
 
 

 ליל שב"ק פ' דברים תשס"א
 יו"ד מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע

 

לך ויכם ההקאל, ה' כם לא תערצון ולא תיראון מהםיאלמר ווא

 יכםקאלה' ם ביובדבר הזה אינכם מאמינ ,וגו'לפניכם הוא ילחם לכם 
 וגו'.

 
הגלות יש זמנים שאינם בכלל דגם בזמן  ,בתפארת שלמה איתא

דביקות בהשי"ת כבזמן שבית המקדש היה  ואפשר להשיג אז הגלות
 ,,רב לך שבת בעמק הבכא' )לכה דודי(לה ישאומרים בתפ וכפי ,קיים

שהשבתות שבזמן הגלות ובזמן בין בין המצרים הם גבוהים ביותר 
כפי שהיו בזמן שבית המקדש היה קיים. וצריך להבין מה ענין גדלות 

 ימים אלו בזמן הגלות.
 

-)משלי ב, דנו על הפסוק הארץ בפרשת בפרי 'על פי מה דאי "לפוא

 אז תבין יראת ה'' וגו'. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, ה(
וביאר דעבודת האדם צריך שתהיה על ידי הקדמת האמונה לכל 

מעשיו, וממשיל זאת לאדם שמחפש מטמון שטמון בעפר שכאשר 
חופר למצוא המטמון הרי הוא סמוך ובטוח שימצא לבסוף את 

וכמו כן צריכה להיות עבודת האדם כאשר הוא עוסק  ,טמוןהמ
לו את הדרך להגיע  מורהבתורה שיאמין וידע בבירור שהתורה 

וכן כאשר עומד  .לדביקות בה' ותביא אותו לאהבה ודביקות בה'
 ',צמיד פתיל,לה היא מלשון ילה לפני השי"ת ידע ויאמין שהתפיבתפ

על ידי שתהיה כל עבודתו  ורק .על ידה יזכה לדביקות בבורא ית'ש
 "יבאמונה בה' יגיע באמת לתכלית עבודתו שהיא הדביקות בה' ע

ובלי זאת הרי כל עבודתו לא תפעל שום פעולה על  ,ותומצהתורה וה
: )מגילה ו:(נפשו וישאר מגושם כמו שהיה. ובזה מפרש מאמר חז"ל 

ורק כשעבודתו  ,יגעת ומצאת תאמין, דהאמונה היא חלק מהעבודה
  .יה באמונה בבורא אז יוכל להגיע לתכלית הנרצה מעבודתותה

 
הדברים אמורים בעבודת האדם בכלל, על אחת כמה וכמה  ואם

פנים והאדם אינו רואה ומרגיש תדיר בעת שיש הסתר  ,בזמן הגלות
ומחיה אותנו בכל רגע, צריך להתחזק  עמנואיך שהקב"ה נמצא 

יקר העבודה בזמן הגלות כי זו ע ,באמונה זאת ולהתבונן בזאת תדיר
ולפי זכות האמונה של כל אחד ואחד כן  .שיאמין בכל מצב ובכל עת

יזכה לאור בימות המשיח, לפי גודל האמונה כך יהיו ההארות שיזכה 
בזכות האמונה : (ט"הושע תקי)ילקוט וכמו שאמרו רז"ל  .בימות המשיח

כל  , דאצלעתידין להגאלבזכות האמונה נגאלו אבותינו ממצרים ו
וכדכתיב  ,אחד תהיה הארת הגאולה לפי גודל אמונתו בזמן הגלות

', דכשהקב"ה יבוא לגאול חסדו ואמונתו לבית ישראל,זכר  )תהלים צח, ג(

את עמו במהרה בימינו יזכור להם את האמונה שהאמינו בו בזמנים 
ראו כל אפסי ארץ את ואז לפי גודל האמונה יהיה , ,הקשים בגלות

 .כל אחד ואחד לפי אמונתו יזכה לאורו של משיח ',ינוקישועת אל
וכפי שהיה כאשר בני ישראל יצאו מגלות מצרים שיצאו בכח 

וכשמשה רבינו ע"ה בא  '.ויאמן העם, )שמות ד, לא(כדכתיב  ,האמונה
כמאמר זקני  ,לגאול את עם ישראל ממצרים בא גם כן בכח האמונה

ויקח משה את עצמות , ()שם יג, יטמרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע על הפסוק 
, )שם כד, י(', דעצמות הוא מלשון ,כעצם השמים לטהר' יוסף עמו

 'וכדאי .דמשה רבינו לקח את בהירות האמונה של יוסף הצדיק
כי השבע השביע את בני ישראל , )שם יג, יט(בנועם אלימלך על הפסוק 

וגו', ומפרש דצריך לקרוא כי השבע השביע בשי"ן שמאלית,  'לאמר
מר שיוסף השביע את בני ישראל באמונה ונתן בהם כח להחזיק כלו

את כח האמונה  -,לאמר פקד יפקד אלקים אתכם'  ,בכל ימי הגלות

ואת בהירות האמונה  .להחזיק באמונה בכל המצבים ובכל הזמנים
וגם אחר כך  .הזאת לקח משה רבינו ע"ה בהוציאו את בנ"י ממצרים

 ,לחם לאכול ומים לשתותמקום אשר אין בו  -כשהלכו במדבר 
  .והלכו רק בכח האמונה בה' בארץ לא זרועה

 
הרי  מרגלים והוציאו דבה על ארץ ישראלכשבאו ה "כאח והנה

היה מכוון זה מאת השי"ת שבני ישראל ישמעו שהארץ אינה טובה 
ואי אפשר לכבשה ולמרות זאת יתחזקו באמונה בה' וירצו בכל 

הבטחת השי"ת שהיא טובה  מאודם להיכנס לארץ ישראל על סמך
ובכח האמונה בו, ואם היו עומדים בנסיון זה היו נכנסים מיד לארץ 
ישראל יחד עם משה רבינו ע"ה והגואל הראשון היה גואל אחרון 

בגאולה  )עובדיה א, כא( 'והיתה לה' המלוכה, )מדרש דברים מה שהיה הוא שיהיה(

ובכו בכיה של  אבל כיון שהם לא עמדו בנסיון. השלמה תיכף ומיד
את ימי הגלות שבהם  ,חינם על כן הקב"ה קבע להם בכיה של דורות

יהיה קשה להתחזק באמונה ועל ידי שבכל זאת יתחזקו בכל המצבים 
במהר"ל  "שכמ ,על ידי זה יזכו לגאולה ולבנין בית המקדש השלישי

שבית המקדש השלישי יכול להיות רק אחרי חורבן בית המקדש 
ה צריך שיוקדם לו 'ורך קושי הגלות, והענין כי כל הויהשני ואחר כל א

שאחר כל קושי ימי הגלות ואחר  הנ"ל,הוא כו .העדר תחילה
שיתחזקו באמונה בכל מצב בימי הגלות על ידי זה יזכו לאור הגדול 

 בביאת המשיח כל אחד לפי גודל אור האמונה שבלבו.
 

 
 

  



 

 

תערצון  לא,ביאור הכתוב שמשה רבינו אמר לבני ישראל:  וזהו

 ', דהםלך לפניכם הוא ילחם לכםויכם ההקאלה'  ולא תיראון מהם

היו צריכים להתחזק ולהאמין בבורא ית' שהבטיח להכניסם לארץ 

ובדבר הזה , . אבלועל ידי זה היו מביאים מיד את הגאולה השלמה

ולכן צריכים את כל קושי ימי הגלות  ,'יכםקאלה' ם ביאינכם מאמינ

וזה הטעם שצדיקים  .התחזק באמונה בכל מצבשאז תהיה עבודתם ל

ולכאורה  ,אמרו שבימי עקבתא דמשיחא יהיה קשה בעניני אמונה

דורות שפלים היו צריכים להיות אותות ומופתים לגלות את  ובכאל

אבל הטעם הוא שצריכים דוקא שיהיה קשה ועל ידי  ,אמונת ה'

 שיתחזקו באמונה יביאו את הגאולה.

 

כיון שענין השבת  .ימי הגלות גבוהים ביותרכן השבתות של  ועל

עיקרו אמונה כמו שאומרים דהוא זכר למעשה בראשית וזכר 

דאיהו בדרגא  מאן: )פ' יתרו פח.(ליציאת מצרים, וכמו שכתוב בזוהר הק' 

, יא דשבתאלליבדתא וולאתקנא סעפתורא תא בעי לסדרא ודמהימנ

)זוהר איהו שבת'  ,רזא דשבת :וכמו שאמר מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע

 .אור, שהאור של שבת הוא גופא השבת 'שבת בגימ, הק' פ' תרומה קלה:(

שמזה  "קוהכונה לאור האמונה המאיר בלבות בני ישראל בשב

לוקחים כח לימים שלפני ושאחרי השבת, להתגבר על כל הקשיים 

כיון  ,ביותר ותולכן אפילו בימי הגלות השבתות גבוה .בימי הגלות

ם את האמונה שמאירה אז בכל אחד ועל ידי זה עומדים שאז מקבלי

,עזור : )זמר כל מקדש( אומריםועל זה  .בנסיונות במשך ששת ימי המעשה

שהוא ענין האמונה  ,לשובתים בשביעי בחריש ובקציר עולמים'

שבכל שבת  ,,פוסעים בו פסיעה קטנה' .שמאמין בחי העולמים וזורע

ה בהרגשת קדושת השבת פוסעים עוד פסיעה ועולים עוד דרג

 ,,ה' אלקי ישראל תשועת עולמים' .ובהחדרת אור האמונה בלב

הגאולה השלמה שתבוא על ידי ההתגברות בימי הגלות ולפי גודל 

 האמונה שהיה לכל אחד בימי הגלות.

 

 "ק,ה עבודה גדולה בשבתשאצל זקני זי"ע בעל ההילולא הי ידוע

ואיך שהיה  ,ת המלכהאיך ששמח ובער באש כל סביבותיו בבוא שב

בהתלהבות דקדושה בכל כחותיו  "קמתפלל לפני העמוד בשב

בלבות בני ישראל  "קועל ידי זה הזריח אור השב ,במתיקות עצומה

ומי שזוכר איך שהיה בליל שבת מתיישב אחר  .שהסתופפו בצלו

ינו יכול אהסעודה לומר שיר השירים בכזו מתיקות והתלהבות 

 "ק.היה מתעלה ומעלה סובביו באור השבלשכוח רגעים אלו שבהם 

ומו"ח שליט"א סיפר לי שבשנת תשב"י למד כאן בארץ ישראל 

וראה שמליל שישי במשך ג' לילות כמעט  ,והתאכסן בבית זקני זי"ע

כ"ק אדמו"ר זי"ע והיה עסוק בעבודת הקודש  .ניוילא נתן תנומה לע

על מה שאומרים בהתעלות בקדושת השבת, וצדיקים אמרו 

הכונה על הזריעה שזרעו בלבות  ',יזכור אהבתם ויחיה זרעם, פילהבת

אמונת זה סדר : )שבת לא.(בגמרא  'על פי מה דאי "לבני ישראל, ואפ

ועל זה  .ואם כן הכונה על האמונה שהזריחו בלבות בני ישראל ,זרעים

שאור השבתות ואור האמונה שהזריחו בלבות בני  ,אנו מבקשים

כותו . זעולמי עדלזה ויתן לזה קיום בלבנו  ישראל שהקב"ה יחיה את

 יגן עלינו ועל כל ישראל ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו.

 )בלתי מוגה(

                    

 
 מצפים לישועה

 

שבת תשעה באב, כתבנו  -שנה שעברה בשבת שכזאת 

במדור זה דברים השייכים לאבלות בת"ב תוך ציון שהדברים 

אה רק בת"ב ולא בשב"ק אשר אין נוהגים בה מיועדים לקרי

אבלות, וכמבואר בספה"ק כי שבת זו היא דוקא מן השבתות 

נו שוב הגענו השנה לאותו ונות. ומכיון שבעורהגדולות ביות

עיתוי, נמלכנו כי בעצם נכון יותר שלא לכתוב בגליון המחולק 

בשב"ק דברים אשר אינם לפי שמחת השבת, ולכן הפעם 

פיה וההשתוקקות יברים השייכים אף לענין הצדהתמקדנו ב

לבנין ביהמ"ק דוקא מתוך אהבה ושמחה, אשר זאת העבודה 

 המיוחדת לשבתות השנה בכלל ולשבת שכזאת בפרט.

כך העיד רביה"ק  - "לעכוויטש איז ריין פון דמיונות"

מוהרא"ש מסטולין זי"ע, ועל דרך זה הדריכונו רבוה"ק 

ה לדומה. "תעצום את העיניים להתרחק מן הדמיון ומן הדומ

אין זו דרכנו, השאלה היא רק כיצד ניישב את  -... "ותדמיין ש

דברי השו"ע )או"ח סי' צד( הפוסק כי בשעת התפלה יש לאדם 

דש הקדשים ולדמות לעצמו כאילו הוא עומד במקדש במקום ק

 אתמהה? -ן פורה הוראה מפורשת לדמיו -

ד גיסא יש שאמנם מח ,המסקנא המתבקשת א"כ היא

כים אליהם, אולם מאידך להיזהר מדמיון בדברים שאיננו שיי

דברים יש ים בכדי להגיע להרגשה האמיתית של הגיסא לפעמ

כך הסביר מרן אדמו"ר שליט"א  להשתמש דוקא בכח הדמיון.

כי דמיון זה בעת  ,ש. ז. עביו"ד של מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"

התפלה אינו דמיון דבר שאינו קיים, אלא דוקא משום שזהו 

דש הקדשים, לכן ולה שהיא עמידה בקיהמצב האמיתי של התפ

 יש להשתמש בכח הדמיון המביא אותנו למצב זה.

פיה יעל משקל זה שמעתי לאחרונה מאדם חשוב בענין הצ

יהיה, מה בדיוק  -הגאולה הלא כה רחוקה מן הלב  .לגאולה

כיצד זה יראה, מדוע נרגיש טוב יותר וכו', בכדי להרגיש א"כ 

הן בחלק האבל והכאב על  -את החסר הגדול בזמן הגלות 

פיה והכיסופין לבנין בית המקדש יהחורבן והן בחלק הצ

במהרה, עלינו להשתמש בכח הדמיון על אשר יתרחש בבוא 

 הגואל.

אל השכל כאשר האדם ידמה לעצמו בצורה פשוטה וקרובה 

 ,את הדברים לאשורם, את הטוב הנראה והנגלה לו אנו מצפים

הן בחלק הרוחני והן בחלק הגשמי ככל הנוגע ללבו ולהרגשתו, 

ובזכות כך  .הרי שאיכשהו נזכה לצפות קצת יותר לישועת ה'

 נחזה במהרה בימינו בבנין ביהמ"ק בב"א.



 

 

 
 אנשים חכמים וידועים.

מצא. וקשה להבין איך לא פירש רש"י אבל נבונים לא 

נמצא נבונים בישראל. ונראה לומר על פי המובא בספרים 

הק' כי הרה"ק מוהר"א מליז'נסק זי"ע אמר כי על הגזירה 

של עבודת הצבא אינו יכול להתפלל לבטלה כי הוא יודע 

הטובה שתצמח מזה, אך ילכו לצדיק אחר שאינו יודע 

הצדיק הגדול  הטובה מזה והוא יבקש עליהם רחמים. והנה

נקרא נבון שמבין ברעה הטובה שתצמח ממנה, כי נבון הוא 

מבין דבר מתוך דבר. ולזה כשרצה משה למנות שוטרים על 

ישראל רצה למנות שופטים כאלו שיוכלו לבטל הגזירות 

מעל ישראל ולכן לא רצה למנות נבונים שרומז לצדיקים 

מצא  הגדולים כי הם לא יוכלו לבטל הגזירות, וזהו שלא

נבונים, היינו משום שלא רצה למנות ולא רצה למצוא 

: "לא )א, יז(נבונים לכך לא מצא. וזהו שאמר משה לדיינים 

תכירו פנים במשפט", היינו שלא תכירו פנימיות המשפט, כי 

פנימיותו הוא כולו טוב כי מאתו לא תצא הרעות, ולכן לא 

לבטלו, תכירו פנימיות המשפט כי לא תוכלו להתפלל עליו ו

 אלא תתפללו על הדינים ותבטלו אותם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

ואת העם צו לאמר וגו' אתם עוברים בגבול וגו' ונשמרתם מאד 

 לא תתגרו וגו'.

נרה לומר כי בדיבורים יש איסור, מצוה ורשות. ודברי 

הרשות הם הגבול בין איסור למצוה, והיינו כי אם ידבר 

ם שמים ויזהר מאיסור אז הוא מצוה, דברי הרשות בכונה לש

היינו בדיבורים,  –וההיפוך בהפכו ח"ו. וזהו "צו לאמר" 

רומז לדבר הרשות שהמה הגבול,  –"אתם עוברים בגבול" 

שצריך שמירה גדולה לדבר הרשות  –ולזה "ונשמרתם מאד" 

שלא יאמר האדם  –שלא יחטא בהם, וזהו "לא תתגרו בם" 

ואף על פי כן אשמר מדיבורי אדבר ככל העולה על רוחי 

 איסור, אלא אל תתגרו בם, כי ברוב דברים לא יחדל פשע.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 תשובו ותבכו לפני ה' ולא ישמע ה' לקולכם.ו

 הא אין לך דבר שעומד בפני התשובה ,לכאורה קשה

 ובפרט שבכו ושערי דמעה לא ננעלו ,)ירושלמי פאה פ"א, ה"א(

אין עומדין להתפלל אלא ד )שם ל:(ידוע  אלא כי ,)ברכות לב:(

המגיד ממעזריטש מוהרד"ב  רש רביה"קופי ,מפני כובד ראש

)סנהדרין ז"ל  אמרושו וכמ .שכביכול יש חסרון בשכינהזי"ע 

בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני  מו.(

עיין באר מים חיים פ' שמות עה"פ ) קיםהצדי םוכמו שמפרשי ,מראשי

שהצעקה היא , )תהלים קז, ו(ויצעקו אל ה' בצר להם  על שועתם(ות

אבל  .אז וממצוקותיהם יושיעם ,שנוגע לה' כביכולעל מה 

 ",ולא שמע ה' בקולכם"וזהו  ,הם לא בכו בשביל כבוד ה'

לא האזין "על כן  ,כי לא צעקתם ובכיתם בשביל כבוד ה'

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         ".אליכם

 

ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדול  כי ה' אלקיך

 הזה וגו'.

איתא בעבודת ישראל הטעם שקורין פרשת דברים בבין 

המצרים, כיון שפסוק זה רומז כי כמו שהוליכנו במדבר 

הגדול והנורא, כך גם בימים אלו של בין המצרים הנקראים 

גם כן מדבר וגיא צלמות לא יטוש ה' את עמו. עכת"ד. ויש 

על פי מה דאיתא בנועם אלימלך דאלה הדברים רומז  לבאר

ולכן קורין פרשה זו )ע.( לשבת קדש כדאיתא במסכת שבת 

בבין המצרים להורות שאף בזמן חשכת הגלות נתן לנו 

השי"ת שבת קדשו שאז מתגלה אהבתו ית' לעמו ישראל 

 כבזמן הגאולה.

 (בדרך, ליל שב"ק לאחר התפילה תשס"ט)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 צידונים יקראו לחרמון שריון והאמורי יקראו לו שניר. 

איתא באוהב ישראל דחרמון קאי על היצר הרע המחרים 

ומחריב את כל הסרים למשמעתו, וצידונים הם הרשעים 

שהולכין בצד ומטין עצמן לצד הרע ואינם הולכים בדרך 

היצר הרע שרי"ן ר"ת שמאל  –הישרה והם קוראים לחרמון 

ל ח"ו אבל "והאמורי" הם הצדיקים שמשבחין רם ימין נופ

 –יקראו לו שני"ר  –תמיד להקב"ה מלשון ואת ה' "האמרת" 

שרצונם שיהיה שמאל נופל ימין רם. עכת"ד. ואפשר דרומז 

בזה גם דהסדר הרגיל בעבודת השי"ת שיהיה מתחילה סור 

מרע ועשה טוב, אבל יש פעמים שקשה לאדם לצאת ממצבו 

שיחו כבן המתחטא לפני אביו גם ועצתו היא שישפוך 

בשירות ותשבחות וממילא יתעלה ממצבו כידוע מספרים הק'. 

והאמורי, היינו שיש פעמים שעל ידי שירות  –ונרמז בזאת 

ותשבחות יכול להיות שמאל נופל וימין רם ולבטל כח הרע 

 שבקרבו.

 (בדרך, ליל שב"ק לאחר התפילה תשס"ט)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 חזון

 

 .)דניאל ב( חזון למועדעוד 

שבת חזון יהיה למועד, היינו ש –בדרך צחות: עוד חזון 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(        .גדול למועד



 

 

 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.

 הר"נ מלעכוויטש זי"ע()מרן אדמו"ר מו    

 

איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי 

 .)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 יב()איוב כח, 

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 

ענף הגאוה, הרי שחכמתו מסתלקת ממנו וידוע שהכעס הוא 

 וכל גיאה שוטה. –על ידי הכעס וכל שכן על ידי הגאוה 

שהחכמה קשורה בו תמיד  –וזהו: "איזהו חכם" באמת 

שהוא בהכנעה  –וראוי לכנותו בשם חכם, "מכל אדם" 

ומרגיש שהוא שפל מכל אדם. וזה שמביא ראיה מהפסוק 

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

( 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 

ל מלמדי השכלתי, שפלה עליו ונכנע בפני כל אדם, ולכן מכ

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 

 נען. למי ילמד, הכוונה מ'זאהל זיך אליין אויס לער

 )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 

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

 

 
 

 
 

 

 

ם בבית חיינו מסתופפילידידי ורעי היקרים מאד, ה

 דינוב' המעטירה, כל אחד בשמו הטוב יבורך שיחיו י'קו

אותכם בשמחת כלולת בני  לזכות ולעונג רב הוא לי, להזמין

 נ"י עב"ג תחי'  משה בן ציוןהיקר הבה"ח 

שתתקיים בעזרת ה' ובשעה טובה ומוצלחת ביום שלישי פרשת 

 ואתחנן י"ב מנחם אב תשע"ו 

 בית שמש.  7באולמי פאראנד רח' רשב"י 

 

 ובשמחתכם ישמח לבי גם אני

 בברכה ובידידות רבה

 וברנקיהושע השיל זי

 

 

 כח-כו: דמו"ר מוהרחה"ד זי"עיו"ד מרן א ח ו

 יח-טז: יו"ד הרה"ק מלובלין זי"ע דברים  ט ש

 לא: נדחה תשעה באב י א

 לב.  יא ב

 לב:  יב ג

 לג.  יג ד

 לג:  יד ה

 לא.-כט  טו ו

 

 

 הגליון נדבת

 הי"ומרדכי זאב הרש  חהרה"
 

 ז"ל ןן ציוב "רבע"ה פערל אלטע ו מרת חמותלע"נ 

 ז' מנחם אבלב"ע נ

 IL.CO. 612@OKMAILדוא"ל  2109552250רומות והנצחות וכל עניני הגליון ניתן לפנות לטל' לת


