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   "...יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיווישלח "
 : תות השאלונשאל. מלאכים ממש: י"מפרש רש

?  ולא אנשיםלח מלאכיםמה הטעם שיעקב אבינו ש
 שלא "אדוני"עשו הטעם שיעקב אבינו קרא לומה 
  ,משיב על כך" נועם אלימלך" ה?ותוכחונב
דבר משאפילו בשעה שהוא , זהו דרכו של צדיקש

ן הוא גם אז מתכוו, ם בני אדםעדיבורים פשוטים 
  ,יעקב אבינו. לעניינים שמימיים עליונים

 , יתברך' ה-התכוון להביע תפילות ל,  הללובדברים
לפיכך בחר לו כשליחים את המלאכים מיכאל 

 שתמיד )כמובא בספרים הקדושים(וגבריאל 
כדי שנוסף על ,  ישראלבעדממליצים הם טוב 

 שליחותם לעשו גם יתפללו בעד יעקב לפני 
  . יתברך' ה
  

  משכן רעהרחק:  אומרת) ז, ארקפ(' אבות'המשנה ב
כי אפילו האדם המושלם . ואל תתחבר לרשע

 , בהיותו שרוי במחיצתו של רשע, ביותר
לפיכך חשש יעקב . סופו ללמוד מדרכיו הרעים

שלא יושפעו , אבינו לשלוח אנשים אל עשו אחיו
 : וזהו שכתוב. ושלח מלאכים, ממנו לרעה

 משום , אנשים ולא –" וישלח יעקב מלאכים"
ארצה שעיר "ו, רשע הוא שאדם –" אל עשו אחיו"

ובשליחות זו , ת מקומומושח שגם – "שדה אדום
    .אסור להסתכן ויש לסמוך על מלאכים בלבד

  
ר שנזכה להגיע למדרגתו של יעקב אבינו "יה

אבותינו   בדרכי תמיד ונזכה ללכת,ה"ע
  .אמן, הקדושים

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  17:51     17:14    15:59: ירושלים 
  17:47     17:15    16:14:  תל אביב
 17:45     17:13    16:03:       חיפה
   17:49     17:17    16:15: באר שבע

  

  כסלו
  'בוז'ברוך ממעז' ר,  ם"אברהם בן הרמב'  ר-ח"י
  )המגיד ממזריטש(דב בער ' ר, אול מקיקץ שליש'  ר-ט"י
  בנימין זאב וולף' ר, ברוך מויזניץ' ר, צבי פסח פרנק' ר   -'כ
         רפאל ברדוגו' ר, )ר מקרלין"האדמו(יוחנן '  ר-א"כ
     )שדי חמד(חזקיה מדיני '  ר-ד"כחיים קיסר  ' ר  -ב"כ

  

  ם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאד האד
  ד כללחוהכלל והעיקר שלא יתפ

  
אחד עשר את  נשיו ותיויקח את ש, שיעקב קם בלילה, בפרשתינו מובא

, ויקחם ויעבירם את הנחל, )י"רש, שם הנהר(ויעבור את מעבר יבק , ילדיו
ר נוטל מכאן ומניח כאן עשה עצמו כגש? ואיך העבירם. ויעבר את אשר לו

 , לבהמה ולמטלטלין" גשר" שימש כה"עשיעקב אבינו , נמצא. )י"רש(
  . ועל ידי זה הצליח לעבור את הנחל

  
ומה שייך עניין זה אצל כל . ומעשי אבות מרמז לבנים, התורה נצחית כידוע
, )אות מא, ה"הלכות תפילין ה( ל"ת ז"מביא מוהרנ? אחד ואחד מאיתנו

 ', בולים והמניעות שיש לאדם בעבודת הרומז לכל הבל" נהר"ש
ועל כל זה אפשר להתגבר על ', מניעות המח'הן ' שעיקר המניעות לעבודת ה

שעל ידו אפשר לעבור " גשר"שהוא ה, "אמת"שמדתו " יעקב"ידי בחינת 
 : )מיכה ז(כמו שכתוב , כי יעקב הוא בחינת אמת. את הכל

 ן "כי מובא בליקוטי מוהר, "גשר"הוא עיקר הו, "תתן אמת ליעקב"
 , גשר צר מאדשהאדם צריך לעבור בעולם הזה על , )ב"תורה מח ח(

ולזכות לעבור על הגשר הצר הזה של העולם . והעיקר שלא יתפחד כלל
שעם אמת יכולים , עולםהכמו שאומרים ,  הוא על ידי בחינת אמת-הזה

 , ה אמת" חותמו של הקביכ,  האמתכי העיקר הוא. לעבור את כל העולם
 סופי תיבות – ם אלקיא ברתבראשי: כמו שכתוב, ו שמים וארץתמובו נח
ורק על ידי זה אפשר לעבור על כל .  עולם ומלואושעל ידי זה עומד, אמת

 ,  הוא מורה דרך לאדם לעבור על הכלאמתכי ה. עולם הזההענייני 
: וכמו שכתוב. ינחוניך המה אמתושלח אורך : )תהלים מג(כמו שכתוב 

וזהו שמרמזת לנו . של הקדושה" גשר"כי האמת הוא ה. "אהלך באמתך"
לרמז שעל ידי , עשה עצמו כגשר "אמת"שדווקא יעקב שמדתו , התורה

 'מדת אמת'ו. יכול לדלג ולעבור על כל הקשיים והבלבולים" מדת האמת"
תורת אמת היתה  ":)מלאכי ב(כמו שכתוב , "אמת"היא התורה שנקראת 

   !  יכול האדם לעבור את הכל- ועל ידי התורה הנלמדת כראוי, "בפיהו
  

, אפשר לעבור את הכל, שהיא התורה הקדושה, אמתשעל ידי , מזה נלמד
ששניהם מרמזים על הבלבולים , "נהר"את ה" לקרוע"ואף , "גשר"בבחינת 

  .  והמניעות של העולם הזה
  

  , התורה הקדושה בהתמדה נפלאה בלימוד להתחזק מאדיזכנו ' ה
  .אמן, ועל ידי זה לעבור את הכל ולזכות לטוב אמיתי בזה ובבא



 

 

  
  

  

  
  

   א"שליט  אליהו גודלבסקיהרבדברי 
  

, עליו ונדמה לו כאילו כל העולם נפל, צלןירחמנא ל, לפעמים מתבלבל דעת האדם בשעת יסורין וצער - "תשימו בין עדר ובין עדר ְוֶרַוח"
ק אליו ו יתברך ואינו יכול לצע'ה-מתעקם לבו מועל ידי זה . כלל בלי הרחבה, חס ושלום, יחד תקבצו ובאו עליוהוכאילו חס ושלום כל הצרות 

זהר הי על כן צריכין ל.אחריו  הצער נמשך-כי כל הנמשך אחר צערו, צלןירחמנא ל, באמת  עליו הצרותמתרביםידי זה  ואז על, יתברך באמת
  שבעולם יש בתוכהכי באמת בכל צרה. ולהביא תודה והודאה על זה בכל עת, עצמן א הרחבות גם בתוך הצרותולמצ,  רווח בדעתותתמאד ל
ל על הצרות "שדרשו רבותינו ז, הנאמר ביעקב אבינו - תשימו בין עדר ובין עדר ורווח"שזה בחינת , "בצר הרחבת לי"בחינת , הרחבה
ל שהם כל, וישמעאל שהם בחינת קליפת עשו,  קליפת שור וחמורםמכניעי ועל ידי זה. יותוהצרות והגל  רווח ביןתון יעקב לתישכ, יותווהגל

שזה עיקר הצרה הגדולה ביותר מכל הצרות , חס ושלום, תקוה  כאילו אפס, בעת צרהלב האדםוהם רוצים לעקם את , יותוכל הצרות והגל
אבל יעקב ". 'תמידנגדי  מתייכל היום כל: "מו שכתובוכ, "יךהאל בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה ברצח"שזה בחינת , עצמן

 יתברך עמו 'ההרווח ועל ההרחבה שהרחיב   עליסתכל, חס ושלום, צרה שאפילו בעת,  עדר ובין רווח בין עדרת לת-קון זהאבינו המשיך תי
.יתברךמכל הצרות בחסדו ונפלאותיו  לגמרי ויהיה נצול,  יתברך'ה-ק לוועל ידי זה יוכל לצע, ל"בצרה בעצמה מרחיב לו כנ וגם, עד הנה

 
כי זה ידוע שכל מלחמתם היה בעניין , ל שהוא שרו של עשו"אמרו רבותינו ז  -  "איש עמו עד עלות השחרויאבק , ויותר יעקב לבדו"

 םכי מחמת שרואי, לצאת משם להגביר כל כך עד שחס ושלום לא יוכלו  ורצונו היה,יותורצה להתגבר להאריך הגלעשו  יות שהאישוהגל
גלות על ידי ועיקר התגברותם הוא ,  עד שחס ושלום אפס תקוה,ושלום יתגברו חס על כן הם אומרים ש,לה סתום ונעלם מאד מאדושקץ הגא

ליקוטי (נתן '  רומבאר .שמזה עיקר אריכת הגלות הכללי כידוע ,םפעם על כל נפש ונפש של ישראל כמו שמתגברי  מה שמתגברים בכל- הנפש
כל והעניין שכתבנו לעיל  מחמת לא היה אפשר להתגבר עליהםו,  שעיקר התגברות הקליפות הוא על ידי העצבות)הלכות הודאה ו, הלכות

התגברותם אי  וכפי. העצבות מתגבר -ם כל שהתאוות מתגברי,וכן להפך', משגל וממון וכעס וכו  התאוותם מתגברי- בעצבותםשמתגברי
' כמעט אבדנו בעניינו לולי ה על כן. 'מקור השמחה וכו  ששם, לעלותם לעלות למקום שצריכי,קוניה כראויילה ותיק בתפואפשר לעלות ולעס

עיקר התחלת  שממנו, 'מלחמת יעקב'וזה בחינת  .נוינו ולוחמים עבוריקוניבת דור צדיקי אמת שהם עוסקים  ששולח לנו בכל,עזרתה לנו
  .שת ישראלוקד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  

  
  
  
  

    
  
   
  

  

  משיח
  

בוש את כל העולם ללא יריית כדור משיח יכ: ל אמר"רבינו ז
שמשיח לא יצטרך לעשות , ש"והסבירו מוהרא. נפץ אחד

 -אלא תיכף ומיד כשיתגלה, שום פעולות ופרסומות בעולם
יגלה גילוי אלקות במדרגה נוראה ונפלאה כזו עד שכולם 

  .פעולה גשמית ולא יצטרך כלל לשום, יתבטלו לפניו
~.~  

ראות שהוא לא יעכב ביאת צריך כל אחד ל: ל אמר"רבינו ז
שכל אחד צריך לראות שהחלק משיח שיש , וכן אמר, המשיח

  , תודה לאל: ל"ת ז"ואמר על זה מוהרנ. בו יתגלה
  .יש כבר, החלק משיח שיש בי

~.~  
היינו שיכניס , עיקר חרבו של משיח תהיה תפילה: אמר

שידברו ,  שיחה בינו לבין קונו–בעולם את עניין התפילה 
ובחרב הזה יכבוש , ך כמו שאדם מדבר עם חבירועמו יתבר

  .את כל העולם כולו
כשיבוא משיח אז יעשה את הדרך של : ת אמר"ומוהרנ

כמו שהיום היא דרך , תפילה והתבודדות דרך כבושה לרבים
  .כבושה ללכת עם טלית ותפילין לבית הכנסת

  
  
 

 נאמר על )שיר השירים ד יב(" גן נעול אחותי כלה"הפסוק 
לוו עלי ואני : "אבל בשבת קודש שכתוב, ששת ימי המעשה

 היא פתוחה -ושלא יהיה כנועל דלת בפני לווים, "פורע
: )מו א(ומרומז בספר יחזקאל . בשבת שיש נשמה יתירה

 ומי שלא ."וביום השבת ִיָּפֵתַח, יהיה סגור ששת ימי המעשה"
לווה כדי לכבד את השבת או שלא מוסיף לשבתות וימים 

 וכל הגורע גורעים  לושהרי כל המוסיף מוסיפים, םטובי
 חכמתו - ואם חכם הוא,ונשאר עני, ממנו נשמה יתירה

.  ממונו יסתלק ממנו ויהיה עני יבש-ואם עשיר הוא, מסתלקת
כמו שהוא מונע מלמעלה נשמה יתירה שהיא נשמת כל חי 

 כך ימנע הברכה - ומשאיר את יום השבת עני ושכינה יבשה
יצמח לו , וכל מי שמוסיף בשבת. כנגד מידהמידה , ממנו

   .טובות הרבה כמו זרעים שבגן ותהיה לו שמחה גדולה
  )דף לח א(תיקוני הזהר 
~. ~  

 זה סוד ברית קודש של – )שמות כ ז("  את יום השבתרזכו"
והיסודות של , השבת שבו קיימים כל היסודות של חלקי הגוף

וכמו מי , התורהוקיום השבת כקיום כל . התורה תלויים בו
 צריך -כך הזוכר את השבת, שזוכר את המלך שצריך לשבחו

 )דף צב א(פרשת יתרו .  בכבודה ולקדשהזהרילה



 
          ")תורת חיים"בעל  (ע" זיחיים מקוסוברבי                                                                          

  
  

  בגלל כעס אחד בחיים 
  

שפעם נסע לעיר אחת לצורך , ל" זצחיים מקוסוב' סיפר ר
חד ונכנס ללון אצל אחד ובדרך התעכב בכפר א, מצוה

ושמע , התעורר הרב משנתו, חצות הלילהלאחר . מתלמידיו
, כיצד יהודי אחד מברך ברכות התורה בכוונה ובמתיקות

הסתכל הרב , כשהאיר היום. ולאחר מכן החל ללמוד תורה
, הוא זקן עיור, שאותו היהודי שקם בחצות ללמוד, והבחין

גש אליו הרב ושאלו מי ינ. ואותו זקן יושב לו במיטתו ולומד
, השיב לו הזקן שהוא אביו של בעל הביתו, הוא ומה מעשיו
ועוסק , נה הוא פרוש מכל ענייני העולםוכך עשרים ש

הרב נוכח . ובנו דואג לכל מחסורו, בתורה בקדושה  ובטהרה
ולאחר , לדעת שעומד לפניו אדם בעל מדרגה גבוהה מאד

יבוא ויספר , מי שימות תחילה: התנו ביניהם תנאי, שהתידדו
  .  בשמיםבחלום מה נעשה דינו

  
' ובא בחלום לר, פטר אותו זקן עיורנ, אכן לאחר כמה שנים

:            ואלה היו דברים, חיים וגילה לו מהמתרחש בדינו בשמים
היתה שמחה גדולה בפמליה של , כשנשמתי עלתה למרום

וכשהכניסוני בבית דין של מעלה , מעלה לקראת בואי
יי נוכחו שבמשך שנות ח, והחלו לברר את דיני

כך שהייתי , כל מעשיהתעליתי ותיקנתי את , האחרונות
אך פתאום נכנס . ומלא בתורה ומצוות, נקי מכל חטא

? לאדם זה אתם רוצים לתת גן עדן: "מלאך שחור וצעק
 מלמד ילדים באיזה ישוב רחוק "פטרנ"בצעירותו היה ה

ולקראת חג הפסח חזר , ושם שהה כל החורף, מביתו
והנה . בתור תלמיד חכם נכבדושם היה מקובל , לעירו

" רביעי"כיבדו הרב בעלית , בבואו בשבת לתפילה
ומיד ,  התמלא בלבו כעס"פטרנה"ו, בקריאת התורה

לאחר התפילה בא בכעס אל הגבאי וגער בו כיצד הוא 
כפי שמגיע " שישי"נתן לו עליה רביעית ולא עלית 

כששמעו בית דין של מעלה את  ".אדם מכובד כמוהול
או שיחזור ,  שתי אפשרויות"רפטנ"נתנו ל, המלאךדברי 

או שיסבול בשמים שלוש , בגילגול כדי לתקן את החטא
ומיד פתחו את , הוא כמובן בחר בבושה. דקות של בושה
 , ובא מלאך וחטף אותו והוליכו לשם, שערי גן עדן

היה לו , ראו טיפה סרוחה:"וביישו לעיני כל הצדיקים

הקדוש ברוך הוא ריחם , תדעו לכם: חיים את סיפורו' סיים ר
, ועזר לו שלא ירגיש את הבושה כל כך,  הגדול"פטרנ"על ה

לא היה יכול לשאת בזיונו ,  לאחר הדקה השניה-כי אחרת
    , ולגוהיה מעדיף לחזור בגיל, אפילו עוד דקה נוספת

              -הרי לנו  .מאשר לסבול בושה דקה נוספת
   !כמה עונשו גדול בעולם האמת, כעס אחד בחיים

  
  

המשיל את הכעסן לארמון הבנוי , "הסר כעס מלבך"בספר 
. וכולו אומר כבוד,  ומרהיב את העין לכל רואיולתפארת
, והבריחו את כל שומרי הארמון, התמרד העם במלך, לימים

זוהי תמונת האדם בשעת . הרסו והרגו והעלו אותו באש
וצלם אלקים על , אדם נשמתו תחת כסא הכבוד ה– כעסו
אבל כשמתחיל , אולם כל זה כשדעתו שולטת עליו, פניו

       , הרי הוא מבעיר את כל כלי הנפץ שבתוכו, לכעוס
ופניו נהפכים למראה פני חיה , ואלו הן מידותיו הרעות

   .והרי הוא מכלה את הצלם האלקי שבו, טורפת
  
         , ולםכם עבלנות ס -)חלהמהסוף להת (אשי תיבותר ס"כע

, היינו שגם כאשר ישנם אנשים רבים שגורמים לך לכעוס
ועל ידי כך יהיה לאדם קל , יש להיעזר בסלנות עם כולם
: ל"כמו שסיפרו חכמינו ז. יותר להתרחק מהכעס הקשה

. למדני תורה: אחד שבא לפני רב ואמר לומעשה בפרסי 
מי אמר לך : שאל הפרסי', אלף' אות הסכים רב והחל ללמדו

מי אמר לך שזו : שוב שאל. 'בית'אמור : אמר לו רב'? שזו א
, הלך הפרסי לפני שמואל. גער בו רב והוציאו מהלימוד'? ב

אך ', ר שזו אוגם אותו שאל הפרסי מי אמ' ושמואל למדו א
משך אלא אחז באוזנו של הפרסי ו, שמואל לא כעס עליו

      ! אוזני כואבת! אוזני כואבת: החל הוא לצעוק, חזק
נתו ו הבין הפרסי את כו?מי אמר לך שזו אוזן: שמואלשאלו 
 שעל ידי זה שאדם מתנהג ,למדים אנו ).ר ז יט"קה(ושתק 

 גם במקום שנראה לו שצריך ומונע עצמו מהכעס, בסבלנות
יותר ממה שהיה , זה מגיע לידי פתרון מועילעל ידי , לכעוס

  .מגיע אם היה מגיב בכעס והקפדה

  ..."עזות לכעוס ולומר שאינו רוצה עלית רביעי
  
  
  

  )דרשה לישראל(

  
    

  ידותמובא מספר המ



 
 
 
 

    
 
 
 

                              
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                             
 

                                                                                    
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
          

  
  
  
  
  
  

  

   '?ן"ליקוטי מוהר'מיוחד בספר המה 
  

 לכמה חלקיםתשובה האת נחלק , מפאת חוסר המקום
  .כמה גליונותב

  :חלק א
ח רבי נתן ליברמנש "בחרנו להביא בזה את דברי הרה

 . ודאי יהיו הדברים לתועלתוב, א בהרחבה"שליט
ניב הוא מלשון " נביא"ש',  בתורה ימביא רבינו הקדוש

ואהרון אחיך " :מו שכתובכו, ) דיבורןלשו(שפתיים 
מעלת הנביא שיש .  שהוא ידבר במקומך-"יהיה נביאך

, לו כח לצמצם את אותן השגות אלקות שהוא משיג
י שהדברים יתקבלו על כד, ולהכניס אותן בתוך דיבורים

 , ל שחכם עדיף מנביא"ומצאנו בחז. לב שומעיהם
שיג הרבה יותר להכי דרגת החכם הוא שבחכמתו יכול 

אבל אין לו את הכח להביא את ההשגה הזאת , נביאמ
ולכן דברי החכמה , לתוך צמצומים של הבנה והשגה

,  גם רבינו הקדוש אמר.במוחו" למעלה"שלו נשארים 
 , שהוא משיג הרבה יותר ממה שהוא אומר

וגם מה שהוא אמר וגילה זה אחרי הרבה מאד צמצומים 
  . כל לצמצםוהלבשות שיותר מזה כבר לא י

  
) ירמיה, ישעיה(שהנה בנביאים , לפי כך אפשר להבין

וחלקם של ,  למעשהרוב דבריהם אינם נוגעים לנו
מה תועלת יש , ואז ישאל השואל, הנבואות כבר קרו

: נבואה פירושה! התשובה פשוטה מאד? בנבואות אלו
והיה להם כח לצמצם ,  שהנביאים השיגוהשגות אלקות

 , ת לצורך אותו דוראת אותן השגות אלקו
 שהיא השגות -אבל הנבואה, ואפילו שהדור ההוא עבר

ואף אצל רבינו מצאנו . שייכת תמיד בכל דור, אלקות
 , ת"שעליה כותב מוהרנ', תורה כ: למשל, כך

ועל כן רבינו , שאינה נוגעת אצלנו למעשה כמעט בכלל
 , ל אומר אותה בראש השנה בפני קהל עם ועדה"ז

, ל היא השגת אלקות"תורת רבינו ז, אלא? ומה התועלת
והכניס אותה לתוך , שהיא אין סוף, שרבינו השיג

, "מעשית" אפילו אם אין בה תועלת ")תורה("דיבורים 
  .עצם אמירת התורה וגילוי האלקות זו עצמה התועלת

לל ל

 16:53:   צאת הכוכבים16:35 :  שקיעה11:31 :  חצות היום והלילה08:59:א"ש גר"סוזק 08:23:א"ש מג"  סוזק06:31 :זריחה   05:15:עלות השחר

  
  02-9950000 ..........ב בשפות שונות לשמיעת שיעורי ברסל
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  www.shabes.net..... ......................אתר השבת הישראלי
  
  

  בפנייה למערכת'ליקוטי תפילות'ניתן להשיג את הספר 
 

  , וכדומהרפואה , הצלחה, נ"הקדשות לע
  

  , ויותחס וכן, ניתן לשלוח למערכת
  
  ותגובות  הצעות, ברכות ואיחולים

  
 !תתקבלנה בברכה

  כל הרוצה להצטרף להאדרת התורה 
  לזיכוי הרבים ולהפצת האור של רבינו 

   הארץ ואף בעולם י הפצת הגליון בכל רחבי"ע
  נשמח לארח כל אחד ואחת במערכת ההפצה 

   אנא פנו אלינו בהקדם האפשרי
  !תבורכו מפי עליון

  

ועדיין  מירושלים' לשנים רבות עברו מאז נישואי 
  .לא זכו הוא ואשתו להיפקד בזרע של קיימא

  
ובעומדם על , בצר להם נסעו לאומן שבאוקראינה

'  אם יראה ה-' ה- נדר ל נדרו-הציון של רבינו נחמן
 יבואו שנית לציון הקדוש -ויפקדם בבן זכרבעֹניים 

  .ויביאו את בנם עמם בתוך השנה הראשונה ללידתו
  

ך שנה מתפילתם ובתו, את תפילתם' ואכן שמע ה
  , וכמובן קיימו את נדרם בשמחה. חבקו בן זכר

נסעו לאומן בפעם השניה עם בנם וערכו שם סעודת 
  . הודיה על קברו הקדוש של רבינו נחמן

  
  
  
  
  
  

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את סיפור ישעותכם 
 בקברות הצדיקים
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