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 תן לפניכם היום ברכה וקללה.וראה אנכי נ

לם ידוע שכל המצוות שאדם עושה אוכל פירותיהם בעו

והקרן קיימת לו לעולם הבא. והנה הפירות נקראים  זהה

בשם ברכה, יען באו לאדם בתורת רווח חוץ מהקרן. וזה 

פירוש הכתוב "ראה", שכל המצוות אשר אנכי מצוה אתכם, 

, "ברכה" זההלם היינו בעו –אזי "אנכי נותן לפניכם היום" 

ו'הקרן ק'יימת ל'ו נוטריקון  –היינו הפירות, "וקללה"  –

 )מרן אדמו"ר הקדוש מקרלין זי"ע(   לם ה'בא.ל'עו

 

 .וגו'תן לפניכם היום ברכה וקללה וראה אנכי נ

כי אדם הראשון בחטאו בעץ  ק'הרים הנה מבואר בספ

הדעת נפגמו כל החושים שלו לבד חוש השמיעה שלא נפגם 

אז כי לא היה אז בעת החטא, אבל שאר החושים ובפרט 

. והנה "ותרא האשה כי טוב" כתובשו כמחוש הראיה נפגמו 

בראיה יש ב' בחינות, ראיית עיני בשר וראיה שכלית, ואם 

פי אמונה שהיא בחינת ל איש ישראל מאמין בה' ובתורתו ע

שמועה שלא נפגם בחטא עץ הדעת יעזרהו ה' שיזכה לראות 

בראיית עיני שכל, ואם אין מאמין בשמיעה לבד רק רוצה 

ומה שאינו רואה אינו מאמין, בודאי באמת לראות בעיניו 

לא יראה בשום אופן כי הראיה נפגמה. וזהו ראה אנכי נותן 

לפניכם היום ברכה וקללה, הכוונה דבראיה נתתי לכם ב' 

בחינות ששם מונח ברכה וקללה, היינו את הברכה אשר 

פי ל אם תקבלו מקודם להאמין ע ומרלצה תשמעו, ר

והוא ברכה והקללה אם  השמועה לבד אז תזכו לראות באמת

לא תשמעו, היינו אם לא תרצו לשמוע כי אם לראות, אז 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(   לא תראו.

 

 תן וגו'.וראה אנכי נ

וצריך להבין הלא תורתנו הק' היא נצחית, ואיך שייך 

 יפל ע ומרלראה לומר כעת אנכי נותן דקאי על משה. ונ

דאיתפשטותא דמשה בכל קיד:(  ,)תסט הרזני בתקו תאמה דאי

משה. וזהו שאמר  נתדרא ודרא, והיינו דכל צדיק הוא בחי

משה שבכל אחד ואחד  נתהכתוב אנכי נתן, דרומז על בחי

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    מישראל.

 תן וגו'.ואנכי נ

הנותן בעין יפה הוא נותן, והיינו )ב"ב נג.( הנה אמרו ז"ל 

נתינה הוא בעין יפה. וצריך להבין דבשלמא גבי  דלשון

ברכות שייך לומר לשון נתינה בעין יפה, אבל בההיפך ח"ו 

כי באמת הקב"ה נותן רק  ומרלראה מה שייך לשון נותן. ונ

ל , ורק האדם עלח( )איכה ג,הברכה כי מאתו לא תצא הרעות 

י מעשיו גורם ח"ו לההיפך. אבל השי"ת נותן רק טובה יד

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( , ובעין יפה הוא נותן.וברכה

 

 ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.

ואפשר לומר דזה עצמו מבשר הכתוב, שהאדם בכל מצב 

יוכל להגיע לשיקול הדעת ויישוב הדעת לדעת בבירור מה 

י ל ידהברכה ומה הקללה. "את הברכה אשר תשמעון" שע

ממילא  מיםשלכות מל לעושהאדם ישמע וישעבד את עצמו 

יוכל  שאז לא –יהיה ברכה, "והקללה אם לא תשמעון" 

 לדעת ולהבחין בין טוב לרע.

 (בדרך שב"ק פ' ראה תשס"ב)מרן אדמו"ר שליט"א  

 

 את הברכה אשר תשמעו וגו'.

יש לדייק הלשון אשר תשמעו, דהלא העיקר הוא העשיה 

ברי אבי ד יפל ע ומרלראה לעשות ולקיים את מצוות ה'. ונ

ארבע מדות טו(  ,ה)אדמו"ר הרה"ק זצ"ל על משנה דאבות 

ביושבים לפני חכמים וכו' משפך שמכניס בזו ומוציא בזו, 

וקשה מה מדה הוא זו אחרי שלאלתר נשפך כל מה שנכנס 

נשאר בדפנות  ןכי פל עף לתוכו. ואמר הוא ז"ל, דא

ששוכח כל  יפל עף לחלוחית המשקה, וכמו כן התלמיד א

מעט לחלוחית תורה נשאר אצלו.  קוםמכל מה שלמד מ

יש לבאר דזהו את הברכה אשר  הזי פל עכ"ד ודפח"ח. וע

תשמעו, שעצם השמיעה הוא כבר ברכה, אף אם לא יוכל 

מעט ישאר אצלו, וזה המעט  ניםפל כל לקיים הכל אבל ע

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  גם נחשב כבר לברכה.

 

 לא תשמעו וגו'.והקללה אם 

ת מהפסוק אשי תיבואבי אדמו"ר הרה"ק זצ"ל אמר כי הר

ואמרו הושיענו וגו' וקבצנו מן ה'גוים ל'הודות )תהלים קו, מז( 

 

  



ל'שם ק'דשך ל'השתבח ב'תהלתך הם "לב קללה", והיינו 

שהברכה והקללה תלויה בלב האדם, שאם אינו מאמין ח"ו 

בל אם מאמין בה' בלב שלם אזי ממשיך על עצמו קללה, א

ת ה'גוים אשי תיבובה' בלב שלם אזי נעשה מ"קללה" ר

י חוזק האמונה בה' ל ידל'הודות ל'שם ק'דשך, היינו שע

וראו כל עמי הארץ כי )דברים כח, י( יתקיים בנו מקרא שכתוב 

שם ה' נקרא עליך, ואז כל הגוים יבואו להודות לשם 

 מקדשך. עכ"ד.
נה אומרים בתפלת שמוואמרתי לו שזהו גם מה שאנו 

ת קללה. ורומז ופי תיבו: כי א'ל גוא'ל חז'ק את'ה, סעשרה

שכשמאמין בה' שהוא גואל חזק אזי נהפך הקללה לברכה 

ונעשה צירוף אחר ונמתקת גם תיבת קללה בעצמה לברכה. 

 ונראו דברי בעיניו.

, אבל אם "והקללה אם לא תשמעו" ומרלש י הזי פל וע

י צירופים ל ידללה עצמה לברכה עתשמעו אזי תיהפך גם הק

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   אחרים. והבן.

 

 קיכם.לא תעשון כן לה' אל

מתוך הרגל  –ובאגרא דכלא: שלא יעשה עבודת ה' "כן" 

ושגרה. וההסבר הוא שלא יהיה אצלו עבודת ה' רק כשהוא 

ברגילותו ובמצבו הרגיל אלא גם כשמשתנה מצבטו הרי 

 ב יש עבודה השייכת לזמן זה.כל מצשבכל זמן וב

 (רעוא דרעוין פ' ראה תשס"ב)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך.

לך  לוי רומז על הנשמה המתלוה עם הגוף. וזהו "השמר

פן תעזוב את הלוי", היינו שלא תעזוב את הנשמה ותהיה 

עשייתך נוטה לצד החומר, "כל ימיך על אדמתך" כל ימיך 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(       אשר אתה חי על האדמה.

 

 .לקיכםא' בנים אתם לה

איז, אז מען פארגעסט אז  רעהר אמר: דער גרעסטער יצ

היא להשכיח  רעהר ַא בן מלך )עיקר התגברות היצ מען איז

 )מרן אדמו"ר הקדוש מקרלין זי"ע(  מיהודי שהוא בן המלך(.

 

בנים אתם לה' אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם 

 למת.

מרן אדמו"ר מוהר"א הגדול מקרלין זי"ע לאחר הסתלקות 

, בערב יו"ט או בערב שבת שאחר ביום ג' דחול המועד פסח

את הטלית על  מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"עכך הניח תלמידו 

כתפיו ואמר לאנשי שלומו של רבי אהרן בזה הלשון: "בנים 

אתם לה' אלהיכם לא תתגודדו", לא תעשו אגודות אגודות 

, "ולא תשימו קרחה", לשון קרירות, "בין עיניכם )יבמות יג:(

ר פאר אייערע אויגן למת, אבער רבי למת", ער איז נא

אהרן איז ניט קיין מת, אויב איהר קאנט פוילן ביי זיך ניט 

טראכטין פון רבי אהרן גלייך וויא ער איז גאר אויף דער 

וועלט ניט גיווען, קאן איך זיין בא אייך איין עלטרער )הוא 

רק בעיניכם מת, אבל האמת היא כי רבי אהרן לא מת, אם 

לפעול בעצמכם שלא לחשוב על רבי אהרן אלא  יכולים אתם

כאילו הוא לא היה בעולם כלל, באופן זה אוכל להיות לכם 

 (שם אהרן)                למנהיג(.

 

 לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון.

תהלים נוטריקון ל'א ת'קפוץ י'דך מ'אחיך ה'אביון, ומה 

ם שאיתא בשל"ה הק' לומר תהלים לפני התפילה יש בזה ג

 לעזראבי ר רךדל ליתן צדקה קודם התפילה ע כוונה ןכ

 יהיב פרוטה לעני והדר מצלי.

 )מרן אדמו"ר הקדוש מקרלין זי"ע(  

 

זו נאמרו ג' פסוקים בעניני צדקה. והם: פ'תוח  בסדרה

אשי , והר)שם יד(, ה'ענק תעניק י( )שם, נ'תון תתן )טו, ח(תפתח 

 תובמאמר הכ יפל ת שלהם הוא "פנה". ונראה לרמז עתיבו

ל אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, והיינו ע)תהלים קיח, כב( 

דאין ישראל נגאלין אלא )ספר החינוך מצווה תעד( מאמרם ז"ל  יפ

דהגלות )פתיחתא דאיכ"ר ב'( בזכות הצדקה. וידוע מה שאמרו ז"ל 

ויאמר ה' )ירמיה ט, יב(  תובהיא בשביל ביטול תורה כמאמר הכ

אותיות התורה נקראים אבנים  על עזבם את תורתי. והנה

. וזהו אבן מאסו הבונים, )פ"ד מי"ג(כידוע מספר יצירה 

ל שישראל מאסו בהאבן דהיינו באותיות התורה, ולכן גלו ע

. ואמר הכתוב היתה לראש, כלומר אימתי יהיו לראש הז ייד

אמר פינה, היינו כשיתנו  הזל שיגאלו גאולה שלימה, ע –

פ'תח נ'תן ה'ענק,  -ת של "פנה" אשי תיבוצדקה ויקיימו הר

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  ואז יגאלו גאולת עולם.

 

 .)בהפטרה ישעיה נד, יג(וכל בניך לימודי ה' וגו' 

שאדם מתנהג עם בניו הוא מלמד  דבהנהגה ומרלצה ר

בזה כביכול את ה' שיתנהג גם עם בניו כן, וכשהאדם 

מתנהג עם בניו באהבה וחסד וסבלנות ואף אם חטאו נגדו 

מוחל להם ועושה עימהם חסד הוא מעורר בזה שהשי"ת 

יתנהג כן עמו ועם כל ישראל. וצא ולמד מדת החסידות בזה 

הרגו ובא על פלגשי מדוד המלך ע"ה שבנו אבשלום רדפו ל

דוד לעיני כל ישראל, ועם כל זה היה דוד המלך ע"ה 

מרחם עליו גם בעת רדפו אחריו והזהיר מלהמיתו, ואחר 

מותו הרבה לקונן ולבכות עליו כעל בן יקר ואהוב כמבואר 

 )מרן אדמו"ר הקדוש מקרלין זי"ע(     בשמואל ב'.

 

 

ראה בא היה מספר שבפרשת  רביה"ק מוהר"א מקליסק זי"ע

רביה"ק המגיד הגדול ממזריטש זי"ע למרן הבעש"ט הק' 

זי"ע. ורביה"ק מוהרמ"מ מויטבסק זי"ע הגיע בפרשה זו אל 



רביה"ק המגיד זי"ע. ובפרשת ראה הגיע רביה"ק מוהרמ"מ 

. והוסיף רביה"ק מקליסק שבפרשה זו צריך שראלירץ לא

לצפות לבשורות טובות. ס'איז א גרויסער שבת )זהו שבת 

 דולה(.ג

 

 פרק ו –מסכת אבות 

 

 .)מ"ט(אין מלוין לו לאדם וכו' אלא תורה ומעשים טובים בלבד 

לכאורה תיבת "בלבד" הוא מיותר, כיון שאמר אלא 

חוץ מתורה  תורה ומעשים טובים, אם כן הוא ממעט הכל

ומעשים טובים. אלא ר"ל שהתורה והמעשים טובים יהיו 

בלתי לה' לבדו ולא יתערב בו מחשבת פיגול. וזה שאמר 

"בלבד", היינו התורה לבד כמו שציוה הקב"ה בלא תערובת 

 אחר ח"ו. ובאופן זה התורה מלוה לאדם לעולם הבא.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        

 

 אלול
 

רין זי"ע סיפר: פעם בנסעו בימי אלול מקוב הרה"ק

הרה"ק )נ"א:  מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עבדרך, עמד פעם 

( בקרעצ'ים, בכדי שינוח הסוס. ונכנס מוהר"י טשפלער זי"ע

לבית ומצא בו ערלים יושבים. ושמע שאחד אומר לחבריו: 

מי שאינו עמל כדבעי בחדש הזה, לא יהיה לו מה לאכול 

הצדיק לאנשיו ואמר להם: שמעו מה כל השנה. מיד קרא 

 שזה אומר...

 

היה אומר: הלכה פסוקה  הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע

 , אלול איז דער אנהייב יאהר.מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עמ

 

 אחת שאלתי מאת ה'.

אח"ת נוטריקון א'כילה ח'יים ת'ולדות, היינו בני חיי 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    מזוני.

 

 אתם מטהרין ומי מטהר אתכם.לפני מי 

מראש חדש אלול עד הושענא רבה חמישים יום, ועל 

אימתי הוא נמצא  –דרך אמרם ז"ל: "דרשו ה' בהמצאו 

 –מראש חדש אלול ואילך". וזהו: "לפני מ"י אתם מטהרין" 

מ"י בגימטריא נ', היינו כי לפני אלול צריכים אתם 

 –מים" להשתדל ולהטהר. "ומ"י מטהר אתכם אביכם שבש

 היינו באלו הנ' יום הוא נמצא אצלכם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 

 ה
 ליל שב"ק פ' ראה תשס"ט 

 טלז סטון –מחנה קיץ דחבורתנו הק' 
 

ובנועם אלימלך  השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך.

פי' הענין, דלוי רומז על דביקות עדה"כ ,הפעם ילוה אישי'. וי"ל הענין 

ביתר ביאור עפ"י דברי רש"י דכתבה התורה לשון ,השמר לך' כדי ליתן 

 ל"ת על הדבר.

 

מאחז"ל שבת וינפש כיון ששבת וי  אי' מהבעש"ט הק' על הנה

ה נפש, והק' הבעש"ט דלכאו' שבת וינפש אומרים בליל שבת וא"כ אבד

מה שייך לומר בשעה זו כיון ששבת וי אבדה נפש ששיך למוצ"ש בעת 

שמסתלקת הנשמה היתירה, וכעת אדרבה הרי עתה רק נכנסה בו 

הנשמה יתירה. ותי', דבבוא שב"ק זוכה יהודי שמאיר בקרבו אור הדעת 

השבוע היה מבולבל בעסקיו ועניניו, אך לראות באור השי"ת אחר שכל 

בעת כניסת שב"ק שמאיר בו אור השי"ת צריך לזכור שכל רגע חשוב 

הוא וינצלו כראוי, וזה מזכירים לו כבר מיד בתחילת יומא דנשמתא עת 

שמאירה בו הנשמה יתירה מזכירים לו שלבסוף תעבור השב"ק ואבדה 

יב בגניבה ואבידה, שכל נפש וע"כ ינצלו כראוי. וכן אי' שומר שכר חי

יהודי יש לו דין שומר שכר על השבת, וצריך ליזהר מגניבה ואבידה, 

 שהיצה"ר לא יגנוב ויאבד ממנו את השבת.

 

צריך לזה כבר הכנה ראויה עוד קודם השבת, שיזכור שעומד  ובאמת

להגיע יום השבת. וכפי שיזכור בימות החול כך יזכה אח"כ בשבת. וכמו 

ימלך שלפעמים אפשר להרגיש כבר בעש"ק את אור שמובא בנועם אל

השבת אם התכונן כראוי. וכן צריך להמשיך את האור של השבת 

ולהשאיר רשימו מהשבת לימי החול, שיהיה יותר שמור בעניני סור 

 מרע.

 

דשורש כל מצוות עשה הוא ,אנוכי ה"א', דכשעושה מצוה אזי  ואי'

צוה עושה זאת מחמת חוץ מעשיית המצוה גופא הרי בעת עשיית המ

אמונה שמאמין בהשי"ת שצוה לעשות מצוה זו, וכדאי': בא חבקוק 

והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיה, שבזה תלוי כל המצוה. וכן שורש 

כל מצוות ל"ת הוא ,לא יהיה לך אלהים אחרים', שתלוי באמונה כיון 

 שהחטא הוא רק מחמת שנכנסה בו רוח שטות ולא האיר בו הדעת. 

 

מהבעש"ט: ,השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם',  ואי'

דיהודי לבו מלא רצונות, וכאשר רצונותיו מלאים באהבת השי"ת הרי 

הוא עובד את ה', אבל כאשר רק ,וסרתם', אם רק סר מן התורה אזי לבו 

 פנוי מרוחניות וממילא יבוא למלאות רצונותיו בעניני עוה"ז ח"ו.

 

לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך', ,כל ימיך' רומז על  ,השמר וזהו

הימים והזמנים הטובים עת שמאיר בקרבו אור השי"ת. וזה שכתב רש"י 

,ליתן ל"ת על הדבר', שישאר בקרבו הרשימו מהימים המאירים 

 )בלתי מוגה כלל(                 ומהשבתות להיות שמור בעניני סור מרע.

 יום כיפור קטןותפלת מנחה 
 אלול דשחאש רב רביום ב' ע

 6.00בשעה 
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 רוח חדשה

 

בכל שנה מחדש בשמיעת קריאת התורה של פרשת ראה צף 
ווארט שכה בולט מתוך  – פעםבי שוב ווארט ששמעתי 

כאשר התורה מצוה להשמיע את הברכה והקללה על  .הפסוקים
הר גריזים ועל הר עיבל מציינת התורה בצורה מדויקת את 

"הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא  –מיקומם של ההרים 
לא פחות משבעה סימנים על מיקומם של ההרים,  –השמש וגו'" 

 :בשונה מכך כאשר התורה מתייחסת אל ביהמ"ק אומרת התורה
ללא שום סימון היכן הוא מקום  –כנו תדרשו ובאת שמה" "לש

 אתמהה? .ביהמ"ק

אלא שנתינת הברכה והקללה מסמלים את החלק המעשי 
מה מתי וכיצד  –הגדרות מדויקות  ןישנ זהב ,בקיום המצוות

מקיימים כל מצוה, אולם ביהמ"ק המסמל את נקודת הדבקות 
לו דברים לא ניתן להגדיר את הדברים, א הבז –בהשי"ת 

לגלות בלב פנימה את נקודת  –המסורים ללבו של אדם 
 הדביקות בהשי"ת.

עבודה לכל החיים, אולם התנאי הבסיסי  –דברים נפלאים 
לצאת לדרך הוא הנושא עליו דיבר אדמו"ר שליט"א מספר 

ההתחדשות  :פעמים בקעמפ הבחורים הנפלא, שחוינו בס"ד
 .בעבודת ה'

 

שיחתו בקידו"ר בצפרא כך התבטא אדמו"ר שליט"א ב
ר שאל אדמו"  "?דשבתא: "מהו האויב הגדול ביותר של בחור

 -כמובן  ,סברתי אני בשומעי את השאלה ,, האויב הגדולליט"אש
 ליט"אשר כלי הטכנולוגיה הקלוקלת, אולם להפתעתי אדמו"

סברת הדברים היא  ."השגרהמשיב: "האויב הגדול ביותר הוא 
הנפילות מסביר תמיד ששורש כל  ליט"אשר כנראה כפי שאדמו"
 ענון.חדשות ורודת ה' מתוך שגרה ללא התל"ע הוא החיים בעב

יש אומרים שנח להם  ,ימי בין הזמנים הלא שנויים במחלוקת
שנבראו ויש אומרים שנח יותר אילו לא נבראו, אולם זאת ודאי 
שעכשיו שנבראו עלינו לנצל אותם לשבור את השגרה וליצור 

לה יכל תפ –לאהבת ה'  מימים אלו התחדשות והתעוררות הלב
 וכל מצוה מתוך התחדשות והתעוררות הלב לאהבת ה' וקרבתו.

וכשם שנוגעים הדברים אל כל אחד מאיתנו בעבודתו 
 –הפרטית כך נוגעים ומחייבים הם את כולנו מהצד הציבורי 

זכינו בס"ד יחד לימים נפלאים ונעלים כ"כ ובמרכזם הקעמפ 
 .לחדש את עניני החבורההנפלא והמיוחד, מחובתנו לנצל זאת 

וכפי שהתבטא אחד הבחורים בקעמפ כאשר נסובה השיחה 
אודות ענין ההתחדשות: "קוידינוב הוא מקום מלא ברצונות", 
נשתדל א"כ לטפח רצונות אלו ולהשרות בקרבנו רוח חדשה 

 לעבודת ה'.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 חבורת הבחורים דחסידי קוידינוב
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 
 

אברכים החשובים  ל נונו וברכותבלב מלא הכרת הטוב נשגר תודת
 בהר יונהמפ ערחו רבות להצלחת הקוט ומלשע

 הרב חנוך לנדאו הי"ו

 הרב יששכר צבי טייכנר הי"ו

 הרב יואל שמעון זילברפרב הי"ו

 

 ישאו ברכה מאת ה' ויצליחו בכל מעשה ידיהם

 

 הגליון נדבת

 הי"ו יחזקאל לנדאו הרב
 

 לברכה והצלחה בכל הענינים

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים  

 שהשמחה במעונם
 

 הי"ו אפרים רוטהרב 
 בנו לעותומ"צרגל הכנס ל  

 הי"ו צבי ליפשיץהבה"ח 
 לאירוסיו
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