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 .כי תצא למלחמה

היינו שהאדם צריך לצאת ממצבו הרגיל ולעבור למצב 

של מלחמה, לחיות באופן תמידי במצב של מלחמה ואי 

ל' פעמים  לוהשלמה עם מצבו. וצריך כל הזמן להלחם אפי

 אם נופל צריך לקום ולהתחזק שוב ושוב וכו'. לוביום, ואפי

 ("זבדרך שב"ק פ' תצא תשסמו"ר שליט"א )מרן אד

 

 .יך בידךקאלה' יביך ונתנו וכי תצא למלחמה על א

צריך להבין הלשון כי תצא, ]והול"ל כי תלך או כי 

תלחום[. ונ"ל כי רמז הכתוב בזה שנלמוד את דרכי המלחמה 

עם היצר ממלחמה גשמית, כי מדרכי המלחמה הוא שאם 

יפול חייל פתאום על משנהו על פי רוב מנצחו. וכן גם 

א ימתין האדם עד שיבוא היצה"ר עליו במלחמת היצר של

לפתותו לחטוא אלא עוד קודם יתגבר עליו בתורה ותפילה 

ולא יניחהו לבוא לפתותו כלל, ואז יוכל לעמוד כנגדו 

שאתה תצא קודם אליו  –" כי תצא למלחמהולנצחו. וזהו "

 –" יך בידךקאלה' ונתנו מלפני שיבוא הוא אצלך, אזי "

 יהיה בעזרך ובודאי תנצחו.יך קאלה' מבטיחך הכתוב ש

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 .יך בידךקאלה' יביך ונתנו וכי תצא למלחמה על א

הנה מפרשי התורה פירשו פרשה זו במלחמת היצר, 

אם רק  –וכפטיש יפוצץ סלע וכו' נ"ל, "כי תצא למלחמה" 

תרצה להלחם עם היצר ותצא למלחמה נגדו, אזי "ונתנו ה"א 

 טהר מסייעין אותו.בידך", כי הבא ל

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

הדברים הוא, שאל יחשוב אדם שאם לוקח עצמו  וביאור

בעבודת ה' למלחמת היצר אזי ונתנו ה' אלוקיך בידך ומיד 

ינצחנו ולא יצטרך להילחם ויכניעו מיד, אלא שעצם 

המלחמה גם היא רצון ה' וגורמת נח"ר לפניו ית'. ולכן 

היצר ינתן בו כח להילחם, אבל  כשיוצא האדם למלחמת

 המלחמה חלק מהעבודה היא.

 (ליל שב"ק תצא תשס"א)מרן אדמו"ר שליט"א 

 וגו'.יך בידך קאלה' יביך ונתנו וכי תצא למלחמה על א

תיכף עם יציאתך לענייני עוה"ז ששם שליטתו של 

שתדע שהוא  –" על איביךהיצה"ר, תהא מוכן למלחמה. "

שתמשול ביצרך.  –" יך בידךקאלה' ונתנו שונאך. ואז "

היינו מה שהיצה"ר שבה וגזל ממך, אותם  –"ושבית שביו" 

ניה"ק תכניס ותחזיר לשרשם. ואח"כ תזכה "וראית בשביה 

היא הנשמה שהיתה שבויה בידי היצר.  –אשת יפ"ת" 

שתתעורר בך תשוקה להחזירה לשרשה.  –"וחשקת בה" 

 –ראשה"  בחיבור גמור. "וגלחה את –"ולקחת לך לאשה" 

 )מרן הס"ק מלעכויטש זי"ע(    אלו המחשבות רעות והמותרות.

 

לא וגו' כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה 

כי הוא וגו'  יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר

 .רהוראשית אנו לו משפט הבכ

נ"ל נשים לשון נושה ותובע, והיינו תשוקות האדם 

היא  –אחת אהובה" הבעים אותו לקיימם. והם "הנושים ותו

היא  –הגשמיות האהובה בעיני המוני עם, "והאחת שנואה" 

הרוחניות שאין המוני עם ששים לקיימם. וב' תשוקות אלו 

תובעים את האדם לקיימם. ועל זה אומר הכתוב "לא יוכל 

לבכר את בן האהובה", היינו כי אסור לו לאדם להקדים 

ברים הגשמיים, "כי הוא ראשית אונו", ולתת הבכורה לד

אונו לשון מחשבה, היינו כי תחילת המחשבה בעת בריאת 

, "לו משפט הבכורה"העולם היתה רק עבור רוחניות, ולכן 

 ובכל מעשיו צריך שתהיה תחילה כוונתו לשם שמים.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 .ים תלויקכי קללת אל

מאיר בשעה שאדם מצטער : א"ר )סנהדרין מו.(דרשו חז"ל ו

שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי. היינו קלני 

מראשי הכונה לתפלין של ראש, וקלני מזרועי הכונה 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(      לתפלין של יד.
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 וגו'. שלח תשלח את האם

מרן את תלמידו  מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"עפעם ראה 

והכיר בו שמחה בפניו ושאלו מה יום  הס"ק מלעכוויטש זי"ע

מיומיים, והשיב כי הלך בדרך והקרה ה' לפיו מצות שילוח 

הקן ומזה שמח לבו, כי מצוה זו מזדמנת רק לעיתים 

רחוקות. ואמר לו אדמו"ר הק' מקרלין בלשון תמיה: וכי זאת 

אצלך דבר חדש, הן אפשר לקיים מצוה זו בכל יום, כי 

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות : )פסחים נ:(אמרו חז"ל 

שלא לשמה כי מתוך שלא לשמה בא לשמה, נמצא כי  לואפי

אם שמזה נולד לשמה. והן  נתעבודת שלא לשמה היא בחי

אף אם בתחילת עבודה שבכל יום עולה על רוחו מחשבת 

שלא לשמה צריך לדחות מחשבה זו, והיא כדוגמת מצות 

אח"כ כשחוזר שלח תשלח את האם, ו נתשילוח הקן בבחי

 ואת הבנים תקח לך. נתלעבודתו לשמה הוא מקיים בחי

 

 .והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך

ו'היה ב'שבתך ח'וץ, ר"ת חב"ו, והוא השם היוצא 

ח'יל ב'לע ו'יקיאנו, שמרמז להניצוצות )איוב כ, טו( מהפסוק 

הקדושים שנפלו לתוך הקליפות ע"י פגם הברית רח"ל. 

אדם שב בתשובה אז בכח השם הזה מוציא אותם מן וכשה

הקליפות ומחזירם לקדושה וזהו חיל בלע ויקיאנו. וזהו 

שמרמז הכתוב כאן "והיה בשבתך חוץ", שהמקלקל בזה הוא 

", מלשון החוץ מגדרי התורה, והעצה לזה הוא "וחפרת

שהוא לשון בושה, והיינו )ישעיה כד, כג( וחפרה הלבנה 

מך מעוונותיך. וע"י זה תזכה ל"ושבת", שתתבייש בעיני עצ

שע"י שתתבייש ממעשיך הרעים תזכה לשוב לשוב בתשובה 

שלמה. ובזה "וכסית את צאתך", כי ע"י התשובה יכפר לך 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( ה' ויכוסו כל עוונותיך וחטאותיך.

 

 .יך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניךקאלה' כי 

הלשון מתהלך. ונ"ל כי רמז בזה באומרו צריך להבין 

מתהלך לשון מפעיל, היינו שה' אלקיך עושה אותך להולך 

להצילך ולתת "בדרך התורה והמצוה, וכל זה הוא כדי 

, הוא היצה"ר האויב הגדול ביותר שיש לו "אוביך לפניך

לאדם. וזה בא הכתוב לרמז שאם יזכה האדם לנצחו, ידע כי 

כל זאת ולולא הקב"ה עוזרו אינו  רק בכח ועזר השי"ת פעל

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  .)קידושין ל:(יכול לו 

 

 .להצילך ולתת איביך לפניך

ר"ת אלול, ורמז בזה כי בחודש אלול יש סיוע גדול 

 איתערותא דלעילא. נתלנצח היצה"ר בחי

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 .והיה מחניך קדוש

: לעולם יראה אדם עצמו יא.()עי' תענית רומז למאמרם ז"ל 

 .כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו, ועי"ז יוכל לנצח את היצה"ר

, שתדע שהקדוש שורה בקרבך "והיה מחניך קדוש"וזהו 

 תמיד ולכן תשתדל תמיד לקיים מצוותיו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא וגו.כי 

היינו שלא  ,וחמיד ורגיג צבא הוא לשון רצון כמ"ש: צבי

"ולא  .יצא מגדר וגבול תוה"ק ברצון זר והנאה גשמית ח"ו

שום דבר, היינו שלא יעבור ח"ו שום דבר  –יעבור עליו" 

בפרט הזה. ובשכר זאת "נקי יהיה  לומדקדוקי סופרים אפי

לביתו שנה אחת", הכונה שיהיה נקי מעונשו של גיהנום 

 ש.אשר משפט רשעים בגיהנום י"ב חד

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

  .יםקואתה עיף ויגע ולא ירא אל
אם אתה עיף ויגע בעת העבודה הוא סימן שאינך  רושפי

ירא אלקים, כי היראים המה שואבים עוד חיות דקדושה וכח 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(       אלקי בשעת התפלה.

 

 

 פרק ג –מסכת אבות 

 .()מ"טכל שמעשיו מרובין מחכמתו וכו' 

משה מקוברין זצ"ל שאם היה בידו היה  ביאמר הרה"ק ר

י שיודעים הרבה חסידות ל ידגונז כל ספרי הצדיקים, כי ע

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

עשה פעם אחת מצוה קטנה וקלה, ואמר שלא מקרלין זי"ע 

 היה עושה אותה רק שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו.

 ות()שמועות טוב

 

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

 .)מ"ח(ומידך נתנו לך 

ואין זה של האדם. רק  –ר"ל האמת היא כי "ממך הכל" 

מרשותך, "נתנו לך", הקב"ה נתן רשות  רושפי –"מידך" 

לבשר ודם שיאמר שהוא נותן צדקה כך וכך כאילו היו 

 עכוויטש זי"ע()מרן הס"ק מל          המעות שלו.
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 ס"גתשכי תצא  עוין פ'רעוא דר
 

צ"ב וכי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה"א בידך ושבית שביו. 
 :יחיד שוןבל סייםו 'אויבך: ,רבים שוןפתח הכתוב בלהא ד

 '. ונתנו,

וי"ל, דהנה עומדים אנו עתה בחודש אלול, זמן בו מתעורר איש 
ולשוב בתשובה שלימה. והנה  ישראל לשוב מדרכיו הרעים

קיים חשש שבראות האדם עד כמה נשתרשו בו הרגליו הלא 
טובים ועד כמה אחוז וכבול הוא בכבלי היצה"ר, עלול ח"ו 
ליפול ליאוש מלשוב בתשובה, שכן תשובה הכוונה שצריך 
לשנות את מהותו ולהפוך עצמו להיות כבריה חדשה. 

ן עלול לפול ברוחו וכשמתבונן האדם בכל הדברים שצריך לתק
, כיון שיודע שעל כל צעד ושעל ובכל תחום צפויה לו ח"ו

בתורה, בתפילה, בעבודת  –מלחמה כבידה עם היצה"ר 
כיצד יוכל להתגבר  המידות ובשבירת התאוות וכו', ולכאו'

ולהילחם בכל החזיתות ולהצליח לשנות באמת את דרכיו 
  .לבריה חדשה בכל עניניו צמועת להפוך א

שהאדם צריך להתייחס לכל  ם הדרך האמיתית היא,אמנ
כי הוא צריך להעמיד לעצמו  ,כדבר אחד הפרטים שעליו לתקן

בפני  צמועת ולבטל א ולידבק בו לשוב אל ה' -ת מטרה אח
הרבה הרבה מלחמות ב כבר לא עטמדות בפניווממילא  .רצון ה'

לשנות דרכיו ולהשתנות להפוך  - ענינים כי אם מלחמה אחת
שמבטל עצמו לגמרי  ',אני לדודי, וזה עניןד ה' בכל מהותו. לעב

ומטרה  אזי הכל הוא מלחמהולבוראו באופן שאין לו רצון עצמי 
  .לידבק בקב"ה ולשוב אליו - אחת אחת

וזה ביאור הכתוב שפתח בלשון רבים ,אויבך', שבראות האדם 
ברוחו ואל  שלקוי בכל כך הרבה ענינים ופרטים אל יפול

 –שבאמת ניצב בפניו אוייב אחד יתייאש ח"ו, אלא יתבונן 
היצה"ר המבקש לטרדו מן העולם ע"י שמסירו מאחרי ד' 
ומהדביקות בו, ומזה נגרמים כל הפרטים העומדים בדרכו על 

הדרך האמיתית לשוב בתשובה היא ע"י שיודע כל צעד ושעל. ו
ו ולבטל עצמו לשוב אל ד' ולדבקה ב –שאחת שאלתו מאת ד' 

  .יוכל להתגבר עליוה"א בידך' ו ונתנולגמרי. או אז ,

היה מרגלא בפומיה בימים אלו  זי"ע רחה"דמוהאדמו"ר  מרן
כי אף  דיבורים קדושים שאמר הרה"ק מוהר"ז מאניפולי זי"ע

את יקיים  רשה לשוב בתשובה בשלימות מ"מ לכל הפחותש
שויתי ה' לנגדי , היא מורה עלש'  אותוכידוע.  ההר"ת של תשוב

שהמטרה היא  לזכות  – כי זה יסוד עבודת התשובה ',תמיד
שיהיה השי"ת לנגדו תמיד, ועי"ז יזכה לגבור על יצרו העומד 

לשוב לידבק ולהפוך טבעו ורצונותיו בדרכו בכל עת ובכל פרט ו
 (מוגה)בלתי                                                     . באור החיים

 

 

 
 קול דודי דופק

 

כך  "?מתכוננים כעת לר"ה  כיצד –תכל'ס  –"תגיד לי 
שואל אותי השבוע אחד מחשובי האברכים בחבורתנו, 

 האמת שקצת נבוכתי ולא ידעתי בדיוק מה לומר לו...
רי בחימ –כך שח לי השבוע הבה"ח ישראל רוטמן 

: חבל שבתחילת ה"זמן" מתחילים אדם גדולישיבתנו בשם 
שתי התחלות בפעם  ותכך מתבזבז –גם מסכת חדשה 

אחת, מוטב היה להתחיל מסכת חדשה דוקא באמצע 
 ה"זמן"...

חודש  –על משקל זה ניתן לומר שתחילת חודש אלול 
, כך ששני זמןהרצון אף הוא נפגש יחד עם תחילת ה

תחדשות אכן בהתעוררות וה –ההתחלות מתמזגות יחד 
גדולה, הבעיה היא רק שהתחדשות ה"זמן" החדש הלא 
מתפוגגת כעבור ימים מספר, כיצד א"כ משמרים וזוכרים 

 ש שימי חודש זה אינם "סתם" ימים?גם בהמשך החוד
מעשית לא כ"כ  –תשובה ממשית  –אז כפי שאמרתי 

מה שאדמו"ר שליט"א  –היתה לי, מה שכן ידעתי לומר 
של חודש אלול אינה רק היותו  משנן תמיד שיחודיותו

בים וכפי משמש כהכנה לימים הקדושים כפי שסוברים ר
אינם חסידים, חודש אלול אלו ששמדובר בעיקר בקהילות 

הזמן בו מתעורר הרצון העליון לקבל  –מיוחד מצד עצמו 
 תענוג מעבודתו של כל יהודי.

לברוא  עלה ברצונו הפשוטכפי שקודם הבריאה כביכול 
די לקבל תענוג מעבודת בני ישראל, כך בכל שנה עולם בכ

בהגיע חודש זה שקודם להתחדשות הבריאה בחודש תשרי 
מתגעגע  –"קול דודי דופק"  –מתעורר שוב אותו רצון 

ועזוב התנתק  –"פתחי לי"  ,ומצפה לכל יהודי באשר הוא
 ינים של חיי נצח.את הבלי חיי שעה ועסוק בענ

בכל הוראות למעשה, אך אמנם גם בזאת עדין אין כאן 
כמבואר  .רצוןבזמן שכזה: א.  אופן שני דברים ודאי טובים

שאף אם  ,בעבודת ישראל )פר' ראה ד"ה עשר תעשר(
"כי ירחק ממך  –נראה לאדם שהתשובה רחוקה ממנו 

נכסף "להיות  –"ונתת בכסף"  –הדרך", עצתו היא 
 מתי יזכה לשוב כראוי". ומשתוקק

לה, בקשה ותחנונים מהשי"ת יתפה –ויחד עם זה כמובן 
על זאת הלא נתייסד לומר  .שנזכה לבחור באמת בחיי נצח

כולו בקשה ותחינה  – "לדוד ה' אורי וישעי"בימים אלו 
 לזכות לקרבת ה' והארת פנים בימים אלו.

ריך עיון גדול וה' יאיר עדין צ –ולמעשה מה עושים 
 עינינו.
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ת חברים נשגר את ברכותינו קדם שמחה ואהבברגשי 

 , האברך החשובנו היקרדדיי
 

 ו"הי אהרן יצחק פוירשטייןהרב 
 

  - "מתיבתא"ת "ר בת"התמנותו למלמד תשבלרגל 

 א"ר שליט"ק מרן אדמו"אשר בהכוונת כ ב"מערב ב
 

הי ה' עמו ויצליח דרכו במלאכת הקודש י :נוברכתוצרופה 

לו מלמדי א "וכביםומצדיקי הרבים ככ"ל "עליה אמרו חז

 אושר שמחה והרחבת הדעת כל הימים., מתוך ר"תשב

 

 וברכת,כעתירת 

 החבורהבני 

 

תחנכים תחת ממיוחדת היא לנו אשר זכינו ובנינו היקרים שמחה 

ונהיה ח "ר שנזכה כולנו לרוב נחת מכל יוצ"היוי .ידיו האמונות

 ר."אכיאנחנו וצאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. 

 ישראל פרוכטר            חנוך לנדאו            צבי ואזנר נפתלי 

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים  

 שהשמחה במעונם
 

 א"שליט יוסף זילברפרב גהרה"
 הי"ו שלמה וינטרוחתנו הרב 

  ת/ הב ההנכד שואינל
 

 תחי' נריה ת. מרת
 הי"ו חנוך העניך דובהרב  בנהו

 מ"לעותו הנכד / הבן הכנסרגל ל
 

 התורה כ חדוות"רו –א "שליט יעקב זילברפרבג "הרה
 תארוסי הבלרגל 

 

 

 

 (אספקלריה פ' ראה) מה שאמר אדמו"ר שליט"א

דבר  השיגרה, על האויב הגדול של האדם שהוא

וז"ל:  גדול דיבר. וראה בשפת אמת )שמות תרל"א(

אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על המדרש ויקם מלך 

חדש עתה יאכלם חדש כו' חלקיהם כו', כי קשה 

להמדרש איך יש למצרים בחינת התחדשות והוא 

רק ע"י שהפרו ברית  לישראל דכ' אין כל חדש כו',

מילה ונחסר להם בחינת יוסף שמשם בא 

ההתחדשות עי"ז יאכלם חדש כו' חלקיהם כו' 

ודפח"ח, כי מי שהוא דבוק בפנימיות ובכל מעשה 

שעושה אינו נדבק בחיצוניות הדבר יש לו תמיד זה 

ההתחדשות ]וזה שכתוב ביוסף והוא נער כו' 

 .)מלשון התעוררות([. ע"ש דברים כדררבנות

 

דברים  בו, כי יש ןהגליועלו והצליחו בכתיבת 

 .נפלאים המכניסים התחדשות והתעוררות

 

 בברכה,

 שלמה פייגנבויםיצחק 

 

 
 

 

 

 נדבתגליון ה

 הי"ו פנחס גרסטל בהר

 לברכה והצלחה בכל הענינים
 

 

 מס' ב"ב   

 זרהח מח.-מו ע"ריץ זיק מקו"ד הרה"יו י ו

 זרהח חל-:לו   תצאכי  יא ש

 :צו נא.  יב א

 צז. :נא  יג ב

 :צז נב.  יד ג

 צח. :נב  טו ד

 :צח נג.  טז ה

 חזרה נ-:מח  יז ו
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