
מזכרת
שמחת נישואיןמ

של

ושיחי מושקא'  וחימנחם מענדל הכהן

ץ"כ

לבריאה ואחת  שמונים  מאות  שבע  אלפים  חמשת    שנת 

יארק- ניו, ברוקלין



  .ה"ב

  פתח דבר

 הרב החתן התמים, על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו' אנו מודים לה

  . שיחיומושקא' חיה מרת  והכלה המהוללמנחם מענדל הכהן

שהואילו לבוא לשמוח אתנו ביום שמחת , ידידים ומכירים, התודה והברכה לכל קרובי המשפחה

בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות , ואותנו כולנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו, לבבנו

  .וברוחניות

ר "ק אדמו"הנהגת כוד  על יס–בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו 

,  בתשורה מיוחדת– ע"מושקא זי' והרבנית הצדקנית מרת חיר "ק אדמו"ע בחתונת כ"צ נ"מהוריי

עבור חזרה (שנערכה , ט" תשכאלול' ב, שופטיםפ "חלק משיחות ש הגהה על עלי) א :הכוללת

 אליוע "ר זי"מוק אד" מכהמענ) ב. ןתחז של ה"אא, ץ"ה כ"משה פינחס הכהן ע' ח ר" הרהי"ע) בראדיא

  .ע"ע זי"מושקא נ' ר והרבנית הצדקנית מרת חי"מוק אד"ליובל הארבעים לחתונת כ בקשר –

בברכות מאליפות מנפש , י יחיו"בתוך כלל אחינו בנ, יברך אתכם ואותנו, הוא יתברך, ל הטוב- הא

  .י משיח צדקנו בקרוב ממש"בגאולה האמיתית והשלימה ע, ועד בשר

  מוקיריהם ומכבדיהם

בלומינגמשפחת                  ץ"כמשפחת 
  

  א"פתש'ה, אלול 'ג

  .י.נ, ברוקלין
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  .ה"ב

  ט"ק שופטים תשכ" שיחה מהתועדות ש1תוכן

הירא ורך "י אויף די ווערטער "שטעלט זיך רש) 'וק חפס' קפיטל כ(אין פרשת שופטים 
ווָאס דָאס בַאציט זיך אויף דעם פסוק ווָאס די שוטרים הָאבען געזָאגט צו די אידען " (הלבב

מי  "–,  אויף די אידישע פייט– 2"על אויביך"ווען זיי זייען ַארויס געגַאגען הַאלטען מלחמה 
ַאז דער ווָאס הָאט מורא און הָאט ַא ווייך הַארץ , "תוהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לבי

רבי עקיבא אומר "און איז מפרש , )זָאל גיין ַאהיים און יט עמען ַא ָאטייל אין די מלחמה
ווָאס מייט דער פסוק ": כמשמעו שאיו יכול לעמוד בקשרי מלחמה ולראות חרב שלופה

זָאגט רבי עקיבא , און הָאט ַא ווייך הַארץפַאר ווָאס הָאט ער מורא , "הירא ורך הלבב"
" קשרי מלחמה"ער הָאט מורא ער קען יט שטיין און זעהן , ווי דער פַארשטַאד, "כמשמעו"

  ,ַא אויסגעשטרעקטער שווערד" חרב שלופה"און קען יט זעהן ַא 

 זיין פירוש י ברעגט דָאך יט אין"ָאבער רש, )3ד"דמ(ווָאס הגם דָאס איז ַא משה אין סוטה 
ַאז מען קען , ָאר וואו עס איז ַא הכרח אין פשטות הכתוב, ל אויף די פסוקים"ַאלע דרשות רז

איז ; ל זייען דָאס מבאר"ָאר מיט דעם ביאור ווי רז, ַאדערש יט לערען דעם פשט הכתוב
ולראות "יי און ס, "איו יכול לעמוד בקשרי מלחמה"י ברעגט סיי דָאס ווָאס "דָאס ווָאס רש
ורך ", "הירא", ַאזוי ווי אין פסוק שטייט דָאך צוויי עיים: איז בפשטות, "חרב שלופה

מייט ער הָאט מורא ווייל ער קען יט שטיין ביי " הירא"י מפרש ַאז "דערפַאר איז רש, "הלבב
ווי ער , המייט ווייל די הַארץ קען יט פַארטרָאגען ַא חרב שלופ" רך הלבב"און , קשרי מלחמה

' רחמן הי' שאפילו גבור שבגבורים וחזק שבחזקים והי) "4ז"סוטה פ(זָאגט אין תוספתא 
  ,"חוזר

י בכלל אויסטייטשען "ָאך ווָאס דַארף דָא רש, י איז לכאורה יט מובן"ָאבער די גַאצע רש
ז דָאך עס אי, ל פון די משה"און ָאך דערצו ברעגען דעם מאמר רז, "הירא ורך הלבב"דעם 

 5 – 5בעיו ובאריכות מבוארווי עס איז , ַאז פַאר ַא מלחמה הָאט מען מורא, מובן בפשטות
--------------------------------------------------------  

 . ואילך121' ט ע"ש ח" ראה לקו–בפרטיות ובארוכה  1)
  .א, שופטים שם' פ 2)
 .עמוד א 3)
 .קרוב לסופו 4)
  :ברשימת ההחה כתב כאן: 'ווי עס איז מבואר ובאריכות בעיו כו 5)

און ווי עס שטייט אין פרשת דברים , ווי עס איז מבואר ביי די מלחמות סיחון ועוג אין די פריערדיגע פרשות
און , א"' מלך חשבון וגוראה תתי בידך את סיחון"ַאז ביי סיחון הָאט דער אויבערשטער געזָאגט צו משה רביו 

י איז דָארט "און ווי רש, ב"אל תירא אותו"ביי עוג מלך הבשן הָאט דער אויבערשטער בעדַארפען זָאגן משה רביו 
מתירא משה שלא תעמוד לו זכות ששמש ' שהי)) "'ב' ג(און אין פרשת דברים , אין סוף פרשת חוקת(מפרש 

ט עס זָאל צו עוג מלך הבשן יט ביישטיין דער זכות ווָאס ער הָאט ַאז משה רביו הָאט מורא געהַא , "לאברהם
און עס קען דָאך זיין ַאז ביי ַא מלחמה ווי (ווָאס דָאס איז געווען ביי משה רביו , משמש געווען צו אברהם אביו

  ). ַא זכותאיז אויך ַאמָאהל מעגליך עס זָאל זיין ביי זיי" כי תצא למלחמה על אויביך"די תורה רעדט דָא 
י ַאליין ברעגט דָאס אין פירושו על התורה "ווי רש, "השטן מקטרג בשעת הסכה"אויך איז דָאך ידוע ַאז 

  ,איז מילא מובן ַאז בשעת יציאה למלחמה ווָאס דָאס איז ַא סכה איז דער שטן מקטרג, )ט"ד כ"ויגש מ(
  

 ------------------- 
  .כד, דברים ב) א
  .ב,  שם ג)ב
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  .7 שםי"ובפרשמפיהם ' אל ירך גו: 6לפי זהפסוקים 

, י ברעגען ַאז דער בעל המימרא איז רבי עקיבא"אויך איז יט מובן צוליב ווָאס דַארף רש
ָאר דעם שם בעל המימרא וואו דָאס איז וגע אין פשט י ברעגט "כמבואר כמה פעמים ַאז רש

און ברעגט , וכדומה לזה, "רבותיו אמרו"י ברעגט "פ ַאז רש"און ווי מיר זעהן כמ, הכתובים
  ,יט דעם שם בעל המימרא ָאר כאמור ווען דָאס איז וגע צום פשט הכתוב

רבי : 'י אויך דעם פי" ווייטער רשברעגט, פון רבי עקיבא' י ברעגט שוין די פי"און ַאז רש
י ברעגט דָא "און רש, "הירא מעבירות שבידו"מייט " הירא ורך הלבב"יוסי הגלילי אומר ַאז 

ַאסך מעהר ווי עס איז דָא אין די משה (אויף די מימרא פון רבי יוסי הגלילי ַא גַאצע אריכות 
ס פשט איז יט איגַאצען גלַאטיג ָאר 'י ַאז רבי עקיבא"איז דָאך משמע פון רש; ))אין סוטה(

חָאטש דער פשט פון רבי עקיבא איז מער (, מען מוז ָאקומען צו דעם פשט פון רבי יוסי הגלילי
און דער פשט פון רבי , )י פריער"וטה לפשטות הכתובים ווייל צוליב דעם ברעגט איהם רש

ויך ברעגען ואדרבא בראשוה דעם י א"יוסי הגלילי איז אויך יט גלַאטיג דערפַאר מוז רש
  .8פשט פון רבי עקיבא

ָאבער , י"א מבאר געווען די רש"אין ַא שיחה ארוכה בהרחב הביאור הָאט דער רבי שליט
  .צוליב די קורצע צייט פון אוזער ברָאדקעסט וועלען מיר דָא ברעגען ָאר ַא קודה

ר געווען דעם שבת צו לערען און א הָאט ממשיך געווען ַאז ער הָאט בוח"דער רבי שליט
ווייל דָא איז דָא ַא עין ווָאס עס רעדט זיך וועגען דעם , י פון די סדרה"מבאר זיין די רש
, און דָאס איז וועגען די מורא און פחד פון אידען פַאר די אים יהודים, בזמים האחרוים

  ,)ד"ז שייך לדו" אי– 9'ל אל תתגרה כו"י שצ"ואעפ(ווָאס דַארף לגמרי יט זיין 

כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ", און ווי די תורה זָאגט אוז בתחלת הפרשה הזו
ווען דו וועסט , 2"אלקיך עמך המעלך מארץ מצרים' ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה

ַא עם , און דו וועסט זעהן ַא פערד און ַא רייטווָאגען, פייטַארויסגיין אין ַא מלחמה אויף דייע 
ווייל דער אויבערשטער איז מיט דיר , זָאלסט יט מורא הָאבען פַאר זיי, רב מעהר ווי ביי דיר

י אויף די "שטעלט זיך רש; פון ארץ מצרים) ַארויסגעומען(און ער הָאט דיך אויפגעהויבען 
כולם כסוס , בעיי: "י"זָאגט רש, וס ורכב איז דָאך ַא לשון יחידווָאס ס, "סוס ורכב"ווערטער 

איז , אין דעם אויבערשטעס אויגען זייען זיי ַאלע ווי איין פערד און איין רייט ווָאגען, "אחד
דָאס , ַאז דו וועסט זעהן, "וראית"אין פסוק שטייט דָאך , דָאך לכאורה יט פַארשטַאדיג

--------------------------------------------------------  
מי האיש הירא ורך הלבב ילך "דַאריבער זָאגט די תורה ַאז די שוטרים הָאבען געזָאגט , ר קען זיין מוראדערפַא 

  ".וישוב לביתו
  ).כבפים(ותיקן , מבהיל: כתב בצדו,  העביר קולמוס על כל זהר"ק אדמו"כ
אל ירך לבבכם אל , ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם: "ושם; ג, שופטים שם' פ )6

  ".תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפיהם
 מהגפת –אל תיראו ,  מצהלת סוסים–אל ירך לבבכם  ..  עושיןהאומותדברים שמלכי ' אזהרות כגד ד' ד: "ושם )7

רוש ה בוגע דעם פי"ד( הובא גם להלן בפים השיחה –".  מקול הצוחה–ואל תערצו ,  מקול הקרות–ואל תחפזו , התריסין
  ).י"רש

  . ואילך125' ש שם ע" ראה לקו–הביאור בזה  )8
  .א, ראה פסחים קיג )9



מנישואי  וחימזכרת  הכהן  מענדל  כשיחיומושקא ' מנחם   א"פתש'האלול ' ג – ץ" 

 – יב –

טָא ווָאס איז דער עטפער ַאז ביים אויבערשטען זייען זיי כסוס ,  זעהןמייט ַאז דער איד וועט
 הוא רב בעייך "–" עם רב ממך"י ַאליין זָאגט ווייטער אויף די ווערטער "ובפרט ווי רש, אחד

 ָאבער יט אין די אויגען פון דעם זייען זיי ַאסךַאז אין דייע אויגען , "אבל בעיי איו רב
  ,אויבערשטען

ע אויבים , ָאר דער תירוץ איזטקעגען זייט –ַאז בשעת ווען ַא איד גייט ַאע פייזיי – 
מילא וועט ער , ַאז דער אויבערשטער איז מיט איהם, "אלקיך עמך' ה"דַארף ער וויסען ַאז 

ווייל , אפילו ווען זיי זייען ַא עם רב און מיט ַאסך סוסים און ַאסך רכבים, זיכער מצח זיין
 המעלך"און דער פסוק זָאגט ומדגיש , יי דעם אויבערשטען זייען זיי ווי איין סוס ורכבב

ָאר " הוצאתיך מארץ מצרים) "מ"יצי –מ "ד ובכ"בעשה(יט כרגיל , "מארץ מצרים
ווייל ביי יציאת מצרים זייען די אידען אויפגעהויבען , ער הָאט דיך אויפגעהויבען, "המעלך"

און דָאס מַאכט ַאז חָאטש זיי זייען , ר אויבערשטער איז ַאלע מָאהל מיט זייאון דע, געווָארען
  ,"לא תירא מהם"ַאסך ָאבער וויבַאלד בעיי המקום זייען זיי וויייג דַארף זיין דעריבער 

  .ומובן ַאז עס טָאר יט זיין דער פחד און אימה ביי אידען פַאר די אים יהודים

י איז דָא מוכרח מפרש זיין "ַאז רש, א ממשיך"ז דער רבי שליטי אי"בוגע דעם פירוש רש
ווייל אין פשטות הכתובים איז דָא יט , "הירא ורך הלבב"ווָאס מייט דער פסוק 

אל ירך "וויבַאלד פריער שטייט שוין אין פסוק ַאז מען הָאט געזָאגט צו זיי : פַארשטַאדיג
 ַאז 10איז אויב מען הָאט שוין ָאגעזָאגט, 7"םלבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפיה

כגד "י טייטשט דָארט אויס ַאז דָאס איז כולל ַאלע סוגי יראות " און ווי רש–" 'אל תיראו וגו"
מות ַאז כגד די ַאלע פיר עיים ווָאס די מלכי האו, "ארבעה דברים שמלכי האומות עושים

 טָא –" 'אל ירך לבבכם וגו"זָאגט אויף דעם דער פסוק פיר עיים , טוען ָאשרעקען די אידען
מען הָאט דָאך זיי שוין פריער מזהיר (, "ירא ורך הלבב"ווי קומט יעצט ַאז עס זָאל ָאך זיין ַא 

 קודם 11ל"ל הציווי דהירא ורה"צ' הרי הי,  שלא הועיל הדיבור–ל "ואת, ")אל תיראו"געווען 
שהוא רק לשלול ' כ בוה בית גו" משא–" 'אל ירך גו" במלחמה העיקרז " שה12לכל הציווים

  ,י לערען ַא ייעם פשט"דָאס איז מכריח רש, י" כפרש"עגמ

אל ירך לבבכם אל תיראו "דָאס ווָאס מען הָאט ָאגעזָאגט די פיר עיים , ובהקדם ַאז פריער
ווי זיי , "סמוך לצאתכם מן הספר מגבול ארצכם "13גט פריערי זָא "איז געווען ווי רש" 'וגו

זייען ַארויס געגַאגען פון די גרעיץ פון זייער לַאד ָאבער זייען ָאך יט געווען ָאעט ביי די 
איז אויף דעסמָאל בתחלת היציאה הָאט מען זיי ,  ביי דעם שדה הקרב–מלחמה גופא 

ווען זיי זייען שוין ) אין פשטות הכתובים(רעדט דער פסוק איצטער , "אל תיראו"געווָארעט 
 קשרי המלחמה ושליפת –(איז בשעת מען זעהט די הכות למלחמה בפועל , קרוב לשדה הקרב

--------------------------------------------------------  
ובהמשך הפיסקא הוסיף ,  חסרהעיקר: ר"ק אדמו"כ רשם –בצד פיסקא זו : ' כו אויב מען הָאט שוין ָאגעזָאגטאיז )10

  .י"נ כפרש"לשלול עגמ...  שלא הועיל –ל "ואת): כבפים(
  .ורך הלבב=  )11
" 'מי האיש אשר בה בית חדש גו"ל לפי הציוויים ד" צ–) פסוק ח" ('מי האיש הירא ורך הלבב גו"שהציווי , כלומר )12

  ).פסוק ז" ('ומי האיש אשר ארש אשה גו", )פסוק ו" ('ומי האיש אשר טע כרם גו", )פסוק ה(
 .ה כקרבכם אל המלחמה" ד–ב , שופטים שם' פ )13
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 – יג –

און דָאס זָאגט , און עס קומט ַא פרישע מורא, הָאט פריער געזָאגט'איז וויייג ווָאס מ) החרב
,  קשרי המלחמה און חרב שלופה פַאלט ַא ייע מורא דיזעהטפשוט ווען ער , "כמשמעו"י "רש

וירד ) ז"ובכ(' עשו גו'  גו'הויוידבר ): שמות לב( בקרא וכמפורש 14לשמיעה' כי איו דומה ראי
וישלך '  גוויחר) י"תומאז ( את העגל ומחולות וירא) אבל כאשר('  גובידולוחות העדות ' וב' גו

  ,15"ורך הלבב ילך וישוב לביתוהירא "דַאריבער זָאגט מען ', מידיו גו

הָאט דָאס דער רבי , "רבי עקיבא אומר"י ברעגט דעם בעל המימרא "און דָאס ווָאס רש
כתובות , ז דפסחים"רפ:  במשה17ג"ק וריה"י שיטות רע" עפ16א מבאר געווען בארוכה"שליט

ייה של תורה ווָאס י "מיר דָא וועלען איבערגעבען אין ַא קודה ווי עפ. ספרי חוקת ועוד). ג, ג(
  ,18י על התורה"עס איז דָא אין פרש

שבקה רבי עקיבא "ב בוגע רבי עקיבא "י ע"עס איז דָא ַא גמרא אין סהדרין דף ק
, "שרגיל לזכות את ישראל "– 19אין ווָאס בַאשטייט חסידות, י"זָאגט דָארט רש, "'לחסידותי

און ווי די גמרא איז דָארט ( אויף אידען ַאז רבי עקיבא הָאט מלמד געווען ַאלע מָאהל זכותים
ב זָאגט רבי עקיבא ַאז יש "ַאז ַאזעלכע ווָאס ַאדערע הַאלטען שאין להם חלק לעוה, מפרש

--------------------------------------------------------  
 .ועוד. ט, מכילתא יתרו יט )14
 :ץ"פ הכהן כ" שואל כאן רמ–שימת ההחה בר )15

י שם "והגם שרש, " אחת בספר ואחת במלחמה–פעמיים מדבר ) ב"סוטה דמ(ר "ת" מגאם יש סיוע לזה(
  ).ז"מלכים שהמפרשים מדברים עד' ז דה"ם פ"וכן ברמב, אמרו בספר" וירא ורך הלבב"מפרש שגם 

  :ושם; 20 הערה 124' ש שם ע"ז מלקו"ולהעיר בכ
במלחמה מה הוא אומר , בספר מה הוא אומר שמעו דברי מערכי המלחמה וחזרו: "א ואילך"סע, מבבסוטה 

מי "ש, מוכח) י"פרשה לפי "שכ, ב"ז ה"מלכים פ' מ הל"ראה לח( הסוגיא שם ומפשטות". 'אל ירך לבבכם כו
אל "ש, ה"מקרא האבל פשוטו של ". מי האיש "לאחרי –" אל ירך לבבכם"ז אמר "ולפ. אמר רק בספר" 'האיש גו

  ".מי האיש "לפיאמר " ירך לבבכם
 – דרך ההלכה –ם "אלא שלפי הרמב". שדחקו סדר הכתוב) "ב"ה(מ שם "ובלח, דג"ם שם ה"ולהעיר מרמב

 שתי –כ לפי דרך הפשט "משא.  לא איירי בה קרא–וההתראה דספר , סדר הכתוב הוא בעת עריכת המלחמה
י "פרש. ב, לעיל כ" ( סמוך לצאתכם מן הספר–כקרבכם אל המלחמה  "היו) שאמרו בכתובובהסדר (ההכרזות 

  ).שם
 . ואילך127' ש שם ע"לקו )16
ָאדער ַאז ער , ַאז ער איז כולל כמה פרטים: ווען ַא געוויסער פסוק קען געלערט ווערן אין צוויי אופים "–בעין  )17

ג "ע לערט ַאז דער פסוק ַאטהַאלט כמה פרטים און ריה"ז רַא , כ מקומות" געפיט מען בכו–רעדט בלויז וועגן איין פרט 
 ).ש שם"לקו ..." (ולדוגמא. לערט ַאז ער מייט בלויז איין פרט

  ).כט שבט" היום יום"עתק ב (197ע "ז ס"ש תרצ"ראה סה )18
אין ווָאס ): "כבפים( תיקן ר"ק אדמו"כו, "אין ווָאס איז בַאשטַאען זיין חסידות: "יצויין שברשימת ההחה כתב )19

 128 הערה 325' ע) ד"ט ח"תשכ(ז "מ התוועדויות ח" ולהעיר מרשימת ההחה דשיחה זו בתו–". בַאשטייט חסידות
בפירוש דברי הגמרא במסכת סהדרין ") י"ַא ָאפעע רש("י "כמפורש להדיא ברש): "443' ב ע"ט ח"משיחות קודש תשכ(
ַא ("מחסידי פולין , ")ַא ליטווַאק(" ללא חילוק אם הוא ליטאי –שכל אחד , כך, "'עקיבא לחסידותי' ר' שבקי): "שם(

ללא חילוק אם , "רגיל לזכות את ישראל"הוא מי ש" חסיד"ש,  יכול לראות–ב שבטי ישראל "משאר י' או א, ")ּפוילישער
" רעש"עושים מזה , ")יב להוהשתא מחי("כן ' לא הי' כאשר פעם א, שלכן, "דור המדבר"מדובר אודות צדיקים או אודות 

  "!...".'עקיבא לחסידותי' ר' שבקי"): "ַא גַאצער טומל("
 ------------------- 

מי "ואילו ההכרזה ד, היא בתחלת היציאה" 'אל ירך לבבכם גו" שההכרזה ד– כאן ר"ק אדמו"כלביאור , כלומר) ג
 –ומטעם זה ; אז וצר סוג אחר של פחד ומוראש(היא כאשר מתקרבים יותר לשדה הקרב " 'האיש הירא ורך הלבב גו

 כך עלול יותר שיפחד –כי שככל שמתקרבים יותר ,  באה הכרזה זו בסוף כל ההכרזות– 125' ש שם ע"כמבואר בלקו
  ).ויתיירא
שמע ישראל .. ואומר להם .. משוח מלחמה עומד במקום גבוה , עת שעורכין המערכות והם קרבים להלחם: "ושם) ד

כ "ואח.. אשר ארש .. אשר טע .. כ מדבר משוח מלחמה מי האיש אשר בה "ואח.. אל ירך לבבכם .. ם היום אתם קרבי
  ".'מדבר השוטר מעצמו ואומר מי האיש הירא ורך הלבב כו
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 – יד –

איז רבי עקיבא מיט זיין לימוד זכות אויף אידען קען יט הַאלטען ווי רבי , )ב"להם חלק לעוה
, ווייל אויב ער איז ַא ירא, "רות שבידוהירא מעבי"מייט " הירא ורך הלבב"יוסי הגלילי ַאז 

י " בטבעמוז דָאס מצד ,  מצד די עבירות שבידומורא פַאר דעם אויבערשטעןער הָאט 
 – שהרהר תשובה 21מפורשד "און פס, ברייגען צו ַא הרהור פון תשובה) 20'מאמיים בי מ(

ג "כ לריה"משא, שם בקידושין כדמוכח 22ז בשעתא חדא און ברגעא חדא"וה, עשה צדיק גמור
  .23)'ג שי"להעתיק מהרשום בפתקת הריל(

א ָאגעוויזען אויף דעם כלי "ר שליט"ק אדמו"בוגע דעם צו השעה פון מבצע תפילין הָאט כ
--------------------------------------------------------  

  .א,  שבת צז–מאמיים =  )20
  .ב, קידושין מט )21
 .א"סע, א קכט"זח )22
למעה שדפס , כראה, הכווה: )' שי]ל גרָאער"ריה[= ג"להעתיק מהרשום בפתקת הריל(ג "כ לריה"משא )23

. ז"ב מ"משה מכות פ. א,  ראה חגיגה יד–' כ כו"ומחשיב כ) רגיל(ג דאיו "כ ריה"משא": ושם; 444' בשיחות קודש שם ע
 אחד לו: "א,  ראה חגיגה יד–כ "שאיו מחשיב כ, ג"כ ריה"משא: "41 הערה 129' ש שם ע"ז בלקו" ועד–. "י"ספ' סה

פ "ע במשה ס"ג ור"ולהעיר גם מפלוגתת ריה". ג עקיבא עד מתי אתה עושה שכיה חול"אמר לו ריה. ע"ואחד לדוד דברי ר
  ".ב, מכות יא. חלק

*  
  ":ייה של תורה"פ " ממשיך כאן בהביאור ע–ברשימת ההחה 

הייתי מצטער מתי יבוא כל ימי "ַאז ער הָאט געזָאגט ) הא"ברכות דס(און ווי מיר געפיען ביי רבי עקיבא 
שיצאה שמתו "ווָאס ביי רבי עקיבא ַאליין איז טַאקע ַאזוי געווען (, דער עין המסירת פש, "לידי ואקיימה

ָאר על דרך , ָאבער דָאס ווָאס עס פָאדערט זיך ביי ַאלעמען מוז יט זיין די יציאת הפש מהגוף בפועל, ")באחד
 ַאז וה"שטייט בשם השל, איין מָאהל בקול רם" שמע ישראל" עילה זָאגט מען ווי מיר געפיען ַאז בסוף תפילת

" ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"און גלייך זָאגט מען , מען זָאל דַאן איזיען הָאבען דעם עין המסירת פש
ס כגד די דריי עולמות  איז דאָ זע"ן 'און ווי עס איז מבואר אין די מאמרים פון דעם פריערדיגען רבי(דריי מָאהל 

איז אויב עס איז דָא בשעתא חדא און ברגעא חדא דער הרהור תשובה ַאז ער הָאט מורא , )'בריאה יציאה עשי
איבערגעבען ַאז זייע רצוות , ח מסירת הרצון–און דָאס איז אין די בחיה פון מסירת הפש , מעבירות שבידו

  ".כמשמעו"דַאריבער לערט רבי עקיבא , יז ער אויס בעל עבירהא, זָאלן ָאר זיין צום דעם אויבערשטען
  .) לא תפסוהו–וכנראה  (לעצמוַארייכער ענין וקובע ברכה : וכתב בצדו,  העביר קולמוס על כל זהר"ק אדמו"כ

  . ואילך443ע "שיחות קודש שם ס;  ואילך128' ש שם ע"וראה לקו
*  

ץ"פ הכהן כ" מעיר כאן הרמ–ל "בקשר לביאורים ה:  
ובהפירוש , "הירא מעבירות שבידו"י ייה של תורה הה רבי עקיבא לא יכול לאמר "בהפירוש הזה עפ(

 שרבי עקיבא –'  היטי הגלילי"ס החלוקות בין רבי עקיבא לר"ז מובא הראיות מהש"שע)] מ"פ פשש"ע(הקודם [=
מ "ובכסף משה ובלח; רות שבידול דוקא מהעבי"י הגלילי ס"ור, "הירא מעבירות שבידו"י הגלילי "ל גם כר"ס
  ).ל שזהו להלכה אבל לא בפשטות הכתובים"וי.  דרבי יוסי הגלילי מודה לרבי עקיבא רק שמוסיףי)ג"בשם הסמ(

. מאשר את תירוצו, כלומר". שזהו להלכה אבל לא בפשטות הכתובים" קו תחת כתבו ר"ק אדמו"כ מתח –ז "במעה ע
  .26 הערה 126' ש שם ע"לקו. מ שם"וראה גם כס

*  
  ":ייה של תורה"פ " מסיים כאן הביאור ע–ברשימת ההחה 

און ווי דער , יבאון ַאמָאהל אויך מחבריו, יאווייל הלכה כרבי עקיבא מחבירו, און די הלכה איז ווי רבי עקיבא
  .פסק הפוסקים בזה כרבי עקיבא

  . קולמוסר"ק אדמו"כז העביר "וגם ע
 ------------------- 

  .עמוד ב) ה
  .הובא במחזור שם) ו
  .142' ט ע"מ תרצ"ראה סה) ז
  .מ"ובכ. ב, א מקץ לו"ראה תו) ח
  .17ראה לעיל הערה ) ט
  ).ע"שפוסק כר(ז "ם שם ספ"בדברי הרמב) י
  ."וש. ב, עירובין מו) יא
  ."וש).  ואילךרפה' כרך ט ע(תלמודית ערך הלכה ' ראה אציקלופדי) יב
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 – טו –

ל זָאגען "אויף דעם ווָאס די רז) 'ג' כ(יקר בפירושו על התורה אין די סדרה פון פרשת שופטים 
, "שמע ישראל"זָאלן הָאבען דעם זכות פון זָאגען  ַאז זיי 24"שמע ישראל"אויף דעם פסוק 

י תפילין "ע: ל"וז, איז געווען אין די תפילין" שמע ישראל"שרייבט דער כלי יקר ַאז דָאס זָאגען 
קרא עליך '  וראו כל עמי הארץ כי שם ה25ש"שבראשו תפול אימתה ופחד על האויבים כמו

דבר זה צריכין במלחמה שיראו השואים ול,  אלו תפילין שבראש26ל"ואמרו רז, ויראו ממך
  .ויראו מהם

וצט אויס אייער השפעה ַאז ווָאס מעהר אידען זָאלן לייגען תפילין כדי , טייערע צוהערער
  . ותתי שלום בארץ27 ביז לקיום היעוד–" ויראו ממך"עס זָאל זיין דער 

--------------------------------------------------------  
 כדאי ,אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד –שמע ישראל : "פ שם"י עה"הובא בפרש(א "סע, סוטה מב )24

  ").אתם שיושיע אתכם
 .ד"יו, תבוא כח )25
 ."וש. א, ברכות ו )26
  .ו, בחוקותי כו )27
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 – טז –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חתןז של ה"אא, ץ"ינחס הכהן כמשה פ' ח ר"הרהמענה ל –ק "צילום כתי
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 – יז –

  ]ט"תשכ'ה, ז כסלו"ט, ק וישלח"מוצש[

) התקיעות' סוף ש' סי" (עיקר ומקור כל הברכות לעולם המשיך יצחק דוקא "–ולא ידעתי   )1(
  . לא ידעתי–" במרמה "ובאופן) 327' ת ע"אוה" (לא ידעתי" שי"עומשך דוקא 

  .כ ארבעים" סה–) 125' ת ע" אוה–או ביה ' מל( ה –שמוה תיבות   )2(

--------------------------------------------------------  
  :במכתבו )1(

ד "י[ לרגלי חגיגת שת הארבעים – בלילה –העבר ' ד שזכיתי להיות הכהן המברך ביום ה"הי בזה ע
  .א"א עם זוגתו הרבית שתליט"ר שליט"ק אדמו"לחתות כ] ט"תשכ-ט"כסלו תרפ

, א לא אמרו לי כלל שאי אצטרך להיות הכהן המברך"ר שליט"ק אדמו"הה טרם שכסו להיכל כ
 –אמר לי שבתור כהן אתן ברכה ' שי] שמואל לעוויטין' ר[ל "ג רש"ח הרה"כ כשכסו פימה והרה"וא

זה הפעם הראשון , וגם, ולא ידעתי באיזהו אופן ומה לאמר, כי לא חשבתי כלל מזה, תרגשתי מאד
יון וגם עלה במחשבתי החז, א"ר שליט"ק אדמו"ע שזכיתי ליכס להיכל כ"אחרי שעברתי על התוח ל

ז חכיתי "כ לא ידעתי בתחלה מה לעשות ומשו"וע, ו שה"שה שהייתי אז בגיל ט' של החתוה לפי מ
ואמרתי את , מ ודא לדא קשן" רעדה בפו–ע " ל–פ הה אחזי "אמר לי עוה' ל שי"ואחרי שהרש, מעט

, ם להגיד בדבורצריכי' להגיד אז כל הברכות שהי' אבל בלבי הי,  לא יכלתי לדבר אז]כך [הברכה ואחר
  .והרי כאלו הייתי פורטם

ולא ידעתי ..  תרגשתי מאד –אמר לי שבתור כהן אתן ברכה ' ל שי"ג רש"ח הרה"הרה"על כותבו שכש
  )).1(כבפים (וכתב , "ולא ידעתי" תיבות ר"ק אדמו"כ הקיף –" 'באיזהו אופן ומה לאמר כו

 .ב,  רמז–ח "סידור עם דא: )התקיעות' סוף ש' סי(
  .ב, תולדות כז: "א ידעתיל"ש
 ).כח, תולדות שם" ('ויתן לך האלקים גו"פ "עה: )327' ת ע"אוה(
  .לה, תולדות שם: "במרמה"
  : במכתבו)2-5(

' שבפ, *פתוחה' סתומה ומ' ש בעין מ"ק אד"ד המדובר אז מכ"בהזדמות זו הי מרהיב בי להעיר ע
הה הפסוק הזה יש לו שמוה תיבות וכל , **"'עזים מאתים וגו"פסוק ) ו"ב ט"ל (–'  פרשה שי–וישלח 

  ).ך"ואשר לא מצא פסוק באופן כזה בת(סתומה ' תיבה סופה במ
" ארבעים לביה"הה המימרא של ה, "בן ארבעים לביה) "ה"אבות סוף פ(וכן להעיר אשר במשה 

  "***.בן חמש למקרא"היא השמיית מההתחלה 
ק "כ הקיף –" סתומה' שמוה תיבות וכל תיבה סופה במ"יש " 'עזים מאתים וגו"הערתו שבפסוק על 
ובסיום ; ))2(כבפים (וכתב , )וחיבר בייהן( לחוד "תיבות"ותיבת ) וסימו בחץ(לחוד " שמוה" תיבת ר"אדמו

  )).3-4(כבפים  (ר"ק אדמו"כ כתב –הערתו זו 
 ר"ק אדמו"כ הקיף –" 'היא השמיית מההתחלה כו" ארבעים לביה"המימרא של ה.. במשה "ועל הערתו ש

  )).5(כבפים (וכתב , "לביה"תיבת 
 – או ביה' מלהיא " תיבה"כי , וזאת, ה –כל תיבה , כלומר: כ ארבעים"סה . . או בינה' מל (ה – שמונה תיבות

). מ"ברע(א , ג יז" ראה זח–תתאה א "א עילאה וה"ה(' א דשם הוי" הרמזות באות ה– 125' ת ע"אוהכדלקמן מ
, )'פעמים ה' ח(ישם שמוה תיבות ") 'עזים מאתים גו"ד(ל "וכיון שבפסוק ה; )מ"ובכ. ב, ז בהקדמה ו"תקו
 .כ ארבעים"סה –הרי 

דהה שורש עין התיבה דח מבואר בכתבי : "ושם; )פ ח"ר" (אלה תולדות ח"פ "עה: 125' ת ע"אוה
תיבה המוסכם : ל"וז, פירושים' ז ב"ובפרדס ערך תיבה הביא ע.. דביה ' מל' בחיל דתיבת ח הוא "האריז

. ל"עכ, אמם בתיקוים אומר כי תיבת ח הוא בביה.. ' מ שהתיבה הוא במל"ה בזהר וברע"י ע"בדברי הרשב
 כ התיבה היא תיבות"ואם היא בביה א. כ התיבה לשון תיבות ואותיות הדבור"א' ל דאם היא במל"ואפ

 ".'וצירופי אותיות המחשבה כו
--------------------------------------------------------  

  .נ" וש.)ך ואיל329' ע) א"ט ח"תשכ(ד "מ התוועדויות חנ"תו(ז ואילך "ז כסלו שנה זו ס" ט,פ וישלח"שיחת ש*) 
  ."עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים ":ושם**) 

) ו(.   .שמונה עשרה) ה(.   .חמש עשרה) ד(.   .שלש עשרה) ג(.   .עשר) ב(.   .בן חמש) א(: סדר המשנה שםלפי ***) 
 .ארבעים לבינה) ח(.   .שלשים) ז(.   .עשרים
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 – יח –

 –הליקוטים ' ל וס"ת להאריז"ל, מדרש לקח טוב, ט"ועיין בעה. ח על ההערה היפה"ת  )3(
  .פ"עה

  ).?א"דפס בשם הגר(קטותי '  הפ–" תשמיית שבשמיי"כ ד"ולהעיר ג  )4(

  ).ע"ממטלמ(השמיית '  ספי–לביה   )5(

  
  

  

  

  

--------------------------------------------------------  
שבמחת (מין רצופים אלו "מ' שח, )תוכן(ושם : פ" עה–הליקוטים ' ל וס"ת להאריז" ל, מדרש לקח טוב,ט"בעה

מין רצופים "מ'  ח–וכגדם בקדושה ; שלא יקריב מהם קרבן, יעקב מומיןש שהטיל בהם " ע–) יעקב לעשו
' ו שאלו הח"וכדי שלא תאמר ח "–. ג-לב, פיחס כט" (כמשפטם' תמימים ומחתם וסכיהם גו"שבפסוקים 

 ).ל שם"ת להאריז" ל–" ' כושלפיו ואמר תמימים'  לזה הקדים בפ,כ רומזים מומין"ן אחרים דבקדושה ג"ממי
) י ּפַאצַאָאווסקי"להר(ראה פרדס יוסף : )?א"נדפס בשם הגר(קטונתי  ]הפסוק[= ' הפ–" נית שבשמיניתשמי"ד

כי , ח מותר להתגאות שמיי שבשמיית"ת..  'בסוטה דף ה' על הגמ' ל כ"א מווילא ז"והגר: "ושם(וישלח שם 
ש "וראה גם סה. ועוד"). ' כוהפסוק קטתי הוא הפסוק השמיי שבפרשה וישלח שהיא פרשה השמיית שבתורה

  .מ"ובכ. 100' א ע"ט ח"תשמ
. ג, צ פד"ת דרושי שמע"לקו). ב, סא(א "ז תכ"תקו. ב, ג רמה"ראה זח: )ע"ממטלמ(השמינית ' ספי –לבינה 

 .מ"ובכ

  

❖  ❖  ❖  
  



  לזכות

שיחיו מושקא' חיוהכלה מרת  מנחם מענדל הכהן' חתן התה

 ץ"כ
ומוצלחתל טובה  בשעה  נישואיהם    רגל 

 א"פתש'ה, אלול' ג

❁  
הוריהם ולזכות  ידי  על    נדפס 

ר"הרה ויוסף יצחק הכהן' ת  מרת   שיחיו נחמה דינהזוגתו    ץ"כ 

ר"הרה מרת מנחם מענדל' ת  וזוגתו  שיחיו שטערנא שרה    בלומינג 

זקניהם   ולזכות 

ר"הרה מרת זאב יחזקאל הכהן' ת  וזוגתו  שיחיו רישא    ץ"כ 

ר"הרה מרת יוסף חיים הכהן' ת  וזוגתו  שיחיו מלכה רייזל    רָאזענפעלד 

ר"הרה מרת שלמה' ת  וזוגתו  שיחיו אסתר הדסה    לומינגב 

ר"הרה מרת אלכנסדר סנדר' ת  וזוגתו  שיחיו חנה דבורה רייזל    קאגאן 




