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 תשס"ג חזון –רעוא דרעוין פ' דברים 
 

       יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר 

     אשתחוה אל היכל  כתובהאמר שה ובמד"ר: זדיבר לכם. 

היום אתם דומים  שראליי קדשך ביראתך, אמר משה לבנ

      ל וחומראתם דומים לרבכם, ק באליד לכוכבים אבל לעת

 ל שכןמע"ז ומה ע"ז נאמר בה כמוהם יהיו עושיהם אתם כ

תהיו דומים  באליד שהקב"ה נאמר בו כי אש אכלה הוא, ולעת

 אליו.

 

בי' ספירות,  עולם הזההוא, דהקב"ה ברא את ה יןוהענ

י לבנ –ונשתלשל אורו ית' מספירת חכמה עד לכנסת ישראל 

למטה בעולם התחתון. והאור שנשתלשל אינו תמיד  שראלי

בגילוי אלא תמיד בבחי' רצוא ושוב, שפעמים שאדם מרגיש 

,ואני קרבת אלוקים לי טוב' ומרגיש קרבת ה', שעובד הקב"ה 

ח ואהבה רבה. אבל פעמים שאורו ית' נסתר, ואז בעת בלב פתו

אשר הולך חשכים ואין נוגה לו צריך להתגבר בבחי' ,עבדי ה' 

העומדים בבית ה' בלילות' בעמל ויגיעה בעבודת ה', ואז יזכה 

שיאיר לו בחזרה אור ה' בבחי' ,ולילה אור בעדני'. ואי' בספה"ק 

 -חכמה  דלעת"ל יתגלה אור ה' מבחי' שלמעלה מספירת

ממקום גבוה יותר, אשר שם שורש ומקור האור. והאור שיהיה 

יעבדו לעת"ל יהיה בקביעות בלא שום הפסק, ואז כולם 

באהבה תמידית ובדביקות בלא להקב"ה בקביעות ובתמידות ו

שום הפסק ומניעה. וכיון שהאור שבזמן הזה הוא מבחי' יותר 

בית ראשון תחתונה אשר שייך בה הסתר, ע"כ לא היה קיום ל

ובית שני, כי האור היה נסתר ובבחי' רצוא ושוב וע"כ נחרב. 

אבל בית שלישי ירד מהשמים ויהיה בבחי' שלמעלה מזה, וע"כ 

 יהיה לזה קיום נצחי. 

האור שיבוא בזמן הגאולה תלוי בהכנה והיגיעה  והנה

שמתייגעים בזמן הגלות וכך זוכים לאור שיאיר בביאת משיח, 

ן הגאולה, פשוט שאין לו שום ערך וקשר והנה האור של זמ

חז"ל: מר להשגה שיש למעשינו בזמן הגלות. ובזה יש לבאר מא

אין ישראל נגאלים אלא בזכות האמונה, כי כדי לעשות הכנה 

י השגה, כי הרי השגה ל ידלגאולה השלימה אי אפשר להגיע ע

עדיין אינה קיימת בעולם כיון שהיא שייכת  באליד זו של לעת

י יגיעה שאדם עובד את השי"ת ל יד, אך עבאליד רק לעת

באמונה פשוטה בהכנעה ושפלות כלפי שמיא ועובד את 

השי"ת כדבעי בדביקות ובשמחה אז יכול להשיג את הגאולה 

י אמונה יכול להגיע ל ידשלימה, כי להשגה יש הגבלה, אך ע

ולהשיג מעין דגאולה שלימה. כי אף שאינו למדריגות עילאיות 

י שמאמין ועושה ל יד, אבל עךכל משיג השגות גבוהות כ

עבודתו בביטול גמור למעלה מהשגתו ומבטל עצמו לגמרי 

הוא ממשיך  הז יל ידבעבודתו ומגייע עצמו אף בזמן חשכות ע

הק'  הבעש"טמרן ומביא את האור של הגאולה. וכמו שאמר 

ותי בין איך ַא נאר אין גלייב, כי אחר כל שאחר כל השגזי"ע 

ההשגות ע"י האמונה מגיע למקומות גבוהים יותר. וע"כ ע"י 

שמבטל רצונותיו ועובד את הקב"ה בביטול בלא השגה רק 

באמונה ומתייגע בעבודתו באמונה עי"ז זוכה להמשיך את 

 האור שממקום עליון יותר. 

 

ה הם דומים שבזמן הז בני ישראלהענין שאמר משה ל וזה

לכוכבים. כי הכוכב אינו תמיד מאיר, ובזמן הזה הוא בבחי' רצוא 

ושוב, שאין האור בתמידות, ובכדי שנזכה לאור דלעתיד שהוא 

י ,אשתחוה ל ידבקביעות ובדביקות תמידית, הדרך לזה היא ע
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אל היכל קדשך ביראתך', שיהיה בזמן הגלות בחי' ,אשחוה', 

י העבודה ל ידבחי' השתחויה. ועבביטול גמור ובאמונה שזוהי 

באמונה השגה יזכה להמשיך אור  פלהתרה וביגיעה בתו

 הגאולה. 

יו"ד דזקיני זי"ע. אי' בשל"ה הק' בשם האר"י הק'  השבוע

עה"פ ,יוסף עליכם ככם אלף פעמים' וגו', שעתה הוא בחי' 

שאמר לעולמו די, ולעת"ל יהיה בחי' ֶשַדי לו בעולמו וכו'. 

 כלל( מוגה )בלתי                    עיי"ש.
 

 ח' מנ"א תשנ"ט
 יו"ד דכ"ק מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע

 

בכל  לקינוא' דול אשר לו אלקים קרובים אליו כהכי מי גוי ג

 .ז(-, דדברים)קראנו אליו 

 

הארץ לרקיע הוא מהלך ת"ק אמה וכן  בירושלמי דבין אי'

בין רקיע לרקיע מהלך ת"ק שנה, ואח"כ ז' רקיעים ואח"כ כסא 

הכבוד. הרי שמקום הקב"ה כביכול גבוה למאד, ואי' שאפי' 

 -אדם מתפלל בלחש הקב"ה שומע תפילתו, וזהו החידוש 

שאפי' שהוא ית' כביכול כ"כ גבוה אעפ"כ הוא שומע בלחש 

מי פלא, דמה לי המרחק בין שמים לארץ ג"כ. ודברי הירושל

ומה לי אם כמה גבוה מקומו ית', ומה החידוש בכך שהשי"ת 

 שומע בכל מקום, בקול ובלחש ובכל קראנו אליו. 

 

: אבא שאול אומר זה סימן לתפילה, )ב', א'(דאי' במד"ר  ונ"ל,

אם כוון אדם לבו לתפלה יהיה מובטח שתפלתו נשמעת, 

 שנאמר תכין לבם תקשיב אזנך.

 

איתא: וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין )קידושין מ':(  ובגמ'

בעליית בית נתזה בלוד, נשאלה שאלה זו בפניהם תלמוד גדול 

ל, נענה ר"ע ואמר או מעשה גדול, נענה ר"ט ואמר מעשה גדו

תלמוד גדול, נענו כולם ואמר תלמוד גדול שהתלמוד מביא 

לידי מעשה. ובתוס' מקשה מסוף פ"ק דב"ק דמוכח שם 

דתלמוד גדול, ומתרץ תוס' דבאמת מעשה גדול ומיישב את 

 הסתירה. עיי"ש.

 

היום לרגל יו"ד דכ"ק זקיני זי"ע ועל כל ישראל.  התאספנו

ולת צדיקים היא בכדי לשנן את והמטרה של ההתכנסות בהיל

דברי הצדיק, שזה סגולה גדולה, דהיות ולומדים מתורתו ויש לו 

נחת מזה ממילא משפיע בחזרה שפע מלמעלה לכל הציבור. 

וכן בכדי להתבונן במעשיו וללמוד ממעשיו ועבודתו של 

 הצדיק.

 

מרן זקיני זי"ע עה"פ ,בבואו אל הקדש לזכרון לפני ה'  ופירש

יינו שלא רק בעת שנכנס האדם למקום קדוש ולזמן תמיד', דה

אף אחר כך  –קדוש יזכור שעומד לפני השי"ת, אלא "תמיד" 

ימשיך הקדושה עמו לכל מקום שהולך. וי"ל דזה ביאור דברי 

חז"ל: בא חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיה, היינו 

שעיקר התורה והתפילה הוא שישאר גם אח"כ דבוק בהשי"ת, 

,לכו בנים שמעו לי' וגו', ומקשים המפרשים )תהילים לד( דכתיב כ

דהול"ל למכתב ,באו' דאם הולכים איך יכולים לשמוע, ותי' 

דשהסימן לאדם אם יש לו יראת ה' הוא בעת ,לכו', היינו 

כשהולך מביהמ"ד ואחר התפילה ואפה"כ נשאר בהתעוררות 

כן ירא ה' ובדביקות שהיו לו בעת עסקו בקודש, אות היא כי א

 הוא.

 

מבאר הפסוק ,לא בשמים היא ולא )פר' נצבים( עינים  ובמאור

: לא בשמים במי שמתגאה )עירובין נה(מעבר לים', ודרשו חז"ל 

את עצמו עד השמים, ולא בתגרין. וצ"ב מפני מה אין התורה 

בתגרין, ומפרש שם שצריך שיהיו כל הנהגותיו של אדם באמת, 

הראשונה  –אש הוא האל"ף ואמת הוא ראש תוך סוף, ר

אמצע האותיות, ותי"ו הוא סוף. כי –באותיות, תוך הוא מ"ם 

יש בני אדם שלומדים, וכשקמים מלימודם עושים כל מה 

שהיצר הרע מייעצם. לכן בעת שהולך ללמוד צריך הג' בחינות 

לפני הלימוד  –הנ"ל, וכמאמר הרה"ק מלובלין זי"ע שבתחילה 

וצריך  ד עכשיו והקב"ה שונה כנגדוצריך להתבונן שהולך ללמו

באמצע הלימוד ידע שבעל  –לשוב תשובה לפני הלימוד. ותוך 

אחר הלימוד, שצריך  –השמועה עומד לפניו. והעיקר הוא סוף 
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שהקדושה וההתעוררות ישארו גם אח"כ בעת שפונה לעסוק 

 ים.יבענינים גשמ

 
הפי' בגמ' גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, היינו  וזה

עניני העוה"ז אם ע"י  –שהמעשים שעושה אחר הלימוד 

התלמוד מתקדשים ונעשים כדבעי, אזי התלמוד גדול שנשאר 

 ג"כ במעשה אח"כ.

 
פי' הרא"ש שברכת התורה אין לה היסח הדעת כל  וכידוע

יום. היום כולו ולכן די בברכת התורה בתחילת היום לכל ה

ואותה בחי' היא גם לגבי תפילה, שידוע שכמו שאדם אוכל ג' 

סעודות ביום ובסעודת הבוקר משקיט רעבונו עד הצהריים, 

ובצהריים משקיט עד הבוקר וכו', כך לגבי תפילה שמתפילת 

שחרית יש לו חיות עד מנחה וממנחה למעריב וכו'. וכידע 

ה מגאוני המעשה שהיה עם הרה"ק בעל נועם מגדים זי"ע שהי

דורו, ושאלו אחד מן המתנגדים איך אתה מבטל זמנך לריק 

בנסיעך לרבך ללובלין והרי זה ביטול תורה ממש, וענה לו שזה 

שאני נוסע לא בגלל לראות את התורה והתפילה וכיו"ב אלא 

רק בשביל לשמוע את קולו בעת שאומר: "ונתוח וכליל 

ים, זה נותן בי לאישים אי, אי" בכזו דבקות והתלהבות וגעגוע

כוח לעבודת השי"ת למשך זמן רב. ובזה האופן צריכה להיות 

התפילה, שתתן לו כוח לעבודת השי"ת לא רק לשעתה אלא 

למשך זמן אח"כ ג"כ, וזהו ,בבואו אל הקודש לזכרון לפני ה' 

 תמיד', שהלפני ה' יהיה גם בתוך התפילה וגפ לזכרון אח"כ.

 
י מציון תצא תורה, לפי שהיה : וז"ל כ)ב"ב כא.(בתוס'  ואיתא

]התינוק שבא ללמוד תורה בירושלים[ רואה קדושה גדולה 

וכהנים עוסקים בעבודה היה מכוון לבו יותר ליר"ש וללמוד 

תורה כדרשינן בספרי למען תלמד ליראה וגו'. גדול מעשר שני 

שמביא לידי תלמוד ]שענין אכילת מעשר שני בירושלים הוא[ 

שלים עד שיאכל מעשר שני שלו והיה לפי שהיה עומד בירו

רואה שכולם עוסקין במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא 

מכוון לשמים ועוסק בתורה. עכ"ל. ואח"כ חוזר לעירו ומשפיע 

לכל משפחתו ולכל עירו את הקדושה שספג וראה שם. וזה ג"כ 

ענין העליה לרגל, שנשאר להם חיות מהעליה של חג זה עד 

 העליה בחג הבא.

הראשון אשר ביקש ממנו ית"ש שהרוחניות תשאר  האדםו

גם אח"כ בעת העסק בגשמיות היה אברהם אבינו ע"ה, שאמר 

. )בראשית יד, כא(ל עליון קונה שמים וארץ' -,הרימותי ידי אל ה' א

היינו התורה והתפילה,  –היינו שביקש מהשי"ת שהשמים 

יינו שימשך הענינים הרוחניים, ימשיכו להיות אף בבחי' ,ארץ', ה

 גם בדברים הגשמיים והארציים.

 
שאאע"ה ביקש מהקב"ה אודות )פ' בא( במד"ר  ואיתא

ביהמ"ק שהוא ת"ק אמה. ולפי דברנו יובן היטב, דהיות ואאע"ה 

חפץ בענין של חיבור גשמיות ורוחניות, שמים וארץ, גוף 

ונשמה, לכן ביקש דוקא מספר ת"ק אמה, דע"י ביהמ"ק אפשר 

ג"כ בענינים גשמיים. וזהו הרמז שבין שמים  להתחבר לשמים

לארץ הוא מהלך ת"ק אמה רומז לביהמ"ק שמחבר שמים וארץ 

 ובו יוכלו להמשיך את הקדושה אף לענינים גשמיים. 

 
י"ל: אם כיון אדם לבו לתפילה. כדאי' ממרן מוהר"ן  ובזה

בתענית איזו היא עבודה שבלב הוי  מלעכוויטש זי"ע עמ"ד

אומר זו תפילה, דהלב של האדם דומה לשדה זו אשר רק עי"ז 

שמעבדים אותה נעשית ראויה לזריעה, ולפני כן אינה שונה 

מחלקת אדמה פשוטה ושוממה. וכמו כן הלב, רק ע"י עבודה 

מאכט אים פאר איין הארץ. וזה הכוונה אם  -שבלב זו תפילה 

 תפילה, היינו שע"י התפילה נעשה לבו לתפילה. כיון אדם לבו ל

 
אצל בעל ההילולא היה הענין הזה שבין לפני התפילה  הנה

מאז קומו בחצות ועד התפילה, ולפני שאמר תהילים ואח"כ, 

ואפי' עליית המדרגות לביתו היה בכזו יר"ש ועם כזו קדושה, 

והעיקר ראו אצלו יר"ש ופחד השי"ת ממש כל הזמנים 

 והזמנים.

 
השי"ת שיהיה לנו למליץ יושר, והתפילות שהתפללו  יעזור

אחד ואחד יוושע  בציונו הק' יתקבלו לרחמים ולרצון, וכל

בענינים הנצרכים לו, בני חיי ומזוני. ויעוררו האבות הק' אהבת 

 דודים, ותמהר ותחיש לגאלנו, ונזכה בנערינו ובזקנינו לקבל פני

 כלל( מוגה )בלתי                  משיח צדקינו במהרה בימינו.
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 צדיקים כאור נוגהואורח 

 

יום תענית  -הנה מגיע ובא יום תשעה באב 

 חסידי קוידינוב -ואבלות על חורבן ביהמ"ק, אצלנו 

 -יום ח' אב  -היום שלפניו אף הוא משמעותי מאד 

יומא דהילולא של מרן מוהרחה"ד זי"ע, תמיד הלא 

משננים שאין דבר הנעשה בעולם בכדי, לכל דבר 

השגחה מיוחדת להיות במקומו ובזמנו המדויק, 

נתבונן א"כ מעט על מה עשה ה' ככה שחלות יום 

 ההילולא דוקא בערב תשעה באב.

 

לל וביום ת"ב בפרט נדרשים אנו בימים אלו בכ

להתאבל ולהתמרמר על חסרונו של ביהמ"ק, וכבר 

אמר אחד הצדיקים שמכל מועדי וזמני השנה המלאים 

הזמן אליו הכי קשה להתחבר ולהרגיש  -תוכן רוחני 

האבלות על החורבן, לכאוב באמת על  הוא תקופת

 הכיצד? -ענינים הרחוקים מאיתנו כמעט אלפיים שנה 

 

האמת שהעצה הפשוטה לכך היא להשתמש  אולם

בכאב שכבר קיים בתוכנו ולהפנות אותו לאבלות על 

החורבן, בדומה ליהודים בדורות עברו אשר סבלו 

מצרות הגויים שסביבם, ומתוך כך ציפו לביאת הגואל 

בידיעה שעם בוא הגאולה יבוא הקץ לכל צרותיהם, 

ו כך עלינו למצוא בעצמנו את הנקודות הכאובות לנ

 ולנתבם למקום של כאב על החורבן.

 

ישנם מאיתנו שמסיבות מסוימות נושאים הם 

אם מדובר בכאב על  -בקרבם כאב כלשהו, ובכן 

כל שיהא, הרי שודאי ניתן  -חסרון בענין רוחני 

להבין בקלות כי בעצם זהו כאב אמיתי על חסרונו של 

ממנו נשפעו על כל יהודי כל חסרונו  -ביהמ"ק 

ל מישור שהוא. גם אם בכאב גשמי בכ-הרוחני 

עסקינן פשוט וקל להבין כי כל חסרון שהוא מקורו 

 בחסרון האמיתי בגילוי כבודו ית' בעולם.

כן יתן  -אולם גם מי שב"ה אינו טעון בשום כאב 

בכל זאת קיימת בלב כל אחד כמיהה  -ה' וכה יוסיף 

להסתובב מאושר  - עמוקה לחיים של אושר אמיתי

מציאות שלא כל כך קל למצוא כיום,  -עלי אדמות 

עלינו א"כ להפנים שהאושר הנכסף הוא הוא האושר 

 שהיה בזמן הבית!

 

כך הלא אומרים חז"ל: "קשה סילוקן של צדיקים 

כשריפת בית אלקינו", הוי אומר: מעלת הצדיקים הרי 

 -הייא כמעלת ביהמ"ק, ומה היא מעלת הצדיקים 

ן מרן אדמו"ר שליט"א תמיד את הפסוק משנ

מהותם של  -"וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלקים" 

הצדיקים היא היותם עומדים תמיד במצב של לפני 

אלקים, ומכאן סודו של ה ישמחו ויעלצו הסובב 

 אותם בכל מצב.

 

כך מתאר אדמו"ר שליט"א את צורת חייו של מרן 

ו עליו מוהרחה"ד אשר למרות יסורים רבים שעבר

כעדות הקרובים  -מעולם לא נשמעה מפיו אנחה 

פשוט חבל היה להם לפספס  -אליו, צדיקים שכאלו 

 רגע של דבקות בהשי"ת בגין עניני העולם השפל!

 

הרי לנו דרך פשוטה להבין מעט מה נחסר מאיתנו 

חיים נעלים של אושר תמידי ללא  -בחורבן ירושלים 

עצמו חיים מי מאיתנו אינו מאחל ל -כל אנחה 

 שכאלו?!

 

להתרומם  -תפקידנו א"כ ביום ההילולא להתבונן 

ולהתחבר למציאות חייו של אותו צדיק, ומהתרוממות 

להצטרף בלבנו אל  זו יקל עלינו ביום שלמחרת

המתאבלים על ירושלים, ויהא רעוא שנזכה בקרוב 

 להבטחת זוכה ורואה בשמחתה.
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מ
 אנשים חכמים וידועים.

אבל נבונים לא מצא. וקשה להבין איך לא  :"ירש פירש

רים המובא בספ יפל ע ומרלראה נמצא נבונים בישראל. ונ

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

של עבודת הצבא אינו יכול להתפלל לבטלה כי הוא יודע 

מח מזה, אך ילכו לצדיק אחר שאינו יודע הטובה שתצ

הטובה מזה והוא יבקש עליהם רחמים. והנה הצדיק הגדול 

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 

ה למנות נבונים שרומז לצדיקים מעל ישראל ולכן לא רצ

הגדולים כי הם לא יוכלו לבטל הגזירות, וזהו שלא מצא 

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 

י מאתו לא תצא הרעות, ולכן לא פנימיותו הוא כולו טוב כ

תכירו פנימיות המשפט כי לא תוכלו להתפלל עליו ולבטלו, 

 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'.

כי בדיבורים יש איסור, מצוה ורשות. ודברי  ומרלראה נ

הרשות הם הגבול בין איסור למצוה, והיינו כי אם ידבר 

דברי הרשות בכונה לשם שמים ויזהר מאיסור אז הוא מצוה, 

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

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

שצריך שמירה גדולה לדבר הרשות  –ם מאד" ולזה "ונשמרת

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

אשמר מדיבורי  ןכי פל עף אדבר ככל העולה על רוחי וא

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

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(
 

 ותשובו ותבכו לפני ה' ולא ישמע ה' לקולכם.

אורה קשה, הא אין לך דבר שעומד בפני התשובה לכ

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

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

מפני כובד ראש, ופירש רביה"ק מוהרד"ב המגיד ממעזריטש 

ן )סנהדריזי"ע שכביכול יש חסרון בשכינה. וכמו שאמרו ז"ל 

בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני  מו.(

)עיין באר מים חיים פ' שמות עה"פ מראשי, וכמו שמפרשים הצדיקים 

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

על מה שנוגע לה' כביכול, אז וממצוקותיהם יושיעם. אבל 

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

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

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         אליכם".

 

' אלקיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדול הכי 

 הזה וגו'.

בעבודת ישראל הטעם שקורין פ' דברים בבין  תאאי

המצרים, כיון שפסוק זה רומז כי כמו שהוליכנו במדבר 

הגדול והנורא, כך גם בימים אלו של בין המצרים הנקראים 

ש ' את עמו. עכת"ד. ויהמדבר וגיא צלמות לא יטוש  ןכם ג

בנועם אלימלך דאלה הדברים רומז  תאפי מה דאיל ע בארל

זו  רשהולכן קורין פ)ע.( שבת  כתבמס תאכדאי דשקת לשב

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. 

המחרים  רעהר באוהב ישראל דחרמון קאי על היצ תאאי

ומחריב את כל הסרים למשמעתו, וצידונים הם הרשעים 

שהולכין בצד ומטין עצמן לצד הרע ואינם הולכים בדרך 

שרי"ן ר"ת שמאל  רעהר היצ –הישרה והם קוראים לחרמון 

הם הצדיקים שמשבחין  "והאמורי"רם ימין נופל ח"ו אבל 

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

רצונם שיהיה שמאל נופל ימין רם. עכת"ד. ואפשר דרומז ש

בזה גם דהסדר הרגיל בעבודת השי"ת שיהיה מתחילה סור 

מרע ועשה טוב, אבל יש פעמים שקשה לאדם לצאת ממצבו 

ועצתו היא שישפוך שיחו כבן המתחטא לפני אביו גם 

. 'הקרים בשירות ותשבחות וממילא יתעלה ממצבו כידוע מספ

י שירות ל ידוהאמורי, היינו שיש פעמים שע –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 
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 חזון

 

 .)דניאל ב(עוד חזון למועד 

למועד, היינו ששבת חזון יהיה  –בדרך צחות: עוד חזון 

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

 

 פרק ג –מסכת אבות 

 

 .)מ"ט(כל שמעשיו מרובין מחכמתו וכו' 

אמר הרה"ק מקוברין זי"ע שאם היה בידו היה גונז כל 

ספרי הצדיקים, כי על ידי שיודעים הרבה חסידות נעשה 

מרן אדמו"ר הק' מקרלין חכמתו מרובה ממעשיו. וסיפר כי 

וקלה, ואמר שלא היה  עשה פעם אחת מצוה קטנהזי"ע 

 עושה אותה רק שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו.

 )שמועות טובות(

 

תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל 

 .)מ"ח(ומידך נתנו לך 

ואין זה של  –רצה לומר האמת היא כי "ממך הכל" 

פירוש מרשותך, "נתנו לך", הקב"ה  –האדם. רק "מידך" 

לבשר ודם שיאמר שהוא נותן צדקה כך וכך נתן רשות 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         כאילו היו המעות שלו.

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 זמנים ליו"ד של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע:
 

 יום א' אור לח' מנ"א
 

 זכרון מאירבבית החיים שומרי שבת  עליה לציוןה
 לפנות ערב 01.7 בשעה

  01.7שמואל הנביא בשעה -תצא מתחנת רבי עקיבא הסעה לביה"ח
 חזו"א – קיבאעבי ר בותתחנות ברחהדרך 

 

 3187  וסעודת הילולא: מעריבתפלת 
 ..51    עריכת השולחן:

 
 5177    שחרית יום ב':

 187.     מנחה:

 :זמני התפלות וישיבת בין הזמנים

  3187  סדר לפני התפילה

 5177    שחרית 

 סדר לימודדקות אחר התפלה(  .5-)מולאחמ"כ 
 למשך שעה וחצי

 

 187.  :סדר לימוד אחה"צ

 0177    מנחה:

 3187   מעריב      

 הגליון נדבת

 הי"ו מרדכי זאב הרשהרה"ח 
 

 ז"ל בן ציוןע"ה ב"ר  פערל אלטעלע"נ אמו מרת 
 נפ' ז' מנחם אב

 

 זמנים לט' באב:

 ..31    מעריב:

 3187    שחרית:

 157. שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:

 01.7    מנחה:

 .317    מעריב:

 

 ..71.   קידוש לבנה:

 בחצר בית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 3רח' קליש 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים 

 שהשמחה במעונם
 

 הי"וט נישעיה פ בהר
 הולדת הבןל

 

 מ"ב ח"ב מס' ב"ב   

 חזרה לו.-לד יו"ד האר"י הק' זי"ע ה ו

 חזרה כג-כא: חזוןדברים  ו ש

 פד: לח:  ז א

 פה. לט. יו"ד מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע ח ב

 תשעה באב, יו"ד הרה"ק מלובלין זי"ע ט ג

 פה: לט:  י ד

 פו. מ.  יא ה

 חזרה לח.-לו:  יב ו

 

 

 

 IL.CO. 612@OKMAILדוא"ל  2005027250לתרומות והנצחות וכל עניני הגליון ניתן לפנות לטל' 
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 בס"ד

 הננו להודיע כי החלה ההרשמה

 למחנה קיץ
 

 שיתקיים אי"ה 
 מיום ג' ט"ז מנחם אב

 עד מוצאי שב"ק פ' עקב
 

 יונה בהר
 

 ההרשמה אצל ראש החבורה
 1795667250הרב צבי טייכנר הי"ו 

 
 בברכת וקווי ה' יחליפו כח

 פמהנהלת הקע
 


