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  .עני� ומה טע� ששלח לאמר לו זאת

ג "אבל תרי, עשו הרשע ע� כל רשעתו' ע שאפי"זי ל"מהרבומובא 

, ה"מצוות נתנו בו מורא שעל ידי זה היה ירא להזיק ליעקב אבינו ע

ה "זיכה אותנו הקב אשר, ג מצוות"דנראה מזה כוח� של התרי

  .והירבה עלינו תורה ומצוות

 
ג מצוות "ותרי"דפירש שאמר יעקב לעשו  שפתי חכמיבועיי

ועל חרב� "לומר לו שכל הכוח של עשו שנתבר� , "שמרתי

והיה כאשר תריד ופרקת "ו "הוא רק בא� שיתקיי� ח, "תחיה

ג מצוות אי� לי מה לפחד "אבל כעת ששמרתי את כל התרי, "עולו

  .כ"ע. �ממ

ג "ע� לב� גרתי ותרי"עוד בזה דשלח לו יעקב להודיעו והנראה 

בא לומר לו לעשו שג� לב� הארמי שרצה להזיק ,  "מצוות שמרתי

ג "ע� כל זאת שמרתי את כל התרי, אותי ברוחניות ובגשמיות

וא� לב� שביקש לעקור את הכל לא הצליח בשו� דבר נגד , מצוות

, בחשכות הנוראה ובגלות המרולא עוד אלא דווקא ש� , יעקב

ה -הקי� את ביתו ע� האמהות הקדושות והעמיד את שבטי י

  .הקדושי�

של� בגופו של� בממונו ושל� , "ויבוא יעקב של"ל "חזוכדרשת 

הרי לנו שלא נחסר לו . שלא שכח תלמודו בבית לב�, בתורתו

  .כלו� לא ברוחניות ולא בגשמיות

לא , צליח בשו� תחבולותכ לא י"שלח לומר לעשו שהוא גוזאת 

הגשמיות הוא מסייע לרוחניות ' שאפי, ברוחניות ולא בגשמיות
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ג''כסלו תשע ז"י

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

 

                וישלחוישלחוישלחוישלח    פרשתפרשתפרשתפרשת

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

  )ה, לב( ע לב
 גרתי ואחר עד עתה

ג "עם לבן הרשע גרתי ותריי "וברש

 .'מצוות שמרתי וכו

 נלאו כל חכמי לב להבי� פשר הדברי�וכבר 

ה לעשו שהוא "מה שאמר יעקב אבינו ע

ולאיזהו , ג מצוות אצל לב� הארמי"שמר תרי

 )אבות משנה ג פרק יז( כמובא במשנה

היינו דהאיש , א� אי� קמח אי� תורה

הישראלי צרי� ג� כ� לגשמיות 

ועיי
 ( .שהיא מסייעת לרוחניות

א "ק הרר"בליקוטי שושנה להרה

 ה אשרי  בעול"ע ד"ינסק זי'מליז

  .)הזה

 )ט, לב( והיה המחנה הנשאר לפליטה
התקין עצמו לשלושה דברים י "ברש

   .ק"עכל ,לתפילה ולמלחמהלדורון 
ת בדר� רמז דיעקב "ל בעזהי"יאולי 

ר "ה התקי� עצמו נגד היצה"אבינו ע
בשלושה דברי� שה� כנגד שלושה 

  ,ר להכשיל בני אד�"דרכי היצה
ר הוא האופ� "של היצה ]'א[דר  

להסית את , ר"שלמטרתו נברא היצה
האד� לדבר עבירה בדבר שידוע שהוא 

אות ומכריחו בכל מיני אמתל, עבירה
, ואופני� לעבור בזדו� על מצות בוראו

יב ושונא הרוצה לאבדו ואז פניו כפני או
  .עולמות' מב
  �ו  ההוא שש� מסוו ]'ב[דר על פני

כ ג� בדבר "האויבי� והשונאי� ועי
מצוה תורה ועבודה נוע, את טלפיו 
, המאוסי� ומביא את האד� לידי רפיו�
', ומונע אותו מלהתעלות בעבודת ד

, שו ומכביד עליו העבודהי שמייא"ע
וכמי שרוצה בטובתו ותועלתו מסיתו 

ת "שיזהר מלהתאמ, בעבודת השי
שלא יפול ולא ייחלש כוחו מרוב עמל 

או כל� לדר� שמכניס ', ויגע בעבודת ד
, בו גאות להתפאר בעבודתו ובתורתו
ובדר� זו מראה פניו כפני ידיד ואוהב 
שרוצה בטובתו שלא יכבד עליו עבודת 

  ,וכל עמודושי' ד
הקשה מכול� הוא דרכו  ]'ג[דר  

ברמאות ושקרי� כשבא לאד� 
י שמראה לו שהוא "להסיתו לעבירה ע

מצוה ועל המצוה מראה לו שהיא 
ט "הבעש מר
 וכדאיתא בש�, עבירה

שוחט  .)שבת עה( על הא דאיתא א"זיע
 ,משו� מאי חייב רב אמר משו� צובע

, ש� כתבו אשוחט דעלמא קאי' ובתוס
שהכוונה הוא ' ט הק"הבעש מר� ואמר

הוא  .)ב טז"ב( דאיתא, על היצר הרע
 ,שט� הוא יצר הרע הוא מלא� המות

ר הוא השוחט דעלמא "נמצא שהיצה
, שנוטל נשמת האד� בשעת פטירתו

כדדרש רבי יהודה  .)נב סוכה( ואמרו
ליצר הרע  ה"הקבלעתיד לבא מביאו 

, הרשעי�ושוחטו בפני הצדיקי� ובפני 
למא משו� מאי ז הקשו שוחט דע"וע

הרי זה היתה מטרת , מחייב מיתה
ר להסית את האד� "בריאת היצה
, ולמה מגיע לו עונש, לדבר עבירה

שתפקידו הוא רק , ותירצו משו� צובע
לפתות את האד� שיעבור עבירה 

ואילו היה , שיודע שהוא עבירה
ר עושה וממלא תפקידו "היצה

אלא , ה הורגו"בנאמנות לא היה הקב
ה את תפקידו ובמקו� ר שינ"שהיצה
, א לאד� לפתותו לעבור עבירהושיב

הוא בא אל האד� בצביעות ובשקר 
י "להטעותו למנעו לעשות מצוה ע

וכ� מסיתו , שמראה לו שהיא עבירה
י שמראה לו שהיא מצוה "לעבירה ע

  . ד"עכ, ל"ולכ� חייב מיתה לעת

 ָאַמר ִרּבִי ְיהּוָדה ַמאי ָחָמא( :ק"הזוהל� לשונו הזהב של והא 

ְוִכי ַמה ָעִביד , ְוָאַמר ִע ָלָב
 ּגְַרּתִי ּדְש-ַּדַר ֵליּה ְלֵעש+ָו ַיֲעֹקב

ֶאּלָא ָלָב
 ָהֲאַרּמִי ָקֵליּה . ִמּלָה ָדא )דאמר(ּבִש-ְִליחּוֵתיּה ּדְֵעש+ָו 

ּדְהּוא ֲהָוה ָחָרש- , ה ַבר ָנש- ּדְִיש-ְּתְִזיב ִמּנֵיהּ ָאִזיל ּבְַעְלָמא ְדָלא ֲהָו


, ּוְבעֹור ֲאבֹוי ְדִבְלָע, ַוֲאבֹוי ִדְבעֹור ֲהָוה, ּבֳֶחָרש-ִי
 ְוַרב ּבְקֹוְסִמי

ְוָלָב
 ָחָכ ּבֳֶחָרש-ִי
 , ּבְִלָע ּבֶ
 ּבְעֹור ַהּקֹוֵס )יהושע יג( ּדְִכִתיב

ּוָבָעא . ְוִע ּכָל ּדָא ָלא ָיִכיל ּבְַיֲעֹקב, ְוקֹוְסִמי
 ַיּתִיר ִמּכ0ּלְהוּ 

ֲאַרּמִי  )דברי כו( ,ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב ּבְַכּמָה ַזְייִני
 ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב

  .ק"עכל .)אֹוֵבד ָאִבי

***  
  

נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב ותדבק 

  )ג, לד( הנער

חסר דהיינו הכתיב דינה בת יעקב נכתב בתורה הנערה אצל 

והנראה דהתורה הקדושה מלמדנו דעל א� שפיתה  ,הוא נער

את דינה בת יעקב שהיתה בת מל� ובת קדושי� האבות 

ה בענווה ובשפלות רוח ולא ע� כל זאת התנהג, הקדושי�

הרי , וזה נרמז בחסר שאפילו שהיתה כולו בשלימות .בגאות

  .כאילו שהיא חסירה ואי� לה במה להתגאות
  

ג מצוות "ה שנזכה לקיי� ולשמור את כל התרי"הקבזור ויע

ונזכה להאורות הגנוזי� מימי , ללכת בדרכיו ולדבקה בו

  .החנוכה הבאי� עלינו לטובה אמ�
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            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

        
        ))))יביביביב, , , , לבלבלבלב((((    הצילני נא מיד אחי מיד עשוהצילני נא מיד אחי מיד עשוהצילני נא מיד אחי מיד עשוהצילני נא מיד אחי מיד עשו

ל מיד אחי שאינו נוהג עמי כאח "זי י י י """"פירשפירשפירשפירש
ל "י ז"וכ� פירש. כ"ע, אלא כעשו הרשע

באנו אל אחי� אל עשו  ))))זזזז, , , , ש�ש�ש�ש�((((    פ"לעיל עה
        . ש"ע

ל "י ז"מ שפירש"לפרש עוד בזה עפיויש ויש ויש ויש 
ויגד יעקב לרחל כי אחי  ))))יביביביב, , , , ש� כטש� כטש� כטש� כט((((    לעיל

ל "ש� וז' ופי, הוא אביה הוא וכי ב� רבקה
ג� אני אחיו , שא� לרמאות הוא בא

ג� אני ב� , וא� אד� כשר הוא, ברמאות
והרי ג� כא� . כ"ע, רבקה אחותו הכשרה

אצל עשו התקי� את עצמו לדורו� תפלה 

בעולמו לדבוק במדת האמת דחותמו של 
ולשנוא את השקר בתכלית , ה אמת"הקב
, מדבר שקר תרחק ))))זזזז, , , , שמות כגשמות כגשמות כגשמות כג((((    נ"כמש
כ אי� נאה לו ליעקב החתו� במדת "וא

, תת� אמת ליעקב ))))ככככ, , , , מיכה זמיכה זמיכה זמיכה ז((((    נ"האמת כמש
ע� ' להשתמש במדת הרמאות ואפי

ל ע� עיקש "וב הנודברי הכת, הרמאי�
        . תתפתל גופא צרי� ביאור

האמת יורה דרכו ודברי� גדולי� שנו אבל אבל אבל אבל 
ק תולדות ק תולדות ק תולדות ק תולדות """"זוהזוהזוהזוה((((    מ דאיתא"והוא עפי, כא�
הצילה נפשי ' ה ))))בבבב, , , , תהלי� קכתהלי� קכתהלי� קכתהלי� קכ((((    פ"עה .).).).)קמגקמגקמגקמג

והיינו דקאמר , ))))חחחח, , , , ש�ש�ש�ש�((((    י"ומלחמה כדפירש
שא� ירצה אתנהג , יעקב מיד אחי מיד עשו

לאו אתנהג  וא�, בחינת דורו�, עמו באחוה
וזו השיטה לימד , מלחמה' עמו כמו עשו בחי

ה ג� למלאכי� אשר שלח� "יעקב אבינו ע
ולכ� כשחזרו אמרו ליעקב באנו אל , אל עשו

פירוש שמסרנו לו דבר זה , אחי� אל עשו
, שידע עשו מראש את אשר לפניו, בפירוש
ע� חסיד תתחסד  ))))כוכוכוכו, , , , תהלי� יחתהלי� יחתהלי� יחתהלי� יח((((    כ"וכמאה

 .ל"וק, וע� עקש תתפתל' וגו
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פסוק זה , משפת שקר מלשו� רמיה
יעקב אמרה כשנכנס אצל אביו 
יצחק לקבל את הברכות במרמה 

ה "ב אעומ� התימה הוא שיעק, ש"ע
מ לומר דברי� שלכאורה "הול� ע

הצילה ' ומבקש ה, אינ� נכוני�
נפשי משפת שקר הלא זה כתרתי 

        . דסתרי מיניה וביה
י המעשה שהיה "יבואר עפוהעני� והעני� והעני� והעני� 
 ק מר� רבי דוד מלעלובק מר� רבי דוד מלעלובק מר� רבי דוד מלעלובק מר� רבי דוד מלעלוב""""הרההרההרההרהאצל 
א ע� החלב� שלא הצליח "זיע

ק לערבב "וציוהו הרה, בפרנסתו
כמה טיפי מי� בתו� החלב ואזי 

ואכ� כ� , רנסתו מהחלביצליח בפ
וביאר בזה , עשה והצליח בדרכו

דבהאי עלמא דשיקרא אי אפשר 
דזה , להלו� ע� האמת בשלימותו

כ "משא, שיי� רק בעול� האמת
בזה העול� השקר א� ינהג ע� 

  ~סיפור מפסוקי הפרשה ~  
  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  הפנים לפניםכמים 
  

 

  )ד, לב( עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהוויר� 
  .י שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו על לבו"אמר רשבי "וברש

 חיי� זלמ� ר"הג ל בש�"זצ זוננפלד ח"הגרי שסיפר מעשה
  :ע"זי שאדיקער נחו� רבי ק"ההאותו מפי  ששמע ל"זצ ריבלי�

 רב גדול אצל תורה למד ישראל לאר� שעלה לפני נחו� ר"הג
� שהיה רוסרשע ומ איש בליעל היה הרב של בעירו. לאר� בחו
 צרות לה� והיה עושה, העיר אנשי כל על ופחד אימה מטיל
  .ומסירות מלשינות ידי על צרורות
רטובי�  ובגדיו כשפניו אחד יהודי, הרב אל נכנס אחתפע� 

 באתי :לרב בכי סיפר ובקול, שבורות ביצי� וחלמוני מחלבוני
 לפני שנכנסתי, ביתי לפרנסת למוכר� ביצי� סל ע� מהכפר
 שלא כשראה ,הביצי� סל על יד ר והניחהמסו בי פגש לעיר
עלי  פקד, הביצי� לביתו את להביא הרמז את להבי� רציתי
, הביצי� עבור שישל� לי כשבקשתי, לביתו לנושא� בתוק!
, ובגדי פני על נשברו ונשפכו והביצי� הסל על במקלו הכה

  .תורה המסור לדי� את להזמי� הרב אל ובאתי
, לדי� תורה תיכ! להזמינו המסור אל שיל" לשמש ציוה הרב

 ירגיזו א� הסכנה הצפויה את ובידעו המסור את בהכירו השמש
 השמש, מיד ללכת ציוה עליו הרב אבל, להשתמט ביקש, אותו
 על להשיב אליו שיבוא שהרב מבקש לו ואמר אל המסור הל"

 וסילקו גער בשמש המסור, למישהו עליו שיש ממו� תביעת
 ינדה שהרב לו ולמסור פע� עוד לשמש ללכת ציוה הרב, מביתו
 דברי את למסור ואמר שנית הל" השמש ,יבוא לא א� אותו
  .מביתו וגרשו השמש את הכה, כעס מאד המסור, הרב
 קראו למסור, הכנסת בבית היו המסור וג� כשהרב השבת ביו�

 הבימה הרב אל עלה, שהספיק לבר" קוד� א", לתורה לעלות
 ל" יש ועוד ,תורה לדי� במסר אתה הרי, רשע: למסור ואמר

 בלי מהבימה הוא ירד, חוורו המסור פני?, לתורה חוצפה לעלות
, ימי� כמה עברו .נקמתו מהרב את ינקו� שבקרוב ואיי� ברכה
 של בסנדקאות אותו אחד וכיבד מכפר יהודי הרב אל בא והנה
 קיבל הרב. ה"ע אבינו של אברה� בבריתו יכנס מחר אשר בנו
 היה מה� אחד אשר מתלמידיו עמו שניי� לקח, הסנדקאות את

 גר שבו הכפר אל ללכת והתחילו, נחו� משאדיק ר"הג המספר
  .הברית בעל

 וראו שהמסור עיניה� את התלמידי� נשאו מהעיר כשהרחיקו
 במרחק נמצא אמרו לרב שהמסור ה�. לרב ואורב סוסו על רוכב
 מלכת עמד הרב. ומתחיל להתקרב באגרופו ומאיי� מה

 את נא ראה אבל, ובא התקרב המסור .במחשבותיו והתעמק
 סוסו מעל ירד הרב אל המסור כשהגיע, ת"שעשה השי הפלא
מכות  לתת הרשני רבי: ובהכנעה דקה דממה לו בקול ואמר

 הרשיני ,וביקש המסור המשי". חלילה, הרב השיב, לתלמידי"
, יד בה� לא תיגע, הרב ענה, אחת סטירה רק לפחות לה� לתת
  .המסור ביקש, בפניה� לירוק רק לי הרשה
 כל לי על נא ימחול, רבי: ואמר ביקש כ"אח. לא זה ג�, הרב ענה
 של� בשביל, הרב השיב ,לו שגרמתי הנפש ועגמת הצער

 אמחול ואחר כ", שהעלבת היהודי את ופייס, ששברת הביצי�
 נא, רובל עשרה הנה ,רבי, ואמר רובל עשרה מכיסו הוציא אז, ל"

. לפיוס לו והשאר יהיה, הפסד הביצי� עבור הודילי אות� לתת
  .לו ומחל, ליהודי אות� למסור על מנת הכס! את קיבל הרב

, לברית מילה בדרכ� המשיכו ותלמידיו והרב, לו הל" המסור
 שעמדת� שקועי� בשעה, רבי, רבו את נחו� ר"הג שאל ואז

 הרב פייס את שהמסור זה ואי", הרהרת� מה, במחשבות
 נמצאי� שאנו לי כשאמרת�: הרב השיב ?להרגו שאיי� במקו�
לי  יש גדול וכלל, ויצילנו שיעזרנו ת"השי אל התפללתי ,בסכנה
יש  מבוכה ובכל, בתורה נמצא שלא דבר ל" שאי�, מרבותי
 שעלה ברעיוני ת"השי עזרני והנה, בתורה העצה את למצוא
 והתחלתי ,"לאד� האד� לב כ� לפני� פני� כמי�" הפסוק
, אותו שאני שונא מפני זה הרי אותי שונא הוא א�, ובלחש
 אז, לדינא ולא ציית עבריי� שהוא מפני אותו שונא אני ומדוע
 כדי זכות לימוד עליו איזה למצוא אפשר אולי, בדעתי אמרתי
, אליו אהבה בלבי אוכל לעורר א! ואולי, מלבי השנאה שתסור

 יהודי בוודאי, תזכו עליו שיהפ" ללמד ת"השי יעזור ספק בלי ואז
 אנשי� ע� בנעוריו במגע בא ולא ,רעה בסביבה נתחנ" זה

, מאד גדולה עליו והרחמנות, כתינוק שנשבה והריהו, טובי�
ובנוגע , שלו והמלשינות המסירות על זכות כמה לימודי וחשבתי
 ורק כשזה, לשל� בדעתו היה אולי, חשבתי הביצי� למעשה

. שעשה עשה מה סוכע ובשעת, כעס התמלא בתקיפות דרש
 שמזמי� הרב נכו� מצד שלא חשב, לדי� אותו הזמנתי וכאשר
 לא זמ� לו קובע הייתי ואולי א�, חריפה בפקודה בבוקר אותי
 שבשעה, והראיה, קדוש בו ניצו� יש ובודאי. מתרגז היה

 אותי להכות יכול היה לבימה ברבי� כשעלה אותו שביישתי
, פני� בבושת מהבימה ירד אלא הכני שלא לא רק והוא, נפש

לא  באמת ואולי, התורה וכבוד אר� דר" מדת בו ונמצא שיש
 והוא היה, הכנסת בבית ברבי� אותו שביישתי בזה צדקתי

 כזאת, ואינ� משיבי� חרפת� שומעי� עולבי� ואינ� מהנעלבי�
  .זכות לימוד כמה עליו חשבתי וזאת

 והנני, של ריצוי מחשבות אצלו התעוררו שעה באותה ובוודאי
 רב בתור הלא, על הרב לכעוס לי מה, לחשוב שהתחיל משער
 אותי שהעליב ומה, תורה אותי לדי� להזמי� מחובתו זאת היה

 כשהרב מיד לבוא צרי" הייתי כי, בזה ודאי צדק, הכנסת בבית
, ע� הביצי� סלו את לו שריסקתי היהודי ע� לי ומה, הזמי� אותי

 הלבבות לרגע נתקרבו עומרג, זה על מאד הקפיד שהרב ומוב�
 במקו� אהבה מלאות היו הלבבות כבר ידי על עמד שכאשר עד

  .לו ומחלתי אותי ולכ� פייס, וקטטה שנאה
 להכות מדוע רצה איפה כ� א�, רבי: ושאל נחו� ר"הג הוסי�
 היה לא כמוני היית� חושבי� את� ג� אילו, הרב השיב? אותנו

 הרשע הנה, ת�שחשב אבל מכיוו�, לכ� להרע רצו� שו� לו
, עליו ושנאה כעס מלא היה ולבכ�, להרוג אותנו בא הזה המסור

או  להכותכ� לו שארשה ממני וביקש, אתכ� הוא שנא ג� לכ�
  .לו נתתי לא כמוב� ואני. בפניכ� לרוק הפחות לכל

  דברי תורהדברי תורה

  'א' המש� מעמ

        
ר בא לאד� להסיתו לעבירה אז "שהיצה 'אבדר� הוהנה 

חיל ובתוק� גדול ומעמיס על האד�  הוא בא כגבור
ואז ברור שצרי� האד� לקו� נגדו בכוח ובאומ, , נסיונות

ובכל מיני תחבולות , להתאזר ולהשיב מלחמה השערה
ישיג כלי מלחמה כלי� מכלי� שוני� בכדי לעמוד 

� , במערכה ולנצח במלחמה וזהו הרמז ביעקב שהתקי
  . מלחמהעצמו ל
הכביד עליו העבודה שבא כידיד ואוהב ל' בהוהדר  

באיצטלא כמי , ומרפה אותו מלהתעלות בסול� העבודה
ר כאומנתו "לעת כזאת יתנהג ע� היצה, שדואג לטובתו

בערמה ובחכמה ויענה כסיל כאולתו ויעשה את עצמו 
ר ששומע בקולו "וכשיראה היצה, כאילו מסכי� עמו

ירפה ממנו ואז מיד יתחזק האד� ויוסי� אומ, בכוח 
תולדות יעקב ק "ונעתיק בזה מסה, תורתובעבודתו וב

חוקת וישלח משה ' ה בפסוק פ"חוקת בסו2 המאמר ד' פ( יוס2
כי שמעתי , ל"וז, יסוד מוסד בדרכי העבודה )מלאכי

הפסוק חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל ' ממורי פי
�והעני� כי אי� צדיק באר, אשר יעשה טוב ולא , עדותי
אשר יעשה מבלי שו� ל שלא יהיה בטוב ההוא "ר, יחטא

וביאר כי כשעושה טוב בלי שו� , א"פניה וחטא זה א
ר "כ כשרואה היצה"משא, ר"דבר רע מתגרה בו היצה
ואז גומר , מניחו והול� לו, ר"שיש בו תועבת חלק היצה
 'ש ישראל גנבי� ה� וכו"וז, כ"הדבר ויעשה לשמה אח

ר בכל "כי צרי� לגנוב דעת היצה )ש תהילי לב"ילק' עי(
ל בכל דבר מצוה או "ר' ש חשבתי דרכי וכו"וז, דבר מצוה

כ "ואח, קדושה בהתחלה חשבתי דרכי להנאתי הגשמי
�ל רגלי הרגל שהורגל אצלי "ר, ואשיבה רגלי אל עדותי

, ש חצות לילה אקו�"וז, שלא לשמה אז עשיתי לשמה
ש "ל לתועלתי הגשמי כי מיד שיתעורר משינתו לש"ר

ואז בדר� , � לצרכי"אקו אלא חצות לילה, אי אפשר
והוא , ח"הטבע יכול לגבור על הטבע שינת חצות ודפח

כלל גדול ללמוד במחשבה זרה בתחילה או בתפילה 
כ יעשה "ר ואח"רק יגנוב דעת היצה, שלא ימנע עבור זה
והוא הדר� הנכו� שיתחיל שלא ' לשמה ודי בזה וכו

דר� זו היא כמראה . ק"עכלה, ר"לשמה ויגנוב דעת היצה
ר כמסכי� ליל� אחר עצותיו ויבא "פני� שוחקות ליצה

וזהו , ר על סיפוקיו ומילוי משאלותיו הזדוניות"היצה
  .דורו
שהתקי� עצמו ל

ולהטעות , ר בא בדרכי שקר ומרמה"שהיצה 'גהוהדר  
האד� בצביעות וברמאות ואומר על מצוה שהיא עבירה 

ר הזה העיקר היא "על היצה, ועל עבירה שהיא מצוה
כי הרי רצונו , כי האד� כמעט אנוס על הדבר הזה, להתפי

ר פורש רשת לרגליו "והיצה', לעשות רצו� הבורא ית
וצרי� להתחנ� ולבקש , י שקר וכזב"ללכדו במצודתו ע

ויזכה לראות האמת , ש שלא יכשל בזה"מאת הבורא ית
ולא , ואת הרע והמר בעבירה, הטוב במצוה האמיתית

  , � האמיתיי�יטשטש עיניו בהיפו� הדברי
 )תהילי פו( ה"ש דוד המל� ע"שאמרו לבאר מוכמו 

ולכאורה מה עני� שמירה , שמרה נפשי כי חסיד אני
וכי בשביל שהוא חסיד נצר� לשמירה , לחסיד דוקא

אלא העני� הוא שאצל כלל בני אד� כשבא , יתירה

, ר לפתותו לעשות עבירה או שלא לעשות מצוה"היצה
ע "ויפתח לו את השו, ד"העצה היא משכהו לביהמ

ודבר זה , שכתוב במפורש שהדבר הזה אסור לעשותו
ובזה נגמר הדבר בניצחו� גמור בסתימת , מצוה לעשותו

, ר בא אליו במרמה"היצה, א� אצל החסיד, ר"פי היצה
כ "ע במפורש אעפ"באמרו שא� שלא כתוב כ� בשו

וכ� ג� על מה שכתוב , ממידת חסידות יש לעשות כ�
, אומר לו שחסיד ראוי לו שלא לעשות כ� ע לעשות"בשו

לכ� החסיד צרי� שמירה , וגדולה עבירה לשמה וכדומה
, כי הלא בא אליו בדברי� שלא כתובי�, ר"יתירה מהיצה

ונצר� אני , שמרה נפשי כי חסיד אניוזה שהתחנ� דוד 
� . כ"ע, לשמירה יתירה ועל הדר� זו הרמז שיעקב התקי

     .               תפילהעצמו ל
ר בא כשונא "כשהיצה, 'האג� באופ� אחר שבדר� ל "וי

יש לפעמי� שהנסיונות כה קשי� ומרי� אשר , להחטיאו
ולעת כזאת קשה מאד , קשה מנשוא וכשל כוח הסבל

ר היא שלא "ואז העצה נגד היצה, ללחו� עמו מלחמה
, קשת יאלא לברוח ממנו כמטחוו, להשיב במלחמה נגדו
א� לא , ני מסכי� לדעת�ר הנ"ואולי ג� יאמר ליצה

ובינתיי� ינוח לו , אלא לאחר זמ� אעשה רצונ�, עכשיו
, ואז ינצל את הזמ� הזה לברוח אל ד, ר"היצה להתפלל '

ויש מאמר , ר"ולהתחנ� לו שיוכל להתגבר על היצה
א שבשלוש שעות האחרונות קוד� "זיע 'היהודי הקמ

אשר כמעט , ביאת המשיח יהיה נסיונות קשי� מאד
ושאלוהו מהו העצה לעשות , היה לעמוד בה�א י"א

וענה שהעצה היא ליל� לישו� ולעבור את , בזמ� ההוא
  . כ"ע, עד יעבור זע�, הזמ� הזה
מזה שיש פעמי� שהנסיונות למעלה מבינת הלימוד 

 ה בא בטרוניא ע� בריותיו"ואי� הקב, אנוש והשגת אד�
, ווכל אחד לפי כוחותיו יש לו לעמוד בנסיונותי .)ז ג"ע(

כל דאסר ל� רחמנא  :)קט חולי
( ל שאמרו"ומצאנו לחז
', וכו אסר ל� דמא שרא ל� כבדא, שרא ל� כוותיה

ל שהכוונה שהתירו לנו את כל הדומי� "ובפשטות י
וכ� ביפת , האלו בכדי שנוכל לעמוד בנסיו� בדבר האסור
שגלוי , ר"תואר אמרו לא דיברה תורה אלא כנגד יצה

וכ� , לא יתירנו ישאנה באיסורה שא� "וידוע לפני הקב
העני� של השעיר לעזאזל הוא לתת לו חלק בכדי שלא 

� אותו"ישתולל לקטרג וע הרי ל� , י השעיר משתיקי
ר וצרי� "שיש מצב שצרי� לפחד ממלחמה ע� היצה

  .התקי
 עצמו לדורו
וזהו , לתת לו דורו� להשקיטו
ר בא כאוהב וידיד לעזור לו שיוכל "שהיצה' הבובדר  

כ הוא מצנ� התלהבותו "ועי, עמוד במצבו ולא ימוטל
, ואי� השלהבת אש קודש עולה למעלה' בעבודת ד

ק "ש בספה"וכמ, במצב כזה כתבנו שהעצה היא דורו�
א� יש ג� דר� עבודה עילאית של צדיקי� , ל"י הנ"תוי
וא� הביאו עצמ� , ר בכל הכוח"ללחו� נגד היצה, בזה

סיונות ויצטרכו שיהיה לה� נ, לידי קושי בעבודה
 )א"ב מ"פאבות ( מדרש שמואלש ב"וכמ, להתגבר עליה�

ושכר עבירה כנגד , והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה
שלכאורה היה ראוי לומר הוי מחשב שכר , הפסידה

כי מה שהאד� מחשב בעצמו הוא , מצוה כנגד הפסידה
והתנא בא , הפסד המצוה ומזה הוא בא למנוע ממנה

היה ראוי לומר חשוב שכרה כנגד , עלהזהירו שלא ימנ
כי הנכו� בעיניו הוא כי המצוה , ל"ופירוש הוא ז, הפסידה

ר מעכב "כי היצה, הנעשית במחשבה היא המעולה

  ניצוצי אשניצוצי אש

        'א' המש� מעמ
 

האמת בשלימות הרי זה גופא 
כי האמת והשקר לא ידורו , שקר

בכפיפה אחת בשו� אופ� 
כ מאחר "ואשר ע. שבעול�
מכר את בכורתו ליעקב שעשו 

הרי הברכות מגיעות ליעקב 
, מעיקר הדי� שהוא הבכור

ג� ברו�  ))))לגלגלגלג, , , , כזכזכזכז((((    'י על הפ"וכפירש
וממילא א� לא היה מתנהג ', יהי

היו , ע� עשו ברמאות כמדתו
מגיעות הברכות לעשו בשקר 

ל יצחק לעשו "ולכ� א, ולא בדי�
י "בא אחי� במרמה ופירש

כי חכמה , ואונקלוס בחכמתא
לאה יש כא� להעמיד את נפ

האמת על מקומו בתחבולות 
ו כי "אבל לא שקר ח, וערמה

, באמת הרי הברכות שלו ה�
, , , , כהכהכהכה((((    ויעקב איש ת� יושב אוהלי�

כי  ))))כחכחכחכח, , , , ש�ש�ש�ש�((((    ועל עשו נאמר, ))))כזכזכזכז
ז אחז צדיק דרכו "ועפי, ציד בפיו

וניצול יפה יפה מרמאות� של 
, עשו ולב� הארמי בחכמת תורתו

� משכורתו בעני� הברכות ובעני

יעקב ' וזהו בחי, בצא� לב� הארמי
שלימתא שעני� דורו� ומלחמה 

 .אצלו חוברו יחדיו
 

להגיע לזאת המדריגה ואול� ואול� ואול� ואול� 
לדעת להלו� בי� שבילי השקר 
ולחתור להגיע א� ורק אל נקודת 

מבלי שיושפע כלל ממדת , האמת
לזה נצר� הרבה , השקר המגונה

ועל זאת , תפלה וסייעתא דשמיא
ה כשנכנס "קב אעהתפלל יע

' ה, ליצחק אביו לקבל הברכות
הצילה נפשי משפת שקר מלשו� 

שיצליח להשתמש במדת , רמיה
אבל מבלי , הרמאות לעת הצור�

ו "ש מטומאת השקר ח"שיתנגע כ
וזהו הכוונה התקי� עצמו , כלל

התפלה , לדורו� תפלה ומלחמה
שידע תמיד להבדיל , הוא באמצע

, ההמלחמ' הדורו� ובחי' בי� בחי
ועל זה צרי� לבקש תמיד דר� 

, ))))כטכטכטכט, , , , תהלי� קיטתהלי� קיטתהלי� קיטתהלי� קיט((((    שקר הסר ממני
במחשבה ודיבור ומעשה ותורת� 

 .ו"אנס, חנני

  

 'ג' בעמ המש 
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   ע"המגיד ממעזריטש זי ק"הרהמעשה מ
 )ג"תקל( כסלו ט"י דהילולא ומאלכבוד י
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  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

תקופת החגים באת אשר שהה בשם מאיר  מעשה בבחור
 .א"זיע המגיד ממעזריטש, דוב בער ק רבי"הרה, ורבבחצר 

כשהגיעה השעה להיפרד לשלום ונתנו לו להיכנס לחדרו של 
בשל מצבו הכלכלי . הוא התלונן על קשייו למצוא אישה, הרב

 .העגום איש לא הציע לו שידוך

ואת הצעת הנישואין הראשונה . "אמר הרבי, "לשלוםלך "
 ."קבל –שתבוא אליך 

איש הצעיר למשך הלילה בפונדק כפרי שבו הביתה לן הבדרכו 
יוצלחים שבזבזו את זמנם בשתייה -הוא מצא קבוצת לא

כיוון שהיה לו קר הוא מצא מושב בפינה . ובבדיחות טפשיות
אך הפוחחים גילו , הוא ניסה שלא להתבלט. ליד האח הבוערת

הוא . אותו וביקשוהו לדעת מהיכן הוא מגיע ובמה הוא עוסק
יר הולדתו ואמר להם שזה עתה היה אצל אמר להם מהי ע
 .המגיד ממעזריטש

ביקשתי מן : "הוא אמר להם .הם חקרוהו" ?רצית מן הרבימה "
, הרבי להתפלל לאלוקים שיעזור לי לפגוש את רעייתי המיועדת
 ."ואז הוא אמר לי שאצטרך להסכים לשידוך הראשון שיוצע לי

יש לי ! מצוין: "הוא קפץ והכריז, זאת אחד מן החבורהמששמע 
ויש לה נדוניה  ,זה עתה נתגרשהאחותי . שידוך מצוין עבורך

אם אתה ! והיא אפילו נמצאת כאן –של מאה רובלי כסף 
 "!נוכל לסגור את השידוך תיכף ומיד, מסכים

. יוצלח לא היה שום קשר לאותה אישה- לאותו לא, למעשה
שנעדר מביתו , היא הייתה בתו של בעל הפונדק העשיר

 ."אני מסכים, טוב: "מאיר ענה .שעה באותה

את הבדיחה וביקש  בתהסביר ל, רץ לתוך המטבחהפוחח 
באומרו שזה יהיה מצוין לעסקי , שתיאות לשחק עמםממנה 
שכן לבטח יוזמנו משקאות רבים כדי לחגוג את , הפונדק
וכאשר שבה לחדר , היא הסכימה לכך, בתמימותה. המאורע

 .רמות האורחים קידמוה כולם בתרועות

הזמינה חבורת , את החסיד הצעיר לכבוד האירוסין כבדלכדי 
ובירכו את הבחור וכל " לחיים"הם שתו . רב המשקהפוחחים 

: ואז אחד מהם הציע הצעה נוספת. העת צחקקו מאחורי גבו
נוכל לעשות מסיבה  ,הנישואין מיד אף אתלמה שלא נארגן "

 "!אדירה

מאיתנו לא יודע כיצד  אבל אף אחד: "מחבריו התנגד לכךאחד 
 ."'קידושין'ולערוך  'כתובה'לכתוב 

התנדב מיד ואמר שהוא יודע גם לכתוב , כששמע אותם, מאיר
הם החלו , בשומעם זאת. ,קידושיןאת הכתובה וגם לערוך 

קשרו אותה לארבעה , הם לקחו מפה לבנה. לצהול אף יותר
. המקלות מטאטא והחזיקוה מעל ראשם של בני הזוג בתור חופ

 החסיד רשם את הכתובה ולאחר מכן קידש כדין את האישה
 .כאשתו כדת משה וישראל ,שאף התבדחה עליו

שהם משכו , נהנו כעת מן הבדיחה שלהם עד כדי כךרעיו 
לעגו לו ללא כל מעצורים ואפילו החלו , בכובעו מכל עבר

הצעיר נמלט משם , כשראה את מצב הדברים. להכותו מעט
בבוקר . צריפו של אחד מן הגויים בכפרוהעביר את הלילה ב

אך חשש להיכנס פן יחטוף , הוא העז להתקרב לדלת הפונדק
בדיוק באותו רגע הוא שמע את אחד המשרתים . שוב מכות

 ."!'אבי הכלה'הנה מגיע ", באומרו

בעל , חותני, מה שלומך", ניגש לבעל הפונדק ואמר לוהצעיר 
 .הוא שאל" ?מדברעל מה הוא ? מי זה. "הפונדק נרתע קצת

האיש הצעיר הזה : "הסבירה, שיצאה לקדם את פניו, ביתו
ואמש עשינו חופה וקידושין רק לשם , שיעשע אותנו קצת

אתה תשמח כשתשמע כמה אוכל ומשקאות ! השעשוע

 ."חריפים מכרנו

לא מצא חן בעיני אביה והוא חקר אותה כדי לגלות בדיוק הדבר 
ה הוא צעק בחימה על כאשר שמע את תשובותי. מה התרחש

? מה עלה בדעתך להתחתן עם הגברת הצעירה הזאת: "מאיר
ים האלה לא מבינים את ההשלכות של כתובה טיפשאולי ה

אבל אם אתה באמת חסיד ותלמיד , וטקס קידושין בפני עדים
אז אתה בטח יודע היטב מה , ישיבה כמו שאתה נראה

 "?שהם עושים ממך צחוק הבנתלא . משמעותם

אולם . להבהיר את עצמו הוא סטר לצעיר התם על פניווכדי 
מאחר שאני ", במהרה הוא שינה את דעתו בעניין ואמר לעצמו

אצטרך לדבר איתו בנימוס כדי , כבר תקוע עם הנווד הזה
אחרת הוא עוד עלול לעגן את ביתי . זהסבך השאוכל לצאת מה

 ."לנצח

ו כתב ביקש מן הצעיר לתת לבת, שינה את נימת דיבורוהוא 
. גירושין והבטיח לו עשרים רובלי כסף עבור הטרחה

בעל . סירב –שהיה נראה כעני מרוד  –הצעיר , להפתעתו
אולם בכל , הפונדק העלה את גובה ההצעה שלו מספר פעמים

 .פעם נתקל בסירוב דומה

בוא . "אמר מאיר לבסוף, "יכול להפסיק לשחד אותיאתה "
ק המגיד "הרה שלי הרבי. ואסביר לך מה באמת קורה כאן

, אמר לי להסכים לשידוך הראשון שיוצע לי א"ממעזריטש זיע
אולי החבורה הזאת ראתה את כל העניין . וזה מה שעשיתי

קיבלתי את ההצעה . אבל אני לקחתי את זה ברצינות, כבדיחה
בהתאם להנחיותיו של הרבי ובהחלט לא אסוג מכך ללא הוראה 

בוא ונלך לרבי , לשידוךאם אינך מסכים . מפורשת מן הרבי
 ."יחדיו וניתן לו להכריע

הפונדק ההמום הבין שאין לו ברירה אלא לנסוע בעל 
יום . "הוא שטח תלונתו בפני המגיד, בהגיעם לשם. למעזריטש

האמין לחבורת , הגיע הקבצן הזה, כשנעדרתי מביתי, אחד
הבדחנים שאמרו לו שבתי היא אחותם וקיבל את הצעתם 

לאחר מכן הם עשו חופה והוא נשא אותה . לשאתה לאישה
אבל הוא , הצעתי לו מתנת כסף כדי שייתן לה גט! בפני עדים

אני מוכן עכשיו . לא מסכים לכך ללא הסכמתך המפורשת
אני ", "להציע לו מאה רובלי כסף כל עוד יסכים לתת לבתי גט

 .אמר המגיד, "הצעיראדון בכך עם 

: אמר לו המגיד, רחזר בעל הפונדק לאחר שעות מספכאשר 
בתנאי  –שוחחתי בענין הגירושין עם הצעיר והוא מסכים "

האם לא  ,אך מה ביחס לבתך. שתיתן לו אלף רובלי כסף
הרשה לי להציע לך שידוך  ,הגיעה השעה שהיא תינשא לאיש

, יהודי מלומד וירא שמים, אני מכיר אדם צעיר. מצוין עבורה
והוא עצמו איש המגיע ממשפחה בעלת שושלת נאה וטובה 

 .בעל מידות ומצויין

אמר בעל , "רביהמליץ עליו יאקבל בשמחה כל אדם שאני "
 .שרחש כבוד רב למנהיג המפורסם, הפונדק

, הוא קבצן. "המשיך המגיד, "המיועד יש רק חיסרון אחדלחתן "
אך עכשיו הסתדר גם עניין . ובשל עוניו הוא עושה רושם עלוב

קיבל אלף רובלי כסף שהוא יביא זה עתה הוא , אתה רואה. זה
הבעל 'את " תקנה"כך לא תפסיד כלום אם . עמו לנישואין

 ."...'הראשון

אין צורך בגט ", סיכם הרבי דוב בער ואמר, "רואהאתה "
אני . זה שידוך מן השמיים: אני מבטיח לך. ובנישואין נוספים

 ."ולשמוח בשמחתםמאחל לשניכם לנסוע הביתה 

לבו את עצת הרבי והלך הביתה בשמחה הפונדק לקח אל בעל 
  .ואכן הם חיו באושר ובעושר ורוב טוב, עם חתנו

 

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 

וכ� הנזהר מ� העבירה בהתגבר , והיצר הטוב יגבר
יצרו עליו בבחינת עריבותה משובח הוא מהנזהר 

על כ� הזהיר , כי לפו� צערא אגרא, בלי מחשבה
ואמר תחשוב מה שאתה , ווה על המחשבהוצ

ותערי� למול ההפסד , מפסיד בעשות� המצוה
כנגד  וכ� תחשוב הנאת העבירה, ההוא גודל שכרה

ניזיל  ):זיז "ע( 'גמוכזה איתא ב. ל"עכ, ענשה
  .אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרי� ונקבל אגרא

עשרה מאמרות מאמר ( 'הק  ה"שלש ב"בזה מונעתיק 
' וכעני� זה קבלתי מפי קדוש ה, ל"וז )עישלישי ורבי

פירוש המאמר בחולי� פרק כל , ה"אבא מורי זלה
מכדי כל , אמרה ליה ילתא לרב נחמ�, ):קט( הבשר

, אסר ל� דמא ,דאסר ל� רחמנא שרא ל� כוותיה
חלב , חלב בהמה ,ד� טוהר, נדה ,שרא ל� כבדא

לישנא , גירותא ,מוחא דשיבוטא, חזיר ,חיה
, אשת אח ,גרושה בחיי בעלה, איש אשת ,דכוורא
בעינא למיכל בשרא  ,יפת תואר, גויה ,יבמה

, זוויקו לה כחלי, אמר להו רב נחמ� לטבחי ,בחלבא
וכי אשה חשובה כמו ילתא תדבר ע� , וקשה. כ"ע

אשר ה� לפו� , בעלה רב נחמ� דברי� כאלה
שקבעו , ולא זו אלא א� זו. ריהטא דברי� בטלי�

ואי� לומר . בתלמוד ל הדברי�"רבותינו ז
ללמוד הדי� שאמר זוויקו  הדברי� קבעשהתלמוד 
כמו , שיוצא מזה הרבה לעני� דינא, לה כחלי

 )ה ההוא לקדירה"ש ד( שהאריכו התוספות
דאי משו� . )'צ' ד סי"ראה בית יוס2 יו( והפוסקי�

היה לו להתלמוד לקצר ולא להביא ריש , הכי
  .הדברי�
לו הדברי� יוצאי� שמא, ה"אבא מורי זלהופירש 

שבכל לא . והוא הדבר אשר דברתי, עני� גדול
, תעשה יחשוב בלבו החשק שהוא חושק לעשות

כעני� . ומניח ואינו עושה בשביל כבוד שמי�
 )יב, ספרא קדושי ט( שאמר רב� שמעו� ב� גמליאל

, אבל יאמר, אי אפשי בבשר חזיר, לא יאמר אד�
וזהו  .אפשי ומה אעשה ואבי שבשמי� גזר עלי

רחמנא ] ל�[כל מה שאסר , העני� שאמרה ילתא
כדי שנטע� ונדע טע� האיסור , שרא ל� כנגדו
ונחשוק אותו ונניח האיסור בשביל , שטעמו טוב
ואז , וכ� טע� השיבוטא כטע� החזיר. כבוד הבורא

ונחשוק אותו ונניח , נדע שטע� החזיר הוא טוב
לנו התורה בשר  הוהנה אסר. בשביל כבוד הבורא

שנאמר , במה יהיה לנו חשק לבשר בחלב, חלבב
זוויקו , אמר להו. שאנו מניחי� בשביל כבוד הבורא

ל "ומה מאד מתקו דברי אבא מורי ז. לה כחלי
  . ה"ק של השל"עכלה .בפשט הזה

ל "ודבריו תואמי� לדברי המדרש שמואל הנ
י הקושי "שעוצ� פנימיות קיו� המצוות היא ע

וכנגד זה הרמז , ר"והיגיעה והתגברות נגד היצה
שכדי לעלות במעלות , התקי� עצמו למלחמה

ר "א� היצה' ואפי, ר"היראה צרי� ללחו� ע� היצה
יהיה הוא המתחיל במלחמה , לא בא אתו במלחמה

כ בזה "מש' ועי, כי תצא למלחמה על אויב�' בבחי
חוקת בזה שהדר� הזו היא רק לקדושי� אשר ' בפ

נו יוטמה שנצאבל לאנשי� פשוטי� די לנו ב, באר,
 �לפרוש מ� העבירה ולקיי� מצוות הבורא יתבר

 )א"וישלח תשע( .שמו

  דברי תורהדברי תורה
 'ב' המש� מעמ
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   077-470-3270: להארות הערות וכל עני
 נית
 לשלוח לפקס המערכת

  )יא,לב( מיד אחי מיד עשו יהצילנ
הוא מלא�  )ג קפה"ק ח"זוה( הוא הסטרא אחראדעשו 

ה תהי אבינו ובקשת יעקב, המות הוא היצר הרע
 מיד אחי מיד עשווזהו , אחישלא יהיה עשו  נא יהצילנ

ו היצר "שפעמי� ח, שלא יתגלגל שהצר הרע יהיה אחי
ולעי� אד� מראה מצוה ועל דר� , הרע מסית לעבירה

 .והב�, זה מתקרב לאד� ללכדו במהרה לעשות עבירה
  .)קדושת לוי(
  

יפגש  עשו אחי ושאל  לאמר למי אתה ואנה תל  כי 
  )יח,לב( לפני  ולמי אלה

ג "פ( דברי� שכתוב באבות' שאלות אלו נגד הג' הג
כי ג� עשו הרשע שואל אלו ', הסתכל כו )א"מ

ועל ידי זה לא , השאלות להביא לאד� עצבות גדול
פה יהלא מט, למי אתהיעשה כלו� וזהו מאי� באת זהו 

סרוחה הנ� ואי� אפשר ל� להגיע שתהיה עבד נאמ� 
א� אתה הול� למקו� עפר כמו ל ואנה תל . ת"להשי
ועל ידי זה משלי� עצבות על האד� שלא , ורימה

במה , ולמי אלה לפני . יעבוד עבודת הקודש בשמחה
� הנחשבי� מעט כוחותי� שתוכל לזכות ב � בעת די

אי� בזה , )פסוק יט( 'ואמרת לעבד  ליעקב וגו. וחשבו�
רק בזכות אבות , בזכות מה שנתקבל ברצו� עבודתינו

, ה"מנחה שלוחה לאדו� הכל ב, יאהקדושי� ה
או . [שמאהבת אבות מקבל עבדות בניה� כמנחה

על ידי הביטול לכלל ישראל  לעבד  יעקבהכוונה 
המעט שבא במסירות  מנחה הוא', שחביבי� לפניו ית

�מי  :)מנחות קד( 'כמו שאי, נפש חשוב לפניו יתבר
מעלה אני עליו כאלו הקריב , דרכו להתנדב מנחת עני

 :)יומא לח( ל"כמאמר� ז ,והנה ג הוא אחרינו ]נפשו
' הבא לטהר מסייעי� אותו וכשבאי� במחשבה הג
שאלות יש להסתפק א� ה� מהיצר טוב או מהיצר 

ונצר� לזה סייעתא דשמיא שיהיה מבי� מי , רע
� , מעוררו על זה מברכי� בכל יו� ומבקשי� בינה להבחי

  )מ"חידושי הרי( .בי� יו� ובי� לילה
  

  )יט,לב( במוצאכ אותו'  את השני וגוגויצו 
הרע שאי� ביכולתו להטעות אותו  צריכשרואה כי 

, אז מראה לו על עבירות שהא מצוה, לדר� הרע
ועל זה אי� שיי� , שחושב שאפשר שבזה יטעה אותו

 צאכ אותוובמרק , שהוא מסתיר את עצמו יפגש 
והוא , שצרי� להיות כמו מציאה שבא שלא מדעת

ו על המצוות א� אי� בה� עבירות ואז שיסתכל בלב
בית ( .ואז הוא על השלימות ,הוא מכל וכל מ� הקדושה

  .)פנחס
  

  )כה,לב( איש עמוויאבק 
 
 נדמה לו וחד "חד אמר כעכו .)צא( י ובחולי�"רשעיי

א "ד2 קל( ובהגדת ש� משמואל ,אמר כתלמיד חכ
בעל אבני ' הביא בש� אביו הגאו� הק )ה ונראה"ב ד"ט

ל ששני מיני יצר הרע יש אחד שמתחפש בלבוש "נזר ז

והנה בוודאי אי� לו , אשר נשיא יחטא )כב,ויקרא ד( כתיב
כי , להיצר הרע חוצפה לבוא אל הנשיא בדמות יצר הרע

אלא בא אליו בצפו� ובסתר בדמות יצר טוב , יקהה את שיניו
וכמבואר בכתר ש� , ל"לעשות מצוה או מילי דחסידות כנ

קדשי קדשי שחיטת
 בצפו
 וקדשי קלי  )אות קיד( טוב
 שהיצר הרע בא אל התלמיד חכ� בדמות יצר טוב בכל מקו

זהו הפירוש ויגער . ש"לעשות מצוה מה שאי� להמוני ע� עיי
היינו מבחינת יצר הרע הבא אל ביצר הרע מ� הנשואי� 

ר טוב כמאור שבא אליו בצפו� ובערכה בדמות יצ, אי�והנש
  .)דברי ישראל( .שלזה צרי� סייעתא דשמיא

*  
אנו מבקשי� מלפני�  וכו2 את יצרנו להשתעבד ל ' הפיוזהו 

 שרוצה להשתעבד ל שיכנע לפנינו את היצר הרע שאומר 
 מה שאנו מבקשי� ג� וזה )ש מבעלזא"ז מהרלקט אור הגנו(
כי הרבה פעמי�  ותקננו בעצה טובה מלפני  )בברכת השכיבנו(
אבל , אה לאד� מחשבה שנראית בעיניו שהיא טובהב

יאיר עינינו ' ולכ� אנו מבקשי� שה, באמת הוא מצד היצר
  )ש מבעלזא לב שמח"מהר( ולא ית� ליצר להטעות אותנו

*  
 
   )ג, יתהילי ( ג מובא לבאר הכתובוכ
הכוונה שהיצר הרע משיאו ש הלל רשע על תאוות נפשוכי 

לאד� שיהיה עניו כהלל כדי שיאמר שאי� ער� למעשיו ואז 
 וש ואז יעשה עבירות ככל תאוות נפשומפילו לכבלי יא

  )ע"זי זושא ביק ר"הרה(
  
  )ז, תהילי קיח( לי בעזרי ואני אראה בשנאי' ה

די  ,יבקש שיראה נקמות בשונאיו ה"המע תימה שדודוהוא 
שלא  קשה ועוד, שמ� המצר יוושע ולא שיראה עוד בשונאיו

  . פירש מה שיראה בשונאיו
זה נקדי� הקדמה ידועה בעני� יצר הרע אשר ' להבי� פיא  
  :מה דרכי� לפניוכיש 
בדבר הידוע שהיא עבירה ומסיתו לעבור ויש דר� אחר  'הא

לפניו שמסמא עיניו ומבלבל את האד� שיש מצוה הדבר 
כמו שמצינו באחי יוס� שמכרו אותו וזה היה ג� פיתוי נחש 

כי ביו אכלכ ממנו  )ה,בראשית ג( פ"עה אלשי ש ה"לוה כמ
ויהיה בכ� יצר הרע ותכבשו  והיית כאלקי יודעי טוב ורע

וזה היה כוונת , צר ויהיה לכ� שכר גדול לפו� צערא אגראהי
 �עשיית העגל והמתאונני� וזה היה טעות שאול המל
בחמלתו על אגג וברדיפתו אחר דוד בחשבו שאי� מצוה 

פשפש גדולה מזו רק להרוג את דוד ובזה פירשו המפרשי� 
דהיינו שאינו יודע לבחו� איזה  ולא מצא יתלה בביטול תורה

ינחני  )ג,תהלי כג( ה"ולכ� ביקש דוד המע ,יזו מצוהעבירה וא
א� אד� רוצה ליל� לעיר הידוע ובדר� ' דאפי במעגלי צדק

 �מזומ� לפניו שני דרכי� ואינו יודע באיזה דר� ליל� א
 �שכוונתו ליל� לעיר הידוע ולזה צרי� סיוע מ� השמי� שיל

   ,בדר� האמת
הוא כעזר היינו מה שהיצר  לי בעזרי' הפירוש הכתוב  וזה

ל זאת אוכל להבי� "ר ואני אראה בשנאיומביאו למצוה 
בעצמי במה שהוא שונאי בדבר שהוא עבירה לפי דעתי 

  .)תפארת שלמה( .ואסור
 

ושני שבא כגוי , תלמיד חכ� ומראה פני� לעבירה שהוא עוד מצוה
אמר יצר רב  .)סא( ומסית לעבירה א� שיודע שאסור וכ� בברכות

ושמואל אמר כמי
 חטה , הרע דומה לזבוב ויושב בי
 מפתחי הלב
ת דבר איסור היינו שרב דיבר מיצר הרע שנדמה לו כגוי שמסי, הוא

ושמואל כחטה שנותנת דעת לאד� כמאמר , א� שמאוס כזבוב
אי� התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעו�  .)ברכות מ( ל"חז

טע� דג� והיינו שבא לאד� בטענת שכליות וכתלמיד חכ� נדמה 
  )פרדס יוס2( לו
  

   )כט,לב( למה זה תשאל לשמי' יעקב וגווישאל 
ות עבודת צע משתני� שמותינו לפי מי אי� לנו ש� קבו"רשופירש 

אי
 לנו ש קבוע משתני
 זהו שאמר , השליחות שאנו משתלחי�
לפי השליחות שאנו  ,או שונא היינו לפעמי רע, שמותינו

היינו כשבא להמו� ע� בדמות יצר הרע נקרא רע או , משתלחי�
  .שונא כמוב� וכשבא לתלמיד חכ� בדמות יצר טוב

*  
ויגנוב יעקב את לב לב
 הארמיבפסוק בפרשת ויצא  'מה שאיוזה 

ויתכ� זהו שהיה קליפת לב� הארמי מסטרא , יש לומר בדר� רמז
שבעה  .)סוכה נב( ל"דיצר הרע הנקרא צפוני והיינו כנודע אומר� ז
והעני� שנקרא . ש"עי שמות יש לו ליצר הרע ואחד מה הוא צפוני

� בצפו� ובסתר צפוני משו� שלפעמי� בא היצר הרע אל האד
ומראה לו על עבירה , בדמות יצר טוב שלא ירגיש שהוא היצר הרע

וזהו שנקרא ארמי לפי שהיה צבוע ורמאי לבא אל , שהוא מצוה
אד� בהחבא וברמאות בדמות יצר טוב לרמות אותו על עבירה 

נטל ממנו כח הזה של פיתוי ' שהיא מצוה ומילי דחסידות וזה פי
  . טובהיצר ברמאות בדמות יצר 

*  
 
זה שמעתי בילדותי מפי חסיד אחד ששמע מפה קדוש הרב וכעני

שאמר בדר� צחות על , ל"זצוק צבי אלימל  מדינובה "הצדיק מו
א� אינו  והקשה וכי, שמרה נפשי כי חסיד אני )ב,תהלי פו( הכתוב

א� פגע  :)סוכה נב( ל"אלא דהנה אמרו חז. חסיד אינו צרי� שמירה
דהנה הרשע , והעני� הוא כ�, ב� מנוול זה משכהו לבית המדרש

ממנו אי� לדבר , ה שהיא עבירה והוא עובר ועושהואהזה שיודע ור
רק לפעמי� היצר  )ז"עיי
 מדרש משלי פי( כי לא דברה תורה במתי�

על , ה לאד� על עבירה שהיא מצוהטוב ומרא הרע בא בדמות יצר
א פגע ב  מנוול זה משכהו לבית  :)סוכה נב( ל"אמרו רזדא ה

אתה אומר שהיא מצוה בא עמי לבית המדרש והראה ' פי, המדרש
�אבל , והנה זאת היא באיש פשוט. לי את הדי� הזה בשלח� ערו

נה חסיד היצר הרע משיב לו א� שאי� הדי� כתוב בשלח� ערו� ה
)ד,ק תהלי ד"רד, :מ ל"ב' עי( חסיד אתה עשה לפני� משורת הדי�

זהו  ,ת שישמרהו ויצילהו מידו"ואי� עצה רק להתחנ� לפני השי
  .ק"שמרה נפשי כי חסיד אני דייקא כאמרו עכדה

*  
 
שוחט משו מאי , א"יעז' הק הבעל ש טוב  מר� נודע בש�וכ

ה"ד( ופירשו התוספות .)שבת עה( צובע מחייב רב אמר משו
ואמר הבעל ש� טוב היינו היצר הרע , אשוחט דעלמא קאי )שוחט

�  . ש"עי )ה הפרד"ד( כמבואר בספר אורח לחיי� פרשת ל
  

'אב הרחמי�'האמור יבואר היטב התפלה שאנו מבקשי� בי "ועפ
שלכאורה  'ויגער ביצר הרע מ
 הנשואי כושאחר פתיחת הארו� 

ת והו השייכמהו העני� היצר הרע ע� הנשואי� ומ, אינו מוב�
דהנה , אלא העני� הוא כ�. הלא אי� אנחנו נשואי�, הנשואי� אלינו

  נודב
  של א כסלו"ביו� כ לרגל יו� ההצלה

 "דברי יואל"' ע ב"ר מסאטמאר זי"ק האדמו"ק הגה"כ

  ש"שניצל מצפרני הרשעי� הגרמני� הנאצי� ימ
  .יג� עלינו ועל כל ישראלכותו ז

 

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

  ל"זצבי קניג  ה בת רבי"ע פרומא רבקהמרת 
  א"ג כסלו תשל"נפטרה כ

  ה"תנצב
  א"שליט קניג. י' י בנה ידידינו הגאו� ר"הונצח ע

 

  מזלא טבא וגדיא יאה
ונשגר זאת , קול מברכי� נרימה, נו פנימהמעומק ליב

מקבל , לקד� הוד מעלת האי גברא רבא ויקירא, הברכה
ענוות ח� , איש האשכולות, א במאור פני� ובשבח"את כ

, שלשלת היוחסי� פאר מקדושי�, וחסד על פניו שורה
 חביבו ק"משב, עוסק במלאכת הקודש במסירות נאמנה

  א"ק מר� רבינו שליט"ונאמ� ביתו של כ
  א"שליט אלימל  מיללער אלעזר ר"הג מו"הרה

  ט"צ ובמז"בשעטומ ג"עב' לרגל שמחת נישואי הבת תחי
מתו� , ברכותינו אליו שכל משאלות לבו לטובה יתמלאו

, וא� טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו, רוב שמחה ואורה
ויזכה לרוות נחת  ,על כל גדותיו' וביתו יהא מלא ברכת ה

  .ר"אכי ויזכו לבנות בית נאמ� לתפארת, ח"מה� ומכל יוצ
  המערכת -קהל חסידי לעלוב  –המברכי� מקרב לב 

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, ברגשי שמחה הננו לבר� מעומקא דליבא לידידינו עוז הנודע לתפארה

 ,טרת תפארת ענ� ע� אבותע, ת"מגאו ק"בנש, האי גברא רבא ויקירא
  ה"ה

   - א"שליט ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�רבי  צ"הרה ר"אדמו
  ב"ארה -בארא פארק

  ל"זצ אאאא""""רמרמרמרמ    - - - - ההההללללאאאאר מביר מביר מביר מבי""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככב� 
  ח"פע ש"המופלג בתוי ח"הבה נולרגל שמחת נישואי ב

  צ"ג בשעטומ"עב ו"הי אברה" אבישאברה" אבישאברה" אבישאברה" אביש' ר 
  .ס"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

  המערכת
 

  לראש יוס2תבואתה 
נביע , בשפה נעימה וברורה, בגילה וברינה, ברגשי ידידות נאמנה

מופלג , לידידנו החשוב והנעלה, ברכת מזלא טבא, בזאת השורה
שוקד על , ראש וראשו� לכל דבר שבקדושה, בכל מידה ומעלה

  דלתי התורה והעבודה איש המעש והחסד
  א"ג רבי יוס2 דויטש שליט"הרה

  צ"ובשעטומט "לרגל שמחת הולדת בתו למזל
מלא , כסא דברכתא, נביע בחדא מחתא, ובהאי עידנא דחדוותא

על אשר עומד הכ� בכל עת ועונה , טיבותא בשבח ושירותא
ר שישרה בכל מעשה ידיו ברכה "ק ויה"להצלחת השיעורי� בארה

  .ס"כל משאלות ליבו לטובה ברוב נחת וכטו' וימלא ה
  

  ק"בארה" אש קודש"ח חבורות "המברכי בלונ
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
  ש"מחשובי אנ, הננו לבר� לידידינו האבר� החשוב

  ירושלי" – רכס שועפט - ו"הי וועלוול פרידמ�וועלוול פרידמ�וועלוול פרידמ�וועלוול פרידמ�הרב 
 צ"לרגל שמחת הולדת הבת בשעטומ

 

  מזל טוב נאמנהרכת ב
  ה"ה, נכבדי� ונעלי�, לשגר לידידינו היקרי�הננו 

  ב"ארה –ליייקווד  –א "שליט ברו  פינחס רבינובי9' ר הרבני ח"הרה
  לייקווד –א "שליט רבינובי9' יוס2 ארי' ח ר"הרהולבנו 
  מ"שעטובהבנות  – הנכדותהתאומות שמחת הולדת לרגל 

ויזכו הוריה� לגדל� ולחנכ� , ח"ר שיזכו לרוב נחת מה� ומכל יוצ"יה
  .ר"אכי ולבעלי תורה לחופה ולמעשי� טובי�לתורה 

 המערכתכעתירת 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
  ת איחולי הלבביי"ה אביע אבהדרת כבוד וברוב הערצ

  הצדיק הגאו� להוד מעלת מורינו
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבי אברה" אלימל� בידרמ�רבי אברה" אלימל� בידרמ�רבי אברה" אלימל� בידרמ�רבי אברה" אלימל� בידרמ�

  .במזל טוב' באירוסי הבת תחי -לרגל השמחה הגדולה
  ב"ארה – פלעטבוש -גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי

 


