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 רעוא דרעוין פ' חוקת תשס"ו
 

יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל וגו' המה מי 

ה. וברש"י: שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקדש לעיני במרי

העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך 

 א"ו, הלצ"ב ענין הק לפרנסה מקים דבורו של מקום, קל וחומר אנו.

הסלע אין לו בחירה כלל. וכן הענין שאינו צריך לפרנסה. עוד צ"ב הא 

 דאי' בילקוט: היה לך לשנות עליו פרק אחד.

 

בזה, עפ"י מה דאי' מהרה"ק מאפטא עה"פ ,המשל והביאור 

ופחד עמו עושה שלום במרומיו', ואי' בחז"ל דמיכאל שר של מים 

יהם. ומבאר בזה, דהנה וגבריאל שר של אש והקב"ה עושה שלום בינ

האדם מורכב מכל הד' יסודות אש רוח מים עפר, והיצה"ר מנסה 

לפתות את האדם להכניס כל הד' יסודות בצד הרע, יסוד האש לכעס 

ויסוד הרוח לגאות, יסוד המים לכל עניני תאוות העולם ויסוד העפר 

להגביר בו העצלות והעצבות בעבודת ה', אבל האדם צריך בעבודתו 

כל ד'  –א למצב של ביטול כל חושיו להקב"ה ואת כל טבעיו לבו

 –יסודות להכניע לרצון ה' ולהביאם לצד הקדושה )כגון: באש 

לעבוד את בוראו בלהבת אש וכו'(. וזה תכלית עבודת האדם, לבוא 

למצב שכל טבעיו בטלים לרצון ה'. וזה ענין מיכאל וגבריאל, אשר 

וא שר של אש, אבל ע"י אע"פ שבהתגלות הוא  שר של מים וה

שמבטלים עצמם לרצון ה' עי"ז אין שום סתירה ביניהם, כי בשורשם 

הם שוים. ובעיקרו כל דבר מורכב מד' יסודות אלא שבהתגלות יש 

דבר אחד, אבל ע"י שמתבטל לרצון השי"ת הוא משתמש בכל פעם 

 ביסוד כרצון ה' ולא כפי טבעו.

 

רה תבלין, אם פגע בך חז"ל: בראתי יצה"ר בראתי לו תוואמרו 

מנוול זה משכהו לביהמ"ד. היינו שעיקר העבודה והמלחמה נגד 

היצה"ר היא ע"י לימוד התורה, כיון שע"י התורה יכול להכניע כוחות 

הרע ולבטל כל טבעיו לרצון ה'. כי ע"י התורה הוא מעורר הנקודה 

הפנימית ומגיע למצב שהכל בטל לקב"ה, כי בפנימיות יש את כל הד' 

יסודות והכל בטל לרצון ה'. היינו שבכל מצב אף שמצד טבעו נוטה 

ליסוד אחד ע"י כח התורה מכניע טבעו ומביא את כל הד' יסודות 

 לביטול להקב"ה, ובכל ענין יתנהג כרצון ה' בעת ההיא.

ענין מי מריבה. היינו שאף שהסלע מטבעו הוא מיסוד העפר, וזה 

ודות ע"כ ע"י שבא למצב של מ"מ כיון שבשורשו הוא מורכב מד' יס

ביטול לשורשו יכול להוציא מים. וזה היה רצון ה', שמרע"ה ידבר אל 

הסלע, וע"י שהסלע היה בא למצב של ביטול לרצון ה' ומוציא מים 

עי"ז ישאו בנ"י ק"ו בעצמם, ומה הסלע הזה שאינו מדבר ואינו שומע 

ממללא, ושומע רוח  –וכו', היינו שרומז לנר"ן, מדבר הוא כנגד הרוח 

הוא בדרגה פחותה כנגד הנפש, וצריך לפרנסה רומז לנשמה. והיינו 

שבנ"י ישאו ק"ו בעצמם: ומה הסלע הזה שאין בו נר"נ ועכ"ז הוא בא 

למצב של ביטול לרצון ה', אנו שיש בנו נר"נ ודאי שאפשר לעורר 

החלק הפנימי ולהגיע לביטול כל היסודות לרצון ה'. וזה דאי' בילקוט 

ה לך לשנות עליו פרק אחד, היינו שע"י כח התורה יגיע למצב של הי

ביטול כל הטבעים לרצון ה'. וכדאי' בחי' הרי"ם עה"פ ,ודברת אל 

הסלע לעיניהם', היינו שיבואו למצב שיראו את הנשמע כמו 

בקבה"ת. ואי' בבני יששכר  דסלע אותיות האמצעיות של אותיותיו 

"ד עי"ן, והיינו שהיתה הכונה סמ"ך למ –במילואן הם תיבת מים 

להכות הסלע כדי להוציא ממנו מים, והוא כדברינו שהתכלית היתה 

 לבטל עצמו לרצון ה'. -להסיר החיצוניות ולבוא לפנימיות 

 

היה קודם חטא אדה"ר, שבכל חוש היה משתמש ככל וכן 

החושים, היינו שבאוזן גם ראה ובעין גם שמע וכו'. והוא בחי' זו, 

טבע קבוע, כי הכל בטל לקב"ה וחוזר לשורשו. וזה הענין  שאין שום

 שהיה צריך להיות ע"י הדיבור אל הסלע.

 

שמרע"ה רעיא מהימנא התיירא כיון שבנ"י היו כעת במצב אלא 

ש,ויצמאו העם למים', ע"כ אולי לא תהא דעתם מיושב עליהם 

 לגמרי, וכדי שיצאו מים מהסלע צריך שגם בנ"י יבואו לדרגה זו, כי

הכל מתנהג כפי מעשה בנ"י וע"כ אם לא יהיו בנ"י בדרגה הראויה לא 

יצאו מים מהסלע. וא"כ במקום שיהיה קידוש ה' יצא מזה ח"ו 

להיפך. ע"כ בחר להכות את הסלע ולא לדבר, כדי שלא יבוא לחילול 

ה' ח"ו. וע"כ אחר שאז לא נתקן ענין זה נותרה לנו עבודה לדורות 

רצון ה', וע"י לימוד התורה יגיע לפנימיות לשעבד את כל היסודות ל

כלל( מוגה )בלתי                   ליבו להתבטל לה'. 
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 מתן שכרן של מצוות

בשבוע שעבר כתבנו במדור זה כי מחד גיסא על 

האדם לשאוף ללא הרף לעלות ולהשיג יותר ויותר, 

אולם מאידך גיסא עליו לסגל לעצמו בעבודתו מדת 

שר כבר זכה והשיג. מקום הניחו לנו בא שמח בחלקו

 להרחיב מעט בנושא נחוץ זה.

 

ראשית נבהיר ונאמר כי אין כונתנו על מחשבות 

"התחזקות" והסתפקות במה שיש, אלא פשוט שנדע 

אל נכון מה ערכה של מצוה אותה אנחנו מקיימים. 

את הערך האמיתי ודאי אין ביכולתנו להשיג, אולם 

 לשבר את האוזן.בכל זאת מעט מזעיר בכדי 

 

ר"י  –כך שמעתי מהרה"ג משה לנציצקי שליט"א 

אלכסנדר, שפעם ראה פתק על לוח המודעות בישיבה 

בו מחושב כמה אלפי ועשרות אלפי מצוות ניתן לקיים 

 –בדקת לימוד אחת, בדקה ניתן לומר מאתיים מילים 

מאתיים מצוות, כאשר הלימוד בשמחה נכפל הוא פי... 

וך צער ויגיעה שוב מוכפל הוא וכאשר הוא בא מת

ב... אמר הוא לתלמידיו: מדוע רק עשרת אלפי מצוות 

 –מדברים אלינו, ומה אם רק במצוה אחת עסקינן 

 היודעים אנו ערכה של מצוה?!

 

זכורני כיצד הסביר לי פעם ידיד ממשפחת עשירים 

מדוע כה קשה לגביר הגדול לפרגן לעני שקל לצדקה, 

הגביר הלא יודע מה יניב אצלו שקל אחד כאשר הוא 

רק יושקע במקום הנכון, אצלך הוא  מתורגם 

מקסימום לעוד פרוסת לחם, מה הפלא א"כ שחבל לו 

 לבזבז עליך את השקל שלו...

בעבודת ה'. וכלשונו של השפת אמת כך גם בדיוק 

בפ' קרח )תרל"ו ד"ה ועל(: "ועל פי פשוטו יש ללמוד 

דרך איש הישר בעבודת הבורא, כל שעולה מדרגה 

 יותר יודע חשיבות כל דבר קטן".

 

כיצד אמר לי פעם הרב אלעזר זילברפרב ששמע 

מאדם חשוב ע"ד צחות: נס הוא שאיננו מעריכים נכון 

אם היינו מעריכים זאת כראוי את לימוד התורה, ש

הרי שבדקה אחת של לימוד כבר היינו מסופקים 

 למשך כל היום...

 

 אדרבה, אותה ידיעה של ערכה של  –והאמת 

דקת לימוד היא עצמה דוחפת את האדם ללמוד עוד 

ועוד, אבל אין ספק שהבסיס הוא מידיעת ערכו של 

הדבר הקטן ביותר, וכפי שכותב שם בשפ"א שמרע"ה 

ראה להם כי אע"פ שזכה לכל אלה המדרגות, חביב "ה

זכה ולכן  בעיניו כל דבר גדול וקטן בעבודת הבורא

 לכל זה".

 

מה גם שכמבואר בספה"ק כי מדת ההשפעה של 

המצוה על האדם נקבעת כפי הערך שהוא מעריך את 

מעשיו. כך אמר לי פעם הרב חנוך לנדאו, שאליבא 

ח רוחני דאמת פשיטא שבכל ברכת שהכל טמון כ

עצום שיכול להפוך את מציאות האדם לגמרי, אלא 

שאם האדם אינו מאמין דיו בכך הרי שבזה מאבד 

הוא זאת. ידיעת הערך העצום של הדבר היא הנותנת 

 לו את ערכו!



 מ
 המאה של הרה"ח ר' משה בהרה"ח שמואל קנטרוביץ זצ"ל. א"צו' תמוז חל הי -היום יום ו' 

היה מחסידי קוידינוב בליטא, בהמשך ימיו עלה  אודות האי גברא רבה. מעט מאוד פרטים ידועים
שם היה מחשובי המתפללים בבית מדרשינו "בית  לחון את ארצנו הקדושה, והתגורר בירושלים.
 יוסף", והיה מראשי וממוני "כולל קוידינוב".

פרטים על שאר  קנה לו חלקת קבר בהר הזיתים בחלקת חסידי קוידינוב )עוד חזון למועד להוסיף
אך מסיבה שאינה ברורה וכנראה מחמת צוק העתים, לא נטמן שם,  ,חסידי עליון הטמונים שם(

 ומקום מנוחתו לא ידוע לעת עתה.

 תאריך פטירתו נודע לאחרונה בס"ד מתעודה שהגיעה לידי מכון "שיח אבות". 

הגה"ח רבי  הבאותה תקופ ונחתמה ע"י מזכיר ביה"ד לא ברבנות הראשית התעודה נכתבה

ומתפרסמת בזאת . שזורי זצ"ל, לצורך העברת הסמכויות בניהול הכולל –שמואל אהרן וובר 

 .לראשונה
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 זאת חוקת התורה.

זאת הוא מיעוט, רומז לענוה, זו היא חוקת התורה. כי 

כל הענין של פרה אדומה רומז לענוה, כמו שכתב רש"י 

רז ואזוב. וכמו שאומרים ולקח הכהן עץ א )פסוק ו(על )פסוק כב( 

כי  )פייט לשבת פרה(הצדיקים, "לטמא טהורים ולטהר טמאים" 

מי שיודע שהוא טמא נטהר, ומי שהוא סובר שהוא טהור 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(          טמא.

 

 ולקחו לטמא וגו'.

"ולקחו לטמא" להתגברות היצר הרע שנקרא טמא 

שיזכיר לו  –"מעפר" , העצה לזה, )סוכה נב.(כמאמר רז"ל 

. )בראשית ג, יט(שהוא מעפר, כי עפר אתה ואל עפר תשוב 

ובזה "שריפת החטאת", בזה שוריפין את החטאת, וכמו 

 –לפתח חטאת רובץ. "ונתן עליו מים חיים"  )שם ד, ז(שכתוב 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(         זו התורה. 

 

 ם וגו'.וישמע הכנעני וכו' כי בא ישראל דרך האתרי

היינו שלומדים תורה שלא לשמה ומתירים בלבם איזו 

 –פניה וכונה אחרת שלא לשם שמים, "וישב ממנו שבי" 

שעל ידי זה נפלו ממדרגותיהם, "וידר ישראל נדר לה' 

אם אנצח את  –ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי" 

אקדש גם את חלק  –כוחות היצר, "והחרמתי את עריהם" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(      רי שלי להקב"ה.הבהמי והחומ

 

 

 פרק ה –מסכת אבות 

 

 .)מ"ג(להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו לפני המקום 

 ווי אברהם האט האלט גיהאט גאט ב"ה, והבן.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 

 .)מ"ד(עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן 

אויף איטלאכ'ס  . ער האטרכות ו:()באין עמידה אלא תפילה 

 זי"ע( )מרן הס"ק מלעכוויטש    זאך גאט געבעט'ן.

 

ארבע מדות ביושבים לפני חכמים וכו' משפך שמכניס בזו ומוציא 

 .)מט"ו(בזו 

קשה מה מדה הוא זו אחרי שלאלתר נשפך כל מה 

שנכנס לתוכו. ואמר הוא ז"ל, דאף על פי כן נשאר בדפנות 

כמו כן התלמיד אף על פי ששוכח כל לחלוחית המשקה. ו

 מה שלמד, מכל מקום מעט לחלוחית תורה נשאר אצלו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 
 

  
 

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים  

 שהשמחה במעונם
 

 הי"ו מרדכי זאב הרשהרה"ח 
 הי"ויקיר מרגלי  ה"חהר

 תחי'ת. נריה מרת 
 םיהנכד נישואיל

 הי"ואלחנן ראובן גולדהבר הרה"ג 
 להולדת הנכד

 הי"ומרגלי דוד הרה"ח 
 הי"ויהודה שלוסברג הרב 

 ילדיהםי נישואל
 הי"ומרדכי יוסף גולדהבר  בהר

 ןהב הולדתל
 

 הגליון נדבת
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