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 רעוא דרעוין פ' תולדות תשס"ב
 

וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר 

: ולפי פשוטו מוסב לענין הראשון ראה ריח )ד"ה ויתן לך(ברכו ה'. וברש"י 
בני שנתן לו הקב"ה כריח שדה וגו' ועוד יתן לך מטל השמים וגו'. 

 וצריך ביאור דבריו.
 

י להגה"ק מברעזאן זי"ע מביא דברי המדרש תכלת מרדכ ובספר
ויתן לך כבישן ופירשו דהיינו מקום שיתקיימו שם  )רבה פרשה סו, ג(

הברכות, ומבאר על פי דברי רס"ג בפירושו על שיר השירים בביאור 
דהנה הפירות  ,אני חבצלת השרון שושנת העמקים', )ב, א(הפסוק 

האדמה ויש בה  גדלים בכח הגשם היורד על הארץ אשר מרוה את
כח להצמיח, אבל הריח של הצומח בא מהטל היורד עליו. ועל כן 

שושנה שהעלים שלה כלפי מעלה, כאשר יורד הטל הוא נשאר 
בתוכה זמן ארוך ועל כן יש לה ריח חזק. וזה מה שאומרת כנסת 

דבני ישראל  אני חבצלת השרון שושנת העמקים,ישראל להקב"ה: 
ופן שנשאר השפע בתוכם כשושנה מקבלים את השפע מהשי"ת בא

,אהיה : )הושע יד, ו(המקבלת בתוכה את הטל לזמן רב. וכן אומר הכתוב 
, כדוגמת שושנה המקבלת את הטל כטל לישראל יפרח כשושנה'

 לתוכה. וזה הפירוש ,ויתן לך כבישן'.
 

ענין מה שיצחק אבינו רצה לתת את כל הברכות לעשו עד  ולבאר
יעקב אבינו ע"ה. ועוד שרואים אחר שלא ישאיר כלל ברכות ל

שקיבל יעקב את הברכות ובא עשיו ואמר ,הלא אצלת לי ברכה', 
נראה שמלכתחילה רצה יצחק לתת את כל הברכות לעשו ולא 

 להשאיר ליעקב מאומה.
 

בספרים הק', דדעתו של יצחק אבינו ע"ה היתה דמכיון  ומבואר
' ואם כן אינו שיעקב הוא איש תם יושב אוהלים ודבוק בתורה הק

צריך את הברכות, כיון שברכה הוא מלשון בֵרכה ומלשון מבריך 
אילנא, דעיקר הברכה היא הדבקות והחיבור בקב"ה על ידי 

שמקבלים השפע ממנו ית', ואם כן יעקב אבינו ע"ה יושב אהלים 
ודבק בתורה הק' יש לו כבר מהתוה"ק את כל הברכות אשר מרווה 

יח. ועל כן רצה לתת את הברכות את האדמה ויש בה כח להצמ
לעשו, שבכל מצב שיהיה אפילו שיתרחק ביותר יהיה לו איזה חיבור 

ודביקות בה', וכמו שעשו שאל לאביו היאך מעשרין את המלח ואת 
היינו איך אפשר שגם הדברים הנמוכים ביותר תהיה להם  –התבן 

עליה. אבל רבקה אוהבת את יעקב, שרבקה רצתה שיעקב יקבל את 
הברכות, כיון שאף כאשר עוסקים בתורה מכל מקום אינה תמיד 

בשלמות, כי התורה צריכה להיות בתשובה והכנעה ושיהיה לימודו 

 לשמה. 
 

: עד שאדם מתפלל שתכנס )פרק כ"ו(דאי' בתנא דבי אליהו  ועוד
תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, דהאדם 

בבואו לעסוק בענינים הגשמיים שלא  העוסק בתורה הק' צריך ליזהר
לשכוח מהשי"ת ולהכניס את הקב"ה כביכול גם בדברים הגשמיים. 

וזאת הברכה אשר ברך יצחק אבינו ע"ה את יעקב אבינו ע"ה: ,ויתן 
: ויתן לך )שם(לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ' ובמד"ר 

ור את אלקותיה, היינו שגם בכל משמני הארץ יתן לך אלקותיה, שיזכ
לקבל את אלקותו  -הקב"ה שנותן לו את השפע, שזה עיקר השפע 

ית' בתוך השפע. ולכן רבקה הרומזת לשכינה הק' אוהבת את יעקב 
ויתן לך אלקותיה מטל השמים ומשמני הארץ  -שיקבל את הברכות 

וגו', אבל יצחק כשבירך את עשו אמר ,משמני הארץ יהיה מושבך 
והשפע יהיה רק מלמעלה ולא ישאר  ומטל השמים מעל', היינו הטל

לאורך זמן, ולא ברכו ,ויתן לך אלקים', כי עשיו אינו מקבל את 
אלקותו בתוך השפע ואינו זוכר בשעת עסקיו הגשמיים את הקב"ה 

 הנותן לו כח לעשות חיל.
 

כנסת ישראל שאלה ד )ד.(בזאת מאמר הגמרא בתענית ויבואר 
,ונדעה נרדפה  )הושע ו, ג(שלא כהוגן והקב"ה השיבה כהוגן שנאמר 

לדעת את ה' כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו', אמר לה הקב"ה בתי 
את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש אבל אני 

,אהיה כטל  )שם פסוק ו(אהיה לך דבר המתבקש לעולם שנאמר 
לישראל'. דגשם הוא השפע אשר נשפע לעולם, ואם מבינים באי 

ע מאתו ית' אזי הם מתדבקים להשי"ת על ידי השפע עולם כי השפ
שנותן להם, אבל אם אינם מתבוננים בזאת אין תועלת בשפע ואז 

הוא נקרא דבר שאינו מתבקש. אבל השי"ת אמר ,אהיה כטל 
לישראל', כי טל נשאר לאורך זמן, על מנת שיבינו בני ישראל כי הכל 

תכלית ברכת יצחק מאתו ית' ואז הוא דבר המתבקש תמיד. וזו היתה 
 -ליעקב ,ויתן לך אלקים מטל השמים', שיקבל את השפע כטל 

ששהשפע הנשפע להם ישאר לעד וגם שיהיה כטל המתבקש תמיד, 
שזו כונת המדרש ,ויתן לך אלקותיה', כלומר שתמיד יקבלו את 

השפע באופן שיזכרו את השי"ת הנותן. וזה כוונת דברי רש"י ראה 
ירוש האלשיך הק' שיקבלו את השפע ריח בני כריח השדה, כפ

 ,ויתן לך האלקים', שיתן לך אלקותיה עם השפע. -כשושנה, ועוד 
 )בלתי מוגה(                          

 
 

  



 מ
 ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק.

דהנה מצינו בפרשת העקדה כשקרא לו ה' מן השמים קרא לו 

בספרים דיצחק קודם העקידה היה אברהם אברהם פעמים. ואיתא 

בבחינת "נוקבא", ולאחר העקידה קראו אברהם אברהם. וגם כאן 

נאמר אברהם אברהם "הוליד" לשון הפעיל כלומר לאחר נסיון 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(  העקידה קבל כח התולדה.

 

 ואלה תולדות יצחק בן אברהם וגו'. וברש"י: יעקב ועשו האמורים בפרשה.

ורה הוא תימה שעשו מתייחס לתולדות יצחק. אלא שיש לכא

בעשה טוב חלק טוב אשר ממנו נהיה חלק התורה המדבר אודות 

עשו, וממנו יקחו בני ישראל דרך ללמוד לעבוד את השי"ת בסור 

מרע ולהתרחק ממעשים שאינם טובים. וחלק זה הוא המתייחס 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        לתולדות יצחק.

 

 יצחק לה' לנוכח אשתו.ויעתר 

אפילו בזמן שהיה נכח אשתו היה בקדושה וטהרה כמו בשעת 

התפלה. "כי עקרה היא", היינו דלכאורה יקשה איך היה יכול 

לצאת מזיווג קדוש כזה בן כמו עשו, לזה אמר הכתוב "כי עקרה 

היא", כלומר שעיקר בהולדת הבנים תלוי באם כמבואר בכתבי 

צדקנית היתה, אמנם בכל זאת היתה בת האר"י ז"ל, ואף שרבקה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  בתואל ואחות לבן, ולכן יצא ממנה עשו.

 

 ויעתר יצחק לה'.

ובמדרש: התפלל עליו על עושר. צריך ביאור הענין שהתפלל 

דוקא על עשירות. ויש לבאר על פי מעשה שהיה אצל הרה"ק 

ן שכל הרופאים מקוזניץ זי"ע שבאו להזכיר לפניו חולה מסוכ

התייאשו ממנו וברכו המגיד והבריא. ואמר המגיד כי אין זכותו 

יותר מכל הצדיקים אלא הוא ראה שכל שערי חיים ננעלו ושערי 

פרנסה לא ננעלו, והתפלל עליו שיהיה לו פרנסה, ומאן דיהיב 

 מזוני יהיב חיי.

וכן יש לבאר דלכן התפלל גם יצחק על העשירות, ומתוך כך 

 השי"ת גם בנים, כי בלי בנים חייו אינם חיים.יתן לו 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    

 

 לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו.

איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. ולכאורה )תענית ב( אמרו חז"ל 

קשה מדוע זה נקרא עבודה, מה זה גרוע משאם היה צריך לבקש 

יתן איזו מתנה למלך מהמלך ושר אין זו עבודה, ואם היה צריך ל

 אזי כן נקרא עבודה.

ונראה לתרץ בשני אופנים. א'. כי מלך בשר ודם חסר כל, 

ושלימות שלו כשהוא מקבל. נמצא כשמבקש אדם ממנו אזי מחסר 

אותו משלימותו. אבל מלך מלכי המלכים הקב"ה שלימותו הוא 

להיפך, להשפיע לכל אחד ואחד רצונו וחפצו. נמצא על ידי זה 

מהקב"ה מביאו לשלימותו כביכול, וזהו בודאי עבודה  שמבקש

גדולה. ואופן הב'. כי לכל אחד יש לו חלק אלוקי ממעל היא 

הנשמה, ואם יחסר לאדם שום דבר בודאי יש חסרון בשורש 

נשמתו, על כן נשתלשל החסרון למטה, על כן צריך לבקש 

 בתחילה על החסרון שהוא בשורש. ואם כן כשהוא מתפלל עבור זה

בוודאי היא עבודה גדולה, שאיננו מבקש בעד חסרונו, רק בעד 

 חסרון שורשו.

ועל זה אמרו חז"ל איזו היא עבודה שבלב זו היא תפילה, 

שהיא רק בלב כוונתו, וכל השומע סובר שהוא מתפלל בעד 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(           חסרונו.

 

 ויעתר לו ה'.

נין למד זאת רש"י, פירש רש"י לו ולא לה וכו'. ולכאורה מ

ובדרך הפשט צריך לומר מפני שלו זה היה נוגע יותר מלה כי הוא 

מצווה על פריה ורביה והיא לא מצווה. ובאמת אפשר להסביר כך, 

דהנה ידוע דאיש ואשה השווים במזגם ובתכונתם לא תהא בהם כח 

התולדה. וזה שאמר הכתוב: "אעשה לו עזר כנגדו", כלומר אם 

כונה ובמזגה אזי תהיה לו לעזר שתוליד בנים על תהיה כנגדו בת

 ידי שיתוף הכוחות הנוגדים. 

והנה יצחק ורבקה שהיו שווים בטבעם הוצרכו להתפלל לשנות 

טבעם, וכך ביאר: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו", כלומר שישתנה 

טבעו שיהיה "נוכח" ומנגד לה ועל ידי כך יוכל להוליד. ומשום 

כי לשנות הטבע אינו דומה תפלת צדיק בן כך לא בקשה רבקה, 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(     צדיק לתפלת צדקת בת רשע.

 

 ויתרוצצו הבנים בקרבה וגו' ותלך לדרוש את ה' וגו'.

פירש הגאון רבי חיים היימן זצ"ל דעל ידי ששם אמר לה ורב 

יעבוד צעיר ממילא כבר לא התרוצצו הבנים בקרבה, אף על פי 

רצה לצאת זה לבית המדרש וזה לע"ז, כיון שאף אחד שכל אחד 

לא רצה לצאת ראשון כי יצטרך לעבוד את אחיו. ולפי זה יש 

לבאר דבזה יתבאר מה שעשו אמר ליצחק "ויעקבני זה פעמיים את 

ברכתי לקח" וגו' דהנה לכאורה הוא פלא מה כעס עשו, הלא הוא 

ילה עשיו מרצונו מכר את בכורתו ומה תלונותיו. אלא שמלכתח

הסכים למכור את בכורתו רק משום שידע שרב יעבוד צעיר ולכן 

הסכים שיעקב יהיה הבכור ואז יעקב יעבוד אותו, אלא שאחר כך 

בבוא עשו לקחת הברכות ושמע שיעקב היה כבר לפניו מיד פחד 

שיעקב קיבל גם את הברכות ולכן מיד שאל וצעק ואכן יצחק ענה 

מו שהקשה רש"י דברכה זו היא לו: "הן גביר שמתיו לך", וכ

השביעית ומדוע אמרה ראשונה, אלא שענין זה בעיקר היה חשוב 

לעשו, ועל זה אמר "את בכורתי לקח", וחשבתי שלפחות יצטרך 

 לעבדני, "והנה לקח גם את ברכתי".

 (בדרך פ' תולדות תשס"ג)מרן אדמו"ר שליט"א            

 

 את ה'.ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש 

וברש"י: אם זה צער העיבור למה התפללתי על בנים. וצריך 

ביאור היאך נתיישבה דעתה אחר שהלכה לדרוש את ה'. ויש לבאר 

על פי המעשה בהרה"ק רבי שלום מווילייקא זי"ע תלמיד מרן 



הס"ק מלעכוויטש זי"ע, ששלח פעם להזכיר את עצמו לפני הס"ק 

הס"ק האם מאמין הוא לפרנסה ברווח, וכשהגיע לפניו שאלו 

שהצדיק מכיר ויודע באדם כל מה שצריך לתקן בעולם הן בגלגול 

זה והן בגלגולים קודמים, וענה שמאמין, ואז שאלו הס"ק האם 

 עדיין מרגיש שחסר לו אי מה, ואכן כבר לא היה צריך לכלום. 

ולפי זה יש לבאר דכיון שמגיע אדם לפני הצדיק מכיר ורואה 

יים ומה עליו עוד לתקן, וממילא כל צרכיו בחסרונותיו האמית

הגשמיים כאין נחשבים בעיניו. וכך היה אצל רבקה, כשהרגישה 

צער העיבור הלכה לצדיק, וממילא כבר לא נחשב אצלה צער זה 

 (בדרך ליל שב"ק תולדות תשס"ב)מרן אדמו"ר שליט"א          לחסרון.
 

 ותלך לדרוש את ה'.

יכול להשיג כלום, אבל הדבוק  מי שאינו מקושר לצדיק אינו

בצדיק יכול להתעלות מדרגה לדרגה עד רוח הקודש. וזהו שאמר 

לשם ועבר, ומיד זכתה לבחינת  -הכתוב: ותלך לדרוש את ה' 

 נבואה ורוח הקודש, כשמשמעות הלשון ויאמר ה' לה.

ורש"י פירש על ידי שליח, יש לבאר שכונתו איך זכתה לדרגה 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(     ל ידי הצדיק.ע –כזו, על ידי שליח 

 

 ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך.

פירש רש"י ז"ל: שני גאים בבטנך אלו רבי ואנטונינוס שלא 

פסק מעל שולחנם צנון וחזרת. ולכאורה מאי רבותא בצנון וחזרת, 

ויש לבאר כי לכל הקלקולים רח"ל מביא אכילה יתירה, וכבר 

עד שאתה מתפלל שיכנסו דברי תורה  אליהו פרק כ"ו()תנא דבי אמרו חז"ל 

לתוך מעיך התפלל שלא יכנסו אכילה ושתיה יתרה לתוך מעיך. 

וגם זה ידוע כי כונת האכילה היא להעלות הניצוצין לשרשם 

הקדוש, וזה מרומז בצנון וחזרת, צנון לשון צונן שלא יאכלו 

' לשרשם, בתאוה גשמיות רק בצונן. וחזרת, שהחזירו ניצוצות הק

ולכן כתיב גם כן "ושני לאומים ממעיך יפרדו", דהיינו אם אוכל 

האדם לשם שמים אזי בזה נפרד הרע ממנו. "ולאום מלאום יאמץ", 

כי תמיד נלחמים שני היצרים, ולבסוף "ורב" דהיינו היצר הרע 

שנקרא "רב", לכן עשו גם כן אמר "יש לי רב". והוא "יעבוד 

 הנקרא צעיר כי בא אל האדם בי"ג שנה.צעיר" דהיינו היצר טוב 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב.

וברש"י: שהיה שואל לאביו כיצד מעשרין את התבן וכו'. 

ובמדרש: ורבקה אוהבת את יעקב, בכל שעה שאני שומעת קולו 

זה יתבאר דבעשו עוסק בתורה אני מוסיפה אהבה על אהבתו. וב

לשון עבר, כי אהבה הבאה על ידי חומרות בלבד  –נאמר ויאהב 

אינה מתקיימת, אבל אהבה הבאה על ידי לימוד התורה זה קיים 

 (בדרך פ' תולדות תשס"ג)מרן אדמו"ר שליט"א       ועומד לעד.

 

 וישב יצחק בגרר.

הנה "גרר" בגימטריא ת"ג, והנה בפרשיות תפילין ישנם ת"ג 

ות. ופירש "וישב יצחק בגרר", בישיבתו בגרר כיון הכוונות אותי

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    של התפילין שיש בהם ת"ג אותיות.

 

 לך מעמנו כי עצמת ממנו.

 ממנו דייקא, שלקחת ממנו נצוצות הקדושים.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

  

 צא השדה וצודה לי ציד.

ציד, הלא פשט המקרא מפני מה נאמר ב' פעמים וצודה לי 

אחד הוא. ויש לבאר שב' פעמים "ציד" גימטריא ר"ח, שהם ב' 

פעמים ק"ד, וב' פעמים ק"ד בגימטריא יצחק. ויצחק בגימטריא ח' 

פעמים שם הוי"ה. ואמר יצחק לעשו וצודה לי ציד, שהוא 

בגימטריא ח' פעמים שם הוי"ה, כדי שיהיה ה' נחלתו. וכשבא יעקב 

תהיין לראש יוסף )בראשית נ, כו( מר יעקב ולקח את הברכות א

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(              ולקדק"ד נזיר אחיו.

 

 ויאמר יעקב הן עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק.

)ישעיה פירוש הן עשיו אחי איש שעיר, לשון ושעירים ירקדו שם 

, היינו שנשמתם היא מצד הסט"א ומן השר הממונה עליו. יג, כא(

איש חלק, חלק אלוק ממעל, שנשמתי מעולם האצילות.  ואנכי

 ולזאת אולי ימושני אבי וגו' וד"ל והמשכיל יבין.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(

 

 הן עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק.

רצה לומר שיעקב היה חלוק מהנאות עולם הזה, ואפילו בעת 

 עסקו בעניני גופניות היתה כל כוונתו לשם שמים.

 לעכוויטש זי"ע()מרן הס"ק מ

 

 אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה וגו'.

מפני מה חשש יעקב שיראה כמתעתע ולא על  לכאורה קשה

עצם הרמאות. אלא חששו של יעקב היה שיראה בעיני יצחק ח"ו, 

היינו כעשו שהיה מתעתע והיה מרמה את הבריות וזה יביא עליו 

 )רביה"ק מוהר"א מקליסק זי"ע(           קללה, מכך היה ירא.

 

 ויאמר הקל קול יעקב.

והכונה דקולו של אדם נשמע אפילו כשקולו חסר, וזהו "הקל" 

חסר, דהיינו למרות שהחסיר ממצוות ה'. מכל מקום סופו "קול 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(  יעקב" במלואו, ובודאי יחזור בתשובה.

 

 ויתן לך האלקים.

ותו, דהיינו זה מה שכתוב "צדיק מושל ביראת שיתן לך אלק

ה'". "מטל השמים", היינו רוחניות. "ומשמני הארץ", היינו 

גשמיות. "ורב דגן ותירוש", דהיינו כל מה שיש לך דגן ותירוש 

יהיה בעיניך למותרות, אחרי כי עיקר חפצך הוא חפצי שמים, 

 "ורב" תרגיש בנפשך למותרות דגן ותירוש.

 ו"ר מוהר"י זי"ע()מרן אדמ    

 

 ויעקבני זה פעמים.

ז"ה בגימטריא י"ב, רמז לו שעתיד לצאת ממנו י"ב שבטים. 

 "פעמים", רמז לו להא דאמרו חז"ל דעם השבטים נולדו תאומים.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(         



 

 
הנני להעיר על מה שכתב הרב דניאל סקלאר בגליון רע"ו להעיר על 

שהבוית"ש גומל טוב למי שישמור מצוותיו ויעניש למי נוסח רבוה"ק "

 .שיעבור על מצוותיו", נוסח שונה משאר הסידורים

וכתב שזה מכוון עם דברי הרמב"ם כי השי"ת נותן שכר למי שעושה 

מצוות התורה ויעניש למי שעובר על אזהרותיה. שגם הרמב"ם כתב 

 .השכר בלשון הווה והעונש המעותד בלשון עתיד

נ דלא דק, שכן הרמב"ם כ' לגבי השכר לשון הווה הן על קיום ולענד"

המצוות והן על מתן שכרה ובעונש כ' העונש בלשון עתיד למי שעובר על 

 .השכר והעונש לעוה"ב( -בהווה )ובפשטות קאי הכל  -אזהרותיה 

למי שישמור מצוותיו בעתיד,  -ואילו נוסח רבוה"ק הוא שכר בהווה 

כל בלשון עתיד. וע"ז אכן נאים הדברים שהביא והעבירות והעונש ל"ע ה

 .בשם הליקוטי מהרי"ח

ובאמת שהדברים מפורשים בספה"ק ערבי נחל  בפר' בלק דרוש ד' 

וזל"ק: בפר' ראה אנכי נותן לפניכם היום וכו' את הברכה אשר תשמעו 

על מנת אשר תשמעו  -והקללה אם לא תשמעו, ופירש"י ז"ל את הברכה 

אי בעי רש"י בזה. וגם הפסוק עצמו קשה, מדוע גבי ע"ש, ויש לדקדק מ

 .הברכה כתוב לשון אשר ובקללה כתיב לשון אם

ויתכן כי בדיני התנאי מבואר שיש ב' לשונות בתנאים, כי האומר לאשתו 

הרי את מגורשת אם תתני לי מנה ונתן לה הגט, וזה נקרא תנאי אם דהיינו 

תו הזמן שנתנה לו המנה שאמר לה לשון אם אזי אינה מגורשת אלא מאו

ואילך. משא"כ בתנאי על מנת, דהיינו שאמר לה הרי את מגורשת ע"מ 

  .שתתני לי מנה, אם נתנה לו המנה מגורשת למפרע

וממילא מבואר, דאמר הפסוק ראו חסדי ה' איך מתנהג עמכם, כי 

הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה ויש הבדל ביניהם, כי את הברכה 

נת אשר תשמעו, שאם לבסוף תיטיבו מעשיכם אתם מקבלים הוא על מ

הברכה למפרע על שם סופו והיינו ע"מ דייקא, משא"כ הקללה הוא דוקא 

   אם לא תשמעו, אם דייקא ואין אדם נידון ע"ש סופו. עכל"ק.

ובעקבות העסק בעניני הי"ג עיקרים ראוי לציין את מאמר מרן הס"ק 

באמונה, שהכוונה שצריך לעסוק בעניני  מלעכוויטש על מאחז"ל נשאת ונתת

אמונה כמו שבמו"מ משקיע האדם כל כוחותיו ומרצו להגדיל את עסקיו, כן 

 .יהיה באמונה

ואגב יצויין למאמר שכ' הגה"ק ר' שמעו'לי זעליכאווער הי"ד משגיח 

וואלברוז'( וז"ל:  -דיח"ל )נדפס בראש הס' אהל יששכר סדר הזמנים 

"ג עיקרים לאמרם בלשון אני מאמין שיסד גדול ברוב הסידורים אי' הי

אחד עפ"י דברי הרמב"ם בפי' המשניות ובחיבורו הגדול הל' תשובה, 

והגם שרבו משיגים ע"ז כידוע, אבל הוא ז"ל יצא מנצח ע"י עוזריו 

והר"מ מלעכוויץ  הקדושים שבכל דור ודור, כמו השל"ה הק' בדורו

עכוויץ זצ"ל עפ"י רבו איש בדורו, וכפי הנראה הנהיג הר"מ מל זצ"ל

אלקים מהר"ש מקארלין הי"ד זי"ע שכן חסידי סטאלין מחזיקים במעוז 

אמירת הי"ג עיקרים הללו, שראשם הרה"ק מהרר"א מסטאלין זצ"ל היה 

שניהם תלמידים מובהקים של הק'  -רעו ועמיתו של הרה"ק מלעכוויץ 

ר הי"ג עיקרים מהר"ש מקארלין זצ"ל, ובודאי שכן הנהיגו עפ"י רבם לומ

 .בכל יום

ומענין לענין באותו ענין יש להעיר בנוסח התפילה שתיקן הרה"ק 

"מאמין צו זיין אין די י"ג עיקרים אין די  -מבארדיטשוב זי"ע למוצ"ש 

 ,גאולה קרובה אין נבואת משה רבינו ע"ה און אין תחיית המתים"

ע"ה אמונה בגאולה ובנבואת מר -שלכאורה ג' הדברים המפורטים 

 .ובתחיה"מ נכללים כבר בי"ג העיקרים, וצ"ע

 .י.ש.א

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 קרים שהשמחה במעונםברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו הי
 

 הי"ושמואל טייכנר הרה"ג 

 להולדת הנכדה

 הי"ושמחה פישל פינקוסביץ הרב 
 הי"ושלזינגר חיים  הרב

 להולדת הבנות

י ְלַיֲעקֹב ְמחִּ י ְוש ִּ  ָרנ ִּ
 ברגשי ידידות רבה, בשמחה ובטוב לבב,

 ומיטב אחולינו  א לנו לשגר ברכת מזל טוב חמה ולבביתיזכות ה

  פאר מקדושים, יקר והנכבד,לידיד בית ה' ה

  ראש וראשון לכל דבר שבקדושה אהוב לשמים ולבריות,

 המסור בלב ונפש לבית חיינו המעטירה

 שליט"א לייב רייכמן היעקב ארי רבי הרב

 ולכל בני המשפחה הנכבדה שיחיו

 לרגל השמחה במעונם בהולדת הבת היקרה תחי'

 למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

 
 נים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות,שתזכו לראות ב

 ולרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח,

 מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, והרחבת הדעת,

 שמחה וטוב לבב כל הימים, אכי"ר.

 

 בברכת התורה והחסידות ובידידות נאמנה מקרב לב

 'מאורי ישראל פינסק קארלין' "ד מתפללי ולומדי ביהמ

 ירושלים ת"ו נוה יעקב,
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