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  .כ"ע, ראה גיהנו� פתוחה מתחתיו, י ויחרד"וברש ,"מאוד
ל "כ צ"א, לו אשר לנו מכל האמור שיצחק אבינו ידע היטב אתהרי 

  .באהבתו אותו אי קסברדמעיקרא מ
בגבורות דקדושה ' דיצחק הוא מידת הגבורה וכל עבודתו היוהנראה 

, כ הול� ע� מידת הגבורה כידוע"לכ� כשראה את עשו בנו אשר ג, עכידו
 ,ש"כל כולו קודש לתורה וירש, לא עלתה על דעתו לחשוב שמתו� ביתו

לכ� סבר יצחק דמה , ה� אצל עשו וה� אצל אחיו יעקב ,ייצא דבר רע
, בר בגנטוריאשרואי� אותו כלפי חו� שאי� ש� שמי� שגור בפיו ומד

רצותו וב, ידת הגבורהמכ מ"ז משו� שעבדותו הוא ג"כ, ועל חרבו הוא חי
  ,ובאמת הוא צדיק נסתר ,לכסות על עבודתו

אבל משו� שעשו הוא , אהב אותו יותר מיעקב שבאמת היה צדיק ולכ�
שנטל יעקב  עד, ה"כ� חשב יצחק אע, צדיק נסתר לכ� חשוב הוא יותר

יצא הדבר ' דהלא מה עלה אז בלבו לחשוב, כ נכנס עשו"את הברכות ואח
 ולכ�, כא� ראה מה שראה, ככה' ועל מה עשה ה, שעשו לא יקבל הברכות

חרד יצחק חרדה גדולה  )בפשטות( ".ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד"
ואז הסתכל היטב בשרשו וראה גיהנו� , ב� רשע כמוהו אי� יצא מביתו
היינו הברכות שביר� ליעקב , ו ג� ברו� יהיהלכ� אמר ל, פתוחה מתחתיו

  .ומרצו� נתנ� לו, היו בהסכמה מלאה
אי הכי , יהודה' אמר ההוא רביא בריה דר בפרשת� )ב"ז ע"קל(ק "עיי� בזוה(

הואיל והוה ידע דזמי�  ,כ כמו לעשו"ליעקב כ אמאי לא רחי� ליה יצחק
ל שפיר קאמרת אלא כל זינא רחי� "א, תריסר שבטי�' איהו לקיימא מני

תא , ואתמשי� ואזיל זינא בתר זיניה )דכל מי� אוהב את מינו' פי( לזיניה' לי
ואיהו זינא ' חזי עשו נפק סומק כמה דכתיב ויצא הראשו� אדמוני כלו וגו

דיצחק דאיהו דינא קשיא דלעילא ונפק מניה עשו דינא קשיא לתתא 
ועל דא רחי� ליה לעשו יתיר מיעקב ' לזיניה וכל זינא אזיל לזיני דדמיא

  ).ש"עיי כמה דכתיב ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו
***  

 עשו כי ציד בפיו ויאהב יצחק את' הנערי� ויהי עשו איש יודע ציד וגוויגדלו 
  )כח-כז, כה(

ושואלו אבא היא� מעשרי� את , לצוד ולרמות את אביו בפיוי "וברש
  .כסבור אביו שהוא מדקדק במצות, את התב�המלח ו

צרי� להבי� האי� יעלה על הדעת לומר דמשו� ששאל עשו ולכאורה 
�  .הרי הוא כבר נחשב לצדיק המדקדק במצוות, איזה שאלת ע� האר

ק דעני� של תרומות ומעשרות הוא "לפרש דהנה איתא בספהוהנראה 
וכשאד� אוכלו , כ נתעלה המאכל"ז נתעלי� הניצוצי� שבמאכל ואז ג"דעי

ה במעשר "וכ, י שאכל מאכל קדוש"עלה בקדושה עאז ג� הוא מת
ז מתעלה "עי � כהלכהאות שמעשר י"ע ,לכספי�' דאי� יש עלי, כספי�

  .הכס! לקדושה
, אי� מעשרי� את המלח והתב�, אבא, היתה שאלת עשו ליצחק אבינווכ  

 'ליכ אי� אפשרי שיהיה לה� ע"א, דלכאורה ה� פטורי� ממעשרות
י שאלה זו ששאל כהוג� היה סבור "וע, ק הנמצאי� במאכל זה"ולניצה

  .יצחק שהוא מדקדק במצוות
  
י שמכניסי� המלח במאכלי� "דע יאאגב התשובה לשאלה הובדר  [

וכ� בתב� , כ"ז מתעלה המלח ג"וצדיק אוכל לשובע נפשו ועי, אחרי�
� כ שוחטי� בהמה זו כראוי ועולה על שולח"דאח, שאכלה הבהמה

  ].ק"ודו, לי� מאכלי� הפחותי� ביותרועל ידי זה מתע, צדיקי�
***  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ג''תשע כסלו' ג

  אאאא""""גליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצ
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

                תולדותתולדותתולדותתולדות    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ב"תשע תולדותק פרשת "מוצש
  ב"ארה -בארא פארק 

  )כח, כה( יצחק את עשו כי ציד בפיו אהבוי
ויאמר "כתיב  )א"בפסוק כ(ל דהרי "צולכאורה 

יצחק אל יעקב גשה נא ואמש� בני האתה זה בני 
ש� אמר וה גשה נא ואמ"י ד"וברש, "עשו א� לא

יצחק בלבו אי� דר� עשו להיות ש� שמי� שגור 
לכ� , אלוקי�' כי הקרה ה )כ פסוק(בפיו וזה אמר 

שמדבר י "ב וברשקול יעקהקול  ד"כ בפסוק
אבל עשו , קו� נא )פסוק יט(בלשו� תחנוני� 
 .כ"ע, יקו� אבי )פסוק לא(בר יבלשו� קנטוריא ד

ויחרד יצחק חרדה גדולה עד "ג "וכ� בפסוק ל

, כז( ל  לאומי� עמי� וישתחוויעבדו  
  )כט

הכתיב וישתחו  )מלא(וישתחוו הקרי 
והנראה דבעת שנת� יצחק , )חסר(

בד בבד לימדו דר� , הברכות ליעקב
אר� אי� להתנהג בא� רואה 

 )דהיינו מלאכי�(אומי� שמשתחוי� לו ל
זו היא חסרו� גדול ' אז ידע שהשתחוי

ואי�  )משלי(וחסד לאומי� חטאת 
ואל יתפעל בכלל  ,אמונה בגויי�

, )לה, כז( בא אחי  במרמה ויקח ברכת 
        .וכ� בתרגו� בחכמתא, י בחכמה"פירש

 בא אחי  במרמהו שאמר יצחק לעשל "וי
ש יעקב לרחל על "היינו אחי� ברמאות וכמ

 �א� לרמאות הוא בא ג�  )יב, י כט"רש(לב
וכ� כא� עשו בא  ,אני אחיו ברמאות

פ "ברמאות להוציא הברכות מיצחק כי ע
כי הברכות , האמת לא מגיע לו הברכות

ה "מיועדי� למי שהול� בדר� אברה� אע
בפיו ה ועשו היה צד את יצחק "ויצחק אע

, ומרמהו בדבריו להראות כאילו הוא צדיק
, וכ� להוציא ממנו הברכות במרמה ושקר

ועוד היה כא� גזילה מצד עשו לקחת 
כי כל הטע� שיצחק רצה לבר� , הברכות

את עשו הוא משו� שהוא הבכור והברכות 
א� מכיו� , מגיע לו מדי� קדימת הבכור

 �שמכר עשו את הבכורה ליעקב כדת וכדי
, וא בהיר מכר לו מכירה ברורהוכיו� שה

כ בדי� היא שהברכות מגיעות ליעקב "א
ומסתבר לומר שאילו היה , שהוא הבכור

יעקב מגלה ליצחק כי עשו מכר לו הברכות 
וכ� , אז היה מבר� את יעקב בברכות בשופי

אמר , למה חרד יצחק ),לו, כז(י "רשמובא ב
שמא עו� יש בי שברכתי הקט� לפני הגדול 

התחיל עשו מצעק  ,ר היחסושניתי סד
אמר לו אביו מה עשה , ויעקבני זה פעמי�

�אמר בכ� , אמר לו את בכורתי לקח, ל
הייתי מצר וחרד שמא עברתי על שורת 

�, ג� ברו� יהיה, עכשיו לבכור ברכתי, הדי
  . כ"ע

חזינ� שכששמע יצחק שעשו מכר הרי 
 �הבכורה ליעקב נתיישבה דעתו שנת

ברוב צדקתו א� יעקב , הברכות ליעקב
וחסידותו לא רצה לצער את יצחק אביו על 

י עשו ושמכרו עבור נזיד "ביזוי הבכורה ע
, ולכ� לא גילה לו ממכירת הבכורה, עדשי�

פ הדי� מגיע הברכות ליעקב הבכור "א� ע
ועשו שרצה לקחת הברכות יש בה , והצדיק

ולזה אמר , פ די�"מרמה ושקר וג� גזילה ע
היינו שיעקב  הבא אחי  במרמיצחק לעשו 

 �התנהג את� ברמאות ובזה הוא אחי
שיודע כמו� להשתמש ברמאות בכדי 

חיי שרה ( ה"בשלא "וכ, להינצל מרמאי�
שלב� אמר לאליעזר שא�  )ז"תורה אור אות י

לא ית� לו ממו� הרבה יעכב השידו� כי הוא 
ואליעזר הבטיח לו בכדי שלא , גדול הבית

�קיי�  ולא קיי� הבטחתו כי, יעכב השידו
ש ע� עקש תתפל והתנהג ברמאות ע� "מ

  .ש"עיי, לב� הרמאי
ש שיעקב בא ברמאות נגד רמאותו "מוהנה 

ל שלכ� ג� הותר לו ליעקב לומר "י, של עשו
�והנה בודאי שאי� יעקב , אנכי עשו בכור

צרי� לדיד� ולדכוות� לתר� את מה שאמר 
כי האמירה הזאת אי� , אנכי עשו בכור 

, כי יעקב אמר אמת להביט עליה ולומר
ורק מפאת , אלא האמת בעצמה אמרה זאת

דל שכלינו וקוצר השגותינו איננו מביני� 
הדברי� כפשוט� וצרי� להביא ממרחק 
לחמינו ליישב הדברי� לקרב אות� לבינתנו 

  , ת"ל כ� בעזהי"ואולי י, הדלה
נודרי� להרגי� ולחרמי�  :)נדרי� כז(איתא הנה 

� רלב 'הלכות נדרי� סי ד"יו( ל"וכ� קיי ,ולמוכסי
בלא ציווי המל� או  מוכס העומד )ד"סי

יכול לידור , שבא ליטול ממנו יותר מקצבתו
ואומר יאסרו , או לישבע כדי ליפטר ממנו

עלי כל פירות שבעול� א� איני מבית 
�או א� אי� מה  ,ליפטר מ� ההרג, המל

  .א חסרו� גדולוזו כי ה' מהשתחוי
***  

יצחק את יעקב ויל  פדנה אר� אל לב� ב� בתואל הארמי אחי וישלח 
  )ה, כח( רבקה א� יעקב ועשו

  .כ"איני יודע מה מלמדנו ע: "יעקב ועשו א�" ה"די "וברש
ש "וג� צרי� להבי� מ, י"דברי רשנלאו כל חכמי לב להבי� וכבר 

שלב� אחי , הרי ג� זה ידוע לכול, "ב� בתואל אחי רבקה לב�" כתובה
  .ומה בא הכתוב ללמדנו, רבקה
אמר רבא  ):בבא בתרא קט(מרא י מה דאיתא בג"הפשט עפונראה 

 את אהר� ויקח: "שנאמר בדוק באחיההנושא אשה צרי� שי
, עמינדב בת שנאמר ממשמע, "נחשו� אחות עמינדב בת אלישבע

, מכא� ,נחשו� אחות לומר תלמוד מה ,היא נחשו� שאחות יודע איני
 לאחי דומי� בני� רוב: תנא. באחיה שיבדוק צרי� אשה שהנושא

  .הא�
  

אי� יצא מיצחק אבינו ורבקה אימנו כזה , ק מלמדנו"התוהוזאת 
וממילא מתור� , "לב� ב� בתואל אחי רבקה"לכ� כתיב , הרשעעשו 

י "ש רש"ומ, משו� דרוב בני� דומי� לאחי הא�, אי� בא לה� עשו
דהרי דבר זה שצרי� לבדוק באחי הא� , בזה איני יודע מה מלמדינו

נחשו� שש� הוא מידה טובה אז כבר עדי! נלמד מפסוק אחות 
  , ל"ללמוד מהפסוק הנ מיניה
לימוד זה ומה נתחדש כא� כ מה מלמדנו בכא� "א :י"רשמוב� ועתה 

  .)ועיי� במשכיל לדוד מה שפירש בזה(. כפילות זו
***  

ויל  עשו אל ישמעאל ויקח את ' עשו כי רעות בנות כנע� וכווירא 
   )ט- ח, כח( מחלת בת ישמעאל

גירש  הוסי! רשעות על רשעתו שלא: פירש "על נשיו"ה "ד י"וברש
  .כ"ע. את הראשונות

מפסוק זה שחת� ביו� חופתו מוחלי� לו על כל  ל לומדי�"בחזוהנה 
  .עוונותיו

והיתכ� , ל דמאותו פסוק רואי� את רשעתו של עשו"צולכאורה 
ל אי� "ועוד צ, החופהוונות ביו� דדווקא מזה לומדי� על מחילת ע

�צרי� ללמוד דבר זה של  ,הרשע והחוטא ווקא מעשודד יתכ
  .'ולמה לא לומדי� זאת מהאבות הקדושי� וכדו, מחילת עוונות

אחד ' דאפי, אתא להשמיענו' התורה הקמה שלפרש דזה והנראה 
א� א� עשה תשובה ביו� , ל"המתנהג כמעשי עשו וישמעאל רח

  , חופתו הרי נמחלו עוונותיו
תשובה שהיו לו ביו�  הרהוריהבעצמו בא� היה נשאר עשו ' ואפי

אבל א� למחרת , היה נשאר רוש� מהמחילת עוונות, חופתו
אז הוא נשאר , החתונה או השבע ברכות חוזר למעשיו הראשוני�

דהרי יו� החופה הוא רק , ל הרשע והחוטא"רח" דער אלטער עשו"
ה ז יהיה לו שמיר"ועי, כ צרי� לשמירה עליונה"לשעה ואח

  .מלעילא
  

בפרט , טובי� רצו� שנזכה לבני חיי ומזוני רויחי ואריכי וזיווגי�ויהי 
ר שנזכה לשמחות "ויה, שה זו ג� תולדות וג� זיווגו של יעקבבפר

 .סלה כל טובלו
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  ניצוצי אשניצוצי אש

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

  א"זיע

    ויברכהוויברכהוויברכהוויברכהו    בגדיובגדיובגדיובגדיו    ריחריחריחריח    אתאתאתאת    וירחוירחוירחוירח 
    שדהשדהשדהשדה    כריחכריחכריחכריח    בניבניבניבני    ריחריחריחריח    ראהראהראהראה    ויאמרויאמרויאמרויאמר
        ))))כזכזכזכז, , , , כזכזכזכז((((' ' ' ' הההה    ברכוברכוברכוברכו    אשראשראשראשר
 כוחו הוא הריח זה עני�    הנההנההנההנה
 קקקק""""זוהזוהזוהזוהב כמובא משיח' ובחי

 יהיה דמשיח ))))אאאא""""עעעע    חחחח""""עעעע    בבבב""""חחחח((((
, , , , יאיאיאיא    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו(((( שנאמר ,ודאי� מורח

        , הש� ביראת והריחו ))))גגגג

 

� )א"לקס(  "השוכתב , ליפטר מ� המכס, שאני מביא מבית המל
לישבע לשקר ולא רק לאסור ' מותר אפיירושלמי מוכח דבד

אפילו בשעה שנשבע לשקר אלא , הפירות על עצמו בשבועה
י "בשבועה דנשבע בה עכשיו לשקר שרי ע' דאפי י"הבכ "וכ, שרי

והנה , ]�"מ ש� שהשיג על הש"בדגו' ועי. [ש"עיי, שמבטל בלבו
ו "ק, כדי�א� על שבועת שקר התירו מפני המוכסי� שגוזלי� שלא 

, שמותר לומר שקר בלי שבועה כדי להציל מ� הגזל� והאנס
ז היה מותר לו ליעקב מ� הדי� לומר אנכי עשו בכר� כדי "ולפי

  .י עשו"להציל גזילת הברכות ע
א� מותר ' וכו שאלתכתב  )א"פ' ג סי"ח( א"הרשבת "שובא  

ק "ב(כי היכי דשרי ליה למימחי חבריה , לטעו� שקר לאפוקי זוזי
חס ליה לזרעיה  ,תשובה. פ� יוסי!, דעבר על לא יוסי! ג"אע :)זכ

דכתיב שארית , דאברה� דלימא שיקרא ואפילו במקו� פסידא
וגדולה מזו אמרו בפרק  ,ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב

אלא שהדבור אינו על , שאפילו באומר אמת, שבועת העדות
מני�  .)ת לאשבועו( וכדאמרינ� הת�, אסרו, אותו דר� שאמרו

מני� שלא יהא אחד , וכפר בה�, לשלשה שהפקידו אצל אחד
וזה ודאי אמת כמו  ,מדבר שקר תרחק ל"ושני� מעידי� ת, תובע

כיו� שה�  ה"ואפ, שמעידי� אלו שהממו� הופקד בידו בפניה�
אלא ודאי שנוי , וחס לנו לומר כ�' וכו אסור, אומרי� בתורת עדות
ולכאורה לפי . ל"עכ, תו כלי פזואי� תמור, השקר ואהוב האמת

, א דבריו"ע אי� יפרנס הרשב"ל צ"� הנ"הירושלמי המובא בש
ו שדיבור "שהרי א� לעני� שבועת שקר התירו במקו� פסידא ק

ת תורה "שוע ב"וע .ע"ויל, שקר גרידא ללא שבועה יהיה מותר
הא� מותר לשקר בשביל למנוע שנשאל  )א"שע' סי(לשמה 
ותובעת ירושה מנחלת , ת"בת המורדת בדבוהנידו� היא  ,עבירה

כי לפי  ,אביה בערכאות של גוי� במקו� שיש בני� יורשי�
�אי שרי לעשות שטר צואה  ,דיניה� הבת לוקחת ירושה ע� הב

או א�  ,ת"או מתנה בשקר מפי האב על ש� הבני� היורשי� בד
א וואי� אומרי� לאד� חט ,יש בזה חשש מדבר שקר תרחק

 ,תשובה. ה"יורנו המורה לצדקה ושכמ. �בשביל שיזכה חבר
ל משני� מפני דרכי "ודאי שרי ואי� בזה חשש מדבר שקר דארז

 השלו� והא עדיפא להקי� דגל התורה ואי� ל� שלו� גדול מזה

 

  ~סיפור מפסוקי הפרשה ~ 
  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  המים והפיתקאותבאר 
  

חפרו ויאמרו לו מצאנו  אשר הבאר אודות על
  )לב, כו(מי� 

ק "הרה רבו בעצת לשאול שבא אחד בכפרי מעשה
לשכור  ונית� היות: ע"זי מזידיטשוב הירש צבי' ר

 פרשת על העומד מלו� בית האדו� פלוני אצל
 אילו ,בריוח פרנסה בו היה למצוא שאפשר, דרכי�

 היה בהמות כל סוחרי אז כי, מי� באר היה ש�
 מוליכי� לשוק שה� בהמותיה� את מעבירי�

במקו� , קצרה שהדר� מפני, ש� רק דר� למי�א
� .מי� באר יש שש� ארוכה לדר� הדר� את להקי
 המלו� בית את שכור, והצלח עלה לו רבינו אמר
 כמה שתחפור ואחר לו באר סמו� ש� וחפור
 את ל� והגדתי, על שבת אלי תבוא ,לעומק אמות
  .תעשה אשר
� ושכר מזידיטשוב ק"כעצת הרה ועשה האיש הל

 התחיל מיד, טובי� מאוד בתנאי� המלו� תאת בי
 ונסע אמות אחדות בעומק בקרבתו באר לחפור

 חפור עוד: ק"הרה לו אמר, מזידיטשוב ק"אל הרה
 שכתוב פיתקה זו בחפירה והנח, בעומק מעט

 אודות לו ויגידו יצחק עבדי ויבואו" עליה הפסוק
  ."מי� מצאנו לו ויאמרו אשר חפרו הבאר
 בעומק מעט חפר עוד רבו כמצות האיש עשה
, ל"הפסוק הנ עליה שכתוב הפיתקא ש� והניח
מי�  הבאר כל לבצב� ונתמלא המי� התחיל מיד
 מ� ששאבו, הכפר ערלי לכל הרווחה היתה ומאז
 הסוחרי� וכל, לה� ולבהמת� ההוא מי� הבאר
 סחור סחור בהמותיה� עתה את עד הוליכו אשר
� העבירו, אל באר מי� בוא� עד ארוכה בדר
 והשקו ,ההוא המלו� דר� רק בהמותיה� את מעתה
לבהמת�  תב� ומספוא ג� שמה וקנו, בעיר� את
 כי עד וגדל הלו� האיש ויל�, לדר� צידה וג�

  .בזמ� קצר נתעשר
 חדלו כי, הארוכה המלו� שבדר� בעל כשראה

, קנאה רוח עליו עבר, ביתו דר� לעבור עוברי אורח
� ואמר, רובההק הדר� של אדו� בית המלו� אל והל
 הונה מלונו בית את ששכר ממנו היהודי כי לו

 הנה ועתה, בזמ� קצר והוא נתעשר, במקחו אותו
 מזו יותר גדולה שכירות לו לתת ומזומ� מוכ� הוא

האדו�  לו נאות, היהודי מאת השוכר לוקח שהוא
 יצא הראשו� והשוכר, המלו� בית את לו והשכיר
  .פרנסה כל אחר ללא ודר במקו� ממנו
� מזידיטשוב ק"בפני הרה גבולו מסיג על וקבל הל
 פתקא אחרת וכתוב קח: ק"הרה לו אמר, ע"זי

עבדי  חפרו אשר הבארות וכל" הפסוק את עליה
 סתמו� פלשתי� אביו אברה� בימי אביו

 עשה, הבאר אל אותה והשל� "עפר וימלאו�
  . הבאר מ� תמו המי� אחת ובפע�, כ� האיש

 בית המלו� אדו� אל באו הכפר ערלי זאת כשראו
 שהשוכר הימי� כל כי, אחד פה כול� וצעקו

 בבאר מי� תמיד היה המלו� בבית דר הראשו� היה
 המי� תמו החדש השוכר ומיו� שבא, רב בשפע
  .לשתות ואי� מי� ואינ�
 ובית ,ההוא הכפר דר� אורח עוברי חדלו שוב
לקרוא  האדו� שלח, עובר מאי� שומ� היה המלו�
 כי נחמתי שובי אחרי: לו יאמרו הראשו� לשוכר
�, כבראשונה אליו עתה שוב, המלו� מ� בית הדחתי

 ואמר היהודי ענה, ממנו עוד להדיח� אוסי� ולא
 בלי גדולה או לעשות קטנה אוכל לא אנוכי: לו

 אשר רבי וככל אל הול� הנני, מרבי עצה שאלת
  .אעשה כ� יגיד
�: לו אמר ק"והרה ,ע"זי מזידיטשוב ק"הרה אל הל
 למקח הראשו� המלו� בית את האדו� ל� ישכיר א�

אל  תשלי� כ� ואחרי, ושכור עלה ,לו ששילמת
 ויחפרו: "הפסוק את עליה שכתוב פתקא הבאר
 רחובות שמה ויקרא עליה רבו אחרת ולא באר

 חזר, "באר  ופרינו לנו 'ה הרחיב עתה כי ויאמר
 בית המלו� ממנו את ושכר האדו� אל האיש

רבו  כמצות הפתקא השלי� הבאר ואל, כבראשונה
 מי� נתמלא הבאר ואכ� מזידיטשוב ק"הרה

 בהמותיה� את הסוחרי� ושוב העבירו, כבתחילה
 בבית ומאז יושבי�, לו הרוחה ותהיה, ש� דר� רק
 בו ורואי�, השוכר ההוא של בניו בני ההוא מלו�
  )לצדיק צבי(. גבול� את מסיג ואי� ברכה

  תורהתורהברי ברי דד

  'א' מעמהמש� 

        

 בדברי כדאיתא ר"אדה בחטא
 דלא, ))))הההה""""רררר    הכוונותהכוונותהכוונותהכוונות    שערשערשערשער(((( ל"האריז
 ולא הדעת מע� שאכל רק מצינו
        .הריח

        
    כריחכריחכריחכריח    בניבניבניבני    ריחריחריחריח    ראהראהראהראה אמר    ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�
 את בו שיש, ''''הההה    ברכוברכוברכוברכו    אשראשראשראשר    שדהשדהשדהשדה
 .מקד� עד� בג� אשר הריח אותו

 חוש לו שיש שמי נמצא    ומזהומזהומזהומזה
        . המשיח מהיכל הוא הריח

        
 אצל�, זו ריח לה� יש    צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�

' בגמ ואיתא, הריח נפג� לא
 דיעקב שופריה .).).).)נחנחנחנח    בתראבתראבתראבתרא    בבאבבאבבאבבא((((

, קדמאה דאד� שופריה מעי�
 נתפג� לא הריח בחינת והרי

' ע בחי"וע. ולא נחית לדו� מצד היתר במקו� פסידא. ש"עיי', וכו
ח "רלהג דר  אמונהוב, )ה לסו% אשתמיט"ד. גיטי� יד(� "מהריעב

כתב  )י"ה ה"פ ש"מעביאור ההלכה הלכות ( א"קנייבסקי שליט
ת אינו אלא כשמרמה בממו� אבל שקר "דאיסור שקר מה

, בעלמא אי� בו איסור אלא מדברי קבלה ובמקו� הצור� התירו
  .ע א� עני� הברכות של יצחק הוי כממו� לגבי זה"ויל. ש"עיי
א לאסור "לענינינו בברכות של יצחק ג� א� נאמר כהרשבא  

א� במקו� סכנה ופיקוח נפש ודאי , דיבור שקר במקו� פסידא
, א שמותר לשקר כדי להציל עצמו מסכנה"ל להרשב"שס

ובפרשתינו אמר יצחק על רבקה אחותי היא כי ירא לאמר אשתי 
' ועי, וכ� אמר לאבימל� כי יראתי פ� אמות עליה, פ� יהרגוני

תר לומר דבר הרי שבמקו� סכנה מו, כ בזה"ת מש"עה ס"חתב
וכא� היה עני� של סכנה גדולה ועצומה ליעקב ולזרעו עד , שקר
כי אילו היה עשו לוקח הברכות לא היה יעקב וזרעו יכולי� , עול�

ואברככה  ),ז ,כז(� "רמבש ה"כמ' דילי' לעמוד מפני עשו וחילי
, רק במקו� הזה', דלא נזכר בכל הפרשה לפני , לפני מותי' דלפני 

וא� יתבר� , תהיה ברוח הקדש' דמו הברכה לפני כי אמרה לו א
, ואי� ל� עמידה לפניו, בה עשו אחי� תתקיי� בו בזרעו לעול�

ולכ� במקו� סכנה גדולה כזו ודאי שהיה מותר לו ליעקב . כ"ע
וכלשו� . לומר אנכי עשו בכר� כי ע� עקש תתפל וזהו דר� האמת

, ל"וז )א"אות ל שופטי� תורה אור(ה על דיבור של יעקב "השל
  ."ובעני� זה השקר הוא טוב כמו האמת"

שבאמת היתה טובה גדולה לעשו במה , להוסי! בדר� צחותויש 
, כי א� היה עשו נוטל הברכות, שיעקב נטל הברכות תחילה

היה יצחק מבר� , כ היה יעקב מבקש ברכני נא ג� אני אבי"ואח
את יעקב בברכות שביר� את עשו שכתוב בה והיה כאשר תריד 

שכאשר יעבור עשו על התורה אז ופרקת , ),מ, כז(פרקת עולו ו
כי כל הברכות ה� על תנאי , ויתבטלו כל הברכות שקיבל, עולו

ועשו הלא היה פורק , ח ש�"בשפ' שישמרו התורה והמצוות עי
כ היה מתבטל מיד כל הברכות "וא, עול תורה תיכ! ומיד

לעשו לא ולא היה , שנתבר� והכל היה נופל בחלקו בשל יעקב
  , ב"ז ולא עוה"עוה

כ זכה עשו "י שיעקב לקח הברכות תחילה עי"מזה  שעהיוצא 
ל "כ היה יעקב מזכה לעשו שלא בפניו כדקיי"א, בברכות השניות

וזכיה מטע�  )ב"ד ה"� זכיה ומתנה פ"רמב(זכי� לאד� שלא בפניו 
כ היה יעקב כשלוחו "וא )ה מטבילי�"ד. כתובות יא' תוס' עי(שליחות 

ולכ� יפה אמר אנכי , עשו לטובתו ושליחו של אד� כמותושל 
 )ג"תולדות תשע(. עשו בכר� כיו� שהוא שלוחו

  אמתאמתורת ורת תת

  על הפרשהניני� פ

        
  )כג, כה( ורב יעבד צעיר

   :אופני�' גלפרש ביש 
   .יעבוד צעירה מקטי� אותו וזה "אד� גאה ר� לבבו הקב ורב. א
   .תקטי� את עצמ� צעיריעבוד א� רצונ� להיות גדול  ורב. ב
. על האד� לעבוד הרבה עד שיוכל להיות קט� ורב יעבוד צעיר. ג

  .)בישישי� חכמה, ק מרוזי�"הרה(
  

  )ה, כו(' אשר שמע אברה� בקולי וישמור משמרתי וגועקב 
 �ב� נח ' ה שבת הלא אי"יפות הקשה אי� שמר אברה� עבפני

  . ששבת חייב מיתה
ה לבש ציצית ויצא לרשות הרבי� "עשאברה� אבינו  לומרואפשר 

, אז לא עבר על הוצאה בשבת, נ א� לא היה בגדר ב� נח"בשבת וממ
י די� לב� נח הרי שוב למדנו א� הציצית "ולהיפו� א� כ� נחשב עפ

 ,וא� יוצא בה� לרשות הרבי� חייב חטאת ולכ� נח, פסולי� הוי משא
��"דושי הריחי(. הרי הציצית ה� כמשא יע� שהוא אינו מצווה עליה(  

  
  )מ, כז( כאשר תרידוהיה 

הא אי אפשר לבטל הברכה בתנאי כיו� שברכו ליעקב  קשהלכאורה 
  . בסת�

על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש טע� לקיחת הבכורה  לתר�יש ו

משו� דראוב� הוא הבכור במעשה ויוס! , ה ליוס!תנימראוב� ונת

ועל ידי חטא יוכל ליקח מבכור במעשה ולית� , בכור למחשבה
שיבר� ליעקב במעשה ובמחשבה ' ולכ� סיבב ה, במחשבהלבכור 

דכשיחטאו ישראל להיות באפשר ליטול , יחשוב שהוא עשו

אבל א� יעקב היה נתבר� במעשה ובמחשבה אז אפילו , מיעקב
  )פרדס יוס% בש� זקינו הנחלת יעקב(, כשיחטאו לא נשתנו הברכות

*  
ט "קכסימ� [ל "זק אדעסא "כנסת חכמי ישראל מהגאבדובקוב& 
מדוע ברכת עשו נתקיימה מלא חפניו הביא שנשאל ] אות א

�  . וברכת יעקב לא נתקיימה א! רבע הקומ
כי כל הברכות כול� הוא השפע היורד מלמעלה למטה והשיב 

�ומי� בעצ� אי� לה� שו� , כדוגמת המי� היורדי� מגבוה לנמו
�א� גו� , א� מראה המי� נראה כפי כלי המחזיק את המי�, גו

  , וא� ירוק נראי� המי� ירוקי�, אדו� נראי� המי� אדומי� הכלי
  

כ� הברכות שיצאו מפי יצחק א! כי הברכה אחת היא ליעקב כמו 
אמנ� המתברכי� אשר היו הכלי� לקבל שפע הברכה , כמו לעשו

כי עשו בשעה ששמע הברכות קיבל אות� , מלמעלה אינ� שוי�
� כונה כפשוט� שיתבר� במשמני האר� ובטל השמי� בלי שו

ר "ב[אבל יעקב היה כונתו כמאמר המדרש , אחרת ונתקיימו בו
על כ� , מטל השמי� זה מקרא ומשמני האר� זה משנה] ג, ו"ס

וכעי� זה בברכת בלע� שנתהפכו , נתקיימו בידו כפי כונתו

חו� מה שברכ� בבתי כנסיות ובתי מדרשות כל , לקללות
לא ' מי� וכו כארזי� עלי] ו, ד"בלק כ[הברכות ששמעו מבלע� 
 תכגנו, רק כנחלי� נטיו על טהרת עונות, היו נוחי� לה� כפשוט�

כארזי� עלי מי� ה� הגדולי� , עלי נהר אלו מלמדי תינוקות

�ה� בעלי ' כאהלי� נטע ה, שמשפילי� ללמוד תורה במקו� נמו
   )פרדס יוס%(. ריח כמו מרדכי שהיה ראש לבשמי�
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   א"ק זיע"מר� רבינו הבעשטה' תל ה ווערחובקער'מריש רבי ק"הרה
 )ו"תקל( כסלו 'ב דהילולא יומא
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  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

ליקוטים מפי ספרים וסופרים בשילוב אמרות טהורות מפיו 
  ].כ"דוע כעל תולדותיו אין י[ –

 

רבי  שחמיו, הכהן חתנו של רבינו פולק רבי הרבסיפר 
 ומרן הבעל ,לו היו בנות ורק זכר בן לו היה לא שמעריל
מיוחד  בית לו היה ולא, אצלו מתאכסן היה שם טוב
מרן  והתאכסן ,שם לבדו מרן הבעל בו שיתאכסן בשבילו

 בבית שמעריל רבי עם ביחד א"זיע' טוב הק הבעל שם
 שיהיה בכדי, לשכנו משם והנשים סרו, הלז רילשמע רבי
 של וכבודו צניעות מחמת פנוי מהנשים שמעריל רבי בית

 היו הסעודה ובעת, שם והיו מבשלות, טוב שם מרן הבעל
 שם הבעל עבור מרן, שמעריל רבי לבית(לכאן  האוכל מביאות

  .)ואנשיו טוב
 שם טוב מרן הבעל של נסיעתו קודם אחד יום אחת פעם
 לו שיתפלל עבורו שיהיה לבקשו שמעריל רבי רצה, משם

 יכול ולא היה מזה אליו לדבר ידו על והסתובב, זכר בן
 הסתובב גם כן הנסיעה ולמחר קודם ,הבושה מפני לדבר

  . כי בוש ממנו יכול ולא, אליו לדבר ידו על
! אחר אשתך שלח: טוב שם מרן הבעל לו  אמר פתאום
 מטהו בידו ואמר טוב םש מרן הבעל ולקח. ובאה שתבוא

 היה וכן, זכר בן השנה שתלדי תיראי: טוב שם הבעל לה
 דין בית אב דוד שהיה רבי ושמו, זכר בן השנה בזו שילדה
  .טשיטשילניק קדושה בקהילה
 בת היה לו כשנולד אפילו היה שמעריל רבי של ומנהגו
 לו פדיון ונתן ,קמיע ממנו ולוקח טוב שם למרן הבעל נוסע
 לו והיה, ל סוחר"הנ בעת היה הוא כי, יותר או יםאדומ שני
 נסע ל"הנ זכר לו בן וכשנולד. זהובים אלפים שלשת ערך

  . מאז קמיע כמנהגו ממנו ליקח טוב שם למרן הבעל
: לו אמר ?זכר אשתך ילדה: טוב שם הבעל לו מרן אמר

, מעות לך עוד יהיה שלא תדע: טוב שם הבעל לו אמר! כן
 ובררתי, בן זכר או מעות או השמיםמ ברירה לך נתנו כי
  .בן זכר לך טוב שיהיה היותר דבר בשבילך אני
 כל עד שהפסיד בה הפסיד שקנה הסחורה כל, היה וכן

 קדושה משרים בקהילה למגיד כ"אח ונתקבל. מעותיו
 אצל שכיח היה כי –אותו  הכרתי כאשר ואני. ויערחאווקע

 בעת היה – בעל התולדות נעמרוב קודש דקהילת הרב
 שם הבעל שבחי(. קודש סאוראן דקהילת צדק מורה ההיא
  )טוב

*  
' המנוח מוה לינץ ק"ק דפה המפורסם הרב מפי שמעתי

 מגיד החסיד המפורסם הרב בשם שאמר, ה"זצלה' גדלי
 דעתי וכפי[ ה"שמערל זצלה' מה, ווארחיווק ק"דק משרים

 רק, ל"זצוק ט"מפי מרן הבעש כאלו דברים שיצאו ודאי
, צדקנו משיח ביאת שקודם ,]משמו בפירוש עתישמ שלא

, והמפורסמים הגלוים ונסים האותות והמופתים כל יסתלקו
 מחיה ואין', ית לעבודת האדם לב הממשיכים ומתלהבים

  )הקדמה, ט"הבעש שבחי(. באמונה שיאחז רק מי נפש
* 

 נהנה שהיה ווערחיווקער שמעריל 'ק ר"על הרהמסופר 
 אותם: "ואמר, אצלו באין אורחין כשהיו ושמח מאד

 ,כלום זה על לזה אין כי, לזה זה אוהבים האורחים בודאי
מה  וביאר, "גדול דבר הוא לזה זה אוהבים אדם וכשבני
הם  אבנים פירוש' וכו אבנים' ב יצירה בספר שכתוב
 בני 'וכשב, מהתורה אות בו יש מישראל אחד וכל, אותיות

 צרופי' נעשים בו האותיות מתחברין לזה זה אוהבים אדם
 ד"כ כנודע בענין, כולם עם מצטרף אות כי כל, אותיות
שלם  כשמנין ]שכן וכל אלקים צירופי כ"וק[', אד צרופי

  )עה אות רד' עמ, אמרי פנחס(. מאד מאד גדול הוא ז"זא אוהבין
*  

 ואכלו בנים לו שהיו למלך משל :לאנשיו אמר רבינופעם 
 א מעדניםמל המלך ואף ששולחן שולחנו על תמיד

 בהם הבנים הרגל מרוב מקום מכל ,מאד טובים וממתקים
  :עצה המלך להם ואמר, מזה תענוג כלל להם היה לא
 המלך מסעודת הנשארין מפירורין שקים ומלאו לכם קחו

מכל  יותר גדול תענוג מהפירורין לכם' יהי והצניעו ולפעמים
אצלם  והיו במלחמה שהיו' הי וכן, עכשיו של סעודות

 דברים קטנים עמכם קחו נמשלוה, מאד ורין חביביםהפיר
, ולאו דווקא תורה מעשה או משל איזה כגון, שומעים שאם

. 'וכו גדולה לכם לתועלת יהיה לפעמים קטנים הדברים כי
  )יז אות רלג' עמ, פנחס אמרי(

*  
 על נגזר שלישית סעודה אמר רבינו שבעת אחת פעם

 סעודה כן נקראשל אמר עוד. כל השבוע יתנהג איך האדם
 ואמר .עצמו בעיני ושפל קטן להיות שצריך ,אנפין דזעיר
 דשייך ונראה, השנה שהוא בראש דרך על, תליא בהא דהא

 להתפלל האדם יכול סעודה שלישית ובשעת', הא לטעם
   ,השפלות בענין

 השנה ראש לפני דשבת שלישית בסעודה יש לבקש ולכך[
 בראש לותהכנעה ושפ לו להיות יתברך שיזכהו השם

  .)נא אות קיד' עמ, פנחס אמרי( ].השנה
*  

אחר  שאמר מווערחיווקער שמעריל' ר אומרים בשםעוד 
 ואחר שבת ,בטלים דברים לדבר מיד סכנה ,טובה תפלה

 נופל ש כי"במוצ מיד] ל"כנ לדבר[ שטראשנע סכנה טוב
 מה זה, סכנה ביותר הוא כ"ע, נמוך למקום גבוה ממקום
 שלא מאד ממנו שהזהיר שמעתי םוג[, כעת זוכר שאני
  .)קלח אות ריא 'עמ, פנחס אמרי( ].ק"במוצש ליסע

*  
 ג"פ( אלא השלום לישראל ברכה מחזיק כלי ה"הקב מצא לא
 למשל, ע"שמעריל ווערחיווקער זי ק רבי"הרה בשם. )ב"מי

 אחד' יהי שלא הכלי שוין דפנות שיהיו צריך יין שמחזיק כלי
 גבוה אחד כשדופן כ"משא ,כהבר מחזיק ואז ,מחבירו גבוה

 מהשני אז גבוה אחד אין כך כשישראל, היין כל יצא מחבירו
 בשבת כי, בשבת רק התורה ניתנה לא לכך ,ברכה מחזיק

לכך , התורה ולקבל, לאחדות לבא ויכולין, רשות היחיד הוא
 זה לאחדות שמסתבכין שרומזין(. בשבת" לאקשען" אוכלין

  .)נד ותא כט דף, לישרים פאר(. )בזה
*  

ק מווערחיבקע מעשה פלאי על רבו מרן "הרהסיפר 
 ,מפורסם גביר אחד איש שהיה וואלחייא במדינת: ט"הבעש

 יכלה להרים אותם שלא, ידיה בשתי אשתו חלתה ופתאום
 כלום ולא הועילו הרופאים כל אצל עמה והלך. אופן בשום

 ולא )מכשפים(שאל בקדריים  וגם, מרפואתה ונתייאשו
 מעיר עמה דעתו לנסוע והסכימה. למכתה וכהאר עלתה
 או שם בעל על ידי למכתה תעלה ארוכה אולי לעיר

  .רופאים
 ויסע, ט מרחוק"הבעש שמע מרן את וישמע בנסיעתו ויהי

 ל"הנ ובבואם לקהילה קדושה. מעזיבוז קדושה לקהילה
 בקהילה אשתו עליו שתשב וצוה, 'ט הק"למרן הבעש הלכו

 הזמן משך ובתוך. ימים רבים שם ותשב, ל"הנ קדושה
 'ט הק"למרן הבעש כמה פעמים באו במעזיבוז שישבו
  .עוד לישב וצוה להם ,רפואה ממנו לדרוש

 ט להכין"מרן הבעש צוה אחת פעם הימים ברבות ויהי
 שיסע עם אשתו ל"הנ להאיש וצוה, הסוסים עם העגלה
 באו ויהי בנסיעתם, מיוחדת בעגלה אחריהם כן גם החולה

 ויהי. ט"מאנשי מרן הבעש אחד דר היה ושם כפר לאיזה
 לו יתן אם המוכסן את ט"מרן הבעש שאל לשם בבואם
 זו על המוכסן בעיני מאד ויפלא .אצלו להתאכסן אכסניא
 מרן שיתאכסן רבה זכיה לו באמת היתה כי, השאלה

   ,אצלו
 כאשר כי גדול דבר ממנו לבקש שרוצה לו מרן והשיב

שלא  והדלתות והשערים חלונותה יסגרו אז יתאכסן אצלו
, שר גדול איזה אפילו, שיהיה מי יהיה, אדם לשום לפתוח
 הרב הבעל כי להשיב אזי מאוד עצמו את שידחק ובאם
. יתאכסן אצלו לזה יסכים ואם, כאן נמצא טוב שם

 בקרעטשמע אצלו והתאכסנו .כן לעשות המוכסן והבטיח
 וסגרו, נוכדברי רבי עשו ומיד ותיכף ,טוב שם מרן הבעל
 לסעודת עצמם את והכינו, והדלתות והחלונות השערים

 ואחרי, והאנשים טוב שם שם מרן הבעל ואכלו הערב
, ישן שלא טוב שם הבעל מלבד מרן ,כולם הסעודה ישנו

 החולנית והאשה, ספר באיזה השולחן ולמד אצל שישב
 שגם טוב שם הבעל לה מרן ציוה כי, בירכתי הבית ישבה

 תיכף למעלה ידיה להגביה לה שיאמרוכ ,תישן לא
  .כן תעשה
 ההוא השר מהקרעטשמע של אחיו בא היום באותו והנה

 את איש לא ראו אשר טוב שם הבעל בו מרן שנמצא
 השר ונפגשו ביחד, שנה עשרה משתים יותר זה אחיו
 ותהי השמחה ,השר של במבצרו ההוא בכפר ואחיו
  . ונשתכרו ושתו ואכלו ביניהם גדולה
איך  אל אחיו עצמו את לפאר השר התחיל הדברים ובתוך
 ,מאד עד ומהודרת טובה קרעטשמע בנה הידוע במקום
 שיתנו לו האורח ממנו אחיו וביקש. מאד עד אותה ויהלל
 ובהיות, ומובחר טוב סוס לו ונתנו, לשם שיסע אחד סוס

 של השר אחיו נסע מהמבצר קרוב היה שהמקום
 כשנסע מיד התחיל ותיכף. אחד בבגד רק להקרעטשמע

 ונתעכב ".מיטעלניצע" הנקרא עם שלג סערה רוח
 השר ואחיו ,שבא להקרעטשמע עד שעות כמה בנסיעתו

 לא בקרעטשמע לכן האלו בשעות יושב חשב שהוא
הדלת שיפתחו  על השר של אחיו ודפק, אחיו את חיפש

 נמצא מפני שכאן לו לפתוח אפשר שאי לו והשיבו. לו
. לשום אחד שיפתחו רוצה ינווא, טוב שם מרן הבעל

 לו היות לפתוח גדולים בתחנונים פעמים כמה וביקש
שבפעם אחרונה רמז  עד ל"כנ לו והשיבו, מאד שנתקרר

  .לו שיפתחו טוב שם הבעל מרן
 עד שנתחמם ואנה אנה הלך לבית השר נכנס וכאשר

  . מעט
 ,טוב שם זה מרן הבעל הוא מי: שאל לאיתנו שב וכאשר
 והלך, הכעס אש לבעור בו החלה ומיד ,רןמ את לו והראו

  :עוד ושאל בפעם כפעם עוד
 לי פתחו לא בגללו אשר טוב שם הבעל ואיזהו הוא זה מי 

, הקרירות למות מגודל ממש אפשר שהיה עד את הדלת
השלישית  שבפעם עד ,טוב שם הבעל הרב את לו והראו
שלף  מרן את לו וכשהראו ,לגמרי הכעס אש בו בערה
 צעק מרן מיד. להרגו על מרן ידו את והניף רהמתע חרבו

  :החולנית להאשה
: חלופין נעשה ומיד, עשתה וכן! ידיך שתי את הגביהי 

 היה והשר לא, לבריאותם כבראשונה ידיה חזרו להאשה
, להרב מאד השר והתחנן .ידו ותיבש ידו להשיב יכול

 להועיל אוכל לא שם טוב הבעל לו מרן ואמר שירפאהו
. עוד לשנות אפשר החלופין ואי נעשו כבר יכ כלום לך
  )טוב שם הבעל שבחי(
 

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 



 

 

 

 ד

 ד

        ))))וווו((((    בשערי ימי המעשה
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  נאר מיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדיג

  

  

   077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  :והצער כשאין יורדין בירידת גשמיםהשמחה 
 

  :אליעזר' דרפרקי 
עולין מן התהומות ומשקין את כל פני סילונות 
ואד יעלה מן  )'בראשית ב(שנאמר , האדמה

העבים , הארץ והשקה את כל פני האדמה
ותהום , משמיעין את קול צנורותיהם לתהומות

, קורא אל תהום להעלות מים וליתן לעבים
תהום אל תהום קורא  )ב"תהלים מ(שנאמר 

והעבים שואבין מים מן , לקול צנוריך
מעלה נשיאים  )ה"שם קל(שנאמר , התהומות

ה "ובמקום שיפקוד להם הקב, מקצה הארץ
מיד הארץ , להעלות ולהמטיר שם מגשימים

ה "אבל כשירצה הקב ,'וכו מתעברת וצמחה
, יותלברך צמחה של ארץ וליתן צידן של בר

פותח אוצרות הטוב שבשמים וממטיר על 
שהן מים זכרים ומיד הארץ מתעברת , הארץ

וצמחה , ככלה שהיא מתעברת מבעלה הראשון
' יפתח ה )ח"דברים כ(שנאמר , זרע של ברכה

  )פרק ה(... לך את אוצרו הטוב את השמים
  

  :פסיקתא
מי הוא שתפילתו עולה , עלה שמים וירדמי 

זה שמחלק , לשמים ומורידה גשמים
  .)פרשה ה(... מעשרותיו בחפניו

  
  :עקיבא' דראותיות 
אחר אלו טל ומטר וגשמי רצון ברכה דבר 

ה משמי מרום בעולם בכל "ונדבה שנתן הקב
שנאמר ונתתי מטר ארצכם בעתו , שנה ושנה

שאלמלא אין גשמים יורדים לעולם , )א"דברים י(
ישעיה (שנאמר , אין כל בריה יכולה להתקיים

  .פו שמים ממעל ושחקים יזלו צדקיהרע )ה"מ
 

  :שמעוניילקוט 
רבי הושעיא קשה היא ירידת גשמים אמר 

מה , שהיא שקולה כנגד כל מעשה בראשית
וכתיב , טעם דכתיב עושה גדולות עד אין חקר

  ... בתריה הנותן מטר על פני ארץ
רבי אלעזר אמר רבי חנינא בא וראה שלא אמר 

ל על שראו בני קרח כח "אליעזר זצ' טוביה בראמר 
, הגשמים שהם טובים לישראל בקשו עליהן רחמים

תהלים (ארצך שבת שבות יעקב ' שנאמר רצית ה
, ואומר אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, )ג"פ

ללמדך  )שם(יתן הטוב וארצנו תתן יבולה ' גם ה
שגדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות שהקישום 

  . אחד בני קרח במזמור
 )ט"שם קי(שנאמר , אמת מארץ תצמח זו תורה

וצדק משמים , צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת
 )ה"ישעיה מ(נשקף אלו הגשמים כענין שנאמר 

הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ 
  . בראתיו' ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד אני ה

שבזמן שישראל , יתן הטוב אלו הגשמים' הגם 
כי  )'משלי ד(שנאמר , ורה שנקראת טובעוסקין בת

יתן ' גם ה, לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו
ה שולח להם "הם העוסקים בטוב גם הקב, הטוב

  . הטוב מדה כנגד מדה
 

 )ח"דברים כ(שנאמר , ומנין שהגשמים נקראו טוב
לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ' יפתח ה

  )כי תבא(. ..ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך
יש , לך את אוצרו הטוב את השמים' היפתח 

ירמיה (שנאמר , אוצרות שלג ואוצרות ברד לרשעים
אבל לישראל אינו מוריד ', כלי זעמו וגו' פתח ה )'ב

קובה , וכדאיתא בתענית, גשמים אלא מאוצר הטוב
ומשם גשמים יורדים , אחת יש בשמים ופלג שמו

פלג מלא  )ה"תהלים ס(שנאמר , תחלה לארץ ישראל
איוב (שנאמר , ומתמציתה שותות כל הארצות, מים

הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני  )'ה
  )שם(. חוצות

  
  :ראובניילקוט 
ת לא היה הארץ צריך והיו ישראל שומרים המצואם 

אלא השגחת אלקות היה משפעת על הארץ , המטר
אבל בעונות ישראל , מעט גשמים היה מספיק

והגשמים הם , הדין מצד הגבורההמטר בא מצד 
לכן היה השלחן בצפון שיתגבר בו , להגבורה חשובה

הברכה בלחם שהוא עיקר כל המזונות וממשלתה 
  )תרומה(. לבנה

 

מדת בשר ודם שופת , ר ודםה מדת בש"כמדת הקב
ה נותן מים "והקב, קדרה ואחר כך נותן מים לתוכה

דכתיב לקול תתו המון , בקדרה ואחר כך שופת אותה
  .ואחר כך מעלה נשיאים, ם בשמיםמי
  

שנאמר וארו עם , יוחנן אמר אין עננין אלא מלמעלןרבי 
, וריש לקיש אמר אין עננים אלא מלמטן, ענני שמיא

  )רפז, ירמיה פרק י(... שיאים מקצה הארץשנאמר מעלה נ
 

אחר זה שאמר הכתוב אהיה כטל לישראל יפרח דבר 
כשם שטל זה אין , פסוק זה על העתיד נאמר, כשושנה

כך צדיקים לעתיד לבא ניזונין מזיו , מזיק לכל בריה
. שנאמר שובע שמחות את פניך, השכינה ואינן נזוקין

  )תשמח, תהלים מה(
אילו לא בא אליהוא אלא לפרש לנו מעשה רבי חנין ואמר 

דאמר רבי יוחנן כל אורה שנאמר , ירידת גשמים דיו
  )איוב פרק ל תתקיח(. באליהוא אינו אלא בירידת גשמים

  
ה נגלה על "בכל יום הקב, אחר דודי ירד לגנודבר 

הצדיקים בגן עדן ונמלך בהם אם הוא זמן טל מוריד טל 
שיר (. שמים לעולםואם הוא זמן גשם מוריד ג, לעולם

  )תתקצא, השירים פרק ו
  

  :הגדולמדרש 
חנינה ' אמר ר. שאין מהן הנאה -את מטר ארצך ' היתן 

בזמן שהגשמים נעצרין לא הבריות בלבד מצטערין אלא 
שנאמר בשמים ועצר את , אף השמים והארץ מצטערין

בעד ' כי עצר עצר ה )'בראשית כ(וכתיב באשה , השמים
אמורה באשה אינה אלא לשון מה עצירה ה, כל רחם

אמר . אף עצירה האמורה כאן אינה אלא לשון צער, צער
יוחנן אין הגשמים נמנעין אלא בשביל בני אדם שפסקו ' ר

שנאמר נשיאים ורוח וגשם אין , מעצמן צדקה ואינן נותנין
... מפני איש מתהלל במתת שקר, מפני מה, )ה"משלי כ(

ם נמנעין אלא בעת תנחום בר נחילאי אין הגשמי' אמר ר
שנאמר ציה גם חום יגזלו מימי , שיתחייב הדור כולו כלייה

וכן הוא אומר אם ישוך ... )ד"איוב כ(שלג שאול חטאו 
אם ראית דור שהשמים בו  )'קהלת י(הנחש בלי לחש 

שאין מי , בלי לחש, משותכין כנחשת מלהוריד טל ומטר
  )דברים כח כד(. יתפלל
  :טובלקח 

  ברכות מרובות

מופלא , עלות רמותמופלג במ, אוצר כלי חמדה, היקר לידידי
, משנתו קב ונקי, ס"צנמ, חשיכה כאורה' בהתמדתו בתורת ה

  א בסבר פנים יפות"האי צנתר דדהבא ומקבל כ
  ו"הי ניסים אזנהח "הבה

  מ"ג בשטו"לרגל שמחתו באירוסיו עב
עד ברוב נחת ר שיזכה לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי "יה

 ג. י.ידידך מהמאחל  .ואושר

 

  ט חמה ולבבית"ברכת מז
 ,הסייע לכל אשר בש� ישראל יכונעוזר ומ, מיוחדלמעלת כבוד חבירי ההנני לבר  

  וחביב עליו מאוד א"ק מר� רבינו שליט"דבוק ומקושר בלב ונפש לכ
  ו"היווערצברגער  .מ קלמ�ה "ה
  .בשמחה לבנות בני� עדי עד ור שתזכ"יה. צ"בשעטומ ג"לרגל שמחת נישואי  עב

 י"א – למה עמארש –מבר  ידיד   

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  .ה "בצנת ז"תשסכסלו ' נפטרה ב  פולקפולקפולקפולק ל"ז דובדובדובדובבת רבי  זיוה זעלדאזיוה זעלדאזיוה זעלדאזיוה זעלדא האשה החשובה מרת

===  

  פתוח כאול� לכל דבר שבקדושה ב�יל י�י� והנעליה ידידינו היקרי בנ"הונצח ע
 ו"הי אליעזר פולקאליעזר פולקאליעזר פולקאליעזר פולק 'ח ר"הרה - ו"הי אליהו פולקאליהו פולקאליהו פולקאליהו פולק' ח ר"הרה

 

 ברכת מזל טוב נאמנה
, לכבוד האי גברא רבא ויקירא, בשיר ושבחה נברך בזאת השורה

 ,ב בתורה ובחסידות"חו, שמו משבחים ומפארים, אוצר כלי חמדה

 אשדוד -א"שליטאברהם מקובצקי רבי  ג"ה הרה"ה
 ל"א הכהן רוזנפלד זצ"ר מוהרשצ"ק אדמו"חתן כ

 א"מ מלעלוב זיע"מר מוהר"ק מרן אדמו"ונכד כ
 ה גדולה טשערנובילמראשי ישיב

 צ"ג בשעטומ"עב' לרגל שמחת נישואי הבת החשובה תחי
ויזכה , א שישמע תמיד ששון ושמחה בביתו"יהי רצון מלפני ה

 .מתוך רוב נחת ששון ושמחה, ת שמיםתורה וירא להמשיך להרביץ
= == 

א "שליט אברהם מקובצקיג רבי "י ידידינו הרה"גליון זה נודב ע
 לרגל השמחה

 .בזכות זיכוי הרבים יזכה לרב טוב ושובע שמחות תמיד

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
איש חמודות , היקר והנעלה לכבוד מעלת הרבני הנכבדהננו לבר� 

, היקר שבערכי�, חסידות אצלו צמודותש ו"תורה יר, ברב תבונות
  ורוד" צדקה וחסד, חזיק ברכהכלי מ

 –ו "הי יהושע אהר� אפרי� הכה� סאנדעריהושע אהר� אפרי� הכה� סאנדעריהושע אהר� אפרי� הכה� סאנדעריהושע אהר� אפרי� הכה� סאנדער 'ח ר"הרה
  נדהק - אנטריאולמ

        ש "ג בתויי הב� המופלנישואחת לרגל שמ
  צ"בשעטומ הכלה החשובה ג"עב ו"הי יעקביעקביעקביעקב' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הבההבההבההבה

נות בית נאמ� ויזכו לב, ח"ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה
מתו� שובע שמחות  ,בישראל לתפארת המשפחות החשובות

  .ס"וכט
===  

  א "שליט רבי יהושע אפרי� הכה� סאנדערדב לזכות גליו� זה נו
  .לרגל השמחה

 .בזכות זיכוי הרבים יזכה לרב טוב ושובע שמחות תמיד

 

  לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

  ברלינגרברלינגרברלינגרברלינגר ל"זאהר� אהר� אהר� אהר� ב� הרב  נפתלינפתלינפתלינפתליהרב 
  .ה "בצנת ב"כסלו תשס' בע "נלב

===  

  ח "י בנו ידידינו החשוב והנעלה רוצו"הונצח ע
  .א"שליט יצחק ברלינגריצחק ברלינגריצחק ברלינגריצחק ברלינגרהרב 

  

  ט"צ במז"מחתא הננו לברכו לרגל שמחת הכנס נכדו לעול התומבחדא 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  אביגדוראביגדוראביגדוראביגדורבת  הרב  ה"ע פייגי מלכהפייגי מלכהפייגי מלכהפייגי מלכהמרת  האשה החשובה

        ה"כסלו תשס' נפטרה ד    רבינובי!רבינובי!רבינובי!רבינובי!
  .ה . ב . צ . נ . ת 

  ,ת"ק מגאו"בנש, י ידידינו הנכבד והנעלה"הונצח ע
  ב"ארהלייקווד  – א"שליט ברו� פנחס רבינובי!ברו� פנחס רבינובי!ברו� פנחס רבינובי!ברו� פנחס רבינובי!' ח ר"הרה

  ב"ארה - לייקווד

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ש ומידות "מלא וגדוש בתוי, ש היקרי�"אנח מחשובי "להבה

   א"קושר למר� רבינו שליטמ , טובות
  ב"ארה – לריאמאנט –ו "הי עקב הכה� סאנדערעקב הכה� סאנדערעקב הכה� סאנדערעקב הכה� סאנדעריייי    החת�

  צ"בשעטומ ג"נישואיו עבלרגל שמחת 
  .ק"ד הסלולה מרבוה"יזכה לבנות בית נאמ� בישראל עש ר"יה

===  

  .ו יעקב סאנדער לרגל שמחתו"זה נודב לזכות החת� היגליו� 
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  א"כסלו תשנ' ע ב"נלב ל"ז יוס"יוס"יוס"יוס"' ב� רירחמיאל ירחמיאל ירחמיאל ירחמיאל רבי 

  .ה "בצנת
  'י המשפחה שיחי"הונצח ע

 


