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א מסכת בכורות א מסכת בכורות א מסכת בכורות א מסכת בכורות """"א בחא בחא בחא בח""""ה ולמעשה מקורו במהרשה ולמעשה מקורו במהרשה ולמעשה מקורו במהרשה ולמעשה מקורו במהרש....אאאא. . . . ישראלישראלישראלישראל

        .))))אאאא""""עעעע' ' ' ' ד� חד� חד� חד� ח
שנזכה לביאת משיח צדקינו ויתגלו לעי� כל קדושת ר ר ר ר """"יהיהיהיה

ט כבר "ב הבעל"כהר� עי� ועד ת' ישועת ה, הימי� האלו
וכעת מוטל עלינו להכי� את עצמינו , ה"מזמ� ניגאל בעז

ניות וגשמיות לביאת בשירה חדשה ובשמחה גדולה ברוח
דבעת יבוא הגואל נהיה טרודי� בשמחה , משיח צדקינו

ר שנזכה להכנה דרבה "ויה, השלימה ובישועת� של ישראל
יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשינו בישועת� , כדבעי
        .באמת

        
עבידנא יומא טבא עבידנא יומא טבא עבידנא יומא טבא עבידנא יומא טבא , , , , סיו� חדי מצורבא דרבנ� מסכתאסיו� חדי מצורבא דרבנ� מסכתאסיו� חדי מצורבא דרבנ� מסכתאסיו� חדי מצורבא דרבנ� מסכתאכד כד כד כד 

        ))))::::שבת קיטשבת קיטשבת קיטשבת קיט(((( לרבנ�לרבנ�לרבנ�לרבנ�
בני אר# ישראל תלמידי הכולל גדול הוא לכ� זכות זכות זכות זכות 
        .א"יואל שמואל שליט' ג ר"כ הרה"א ובראשו ראה"שליט

 � מסכת יומאמסכת יומאמסכת יומאמסכת יומאובפרט , שזכית� לסיי� מסכתאאשריכ� אשריכ� אשריכ� אשריכ
�והלומד , העוסקת בעבודת יו� הקדוש יו� הכיפורי

פ לכל "במסכתא זו הרי הוא ממשי� עליו קדושת יוהכ
י הלימוד "וע, השנה בבחינת הקריאה מעורר את הזמ�

זוכי� להארה , מסכתות ובהלכות השייכי� לכל חג וחגב
        .קדושה מקדושת הימי� טובי� ומועדי ישראל

 �שובה ''''תתתתמני ''''זזזזאנו בשלהי חודש תמוז המרמז על עומדי� עומדי� עומדי� עומדי
א להתעורר "ועל כ, א''''בבבבלול ''''אאאאבאי� ו''''וווומשמשי� ''''ממממ

ט ולהתכונ� כדבעי לימי� הקדושי� "בתשובה ומעש
לפני ' ול שופר וכובחצוצרות וק, ט ימי אלול ותשרי"הבעל

ותקיעת שופר דראש השנה ולכל , בחודש אלול' המל� ה
        . ט"המצוות אשר בחודש זו הבעל
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"הגה ממורינו
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''תשע מנח� אב' ב

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

 

            מטות מסעימטות מסעימטות מסעימטות מסעיפרשת פרשת פרשת פרשת 

אור "בכולל ' יומא'סעודת סיו� מסכת 
  ב"ה תמוז תשע"כ, לעלוב" מנח�

ב לרגל סעודת "נאמר בשידור מארה
אשר נלמד בהאי ' יומא'סיו� מסכת 

י אברכי "ס ע"שתא ע� מפרשי הש
        .הכולל מתו� יגיעה והתמדה עצומה

בי� המצרי� ידועי� ברו� מעלת� ימי ימי ימי ימי 
א ימי� של ימי "ק שכ"כמובא בספה

ה עד "א יו� שמר"צ הוא נגד כ"ביהמ
עיי� באוהב עיי� באוהב עיי� באוהב עיי� באוהב ((((החות� ר גמר "להושע

משמיה דבעלי ' ' ' ' וכדאיתאמריוכדאיתאמריוכדאיתאמריוכדאיתאמרי
מוסר שאמרו דכל השנה היו 
 �צריכי� להיראות כמו שנראי

וחודש אלול , בחודש אלול
, חודש אלולחודש אלולחודש אלולחודש אלולבעצמו הרי הוא 

וממילא חייבי� להתחדש 
כ "וע ',ולהתעלות בעבודת ה

צרי� להכי� את עצמינו כדבעי 

  'יומא'בעת סעודת סיו� מסכת 
  לעלוב" אור מנח�"בכולל 
  ב"תמוז תשעה "כ

  'אחלק 
..................................  

כש�  בנוסח ההדר! אומרי�בסיו� 
שעזרתני לסיי� מסכת פלוני כ� 
תעזריני להתחיל מכתות וספרי� 

ל בדר$ מליצה כי "וי, אחרי� ולסיימ�
שמכבדי� מא! דהו  יש לפעמי�

א& שהוא לא למדו מסכת הלסיי� 
ר כש� "יההדר! במסיי� לכ! אומר ה

כ! ' שעזרתני לסיי� מסכתא וכו
דהכוונה שלא ', תעזרינו להתחיל וכו

אלא , רק שיכבדו אותו בסיו� ותו לא
תחיל המסכת מרישא לה �ג שיזכה

  .ועד גמירא כדבעי
ק שסיו� מסכתא "ידוע מספהכא� 

והשמחה  הוא זמ! גדול עד למאוד
מגיע ג� למי שלא למד המסכת ורק 

וכדאיתמרא משמיה  ו�משתת& בסי
� הנגלה "ל דבמילת סיו"ז א"הגרד

דהיינו המילואי� של אותיות , כנסתר
המספר שלה�  '�' ו' י' סהנסתרות 

הוא מספר ' $ הס"שסמ, ת"כרה� 
' כ מספר שישי� וכ! י"$ ג"שישי� ומ

  'וכו
 )ו"ו סכ"ד רמ"יו(להלכה  א"רמהפסק ו

שסיו� מסכתא הוא סעודת מצוה 
ב בש� כת �"השולכל דבר 

מי שלא סיי� ' דאפי ל"מהרשה
מסכתא מצוה רבה שישמח ע� 

ו יחיד שסיי� מחויבי� המסיי� ואפיל
כ! הביא ו .כ"ע, עמו שמוחאחרי� ל

ב בסיו� "לבעה עשהמנהג להודי
, מסכתא כדי שיבואו ג� ה� לסיומא

בתשעת הימי� מותרי� בו ביי! וכ! 
חד צורבא מדרבנ! ' ואפי, ובשר

אסו& את ל ראוי דמסיי� מסכתא
כול� בכדי שיבואו לשמוח בשמחת 

עבידנא מפרש  א"מהרשוב .התורה
שנחשב  .)שבת קיט( יומא טבא לרבנ�

כאילו כל המשתתפי� בסיו� למדו 
  .את המסכת שמסיימי�

היכ! מגיע שמחת סיו� יש ועד 
ללמוד מדברי� נפלאי� שכתב בעל 

הנה ידוע כי , הערו� השולח�
ל שעשה סעודת מצוה "ז ל"מהרשמה

ז אמר "ובברכהמ, ס"לסיו� הש
והראו לו מ!  שהשמחה במעונו

פ והתחדשות לעבודת "ט וחשבהנ"בתשובה ומעש
ומהימי� הקדושי� ימי אלול ותשרי צריכי� ', ה

להתעלות ברוחניות וגשמיות ולהמשי� ישועות 
        .טובות לכל השנה תמיד

        

לנעו# סופו  .).).).)סו� יומא ד� פחסו� יומא ד� פחסו� יומא ד� פחסו� יומא ד� פח((((בדברי הגמרא והנראה והנראה והנראה והנראה 
כ כ כ כ """"קרי ביוהקרי ביוהקרי ביוהקרי ביוהישמעאל הרואה ישמעאל הרואה ישמעאל הרואה ישמעאל הרואה ' ' ' ' תני דבי רתני דבי רתני דבי רתני דבי רלתחילתו 

    ))))''''י שמא לא קיבלו תענית וכוי שמא לא קיבלו תענית וכוי שמא לא קיבלו תענית וכוי שמא לא קיבלו תענית וכו""""וברשוברשוברשוברש((((ידאג כל השנה ידאג כל השנה ידאג כל השנה ידאג כל השנה 
מובטח לו שהוא ב� מובטח לו שהוא ב� מובטח לו שהוא ב� מובטח לו שהוא ב�     ))))שלא מתשלא מתשלא מתשלא מת((((וא� עלתה לו שנה וא� עלתה לו שנה וא� עלתה לו שנה וא� עלתה לו שנה 

אמר רב נחמ� בר יצחק תדע שכל העול� אמר רב נחמ� בר יצחק תדע שכל העול� אמר רב נחמ� בר יצחק תדע שכל העול� אמר רב נחמ� בר יצחק תדע שכל העול� , , , , בבבב""""עוהעוהעוהעוה
י ושלא י ושלא י ושלא י ושלא """"וברשוברשוברשוברש((((והוא שבע והוא שבע והוא שבע והוא שבע     ))))יייי""""עיי� ברשעיי� ברשעיי� ברשעיי� ברש((((כולו רעב כולו רעב כולו רעב כולו רעב 

כ עלתה לו שנה יש לדעת כ עלתה לו שנה יש לדעת כ עלתה לו שנה יש לדעת כ עלתה לו שנה יש לדעת """"מדעתו השביעוהו ואעפמדעתו השביעוהו ואעפמדעתו השביעוהו ואעפמדעתו השביעוהו ואעפ
אמר מפיש חיי אמר מפיש חיי אמר מפיש חיי אמר מפיש חיי     כי אתא רב דימיכי אתא רב דימיכי אתא רב דימיכי אתא רב דימי    ))))שצדיק גמור הואשצדיק גמור הואשצדיק גמור הואשצדיק גמור הוא

        ....''''עד כא� דברי הגמעד כא� דברי הגמעד כא� דברי הגמעד כא� דברי הגמ. . . . סגי ומסגיסגי ומסגיסגי ומסגיסגי ומסגי
ל נכשל בעוו� "דזה שרח, לבאר דברי הגמראוהנראה והנראה והנראה והנראה 

ל והוא איש צדיק וחשוב "פ רח"המר והנמהר ביוהכ
הרי לבו שבור לרסיסי� שהיצר , ))))לללל""""י הני הני הני הנ""""כדברי רשכדברי רשכדברי רשכדברי רש((((

י וכל היו� כולו הוא עסוק "הצליח להכשילו ה
על בבקשת מחילה סליחה וכפרה לפני אדו� כל 

שנכשל בזה וכל כולו בתשובה עילאה ועסוק כל 
ואינו , היו� בשקו ותעניתו וכל אוכל תתעב נפשו

כי , מרגיש את צו� יו� הכיפורי� שלא בא לו מאומה
כ אחרי� "משא', א� מחילה סליחה וכפרה מאת ה
פ ומעני� את "אפשר שמרגישי� את צו� יוהכ

        .'עצמ� כמצות ה
 ל� כולו ברעבל� כולו ברעבל� כולו ברעבל� כולו ברעבכל העוכל העוכל העוכל העופירוש דברי הגמרא שוזה וזה וזה וזה 

פ ותאבי� "דהיינו שמעני� את עצמ� בצו� יוהכ

  10:19       10:11     8:50לאנדא!        

        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

  'ג' המש� בעמ

  ת שנאמרות שנאמרו		דד

   המשפיע צ"ממורינו הגה
         א בסיו�"שליט א בידרמ�א בידרמ�א בידרמ�א בידרמ�""""מהראמהראמהראמהרא

מפרש על דברי הגמרא  שמואלמ ש� ק"בספה
ירמיהו ( על מה אבדה אר* על עזב� את תורתי

דהיינו שלא ברכו בתורה תחילה כדאיתא  )א,ט
  , ).א מציעא פהבב(בגמרא 
הוא שזה עזיבת התורה שלא סברו והפשט 

שהתורה היא הברכה הגדולה ביותר מכל 
שלא ברכו  ווזה, הברכות האמורות בתורה

כ בימי בי! המצרי� "עאכו, בתורה תחילה
לקרב בזה כששמחי� בשמחת התורה זוכי� 

  .את הגאולה
ע "זי מלובלי� ק"דברי אמת להרהק "ובספה

ה בסעודת ברית יש שיעור מבאר העני! מפני מ
כ בסעודת "משא ,כמה מותר להזמי! לסעודה

  .סיו� אי! לו שיעור וכל המרבה הרי זה משובח

ל משו� דכל החורב! הגיע עומתר! 
ריבוי  לכ! התיקו! הוא, עזב� את תורתי

  .שמחת התורה והמצוות
פנחס ' ק ר"הרהשראו את וידוע 

ע במלחמת העול� השניה "זי מאוסטילע
, וגה בתורה כלא היה כלו� בחו*יושב וה

ושאל אותו איזה צדיק הרי בחו* תשכל 
כ בלימוד התורה "חרב ומה לו להרבות כ

ענה לו שאמר ', ולא בדברי תפילה וכדו
ע במלחמת "זי ד מבעלזא"ק מהרי"הרה

ד� יהודי העול� הראשונה כאשר נשפ$ 
 דהרי כתיב כשישראל שרויי� בצער, כמי�

דהשכינה  ):גיגה טוח(' שכינה מה אומרת וכו
  .כ מצטערת בצרת! וצער! של ישראל"ג

א$  הוא ,'אפשר לשמח את השכינה הקובמה 
  .ורק בשמחת התורה ביגיעה רבה

ו במלחמת העול� השניה שהשכינה "קולכ� 
ודאי שאי! לנו שיעור  ,מצטערת עוד יותר מאז

רק התורה הזאת ובזה נשמח את השכינה 
  .'הק

נו כעת לשמוח בעתו מה טוב שנזדמ! לדבר 
', בשמחת התורה ולשמח בזה את השכינה הק

ר שנזכה כולנו יחד לבני! בית המקדש "ויה
  .ולראות בנחמת ציו! וירושלי� אמ!

 

  'ב' המש� בעמ
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  ניצוצי אשניצוצי אש

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

  א"זיע

 ק רבי אשר מסטאלי�ק רבי אשר מסטאלי�ק רבי אשר מסטאלי�ק רבי אשר מסטאלי�""""הרההרההרההרהי מה שאמר "לבאר עפויש ויש ויש ויש 
בהא דנהגו בקארלי� שלא לומר אור חדש על ציו� , ע"זי

דיש שאומרי� , תפילת שחריתתאיר בברכת יוצר אור ב
        , זאת ויש שאינ� אומרי� זאת

ל דא� דידוע לו דיש בשמי� היכל "ק הנ"הרהואמר ואמר ואמר ואמר 
ומי , מיוחד לאלו האומרי� אור חדש על ציו� תאיר

אבל היות , שאינו אומרו אי אפשר לו ליכנס להיכל ההוא
לא נהג  ע"זי ק רבי שלמה מקארלי�ק רבי שלמה מקארלי�ק רבי שלמה מקארלי�ק רבי שלמה מקארלי�""""הרההרההרההרהומורו ורבו 

א� שלא , ינו אומרו בעקבות כ�ג� הוא א לכ�, לאמרו

        ))))אאאא, , , , לבלבלבלב(((( ''''ומקנה רב היה לבני ראוב� וגוומקנה רב היה לבני ראוב� וגוומקנה רב היה לבני ראוב� וגוומקנה רב היה לבני ראוב� וגו
והובא בש� והובא בש� והובא בש� והובא בש� ((((ל "ר זצוק"ק מר� אאמו"כפירש פירש פירש פירש 

דהיה לה� קני�  ))))אאאא""""ב מפרשיסחא זיעב מפרשיסחא זיעב מפרשיסחא זיעב מפרשיסחא זיע""""ק הררק הררק הררק הרר""""הרההרההרההרה
 - ומקנה , ה"ודביקות עילאית ברב� משה רבינו ע

ולכ� לא רצו , לרב� -רב , ני� והתקשרותלשו� ק
מכיו� שמשה רבינו לא , להכנס לאר" ישראל

וחפצו להיות עמו בצוותא , י"נכנס לאר
ובאשר יהיה משה רב� יהיו , ולהסתופ� בצלו

        . כ"ע, ה�
דה� כל כ� היו דבוקי� , מדבריו הקדושי�היוצא היוצא היוצא היוצא 

עד שלא היה נחשב , בהתקשרות עצומה ברב�
, א� אי� לה� רב�, לכלו� בעיניה� אר" ישראל

        . סמו� לה�
בזה דהאי� לא יהיה נחשב לה� אר" ד ד ד ד """"וילוילוילויל

ועוד למה עליה� להפסיד , ו"ישראל לכלו� ח
 .לה� ע� רב�' בגלל ההתקשרות שהי

כי בהיכל אשר רבו , יזכה להסתופ� בההיכל ההוא
        . כ"ע, אינו ש� ג� הוא אינו מעוני� להיות ש�

דכיו� שבשער הזה לא יהיה ע� ', מדבריו הקומשמע ומשמע ומשמע ומשמע 
וזה . עדי� לו שלא יכנס כלל, ויתנתק מצלו, רבו

דבוודאי בני ראוב� ובני גד רצו , כ כא�"הביאור ג
דידוע גודל , כנס לאר" ישראל ככל השבטי�מאוד לי

רק , קדושת האר" אשר אי� לנו בזה מושג כלל וכלל
שה� היו דבוקי� ברב� כל כ� בתכלית הביטול 

עד שכל השגה שיוכלו להשיג ולהתעלות , וההכנעה
הרי שא� בגי� להשיג את זה יצטרכו להנתק , יותר

עס איז זיי עס איז זיי עס איז זיי עס איז זיי """", אי� לה� בזה טע� וחפ", מרב�
ולא יכלו לחיות לרגע אחת , """"ע� אי� לעבע�ע� אי� לעבע�ע� אי� לעבע�ע� אי� לעבע�געגאנגגעגאנגגעגאנגגעגאנג

כל  :):):):)קידושי� סוקידושי� סוקידושי� סוקידושי� סו(((( 'בגמ ל"וכמאמר� ז, בלי רב�
ה לא "ומשה רבינו ע, הפורש ממ� כפורש מ� החיי�

וא� הוא לא נכנס ג� , ת"נכנס כי זה היה ציווי השי
  .ה� לא יכנסו

  שיחת קודששיחת קודש

  לרגל הסיו�
  'א' המש� מעמ

        

כ אותו צדיק גמור שנכשל "משא, לאכילה
ל שאינו "וכנ הוא שבעהוא שבעהוא שבעהוא שבעל "בעוו� המר רח

מרגיש כלל את הצו� כי א� ביראת הש� כל 
�        .ושיזכה למחילה סליחה וכפרה, היו

מובטח לו שהוא ב� מובטח לו שהוא ב� מובטח לו שהוא ב� מובטח לו שהוא ב�  שעלתה לו שנתושעלתה לו שנתושעלתה לו שנתושעלתה לו שנתוומאחר ומאחר ומאחר ומאחר 
שעשה זכה י התשובה עילאה "שע, בבבב""""עוהעוהעוהעוה

ויראה זרע ' וכו ומפיש חייומפיש חייומפיש חייומפיש חייב "להיות ב� עוה
�        .יארי� ימי

        

הדברי� אפשר להבי� את דברי ובאלה ובאלה ובאלה ובאלה 
, וזה החלו .).).).)יומא ביומא ביומא ביומא ב((((המשנה בריש המסכת 

שבעת ימי� קוד� יו� הכיפורי� מפרישי� שבעת ימי� קוד� יו� הכיפורי� מפרישי� שבעת ימי� קוד� יו� הכיפורי� מפרישי� שבעת ימי� קוד� יו� הכיפורי� מפרישי� 
כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי� ומתקיני� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי� ומתקיני� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי� ומתקיני� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי� ומתקיני� 

        .כ"ע, לו כה� אחר תחתיולו כה� אחר תחתיולו כה� אחר תחתיולו כה� אחר תחתיו
הגמרא דמאחר שראינו את דברי והנראה והנראה והנראה והנראה 

בשלהי המסכתא שיש במציאות שהיצר 
ל "את הצדיק גמור רח' בכוחו להכשיל אפי

דהרי , ג"את הכה' ואפי ))))י ש�י ש�י ש�י ש�""""כדברי רשכדברי רשכדברי רשכדברי רש((((
משו� זה הטע� מתקיני� לו כה� אחר תחתיו 

: ק"ה ומתקיני� לו וזלה"י בד"כדברי רש
äë úåéäì øçà ïäë ïéðéîæîå" òøàé íà åéúçú â

ëòîä äàîåè øàù åà éø÷ ìåñô åá àåáìî ïéá

 ùã÷îìק"עכלה.        

ג לפרוש שבעת ימי� ולעסוק "צרי� הכהלכ� לכ� לכ� לכ� 
ש ולהתעלות "בקדשי� בתורה וירא

, בקדושה ובטהרה עד בא יבוא יו� הקדוש
 �יהיה כל כולו בקדושה ולא יארע לו שו

' ' ' ' ר פרר פרר פרר פר""""ויקויקויקויק(((( לעול� וכל השביעי� חביבי�, פסול

וזהו , ומספר שבעה הוא מספר טהרה ))))יאיאיאיא,,,,כטכטכטכט
ז יזכה "ועי ג מביתוג מביתוג מביתוג מביתו""""ישי� כהישי� כהישי� כהישי� כהשבעת ימי� מפרשבעת ימי� מפרשבעת ימי� מפרשבעת ימי� מפר

כ נראה בדברי "ע. פ"לשמירה עליונה ביוהכ
        .'הגמ

 �צדיקי� אומרי� על מא� דהו שאמר בש� בש� בש� בש
שאלו אותו אתה , ס"שלמד את כל הש
ס "ס ומה לימד אות� הש"למדת את כל הש

דהרי התורה הקדושה מורה לנו הדר� , כ"ע
ותורה , אשר נל� בה והמעשה אשר נעשה

תכלית כל התורה כולה ו, מלשו� הוראה
וכל , "שששש""""זאל שטייגע� או� תורה מיט ירזאל שטייגע� או� תורה מיט ירזאל שטייגע� או� תורה מיט ירזאל שטייגע� או� תורה מיט יר''''ממממ"

, המצוות בי� אד� למקו� ובי� אד� לחבירו
י לימוד ההלכה "וכ� הלכה מלשו� הליכה שע

י "וע, ע"זוכי� להליכות עול� ולהתדבק בבוכ
ק זוכי� להתקדש להיזדכ� "לימוד תוה

        .ולהיטהר
 א'לול ב'באי� וא'משמשי� ו'שובה מ'תמני מני מני מני ''''זזזז

' פ ולבקש מאת ה"א לערו� חשבהנ"וצרי� כ

****        
ס או "ה של כל היו� א� בשלשיעורי תורבנוס� בנוס� בנוס� בנוס� 
צרי� להוסי� בקודש כחצי שעה , ע הלכה"בשו

בלימוד ספרי מוסר וחסידות המכניסי� חיות 
דקדושה ויראת שמי� והתרוממות לכל סדר 

�        .היו
****        

צרי� להרבות באמירת תהילי� להתחנ� כ כ כ כ """"כמוכמוכמוכמו
, ר"ולבקש מאדו� כל לסייעתא דשמיא בגו

הישועות כי� לכל טוב ולכל ש זו"וכשזוכי� בסיד
        .כידוע
מיט א מיט א מיט א מיט א "כ רק בשמחה "תחינה צרי� גדהרי דהרי דהרי דהרי 

, "� אלעס גוט� אלעס גוט� אלעס גוט� אלעס גוט''''פרייליכע תהילי� קעמע� פועלפרייליכע תהילי� קעמע� פועלפרייליכע תהילי� קעמע� פועלפרייליכע תהילי� קעמע� פועל
        .ח"ש וגמי"ולזכות לתשובה מאהבה תורה יר

****        
, צרי� כל אחד ואחד לדאוג לסדר היו� כדבעיוכ� וכ� וכ� וכ� 

ונפשו ורצונו בכל עת הוא רק להתעלות בתורה 
        .ש"ויר

****        
תשובה ה שנזכה לתשובה מאהבה "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
ויעשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ� , אמיתית

�, ושנשפע ממרו� בדעת האמיתי, בלבב של
        .ש ומידות טובות"ולהתעלות בתויר

 �ונשמח בדברי ונשמח בדברי ונשמח בדברי ונשמח בדברי "בנו מה שמבקשי� שיתקיי� שיתקיי� שיתקיי� שיתקיי
כי ה� כי ה� כי ה� כי ה� "ושנרגיש שרק , """"תלמוד תורת� באהבהתלמוד תורת� באהבהתלמוד תורת� באהבהתלמוד תורת� באהבה

ובה� נהגה יומ� ובה� נהגה יומ� ובה� נהגה יומ� ובה� נהגה יומ� "ושנזכה ל" חיינו ואור� ימינוחיינו ואור� ימינוחיינו ואור� ימינוחיינו ואור� ימינו
ואהבת� אל תסיר ואהבת� אל תסיר ואהבת� אל תסיר ואהבת� אל תסיר "' וכולנו נבקש מאת ה" ולילהולילהולילהולילה

�ובאהבה ', אהבתי אתכ� אמר ה, "ממנו לעולמי�ממנו לעולמי�ממנו לעולמי�ממנו לעולמי
אמת אשרי איש , זו נת� לנו תורת אמת והמצוות

        .שישמע למצוותי� ותורת� ודבר� ישי� אל לבו
        

וימלא משאלותינו , "אלעס גוטסאלעס גוטסאלעס גוטסאלעס גוטסס ס ס ס ''''פועלטפועלטפועלטפועלט""""
�        .במידה טובה ישועה ורחמי

וכ� העתירו . י"וחתימה טובה עלינו ועככתיבה כתיבה כתיבה כתיבה 
ש� ש� ש� ש� - - - - ((((עת ובפרט במקומות הקדושי� בעדי בכל 

ב� חיה עלקא וכל משפחתו בתו� כל כלל  ))))- - - - קדשוקדשוקדשוקדשו
ונזכה , ושנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישראל

צ בשמחה ובטוב לבב מרוב "לשמחת קיו� התוהמ
, בשמחה' וכ� לתשובה בשמחה וכל עבודת ה, כל

ישמח , בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה
, ורה וגדולה במקו� אחדונזכה לת, ישראל בעושיו

אריכות ימי� ושני� טובות בכללות ופרטות 
        , בשורות טובות ומשמחות

 �האלו יתהפכו לששו� ולשמחה ולימי� והימי� והימי� והימי� והימי
�שוי� יעצט שוי� יעצט שוי� יעצט שוי� יעצט ונזכה כולנו לבני� בית המקדש , טובי

 ....אוי� א זיסע אוי� אייביגאוי� א זיסע אוי� אייביגאוי� א זיסע אוי� אייביגאוי� א זיסע אוי� אייביג

וואס וועט זיי� דער וואס וועט זיי� דער וואס וועט זיי� דער וואס וועט זיי� דער ", מתי אזכה לקדושה ולטהרה
        ."וואס וועט זיי� דער סו�וואס וועט זיי� דער סו�וואס וועט זיי� דער סו�וואס וועט זיי� דער סו�, , , , תכליתתכליתתכליתתכלית
ויפה שעה  ,ימי� נוראי� באי� זמני תשובההנה הנה הנה הנה 

וכל , ט"אחת קוד� לעסוק בתשובה ומעש
המקדי� בתשובה הרי זה משובח ובקל לו לפעול 

צי א צי א צי א צי א "ולזכות , בז ישועות וכל מילי דמיט"עי
, "לעכטיגע אלול תשרי או� צי א לעכטיגע תמידלעכטיגע אלול תשרי או� צי א לעכטיגע תמידלעכטיגע אלול תשרי או� צי א לעכטיגע תמידלעכטיגע אלול תשרי או� צי א לעכטיגע תמיד

 �וכל רצונו ותשוקתו הוא להתעלות בעבודת הש
�        .ויראת שמי

עת יחשוב האד� בדעתו שהעונש הקשה ובכל ובכל ובכל ובכל 
וכמה , ש"ומירא' שהוא מרוחק מעבודת ה, ביותר

. 'ירח� המרח� וכו, עזבו את הש�על רע ומר לו 
ועוזו ' ד דרשו הצרי� להיות מבקש הש� תמי

ואני קרבת אלוקי� לי , ללא גבול תמידתמידתמידתמידפניו בקשו בקשו בקשו בקשו 
ואי� טוב אלא תורה כי לקח טוב נתתי לכ� , טוב

והטוב האמיתי שיש לו לאד� , תורתי אל תעזובו
ט קדושה "ש מצוות ומעש"ז הוא תויר"בעוה

        .וטהרה
דאס איז מיי� איינציגער טוב וואס קע� נאר דאס איז מיי� איינציגער טוב וואס קע� נאר דאס איז מיי� איינציגער טוב וואס קע� נאר דאס איז מיי� איינציגער טוב וואס קע� נאר או� או� או� או� """"

והרוצה , שנאו רע' אוהבי ה ,"זיי� אוי� דער וועלטזיי� אוי� דער וועלטזיי� אוי� דער וועלטזיי� אוי� דער וועלט
        .צרי� לשנוא את הרע' לזכות לאהבת ה

צרור את צרור את צרור את צרור את  ))))פרשת פינחספרשת פינחספרשת פינחספרשת פינחס((((ק "בתוהוכדאיתא וכדאיתא וכדאיתא וכדאיתא 
�כי כי כי כי . כ"עליכ� לאייב אות� ע' י הק"וברש המדיני�המדיני�המדיני�המדיני

 �דהמדיני� בכוח� הרע רצו ' וגוצוררי� ה� לכ� צוררי� ה� לכ� צוררי� ה� לכ� צוררי� ה� לכ
, ל"להכשיל את כלל ישראל בטומאות גדולות רח

        .הולכ� עלינו לשנוא אות� בתכלית השנא
לצאת  ))))פרשת מטותפרשת מטותפרשת מטותפרשת מטות((((נצטוינו בפרשת� ולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

למלחמה על מדי� כדי למחוק ולמחות את 
        , טומאת מדי�

דע� כוח הרע מוז מע� אויסמעקע� דע� כוח הרע מוז מע� אויסמעקע� דע� כוח הרע מוז מע� אויסמעקע� דע� כוח הרע מוז מע� אויסמעקע� " למחותלמחותלמחותלמחותוכדי וכדי וכדי וכדי 
�ולגמרי לכלות , "מיטע� שורש ארוי� או� ארוי�מיטע� שורש ארוי� או� ארוי�מיטע� שורש ארוי� או� ארוי�מיטע� שורש ארוי� או� ארוי

ז נזכה ביותר לאהבת "ועי, את מציאותו של הרע
�וכל כמה שהוא אוהב את , דהא בהא תליא, הש

וכל כמה שיתמיד , ז הוא שונא את הרע"עי 'ה
        . 'ז יזכה לאהבת ה"בשנאת הרע עי

פ "הוא בכל עת ועונה לחיות בחשבהנוהעיקר והעיקר והעיקר והעיקר 
ולהישמר שלא ליפול לקטנות ולמכשולות 

לסור מרע ולעשות , ולמאוס ולהיפטר מכל רע
פ יזכה להיות "י שיהיה בכל עת בחשבהנ"וע, טוב

�        .מאוהבי הש



 

 

 

 ג

 ג

        ))))גגגג, , , , לללל((((לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה 
פירשו שכשאד� שומר את פיו ק ק ק ק """"ובספהובספהובספהובספה

ולשונו מלדבר א� ורק בדברי קדושה תורה 
דאז , ככל היוצא מפיו יעשהככל היוצא מפיו יעשהככל היוצא מפיו יעשהככל היוצא מפיו יעשהאז ', פילה וכדוות

 �יש לדיבורו כח עליו� ונשמעי� דבריו בשמי
        .כ"ע

מה שבאה התורה ללמדינו בפרשת נדרי� וזה וזה וזה וזה 
שעל האד� לדעת , כוח קדושת הדיבור

 �שבדיבור אחד יכול להחריב את כל העול
וכ� להציל את כל העול� בדיבור , ל"כולו רח

        .'אחד של כ� זכות וכדו
שרואי� בפרשת� שבדיבור אחד יכול ו ו ו ו וכמוכמוכמוכמ

לאסור עצמו לכל העול� כולו כידוע על כל 
        ))))אאאא""""ז סז סז סז ס""""ד רכד רכד רכד רכ""""ע יוע יוע יוע יו""""עיי� בשועיי� בשועיי� בשועיי� בשו((((' ישראל וכדו

צרי� לקדש הדיבור ולשמור פיו ולשונו כ כ כ כ """"עעעע
ובכוח , ולדבר בה� א� ורק דברי קדושה

        ".� אלעס גוט� אלעס גוט� אלעס גוט� אלעס גוט''''מע� פוילעמע� פוילעמע� פוילעמע� פוילע''''קענקענקענקענ"הדיבור 
************        

' ' ' ' פי הפי הפי הפי המשה את מוצאיה� למסעיה� על משה את מוצאיה� למסעיה� על משה את מוצאיה� למסעיה� על משה את מוצאיה� למסעיה� על ויכתוב ויכתוב ויכתוב ויכתוב 
 �        ))))בבבב, , , , לגלגלגלג((((ואלה מסעיה� למוצאיה� ואלה מסעיה� למוצאיה� ואלה מסעיה� למוצאיה� ואלה מסעיה� למוצאיה

ואלה מסעיה� למוצאיה� ואלה מסעיה� למוצאיה� ואלה מסעיה� למוצאיה� ואלה מסעיה� למוצאיה�     כפל הלשו�ולהבי� ולהבי� ולהבי� ולהבי� 
ומה בעי התורה ללמדינו , שלכאורה מיותר

        .בזה
, דהנה ליכא מידי דלא רמיזי באורייתאוהנראה והנראה והנראה והנראה 

וכל המסעות של כלל ישראל עד סו� כל 
וכל מה , ב מסעות בפרשת�"הדורות נרמז במ

על� בפרשה שצרי� לעבור על האד� טמיר ונ
וכעת הוא הזמ� , והקריאה מעורר את הזמ�, זו

שכל המסעות , לבקש ולהתחנ� לפני אדו� כל
של הכלל והפרט יהיה לטובה לח� ולחסד 

ג ולשמירה עליונה וסייעתא "ולרחמי� ברו
�עיי� עיי� עיי� עיי� ((((. דשמיא בדר� התורה ויראת שמי

ה אלה מסעי בני ה אלה מסעי בני ה אלה מסעי בני ה אלה מסעי בני """"מסעי דמסעי דמסעי דמסעי ד' ' ' ' בעבודת ישראל פרבעבודת ישראל פרבעבודת ישראל פרבעבודת ישראל פר
        .))))ישראלישראלישראלישראל
או� או� או� או�  וואס דע עול� קימטוואס דע עול� קימטוואס דע עול� קימטוואס דע עול� קימט"לו בימי� אובפרט ובפרט ובפרט ובפרט 

על ההרי� אשא , זה יוצא וזה נכנס" גייטגייטגייטגייט
תפילה שיהיה על צד היותר טוב בשמירה 

וכמה צרי� להיזהר ', עליונה ירח� המרח� וכו
וכ� לנוהגי� בקאר , ובפרט בימי� אלו כידוע

צרי� זהירות גדולה שהיא מצות עשה  ))))רכברכברכברכב((((
�וכ� , דאורייתא ונשמרת� מאוד לנפשותיכ

חוקי דינא דמלכותא בעני� זה ה� ג� בכלל  כל
�, ומאוד מאוד צרי� ליזהר בזה, ונשמרת

ומאמר העול� שהנוהג בקאר הרי הוא 
וצרי� , י"כמחזיק בחרב שברגע אחד ה

לדעת אי� להשתמש בה ע� כל 
�ירח� המרח� , הכללי� הנדרשי

        .י"ישמור המרח� עלי ועכ
ה שהימי� האלו ימי בי� "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 

הפכו לששו� ולשמחה המצרי� ית
לישועה ולנחמה בביאת משיח צדקינו 

ושנזכה להתקרב , ק"ובבני� ביהמ
וכדאיתא ', ה ולשכינה הק"להקב
בש� המגיד  עבודת ישראלעבודת ישראלעבודת ישראלעבודת ישראלק "בספה

דהיינו , "כל רודפיהכל רודפיהכל רודפיהכל רודפיה"פ "ע עה"הגדול זי
, השיגוה בי� המצרי�השיגוה בי� המצרי�השיגוה בי� המצרי�השיגוה בי� המצרי�ה -כל רוד� י

הימי� שהמל� בשדה ובקל להתקרב 
        .כ"אליו ע

אהבת  -הבת ישראלשנזכה לאר ר ר ר """"ויהויהויהויה
דהתיקו� של  חפ# חיי�חפ# חיי�חפ# חיי�חפ# חיי�חינ� כדאיתא ב

עוו� שנאת חינ� דבגינה נחרב הבית 
שעה ' ואפי, ל הוא אהבת חינ�"רח

אחת של שלו� בעול� אז זוכי� מיד 
לקבלת פני משיח צדקינו בקרוב ממש 

        .אמ�
ה שנזכה לשמירה עליונה "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 

 �לכלל ישראל בכל מקומות מושבותיה
ויעשו כול� אגודה , ל"ק ובחו"בארצה

�, אחת לעשות רצונ� בלבב של
זמני תשובה , תשובה מאהבה באמת

�        .ממשמשי� ובאי
אידכר ל� זכותא דאהר� כהנא אידכר ל� זכותא דאהר� כהנא אידכר ל� זכותא דאהר� כהנא אידכר ל� זכותא דאהר� כהנא רחמנא רחמנא רחמנא רחמנא 
ד קדישא דיליה בחודש ד קדישא דיליה בחודש ד קדישא דיליה בחודש ד קדישא דיליה בחודש """"יויויויו(((( קדישאקדישאקדישאקדישא

שהוא היה אוהב  ))))החמישי באחד לחודשהחמישי באחד לחודשהחמישי באחד לחודשהחמישי באחד לחודש
שלו� ורוד� שלו� ומקרב� לתורה 

וכידוע שלימד , ורבי� השיב מעוו�
 �        .))))עיי� במדרשי�עיי� במדרשי�עיי� במדרשי�עיי� במדרשי�((((תורה ברבי

שיתגלה רחמנותו יתבר� אי� סו� ר ר ר ר """"ויהויהויהויה
ונזכה להתעלות , עבור הכלל והפרט

 �בקיו� התורה והמצוות ובשמחת קיו
בשמחה בואו ' עבדו את ה, צ"התומ

וזכות אהר� כהנא קדישא , לפניו ברננה
 �זאל� מייג� זיי� אוי� זאל� מייג� זיי� אוי� זאל� מייג� זיי� אוי� זאל� מייג� זיי� אוי� "וזכות כל הצדיקי

ונזכה לרפואות השלימות , "אייביגאייביגאייביגאייביג
, ה בריוחספרנ, ת השלימותולבריאו

חיי בני , תורה וגדולה במקו� אחד
� � � � ''''אי� פועלאי� פועלאי� פועלאי� פועלש "ומזוני רויחי ואריכא וסד

ולגאולה קרובה ולבני�  אלעס גוטסאלעס גוטסאלעס גוטסאלעס גוטס
שוי� יעצט אוי� א זיסע אופ� שוי� יעצט אוי� א זיסע אופ� שוי� יעצט אוי� א זיסע אופ� שוי� יעצט אוי� א זיסע אופ� ק "ביהמ

        ))))בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - טטטט""""מ תשסמ תשסמ תשסמ תשס""""מטומטומטומטו((((    ....אוי� אייביגאוי� אייביגאוי� אייביגאוי� אייביג

השמי� שלא כדי! עשה אלא שהשמחה 
ערו� וב .במעונו הוא רק בשמחת חת! וכלה

ז "כתב ע )ה"ו סמ"ת רמ"ת' ד הל"יו( השולח�
, דמה שהראו לו מ! השמי� דלא כדי! עשה

כ אומרי� שהשמחה במעונו "שרק בשמחו
חה משו� דבעת סיו� מסכתא הרי השמ

בכל העולמות בעלמא הדי! ועלמא דאתי 
וכדאי שנעתיק , ה"ולא רק במעונו של הקב

ל בי� של "ודע שהמהרש, ל"לשונו וז
רצה להורות  )ז"ל' ז סי"ק פ"ב(שלמה 

שיאמרו על סיו� מסכת שהשמחה במעונו 
וכתב שכשהורה כ$ נתבטלה השמחה 
בעניי! רע ומר ואז ראה שאי! לחלוק על 

א לומר כלל "ד א"עולפ ,ש"הקדמוני� ע
בשנבי! איזה לשו! הוא  ,שהשמחה במעונו

ל לומר שהשמחה "בסעודת נשואי! והו
ז אי! "אלא הפירוש להיפ$ דבעוה ,בכא!

דשמחת נשואי! הוא מפני  ,שמחה שלימה
ואלמלא  ,שהאד� קיי� במי! ולא באיש

היה האד� חי לעול� לא היה צרי$ לישא 
ל "וזהו שאמרו חז ,אשה ולהוליד בני�

שאמרו ליה  .)אברכות ל(פ אי! עומדי! "בר
רבנ! לרב המנונא זוטא בהילולא דמר בריה 
דרבינא לישרי ל! מר ואמר להו ווי ל! 

כלומר דמפני שאנו  ,דמיתנ! ווי ל! דמיתנ!
צריכי� למות לכ! בהכרח לישא אשה 

ולכ! אנו אומרי� שהשמחה  ,ולהוליד בני�
במעונו כלומר שפה אינה שמחה שלימה 

כדכתיב עוז  ה"הקבה במעונו של והשמח
ת שהיא "האמנ� בת ,וחדוה במקומו

ושנינו באבות יפה  ,הגדולה מכל המצות
שעה אחת בתשובה ומעשי� טובי� 

כ השמחה פה "ב א"ז מכל חיי העוה"בעוה
והוא . ל"עכ, צ לומר שהשמחה במעונו"וא

  .פירוש נפלא
הסעודה שעושה המסיי� המסכת ובעני� 

, זה בכמה אנפי!ל ב"להע� הנאספי� י
ה ועשו "ד )כה, תרומה י( 'ח הק"אוהב דהנה
 ת! טע� לשבח למה שינה הכתובנארו! 

ארו! וכתב לשו! רבי� ועשו ה בעשיית
כ בכלי� אחרי� כתוב בלשו! "משא, ארו!
ואת ' ועשית שולח! ועשית מנורת וגו, יחיד

שאי!  והטע� משו�', המשכ! תעשה וכו
 גופה של תורה יכול להתקיי� אלא

דהכה! אינו יכול לקיי� , בכללות כל ישראל

וכ! , מצות הלוי והישראל
הישראל אינו יכול לקיי� מצות 

הרי ל$ דקיו� , הכה! והלוי
צ הוא כול� כאחד "התוהמ

ולכ! בארו! , בכללות ישראל
שהוא התורה כתוב בלשו! 

שמות ( כ"וכ .ק"עכתדה, רבי�

עקרי ההכנה ' מג' שא ),ב, יט
ינת ייעוד הוא בח לקבלת התורה

חכמי� בהתחברות בלב של� 
חזינ! להדיא . כ"ע, ותמי�

קיו� התורה צרי$ להגיע לד
להתאחד באחדות הגמור 

ירמיה (וכדכתיב חרב אל הבדי� 

חרב על  .)מכות י( ודרשו ),נ
ח "צוארי שונאיה� של ת

שיושבי! ועוסקי! בתורה בד 
  .בבד

דזה הטע� שבסיו� ואפשר 
מסכתא עושי� סעודה לגומרה 

ל דהתורה "דהרי כנ, תורה של
מרמזת על אחדות ובלי אחדות 

א להשיג ולקיי� התורה "א
, לכ! עושי� סעודה, ומצוות

דגדולה לגימה שמקרבת 
ובזה מראי� , ):סנהדרי� קג(

דכוחו של תורה אינה אלא 
באחדות שיושבי� באסיפות 

וזה , מרעי� שבת אחי� ג� יחד
  .עיקר קני! התורה

 האחדות האמיתי היאוהנה 
כששמח בטובת חבירו ג� 
, כשהוא לא זכה לטובה ההיא
, ולא רק בעניני גשמיות כ$ היא

אלא ג� בעניני רוחניות בקני! 
תורה ועבודה צרי$ שיהא שמח 
כשרואה את חבירו מתעלה 
במעלות רמות בתורה ועבודה 
וא& שהוא לא נמנה לעמוד 

כ יש לו "במעלה הזו אעפ
לשמוח בזה שחבירו הגיע 

י השמחה "עו, למעלה הזו
ששמח נחשב לו כאילו יש לו 

וכמאמר , חלק במעלה ההיא
וכל  פ"א עה"זיע מ"הרי' חיה

כי א& . הע� רואי� את הקולות
י אנשי� פשוטי� "שהיו בתו$ בנ

ז "עכ, שלא היו יכולי! לראות

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  ))))זזזז""""תשנתשנתשנתשנ((((באר משה ' ד דעברעצ� ב"ר אברה� שטר� אב"רבי משה ב –
        ))))בבבב""""תקפתקפתקפתקפ((((י "ר יחזקאל הנוב"ל לנדא מבראדי ב"א סגק'רבי יעקב

        ))))����""""תתתת((((בגדי אהר�  –ר משה "ד קראקא ב"ד אב"רבי אהר� תאומי� הי
  ))))חחחח""""תתתת(((( קרניי�, ד� ידי� -ר פסח מאוסטרופול "ש רבי שמשו� ב"נעקה –

        ))))אאאא""""תפתפתפתפ((((ר יאיר החוות יאיר "רבי שמעו� מניקלשבורג ב
  ))))זזזז""""תקנתקנתקנתקנ((((ש� משמואל  –ר אברה� "רבי שמואל סאליר ב
זכר אהר� ' קו –ד "ר יהושע ראבינאוויטש ממונסטרישטש הי"רבי גדליה אהר� ב

        ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((
        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((ר פנחס לייב שפירא מביאליסוועט "רבי דוד ב

        ))))צצצצ""""תרחתרחתרחתרח((((י# 'ר ישראל ממודז"רוב ב'רבי חיי� יחזקאל טויב מאוז
        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר מרדכי טווערסקי מסקווירא קעשינוב "רבי יצחק ב

ע מפאנו עשרה מאמרות "ת רמ"שו' ר יצחק ברכיה מפאנו ב"רבי מנח� עזריה ב –
  ))))הההה""""פפפפשששש((((

ר "� פשיסחא ב"י- רבי שמעו� נת� נטע בידרמ� מלעלוב    ))))גגגג""""שמשמשמשמ((((רבי אברה� לוצאטי 
        ))))דדדד""""תשסתשסתשסתשס((((יעקב יצחק 

  ))))אאאא""""תרסתרסתרסתרס((((תפארת שלמה מרדומסק ' ר שלמה ב"רבי צבי מאיר הכה� רבינובי# ב
ועמו נעקד  ד"קדושת ציו� הי' בר שלמה הלברשטא� מבובוב "ש רבי ב� ציו� ב"נעקה

ד לבוב ומפרש "ר דוד אב"רבי אברה� ב ))))אאאא""""תשתשתשתש(((( ד"משה אהר� הי' ח הק"בנו הבה
  ))))בבבב""""שפשפשפשפ(((($ "הרי

ד חת� "מטשחויב הי' ר יצחק ישעי"ד ב"רבי יחזקאל שרגא הלברשטא� מקראקא הי
  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((ר יחזקאל מקאזמיר "רבי אפרי� ב    ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ל "רבי ב� ציו� מבאבוב הנ

ר חיי� שמואל מחענטשי� "ד ב"חענטשי� הי -ע העשיל הלוי מאלקושרבי יהוש
        ))))גגגג""""תשתשתשתש((((

        אבאבאבאב' ' ' ' בבבבק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        
        

        אבאבאבאב' ' ' ' גגגג' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        

        
        אבאבאבאב' ' ' ' דדדד' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 

        
        
        

 

  

  אבאבאבאב' ' ' ' הההה' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 
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  אבאבאבאב' ' ' ' חחחח' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

 

  לרגל הסיו�לרגל הסיו���דברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

  ))))בבבב""""שלשלשלשל((((י הקדוש "ר שלמה לוריא האר"יצחק ב' רבינו הק –
  ))))שששש""""תתתת((((    ת אחיעזר"שו' ר דוד שלמה ב"ב מוילנא רבי חיי� עוזר גרודזינסקי

  ))))דדדד""""תקעתקעתקעתקע((((ני# המגיד מקאז' רבי מנשה מקאזני# תל    ))))טטטט""""תיתיתיתי((((ד זלאטשוב בעל רוח הקודש "רבי אהר� אב
  ))))טטטט""""תקמתקמתקמתקמ((((מ ברבי "ר שאול מהר"ד פרשבורג ב"רבי מאיר אב

  ))))אאאא""""תקעתקעתקעתקע((((' א הק"ד סלוצק ב� רבינו הרמ"רבי שמעו� איסרליש אב
        ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((ר יהושע מבעלזא "רבי אריה לייבוש רוקח ממאגרוב ב

        ))))טטטט""""תשכתשכתשכתשכ((((חסדי יהושע ' ר אברה� יוס$ גרינוואלד מחוסט ב"רבי יהושע ב –
        ))))דדדד""""קלקלקלקל((((אב ' א בז"צידה לדר� י 'ר זרח ב"רבי מנח� ב

        ))))דדדד""""תצתצתצתצ((((רבי מרדכי חסיד מחכמי הקלויז בברודי 
        ))))זזזז""""תקטתקטתקטתקט((((ד קאמארנא "ר נת� הכה� אב"רבי צבי הירש ב

        ))))ננננ""""תקתקתקתק((((בני� שלמה  –ר שלמה "רבי נת� מפרנקפורט דמיי� ב
  ))))רררר""""עעעעתתתת((((ערוגת הבוש� ' ר עמר� מחוסט ב"ב גרינוואלד רבי משה –

        ))))חחחח""""תעתעתעתע((((ד קרעמני# ועוד "ס אב'ר נחמ� ליפש"הוראדנא ולובלי� ב, נאד דוב"# ראפפורט אב"רבי שמחה כ
  ))))הההה""""תקנתקנתקנתקנ((((ר לייבוש מזלאטשוב "רבי ישכר דוב ב

        ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((אהר� ' ר גדלי"ד ב"רבי פינחס ראבינאויטש מסאקאליבקא הי
        ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((המגיד מטריסק ' ר משה יוס$ מגזע קאזמיר ותל"רבי יעקב טויב מיאבלונא ב

  ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((מטרסדור$ ד "אב עהרנפלד אלר שמו"רבי שמחה בונ� ב
        ))))שששש""""א תא תא תא ת""""ג ויג ויג ויג וי""""ששששתתתת(((( ח מצאנז"חת� הד ר יהושע מקאמינקא"ב ד"הי רבי אלעזר רוזנפלד מאושפצי�

  ))))וווו""""תשלתשלתשלתשל((((יוס$ אמונות יוס$ דעת ' ר ב� ציו� הלוי דינקלס ב"רבי חיי� יוס$ ב
        ))))סססס""""תשתשתשתש((((נתיבות שלו� ' ר משה אברה� ב"מסלוני� ב ברזובסקי רבי שלו� נח

  ))))חחחח""""תרנתרנתרנתרנ((((הסבא מקל�  ברודא ר ישראל"שמחה זיסל זיו ברבי  –
  ))))חחחח""""תמתמתמתמ((((ד בריסק רבו של אב� העזרי "רבי מרדכי גינצבורג אב

        ))))אאאא""""תרסתרסתרסתרס((((ר יצחק מבראד "רבי שמואל שמעלקא רובי� מסערט ב    ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((ד זלאטשוב "רבי זלמ� אב
        ))))חחחח""""תשלתשלתשלתשל((((ר משול� זלמ� יוס$ מטופורוב "רבי חנו� העני� דוב מקוידינוב ב

        ))))טטטט""""תרתרתרתר((((צ מרופשי# "א מקאליב ורנ"ש מניקלשבורג רי"ר' ר יעקב תל"כאל גליקלי� מנאנאש ברבי מי
כח כח כח כח ' ' ' ' נצר משרשי� עמנצר משרשי� עמנצר משרשי� עמנצר משרשי� עמ' ' ' ' ח ובסח ובסח ובסח ובס""""תרכתרכתרכתרכ((((מ מנדבורנא "ר אהר� משה חות� ר"ד יאס ב"רבי שמואל שמעלקא טויבש אב

  ))))וווו""""הביא שנת תרכהביא שנת תרכהביא שנת תרכהביא שנת תרכ

  שיחת קודששיחת קודש
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"מכ

  על הפרשה

 

  'ד' המש� בעמ
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   077-470-1973: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

י עי! טובה שהיה שמח במה שחבירו יכול לראות "ע
 ז היה ג� הוא רואה בעי! חבירו כיו!"הטוב ההוא עי

  . ד"עכ, שה� אחד בלב אחד
עני! השמחה במעלת חבירו יש להסמי$ מה ועל 

שסיפר א "ר זיע"ר אאמו"ק מר� אדמו"מכשמעתי ש
ע שמעונו "זי אברה� יעקב מסדיגורא' ק ר"הרהעל 
, ע"זי א מבעלזא"ק ר"הרהא היה מול חצירו של "בת

ופע� בערב חג השבועות כאשר באו חסידי� בצל 
זא לחוג את החג ע� רב� ק מבעל"קורתו של הרה

, וברחובות הסמוכי� הסתובבו קהל האורחי�', הק
ק מסדיגורא עמד באותו עת בחלו! ביתו והביט "והרה

ומשמשו בקודש , ק מבעלזא"הרה לעבר מעונו של
 ,אשר חשב בדעתו שיהיה לו איזה חלישות הדעת

ק מבעלזא באו קהל רב לחג ואילו אצלו "שאצל הרה
י� 'דהרי ידוע כשהיו הימי� כתיקונ� ומלכות רוז( לא היה כ!

, )י"כ בא"כ אח"משא, ע"א היה לו מלכות בפ"התנוססה וכ
, שיכנס לתו$ ביתואיזה אמתלא כדי ביקש משמשו 

הרשיני נא להביט במחזה ק מסדיגורא "אמר לו הרה
ממש חיות דקדושה כשרואה  ושיש ל ,קדוש הזה

' בעבודת ה שחסידי� באי� לצל קורת רב� ומתעלי�
א "וזה דר$ הצדיקי� השמחי� בהצלחת כאו, כ"ע

  .א"מישראל ומתאחדי� ע� כאו
בסיו� מסכת כל הנאספי� השמחי� בשמחת ולכ� 

התורה של חבירו ובאחדות גמור יושבי� בסעודה של 
ז "עי, מצוה וששי� במאכל ובמשתה ובשירה וזמרה

נחשב לכול� כאילו למדו ג� ה� והשמחה שייכת 
    .לה�

בעת סיו� מסכתא לחברי� עני! השמחה ל ב"י ודע 
הוא דהנה כתיב כל ישראל עריבי� זה לזה ועל כלל 

והנה , ישראל מוטל חוב ללמוד כל התורה כולה
וכמו כשאחד ערב בעד חבירו , מבשרי אחזה אלוקי

זה להתחזק והוסי& עוז ואומ* בלימוד ועסק  !תועלת בזיכרו
וכדי שהגו& החומרי לא יפריעהו לשמחה זו לכ! , התורה

& כ הגו"נותני� לו חלקו במאכל ומשתה שמזה נהנה הגו& ועי
י "והסימ! והרוש� ישאר אצלו ג� ע, ג� שמח בעת הסיו�

י! עונג שבת ק לבאר ענ"וכעני! הזה כתב בספה, עניני הגו&
בסומי בפורי� שנותני� לגו& את  !במאכל ומשתה וכ! עני

יל ע� הנשמה השמחה בעד! חלקו כדי שג� החומר ישמח ויג
המצוה של שמחת התורה צרי$ שיהיה שמחה ו.  עילאי

א$ לא כמצוה של חוב ' על שזכה ללמוד תורתינו הקפנימית 
  , ועול
כתב לבאר עני!  )פ וירא יוס*"ויחי עה' סו* פ( ס"חתב ש"וכמ

אשר בחר בנו ת "נפלא דבחג השבועות שמחי� אנו בקבה
ק אי! רואי� שו� מצוה "והנה בתוה, ונת� לנו תורת אמת

, י מצוות אחרי�תאלא ש, ת"לשמוח בשבועות על קבה
ומסביר העני!  ,ורי� ושתי הלח� וטעמא בעימצות ביכ

והנה , כינו לקבלת עול התורה והמצוותהשמחה היא על שזד
הרי , ת"א� היה לנו מצוה של לשמוח בשבועות משו� קבה

ושוב השמחה גופיה היתה  היה לנו חוב לשמוח ולא רשות
ה "לכ! נת! לנו הקב, עול על צווארינו ולא שמחה פנימית

באמת מעצמינו ל חי שמחי� -בני ק ואנו, מצוות אחרות
שזכינו לקבל עול תורתינו עלינו ומטרדת בשמחת התורה 

שמחה זו נשכח שמחת בכורי קציר חיטי� שהיא שמחת 
  .ק"עכתדהז וכל חפצי� לא ישוו לנו "עוה

אז נתגלה ש, שמחת התורה הוא בעת סיו� מסכתאועיקר 
י דבעת לימודו הר, שמחה האמיתי שיש לו לאד� מהלימוד

ולכ! אפשר דלפעמי� לימוד התורה , לא כל הזמ! ה� שוי�
שעושי� שמחה אבל בעת הסיו� , אינה בשמחה השלימה

וסעודה היא הנותנת תוק& ועוז של שמחה לכל הלימוד 
שלמד כי עכשיו השמחה היא פנימית ואמיתית וגיל ושמח 

.  ת"נתגלה למפרע השמחה שיש לו מתבתורה שזכה ללמוד ו
  )ה"ליו� הבא איהמש� יבוא בג(

 

כל זמ! שחבירו לא שיל� את החוב הרי , עבור חוב שיש לו
ת חוב של ערבות הוא ודאג, דואג הוא אולי לא ישל� את חובו

ת וכשנפרע החוב שמח, יותר מדאגת חובותיו של עצמו
כ! הדבר הזה בסיו� מסכתא כשלומדי� אזי , הערב גדולה

בואו לשמוח בשמחת , קוראי� לכל העריבי� וחברי� זה לזה
  .ולכ! עבידדנא יומא טבא לכולהו רבנ!, התורה כי נפרע חוב זו

ע "זי ק מאפטא"ההרמ דמיתאמרי "עפ ל בדר$ צחות"יעוד 
קוד� התפילה בא אצלו הבעל דבר ואמר לו מי אתה שאמר ש

ה אשר מלוא "קבה ה"שפל שכמו$ שתיגש להתפלל לפני ממ
בגודל כהנה וכהנה מוסי& עליו בדיבורי� ו' כל האר* כבודו וכו

שצרי$ ורוממות לבל יגש למצוה ע� אותו ברע! שפלותו 
בבקשה ממ$ אנא  ד"לבע אומר לואז ו', לתפילה ולמצוה וכדו

תבוא אצלי בעת הסעודה הרשיני נא כעת להתפלל כראוי ו
ואפשר דכ! . כ"ע', וש� תזכיר לי את כל חטאי ומי אנוכי וכו

הדבר הזה בעת סיו� מסכתא שהשמחה בעליוני� 
ובתחתוני� הוא אי! לתאר ואי! לשער עליוני� ששו 

ומצוה על המסיי� שישמח ויגיל בשמחה , ותחתוני� עלזו
ד להזכיר לו "ודווקא אז בא הבע, הלה על זכייתו הגדולהובצ

לכ! עושי� תיכ& ומיד ' וכו' אי$ היה נראה הלימוד שלמד וכו
י אמרותיו אז "סעודה דא� הוא רוצה להשבית לנו השמחה ע

ושלא ישבית שמחת , אומרי� לו שיבוא אצל הסעודה
  .התורה
, )סיי�ערו� ער� ' עי(ל שסיו� היא לשו! סימ! ורוש� "יוג� 

שבעת הסיו� מסכת ראוי לעשות סימ! ורוש� לשמחה של 
כדי שיזכור השמחה שהיתה לו ויגיע לו , גמרה של תורה

  דברי תורהדברי תורה
  לרגל הסיו�לרגל הסיו�
  ''גג' ' המש� מעמהמש� מעמ

  

  צ צ ""מדברי ראש הכולל אחהמדברי ראש הכולל אחה
א א ""שליטשליט  אלאלאלאלאלאלאלאליואל שמויואל שמויואל שמויואל שמויואל שמויואל שמויואל שמויואל שמוג רבי ג רבי ""הרההרה

  לרגל הסיו�לרגל הסיו�
  

אשר , בכל לבב בסוד ישרי� ועדה' אודה ה
ח לומדי הכולל לסיי� "זיכני ע� סגל חבורת ת

כ� , מסכת יומא ולהשתת� בסעודת מצוה
ת שנזכה להתחיל ולסיי� מסכתות "יעזור השי

  .וספרי� אחרי�
שבת (' מקור לסעודת מצוה זו היא במס הנה
ואמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא  .)קיח

מרבנ� כד שלי� מסכתא עבדינא יומא טבא 
  .כ"ע לרבנ�

ל שדייקו בלשונ� לומר "בלשו� חזחזינ� 
כד שלי� מסכתא ולא כבשאר ' צורבא דרבנ�'

תני בלשו� כללי כמו מא� ל ד"דברי� בחז
ב מה "ג� צ. ודברי� בגו', וכדו' דשלי� מסכ

העני� לעשות יומא טבא לאחר סיו� מסכת 
ולמה , יותר משאר קיו� המצוות לאחר קיומ�

  .ט"אז לא עושי� יו
פ "עה, מ"ובב .)נדרי� פא(' דברי הגמונקדי� 

', וגו" על מה אבדה האר� על עזב� את תורתי"

ולנביאי� ולא פירשוה עד שפירשה  דבר זה נשאל לחכמי�
מאי היא ' על עזב� את תורתי וגו' ויאמר ה"ה בעצמו "הקב

  .כ"י אמר רב שלא בירכו בתורה תחילה ע"אמר ר
 �"ברועיי� , ת לפני הלימוד"שלא אמרו ברכה' הפיובפשטות 

 ס"בחתבאיגרתו מובא  �"הרמבמיהו , ש� בעומק הדברי�
ח תחילה אלא עמי "ו התלתורה לא בירכ' הוא שבעלי' שהפי

ב "וצ, האר� בירכו לפניה� והיינו שלא בירכו בתורה תחילה
העונש על זה שלכ� אבדה האר� מדה כנגד מדה לפי ' דמה הי

  .הפירושי�' ב
' האר� ומלואה וכ' כתיב לה' אמרי .)ברכות לה(' במסוהנה 

ק כא� קוד� "ל' הוי סתירה ומתרצי' ולכאו, א"והאר� נת� לבנ
דלפני הברכה הוי כגוזל מההקדש , לאחר ברכהברכה כא� 

י הברכה קונה אותה "נמצא שע, שלו' ורק לאחר הברכה נהי
  .להיות שלו

ת "מברכה' ילפי' מני� לברכת הנהני� לפני :)ש� כא(' אמריעוד 
, אקרא הבו גודל לאלוקינו' כי ש� ה' מהפ' ת ילפי"ובברכה

ורתו ת קוד� הברכה לא הוי ת"ז דג� בברכה"ונמצא דלפי
דאי� לומר דברכת הנהני� יותר חמור דדי לבוא ' אלא תורת ה

  .מ� הדי� להיות כנידו�
ה עשה כתב דמצד אחד חזינ� "ד :)שבועות ל(' בתוסוהנה 

ומצד , כ מל "משא, ח יושב בדי�"דת, ח עדי� ממל "שכבוד ת
ח שמחל על כבודו כבודו מחול ומל  "שני חזינ� להיפ  שת

השני דהיא הנותנת שזה ' בתי' ותי, שמחל אי� כבודו מחול
שמל  אינו יכול למחול היינו לפי שהכבוד אינו שלו רק 

ח דכבוד התורה הוי שלו אישית ולכ� "כ ת"משא, ה"מהקב

יכול למחול וזה הסיבה שהכבוד שלו יותר ממל  דהכבוד והתורה 
משלימי� ' הפירושי� בלא ברכו וכו' דב ס"החתז ביאר "ולפי, שלו
לא ברכו בתורה תחילה תו לא הוי תורתו אלא תורת ז דמשו� ש"זא
ח "ולכ� לא כיבדו ת, שלו כדלעיל' דהרי רק לאחר ברכה נהי', ה

לעלות בראשונה דכיו� שהתורה לא הוי תורתו כיו� שלא בירכו אז 
שויתרו מלבר  ' והחטא הי. לא חמיר כבוד התורה יותר ממל 

משו� שהתורה תחילה א� שידעו שבלא זה אי� זוכי� בתורה וזה 
ח שיכולי� "מצד הת' ועיקר הזילזול הי, לא היתה חשובה בעיניה�

ונמצא , ז ולא ברכו וזה גר� לאבדה האר�"לזכות בתורה וויתרו ע
  .שני הפירושי� עולי� ביחד

שאמר , "ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועד�" )הושע(' כוהנה 
הא , ירושילמה הוי דגני ות' ולכאו, ה שלקחה מישראל בגלות"הקב

כ ה� לא ברכו "אלא זה רק לאחר ברכה משא, א"האר� נת� לבנ
וא� הוי דגני ותירושי , בתורה ומ� הסת� ג� לא ברכו ברכת הנהני�

דווקא בגלל ' ל דאבדה האר� הי"חזינ� מהנ. האר� ומלואה' הרי לה
צורבא "ל דזה אמר אביי כד חזינ� "ואפ, ל"ח שנעשה על יד� כנ"הת

דעכשיו הזמ� להראות שמחתו , לי� מסכתאדייקא דש" מרבנ�
ט "י שיעשה משתה ושמחה אז לכ� עבדינא יו"וחדותו בתורה ע

לרבנ� דהיינו בשביל� אני עושה הסעודה שה� יראו את שמחת� 
ולכ� מיושב מה דלא עושי� כ� , וזה יהיה תיקו� לאבדה האר�

  .שמחה בכל המצוות ודייקא בתורה לתק� הזילזול שזילזלו בתורה
גדול העני� לעשות סיו� מסכת בימי בי� המצרי� שהרי ז "פיול

י סעודת מצוה ושמחה "ומתקני� זאת ע, ז שזילזלו"אבדה האר� ע
ר שתחזינה עינינו "ויה, ודבר בעתו מה טוב, לכבודה של תורה

  .א"במהרה בשוב  לציו� ברחמי� בב
  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
זאב זאב זאב זאב בת רבי  חיה פריידאחיה פריידאחיה פריידאחיה פריידאהאשה החשובה מרת 

  ה"ע יחיאליחיאליחיאליחיאל
        פעלדמא�פעלדמא�פעלדמא�פעלדמא�

  תמוז דהאי שתא' נפטרה ד
  .ה. ב. צ. נ. ת

===  
  .ב"אב תשע' ביו� ד הונצח לרגל מלאות השלושי�

תנחומינו למשפחתה החשובה ובראש� חתנה 
ממקורבי , היקר שבערכי�, ידידינו הדגול והנעלה
  א"ק זיע"רביה

 ברו� פינחס רבינובי#ברו� פינחס רבינובי#ברו� פינחס רבינובי#ברו� פינחס רבינובי#ח רבי "ח שלהיו"הרה
  .ב"ארה -לייקווד -א"שליט

� שששו� ושמחה ישיגוכ� ולא תדעו מצער יהי רצו
  . א"עוד ובנחמת ציו� וירושלי� תנוחמו בב

  המערכת
 

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
שלמה שלמה שלמה שלמה ר "ב ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�ק רבי "הרה

קדושת ציו� ' מבאבוב ב הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�
        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ד "הי

  .אב' יומא דהילולא ד
   שלמהשלמהשלמהשלמהק רבי "הרה

ר "האדמו ב� ציו� הלברשטא�ב� ציו� הלברשטא�ב� ציו� הלברשטא�ב� ציו� הלברשטא�ר "ב
  ))))סססס""""תשתשתשתש((((ליקוטי כר� שלמה ' מבאבוב ב

  אב' יומא דהילולא א
  א"זכות� יג� עלינו ועכי

===  
י ידידינו החשוב מחשובי "הונצח ע

  אברכי הכולל
 .ו"הי יצחק גליקיצחק גליקיצחק גליקיצחק גליק' ח ר"הרה

 

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
  מחוסט ע"זי משהמשהמשהמשהק רבי "הרה

 עמר� גרינוואלדעמר� גרינוואלדעמר� גרינוואלדעמר� גרינוואלדק רבי "ב� הרה
  ע"זי

  ערוגת הבוש�' ב
 מנח� אב' ז� "שנתעלה לגנז

  )ע"תר(
  א"זכותו יג� עלינו ועכי

===  
י ידידינו היקר והמפואר י ידידינו היקר והמפואר י ידידינו היקר והמפואר י ידידינו היקר והמפואר """"הונצח עהונצח עהונצח עהונצח ע

צ מורינו רבי שלו� סופר צ מורינו רבי שלו� סופר צ מורינו רבי שלו� סופר צ מורינו רבי שלו� סופר """"הגההגההגההגה
        ננננ""""חדבחדבחדבחדב    ----א א א א """"שליטשליטשליטשליט
די די די די דחסידחסידחסידחסי" " " " אור מנח�אור מנח�אור מנח�אור מנח�""""וראש כולל וראש כולל וראש כולל וראש כולל 

        ....לעלובלעלובלעלובלעלוב

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז פנחספנחספנחספנחס' ב� רל ל ל ל יואיואיואיוא' ח ר"הרה

  מנח� אב' ע ו"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

===  
   מאברכי הכולל י בנו ידידינו"הונצח ע

 א"שליט גולדנברגגולדנברגגולדנברגגולדנברג    שמחהשמחהשמחהשמחה    פנחספנחספנחספנחס 'ח ר"ההר

 
לי� מרה על נו אבע� כל בית ישראל איחד 

ועמוד ההוראה  הסתלקותו של שר התורה
  עמוד צלותהו� דישראל, מפוסקי הדור
  ל"זצוק יוס$ שלו� אלישיביוס$ שלו� אלישיביוס$ שלו� אלישיביוס$ שלו� אלישיבהגאו� הצדיק רבי 
  ח תמוז דהאי שתא"נסתלק כ

 .גליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו


