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דמי שקר כעדות
חמס עד להיות רשע עם ידך תשת לפרש.אל יש

הי,הכוונה לקיש שריש דמי ביומא אמרו עמוהכי מדבר
משא,בשוק לצורך ממון ההוא לאיש נותנין אדם בני היו

עדים בלא תמים,ומתן איש אינו שאלמלא ידעו היה,כי לא
עמו מדבר לקיש עמו.ריש שדיבר לקיש שריש היה,ונמצא

כמעיא ישרדז שהוא ההוא האיש כמו.על לאיש יהא ובאם
רשע עם עסק לקיש הוא,ריש הזה שהרשע אנשים יחשבו

עדות בלא ממון לו ויתנו הגון אדם יכפור,באמת לבסוף אבל
בדבר חמס,הרשע עד היה עמו שדיבר שהצדיק מזה ,ויצא

ממון נחמס עדותו זו,שמתוך היא שקר שאמר.וכעדות וזה
רשע,הכתוב עם ידך תשת ותתחבר,אל תשתעשע שלא
חמס,ולמה,עמו עד להיות עי,מפני תהיה שקר"כי עד ז

ממון לגזילת .ותגרום
סופר חתם

חייב שמים בדיני
בעל עליו ישית כאשר יענש ענוש עסון יהיה ולא

בפלילים ונתן כאן.האשה אמרה שהתורה נשתנה מה וקשה
פי בפלילים הדיינים'ונתן פי ונטען,על טוען הלכות כל והלא

מקום בכל תורה כתבה לא הכי ואפילו הדיינים פי על הן
בפלילים ישלם אסון.שלם ואם הכתוב כשאמר דהנה ונראה

לי דקם מלשלם ופטור נפש תחת נפש ונתתה בדרבה'יהיה
בב',מיני בב"אמרינן דוקא דפטור מטה"מ של בדיני,ד אבל

לשלם חייב ה.שמים שהדגיש דדוקאוזה דאמרינן דהא כתוב
בממון יענש ענש אסון היה לא בפלילים,אם של"בב,זהו ד

לשלם,מטה חייב אסון יהיה אם אפילו שמים בדיני .אבל
יפות פנים

הדברים פרטי
במרצע אזנו את אדוניו אזן"פרש.ורצע ראה מה י

מכל שבגוףלהרצע אברים אזן,שאר זכאי בן יוחנן רבן אמר
תרצע וגנב והלך תגנוב לא סיני הר על ששמעה וקשה.זאת

נפשות בגונב מיירי תגנוב לא הפסוק ממון,דהא בגניבת ולא
לעבד זה נמכר .שבגללה

עהונראה במדרש כל"דאיתא את אלקים וידבר פ
האלה פרטי,הדברים אמר ודיבור דיבור שלכל מלמד

דיבורה לאותו השייכים תרצח.דברים בלא דלמשל והכוונה
דאזיל רציחה כעין שהוא חבירו פני את המלבין נמי אמר

חיוורא ואתי גונב,סומקא נמי אמר תגנוב לא בדיבור וכן
וכו הבריות דעת וגונב ע.'ממון במדרשוהנה איתא פשט וד

הנ בפסוק האלה"שם הדברים כל את אלקים וידבר מלמד,ל
לדברשא לפה אפשר שאי מה אחד בדיבור הדברות כל מר

לשמוע הרש.ולאוזן יובן הר,י"ומעתה על ששמעה זאת אזן
תגנוב לא בע,סיני הדברים את ששמעה כיון אפשר"הרי אי כ

הנ המדרש כדברי שאין"לומר מה אחד בדיבור הכל שאמר ל
לשמעו יכולה העיקר,האוזן הוא בהפסוק האחר הפשט אלא

פ ודיבורשאמר דיבור כל של הדברים דהפסוקונמצא,רטי דאף
נפשות בגונב קאי תגנוב ממון"מ,לא גונב של הפרט גם אמר ,מ

כיון אזנוולכן תרצע ממון וגנב הלך .שהוא
התורה חנוכת

לטובה להטוב רבים אחרי
המשפטים תסדר,ואלה די דיניא ואילין אונקלוס ותרגם

נמתקין.קדמיהון שם הבינה בעולם אשר ידוע הנה כי
בשורשן עולם,הדינים שהוא יצחק הוא הדין שורש כי

נרמ.הבינה פעמיםובשמו שני מספר 'קדם'העולה'חסד'ז
מספר במספר'דין'עם הם.'יצחק'עולה החסדים אשר הרי

חד נגד להטו,תרי רבים אשר,תואחרי אמרו כן בשורשעל

נמתקין שם בד.הדין והבוטח יסובבנו'וזהו אשר,חסד היינו
לשלוט'קדם'העולה'חסד'פעמים'ב שלא הדין את מקיפין

שנר,כלל כנכמו יצחק של בשמו כן.ל"מז יסובבנו'ועל 'חסד
במספר דין.'יצחק'עולה שהוא דיניא ואלין תסדר,וזהו די

בשרשן',קדמיהון' אותן להמתיק מספר,היינו ידי 'קדם'על
ב להטו',חסד'פעמים'שהוא רבים .לטובהתואחרי

נועם אמרי

אחרים את מדריך
י מספר את בארצך ועקרה משכלה תהיה אמלאלא .מיך

עפ לפרש מ"ונראה החת"י זללה"ש הפסוק,ה"ס לפרש
הווה בטנך'תירך בפרי מ,לטובה דרך הרמב"על ז"ש ל"ם

לבנו במהרה,באגרת ימיו שחתם אדם יש,אשרי אדם שלכל
מה ובמצותקיצבה בתורה לתקן צריך שג,הוא רמומי

ההיא ימיו,הקיצבה אדמות,השלים עלי חי שהאדם זמן וכל
לחטואעלו הוא בחובו,ל טמון ארבו שישלים"ע,כי מוטב כ

העולם מן בשלום ויצא מהרה הוא.עצמו אם היינו אמנם
להטיבם,לעצמו אחרים על פועל או,ואינו בנים לו יש אם אבל

ה בדרכי מדריכם הוא אשר השלים',אחרים שכבר אף אזי
לזה קיצבה אין ה"וז,עצמו והותירך הפסוק לךשיתן,לטובה'פ
לטובה חיים בטנך,והטעם,מותרות לנהלם,בפרי שתוכל כדי
התורה מבועי ז"עכת,על נל"ועפי.ל"ד הפ"ז תהי'פ 'לא

בארצך ועקרה בבנים,משכלה מספר"וע,שתתברך את כך י
אמלא הש"ר,ימיך שכבר אף עצמךלל ויוסיפו,מת ימיך ירבו

חיים שנות ה,לך בדרכי בנים שתדריך .'עבור
יואלדברי

ענווה במדת לאחוז צריך
ה לפניהםמואלה תשים אשר במדרש,שפטים איתא

כן"הה עשה לא לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד ד
ידעום בל ומשפטים גוי חז.לכל בדברי מצינו דהנה ל"ונראה

הענוה במדת לאחוז יתירה באזהרה הדיינים ,שהוזהרו
אלעזר רבי אמר בגמרא עלמנין,וכדאיתא יפסע שלא לדיין

קודש עם במעלות,ראשי תעלה ולא ליה,שנאמר וסמיך
תשים אשר המשפטים הכלי.ואלה בזה יקרוהאריך

יתירה,בפרשתן בענוה הדיין יאחוז לא באם תביאהו,כי
היטב עיון מבלי במרוצה הדין לחתוך להכשל,גסותו ויבא

המשפט בדבריו"עיי,בדבר המדרש.ש שדרש ואלה,וזה
לפניהם תשים אשר חז,המשפטים שיתנהג"ולמדו מכאן ל

קודש עם ראשי על יפסע ולא יתירה בענוה ד"הה,הדיין
ליעק דבריו למי"שהקב'פי,ב"מגיד המשפט דבר את מגיד ה

עקב בבחינת יתירה בענוה עשה,שמתנהג לא אמר זה ועל
גוי לכל אומות,כן אצל כלל שייכת אינה הענוה מדת כי

במסכ,העולם פט(חולין'דאיתא .).דף
משה ברך

מדריגתו לפי אחד כל
לפניהם תשים אשר המשפטים סנהדרין'ובמס,ואלה

ז( לפניהם:)דף תשים ורצועה,אשר מקל הדיינים כלי .אלו
דהרה"י משמיה דמתאמרא דרך על הכוונה ר"ל הרבי 'ק

זללה אחיו"זושא כבחינת היה שלא מה על ייענש שלא ה
ר"הרה הרבי זללה'ק להיות,ה"אלימלך יכול אינו הוא שהרי

היה,כאחיו עצמו שהוא מה כפי היה שלא זה על ייענש אבל
להיות (יכול פארוואס"ק"ובל. זושא שלאגן נישט וועט מען

מיילעך געווען נישט איז זיין,ער נישט דאך קען זושא ווייל
זושא,לעךמיי נישט איז ער פארוואס זושא שלאגן וועט ).מען

תשים אשר המשפטים ואלה שאמר הדיינין,וזה כלי ,אלו
ואחד,ם"לפניה אחד כל של הפנים יכול,לפי שהיה מה כפי

.להתעלות
אדמו"כ מרן שליט"ק א"ר
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  גם ברכות יעטה מורה  
המאיר לארץ ולדרים בכח תורתו , כ רב האי גאון"למע, לברך ברכת מזל טוב, נעטוף לבבינוביראת הכבוד 

מוסר בשבוע  ידי שבועמ, ע"ק בעל דברי יואל זי"ציר נאמן לשולחיו האי ניהו איתן אדונינו רביה, הרמה
  מען יצא דבר מתוקןלרות מחכימות עבירורי ההלכות להעיר ולהאיר המזמנו היקר לעיין ב

‰‚‰"ˆ ÓÂ„"ı ˙È¯˜ Ï‡ÂÈ ËÈÏ˘"‡        
  לרגל שמחת אירוסי בנו למזל טוב

ויזכה עוד רבות בשנים , ח"ה מכל יוצוירווה רב נחת דקדוש, ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת המשפחה"ויה
  .מהרה בימינו אמןנו בעד ביאת ינון ומלכינו בראשי, לפאר ולרומם קרן עדתינו

  בברכת מזל טובהמברכים 

  "הלכה בשבילי"מערכת חברי 
 ק קרית יואל"מבצר הכוללים פק י"עש

 ïééòîîòåáùä  )íãå÷ä ãåîòî êùîä(  

 äàøðååùåøéô êëã øîåì ,òà éàãåã"ä ìëù âéðéñî åøîàð úåöî , ùé
 úåöîéðéñî øúåé ø÷éò íäù ,úåáåùç úåöî íäù éôìå ,á÷ä ãøéå" ä

 íúåàì éðéñ øä ìò íìéáùá íéáåúë íä øùàë ùåøéôá åøîàðù à÷åã)éô '
øúåéá úåáéùç úåöî íä úåöîä åìà éðéñ øä íäá øëæðù úåöîä åìàã ,

á÷ä ãøé íìéáùáå"éðéñ øäì ä( ,äîò åøîàð úåöîä øàù ìëåéðéñî í , äæå
 ìéáùáä úøåú éë ' äîéîú)é íéìäú"è ,ç' (úå÷ìåçî äéúåöî ïéà , êëéôìå

éðéñ øäî íìåë åøîàð .îå"úåöîä ïéá ÷åìéç ùé î , úåøáãä úøùò éë
 íîöò ìéáùá éðéñî åøîàð)éô 'æìä äåöî úåáéùç úîçî( , øàù åìéàå

éùäù éðôî åøîàð úåöîä"ä ïúð úåëå éðéñá úåîéìùá äøåú' .å àúùä
 ãòåî ìäåàá åøîàðù áúëð à÷åã úåöî åìàá äîì äù÷)éô ' áúë éàîà

ãòåî ìäåàá åøîàðù úåöîäî äîëá ,éðéñî øñîð äøåúä ìë àä( , ïåâë
 úåðáø÷ä úåöî)à àø÷éå ,'à') (ä øáãéå äùî ìà àø÷éå áéúëã ' åéìà

øîàì ãòåî ìäåàî( ,åðøîàù åîë êçøë ìò ,òà" åøîàð úåöîä ìëù â
ùðå éðéñáãòåî ìäåàá åð , íéëééùù úåöî äæéà ìéáùá ÷ø íìåë åðùð àì

ãòåî ìäåàá à÷åã ,ãòåî ìäåà ìà íéëééùù úåðáø÷ úåöî åîë ,òå" ïúåà é
ãòåî ìäåàá äøåúä ìë äøîàð úåöî ,úçà àéä äøåúäù éôì , øîåì ïéà

 úåöî úö÷ åéäéùøçà íå÷îá ïúö÷îå äæ íå÷îá åøîàð , åøîàð êëéôìå
íù ïìåë ,ì ìáàæîøá ÷ø åøîàð à.  

éðéñî åìà óà éðéñî íéðåùàøä äî øîàã àä ãåòå , åîë øîåìë
éðéñá åøîàðù íéðåùàøä ,éðéñî úåøáãä úøùò åøîàð ìàøùéìå , óà

êë åìà ,éðéñî åøîàð äùîì úåöî øàù ìëå ,ìàøùéì àìå , ìäåà ãò
áàåî úåáøò ãò åà ãòåî.  

éøà øåâä úéùå÷ àéáî äøåàä ùåáìá 'éçøæä ìò , áúëå êë êåúîå
ùø éøáã àéöåä"åéøáãá ïééåòé ïèåùôî õåç é . ìëá ïéàù øîåà éðàå

ììë úåùîî íåù úåéùå÷ä .äðåùàø ,äã äù÷äù äî"é äî éì øîéîì ì '
åëå éðéñî úåøáã' ,ùø éøáãá ÷ã÷ã àì"æ é"ì, ùøù" äî øîà àì é

éðéñî ïåøçàä óà éðéñî íéðåùàøä, ùø øîà åìàù" íéðåøçàä óà é
éðéñî, åúéùå÷ì íå÷î úö÷ äéä, ôòàù àìà"ñì äéåàø äéä àì ëú øå

øä éøáã"æ éçøæî à"ì .ùø ìáà"æ é"éôà øîùð ì' äæî ,åùåøéô éëäå ,
ùøã"äùøôä úàæ íãå÷ù äùøôá øîàðù äî ìë ìò éà÷ é , àéäå

äùøôä óåñ ãò íé÷ìà øáãéå úìéçúî ,øîà÷ éëäå , íéðåùàøä äî
úåîãå÷ä äùøôáù ,ãä úøùòä åðééäãúåøá ,éðéñî ,åëå óà ,' é÷åôàì

úåîãå÷ä äùøôáù íéðåøçàä ,åâå øîàú äë úùøô åðééäã ')éô ' úùøô
çáæîä( ,àéðéñî äðé , íééñ àì êëìåçà óà ïàë åéøáãáøíéðå , óà àìà

åëå åìà ,'ë íéðåùàøä úìîî íéðåøçàä é)éô 'ã úøùòì àø÷ã àëéä
íéðåùàøä úåøáãä ,íéðåøçà éæà - ( úùøô ìò äðååëäåâå øîàú äë '

)çáæîä úùøô.(  
 ãåò äù÷äù äîåãìä" åìà óà íé÷øáå úåìå÷á íéðåùàøä äî ì

åëå' . ïàëá íâøä ìù åúòã óåñì ãøé àì"éçøæî à . éøáã éôì éøäù
æ éçøæîä"å áúëù ìåëå äùîì åðúðù úåöîä ìë øàùá àì ' )éô ' áúëù

â äéä íéèôùîä äìàã"ð àìù úåöîä øàùë àìå íé÷øáå úåìå÷á ë åðú
éðéñá íäì åðúð íúñ ÷ø íé÷øáå úåìå÷á ,ïë ùøôì êéøö äéä( , àì íàã

 ïë)úåöîä ìë øàù åîë åðúð ÷ø(,  úåöîä äìàã àø÷î äéì ÷åôéú
)ìéòì øàåáîë .(ò"éô ïéà ë 'ùø éøáã"æ é" éðéñî íéðåùàøä äî øîàù ì

åëå ,'åëå åìà ïë éðéñî åøîàð íéðåùàøäù åîëù øîåì åúðååë' . àéääã
äìàî é÷ôð úåöîä ,øä äî øîà÷ éëä àìààíéðåù ,íúééåäå íúåäî ,

íé÷øáå úåìå÷á åéäù éðéñî íéðåùàøä úðéúð úåäîë øîåìë,  äéä ïë
úð úåäîåëå íé÷øáå úåìå÷á íéèôùîä úðé'.  

 áéúë éøä äù÷åäù äîå)úåéðùä úåøáãä øçà) (ä íéøáã ,'é"è (
 úà)úøùò (ä øáã úåøáãä 'åâå íëìä÷ ìë ìà ,'é àìåøúå . ïàë ïéà

ììë àéùå÷ ,çà åøëæðù ïôåàá åøëæð àì úåøáãä úøùò éàãåã" ë
íéèôùîä ,àù äî ãçà øåáãá äìéçúî åøëæð úåøáãä úøùòä éë" à

ïë øîåì íãàì, çàå"éôå øæç ë 'åîöò éðôá øåáãå øåáã ìë, éôù åîë '
ùø" ÷åñô ìò ìéòì é)ë úåîù ,'à' (åâå äìàä íéøáãä ìë úà ')ùøù"éô é '
íù á÷äã"ãçà øåáãá ïìåë úåøáãä úøùòä øîà ä ,çàå"éôå øæç ë '

øåáãå øåáã ìë( ,éôå øæçùëå ,' éôî êì äéäé àìå éëðà ìàøùé åòîù
äøåáâä ,çàå" åàøéùë ëäìåãâä ùàä éðôî , òéîùîå øáãî äùî ìéçúä

ìàøùéì úåøáãä ,á÷äå"çë åì úúì òééñî ä , øéáâî åìå÷ úåéäì
òîùðå, ò áúëù åîë" æ)îùé úå"è ,é"è (ìå÷á åððòé íé÷ìàäå øáãé äùî ,

ùøéôù åîë"íù é ,àå"éôá úåøáãä úøùòä ìë ìàøùé åòîù ë ' íãåòá
éðéñ øä éðôì íéãîåò ,äøåáâä éôî êì äéäé àìå éëðà ,çä øàùå ' íéøáã

äùî éôî ,éùä íééñù øçà ìáà"úåøáãä úøùòä ìë úéðùä íòô ú, 
ìàøùéì äùî íòéîùäå, ä ïééãòëùîð åéíé÷øáå úåìå÷ ïé , åøàùðå
ãîòî ìò íéãîåò ìàøùééðéñ øä éðôì ï ,éùä øáã êë êåúáå" äùî ìà ú

íéèôùî úùøô ,íé÷øáå úåìå÷ä éðôî íúåà åòîù àì ìàøùéå , äùîå
òîùå ìôøòä ìà ùâð ,ãîòî åúåàá ìàøùéì íòéîùä àì äùî íâå , ãò

çà ãøéù"øää ïî ë ,çàå"íé÷øáäå úåìå÷ä å÷ñô ë ,äéì øîàå á÷ä" ä
 íäì øåîà äùîì)ä ïðçúàå ,'ë" æ– ë"ç ( äô äúàå íëéìäàì íëì åáåù

åâå éãîò ãåîò ,'øå"îä ìë ì 'íéðåùàøä íåé ,úåöîä ìë åîò ãîìå ,
åâå úåöîä äìàî ïðéôìéãë' . ïéáå íéèôùîä ïéá ùé ìåãâ ìãáä éøäå

úåöîä ìë øàù ,ìàøùé ìë ãîòîáå íé÷øáå úåìå÷á åøîàð åìàù , åìàå
ð àììàøùé ìë ãîòîáå íé÷øáå úåìå÷á åøîà ,àå" àø÷ øîà÷ øéôù ë

ä øáã úåøáãä úøùò úà 'åâå íëìä÷ ìë ìà ,'øúåé àìå , øáã àì éøäù
ä 'ìä÷ä ìë ìà , äùî éôî íúö÷å íäéôî íúö÷ ìä÷ä ìë åòîùùëå

íéøáãä úøùò ÷ø øçáðä ãîòî åúåàá ,òà íéèôùî úùøô ìáà" â
ãîòî åúåàá øáãðù , ìà øáãð àìäùî ìà ÷ø ìä÷ä , àì äùî íâå

øää ïî ãøéù ãò ãîòî åúåàá íòéîùä ,àå"øä éøáã ìë ë" éçøæî à
æ"íééúîàå íéðåëðå íéøåøá íä ì ,ùø éøáã ìù åðåùì úåòîùî íä ïëå" é
æ"÷ôñ éìá ì ,äòåè àìà åðéà øçà êøãá íúåà ùøôîä ìëå.  
  

òì"äâä ð" éáø öãåã âäá" øïäëä ìàëéî öæ" ì
áàø"ùèà÷ðåî ã  

ë øèôð"èáù è 
 

המחצית השקל בא לרמוז 
שראוי לכל משכיל שישקול 
מעשיו בשוה ושיסכים בעצמו 

א מהם "לתת לגופו ולנפשו לכ
חלקו ותקו במשקל השלם 
והנכון והראוי שימשיך את גופו 

יתעלה וילך בה ' אל עבודת ה
קר ולעתים אחר נפשו שהוא העי

כ שימשיך נפשו אחר גופו "ג
בענינים ההכרחים כגון האכילה 

ל כתיב "היות זולתם וכשזא לו ל"והמלביש שא' והשתי
יהושע אומר ' לכם ר' אלהיך וכתיב עצרת תהי' עצרת לה

  .וחציו לכם' חלקוהו חציו לה
 )רבינו בחיי(

ל שמעתי שהוא "ש בן אלקביץ ז"בשם החכם הר
ל יחוד אחדותם בל יעלה על לב איש להורות את בני ישרא

א כאילו כל אחד חצו ובהתחברו "מהם שהוא נפרד מחבירו כ
  .עם כל אחד מישראל נעשה שלם

 )אלשיך(

ו עולה אחד "ו ומחצית מכ"ש גמטריא כ"ת ב"שקל בא
וזהו העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט שהכל חייבים ליחדו 

ל "הד' ה ק אחד שאין לך עושר גדול מהמיחד"וכן עשיר במ
  .ג דהוא אחד"ב ועם הכולל י"ק עולה י"במ

 )שפתי כהן(

ז מהעולם "עוד טעם הנה ידוע דהנפש הבאה לעוה
ז שורשו נשאר שם במקורה כי רוחניות אינו "ן עכהעליו

נעתק ממקום למקום רק מתרבה וחלק הנפש אשר בשמים 
ממעל מאיר לחלק הנפש אשר בגוף האדם מתחת והחלק 

כ "אשר בארץ מחיוב להשתוקק למקור אשר בשמים ע
  .חצאי נפשות' הנפש נקרא ב

 )בני יששכר(

ית יש להבין ענין מחצית השקל מפני מה דוקא מחצ
י הצדקה "ל ע"אכן הנה בצדקה כתיב וצדקה תציל ממות ר

ת והוא שכתוב וחצו את כספו וגם את "מפריד בין אותיות מ
זו לחלק עם העני אז גם ' בבחי' ל כאשר תהי"המת יחצון ר

ת יחצון תפריד בין האותיות האלו לבל יתקרבון וזה "את המ
  .ש"ענין מחה

 )תפארת שלמה(

ליל מעשרה כוחות וכנגדן כי באדם יש כח החומרי כ
בנפש כלול מעשרה כוחות רוחנים ולזה אמר עשרים גרה 

' ל חצי לה"ל כל האדם כלול מעשרים כוחות כנ"השקל ר
וחצי לכם ולכוונה זו בא הצווי לתת מחצית השקל לרמז 

כלו קודש ' שיתקן האדם החלק החומרי אשר בו למען יהי
  )ל ובדברי חיים"וכן במהרי, בעל עקידה(. 'והא בהא תלי' לה

ראשית המעשה היא המחשבה הקודם למעשה וודאי 
זכה וצלולה אולם אולי בעת המעשה לא נגמר כראוי או עלה 

ז "בלבו מחשבה בלתי נכונה ע
ש ליתן מחצית השקל "צוה ית

  .דייקא לכפר על גמר המעשה
 )ייטב פנים שקלים(

ענין מחצית השקל שקל 
בגימטריא נפש הרמז שנותנין מן 
השמים החצי והחצי השני על 

  .האדם לראות להגיע לזה
 )חשבה טובה( 

ק דקודם כל מצוה שאדם עושה "הנה מבואר בספה
א לא תיקן מה שעיוות "צריך לנקות עצמו מכל חטא כ

ו יחטוף המצוה שעושה והנה העצה "א ח"תחלה אזי הסט
י מצות צדקה "ד הכתיב וחטאך בצדקה פרוק שע"לזה ע

שמקיים קודם כל מצוה זוכה שהמצוה שלו עולה למעלה 
יון שהוא ל הטעם על מחצית השקל כ"בלי שום עיכוב ובזה י

ל על הנפש מה שהנפש משתוקק "בא לכפר על נפשותינו ר
לעשות רצון קונו אולם הרי כבר נתגאל במה שחטא עד כעת 

בנתינת הצדקה ובזה ירחיב לו ' כ ונתנו איש כופר לה"ע
ש ינתן "כ רק מחה"שיקובל לרצון במצות אשר יעשה וע

והרמז בזה דרק את חטאיו יתקן בזה והוא הכנה שיוכל 
כ המצות והא תיקן על חלק המחצית היינו על "ות אחלעש

ת מה שלא עשה כראוי כדי שיוכל לעשות בזה חלק המחצי
  .השני היינו המצות שיעשה כראוי

 )עצי חיים(

ק ליתן רק מחצית השקל "כ צותה התוה"ואפשר שע
ולא שקל שלם להורות דמה שאנו נותנין אינו עדיין תכלית 

מטבע אש ' ז בחי"עי השלימות אלא עבודתינו להמשיך
אחד ' בחי' מטבע של אש יהי' ושקל שלמעלה ובהצטרף אלי

  .ואז יהיה שקל שלם בשלימות האמיתי
  )דברי יואל(

 .ושקל אשא בבית נכון ונשא, אור פניך עלינו אדון נשא
בענין ארבע  )תשא' פ(פ על פי מה שכתב בחקל יצחק "יל

ה כמבואר "ה ב"שהן נגד ארבע אותיות שם הוי, פרשיות
כי כמו שאחר ראש השנה ויום , )תשא' פ(בקדושת לוי 

הארבע מינים הכיפורים שזוכין למחילת עונות לוקחין 
כמו כן אחר , ה"ה ב"הרומזים על ארבע אותיות שם הוי

ם נקבע הארבע פרשיות שהן "השובבישעשו תיקונים בימי 
והנה הארבעה מינים  .ד"עכ, ה"ה ב"נגד ארבע אותיות שם הוי

ח שער "פרע(ל "לוקחים בתוך הסוכה כמנהגינו על פי האריז
עבודת ימי  וזהו אחר, וסוכה הוא דירת עראי, )ג"הלולב פ

ם זוכים "אמנם אחר עבודת ימי השובבי, הרחמים והסליחות
ולזה אמר אור פניך . ה גם בדירת קבע"ה ב"להארת שם הוי
תהילים פט (ש "ה כמ"ה ב"הוא הארת שם הוי, עלינו אדון נשא

, והוא בקריאת הארבע פרשיות, ה באור פניך יהלכון"הוי )טז
כי גם , יך לדירת ארעישאינו צר, ן ונשא"ת נכו"ושקל אשא בבי

  .ה"בדירת קבע נמשך הארת שם הקדוש ב
  )א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ(

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

ìå÷á åððòé íé÷ìàäå øáãé äùî,  ילקוט (ובמדרש

עוד שם במדרש רבה . ב"וצ, בקולו של משה )ד"רמז רפ
בכוחו לא נאמר אלא בכח של כל , בכח' קול ה )א"ט ס"פכ(

  .וצריך ביאור, אחד ואחד
øàáúéå  דושט הק"מרן הבעשז "אמאמר על פי 

ו "פ אבות(על המשנה  )ויקרא' הובא בתולדות יעקב יוסף פ(ע "זי

יוצאת מהר חורב ומכרזת בכל יום ויום בת קול  )ב"מ
נשא (ק "ובזוה, ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה

ולכאורה , שהכרוז יוצא שובו בנים שובבים, איתא ).דף קכו
אם אי אפשר שישמע אדם הכרוז הזה למה , ממה נפשך

ואם אפשר שישמע מדוע באמת לא , יוצא בת קול כלל
וביאר כי מה שמגיע לאדם הרהורי , אדם נשמע לשום

ואם יטה אוזן לשמוע , תשובה בכל יום הוא מן הכרוז ההוא
אך , קול הקריאה אפשר לכל אדם שישמע והיינו במחשבה

אם הוא בר דעת להבין שזה המחשבה הוא קול הכרוז והבת 
אבל , קול יטה אזנו לשמוע בלימודים לעשות רצון קונו

שובה מהכרוז נתעצב והולך בא לו הרהורי תהפתי כש
לבית היין לומר תנו שכר למרי נפש ואינו שומע לקול 

  .ד"עכ ,הבת קול לשוב אל בוראו
ëå"÷ תרומה עמוד ' פ(ה בברך משה "ר זללה"מרן אאמו

כתב בזה ביאור נכון במה שאמרו ישראל נעשה  )קצה
ה את התורה לישראל טענו "כי בשעה שנתן הקב ,ונשמע

והלא האדם מוכשר , וש כי תזכרנומלאכי השרת מה אנ
אלא , לקבל טומאה ולחטוא והיאך תנתן לו התורה

שהשיב משה רבינו מענה לפיהם דאף אם יחטא האדם 
ישראל כל אשר  אמרושה וז, עדיין יש לו תקנה בתשובה

ושמא תאמר הלא עלולים להכשל בחטא , ה"נעש' דיבר ה
ו ויטו שישמע רושפי, ע"הוסיפו ואמרו ונשמ הזל ע, ופשע

אוזן לקול הבת קול היוצא בכל יום ויום מהר חורב 
ת ובזה בטלה טענת המלאכים "וישובו בתשובה אל השי
  .ד"עכ ,וקבלו ישראל את התורה

ìòå  ס "ר(אברהם  במגןפי זה יש לפרש מה שהביא

שהיו ישראל ישנים כל  )א פרק מ"פרקי דר(ממדרש  )ד"תצ
יינו דכתיב וה, שהוצרך משה רבינו להעירם עדהלילה 

ולכך אנו  .מן המחנה ויוצא משה את העם )שמות יט יז(
ומשום הכי נהגו ישראל להיות נעורים  ,זהצריכים לתקן 
, ודקדק בערוגת הבשם בפרשתן .ש"עי ,ליל שבועות

היתכן דששים רבוא ישראל , מאדדלכאורה הדבר יפלא 
דמן הראוי היה , דור דעה יהיו נרדמים בשינה כל הלילה

יות נעורים כל הלילה ברוב תשוקת לבם לראות להם לה
והיה מן הראוי שתהיה אש התשוקה תבער , בתפארת עוזו

כל שכן שלא לישן , בקרבם לבלתי נתנם לנוח על משכבם
אם לא כי תרדמת , ואיך יתכן זה, כל הלילה עד הבוקר

אלקים מן השמים נפלה עליהם בכוונה מיוחדת מאתו 
  .ש לדרכו"עי, ככה' וע עשה הואם כן צריך להבין מד, ש"ית

íðîà  ביאור הענין דהנה מבואר בספרי קודש דבכל
מתעורר מחדש , שנה ושנה בהגיע חג השבועות

ואז הוא זמן של קבלת , ההשפעות קדושות של מתן תורה
אלא גם בפרשת , ולא רק בחג השבועות, התורה מחדש

כי הקריאה מעורר , יתרו זוכים להשפעת מתן תורה מחדש
ה "ק מלובלין זללה"וכדמתאמרא משמיה דהרה, הזמן

והוא מעין דחג , דפרשת יתרו יש בו קדושת חג השבועות
ה קורא הדורות מראש היודע "אולם הקב. השבועות
ר אנו "ידע וראה שיבא זמן כזמנינו אלה שבעוה, עתידות

והלבבות , עד מאדעומדים במדריגה נמוכה ושפלה 
, תעוררות דקדושהאטומים וסתומים בלי שום הרגשה וה

ונחסר ממנו התעוררות לקבל התורה מחדש בהתלהבות 
ואף כאשר קורין פרשת מתן , דקדושה ובהתרוממות הנפש

וכל זה , תורה הלב אינו מתעורר לא חלי ולא מרגיש
, בשבתינו על סיר הבשר, בהיותינו יושבים במדינה מגושמת

ר כל התאות מכבים כל "ובעוה, ומשוקעים בתאות גשמי
כי שניהם לא יתחברו , ק קודש וכל תשוקה לדבר מצוהזי

ז מקררים כל "וכל הבלי העוה, וכאשר זה קם זה נופל, ביחד
דבר שבקדושה ומכבים כל אש קודש והתלהבות לדבר 

  .למתן תורה מחדש ואין אנו מתעוררים, מצוה
ïëáå ה בכוונה עמוקה שיהיו "ל כי לזה סיבב הקב"י

דבאמת , אל הר סיני' ירד הכל ישראל ישנים באותו זמן ש
אותו דור דעה לפי ערכם הרם לא היו יכולים לישן בזמן 

ובפרט אחר שהכינו עצמם בהתרוממות , גבוה ונשגב הלזו
אך עם כל זה סיבב , הנפש לקראת המעמד הגדול והנורא

והוצרך , ה כן שיהיו עדיין ישנים בשעת מתן תורה"הקב
בינו היה ומשה ר, משה רבינו להעיר אותם משינתם

באמרו , מסובב לכל אחד ואחד מישראל והקיצו משינתו

 )מ"א פ"פרקי דר(וכדאיתא במדרש , עורו ישנים משינתכם
משה ובא למחנה ישראל והיה מעורר ישראל ויצא 

להם עמדו משינתכם שהרי אלהיכם מבקש  רמשינתם ואמ
כבר החתן מבקש להביא את הכלה  ,ליתן לכם את התורה

, די ליתן לכם את התורה באה השעהכ ,להכניס לחופה
והרי נודע כי שכינה היתה מדברת מתוך גרונו של . ש"עי

אם כן השכינה הקדושה היא בעצמה היתה מעוררת , משה
שיעמדו לעשות רצון הבורא , את בני ישראל משינתם

ואם כן אותו , ה הוא נצחי"ודיבורו של הקב, ועבודתו
וררות לא רק דיבור של משה לעורר את ישראל היה התע

אלא גם לדורות עולם לעורר לבבות בני , לאותו זמן בלבד
, לעשות רצון אבינו שבשמים, ישראל משינת והבלי הזמן

ויתכן לומר כי הבת קול היוצאת בכל יום ויום מהר חורב 
הוא קולו של משה , לעורר לבבות בני ישראל לתשובה

רבינו שהיתה שכינה מדברת מתוך גרונו לעורר את 
הלכות תשובה (ם "כי כן מצינו ברמב, אל לקבלת התורהישר

הוא לומר עורו , כי ענין השופר המעורר לתשובה )ד"ג ה"פ
ועל כן בכל יום ויום כשהאדם זוכה , ישנים משינתכם
הרי זה מכח אותו ההתעוררות שעורר , להרהור תשובה

כי אותו , משה רבינו את בני ישראל ביום מתן תורה
ולזה בכל יום ויום , ים עד היום הזהההתעוררות קאי וקי

כי הוא התעוררות , בת קול יוצאת מהר חורב דייקא
וכשם שביום , הנמשך מיום שניתנה תורה על הר סיני

, ההוא היה מעורר את בני ישראל עורו ישנים משינתכם
כך בכל יום ויום הוא מעורר לבבות בני ישראל ומכרזת 

  .ואומרת שובו בנים שובבים
äæáå בשעה  :)שבת פח(הא דאיתא בגמרא  פ"יל

ה "בשעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הק
אמר להן לקבל  ,רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו

אתה מבקש ליתנה ' וכו אמרו לפניו חמדה גנוזה ,תורה בא
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה החזר ', וכו לבשר ודם
ועות פרק תורה מסכת שב(ה הקדוש "וביאר השל. להן תשובה

שקטרגו המלאכים בשעת מתן תורה באמרם מה  )אור
שהאדם מוכשר לקבל טומאה ולחטוא , לילוד אשה בינינו

א "ה אחוז בכס"ועל זה אמר הקב, ואיך תנתן לו התורה
כלומר תחזור ותאמר , ה"י והחזר להם תשוב"כבוד

, להמלאכים שאף אם יחטא האדם יש לו תקנה בתשובה
. ד"עכ, .)יומא פו(וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד 

כי המלאכים טענו , אמנם לפי דרכינו יתבאר באופן אחר
פ שהיו ישראל עכשיו במדריגה "דאע, מה אנוש כי תזכרנו

הרי לא מכל מקום , .)שבת קמו(עליונה שפסקה זוהמתן 
ויבא זמן אשר יפלו , ישארו תמיד במדריגה עליונה הלזו

ואם כן איך , ממדריגתם הגבוה והנשגבה ויהיו פשוטי עם
, תנתן התורה לפשוטי עם המשוקעים בתאות גשמיות

, ר להם תשובה"ה למשה רבינו החז"ולזה אמר הקב
ה למשה שבעת ההוא ילך משה רבינו "כלומר שצוה הקב
וכוחותיו של משה רבינו , ראל לתשובהויחזיר את בני יש
ועל ידי שמשה רבינו ידבר ויאמר עורו , גדולים עד מאד
התעוררות , והשכינה מדברת מתוך גרונו, ישנים משינתכם

ותמיד כאשר יהיה , הלזו יהיה נצחי לבני ישראל לדורותם
יהיה , ה להתעורר לתשובה"יהיה להם השתוקקות להקב

להתחמם ולהתלהב  בכחם לעשות פעולות הראויות
בחרטה אמיתית , ולתקן מה שחטאו, ט"לתשובה ומעש

  .על העבר וקבלה טובה על להבא שלא ישובו לכסלה עוד
íéãîåò ק גילה "ם אשר האריה"אנו בימי השובבי

והם זמנים נוראים , לנו שהם זמנים המיוחדים לתשובה
שיכולים לפעול בהם הרבה ולתקן כתמי הנפש שנתלכלכו 

, ר רחוקים אנו מאד מהרהור תשובה אמיתית"ובעוה, ע"ל
ובזמנים הללו אשר כל אחד מאמין בדברי נביאים אמת 

הנה כל אחד מישראל יש לו השתוקקות , בסגולת הימים

לב יודע מרת נפשו באיזה מצב , להתעורר לתשובה
וכמה היינו זהירים , איך נראים מעשינו, שנמצאים

ודע כמה חטא כל אחד י, בשמירת עינים וטהרת המחשבה
וכאשר באים זמנים הללו , בדיבור במעשה ובמחשבה

כל , אשר צדיקים קדושים אמרו שהם מסוגלים לתשובה
וכבר היו רוצים לעשות , לב ישראלי נתעורר לתשובה

אלא , תשובה ולצאת מעמק הבכא ולשפר המעשים
, איני יודע איזה שיבה ואיזה ביאה, שנמצאים במצב קשה
הוא שיהיה האדם שונה בהבלי  ואחד מתחבולות היצר

ואף אם כבר , הזמן ויעברו זמנים המסוגלים הללו בריקניא
ר מנסה להפיל את האדם "היצה, מתעוררים לתשובה

בסבך היאוש לאמר לאדם הלא כבר נשרשת בחטא כל כך 
ולעולם לא , כי אתה מלא עונות ופשעים, ואין לך תקנה

סד הוא ה כי חפץ ח"אמנם לזה הקב, תוכל לתקן הפגם
והפיל תרדימה גדולה על בני ישראל , עשה כך מראש
כדי שמשה רבינו יעורר את ישראל , קודם מתן תורה
, ושכינה מדברת מתוך גרונו של משה, לקבל התורה

שבכל יום ויום בת קול , ה הוא נצחי"ודיבורו של הקב
והוא קולו של משה רבינו בבחינת , יוצאת מהר חורב

לעורר את האדם משינת הזמן , ושכינה מדברת מתוך גרונ
והרי כיון שזהו בבחינת שכינה מדברת , ולחזקו בתשובה

בכוחו של כל , בכח' הרי הוא בבחינת קול ה, מתוך גרונו
ואל יפול , אחד ואחד באיזה מצב שהוא לעוררו לתשובה
ו בינו לבין "לבבו בקרבו לאמר כי עונותיו מבדילים ח

שובר ' שהרי קול ה, ואי אפשר להתעורר לתשובה, קונו
והוא בוקע ושובר כל כוחות , )תהלים כט ה(ארזים 
וכל המסכים וחומות המבדילים בין ישראל , החיצונים

יורד ונוקב בעמקי לבבו של ' וקול ה, לאביהם שבשמים
ובאיזה מצב שימצא האדם יכול הוא , כל אחד ואחד
  .ולחזור בתשובה' להתקרב אל ה

äæáå היינו אותו דיבור , יתבאר הכתוב משה ידבר
של משה רבינו לעורר את בני ישראל עורו ישנים 

להורות שדיבורו של משה , ונאמר בלשון עתיד, משינתכם
, והאלקים יעננו בקול, רבינו הוא נצחי עד סוף כל הדורות

ואותו , שכינה מדברת מתוך גרונו' בבחי, בקולו של משה
א בכל המתפשט בכל דרא ודר, קול הוא קול גדול ולא יסף

ובכל יום ויום הוא מכרזת ואומרת שובו , מקום ובכל זמן
בכחו של , בכח' וזה שדרש המדרש קול ה, בנים שובבים
דהיינו שהתעוררות הלזו מגיע לכל אחד , כל אחד ואחד

אין , יהיה מה שיהיה ומי שיהיה, ואחד באיזה מצב שהוא
, חלילה וחלילה לומר כן, לך דבר העומד בפני התשובה

, ה הוא נצחי"ו להתחזק ולידע כי דיבורו של הקבועלינ
וכל מי שעמדו רגליו על הר סיני וזכה לשמוע דיבורו של 

הוא זוכה גם , משה רבינו שהיה מעורר לבבות ישראל
בימינו אלה זוכה לשמוע בכל יום ויום בת קול יוצאת 

' וקול ה, מהר חורב המכרזת ואומרת שובו בנים שובבים
לפי מדריגתו ובחינתו , אחד ואחד הוא לפי כוחו של כל

  .ת"ויכול כל אחד להתקרב להשי, של כל אחד ואחד
äðäå  לא נשאר לנו רק עוד שבוע אחד בימי
בימים מקדם , הזמן קצר והמלאכה מרובה, ם"השובבי

היו מתעוררים לתשובה , ם"כאשר באו ימי השובבי
, ת"והיו עושים תשובה בלב שלם להשי, ומעשים טובים

ובני , ין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטאכי אדם א
ישראל נתקרבו ביתר שאת בתשובה וחרטה מעומקא 

, ועלינו להתבונן באיזה מצב אנו נמצאים כהיום, דלבא
ר משוקעים "בעוה, מה פעלנו בשבועות שעברו עלינו

בגשמיות ולא חלי ולא מרגיש איך שהימים והשבועות 
כי משה רבינו שהיה ובצפייתינו צפינו , חולפים ועוברים

, הוא יעורר אותנו, מעורר את בני ישראל בשעת מתן תורה
והוא על ידי שנזכה לשמוע הבת , ויחזור אותנו בתשובה

וזה , קול היוצאת מהר חורב המכרזת שובו בנים שובבים
, יזריח בלבות בני ישראל להאיר את כל אחד במצבו

מדריגת ונזכה להגיע ל, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו
תשובה על כל עבירה קלה כבחמורה על כל דיבור על כל 

  .ע"מעשה ועל כל מחשבה שחטאו נגד הבוכ
éùäå"ú  יעזור שנזכה להתעוררות תשובה ונזכה

, כל אחד שומע הבת קול, להאזין ולהקשיב את הבת קול
וצריכים , ת יעזור שנזכה שיכנס הבת קול באזנינו"והשי

ינו ויתחמם ויתלהב לזה סייעתא דשמיא שיכנס בלב
ודיבורי קודש , הניצוץ הקדוש שיש בלב כל אחד מישראל

ונזכה לתשובה , ת יעשו פעולות הראויות"של השי
עדי נזכה להתרוממות קרן התורה , ת"שלימה לפני השי

  .וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי דין תוה  

  )845( 781 -  0153 �יתקשר עם המערכת להאיר ולהעיר לפרסם מודעות הרוצה לנדב גליון

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

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ
  )המשך מעמוד הקודם(

éôìå כי אין צדיק בארץ אשר , רהזה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התו

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

אך אם אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי הארץ שאינם חיים , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , הנימא נראה ונדחה אינו חוזר ונרא, 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

הם אך השיב ל, 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

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , 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 , ראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץב, 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 , עליהם שעבדו עבודה זרה

לזה , ונדחה אינו חוזר ונראהואיך הועיל להם התשובה נימא נראה , :)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 , התורהכי אלמלא היו להם כח , 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 , שבין אדם לחבירו וחשבינן בהו בתר יומו דידן

ל ולא היה בא מבו, 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

נדחו מן הקדושה בעולם הזה שלא הועיל להם התשובה ובא , 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

שאף על נח נחתם גזר דין אלא שמצא חן בעיני .) 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, ונראההלא נראה ונדחה אינו חוזר , תשובה

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

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעולם לא נדחה מן הקדושה, 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"ולפי דרכינו הרמז בזה הפוך רשעים ואינ .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, חיית המתיםעתיד לעמוד בת

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, הן בין אדם למקום והן בין אדם לחבירו

ירה שחלילה עבר אמנם איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עב, 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, יהותורה מחי

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 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

ויהיה לנו תקומה בעת , 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

  .ה בימינו אמןבהתגלות כבוד שמים עלינו במהר

  

  
  
  

  מבצר הכוללים קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

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

T  øñä ïéðòáú î ÷áàä ïúáùá ãâá )à(  t  
והאיסור הוא , אסור לנער הבגד כדי להסיר האבק, בגד שנתלכלך מעפר או אבק. א

פ "שכיון שהאבק מקלקל מראיתו והניעור מתקנו הוי ככיבוס אע, משום מלאכת כיבוס
  ].אא שהוא איסור דאורייתא"וי[, י מים"שאינו ע
ר משאר "ע קאלי"בגד שחור או טונקעל. א,  בני תנאיםאיסור זה הוא דוקא בש. ב
שמקפיד עליו שלא ללובשו בלא . ב] ן וכדומה"ל ברוי"טונק, י"ל בלו"כגון טונק[ גמראות

ע "דהיינו אם נתלכלך בגד לבן או ליכטיג, אבל אם חסר אחד משני תנאים אלו, דניעור
בזה מותר לנערו ] וכדומה ן"ג ברוי"ליכטי, י"ג בלו"כגון ליכטי[ר משאר מראות "קאלי

או אפילו אם , ]הלובשו בלא ניעור' אף אם מקפיד עליו ולא הי[מהאבק הנדבק עליו 
אם לא נתלכלך הרבה ואינו מקפיד עליו ללובשו כך מותר לנערו מהאבק , הבגד שחור

 ].ודבכהאי גוונא אין הניעור תיקון גדול להבגד ואינו ככיבוס[
מראשו ונתלכלך עם אבק או עפר אם בדרך הקאפל או כ בחור שנפל הכובע "וע. ג

הן מחמת שהאבק ניכר מאוד והן [בכתם כזה או הקאפל לובש הכובע ' כלל לא הי
וכן אסור לשפשפו עם הבגד שעל  ,אסור לנערו מהאבק] מחמת שנתלכלך בשטח גדול

 ].ל"ערמ[אצילי ידיו 
ליו מללובשו אם מקפיד ע, ל שנתלכלך מאבק"ע או רעק"וכן הדין בבעקיטש. ד

 .ל"וכנ, בלא ניעור אסור לנערו
ר "ן צוקע"ר או קאנפעקשע"י פאודע"ה קמח או בעיב"אלא ה" אבק"ולאו דוקא . ה
ר "כ אם האשה הניחה פאודע"וע, זכל דבר המלכלך הבגד כמו אבק דינו כאבק, וכדומה

ומקפדת שלא ] או טונקעל קאליר[ונתלכלך בגדה מזה אם הבגד שחור , על התינוק
 .אסור לנערה, לובשו בלא ניעורל

יש להקל לצוות לגוי לנקותו , כל האופנים שנתבארו שאסור להסיר האבק מהבגד. ו
ואם קשה להשיג גוי ומתבייש מאוד , חאם צריך לבגד זה ומתבייש לצאת לחוץ בבגד כזה
כגון [ טי שינוי"אפשר להקל לנקותו ע, לצאת בו ואין לו בגד אחר ויש בזה כבוד הבריות

 .אסור] ל"כגון עם הערמ[אבל בלא שינוי , ]ן"עם העלענבויג
אבל אם נתלכלך מטיט , דינים הללו הם דוקא כשנתלכלך מעפר ומאבק. ז

  .ה"יש לזה דינים אחרים ועוד חזון למועד לבאר דינו אי] ט"מאראס[
======================  

כ התניא ועוד "וכ, דטוב לחוש לזה) 'ב סעיף א"ש' סי(א "וכתב הרמ) א"ז ע"שבת דף קמ(י "כן הוא דעת רש) א
והובא , ה דעת כמה ראשונים"א וכתב שמדינא צריך ליזהר בזה שכ"חולק על הרמ) ב"סק(ר "אבל הא, כמה אחרונים

  ).ו"סק(ב "במשנ
ואם , בגד חדש' ובאמת נזכר גם תנאי שלישי והוא שיהי) 'ב סעיף א"ש' סי(ע "וטושו' שני תנאים אלו נזכרו בגמ) ב

מטעם שכבר כתבו כמה אחרונים , אבל בפנים לא כתבנו תנאי זה, ומקפיד עליו מותר לנערו פ שהוא שחור"הוא ישן אע
י דבגד שלא נשתמשו "מהב) א"ב סק"ש' בסי(א "ש המג"מ' דעי, שבכל הבגדים שלנו יש להסתפק שמא הוי כחדש לענין זה

ש ליזהר בכל הבגדים שלא ידענו עד די) 'ב דרוש א"ח(כתב היערות דבש אכן , הוי כחדשה, כ ועדיין היא בחידושה"בו כ
' סי(ובמנחת שבת , )א"סק(ובאורחות חיים ) ב"ש' סי(ובמנחת פתים ) 'ה דין ט"כלל כ(א "בחיי והובא, כמה נקרא חדש

תמה על הגדר של ) 'סעיף ב(וכן בערוך השלחן , ועוד) 'ח דין ח"ל' מלאכת מלבן סי(ובתולדות שמואל ) ג"ק קמ"ס' פ
כתב על חומרת היערות דבש ששארי ) ה לחוש"ד' ב סעיף א"ש' סי(ל "פ שהבה"ואע, קיאיםדאין אנו ב ,א"המג

ע דדוקא בחדש יש "וגם התניא כתב כשו, ש"כ מסיים שהמיקל יש לו על מי לסמוך עיי"וע, אחרונים לא הזכירו דבר זה
דוע שבשנים הקודמים היו לובשים מ בזמנינו יש יותר מקום להחמיר בזה די"מ,  ]דאנחנו בקיאים בזהומוכח מזה [איסור 

בגדים שלנו דרוב ע יש מקום לומר "כ לכו"וע" חדש"נקרא ' הי" ישן"והבגד שנקרא בזמנינו , בגד אחד כמה וכמה שנים
  .כ לא כתבנו בפנים תנאי זה"וע, ובפרט בבגדי שבת שמקפידים שיהיו מגוהצים ונקיים, נקראים חדשים

ואר דהאיסור הוא בשחור אבל לבנה ואדומה מותר ושאר צבעונים אינו מבואר מב) א"ז ע"קמ דף(' הנה בגמ) ג
דמסברא נראה ) ב"ש' תנינא סי(א מבוטשוטש "כ כתב בא"וע, ע לא נזכר דין שאר צבעונים"וכן בראשונים וטושו, מה דינם

עונים דינם כלבנה כתב דשאר צב) 'סעיף א(אבל התניא , ש"שלא להקל באיסור דאורייתא ומחמיר בשאר צבעונים עיי
והנה הגם ). 'ד אות ב"מ' סי' מהדורה ד(ובלבושי מרדכי ) 'ז סעיף א"קט' סי(ובקצות השלחן , פ בנזר ישראל"וכ, דמותר

ג "ל' סי(תפילין ' ב בהל"דהמשנ" שחור"ע מהו גדר "יל, שלכאורה נקטינן כהתניא להקל בשאר צבעונין ולהחמיר רק בשחור
כ מתיר להשתמש עם "וע, ה נקרא שחור"ס שמראה שדומה לכחול שקורין בלא"כמה ראיות מש כתב) ה הרצועות"ד' סעיף ג

פ "וכ, ן דינם כשחור"ע קאליר"כ כתבנו שטונקעל"וע] שהלכה למשה מסיני שצריכין להיות שחור[רצועות שצבען כחול 
ד "עפיבלוי ל "ונקטל להקל ב"ש הלבושי מרדכי הנ"ש עוד שהעיר על מ"ועיי[ש ראייתו "ועיי) ד"מ' סי(המחזה אליהו 

  ].והקולא הוא דוקא בשאר צבעונין שאין דומין לשחור, להקל בזה שדומה לשחור' דמתניא אין שום ראי, התניא
, לענין טל שאינו אסור אלא כשמקפיד אבל בסתמא מותר אף בשחור וחדש) [ב"ב סק"ש' סי(א "כ המג"כ) ד

ה "ל ד"בביה(ב "אבל המשנ, )א ועוד"ש וחיי"לשון התניא ותו' עי(נים וכן נראה מלשון רוב האחרו) ב"סק(ר "פ הא"וכ
ובקצות השלחן , ובפנים כתבנו כדעת רוב האחרונים, ש ראייתו"מחמיר שאף בסתמא אסור בבגד שחור וחדש עיי) עלה

  .ש"עי, ב"האריך לבאר כדיעה זו ולתרץ כל הראיות של המשנ) ג"קש ס"ז בבדה"קט' סי(
ש בהערה הקודמת דהאיסור בשחור הוא "ובפרט לפימ, נ מסתימת כל הפוסקים"וכ, )'סעיף אב "ש' סי(תניא ) ה

וערוך ) ל"ל הנ"בביה(ב "אבל המשנ, כ בידוע שמקפיד"כ הא דהותר לנער בגד לבן הוא ג"א, דוקא בידוע שמקפיד עליו
ובפנים כתבנו , )ב בזה"נל מה שתמה על המש"ש הנ"בקצה' ועי(מחמירין במקפיד אף בבגד לבן ) 'סעיף ג(השלחן 

   ".טוב להחמיר"א בלשון "ובפרט שעצם איסור ניעור מאבק נזכר ברמ, להקל בזה כהתניא
  ).ב שהובא בהערה הקודמת"אף להמשנ(ע "וזה מותר לכו) ו
אבל אם הבגד נתלכלך מדברים גסים שאין נכנסים תוך , ג שנכנסים תוך נקבי הבגד"ודוקא עפר ואבק וכה) ז

   .ט"ה בשבוע הבעל"ויתבאר אי, אין בו איסור זה, ]כגון נוצות[נקבי הבגד 
ומשמע , ש"שכתב שדבר שאינו רק חומרא בעלמא מותר לומר לגוי לעשותו עיי) ב"ז סק"ש' סי(א "במג' עי )ח

אבל כבר , ל"א בלשון טוב להחמיר כנ"ה בנידון דידן שדין זה כתב הרמ"אפשר לומר דה' כ הי"וא, אפילו בלי צורך
ב "כ כתב המשנ"ואח) ו"סק(ב "ר כתב שמדינא אסור כדעת הרבה ראשונים והובא במשנ"שהא' ו בהערה אהבאנ

ויש , ל"עכ" י גוי ובפרט דאיכא לפעמים משום כבוד הבריות בזה"מ נראה דיש לסמוך על דיעה ראשונה להקל ע"ומ"
אסור אף כשיש ' ר גופי"דלהא[בזה  להסתפק אי כוונתו להקל בזה גם בלא צורך או דילמא סמך להקל רק כשיש צורך

   .כ כתבנו בפנים להחמיר כשליכא צורך"וע, ]צורך כיון שהוא איסור תורה
י שינוי שהוא "ה איסור דאורייתא ע"ל הקילו לעשות איסור דרבנן משום כבוד הבריות וה"ב דחז"שי' עסי) ט

ש בזה שכתב "וכ, )ק"ז ודו"ק כ"ן שם סע בשער הציו"וע, ז"ב סק"שי' סיא "כ המג"מש' ע(כ אסור רק מדרבנן "ג
דבמקום כבוד הבריות יש להקל לנער ) ד"סק' פ' סי(וגדולה מזו כתב המסגרת השלחן , ל"א רק וטוב להחמיר כנ"הרמ

ובספר שערים , כ מותר במקום כבוד הבריות"והיינו מדכתבו שהוא חומרא א(א ותניא "אף בלא שינוי וציין לרמ
י שינוי לחוש לדעת "אמנם בפנים כתבנו שיעשנה ע, )ש"ש א"ש ולפמ"תמה על מסגה] ו"סקל' פ' סי[מצויינים בהלכה 

  .ר שסובר שהוא איסור תורה"הא
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 ד"בס
הגאון הגדול רבי חיים הגאון הגדול רבי חיים הגאון הגדול רבי חיים הגאון הגדול רבי חיים את פני ' מקבלים בברכת ברוך הבא בשם ה וויליאמסבורגתושבי 

ורב דקהל חסידי ירושלים שהגיע לעירינו  ץ העדה החרדיתץ העדה החרדיתץ העדה החרדיתץ העדה החרדית""""א חבר הבדא חבר הבדא חבר הבדא חבר הבד""""אורי פריינד שליטאורי פריינד שליטאורי פריינד שליטאורי פריינד שליט

  .ק ירושלים"א בעיה"לטובת מוסדות רמ

  .יהא בואו לברכה להרמת קרן התורה ולומדיה בקדושה

**** 
ו מסיבה נחוצה לטובת "עיר בארא פארק יצה ב"ט יתקיים אי"תרומה הבעל' ביום א

לאחינו בני ישראל יוצאי מאראקא המתנוססת לשם ולתפארת  """"באר יצחקבאר יצחקבאר יצחקבאר יצחק""""המוסד הקדוש 

וכולל בה תלמוד תורה וישיבות קטנות וגדולות למאות תלמידים ועומד , בעיר בית שבע

ודל א הידוע ומפורסם בג"תחת נשיאותו של המנהל הרב הצדיק רבי שמעון אופק שליט

  .מסירת נפשו לטובת המוסד

מ ישיבת אהל מ ישיבת אהל מ ישיבת אהל מ ישיבת אהל """"א רא רא רא ר""""יושע נחמן בערגער שליטיושע נחמן בערגער שליטיושע נחמן בערגער שליטיושע נחמן בערגער שליט' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרהה בבית "המסיבה יתקיים אי

' פ שישתתפו בגוף ובממון ברוח נדיבה כיד ה"ש תושבי ב"ובזה הננו פונים בבקשה לאנ ,,,,תורהתורהתורהתורה

  .הטוב

******  

טייטלבוים טייטלבוים טייטלבוים טייטלבוים     יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן' ' ' ' ק רק רק רק ר""""ג בנשג בנשג בנשג בנש""""הרההרההרההרהתושבי קרית יואל מקבלים בברכה שלוחי דרחמנה 

שהגיעו לעירינו לטובת המוסדות  אאאא""""שמעון קירשעווסקי שליטשמעון קירשעווסקי שליטשמעון קירשעווסקי שליטשמעון קירשעווסקי שליט' ' ' ' ח רח רח רח ר""""א והרהא והרהא והרהא והרה""""שליטשליטשליטשליט

אשר זכו לקדש שם שמים  ,,,,ק ירושליםק ירושליםק ירושליםק ירושלים""""בעיהבעיהבעיהבעיה" " " " מאור עינים ראחמיסטריווקאמאור עינים ראחמיסטריווקאמאור עינים ראחמיסטריווקאמאור עינים ראחמיסטריווקא""""    הקדושים

אולם ההוצאות הגדולות מונחות , כאשר התנזרו משולחן איזבל ומתנהלת על טהרת הקודש

ועלינו לבא לעזרתו ולהקל מעליו כובד , , , , אאאא""""ריווקא שליטריווקא שליטריווקא שליטריווקא שליטר מראחמיסטר מראחמיסטר מראחמיסטר מראחמיסט""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככעל כתפי 

  .המשא

  דרכיהם להרמת קרן התורה ולהרחיב גבולי הקדושה' ר שיצליח ה"ויה 

*  

ט התקיים בישיבה גדולה דסאטמאר בקרית יואל דרשה נחוצה לתלמידי "בשבוע העעל

ה רון מאיר בחיפרון מאיר בחיפרון מאיר בחיפרון מאיר בחיפא ממנהלי המוסד זכא ממנהלי המוסד זכא ממנהלי המוסד זכא ממנהלי המוסד זכ""""דוד וועקסלער שליטדוד וועקסלער שליטדוד וועקסלער שליטדוד וועקסלער שליט' ' ' ' ח רח רח רח ר""""האורח הדגול הרההאורח הדגול הרההאורח הדגול הרההאורח הדגול הרהי "השיבה ע

  .ק"ובגודל עזרתם להצלת המוסדות בארה" זכרון משה"ודיבר בגודל הנחיצות של החבורה 

*  

ט אצל היהדות "בשבוע הבעלא א א א """"ר מפאריסוב שליטר מפאריסוב שליטר מפאריסוב שליטר מפאריסוב שליט""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככ    בכבוד גדול יתקבל

ל "ק רבי בנימין ראבינאוויץ זצוק"ה בנו של הגה"א ה"ר שליט"ק אדמו"כ. החרדית בניו יארק

  .מנהיג עדתו בחסד עליון על טהרת הקודשצ ו"חבר הביד

        הההה""""פרטי המסיבות בברוקלין ובקרית יואל יתפרסמו בעפרטי המסיבות בברוקלין ובקרית יואל יתפרסמו בעפרטי המסיבות בברוקלין ובקרית יואל יתפרסמו בעפרטי המסיבות בברוקלין ובקרית יואל יתפרסמו בע

        

[] 

        

  נוסח לשם יחוד לאמרו קודם קריאת פרשת שקלים
  )ה"תרפ' כף החיים סי' מובא בס(

Ì˘Ï „ÂÁÈ ‡˘„Â˜ ÍÈ¯· ‡Â‰ ‰È˙�ÈÎ˘Â, ÂÏÈÁ„· ÂÓÈÁ¯Â, „ÁÈÏ Ì˘ È"‰ 
Â·"‰ ‡„ÂÁÈ· ÌÈÏ˘ Ú"È ‡Â‰‰ ¯ÈÓË ÌÏÚ�Â, Ì˘· ÏÎ Ï‡¯˘È.        

‰�‰ Â�Á�‡ ÌÈ‡· ˙Â¯˜Ï )Â‡ ÚÂÓ˘Ï( ˙˘¯Ù ÌÈÏ˜˘, ¯¯ÂÚÏ Ï˜˘ 

˘„Â˜‰ ÒÏÙ ‡ÓÂÊ�È ËÙ˘Ó ‰Ï,' ÚÈ�Î‰ÏÂ Ê‡Ó�È ‰Ó¯Ó ÏÂ·‚· ‰Ú˘¯‰, ·ˆ�‰ 

‰È¯‡Î ÛÂÒÎÈ ÛÂ¯ËÏ ¯ÈÙÎÎÂ ·˘ÂÈ ÌÈ¯˙ÒÓ·, ˙ÏÂ‚Ò·Â ‰‡È¯˜ ‰�Ó‡� ˙‡Ê, 
‰Ó„˜ ÂÈ�Ù Â‰ÚÈ¯Î‰ ‰ËÏÙ È˘Ù� Ú˘¯Ó Í·¯Á, ‰ÁÓ˙ ˙‡ ¯ÎÊ ˜ÏÓÚ, ıÂÓÎ 

¯ÚÂÒÈ Ô¯Â‚Ó Ô˘ÚÎÂ Ó‰·Â¯‡. Í�Âˆ¯·Â ·Â˘˙ ÌÁ¯˙Â Â�ÈÏÚ, ¯˙ÂÂÌ ‰È·‚˙Â 

Â�È�¯˜ ‰ÏÚÓÏ Ú"È ‰˘Ó Í„·Ú, ÂÓÎ Â�˙ÁË·‰˘ ÈÎ ‡˘˙ ˙‡ ˘‡¯ È�· 
Ï‡¯˘È ÂÎÂ,' Í„ÒÁ·Â ‰�·˙ ˙È· ÊÂÚÓ‰ ‰¯‰Ó· Â�ÈÓÈ·, ¿Ï#«‡#≈L¯ ÌÈÈ˜ÏÂ ˙ÂˆÓ 

ÌÈÏ˜˘ ÏÚÂÙ·. È‰ÈÂ ÌÚÂ� ÂÎÂ'.        

 פרים ד ונשלמה"ע מחצית השקלשמקיים מצות נתינת ויכוון בעת הקריאה 

אוהב ( ...הכוונות ונתקן נעשה, גדול ובדביקות' ית ושמ ולפי הכוונה ביראת. שפתינו

  )שקלים, ישראל

  


