
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :באפרשת 
 קחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. )יב ג(וי

בפרשת ויחי )בראשית מט ג( מצינו שאמר יעקב אבינו, ראובן בכורי אתה, הנה 
ולכן היית ראוי להיות יתר שאת בכהונה ויתר עוז במלכות, אבל כיון שהיית פחז 
כמים לעשות כפי סברתך ולא שאלת אותי, ורק גרמת פירוד לבבות, לכן אל 

בכהונה ככהנים שהם רודפים שלום ריעות ברוחניות ובגשמיות תותר, לא 
 ובחכמתם, ולא במלכויות שצריכים לעשות לשם שמים בשביל השכינה.

יוסף הצדיק, היה נזהר במדת השלום ואחדות בין אדם לחבירו, ולכן  אמנם
הפריע לו מה שזלזלו בבני השפחות, וכשנתגלה אל אחיו במצרים הראה להם 

מהקדוש ברוך הוא, ולכן לא כנגדם להענישם על מכירתו או  כי מאמין שהכל
להשפילם, ובזה הרים אותם מאוד, כי ראו שבזה זכה יוסף הצדיק לחיים של 
עושר וכבוד, וזה נתן חיזוק לבני ישראל להחזיק מעמד במשך ימי גלות מצרים 

 באמונה ובאחדות, ובזכות זה זכו לצאת ממצרים ברכוש גדול.

ויקחו להם איש  ה נצטוו לפני יציאתם ממצרים מצוה לדורותלומר שלז ואפשר
, לאכול הפסח עם כל המשפחה ביחד בשמחה שה לבית אבות שה לבית

ובאהבה, למען יזכרו שכל שהם באהבה ביחד ועוזרים זה לזה עולים ביותר, וכמו 
שכשיצאו ממצרים זכו עי"ז לחיים וגם עושר וכבוד, כמו יוסף הצדיק שויתר על 

כיבד ועזר לכולם, כמו כן בכל דור ודור בכח האחדות הבא מתוך אמונה הכל ו
 שהכל מהשי"ת זוכים לכל מיני השפעות טובות. )יום ג' בא תשע"ו(

  

ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו 
 בהם. )יב ז(

לא תאכלו על דמכם בגמ' )ברכות י:( דאסור לאכול קודם התפילה דכתיב  איתא
לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. ומבואר בספרים הקדושים בשם  -

המגיד ממעזריטש זי"ע, דאדם הוא בבחינת דם, וכשמתפלל וממשיך אלופו של 
דם. ועם זה יכולים להבין מאמר חז"ל )ב"מ קיד:( אתם קרויים -עולם אז נעשה א

ם מתפללים נשאר רק אותיות אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, דכיון דאינ
 דם אצלם בלא א' שרומז על אלופו של עולם.

מצרים היתה גלות הדעת והדיבור, שהיה חסרון אמונה ותפלה, ולזה היה  והנה
כל הגאולה ממצרים רק באופן של נגד הטבע והדעת, כגון ההשתדלות אצל 

בע פרעה שהיתה ע"י הדיבור של משה רבינו שהיה כבד פה ולשון שבדרך הט
לא שומעים את דבריו, וגם תוכן דיבורו היה בתקיפות הלשון למלך גדול כפרעה 
שבדרך הטבע אין יכולים לפעול בזה להטות לב המלכות לטובה, כי רצה הקב"ה 
להראות בזה שהעיקר רק לעשות כציווי השם יתברך אלופו של עולם, ואז זוכים 

 לישועה אף נגד הטבע.

הכל תלוי בהקב"ה. ויש לרמז ג"כ שלזה רמז באו כל המכות להראות ש ולזה
מכת דם, שלהמצריים היה דם שהוא כל תכלית החיים של הגוי לאכול ולשתות 
 להרבות דמו, אבל לבני ישראל הנקראים אדם נשאר מים הרומז לתורה 

 

 

 

הקדושה המטהרת כמקוה מים, וע"י המים נעשו עשירים הכי גדולים בזמנם. 
 "דע",-צפרדע, שהוא אותיות "צפר" כ מכתואפשר לומר שלזה בא לרמז ג"

שתיכף בצפרא כשהיום מתחיל תדע לדעת כי ד' הוא אלוקינו והבורא עולם 
 הוא היוצר אור ולו לבדו ראוי להתפלל.

מה שאמרו חייב "אדם" לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים, שמי  וזהו
לכות שזכה להיות בבחינת אדם שהמשיך על עצמו האמונה וקבלת עול מ

שמים אלופו של עולם, הרי זה כאלו הוא יצא מגלות מצרים גלות הדעת, ע"י 
המשכת האמונה שהיא היסוד לכל המעשים של יהודי. וזהו ג"כ חייב אד"ם 
לומר בשבילי נברא העולם, כי אלופו של עולם ברא את עולמו בשביל עבודת 

 היהודי.

ולקחו מן הדם ונתנו  םלומר, שלזה נצטוו ישראל קודם יציאתם ממצרי ואפשר
, כי הדם על על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם

המשקוף והמזוזות בא להראות שהדם והבית הכל רק בשביל קיום מצוות השם 
יתברך, ומשלימים בזה תיבת אדם, שזה היתה עיקר הגאולה מגלות הדעת של 

 )יום א' בא תשע"ו( מצרים.

* 
 :ד' שבט יומא דהילולא

אומרים בסיום הש"ס: לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. 
כט(: ויאמר לו פרעה לך מעלי השמר לך אל תוסף -)י כח כתוב בפרשת השבועו

ראות פני כי ביום ראותך פני תמות. ויאמר משה כן דברת לא אוסף עוד ראות 
 פניך. 

כשמתבוננים בשלושת המקראות שכתוב בהם ששלח פרעה את משה  הנה
ואהרן מפניו, רואים שבכל פעם היה באופן קשה יותר מהמוקדם, שבפעם 

)ה ד( "לכו לסבלותיכם", ובפעם השני היה באופן קשה יותר הראשון כתיב 
כדכתיב )י יא( "ויגרש אותם מאת פני פרעה", ורק כאן בפעם האחרון סמוך 
ליציאת מצרים הזהיר בלשון חריף ביותר "אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך 

 פני תמות".

בעל שפע חיים לבאר הענין, על פי סיפור ששמעתי מאדמו"ר  ונראה
הרבי ר' אלימלך והרבי זצוק"ל, שבזמן שהלכו האחים הקדושים  מקלויזענבורג

בגלות, ראה השטן שבכל מקום שבאו החזירו בתשובה את תושבי  ר' זושא
המקום. ולכן בא השטן ואמר להם שיפסיקו מללכת, ואם לא יפסיקו אזי יקח 

אבל  עצמו עליהם בכל הכוחות, אבל הם השיבו שיכול לעשות מה שהוא רוצה
 הם ימשיכו.

זמן בא היצר עוד הפעם ואמר להם, שאם לא יפסיקו ויחזרו, אזי יעשה גם  ואחר
הוא חסידים ורבנים שיהיו שייכים אליו. הם הצטערו ובכו מאוד על זה, שבזה 
יהיה בילבול הדעת שיהיה קשה להבחין מי מהקדושה ומי מהסטרא אחרא ח"ו, 

  יפסיקו.אבל בכל זאת אמרו שימשיכו בדרכם ולא 

 

 

 דברי אלקים חיים  
 

 "בעגליון 
  לפ"ק ותשע" בא פרשת

 
 

ד'עמ' בהמשך   



  

 
 
 

 
 

 
 

  טענקא שליט"א אבד"ק און הצדיקהגביקור 
 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אמחותנו  בסוכת

 ג' דחוה"מ סוכות תשס"ט לפ"ק - י"ח תשרי

איך הער אז יעצט פאר יום טוב האט מען אסאך  טענקא: אבד"ק

 אין קווינס.באזוך  םבייאויפגעטון פאר אידישקייט 

 ברוך השם א גרויסע מספר האבן צוגעזאגט צו האלטןרבינו: 

שבת. עס זענען געווען נאך אסאך וואס האבן צוגעזאגט צו האלטן 

אנדערע מצוות, אבער איבער פיר הונדערט האבן צוגעזאגט צו 

 האלטן שבת.

זייער  געווארן וואס איז לעצטענסאיין מוסד אין קווינס עס איז דא 

זענען געקומען, אבער זיי האבן נישט  תלמידים אלעוואס שוואך, 

די וואס שיקן נאך אהין . גרינגערע מצוותגעוואלט אננעמען אפילו 

שוין  זייער געוואוינהייטן אהן האלטזענען נאר די משפחות וואס 

 עס איז א שאד. אהין. זיי שיקןאז צוריק פון יארן 

ל פריעדמאן שליט"א ראש ישיבת מתיבתא יכהרה"ג יחיאל מ

אפילו  :טענקא שליט"א אבד"קהגה"צ בקווינס, בן  ואמונהתורה 

אז דער וואס פירט דאס היינט אן קען זיין א וואוילער איד, אבער 

 אז ער איז נישט קיין גברא קען דאס נישט מצליח זיין.

אז מען גייט באמת איז נישט גענוג דאס וואס מען זאגט צו  רבינו:

מען קען  וואס שבת איז.האלטן שבת, אויב מען ווייסט נישט 

אנהייבן מיט איינציגע זאכן, ווי למשל נישט אנצינדן קיין 

עלעקטער, אבער ווי אזוי זאל ער קענען ווייטער געהעריג האלטן 

שבת, ווען ער קען דאך נישט גארנישט, און ער ווייסט נישט 

 גארנישט.

זיכער צו מאכן אז מען זאל גיין צו שיעורי די עצה פאר דעם איז 

אבער עס איז דא א מאנגעל אין שיעורי תורה אין אסאך  תורה.

נישט יעדער קען גיין צו אן אנדערע געגענט  געגענטער אין קווינס.

וואו עס איז יא דא, נישט אלע טאטעס לאזן זייערע קינדער 

ארויסגיין צו אן אנדערע געגענט, און דאס האלט צוריק אסאך פון 

עס איז שוין יא דא אפילו אויב , הערן שיעורי תורה. אויסער דעם

ער זאגט אז ער וועט גיין צו א שיעור, א שיעור אין זיין געגענט, און 

דארף מען שטיין אויף איהם אז ער זאל גיין בקביעות, און נישט 

 נאר אמאל אמאל.

וועגן דעם איז זייער וויכטיג אז אין יעדע געגענט זאל זיין א 

 ער זאל זיי רופן צו קומעןאון יונגערמאן וואס זאל מאכן א גרופע, 

 

ר"א ג)האשר איך האב גערעדט דערוועגן מיט . לערנען מיט איהם

"נחמת  ראש ארגוןטענקא שליט"א,  ד"קפריעדמאן בן הגה"צ אב

יונגעלייט פון ער האט אפאר אז זאגט געמיר האט , און ער ישראל"(
, צו טון דאס די בוכארישע קהילה אין קווינס וואס זענען גרייט

 .עס צו ארגענאזירן אבער מען איז נאכנישט אנגעקומען

וואס  דא דארט אפאר יונגעלייטשוין עס איז  :פריעדמאן הגרי"מ
 .טוען אין דעם

. מען נאךעדארף צונמען עס איז נישט דא גענוג, יא, אבער רבינו: 
מען דארף אויך אן אנפירער וואס זאל מען וועט זיי צאלן געלט. 

איך קען עס נישט זען אז אלעס זאל גיין ווי עס דארף צו זיין. 
מען דארף איינער איך פאר אהין. און אנפירן, איך פאר אהער 

אדער צוויי וואס זאלן עס אנפירן למעשה אויפן פלאץ, אהן דעם 
 שט ארבעטן.וועט עס ני

זיי קען מען נאך  ,די יונגעדארף מען זיך פארלייגן אויף די עיקר 
די אלע חברה וואס לערנען אין סקול אדער גייען אין  .כאפן

אז  מען דארף זיך נאר שטעלן. קאלעדזש, זיי קען מען ראטעווען
און פראבירן אז זיי זאלן , זיי מוזן קומען לערנען יעדע נאכט

אסאך פון די בוכארישע קינדער  .בקביעות צוזאגען צו קומען
 .יעדן טאגאיין שעה לערנען שוין אזוי 

 א געוויסע אמונה האבן זיי. טענקא: אבד"ק

 .מעלהישע 'דאס איז די ספרדרבינו: 

ישע 'עס איז דא דארט עפעס וואס ביי די אשכנז טענקא: אבד"ק
 .איז נישט דא

אברהם אבינו וואס איז  די יסוד פון אלעמען.דאך איז  אמונהרבינו: 
געווען דער ערשטער וואס האט געטון אין קירוב, האט דאס 

 אנגעהויבן מיט אמונה.

אויב ער איז פריי איז ער א כופר, אן אשכנז'ישער,  טענקא: אבד"ק
אבער דער וואס ווערט אביסל לויז גרעניצט זיך שוין מיט כפירה, 

 ביי די ספרדים איז עס נישט אזוי.

הארצות, ביי זיי איז נישט געווען אזא -זיי איז געווען עמיביי רבינו: 
. חוץ פון דעם זענען זיי נישט קיין פון אנטי דת צוזאמשטויס

 משכילים, זיי ליגן נישט אין השכלה.

 

 שיחות קודש  
 כ"ק מרן רבינו שליט"א מאת

 

 



  

איך מיין אבער אז דער דור פון די וואס זענען  הגרי"מ פריעדמאן:

איך . כפירה אמעריקאנער, די צווייטע דור דאהי, ליגט שוין אין זיי

עס איז אנדערש ווי עס איז זע שוין ביי די נייע יונגע עלטערן, אז 

ווען די בוכארישע אידן זענען  געווען פאר זעכצן יאר צוריק

 .אנגעקומען קיין אמעריקא

דער וואס גייט אין א ישיבה קען זיי זענען שוין אויסגעמישט. רבינו: 

זש האט ער שוין קאלעדער גייט אין זיך נאך האלטן, אבער אז 

אין ביז דעמאלס אויך, אבער נסיונות ער האט גענוג  נסיונות.

 .תערובות מיטצוזאמען זיצט ער ממש א גאנצן טאג קאלעדזש 

 אין די קאלעדזשעס. כפירהאסאך מען רעדט  הגרי"מ פריעדמאן:

 דאס אויך.רבינו: 

יעצט ברענט א פייער, יעדן טאג ברענט! יעדע גרופע וואס מען 

יעצט אריין צו ארגענאזירן, האט מען געראטעוועט גאנצע  כאפט

די  שלעפןצו, צוזאמדורות. וואס פריער מען מאכט די גרופעס

אין יעדע געגענט, אלס מער קען מען  חברה יעדע נאכט

 ראטעווען.

 .איז א שאד אומר ועושה. יעדן טאגעס דארף זיין  טענקא: אבד"ק

 ]והמשיך רבינו לדבר על נחיצות קבלת עול מצוות בהבטחה דוקא:[

יענער כדי די קבלה זאל זיך האלטן, מוז עס זיין א הבטחה. רבינו: 

 "בי עיבלאיף איי וויל ", נישט )אני מבטיח( "איי פראמיס"מוז זאגען 

אסאך הייבן אן צו . )אשתדל( "איי וויל טרייאדער " )אם יתאפשר לי(

, אדער אז זיי טארן נישט צוזאגעןיי קענען נישט דרייען אז ז

, אבער מען דארף זיי מסביר זיין אז לתועלת הענין איז צוזאגען

 וויכטיג אז זיי זאלן דוקא יא זאגען "איי פראמיס".

ליכע וואס זענען ממש ערליכע עטקען איך  הגרי"מ פריעדמאן:

 ."איי פראמיס"פון דעם איינמאל  אידן נאר

 אסאך.עס זענען ברוך השם דא אסאך רבינו: 

חוץ אויב מען איז די צוזאג העלפט אז מען זאל פילען א שיעבוד. 

זענען געווען אזעלכע סקולס וואו  ישעליטוו געוויסעביי מתיר נדר. 

 מתיר נדר געווען.אפיציעל  מען האט

 א חוצפה!דאס איז אזוי?!  טענקא: אבד"ק

, אין ניו יארק א קאונטי אין סקולאין א  בין געווען אמאלאיך רבינו: 

וואס זיי , תלמידים איבער צוויי הונדערטוואו עס האבן געלערנט 

האבן אלע געהאלטן שבת, האב איך זיי געבעטן צו צוזאגען א 

 א חלק פון זיינאכדעם זענען  .קדושהדיני קבלה אין יסודות'דיגע 

און געזאגט אז זיי האבן מחליט  צו דער ראש ישיבה, געגאנגען

דער ראש ישיבה  דאס אויסצופירן. עס איז זיי שווערגעווען אז 

האט געוואלט זיין פרום אין די ענין פון נדר, האט ער דעם אנדערן 

אז עס זעצט זיך א אויסגערופן נאכן דאווענען,  טאג אינדערפריה

מתיר נדר זיין  בית דין אין אפיס פון די ישיבה, און ווער עס וויל זיך

 זאל אריינגיין אין אפיס.

 

, איך האב דאס נאכגעהערט פון איינער פון די איינגעשטעלטע
וואס יענער איז זיך געקומען אפרעדן אז ער פארשטייט נישט 
פארוואס דער ראש ישיבה האט דאס געטון. פון דעמאלס בין איך 

אז עס מער נישט אהינגעגאנגען, ווייל אזוי ווי איך האב געהערט 
 .שוין נישט מער וואס צו גיין אהיןהאב איך גייט דארט אזוי, 

א צו מיר סתם יאר, קומט צו גיין א נאכדעם איז אדורכגעגאנגען 
וואס גייט זיין מיט מיין חבר, ער ": , און ער באקלאגט זיךבחור

" זאגט וואו לערנסטו?איך פרעג איהם ". "האלט נישט יום הקדוש
וואס "פרעג איך איהם  תלמיד פון יענע ישיבה.ער מיר אז ער איז א 

" ?די טאג נאכדעם וואס איך בין דארט געוועןאיז געווען דארט 
נאכן דאווענען אז מען קען האט אויסגערופן  אז מען דערציילט ער

זענען פרעג איך איהם: "אסאך  אריינגיין אין אפיס מתיר נדר זיין.
אז  וויי! איך כאפ זיך יעצט,רופט ער זיך אן: "אוי  "אריינגעגאנגען?

די אלע חברים וואס זענען דעמאלס אריינגעגאנגען מתיר נדר זיין, 
וואו מיין חבר געפינט זיך. עס איז  חברהזעלבע  טאקע דיזענען 

 נישט געווען קיין סאך וואס האבן מתיר נדר געווען, אבער די אלע
רבינו  )משנת "נישט יום הקדושיעצט שוין האלטן  האבן יא, וואס

שליט"א בנחיצות ותועלת הנדר בקבלת עול מצוה, נתבאר כמה פעמים במכתבי 

 .קודש של רבינו לאחב"י, ועיין עוד בגליון פ' ויחי עמ' ד'(

 אוי איז דאס א פארברעך. ממש א חוטא ומחטיא. טענקא: אבד"ק
 אנשטאט ער זאל צוהעלפן, גייט ער און ער שטערט.

אין  עפעס אזא סארט ישיבהאין א איך בין געווען אמאל רבינו: 
א עס איז געווען זייער וואו פיר הונדערט חברה, ירושלים, מיט 

און דער מנהל האט געבעטן איך זאל קומען , ע הצלחהשטארק
למעשה ווען מען האט זיך שפעטער פארבינדן צו  נאכאמאל.

איהם ביים פארן קיין ארץ ישראל, האט ער יעדע מאל געזאגט א 
 יבה פארוואס מען זאל יעצט נישט קומען, איין מאל וויילצווייטע ס

דער וואס  אן אנדערע מאל א צווייטע תירוץ., עס איז שוין סוף זמן
מען  האט זיך פארבינדן מיט איהם האט אנגעהויבן צו שפירן אז

און גערופן  נעםיעיעצט פאר יום טוב ער האט עפעס נישט,  וויל
דו ווילסט נישט  עס גייט פאר,וואס  זאג מיר דעם אמת" געזאגט:

ער האט קודם פראבירט צו זאגען  "אז מען זאל קומען נאכאמאל?
ביז צום , ראש ישיבה וויל נישט , נאר דער אנדערעריא ער וויל אז

אונז ווייסן וואס  , איך וועל דיר זאגען.גוט" סוף האט ער געזאגט:
אז עס עס טוט זיך דא אז עס איז דא פראבלעמען, אונז ווייסן 

זענען דא אסאך בחורים וואס הערן אויף צו האלטן שבת, אבער 
מען האט גערעדט זאכן וואס עס איז עפעס נישט פאר די 

נישט דאס דארף מען  .פון קדושהתלמידים. מען האט גערעדט 
 ."רעדן, נישט אזוי דארף מען צוגיין

. דאס אין חינוך צו זאגען פארשטייט נישט יענערעס זעט אויס אז 
 רט אויף צו האלטן שבת, איז עסהע דער בחור וואסאיז די יסוד. 

אין די  , ממילא פאלט ער ארייןאיז פוגם אין עניני קדושהווייל ער 
איך טו דאך שוין סיי ווי סיי אן און ער זאגט צו זיך "אז , טומאה

 ."עבירה ממילא וואס פאר א נפקא מינה



  

דער אויבערשטער זאל משפיע זיין כוחות. איך  טענקא: "קאבד
נדער די כוחות, איך וואלט עס נישט געקענט באווייזן, ובאווא
 .פארן איבער די וועלט.צוארומ

 אבד"ק)ווען דער טאטע : ואמר פנה אל הגרי"מ פריעדמאן רבינו

דעמאלס הער איך נישט אויס, ווייל  הייבט אן צו רעדן אזוי, טענקא(
)רבינו שליט"א למד  צו שפירן ווי אן אלטער איד...זיך אהן איך הייב 

-טענקא שליט"א בת"ת באראד ד"קאבידיד נעוריו ביחד עם 
 (., ולימים בבית מדרש עליוןרומעניא

 כיבדו בשתיית לחיים[ רבינו]

דער אויבערשטער זאל העלפן מען זאל  לחיים! טענקא: אבד"ק
 געזונט און שטארק מיט אריכות ימים.זיין 

אריכות ימים ושנים טובים, דער אויבערשטער זאל העלפן : רבינו
מען  .געזונטערהייט מיט הרחבת הדעתמען זאל זען אסאך נחת 

 .קענען אסאך אויפטוןאון קענען אסאך טון, זאל 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זמן הגיעו לעיר אושפצין שיש באמצעותו נחל עם גשר מעליו, וכשהיו על  אחר
פן בחרב אצא  -הגשר בא השטן וחרבו שלופה בידו ואמר להם: "אל תעברו 

לקראתכם", אמר הרבי ר' זושא: "נמשיך, אנו לא שואלים אחריו", אבל הרבי ר' 
 ני של הגשר.אלימלך אמר לא, רק יחזור, וחזרו ולא עברו לצד הש

שעברו שם  -בהמשך הזמן ראו דבר פלא, שבחלק הראשון של העיר  והנה
התגדלו יהודים חסידים ויראים, ובחלק השני אח"כ כולם  -האחים הצדיקים 

התבוללו כמו המשכילים בדייטשלאנד, וככה היה כל השנים עד לחורבן 
אייראפע, על אף ששני החלקים סמוכים זה לזה עם הפסק גשר בלבד. ואח"כ 

באותה מקום מחנה אוישוויץ בימי הזעם, בחלק עיר אושפיצין  נעשה שם
שלשם לא הניח השטן להאחים הצדיקים ליכנס, ששם היתה מקום הקליפה 

 החזקה ביותר.

לנו מזה, שככל שהשטן מרגיש בגדולת מעשי המצוות ומעשים טובים  היוצא
עו של האדם, ככה הוא הולך ומתגבר לפתות את האדם בפיתויים חדשים להפרי

מעבודת ה', וכמבואר בדברי חז"ל )קידושין ל:( שיצרו של אדם מתגבר 
ומתחדש עליו בכל יום, וכשמרגיש השטן שקרובים לנצח אותו לגמרי הוא יוצא 
ללחום בחרב וחנית בכל כוחו כדכתיב אצל יעקב אבינו. ומטעם זה יצא השטן 

ודל כוח נגד האחים הצדיקים בפעם השלישית עם חרב שלופה, כי הרגיש בג
קדושתם שיוכלו להחזיר בתשובה גם את תושבי אשכנז, ויתבטל כח הקליפות 

 והדינים מן הארץ.

לומר שכענין הזה היה אצל פרעה שהיה משורש השטן של קליפת מצרים,  ויש
שככל שהתקרב יותר זמן גאולתם ונצחונם של ישראל, הלך והחריף את 

גיש שקרובים לנצח אותו, מלחמתו נגד משה ואהרן, עד שבסוף המכות כשהר
, ומזה הבין משה רבינו ע"ה כי ביום ראותך פני תמות כבר יצא באזהרת מיתה

בכל התוקף  שקרובה ישועתם לבוא ולא יצטרך עוד לבוא אל פרעה, ולזה אמר
 .כן דברת לא אוסף עוד ראות פניך בלי פחדים

ני שמעשינו יש ליקח חיזוק, שכשהשטן יוצא ללחום נגדנו בתוקף, זהו מפ ומזה
אכן טובים וישרים ולכן הם כגירא בעינא דשטנא, ונמצא שזה סימן טוב 

, ועלינו רק להתחזק נגדו ולנצחו שפועלים גדולות ונצורות בסייעתא דשמיא
 . בגאוה דקדושה

, שלא התפעל כלל ממעשי היצר, בעל ההילולא אאמו"ר זצ"לזה ראינו אצל  ודבר
למען השם ותורתו, גדר ולעמוד בפרץ  וגאוה דקדושה לגדוררק לחם בתוקף 

 לתקן מחיצה בשיקאגו.התקיפה הסיפור מדרשתו לדוגמא וכידוע 

לידע מתי להשתמש לשקול במאזני צדק ר השכיל אאמו"ר זצ"ל מצד אח אמנם
לחשוב גם במקום שאחרים היו יכולים ולוותר על כבוד עצמו, במדת הענוה 

עשה עם אאמ"ו זצ"ל, שהיה מוכמו  שיש לעשות מחלוקת לשם שמים.
שכששבת בסאראטאגע למנוחה היה דרכו להגיע מוקדם לבית הכנסת 
המקומי, ונהג לומר שם הברכות בקול רם כמנהגו, וכל הצבור היה עונה אמן על 
ברכותיו. פעם אחד הגיע לשם רב זקן שהחזיק עצמו לאיש מכובד, והיה עינו 

ברכות התחיל אותו רב צרה בכיבודו של אאמ"ו, ולכן בשעה שאמר אאמ"ו ה
לומר תפילה בקול רם. אח"כ שאלו לאותו רב מה קרה שעשה זאת, ענה הרב 
"אנחנו ג"כ רבי'ס", והמשיך הרב לשאול "מה יהיה הלאה?", נענה תיכף אאמ"ו 
ואמר: "אני אפסיק מלומר הברכות!" כי בגלל שלום היה מוכן לעשות הכל, ואף 

 יענו עליו אמן.לוותר על ענין הברכות בקול רם כדי ש

אך ביום  )יב טו(דרך זה אפשר לפרש מה שנמצא אצל הפסוק בפרשתינו  ועל
תשביתו ": אאמ"ו זצ"לבצדו בחומש  נכתב, שהראשון תשביתו שאר מבתיכם

בזה מרומז ואפשר לומר ש ."בגימ' אלף קי"ח, כמספר שמע ישראל ה' אלקינו
בענוה בבחינת אכין ורקין על האדם למעט עצמו בפני אחרים  אך :הענין הנ"ל

אתם צריכים לידע  -שאתם מתחילים בעבודת ה'  ביום הראשון מיעוטין, ולכן
להיות שב ואל תעשה אף בענינים חשובים ומעשים  תשביתו -שלפעמים נדרש 

טובים שאתם מכוונים בהם לשם שמים, כי אדרבה כשתמנעו מזה מפני דרכי 
 שא"ר יתית. ובזה תזכו שיצא רקשלום, זה יהיה קבלת עול מלכות שמים אמ

ועי"ז תקבלו שכר על הפרישה לזכות לכל  מבתיכם, נוטרי' א'הבה ש'לום ר'יעות
כי לא מצא הקב"ה כלי מחזיק וכמו שאומרים בסיום הש"ס הברכות בבתיכם, 

 )יום ג' וד' בא תשע"ו( רכה לישראל אלא השלום.ב

 

הרוצה בעילום שמו ידידינו ע"י הגליון בשבוע זו נתנדב 
 .וכל טוב סלה לזכות ולברכה והצלחה
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