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 êø úîçî íäéøáç ÷çåãå úåøö ìò ïë
 ìáà äáåè àéä äðéçáä íúåðîçøå íááì
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ìàøùé úåøö ìò øöéî àäéù àéä , úîçî
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 ùãå÷ úáùáå íéáåè íéùòîå úåöî éãé ìò

àìîî éðçåøä åùôð àáäøæçá  , åðàù åîë
ùî ùôð úáùäå íéøîåàéúá , øîåì äöøå
éðçåøä ùôðä åì áéùîù ,ò" éùàø ì÷ù ë

äì ùãå÷ úáù úåáéú ' äååäúð æàå
íìù ì÷ù ì÷ùä úéöçîî , åðì øåæòé íùä

éåàøë úáù éøîåùî äéäðù. )áäæä ãéáø(  
  

íëî¾³í −×þð  
 çìîî ç÷åø äùòî ç÷ø úøè÷ úéùòå

ùãå÷ øåäè.éøö íãàä åðééä  øù÷úäì ê
úåìéòä ìë úìéòá ÷æçå õéîà øù÷ , åäæå

 ÷åáéãå øåùé÷ ïåùìî úøè÷ úéùòå
ç÷ø äùòî ç÷ø ãöéë ïåéìòä äùøùá ,
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 ¾− ³ôêë −× ðîð þ−¼ë ë³× óòôê

 íðîô ö−ð ¼¾õî ê¬ìñ ¾− ¼îðô ö−−¼ñ

ë−−ìð öîôôë íðîô ö−ð êñî ½òšë ,

ïìê μê" ó−ñ¾ôò ñêþ¾− −òë¾ ñ

þšëî öê®ñ ,êî" þî¾× ö−ð óíñ ¾− ×

š−ïí¾ ó³ ,ô×"ó³ ¾−ê ëš¼−î ¾ ,

šïò −®ì óñ¾ô ó³î , öò−¬šòî êèñõ

ê½òš êšïò ,−−¼"î−þëðë ¾ ,î íï ö−¼×

ñš¾í ³−®ìô ³î®ô −ëèñ þôîñ ¾− ,

 ñš¾í ³−®ìô¾ êþôèë þêîëô −×

ñè¼í öî¼ ñ¼ þõ×ñ êë,  ¾− í³¼ôî

ëší íî® íï ó¼¬ô −× þôîñ" ³³ñ í

óñ¾ ñš¾ êñî êšîð ñš¾í ³−®ìô ,

 ¾−¾ ó¼¬ô −òíô íëî¾³í¾ ïôþñ

 −®ì šþ óñ¾ô¾ ó³ þî¾ ö−ð îòñ

½òš êîí¾ šïò ,¼î îòñ −òíô ö× ñ

þî¬õ ½òšë íðîôð íëî¾³.  

) ×" šíèí îò−ëþ öþô" š¬−ñ¾"ê(  

 úîùð éåìéòì         

äàä" úøî çã ìæééø ùèéååàãéååàò"ä  

á"æ àãåé äîìù ø"ì  

áìð"ë ò"øãà ä  

 úîùð éåìéòì    

äàä" úøî ç ùà÷øàô øúñàò"ä  

á"æ ìàøùé íçðî ø"ì  

áìð"ä ò 'ìùú øãà"ôì ç"÷  
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  "ידי משה"מפעל החסד 
  א" זיעועכי צביחייםק רבי "בהגהמשה ק מרן רבינו "ש כ"ע

òù"÷øá éðá øàîèàñ éãéñçã íéëøáàä úåãçàúä é  
ë úåàéùðá"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

  
  

  הודעה משמחתהודעה משמחת
  

  ת שוב ניתן להזמין על ידינו"י כי בעזהשי"שמחים אנו להודיע בזה לציבור אנשי שלומינו הע
   

  ברקאי' קרטון עופות מחולקים מחב
  -ג " ק12 - עופות כ8 כל קרטון מכיל -

  

   המשלוח יגיע לביתכם עד יום שישי פרשת ויקהל -  בערב ויקהל הבא פרשת ראשוןיום ההרשמה עד 
  

  ט"המעוניינים מתבקשים להרשם בהקדם בכדי שנוכל לסדר הכל עצהיו
  - התשלום בעת ההרשמה -

  

                                         03.5707476: ו"היפסח אהרן גרינוואלד ר " הר:ההזמנות והרשמה אצל

   050.4123651: ו"הידוד יואל קליין ר "או אצל הר
   בערב                   9.30 -  8  בין השעות 03.6168833:  טל17ט "קדושת יו' או במשרדינו רח

  

  בכבוד רב

  הגבאים

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ú ìå÷å øéùäãå  
  

ê³−−þîêð êþš−ë ,ê³îîðìð êòð−¼ −êíë þè¾ò ,ê³×þëð ê½× ,ê³îë−¬ êñïôî , îò−ð−ð− ðîë×ñ
êëíðð êþ³ò® −êí ëî¾ìí ,êëþî −−ëêð ³î−îíë ö−þî¼−¾ ð−èô ,íñ¼ôñ ëîíêî í¬ôñ ðôìò ,  

íñ−í³ë îô¾ñ ó−ðîô î−þî¼−¾ −ë−¾šô                  ,íþîê í¬î¼ íôñ¾×,  
   

  

  א" שליטעףחיים עזריאל יאזשהרב 
î³ìô¾ ñèþñ −ò îòë −êî¾−òë"ïôñ î"î¬¼¾ëî ¬"ô  

  

³þ¬¼ μ¾êþñ îò−³î×þë êò −í³î ,³þêõ³ñî ó¾ñ ³ìòî èîò¼³ñ í×ï−¾ , μ−¾ôíñ ñ×î−î
íþî³í ³®ëþíë ,íþ−¬¼ôí îò−³ñ−íš ³þêõ³ñ ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,¬×î"½.  

  

íþî³í ³×þëë  
íþî³í −ðî½− ³þîëì  

 6168833:טלפקס, שיכון קרית יואל בני ברק17ט"קדושת יו' רח: המשרד
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  'איש כופר נפשו לה" ונתנו"' כי תשא וגו

ע בירך לאיש "ק רבי מנחם מענדל מרימינוב זי"מעשה רב שהרה
ק "ושאל אותו הרה, אחד שיהיה עשיר והיה גביר אדיר מופלג

כן ליתן עושר מופלג כזה לאיש ע הית"רבי נפתלי מראפשיץ זי
ונתנו : ל"ט בפרשתן וז"הנה כתב בבעה: ק"השיב לו הרה, אחד

ולמר לך כל מה שאדם נותן , כ ונתנו"אם תקראנו למפרע יהיה ג
ולכן על , ל"עכ, לצדקה יוחזר אליו ולא יחסר לו בשביל זה כלום

מ מכיון שהוא בעל "מ, אף שאני ברכתי אותו בעשירות סתם
 לכן כמו שהוא נדבן גדול בלי גבול יתנו לו מן השמים צדקה גדול

ר לטעון שלא ירבה אדם ליתן "והנה יש טענה ליצה, כ בלי גבול"ג
וכמעט יסתכן האדם , באמרו כי בקושי גדול בא לו הכסף, צדקה

וקור וחום לא יעצרוהו , בנפשו עבור מעות בעברו ימים ונהרות
רב למה יתן מעותיו ויומם ולילה לא יניח להרויח ממון בעמל 

שידע האדם ', לזה אמר הכתוב כופר נפשו לה, לאחרים בחנם
, מחטאיו שהרבה לפשוע' שבזה שירבה בצדקה יפדה אצל ה

  )דברי יחזקאל. ('וחטאך בצדקה פרוק וגו) ד"כ' דניאל ד(ש "כמ

  השבת לדורותם" את"לעשות 

שאלה : " מובא כדלהלן)ד"ז י"ב אבהע"ח (ת דברי חיים"בשו
יד חכם אחד שנשא אשה ודר עמה באהבה כדרך תלמידי בתלמ

חכמים עשרים שנים ועדיין לא סר מחיבתה אך לא לכה להבנות 
' לה שום ולד ולכן נפשו חשקה לקיים מצות פרי' ממנה ולא הי

ולהעמיד בנים תלמידי חכמים כי הוא ממשפחה גדולה בן ' ורבי
תו אינה רוצה ל ולכן ביקש ממני למצוא היתר כי זוג"גדול הדור ז

' ק מצאנז דן שם באריכות ומסי"הרה, "להיפרד ממנו בשום אופן
פ שחל על זה חרם "שם דמותר לגרש אותה בעל כרחה אע

: ל"אך מסיים שם בזה, דבמקום מצוה לא גזרינן, דרבינו גרשום
ד אך מחמת שהוא דבר חדש אינני סומך על "זה נראה לפענ"

גם ששמעתי שגדולים עצמי עד שיסכימו עמי איזה גדולים ה
הורו להתיר במקום מצוה מכל מקום יראתי לעשות מעשה בלא 

' י' כדברי הבא על החתום ב, שלום' הסכמת גדולי דורינו והי
ק "ואכן הרה" חיים האלבערשטאם' ק צאנז הק"ה לפ"שבט תרכ

מצאנז שלח תשובה זו לשואל ומשיב אשר הסכים עמו ונדפס 
כ שלח תשובה זו " וכמו,)'פ' א סי"ק ח"מהדו(מ "ת שו"תשובתו בשו

מ "ת חידושי הרי"מ אשר פלפל בדבריו בשו"להחידושי הרי
: ל"ואחרי שמסיק כהדברי חיים מסיים שם בזה) ו"ל' ע סי"אה(

י "אותה כעובדא דרשב' ויותר טוב שיפעול בתפילתו שיפקוד ה
 שקבלה ,א" שליטק לימינוב"צ אבד"וסיפר הגה - ל"במדרש עכ

מצאנז כשראה ' ל שמרן הק"צ מווייטצען זצ"גהבידו מזקינו ה
פנה " ער איז דאך גערעכט: "מ הפטיר ואמר"דברי החידושי הרי

ל ואמר לו שיקבל על עצמו להקפיד ולקבל עליו "אל האברך הנ
ח "ק כי האוה"ז יוושע בזש"תוספות שבת מדי שבת בשבתו ועי

" את"ד, פ ושמרו בני ישראל את השבת"כתב בפרשתן עה' הק

ק מצאנז לפרש המשך "והוסיף הרה,  בת היינו תוספות שבתהש
כאשר ישמרו בני ישראל , ושמרו בני ישראל את השבת, הכתוב

שהתוספות שבת , אז לעשות את השבת, תוספות שבת כדבעי
, דורות בנים ובני בנים זרעא חייא וקיימא' שיהי" לדורותם"יפעל 

  . ק"בזשואכן זכה הלה להוושע 

  וחלבנהקח לך סמים נטף 

, להכנס לתפילת נעילה ביום הקדוש' ט הק"א איחר הבעש"פע
לילה ובכל בתי הכנסת בעיר כבר גמרו להתפלל ' עד שכבר הי

ואחר זמן רב נכנס , עדיין לא נכנס' ט הק"תפילת נעילה והבעש
כשגמר , לבית המדרש והתפלל נעילה בהתלהבות עצומה

, בת איחורואמר לתלמידיו סי, תפילת נעילה ומעריב והבדלה
בעולם רשע גדול מאוד שלא הניח עבירה ' שהי, וסיפר להם

ואתמול כשהגיע היום הקדוש וראה , שבתורה שלא עבר עליה
איך שהיהודים לבושים בקיטל ועטופים בטלית ורצים לבית 

ונכנס בלבו , נזכר שגם הוא יהודי כמותם, הכנסת בשברון לבב
 והמשיך בדרכו אך דחה מיד את הרהורי לבו, הרהור תשובה

כאשר ראה שוב , כך נשנה הדבר ביום הכיפורים בבוקר, הנלוזה
איך שהיהודים הולכים לבית הכנסת ואימת היום נסוכה על 

כך היה גם כשראה אותם , אבל הוא המשיך בשלו, פניהם
ושוב , אמנם בהגיע שעת תפילת נעילה, הולכים לתפילת מוסף

נשבר , לתפילת נעילהראה איך שהיהודים הולכים לבית הכנסת 
כשעלה בדעתו שגם הוא יהודי וגם הוא צריך , לבו בקרבו

או אז התחיל לערוך חשבון הנפש על כל , ה"להתפלל להקב
וקבל על , מעשיו במשך ימי חייו והתחרט עליהם מעמקי הלב

והלך לבית הכנסת , עצמו לשנות את דרכו מהיום והלאה
וך חרטה גמורה והתחיל לבכות בבכי מר מת, והתעטף בטלית
ואילו הוא , הקהל עמד להתפלל תפילת נעילה, ותשובה שלימה

ורק אחר , המשיך בבכיות עצומות ולא היה יכול להתפלל
שהקהל גמר להתפלל וכל אחד הלך לביתו עמד להתפלל 

, את דבריו ואמר לתלמידיו' ט הק"וסיים הבעש, תפילת נעילה
,  מאות שניםשלא עלו מזה כמה, תדעו שהרבה תפילות נדחות

וזו היתה הסיבה , היתה להם עליה עם תפילת בעל תשובה זה
כי מאחר שרציתי להתפלל , ששהיתי מלהכנס לתפילת נעילה

' ובזה פי, על כן נתעכבתי עד שיעמוד להתפלל, ביחד עמו
חלבנה : ל בפרשתן"ע דברי רשיז"ד מבעלזא זי"ק מהרי"הרה

ת ללמדינו שלא בושם שריחו רע ומנאה הכתוב בין סמני הקטור
יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילותינו את פושעי 

ולכאורה יש לדקדק על כפל הלשון , ישראל שיהיו נמנין עמנו
אך לפי , שיהיו נמנין עמנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו"י "ברש

, ל יובן דהכוונה על פושעי ישראל השבים בתשובה שלימה"הנ
לת לפושעי ישראל עצמם בהצטרפם שמלבד הטובה והתוע

שעל ידי , הרי זו טובה ותועלת גם עבורינו שיהיו נמנין עמנו, עמנו
  .כך יתעלו תפילותינו יחד עם תפילותיהם ויתקבלו לרצון
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áö ÷ãöä äåð"åúøàôú é  
  

äøåúä úëøáá ,äø÷åäå äëøòä úåúåàáå ,äøåùä úàæá êøáð ,àáè àìæî úëøá ,

àáäãã àøúðö éàä áåùçä åðéãéãé ãåáëì ,àáøå ééáàã úåéåäá ïéøåòéù ãéâî ,

àáåè é÷áå íåöò óéøç ,âøî äìòîå íéøéãà íéîá ììåöàáè àúéð , åéøåòéù éáéù÷î  

          äìéäúá åîùì íéãåî,  
  

  

  א" שליטיהושע צבי יאזשעףיהושע צבי יאזשעף 'הרב ר
  

−ì³¾ î³ë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ ’ïôñ"¬  
  

úøèò êùàøì åðéúåëøá àð éäúå ,öåé øàùîå äðîî úååøìå úåàøì äëæéù" úçðå âåðòú áø ç

úøàôúìå íùì ,äøåúä úöáøäá êéùîäì ìëåéå ,ä åðéúìéä÷ úøàôúìäøéèòî , êåúî  

             äøåàå äçîù ,èëå"ñ.  
  

òîñë ó−×þëôí"öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë ëþ¼ þî¼−¾í −õ³³¾ô ì  
þ¼ñ¼¬ óñî¾ô ñêšïì− ,¬¼òë þ¼¬ñê ñêîô¾ ,öêôð−þõ íôñ¾ óìòô ,  

ö−−ñš öòìî− í¾ô,½−−îî öî¼ô¾ šì®−,±þêîî¾ öî¼ô¾ ,±¬¼ôò−−¬¾ óìòô −ñ³õò  

äøîæå ììä äçáùå øéù  
  

àúøåù éðäá øâùì åððä äáø äçîùá,àúëøáã àñë  ,òî íã÷"àúçáùåú ìëî àìéòì ø÷éä ãîìîä ë , äøåî
åðéúåáéúð øéàîå åðéëøã ,åðéðéò øéàäì äøåúä ÷ñòá ,äøåúä úáäà åðéáìá ùéøùî , êøãá úåáåè úåãéîå  

        äøùéä ,äøåñîå äàìôð çåøáå íéðô øáñá ,äðåëð äãéî ìëá åðéúåìòäì ,äððø éúôùá íéììäî åîù,  
  

  וו""היהינחם שווארץ נחם שווארץ  מרדכי מ מרדכי מהרבהרב
  

éð åðá úãìåäá åúçîù ìâøì" áåè ìæîì å  
  

äé"íéîùáù åðéáà éðôìî ø ,íééìôëá úåçîù åì òôùåé åæ äçîùîù ,åé ìëîå åðîî äååøéå" àåìîá úçð áø ç
íééðôç ,åééç éîé ìë êøåàì ãñçå áåè áøì äëæé åðéðòîì äðîàðäå äøåñîä åúãåáò øëùáå , ùãå÷ éøô äàøéå  

           ìéäåéìîòá íéìå ,ëåäìñ áåè ì.  
  

×"òîñë î³ìô¾ë ó−ìô¾í î−ð−ôñ³ ð"î í³−×ë ì ’)ê (³ë"ëþð ëñ ë¬− ³"þêô¬ê½ô −  
þ¼¬êþ þï¼−ñê óíþëê ,êðòêñ þðò½×ñê ,−¾þ¼ ðîð í−þ×ï ,±þêîî¾ −ë® ó−−ì ,−š®ëîñ óîñ¾ ó−−ì ,

¾îí−ö−®þî¬ öòì ¼ ,¹¼¾ïê− êõ−ñ ñêî− ,μêþë êèþ¾ ñêšïì− ,þêîî¾ š−ï−−ê šì®−± ,þ¼ëñ¼è ñêþ¾− ,
±¬¼ôò−−¬¾ −×ðþô ,ö−−¬¾š¼ −ñ³õò ,¾¬−îîêð−îîêð ñõþš ö³ò ,μ−ñô−−í öî¼ô¾ ,þ¼ò¬¼¬¾¼è ñêî− öî¼ô¾ 

í×þëñ ¹þ¬®ô −òê óè ,í×þ¼íëî ³îð−ð−ë :þ¼š®êìòêîî íôñ¾ ðîð  
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 åùôð øôåë ùéà åðúðå íäéãå÷ôì ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë
äì' .æç åøîàå"ì )âé äìéâî (:øîàù éî éðôì òåãéå éåìâéäå  ' íìåòä

 íäéì÷ù íéã÷ä êëéôì ìàøùé ìò íéì÷ù ìå÷ùì ïîä ãéúòù
åéì÷ùì , åøîà ãåò)íù (éä òùøä ïîäù ' ãò íéîéå íéùãç äðåî

øãà ùãåçá ìôðå ìøåâä àåä øåô ìéôäù , äçîù çîù æà åà
äìåãâ ,äùî åá úîù çøéá øåô éì ìôð øîàå ,ìé äæáå" ô" àùú éë

ìàøùé éðá ùàø úà ,ø"öé øùàë ì éðá ùàø úà ÷ìñì êøè
ìàøùé ,ò åðéáø äùî àåä"ä ,åùôð øôåë ùéà åðúðå æà " àåäù
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éúéîàä íééååùî øúåé íééåáù ïåéãô  
   :הלשא

îõ¬ì ¾õò ôñêþ¾− , ó−¾þîðîïþõîô óî×½ þõî× 
¾õò,î  óêêñóíñ îôñ¾− í³îê î³−ô− , î−þîíî×îô ó−ò 

 óñ¾ñó¾õò ð¼ë óíñ þ¾ê ñ×,ê óòô  þëðí þîþë
−¼¾"ó−¼ò×ò¾ ï  óîþè− óí−ñê³îõ½îò ³îõ−¬ì, 

íòþî¾− −ô í³−þìê¾, êñ îê î³îðõñ þ³îô óêí.  
*  

  : תשובה
 íò¾ôë) ¹ð¼ íô"ê( "בסכום  יןאין פודין את השבוי

 ובגמרא " כדי דמיהן מפני תיקון העולם יתר על שהוא
מפני תיקון " טעם זה שלאיבעיא להו האי "

 שבגללו אין פודים את השבויים ביותר מכדי דמיהם "העולם
האם הוא משום דוחקם משם דוחקא דצבורא הוא 

שאין לנו לדחוק את הציבור ולהביאו לידי עניות , של הציבור

משום דלא הטעם הוא  או דילמא מחמת אלו שנשבו
כדי שלא יתאמצו האויבים לשבות עוד לגרבו ולייתו טפי 

  . יהודים רבים כיון שמקבלים עבורם ממון רב
  

הגמרא רוצה לפשוט את הספק ממעשה 
  : שהיה

תא שמע דלוי בר דרגא פרקא לברתיה 
פדה את בתו בשלוש עשרה בתליסר אלפי דינרי זהב 

הרי מוכח שלא חששו , קק לכספי ציבוראלף דינרי זהב בלי להזד

אלא רק לדוחק הציבור ולכן כשאינו , שמא ישתדלו לשבות עוד

אמר אביי :   ודוחה הגמרא.מוטל על הציבור מותר
ומי יאמר לנו ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד 

 דילמא שלא ברצון חכמים שעשה כן ברצון חכמים
אם לא מטילים ואסור לפדות ביותר מכדי דמיהם אפילו עבד 

  .את הדבר על הציבור
  

  הטעמים' מ בין ב"הנפ
õòíî"ë ö−ë ô ’¾þë þêîëô ó−ô¼¬í" −

 í®îþî þ−¾¼ î−ëîþšô ðìê îê î−ëê óê
î−ôð −ð×ô þ³î−ë î³îðõñ , ñ¼ ñõîò îò−êî

þîë−®í ,ê ó¼¬ñ¾ ’ þîë−®í šìîð óî¾ô
þ³îô ,ëí ó¼¬ñ ñëê ’ îñð³¾− êô¾

 ó−ðîí− ðî¼ ³îë¾ñ íï ³îëš¼ë ó−êë¾í ¾−
þî½êî ö×.  

  הלכה למעשה
í×ñíñî¾í þëî½ " ¼)î−"−½ ð ’òþ"½ ë"ð( ×−ò¾í ó¼¬ 

ïî"ñ :" ó−−îë¾í ó−ðîõ ö−êî− þ³−ð×ôí−ôð ó −òõô 
óñî¼í öîš−³, ó−ë−îêí î−í− êñ¾  óô®¼ ó−þ½îô

óí−ñ¼ó³îë¾ñ ", ³ê ³îðõñ ëêñ þî½ê íï ó¼¬ −õñî 
ëòîî½−×ô óñ¾ñ í®îþî ¹½× îñ ¾−¾× îñ−õê  ,)−−¼" ¾

¾ë" μ½"ð š ’ëí ó¾ë"ì( , íô ñ¼ ³î×ï ðô−ñ¾ ¾− óòôê
íï ö−ðë óî−× ö−þíïò êñ¾ , íëþí ó−−îë¾í ö−ðîõî

öí−ôðô þ³î− ,íïë ¾− íëþ íî®ô¾ ë³×î , ñ×î
í íïë š½¼³íñ íëþôí" ìëî¾ô ï)š½ ó¾ íëî¾³ −ì³õ"í(.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

øäîäì òøéàù àøåð äùòî"åéîé óåñá âøåáðèåøî í  
äøäî"âøåáðèåøî îåéîé óåñá øùé áöî éë åúåàøá  æðëùàá ìà

òøå êìåä,ìàøùé õøàá áùééúäìå äìåâä úà áåæòì èéìçä , 
úåëìîì åúåà øñîå åøéëä ãçà øîåîå, åäåáéùåäå åúåà åñôú 

íéøåñàä úéáá,úî íùå .  

øáãä äø÷ éúî,êìî äæéàå , úåàçñåð äîë ùé íéèøôä øàùå 
ïéñçåéá,ãåã çîöá ,úåøåãä øãñá ,íéìåãâä íùáå , ìù íéá ïëå 

äîìù ùøäì"ì,÷çøì äîå áø÷ì äî åðéãéá ïéàå , ïëåú áåúëðå 
ôò äùòîä óåñå øåôñä"ðä é"úåøå÷î øàùå ì.   

äéãøáîåìî æðëùàì øæçåä äøéñîä úîçî éë åðééäå, úãå÷ô éôìå 
åðåéãôì íåöò íåëñ ùøãå àìëá íùåä óìåãåø øñé÷ä,øäîä " î

 éë ÷ñô"ïäéîã éãë ìò øúåé íéåáùä ïéãåô ïéà",  ùåùçì ùéå
 éëìàøùé ìù íîã õåöîì éãë ìàøùé éìåãâ åñôúé.øäî " ìáé÷ î

íéðù òáù àìëá øàùðå äáäàá åéøåñé.   

 úåùø ïúéð àìëá åúééäù óà ìò íìåà åãéîìúìø ' ÷åãö ïåùîù
 åéìà åòéâäù úåìàùäì åéúåáåùú êéøòäìå åø÷áì òáøàî úåðéô

íìåòä,ä àø÷ðä øôñ åäæå "õáùú".   

øäî"éá àìëá úî î"ðù øééà èð ú"éùùä óìàì â, àì ñåáåãäå 
àéöåäì äöø,à àìà "ëàøåðå íåöò íåëñ åãéì åì÷ùé , øàùðå 
é àìáá ïåîè"äðù ã, åéúåîöò úà äãôå ãçà áéãð àá óåñáìå 

ãá àæéîøååá äøåá÷ì åäåðúðå 'ñ øãà ùãåçì"éùùä óìàì æ.   

ùî áåúëì éàãáå "äîä ë"äùäå ã"ùéäå â"ù, ñåáåãä úòãá éá 
àù ñåôúì äéäøåãä éìåãâ ø,àøä áøä ãéîìú úà íäéðéáå "ù, 

ìåöéðå àìåèéìåèì çøáåééò "ù.              )ì÷ ãåîò úåøåãä éîëç úåãìåú"ä(  
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 י תפארה"לח ולכבוד צב
íþî³í ³×þëë ,íþî¾í ³êïë μþëò ,ïô ³×þë"íþîþë íõ¾ë ¬ ,íþ−¾î ìë¾ ñ×î , ³ñ¼ô óðš

êþëè −êí ðîë×êþ−š−  ,íþîëìë¾ −þê ,êþ−ð³ ê³−−þîêë ½−þè ,íþîê× í×−¾ì ,í ðëî¼ ’ íêþ−ë
íþîí¬ ,−šëî êëî¬ ¹−þì ,−šòî ëš î³ò¾ô ,îñë þî½ô"îò−ò¼ôñ ò ,îò−×î³ë íþî³í öþš ½ò ñ¼ ó−þô ,

                   îò−ññî× −××î³ë îò−³þîëì ¾êþ ,í"í 
 

 א" שליטיהושע צבי יאזשעף' ג ר"הרה
  ט"למז' ה במעונו בהולדת בתו תחישמח' לרגל תת ה

  

í−î"¾¼ôñ í×òìñî íñðèñ í×ï−¾ þ"³îî®ôñî ¬ ,®î− ñ×ôî íòôô íîîþ−î"³ìòî èîò¼³ ëþ ì , μî³ô
³¼ðí ³ëìþíî íìô¾ ,íþî³í ³®ëþíë μ−¾ôíñ í×ï−î ,íþîêî íìô¾ë , î³−ëë íìô¾î öî¾¾ μêî

            −í− ’íþî¾ ,íþíôë šð® ñêîè ³ê−ëñ í×ïò −ð¼ ,öôê. 

וברכיםהמ לתודה דאורייתאבמזמור  ביקרא

שבת"לומדי הלכות ב"חבורת יואל קרית פה חיים עצי ב"בכולל
  

 

¾¬−îîêš¾þ¼í šì®− ,þ¼š®êìòêîî íôñ¾ ðîð ,öí× ñêî− ,öí× ñêšïì− ,ê¾−¾ −ë® ¹½î− ,½−−îî öþíê íôñ¾ ,
¾¬−îîêšþêô š−ï−−ê šì®− ,¾¬−îîêšþ¼ë ñ×−ô ñê−ì− ,îêñ−ê ñ−¾¬òê þ¾ê þ¼¬ñê¾¬−î ,è−½−î¬ ñêþ¾− , 
±þêîî¾ óíþëê ñêî− ,¬¼òë þï¼−ñê ,−ñêëòþêš ëêï óìòô ,þ¼èþ¼ëò−−îî ñêî− ,−þê íðîí− ’½−−îî,  

þ¼èþ¼ëò−−îî öþíê íôñ¾ ,ê¾−¾ ñêî− ,öîþëñ−−í þï¼−ñê šì®− ,êòí× öôìò , êšò−ôþêë óìòô í¾ô  

 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמשכת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ
  

   הדין כשיש סכנת נפשות 
ëêþôè ) ¹ð¼ ìò"ê("  í−òòì öë ¼¾îí− −ëþë í¾¼ô

 μþ×ñ μñí¾−ôîþë¾ ñîðè, ¾− ðìê šîò−³ îñ îþôê 
 î−³î®îîšî −êîþ ëî¬î ó−−ò−¼ íõ− ó−þî½êí ³−ëë

ó−ñ³ñ³ îñ ³îþîð½, íêþîí íþîô¾ îë −òì¬ëîô þôê 
ñêþ¾−ë í−í−,õ¾ ð¼ íô ïï êñ ðíëþí öîôôë îê, 

î−í êñî ñêþ¾−ë íêþîí íþîí¾ ð¼ ó−¬¼îô ó−ô−". 
îí¾ší½î³í  ’î³îê íðõ μ−êí−òòì öë ¼¾îí− −ëþ  

−ëî−ôð −ð×ô þ³î , ñ¼ þ³− ö−−îë¾í ³ê ö−ðîõ ö−ê −þí
öí−ôð −ð×, ½î³ ±þ³ôî ’ë ’ó−®îþ−³.   

ê. −îë¾í ³ê îèþí−¾ ³î¾õò ³ò×½ ¾−¾× 
î−ôð −ð×ô þ³î−ë ¹ê î³îê ó−ðîõ.   

ë.í−í íô×ìë èñõîô íï šîò−³ .   
 −õñ íòíî ³î¾õò ³ò×½ ¾−¾× öî¾êþí ±îþ−³í

−ð×ô þ³−ë ¹ê ó−−îë¾í ³ê ó−ðîõ óí−ôð,ê  −õñ óñî

 óè −ò¾í ±îþ−³í ¾−¾×³ò×½îíîðõ− êñ óê ³î¾õò  
þ³−ë ö−ðîõ ö−ê î−ôð −ð×ô,  êñê èñõîô êîí ö× óê

íô×ìëþ³îô ïê¾ .  
  

   הלכה למעשה
 íëî¾³ −ì³õë)š½ ó¾"ð(  ê−ëí ³šîñìô íïë

ó−òîþìê ,ó−ðîõ óíþëê ñ¾êñ¾ , ö−ê îí−ñê ð−ñî
−−¼ ö−ðîõ"¾ , ö−−®ñ −³−êþî)íêþîí −þ¼¾ ±ëîšë(¾ëð  −ð

  ðôì)ì"ê ³×þ¼ô ê ’×š"¬(ë³×  þëî½ −ò¾í ±îþ−³í óè¾ 
î−ôð −ð×ô þ³î−ë ¹ê ó−ðîõ ³î¾õò ³ò×½ëð, ó³òîî×î 

þôîñ ê−í −ò¾í ±îþ−³ë, íò×½ë í−í êñ óê óè¾ 
î³ô×ì ññèë ³îðõñ þ³îô ,êî" ìîš−õ ¾¾ì ¾−¾× ×

î×ñ þ³îô ¾õò"¼, îîþð ó¾ ë³× ðî¼ë −¬šò êëîþð ê
½î³í ³þë½×’, ³î¾õò ³ò×½ëð î−ôð −ð×ô þ³î− ó−ðîõ 

−−¼"¾.  
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íê− ê−ðèî êë¬ êñïô  
  

îšëíþôïî íþ−¾ ñ ,íþî¾í ³êïë ¼−ëò ,ë íõ¾ë ëî¬ ñïô ³×þëíþîþ , îò−ëê ðîë× ³ñ¼ô ñê- îò−ò³îì 
êþ−š− êþëè −êí ,êþ−ð³ ê³−−þîêë ½−þè ,íþîôìë× íñš íî®ôë šðšðô , èñõîôîíþîí¬ íêþ−ë , þõî½

î³×êñôë þ−íô       ,î³ò¾ô −šòî ëš,îò−ò¼ôñ ¾õòî ëñ ñ×ë þî½ô  ,îò−ëëñ ³îþ−šë íëíêë ðîô®î ,  
  

äøä"ø ç 'èéìù ùèéååàãéååàã êìîéìà"à 
 ó−¾òôî îò−ôê μþîë³ ñíîêë-−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì ’  

  
  

éçúù äãëðä úãìåäá íðåòîáù äçîùä ìâøì 'æîì"è  
  

äìòðäå ø÷éä åðñéâ ìöà ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî ,äìòîì ãîçðå äèîì áåäà,  
  

øä" øæéåøâ ìàåééä "å  
  

ê−ñ−ô ö−ñ−êî ,ê¼−šþñ öîí− ,ê−ôñ¼î óñ¼ öîëþ óðš ,ëþñ î×ï³¾ðšð ³¼ðí ³ëìþíî ³ìò í¾î ,  
í¾îðèî íòî×ò íð−ôë ,ó−ôñî¼ ³¼î¾³ñ í×ïò −ð¼ ,ó−ô−í ëþšë íþíôë ,ó−ô³ μñîí îì−¾ô ³ê−ëë, −×ê"þ. 

  
 ó−ñìêôî ó−ô³îìíëñ ëþšô  

ó×−òë :ðîð öî¼ô¾ ,ñêî− ,¾¬−îîêð−îîêð.  
ò³ì−ó× :þ¼®ñêí −ë® ,−¼¾− íôñ¾ ’¾¬−îîêôêñ¾ ,öîþëñ−−í ¹½î−.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שיר וקול תודה
  

ê³−−þîêð êþš−ë , þè¾òê³îîðìð êòð−¼ −êíë ,ê³×þëð ê½× ,ê³îë−¬ êñïôî , îò−ð−ð− ðîë×ñ
êëíðð êþ³ò® −êí ëî¾ìí ,êëþî −−ëêð ³î−îíë ö−þî¼−¾ ð−èô ,íñ¼ôñ ëîíêî í¬ôñ ðôìò , 

íñ−í³ë îô¾ñ ó−ðîô î−þî¼−¾ −ë−¾šô                  ,íþîê í¬î¼ íôñ¾×,  
  

áøä óòùæàé éáö òùåäéèéìù "à  
ë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ³ î−ì³ ’ëî¬ ñïôñ   

  

³þ¬¼ μ¾êþñ îò−³î×þë êò −í³î ,³þêõ³ñî ó¾ñ íñðèñ í×ï−¾ ,íþî³í ³®ëþíë μ−¾ôíñ ñ×î−î ,
íþ−¬¼ôí îò−³ñ−íš ³þêõ³ñ ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,¬×î"½.  

  
  

 íþî³í ³×þëë  
íþî³í −ðî½− ³þîëì  
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 øåäè íå÷îá äùåã÷áù íéøáã úøéîà éðéã )ç(  

 
 

  קיצור מגליון הקודם
אסור לומר דבר שבקדושה במקום שיש שם ריח רע 

וצריך להרחיק ארבע אמות ממקום ' של צואה וכדו
  ).ט"ע' ע סי"שו (שכלה הריח

ה שהוא וכל זה איירי בענין שאינו רואה את הצוא
דאם הוא רואה צריך להתרחק מלפניו כמלוא , מכוסה
דהיינו שלא יוכל לראותה ומלאחריו או בצדדין , עיניו

  .אמות ממקום שכלה הריח' צריך להרחיק ד
  ריח רע הבא מחדר אחר

ריח רע הבא מצואה שנמצא בחדר אחד והוא נמצא 
אינו צריך להתרחק ארבע אמות ממקום שכלה , בחדר אחר

ואז , י בזה שהוא מתרחק שאין מגיע אליו הריחוד, הריח
ואף אם בחדר שהוא נמצא , מותר לו לומר דבר שבקדושה

מכל מקום כיון שאצלו לא מגיע מותר , שם מגיע ריח רע
וטעמו דזה נחשב כריח , ד השביעי"ט בהקדמה בא"ע' ביאור הלכה סי(

  .)שאין לו עיקר ואינו אלא מדרבנן וסגי בזה שאין מגיע לו הריח
אמות ממקום ' לכתחילה נכון גם בזה להרחיק דאך 

, ל שם"ביאוה' עי(, דכמה פוסקים סוברים כן, שכלה הריח

, ה ולא שינוי רשות"ל ד"ז וביאוה"סקי' ב' ט סעי"ע' ב סי"ומשנ

  ).משמע להקל בזה' ה' ר סעי"ובשועה
   קלוש- ריח חלש 

דריח כזה , ריח רע הולכים אחר רוב בני אדם
אולם מי , זה נחשב לריח רע, ני אדםשמפריע לרוב ב

שחוש ריחו חזק או אדם מפונק שמצטער אפילו ממעט 
צריך להרחיק , שסתם אנשים אינם מצטערים מזה, ריח
ואפלו שהוא , אמות ממקום שכלה הריח לפי הרגשתו' ד

ת קרן "שו(ריח מעט שסתם אנשים אינם מצטערים מזה 

אבל , רים ממנו ודוקא ריח חזק שמצטע,)ז"י' ח סי" אודלדו
כל שנשאר ריח קלוש שאין בו צער לבני אדם אינו נחשב 

  )ג"כ ק"ב ס"משמעות המשנ(. לריח האוסר
ואפילו מי שיש לו חולי ואינו מריח גם כן צריך 

 ואפילו )'א' שם סעי (אמות ממקום שכלה הריח' להרחיק ד

, מי שרגיל לריח זה ואינו מצטער בו כגון העובד באשפה
 גם כן צריכים -' ת עם ילדים קטנים וכדואו אשה העובד

' ב סי"משנ(להתרחק מריח רע בעת אמירת דבר שבקדושה 

  ).ז לגבי אומן הרגיל בריח רע"ה סק"פ

  התזת ריח טוב להעביר הריח
 תלוי הדבר -התזת מיני בשמים להעביר הריח הריח 
כמו שמי שאין (דאם נמצא בחדר שיש בה צואה אז לא מהני 

 ואם הוא נמצא ,)סור לו לומר דבר שבקדושהלו חוש הריח דא
, ח"י ח"ת מנח"משמעות שו(בחדר אחר אז יש לסמוך דמהני 

  ).ח"י' ג סי"ל ח"ת שבה"שו
כ בקונטרס הכנה "להעתיק משכדאי  ומענין לענין

 :ל"וז, ג" אות י)ל"צוואת הגאון בעל ערוגת הבושם זצוק(דרבה 
דבר אחד נקיות הואיל ואתי לידן צריך אני לעורר על "

מה שנשתרבב מזמן לא כביר בין כל בני שחץ שרוחצין או 
סכין עצמן באיזה מין בורית שמוליד ריח מבושם 

אי נמי מפוזרים עליהם איזה , לחושים גשמיים שלהם
, עד שריח נודף מהם ברחוק מקום" פודער"אבק 

ונשתרבב זה אפילו בין בחורים ואנשים צעירים אשר 
 כישראלים כשרים ויהודים עדיין בחיצוניותם נראים

אמנם אדם כשר לאמיתו נפשו קצה בריח כזה , נאמנים
ת "ומלבד שיש בזה איסור ל, יותר מריח זוהמא ולכלוך

 ואין להתעקש ,)ב"ד סימן קפ"כדמבואר ביו(של לא ילבש גבר 
ולמצוא היתר מחמת שנשתברר מנהג הרע הזה בין 

 'תו דאפיו, כיון דלא נשתברר אלא בין בני שחץ, האנשים
מ "א' ז פ"ן בע"כמבואר בר(ג חברים צריכים למנוע "בכה

עמים יש אבל בר מן דין כמה ט, )ש"ב ע"ו וקפ"א סימן קנ"וברמ
 טעמים גלוים ונסתרים שאין ,בזה לשקץ ולתעב דבר הזה

כ חלילה לעשות כמתכונתם ולאחוז "להעלות על הספר ע
ל הוא יותר מזוהם "ולדעתי ריח הנ' בדרכיהם וכו

והרחקה ממנו הוא ענף ממצוה , מגושם מריח צואהו
לך הא מת"כי י' לך על אזניך וגו' ל של ויתד תהי"הנ

  .ל" עכ"'מחניך קדוש וגו' בקרב מחניך והי
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  בחודש אשר מרבים בו בשמחה
  לתורה  השתדלו והרבו ביתר שאת בקביעת עתים

  אשר אין שמחה כשמחת התורה
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  צור קודש מחצבתו
" נועם אלימלך"ע בעל "ק רבי אלימלך מליזענסק זי"הרה

ל ולאמו "ליעזר ליפא זז לאביו הצדיק רבי א"נולד בשנת תע

ר "ק הר"זושא דף יב שהרה' תורת הרבי ר' עיין בס(הצדיקת מרת מירל 

 שזכתה )זושא העיד ששרתה שכינה במקום שאמרה אמו ברכות השחר

כי , בה' לבנים צדיקים שהאירו פני תבל בשכר צניעות יתירה שהי

והיא היתה עומדת שם כל היום לספק , לו בית מזיגה' אביה הי

וכדי להרחיק את הערלים השיכורים ,  להבאים לקנותמשקה

ודברה אליהם כמתנמנמת , בצעיף' כסתה מקצת פני, מעמה

וגילו לה מן השמים שבשכר זה , ועוד פעולות שונות, )פארשלאפן(

  .םהיינו שבעה צאצאים צדיקי, תזכה למנורה של שבעה נרות

, יש עוד קבלה בין החסידים איך זכה לבנים הקדושים אלו

שבכל פעם כשנסע על הדרך ' אליעזר ליפא הי' שדרכו של ר, והיא

עם העגלה שלו אזי כל איש ואשה אשר פגש בדרך לקח אותו על 

וגבר מדת גמילות , ד של מעלה"א כשדנו אותו בב"פ, העגלה שלו

אבל הבעל , חסדים שלו ודנוהו לכף זכות וגמרו את דינו לטוב

סע על איזה יומא דשוקא א נ"פ, דבר אמר כי הוא ינסהו על ככה

קשה ' ד לקראתו מלובש בבגדים קרועים ושקו אשר הי"בא הבע

אליעזר ליפא עצר את מרכבתו ליד הזקן ' ר, מנשוא על כתפיו

ואמר , אולם העני סירב לעלות, וביקש ממנו לעלות על המרכבה

, ולא אמרת לי מאומה, לו כבר הלכתי כמה וכמה פרסאות ברגל

ליעזר ליפא ניסה להצטדק בפניו שלא ראה א' ר, ועכשיו נזכרת

אבל עני עמד בדעתו ולא רצה לעלות בשום , אותו אלא עכשיו

והוסיף ואמר הלא עד העיר הגדולה יש עוד כמה וכמה , אופן

ואם יסע עמו , כפרים אשר הוא רוצה לעבור ברגל ולקבץ נדבות

אליעזר ליפא כי הוא ' אמר לו ר, עד העיר הגדולה יפסיד הכסף

אבל , לם לו זאת בכפלי כפליים רק כי יבא עמו על העגלהיש

ואחר רוב הפצרות שלא כדרך הטבע נענה , האורח מיאן גם בזה

, וגם זה בשכר, כ לקחתם ממנו"פ שקו אשר יבוא אח"להניח לכה

אליעזר ליפא לעיר כבר מצא את העני שהמתין על ' כאשר בא ר

כי לנסותו הוא אז גילה עצמו לפניו שהוא הבעל דבר ו, חבילתו

והוסיפו לו עוד שנה מן , זכה בדינו, ויען כי עמד בנסיון, בא

ז יוכל "שעי, ועתה יש לו שהות לשוב בתשובה שלימה, השמים

כ איפה מה לו לנסוע על "אליעזר ליפא א' חשב ר, ב"לנחול עוה

 ,ופנה מכל עסקיו, וכן עשה, יומא דשוקא ילך וישוב אל ביתו

בצאת השנה חזר הבעל , ט"ה ומעשופשפש שנה שלימה בתשוב

כי יען חשבת דרכיך , דבר אליו ואמר לו כי עכשיו מבשר טוב הוא

ותוכל לבחור או עשירות או בנים , שנים' לכן הוסיפו לך עוד כ

וכך זכה לבניו הקדושים אשר , ובחר בנביאים טובים, טובים

  .בזכותם אנו קיימים

  בקהל חסידים
י "אל דרך החסידות עלפי המסורת נתקרב רבי אלימלך 

זושא ' הרבי ר: וגופא דעובדא הכי הוה, ע"זושא זי' אחיו הרבי ר

, פילט' נזדמן אצל דודו ר, בהיותו עני מרוד ונודד על פני הארץ

ושם התוודע אל , ע"ממעזריטש זי' ק אצל המגיד הק"משב' שהי

' באחד הימים נזדמן הרבי ר', שלימדו דרך בעבודת ה' המגיד הק

ק "ואחיו הרה, א"הרר' נאווא מקום מגורי אחיו הקזושא לשי

התבייש להכניסו לביתו בהיותו מלובש במלבושים קרועים 

אך האופה ובני ביתו לא , וסידר לו אכסניא אצל האופה, ובלויים

יכלו לעבוד עבודתם ביום ולישון בלילה מחמת תפילותיו 

ז וא, ולימודיו בקול רם ובהתלהבות בחצות הלילה ובמשך היום

א לביתו והחל מכבדו בראותו עבודתו וגודל "הכניסו הרר

זושא אמר ' אולם הרבי ר, וציוה לערוך סעודה לכבודו, קדושתו

שאינו אוכל בסעודה עד שיבדוק סכינו של השוחט בטרם ישחוט 

ק ציוה שיביאו לפניו את השוחט והעמיד לפניו את "הרה, העוף

ניסה השוחט , כיןזושא לא הוטב הס' אך בעיני הרבי ר, הסכין

הביא השוחט סכינים , שוב ובכל זאת עדיין לא הוטב בעיניו

השוחט בראותו זאת , זושא' אחרים אך כולם נפסלו בעיני הרבי ר

, והפעם הוטב בעיניו, נשבר לבו בקרבו וניסה שוב להעמיד הסכין

א מאוד על הדבר ושאל לו הרי הסכינים היו מקודם גם "תמה הרר

הלא מכיר אני את השוחט , ע לא הוטבו בעיניךומדו, כן כמו עתה

ואמר עד עכשיו ' השיב לו אחיו הק, דמתא כירא שמים מרבים

והן עתה , העמיד את הסכינים מתוך גאות ולכן לא הוטבו בעיני

ונתפעל , ואז הוטב בעיני, בפעם האחרונה העמידה בלב נשבר

א מאוד מעבודתו הנעלה של אחיו וביקשו ללמדו מדרכו "הרר

' זושא אל המגיד הק' או אז קירבו הרבי ר', מיוחדת בעבודת הה

  .אשר הראה לו חיבה יתירה

, ל"טשע מראחמיסטריווקע זצ'נחום' צ ר"אמר הרה

כי בעת , ע"זי' יכול להיות אצל הבעל שם טוב הק' א הי"שהרר

, א יותר מארבעים שנה"כבר הרר' ק הי"ההסתלקות של הבעשטה

א "והרר, יד מהנביא אחיה השילוניק תלמ"הבעשטה' רק כידוע הי

יכול להיות שהרב יסע ' לא הי, השילוני' לו ניצוץ מאחי' הי

  .לתלמיד

הסכימו כל החברייא , ע"לאחר הסתלקותו של המגיד זי

קדישא כאיש אחד בלב אחד לקבל עליהם לרב ולמורה את הרבי 

א מילא "ואכן הר, למלאות את מקומו של רבם הגדול, אלימלך

ק "של מנהיג החסידות כרבם השלישי אחרי הבעשטהאת מקומו 

  . ע מייסד החסידות"זי

ע אחרי "זושא מאניפאלי זי' וידוע מה שאמר הרבי ר

שיסוד החסידות היא על יסוד פסוק , א"הסתלקותו של אחיו הרר

   מליזענסקע"בן רבי אליעזר ליפא זי אלימלך' ק הרבי ר"הרה
  )ז"קמת(א אדר"כיומא דהילולא   
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לארבעה ' ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והי"זה 

י נתגלה בעולם נועם "שע, ק" זה הבעשטה-" עדן"' פי, "ראשים

 הוא הרבי בער המגיד ממעזריטש" ונהר", ועדן הגנוז בחסידות

' הוא הרבי ר" הגן", ט"שדלה והשקה והפיץ תורת רבו הבעש, ע"זי

, החוזה מלובלין: הם" משם יפרד לארבעה ראשים"ו, אלימלך

אוהב "וה, ע רימאנאווער'מענדל' והרבי ר, המגיד מקאזניץ

שעל ידם התפשטה אור זיו החסידות , ע"זי, מאפטא" ישראל

  .'ברחבי פולין וגאליצי

ק בעל "ל הרה"ע וז"ק זי"וצדיקים השווהו ממש לבעשטה

העולם שמם עד שבאו שני ' והי "):אמור' פ(" מאור ושמש"

ר הרב רבנו "ואדמו, ט הקדוש"הבעש, המאורות הגדולים בעולם

  .ל"כע, "צדיקים יבואו בו' והם פתחו שער לד, מ"אלימלך נבג

קבע מושבו בליזנעסק והמונים החלו נוהרים אליו ליהנות 

והתלקטו , ואז החל לגלות את כוחו הגדול, מזיוו ולשבוע מטיבו

די  "נקרא בפי כל צדיקי תבל' והי, סביביו גדולי ומאורי החסידות

  ".ס'די רבי פון אלע רבי"היינו  "אלימלך' רבי ר

  דרבי' אשכבתי
ק בעל מאור ושמש "ידו הרהסמוך ליום פטירתו אמר לתלמ

באחד הלילות העיר אותו , "תכין עצמך וחזקת והיית לאיש"ע "זי

, א וחזר והזהיר את תלמידו שיכין את עצמו בהכנה דרבה"הרר

, א לתלמידו שיבא עמו על הבית החיים"באמצע הלילה אמר הרר

וכל מה שיראה יעשה בהמקל סימן על הארץ , ושיקח עמו מקל

, גיע חצות הלילה נפתחה דלת בשמים כנגדםכשה, במקום ההוא

ומסביב העמודא דנהורא ניתזו נתפזרו , ונתגלה עמודא דנהורא

יכול להסתכל ' ק בעל מאור ושמש לא הי"הרה, ניצוצות ואורות

ועשה סימנים , שהאיר מקצה העולם עד קצה העולם, באור הגדול

, לאחר שנסגרה ארובות השמים, על הארץ במקום ההוא במקל

, ק"כעת אנו יודעים מה הוא הבעשטה: א לתלמידו"ר הרראמ

והוסיף ואמר כי זה כבר שנים שהוא מבקש לראות את 

אולם הובטח לו שקודם , ונדחה בקשתו, ק בעולם הזה"הבעשטה

האש הגדולה הוא נשמת , ועתה נתקיימה ההבטחה, פטירתו יראה

ואילו ניצוצות האור התפשט בכל העולם מכח , ק"הבעשטה

כ אמר שבהמקום "ואח,  והחסידות שהם יסודות התורההתורה

ובהמקום שניתזו , מקום הקבר שלו' שנתגלה העמודא דנהורא יהי

  .האהל מסביב' הניצוצות אש יהי

נוהגים ו, ז עלה ונסתלק למרום"א אדר שנת תקמ"ביום כ

נסתלק בשנת מכיון ש, שניובאדר צ באדר ראשון "לעשות את היא

 בשנה פשוטה' הוג אצל מי שנפן נכו, ז שהיתה שנת פשוטה"תקמ

  . פעמייםצ "לעשות היא

ע בת "ק המגיד מקאזניץ זי"אחר הסתלקותו העלה הרה

ד של "א לפני הבי"וסיפר שבשעה שהופיע הרר, צחוק על שפתיו

לא התפללתי ולא : התוודה ואמר, מעלה ושאלו לו על מעשיו

ה כמובן אבל למעש, אם כן ילך לגיהנום: אמרו הבית דין, למדתי

יש לנו : וכשהגיע לשם סיפק כף על כף ואמר, הוליכוהו לגן עדן

כל שכן ועל אחת כמה , אם הגיהנום טוב כל כך, בורא טוב כזה

כי חשב שנמצא באמת , וכמה מה מאד טוב ויפה הגן עדן

  .בגיהנום

בשינוי ל " הסיפור הנע"ק מרוזין זי"שם הרהומתאמרא ב

וענה שלא למד , ן אם למד בעולם עליוא" הררתששאלו א, קצת

, והוליכו אותו לגן עדן, אמרו לו שאם כן ילך לגיהנם, מו שצריךכ

דער : ע" זיק מרוזין"וסיים הרה, ומרוב בושה עמד בהכנעת ראש

 אלימלך שטייט נאך ביז היינט מיטן 'רבי גרויסער ר

  .אראפגבויגענעם קאפ פאר בושה

ע "ז זיק מצאנ"שאל הרה, א"א ביום היארצייט של הרר"פ

ק רבי "נפתלי בן הרה' ק ר"בן הרה(ל "צ רבי אלעזר מליזענסק זצ"להרה

שאל , והשיב הן,  אם שתו יין שרף לתיקון)ע"אלעזר בן הרבי אלימלך זי

כי חשבו (, והשיב בשלילה, להנשמה עליה' עוד האם איחלו שתהי

ע להביא עוד הפעם "ק מצאנז זי"צוה הרה) ק צריך לזה"שאין הרה

לנשמה גדולה כמו ' היינו שאפי(', להנשמה עלי' חל שתהיתיקון ולא

  .)שההיכלות הם אין סוף, א גם כן שייך עלייה"הרר

  ציון המצויינת
רבים פוקדים את , מקום קבורתו נתהווה לתל תלפיות

בכל השנה ובפרט ביומא דהילולא קדישא באים אלפים ' ציונו הק

  , מכל קצוי תבל  להפקד בדבר ישועה ורחמים

ע אמר כי סגולה "נוב זיימענדלע מרימ' ק הרבי ר"הרה

ע ביום "אלימלך זי' להתעוררות התשובה להיות על ציון הרבי ר

ע אמר שסגולה "מאיר מפרמישלאן זי' ק ר"גם הרה, צ שלו"היא

  .א"ליראת שמים ליסע על ציון של הרר

מקובל בידי תלמידי חכמים : ל"ועיין בעטרת צבי שכותב וז

כי כל , ע קודם פטירתו הבטיח"אלימלך זי' י רויראי שמים שהרב

ולא ימות בלא , מי שיהיה על קברו יושיעו כמו בחיים חיותו

להעולם הנוסעים בכל שנה , ובאמת אין ספורות למו, תשובה

  .ושנה על קברו

מרבה לנסוע ' ע הי"ק בעל תפארת שלמה זי"הרה

 כהן לא הלך עד הציון אלא עד המקום' ומחמת שהי, לליזענסק

ובחודש אלול התעכב שם משך שבועות , הקרוב ביותר האפשרי

פעם אחת , גם השתדל בתיקון וחיזוק האוהל, אחדים רצופים

ואמר שהמתנגדים מעיר , בנסעו לליזענסק עבר דרך העיר קראקא

בוודאי יתמהו למה אינו הולך על קברם של הצדיקים , קראקא

ותו אין לו  שצדיק אחר הסתלק- אמר -אלא , השוכנים בקראקא

אלימלך שזיכך עצמו שגם אחר ' חוץ הרבי ר, ז"שייכות לעוה

  .בתוכנו' הסתלקותו יהי

שאין מה לנסוע , ע אמר בסגנון זה"ק מצעישנוב זי"גם הרה

כי נשמת הצדיקים אינם יורדים לעלמא הדין , לקברי צדיקים

מה שאין כן לציונם , במשך כל השנה חוץ ביומא דהילולא שלהם

כי , ע טוב לנסוע גם במשך השנה"ק מצאנז זי"הגהא ו"של הרר

  .להם שייכות עם עולם הזה בכל זמן ועידן' פעלו שיהי

היתה , ע"מאיר יחיאל ממאגליניצא זי' ק ר"אמו של הרה

א רצתה לנסוע לליזענסק על הציון של "פ, ע"א זי"נכדת הרר

ובקראקא התאכסנה בביתו של , א ונסעה דרך עיר קראקא"הרר

כששמע המאור ושמש מטרת נסיעתה , ע"ור ושמש זיק המא"הרה

כ בלילה נתגלה "אח, דיבר על לבה מה לאשה לנסוע על ציון

ושאל אותו למה דיבר על לבה שלא תסע , א להמאור ושמש"הרר

  ".ס'און זאל פועלן אלעס גוט"תאמר לה שתסע , על הציון

" אבני נזר"ג בעומר כשישב מרן הגאון בעל "פעם אחת בל

אמר , בעת שולחנו הטהור, י"עודה לכבוד הילולא דרשבע בס"זי

אבל , הגם שיש צדיקים שזכו להוביל גופם מכאן לארץ ישראל

ואמר עוד , ל"אלימלך עדיין הוא פה בחו' גופו הטהור של הרבי ר

יודע , י יותר משאר תנאים"מי שיודע סוד שמחת הילולא דרשב

  .ל"נשאר בחוע "מדוע דוקא גופו של הרב אלימלך זי, גם הטעם
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  תורתו מגן לנו
אלעזר ' ק ר"אלא בנו הרה, לא כתב בעצמו חידושי תורתו

וביום ראשון , ק"כותב הדברי תורה שאמר במשך השב' בנו הי

כשראה את , ת על השלחן לפני אביו"הניח הכתבים של הד

 אלעזר 'אמר ר, ת אלו"מי אמר ד, לייזשע: הכתבים שאל את בנו

איך האב "א "אמר הר, ק"ל בשבת אתמו"הלא אתה אמרת הד

  ".געמיינט אז מלאכים ושרפים האבן דאס געזאגט

לו מעות להדפיס כל הספר נועם ' אלעזר לא הי' ק ר"הרה

לכן הדפיס קודם הליקוטי שושנה עם אותיות דרבי , אלימלך

כי , ע"אלעזר למה הדפיסם יחד עם האותיות דר' ואמר ר, עקיבא

ת כמו התנא רבי " עבור השילו מסירות נפש' א הי"אביו הרר

  .לו מעות הדפיס הספר נועם אלימלך' כ כשהי"ואח, ה"עקיבא ע

, וכידוע כתב רבי אלעזר בראש הספר התנצלות בן המחבר

וחרה , ל"א ההתנצלות הנ"עוכמה מדפיסים השמיטו מהספר נו

ש שזה "פואמר הת, ע"זי" תפארת שלמה"ק בעל "זאת מאד להרה

כי כתוב שם , י ספר נועם אלימלךההתנצלות חשוב אצלו כחצ

א מסר נפשו על בני ישראל הקדושים לבטל מהם "הרר' שאביו הק

  .וגזירות רעות בתפלתו הנאמנה במסירות נפש

 'י בניו הק"ח בלעמבערג ע"שנדפס בשנת תקמ(דפוס הראשון ידוע ש

כי , ק נועם אלימלך חשוב מאד"של הספה) רבי אלעזר ורבי אליעזר ליפא

  .א ועוד יהודים צדיקים"פסתו רק בני הררהתעסקו בהד

א "פ, לא נמנה בין החסידים, א"ררנתן אחיו של ה' ק ר"הרה

ופתאום הוטב לו עד , כגוסס' ע וכמעט שהי"נפל על ערש דוי ל

, וסיפר שבבית דין של מעלה דנו אותו למיתה, שנתרפא לגמרי

דו ורמז בי, והספר נועם אלימלך תחת זרועו, ר זושא"ובא אחיו הר

 וכן ,)הוא ואחיו, היינו בזכות שניהם(ד של מעלה שיעזבוהו לנפשו "להבי

כי רצה להיקבר סמוך , ואז נסע לליזענסק, הוה שהוטב מצבו

  .ןבאוהל החיצו, א"ושם נפטר ומנוחתו כבוד באהל הר, א"להר

' ח ר"הרה' א הי"שפ, ל"ל ריישער ז'דוד' ח ר"סיפר הרה

ק בעל הדברי יחזקאל " והרה,ל בשינאווא"הערש יעקב ריישער ז

הערש יעקב הלא אתם יכולים לספר מעשה ' ע אמר אליו ר"זי

, מה זה שאומרים על הפירושים מהספר נועם אלימלך, לאמיתו

ע רצה "כי רבי יצחק אייזיק מקאלוב זי, הערש יעקב' אמר ר

בבא , כמו מסכת בבא קמא, לעשות פירוש על ספר נועם אלימלך

מרו לו מן השמים כמספר המלאכים וא, בבא בתרא, מציעא

ע כל כך "שנבראו מהתורה ומצוות על רבינו רבי אלימלך זי

' ב הוסיף שכבר הי"בשיח זקנים חו( פירושים יש על הספר נועם אלימלך

  .)שרף את החיבור, לו פירוש והודיעו לו מן השמים שאין רשאין לגלות כל כך

עשות על שיכול ל: ע אמר"מפשעדבארז זי' ישעי' ק ר"הרה

  .שורה אחד מספר נועם אלימלך פירוש מכמה דפים

ע אדם "ע מרימאנוב זי'ר מענדל"ק הר"א בא אצל הרה"פ

בין הדברים אמר הגדול , מ הושיבו על ידו"והרר, גדול אחד

וכבר כתב על , מ שעושה פירוש על הספר נועם אלימלך"להרר

עם פרשת בראשית לבדו והפירוש גדול כל כך יותר מכל הספר נו

מ האיך יכולים לעשות חיבורים על נועם "אמר לו הרר, אלימלך

מלאכים ושרפים פלאגן , אלימלך' דער גרויסער רבי ר", אלימלך

קאנט איר , זיך צו פארשטיין די כוונה פון אשטיקל נועם אלימלך

-  ולא הסכים להדפיסו, "גיין מאכן א חיבור אויפן נועם אלימלך
' ואז עדיין לא הי(ר נועם אלימלך ע כשראה את הספ"החתם סופר זי

  .אקעגן אים זענען מיר האלץ האקערס: אמר, )כ"מפורסם כ

, ו"ח' מקובל בין החסידים שסגולה לכל חולה שלא יהי

נועם "לשים מראשותיו של החולה מלמעלה הספר הקדוש 

, גם מקובל הסגולה למקשה לילד שתוושע מהרה ".אלימלך

כמובא בספר דרך , ס ראשוןדפו" נועם אלימלך"להחזיק הספר 

ע היתה "מסאכטשוב זי" שם שמואל"צדיקים שאשת הגאון בעל 

ע חיפש "מסאכטשוב זי" אבני נזר"חמיה הגאון בעל , מקשה לילד

עד , מוכרך בעצמו בלי שום ספר אחר' שיהי" נועם אלימלך"ספר 

כי הוא סגולה למהר , שמצא לשאול את הספר מכורך בעצמו

ק "כי בכלל הספה, כי לאו דווקא דפוס ראשון הוא סגולההנראה מזה [, לידתה

  .]כ"וכמובן שדפוס ראשון עאכו, הוא סגולה" נועם אלימלך

ע אם אמנם לא "ק זי"י להעתיק מנהגו של רביהוולסיום דא

, ע"ק זי"לו שיעור קבוע בספר מיוחד מספרי תלמידי בעשטה' הי

א מהכלל יוצ, רק למד בכל ספרן של צדיקים פעם בזה ופעם בזה

לו שיעור קבוע בכל מוצאי ' אשר הי, "נועם אלימלך"ק "הספה' הי

ק בספר תנא דבי אליהו ובספר הקדוש נועם אלימלך מפרשת "שב

  .ושיעורין אלו היו אצלו כחוק ולא יעבור, השבוע הבא

 *  *  *   
  עושה פלא

נעתיק כאן כמה סיפורים ועובדות מעיזוז נפלאות והנסים 

א אשר בקדושתו בירך את ישראל "ל הררהנגלים אשר ראו אצ

  . בכל מילי דמיטב

ילד נסע עם ' ע כשהי"שלמה לייב מלענטשנא זי' ק ר"הרה

א תחב ידו לתוך "ע ובעצמו ראה היאך שהרר"א זי"אמו להרר

כ ראה האיך לאחר שקם "ואח, התנור של אש ושרף את ידו

  .אלבירך את ישרובזה היד , בבוקר נעשה לו נס ונברא לו יד חדש

ע אצל "ע מרימנוב זי'מענדל' ק הרבי ר"א בהיות הרה"עפ

רבינו מערב את המרק עם ' הי, ק"א בש"עריכת שולחנו של הרר

, רבי: מ בצעקה"פרץ הרר, ונשפך קצת מהמרק על השלחן, הכף

הנוכחים שם תמהו על צעקתו ועל , הלוא ישימו אותנו במאסר

ערך ונכתב אצל שבעת ההוא נ, א"אחרי כן סיפר להם הרר, דבריו

ובשעה ששפך , הקיסר של עסטרייך גזירה לא טובה על היהודים

פעל בזה ששם בבית המלכות נשפך דיו על , על שלחנו מעט מרק

מ ראה את כל זאת "והרר, הנייר ונמחקה הכתב ונתבטל הגזירה

, נדמה לו שאמנם נמצאים בבית הקיסר ממש' והי, בעיני קדשו

  .רדים במלכותולפיכך צווח שיאסרו כדין מו

א מלמד בכפר אחד בביתו של איזה "הרר' בשחר ימיו הי

והוקיר , שם מלמד אחר שלמד עם בניו של עשיר אחד' והי, יהודי

הבית שלך - הנה הבעל: א"יום אחד אמר לו הרר, א"מאד את הרר

ענה לו , ולי יש בת תגיד נא לו שברצוני להשתדך עמו, יש לו בן

 ואיך יעלה על דעתו שעשיר ,כ הנו מלמד"והלא מע: המלמד

עשה נא , מה איכפת לך: השיב לו רבינו, כמוהו ישתדך עמכם

וחיכה על שעת הכושר , הבטיח לו המלמד לעשות כן, בקשתי

יום אחד ישב העשיר עם בני ביתו , להציע הדבר לפני בעליו

, ניצל המלמד את ההזדמנות, ושוחחו מעשיות ומילי דבדיחותא

אלימלך ' והוא שהמלמד ר, יזה דבר לספרואמר להם שגם לו יש א

כעבור כמה ימים , ויהי כצחוק בעיניהם, רוצה להשתדך עמהם

והשיב המלמד , מה נשמע אודות בקשתי: א את המלמד"שאל הרר

  . הציע להם את הדבר ואינם מסכימיםשכבר

זמן מה אחרי כן בא סוחר מעיר רחוקה לעשות עסקים עם 

 לו הסוחר שרוצה להשתדך ובתוך הדברים אמר, ל"העשיר הנ
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וקבעו , העשיר הסכים ונגמר ביניהם לבוא בקשרי שידוכין, עמו

לזמן הקבוע הגיעו לשם , זמן לערוך משתה לכתיבת התנאים

, מן המוזמנים' א מהמלמד שהי"וביקש הרר, הרבה מחותנים

: ל"שבעת מסיבת התנאים ילחש באוזן הסוחר המחותן בזה

ועל ידי זה נדבקו , א לא נגע בהזקן שלו"רהר(" אלימלך קאלטאן נמצא פה

ויעש כן , )וזה נקרא קאלטאן, ונסתבכו שערות זקנו יחדיו כחתיכה אחת

, ולשמע דבריו התחילו המחותנים לצאת משם אחד אחד, המלמד

, הדבר לפלא גדול בעיני העשיר' כמובן הי, עד שכולם נעלמו משם

,  המחותןוהיות שהבחין איך שהמלמד לחש איזה דבר באוזני

' השיב לו המלמד שכך וכך צוה המלמד ר, שאל לו מה אמר לו

א לדרוש פשר "וילך העשיר עם בני ביתו להרר, אלימלך לומר

א שהללו היו שדים ורוחות שרצו לתפוס "הגיד להם הרר, הדבר

ועל כן הציעו לו שרוצים , )לו נשמה גבוה' כי הי(בנם ברשתם 

שלח אליהם את המלמד , םוכדי להציל אותו מיד, להשתדך עמו

אבל כשסירבו וכבר עשו , להציע להם שמוכן להשתדך עמהם

ולזאת , הוזקק לעשות פעולה אחרת לבלתי ישלטו עליו, תנאים

ואז נפל עליהם אימה , צוה להמלמד שיזכיר את שמו באזניהם

מיד הסכים העשיר לבוא בקשרי שידוכים עם , ופחד והלכו להם

ל "חתנו זה רבי שמואל צורף זצ' ה היוכפי הנרא, א"בתו של הרר

  .א"שנטמן בחדר הסמוך לאוהל הרר

או (א מבית המדרש לביתו בשביעי של פסח "א חזר הרר"פ

האם אתם רוצים לראות כיצד בקע ,  ושאל לאנשי ביתו)בשבת שירה

ויט ידו , וצוה שיביאו לו ספל מלא מים, משה רבינו את הים

א כה בקע "ואמר הרר, םויבקעו המי, הקדושה למעלה מן המים

  .משה רבינו את הים

, א"שתי נשים הזכירו את עצמן בצוותא חדא לפני הרר

האחת אמרה ששכר בעלה בית מלון מהפריץ ואין להם מעות 

' והשני, לשלם דמי השכירות ועלול הפריץ להושיבם בבית הכלא

', א להאשה השני"יעץ הרר, הזכירה שבעלה איננו בקו הבריאות

האשה הראשונה שהזכירה ,  להקיז דם)באנקעס(קות להעמיד עלו

א מדבר "אודות הצרות שיש לה מהפריץ טעתה וחשבה שהרר

, ונסעה לביתה והגידה לבעלה שהרבי צוה להעמיד עלוקות, אליה

ועל ידי זה נטף דמו , ויעש כן בגודל תמימותו ואמונתו הפשוטה

שלם את ביני לביני שלח הפריץ להיהודי שי, ונפל למשכב, החוצה

הפריץ חשב שעושה , ואמרו לו שהוא חלוש ושוכב במטה, המעות

זמן קצר לפני כן , וקצף וצוה שיובילוהו אליו במטתו, עצמו כחול

, אמרה לו שהיא עוזבת אותו בגלל רשעותו, נשא הפריץ אשה

מחל הפריץ להיהודי את , וכדי לפייס את אשתו ולמענה שתעזבנו

ו להמשיך לשבת בהמלון חנם ולא עוד אלא שהרשה ל, כל החוב

  .אין כסף

גר איזה רב גאון וצדיק בשם רבי שמואל ' ברוסלאנד הי

אך , לו בת שהיתה כבר בת שמונה עשרה שנה' והרב הי, ל"זצ

הנערה היתה עדיין כילדה קטנה ולא היתה ביכולת לעמוד על 

וכשיצא , ועשו לה סגולות ורפואות ולא עזר כלום, ל"רגליה רח

אמר לו אשתו הרבנית , א"מופתים הנוראים של הררשמעו הטוב ו

ת ישועה על "לנו בעזהשי' שיש צדיק פועל ישועות בליזענסק ויהי

ז שמע לקול אשתו "עכ, שייך להחסידים' הגם שהרב לא הי, ידו

אך בדרך פגש הרב לאחד מידידיו שגם , ונסע עם בתו לליזענסק

עצמו מלימוד ש למה מבטל "ואמר לר, שייך לחסידים' הוא לא הי

ת יכול לעזור "השי, ם"כ מאמינים באדמורי"וכי אתם ג, התורה

וכשעבר , ש מידידו וחזר עם בתו לביתו"ונתפתה ר, לכם גם בבית

, פ לליזענסק"עוד כמה שבועות שוב הפצירה לו אשתו שיסע עוה

ועבר דרך עיר קראקא , והתיישב ולקח את בתו ונסע לגאליציא

וסיפר הרב להמאור , ע"זי" ור ושמשמא"והתאכסן עם בתו אצל ה

ואמר לו המאור ושמש בוודאי , ושמש מטרת נסיעתו לליזענסק

ת ולאחר שתחזור מליזענסק "לך ישועה בעזהשי' תסע ובטח יהי

  ,תספר לי האיך עבר עליך בליזענסק

וכשנכנס הרב לחדר , ש לליזענסק עם בתו על ידיו" והגיע ר

א התחיל "והרר, מטתוא שישים את בתו על "א צוה הרר"הרר

א "ובאמצע השיחה התחיל הרר, לדבר עם הרב דברים אחרים

א חוצפה צו ליגן אויף מיין בעט שוין גיי "לצעוק על הילדה 

א וחשב הלא הילדה אינה יכולה "ש הסתכל על הרר"ור" אראפ

א "וכשאך גמר הרר, לזוז עצמה האיך יכולה לרדת מהמטה' אפי

א אמר להילדה "והרר,  מהמטהאת דבריו התחילה הילדה לרדת

א "ואמר הרר, א"שתיגש להשלחן והילדה נגשה לשלחנו של הרר

למעלה מראשה של ' א ידיו הק"עכשיו אברך אותה והחזיק הרר

א "של הרר' והילדה התחילה להתגדל מתחת ידיו הק, הילדה

וראה , ש רבי כבר נתגדלה די מספיק"מעלה מעלה עד שאמר ר

א הנה עכשיו כבר "אז אמר לו הרר, עהש כי נוושע כבר בישו"ר

הגיע הילדה לפרקה וצריכים לעשות עמה שידוך לכן כשתסע 

ואלימלך יתן לך פתקא , חזרה לביתך תדבר עבורה שידוך הכי הגון

 ישלם לך כל ותתן הפתקא לאיזה יהודי בעיר פלוני וזה האיש

   .הוצאות החתונה והנדן

לו אמונת ' יומאז כבר ה, והרב נסע חזרה לביתו בשמחה

וכשהגיע לביתו קיים תיכף דברי , צדיקים שראה איך נוושע

, והבטיח נדן עם קעסט, ודיבר עבור בתו שידוך הגון, א"הרר

א "צ נסע להמקום שצוה לו הרר"ולאחר שגמר השידוך בשטומ

' והלך הרב לאכסני' איזה אכסני' ובעיר ההוא הי, ליתן הפתקא

ים יהודים מעיר אחרת של העיר ושאל אם נמצאים כאן אורח

ב אמר לו שנמצא רק הלך כעת "ואם נמצא כאן איש פלוני והבע

א "כ כשהגיעו האורחים הגיע גם האיש שבעבורו כתב הרר"ואח

אז הלך האיש , ב אמר להאיש הרב חיפש אותו"והבע, הפתקא

א עבורו שישלם לו "והרב אמר לו שיש לו פתקא מהרר, להרב

לא חשב הרבה וסילק להרב כל האיש , הוצאות החתונה והנדן

לו בשכירות איזה קרעטשמע מפריץ ' וסיפר להרב שי, ההוצאות

אצל הפריצים אם ' וכנהוג הי, לו לשלם השכירות להפריץ' ולא הי

וגם אותי , אוסרים כל המשפחה בתפיסה' לא שלמו השכירות הי

וכל יום השליכו עבורם , ואשתי ובניי אסר הפריץ בתפיסה בבור

פעם כשהשליך שליח הפריץ , ר ככר לחם רק כדי לחיותלתוך הבו

הככר לחם צעקתי מהבור להשליח שיאמר להפריץ מה ירויח אם 

, אנא יוציאנו מהבור ואלך לקבץ המעות לשלם, אשב כאן בהבור

והפריץ הסכים לזה והוציאנו , ואשתי ובניי יישארו משכון כאן

בידי ' בר היועכשיו שכ, ה"ואספתי בהמדינה כל המעות ב, מהבור

א חשבתי אני יתן לך כל "הראת לי הפתקא של הרר, כל המעות

והאיש נסע עם , א כבר יסדר עצמו עם הפריץ"המעות שלי והרר

, לפריץ מיתה משונה' א בירך אותו שיהי"א והרר"הפתקא להרר

 ובניו יצאו ואשתו, לו מיתה משונה' וכך הוה שהפריץ הי

  .מהתפיסה וכלם נוושעו

   יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו הגדול
  -' ה באדר ב" אינאריךהנשגבות ו  הקדושות אודות שאר פעולותיו- 
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 קיצור מגליון הקודם

בכדי לבנות ק " לביהמיחדבאו , ה עמד להם בעת צרתם"אחר ניצחון המלחמה שראו שהקב
 נתקלו ישראל בכמה הוא בעת ה,שםלהיונים שהכניסו הטומאה את הבית מן לטהר הריסותיה ו

ובנו מזבח , מזבח העולה היה מחולל והיו צריכין לשבור את המזבח ולגנוז האבניםכי קשיים 
כמו כן היו , כיון שאסור להניף עליהן ברזלמאוד מחדש מאבנים שלמות שזה היה עבודה קשה 

ת אך מהעבודות הקשו, כראוי כלי שרת ומזבח קטורת מצופה בזהב טהור צריכים לעשות
מנורה ואכן הדליקו ,  להעלות נר תמידשמן טהורמנורה טהורה ו להמציאאז ' שבמקדש הי

מנורה הכינו את טומאה בובכדי למנוע , מברזל מחופה בעץ ולא היה כפתורים וגביעים ופרחים
המנורה בשברי כלי את  ובכל יום הדליקו ,בזיכיה משברי כלי חרס אשר אינם מקבלין טומאה

רצו לא טהור עדיין לא מצאו שום פתרון ושמן לאבל , חרס חדשים לבל יטמאו את המנורה
" תקוע"ובכדי שיהא שמן צריך לנסוע ל', ודהיתרים כגון טומאה הותרה בציבור וכלסמוך על ה

 ובין כך ובין כך יעברו שמונה ימים מבלי, שהוא מהלך ארבעה יום ולחזור עוד ארבעה ימים
   כהן גדול שהיה מו שלבחותחתום ' של שמן שהיפך אחד מצאו ' בחסדי האבל , הדלקת הנרות

  . ימיםתשמונוהשמן היה די לנעשה נס קנקנים ומנותר , מונח תחת המזבח    
 

 
 

  :ויצא כברק חצו, האעליהם יר' וה
 כי , ועמון השכנים מסביב,אדום,  בני עשוווישמע

יצר להם ה, ראלת לישמלכוהוחזרה ' טיהרו את מקדש ה
להשמיד את בני ישראל היושבים גזרו  ובחמתם, מאוד

שגרו מישראל וביום מיועד באו והרגו רבבות , בארצם
כשהגיע השמועה , בארצם אנשים נשים וטף בלי חמלה

ליוחנן כהן גדול על הטבח הגדול שעשו בני עשו 
ים ויפול ימוויעל לקראת האד, עזרת אחיובא ללישראל 

 וסד חזקה ויך בהם מכה רבה והנשארים נם ביעליה
כ עלה לבני עמון האורבים "ואח, מפניו ויקח את שללם

וילכוד ואחרי שהכניעם  ,לישראל ויערוך אתם מלחמה
  . לבטחלירושליםג "יוחנן כהחזר , את ארצם

ויהרגו ,  חזרו והרימו ראשאבל מיד לאחר מכן
ואת נשיהם ואם טפם , "טוב"אלף איש מכפר הנקרא 

וגם הגוים מיושבי גלעד קמו על אחינו , חו בשבילק
משם  ,"דימון"וימלטו היהודים לתוך מבצר , לכלותם

ו חיששי  הכהנים ואל אחיוג" כהשלחו אגרת ליוחנן
 אך באותו, להושיעם מיד אויביהם הצרים עליהםלבוא 

ים מן הגליל וחהגיע האגרת ליוחנן באו שלזמן כש
מעכו ומצור ומצדון שקמו הגוים ג "ליוחנן כהויגידו 

  .ומכל הערים מסביב להשמידנו
ויצו יוחנן לשמעון אחיו לעלות ולהלחם בגליל 

ויעל שמעון אל ארץ הגליל , ונתן לו שלשת אלפי איש
ו ויצ, וירדפם עד לפני שער עכועמו ויך באויביו ' והיה ה

שמעון להכריז לבני ישראל היושבים בגליל שלא 
 ברננה לירושלים יעלו במקום סכנה אלא ימשיכו לדור

ואכן , וישארו שמה' להעיר הקודש להקריב קרבן תודה 
  .הסכימו לעצתו והלכו אחריו שמחים וטוב לב

עמהם  וילחם, השנייוחנן עצמו הלך ללחום בצד 
ובעוד לילה קרב , על העיר בצרה וישרוף את העיר באש

וישאו ,  מחנות ויחץ את העם לשלש,"דימון"אל מבצר 
כששמעו אנשי גלעד , קעו בשופרותאת קולם וית

שהיהודים מאחוריהם התחילו לנוס לתוך ידיהם של 
 בהם כשמונת מאה אלף איש והוסיפו ךוי, אנשי יוחנן

, גם אותן בידם' להרוג ביתר אנשי הגלעד ויתן ה
מנצח וכששמע טימטאוס שר צבא עמון שיוחנן 

  
  ה"כ
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  ו"ר משה בארמינקא הי"הר
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³þêõ³ñ            ,¬×î"½.  
  
  

  ח ידידיך וחבריך הלומדים אתך בצוותא חדא "המאחלים בלונ

  נחמן כהנא, יואל שישא, שלמה אהרן וויינבערגער

אסף חיל גדול מאוד , במלחמה ומכניע את אויביו
ואמר ,  ויחנו מעבר הנחל,דון וערב ובני עמוןקומאנשי מ
אבל , אם יעבור יוחנן הנחל אז לא נוכל לו, טימטאוס

  .ונכנונעבור  אז נחנו מרחוקד ואם ירא ויעמ
כשראה יוחנן הקבוצה הגדולה אשר מעבר הנהר 
אשר לא יספר מרוב והבחין בצר הצבא טימטאוס 

ו לשמים והתפלל הרשע שעומד בראשם נשא לבב
ותן , את שארית ישראל' הושע ה, מרת וא"ן להשיוהתחנ

וישא את עיניו וירא מלאכים , את העם הזה בידי
מלבושים בצורת חמשה בחורים גבורים רוכבים סוסי 

, ועמדו שנים מהם מעל יוחנן, אש וכל לבושיהם זהב
 לקראתו כדי ללחום צוכדי להגין עליו והשלשה ר

 מן השמים הן, ואמרו איש אל אחיו, במחנה טימטאוס
 ישארהאצו לעבור אליהם למלחמה ואל , נלחמים לנו
וינגפו , ויעבור את הנחל וכל העם אחריו, איש במחנה

הגויים וישלכו איש את חרבו ויברחו אל בית גלוליהם 
וישרוף אותה , וילכוד יוחנן את העיר, אשר בקרנים

וינס טימוטאוס ויפלו , ויהרוס אותה עד היסוד בה
אלף איש ויקבץ יוחנן את כל ישראל מאנשיו כעשרים 

' ויקריבו עולות לה, ציון ברינהלאשר גרו בגלעד ויבואו 
  .כי לא נעדר מהם איש במלחמה

ויוסף בן זכריה ועזריה אשר שם אותם יוחנן 
ו כששמע, לנצובים ביהודה עד שובם מעורכי המלחמה

למלחמה גם הם יצאו  להכניע את האויב האיך הצליחו
יבנה עם  ונלחמו,  להראות את כוחםעל אויביהם כדי

אלא שלא היה יוסף ועזריה מבית , אשר היה ביד נכרים
ויניסם גורגיאש , תשועה לעמו' החשמונאים שבו נתן ה

ותהי מהומה , וחילו ויהרוג מבני ישראל כאלף איש
  .גדולה בישראל

וילחם יונחן גם בבני עשיו היושבים בנגב וילכדו 
רסו את המבצר והמגדלים ויה, את חברון ואת בנותיה

מסביב ויתוץ את מזבחותיהם ואת פסולי אלהיהם שרף 
וגם , ה וזמרהויקח את השלל ויבוא ירושלים בשיר, באש

 יד וגברההעיר קיסרי היתה יתד תקועה להרע לישראל 
ויקראו , מלכות בית חשמונאי גם עליה ונצחוה וכבשוה

  .על שם חורבנה" מגדל שד"אותה 
  :בודתםוישובו כהנים לע

שבו כהנים ו, ותחזור השלווה והכבוד לישראל
ויקריבו , לעבודתם ולוים לשירם ולזמרם וישראל לנויהם

ואת מוספי ראשי חדשים , את התמידים כהלכתם
והיו הלויים עומדים על הדוכן ומזמרים , ושבת ומועדות

ויתאספו הכשרים , ומשבחין למי שאמר והיה העולם
ויעמדו על , ירושליםויראי החטא שבאנשי המשמר ל

ביום , מעמדם כמאז ומלפנים להתענות ארבע תעניות
,  אנשי המעמד על העומדים בספינה על היםתענושני ה

ם הרביעי ביו, שי היו מתענין על הולכי דרכיםישליום ב
 שלא יעלה אסכרה בפיהם היו מתענין על התינוקות

 על המעוברות שלא יפילוהיו מתענין בחמישי , וימותו
 'והי,  בניהםוקות שלא ימותיועל המנ, דותיהםוול

  .המעמדות מגין על ישראל מכל צרה שלא תבוא

  :קנס משמר בילגה
כבודו את  שחיללוולא נעלם מעיני החכמים מה 

מרים בת בילגה שהמירה דתה דמעשה בה "של הקב
וכשנכנסו , והלכה ונישאת לסרדיוט אחד ממלכי יוונים

 בסנדלה על גבי יוונים להיכל קפצה מחוצפת הזה
עד מתי אתה ) זאב בלשון יווני( לוקוס לוקס :ואמרה, מזבח

 ואי )שמקריבים עליך קרבנותיהם(מכלה ממונם של ישראל 
  .אתה עומד עליהם בשעת הדחק

עתה הגיע העת כשגברה מלכות בית חשמונאי 
אי עשו גנו', ולהעניש את הרשעים שחללו את שמו ית

מאביה  מרים שאלמלא שמעה, לכל משמרת בילגה
ויקנסו , שהוא מבזה את העבודה לא היתה אומרת כן

היו י כ את טבעתה מושסת, המשמראת החכמים 
, עשרים וארבעה טבעות בעזרה במקום בית המטבחים

 את לעשרים וארבע משמרת כהונה שבה היו מכניסין
זקוק  משמר בילגה 'ועכשיו הי, ראש הקרבן לשחיטה

 םמו גם את חלונויסת, להשתמש בטבעת של אחרים
, והיתה משמרת בילגה בזויה, אשר בבית החליפות

 ,שלא יכלו לגנוז את סכיניהם בחלון ככל המשמרות
רת בילגה יחלקו הלחם מששמחכמים כן קנסו כמו ו

את ו, הפנים מצד דרום וכל המשמרות יחלקו מצד צפון
דאמר אביי אוי לרשע קנסו חכמים  כל המשמר כולו

אמרו , שנאמר, דיק וטוב לשכינוטוב לצ, ואוי לשכינו
  .צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו

  ה"המשך יבוא אי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ë  
  

  
 

  כי תשא

 משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שנשמעו מפי כשיחות קודש 

  

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

â íåé'øô úù éçéåñùú "çôì "÷  

øå÷éáå äøä ìù"öèéìù ùèéååàðéáàø àáé÷ò éáø " à  
åîãà" íéìùåøé áåñéøàôî ø  

î íåìùá ñøôå íåìùá åîã÷ åðéáøååéåì  

åîãàä"èéìù áåñéøàôî ø"à: æà èâðòøá øôåñ íúç øòã 

äìåàâ éã óéåà ïã ïòî æéà úáèá äøùò ïéà.  

åðéáøèéìù "à:àé  ,úç øòã" ñ)åôåñá íìùä äùî úøåú ,ç ùåøã '

ô÷ú úáè"à(î æà èâàæ 'ãéúò ïôéåà ïã æéà , ïâéãðòîå÷ ïôéåà

øàé .îäéá äðáð àìù øåã ìë ãìàáéåå"ì åìéàë åéîéá ÷ áøçð à

 åéîéá)àîåé ùéø éîìùåøé( , øòã ïòååòâ êàã æéà úáèá äøùò ïåà

ïáøåçä úìçúä , ïã úáèá äøùò ïòî æéà øäàé ñòãòé æéà

øàé ïâéãðòîå÷ ïåô ïáøåç ïôéåà , ïôéåà ïã ïòî æéà áàá äòùú

ãéúò ïôéåà úáèá äøùò ïåà øáò .  

åîãàä"áåñéøàôî ø :âàè øòñéåøâ à êàã ñàã æéà...  

åðéáø : ñàååøàô äáéñ éã æéà ñàã æà èâàæ øôåñ íúç øòã

áøàä éåæà æéà úéðòú øòã ,î ìééåå'ãéúò ïôéåà ïã æéà.  

ñ' ïâàæ íé÷ñåô éã ñàåå ùåãéç à êàã æéà)éñ óñåé úéá 'î÷ú" è

íäøãåáà íùá( úáù íåà ïòåå èìàôòâ úáèá äøùò ïòåå æà 

èñàôòâ êéåà ïòî èìàåå ,ñ éåå' èééèù)á ãë ìà÷æçé( íöòá 

äæä íåéä.  

 âòî íåìç úéðòú à éåå è÷ðåô æà èøàã èâàæ øôåñ íúç øòã

úáù ïèñàô ïòî ,éåðéò èùéð èñééä ñò ìééåå , æéà øò ìééåå

èîå÷ ñàåå äøö éã ìèáî ,úáèá äøùò úéðòú òáìòæ éã ,

ãéúò ïôéåà æéà ñàåå ,úáù äçåã æéà.  

 øëùùé éðá øòã)é øîàî úáè åìñë éøîàî"ã( æà èâàæ  íòè øòã

æéà ,àôéãò àúåðòøåôã àúìçúà ìééåå .  

åîãàä"áåñéøàôî ø : ììë øòã æà èâàæ íéîùì øåà øòã

 ïìàæ ééæ æà ïãéà òëéìøò éã øàô ïééæ ììôúî óøàã ìàøùé

ñéåà'ìòåô'äòåùé éã ï.  

äøàì åúàéá ïîæ ìò ìàù åðéáø"á , åúéðñëà íå÷îå  

åîãàä ìù åðúåç úåãåà äçéùä ááåúñðå"ñéøàôî øèéìù áå"à  

äâä"æ ÷éèà äîìù éáø ç" íéìùåøéî ì  

à 'íéçëåðä:âä èéî øòâàååù à æéà éáø øòã " ìãðòî éáø ø

)ø"íéìùåøéá éáö õøà úáéùé î(âä ïåà " íäøáà ø)ø" øàá úáéùé î

íéìùåøéá äîìù(.  

äøä ïåô èîàèùòâ èàä øò"ø éáø ÷ ' áåðîéøî òìòãðòî

éæ"ò .èéìù ÷éèà ìãðòî éáø"òã èâàøè à íòðåô ïòîàð í

äøä ïãééæ"éæ òìòãðòî éáø ÷"ò .  

åðéáø :äøä"ø éáø øòã ÷ 'éæ òìòãðòî" ïåæ à èàäòâ èàä ò

äøä"æ áééì ïúð éáø ÷"ì , ïéà ìäåà ïáòð ïñéåøòãðéà èâéì øò

áåðàîéø.  

åîãàä"áåñéøàôî ø :ïèùô øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò.  

î'éáø íééá æà èìééöøòã'ø ï 'éæ ùøòä"òâ æéà ò ãéà à ïòîå÷

ø æéà øòãðé÷ éã ïåô øòðééà æà ïééæ øéëæî êéæ" ì

øòèñéåì÷ ïéà ïòâðàâòâ÷òååà , ùîî ïòååòâ æéà ãéà øòã

ïåôøòã êéæ øòñéåà .ø éáø øòã èàä ' åìàá èâàæòâ ùøòä

íéøáãä ,êéæ èðåôòâ ãðé÷ øòã åàåå èøàã ïééâ ìàæ øò æà , ïåà

éøà ìàæ øò éåæà éåå èâàæòâ íéà èàä øò èøàã ïééâðé

âéðééååòðéà . íéà åö ïòîå÷ ìàæ øò æà ïâàæ íäéà ìàæ øò ïåà

ùøãîä úéá ïéà , ïòîå÷ ïìòåå èùéð èòåå ãðé÷ ñàã áéåà ïåà

ìèðàî ñàã ïñééøôàøà íäéà øò ìàæ .  

 èìàååòâ èùéð èàä ãðé÷ øòã ïòåå ïäåèòâ éåæà èàä øò

 øò ïåà ìèðàî ñàã ïòîåðòâ÷òååà íäéà øò èàä ïòîå÷ èàä

ïôéåì åö ïáéåäòâðà , âéãðòìéåå ïôàìòâëàð íéà æéà ãðé÷ øòã

ìèðàî ñàã ïôàë ,îäéá ïéà ïòîå÷òâðééøà æéà øò ïòåå æéá" ã

éáø ïåô'ø ï ' ïòååàøô ïèéîðéà ïèìàäòâ èàä øò ïòåå ùøòä

úåãåòñ ùìù , ïøàååòâ êôäúð óëéú õøàä ñàã íäéà æéà

øçà ùéàì ,ïéà åàåå èôàëòâ êéæ èàä øòæéà øò èìòåå éã  , ïåà

ïòðééåå åö ÷øàèù øòééæ ïáéåäòâðà èàä øò.  

ø éáø øòã èàä 'î æà èâàæòâ ùøòä' êàð æéá ïèøàååéö ìàæ

äìãáä ,ïéðò íòã èéî ïééæ ìôèî ñèìàîòã èòåå øò ïåà.  
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äåä êëå , éã ïéà ìîåè øòñéåøâ à ïøàååòâ æéà ïùéååöðéà

íòã ïåô èàèù .åò à ïòååòâ êàã æéà ñòéáø íééá íì'ø ï '

ùøòä ,ø éáø øòã æà äùòî éã íñøåôî ïøàååòâ æéà ñò ïåà '

úôåî àæà èòååàøôòâ èöòé èàä ùøòä .äøä ïòåå" éáø ÷

îäéá ïéà êéæ ééá ïäòæòâ èàä áééì ïúð" íìåò øòã éåå ã

êéæ èò÷ùåù ,øàô èééâ ñàåå èâòøôòâ øò èàä ?èàä  

ååòâ èöòé æéà ñò ñàåå èìééöøòã íéà ïòîùìù ééá ïò  

úåãåòñ.  

 ïôåøòâðà êéæ øò èàä"ïåèòâ øò èàä éåæà? " êéæ øò èàä

øòáéåà íòã ïåèòâðà-éáø íåö èééâ øò ïåà ùåáìî'ø ï '

ùøòä ,äùòî éã ïâééååùøàô èùéð èòåå øò , èàä íìåò øòã

ïèøàã ïééæ èòåå ñò ñàåå èñééåå øòåå ïòðàèùøàô , øò éö

ñàåå éö íéà èéî ïâéø÷ êéæ èòåå . éáø øòã ïòåå ïééøà èîå÷ øò

ø 'äëìî äåìî ééá ïèìàäòâ èàä ùøòä , èâàæ øò ïåà" áéåà

àé èðò÷ øéà æà éåæà , ìàæ êéà æà èùéð øéà èäòæ ñàååøàô

ïåè äáåùú?"...!  

åðéáø:éáø íåö ïøàô êàñà èâòìô áì áèéé øòã 'ø ï 'ùøòä ,

ìòäéà ïéà áø âéãðòééæ ïèéé÷âéøòååù èàäòâ èàä øò ,å ïòå

äùî çîùé ïåô èøàã íå÷î àìîî ïòååòâ æéà øò . ïáàä ééæ

úåãéñçä éëøã éã ïòîåðøàô èùéð , èùéð íäéà ïáàä ééæ

ïëàæ òðòãéùøàô èæàìòâ , úáù ãåîò ïøàô ïòðòååàã éåå

åéå"äîåãëå è , íéîé éã óéåà áåðàîéø ïéé÷ ïøàôòâ÷òååà øò æéà

íéáåè ,éåà ïòååòâ èøàã øò æéà ïøàé òëéìèòíéáåè íéîé éã ó.  

áåðàîéø ïéà ïòååòâ ìá÷î êàñà èàä áì áèéé øòã , øòã

äìéôúä çñåð ,éáø ïåô ïòîåðòâ øò èàä êàñà êàð ïåà'ø ï '

ùøòä ,íéðåâéð òðòãéùøàô ...  

ø éáø øòã 'äìéôú ìòá øòñéåøâ à ïòååòâ êàã æéà ùøòä.  

ïééä ìò êøáì åãáéë åðéáø  -íåìùì åãøôðå   

ùöåî"÷øô úù éåùâñùú "çôì "÷  

øå÷éá ìù åäøä"éáø öèéìù øòôééì øîúéà "à  
åîãà"íéìùåøé àðéèùéáî ø  

áùá åúåäù ìò åìàù åðéáø"ìàåé úéø÷á ÷ ,äøäå" ìãåâ òéáä ö

öá åúåäùî åúàðä"áùä êùîá åðéáø ìù ÷"ìòòä ÷"è . äøòä øîàå

ãä ìò"èéìù åðéáø ìù ú"ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çã àúãåòñá à  

åîãàä"ðéèùéáî øèéìù à"à :ë'ïâàæ èìàååòâ áàä , èééæ

åé ïëàð ÷øàèù øéî êéæ è÷ðòá ìàøùé õøà ïéà ïéåàåå êéà" è

éðù ,éîåé ïèìàä èùéð êàã ïòðò÷ ø"éðù è.  

õøàì õåç ïéà àã æéà êàæ ïééà ,èöéæ íìåò áåø ñàåå  ïéà èùéð

úøöò éðéîù äëåñ éã ,àé ïòî æéà àðøåáãð ïéà ïñòæòâ.  

åðéáøèéìù "à :àé,ñ 'êàæ òèìà ïà êàã æéà , èâàæ àøîâ éã

 êàã)åî äëåñ(:ïðéáúé áúéî  . ïòî æéà íééä øòèìà øòã ïéà

ïñòæòâ èùéð .î'î ñàååøàô èâéø÷òâîåøà êéæ èàä' èùéð æéà

ïñòæòâ ,ïñòæòâ êéìøò àé ò÷àè ïòðòæ íéæðëùà éã , éã ïåà

ïñòæòâ èùéð ïòðòæ íéãéñç .)éò ' äëøáä ìëéäá)øô 'äàø (àáå ïâîä óì

ëøú ïîéñ"î÷ñ ä"á ,åî ïîéñ íåìù úøîùîáå ,íéðåøçàä äæá åëéøàäå ,

îëàå"ì( .  

ñ ìééåå íòè ïééà ïòîåðòâðà èàä ïòî'ñ ïåà èìà÷ æéà' æéà

íòåå÷àá éåæà èùéð ,àøîâ éã ïéà'ïèééö ñÇàåå ïòååòâ æéà  íòø

ìáá ïéà ...)éò 'ñî 'ø"ë ä 'ò"éìåë íç ìáááã à 'àîåé( ,èâéì ñò ïåà 

äëìä êéåà ééáøòã'î ïåà èìà÷ æéà ñò ïòåå æà âéã' éðéîù èöéæ

íòìáàøô à èøòåå úøöò) éò '÷ñ äáøòå áìåì ÷øô óåñ ìàðúð ïáø÷" æ

 éðéîù íåéá äëåñá ìåëàì éåàøä ïî ïéà øéåà éåðéù åà úåçåø åà äðéö úòáã

äëåñ úåöî íùì äùåòù øëéð æàã úøöò ,ééò"ù( .  

æ øòèòô øòã"òèöòì æéà ìïñòæòâ àé ñð, èàä ò÷éøòîà ïéà 

äëåñ éã ïéà ïñòâòâ øò .æ òèàè øòã" ñðòèöòì êéåà èàä ì

ïñòâòâäëåñ éã ïéà .  

íéçëåðä ãçà :î'øëéä à èëàîòâ øòáà èàä , ñò èàäî

è÷òãòâåö.  

åðéáø :ïééð ,î ïòåå ïòååòâ æéà ñàã' äøåú úçîù ïñòæòâ æéà

äëåñ éã ïéà êéåà ,ìáàøô à ïòååòâ æéà ñàã íò)óéñåú ìá íåùî( 

øëéä à èëàîòâ ïòî èàä.  

åîãàä"àðéèùéáî ø:äëåñ éã ïéà èöéæ éáø øòã ?  

åðéáø:äëåñ éã ïéà ïñòæòâ øéî ïòðòæ øàé ééä .  

òìà ïòî èàä ùåãé÷äëåñ éã ïéà èëàîòâ ìàî ,øäàé ééä 

 øéî ïáàäêéåàäëåñ éã ïéà ïñòâòâ .  

åîãàä"àðéèùéáî ø :æà ïâàæ èìàååòâ áàä êéàéå , úåôñåú

)æî .ã"áúéî ä( ï÷úî èùéð ïòî èàä ñàååøàô èøàã èâòøô 

úøöò éðéîù íåà áìåì íòã ïòîòð åö ïòååòâ ,ñåú èâàæ ' æà

ñ æà ìåçã àãáåò àøëðéî æéà àìéî äö÷åî æéà áìåì' øòã æéà

âàè øòâéèëòð ,ééæ èòååï  æéà ñò æà øëéðäåöî éã øàô , àìéî

ëàî èæàìòâ èùéð ñàã ïòî èàäï ,àùî"äëåñ éã ïéà ïöéæ ë ,

 éåæà øò èâàæ" åìéôà ìëåàå åéìò äáéøò åúëåñù íéîòô

åéá"è ."  

ïåùì øòã ïòååòâ øòååù øéî æéà , ïâàæ øò óøàã ñàååøàô

åéìò äáéøò åúëåñù íéîòô ,éåå æà ïâàæ ø÷éòá êàã èñìéååé ì

äåöîì æéà ñàã æà èìåá æéà äö÷åî æéà áìåì ,åð , æéà äëåñ

åî èùéðàøëðéî èùéð æéà äö÷ , ïâàæåö øò óøàã ñàååøàô

 íòè íòã"åéìò äáéøò åúëåñù íéîòô?"  

åðéáø : êôéäî ùîî ïòðòæ áìåì èéî äëåñ æà ïâàæ ìéåå øò ìééåå

êôéäì ,äáéøò æéà ñàã ìééåå ,ñ'àá æéà'îòè'è , ñéåà èîå÷

à ñàã èäòæéììë äåöî íùì ñéåà èùéð ïöðàâð ,àùî"áìåì ë .  
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åîãàä"î øàðéèùéá :ñåú èâàæ éåæà ,' éøéàî øòã øòáà

âéèàìâ èâàæ ,éãéî ãéáò àì äëåñ ,èùéðøàâ åè êéà ,àùî" ë

äö÷åî æéà áìåì ,åøì øàð æéà ñàã øòáààçåàúìéîã  . óéåà

àø ïôéåà ìàðúð ïáø÷ øòã èòéåá íòã"ù ,àø øòã" éã èâàæ ù

ñåú éåå òáìòæ', èâàæ ìàðúð ïáø÷ øòã "éì äàøé " áéåà æà

ñ'ñ äðéö úò æéà'ïåëðä ïî äðéà ïöéæ èùéð øò ìàæ ìé÷ æéà ,

ïâàæ ïòî ïò÷ àðéôúñéîã éìåì æà èâàæòâ êéà áàä ,î æà' ïò÷

ïòâðéã êéæ ,ñåú ' øàé ñòãòé æà ïâàæ åö èðééîòâ èùéð èàä

 ïìééèðééà ïòî ìàæ èéåìøòèòåå íòã ,ñåú øàð ' åö èéâ

æç ïáàä ñàåå ïééèùøàô"ñ äð÷ú à èëàîòâ ì ïåà àé äëå

èùéð áìåì, æéà äëåñ ééá ìééåå 'åéìò äáéøò åúëåñã íéîòô ,'

 éã úîçî'íéîòô ' éã ïéà ïöéæ ìàîòìà øòáà ïòî èñééä

äëåñ ,àùî"ïâàæ èùéð ñàã êàã åèñðò÷ áìåì ë , àìéîî

áìåì ïéé÷ èùéð ïòî èîòð .  

ñéåà èîå÷ àìéîî  æàî ñàåå êàæ òöðàâ éã'øàô êéæ èæàì

ïöéæ åö èùéð äëåñ ïéà ñ ìééåå æéà'èìà÷ æéà , ïáø÷ íòã óéåà

ñåú èéî ìàðúð ,'ñ ìééåå' øòã íòðòâðééà éåæà èùéð æéà

øòèòåå , éåæà èùéð ìàðúð ïáø÷ ïåô èùô øòã æéà íìåòì

ñåú ïéà òîùî' .úåôñåú ïéà èùô ïèéî èëòøòâ êéà ïéá?  

åðéáø:ñ æà ïâàæ èìéåå øéà 'éàø ïéé÷ èùéð æéà 'ñåú ïåô 'ö íå

ìàðúð ïáø÷ ,àé .î ïééæ ïò÷'ïâàæ ñò ïò÷ .  

ñåú íòã èéåì ïòîåðòâðà øòáà èàä ïòî ,' æéà ñò ïòåå æà

 ñò æà øëéð ïéåù êàã æéà åéìò äáéøò åúëåñù íéîòô èùéð

äåöî íùì æéà .  

éåæà æéà ïòååòâ æéà êàæ éã ,éáø éã ééá'ñ æà ñ' åö ïòîå÷òâ æéà

ðà éã óéåà íìåò øòñéåøâ à ïøàôâòè òøòã ,ñ ïåà' èùéð æéà

äëåñ éã ïéà õàìô ïéé÷ ïòååòâ.  

åîãàä"àðéèùéáî ø:ùøäî øòã " â)ç"éñ à 'ì"ä(éåæà èâàæ ?  

åðéáø :ùøäî øòã"ïåôøòã ò÷àè èãòø â .éð æéà ñò èù

íìåò ïøàô õàìô ïòååòâ . àìéîáïòîåðòâðà éåæà ïòî èàä ,

èìà÷ æéà ñò éåå è÷ðåô æéà ñàã ,ñ æà'éà âðò æéà æéà äëåñ éã ï

åéìò äáéøò èùéð .íéöåøéú éã ïåô ñðééà ïòååòâ æéà ñàã.  

éáø éã'äëåñ ïéà ïñòæòâ èùéð ïòðòæ ñ . øòã æéà ñàã

úåàéöî.  

åîãàä"àðéèùéáî ø : øòáà ïéà ïåà àðøåáãð ïéà

ïñòæòâ àé ïòî æéà ïàìùéîòøô , êéåà ïòî ïéà æðåà ééá

äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ.  

ô äìá÷á ïáàä øéîäøä ïå" ïàìùéîòøôî áééì ïåøà éáø ÷

öæ" ïéà ïôàìù ìàæ øò æà èâàæòâ íéà èàä àéáðä åäéìà æà ì

 äëåñ éã"úéùàøë úéøçà "âòè òèùøò éã éåå âòè òèöòì éã ,

éáø à æéà ñàã'íòè øòù.  

ñ'ïàîøòâðåé à èìééöøòã øòáà øéî èàä , èðééä èðéåàåå øò

ùäàè ïéà ,æ éáø øòã æà" ì)æ äùî êøáäé"ò( ìàîà ïòååòâ æéà 

éáø øòöéðùæéåå íééá ïëåæàá'èéìù ï"éñðàî ïéà à , èàä øò

æ øòèòô øòã éåæà éåå èâòøôòâ íéà" ïéà èøéôòâ êéæ èàä ì

ïéðò íòã . éìàø÷ ïéà íééäøòãðéà æà èøòôèðòâ íéà øò èàä

úøöò éðéîù äëåñ éã ïéà ïñòæòâ øò æéà , ïåà øàîèàñ ïéà

èùéð ïéåù.  

åðéáø :ìòíéðô ìë  ,ïòååòâ æéà éåæà , ïéåù æéà íééäøòãðéà

úåëåñ íåà èìà÷ ïòååòâ ,éäàã éåå ïòååòâ èùéð æéà ñò ,

øòèðéåå øòéøô ïøàååòâ æéà íééäøòãðéà .èøôá èòâéñ ïéà.  

åîãàä"àðéèùéáî ø :àé , éã æà èìééöøòã èàä òèàè ïééî

àååòâ èåùô æéà øòñàåå ìâòðøïøéåøôøàô ï.   

åðéáø :ãðéàäëåñ éã ïéà èöééäòâ ïòî èàä íééäøò , øòééæ

äëåñ éã ïéà ïöééä èôøàãòâ ùîî ïòî èàä ìàî êàñà.  

åîãàä"àðéèùéáî ø:äùòî à èâðòøá íãà ééç øòã  , íòô

äåî éðúåçî äåöå ìåãâ øå÷ äéä úçà" øîàå àðìéååî åäéìà ø

òà"åá ïéìæìæî íìåòäù ïåéë íéøåèô àðéãã àø÷éòîã â , äåö

ò åùéáìéùäëåñá åðéìéå áåèá ïîö.  

áîø øòã"î'ìä ïéà èøàã ïåùì ñ ' äëåñ)ô"éä å"â( äæä ïîæá æéà 

 éðôî íéîé äðåîù íéáùåé åðà íéáåè íéîé éðù íéùåò åðàù

÷ôñä ,áîø øòã æà êéà òæ"åé ñìà âéèàìâ èééâ í"éðù è ,

ïééð?!  

åðéáø:éàãååà  ,åé ñìà èééâ øòãòé"éðù è ,íòã ñìà øàð . ñàã

 èâàæ ïéà ïòî èöéæ àîåéã à÷éôñ ïâòåå æà èøàã àøîâ éã êàã

äëåñ...  

 ìôìôì êéøàäåàáèöéà äá äðáã àéâåñá åðéáø íò  

 äîå÷ò ïôåãã àúëìéäå)ã äëåñ(.  

åîãàä"àðéèùéáî ø:éáø ïøàô ïòðàîøòã ìéåå êéà 'ï , êéà

éáø íòðåô ãéîìú à ïéá'ï , éã øàô èâàæòâ ïéåù áàä êéà

àä êéà æà àã íéøåçáéáø ïøàô êéæ èì'ãéîìú øòèùøò ñð ,

ëùú øòèðéåå ïòååòâ æéà ñàã"å , ñèìàîòã áàä êéà

÷øàô àøàá ïéà äøåú ãåîìú òøàîèàñ éã ïéà èðøòìòâ , ééá

äøä"ø ç 'õøàååù á÷òé , èâàæòâ øéî øò èàä'øîúéà , ïãòé

øòäøàô íééá øéî åèñìòô âàèùøòðàã , êéã æåî êéà

ïøòäøàô ,'åøà êéæ êéà áàäèåâéñ ïéà èééøãòâî'îäéá øò"ã ,

èéìù éáø øòã" ïäòæòâ èøàã êéî èàä à- ïòååòâ æéà ñò 

 ïøàååòâ ïúç à æéà éáø øòã ñàåå øòèðéåå íòðòé- êéî èàä 

øãç ïéà èùéð ééâ êéà ñàååøàô èâòøôòâ éáø øòã , êéà áàä

àøîâ éã èùéð ïò÷ êéà ìééåå èâàæòâ , éáø øòã êéæ èàä

ðøòì èöòæòâôàøàøåòéù íòã øéî èéî ïò,  ïééô áàä êéà ïåà

èðò÷òâ ...èðò÷òâ ïééô êéà áàä øòäøàô íééá ,ø øéî èâàæ '

 õøàååù á÷òé'åèñðò÷ èñìéåå åã æà ,' æà èâàæòâ íéà êéà áàä

øéî èéî èðøòìòâ ñàã èàä øòðééà...  

ëùú ïòååòâ æéà ñàã"å ,ééäà éáø øòã æéà ñèìàîòã í

ìàøùé õøà ïåô ïòîå÷òâ ,äîåøú úùøô íåà , éáø øòã

èéìù" ùøãî ïôéåà äùøã òñéåøâ à èâàæòâ ïàã èàä à

"ää äîåøú éì åç÷éå"íëì éúúð áåè ç÷ì éë ã."  
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åðéáø :àé ,ñ'èîéèù , úùøô íåà ïòîå÷òâîééäà ïéá êéà

äîåøú , ÷ðòãòâ äùøã éã ïåô êéàèùéð ïéåù.  

åîãàä"àðéèùéáî ø:àé  ,äùøã éã êàð ÷ðòãòâ êéà ,

ë'ãòâñ æà ÷ðò'øò à ïòååòâ æéàñ äùøã òèñð' ïòååòâ æéà

÷øàèùèòéåáòâ  . ïåàæ éáø øòã òèàè øòã" èøàã æéà ì

èìëééîùòâ ïåà èééæ éã ïéà ïòðàèùòâ ...ñ' ïòååòâ æéà

îäéá øòèåâéñ øòèìà øòã è÷àôòâ" éã óéåà ã15'ååò òè.  

ë'ë ïòåå æà ÷ðòãòâ' ïééî øàô äùøã éã èâàæòâøòáéà áàä

æ ïèàè"ì ,ùöåî èìà÷òâðà øò èàä"âä åö ÷" ìãåé ìàéçé ø

öæ" ì)äâä"ø ö 'öæ ïäàñ÷éæééà äãåäé ìàéçé"áà ì"äæåçà ã ,áãç" éöòä ïøî ð

éæ íééç"ò(øâ à ïáòâòâøòáéà íéà èàä øò ïåà åäùøã éã ïåô ñ ,

ïøòä åö èàäòâ äàðä èàä øò.  

ë'ïâàæ ìòåå ,éëæ éã èàäòâ áàä êéà ' ìàî ééååö úáù íòã

åàéáø ïøàô øòëòá íòã ïáééäåöôé'ï ,ñèëàð åö âàèééøô ééñ ,

úåãåòñ ùìù ééá ééñ ,ñ æà' úåòåùé ñåë íòã ïéà ììëð ïééæ ìàæ

áø øòã ñàåå äòåùé éãäçôùî ïééî øàô ïééæ òéôùî ìàæ é.  

äøä òãééæ ïééî"éëãøî éáø ÷'éæ øòðøåáãàð òì" èàä ò

éà óéåà èàä øò ñàåå ãéà à óéåà ìàîà èâàæòâ à èàäòâ í

õøàä øòååù , èâàæòâ øò èàä'éáø , éáø øòã æéà ñàååøàô

øéî óéåà æâåøá , èâàæòâ øò èàä' æà èøòäòâ èñàä åã ìééåå

î'éëãøî óéåà èãòø ,ïòîåðòâðà èùéð êéæ èñàä åã ïåà... ,'

åè èðò÷òâ èùéðøàâ êàã áàä êéà èâòøôòâ øò èàää ééæ ï

èâìàôòâ èùéð êàã ïèìàåå , øòã èàä èâàæòâ òãééæ" åã

ïòîòððà èôøàãòâ êéæ èñìàåå...."  

ë 'è÷ðåô èâàæòâ áàä ,äøä êàã ïò÷ éáø øòã" äùî éáø ö

èéìù øòèñðøà" à)úôöá íééç øåàî úéø÷ àéùð( , ãéîìú à æéà øò

éáø íòðåô' ïæ" ìøàîèàñ ïéà ,ñ' íòðòâðàâøàô ïòååòâ æéà

ë"âàèééøô áà å ,ïáòâòâ ïåà ùéã÷ èâàæòâ øò èàä êà÷òì 

ïôðàøá ïåà , èâàæòâ øò èàä'ñ'éáø ïééî æéà'èééöøàé ñð'...  

 èàä øò æà èìééöøòã øéî øò èàäìú ïéà èðøòìòâ- áéáà

 ééáäâä"øæòéìà éáø ÷'öæ øòöéðæéåå ì"ì ,øæòéìà ÷ùîã øòã. 

íéà ïåô ïèìàäòâ øòééæ èàä øòãòé .ì æéà øò ïòåå" èùéð ò

÷ à ïáòâòâ øò èàä ïøàååòâ èðåæòâéáø øòøòâ ïøàô ìèéåå' ï

úîà éøîà øòã , ïéà ñèìàîòã ïòååòâ æéà úîà éøîà øòã

ìàøùé õøà . èâàæòâ úîà éøîà øòã èàä" íéà èìàåå êéà

òâ'ìòåô'äòåùé à è ,åè èùéðøàâ íéà ïò÷ êéà øòáàäï , øò

íéãâðúî ïéé÷ èùéð èàä..."  

åðéáø : èëàðééá äðùä ùàø ïâàæ ïòî èâòìô áå÷éæã ïéà

"øéùåðéàðåù åá..."  

ã øòáå÷éæã' áø øòéåæà èâàæòâ èàä , ïà ïòîåðòâ èàä øò

îäéá ïéà èøàã ãéà"ã ïàîéøà ïà,èâàæòâ ïåà  ,ã èàä øò

íéàðåù ïéé÷ èùéð ,íéà ïâò÷ èùéðøàâ èàä øòðéé÷ , èàä øò

äñðøô ïéé÷ èùéð ,èùéðøàâ èàä øò . øò øùåò øòðòé øòáà

íéàðåù èàä ,ééà øòãòé èãòøàá íéàøòð , èàä øòãòé

íéà óéåà úåðòè , èâàæòâ øò èàä"åðéàðåù åáøéù "î æà' ìàæ

íéàðåù ïáàä.  

åîãàä"àðéèùéáî ø:æ òèàè ïééî " æà èìééöøòã èàä ì

éëãøî éáø ïãééæ íééá' ïéà ùéè âéãðøéô âéãðòöéæ ìàîà æéà òì

ø úéîäì éãë äá ùéù ïééèù à ïìàôòâðééøà äëåñ éã"ì , øòã

æòâ èàä òãééæ èâà"äò ,ñ'éåâ à ïåô èùéð æéà ,ñ' øòãééì æéà

úéøá ïá à ïåô ."...î'ïôàë ïééâ èìàååòâ íéà èàä , øò èàä

ïâàéëàð èùéð íéà ìàæ øòðéé÷ æà èâàæòâ ,î' ãìàá ïéåù èòåå

æéà ñàã øòåå ïñéåå .  

ì æéà ãéà øòã"ïøàååòâ òâåùî ò , øòãòé ïéåù èàä ñò

ïòååòâ æéà ñàã øòåå èñåàååòâ.  

øåðéá :åé úùåã÷ íòã ïãééæ íòã" èæ" ì áøò ìàîà ïòî èàä

 ïééèù à ïôøàååòâ éøãð ìë åö ìåù ïéà âéãðòééâ ùåã÷ä íåé - 

ë'úéîäì éãë ïòååòâ æéà ñò éö èùéð ñééåå ,ë øòáà' êéæ ìòèù

ñ æà øàô' ìãðééèù ïééì÷ ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà- èàä ñò 

éà èëàð éã ïèéîðéà èøòéåãòâ âðàì èùéð òðòãéà à æ

 âðåìöåìô æéà ïàî øòã æà øéè éã óéåà ïôàì÷ ïòîå÷òâ

ì ïìàôòâ ïòîàæåö"ò , ïøàååòâ ùðòð æéà øò æà èééøù øò ïåà

áø ïôéåà ïééèù à ïôøàååòâ èàä øò ìééåå ,î ïåà' ïééâ ìàæ

ïèòáøòáéà.  

æ òãééæ øòã èâàæ" ì"âðåðòãøà ïéà ïééæ ñòìà èòåå ñò ,

"ë'åå èìàååòâ øàð áàäïòååòâ æéà ñàã øòåå ïñé "...  

åîãàä"àðéèùéáî ø : òðòé éàãååà êàã è÷ðòãòâ éáø øòã

éáø ïôéåà ïâéøùòâ èàä ïòî ïòåå ÷øàô àøàá ïéà ïøàé'éæ ï" ò

"ìàøùé àðåù" ,øòèøòåå òëìòæà êàð ïåà , äôå÷ú òðòé ïéà

êéìøòôòâ ïòååòâ ñàâ éã æéà äîçìî òâéâàè ñ÷òæ éã ééá .

òìà èùéð ,øòáàñàâ øò÷øàô àøàá íúñ éã   

îäéá ïéà ïòîå÷òâðééøà ïéá êéà ïòåå ÷ðòãòâ êéà" ã" äøáç

ìàøùé éðá " éã óéåà15'ååò òè .èøàã ïàô à ïòååòâ æéà ñò ,

 èøàã äøáç òøòééæ ïåô òðééà óéåà èâàæòâ ñòôò áàä êéà

íéø÷åô éã ïåô , èâàæòâ ïáàä ééæ' êòèù ïåà øòñòî à íòð

êéã 'ø"ì ,áàä ééæéáø íòã ïèìòù åö ïáéåäòâðà ï'éæ ï"ò , éã

 èùéð èðééä ñàã êéæ ïò÷ èìòååïìòèùøàô.  

 ñàåå íòãëàð èùéåèòâ êéæ èàä ÷øàô àøàá ïéà áöî øòã

ì ÷åàøèñ íòã ïòîå÷àá èàä éáø øòã"ò , éã èàä ñèìàîòã

ïæàìåöëàð ïáéåäòâðà äàðù.  

åðéáø:ñ 'èàä ïòðòæ äøáç òèìà éã ïòåå èùéåèòâ êéæ ð øèô

ïøàååòâ ,ïâéåöòâ÷òååà êéæ ïáàä òøòãðà, ÷øàô àøàá ïåà 

èùéåèòâ êéæ èàä , øòèòôù ïéåù ïòî èàä íòã ïåô õåç ïåà

úîà íòðééø íòã ïäòæòâðééà.  

åðéáø úëøá úà ù÷éáå, åùã÷ úåëøáî ìéöàä åðéáøå,  

åáëá åðîî ãøôðåã
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 יתנו כל העובר על הפקודים מחצית זה

א "שקלים פ(איתא בירושלמי , קודשהשקל בשקל ה

ויש להבין .  כל דעבר בימא יתן מחצית השקל)ג"ה

  .מה ענין קריעת ים סוף למחצית השקל

ל " בהקדם לבאר מה שאמרו חזונראה

,  שהשקלים באים לכפר על מעשה העגל.)שקלים ו(

 דאיכא מודעא .)שבת פח(ל "ולכאורה הא אמרו חז

סא כמאן דאונ, על קבלת התורה שהיה בכפיה

ואם כן למה נתחייבו להביא מחצית , דלא עביד

הא איכא מודעא , השקל לכפר על מעשה העגל

דאף שקבלת , אבל באמת זה אינו. רבה לאורייתא

מכל מקום עדיין לא הותר , התורה היה בכפיה

להם לעשות העגל ולעבוד עבודה זרה שהוא 

משבע מצות בני נח והיה אסור גם קודם קבלת 

 כן אינם יכולים להצדיק בזה דאיכא ואם, התורה

  .מודעא רבה לאורייתא

 שמעשה .)סנהדרין סג( מבואר בגמרא אמנם

וכתבו התוספות , העגל היה עבודה זרה בשיתוף

 דבני נח אינם מוזהרין על עבודה זרה )ה אסור"ד: שם(

ולפי זה שפיר יכולים בני ישראל . ש"עי, בשיתוף

קבלו דכיון ש, להצדיק עצמם על חטא העגל

אם , התורה בכפיה ואיכא מודעא רבה לאורייתא

, כן עדיין היה להם דין בני נח כמו קודם מתן תורה

ואינם , ולא חטאו בעגל שהיה עבודה זרה בשיתוף

  .צריכים כפרה במחצית השקל

 כתבו המפרשים להעיר דליכא מודעא אולם

 תלוהו וזבין :)בבא בתרא מז(ל "דקי, רבה לאורייתא

. דאגב אונסא וזוזי גמר ומקני, זביניה זבינא

ה לשומרי מצוותיו "ומעתה כיון שהבטיח הקב

כמבואר בכתובים , לתת להם את ארץ ישראל

 ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים )תהלים קה מד(

הרי , יירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו

שעל שמירת המצות איכא שכר עצם נתינת 

 אונסא וזוזי גמרו ואם כן יש לומר דאגב, הארץ

אך . ד"עכ, ושוב ליכא מודעא, ישראל וקנו התורה

כל זה היינו רק אי אמרינן דארץ ישראל אינה 

ל דמה שנתן להם "דאז י, מוחזקת לנו מאבותינו

את הארץ היה בעבור שישמרו חקיו ותורותיו 

, והוי אונסא וזוזי וגמר ומקני וליכא טענת מודעא

וחזקת לנו אבל אי אמרינן דארץ ישראל מ

הרי , .)בבא בתרא ק(מאבותינו וכדמשמע בגמרא 

ושוב ליכא זוזי , כבר נקנה הארץ לאברהם אבינו

ואם כן איכא מודעא רבה לבני , בשעת מתן תורה

, ישראל על מה שלא קיימו מה שקבלו עליהם

  .שיש להם תשובה שקבלוה באונס

 זה אי מוחזקת או לא תלוי אי דין בן נח ודבר

 )דרוש א(וכמבואר בפרשת דרכים , לאו דין ישרא

הוא , דהא דארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו

, משום שקנה אברהם את הארץ על ידי קנין חזקה

דכתיב ,  הילוך קונה.)בבא בתרא ק(וכמבואר בגמרא 

.  קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה)בראשית יג יז(

אך זה תלוי אם היה לאבותינו קודם מתן תורה 

דהא בן נח אינה קונה , ו דין ישראלדין בן נח א

ואם , )ז"א הי"מכירה פ' הל(ם "בחזקה כמבואר ברמב

היה להם דין בני נח צריך לומר דארץ ישראל 

מה שאין כן אם היה , אינה מוחזקת לנו מאבותינו

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

 ק"ח לפ"פרשת תשא שנת תשס' דרשה בישיבת תורת חסד לאנדאן יום א
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  כי תשא

שפיר קנה אברהם את הארץ , להם דין ישראל

, וארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, בחזקה

פיסקא (א בהגדת שמחת הרגל "וכתב החיד. ד"עכ

 שבאם היה לאבותינו דין בני נח שפיר )ויאמר לאברם

יש לומר דחשבינן שעבוד מצרים מעת שנולד 

שכבר היו מאז בארץ , )ח"פרקי דרבי אליעזר פמ(יצחק 

מה , שהרי אברהם קנה הארץ בחזקה, לא להם

הרי שפיר קנה , שאין כן אם היה להם דין ישראל

, ו לא הוי בארץ לא להםות, אברהם את הארץ

ולפי זה . ד"עכ, ואין לחשוב הגירות מלידת יצחק

וכבר נקנה ארץ , אי היה לאבותינו דין ישראל

הרי לא הוי אונסא וזוזי ואיכא , ישראל בחזקה

מודעא רבה לאורייתא וליכא למחשב מלידת 

לא , מה שאין כן אי היה לאבותינו דין בן נח, יצחק

בשעת קבלת התורה ו, נקנה ארץ ישראל בחזקה

, נתן לנו ארץ ישראל בעד שמירת התורה והמצות

וליכא מודעא רבה , והוי אונסא וזוזי דגמר ומקנה

  .ויש לחשוב הגירות מלידת יצחק, לאורייתא

 תנאי התנה )ה"ה ס"ר פ"ב( איתא במדרש והנה

ד "הה, ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל"הקב

. ו שהתנה עמולתנא,  וישב הים לאיתנו)שמות יד כז(

אמנם מובן למשכיל שהתנאי היה להקרע אחר 

ולכן לא רצה הים לקרוע , מאות שנה' שישלמו ד

אולם יש להשיב , דטען שעדיין לא נשלם הזמן

עליו דחשבינן מלידת יצחק ושפיר נשלם הזמן 

וכיון שנקרע הים הרי מזה ראיה , וצריך לקרוע

, דכבר נשלם הזמן משום דחשבינן מלידת יצחק

מזה ראיה דהיה לאבותינו דין בן נח ולא קנה ו

ונתקיים באבותינו כי , אברהם את הארץ בחזקה

גר יהיה זרעך בארץ לא להם ולכן יכולים לחשוב 

ולפי זה נוכל לומר דבשעת מתן , מלידת יצחק

ה ארץ ישראל בעבור ישמרו "תורה הבטיח הקב

ונמצא דאף שקבלת התורה , חקיו ותורותיו ינצורו

ומעתה , ה הוי אונסא וזוזי דגמר ומקנההיה בכפי

וחייבים על מה , ליכא מודעא רבה לאורייתא

ולכן , שעשו את העגל ועבדו עבודה זרה בשיתוף

צריכים להביא מחצית השקל לכפר על חטא 

  .העגל

 ביאור הירושלמי כל העובר על וזהו

כי כל מי שעבר , כל דעבר בימא יתן, הפקודים

זמן דחשבינן את הים שנקרע מכח שנשלם ה

אם כן מזה מוכח דהיה לאבותינו , מלידת יצחק

וארץ ישראל לא היה , דין בן נח קודם מתן תורה

, וזכו בה בשעת מתן תורה, מוחזקת לאבותינו

ונמצא דאף שהיה בכפיה הוי אונסא וזוזי וגמר 

ואם כן ליכא מודעא וחייבים להביא , ומקנה

כפרה על חטא העגל שהיה אחר מתן תורה דאז 

כבר היה להם דין ישראל והיו מצווים על 

' ועל כן כל דעבר בימא יתן תרומת ה, השיתוף

  .לכפר על נפשותיכם

 זה חשבתי לומר בדרך חידוד לבחורי כל

אבל באמת לדידן לא נפקא מינה אי איכא , חמד

מאחר דהדר , מודעא רבה לאורייתא או לא

ומכל זה , קבלוה בימי אחשורוש מאהבה ומרצון

מ על כמה ענינים שהיה קודם "ו רק נפקיוצא לנ

אבל לדידן אינו , מתן תורה וקודם ימי אחשורוש

  .מ להלכה"נפק

האלו נזכרים ונעשים בכל שנה  והימים
להתעורר על קבלת עול התורה והמצות , ושנה

בשבוע זו חל פורים קטן הזמן של הדר , מחדש
ואף שעודנו עומדים אנו בחודש אדר , קבלוה

 אין בין :)מגילה ו(ל "בר אמרו חזהרי כ, הראשון
אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה 

אבל בענין הדר קבלוה לא , ומתנות לאביונים
, נשנה שום חילוק בין אדר הראשון לאדר השני

וכנראה שענין זה לקבל התורה מחדש בכל 
אלא , שנה ושנה אינו נוהג באדר השני בלבד

  .נוהג גם באדר הראשון
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 גרמא לקבל עלינו עול התורה הזמן ובכן
בחשק ' לקיים מצות ה, מחדש באהבה וברצון

ומהות קיום המצוה , ובשמחה ולא יהיה בכפיה
באהבה הוא שלא יהא שום טירדא מבטלו 

ז "וכמו שכתב א ,מעסק התורה וקיום המצות

 לפרש הכתובים )תרומה' פ(ה בישמח משה "זללה

ששון לבי  נחלתי עדותיך לעולם כי )תהלים קיט קיא(

דהנה , נטיתי לבי לעשות חוקיך לעולם עקב, המה

 דאף דתרי קלא לא :)מגילה כא(מצינו בגמרא 

מכל מקום בהלל ובמגילה אפילו , משתמעי

דכיון דחביבא יהבי דעתייהו , עשרה קורין כאחד

ומזה יש ללמוד על הכלל כולו דבדבר . ושמעי

ואם כן אם , חשוב מאוד אין שום טירדא מבטלו

התורה חביב בעינינו לא היה שום טירדא היה 

אף , אך מחמת היצר הרע המדמהו לעול, מבטל

מכל מקום אינו חביב כל כך והטירדא , אם כופהו

, ם"וזה שאמר הכתוב נחלתי עדותיך לעול, מבטל

דאז , כי ששון לבי המה, היינו בלי ביטול רגע אחת

, אין שום דבר מבטל דכיון דחביב יהיב דעתיה

היינו שכופה יצרו ,  לבי לעשות חוקיךאבל נטיתי

, היינו בסוף, ב"אז לעולם עק, אבל אינו חביב

דאחר שפנה מכל הטרדות בסוף הכל פונה אל 

אבל כשיש לו איזה טירדא לא יוכל , התורה

  . )ועיין בעצי חיים לחנוכה אות כו(. ד"עכ, למיהב דעתיה

כי כל , זה הוא יסוד גדול על החיים ודבר
יעות ועיכובים ושערי תירוצים אחד יש לו מנ

אבל מי שהתורה חביב בעיניו ימצא , לא ננעלו
ובזמן שאינו , תמיד מבוא להתגבר על המניעות

מתגבר על המניעות ויש לו תירוץ אזי מוכח 
דאלמלא היה , מזה שאין התורה חביבה בעיניו

התורה חביב בעיניו אזי היה משבר כל המניעות 
ומזה ,  שיעכבהוועיכובים ולא היה שום סיבה

יקח כל אחד יסוד חזק שאין שום דבר שבעולם 
ובפרט , ד ללמוד"אשר יעכבהו מלבא בביהמ

עכשיו בחודש אדר אשר הדר קבלוה התורה 
וצריכים ללמוד תורה , מאהבה ומרצון

למלאות הזמן , בהתמדה בהבנה ובעיון
, ולהשקיע כל מוחו וכוחו בלימוד התורה

 קידושין אשר לומדים כאן פרק ראשון ממסכת
  .בכל עמוד נמצאים בו סוגיות עמוקות

יעזור שיהיה לכם הצלחה מרובה  ת"והשי
וסייעתא דשמיא ותמשיכו הלאה בלימוד 

וכבר , יש לי הנאה לבא כאן לישיבה זו, התורה
פ לבקר הישיבה הלזו ישיבת תורת "נזדמן לי כמ

ל שהרביץ תורה "חסד אשר יסד הראש ישיבה ז
והכרת פניהם ענתה בהם ש רבות בשנים "ויר

ונעדר , העבודה הגדולה שהשקיע בהתלמידים
אין עושין נפשות לצדיקים , ע בדמי ימיו"ל

זכרונו הבהיר הוא שהישיבה , דבריהם הן זכרונם
ואתן בזה ברכה להנהלת , נמשכת הלאה

ת "השי, ב העומד בראש הישיבה"ולש, הישיבה
יהא בעזרם שיוכלו להמשיך להדריך הבחורים 

התורה והיראה בהרחבת הדעת מתוך נחת ד "ע
ת יעזור לכל תלמידי הישיבה "והשי, ושמחה

  .ש"שיזכו להתעלות בתורה ויר
וכתב בזרע , "תורת חסד"נקראת  הישיבה

,  דעיקר התשובה הוא התורה)תרומה' פ(קודש 
ל אם היה רגיל ללמוד דף "וכמו שאמרו חז

ועיקר החסידות הוא , אחד ילמוד שני דפים
ל איזהו "כי אמרו חז, ק בהתמדה"תוהלימוד ה

ה "כי אורייתא וקוב, חסיד המתחסד עם קונו
 תורת )משלי לא כו(ק נקראת "והתוה, חד הוא

ואם , )תהלים נב יג(ה חסד אל כל היום "וקוב, חסד
תתחסד עם , תרצה אתה גם כן להיות חסיד

, ה ובתורתו שהם חסד"קונך שתדבק בקוב
ת שתזכו "ור השייעז. ד"עכ, ותקרא גם כן חסיד

להתעלות לילך ממדריגה למדריגה ללמוד 
  .תורה ולהתנהג בקדושה ובטהרה
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, דברי לבחורי חמד העוסקים בתורה ומידי
ה הוא אחד יחיד ומיוחד בכל העולם "הנה הקב

וכן התורה הוא בכל , ולית אתר פנוי מיניה
מקומות מושבותיהם של בני ישראל בארבע 

קים בתורה בכל המקומות עוס, כנפות תבל
ובכל המקומות ישנם ישיבות , ודבוקים בה

אך כמו כן , לבחורי חמד העוסקים בתורה
ולא נפקד , ר בכל המקומות הללו"נמצא היצה

ולכל אחד יש לו שפה מיוחדת ודרך , ממנו איש
ומבוא מיוחד להתקרב אליו ולהסיתו מדרך 

ר "וצריך כל אחד ללחום עם היצה, הישר
וכמו , ר עליוהמיוחד לפי ערכו ומתגב

 )א"ד מ"אבות פ(שמפרשים העולם מאמר המשנה 
ולכאורה היה צריך , איזה גבור הכובש את יצרו

אלא , לומר איזה גבור הכובש את יצר הרע
אבל , הכוונה שיצרו של חבירו בניקל לכבוש
ולזה . הגבור הוא שיכבוש את יצרו לנצח אותו

צריך האדם ללחום ברב כח ואמיץ אונים ולא 
וכתב בחובת , ולא ישקוט אף יום אחדינוח 

, הלבבות דמלחמת היצר שונה משאר מלחמות
כי בשאר מלחמה אם האדם מנצח השונא אזי 

כי , ר אינו כן"אבל היצה, השונא מניחו והולך לו
, לא ינוח ולא ישקוט גם אחר מאה פעמים

וצריכים , ומלחמת היצר הוא מלחמה תמידית
והרבה , הואינו מלחמה קל, ללחום עמו תמיד

צריכים לעבוד ולהשקיע רב כוחות שיזכו לנצח 
ורק מי אשר ראשו ומוחו מושקע , ר"היצה

כי אין לנו עצה , ר"בתורה יכול לנצח היצה
, ר אלא התורה הקדושה"אחרת נגד היצה

ונאמן הוא בעל מלאכתינו יוצרינו ובוראינו 
 בראתי יצר ובראתי :)קידושין ל(ש שמעיד "ית

ק הוא תריס ומגן היחידי "הוהתו, תורה תבלין
ת יעזור שישתמשו "והשי, נגד כוחות היצר

בעצה זו ללמוד בהתמדה ולהתעלות ביראת 
וגם לזה צריכים עבודת עבודה וסייעתא , שמים

דשמיא שיזכה האדם ליראת שמים אמיתית 
והעצה להגיע ליראת שמים , להתיירא מעבירה

הוא לעסוק בספרי מוסר וספרי תלמידי 
 שנכתבו בקדושה ובטהרה וטמון 'ט הק"בעש

בהם אש קודש וחמימות גדול להלהיב לבבות 
' ישראל שירגישו טעם והתעלות במצות ה

  .בשבתות ומועדי קודש

ואיעץ , נותן לפניכם היום מתנה טובה והנני
, אתכם ללמוד ההקדמה לספר דרך פקודיך

אשר נבחר לשונו הקדוש של אותו צדיק לשונו 
, ח וקל ומובן למשכילעט סופר מהיר בלשון צ

דברים קדושים המרחיבים דעתו של אדם 
ותקבעו ', לקבל השגה בעשיית וקיום מצות ה

בה שיעור איזה רגעים בכל יום עד גמר 
ועל ידי זה ירגישו התרוממות הנפש , ההקדמה

וירגישו השתוקקות ', והתעלות בקיום מצות ה
  .ה"לקיום המצוה והשתוקקות להקב

ת יעזור "השי, חבידכם יצלי' ה וחפץ
שתזכו לשבת באהלה של תורה ללמוד 
בהתמדה ולהתעלות בתורה ויראת שמים ובכל 
הענינים עדי נזכה כולנו יחד עם כל ישראל בכל 
מקומות שהם לקבל פני משיח צדקינו במהרה 

  . בימינו אמן

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע



  

çë  
  

  
 

  כי תשא

  ב"י ליעקושמחני ר
  

 åðéúåãñåî éëéðç íééôìàì áåø÷ íùáåùãå÷ éìëä úåøùò,  
ùãåâ úåîåìà äæá àùéð ,ìæî úëøáááåè  , íå÷î ÷åçéøî

áì áåøé÷å,òî íã÷ " ë åðéãáåëîå åðéãéãéàøé÷é àøáâ éàä ,
àøéãú ãñçå ä÷ãö óãåø ,ùôðå áìá øåñî  ïåîîáå óåâá

 ïòîìäøéèòîä åðéúåãñåî ,  
  
  

   ח"גהה החשוב והמרומהרבני הנגיד 

  ררעעככעקב יודא עסטרייעקב יודא עסטריייי  ביבירר
  א"ליטש

  

  א"ב לאנדאן יע"ק יטב לב בעיה"קראשי מ
  

 àåä øáâäî åîöò ìò ç÷ì øùàù ùãå÷ä à
áå úåùãçúäáì áèé úåãñåî úìäðä  

ìäøàá äô íéùåã÷ä åðéúåãñåî ïéîéì ãåîò"÷  
  

  

  

  , כדונבאירוסי , קול ששון בארמונו, לרגל השמחה שבמעונו]
  ו"יש נ"וירבתמ "ר החשוב והמצויין מוהבחו

  ,מתומכי מוסדותינו המעטירה, ץ תורהח ומרבי" תידידינו החשובחתנו בן 

  א"שליטיחזקאל לאנדא '  רג"הרה
  א"ב לאנדאן יע"סאטמאר בעיה'התאחדות האברכים דמנהל 

  
  
  
  

åäáåøîä åðéúëøá äôåøö ,äáéçå äàãåä ìù ïåùì ìëá ,
äëæéù öåéî úååøì"úçðå âåðòú ç , øùåòå øùåà êåúî

úòãä úáçøäå ,éåêéùîéîéì ãåîòì úîøä ï åðéúåãñåî 
äùåã÷ä , úàæ øëùáåêøáúé ïàëøá ìëáàùéôðã .  

  
  

   והערכההוקרה למען שמו בהחותמים

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -יואל רית ק
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  רימשב לראשרכה ב

  

àúøåù éðäá ,àúëøáã àñë äæá øâùð , àìæîå

àúåáéè ,àúåáøå ø÷éá ,òî ìàãåáë úìåðéãéãé  

øàåôîäå áåùçä ,øàåú ìëá øúëåî , òãåð áåèä åîù

øäåöì ,åöãåø"äðåòå úò ìëá ç , àåä åðéúåãñåî úáåèì

äðòð ãéîú ,äðåáú áèéîáå äôé ïéòá , äùòîå äùåò

 ïòîìïîàð çåøá øàîèàñ úéá éùã÷ ìë , äøåú êîåú  

  ïãéòå úò ìëá ,ïåëéúä çéøáë åðéðéîéì ãéîú ãîåò,  
  

   המרומחשובההרבני הנגיד 

  אא""ליטליטשש  זריאל שעהרזריאל שעהרעע  ''ח רח ר""הרההרה
  א"ב לאנדאן יע"יטב לב בעיה ק"קק "הארמ

  ראשונה במלכות סאטמאר בכל קצוי תבלומהיושבים 
  

  'נכדתו שתחיאירוסי ב ,שפתושיר ושבח על  וןר, בביתושלרגל השמחה 
  

  , נודע לעוז ולתפארה, ח ומרביץ תורה"בנו החשוב תבת 

  ו"הישלום יצחק שעהר ' ג ר"הרה
  א"ש באנטווערפן יע"אנחשובי מ

  

ååðéúåëøá äæá äøåâù ,åðéúåãñåî éãéîìú íùá , åæ äçîùîù

 äáåøî äãéîá úåçîù òáåù åì òôùåéäùåãâå , øùåà êåúî

äùåã÷ã úòãä úáçøäå øùåòå , ìëá êøáúé ìòî éîùîå

àùéôðã ïàëøá ,äøéèòîä åðéúåãñåî íåé÷å ú÷æçä úåëæå ,

øãá íéëðçúîääøåñîäå øåäèä êåðéç ê ,åãòá ïâé  êøáúäì  

    äøåàå äçîùá ,àåâ úàéáì äëæð éãò"äøäîá ö ,éëà"ø.  
  

  ברכהאסירי התודה וה - ח בידידות והערכה"הכו

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -יואל רית ק
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  כי תשא

 

  
  

  ם היא למחזיקים בה "ץ חיי"ע
  

מריחוק , ברכת מזל טוב, נברך בזאת השורה, ברגשי הודאה והוקרה

  רודפי צדקה וגומלי , לידידינו החשובים והנכבדים, מקום וקירוב לב

  תומכים נלהבים של כוללינו המעטירה, חסדים                 
  

 האי גברא ,האדם המהולל ברננהידידינו החשוב , אש ובראשונהבר

   לבו ,מגדולי תומכי מוסדות סאטמאר בכל קצוי תבל, רבא ויקירא

   ר שבקדושה בפרט ובכללער וחם לכל דב                   
  

  נכבדההרבני הנגיד 

  א"ליטש זריאל שעהרע 'ח ר"רהה
  א" יעב לאנדא"בעיה' קהילתינו הקראשי מ

  צדקת רבי מאיר בעל הנס' התוו של כוללינו הקעמוד 
  

  ' שתחיכדתונ אירוסיבלרגל שמחתו 
  

  ו"ח והמצויין ני"ג הבה"עב
  

  'נלהב של כוללינו הקתומך , ידידינו החשוב והמפואר מוכתר בכל תוארבן 
  

  א"שליט יחזקאל לאנדא' ג ר"הרה

  א" יעלאנדאןסאטמאר 'התאחדות האברכים דמנהל 

  

נודע לשם , והנעלהידידינו החשוב ' גבר ירא הוהנה כי כן יבורך 

  ,תומך וידיד נאמן לכוללינו המהוללה, תוך אמוני עם סגולה, ולתהילה
  

  הרבני הנגיד הנכבד

  א"ליטש עסטרייכערעקב י 'ח ר"רהה
  א" יעב לאנדא"בעיה' קהילתינו הקראשי מ

  
  

  .שורה' יהיואך ששון ושמחה בביתם , מחה ואורהיושפע להם רב ש, בזכות החזקת התורה
  

  ייתאביקרא דאור

 ק "הנהלת הכולל בארה
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  בני ברק–קרית יואל 
 

  

  

íþ¬ôí :òêñ þ³î−ë ó−ìîò ó−ôîñ¾³ë ³îñîðè ³îêîîñí ê−®ôíñ"î¬¼¾ë óí−òë ³îñîñ× öôï ¼−èí¾ ¾"ô 


