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 ליל שב"ק פ' נצבים תשס"ג
 שלום זכר לבנו כמר ברוך מרדכי ני"ו

 נאראלבביהמ"ד 
 

  אברהם את  וימלבסידורו של שבת על הפסוק: איתא

במכת חושך נאמר ,שלשת  הנה , כייצחק בנו לשמונת ימים

רש"י שילוש של ימים. והיינו מקשה אחת של ג'  רשימים', ופי

ימים של חושך ואפילה. וז"ש ,שמונת ימים', שאצל אאע"ה כל 

השמונת ימים היו מקשה אחת של ציפיה והשתוקקות לקיים 

רצון ה' למול את בנו, ומאז שנולד השתוקק כבר שיגיע כבר 

 היום השמיני למולו.

 

  ל ידה להגיע מילה היא שיזכה האדם עמצות תכלית הנה

בחינוך שעיקר  תא,ומלתם את ערלת לבבכם', וכדאיגם ל

המצוה שידע האדם שעליו להשלים את עצמו בעולם. 

ע"ה לך המוד רז"ל דכשהיה דמרו וכמבואר במהרי"ט בהא דא

נכנס לבית המרחץ אמר אוי לי שאני ערום מן המצוות עד 

לא קיים כעת מצות  רהשנזכר במילה שבבשרו ושמח. ולכאו

ילה, אלא מוכח מזה דבמצות מילה חוץ מהמצוה למול יש מ

י שיהודי ל ידלהיות מהול כל ימי חייו, וזה ע חדאל מצוה על כ

רה שומר את עצמו בקדושה ומכניע כל רצונותיו ועוסק בתו

אדם מקבל את הכח שכל ימי חייו יכניע  ילהמת . ובבריפלהתו

 ןכל גבר. וערצונותיו ותאוותיו, וללא זה לא היה בידו כח להת

ללא שתעבור עליו שבת, כמאמר  ילהמת לא מקיימים ברי

י ל ידכיון ששבת וי אבדה נפש, שבבוא השבת ע הצדיקים 

האור הנשפע לאדם הוא מכיר בחסרונותיו, וזה התנאי הראשון 

שיוכל להכניע כל רצונותיו ותאוותיו שיכיר בחסרונותיו. וא"כ 

 השבת היא ההכנה לברית.

 

  'ד,מ'י י'עלה ל'נו ה'שמימה' הוא ר"ת  הטוריםל בעבאי

מילה וס"ת שם הוי'. והענין בזה, דהנה הכתוב אומר ,לא 

בשמים היא' וגו', ולכאו' הרי לאחר מתן תורה התורה היא 

,לא בשמים היא'. אלא, שהאמת  ההוא אמינא לומר בארץ, ומה

שהתורה מקורה ושורשה הוא אכן בשמים, אלא שיש ביד 

ארץ ושמים. והדרך היחידה לזה היא רק ע"י  האדם כח לחבר

ששומר אבריו בקדושה, שבזה יכול שתהיה לו שייכות 

לקדושת התורה. ובברי"מ האדם מקבל כח לימי חייו לשמור 

עצמו בקדושה ולקדש עצמו. וזה פי' הכתוב, דאף שהתורה 

בשמים אבל ע"י שאדם מקדש עצמו, שהיסוד לזה הוא 

לחבר שמים  –לקדושת התורה  הברי"מ, יכול לקבל שייכות

 וארץ. והיסוד לזה הוא ע"י השבת, ששבת היא מקור הקדושה.

 )בלתי מוגה(                   

 
 כ"ו אלול תשס"ט

 יו"ד מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע

 

בספה"ק עה"פ ,ויאמר א' יהי רקיע בתוך המים ויהי אי' 

מבדיל בין מים למים, ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים 

אשר מעל לרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע וגו', ואחז"ל: 

מים התחתונים בוכין אף אנן בעינן למהוי קדם מלכא. והנה מים 

לאדם  רומז לרצונותיו של האדם, כידוע שכל התשוקות שיש

שורשן מיסוד המים, שהם מצמיחים את כל התשוקות 

והרצונות וכל מיני תענוגים. ובחי' מים העליונים היינו כשיהודי 

זוכה ויש לו רצון לדבקות בה'. ומים התחתונים רומז על כל 

הרצונות הגשמיים שקשה לאדם להתאפק מהם, כאכילה, 

רים שתיה, שיחה, שרוצה לדבר דברים בטלים או חלילה דב

 אסורים וכדו'.
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התחתונים בוכים אף אנן בעינן למהוי קדם מלכא'. ,מים 

,נעשה אדם בצלמנו  –היינו שהרבש"ע ברא את האדם 

כדמותנו', בכדי להבין ולהשכיל ולהיות דבוק בו בכל מעשיו. 

לכל אדם יש נשמה שהיא בצלם ובדמות של משרתים 

ג' דברים העליונים כביכול, וכדאי' בחז"ל שכל אדם דומה ב

למלאכי השרת. אמנם יש גם ג' דברים שבהם הוא דומה 

לבהמה, וכל אדם יש בידו הבחירה והזכות להחליט לאן הוא 

שייך, אם הוא דומה למלאכי השרת או לבהמה. ובכל רגע 

הדבר יכול להשתנות, כשיהודי עוסק בתורה ורוצה להיות דבוק 

לכל  בהשי"ת אז הוא דומה למלה"ש, אך אם מפסיק באמצע

דבר מזדמן  אזי הוא דומה לבהמה. אם היתה לנו הזכיה שיהיו 

לנו עיניים פקוחות ולראות היינו רואים שאדם הנמשך אחרי 

רצונותיו הבהמיים מקבל צורת בהמה ממש. וידוע שצדיקים 

הביטו על אדם כזה כעל בהמה ממש, וכמעשה שהיה אצל 

מסחרו הרה"ק בעל התניא שנכנס אליו יהודי וביקש ברכה ל

בעסק הבהמות וכשדיבר עמו חשב על עניני מסחרו ועל 

הבהמות, וכשיצא אמר הרה"ק שזה עתה יצא מעמו בהמה. 

הענינים  –ויהודי צריך לשאוף תמיד שאף ,מים התחתונים' 

 הגשמיים יהיו ,קדם מלכא'.

 

עומדים עתה בימי הסליחות ימים ספורים לפני ר"ה. אי' אנו 

ין ר"ה, שכידוע כל מה שברא השי"ת מהרה"ק מקוז'ניץ זי"ע ענ

היה בשביל ישראל שנקראו ראשית, וכדאי' דמחשבתן של 

ישראל קדמה לעולם. עוד טרם בריאת העולם התבונן השי"ת 

וראה שיהיו יהודים שיקבלו עליהם מלכותו ית' ברצון, ולכן 

ברא את העולם, כדי שיהיה כזה עולם בו יוכלו להגביר את 

"ש' שיהיה יותר מהחלק של ,דומים החלק של ,דומים למלה

לבהמה'. ולכן נקרא השי"ת: "אלקי ישראל". אמנם יש לעומת 

 זאת בחי' של 

 

של אלו ישן הוא' ח"ו, שהמקטרגים טוענים שאין ,אלקיהם 

ישראל ראויים במעשיהם לכך שהשי"ת יקרא על שמם אלקי 

ישראל. ובר"ה בדינא קאים עלמא, ועיקר הדין הוא על ענין זה, 

אם דידן נצח שנזכה להיות ראויים שהקב"ה יקרא אלקי ה

ישראל או ח"ו ההיפך. ועל זה אנו מעוררים בצעקה ובלב נשבר, 

,אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם', שנזכה שהשי"ת 

 יהיה "אלקי ישראל". 

 

במדרש: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה  תאאי

ספרי חיים  הםלמר ה, אאש השנאין ישראל אומרים הלל בר

וספרי מתים פתוחים וישראל יאמרו שירה. והקשה בשם 

ו הלל. רשבנ"י יאמ שרתהאכי משמואל מה צורך יש להם למל

שאסור ממלאכה  מלבד המצוה של מקרא קודשיו"ט וביאר דב

ומרבים בו באכילה ושתיה, הוא זמן של התקרבות נשמות 

י הנשמות מקבלות ישראל להשי"ת. ולכן אומרים הלל ביו"ט, כ

שמחה עצומה כ"כ מהתקרבותן להשי"ת עד שאינם יכולים 

יותר להתאפק ואומרים שירה להשי"ת, ,זה היום עשה ה' נגילה 

ונשמחה בו', ששמחים בהשי"ת ובקרבה שיש לנו אליו. ומביא 

לשון מאביו האבני נזר שכל תפילה שישראל אומרים לוקחים 

כביכול, ועי"ז הם אותה מלה"ש ומחבקים ומנשקים אותה 

מזככים את כל התפילות שמגושמות מחמת שנאמרו ע"י 

קרוצי חומר, שרח"ל לא תמיד הפה רואי להיות כזה שיוצאת 

ממנו תפילה, והמלאכים מנקים ומצחצחים את תפילותנו 

שיהיו ראויות ליעשות עטרה למלך מלכי המלכים. ומלאכים 

ן בר"ה אלו כל קיומם הוא מהשליחות והעבודה הזו. ולכ

מפני מה אין אומרים  –שואלים מדוע אין להם את שליחותם 

 ישראל הלל. 

 

שבאמת לא אומרים הלל בר"ה הוא כדאי' ביושר והטעם 

דברי אמת שהקירבה הגדולה ביותר להשי"ת היא בר"ה, 

ומבאר בשם הרמ"ק ענין הכתיבה בר"ה עפ"י דברי הכתוב ,כי 

ה להתאספות שרשי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו', שהכוונ

הנשמות למעלה, שבר"ה הכל עולה לשרשו כמו שהיה בעת 

בריאת העולם ובכלל זה נשמות ישראל, וכשהנשמות עולות 

למעלה מגיעות למצב הגדול ביותר של קירבת אלקים שיכול 

להיות במשך כל השנה, והכתיבה היא שככל שיותר נחקק 

כך יזכה ונחרט הקרבת אלקים והדביקות בנשמתו של יהודי 

שישאר לו רושם מזה לכל השנה, וכמו חותמת שאפי' אחר 

שמסתלקת מהדף נשאר הרושם של הדיו על הדף. וזהו בחי' 

הכתיבה, כמה ישאר מצב זה של ,וכל באי עולם עוברים לפניו 

כבני מרון' וכולם נסקרין בסקירה אחת, ומסקירה והבטה זו 

זה חקוק שהשי"ת מביט על נשמות ישראל בשרשם כך ישאר מ

על נשמתם. ונגזר על האדם כמה חיות ודבקות בה' יהיו לו, כמה 

טעם יהודי ורגש ב,דומים למלה"ש' וכמה ימאס אדם מלהיות 

,דומים לבהמה', שהרי כשיהודי זוכה לכזו קירבה אזי כל עניני 

עוה"ז נמאסים עליו בתכלית המיאוס. והכל תלוי בכתיבה זו של 

 ר"ה. 

 

לקים רבה כ"כ, מ"מ כשמתבוננים אע"פ שהקירבת אולכן 

שהעולם עומד בדין ובפרט ענין  -שהרי עתה הוא זמן של דין 

זה של האם נהיה ראויים לבחי' אלקי ישראל, וכל אחד יעשה 

חשבון בפני עצמו על כל השנה אם לפי מעשיו הוא ראוי 
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שהשי"ת ירצה כביכול לחדש את בחי' אלקי ישראל, אזי 

ן לב. ואי' בגמ: שופר של ר"ה חד מגיעים לכזו שפלות ושברו

אמר כל כמה דכייף טפי מעלי, וברש"י: ראשו כפוף לארץ. היינו 

שיהודים אפי' שזוכים לכזו קירבת א', מ"מ הם בשברון לב 

והכנעה עד למאד, ובבושה וכלימה נוראה, ומתביישים 

שהרבש"ע כביכול צריך על מעשיהם אלו להקרא אלקי 

ופר וצועקים בו וכדאי' בירושלמי ישראל. ולכן לוקחים את הש

,גועים לפניך כבהמה', בהכנעה ובלב נשבר. וצריך לדעת שזה 

עיקר ענין תקיעת שופר, כמובן שהעיקר הוא לקיים מצות 

השי"ת לשמוע קול שופר ולכוון לקיים מש"כ בתורה ,יום 

תרועה יהיה לכם', אבל פנימיות המצוה היא שצועקים 

ויים ושהרבש"ע יחוס עלינו ומתחננים להשי"ת שנהיה רא

וירצה עבור מעשנו ליקרא שוב "אלקי ישראל", ולכלול את 

,בתוך עמי אנוכי יושבת'. ולכן אי  -עצמנו בתוך כל כלל ישראל 

אפשר לומר הלל בר"ה, בגלל השברון לב, ואע"פ שאנו 

בשמחה, מ"מ זהו בבחי' של ,שמאלו תחת לראשי' דקאי אר"ה 

נו דבקה לארץ בטננו', ע"י השברון כידוע. ,כי שחה לעפר נפש

לב והבושה נזכה ל,קומה עזרתה לנו', שהשי"ת מגביה כביכול 

 וזוקף את ראשם של בנ"י. 

 

ענין ימי הסליחות שקודם ר"ה. כי לולי הסליחות היינו וזה 

באים לר"ה ולא היתה לנו השגה זו עד כמה צריך יהודי שיהיה 

י'. לפעמים יכול להיות לו לב נשבר ובחי' ,כמה דכייף טפי מעל

שיהודי יתהלך חלילה ימים ספורים לפני ר"ה כשאינו מרגיש 

שחסר לו אי מה. צדיקים היה להם אימת הדין שאי אפשר 

בכלל לצייר את הפחד, והיו צדיקים שלא יכלו להזיז ידיהם 

מרוב פחד בימים אלו, ועלינו להתבונן כיצד משיגים אנו פחד 

מרגישים זאת היא מכיון שחסר לנו  ויראה כזו. והסיבה שאיננו

דעת.  ולזה נועדו ימי הסליחות, שהם ימים של ,לך ה' הצדקה 

ולנו בושת הפנים', שיהודי יתבונן עד כמה לך ה' הצדקה ולנו 

בושת הפנים, ,באלו פנים נשפוך שיחים איך נפתח לפניך פה 

 דר מתוחים'. 

 

ם על בעל ההילולא פירש מאחז"ל על מה חרבה ירושליזקני 

שהעמידו דבריהם על דין תורה, דהנה אי' )ירושלמי מכות( 

שאלו לנביאים לחכמים וכו' חוטא מה עונשו וכו' שאלו לתורה 

אמרה יביא קרבן ויתכפר שאלו להשי"ת ואמר יעשה תשובה 

ויתכפר. וביאר, שבזמן שביהמ"ק אם יהודי נכשל בחטא היה 

תבוננו די מביא קרבן, והרבה פעמים סמכו על הקרבן ולא ה

הצורך עד כמה צריך שיהיה שברון לב על חטא. וזהו שהעמידו 

דבריהם על ד"ת, שעשו מה שציותה התורה להביא קרבן, אך 

לא עשו די במה שרצה השי"ת ,יעשה תשובה ויתכפר'. וכן 

במצוה של שופר לא די להעמיד על ד"ת ולצאת י"ח רק בקיום 

עה ובושה מצות שופר בחלק המעשי, אלא להתעורר בהכנ

וכנ"ל דמוכח מהא שרצו חז"ל שיהיה השופר כפוף, שזה העיקר 

בתקיעת שופר. ועי"ז מעוררים אנו רצון חדש לבחי' "אלקי 

 ישראל".

 

דיבורים נוראים מהרה"ק מקוז'ניץ זי"ע עה"פ ,זכרתי לך אי' 

חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר'. וביאר, שהרי 

בעין נראה אתה ה' ועננך עומד במדבר היה מצב של ,עין 

עליהם' וגו', הדבקות הגדולה ביותר, ועכ"ז אי' מהאר"י הק' 

,לכתך  -שבזמן שהיו בנ"י המדבר היה יחוד בבחי' של פב"א 

אחרי במדבר', ולכאו' כיצד יתכן הדבר, הרי היו בדרגת דביקות 

גדולה עד מאד. אלא, שבזמן של הארה וגילוי אלקות גדול כ"כ 

רבותא שעבדו את השי"ת בדרגות גבוהות ובביטול אין בכך 

גמור בבחי' ,לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה', אמנם 

 –בדורות שלנו שנסתם הדעת וצועקים ומבקשים מהשי"ת 

,נמשכים אחריך כבהמה', ורוצים להכתיר את השי"ת ולהמליכו 

על פינו, על עינינו, על אזנינו, על ידינו, על  -על כל אברינו 

ינו, הראש והלב וכל האיברים, זו הקירבה הגדולה ביותר רגל

ומעורר אהבה ויחוד בדרגה הגבוהה ביותר. וזה ענין עבודת 

הנסירה בר"ה ובעשי"ת כידוע, להחזיר הקירבה והאהבה עד 

 שנשלם בשמיני עצרת יחוד פב"פ.

 

השי"ת שנזכה להתכונן כדבעי בימים אלו, שהתפילה יעזור 

תהיה כדבעי, ושנלמד מדרכי הצדיקים. תהיה כדבעי והתורה 

זקני זי"ע בעל ההילולא אמר בביאור הכתוב ,אם יש עליו מלאך 

מליץ אחד מני אלף', עפ"ד הגמ' )נדרים(: מאן מלאכי השרת 

רבנן, היינו שאם לומדים מהצדיק אפי' רק א' מני אלף, אזי כבר 

 ,להגיד לאדם ישרו', בזה יש כבר זכות ושייכות לצדיק. יעזור

השי"ת שזכות הצדיקים יגן עלינו ועכ"י, שנזכה לרצות באמת, 

ונזכה להמליך השי"ת באהבה בשמחה וברצון. ונזכה לכוח"ט 

בגוף ובנפש ונזכה לשנה טובה ומבורכת, תכלה שנה וקללותיה, 

בכל הענינים הגשמיים והרוחניים שבכלל זה, תחל שנה 

עבודת ה' וברכותיה. יעזור השי"ת שנזכה שתהיה שנה שנזכה ל

באמת, שנזכה לפתיחת הלב בתוה"ק. יעזור השי"ת שתהיה 

שנת גאולה וישועה, שנזכה ל,הרם קרן ישראל עמך', ונזכה 

 לגאולה השלמה בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו.

)בלתי מוגה(         
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 מ
 פרשת נצבים

 נצבים היום. אתם

אתם אותיות אמת. נצבים הוא גם כן מלשון יציבא 

קאי על ראש השנה, שבראש השנה צריכים  –מילתא. היום 

לעבוד בתכלית האמת, ומגיעים למדרגת נצבים. ויבא הנצב 

, הלהב הוא אותיות הבל, הלב, ומלך )שופטים ג(אחר הלהב 

ראשי תיבות והבל הוא כב, מח( -)מלאכים אאין באדום נצב מלך 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  .1החיים בחיים לחיים

 

 אתם נצבים היום.

. )עי' זוה"ק פנחס רלא.(נ"ל "היום" רומז לר"ה יומא דדינא 

"נצבים" מלשון נציבים, שפירושו אדונים )כמו נצב מלך 

(. ובא הכתוב לרמז שישראל הם אדונים על א כב, מח(-)מלכים

יעת המועדים מסורה בידם, והם ר"ה יומא דדינא, דהרי קב

)ב"ר ב, יד( הם הקובעים מתי יהיה יום זה, וכדאיתא במדרש 

שהקב"ה אומר למלאכים שישאלו לבי"ד הגדול באיזה יום 

קבעו ר"ה לפי חשבונם ובאותו יום הוא יום הדין. וזהו 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   נצבים היום.

 

 .אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם

"אתם" אותיות "אמת". וגם נצבים רומז לאמת, כי 

)לשון חיזוק וקיום(, ועל אמת )דניאל ז, יט( נצבים מלשון יציבא 

                                                 
י"ל בהרחבת הדברים: אתם נצבים היום קאי על ראש השנה  1

כדאיתא בזוה"ק דתיבת היום קאי על ראש השנה, ובראש השנה 

עיקר ענינו של יום לגלות האמת שבפנימיות כל איש ישראל ע"י 

השופר וכל עבודת היום מלכויות זכרונות ושופרות הוא לגלות 

ם ז"ל ובמה נקודה זו ולהמליכה על כל עניני האדם וכמאמר

בשופר, וענין המלכויות הוא נקודת האמת וכפי שמסיימים בהכתוב 

'שמע ישראל ה"א ה' אחד' וענין זכרונות הוא סילוק כל מסכי 

לפניך נגלו כל תעלומות, וכן בשופרות אתה נגלית  -העוה"ז 

שנבקעים כל הרקיעים וכל התהומות ורואים כי אין עוד מלבדו. 

האמת שבקרבו וממליכה על כל עניניו וע"י שמגלה האדם נקודת 

זוכה להמשיך ע"ע אור פני מלך חיים, וידוע דשם ס"ג מילויו הוא 

ל"ז שהוא מספר הב"ל שהוא ההבל היוצא מן השופר שרומז לאימא 

שהיא שם הוי' במילוי ס"ג והבל זה הוא המשכת החיים שמבקשים 

מס'  בראש השנה, ורמוז גם בראשי תיבות זכרנו לחיים שהוא ל"ז

הב"ל, והוא אותיות הלב שהוא נקודת הלב הפנימית, וראשי תיבות 

לחיים בחיים החיים  שבתפילת זכרנו לחיים, שהם ג' בחינות 

שממשיכין משורש העליון הזוכים להיות כלי לקבל שפע החיים, 

וזהו ,הנצב אחר הלהב', שרומז על בית יד המחזיק בתוכו את 

לה מלכותו ית' גם בהנצב דהיינו הלהב וזהו ,נצב מלך' היינו שיתג

 )מרן אדמו"ר שליט"א(  כלים חיצוניים להמליך קוב"ה בכל האיברים.

קושטא קאי. וזהו אתם נצבים, שתחזיקו )שבת קד.( אמרו חז"ל 

ותעמידו עצמכם במידת האמת, ואז, כולכם לפני ה' 

 אלקיכם, תזכו לזכות במשפט לפני מלך המשפט.

 "ר מוהר"א זי"ע()מרן אדמו

 

 אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם וגו'.

נ"ל על פי הידוע מספה"ק דהעיקר הוא אחדות ישראל, 

היינו באחדות גמור. וע"י  –וזהו "כולכם לפני ה' אלקיכם" 

מה אפשר לבוא לאחדות ישראל ע"י הכנעה ושפלות, שידע 

כל  ויכיר כל אחד בעצמו שאינו גדול מחבירו ועי"ז יאהב

אחד את חבירו. וזהו "ראשיכם שבטיכם", היינו דאף הראש 

מהשבט יהיה בעיניו כאילו הוא אחד משבטיכם, כאילו איש 

פשוט מתוך השבט. "כל איש ישראל", כי באמת כולם בני 

אברהם יצחק ויעקב, ולכן אל יתגאו אחד על חבירו. ועי"ז 

 ()מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע אתם נצבים לפני ה' אלקיכם.

 

 היום כולכם לפני ה' אלקיכם וגו'.

ר"ת אכילה. ורמז בזה שיש אכילה כזו שהיא בחינת 

לפני ה' אלקיכם והיא אכילה שמיסב בה ת"ח, כמאמרם ז"ל 

: כל הנהנה מסעודה שת"ח מיסב בה כאילו נהנה )ברכות סד.(

מזיו השכינה. וזהו שממשיך הכתיב ואומר "ראשיכם", היינו 

 אז אכילתו בבחינת "לפני ה'". שאם מיסב בסעודת ת"ח

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 מחטב עציך עד שאב מימיך.

ר"ל מתחלה תהיו מאילו שחוטבים ומחפשים עצות איך 

 –להכניע החומריות, ואחר כך תעלו לדרגת "שואב מימיך" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        היינו להמשיך השפעות.

 

 מחטב עציך עד שאב מימיך.

חוטב עציך" רומז לצדיק שהוא חוטב העצה והדרך "

בעבודת השי"ת והוא משפיע אותה לתלמידיו המקבלים 

ממנו, והם בבחינת "שואב מימיך", כי הם שואבים ומקבלים 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    ממנו.

 

 מחטב עציך עד שאב מימיך.

הנה ידוע שמרע"ה דיבר אז לכל הנשמות שהיו 

: "כי את אשר ישנו )להלן יד(מאמר הכתוב ושעתידים להיות כ

פה וגו' ואת אשר אינו פה עמנו היום", והיינו שדיבר לכל 

הנשמות שהיו מימות אדם הראשון עד ביאת משיח צדקנו. 

רמז לנשמות שהיו מימי אדם  –וזהו שאמר "מחוטב עציך" 

רמז לימות  –הראשון שחטא בעץ הדעת, ו"שואב מימיך" 

, )ישעיה יב, ג(ו "ושאבתם מים בששון" המשיח שאז יקוים בנ
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 ולכל הנשמות האלה דיבר משה.

עוד אפשר לומר, כי משה רבינו כלל גם את עצמו 

רמז לו לעצמו  –במוסר הזה, ולזה אמר "מחוטב עציך" 

: "פסל )שמות לד, א(שהוא חטב את הלוחות כמאמר הכתוב 

לך", ו"שואב מימיך" רמז למשיח צדקנו כנ"ל על דרך 

: "ושאבתם מים בששון", ורומז ג"כ למשה )ישעיה ב, ג(הכתוב 

: "מ'ה )קהלת א, ט(על הכתוב )עי' משפטים קכ.( כידוע מזוה"ק 

ר"ת משה, ומרמז שמשה רבינו ע"ה  –ש'היה ה'וא שיהיה" 

 .יהיה משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו אכי"ר

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

את אשר ישנו פה עמנו עומד היום וגו' ואת אשר איננו פה עמנו 

 היום.

האט אריין גיטאהן זיין  מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עאמר כי 

נקודה באנשים שהיו אצלו וגם בדורות הבאים. כי הוא היה 

תורה שלמה, ובתורה נאמר "את אשר ישנו פה וגו' ואת 

 אשר איננו פה", וקאי על הדורות העתידים כדפירש"י.

 )הרה"ק מקוברין זי"ע(

 

 לאהבה את ה' אלקיך וגו' למען חייך.

: אל תהיו ת פ"א מ"ג()אבווצריך להבין הלא אמרו ז"ל 

כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו 

כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, וא"כ 

למה אמר הפסוק למען חייך שהוא כעין קבלת פרס. ונ"ל 

שרמז בזה שתזכה להיות בכלל הצדיקים הקרויים חיים אף 

תהיה תמיד ש –. וזהו "למען חייך" )ברכות יח.(לאחר מיתה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   בבחינת חי.

 

 לאהבה את ה' אלקיך וגו' למען חייך.

"למען חייך", היינו שתעבוד את ה' באהבה רבה כל כך, 

 עד שתרגיש חיות בכל מעשיך בקיום התורה והמצות.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 כי קרוב אליך הדבר.

ם האדם הוא הטעם תחת כי קרוב אליך הוא תביר, דא

בעיני עצמו נשבר, הוא קרוב לאלקותו ית', כי "אשכון את 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    דכא".

 

 תיך.וכי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אב

כשאדם עושה תשובה הריהו מהפך את הרע לטוב, וזו 

להפוך רע לטוב. וזו גדלותו של  –היתה כל תכלית הבריאה 

: במקום שבעלי תשובה )ברכות לד:(אמרו בעל תשובה שחז"ל 

עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי הוא מהפך 

הרע לטוב, שכביכול יש לו שמחה להקב"ה מתשובתך שאתה 

מהפך הרע לטוב. כאשר "שש על אבותיך", כדרך שהיה 

שמח בעבודת האבות הקדושים שעשו תמיד רצונו ונחת רוח 

 מלעכוויטש זי"ע( )מרן הס"ק         לפניו.

 

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע 

 וגו' ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך.

הנה אם נותנים לאדם דבש ורעל כלום צריך להגיד לו 

שיבחר בדבש ולא ברעל. אלא שבאמת הכתוב מדבר על 

שתי דרכים בעבודת השי"ת, האחת השמחה ונועם השי"ת, 

בסיגופים ועינויים. וע"ז מייעץ הכתוב: "ובחרת בחיים והב' 

למען תחיה אתה וזרעך", כי באופן זה תוכל להשפיע גם על 

 זרעך שילכו בדרך הטוב והרצוי בעיני אלקים ואדם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 פרשת וילך

 

 את השירה הזאת על ספר עד תומם.

שתרגם פירוש עד שהשלים בזה את נשמת ישראל. וזהו 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(       אונקלוס עד דשלמיו.

 

 פרק ד –מסכת אבות 

 

 .)מ"א(איזהו עשיר השמח בחלקו 

: )איכה ג, כד(מרומז בזה החלק שעל פי מאמר הכתוב 

 "חלקי ה' אמרה נפשי", וד"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(    

 

די השכלתי כי איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמ

 .)מ"א(עדותיך שיחה לי 

פירוש כי תכלית  (מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע)מורי ז"ל 

החכמה היא שעל ידה יכניע לבו לפני ה' וישפיל עצמו. וכל 

מה שמוסיף חכמה החכמה מוסיף בו הכנעה, כמאמר הכתוב 

: "והחכמה מאין תמצא". וזהו חכמת אמת, אבל )איוב כח, יב(

כשמתגאה ח"ו בחכמתו אות היא שאין חכמתו אמת ואין 

תבונתו מתקיימת בו ולא נקשרת עמו כלל. ואין ראוי 

לכנותו בשם חכם כי ימצא בו הרבה דברי שטות, כאמרם 

: כל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו, )ילקו"ש מלכים ב פ"ג(ז"ל 

הגאוה, הרי שחכמתו מסתלקת ממנו  וידוע שהכעס הוא ענף

 אה שוטה. וכל ג –עס וכל שכן על ידי הגאוה על ידי הכ

שהחכמה קשורה בו תמיד  –וזהו: "איזהו חכם" באמת 
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שהוא בהכנעה  –וראוי לכנותו בשם חכם, "מכל אדם" 

ומרגיש שהוא שפל מכל אדם. וזה שמביא ראיה מהפסוק 

, ופירש מורי "מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי"

( דשיחה הוא לשון הכנעה כמו מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עז"ל )

וישח איש. ונתן טעם על זה, שהשכיל מכל מלמדי מחמת 

ש"עדותיך שיחה לי", כלומר התורה הק' הביאתו להכנעה 

וככל שמרבה ללמוד תורה מוסיף בו יותר הכנעה עד שדעתו 

מדי השכלתי, שפלה עליו ונכנע בפני כל אדם, ולכן מכל מל

אפילו מאדם קטן הערך, כי אני מוכנע לפני הכל מאחר 

 שהתורה הק' הכניעה את לבי.

 טבריה-)הרה"ק רבי נפתלי הירץ זי"ע מלעכוויטש

 ()תלמיד מרן הס"ק זי"ע(

 

 . )מ"ג(שאין לך אדם שאין לו שעה 

פירוש כי מי שאין לו את השעה הזאת, היינו "יפה שעה 

טובים בעולם הזה", דער איז גאר אחת בתשובה ומעשים 

 )הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע(         קיין מענטש ניט.

 

 .)מ"ד(מאד מאד הוי שפל רוח וכו' שתקות אנוש רימה 

, היינו שתקותו נחלש )כמו "ואנושה מכתו"(לשון חלישות  –אנוש 

מרמות רוח וגאוה. ועל דרך שאמרו חז"ל:  –מסיבת רימה 

ובד ע"ז, ואמרו שאין אני והוא יכולים כל המתגאה כאילו ע

לדור בכפיפה אחת, ומדחה מעליו שורש הקדושה עליונה, 

 וממילא נחלש תקותו ובטחונו בה' כיון שהוא מרוחק ממנו.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)מ"ו(הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד 

 למי ילמד, הכוונה מ'זאהל זיך אליין אויס לערנען. 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)מי"א(כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר 

עיקר ההבטחה היא שיזכה לקיים את התורה גם כשיהיה 

עשיר, כי נסיון העושר גדול מנסיון העוני ויותר קשה 

 מלעכוויטש זי"ע( )מרן הס"ק       לעשיר לקיים התורה.

 

 סליחות
 

( מרן אדמו"ר מוהר"א זי"עא' דסליחות לא היה בו ) ביום

כח להתענות וישבנו עמו יחד בסעודת הבוקר, דיבר אז בזה 

הלשון: יתן ה' כח להתפלל בראש השנה, ראש השנה הוא 

 שרש התפלה ויום הכפורים הוא שורש התשובה.

. זה גופא ד( )תהלים כז,"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש" 

שאלתי מה' שאזכה לבקש ממנו. וכן אומרים בסליחות: "הב 

 לן שאילתין". שנוכל לבקש.

ואחר כך אמר: בזוהר הק' כתיב "מאן דקטיל לחויא 

יהבין ליה ברתא דמלכא דא צלותא", הניף ידו הק' ואמר 

באנחה גדולה מתפרצת מקרב לבבו הטהור: איפה לוקחין 

 הקטל לחויא.

בצלאל  אז בסעודת הצהרים איפה הרב רביעוד שאל 

מו"ץ דסמילוביץ אשר היה אתנו יחד בקוידינוב, ואמר רבי 

בצלאל בודאי מתענה מי שבכחו להתענות מהראוי להתענות 

אבל לא להטעות בנפשו כי כבר בזה נעשה שיינער בחור. 

וסיפר כי חסיד אחד ממקושריו של הרה"ק רבי יעקב יצחק 

עם אחת משבת לשבת, וערב שבת מלובלין נ"ע התענה פ

קדש קודם צאת ביאת השמש תקפו צמאון נורא עד אשר 

ממש הגיע לשערי מות רח"ל וראה באר מים חיים והלך 

לבאר ורצה לשתות, אחר כך התבונן בדעתו איך בשביל 

שעה קטנה שעוד עד לילה יאבד ההפסקה גדולה זו וחזר 

נסיון גדול מהבאר ולא שתה, ונפל בלבבו גאות איך שעמד ב

כזה, וחשב אחר כך בנפשו מוטב אלך ואשתה מלהיות גבה 

לב, וחזר לבאר לשתות, וכאשר בא אל הבאר פסק ממנו 

הצמאון ולא שתה. אחר כך נכנס להיכל כ"ק הרה"ק רבי 

יעקב יצחק מלובלין נ"ע אשר היה נקרא החוזה, ותיכף ומיד 

 כאשר ראה אותו הרה"ק הנ"ל אמר לו הרה"ק הנ"ל לחסיד

 )זכר צדיק(       דאס איז א דראטיוואנע מלאכה. עכ"ל.

 

 זכור עדתך קנית קדם.

דאינו סימן טוב לאדם )קידושין נט.( היינו דאיתא בגמרא 

שימכור את הדבר שקנה ראשונה מכל חפציו, ולזה אומרים 

אנו להשי"ת "זכור עדתך קנית קדם", היינו קודם כל שאר 

נו ולהחליפנו באומה הקניינים, ולא מסמנא מילתא למכר

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       אחרת.

 
 

 

 השולחן עריכת
 לרגל הילולת

 ע"זי א"מוהר ר"אדמו מרן ק"כ
 

 ' כ"ו אלול לאחר תפלת מנחהאתתקיים אי"ה ביום 

 7בהיכל הישיבה גדולה רח' חתם סופר 
 

 6.20תפלת מנחה בשעה 
 נטילת ידיים לפני מנחה

 

 ישראל ועל עלינו תגן זכותו
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 מ
שתמיד  )דב"ק פ' כי תצא( מה שאמר אדמו"ר שליט"א

צריך להיות במצב של מלחמה, לפי"ז א"ש לשון הגמרא 

לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ומבואר  :ברכות ה.

דצריך להיות לעולם במצב של ירגיז יצר טוב על יצר 

 הרע.

שהעיר  )בפ' הנ"ל(, מה שכתב באספקלריא המאירה

אותו אדם גדול שחבל שמתחילים מסכתא חדשה 

כי עיקר  ,גברא רבא אמר מילתא .בתחילת הזמן

ההתחדשות בעבודת ה' היא ברגילות ובהמשכיות ובאמת 

והלימוד הרגיל יהיה מתוך  ,מבקשים שתרגילנו בתורתך

והלא לגבי ק"ש שקורין כל יום  .התחדשות ופרישקייט

הדברים האלה אשר אנכי  והיו"ויום ב' פעמים נצטוינו 

לא יהא בעיניך כדיוגטמא ישנה  :ופרש"י ",מצוך היום

 .שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה

 ע"ש.

 ,בברכת כתיבה וחתימה טובה

 יצחק שלמה פייגנבוים

 
 

 

 

              

  חבורת הבחורים דחסידי קוידינוב

 ישיבה גדולה

 

 

 ברכת מזל טוב

 עמוד התווךנשגר מעומק ליבנו לידידנו היקר 
 והנושא בעול חבורתנו הק' ונותן נפשו בשליחותו

 הרב יששכר צבי טייכנר הי"ו

 ו למז"טנלרגל הולדת ב

 נו שיזכה לרוב נחת ושמחה מרוב כליוצרופה ברכת
 ורק ששון ושמחה ישמעו במעונו כל הימים.

 

 מאחלים מקרב לב,
   בני החבורה

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים  

 שהשמחה במעונם

 

 הי"ואברהם גוגיג  גהרה"
 הי"ו ישראל הומינרהרה"ח 
 הי"ו שמואל טייכנרהרה"ג 

 נכדיםלרגל הולדת ה
 הי"ו שלום ארליך הרב
 הי"ו שלמה גוגיגהרב 
 הי"ו צבי טייכנרהרב 

 םלרגל הולדת ילדיה

 

 קול רינה וישועה באהלי צדיקים
 

 בקול צהלה ורינה ובשמחה רבה
 נשגר את ברכותינו קדם

 

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 לרגל השמחה במעון קדשו בהולדת הנכדה

 ישראל שלום שליט"א הרב בת לבנו
 

ויה"ר שירווה מרן אדמו"ר שליט"א מכל יוצ"ח רוב 
דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא  תענוג ונחת 

 מעליא ואך ששון ושמחה ישמעו במעונו כל הימים.
 

 המאחלים מקרב לב
 קהל אנ"ש

 

 שמחת

 הקידושא רבא

 נכדתלרגל הולדת 

 מרן כ"ק

 אדמו"ר שליט"א 

 
 תתקיים אי"ה

 שב"קיום ב

 לאחר התפלה
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 חבורת הבחורים דחסידי קוידינוב

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 
 

 במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה
 

 סדרי מוצ"ש לבחורים שיחי'
 

   10.00סעודת מלוה מלכה בשעה 
 סדר לימוד עד סליחות ולאחמ"כ

 

* * * 
 בברכת כתיבה וחתימה טובה

 ושיתקבלו תפלתנו לרחמים ולרצון

 מכון

 קוידינוב -"באר חפרוה שרים" 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 
 

 ברכת מזל טוב  
 

 יםוהנעל יםנשגר מעומקא דליבא לידידנו היקר

 למען גליונינו "נחלי אורה" םבכל מאוד יםהמסור

 

 שליט"איששכר צבי טייכנר  הרב

 עורך המדורים "אספקלריה" ו"קרן אורה"

 למז"ט ןלרגל הולדת הב
 

 שליט"אישראל שלום ארליך הרב 
 בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 לרגל הולדת הבת למז"ט
 

  ,הטוב םולחופה ולמעשים טובים כרצונ ם לתורהלגדלו ויה"ר שיזכ

 דקדושהותענוג ומכל יוצ"ח רוב נחת הם וירוו מ

 מתוך רוב שמחה והרחבת הדעת.

 

 המאחלים מקרב לב,

 מערכת "נחלי אורה"

 הגליון נדבת

 הי"ואלחנן גולדהבר הרה"ג 
 

 לע"נ אביו

 ז"ל ישראל יוסףבהרה"ח  שמעוןהרה"ח 
 נלב"ע כ"ז אלול תשס"ז

 

 

 ימי הסליחות זמנים
 

 12.15 סליחות במוצאי מנוחה

 12.25 28בבית מדרשנו רבי עקיבא מנין א'  סליחות בימי החול

 7.20 ולאחמ"כ תפלת שחרית מנין ב' סליחות בימי החול

בבית מדרשנו רבי   ער"ה אור ליום ד'זכור ברית סליחות 
 28עקיבא 

12.05 

 9.00 שחרית ער"ה

 

 ימי ראש השנהזמנים ל
 תזכורת: עירוב תבשילין

 כשעתיים אחר סיום התפלה שבת אחים ליל א'          

 7.10 שחרית

 12.15 זמן תקיעת שופר )משוער(

 5.40 מנחה יום א' ותשליך

 10.40 עריכת השלחן ליל ב'

 6.00 מנחה יום ב'

 

 בית המדרש דחסידי קוידינוב

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 רכת מזל טוב חמה ולבביתב

שבקדושה,  שגורה בזה לידידנו הדגול הנעלה והחשוב ראש וראשון לכל דבר 

מעמודי התווך בועד בית הכנסת, מסור בלב ונפש לכל קדשי בית חיינו, מרביץ  

תורה לעדרי צאן ומדריך את בחורי החבורה הק' בדרכי התורה והחסידות  

 בנתיבי אבות,
 

 הרב יששכר צבי טייכנר שליט"א

 ולכל משפחתו שיחיו
 

 לרגל שמחת לבם בהולדת הבן שיחי'

 ומוצלחתלמזל טוב ובשעה טובה 
 

בברכה שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, וירוה ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת  

דקדושה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ויכתבו לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים  

 גמורים.
 

 בברכה ובידידות נאמנה והערכה רבה

 חברי ועד בית המדרש    מתפללי בית המדרש
 

 

 מס' ב"ב   

 חזרה נג.-נא  כד ו

 כה ש
 יו"ד הרה"ק מזלוטשוב זי"עוילך -נצבים

 טייכנר ר"צשלו"ז בן 
 נכדת אדמו"ר שליט"אקידוש 

 חזרה מג.-מא

 קא: נו. יו"ד מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע כו א

 קב. נו:  כז ב

 קב: נז.  כח ג

 כט ד
 בן הרב צבי טייכנר ברית

 קג. נז: המדרשמיד לאחר התפלה בבית 
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