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ד בכל מקו� ה� "ועני� זה צרי� ס, בני תורה ע� יראת שמי�
וצרי� להתפלל , ד"וה� בביהמ, בישיבות הטובי� ביותר

שיזמי� לו חברי� טובי� בני תורה ומידות ' הולבקש מאת 
ולבל יחשוב שבעת שהותו בקאנטרי מותר לו , טובות

להקל בדברי� ' ואפי', ש חסידות וכו"להרפות מתורה ויר
באלו , כגו� להסתובב בחו� ללא הכובע ובגד עליו�, קלי�

והעיקר הוא שלא להסיח דעת , כ להיזהר"הדברי� צריכי� ג
פ שסדר היו� דש� הוא באופ� "אע ,ש ומלכות שמי�"מיר

מ צרי� לדעת שלא הותרה "מ, אחר מכל ימות השנה
אלא אדרבה שיהיה , הרצועה ואפשר לו להתנהג בהפקרות

ערליכע חסידישע ערליכע חסידישע ערליכע חסידישע ערליכע חסידישע "ש כיאה ל"כל כולו תורה וחסידות ויר
        ".בחורבחורבחורבחור
י "וברש" וילכו ויבואו אל משה ואהר�וילכו ויבואו אל משה ואהר�וילכו ויבואו אל משה ואהר�וילכו ויבואו אל משה ואהר�" ))))יגיגיגיג, , , , שלח כושלח כושלח כושלח כו((((    כתיבוהנה והנה והנה והנה 

מה ביאת� , להקיש הליכת� לביאת�מהו וילכו , ה וילכו"ד
        . כ"בעצה רעה א" הליכת� בעצה רעה ע

, ל� דיסוד ההצלחה ברוחניות תלוי ע� כוונת ההליכההרי הרי הרי הרי 
ו "וא� ההליכה בעצה טובה אז יצליח בכל דרכיו וכ� להיפ� ח

וזה כלל גדול שצרי� לדעת בפרט בימי� אלו , י"כדברי רש
להיות במחשבה  דכוונת ההליכה צריכה, כשיוצאי� את העיר

ו בכוונה "ש בהרחבת הדעת ולא ח"תחילה להתעלות בתויר
        .י"ירח� המרח� ישמור המרח� עלי ועכ, הפכית
ומה היה רע בא� , כל הנסיעה לקאנטרי צריכה הבנה, , , , ובכללובכללובכללובכלל

היה נכנס לבית מדרש ממוזג ויושב באהלה של תורה יומ� 
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''תשע תמוז' י

  בבבב""""גליו� תקעגליו� תקעגליו� תקעגליו� תקע
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

            חקתחקתחקתחקתפרשת פרשת פרשת פרשת 

        הזמני�הזמני�הזמני�הזמני�דברי חיזוק והתעוררות לימי בי� דברי חיזוק והתעוררות לימי בי� דברי חיזוק והתעוררות לימי בי� דברי חיזוק והתעוררות לימי בי� 
  ל לרגל יציאת� להרי�"נאמר לבני חו

   ע"תש - ב"ארה -בארא פארק

        לנגדי תמידלנגדי תמידלנגדי תמידלנגדי תמיד' ' ' ' שויתי השויתי השויתי השויתי ה
זמ� ובכל עת מצוא צרי� להיות בכל בכל בכל בכל 

 .ש"דבוק ומקושר לתורה ולעבודה ביר
יב והיציאה להרי� בימי� אלו צרי� שיחי

, את האד� ביתר שאת וביתר עז
מתו� שלות ' להתחזק בעבודת ה

        .ומנוחת הנפש והרחבת הדעת
לרבות בעת הזאת ובכל הזמני� ג� ג� ג� ג� 

 לדאוג שיהא א� ורק ע� חברי� טובי�

היש ל� הרחבת הדעת , ולילה
 וכידוע מה שאמר, גדולה מזו

" " " " שפע חיי�שפע חיי�שפע חיי�שפע חיי�""""ק בעל הק בעל הק בעל הק בעל ה""""הרההרההרההרהבזה 
בדר� בדיחותא  עעעע""""מצאנז זימצאנז זימצאנז זימצאנז זי

שאינו מבי� על מה ולמה 
נוסעי� עד לקאנטרי בשביל 

הרי ג� בביתו יכול , לפוש
דהיינו , לנפוש כמו בקאנטרי

שיכניס את כל משפחתו לחדר 

  )א, יט ( ויקחו אלי� פרה
באה לתק$ חטא העגל תבא פרה ותכפר  פרה

ש שכל הענייני� שהיתה "ועיי, י"רש, על העגל
וג� מה שהפרה , בעגל היתה דוגמתו בפרה

היא דוגמת , מטהר טמאי� ומטמא טהורי�
ובאפרו , א כל העוסקי� בההעגל שטימ

  , נטהרו
ש "י מ"עפ, י עוד כוונה בזה"בעזה ל"יואולי 

פ וישת אל "בלק עה' פ בעבודת ישראל
א "זיעק מברדיטשוב "הרההמדבר פניו בש� 

שאמר בפסוק וביו� פקדי ופקדתי עליה� 
וקשה הנה , אשר עשו את העגל' חטאת� וגו

אבינו אב הרחמ$ הסולח ומוחל ומעביר 
ד שיכתוב "ס, ו בכל שנה ושנהאשמותינ

בתורתו דבר קשה כזה שיזכור לעול� את 
, אחר שעשו ישראל תשובה' חטא העגל אפי

אמר  .)ברכות כא( 'ל במס"וג� קשה ממאמר חז
ג� אלה תשכחנה זה מעשה העגל ' אושעי' ר

וזה היפ' , ואנכי לא  אשכח' זה מעשה סיני
  , ל"מכיו$ הפסוק הנ

דהנה לפי ראות , ל כוונת העני$ אחד"יאלא 
עינינו א� אחד מגזע טובה וישרה הול' בדר' 

כי , אי$ זה דבר פלא, תמי� ועובד את יוצרו
כ א� "משא, התורה מחזרת על אכסניא שלה

מו� , פוחת והול' במעשיו ממעשה אבותיו
ויתגנה בו יותר ממה שיעשה זה הרע אד� , בו

כי לו , אשר הוא בא ממשפחה בזויה ושפלה
וא� אד� בזוי , מעו$ אבותיו יאתה השפלות

אז , ואנשי�' משפחה כזה יעשה הטוב בעיני ד
בעזבו , יתהלל יותר מב$ משפחה הנכבדת

והנה ישראל , דרכי אבותיו ונטה אל הטוב
הג� שקבלו את התורה במעמד , קדושי� ה�

לא היה הדבר , הר סיני ואמרו נעשה ונשמע
כי קדושת אבותיה� אשר , נפלא ומהולל

ניה� אחריה� היא הנותנת שיהיו הורישו לב
, כ את העגל"אבל כיו$ שעשו אח', עובדי ד

וניכר שהיה ב� , $העיזו את פניה� נגד יוצר�
איזה שורש רע שלא ניתק$ עדיי$ עד שעשו 

' אז גדלה ונפלאה בעיני ד, כ"תשובה אח
כיו$ שה� ע� , מעלת� בקבלת� את התורה

ויכלו לעשות אחרי , קשה עור) בטבע
  , ו� הדבר הרע הזהארבעי� י

נראה שלא עשו ג� הטוב מלפני�  כ"א
רק , מושרש בטבע לה� מקדושת אבותיה�

, שה� בעצמ� בגודל בחירת� בחרו בטוב
, כ עשו תשובה"ואעפ, כ נפלו ובחרו ברע"ואח

  ', וה� קודש ישראל לד
  
, ג� אלה תשכחנה זה מעשה העגלפ "וז

ואנכי אבל , שישכח לגמרי כיו$ שעשו תשובה
כלומר בעת שאני , שכח� זה מעשה סינילא א

כ בחטא העגל "זוכר מעשה סיני אז אזכור ג
כדי להגדיל , בגודל קשיות ערפ� אשר לה�

זכות� במה שעשו מלפני� במעמד הר סיני 
  , ל"כנ
  
, ביו� פקדי כשאזכור ב� להיטיב לה�פ "וז

, ופקדתי את העגל את כוח הרע אשר בקרב�
ה� נוטי� ואז יגדיל ויאדיר זכות� במה ש

לנטות אל הטוב , מהרע הזה שיש בכוח�
כ זכירת "וא, ולשמור מצוותיו כל הימי�

מעשה העגל היא טובה לזכירת$ ופקידת$ של 
  . ק"עכלה, ח"ודפח, ישראל

  
ק עני$ העגל היא מטמא טהורי� "דבה ולפי

ומכנגד , שמצד אחד העיזו פניה� נגד יוצר�
י חטא העגל ניכר "הוא מטהר טמאי� שע

, שהיה בה� עדיי$ שורש רע שלא ניתק$שא) 
מזה נראה שקבלת$ את התורה לא היתה 

רק מכוח עצמ� , מכוח ירושת אבותיה�
והיא זכירה לטובה לע� , שבחרו בטוב

  )ט"חקת תשס( .ישראל

 

ג� ', צר ולפתוח החלונות שיכנסו לתוכו זבובי� וכדו
ביתו מה  � כ� ירגיש בתו�'שידליק את הערקאנדייש

        .ל"שמרגיש בשהותו בקאנטרי רחוק מביתו וד
אופ� שהוא צרי� לדעת שא� הולכי� לש� בכוונה בכל בכל בכל בכל 
אז בוודאי שדווקא כעת בימי� אלו הוא הזמ� , טובה

ש וחסידות בשלוות הנפש "להתעלות בתורה יר
" או� א איד וי ער גייט וי ער שטייטאו� א איד וי ער גייט וי ער שטייטאו� א איד וי ער גייט וי ער שטייטאו� א איד וי ער גייט וי ער שטייט", והרחבת הדעת

שמי� ושמירת שמי� ושמירת שמי� ושמירת שמי� ושמירת     געבונדע� מיט יראתגעבונדע� מיט יראתגעבונדע� מיט יראתגעבונדע� מיט יראת"חייב להיות 
מיט� מיט� מיט� מיט� וכסדר צרי� לחיות , ה� בבית וה� בישיבה" עיניי�עיניי�עיניי�עיניי�

        .ולקבל עליו עול מלכות שמי�, בורא כל העולמי�בורא כל העולמי�בורא כל העולמי�בורא כל העולמי�
י "י תורה וג� ע"ה היא ג� ע"דביקות בהקבוהנה והנה והנה והנה 
שמעתתא  ))))::::מגילה כחמגילה כחמגילה כחמגילה כח((((    ל"וכמאמר רבותינו ז, תפילה

, ורה לחוד וזמ� תפילה לחודוזמ� ת, בעי צילותא
י� ובשביל עומד �אתלפני מי  ודע י�מתפלל �וכשאת

ו "ואל יסיח דעתו ח, ))))....רכות כחרכות כחרכות כחרכות כחבבבב((((    ב"זה תזכו לחיי העוה
וצרי� להתפלל , בשו� דבר המונע כוונת התפילה

� בכוונה "מתחילת התפילה ועד סופה ע� הש
, וכוונה ראשונה בתפילה היא פירוש המילות, ובשמחה

ז יבוא להתעלות מעלה "י שמתפלל בכוונה עי"וע
כשאתה  וכ� הובא במדרש, מעלה והתרוממות הנפש

    מתפלל הוי שמח שאתה מתפלל לאלוקי שאי� כמותו 

דהיינו שהתפילה צריכה להיות  ,כ"ע ))))מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�((((
בשמחה גדולה והשמחה היא שאנו זוכי� להתפלל לפני 

שכתב  בבבב""""במשנבמשנבמשנבמשנועיי� , מל� יחיד ומיוחד שאי� כמותו
ראוי לכל ירא שמי�  ))))גגגג""""סססס' ' ' ' סעי" אסעי" אסעי" אסעי" א((((    המחברהמחברהמחברהמחברעל דברי 

ב הוסי" "ובמשנ ,ק"שיהא מצר ודואג על חורב� ביהמ
        .כ"ע, "אבל התורה והתפילה יהיה בשמחה"

, שהתפילה צריכה להיות בהשתפכות הנפשפ פ פ פ """"ואעואעואעואע
ז אי� עומדי� "עכ, בדמעות כב� המתחטא לפני אביו

וכל , להתפלל אלא מתו� שמחה לפני אבינו שבשמי�
התפילה כולה צריכה שתהיה בשמחה בכוונה 

 ומי לנו גדול מהמלאכי�, ובהשתפכות הנפש
שמקנאי� בנו אי� שאנו מקדישי� בשלוש קדושות 

כד חלפא כד חלפא כד חלפא כד חלפא ואילו אלו המלאכי� , לקדוש בכל יו� ויו�
 ))))הקדמותהקדמותהקדמותהקדמות((((    סיומא דלעל� ואו" לא לשבועתאסיומא דלעל� ואו" לא לשבועתאסיומא דלעל� ואו" לא לשבועתאסיומא דלעל� ואו" לא לשבועתא, , , , שעתאשעתאשעתאשעתא

חביבי� דבקבעתא עבידי� חביבי� דבקבעתא עבידי� חביבי� דבקבעתא עבידי� חביבי� דבקבעתא עבידי� ל חי -ורק בני ישראל בני ק
וכידוע שמרוב יראת  ))))ש�ש�ש�ש�((((    ליה חטיבא בדנח ושקעתאליה חטיבא בדנח ושקעתאליה חטיבא בדנח ושקעתאליה חטיבא בדנח ושקעתא

, אי� בזיעההמלאכי� והשתוקקות לומר שירה מתמל
ומזיעה זו נוצר נהר דינור שבה� טובלי� המלאכי� 

        .ע"לפני אמר� שירה וקדושה לבוכ
כל העול� כולו היא הסתר בתו� , כעת בגלות המרהנה הנה הנה הנה 
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 'ב' המש� בעמ

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        גדיא יאהגדיא יאהגדיא יאהגדיא יאהמזלא טבא ומזלא טבא ומזלא טבא ומזלא טבא ו
ברגשי גיל וחדוה עילאה הננו לשגר בזה מיטב 
ברכותינו אל ידידינו וידיד כל בית ישראל איש 

פאר , מרבי� תורה וחסידות לעדרי�, האשכולות
נער� באראלי קודש הילולו בנזר , מקדושי�

ר "די� רפיש מדבית אבא מר� רבינו אדמו, ועטרת
ט "ק הקוה"א ומרנ� רבוה"ה זיע"ט זצוקללה"הקוה

ק מר� רבינו "א כ"אחיו של יבדלחט, א מלעלוב"זיע
לבית , ת"ענ  ע� אבו, א"ר שליט"ק אדמו"הגה

  ה"ה, כבוד שמו תפארתו, אבותיו עטרת
        אאאא""""צ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליט""""הגההגההגההגה

ג "עב' אירוסי הבת המהוללה תחי לרגל שמחת
  , המופלג בתורה ויראת שמי� הבחור החת�
    א"טשלי חיי� משהחיי� משהחיי� משהחיי� משההרב  מורינו

  נתניה -י ישיבת צאנזממצויינ
  צ"בשעטומ אאאא""""ר מצאנז שליטר מצאנז שליטר מצאנז שליטר מצאנז שליט""""ק האדמוק האדמוק האדמוק האדמו""""ככככ נכד

  ת"המפורס� לשו, מ"פא, ב� לבנו האי גברא רבא
 יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�    צ רבי"הרה

  הרב הצעיר דקרית צאנז -א"שליט
  והברכה אחת היא לסב הדגול

        ת "צ המפורס� לשו"הגה
        אאאא""""ר מטשאבא שליטר מטשאבא שליטר מטשאבא שליטר מטשאבא שליט""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככ
, שיזכו לראות רוב נחת ושובע שמחותו ברכותינ

ק בכר� בית "לתפארת אבוה שהזיווג יעלה יפה
ישראל סבא ומשמחת בית צדיקי� זו יושפעו 

לנו , ג"ס ברו"השפעות טובות ששו� ושמחה וכט
  .ולכל ישראל אמ�



 

 

 

 ב

 ב

  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"ק הרה"ח מפ"דא
ט "ר רבינו הקוה"מר� אדמו

  א"זיע

ח "היינו דא� לומד בחשק ובהתעוררות בכל רמ
  . רק אז התורה משתמרת אצלו, איברי�

        על הפסוק בפרשת� על הפסוק בפרשת� על הפסוק בפרשת� על הפסוק בפרשת� 
 ))))ידידידיד, , , , יטיטיטיט((((    "וזאת התורה אד� כי ימות באוהלוזאת התורה אד� כי ימות באוהלוזאת התורה אד� כי ימות באוהלוזאת התורה אד� כי ימות באוהל"

� צרי� להמית עצמו באהלה של היינו שאד
  .א"זיע' ועל כ� מובא ממר� רבינו הקתורה 

' ' ' ' שמואל בשמואל בשמואל בשמואל ב((((    "ערוכה בכל ושמורה"מ דאיתא "עפ

ח איברי� של� "א� ערוכה ברמ, ))))הההה, , , , כגכגכגכג
  . .).).).)נדנדנדנד((((    וא� לאו אינה משתמרת, משתמרת

  :א בקדשו"זיע' אר רבינו הקובי

  :עוד אמר רבינו
א�  דרק סוקדכוונת הפ ל זהואפשר להוסי" ע

באמת ממית עצמו באהלה של תורה ולומד בחשק 
ה גידיו יהיו "ח איבריו ושס"גדול כשכל רמ

. רה נגד הבעל דברהיא שמי רק אז, מתעוררי�
היינו  –ר בראתי תורה תבלי� "בראתי יצה' וכדאי

 ח איברי�"י לימוד התורה בחיות ברמ"דוקא ע
 .ר"יזכה לשמירה מעולה מהיצה, ה גידי�"ושס

 

  שיחת קודששיחת קודש

  'א' המש� מעמ

        

וגמילות ' עבודת ה, ורגע של בטלה בתורה
ואז יתגלו לעי� כל , ש"מידות טובות ויר, חסדי�

אוצרות הזהב שהיינו יכולי� להקנות לעצמינו 
ואוי לאותה , ש"ויר' בכל רגע ורגע של עבודת ה

בושה ואוי לאותה כלימה אוי לנו מיו� הדי� ואוי 
א� נבוא בידיי� ריקניות , לנו מיו� התוכחה

        .זהליו� 
אי� שמקנאי� בנו המלאכי� , ל"ולמד מהנצא צא צא צא 

שבכל יו� , על הזכיה הגדולה שנפלה בחלקנו
ויו� מקדשי� אותו יתבר� בשלוש קדושות 
ונמני� אנו על לגיונו של מל� ולעבדו בלבב 

ואלו המלאכי� , של� בכל עת ובכל שעה
מביטי� בנו בקנאה ואינ� מביני� אי� שיש 

', ות הבכלל מציאות כזה לחמוק ממצו
משתמטי� , שבאמתלאות שונות ומשוני�

והלא מה ', ירח� המרח� וכו, ל"רח' מעבודת ה
וכל  מפניני� יאהק יקרה "שכתוב על התוה

הוא בכדי , ))))טוטוטוטו, , , , גגגג    משלימשלימשלימשלי((((    לא ישוו בה �חפצי
ק אי� "לסבר את האוז� ואי� שו� דמיו� לתורה

והלוואי אנו המלאכי� היינו יכולי� , ערו�
        .ורגעבכל רגע ' לעשות רצו� ה

שאמר  אאאא""""זיעזיעזיעזיע' ' ' ' ט הקט הקט הקט הק""""מר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשדברי וידוע וידוע וידוע וידוע 
שהמלא� הגדול ביותר מוכ� להניח את כל 

שלו ולקיי� פע� אחת מצות " מלא�קייטמלא�קייטמלא�קייטמלא�קייט"ה
        .ציצית

שהרי , א להפני� לעצמו"דבר שצרי� כאווזה וזה וזה וזה 
כל המעת לעת צריכה להיות כל כולה בעבודת 

' י ותוס"רש' זה בגמ, א לפי דרגא דיליה"כאו', ה
וזה בתהילי� , זה בתפילה, בבקיאותוזה , בעיו�
ר "וכל רגע ורגע צרי� לנצל לעשות נח', וכדו

        .ש"להבוית
לימוד התורה והתפילה וכ� בכל המצוות ולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

חייבי� להיות מתו� שמחה של , שאנו מקיימי�
שנת� לנו המתנה הגדולה , ש"מצוה לפני אב

שמלאכי� ושרפי� ולמעלה בקודש לא זכו 
ואהבתי "' רק בנו בחר הו, לעבדו בכהאי גוונא

    א"ובני� את� לה", ))))מלאכי אמלאכי אמלאכי אמלאכי א((((    "'אתכ� אמר ה
        .))))    אאאא, , , , דברי� ידדברי� ידדברי� ידדברי� יד((((

ט ט ט ט """"שעה אחת בתורה ומצוות ומעששעה אחת בתורה ומצוות ומעששעה אחת בתורה ומצוות ומעששעה אחת בתורה ומצוות ומעשיפה יפה יפה יפה 
ובכדי , ))))יזיזיזיז, , , , אבות דאבות דאבות דאבות ד((((    בבבב""""ז מכל חיי העוהז מכל חיי העוהז מכל חיי העוהז מכל חיי העוה""""בעוהבעוהבעוהבעוה

לסבר את האוז� כמה השכר על אמ� אחד 
ובדר� משל באחד שהציע , ז"שעונה בעוה

לחבירו עבור יו� של עבודה רבה ומפרכת 
זאת יתוגמל  ובשכר, ומשברת גופו של אד�

וא� ישאלו , הרי בוודאי יסכי�, במיליו� דולר
אותו הא� הוא רוצה איזהו שות" שיעזור לו 

בכדי שרק , בעבודה יענה ויאמר בשו� אי� אופ�

תמימה  דבר אל בני ישראל ויקחו אלי	 פרה אדומה
  )ב, יט( 'וגו אשר לא

משה ' על פי דברי ר, העני� של פרה אדומה הוא
: לכפר על עו� העגל, )ט ח"ר פי"בבמדבומקורו ( הדרש�

א� צריכי� להבי� אי� ". תבוא הא� ותקנח צואת בנה"
מצות פרה אדומה היא תשובת המשקל על חטא 

  .העגל
ה "ויש לומר דהנה בעגל מצינו שעל משה רבינו ע

 "משה איש האלוקי�"שהתורה הקדושה קראתו 
שמות ( "כי זה משה האיש"עליו אמרו  )א, דברי� לג(

הכחישו את האלקות שבו וחשבוהו לאיש , )א, לב
 "אלה אלהי� ישראל"ולהבדיל על העגל אמרו , גרידא

  , )ש� פסוק ח(
, "לטהר טמאי� ולטמא טהורי�"נמצא שבעגל חטאו 

בו יקיימו , לכ� בא התיקו� שבאותו הדבר שחטאו
 "באומר קדוש, לטהר טמאי� ולטמא טהורי�", מצוה

ולא , ה"ומר הקבלפי מה שא, )פייט לפרשת פרה(
�   )וואידיסלב –רבה תורה י( .להיפו

  
ויאמר אליו אדו� לא תעבר בי פ� בחרב אצא 

  )יח, כ( לקראת	
צבי הירש ה "ר מו"שמעתי בש� הרב הקדוש אדמו

ויאמר אליו אדו� לא "בפסוק  ה"מזידיטשוב זצללה
�את� "י "פירוש רש" תעבר בי פ� בחרב אצא לקראת
� ואומרי� ונצעק מתגאי� בקול שהורישכ� אביכ

וישמע את קולנו ואני אצא אליכ� במה שהורישני 
והוקשה לו הרי אדרבה כשהקול " אבי על חרב� תחיה

קול יעקב אזי אי� הידי� ידי עשיו ואי� לחרב� שו� 
ו וכא� ישראל באו בכח הזה כמו "שליטה עלינו ח

בברכה  -" וישמע קולנו"י לעיל על "שפירש רש
יעקב שאנו צועקי� ונעני�  שברכנו אבינו הקול קול

א� כ� מה השיב , על כ� שוב אי� לה� שליטה בחרב�
  . לה�

ל שבודאי כ� היא שתפילת ישראל "ותיר! הרב הנ
ה שומע תפילת� ואי� לשונאיה� "מאוד והקב הגדול

אבל זהו רק באופ� שלא יתגאו בזה שיש , שו� שליטה
לה� כוח הזה בתפילת� מברכות אבותיה� כי תיכ" 

ו בתפילת� "ו איזה גאות ופניה ח"יש לה� חומיד כש
ו "ו תפילת� לריק ואדרבא נותנת כח ח"אזי ח

  .'וכו" והידי�"כ "כמשו ברכותיה� "שיתגבר ח
אזי פ� ' י את� מתגאי� בקול וכו"וזהו שפירש רש

דבש ( .ל כי נכו� הוא למאוד"בחרב אצא לקראת� וד
   )ז"אות ע' ד! י(השדה 

  
וירד משה ואלעזר מ� ההר ויראו כל העדה כי גוע 

�  )כט, כ( אהר
יש לפרש דהנה כשהלביש משה רבינו את בגדי אהר� 

אלא ג� , לא המלבושי� לבד הלבישו, לאלעזר בנו
 ק"הגה וידוע מה שאמר, מהודו של אהר� נת� עליו

 ל"זצ נת� אדלר' רבש� רבו הגאו�  החת� סופר
דאי� , )ל ש�"רות המוועיי� בהע. א ד! צז"ס ח"דרשות חת(

, התלמיד זוכה לתכלית שלימותו כל זמ� שרבו בחיי�
הכירו את השינוי הגדול , וכשראו העדה את אלעזר

ונתינת משה , על ידי הסתלקות אהר�, שנעשה בו
ועל ידי זה הבינו , רבינו עליו את הקדושות של אהר�

 –מרבה תורה ( .ולכ� נתעלה אלעזר, שגוע אהר�
  )וואידיסלב

  

  )יד, יט( זאת התורה אד� כי ימות באוהל
אמר ריש לקיש אי� דברי " .)שבת פג( גמראאיתא ב

והלכה " תורה מתקיימי� אלא במי שממית עצמו עליה
אי� דברי תורה : ")א"ו כ"ד רמ"ע יו"שו( פסוקה היא

 

ש "ואי� כבודו ית, הסתר
אבל לעתיד , בהתגלות

לבוא כשיקויי� הפסוק 
' ומלאה האר� דעה את ה"

הרי אז תסמרנה , "'וגו
 שערות ראש על כל רגע

הוא יהנה מתשלו� גמול 
ולהבדיל אל" אלפי  .הלזו

הבדלות אי� ערו� שכר 
א של עניית "מצוה עבור פ

מצוה שבאה , אמ� בכוונה
, וצערלו ללא טרחה 

  תורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשה פניני� יקרי� על הפרשה 

כ שכר מצוות שקיי� לא בניקל לפו� "עאכו
        .צערא אגרא

, הטע� של שכר מצוה בהאי עלמא ליכאוזה וזה וזה וזה 
ק ששו� דבר גשמי לא מספיק "כמובא בספה

' ואפי, עבור איזה מצוה קלה שעשה בימי חייו
כ אי� לו "כל חללא דעלמא מלא בכס" וזהב ג

שו� ער� עבור שכר המצוה שענה פע� אחת 
כר גשמי עבור מצוה הוא כדוגמת וש', אמ� וכדו

שא� יאמר אד� לחבירו שיעבוד באיזה עבודה 
ובשכר זאת ישל� לו שק , רבה במש� כל היו�

        .כ� נראה שכר גשמית עבור מצוה, מלא אשפה
, כ ליכא בהאי עלמא"הרוחני של המצוה גשכר שכר שכר שכר 

דמרוב תענוג רוחני שיהיה לו בא� היה מקבל 
והיה  היה משתוקק לקירבת אלוקי�, השכר

ורק לעתיד לבוא , מתבטל לגמרי ממציאותו
        ".'אז תתענג על ה"נאמר 
כל דבר השיי� ללעתיד לבוא אי� בכוח וכ� וכ� וכ� וכ� 

ולכ� במת� , האנושי לסבול זאת בהאי עלמא
, תורה פרחה נשמת� ששמעו את קולו בקודש
וכ� היה במלחמת סנחריב ששמעו שירת 

וכ� , א שירת השמש פרחה נשמת�"המלאכי� וי
על עני� שירת " ראשית חכמהראשית חכמהראשית חכמהראשית חכמה"ק "בספהמובא 

והעיד לי מי : "ק"ויציאתה לאר� וזל השמש
ששמע וראה אנשי� שהלכו לאר� הודו לראות 

חזר ' הלכו וא' מקו� יציאת החמה וזריחתה ב
שנתקרב הרבה לשמוע ניגו� קול ' אל� הא

        .כ"ע .ש"עיי ,"נתאל�' החמה מת הא
ל� דכל עני� רוחני דלמעלה שאי� לה בכלל הרי הרי הרי הרי 

לא רק שאינה מועלת לאד� , ז"שייכות לעוה
משו� דגו" החומרי , מזיקה היא לו' אלא אפי

ומה שקדוש וז� ביותר , אינו סובל דבר קדושה
וזה עני� , ל"זוק רחז ני"ועי, הרי מנוגד לחומר

ז אינו בכוח "ובכ, ז"שירת השמש דבר שבעוה
כ שירת "עאכו, אנושי לסבול נעימות הקול

        .המלאכי� וכ� הלאה
ז יש בה ג� נקודת "כל עני� ההסתרה בעוהוהנה והנה והנה והנה 

דא� היה גילוי רב ועצו� ללא ', חסד מאת ה
לא היה בכוח האנושי , שו� גבול ותכלית והסתר

פע ממרו� והיה לשאת אותו הגילוי והש
לכ� עשה , מתבטל לגמרי מרוב תענוג רוחני

ז יהיה בכוח האד� "ועי, ה בחינת הסתר"הקב
' ' ' ' ועיי� בתורה אור לבעל התניא קדישא פועיי� בתורה אור לבעל התניא קדישא פועיי� בתורה אור לבעל התניא קדישא פועיי� בתורה אור לבעל התניא קדישא פ((((    לסובלה

        .))))שששש""""ועני� מג� אברה� עייועני� מג� אברה� עייועני� מג� אברה� עייועני� מג� אברה� עיי, , , , פ אנכי מג� ל�פ אנכי מג� ל�פ אנכי מג� ל�פ אנכי מג� ל�""""ל� ל� עהל� ל� עהל� ל� עהל� ל� עה
ע "זי" ישמח משהישמח משהישמח משהישמח משה"ק בעל ה"מהרהוידוע וידוע וידוע וידוע 

ש "ה שיושפע לו ממרו� ירא"שביקש מהקב
ומאותו רגע , ע ונענה על כ�"זי ����""""רמברמברמברמבההההשל 

 'ג' המש� בעמ 'ג' המש� בעמ
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נתק" ביראה , שקיבל משמיא מתנה גדולה זו
עילאה ועצומה עד אי� לשער ולא היה יכול 

ה שיטול ממנו "ביקש מהקבלכ� , לסבול זאת
        . כ"ע, זאת
י ההסתרה יש את הכוח להמשי� "ל שע"כנוזה וזה וזה וזה 

א "וא� היה בלי הסתרה הרי ל� דא, בעבודתו
אבער דער אבער דער אבער דער אבער דער . "ע"מ זי"ומי לנו גדול מהיש, בכ�

� � � � """"יראת שמי� פו� דער הייליגער זיסער רמביראת שמי� פו� דער הייליגער זיסער רמביראת שמי� פו� דער הייליגער זיסער רמביראת שמי� פו� דער הייליגער זיסער רמב
        ".ע ראשוני� כמלאכי�ע ראשוני� כמלאכי�ע ראשוני� כמלאכי�ע ראשוני� כמלאכי�""""זיזיזיזי

ע שלפני תקיעת שופר "זי ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבעל ומסופר ומסופר ומסופר ומסופר 
, ומה הוא מצווה, עת חשב בדעתו מי המצווה

היה נופל עליו יראה עצומה , ולמי הוא מצווה
עד , שמחמתו לא יכל להמשי� בעבודת הקודש

ע ניגש אליו ותפסו "זי ה�ה�ה�ה�ק רבי אברק רבי אברק רבי אברק רבי אבר""""הרההרההרההרהשבנו 
, כ"ע. בידיי� והוליכו לבימה מקו� תקיעת שופר

        .�"אפס קצהו היראה של הרמב
א וא� ראשוני� א וא� ראשוני� א וא� ראשוני� א וא� ראשוני� """"ראשוני� כמלאכי� אנו כבנראשוני� כמלאכי� אנו כבנראשוני� כמלאכי� אנו כבנראשוני� כמלאכי� אנו כבנא� א� א� א� 
א אנו כחמורי� ולא כחמורו של רבי פנחס א אנו כחמורי� ולא כחמורו של רבי פנחס א אנו כחמורי� ולא כחמורו של רבי פנחס א אנו כחמורי� ולא כחמורו של רבי פנחס """"כבנכבנכבנכבנ

כמו , ופירוש הדברי� הוא, ))))::::שבת קיבשבת קיבשבת קיבשבת קיב((((    ב� יאירב� יאירב� יאירב� יאיר
א שו� שמ� של מושג אי� נראה "שאי� לבנ

כ� אנו כלפי ', וכו' דעתו וכוונתו וכומלא� ומה 
הראשוני� כמלאכי� שאי� לבשר וד� שו� דיעה 

דברי דברי דברי דברי """"ק בעל הק בעל הק בעל הק בעל ה""""וכידוע מהרהוכידוע מהרהוכידוע מהרהוכידוע מהרה((((    ,והבנה על הראשוני�
ה הוריד אש מ� ה הוריד אש מ� ה הוריד אש מ� ה הוריד אש מ� """"ע שאמר שהקבע שאמר שהקבע שאמר שהקבע שאמר שהקב""""מצאנז זימצאנז זימצאנז זימצאנז זי" " " " חיי�חיי�חיי�חיי�

ושוב הוריד עוד אש מ� ושוב הוריד עוד אש מ� ושוב הוריד עוד אש מ� ושוב הוריד עוד אש מ� , , , , אבייאבייאבייאביי    השמי� הנקרא בש�השמי� הנקרא בש�השמי� הנקרא בש�השמי� הנקרא בש�

וא� ראשוני� , ))))ככככ""""עעעע, , , , רבארבארבארבאהשמי� הנקרא בש� השמי� הנקרא בש� השמי� הנקרא בש� השמי� הנקרא בש� 
א לחמור "כש� שא' פי, מורי�א אנו כח"כבנ

, א"להבי� דרכי האד� ואי� לה� שו� השגה בבנ
ולא , א"כ� אנו כלפי הראשוני� א� היו כבנ

י שהיה בעל מדריגה אלא "כחמורו של רפב
אי� לנו שו� השגה , כסת� חמור ללא שו� יחוס

בדורות הקודמי� שלפנינו וזה עיקבתא דמשיחא 
        .כ"שנתמעטו הדורות כ

        
ב מכל חיי ב מכל חיי ב מכל חיי ב מכל חיי """"של קורת רוח בעוהשל קורת רוח בעוהשל קורת רוח בעוהשל קורת רוח בעוה    שעה אחתשעה אחתשעה אחתשעה אחתיפה יפה יפה יפה 
ט ט ט ט """"ז ויפה שעה אחת בתשובה ומעשז ויפה שעה אחת בתשובה ומעשז ויפה שעה אחת בתשובה ומעשז ויפה שעה אחת בתשובה ומעש""""העוההעוההעוההעוה
         זזזז""""ז מכל חיי העוהז מכל חיי העוהז מכל חיי העוהז מכל חיי העוה""""בעוהבעוהבעוהבעוה

שיש לאד� בעשיית המצוה זוכה על ידו השמחה השמחה השמחה השמחה 
ק ק ק ק """"הרההרההרההרהוכידוע מ, לכל ההשגות והשפעות טובות

רבינו רבינו רבינו רבינו ' ע שאמר בש� רבו הק"זי רבי חיי� ויטאלרבי חיי� ויטאלרבי חיי� ויטאלרבי חיי� ויטאל
י "דזכה לכל השגותיו הנשגבות ע עעעע""""י זיי זיי זיי זי""""הארהארהארהאר

ז "ועי, ה גדולה בעשיית המצוותששמח שמח
י שהשיג רבינו "וע', זכה לשלימות בעבודת ה

השגות גדולות ונשגבות במשנה זו ' י הק"האר
ז "ט בעוה"של יפה שעה אחת בתשובה ומעש

ז זכה לשמחה של מצוה "עי, ב"מכל חיי העוה

רו מדבר ובא� רואה את חבי, ת"התפילה וקדיש וקריה
לכ� צרי� להרגיל את עצמו , בשעת התפילה צרי� לגעור בו

ד בפרט ובכל בתי מדרשות שלא ידבר בשעת "כא� בביהמ
א ישמור ה� על עצמו וה� על חבירו "ושכ, ת"התפילה וקריה

        .שלא לדבר בשעת התפילה, ק"ל וה� בארה"ה� בחו
מצדיקי� שאמרו שכל עיכוב הגאולה הוא בשביל כידוע כידוע כידוע כידוע 

וא� היו כל , שעת התפילה שלא נתק� עדיי� עני� זההדיבור ב
        .כלל ישראל נזהרי� בזה כבר מזמ� היו נגאלי�

        

למודעי שכא� בבית המדרש וכ� בבית המדרש למודעי שכא� בבית המדרש וכ� בבית המדרש למודעי שכא� בבית המדרש וכ� בבית המדרש למודעי שכא� בבית המדרש וכ� בבית המדרש וזאת וזאת וזאת וזאת 
    מ�מ�מ�מ�יייינא סנא סנא סנא ססעי" סעי" סעי" סעי" שולח� ערו� שולח� ערו� שולח� ערו� שולח� ערו� ((((    כמובאכמובאכמובאכמובא, , , , ק חל איסור חמורק חל איסור חמורק חל איסור חמורק חל איסור חמור""""בארהבארהבארהבארה

שלא לדבר בשעת התפילה מרישא ועד סיפא לא שלא לדבר בשעת התפילה מרישא ועד סיפא לא שלא לדבר בשעת התפילה מרישא ועד סיפא לא שלא לדבר בשעת התפילה מרישא ועד סיפא לא     ))))דדדד
ואיש ואיש ואיש ואיש , , , , חחחחזכור ואל תשכזכור ואל תשכזכור ואל תשכזכור ואל תשכ, , , , בקדישי� ולא בשעת קריאת התורהבקדישי� ולא בשעת קריאת התורהבקדישי� ולא בשעת קריאת התורהבקדישי� ולא בשעת קריאת התורה

        ....את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזקאת רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזקאת רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזקאת רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק
        

שנזכה לתורה ותפילה מתו� שמחה ושלוות הנפש ר ר ר ר """"יהיהיהיה
יקרה , ושנזכה לתורה ותפילה בשלימות, וחיות דקדושה

ז נזכה לשמחה "ועי, ל"ולפו� צערא אגרא כנ, מפז ומפניני�
אמיתית ולעלות במעלות התורה והיראה ולשמחת התורה 

שנשמע ונתבשר בבשורות , ר"ומצוות וכל הישועות בגו
ובריאות , שמחות השלימות, ישועות שלימות, טובות

ושנזכה , � אלעס גוטס'ולשמירה עליונה או� פועל, השלימות
לימי� אלו בי� המצרי� שיתהפכו לששו� ולשמחה ולבני� 

 .ק שוי� יעצט אוי" א זיסע אופ� אוי" אייביג"ביהמ

        .באש קודש להבת שלהבת
יכול להשיג , אשר בש� ישראל יכונהוכל וכל וכל וכל 

י שמחה ובפרט שמחה "השגות נשגבות ע
בא� יידע שאי� לנו שיור רק , של מצוה

כי לקח טוב נתתי לכ� , התורה הזאת
ואי� טוב  ))))בבבב, , , , משלי דמשלי דמשלי דמשלי ד((((    תורתי אל תעזובו

ואי� אמת אלא  ))))אבות פרק ואבות פרק ואבות פרק ואבות פרק ו((((    אלא תורה
וזה תכלית חיותינו כי ה�  ))))משלי כגמשלי כגמשלי כגמשלי כג((((    תורה
, חיי� נצחיי� לעד ולעולמי עולמי�, חיינו

ואי� לנו על מי להישע� אלא על אבינו 
י מחשבות אלו תמיד אז "ע, שבשמי�

יכנס בלבו שמחה גדולה שמחת קודש 
        .צ"בטוב לבב מרוב כל בקיו� התומ

, דהוה הוה מכא� ואיל� חושבנאמאי מאי מאי מאי 
א לפי השגתו יקבל על עצמו ה� "שכאו

צ וה� בתפילה "בהתמדת התומ
וכל הקובע מקו� , בהתלהבות דקדושה

 ))))::::וווו    ברכותברכותברכותברכות((((    לתפילתו אלוקי אברה� בעזרו
 ))))....ברכות וברכות וברכות וברכות ו((((    תהא תפילהובמקו� רינה ש� 

        .הרי לנו דתורה ותפילה עולי� בקנה אחד
העומדי� ברומו של עול� ובני העומדי� ברומו של עול� ובני העומדי� ברומו של עול� ובני העומדי� ברומו של עול� ובני דברי� דברי� דברי� דברי� 

לכ� צרי� , ))))::::ש� וש� וש� וש� ו((((    אד� מזלזלי� בה�אד� מזלזלי� בה�אד� מזלזלי� בה�אד� מזלזלי� בה�
התחזקות גדולה שבעת התפילה יתפלל 
בשמחה בכוונה ובהשתפכות הנפש מתו� 

על , הסידור מתחילת התפילה ועד סופו
דהיינו , ג"הסדר שתיקנו לנו אנשי כנה

קרבנות , רה וברכת השחרברכת התו
וכ� צרי� להתרגל עוד ', וכו' ז וכו"ופסוד

דיש , מנעוריו לבטאות המילי� בשלימות
ובפרט כא� ובפרט כא� ובפרט כא� ובפרט כא� ((((    הרבה שלקויי� בעני� זה

וכל זה משו� דבצעירות� לא שמו  ))))לללל""""בחובחובחובחו
וכשמתרגל בעני� זה אז , דגש מיוחד על זה

כשיתפלל בזריזות ' הרגל נעשה טבע ואפי
        .י� בשלימות�כ יוציא המיל"אז ג

        
        יפה בשעת התפילהיפה בשעת התפילהיפה בשעת התפילהיפה בשעת התפילהשתיקה שתיקה שתיקה שתיקה 
אינו עני� של , ו"באמצע התפילה חודיבור ודיבור ודיבור ודיבור 

ע שאסור "מנהג אלא הלכה מפורשת בשו
ועני� , "וגוערי� בווגוערי� בווגוערי� בווגוערי� בו"לדבר בשעת התפילה 

זה צרי� חיזוק גדול בכל בתי מדרשינו ה� 
ו בשעת "שלא לדבר ח, ק"ל וה� בארה"בחו

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))גגגג""""תרתרתרתר((((    ר צבי בהחוזה מלובלי�"רבי אליעזר הורווי� מעיר חדש ב    ––––
  .ד"אלטילא היר יוס  "רבי משה ב

        ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר וואל "רבי שלמה ליב מטיטשי� ב
        ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((    'ר משה ארי"ד יערעגע� ב"ל אב"רבי שמואל ליטש סג

        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((    ר יצחק מסאפרי�"ב החוזה מלובלי�' תל רבי צבי הירש מזידיטשוב –
        ))))הההה""""שמשמשמשמ((((    פחד ושיח יצחק ועוד' ר אברה� משה ב"רבי יצחק חיות מפראג ב
        ))))זזזז""""תרתרתרתר((((    ר יוס  אבני קודש"א ברבי אהר� דמשק מקראק

ת תועפות "קרני רא� ושו' ד יאסי ברומניה ב"טויבש אב ר יעקב"ב רבי אהר� משה
  ))))בבבב""""תריתריתריתרי((((    רא�

  ))))גגגג""""תשתשתשתש((((    ר יעקב פרלוב מנובומינסק"ד ב"רבי שלמה חיי� מבולחוב הי
  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    ד קישינב"ד אב"רבי יהודה לייב צירלזו� הי

ורבי יהודה לייב , קוב� שיעורי�' וסרמ� ב ר נפתלי ביינוש"ש רבי אלחנ� בונ� ב"נעקה
  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    ד"ד קישינב וחבל בסרביה הי"צירלזו� אב

   ))))חחחח""""קקקק' ' ' ' הההה((((    ש"הרא - אשר ת ב� רבינו"הטור עה' ארבעת הטורי� ופי' רבינו יעקב ב –
  ))))בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((    ר שמואל"ח מצאנז ב"הד' רבי יוס  הכה� הולנדר מאמסאנא תל

        ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר יעקב"רבי מנח� מענדל שיק מסיקסא ב
  .ד ברעזווא"רבי משה אהר� אב ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((    אפסי אר� -ד נאנאש"רבי ב� ציו� הלפערט אב

        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    ר משה לייב משא�"ד מהר� ב"רבי אברה� חיי� מאסקאוויטש הי
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((    י מיר"רבי אליהו ברו� קמאי ר

        ))))בבבב""""תלתלתלתל((((    באר הגולה' ר נפתלי סופר מוילנה ב"ש ב'רבי משה רבקה –
    ת רבינו חיי� כה� ועוד"שו' ר שמחה מלובלי� ב"רט מלבוב ברבי חיי� הכה� רפפו

        ))))אאאא""""תקלתקלתקלתקל((((
  ))))הההה""""תקלתקלתקלתקל((((    הפרדס' ר מרדכי הלוי אפשטיי� ב"ב לייב 'רבי ארי

  ))))גגגג""""תקלתקלתקלתקל((((    אמתחות בנימי� - ר זלמ�"רבי בנימי� וואל  ראזנבערג ב
        ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((    ר שאול"ה מליסקא ועוד ב"ח מצאנז רצ"הד' רבי מרדכי ראזנבערג מנאטור וטערצעל תל

  ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    הכתב סופר - ר אברה� שמואל בנימי� "רבי יצחק לייב מדראהביטש ב
            ))))הההה""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר שמעו� חיי�"ד בעלעד ב"ל פעלנער אב"רבי יואל סג

        ))))פפפפ""""תקתקתקתק((((    ובאטשר יחיאל מיכל מזל"מני� בערבי מרדכי מקר
        ))))יייי""""תשתשתשתש((((    וקאוסטרייחמאר מנח� נחו� מר"ב טווערסקי רבי דוד

  ))))זזזז""""תשמתשמתשמתשמ((((    י נר ישראל מבלטימור"ב רודרמ� רר יהודה ליי"רבי יעקב יצחק ב –
        ))))טטטט""""שצשצשצשצ((((    ר משה"ט ב"המהרי –רבי יוס  די טראני 

  ))))טטטט""""תעתעתעתע((((    ר יוס  יוזפא"ב' �"מהרשש'רבי שמואל הכה� שאטי� ה
  ))))דדדד""""תרכתרכתרכתרכ((((    ז חשו�"צ בט"צ כתב היא"בז - ר משה מסלאוויטא"רבי פינחס שפירא ב

        ))))סססס""""תשתשתשתש((((    ר איתמר מנדבורנא"ב ]]]]ובי�ובי�ובי�ובי�ד וואשקד וואשקד וואשקד וואשק""""מלפני� אבמלפני� אבמלפני� אבמלפני� אב[[[[ מזוטשקא ראזענבוי� רבי יצחק אייזיק
        ))))גגגג""""תקתקתקתק((((    'הק וראשו� לציו� האור החיי�' עטר ב' ר משה �"רבינו חיי� ב –

        ))))הההה""""א תקסא תקסא תקסא תקס""""ויויויוי    הההה""""תקמתקמתקמתקמ((((    ממי� שאגת אריה' ר אשר ב"רבי אריה לייב ב
        ))))עעעע""""תרתרתרתר((((    משנה למל�' דניק בור אלימל� מר"ב מריישארבי אלעזר 

        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((    ח מצאנז"אבי הד, ר שמחה"פשעמישל בלייבוש האלברשטאט מטארניגראד דיי� ב' רבי ארי
  ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((    מארנאאר אליעזר צבי מק"ב סאפרי� רבי יעקב משה

        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((    יקוב'ת וחת� עטרת משה מדז"ר דב בעריש מווערצקי האלפי מנשה עה"רבי מנשה אייכנשטיי� ב
        ))))דדדד""""תשלתשלתשלתשל((((    ר שלמה יצחק"רבי עמר� בלויא ב
  ))))טטטט""""תשכתשכתשכתשכ((((    קרעטשנ  רחובותר אליעזר זאב רוזנבוי� מ"רבי דוד משה ב

  ))))זזזז""""תשכתשכתשכתשכ((((    ר יצחק מאיר מקופישני�"רבי אברה� יהושע השל ב –
        ))))חחחח""""תרתרתרתר((((    משכיל לאית� –ר יהודה לייב "רבי אברה� ב

        ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((    ד באניא"ר משה שמעו� אב"רבי צבי יהודה סגל הורוי� ב
  ))))זזזז""""ססססתרתרתרתר((((    ממאד' ח מצאנז וקול ארי"הד' ד העלמע� תל"ר מרדכי לייב וואלד אב"רבי יוס  ב

        
        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' ייייק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב

        
        
        

        א תמוזא תמוזא תמוזא תמוז""""יייי' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        
        
        ב תמוז ב תמוז ב תמוז ב תמוז """"יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        

        ג תמוזג תמוזג תמוזג תמוז""""יייי' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 

 

        
        
        
        
        

ד ד ד ד """"יייי' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        

ו ו ו ו """"טטטט' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        

ז ז ז ז """"טטטט' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
 

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

 

  תורת אמתתורת אמת
    ''בב' ' מעממעממש� מש� הה

ולא בלומדי� מתו� , �במי שמרפה עצמו עליה מתקיימי�
אלא במי שממית עצמו עליה , עידו� ומתו� אכילה ושתיה

  ".ומצער גופו תמיד ולא ית� שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו
ל את "מגור זצוק" לב שמחה"ק ה"ועל דר� זו פירש הרה

כ� יכנס לתורה , כש� שנכנס לברית: "הנאמר בברית מילה
כ� יכנס ג�  - כש� שנכנס לברית מתו� הקזת ד�": "'וכו

שהרי אי� דברי תורה מתקיימי� אלא במי ! ללימוד התורה
 .:)ברכות סג( שממית עצמו עליה

 

        מזל טוב נאמנה מעומקא דליבאמזל טוב נאמנה מעומקא דליבאמזל טוב נאמנה מעומקא דליבאמזל טוב נאמנה מעומקא דליבאמזל טוב נאמנה מעומקא דליבאמזל טוב נאמנה מעומקא דליבאמזל טוב נאמנה מעומקא דליבאמזל טוב נאמנה מעומקא דליבארכת רכת רכת רכת רכת רכת רכת רכת בבבבבבבב
אשר אשר , , לבר� ולאחל לכבוד מעלת ידידינו הדגול והנעלהלבר� ולאחל לכבוד מעלת ידידינו הדגול והנעלההננו הננו 

, , מוסר נפשו וגופו ללא לאות למע� זיכוי הרבי� ימי� כלילותמוסר נפשו וגופו ללא לאות למע� זיכוי הרבי� ימי� כלילות
  הה""הה, , תהלתו בקהל חסידי�תהלתו בקהל חסידי�, , ש וחסידות אצלו צמודותש וחסידות אצלו צמודות""תורה ירתורה יר

  אא""שליטשליט  משה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראל  דד""ר עור עו""הרהר
  שמחת הכנס נכדו היקר יניק וחכי� שמחת הכנס נכדו היקר יניק וחכי� לרגל לרגל 

  צצ""לעול תורה ומצוות בשעטומלעול תורה ומצוות בשעטומו ו ""ניני    אוריאל אברה�אוריאל אברה�אוריאל אברה�אוריאל אברה�אוריאל אברה�אוריאל אברה�אוריאל אברה�אוריאל אברה�כמר כמר 
לרוות רוב נחת דקדושה לרוות רוב נחת דקדושה   ''וכל משפוכל משפ  רצו� שיזכה ידידינו היקררצו� שיזכה ידידינו היקריהי יהי 

וא� ששו� וא� ששו� , , יאיאח מתו� בריות גופא ונהורא מעלח מתו� בריות גופא ונהורא מעל""ממנו ומכל יוצממנו ומכל יוצ
  ..רר""אכיאכי. . מידמידתת  יה�יה�ושמחה ישרה באהלושמחה ישרה באהל
======  

  היקר והנכבדהיקר והנכבדזה נודב בהשתתפות ידידינו זה נודב בהשתתפות ידידינו גליו� גליו� 
  אא""שליטשליט  משה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלמשה ישראלד הרב ד הרב ""עועו

  ..ללווזיכוי הרבי� תעמוד לו ולמשפחתו בכזיכוי הרבי� תעמוד לו ולמשפחתו בכזכות זכות . . השמחההשמחהלרגל לרגל 
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   077-470-2136: עני� נית� לשלוח לפקס המערכתלהארות הערות וכל 

  - ג–ההרס בליצנות וההתמודדות עמה 
  
למדור הנפלא " זכרו תורת משה"מערכת ' כל
"�  ".פרקי חינו

ובעתה וזמנה , היו לי הדברי� כמשובכמחנ	 
�היות ואל , על נושא החמור טומאת הליצנות

ק "הרהתמנע טוב מבעליו הנני לצר" דברי 
� "דברי אמונה"א בעל "זיע מתולדות אהר

שכבר בשנת  )א"ר שליט"ק מר� אדמו"חות� כ(
ות והתריע שמליצנות פשוט ב דיבר חמור"תשכ

וכמה עלינו וזרענו , מגיעי� לאפיקורסות
ו "ח' ולתלמידינו לעמוד על המשמר שלא יהי

  .כקוצו של מחט ליצנות' אפי
שזכית� להתריע מעל במה זו אשריכ� 

, הנקראת בשקיקה אצל מחנכי� והורי� רבי�
בברכה מיוחדת להרב המחנ� והיוע! חינוכי 

  .א"ש שליט"הרש
  אלעד –. כ. י .א -ר"בכ
  

  מביא לאפיקורסותליצנות 
ל "וז )פרשת ויצא( תפילה למשהבספר מובא 

ר מנח� "מוהרו איש אלוקי� קדוש "שמעתי ממ
 פ"שאמר עה, נשמתו בגנזי מרומי� מנדל מרימנוב

ולא נח� אלוקי� דר' אר* " )יז, שמות יג(
ל על ובמושב ליצי� לא "שאמרו רז, "פלישתי�

, ואמר, לישתי� ליצני� היושהפ, זה פלישתי�, ישב
אילו היה יודע פרעה שע� ליצנות יכולי$ להכחיש 

לא היו ישראל יוצאי� מתחת ידו , כל העול�
ובפע� שנית אמר והראה באצבעו דר' , ו"לעול� ח

, ואמר בזה הלשו$ רואי� את� שזה שמי�, חלו$
ואחר , וע� ליצנות יכולי$ להכחיש שזה אינו שמי�

ת� סבורי� שבבית מדרשנו א, סעודתו אמר בביתו
היו� התפלל , היו� בשעת התפילה לא היו ליצני�

זה והיו מתלוצצי� שמארי' ואי$ קולו ערב 
  .ל"ח עכ"כ דפח"בתפילתו ע

מע� פו� דא דאס מיט ליצנות קע� מע� אלעס זעט "
מיט איי� ליצנות מאכט מע� , ל"אפלייקענע� רח

מיט א , מע� לאכט אפ פו� אלעס, אלעס אוועק
וועגע� , ל"צנות קע� מע� ווערע� א אפיקורוס רחלי

דע� דאר* מע� זי� פו� די בעלי ליצנות אוי� זייער 
ווייל דאס טוט זייער , מרחק זיי� יהיה מי שיהיה
  ".שאט� צו� גאנצע� יידישקייט
*  

  ז מושב ליצי�"בטל ואינו עוסק בתורה הריהיושב 
 )ע"לרבינו חיי� ויטאל זי( שערי הקדושהבספר מובא 

כתות שאינ$ מקבלות פני ' ליצנות הוא מד: ק"וזל
כל המתלוצ*  :)עבודה זרה יח( ל"ואמרו רז, שכינה

ל א) על פי שיושב בטל "ואמרו רז, נופל בגיהנו�
' וכמו שכתוב אשרי האיש וגו, הרי זה מושב לצי�

' ובמושב לצי� לא ישב וסמי' ליה כי א� בתורת ה
לא ', שתול וגומה כתיב בתריה והיה כע* ', חפצו וגו

  .'כ$ הרשעי� וגו
ל בכל יו� בת קול יוצאת ואומרת אוי "רזואמרו 

שכל מי שאינו , לה� לבריות מעלבונה של תורה

לא " בני יששכר"ק "כ כשהדפיסו את הספה"ארוכה לאחמ
מר שבגללו כי א, ק"נת$ רישיו$ ולא הסכי� שידפיסו הספה

ועוד , ל"ועל ידי גזירתו של אותו צדיק הוא נשתמד רח
ורק ', את� רוצי� שאת$ לכ� רשות להדפיס את ספרו הק
ק בני "לאחר השתדלויות וקשיי� רבי� הדפיסו הספה

  .כ"ע. יששכר
*  

למערכת בנושא הליצנות מאחד הקוראי� החשובי� מכתב 
  :ככתבו וכלשונו

  
" זכרו תורת משה" המערכת הנכבדה של העלו�כבוד 

  ו"הי
  א"אר% ישראל תובב, ברקבני 
  רב' שלו

ונעשו הדברי� זכורי� , נהניתי מהעלו� שלכ�מאוד 
בקראי את התוכ� העשיר , וחקוקי� ומעוררי� על ליבי

מסודר דבר דבור על אופניו , "פרקי חינו�"במדור 
  !כה לחי, בטע� משובח

לבקש מכ� שתואילו נא להמציא לי דר� הריני 
" 'הרס הליצנות וכו"המאמר הראשו� של ' קספ'ה

ואלי , בדברי תוכחות ומוסר, שכתוב האמת לאמיתה
  .אבנה ג� אנוכי ממנה

ג הכתב את גודל זיכוי "כי לא נית� להעלות עדעו 
  .וירבו כמותכ� בישראל, הרבי� אשר לו הנכ� זוכי�

' ק ר"הרהא "אשר סיפר פ מעשה נוראלהוסי" ברצוני 
ע בסעודה אשר הסב בה "זיוב יעקב יצחק מבלענד

הלא דרכי לקו� בשעה : ל"בעני� נגע הליצנות בזה
 פע� קמתי וראיתי שעומד ,חצות לילה שניה אחר

עד אשר למדתי , אצלי נפטר ולא דיברתי עמו מאומה
  .את השיעורי� שלי

כי עבר שנה ; והשיב לי, כ� שאלתיו מה בקשתוואחר 
עומדי�  וג� כעת. ואי� לו מנוחה, וחצי מאז שמת

והוא היה , מבחו! וממתיני� עליו המחבלי�
לא  וכי, הלא היה ל� בני�: ושאלתיו, מהנוסעי� אלי

: והשיב? אומרי� עשו ל� שו� טובה בקדיש שהיו
אני לא  אבל, הטובה ע� הקדיש הוא רק למי שנקבר

והניחו דבר  ,כי תיכ" ומייד חטפוני המחבלי�, נקברתי
מה היה ל�  מפני :ושאלתיו. מה על המיטה במקומי

 ותמיד אמרתי דבר, מפני שהייתי ל!: וענה? עונש זה
  .הלצה

עכבתיו אצלי עד למחרת לעת ערב : הרביסיי� 
   .ועשיתי לו טובה

  .הסיפור הנורא ויותר מכ� אי� עוד מה להוסי"כ "ע
בברכה מרובה שתזכו להרחיב את גבולי אסיי� 

  .התורה והיראה לש� ולתפארת
לשלוח אלי את העלו� מדי  א� באפשרותכ�כ "כמו

  .אהיה לכ� אסיר תודה, שבוע בשבוע
  .שלומכ� הטוב ומצפה להצלחתכ�הדורש 

  ב"ארה - רסי 'ניו ג -מהקוראי� הנאמני�אחד 
*  

�יידעו נא היטב ההורי� והמחנכי� כמה הרס יש : לסיו
ר שנזכה לחנ' צאצאינו ותלמידינו לרצינות "יה, בליצנות

יהיו נר לרגלינו שלא ' תינו הקל ורבו"ודברי חז, ולתמימות
בני� ובני בני� נאמני� , ו"ו תקלה וחומ* ב$ יי$ ח"תצא ח

  .גוט שבת. ולתורתו אמ$' באמת ובתמי� לה
===  

 = א"ני. זיע'מויז" שועות משהי"' ק ב"נ הרה"זה מוקדש לטוטור = 

ל כי "ואמרו רז, ל מנודה לשמי�"ר, עוסק בתורה נקרא נזו)
נחמיה אומר זה כל מי שאפשר לו ' ר' בזה וגו' דבר ה

פורש מדברי ואמר רב כל ה', לעסוק בתורה ואינו עוסק וכו
כל מי שמרפה ', תורה ועוסק בדברי שיחה אש אוכלתו וכו

נופל בגיהנו� ומאכילי$ לו גחלי רתמי� , עצמו מדברי תורה
ל המפנה "ואמרו רז', שנאמר הקוטפי� מלוח עלי שיח וכו

לבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו שנאמר רק השמר ל' 
דברי  ל אי$ תחילת דינו של אד� אלא על"ואמרו רז', וגו

 וכתיב, פוטר מי� ראשית מדו$ )יד, משלי יז( תורה שנאמר
כי אז תצליח את ', והגית בו יומ� ולילה וגו )ח, יהושע א(

  .דרכי' ואז תשכיל
רגע ושעה ויו� שאד� בטל מדברי תורה עליו נאמר וכל 

ל אלו דברי� האד� "ואמרו רז, וחסרו$ לא יוכל להמנות
� הזה והקר$ קימת שעושה אות� אוכל מפירותיה� בעול

ולא עוד אלא , ותלמוד תורה כנגד כול�', לעול� הבא וכו
ל אשרי "ז תנא דבי אליהוו, שהיא שקולה כנגד כל המצוות

אד� שמשי� עצמו כשור לעול וכחמור למשאוי ויושב 
מיד רוח הקודש שורה , וקורא ושונה בתורה בכל יו� תמיד

תלוצ. ממש ו למי שמ"ק, וא� יושב בטל נענש כל כ�, עליו
שמפליג מאוד בעונש  )ועיי� בתנא דבי אליהו פרק יג( ל"עכ

ועיי$ בראשית חכמה שער הקדושה תחילת פרק , הליצנות
  )כל פרטי איסורי ליצנות, יב

*  
  ל"נורא על עונשו של המתלוצ. רמעשה 
ד "ל אב"זצ ישראל פריינד' הצדיק רמעשה מהגאו$ שמעתי 

 "בני יששכר"על המרבינו בשסיפר מעשה , ק הוניאד"דק
' א שבת פר"בעת שכיה$ כרב בריביטש היה הוא פ, ע"זי

וש� היה למד$ אחד שקראוהו יוס) , וישלח בוויעלקאטש
ע למד "ק רבי צבי אלימל' זי"ובשעת שהרה, טארלער

על כ$ לא יאכלו בני ישראל " )כה, שמות לב( פ"הסדרה עה
ק רבי צבי אלימל' "קרא זאת הרה, "את גיד הנשה

  .,בות ובהתעוררות גדולהבהתלה
זאת יוס) טארלער התבטא בליצנות כי איזה מזל כשראה 

כי אז לא היו , ...שהמלא' לא נגע או$ די שפי* פו$ די
וחלק מהקהל הנוכח ש� , ...יכולי� לאכול ביי די שפי*

בני ' ק ב"וכשהרגיש בזאת הרה, צחק לדברי ליצנותו
יפרו לו אז ס, שאל לאחר הקריאה מה אירע כא$, יששכר

כששמע זאת , על אותו יוס) טארלער מה שהתלוצ*
אני , א� כ' הוא אמר, א אמר"בני יששכר זיע' ק ב"הרה

וכששמע זאת יוס) , ל"בטוח שהוא יהיה כופר רח
ק "טארלער הדברי� הכעיסוהו עד למאוד ונסע להרה

והוא , )איזה רבי( ל כי בריביטש יש ארעוויל"מראפשי* וא
אזוי האט ער , הראפשיצער רבענה לו , אמר עלי כ'

, מצוה לשמוע דברי חכמי�, געזאגט א� אכ$ כ' הוא אמר
, ל"ל ונהפ' לכופר רח"ולאחר זמ$ קצר  הוא השתמד רח

ותקופה , והתמנה לממונה אצל הממשלה ביי� צענזור

  פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�הרב שמואל שטר�
  מחנ' ויוע* חינוכימחנ' ויוע* חינוכי

  

        גליו� זה נודב לעילוי נשמתגליו� זה נודב לעילוי נשמתגליו� זה נודב לעילוי נשמתגליו� זה נודב לעילוי נשמת
  היא תתהלל' יראת ה, האשה החשובה

  ל"ז צבי חיי�צבי חיי�צבי חיי�צבי חיי�' ה בת ר"ע רייצלרייצלרייצלרייצלמרת 
        ביקעלביקעלביקעלביקעל

  ג"ג תמוז תשנ"נפטרה י
  .ה . ב . צ . נ . ת 

===  
, י בנה ידידינו היקר והנעלה"הונצח ע

היקר שבערכי� מיקירי הנדיב הנכבד 
   אשו� לכל קדשי�ר ,ש"אנ

 א"שליט שמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעל ר"מוהח "הרה
  ב"ארה –לייקוועד 

 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
אוצר כלי  לכבוד ידידי היקר והנעלה, מעומק לבי

מ בתורה "מו, מעוטר במעלות ובמידות טובות, חמדה
   משפיע ומורה דר� ,ויראה טהורה

  א"שליט נחמ� בידרמ�נחמ� בידרמ�נחמ� בידרמ�נחמ� בידרמ�צ רבי "הגה
  א"ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"ב� כ

  ק "ורב דקהילתינו בקרתא דשופריא ירושלי� עיה
  ש"ג המופלג בתוי"לרגל שמחת אירוסי הבת עב
  צ"ו בשעטומ"מורינו חיי� משה הי

  אאאא""""ר מצאנז שליטר מצאנז שליטר מצאנז שליטר מצאנז שליט""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככנכד 
ויזכו , הבט משמי� ופקוד גפ� זאת בבני� עדי עד

להעמיד דורות ישרי� ומבורכי� לתפארת אבותיה� 
  , א"הקדושי� זיע

 ''''שיחישיחישיחישיחי' ' ' ' שלמה זלמ� הורובי� ומשפשלמה זלמ� הורובי� ומשפשלמה זלמ� הורובי� ומשפשלמה זלמ� הורובי� ומשפ –המבר� בחיבה

 

 ש ואריכות ימי� ושני� "לרפועליזה בת שושנה מרת  נא להתפלל לרפואת האשה החשובה

�  קול רינה וישועה באהלי צדיקי
ת על כל הטוב אשר גמלנו "בשמחה ובהודיה להשי

ובפרט בעת עתה לעת שמחת אירוסי הבת , תמיד
  א"ד דקהילתינו שליט"צ מורינו אב"הגהשל 

  לעלוב בית הננו להזמי$ בשמו ובש� קהילת
ש אברכי הכולל וחבורות "אנידידינו את כל 

ד וכל באי בית "ביהמ ומתפללי, האברכי� ובחורי�
  ל"ק ובחו"בארה שומעי לקחו  'ה

ה"שתתקיי� אי "שמחת התנאי�"לבוא ולשמוח ב
  8:30בשעה  ב"ז אדר תשע"ליל שישי אור לט

  בני ברק 31 שלמה המל'' רח" הוד והדר"באולמי 

  

  חלק הוצאות הגליו� נודב והונצח
, ש"נפשו למע� השבת ישראל לאבשב ובאמונה אשר כל ימיו מסר גאו� בתורה, ע"א זי"ק מתו"תלמיד הרה, אוצר בלו�, לעילוי נשמת

  ל"זצ אברה� משה קרויס ה הגאו� הצדיק החסיד רבי"ה
  ב"תמוז תשע' ע ביו� ז"שנלב

א "שליטשלו� מרדכי האפפמא� ג רבי "א ידידינו הרה"נ למר� רבינו שליט"י חתנו הדגול המפואר והנעלה המקושר בלו"הונצח ע
  לגליו� השבוע  ח"שיבל

  בנפרד מצור)
  תוספת ויריעה מיוחדת

  על ידיד נפשו של
א "ק מר$ רבינו שליט"כ

  ה"ה, א"שיבלחט
אברה� משה צ רבי "הגה

  ל"זצקרויס 
  ע לדאבו$ הלב"שנלב
  תמוז דהאי שתא' ביו� ז

  לרגל כלות השלושי�
  


