
1 

 

 מ
 

 רעוא דרעוין פ' פינחס תשס"ה
 

וידבר ה' אל משה לאמר צרור את המדינים והכיתם אותם. 

 : צרור כמו זכור ושמור לשון הוה, עליכם לאייב אותם.ופירש"י

והקשה באור החיים הק', דלכאו' פסוק זה מיותר, מאחר שכבר 

כתוב בפסוק אח"כ שינקום נקמת המדינים, וא"כ מהי כוונת 

 התורה בכתוב צרור את המדינים, ומה הענין המיוחד בזה.

 

מהרה"ק מקאריץ זי"ע דהכ"א ימים של בין המצרים  אי'

שהם במוחין דקטנות הם נגד הכ"א ימים שמר"ה ועד שמח"ת, 

וכפי העבודה שאדם מתאמץ להתקרב אל השי"ת בימים אלו 

כך זוכה לקרבת אלוקים בימים הנוראים. ומהרה"ק מאפטא 

זי"ע אי' דהכ"א ימים הללו של בין המצרים הם נגד השבת ור"ח 

ולים של והמועדים. והיינו דהימים האלו רומזים נגד הימים הגד

 השנה. וי"ל דרך העבודה בימים האלו.

 

האדם אשר יחפוץ להתקרב אל השי"ת ולשוב  הנה

בתשובה על מעשיו הרעים אשר עשה והפגמים אשר פגם, אזי 

מעבודת התשובה היא לא לסור אחר תשוקותיו הרעים אשר 

הם היפך מרצון השי"ת, ולהתגבר על יצרו המפתהו ללכת אחר 

התשובה היא לא רק שלא יעשה דברים  חומריותו. אמנם עיקר

אשר הם רעים בעיני ה', אלא העיקר הוא שישנא את הרע 

בתכליתו ויתעב מעשות הרע בעיני ה'. ורק כשהאדם שונא 

ומתעב את הרע יכול להתקרב אל הקדושה באמת, אך כל זמן 

אשר לבו עדיין משתוקק ותאב לענינים שהשי"ת שונאם אזי 

: ,אהבי ה' )תהלים צז, י(אלוקים. וכמאה"כ אינו יכול להרגיש קרבת 

שנאו רע', דרק אחרי שמתעב את הרע בשורשו רק אז יכול 

להרגיש אהבת ה' בלבו ויכול להתדבק בהשי"ת. וכדאיתא 

: ,ואל אישך תשוקתך והוא )בראשית ג, טז(באור החיים הק' עה"כ 

ימשל בך', דרק לאחר שהאדם מטהר ומקדש את התשוקות 

והרצונות שלו לאהבת ה', רק אז יכול להתקרב אל ה' בתשובה 

שלימה, אך אם עדיין תשוקותיו בל עמו אינו יכול להתקרב אל 

 ה' באמת. 

 

בפרי הארץ בגודל המרירות שהאדם צריך להרגיש  ואי'

בעשית התשובה, שצריך להתבונן איך שהשי"ת צמצם את 

ון ה' אזי אורו בנפש האדם, וכאשר האדם עושה ח"ו נגד רצ

נוטל את החלק האלקי המונח בו ומוסרו לקלי' ולחלק הרע. 

וממילא מתבונן בעצמו איה תקוותו, דמלבד זה שנתרחק 

מהשי"ת בעצמו אלא שגם הטריח את בוראו בצמצומים רבים 

להשפיע חיות אל הקלי'. וזו המרירות הגדולה ביותר ששייך, 

ו היא יותר שהאדם מתבונן מה גרם ע"י חטאיו. והמרירות הז

קשה מכל העונשים, היות והעונש בעצם הוא רפואה למכה, 

משא"כ השברון לב כשמתבונן מה שגרם לחיות הק' שבקרבו 

: ,הלוא משנאיך כב(-)תהלים קנט כאזה יותר קשה מהכל. וכמאה"כ 

ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים', 

ית שנאה שהאדם צריך לשנוא ולמאוס את הרע בבחי' ,תכל

שנאתים'. ורק ע"י השברון לב והמרירות על מה שגרם בלכתו 

אחרי הרע בעיני ה', עי"ז יכול להתדבק ולהשתוקק לאהבת ה'. 

וזהו ,אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת 

, היינו שהאדם צריך להגיע לשברון לב גדול )ירמיה ב, יג(נשברים' 

הדיבוריו ומחשבותיו אינם ולהבין איך שלא די שעזב השי"ת ו

כדבעי ואינם לרצון ה', אלא הלך לחצוב בארות בארת נשברים, 

היינו שגם התשוקות שלו נפלו ואינו משתוקק ורוצה לקדש את 

 עצמו ולשוב אל ה'.

 

צריך כל אחד לקנא לאלקיו, ולעשות דין בעצמו  וע"ז

ה אשר -במרירות לבו בראותו את גודל הרחמנות על החלק אלו
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ו אשר הוכרח ללכת אחריו בעשיית החטא. וממילא בקרב

כשיקנא קנאת ה' וישבור את לבו בקרבו על הפגם שעשה, עי"ז 

 ,ויכפר'. 

 
דזהו ,לאלקיו' דייקא, הרומז על החלק האלקי שלו  וי"ל

המונח בעמקי נפשו, שע"ז צריך לקנאות וללחום עם יצרו 

,על  המכניס בו תשוקות רעות. ובזה ביאר הפרי הארץ מאה"כ

כל פשעים תכסה אהבה', שע"י האהבה להשי"ת מגיע 

למרירות ושברון לב גדול על החיות אלוקית שהוכרח ללכת 

לחלק הרע. וע"י השברון לב הזה מגיע לתשובה ויכול לכסות 

על כל פשעיו ועוונותיו, וע"י ש,תכלית שנאה שנאתים' ומואס 

יץ ברע זוכה לאהבת ה'. ואפשר דזה מה שאי' מהרה"ק מקאר

זי"ע ומהרה"ק מאפטא זי"ע דכפי גודל המרירות והשברון לב 

שיש לאדם בימי בין המצרים כך גודל האהבה והשמחה בימים 

 הק'  ובשבתות. 

 
י"ל בדברי הכתוב ,צרור את המדינים', דלכן אמרה  ובזה

התורה דחוץ ממה שצריך לנקום את דמם מ"מ צריך ג"כ לשנוא 

יע לקדושה. וע"ז פירש"י: ולמאוס ברע, דרק עי"ז יכול להג

עליכם לאייב אותם, היינו בלשון הוה, עד"מ לאדם שיש לו 

שונא אזי מרגיש את השנאה בעת אשר שונאו עושה לו רע אך 

עליכם לאייב  -אח"כ שוכח ממה שהרע לו, וע"ז אמר לשון הוה 

אותם. ואמר כמו זכור שמור, היינו כמו שבש"ק מתעוררת 

' באהבתו תשגה תמיד, ובכל עת אהבת ה' במלא התוקף בבחי

מתרבה יותר אהבה, כפי שאומרים בזמירות: ,הילוכך תהא 

בנחת', שבשב"ק בכל עת מתעלה יותר ויותר ומרגיש בכל עת 

יותר ויותר אהבת ה'. כמו"כ צריך להיות השנאה לרע בלשון 

הוה, לשנוא ולתעב את הרע בכל עת. וכמו שאי' ממרן אדמו"ר 

: ,ויבן ה' )בראשית ב, כב(עה"פ  השבוע חל יו"ד דיליה()שהק' מקארלין זי"ע 

אלקים את הצלע', צלע הוא מלשון שבירה, וביאר דדייקא ע"י 

השברון לב והמרירות מזה דייקא ,ויבן ה'', זוכה להבנות, 

 שמהשברון לב הזה מגיע לדביקות בהשי"ת.

 
ה' שנזכה למאוס ברע ולבחור בטוב. וכמאמר הרה"ק  יעזור

,גל עיני ואביטה', דרומז על  )תהלים קיט, יח(ע עה"פ מאפטא זי"

 )בלתי מוגה(                        חדשי תמוז אב שהם חדשי העינים וכו'.

 נ
 שנראה כל אחד מעלת חברינו

 

ימי אבלות על חורבן  –עומדים אנו בימי בין המצרים 
. בימים אלו מלבד עצם האבלות פשיטא שיש ירושלים וביהמ"ק

לעסוק אף בחשבון הנפש על מצבנו בתיקון הענינים שגרמו 
 לחורבן.

אחז"ל: בית שני חרב על עוון שנאת חינם, ומה איתנו? במבט 
ראשון ניתן אולי לחשוב ששנאת חינם הינה אך ורק נחלתם של 

 שנאה ללא סיבה?! –אנשים מושחתים בנפשם 

קדק יותר ניתן למצוא שבעצם ישנם אנשים אך בחיפוש מדו
אותם אנו לא סובלים ]ובלשון נקיה: לא מסמפטים[. על מה 
ולמה? רק מכיון שתכונותיהם, רגשותיהם, דיעותיהם שונות משלנו 

 מהי זו אם לא שנאת חינם?! –

תכונה  –פעמים ורגשות שכאלו צפים בלבנו מתוך הרגשה 
ציבור. כלומר: צורת אישית, ופעמים מתוך התחברות לכלל ה

החיים של התאגדות בחבורה שהיתה והינה כה מושרשת 
מטרתה אכן היתה לפתוח ולפתח בלב כל  –בחצרות החסידים 

יחיד אהבה ועין טובה לזולת, אולם כבר כתבתי בעבר בשם 
אאמו"ר שליט"א  שככל שיכולה החבורה לשמש כמפתח לאהבת 

מכך, כאשר דוקא ישראל, יכולה היא גם לשמש ח"ו את ההיפך 
מכח ההתאגדות בחבורה אחת ניתן לזלזל ולשלול את העומדים 

 מבחוץ.

המתנגדים לחסידות שללו בשם טענה זו את כל ענין 
החי לבדו   -החבורה. ודאי שאנו כחסידים דוגלים שאדרבה 

נעשה אנוכי יותר ויותר, אולם בכל זאת עלינו להיזהר שחיי 
 תית ולא להיפך ח"ו.החבורה אכן ישמשו את מטרתם האמי

אמרו חז"ל )גיטין(: "אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים". 
השונא שלבסוף הלך  –וידועה הקושיא: בשלמא בר קמצא 

 –והלשין מובן שתולים בו את חורבן ירושלים, אולם קמצא 
 מהי אשמתו שתולים בו את החורבן? –החבר הטוב 

שים מבאר המהר"ל זי"ע, שבאותם ימים היה זה דרך האנ
שבחרו לעצמם חבר אחד ומלבד אותו חבר ריחקו את כל 
 האחרים, ולכן אף החברות עם קמצא היא בעצם חלק מהחורבן...

ולסיום אצטט את המעשה המובא בירושלמי )דמאי ד.( ברבי 
פנחס בן יאיר שהיה מהלך לביהמ"ד ופגע בנהר גינאי והיה גואה 

כי אתה תמנע ולא היה יכול רפב"י לעבור, א"ל רפב"י לנהר ו
ממני ללכת לביהמ"ד, ונחלק הנהר ועבר. שאלו אותו תלמידיו 
האם גם אנו יכולים לעבור, אמר להם מי שיודע בעצמו שמימיו 

 לא זלזל באדם מישראל יעבור ולא ינזק!
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 מ
 את קנאתי.השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו 

הנה ידוע שבני ישראל ערבים זה לזה, וידוע שאם אחד 

מישראל עושה עבירה אזי הוא מביא גם הרהור רע ופגם 

. והנה יהודי ששומר את בחבירו ומערב הדבר שעשה בחבירו

האות ברית בלא לפגום נקרא חתום באות ברית, ואם ח"ו 

פגם בו נעשה מאותיות חותם חמתו וגורם רע ח"ו לכל 

: עבר עבירה אוי לו שהכריע )קידושין מ:(ישראל, כמאמר חז"ל 

את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, ובפרט מי שפגם ביסוד 

שעולה עד הדעת הוא גורם לכל ישראל פגם במוחם 

ומחשבתם, "השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את 

רצה לומר על ידי שקנא לאלקיו והרג  -קנאתי בתוכם" 

על ידו  לזמרי גרם גם לתקן את המחשבות זרות אשר נגרם

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(     והשיב את אותיות חמתי לחתמי וד"ל.

 

 לכן אמור הננו נותן לו את בריתי שלום.

איתא בחז"ל שפנחס זה אליהו. ויש לפרש דהנה שלום 

הכוונה שהגוף בטל ונכנע לנשמה ואינו נפרד מאור הנשמה. 

וכן שבת נקראת שבת שלום, כיון שבשבת קדש כל עניני 

טלים לנשמה ואינם מופרדים. וזהו גם כן ענין הגוף מבו

ברית, דאיתא ששלום הוא רזא דברית, והיינו כידוע דעל 

ידי הברית יכול האדם להכניע את תאוות הגוף. וזה 

שאומרים בתפלה: השכיבנו אבינו לשלום והעמידנו מלכנו 

לחיים טובים ולשלום, היינו שהגוף לא יהיה נפרד מהנשמה 

. וזה שאמר הכתוב: הנני נותן לו את ויהיה בחינת שלום

בריתי שלום, היינו שנתן לו בחינת שלום שהגוף יהיה בטל 

לנשמה. ולכן אצל אליהו הנביא שהוא פנחס שזכה לבחינת 

שלום כתיב ביה שעלה בסערה השמימה, היינו שעלה עם 

 הגוף כי כולו היה מזוכך ובטל להשי"ת.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 יו ויכפר על בני ישראל.תחת אשר קנא לאלק

שלמה נאמר לי בשם קדוש ישראל ה"ה הרה"ק מוה"ר 

זצללה"ה הי"ד, שאמר בשם המדרש בשעה שאמר  מקרלין

הקב"ה לאליהו שיצטרך להיות בכל מילה שבישראל, אמר 

אליהו אתה יודע שאני מקנה לשמך ית', הנה אם יהיה בעל 

יחו ברית בעל עבירה, לא אוכל לסבול להיות שם. והבט

השי"ת שיכפר לבעל ברית, ואז יהיה ריקן מעבירות. ונשיב 

עוד אפשר יהיה המוהל בעל עבירה, הבטיחו השי"ת שיכפר 

גם לו. השיב עוד שמא יהיו הקהל העומדים שם בעלי 

עבירות, ולא אוכל לסבול, הבטיחו השי"ת שיכפר לכל 

הקהל. כן שמעתי שיצאו הדיבורים מפי הק' הנ"ל. ונראה 

ה מרומז בפנחס הוא אליהו, תחת אשר קנא לאלקיו לומר שז

ויפר על בני ישראל, כי הואיל ומדתו קנאה, והוצרך להיות 

אצל כל ברית ולא יוכל לסבול, על ידי זה גורם הכפה 

 )אגרא דפרקא(   לישראל, כי הוצרך השי"ת להבטיחו כנ"ל.

 

 צרור את המדינים והכיתם אותם.

הם מקור הדינים, המדינים הם הקליפה והיצר הרע ש

תשנאו אותם שנאה מוחלטת, ותדעו שהם אויבים. וכפירוש 

לשון הוה, לא ינוח ולא  –רש"י צרור, עליכם לאייב אותם 

 ישקוט משנאת הרע, ועל ידי זה והכיתם אותם לגמרי.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע( 

 

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם 

 לבתו וגו'. את נחלתו 

ידוע דבן רומז לאהבה ובת רומז ליראה. ויש לבאר "איש 

היינו שח"ו נפל ממדרגתו, "ובן אין לו" ולא  –כי ימות" 

ירגיש קרבת אלקים ואהבת השי"ת, אזי "והעברתם את 

נחלתו לבתו", נחלה רומז למאמר הכתוב "יעקב חבל 

ם  נחלתו", היינו שיעביר את עבודתו ליראה. והכונה דבזמני

שאין לאדם הארה באהבת ה' אזי על כל פנים יתחזק 

ביראה. "ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו" היינו 

שאף ביראה אינו יכול לעבוד את ה', אזי עצתו היא 

שיתדבק ויתקשר בין אחים ורעים, ובכח דיבוק חברים יזכה 

 (ליל שב"ק פ' פנחס תשס"ה)מרן אדמו"ר שליט"א       להתעלות.

 

 מכת את ידך עליו.וס

)דרושי תפלת השחר דרוש ידך כמו יוד"ך, כמו שכתוב בכונות 

פותח את ידך. ויו"ד קטנה שבאותיות  )תהלים קמה, טז(על א'( 

בחינת ענוה, ומשה היה עניו מכל האדם. על כן ציוה 

הקב"ה שיתן בו מדת ענוה, וענוה כוללת הכל, וענוה גדולה 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(           .)ערכין טז:(מכולם 

 

 פרק א –מסכת אבות 

 

 .)מ"א(משה קיבל תורה מסיני וכו' 

מרן הס"ק הרה"ק רבי יואל מטשאפלה זי"ע )תלמיד 

( היה חוזר בינו לבין עצמו הרבה שעות בלי מלעכוויטש זי"ע

הפסק בזה הלשון: אני מאמין באמונה שלמה שמשה קיבל 

תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו' ואנשי כנסת הגדולה 
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לתנאים ולאמוראים ולרבנן סבוראי לגאונים ולראשונים וכו' 

עד לבעש"ט, והבעש"ט למגיד הגדול, והרב המגיד להר"ש 

 ש למו"ר הס"ק מלעכוויטש.הקדוש מקרלין, והר"

 

 .)מ"ב(הוא היה אומר 

הטעם שבמסכת אבות דרך המשנה לפתוח מאמר התנאים 

בלשון הוא היה אומר מה שאין כן בשאר מסכתות ששם 

מזכירים התנא בלשון רבי אומר או אמר רבי, משום דחז"ל 

הק' כשהיו מורים לאחרים דרכי מוסר ומדות לא אמרו 

מעלה זו, וכאשר השלימו בנפשם דבריהם עד שהיו בעצמם ב

אותו הענין, וכבר נתעלו לדרגה גבוהה יותר, רק אז היו 

מורים ענין זה לאחרים, ולכן במסכת אבות שענינה הוראת 

דרכי המוסר והמדות ויראת ה' נקטה המשנה בלשון הוא היה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(             אומר.

 

 ."ב()מאוהב את הבריות ומקרבן לתורה 

כי מצוה שיהנה אדם מכל מה שנברא בעולם וישתמש 

בהם, וגם לענין בריאות גופו ואכילתו וכל ענייניו מצוה 

שישמור הטוב לפניו, רק יעשה הכל על פי התורה. וזהו 

"מקרבן לתורה", כי כאשר יהנה הכל לשמו ית' על פי 

התורה, בזה יקרב כל בריות בראשית לתורה, כי כל האדם 

, וכשאדם הוא בשלימות )ברכות ו:(לא לצוות לאדם לא נברא א

הוא מקרב הכל לתורה, ויהיו כל הברואים לכבודו ית' על 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(          ידי זה האדם.

 

 .)מ"ו(והוי דן את כל אדם לכף זכות 

הנה מצוה לדון אפילו בשר ודם לכף זכות וכל שכן 

 –ל האדם לכף זכות" להקב"ה. וזהו פירוש "והוי דן את כ

לדון את הקב"ה שהוא כלל האדם לכף זכות, כי כל מה 

 .)ברכות ס:(דעביד רחמנא לטב עביד 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(    

 

 בין המצרים

 

 .)תהלים עט, ג(שפכו דמם כמים סביבות ירושלים 

רצה לומר אפילו כשעוסקים כבר בסיגופים ותעניות 

זה עדיין רק סביבות לירושלים,  ושופכים דמים כמים, הרי

 אין מי שיקרע פנימיות הלב. –"ואין קובר" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)סוטה מח.(משחרב בית המקדש בטל השמיר 

מרומז בזה כי בזמן שבית המקדש היה קיים היה בכוחו 

של כל יהודי לחתוך ולפתוח את לבו אפילו אם היה קשה 

כברזל, כדוגמת השמיר שהיה חותך את כל הדברים הקשים 

ברגע אחד, אבל כיום צריך בעונותנו הרבים טורח גדול 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(    לפתוח את סגור הלב.

 

 .כג, ד()תהלים גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי 

רצה לומר לעצמי אינני דואג כלל ולא אירא אפילו 

מצלמות, אך העיקר מה שאני מתיירא הוא "כי אתה עמדי", 

)סנהדרין , וכמאמר חז"ל )ישעיה סג, ט(כי "בכל צרתם לו צר" 

: בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מז.(

ל מראשי קלני מזרועי. כי זוהי גלות השכינה כביכול, וע

 צער השכינה הנני דואג, ולא על צער שלי.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)בבא בתרא ס:(כל המתאבל על ירושלים וכו' 

היינו שיש לו מרירות על השגת יראה שלמה, על ידי זה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(זוכה ורואה בשמחתה.   

 

 .)תהלים קלז, ד(איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר 

הגוף והחומר נקראים אדמה. ואם הוא בבחינת אדמת 

 )הרה"ק רבי מיכל מלעכוויטש זי"ע(  נכר, איך נשיר וכו'.

 

 .)איכה ב(שאי אליו כפיך על נפש עולליך 

היינו על נפש שלך המעולל ונמאס ונתלכלך אשר אתה 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(       לכלכת אותה בעוונותיך.

 

 .)איכה א, ג(השיגוה בין המצרים  כל רודפיה

חז"ל אמרו: מאימתי הוי חזקה מכי דייש אמצרי. מיצר 

הוא תאוות היתר, כידוע אשר קליפת נגה הוא מקבל 

הקדושה ומשפיע בקליפה. ולזה אמרו חז"ל מאמתי הוי חזקה 

היינו אם  –לאדם שכבר כבש את יצרו, מכי דייש אמצרי  –

שהחזיק במיצר קנה כל  כובש אפילו תאוות היתר, וכיון

השדה. ועל זה מקונן המקונן: "כל רודפיה השיגוה בין 

המצרים", דהיצר הרע רובץ תמיד תחת האדם ומשיגו 

 בתאוות היתר וממילא בא אחר כך לידי איסור רח"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 .)בראשית כז, לח(ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך 

מוז אב שהם ימי בין המצרים. אחת רומז לחדשי ת

והגורם לכך היא הברכה שבירך יעקב אבינו ע"ה את עשו 

כדכתיב "וישא קולו ויבך", ואיתא בגמרא עתידים בני 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(        ישראל לבכות על חורבנם.
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שיש  איתא מהרה"ק מקאריץ זי"ע, דכפי הקירבת אלקים

לאדם בכ"א ימי בין המצרים כך ירגיש אהבת ה' בכ"א 

הימים שמראש השנה עד שמחת תורה. עכתו"ד. והיינו 

דהאדם אשר אצלו אין נפקא מינה בין הזמנים החשוכים 

לזמנים המאירים ובכל עת הוא דבוק בה' הוא יכול להרגיש 

אהבת ה' בימים הנוראים. וידוע המשל מרביה"ק מוהרד"ב 

עזריטש זי"ע למלך אשר בעת שהוא מתהלך בין המגיד ממ

העם יכולים לבקש מממנו כל הצטרכותם, ובזה ביאר הפסוק 

 -ה -"כל רודפיה השיגוה בין המצרים", כל אדם הרודף י

להתקרב אל ה' הרי בין המצרים הוא זמן מסוגל לכך ביותר. 

וכן איתא מצדיקים: ,אחורי ארי ולא אחרי אשה', היינו 

ישוב בתשובה בחודש אב שמזלו ארי, ולא שמוטב יותר ש

 להמתין עד חודש אלול שמזלו בתולה.

 (יום שב"ק פ' פנחס תשס"ה)מרן אדמו"ר שליט"א       

 

 כ"ב תמוז

 

נהג לברך שהחיינו בכ"ב רביה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע 

, באומרו שיום מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע תמוז יו"ד של רבו

' שבועות, ואמר: אני אומר שמותר גם כן זה אינו נחשב מהג

לישא אשה ביום הזה, ולולא שהעולם יצייתו לי הייתי מתיר 

 להם, אמנם לא יצייתו לי, ואני בליבי יודע שמותר.

 

היה בעל חשבון גדול, ועשה רבי נח )מלעכוויטש זי"ע( 

חשבון שביום הילולא דרשב"י ל"ג בעומר בזה היום הוא 

ג בעומר דורכין בקשת והק' מקרלין כ"ב תמוז, וסיים שבל"

 זי"ע נהרג בקשת הי"ד.

)שמע שלמה בשם הרה"ק בעל בית אהרן מקרלין 

 –]ולפלא שגם היא"צ של הרה"ק בעל בית אהרן זי"ע 

 (טו"ב סיון חל גם כן באותו יום שחל ל"ג בעומר[

 

שעושים הילולא ושמחים כל כך ביום זה, כדי הטעם 

לבנו, כי הצדיקים אמרו להשריש את האמונה של משיח ב

 )הרה"ק מוהרא"א מקרלין זי"ע(       עליו שהיה משיח בן יוסף.

 

 יזכור אהבתם ויחיה זרעם.

אין לנו שום השגה בצדיקים מדורות הראשונים ובהארת 

האמונה שהיתה להם. אמנם העבדות שלהם וההתקשרות 

יכולים אף אנו  שלהם בהשי"ת זה נשאר לדורי דורות ומכחה

לעבוד את השי"ת. וזהו "יזכור אהבתם", שהשי"ת יזכור את 

האהבה וההשגה של הצדיקים שרק הוא כביכול יודע זאת, 

"ויחיה זרעם שלא תאבד שארית יעקב", היינו העבדות 

שלהם שהיא בבחינת שארית יעקב, שלזה יש לנו שייכות, 

 שי"ת. ובכח עבודתם יכולים אף אנו להתאחז ולעבוד את ה

 כ"ב תמוז תשס"ה( -)מרן אדמו"ר שליט"א כ"א  

 

 מ
לגבי הדיון באספקלריא משבוע שעבר. כבר 

נחלקו אמוראי בכגון דא במנחות צט: דאמר ר' יוחנן 

אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית  בשם רשב"י

קיים מצוות והגית בו יומם ולילה, ושם נחלקו אמוראי 

אם מצוה לאומרו בפני ע"ה או אסור לאומרו בפני עם 

הארץ. ודו"ק היטב בכל זה ותראה שהוא הוא הדיון 

 אשר נכתב באספקלריא.

ובאמת היא הנקודה הנדרשת מכל אחד ואחד 

רבי בונם ז"ל דלכל אחד בעוה"ז, וכמו שאמר הרבי 

צריך שיהיה ב' כיסים, כיס אחד בשבילי נברא העולם 

והכיס השני ואנכי עפר ואפר. ושניהם אמת, כי לגודל 

מעלת הבורא והבריאה האדם הוא אפסי לאין חקר, 

ולמרות זאת בחר בו הקב"ה לעבדו. וא"כ כל פעולה 

קטנה חשובה לאין ערוך, כי הקרוץ מחומר העני 

גם במצב זה זה את מציאות הבורא  בדעת מגלה

הממכ"ע וסוכ"ע, ונמצא שמו מתגדל ומתקדש ביתר 

שאת וביתר עוז והוא מושיב מלך לכסא. וכמבואר 

במדרש בשלח: נכון כסאך מאז מעולם אתה, שלא 

נתיישב הקב"ה עד שאמרו ישראל שירת אז ישיר. 

יעו"ש. ומאידך גיסא עבודת ה' היא לאין חקר וכל מה 

 א כאין ואפס למה שנצרך עדיין לעשות.שיעשה הו

וכבר אמרו חז"ל לא עליך המלאכה לגמור ואי 

 אתה בן חורין ליבטל ממנה.

יה"ר שנזכה לאספקלריא המאירה 

 ושאינה מאירה בכל זמן ובכל מצב

 בברכה, יצחק שלמה פייגנבוים
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 מ
 מסכת בבא בתרא

 

בסייעתא דשמיא התחילו קהל אנ"ש בסדר עמוד 

היומי על הש"ס פרק חזקת הבתים, הזדמנות היא 

 להצטרף כעת ולרכוש ידיעות בחלק נכבד זה בתורה.

 דף כח.

מנין לחזקה שהוא בג' שנים  א. א"ר יוחנן שמעתי מהולכי אושא

משור המועד ובגמ' בע"ב אמרי': מאן הולכי אושא ר' ישמעאל, 

דהיינו שר' יוחנן שמע מימרא זו מר' ישמעאל שהיה בזמן הסנהדרין 

 שגלתה לאושא )עפ"י רש"י(.

לכאו' הלא ר"י היה אמורא לאחר רב )דכמה פעמים בש"ס מצינו 

להדיא בתוס' כתובות ח. ד"ה רב תנא מוזכר א"ר יוחנן אמר רב וכן כתבו 

הוא דמדלא אמרי דר' יוחנן תנא הוא ופליג מוכח דהוא אמורא(, והאיך יכל 

לשמוע מפי ר' ישמעאל שהיה כשלש מאות שנים לפני רב. ובספר סדר 

הדורות וכן עוד הרבה אחרונים כתבו דהיו ב' ר' יוחנן. ור' יוחנן המוזכר 

 י ובכל הש"ס )כמעט( הוא ר' יוחנן האמורא.בסוגייתנו הוא ר' יוחנן בן נור

עוד חידוש נפלא מחדש הסדר הדורות, שר' יוחנן חי ארבע מאות שנה 

והיה תלמידו של רבי בזקנה מופלגת )דר"י רבו של ר"מ ור"מ רבו של 

 רבי ורבי רבו של ר"י(. עיי"ש.

 דף כט.

ב. באתרא דמוקרי באגי. וברשב"ם: מקום שנוהגין לזרוע שנה 

יר שנה שלא להכחיש את הקרקע דהא אחזיק בה כדמחזקי ולהוב

 אינשי. 

בטור סי' קמה פסק דאם אדם אכל באתרא דמוברי באגי שלוש שנים 

 רצופות לא הוי חזקה כיון שלא אכל כדרך שאוכלים במקום זה.

ונסתפק הגרעק"א )בשו"ת ח"ג סי' כ"ו(, מה הדין אם בא עד אחד 

ד שני ואמר שאכל בשנה ראשונה ואמר שאכל המחזיק ו' שנים, ובא ע

שלישית וחמישית )דהיינו כמו מנהג המקום(, האם נצרף את ב' העדויות 

)דא' מעיד על כל השנים וא' מעיד על ג' שנים( ויעשה חזקה. ומסתפק 

האם כשמחזיק שלא כדרך שלא כדרך בני העיר האם נקרא אכילה חזקה 

עדותו של המעיד או שלא נקרא כלל וכלל אכילה ואי אפשר לצרף את 

שאכל ו' שנים דאינו אכילה כלל. וסיים: וצ"ע לדינא. עיי"ש. ובהג' 

רעק"א על חו"מ סי' קמא סק"ד הוסיף לחדש דאם עד א' מעיד שאכל א' ג' 

ה' ועד שני מעיד שאכל ב' ד' ו' )דהיינו כמנהג המקום אבל כל אחד מעיד 

ויות יוצא שאכל על שנים אחרות( לא הוי חזקה, מכיון שאם תצרף ב' העד

 ו' שנים רצופות, וזה לא מקרי אכילה כלל לענין חזקה.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ָרֵאל ַמח ִיש ְׂ  ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיש ְׂ

 

 

 יעקב אריה רייכמאן שליט"א הרה"ח רבי

 ולכל בני המשפחה הנכבדה שיחיו

 

שמחת בית חיינו, בכניסת הבן יקיר וחביב,  –לרגל השמחה במעונם 
 לגדולה נוצר, פאר המעלות ואציל המידותעדיו 

 ני"ו ישראל דוב הבה"ח
 בנועם עול התורה והמצוות 

 למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

 

 שתזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות,

 ולרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
 .אכי"ר והרחבת הדעת, שמחה וטוב לבב כל הימים,

 

 בברכה ובידידות נאמנה מקרב לב

 יהושע העשיל זינקובר

 'מאורי ישראל פינסק קארלין', נוה יעקב ב/קהלא קדישא

 ירושלים ת"ו עיה"ק

 

 הגליון נדבת

 הי"ופנחס יעקב פרלוב הרה"ח 

 לרגל יו"ד זקינו

 זי"עאדמו"ר מוהר"נ כ"ק מרן 
 כ"א תמוז תרפ"ז

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים 

 שהשמחה במעונם

 
 הי"ו שלום ברוך לנדאוהרה"ח 

 הי"ויעקב אריה רייכמן וחתנו הרב 
 הי"ו לעותומ"צישראל דוב להכנס הנכד / הבן כמר 

 
 הי"ואברהם גוגיג הרה"ג 

 הי"ואליהו פישמן וחתנו הרב 
 להולדת הנכד / הבן

 

 

 מס' ב"ב   

 חזרה לא.-כט יא"צ הגרי"מ ארליך זצ"ל כ ו

 כא ש
 –יו"ד מרן אדמו"ר מוהר"נ מקוידינוב  פנחס

 ברנוביץ זי"ע 
 חזרה כא.-יט

 עט: לד. יו"ד מרן אדמו"ר הק' מקרלין הי"ד זי"ע כב א

 פ. לד:  כג ב

 פ: לה.  כג ג

 פא. לה:  כד ד

 פא: לו.  כה ה

 חזרה לג-לא:  כו ו
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