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äáøà úëîá äéä íéðéî äîë  
 áåúë äáøà úëîá ÷åñôá)é ,'é"ã (åäîë äáøà ïë äéä àì åéðôì

ïë äéäé àì åéøçàå .ùøáå"ïë àì åéøçàå é .øîàðù ìàåé éîéá äéäù åúåàå
 íìåòä ïî äéäð àì åäîë åá)á ìàåé ,'á'( ,äùî ìùî ãáë äéäù åðãîì,

ò äéä ìàåé ìù åúåà éë"äáøä íéðéî é ,íæâ ìéñç ÷ìé äáøà ãçé åéäù,
à ïéî ìù àìà äéä àì äùî ìù ìáà ,'äéäé àìå äéä àì åäåîëå .áúëå

áîøá"ùø ìò ï"÷éå éáøä øîàî éìò äù , áåúë éøä)ò íéìäú"ç ,î"å(
äáøàì íòéâéå íìåáé ìåñçì ïúéå , áåúëå)÷ íù"ç ,ì"ã (äáøà àáéå øîà

øôñî ïéàå ÷ìéå .ìùî ìåãâ äùî ìù äáøàä ïéî äéäù áøä øîàé éìåàå
ìàåé ,äùî ìùî íéìåãâ ìàåé ìù ïéðéîä øàùå .íéìèá íéøáãä äìàå.

 ìáà"íéøöî ìåáâ ìëá "êùîð ,àì åéøçàå åäîë äáøà ïë äéä àì åéðôì
íù ïë äéäé .øåàéá ãàî äçì íéøöî õøà úåéä øåáòá éë ïëúéå ,äéä àì

ìåãâ äáøà íù ,øèîä úøéöò éðùá àáì åëøã éë ,î àåä øùàëåøëæå
 ìàåéá)à ,'ë' (áåúëä èùôá éúòãå ,àáì äìéâø äáøàä úëîù øåáòá éë

úåøåãä ìëá íéîòôì ,íåã÷ä çåø éë íéø÷îä êøãë úàæ äàáù ãåòå
åàùð ,íìåòä àø÷îá äéäð øùà ìëî ãàî ìåãâ äéä éë øîà äæ øåáòá,

åäîë àá åððéà åéøçàå åéðôì éë ,ïéàù àéä íéäìà úëî éë åòãé åìãâáå
ìéâøíéðîä ãçàá ïàë àáì úé ,íéäìà úàî äëî ìàåé ìù åúåà íâå.  

ãòå åðéáø äùî úøúò úàî åìù äøåúä ùåøéôá ìàððç åðéáø áúëå
íéøöî õøà ìëá ãéñôî äáøà ïéà åéùëò ,àá ìåôé íàå"ìåáâá ñðëéå àáéå é

åéùëò ãò íåìë õøàä ìåáé ìëî ìëåà åðéà íéøöî ,òåãé øáë äæ éë íéøîåàå
ìëì àéä .äàøå àá , øîà òãøôöá éë)ç ,'ä' (äðøàùú øåàéá ÷ø ,êëéôìå,

åéùëò ãò êîöúìà øàùð .à äáøà øàùð àì áéúë äáøàá ìáà 'ìåáâ ìëá
íéøöî , øîàð äæ ìòå)÷ íéìäú"ä ,á' (åéúåàìôð ìëá åçéù.  

÷ã÷ãì øàùð ïééãòå áúë êøãì äãöáå ,ìàåé ïî úàæ àåä àéùå÷ äî,
øáãì íìåò éðåàâ åëøöåäù äá ,äãåöá äúáåùú àìä ,áîøä õøéúù åîë"ï

æ"ì ,îã"øëæðä à÷åã íéøöî ìò éà÷ ïë äéäé àì åéøçàå ïàë áåúëä ù
÷åñôá ,àá äéä ìàåé éîéá äéäù äáøàä ìáà"é .ðå"íåé÷ ïéàù éðôî ì

äæ õåøéúì äãîòäå ,éôá ìàððç åðéáø áúëù éôì 'áîøäå åìù äøåúä"æ ï"ì
åàéáä äéôåâ ,äùî úøéúò úòî ìëá ãéñôî äáøà ïéà åéùëò ãòå åðéáø
íéøöî ìåáâ ,àá ìåôé íàå"ìåáé ìëî ìëåà åðéà íéøöî ìåáâá ñðëéå àáéå é

åëå åéùëò ãò íåìë õøàä ,'ò åéúåàìôð ìëá åçéù øîàð äæ ìòå"ë .àúùäå
à"à÷åã íéøöîà ïë äéäé àì åéøçàå éà÷ã øîåì à ,àã"ïë éàî äù÷ ë

øîà÷ã ,é àì ïë à÷åã òîùîãäéä ,äéäé ïëî úåçô ìáà ,éøäù àúéì àäå
íéøöî ìåáâ ìëá íåìë ãéñôî äáøà ïéà åéùëò ãòå äùî úøéúò úòî ,ïëå

êôéäá äáøàä àáù ìò éà÷ ïë äéäé àì åéøçàå øîàã àäã õøúì ïéà
çàå äòøô úéáá äìçúî äáøàä àáù íìåòä êøãë àìù øãñä"úéáá ë

çàå åéãáò" ìéòì áéúëãë íéøöî ìë éúáá ëìë éúáå êéúáå êéúá åàìîå
íéøöî ìë éúáå êéãáò ,ìë éúá ïî éîéðô øúåé êìîä úéáù ÷ôñ éìáå

åéãáò ,íéøöî ìë éúá ïî íééîéðô øúåé åéãáò ìë éúáå ,äáøàä åñðëé êéàå
íéðôìå éðôì äìçú ,çàå"úåöåç ìë ùàøá ë ,äæ äùòð ñð êøãù éàãå àìà

ùðåòä êë àèçä êøãë éë ,÷á ìéçúä àåä éëäìçú äì÷ì ,çàå"åéãáò ë
çàå"íéøöî ìë ë ,àì åéðôì øîàð íìåòä êøãë àìù êåôää øãñä äæ ìòå

ïë äéäé àì åéøçàå åäåîë äáøà äéä ,øãñä äæ ìò åàá àì ìàåé éîéá ìáà
íìåòä êøãë àìù êåôää .íåìë åðéà õåøéúä äæ íâ éë ,÷åñôä øîà÷ãîã

ãàî ãáë äìçúî ,çàå"äáøà ïë äéä àì åéðôì ë åâå åäåîë ,'àéãäá òîùî
øãñë àìù êåôää øãñä äæ ìò àì ìáà ÷åñôá øëæðá ãàî ãáë ìò éà÷ã

äæ ÷åñôá ììë øëæð àìù íìåòä .áéúë íéòãøôö úëî éáâ íâ éøäù ãåòå
åâå êîòáå êéãáò úéááå êúéáá åàáå éëä ,'ùøéôå"çàå êúéáá é"úéáá ë

åîò ìà øîàéå äìçú äãåø ìéçúä àåä êéãáò ,ðîîååëå äìéçúä å'.  
åáéôù äîå áúë åðé÷æç 'ùø"ãçà ïéî äùî ìù àëä é ,úáá åðééä

úçà ,äæ åîöò éðôá ãçà ìë ïéðéîä ìë åàáù åðéöî ìàåúô ïá ìàåé éîéáå
 áéúëãë äæ øçà)à ìàåé ,'ã' (åâå äáøàä ìëà íæâä øúé 'àì øîà÷ã åðééäå

íìåòî ïë äéäð ,ïë íìåòä ïî äéäð àì äéãåçì íæâî ,ëåäéãåçì äáøàî ï
÷ìéîå ìåñçîå.  

בדבר היו טעמים שני
חשך ויהי השמים על ידך הקב,ובמדרש.נטה ה"אמר

וכו,למלאכים כולם והסכימו בחושך ללקות הם ולמה',ראוים
חושך עליהם טעמים,הביא שני מטמוניות,מפני בשביל
ישראל רשעי למה,ובשביל מיד המדרש שאל לא למה וקשה
חשך עליהם שהמלאכים,הביא אחר רק המתין הסכימואלא

כך קיי.על דהנה לחובה"ונראה כולם שפתחו דסנהדרין ל
הנדון מטעם.פטור אמרו כולם אם מילי דהני הפוסקים וכתבו

מזה,אחד זה שונים טעמים אמרו אם לחיובא,אבל הרוב הרי
המדרש.וחייב כוונת הסכימו,וזה המלאכים שכל שאמר אחר

חשך חשך,למכך עליהם הביא למה הדיןוהלא,שואל מן
לחובה כולם ופתחו הואיל מכך הסכימו,פטורין שלא ומתרץ

אחד מטעם בדבר,כולם היו טעמים שני שפיר,אלא ואז
לחובה דכולם אף .חייבים

התורה חנוכת

נ דממנו את לעבוד 'קח
לעבד נקח ממנו כי פרסה תשאר לא עמנו ילך מקננו וגם

ה ו.'וגו'את שצאנכם אמר פרעה כי לפרש יצגנראה ,בקרכם
עמנו מעצמם ילכו שמקננו משה השיב שמצינו,ולזה וכמו

כדי המזבח על להקרב מעצמו הלך אליהו של שהפר במדרש
שמים שם בו שאמר,שיתקדש לא,וזה עמנו ילך מקננו גם

פרסה אלא,תשאר אדמתך על רגליהן פרסה להציב ירצו לא
להקריבן שנוכל כדי עמנו לעבוד,ירוצו נקח דוממנו ',את

השי את לעבוד כיצד וראיה לימוד נקח בחשק"שמהמקנה ת
נפש .ובמסירות

סופר חתם

הפסח ושחטו למשפחותיכם צאן לכם וקחו יש.משכו
וקחו משכו הלשון בכפל הך,לדקדק לפרש.דהיינו דהנה,ויש

אחד פסח על דהנמנה בפסחים ממנו,אמרו ידיו למשוך יכול
אחר פסח קרבן על הזהע,ולהימנות הפסח שישחט אבל,ד

ממנו ידיו למשוך יכול אינו שחיטה הכתוב.אחר ביאור ,וזה
זה מפסח ידיכם למשוך ותכלו צאן,משכו לכם שתוכלו,וקחו

אחר צאן על הפסח,להימנות ושחטו עד רק שעת,זה עד
כך,שחיטה אחר .ולא

החכמה עמק

גבלך בכל שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה והגדת,ולא
הל עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום אמר.לי'בנך למה קשה

מה בעבור אמר ולא זה בעבור רש,הלשון דהנה.י"ועיין ונראה
רז ועשאן"אמרו אדם של ברשותו אינן דברים שני בפסחים ל

ברשותו הן כאלו ברה,הכתוב ובור בפסח שאמר.ר"חמץ וזה
גבולך,הכתוב בכל חמץ לך יראה חמ,ולא דהא בפסחוקשה ץ

עליו לעבור יכול ואיך אדם של ברשותו בעבור,אינו אמר לזה
יראה,זה ולא על לעבור זה בעבור ד,כלומר עשאו,"לי"'עשה
וברשותי'ד שלי הוא .כאלו

מוהר"הרה זי"ק מראזוואדוב משה ע"ר

הגופניות"ע מעשה י
פרעה אל ז"פרש.בא בו"י והתרה פי,ל על לרמז ונראה
בפ שביארנו מעשהמה לקדש העיקר אשר הקודמת רשה

בבחינת,הבהמיות נקרא להיות הבהמה על מעלתו ובזה
פיו,מדבר יפתח לא כאלם הוא הרי זה בלא כוונת,כי ועיקר

האופן בזה היתה כביכול מוכרח,הבריאה יהיה האדם אשר
וכדומה ושתיה אכילה כגון הרע יצר מעשה ובזה,לעשות

עצמו עיק.יקדש היה זה התורהועל קבלת אמרו,ר כי

השמים על הודך תנה יש,והשיבם,המלאכים הרע יצר כלום
ביניכם,בכם יש כלום וגניבה תגנוב,וניאוף לא נאמר ובתורה
לתורה.'וכו זכינו הגופניות מעשה ידי דעל אל.הרי בא וזהו

אל,פרעה לבוא אתה צריך כרחך בעל אשר הרע היצר נקרא
היצר הכב,מעשה אני לבוכי את כבודי,דתי זהו כי היינו

היצר לב ידי על עליו,כביכול מתגבר שיתי,כשאתה למען
בקרבו אלה תקבל,אותותי אתה אשר סיבה היה שזהו היינו

התורה שפרש.אותיות ז"וזהו אותיות'והתרה'ל"י 'התורה'בו
לתורה זכיתם היצר ידי מעשה,שעל על התגברות ידי ועל

בשם נקרא כנהגופניות לשון"מדבר ותרון לשון והתרה וזהו ל
חלילה מדבר שאינו אלם בבחינת להיות שלא אלם

נועם אמרי

הגוי נתגלגל
לבו אל הכבדתי אני כי פרעה אל ז"פרש.בא והתרה"י ל

ז.בו אומרם פי על לרמז נעשה"יש בה ושנה עבירה העובר ל
כהיתר מר.לו לאברהם חסד בספר אזולאי'ואיתא אברהם

בגויאשר שנתגלגל הוא הכל,העונש לו מותר אל.ואז ובא וזה
לבו את הכבדתי אני כי שיש,פרעה הלב כבידות ידי על היינו

בתשובה חוזר ואינו בפעם,לאדם כפעם עובר זה,רק ידי על
בגוי שנתגלגל פרעה אל בו,בא והתרה הכל,ואז לו שנעשה

ישמרנו השם .כהיתר

נועם אמרי

הצדקה מדת
ועשינוויאמר ועולות זבחים בידינו תתן אתה גם משה

ג,אלהינו'לה באמרו לרבות בא מה התורה מפרשי ם"ודקדקו
בשם.אתה בפרשתם הברכה בהיכל שהביא מה פי על ונראה
ר"הרה הרבי זי'ק מזלאטשוב מיכל דבר"יחיאל הכתוב על ע

כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא
וכל זהבכסף ולא.י רעהו דממעטינן בגמרא מצינו דהלא וקשה
עכו רעהו,ם"של בתואר המצריים את הכתוב קרא כאן .ומדוע

ישראל על רעהו מאת איש וישאלו קאי באמת כי והיינו,ותירץ
רעהו אל איש חסד לגמול ישראל בני זה,שנצטוו ידי ועל

כולו העולם לכל החסד מדת יאח,השפיעו המצריים שגם זועד
זהב וכלי כסף כלי וישאילום החסד .ד"עכ,במדת

לפרעה רבינו משה שאמר בידינו"ג,וזה תתן אתה ם
ועולות הצדקה,זבחים במדת ישראל בני שיאחזו ידי על כי

לזולתו איש להטיב מצרים,והחסד על גם החסד מדת ,ישפיעו
ועולות זבחים בידינו תתן אתה שגם כך כדי .עד

משה ברך

בחי שיענשונשארו כדי ם
זאיתא בחיי בנ"ברבינו שהיו הארבה"ל במכת מתים א

ע"ובבעה בהם ממיתים והיו נחשים היו הארבה שעם כתב כ"ט
הזה המות את רק מעלי ויסר הי,אמר הדין מדת לפי 'והנה
מיד העולם מן לאבדם להם בשביל,מגיע מיתתם נמנע אבל

וקי'שיהי בכורות מכת עוד עליהם לחול נתקדש"ועיס"מקום ז
ית מן"וכמ,בעולם'שמו ותכחד בדבר אותך ואך הכתוב ש

כחי את הראותך בעבור העמדתיך זאת בעבור ואולם הארץ
הארץ בכל שמי ספר תספר"ועד,ולמען למען הכתוב יתבאר ז

וגו בנך מצרים'באזני התעללתי אשר הי,את כי 'שחקתי
מכות עוד עליהם ולהוסיף בהם לשחק היותכ,הצלתם 'ליתו

וגו בנך באזני תספר בכל"וע'למען שמי ספר למען הכתוב ד
.הארץ

יואל דברי

  ס"תששנת ב שבט "יה נפטרה "ע מרדכיר "ב מריםמרת נ אמו "לעי "נ יעקב חיים מאשקאוויטש ה"ת הרבני החשוב מונדב



 

  
  

ב   Kו מעיינות התאחדותנמk   K ע"תש אב k  

   
  
  

  

äøä" ÷ø 'îùèéååàëòìî éëãø ìæäì"ä 
øèôðé"èáù â÷ú úðù"òôì"÷  

  נעוריו
' רחוטר מגזע ' והי, ב"בשנת תק נולד

ונקרא על , בעל הלבושיםל "מרדכי יפה זצ

  .וגם חתם עצמו מרדכי יפה, שמו

א "ילד בימי הפעוטות בא פ' שהיבעת 

אל  ע"אהרן הגדול מקארלין זי' ק ר"הרה

והלך אביו לקבל פני , תוך העיר שבה דר אביו

ק מקארלין ולקח אתו גם את בנו "הרה

והתאונן האב על בנו שאין לו התמדה , הקטן

וכשרצה , וביקש שיברכהו בהתמדת התורה

ק מקארלין לאביו "לילך משם אמר הרה

ק "והה, הניחו את הילד אצלי לזמן מה

ויקח את הילד , מקארלין שכב על המטה

וכשבא אביו ליקח אותו , והניחהו על לבו

הנה , ק מקארלין"אמר לו הה, לביתו

כשיו והלאה ילמוד ומע, הוכחתי לבניכם

ק מלעכוויטש שבעת "ואמר הרה, בהתמדה

  .ההוא למד איך לעשות בעלי תשובות

בהיותו נער בגיל צעיר נתייתם  עוד

וחמלו עליו בני עירו ושכרו מלמד , מאביו

אבל הוא לא רצה , עבורו שילמוד בחדר

ושם ישב , ללמוד בחדר ורץ ביער מחוץ לעיר

נפלאות אבל , ולא ראהו שילמוד, כל היום

ב שנים דרש פלפול "מסופר שבהיותו בן י

  .ס הגדולה שבווילנא"מחודד בביהכנ

  לומד ומלמד
שלמה מקארלין ' ק ר"הרההיו  רבותיו

ואחר , ע"ר ברוך ממעזבוז זי"ק ר"והרה

הסתלקותם התחיל להאיר לבות בני ישראל 

אמר עליו תלמידו ', וללמדם דרכי עבודת ה

גאון ' יע שה"משה מקאברין זי' ק ר"הרה

ת "אבל בקש מהשי, נפלא בכל חלקי התורה

ואמר שפלא , שלא יתוודע דבר זה בעולם

ה "הוא שהמתנגדים דברו עליו שהוא ע

ס הגדול בווילנא "ששכחו שהוא דרש בביהכנ

זאת רק בכח ' ובוודאי הי, ב"בהיותו רק בן י

  .תפילתו

  וצדיק באמונתו
' עבודתו שלימד עם הבאים אליו הי דרך

וידועים משמו הרבה , ונה פשוטהבעיקר אמ

אומר ' הי, פתגמין קדישין מענין אמונה

נאר די דאגה מעג , ען טאר מען נישט'דאגה"

" עט'פארוואס ער דאגה, ען'א מענטש דאגה

כל אדם צריך להאמין "אומר ' ועוד הי

ת הוא "באמונה שלימה שיש לו אמונה שהשי

ואף שאין באפשרותו כעת , סיבת כל הסיבות

מפני שעבים מכסין אותו מכל מקום  להאמין

לו אמונה שלימה שיש לו ' צריך שיהי

א באו לפניו שני אנשים עם "פ". אמונה

והשני שכר , לו חנות' האחד הי, טענותיהם

וטען , באותו סחורה שיש לו, חנותו לידו

והשני טען , הראשון שהוא מקפח פרנסתו

איך יכול לומר שאני מקפח פרנסתך הלא 

אין אדם נוגע במה "ל "ר חזהוא נגד מאמ

ואמר לפניו שטענות שניהם " שמוכן לחבירו

הראשון , אלא שנתחלפו ביניכם, צדקו יחדיו

והשני ', שאין אדם נוגע וכו"צריך לטעון ' הי

צריך לטעון איך אני פותח ליד הראשון ' הי

שניכם צודקים ' ואז הי, ואני מקפח פרנסתו

 א ראה"פ. ביניכם תרעומות' וגם לא הי

שאלו למה , יהודי פשוט מתהלך בשוק בטל

אמר לו , אינו לומד קצת גמרא או עין יעקב

היהודי שאינו יודע כלום התחיל לחזור אתו 

ג אני מאמין הרבה פעמים בלי מספר עד "הי

  . שהשריש בלבו אמונה גדולה

  כל עצמותיו תאמרנה
בכח רב ובקול ' שבלב זו תפלה הי עבודתו

' וידוע שקולו הי ,נ ממש"חוצב להבות במסי

ניתז על ' ובעת התפלה הי, צריד כי ניחר גרונו

הקיר שממולו טיפות דם מגרונו שהתאמץ 

נתן ' ק ר"הרהא נועדו יחדיו "פ. לצעוק

אברהם ' ק ר"משידלאווצע עם הרה

א מה "ד את ר"ושאל מוהרנ, ע"מסלאנים זי

הוא הדרך של לעכאוויטש השיב לו 

עד כל " כשאומר דבור יוצא מתחת עקביים"

סיפר הוא בעצמו . עצמותי תאמרנה

, שבצעירתו התייגע מאד בברכות השחר

' והי, במלים וכוף את יצרנו להשתעבד לך

וסיים ועכשיו אני , מאריך בזה כמה שעות

  .עושה את כל זה בכהרף עין

  פזר נתן לאביונים
אמר כל , כוחו במדת הצדקה' היגדול 

לילה לפני השינה אם נשאר אצלי פרוטה 

חת שלא חלקתי לצדקה לא אוכל לישן כל א

ער רייבט מיר אפ די זייטן א גאנצע ", הלילה

אמנם בשכבי על מטתי ולא נשאר " נאכט

. א אז אשכבה ואישן במנוחה"פ' אצלי אפי

רעב גדול במדינת ליטא והוא חילק ' א הי"פ

ויתמהו אנשים מאין , מכיסו לאנשים הרבה

אין  כידוע להם שמעולם, תמצא לו כל הכסף

ויאמר אליהם תדעו כי , י מעות מזומן"ת

, אצלנו מתגוללים זהב תחת הספסלים לרוב

אך אנחנו מקבלים לעת הצורך כפי 

  .ההצטרכות ולא יותר

  ונשמע פתגם המלך
לחסידיו ודאג לכל אחד ' הי קשור

את אשר ' ואחד את מצבם כל היום אפי

אלא במקום אחר גם , איננו אצלו ממש

א הזדמן לאחר "פ, ולוה אותו ברוח קדש

ה "מאיר להיות בר' מתלמידיו ושמו ר

כל שנה ' והיות שדרכו הי, ביריד לייפציג

ה ועכשיו נמצא בין "להיות אצל רבו בר

, אנשים אשכנזים מה שלא רגיל עד כה

' ונפלה עליו כבדות גדולה עד כי לא הי

ויעמוד כאבן , ביכלתו לפתוח פיו להתפלל

, ח כאלםדומם בטמטום הלב ובעצבון רו

והנה פתאום נשמע קול באזניו קול רבו 

ויתעורר , לפני העמוד" המלך"הקדוש בזעקו 

לו ' ויפתח לבו ומוחו והי, התלמיד מאלמתו

ויתפלל כדת כראוי וכנכון בכל , הארה גדולה

כ אל רבו "וכאשר בא אח', שנה אצל רבו הק

ונכנס אל הקודש פנימה לקבל שלום שמע 

אז א איד " המלך ונשמע פתגם"אומר , שרבו

זאגט המלך נשמע גם בלייפציג ואמר לו 

  ".ל איז וואר'מאיר"לתלמידו 

  פועל ישועות
א בא "פ, כוח ליפעול ישועות' גדול הי גם

לפניו אחד מאנשיו והזכיר לפניו מצבו הרע 

אמר לו לך תביא לי , בפרנסה וכי לרש אין כל

והאיש משתהא הלא הוא , כ"שלושים רו

לו כסף והרבי אומר לו  הזכיר עצמו שאין

וישאלהו מה , ונשאר שם בעמידה, להביא לו

, תעמוד הלא צויתי לך אמר לו מהיכן אקח

והנה אך יצוא , אמר לו לך לרחוב ותביא לי

ויאמר לו , והנה לנגדו חבירו סוחר גדול

אני צריך עכשיו , הסוחר טוב שראיתיך

סחורה כזאת וכזאת הילך מעות ותתחיל 

כ ונתן "קח שלושים מעות רווי, לקנות עבורי

' ומאז התחיל להצליח כברכת רבו הק, לרבו

  .עליו

  יצאה נשמתו באחד
ע "ג שבט שנת תק"ק י"עש' ביום ו נפטר

בעיר סטאלין כשנסע להשתתף בשמחת 

כשהגיע זמן הסתלקותו אמר , נשואי נכדו

עד " אל חי חלקנו צורנו צוה להציל"בניגון 

ת את זקנו מחזיק בידו אח' למען בריתו והי

ובידו השני את חוטי הציצית וחזר על 

ל פעמים הרבה עד שיצאה "התיבות הנ

כ מצאו אצלו "ואח" אל חי"נשמתו במלים 

שלושים ואחד זהובים ' כיסים באחד הי' ב

שמונה עשרה זהובים ' ל ובשני הי"כמנין א

ל "ל כי א"ואיתא בכתבי האריז(י "כמנין ח

כ שם "ומנו )ק"י הוא שם של שמירת ברי"ח

  .בסטאלין
  

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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אאא"""ר שליטר שליטר שליט"""ק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמו"""מכמכמכ
ñ" úùøô âåàøà ùú"ò-ñâðéøôñ íìàô 

א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

âåí דים יאני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעב
והוצאתי  'הר לבני ישראל אני ולכן אמ, ר את בריתיותם ואזכוא

טורח  ,מצריםי מתחת סבלות "ופירש, ת מצריםואתכם מתחת סבל
  .משא מצרים

á(  לכן אמור לבני ישראל אני ה, לכן שני פעמיםבמסורה ,'
וביאר . לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום )במדבר כה יב(ואידך 

ואעבדיניה מלאך קיים וייחי לעלמא למבשרא , בתרגום יונתן
  .גאולתא בסוף יומיא

øàáúéå בדרך שאדם רוצה  :)מכות י(ל "מה שאמרו חז על פי
ה "ל דלא קאמר שהקב"א ז"וכתב המהרש, לילך מוליכין אותו

כי מכל מחשבה ודיבור ומעשה , אלא מוליכין אותו, מוליך אותו
ועל כן אמר , בורא לו האדם מלאך לפי ענינו אם לטוב אם לרע

, מוליכין אותו, ודעתו של אדם בדרך שאדם רוצה לילך כפי רצונו
  .ד"עכ, אותם המלאכים הנבראים מאותו רצון ומחשבה אשר בו

 )עמוד קמב(בדברי יואל בפרשתן  ה"ז זללה"מרן דוק "וכ
, התאונן על זה דמעתה הרי כמעט שנמנע הבחירה מן האדם

וזה . ולולא עזר אלהי אין בכח אנושי לעמוד ולהתגבר עליהם
אתה זוכר את כל המפעל וגם כל  )מים נוראיםבתפלת י(כוונת אמרינו 

ת זוכר את כל המפעל ועל כל "ל שהשי"ר, היצור לא נכחד ממך
היינו , אבל גם כל היצור לא נכחד ממך, מעשה יבא האדם בדין

, אף זה לא נכחד ממך, המלאך הנוצר מעבירה המכריחו לחטוא
 ,ויש בזה לימוד זכות כי אין בכח בשר ודם להתגבר נגד מלאך

  .ד"עכ, ומכל שכן אם רבים המה
ìòå אמר  .)דף נב(סוכה ' דבמס, ל"פי זה יתכן לבאר מאמר חז

' אולם במס, רבי יצחק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום
ש עליו בכל אמר רבי יצחק יצרו של אדם מתחד :)דף ל(קידושין 

 .א אומרו מתחדש דהיינו דבר חידוש"א בח"ודקדק המהרש ,יום
בכל חטא כי , שני הגירסאות דכחדא אזלידל "ולפי דרכינו י

, ועבירה גוררת עבירה, מלאכים משחיתיםנבראים והרהור רע 
בות לא מכל המעשים ומחשכי , ש עליו בכל יום"וזהו שמתחד

ועל ידי זה יצרו של , טובות מתחדשים מלאכים חדשים בכל יום
אדם מתגבר עליו בכל יום להחטיאו מחדש על ידי המלאכים 

  .לו ה עוזרו לא יוכל"ואלמלא הקב, המשחיתים המוליכין אותו
äðäå  לערוך מלחמת קרב עם העצה היעוצה להאדם איך

 ז"כתב מרן דו, מחנות מלאכים מזיקים שנבראו מן החטאים
ל "על פי מה שאמרו חז )ויחי עמוד תקנג' פ(ה בדברי יואל "זללה

אם עשית , כי בתחבולות תעשה לך מלחמה )ה"א ס"ר פכ"ויק(
ועל ידי . חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות של מצוות

וות יבראו ממעשיו מלאכים שירבה האדם בחבילות של מצ
והם יעזרוהו להתחזק במלחמה כנגד המזיקים , קדושים וטהורים
, ע"ך הגואל אותי מכל ר"וזה שאמר המלא, הרוצים להחטיאו

הוא הגואל , היינו אותו מלאך קדוש שנברא ממעשה המצוות
  .ד"עכ, אותי מן המלאכים שנבראו מן העבירה הנקרא רע

íìåà לא יאמר , גם מי שלא זכה לעשות חבילות של מצות
ד ומסייע לכל אחד מישראל שיוכל ה עומ"כי הקב, לנפשו נואש

ה בייטב פנים "ז זללה"אוכמו שכתב , להתגבר נגד כוחות היצר
דמלחמת היצר נדמה למשא הרובץ על כתפו של  )טיהוד והדר אות (

פריקה לפרוק המשא מעל  מצותי חוקי התורה זה ועל פ, האדם
ה שומר תורתו "והקב, ומצות טעינה להקים המשא עמו, חבירו

ואם האדם בא לטהר את עצמו מזוהמת יצר , )ג"א ה"ה פ"ירושלמי ר(
וכמו , מעליו משא יצר הרע וחיילותיו ופורקה עוזרו "הקב, הרע

כי אי , עליו טוביםכן ממלא רצונו וטוען עמו משא מצות ומעשים 
' פ(כתב בייטב לב אך  .ד"עכ, כי הכל מידו, ש"אפשר בלעדו ית

עזוב תעזוב  )שמות כג ה(במצות פריקה וטעינה כתיב כמו ד )תצא
אבל אם הלך , י עם בעליו"ופירש, הקם תקם עמו )דברים כב ד(, עמו

או פרוק  ון או לפרוק טעוןוישב לו מנגד ואמר לו אם רצונך לטע
ם האדם טוען או פורק אז כביכול מחויב לצאת עמו אכך . פטור

מה שאין , ר"ולפרוק מעלינו עול היצה, לטעון עול מלכות עלינו
אז כביכול הוא , כן אם האדם אינו טוען עליו עול מלכותו יתברך

 האדם עושה כל מה שבידו ומעתה אם .ד"עכ, יושב לו מנגד
ואף שהוא , ה מקיים עזוב תעזוב עמו"הקב, ללחום עם היצר הרע

ה עוזרו שיוכל לו "הקב, אנושי להתגבר על היצר למעלה מכוחות
  .)תצא' ועיין באור החיים הקדוש פ(. להתגבר על הנסיונות הקשות

êà מצד הדין  מתדבא )מ"מטו' פ(א בראש דוד "החיד העיר
דזקן  )ג"ג ס"רס' מ סי"חו(ל "דקי, ה כביכול פטור מדיני השבה"הקב

ה מלך הוא "והקב, ואינו לפי כבודו פטור ממצות השבת אבידה
ם "אולם כתב הרמב. כביכול לקיים מצוה זו כבודוואינו לפי 

הטוב והישר ועושה  בדרךההולך  )ז"א הי"הלכות גזילה ואבידה פי(
מחזיר את האבידה בכל מקום אף על פי  לפנים משורת הדין

ה ברוב טובו וחסדו משיב את "ולכן הקב, כבודו לפישאינו 
וזה שאמר דוד . הדין משורתשבותינו להחזירנו בתשובה לפנים 

ה עושה הטוב והישר לפנים "דהקב', טוב וישר ה )תהלים כה ח(
שמקבלם בתשובה , על כן יורה חטאים בדרך, הדין משורת

ועיין ( .ד"עכ, כבודו לפית השבת אבידה אף שאינו ומקיים מצו

  .)ב אות ו"בנחלת בנימין מצוה קכ
íðîà זקן  )ג"ב ס"רע' מ סי"חו( ל"יקדלהלכה , יש להעיר בזה

ובכן , הואיל ואינה לפי כבודו פטור ולפרוקשאין דרכו לטעון 
 ,אולם מבואר שם. ה פטור מלעזור לאדם במלחמת היצר"הקב
אפילו היה נשיא , אם היה חסיד ועושה לפנים משורת הדיןד

. פורק וטוען עמו, בהמת חבירו רובצת תחת משאה וראההגדול 
מכל מקום , מן הדין לעזרינוה אינו מחויב "ולפי זה אף שהקב

 ועוזר, ה שומר הברית והחסד ועושה לפנים משורת הדין"הקב
ומקור הדברים ( .הוא לאדם לפרוק משאו שיוכל להתגבר על יצרו

  .)מ"מטו' א בראש דוד פ"נובעים מדברי החיד
ïëå ט "ר פמ"ב(דאיתא במדרש  ,מצינו במילת אברהם אבינו

מה  ,ירא שהיה זקןיובא לחתוך והיה מתנטל אברהם סכין  )ב"ס
וכרות עמו  )נחמיה ט ח(שנאמר , ה שלח ידו ואחז עמו"עשה הקב
פ "ואע, ה מצות עזוב תעזוב עמו"ובזה קיים הקב .הברית
מכל  ,ומן הדין היה פטור מלעזרו ה זקן ואינו לפי כבודו"שהקב

לבא  ועשה לפנים משורת הדין ה על כבודו"מקום מחל הקב
ועל כן מי שענה לאברהם אבינו הוא  .לעזרתו של אברהם אבינו

והוא יבא , יש לנו אב זקן הוא לא נשתנה ולא ישתנה, יעננו
וכל מי שיש לו רצון , במלחמת היצרלעזרתו של כל אחד ואחד 

אלא יש לו מניעות ועיכובים , עשות רצון אבינו שבשמיםי לאמית
  .ה יהא בעזרו"הקב, מכחות היצר

ìòå מנחות מג(יש לבאר דברי הגמרא  פי הדברים האלה(: 
אמר אוי , בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום

וכיון שנזכר במילה שבבשרו , לי שאעמוד ערום בלא מצוה
לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר למנצח על , נתיישבה דעתו

להבין למה  וראוי. על מילה שניתנה בשמיני, השמינית מזמור לדוד
הרי אותו המצוה כבר נעשה בקטנותו , נתיישבה דעתו במצות מילה

ובעת הזאת עדיין הוא ערום בלא , ומה דהוי כבר הוי, על ידי זולתו
היינו , כי בשעה שנכנס דוד המלך למרחץל "ולפי דרכינו י .מצוה

כי ברוב , רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכם )ישעיה א טז(לקיים הכתוב 
שהוא מלא עוונות , ענוותנותו חשב עצמו לבעל חוטא גדול

, די תמידגוחטאתי נ )תהלים נא ה(וקיים בעצמו הכתוב , ופשעים
אמר אוי לי שאני ערום בלא , חשב בנפשו להתעורר לתשובה וכאשר
חשב בדעתו שלא נעשו המצות , כי אף אם עשה איזה מצוה, מצוה

כראוי שיהיה בכחם לברוא מלאכים שלימים ובריאים שיהיה בכח 
מן  המלאכים המשחיתים שנבראוולערוך מלחמה נגד ייע לו לס

שאין לו , וזה שאמר אוי לי שאני ערום בלא מצוה ,החטאים
  .מלאכים שנבראו מן המצות שיעזרוהוה

êà ונתחזק , נזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתוכיון ש
ה לאברהם אבינו שיוכל לקיים מצות "בזה דכשם שעזר הקב

וכה , להתגבר נגד הקליפות וכוחות היצרת "כן יעזרהו השי, מילה
שיהיה לו  ,מצב קשה שהוא ת לכל אחד באיזה"יעזור השי

ואם יהיה לו רצון אמיתי ויעשה פעולות , סייעתא דשמיא
  .ת יסייע שיזכו להתגבר על כל המניעות"השי, הראויים
ìéå"ô  ר עליך ואראך וואעב )ויחזקאל טז (בזה הכתוב

 ,מר לך בדמיך חייויי ואמר לך בדמיך חומתבוססת בדמיך וא
לא היה ו, דהנה בני ישראל במצרים היו ערום ועריה מן המצות

להם חבילות של מצות אשר יוכלו לערוך בזה מלחמה נגד 
לזה , ובאיזה כח היו יכולים להתגבר נגדם, המלאכים המשחיתים

, מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חייראך אואעבור עליך ואמר 
כי ממצות מילה אנו רואים , )ג"ז ס"ר פי"שמו( בזכות דם מילה

ת מסייע ביד בני ישראל שיוכלו להתגבר נגד המלאכים "שהשי
וכן נקבע להלכה , המשחיתים המכריחים את האדם לדבר עבירה

אם ועל כן , שורת הדין גם זקן ואינו לפי כבודו מותרדלפנים מ
חרטה על העבר הרהורי תשובה ובעושים פעולות הראויים 

ומקבל על , לעצמו גדרים וסייגיםוהאדם עושה  ,וקבלה על להבא

אזי  ,עצמו שמירת עינים וטהרת המחשבה ושמירת הדיבור
  .עזוב עמותעזוב ה מקיים "הקב

äæáå  יתבאר הכתוב וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל
בדברי יואל  ה"ז זללה"מרן דו וביאר, אשר מצרים מעבידים אותם

מהכוחות הטומאה של  היה בני ישראל נאקתד )עמוד קמב(בפרשתן 
כי . ש"עי, שמכריחים אותם להרבות עוד חטאיםקליפת מצרים 

בהיותם ערום ועריה מן , בני ישראל במצרים היו במצב קשה
ולא היה להם מלאכים הנבראים מן המצות שיסייעו בידם , המצות

ה "ולזה צוה הקב, לערוך מלחמה נגד המלאכים המשחיתים
, י"אזכור את בריתולמשה שיחזק את בני ישראל להודיע אותם כי 

ה לבריתו של אברהם אבינו שיוכל לקיים מצות "שסייע הקבוכמו 
 ,כן יסייע ביד בני ישראל שינצלו מן המלאכים המשחיתים ,מילה

, מלך יחיד ומיוחד היה הוה ויהיה', לכן אמור לבני ישראל אני ה
ה "דמכח שהקב )האזינו' פ(ה בישמח משה "ז זללה"וכתב א

ולכן והוצאתי . ש"עי, מלכותו עולמית יכול הוא למחול על כבודו
ורמז , צריםמטורח משא מי "ופירש, אתכם מתחת סבלות מצרים

ת אשר מונחים העבירומצות פריקה ממשא ה "בזה שיקיים הקב
שלא יהיו עוד המלאכים המשחיתים , כתפי בני ישראלעל 

  .ו"מעבידים אותם לדבר עבירה ח
úàæå רמז ש', לכן אמור לבני ישראל אני ה ,תורת המסורה

ת לכל אחד מישראל המקבל על עצמו "בזה הבטחתו של השי
וקשה לו מפאת , לעשות תשובה ולילך בדרך הטובה והישרה

לכן אמור הנני , ת שיסייע בידו"מבטיחו השי, הנסיונות הקשים
ואעבדיניה מלאך קיים וייחי לעלמא , נותן לו את בריתי שלום

בסוף יומיא בעקבתא  שגם, למבשרא גאולתא בסוף יומיא
מאה מלאה נה קשה וטדמשיחא כאשר ימצאו בני ישראל במדי

 ףטר המציאלבשווקים וברחובות לצאת ויהיו מוכרחים , זוהמא
, ראו את שיקוציהם דברים מאוסיםיו ויתערבו בגוים, חקם

  .ה בידינו"ל זמן יסייע הקבבכל עת ובכ, ועוברים נסיונות קשים
äî דור בבעקבתא דמשיחא  חיים אנחנו, נאמר ומה נדבר

ואין לנו זכות המלאכים , הי תורה והי מצות דמגנו עלן, קשה
, של התגברות היצרלעזרינו במצב קשה הטובים שיגינו ויבואו 

לפרש מה  )בא' פ(ד שכתב בזרע קודש "וע, התייאשלאך חלילה 
, תחלה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים, ק"שאומרים ביום שב

, ק בו באים לקדושה אף שהיה משוקע מקודם בטומאה"כי בשב
דעתה נפתח לו שער ופתח , ולכן אומרים אז תחלה למקראי קודש

והתחלה להיות מכאן ואילך נקרא קודש אף שהיה משוקע מקודם 
לזה אמר זכר , והגם שלפי השכל והטבע אי אפשר זה, ותבעביר

, ט שערי טומאה"שהיינו גם כן משוקעים עוד במ, ליציאת מצרים
והנס הזה הוא שער שבכל , ת עשה לנו נס"וכמעט נשקענו רק השי

יוציא אותנו , עת שנצרך לזה לצאת משיקוע הטומאה לקדושה
ובזה אנו מתחזקים  .ד"עכ, ש על ידי הזכר של יציאת מצרים"ית
מו וכ, נפלאותכימי צאתנו ממצרים יראנו ד, ם"ימי השובביב

ה על בני ישראל והוציאם מתחת סבלות "במצרים ריחם הקב
ויקיים מצות  ה בידינו"כן יסייע הקב, ל מצריםטורח ומשא ש

ם ה לא נשתנה ולא ישתנה והוא הבעל הכוחות כול"הקב, פריקה
וכל  ,ת רוצה ומוכן לעזור לכל אחד מישראל"השי, כמאז ומקדם

שיש לו נסיונות , הושיעה נא' ת אנא ה"אחד שבמקש מאת השי
ולעשות רצון שה יש לו רצון להתנהג בקדואך עם כל זה , קשים

, הקשים ת שיוכל להתגבר על הנסיונות"ו השיומבקש שיעזרה' ה
ועזרתו , ין לשערה הוא א"כוחות הקב, ות עוזר ומסייע ל"השי

נגד המלאכים  להתגבר יזכוועל ידי זה , יתברך אין לו גבול וקץ
ובזכות תשובה נזכה , ולעשות תשובה בשלימותהמשחיתים 

ש "וכמ, ושעוןבשובה ונחת ת, להוושע בתשועת עולמים
יקיים ובזכות זה , ם אין ישראל נגאלין אלא בתשובה"הרמב
פיוט ש ב"וכמ, פזורה נדחים ת מצות השבת אבידה על שה"השי

דכיון , חסיד הוא טהור הוא יבנה ביתו בקרוב )ליל התקדש החג(
יקבץ נדחי על כן , ה הוא חסיד ומתנהג לפנים משורת הדין"שהקב
  .ויוציאנו מגלות החל הזה, בנה ביתו בקרובוי ישראל

éùäå"ú  יעזרינו שנזכה לעשות תשובה ולתקן בשבועות
כה להגיע לאופני ותיקוני תשובה נזו ,ת"הללו מה שחטאו לפני השי

, יוושעו בכל הענינים ות זהובזכ ,ל מה שחטאוכהראויים ולתקן 
ולראות בהתרוממות  ,ת יעזור שנזכה בשובה ונחת תושעון"והשי

  .א"בבקרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים עלינו 

  והברכההתודה 
  ש"מ בתוי"כ הבחור החשוב מו"למע

  י"פינחס יוסף דוב איידליס נהחתן 
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"ק אצל כ"משב

 לימינינו במסירות נאמנה ונפלאה מידי שבוע בשבועהעומד 
  קודש דברות הבהקלטת 

  ויתברך בכל מילי דמיטב' ברכה מאת הישא 
  כתהמער :כברכת
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 א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ
  )המשך מעמוד הקודם(

éôìå כי אין צדיק בארץ אשר, זה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה

וכל אחד מישראל מזדמנין לו, ולעומת זה אין לך אדם שאין לו שעה, יעשה טוב ולא יחטא

ם אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי הארץ שאינם חייםאך א, הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה, נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"אם כן איך יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האדם מן, צריך האדם לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

êøãáå כי. בשביל התורה שנקרא ראשית, ל בראשית ברא אלקים"פ דברי רשיז"זה יל

אך השיב להם, זמין הוא למחטי קמך, כבר נתבאר שהמלאכים טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידים, אמנם התשובה מועלת רק אם עוסקים בתורה, ת שתיקן להם תשובה"השי

נקרא ראשית נבראולזה בשביל התורה ש, ואינם נדחים מן הקדושה, לעמוד בתחיית המתים

  .העולם

ìòå  ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר, סוף התורה לתחלתהפי זה יש לקשר

דאיתא בספרי לכל, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, עשה משה לעיני כל ישראל

דשר של ים קטרג) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת ים סוף

)ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר שם במדרש , עבדו עבודה זרהעליהם ש

לזה, ואיך הועיל להם התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, :)לך דף פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו, בשביל התורה שנקרא ראשית, הסמיך בראשית ברא אלהים

  .לא נדחו מעולם מן הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גרם לכם לדור המבול שתאבדו מעולם הזה"יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל להם, כי אלמלא היו להם כח התורה, ומעולם הבא מפני שלא קבלתם התורה

ואף בעון גזל שהוא מעבירות, אף שהיה בהם עבודה זרה וגילוי עריות, להנצל מן המבול

כי על ידי התורה היו ראויים לעמוד בתחיית, דידןשבין אדם לחבירו וחשבינן בהו בתר יומו 

ולא היה בא מבול, ועל כן היה מועיל להם התשובה, דאור תורה מחייהו, המתים לעתיד

,והיה ממתין להם עד שישובו, .)סנהדרין קיא(ה הוא ארך אפים אף לרשעים "כי הקב, לעולם

לא הועיל להם התשובה ובאנדחו מן הקדושה בעולם הזה ש, אך כיון שלא קבלו את התורה

דדור המבול אין להם חלק:) סנהדרין קז(כמבואר בגמרא , וגם נדחו לעתיד, עליהם המבול

  .לעולם הבא

êøãáå ח סופי'ך נ'ם התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורים בפרשתן את האלהי

חן בעינישאף על נח נחתם גזר דין אלא שמצא .) סנהדרין קח(ל "כי אמרו חז, ם"תיבות חכ

ולכאורה איך הועיל לו, איתא שעמד נח ועשה תשובה) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

ח סופי'ך נ'ם התהל'לזה בא הרמז את האלהי, הלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, תשובה

ושפיר חשובה, ולכן אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, ם"תיבות חכ

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, נדחה מן הקדושה ומעולם לא, חיותו

ìòå משלי י(ד "הה, אלה תולדות נח) א"ל ס"פ(במדרש רבה  דרך זה יבואר מה דאיתא

,הפוך רשעים ואינם זה דור המבול, )משלי יב ז(הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד ) כה

כי, זה דור המבול, ם"ם ואינולפי דרכינו הרמז בזה הפוך רשעי .ובית צדיקים יעמוד זה נח

זה נח אשר, ד"ובית צדיקים יעמו, מיתתם הוא מיתת עולם ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתים

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתים

ëò"ô פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר"כי אנשי דור המבול אע, היוצא לנו לענינינו,

כי לא, נדחו מן הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ם לחבירוהן בין אדם למקום והן בין אד

אמנם איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר, היה להם אור תורה המחייהו

אזי, ד בבוקר או בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביום"אם הוא בא בביהמ, עליה

,ועל כן לעולם אינו נדחה מן הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתים, אור תורה מחייהו

ו אינם עוסקים בתורה ואין אור"אמנם אם ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתקן

ולזה כל בר. ו"ואין להם תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחים חלילה מן הקדושה, תורה מחייהו

ערב או בבוקרד ב"לבא בביהמ, דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה

ועל ידי זה יועיל לו, שיהיה לו חיות מן התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתקן מה שחטא

éùä"ú ויהיה לנו הזכיה שיהיה לנו הרהור, יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה הקדושה

נו תקומה בעתויהיה ל, וחלילה לא נדחה מן הקדושה, ה"תשובה לתקן מה שחטאו לפני הקב

ונזכה להתרוממות קרן התורה וישראל, ת יעזור שנזכה לראות באורו של משיח"השי, התחיה

  .בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן

 
  
  

 מבצר הכוללים קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"קרית יואל שליט ץ"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה
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äîåãëå ìîééøèùå ò÷ìàååùòøî âìùå íéîùâ øåòéð øåñéà 
יש ליזהר שלא לנערו , ע או מאנטל וכדומה"אם ירדו גשמים על הרעשוואלק) א

י הניעור יש חשש שנסחט המים מהבגד וזהו חלק "כי ע שנבלעו בתוכו מהגשמים 
ויש , מים שאסור לנערו כללוכן הדין בשטריימל או כובע שנרטב מגש, אממלאכת הכיבוס

אוסרים אפילו אם אינו מנערו בחוזק ואפילו בגד ישן ואפילו באופן שבדרך כלל אינו 
  .מקפיד לנער בגדיו מהגשמים וטוב לחוש לדבריהם

ל והבגדים לא "אלא גשם דק מאוד הנקרא דריז, לא ירדו גשמים רגיליםואם ) ב
ג ליכא חשש "בכה, על בגדיו" טל"רד או שי, ]כי לא נשתהה הרבה בחוץ[ בנרטבו הרבה

י "חשש סחיטה ע' כ בתוך הבגד שיהי"כי המים לא נבלע כ[י שמנער בגדיו "סחיטה ע
וזהו , ז מתנקה הבגד מהטל והמעט מים שעליו"שעי, מ יש עוד חשש בניעור"מ] ניעורו

  .גאסור מן התורה משום מלאכת מלבן
או שאר טונקל קאליר כגון טונקל בבגד שחור ) 1איסור זה הוא רק בשני תנאים ) ג

לובש הבגד בלא ' והיינו שלא הי, שהאדם הלובש הבגד מקפיד עליו) 2, ב"ברוין וכיו
משני ' אבל אם חסר א, אסור לנערוכשיש שני תנאים אלו  ,ל מעליו"ניעור הטל והדריז

  ].ט"ה בשבוע הבעל"ופרטי דין זה יתבאר אי[ דתנאים אלו מותר לנערו
שבגד שחור ומקפיד , ל הבגד דינו כדין טל שנתבאר בסעיף הקודםשלג שירד ע) ד

  .העליו אסור לנערו
ד "והרבה נכשלים בזה בלא יודעים כשיורד שלג בחוץ ובאים לביהמ) ה

ולפי , ומנער אותם כדי להסיר השלג, והרעשוואלקע או הכובע מלאים משלג ווהשטריימל
והרבה פעמים יש בזה , ז להסירו"עהנתבאר אסור לעשות כן כי הוא בגד שחור ומקפיד 

  .כ יש ליזהר הרבה בזה"ע, חיוב חטאת
אבל אם עדיין , שדוקא כשהשלג נמס קצת אז אסור לנערו זב"אמנם כתב המשנ) ו

  .חאבל לא בחוזק, לא נמס כלל מותר לנערו בקל
כגון שעדיין (ז אם ירד שלג על השטריימל או הכובע ועדיין לא נמס כלל "ולפי) ז

אבל אם התחיל , אמנם יזהר לנער דוקא בקל ולא בחוזק, מותר לנערו) וץעומד בח
אסור לנערו כלל וכמו שנתבאר ) וכמו שרגיל להיות כשנכנס לביתו(להתהפך למים 

  .'בסעיף ה
כמו [אבל רעגן מאנטל העשוי מפלעסטיק , כל דיני ניעור הוא רק בבגדים) ח

  .טך בזה איסור ניעורמותר לנערו כי אינו בולע מים ולא שיי"] המעיל"
======================  

שאם , ש דינים הנוגעים בניעור אבק ועפר שנפל על הבגד"ט יתבאר בעזה"הנה בשבוע הבעל) א
ושם יתבאר שהגם שהאיסור הוא דוקא בבגד חדש ולא [, הוא בגד שחור ומקפיד מללובשו כך אסור לנערו

ל "גדי שבת שבזמנינו שיובפרט ב, בישן אמנם הרבה אחרונים כתבו שאין אנו בקיאים בבגד חדש וישן
  .ועכשיו נבאר דין גשמים וטל ושלג, ]ש באריכות"דמדינא הוי כחדש ע

שאם ניער טל שעל ' ומבואר בגמ[, הנה גשמים וטל דינו כעפר ואבק שאסור לנערו בתנאים הנזכרים
גד עוד יש איסור נוסף בגשמים הנבלעים בבגד שאם מנערו בחוזק נסחט המים מן הב, ]הבגד חייב חטאת

ז אסור לנער בחוזק אפילו בגד ישן "ולפי, א"וש) ב"ב סק"ש' סי(א "וכמבואר במג, ויש בזה איסור כיבוס
בבגדים [שרי , ג אינו סוחטו"אמנם כשנזהר שלא לנער בחוזק שבכה, ס נסחט המים"ואינו מקפיד כי סוכ

, ור לנער כל בגד חדששאס, ל"א הנ"אמנם מבואר במג, ]'כמבואר בסעיף ד, כאלו שמותר לנער אבק ועפר
אמרינן דמסתמא , ואפילו אם אינו מקפיד בפירוש, אפילו בגד לבן, דהיינו כל זמן שעדיין לא נתכבס במים

ג הוי "דבכה) 'סעיף ב(ז הטעם כמו שביארו התניא "ובכ ).כדי שלא יתקצר(מקפיד שיצאו המים מהבגד 
 -א "י ש"י סוס"שהובא בב(ז יוצא מדברי הכלבו "כ, שקרוב לודאי שיסחטו המים ממנו', כפסיק רישי

לענין זה מיקרי ישן אם כבר [ז בגד ישן "ולפי .א"וש) ב"סק(א "ומג) א כאן"שהוא המקור לדברי הרמ
א "אמנם המג, כשהוא נזהר שלא לנערו בחוזק שלא יסחטו המים ממנו מותר לנערו בקל] נתכבס פעם אחד

, ומשמעות הדברים דאפילו בגד ישן ואינו מקפיד אסור, סיים דספר הזכרונות אוסר בכל הבגדים) ל"הנ(
גם הובא , וסיימו שטוב לחוש לדבריו) ג"בקנה המנורה סק(ומנורה הטהורה ) 'סעיף ב(וכן העתיק התניא 

מ בפנים כתבנו לאסור בכל הבגדים "מ, ב לא הביאו"והגם שהמשנ, א"וש) ג"סק(ש "תוו) ב"סק(ר "בא
 .שכן כתבו האחרונים) ג"סק(ד "כ התהל"וכ, ל העתיקו דברי ספר הזכרונות"כיון שאחרונים הנ

  ).ג"ש סוסק"ז בבדה"קט' סי(ש "כ הקצוה"וכ, פשוט שבאופן זה דינו כטל) ב
  .ש"שהמנער טליתו חייב חטאת ע )ב"ז ע"שבת דף קמ(' כמבואר בגמ) ג
אמנם ברוב הבגדים אין אנחנו בקיאים בזה וכמו , ויש עוד תנאי בזה שיהיו בגדים חדשים) ד

  .כ לא כתבנו בפנים תנאי זה"ש מהיערות דבש וכמה אחרונים וע"ט בעזה"שיתבאר בשבוע הבעל
ב "ומשנ) 'ב דין ט"לל ככ(א "וחיי) א"סק(ר "והובא בא, )ג"קפ' שבת סי(כ בספר האגודה "כ) ה

 .ועוד) ב"סק(ד "ותהל) ה מן הטל"ל ד"בבה(
אמנם ) ל בזה"ואכמ(הגם שבענין השערות של השטריימל יש לדון אי שייך בו איסור ניעור מטל ) ו

כ כתבנו בפנים "וע, שזהו כבגד גמור"] קאפל["למעשה פשוט שאסור לנער חלק האמצעי של השטריימל 
א דבטל "כתב שאף שדעת המג) י"עדיין בכת -ג "ת אגלי דבש ח"בשו(א "שליטץ "צ הדומ"והגה .לאיסור

מ בשטריימל שנעשה משערות של בעלי חיים "מ, מסתמא אין מקפידין רק כשידעינן בפירוש שמקפיד
לענין ניעור בגדים מגשמים שעליהם שבגדים ) 'ב סעיף ה"ש' סי(ש בערוך השלחן "מסתמא מקפידים כמ

ס "ר ופיק"ק ומארדע"ל ועל"ש בגדים שעליהם שערות טובות כמו סויב"וכיקרים ממשי וכדומה 
ן ושארי מיני חיות וכן הנושאים כובעים של שערות טובות דפשיטא שמקפידים הרבה שלא "ושאלימא

 .ש"ל ע"ז מאוד עכ"ולפיכך צריך להזהיר את העם ע, ירדו עליהם גשמים ובוודאי המנערם בשבת חייב
  ).ה מן הטל"ד(ל "בבה) ז
והוי כמו נוצות שנפלו על הבגד , שוכבין מלמעלה ואין נכנסין תוך הבגד, שכל זמן שלא נמס) ח

נסחט ' י הניעור בחוזק יהי"דלמא נמס קצת ונכנס לתוך הבגד וע, ה אסור לנער בחוזק"ואפ, שמותר לנערו
ת אגלי דבש "בשו(א "ץ שליט"צ הדומ"והגה .ש"כ כשמנער בקל לא יפול רק מה שעליו ע"מהבגד משא

שממשמעות דבריו משמע דגם אם ) הקדמת הספר -ב "בח(ש הלבושי מרדכי "ציין למ) י"עדיין בכת -ג "ח
 .ש"ע, ב"ע אי דעתו להחמיר אף לנער בקל דלא כדעת המשנ"ושצ, לא נמס השלג אסור לנער

ה בשבוע "דמי לנוצות שנפלו על הבגד שמותר לנערו כמו שיתבאר אי, שכיון שאינו נבלע בתוכו) ט
, א שאסור לשפשף בגד של פלעסטיק בחוזק"כיבוס שכתבנו בשנה שעברה נתבאר שי' ובהל(ט "הבעל
  ).ל בזה"ואכמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ד"בס

מ "א ר"ג רבי מאיר אליעזר פריעדמאן שליט"הרהו מסיבה בבית "השבוע התקיים בקרית יואל יצ' ביום ד
לטובת המוסד  - ד ירושלים "ע גאב"א פריינד זי"ק רמ"מגדולי תלמידי הגה - ס עמוד העבודה "ק מח"בישיבה

ץ העדה "א חבר הבד"צ רבי יהושע ראזענבערגער שליט"ק הגה"כ העומד בנשיאות, בבית שמש" עטרת יהושע"
ולדאבון לבנו נחלשו . שהמצב הגשמי של  המוסד הוא קשה מנשוא, א בבית שמש"החדרית ורב קרית רמ

 .א ואין בכוחו לשאת בעול הקשה"יא המוסד שליטכוחותיו של נש
ש תושבי קרית יואל ובפרט פארו בהופעתם עשרות "ת ציבור גדול אנ"בהמסיבה השתתפו בעזהשי

, וכולם כאחד השתתפו בעין יפה בסכומים עצומים, ח"ע ובניהם ויוצ"א זי"ד רמ"תלמידים של תלמידי הגאב
  .ול ומנהלי ועסקני המוסדת היה לחיזוק גד"למען הצלת המוסד ובעזהשי

יחד עם " עזרה הצלה"ט עם ראשי עסקני "העעל' קודם להמסיבה התקיים אסיפה מיוחדת ביום ב
גם הוחלט , בו טכסו עצה להצלחת המסיבות, א"אברהם שלמה פויגעל שליט' ח ר"מנהל המוסד הרה

ית יואל ובשאר ערי ה עוד כינוסים ומסיבות לטובת המוסד הקדוש בקר"שבימים הקרובים יתקיים אי
  .א ליטול חלק יפה בהצלת המוסד"וחיוב מוטל עכאו, ש"מושבות אנ

  . ה"יתר פרטים אודות המסיבות יתפרסם אי
****  

שהגיע  א"ח רבי חיים ערענטאהל שליט"הרהמקבלים אנו בברכה את  ' בברכת ברוכים הבאים בשם ה 
צ רבי "ר הגה"ק מרן האדמו"בנשיאות כמד ק העו"בארה" קהל חסידי ירושלים"בימים אלו לטובת קהילת 
הגאון ק כאשר נתמנה "ולאחרונה נתוסף כח גדול בהקהילה בירושלים עיה. א"אברהם שמחה חנון שליט

  .כרב הקהילה, ץ העדה החרדית "א חבר הבד"הגדול רבי חיים אורי פריינד שליט
התחיל להינות משלחן ק לא עמד בנסיון ו"הקהילה נתייסד בעת שאחד מהקהילות בירושלים עיה

, "קהל חסידי ירושלים"אז קמה היחידי סגולה ויפרדו מאותו הקהילה והקים אז קהילה חדשה בשם , איזבל
ל ובעל עטרת יהושע כתבו אז "ד בעל מנחת יצחק זצ"ע גם לרבות מרנן הגאב"מרן הברך משה זי' רבינו הק

נאה וחסידה ותחת צלו מסתופפים כהיום וכהיום עומד קהילה גדולה , מכתבים נמרצים לחיזוק הקהילה
  . ק ובית שמש"ר בירושלים עיה"כמה מאות משפחות בליעה

כמובן הוצאות הקהילה עולות למרובים ובפרט בימים אלו כשהמצב הפרנסה התדרדר מאוד בכל 
ק וקשה כח הסבל והנהלת הקהילה מצפה בכליון עינים שאנשי שלומינו יבוא "העולם ובפרט בארה

  . ולאחיסמך כדי שיוכל להמשיך להרבות תורה ותפילה  קדושה וטהרה על דרך ישראללאחיעזר 
****  

 ".עזר הצלה"ה באולם עקשטיין קרית יואל מסיבת חיזוק לעסקני "ט יתקיים אי"עלבק ה"במוצש
ד דברי "צ ביהמ"א מו"במשך האסיפה ישמיע דרשה נלהבה הגאון רבי שמחה שלום שטיינבערגער שליט

ת "א מרביץ תורה בת"דוד וועצלער שליט' ג ר"כאורח הכבוד יופיע הרה. ק"מ בישיבה"ואל ורבקרית יחיים 
נואם הכבוד יהיה . ק ואלו שהשתחוו לשלחן איזבל"בחיפה שיתאר החילוק בין המוסדות המתנהלים על טה

ים על ק מונח"בארה' אשר מצב המוסדות הק, צ דקהלתינו חבר הוועד"א מו"בן ציון לאוב שליט' ג ר"הרה
א "אשר מענדל כהנא שליט' ג ר"י הרה"ימסור ע"  זכרון משה"ח "ח מפורט מפעולות הגמ"דו. לוח לבו תמיד

א "צ רבי יוסף מרדכי וואגשאהל שליט"דברי נעילה ישמיע הרה. ח"י מנהל הגמ"מ בישיבה לצעירים קר"ר
ה מלא "גם המנהלים של המוסדות ישאבו אי' המסורים שיחיהעסקנים  -  .י"כ עטרת חכמים בק"ראה

  .חפניים חיזוק מכינוס של צדיקים

  )המשך מעמוד א( ממעיין השבוע
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