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להתבונ� מהו הלשו� ואתחנ� שלא מצינו כמותו 

מה היה , וג� מהו בעת ההוא, ק"א בתוה"במקו

ה "מיוחד באותו עת שהדגישו כא� משה רבע

פ בעוד "ז יל"י כבר ביאר מזה עכ"שהג� שרש

        ..ל"אופני� וכנ

והרי ' לאמר' 'יש להתבונ� מהו ואתחנ� אל הוכ� וכ� וכ� וכ� 

אל משה ' ק שכתוב וידבר ה"בכל מקו� בתוה

ה יל� ויאמר "הפירוש הוא שמשה רבע" לאמר"

ת שיל� ויאמר� "אלו הדיבורי� שדיבר אליו השי

ה אומר זה "כ כא� שמשה רבינו ע"משא, י"לבנ

ת "וכי אומר הוא להשי לאמרלאמרלאמרלאמרכ מה שיי� כא� "א

כ מהו "ז שיי� לכא� א"לאחרי� והרי אי שיאמר זה

        .תיבת לאמר כא�' פי

פ היות שכל פסוקי� אלו וכל "שלכ� ילאלא אלא אלא אלא 

הוא מוסר תוכחה ודרכי חיי� שלימד חומש 

י לכ� ג� בזה בא "ה לבנ"ומלמד משה רבינו ע
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  קודשקודש  יחתיחתשש
  ר "ר עט"ק מר
 אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

        דברי תורהדברי תורה
ד "צ אב"ממורינו הגה

        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ב''תשע מנח� אב ו"ט

  ז"עגליו
 תק
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        נחמונחמונחמונחמו    - - - - אתחנ
אתחנ
אתחנ
אתחנ
וווופרשת פרשת פרשת פרשת 

  ע"תש אתחנ�וק פרשת "מוצש
 ב"ארה -בארא פארק

בעת ההוא לאמר בעת ההוא לאמר בעת ההוא לאמר בעת ההוא לאמר ' ' ' ' ואתחנ� אל הואתחנ� אל הואתחנ� אל הואתחנ� אל ה

                ))))כגכגכגכג, , , , גגגג((((

לדייק ' י הק"כבר הביא רשהנה הנה הנה הנה 

י דרכו ומסתמא "פולפרש בזה ע

        ', ל הק"הכל הוא מחז

פשטי� ' ק אי"כידוע בתוהאבל אבל אבל אבל 

ל עוד בזה שיש "ס ולכ� י"עא

ללמד� זה המוסר 

השכל היוצא מזה 

' לאמרלאמרלאמרלאמר'שזהו כא� 

שישמעו היטב מה הוא 

מורה לה� בזה 

מו ויאמרו זה ויפרס

איש הישראלי לרעהו 

   )כד, ה(ואת תדבר אלינו 
שנצטערתי עליכ� ורפית� את , התשת� את כחי כנקבה י"ברש
וכי לא , כי ראיתי שאינכ� חרדי� להתקרב אליו מאהבה, ידי

. כ"ע, היה יפה לכ� ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני
הזה אשר דברו  :ה אמר למשה"והקב שמעתי את קול דברי הע� 

  , )כהש� (ר דברו אלי� הטיבו כל אש
צרי& ביאור טענת משה לישראל שהיה לה� לשמוע מפי לכאורה 
והלא אמרו לו ישראל מילתא בטעמא ועתה למה נמות , הגבורה

יוספי� אנחנו לשמוע וגו' וגו ובחרו בחיי� לעשות , עוד ומתנו' א� 
, כ מה היה טענת משה אליה�"וא, רצו) הבורא וללמוד מפי משה

ומה היה , ה הסכי� עמה� שטוב דברו"כי הקב וג� הלא ראינו
  , סברת משה בזה

ריע עה' פר( אגרא דכלהק "מ שכתב בסה"עפיל "וי אל ' פ וידבר ד"תז
כ "וא, לאמר הוא מלשו) אימרא המצמצ� את הבגד )משה לאמר

א לומר שכל אחד מישראל "כי בודאי א, לאמר הכוונה לצמצ�
יוכלו , י"השיג במצוה טעמה וסודה כהשגת משה מפי הש כי לא 

ונצטווה משה לצמצ� הדיבור באמרו המצוה לישראל , לסבול
שישיג כל אחד טע� וסוד רק כפי כוחו ושכלו ונשמתו בכדי שלא 

יד� יותר מכוח� וכו ' פ' ועי[. ד"עכ', יתבטלו ממציאות� בהשגת 
הרי ל& כי א� אי) לאד� הכלי� הראויי� לקבל , ]ש בזה"אחרי מ

א& לעומת , ממציאותו מחמת ההעדר כלי�האור הרי הוא מתבטל 
יש בחינה של ביטול המציאות לא מחמת ההעדר כלי� אלא , זה 

רוב דביקות בהמצוה ומהריבוי אור שנשפע עליו הרי הוא , מחמת 
' הק ח"באוה' עי, מגיע להתפשטות הגשמיות ומתדבק באור עליו)

מ' פ י, ש בבני אהרו)"אחרי  ל שטענת משה היה שהיה לכ� "ו
י דביקות "ה ואז תגיעו לביטול המציאות ע"ע מפי הקבלשמו

וזהו מעלה גדולה ונשגבה במעלות , והתפשטות הגשמיות
כזו שהוא , העבודה טענו לעומתו כי אי) ה� בדרגה  י ישראל  א& בנ

אלא כי ה� יתבטלו ממציאות� מחמת העדר , מחשיב אות�
, ולא מחמת דביקות, הכלי� שאי) בה� כח לסבול האור הגדול

כ טוב לה� שישמעו מפי משה כדי שיחיו ויוכלו לעשות רצו) "או
  .ה הטיבו כל אשר דברו"ז אמר הקב"וע, הבורא

' שכא� הי' וידידו ואב לבנו מה שחזינ� כא� דאפי

ת על משה ואהר� שגזר "גזירה קשה מהשי

י ולא ירבו "עליה� בשבועה שלא יכנסו לאר

כ קשה לפעול בזה "ז שהיה כ"בתפילה על זה ועכ

בזמ� ' היינו אפי" בעת ההוא"שזהו המכוו� כא� 

ז לא התייאש "עכ ,כ"שהיתה עליו גזירה קשה כ

כ הרבה תפילות זה אחר זה "והתפלל על זה כ

תפילה ועוד תפילה בלי להרפות ובלי להתייאש 

 �כמו שדרשו  ����""""ואתחנואתחנואתחנואתחנעד שעלו תפילותיו לס

ו "� שה� תקט"ל שהתפלל כמני� של ואתחנ"ז

        ,תפילות

כתיב כא� לשו� ואתחנ� ולא לשו� אחר של שלכ� שלכ� שלכ� שלכ� 

פעמי� כ הרבה "כדי לרמז שהתפלל כ, תפילה

 לאמרלאמרלאמרלאמרוממילא שלכ� כתיב כא� , בלי להתייאש

ה לומר לישראל שיאמרו ויפרסמו "שבא מרע

  ניצוצי אשניצוצי אש

  ר "אדמו רבינו ק מר
"מכ
  א"ט זיע"הקוה

        ))))מדמדמדמד, , , , דדדד(((( ישראלישראלישראלישראל    בניבניבניבני    לפנילפנילפנילפני    משהמשהמשהמשה    ש	ש	ש	ש	    אשראשראשראשר    התורההתורההתורההתורה    וזאתוזאתוזאתוזאת
    נחמהנחמהנחמהנחמה    איינציגעאיינציגעאיינציגעאיינציגע    דידידידי    אזאזאזאז    וויסע�וויסע�וויסע�וויסע�    דאר�דאר�דאר�דאר�    מע�מע�מע�מע�". התורה קבלת    פרשתפרשתפרשתפרשת
 הכל ככלות אחרי כי, "תורהתורהתורהתורה    הייליגעהייליגעהייליגעהייליגע    דידידידי    נארנארנארנאר    איזאיזאיזאיז    אלעסאלעסאלעסאלעס    אוי�אוי�אוי�אוי�
, ויחידה אחת נחמה היא וזאת, הזאת התורה רק שיור לנו אי�

 אמרת  כי בעניי נחמתי זאת ))))ננננ, , , , קיטקיטקיטקיט    תהלי	תהלי	תהלי	תהלי	(((( שנאמר וכמו
        .חייתני

        

 שהיו הקרבנות עבודת' הי קיי	' הי ק"שביהמ בזמ�    דהנהדהנהדהנהדהנה
 אכילת בבחינת' הי האכילה וכל, ההקרבה לפני מתוודי	

 לאביו האד	 את ומקרב מכפר הקרב� היה זה ובאופ�, קודש
, בזמנינו כ"משא, השכינה השראת גור	 היה וזה, שבשמי	
 קירבה גור	 שזה, ק"בתורה שלנו הנחמה, אלה כל שחסרנו
 אותנו מקרבת התורה, התורה לימוד י"שע, שבשמי	 לאבינו
 חטאת בתורת העוסק כל .).).).)קיקיקיקי    מנחותמנחותמנחותמנחות((((' בגמ' וכדאי, ה"להקב
        . חטאת הקריב כאילו
 להרגיש זוכי� ק"התוה עסק י"ע כי ק"בתוה היא נחמתינו    ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�
        . ק"ביהמ קדושת כעי�
 מקו	 עדיי� נשאר מ"מ החורב� לאחר שא� הנחמה היא    וזאתוזאתוזאתוזאת
 - ק"בתורה - הזה ובמקו	, לעול	 ייחרב ולא נחרב שלא

 לשכו� ומקדש משכ� שהיא', ה על ולהתענג להתקיי	 אפשר
 בפרשת שנה בכל יחול נחמו ששבת תמצא דלכ� ל"וי. אור

        .התורה קבלת פרשת, ואתחנ�

 של רצונות וכמה כמה מנה וכ ' וכו בכבוד שרצונו מי יש
        , להאבידו בבחינת שה	 ויש אד	
 הוא כי חושב הוא, סטווע'רבי שרוצה יש כי, ק"הרה    וסיי	וסיי	וסיי	וסיי	
 חזר ומיד, להאבידולהאבידולהאבידולהאבידו הוא כי היא האמת אבל, עבורו טובה
        . ..הדלת וסגר לחדרו

, בט� חדרי ויורדי	 הנוקבי	 דברי	 בשמע	, , , , החבריאהחבריאהחבריאהחבריא
 והתחילו, הרבי כוונת היתה מי על לעצמ	 להרהר התחילו
 יש כי ובודאי, לריק דיבר לא הלא כי, לבב	 מסתורי לבדוק
 בהאי עסק	 ובעוד, ותיקו� תשובה הצריכי	 בגו דברי	
 החבריא מכל כי אליה	 ונענה ק"הרה לפתע שוב יצא ענינא
 ק"הרה כי הבינו ובכ�, לחדרו וחזר, כוונתו לה	 לא הדי�

 אמר עצמו בעיני ושפלותו ענוותנותו ברוב א"זיע מלובלי�
        .עצמו כלפי הדברי	 את

        

 הכוונה כי ועלה ברעיוני ל"הנ העובדא על פע	 בכל    חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
, לזה והמסתע� הכבוד, סטווע'הרבי שסביבות ני	ילעני היא

 ל"זצוק ר"אאמו מר� ק"כ דברי פ"ע הבנתי בהתבונני אמנ	
 א� שלפעמי	 בקדשו שדיבר ))))אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""ק הרמק הרמק הרמק הרמ""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביה((((

 השגות וג	, להאד	 השמי	 מ� נותני	 מדריגות
 ומשל	 בבחינת שהוא להיות יכול ז"ולפי. והעכערקייט

' בבחי והוא מדריגה בעל להיות שיכולי	 דהיינו', וכו
  .רעיו� כל על מבהיל והוא, ומשל	ומשל	ומשל	ומשל	

        
, , , , זזזז(((( להאבידולהאבידולהאבידולהאבידו    פניופניופניופניו    אלאלאלאל    לשנאיולשנאיולשנאיולשנאיו    ומשל	ומשל	ומשל	ומשל	

        ))))יייי
 פע	 אאאא""""זיעזיעזיעזיע    מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�    הרביהרביהרביהרבי    קקקק""""הרההרההרההרה
 קדישא החבריא אל מחדרו יצא

 ונענה קדשו בהיכל ש	 שישבו
        : אליה	
 על ))))יייי""""וכדפירשוכדפירשוכדפירשוכדפירש(((( מפרש    התרגו	התרגו	התרגו	התרגו	
 ומשל	, להאבידולהאבידולהאבידולהאבידו    לשונאיולשונאיולשונאיולשונאיו    ומשל	ומשל	ומשל	ומשל	

 עבדי� דאינו� טבוו� לשנאוהי
 לא לאובדיהו� בחייהו� קדמוהי
 טבוו� לשנאוהי טב עובד מאחר
 בחייהו� קדמוהי עבדי� דאינו�
        . להו� משל	
 בעשירות שרצונו מי יש, , , , והוסי�והוסי�והוסי�והוסי�
 לתומו הוא, עשירות לו ונותני	
, עבורו טובה עושרו כי חושב

, להאבידולהאבידולהאבידולהאבידו בבחינת הוא כי והאמת

        ''''''''בבבבבבבב' ' ' ' ' ' ' ' המש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמ
        

  9:55       9:44     8:30לאנדא)        
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

 ,שובע שמחות -ר משה אברה� דוד"ר מסטריזוב טארנא ברבי מנח� מענדל לעזע - - - - 
  ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((' קאזני� והחוזה הק, רימנוב' תל

  ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((ר חיי� טירר מטשערנובי� "רבי יעקב יוס! ממוהילוב ב
באור  -י
'י מרוז"ר' תל -ר אלחנ
 דוב"רבי צבי אריה הכה
 ראפפורט מבאטישא
 ב

        ))))זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((התורה 
        ))))חחחח""""בשנת תסבשנת תסבשנת תסבשנת תסצ הביא צ הביא צ הביא צ הביא """"ד ובזד ובזד ובזד ובז""""תפתפתפתפ((((ר יוס! יוזל "רבי שמשו
 וירטהיימר מוינה ב –

  ))))וווו""""תקנתקנתקנתקנ((((מי� אדירי�  -ר שלמה זלמ
"רבי אשר ב
צדיקי�  30זכה לשמש - ר בנימי
 זאב יעקב"רבי אברה� מרדכי הורווי� מפינטשוב ב

החוזה , אור המאיר, הקדושת לוי, ז מאניפולי"ר, הצדיקי� מזלאטשוב ליזענסק' תל
  ))))דדדד""""תקפתקפתקפתקפ((((ש קארלינער "ור' הק

המגיד מקאזני� והחוזה , א"רעק' תל - היר� ר נפתלי"רבי שמואל מווארקא אפטא ב
  ))))רררר""""תתתת((((תורת שמואל  -'הק

  ))))בבבב""""תרכתרכתרכתרכ((((ר אהר
 מלעכאוויטש "ב -שיח אבות -רבי שלמה חיי� פערלאוו מקוידינוב
  ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((ר יעקב יצחק מבלענדוב "רבי יוס! מנח� שפירא מקאזני� ב

  ))))וווו""""תטתטתטתט((((ר מנח� מאניש "רבי שמשו
 חיות ב -
  .ר מהוסאקוברבי משה אליעז

  ))))וווו""""תרטתרטתרטתרט((((ד בינגרעשט "רבי אברה� אהר
 פריעד אב
  ))))הההה""""תרמתרמתרמתרמ((((ויקח אברה�  -ר דוד קורקידי"רבי אברה� ב

        ))))בבבב""""תשתשתשתש((((מראדומסק  הכה
 ר יחזקאל"ב ראבינאוויטש ש רבי שלמה חנו&"נעקה
י "חת
 ר, ר מרדכי יוס!"טשורטקוב ב -רבי צבי אריה טווערסקי מזלאטיפולי

  ))))חחחח""""תשכתשכתשכתשכ((((אמונה ודעת , הטוב והתכלית - מטשורטקוב
        ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((תפארת מנח� ' רנובי� בטשר יצחק מבויא
 "רבי מנח� נחו� ב –

        ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי(((( משמיע שלו� - ר מנח�"ב מאמשינוב קאליש רבי שמעו
 שלו�
  ))))אאאא""""תלתלתלתל((((בעל זרע אברה� על המדרש  - רבי אברה�

  ))))עעעע""""תתתת((((י "אבי הפנ -ר שמואל מריישא"רבי צבי הירש ב
  ))))בבבב""""תצתצתצתצ((((ל משנה למל& "ומו' מע� לועז'ס "בעמח -כולי מגדולי קאנסטאנטינארבי יעקב 

  ))))בבבב""""תקנתקנתקנתקנ(((( מאורות צבי -ר משה"ד ביאליקאמי
 ב"רבי צבי הירש איזנשטיי
 אב
  ))))אאאא""""תריתריתריתרי((((ש� אריה  - רבי אריה לייב בלחובר מזסלב

מראדושי�  ק"הסב' תל -ד טשעכנוב"ר שמחה זאב אב"שלו� מורגנשטר
 משידלי� פיעטרקוב ב רבי אליעזר
  ))))זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((ק מקאצק "והה

  ))))הההה""""תרמתרמתרמתרמ((((י מסדיגורא "חת
 רא - ר חיי� מאיר יחיאל ממאגלניצא"רבי אבי עזרא זעליג שפירא מסטריא ב
  ))))גגגג""""תרפתרפתרפתרפ((((ט ליפא מזידיטשויב "ר אלכסנדר סנדר יו"רבי אהר
 מנח� מנדל אייכנשטיי
 מאלעסק ב

  ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((תורת יחיאל , פדה יהודה, אור חדש -ר פנחס חיי� טויב"רבי יהודה יחיאל מרוזלא ב
        ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((מסטרעטי
  ברנדוויי
 ר יהודה צבי"לע בערבי אליעזר מאזיפ –

        ))))בבבב""""עעעע((((ר חיי� "ד לבוב ב"רבי שמואל אב

ר נחו� בער "רבי שלו� יוס! ממעליניצא ב    ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע(((( י מבוהוש"חת
 ר ר דוד מסקוירא"ב טווערסקי רבי אהר

        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((ד "ר ברו& שניאור מחב"ב מיעקטרינסלוב רבי לוי יצחק שניאורסו
    ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((פרידמ
 מסדיגורא 
 ואבי רבי יצחק אייזיק בעל היכל הברכה' החוזה הק' תל ר יצחק אייזיק מקומארנא"רבי אלכסנדר סנדר ב –
        ))))חחחח""""תקעתקעתקעתקע((((

ר "ב" צמח דוד"מזאבלטוב בעל  האגר רבי דוד    ))))וווו""""תקלתקלתקלתקל((((ר מנח� "ד פיורדא ב"ס! משה שטיינהארט אברבי יו
        ))))ננננ""""תרתרתרתר((((ר שלמה מראדומסק "רבי אריה לייבוש הכה
 ראבינאוויטש ב    ))))חחחח""""תרתרתרתר(((( ל מסאסוב"חת
 רמ מ מקוסוב"מ

            ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((מבריסק  ר יוס! דוב"ב הלוי סאלאווייציק רבי חיי�    ))))חחחח""""תרסתרסתרסתרס((((ד באניהאד "רבי זאב וואל! גאלדבערגער אב

        ))))זזזז""""תשיתשיתשיתשי((((כר דב מבעלזא ר יש"ב מבעלזא רוקח רבי אהר

        ))))גגגג""""תקלתקלתקלתקל((((ר יעקב מפרמישלא
 "רבי מאיר הגדול ב –
        ))))חחחח""""א נא נא נא נ""""הההה((((ד "הי' ר הלל וכל משפ"המרדכי ב' רבי מרדכי ב

י "� ור"הרי' מטורטשי
 והחירבי יוס! , ב מפשיסחא"א ורש"הגרעק' ר יוס! תל"רבי ברו& שפירא מטשיזיבא ב
        ))))וווו""""תשטתשטתשטתשט((((ר דוד יהודה לייב "רבי יעקב דוד פרידמ
 מפאשקא
 ב    ))))זזזז""""תרלתרלתרלתרל((((מנעשכיז 

ז ז ז ז """"טטטט    קקקק""""שבשבשבשב    יו�יו�יו�יו�
  אבאבאבאב
  
  
  

  ז אבז אבז אבז אב""""יייי' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ח אבח אבח אבח אב""""יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
  
  
  
  
  
  

 ט אבט אבט אבט אב""""יייי' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אבאבאבאב' ' ' ' ככככ' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד

  

  

  
  א אבא אבא אבא אב""""ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 

  

  

  

  

  

  

  

  ב אבב אבב אבב אב""""ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

  

  

  

  

עני� זה בתו� כל ישראל שיידעו כול� 

מגדל� ועד קטנ� מאיש עד אשה 

עד יונק ואיש שיבה כמה גדולה כוח 

ה עוד "התפילה שאילו התפלל מרע

תפילה אחת בלבד היה פועל את 

מוכרח ת "מבוקשו והיה כביכול השי

כביכול למלא חפצו עד שלא היה 

ת אלא לומר לו "כביכול ברירה להשי

רב ל� אל תוס! דבר אלי עוד בדבר רב ל� אל תוס! דבר אלי עוד בדבר רב ל� אל תוס! דבר אלי עוד בדבר רב ל� אל תוס! דבר אלי עוד בדבר "

        ".הזההזההזההזה

ק שעל כל עני� "בספה' שאיוכמו וכמו וכמו וכמו 

נגזר מתחילה כמה בקשות ותפילות 

יצטרכו להתפלל עליו עד שיפעלו 

ומשנתמלא הס� ממילא נפעל 

א�  :):):):)ברכות לבברכות לבברכות לבברכות לב((((ל "ולכ� ארז, לטובה

� שהתפלל ולא נענה יחזור רואה אד

חזק ויאמ# ' קוה אל ה"' ויתפלל שנא

ואז המארי� , "'לב� וקוה אל ה

בתפילותיו אלו מובטח לו שתפילתו 

ה ללמד "וזה שרצה מרע, נשמעת

לבני יהודה קשת ה� חרבי וקשתי 

צלותי ובעותי כמה גדול כוח התפילה 

י עד שעבור זה "א מבנ"שיש לכאו

� כלל לבד כבר אי� ייאוש בעול

א "והתפילה היא מטה עוז ביד כאו

ולכ� כתיב , ק"כ סה"מישראל כמש

 בעת ההוא לאמרבעת ההוא לאמרבעת ההוא לאמרבעת ההוא לאמר' ' ' ' ואתחנ� אל הואתחנ� אל הואתחנ� אל הואתחנ� אל הכא� 

שיאמרו ויפרסמו ישראל כוחה של 

תפילה ותוק! העני� להתפלל ולשוב 

ולהתפלל עד שייענה ושמובטח לו 

ה התפלל כמני� "שייענה כמו שמרע

� עד שתתקבל תפילתו "ואתחנ

  .ממרומי�

 

  קודשקודש  יחתיחתשש

  ''אא' ' המש& מעמהמש& מעמ

  )יב, ז ( והיה עקב תשמעו� את המשפטי� האלה
יונת� אומר כל ' ר, א"ד משנה י"י המשנה באבות פ"לפרש עפיש 

דאי� ' ואיתא בגמ, המקיי� את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר
שלוקח צמר , למשל א� מקיי� המצוה כפשוטו, עני אלא בדעת

רק שכ� , לציצית ועור לתפילי� ואינו יודע שו� טע� וכונה כלל
יהיה לו כוונה שיהיה נחת ש, סופו לקיימה מעושר', ציוה אותו ה

הוא דומה לחבל , שהבחינה שקיי� התורה מעוני. רוח לבורא ממנו
מתנענע , שכשהאד� מנענע החבל למטה א� שהחבל ארו� הרבה

מכל מקו� מנענע , ל"י שמירת המצוות מעוני כנ"כ� ע, ג� למעלה
מורה על " והיה"ד, "והיה עקב תשמעו�"וזהו שאמר . למעלה
שגור� שמחה ונחת רוח , אלא לשו� שמחה" הוהי"דאי� , שמחה
י אתערותא דלתתא מה שמקיי� "ע, עקב תשמעו�כאשר , למעלה

, הרומז לעולמות תחתוני�, ה- המצוה תחילה בשכל קט� בחינת ו
, הרומז לעולמות עליוני�, ה- כ זוכה לשכל גדול בחינת י"ואח

אלו המצוות קלות " והיה עקב תשמעו�"ל "י ז"וכעי� זה פירש
  )זרע קודש(. ד� דש בעקביושא

  
  )ט, ח ( לא תחסר כל בה, אשר לא במסכנות תאכל בה לח�אר� 
 �רמז שהתלמידי חכמי� האמיתיי� מסתפקי� במועט ואינ� דר

בית , ס"ז כידוע מהגרי"כי העוה, לוקחי� לעצמ� יותר מכדי צרכ�
, וכל שאד� לוקח ממנו יותר מהנצר� לו באמת, מלו� יקר הוא

אר" אשר :"ותיכ� אחר זה , יד בכפלי כפלי�יצטר� לשל� בעת
, ה� התלמידי חכמי� הבוני� ומרבי� שלו� בעול�" אבניה ברזל

אל תאמר , והדברי� כמי� חומר. ומחדדי� זה את זה כברזל
כי מסכ� , ב מ� ההכרח"ח שכל מאכלו לח� וכיו"בראות� את הת
, ואלו רצה, אדרבא כי אי� מאושר ממנו בעול�, וחדל אישי� הוא

אלא , היה יכול להשתמש ג� הוא בכל המותרות המצויי� בעול�
וג� אינ� חסרי� לו ומאושר , שעיניו בראשו ורואה את הנולד

כי " לא יחסרו כל טוב' ודורשי ה"וזהו . ונהנה הוא יותר בלעדיה�
ומה שאינו נצר� לה� , יש לה�, מה שהוא נצר� וטוב באמת

וסופו מפח נפש וענג אינו חסר לה� כי אינו טוב אמיתי , באמת
והוא מחולי " משביעו רעב", והנזקק להמותרות הללו, יהפ� לנגע

הנפש ונעשה מש� הזמ� כחולה אומלל הנצר� קבע לתרופות 
ואינו זקוק " מרעיבו שבע"והבריא המאושר , לצור� מחלתו

לתרופות הללו שרק יזיקו לבריאותו האיתנה ויקלקלו את שמחתו 
ה שביקש "דרכו של יעקב אבינו ע והוא החילוק בי�, ואושרו

כי , ואמר יש לי כל" לח� לאכול ובגד ללבוש"לעצמו א� ורק 
לעומתו עשו פתח פיו כגמל להלעיטו , השמח בחלקו, איזהו עשיר

עליה� הוציא , דהיינו א� שבידו כל הבלי העול�" יש לי רב"ואמר 

יש , א� אינו שבע רצו� לעול�, כל עתותיו ושנותיו לבהלה
ז דומה "א שהעוה"וכידוע מהגר, ה רוצה מאתיי�לו מנ

  . ככל ששותה יותר יצמא יותר, לשותה מי� מלוחי�
, במדרש תנחומא מעשה בשר אחד מגדולי רומי ואיתא

וג� , שער� סעודה גדולה ביותר אליה הוזמנו גדולי רומי
והוא , אחד מהתנאי� הקדושי� שהיה חביב עליה� ביותר

, נמצאו על השולח� המפוארש, מעיד על רוב הפאר והיקר
, להביא אגוזי פר� לשולח�, והנה ביקש אותו שר ממשרתו

�נטל בזע� את , ומשנענה כי אי� להשיג עתה אגוזי פר
שהיתה עמוסה הרבה , טבלת הזכוכית היקרה של השולח�
וניפ" אותה על האר" , מיני� ממיני� שוני� של פירות

מה ראה , וכששאלו התנא הקדוש, והשחית את כל הכבודה
, לעשות כ� בגי� פרט אחד קט� שאי� חסרונו מורגש כלל

ז מגיע לנו "הרי עוה, ב שיי� לכ�"השיבו כי מאחר ועוה
אינו בשלמותו וכל זה , וא� חסרי� אגוזי פר�, בשלמותו

  )מלוקט(. אינו שווה לי
  

, י ( אלקי� שואל מעמ� כי א� ליראה' ישראל מה הועתה 
  )יב

בשעה שמכניסי�  )שבת לא(ל "י מאמר חז"לפרש עפיש 
קבעת ? נשאת ונתת באמונה, אד� לדי� שואלי� אותו

, אי� אי לא לא' הכי אי איכא יראת ה' ואפי? עתי� לתורה
הכל הוא " אלקי� שואל מעמ�' ועתה ישראל מה ה"וזהו 

שא� אחר שקיימת כל הדברי� שישאלו , "כי א� ליראה"
�לו  ע� כל זה א� יש? קבעת עתי�? נשאת ונתת, ממ

  )אוהב ישראל(. ר"ב אמ� כיה"יראת שמי� יזכה לעוה
   

למע� ירבו ימיכ� ...אות� את בניכ� לדבר ב�ולמדת� 
לאבותיכ� לתת ' וימי בניכ� על האדמה אשר נשבע ה

  )כב -כא - יט- יא ( לה� כימי השמי� על האר�
ל "א ז"וא" כימי השמי� על האר�"יש להבי� הלשו� לכאורה 

י דאיתא "אמר עפ )ע"לזא זיק רבי ישכר דב מבע"הרה(
ב לפי המצוות והמעשי� "בקדמוני� דאד� זוכה בעוה

ט "ואינו יכול לסגל עוד מצוות ומעשי, ז"טובי� שעשה בעוה
ומכל מקו� אב המשפיע לבנו , ב"אחר שהוא כבר בעוה

מתעלה האב והרב בעול� , ש וכ� הרב לתלמידו"תורה ויר
ט "ורה ומעשיי לימוד הת"העליו� בכל פע� יותר ויותר ע

  , ז"שבניו ותלמידיו עושי� בעוה
שהאב והרב " כימי השמי� על האר�"וזהו הפירוש 

מתעלי� ג� , ש בבניה� ותלמידיה�"שהשרישו תורה ויר
י מעשי הבני� והתלמידי� "בשמי� ממדרגה למדרגה ע
והימי� שה� בשמי� שוי� אצל� (כמו בזמ� היות� על האר" 

. אלו דברי קדשו, )י� מתעלי�כי ג� בשמ, לימי� שהיו על האר�
ד דיליה חל בשבוע "א שיו"ק רבי אהר� מבעלזא זיע"הרה(

  )א"א מנ"ט כ"הבעל
 

        טוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנה    ברכת מזלברכת מזלברכת מזלברכת מזל
תומ& , וב וחביבעל כל מכיריו אה, למעלת ידידינו היקר והמפואר

לבו ער וח� לכל דבר , 'הק "זכרו תורת משה"נלהב לגליונות 
שבחו מי , מופלג בכל מידה ומעלה, כלי מחזיק ברכה, שבקדושה
הנגיד , דרבנ
רחי� ומוקיר רבנ
 ואיהו גופיה צורבא מ ,ימלל במילה

  אוצר כלי חמדה, הנכבד
  ירושלי� – א"שליט רייכעררייכעררייכעררייכער    שלמהשלמהשלמהשלמה    יצחקיצחקיצחקיצחק 'ר ג"ההר

ש "ח המופלג בתוי"הבה ג"ט עב"נישואי הבת במז שמחת לרגל
  ו בשעה טובה ומוצלחת"הי ברו& אברה� בריישברו& אברה� בריישברו& אברה� בריישברו& אברה� ברייש

נות בית נאמ
 בישראל ויזכו לב, ח"צר שיזכה לנחת מה� ומכל יו"יה
וא& טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל  ,לתפארת המשפחה החשובה

  .ר"הימי� אכי
===  

        י ידידינו הדגול והנעלהי ידידינו הדגול והנעלהי ידידינו הדגול והנעלהי ידידינו הדגול והנעלה""""גליו
 זה נודב עגליו
 זה נודב עגליו
 זה נודב עגליו
 זה נודב ע
        ....א לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחה""""רבי יצחק שלמה רייכער שליטרבי יצחק שלמה רייכער שליטרבי יצחק שלמה רייכער שליטרבי יצחק שלמה רייכער שליט    

 זכות זיכוי הרבי� תעמוד לו ולכל משפחתו בכל מילי דמיטבזכות זיכוי הרבי� תעמוד לו ולכל משפחתו בכל מילי דמיטבזכות זיכוי הרבי� תעמוד לו ולכל משפחתו בכל מילי דמיטבזכות זיכוי הרבי� תעמוד לו ולכל משפחתו בכל מילי דמיטב

  היקרי�היקרי�קוראינו קוראינו לל
  ..ב הגליו� מקוצר מחוסר הזמ�ב הגליו� מקוצר מחוסר הזמ�""בי� הזמני� ותבי� הזמני� ותעקב עקב 

  ''ו�ו�פרקי חינפרקי חינ''וו, , אא""מהרב שליטמהרב שליט  ''דברי תורה לרגל הסיו� חלק גדברי תורה לרגל הסיו� חלק ג
  הה""בגליו� הבא איבגליו� הבא אי  וויבואיבוא  

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
, ג"רשכבה, צדיק יסוד עול�, המנורה הטהורה

  סניגור
 של ישראל
ישכר דב ישכר דב ישכר דב ישכר דב ק רבי "ע בהרה"זי אהר
אהר
אהר
אהר
ק רבי "הרהק "כ

  .ע"זי רוקח מבעלזארוקח מבעלזארוקח מבעלזארוקח מבעלזא
  .יג
 עלינו ועל כל ישראלזכותו 

===  

היקר  על ידי ידידינו לכבוד יומא דהילוליה נודב
כלי , רוד! צדקה וחסד לכל דבר קדושה, והנעלה

  ה"ה, ר שבערכי
מחזיק ברכה ויק
  . א"ת – אאאא""""יקיר לענעס שליטיקיר לענעס שליטיקיר לענעס שליטיקיר לענעס שליט' ח ר"הרה

בכל  'משפועל כל  ווהגדולה תג
 עלי' הק וזכות
 מילי דמיטב

  אמתאמתורת ורת תת

  יקרי� על הפרשהיקרי� על הפרשהניני� ניני� פפ


