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בס"ד

אמרות מבאר רבותינו הק׳ 
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה )כח י(.

דכבר  ליקוטים:  אמת"  ה"שפת  שואל 
ספר  ]עי'  וי"ל  הקודמת.  בפרשה  כתוב 
בבית  שנטמן  חז"ל  דברי  לפי  דבש"[  "צוף 
בחזרה  כך  אחר  שהלך  י"ל  שנה,  י"ד  עבר 
לאביו ולאמו בסתר ליטול רשות מהם קודם 
הליכתו לחרן, ולא הזכירו הכתוב כמו שלא 
הזכיר הי"ד שנה שהטמין עצמו מפני עשו, 

לכן הסתירו הכתוב.

יציאתו אלא  ולמה הזכיר  ברש"י מחז"ל: 
עושה  המקום  מן  צדיק  שיציאת  מגיד 
בנעמי  האמור  המקום  מן  ותצא  וכן  רושם. 

ורות ]רות א ז[.
כשרבו  חסיד  שמחה":  ה"לב  הרבי  כותב 
חושב  הוא  טוב,  ומתפלל  לומד  והוא  בעיר 
מכוחו  באה  שלו  השי"ת  עבודת  שכל 
העצמי, אולם כשהצדיק יוצא מן העיר והוא 
בא לידי חולשה בעבודת השי"ת, אז מרגיש 
ובא לידי ההכרה שהכל בא מכח הצדיק, וזה 
עושה רושם, על מה שעבד מקודם, שכל זה 

לא בא מכוחו כי אם מכח הצדיק.

שליט"א  מגור  הישיבה  ראש  מדייק 
ברות:   מהפסוק  רש"י  ראית  על  ]תשפ"א[ 
והרי ערפה גם יצאה, אלא ערפה היתה גויה 
ורות התגיירה, אמנם הרי באותה שעה רות 
למדנו  גדול  דבר  אלא  התגיירה.  לא  עדיין 
לו  יש  אדם  אם   – וויל  אמענטש  אז  כאן, 
ער  רושם,  עושה  יציאתו  כבר  אמת,  רצון 
שרות  ואף  אויפגעטוהן,  עפעס  שוין  האט 
שם  נשארה  ולא  מהמקום  אח"כ  הלכה 
ולא חזרה לשם, אבל הרצון שלה להתגייר 
מניח  כבר  לבד  והרצון  ההוא,  במקום  היה 
יש  הגירות  לפני  גוי  ואם  במקום,  רשימה 
כח לרצון שלו, בוודאי שלנו בני ישראל יש 
את הכח הזה, שכל איש ישראל יכול להיות 
עושה  המקום  מן  צדיק  יציאת  בבחינת 
רושם, שהשבת תעורר אותו עם התעוררות 
זאל  ער  מהשבת,  חפץ  שיעשה  אמיתית 
עפעס מיט נעמען פון דער שבת, און מ'זאל 

קענען גיין אין גיטע וועגען.

ויחלם והנה סלם מצב ארצה וגו' )כח יב(.
בילדותי  זי"ע:  מנחם"  ה"פני  הרבי  סיפר 
דבר  הם  השמים  הרי  אאז"ל  כ"ק  שאלני 
להישען  הסולם  יכול  היה  והיאך  רך 
היה  שהסולם  מינה  דשמע  והשיב  עליהם, 
היו  והיאך  בחיוך:  ואמר  והמשיך  רך,  יותר 
על  אלא  בסולם,  לעלות  המלאכים  יכולים 
כי  בזה,  הכוונה  רכים.  יותר  שהם  כרחך 
רכותו,  הוא  כן  ומעלתו  הדבר  רוחניות  כפי 
הדברים  ודקות  זכות  גודל  מכאן  ורואים 

הרוחניים )ווי איידעל ס'איז(.

הארץ אשר אתה שוכב עליה לך 
אתננה ולזרעך )כח יג(.

שקיפל  כאן:  וברש"י  צא:[   ]חולין  בגמרא 
שתהא  כדי  תחתיו  ישראל  ארץ  כל  הקב"ה 

נוחה להיכבש לבניו.
בשם  זי"ע  אמת"  ה"אמרי  הרבי  אמר 
הגם  שאמר:  זי"ע  הרי"ם"  ה"חידושי 
וברשב"ם  נג:  ב"ב  ]עי'  לן  קיימא  דבאמת 
ובהילוך  לקרקע,  קנין  היא  דשכיבה  שם[ 
פליגי ]שם ק.[, אבל אינו מובן למה הוצרך 
קיי"ל  הלא  תחתיו,  הארץ  כל  את  לקפל 
בעשר  שדות  עשר  לו  מכר  כז:[  ]קידושין 
את  קנה  מהן  באחת  שהחזיק  כיון  מדינות 
כולן, ומשום דסדנא דארעא חד הוא, וא"כ 
את  קנה  תחתיו  הארץ  שנתקפלה  בלא  גם 

כולה.
בעשר  נתקדשה  ישראל  ארץ  כי  ותירץ 
קדושות, ובכדי להקנות לו את כל הקדושות 
במקום  תחתיו  הארץ  כל  את  הקב"ה  קיפל 

המקודש ביותר, בבית המקדש.

כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את 
אשר דברתי לך )כח טו(.

בליקוטים:  זי"ע  אמת"  ה"שפת  שואל 
כך  אחר  כאילו   – 'עד'  מה  הלשון  וקשה 
הבטחה  שהוא  לפרש  ואפשר  ח"ו,  יעזבנו 
לבנ"י, דהנה 'הארץ כו' לך אתננה ולזרעך' – 
הוא בנין ביהמ"ק. והנה הוא נחרב, והיה זה 
הבטחה כי לא יעזוב השי"ת את בני ישראל 
שיהיה  היינו  וגו'  עשיתי'  אם  אשר  'עד 
 – העדות'  'משכן  כמ"ש  אצלינו  שכינתו 
יגאלנו  כי  מובטחים  וממילא  שנתמשכן, 

במהרה ולא יעזוב אותנו לעולם ח"ו.

ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי 
לא ידעתי )כח טז(.

ה"פני מנחם" זי"ע: והרי ידע  שואל הרבי 
אפשר  שאמר  כדאיתא  המוריה  הר  שהוא 
עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי וכו', 
'ואנכי לא ידעתי'. אלא דאיתא  ולמה אמר 
את  האדם  שמכין  ההכנה  שכפי  בספרים 
ולכן  עצמה,  השינה  נראית  כך  לישן  עצמו 
גדולים  למראות  אבינו  יעקב  זכה  כאשר 
ידע  שלא  ידעתי',  לא  'ואנכי  אמר  כאלה 
והעולם  מקודם.  הכנתו  גדלה  כך  שכל 
י"ד  מקודם  נטמן  אבינו  יעקב  כי  מפרשים 
שנה בבית עבר ולמד שם תורה, וידע שעל 
אבל  למדריגות,  להגיע  יכולים  התורה  ידי 
להשיג  יכולים  שינה  ידי  על  שגם  ידע  לא 

מדריגות.

ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש )כח כ(.
אמר  שליט"א  מגור  הישיבה  ראש 
ש'לחם'  היא  דפשיטא  מקשים  }תשפ"א[: 
ללבוש,  בכדי  הוא  ו'בגד'  לאכול  כדי  הוא 

ויתורא הוא, והרבה פירושים נאמרו בזה.
ויתכן לפרש, ע"פ המסופר שפעם בא חסיד 
לעשן  יודע  שאינו  חתנו  על  להתלונן  לרבו 
ואינו יודע לשתות משקאות חריפים, אמר 
כך  ימשיך  והלואי  שכך,  טוב  הרי  הרבי  לו 
השיב  ותלונה,  לטענה  מקום  ומה  ימיו,  כל 
והוא  לעשן  יודע  אינו  הוא  רבי,  החסיד: 
כן  והוא  לשתות  יודע  אינו  הוא  מעשן,  כן 
אבינו  יעקב  בבקשת  המכוון  וזה  שותה. 
ע"ה 'ולחם – לאכול', שנדע איך לאכול. כי 
ומעיים –  גרון  הכנסת האוכל לפה בהנאת 
אין זאת אכילה המבוקש, אונז עסען נישט 
אנחנו  עסען,  מיט  מלעיט  זיך  זענען  אונז 

מלעיטים את עצמנו עם אוכל.
ועל זה ביקש יעקב אבינו ע"ה 'לחם לאכול' 
– שביקש רבונו של עולם ! איך וויל האבען 
מער,  נישט  עסען,  צי  אויף  לאכול,  לחם 
לצורך קיום הגוף לעבודתו ית"ש. ולא כמו 
שאנו לדאבוננו מלעיטים את עצמנו בלחם. 
יהיה  שהבגד   – ללבוש'  'בגד'  ביקש  וכן 
בשביל ללבוש, למטרה שלו, עם המשמעות 
הנכונה, ולא מלבושים לשם יוהרא ושררה. 

ועיי"ש שהאריך בזה.

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף 
המקנה השקו הצאן ולכו רעו: ויאמרו 

לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים 
וגללו את האבן מעל פי הבאר 

והשקינו הצאן )כט ו-ח(.
שיעקב  אמר:  זי"ע  הרי"ם"  ה"חידושי 
האסף  עת  לא  כי  אם  תפילה,  בלשון  אמר 
המקנה, אבל עד אשר יגיע יומו של משיח 
לאסוף את המקנה, היינו לאסוף את ישראל 
מפזוריו, הרי 'השקו הצאן ולכו רעו' – יתנו 

לכל הפחות לכל אחד פרנסה בימי גלותם.

בשם  אמר  זי"ע  אמת"  ה"אמרי  הרבי 
זקני  בשם  שדקדק  זי"ע  אמת"  ה"שפת 
זי"ע: הלא ראה יעקב  ה"חידושי הרי"ם" 
ואם  הבאר,  פי  על  גדולה  אבן  שיש  אבינו 
האבן,  את  לבדו  לגול  ויכול  גיבור  הוא 
דחקם  ולמה  יכולים,  היו  לא  הם  הלא  אבל 

והוכיחם 'השקו הצאן ולכו רעו'.
אבינו  יעקב  בעיני  רע  שהיה  ותירץ, 
לאדם  אסור  כי  כלל,  מנסים  שאינם  מה 
להתייאש לגמרי, ותמיד צריך לנסות אולי 

יעלה בידו מה.

בשם  אמר  זי"ע  ישראל"  ה"בית  הרבי 
שם  יעקב  שהיה  שבעת  ]תש"ט[:  אאז"ל 
כי דיבור של  אם היו מנסים היו מצליחים, 
במד'.  כדאי'  לבטלה  יוצא  היה  לא  יעקב 
היצה"ר  על  רמז  בספרים  דאי'  עפ"י  ול"נ: 
וזה הכח שהכניס יעקב אבינו  שנקרא אבן, 
ע"ה לבני ישראל שיוכלו לדורות לגול את 
האבן ופעל עי"ז שבניו יתגברו על היצה"ר.

אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א: יעקב אבינו 
בטל  הולכים  לכם  מה  מוסר,  להם  אמר 
ומבטלים הזמן, במדרש ]ב"ר לט ח[ בשעה 
שהיה אברהם מהלך בארם נהרים וכו' ראה 
ופוחזים אמר הלואי  ושותים  אותן אוכלים 
שהגיע  וכיון  הזאת  בארץ  חלק  לי  יהא  לא 
לסולמה של צור ראה אותן עסוקים בניכוש 
חלקי  יהא  הלואי  אמר  וכו'  הניכוש  בשעת 
את  אתן  לזרעך  הקב"ה  א"ל  הזאת  בארץ 
אבינו  יעקב  עתה  בא  וכאשר  הזאת,  הארץ 
רעו,  לכו  להם  אמר  אזי  נהרים  לארם 
לסבול  יכול  היה  לא  הוא  גדול,  היום  עוד 
שהולכים בטל, 'לולי אלקי אבי וגו' את עניי 
ובמדרש  וגו'  אלקים'  ראה  כפי  יגיע  ואת 
ואיתא  אבות,  מזכות  המלאכה  היא  חביבה 
]ברכות ח.[ גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא 
שמים וכו' 'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב 
לעולם  לך  וטוב  הזה  בעולם  אשריך   – לך' 
הבא ולגבי ירא שמים 'וטוב לך' – לא כתיב.

ועיני לאה רכות )כט יז(.
היו  שכך  והמדרש:  הגמרא  בשם  ברש"י 
לקטן  והקטנה  לגדול  הגדולה  התנאים 

והיתה בוכה כו'.
יש  זי"ע:  צדיק"  ה"שפתי  הרה"ק  אומר 
לפרש לשון 'רכות' לשבח, מלשון רך וטוב. 
מן  אדם  ימנע  אל  שלעולם  בזה  והלימוד 
ושתים  פעם  התפלל  שכבר  אף  התפילה 
ולא  ויתפלל,  יחזור  אעפי"כ  נענה  ולא  וכו' 
ימנע מן התפילה. שכאן משמע שכבר נגזר 
הרשע.  עשו  של  בגורלו  לעלות  כן  עליה 
והיא אעפ"כ על ידי רוב התפילה והדמעות, 
בגורלו  ולעלות  הגזירה  את  להפוך  זכתה 
התפילה  קשה  במדרש  וכדאיתא  צדיק  של 

שבטלה הגזירה וכו', וזהו שבח לעינים.

יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלקי 
אביכם אמש אמר אלי וגו' )לא כט(.

ה"חידושי הרי"ם" זי"ע אמר בשם הרה"ק 
שאמר:  זי"ע  מפרשיסחא  בונים  ר'  הרבי 
קשה להבין את התנהגותו של לבן, כי למה 
סיפר ליעקב שה' הזהיר אותו שלא יזיק לו. 
אלא איש כלבן, שזכה פעם אחת למדריגה 
ולא  עצמו  את  לעצור  לו  היה  אפשר  אי 

לספר.

עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה 
וגו' )לא לב(.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: איתא ]ב"ר  אומר 
עד ט[ והוה כן כשגגה שיצא מלפני השליט, 
טובה  ומדה  רחל',  'ותמת   – רחל'  'ותגנב 
הצדיק  של  מפיו  יצאה  כאשר  אם  מרובה, 
כ"ש כאשר  רחל,  ומתה  נתקיים  כזה  דיבור 
ודאי  ברכה,  לטובה,  דיבור  אומר  הצדיק 

שיתקיים.

פרשת ויצא תשפ"ג
~ שנה א' ג<ליון ז' ~



חיים"  ה"אמרי  הרבי 
מויז'ניץ זי"ע ישב פעם עם 
שהזכיר  ולאחר  חסידיו, 
הסיפור  את  הדברים  בין 
מיכל  רבי  אודות  הידוע 
שמכר  זי"ע,  מזלוטשוב 
את תפליו של אביו בעבור 

האתרוג  את  פסלו  ביתו  ובני  אתרוג,  רכישת 
מרוב צער, לא כעס ואמר: "את התפילין היקרות 
של אבי מכרתי, האתרוג שקניתי נפסל, ועכשיו 
גם אכעס חלילה ולא תהיה לי שמחת חג? ומיד 
לבו  שת  ולא  נפש  במסירות  עצמו  על  התגבר 

לדבר. כשסיים לספר אמר הרבי:
המגיד  על  לי  מספרים  היו  אם  כי  לכם,  "דעו 
נחשב  היה  לא  מתים,  מחיה  שהיה  מזלוטשוב 
שהצליח  זה,  מעשה  כמו  כך  כל  הדבר  בעיני 

ולהתגבר  בעצמו  לשלוט 
נסיון  בעת  מדותיו  על 
זו  ומדרגה  כזה,  קשה 
שמחיה  ממי  היא  גדולה 
שאין  בא,  וללמדך  מתים. 
שמראה  ממי  להתפעל 
מערכות,  ומשדד  מופתים 
לעומת מי ששולט בעצמו ומעביר על מדותיו".

לאחר מכן הוסיף הרבי ואמר: "ודבר זה מתפרש 
ושים  שרף  לך  'עשה  חקת  שבפרשת  בפסוק 
שמשפיע  לצדיק  מרמז  השרף   – נס'  על  אותו 
למשה  מצוה  והקב"ה  בו,  לדבקים  תורה  אור 
לחפש צדיק כזה אשר הוא גדול יותר מ'על נס', 
אלא  ומופתים,  אותו  עשיית  אינו  כוחו  שעיקר 
מדרגתו גדולה בכך שהוא מתגבר על מדותיו, כי 

זה עיקר מעלתו ושבחו של האדם השלם". 

חיים"  ה"דברי  הרה"ק  אל 
מצאנז זי"ע הגיע פעם יהודי נגיד 
על  עמו  שוחח  וכשהרבי  אחד, 
לקבל  עומד  הלה  כי  גילה,  עסקיו 
ממנה  גדולה,  אחוזה  בחכירה 
עתיד להרויח רווח גדול. אבל חש 
כשורה,  אינו  מה  דבר  כי  הצדיק 

ולא התפלא לשמוע כי האיש מבקש לסלק את 
החוכר היהודי הקודם, ולהסיג את גבולו. 

נבלה  מעשה  לעשות  אתה  מסוגל  "כיצד 
שכזה"? הוכיחו הרבי, "איך אפשר להסיג גבולו 
להצטדק:  החל  והלה  מישראל"?!  אדם  של 
פושע  הוא  אולם  הלז,  החוכר  הוא  יהודי  אמנם 
בפרהסיא  שבת  מחלל  בעיקר,  וכופר  ישראל 
יהודי  כולה.  התורה  כל  על  נפש  בשאט  ועובר 

כזה מצוה לקוברו באדמה"...
אתה  "יודע  ואמר:  הרבי  נענה 
הפסוק  על  חז"ל  שדרשו  מה 
ראה  שכאשר  ועריה'?  ערום  'ואת 
מעורטלים  שישראל  הקב"ה 
ודם  פסח  דם  להם  נתן  ממצוות, 
דם  מצות  שהרי  תמוה,  הדבר  ולכאורה  מילה. 
והרי  חושך,  מכת  לאחר  להם  ניתנה  הפסח 
הרשעים  כל  מתו  זו  שבמכה  חז"ל  אמרו  כבר 
לקבור  טרודים  היו  ישראל  ובני  הדור,  שבאותו 
אותם בשלושת ימי האפילה. ואם כן, הרי היתה 
ומדוע  גדולה של קבורת הרשעים,  בידם מצוה 
אלא  מצוות?  בלי  כעירומים  אפוא  נחשבים 
מכאן ראיה, שלקבור יהודי באדמה, גם אם הוא 

פושע ישראל מובהק, אין זה בגדר מצוה"... 

מספר הרה"ח ר' מנחם אליעזר מוזס הי"ו משב"ק של הרבי ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זי"ע:
כאשר חלה הרבי ה"אמרי חיים", ואז עלתה השאלה האם לנתח. נסעתי אל הרבי ה"בית ישראל" 

זי"ע ששהה אז בכפר שמריהו, ואמרתי לו שבני המשפחה מבקשים להיכנס לקבל עצה וברכה.
שאל הרבי: מדוע על כולם לטרוח ולהגיע? שיגיע רק אחד, שיבוא הבן – לימים הרבי ה"ישועות 
משה" זי"ע, הרהבתי עוז ושאלתי: האם גם אני אוכל להגיע? אמר לי הרבי: תוכל, אבל בלי גארטל...
והסביר: "כאשר התאושש הרבי מסוכצ'וב ה"חסדי דוד" זי"ע, מדלקת ריאות קשה שתקפה אותו, 
שכרו לו חסידיו ארמון באחוזתו של גרף פולני. אבא ז"ל ה"אמרי אמת", ביקש לבקרו, אך חסידיו 
יגיע  כי  ולכן ביקשו  ינזקו כלי הקריסטל שהיו שם בארון,  יבוא אבא עם החסידים  חששו שכאשר 
רק עם גבאי אחד. ואכן, אבא נסע עם גבאי אחד, אך כאשר יצא, הסתבך אבנטו של הגבאי בכלי 
שלי,  אינה  הדירה  כאן,  גם  הרבי:  סיים  גדול...  רעש  בקול  והתנפצו  ארצה  נפלו  והמה  הקריסטל 

ואמנם אין כאן כלי קריסטל אך אני חושש שיגרם נזק. תוכל לבוא אם כן, אך בלי גארטל"...

זהירות
בממון חבירו

 להערות, תרומות איחולים ומכתבים למערכת
ניתן לפנות אלינו באימייל 

uniteddchassideiger@gmail.com
718-952-2000 x0 או בטלפון 

מעשה מרבוה"ק

מבאר החסידות

מכתבים למערכת
היקרה  קהילתינו  אנשי  לדעה  חברי  לכבוד 
והמעטירה אנשי פעולה ועשייה המחזירים 
עטרה ליושנה כבוד בית גור, רבותינו זי"ע, 

ויבלחט"א רבותינו שליט"א

בשבוע  שבוע  מדי  אני  ומשתומם  נפעם 
גור  מערכת  של  ומהחשיבה  מהגאונות 
של  השמחות  בדף  הן  הפועלת  המאוחדת 
אנ"ש והן בעזרה לשליחת הזמנות לכל אחד 
ואחד ללא יוצא מן הכלל וכו' וכו' והעיקר 
לאחד בין קהילותינו ומשפחותינו, אשריכם 

ואשרי חלקיכם ומה נעים גורלכם.

מן  הנפלא  הגליון  באתי  עתה  על  ועכשיו 
בדברי  לאחד  לעשות,  שהפלאתם  הבאר, 
רבותינו  מכל  ומעשיות  באמרות  תורה 
מלאים  נפש,  לכל  השווים  דברים  הק', 
דור,  לנו מדור  כדרך המסורה  ויר"ש  תורה 
ובמדור הזה נותנים לנו במה לפנות לחברינו 

וידידינו, לעורר ולהתעורר.

ובכן ברצוני לפנות אליכם ידידי וחברי בכל 
נקודות שבצעירותי  כמה  לעורר  התפוצות, 
לפני כעשרים שנה בשנות בחרותי החדירו 
וכן  שליט"א  הרבי  בהדרכת  בישיבה  בנו 
ראש הישיבה שליט"א, עוררו אותנו תמידים 
כסדרם להרבות בלימוד מדרש רבה ובלימוד 
וראש  בשבוע,  שבוע  מדי  אמת  שפת  ספר 
הישיבה עודד את הלימוד בספר קיצוש"ע, 
שיותר קל לזכור את ההלכות הצריכות לכל 
ומידות  ובשלוה  בשלום  והכל  ואחד,  אחד 
לפני  סוגיות  בלימוד  אותנו  עודדו  טובות, 
ולימוד מסכתות בבקיאות בסדר  הצהריים, 
אחה״צ ולהיבחן על כל המסכת בסוף שנה, 
בתכלית עודדו אותנו לכל הדברים הטובים 
מעל  ואבקש  המובנים,  בכל  וכיאוי  כראוי 
 במה זו לחדש ימנו כקדם בשלום ובשלווה

והחיוביים  הטובים  הדברים  לכל  לעורר 
שעליהם חונכנו, ולהחדיר בצעירי הצאן את 
שליבו  במה  אדם  ילמד  לעולם  של  היסוד 
באהבת  להרבות  שבעיקרים  והעיקר  חפץ, 

רעים באחדות ובשלום.

ואסיים בברכת תודה באופן אישי שנעזרתי 
שיחי׳, בני  חתונת  לפני  שלכם   בשירות 

ללא  בארה״ב  אנ״ש  כל  רשימות  בקבלת 
עבור  המדבקות  ובהדפסת  הכלל,  מן  יוצא 

ההזמנות אשריכם ואשרי חלקיכם.

ידידכם אוהדכם ואוהבכם 
אחד מן החבורה - בורו פארק
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ברכת מזל טוב 
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ומחותנו הרה״ח ר׳ משה זאב עקשטיין לאוי"ט
לרגל נישואי נכדיהם

בשם כל קהלא קדישא הדין
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