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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

íéøöî úàéöé øåôéñ úåöî ìò ïéëøáî ïéàù äîá  
 íäøãåáàá)ã äãâää øãñ"äãâää ìéçúîå ä ( äù÷äå áúë

àéøä"ó ,äúàéø÷ ìò ïéëøáî ïéà äîì , úàéø÷ ìò ïéëøáîù åîë

äìéâî ,àéä äùò úåöî àìäå , øîàðù)é úåîù"â ,ç' ( êðáì úãâäå

åëå àåää íåéá' .äîá éë õøéúå  øëæ ùåãé÷á äìçúá øîåàù

àöé íéøöî úàéöéì .áùøäå" à)é úåëøá"à (. ïéàù øçà íòè áúë

äúàéø÷ ìò êøáì ,äòåãé äåö÷ äì ïéàù äåöî àéäù éðôî ,éôàå '

àöé íéøöî úàéöé ïéðòá øáãéù àîìòá øåáéãá , äáøîä ìë àìà

çáåùî äæ éøä.  

]åðååëúð ãçà øáãì íäéðùã øùôàå .éô àìå íúñ óà éøäã '

íéøöî úàéöéì øëæ ùåãé÷á øéëæäùë àöé äîá ,òå"áùøä àá æ" à

óéñåîë , úàéöé øåôéñ úáåç éãé úàöì àîìòá øåáéãá éâñã áúëå

íéøöî , øåôéñ úåöîì äëøá çñåð ï÷úð àìù áúë ïë ìò øùàå

íéøöî úàéöé ,ë åúáåç éãé àöé øáëù ïåéë úàéöéì øëæ øéëæäù

ùåãé÷á íéøöî.  

àéøä õåøéúë äðäå"ë ó" íçåøé åðéáøá ë)ä áéúð 'ç"ã ( íùá

õøô åðéáø ,ëå" ùãç éøôá áúë ë)éñ 'òú"å óéòñ óåñ â' (ðë" ì

äéùôðã äéúòãî.  

ôò øúåé ïáåî õøéúå" ïåàâ äéãòñ åðéáø ìù ùåãé÷ä çñåð é

úåãâääî äîëá àáåîä ,íéòð óà êåøà çñåð àåäå ,å íù øôñî

íéøöî úàéöé øåôéñ äáçøäá ùåãé÷á , ìò äëøá åäæù àöîð

íéøöî úàéöé øåôéñ.  

áùøä õåøéúá äðäå"àøäîä äù÷ä à"ä úåøåáâá ì ') óåñ

ñ ÷øô"á (÷éôñî øáã äæ ïéàå ,ãçà øåôñá àöåéù êëá äîã , éëå

êøáé àì êë ìéáùá.  

æå ùãç õåøéú õøúì åì àöåé êë êåúîå"ì , ø÷éòã ïåéë äàøéå

áìä úáùçî àåä øáãä ,øîàù äî ïéáäì êéøöã , àì ïë àì íàå

éãéî éåä , ø÷éòù äåöîá àìà äëøá êééù àì àåä ø÷éòä ïåéëå

äùòîá äìù ø÷éòù ,åðùã÷ øùà êøáîå ,ø÷éò àåä äùòîä éë ,

äãâä ìò ïéëøáî ïéà êëéôìå.  

áùøä ìò äù÷ä íéñéð äùòî äãâäáå"øçà ãöî à , áúëå

 ãçà øåáéãá éã åðéàãïðéòá àéìòî øåôéñ ÷ø ,à øåáéãáã ' áééç

äìéìå äìéì ìëá ,øúåé äæ äìéìá äøåúä åðì äùãéç äîå , àìà

 ùåøååùçàáù åîë ïéðòä ìë øôñì ïðéòá íéøöî úàéöé ñðã éàãå

òøåàîä ìë øôñì ïðéðòá.  

äøä åæ àéùå÷ ìò äù÷äå"ø ÷ 'äìì÷åöæ øòâéì÷ äîìù" ä

) åìù äãâäá àáåî- øöåé äùòî äãâä (åæ"ì , ïéäåîú åéøáãå

ðòôì"áùøä éøáã å÷ãöå ã"äøåàëì à , äùòîì äîåã åðéàã

ùåøååùçà ,ò íùùù"ñðä ìãåâ ùâøð äùòîä ìë øåôéñ é , òãåðùë

éòå äéúçú øúñà äúàáå éúùå äâøäð êéà äúìçúî äùòîä ìë" æ

ïîä äìúð , ïî äáéñ äéä äìçúî äæù ùéâøî äùòîä ìë òãåéä

á÷ä"ä ,ñðä ùéâøîå ,à ìáàäùòîä ìë øôñî äéä àì í , äéä àì

ë øëéð ñðä"ë , úàéöéá äéä ñðä ø÷éò éøä íéøöî úàéöéá ìáà

úåøéçì úåãáòî åðàöéù äî íéøöî ,ãçà øåáéãá éã äæáå , äæ éë

ñðä ø÷éò , ìàøùé ìò øáòù úåàìúä ìãåâ øåôéñá ùé êøåö äîå

íäá åãáòù úåù÷ä úåãåáòä ìëá íéøöîá , äæ ãéâîä øôéñù åîë

ìëä êøåöì àìù. 
)ç ãåîòá êùîä(  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ה"קת( ד"כגליו�  ב"שנה י  פסח ע"תש ד ניס�"י
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  רב פסחע

9999::::15151515        
  9:05 שמיניק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  מיניפרשת ש
  :דסעד  .סד יומא' מס

  מ"תזופרשת 
  .סזעד  .סהיומא ' מס

 []  
רואי� כמה שמירה אנו יומא ' מס רישב

א�  ,ג שלא יבא לידי טומאה"היה צרי� הכה
כ "ועאכו, בהיותו במקו� המקודש ביותר

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

  מכות' ו� מסא בסי"מדברי רבינו שליט

��גלות�פרטי
דיש�.�בניסן�נגאלו�ובניסן�עתידין�ליגאל�.והגיענו�לזמן�הזה

�גלות �מיני �שני �בין�, �והוא�גלות�כלל�ישראל �גלות�כללי דהיינו

�האומות �ג, �פרטי"ויש �גלות �כ �כ, �אצל �מישראל�"דהיינו א

�היצה �ר"שהנשמה�בגלות�אצל �זמן�, �שבכל �גדול �זה�כלל והנה

ל�שנה�נעשה�כמו�שהזמנים�נעשה�תמיד�כשבא�הזמן�ההוא�בכ

��.ולכן�אנו�מברכין�שהגיענו�לזמן�הזה,�שהיה�בפעם�ראשון

�לגדלות �מקטנות �ויצאו �נגאלו �בניסן �וזהו �עתידין�, ובניסן

�ליגאל �לצאת�, �יכול �הזמן �אותו �כשבא �שנה�ושנה �בכל דהיינו

��.מקטנות�לגדלות�כמו�בפעם�הראשון

��מאור�עינים

��מתקנים�כל�אכילת�הרשות
לת�מצה�שמתקנים�בזה�אכילות�ענין�אכי�.הא�לחמא�עניא

�ח �השנה�שמתגשמים �כל �של �ו"הרשות �היינו�"וז. �עוני ש�לחם

לחם�שעל�ידו�נעשים�נכנעים�וזוכים�להכיר�האמת�מה�שפגמו�

�השנה �כל �של �בהאכילות �מיכלא�"וע, �שהוא �מצה �אכילת י

�דאסוותא �רפואות�הנפש, �הנפש�, מתרפאים�ומתקנים�כל�חולי

�של�כל�השנה �יל�לחם�עונ"ש�חז"וז. �דברים�, �עליו לחם�שעונין

�הרבה �ז, �לדברים�"כמאמרם �זוכה �לשמה �בתורה �העוסק �כל ל

�הרבה �ע, �אחרי�"והיינו �המשכת �בענין �מה�שפגמו �שמתקנים י

זוכים�לדברים�,�תאוות�גופניות�שבזה�נתעבה�ונתטמטם�השכל

��.לתפילה�ולתורה�כראוי,�הרבה
��ישמח�ישראל

��ר"חירות�מן�היצה
ר�"דהנה�באשר�בעוה�.וריןהשתא�עבדי�לשנה�הבאה�בני�ח

�למשמעתו�"היצה �וסר �לו �עבד �נעשה �הנה �האדם �על �מושל ר

�חלילה �תפתנו �אשר �בכל �בחי, �נקרא �וזהו �לעבדים' ,�עבדים

�עבדי�הם�ולא�עבדים�לעבדים �והתורה�אמרה�כי אבל�העוסק�,

�כמאמרם�ז �חורין �בן �הנקרא �הוא �לשמה �בן�"בתורה �לך �אין ל

ו�מבקשים�לשנה�הבאה�וזה�שאנ.�חורין�אלא�מי�שעוסק�בתורה

ש�"כמ,�נהיה�בני�חורין�כמו�בשעת�מתן�תורה�במעלה�העליונה

�הלוחות"רז �על �חרות �ל �על�, �חירות �אלא �חרות �תקרי אל

��.הלוחות

��תפארת�שלמה

��לעורר�רחמנות�על�השכינה
�המשיח �לימות �להביא �חייך �ימי �פי�,כל �לימות�' להביא

למעלה�לעורר�בכל�ימי�חייך�הרחמנות�ש,�כל�ימי�חייך,�המשיח

למען�הביא�מיד�ימות�המשיח�לנחם�את�השכינה�,�על�השכינה

�ל"כנ �מתפללים. �שאנו �וזה �כו, �רצון �יהיה �חוקיך�' שנשמור

'�פי,�ב"ז�ונזכה�ונחיה�ונראה�ונירש�טובה�וברכה�לחיי�עוה"בעוה

��.ב"שנירש�עתה�ונזכה�בימינו�לעורר�שני�ימות�המשיח�וחיי�עוה

��תפארת�שלמה

��'עבודה�באכילה�ושתי
�שיניו�הקהה �ואף��.את �הנוסח �על �הלצה �בדרך אמרתי

�שיניו �את �הקהה �אתה �זאת, �לשאלה �שינים �נקיון �ענין .�מאי

ואפשר�כי�יש�רשעים�מוסתרים�אשר�הם�מודים�במקצת�כי�יש�

�מצות �ובשאר �ובתפלה �בתורה �הבורא �לעבוד �אינם�, אבל

�באכילה�ושתיה�וכל�דבר�גשמי� �יש�עבודה�אפילו מאמינים�כי

�ו �הניצוצות �יתלהרים �בו �'לדבקם �העבודה�. �מה �השאלה וזה

�הזאת�לכם �לכם, �כי �לכל�צרכיכם, פירושו�שאתם�אומרים�כי�,

�י"גם�בזה�אתם�עובדים�את�הש �והרשע�מלעיג�על�זאת, ולכן�.

�שיניו �את �הקהה �אתה �אף �כי�, �מאמין �שאינך �כיון כלומר

�השי �לכבוד �כן �גם �נבראו �ושתיה �ולעבדו"האכילה �ת למה�,

הוא�,�י�האדם�כשאוכל�כמו�הבהמהכ,�תשחית�בחנם�את�הלחם

�ח �הניצוצין �את �יותר"מוריד �להשפילם �ו �לו�. �טובה �יותר ולכן

�שינים �נקיון �הקב, �שברא �מה �כל �לכבודו"כי �ברא�אלא �לא ,�ה

�השמימה �גשמיי �דבר �וכל �תאות �כל �מנשאים �הם ,�והצדיקים

��.יאיר�עינינו�אמן'�ה,�לעשות�נחת�רוח�ויחודים�נפלאים
��עבודת�ישראל

��ך�רכילהול'�לא�הי
לאברהם�ואחרי�'�יש�להבין�מה�זה�שאמר�ה�.ברכוש�גדול

�ברכוש�גדול �יצאו �כן �כסף, �בבצע �מה�לו �זה. �על ,�וכבר�עמדנו

�נ �הוא �הענין �עפ"אבל �רז"ל �שאמרו �מה �ד"י �בזכות �ל דברים�'

�ממצרים �אבותינו �נגאלו �וא, �דלטורי' �בהם �היה �שלא ',�מהן

�ע �וג"והמופת �מצרים �וישאלו �הדבור �אותו �כי �היא �וז נאמרו�'

�צאתם �חדשים�קודם �כמה �להם �הששים�"ועכ, �בכל �לא�היה ז

�רבוא�אחד�שיהיה�הולך�רכיל�ומגלה�סוד�למצרים �אלמלי�, כי

לאברהם�שיצאו�ברכוש�'�וזה�שהודיע�ה,�ידעו�לא�השאילו�להם

��.ובזכות�זה�נגאלו'�להורות�לו�שלא�יהיה�בהם�דלטורי,�גדול

��ישמח�משה

��י�אור�התורה"חשך�למצרים�ע
� �הויאמר �השמים' �על �ידך �נטה �משה �ידך�"ר�,אל �נטה ל

�להמשיך�למטה�דברים�רוחניים�שהוא�על�השמים �תורה�, כמו

�ובזה�ויהיה�חשך�על�ארץ�מצרים,�ותפלה לאלו�שהם�הולכים�,

�עה �תאות �תענוג �ז"אחר �ומצר, �גבול �לו �שיש �הורגלו�, ולא

�ותפלה �בתורה �רוחניים �בדברים �התורה�, �אור �להם שודאי

כ�לכל�בני�"משא.�ך�כי�שמים�אור�לחשךותפלה�הוא�להם�חש

אור�'�הי,�שהורגלו�בתורה�ותפלה,�שהם�בתואר�ישראל,�ישראל

�במושבותם �מ"ר, �בכל�"ל �בזה �הורגלו �כי �אור �להם �נחשב ט

אין�להם�עסק�אחר�לילך�בשוק�כי�אם�ישב�אהל�,�מושבותיהם

�ותפלה �תורה �לג, �להם �יחשב �ואור �לתענוג �ע"לכך ולהיפך�,

��.לרשעים�נחשב�לגיהנם
��תולדות�יעקב�יוסף

��י�הסיפור�תעורר�רחמים"ע
�תספר�באזני�בנך �עושה�"היות�כשהקב�.ולמען ה�ברחמיו

�מאויביהם �להם �ונוקם �אחת �פעם �לישראל �נס �נתעוררו�, אז

הרחמים�ומועיל�אפילו�לעתיד�בכל�דור�שישראל�צריכין�לינקם�

אז�,�מאיזה�שונא�העומד�עליהם�להכבידם�בעול�שררה�או�מלך

�נק"הקב �עושה �הרחמים�ה �אותן �נתעוררו �שכבר �כיון �בו מה

�כזה �בענין �כו. �תספר �ולמען �וזהו �במצרים' �התעללתי ,�אשר

וינקם�לכם�מאויביכם�,�וכשתספרו�זאת�תעוררו�אותם�הרחמים

��.והבן,�לבל�יוכלו�היצר�לכם�כלל
��נועם�אלימלך

 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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äøä"ø ÷ 'ïéìøà÷î ìåãâä ïøäà äììæ"ä  

é øèôð"è ïñéð ì÷ú"á  

  לא לירא משו� דבר

בל על עצמו שלא לירא משו� בהגיע רבינו למצוות קי

ובאו לש� , פע� נזדמ� לאיזה פונדק וישב ש�. דבר בעול�

והוא לא נתפעל , הפריצי� והוציאו את קנה רוביה� כנגדו

  )ברכת אהר�. (מה�

  

  רבי� השיב מעו�

פע� אחת נסע רבינו בתור מוכיח על המדינה ועשה 

ובנסעו דר� הכפר , בעלי תשובות הרבה בכל מקו� בואו

ולא התמהמה שמה כי , לבית מלו� שהיה דר בו יהודי נכנס

ויאמר , א� הביט על בעל הבית ותיכ� יצא מהבית

המה יצאו מהכפר והבעל הבית ר  . להעגלות סע מהר

עד כי , ויצו להעגלו� לעמוד! עמדו! עמדו, ויזעק, אחריו

ויאמר רבי , וישאלהו רבינו מה שאלת�, הגיע להעגלה

, ת� תודה מה עשית, ויאמר אליו, חמלו עלי ותנו לי תשובה

א� לא זאת אשר ראה עליו , והתודה לפניו איזה מעשי�

וידפוק , ויצו להעגלו� נהג בסוסי� ור  מהרה, לעיקר

והוא ר  אחריו וזעק בקול רבי חוסו , העגלו� בסוסי�

והוא היה ר  , ולא השגיח עליו ונסע לדרכו, עלי עמדו

בו כוח עוד לרו   אחריו עד כי ראה כי עיי� הוא ואי�

עד כי הגיע לעגלה ויאמר רבי חמלו , ויצו לעמוד, אחריו

, ויאמר אליו ת� תודה על מעשי�, עלי ותנו לי תשובה

נהג הסוסי� , ויאמר לא זאת, ויגד לו שוב איזה מעשי�

עד כי בפע� האחרו� , וכ� היה כמה פעמי�, הלאה

י ובכל בת, כי הוא יושב בכפר הזה מעודו, התודה לפניו

ויאמר אליו גדול , הכפר אי� בית אשר אי� בו ממזרי�

א� , אי� ל� שו� תיקו� כי א� שחיטה, עונ� מנשוא

ויקבל עליו , בזאת יכופר חטאת�, תקבל עלי� להשחט

  .א� כי בזאת תהיה כפרתו, בלב של�

והוא התחיל להשחיז , ויצו עליו שיאמר ווידוי

הו ויבדק, הסכי� של שחיטה שהיה מוביל אתו תמיד

, ועקדו כשה, ויצו לכסות עיניו בקישורי מטפחת, כמשפט

ולרבינו , והפשיט צוארו לשחיטה ולקבל המיתה באהבה

, ועשה ברכת השחיטה כדי�, היתה תרנגולת חיה מוכנת

�והולי� והביא על , ואת הסכי� בצדו הכהה, ושחטה העו

ויתירהו " וסר עונ� וחטאת� יכופר"צווארו ואמר 

זאת תשובה בעבור� שלא תל� עוד  ויאמר לו, ממאסרו

�, תל� מכא� נע ונד אל כל אשר ישיאו עיני� תל�, לבית

�, עד כי תבוא לאר  מרחקי� שלא ישמע א� מדינת

שמה תשב עד כי יגיע עת שתוודע שסר עונ� לגמרי אז 

�ונת� לו התנהגות אי� יתנהג , תוכל לשוב לאר  מולדת

  .בימי� האלו בדרכי תשובה

עד כי לא נודע שמה , ונד למרחקי�ויל� האיש נע 

ובא לעיר אחת והתישב שמה בבית , ש� עירו וארצו

וברבות , המדרש בכבלי עוני וטרו� וטלטות ימי� רבי�

הימי� הוגרר עני אחד מסביבות עירו למדינה ועיר 

ותחיל , ויתודע לו כי מארצו הוא, הזאת אשר יושב שמה

היה גר  כ על הכפר אשר הוא"לדרוש על בני העיר ואח

זה זמ� לא כביר ירד אש ונשר� כל , ויענהו העני, שמה

אז , הכפר ע� כל הערלי� שהיו בו ולא נותר א� נפש אחת

, ושב לביתו, הבי� כי כבר נתקבלה תשובתו ותיקו� עותתו

  )אור ישרי�. (וכל זה היה אחרי הסתלקות רבינו

  

  ברחו הרוצי� על נפש�, "למה רגשו גוי�"כשאמר 

נמצא , ל"אהר� מטשערנאביל זצ' ר' צ הק"האצל הר

ונודע הדבר , ש"תו של אותו האיש ימספר כתוב בגנו

, צפוי לסכנה לשלחו לסיביר' והי, ז עונש"ע' לממשלה כי הי

ואנשי שלומו נתועדו לתת כס� שוחד ס� חמשת אלפי� 

צעק עליה� , צ מטשערנאביל"וכשנודע הדבר להרה, רוביל

ולסו� לא הועיל , שעי� האלהכס� אני אמסור להר: ואמר

ז "ואמר אליה� א� הייתי כמו אא, והוכרחו לתת השוחד

ולא הייתי מפחד , ל לא הייתי נות� כס�"א הגדול ז"הר

כי בזמנו היו מסתובבי� מחנות רשעי� מעיר : וסיפר, מה�

עד , וכל� ברחו ממקו� למקו�, לעיר והרגו ע� רב

או והודיעו ובו. ל"שנתקרבו למקו� מגורו של המגיד זצ

וציוה הרב המגיד , שהגוי� עומדי� כבר קרוב לעיר

והתחילו לארוז בבית הכנסת את הספרי� , שיטמינו עצמ�

  .והחפצי� להטמינ�

, המגיד אמר פע� שרוצה מנורה ע� ששי� קני�

ל אס� כס� ועשה מנורה מששי� קני� "א הגדול ז"והר

את ורצו לקחת , נ"כ בביהכ"והמנורה היתה ג, עבור המגיד

ל שרוצי� "א הגדול ז"וכשראה הר, המנורה ולהטמינה

צעק עליה� מי הוא זה שרוצה ליגע , להטמי� את המנורה

אמר אליה� , ע"וספרו זאת להמגיד זי, במנורה של רבינו

א� יכול לשמור את (נ "המגיד שכול� יתאספו לביהכ

ותיכ� נתמלא , )כ לשמור את האנשי�"יכול ג, המנורה

  .שי� וט�נ אנשי� ונ"הביהכ

ל את כל העיר שנתאספו "א הגדול ז"כשראה הר

הבי� שהמגיד העמיס על שכמו את כל העיר , נ"לביהכ

מה הוא רוצה : ואמר אליו, ור  תיכ� להמגיד, להציל�

ולא השיב לו , ממנו ולמה ש� את כל משא הע� עליו

, ונענה לו המגיד, פ שיסייע לו"וביקש ממנו לכה, המגיד

וסידרו , עו שהגוי� כבר נמצאו בעירבינתיי� באו והודי

ל נגד� "א הגדול ז"ויצא הר, את רוביה� באמצע השוק

ועזבו את הכל " למה רגשו גוי�"ונת� עליה� בקולו 

  .כי נפל עליה� פחד נורא, ונסו לנפש�

א� הייתי : כשגמר לספר את כל זה הוסי� ואמר

לא הייתי צרי� לרצות אות� בכס� , ז"בדרגא של אא

ווער קע� זא� , ל� איני יכול להדמות אליוואו, שוחד

  )משנת חכמי�. (דאס גלייכי� צוא איה�

  

  חזה שאליהו הנביא יציל את החסיד בליל �סח

, חסיד אחד בא אל רבינו לחוג את חג הפסח

ולא הועילו , ורבינו הורה לו לחזור לביתו תיכ� ומיד

בדעתו לערו� את הסדר בבית ' כי הי, בקשותיו ותחנוניו

! פאהר שוי� צוריק: ואמר אליו, אול� רבינו באחת, נורבי

החסיד ישב . עוד לפני החג ולערו� את שמחת החג בביתו

ככל , ע� משפחתו וער� את הסדר בליל %סח כהלכתו

  .משפטו וחוקתו

�, כשפתח החסיד הדלת לפני אמירת שפו� חמת

ושדדו את חפצי הער� , נכנסו קבוצת שודדי� ורוצחי�

ואחר כ� ניגשו אליו וקשרו , מו בכליה�שמצאו בבית וש

אותו ואת כל בני , אותו בחבלי� על מנת לרצחו נפש

, ובעל עגלה וקובייטש בידו, לפתע נפרצה הדלת. ביתו

והתיר את , נכנס והתנפל על השודדי� ויכול לה�

, וקשר בה� את השודדי� לעגלותו, החבלי� מבעל הבית

  ,בעל הבית ואשתו ובני ביתו ניצלו ממות

, בינתיי� שתה הרייטער כוס יי� משולח� הסדר

  .ופרח לו איש האמת, וק� והל� לו

, נו: ואמר אליו, לאחר יו� טוב בא החסיד אל רבינו

ביי� דיר ה&ט ער ? וו&ס זאגסטו נישט צו דע�

או� ביי מיר ה&ט ! אויסגיטרונקע� ) ג)נצ� בעכער וויי�

זה מראש את ח' ורבינו הק, ער נ&ר פארזוכט דיא וויי�

  )פרי ישע אהר�. (כל זה

  

  הגביה כל הרקיעי� בכוחו הגדול

על מאמר , ל"מ זצ"ק בעל החידושי הרי"בש� הרה

אפילו רשע , מ שאני צדיק"ל המקדש את האשה ע"חז

דלכאורה , שמא הרהר בתשובה בדעתו, מקודשת, גמור

וברגע , דהא חזינ� השתא שהוא רשע גמור, קשה להבי�

: ואמר, ובה בשעת הקידושי�אחד נעשה בעל תש

ר אהר� "ק הר"שמקובל אצלינו שבימי הנעורי� של הרה

שבכל יו� ויו� היה נוסע על , ל מקארלי�"הגדול זצ

אשר לו בשדה כאחד מ� השרי� , מרכבת המשנה

, וג� היה מלובש מלבושי� יפי� כאחד השרי�, הגדולי�

, עולה על דעתו הקדושה להשלי� דר� זה' א הי"ופ

וירד מהמרכבה פסיעה , בהתנהגות דר� אחרתולאחוז 

וירד עוד , ותיכ� נעשה בעל מדריגה, אחת מדר� כ� רגל

היה מגביה כל , פסיעה אחת מ� המרכבה עד למטה לאר 

כ חזינ� כמה גדולה כח הרהור "א, הרקיעי� בכוחו הגדול

שיח שרפי . (ל והב�"וניחא הגמרא הנ, התשובה ברגע אחת

  )ד"א אות תמ"קודש ח

  

  דברי תורתומ

ד "ע, כי דיליתנו ולא שמחת אויבי לי' ארוממ� ה

פ "ר אהר� מקארלי� ע"ששמעתי בש� הרב הקדוש מוהר

כלומר , מלשו� דלת ופסח, כי דיליתני' ארוממ� ה

שארוממ� בכל עוז על כי דיליתני שעשתיני דלת ופסח 

י שערי השמי� העליוני� להעלות כל התפילות "לפתוח ע

� ולהוריד כל מיני שפע טוב לישראל י למרו"של ישראל ע

  )וישלח, באר משה. (בי ועל ידי

  

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

ט לאביו רבי יעקב "ו בער� בברכת הבעש"רבינו נולד בשנת תצ

מנלי מקארלי� ' ח ר"ולאמו מרת פערל אחותו של הרה, מפינסק

ע ועל שמה נקראת משפחת רבינו "מ ממעזריטש זי"מחסידי הרה

ללדת ב� אשר  שנתבשרו עוד קוד� לידתו כי עתידי� ה�, פערולאוו

היה זה לאחר שעשיר אחד סטר לרבי יעקב על . יאיר את עיני ישראל

גזע קודש מחצבתו מזרע דוד מלכא . לחיו והוא קיבל זה באהבה

  .משיחא

וא� , כבר בגיל צעיר הרבה בסיגופי� והתענה משבת לשבת

א� בבואו . ת"היה ער לילות רצופי� כשהוא עוסק בעבודת השי

שא� על ", גיד הגדול ממעזריטש נענה ואמרלהסתופ� בצלו של המ

רבו ". עד שזכה לבוא למעזריטש, פי כ� לא הגיע לשלימות העבודה

  .ע"המובהק היה המגיד הגדול ממעזריטש זי

ש� עסק בקירוב . דרכו בקדש היה לנדוד בערי� ועיירות

�ד "והעידו עליו צדיקי הדור שהביא תחת כנפי השכינה פ, רחוקי

ה אכסו� נוע� - י"רבינו חיבר זמר מיחוד לשבת . אל� בעלי תשובה

, ושמו אהר�, ה"ה ב"זמר זה מיוסד על ארבע אותיות ש� הוי, "שבת

  .וכ� אותיות נשמה

לחול המועד ' ו שני� ביו� ד"רבינו נסתלק בדמי ימיו והוא ב� ל

ואשי ישראל ותפלת� מהרה "ורמזו על פטירתו , ב"דפסח בשנת תקל

וזה מה שחרתו על . נוחתו כבוד בקארלי�ומ, "ברצו�' תקבל'באהבה 

  :'בהתא� לצוואתו הק, מצבתו

יעקב ' אהר� ב� מ' אהר� הנולד מאשה פעריל שהוא מ' נ מ"פ

ל אשר זכה וזיכה את הרבי� כמה וכמה פעמי� ומסר את נפשו "ז

מוכיח לרבי� ' במסירת נפש על זה לפי שכלו לזכות את הרבי� והי

רב את ישראל לאביה� שבשמי� בתוכחת מגולה ואהבה מוסתרת לק

ק "ב לפ"ט ימי� בחדש ניס� שנת תקל"וליחד� ביחוד גמור שנפטר י

  .ה"תנצב

ק רבי אשר הסבא קדישא "בנו יחידו הרה: ואלה תולדותיו

זוגתו של , הרבנית הצדקנית מרת חיה שרה. א: בנותיו. ל"מסטאלי� זצ

ס "ל מחנחו� בע' ק ר"ב� הרה, מרדכי המגיד מטשערנאביל' ק ר"הרה

"�ר "אשת הר, המכונה ריבלא, הצדקנית מרת רבקה. ב". מאור עיני

שלו� שכנא ב� ' צ ר"ש להרה"ונשאת בזוו, ר"אהר� מפאהוסט בזוו

הוא אבי , ל"ק הרב בעל התניא זצ"שהיה מקוד� חת� הרה, ר נח"הר

 .ל"בעל הצמח צדק מליובאוויטש זצ ק"הרה
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, הולכי� לפי כזית וביצה הרגיל בזמנינו, והכריעו הפוסקי� שכל הדברי� שחיוב� מדרבנ�, יצה ורביעיתידוע שיש פלוגתא באחרוני� בעני� שיעור כזית וב: הקדמה

כ לגבי כזית הראשו� של מצה שהוא חיוב דאורייתא כתבנו שראוי "וע, )ח"כדעת הצל(ובדברי� שחיוב� מ� התורה ראוי להחמיר ליקח כפל מכזית וביצה שבזמנינו 

  .אכתבנו כפי השיעור של כזית וביצה ורביעית של זמנינו] ואפיקומ�, מרור, כוסות' ד[ובכל שאר הדברי� , של זמנינולהחמיר ולאכול כפל מכזית 

  ]ס"אונ 1אותו הגלעזל שכתוב עליו בשוליי� שהוא [ס הוא כגודל של ברוינפ� גלעזל הקט� "נכו� לידע שגודל של אונ, ס"היות שכתבנו הרבה שיעורי� לפי הגודל של אונ
  

T  úéòéáøå úéæë øåòéùt  

øãñä ìéìá äùòîì íéòâåðä  

  כוסות' שיעור ד
ס ומחצה "כוסות הוא קצת יותר משני אונ' רביעית לדשיעור ) א

והכוסות , ב])אונס 5.08[ח הוא כפול "ולשיטת הצל] (ס"אונ 2.54[
ומי שיודע שא$ יקח כוס גדול , הרגילי$ ה$ גדולי$ הרבה יותר מזה

טוב יותר שיקח כוס קט& , כוסות' הד הכוס בכל" כל"לא ישתה 
פ "ועכ[וישתה כל הכוס ] ל"שמחזיק לכל הפחות כשיעור הקט& הנ[

  .גממה שיקח כוס גדול וישתה רק רביעית, ]רוב הכוס
  שיעור כרפס

 ועל, דלכרפס הוא כגודל של חצי אונס" פחות מכזית"שיעור ) ב

תר יוא לא יהיה גדול "' או הפאטעיט"כ& יראה שחתיכת הרעטע
, ובדיעבד א) כשאכל הרבה, המהחצי של ברוינפ& גלעזל הקט&

  . ומבר' בורא נפשות אינו

  שיעור אכילת מצה
] 1/3[שיעור הכזית של אכילת מצה הוא לער' שליש אחד ) ג
יקח שליש , ]כה& לוי ישראל[מצות ' ומי שיש לו לעצמו הג( זמצה
מ "ומ, )חמהפרוסה] 1/3[מהשלימה ושליש אחד ] 1/3[אחד 

ראוי להחמיר ולהכפיל , מכיו& שאכילת מצה הוא דאורייתא
ומי ( טמצה] 2/3[ולאכול שני שלישי ) ח"כשיטת הצל(השיעור 

יוצא , ל"שממילא לוקח שני כזיתי$ כנ, מצות' שיש לו לעצמו הג
 ).יצ לאכול יותר"ח וא"בזה שיטת הצל

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

כ נציי� "ע, ואי� המקו� להארי� ולבאר כא� כל הדיני�, ז הרבה ספרי�"וכבר נתחברו ע, הסוגיות הקשות ביותר והוא מסוב� מאדהנה ידוע ומפורס� שהלכות השיעורי� ה� מ) א
  .בקצרה שורשי הדיני� שמה� נבנו הלכות השיעורי� שנתבאר כא�

ג ועוד הרבה "נ' י בספרו אבקת רוכל סי"ו ועוד מקומות והב"ב מ"לה פח' מ מס"� בפיה"ש הרמב"וכמ(ואינו תלוי במשקל כלל , כל השיעורי� של תורה ה� לפי מדת הנפח) 1
  ).'ח נאה בספרו שיעורי תורה ד" ע"פוסקי� וכמו שליקט� הגרא

ו למשנה "תפ' סיא ב"וכמו שציי� המג(צ לנכות� מהשיעור "א, כ החללי� הרגילי� להיות בתו� המצה"וע, החללי� הרגילי� להיות בתו� המאכל משערי� אותו ביחד ע� המאכל) 2
' סי(ת דבר שמואל "וכ� יוצא מדברי שו, צ למעכו"דמשמע דסת� חללי� הרגילי� להיות בכל מצה א, וא� יש בה חלל ממע� את חללה, עוקצי� שפת ספוגנית משתערת כמות שהוא' במס

מסיי� שבעת למדו בישיבת , צ לנכות אוירי� הרגילי�"אחר שמבאר די� זה שא) ד"רס' ח סי"או(� שיק "כ המהר"וכ, ש שהארי� בזה"ע) ו"א סקט"תס' סי(שהובא בשערי תשובה ) ד"רל
 'ז "בד" רל] ט"תשרי תשס' קוב$ א[ע אריכות מדי� זה בקוב$ בית וועד לחכמי� "וע, ש"ס ואכל אצלו בשבתות וימי� טובי� וראה ששיער כזית מצה כאשר הוא לפנינו ע"רבו החת

  ).ט"רל
ח "היא שבדבר שחיובו מ� התורה יש להחמיר כהצל) ו"תפ' בסי(הכרעת השערי תשובה ) א"ד החזו"וכ(צי� בזמנינו נתקטנו וצרי� להכפיל השיעורי� ח שהבי"בעני� חומרת הצל) 3

ו "תפ' בסי(ב "פ המשנ"וכ, ג"י' זקאל סיס דברי יח"ת שבסו"ק משינאווע בשו"פ הגה"וכ, ש"יש להקל כשיעורי� של זמנינו ע, ובדבר שחיובו מדרבנ� כגו� מרור בזמ� הזה ואפיקומ� וכוסות
אות (וכמו שהעיד בקונטרס תמר יפרח , ח"ע שביר� ברכה אחרונה אחר שתיית היי� הבדלה א" שלא שתה רביעית לפי שיעור הצל"וכ� נהג מר� בעל דברי יואל זי, ועוד הרבה) א"סק
במבצר , מראשי הכולל מדרש להוראה, א"אברה� אלימל� ווייס שליט' ג ר"י ידידינו הרה"ור מחדש עעוד בירור מקי" בזה בקונטרס הנפלא מדת השיעורי� שיצא לא' וע). ח"קכ

  .'ח וכמו שנתבאר להל� בהערה ט"אלא שראוי להחמיר בזה לדעת הצל, נקטינ� מעיקר הדי� שמשערי� לפי ביצת זמנינו, ואפילו בדברי� שחיוב� מ� התורה, ו"הכוללי� קרית יואל יצ
ושערי , ד"שכ' ד סי"וכמו שפסק המנחת פתי� בשיירי מנחה ליור(פלואיד אונס  1.69שהוא כמו נפח של , מיליליטער 50ביצה בינונית של זמנינו הוא לער� כגודל נפח של שיעור של ) 4
וכמו שהעיד בקונטרס תמר יפרח אות [א שלשה רבעי דעצי הו" רביעית"ע בדרשתו בשבת הגדול ששיעור "וכ� אמר מר� בעל דברי יואל זי, ג"ג סעי" י"שער כ] לבעל ברכת הבית[טוהר 

סעי" ' ג' וסי' א' בספרו שיעורי תורה סי[ח נאה "ז הוא דלא כהגרא"וכ, מיליליטער 50ונמצא שביצה הוא , וזהו רביעית שהוא ביצה ומחצה, מיליליטער 75ושלשה רבעי דעצי הוא ] ח"קל
פרק (ובספר מדות ומשקלות של תורה ] ו"ה וס"ל ס"ז ופ"ג ס"י ופי"ה ס"ח ופ"ד ס"ש בפ"ע[וכבר נדחו ראיותיו בספר מדות ושיעורי תורה , מיליליטער 57.6שקבע שיעור ביצה לשיעור ] 'ז
  ).ל"ע בירור מקי" בזה בקונטרס מדת השיעורי� הנ"וע, )ב"ל

וכמו , לפי מדת הביצה בזמנינו] ביצה ומחצה[מיליליטער שהוא שיעור רביעית  75שזהו כמו ) אונס הכוונה לפלואיד אונס ולא אונס הרגיל' מקו� שכתוכ� בכל (היינו פלואיד אונס ) ב
  .שנתבאר בהערה הקודמת

, מכיו� שיש אומרי� שקידוש על היי� בשבת הוי דאורייתא) נסאו 5.08שהוא (אבל כוס קידוש של שבת נכו� להחמיר כשיעור הגדול , ט"ואפילו כוס הראשו� של קידוש הוי דרבנ� ביו
  ).ה כוס"ב סדר קידוש ליל שבת ד"בח(ח "והליקוטי מהרי) ה על רביעית"ג ד"א סעי" י"רע' בביאור הלכה סי(ב "ש המשנ"וכמ

� שהובאה "כדי לחוש לדעת הרמב, כוס קט� שיכול לשתות כל הכוס כ טוב יותר שיקח"וא, ח"צ להחמיר כהצל"כוסות סגי בשיעור הקט� דבמילי דרבנ� א' דכבר נתבאר דבד) ג
וכל האחרוני� ויותר ) י"סק(א "ש המג"ל יותר משאר שבתות וימי� טובי� שלא סגי בשתיית רוב רביעית אלא צרי� לשתות רוב הכוס וכמ"שבפסח החמירו חז) 'ב סעי" ט"תע' סי(ע "בשו

ז הוא "וכ .שלכתחלה יחוש לזה) ח"ז סק"במ(ג "ופמ) ט"סעי" י(ח ותניא "הכוס ובדיעבד סגי ברוב הכוס וכתבו הפר" כל"ה לשתות � צרי� לכתחל"שלדעת הרמב, ח"מזה מבואר בב
  ).ט"כ ותניא סעי" י"ד וחק יעקב סק"ר סקי"א(וכמו שפשט המנהג , כששותה מכוס גדול' דמעיקר הדי� סגי בשתיית רביעית אפי, להידור מצוה

יאכל או , כ לעני� ברכה אחרונה"וע, וכתבו האחרוני� שהוא ספיקא דדינא, אי הוא חצי ביצה או פחות מעט משליש ביצה" כזית"בואר דיש פלוגתא בשיעור ו מ"תפ' הנה בסי) ד
כ "וא, )א"ב סק"א והמשנ"א סק"ג בא"מוהפ' כ התניא סו" סעי" א"כ(צ ברכה אחרונה או יאכל חצי ביצה שאז בוודאי חייב בברכה אחרונה "שאז בוודאי א, פחות הרבה משליש ביצה

וכבר נתבאר שביצת , צרי� לאכול פחות משליש ביצה לפי מדת הביצת זמנינו) 'ג סעי" ו"תע' ע סי"ש בשו"כמ(לגבי כרפס שצרי� לאכול פחות מכזית כדי שלא יתחייב בברכה אחרונה 
  .מיליליטער שהוא לער� חצי אונס 15'א יאכל יותר מכ ל"ע, מיליליטער 16.5ושליש מזה הוא לער� , מיליליטער 50זמנינו הוא 

צ להחמיר "כ א"ע, אלא שמחמירי� לכתחלה, ה יש אומרי� שמותר לאכול יותר מכזית"מכיו� שבלא, ואולי אפשר לחדש ולומר שלעני� זה יכולי� לחשוב שיעור כזית שהוא חצי ביצה
 ). ש"ז ע"צ סקכ"י בשעה"ר' בסיב "ש המשנ"וכעי� מ(בזה כהדיעה שסובר דכזית הוי שליש ביצה 

מוטב שקוד� אכילת הכרפס יקח דבר , ומי שחלש לבו וקשה לו להמתי� עד אכילת מצה, ע"ואינו נכו� לעשות לכתחלה נגד די� המבואר בשו, ויש שאי� נזהרי� בזה ואוכלי� יותר) ה
אבל אסור לאכול הרבה ולמלא כריסו ממאכלי� כדי (ואחריו יאכל הכרפס , כ בורא נפשות"נה ואחויאכלנו בברכה ראשו) כגו� ביצה(או מה שברכתו שהכל ) כגו� תפוח(שברכתו הע$ 

  ).'א סעי" א"תע' ע סי"ש בשו"וכמ, שיאכל מצה לתיאבו�
  ).ח"ג סקי"תע' סי(א "מג) ו
 100ואילו מצה שגודלו הוא , גרא� 100משקלו ' יהי, ליטערמילי 100לדוגמא מי� שגודלו , כ� יוצא לפי מה שכתבו המומחי� שמשקל המצה הוא לער� חצי ממשקל המי�) ז

יש בו , אונסעס בריווח 2נמצא שהמצות הרגילי� שלנו שמשקל מצה אחד הוא ) 87ובספר כזית עמוד ' ז סעי" ב"כ בספר מדות ושיעורי תורה פי"כ(גרא�  50משקלו לער� ' מיליליטער יהי
וכבר הקדמנו , וכתבו כל הפוסקי� דבדי� דאורייתא מחמירי� שכזית הוא חצי ביצה, דיש פלוגתא אי כזית הוא חצי ביצה או שליש ביצה) 'בהערה ד(וכבר כתבנו לעיל  .ס"אונסע 4נפח של 

ז מצה רגילה שיש בו "ולפי, נס אחדמיליליטער שזה קרוב לגודל של או 25הוא ) ל"שזהו כזית לגבי דיני דאורייתא כנ(כ חצי ביצה "וא, מיליליטער 50שביצת זמנינו הוא כגודל ) 'בהערה א(
  .ס"סגי באוכל חצי מצה שיש בו גודל שני אונסע, ח שצרי� להכפיל הכזיתי�"ולהצל, כבר אכל כזית, וכשאוכל רביע מ� המצה, כזיתי�' יש בו ד, אונסעס 4

שאי� , דיש מצות קטני�, דקשה לסמו� בדקדוק על שיעור זה, ל"שיעורי� הנש בקונטרס מדת ה"וזה עפימ, ]ל"ולא רביע כנ[אמנ� בפני� כתבנו ששיעור כזית הוא שליש אחד ממצה 

  

  "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע

  א"� קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה



  

  
  

ד   KKKK  ממעיינות התאחדותנוkkkk�����������������������������������������    �������������������������������������������������������������KKKK ע"תש פסח kkkk  

������������������������������������������������������������������� 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

  שיעור מרור
הוא קרוב , � מפורר"מחריי, שיעור כזית לאכילת מרור) ד

  ].יבלאחר שנתמע� היטב[ יאלאונס
א� אוכל רק החלק , ]ס"� לעטטע"ראמעי[ומ� החסא ) ה

� ומ, אז מ� העלי� הגדולי� שיעורו שני עלי�, האמצעי שהוא לב�
ופשוט . (יגעלי�' עלי� ומ� הקטני� שיעורו ד' הבינוני� שיעורו ג

�שלא נחלקו לשני� ושלשה , ששיעורי� אלו הוא בעלי� שלימי
  ).חתיכות

ז "� האו"כגו� אות� הגדילי� בגרי[וא� אוכל כל העלה ) ו
�אז מ� העלי� הגדולי� ] בהשגחה מעולה שנקיי� מתולעי

עורו קרוב לשני עלי� ומ� הבינוני� שי, שיעורו עלה אחד
�  .ידומ� הקטני� שיעורו חמשה עלי� שלימי�, שלימי

 

  שיעור כור�
ומזה מניח חצי [ טושיעור כזית מצה לכור� הוא שליש מצה) ז

ושיעור כזית מרור לכור� הוא כמו שנתבאר ] למעלה וחצי למטה
  .'ו' ה' בסעיפי� ד


  שיעור אפיקומ
ולכתחלה , טזצהשיעור כזית מצה לאפיקומ� הוא שליש מ) ח

�פ שני "ועכ(שהוא שני שלישי מצה  יזטוב לאכול שני כזיתי
אמנ� מעיקר הדי� סגי לאכול ) יחבהערה' ע, מצה] 2/5[חמישי 

  .יטכזית אחד שהוא שליש אחד מצה וכמו שנתבאר
כל השיעורי� שנתבארו כא� הוא כדי לצאת בהידור מצוות ) ט

שיעורי� קטני�  אמנ� בשעת הדחק יכולי� לסמו� על, לילה זו
 .כל די� במקומו, ושיעורי� אלו נתבארו בהערות, יותר

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

) 'בהערה א(וכבר הקדמנו , וכתבו כל הפוסקי� דבדי� דאורייתא מחמירי� שכזית הוא חצי ביצה, דיש פלוגתא אי כזית הוא חצי ביצה או שליש ביצה) 'בהערה ד(וכבר כתבנו לעיל 

, אונסעס 4ז מצה רגילה שיש בו "ולפי, מיליליטער שזה קרוב לגודל של אונס אחד 25הוא ) ל"שזהו כזית לגבי דיני דאורייתא כנ(כ חצי ביצה "וא, מיליליטער 50כגודל  שביצת זמנינו הוא

  .ס"ו גודל שני אונסעסגי באוכל חצי מצה שיש ב, ח שצרי# להכפיל הכזיתי�"ולהצל, כבר אכל כזית, וכשאוכל רביע מ� המצה, כזיתי�' יש בו ד

שאי� , דיש מצות קטני�, דקשה לסמו# בדקדוק על שיעור זה, ל"ש בקונטרס מדת השיעורי� הנ"וזה עפימ, ]ל"ולא רביע כנ[אמנ� בפני� כתבנו ששיעור כזית הוא שליש אחד ממצה 

משו� הפירורי� הנשארי� בי� השיניי� שאינו , וג� יש להוסי' קצת על השיעור, י�ה� בדר# כלל קטני� יותר ממצות הרגיל, ובפרט המצות הנאפי� בערב פסח, ס"משקל� שני אונסע

מ מי שלוקח הכזית ממצות הרגילי� ויודע "ומ, ח הוא כפל"ולהצל, כ כתבנו ששיעור כזית הוא שליש מצה"וע, )ב"סעי' י' ג' ח נאה סי"בספר שיעורי תורה לגרא' ע(מצטר' להשיעור 

  .ח כפול"יע מצה לכזית ולהצלששוקל שני אונס אז סגי ברב

  .דלוקח כזית מהשלימה וכזית מהפרוסה) 'ה סעי' א"תע' סי(ע "שו) ח

וכדעת רוב גדולי , בדיני תורה' אמנ� מעיקר הדי� יוצא בכזית של זמנינו אפי). 'ש לעיל בהערה א"וכמ(ח "שבדאורייתא יש להחמיר כהצל) ו"תפ' בסי(ב "ת והמשנ"ש השע"וכמ )ט

א שהכריח לומר שמשערי� לפי ביצת זמנינו ומציי� לכמה ראשוני� וג� גדולי האחרוני� שנתנו השיעורי� לפי הביצה של "ז וקפ"קכ' סי' ס בתשו"חת' ע(ח בזה "ו על הצלהפוסקי� שחלק

ח נאה "ח וכמו שהארי# בזה הגרא"ני� להשיג על הצלכ הרבה אחרו"וכ) ש"ז ע"קכ' ש בסי"החמיר יותר כמ" רביעית"אלא שלגבי (ומסיק שבכל זמ� משערי� כפי זמ� ההוא , זמנינו

  ).ש בזה"מ' ל הערה י"ע בקונטרס מדת השיעורי� הנ"וע, בספרו שיעורי תורה

פחות מכביצה דא� אוכל [פ חצי מצה שזהו כביצה "יאכל לכה, כ כשנוטל ידיו לסעודה"וע, כזיתי�' שבמצות הרגילי� יש בה� ד, ונכו� לדעת ששיעורי� הללו נוגע בכל ימי הפסח

  ].'ח סעי' ב"קנ' ע סי"ש בשו"אינו מבר# ברכת על נטילת ידי� כמ

 ).ו"תפ' ת סי"מהד(א מבוטשאטש "כ הא"כ ) י

מבואר דלגבי מרור או שאר מצוות שה� מדברי סופרי�  )'סעי' א(ובתניא , אי כזית הוא חצי ביצה או פחות מעט משליש ביצה) ו"תפ' בסי(דיש פלוגתא ' כבר נתבאר בהערה ד) יא

כ כתבנו בפני� כשיעור חצי ביצת "וע, ש"ד ע"כתבו להקל רק בשעה) א"ו סק"תפ' סי(ב "ומשנ) 'ל די� א"כלל ק(א "אבל החיי, יש לסמו# על הסוברי� שהוא פחות מעט משליש ביצה

  ].מיליליטער 29.75שאונס הוא  )מיליליטער והוא קרוב לאונס  25וחצי ביצה הוא , מיליליטער 50הוא  שביצת זמנינו' וכפי הנתבאר לעיל בהערה א[זמנינו לכתחלה 

ש בספר מקוה ישראל "וכעי� מ, ולא אמרינ� ספיקא דרבנ� לקולא, ז על אכילת מרור"וא' מבר# ע(שזהו שליש ביצה , סגי שיאכל קצת יותר מחצי אונס בשעת הדחקאמנ� 

ז דלא ככ' "וכ, ל"ב הנ"א ומשנ"שוב חל עליו חובת הברכה וכ� מוכח מסתימת לשו� התניא וחיי, דמכיו� שיוצא ידי חובתו בזה דבספיקא דרבנ� הולכי� לקולאח "ק כ"ס) שטיינמע+(

  ).ש"דאינו מבר# ע' א שכ"החיי� סק

 .י הריסוק ואינו מטבע המאכל"כ במרור שהאויר נעשה ע"משא, ל המצהשש� החללי� ה� בטבע ש, ובזה גרע ממצה שמשערי� אותו בלא מיעו# החללי�, )ו"תפ' סי(א "רמ) יב

ל "וכמו שנדפס בקונטרסו הנ, א"אברה� אלימל# ווייס שליט' ג ר"וכ� מדד אחריו ידידינו הרה) 101)100ונדפס בספרו עמוד ( לפי מה שמדד בספר כזית , זהו כזית של חצי ביצה) יג

  ).ח"הערה ל(

פראצענט  10מ� [ז קטני� יותר בגידול� מהסאלאט הגדילי� בשדות פתוחות "ט הגדילי� בגרי� האו"י מדידתו שהסאלא"ש שראה ע"וע, שמדד כ� בעצמול "הנ" כזית"בספר ' ע) יד

  .ש"ע] פראצענט 25עד 

 ) שהמצות הרגילי� ' ע מה שכתבנו בהערה ו"וע(ח "צ להחמיר כהצל"וכבר נתבאר בהקדמה שבמילי דרבנ� א) 'וכמו שנתבאר בהערה ו(שזהו שיעור כזית לפי המדות בזמנינו ) טו

  ).ואז סגי ברביעית מצה לשיעור כזית, ס"בדר# כלל משקלה שתי אונסע ) שלא נאפו בערב פסח 

בהערה (וכבר נתבאר , צההוא פחות מעט משליש ביצה ולא חצי בי" כזית"שזהו שיעור כזית א� נקטינ� ש, ממצה] 1/5[סגי בשיעור חמישית אחד  בשעת הדחקאבל , ז לכתחלה"וכ

  .ז בשעת הדחק"שבמילי דרבנ� יכולי� לסמו# ע) א"י

 .א"נתבאר בהערה י, ושיעור המרור בשעת הדחק

  .בהערה הקודמת' ע, כמו שכתבנו לגבי כור#) טז

  .סח וכזית שני זכר למצה הנאכלת ע� הפסחל שיאכל כזית זכר לפ"א בש� המהרי"ש המג"לקיי� מ, )א"ז סק"תע' סי(ב "ומשנ) 'ז סעי' ג"תע' סי(לשו� התניא ) יז

כ כיו� שהעני� של שני כזיתי� לאפיקומ� "וא, ד במילי דרבנ�"ז בשעה"ושיש לסמו# ע, שיש סוברי� דשיעור כזית הוא פחות מעט משליש ביצה' זה לפי מה שנתבאר בהערה ט) יח

  .זיתי� של אפיקומ� למי שקשה לו לאכול שני שלישי מצהבוודאי שיכול לסמו# על שיעור זה לצור# שני הכ, הוא רק הידור לכתחלה

  .מצה סגי לשני כזיתי�] 2/5[כ שני חמישי "וא) ו"ש בהערה ט"וכמ(ממצה ] 1/5[ושיעור שליש ביצה הוא חמישית אחד 

ממצה שזהו שליש ] 1/5[סגי שיאכל חמישית אחד  ובשעת הדחק .ואחרוני�) 'ז סעי' א"תע' סי(ע "ש בשו"וסגי בכזית אחד וכמ, צ לאכול שני כזיתי� לאפיקומ�"שמעיקר הדי� א) יט

  .א שבשעת הדחק יכולי� לחשוב שכזית הוי שליש ביצה"ש לעיל בהערה י"וכמ, ביצה

  

  

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות אפשר לפנות
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  במשנתו של

   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���כככ
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

  

  הכנה לפסח
íå÷î ìù åçáùá øôñé íøè äôä ìéòâäì  

 ùé להתכונ� לקראת החג הקדוש הבא לקראתינו

שלא להשתמש ע� הפה , לשלו� בשמירת הדיבור

 )ז"א פ"ח שכ"פרע(ק "פהבסמבואר ו ,בדברי� אסורי�

å äìéìç ,קו� הדיבוריעני� ת, חס�נוטריקו� פה ח"דפס

îåãëå íéøåñà íéøåáéãá äôä úà åöéîçä íàä , äô

äìåáæ ïëåù éðôì øáãé êéà äìáð øáåã , êéàå ìëåé

ì íãàä äæä ùåã÷ä ìéìá íå÷î ìù åçáùá øôñ

åñà íéøáãá êìëìúðù äôáøç íé"å.  

, מי שנתלכל� פיו חלילה בדברי� אסורי�והנה 

כל דבר  )במדבר לא כג(ש הכתוב "התקנה לנפשו הוא כמ

 .)תענית ז(ל "ואמרו חז, אשר יבא באש תעבירו באש

הלא כה  )ירמיה כג כט(שנמשלו דברי תורה לאש שנאמר 

äøåúá íãàä ÷åñòéù åðééäå , ìòå', דברי כאש נאו� ה

 äøåúä ùàá äôä úà øéùëäìå ïáìì ìëåé äæ éãé

 ùã÷úä ìéìá íå÷î ìù åçáù øôñì éåàø àäéù

âçä. שואלי�  .)פסחי� ו(ל "אפשר שלטע� זה תקנו חזו

כי על , שלשי� יו�ודורשי� בהלכות הפסח קוד� לפסח 

מלבד שיהא בקי , ידי שיעסוק האד� בהלכות החג

הרי ג� יזכה על ידי זה ללב� ולהכשיר את , בהלכותיה

  .שיהא ראוי לקיי� מצות הלילה בפה, רהופיו באש הת
*  

  מ"מצות סיפור יצי
á÷äù íòèá"øåôéñä úòá íù àöîð ä  

àúéà כד אשתעי בר נש ביציאת  :)בא ד# מ(ק "בזוה

, ה לכל פמליא דיליה"בי שעתא כניש קוב ,ממצרי�

וכלהו , זילו ושמעו ספורא דשבחא דיליואמר לו� 

ושמעו , מתכנשי� ואתיי� ומתחברי� בהדייהו דישראל

  .ל"עכ, ספורא דשבחא דקא חדא� בפורקנא דמאריהו�

ôàå"ì ה בעצמו בא לשמוע "בטע� הדבר שהקב

דהנה תכלית סיפור יציאת מצרי� הוא כדי , הסיפור

כ נודה לשמו ונהללו על הנסי� שעשה לאבותינו "אחש

א� קשה , וכאמרינו לפיכ� אנחנו חייבי� להודות, ולנו

הלא , אי� אנו משבחי� ומפארי� שמו יתבר� בקילוסי�

דקשה וכי סיימתינהו , אדרבה גנאי הוא לו, אי� זה שבח

משל למל�  :)ברכות לג(וכמבואר בגמרא , כולהו שבחיה

ל# אלפי� דינרי זהב והיו מקלסי� בשר וד� שהיו לו א

ז "א� כתב א. ש"עי, והלא גנאי הוא לו, אותו בשל כס#

ב "ר פל"ב(על פי המדרש  )אמור' פ(ה בישמח משה "זללה

שבחו של מי שאמר והיה העול� מקצתו אומרי�  )ג"ס

הרי כי כ� הוא מדי� מדת דר� אר% שלא . ש"עי, בפניו

א שיי� אצל וכיו� של. לומר בפניו אלא מקצת שבחו

מותר לומר , ה שלא בפניו דמלא כל האר% כבודו"הקב

דממדת דר� אר% אי� אומרי� , 'שבחי� וקילוסי� לפני ה

ועל כ� מטע� זה בא . ד"עכ, בפניו רק מקצת שבחו

åøîàéù כ כ"כדי שאח, ה ע� הפמליא של מעלה"הקב

 äàãåää äéäé åéúåàìôðå åéñð ìò äàãåäå ììä

åéðôá ,ãåäì ìëåð ïéãáå éøàîã åçáùá øôñìå úå

àîìò , בלי חשש פחיתת הכבוד שיאמרו וכי

  .סיימתינהו
*  

ä ãñç 'ììäìå úåãåäì íéëåæ åðàù  
ãåò  יתבאר הטע� שכל הפמליא של מעלה

בהקד� , מתכנשי� ובאי� לשמוע סיפור יציאת מצרי�

לבאר מה שאנו  )חיי' פ(ט "ה בקדושת יו"ז זללה"דברי א

אי� אנו ' לא שירה כי� וכוק ואילו פינו מ"אומרי� בשב

ולכאורה היא ', ה� ה� יודו ויברכו וכו' מספיקי� וכו

סתירה מיניה וביה דקוד� אמר אי� אנו מספיקי� 

ברכות (ל "וא� כ� אי� להודות כמו שאמרו חז, להודות

משל למל� למשתמש בכלי זהב ומקלסי� אותו בכלי  :)לג

אמנ� , ה� ה� יודו' והדר אמר על כ� אברי� וכו, כס#

ה נתקלס ונשתבח מברואיו הוא "העני� דהנה מה שהקב

ואפילו מלאכי רומה , רק מצד חסדיו שמזכה את ברואיו

וזה שאמר ואילו , אי� ביכולת� די באר להודות ולשבח

וא� כ� הכל הוא , פינו מלא שירה כי� אי� אנו מספיקי�

כיו� , מצד חסדו ולכ� ג� אברי� שפלגת בנו ג� ה� יודו

א� כ� הכל שוי� לפניו וג� אנו , צד חסדשהוא רק מ

�והנה בליל התקדש . ד"עכ, נודה ונשבח לשמו יתבר

מתעורר , החג כאשר אנו מספרי� שבחא דמארי עלמא

השאלה אי� אנחנו קרוצי חומר בשר וד� ראויי� לספר 

ולזה תאי� ומתכנשי� הפמליא של , ה"שבחו של הקב

ה� וג� , שהמה מצטרפי� ע� ההודאה שלנו, מעלה

למי שעשה לאבותינו ולנו את כל משבחי� ומפארי� 

והנה באמת ג� ה� אינ� ראוי� להללו , לההנסי� הא

úà íîåøìå øàôì çáùì íéìåëé íäù äîå , ולשבחו

ìåãâä åîù ,êøáúé åãñç ãöî àìà åðéà , éëä ïë íà

åéãñç ãöî åîùì úåãåäì íéìåëé åðçðà íâ éîð.  
*  

øôñì ùãå÷ éùâøáå úåáäìúäá  
òùáåä שהאד� מקיי� מצות סיפור יציאת מצרי� ,

צרי� שיתרומ� נפשו על שהוא זוכה לקיי� מצות עשה 

ובאמת יש כמה פוסקי� דיוצאי� מצות , דאורייתא

סיפור יציאת מצרי� בזה שאומרי� בקידוש זכר ליציאת 

א� מי שמקיי� מצות הבורא בהרגש ובחמימות , מצרי�

� וכל המרבה ועל כ, הרי הוא מבקש להיות מרבה לספר

אי� הכוונה , לספר ביציאת מצרי� הרי זה משובח

äæ éøä àìà , שמשובח בשביל שמספר ביציאת מצרי�

øáëî çáåùî , úàéöéá øôñì äáøî àåäù äæá éë

 ùéàä äæ ìù åúåéîéðô ìò äøåî äæ éøä íéøöî

ä úåöî íéé÷îù 'ùãå÷ éùâøá , áäìúî åùôðå

ä éøåôéñá úåáøäì 'ù ïéà ãò åéúåàìôðåêøòå øåòé. 

וכמעשה הזה היה אצל התנאי� הקדושי� שהיו מספרי� 

כי מרוב התלהבות , ביציאת מצרי� כל אותו הלילה

עד , בקיו� המצוה שכחו מכל הנעשה סביבותיה�

ובאו תלמידיה� ואמרו רבותינו הגיע , שהאיר אור היו�

êéà íéãîì åðà åðîîå . זמ� קריאת שמע של שחרית

âçä úåöî íéé÷ì íéëéøö , ìò åùôð íîåøúé êë ìëù

äåöîä íåé÷ éãé , åîöò úà ììë çëùéù éãë ãò

åéúåáéáñ äùòðä ìëîå ,éðçåø åìåë äéäéå.  
*  

éùä"òééñî ú éöé øåôéñ úåöîá åðì"î  
 äæ éøä íéøöî úàéöéá øôñì äáøîä ìëå

çáåùî. בא' פ(ה ברב טוב "ז זללה"ל על פי דברי א"י( 

כי הסיפור ', אני הוידעת� כי ' פ ולמע� תספר וגו"עה

, בנפלאותי להשריש האמונה בלב בניו וביתו אחריו

�שכינה מדברת מתו� ' בבחי, ודאי אני אשי� דברי בפי

ואת ', וזה ולמע� תספר באזני בנ� וב� בנ� וגו, גרונו

ומזה וידעת� , אשר שמתי ב� )לומר כדברי� שאמר(אותותי 

דברי� כי ה, המספר' היינו שתדעו כי אני ה', כי אני ה

�  .ד"עכ, שמספר אני הש� בפי

äðäå  על הכתוב  )בלק' פ(כתב באור החיי� הקדוש

 )ב"תנחומא בלק סי(ל "ודרשו חז, דבר בפי בלע�' ויש� ה

כי ' פי, עיק� את פיו ופיקמו כאד� שקובע מסמר בלוח

מלא אותו דברי� ואמר לו ' א� ה, לא ידע בלע� בדברי�

. ד"עכ, י� מפי�שוב אל בלק וכה תדבר כי יצאו הדבר

ל כי איש הישראלי אשר זוכה בליל התקדש "ולפי זה י

, החג כאשר הוא מספר סיפור יציאת מצרי� לבני ביתו

éùä äðäå"øáãì íéøáã åá íù ú , äìãâ äîë éøä

á÷ä ïéàù åúìòî"åéôá øáã íéùäì êéøö ä , ÷ø

 øùà ùãå÷ éøåáéãî äöøéù äîë øáãì ìåëé àåä

éùä íù"åéôá ú , המרבה לספר ביציאת ולכ� כל

כי זהו ממעלתו ושבחו שיכול , מצרי� הרי זה משובח

  .ת על ידי פיו"לדבר דברי השי

*  

  ה לספר"וכל המרב
áåéçä ïî øúé øôñì íéáøî  

åðàéöåéå אלהינו מש� ביד חזקה ובזרוע נטויה ' ה

ואפילו כולנו חכמי� כולנו נבוני� כולנו זקני� כולנו ' וכו

  .לינו לספר ביציאת מצרי�יודעי� את התורה מצוה ע

éå"ì  ה"ו ס"ר פט"שמו(על פי מה דאיתא במדרש( 

אמר רבי שמעו� גדולה חיבת� של , ועברתי באר% מצרי�

ה במקו� עבודת כוכבי� ובמקו� "ישראל שנגלה הקב

והנה לכאורה הוי . טנופת ובמקו� טומאה בשביל לגאל�

, ש להתגלות במקו� טומאה"דבר שאינו לפי כבודו ית

את מלאכו לפניו ויוציאנו ' ה ראוי שישלח הוהי

, ל דהיות כי גלות ישראל הוי אבידה"א� י, מגלותינו

ה "לכ� רצה הקב, תעיתי כשה אובד )תהלי� קיט קעו(ד "ע

. לקיי� בעצמו מצות השבת אבידה ונגלה עלינו לגאלינו

והג� דלכאורה הוה ליה כדי� זק� ואינו לפי כבודו 

 )ז"א הי"הלכות גזילה ואבידה פי(� "אול� כתב הרמב, דפטור

ההול� בדר� הטוב והישר ועושה לפני� משורת הדי� 

מחזיר את האבידה בכל מקו� א# על פי שאינו לפי 

ה לשלוח מלא� "ועל כ� א# שהיה יכול הקב. כבודו

ע� כל זה עשה לפני� משורת הדי� , להוציאנו ממצרי�

  .ובא הוא כביכול בעצמו להוציאנו ממצרי�

íâ äðäå íéøöî úàéöé øåôéñ ïéðò , ïî äðä

 íâ øåôéñä úåöî úáåç éãé úàöì íéìåëé ïéãä

äùòîä øåôéñ ø÷éòá íéèòåî íéøáãá , äæ ìë íò

 øåôéñá úåáøäì ïéãä úøåùî íéðôì íéùåò åðà

íéøöî úàéöé.  

äæå אלהינו מש� ביד חזקה' שאמר ויוציאנו ה ,

, לא�ממצרי� לא על ידי מ' וכמו שדרש להל� ויוציאנו ה

על כ� אפילו כולנו חכמי� , וזהו לפני� משורת הדי�

, כולנו נבוני� כולנו זקני� כולנו יודעי� את התורה

ויכולי� לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרי� בסיפור כל 

, מכל מקו� מצוה עלינו לספר ביציאת מצרי�, שהוא

כי , ה לספר ביציאת מצרי� הרי זה משובח"וכל המרב

  .כנגד מדה לפני� משורת הדי� עלינו לעשות מדה
*  

íéøöîä úáåèì äéä ìëä éë úåøåäì  
 äæ éøä íéøöî úàéöéá øôñì äáøîä ìëå

çáåùî, ה שמח במפלת� של רשעי� "ד הא אי� הקב"יל

, וא� כ� לפי זה היה לנו למעט בסיפור העני�, :)מגילה י(

  .ולמה אמרו וכל המרבה הרי זה משובח

ôàå"ì כללות הנסי�(וי על פי מה שכתב בקדושת ל( 

וכל מכה ומכה , צא הרעות רק הכל טובותתכי מאתו לא 

ל המצרי� היא טובה כפולה ומכופלת עה "שהביא הקב

וזה תשוקת של , מו יתבר� בעול�ששעל ידי זה נתקדש 
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ידוש ש� שמי� אפילו על ידי קהצדיקי� שעל יד� יהיה 

רלי לב ואטומי� להבי� עא� האומות , הכאות ויסורי�

כורות על ידי בומהאי טעמא היתה מכת , לת הזההתוע

תגדל נכיו� שעל ידי מכה זו , ה בכבודו ובעצמו"הקב

והגיע מזה טובה גדולה , ונתקדש שמו יתבר� בעול�

המצרי� שנעשו ה� כלי� לפרסו� גדולת שמו יתבר� ל

 �וזה שאמר הכתוב . ה בעצמו"יתה על ידי הקבהלפיכ

 :)פסחי� קיח(ל "ודרשו חז, �כל גוי' הללו את ה )תהלי� קיז א(

, אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו כל גוי�' ללו את הה

והכוונה דלעתיד יאמרו האומות הלל על הנסי� וגבורות 

כי יבינו א# ה� דכל המכות הגדולות , עביד בהדייהוד

שהרי ה� , � נלקי� הוי טובה גדולה לה� בעצמ�האשר 

מתפרס�  ועל יד�, לי� להקידוש ש� שמי�כנעשי� 

�ועל כ� יאמרו האומות שירה , עול�ב גדולת שמו יתבר

  .ד"עכ, בינו טוב האמיתייוהלל על כ� כי א# ה� 

äúòîå כי , להרבות ביציאת מצרי� שפיר אמרו

בהעלות על לבינו קידוש הש� שנעשה על ידי הכאות 

נתברר שכל זה היו טובות גדולות למצריי� , אלו

ועל כ� ראוי להרבות , שנתקדש ש� שמי� על יד�

בסיפור יציאת מצרי� ולספר בשבחו של מקו� על כל 

ועל כ� כל , הטובות שעשה ה� לנו וה� להמצריי�

כי הוא מבי� ומשיג עני� , ציאת מצרי�המרבה לספר בי

הנשגב הזה שכל ההכאות והיסורי� ה� טובות וחסדי� 

מפני , הרי זה משובח, א� נתקדש ש� שמי� על ידו

  .גבוה הלזו' שמשיג בחי

*  

  מעלתה השפעתה וסגולתה
ïãò ïâ çéøì íéëåæ  

äðä  את יעקב בנו בליל התקדש �יצחק אבינו בר

על מה שנצטוה יעקב ל "וכמו שכתב רשיז, חג הפסח

אבינו להביא שני גדיי עזי� לאביו כדי שיקבל הברכות 

, וכי שני גדיי עזי� היו מאכלו של יצחק, )בראשית כז ט(

אחד הקריב לפסחו והאחד עשה , אלא פסח היה

ואז . )ובבעל הטורי� כתב אחד לפסח ואחד לחגיגה(. מטעמי�

ל כבר חזה יצחק ברוח קדשו אי� שעתידי� כללית ישרא

עד סו# כל הדורות לקבל השפעות טובות בליל התקדש 

וזה שרמז באמרו ראה ריח בני כריח שדה אשר . החג

. י מלמד שנכנסה עמו ריח ג� עד�"ופירש', ברכו ה

ה וכל "הכוונה כי בליל הקדוש הזה אנו זוכי� שהקב

ק "פמליא דיליה מתכנשי� ובאי� לבתינו כמבואר בזוה

בי שעתא , ביציאת ממצרי� כד אשתעי בר נש :)בא ד# מ(

ואמר לו� זילו ושמעו , ה לכל פמליא דיליה"כניש קוב

וכלהו מתכנשי� ואתיי� ומתחברי� , ספורא דשבחא דילי

ושמעו ספורא דשבחא דקא חדא� , בהדייהו דישראל

וזהו הכוונה שנכנסה עמו . ל"עכ, בפורקנא דמאריהו�

íéãéúòä úåøåãá ìàøùé éðáù åðééä , ריח ג� עד�

æéá÷ä ãøéù úòá äæ ìéìá ïãò ïâ çéøì åë" íò ä

íéøöî úàéöé øåôéñ òåîùì äéìéã àéìîô.  
*  

äìåàâì äëæð íéøöî úàéöé øåôéñ éãé ìò  
àúéà  ה "אמר הקב )ז"צפניה רמז תקס(במדרש ילקוט

כתבתי בתורה וכי יכה איש את עי� עבדו לחפשי 

עיניה� אינו בדי� שיצאו ' אני שסמיתי ב, ישלחנו

הרי מבואר מדברי המדרש דבעבור היסורי� . לחפשי

  .שבני ישראל סובלי� בכל אור� הגלות הזה יהיו נגאלי�

íðîà שיסבלו היסורי� ממש �, באמת אי� צור

מצורע עמוד ' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ונקדי� דברי מר� דו

אשרי הגבר אשר תיסרנו  )תהלי� צד יב(לפרש הפסוק  )תי

תא היא וקשה מאי מעלי ולכאורה, יה ומתורת� תלמדנו

בכל  )ישעיה סג ט(לאד� שהוא סובל יסורי� הלא כתיב 

בזמ� שאד�  :)חגיגה טו(ל "ודרשו חז, צרת� לו צר

אמנ� , מישראל בצער שכינה מה אומרת קלני מראשי

ביאור העני� הוא כי כש� שאפשר לצאת ידי חובת קרב� 

 )הושע יד ג(על ידי עסק התורה בפרשת קרבנות כדכתיב 

הכי נמי א� זוכה האד� א# א� , נשלמה פרי� שפתינוו

נגזר עליו מלמעלה יסורי� וצער יכול הוא לצאת ידי 

, חובתו על ידי שלומד בתורה בפרשת נגעי� ויסורי�

וזה שאמר . ונחשב לו כאילו באו עליו יסורי� בפועל

אימתי שבחו של אד� , אשרי הגבר אשר תיסרנו יה

, שמתורת� תלמדנו באופ�, ה מיסרו ביסורי�"שהקב

היינו שיוצא ידי חובתו ביסורי� וצער על ידי לימוד 

, התורה בעניני� אלו ולא שיבואו עליו בפועל ממש

íéøôñî åðçðàù äæá ולפי זה יתכ� לומר כי . ד"עכ

íéøöîá åìáñ øùà äðòìë íéøåøî åðéúåáà úåøö ,

 äù÷ äãåáò ìëá íäééç úà íéøöîä åøøîù êéà

êøôá íäá åãéáòéå , íéøåñé úåéùøô ãåîéìù íùë

íéøåñéä ìáñ åîöòá àåä åìéàë áùçð , áùçð éîð ïë

 ìë åðîëù ìò åðìáñ åðîöòá åðçðà åìéàë åæ äøéîà

úåøöä ïúåà, ה יחיש פדות "ובכ� בדי� הוא שהקב

  .נפשינו ויגאלנו במהרה כי כבר נתמלא כוס התמרורי�

*  

á÷ä"åðéúù÷á òîåùå åðúà àöîð ä  
 éã àéðò àîçì àä àòøàá àðúäáà åìëà

íéøöîã ייתי ויפסח �, כל דכפי� ייתי ויכול כל דצרי

השתא הכא לשנה הבא בארעא דישראל השתא עבדי 

ויש להבי� למה מקדימי� זאת , לשנה הבא בני חורי�

ג� יש לתת טע� מה שאומרי� , מ"לומר קוד� סיפור יצי

  .אותו בלשו� ארמי

ùéå  אל  ).שבת יב(לומר בהקד� מה דאיתא בגמרא

שאי� מלאכי השרת מכירי� , יתפלל אד� בלשו� ארמית

ופרי� מהא דמצינו דרבי אלעזר כשהל� , בלשו� ארמית

� לבקר את החולה אמר בלשו� ארמית רחמנא יפקד

י ואי� "ופירש, ומשני חולה שאני דשכינה עמו, לשלו�

נראה כי סת� אד�  ומזה. ש"עי, צרי� למלאכי השרת

ו תפלתו אבל א� השכינה צרי� למלאכי השרת שיכניס

ל כי בליל התקדש "ובכ� י. עמו אי� צרי� למלאכי השרת

ה "דכביכול הקב :)בא ד# מ' פ(ק "חג הפסח דמבואר בזוה

בכבודו ובעצמו יורד בבתי בני ישראל לשמוע סיפור 

éëàìîì ïéëéøö ìàøùé ïéà æà א� כ� , יציאת מצרי�

éùä éðôì úåçáùúå úåìôúä åìòéù úøùä"ú , éë

÷äá"åðúåà òîåù àåäå ïàë àöîð åîöòá ä.  

ïëáå  תיכ# כשאומרי� מגיד ואומרי� הריני מוכ�

ה יורד "וכביכול הקב, מ"ומזומ� לקיי� המצוה לספר יצי

מתחילי� לומר הא לחמא עניא בלשו� , ובא בבית ישראל

ה בעצמו נמצא כא� ושומע את "להורות שהקב, ארמי

ת המלאכי� והוא בעצמו יקבלו בלי אמצעו, תפלתינו

 :)פסחי� קטו(ל "ודרשו חז, ולזה נקרא לח� עוני. ויושיענו

øùôà והכוונה ש, לח� שעוני� עליו דברי� הרבה

ëåáä ìöà äæ ìéìá äáøä ìåòôì"ò , ïéôëã ìëå

ìåëéå éúéé äòåùéì ,á÷ä ìù åãé éë" äçåúô ä

ìàøùé ìëìå åðì úåàåôøå úåòåùé òéôùäì.  
*  

íéñðä ìë úòôùä åëåúá ììåë  
å äãîòù àåäå ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçà

åðìå åðéúåáàì. לפרש  )עקב' פ(ש באגרא דכלה "ל עפמ"י

הכתוב כי תאמר בלבב� רבי� הגוי� האלה ממני איכה 

ביאור . 'לא תירא מה� זכור תזכור וכו, אוכל להוריש�

דהנה כתבו ', העני� שאמר בציוו בסגולה זכור תזכור וכו

ותינו בקבלה מבעלי רוח רבותינו הקדושי� צדיקי דור

כאשר יצטר� אד� לאיזה ישועה כגו� לרפואה , הקודש

אזי יזכור , ולהצלחה ולעבור במצולות י� מבלי מכשול

במו פיו מעי� אות� הניסי� בכיוצא בזה שנעשו לצדיקי 

הג� , ש ג� בכא� בסגולה"וז. הדורות לרבי� או ליחיד

�' עשה ה זכור תזכור את אשר, שלא יהיה ביד� זכות כל כ

ובהתעוררות סיפורי הניסי� , אלקי� לפרעה ולכל מצרי�

�כמלכא דאיתגבר , כביכול יתגבר כח חסד עליו� עלי

ועל פי . :)ק בא מ"זוה(חיליה כד מספרי� גבורתי� דעביד 

 )ב"ט ס"ר פ"אסת(ל "הדברי� האלה יונח לנו מה שאמרו חז

כי , שייעצו יועצי המ� לו שיעשה ע% לתלות את מרדכי

במי� כבר נעשה לה� נס ביציאת� , רו על כל הצדדי�חז

, באש נעשה נס לאברה� וחנניא מישאל ועזריה, ממצרי�

דקשה על זה וכי טפשי� . ש"עי, וכ� על כל שאר העניני�

הלא כל מי שיש לו מוח בקדקדו יבי� וישכיל מי , היו

הוא יכול , שיכולת בידו להציל ממי� ואש וחרב וחנית

דהנה ה� היו קליפות , ש יונח"לפי מא� . להציל מתליה

והיו יודעי� שנתחייבו אותו הדור והיה ביד� , גדולות

רק ידעו שעל ידי סיפורי הניסי� בכיוצא , מעט זכיות

ועל כ� ביררו , יושעו לעי� כל אפילו בזולת זכיות, בעני�

והתורה . דבר כזה שאי אפשר לה� לספר מעי� המאורע

צותה אותנו בכא�  הקדושה המייעצת לישראל בחכמה

íéñéðä ìë ììë àåäù íéøöî úàéöéá øåëæìå øôñì ,

ç òøàé åìéôàå"ùãç øáã å , åúîâåã ñð äéä ìëä

íéøöî úàéöéá , ãîùäá íäéáéåà åìôé äæ éãé ìòå

àôøî ïéàì äìëå, ד"עכ.  

äúòîå ל שעל זה רמז ואחרי כ� יצאו ברכוש "י

 כל וכוהנס הכולל בת הזכרתכח  ,שזהו הרכוש גדול, גדול

ועל זה אמר והיא שעמדה , ממצרי� יצאובזה , הנסי�

ה "והקב' שלא אחד בלבד עמד עלינו וכו, לאבותינו ולנו

 .מצילנו מיד� בזכות הזכרת נסי יציאת מצרי�

  

  ציאת מצרי� ג� לנשי�מצות סיפור י
ה את אבותינו ממצרי� הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדי� "ואילו לא הוציא הקב' מש� וגו להינוא' היינו לפרעה במצרי� ויוציאנו ה עבדי�

  .יציאת מצרי� ב למה הסמי� לכא� תיכ� מצות סיפור"וצ .מצוה עלינו לספר ביציאת מצרי�' לנו חכמי� וגווכ לוואפי, היינו לפרעה במצרי�

ברכי יוס� וב). א"כמצוה (חת חינו� מנב י�ועי, ג"ע שהז"הוי מדהא , הנה האחרוני� האריכו א� נשי� חייבות בסיפור יציאת מצרי�ד ל"וי

ה� היו ל מכח סברת א� "דס, יוס� איש ירושלי�' שיטת רהביאו ) ה שא�"ד. ד� ד(מגילה ' במס' בתוס הנהד, הארי� בזה) ו"סקטג "תע' ח סי"או(

  .ד"עכ, וזה ברור ,כיו� שא� ה� היו באותו הנס ,מ"חייבות ג� בסיפור יציכ� לשיטתו � וא. ש"עי, ג"ע שהזמ"במ ת"מה באותו הנס נשי� חייבות

מגילה ש� ' במס' דאפילו לשיטת התוס, ה"הלא ניהו אחיו הקר� לדוד זללה) י"ק' ח סי"או(ת ערוגת הבש� "דעת השואל בשו בר�

מכל מקו� אותו הדור שהיו ממש באותו , ל דמשו� האי טעמא דא� ה� היו באותו הנס לא מחייבא הנשי� רק מדרבנ�"י וס"שחלקו על הר

דמטע� זה יש לומר דא� עכשיו נשי� חייבות בסיפור יציאת מצרי� , אחיו בערוגת הבוש� ש�לו והשיב . סברא זו דאורייתאיש לומר  , נס

ואותנו ) דברי� ו כג(מפורש דכתיב כדילפינ� מקרא  ,יב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�חי:) פסחי� קטז(דהא שנינו , ת"מה

  .ד"עכ, ועל כ� נשי� חייבות, נמצא הוי תמיד בכל דור ודור כאילו נעשה לנו ולעצמינו הנס ,הוציא מש�

ה את אבותינו ממצרי� הרי אנו ובני בנינו "ו לא הוציא הקבליוא' וגוא מש� "עבדי� היינו לפרעה במצרי� ויוציאנו ה, ביאור דברי המגיד וזהו

ל כ� הרי ע, באותו הנסה� היו ממש ג� הנשי� � כ� א, ו ממצרי�ינבעצמ נואילו יצאהרי שאנו רואי� את עצמינו כ, לפרעה במצרי�משועבדי� היינו 

ג� ולנו וו היינו על כ"מצוה עלינכל מקו� מ ,ג"ע שהזמ"מכל מ ויודעי� דנשי� פטורות ',וכלנו חכמי� ווכלו ואפיולכ� . חייבות במצוה זו �ג� ה

 .באותו הנסממש ה� היו  שא�משו�  ,לספר ביציאת מצרי�, בכללהנשי� 
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íé÷åñôä øãñ ìò íéçøôå íéöéö  

  שיר השירי� אשר לשלמה

ל אמרו כל הכתובי� קודש ושיר השירי� "חז

ישראל סאלאנטער ' והגאו� ר, הוא קודש קדשי�

היה רגיל לומר ) מובא ג� בתורה תמימה(ל "ז

היות שכתבי קודש נדרשי� כול� , וונת מאמר� זהבכ

, ממילא יש לכל פסוק חו� מ� הרמז', ס'ד'ר'על פי פ

ואול� בשיר השירי� , טג� מקו� לפש, והסוד, הדרש

אי� מקו� לפשט כי לפי פשוטו נראי� כתובי� הרבה 

ממילא איפוא ג� הפשט הוא עני� , חלילה כשירי גבי�

מפאת זה שיר הזה הוא קודש קדשי� כי הוא , סודי

  .כולו סוד

*  

בספר קדושת לוי מפרש כוונת הכתוב על פי מה 

" אל מל! גדול מהולל בתשבחות"ל "שפירש האלשי! ז

לומר אנו מהללי� אותו יתבר! על שזכינו לשבח כ

כלומר אנו מחויבי� לשורר ' שיר"וזה שאמר , אותו

על אשר זכינו " השירי� אשר לשלמה", ה"שיר להקב

  .לומר שירי� לשלמה היינו למל! שהשלו� שלו

  תורי זהב נעשה ל ע� נקודות הכס�

בזה על פי ' א פי"ר שליט"ק מר� אדמו"כ

כי עינינו ) שפת הי� אות כא( בייטב פני� המבואר

רואות שכל איש בימי עלומיו וילדותו אוהב ומתאוה 

וכחפצו יעשה לו כעי� , לדברי הבל שאי� בו ממש

מטעי כרמי� וגנות וירכב על מקל וכדומה הבל 

כדי שכשיגדל ישכיל , למענהו' וכל פועל ה, הבלי�

ויקח את שורש החמדה , ויבי� וימאס בהבלי� כאלו

והדמיו� בזה לקונה , בודת הבוראוהתאוה לע

וכדי שלא יאבדו , במרחקי� אבני� טובות ומרגליות

, בדר! ישב� אות� בע� או באב� עד בואו למחוז חפצו

ולכ� . ואז יקח� מש� ויתנ� לתו! משבצות זהב וכס#

כדי ללמד� , לישראל ביזת מצרי� וביזת הי�' נת� ה

ח ראוי ונכו� ליק, דעה והשכל שכמו שמתאוי� לזה

', ממנו מוסר השכל להתאוות לתורה ועבודת ה

ואכ� שמעו , דכתיב ביה הנחמדי� מזהב ומפז רב

' בקולו ויצאו אל המדבר רעב וצמא לשמוע דבר ה

  .ק"עכדה, ותורתו עד שהקדימו נעשה לנשמע

אבל , והנה זהב היא חשוב ונער! יותר מ� הכס#

ומורה על מדת קמצנות , בָזהָ � "זהב נקוד בקמ

, שאינו מתאוה להשתמש במדת החמדה, תוהסתפקו

ומבואר בספרי� , ֶס#ל &ֶ "מה שאי� כ� כס# נקוד בסגו

סוד נקודת ) ד"ט פ"ק שי"פרדס רימוני� להרמ(

) ה שמות יט(הוא מלשו� סגולה כדכתיב ש ,סגולה

, סגולה מורה על האהבהנה וה. 'והיית� לי סגולה וכו

קהלת (אוצר חביב כמו , סגולה) ש�(י "וכמבואר ברש

כלי יקר ואבני� טובות  ,וסגלת מלכי�) ח ב

. מחתת אהבת� וחמדת�, שהמלכי� גונזי� אות�

א "ר פ"שמו(רמז על ביזת הי� , ב"וזה שאמר תורי זה

 ֶס#קרי ביה &ֶ (# "ת הכס"נעשה ל! ע� נקוד, )ה"סנ

כפי המסורת והנקודה בכל התורה כשאינו כתוב 

משה  שאז בביזת הי� לימד אותנו, )בסו# הפסוק

ליקח שורש , ֶס#רבינו להשתמש בזהב בנקודת ה&ֶ 

והיינו , החמדה והתאוה ולהשיב אל שורשה

וזהו ג� , להשתמש בזה לעבודת הבורא יתבר! שמו

מורה על , # הוא נקודת הסגול"כ� עני� נקודות הכס

כלומר לעשות בכס# נחת רוח , והיית� לי סגולה

  .ש"ליוצרינו ית

*  

  עיתי בי
 הבנותכשושנה בי
 החוחי� כ
 ר

כשושנה בי� "ל מפרש "� אלשי! ז"מהר

א� אנו רואי� אותה מנוקבת ונרמסת אי� " החוחי�

להטיל פגמה אל עצמותה לומר כי רע איכותה כי הכל 

כ� רעיתי בי� ", יודעי� שהחוחי� רמסוה ונקבוה

וא� חוטאי� בני ישראל אי� לתלות האשמה " הבנות

� דבקה ג� בה� רק על אשר נתגדלו במצרי� ומש

  .ב� הרעה
*  

כשושנה בי� "ל מפרש "ש ז"הלל ל' הגאו� ר

כל זמ� שלא תעזוב מקומה תתקיי� ולא " החוחי�

ורק א� רוח מטה אותה לכא� או , ינקבוה החוחי�

כא� אנחנו בני ישראל כל זמ� שאנו , לכא� אז תאבד

עומדי� בי� האומות מבלי לנטות ימי� ושמאל מחוקי 

ו נשתדל "לא כ� א� ח, ניה�התורה יש לנו קיו� בי

  .למצוא ח� בעיניה� על ידי עזיבת התורה
*  

� טייל פע� אחת ע� כומר "מספרי� שהרמב

שיחי� בדבר� אודות ע� ישראל אמר ובי� , אחד בג�

די וא� העול� כולו ' לו הכומר הלא קול המו� כקול ש

, רוד# את היהודי� מסתמא ראויי� ה� לשנאות�

� בג� שהיו "הראה לו הרמב ובתור תשובה על שיטתו זו

בג� ה� אי! השושני� היפות שגדלות , מטיילי� בו

, מדוקרות מ� הקוצי� וזבובי� שוני� משחיתי� אות�

ומאיד! גיסא הראה לו אי! הפרחי� העוקצי� 

והדרדרי� עומדי� ביפיי� והזבובי� אי� שליטה 

הא� תחליט לרגלי המראה הזה שפרחי� , עליה�

העוקצי� טובי� ה� מ� השושנה בתור פרח עדי� ור! 

. � הדוקרי�אי� ביכלתה לעמוד נגד צורריה כמו הפרחי

לא , �"וכ� הוא העני� בנוגע לע� ישראל אמר הרמב

כי אי� אנו נופלי� לא , מטע� שאנו רעי� רודפי� אותנו

ורק מחמת שאי� בנו , בגש� ולא ברוח מכל אנשי תבל

כוח לעמוד נגד שונאנו ועושי� ה� עמנו כל מה 

  .שברצונ� ולדאבו� לבנו אי� מוחה ביד�

  שפתותיכחוט השני 

צדיקי� מפרש שבפסוק זה נרמז  בעל שפתי

, שכמו חוט השני נעשה לסימ� על תוכ� של איזה דבר

כ� השפתי� של האד� ודיבורו מראי� מה שבלבו של 

הלשו� הוא המסור "כמאמר העול� , האד� פנימה

  ".היותר גדול

  כפלח הרמו
 רקת�

ריקני� שב! מלאי� מצוות "ל דרשו "חז

ונת� מפרש בעל תפארת יה). סנהדרי� לו" (כרימו�

כוונת דבריה� על פי מה שאנו רואי� שהאד� השל� 

בהיפ! , חושב תמיד בלבו שלא הגיע למעלת השלימות

לפשוטי ע� היינו הריקני� שחושבי� תמיד בנפש� 

  .ולפי דעת� ה� מלאי� מצוות כרימו�, שה� שלימי�

*  

כ� שמעתי שכוונת דבריה� מובנת על פי מה 

בעני� צלייתו של ) בפרק כיצד צולי�(ל "שאמרו חז

, קרב� ספח מביאי� שפוד של רימו� ותחבו לתו! פיו

ומדוע בחרו בשל רימו� אמרו בירושלמי מפני שכל 

�לחי� ה� בפני� , העצי� א# כשה� יבשי� מחו

ל "ולכ� המליצו חז, והרימו� יבש מבחו� ובפני�

היינו מצוות , שהריקני� שב! מלאי� מצוות כרימו�

ו מצוות אנשי� מלומדה בלי יבשות מחו� ובפני� היינ

  .נשמה ובלי חיות

*  

מלאי� מצוות "כ� שמעתי בדר! צחות בכוונת 

כי באמת א# שמלא הוא הרימו� ע� , "כרימו�

אבל סו# סו# בהיפ! לשאר גרעיני� , גרעיני� הרבה

גרעיני רימו� אינ� ראויי� , שאפשר להנות מה�

ל באמר� שהריקני� "ועל דבר זה המליצו חז, לכלו�

אבל המצוות שלה� ה� , שראל מלאי� מצוותשבי

ליקוטי . (כגרעיני הרימו� ואי� לה� לא טע� ולא ריח

  )בתר ליקוטי

נפת תטפנה שפתותי כלה דבש וחלב תחת 

  )יא�ד(לשונ וריח שלמתי כריח לבנו� 

כפי שידוע היה בעל פרי מגדי� בטבע שונא 

, אריכות והיה מדבר וכותב תמיד בלשו� קצרה

' אשר למד בבית מדרשו של הגביר רומספרי� שכ

ל שהשומעי� את שעוריו "ה אמר לו הנ"דניאל יפה ע

ואז ענהו , אינ� שבעי� רצו� מדוע הוא מקצר כל כ!

ח נמשל לכלה "ידוע שת, בעל פרי מגדי� בדר! צחות

ודרכה של " נופת תטופנה שפתותי! כלה"כאמר 

כ! שא# על , הכלה להיות צנועה שלא לדבר הרבה

אינה משיבה " הרי את מקודשת לי"ת� דברי הח

  .כלו�

בעל נחל אשכול מפרש פסוק זה בדר! מליצה על 

מאמר� במדרש חזית שכל מי שאומר דברי תורה פי 

, ברבי� יהיו עריבי� על שומעיה� כדבש וכחלב

והכוונה לפי דעתו היא כי טבע הדבש הוא להיות 

וטבע החלב , מתחת והדונג והפסולת ה� מלמעלה

, יר משקהו ממעלה ומתחתיו ניסיובי דחלבאלהיות בח

דבש "ל במליצת מל! החכמה "בצדק איפוא אמרו חז

היינו שמתנאי הדברי תורה הוא , "וחלב תחת לשונ!

שיהיו מלמעלה ומלמטה טובי� ומובחרי� מבלי 

  .פסולת כדבש וחלב ג� יחד

  )יב-ז(נצא השדה נלינה בכפרי�  דודילכה 

ר בהתחלת ל היה רגיל לומ"המגיד מקעל� ז

הדרשות שלו שנוהג הוא בבואו לעיר לדרוש ש� 

ללכת מקוד� להסתכל על האכרי� הנמצאי� בשוק 

ומש� הול! לבתי כנסיות לדרוש , ובבתי מרזח

כי אז רואה הוא , ולהשמיע ש� את דבר המוסר שלו

והנהגתו זו למד מ� , החילוק שבי� בני ישראל לעמי�

" כפרי�נלינה ב"הסמיכות של שני פסוקי� אלה 

כלומר א� רואה אנכי את בני " נשכימה לכרמי�"

שהשפעת לה� טובה וכופרי� ב! " בכפרי�"עשו 

היינו בבתי כנסיות " בכרמי�"ואחר כ! הנני מסתכל 

אז א# א� רואה אנכי ש� דברי� , ובבתי מדרשות

, אינני כועס עליה� יותר מדאי, שאינ� נראי� בעיני

א# אחר  כי הנני בא לידי מסקנא שבני ישראל

 .שחטאו טובי� ה� סו# סו# הרבה יותר מ� האומות
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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 �תיתקשר ע� המערכ 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
  )קוד
המש� מעמוד ה(

éôìå כי אי� צדיק באר� אשר , זה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה

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 , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"בל תשובתו לפני הקבא� כ� אי� יתק, 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�, ענו מה אנוש כי תזכרנוכבר נתבאר שהמלאכי� ט

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 �החזקה ולכל המורא הגדול אשר ולכל היד , סו

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

�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 , ואי� הועיל לה� התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, :)ל� ד� פא' פ(ק "הובזו

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� , כי אלמלא היו לה� כח התורה, מעול� הבא מפני שלא קבלת� התורהו

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�

ולא היה בא מבול , ועל כ� היה מועיל לה� התשובה, מחייהו דאור תורה, 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 :) נהדרי� קזס(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .לעול� הבא

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

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

ח סופי '� נ'� התהל'לזה בא הרמז את האלהי, הלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, 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  אדר� זה יבואר מה דאית

, 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, ת המתי�מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיי

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתי�

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

אמנ� איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר , ורה המחייהוהיה לה� אור ת

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. ובהה מקבל התש"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

  .התשובה ויוכל לתק� מה שחטא

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

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

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
)à ãåîòî êùîä(  

äìéì ìëá äåä äøéëæäù äù÷äù äîå ,ïéäåîú åéøáã , úãçåéî äåöî ååèöð ïàë éøäù

êéðôì íéçðåî øåøîå äöî ùéù äòùá åúåà ïéøëåæ åéäé äìéì ìëá ïéøéëæîù äî õåçù , ïëå

æç åøîà" àéãäì ì)é àá àúìéëî"æ ( øåøîå äöî ùéù äòùá àìà éúøîà àì äæ øåáòá

êéðôì íéçðåî.  

 äîåðä áøä äöøù"õøúì ì ,â"éì àçéð àì ë ,øù" åðìàâ øùà úëøá ïéëøáîã ïåéë ì

ãáì åæ äëøáá àöåéå ,äëøá ìò äëøá ï÷úð àì .îäøá ìò ïéëøáî ïéàù åîë" éåäã íåùî æ

åëå äëøá' .ðòôìå"àðãì àìëåòë éîã àì ã , äëøáä ÷ø éåä äøåúä ïî äåöîä ø÷éò íúäã

äëøá êøã êøáì ,äæá êééù ïéà êëìå äëøá ãåò , ïî äåöîä ø÷éò çñô ìù äãâäá ìáà

ììë äëøá êøã éåä àì äøåúä ,ãáì øåôéñ ÷ø ,åðìàâ øùà úëøá äæ ìò åð÷ú ïðáøù ÷ø ,

àöåé åðéà åðìàâ øùà úëøáá äðäå ,â çñôá øîà àìù ìë éøäã ' éãé àöé àì åììä íéøáã

åúáåç ,äéøçàìù äëøá ÷ø éåä åðìàâ úëøá ÷ø ,éø÷ úëøáì äîåãå"ù  ï÷úðù ììä úåëøáå

äéøçàì äëøáå äéðôìù äëøá ,åä äãâäá äù÷ éîð ïë"æçì ì"äéðôì äëøá ï÷úì ì , úëøáå

äéøçàì äëøá åðìàâ øùà ,íéðåîã÷ä åù÷ä øéôùå.  

áùøä éøáã øçà ãöî êà"ðòôì íéðáåî ïéà à"ã , øîà àìù ìë ìàéìîâ ïáø øîà éøäã

åúáåç éãé àöé àì åììä íéøáã äùìù çñôá ,åùøôå  äùìù øîà àìù ìëã íéùøôîä

åëå åììä íéøáã äùìù íòè åðééä åììä íéøáã 'åòé"ù .àå"ãáì ãçà øåáéãá éã àì éøä ú ,

ìåãâ øåôéñ ïðéòá ÷ø ,íéøáã äùìùä ìë íòè ,ïðáøãî ÷ø éåä äæá àîéð éà óàå , åðéöî éøä

â ïéëøáîù ïðáøã úåöî äîë ìò"ë.  

 åéúåùøãá øôåñ íúçäå)÷ú çñô"ã ô" äî äïéù÷îù ( äëøá åð÷éú àì äîì íéðåùàøä

íéøöî úàéöéá øôñì åðååöù ,åðìàâ øùà úëøáá ììëðù ïéöøúî ùéå ,äøåàëì ïáåî åðéàå ,

äãâää øôñì ïéìéçúîù íãå÷ åúééùòì øáåò ïéëøáî àì äîìã .éå" éáøò ÷øôá àúéàã ì

 íéçñô)è÷"æ (.çáùá íééñîå úåðâá ìéçúî ,åðééä íéãáò ,ò éãáåò äìçúî"æ  åðéúåáà åéä

åâå' .íéøöîî àöé àåä åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééçù åîë äðäå , íãà áééç ïë åîë

ò éãáåòî äéä àåä åìéàë åîöò úà úåàøì"åúãåáòì íå÷îä ïáø÷ åéùëòå æ , äìéìá íåéäå

ä ãåáòì ìéçúä 'äìéì åúåàá úåâåäðä úååöîá äìçúá . ïéëøáîù íéøâ úìéáèá åðéöî äðäå

ìéáè øçàì êøáì ìåëé åðéà ä)æ íéçñô'(: , ìåëé åðéà íéøöî úàéöé øåôéñ íãå÷ éîð éëä

êøáì ,ò éãáåòî äéä åìéàë úðéçáá àåä ïééãòù éðôî"æ , àåä æà êøáì ìåëéù øåôéñä øçàìå

åðìàâ øùà úëøáá ììëð.  

 è÷ìä éìáùá)éñ 'éø"ã ç"àåä êåøá íå÷îä êåøá ä (ø åéçà íùá ' úåöîå áúë ïéîéðá

ä äãâääùò úåöî àé ,äëøá äðåòè äúéäå ,òîù úàéø÷á úøèôðù àìà , òîù úàéø÷ éøäå

åëå äéøçàìå äéðôì äëøá äðåòè') .ãåòå ( úëøá àéä åðìàâ øùà óåñá íéøîåàù äî øîåì ùé

äãâää ,åëå çñôå øåøîå äöî úøëæä äá ùé éøäù ,' êåøáá ïéîúåçå êåøáá äá ïéçúåô ïë ìòå

êåøà òáèî àåäù éôì .äîìå  ïéðòá úåùøã äîë ùåøãì ïéöåøù éôì äãâää óåñá äåòá÷

äãâää ,ãåáòéùä ìà ùøåãå òøôîì øæåç äéä àì åðìàâ øùà äìçú êøáî äéä íàå.  

åùá"àøä ú" ù)á úåà ãë ììë' (äãâää øåôñ ìò ïéëøáî ïéà äîì úìàùùå áúë .

á÷ä äåö íéøáã äáøä"ïäéìò ïéëøáî åðà ïéàå íéøöî úàéöéì øëæ úåùòì ä , úùøôä ïåâë

íéãòåîä ìëå úåøåëá , úàéöéì øëæ åúåà ïéùåò åðàù úåøåëá úùøôäá øéëæäì êéøö ïéàù

íéøöî ,á÷ä äåöù àìà"äùòîä úåùòì ä ,íéøöî úàéöé ïéøëåæ åðà êë êåúîå.  

 äùî äèîáå)éñ 'ìøú"â (äãâää ìò ïéëøáî ïéàã äîå áúë , øåôéñ àìà åðéàù éôì

íéøáã.  

 úîà úôùá)øú"ã î"ä ìë (é áúë" åðéìò ìèåîä øáã àåä íéøöî úàéöé øåôéñù ì

úàæ ìò ïéååöî åðééä àì íà íâ åðîöòá .äëøá äæ ìò êééù àìå . àúéàãë)è÷ íéçñô"æ (.

]åãáò úà ïîçð áø ìàùù [úåøéçì äéøî äéì ÷éôîã àãáò , àáäãå àôñë äéì áéäéå] éàî

 äéì øîéîì éòá)äéøîì ãáòä( ,äéì øîà [ àçáùì]åãàìéçåáùìå éé.[  

ì ãåîò çñô ìù äãâä äãåäé éèå÷éì øôñá"à (áúë øåâî úîà éøîà ìòá íùá , äàøð

 ììää ìò ïéëøáî åðàù äëøáäù)úéáøò úìéôú úòùá ( úàéöé ìù øåôéñ úåöî éîð ììåë

íéøöî ,åëå éãáò åììä 'íéøöîî ìàøùé úàöá , ììä úëøá úòùá ïååëî éðà øîàå íéñåäå

øåôéñ úåöî íâ øåèôì íéøöî úàéöé. 
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 ד"בס

        עעעע""""ק הבר� משה זיק הבר� משה זיק הבר� משה זיק הבר� משה זי""""לקראת יומא דהילולא דמר� רבינו הגהלקראת יומא דהילולא דמר� רבינו הגהלקראת יומא דהילולא דמר� רבינו הגהלקראת יומא דהילולא דמר� רבינו הגה

אשר עומדי� מש� כל השנה כגב חזק להרבה  """"זכרו� משהזכרו� משהזכרו� משהזכרו� משה""""' הנהלת מפעל הק

מתכוני� כעת כמידי שנה , ק המתנהלי� על טהרת הקודש"מוסדות התורה בארה

ק בעל ק בעל ק בעל ק בעל """"ק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביה""""ככככבשנה לערו� מגבית גדולה לקראת יומא דהילולא קדישא של 

  .המפעלט שעל שמו וזכרו נתייסד "ו ניס� הבעל"ביו� כ עעעע""""בר� משה זיבר� משה זיבר� משה זיבר� משה זי

בני , מירושלי�' מהררי ציו� וירושלי� הגיע הבשורה שכל אלו המוסדות הק

ועוד אשר במש� השנה נהנו מפעולות המפעל , חיפה, אשדוד, בית שמש, ברק

ו ניס� "קבלו על עצמ� להקדיש את הימי� סביב ההילולא קדישא כ" משהמשהמשהמשה זכרו�זכרו�זכרו�זכרו�"

וג� יקדישו זמ� להעלות , עעעע""""נ רבינו משה ב� חיי� צבי זינ רבינו משה ב� חיי� צבי זינ רבינו משה ב� חיי� צבי זינ רבינו משה ב� חיי� צבי זי""""לעלעלעלע) ק"שחל בשב(ט "הבעל

ר "והזכות לימוד של אלפי תשב, ל ולספר בשבחו צדיק מה פעל"זכרונו של רבינו ז

ק מכל העדות והחוגי� יעלה ג� לראש כל אלו המשתתפי� בסכומי� הגוני� "בארה

  .להחזקת המוסדות

הפעולה הגדולה הלז נזק! לשבח� של המוני אנשי שלומינו אשר עושי� 

אשר ' ובמיוחד תלמידי ישיבותינו הק, ובכל נפש לטובת המפעל ומעשי� בכל לב

  .ק"בארה' מתנדבי� להביא סכומי� גדולי� כאשר לב� ער לזעקת המוסדות הק

  .זכותא דמרנא משה רעיא מהימנא יג� עלינו

*** 

        ::::ק על טהרת הקודשק על טהרת הקודשק על טהרת הקודשק על טהרת הקודש""""מנהלי המוסדות הקדושי� בארהמנהלי המוסדות הקדושי� בארהמנהלי המוסדות הקדושי� בארהמנהלי המוסדות הקדושי� בארהבש� 

יבי� והתומכי� והעסקני� ש הנד"הננו בזה להביע רגשי תודה וברכה לכל אנ

ו שעמדו לימי� המוסדות הקדושי� בעת ששהו מנהלי המוסדות פה "החשובי� הי

ו ועזרו וסייעו למנהלי המוסדות במסירות נפלאה בגו! ובממו� בכל "בניו יארק יצ

ובפרט בפרוס ימי החג הפסח שכמה וכמה מוסדות הקדושי� פנו , ימות השנה

לעזרת� לטובת הקמחא דפסחא של לרבני הוועד בבקשת עזרה לבוא 

קודש ש� שמי� כאשר כל מנהלי המוסדות שבקרו ' ת הי"ובעזהשי. מוסדותיה�

  ברכה' בבתי מדרשינו חזרו הביתה מלא   וכו

***  

י כולל עצי חיי� בני ברק ערכו מסיבות "י ידי חסד שע"המפעל ידי משה שע

קת הגדולות בקרית יואל ובוויליאמסבורג לטובת קמחה דפסחא למע� החלו

ש כדי ליל� לחג הקודש בהרחבת "שנתקיי� בימי� האלו לפני חג הפסח למאות אנ

  .ה הציבור השתת! בגו! ובממו�"וב'  הדעת וכו

  

  לעילוי נשמת רבינו הקדוש

  ע"זי חיי� צביב� מר�  משהמר� 
  ו ניס�"יומא דהילולא כ
  

  

  מברכי� אנו ברכת חג כשר ושמח, בפרוס זמ� חירותינו
  ש"וזמ� של חירות לכל אנ
  )ב"ו מ"אבות פ(אי� ל� ב� חורי� אלא מי שעוסק בתורה 

  יואל וויינבערגער
 בש� הנהלת וגבאי התאחדות אברכי�


