
 
 
 

 

   

á"ä
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

ë"ñùú áà à"ç עקב é äðù 'î ïåéìâ" à)ìú"á( 
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

ש"סוף זמן קר
ùò"á÷ò ÷ 

8:59 
ùò"קäàø  :9:02 

[] 
ø÷ éø÷ àìã ïàî"äéúðåòá ù

àîåé àåää ìë àåä éåãðá 
)äåæ"ô÷ ÷ìá ÷"å(. 

שיעור השבוע
äøåúä éãåñé úøåáç

á÷ò úùøô 
ñî 'æè äöéá .çé ãò. 

äàø úùøô 
ñî 'çé äöéá :ë ãò. 

 [] 
éðú"à )òî æàèðøòì ï( áø"àøåäð é" é

)øòæééä òùéãéà ïéà èéé÷âéèëòì êàñà àã æéà(
 קידושין' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

CC æåðâä øöåàæåðâä øöåà cc 
äøåúä ïî ïåæîä úëøá 

úëøáå  úòáùå  úìëàå,ïåæîä  úëøáì  ïéðî  äãåäé  áø  øîà  
äøåúä  ïî  äéøçàì  ,  úëøáå  úòáùå  úìëàå  øîàðù)àë  úåëøá(.  .øôåñ  áúëá

)åà"éñ  ç  'î"è(äòéáù  øåòéù  øçà  íéëìåä  åðàù  ïåéëî  ùãçì  áúë    ,àìéîî
åðîî  òáùå  åéòîá  ìëàîä  êøáúîå  úéæëî  úåçô  ìëåàä  íâù  éàãåì  áåø÷

îäøá  êøáì  áééçúé"äøåúä  ïî  æ  ,ëå"àìôää  ë"  úåôé  íéðôá  ä)ô  'éúå÷åçá(.
  áàåé  ú÷ìçá  øéòä)åé"éñ  ã  'è'(éôì  ï÷æ  ìò  ïéèçåù  ïéàã  íéçñôá  åøîà  éøä  

  åðéàùúéæë  ìåëàì  ìåëé  ,äìéëà íù äæì ïéà  úéæëî  úåçô  òáùùë  óà  éøä,
úéæëî  úåçôá  òåáùì  åì  éãù  éôì  äáøä  ìëåà  åðéàù  äáéñä  ï÷æ  éøäã,

îå"äìéëà  äîù  àì  úéæëî  úåçôù  íåùî  åéìò  ïéèçåù  ïéà  î  .áúëá  øàéá
  øôåñ)åà"éñ  ç  'ì"à(àìôää  éøáã  ìëù  "  ä)øôåñ  íúçäå(àéøá  íãàá  ÷ø  åøîàð  ,
  íàùåì  àéä  äëøá  éøä  úéæëî  úåçôá  òáù  ,êøáé  ïëìå  ,äìåçå  ï÷æá  ìáà

ïéì÷ìå÷î  åéòîù  ,àìà  àéä  äëøá  íåùî  åàì  úéæëî  úåçô  òáùù  äî  éøä
àåä  äìåç  ,êøáé  àì  ïëìå  .ìåëé  åðéàù  ï÷æ  ìò  çñôä  ïéèçåù  ïéà  ïëìå

úéæë ìåëàì ,åðîî òáùù óà. 
é÷òì  ìò  äðåøçà  äëøá  ïéðòá"äéçîä  ìò  êøáì  âäðîä  êóà  

é÷òìäî  ìëàùë"úåèéù  äîë  äæá  ùéå  úéæë  ÷ø  ê  ,ø ïîéñá äðäù"ñî ç"á
ñì"äøéúñë  úö÷  äàøð  è  ,ñáã"åùá  áúë  á"úùîçî  åá  ùéù  ìëã  ò

îá  åéìò  êøáî  íéðéîä"äéçîä  ìò  óåñáå  î  ,åá  ïéà  íà  óàã  òîùî
äéçîä  ìò  êøáì  ùé  ñøô  úìéëà  éãë  íéðéîä  úùîçî  ,è  óéòñá  ìáà'

çîä  ìò  êøáì  ïéàã  áúëñøô  úìéëà  éãë  åá  ùéá  àìà  äé  ,âîá  áúëå"à
ñáã  ÷ìçì"éãë  ïâãä  éðéî  úùîçî  êéøö  æàã  çî÷  íò  çî÷á  éøééî  è

îôá  úàæ  øéáñîãëå  ñøô  úìéëà"ãçà  äàøîå  çî÷  äæ  íâã  ìéàåäã  â
ñøô  úìéëà  êéøö  íäì  ,ñá  ìáà"àì  íéðéî  øàùî  éåä  úåáåøòúäù  á

ñøô  úìéëà  éãë  ïðéòá  ,òå"âîä  úòãì  ë"é÷òìá  à"êéðéî  úùîçî  äùòðã  
äéçîä  ìò  äðåøçà  äëøá  êøáì  ùé  çî÷  íò  çî÷  àìå  íéðéî  øàù  íò  ïâã

ñøô  úìéëà  éãë  çî÷  åá  ïéàù  óà  ,åáúë  ïëå  úåãåîç  íçìä  úòã  ìáà
ñá  àúéàãë  ñøô  úìéëà  éãë  ïðéòá  àðååâ  ìëáã  íéðåøçà  äáøä"è  ,óàå

ñá"  úìéëà  éãë  íéðéîä  úùîçî  åá  ùéá  äðååëä  á  åá  ïéà  íàå  ñøôéãë
äéçîä  ìò  êøáì  ïéà  ñøô  úìéëà  ,òå"é÷òì  ìò  êøáì  ïéà  íúòãì  ë"ê

äéçîä  ìò  ,-íìåòìã  úåãåîç  íçìäë  øéîçäì  øîàð  íà  íâ  íðîà  
  éãë  ïðéòáôòà  ñøô  úìéëà"é÷òìä  ìò  êøáì  íå÷î  ùé  ë"äéçîä  ìò  ê,

ñøô  úìéëà  éãëã  äðååëäã  åøáñù  ùéã ,éäéù 'ñøô úìéëà éãë úåáåøòúá
æë ìëåàá  íâ  æàåéâñ úåáåøòúäî úé ,åùá åæ äèéù àáåäå"åøåãéñá áøä ò

ñá  ïåéöä  øòùá  àáåäë  éëãøî  øîàîä  úòã  ïëå"î  ÷"ä  ,úòãù  íâäå
øâäå  íééçä  êøãä"åùä  ÷ñåô  ïëå  à"åùá  áøä  ò"éãë  åá  ùéá  éâñ  àìã  ò

ñøô  úìéëà  éãë  åðîî  ìëåà  åðéàá  ñøô  úìéëà  ,ëò  ìáà"éôåøèöàì  éæç  ô
âîä  úòãì"à  ,-åøá  äðùîáå  âäðî  ìò  úåëæ  ãîìì  øçà  íòèî  áúë  äø

é÷òì  ìò  äéçîä  ìò  ïéëøáîù  íìåòä"ê  ,íä  íéðéîä  øàù  íà  à÷åãã
àãë  ïðéòá  æà  çî÷ä  úà  øéùëäì  ÷ø  àìå  íîöò  éðôá  íéìëåà"ô  ,ìáà

é÷òìá"øéùëäì  åðééäå  ìëåàä  úà  øéùëäì  àìà  íéðéîä  øàù  ïéàã  ê
úéæëá  éâñå  ïâã  úéæëì  óøèöî  ìëä  æà  çî÷ä  ,åùá  íðîà"ìàåé  éøáã  ú

é  ïîéñ"é÷òì  ìò  êøáì  ïéàù  íé÷ñåô  áåøë  äìòäå  åæ  àøáñ  ìò  ÷ô÷ôî  â"ê
ñøô úìéëà øåòéùë ìëåà åðéàùë äéçîä ìò. 

àá  äéçîä  ìò  úëøá  çñåð"îà  é"åëå  äéçîä  ìò  ä  'ìò  êì  äãåðå
õøàäàá  äéçîä  ìòå  "éçîä  ìòå  õøàä  ìò  é  'ò  äìëìëä  ìòå"ë  ,íðîà

áá"é  àáåä  é"øàä  ìò  íåúçì  àäéçîä  ìòå  õ  ,àå"äìëìëä  ìòå  à  ,ùé  äðäå
  äìëìëä  ìòå  äéçîä  ìòå  íééñì  ïéâäåð"èùéð  ïòî  èâàæ"  ,æàã  íúøáñå

úåòéãä  éðù  íéàöåé  ,  ùãå÷  úøãäá  íðîà)äâäî  íéðéðò"ãéåñàðî  ÷(íùá  àéáä  
äâä"éæ  àååàðéùî  ÷"äðåëð  åæ  äöò  ïéàã  ò  ,äëáã"à  â"ïîà  åéøçà  úåðòì  à

éò"ù  .)åùá  ïééòå"øåî  ú  äìëìëä  ìòå  ïåùìä  äæá  íéîééñî  ùéù  äæ  âäðî  àéáäù  ìäåà  úåìäàå  "ùé

øîåì àìù úåòéã "éò äæá íù ìôìôîå"ù ,ééøäî éâäðî ïééòå"åà å"ø ÷"ë(. 

לכל ומפרנס  זן
המן את ויאכילך וירעיבך הקב,ויענך זוכר"הנה ה

זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך נעוריך חסד ,לישראל
כך כל תימה זה אין ה,ולכאורה נסי ראו ,ונפלאותיו'שהרי

למדבר לילך אותם צוה ה,והוא יד תקצר לא 'מסתמא
שם הקב,לכלכלם כי ידעו הם אבינ"אך אברהם את צוה וה

מארצך לך ה,לך חפץ מקום הארץ אל רעב',ובבואו היה
הקב לו הזמין ולא מצרים"בארץ לירד והוצרך פרנסתו ,ה

הזה בעולם לצדיקים הבטחה אין הזמין,נמצא לא ואם
נושבת בארץ בהיותו אבינו לששים,לאברהם יזמין איך

שממה במדבר אחריו,רבוא והלכו האמינו הכי זהו,ואפילו
נעור השמים.יךחסד מן לחם להם המטיר בסוף מעתה,והנה

עד אבינו לאברהם כן עשה לא טעמא מאי התימה תגדל
מצרימה לירד עד"וי,שהוצרך השמים מן ללחם זכו שלא ל

הנסיון בזה שהקב,שעמדו שראו לאברהם"אחר הזמין לא ה
נושבת בארץ אפילו לא,אבינו בארץ אחריו הלכו זה כל ועם

ידי,זרועה למןעל זכו וירעיבך.זה ויענך דקאמר והיינו
המן את השמים,ויאכילך מן לחם שהאכילך אשר,והטעם

אבותיך ידעון ולא ידעת שהזמין,לא מאבותיך נודע לא כי
הקב מן"להם זרועה,ה לא בארץ אחריו הלכו זה כל ,ועם

האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך יחיה,למען האי
בטחון במזונותיושלא,לשון בטוח הבטחה,יהיה אין כי

הזה בעולם ה,לצדיקים פי מוצא כל על האדם'כי ,יחיה
ית וחסדו טובו ממדת בו"שרק לבוטחים ומפרנס זן הוא  .ש

סופר  חתם

להם נעשה נסים  שני
ועקרב שרף נחש והנורא הגדול במדבר המוליכך

החלמיש מצור מים לך המוציא מים אין אשר וקשה.וצמאון
בחדאפת ומסיים בתרתי שהיו,ח סכנות בשני שהתחיל

המוציא ואמר באחת ומסיים וצמאון נחשים דהיינו במדבר
ועקרבים מנחשים ולא מצמאון רק הצלה שזהו מים אך,לך

חז שאמרו מה פי על הוא כל דהענין לומר ירושלמי(ל"יש
ה'מס פרק א'ברכות אם,)'הלכה אז לאדם ערוד נשך אם

תחל בא ימותהאדם והערוד האדם ינצל למים ואם,ה
האדם ימות למים מתחלה יבא לר,הערוד ערוד 'וכשנשך

ב הקב"חנינא לו ברא ומתפלל עומד שהיה בשעה מעין"ד ה
ע וניצול רגליו כפות הנז,ש"תחת הפסוק מבואר ל"והשתא

ועקרבים נחשים מקום היה שהמדבר שאמר אם,וזהו אך
הלא במדבר שם מצוי מים למיםהיה שם לרוץ יכולים היו

ניצולים וגו,והיו במדבר המוליכך אמר שרף'לזה נחש
מים אין אשר וצמאון הנחשים,ועקרב יקדימו שלא כדי

הקב עשה עמכם אך המים לך"למקום המוציא גדול נס ה
כמו במקלו מושך היה ונשיא נשיא שכל החלמיש מצור מים

מ שם מצוי היה זה ידי ועל לשבטו מים אחדנהר לכל ים
ניצול ומיד למים רץ אז לאדם נחש נישך אם אף לכן  .ואחד

בלולה  מנחה

בצקה לא ורגלך מעליך בלתה לא יש.שמלתך כי
לעכו שמתדמים אנשים הרבים במלבושיהם"בעונותינו ,ם

במלבושים עצמו להתלבש צריך וזמן זמן בכל כי ואומרים
הנהוג וכפי הזמן כפי לילך,חדשים רוצים בדרכיואינם

מלפנינו שהלכו כמו במלבושים כי,אבותינו בפיהם ומענה
פרנסה לסגל סיבה היא לא.זאת שמלתך הכתוב רמז זה ועל

יח(מלשון,בלתה לי'בלותי'אחרי)יב,בראשית היתה

מלשון,עדנה בלתה כי קלקול',זקנה'היינו היה לא כי
המה,בהבגדים ישנים כבר המלבושים שנימוסי קור,לומר

אז מני הלכו עתה,כאשר בצקה.כן לא ורגלך זה כל ועם
על רומז שהוא בהפרנסה קלקול היה בסוד',הרגלים'שלא

הוד נצח  .רגלים
ישועה  עטרת

ה את וברכת ושבעת הרה.'ואכלת ר"אמר השרף 'ק
זצ מסטרעליסק בכזית"אורי הוא דאכילה נודע כי וזה.ל

ושבעת למדריגה,ואכלת תגיע אם הוא,זוהיינו שאכילה
לשובע די לך יהיה כן גם כזית ה,אכילת את וברכת תבין'אז

להתפלל ה,איך את  .'ולברך
קדוש  אמרי

לי שמעו בנים  לכו
וגו האלה המשפטים את בשמעון עקב ונראה.'והיה

עפי הגה"לפרש ר"ד הרבי זלה'ק מניקלשבורג"שמעלקא ה
ל(פ"עה ה)ד"תהלים יראת לי שמעו בנים ,אלמדכם'לכו

ביאור לו אין לכו תיבת בני,דלכאורה דישנם הכוונה אכן
בביהמ כשהם אשר ומוסר"אדם תוכחה דברי שומעין ד

ליר לבם ובמעש"ומתעורר ותפלה בתורה ועוסקין אבל,ט"ש
בביהמ היצה"כשיוצאין עליהם מתגבר לבתיהם והולכין ר"ד

הכל ע,ושוכחין המלך דוד אמר שמעו"ולכן בנים לכו ,ליה
ג לבתיהם תלכו כאשר לבבכם"שאף על ותשימו לי שמעו כ

ה שיראת כעדה'מה במאמר.ק"אלמדכם לרמז יש וזה
והי וגו'הכתוב תשמעון דש',עקב שאדם המצוות על שרומז

והולך,בעקביו ויוצא בעקביו דש שאדם לאחר דאפילו והיינו
ביהמ כותלי מבית ג"לו האלה"ד המשפטים את תשמעון כ

אותםושמ ועשיתם  .רתם
יואל  דברי

לימודו על לחזור גדול  יסוד
וכו'והי תשמעון אותם'עקב ועשיתם ונראה.ושמרתם

גדול יסוד הוא הלימוד חזרת שענין זאת מודעת דהנה
התורה בלי,בלימוד התורה במעלות להתעלות אפשר ואי

במס,החזרה איתא מו(סוכה'וכן שמוע:)דף אם והיה
שמוע,תשמע ופירשאם בחדש תשמע אתה"בישן אם י

בישן ששמעת,שומע תלמודך על בחדש,מחזר ,תשמע
ישנים דברים מתוך חדשים דברים להבין בו ומדי.תתחכם

כ הוא לברכה צדיק זכר עוד אזכרנו זכור בו אאמו"דברי ר"ק
זצ"הגה ה"ק בתורת דבוק היה חייו ימי כל אשר בכל'ל
ושס"רמ אבריו גידיו"ח הקדושהוהיה,ה בתורה והוגה יושב

ולילה שלא,יומם נפלא בזכרון השמים מן נתברך כי ואם
שלמד מה מעולם מגירסא,שכח פומיה פסק לא זאת בכל
לימודו על תמיד שהוא,וחזר תימה זה שאין אמר אחת ופעם
היטב לימודו את עליו,זוכר חזר עתה שזה בקודש,כיון וכן

הגה דודי מרן אצל זצ"חזיתי של"ק הסתלקותו שלאחר ל
זללה מארי בביתינו"אבא ומתאכסן בא היה יושב,ה וראיתיו
ה בתורת במתיקות'והוגה נעים אף יפה בקול הלילה כל

בגפ,נפלאה מתעמק רבות"והיה פעמים עליהם וחוזר .ת
הכתוב מאמר לפרש יש תשמעו,ובזה עקב את"והיה ן

האלה שמוע,המשפטים אם והיה אזהרת על ,תשמערומז
בחדש ולשמוע בישן תמיד,לשמוע הלימוד על לחזור ,דהיינו
אותם ועשיתם ושמרתם ותזכו,אז אצליכם התורה שישתמר

ולקיימם  .לעשותם
משה  ברך
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ö−ë  ñ−ðëíñ  î¼ð−  ö−òôî  ³¼ð  ö−êî  íþí¬
ö−ëî  ñîìñ  ¾ðîšþëì³íñ  êñ¾  þîí¬ñ  êô¬  
ó−¼¾þí  ³êôî¬ñ,  וכשיתרבו  המקואות  יתרבה

הדעת  ויהיה  הרבה  יודעים  סדר  קדושה
 )¬ î¾"î− ñêî− −þëð ³"−½ ð ’ò"ì ³îê(.והבדלה

äå÷îá äìéáèäå÷îá äìéáè  
ìåãâ ïäë ìòîùé éáø ìùìåãâ ïäë ìòîùé éáø ìù  

  

äøä  ø"ø  ç  'ééèù  éëãøî  íééçæ  âøòáð"ì  :äðùä  ùàøá
úðù"øá  ììôúî  åðéáø  äéä  é"åéå  ä"úéáá  úéøçù  úìéôú  ë

 áåçøá øãî500íò  àìå  íöîåöî  ïéðî  íò  åéðòååò  ãøàôãòá  
áåøá  ,òù  íìåàá  æà  åììôúä  øåáéöä  ìëå"ìå÷ñ  á÷òé  úéá  é

èåàñ áåçøá8. 
íìåàïøî  ìù  åðéðî  êåúá  íéììôúîä  ïéá  úåéäì  éúéëæ  éðà  ,

ïåéëîåðä  íìåàäì  éúëìä  úéøçù  ììôúäì  åøîâù  "íù  úåéäì  ì
ãòå ãåòáî  ,ø  åúåàáå"øåçá  æéåää  éìà  ùâð  íìåàäì  éúòâäùë  ä

ø  'éì  àøå÷  åðéáøù  éì  øîàå  åàãðàá  àãåé  ìàøùé  .éúøæç  óëéú
äå åúéáì  ,ïøî  éúåà  ìàåù  éúñðëðù  úòáå  :éì  àð  ãâä  ,òãåé  íàä

äéòá  íéëìåä  øùà  êøãä    äúà"éìùåøé  ÷éáø  ìù  äå÷îäì  í
ìåãâ ïäë ìàòîùé. 

äéðéòá  àìôì  äæ    ,åðéáøì  éúéðòå  æåò  éúáäøä  ìáà
äéòá  øâ  äéä  åðéáøù  íå÷îäîù"  ÷)ùú  úðùá"å  (øöçäî  íéàöåéùë

àéáðä  ìàåîù  áåçøì  íéòéâîù  ãò  ïéîé  ìò  íéðåô  ,åò  íéðåô  íùå"ô
ìò  ùæøàùæã  èðòñ  àø÷ðä  áåçøäì  íéòéâîù  ãò)â  âðé÷'âøå'(

ä÷éúòä  øéòì  åôé  øòùì  êéìåî  äæä  áåçøäå  äðéîé  íéðåô  áåù  íùå,
åôé  øòùì  íéñðëðå  ,-åðéáøì  ãåò  éúøáñä  ïëå-äàìä  íéëìåäù  

íéøöä  úåâøãîä  ãé  ìò  äàìäå  íéáçøä  úåâøãîä  ãò  åô òùá
ø ìù äå÷îäì íéòéâî íùå 'äë ìàòîùé"â. 

éúîééñùëéøáã  úà    ,éæ  ïøî  éúåà  ìàù"ò  :òãåé  êðä  íàä
øãäæî  øö÷  øúåé  ê  .òãåé  éðà  ïëàù  åì  éúéðò  :áåçøî  íéàöåéùë

íù  øùà  ÷éãöä  ïåòîù  ìù  øá÷ä  ãò  ìàîù  íéðåô  àéáð åîù
 ùé–ãìòô  øòééøô-íéñðëð  íùîå  íëù  øòùì  êåîñ  øùà  

äå÷îä àöîð ïëéä éúøáñä íùå ä÷éúòä øéòäì. 
úòáêìéì  äðôå  åúéìèá  åðéáø  óèòúä  äðäå  øáãì  äìëà  
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של  רבינו '  כבר  נודע  בין  החיים  גודל  עבודתו  הק
, ע  להרבות  קדושה  וטהרה  בכל  העולם  כולו"הקדוש  זי

וכלשון ,  ובכוח  קדושתו  הגדולה  קם  כמלאך  גואל  ומושיע
אלול '  ק  ו"בדב(ע  "קדשו  של  רבינו  הקדוש  בעל  ברך  משה  זי

היה  לו  כח  השפעת  קדושה  במדה  גדושה :  )ט"תשל
. ק"עכל,  מים  וקדושהוהשריש  תורה  וטהרה  יראת  ש

וידוע  כמה  היה  רגיל  רבינו  הקדוש  לדרוש  מאת  תלמידיו 
 .וחסידיו הנאמנים להקפיד בקדושת המקוה

øôåù úòé÷úì,àìôì éäéå. 

א  לספר "ק  מרן  רבינו  שליט"וכמה  פעמים  שמענו  כ
ע  והתמרמר "ק  זי"בא  איש  אחד  אל  רביהפעם  אחת  ש

לפניו  איך  שהוא  צריך  לעמוד  נסיונות  גדולות  ועצומים 
ומהיכן  יקח  לו ,    הגרועים  שבאומותבמקום  העבודה  בין

שטרם ,  ונענה  לו  רבינו  ואמר,  כח  ואומץ  לעמוד  בנסיון
אף ,    במקוה  שניתויטבולהליכתו  למקום  העבודה  ילך  

כי  הטבילה ,  כאשר  כבר  טבל  בבוקר  לפני  התפלה
  ורבינו .במקוה  הוא  סגולה  נפלאה  להנצל  מן  החטא

 )ריאח'  פ(א  הסמיך  לזה  מה  שכתב  בנועם  אלימלך  "שליט
דסגולת  המקוה  הוא  שמירה  לאדם  גם  על  העתיד  שלא 

 .ולא יצטרך לטבול בהכרח, יבא לידי טומאה חלילה
  ליקטנו  כמה  מילי רבהועל  כן  לקראת  יומא  דהילולא  

מעליותא  על  גודל  עבודתו  וכוחו  בענין  טהרת  המקואות 
 .אשר פעל ועשה רבות להרבות טהרה בקרב בני ישראל

åéñåç øäèì 
וד  שתלמידיו  ילכו  למקוה  בכל  יום היה  מקפיד  מא

וגם  לתלמידי  הישיבה  היה  מזהיר  מאוד  לילך ,  ויום
א  שבישיבה  היה  המקוה  קר "ואירע  פע,  למקוה  בכל  יום

ושמע  רבינו ,  וכמה  בחורים  לא  רצו  לילך  למקוה,  מאוד
שאחד  הבחורים  אומר  שאם  הולכין  במקוה  קר  כזה 

:   צחותהשיב  רבינו  בדרך,  "לונגען  פעלער"יכולים  לקבל  
אבער  נישט  צו  גיין  אין  מקוה  קען  מען  באקומען  א "

 ".רעכטן פעלער
שהיה ,  ובספר  מבצר  תורה  ויראה  מספר  מעשה  פלא

 פעם  בחור  שהתחיל  להתקלקל  וירד  מהדרך  הנכון  ואביו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כשבא  אל  רבינו  אמר ,  ביקש  ממנו  שיכנס  אתו  אל  רבינו
שום  דבר  רק  שתלך  למקוה לו  רבינו  איני  מבקש  ממך  

ולפלא  שבתקופה  קצרה  אחרי  זה  נתהפך  לבו ,  בכל  יום
 .   לטובה ונהיה לאיש אחר

ומעשה  נורא  מסופר  שהיה  פעם  בחור  אחד  אשר 
היה  לו  יסורים  נוראים  על  ידו  השמאלית  וכמה  שהלך 

עד  שבא  לרבינו ,  לשאול  ברופאים  לא  הועילו  לו  כלום
ענה  לו ,  ורחמיםע  והזכיר  את  עצמו  לדבר  ישועה  "זי

, רבינו  עצתי  אחת  היא  לך  שתלך  למקוה  ובזה  תוושע
זאגט  דאך  אז  מקוה 'גיי  אין  מקוה  מ:  "ק  אמר  לו"ובל

כמובן  שעשה  כדברי  רבינו  ולפלא  שתיכף  אחר "  העלפט
 .   שהלך למקוה נעלמה ממנו כל היסורים ויהי לאיש אחר

ל  ראש "ל  זצ"יודא  זאב  סג'  צ  ר"ומסופר  שהגה
ק  באחד "סטער  שאל  פעם  לרביהישיבת  מאנטשע

מביקוריו  בענגלאנד  אם  מותר  להכנס  בשבת  קודש  למקוה 
ק  עד  שהוא  נכנס  למקוה  כבר  אינו "והשיב  לו  רביה,  חם
ומאז  מסר ,  "שבת  בלי  מקוה  אין  דבר  כזה"אבל  ...  חם

ל  לילך  בשבת  קודש  בבוקר  למקוה  עד "צ  הנ"נפשו  הגה
 .)א"רוי שליטאברהם עהרנט' ג ר"מתוך מכתב הרה(, סוף ימיו

ùòáä êøã"÷ä è ' 
ק  במחנה  הקיץ  של  הילדים  בעת "א  היה  רביה"פע

ורבינו  שח  אז  בעניני  הלכה ,  שבנו  שם  את  המקוה
בתוך  דבריו  העיר  על  אלו  שהולכים ,  וכשרות  של  המקוה

ואמר  על  זה  איני ,  "סווימינג  פול"לפני  התפילה  לטבול  ב
ן נכנס  לעומקה  של  הלכה    אם  סגי  לטבול  במים  שאובי

אבל  הלא  כל  הענין ,  או  בזוחלין  שיש  בזה  פלוגתא  גדולה
שאנו  טובלין  לפני  התפילה  הוא  משום  תוספות  קדושה 

כ  מי  יודע  על  הטהרה "וע,  ע"ט  זי"שמקובל  מפי  הבעש
ט  אם  סגי  בשאובין  או  בזוחלין  אלא  צריך "שרצה  הבעש

 )מפי אחד הנוכחים(. דוקא מקוה כשרה

äîùð úáåèì äìéáè 
שפעם  תחת  אחת :  א"איע  שליטצ  מפ"ומספר  הגה

ע  דיברו  אודות  שאלו  שיש "זי'  השיחים  של  מרן  רבינו  הק
ולפעמים ,  להם  יארצייט  נוהגים  להתפלל  לפני  התיבה

א  להשיג  עוד  מנין  מפני  רוב "עולה  הדבר  בקושי  ממש  שא
בשנות  הבראשית  אחר  החורבן  הנורא  היה  יוצא  שבבית (החיובים  

ר  בחודשים "חודשי  אייר  סיון  כי  בעוהמדרשו  של  מרן  שהיה  הרבה  חיובים  ב

הציבור ,  אמר  על  זה  רבינו,  )אלו  נהרגו  ונשחטו  יהודי  אונגארין
אינם  יודעים  שיש  עוד  דברים  וענינים  נשגבים  לעשות 
לטובת  הנשמות  ביום  היארצייט  אשר  גם  הם  סגולות 

" או  לטבול  במקוה"נפלאות  כגון  ליתן  צדקה  ביום  זה  
אני  טובל :  ע  ואמר"רבינו  זיוהוסיף  על  זה  ,  לטובת  הנשמה

 .ל"בכל יום טבילה מיוחדת לטובת נשמת הורי ז

 øåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéà 
א  שהיה "סיפר  הרב  משה  יצחק  לעווינגער  שליט

בעת ,  ו"ע  ברשימותיו  שבקיץ  שנת  תשט"ק  מרן  זי"משב
ע  היה  על  אם  הדרך  על  הספינה  בדרכו  לארץ "שרבינו  זי
  אחד  בשם  הרב  מרדכי והיה  שם  על  הספינה  יהודי,  ישראל

ושאל  את  מרן  האם  ילך  לבקש  מהאחראים ,  ה"עקשטיין  ע

" סווימינג  פול"על  הספינה  שיתנו  להם  רשות  לטבול  בה
ענה  לו ,  וכן  בכל  יום  לפני  התפילה,  ק"שעל  הספינה  בערש

" סווימינג  פול"שאין  בכך  כלום  במה  שטובלים  ב:  רבינו
. ת  כליוהספינה  הוא  בתור,  מפני  שאין  זה  מחובר  לקרקע

, כ  לא  הייתי  טובל  בה"ג,  ואפילו  אם  היה  מחובר  לקרקע
כי  מקום  זה  נעשה ,  מפני  שמקום  זה  מיוחד  לעבירה

לפי  הגמרא  סגי :  רבינו  המשיך  דבריו.  להתרחץ  בתערובות
 .ודי בזה, י עריבה של מים חמין"ק לרחוץ ע'"בעש

 úøåúá ÷ñåòä ìë ... åìéàë... 
א "יטש  שליטג  רבי  בן  ציון  יאקאבאוו"ומספר  הרה

ק  בעיר "שבעת  ביקורו  של  רביה,  מחבר  ספר  ציוני  טהרה
חינכו  אז  את  הקריה  החדשה ,  ט"בני  ברק  בשנת  תשי

ובעת  ההוא  בנו  את  המקוה ,  בעיר  בני  ברק"  קרית  יואל"
, א"ח  רבי  בן  ציון  יאקבאוויטש  שליט"הגה,  בתוך  הקריה

אשר  היה  מפקח  על  כל  עניני  המקוה  שיהיה  בכל 
של  בניית  המקוה  כבר  היה "  פלענער"כל  ה,  ההידורים
בן  ציון  והיה  מוכן  ומזומן  ליכנס  אל  הקודש '  בידי  ר

אבל  מכיון  שנתרבה  העם ,  ע"פנימה  ולהראותו  למרן  זי
כ  אמר "ע,  ולהיכנס  להתברך  מפי  מרן'  לדרוש  את  ה

צ  שהיות  ודעתו  להשתתף  עמו  בהנסיעה  על "רבינו  לרב
קומענטן כ  תקח  עמך  את  כל  התוכניות  והדא"ע,  הספינה

 .על הספינה ושם נתעסק בדבר הזה
, ביום  שלישי  בערב  יצאה  הספינה  מהנמל  בחיפה

צ  אודות  כמה "ע  עם  רב"ביום  שלמחרת  דיבר  רבינו  זי
צ "כשרצה  רב,  ענינים  של  המוסדות  ואודות  השיכון  החדש

להמשיך את השיחה אודות בניית המקוה דחה אותו רבינו 
ה  ביום שלמחרת ביום וכן  הי,  ולא  רצה  לדבר  מענין  זה  כלל

רק ,  החמישי  לא  רצה  רבינו  לדבר  עמו  אודות  ענין  המקוה
ה  מחר "אי:  צ"בערב  של  יום  החמישי  אמר  רבינו  לרב

 .ונדבר כל הענין" פלענער"בבוקר תביא לי את ה
השכם  בבוקר  עבר  רבינו  על  כל  פרט  ופרט ,  כן  היה

, צ  ציין  את  כל  הדברים"ורב,  בהלכה  הנוגע  להמקוה
הן :  באמרו,  ה  רבינו  שיביאו  לשתות  קאוועכשסיימו  צו
אלא  מכיון ,  ק  ואין  לנו  מקוה  על  הספינה"היום  ערש

, ואנו  נמצאים  בתוך  הים,  שליבנו  וביררו  הלכות  מקואות
  שכל  הימים  נחשבים )ד"ה  מ"מקוואות  פ'  מס(ושנינו  במשנה  

עולה  כמנין "  חלב"ועוד  יש  להוסיף  שהתיבה  ,  כמקוה
של  מקוה  ובצירוף '  ארבעים  שהוא  כמנין  האות  מ

וסיים ".  מקוה"  מרומז  התיבה  )קאווע(ה  "האותיות  קו
באם  נחשוב  כל  הענינים  ביחד  אפשר  שיחשב  לנו :  רבינו

 )זכור ימות עולם(. כאילו טבלנו בפועל בתוך מקוה
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א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

 
àúøèôàá  נחמו  נחמו  עמי  יאמר )ישעיה  מ  א(  דיומא  

ו "  נחמ)תמוז  אב  מאמר  ה  אות  א(כתב  בבני  יששכר  ,  אלהיכם
א  בצוארי  שלל  ובנחל  שורק "כ  החיד"וכ(.  ק"ו  בגימטריא  יצח"נחמ

 .ויש להבין רמז יצחק לענין הנחמה. )ואתחנן' פ
øùôàå  בטעם   .)נדרים  נב(ן  "  הרעל  פי  מה  שכתב  לומר

  אפילו  באלף  לא בר  שיש  לו  מתיריןדד  :)  גביצה(ל  "דקי

  והקשה .  משום  דסופו  להיות  היתר  והוי  כמין  במינו,בטל
  דמה  יועיל  מה )ה"נ'  סי(על  זה  בתשובת  ברית  אברהם  

ואי ,  מכל  מקום  עכשיו  הוא  אסור,  דעתיד  להיות  ניתר

וכרבי ,  משום  דאמרינן  כל  העומד  ליעשות  כעשוי  דמי
הא ,  העומד  לגזוז  כגזוז  דמי  כל  :)בבא  קמא  עז(ל  "שמעון  דס
  הגאון  רבי  שלמה ותירץ.  ל  כרבי  שמעון"אנן  לא  קי

 )ז"קמ'  ק  סי"מהדו(ת  טוב  טעם  ודעת  "ה  בשו"קלוגער  זללה
הוא ,  דהא  דפליגי  רבי  שמעון  ורבנן  אי  אמרינן  כל  העומד

ל "דאז  לא  ס,  דוקא  במחוסר  מעשה  ובידו  שלא  לעשות

שה  וממילא אבל  היכא  דאינו  מחוסר  מע,  רבנן  כל  העומד
כ "ועיין  מש(.  ד"עכ,    אף  לרבנן  אמרינן  כל  העומד,יהיה  כך

 .)ג"ה ס" לקיחה תמה פנטרסבספר החיים קו
ðòìå"ã  דדוקא  במחוסר  מעשה  לא נראה  לומר  

כיון  שהוא  תלוי  ביד  האדם  שאינו  חי ,  אמרינן  כל  העומד
, ומה  גם  שיכול  להתחרט  ולהתיישב  שלא  לעשות,  לעולם

אבל  דבר  התלוי  בזמן ,  עשוי  דמיכ  לא  אמרינן  משום  הכי
', לכולי  עלמא  אמרינן  כל  העומד  וכו,  וממילא  יהיה  כך

ת  שהוא  כל  יכול  ומי  מעכב "והכי  נמי  דבר  התלוי  ביד  השי

אצלו  יתברך  בודאי  אמרינן  כל  העומד  לפדות  כפדוי ,  בעדו
 .דמי

äðäåדבשעה )וארא'  פ(ה  בייטב  לב  "ז  זללה"  כתב  א  

צריך ,    בית  המקדששהאדם  בוכה  ומצטער  על  חורבן
והיינו  דכתיב ,  שיהא  בשמחה  על  שם  העתיד  להבנות

  שישו  אתה  משוש  כל  המתאבלים  עליה  למען )ישעיה  סו  י(

דהוה ,  דיש  להבין  אומרו  המתאבלים',  תינקו  ושבעתם  וגו
 ,וכי  בעת  שמתאבלים  ישישו,  ליה  למימר  שהתאבלו  כבר

שישו  אתה ,  אך  הכוונה  כי  גם  בשעה  שמתאבלים  עליה

לשמוח  עתה  על  שם ,    למען  תינקו  ושבעתם  לעתידמשוש
ה "כי  מאחר  שהקב,  ולפי  דרכינו  הענין  בזה.  ד"עכ,  העתיד

ואין  מעצור ,  הבטיח  אותנו  שיגאלינו  מגלות  החל  הזה

וכיון ,  בידו  כי  הוא  כל  יכול  ומי  יאמר  לו  מה  תעשה
ג  כל  העומד  לפדות "שבודאי  עתיד  להיות  כן  אמרינן  בכה

,   אתה  משוש  כל  המתאבלים  עליהולזה  שישו,  כפדוי  דמי

ק "דגם  בשעה  שמתאבלים  ומצטערים  על  חורבן  ביהמ
כי  דבר  זה  הוא ,  צריך  האדם  לשוש  ולשמוח  על  שם  העתיד
 .ברור שנזכה לראות בנחמת ציון וירושלים

íéøáãäåהללו  מבוארים  בדברי  הגמרא  בסוף  מס   '
וכבר  היה  רבי  גמליאל  ורבי  אלעזר  בן  עזריה  ורבי ,  מכות
פעם  אחת  היו '    ורבי  עקיבא  מהלכין  בדרך  וכויהושע

, עולין  לירושלים  כיון  שהגיעו  להר  הצופים  קרעו  בגדיהם
כיון  שהגיעו  להר  הבית  ראו  שועל  שיצא  מבית  קדשי 

ש "עי,  התחילו  הן  בוכין  ורבי  עקיבא  מצחק,  הקדשים

ואף ,  בגמרא  מה  שאמר  להם  רבי  עקיבא  למה  היה  מצחק
. ה  היה  לו  לרבי  עקיבאאיזה  שמח,  אנן  נימא  בה  מילתא

דהנה  באמת  בפנימיות  ללבו  היה  גם  רבי  עקיבא  בוכה 

ומצטער  בראותו  השפלות  הגדול  במקום  המקדש 
אך  מכל  מקום  קיים  גם  הכתוב  שישו ,  ששועלים  הלכו  בה

דאף  בזמן  הגלות ,  אתה  משוש  כל  המתאבלים  עליה

כי  עוד  יבא  זמן ,  צריכים  לשוש  ולשמוח  על  שם  העתיד
ה  על  בני  ישראל  ויקיים  כל  מה  שהבטיח "אשר  ירחם  הקב

ה  הבטיח  אותנו  כל "ואם  הקב,  לנו  על  ידי  עבדיו  הנביאים

  ובן כי  לא  איש  אל  ויכזב,  זה  הרי  זה  ברור  בברירות  גמור
ובלי  שום  צל  ספק  שבודאי  יתקיימו  כל ,  אדם  ויתנחם
ג  אמרינן  כל  העומד  להיות  היתר "ובכה,  יעודי  הנביאים

ועל  כן  שישו  אתה ,  עשה  הדברוכאילו  כבר  נ,  כהיתר  דמי
, ולכן  היה  רבי  עקיבא  מצחק,  משוש  כל  המתאבלים  עליה

כי  הוא  האמין  באמונה  שלימה  שתתקיים  נבואתו  של 
ולכן  היה ,  זכריה  עד  שהיה  אצלו  בגדר  ראיה  ממש

, בשמחה  על  שם  שמחת  ירושלים  העתיד  להבנות  מהרה
ובשעה  שהיה  מתאבל  על  ירושלים  אשר  ציון  בשדה 

  גם  בשמחה  על  יעוד  הנביא  עוד  ישבו  זקנים היה,  תחרש

 .וזקנות ברחובות ירושלים
åðéúëìáå בדרך  זה  יש  ליישב  מה  שהקשה  בכתנות  

  האיך  מהני  תשובה  שיתקרב  החוטא )נצבים'  פ(אור  

  נראה  ונדחה  אינו  חוזר :)פסחים  עג(ל  "הלא  קי,  ה"להקב
וכשחטא  נדחה ,  והאדם  היה  נראה  תחלה,  ונראה

אמנם  יש .  ה  חוזר  ונראה  בתשובהואיך  יהי,  מקדושתו

כי  מעולם  לא  נדחה  האדם ,  לומר  דבאמת  לא  קשה  מידי
ה  רוח  טהרה  ממרום "דהנה  לעתיד  יערה  הקב,  מן  הקדושה

וכמו  שכתב ,  על  בני  ישראל  וישובו  כולם  בתשובה  שלימה

כבר  הבטיחה  תורה  שסוף   )ה"ז  ה"הלכות  תשובה  פ(ם  "הרמב
, הן  נגאליןישראל  לעשות  תשובה  בסוף  גלותן  ומיד  

'   והיה  כי  יבואו  עליך  כל  הדברים  וגו)דברים  ל  א(שנאמר  

ז "אוכן  כתב  .  'אלהיך  וגו'  אלהיך  ושב  ה'  ושבת  עד  ה
כל  ישראל דעתידין    )מזמור  כה(ה  בתפלה  למשה  "זללה

ולאחר  ביאת ,  לשוב  קודם  ביאת  המשיח  בתשובה  תתאה

ולפי זה ראוי לדון אותם לטובה על , המשיח בתשובה עלאה
ומעתה כיון שדבר זה הוא . ש"עי, סופם כאילו כבר שבושם 

וכל ,  הרי  מה  שיהיה  הוא  כאילו  היה,  ה"תלוי  ביד  הקב

ג  כולי "ובכה,  העומד  להיות  נחשב  כאילו  כבר  נתהוה  הדבר
ועל  כן  לא  שייך  לומר ',  עלמא  מודי  דאמרינן  כל  העומד  וכו

כי  תמיד  נחשב  כאילו  כבר  עשו ,  ו  מן  הקדושה"שנדחו  ח

 .ועל כן שפיר מהני תשובה, מצא דמעולם לא נדחותשובה נ
äæáåתולדות  כאשר  נכנס '  פ  מקראי  קודש  בפ"  יל

וירח  את  ריח  בגדיו  ויברכהו ,  יעקב  אבינו  לקבל  הברכות

ולפי  דרכינו ',  ויאמר  ראה  ריח  בני  כריח  שדה  אשר  ברכו  ה
אל ,    וירח  את  ריח  בגדיו.)סנהדרין  לז(ל  "ל  דהנה  דרשו  חז"י

רמז  על  אלו  שבגדו  וחטאו  נגד ,  לא  בוגדיותיקרי  בגדיו  א

ל  כי  יצחק  אבינו  המליץ  טוב  על  בני "ובכן  י,  ע"הבוכ
ולזה  אמר  ראה  ריח  בני ,  ישראל  שלא  ידחו  מן  הקדושה

  רמזו  על )ג"ה  סכ"ר  פס"ב(ובמדרש  ',  כריח  שדה  אשר  ברכו  ה

,   ציון  שדה  תחרש)מיכה  ג  יב(ק  שנאמר  "חורבן  ביהמ
ק  מקיימים "מן  שחרב  הביהמוהכוונה  בזה  לרמז  דכמו  בז

בני  ישראל  הכתוב  שישו  אתה  משוש  כל  המתאבלים 

, ועוד  בזמן  הגלות  הם  שמחים  על  שמחת  העתיד,  עליה
הרי  זה  דבר ,  ה  שישוב  את  שבותינו"דמאחר  שהבטיח  הקב

כך  הוא  בענין  התשובה  שמועיל  ולעולם ,  ברור  שכן  יהיה

דמאחר  שעתידין  ישראל ,  לא  נדחה  האדם  מן  הקדושה
, ה  יערה  עלינו  רוח  טהרה  ממרום"והקב,  ות  תשובהלעש

ונחשב  עכשיו  כאילו  כבר ,  על  כן  הוא  דבר  ברור  שכן  יהיה

והמשיך  עוד  להביא  ראיה .  עשו  תשובה  ולכן  אינם  נדחים
מהא  דכתיב  ויתן  לך  האלהים  מטל ,  ק"מחורבן  ביהמ

  מטל  השמים  זו )ג"ו  ס"ר  פס"ב(ובמדרש  דרשוהו  ,  השמים

והכוונה  בזה  כי .  ויתן  ויחזור  ויתןעוד  שם  במדרש  ,  ציון
ר "כי  בעוה,  ציון  וירושלים  הוא  בבחינת  ויתן  ויחזור  ויתן

אבל  בטוחים  אנחנו  שנזכה  במהרה ,  חרב  בית  מקדשינו

והבטחה  זו ,  ק"ה  ציון  והביהמ"שיחזור  ויתן  אותנו  הקב
הוא  לנו  בברירות  מאחר  שיש  לנו  הבטחה  ויתן  לך 

וכיון ,  יתנם  לנוה  בעצמו  "שהקב,  ם  מטל  השמים"האלהי
ה  הרי  זה  דבר  ברור  בלי  צל  ספק "שההבטחה  הוא  מהקב

ומטעם  זה  אנו  שמחים  עוד  בזמן  הגלות  על  ימי ,  שכן  יהיה

ומאותו  טעם  עצמו  וירח  את  ריח .  הנחמה  שבודאי  יבואו
ויברכהו  ויאמר ,  ע"אלו  שבגדו  וחטאו  נגד  הבוכ,  ו"בגדי

דתשובת  בני ',  ראה  ריח  בני  כריח  שדה  אשר  ברכו  ה

דכשם ,  ק  כאמור"ישראל  הוא  כבחינת  שדה  רמז  לביהמ
כן  עתידין  ישראל ,  ק  בודאי  לבנות  מחדש"שעתיד  הביהמ

פ  שחטאו  לא  אמרינן "ולכן  אע,  בודאי  לעשות  תשובה

 ".א איד ווערט קיינמאל נישט נדחה", דיחוי
äðäå מידי  שנה  בשנה  אחר  תשעה  באב  אנו  אומרים  

ואנו  מאמינים ,  םדברי  הנביא  נחמו  נחמו  עמי  יאמר  אלהיכ

באמונה  שלימה  שיתקיימו  דברי  ישעיה  הנביא  שינחם 
ה  את  בני  ישראל  על  כל  הצרות  והרפתקאות  דעדו "הקב
, וכאשר  נזכה  לראות  בנחמת  ציון  וירושלים  אז  ננחם,  עלן

ר  אנו "אמנם  הלא  בעוה,  ת  יעזור  שנזכה  לראותו"השי
ואיזה  תנחומין  יש  לנו  היום ,  יושבים  עוד  בחשכת  גלותינו

כאשר  אנו  חוזרים  ואומרים  בכל  שנה  ושנה  נחמו  נחמו 

מה ,  בשעה  שעדיין  אנו  יושבים  בגלות  החל  הזה,  עמי
אכן .  נאמר  ומה  נדבר  אשר  אותותינו  לא  ראינו  ובמה  ננחם

ה  שיגאלינו "באמת  זה  עצמו  שיש  לנו  הבטחת  הקב

כי  מאחר ,  הוא  נחמתינו  גם  בזמן  הגלות,  בגאולה  שלימה
הרי  זה  דבר ,  שראל  שינחמםה  את  בני  י"שהבטיח  הקב

ועל  כן  אף ,  ודבר  אחד  מדבריו  לא  ישוב  ריקם,  ברור

שעדיין  אנו  נתונים  בגולה  אנו  מקבלים  תנחומין  על  שם 
ובזה  אנו  מתחזקים  בגלות  החל  הזה  דכל  העומד ,  העתיד

 .לפדות כפדוי דמי
ïäåובמה  אנו ,    הן  דברי  הנביא  נחמו  נחמו  עמי
ה  אומר  לנו "  שהקבבזה  עצמו,  יאמר  אלהיכם,  מתנחמים

זהו ,  והוא  הוא  אשר  הבטיח  שינחם  אותנו,  נחמו  נחמו  עמי

ובזה  אנו  מתחזקים  ומתנחמים  על  שם  העתיד ,  נחמתינו
ולזה  בא .    ויגאל  אותנו  בקרובעם  עמוסיםה  ירחם  "שהקב

לרמז  על  דברי ,  ק"ו  בגימטריא  יצח"ו  נחמ"הרמז  נחמ

יל יצחק  אבינו  שהמליץ  טוב  על  הבוגדים  והחוטאים  שיוע
, ה  הוא  דבר  ברור"להם  התשובה  מאחר  שהבטחת  הקב

ומאותו  טעם  אנו  מתנחמים  עכשיו  על  הגאולה  שלימה 

 .העתידה להיות במהרה
êøãáåה "  זה  יש  לומר  עוד  בענין  הנחמה  אשר  הקב
דהנה  בשנה  זו  חל  יום  חמשה  עשר  באב ,  מנחם  אותנו

, )ועל  פי  רוב  גם  בשאר  השנים  חל  בשבוע  אחר  שבת  נחמו(בשבת  נחמו  
והנה  ביום  חמשה  עשר  באב  מתחילין  ימי  הרחמים 

וצריכים  לפשפש  במעשים  ולעשות  הכנה  דרבה ,  והרצון

ויש  לו  לאדם ,  לימי  התשובה  הבאים  לקראתינו  לשלום
ע "להתבונן  איך  עבר  עליו  כל  השנה  ומה  שחטא  נגד  הבוכ

הנה  ימים  באים  אשר ,  ועשה  מעשים  אשר  לא  יעשו

  דיבור  מעשה  ומחשבה יצטרכו  ליתן  דין  וחשבון  על  כל
ז  הדברי  חיים "וידוע  מה  שאמר  ק,  ע"שחטאו  נגד  הבוכ

ה  שמחמשה  עשר  באב  אינו  יכול  לישן  מחמת "זללה

שכבר  מכינים  בעולם  העליון  כסאות  למשפט  ליום  הדין 
ואימה  ופחד ,  ר  לב  יודע  מרת  נפשו"ובעוה.  בראש  השנה

יאחז  לב  האדם  כאשר  מתבונן  במעשיו  אשר  עשה 

דנראה  ונדחה  אינו  חוזר ,  ה  מן  הקדושהשחלילה  לא  ידח
אכן  בשבת  נחמו  יש  לנו  נחמה  שלעולם  אין  אנו .  ונראה

ה  מנחם "וראיה  לזה  הוא  ממה  שהקב,  נדחים  מן  הקדושה

ובני  ישראל  מקבלים  תנחומין  על  שם ,  את  בני  ישראל
ה  אמרינן  כל  העומד "דבדבר  התלוי  ביד  הקב,  העתיד

  וכמו  כן  כיון ,כי  מי  מעכב  על  ידך,  לפדות  כפדוי  דמי

ה  עלינו  רוח  טהרה  ממרום  וישובו  כל "שלעתיד  יערה  הקב
על  כן  נחשב  כבר  עכשיו  כאילו ,  ישראל  בתשובה  שלימה

וזהו  ענין ,  ולעולם  לא  נדחו  מן  הקדושה,  עשו  תשובה

נחמו  נחמו ,  ה  מנחם  את  בני  ישראל"התנחומין  מה  שהקב
 .ודבריו יתברך הם נצחיים, עמי יאמר אלהיכם
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א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ
 )המשך מעמוד הקודם(

 ב
ãåòדברו  על  לב  ירושלים,    יש  לומר  בדברי  הנביא  נחמו  נחמו  עמי  יאמר  אלהיכם

איתא.  כפלים  בכל  חטאתיה'    הוקראו  אליה  כי  מלאו  צבאה  כי  נרצה  עונה  כי  לקחה  מיד

ולקו,    חטא  חטאה  ירושלים)איכה  א  ח(דכתיב  ,    חטאו  בכפלים)ז"א  סנ"ר  פ"איכ(במדרש 

ומתנחמים  בכפלים  דכתיב  נחמו,  כפלים  בכל  חטאתיה'  בכפלים  דכתיב  כי  לקחה  מיד  ה

ה  לשלם  לאדם  כפלים"ל  האיך  מדתו  של  הקב"ודקדק  רשיז,  נחמו  עמי  יאמר  אלהיכם

 .הבחטאו בתמי
ùéåתינוווירעו  לנו  מצרים  ולאב  )במדבר  כ  טו(דהנה  כתיב      לפרש  הענין  בפשטות,

ומעתה  זהו  מה.  ות  באה  על  ישראלימכאן  שהאבות  מצטערים  בקבר  כשפורעני  "ופירש

כי  בני  ישראל  עצמם  אשר  לקו  בחורבן  ציון  וירושלים  ושאר  הצרות  אשר,  שלקו  בכפלים

אבל',  ם  בדין  לעונש  על  שחטאו  ומרו  את  פי  ההרי  זה  בא  לה,  סבלו  באורך  שנות  גלותם

.האבות  הקדושים  מה  פשעם  ומה  חטאתם  שיבא  עליהם  צער  זה  שיצטערו  בצרות  בני  ישראל

כי  מלבד  הצער  אשר  בא  על  בני  ישראל,  כפלים  בכל  חטאתיה'  וזה  שאמר  כי  לקחה  מיד  ה

 .םעוד ניתוסף צער להאבות הקדושים בקבר שמצטערים בצרות בניה, מחמת החטא
íðîàואז  ינחם  את  בני  ישראל  על  כל,  ת  וישלח  לנו  הגואל  צדק"  כאשר  יעזור  השי

ת  גם  האבות"אז  ינחם  השי,  הצרות  ועגמת  נפש  שעברו  עליהם  במשך  שנות  הגלות

וזה  שדרש  המדרש  לקו  בכפלים.  הקדושים  על  צערם  שהצטערו  עצמן  בצרתן  של  ישראל

ולעתיד  ינחם,  יהיה  הנחמה  בכפליםכן  ,  דכמו  שהצער  היה  בכפלים,  ומתנחמים  בכפלים

 .ה כל אלו אשר הצטערו עצמם בצרתן של בני ישראל"הקב
 ג

ùéåז"על  פי  מה  שהאריך  א,    לפרש  עוד  הכתוב  נחמו  נחמו  עמי  יאמר  אלהיכם

דיש,    דצערן  של  בני  ישראל  במצרים  לא  היה  ראי  זה  כראי  זה)ואתחנן'  פ(ה  בייטב  לב  "זללה

,ויש  מי  שסבל  בעבודת  גופו  בחומר  ולבנים,  ם  וארנוניותמי  שסבל  יסורי  גלות  בעול  מסי

ומהם  מי  שסבל  יסורי  נפש  כי  תכבד  העבודה  לבל,  ומהם  מי  שסבל  יסורים  באבדן  מולדתו

ומהם  מי  שהיה  כואב  ונאנח  מצערן  של  ישראל  וצער,  ישעה  אל  עושהו  ויחשב  עם  קונהו

וכהנה  וכהנה  לא  ראי,  לו  צר  בכל  צרתם  )ישעיה  סג  ט(וכדכתיב  ,  גלות  השכינה  עמהם  כביכול

ראה,  החוקר  כליות  ולב'    ויאמר  ה)שמות  ג  ז(על  כן  ,  צערו  של  זה  כצערו  של  זה  בעת  הגלות

את  עני  עמי  אשר  במצרים  ואת  צעקתם  שעלתה  לפני  בשוה  שמעתי,  ראיתי  ראיות  הרבה

כל  אחד  ואחד  מה,  כי  ידעתי  את  מכאוביו  דייקא  בפרטי  פרטיות,  מפני  נוגשיו  דייקא

וכמו  כן  בחורבן,  ולהעלותו  כפי  ערכו  לכל  אחד  ואחד'  על  כן  וארד  להצילו  וגו,  אב  לושכו

עם  כל  זה  ודאי  אינו  דומה  צערו  ואבלו  בלבו  של  זה,  אם  כי  כולם  הרימו  קול  בכי,  ק"ביהמ

,כי  אינו  דומה  נחמה  של  זה  לשל  זה,  נחמה  בכפלים,  וזה  שאמר  נחמו  נחמו  עמי.  לשל  זה

לפי  ערך  צער  הלב  של  ירושלים  כמו  כן  תגדל  הנחמה,  יםדברו  הנחמה  על  לב  ירושל

 .ד"עכ, והשמחה
íðîàכי  הוא  החוקר  ובוחן  כליות  ולב  לדעת,  ת"  נחמה  זו  יתכן  להיות  רק  על  ידי  השי

ולפום  צערא  במשך  שנות  הגלות  יזכה  לנחמת,  ק"כמה  הצטער  האדם  על  חורבן  ביהמ

ת  בעצמו"ה  זו  יהיה  על  ידי  השישנחמ,  ם"ולזה  אמר  נחמו  נחמו  עמי  יאמר  אלהיכ.  ת"השי

כי  לקחה,  ת"והטעם  שצריך  להיות  הנחמה  דוקא  על  ידי  השי,  והוא  יאמר  נחמו  נחמו  עמי

יש  שהצטערו  עצמו  בכפלים  על  גלות  השכינה,  לקו  בכפלים,  כפלים  בכל  חטאתיה'  מיד  ה

דכפי  מה  שהצטער  האדם  בגלות  ועד  כמה  נגע,  ואלו  מתנחמים  בכפלים,  ועל  גלות  הפרטי

ולכן  נחמו  נחמו,  במדה  זו  יהיה  הנחמה  כל  אחד  לפום  דרגא  דיליה,  ק"לבו  חורבן  ביהמל

 .ת בעצמו שיודע לנחם לאיש כמעשהו"שיהיה הנחמה על ידי השי, ם"עמי יאמר אלהיכ
éùäå"  úיעזור  שנזכה  במהרה  שיתקיים  יעוד  הנביא  נחמו  נחמו  עמי  יאמר  אלהיכם,

יח  אותנו  ובודאי  דבר  אחד  מדבריו  לא  ישובת  הבט"השי,  ונזכה  לנחמת  ציון  וירושלים

פ"ואע,  ואף  כי  ארכה  לנו  השעה  ונתארך  ימי  גלותינו,  כולם  יתקיימו  במילואם,  ריקם

וכולנו  מצפים  ומאמינים  כי  נחמו  נחמו  עמי,  שיתמהמה  עם  כל  זה  אחכה  לו  בכל  יום  שיבא

דאי  כברואחר  כל  הצרות  שעברו  על  בני  ישראל  במשך  שנות  גלותם  בו,  יאמר  אלהיכם

,ת  על  בני  ישראל  וישלח  הגואל  צדק  וינחם  אותנו  בפועל  ממש"הגיע  הזמן  אשר  ירחם  השי

ת  יעזור  שנזכה  להיות  דבוק  בתורה  ומצות  ונזכה  לעשות"והשי.  ת  יזכינו  לראותו"השי

וכאשר  יעשו  תשובה,    דאין  ישראל  נגאלין  אלא  בתשובה):סנהדרין  צז(ל  "ואמרו  חז,  תשובה

ונזכה  להתרוממות  קרן  התורה,    ישראל  וישלח  לנו  הגואל  צדקה  על  בני"ירחם  הקב

 .וישראל והתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן

 
 

רי הלכות  מבצר הכוללים קרית יואלי " שע"בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בי
 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה
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 כדי שיראהו תמיד כשיוצא ונכנס ויזכור החורבןאכנגד הפתח' אמה זו צריך שיהי  )א

הג,  ויכול  להניחו  הן  בהכותל  שהוא  נגד  הדלתב,עליו   והן  בצד  הדלת  או  למעלויתאונן  
במקום  הפנוי  בין  הדלת  והגג ת  או  ואפילו  מחוץד,מהדל   לבית  בפרוזדור  למעלה  מהדלת  

דלת מהני  ה.סמוך
,ח נאה"כשיעור הגרא[  אינטשעס 19  אינטשעס  על  19שיעור  אמה  על  אמה  הוא  

רבנן  הולכין  לקולא   פוס2  והמדקדקין  מחמירין  כשיעור  החזון  איש  שהוא  לערך  ו]דבדין
 . פוס2על 

רבע  ממנו'  שיהיפ  "ולא  ארוך  וצר  אע,  מרובע  דוקא'  אמה  זו  צריך  שיהי

 לה
)  ב

  ד

אפשר  ל)  ג
ים,    ואם  רוצה  להניחו  למעלה  מהדלת  ואין  שום  שיעור  אמהזאמה    אמה יכול  להשלעל

 ח.ל הגג והוי כדופן עקומה
עצמו  צריך,  ואפילו  שוכרו  מגוי,  גם  השוכר  בית  צריך  לשייר  אמה  
האמה ע
אם  מסייד  ל)ד

מה  י. אבל אם הגוי המשכיר מסיידו אין צריך לשייר כלוםטלשייר
,חייב  לקלוף  הפעינט  כשיעור  אמה  על  אמה,    מי  שסייד  ביתו  ושכח  לשייר  אמה

ו  אם]  כ  יש  לקלוף  אמה"ואפי  אם  צוה  להפענטער  לשייר  אמה  ולא  ציית  לו  ג[

 א
)ה
ואפיללו

 יא.חייב הלוקח לקלפו, ישראל ונעשה באיסור' אם המוכר הי, קנה ב מסוייד
  ו-"  פלעסטער"יקח  ,  ואם  קשה  לו  לקלוף  הפעינט

ית
נכון  שיערב  בו  קצת)  ו

BROWN SAND יג.ט"והוי כאילו קלף הפעינ, ט" וימרחנו על הפעינ- יב 
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 )' סעיף אס"תק' סי(ע "ו
 )'סעיף א(שון הלבוש 

 )ה"ס( וערוך השלחן )ג"סק(ב "כ במשנ"וכ, היינו נוכח" כנגד"ס " דבכל דוכתא שכתב הש)א"סק(ת "ש השע"
  לדבריו  מדברי,  שפירושו  מצד"  כנגד"  דמצאנו  )ג"א  סק"א  וא"ז  סק"במ(ג  "הפמעת  

ש א
ל ב
כמ ג
ובדעת  תורה  מביא  סמוכיןכד  ד

דה  עיי ,  ש"כ  דרואה  אותו  תמיד  כשיוצא  מביתו  עיי"  כתב  דזה  מועיל  ג)ב"סק(ש  וכן  בתורת  חיים  "הנודע   וכןביהו
גם  שהקשה  על  הפמ"השע ב"במשנש  הטעם  ומובא  גם  "עיימ  העיד  דיש  מניחים  למעלה  מן  הפתח  בגובה  ו"ג  מ"ת

)ז  הסכמה  מהייטב  לב  והשואל  ומשיב  ועוד  גדולים"יש  ע,  ד  ניזנוב"ל  אב"יחיאל  מיכל  זצ'    מהגאון  ר–ח  "סיק  י(ת  משכנות  הרועים  "  בשו  וע)ג"סק(

לימים  צדיקים  אמיתיים  שהיו  לפנינו  נהגו  לעשות  כהפמ ל"צש  קלוגר  ז"ושם  נדפס  תשובה  בענין  זה  מהגר,  ג"שרבים  
 ]ס"תק' ח סי"ועכשיו נדפס התשובה מחדש בספר החיים על או. [ש באורך"ג עיי" להפמוהסכים
 ושכן ראה בכמה בתי ישראל,  שגם בזה שייך טעם הלבוש שרואהו כל פעם שנכנס)ב"סק(כ בתורת חיים ה

)רביעיתה  "ג  ד"א  סעיף  י"רע'  בסי(  והביאור  הלכה  )ו"תפ'  בסי(מו  שהכריע  השערי  תשובה  

  ה
ע"
וש
כ" ג
"כ 
  דבמילי  דרבנן  אין  צריךוכ  ו

שיעור הצל  .א בדין זה"ץ שליט"צ הדומ"וכן פסק הגה, ח"להחמיר
מ  במשבצות"מ,  א  כתב  כן  בלשון  ספק"ש  שאף  שבא"  וע–י  "סק(  ובכף  החיים  )א"סק(ת  "  והובא  בשע)ג"א  סק"א  וא"ז  סק"מ(ג  "

פמ  )ש"ג החליט כל להלכה ע"זהב משמע
  וכתב)בתשובתו  הנדפס  שם(ל  "ש  קלוגר  זצ"  והסכים  לזה  הגר)ח"י'    סי–הנזכר  לעיל  (ועים  ת  משכנות  הר"כ  בשו"

ות  חצי  אמה  על  התקרה  עיי   להתחיל  חצי  אמה,  האמה  על  הגג"  כל"ומוכח  שאין  להניח  ,  ש"שיכול  

 כ
פמ  ז

 שה
כ  ח

אלא  צריךלעש
שייך לומר דופן עקומה  בדופן ו

)ב"סק(באורחות  חיים  '    וע)ג"סקי(  ובכף  החיים  )ב"וסקס(  ותורת  חיים  )ג"סק(ת  "  והובא  בשע)ד"א  סק"א(ג  "פמ

שו אבל,  מסייד"  משכיר"והיינו  דוקא  כשה,  ש"  שמצדד  להקל  במשכיר  ע)א"ס'  סי(ת  מגדל  השן  "שמציין
ס"ואף  במה  שמצדד  להקל  מסיים  דמדברי  הש,  ג"ש  הפמ"שמחוייב  לשייר  וכמ'  מסייד  פשיטא  לי"  "כשה

להחמיר בענינים אלו  .ש" ענראה ד
ונה  בית,  אפשר  לומר  דהוא  עשה  מה  שמוטל  עליו  ושוב  אינו  חייב  לקלוף'    אף  שהי)ד"סק(א  "י

אז 
  ט

  ל
שוכר
יש 

והוי  כמי  שקמג  
,י  פשיעת  השליח"י  שליח  מסתבר  דלא  נפטר  מחיובו  ע"מ  כיון  שהוא  סייד  ביתו  ע"מכ,  מגוי  ש  צריך  לקלוף

קנה מגוי שהוא לא סיידו כלל"משא  .לא נתחייב בשיור אמה, כ
 ).ג"סק(ב " ומשנ)ג"סק(א "ח ומג"

ולא  יוכל,  שבדרך  כלל  לא  יתערב  היטב,    הנמכר  בחנות  אבל  לא  סתם  חול  מן  הקרקעSANDהיינו  
הכותל  .למרחו 
רא(סיד  שנתערב  בו  חול  )    ב)שהוא  תערובת  חול  ומים(טיט  )  מינים  א'    ובפוסקים  מצינו  ג)ב"ע'  ב  ס"ב(גמרא  

אין
 ב
ב יא
  יב

על 
ונקב  יג

 .תערובת חולסיד בלי  ג)טרכסיד
,  כגון  אם  טח  כל  ביתו  בטיט  ולא  הניח  עליה  סיד,    אין  צריך  שיור)טיט('  סוג  א:  קנת  הפוסקים  כך  הוא

 (
איןומס

,משייר  אמה  על  אמה  והטיט  נראית  מתחתיו,  וכן  אם  הטיח  סיד  על  הטיט,  צריך    אמה  על  אמה  בלא  הטיט
"ורצ"  משחיר  טובא"  לבן  צ  שיור  שאפילו  טיט"  ביאר  הטעם  שבטיט  א)ס"תקח  "ובב

לשייר
ל  שהוא  מאוס  ומגנה  הבנין'  סי(

 .שיורכ א"וע
צ  שיור"ולהלכה  נקטינן  כחכמים  שגם  בזה  א,  שהוא  סיד  המעורב  בו  חול  יש  בזה  פלוגתא  בגמרא'    הב

דברינו  בשבוע  הקודם  מדברי  הט( שהטעם,  ה  חול"בדי  "  ופרש)ב  וערוך  השלחן  ועוד"ב  סק"ץ  וברכי  יוסף  והמשנ"א  והיעב"ז  סק"וכמו  שה
'סי(ץ  "ש  וכן  מבואר  בדברי  השאילת  יעב"ובת  החול  בתוך  הסיד  מכהה  לבנונו  עצ  שיור  הוא  משום  שתער"שא

"  שמשחיר  כנגדו  ואיכא  היכירא  טובא,  שמקומו  ניכר  היטב]  "א"בא  גם  בשערי  תשובה  סק  [)ט"קס

צ "
סוג
ובא  ב

וכןהמו
ברי  המשנ ש"ואינו  דומה  למ.  [ש"כ  עיי"נו  לבן  כ  שהטעם  שתערובות  חול  מועיל  משום  שאי)ב"סק(ב  "מבואר

 ].כ סיד המעורב בחול מגונה"משא, אסור שאינו מגונה" צבע"דדוקא , ג דצבע שחור אינו מועיל"א"המג
 .ל לשייר אמה על אמה" בזה תקנו חז)סיד בלא תערובת חול('  ג

כלל"  חול"בות  הוא  המצאה  חדשה  שאין  בו  תערו,  הנפוץ  שרגילין  להשתמש  בו"  פלעסטער"והנה  ה
,שטוחנין  האבנים  ועושין  מזה  תערובות  פלעסטער]  LIMESTONEהנקרא  [אלא  מ  שהוא  לבן  בטבעו  

א  לבן  לגמרי ל"ובזה  נתקיים  תקנת  חז,  כיון  שבזמנינו  זהו  הטיט,  ועל  כן  יש  להסתפק  אי  מועיל,  ועל  כן
ה א  טיט  הנוטה  לשחור  מועילאו  ,  ס  אינו  ציור  ואינו  משמח  הלב"סו,  פ  שהוא  לבן"ואע,  שישייר

  מד
 סק
סוג

אבן
  הו
דלמא  דוק  אמ

,וכיון  שלא  נתברר  דין  זה  בדברי  הפוסקים,  כ  ואינו  מועיל"אבל  טיט  לבן  אינו  מגנהו  כ,  ח  המובא  לעיל"וכדברי
 .ש בזה"וכ] וכמובא לעיל[שזה מועיל אפילו בסיד גמור , כבתנו שנכון לערב בו חול עד שיכהה לבנונו

  הב

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


