
 
 

 .לכםה' עמדו ואשמעה מה יצוה 

"עמדו", ובזכותכם "אשמעה מה יצוה ה'  רושפי

לכם". כי אם תלכו מפה ואשאר אני לבדי, מי יודע 

כלל  –, ורק בכח הרבים אם אזכה שהשי"ת ידבר אלי

 .ישראל אוכל להיות בטוח שידבר אלי השי"ת

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(       

 

  .בו התאוו תאוהף אשר בקרווהאספס

שעל ידי שאכלו מן שהוא מזון רוחני נאבדה מהם 

התאוה הידועה, ולכן התאוו תאוה ואמרו "מי יאכילנו 

שעל ידי מאכל גשמי כזה ישיגו שוב תאות  –בשר" 

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

 

 וגו'.והאיש משה ענו מאד 

 זצוק"ל: רבי שלמה קארלינערבשם הצדיק הק' 

"רבות עשית אתה ה' אלוקי נפלאותיך ומחשבותיך 

, אימתי נפלאותיך )תהלים מ, ו(אלינו אין ערוך אליך" 

ומחשבותיך אלינו כשאין ערוך אליך. ופירש אדומו"ר 

מרן אדמו"ר זצוק"ל זי"ע על דרך שאמר אביו ז"ל )

( על הפסוק "מרחוק ה' נראה לי" הרא"ש מסטולין זי"ע

לי שה' נראה לי אז בודאי אני , כשדומה )ירמיה לא, ב(

מרחוק. ועל דרך זה פירש גם כן כאן אימתי נפלאותיך 

 ומחשבותינו אלינו כשאין ערוך אליך והבן. 

עוד אמר: מתי יכולים לראות מעט אור, א מ'האלט 

גאר אינטין, עס איז גאר נידריק. בשם הצדיק הקדוש 

 .)בית אהרן(הנך"  –"ואציעה שאול  רבי שלמה קארלינער

וז"ל: שמעתי משמו של )בהוספות( ובספר אמרי קדוש 

 רבי שלמההרה"ק רבי אורי מסטרליסק שאמר משום 

זצ"ל: ער זאל זיך ניט לאזן הערצין און אז מען וועט 

איהם עפיס כבוד אן טוהין, לא ישגיח כלל עליו 

ויעבור מנגד עיניו, שלא יכנס כלל בלבו מן הכבוד 

 )שמע שלמה(      שיכבדוהו.

 .איש משה ענו מאד מכל האדםוה

קשה והלא אחד מהי"ג עיקרים הוא  רהלכאו

א אמיתית ושהוא היה אב לחכמים יאת משה הושנב

ע"ה היה בינו לקודמים לפניו ולבאים אחריו, ומשה ר

ואיך היה יכול לפעול , גם כן צריך להאמין זאת

בנפשו כל כך להיות עניו מכל האדם ולחשוב שכולם 

"ל, כי זה שנבואתו היא אמיתית ימובחרים ממנו. ו

רק בתורת אמונה  ןכם ושהוא אב לחכמים היה אצלו ג

 ושלא הבין בעצמו רק שמחויב להאמין ככל ישראל. 

ע"ה היה חושב אחרי בינו רשה "ל, כי מיועוד 

שהוא באמת שפל שבשפלים, והקב"ה בוחר בשפלים 

ולפיכך השרה שכינה עליו, אדרבה משהשרה שכינתו 

בינו רשה דהוא שפל שבשפלים, כן חשב מ עליו מכלל

 ה.ע"

ולפיכך כאשר ישראל חטאו בעגל ואז לא מצא 

ע"ה בנפשו כי עוד הוא גרוע מהם אחרי בינו רשה מ

שנקי הוא מחטא כזה, אמר לו הקב"ה לך רד מגדולתך 

א הענוה ישכל גדולתך ה ,הלא ירדת מגדולתך –

 והשפלות היתירה שבקרבך אבל עתה כי תרגיש בנפשך

תך שזה וכי אתה במעלה גדולה מהם הלא בטל ענ

ע"ה בינו רשה ששיבר מ ךכר אבל אח .גדולתך

ע"ה חסרון כזה ששום בינו רשה ואז מצא מ ,הלוחות

אמר לו  ,אחד מישראל לא עשה כזאת לשבר לוחות

הקב"ה יישר כוחך ששיברת היינו שכוחך וגדולתך 

 הענוה שלך. היינו ,הראשון נתחזק כמקודם

 אדמו"ר מוהר"א זי"ע( )מרן   

 

 .בכל ביתי נאמן הוא

ל בכ ,שהוא בכל ביתי ךכל הגם שבחינתו גבוהה כ

 נעמט ער זיך מיט אמונה. – נאמן הוא אתז

 הס"ק מלעכוויטש זי"ע()       

 

  



 

 

 .ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה

שאינו  יפל עף : עבדי א)קג, הובא ברש"י( מחז"ל בספרי

עבדי. עבדי הוא מצד שאינו  יפל עף משה משה א

שאינו משה  יפל עף גדלות עבודתו את הבורא ית', א

ף הוא מצד גדלות נשמתו, א משהמצד גדלות נשמתו. 

שאינו עבדי בדרגתו הגבוהה בעבודה ]כששמע  יפל ע

מאמר זה אמר: מאמר  ייגר זי"עאיבא עקבי רה"ק הג

 כזה אין יכול לאמרו רק הלומד תורה לשמה[.

 ויטש זי"ע()מרן הס"ק מלעכו 

 

 

 פרק ב –מסכת אבות 

 

 

איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה 

 .)מ"א(ותפארת לו מן האדם 

שיבור הוא מלשון בירור פסולת מתוך האוכל. כל 

שבאמת היא טובה  ומרלצה ר –שהיא תפארת לעושיה 

מאד, אך החסרון הוא מה שהיא תפארת לו מן האדם, 

התפארות מבני אדם. את  הז יל ידשמגיע לו ע

 הפסולת הזה צריך שיבור, שלא תגיע לו התפארות.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       

 

 .)מ"א(דע מה למעלה ממך 

דברים שאתה סובר  לוכלומר צריך שתדע שאפי

בדעתך שהם גבוהים במעלה מאד ואין בידך להשיגם, 

באמת אינו כן, אלא הכל תלוי בך אם תרצה בכל לב 

נפש בודאי תשיגם ולא יבצר ממך מאומה. וזהו: "דע ו

הדברים שלדעתך הם  לוהיינו אפי –מה למעלה" 

שהכל תלוי בך, אם  –למעלה, דע שהכל הוא "ממך" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(   תרצה תתגבר ותשיג הכל.

 

ן ויפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת ע

 .)מ"ב(

יים בכל דרכיך דעהו, שיהיו י"ל דהזהיר התנא לק

כל מעשיו לשם שמים, גם מעשה גשמיות ודרך ארץ 

צה . והנה "יגיעת" ררלא( מן)או"ח סי רוךעלחן כמבואר בשו

ה שיגיע ויקרב התורה עם דרך ארץ יחדיו. וז ומרל

היינו  –עם דרך ארץ"  ורהתלמוד : "יפה תאמרש

 , יהיהמהכשעוסק בדרך ארץ היינו באכילה ושתיה וכדו

על פי  מיםשם ביחד עם התורה היינו שיעשה הכל לש

היינו  –התורה. ומסיים: "שיגיעת שניהם משכחת עון" 

 י שיחברם יחדיו בודאי ישכח עון לגמרי.ל ידשע

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(      

 

 .)מ"ד(ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו 

היינו עד שתגיע ותדע מקומו, היינו שורש נשמתו 

דותיו הטבועים בו. כיון שאין טבעי בני אדם שוים, ומ

ויש אשר במדה מסוימת קשה לו מאד להתגבר בעוד 

שלחברו בא הדבר בקל, וזאת מחמת שאין טבעיהם 

שוים ולא מחמת שאחד ח"ו רע מחברו. על כן צריך 

שתדע מזג חברך ומדותיו ושורש נשמתו ואזי תוכל 

 לעכוויטש זי"ע(מרן הס"ק מ)       לדונו לפי מה שהוא.

 

 .ו()מ"ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש 

: )במדבר יב, ג( כתובהמר מא נתאיש רומז על בחי

"והאיש משה עניו מאד", היינו שפלות פנימית. וכאשר 

האדם נמצא במחיצת הצדיק, איז שפלות קיין קונץ 

ניט. אבל במקום שאין אנשים, אז השתדל להיות איש 

 מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע()       זו. נהשתהיה לך בחי –

 

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך 

 .)מ"ט(נוצרת 

לכך נוצרת, שלא תחזיק טובה לעצמך גם  רושפי

 מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע()    כשהנך לומד תורה הרבה.

 

ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן  רעהר עין הרע ויצ

 .)מי"א(העולם 

, שהאדם הוא רביה"ק מוהרמ"מ מויטבסק זי"עבשם 

וכן העולם נכלל בו, אבל )תנחומא פקודי ג( עולם קטן 

מדות אלו מוציאים את האדם ממעלה זו שלא יהיה 

 מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע()       בגדר עולם קטן.

 

 .)מט"ו(והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה 

בעת שהחכם משפיל עצמו לדבר עמך בפשטות 

גחלת שאין בה שלהבת כמו  נתפשוטים, בבחיכאחד ה

גחלת עוממת, אז הנך צריך להיזהר ממנו מאד שלא 

 מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע()      תכוה בגחלתו.

 

 .)מכ"א(ונאמן הוא בעל מלאכתך 

 י עבדות ויגיעה קומט מען צו אמונה.ל ידע

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(



 

 

 
 זר לא יבין זאת

 

ולנו היינו שם, כולנו שמענו את הזעקה "רבותכון כ

אין ספק שמשהו  .א שבחתא"ומה חשיבא קבל הה

 נחרט בלב, השאלה היא רק מה הלאה?

 

מרן אדמו"ר שליט"א  ?כלפי מה הדברים אמורים

בקידושא רבא פ' זכור האריך בדברותיו שאת 

הנסיונות שלפני דור ניתן להגדיר כנסיונות בצורת 

למחנה, ככל שהם קרצו היו הם  פיתויים מחוץ

מבחוץ, אולם כיום הנסיונות באים מהמחנה פנימה 

ל"ע. פיתויים, קרירות מכאלו שמנסים להראות לנו 

שגם בלבוש ובעטיפה חרדית כביכול ניתן ליהנות מכל 

 העולמות )עפ"ל(.

 

אז נכון שכששמענו בחג השבועות "רבותכון מה 

ל מנעמי עולם חשיבא" היה ברור לנו שאין כל ערך לכ

הזה מול חיי נצח, אולם ההרגשה לא נותרת לעולם 

 -בתוקפה, כיצד אם כן מתמודדים מול נסיונות 

 השקפות שכאלו? -פיתויים 

 

תשובה מושלמת שתסלק לגמרי את הקושי אין 

זוהי עבודתנו  ,באמתחתנו וכנראה שגם לא קיימת

נו, יאשר -להתמודד ולהתאמץ לעשות רצון יוצרנו 

ל זאת ננסה לטעום מעט מדבריו של מרן אולם בכ

אדמו"ר שליט"א בנעילת החג המעניקים כח לעמוד 

 בגבורה ובעוז מול אלו ושכאלו.

 

חלק גדול מהקושי בדרך כלל הוא מחוסר 

 -השקפות  -הבהירות בדברים, שומעים טענות 

ובעצם לא ברור לנו די הצורך  ןסיסמאות למיניה

זה לא נכון, עלינו מדוע בעצם  -היכן נקודת הויכוח 

א"כ לחדד את נקודת ההבדל בין "אנו רצים" לבין 

 "הם רצים".

 

חי לו אדם בעולם, חומד הוא את יופיו וטובו 

וסביב זאת מתנהלים חייו פחות או יותר, אמנם 

 -משתדל הוא לא להתנגש עם התורה, מה שחייבים 

חייבים, אבל מעבר לכך החיים החומריים די נועמים 

 לו.

 

וא מתקשה להבין מדוע אתה בעצם לא כעת ה

מתנהל בצורה כזו, מדוע מה שאצלו נחמד וטוב אצלך 

זה מוקצה מחמת מיאוס, מה שאצלו מקובל ומומלץ 

 אצלך זה לגמרי מחוץ לתחום?

 

אז פשוט מאוד, לדעתו העולם הוא מקום טוב 

ונחמד ומומלץ, אמנם יש לשמור על אי אלו כללים 

 נחמד. אבל באופן כללי זה מקום די

 

העולם לכשעצמו הוא חורבן  -לדעתנו לעומת זאת 

שאין גדול ממנו, המציאות האמיתית היא הלא חיים 

רוחניים המכירים את השי"ת המחיה את הבריאה, 

 -מלשון העלם  - ואאלא שהעולם אשר כשמו כן ה

לזאת בחר בנו ה' מכל העמים  .מסתיר ומעלים זאת

ההסתר ונתן לנו את תורתו, בכדי לסלק את 

ולהתרומם לחיים קדושים ורוחניים יותר, ללא זאת 

 א קלקול אחד גדול.וכל העולם ה

 

י דעות שלעולם לא יפגשו, אין סיכוי שיבינו תש

אותנו, וכפי שהגדיר זאת מרן אדמו"ר שליט"א: "זר 

 לא יבין זאת".



 

 

 
 ליל שב"ק פ' בהעלותך תשס"ט

 

תיה כאשר וויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נר

 .נהלהגיד שבחו של אהרן שלא ש. וברש"י: את משהה' צוה 

 

מדות  ז'קני המנורה מרמזים ל ז'דהנה  ,הוא והענין

שבאדם, והטבת הנרות הינה תיקונם וזיכוכם, והדלקתם 

מכוונת להמשיך אור החכמה לכל מידות האדם לזככם 

הרוצה : )בבא בתרא כה:(וכמאמר רז"ל  .ולהעלותם לקדושה

, כי בהדלקתה נשפע םובדרה ורמניחכים ידרים וסימניך ש

  .אור החכמה לכל ישראל לזכך ולתקן מידותיהם

 

המדות צריך שידע האדם כי אי אפשר לזכך  ובעבודת

המדות ללא שימשיך בעצמו אור התורה ויבטל עצמו 

לו אשר הבינו "ה, כי באומות העולם גם מצינו כאלקב

אבל אף שעסקו  ,מדעתם שהאדם נצרך לתקן מדותיו

בתיקון מידותיהם כאשר באו לעסוק בעניני העולם לא היו 

א מדותיהם מזוככות, כי עבודתם היתה רק בחיצוניות לל

המדות באמת אפשר כוך ולזכות לזי .זיכוך המידות באמת

וראיתי  .ועל ידי שמבטל מדותיו להקב"ה רק על ידי התורה

אלמלא ניתנה ש )עירובין ק:(בספר אחד בביאור מאמר רז"ל 

, והנה הנמלה אף שנזהרת נמלהמגזל תורה היינו למדין 

לגזול מחברותיה אבל האמת הרי כל החיטים שנוטלת הוא 

 ,מן הגזל מבעל השדה, והיינו שאין זה באמת זהירות מגזל

וזו  .רק סדרי חוקים בחייהם שלא יטול האחד מזולתו

א היינו שבלא התורה ל ,הכונה שהיינו לומדים גזל מנמלה

היינו זוכים לזיכוך המידות באמת רק בחיצוניות כאותה 

נמלה, אבל אחר שנתנה התורה יזכה האדם בכח התורה 

 לזכך ולתקן מדותיו באמת.

 

שבחו של אהרן שלא שינה, כי משה היה שושבינא  וזהו

אוהב את  -דמלכא ואהרן היה שושבינא דמטרוניתא 

 הבריות ומקרבן לתורה, ואף שעבודתו היתה לתקן

מדותיהם של כלל ישראל מכל מקום לא שינה ממשה 

אשר היה שושבינא דמלכא, וגם בזיכוך מדותיהם של בני 

שזיכך  ,ישראל על ידי המנורה היה אל מול פני המנורה

מדותיהם על ידי אור החכמה הנשפע בהדלקת המנורה 

 ובכח זה העלה שבעת המדות לקדושה.

 

   שבועות, ובפרט בחו"ל השבת הזאת היא שבת נאך

שכל השבוע עוד היה אור חג השבועות ובודאי שלא 

 )בלתי מוגה(                                                  נסתלקה הקדושה בשבת.

 

 
 

  
 

 

 כוס תנחומין
 

 נו ילידיד

 טוביה הוכוולד הי"והרב 
 

 "העל פטירת אמו ע
 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
 ולא תוסיפו לדאבה 

 
 הגליון נדבת

 

 הי"ו ישראל פרוכטר רבה
 

 ברכה והצלחה בכל העניניםל
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 יג.  טז ד
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 יא.-ט  יח ו
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