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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

úøîàå øåîà  

 ÷åñôá)ë"à ,à' ( øîàéåä' ðäëä ìà øîà äùî ìàá íé éð
äìà úøîàå ïøäàí îòá àîèé àì ùôðìåé . áúëåùø"é à ìà øåî

íéðäëä. åîàíéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì úøîàå ø.  
áîø"ï úàæä äøäæàäå , íéðè÷ä úàîåèá òééñð àìù øîåì

íéãéá.  åðéúåáø ùøãî éôë äøåúá úåáø úåøäæà äæá åàáå)íù (
íãá äàîåèå íéöøùáå , àìù äøåúáù ïéøåñéà ìëì ãåîìð íäîå

íéðè÷ä åéìò åøáòéù íäî ãçàá òééñð , úòãì íä åùòé íà ìáà
íùéøôäì íäéìò ïéååöî åðà ïéà ïîöò. åùøãî éô ìò áåúëä íòèå ,

åàîèé àìù íäéìà øîàúå øåæçúå íéðäëä ìà øåîà , éåáøå
úåøäæàä ,ïøäà éðá ìë åéäéù íøéäæäì äåöéù  íâ äæî íéøîùð
íéðè÷ä.   

ø øîàå" à)àøæò ïáàä (èùôä êøãá , íéðäëä ìà øåîà
äìòîì úøëæðä äùøôä )íéùåã÷ úùøôáù úåöîä( , éøåî íä éë

íòä úà íéøéäæîäå äøåúä ,íäì úøîàå , íãáì íäù úåöîä
íøîùì íéáééç. ïåëð åðéàå.   

áåúëä èùôá éúòã ìòå ,øáã åîë øåîà íòè ) åðéöî ïëå
ð øáãùáéúëã øåîà ïåùìá àø÷( ,ä äðéæàä éøîà ')ä íéìäú,' á'( ,

)åùåøéôù (éøáã åëå',  øéäæäì äöøé øùà úåéùøôá øîàð àåäå
ãàî íäì ,ïéðòä øîåçì åà, äðäá àåèçì íéìâøåî íúåéäì åà , ïëå

éíäéìà úøîàå íéðäëä ìà øåîà øîà, åäåîëå ä øîà äë ' éäìà
äé êìî åäé÷ãö ìà úøîàå êåìä ìàøùé øîà äë åéìà úøîàå äãå

ä 'åâå ')ì äéîøé"á ã'( , åîòèù)åùåøéôù (åäé÷ãö ìà øáã åëå' ,
íäéìà úøîàå íéðäëä ìà øåîà íòè äðäå , íòèë)åîë ( ìà øáã

íäéìà úøîàå íéðäëä ,)áåúëù äî åîë ( ìàøùé éðá ìà øáã
íäéìà úøîàå ,äëë íäì øîàúå éîùá íòä ìà øáã åðéðòå åëå' ,
åøîàé íéáøå  íòè éëäàéø÷ íòèë ìàøùé éðá ìà øáã , ìà øáã

äëë íäéìà øîàúå êéìà åôñàúéù ìàøùé éðá , ìà øåîà ïëå
åòîùéå åöá÷éù íéðäëä.  
éøà øåâá áúëå 'éô' , úåøéîà éúù áåúëì áåúëä êøã ïéàù

éããäá , íäéìà úøîàå ìàøùé éðá ìà øáã áåúëù íå÷î ìëã
éììë øåáã øáã åùåøéô ,à àéä äøéîàäåúéèøô äøéî , ïéðò øîåìë

íäéìà øîàú äæ .øúåéî ïë íâ àåäù éðôîå , øåáã áúëîì äîìã
úéèøô äøéîà åéøçàå éììë , àúìéëîá åá åùøã)ë úåîù"à ,à' (
íäì øîàúå øåæçúå øáã , éúù äùøôä íäì øîàéù øîåìë

íéîòô ,äøéîà êë øçàå øåáã äðåùàøá áúë êëì , íòôá éë
ì ïáåî ïéðòä ïéà ïåùàøäíãà ,ãáìá øåáã åì àåäå , íòôáù ãò

åìöà ïáåî àåä úéðùä ,äøéîà åìöà æàå ,ïéðòä ìò äøåî àåäù .
äøéîà ïåùì íéîòô éúù áúëù ïàë ìáà , äøéîàä ïåùìá ïë íàå

øáã øçà àåäù úéèøôä äøéîàä øëæåä øáë , áúë äîì ïë íàå
äøéîà ãåò ,äøäæà úåôñåú ééåøåàì àá àìà , ìò íéìåãâä øéäæäì

íéðè÷ä.  
 éçøæîá áúëå øéäæäì úøîàå øåîàã øîàã àðú éàä
 íéðè÷ä ìò íéìåãâñ"ì ,úåììëä ìò äøåî øåáã ïåùìã , ïåùìå

úåììëä ìò äøåîä øåáãä ùøôì úåèøôä ìò äøåî äøéîà , åäæ éà
àåä øåáã ïî .øáãéå øçà øîàì úìî íå÷î ìëá ïëìå , úìîå

øáã øçà úøîàå ,áã ïéî äî ùøôìå òéãåäì éãëàåä øå . ìáà
úøîàå øåîà ,éèøôä øåáãä ìò ïéøåî íäéðùù , øîåì êçøë ìò

äùî ìù åììä úåøéîàä éúù ïéàù , ìù äðåùàøä äøéîàä àìà
íéðäëì øîàéù äùî ,íäéðáì åøîàéù íéðäë ìù úéðùäå , åìéàë

øîà ,ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà ,íëéðáì åøîà , àîèé àì ùôðì
åéîòá .åùåøéôù , íëî ãçà ìëêéðáì øåîà , ïøäà éðá íäù

íéøëæðä ,åéîòá àîèé àì ùôðì íëî ãçà ìë ,àåä åðîî ïáåîäù ,
àîèé àìù ïè÷ä úà øéäæé ìåãâäù .  

)â ãåîòá êùîä(  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ח"קת( ז"כגליו�  ב"שנה י  מורא ע"תש אייר ז"ט
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  מורא ק"שע

8888::::47474747        
  8:43 ב"בהק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"בלק קפ ק"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  אמורפרשת 
  .עבעד  .ע יומא' מס

  ב"בהפרשת 
  .עדעד  :בעיומא ' מס

 []  
רואי� כמה שמירה אנו יומא ' מס רישב

א�  ,א לידי טומאהג שלא יב"היה צרי� הכה
כ "ועאכו, בהיותו במקו� המקודש ביותר

יוצאי� כמה שמירה צריכי� בשעה ש
  א רק בכח התורה"וזה א, בשווקי� הטמאי�

  מכות' א בסיו� מס"מדברי רבינו שליט

��שלא�יהיה�מקום�למינים�לטעות
יש�לפרש��.קדושים�יהיו�לאלהיהם�ולא�יחללו�שם�אלהיהם

דאיתא�בירושלמי�ששאל�מין�אחד�על�הפסוק�ביהושע�,�הפסוק
�ד"כ( �הוא) �קדושים �אלקים �כי �מורה�, �רבים �בלשון דקדושים

�רשויות �שתי �על �חלילה �הוא�. �הפסוק �דפירוש �לו ותירצו
דהיינו�של�ישראל�אשר�הם�,�ת�הוא�אלקים�של�קדושים"שהשי

�קדושים �הכתוב. �שאמר �וזה ,� �לאלקיהם�יהיוקדושים שיהיו�,
�הנ �הכתוב �יתפרש �שפיר �ואז �קדושים �שד"ישראל �ל הוא�'

שאז�לא�יתחלל�,�ואל�יחללו�שם�אלקיהם,�יםאלקיהם�של�קדוש
�ע �שמים �ויאמר�"שם �רבים �בלשון �הכתוב �את �אדם �שיפרש י

�ח �רשויות"שיש �שתי �ו �קדושים, �יהיו �לא �ישראל �אם �אבל אז�,
כי�יאמרו�,�ש"ל�ויתחלל�ש"יהיה�מקום�למינים�לטעות�בפסוק�הנ

�ישראל �על �לפרשו �אפשר �שאי �קדושים�, �שאינם �רואים דהלא
��.יר�הכתוב�קדושים�יהיועל�כן�מזה,�ו"ח

��הקדמון�–אהל�יעקב�

��שליחא�דרחמנא
וקדשתו�כי�את�לחם�אלהיך�הוא�מקריב�קודש�יהיה�לך�כי�

�נראה�לפרש�.מקדשכם'�קדוש�אני�ה דהנה�אם�נימא�דכהנים�,
�קרבנותשלוחים�דדי �להקריב �נינהו �דן �לא�ע"א, �הכהנים�כ דיפי

ל�"מינן�כי�אין�הדרך�לשלוח�שליח�החשוב�מהמשלח�כאמרם�ז
לא�חציף�איניש�לשוויי�לאבוה�שליח�ואם�אמנם�:)�קידושין�מה(

�ביותר �חשובין �אינם �לקדשם, �סיבה �אין �אז ולזה�אמר�הכתוב�.
�מקריב �הוא �אלקיך �לחם �את �כי �וקדשתו �שלך�, �שליח שאינו

ולכן�,�אלא�שליחא�דרחמנא�הוא�ובשליחות�אלקיך�הוא�מקריב
��.קדוש�יהיה�לך

��תפארת�יונתן

��שני�קוצרים
�את�קציר�ארצכם�לא�תכלה�פאת�שדך�בקצרךובקצרכם�

�יחיד �בלשון �ומסיים �רבים �בלשון �דפתח �קשה �דאיתא�. ונראה
,�דהקוצר�חצי�שדהו�ומכר�חצי�האחר)�ח"ב�מ"פ(במסכת�ביצה�

�השדה �לכל �פאה �נותן �הלוקח �בהכתוב. �מרומז �וזה ,�ובקצרכם,
אמרה�התורה�,�חצי�השדה�רדכשיש�שני�קוצרים�דכל�אחד�קצ

�הקצ �הגומר �ירהלהשני �לגמרי, �לקצרו �שדך �פאת �תכלה ,�לא
��.אלא�עליך�ליתן�פאה�על�כל�ה�שדה

��ל"ר�משה�בירדוגא�זצ"בשם�הג,�חומת�אנך

��רצה�ליחס�עצמו�אחר�אמו
ע�אהלו�בתוך�י�בא�ליט"פרש�'ויצא�בן�אשה�ישראלית�וגו

�וכו �דן �מחנה �לו' �אבותם��אמרו �לבית �באותות �דגלו �על איש
��.מחויב�עמד�וגידףנכנס�לבית�דינו�של�משה�ויצא�,�כתיב

�וגידף �שעמד �עד �הזה �הגדול �האף �חרה �מה �להבין .�ויש
�להפוך� �רצה �שהמגדף �המור �צרור �בספר �איתא �דהנה ונראה

�חלילה �אחר �למלת �ישראל �שבשמע �אחד �מלת �איתא�. והנה
� �ואתחנן(במדרש �פרשת �תעבדו�) �שמא �לבניו �ליעקב שאמר

�הרבה �אמהות �לכם �שיש �כשם �הרבה �אלהות �הלא�, השיבו
כשם�שאין�,�שפחותם�לבית�אבותם�ולא�לבית�אמותםכתיב�למ

��.לנו�אלא�אב�אחד�כך�אין�אנו�עובדים�אלא�לאל�אחד
�יובן �ובזה �האם�, �משפחות �אחר �לילך �רצה �המגדף דהנה

וכאשר�אמרו�לו�,�ולהתיישב�במחנה�דן�כי�אמו�היתה�ממחנה�דן
�אבותם �לבית �בזה�, �כי �דוקא �אבותם �בית �אחר �לילך דצריכין

� �התורה �עיקר �לנו�תלוי �אין �כך �אחד �אב �אל �לנו �שאין דכשם
ת�באחד�כדי�"עמד�הוא�וגידף�ומחק�את�הדל,�אלא�אלקי�אחד

שיוכל�לייחס�אחר�משפחות�האם�וכשם�שהאמהות�רבים�היו�
��.ומובן�הדבר�היטב,�כך�איוה�לו�אלהות�הרבה

��חנוכת�התורה

��דברים�הנאמרים�בלחושא
�ר"בזה�איתא �"ק �אל �אמור �אמר �וכוי �בלחישו .�'הכהנים

�בג �המצוות �וכי �סודדולכאורה �ר �הפקר�, �כולה �התורה והלא
�וילמוד �יבא �ללמוד �הרוצה �כל �כמדבר �נאמרה��, �איפוא ומדוע

ה�בישמח�משה�"ז�זלה"ונראה�בהקדם�דברי�ק�.מצוה�זו�בלחישה
�ביו �בעמיו �יטמא �לא �לנפש �כתיב �מדוע �בראש�"שדקדק ד

�התיבה �נסתר, �לשון �שהוא �ראו, �היה �לא�יותר �לנפש �שיאמר י
שהרי�כך�הוא�סדר�,�ו�בראש�התיבה�כמדבר�לנוכח"יתתטמא�ב

ו�לשון�אשר�תלמשה�באו'�הכתובים�בכל�מקום�לכתוב�ציווי�ה
�לישראל �אמרם �ה"וה, �שציוהו �כיון �נ �וגו' �הכהנים �אל ',�אמור

,�ה�אזהרה�זו�לכהנים"ל�למינקט�אותו�הלשון�שיצוה�משרע"הו
�ה �ציוה �כן �על �כי �וביאר �שי' �הכלמשה �את �ביוהזהיר ,�ד"נים

�וגזירה �ברכה �גם �כאן �האזהרה�יש �משום�דמלבד �ברכת�, שיהי
ותגזר�אומר�)�ב"איוב�כ(כמו�שנאמר�,�צדיק�וגזירתו�מסייע�לטוב

�לך �ויקם �וכו, �אמת �זה �כי �והבן �בס' �נפלא �פירוש ,�ד"והוא
�ז"עכדה �ל"ק �הצפונה�. �הברכה �מה �לנו �נתפרש �לא ולכאורה

�זו �בז"ואפ�.במצוה �שהכוונה �לעתל �על �ל"ה �דאיתא�, וכהא
�ג(בתנחומא� �כ"לפי�שבעוה�)'סימן ן�מטמא�למת�מצוה�אבל�הז

�לעתיד� �מיתה �שאין �למה �עיקר �כל �מטמאין �אתם �אין לעתיד
דרמז�לנו�הכתוב�,�ה"מ�זלה"בביאור�דברי�היש�ל"ד�זה�י"וע',�וכו

בתחלת�התיבה�שלעתיד�לבא�לא��ד"יובבאמרו�לנפש�לא�יטמא�
�למתים �יותר �יטמאו �יב, �לנצחכי �המות �ולע �נרמז�. �זה ולפי

�המתים �תחיית �ענין �גם �זה �במקרא �הגאולה�, �בזמן שיהיה
�העתידה �הזה, �דברי �ביאור �יהיה �הכהנים�"וזה �אל �אמור ק
שהוא�,�שיהיו�בזמן�הקץ�כי�לפי�שמרומזים�כאן�ענינים,�בלחישו

��.�ואינם�ניתנים�לגלות�בפרהסיא,�מהדברים�הנאמרים�בלחישה
��דברי�יואל

��שעושה�רצון�חד
�במדרש�איתא �תמימות�, �שבתות �שבע �חייא �רבי תני

�תהיינה �של�, �רצונו �עושין �שישראל �בזמן �תמימות �הן אימתי
ע�לבאר�"ל�על�פי�מאמר�המגיד�הקדוש�ממעזריטש�זי"וי.�מקום

� �הגמרא �י(דברי �בתרא �בבא �שעו.) �מקום�שבזמן �של �רצונו ין
�בנים �נקראו �עושין�רצונו�של�מקום�נקראו�עבדים, .�ובזמן�שאין

וביאר�על�,�בזמן�שאין�עושין�רצונו'�ו�עבדי�הותמוה�האיך�יקרא
�יחיד �בן �לו �שיש �לאב �משל �מפי �הוא�, �אהבתו �גודל ומחמת

כגון�אם�יש�לו�איזה�שולחן�נאה�או�,�מבטל�רצונו�מפני�רצון�הבן
אזי�,�והבן�רצה�שיעמוד�בזוית�אחר,�מנורה�נאה�עומד�בזוית�זה

�הבן �רצון �עושה �רצמונ, �עושה �הוא �הבן �באביו�צא �חדש ון
�ומהפך�רצונו�הקודם �כוונת�חז, �שעו"וזהו ין�רצונו�של�של�בזמן

היינו�שהם�במדריגה�גדולה�שעושין�רצון�חדש�בהבורא�,�מקום
�ה"ב ,� �ט(כמאמרם �קטן �ז"מועד �אלהים:) �ביראת �מושל ,�צדיק

�מבטלה"שהקב �וצדיק �גזירה �גוזר �ה �למקום, �בנים �נקראו ,�אזי
�מקום �של �רצונו �עושין �שאין �ובזמן �במדריגה�, �שאינם היינו

�בהקב �חדש �רצון �שיעשו �כך �כל �ה"גדולה �נקראים�עבדים�, הם
,�והנה�כבר�האריך�האלשיך�הקדוש�בפרשתן�.ק"עכדה',�עבדי�ה

�תמימות �שבתתות �שבע �העומר �ספירת �במצות �תורה ,�שרמזה
הזה�לעסוק�בהם�בתורה��נותיו�בעולםששיקדיש�האדם�שבעים�

�ובעבודה �אמריו"עיי, �בנועם �ש �שדרש�המדרש�וזה. �הן�, אימתי
�תמימות �בש, �האדם �יגיע �אימתי �עלי�בהיינו �חייו �שנות עים

,�ת�בשלימות�ובתמימות"אדמות�למעלה�העליונה�בעבודת�השי
כשיגיע�'�פ,�ם"ל�מקו"ו�ש"ן�רצונ"ראל�עושישהוי�אומר�בזמן�שי

�להשי �חדש �תרצון �לעשו �שיוכל �בנים �בבחינת�"למדריגת ת
��.ה�גוזר�גזירה�וצדיק�מבטלה"הקב

��ברך�משה
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  ואלה תולדות
, ל בעיר ניישטאט"יוס� חרי� ז' נולד לאביו ר

, ע בעצמו סיפר נורא'מענדל' ק הרבי ר"סיפר הרה
א אמר לו הפרי� שהיות "פ, גר בכפר אחד' שאביו הי

שהוא צרי� לנסוע למרחקי� רוצה הוא למכור את כל 

וכיו� שהוא מכיר אותו לאיש , נכסיו במחיר מוזל
יוס� ראה ' ר, ת זה רק לומהימ� הלכ� רוצה למכור א

בידו את ' אבל בכל זאת לא הי, שיש לפניו מציאה רבה

ואמרה לו הנה יש , ונתייע� ע� אשתו, הסכו� הדרוש
וקצת , בא ונמכור את זה', לנו תכשיטי� וכלי בית וכדו

לנו כס� לקנות את רכושו ' וכ� יהי, כס� נלוה מידידינו

�, רי�והל� ע� הכס� אל הפ, וכ� עשה, של הפרי
הל� , באמצע הדר� שמע קול צעקה של בכיה מרה

ה ושבעה נאחר הקול ראה נפטר אחד וסביב לו האלמ

ה ושבעה נאי� הניח אלמ, היתומי� בוכי�  בכיה רבה
�יוס� את ' ויהי כראות ר', בלי מזו� ומחי, יתומי

' בידו ונת� לאלמנה שיהי' המעשה לקח כל הכס� שהי

יוס� ' חשב ר, ביתהויצא מ, לה לכלכל את בני ביתו
ונתיישב בדעתו , למה לי לחזור לביתי בעירו� ובחוסר

, לו איזה הצלחה' ליל� מכפר לכפר אולי יחנ� ה

' כי ממעשה הזאת שעשה ר, מ לספר"ממשי� הרר
�אי� בר ישראל ימסור , יוס� נעשה רעש גדול בשמי

�והסכימו בשמי� שצריכי� לתת לו איזה , נפשו כל כ

מ זאת אמר "כאשר שמע הס, אתמתנה עבור מצוה ז
ד של מעלה הנה כל הצדיקי� לפני שנותני� "לפני בי

 �לה� מתנה מ� השמי� מתנסי� בנסיו� וא� עומדי

כ רוצה ג� לנסות את "ע, בזה אז נותני� לה� המתנה
בא אליהו הנביא , וקבלו בשמי� את דבריו, יוס�' ר

ט ואמר אני ארד ואנסה אותו כי אולי יגביר "זכל

וכ� , בנסיונות קשי� שלא יוכל לעמוד בזה ד"הבע
' ויהי, יוס�' פסקו שאליהו הנביא יל� לנסות את ר

נכנס , יוס� לאיזה ישוב של יהודי�' לעת ערב הגיע ר

ל "ד וקבל על עצמו שלא לבקש משו� אד� אש"לביהמ
מצפה ' ויהי לאחר התפילה הי, רק א� יקראו אותו

נשאר  ,שאחד יקרא אותו אול� א� אחד לא קראו

פתאו� נגש אליו זק� אחד , ד וישב ללמוד"בביהמ
נשוא פני� ונות� לו שלו� ונכנס עמו בדברי� עד 

שהזמי� לו , יוס� להזק� את כל המעשה' שסיפר ר

ועכשיו נשאר בעירו� ', וכו, ת מצוה גדולה"השי
אמר לו הזק� הנה אני עשיר גדול אני את� ל� , ובחוסר

בתנאי , ימי חיי� סכו� גדול שתוכל לפרנס בזה כל

התחיל לדבר אליהו הנביא ו, שתמכור לי את המצוה
לו כס� יוכל ' כי א� יהי, אל לבו שימכור לו המצווה

יוס� ' אבל ר, וכהנה וכהנה פיתוי�, לעשות עוד מצוות

, עמד אית� בדעתו ולא רצה למכור לו את המצוה
יוס� עומד בדעתו גלה לו שהוא ' כאשר ראה הזק� שר

ועכשיו שעמד , א והוא בא רק לנסות אותואליהו הנבי

ברירות או שיזכה ביחד ' בנסיו� נותני� לו מ� השמי� ג
או , ע� בני ביתו לאריכות ימי� או לעשירות מופלגת

�יוס� תיכ� ' השיב ר, להפקד בב� זכר קדוש מ� שמי

�כי לא זכיתי עד הנה , מה בצע בדמי או באריכות ימי
�שתזכה להוליד ב�  אמר לו אליהו דע, להפקד בבני

, אשר יאיר כל העול� בתורתו ויראתו, קדוש ונורא

�, אשר לא ירדה נשמה כזאת לעול� זה רבות בשני
�, אבל רק באופ� בא� תקבל עלי� התנאי� שאתנה עמ
�, אחד שתהיו אתה ואשת� נע ונד כל ימי חייכ

מוכרח להסתלק מ� ' והשנית כשתפקד בב� זכר תהי
�� שנתיי� תהיולאחר מלאות לבנ, העול '� ג� אשת

יוס� שצרי� ' ענה לו ר, להסתלק מ� העול� מוכרחת

, להתייע� ע� אשתו א� היא מסכימה להתנאי� האלו
, ונתרצו שניה� באמר� א� אי� לנו ב� חיי� למה לנו

�ונתקיי� ההבטחה שהבטיח , וקבלו עליה� התנאי

 �לה� אליהו הנביא ונפקדו בב� זכר וקראו לו מנח
אבל ג� התנאי נקיי� כי תיכ� , מנילאמר זה ינח

יוס� ואחר שנתיי� ימי� נסתלקה ג� ' נסתלק ר

מ "הרר, מ יתו� מבלי אב וא�"ונשאר הרר, אשתו
והצליח מאד בלימודו ביתר , נתגדל בעיר האמבורג

שקד� גדול בלימודו בשקידה רבה ' והי, שאת ויתר עז

, �"רגיל ללמוד את הרי' ביותר הי, לעילוי גדול' והי
  .ע"� זי"לו ניצו� של הרי' אמרו עליו צדיקי דורו שהיו

  רבותיו
שמעלקא ' ק הרבי ר"קבל תורה בישיבתו של הרה

אשר ממנו , ע וחשבו לרבו מובהק"מניקלשבורג זי

ק המגיד "קיבל ג� שרשי החסידות שקיבל מרבו הרה
" חוזה"ק ה"ש� התרועע ע� הרה, ע"ממעזריטש זי

ישנ� , ע"י� זיק המגיד מקאזנ"מלובלי� וע� הרה

האומרי� כי למד תורה ג� בית מדרשו של רבי דניאל 
, ל"זצ" פרי מגדי�"רלי� יחד ע� הגאו� בעל העיפה בב

ת יאיר לו "א באמצע הלימוד בכה מאד שהשי"פ

', ושיוכל להתקרב לעבודת ה, שיתקרב להצדיק הדור
� ואמר לו שיסע להרבי "ונרד� ונתגלה אליו הרי

לו תכלית בעבודת ' וש� יהי, ע בליזענסק"אלימל� זי

מבורג אדר בה' אז עדיי� בחור והיות שהי' והוא הי', ה
א לא ביר� "וכידוע שהרר, לבוש במלבושי צמר' והי

א רבי אלעזר "ובנו של הר, לבוש בגדי צמר' את מי שהי

, שומר על זה שבל יכנס איש ע� מלבושי צמר' הוא הי
אל  מ"א ונכנס הרר"ש� ר' מ לא הי"כשהגיע הרר

א וראה אי� שאביו מבר� "ובאמצע הגיע ר, א"הר

ואמר לאביו הלא אי� אתה , בחור ע� מלבושי צמר
וואס ", א"ענה לו הר, מבר� מי שלבוש מלבושי צמר

אי� ווארט שוי� לאנג אוי� , רעדסט וועגי� דע� בחור

, "פונקע� פייער שפירצט דא� פו� זיי� שטער�, די נשמה
אצל ' א הי"מסופר שפ, א"וככה נעשה תלמידו של הר

ב שיספר לו "ע שאלו הרר"ברו� ממעזובוש זי' הרבי ר

מ "אמר לו הרר, א"איזה עני� שראה אצל רבו הר
דידוע שלמטה מ� האוז� יש איזה גיד קט� שאינו 

רק ברגע האחרו� טר� , חייו של אד� מתנועע כי ימי

ואצל , אז יתנוע מפחד הבורא, יפדר הנשמה מ� הגו�
וכאשר , ת"גיד זה מתנוע בכל רגע מפחד השי' רבו הק

ב את דבריו אמר א שיינער רבי או� א "שמע הרר

או� א שיינער , א שיינער רבי כמוב�, שיינער תלמיד
  .�'תלמיד וואס פארשטייט וואס צו זעה� ביי� רבי

  מגדולתו
מראה "ק בעל "ידוע היא המכתב של תלמידו הגה

' ת מראה יחזקאל סי"ע אשר נדפס בשו"זי" יחזקאל
' מ ר"יוס� להשיב לרבו הג' מ ר"ששלח לאביו הג, ד"ק

, מ"ל לתר� על מה ולמה התחבר להרר"שלמה פיל� זצ
דרכו ללמוד ' ע הי"ק בעל הדברי חיי� זי"וידוע שהרה

מ בהתעמקות "לולא של הררתשובה זו ביומא דהי

אפס קצהו , עיניו זלגו דמעות' יתירה ובשעת לימודו הי
: ל בי� השאר"וז, מ מש� תראה"מגדולתו של הרר

הלא כל עבודתיו ופעולותיו מנעוריו המה רק על 

מ� ההר , שושבינא דמלכא ומטרוניתא, ישראל אמונתו
למד דעת את , אל הע� לקרב� תחת כנפי השכינה

ב� לאהבה וליראה את הש� הנכבד הע� ליחד לב

כל המבקש ' והי, ולא לכבוד עצמו הוא דורש, והנורא
את הש� אשר נפשו אותה באמת ובתמי� לעבוד 

ואל טובו לדעת את ' עבודת הקודש לפחוד אל ה

המעשה אשר ייטב בעיניו יבוא לחצרות קדשו כי לחמו 
זולת זה יש חדר , נית� מימיו נאמני� לכל עובר ושב

ובמש� ', מי שיהי' שאוכלי� ש� כל דכפי� יהימיוחד 

, ו היו ש� כמה רבני� וגדולי אר�להזמ� היותי אצ
עומדי� לפניו , כול� אנשי� גבורי כח עושי דברו

ה על "אשר לזאת כשיסכי� הבוב', באימה וביראה וכו

�למראה , תזכו לשמוע דברי אלקי� חיי�, ידיכ
ש היושב ודור, עיניכ� יוצאי� מפה קדוש מדבר

ה עיי� בספר אמרי דבש "א(, כמשה מפי הגבורה
 �שמביא ששמע מפי גדולי� וצדיקי� שבעת שער

הנרות , שולחנו הטהור והגיד תורהמ את "הרר

דולקי� מבלי שיתקטנו ויפחתו ' שעמדו על שלחנו הי
ו כל מש� הזמ� והאיר, רק נשאר בגודל�, משיעור�

והמכחיש המפורסמי� הוא ) שהשמיע דברות קדשו

שכבר נתקבל רבינו הגדול בפי כל , כחש מפי הכלמו
' הגדולי� והצדיקי� ורבבות מישראל לקדוש ה

והמהרהר , מכובד והחולק עליו כחולק על השכינה

עיי� , ש באור�"יעיי, אחריו כמהרהר אחר השכינה
ד� (, ע"ק ממונקאטש זי"בספר דרכי חיי� ושלו� מהגה

וב לב מ בהיותו יושב בפסח וכט"שסיפר שהרר) ט"רי

המל� ודיבר מנס קריעת י� סו� אמר שיבואו לפניו ספל 
�ונת� ידו על , ויראה כל אחד נס קריעת י� סו� מי

  .ב גזרי�"המי� ותבקע המי� בספל על י

  קולו נשמע בשמי
ויחי ' עיי� בדברי יואל פר(ע "ק זי"סיפר רביה

א באו לפני "שפ) ק את זה בקיצור"שמביא רביה

היות , שוט ע� קבולנה מרהמ נשמות מעלמא דק"הרר
' ע אשר לא הי"יחיאל מיכל מזלאטשוב זי' ק ר"שהרה

, הוא ממונה בבית די� של מעלה, אז כבר בעלמא הדי�

�ובאשר , להיות ד� דיני נפשות שכבר הלכו לעולמי
והעונות והפשעי� , חי בדור דעה והגו� ביותר' הוא הי

על , זכאי� ביותר' וכאשר דורו הי, נחשבי� לפי הדור

ז הוא "ועי, ל"כ� הוא מחמיר למאד בעו� חטא הידוע ר
�ובקשו הנשמות , מוציא פסקי� ועונשי� חמורי

שיעבירו את , שבטובו ישתדל בעבור�, מ"מהרר

ואל יבוא , די� של מעלה תק מזלאטשוב מהבי"הרה
�, כי לא יצדק לפניו כל חי בדור הזה, במשפט עמה

וכפי , קל אשר ישפוט יותר, וימנו צדיק אחר תחתיו

ופעל , מ העתיר בתפלה  בעד�"והרר, מדריגת הדור
�, שלאחר זמ� באו שוב הנשמות' וכ� הי, לטובת� בעד

�שהעמידו צדיק , והגידו לו יישר כח על שהטיב עמה

אשר ידי� אות� לכ� זכות יותר , ד של מעלה"אחר בבי
ל שער בת רבי� אות "עיי� בספר נח(, וכפי הדור ההוא

ק השר� מסטרעליסק "הרה' הי שהצדיק האחר' ט

  ).ע"זי
  אחרית ימיו
ד רצו צדיקי אותו הדור לפעול "בשנת תקע

ק "הלא המה הרה, בשמי� שיתגלה משיח צדקינו
�, מענדעלע מרימונוב' ק ר"הרה, המגיד מקאזני

, ק בעל מאור ושמש"הרה, ק החוזה מלובלי�"הרה

היהודי , ע"זי, והיהודי הקדוש, נ מראפשי�"ק ר"והרה
וש קיבל על עצמו שהוא יסתלק מ� העול� והוא הקד

ט תשרי "שהוא נסתלק י' וכ� הי, יעזור לה� מלמעלה

בערב חג הסוכות , אול� לא הסתייעא מילתא, ד"תקע
נסתלק לבית עולמו המגיד מקאזני� ומפני עירבוב 

י השט� לא ידע מזה הרבי מלובלי� על א� "העול� ע

ק "ו של הרהבבית מדרש, שעיניו היו צופיות למרחוק
ע פרצה דליקה באמצע שמחת החג "מראפשי� זי

ע "לבית מדרשו של בעל מאור ושמש זי, בשמחת תורה

ק "בבית מדרשו של הרה, נזרקה אב� באמצע הקפות
ג� , "הנפילה"הרבי מלובלי� קרה מעשה הנורא מעשה 

אמר למקורביו א� יזכה , מ פעל הרבה בעני� זה"הרר

ג "בל, שופר של משיחאז יזכו לשמוע , ה"לשנת תקע
בו ביו� טיהר את עצמו , בעומר הרגיש באפיסת כוחתיו

�ט אייר "למחרת היו� יו� י, ואמר אני הול� אלי עול

ועל מצבת , ה יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה"שנת תקע
ר מנח� "נ הרב איש האלקי מוה"פ"קבורתו נחרת 

ה נתבקש בישיבה "יוס� זללה' מענדיל ב� הרב הגדול מ

ב שנה "ידוע שכ, "ה"ה תנצב"ט אייר תקע"ה ישל מעל
אמר תורה על פרשת המ� כדי להשפיע פרנסה לכלל 

" מנח� ציו�"מדברי תורתו נרשמו בספרי� , ישראל

"�  ".עטרת מנח�" "תורת מנח�" "דברי מנח
  

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ

ñ"çà úùøô â"ùú úðù ÷"ôì ò"÷  
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

øáã  אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליה�

והקשו , אלהיכ�' קדושי� תהיו כי קדוש אני ה

, אלהיכ�' המפרשי� מה זה נתינת טע� כי קדוש אני ה

� והאור החיי� "הרמב. וכי אפשר לדמות יציר ליוצרו

אחרי  מה הוא המכוו� של מצוה זוהקדוש דקדקו 

וכתב האור החיי� , שכבר מבואר בפרשה הקודמת

שבא הכתוב לתת עשה על העריות שצוה דוש הק

הוסי� עשה עליה� , עליה� בפרשה הקודמת בלאו

  .ועוד לאלוה מילי�, לעבור עליה� ג� בעשה

á( הוו פרושי� מ� , קדושי� תהיו' ל פי"רשיז

שכל מקו� שאתה מוצא גדר , העריות ומ� העבירה

  .ערוה אתה מוצא קדושה

â( שמורוואת שבתותי ת איש אמו ואביו תיראו ,

ודקדקו המפרשי� בטע� סמיכות מצות כיבוד אב וא� 

  .לפרשת קדושי� תהיו

éå"ì  ה בדברי "ז זללה"מר� דוק "כעל פי דברי

יומא (ל "ז ביאור מאמר�ב) תרומה עמוד רמח' פ(יואל 

לפי שאי� לבו נוקפו , הרהורי עבירה קשו מעבירה.) כט

על פג� המחשבה כי אמור יאמר לא פעלתי כל או� 

ואינו ש� על לב כי נכת� עונו , � לא נמצא ביואש

כעי� ו). ועיי� ביד יוס� בעי� יעקב ש�. (ואשמה נפשו

�"מדפי הרי: ברכות א(רבינו יונה זה מצינו בדברי  (

הטע� שקרב� אש� תלוי הוצר" להיות יותר ביוקר 

עבירה צרי" יותר תשובה מעבירה  ספקכי , מחטאת

. משאינו יודע כי יותר מתחרט כשיודע שעשה, ודאי

הביא בש� ספר ) פינחס' פ(ה בישמח משה "ז זללה"או

כתב שלכ� הקריבו שני תמידי� ) פינחס' פ(ברית שלו� 

 .לכפר על הרהורי עבירה שבאו, שהיו עולה, בכל יו�

שכל כ" , ומזה יש ללמוד כמה גדול פג� המחשבה

החמירה בו תורה שצוותה להקריב שני תמידי� בכל 

ז "מר� דועוד כתב ש� . בות העבירהיו� לכפר על מחש

בדברי יואל בטע� דהרהורי עבירה קשי�  ה"זללה

שלשה .) נדה לא(ל "על פי מה שאמרו חז, מעבירה

אביו מזריע , ה ואביו ואמו"שותפי� יש באד� הקב

ה נות� בו "והקב, אמו מזרעת עור ובשר, עצמות וגידי�

, והנה כאשר האד� עובר עבירה בפועל. רוח ונשמה

אבל , י מגיע הפג� לחלק אביו ואמו שהוא הגו�אז

שהוא חלק , כשפוג� במחשבה נוגע הפג� אל הנשמה

לכפר , על כ� צרי" כפרה גדולה ביותר, אלוה ממעל

  .ד"עכ, מאשר חטא על הנפש

ùéå  להביא ראיה ממצות כיבוד אב וא� גודל עני�

על פי מה שכתב מר� החת� סופר בתורת , המחשבה

של כיבוד אב וא� הוא משו�  משה בפרשת� דהטע�

נוח לו :) עירובי� יג(א" אי , דשלשה שותפי� באד�

לאד� שלא נברא מה מקו� לכיבוד אב וא� לפי שה� 

. ד"עכ, הלא נוח לו לאד� שלא נברא, שותפי� ביצירתו

:) מכות כג(א בחידושי אגדות "אול� כתב המהרש

 ורבו הלאווי�, דהיינו שמנו מני� המצוות, ו וגמרו"נמנ

וא� כ� קרוב האד� , ח"ה על העשי� שה� רמ"שה� שס

ולכ� הסכימו וגמרו נוח לו לאד� , להפסד ורחוק משכר

ומתאמרא בזה . ד"עכ, שלא נברא יותר משנברא

ע "שמעלקא מניקלשבורג זי' ק הרבי ר"משמיה דהרה

ל "על פי מה שאמרו חז) בלק' הובא בנוע� מגדי� פ(

צרפה למעשה ה מ"מחשבה טובה הקב:) קידושי� לט(

ולפי זה , ה מצרפה למעשה"מחשבה רעה אי� הקב

פע� אחת , ח"אצל קיו� מצות עשה יש שני פעמי� רמ

מה שאי� כ� בלא , על המעשה ופע� אחת על המחשבה

וא� כ� שוב קרוב השכר , תעשה נחשב רק המעשה

). ויקרא' ועיי� בכס� נבחר פ. (ד"עכ, יותר מ� ההפסד

כי ה� , מורא אב וא� ומעתה כיו� שציוה התורה על

ולא אמרינ� דנוח לו , המביאי� אותו לחיי עול� הזה

מזה מוכח כמה גדול וחשוב עני� , לאד� שלא נברא

  .ה מצרפה למעשה"המחשבה שהקב

óàå ל דמחשבה רעה אינה מצרפה "כי אמרו חז

, מכל מקו� מחשבת עריות חמורה ביותר, למעשה

) אמור' פ(ה בדברי חיי� "ז זללה"וכמו שכתב א

שבמצות אשר היצר כרו" אחריו בתאוות צרי" האד� 

וכמו שכתב . לבטל כח התאווה עד שלא יהיה רצו� לזה

דמצות שמעיות ) ו"בשמונה פרקי� פ(ל "� ז"הרמב

שאינ� על פי השכל צרי" האד� לומר אפשי בבשר 

כ קדושי� "תו(חזיר ומה אעשה אבי שבשמי� גזר עלי 

, כמו להזהר מגזילה וניאו�אבל במצות שכליות , )כ כו

צרי" האד� לשבור תאוותיו שלא יהיה לו רצו� כלל 

כי באמת השכל מחייב מצוה זו להרחיק , לדברי תאוה

, מגזל וניאו� רק היצר בתאוותיו מכניס בו רוח שטות

אי� אד� עובר עבירה אלא א� .) סוטה ג(ל "כמאמר חז

י וצרי" לשבור התאוות עד כד, כ� נכנס בו רוח שטות

  .ד"עכ, שיהא בשכלו מאוס בהתאוות

äæáå י הוו "ופירש, יתבאר הכתוב קדושי� תהיו

ובא בזה להוסי� שיעשה האד� , פרושי� מעריות

וכמו , לעצמו גדרי� וסייגי� שלא יבא לידי עבירה

שופטי� ושוטרי� ) שופטי�' פ(שכתב באגרא דכלה 

נראה לפרש על שבעה שערי� , תת� ל" בכל שערי"

דהיינו שתי עיני� , יתבר" בראש האד� שפתח הבורא

וה� עיקר החושי� , שתי אזני� שתי נקבי החוט� והפה

וצרי" לשעבד כול� להבורא יתבר" , המשמשי� לאד�

לבל יביט ולא יאזי� ולא יריח ולא ידבר ולא יאכל רק 

וזה שכתב . ד"עכ, ש"מה שנוגע לכבוד הבורא ית

ה ל כל מקו� שאתה מוצא גדר ערוה ש� את"רשיז

ובא ליישב בזה דאי� כוונת הכתוב , מוצא קדושה

כי , קדושי� תהיו להזהיר שיהיו פרושי� מעריות ממש

, מעשה העבירה החמורה כבר נתבאר בפרשה הקודמת

, אלא התורה בא להוסי� כא� במצות קדושי� תהיו

אלא ג� בדיבור , שיהיו פרושי� לא רק במעשה

ראיות  ולשמור על העיני� שלא יבא לידי, ובמחשבה

ועל האזני� שלא ישמע דברי� האסורי� , אסורות

בכדי שלא יבא לידי הרהור , ויהיה שומע כעונה

כי , והטע� שהזהיר כל כ" על הרהור העבירה, עבירה

, אלהיכ� והנשמה הוא חלק אלוה ממעל' קדוש אני ה

ו בהרהור עבירה אזי הוא פוג� "וא� הוא פוג� ח

רושי� מעריות ג� ולכ� צריכי� להיות פ, ה"בחלק הקב

  .במחשבה

äæìå איש אמו , המשי" במצות מורא אב וא�

וכיו� שצוה לנו על כיבוד� ומורא� , ואביו תיראו

על כרח" , מטע� שה� מביאי� אותנו לחיי עול� הזה

, והטע� כי מחשבה כמעשה, דנוח לו לאד� שנברא

ומזה ישמע חכ� ויוסי� לקח עד כמה חמור פג� 

� ממחשבת העבירה לקיי� ויפרוש עצמו ג, המחשבה

  .מצות עשה קדושי� תהיו

éùäå"ú ומבואר , יעזור בעמדינו בימי הספירה

ר "כי עמ) ז"ע פ"ח שער ספיה"פרע(ל "בכתבי האריז

ונזכה . והוא מכפר על פג� העבירה, י"בגימטריא קר

לתק� מה שצריכי� לתק� ולפעול מה שצריכי� בימי� 

בות ועל ויהיה לנו הזכיה לשמור על המחש, הללו

העיני� ועל הנשמה הטהורה חלק אלקי ממעל שאתה 

עתיד להחזירה ממנו לעתיד לבא שנזכה להחזירה בבא 

ונזכה להיות דבוק בתורה , הזמ� כמו שקבלנוה

ובמצות ולראות בהתרוממות קר� התורה וישראל 

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

òåáùä ïééòîî )à ãåîòî êùîä(  

æø éøáãî íâ äàøðä åäæå"åøîàù ì ,íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì , íéìåãâä åøäæåäù äîöò äøäæà äúåàáù åùåøéôù
íîöòì ,îåèä ïî íåùéøôéù íéðè÷ä ìò íâ åøäæåääà .íéøåèä ìòá íâ áúë ïëå ,àîèéì àìù øäæåî ïäëäù íùë , àåä êë

àîèìî íéðè÷ä øéäæäì øäæåî ,íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì úøîàå øåîà åùøãù ïåùìä òîùî ïëù . áúëù äîå)øåèä (
úáù úåëìäá )éñ 'îù"â( ,íùéøôäì ïéøäæåî ïéã úéá ïéà éîð àúéøåàã øåñéàá åìéôàã ,ñéà øàùá àìà åðéàäøåú ìù íéøå ,

íéðäë úàîåè øåñéàá ìáà ,íùéøôäì ïéååöî ïéã úéá ,úåøéúé úåöî áåúëä ïäì äáéøù íéðäë éðàùã . óñåé é÷åîéðá áåúë ïëå
æ áøä ìù äàîåè úåëìä ùåøéôá"ì ,úøîàå øîàå øæçå øåîà øîàù áåúëä éåáéøîã ,ãçá éâñ äåäã , àìù øäæåî áàäù åùøã

ò óà íéúîì àîèäì åðá çéðéïáä ìò øäæåî áàä ïéà ïéøåñà øàùáã áâ ì ,ïðúãë , ìàå äáë åì ïéøîåà ïéà úåáëì àáù éøëåð
äáëú ,åì íéøîåà úåáëì àáä ïè÷å ,äáëú ìà .åéáà úòã ìò äùåòä ïè÷á äì ïðéî÷åîå ,éëä åàì àä ,äéì ïðéøîà àì , ìáà

àø÷ã àéåáéøî øäæåî äàîåèá .ðäë úøåú ùåøéôá ììä åðéáø íâ áúë ïëåíé ,àéðúã ,íéðè÷ä óà ïøäà éðá ,ïøäà éðá áéúëãîã ,
úîá åàîèé àìù íéðè÷ éîð òîùî ,ïùéøôäì íéðè÷ä ìò íéìåãâ åøäæåäã ,úîì åàîèé àìù .  

áîøä ìáà"áîøäå ï"îñäå í"ïåùàøä äéòùé åðéáøå â ,íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì úøîàå øåîà åùøéô íìåë , àìã
íéãéá åäðééåîèì ,ìåãâ ïéà ìáàïùéøôäì ïéøäæåî íé åëå' .ùøå"æ é"éøééî÷ éàîá äô åúòã äìâ àì ì ,åäðééåîèì àìá éà , éà

åäðéùøôàìá ,äúøåöá àúééøáä àéáä àìà ,íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì åøîàù åîë.  
áîøá àáåîä ìéòì éúàáäù àøæò ïáàä ìò áúë øôåñ íúçä"ï , íä éë äìòî ìù úåéùøôà éà÷ íéðäëä ìà øåîàã áúëù

äøåúä éøåî ,ééò åéîòá àîèé àì ùôðì íäì òâåðù äî íäéìà úøîàå ãåòå"ù . éøééî ìéòì éë êéùîäìå ùøôì ùé äøåàëìå
ïéã úéá úúéî éáééåçîá ,íá íäéîã íúåà åîâøé íåâø éðåòãéå áåà úùøôá íééñîù èøôáå ,äøåúä éøåîå ïéã úéáä ìò åæ äåöîå ,

åîâøé íåâø äìòîìù äùøô íäì øîà ïë ìò ,åðøá÷ú øåá÷ éë åúìáð ïéìú àì åæ äåöî ììëáå , àîèé àì ùôðì íäéìà úøîàå
åéîòá ,ììëå ììë íéúîá úøåá÷á íä å÷ñòúé àìù.  

úøàôúá áúë äîìù ôò äæá æîøì ùé"î é"éôá ù 'ðùîä ' íéçáæá)è' ä' (íéôìèäå íéðø÷äå íéùáëáù øîöä,  íäù ïîæá
åìòé íéøáåçî, åìòé àì åùøô .ôò" àì íäá ÷åáãä ìëå íééç åðà íäéôî øùà øåãáù íéîëç ÷åáéãå íé÷éãöä úìòî ìãåâ òåãéä é

éìò åì úåéäì íìåòì çðæé ' íúãåáòá íé÷éãöä êåúá ììëäìîë" ù)è÷ íéìäú"å ,é"â (ä éàøé êøáé 'íéìåãâä íò íéðè÷ä .éô ' íà
äëøáä ììëá íä íâ íéìåãâä íò íéøáåçî íä íéðè÷ä .æå"ðùîä ô 'åë íéùáëáù øîöä 'ë" øáã íä åìéôà åìòé íéøáåçî íäù æ

ëò òø åçéøå ñàîð"éøáåçî íä íà æ 'ççéð çéøì ïë íâ åìòé .åìòé àì åùøô .éùøåô íä íà æîøìç ÷éãöä ïî í" åì ïéà åìòé àì å
éìò ãåò 'ììë .ùòáä åðì äìâ äæ øáãå"æ è"åøåãá ì, ìàåâä úàéá ãò åéùøåãå øåãå øåã ìëá ïë æàîå,  íäì ùé íäá ÷åáãä ìë

éìò 'úåîùðä ìëì, çãð íäî çãé àì .æå"åë íéðäëä ìà øåîà ù', ùøôå"íéðè÷ä ìò íéìåãâä øéäæäì é,  øåãáù íé÷éãöä æøæì
ìòäìíúãåáòá íäîò íéðè÷ä úà úå, îë" åéçàì óñåé ù)î úéùàøá"â ,â' (íëúà íëéçà éúìá éðô åàøú àì .éô ' íëéúåòã éôì

ç äâéøäì åúåà ïåãì íçåøá äìòù åîë íëéðéòá ìôù éðàù"å .íäîò åúåà íâ úåìòäìå åúåà åçðæé ìáì íäì øîà úàæì .îë" ù
íéðè÷ä ìò íéìåãâä øéäæäì .ïáäå.  
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי די� תוה  

  )845( 781 �  0153 �יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

 Mailing Address: Mayones His.  51 Forest Rd. Unit 316 Suite #14 Monroe N.Y. 10950 

  א"ר שליט"ק מר אדמו"דברות קודש מכ
  )המש
 מעמוד הקוד�(

éôìå כי אי� צדיק באר� אשר , א עסק התורהזה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הו

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , ולעומת זה אי� ל� אד� שאי� לו שעה, יעשה טוב ולא יחטא

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , חוזר ונראהנימא נראה ונדחה אינו , ה"א� כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , צרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

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

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידי� , אמנ� התשובה מועלת רק א� עוסקי� בתורה, ת שתיק� לה� תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , ואינ� נדחי� מ� הקדושה, לעמוד בתחיית המתי�

  .העול�

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

דאיתא בספרי לכל , בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�, ישראל עשה משה לעיני כל

�דשר של י� קטרג ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת י� סו

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , עליה� שעבדו עבודה זרה

לזה , ימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראהואי� הועיל לה� התשובה נ, :)ל� ד� פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו , בשביל התורה שנקרא ראשית, הסמי� בראשית ברא אלהי�

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גר� לכ� לדור המבול שתאבדו מעול� הזה "יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל לה� , ו לה� כח התורהכי אלמלא הי, ומעול� הבא מפני שלא קבלת� התורה

וא� בעו� גזל שהוא מעבירות , א� שהיה בה� עבודה זרה וגילוי עריות, להנצל מ� המבול

כי על ידי התורה היו ראויי� לעמוד בתחיית , שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר יומו דיד�

יה בא מבול ולא ה, ועל כ� היה מועיל לה� התשובה, דאור תורה מחייהו, המתי� לעתיד

, והיה ממתי� לה� עד שישובו, .)סנהדרי� קיא(ה הוא אר� אפי� א� לרשעי� "כי הקב, לעול�

נדחו מ� הקדושה בעול� הזה שלא הועיל לה� התשובה ובא , א� כיו� שלא קבלו את התורה

דדור המבול אי� לה� חלק :) סנהדרי� קז(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .אלעול� הב

êøãáå ח סופי '� נ'� התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� בפרשת� את האלהי

שא� על נח נחת� גזר די� אלא שמצא ח� בעיני .) סנהדרי� קח(ל "כי אמרו חז, �"תיבות חכ

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

ח סופי '� נ'� התהל'לזה בא הרמז את האלהי, ינו חוזר ונראההלא נראה ונדחה א, תשובה

ושפיר חשובה , ולכ� אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, �"תיבות חכ

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעול� לא נדחה מ� הקדושה, חיותו

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

, הפו� רשעי� ואינ� זה דור המבול, )משלי יב ז(הפו� רשעי� ואינ� ובית צדיקי� יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, �"ולפי דרכינו הרמז בזה הפו� רשעי� ואינ .ובית צדיקי� יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"ובית צדיקי� יעמו, מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתי�

  .כי אור תורה מחייהו, לעמוד בתחיית המתי� עתיד

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

כי לא , נדחו מ� הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחבירו

ואיזה עבירה שחלילה עבר  אמנ� איש הישראלי יהיה מי שיהיה, היה לה� אור תורה המחייהו

אזי , ד בבוקר או בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביו�"א� הוא בא בביהמ, עליה

, ועל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתי�, אור תורה מחייהו

 ו אינ� עוסקי� בתורה ואי� אור"אמנ� א� ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתק�

ולזה כל בר . ו"ואי� לה� תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחי� חלילה מ� הקדושה, תורה מחייהו

ד בערב או בבוקר "לבא בביהמ, דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה

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

  .חטאהתשובה ויוכל לתק� מה ש

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

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

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

  .לינו במהרה בימינו אמ�בהתגלות כבוד שמי� ע

  

  
  
  

  מבצר הכוללי קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"! קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

T  úåøòù úùéìú øåñéà íééç éìòá øåòî  t  

' ט מלאכות שאסור לגוז שו� דבר מאד� ובהמה חי"הוא אחד מל" גוזז"מלאכת ) א

  .אועו�

, מלאכת גוזז הוא רק באופ שגוזזי דבר היוצא מבעל חי כגו הנוצות או השערות) ב

אבל א� קוצצי מעצ� גו� הבעל חי , והצמר או הצפרניי� או עור הנתלש קצת וכדומה

פני� שאסור לקו" ג� ויש או[ בכגו החות  חתיכות בשר אינו חייב מחמת מלאכת גוזז

דבר שהוא מעצ� גו� הבעל חי מחמת מלאכות ואיסורי� אחרי� וכא כתבנו רק מה 

  ].שנוגע למלאכת גוזז ועוד חזו למועד

ובשבוע , ועו�' בשבוע זה נכתוב קצת דיני� הנוגעי� למלאכת גוזז בבהמה חי) ג

  .ת הדיני� הנוגעי� למלאכת גוזז באד�"ט יתבאר בעזהשי"הבעל

כל , וא� לאחר שנפשטה עור, אכת גוזז שיי  ג� כ לאחר מיתת הבעלי חיי�מל) ד

  .גאסור לגוזז�, זמ שהשערות שעל העור עדיי מחוברי ועומדי במקומ כמו שהיו בחיי�

ל הנעשי� משערות בעלי חיי� "ועל כ פשוט שאסור לתלוש שערות משטריימ) ה

שבדר  כלל לא נתלשו ] וכדומה ק"לאפוקי ממי השטריימל הנעשה ממיני פלעסטי[

וכ בשערות , והרי ה� מחוברי עדיי להעור מתולדה, השערות ממקו� גידול�

ר או "פעי[ של נשי� הנעשי� משערות בעלי חיי� "" או מאנטלע"פ פעל"שבטילע

  .ד]ס"ק קאוט"מינ

שלא ] ""שמו[וכ צריכי להיזהר ביותר א� נדבק על בגדי� כאלו לכלו  קשה ) ו

וכמו כ אסור , י תלישה בכח דאז יותלשו בודאי איזה שערות והוי פסיק רישא"יר עלהעב

ל מהאי טעמא דהוי פסיק רישא שיותלשו "ט או קעמ"לסרוק אלו המלבושי� בבארש

  .ההעשרות ואסור

ובעני הנוצות קטני� המצויי� על בשר עו� דעת הרבה פוסקי� דאחר שכבר ) ז

מ עדיי צריכי ליזהר "אבל מ[ וגוזז ומותר להעביר�נתבשל שוב לא שייכא ביה מלאכת 

דא� לאחר הבישול שיי  ' אכ יש החולקי� וסבירא לי] זשלא יכשל באיסור בורר

ועל כ הרוצה לחוש לדעת המחמירי� יסיר כל העור כולו מהחתיכת הבשר , חמלאכת גוזז

לא יסירנו רק  כ"וג� בזה צריכי ליזהר מאיסור בורר וע[, ולא יתלוש השערות מהעור

  ].טסמו  לסעודה

======================  

כ בהמה וחיה שאי� הדר� לגוז רק בכלי אינו חייב רק "ואיסור תורה לא הוי רק כשגוזז כדרכו וע) א

' ט מהל"פ(� "ש הרמב"אבל בעו� שהדר� לתלוש הנוצות ביד חייב א� בידו כמ, בכלי ולא כשתולש בידו

   ).ג"מ סק"ש' יס(א "הובא במג) 'שבת הלכה ז

ת "והטע� שכתבנו בפני� מבואר בשו, כ� כתבו כל האחרוני� דליכא איסור גוזז בחות� חתיכת בשר) ב

ע "וע, ועוד) ג"קל' ט סי"יו' הל(א "ובחזו) ג"ח סק"שכ' סי(ובתהלה לדוד ) 'א אות ג"קל' ח סי"או(אבני נזר 

לאכת גוזז הוא רק בעניני� שדר� לגוז כמו שביאר באופ� אחר קצת דמ) 'מלאכת גוזז אות ח(במנחת חינו� 

ש "ד בתולד"הו, ש"אבל בבשר שאי� עושה חלופי� אי� דר� גזיזה בכ� עיי, בצמר כנ� וציצי� דעושי� חלופי�

  ).ג"ו אות י"ל' מלאכת גוזז סי(

  ).ג"מ סק"ש' סי(א "הובא במג) 'שבת הלכה ז' ט מהל"פ(� "רמב) ג

   ).ו"ס של"ס(ז "טו) ד

בש� ספר החסידי� שאסור להסירח הכיני� ) א"ק כ"ז ס"שט' סי(א "ע במג"וע, )ו"של ס"ס(ז "מ) ה

ר "דצרי� לומר דמיירי באופ� דהוי פס) ש�(א "וביאר המג, מעורות שועלי� וכדומה משו� שהוא תולש הצמר

  .ה ליכא איסור"דאל

ולא הארכנו בזה , שערות מבהמה מתה אי יש חיוב חטאת" כשתולש בידו"אחרוני�  והנה יש מחלוקת

ולדינא נקטו האחרוני� , ר"מ מכיו� דהוא פס"וא� באופ� שאינו מכוי� מ, פ מדרבנ� אסור"ע עכ"מכיו� דלכו

י י ראו"כ מקלקל וכלאח"וא� באופני� דהוי ג, ר באיסור דרבנ� אסור"דפס) ב"ד סק"שי' סי(א "כדעת המג

 ). ז"ק קט"ס' פ' סי(ש "במנח' להחמיר עי

חשש בזה שיש בו איסור תורה משו� גוזז דא� לאחר מיתה ) ב"אות י' א' א סי"ח(ת זית רענ� "בשו) ו

השיג עליו דלא שיי� בזה גוזז ) ו"של' חיי� סי? ס "שבס(אכ� בקונטרס עובר אורח , ל"שיי� מלאכת גוזז כנ

בחמדת ישראל ' וכעי� זה כ, ש� בשר עליו ולא עור, ולי� לאכול העורויכ, מכיו� דכבר נתבשל העור, כלל

ועוד הוסי� דאחר הבישול נעשו , דבאוכלי� לא שיי� גוזז כמו דאי� ממחק באוכלי�) ח"קונטרס נר מצוה אות י(

כ להקל "וכ, כ כבר פסק גדוליו ואינו חייב משו� גוזז"ע, כ"מקו� מושב השערות קלוש מאוד ואינו מחובר כ

וכ� ) ח"מ' ו סי"ח(ת באר משה "ושו) 'כ' סי(ת מג� שאול "ושו, )א"ג בדי השלח� סק"קמ' סי(קצות השלח� ב

  .ל דמנהג העול� להקל בזה"העידו הרבה מאחרוני� הנ

  .ה במלאכת בורר"ודי� זה יתבאר אי) ז

סעי� ' פ' סיע "בסו� קיצור שו(מ בספר ישועות חכמה "וא� שרבו החולקי� עליו מ, ל"זית רענ� הנ) ח

וכ� נראה , הביא ראיות להחמיר ונראה שנוטה להחמיר) ח"של' סי(וכ� במנחת פתי� , חשש לדבריו) ד"כ

 ).'מלאכת גוזז אות ח(ממנחת חינו� 

  ).א"ס שכ"ס(א "כמבואר ברמ) ט
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 ...כדאי הוא רבי שמעו�

רבי הצדיק הרב  אבברכת ברו� הבא בש� הש� מקדמי� אנו בברכה כבוד האי גברא רב

לש� ולתורתו בהקמת המוסד א הידוע ומפורס� בגודל מסירת נפשו "שמעו� אופק שליט

לאחינו בני ישראל יוצאי מאראקא המסנוסת לש� ולתפארת בעיר בית " באר יצחק"הקדוש 

ל בזה את ישבע וכולל בה תלמוד תורה וישיבות קטנות וגדולות למאות תלמידי� והצ

וכבר העידו בו גדולי� וטובי� שביקרו בהמוסד  ,י הספרדי�"שארית הפליטה מאחינו בנ

א מוסר נפשו להמוסד במסירות נאמנה ורוב רובו "והמנהל שליט .ש יחיד במינושהוא ממ

  .�ימוכדי לקב� הסכומי� העצב "נודד בערי ארהשל השנה הוא 

מבקשי� אנו מאנשי שלומינו תושבי מאנסי לקבלו כראוי כערכו הר� ולבא לעזרתו 

  .י"בספ

*  

ק "בירושלי� עיה" מאור עיני� ראחמיסטריווקא"' הני שלוחי דרבנ� מהישיבה הק

-א איקלעי למדינת מעלבויר�"ר מראחמיסטריווקא ירושלי� שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ

  .ל"הנ' אויסראליע במטרה לדפוק על פתחי נדיבי� לטובת הישיבה הק

א אחרי שהיו הנחשוני� "ק מר� רבינו שליט"ל קרוב ללבו של כ"הנ' כידוע שהישיבה הק

מות של תכנית הליבה הנודעי� לשמצה התחילו ללחו� על לדבר מצוה כאשר הגזירות האיו

א כלביא יקו� וכארי יתנשא וכרוזא קרא "ר שליט"אזי ק� האדמו, ק"מנהלי המוסדות בארה

ק מר� בינו "וכאשר נער� המסיבה השנתית בקרית יואל כ', שקיל טיבות� ושדיא אחיזרי'

לפעול נמרצות ' מוסדותינו הקועודד את ראשי , א יצא לעזרת� באופ� יוצא מ� הכלל"שליט

  .א"ר מראחמיסטריווקא שליט"להוקיר מעשי ידיו של האדמו

כעת כאשר הגיעו השלוחי� לאוסטראליע תקוותינו חזקה שאנשי שלומינו דש� ידעו 

  .ל"הנ' את אשר לפניה� וישתדלו בכל האפשריות לטובת הישיבה הק

* 

, טהרת הקודש בעיר ביתרבשמחה רבה מתקבלי� בעירינו מנהלי התלמוד תורה על 

ומכרזת בעצ� קיומה , ל הוא המוסד היחידי על טהרת הקודש בכל העיר"אשר המוסד הנ

ומראה לכל הנחשלי� אשרי הקליפה הארורה שיש קיו� , נגד שולטו� המיני�' מחאה גלוי

  .ש"לתורה באר� ישראל בלי הזדקקות לשלטו� הכופרי� ימ

 .סדש יתאמצו בכל מה דאפשר לטובת המו"אנ

*  

ושרי המלוכה המלוכלכת , כאשר הני רודפי ישראל ממשלת המיני�, בימי� טרופי� אלו

ז ה� מחללי� "ועי, ב"שלה� בלבוש חרדי טרודי� להתגרות באומות ולבזות שרי מדינת ארה

צ יש לה� "ע כאילו יהודי� שומתו"ומראי� פני� לפני אומוה, ש� שמי� באופ� נורא ואיו�

אשר הגדיל תבערת שנאת ישראל באופ� נורא ואיו� אשר זה , יוניתדיעות כאלו בעניני צ

  .רבות בכשני� שלא נהייתה כמוהו

א יצא בקול מחאה גדולה נגד פעולות אלו בדרשת שבת "ר שליט"ק מר� רבינו עט"כ

' ש להתטר" ע� המחאה הגדולה להסיר חרו� א" ה"וקרא לכל אנ. הגדול דהאי שתא

  .מישראל

ומפרסמי� , מרבי� פעלי� נשגבי� בימי� אלו לטובת העני�" נטרונא"עסקני המוסד 

ושהציוני� אינ� מדברי� , ע"ק זי"בעיתוניה� ובחדשות של הגוי� דעת תורת� של רבוה

  .וכבר זכו לפעול גדולות ונצורות בפעולות אלו, בש� כלל ישראל

' י וליטול חלק במלחמת ה"ולקבל העסקני� בספ, נחו� מאד לסייע בפעולות אלו

  .עמלק הציוניב

  

  


