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 וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'.

איתא באור החיים הק', דאלקים הוא יראה, והוי"ה הוא אהבה, 

עיי"ש תו"ד. והנה מקודם צריך להיות לאדם יראה, ואחר כך יוכל 

להשיג מדת אהבה, ואם נדמה לאדם שיש לו אהבה בלי הקדמת 

חפוץ לעשות היראה, הוא שקר גמור, שאיך יכול לאהוב השי"ת ול

את אשר המלך חפץ אם הוא אינו ירא שלא לעבור על רצונו, 

ושלא לעשות מה שהוא דיבר. ולכן כתוב בבעל הטורים ש"וארא" 

בגימטריא יצחק, משום שראשית כל העבודה הוא יראה שהוא מדתו 

"ופחד יצחק". ומה שכתוב אחר  )בראשית לא, מב(של יצחק כמו שכתוב 

זאת היא מדרגת יראה עילאה שאחר  כך עוד פעם "אל יצחק",

 מדריגת אהבה. ולואי שנזכה לכל הפחות למדריגת יראה תתאה.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(   

 

 ושמי ה' לא נודעתי להם.

פירש רש"י לא נכרתי להם במידת אמיתות שלי. כי יש אמת 

ויש אמיתות, והוא כמו אדום ואדמדם, שאדמדם הוא שלימות 

כך אמיתות הוא שלימות ותכלית האמיתי, וזה  האודם עד תכליתו,

אם כי הגיעו האבות למדריגת האמת אך לשלימות ותכלית האמת 

הגיע משה רבינו מחמת שמשה רבינו ע"ה הוא בעלה דמטרוניתא, 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    ואין אשה מגלה מסתוריה אלא לבעלה.

 

רא שבעה המכות מחולקים בשני פרשיות, בפרשת וא עשרתהנה 

מכות ובפרשת בא שלש מכות, והטעם הוא משום דכל העשר מכות 

, ולכן מקודם )זוח"ב כט.(היו בכדי להכניע העשר כתרין דמסאבותא 

צריך להכניע הז' מדות רעות, ואחר כך אפשר בנקל להכניע הג', 

היינו לגרש השבע תאות מלבו ואחר כך להכניע ראשונות חב"ד 

לתת מכה להיסוד דנוק' דקליפה דקליפה, וראשית כל צריך 

'נפות כ'ארבע מלהכניע אותה, ולכן מרומז בראשי תיבות של 

'ארץ אותיות מכה, דתפלה זו היא בקשה על הניצוצות הקדושות ה

שנתפזרו בין הקליפות על ידי חטא הידוע רח"ל, ומוציאין בלעם 

חיל בלע  )כ, טו(מפיהם על ידי השם הק' חב"ו, היוצא מן הפסוק 

אנו, וכן בשארי חגים ומועדים אומרים בתפלת מוסף ויקי

"ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ", שהוא הירכין דנוקבא דקלי' שבלעו 

הניצוצות הקדושות על ידי העון המר, ומתפללים אנו שתפליט אלו 

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

 

 ותעל הצפרדע.

מסירות נפש, כמו מכת הצפרדע היא המכה היחידה שמצאנו בה 

שכתוב: "ובאו בביתך וכו' ובתנוריך ובמשארותיך", היינו שנכנסו 

אפילו בתנורים. והענין הוא שכידוע עשרת המכות מכונות כנגד י' 

ספירות, ומכת צפרדע מכוונת כנגד מידת יסוד, לרמז שבענין זה 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        צריך לנהוג במסירות נפש לגמרי.

 

 דות בין עמי ובין עמך.ושמתי פ

פירוש אפילו אם לא יהיו ראויים ונקראים עמך. "בין עמי ובין 

מצרים היתה  עמך" רצה לומר בין כך ובין כך אגאלם, כי גאולת

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(             .דלעילארק באתערותא 

 

הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים 

 לבו אל דבר ה' וגו'. ואשר לא שם

עבדי פרעה מכונים האנשים אשר עובדים עבודתו ית' רק 

בשביל פרעון, על מנת שהבורא ב"ה המשלם שכר למי שישמור 

מצותיו יפרע להם שכרם בעולם הזה, נמצא שכל עבודתם בתורה 

ובתפלה הם כדי שיקבלו שכרם משלם, וזהו "הניס את עבדיו ואת 

הוא מכניס כל רכושו באותיות התורה מקנהו אל הבתים", היינו ש

, "ואשר )ספר יצירה פ"ד מי"ב(והתפלה, דאותיות נקראים בתים כידוע 

לא" הוא פסיק טעמא, רצה לומר מי שאינו בזו המדריגה הוא שם 

ליבו אל דבר ה', היינו שתורתו ותפלתו אינה לשום תועלת 

 .ולגרמיה כלל, כי אם מחמת שהוא דבר ה'

 "א זי"ע()מרן אדמו"ר מוהר

 

והפשתה והשערה נוכתה כי השערה אביב והפשתה גבעול, והחטה 

 והכוסמת לא נכו כי אפילות הנה.

: חמשה מינים חייבים בחלה החטים )חלה פ"א מ"א(במתני' 

והשעורים והכוסמין ושבולת שועל ושיפון, וה' מינים אלו הם כנגד 

ה'  ד' אותיות של שם הוי"ה הקדוש עם הקוצו של יו"ד, וכנגד

חלקי נשמה נפש רוח נשמה חיה יחידה. דשיפון הוא אותיות נפש. 

ושבולת שועל הוא כנגד רוח, דשועל הוא פקח שבחיות, ואונקלוס 

לרוח ממללא,  )בראשית ב, ז(תרגם על הפסוק "ויהי האדם לנפש חיה" 

ולפיכך זנב השיבולת הוא כמו תמונת ו' שבשם הוי"ה ב"ה. שעורה 

ה, וזה בחינת נשמה כי נשמה בבינה כדכתיב רומז לענין שערי בינ

: "ונשמת שדי תבינם". חטה היא בחינת חיה, כי חטה )איוב לב, ח(

בגימטריה כ"ב הם כ"ב אתוון דאורייתא, ואורייתא מחכמה נפקת, 

: "והחכמה תחיה" וגו'. )קהלת ז, יב(שהוא רומז לבחינת חיה כדכתיב 

 .)יחזקאל מד, כ(ראשיהם כוסמת רומז לבחינת יחידה "כסום יכסמו את 

והנה פשתה גם כן רמוז לאות ו' שבשם הוי"ה, "והפשתה 

גבעול", וזה שאמר הכתוב "והפשתה והשעורה נכתה", היינו ברוח 

ונשמה לשם מגיע פגם, אבל "החטה והכסמת" היינו בחינת חיה 

יחידה "לא נכו", כי לשם לא מגיע שום פגם, "כי אפילת הנה", 

 דהם פלאי פלאות.

 

  



כאשר מסופר על רביה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע אשר פעם ו

אחת בא אליו איש מעונה בצרות ויסורים רח"ל, ומסר להמגיד הק' 

פדיון נפש, והחל המגיד לצחוק בקול, והרה"ק מוהר"א מליזענסק 

זי"ע עמד אז אצל המגיד זי"ע, ומתמיהת הרה"ק מליזנסק זי"ע, 

ע מנהג העולם לצחוק ענה ואמר לו כי באמת צריכים להבין מדו

מאיש משוגע רח"ל, הלא באמת לגודל רחמנותו שעליו היו צריכים 

לבכות, רק באמת בשמחה שמשחקים ממנו, ממשיכים עליו מבחינת 

חכמה ששם שמחה, "והחכמה תחיה" ושם אין פגם נוגע כלל, 

 וממתיקין הדינין על האיש המשוגע, וכן עשיתי.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 

 חדשראש 

 

 ראשי חדשים לעמך נתת.

היינו שקביעת המועדות תלויה בידי בית דין והם הקובעים את 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(     המועדות ואת החדשים.

 

 תולדתם בהיותם מקריבים וכו' זכרון לכולם יהיו וכו'. זמן כפרה לכל

נראה לומר דאף שעתה אין לנו לא כהן ולא מזבח ולא קרבן 

, אבל אבותינו בעת שהקריבו הקרבנות כוונו לכפר בעדנו

בהקרבתם גם לדורות הבאים. לכן זה זמן כפרה וכו' בהיותם 

בעת שהקריבו הם כוונו שיהיה גם כפרה לכל תולדתם  –מקריבים 

כונתם  –וזכרון לכולם יהיו לדורי דורות, ותשועת נפשם מיד שונא 

נזכה בקרוב שכוונו הם יושיע לנו מיד שונאינו גם בימינו, וגם 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    שמזבח חדש בציון תכין בב"א.

 

 זבחי רצון ושעירי חטאת.

הנה אמרו בחז"ל דחטאת קודמת לעולה דמקודם מרצה 

הפרקליט ואחר כך נכנס הדורון, וביאר דכאן הכונה דעיקר 

 )ויקרא א, ב(הקרבנות הוא הרצון הטוב לשוב בתשובה שלימה דהיינו 

 –הקרבת עצמו להשי"ת, וזהו זבחי רצון  –יקריב מכם" "אדם כי 

שיקריב כל רצונו ותענוגיו להשי"ת כהקדמה ושעירי חטאת לכפר 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(       עליו.

 

ראש חדש בא שכל חדש בעולם איך לחזק את עצמו נגד בכל 

 היצר הרע, כמו שאומרים "ותשועת נפשם מיד שונא".

 קרלין זי"ע()מרן אדמו"ר הק' מ

 

 תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם.

היינו מי ששומר על השני תמידים, שהם: "שיויתי  –"תמידים" 

 –הרומז לגדלות הבורא, "וחטאתי נגדי תמיד"  –ה' לנגדי תמיד" 

 –הרומז לשפלות עצמו "כסדרם". על ידי זה "ומוספים כהלכתם" 

 ן אדמוה"ז זי"ע()מרפירוש מוסיף אומץ בהילוך ודרך עבודת הקודש. 

 

 אלקינו ואלקי אבותינו חדש עלינו וכו'.

גם תיבות אלו הם מגופה של תפלה, ורצה לומר שהאלקות 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(   שבתוכנו תחדש עלינו.

 

 חטאת הציבור והיחיד אלו הן חטאת הציבור שעירי ראשי חדשים.

ידו של ואילו חטאת היחיד לא פירש, ואמר כי יחיד קאי על יח

עולם וזה נכלל בשעירי ראשי חדשים כמו שאמרו חז"ל הביאו עלי 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(      כפרה וכו'.

 נ
 פתח להם נועם ורצון

 

"השבתים של שובבי"ם המה תיקון למי שצריך תיקון", אלו 

ולואי ואכן נזכה  ,מילותיו של רביה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע

נדרש מאיתנו בשבתות אלו בכדי  לכך, השאלה היא רק מה

 לממש את הזכיה הגדולה.

לבן ולהבין בכדי לדעת נכון את תפקידנו עלינו לכאורה ל

 תיקון זה מה משמעותו?

נשמתו של כל יהודי מאירה תמיד באורו ית' מצד עצם 

חלק אלוק ממעל, אולם כאשר פוגם האדם ל"ע הרי  –מציאותה 

, עבודתו של איש שאור זה נחשך ונסתר תחת טינוף החטא

 יהודי א"כ להמשיך בנשמתו אור חדש ממנו ית'.

האם בכחו של אדם גשמי להמשיך אור  –ועתה נתבונן 

נו יהלא ודאי אין זאת ביד ?אור אין סוף –אור ה'  –עליון 

חנו, מוכרחים אנו לומר שהשפעת האור ניתנת להיעשות וובכ

את רק ע"י הקב"ה בעצמו, מה שנשאר לנו א"כ זה לעשות 

 הכלים לכך.

השבוע בלחיים בשובו  כך ביאר מרן אדמו"ר שליט"א

כי הרצון של האדם  ,הצעיר זי"ע(אדמו"ר )ליל הילולת . לארה"ק

לידבק בהשי"ת הוא הכלי אשר ע"י ניתן לזכות לדביקות, 

עה"פ "דומה דודי לצבי",  וכמאמר מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע

ומאיר לאדם כפי רצון  רצון, כלומר הקב"ה מתגלה שוןצבי מל

 האדם להתגלות זו.

דמו"ר אביאר מרן  –זאת  היא עבודתם של ימי השובבי"ם 

שליט"א, לעשות בנפשנו כלי ראוי לקבל את אורו ית', להבעיר 

 ,מיתית לידבק בהשי"ת בביטול אמיתיאבנו רצון ותשוקה יבל

זהו בעצם התיקון של ימים אלו. ועוד האריך מרן אדמו"ר 

 אשרי אוזן שמעה אמרי קודש. –ין יאור הענשליט"א בב

ודאי שיש בה כח עצום לתיקון, השבת הלא  –שבת קדשנו 

"ואנפאה נהירין בנהירו  –משפיעה בנפש כל איש יהודי אור 

 -עילאה", אבל את הכלי חייבים אנו לעשות, את הרצון 

 זהו תפקידנו! –להתקרב  –הר טשוקה להיתה

התלונן על החבר שרוצה כך מספרים על ילד שבא למלמד ו

מנין שהוא רוצה? ענה הילד: אם  :, המלמד שואל אותוכותולה

 הוא לא היה רוצה הוא לא היה מרביץ...

במה  –היכן ניתן להוסיף  כאשר בשבת כזו האדם מחפש

, בליל שבת רלה, בשמירת הדיבויאפשר להתחזק, בלימוד, בתפ

באמת  כמה שאפשר, אז כנראה הוא ,וביום שבת, במה שאפשר

 רוצה.



 
 רעוא דרעוין פ' וארא תשע"ד

 

ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים 

אשר שם לפרעה, ויעש ה' כדבר משה וימותו הצפרדעים מן הבתים מן 

 החצרות ומן השדות, ויצברו אותם חמרים חמרים ותבאש הארץ.

 

דאי' מהאר"י הק' שענין גלות מצרים היה מחמת שהיו נשמות ידוע 

מזמן אדם הראשון ומדור המבול ומדור הפלגה שנפלו לקלי' מצרים, והיו 

מהם נשמות בבחי' גבוהות ונמוכות יותר, וחלקי קדושה אשר נפלו לשם. 

ועל ידי שירדו בני ישראל למצרים העלו ותקנו כל נשמות אלו, והיינו דכתיב 

 , שהעלו את כל חלקי הקדושה למקומם.יב, לו(לקמן )את מצרים'  ,וינצלו

 

עשר המכות הוא, מחמת שהקב"ה ברא העולם הזה בעשרה וענין 

בעשר כוחות הנפש, אשר עבודת היהודי היא להשתמש בכל  -מדות 

כוחות נפשו להשי"ת, ובמצרים היו כל המדות בגלות, ועל כן בשביל 

מצרים בעשרה מכות, אשר בכל מכה להוציאם מגלותם הכה הקב"ה את 

הכניעו מדה אחת בצד הקלי' והוציאו מדה זו לחירות לצד הקדושה. וזה 

היה באופן מלמטה למעלה, שבמכת דם יצאה מדת המלכות מהגלות, 

ומכת צפרדע הוא כנגד מדת יסוד, אשר על ידי מכה זו נכנע היסוד דקלי' 

שישנם תאוות ותשוקות ונתרומם יסוד דקדושה. וענין מדת היסוד הוא, 

רוחניות וישנם תאוות ותשוקות גשמיות ל"ע, וביד האדם להחליט כיצד 

 להשתמש במדת היסוד.

 

 )לקמן לז, יא(: שבת וינפש )ביצה טז.(מ"ד בקדושת לוי במאמר רז"ל ונקדים 

כיון ששבת ווי אבדה נפש. והקושיא ידועה, מדוע כאשר באה השבת ווי 

ה שבת אזי נפש כי נאנחה באה שבת באה אבדה נפש, שלכאו' כשמגיע

מנוחה ולפני השבת אזי אבדה נפש. ואי' ממרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע 

וביתר אריכות בקדושת לוי, כי הקב"ה ברא בעולם תענוגים, ישנם תענוגים 

רוחניים להתענג על ה', וישנם תענוגים גשמיים. והנה כל התענוגים 

זוהמא בעולם הזה בחטא עץ הדעת הגשמיים שורשם הוא מהנחש שהטיל 

ומשם נמשכו כל התענוגים הגשמיים. נמצא שהאמת שכל התענוגים 

הגשמיים המה מאוסים מחמת שהם מזוהמת הנחש, אלא שאף על פי 

שבעצם התענוגים הם סחי ומאוס מכל מקום גוף האדם החומרי משתוקק 

"ק עת לתענוגים אלו מחמת חומריותו, וזהו בימות החול. אבל בבוא שב

אשר הקב"ה משפיע קדושה לבנ"י, כל איש ישראל אשר רק מקבל על 

עצמו קדושת השבת, הרי הוא נתעלה בשב"ק, ,לדעת כי אני ה' מקדישכם' 

, ואזי אין למעלה מעונג, ועונג זה הוא הנשפע על היהודי בשב"ק. לא, יג(לקמן )

ות וכאשר מתבונן האדם בעצמו כאשר הוא נמשך אחר תענוגי הגשם בימ

החול, הרי הוא מתמלא בושה וכלימה ולבו נשבר בקרבו, באשר כל 

 -התענוגים שורשם במדת היסוד, ותחת שישתוקק לעונג לרזא דשבת 

לאור השבת, הרי הוא נמשך בימות החול לתענוגים שפלים מאוסים 

ובזויים אשר נמשכו מזוהמת הנחש, ובהתבוננו בעצמו כי עוד מעט תחלוף 

וזר למצב אשר גופו משתוקק לתענוגים גשמיים, קדושת השבת והוא ח

הרי הוא מתאנח וכואב על זה. וזהו כיון ששבת ווי אבדה נפש. ובזה מבאר 

: אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד )שבת קיח:(מאמר רז"ל 

נגאלים, שלעולם די בשבת אחת, אלא שבשבת ראשונה בא האדם לדרגה 

ה בראותו שפלותם כי הם סחי ומאוס, שמואס ומתעב תענוגי העולם הז

ואזי מתוך זיכוך זה יקבל קדושת השבת בשבת השניה, וקדושה זו הבאה 

 על ידי הזיכוך היא בחי' הגאולה.

 

שמהו באמת התכלית, כאשר בכל שבת לאחר שמסתלקת אלא 

קדושתה חוזר האדם שוב למצב אשר גופו מתאוה ומשתוקק לתענוגי 

ר השבת מסתלק מהאדם מכל מקום על ידי העולם השפל. אלא, שאף שאו

שבשב"ק מקבל האדם את התיעוב והמיאוס מכל התענוגים הגשמיים, אזי 

בשובו לימי החול בבואו שוב לתענוגים אלו, אף שכעת לא זורח בלבו אור 

השבת ואף לא קיים בקרבו אותו מיאוס כאשר היה בשב"ק, מכל מקום הרי 

התענוגים מאוסים, ובכח זכירה זו  הוא זוכר את אשר הבין בשב"ק כי כל

)יומא הרי הוא מתחזק להתרחק ולהתגבר עליהם. ואדרבה, כי איתא ברז"ל 

: היכי דמי בעל תשובה וכו' באותו פרק באותו מקום, כי עיקר התשובה פו:(

בעת אשר מאיר בקרבו אור השבת, שאז ודאי שהוא מואס  -אינה בשב"ק 

תלק ממנו אור זה ומרגיש בקרבו בתענוגי הגוף, כי אם דוקא בעת שמס

תשוקה לעניינים גשמיים ומתגבר עליהם. וזהו עיקר העבדות, שמתגבר 

האדם לשוב להשי"ת בכל מצב שהוא, וכמאמר הלעכוויטשער על הפסוק 

: ,הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות', דוקא )תהלים קלד, א(

, כאשר לא מאיר הדעת, אלו אשר גם בלילות, בחשכות של הגלות

. וזהו מכח )לקמן כ, יח(מתגברים, ,ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים' 

 אשר נמאסו ענינים אלו עליו על ידי עונג השבת.

 

הענין, שבמצרים היתה מדת היסוד בגלות ותשוקותיהם של וזה ביאור 

 בני ישראל נמשכו אחר החומר, ועל ידי מכת צפרדע הכניעו היסוד דקלי'.

וידוע כי המכות מתחלקים לז' וג', מקודם הכניעו ז' מדות, ואחר כך בג' 

מכות אחרונות הוציאו מהגלות כתר חכמה ובינה. ועל כן בעת הז' מכות 

הראשונות עדיין הדעת היתה בגלות, אלא שעל ידי מכת צפרדע הכו את 

 היסוד דקלי', היינו שהשיגו וראו מאיסות ושפלות תענוגי העולם הזה אשר

משורש זוהמת הנחש. וזהו הענין שכל מכה שמשה במשך ז' ימים, מחמת 

שכל מדה כלולה מז' מדות, ובכדי להכניע המדה לגמרי בכל חלקיה הוצרך 

להיות ז' ימים. וזהו ,ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם 

לפרעה', שהצפרדעים המה הכניעו כחו של פרעה, ,וימותו הצפרדעים מן 

החצרות ומן השדות', היינו שהכניעו כל חלקי מדת היסוד דקלי'  הבתים מן

אף קודם הארת הדעת, מכל מקום ראו פחיתות ומאיסות זוהמת תאוות 

העולם הזה. ואחר שהכו לגמרי היסוד דקלי', ,ויצברו אתם חמרים חמרים 

ותבאש הארץ', שעל ידי זה נקבע אצלם שכל עניני עולם הזה ,ותבאש 

 באושים.הארץ', מאוסים ו

 

השי"ת שנזכה לידבק בהשי"ת בתורתו בעבודתו ובמצוותיו ונזכה יעזור 

 )בלתי מוגה כלל(                  לביאת גואל צדק במהרה בימינו.



 נ
בעמדנו סמוך ונראה ליומא דהילולא קדישא דמרן הס"ק 

מלעכוויטש זי"ע, אמרתי לעלות מעט מרגשי הלב מהימים הנעלים 

 תשע"ו. –עלינו בימים אלו לפני שנה וההרגשות שעברו 

קודם כל הידיעה הראשונה שקיבלנו ביום בהיר )חורפי...( 

"מען פארט צום לעכוויטשער" דבר שהיה מנת חלקם של חסידים 

והנה שוב זוכים אנו ל"נסיעה"  –ואנשי מעלה לפני מאתיים שנה 

למקום קדוש זה אשר שם מנו"כ ולידבק בדרכיו הק', זה נתן לנו 

 גועים עזים לנסיעה הקדושה.גע

לא באתי להאריך בתיאור ההרגשות במקומות הקדושים 

)ואדרבה אשמח אם כ"א יעלה מעט מהרגשותיו והגיון ליבו( אך 

ברצוני לחזור על מה שכ"ק אדמו"ר שליט"א הכין אותנו קודם 

הנסיעה ובשעת מעשה שעיקר המטרה בנסיעה היא לידבק 

דושה בכל דיבור של תפלה בדרכיו הק' אשר הכניס חיות דק

ותורה של יהודי, שכל מצוה תיעשה מתוך חיות פנימית ולא מן 

 השפה ולחוץ, עכתו"ד.

ובודאי דברים אלו חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, ובפרט 

בהתקרב יומא דהילולא קדישא ורוצים להתקרב אל רבינו, 

ודאי צריכים להזכר ולהתעורר שוב בדברים אלו, וזכותו הגדולה 

 תגן עלינו, יזכור אהבתם ויחיה זרעם שלא תאבד שארית יעק"ב.

 הנוסעיםאחד 

 

 
 

 

 
 שו"ע ומשנה ברורה הל' קריאת התורה

 

 )טז:( סי' קל"ה

ברור שכוונת תקנה קדומה זו, שיסודה הביא המ"ב בהקדמתו לסי' זה א. 

רמב"ם, היא ידיעת התורה וקבלת אור קדושת התורה, כדברי מדברי ה

הרמח"ל בסה"ק דרך ה'. כה חביבה היתה מצוה זו על המון העם בזמן 

הגמ' עד שהיו בני הכפרים נוסעים לערים בימות שני וחמישי לשמוע 

 קרה"ת, כדאי' במס' מגילה.

בשע"ב של סה"ק שערי תשובה מונה רבינו יונה ששה דרכים 

בתשובה, וז"ל בדרך הרביעי: בעת אשר יהגה האדם בתורת ה' להתעורר 

ויקרא בדברי הנביאים והכתובים וכו', יחרד לדברים ויכין לבו להיטיב 

דרכיו ומעלליו וכו'. וכן כתוב בענין יאשיהו: 'ויהי כשמוע המלך את דברי 

סה"ת ויקרע את בגדיו', ובענין עזרא: 'כי בוכים כל העם בשמעם את 

עכ"ל ר"י. נמצינו למדים שאת קרה"ת )וכמו"כ כל לימוד של  דה"ת וכו',

 תורה( יש לשמוע בשימת הלב בכוונה להתחזק ולשוב אל ה'.

ניתן לומר שאם מקיימים את הלכת "שנים מקרא ואחד תרגום" באופן 

היאות, דהיינו להבין את תוכן ולקחי הפרשה, במשך השבוע )ומה טוב 

ונשגבה לקיים את דברי השע"ת הנ"ל  עליה אחת ליום(, הרי"ז הכנה רבה

 בולטימור( –)דניאל אברהם סקלר          בשעת הקריאה בש"ק.
 

 
 

 
 

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים 

 שהשמחה במעונם
 

 שליט"אברפרב יעקב זילהרה"ג 
 הי"ואלחנן גולדהבר הרה"ג 

 להולדת הנכדים
 הי"ושלמה גולדהבר הרב 
 הי"ואלעזר זילברפרב הרב 

 להולדת ילדיהם
 

 הגליון נדבת

 הי"ו ברוך אריה פרוכטר הרה"ח
 

 ז"ל וייסברודברוך לייב בהרה"ח אליעזר  לע"נ זקנו הרה"ח
 נלב"ע ר"ח שבט תשל"ה

 

 וועגדוד ז"ל  "חבהרהיונתן ולע"נ חותנו הר"ר 
 נלב"ע י"ט שבט תשמ"ה

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

 
 

 ברכות והודאות
  קדם ידידינו היקר והנעלה מתוך רגשי הכרת הטוב נשגר את תודתנו

 ירושלים -הי"ו  מאיר יהודה יחיאלהרה"ח 
 

ו על שנהג בנו טובת עין והעמיד לרשותנו את דירת

 .שבת התאחדות דחבורתנו -בשבת העעל"ט 
 

 יצו ה' עמו ועם ב"ב את הברכה

 .ויראה רוב ברכה והצלחה בכל מעשיו
 

 ,החותמים בברכה

 בחורי ישי"ג

 

 חזרה פח-פו: "ליא"צ הגה"צ רבי מאיר דער סופר זצוק כט ו

 א ש
 וארא, ר"ח שבט

 קידוש בת הרב אלעזר זילברפרב
 חזרה עח -עו:

 כא. צא: "ק רבי זושא מאניפולי זי"עיו"ד הרה ב א

 כא: צב. יו"ד הרה"ק רבי אהרן )בן הס"ק( מלכויטש זי"ע ג ב

 ד ג
 יו"ד רביה"ק מוהר"א הכהן מקאליסק זי"ע

 יו"ד הרה"ק מוהרמ"ל מסאסוב זי"ע
 ב.כ :בצ

 ב:כ .גצ  ה ד

 ג.כ ג:צ  ו ה

 חזרה צא.-פט  ז ו
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