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חת עוד צרי� עוד שופטי� כמני� שופט אחד ניצב שזה עיר א
וכ� איפכא א� שבט אחד מחולק , השבטי� שבה שופט לכל שבט

כ זולת שצריכי� שופט אחד לשבט האחד ג� "לגור בכמה עיירות א
, צריכי� עוד שופטי� שיהיה ג� שופט בכל עיר עיר של זה השבט

כ למה "ב א"אלא שעדיי� צ, ולכ� כתיב ג� בכל שערי� וג� לשבטי�
אלהי� נות� ל� לשבטי� באופ� שתיבות ' כל שערי� אשר האמר ב
אלוהי� נות� ל� מפסיקי� בי� בכל שערי� ובי� לשבטי� ' אשר ה

א "כ אשר ה"ולמה לא צירפ� יחד דהיינו בכל שערי� לשבטי� ואח
והרי שערי� ושבטי� עני� אחד הוא שצרי� לית� שופטי� , נות� ל�

הפסיק ביניה� ולא כתב� כ למה "וא, ל"לפי ער� שתיה� ג� יחד כנ
אלוהי� נות� ל� והרי זה ' ב לש� מה נכתב בכלל אשר ה"ועוד צ, יחד

י שהרי כשהיו במדבר לא היו "ודאי שמדבר על ערי� שיהיו ל� בא
לה� ש� ערי� אלא מחנה ישראל על פני המדבר וג� לא שיי� ש� 
שערי� כי לא היו ש� דלתות כלל אלא היו מכוסי� בענני כבוד מכל 

כי תיכ� ביציאת , וג� ש� לא שיי� שופטי� ושוטרי� תת� ל�, צד
כ אחר מת� תורה "ה לרב ומורה וכש"מצרי� היה לה� משה רבינו ע

כ מינה לה� שרי עשרות שרי "בסיני שהיה מלמד� תורה וכ� אח
מאות ושרי אלפי� ותלמידיו ותלמידי תלמידיו היו מלמדי� אות� 

, שופטי� ושוטרי� תת� ל� ל"כ על זה אי� צ"א, ק במדבר"ש� תוה
כ מוכח ממילא שאינו "דש� לא שיי� בכל שערי� ולא לשבטי� וא

' כ מה צרי� הי"מדבר אלא על אר� ישראל שנכנסי� תיכ� אליה א
ת "א נות� ל� והרי יודעי� ה� כול� כבר שהשי"לומר כא� אשר ה

ב למה נכתב כא� הכל בלשו� יחיד "עוד צ, הוא הנות� לה� את האר�
' לכ�'ולא בלשו� רבי� תתנו ', ל�'נות� ' וגו' שערי�'בכל ' �ל'תת� 
, ב שהרי בכל שערי� הוא בכל עיר ועיר"ג� צ', וכו' שעריכ�'בכל 

ק הכל מכוו� "והרי בתוה, כ למה כתוב שערי� ולא כתוב בכל ערי�"א
  .ומדוקדק ואתא לדרשה

ס ולכ� לא כתוב כפי ששאלנו "ק יש פשטי� עא"ל שאכ� בתוה"ילכ� 
� ל� בכל שערי� לשבטי� אלא מפסיק ביניה� ע� תיבות אשר תת

משו� שאילו כ� אז לא היה יכול לסמו� לתיבת שערי� , א נות� ל�"ה
אלוהי� נות� ל� כי תיבת לשבטי� היתה מפסקת ' את תיבות אשר ה

, ת הוא הנות� ל� את שערי�"ביניה� ואז היה מפסיד המכוו� שהשי
א "מו� אצל שערי� תיבות אשר השאז ס ולכ� דווקא הפסיק ביניה�

, כ כותב לשבטי� ואז קאי ומוב� שאת שערי�"נות� ל� ורק אח
ז היה כותב אשר "כ אילו היה סומ� בכל שערי� לשבטי� ואחר"משא

אלוהי� ' אלוהי� נות� ל� הרי אז היה סמו� לשבטי� ע� אשר ה' ה
ת "נות� ל� וזה אינו הפירוש כא� כי את השבטי� כבר נת� לה� השי

י לכ� הפסיק "על ירושת ונתינת אר כא� קאילפני זה במצרי� ואילו 
, אלהי�' ביניה� שאז הפירוש שערי� שאות� נות� ל� עכשיו ה

ולכ� ג� כתוב נות� ל� לשו� הווה , כ שב ופירש שיהיה לשבטי�"ואח
ולא ית� ל� לשו� עתיד ולא נת� ל� לשו� עבר ויחד ע� זה ג� כתוב ל� 

י שיהיו באהבה ואחוה ושלו� ורעות "ז שעלשו� יחיד כי בא לרמ
באחדות כראוי שזהו בחינת לשו� יחיד וכמו שמצינו לפני מת� תורה 

שכתוב ויח� לשו� יחיד  ל"ודרזשכתוב ויח� ש� ישראל כנגד ההר 
להורות שהיו כל ישראל ש� באחדות שלימה עד שהיו כאיש אחד 

י "ראל שעכ כא� רוצה להשמיע ולעורר את יש"וכמו, ובלב אחד
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        שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�פרשת פרשת פרשת פרשת 

  ע"ק פרשת שופטי� תש"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

' שופטי� ושוטרי� תת� ל� בכל שערי� אשר ה
אלהי� נות� ל� לשבטי� ושפטו את הע� משפט 

  )יח, טז( צדק

תחילה אומר , לדקדק בזה כמה דקדוקי� ישהנה 
כ הוסי� "ת בפסוק בכל שערי� ואח"השי

ובפשטות בא לומר שיש לית� שופטי� , לשבטי�
שכ� , ג� לפי מני� השערי� וג� לפי מני� השבטי�

בפשטות שערי� ה� עיירות וערי� של� ולכ� א� 
יש כמה שבטי� בעיר אחת אז זולת מה שצרי� 

ז "אז עיד, שיהיו ה� באחדות כראוי
ת נות� ל� בלשו� הווה "יהיה השי

תמיד נתינה כסדר שתמיד ית� ל� את 
ו "ותמיד תשבו עליה ולא יהיה ח י"א

שנאת חינ� שעבורה חרב בית שני 
ל אלא תהיו "וגלו ישראל מארצ� ר
ז יהיה קיו� "תמיד באחדות ועיד

ת ובני� "לנתינת האר� לכ� מהשי
ו ולא יגלו "ייחרב ח ק ולא"מביה

 'ב' המש� בעמ

אלוקי� ' אשר ה, שופטי� ושוטרי�
  )יח, טז(. משפט צדק, ושפטו, נת� ל�

שוטרי� ה� הכלי ושופטי� 
 א"שפש ב"מלחמה נגד היצר וכמו

שופטי� הוא " )ה"שופטי� תרל(
לשפוט כל המעשי� לפי החכמה 

ושוטרי� הוא , פ התורה"והדעת ע
א� שאי� השכל מסכי� כי יש 
הרבה זמני� שאי� זוכי� לבוא 

צריכי� לכו� , לישוב הדעת כראוי
עצמו כמו השוטר שכופה לבעל 

, תוד סובר שהאמת א"די� שהבע
' כ� צרי� להיות באד� עצמו ב

שופטי� הוא לבטל , הבחינות
החומר והשכל ושוטרי� הוא 

". לקיי� גזירת המל� בלי טע�
  .ל"עכ

בחינת שופט שהוא השכל והנה 
והדעת יש בזה ניסיו� שלפעמי� 
היצר מבלבל ומטמט� לבו ומוחו 
שאי� אתו יודע עד מה א� הוא 

או עבירה ומצד , ט"מצוה ומצד היצ
' אז העצה להשלי� על ה, ר"ההיצ

יהבו ולחשוב מהו התועלת שיצא 
ואיזה תענוג ' מזה למע� שמו ית

ובזאת , ה"ר יגרו� בזה להקב"ונח
המחשבה תתבטל כל שולטני 

מפני ' רוגזי� וכולהו ערקי� מיני
ר ליוצרו "לעשות נח' מחשבתו הק

  , ואי� לה� רשות לבטל אותו מכ�
 החוזה מלובלי�ק "מהרהוכידוע 

 ק ממעזריטש"הרהע שבדרכו ל"זי
ר "ע עמד בניסיו� גדול והיצה"זי

ז ושאי� בו "המציא לו היתרי� ע
שו� צד נדנוד איסור ובסו� ניצל 

י שחשב הא� יגרו� בזה "מזה ע
ר למעלה ומיד נתבטל "תענוג ונח

  . רק דמיו�' כל הנסיו� ונתברר שהי
 שופטי� ושוטרי� תת� ל�וזהו 

א� וכדי לדעת , ללחו� ע� היצר
העצה . השופטי� ה� מהיצר טוב

 אלוקי� נות� ל�' אשר ההיא 
, נות� ל�' אלוקי' שתחשוב מה ה

על ' שהעצה של השופט תהי' פי
אלוקי� נות� ל� שית� ל� ' אופ� שה

' עצה שיש בזה נחת רוח לה
ושפטו בטוח ' ואז תהי .אלוקי�

כי אז תנצח אותו , משפט צדק
' ואז יהי, ותתגבר עליו בכוח זה

ט של� שהוא בחינת דעת השופ
. והשכל שופט מצד היצר הטוב

 ).ה"שופטי� תשס(

ולכ� נמי כתיב נות� לשו� הווה ולא ית� לשו� עתיד  .ו"ק ח"מארה
י משה רבינו "ת לעורר� ע"ז בא השי"עכ, הג� שה� עדיי� במדבר

ת "י תוק� אמונה בהשי"י הוא ע"ה שהדר� לזכות לירושת א"ע
לזרע� 'כ "י וכמש"שית� לה� את א 'ולהאבות הקוהבטחותיו לה� 

ה כאילו היא עשויה ויהיה בעיניה� כאילו "אמירתו של הקב 'נתתי
י זה "ת כבר עכשיו נות� לה� את האר� ע"רואי� עכשיו אי� שהשי

ולא , "שכ� אר� ורעה אמונה"כ "כמש' יזכו לרשת את האר� הק
ו כמרגלי� שהג� שאי� לנו השגה בדורות הקדמוני� ולא "יהיו ח

כתוב שחטאו ולא ק "ז כיו� שבתוה"בה� ובדקות חטאיה� עכ
י לכ� נגזר עליה� "ת יכול ורוצה להכניס� לא"האמינו שהשי

לכ� בא משה , ל"ל אלא לע"ר' שישארו במדבר ולא יכנסו לאר� הק
ת שיתחזקו באמונה ויהיו בטוחי� "ה לעורר� מפי השי"רבינו ע

ת כבר עכשיו נות� לה� את האר� "בזה ויהיה בעיניה� כאילו השי
ז יזכו שכ� יהיה "ואז עיד, עממי� מפניה�' זומוחה את עמלק ו' הק

ק "ויזכו לירושת האר� ומחית עמלק ובני� ביהמ, בפועל ולמעשה
בא חבקוק והעמיד� על אחת ' שהכל תלוי באמונה בחי, אוי� אייביג

ויצליח ויזכו תמיד לכל הישועות ולאמונה ג� , וצדיק באמונתו יחיה
  ',ובמשה עבדו' ויאמינו בה'בצדיקי� 

וכתובי�  ושוטרי� תת� ל� בכל שערי�-שופטי� ליה מי�סלכ� 
בלשו� יחיד כדי להורות שבעת שבאי� להכתיר אלו� לראש� לא 

ו שקצת� יאמרו שחפצי� באד� זה לראש "יעשו מחלוקות ח
והשני לא נראה לה� ומקצת� יאמרו ההיפ� שהשני מרוצה לה� 

יא וכאליהו הנב. כי אז לא ינהיג� שו� מנהיג כראוי, ולא הראשו�
אלא מלמד� שג� אז , ו"שיהיו כול� ראשי� ח' ה שקילל עיר א"ע

יהיו כול� באחדות כאיש אחד ולב אחד ובדעת אחד ויקבלו כול� 
אפילו ריש גרגותא משמיא 'בהכנעה ויאמינו שהרב והשופט 

מלכותו ורבנותו ותכו� ואז יעלו ויצליחו  .)ברכות נח(' קממנו ליה
' ת ותורתו הק"ל בדרכי השי-ת אוידריכ� כראוי במסילה העולה בי

י חילוקי דעות "על מי מנוחות באי� פר� וצוחה ולא יקלקלו זה ע
ולכ� כתיב ג� על זה לשו� יחיד . אלו השופטי�מינוי ומחלוקות על 

ואחדות להזהיר� מההיפ� כי דבר זה תנאי הכרחי שיצליחו ה� 
 ולא בכל' בכל שערי�'כ כתיב "ולכ� ג, ש"ושופטיה� כרצונו ית

ד בפתח "העני� שהיו מושיבי� את הבי ח"השערי� שכבר כתב 
ד וש� בית� וחדר� "שער העיר וש� היה מקו� מושב הבי

  ,ל שלה�'ושטיב
העני�  שאחר שקיבלו בני העיר את השופט עליה� בהכנעה ל "ולהנ

שלימה וקיבלו עליה� מרותו בשלימות שאז תכו� מלכותו וינהיג� 
ד שלו בפתח העיר מורה "תו והביאז ממילא ישיב, ברמה' בדר� ה

ולכ� הוא יושב בשער העיר ' ק ודר� ה"פ תוה"שזו העיר מתנהגת ע
י זה השופט "לרמז שכל הנכנס בשעריה תיכ� מכיר שהוא מתנהג ע

ע ככל יתר "ועל מנת כ� הוא נכנס אליה וג� הוא יכפו� א' בדר� ה
ר� בד' תושביה לפני הרב והשופט ויתנהג ג� הוא על פיו בדר� ה

ת שיהיה מושב השופטי� "ולכ� ציווה כא� השי, התורה והמסורה
בשערי כל עיר ועיר שבזה יראו וישמעו שכולה כפופה לדעת תורה 

ת "י שופטיה וראשיה ובזה יעלו ויצליחו כול� בדרכי השי"ע
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  א אלול"צ י"א יא"שליט רבינו ה אמו של"הצדקנית עית הרבנ
ה היתה "ל והיא ע"ק יחול יומא דהילולא פו� די מאמע ז"שהנה 

א 'רגילה מאוד בתפילות ותחנוני� והיתה מתפללת גדולה 
וכל עת מצוא שהיה בידה היתה עוסקת ' גרויסע דאוואנער

, באמירת תהילי� ותפילות ושיר השירי� ועוד עניני� חשובי�
ר שיקויי� בה הכתוב מה כא� עומדת ומתפללת א� ש� "ויה

תהא עליה בתו� ת ירח� שלנשמתה "והשי, עומדת ומתפללת
או� אלע נשמות זאל� האב� א , שאר נשמות הצדיקי� וצדקניות

כתיבה וחתימה , עליה ולחולי� רפואה ולכל ישראל א ישועה
  .טובה עלינו ועל כל ישראל אמ�

  

  אלול זמ� מסוגל לאחדותחודש 
עכשיו קרבי� ובאי� ימי חודש אלול וימי� הנוראי� וחגי הנה 

כ ודאי שהוא לימוד לכולנו "א, חודש תשרי שתקי� במצוות
י זה יזכו "שצריכי� בו להתחזק בעני� שלו� ושלוה ואחדות שע

בדי� ויזכו לכל הישועות שהשלו� הוא כלי מחזיק ברכה 
יבר� את עמו בשלו� והוא ' עוז לעמו ית� ה' כ ה"לישראל כמש

ק כמו שידועי� והובאו רבות בשיחותינו דברי "מקרב בני� ביהמ
ע שהיות שבית שני חרב משו� שנאת חינ� "זי ח"ק הח"הגה

כ "וכמש, י ריבוי אהבת חינ�"כ התיקו� ובני� בית השלישי ע"א
כ ש� "וכמש, ז זוכי� לישועות גדולות מאוד"ק שעיד"ספה

שעה אחת שיהיו כנישתא אחת באחדות כראוי ' ח שאפי"הח
כ אלפי שני� מחכי� רק לזו "כ נמצא שכ"וא, מיד יגאלו ישראל

ומי , כ כמה עלינו להתעורר ולהתחזק בזה"אהשעה האחת 
שיש לו שכל יתבונ� בזה שכמה בני אד� מחפשי� סגולות 
ועצות להצלחה בעניינ� והרי כא� יש לכול� את הסגולה 

י שלו� "ד בכל הענייני� שהוא ע"הגדולה ביותר להצלחה וס
ושלוה ואחדות ואהבת חינ� בישראל איש לרעהו וע� רעהו 

הברכות והישועות להיות נושעי� תיכ�  שזה מביא וגור� כל
ומיד בכל עניני כול� בכללות ובפרטות בכל מה שצריכי� 
ישועה כללית וישועה פרטית עד שלימות גאולת ישראל ובני� 

כ "ק ולזכות לכתיבה וחתימה טובה בראש השנה ויוה"ביהמ
  , ט כדבעי"הבעל

 ושלו�, שתורה צריכה להיות כרוכה ע� שלו� ושלוהוכדחזינ� 
ושלוה צרי� להיות ע� תורה כי זה בלא זה אי אפשר ומאיד� 

ק "שניה� מחזקי� כל אחד את חבירו וכדראינ� שכתוב על תוה
כ תלמידי חכמי� "דרכיה דרכי נוע� וכל נתיבותיה שלו� וכמש

י תורת� "מרבי� שלו� בעול� ומרבי� הוא לשו� גידול שע
וזוכי� מתרבה ומתגדל מידת השלו� בעול� ובי� בני ישראל 

וכמו שאמר הלל הזק� לגר דעל� סני , ס וכל הישועות"ז לכט"עי
לחבר� לא תעביד זו היא כל התורה ואיד� פירושא היא זיל 

ואמנ� כבר אמרו בזה גדולי ישראל הרבה , .)שבת לא(גמור 
פירושי� כל אחד לפי דרכו בקודש אבל לא נארי� עכשיו ונראה 

ל זהו קיו� כל י פשוטו שאחדות ושלו� בישרא"פ עפ"עכ
ובה� , ק"ק וברכת התוה"ז זוכי� לתוה"ועיד, התורה שלה�

רבי נחמ� מברסלב ק "מאמר מהה' כדאי. מונח כל כוח התורה
י אהבת ואחדות ישראל זוכי� "� שע"א בעל ליקוטי מוהר"זיע

  .כראוי וכנכו�' ותורתו הק 

  

  אלול' ד ה"מר� רבינו דוד צבי שלמה מלעלוב יוק "הרה
ד יומא דהילולא רבא של מר� "ל בסהשבוע יחוהנה 

אלעזר ' ק ר"ק רבינו דוד צבי שלמה ב� רבינו הה"הה
א אשר לרוב גדלותו והפלגת "מנח� מנדל מלעלוב זיע

א "� זיע"ק הרמ"דרגתו היה אומר עליו נכדו מר� הה
וא� , ט בדורינו"א היה כמר� הבעש"מלעלוב שהוא זיע

ול אמר שביומא דהילולא קדישא דיליה אפשר לפע
א "כחת� ביו� חופתו וג� צדיקי� זיע' על ציונו הק

הפליגו מאוד בשבחו ומאוד החזיקו ממנו כי הוא 
א היה כולו קודש קדשי� למעלה מהשגתינו "זיע

ואמרו ה� עליו שהיה צדיק הדור בדורו וכידוע , בכלל
ק הבית "א דבוק כל ימיו ברבו הה"שהיה הוא זיע

ה הפליג מאוד וא� רבו ז, א"אהרו� פו� קרלי� זיע
בשבח גדולתו ואחז  עמו בשייכות וקשרי� אמיצי� 

אתה עימי ואני עמ� בזה :"א נענה ואמר עליו"עד שפ
והיה פועל ישועות בדורו והקנאי ואוהב , "ובבא

ז הכל היה "ועכ, ישראל האמיתי וצדיק הדור בימיו
בירושלי� עיר ' מכוסה במעטה של פשטות עד שאפי

שיקראוהו ' לא הרשה אפי א"הקודש עיר מושבו תובב
הג� שמאיד� היו חסידי� ואנשי מעלה רמי� , י"רב

שדבקו בו בכל עוז והכירו גודל מעלתו וא� היו 
מספרי� תלמידיו וחסידיו אלה מגודל כוחו הרוחני 
אי� שבתפילותיו וסליחותיו היה מעורר הקהל כולו 
לתשובה ויראת שמי� עד שהיו ש� בכיות נוראות 

, דיג'ו כי כוחו כח התפילה היה מוראד של"בכל הביהמ
ז היתה התנהגותו בפשטות כאחד מהציבור ולא "ועכ

שהיה ש� אחד המתפללי�  מספרי�עד ש. כרב�
' בבית מדרשו שא� שמו היה דוד כשמו של רבינו הק

א והיות שהוא היה לב נשבר שעברו עליו כל מיני "זיע
חזקו א ל"זיע' ע בימי חייו לכ� רצה רבינו הק"ענייני� ל

ולעודדו לפיכ� היה מרבה לעיתי� ידועי� בשיחה עמו 
ומגודל ענוותנותו ופשטותו התבטא , על הא ועל דא

" ה� ל� קוראי� דוד וג� לי קוראי� דוד: "ואמר לו
כ "כאלו רצה לומר לו והרי אנו שווי� בדרגתינו וכ

ע בשווה עמו עד שזה האיש נתרגל לזה "הראה א
א כחבר ע� "מר� זיע כ כבר היה מדבר ע�"ומעצמו ג

אלא שאז החסידי� הרגישו בזה וחרה לה� , חבירו
ש "היטב שכמו יש כא� זלזול בכבודו של מר� הרדצ

ק ביותר דר� אר� "א ולכ� רמזו לו שידבר ע� רביה"זיע
, א"ויותרת הכבוד וישי� ליבו על כבודו של מר� זיע

אמר לזה האיש אל תשמע ' וכשהרגיש בזה רבינו הק
דבר עימי כפי חפצ� וכ� , י� לב� עליה�לה� ואל תש

כ עשה מר� והשפיל "וכ, המשי� עמו כאיש אל רעהו
עצמו כדי לחזק ולשמח יהודי שבור ומסכ� ולא חש 
לכבודו כלל כי כ� היתה כל התנהגותו בפשטות 
שכיסתה על כל מדרגותיו הגדולי� והקדושי� שלא 

  .'יבחינו בה� בני אד� ויהיה כולו לה
ק רבינו דוד צבי שלמה ב� מאטיל "זקהשל מר� זכותו 

א וזכות� "פייגא וב� מר� רבינו אלעזר מנח� מנדל זיע
של כל ההייליגע זיסע צדיקי אמת יגינו עלינו ועל כל 

  .ר"ס אכיה"ג וכט"ישראל ברו

ויש , ובאי� להתמדת התורה שה� קשורי� זה בזה
 ל"ת ישרא"להוסי� ולפרש בטעמא דמילתא כי ידוע ר

וכנגד� שורש , תורה'ותיות ל'יבוא א'ישי� ר'ש ש'י
כ שישי� ריבוא כי אפילו שיש יותר "נשמות ישראל ה� ג
פ זהו אחר שהתחלקו שורשיה� "נשמות בישראל עכ

אבל בשורש ה� שישי� ריבוא , לכמה ניצוצות וענפי�
, נשמות המכווני� כנגד שישי� ריבוא אותיות התורה

ריו הרי חסר לספר תורה נמצא מי שאינו באחדות ע� חב
ו ספר תורה פסול ואי� ידבק "שלו כמה אותיות והוא ח

אבל מאיד� גיסא מידה טובה , כראוי' ע בתורה הק"א
ת "מרובה שכשישראל ה� באחדות ושלו� כראוי אז ס

של כל אחד ואחד מה� הוא בתכלית ההידור ובאי� 
כראוי ביתר שאת ויתר עוז ויתר ' להידבק בתורה הק

ולכ� דיבר בקדשו , ת המהודר שלה�"כבוד לסהידור ו
י אחדות "� שע"א בעל ליקוטי מוהר"נחמ� זיע' ק ר"הה

ק כראוי ויזכו כל כלל ישראל "ישראל זוכי� להתמדת תוה
. ק נשמעי� התפילות"ק ובזכות תוה"לקני� שלימות תוה

ק כ� איתא מרבינו "ולכ� כמו שאחדות נצרכת לתוה
: פה מלא ובלב של�שלפני התפילה יאמר ב ל"האריז

י "כי ע, ע של ואהבת לרע� כמו�"הריני מקבל עלי מ
תפילה ע� אחדות ישראל נפתחי� כל השערי� ופועלי� 

ולכ� א� אפשר וקל שכל אחד ואחד יקפיד על זה , ס"כט
ע לומר זה לפני התפילה כי אז פועלי� "א ע"ויקבל כאו

יותר בניקל ומתקבלי� התפילות במהירות יתירה 
כי אחדות ולב טוב וצדקה וחסד כול� , לרצו�לרחמי� ו

וכמו שאצל ישראל בהר , כלולי� זה בזה ומועילי� זה לזה
סיני זה היה הקדמה למת� תורה כ� עכשיו זה יהיה 

' ק וישועת ישראל ישועת ה"הקדמה לתורה ובני� ביהמ
ר "כהר� עי� ע� משיח צדקינו במהרה וכל הישועות בגו

ק שישראל יאמינו "תוהל ב"כדברינו לעיל שנרמז כנ
י כאילו כבר ראו "ת שית� לה� א"באמונה וביטחו� בהשי

י תוק� אמונה וביטחו� נזכה "כ� ג� עתה ע, זה בעיניה�
י וגאולת� של ישראל על דר� אמר� "לקב� גלויות לא

י התשובה ובשכר האמונה "ל אי� ישראל נגאלי� אלא ע"ז
 'כל מצוותי� אמונה'ה בתהלי� "וכמו שאמר דהמע

שהכל מונח בזה בא חבקוק והעמיד� על אחת וצדיק 
  .באמונתו יחיה

' יזכנו לאמונה שלימה בו ובצדיקיו שה� בניו שלו יתת "והשי
ת וג� ב� יאמינו לעול� "אלוקיכ� והבטיח השי' בני� את� לה
ונזכה לאמונה שלימה ' ותלמידיו הק' ט הק"במר� הבעש

בשלימות ' יו יתע לפנ"ת ולבטל א"להיסמ� ולסמו�  רק על השי
', בטל רצונ� מפני רצונו עשה רצונ� כרצונו' )פרקי אבות(כ "כמש

ולהתחזק באמונה ' ולא לסמו� כלו� על שו� כלו� זולתו ית
וביטחו� או� אונזער זיסער טאטע שהוא תמיד עזר ועוזר ויעזור 

ת ירח� וית� לנו אמונה "והשי. חסד יסובבנו' תמיד והבוטח בה
ונזכה לתשובה שלימה , ה"י וגוטע אלול ורשלימה ובטחו� כראו

כראוי ויעשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב של� עבדו 
בשמחה בואו לפניו ברננה בשמחה בטוב לבב ומרוב כל ' את ה

וית� לכולנו מחילה וסליחה וכפרה שנת גאולה וישועה רפואות 
ק "ובלש(וישועות שלימות ושמחה יהודית אמיתית תמיד 

וישמח לכל ישראל  )געזונטע אידישע שמחה שטענדיגא : רבינו
י "והשבורי לב וית� פרנסה גדולה ברווח ושמירה עליונה לבני א
ק "ובני ישראל בכל מקו� שה� עשירות מופלגת ובני� ביהמ

 .אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג, באופ� מתוק וקל בתמידיות

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  י� יקרי� על הפרשהפנינ

        

  )זכרו� יעקב בש� הגאו� רבי חיי� מבריסק(
*  

שרמז יש כא� מה מזבח תוכו עפר מזבח אדמה , חוכ� יש לרמז בסמיכות דיי� למזב
כ� צרי� להיות דיי� ושופט ומנהיג בישראל עליו להיות , תעשה לי וציפויו נחושת

ונחושת בעל מצח נחושת ועוז רוח , בחינת עפר ואפר, ענוות� ושפל רוח מבפני�
עיטורי (. שבא להג� על קדשי האומה נגד אלה הרוצי� להתנקש בה�, כלפי חו�

  )ה בש� הגאו� רבי מאיר שפירא מלובלי�תור
  

' ולא תקי� ל� מצבה אשר שנא ה' אלקי� וגו' לא תטע ל� אשרה אצל מזבח ה
  )כא,טז( אלקי�

שלא ' אל תהי רשע בפני עצמ� פי )יג,אבות ב(ל "אפשר לומר על דר� אמר� ז
שתחזיק בעצמ� ' אל תתהדר לפני מל� פי )ו,משלי כה(תחזיק רשע לעצמ� וכתיב 

וה�  )יח,איוב ד(כי ה� במלאכיו ישי� תהילה ' ח שחשוב וראוי אתה לפני הבשב
לא תטע ל� וזה אומרו . אלא יחזיק עצמו כבינוני, )טו,ש� טו(השמי� לא זכו בעיניו 

לא תטע נטיעה בלב� להחזיק עצמ� אשרה לשו� שבח מלשו� כי אשרוני אשרה 
אלקי� וג� לא תקי� ' פילת� לפני מזבח הואי� שאתה ראוי והגו� להתקבל ת בנות 

 אלקי�' אשר שנא ההיינו שיהא יציב ונכו� הדבר ומוסכ� בלב� לומר , ל� מצבה
לא בבחינת אשרה שהוא לשו� שבח וג� לא , אלא יחזיק עצמו בבחינת בינוני

  )אוהב ישראל, שפתי צדיקי�(. ו אלא בינוני"שנאוי ח

  
  )ש�( ולא תקי� ל� מצבה

וד אד� במקו� אחד ברוחניות אלא כל יו� יהיה מוסי� והול� בתורה רומז שלא יעמ
  )ע"נטעי אשל בש� היהודי הקדוש מפשיסחא זי(. ובקדושה

  
   )טו, יז(לא תוכל לתת עלי� איש נכרי 

בעיירה בגליציה פרצה מחלוקת בי� חסדי צאנז וסאדיגורא בעניי� הרבנות ולכל צד היה 
' ק ר"הרהז אמר "וע. ל"משכיל רח-ר רב שלישיוכתוצאה מהמחלוקת נבח, מועמד משלו

על דעת מי לא תוכל לתת עלי� איש נכרי מעול� לא הבנתי את הפסוק : יחזקאל משינאווא
יעלה לבחור באיש נכרי למל� על ישראל אלא כשישנה מחלוקת ג� זה אפשר כי כל צד 

  )רהעיטורי תו(. ובלבד שלא ייבחר המועמד של הצד שכנגד, מרוצה שגוי ייבחר
  

-יח, יז( והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת למע� ילמד ליראה
  )יט

, ישאר תמיד כמו בימי� הראשוני� של רבנותו, לשו� עתיד" והיה"א� רב בעירו רוצה שה
דהיינו א� חפ� רב עיר שההתלהבות וההערצה שאחזה בקהל  כשבתו על כסא ממלכתו

הרי העצה , לא ייפגמו וישארו חקוקי� בקרב� לתמידבעת שקיבלוהו לרב ולמורה 
עליו להניח בצד את כל נגיעותיו  וכתב לו את משנה התורה הזאתהיחידה ל� היא 

ללא כל נגיעה , ולראות שכל מעשיו יהיו רק למע� התורה הקדושה בלבד, הפנימיות
  )מנחת חינו�(. אישית אלא רק בכדי שיקויי� סיפא דקרא למע� ילמד ליראה

  

חר הצדק ג� הרדיפה א )כ, טז(צדק צדק תרדו# 
  .תהיה בצדק ולא בשקר

  
ולא תקי� ל� מצבה אשר ' לא תטע ל� אשרה וגו

  )כב –כא , טז( אלקי�' שנא ה
סמיכות הפסוקי�  .)סנהדרי� ז(דרשינ� בגמרא 

כאילו , לומר ל� שכל המעמיד דיי� שאינו הגו�
  . נוטע אשרה בישראל

הוא , הטע� שדימו דיי� שאינו הגו� לאשרה
ז "צל� ופסל של עמשו� שבשעה שמעמידי� 

, מה שאי� כ� באשרה, ז"מיד הכל יודעי� שזו ע
, תאוה לעיניי�, בחיצוניותה הרי היא ע� נאה

, ז"ולאמיתו של דבר בפנימיותה אי� היא אלא ע
. שאי� תוכו כברו, וכ� הוא ג� בדיי� שאינו הגו�



 

 

 

 ג

 ג

  מתולדותיו בקצרה
ד "נולד בערב חג הסוכות של שנת תררבינו מרן 

, בדרך עלייתו לארץ ישראל עם אביו וסבו, בפשעדבורז
לסל יע  אשר ס"ק מרוזין זי"נכנסו להיכלו של הרה

בפאותיו ובירכו שלא יראה בעיניו שום דבר אסור כל 
ע "זא זישלום מבעל רביק "וכן היו אצל הרה, חייו

  .שהושיבו על ברכיו
נשא בירושלים את הרבנית הצדקנית , ך לערך"תרבשנת 

, בת רבי נח פנחס הלוי הורוביץ מבראד, מרת מרים
שמעלקא ' ק ר"מגזע הקודש של האחים הקדושים הרה

ד "ק רבי פנחס הלוי הורוביץ אב"והרה, מניקלשבורג
  .ולמעלה בקודש, פרנקפורט בעל ההפלאה

בשנת  רבינו נסע, קארלין שבירושליםחסידי בהשפעת 
 ק"הרהלהסתופף בצל הקדוש של , ה לקארלין"תרכ

: ואמר לו, אשר חיבבו עד למאד, ע"בעל הבית אהרן זי
אני עמך ואתה (, "מיר בזה ובבא איך מיט דיר און דו מיט"

הסתופף גם אצל צדיקים , באותה נסיעה. )בזה ובבא, עמי
שארי בשרו צאצאי  ביניהם, נוספים במדינות איירופא
  .היהודי הקדוש מפשיסחא

ראה בו המשך נאמנה של אבותיו , הקדושאביו 
ומסר לו סדרי , והבחין בו כי לגדולות נוצר, הקדושים

צדיקי דורו . חכמה ונשיאות והסמיכו למלא את מקומו
ק רבי חיים שמואל "ושאר בשרו הרה, רחשו לו כבוד רב

צדיק "רבות  ע העיד עליו שהיה שנים"מחענטשין זי
   ".הדור

נתמנה על מקומו , ג"פטירת אביו בשנת תרמלאחר 
בהנהגתו . כמנהיג עדת חסידי לעלוב אשר בירושלים

עם ההתלהבות , שילב את המסורת הנהוגה בלעלוב
והדריך את חסידיו , הגדולה שנהוגה אצל חסידי קארלין

ובעיקר לתפילה , בתמימות וביטחון ושמחה' לעבודת ה
  . בהתלהבות
והיתה לאבן שואבת ליהודי , היתה לשם דברתפילתו 

כי שילב , ירושלים שנהנו לשמוע לקול הרינה והתפילה
. 'בתפילתו ניגונים רבים כרוחו הטובה עליו ביד ה

וגדולי המקובלים היו שומעים בסלסולי תפילתו כוונות 
  .טמירות שהטמין במילים על פי תורת הקבלה

, של יהודי ירושליםהיה מהמנהיגים הבולטים רבינו 
ובעיצוב דמות , וידיו רב לו בביצור חומת הקדושה בעיר

ביניהם , יסד מוסדות רבים לעדת החסידים. הישוב הישן
ושכונת בתי , שפועל עד ימינו' חיי עולם'התלמוד תורה 

ה "ע' לאחר פטירת הרבנית הצ .ליוצאי פולין, ורשא
, נשא בזיווג שני את חותנתו של בנו, א"בשנת תרע

צ רבי יוסף "ה אלמנת הרה"הרבנית מרת מרים ע
, בת רבי יהושע שמשון רקובער, ציינוירט מקראקא

אמה היתה בת , מקור מחצבתה מגזע גדולים וקדושים
ד שטעקוטשין בן אחר בן עד "רבי שלמה בערטראם אב
התולדות נלקט מספר  קיצור(. ך"לרבינו שבתי כהן הש

  ")תפארת בנים אבותם"
  

  דעובדאגופא 
ק מרן "סיפורים מקוריים מקורות חייו של הרהאסופת 

  א"ש זיע"ר הרדצ"אדמו
  

  נפשבמסירות 
לב בגבורים היה רבינו מיומו הראשון ועשוי אמיץ 
אין עליו מוראו של בשר ודם כלל כי אם . חלמיש

  .מוראו של מלך מלכי המלכים בלבד
תא , א"ק ירושלים תובב"ההם התקיים בעיהבימים 

רכובים על סוסיהם , ובדי האדמה משכבר הימיםע
' פנטזיה'ממש , האבירים וערכו קבלת פנים נלהבת

  ..בסגנונו הקסום של המזרח
שפנה אל אנשי , שם יהודי אחד אהרן קלר שמוהיה 

מה ראו על : ושאלתו בפיו, ראש פינה שהכירם מקרוב
על שום מה נוהגים הם ברבינו ? ככה ומה הגיע אליהם

ומה בכלל , מיוחד זה שאינם נוהגים באיש דוד בכבוד
לרבי הירושלמי הרחוק  -עובדי אדמה גליליים  - בינם

  ..כל כך מעולמם כשם שהם רחוקים מעולמו
  :משכבר הימים, מעשה שהיהלו על שאלתו בהשיבו 
התגורר , ימים של אחרי נישואיו של רבינובאותם 

לא בארמונות התגורר בבירתה של , מספר שנים בצפת
' מעל פני האדמה הי, ליל עני היה וגם ביתו דלהג

כשעיקרו של הבית שקוע היה , מבצבץ רק חציו העליון
בחתירה שחתרו גם עמלו בוניו בו מתחת לפני 

  ... הקרקע
הדברים הרי נקל היה להביט מבעד לחלונות מטבע 

שבחלק המוגבה של הבית ולהשקיף אל כל הנעשה 
  ...בתוכו
ש שוכב על "רן הרבי הרדצשנים רבות לא היה מבמשך 

כל הלילה היה . לא ביום ולא בלילה, מיטה לישון
ומשנפלה עליו תרדמה , יושב ולומד ליד השולחן

  .. נתנמנם בשבתו על הכסא עד שהתעורר ושב ללימודו
יהודים מראש פינה עברו לעיתים קרובות בחצות אותם 

מתחת 'שהתגורר  –צפת ואותו יהודי הוא רבינו 
רו דולק האור בכל הלילות כשהוא ישוב שבחד' לאדמה

שעל ' הק' לו מתחילת לילה עד סופו אצל הגמ
  ...משך את תשומת לבם -השולחן
ימים מטופלים היו איכרי ראש פינה בבעיות באותם 

לא אחת אירע שהערבים ובעיקר , ביטחון חמורות
פגעו באיכרים , כנופיות השודדים והליסטים שבהם

  ..ר מושבות בגוף וברכוששהיו בדרכם למטולה ולשא
יהודים בעת צרה הן פונים . א טיכסו עצה"שפעד 

נטלו , אולי ננהג כן גם אנו, לצדיק שיתפלל עליהם
עצה בעצמם וגמרו לילך אצל אותו יהודי רבינו הצפתי 

בחדר הדל שבביתו ', העושה את לילותיו ימים ליד הגמ
  , אמרו ועשו. המט ליפול

נו לברכתו של האברך ומני זכי - מספר אותו יהודי - אכן
האיכרים הילכו להם . אותו יום חדלו פרעות בגליל

אך , בימים כבלילות במרחבי הגליל שורץ הכנופיות
  ..שערה לא נפלה מראשם ארצה

שאז  -כבר ברור לך על שום מה זכה אצלינו הרביעתה 
 -כ שב לירושלים עיר מולדתו"היה מדרי צפת ואח

  .. לכבוד זה
עלותו מירונה אנו יוצאים לקראתו שנה בשנה במדי 

ביטוי , בסגנון מזרחי' פנטזיה'בסוסינו ועורכים לכבודו 
לרחשי תודתינו לרבינו על שהושיענו בעת מצוקותינו 
הקשה מיד הערבים המלסטמים בדרכים ואורבים 
למתיישבים היהודיים בכדי ליטול את כספם ואת 

  .נפשם
  

  רבינו הסתלקות
היותו כבן שבעים הסתלק לבית עולמו ברבינו מרן 

' ביום ה מ"נשבה ארון הקודש ועלה לגנז ,וחמש שנים
ובני ירושלים , וירב בבת יהודה ותאניה ,ח"אלול תרע

מקום קבורתו .  התעטפו באבל ומיאנו למצוא נחמה
 .במרומי הר הזיתים

. רחמנא ליצלן, תעמולה נרחבת וציד נפשות לנצרותמסיונרי שערך 
היה משוטט בחוצות , וכומר שחצן מרושע אחד שהיה מסיונר נלהב
מבלי שאיש יהין לנגוע , העיר ומפיץ עלונים מזוהמים ונואם בפרהסיה

  ...בו לרעה
ועלה על גג , לא הרהר הרבה, הדבר לילד האמיץ הוא רבינוכשנודע 

מזוהמים על ראשו של הכומר המסיונר  סמוך והוריק דלי מלא מים
שחלה כתוצאה מכך במחלה מדבקת ופרפר זמן רב בין חיים למות 

  .ושוב לא ההין להראות חוטמו אפילו בעיר העתיקה
  

  לבבותמשיב 
. הראשון להיכל הקודש בקרלין עבר רבינו דרך ערי רוסיהבמסעו 

ף הוא כשהגיע לעיר הנמל אודיסה השתוללה מגיפת חולירע במקום וא
מחלתו גברה מיום ליום והוא הגיע כמעט עד , ניגף בה ונפל למשכב

כשכלו כל הקיצים הקיצים והעומדים סביבו חשבו  ...ל"שערי מות רח
התאושש וקרא בנשאו , כי הנה הגיעו רגעיו האחרונים חגר רבינו עוז

תן לי במתנה עוד שנות חיים , רבונו של עולם -:את עיניו השמימה
ובשובו ".. אלמדה פושעים דרכיך"י אקיים את הכתוב כ, והבטחתיך

אשר בקושי , לארץ ישראל ליקט סביבו חבורת צעירים ריקים ופוחזים
. וכמע שנשתקעו במצולות החטא, שרד בהם קורטוב של לחלוח יהדות

ימים רבים השריש בקרבם תשוקה להתקרב ' ועמל עמם רבינו הק
שהלכו , ת בעלי תשובהוהפך אותם לחבור, לדרך אותה עמדו לעזוב

  .כל ימיהם בנתיבי תורה ומצוות ובניהם אחריהם
  

  שם שמיםמקדש 
עשה , כשרבינו היה נוסע למירון לציונו הקדוש של בר יוחאימסופר 

כשהגיעה שיירתו לאותם איזורים גליליים , דרכו מכיוון טבריה וצפת
יהודים גברתנים ושריריים בנוסח , פינה -באו לקראתו אנשי ראש

  א"דוד צבי שלמה מלעלוב זיע נור רבי"ק מר� אדמו"הרהק "כ
  ]א"חלק י[ )ח"תרע(אלול ' יומא דהילולא ה
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  )ו"של(ר אברה� פרובינצאלו ממנטובה "ב -�"רמ - רבי משה  –
  )ס"תק(אריה לייב  ר"רבי צבי הירש מברלי� ב

  )א"תקצ(גור אריה  –ר יוס� תאומי� "רבי אריה לייב ב
  )ד"תקצ(ר ישכר דוב מהנובר "ד לברטוב ב"רבי נת� ברנשטיי� אב

  )ד"תרפ(ר משה אליקי� בריעה מזעליחוב "רבי ישראל חיי� מסטאצק ב
  )א"תקצ(ר מאיר "ב הראשו� 'מפשעדבורז רבי ישעיהו

  )ד"תרנ(ירבא 'רבי משה עידא� מג
  )ו"תרפ(מש� חכמה ואור שמח ' ר שמשו� קלונימוס הכה� מדווינסק ב"רבי מאיר שמחה ב

  )א"תש(ר חיי� אברה� פולק מברגסז "רבי יוס� מאיר ב
 ק"הרה ר"אדמו מר� ק"כ ב� א"זיע מלעלוב שלמה צבי דוד רבינו ק"הרה ר"אדמו מר� ק"כ –

  )ח"תרע( א"זיע מלעלוב מנדל אלעזר רבינו
מ מפרמישלא� "� מברזע� הסתופ� בצל ר"ר שלו� אבי מהרש"� שבדרו� ברבי משה הכה

  )ג"תרמ(
ש "ז סמו� למר� הרדצ"ר שלמה מלונטשי� מנוחתו בהה"רבי מנח� נת� נטע אויערבא� ב

  )צ"תרח(א "זיע
  )ד"תי(ט "יו' תוס' ר נת� הלוי הלר ב"ט ליפמ� ב"רבי גרשו� שאול יו –

  )א"תקצ(� מינ� ועוד "ת מהר"ודה שור יה"ד אויב� יש� ב"רבי משה מינ� אב

  )ג"תרמ(ייטב לב ' ר אליעזר ניס� מסיגט ב"רבי יקותיאל יהודה ב
  )ד"תשס( - קני� תורה –ר שלמה יהודה "� ב"רבי אברה� דוד הורווי� משטראסבורג וחבר הבד

  )א"תשל(מרגליות הי� ' ר משה ב"רבי ראוב� ב–
  )ל"תק(ר שמואל הילמא� "ד ליסא ב"פייביל אברבי 

  )ז"תרל(ר יוס� "רבי מרדכי מאוסטילה ב
  )א"תרע(ר יואל משא� חת� רבי הירש לייב מאליק "רבי אלתר אהר� אריה ב

  )ט"תרע(ר יעקב שלו� "ד טיסא פורעד ב"רבי משה סופר אב
  )ו"תרצ(ש� משמעו� ' רנובי� ב'ר חיי� שמעו� שפירא מויקנא וצ"רבי אלטר אליקי� שרגא ב –
  )ט"תקנ(ר יעקב יוס� מפולנאה "שקוב באברה� שמשו� מרא רבי

  )ט"תקצ(רבי יהודה גרשו� מראזלי 
  )ש�'ב- קצה'ב(ה "ד� ב� יעקב אבינו ע' נולד ונפ –

  )ז"תקס(ע "א מוילנא זי"ר שלמה זלמ� אחי הגר"רבי ישכר דוב ב
  )ס"תר(ר יעקב הכה� מלובלי� "רבי צדוק ב

  )ח"תשי(שי� ג� ישני� ת חד"שו' ד בודפשט וב"ר צבי שטיי� ראב"רבי יהונת� ב
  )ו"תשל(ז מסוקולוב "ר אלתר ישראל שמעו� חת� רי"רבי נחו� מרדכי פרלוב מנובימינסק ב

  )ח"תשכ(ר יעקב מהוסיאטי� "רבי יצחק ב
  )ל"א תק"וי א"תקנ(ר אברה� אבא שפירא מקורי� "רבי פינחס ב –

  )ט"תק(רבי נחו� אבי רבי חיי� צאנזער מבראד 
  )א"תשכ(ר יעקב פרלוב מנאוומינסק חת� רבי דוד ממאקרוב "בה ברבי יהודה לייב מוולדו

  )ז"תש(ברכת משה ' ובנו רבי משה יהודה מפאשקא� ב )ו"תרנ(י� 'ר שלו� יוס� מרוז"רבי יצחק מבוהוש ב
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  
נתקבלו תגובות רבות  "הבוחר בשירי זמרה"מאמר בעקבות 

ניכר כי הציבור צמא לשמוע , והמאמר עורר הדי� רבי�
 בנושא זה ה"אי אנו ממשיכי�לכ� . וללמוד עוד על נושא זה

ונשמח , ד"מדברי צדיקי� מזמנינו ומדורות הקודמי� בס
לקבל עוד מאמרי� בעני� הזמרה הטהורה ברוח ישראל 

  057-796-2493' במספקס ל .סבא
  

  )א( בנושא הנגינה בזמנינולקט 
  א"ר מסטריקוב שליט"ק אדמו"שנשמעו מפי כרי� דב
שנתפשט בכלל ישראל לשוררו בימי " מעוז צור"הזמר 
ת על שהצילנו בכל "נתייסד לשבח את השי, חנוכה

מתחיל בגלות מצרי� ומזכיר , הגלויות וגאלנו מיד אויבינו
ת "ומסיי� בתפילה שהשי, כ גלות בבל ומדי ויו�"אח

  .האחרו�יושיענו ויגאלנו מזה הגלות 
מזכיר את הצרות , מדבר על גלות יו�', יוני� וכובחרוז 

ת בהצלת� ותקנת חכמי "והנס שעשה השי, והגזירות
רומז על , וטמאו כל השמני�' יוני� וכו, הדור לזכר ההצלה

הגזירות שגזרו ובטלו את ישראל משמירת התורה 
  ...ק ששמ� רומז על חכמה"כמבואר בספה, והמצוות
הוא דברי השבח  -ל רינה"י, "ר ורנני�שי"הלשו� וכפל 

זהו תנועות הניגו� והזמרה שבה� מזמרי�  -ושיר, וההודאה
והיינו שחכמי הדור תקנו וקבעו דברי , דברי הרינה והשבח

ת על כל הנסי� "שבח והודאה להודות ולהלל ב� להשי
ויחד ע� זה תקנו וקבעו והורו ג� היא� ייראה , שעשה עמנו

כי אפשר לשורר בפה דברי קדושה , צורת הניגו� והזמרה
וכל כולו , ל"� או קטעי� מדברי חכמינו ז"כמו פסוקי� מתנ

י תנועות הזמר "ו ע"ח' וכו' עטו� בקלקול ופריצות וכו' יהי
  ...והניגו� הפרו� שמלבישי� אות�

תחברו שירי�  -" שירו לו שיר חדש', בכינור וגו' לההודו "
, הנגוני� יביאו לטובש -"היטיבו נג�"אבל תזהרו , חדשי�
, שמביאי� את האד� ללב נשבר -"בתרועה"והיינו 

ו שירי� "לא ח, ק שתרועה רומז ללב נשבר"כמבואר בספה
  .שאוטמי� ומטמטמי� את המח והלב

ויאמרו הלא , יש שלא יבינו מה קול הרעש הגדול הזהואולי 
ואי� אנו רואי� את , רבי� ה� הדבקי� בשירי� הללו

אבל לאחר התבוננות  -כדבריה�' יהיהלואי ש - הקלקול
א� לא הגיע לקלקול ' נראה כמה רב הנזק וההפסד אפי

הנה יצר לב האד� רע מנעוריו וצרי� לעבוד עבודה , ממש
קשה להתגבר עליו ולשעבד את המח והלב לעבודתו 

  ...ש"ית
ייאמר שדבר חשוב הוא לעזוב לגמרי את ולבחורי� 

ל דבר חשוב זה אב, קשה לומר בלשו� איסור, הקלטות
, יש שרגילי� לשמוע שירי� כשהולכי� לישו�, וודאי

, להלביש את הכפתורי� באזניי� ולהרד� בשירה ובזמרה
ש "ל מבואר שיש להרד� מתו� ק"והלא מדברי חכמינו ז

אבל , ת להצליח"ואז יש לו סיוע ועזרת השי, ודברי תורה
היא� , ומגרה את היצר בעצמו, א� הוא עושה את ההיפ�

ובקלות , ואז במה כוחו לעמוד כנגדו, ת"כה לעזר השייז

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

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

כמו שאנו רואי� לדאבונינו , ו עוד ועוד"אפשר להתדרדר ח
כי , ו"את הנושרי� ממחנינו שעזבו לגמרי את דר� התורה ח

מה שעוצר את האד� מלעשות כל מה שלבו חפ� ושלא 
זהו היראה הפנימית הטבוע בנפש כל , ו"להתפקר לגמרי ח

שיש לו רתיעה , שנתחנ� בדר� התורה והמצוותאיש ישראל 
מאבדי� כל זיק של , י התפרקות יצרי�"אבל ע, מעבירה

ת וחיש מהר נעל� היראה הטבעי, חטא יראת שמי� ויראת
ואי� שו� התגוננות נגד היצר לעצור בו מלעשות , ונאבד זכרו

  .כל מה שלבו חפ�
מצא לו היצר הרע דרכי� חדשי� היא� להתגרות בדורנו 

הוא לא מפתה , ו"בבני הנעורי� ולהוריד� לבאר שחת ח
, ד לראות את העול� החיצו�"אות� לצאת מכותלי ביהמ

שאז , ע בדור שלפנינו"כמו שהיה ל, לרעות בשדות זרי�
ד וליכנס "שררה עניות גדולה והיצר פיתה לעזוב כותלי ביהמ

ו , לו מכל טוב' לעול� החיצו� בפיתוי שש� יהי אבל בזמנינ
, ת"שלומד בישיבה לא חסר לו כלו� בעזהשי שבחור

ו , ואדרבה טוב לו בכ� דואגי� בשבילו לכל דבר וכל צרכי
להכניס את , בחר לו היצר דרכי� אחרי�, מוכני� לפניו

העול� , ואחד מה� הוא תחו� הנגינה -הקלקול בתו� המחנה
בתחילה , מופ� בקלטות לרוב למאות ולאלפי� ולרבבות

אשר  -ורי� לחוגי החסידות למיניה�היה נפו� הקלטות הקש
וכאילו שזה עני� , ג� אות� אי� מ� הרצוי לשמוע כל היו�

חסידות לשמוע נגוני� ושירי� באמתלא שכח הנגינה גדול 
והרבה גדולי� וצדיקי� עשו ניגוני� , כידוע מצדיקי�, מאד

וזמ� לכל , אבל האמת הוא שדבר בעתו מה טוב -בעצמ� 
ט ובסעודות מצוה או בסעודת "בודאי בשבתות ויו, דבר

י נגוני� "ת ע"נית� להודות ולהלל ולשבח להשי, מרעי�
  ...ושירי�
יאמרו , חושבי� זמרי זמנינו שכאשר יבוא מל� המשיחאולי 

לפניו אנחנו השתדלנו להפיח רוח חיי� בלבות בני ישראל 
, שלא יפול רוח� מכובד הגלות ע� השירי� החדשי� שלנו

מי שאמר לעולמו די יאמר "שיר הנפו� זה ישיר לפניו את ה
בביאת המשיח ' אני מאמי� וכו"וזה ישיר לפניו , "לצרותינו די

ו, "'וכו הלא תדעו שלא  - להראות שירי תנחומי� שהלחינ
ומה תענו כשיאמר , ותפחדו מלהתקרב אליו' באלה חפ� ה

בורי� ילקחת ד, לכ� מי ביקש זאת מידכ� רמוס קדשי
הלא בשירכ� , � השיקו� והמיאוסקדושי� כאלו ולזרק� בתו

, המקולקל הפכת� את תוכ� הדברי� והוספת� צרה על צרה
לא ניחמת� את לב� השבור רק אטמת� וטמטמת� אות� 

לכ� למע� הש� חידלו בעוד , עד שלא הרגישו שה� בגלות
ת שנזכה לגדל "יעזור השי, מועד ואל תוסיפו לעשות עוול

יבושו לקבל את פני ולא , את ילדינו לתורה וליראת שמי�
  .א"הוא יקבל אות� ברצו� ובשמחה בבוג� , משיח צדקנו

  ש"י אחד מאנ"שנכתבו עדברי� 
  המוסיקה וסכנת המוזיקהמעלת ב

וש� אחיו , עדה את יבל הוא היה אבי יושב אהל ומקנהותלד 
וצלה ג� היא ילדה את , יובל הוא היה אבי כל תופש כנור ועוגב

הרי לנו שלשה , חורש נחושת וברזלתובל קי� לוטש כל 
כשכל פסוק מיידע אותנו , פסוקי� הבאי� בזה אחר זה

  . אודות אישיות מסויימת
י בסו� פירושו מדרש "מביא רש, גבי יבל ואחיו יובלוהנה 
בונה בתי� לעבודת אלילי� כמה דאת אמר סמל , אגדה

, המקנה וכ� אחיו תופס כנור ועוגב לזמר לעבודת אלילי�

תיבל והתקי� אמנותו של קי� לעשות , י"ובל קי� כותב רשוגבי ת
  . כלי זי� לרוצחי�

כי לא בחנ� , פע� לאחד המפרשי� שכתב דבר מחודשוראיתי 
כי כמו שתובל קי� תיבל , הסמיכה התורה את יובל לתובל קי�

כ� יובל תיבל כלי זי� באמצעות מוזיקה , כלי זי� לרוצחי�
  .הרסנית
א� מי שהכיר את המוסיקה , והי�אולי נשמעי� תמהדברי� 

הרי בראותו את , המקורית המעודנת והאצילית מבית אבא
יודע שהמוזיקה , הסגנו� הזול שפשה לאחרונה במחנינו

, זהו אחד המזיקי� הגדולי� ביותר שבאו לעול�, החדשנית הלזו
  .מלשו� מזיק, ולא בכדי מכונה הנגינה בש� מוזיקה

נה היא הנגינה ג� בש� מכו, לעומת זה עשה האלקי�וזה 
כי יכולה היא לרומ� את האד� , מלשו� מסיק ועולה, מוסיקה

הכל תלוי , או להורידו לשאול תחתיות, לגבהי� רוחניי� נאצלי�
  . בבחירה

ראוי להביא כא� קטע ממאמר , העני� ביתר בירורולהבהרת 
בדיוק , של טעלז על התורה ע/ הדעתנפלא שמופיע בספר 

, ר פרי עטו של מחנ� דגול מדור העברהמאמ, בפרשת בלע�
, וא� שנכתב לפני שני� רבות, וולי�'ק מז"הרהמבוסס על דברי 

ואדרבה בדורנו ההפכפ� נעשי� דברי המאמר יותר , לא נס לחו
עד שנראה כי דברי המאמר נכתבו ממש , ויותר אקטואליי�

  . לדורנו
הבוחר בשירי "וכ� הובא כא� בגליו� במאמר המופלא  וכידוע
, א"ר מסקולע� שליט"ק האדמו"כשזו היא דרכו של  ,"זמרה

וזאת , ביע את מורת רוחו מהמוזיקה החסידית החדשניתלה
וכפי , במהל� שיחות נוקבות שמוסר לחסידיו ושומעי לקחו

ח "הרה, י איש יקר נפש ואציל רוח"שנודע לי זה מקרוב ע
יצא , שבעת סעודת רעוא דרעוי�, י"יקותיאל עסטרייכער נ

בות הרי הא, ק"הווהבהיר והזהיר כי כידוע מהז, ר מכליו"האדמו
אלא שבשמע� את , מגיעי� מעול� העליו� לשמחת צאצאיה�

בורחי� מיד וחוזרי� למקומ� בעול� , הסגנו� הזול של המוזיקה
והנה נקלע  !והדברי� מדברי� בעד עצמ�, העליו� בבושת פני�

לידי זה עתה בהשגחה פרטית מאמר נוקב מודפס בלשו� 
בחנוכה אותו מסר לשומעי לקחו , ר מסקולע�"מהאדמו, אידיש

  : וכה נאמר ש� בי� היתר כשההדגשה במקור, א"האחרו� תשע
, לוקחי� מלי� קדושות, מוזיקה ניגוני� שמנגני� גויי�לוקחי� 
אבא ! וזה לא מוזיק אלא מזיק, ה"שזה מאוס להקב, ל"מאמרי חז
אמר שיש , ל נכנס פע� לחתונה וכששמע את המוזיקה"שלי זצ

הדברי� , יש בזה ג� טומאהוש, ריח של תועבה, לזה ריח לא טוב
   ...האלה לא באו מקדושה לש� שמי�

ופצי� ורוקדי� החברה הצעירי� ק, את הניגוני� האלהוכששרי� 
צריכי� לשיר שירות ותשבחות לכבוד  .ע� עויות של כלבי�

שכל הריקוד והמחשבה יהיו לכבוד , ניגוני� שיעוררו, ה"הקב
י� לבלבול אבל הניגוני� והריקודי� המזיקי� מביא, ה"הקב

  .ק"עכל, המחשבות
~  

ודברי� נוקבי� שבאו , וולי�'ק מז"הרהלדברי קדשו של ועתה 
כפי שהעתקתי� מלה במלה , י המחנ� הדגול"בעקבותיה� ע

  : מספר ע� הדעת של טעלז
כי , כבדה אד� לוקח על עצמו כשהוא משמיע רינהאחריות "

וי הכל תל ,עליית הנפש והנשמה וירידתה נתוני� בפי הניגו�
מה שהוא מנג� וכיצד הוא מנג� והניגו� עשוי להעלותו עד ב -במנג�

 .)אמרי שאול( "ו עד שאול תחתית"ולהורידו ח, גבהי מרומי�

        נשמתנשמתנשמתנשמתעילוי עילוי עילוי עילוי לללל
 האהובה האשה

, החשובה והיקרה
  אשת חיל מי ימצא

בת  ה"ע אסתראסתראסתראסתרמרת 
  נטלנטלנטלנטלממממבלובלובלובלו ל"ז זאבזאבזאבזאב

א אב "כנפטרה 
  א"תשע

   .ה .ב .צ. נ. ת
י נכדיה "עהונצח 

ר "ידידינו היקר הר
' וזוג חיי� בנדיקטחיי� בנדיקטחיי� בנדיקטחיי� בנדיקט

  'תחית "מנב
  

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
כ ידידינו "תא לרומענשגר בזה כסא דברכ בלב מלא שמחה

פה , פרי ע� חיי�, לי חמדהאוצר כ', מלא יראת ה אוצר, היקר
נ "חדב, ט"חוב, ומעמיד תלמידי� לתפארה, מפיק מרגליות

  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ
ראש כולל אברכי�  -א "שליט שלו� סופרשלו� סופרשלו� סופרשלו� סופר    'צ מורינו ר"הרה

  לעלוב" אור מנח�"
עדיו לתפארת  לרגל שמחת הכנס בנו היקר יניק וחכי� טובא

  המצויי� והמהולל, ולגאו�
  ו לעול נוע� קבלת התורה והמצוות"ני ישראלישראלישראלישראל    כמר

ומשמחה זו   ,ח"יהי רצו� שיזכה לרוב נחת ממנו ומכל יוצ
  .לתפארת המשפחה הרוממהיושפע שפע ברכה והצלחה 

  ëîñ¼ñ −ð−½ì ñíšëîñ¼ñ −ð−½ì ñíšëîñ¼ñ −ð−½ì ñíšëîñ¼ñ −ð−½ì ñíš –המברכי� ושמחי� בשמחתכ� 

        ברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבבית
נ לבית "דבוק בלו, קריהלידידי 
עדי� , חינא וחיסדארב , חיינו

איש האשכולות , רוחהנפש ויקר ה
  אהוב על הבריותה
    הלויהלויהלויהלוי    שלמה זלמ�שלמה זלמ�שלמה זלמ�שלמה זלמ�' ח ר"הרה

  א"שליט    י�י�י�י�ווווווווהורהורהורהור
הב� החשוב  נישואישמחת לרגל 
 ופלגמופלא ומ, ש"מ בתוי"המו

ג "עב ו"הי מרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקב
  צ"בשעטומ

ר שיושפע ל� משמחה זו "יה
שובע שמחות תורה וגדולה 

  ,במקו� אחד
  ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�     –מבר� מעומק לבי

        ברכות מקרב לבברכות מקרב לבברכות מקרב לבברכות מקרב לב
 
בלב מלא שמחה הנני לבר

אוצר מלא , כ ידידי היקר"מעל
ומעמיד , ב החסדר ',יראת ה

חביב ואהוב , תלמידי� לתפארה
 ראשו� לכל דבר קדושה, ל�על כו

  יקר הער
, טוב הלב, וחסד
י� י� י� י� וווווווושלמה זלמ� הורשלמה זלמ� הורשלמה זלמ� הורשלמה זלמ� הור' ח ר"הרה

  א"שליט
י הב� החת� לרגל שמחת נישוא

ו "הי מרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקב ש "המופלג בתוי
  צ"ג בשעטומ"עב

ר שיושפע ל
 משמחה זו שובע "יה
  . ס"וכט, שמחות


ידיד כעתירת 
          השמח בשמחת
   פרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�שה שה שה שה ממממ

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  הרב הקדוש

ב�  יוס" אוחיו�יוס" אוחיו�יוס" אוחיו�יוס" אוחיו�רבי 
  ל"זצ מרדכימרדכימרדכימרדכירבי 

מחבר הספר 
  "אבקת רוכל"
, אב ט"ע בכ"נלב

ועצמותיו 
הקדושות הועלו 

ק "ונטמנו בעיה
צפת בשנת 

  ב"תשס
זכותו יג� עלינו ועל 

        ברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבבית
ושה למע� ע, המופלאלידידי 

, הכלל והפרט בכל לבו ונפשו
איש , � על פניוחענוות 

  אהוב על הבריותההאשכולות 
    הלויהלויהלויהלוי    שלמה זלמ�שלמה זלמ�שלמה זלמ�שלמה זלמ�' ח ר"הרה

  א"שליט    הורובי�הורובי�הורובי�הורובי�
 נ�ב נישואישמחת לרגל 
מופלא , יל� פארותאהחשוב 
ג "עב ו"הי מרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקב ומצויי�

  צ"בשעטומ
ר שיושפע ל� משמחה זו "יה

   .ס"וכט שובע שמחות
  לוי�לוי�לוי�לוי�    שישישישיאאאאיייי     –לב רבקמבר� מ

 

  קול צהלה ורנה שפתינו תרננה

לכבוד , מעומק לבינו פנימה, בקול רינה וישועה, לוחה בזאת ברכותינו'שששש
ראש ונחשו� לכל , לבו הזהב עולה על כולנה, האי גברא יקירא מאוד נעלה

איש המעשה במישרי� , נודע בשערי� במעשיו האדירי�, דבר קדושה
  .מרבה חיילי� לתורה ותעודה, אמונהו

יקר  ,עוטה אורהה "שלמכ ,ז� הרעיו� במיטב הגיו�, וכה ומזכה הרבי�''''זזזז
        .שבערכי� שמח ומשמח אלוקי� ואנשי�

, נ"ונושא בעולו במסי' למע� מוסדותינו הק מנגד וא הגבר המשלי� נפשו'הההה
דבוק ומקושר בעוז  ,באמי� כוח ורב או�, ולא חוס� עמל ויגיעה למענה

ר "ק מר� אדמו"ח כ"א ולהבחל"ט זיע"ר הקוה"ותעצומות למר� אדמו
  ה"ה, יקר רוח אשר כבוד שמו הטוב הול� לפניו ,א"שליט
        אאאא""""י� שליטי� שליטי� שליטי� שליטהלוי הורווהלוי הורווהלוי הורווהלוי הורוו    ח רבי שלמה זלמ�ח רבי שלמה זלמ�ח רבי שלמה זלמ�ח רבי שלמה זלמ�""""רהרהרהרה''''הההה

   ברא כרעא דאבוה, ש"גל שמחת נישואי בנו היקר המופלג בתוילר
  ט"צ לאויש"ג בשעטומ"ו עב"הי מרדכי יעקב הלוימרדכי יעקב הלוימרדכי יעקב הלוימרדכי יעקב הלוי' החת� ר

בישראל ויזכה  ר שיזכו לבנות בית נאמ�"יה, עומק לבנו נביע ברכותינו''''ממממ
  .����לשפע רב מ� השמי

וזכות� מבית , " המג�כות הרבי� שזוכה ומזכה בכל עת תעמוד לו באל''''זזזז
  .זזזזוזלעול� לא י

  ללללבברכות שמי� מע, בהרחבת הדעת, העמיד דורות ישרי� ומבורכי�'לללל
  טטטטבברכה מרובה וחסד עליו� בל ימו, וב וחסד ירדפו� כל ימי חיי�'טטטט
  וווומשולבות יחדי וגדולהתורה ובמקו� אחד , חיי אריכי ומזוני רויחי'וווו
  .בבבבמהרה נזכה לקבל פני משיחנו ומלכינו בראשינו בעגלא ובזמ� קרי'בבבב

=====  
מרכז מוסדות דחסידי לעלוב הנהלת  -אלה דברי המברכי� מכל הלב

ר "נ מר� אדמו"כולל משניות לעאברכי   -קהל חסידי לעלוב -ק"בארה
 ".זכרו תורת משה"מערכת . לעלוב "אור מנח�"אברכי הכוללי� . א"זיע

        במעונ�במעונ�במעונ�במעונ�השמחה השמחה השמחה השמחה שששש
שלמה שלמה שלמה שלמה היקר רבי ידידינו 

לרגל  צבי שלעפריגצבי שלעפריגצבי שלעפריגצבי שלעפריג
  .קלמ� החת� אירוסי בנו

===  
מאיר מאיר מאיר מאיר היקר רבי ידידינו 

  לרגל הולדת הנכד ויזלויזלויזלויזל
====  

 חיי� באכנערחיי� באכנערחיי� באכנערחיי� באכנעררבי ידידינו 
  .לרגל נישואי הבת

===  
 לאירוסי הב� אפרי� ויי�אפרי� ויי�אפרי� ויי�אפרי� ויי�רבי 


