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, ))))שששש""""ז עייז עייז עייז עיי""""ק לפרשת פינחס שק לפרשת פינחס שק לפרשת פינחס שק לפרשת פינחס ש""""בשיחבשיחבשיחבשיח((((    מילתינו אמורה
יש בכוחו ' שבת חזו�'קודש זו ואשר על כ� ששבת 

ועל , לעלות את ימי החול השרויי� ביותר בעמק הבכא
כ� שבת זו הוא גבוה מעל גבוה בקדושה יתירה מכל 

        .שבתות השנה
ידוע אשר כל ימי בי� המצרי� ה� עת רצו� לפעול וכ� וכ� וכ� וכ� 

ימי� אשר כביכול המל  , ישועות ונחמות הכלל והפרט
        .בשדה ובקל להתקרב אליו יתבר 

המגיד הגדול המגיד הגדול המגיד הגדול המגיד הגדול בש� " עבודת ישראלעבודת ישראלעבודת ישראלעבודת ישראל"ק "בספהוכמובא וכמובא וכמובא וכמובא 
ה השיגוה בי� "פ כל רודפי"עה, ע"זי ממעזריטשממעזריטשממעזריטשממעזריטש

הזמ� ', דהיינו השכינה הק יהיהיהיה- - - - כל רודפ כל רודפ כל רודפ כל רודפ פירוש , המצרי�
        .שבקל להשיגו ולהתקרב אליו בי� המצרי�בי� המצרי�בי� המצרי�בי� המצרי�הוא ב

****        
היה כידוע  אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""ק מר� הרמק מר� הרמק מר� הרמק מר� הרמ""""ר רביהר רביהר רביהר רביה""""מר� אאזמומר� אאזמומר� אאזמומר� אאזמוק ק ק ק """"ככככ

ומשו� , בירושלי� והיה דבוק מאוד, איש ירושלי�
ק "מעיה' סיבות שונות הוצר  לעבור משכנו הק

עד , ולא היה לו חשק ורצו� לעשות זאת, ו"ירושלי� ת
וכ  , ע ציוהו על כ "זי ה זויעהלערה זויעהלערה זויעהלערה זויעהלער''''ק רבי שלומקק רבי שלומקק רבי שלומקק רבי שלומק""""הרההרההרההרהש

כ עבר "ולאחמ, הוה שהעתיק משכנו לעיר תל אביב
ע� כל זאת בשלושת השבועות . מש� לעיר בני ברק

מרוב געגועי� למקו� הקודש , רי�של ימי בי� המצ
והוא הגבר אשר , ק ירושלי�"והמקדש היה שוהה בעיה

כל ימיו היה מייחל לגאולת� וישועת� של ישראל ולבני� 
        .ק והיה מבכה על כ  תמיד"ביהמ

באב היתה דרכו בקודש להתאחר ע� אמירת ובתשעה ובתשעה ובתשעה ובתשעה 
וכ� התפילות היה לו מני� וכ� התפילות היה לו מני� וכ� התפילות היה לו מני� וכ� התפילות היה לו מני� ((((    הקינות והיה לו מני� מיוחד לכ 

, ))))דדדד""""חד מלבד מני� הקבוע אשר היה מקוד� לכ� בביהמחד מלבד מני� הקבוע אשר היה מקוד� לכ� בביהמחד מלבד מני� הקבוע אשר היה מקוד� לכ� בביהמחד מלבד מני� הקבוע אשר היה מקוד� לכ� בביהממיומיומיומיו
, ובעת אמירת הקינות היה בוכה ומתייפח מאי� הפוגות

ויכולני , וקולו בקודש נשנק ונחנק מרוב הבכיות והיללות
להעיד שמעודי לא שמעתי כאלה בכיות ויללות משו� 

        .בר נש
והל  , תשעה באב כבר פני� חדשות באו לכא�מוצאי מוצאי מוצאי מוצאי 

כ היה "ותל המערבי לקדש הלבנה ואחרבינו אצל הכ
וכמדומני שהוא הראשו� שהנהיג את הנהוג , לחיי�

כהיו� בכל תפוצות ישראל ליל  לכותל המערבי 
        .ב"במוצאי ת

ב הזכיר עצמו מא� דהוא אצל "אחד במוצאי תופע� ופע� ופע� ופע� 
והוסי# לו שכבר הזכיר הזכרה זאת ', רבינו לברכה וכדו
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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"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''תשע מנח� אב' ט

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

 

            חזו�חזו�חזו�חזו�    - - - -     דברי�דברי�דברי�דברי�פרשת פרשת פרשת פרשת 

  ע"ק פרשת דברי	 תש"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

קודש שבת חזו� ידוע בגודל  שבתשבתשבתשבת
ק "י הידוע מהרה"עלתו עפרו� מ

ע "מראדומסק זי" תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"ה
רב ל  שבת בעמק "א "שפירש מש

דקאי על הימי� של בי� , "הבכא
אז רב ל  , המצרי� שה� עמק הבכא

ר ר ר ר """"ק אאזמוק אאזמוק אאזמוק אאזמו""""ככככש בזה "ומ, ַשָּבת
וכבר . אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""ק מר� הרמק מר� הרמק מר� הרמק מר� הרמ""""רביהרביהרביהרביה

השיב , צ"בתשעה באב לפנה
תשעה תשעה תשעה תשעה : "ק"בלק "לו רביה

באב בי� אי  אינגאנצע� נישט באב בי� אי  אינגאנצע� נישט באב בי� אי  אינגאנצע� נישט באב בי� אי  אינגאנצע� נישט 
ווער געדענקט וואס ווער געדענקט וואס ווער געדענקט וואס ווער געדענקט וואס , , , , ביי זי ביי זי ביי זי ביי זי 

, "איז געווע� תשעה באבאיז געווע� תשעה באבאיז געווע� תשעה באבאיז געווע� תשעה באב
        .א"זיעוכי

****        
אב ממעטי� אב ממעטי� אב ממעטי� אב ממעטי� משנכנס משנכנס משנכנס משנכנס 

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

===  

  א"הוספות רבות מהרב שליטועוד 
' ס"סיו	 הש' מעמדי שמחתלרגל 

  קצוי תבל בכל
  'בחלק 

..................................  

כזאת אשר אנו נמצאי� בו ולעת 
בתשעת הימי� שאיתא בש� 
צדיקי� גודל העני# לערו" סיומי 

ש בדברי "וכמ, מסכת בימי� אלו
 א"בלי� זיעק החוזה מלו"להרהאמת 

טע� על מה  )ליקוטי כתבי	 איכה(
 )י"א ס"ח תקנ"עי או( ע"שאיתא בשו

ב אי# "בסעודת ברית מילה קוד� ת
ב לפי "רשאי להיות רק מני# וכיו

ובסיו� אי# , הדעות אשר ש�
, כי התורה הוא התיקו#, לדקדק כלל

, והחורב# היה על עזב� את תורתי
י התורה כמו "והגאולה תהיה ע

ל על פסוק ג� כי יתנו "שפירשו רז
שבלשו# ארמי נאמר על ' בגויי� כו

כ בסיו� "ע, לימוד תורה כידוע
ב מותר להיות כמה "קוד� ת

  . ק"עכדה, שירצו
על כ# נעתיק מה שכתבנו באשר 
ת עוד טעמי� על ששמחי� "בעזהי

ומדוע , בשמחת התורה בעת סיו�
ל "וי, לא יעשו כ# בתחילת הלימוד
א על כי השמחה בעת הסיו� הי

וחוזרי# , שמתחילי# שוב מתחילה
להתחלה כאילו שלא למדו את 

כי כמה , והאמת היא כ#, המסכת
שלומדי� יותר מכירי� עד כמה 
שלא מביני� בעמקי סודות התורה 

שהיא ארוכה מאר* , והמצוות
ובכל פע� שמסיימי� , מדה

המסכת רק אז נודע כמה יש עוד 
ולכ# מתחילי# שוב , להבי# ולהשכיל

לדלות ולשאוב , ביתר בינה ללמוד
  , מי התורה ביתר שאת ועוז

היא השמחה הגדולה וזאת 
שמכירי# במידה הזאת שאנו כל 
, הזמ# רק בהתחלה ובפתח האהל

כמלא מחט ' ועדיי# לא נכנסנו אפי
באצבע ' ולא נגענו אפי', בהיכל ד

, הקטנה בקדושת התורה והמצוות
בקצה הלשו# ' ולא טעמנו אפי

  , התורה בנוע� צו+ אמרי
הטע� שעושי� שמחה ל "עוי

בסיו� המסכת ולא בהתחלת 
כ בשאר מצוות "משא, הלימוד

וכגו# מצות תפילי# שמקיי� האד� 
בפע� הראשו# עושי� שמחה על 

דהיינו בחיצוניות שלא יתגלה השמחה , בשמחהבשמחהבשמחהבשמחה
אבל בפנימיות צרי  בכל עת להיות , לעי� כל
חייבת להיות בשמחה ' דהרי כל עבודת ה, בשמחה

, "בשמחה' עבדו את ה", ובטוב לבב מרוב כל
ושמחת קיו� התורה ומצוות הוא מצות עשה 

שמצוה ראשונה  סססס""""החתהחתהחתהחתוידועי� דברי , דאורייתא
הוא , ג"צ בהיותו ב� י"לבחור שנכנס לעול התומ

א שאי� הוא נמנה בי� המצוות א שאי� הוא נמנה בי� המצוות א שאי� הוא נמנה בי� המצוות א שאי� הוא נמנה בי� המצוות """"ויויויוי((((    כ"מצות השמחה ע
עשה וטעמ� משו� שכל המצוות חייבי� לקיימ� עשה וטעמ� משו� שכל המצוות חייבי� לקיימ� עשה וטעמ� משו� שכל המצוות חייבי� לקיימ� עשה וטעמ� משו� שכל המצוות חייבי� לקיימ� 

, , , , וה מיוחדת של שמחהוה מיוחדת של שמחהוה מיוחדת של שמחהוה מיוחדת של שמחהכ אי� שיי  מצכ אי� שיי  מצכ אי� שיי  מצכ אי� שיי  מצ""""אאאא, , , , מתו  שמחהמתו  שמחהמתו  שמחהמתו  שמחה
אבל מדבריו , ))))אלא הוא תנאי לקיו� התורה והמצוותאלא הוא תנאי לקיו� התורה והמצוותאלא הוא תנאי לקיו� התורה והמצוותאלא הוא תנאי לקיו� התורה והמצוות

ס משמע שהוא מונה זאת בי� "של בעל החת' הק
ועוד טע� לאלו שאינ� סוברי� ששמחה , המצוות

הוא משו� שהוא , היא מצות עשה בפני עצמה
דהרי כל המצוות צרי  לקיי� כמקיי� , דבר פשוט

ה בשמחה וממילא צרי  לקיימ, מצוות המל 
גדולה ועצומה על הזכיה שנפלה בחלקו לקיי� 

כ המלאכי� שאי� לה� "משא, מצות המל  כדבעי
חלק ונחלה בקיו� התורה ומצוות ומשתוקקי� ה� 

        .ה"בתשוקה עצומה לקיי� מצוות המל  ב
שאמר  אאאא""""זיעזיעזיעזיע' ' ' ' ט הקט הקט הקט הק""""מר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשמאמר וכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 

שהמלא  הגדול ביותר היה מוסר כל החיות שלו 
. כ"ולו פע� אחת מצות ציצית עבשביל לקיי� 

ואנו בני קל חי אשר כל רגע ורגע מוכני� ומזומני� 
היא הנותנת כוח להיות , אנו לקיי� רצונו יתבר 

,  בשמחה ובטוב לבב בעת קיו� התורה והמצוות
יע� אשר לא " ))))יייי, , , , דברי� טודברי� טודברי� טודברי� טו((((    וכדכתיב בתוכחה

אלוקי  בשמחה ובטוב לבב מרוב ' עבדת את ה
על קללות חמורות ' ו כביכול יתולכ� הזהירנ, "כל

דכל הברכות , ומכלל לאו אתה שומע ה�, בתורה
יבואו עלינו בא� נקיי� את מצות המל  מלכו של 

        .עול� בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
להתחזק בשמחה גדולה ואי� לנו להוסי# צרי  צרי  צרי  צרי  

וא� ', ל משנכנס אב וכו"יותר ממה שציוו לנו חז
כ "כביכול ג 'כלל ישראל בשמחה אז השכינה הק

        .בשמחה
ק מר� רבינו אלעזר מנדל ק מר� רבינו אלעזר מנדל ק מר� רבינו אלעזר מנדל ק מר� רבינו אלעזר מנדל """"הרההרההרההרהפירושו של וכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 

" אז יאמרו בגויי�"שאלת הגויי�  אאאא""""מלעלוב זיעמלעלוב זיעמלעלוב זיעמלעלוב זיע

  10:07       9:58     8:41לאנדא#        

        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

  'ב' המש� בעמ  'ב' המש� בעמ
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  ניצוצי אשניצוצי אש

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

  א"זיע

        . "ישראלישראלישראלישראל
ומוסי� לבאר בזה המש� , ז"כעי' ש� פי טטטט""""יויויויווספות וספות וספות וספות בתבתבתבתוווו

ואומר , המשנה ש� שנאמר וזרקתי עליכ� מי� טהורי�
פעולת האד�  י"א עוטהרת המקוה הד ,'מקוה ישראל ה
 ,ב האד� רע עליול� יצר ואול� לפעמי ,בכניסתו למקוה

ת "והשי, ולא יוכל להתגבר עליו לכופו להטהר בתשובה

שהתקיי� בכולל  על מסכתא יומאעל מסכתא יומאעל מסכתא יומאעל מסכתא יומאלרגל הסיו� 
        אשר מיסודו של " אור מנח�אור מנח�אור מנח�אור מנח�"
        :אאאא""""ק זיעק זיעק זיעק זיע""""רביהרביהרביהרביה    רררר""""אדמואדמואדמואדמו    מר�מר�מר�מר�ק ק ק ק """"ככככ

============        
ישראל לפני מי את� מטהרי� ומי ישראל לפני מי את� מטהרי� ומי ישראל לפני מי את� מטהרי� ומי ישראל לפני מי את� מטהרי� ומי אשריכ� אשריכ� אשריכ� אשריכ� 

        :):):):)פהפהפהפהיומא יומא יומא יומא ((((    מטהר אתכ� אביכ� שבשמי�מטהר אתכ� אביכ� שבשמי�מטהר אתכ� אביכ� שבשמי�מטהר אתכ� אביכ� שבשמי�
 - ' את� מטהרי�'שה� בבחינה של לפני מי יש יש יש יש 

אשר כל עבודת� להיטהר ולהתקדש בקדושה 
' ומי מטהר' 'ויש שה� בבחי', של מעלה לפני ה

עס איז דא נעבא� ַא זעליכע וואס עס איז דא נעבא� ַא זעליכע וואס עס איז דא נעבא� ַא זעליכע וואס עס איז דא נעבא� ַא זעליכע וואס " –אתכ� 
קומע� אז די רבונו של עול� אליינט קומע� אז די רבונו של עול� אליינט קומע� אז די רבונו של עול� אליינט קומע� אז די רבונו של עול� אליינט דארפ� צודארפ� צודארפ� צודארפ� צו

איז אוי� אשריכ� איז אוי� אשריכ� איז אוי� אשריכ� איז אוי� אשריכ�     - - - - אפילו זיי אפילו זיי אפילו זיי אפילו זיי , , , , זאל זיי מטהר זיי�זאל זיי מטהר זיי�זאל זיי מטהר זיי�זאל זיי מטהר זיי�

בלי התעוררות   מעוררו בימי� צדקו וברחמיו מטהרו
וזורק עליו מי� טהורי� לבלתי ידח ממנו , האד�

        .נדח
        

תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלי� תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלי� תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלי� תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלי� גדולה גדולה גדולה גדולה 
        :):):):)פופופופויומא יומא יומא יומא ((((    לכל העול� כולולכל העול� כולולכל העול� כולולכל העול� כולו

כי הוא סובר ובטוח ' כלו - יחיד ששביחיד ששביחיד ששביחיד ששב, לפרשאפשר אפשר אפשר אפשר 
והוא היחיד שצרי� לחזור , בלבו שהוא הגרוע מכול�

ומכיו� שתשובה כזו היא , בתשובה לפני המקו�
יוצא שעל ידו מתעלה כל , המובחרת והחזקה ביותר

 .ק"ודו, מוחלי� לכל העול� כולומוחלי� לכל העול� כולומוחלי� לכל העול� כולומוחלי� לכל העול� כולוממילא , העול� כולו

 

  שיחת קודששיחת קודש

  'א' המש� מעמ

        

דקאי  לעשות ע� אלהלעשות ע� אלהלעשות ע� אלהלעשות ע� אלה' ' ' ' הגדיל ההגדיל ההגדיל ההגדיל המפני מה 
יכירו וידעו כל יושבי תבל , על לעתיד לבוא

וכאשר ייטיב , כי בני ישראל הוא ע� נבחר
ה ישאלו הגויי� מה בי� אלו "עמנו הקב

, לעשות ע� אלהלעשות ע� אלהלעשות ע� אלהלעשות ע� אלה' ' ' ' הגדיל ההגדיל ההגדיל ההגדיל הלו ומפני מה לא
אז יענו ויאמרו לה� כלל ישראל שכל זה 

הוא משו�  ,,,,""""לעשות עמנולעשות עמנולעשות עמנולעשות עמנו' ' ' ' הגדיל ההגדיל ההגדיל ההגדיל ה""""אשר 
על א# מה שעברנו , "היינו שמחי�היינו שמחי�היינו שמחי�היינו שמחי�"ש

בגלות המר והנמהר בכל זאת התחזקנו 
ולכ� מגיע לנו כדי� , תמיד במידת השמחה
        .ק"עכתדה, שכר על זה עד אי� סו#

: אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""ר הרמר הרמר הרמר הרמ""""דמודמודמודמוק מר� אק מר� אק מר� אק מר� א""""זקהזקהזקהזקהסיפר סיפר סיפר סיפר 
 אאאא""""מר� רבינו משה מלעלוב זיעמר� רבינו משה מלעלוב זיעמר� רבינו משה מלעלוב זיעמר� רבינו משה מלעלוב זיעק "כשהרה

מקוד� לכ� , ק"ל ונסע לארה"עזב את חו
, אמר דברי תורה לכל הע� הנאספי� אצלו

אלה הדברי� אשר דיבר אלה הדברי� אשר דיבר אלה הדברי� אשר דיבר אלה הדברי� אשר דיבר "פ בפרשת� "עה
ואמר לפרש  ))))אאאא, , , , אאאא((((    "משה אל כל ישראלמשה אל כל ישראלמשה אל כל ישראלמשה אל כל ישראל

דקאי על , "אלה הדברי� אשר דיבר משהאלה הדברי� אשר דיבר משהאלה הדברי� אשר דיבר משהאלה הדברי� אשר דיבר משה"

, הישועות בגשמיות ורוחניות בא על ידי אמונה
מי� בחושבו וכ� על ידי אמונה מגיע ליראת ש

ואי� עוד , בכל עת שמלוא כל האר% כבודו
, ואי� לנו מל  עוזר וסומ  אלא אתה, מלבדו

ויראת שמי� , אמונה מביאה לידי יראת שמי�
ירח� , מביאה לידי קיו� כל התורה והמצוות
        .המרח� ישמור וירח� עלי ועל כל ישראל

, רצו� שנזכה להיות דבקי� בכל צדיקי הדוריהי יהי יהי יהי 
ק ותלמידיו ותלמידי תלמידיו "מר� הבעשטה

        .  עד סו# כל הדורות', הק
ה שהימי� אלו ימי בי� המצרי� "הקבויעזור ויעזור ויעזור ויעזור 

ויעשו , יתהפכו מיגו� לשמחה ומאבל ליו� טוב
, כול� אגודה אחת לעשות רצונ  בלבב של�

אחדות , אהבת חינ�, ונזכה לאהבת ישראל
ז נזכה לבני� "ועי, ושלו� כאיש אחד בלב אחד

בביאת משיח צדקנו שוי� , במהרהבית המקדש 
 .יעצט אוי# א זיסע� אופ� אוי# אייביג

. . . . בת קאבת קאבת קאבת קאשששש((((    צדיק הדור הנקרא משה כדאיתא

דהדברי תורה , משה שפיר קאמרת ))))ועודועודועודועוד
אל כל אל כל אל כל אל כל "והמאמרי� של צדיקי הדור הוא 

היינו שכל אחד ואחד יכול להתחזק , "ישראלישראלישראלישראל
לאור תורת� ולמצוא ש� את שאהבה נפשו 

        .ק"עכתדה
ל שמשה קאי על "וכנ, ובמשה עבדוובמשה עבדוובמשה עבדוובמשה עבדו' ' ' ' בהבהבהבהויאמינו ויאמינו ויאמינו ויאמינו 

לכ� מאוד מאוד צרי  להתחזק , צדיקי הדור
באמונת ' תלוי' מונה בהוהא, באמונת צדיקי�

, "כל מצוותי  אמונה", דהא בהא תליא, צדיקי�
' כ באמונת ה"דכל קיו� התורה ומצוות תלוי ג

בא חבקוק  ))))דדדד,,,,חבקוק בחבקוק בחבקוק בחבקוק ב((((    'כדכ, ואמונת צדיקי�
וכל , והעמיד� על אחת וצדיק באמונתו יחיה

וכ# בכל , שזכה הנער הבר מצוה להתחיל לקיי� המצוה
המצוות השמחה היא בתחילת העשיה ולכ# מברכי# קוד� 

ומדוע נשתנה , וקיימנועשיית המצוות ברכת שהחיינו 
  , מצות לימוד התורה שעושי# השמחה בגמר הלימוד

מ שכתבנו במאמרי שבועות הטע� שעושי# "עפיל "וי
שמחה לכבודה של תורה בשמחת תורה ולא בחג 
השבועות שהוא יו� הנבחר שקבלו ישראל התורה ונהיה 

והיו� הזה היה ראוי לשמוח בשמחת התורה , לע� הנבחר
אלא כידוע שהמלאכי� , יה לנו עוז ואורהכי ביו� הזה ה

ובקשו לעכב את נתינת , טענו תנה הוד" על השמי�
התורה  רושיישא, התורה לע� ישראל בתחתוני�

, בבחינתה הרמה בשמי� נחלת העליוני� שרפי מעלה
 הה עמ� ונת# התורה לילודי איש"ואול� לא הסכי� הקב

ומת ובכ# כיו# שהיה למלאכי� תרע, אשר על האר* המה
על נתינת התורה לישראל לכ# לא עושי� ביו� הזה 

שלא נשמח ונשיש , שמחה וריקודי� לכבוד קבלת התורה
כי זהו עיקר ויסוד , בעת אשר יש כאב וצער למלאכי�

ורק , התורה להשתת+ בצער הזולת ולשמוח בשמחתו
בשמחת תורה לעת סיו� וגמרה של תורה אז עושי� 

כי לאחר שלמדו  ,שמחה ורקודי� לכבודה של תורה
, ישראל את כל התורה ועוסקי� בה ומקיימי� מצוותיה

יודו כול� כי התורה המפוארה ניתנה בכלי מפוארה 
וכל ברואי מעלה ומטה יחד ישמחו , ותפארת לו מ# האד�
ותחתוני� עלזו ועליוני� ששו , וישישו בגילה ורינה
  .בקבלת התורה מסיני

שבועות היתה שב א"ק מקאצק זיע"הרהמובא בש� והנה 
א" קבלת התורה , ש זמ# מת# תורתינו"נתינת התורה וכמ

היא בכל זמ# שיהודי מתיישב ללמוד תורה אז היא זמ# 
קבלת התורה שמקבל עכשיו את התורה ואורה מ# 

  . השמי�
ל שכשמחילי� ללמוד מסכת שאז היא זמ# "יז "ולפי

קבלת התורה עדיי# אי# כא# מקו� לשמחה כי המלאכי� 
א" , מי� ע� זה שב# אד� יקבל את התורהלא משלי

כשסיי� את המסכת אז המלאכי� יודו ויסכימו ללימוד 

ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא 
תורה בי# בעידנא דעסיק בה ובי# בעידנא דלא  ,מצלא

ולכ# בעשיית מצוה , ש"עיי עסיק בה מגנא ומצלא
השמחה היא בשעת המצוה כי בעת עשייתה עיקר 

וכשסיי� עשיית המצוה נפחת חשיבותה , החשיבות
חר סיו� הלימוד כ תורה ג� לא"משא, ותועלתה

נשאר רוש� התועלת בתוקפה ובעוצמתה כבשעת 
לכ� עושי	 שמחה בסיו	 הלימוד להורות בזה , הלימוד

שכוח הלימוד שלמדו עוצ	 וחוזק פעולתה חי וקיי	 
  . לנצח ומגנא ומצלא

אמרינו לעיל שבעת סיו� מסכת וגמרה של הנה 
תורה כל ברואי מעלה ומטה יודו ויכירו שהתורה 

י בני ישראל היא הלימוד והעסק האמיתי "הנלמדת ע
כי התורה שייכת א" ורק לישראל ואי# , בתורה

  , לתורה שו� מקו� להתקבל חו* מישראל
נאמר שהקשה על הא  ל"ז אוירב! זצ"הגרשובש	 

ולכאורה הרי השברי , דשברי לוחות מונחי# בארו#
לוחות מזכירי# את חטא העגל שבגללה נשתברו 

והרי אי# קטיגור , קומ� בארו#כ מדוע מ"הלוחות וא
נעשה סניגור והשברי� לכאורה ה� בבחינת 

אלא הכוונה בהנחת , קטיגוריא לישראל למזכרת עוו#
שברי הלוחות בארו# להורות בזה שהתורה אי# לה 

וא� לא היו , מקו� שתניח כי א� בתוככי בני ישראל
ישראל מקבלי� התורה לא היתה מתקבלת בשו� 

ורייתא חד היא וקשר טבעי כי ישראל וא, מקו�
ה "ומה שהחזיר הקב, א לאחד מבלי השני"ביניה� וא

על כל האומות ובקש# שיקבלו את התורה לא רצה 
אלא רצה , ה לתנ� כדוגמת נתינתה לישראל"הקב

ליתנ� סתו� וחתו� כמו שבע מצוות שנית# לה� 
שאי# לה� בה� אלא קיומ� ולא קדושת המצוה 

י העסק בלימוד "וסגולתה לרומ� ולהתעלות ע
ולכ# ג� השברי לוחות הניחו� בארו# שג� , המצוות

זה שיי" א" ורק לישראל וזהו לזכות ולסניגור גדול 
לישראל ששורש� ומקור� בתורה ושורש ומקור 

ה יותר מאילו "התורה של האד� שהיא מרוצה להקב
י "בקדושה וטהרה ע' כי לימוד תורה הק, למדו ה� התורה

ר בלב חשוב כדמות חמת "האד� הקרו* מחומר ויצה
  , ה"הוא הלימוד הנרצה מכל לפני הקב, עכשוב

 �בסיו	 לימוד במסכת עושי� סעודה לגמרה של תורה ולכ
י ברואי מעלה ומטה השמחי	 "שאז השמחה בשלימות ע

  .בשמחה של תורה
כי בתחילת הלימוד האד� נשבר ליבו בקרבו בגשת ל "עוי

אל הקודש לעסוק בדברי תורה והלא כתיב ולרשע אמר 
ק גודל החיוב "ואיתא בסה, אלקי� מה ל" לספר חוקי

וכיודע מצדיקי� שקוד� , רהר בתשובה קוד� הלימודלה
לימוד� היו מתוודי� במר נפש� מה שייכות� ללימוד 

 א"ק החוזה מלובלי� זיע"הרהוכה מתאמר בש� , התורה
ששמעוהו קוד� התחלת הלימוד שהיה אומר לעצמו מי 
יודע א� אינני חלילה מאלה שכתוב עליה� מה ל" לספר 

, א"על ישמח משה זיעק ב"הרהוכ# ראו אצל , חוקי
מי אני ומה אני שארהיב עוז לגשת , שהתוודה כעי# זה
ולזאת בתחילת הלימוד בהיות ', וכו' ללמוד התורה הק

וסובר כי ' האד� שבור ורצו* ממצבו ומעמדו בעבודת ד
אי# כא# שמחה ' אי# לו שייכות לקדושת אור התורה הק

ה ורק בסיומו את לימודו אז ישמח האד� בשמח, שלימה
ויאמי# ' עצומה על זכייתו שזכה ללמוד התורה הק

באמונה שלימה שהמאור שבה יחזירו למוטב ועתה יאיר 
אור קדושת התורה בקרבו וכטוב ליבו ביינה של תורה 

  .יגיל וישמח בשמחת התורה בדיצה ובצהלה
 כי השמחה בסיו� המסכת בא לרמז על הא דאיתאל "עוי

דעסיק בה מגנא ר יוס+ מצוה בעידנא "א .)סוטה כא(

  דברי תורהדברי תורה
  'חלק ב -לרגל הסיו�

  'א' המש� מעמ

        

  'ג' המש� בעמ
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  )כח ,א( אחינו המסו את לבבנו לאמר
. בטע� קדמא ואזלא המסו את לבבנוטעמו תלישא קטנה  אחינו

, וד מפירוד הלבבותרומז באהבת חברי� שצרי� לשמור מא
ו איזו פירוד ותלישא קטנה "שכיו� שנעשה ח, במעוטא דמיעוטא

בית ( .הפירוד הול� וגדל, קדמא ואזלא המסו את לבבנובאחינו אזי 
  )אהר�

  
  )במ, א( 'וגו'  תאמרו אלי חטאנו להוותענו 
' ומדוע לא קבלה ה, הלא היה זה הדבר כעי� תשובה ,באמתופלא 

ולא מקרב לבכ�  ותאמרו אלי חטאנואבל הסיבה היתה יע� 
היינו אנכי  כי אינני בקרבכ�באמרו ', אמרת� זאת לכ� לא שמע ה

  )אמרי שפר( .תשובהיודע אשר בלבכ� פנימה לא נמצאת ה
*  

וישכימו בפסוק , א"זיע' הק ט"הבעש מר� רבינו זה אמרועני� 
דהטע�  )מ,יד במדבר ( כי חטאנו' אשר אמר ה' בבקר ויעלו וגו
, כי לא התוודו בלב של�ה את תשובת� הוא "שלא קיבל הקב

, מה לנו לעשות, היינו כדר� האומר, כי חטאנו' אשר אמר הואמרו 
, אשר חטאו באמת, וה� לא הודו, כי חטאנו' כאשר אומר ה

לכ� לא נתקבלה לפני שוכ�  ,הוא כטובל ושר� בידו, ותשובה כזו
  )אור צדיקי�( .שחקי�

  
וג� מי� תכרו מאת� בכס  , תשברו מאת� בכס  ואכלת�אכל 

  )ו ,ב( �ושתית
וכי לא נדע , ואכלת� ושתית�מפני מה כתבה התורה לכאורה 

אמנ� , אשר יקנו מאת�, שיאכלו את המאכל או ישתו את המי�
, תה עליה� שלא יקחו את האוכל ואת המי� ליד�וויהתורה צ

אוכל תשברו מאת� בטר� שישלמו מחיר� וזה , לאכול ולשתות
ת המי� תשלמו וכ� א. ואכלת�ואחר כ� , ותשלמו מקוד� בכס 

  )עטרת חכמי�( .ושתית�מקוד� ואחר כ� 
  

ויקרא את� על שמו את הבש� חות יאיר עד ' ב� מנשה וגויאיר 
  )יד,ג( היו� הזה

פעמי� בדר� שעשועי דאורייתא בלא כוונת מתכוו� מוצא כמה 
הגאו� חוות , בשיעורא דיומא או בפרשת השבוע מעי� המאורע שלו

וזקנתו שגדלתו , ושמו יאיר, יאיר כשהרהר אי� יקרא ש� ספרו
ויקרא את� על ורה וקראו לפניו הפסוק וקראוהו לת, שמה חוה

כתב בהגהות מיימו� ומייתי  שמו את הבש� חות יאיר עד היו� הזה
] עו  ששמו[, י בעופות"כשעסק ר )ב"ד סימ� פ"יו( ליה בבית יוס 

וכיוצא , ובדקו אותו ומצאו קורקבנו נקל , קורא� אד בא בישיבתו
ו א� לומד ולזה ג� עדותי� שעשועי אפיל. בזה מעשי� בכל יו�

ג� המה אנשי עצתי כי רוח , לימוד לא דר� גורל, דר� שעשועי
חת� ( .אלקי� דבר בעוסקי תורה לשמה הזוכי� לדברי� הרבה

  )א"ב ע"א ד  נ"סופר ח  בהגהות שער יוס  לדרשות חת�, סופר
  

  )כו, ג( רב ל!' הויאמר 
 ,אלי רב ל� חכ� קראתי� ואתה עומד ומרבה' ויאמר הובמדרש 

י "ויש לפרש עפ. � ביאורודברי המדרש סתומי� ופלואי� וטעוני
ה "דמשה רבינו ע' על הפסוק ואתחנ� אל ה מגלה עמוקותכ ה"מש

הא , ז אי� לא נענה"ג מדות של רחמי� וקשה לפי"היה מתפלל בי
ל רחו� וחנו� אמר רב יהודה ברית כרותה -א :)ה "'ר( ל"אמרו רז

  . לשלש עשרה מדות שאינ� חוזרות
היה נענה דהיינו ויש לומר שא� באמת היה מבקש דבר אחד 

אבל מאחר , אעברה נא בלבד ודאי בהכרח היה להיות נענה
לכ� לא , אעברה נא ואראה את האר#שביקש שני עניני� כדכתיב 

וכדכתיב בפרשת וזאת , נענה כי א� באחת דהיינו בקשת ואראה
ועל אעברה נא לא  )להל� לד א( את כל האר#' ויראהו ההברכה 

  .ריק�שהרי תפילתו לא חזרה , נענה
*  

ויאמר לכ� , אעברה נא ואראה כוונת המדרש אחר שאמר משהוזה 
חכ� קראתי! כלומר הרבה דברת יותר מ� הצור�  אלי רב ל!' ה

כי , כלומר במה שאמרת ג� ואראה ואתה עומד ומרבה בדברי�
שהרי ברית כרותה , לולא זה היה בהכרח למלא בקשת של אעברה

  )ברו! טע�( .ק�ג מדות של רחמי� שאינ� חוזרות רי"לי
  

ולטע� זו באה לנו ההבטחה . ד"עכ, התורה בישראל
ה כי לא תשכח מפי זרעו מפני שהתורה היא "מהקב

רק בתו" בני ישראל ולכ# הכרחי שתשכו# ותנוח א" ו
  , מוכרח שלא תשכח מישראל

תחזינה בפלאות שזכה דורינו זה לגמרות ע	 ועינינו 
פירושי	 בהירי	 בהבנת הלימוד ג	 בסוגיות חמורות 

ומזרז ללמוד ' המיקל מאד להבי� פשט דברי הגמ
עד שכמעט אי� , בחשק גדול עוד מסכת ועוד מסכת

וקטני	 , מראבית שאי� בוקעת ממנה קול לימוד ג
ויש , כגדולי	 מלאי	 דפי גמרא ומסכת שלימות

ה כי לא "מקו� לומר שכל זה בא מהבטחת הקב
  , תשכח מפי זרעו

 �בדורינו זה השפל הנמצא במוחי# דקטנות ולאו ולכ
על כ# ', כל מוחא יש לו היכולת להבי# את שיטת הגמ

כ "ל שעי"י הפירושי� הנ"ת אור התורה ע"האיר השי
  .תורה ויהיה נחלת הכלל לעסוק בתורה ילמדו כול�

בתורה  קעיניו בראשו וית# אל לבו להידבוהחכ	 
דעו כי חיבור האד� והתורה הוא ובי, והעסק בה

ולכ# טוב לו כי ישא , הכרחי ולא נית# להפריד ביניה�
עול התורה ברצו# ובשמחה ללמוד ולעסוק בתורה 
בתשוקה מתו" הידיעה וההכרה כי היא חייו ואור" 

ואל יתעצל בזה כי בסופו של , מיו בטוב ובנעימי�י
דבר כל אשר בש� ישראל יכונה צרי" שילמוד כל 

ז נשמתו שלימה התורה ולקיי� כל מצוותיה וא
   .ומתוקנת כראוי

ז שלא השלי� האד� עצמו "שכ ל"מהאריזש "וכמ
בכל מצוות התורה אי# הנשמה באה למקומה הנכו# 

ז עד אשר "בעוהוצריכה הנשמה להתגלגל שוב ושוב 
  .כל הצרי" בשמירת וקיו� כל המצוותימולא ויתוק# 

הפסוק והיה  א"ד מלעלוב זיע"ר מר� ק"הרה' פיובזה 
א תשמעו שבסו+ הל, עקב לשו# סו+, עקב תשמעו#

לעבור עד  שהנשמה תעבור כל מה שצריכה
כ מה ל" "וא, שלבסו+ ישמעו# לקיי� את כל התורה

לבא לשמוע הרי להמתי# עד עבור כל הטלטולי� ו
טוב ל" שתשמע מיד ותחסו" מעצמ" כל היגיעות 

ותקבל על עצמ" זה עתה להשלי� , של הנשמה
נשמת" ותפקיד" בעול� בלימוד וקיו� כל התורה 

דחסידי ומרגלא בפומייהו , בחדווא דשמעתתא
המשל משני אחי� שהיה פירוד ביניה� ולא  סלוני	

כטוב ו, ואחד מהאחי� השיא את בנו, דברו לשלו�
לבו ביי# בתו" שמחתו נענה ואמר כי עז חפצו שאחיו 

ומי שיביאהו לכא# עכשיו , יבא ויקח חלק בשמחתו
והשעה היתה כבר , יבא על שכרו על צד היותר טוב

והיה ש� אחד שהיה חבר טוב , לאחר חצות הלילה
ע� האח השני ואמר שהוא הול" להביאו אל 

תלא והל" אל האח והעירהו משנתו באמ, החתונה
שנחו* לו לדבר אתו על עני# שמטרדת את נפשו 

והאח כשהוא לבוש בכסות , ז"ומבקש ממנו עצה ע
לילה מלבושי שינה הכניסהו לביתו וישבו יחד 

ובתו" שיחת� אמר החבר להאח , ושוחחו
אנא בבקשה ממ" השקיני נא בטוב" בכוס 

ש כדי להפיג ממני מקצת מ# הדאגה וכ# "יי
, וב וחזק המשכרוהביא לו ממשקה ט, עשה

והחבר הציע להאח שג� הוא יטעו� 
מהמשקה הטוב וברצו# הסכי� לכ" לשתות 

ובערמה מזג לו החבר עוד כוס , כוס משקה
, ועוד כוס עד אשר הגיע לשכרות גמורה

ובתו" כדי שכרותו אמר לו החבר הנה אחי" 
משיא עכשיו את בנו הא� היית חפ* 

ומפאת שכרותו הרבה , להשתת+ בשמחתו
ותיכ+ ומיד , ה בשמחה רבה הייתי הול"ענ

אחזו החבר והעלהו על העגלה כ" כשהוא 
לבוש בבגדי שינה והביאהו לחתונה והושיבו 

  , ליד אחיו על הבימה
האח בעל השמחה לאחיו הנה רואה נענה 

, אתה כי בי# כ" היית צרי" להגיע לשמחתי
ואילו היית זוכה היית מגיע לכא# בבגדי שבת 

עכשיו הגעת בבגדי כאחד מבעלי השמחה ו
  .שינה בלעג וקלס

 �הוא בעני# תיקו# ושלימות נשמת ישראל כ
שלבסו+ כול� יבואו לשמחה הגדולה ולתיקו# 

עיניו בראשו להכי# עצמו השל� אלא שהחכ� 
בבגדי� נאי� ויפי� שיבא לשמחה כבעל 

והבגדי� היפי� , ולא להיפ" חלילה, שמחה
. ה� מצוות התורה והעסק בדברי תורה

ובכול� יעשה בה� ברצו# ובחשק ולא כמי 
שאנוס על הדבר רק ישיש על אמרי תורה 

ויתענג מנוע� צו+ אמריה של , כמוצא שלל רב
  .ע מטובהתורה וישב

' פ אחת שאלתי מאת ד"עה ס"מהחתומובא 
ודקדק , כל ימי חיי' שבתי בבית ד' וגו

' וגו' שלכאורה היה לו לומר שאלתי מאת ד
לשו# עתיד שהרי מבקש הוא ' לשבת בבית ד

ולמה אמר שבתי בבית ', שיזכה לשבת בבית ד
ה ביקש "אלא הכוונה הוא שדוד המל" ע', ד

' בית דה שהנה הרי בי# כ" יושב הוא ב"מהקב
וכל הזמ# היה דוד בי# כותלי , כל ימי חייו

ששבתי ' א" בקשתי היא מאת ד, ד"ביהמ
תהיה ' שהישיבה שלי בבית ד' פי', בבית ד

שאזכה להתענג ' באופ# של לחזות בנוע� ד
ד והעסק בתורה "שהישיבה בביהמ' בבית ד

שאני עוסק תהיה באופ# של הנאה ועונג 
  . ד"עכ', האמיתי שהוא נוע� ד

כי כ# זה התכלית והבקשה של האד� נה ה
שיזכה שהעסק והיגיעה בתורה תהיה ' מאת ד

מתו" עונג וחדוה מתו" ידיעה והכרה כי כל זה 
הוא לטובתו ולטובת נשמתו והיא השלימות 

וכל , האמיתי שיזכה על ידה לחיי� נצחיי�
החפצי� לא יושוו אליה לעומת עונג מתיקות 

' יקודי דפ' ועריבות הטועמי� טע� טוב ד
הנחמדי� מזהב ופז ומתוקי� מדבש ונופת 

המש! יבוא ( . צופי� וה� חיינו ואור" ימינו
 )ה"בגליו� הבא אי

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

הלוי  ד יוזעפו�"אב ר אברה� אליעזר"ב הלוי החוזה מלובלי� רבי יעקב יצחק –
  ))))הההה""""תקעתקעתקעתקע((((    בי הורו

        ))))הההה""""תקכתקכתקכתקכ((((    ברכת יצחק –ד באניהאד "רבי יצחק זעקיל שפיט  אב
מ "ור' החוזה והיהודי הק, ענסק'א מליז"ר' רבי משה דוד לידא מווייסליט  תל

        ))))חחחח""""תקפתקפתקפתקפ((((    מנעשכיז
        ))))טטטט""""קפקפקפקפ((((    ר מתתיהו"ד פאריז ואיטליא ב"רבי יוחנ� טריווש הגדול אב

המגיד , האוהב ישראל, החוזה' תל -ר דוד"רבי גבריאל הורווי  ממאגליניצא ווארשא ב
        ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((    מקאזני 

  .ת"אברבנאל עה –ד� יצחק אברבנאל  ....))))טטטט""""א שנא שנא שנא שנ""""בבבב((((    יששכר ב� יעקב אבינו –
' ' ' ' ב בקוב בקוב בקוב בקו""""תקלתקלתקלתקל((((    א"זיע' ט הק"מר� הבעש' יבוז ותל'רבי דוד פורקעס מגיד מישרי� ממעז

        ))))אאאא""""ט הביא שנסתלק בתקלט הביא שנסתלק בתקלט הביא שנסתלק בתקלט הביא שנסתלק בתקל""""היכל הבעשהיכל הבעשהיכל הבעשהיכל הבעש
ת "שו -ש משפיטווקא"הקדושת לוי ורי' תל –ר משה "רבי אריה יעקב מסמילא ב

        ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((    י מסמילא"ר
        ))))גגגג""""תרעתרעתרעתרע((((    קר� אורה –ר מרדכי זאב מקאלביעל "ד גלוסק ב"רבי אברה� צבי מרגליות אב

        ))))הההה""""תרפתרפתרפתרפ((((    דברי שלו�, שפתי –ר אורי "סאמבור ב- רבי שלו� הכה� יאלעס מסטריא
        ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    אליר אברה� מוויעליפ"ד שענדישוב ב"ד ראב"רבי יוס� חיי� פרענקיל הי

        ))))גגגג""""תשלתשלתשלתשל((((    ר ב� ציו� יהודה לייב"ד מילוואקי ב"רבי יעקב טווערסקי מהארנסטייפל אב
    הבת עי� ועוד' ר מאיר הלוי מבראהי� תל"ב פלח הרימו�' רבי הלל מפאריטש ב –
        ))))דדדד""""תרכתרכתרכתרכ((((

  ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    ר שלמה מפטרבורג"רבי יצחק בלאזר ב
   ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    ר יעקב לייב מטריסק"ד ב"אריק הי'רבי דוד אהר� מז

        ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((    ר שמעו� שלמה"רבי צבי אריה אברה� לנדא מאליק ב
  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    ר ישראל מסטולי� חת� רבי נת� דוד מפורצובה"ד ב"רבי אהר� פרלוב הי

    תשעהתשעהתשעהתשעהק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        אבאבאבאבבבבב
        
        
        
        
        
        

        אבאבאבאב' ' ' ' יייי' ' ' ' יו� איו� איו� איו� א
        
        
        
        
        
        
        
        

 א אבא אבא אבא אב""""יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 

        

  ב אבב אבב אבב אב""""יייי' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג

  

  

  

  

  

  

        ג אבג אבג אבג אב""""יייי' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
        
        
        
        
        
        
        
        

        ד אבד אבד אבד אב""""יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
        
        
        

 ו אבו אבו אבו אב""""טטטט' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

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

        ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((    ד בריסק"לייב קצנלבויג� אב' רבי ארי    ––––
        ))))זזזז""""תרתרתרתר((((    ש מקרלי�"ר אהר� שותק מזעליחוב חת� ר"רבי משה בער מסטאלי� ב

        ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((    ר מנח� מאניש חת� המגיד מטריסק"ליות ממאציוב ברבי אפרי� זלמ� מרג
        ))))טטטט""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר אברה� משה מראספשא"קאליש ב -וולטפרייד מוואליא' רבי ישעי

  ))))גגגג""""תשתשתשתש((((    ליקוטי יהודה ועוד –ר יצחק דוב "  דבודפעסט ב"רבי חיי� יהודה שלעזינגער מו
        ))))אאאא""""תשיתשיתשיתשי((((    ני�ר יצחק חת� רבי מאיר מקרעטש"ד ראמא� ב"רבי שלמה אייזיקזאה� אב

        ))))גגגג""""שצשצשצשצ((((    מגלה עמוקות מקראקא' ר שלמה שפירא ב"רבי נת� נטע ב –
  ))))טטטט""""תקפתקפתקפתקפ((((    מג� אבות' ר אברה� בנט ב"רבי מרדכי ב

  ))))טטטט""""תקפתקפתקפתקפ((((    ל מסאסוב"החוזה ורמ' תל - ר מרדכי"רבי יוס� קעזיס מחעל� ב
  ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((    החוזה והאור לשמי� מאפטא' תל -ר אברה�"רבי יהודה לייב פסח מליפסק ב

  ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((    צ"ני  בעל הצ'ר מנח� מנדל מויז"קב דוד האגר ברבי יע
  ))))טטטט""""תרכתרכתרכתרכ((((    ר אריה לייבוש"רבי ישראל שמואל נייהוז מטאמשוב ב

  .ר משה מאורזישטשוב"רבי יעקב יוס� מענדל ב
  ))))גגגג""""תשלתשלתשלתשל((((    תורה רבי יוס� אליהו הענקי� ראש עזרת

  ))))דדדד""""תשמתשמתשמתשמ((((    ב"ארה-גרינוולד מפאפא' ר יעקב יחזקי"רבי יוס� ב
  ))))קטקטקטקט, , , , אאאא""""הההה((((    צ מחר"צ כתב היא"בז -ש טולידה"ר יהודה ב� הרא"ב רבי שלמה –

   ))))פפפפ""""תקתקתקתק((((    תלמיד החוזה ורבי שמואל מקארוב - מעזריטש -רבי יצחק מווענגרוב
      ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((    .צ מרימנוב ועוד"מ ור"היש' תל -א� פרי תבואה' ר אהר� מליסקא ב"רבי צבי הירש ב

  ))))בבבב""""תשנתשנתשנתשנ((((    פאשק� - הושאר שלו� יוס� פרידמ� מב"ברבי יצחק     ))))אאאא""""תשלתשלתשלתשל((((    י פרשבורג"רבי יוס� נפתלי שטר� ר
  ))))חחחח""""שמשמשמשמ((((    'בר יוחאי'השיר מחבר כת� פז ו' לביא ב' רבי שמעו� � .נחו� איש גמזו –

ר חיי� "רבי מאיר נת� ב    ))))דדדד""""תריתריתריתרי((((    בית נאמ� -ד באניהאד"ואב ס מאייזנשטאדט'ר יעקב פרל"רבי יצחק משה ב
        ))))גגגג""""תרלתרלתרלתרל((((    מסטולי� קרלי�ר הצעיר "האדמור אהר� "רבי אשר ב    ))))וווו""""תרטתרטתרטתרט((((    הלברשטא� מצאנז

בית  -ר מרדכי יוס�"רבי יעקב מאיזביצא ב    ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((    רלי אר ברו� מג"דניק ביד ר"הלברשטא� אב הירש רבי צבי
            ))))חחחח""""תרלתרלתרלתרל((((    יעקב

        ))))זזזז""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר שלמה יחיאל"רבי דוד יוס� בידרמ� מלעלוב ב
    ת חשב האפוד"שו' אליעזר פאדווה ב ר"רבי חנו� העני� דב ב ))))בבבב""""תשכתשכתשכתשכ((((    ר יצחק זאב יאדלר"המגיד רבי בנציו� ב

  ))))סססס""""תשתשתשתש((((

  פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה
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ני  �   077-470-1973: ת� לשלוח לפקס המערכתלהארות הערות וכל עני

  לחנ! את ילדינו להרגשת ימי בי� המצרי	
ד שימי� אלו בי# המצרי� "כתבתי בסאשתקד 

צרי" ג� לתת לילדי� שירגישו שה� ימי אבל על 
ימי� שע� ישראל אבלי� , חורב# בית המקדש

בה� פשוטו כמשמעו על הבית הגדול והקדוש 
וכא# המקו� להזכיר , שנחרב בעוונותינו הרבי�

לילדי� שיותר יכוונו בתפילות בעת שמזכירי� את 
', וכו' רח� נא'וכ# בברכת המזו# ב, ק"בני# ביהמ

ק כאילו "להבהיר לה� שכל דור שלא נבנה ביהמ
  .חרב בימיו

שהילדי� במקצת יקלטו כיצד נראה אחד שלא כדי 
נספר לה� את מה שמובא , ק"מרגיש את ביהמ

אפרי� פישל ' ג ר"להרה "אוצר אפרי	"בספר 
  :ל"בזה )ריט' פרשת וארא עמ( א"שטיי# שליט

א "פ: ע"זי ני*'מויז" אמרי חיי	"ק בעל "הרהסיפר 
ע בדר" "זי ק רבי נחו	 מטשערנוביל"הרהנסע 

שבו ישב יהודי בודד והחזיק את , והגיע לכפר נידח
ליהודי זה היתה , )ש"זיכיו� לעשיית יי( 'ארענדא'ה
כי סבו , שה  במש" דורות רבי�בירו' ארצות- ע�'

וכל , ואולי ג� כמה דורות לפניו לא למדו תורה
מה שאביו לימדו מעט מזעיר והוא , חכמתו היתה

והאב מסר את רוב , מסר את רוב חכמתו לאב
  .חכמתו לארענדער זה

העירה האשה את בעלה , באמצע הלילהויהי 
כנראה אורחנו אינו מרגיש : ואמרה לו, הארענדער

כי אני שומעת אנחות חזקות בוקעות  ,בטוב
לקח נר דלוק , לשמע דבריה ק� ממיטתו, מחדרו

שמע אנחות , ואכ#, וירד לבדוק במה המדובר, בידו
הוא התכופ+ כדי להצי* דר" חור , בוקעות מהחדר

, נר בידו, וראה שהאורח יושב על האר*, המנעול
די פע� פורצת כשמ, מתנועע וממלמל בשפתיו

כעת כבר לא היה לו אפילו ... יואנחה עמוקה מפ
, שאכ# אורחו אינו מרגיש בטוב, ספק קל שבקלי�

שהיות וכפי , נכנס והתנצל, לכ# דפק על הדלת
על כ# הוא בא , הנראה סובל האורח מכאבי�

  .אול א� לא כדאי להביא רופא אליולש
אלא , ה בטוב"שהוא מרגיש ב, ק"לו הרהענה 

תיקו# , דערשאל הארענ, שהוא עור" תיקו# חצות
על , ק"ענה לו הרה, ולצור" מה נער", חצות מהו

ומהו בית , שאל הארענדער, ק"חורב# ביהמ
  ...ק"מה פירוש חורב# ביהמ, המקדש

והתחיל להסביר , ק ע� מי יש לו עסק"הרהראה 

נתבונ# בעצמינו הא� אנו באמת מרגישי� , בגלות
הא� ימי� אלו שממעטי� בה�  -ק חסר לנו"שביהמ

ק מאחר שאסור כל הצער שיש לנו הוא א" ור, בשמחה
א" חסרה הנשמה לחוש , טייפ - לשמוע ניגוני� מהדיסק

  .ק"בחסרונה של עבודת ביהמ
 �, ק"לרגע הא� אנו באמת מצטערי� על חורב# ביהמנתבונ

עלינו להעביר רגשות צדיקי יהודאי קדמאי כיצד היו 
ק רבי אברה	 "הרהכמסופר על , ק"מבכי� את חורב# ביהמ

ב על האר* וראשו בי# שבתשעה באב יש א"המלא! זיע
כ "מדוע ליבנו כ. ברכיו ועיניו זולגות דמעות ללא הר+

, אכ# באמת הוא כי אסור להיות בעצבות, אטו� ואדיש
  .כ# חייב להיות ולא רק צהלתו בפניו" אבלו בליבו"אבל 

 ישועות משהק ה"ר הרה"באוזניי כיצד מומהדהדות 
' הק ה"השלא היה חוזר ומשנ# את דברי "זיע ני*'ויזמ

אשר זה כמה שני� נפלה עטרת ראשי ואי# מנח� : "ק"וזל
ואלו היית� ...ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות, לי

משערי� אחד מאל+ אלפי אלפי� ורוב רבי רבבות 
לא היתה נכנסת שמחה , מהצער אשר אני שרויה בו

בליבכ� ולא שחוק בפיכ� בזוכריכ� כי בסיבתכ� אני 
, מסכת שבועות' ה הק"של( ש"עייק "עכל".. מושלכת בעפר

והיה חוזר ומשנ# זאת מתו" בכיות  .)פרק נר מצוה
לב מי לא נמס ', והתעוררות הלבבות על גלות השכינה הק

וזאת עלינו למסור לצאצאינו . בשמוע דברי� אלו
  .ותלמידינו היקרי�

כי פע� ראה כפרי אחד את אשתו בגמר ליל מספרי	 
ענתה לו , ר בכיהכששאל אותה לפש, הסדר כשהיא בוכה

לשנה הבאה "בקול בוכי� שעכשיו אמרה בהגדה 
ואוי ואבוי מה יהא ע� כל המשק התרנגולי� , "בירושלי�

אמר לה , הא� הכל ישאר לגויי�, והאווזי� והבית המטופח
נל" לצדיק ונבקש ממנו שיבטל , אל ל" לבכות, היהודי
 איזה מי#, נעבע", כולנו נאמר - כ"ע, ונישאר פה, הגזירה

ואנו הא� כ# יודעי� מה זה , יהודי זה שאינו יודע ממשיח
הא� לנו באמת כואב על הר הבית ששועלי� הילכו , משיח

הגדול שיש על רדיפת ' הא� דואב ליבנו על חילול ה, בו
  .הדת
 �מרגישי� במקצת , שהלב פתוח, כמחנכי� בימי� אלולכ

דאי# לנו שיור אלא , נעורר הלבבות הטהורי�, הגלות
ש ולהרבות באהבת "ה הזאת להתחזק בה ביראהתור

ובזכות קול מצפצ+ של תינוקות של בית רב# נזכה , חברי�
לראות בישועות ישראל והגאולה השלימה במהרה בימינו 

שנזכה לראות , וימי� אלו יתהפכו לששו# ולשמחה, אמ#
  גוט שבת. בית גדול ונישא אמ#

, ק"והיה לה� את ביהמ, י"בעבר גרו היהודי� בא, ליהודי
והגלו אותנו ק "בעוונותינו הרבי� החריבו הגויי� את ביהמ

הוא יקח את כולנו , וכאשר יבוא המשיח, מארצנו הקדושה
תו" כדי שיחה שאלו . לאר* ישראל ויבנה את בית המקדש

, י"שג� אתה רוצה שהמשיח יקח אותנו לא, נכו#, ק"הרה
הוא ... אל" לשאול את אשתי, אינני יודע, ענה הארענדער

, בשהאורח מרגיש בטו, וראשית הרגיע אותה, הל" אליה
, י"הוא אומר שמשיח יקח את כל היהודי� לא, הוסי+, אלא

ועל זה באתי להתייע* , א� ג� אני רוצה, והוא שואל אותי
שהדבר אינו בא , ל" ותגיד לו, ענתה האשה ואמרה, עמ"

הצלחנו , אנחנו כבר אנשי� באי� בימי�, כלל בחשבו#
כמה פרות , יש לנו בית קט# משלנו, לחסו" מעט רכוש

את הכל ולא יתכ# שנעזוב כ" , לול ע� תרנגולי� ,ועגלי�
כשחזר האיש והרצה הדברי� לפני . ונעלה לאר* ישראל

ק לשכנע "החל הרה, מטשערנוביל" מאור עיניי�"ק ה"הרה
אול� יש , אותו כי הג� שזה נכו# שכא# יש לה� כבר רכוש

כאשר יבוא , י"ואילו ש� בא, ג� צרות צרורות מהגויי�
השיב הכפרי שהוא יל" , הצוררי� נשתחרר מכל, משיח

חזר הארענדער לאשתו ... לשאול עוד פע� את אשתו
, שכא# יש לנו בית קט# רפת ולול, נכוני� הדברי�, ואמר לה

והבעל הוסי+ נופ" , אול� פה הגויי� עושי� לנו צרות
משלו האי# את זוכרת מה שהיה בשבוע שעבר כיצד 

ו את כל לקח אבני� וניפ* לנ, השתכר שכנינו הגוי
  .טר מכל זאתואילו כשמשיח יבוא ניפ, השמשות

ל" ותגיד , ולבסו+ אמרה לו, האשה בדעתההתיישבה 
הגויי� , אלא מאי, יש לנו כל הצור", לנו טוב כא#, לאורח

לזה יש לי פתרו# שמשיח יקח את כל , עושי� לנו צרות
  ...ואנו נישאר כא#, � לאר* ישראלהגויי

זו , הארענדער נענה ואמרק את תשובת "שמע הרהכאשר 
והוצאתי אתכ� מתחת סבלות " )וארא' פר( כוונת הפסוק

כי , שלא תוכלו לסבול את הגלות, פירוש, "מצרי�
, כ שקענו בגלות עד שאנו מרוצי�"בעוונותינו הרבי� כ

  .כ"ע. וחושבי� חלילה שאי# יותר טוב מזה
א "שליט מ זילברברג"רצצ "זה שמעתי ג� כשהרהסיפור 
כולנו צוחקי� על השגותיו של הכפרי הלז : והוסי+, סיפרו

איזה יהודי הוא זה שהוא מבי# שהגויי� ה� יעלו 
לא יודע שהוא ' והוא מסכ# ישאר בגלות ואפי, לירושלי�

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

  

        י תפארהי תפארהי תפארהי תפארה""""ולכבוד צבולכבוד צבולכבוד צבולכבוד צבח� ח� ח� ח� לללל
על כל , למעלת ידידינו היקר והמפוארט "מז

עומד תמיד הכ� , מכיריו אהוב וחביב
לבו ער וח� , ש"מיקירי וחשובי אנ, לימינינו

, כלי מחזיק ברכה, לכל דבר שבקדושה
שבחו מי ימלל , מופלג בכל מידה ומעלה

   ה"ה, ק"נ לרבוה"מסור בלו ,במילה
 א"שליט שלעפריגשלעפריגשלעפריגשלעפריג    הלויהלויהלויהלוי    צביצביצביצבי    שלמהשלמהשלמהשלמה ח "ההר

  ב"ארה – בארא פארק
מלא וגדוש היקר  בנולרגל שמחת אירוסי 

מופלא בהנהגותיו , ש ומידות טובות"בתוי
ובהתמדתו בתורה וביראתו הקודמת 

לחכמתו ומצויי� בנוע� מידותיו והליכותיו 
  הנעימי� והישרי�

  צ"בשעטומ ג"ו עב"הי יוס�יוס�יוס�יוס�ה "ה
ח "ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה

ויזכו , יעלה יפה לש� ולתפארת  והזיווג
נות בית נאמ� בישראל לתפארת לב

וא� טוב וחסד יהיו   ,המשפחה החשובה
  .ר"מנת חלקו כל הימי� אכי

  

 המערכת
 

  ברכת מזל טוב נאמנה
לקד� הוד מעלת  הננו לשגר בזה
כליל המעלות , האי גברא רבא

' עוסק ויגע בתורת ה, והמידות
, אהוב על מכיריו, יומ� ולילה

חרי  , וענוות ח� נסוכה על פניו
ובקי במכמני התורה ומאיר פניו 

מחשובי אברכי הכולל , לכל אד�
ומסייע רבות למע� , "אור מנח�"

 המפואר הגליו� בעריכת המדור
  על הפרשהפניני� " תורת אמת"

א"שליט יצחק מנלהג רבי "הרה
, לרגל שמחת הכנס בנו היקר

ולו ממתקי� כ, יניק וחכי� טובא
  וכולו מחמדי� 

  ו"ני יששכר חנו!' הב
  צ"לעול התורה ומצוות בשעטומ
, וזאת ברכותינו מעומק לבבינו

ממנו ומשאר כל שיזכה לרוות 
ויזכה , רב תענוג ונחת, ח"יוצ

לגדלו ולחנכו על מבועי התורה 
, מתו� שמחה ואורה, והחסידות

אושר ועושר והרחבת הדעת 
  .ר"אכי

 

  ברכת מזל טוב נאמנה
לקד� הוד מעלת האי גברא  הננו לשגר בזה

עוסק ויגע , כליל המעלות והמידות, רבא
, אהוב על מכיריו, יומ� ולילה' בתורת ה

חרי  ובקי , וענוות ח� נסוכה על פניו
, במכמני התורה ומאיר פניו לכל אד�

שר זכה לחיבה א ,ש"נאמחשובי אברכי 
ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"יתירה מאת כ

  ה"ה ,א"ודבוק לרבינו שליט ,א"זיע
  א"שליט יצחק כל   'ח ר"הרה

יניק וחכי� , לרגל שמחת הכנס בנו היקר
  ולו ממתקי� וכולו מחמדי� כ, טובא

  ו"ני אהר�' הב
  צ"לעול התורה ומצוות בשעטומ

שיזכה לרוות , וזאת ברכותינו מעומק לבבינו
, רב תענוג ונחת, ח"ממנו ומשאר כל יוצ

ויזכה לגדלו ולחנכו על מבועי התורה 
אושר , מתו� שמחה ואורה, והחסידות

  .ר"ועושר והרחבת הדעת אכי
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
אשר לא מש מאהלה של , גברא רבא וחשיבאאי ה

 ,בשני� ת מדרשינו רבותשקד עליה בביוא�  ,תורה
זכרו "ות גליונות הוצא זכה לנדב מהונו רבות למע�
  ה"ה, 'הק "תורת משה

  ל"זיחזקאל אלימל� רייכמ� יחזקאל אלימל� רייכמ� יחזקאל אלימל� רייכמ� יחזקאל אלימל� רייכמ�     ג רבי"הרה
  ל"ז ב� ציו� משהב� ציו� משהב� ציו� משהב� ציו� משהרבי ב� 

  . ח אב דהאי שתא"ר ע מתו� יסורי�"נלב
  .ה .ב .צ .נ .ת

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב 
יושב ועוסק באהלה , החשוב והנעלהלידידינו 

  יקר ומיוחד, כלי מחזיק ברכה, של תורה
  ו"הי ציטרינבוי�ציטרינבוי�ציטרינבוי�ציטרינבוי�    ברו�ברו�ברו�ברו�    שמואלשמואלשמואלשמואל' רהרב 

  ג"שמחת נישואי הבת עבלרגל 
  צ"ו בשעטומ"הי    מזורמזורמזורמזור    עיד�עיד�עיד�עיד�היקר החת� 

ר שיזכה לרוב נחת מתו� בריות גופא ונהורא "יה
 .ויזכו לבנות בית נאמ� אמ�, ס"מעליא וכט

  א"ני* זיע'מויז 'ישועות משה'ק ה"נ הרה"המדור מוקדש לע

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  הרבי� מזכה, החשובלידידינו 
  ו"הי דוב שינוברדוב שינוברדוב שינוברדוב שינוברר "הר

  נישואי הבתלרגל 
  .ס"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

  

 

        וי נשמתוי נשמתוי נשמתוי נשמתלעיללעיללעיללעיל
  ה"ע גמראגמראגמראגמראבת  כמישהכמישהכמישהכמישההאשה החשובה מרת 

  אב' נפטרה ה
  .ה . ב . צ . נ . ת 

  )נדחה( שעה באבשעה באבשעה באבשעה באבתתתת    מוצאימוצאימוצאימוצאיב סיו� הצו� נימז 
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