
פרשת בראשית תשע"ו – גליון קעה

לעבדה ולשמרה (א)
ליקוט בעניין מעלת ה'יגיעה' בעבודת השם

העיקר
בליל שב"ק פרשת בראשית באמצע השולחן אמר: 'לעבדה 

היא  העיקר   -] הארעוואניע  די  איז  עיקר  דער  ולשמרה' 

ואמר:  תורה  בשמחת  ההקפות  את  שיבח  אחר־כך  היגיעה]. 

טאקע  מ'האט  מאד,  טובים  היו  המדרש  בבית  פה  ההקפות 

געהארוועט [- באמת יגעו].
(כתבי קודש)

נשמה גבוהה
מרן אדמו"ר הקדוש ר' שלמה מקארלין זיע"א אמר: כשלא 

העמל  על־פי  יתן  גבוהה,  נשמה  המזל  על־פי  יתברך  ה'  יתן 

ויגיעה בעבודה.
(דברי אהרן)

התעלות
נמצאים אתנו באמריקה אברכים שמתעלים מיום ליום, נאר 

דורך הארעוואניע [- רק על־ידי יגיעה].
(כתבי קודש)

יגיעה רבה
בבית מדרשו של הסבא קדישא מסטאלין זיע"א נמצאו על 

כותל המזרחי טיפות דם אחר התפילה, ביגיעה רבה כל־כך 

התפללו.
(כתבי הרה"ח ר' ישראל בנימין גלייבערמאן ז"ל) 

רק ביגיעה
שמעתי מפיו הקדוש של מרן אדמו"ר הזקן זי"ע שאמר בשם 

קארלינער]  שלמה  [ר'  הקדוש  רבי  לפני  זי"ע:  הקדוש  אביו 

האט  ושעשועים  התענוגים  וכל  העולמות  כל  פתוחים  היו 

עהר אלץ אוועק גילייגט [- הוא הניח את הכל] ואמר רבונו־

של־עולם איך וויל דיך ניט דינען נאר מיט הארוואניע [- איני 

רוצה לעבדך כי אם ביגיעה].
(שם)

בטורח
האבן  ולקח  לאש,  זי"ע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  נזקק  אחת  פעם 

בבית  גפרורים  שיש  לו  ואמרו  אש.  להוציא  כדי  עליו  והכה 

גרינג  פיינט  האב  איך  להם:  והשיב  הזה,  הטורח  כל  ולמה 

פייער [- שנוא עלי אש שבא בקלות].
(כתבי הרה"צ ר' מנשה הכהן רוזנפלד ז"ל בשם הרה"ח ר' מרדכי 
אליעזר ז"ל)

מחפש יגיעה
מרן אדמו"ר הסבא קדישא מסטאלין זיע"א אמר: איני בורח 

מעבדות ויגיעה, אדרבה אני מחפש יגיעה וכבידות.
(קובץ שס"ה סעיפים)

עבודה קשה
ר'  הקדוש  רבינו  אל  נכנס  דובראוויצער  הירש  רבי  החסיד 

קלה  יותר  מעט  עבדות  לו  שיתן  וביקש  קארלינער,  שלמה 

(שיעזרו שעבודת השם יהיה אצלו יותר בניקל), והשיבו: ר' 

הירש, אתם תאמרו כך? אנחנו מחפשים כל יום עבדות קשה 

יותר, ואתם מחפשים להקל על עצמכם.
(שמע שלמה)

והאר עיננו בתורתך
שישו ושמחו בשמחת תורה, היה בוער ורוגש 

כל העם בחצר הקודש לכבוד גמרה של תורה. 

מפזז ומכרכר בכל עוז לכבוד התורה הקדושה 

ואנשי  החסידים  כל  עם  יחד  הוא.  ברוך  ונותנה 

וטפחיים.  טפח  ומתעלים  מרקדין  היינו  מעשה 

התלהטו  והנשמות  לגבהים,  ניתרו  הלבבות 

שבעתיים ברשפי אש שלהבת י-ה. 

ההחלטה  וגומלת  מתבשלת  שעות  באותן 

בלב פנימה, אחת ולתמיד, לבוא בברית איתנים 

לשמור  וללמד  ללמוד  הקדושה,  התורה  עם 

ולעשות ולקיים מצוותיה באהבה. 

אכן היה כ"ק אדמו"ר זיע"א עומד ומזרז מידי 

שנה בשנה לעת הפרידה: 

יריד  כדוגמת  הוא  האיתנים  מועדי  "ירח 

ארץ  אפסי  מכל  מתקבצים  בו  אשר  השנה 

לרכישת סחורה רבה על כל ימות השנה. כך הם 

יוכל  למען  החורף,  ימי  בתחילת  סוכות  חג  ימי 

עשיותיהם  המועדים,  מימי  להמשיך  האדם 

על  קדושה  ורשימת  חיות  השפעת  ומצוותיהם, 

כל ימות החורף, להוסיף בהם חיל ואומץ בתורה 

ועבודת ה' יתברך ובקיום מצוותיו יתברך בחיות 

ודביקות.

לביתו,  הגדול  היריד  מן  האדם  שב  כאשר 

משך  רכש  אשר  הגדולות  החבילות  ובאמתחתו 

כל ימי המועדים הקדושים, עליו לפרק ולהתיר 

ולמיין  רכש  אשר  בסחורות  להתבונן  החבילות, 

למען  והקיום,  המעשה  לשפת  לתרגמו  דבר,  כל 

אהרן  (אורחות  כערכם"  בהם  להשתמש  יוכל  אשר 

עמ' שמ"ח).

והנה במשנתו של אדמו"ר זי"ע (שם) סדורים 

הנפלאים.  החג  קנייני  כל  היטב  באר  וערוכים 

עינכם  כאשר  הטוב  לחיככם  הדברים  יערבו 

תרומת  רק  אפוא  כאן  נרים  מישרים.  תחזינה 

אודות  שס"ב)  (שם,  הקדושים  מדבריו  מעשר 

המשכת החיזוק הנחוץ בענין 'שמירת העיניים' 

על הדרך---

 "כאשר אנו מבקשים לקנות ולסגל לנפשנו 

עלינו  הבאה  השנה  כל  על  התורה  קנין  את 

יניקת  בקניין  עיקרי  תנאי  לדעת  עלינו  לטובה, 

שפע התורה, והוא ענין קדושת העיניים. כי אין 

יחפוץ  אם  אלא  חכמות,  כשאר  התורה  חכמת 

בראש  צריך  התורה  לאור  לזכות  הישראלי  איש 

ובראשונה לשמור עצמו בקדושה וטהרה, ותלויה 

היא באופן זהירותו בקדושת עיניו.

 – יינקו"  ימים  שפע  'כי  הפסוק  מרמז  וזה 

התורה,  שפע  ליניקת  לזכות  האדם  יוכל  האיך 

רק על ידי 'שפוני טמוני חול', שפוני לשון כיסוי, 

היינו כאשר יכסה האדם עיניו ויטמנם בקרקע 

עיר,  ברחובות  סביבותיו  כל  על  הביט  לבלתי 

תורה.  של  וכתרה  לאורה  לזכות  יוכל  אז  או 

כאשר  אזי  בטהרה,  שמורות  העיניים  כאשר  כי 

יהיה  הקדושה  בגמרא  ולהסתכל  להביט  תבאנה 

סיום  גם  וזהו  ולקנות.  ולהשיג  להבין  ביכלתן 

התורה הקדושה בתיבות אשר עשה משה 'לעיני 

כל ישראל'.

כאשר  בישראל,  זאת  מלפנים  אחיי!  אהובי 

היה נצרך האדם לנסוע בנסיעת דרכים, או לילך 

היה  אזי  לעיניים,  סכנה  בחזקת  שהוא  למקום 

תחינה  ומפיל  הדרך  תפילת  כעין  לומר  מקדים 

ולבל  פעמיו  ימוטו  לבל  הקב"ה  לפני  ובקשה 

אך  ותקלה.  מכשול  דבר  שום  עיניו  לנגד  יבוא 

מה נעשה בדורנו, שנפרץ הדור מאד, וכאשר אך 

מוטל  כבר  לביתו  מחוץ  אמות  ד'  האדם  יוצא 

עליו להתפלל על הדבר, שישאר שמור בטהרתו 

ליתן  עליו  לביתו  בחזירתו  וגם  ח"ו.  יכשל  ולא 

שבח והודיה להקב"ה על אשר נתן נפשו בחיים.

האדם  וברצות  הקודש,  מן  כעת  בצאתנו 

הקדושים  הימים  קדושת  עצמו  על  להמשיך 

שעברו עלינו לטובה, ירח ימי אלול, ראש השנה, 

עשרת ימי תשובה, ערב יום כיפור, יום הקדוש, 

תורה.  ושמחת  רבא  הושענא  הסוכות,  חג  ימי 

זה  ענין  על  קבלה  עצמו  על  לקבל  עליו  שומה 

העבודות  לכל  ראש  שהוא  העיניים  שמירת  של 

של סור מרע, ובזה להמשיך חיזוק ואומץ על כל 

העניינים של קדושה בעשה טוב".

א גיזונטער ווינטער, שבת שלום ומבורך

איגוד האברכים



פרשת האמונה
והכניסם  זקנים,  ושנים  שבעים  כינס  המלך  תלמי 

בשבעים ושנים בתים - כל אחד בבית בפני עצמו, 

ונכנס אצל כל אחד ואחד מהם ואמר להם: 'כתבו 

לי תורת משה רבכם'. נתן הקדוש ברוך הוא עצה 

אחת,  לדעה  כולם  והסכימו  ואחד  אחד  כל  בלב 

יטעה  שלא  כדי  בראשית',  ברא  'אלקים  לו  וכתבו 

לומר שתי רשויות הן וראשון ברא את השני (מגילה 

דף ט עמוד א).

מקום  כאן  יש  אם  זי"ע:  מוהרמ"מ  אדמו"ר  שאל 

 - כך  התורה  כתבה  לא  מלכתחילה  למה  לטעות, 

הם  ישראל  עם  ותירץ:  לטעות?  יבואו  שלא  כדי 

לישראל,  ניתנה  והתורה  מאמינים,  בני  מאמינים 

לכן נכתבה התורה כפי שראויה להיכתב - אפילו 

אמונה  הוא  התורה  יסוד  כי  לטעות,  שעלולים 

פשוטה, רק כשהוכרחו הזקנים לתרגם את התורה 

עבור הגויים - שאינם מאמינים - אז נאלצו לשנות 

את לשון הכתוב שחלילה לא יבואו לטעות.

נעשה ואחר כך נשמע
כך הם גם דברי אדמו"ר הזקן בספרו הקדוש כמה 

האמונה,  הוא  הדברים  כל  ששורש  פעמים,  וכמה 

כך  אחר  ורק  באמונה,  חזק  להיות  צריך  מקודם 

על  התורה  בהבנת  לעסוק   - וללמוד  לשמוע  יכול 

עם  מקושר  עדיין  יהיה  אז  שגם  ובלבד  שכלו,  פי 

האמונה הפשוטה.

נמשלה  שהאמונה  זי"ע  הזקן  אדמו"ר  ואמר 

אם   - בנין  בונה  אדם  שכאשר  בנין,  ליסודות 

היסודות הם חזקים יכול לבנות עליהם. וככל שיהיו 

היסודות יותר חזקים - כך יוכל להוסיף על יסודות 

האמונה  השם.  בעבודת  כך  קומות.  ועוד  עוד  אלו 

היא היסוד, וככל שהאמונה יותר חזקה כך אפשר 

להוסיף עליה תורה ותפילה ומצוות, ויתקיימו בידו.

וזהו הענין שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. 'נשמע' 

הוא מלשון הבנה, מקודם צריכה להיות עשיה בלי 

הבנה, ורק אחר כך טוב לשמוע ולהבין, כי ההבנה 

שומרת על האמונה. 

מה טעם פתח בבראשית
על פי הדברים האמורים ניתן לפרש גם את דברי 

להתחיל  צריך  היה  "לא  הפרשה,  בתחילת  רש"י 

מצוה  שהיא  לכם  הזה  מהחודש  אלא  התורה  את 

ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, 

של  הארץ  כל  וכו',  לעמו  הגיד  מעשיו  כח  משום 

לאשר  ונתנה  בראה  הוא  היא,  הוא  ברוך  הקדוש 

ישר בעיניו וכו'".

המצוות,  את  ללמוד  שמתחילים  לפני  כלומר, 

הקדוש  של  הארץ  שכל  האמונה,  את  לחזק  צריך 

כל  את  התורה  הקדימה  גם  ולכן  היא,  הוא  ברוך 

מעשי האבות, כי מכוחם ובזכותם מושרשת בלבנו 

האמונה.

לימוד תורה באמונה
בצורה זו צריך כל אחד ללמוד את התורה הקדושה. 

גם אם בתחילה אין הוא מצליח להבין היטב את 

זוכה  שהוא  להאמין  צריך  הוא  לומד,  שהוא  מה 

רב  בחשק  ילמד  וממילא  השם,  תורת  את  ללמוד 

ויהיה מלא שמחה על זכות זו שנפלה בחלקו - גם 

אם לעולם (ח"ו) לא יצליח להבין את לימודו.

וכאשר יפתח השם את לבו להבין ולהשכיל בתורה, 

עיקר הלימוד הוא מה שלמד בתחילה מתוך אמונה 

פשוטה. וכמו שכתב השפת אמת (בפרשת משפטים), 

שרצון השם יתברך הוא שגם אלו ממצוות התורה 

שיש בהם שכל והגיון אנושי - לא יקיימו אותם בני 

רק בגלל שזהו  ישראל מצד ההגיון שבדבר, אלא 

רצון השם יתברך.

את  רש"י  התחיל  זה  שמטעם  לומר,  יש  אולי 

אומר  הזה  המקרא  'אין  במילים  לתורה  פירושו 

בכל  רש"י  של  שדרכו  למרות  דרשיני',  אלא 

כפשוטו  הפסוקים  את  לפרש  הוא  לתורה  פירושו 

ללמוד  מתחיל  שאתה  שלפני  לרמז,  מקרא.  של 

שהתורה  לדעת  עליך  הפשט,  בדרך  התורה  את 

לא  ולעולם  מקרא,  של  מפשוטו  יותר  הרבה  היא 

תוכל להגיע עד תכליתה, אלא שאין אתה בן חורין 

הכנעה  מתוך  לימודך  יהיה  וכך  ממנה,  להיבטל 

וביטול לפני השם יתברך, ומתוך אמונה פשוטה.

קשר תפילין (א)
בני  בקרב  השמחה  רבתה  האחרון,  אלול  בחודש 
אצל  תפילין  להניח  החלו  חמד  נערי  ג'  כאשר  החבורה, 
התורה  לעול  כניסתם  לקראת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
חבורתא  בני  הנהו  ביניהם  נדברו  לביני  ביני  והמצוות. 
קדישתא מענייני קדושת מצות תפילין ממעיינם הנובע 

של רבותינו הקדושים נ"ע.

להרה"ק  אחד  בא  שפעם  כמדומני  אלטער:  ר' 

שאלו  לבנו,  תפילן  להניח  זי"ע  מגור  ישראל  הבית 

האדמו"ר לאב, ומתי תתחיל אתה להניח תפילין?..., 

כלומר, יהודי יכול להניח תפילין כל ימי חייו ועדיין 

חסרה לו עיקר המצוה, הפנימיות של המצוה. 

אהרן  בבית  הזקן  אדמו"ר  דברי  את  ונראה  הבה 

(פר' בא): על הפסוק והיה לך לאות על ידך ולזכרון 

בין עיניך וגו'. "אות הוא לשון התקשרות, וזהו והיה 

אמיץ  בקשר  היד  לקשר  היינו  ידך,  על  "לאות"  לך 

וחזק שלא יעשה שום דבר בלא רצון ה', רק לעשות 

רצונו יתברך, וזה ידוע שהיד הוא נגד הלב ובלב כל 

היד  על  תפילין  בהנחת  לכוון  צריך  לכן  התאוות, 

לקשר הכל להבורא ברוך־הוא, ולזכרון בין עיניך, כי 

הזכרון הוא במוח היינו במחשבה וצריך לזכור במוח 

לקשר בחינת היד והלב להבורא ברוך־הוא, עוד בין 

רצונו  שבלתי  מקום  בשום  להסתכל  שלא  עיניך, 

יתברך רק להסתכל במצות ה' ויראיו". 

רבינו  על  נורא  דבר  מסופר  (הידען):  אייזיק  ר' 

בהיכלא  היה  שכאשר  זי"ע,  מוהרמ"מ  הקדוש 

תש"ה   - ת"ש  הזעם  בימי  הרשב"י  של  קדישא 

להעביר את רוע הגזירה, היה עימו הרה"ח ר' יוסף 

טורנער ז"ל, בתוך הדברים אמר לו רבינו: 'בזכות מה 

אני מפציר בתפילה כל כך, על מה אני נסמך כשאני 

ישראל?  של  לישועתן  רבות  כה  תפילות  שופך 

מצוות,  לעול  הגיעי  'ערב  צעיר  נער  שבהיותי  אלא 

התפללתי לפני בוראי כי אם עתיד אני להיות נכשל 

אותי  שיעקור  מלפניו  אני  מבקש  עון,  בדבר  ח"ו 

ופעלתי  החטא,  זה  אלי  שיגיע  טרם  העולם  מזה 

בתפילתי זאת ונתקבלה התפילה במרומים, ובזכות 

זו מתפלל אני היום למפלתו של הרשע, שלא יזכה 

להפיק זממו.

אהרן  רבי  הקדוש  אדמו"ר  (העובד):  בערל  ר' 

הכנסו  לפני  עצמו  על  קיבל  זי"ע  מקארלין  הגדול 

לעול תורה ומצוות לבלתי יירא משום בריה שבעולם 

רק מבורא כל העולמים, ומסופר שפעם פגע בדוב 

ולא היה ניכר על פניו הק' שום סימן של פחד.

כאלו  מצדיקם  כאן  מדברים  (הבעה"ב):  גדליה 

גדולות,  כה  השגות  להם  היו  ינקותם  בשחר  שכבר 

הבר  שביום  מספר  היה  מוהרמ"מ  אדמו"ר  באמת 

זי"ע  דוד'ל  רבי  הרה"ק  זקינו  לקחו  שלו  מצוה 

האנשים  אנו  היכן  אבל  עצומות..  בעיניים  למקוה 

הפשוטים בכל התמונה הזו?... 

ביותר  המרמזים  הם  התפילין  דווקא  אלטער:  ר' 

על הרצון והנחת רוח שיש לקב"ה מעבודתו של כל 

יהודי ויהודי לפי מדריגתו וערכו. הדברים מבוארים 

"דאיתא  קלה:  דף  השנה  לראש  אהרן  בבית  היטב 

ישראל  אתה,  עוזמו  כי תפארת  פסוק,  על  במדרש, 

אומרים כי תפארת עוזמו כו', והקב"ה אומר ישראל 

על  עטרה  הם  התפילין  כי  וכו',  אתפאר  בך  אשר 

שהקב"ה  בגמרא  ואיתא  הראש,  על  ועולים  הראש 

ומי  גדול  גוי  מי  כי  בהו  כתיב  ומה  תפילין,  מניח 

בחד  באדרעיה  כתיבי  וכולהו  כו',  אשריך  גדול  גוי 

ה'  אחדות  על  מורים  שלנו  תפילין  נמצא,  ביתא, 

שהוא  על  מורים  יתברך  ה'  של  ותפילין  יתברך, 

מתפאר בישראל, והתפארות הוא הכולל כל הגוונין, 

חד,  גוון  תתרומם  ישרים  בפי  גוונין.  ד'  בחינת  ויש 

חסידים  ובלשון  ב',  גוון  תתברך  צדיקים  ובשפתי 

ד',  גוון  תתהלל  קדושים  ובקרב  ג',  גוון  תתקדש 

ובמקהלות רבבות, הוא בחינה ה' הכולל כל הגוונין, 

מתפאר?  הוא  במה  כי  הכל,  כולל  הוא  והתפארת 

בכל  הוא  להקב"ה  משבחין  וכשישראל  בגוונין, 

מתפאר  כשהקב"ה  וכן  הראש,  עד  והבחינות  גוונין 

הוא גם־כן בכל אלו הגוונין עד בחינת הראש, והוא 

אכן  ישנה  כבר?  מבינים  אתם  וכו'.  התפילין"  ענין 

את עבודת הצדיקים הקדושים, אבל התפארת של 

מרמזים  זה  על  ויהודי,  יהודי  מכל  עולה  הקב"ה 

התפילין דמרי עלמא. 

של  הנפלאה  ההשפעה  כל  (הלמדן):  שמעלקא 

התפילין, הכל תלוי בשמחה של מצוה הנלווית עמה, 

אדמו"ר הזקן כותב בפרשת חוקת: 

על־ידי  יתברך  ה'  את  עבדו  העולם  אבות  "כי 

הבאר  גם־כן  להם  היה  המדבר  ודור  הבארות, 

בהתגלות, ועכשיו יש גם־כן אותו הבאר, היינו תפלה 

מים  באר  נקרא  ומצוה  מצוה  וכל  ותפילין,   וטלית 

המצוה  כשעושה  הבורא  חיות  בזה  שמכניס  חיים, 

עד  אותה  מעלה  הוא  אזי  ובהתקשרות  בשמחה 

בחינה ומדה הנקרא חיים".

פרשת בראשית| 



ואתם פרו ורבו
גילו  היה.  בעמיו  ובעל  נגיד  החסיד,  לייבלע  ר' 

המופלג כבר עמד מעל שמונים שנה והדבר ניכר בו 

לא  עדיין  החשוב  ומעמדו  הרב  עשרו  למרות  היטב. 

ראה ר' לייבלע מאורות בימי חייו הארוכים. בן יחיד 

היה לו לר' לייבלע אשר היה חביב עליו כבבת עינו. 

הוא ראה בבנו יחידו את כל עתידו ואת המשך קיום 

עוד  אלוקים  אותו  לקח  לב  למגינת  אולם  דורותיו, 

בטרם הספיק להינשא ולהקים בית בישראל.

שנים של תפילה ותקוה להבנות מחדש התנפצו 

נפטרה  הצדקנית  זוגתו  גם  לנצח.  ונגוזו  לרסיסים 

על פניו והותירה אותו בודד בעולמו, ערירי וגלמוד, 

מזכירין  המרתתין  ידיו  אשר  מופלג  זקן  אף  וכעת 

לכל כי גם הוא עומד ללכת בדרך כל הארץ בעתיד 

הקרוב. 

בבית  הוא  יושב  הימים.  לייבלע  ר'  על  עברו  כה 

לומד  יום,  מיד  התהילים  ספר  את  מסיים  המדרש 

את חוק שיעוריו ומייחל לקורטוב של שמחה בחייו 

העיירה  הקודרת,  השגרה  הופרה  והנה  האומללים. 

כולה לבשה חג לקראת ביקורו של אורח נכבד ורם 

הבית  בעל  הזקן,  אדמו"ר  רבינו,  הוא  הלא  מעלה, 

אהרן מקארלין זי"ע.

לנפשו  ונוחם  מזור  למצוא  ביקש  לייבלע  ר'  גם 

אף  נכנס  שבעיירה  החסידים  כל  עם  יחד  העגומה. 

הוא בתורו אל הקודש פנימה, אפשר גם הוא יזכה 

השמח'.  'הצדיק  של  מאוצרו  שמחה  של  לקורטוב 

פורקן  הישיש  החסיד  מצא  הרבי  של  במחיצתו 

לנפשו. הוא שפך את כל צערו ויגונו על שולחנו של 

הרבי, ולכשכילה קיווה כי עתה ישמע אי אלו דברי 

מה  אך  נפשו,  את  ויחיו  ישיבו  אשר  ונחמה  חיזוק 

נדהם לשמוע את דברי הרבי, אשר מישיר את עיניו 

הטהורות לעומתו, ואומר לו כך בפשיטות:

"צא ובקש לך אשה חדשה, בת בנים!!!"

הצדיק  שמע  לא  שמא  לייבלע,  ר'  סבר  תחילה 

היטב את דבריו או שמא לא הבין. ולכן הסביר שוב 

עבר  כבר  גילו  כי  לאשורו,  המצב  את  ברורה  בשפה 

את השמונים, וזקנה קפצה עליו, ומה לו לישא בת 

בנים. אולם הרבי לא נסוג לאחור. הוא לא טעה כלל, 

אדרבה, הוא המתיק ואמר:

"אצלנו בסידור כתוב - עוד ינובון בשיבה דשנים 

ורעננים יהיו..."

נבוך  כשהוא  רבינו  פני  מאת  יצא  לייבלע  ר' 

ומבולבל לחלוטין, הוא לא ידע לשית עצות לנפשו 

לנוכח המשימה החדשה שהוטלה עליו. אך החסידים 

ביותר  נלהבו  הענין  בסוד  שהובאו  ללבו  הקרובים 

ושוב לא הרפו ממנו:

הרבי?"  של  הקדושים  בדבריו  מסתפק  לך  "מה 

אמר,  הרבי  "אם  הנלהבים,  החסידים  בפניו  טענו 

הלא בוודאי ככל היוצא מפיו יעשה, אין מעצור לה' 

מלהושיע, גם אם הדבר נראה רחוק מדרך הטבע". 

אט אט נכנסו הדברים ללבו של ר' לייבלע, הוא 

כבר הביע את הסכמתו להינשא מחדש ואף לכתוב 

את כל רכושו העצום לאשה החדשה אשר יקח. אך 

מי זה פתי אשר יתן את בתו בת בנים לזקן מופלג 

שכמותו. 

השדכנים  אחד  של  בלבו  רעיון  הבזיק  והנה 

דמתא.  המים  שואב  של  בתו  שבעיירה.  המנוסים 

עני ואביון היה האיש, עמל קשות לפרנסתו מבוקר 

ועד ערב, ובביתו בת בוגרת לימים. לא היה ביד האב 

העני כל פרוטה לפורטה כדי להשיאה בעתה ובזמנה. 

ישבה בביתה, בכתה, קיוותה וייחלה לגאולת נפשה. 

עתה פנה השדכן לאב בהצעה זו, אשר היה בה גם 

מעט מן ההגיון: 

שילבינו  עד  בביתך  בתך  תשב  כי  לך  "מה 

שערותיה? הנה לך הצעה נפלאה. ר' לייבלע מחזיק 

בידו רכוש רב ועצום, ואתו עמו אף ברכת צדיק בן 

צדיק לבנים. בכל אופן לא תפסיד מאומה מן המקח 

הטוב הזה, מה גם כי ימי זקנתך מובטחים לך בעושר 

ובכבוד"...

לאזני  אף  ונעמו  האב  של  בלבו  הדברים  נכנסו 

הבת הבוגרת, שכן אף היא האמינה בכל לבה בדברי 

חכמים ולא נתנה עיניה בממון כלל וכלל. לא ארכו 

שמחת  הכנסת.  בית  בחצר  נפרשה  והחופה  הימים, 

הנישואין של ר' לייבלע הישיש ובתו של שואב המים 

נחוגו בעיירה ברוב שמחה וחדוה. 

בשיממונו  עמד  לא  שוב  והמפואר  הגדול  הבית 

ימים רבים. שנה לאחר מכן נולדה הבת הראשונה לר' 

לייבלע וזוגתו, ושנה לאחר מכן נולדה הבת השניה. 

גדלו והלכו הילדים, וברבות הימים הקימו כל אחד 

מהם משפחה עניפה ומפוארת בקרב ישראל. 

(על־פי כתבי הרה"ח ר' משה סופר ז"ל) 

כ"ח תשרי תרפ"ב, סטאלין
במוצאי שבת בראשית, עם סיום חגי חודש תשרי, התאספו החסידים כדי לדון בהמשך הנהגת חצר הקודש 

לאחר הסתלקותו של כ"ק רבינו אור ישראל מסטאלין זיע"א ביום ב' דראש השנה. באסיפה התקבלו מספר 

הקדוש.  אביו  מקום  את  ימלא  אלימלך  אברהם  רבי  אדמו"ר  אשר  היא  ביניהן  והעיקרית  חשובות,  החלטות 

הדברים הועלו על הכתב ונחתמו בחתימת ידם של כל בני רבינו זיע"א.

אדמו"ר מוהרא"א בענוותנותו סירב לקבל עליו את הנשיאות. רק כעבור חודשים מספר, לאחר הפצרותיהם 

של זקני החסידים וצדיקי הדור, קיבל עליו את הנשיאות.

שאלה:

מה  מבאר  בראשית  לפרשת  אהרן  בית  הק'  בספר 

בבנין  המחכים  ה'  "אוהבי  מקדש':  'כל  בהזמר  שנאמר 

אומרים  אנו  ולזה  וז"ל:  שלם",  בבנין  שמחם  כו'  אריאל 

המחכים בבנין אריאל, ארי אל, כידוע שמתחיל מהפחד 

ואח"כ  היום,  כל  אל  חסד  שיתגלה  כדי  הוא  והכל  כו', 

נעשה מזה בנין שלם. עכלה"ק.

זאת  אומרים  שאנו  ומאחר  הק',  דבריו  את  הבנתי  לא 

תבארו  אם  לכם  ואודה  להבין,  מאד  נוגע  הרי  שבת  כל 

הדברים.

תשובה:

כללות העבודה של חודש תשרי היא לבנות את ה'בנין', 

היינו - לבנות מחדש את העולם באופן מתוקן, שהעולם 

יהיה קשור עם מה 'שלמעלה מהעולם'. וכפי שנתבאר 

בשבועות האחרונים.

קוראים  אנו  תשרי,  במועדי  עבודתנו  כללות  לאחר 

בתורה "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", 

חודש  עבודת  סיום  עם  כעת  שנבנה  החדש  הבנין  זהו 

שם):  אהרן  בבית  (המובא  במדרש  אמרו  זה  על  תשרי. 

בראשית ברא - הבונה בית חדש מברך שהחיינו.

שנבנה  שה'בנין'  הרבה,  מבואר  אהרן  בית  הק'  בספר 

השלב  עיקריים:  שלבים  משני  מורכב  תשרי  בחודש 

הראשון הוא שלב היראה והפחד, והם הימים הנוראים 

שלב  הוא  השני  והשלב  הכיפורים;  ויום  השנה  ראש   -

נמשכים  בנעילה,  להתנוצץ  מתחילים  הם  ה'חסדים', 

בימי הסוכות, ונשלמים בשמיני עצרת.

נראה  זה  בענין  שמדבר  מקום  בכל  אדמוה"ז  מדברי 

במלים  'בנין'.  אינו  עדיין  הראשון  שהשלב  בעליל, 

אחרות: גם כאשר ישנו עולם מלא יראת ה' - עדיין אין 

זה עולם 'בנוי' ומתוקן. היראה היא רק השלב הראשון, 

היא ההכנה וההכשרה להיות מתאים ומוכן לקבל את 

חסדיו של הקב"ה. אזי - נמשכים החסדים של הקב"ה 

אל העולם, ואז הוא ה'בנין'.

כל־כך  המעלה  היא  מה  ביאור,  צריכים  הדברים 

'בנין'.  של  המצב  את  שיוצרים  הם  שהם  ב'חסדים', 

ומדוע לא די ביראה.

הכרה  של  מצב  אכן  היא  היראה  היא:  הדברים  נקודת 

בה', אבל היא עדיין עמידה בריחוק, כנאמר "וירא העם 

של  ברוממותו  מכיר  האדם  מרחוק";  ויעמדו  וינועו 

בריה  עצמו  את  רואה  הוא  עצמו,  ובפחיתות  הקב"ה 

הרמב"ם  (כלשון  לאחוריו  ונרתע  ואפילה,  שפלה  קטנה, 

בהלכות יסודי התורה).

דקדושה,  שהחיות  לומר  ניתן  לא  עדיין  זה  בשלב 

הווייתו  כל  את  שממלאת  היא  היא  הקב"ה,  של  חיותו 

כלפי  האדם  של  התבטלות  אמנם  כאן  יש  האדם.  של 

הקב"ה, אבל אין כאן התאחדות של האדם עם הקב"ה.

לשלב  וההכשרה  ההכנה  היא   - זו  התבטלות  אכן, 

ה'חסדים'.

חסד במובנו בפשוט ביותר - הוא שפע הנמשך מעולמו 

של המשפיע אל עולמו של המקבל. חסדיו של הקב"ה 

האדם.  של  עולמו  אל  למטה,  אלקותו  המשכת  הם   -

מרחוק,  עומד  אינו  האדם   - החסדים  נמשכים  כאשר 

הוא וכל פרטיו חיים בחיות דקדושה. וזו היא השלימות 

האמיתית.

כל  בזמר  מבוארים  הבנין  בתהליך  אלו  שלבים  שני 

 - ארי  אריאל".  בבנין  "המחכים  הוא  מתחילה  מקדש. 

הוא מדת היראה והפחד; אך התכלית בזה אינו היראה 

א-ל  חסד   - 'א-ל'  מדת  את  להביא  אלא  כשלעצמה, 

כל היום. בשלב הראשון - 'ארי' - ישראל הם 'מחכים', 

הם מצידם נתעוררו ביראה, ועדיין הם מחכים להמשכת 

חסד א-ל מלמעלה. 

 .  . חסדך  משוך  ומתפללים:  ממשיכים  אנו  זה  ועל 

ידי  על  הבנין  את  השלם  ה',  אנא  שלם.  בבנין  שמחם 

המשכת החסדים.



טעות בתפילות שבת 
בסוף ברכת השכיבנו אין אומרים ושמור צאתנו כו' אלא מסיימים ופרוש עלינו כו' א. 

ברוך אתה ה' הפורש כו' (שו"ע רסז ג). אבל כי א-ל שומרנו כו' אומרים גם בשבת 

ויום־טוב (מחזור ויטרי סימן קנה, פמ"ג משב"ז רסז, מ"ב שם סק"ח. וכן מנהגנו. צלותא דאהרן 

לשבת עמ' נז ע"פ הגהת כ"י של הרה"ק הרי"מ מקוז'ניץ זצוק"ל שנתגדל אצל מרנן אדמו"ר הזקן 

ואדמו"ר הצעיר זיע"א).

טעה ולא אמר ופרוש, וכבר אמר ברוך אתה ה' על דעת לומר שומר עמו ישראל ב. 

לעד - יסיים הפורש סוכת שלום, ולא יחזור לופרוש (והוא מעין חתימה סמוך לחתימה, כי 

פריׂשת שלום היא השמירה. ערוה"ש רסז ח, תהל"ד שם).

טעה וחתם שומר עמו ישראל לעד, אינו חוזר. ואם נזכר תוך כדי דיבור, יוסיף ויאמר ג. 

מיד הפורש סוכת שלום כו' (מ"ב סק"ט).

טעה ופתח בברכת אתה חונן בשבת - סימן רע לו, ויפשפש במעשיו ויהרהר בתשובה ד. 

(של"ה, שועה"ר רסח ה). 

והמשיך ה.  הקדוש  הא-ל  אחר  טעה  שבת:  של  ומנחה  שחרית  ערבית  בתפילות 

באמצעיות של חול ונזכר, יסיים ברכה שהתחיל בה וחוזר לשל שבת. לפי שמעיקר 

הדין היה ראוי להתפלל תפילה של חול ולהזכיר בה שבת, כמו בראש חודש, אלא 

דמשום כבוד שבת לא אטרחוהו רבנן ותקנו להתפלל ברכה אחת אמצעית במקום 

שו"ע  ב,  (רסח  בה  שהתחיל  אותה  לסיים  לו  יש  שהתחיל  זה  ולכן  האמצעיות,  כל 

ושועה"ר).

וכן ו.  כו',  קדשת  ממשיך  בערבית  כו'):  חונן  אתה  לומר  דעת  (על  אתה  רק  התחיל  אם 

במנחה ממשיך אחד כו'; ואילו בשחרית, אם כשהתחיל כיון לשם חול - יסיים ברכת 

אתה חונן ויחזור לישמח משה, אבל אם ידע שהוא שבת אלא שמתוך שגרת הלשון 

אמר אתה - יאמר מיד ישמח משה כו'.

אבל אם כבר אמר אתה חונן ואז נזכר - בכל ג' התפילות יסיים כל הברכה, ואחר־כך ז. 

ימשיך בברכה של שבת (שו"ע ג, מ"א ושועה"ר ד).

תפילת מוסף שונה מתפילות ערבית שחרית ומנחה, ואם התחיל בה ברכה של חול ח. 

ונזכר באמצע ברכה - אינו מסיימה, אלא חוזר מיד לתכנת שבת; שתפילת מוסף 

עיקר תקנתה הוא שבע ברכות בלבד (גם מוסף של חול, כגון ר"ח וחוה"מ. שו"ע ושעה"ר 

ס"ג).

בכל התפילות אם לא נזכר עד שהתחיל רצה - אינו מסיים רצה, אלא חוזר לברכה ט. 

של שבת, ואחר־כך ממשיך רצה כו'. והוא הדין אם לא נזכר עד שאמר גם מודים או 

שים שלום, כל עוד לא סיים יהיו לרצון השני. ואם כבר אמר יהיו לרצון השני - חוזר 

לראש התפילה (קצשו"ע עו יח, קצה"ש עח סק"א). אם הזכיר שבת בתפילתו - יצא, אף־

על־פי שלא קבע לה ברכה בפני עצמו (שועה"ר ז, מ"ב יג).

השומע מהש"ץ ברכת מעין שבע (כולה, מברוך עד מקדש השבת) יצא ידי חובת ערבית י. 

של שבת, ואם אכן רוצה לעשות כן ולצאת בזה ידי חובת תפילה (כגון כשלא הזכיר 

של שבת בתפילתו) טוב שגם יאמרנה עם הש"ץ (שועה"ר יח). ויש אומרים שלא לסמוך 

על־זה לכתחילה, אלא יתפלל בעצמו תפילה שלימה (מ"ב סקכ"ח).

טעה בחזרת הש"ץ והתחיל אחת מברכות אמצעיות של חול - אינו מסיימה, אלא יא. 

ממשיך מיד לתפילת שבת (כה"ח רסח ח).

הספק שבועי במסלול יהודי כהלכה: שו, א – ח

יהודי כהלכה- יהודי מדאורייתא!
ל"ט  ללימוד  ומגיעים  שבת  הלכות  את  מקיפים  כהלכה  יהודי  במסלול 

אבות מלאכה. בישול, צידה, אהל, לש, מלבן...

כל הלכה ותולדותיה, הררים התלויים בשערה. 

עתה זו העת לעלות על המסלול, כדי ללמוד ולקיים, לשמור ולהישמר, 

שלא להתחייב חטאת מדאורייתא.

השנה הזאת תהא לכם האות, אות היא ביני ובין בני ישראל, בסיום הלכות 

שבת בעזרת ה', ובקניית הידיעות הנחוצות לכל בית.

אברך! הבית שלך מחכה לך! השבת קוראת לך! כל שומר שבת מחללו, 

שכרו הרבה מאד!

משנה  דפי  שני  של  הספק  הקודמים:  במסלולים  כמו  הוא  הלימוד  סדר 

המופיעה  היומית  החלוקה  לפי  ושעה"צ).  ביה"ל  (ללא  לשבוע  ברורה 

בחוברות שיצאו-לאור.

המבחנים נערכים בפורמט טלפוני בקו חיינו, 16 שאלות בכל שבוע. כל 

שאלה מזכה ב-7%. ההשגים מזכים בנקודות על־פי הרשימה הבאה:

91% - 4 נקודות. 84% - 3 נקודות. 77% - 2 נקודות. 70% - 1 נקודה. 

השבוע פרשת נח מתחילים סימן שו
הלכות ממצוא חפצך וַדֵּבר ָדָבר

גדולה הכנסת אורחים
את  נושמים  ישראל,  לבית  ונראה  סמוך  דירושלים,  קרתא  יושבי  בעוד 

האויר הקרלינאי יום יום, הרי שבימים הנוראים באים מקרוב ומרחוק להיות 

יחדיו עם הרבי שליט"א, ולקיים "ברוב עם הדרת מלך".

האורחים הרבים שהגיעו, אנשי מעלה, חסידים ואנשי מעשה, אשר זכינו 

ארוח  במינה.  מיוחדת  נפלאה  מאכסניה  השנה  נהנו  קורתנו,  בצל  לארח 

שכולל חדרים, מיטות, מיזוג וסעודות.

אשרי  המשוער.  מן  למעלה  היתה  בהם  שהונהגה  אורחים  הכנסת  מידת 

לאכסניה.  בתרומה  נצח  זכות  להם  קנו  אשר  נכבדים  תורמים  אותם 

אשרי מכניסי האורחים, אשר נענו לקריאה, וקנו דרך קו חיינו אורח לחג. 

ממרחקים  דרכם  את  שעשו  יקרים,  לאברכים  אפשרו  הנדיבה  בתרומתם 

לעבודת  לגמרי  פנויים  כשהם  הקודש,  בצל  לחסות  כדי  מדרשנו,  בית  אל 

הימים הקדושים.

בהכרת טובה עמוקה נשלח ברכות מאליפות קדם ידידינו מנהלי המוסדות 

שליט"א הרה"ח ר' יעקב הניג, הרה"ח ר' שלמה קוסטליץ, הרה"ח ר' יעקב 

גרוסמן, הרה"ח ר' יוסף ערבליך, על העמדת הפנימיה במבנה החדש לצורך 

הארוח.

על  והברכה אחת היא למנהל התלמוד תורה הרב משה קליגר שליט"א, 

העמדת בנין התלמוד תורה לצורך האכסניה ועל עמידתו לימין בית ההוראה 

לד' מינים בימי חודש תשרי ועל עמידתו לכל צרכי איגוד האברכים ברוח 

נדיבה ובנפש חפיצה. 

קובע ברכה לעצמו האברך החשוב הרב משה הירשמן שליט"א, על אשר 

פאר  ברוב  החג  סעודות  להכנת  נפלאה  במסירות  ומרצו  כוחו  את  הקדיש 

והדר. 

זכות הכנסת אורחים תעמוד לכל המשתתפים להתברך בכל מילי דמיטב. 

יהי רצון שיזכו כל העוזרים והמסייעים בגוף ובממון, בכל הברכות האמורות 

בתורה, הצלחה וברכה בכל ענייניהם.

מבחן תורתך שעשועי - מחזור י"ב 
יתקיים אי"ה 

ביום שלישי ל' תשרי
בעזר"נ 'היכל דבורה רבקה'

בשעה 7:30
הוצאת מבחנים עד השעה 8:15

ברכת מזל טוב נשגר בזה לחבר חבורתינו כליל המעלות

החתן משה ב"ר נחמן גרוסמן הי"ו
לרגל שמחת אירוסיו למזל טוב

בברכה שיזכה לבנות בית נאמן בישראל 
על אדני התורה והיראה לתפארת בית אבות 

כברכת חברי החבורה; א. אייזנבאך, א. בוקשפן, מ. הר זהב, י. נייהויז, 
ח. ד. הניג, א. סופר, נ. רוזנפלד, ש. צ. רוזנפלד, ל. בר"א רכטשפר, 

מ. א. רכטשפר ג"א מצטרף; יצחק שפר

הנני להזמין את ידידי ורעי אנ"ש שיחי'
לשמחת הבר מצוה לבני כמר אהרן ני"ו

שתתקיים אי"ה ביום שלישי פר' נח ל' תשרי
באולמי 'שמחת חיים' רח' רשב"י 21 מודיעין עילית

ואי"ה בשמחתכם ישמח ליבי גם אני 

מנשה חיים ברנשטיין

בשם משתתפי 'האכסניה' שמחת תורה תשע"ו
הננו להודות ולברך לתורמים החשובים

אשר השתתפו בהוצאות המרובות של סעודות החג
בחפץ לב וברוח נדיבה

הרה"ח ר' יעקב גרוסמן שליט"א, הרה"ח ר' זלמן 
גרוסמן שליט"א, הרב יואל גרינוואלד שליט"א, 

הרב חיים דוד גרוסמן שליט"א
אשר תרמו סכום נאה

ידידנו הנכבדים אשר השתתפו באורחים לחג
הרב יעקב קנפלר - 4 אורחים, הרה"ח ר' יוחנן רכטשפר - 2 

אורחים, הרה"ח ר' נחמיה רוזנפלד - 2 אורחים

ידידנו הנכבדים אשר השתתפו באורח לחג
ברי"א  צבי  מרדכי  ר'  הרה"ג  קרישבסקי,  ישעי'  ר'  הרה"ח 
גרוסמן,  אהרן  הרב  גרוסמן,  אלימלך  אברהם  הרב  ברנשטיין, 
הרב  נייהויז,  יואל  הרב  ליפשיץ,  יעקב  הרב  גרוסמן,  יצחק  הרב 
דוד סופר, הרב זאב פרץ סמט, הרב שמעון פישר, הרב אברהם 
פריד, הרב אליעזר קנפלר, הרב יצחק ראטה, הרב חיים ברא"י 
לייב  שלמה  ר'  הרה"ח  רוזנפלד,  ברא"י  שמעון  הרב  רוזנפלד, 

רוטמן, הרב יהודה אריה שיינפלד

ברכת מזל טוב נאמנה
שגורה בקול צהלה ובשמחה רבה לידידנו היקר איש חי ורב פעולה, 
עתיר מעש בתבונה, ידיו תמיד אמונה למשוך בעט סופרים בחכמה, 

לכל פעולות 'האיגוד' מתייצב במסירות נאמנה

הרב מנשה ברנשטיין שליט"א
סופר 'האיגוד' וחבר איגוד האברכים ומ'עמודי הזהב' של חיינו

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו כמר אהרן הי"ו 
ברכותינו המאליפות אמורות באהבה: 

זכות קדשם של רבוה"ק נ"ע אשר מבאר תורתם אותנו משקה, תגן 
בעדו שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח שיחיו, ויהיה ביתו 

מלא ברכת ה' ברוחניות ובגשמיות לאורך ימים ושנים טובות
המברכים, איגוד האברכים
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