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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

÷ìîò úééçî  
åâå ÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ ïúùøôá ' êøãá êø÷ øùà

åâå êéøçà íéìùçðä ìë êá áðæéå 'åâå íé÷ìà àøé àìå ' úà äçîú
çëùú àì íéîùä úçúî ÷ìîò øëæ.  

äôñá"úë äùî çîùé ÷ ' çëá àáå äéä ìåãâ ïôùë ÷ìîòù
íéôùëä , úåìùìúùäá âäðúî íà ÷ø ïéìéòåî íðéà íéôùëä äðäå
 úåçëä òôùð úëøòîäîå úëøòîä ãò ìåìòì ìåìòîå ìåòì äìåòî

äìòî ìù àéìîôä åðééäã íìåòä ìò ,æø åøîàù åîë" ì) ïéøãäðñ
ñ"æ (äìòî ìù àéìîô íéùéçëîù íéôùë íéìåãâ , äçâùä ìáà

éåìâ 'ä ãâðì äîëç ïéà òöåîî éìá àåäù ,' úééçî ïéðò ìë äðäå
îéáå ìåàù éîéá åîë òáèá äñåëî ìëä äéä ÷ìîò àìå éëãøî é

 àáì ãéúòì ÷ø ìåãâ çë åì ùé òáèä úçúù éôì æà øîâð
ä ãåáë äìâúéùë ' íéîùä úçú ùøåù åì ïéà éë åùøåù íò ø÷òúé
òáèä úçú åðééäã ,éùäá íé÷áã åðà íà äìåú äæ äðäå" åðà ïéàå ú

 æà àéìîôä úçú àìå ïðà äðåùàø äáéñä úçú æà ììë ïéçëåù
åòøæ úåçîì ì÷ðá ,ùæå"äçîú ë  ÷ìîò øëæ úà"íéîùä úçúî "

ø à÷ééã"òáèä úçúî ì ,ø çëùú àì" íå÷îá øîåàä ìà àìù øç
ä úà çëùú ' åì àáé àìù éøîâì åøëæ úåçîì ìëåú æàå êé÷ìà
èéìôå ãéøù.  

ùî ïééöì ùéå"æçàù íòèä ééçá åðéáøä ë" íìù åîù ïéàù ì
÷ìîò ìù åòøæ äçîéù ãò íìù åàñëå ,òä ìë éë ' íä íéøù

ä íé÷ðåéäì íéòéðëî íäå äùåã÷äî òôù , úîçî ÷ìîòì ìáà
÷øæ åòùø ìãåâå éùä" àåä ïëìå äùåã÷äî ãåò ÷ðåé àäé àìù ú

ç åìéàë"åòøæ äçîéù ãò íìù åîù ïéà ïëìå úøçà äìùîî ùé å.  
äôñá" àîñì àåä ÷ìîò çë ø÷éòã àéáä äàåáú éøô êà ÷

àöîðå åéôá ãéö äéäù åùò ìù åðá ïá àåäå íãà éðá éðéò úà 
 äàøð åðéà åëåìéäáå åøåáéãá éë äáùçîá àéä åàèç ø÷éòã

å÷òì ìàøùé ïéëéøö ïëìå ììë åúòùøø â åúåà" úåáùçîá ë
úåùåã÷ . àì íà úåéäì ìåëé åðéà äáùçîä úùåã÷ úîàá äðäå
éäéù 'äùòîä úùåã÷ íãå÷î ,úë äæìå ' íé÷ìà àøé àìå äøåúä

îù åðééäã íé÷ìà àøé àìù äîá àéä åìù íâô ø÷éòã ãâð åúáùç
úé åðåöø"ä çéðäá äéäå ïëìå ù"õøàá áéáñî êéáéåà ìëî êì à ,

éäúùë åðééäã ' íùá äðåëîù äáùçîä úùåã÷ êì"õøà " æà
íéîùä úçúî ÷ìîò øëæ úà äçîúù äàøú ,éäéù ' úåáùçî êì

ò äðåëîù úåùåã÷"íéîù ù ,äæ úà ãéîú øåëæúù çëùú àì.  
äôñáå"äì äöø ÷ìîòù êéøàä ìàøùé çîùé ÷ ìáç ãéøô

æçàùîëå åúìçð á÷òé" øîàù åðééä äìòî éôìë úåìéî ÷øæù ì
ç äð÷ú íäì ïéà úéøáá éîâôù ìòù íäì"æå å" ìë êá áðæéå ù

æç úùøãëå êéøçà íéìùçðä" úîçî íúåà èìô ïðòäù íúåà ì
øãôá øàåáîëå íàèç" à)ô 'î"ã ( äéä äìéáè ïåòè äéäù éî ìëù

åèìåô ïéðòä ,ìàë çåø éàëð íéùðàìå éãéì íàéáäì øáãä ì÷ð ä
äìéìç ùàåð íùôðì åøîàéù ãò õøàì ãò íìéôùäìå úåáöò, 
 ïéà øáë íùôðá øùà úå÷ìàä úåéç àéä é÷ìàä ÷ìç íâù åðééä

íäì ,æå ÷ìîò íäì øîà äæ ìëå"êàîè êø÷ øùà ùøãîá ù , øîåì
ç äð÷ú íëì ïéàù êì"å ,åéøáãë àåä ïë àì ìáà , éáøä øîàîëå

÷ä 'æ ïéìáåìî"ò ìä"íëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå ë ,
 øùå÷îù øù÷ä ïî åîöò øéúé àìù åðééä øù÷ úøúä ïåùì

éùäì"ò ú"òäå áìä ééðéä éøçàî íéøñù í 'ç åúòãá äîãéå" å
îé ÷ìîò úðòèë åúå÷ú äãáà øáëù"ù ,æå" åðééä çëùú àì ù'ùú 

çë' äá ÷æçúé àìà ' åáø÷á ùé ãåò éë øåëæéå åì òéùåäì ìëåéù
çåáø÷á ïëåùä ìòîî é÷åìà ÷ì ,ò äáåùú åùòúå"òå æ" äáåùúä é

å÷î úåéäì åëæúøéùä åîùì íéá"ú.  
  

á"ä  
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    )כ"קת( ט"לגליו�  ב"שנה י  כי תצא ע"תש אלול 'י
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  ש"סו� זמ� קר
  תצא ק"שע

8888::::55558888        
  9:01 אבתק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  תצאפרשת 
  .כבעד  .כ סוטה' מס

  אבתפרשת 
  :כדעד  :בכ סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , להסית לדבר עבירה
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

ות לימוד התורה אפשר לנצח נסיונ
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  רק לתועלת אחד

י לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע "פרש .ולקחת ל לאשה

וקשה למה אמר בלשו� שלילות . וסופו להוליד ממנה ב� סורר ומורה' וגו

ונראה . ר"היה לו לומר דיברה תורה כנגד יצה, לא דיברה תורה אלא

שאלו לו תלמידיו מדוע , דאיתא בנדרי� דאשת רב היתה מצערת אותו

השיב דיינו שמגדלת בנינו לתורה וג� , בה ואינו מוחה כנגדההוא מקר

כי , והנה ביפת תואר ליכא תועלת הראשונה. מצלת אותנו מ� החטא

י כא� שסופו להוליד ממנה ב� סורר ומורה שלא ילמד "הלא מביא רש

, ואיכא רק תועלת השניה להציל מ� החטא, תורה ולא יתנהג כרצו� האב

לא דיברה תורה אלא כנגד יצר , י"שכתב רש וזה. ר"והיינו כנגד יצה

לא תועיל אשה זו אלא , דמה שאמר כא� הכתוב ולקחת ל� לאשה, הרע

וכמו שממשי� , אבל לא תועיל לתכלית האחרת לגדל בנינו, ר"כנגד יצה

  .מ"י בדבריו שסופו להוליד ב� סו"רש

  קהלת משה

  מחוייב בהשבתה

אשר ' וכ� תעשה לחמורו וגו

תה לא תוכל תאבד ממנו ומצא

יש לדקדק דלעיל כתיב לא  .להתעל�

ולמה לא , והתעלמת מה�' תראה וגו

, כתוב ג� כא� לא תראה והתעלמת

ונראה . אלא כתוב לא תוכל להתעל�

דרשינ� ' דהנה מהפסוק לא תראה וגו

מיניה פעמי� אתה מתעל� כגו� זק� 

אול� מבואר ש� . ואינו לפי כבודו

� דא� "בנימוקי יוס� בש� הרמב

תחיל הזק� לטפל בה כגו� שהגביה ה

. אז מחיוב להחזירה לבעלי�, אותה

� אפילו א� אתי לידו אינו מחיוב בהשבה "והנה איתא דבאבידת עכו

, ומעתה אתי הכתוב שפיר. שנאמר ומצאתה דאתי לידו משמע

אול� כא� , דלמעלה כתיב והתעלמת ללמד שהזק� רשאי להתעל�

, ל זה נאמר לא תוכל להתעל�ע, דכתיב ומצאתה דמיירי דאתי לידו

  .�"דא� הזק� מחיוב בהשבתה כיו� שהתחיל לטפל בה וכדעת הרמב

  פני� יפות

  ד"די� מיתת בי

כי , ד"ל לא שממיתי� אותו בב"י .ש סופו"ב� סורר ומורה נידו� ע

י די� צרי� עדי� והתראה "דעפ, ש סופו"ד להמיתו ע"אי� כח ביד בי

ואי� אפשר להמיתו בלא , יני�ועוד הרבה פרטי ד, ועדות� מכוונת

ל "ש חז"י מ"אמנ� יוב� עפ. ש סופו"מעשה ובלא עדי� והתראה ע

די� ארבע מיתות לא , ד"פ שבטלו ארבע מיתות ב"מ אע"בכתובות ובכ

  .'דורסתו וכו' או נפול מ� הגג או חי, מי שנתחייב סקילה, בטלו

רק , ש סופו"י שורת הדי� מגיע לו מיתה ע"ל דעפ"ומעתה אפ

ש סופו "ואי� בכח האד� לדו� ע, ד של מטה"א למסור דבר זה לב"שא

שנופל מ� הגג או , י די� ארבע מיתות"כ יומת ע"ע, כאשר ביארנו לעיל

ש והוציאו אותו אל זקני "ומ, שזה די� סקילה המגיע אליו, דורסתו' חי

ז מצד שורת "כ', ורגמוהו כל אנשי עירו וגו', עירו ואל שער מקומו וגו

מ כתבה "מ, ד"מיתות ב' י די� ד"פ שבפועל נתקיי� בו דינו ע"אעו, הדי�

  .סנהדרי�' ש בגמ"כמ, לכוונת דרוש וקבל שכר, תורה עיקר הדי�

  דברי יואל

  מחשבה ומעשה

ובספרי איתא א� תעשה כל  .'כי תצא למלחמה על אויב וגו

ל בהקד� דברי "ואפ. ב"וצ, אלקי� נותנו בידי�' האמור בעני� סו� שה

א שכתב לפרש הגמרא הא דנמנו וגמרו שנוח לא לאד� שלא "המהרש

וראו שרבו הלאוי� על העשי� וקרוב האד� , שמנו הלאוי� והעשי�, נברא

. ד"עכ', י קיו� אחת ממצות ה"ת מלשכר ע"י שיכשל בל"להפסד ע

ה את האד� א� הוא קרוב להפסד "ז יפלא למה ברא הקב"ולכאורה לפי

ל בספרו "ה זצ"בזה הגאו� בעל הפלאוידוע מה שכתב ליישב . מלשכר

ה מצרפה "דמחשבה טובה הקב' ל בגמ"על פי מה שאמרו חז', נזיר ה

ה מצרפה "ומחשבה רעה אי� הקב, למעשה

, ת על העשה"כ לא רבו הל"וא, למעשה

כיו� שקוד� כשהאד� מקיי� המצוה יש 

וזה ', ג� מחשבה טובה לעשות את מצות ה

בעת  ונמצא דבכל פע�, כ נחשב למצוה"ג

  .קיו� מצות יש שני מצוות

וזה שאמר הכתוב כי תצא למלחמה 

, ר"על אויב� דקאי על מלחמת היצה

דלכאורה קשה מאוד לנצחו כיו� דקרוב 

י שיפול ברשתו שאורב "להפסד הוא ע

ת משיבוא על "להכשלו לעבור על הל

ועל כ� , שכרו בעשיית המצוות בקו� ועשה

קוד� ' א למלחמה כשיהי"אמר כי תצ

חשבת� לצאת על אויבי� שהיא היצר במ

בזה , והכוונה שתחשוב מקוד� במחשבת� שרצונ� לקיי� המצות, הרע

י המחשבה קרוב "ז לא יהא קרוב להפסד שע"אלקי� ביד� שעי' ונתנו ה

ה כל האמור בעני� "ולזה מוסי� הספרי א� תעש, האד� יותר לשכר

אלקי� ' תנו האז ונ, ל�' ה יהי"היינו שלא די במחשבה אלא שג� המעש

�  .שאז יהא נחשב בכל מצוה כאילו עשה שני מצוות, בידי

  בר� משה

  זכות האבות מגדיל החטא

לא יומתו אבות על בני� ובני� לא יומתו על אבות איש בחטאו 

פ וזכרתי את בריתי "עה) בחקותי' פ( 'ה הק"ש השל"ל עפמ"י .יומתו

, והאר" אזכור יעקב וא� את בריתי יצחק וא� את בריתי אברה� אזכור

, וקשה הא פסוק זה הוא של נחמה ואי� הפסיק בזה בתו� הקללות

, כי אינו דומה רשע ב� רשע החוטא, והתירו" כי א� זה מתוכחת מוסר

וכ� אינו דומה מי שהוא , לרשע ב� צדיק שראה אביו מתנהג בחסידות

ועל זה אמר אזכור ל� את , דר במקו� מכוער למי שדר במקו� תורה

וג� האר" אזכור כי נתתי , האלה שאתה מזרע אבות הקדושי�הדברי� 

, ובכל זאת לא הלכת בדר� טובה, ל� אר" ישראל שאוירה מחכי�

שהבני� לא יענשו בשביל , ש ובני� לא יומתו על אבות"וז .ק"עכדה

  החטא משו� שה� זרע קודש מחצבת� אבות� להגדיל

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ

  יעקב לקח מעשיו חודש אלול
îþ³− ³¾þõ þíîïë ê³−ê , ëš¼−î î¾¼

ö−ðí −õ ñ¼ ðì−ë ó−¾ðìí îšñì , þìêô
ö½−ò ¾ðîì óíþëê ìšñ¾ ,þ−−ê šì®− , ëš¼−
ó−ôîê³ ñïô êîí¾ öî−½ , óè î¾¼ −îêþ í−í

ñîñê ëê ïîô³ ó−ìþ− í¾ñ¾ ìš−ñ ö× , öô−½î
³ê îôñ þ−¼¾ô ìþï"¾ðîš ³îëëþô ê ,þ" ñ

è ’¾ îñê ó−¾ðì³ê ³ñôë ö−ïôþò"ê ,ê’ ë
³’ê ïîô’ñîñ , ¾ðîì ¼¾þí î¾¼ô ìšñòî

−þôèñ ñîñê ,ì®òñ ³îëþì îô³ ë−îêí ðî½ë ,
í−ò−ô ð−ë¼³ê ëê ïîô³ óèî , îñ íò³ò êñî

× šþ"ó−þ®ôí ö−ë óî− ê , ö³−ò ñîñê ¾ðîìë
ñêþ¾−ñ íëî¾³ îñ , šñë ö−ò¼í í−í íïî

 êîí¾ ñîñê ¾ðîì ñêþ¾−ô ìš−ñ í®þ ó¼ñëî
î¾¼ñ í−í ,×¾ í³−í èî¼î öîì−½ ³îôìñô ö
ñîñê ¹î½ë.             )³îšîô¼ íñèô( 

 ק"ח לפ"ב אלול תשס"ל נפטר י"זצ יוס�ר "ב יחיאל מיכל' צ ר"נ אביו הגה"לע - ו "הי גרשו� מענדל ניימא� ה"י ידידינו הרבני החשוב מו"נתנדב ע
  נפטרה ליל התקדש החג -ה "ע גרשו� מנח�ר "ב פערלנ אמו האשה החשובה מרת "נ אמו לע"ולע
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äâä"÷  éáøàãðééøô òùåäé íäøá æäì"ä  

àá" ãéåñàð ã- é"öøú ìåìà à"á  

  צור קודש מחצבתו
' צדיק רו לאביו ה"ב תמוז בשנת תרט"י נולד

אביו ע� כי , ראש הקהל בעיר סיגעט' שהי 'משה ארי

כ סמו� "לצדיק ומנ' ראש הקהל מפורס� הי' הי

וחלו� פתוח מאהלו , ונראה לאוהל של מר� הייטב לב

כיו� שהייטב לב אמר שמי , לאוהל של הייטב לב

שיזכה לראותו לאחר הסתלקותו יניחו אותו באוהלו 

וגופא דעובדא , ווהוא זכה לראותו אחרי הסתלקות

הכי הוי בשנה ראשונה אחר הסתלקותו של הייטב 

שישו : ט אצל הקפות ואמר"עמד בנו הקדיו, לב

ושמחו בשמחת התורה כי אבא מארי והסבא קדישא 

והתנצל , ותיכ� נתחרט על פליטת הפה, המה בתוכינו

' כי אמר שיגרא דלישנא מה דהוה מרגלה בפומי

, ואמר להחסידי�' משה ארי' נענה ר', דאביו הק

אבל לא אותי דהלא ג� אנכי , אתכ� יכול לרמות

' משה ארי' וכאשר נסתלק ר, רואה את הרב הקדוש

ט אשר באמת לפי צוואת אביו "אמר מר� הקדיו

אמנ� דא עקא , צריכי� להניחו אצלו בתו� האוהל

שהדורות הבאי� לא ידעו שמפני כ� נקבר ליד 

ניח את ל אלא יחשבו שכ� היא המנהג לה"הייט

הראש הקהל אצל הרב ולכ� אמר להניחו מחו  

פתוח מעל קברו לתו� ' וחלו� יהי, להאוהל נוכח קברו

וזה , כ יבנו אוהל קט� על קברו"האוהל הקדוש ואח

' משה ארי' ר, נחשב כמו שמונח אצל הייטב לב' יהי

על ש� (קראליר ) פריינד(יהושע ' ק ר"בנו של הגה' הי

מגדולי הדור ומפורס� ' יהוא ה, )גר בקראלי' שהי

, צ"לצדיק גדול אבל לא כיה� בתפקיד רב או מו

יהושע ' ר, ע היה רגיל לומר בליל הסדר"ק זי"רביה

אומר שכל מי שאינו זוכה לגילוי אליהו ' ר הי'קראלי

, כ"א בליל יוה"א בליל הסדר ופ"שני פעמי� בשנה פ

ק מנאסאד קרא לו "כשנולד הרה, אינו יהודי כראוי

' ש אביו ר"יהושע ע, ש� אברה� יהושעאביו ב

, ר אבל הוסי� לו ש� אברה�'לע קראלי'יהושע

באמרו שאינו מ� הנכו� לקרות בנו בשמו של קדוש 

נקרא ' אומר שאילו הי' ק מנאסאד הי"והרה, כזה

  . מגיע למדריגות יותר גדולות' רק יהושע הי

  שנות נעוריו
 ואביו, נראו בו סימני טהרה, משחר ילדותו כבר

�, ש� עי� השגחתו עליו לטובה להדריכו כראוי וכנכו

בפורי� ' ק מנאסאד בדיחא דעתי"הרה' א כשהי"פ

שיא עצומה ושנה כבר הקשה ק' אמר שבהיותו כב� ו

בקי בכמה ' שנה הי' ב� ח' כשהי, על ספר פני יהושע

נער צעיר בא בקשרי השידוכי� ע� ' כשהי, מסכתות

ל "וו זצעמרדכי יהודה ל' רבת הגאו� הצדיק 

א נזדמנו שני המחותני� "פ, ק אינטערדא�"אבדק

משה ' בבעלז שאל הרב מאינטערדא� את מחותנו ר

שכפי , מדוע אינו מלמד לבנו ללמוד בדר� הישר', ארי

הנראה שכר מלמד לבנו שיורנו לכתוב השגות 

כי הרב מאינטערדא� לא , ופלפולי דברי תורה

, הקט�, האמי� שהחידושי� שהוא רואה הוא מבנו

שיאמי� לו שאי� לו שו� ידיעה ' משה ארי' ענה לו ר

וכל דבריו , ממה שכתב והוא לא שכר לו שו� מלמד

אחר חתונתו ישב על שולח� חותנו , כתב הוא בעצמו

בהיותו כב� , ועסק בתורה ועבודה בקדושה ובטהרה

, ק בעל ייטב לב"ע� חותנו אצל הגה' שש עשרה הי

שאל , ל"הייט ולאחר שיצא הרב מנאסאד מחדר

א� הוא מבי� , ל מהרב מאינטערדא�"הייט

ל על הרב מנאסאד "ואמר אז הייט, בתהלוכות חתנו

אחר כמה שני� שישב  על שולח� , שהוא קדוש מרח�

לו ' כדי שיהי, פתח לו אביו חנות למכור קמח, חותנו

אבל הוא עסק במסחרו כפי השגת , במה להתפרנס

כאשר בקשו מאתו ו, ונת� קמח לעניי� בהקפה, דעתו

הראה לה� על השטרות שקבל מהקוני� , מעות

והוסי� לומר שלדעתו הוא צרי� , העניי� על חובת�

לפי שהבעלי , לית� מקוד� הקמח לעניי� בהקפה

, יכולת יכולי� לקנות בחנות אחרת במעות מזומני�

  .וכמוב� שלא הוציא מחנותו זה די סיפוק צרכיו

  על כס הרבנות   
ותיכ� , קבל לרב בעיר ראגנעט נת"תרל בשנת

בבואו העיירה התחיל לתק� ולבנות פרצת גדרי 

קבוע ליו� ' יו� השוק שבעיר ראגנע הי, היהדות

והוא טרח ופעל וקבע את יומא דשוקא ביו� , ק"שב

ומערכתו זאת עלתה לו בדמי� , מימות החול

, עד שהוצר� להשכי� תכשיטי זוגתו הרבנית, מרובי�

י� הה� הלכה לעולמה בתו בימ, לשל� הוצאותיו

ופסק מלהורות באמרו , ה"ע חנה מלכהמרת 

שבוודאי נענש מ� השמי� מפני שנתעט� בטלית 

וכששמע אביו שפסק , להורות ולדי�, שאינו שלו

יהושע ' להורות שלח לו אביו הכסא של זקינו ר

ל וכתב לו שא� ישב על כסא כבודו "מקראלי זצוק

תו לעד בשנת בוודאי יכול להורות ותכו� מלכו

ה אחר פטירת חותנו נתמנה הוא למלאות "תרס

�הקי� , מקומו בעיר אינטערדא� וכמעשהו בראשו

והתקי� כמה תקנות להרמת קר� , דת של תורה

וג� שפט את ישראל בי� איש לרעהו בדיני , התורה

, ת"ולח� בעוז נגד כל אשר סירב לעמוד לד, התורה

  .ד"ולציית לפסק בי

  התדבקותו בצאנז
יחד ע� ' במרח  במארינבאד והי' הי א"פ

ח מצאנז "ע ב� מר� הד"דוד מקשאנוב זי' ק ר"הרה

דוד מקשאנוב ' ור, ושוחחו יחד שעות ארוכות, ע"זי

' ק מנאסאד הי"ולהרה, דיבר מאביו גדלות ונצורות

כ גדול ולא נכנסו כלל "פלא אי� שב� מדבר מאביו כ

חיל כשחזר לביתו הת, ח"לאזניו דיבוריו אודות הד

אבל , ח"להתלהב בקרבו השתוקקות גדול למר� הד

כיו� , שנוסע לש�' משה ארי' פחד לומר לאביו ר

י "ק מהר"מחשובי חסידי בעלז אצל הרה' שאביו הי

וחשב שבחזרתו , אמר לאביו שנוסע לבעלז, ל"זצוק

ונסע עמו איש אחד שלוה אותה , מש� יסע דר� צאנז

כיו� שהוא , פובכל דרכיו והוא ניהל חשבונתיו של כס

וכשרצה , ונסע לבעלז, חולק כל כספו לצדקה' הי

לנסוע מש� אמר למלוהו שנוסע הביתה בדר� אחרת 

ואמר לו המלווה הלא ש� הדר� ארוכה , מאשר באו

אבל הוא התעקש ורצה לנסוע דווקא בדר� , יותר

י שה� "י סיפר ההוא למהר"כשנכנסו למהר, ההיא

י יגיד איזה דר� מתווכחי� באיזה דר� לנסוע והרב

שדר� פלוני נוסעי� ", י"ק מהר"אמר הרה, לנסוע

אש קודש של , ומני אז אש תוקד בקרבו, "לצאנז

ק "דבוק בהרה' והי, "צאנז"כל כולו ' והי" צאנז"

מהבטת ' וכל גופו זחל ורעד אפי, מצאנז כל ימי חייו

ק או "בצאנז לפני ש' סדר הי, ק מצאנז עליו"הרה

והוא קנה לעצמו , ת"יות לסט מכר הגבאי העל"יו

, ק נפל עליו פחד גדול לעלות לתורה"וביו� שב', עלי

, בעל קורא והוא פחד שהוא יביט עליו' ח הי"דהד

והוא , ועשה חילופי� ע� איש אחר שקנה הגבה גלילה

וכאשר , כיבד לאחר גלילה והוא רצה לעשות הגבה

וכיבד , רצה לעשות הגבה נפל עליו פחד ג� על זה

י זה "כיבד גלילה בהגבה והוא יעשה גלילה דעאותו ש

צרי� ליל� סמו� ממש להשולח� אבל לא ' לא יהי

ח "ק הד"הועיל כלו� שכאשר עסק בגלילה הסב הרה

גודל פחדו ' ועד כדי כ� הי, את פניו והביט עליו

הול� ע� הכוס להושיט לחיי� ' שכמה פעמי� הי

ח ונפל עליו פחד גדול והל� בחזרה וכ� "למר� הד

, "ולא הושיט לחיי� א� פע� אחת"תמיד ' הי

וג� , פעמי� בצאנז' רק ב' ולפלא שס� הכל הי

ק מצאנז ענה לעומתו באהבה והשתשע עמו "הרה

ק אצל "כנראה מהמכתב שכתב המשב, ת"בד

ק בעל "שהגה ...ח לחותנו הרב מאינטערדא�"הד

ח השעתשע עמו הרבה ונהנה ממנו מאוד "הד

ב שהוא בגודל חריפות ומתענג מלמוד הטו,  מאוד

 ברי חיי�פטירתו של הדואחר ', ועמקות וכו

וכשבא , ע"משינאווא זיק"התקשר לבנו מר� הגה

' חזרה מצאנז ששהה ש� זמני� טובא ממש הי

את ילדיו ' ולא הכיר אפי, נפשט מחזותא דהאי עלמא

פחד מזה והל� והזכיר אותו אצל ' משה ארי' ואביו ר

והשיב לו הייטב לב שאל יפחד , ע"מר� הייטב לב זי

עמו בתחילה בהיותו צעיר ' שממש כ� הי, מזה כלו�

ער וועט שוי� "ל "ישנא אמר הייטלימי� ובהאי ל

�ווע� א , בעסער ווער� אקוראט אזוי בי� אי� געווע

יונגער מא� הייבט א� אריי� צו גיי� אי� יראת שמי� 

�ער וועט בעסער ווער� ער וועט , הייבט זי� אזוי א

�  ,"שוי� בעסער ווער

  צדיק מה פעל
וממקומות רחוקי� נהרו , י� נוושעו על ידורב

ז "ועי, אליו רבי� בקשת� שיפעול לה� ישועת�

א בא "פ. הצליח להנהיג את ישראל על דר� התורה

ק מנאסאד "שאלו הרה, אליו איש אחד ע� פתקא

השיב האיש שאשתו הולכת , א� אשתו הולכת כראוי

, ולא רצה לקבל ממנו הפתקא והפדיו�, בפריעת ראש

 �האיש שאי� בכוחו לפעול אצלה שתספר שערות וטע

, ק מנאסאד מכסאו בהתלהבות"עמד הרה, ראשה

וקרא הפסוק וכתב לו ספר , וביקש חומש דברי�

וקרא אשתו , הלה חזר לביתו. כריתות ונת� בידה

שאלה אותו מה פשעי שאתה , ד כדי לגרשה"לבי

, כ� צוה הרב מנאסאד, ענה לה, רוצה לגרש אותי

ענה , ק מנאסאד ושאלה למה צוה כ�"הלכו אל הרה

מצוה להפריד בי� ' לו לא אני צוה אלא התורה הק

ולא הועיל לה , איש לאשתו א� הולכת בפריעת ראש

בעיר ' א כשהי"פ', בכיותיה עד שגזזה שערותי

ש� חולה אחד שהרופאי� כבר ' הי, סאטמאר

, ק מנאסאד הל� לבקרו"והרה, נתייאשו ממנו

אל ' י� הנה כתיב עי� הבחזרתו אמר בש� צדיק

ה נות� במתנה אל יראיו את האות "שהקב, יראיו

ו על איזה איש מות ה� נותני� "� שא� נגזר ח"העי

� ונעשה ממות מעות כדי "� אחרי המ"את האות העי

וכ� , ל ברעב"להציל ממות נפש� ולחיות� במעות הנ

  ,שנתרפא עד מהרה' הי

  דרבי' אשכבתי
רי� נפלאי� שלא בשנתו האחרונה ראו אצלו דב

בחור� האחרו� קרא לבניו , ראו אצלו כל השני�

בתחילת חודש , ולנכדיו לקבל ממנו ברכת פרידה

, במרח  טארנא ונחלש שמה' ב הי"אלול שנת תרצ

, ק סאטמאר"והוליכו אותו לק, ונחלש מיו� ליו�

, ולא אכל ולא שתה כלו� ולא דיבר ע� שו� איש

עליו החולי  פרשת תבא תקפה' ויהי בערב יו� ד

בלילה ההוא , ל"צ מהוניאד זצ"ושאל אחר בנו הרה

ע ודיברו "חיי� הלבעשטא� זי' צ ר"ביקר אותו הרה

בלי שוכב ' הג� שהי, ח מצאנז"סביב מטתו ממר� הד

נזדקר למעלה ואמר בחרדה גדולה מרבינו , אוני�

מצאנז תדברו הלא ידוע שהייטב לב אמר עליו ' הק

תיכ� כשהגיע בנו , השחר קוד� עלות, שהוא כל יכול

ולפלא לציי� , אצלו יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה

ק משינאווא קרא "ק מפריסטיק חת� הרה"שהרה

" צאנזער סאדיגערטשיק"ק מנאסאד דער "את הרה

ולאחר הסתלקותו הבינו פירוש דבריו שנסתלק ביו� 

  .ע"ק מסאדיגער זי"שנסתלק הרה
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  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

 éë דבר למשפט בי� ד� לד� בי� די� יפלא ממ

לדי� ובי� נגע לנגע דברי ריבות בשערי וקמת ועלית 

ובאת אל  ,אלהי בו' אל המקו� אשר יבחר ה

פט אשר יהיה בימי� הה� והכהני� הלוי� ואל הש

על פי התורה אשר יורו ועל המשפט אשר ' וגו

  .יאמרו ל תעשה

øàáúéå פ(מה על פי מה שכתב בתפארת של '

לפרש הכתוב האספו ואגידה לכ� את אשר  )ויחי

שיר (דהנה כתיב , יקרא אתכ� באחרית הימי�

אנו מתפללי� ' פי, משכני אחרי נרוצה) השירי� א ד

ה להמשי אותנו אליו במדת החסד ואנחנו "להקב

כי קני� משיכה הוא בשני אופני� , נרוצה אחריו

שה במקל הכי' הא, :)קידושי� ד  כב' כמבואר במס(

והנה באופ� , קורא לה והיא באה' והב, והיא תבוא

הראשו� בבחינת הכישה במקל כבר לקינו והוצללנו 

א אנו מצפי� להיות הגאולה , בכובד הגלות המר

, וישועה באופ� השנית בבחינת קורא לה והיא באה

א אתכ� "וזה שאמר יעקב אבינו את אשר יקר

הימי� שהיה מתפלל על אחרית , באחרית הימי�

קוד� ביאת הגואל שאי� בנו עוד כח לסבול היסורי� 

הנה יקרא אתכ� בקריאה , מכובד הגלות המר

ויהיה המשיכה אליו בקריאה ולא על ידי , בעלמא

  .ד"עכ, ו"יסורי� ח

ìòå א� .) ברכות ה(פ מאמר הגמרא "פי זה יל

רואה אד� שיסורי� באי� עליו יפשפש במעשיו 

והקשו , תורהפשפש ולא מצא יתלה בביטול 

המפרשי� מי האיש אשר יאמר זכיתי לבי טהרתי 

. ותו דמשמע שעו� ביטול תורה קל הוא, מחטאי

אמנ� לפי האמור יש לומר כי יסורי� הבאי� עליו 

ה לקנותו "הוא בחינת הכישה במקל שרוצה הקב

פשפש ולא , ולזה יפשפש במעשיו, בקני� משיכה

משיכה  ל שלא מצא למה צרי שיהיה הקני�"ר, מצא

ה יכול "הלא הקב, על ידי יסורי� והכישה במקל

, לקנות בקני� משיכה ג� על ידי קריאה של חיבה

כי מבואר בכתבי , ולזה אמר יתלה בביטול תורה

דתורה ) א"השכיבה פ' משנת חסידי� מס(ל "האריז

, שבכתב הוא די� ותורה שבעל פה הוא רחמי�

ר ומעתה כאשר יעסוק בתורה שבעל פה יוכל לעור

שיזכה לקני� משיכה על ידי קריאה , מדת הרחמי�

  .של חיבה

ùéå  לפרש בזה הפייט� בתפלת ראש השנה

לרח� עמו , לקונה עבדיו בדי�) פיוט לאל עור די�(

ל לקונה "ולדרכינו י. לשומר אוהביו בדי�, ביו� די�

ה קונה את בני ישראל להיות לו "דהקב, עבדיו בדי�

אמנ� אנו מבקשי�  ,� וכהלכה"עבדי� במשיכה בדי

ה שלא יהיה הקני� משיכה על ידי הכישה "מהקב

שירח� , אלא יהיה לרח� עמו ביו� די�, במקל

ויקנה , שיהיה לשומר אוהביו בדי�, ה עלינו"הקב

  .אותנו בקריאה של אהבה וחיבה

íðîà  כל זה הוא על ידי שעוסקי� בתורה

ועל ידי , פ שהוא מעורר מדת הרחמי� בעול�"שבע

י� לזכות שיהיה קני� משיכה בקריאה של זה יכול

אמר ) ס"רמז תתק(ולזה איתא במדרש ילקוט , חיבה

מבקשי� את� לעמוד בעול� , לה� משה לישראל

ז "מ' ח סי"או(ז "ד שכתב הטו"ע, עסקו בתורה

דהיינו , ק בדברי תורה"בכוונת הברכה לעסו) א"סק

פ לעסוק "וזהו תורה שבע. ש"עי, בדר טורח ויגיעה

ועל ידי זה יתעורר מדת , בעיו� וביגיעה בתורה

ה אותנו בקריאה של "ויקנה הקב, הרחמי� בעול�

  .חיבה ובמדת הרחמי�

äæáå דבר למשפט , יתבאר הכתוב כי יפלא ממ

בי� ד� לד� בי� די� לדי� בי� , היינו משפט של מעלה

, רמז על צרות רבות ורעות הבאות בעול�, נגע לנגע

ולמה צרי , עלינו הצרה ויפלא בעינינו על מה באה

לזה אמר , שיהיה הקני� משיכה על ידי הכישה במקל

אלהי ' הכתוב וקמת ועלית אל המקו� אשר יבחר ה

דהוא בית , בפרשת� ה בייטב לב"ז זללה"א' ופי, בו

והיינו לבא בבית . ש"עי, הכנסת ובית המדרש

על פי התורה והמשי ואמר , המדרש ולעסוק בתורה

לא  המשפט אשר יאמרו ל תעשהאשר יורו ועל 

כי על ידי , ורמז בזה על תורה שבעל פה', תסור וגו

, יהיה לרח� עמו ביו� די�, פ"שיעסקו בתורה שבע

  .ויתגוללו רחמי על מדותי

êøãáå  זה יש לומר רמז על מה שאמרו דורשי

על הכתוב ) א"ח שער ראש השנה פ"פרע(רשומות 

 'שמתי ל'וידו 'נה ל'והאלקי� א) שמות כא יג(

והרמז בזה כי בעמדינו . ל"ראשי תיבות אלו, מקו�

והתחילו לתקוע שופר , בהתחלת ימי הרחמי� והרצו�

גנוחי גניח ילולי , הרומז על בחינת הכישה במקל

הוא ושמתי ל , העצה להמתיק מדת הדי�, יליל

', לקיי� וקמת ועלית אל המקו� אשר יבחר ה, �"מקו

י מדרשות ויעסקו שיתאספו בבתי כנסיות ובבת

  .ובזה יתעורר מדת הרחמי� בעול�, פ"בתורה שבע

äðååëìå זו אנו מתפללי� בתפלת ראש השנה ,

אלקינו באהבה את יו� הזכרו� הזה יו� ' ותת� לנו ה

ת נת� לנו את יו� "כי השי, תרועה מקרא קודש

שנזכה לתק� את מעשינו ולשוב , כרו� הזה באהבההז

, א קודש"ואנו מבקשי� שיהיה מקר, אליו יתבר

 קריאה של חיבה לקנות אותנו לעבדי� אליו יתבר

  .ו הכישה במקל"ולא ח

ïëáå אנו , בזמ� שאנו מתכונני� לימי� הקדושי�

ה "ת שיקנה הקב"מפילי� תחנה ובקשה לפני השי

� למקו� בקני� משיכה אותנו שנזכה להיות עבדי

והעצה לזה הוא למלאות כל יו� , בקריאה של חיבה

כבר עברו כמה ימי� , בחודש אלול כדבעי למיהוי

וכל יו� שביטלו בריקניא הוי פסידא , בחודש אלול

ד "ועלינו להתאמ# להתאס  בביהמ, דלא הדר

ועל ידי זה תכלה שנה וקללותיה , ולעסוק בתורה

החודש הזה סו  וק# לכל ויהי , תחל שנה וברכותיה

כי כל , צרות בני ישראל זה בכה וזה בכה, צרותינו

לבות בני ישראל שבורי� , לבב דוי וכל ראש לחלי

ועכשיו , ורצוצי� מרוב מכות וצרות בלי ק# וגבול

הוא הזמ� שיכולי� אנו להתפלל ולפעול אצל אבינו 

, שבשמי� שיהיה סו  וק# לכל צרות בני ישראל

לינו ביו� די� לקנות אותנו בקריאה ה ע"וירח� הקב

  .של חיבה

éùä"ú  יעזור שנזכה למלאות הימי� בחודש

ונזכה , אלול בשכל הראוי ובמעשי� טובי� הראויי�

כולנו לכתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומבורכת 

ויהי החודש הזה סו  וק# לכל , בכל העניני�

לחודש (ה בייטב פני� "ז זללה"א' וכמו שפי, צרותינו

, ויהי החודש הזה סו  וק# לכל צרותינו) ול אות זאל

ירמוז לאלול שהוא , ב"עולה י ,ה"ויהי החדש הז

יהיה סו   ,ב בסו  שנה לשנות העול�"דש היוהח

תחלה וראש . ש לפי דרכו"עי, וק# לכל צרותינו

ה אותנו באהבה גדולה "שיקנה הקב, לפדיו� נפשינו

ות קר� ת ירח� עלינו שנזכה להתרוממ"והשי, ורצו�

התורה וישראל בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה 

  .בימינו אמ�

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"מתו� דברות קודש מכ
  ק"ע לפ"פרשת שופטי� שנת תש' יו� ד -במחנה רב טוב דסאטמאר מאנטיסעלא 

  

די היינטיגע , בי� ד� לד� בי� נגע לנגע, י היינטיגע מחלהאיז שוי� אויסגעקומע� צו רעד� פו� ד'ס

די טעכניק האט , ר האט אהערגעשטעלט"וואס דער יצה, די גרויסע מיט די קליינע, כלי�

  .אהערגעשטעלט

, איר פארשטייט נישט עד היכ� הדברי� מגיעי�, איר זענט נא� אינגע בחורי�, וואס זאל אי� איי� זאג�

ווי ווייט דאס קע� אראפ פיר� פו� , ווי ווייט שעדלי� דאס איז, די כלי� קענע� זיי�ווי ווייט פארפירענד 

פיינע , נאר ליידער עס האט שוי� אראפגעפירט אסא� בחורי�, או� נישט ווי ווייט עס קע�, אידיש� וועג

זיי האב� , או� זענע� געווע� ערלי� או� אפגעהיט�, ד"וואס זענע� אוי� געזעס� אי� ביהמ, ערליכע בחורי�

נישט , ל געמאכט געוואלדיגע חורבנות"או� דאס האט ר, זי� אבער צוגעכאפט צו איינע פו� די כלי�

  .או� מע� איז געוואר� צוגעבינד�, האט אריינגעכאפט'ס. צוביסלע�, אויפאיינמאל

ער וועט נישט , !ר איז פרו�"דער יצה, דיגע זאכ�'ר הייבט נישט א� מיט קיי� איסור"דער יצה

, ער קומט במחתרת, ע זא�'ער וועט אנהייב� מיט א כשר, נע זא�'אנהייב� צו צורעד� צו א טריפה

ער דאר� , או� דאס וועט די� שוי� אפפיר�, דו האב נאר די כלי, דאס איז כשר דאס איז ערלי�

פו� דע� , או� די בא� פארט שוי� נאכדע�, ער שטעלט אי� ארוי� אוי� א בא�, שוי� גארנישט טו�

  .ל זייער נישט גוט"קומט מע� שוי� נאכדע� א� ר

או� איר האט אי� , איר זענט ערלי�, איר זענט אינגע בחורי�, וועג� דע� וויל אי� איי� בעט� בחורי�

חלילה , זעט צו האלט� מיט די ערליכקייט או� תמימות, איר זענט יעצט בר מצוה בחורי�, זי� תמימות

או� אפילו די קליינע כלי וואס מע� , האט אסא� נעמע�'ס, !איינס נישטקיי� , !נישט צוריר� צו די כלי�

די קליינע וואס מע� לייגט אי� , טאקע דאס, די עבודה זרה שבחיקו, לייגט אריי� אזוי אי� בוזע� טאש

  .דאס איז די סטאנציע אוי� די בא� וואס פירט אראפ, דארט שטייגט מע� אוי�, טאש אריי�

זאל זיי� יראת חטא� קודמת 'ס, די יראת שמי�, דאס אפגעהיטנקייט, האלט דאס ערליכקייט

 .וועט זיי� חכמת� מתקיימת'או� ס, לחכמת�
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© תק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכ"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�ע יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

  

  מתו	 דברות קודש

  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"מכ
  ד הגדול בקרית יואל"ז בביהמ"תבא תשס' ה - לטובת מוסדות יטב לב מסיבהאצל 
  

נא� . א איד ציטערט שוי, רועדי� מיו� בואי�איז זוחלי� ו'ס, מע שטייט יעצט פאר ראש השנה... 
ווי נישט כאפט , יעדער איד הערט שופר בלאז יעד טאג, צוויי וואכ בלאזט מע שוי שופר לעורר הלבבות

. איז ערנסטע זמני�'ס, איד ווער נתעורר, עס קומט דער יו� הדי, א אימה או א פחד, אי� א א ציטער
דער עני פו תקיעת שופר איז דא� דער עיקר מע זאל זי� פארנעמע מיט גוטע מחשבות צו טו גוטע 

אבער מחשבה טובה איז דא� גוט נאר , צו דינע דע� באשעפער, מאי דהוה הוה מכא ואיל� חושבנא. זאכ
מט זי� צוזא� צוויי וואכ מע קו', וועג דע� האב מיר היינט די זכי. נישט אי חו� לאר�, אי אר� ישראל

אי , "'יטב לב בארצינו הק"מוסדות , פאר ראש השנה דא אי בית המדרש מחזק צו זיי מוסדות התורה
אונז טוה מיר פעולות פאר אר� , אד� נפעל כפי פעולותיו, דאס איז אונז מקשר. ירושלי� או אי בני ברק

טוט די ריכטיגע 'אויב מ. י� טובי� פאר אר� ישראלטוט מעש'מ, איז נישט בלויז פיטומי מילי'ס, ישראל
, ממילא איז די מחשבה אי אר� ישראל, מעשי� ווערט דאס האר� אויפגעווארעמט פאר אר� ישראל

ממילא איז אלע מחשבות טובות וואס קומט אריי פאר א איד או� . געפו מיר זי� אלע אי אר� ישראל
איז א 'ס, ווערט עס גערעכענט פאר א מעשה, ל דבר שבקדושהער ווערט אויפגעווארעמט לכ, חודש אלול

  .ערנסטע זא�
או , אי� בי געווע אנהויב ווינטער אי בני ברק. אי� בי געווע דאס יאר צוויי מאל אי אר� ישראל

. ברקקוד� בי אי� געווע אי בני . ק"יעצט שוי סו  יאר בי אי� געווע אוי  א פאר טאג אי ירושלי� עיה
א קהלה נאה וחסידה במלא מוב המלה אי אלע , בני ברק. אי� בי געווע אי די מוסדות ביי די תלמידי�

, בתי חינו� ה פאר תלמידי�,  שענסט אופ'בתי מדרשי� אויפ, מוסדות החינו�, א שיינער מוסד. עניני�
, ישיבה קטנה פאר יונגע בחורי�, רהא ערנסטער מקו� תו. או ה בית חינו� לבנות, תלמוד תורה קינדער

, בעלי בתי� נכבדי�, א כולל מיט אברכי� מיט אלעס ארו�, או פאר ערוואקסענע בחורי� אי ישיבה גדולה
דארט איז , א לעבעדיגע קהלה אי קרית יואל בני ברק, ערליכע אפגעהיטענע בעלי בתי� מיט שיינע הייזער

  .וואקסט'בליט או ס'ס, ראש פו די גאנצע קהלה או די מוסדותדא דער ראש ישיבה וואס ער איז עומד ב
זייער א , ער איז דער מנהל, משה חיי�' איז אויסגעקומע צו רעד מיט ר'ס, אנדערע זייטאבער פו די 

ער באקלאגט זי� אז דער מצב ווערט נישט , איז ער זי� שטארק מתאונ. איבערגעבענער מנהל בלב ובנפש
מע שיקט מע שיקט מע שיקט מע שיקט , , , , האט זי� אזוי געמאכטהאט זי� אזוי געמאכטהאט זי� אזוי געמאכטהאט זי� אזוי געמאכט''''או סאו סאו סאו ס, , , , ז שולדיג חובות פו הונדערטער טויזענטער דאלארז שולדיג חובות פו הונדערטער טויזענטער דאלארז שולדיג חובות פו הונדערטער טויזענטער דאלארז שולדיג חובות פו הונדערטער טויזענטער דאלארמע אימע אימע אימע אי, בעסער

מיט צוואנציג מיט צוואנציג מיט צוואנציג מיט צוואנציג . . . . איז געפאלאיז געפאלאיז געפאלאיז געפאל''''סססס, , , , דער דאלער איז דארט אי אויסלאנד געפאל דער ווערדדער דאלער איז דארט אי אויסלאנד געפאל דער ווערדדער דאלער איז דארט אי אויסלאנד געפאל דער ווערדדער דאלער איז דארט אי אויסלאנד געפאל דער ווערד. . . . געלט פו אמעריקעגעלט פו אמעריקעגעלט פו אמעריקעגעלט פו אמעריקע
או מע שיקט או מע שיקט או מע שיקט או מע שיקט     ,,,,וויפיל מע האט געשיקטוויפיל מע האט געשיקטוויפיל מע האט געשיקטוויפיל מע האט געשיקט. . . . פראצענט איז געפאל דער שוויות פונע� דאלער אי אויסלאנדפראצענט איז געפאל דער שוויות פונע� דאלער אי אויסלאנדפראצענט איז געפאל דער שוויות פונע� דאלער אי אויסלאנדפראצענט איז געפאל דער שוויות פונע� דאלער אי אויסלאנד

פשוט ער טויג עס פשוט ער טויג עס פשוט ער טויג עס פשוט ער טויג עס , , , , ממילא דער עול ווערט שווערער או שווערערממילא דער עול ווערט שווערער או שווערערממילא דער עול ווערט שווערער או שווערערממילא דער עול ווערט שווערער או שווערער. . . . אי מציאות איז עס אבער ווייניגעראי מציאות איז עס אבער ווייניגעראי מציאות איז עס אבער ווייניגעראי מציאות איז עס אבער ווייניגער, , , , מערמערמערמער
 ,,,,דיג איבערגעגעבענער מנהלדיג איבערגעגעבענער מנהלדיג איבערגעגעבענער מנהלדיג איבערגעגעבענער מנהל''''א אמתא אמתא אמתא אמת, , , , זייער געשוינטזייער געשוינטזייער געשוינטזייער געשוינט, , , , האב אי� זייער געשוינטהאב אי� זייער געשוינטהאב אי� זייער געשוינטהאב אי� זייער געשוינט''''ככככ. . . . נישט איבערצוטראגנישט איבערצוטראגנישט איבערצוטראגנישט איבערצוטראג

אונז דאר  . לעבעדיגע קהלה אי אלע עניני� א, לעבט'ס, זיי בויע עס טוט זי�, ואתו עמו עסקני� חשובי�
  .נאר מחזק זיי, מיר זע צוצולייג א האנט או א פלייצע או האר� נישט זיי צו לאז פאל

ק טוט "אי ירושלי� עיה. ק"יעצט נאכדע� זענע מיר געווע אי ירושלי� עיה. דאס איז אי בני ברק
איד , איד דאווענע, ד"ד א הערליכע ביהמ"א נייער ביהמ, א שיינער כולל, זי� אוי� אנטוויקלע שיי

גייט 'האט געקויפט יעצט נייע בניני� וואס מ'מ, ד"מע הערט א שיי חסידיש ביהמ, דערצייל א גאנ� יאר
  .פארגרעסער

הייבט זי� א 'ס, איז א התחדשות'ס, אוודאי, די תלמוד תורה. האט מייסד געווע א תלמוד תורה'מ
וועט 'ס, וועט צוקומע תלמידי�'ס' אבער בעזר שמו ית, הייבט זי� עס א מיט ווייניגער קינדער ,פריש

או מע , מע ווארפט עס אראפ, האט געקויפט א נייע� בני'מ, אונז זעמיר דארט געווע, וואקס או בליע
פאר , או פאר א תלמוד תורהד "וועט זיי א ביהמ'ס, א הערליכער בני, גייט איבערבויע א נייע געביידע

, האט אנגעהויב קליינווארג'מ. א שיי א הערלי� ווינקל אי ירושלי�, בויט זי� א פריש ווינקל. אלעס ארו�
וועט זיי א 'ס, דער אויבערשטער וועט העלפ זיי וואקס אונטער, האט אנגעהויב שוי די תלמוד תורה'מ

  .שיינער מוסד
מע מע מע מע . . . . מע זאל נישט אונטערברעכמע זאל נישט אונטערברעכמע זאל נישט אונטערברעכמע זאל נישט אונטערברעכ, , , , זייער אסא� געלטזייער אסא� געלטזייער אסא� געלטזייער אסא� געלט, , , , אסא� געלטאסא� געלטאסא� געלטאסא� געלטצו דע� אלע� פאדערט זי� צו דע� אלע� פאדערט זי� צו דע� אלע� פאדערט זי� צו דע� אלע� פאדערט זי� 

אי אי אי אי , , , , די סגולה אז די תפלות זאל נתקבל ווער אי די הייליגע טעגדי סגולה אז די תפלות זאל נתקבל ווער אי די הייליגע טעגדי סגולה אז די תפלות זאל נתקבל ווער אי די הייליגע טעגדי סגולה אז די תפלות זאל נתקבל ווער אי די הייליגע טעג, , , , קומט זי� צוזאמע ערב די הייליגע טעגקומט זי� צוזאמע ערב די הייליגע טעגקומט זי� צוזאמע ערב די הייליגע טעגקומט זי� צוזאמע ערב די הייליגע טעג
זאל טו זאל טו זאל טו זאל טו ''''סססס, , , ,  הייליג באשעפער הייליג באשעפער הייליג באשעפער הייליג באשעפער''''אז דער תקיעת שופר זאל עולה זיי לנחת רוח פאראז דער תקיעת שופר זאל עולה זיי לנחת רוח פאראז דער תקיעת שופר זאל עולה זיי לנחת רוח פאראז דער תקיעת שופר זאל עולה זיי לנחת רוח פאר, , , , די ימי הרחמי� והרצודי ימי הרחמי� והרצודי ימי הרחמי� והרצודי ימי הרחמי� והרצו

דאס איז אלעס א דאס איז אלעס א דאס איז אלעס א דאס איז אלעס א , , , , דער תקיעת שופר זאל ברענג מליצי יושר פאר אידישע קינדערדער תקיעת שופר זאל ברענג מליצי יושר פאר אידישע קינדערדער תקיעת שופר זאל ברענג מליצי יושר פאר אידישע קינדערדער תקיעת שופר זאל ברענג מליצי יושר פאר אידישע קינדער, , , , ריכטיגע פעולהריכטיגע פעולהריכטיגע פעולהריכטיגע פעולהדי די די די 
אונז קע מיר ברענג די פרי האדמה , �"מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצי ....דאנק אר� ישראלדאנק אר� ישראלדאנק אר� ישראלדאנק אר� ישראל

נאר אז מע . 'מיט ארצינו הק, מיט אונזער קשר וואס אונז האב מיר מיט אר� ישראל, מארצי�, ת"פאר השי
ל האט דאס מייסד "די מוסדות וואס דער פעטער ז, וועט מחזק זיי או מע וועט שטיצ די הייליגע מוסדות

ער האט , ל האט אזוי אכטונג געגעב"או דער טאטע ז, געווע גליי� ווי ער איז אנגעקומע אוי  אר� ישראל
צו זיי וואס ער האט נאר געקענט מוסי  זיי פריש או געזע מוסי  , געטו או זי� געזארגט או געפלעגט

יעצט אויפדערנאכט דאר  מע יעצט אויפדערנאכט דאר  מע יעצט אויפדערנאכט דאר  מע יעצט אויפדערנאכט דאר  מע . מע קומט זי� יעצט צוזא�. אוי  קדושת אר� ישראל די הייליגע מוסדות
מע זאל דאס אונטערשטיצ מיט וואס מע קע מע זאל דאס אונטערשטיצ מיט וואס מע קע מע זאל דאס אונטערשטיצ מיט וואס מע קע מע זאל דאס אונטערשטיצ מיט וואס מע קע , , , , מע דאר  דאס זע מחזק צו זיימע דאר  דאס זע מחזק צו זיימע דאר  דאס זע מחזק צו זיימע דאר  דאס זע מחזק צו זיי, , , , זע מקבל זיי אוי  זי�זע מקבל זיי אוי  זי�זע מקבל זיי אוי  זי�זע מקבל זיי אוי  זי�

        ....קומט נישט אזוי גרינג אקומט נישט אזוי גרינג אקומט נישט אזוי גרינג אקומט נישט אזוי גרינג א''''כאטש סכאטש סכאטש סכאטש ס. . . . ע קע נארע קע נארע קע נארע קע נארנאר או נא� מער וואס מנאר או נא� מער וואס מנאר או נא� מער וואס מנאר או נא� מער וואס מ
האט געזע די 'מ. וראה בטוב ירושלי�, מע איז געווע אי אר� ישראל. איז דאס א געוואלדיגע זא�

בראותי כל עיר על תילה בראותי כל עיר על תילה בראותי כל עיר על תילה בראותי כל עיר על תילה , , , , האט וויי געטו דאס האר�האט וויי געטו דאס האר�האט וויי געטו דאס האר�האט וויי געטו דאס האר�''''אבער סאבער סאבער סאבער ס. די גוטס פו ירושלי�, שיינקייט פו ירושלי�
, , , , פו וואו מע טאר נישטפו וואו מע טאר נישטפו וואו מע טאר נישטפו וואו מע טאר נישט, , , , נעמע געלט פו וואו מע האט ווע נישט געדארפטנעמע געלט פו וואו מע האט ווע נישט געדארפטנעמע געלט פו וואו מע האט ווע נישט געדארפטנעמע געלט פו וואו מע האט ווע נישט געדארפטזעט מוסדות וואס זעט מוסדות וואס זעט מוסדות וואס זעט מוסדות וואס ''''ממממ. . . . ''''בנויבנויבנויבנוי

פו מקורות טהורי� איז מושפלת פו מקורות טהורי� איז מושפלת פו מקורות טהורי� איז מושפלת פו מקורות טהורי� איז מושפלת , , , , ועיר אלקי� די וואס נעמע נאר פו ערליכע אידועיר אלקי� די וואס נעמע נאר פו ערליכע אידועיר אלקי� די וואס נעמע נאר פו ערליכע אידועיר אלקי� די וואס נעמע נאר פו ערליכע איד, , , , הערליכע בניני�הערליכע בניני�הערליכע בניני�הערליכע בניני�
אז די מרומ� צו זיי , אונז דאר  מיר זע מרומ� צו זיי כבוד התורה. . . . דיג אופדיג אופדיג אופדיג אופ''''ליידער אוי  זייער א מושפלליידער אוי  זייער א מושפלליידער אוי  זייער א מושפלליידער אוי  זייער א מושפל

זיי זאל זי� נישט , די אלע ערליכע מוסדות זאל קענע עקזעסטיר ביתר שאת ברו� המעלה, מוסדות
או דאס אז מע איז מחזק או דאס אז מע איז מחזק או דאס אז מע איז מחזק או דאס אז מע איז מחזק , , , , איז אפשר א חרו א  ווע מע זעט אז עס איז פארקערטאיז אפשר א חרו א  ווע מע זעט אז עס איז פארקערטאיז אפשר א חרו א  ווע מע זעט אז עס איז פארקערטאיז אפשר א חרו א  ווע מע זעט אז עס איז פארקערט''''סססס. דארפ שעמע

דער דער דער דער . . . . הייליגע מוסדותהייליגע מוסדותהייליגע מוסדותהייליגע מוסדות    ה אז אונז שטי� מיר ערליכע אוה אז אונז שטי� מיר ערליכע אוה אז אונז שטי� מיר ערליכע אוה אז אונז שטי� מיר ערליכע או""""מע ווייזט פאר הקבמע ווייזט פאר הקבמע ווייזט פאר הקבמע ווייזט פאר הקב, , , , נעמט אראפ דע� חרו א נעמט אראפ דע� חרו א נעמט אראפ דע� חרו א נעמט אראפ דע� חרו א 
        ....דע� כבוד התורהדע� כבוד התורהדע� כבוד התורהדע� כבוד התורה', ', ', ', מרומ� צו זיי דע� כבוד המרומ� צו זיי דע� כבוד המרומ� צו זיי דע� כבוד המרומ� צו זיי דע� כבוד ה, , , , עיר האלקי� אויפהייבעיר האלקי� אויפהייבעיר האלקי� אויפהייבעיר האלקי� אויפהייב
וועט דער אויבערשטער , דע� עיר אלקי�' מרומ� צו זיי דע� כבוד ה, אני לדודי, דאס איז אלול

  .לע השפעות טובותאונז וועל מיר מקבל זיי א, ה וועט אונז אינזינע האב"הקב, וועט זיי ודודי לי'העלפ ס
וואס , שפע ברכה והצלחה, וועל מיר אלע זוכה זיי צו אלע� גוט'דער אויבערשטער וועט העלפ מ

, אר� ישראל איז גבוה מכל הארצות. קדושת אר� ישראל איז דא� למעלה למעלה, אר� ישראל איז משפיע
קומט דער שפע פאר כל הארצות , אזוי ווי עס איז העכער פו איבעראל? וואס הייסט גבוה מכל הארצות

זאל מיר 'זאל דער אויבערשטער העלפ מ. אר� ישראל איז משפיע פאר כל הארצות, קומט פו אר� ישראל
זאל מיר אלע זוכה זיי צו תכלה 'דער אויבערשטער זאל העלפ מ, קענע מקבל זיי טאקע די שפע טובה

ביז , שפע ברכה והצלחה ונחת וכל טוב, י צו אלע� גוטזאל מיר זוכה זי'מ', תחל שנה וברכותי' שנה וקללותי
  .א"וועל מיר זוכה זיי קעג צו גיי דע� גואל צדק בב'דער אויבערשטער וועט העלפ מ

  
  
  

  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  äùà éøåçà äëéìä ïéðòá  t  
וא� שאינו , ברי אשה צנועהואפילו אח, אל אסרו ליל� אחר אשה"חכמינו ז) א

  .אחורי ארי ולא אחורי אשה) א"ברכות ד� ס(ל "וכ� אמרו חכז, מסתכל או מהרהר בה
והטע� שאסרוהו הוא מחמת שחששו שכשיל� אחריה יראה בהילוכה ובתנועות ) ב

, כ איסור זה הוא רק כשהול� בקרוב שיכול להכיר בתנועותיה"וע, בה אבריה ויבא להרהר
, גאבל כשהול� רחוק ממנה שאינו מכיר ומבחי� בהילוכה ובתנועותיה מותר ליל� אחריה

' אבל חו" לד, אמותיה' ויש פוסקי� שהקילו יותר דאיסור זה הוא רק כשהול� בתו� ד
  ].ט"ש בשבוע העעל"להסתכל בה כמ ופשוט דבכל אופ� אסור[ דאמותיה ליכא איסור זה

כ ההול� בדר� ופגע באשה א� הוא קרוב אצלה שיכול לראות הילוכה "וע) ג
או , אמותיה' ז יצטר� לעבור באקראי בתו� ד"ותנועותיה ימהר לעבור לפניה וא� שעי

א לו לרו" לפניה אז "א �וא, יסלקנה לצדדי� באופ� שלא יוכל לראות הילוכה ותנועותיה
כ שלא יוכל לראות עוד הילוכה "המתי� במקומו עד שתתרחק האשה כיש לו ל
  .הותנועותיה

וכמו שהוא מצוי [ל "א לעשות אחד מעצות הנ"ובמקו� שיש הרבה נשי� שא)  ד
' מרוחק ממנו ד' פ עד שהאשה יהי"אז יראה שימתי� עכ] ברחובות של עיירות גדולות

  .ואמות
ת אז מחויב ליל� ברחוב אחר שאי� כ נשי� שג� זה אי אפשר לעשו"וא� יש כ) ה

אבל כשאי אפשר ליל� לרחוב אחר וצרי� לעבור דר� , כ ושיי� להזהר בזה"ש� נשי� כ
  .זולא יגביה� מ� הקרקע כללרחוב זה יתקע עיניו בקרקע 

ר של חנות או כדי "וכ� צרי� להזהר בדי� זה כשעומדי� בשורה אצל הרעדשעסטע) ו
אז א� , ולפניו יש אשה', ס וכדו"ג הבא"ומדי� לעלות עק או כשע"ד בבאנ"לעשות דיפאזי

וא� , אפשר ליל� בדר� אחר באופ� שלא יצטר� ליל� אחורי אשה צרי� להלו� בדר� הזה
אחורי ' וא� אפשר יש לצדד עצמו בצדה כדי שגופו לא יהי, א לו אז יש לעצו� עיניו"א

  .חהאשה רק יהא בצדה
ומה ולפניו יש אשה א� דלכאורה ליכא ס וכד"ג בא"� או ע"ג עראפלא"היושב ע) ז

כ א� יכול לראות ממקו� "מ אעפ"מ, ]טהעיי� הטע� בהער[בזה האיסור של אחורי אשה 
מחוייב על פי די� לשנות  ,'וכדו שוקיהאשה פרוצה שמגולה אפילו מצדדי� ישיבתו 

א "אבל כשא, נקרא רשעוא� אינו משנה , א� אפשרמקומו למקו� שלא יראה פרוצות 
לשנות מותר לישב ש� אבל יזהר מאוד מאוד לעצו� עיניו או יביט למטה ולא יגביה עיניו 

ומכיו� כשנוסעי�  ,כ להזהר שלא יסתכל בה"וא� כשיש לפניו אשה צנועה צרי� ג. [יכלל
כ בודאי נכו� מאוד לשנות "קשה מאוד שלא יכשל בשו� הסתכלות ע ,בדר� לזמ� מה
  ].שרהמקו� א� אפ

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

 ).'א סעי� א"כ' ז סי"אבהע(ע "שו) א
הובאו , ש"ל היו כל הנשי� הולכי� בצניעות עיי"דבזמ� חכז) ע"תש' ב סי"ח(ז "ת הרדב"שו) ב

 .ט ושאר אחרוני�"דבריו בבאה
 ר� וטו"מהרמב שג�ובאמת , ושאר אחרוני�) ב"סק(ט "הביאו בבאה) ש�(ז "ז מדברי הרדב"כ) ג

נראה ) ש�(ובבני� יהושע ) ב"ב ה"פ(נת� ' אכ� באבות דר, דאיסור זה הוא משו� הרהורנראה ע "ושו
 .ל"דהאיסור הוא משו� חשד ואכמ

פרי ע! חיי� שער הנהגות הלימוד (ל "בש� כוונת האריז) א"כ' ז סי"אבהע(כ הבית הלל "כ) ד
לבעל ב� איש חי (ת תורה לשמה "כ בשו"וכ) א"סק "לבעל הפלאה (כ בנתיבות לשבת "וכ) בכוונת המשנה

, כדבריוז דהרבה פוסקי� החמירו "מ לדינא כתבנו דיש להחמיר היכי דאפשר כדעת הרדב"מ, )ב"שפ' סי "
, )א"כ' ז סי"אבהע(ז כמו שכתבו בכר� חמד "ע ש� משמע כדעת הרדב"דסתימות לשו� השוובפרט 

 ).ז מהדורת פרידמא�"ע אבהע"נדפס על הד� בשו(ובראש פינה 
  .ושאר אחרוני�) א"סק(ל הובא בפתחי תשובה "ז הנ"ת הרדב"ז משו"כ )ה
 .'לעיל הערה ד' עי) ו
כתב דמסתימות הפוסקי� ) ד"באר מי� חיי� סקי' פרו חפ! חיי� כלל וסב(הנה המשנה ברורה ) ז
ז נראה דאיסור הליכה אחורי אשה הוא אפילו כשליכא דרכא אחרינא ודי� זה חמיר מהילו# "באבהע

חולק ) 'א סעי� ב"כ' סי(אכ� הערו# השלח� , במקו� שיכול לראות ש� פריצות דמותר כשאי� לו דר# אחר
 סיאנו קלא להסת"ובות צרות ואל דבמקומות שהרח"דכתב בזהכשליכא דרכא אחרינא דמותר וסובר 

י "על התיר במקו� מצוה ליל# אחורי אשה "ז הנ"ת הרדב"וכ� בשו. ד"עצמו ויעצי� עיניו בכל האפשר עכ
וא� שבפתחי תשובה ש� כתב דמשמע מדבריו דעצה זו אינו מועיל אלא במקו� , שיתקע עיניו בקרקע
ה זה במקו� הרשות הוא רק משו� מ יש לומר דעד כא� לא התיר לעשות עצ"מ, מצוה ולא בסתמא

, כ לא התיר רק במקו� מצוה"שאפשר באופ� אחר ויכול לאנוס עצמו ולהמתי� עד שהאשה תל# מלפניו וע
ובפני� סתמנו להקל , ק"אבל במקו� דליכא דר# אחר יש לומר דדעתו להקל אפילו שלא במקו� מצוה ודו

 .ז"דבש וכדמשמע מדברי הר"במקו� שליכא דר# אחר כדעת הערוה
נ "ב בש� הגר"עצה זו שמהני לצדד עצמו בצדה מצאנו בספר הסתכלות בהלכה ד� ס) ח

  .א"געשטעטנער שליט
כ בשורה יאמר לה שתל# לפניו וא� שאיסור הליכה אחורי אשה "ש דכשאשתו עמו וממתנת ג"ועע

ק משו� דגנאי מ אחורי אשתו קיל יותר דזה לא נאסר ר"מ, ל"הוא אפילו אחורי אשתו כמבואר בדברי חכז
 .והכי מסתבר, ש"י ש� עיי"ש רש"הדבר כמ
דהאיסור הוא רק כשרואה בהליכה ובתנועותיה , ז ושאר פוסקי�"כ� נראה מטע� שכתב הרדב) ט

ובפרט כשהכסא שהאשה יושבת גבוה ומפסיק בינו לבינה , וכשיושבת ואינו רואה הילוכה ותנועותיה
כשרואה תנועותיה א� כשאינה הולכת ממש לכאורה נכנס באיסור זה וכ�  אמנ�, א לראותה כלל"וא

אסור לעמוד אחורי חנה בשעה ' דעלי היכתב ) ב"ז ש� סק"משב(ג "ובפמ) א"ב סק"ק' סי(ח "מבואר בפר
ל "וצ. ש"עי, שהיתה מתפללת מחמת איסור של אחורי אשה וא� שחנה לא היתה מהלכת רק עמדה

ת "ע בשו"וע[, אסור' יכולי� לראות תנועותיה בשעה שהיתה מתפלל הי' מכיו� שהי דהאיסור בזה הוא
חמיר ג� בישיבה אחורי אשה שצידד לה) ס"ובספר ישראל קדושי� ד� ק "א "קכ' ב סי"ח(ויבר# דוד 

 ].ש"ט עיי"והביא שכ� כתב במלבושי יו
  .ט באריכות"כמו שנתבאר בשבוע העעל) י
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