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 בס"ד

מפעל הקדוש, עלינו לפתוח בשיר וקול תודה להשי"ת על כל יסוד הבעמדינו בתחילת השנה השלישית ל
אף לבקש על העתיד ואל מה שזיכנו עד היום בחסדיו הגדולים, עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך, ו

 תטשנו ה' אלוקינו לנצח

יגונה, על כן הננו מוכרחים  היות וההכרח לא
 לשתף אתכם במה שקורה מאחורי הקלעים:

ב"ה כפי שעיניכם רואות בכל שבוע מופץ בס"ד 
מרובה גליון של דברות קודש המכיל ריבוי עצום 
של דברי עידוד חיזוק והתעוררות בכל עניני 
עבודת ה', מאחורי כל קובץ כזה שיוצא לאור 

 .ויגע רבבס"ד עומדות עשרות שעות של עמל 

מי שזכה אי פעם להוציא קונטרס לאור, מבין על 
מה מדובר, ומי שלא זכה יקשה עליו להבין, אך 
רק כדי לסבר את האוזן ניתן דוגמא לכך משיחת 
נעילת החג שהיתה כשעתיים, הזמן הנצרך 

שעות  12-כבערך להכין ולערוך שיחה כזו הוא 
וכך במשך כל וזה על שיחה אחת בלבד, עבודה, 

וע עמלים צוות העורכים הן במשך כל השבת שב
להקשיב לשנן ולזכור בס"ד, והן לעלותם על 
הכתב במשך השבוע, ולערוך את הדברים באופן 

 שיהיה דבר נאה ומתקבל.

שותים בצמא מידי שבוע וב"ה עשרות קוראים 
את הדברי אלקים חיים, ואכן הציבור נוהג בעין 

ותגובות הרבה מילים טובות ואנו מקבלים יפה 
הן  ,נלהבות מאת הקוראים די בכל אתר ואתר

והן אף מאחרים הקוראים  ,מאנשי שלומינו
ומעידים על ההתחזקות התמידית בקריאת 

 הדא"ח.

אך כפי שכל אחד מבין, עם מחמאות ומילים 
הקלדות ושאר הוצאות, ממן טובות אי אפשר ל

מה שיוצא בכל שבוע הרי זה רק כמחצית ואף 
יים הנאמרים בשבת, וכגון מהדברי אלקים ח

בקונטרס זה של יו"ט סוכות הרואה אור כעת, 
חסר עדיין רוב היו"ט דהיינו אושפיזין דיעקב 
 משה ואהרן והושענא רבא בשולה"ט ובתפילות

ושמועס נעילת החג, ועבור זה  ההושענות
נדרשים עוד שעות רבות של עמל ויגע רב, וזאת 

ת, כי מחמת חוסר במימון לעוד ידיים עובדו
קשה למצוא הרבה אנשים שיסכימו לעבוד 

 שעות רבות בחינם...

כיום אנו עומדים על הוראות קבע בסך של 
חודשים בחודש, סכום כזה מספיק ב ₪ 1000כ

קושי להקלדות, בלי להתחשב מסויימים ב
בשאר הוצאות של הדפסה ושאר הוצאות 
מזדמנות, והשלמת כל מה שחסר מהדברי 

בצים כירח האיתנים אלקים חיים והדפסת ק
ודאי לא בשביל תמיכה חודשית בצוות ווכדו', וב
 המכון. 

כדי שהמכון יתפעל כראוי אנו נדרשים לזרימה 
חודשית של כספים לכל מה שנדרש, השאיפה 
שלנו כעת היא להגיע להוראות קבע בסכום של 

 בחודש.₪  10,000

אנו פונים בקריאה של חיבה לכל מי שיש על כן 
שהיא הנאה מהדברות קודש, להזדרז לו איזו 

או חמישים ₪  100ולהצטרף להוראת קבע של 
₪  19וכל אחד לא יפחות מהוראת קבע של ₪, 

  .בחודש, ועי"ז בודאי יקנה זכות גדולה לעצמו

היות פטרון יטול על עצמך לתוכל לכמו כן 
וכל  .להנציח את המכון על שם יקירךומפעל ה

ן של נצח בזיכוי המוסיף מוסיפין לו זכות וקני
 .הרבים והפצת החסידות

נ. ב. גביית ההוראת קבע נעשית דרך ההו"ק של 
הבית מדרש, כך שאינך צריך לפתוח הוראת 

 קבע נוספת. 

 
 05832-90-961פל'  - להר"ר רפאל רבינוביץ הי"ולהצטרפות ניתן לפנות 

 כמו כן על מנת להשיג את הגליון מידי שבוע ניתן לפנות להנ"ל
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 ועתה אלקינו מודים אנחנו לך 
 נתקבלה תרומה 

 להפצת הדברי אלקים חיים בשבוע זה 
 ע"י ידידנו היקר והחשוב

 הי"ו אלוף התורה הר"ר יוסף הלוי לנדאו 
 למזל טוב ובשעטומ"צ הולדת הבת לכבוד שמחת 

 זכות הפצת המעיינות תעמוד לו ולזרעו 
לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויזכה 

תברך בכל ירוב נחת דקדושה וממנה לרוות ו
הברכות האמורות במזכי הרבים ובמפיצי התורה, 

א יבטול מפתגמי אורייתא, זרעא די לא יפסוק ודי ל
 ויזכה לברכת בני חיי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא 

 

 

(c) 
 כל הזכויות שמורות 
 למכון 'דברות קודש'

 שע"י 'איגוד החבורות' דחסידי פיטסבורג 
 מהדורה פנימית בלתי מוגה 

 
 הודעה והבהרה

 הדברים נכתבו על פי הבנת וזכרון השומעים בלבד
ואם ימצא הקורא טעות או שגיאה יתלה החיסרון בקוצר 

 דעת המשיג.
 בתפילה ובקשה שלא יצא ח"ו שום מכשול מתחת ידינו

 המערכת 
 

 לתגובות והערות, ולכל עניני המערכת 
 05271/499/67ניתן להתקשר לפל'  
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 אחר מעריב
פ' בראשית נעשה כל הבריאה וכל בשבת זו 

היצירה של השבת, כל המציאות של השבת 
האור וידוע מה שכתב בעולם נהיה בשבת זו. 

, עה"פ 'וביום השביעי שבת וינפש' ב( )ב, החיים הק'
שביום השבת ברא השי"ת את החיות של העולם, 

העולם שהיה  ()חגיגה יבמה שאמרו חז"ל על דרך ו
רופף ורועד עד שבאה שבת ונתקיים העולם 

 ונתייסד. 

עד השבת היה העולם עדיין ללא נפש וללא דבר כי 
 ,נפש העולםאת שבת ברא ה' הביום המעמיד, ו

 ',וביום השביעי שבת וינפש'והוא סוד אומרו 
 ,נשפע שפע החיוני בכל הנבראיםמלשון נפש, ש

 כי קודם השבת לא היה נפש לכל הנבראים.
 עכתדה"ק.

 )פ' בהר( פנים יפותמה שחידש בספה"ק עוד ידוע 
 דלעילא ברכאן כל )יתרו פח.( בזוה"קבענין מה שאי' 

 איומ ומההוא ,תליין שביעאה ביומא ותתא
, עכ"ל, ובפשטות הכוונה יומין שיתא כל מתברכין

כל הששה ימים ש לעתיד,השבת משפיעה על ש
 וכגון בשבת זונשפעים מיום השבת,  הבאים

שבשבוע הבא יחול ראש חודש חשון, א"כ בשבת 
 .זו מונח ראש חודש חשון

אך הוא כתב לחדש להיפך, שהשבת משפיעה 
במשך היו כבר כל הששה ימים ש, שלשעבר

 הבאה אחריהם. נשפעים מיום השבתהשבוע 
וכגון שמשבת זו נשפעו חול המועד ושמחת תורה 

 שהיו בשבוע שעבר. עכתדה"ק.

דברי האור החיים הק' והפנים יפות יצא ובצירוף 
לנו שהחיות של כל הימים שלפני השבת נשפע 
מיום השבת, וא"כ החיות של חול המועד סוכות 

שהיה ביום ראשון שעבר וכן החיות של שמחת 
 תורה שהיה ביום השני נשפעה משבת זו.

ויש בזה חיזוק גדול, כי דרכם של ערליכע אידן 
חושבים הם עג יליגע טיההשעוברים שאחר 

בליבם שמא לא נצלנו את הזמן כראוי, שמא לא 
מה שאי' בזוה"ק על שמחת מספיק את  ניצלנו

אך ע"פ כל מה דבעי ושאיל יהיב ליה, תורה 
ועד מה ללמדנו שכל החיות של חוהדברים הנ"ל 

א"כ הלא אף  ,ושמחת תורה באה מיום השבת הזה
עתה בשבת זה עדיין שמחת תורה, ומי שלא 

 יכול לפעול כעת.עדיין  הספיק

מדוע דווקא שבת  ובזה מובן מה שדברו בספה"ק 
זו נקראת 'שבת בראשית' ולא מצינו שיאמרו 

אלא שיש רמז בדבר ך לך וכדו', לשבת נח שבת 
ען זיך נעמען אלעס פון פריש ק'שבת בראשית' מ

ליגע ישהרי ההי)עדיין אפשר להתחיל הכל מהתחלה(, 
ן שזה תלוי באדם בוכמו עדיין מונחים לפנינו. טעג

 כיצד הוא מנהיג את השבת אצלו.

בשבת זו יכולה להיות הרגשה כזו שהיא 'א והנה 
שעד עתה היו כל מיני )שבת חלשה( ע שבת' כאווש

שבתות של יומי דפגרא, שאומרים חצי כגוונא או 
לכל  חצי לכה דודי וכדו', וכעת היא שבת רגילה

יל ומרגישים כאילו אין  דבר מיוחד דבר והכל כרג
עס עכ"פ מעכשיו, בשבת זו, על כן צריך להתעורר 

מיט א וזה צריך להיות 'שבת בראשית' איז שבת 
ועם כל  )עם אש להבה(מיט א ברען און פייער 

 ההתלהבות.

הרה"ק ר' ובפרט בשבת בראשית זו כפי שפירש 
רש"י הק' לשון   רש מרימינוב זיע"איהצבי 

 'בראשיתבמה טעם פתח ' )א, א(,תחילת הפרשה ב
להתחיל הכל מתיקות יש כמה וטוב איזה טעם 

  נו השי"ת.ימהתחלה, כן יעזר
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 בשולחן הטהור

 כל מקדש
היה נוהג לקשר את השבת  כ"ק אאמו"ר זצוק"ל

לפרשת השבוע, הגם שבשבת בראשית אין צריך 
שהרי כל פרשת  ,לקשר את השבת לפרשה

שטיק שבת ואין צריך לקשר את בראשית זה איין 
הפרשה לשבת, מ"מ יש ענין לעסוק ולפלפל בענין 

 השבת מתוך התורה הק'.

, ויש וגו' 'ויקרא אלקים לאור יום' כתיב בפרשה 
בהקדם מה שכתב בספה"ק  ,לבאר בדרך רמז

אמרו חז"ל בסוף שעל מה  ()פ' במדבר נועם מגדים
הוא סיני  ',הריםר עוק'ויש  'סיני'דיש  (יד.)הוריות 

סדורין לו כנתינתן מהר ומי ששנה משנה וברייתא 
חריף ומפולפל הוא זה ש 'עוקר הרים'ו ,)רש"י( סיני

בתורה אע''פ שאין משנה וברייתא סדורין לו כל 
ואמרו סיני עדיף  ,עדיףשאלו איזה מהם ו )רש"י(, כך

 . ע"כ.הכל צריכין למרי חיטייאד

זה תלוי באדם כפי דאי'  'עוקר הרים'והנה להיות 
יגעת ומצאת תאמין, שעל ידי היגיעה  מגילה גמ' ב
דהיינו  'סיני'להיות עוקר הרים, אך להיות  כליו

שיהיה הכל מונח בידו כקופסה זה אינו בידי אדם, 
אך כפי שאמרו שם במגילה הני מילי לחידודא 

סייעתא  ,)רש"י(לאוקמי גירסא שלא תשכח ממנו 
 דשמיא.

את האוזן אם המגיד שיעור ישאל בחור ולסבר 
אחר השיעור מדוע לא הבין את השיעור, וישיב 
הבחור הלא חז"ל כבר אמרו לאוקמי גירסא 

ישיב לו המגיד שיעור שלא אזי סייעתא מן שמיא, 
הבין דברי חז"ל לאשורם, שהרי לגבי ההבנה אמרו 
יגעת ומצאת תאמין וזה תלוי בידי אדם, ורק לענין 

 סייעתא דשמיא.אוקמי גירסא ו להזכרון אמר

וקמי ומחדש הנועם מגדים שאף שאמרו לא
סייעתא דשמיא, שזכירת הלימוד תלויה גירסא 

בידי שמים, מ"מ אף לאדם יש חלק התלוי בו שאם 
יעשהו יזכה לאותה סייעתא דשמיא, דהרי בגמ' 

כל המתייהר חכמתו מסתלקת  פסחים אמרו 

 ,ממנו, א"כ אף שחלק הזכירה תלוי בידי שמים
מ"מ בידי האדם תלוי שלא יתגאה ולא יגרום 

 במעשיו לסלק ממנו את הסייעתא דשמיא.

למה נמשלו דברי תורה  (.תענית ז)ועוד אמרו חז"ל 
לומר לך מה  ,'הוי כל צמא לכו למים' למים דכתיב 

והולכין למקום נמוך אף מים מניחין מקום גבוה 
 ,דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה

שמתגאה גורם במעשיו שהתורה תצא  א"כ אדם
למקום נמוך, וגם למדנו מכאן שמי ותלך ממנו 

בו התורה, א"כ זה תתקיים שמתנהג בענוה זוכה ש
חלק התלוי באדם להיות בענוה ועי"ז לזכות 

 שתתקיים בו התורה.

 (יח, במדבר כא)"פ עה (נד.)רובין וכן אמרו בעי

אם משים אדם עצמו כמדבר זה  'וממדבר מתנה'
ה', שע"י  שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו

אם 'רש"י וביאר  ,שאדם אוחז בענוה זוכה לתורה
', כמדבר הוא תורה נתונה לו במתנה ולא ישכח

למדנו מזה שהענוה מסייעת לאדם לזכות   עכ"ל.
 עכתדה"ק. ,לסייעתא דשמיא של זכירת התורה

היוצא מדבריו הק' של הנועם מגדים, דאף שאמרו 
שכדי לזכות לזכירת התורה צריך סייעתא 

דם יכול לפעול בעצמו לזכות דשמיא, מ"מ א
לאותה סייעתא דשמיא ע"י שיתנהג בענוה, ואז 

 תתקיים התורה בידו.

הגה"ק החתם סופר  ולפי"ז יש לבאר מה שכתב
סגולה נפלאה לאוקמי )דרשות לז' אדם דרוש ל'(  זיע"א

דבק נפשו במשה רבינו לגירסא שלא תשתכח, 
 .עכדה"ק, ה"ע

והנה דבריו אלו הם כמעט כמדרש פליאה דלא 
כתב שום טעם והסבר בדבר כיצד מועיל דבר זה 
לזכירת התורה, הגם שבהמשך דבריו כתב דהוא 

שיהא בעל השמועה עומד  כענין שאמרו חז"ל 
כנגדו, ומשה רבינו שהביא התורה לישראל הוא 
כבעל השמועה על כל התורה, עדיין טעון ביאור 

מה שייך לדבק מחשבתו יל לזכרון וכיצד זה מוע
 אינו יודע צורת פניו.הרי שבמשה רבינו 
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)פ'  בנועם מגדיםעוד כתב ויש לבאר ע"פ מה ש

דיש כמה עצות לזכות למידת פקודי ד"ה אלה פקודי הב'( 
ח ליהענוה ואחת מהם היא כאשר רואה שאינו מצ

אם שדאף לבוא לענוה יזכור את משה רבינו, 
ל'משה גרוס' שהוא גדול  עצמואת  האדםחושב 
זכור שמשה רבינו ע"ה ידע את כל התורה י ,בתורה

וכל מה  וכל רז לא אניס ליה,כולה הנגלה והנסתר, 
 ועכ"ז נאמר עליו  ,שתלמיד ותיק עתיד לחדש

והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני '
היינו שיזכור ומשה רבינו יזכור את על כן  ',האדמה

ה בענוה על אף משה רבינו שהיהמידה של את 
שג"כ  זה יגרום לוושידע את כל התורה כולה, 

 יתנהג בענוה, עכתדה"ק.

 יובצירוף שני דברי הנועם מגדים הללו יתבאר דבר
 ןשאמר עצה לזכרודמה  ,החתם סופר זיע"א

הכוונה לדבק  ,שידבק מחשבתו במשה רבינו
שע"י שידבק  ,מחשבתו במידתו של משה רבינו

יזכה  ,עצמו במידת הענוה שבה נתייחד משה רבינו
כדברי  ,לאוקמי גירסא שתתקיים התורה בידו

האדם גורם ל שע"י מידת הענוה "הנועם מגדים הנ
 עתא דשמיא שתתקיים התורה בידו.יילסשיזכה 

כ"ק האדמו"ר משמעתי ובזה יובן ג"כ מה ש
מבעלזא  הרה"ק מהר"אבשם   שליט"א גאמדאר
 הוא הלימוד שחזרת ,צדיקיםפרידיגע בשם  זיע"א
המציאות הפשוטה והיינו מלבד  ,לזכרון סגולה

נוסף על זה שיש בדבר  ,שע"י החזרה זוכרים יותר
 ג"כ סגולה לזכרון, עכתדה"ק.

 שיש בחזרה ג"כ סגולהביאור הדבר  ולכאורה מה
הוא זה אשר הולך לעשות חזרה מי אלא ד, לזכרון

ענוה ה, בוודאי רק מי שיש בו מידת על הלימוד
שחושב בעצמו שעדיין אינו יודע טוב את הלימוד 
ועל כן יש לו לחזור עליו, על כן בעצם הדבר שאדם 
חוזר על לימודו מראה בעצמו שיש בו מידת 

כי מידת  ,יש בדבר ג"כ סגולה לזכרוןולכן , הענוה
אדם שיזכה לאותה סייעתא הענוה מסייעת ל

 דשמיא המועלת לזכירת התורה.

אגרא ובדרך זה נבין ג"כ מה שכתב בספה"ק 
שכדי לזכור תלמודו בליבו שלא  (פו)אות דפירקא 

 איזה צורת הלימוד בשעת לפניו ציירי ,ישתכח
 מדרשוכדאי' ב .המובהק רבו צורת ובפרט צדיק

 בו שנאמרהמלך ע"ה  דוד על (א"פ ,כ"פ אחרי' פ רבה)
 נזכר הרואהו כל 'איור טוב' (יב ,טז א שמואל)

  .כ"ע ,לתלמודו

הרה"ק רך כלל דרכו של דובאמת הוא פלא, דב
לבאר היטב כל דבר ואריך לההבני יששכר זיע"א 

לאשורו בקל וחומר ובנין אב וכלל ופרט ופרט 
להאריך וכלל, וכאן כתב בקציר האומר בלא 

כיצד מועילה  שיבאר טעם הדברראיות ובלא ב
 תורה.זכירת הר צורת רבו לוצי

כי לכל אחד יש  ולפי הנאמר לעיל הוא מובן,
דרך צחות הוא כפי שמצוי אצל וב ,הכנעה לרבו

שכל אחד  )חסידים של זמננו(היינטיגע חסידים 
)שהרי הלא זה הוא לרבו וייל דאס איז מיין רבי! נכנע 

 ...הרבי שלי!(

שיש לו את הדעת  אך עיקר הכוונה לערליכע איד
איתפשטותא  וכפי שאמרו כנע לרבו באמת, לה

שאמרו  דמשה בכל דור ודור, וכן מצינו בחז"ל 
ממילא 'משה שפיר קאמרת', חבירו חכמים אחד ל

אדם נכנע לרבו שהוא בחינת משה כאשר 
מצייר צורת רבו זה מביא אזי בעת שהוא שבדורו, 

, בינוכמידתו של משה ר וענוה בו מידת הכנעה
ומידת הענוה מסייעת לאדם שיזכה לסייעתא 

 כנ"ל.ודשמיא המועילה לזכרון, 

מדוע הענוה מועלת לזכירת  וביותר יתבאר הדבר
)פ' פקודי ד"ה אלה  ע"פ מה שכתב שם עודהתורה, 

דחז"ל  ,בתחילת דבריו הנועם מגדיםפקודי הב'( 
מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה  אמרו 

אך כל זה ד' אמות של הלכה בלבד, בעולמו אלא 
, אך אם ילמד בנמיכת רוח וענוההוא רק אם 

ה, שכינה משכן יבל שבי בדד יאזיתגאה האדם 
 ,לא תשרה השכינה בד' אמות של הלכה שלוש

אין אני והוא יכולים   הקב"ה שהרי על גאוה אמר
 .לדור במדור אחד
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 על חרב'עה"פ  מה שדרשו חז"ל  בזהמבאר ו
תלמידי חכמים הל עדהכוונה  ונואלו' וגו' בדיםה

ולכאורה , לבד שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה
הרי אפילו אחד שיושב ולומד הקב"ה קובע לו 

אלא הכוונה על אותם שיש בהם מידת  שכר,
הגאוה ומחמת כן אין השכינה שורה עמהם, 

 עכתדה"ק.וממילא הם יושבים בד בבד, 

ד עם ענוה אכן אינו זה שלומנמצא לפי דבריו ד
מדוע , ממילא מובן שפיר לבד כי השכינה עמו

הענוה הענוה מועלת לזכירת הלימוד, דע"י 
כיון שהשכינה עמו יש לו את ו ,עמושורה השכינה 

וקמי גירסא לא תאותה סייעתא דשמיא המועל
 ר את תלמודו.ולזכ

ויקרא אלקים לאור ' תןבפסוק בפרש וזה יש לרמז
רשת בראשית פבד, פשטבדרך , הגם שאין זה 'יום

וכל עניני בקושי אפשר להבין הפרשה עם רש"י 
מ"מ יש לומר  ,הפרשה הם דברים עמוקים וטמירין

 ערוגת הבושםתב בספה"ק ע"פ מה שכ בדרך רמז,
  זיע"א בעל התניאהרה"ק בשם  )פ' האזינו ד"ה כי שם(

על דרך  'בתורה ראוקה' )ברכות יג.(ל לבאר לשון חז"
יושב שלו אחד יאפהרי ש ,ברוחל הקורא אדם

 סקווע שיושב בשעה נמצא , שכינה כנגדוולומד 
, ת"להשי קורא כביכול כאילורי הוא ה בתורה

 עכתדה"ק.

דהתורה הק' ' לאור וזה הכוונה 'ויקרא אלקים
כאשר דוהיינו  ,)כי נר מצוה ותורה אור(נקראת 'אור' 

וממשיך ע"י עוסקו בתורה אדם קורא להשי"ת 
לזכות לאוקמי צונו ראם , שכינהשראת העליו ה

 .למודותגירסא סייעתא דשמיא שיוכל לזכור את 

יום'  -קים לאור 'ויקרא אלהעצה לזה היא אזי 
יום', 'את מידת הענוה שנקראת תורתו שיצרף ל

 שהרי"ף ז"ל בפ' אמור  הנועם מגדיםביאר כפי ש
שהשמש מורה על ענוה,  ()בחידושי שבתכתב 

ואינן עולבים  םהנעלבי )גיטין לו:(דאמרו חז"ל כ
משיבין עושין מאהבה  נםשומעין חרפתן ואי

 (לא, שופטים ה)עליהן הכתוב אומר  ושמחין ביסורין
 .'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'

אף השמש כי  ,הנעלבין לשמשנמשלו והטעם ש
שלא השיב ענוה שהיתה בו ע"י הבורתו זכה לג
אין שתי מלכים ואמרה קטרה עליו כאשר ללבנה 

 שמשוהוסיף שם שה משתמשין בכתר אחד.
 לאור קיםאל קראתוב 'ויכה כמאמר 'יום' נקרא

 ועוד האריך בזה עיי"ש, עכתדה"ק.ום', י

נמצא שתיבת 'יום' בפסוק דידן מורה על ענין 
ולפי דרכינו רמז הכתוב שאדם הרוצה  הענוה,

שיוכל לזכור את  ולזכות לסייעתא דשמיא בלימוד
 'יום'תלמודו העצה לזה היא שיתנהג במידת 

, ועל ידה יזכה לסייעתא מידת הענוהב דהיינו
 .דשמיא ותתקיים התורה בידו

 מהכבר הזכרנו ד פשוט,שייכות לשבת הוא כבר וה
)פרשת וישב ד"ה א"י ואביו שמר(  נועם מגדיםהשכתב 

והוא  שייך בו מידת הענוה, 'בן'דמי שהוא בבחינת 
מה שאמרו לבאר   בפרשת דרכיםע"פ מה שכתב 

כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו  )סוטה ד:(חז"ל 
בפ' בראשית כתב  רש"ידעובד עבודת כוכבים, 

'ויאמר אלוקים נעשה אדם', אף  )בראשית א, כו( עה"פ
לא נמנע הכתוב מללמד  ,קום למינים לרדותשיש מ

דרך ארץ ומידת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל 
רשות מן הקטן וכו', ותשובת המינים כתב בצידו 

 ולא כתב ויבראו, ע"כ. 'ויברא אלוקים את האדם'

מה שכתוב והנה מי שמתנהג בענוה אכן יכול ללמוד 
כדי ללמד מידת ענוה, ואינו טועה  'נעשה אדם'

לחשוב שיש ח"ו שני רשויות, אך מי שהולך בדרך 
על כרחך אינו לומד נעשה אדם ללמד  ,של גאוה

מידת ענוה, וטועה לחשוב שיש ח"ו שני רשויות, 
 ובא לידי כפירה.

על כן כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד 
 עבודת כוכבים, דכיון שיש בו גסות הרוח הוא
מוכרח ללמוד נעשה אדם שיש ח"ו שני רשויות 
וכאילו עובד עבודת כוכבים. עכת"ד הפרשת 

 דרכים.

בני ישראל מצווים על השיתוף להאמין רק בה' והנה 
אחד, וממילא הם בבחינת בנים, כי לבן יכול להיות 

אינם יכולים ללמוד וכיון שהם בנים  רק אב אחד.
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על רות נעשה אדם על שני רשויות ח"ו אלא להו
 מידת הענוה. 

הם בבחינת עבדים ולעבד יכול שמשא"כ הגויים 
להיות כמה אדונים, שיום אחד עובד אצל אדון אחד 
וביום השני עובד אצל אדון אחר, ממילא הגויים 
אינם מצווים על השיתוף ומותר להם להאמין ג"כ 

אינם אינם מצווים על השיתוף וכיון שבכמה עבוד"ז, 
 .להורות על מידת הענוה לומדים 'נעשה אדם'

 עכתדה"ק.

נמצא שמי שהוא בחינת 'בן' הוא לומד מידת ענוה. 
שבת גופא מורה שאנו בנים למקום כדאי' לא וה

מחמת  ,)מאמרי השבתות ט, ו( בני יששכרבספה"ק 
ששבת היא שרביטו של מלך והמשתמש בשרביטו 

אך בן יכול  ,)סנהדרין צה.(של מלך חייב מיתה 
להשתמש בשרביטו של אביו, וכיון שישראל הם 
בנים למקום לכן יכולים להשתמש בשרביט אביהם, 

 עכתדה"ק. 

כיון שהשבת נמצא שע"י השבת זוכים לענוה, 
ועי"ז היא מחזקת בנו את  מחדירה בנו מדרגת בן

האמונה כי לבן יכול להיות רק אב אחד, אזי כאשר 
נבוא לפסוק 'נעשה אדם' נהיה מוכרחים לומר שבא 

וכשיש לנו מידת הענוה כבר ללמד מידת הענוה, 
זוכים להשראת השכינה ולסייעתא דשמיא 
 המועילה לאוקמי גירסא דהיינו לזכירת התורה.

הזמן בה מסוגל כי   ולכן בשבת יעשה כולו תורה
 באופן מיוחד שיוכל לזכור את מה שלומד.

כל מקדש שביעי כראוי לו' שמקדש את 'וזהו 
כראוי ולמד ממנה שיש לישראל בחינת בנים השבת 

מידת הענוה, עי"ז הוא לומד את למקום, ומחמת כן 
שיהיה 'איש על מחנהו ואיש על דגלו' שכל זוכה 

ודגלו ולא תשתכח התורה שילמד תשתמר במחנהו 
 ממנו.

אנו כעת בשבת ובמה דברים אמורים, דהנה 
ומתעורר בכל אדם ההתחדשות בעבודת בראשית 

והן הזמן בישיבות ובכוללים, ה' הן מחמת תחילת 
שאנו מחמת  בעלי בתים הקובעים עיתים לתורה

ות ופרישקייט שאחר שמחת תורה ויש התחד

לעצמו תורה, על כן צריך כל אחד לקנות לימוד הב
שיעור שיעור ולמגיד ע"י שהולך לוהוא מידת הענוה 

 ,כדי ללמוד תורה ישיבה או לראש כולל שלראאו 
וע"י שיתנהג בהכנעה וענוה יזכה לזכור את התורה 

בלא שיהיה לאדם את מידת ההכנעה לא  אך , הק'
 .יוכל לזכות לקנות את התורה הק'

ערוגת בספה"ק אך צריך להזכיר ג"כ מה שכתב 
'תולע  )במדבר כו, כג(עה"פ  ד"ה תולע( פ' פנחס) שםהבו

 נכיכדכתיב 'א ענוהרומז ל עתולמשפחת התולעי' 
אך יש ענוה פסולה ומזוייפת  ,'ישא ולא תולעת

שהיא מהקליפה ומביאה לידי ריחוק מהשי"ת, 
  וכל שכן שאי אפשר לזכות על ידה לתורה הק'.

אכן ש 'תולע'ואמרה ועל זה הזהירה התורה הק' 
 יזהר אבל ',איש ולא תולעת' בבחינתצריך להיות 

 שלכזו  ענוה היינו 'התולעי משפחת'מ השיהי
 על ידה, עכתדה"ק. שורה שהשכינה קדושה

משפחת 'שיהיה לו ענוה כזו שהיא מוהיינו 
שהיא ענוה כזו  ,'פון די היימישע ענוה' 'התולעי

ולא ח"ו כפי שהשי"ת רוצה וכפי דרישת התורה, 
תגרום לו לסגור את הגמ' ולייאש את  שהענוה

עצמו שאינו מסוגל ללמוד את התורה הק', רק 
אף  ל, שעכזו שתביא אותו ללימוד התורה ענוה

  הענוה שלו יכניס עצמו לעבודת ה'.

ולתקופה חדשה זמן חדש נכנסים לעתה שעל כן 
צריך האדם , להרבות תורה ולקנות תורהורוצים 

מוד התורה רק לראות שלא ייאש את עצמו מלי
 המסייעת ללימוד התורהיהיה בענוה הראויה 

, עם ההתחדשות והפרישקייט ולזכירת התורה
, כן יעזרינו המתעוררת עתה במיוחד בפ' בראשית

 השי"ת.

 בברכת לחיים
כ"ק אאמו"ר לחיים לחיים, לחיים טובים ולשלום, 

כתב לבאר מה פ' ויחי תש"ס(  ,א' ק)כל מקדש חל זצוק"ל
 חכיש לו של האדם  תדההולשביום  שמצינו

, עצמו עבור והן הכלל עבור הן ברכות של מיוחד
' ה' ח(-)תהילים ב, זוהסמיכו זאת על מקרא שכתוב 
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 ממני שאל תיךדיל היום אני אתה בני אלי אמר
 וגו'. ' ואתנה

 ביוםו באמת אותו כח שיש לו לאדם מה להבין ישו
 כתיבד אלא ,כך כל מסוגל יום הוא אשר ההולדת

 'ישר םדהא את האלקים עשה אשר' הלת ז, כט(ק)
 עם נולד לעולם ביאתו בעת םדא שכלוהיינו 

 נפשו כוחות כלהישרות שטבע בו השי"ת ועם 
 לקיים נפשו להשלמת לו הנצרכים הרוחניים

 .העולם בזה רתוטומ תכליתו

 אצלת מתעורר הולדתה ביום ושנה שנה בכלו
כפי שבראו השי"ת,  הראשונה הישרותהאדם 
 ,מתחדשים נפשו ובחינות כוחותיו שכל ומאחר

 ועל עצמו על ולהתפלל זה ביום לברך יכול לכן
 נושנית הכוחותכל  מתוך נובעת ברכתו כי ,הכלל

 איתן זה ביום נפשו וכח ,ה"ב הבורא מאת בידו
 עכתדה"ק. .ביותר ושלם

והנה עתה בפ' בראשית שמסופר בה על בריאת 
והקריאה מעוררת את הזמן, על כן האדם, 
בחינה של 'עשה האלקים אותה עתה  תמתעורר

על כן כל אחד יכול לפעול בעצמו את האדם ישר', 
 כעת להיות 'אדם הישר'.

בשביל התורה  ועל תיבת בראשית דרשו חז"ל 
שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו 
ראשית, ויש לומר שזה רומז על תורה ויראת 

בשביל התורה שנקראת 'רה הוא פשוט תושמים, 
בשביל ישראל ', ויראת שמים הוא 'ראשית

כי שרית 'ישראל הוא על שם כי  'שנקראו ראשית
דהיינו שכלל ישראל , ' עם אלקים ואנשים ותוכל

ן שטיין יא ,העומדים עליהםיוכלו להשמר מכל 
 .()ולעמוד איתנים בגלותעסט און די גלות פ

שכלל ישראל יוכלו להיות 'הייליג  ויעזור השי"ת
ולחיות  ,ושמורים()קדושים און אפגעהיטן ערליך 

ושכל כלל ישראל יזכו להוושע בקדושה ובטהרה, 
זרע חי וקיים שיוכלו לקיים מקרא  ,בכל מה שצריך

, וכפי שנאמר 'לא תהו בראה לשבת יצרה' שכתוב 

'ויברך אותם אלקים  )א, כב(מיד בבריאת האדם 
 .ואתם פרו ורבו'לאמר 

, ודי בשידוך וכן כל מי שצריך לשידוך יזכה לשידוך
במהרה כפי ואין צריך יותר מזה, ושיהיה אחד 

שמיד שהוצרך לשידוך שהיה אצל אדם הראשון 
כן כל , וביום הראשון לבריאתו מצא את זיווגו

 'הברכות הכלולים בתיבת בראשית כדאי
ושנזכה  ,אות וכל הישועותומצדיקים, כל הרפ

להיות מאלו שמקרבים את הגאולה השלימה 
שתבוא מתוך חסד ורחמים במהרה בימינו אמן 

 ואמן.

 באמצע הריקודים
בשבת זו יש לנו הזדמנות מיוחדת לשמוח 

האוהב הרה"ק שאמר בשמחת חבירו, דידוע מה 
 ןעטאנצ בראשית שבת' מאפטא זיע"אישראל 

, יחד(דים יהו)בשבת בראשית רוקדים  ם'יינעדן און אאי
 : ד"ה מכנף(לז סנהדרין)מה שכתב תוס'  י"עפוביארו 

 וז"ל:, 'שמענו זמירות הארץ נףכמ' עה"פ 

רץ ישראל כתוב בתשובת הגאונים שאין בני א
גבי  ()ישעיה ואומרים קדושה אלא בשבת דכתיב 

וכל כנף הוא אומר שירה  'שש כנפים לאחד'חיות 
וכשיגיע שבת  ,אחת ביום בששת ימי החול

רבש''ע אין לנו עוד  ,אומרים החיות לפני המקום
יש לי עוד כנף אחד  ,והקב''ה משיב להם ,כנף

שאומר לפני שירה שנאמר מכנף הארץ זמירות 
 , עכ"ל. שמענו

והיינו שהשי"ת משיב למלאכים שביום השבת יש 
לו כבר מי שאומר שירה בארץ והם עם ישראל. 

 ,שני ביום נבראו שהמלאכים אמרו חז"ל  והנה
 למלאכים ההי העולם בריאת של דבשבוע נמצא

שהרי נבראו ביום  ,שבתיום הבכנף לשיר שירה גם 
השני ואז התחילו את שירתם כל יום כנף אחד, ויש 
להם ששה כנפיים, נמצא שהכנף השישי הספיק 

 התחיל השני שבועמה רקלהם ליום השבת, ו
 והמלאכים ,הראשון ביום ימים ששה של דרסה

 .ישראל אומרים ובשבת ימים ששה שירה אומרים
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יחד  שירההמלאכים  אומרים בראשית בשבתא"כ 
, וזה הכוונה שבשבת בראשית ישראל בניעם 

 טאנצען אידן און איינעם, עכתדה"ק.

והנה בוודאי זו היא שמחה גדולה למלאכים שהם 
יכולים לומר שירה יחד עם ישראל, שהרי ישראל 

והרי יש  )חולין צא:(,הם גדולים מן המלאכים 
מלאכים שאומרים שירה פעם אחת בשנה או 
אפילו פעם בחייהם, א"כ זו היא שמחה גדולה 
עבורם שהם יכולים לשיר שירה יחד עם ישראל 

 פעם אחת בשנה או פעם אחת בחייהם.

נמצא א"כ שיש לנו כעת הזדמנות להיות בבחינה 
שהיא דרגה גדולה, כזו של השמח בשמחת חבירו 

דהיינו לשמוח בשמחה של המלאכים שהם 
שמחים בזכות שנפלה בחלקם לשיר שירה עם בני 
ישראל, על כן אף שאנו עדיין עייפים ומותשים 
מהימים הקדושים, יש לנו להתאזר בשמחה ולנצל 

 את ההזדמנות שיש לנו כעת.

 בחלק ב' של השולה"ט 
' 'בחודש בניגון ליובאוויטש: 'תקעו בחודש שופר

ספרנו בעבר את השביעי' 'שובה ישראל'. כבר 
כאשר נסעו כמה חסידי  ,ניגון זהתולדותיו של 

לכ"ק הרבי או אולי חסיד אחד[  ,]שניים או שלושהחב"ד 
וכששבו מהרבי שאלו אותם שאר  ,הרש"ב זיע"א

את החסידים מה היה אצל הרבי, ואמרו להם 
ד"ה 'תקעו שלושת המאמרים ששמעו מהרבי 

 .שופר', ו'בחודש השביעי', ו'שובה ישראל'ב

אותם חסידים היו טופח על מנת להטפיח, ו
שאר אצל התעוררות גדולה מאמרים אלו פעלו ו

החסידים ורצו לשמר את אותה התעוררות 
בקרבם, על כן הלבישו את שמות ג' המאמרים 

שבכל  ,כדי לעשות חפצא להתעוררות בניגון זה

                                                             
 ,געגאנגען אוועק זענען טעג, זיי הייליגע די מען נעמט ווי 1

אייזענע  צוואנגען: מיט אייזענע מיטצו האלטן,  זיי דארפן מיר
 אלטן, די דעם אויף צו טאהן תשובה האלטן, און צו צוואנגען

 האפן: די צו עולם בורא דעם צו וארפן, און א וועק עבירות
וריעות,  אחוה פון ווייטערט דער גאות, עס איז מידה ערגסטע

עורר בקרבם את פעם שישירו את הניגון זה י
 ההתעוררות הראשונה.

וניגון זה מתאים במיוחד כעת אחר שעברנו את 
לעורר אצלינו את כל ועלינו  ההייליגע טעג,

תעוררות שהיו לנו במשך ההייליגע הההרגשים וה
טעג, ואין צריך ללכת לחפש דווקא את ה'אלטע 

לשמוע מהם איך היו ההייליגע טעג, אלא  'יםחסיד
עצמו, אצל ות ה'אלטע חסיד' כל אחד צריך להי

לעורר שוב את כל הרגשי קודש שזכה להם במשך 
 .ההייליגע טעג

)רגעים ע מינוטין' טשהרי בוודאי לכל אחד היה 'גו

אמנם היו ג"כ , במשך הימים הקדושים נעלים(
לכל רגעים שלא היו טובים כל כך, אך בוודאי היו 

אצל אחד זה היה כאשר  ,ג"כ גוטע מינוטיןאחד 
אמר 'זכרינו לחיים מלך חפץ בחיים' והתחנן 

חיים שהשי"ת חפץ שיזכה לכאלו  ובימקירות ל
בהם, או כשאמר 'אבינו מלכנו החזירנו בתשובה 

, וצריך לעורר מחדש את כל אותם מה לפניך'ישל
 כל אחד לפי מה שהיה בחלקו. רגעים נעלים

להיות טופח על מנת זו דרגה גדולה ואמנם 
את  והכניסש יםחסיד םכאות עד כדי כךיח פלהט

אף  ,אצל שאר החסידים הםההתעוררות של
מצע אשבוודאי עד שהגיע עליהם כבר היה ב

אך עלינו להיות לכל לילות החורף החשוכים, 
הפחות טופח על מנת להטפיח אצל עצמינו, 

את  לעורר שוב את אותו טפיחה שכבר היתה לנו,
אותם רגשי קודש והתעוררות שהיו לנו במשך 

 הימים הקדושים.

  1טעג הייליגע די מען נעמט ווי -בניגון 
נראה שאף כ :אלטן דעם אויף צו טאהן תשובה און

אחר שעברו עלינו כל הימים הקדושים עדיין צריך 
ואולי הענין הוא כמו תשובת לעשות תשובה, 

 פון כתר טובה: די א מידה דאך איז ענוה, דאס אביסל נאר און
 נאר ,שלאפן מיט קריגען נישט דאס אופן, מ'קען איז תורה

 און תורה הבא: מיט עולם זיין קונה מען רבה, קען יגיעה מיט
 נצח פון א לעבן ,חיים ע’אמת די זֹוכה מען שמים, איז יראת

 מלכים. מלך פון נצחים, א חסד
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 אלימלך בי רביהרהרה"ק פי שכתב וכהצדיקים, 
שצדיקים עושים תשובה על   מליזענסק זיע"א

קודם תפילת מעריב עושים כגון שהמצוות, 
שעולים מדרגה כיון מנחה, תפילת התשובה על 

לא לדרגה ועושים תשובה על המדרגה הקודמת ש
 .תדה"קעכ כמדרגה של עכשיו.היתה 

התעלות במשך כל הימים ואף כאן אחר כל ה
והקרבת אלקים  הקדושים, אחר כל ההשגה

דווקא בגלל זה שקבלנו במשך הימים הקדושים, 
בעבודת ה', כמה היינו  כמה חיסרנוכעת מרגישים 

נעילה טוב יותר, וכן על זה תפילת יכולים לכוון ב
 הדרך.

באופן שיותר שייך לדרגה שלנו, עוד יתכן לבאר 
בער המגיד  ר'בי ה"ק הרהרמשידוע על דרך מה 

לבאר מה  (פנחסבייטב לב פ' )הובא  ממעזריטש זיע"א
'משוך חסדך ליודעיך קל  )בזמר כל מקדש(שאומרים 

מה ענין 'קנוא יש להבין  רהלכאודקנא ונוקם' 
 ונוקם' כשמבקשים חסדים. 

למלך שהלך לבקר במדינה  ,משלאר על פי יוב
אחת מארצו, והיה שם איש בן כפר פשוט מאוד 
שלא היה לו השגה כלל מה זה מלך, וזרק אבן על 
כרכרת המלך, ונעשה המולה גדולה, ורצו להענישו 

קשה על שעשה מעשה כזה של מרידה בעונש 
וכשראה  ,המלך ביקש להביאו לפניו ךבמלכות, א

 יושראחד מנהו לבאיזה בן כפר מדובר, לקחו ומי
ואח"כ עוד גידלו ונישאו מעל כל השרים והעלה 
אותו במעלה אחר מעלה וקירבו אליו, וככל 

 ,וראה והשיג בגדולת המלך וטובתוהשר שנתקרב 
ונשבר  ,כך גדל יותר ויותר צערו על שחטא לפניו

ו בקרבו איך העיז ברוב טפשותו לבזות מלך בלב
 .כזהגדול 

וטא לפני השי"ת, אזי חדם אאשר כ ,והנמשל מובן
במקום להענישו ביסורים הקב"ה משפיע עליו רב 
טוב ורוב רחמים וחסדים ונותן לו בנים ופרנסה 

הוא ועי"ז  ,פי המגיע לוכובריאות וכו' וכו' שלא 
מתבייש מאוד ומצטער על שחטא, וצערו הולך 
וגדל יותר ויותר, נמצא שע"י החסדים הקב"ה 

י שישובו בתשובה, נוקם נקמתו לעוברי רצונו כד
 עכדה"ק.

ולפי"ז אחר כל ההתעלות שזכינו לה במשך 
ההייליגע טעג, מקבלים השגה אחרת לגמרי 
בקרבת אלקים, ולפי ההשגה הזו מתחילים להבין 

כמה לפני איזה מלך גדול ונורא חטאנו ופגמנו, 
על כן ומי יאמר זכיתי ליבי,  חטאנו ומרינו לפניו,

, כי כעת לידי תשובהדווקא זה גופא מביא אותנו 
 'יודע בהמה נפש צדיקו'.

הוא 'יודע צדיק נפש בהמתו'  הגם שלשון הפסוק 
שיהיה צריך  השברון לב והמרירות,כל מלבד מ"מ 
את הבחינה של 'ויגבה ליבו בדרכי ה'' שאף מי ג"כ 

נפש 'יידע את  'בהמה'שחושב עצמו לבחינת 
 השוכן בקרבו.היינו את החלק הטוב  'צדיקו

הרה"ק הדברי מה שכתב עוד יתכן לבאר ע"פ 
בסוף פ'  רש"ילבאר דברי  ישראל ממאדזיץ זיע"א

אחרי הדברים האלה ' )בראשית כב, כ(עה"פ וירא 
בשובו מהר המוריה היה , וגו' 'לאברהם לאמר גדווי

לו היה בני שחוט כבר, יאברהם מהרהר ואומר, א
היה הולך בלא בנים, היה לי להשיאו אשה מבנות 

שרו הקב"ה שנולדה רבקה ינר אשכול וממרא, בע
הרהורי אחר , 'אחר הדברים האלה'בת זוגו, וזהו 

 , ע"כ.דברים שהיו על ידי עקידה

ולכאורה יש להבין דנראה חס ושלום כתוהה על 
הראשונות, שאומר אם הייתי מקיים מצות בוראי 

אילו ושוחט את יצחק, היה הולך בלא בנים, וכ
טוב לקיים מצות בוראי באופן אומר שלא היה לי 

על אברהם אבינו  ןכזה חס ושלום, וחלילה לומר כ
שהשי"ת קראו 'אברהם אוהבי', שיהיה מהרהר 

 ח"ו אחר מידותיו של הקב"ה.

אלא שאברהם אבינו ע"ה ברוב קדושתו ומרוב 
אהבתו ומסירות נפשו להשי"ת, היה שבור בקרבו, 
 מדוע לא זכה שהשי"ת יקבל את קרבנו, מדוע

 השי"ת לא קיבל את יצחק כקרבן.

בעצמו והתחיל להרהר ולעשות חשבון הנפש 
שהוא היה הגורם לזה, יען שהקב"ה הבטיח לו 
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ביצחק יקרא לך זרע', ואילו היה 'כי )בראשית כא, יב( 
שוחט את בנו היה הולך בלא בנים ולא היתה 
מתקיימת הבטחה זו, על כן אמר היה לי להשיאו 

יד בנים, והיה קיום אשה מקודם והיה מול
 .לקרבןמקבלו להבטחה, ואז הקב"ה היה 

ומסיים שם בדברי ישראל, שכך צריך להיות אצל 
כל אדם בכל פעם שעושה מצוה, שיהיה ליבו 
נוקפו שמא לא עשה המצוה כראוי, שמא היה 
צריך לעשותה טוב יותר, וסימן לדבר כמו שרואים 

מעלה אחד מסימני הטהרה הוא 'בבהמה טהורה ש
שוב והרמז שיש להחזיר ולהעלות  ,)ויקרא יא, ג( 'גרה

שמא לא  בהולדקדק פשפש לאת המצוה ו
 השלימה כראוי, עכתדה"ק.

מים יממילא לפי"ז מובן ענין התשובה אחר ה
שכך צריך להיות אצל כל אדם בכל הקדושים, 

פעם שעושה מצוה, שיהיה ליבו נוקפו שמא לא 
ננים בכל מתבווהיינו כאשר עשה המצוה כראוי, 

הימים הגדולים והקדושים שעברו עלינו 
כל את כל המצוות וקיימנו את מחשבים כמה לא ו

 הענינים כראוי.

רש יהצבי הרה"ק ר' מה שפירש וכבר ידוע 
תחילת הפרשה ברש"י הק' לשון   מרימינוב זיע"א

טוב איזה טעם  'בראשיתבמה טעם פתח ' )א, א(,
 ע"כ. ,מתיקות יש להתחיל מהתחלהכמה ו

מה טעם פתח 'באופן אחר אמנם יש לומר ג"כ 
וועלעכע טעם האט עס אז מען דארף  'בראשיתב

שצריך )איזה טעם יש לזה אנהייבן אלעס פון פריש, 
 .להתחיל הכל מהתחלה(

ולכאורה אלו שני פירושים סותרים, ומה באמת 
שתלוי מי הוא זה שאומר את הדבר הנכון, אלא 

אם זה מגיע מהיצר טוב או מהיצר הרע, הדברים, 
שדוחק באדם דהיינו אם זה מגיע מהיצר טוב ד

חושב לעצמו, אם לא ו, לעבודת ה' ומעורר אותו
ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויו"כ ניצלתי את 

וסוכות, לכל הפחות עכשיו אתחיל ואנסה להכנס 
מה 'אכן ולהדחף פנימה לעבודת ה', ובאופן כזה 

כמה טוב להתחיל  'בבראשיתטעם פתח 
  .מהתחלה

מה לך אך אם זה מגיע מהיצר הרע שאומר לאדם 
ניסית כבר כל כך הרבה  לנסות לעבוד את ה' הרי

מילא אין לך סיכוי ואף בעבר לא הצלחת  פעמים,
בעבודתך, ואין לך אלא לסגור את החומש 

אכן איזה באופן כזה ולהתבטל ולא ללמוד וכו', אזי 
 .תחיל הכל מהתחלהטעם יש לזה לה

שזה תלוי לכל אדם כיצד עברו עליו או יש לומר, 
המים הקדושים, שאם אכן ניצל את הימים 
הקדושים כדבעי וקנה קנינים ברוחניות וקרבת 
אלקים, אזי אצל אחד כזה כמה טוב ונאה הוא 

 .שמחדופרישקייט להתחיל הכל עם התחדשות 

את אך אצל אחד כזה שלא עמל ולא יגע ולא ניצל 
קדושת הימים הקדושים והם עברו עליו כמו שהיו, 

איזה טעם יש לזה להתחיל הכל מהתחלה אזי אכן 
 כאשר חסרים ממנו כל אותם הימים.

ריח של ייאוש, קצת אך באמת לפירוש הזה יש 
והשי"ת אינו אוהב מחשבות של ייאוש, על כן יש 

היסודות של צדיקים הקודמים, דהיינו  לילך עם
ראשון של הרה"ק מרימנוב זיע"א עם הפירוש ה

כמה טוב ויפה ונאה  'בראשיתבמה טעם פתח '
הוא להתחיל הכל מחדש עם התחדשות ועם 

 פרישקייט.

מה טעם פתח  רש"יובהמשך דבריו כתב 
)תהלים  ''כח מעשיו הגיד לעמובבראשית משום 

 מלשון המשכה 'הגיד' ,ויש לומר הפירוש ,קיא, ו.(
והיינו שהמשיך להם את כח  ,רש"י שמות כה, לא()

על דרך מה שאמרו  ,מעשיו שיוכלו לשלוט בהם
 נעשה שותף כל האומר ויכולו )שבת קיט:(חז"ל 

שלכלל ישראל יש את ה בראשית, שלהקב"ה במע
ויש להם את הכוחות של המעשים של השי"ת 

 אה כרצונם.היכולת לשנות בברי

* 
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ים את קויברא אל' )א, כז( בבריאת האדם נאמר
ויברך וגו',  ,תווים ברא אקהאדם בצלמו בצלם אל

ים פרו ורבו ומלאו קים ויאמר להם אלקתם אלוא
ויש להבין מפני מה לא וגו', ה ואת הארץ וכבש

בבריאת האדם, דלגבי יום השני  'כי טוב'נאמר 
 'כי טוב'מפני מה לא נאמר  )א, ז(לעיל רש"י כתב 

 ביום שני, לפי שלא נגמר מלאכת המים עד יום
השלישי, ודבר שלא נגמר אינו במלואו וטובו, 

והתחיל וגמר  ובשלישי שנגמרה מלאכת המים
שני פעמים, אחת  'כי טוב'מלאכה אחרת, כפל בו 

, לגמר מלאכת השני,  ואחת לגמר מלאכת היום
 ע"כ.

בבריאת האדם ביום פני מה מולפי"ז יש להבין 
פרו אחרת 'ברכה אלא  לא נאמר כי טוב, יהשיש

. ויש לומר ע"פ 'ומלאו את הארץ וכבשוה' וגו ורבו
בראשית שבת בבפרט עתה שהיסוד הידוע 

בתחילת השנה יש להזכירו, שכל תכלית בריאת 
אף שיש להשי"ת אלפים והעולם היא האדם, 

מ"מ אין לו נחת רוח  ,ורבבות מלאכים ושרפים
קרוץ  בעולם הזה שהוא אלא מן האדם השפל

שוואכע א  ,מחומר טיפה סרוחה בשר ודם
)אדם נמוך עולם התחתון מענטש וואס ליגט און די 

 .ולם הנמוך הזה(עשמונח ב

קהלת ספה"ק ה שכתב בפי שכבר הזכרנו מוכ
להרה"ק רבי משה אליקים  (ריש פ' האזינו) משה

הרה"ק הקאזניצ'ער מגיד שכתב בשם אביו  בריעה
 לאכיםרא ברוך הוא מלהבו שיש הגם'וז"ל,  זיע"א

 ואלף פיות אלף לו יש מלאך וכל ,ואופנים ושרפים
 היוצא והשירה השבח גודל לשער ואין ,לשונות

 רק מזה תענוג שום מקבל אינו כביכול ז"ועכ ,מהם
 .קדושים ישראל קרובו מעם

 היהי להיבתפ עומד מישראל אדם כשאיזה היינו
 בכל אחת ברכה רק יאמר אם ,השיהי כוונה באיזה

 רעיק זהו ,לבו ומקירות אמיתית בכוונה לתויתפ
 לקבל אוזן ומטה ,כביכול שת"י וותענוג שעשועיו

 , עכ"ל.וכו' כביכול לתויתפ

תפילה פשוטה בלי האדם והיינו אפילו שהתפלל 
אעפ"כ יש להשי"ת נחת רוח  ,פותסשום תו

יותר מכל המלאכים הזו פילה הפשוטה תמה
האדם בכל פעם שובפרט  ,בשמי מרוםשרפים הו

נחת רוח בזה הוא מעלה מתגבר ושובר את יצרו 
 .להשי"תגדולה 

ממילא כאשר השי"ת יצר את האדם וראה שממנו 
מיד  ה,הולך לבוא לו כזה תענוג ונחת רוח גדול

כאלו שיהיו הרבה בני אדם  'פרו ורבו'אמר ברכם ו
ומלאו את הארץ ' ,גדולה כזו שיעלו לפניו נחת רוח

ויעמדו  ,רציותהאישלטו ויכבשו את ש' הווכבש
און וישלטו עליו, ו את היצר הרע רוישבבנסיונות  

)וישברו שטיקער אן קיין רחמנות פון עם אקען 

 ,האהשי"ת הניש לומזה  ,חתיכות ממנו ללא רחמנות(
עוד ועוד כאלו תרבו שי 'פרו ורבו'ולכן בירכם 

 עלו לפניו נחת רוח כזו.וי

 באמת ובאמונה לעבדך םביוטהר ל
הנה רואים שביום השבת מבקשים הרבה על  א.

ענין טהרת הלב לעבוד את השי"ת באמת, דכבר 
בקשנו היום בתפילה 'וטהר לבנו לעבדך באמת' 
וכאן שוב מבקשים 'וטהר לבם באמת ובאמונה 

 לעבדך', ומה טעם הדבר. 

אלא דבאמת דבר פשוט הוא שלכל אחד יש כוונה 
בה אחרת בתפילה זו, כי במידת האמת יש הר

מדריגות חלוקות, אחד מבקש שיוכל לכוון כוונות 
הרמ"ק ולא יתבלבל ופתאום ויכוון רק כוונות 
מהרח"ו, והשני מבקש שבשעת התפילה לא יהיו 
לו פניות ומחשבות זרות, וכן על זה הדרך, ויש בזה 

 כל מיני מדרגות.

והנה ידוע מספה"ק שבשבת קודש הוא הזמן 
בה' אחד שמתגלית האמת ומתבהרת האמונה 

יחיד ומיוחד, וזוכה האדם להשגה באלוקות, על כן 
שבת היא הזמן לבקש על האמת שנדע שיש 
השי"ת בעולם, וכמו שאמרנו 'למען דעת כל עמי 
הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו', שנידע 
 שיש השי"ת בעולם ונכוון כל מעשינו לשם שמים.
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עוד יש לומר, דהנה עתה אחר שמחת תורה  ב.
אחר שעברו הימים הקדושים מרגיש האדם 
שהכל עבר ונעלם והוא יורד ונופל מהימים 
המרוממים היישר אל תוך הימים הפשוטים, אך 
השבת היא הנותנת חיזוק ועידוד לאדם שעדיין 

 הוא במעלה.

כי הנה סיבת הנפילה היא, שאדם רואה שכל כך 
הרבה השקיע ונתעלה והיו לו הרגשים מרוממים 

טובים, אם בחודש אלול או בראש  בכל הימים
השנה, בעשרת ימי תשובה או ביום הכיפורים 
ברגעי נעילה, וכן על זה הדרך בד' ימים שבין יו"כ 
לסוכות, ובשבת שביניהם, וביו"ט סוכות 

 ובהושענא רבא ושמחת תורה.

ואח"כ באים ימים פשוטים שהאדם אינו מרגיש 
 שום דבר ושום זכר מאותה התעלות שהיתה מנת

חלקו, ומתחיל לחשוב בדעתו שמא כל ההתעלות 
וההתרוממות שהרגיש בימים הגדולים והקדושים 
של תשרי אולי הכל היה דמיונות שוא, ושום דבר 
בעצם אינו בפנימיותו, ונכנס בו מחשבות של 
ייאוש שאינו שייך לעבודת ה' רח"ל, ועוד כל מיני 

 דמיונות כדוגמתם.

עושה שום הכנה ואכן זו היא באמת נפילה ללא ש
אליה, דבכדי לבוא לראש השנה עשו הכנה גדולה 
כבר מכ' סיון ואח"כ ר"ח תמוז ושלשת השבועות, 
ואח"כ ט"ו באב, ואחריהם בא' אלול התחילו 
לתקוע בשופר בכל יום ולומר לדוד ה' אורי וישעי, 
ואחריהם ראש השנה ועשי"ת ויו"כ, והד' ימים 

דרגה אחר וסוכות, והושע"ר, ושמח"ת, ועלו מ
מדרגה עוד ועוד, וכבר אוחזים ב'אתה הראת 
לדעת', והקפות ומוסף ו'לדוד ה' אורי וישעי' 

 האחרון.

ובמוצאי שמחת תורה נופלים ישר לתוך 
הוואכע'דיגע מעריב בלי שום תוספת לא יעלה 
ויבא ולא כל סממן שהוא, ולמחרת בשחרית אין 

מה שום 'לדוד ה' אורי וישעי' ואין כלום, והלב הו
ומבקש רבוש"ע תן לי לומר לכל הפחות שתי 
פסוקים, עפעס... ולמצב הזה אין עושים שום 

הכנה, ואין שום הדרגה בירידה, רק נפילה אחת 
אפים, מען געט א קראך אראפ אין דאס איז דאס, 

 והכל נגמר.

אבל כשמגיעה השבת באמצע הימים החשוכים 
של ימות החורף, ומרגיש האדם בנפשו 

התלהבות ודביקות בהשי"ת, זה מביא התרוממות 
לו חיזוק ועידוד, הנה אני כן אוחז במשהו, ויש לי 

 שייכות להשי"ת לאידישקייט ולרוחניות. 

וזהו וטהר ליבם באמת ובאמונה לעבדך שע"י 
 השבת מקבל האדם עידוד וחיזוק בעבודתו

ועי"ז יעבוד שרואה שיש לו שייכות לעבודת ה', 
 את השי"ת כדבעי.

 דש נפשי חולת אהבתךשבת קו
לשיר ניגון זה, פשר בכל פעם אנו תמהים כיצד א

וכי אכן אנו בדרגה כזו של 'שבת קודש נפשי חולת  
מדים כעת וותחילה נקדים, דהנה אנו עאהבתך'. 
הגות שנה אין די זמן ל לבכו ,בראשיתבפרשת 

דלעולם אין שבוע  ,הפרשה כראוי ולעסוק וללמוד
 בפרשת בראשית. שלם

)אמונת  זיע"א האמונת אברהםאא"ז בעל כ"ק ו

לשבת קוראים מטעם זה ד אריבאברהם בפרשתן עמ' ו( 
בענינה אדם ילמד הדכל מה ש 'שבת בראשיתזו '

רק נמצא שרגיש ילעולם לא ישיג הכל ותמיד 
אין כי  ,ללומדהעדיין  בהתחלה כאילו לא התחיל

 השגה והבנה במעשה בראשית. 

די אימת היה  ,שניםרבות בהוקשה לי  ,דרך אגבבו
זמן לגדולי המפרשים לכתוב פירושיהם על 

האור החיים הק' , כדוגמת פרשת בראשית
כתוב האריך ולזמן לאת הוהרמב"ן מתי היה להם 

היה מקום לומר ועל פרשה זו, כל כך הרבה את 
הם למדו כשיטת 'זכרו' שלומדים על הסדר  דאולי

דר ס, וכך למדו הפרשה כחומש נ"ך ומשנה וגמרא
 י לדלג כל שבוע לפרשה הבאה.בל

לומר שעזבו הדבר המקובל מאבותינו קשה אך 
 ,באותו שבועהפרשה השייכת לכל שבוע ללמוד 
הרמב"ן לכתוב הספיק מתי אי יש להתבונן ואם כן
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אף את השטיקלאך הארוכים בפרשת בראשית, ו
במקום בשבת הרי  תורה בשנה שיוצא שמחת

שמיני עצרת  בחוץ לארץ יש שני ימיםמגוריו 
לפ'  ומה שלא יהיה אין שבוע שלםושמחת תורה, 

יש רק חצי שבוע ואין שבשנה זו בפרט ובראשית, 
 .הפרשה כראוי ללמוד זמןכמעט 

האור החיים  מה שהאריך יש לבאר בהקדםעכ"פ 
שהם דברים והגם  ,בטוב טעם ודעת  בפרשתן הק'

איני יודע אם אפשר לעמוד על הדברים עמוקים ו
מדבריו הק' ג' נקודות, ונוציא יא בלאשורם, מ"מ נ

 .הלימוד לענינינומהם את 

עשה מדוע האור החיים הק' מבאר בתחילה 
)ב"ר כיון שאמרו חז"ל  ,העולם כדוריהשי"ת את 

שהקב"ה מקומו של עולם ואין העולם  (ס"ח...
מקומו, והיינו שהעולם נמצא בתוך בוראו, ומאידך 

כבוד כבודו' כלומר ש כתיב 'מלא כל הארץהלא 
אורו שמעתה נמצא בתוך העולם. שרוי השי"ת 

גם ו )סביבות העולם(יתברך נמצא בהיקף העולם 
העולם יעמוד והטעם לזה כדי ש ,בפנימיותו

 .כוחי חלקיו כל תבהשווא

אין תשוקה בעולם עריבה כי , הוא הדבריםוביאור 
קות יוחביבה ונחמדת ונאהבת לנבראים כהדב

ואליו יכספו כל נפש חיונית המגעת  ,באורו יתברך
תצא נפשם ולהכיר קצת מנועם אורו יתברך 

כל חלקי העולם מדומם צומח כי  ,לחזות בנועם ה'
פי בחינתו כח להם כל אחד ליש ומדבר חי 

 .ההשכלה להכיר את בוראו כפי השגתו

ומכיון שלכל חלקי העולם מסביב יש אור מקיף 
אין האור ו כמו שאר הנבראים,השוואה אותה ב

וכן כח התשוקה שווה  ,קרוב אל אחד יותר מהשני
לכן אין חלק בעולם המתגבר  ,בכל הנבראים

יציבותו יותר מקומו ומתשוקה לצאת ממחמת ה
וכל חלק מעמיד את חבירו הנמצא  ,מחלק אחר

 .לכל הכיווניםשווה יוצר כח משיכה , וזה במגביל לו
י העולם עומד מבלי להתרופף ולהתנענע, כ ולכן

כולם מושכים לכל הצדדים ונשארים במקומם 
 .באותה תשוקה אל בוראם

 שי"תהעולם שטוח והדאם היה ביאור הדברים: ]
 ,הרי הצדדים קרובים יותר אל ה' מהאמצע פו,מקי

שאר נתקו משתוקקו יותר ויתוממילא הצדדים י
לעומת זאת כאשר הוא כדורי וה' מקיפו  ,העולם

בשווה בעיגול סביב הכדור מבלי להתקרב לאחד 
הקוטב למשל כי  ,הרי הכל עומד בשוה ,הקצוות יותר

הקוטב הדרומי זמן אך באותו  ,הצפוני מושך לצפון
ומעמידו שלא ינטה יותר מדאי  ,מושך כלפי דרום

 [.ן או לכאןאלכ

הוא , )ב, ב( 'הענין השני שמבאר האור החיים הק
, שביום השבת 'וביום השביעי שבת וינפש'  עה"פ

מה על דרך ברא השי"ת את החיות של העולם, ו
העולם רופף ורועד עד שהיה  ()חגיגה יבשאמרו חז"ל 

 שבאה שבת ונתקיים העולם ונתייסד. 

עד השבת היה העולם עדיין ללא נפש וללא דבר כי 
 ,נפש העולםאת שבת ברא ה' הביום המעמיד, ו

 ',וביום השביעי שבת וינפש'והוא סוד אומרו 
 ,נשפע שפע החיוני בכל הנבראיםמלשון נפש, ש

 כי קודם השבת לא היה נפש לכל הנבראים.
 עכתדה"ק.

מדוע נתבאר לנו כבר הללו ומתוך שני דברים 
דמכיון  ,'שבת קודש נפשי חולת אהבתך'

שהיא חלק ה' שהשי"ת משפיע בשבת קודש נפש 
תמיד כל הבריאה הרי על כן ך הבריאה, בתו

כל שכן בשבת שיש ות להשי"ת וכנ"ל, משתוקק
ועל כן תוספת של נפש שהשי"ת מניח בבריאה 

מתרבה ההשתוקקות אליה, וזה מעורר באדם 
הוא בבחינת ממילא אליה נכסף משתוקק ו להיות 

 .'נפשי חולת אהבתך'

 םוה ,עוד מוסיף האור החיים הק' ענין שלישי
שהשי"ת ברא בענין השבת, ו המפורסמים דברי

את העולם רק לששה ימים ובבוא יום השבת נתן 
חיות לעולם לעוד ששה ימים, וכן הוא בכל שבת 

עוד לעולם שעל ידי השבת נשפע נמצא ושבת. 
והיינו שכל  ,עוד ששה ימיםאותו נפש המקיימת 

מה שנוצר ונעשה עוד ששה ימים הם מכח הנפש 
 . עכתדה"ק.של שבת
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במצב של עליה ממילא הגם שלא תמיד נמצאים 
והיצה"ר בוער כאש  ביום הכיפורים, בעת נעילהכ

אמנם כאשר  ,ואינו נותן מנוחהבאמצע ימות החול 
ו את ימות החול זהכרגע  נזכר האדם שכל מה שיש

שהיא משפיעה לעולם את מפני השבת אך ורק 
ממילא זה מזכיר לו את הששה ימים, 

וזה מעורר בו שיש בשבת, ההשתוקקות להשי"ת 
אף בימות החול ועי"ז הוא את התשוקה להשי"ת 

 להתגבר על יצרו ולנצחו.יכול 

וזה מונח בדברי האור החיים הק' הנ"ל שע"י 
לם, ויש קיום לעלהשי"ת התשוקה של הנבראים 

קיום העולם הוא כאשר מתגברים על הרי היינו שו
  לכדאמרו חז" ,ומקיימים תורה ומצוותהיצר הרע 

אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, וזהו שעל 
יש קיום לעולם, כי ידי התשוקה של האדם לבוראו 

עי"ז הוא מתגבר על יצרו ועוסק בתורה ומצוות 
 קיום העולם.שהם 

כ"ק מע"פ המעשה ששמעתי ש לומר ועוד י
רנוביל עהרה"ק ר' אהרן מטשעל  אאמו"ר זצוק"ל

שה אך קצת שע מע'ואמנם הוא קצת הימלי זיע"א
שהיה בזמנו איזה בעל עגלה אפשר ללמוד ממנו, 

איש כפרי מגושם ושקוע בהנאות עולם הזה, וראה 
פעם את החסידים בעת שחזרו מרבם הרה"ק 
מטשערנוביל זיע"א, וראה את פניהם מאירות 

 וצהלה גדולה על פניהם.

וכיון שחמד מאוד בהנאות עולם הזה, אמר להם 
שהוא מסכים לקחתם שוב לרבם, וכל הוצאות 
הנסיעה יטול עליו, אך בתנאי שגם הוא יחזור 
משם עם שמחה וצהלה והנאה כפי שיש להם, 
והתנה עמהם שאם לא ירגיש כך יהיה עליהם 

 לשלם לו כל ההוצאות.

והחסידים שמחו על המציאה ליסע שוב לרבם, 
מרו תחילה ניסע לרבי, ואח"כ ה' כבר יהיה וא

בעזרינו. וכשבאו לרבם סיפרו לו כל המעשה 
וביקשו שאכן יראה לעורר את הכפרי כדי שאח"כ 

 לא יפטרו מלשלם לו.

ובמשך ליל שבת לא ראו על האיש הכפרי מאומה, 
וכן היה בצפרא דשבתא, אך בעת סעודה שלישית 

 החסידים בוכה בדמעות שליש. הוראו

חר השבת סיפר להם הרה"ק מטשערנוביל וא
זיע"א שבמשך כל השבת חיפש אצל האיש הכפרי 
איזה דבר טוב שיש בו כדי למצוא בו פתח לחדור 

ובסעודה כלום, בו אליו ולעוררו, אך לא מצא 
שלישית מצא בו שאמר על מאכלי שבת 'לכבוד 
שבת קודש' ובזה כבר מצא מקום לרוממו 

 . ע"כ.ולעוררו

דיגע מעשה שחיפש ביהודי ולא מצא 'הימל ווזה
ג' תיבות שדווקא אותם שום מעשה טוב עד 

זה 'לכבוד שבת קודש', ודה שלישית עשאמר בס
אמירה זו שמסתמא לא כוון במה שהועיל לו, אף 

הצליח לעורר עכ"ז עם זה  ,ממנו כלאחר יד הויצא
 .אותו בתשובה

ההולך לאסוף כמו גבאי צדקה  ועל דרך משל הוא
וניגש לאחד למשל, ור קהילת פינטשוב צדקה עב

אין לו שום קשר עם אף שהגבירים להתרימו 
פינטשוב ומדוע שאותו גביר יתן תרומה מנדבת 

ושואלו עם הגביר, דבר על כן הוא מתחיל ל ,לבו
אבי אף וז' ורמוולבמשיב הגביר ו ,מהיכן אתם

והיינו מקורבים לרבי זקיני התגורר שם משם וכן 
 .מוולברוז'

טשוב נשהרבי מפיואומר גבאי צדקה נענה הואז 
הרבי מוולברוז' זיע"א ו ,רבות לרבי מוולברוז'סייע 

יו וה ,ומוקיר את הרבי מפינטשובמאוד היה מחבב 
וממילא  ,קרוביםביניהם קשרי ידידות הדוקים ו

שצריך לחזק את קהילת פינטשוב בוודאי תה ע
ביד לתרום אתם מחוייבים לחזק את מוסדותיו ו

קשר שהוא  איזהוא מחפש אחר , והיינו שהנדיבה
שייכות כל שהיא או קשר של כל בדל גביר, שיש ל

 .כדי שיוכל לחברו ולהשפיע עליו לתרום

לפעמים אדם ד ,זו שמחה גדולה בעבורנוממילא 
בזכות אך מרגיש שאין לו שייכות לאידישקייט, 

שבת קודש אפילו בקשר כל שהוא שייכות לה
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שיש לו קייט של שייכות מכל קלייניושיש לאדם 
התעלות לכבר יכול להתרומם ו ,עם שבת קודש

לשוב אל השי"ת וולהכנס בשערי עבודת ה' 
בזה נכיר גודל חביבותה של השבת שאף ולעובדו, ו

אותנו שיבה היא מעמה מדבר מועט של שייכות 
 לעבודת ה'.

 לפניו נעבוד ביראה ופחד 
עומדים א. לפי מה שדברנו לפני כן, כאשר אנו 

עתה אחר הימים הנוראים וסוכות ושמחת תורה, 
ובוודאי התעלינו בהם וגדלו ההשגות שלנו וקבלנו 
השגות חדשות באלוקות, דווקא עכשיו ]'יעצט 
ערשט'[ אנחנו יודעים להעריך כל טראפקאלע 

, ולהודות להשי"ת על השל יראת שמים שזכינו ב
 כל דבר מועט של יראת שמים שיש לנו. 

יש לומר על דרך צחות, דיש פעמים ב. עוד 
שעוברים על האדם כל מיני רגעים ומצבים של 
פחד, אך דייקא על ידם הוא למד איך לעבוד את 

 שהיה עםהשי"ת, ולבאר הענין נקדים מעשה 
שנפגש פעם עם  זיע"א הדגל מחנה אפריםהרה"ק 

, ואמר הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א
תספרו  ,רימנובהדגל מחנה אפרים להרמ"מ מ

דבר מהרבי שלכם, ואמר הרמ"מ מרימנוב שיש 
'האדער' )וריד( אצל האדם שזז רק בשעת מיתה, 

הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק ואצל הרבי הק' 
בכל עת שקורא קריאת שמע ומקבל עליו זיע"א 

עול מלכות שמים ומסירות נפש זז אצלו אותו 
 האדער.

'ס ואמר הדגל מחנה אפרים, דער פוילישער
ווייסען גוט נאך צו קוקען זייערע רבי'ס, ]חסידי 
פולין יודעים להתבונן היטב בדרכיהם של רבם[ 
כידוע שהדגל מחנה אפרים היה מרוסיה מעיירת 
סדילקוב ואילו הרבי ר' מענדלע גר בפולין. וזו 
מדריגה גבוהה מאוד של הרה"ק הרבי ר' אלימלך 
מליז'ענסק זיע"א שקיבל עליו בשעת קריאת 
שמע עול מלכות שמים ומסירות נפש באופן של 

 פחד מיתה ממש.

ה כל כך רחוק מלהשיג יראה של אך בדורינו אין ז
, דכל מי שחי עלי אדמות בתקופה זו פחד מיתה

ואינו )עיתונים( הגם שאינו קורא צייטונגען 
מתעניין בפוליטיק, עדיין הוא יודע מהמצב 

ים הולככאשר בארץ ישראל ה' ישמרנו, השורה 
ולא רק בכותל אלא בכל מקום המערבי לכותל 

מסתובבים ערבים רוצחים ה"י ויכולים ח"ו להרוג 
בכלי משחית, והרבה פעמים כאשר הולכים 
במקומות כאלו הלב דופק שמא חלילה וחס מי 
יודע מה יכול להיות ושרק לא יקרה כלום, וברוך ה' 
כשעוברים וניצלים משעת הסכנה מודים להשי"ת 

ה מהסכנה, ואחר שאדם חש על בשרו על ההצל
איך צייר לעצמו כבר יכול לכזה הוא מיתה פחד 

 צריך להיות היראה מהשי"ת.

נמצא שמתוך מצבי הפחד והסכנה שיוצאים מהם 
לחיים ולשלום אנחנו לומדים באיזה פחד ויראה 
עלינו לעבוד את השי"ת, וזהו לפניו נעבוד ביראה 

ת ביראה ופחד שלומדים כיצד לעבוד את השי"
ופחד מכל אותם מצבים קשים שניצלנו מהם 
שאנו צריכים לקיים בהם 'ונודה לשמו בכל יום 

אנו ניצלנו מהם וצריך להודות להשי"ת שש ,תמיד'
אופן של 'ונודה יכולים לצייר את אותם מצבים, ב

, ומזה נלמד כיצד לעובדו לשמו בכל יום תמיד'
 ביראה ופחד.

רק עכשיו בשנה ואין צריך להרחיק לכת, הלא 
אוטובוסים נכנס אחד ההאחרונה נסענו לחברון ו

אותו חברון, וכמה מילדי היו בבלשכונה ערבית 
אוטובוס ויש כאן אף כאלו שהיו בתוך האוטובוס, 
כמה פחד ומורא היה באותם רגעים עד שנחלצו 

 משם.

ואף גם זאת בדידי הוי עובדא כאשר היתה תקופה 
והלכתי לביתי  ,לבארץ ישראשהיו כמה פיגועים 

באחד הלילות דרך רחוב הרי"ם לוין, והיו שם כמה 
פועלים מטעם העירייה שעבדו במדרכה ובכביש, 
ואחד הפועלים החליט לעשות קצת פריילעך, 
והיה בידו גרזן גדול ובשעה שעברתי הניף את 
הגרזן מאחרי כתיפו כרוצה להכות בראשי, 
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רחתי והרמתי בקול רעש גדול בזעקות געוואלד וב
מכל רצו משם, והוקמה מהומה גדולה ואנשים 

רו של הפועל צעק עליו יעבר לראות מה קרה, וחב
מה אתה עושה שטויות ומחולל מהומות, אך פחד 

של אותו רגע מלמד הרבה כיצד צריך לעבוד כזה 
 את השי"ת ביראה ופחד.

 ו נאוה קודשדרך הליכה לבית
 ראשונהבגור בהקפה ההקפות המושר ניגון 

ש אומרים , י'נויאין כאלק'הקפה שביעית על וב
 מגיד מקאזניץרה"ק ההמבית מדרשו של  ושמקור

ושהוא מבוסס על ניגון טעמי המקרא של  זיע"א
 ימים נוראים.ה

לארץ  זצוק"להאמרי אמת כ"ק כאשר הגיע 
ישראל לאחר נס ההצלה המופלא, היה זה לאחר 
חג הפסח, את ליל הסדר עשה הרבי בהיחבא 

אניה לארץ ישראל. בבאיטליה ולאחמ"כ עלה 
ת שבבבתחילה שהה הרבי בחיפה ונשאר שם 

זו הגיעו חסידי גור מכל ארץ ישראל ת , לשבקודש
לקבל את פניו, הרבי התפלל במקום אכסנייתו 

 לתפילה על פני הרחוב. והחסידים הצטרפו 

בשעת ההפסקה וכן לאחר התפילה ולאחר 
סעודת שבת רקדו החסידים ברחוב ניגון מיוחד 
שהביא עמו המלחין ר' יענקל תלמוד ז"ל. לרגל 
המצב שמרבית העדה ורוב יושבי פולין היו שרויים 
בצער הוא לא הצליח להלחין ניגון בעצמו ופנה 

הרבי האמרי "ק כולבית מודזיץ שיתנו לו ניגון, 
הלחין עבורו ניגון ואמר לו  ממודזיץ זיע"אשאול 

)הובא בספר אלחין עבורך ניגון כפי הנוסח שלכם. 

 .(זצוק"ל מודזיץמתולדות האדמו"ר  ,משכמו ומעלה

ניגון זה הביא עמו ר' יענקל לחיפה והחסידים רקדו 
ברחובות חיפה עד אור הבוקר. כשהעירו 

עברו  ,עה להםמפריברחוב תושבים שהשירה ה
לרחוב הבא ולאחר מכן ברחוב החסידים 

שלאחריו וכך סבבו ברחבי חיפה כל אותו הלילה 
. לשבת זו נתנו "תכשפיהם מלא הודיה להשי

כ"ו ניסן ת"ש. ניגון  –ר"ת  'תשכון'חסידים סימן: 

זה שרים עד היום בגור בהקפות וכן בשמחות 
 נישואין לאחר החופה.

שהותיר לפליטה את  בחסד ה'מאוד יש להתבונן 
כיון  גדולה כולם בסכנה, אף שהיו מנהיגי הדור

בפולין חיפשו את  במיוחד, היו מבוקשיםש
באותן הימים . (הרבי הפלאי) הוואונדער ראבינער

כדי תמונות של רבנים המבוקשים פיצו הצוררים ה
, כגון התמונה של שיוכלו לזהותם ולתופסם

ר ונראה האמרי אמת מגוהרה"ק מבעלזא והרה"ק 
עם הטלאי זיע"א מסאטמער שם גם הרה"ק 

  .הצהוב ומגן דוד

עם  ר מהר"א מבעלזא זצוק"ל"כ"ק אדמוכשיצא 
פסט בירר אלבוד הרה"ק מבולגריא זצוק"לאחיו 

הבולגריא רב היכן גר חסיד בעלזא שתהיה 
אפשרות להתאכסן אצלו ולהסתתר שם מאימת 

ואכן מצאו מקום שמתגורר שם אחד  ,הצוררים
ואמרו לו שהרבי מחפש מקום אליו חסידים ובאו ה

ואכן שמח לארח בביתו את הרה"ק  ,אכסניא
 מבעלזא. 

לא נתנו אך כידוע בצוק העיתים בתקופה זו 
ובעה"ב לא הכירו  ,חתימת זקןהצוררים להיות עם 

שכביכול רימוהו והביאו מי שמתחזה  יהםוכעס על
להרה"ק מבעלזא.  כשראה זאת הרה"ק זצוק"ל, 

בניגון ובנעימה  'אשרי יושבי ביתך'ח ואמר פת
ואחד מבני הבית שמע זאת ומיד אמר  ,המיוחדת

 זה הוא הרה"ק. 

פעם היה בידי מישהו תמונה של הרה"ק מבעלזא 
י תמונה זו, אך לא ל תקופה ורצה להראות המאות

להביט בה לראות את אהרן קדוש ה' חפצתי 
 ואיני מתחרט על כך כי מה תועלת ,במצב כזה

 .כזהזה שאראה את הרה"ק במצב מלי תהיה 

אחד המלווים העיר שתמונה זו היתה כאשר ]
נפגש הרה"ק עם הרב הרצוג וביקש הרב הרצוג 
להצטלם עמו, והיות שהרב הרצוג השתדל רבות 

יצא הרה"ק מגדרו והסכים זיע"א רה"ק בהצלת ה
 .[להצטלם עמו לאות הכרת הטוב
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היה "ל זצוקמהר"א הרה"ק היו כמה פעמים ש
בדייטשלאנד ונתאכסן אל מול ביתו של אותו 
צורר למטרה שלא גילה והיה מקיף המקום כמה 

שמספר וכן ידוע  .קדושיםומי יבוא בסוד , פעמים
הרה"ק מהר"א פעמים אחד החסידים התחפש ל

שברח משם,  כדי שהצוררים לא יבחינוזיע"א 
וישב על של הרה"ק  ואותו חסיד הלביש טלית כמו

 עבר למחבוא אחר.שהרה"ק כבר בעוד מקומו, 

הרה"ק שהיה בנו של זיע"א מצעלים  הגה"צ
הגיע לארה"ב כבר בשנת  זיע"אערוגת הבושם ה

גם הונגרי ורב היותו ם בו גים משולב והיו ,תרצ"ו
 וחסיד, אצל בני פולין היה יותר שכיח שהגרהיותו 

בימים אלו היתה  ונגריןהלאמריקה, אך אצל בני 
אמריקה מחוץ לתחום. אם היה מי שהיגר 

והיו מביטים  ,מהונגריה לאמריקה היתה אחת דתו
 בו כעל מי שח"ו ירד מן הדרך. 

 מצעהלים הגיעגה"צ השפלא גדול וזה אכן 
ובמסירות  אותם הימים,לאמריקה ב מהונגרין

נפש ממש העמיד את כשרות המזון על תילה. הוא 
יר את הקרקע באמריקה היה הראשון שהכש

ליהדות ארה"ב שפרחה בשנים המאוחרות יותר 
 באמריקה.

מדוע מצעהלים גה"צ אחד הרבנים שאל את ה
אינו פותח ישיבה באמריקה כפי המקובל במקום 
מוצאו בהונגריה. והשיב לו שצריך שיהיה לו עבור 
מי לפתוח ישיבה שהרי אם אין אוכלים כשר הרי 

לים הטמאים אין למי ללמד תורה שהמאכ
  מטמטמים את הלב.

ואכן במסירות נפש החל להביא בשר כשר 
למהדרין וכמובן שבשר זה היה יקר יותר מבשר 

והציבור של התקופה ההיא לא היה ממש  ,רגיל
נכון לשלם את המחיר והיה נצרך יגיעה רבה 

 .להחדיר זאת בקרב בציבור

ומלבד זאת הוא סבל רדיפות מצד סוחרי הבשר 
הרגיל שהם היו גם הסוחרים גם הקצבים גם 
המוכרים גם המשגיחים וגם הרב המכשיר. והם 

איימו ממש על חייו של הרב מצעהלים, אך הוא 
לא השגיח על זאת והמשיך במסירות נפש 
להחדיר ולספק בקרב הציבור בשר הראוי לעלות 

  על שולחנם של יראי ד'.

וכך הוא הכין את התשתית לקנאות של הרה"ק 
ולדרכו המיוחדת של הרה"ק זיע"א  מסאטמער

ולתורתו ושיעוריו של הגאון זיע"א מקלויזנבורג 
וכך יכלו הבחורים להעמיק זיע"א טלר ורבי אהרן ק

שקאפ ורבי נפתלי  מוחם בסברות של רבי שמעון
 וכו' וכו'.זיע"א טרופ 

הספרים כי  אחד המלווים סיפר בשם אחד]
ע"י עסקנים  התמונת הרה"ק מהר"א הונפק

שאספו כסף לדירת מסתור עבורו וכשלא נענו 
בעין יפה בגלל שהשעה היתה שעת מלחמה לכן 

  [.הנפיקו תמונה זו כדי להשיג כסף

וכן יש לשאול מדוע הוכנסו גירסא זו, אין נראה ו
שזה יצא ע"י תכן ם האחרים. וי"שם האדמורי

קני החצר בעת שראו שאין אך עס ,הצוררים
תמונה זו פרסמו הציבור מבין נחיצות הענין 

ויש לעשות מחפשים אחריו להוכיח להם עד כמה 
יש להסתפק בכלל ו. כל טצדקי שבעולם להצילו

אם מותר לדבר בשבת על מה שהיה באותן 
  .השנים

 אחד המלווים הזכיר ווארט מבית בעלזא ]
מים שבשבת בראשית ניתן לתקן את כל הי

הנוראים ע"י הגעגועים לימים הנוראים 
שאדם חושב בליבו כמה מחשבות של רצון הו

באופן את הימים הקדושים  רוצה להעביר תיהיי
 .ובזה עושה נח"ר לקוב"ה ,נעלה יותר

 'ך בנעליםימה יפו פעמי' הפסוק פירשו ובזה 
פועם ומיצר על כך ומחשב עם הפעמייך היינו הלב 

הקדושים נפשו למה לא ניצל כראוי את הימים 
ועל זה הוא וזה עושה נח"ר להש"י  ,עלינושעברו 

פעמיך מה יפו משבח את עם ישראל ואומר '
 בנעלים'[.
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ימים אלו דומים למצב שאדם משיא את בנו או 
כאשר זוכה להשיא את אחד מצאצאיו, או  ,בתו

בהיותו מתהלך ורוממות,  בהרגשתאז הוא שרוי ש
הרחוב שכל פנסי הוא ברחובה של עיר בטוח 

מאירים לכבודו. ולא מבעיא החתן גופיה שהכל 
שבשבילו נברא העולם, ליבו בטוח מקלסים אותו ו

אלא אף המחותנים מתהלכים בהרגשה מרוממת. 
באחת ים אך מיד למחרת השבע ברכות מתעורר

 למציאות הקיימת.

 ימים מרוממים, שעברו עלינו כן הדבר בימים הללו
לאחר היו"ט אך היה בהרגשה מרוממת, וכל אחד 

נוחתים באחת לקרקע המציאות. אולם צריך 
להיאחז ולזכור תמיד את הימים שעברו עלינו, 

. 'זענע קייטןימדארף זיי איין צו האלטין מיט אי'
 .ז אותם בחבלי ברזל(ו)לאח

 רעוא דרעוין

 ''אל תעזבני ה' אלוקי בניגון סקולען

אחר שזכינו להרגיש 'קרבת אלקים לי טוב' בכל 
אותם הימים הקדושים שעברו עלינו, הן במשך 
חודש אלול, והיו עוד כאלו שהתחילו לפני חודש 
אלול, והן בראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום 

 .'כיפור והד' ימים שבין יום כיפור לסוכות וכו

 י"ת רבונו של עולםמהש אנו מבקשיםאחר כל זה 
כל ההתעוררות והרגשות 'אל תעזבני ה' אלוקי', ש

וכל מה  קודש וההייליגע מינוטין והקבלות הטובות
ישאר עמנו הכל , שהיות קרובים להשי"תשזיכנו ל

 ונקח את זה הלאה.

 באכילת הדגים
בפרשת השבוע מסופר על בריאת האדם שהוא 

 , ובבריאתו נאמר הבריאהביותר מכל המובחר 
'ויהי האדם לנפש חיה' וכתב התרגום 'לרוח 
ממללא', והיינו שכל חשיבותו של האדם יותר 

 הנבראים הוא שיש לו את כח הדיבור. משאר 

אך כל זה דווקא שהוא שולט על דיבורו ושומר 
הרי זה כמו שיש  עליו, אך אם אינו שולט על דיבורו

לו באמצע פניו חור העושה רעש, ואינו נחשב 
ורק אדם  .לא הרי הוא כשאר בהמה וחיהלאדם א

שיש לו מח שליט על הלב ושומר על דיבורו לדבר 
 אמתי שצריך לדבר ושלא לדבר מתי שצריך של

 לדבר הוא נחשב לאדם.

א אחד ידבר ברור הוא, ששמירת הדיבור ה
אנשים הדיבור ע"י מהדברים הקשים ביותר, 

ועל ידו אנשים מחפשים מתקרבים אחד לשני, 
אחד מהשני, ובוודאי זהו דבר קשה  חמימות

 .להתאפק ולשמור על הדיבור

שולט על יש לו את הזכיה להיות אך אדם כזה ש
 בוודאי קל לו יותר ו,ר על דיבורושמלעצמו ו

לשמור על כל שאר הענינים ברמ"ח איברים 
נאמר  'נעשה אדם נאמר בעבורך'וושס"ה גידים. 

 לו אדם שיש שחי עם שמירת הדיבור.על אדם 
 ו הם חיים אחרים לגמרי.יר חיושמירת הדיב

לומר שבכלל שמירת הדיבור הוא  יש ובדרך צחות 
של ונים גולא ני ,ג"כ לשמוע ניגונים עדינים

ן(.ניגוני פראות ושגעו)סן אומשוג טילעוועב
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