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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

øùòúúù ìéáùá øùò  

úåàåáú ìë úà øùòú øùò ÷åñôá åâå êòøæ ,'ùøô"îâá é ')ñî '

é÷ úáù"ò è"à (øùòúúù ìéáùá øùò ,éà àîåçðú ùøãîáå ' øùò

øñçúú àìù ìéáùá øùò øùòúúù ìéáùá ,éúë åæ äåöîáå ' åàéáä

ä øîà úàæá àð éðåðçáå éúéáá óøè éäéå øùòîä ìë úà ' íà úåàáö

ã éìá ãò äëøá íëì éúå÷éøäå íéîùä úåáåøà íëì çúôà àì 'îâáå '

ôùø"éã øîåìî íëéúåúôù åìáéù ãò é.  

úëåá øâä" à)åäéìà ìå÷á ( ó÷æ àåä øùòú úáéú ìò äðéâðäù

úåðè÷î äâéøãîä úôé÷æ ìò æîøì ïè÷. úë íéîëç úåëéîñáå ' ìòù

 ãò àìå ïéòä ïî éåîñä øáãá íà éë äøåù äëøáä ïéà òáèä êøã

 éåðîä ïî à÷åã äåöîä ø÷éò øùòî éáâì ïàëå ãåãîäå éåðîä øáã

ãåãîäå , ãñôä åéìà åòéâéù äæî àøéúî åðéàå éåàøë øùòî ïúåðäå

úé àøåáä ïåöø äùåò àåäå"òáèä ïî àøéúî åðéàå ù , ïî àáøãàå

 éåðîä øáãá øùòî ïúúù øùò øîà ïëì äëøáä àáé ïéðîä

éò øùòúúå"æ.  

úë åæ äðéçá ïéòëå 'ñá 'ääì äàåáú éøô êà"éæ à÷ñéìî ÷" ò

òáèä êôéä àåä øùòî úåöîù éòå åðåîî øñçîå øùòî ïúåðù" ë

òå øùòúî"éúë ë ' åæ äåöîá'úàæá àð éðåðçáå ' ïúåðù åîöò äæ éë

éùä ìò åðåçèá ìãåâ ìò äøåî øùòî"òáèä êøãî äìòîì àåäù ú.  

äôñáå"ò ùøôî éåì úùåã÷ ÷" ãçà áåäæ ïúåðä íãàá ìùî ã

øùòî äàåáú úçà äãî åà ,á÷ä éðôì äìòîì äìåò ä÷ãöä" ä

ïéìëúñîå àá ïéàî øùòîä åæ , íéáåäæ øùò åì äéäù úîçî àá àìä

úåãî åà ,åæ äåöîá ïéñðëð íìåë íéáåäæä åìà íâù àöîðå ,éòå" ë

é ïúé äàáä äðùìù äëåæ 'éäéù åðééäã øùòî íéáåäæ ' äàî åì

íéáåäæ ,äàìäì ïëå ,æå"øùò ù ,øùòî ïúúùë , úàåáú ìë úà øùòú

êòøæ , äàåáúä éôëù äàáä äðùì äëæúù øáòä äðùá êì äéäù

éäé 'øùòî äàåáúä ìë åéùëò ,øùòúúù ìéáùá øùò æîøä åäæå.  

ñá øàáî øçà ïôåàá 'ãåòå øôù éøîà ,éôò" øëù äðùîä ã

äåöî äåöî ,á÷äå" áåùì úåøùôà àäéù äãî ãâðë äãî íìùî ä

 äúåà úåùòìåäìåãâ øúåé äâéøãîáå íéîòô äáøä äåöîä , éî êëéôìå

åúàåáúî øùòî ïúåðù , ïòîì äàåáú øúåé ãåò íéîùä ïî åì íéðúåð

äåöî äúåà áåù íéé÷ìå øùòî øúåé ùéøôäì ìëåé ,òå"éúë ë' 'øùòú '

éúë àìå' 'øùòúú 'ùøåôîá , øåúá äðúéð äðéà úàæä úåøéùòù æîøì

äîöò éðôá äøèî ,øùòî øúåé ùéøôäì ìëåéù éãë ÷ø àìà.  

éçáå 'úë åæ 'â"îâä ìò àðáåãî ãéâîä ë 'ñî 'åëøá ú)ñ óã" â

ò"à (ø øîà ' øîàðù øùòúî óåñ äùòî ïúåð íàå ÷çöé øá ïîçð

éäé åì ïäëì ïúé øùà ùéà 'éäé åì 'äáøä ïåîî , úëøáù'éäé åì ''

ùîëå øùòîä ìòåôá ïúéù éðôì ãåò úîéé÷úî" øùà ë'ïúé ' ïåùì

 æà ãéúò'éäé åì '' àöîðå ïäëì ïúé åðîîù éãë äáøä ïåîî åéùëò øáë

ìãâù äàåáúäù íùì íâ äìéçúëì åìãâ íä éøä ìàøùéä úåùøá ä

ïäëä ïåîî úà øîåù àåä ìàøùéáå ïäëä. úë íééç õôçáå ' òåãéã

ç úåéðò éãéì íãà ïéàéáîù íéøáã äáøä ùéù"å ,òå" ùøãîä æîøî ë

éôàù 'åìà íéøáã íãàá ùé ,øùòî úåöî åãâðë åì ùé íà , ìéòåî

ëò øùòî úåëæ"æå åðåîî øñçúé àìù ô"ù øùò ùøñçúú àì.  

 åéìòáì øåîù øùåòé øùà úåøéùò ùéù íé÷éãö íùá øîàðå

 åúòøì)úìä÷ ( àöîðå íéúàî äöåø äðî åì ùéù éî øîàå

åúàðäì ììë åðéà úåøéùòäù , úåöî øëùá àáä úåøéùòä íðîà

éã øîåìî íëéúåúôù åìáéù ãò åúàðäìå åúáåèì àäé øùòî.  

  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ח"יקת( ז"לגליו  ב"שנה י  ראה ע"תש ו אב"כ
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  ראה ק"שע

8888::::53535353        
  8:56 שופטי	ק "שע

[]  

  ש בעונתיה"קרי קרמא� דלא 
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ראהפרשת 
  .יזעד  .טו סוטה' מס

  שופטי	פרשת 
  :יטעד  :יז סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

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

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

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

��מפריע�את�כל�העולם
את�הברכה��.ראה�אנכי�נתן�לפניכם�היום�ברכה�וקללה

�וגו �וגו' �תשמעו �לא �אם �'והקללה �יחיד�. �בלשון �דפתח וקשה

ונראה�דאיתא�לעולם�יראה�.�ראה�ומסיים�לפניכם�לשון�רבים

עשה�,�אדם�את�עצמו�כאלו�כל�העולם�חציו�זכאי�וחציו�חייב

�זכות �לכף �העולם �כל �את �מכריע �אחת �מצוה �עבירה�, עשה

ולכן�אמרה�תורה�לכל�.�אחת�מכריע�את�כל�העולם�לכף�חוב

�יחיד �ראה, �תראה, �היחיד �אתה �היום�, �לפניכם �נותן אנכי

�וקללה �ברכה �העולם�, �כל �לפני �לפניכם �ניתן �שלך שבמעשה

��.כי�מעשיך�מכריעים�לכל�העולם�כולו,�ברכה�או�קללה

��חתם�סופר

��מחשבה�טובה�מצרפה
�וגו'�ת�האת�הברכה�אשר�תשמעו�אל�מצו והקללה�אם�'

אלהיכם�וסרתם�מן�הדרך�אשר�אנכי�'�לא�תשמעו�אל�מצות�ה

�וגו �תשמעו��.'מצוה �אשר �סתם �נאמר �בברכה �למה קשה

�וגו �הדרך �ובקללה�מפרש�וסרתם�מן �מסתפק�לומר�רק�' ואינו

ה�מצרפה�"ונראה�דאיתא�מחשבה�טובה�הקב.�אם�לא�תשמעו

וזה�.�ה�מצרפה�למעשה"למעשה�אבל�מחשבה�רעה�אין�הקב

�הכתוב �שאמר �תשמעו, �אשר �הברכה �את �שמיעה�, שבעד

�השי �מצות �לקיים �ומשתוקקים �ששומעים �מקבלין�"גרידא ת

אבל�הקללה�הוא�אם�לא�תשמעו�אלא�וסרתם�מן�,�כבר�ברכה

�הדרך �הדרך, �מן �לסור �מעשה �יעשו �שגם �המחשבה�, �על כי

��.והשמיעה�לבד�אין�נענשין
��באר�מים�חיים

��לשמים�כן�נאסר
דהנה�למעלה�,�ונראה�לפרש�.אלהיכם'�לא�תעשון�כן�לה

ל�"ודרשו�רז,�את�אלהיהם�עם�ההרים'�כתוב�אבד�תאבדון�וגו

�הגוים� �שאם �אלהיהם �ההרים �ולא �ההרים �על אלהיהם

�נאסר �אינו �דמחובר �בהנאה �נאסרין �אינן �להרים .�עובדים

פ�שהוא�מותר�בהנאה�אבניו�"ל�המשתחוה�להר�אע"אולם�קיי

�למזבח �אסורין �נ, �שפיר �לגבוה �מחוברכי �אסר�אף �לומר�. ויש

דאחר�שאמר�הכתוב�למעלה�את�אלהיהם�,�דזה�כוונת�הכתוב

�ההרים �על �רז, �אלהיהם"ודרשו �ההרים �ולא �מזה �ל אמר�,

�דוקא�להדיוט �הכתוב�דזהו �לד, �כן �תעשון �לא �אבל אלקיכם�'

�לגבוה �האלה �מהרים �אבנים �לקחת �נאסרו�, �לשמים�שפיר כי

��.אף�שמחוברים�המה
��פרשת�דרכים

��ירין�השםמקום�שמזכ
אלהיכם�מכל�שבטיכם�'�כי�אם�אל�המקום�אשר�יבחר�ה

�ובאת�שמה �תדרשו �שם�לשכנו קשה�הלשון��.לשום�את�שמו

ונראה�הכוונה�.�דהיה�לו�לומר�לשכון�שם,�לשום�את�שמו�שם

דוקא�בבית�,�כי�הדין�הוא�שמזכירין�את�שם�המפורש�ככתוב

וזה�שאמר�.�ששם�אומרים�הכהנים�את�שם�המפורש,�המקדש

�שם�לשון �שמו �את �במפורש, �שמו �את �להזכיר �דהיינו וזהו�,

דאיפה�',�ברוך�הבא�בשם�ד,�וזה�פירוש�הכתוב.�בבית�המקדש

�ד �בשם �ברכה �באה �ככתוב' �ד, �בבית �ברכנוכם כשהברכה�',

��.בבית�המקדש
��פנים�יפות

��סימן�הוא
�ירחק�ממך� �כי �ירבה�ממך�הדרך�כי�לא�תוכל�שאתו וכי

�י�.'המקום�וגו רבה�ממך�הדרך�ושוב�קשה�למה�כפל�ואמר�כי

�המקום �ממך �ירחק �כי �אמר �השי. �בעבודת �הנה �כי ת�"ונראה

�לעשותו �ובלבבך �בפיך �מאד �הדבר �קרוב�אליך �כי �נאמר ומי�.

�כבידה �יגיעה �אצלו �היא �השם �שעבודת �שמרגיש �הוא�, סימן

אז�,�באהבה�רבה'�כי�אם�היה�קרוב�לד,�ת"כי�רחוק�הוא�מהשי

וכי�,�שאמר�הכתובוזה�.�לא�היה�מרגיש�בכך�שום�טורח�ועמל

�שאתו �תוכל �לא �כי �הדרך �ממך �ירבה �הדבר�, �עליך שיהיה

�ולמשא �לעול �אתה�, �שרחוק �המקום �ממך �ירחק �כי �ראיה אז

��.ת"מהשי,�ה"מהמקום�ב

��אלשיך�הקדוש

��ראיה�למרחוק
�וקללה �ברכה �היום �לפניכם �נותן �אנכי �ראה יתבאר�.

חייב�אדם�לברך�)�א"ד�ע"נ(ברכות�'�ל�במס"ש�חז"הענין�עפימ

'�ואהבת�את�ד'�שנא,�רעה�כשם�שהוא�מברך�על�הטובהעל�ה

�וגו �ל�בפי"ם�ז"וכתב�הרמב', �אצל�' המשניות�שזה�דבר�שכלי

�השכל �בעלי �ואפי, �עליו' �הכתוב �הורה �לא �דברים�, �שיש לפי

כ�"וכמו,�אחריתם�רעה�רב'�ויהי,�רבים�נראים�טובים�בתחלתן

�להיפך �להשתומם"וע, �למשכיל �ראוי �אין �כ �עליו�, כשתבא

והנה�ידוע�דהגלות�.�ד"מפני�שאין�יודע�סופה�עכ,�להרעה�גדו

�הגאולה �צורך �האריז"כמ, �מ"ש �לפרש �חז"ל �ל"ש �גלו�, לא

דתכלית�הגליות�לברר�,�ישראל�אלא�כדי�שיתוספו�להם�גרים

�גלותם �מארצות �הקדושות �ניצוצות �ויחוש�"ועי, �ימהר ז

��.הגאולה

',�ובזה�יתבאר�מאמר�הכתוב�ראה�אנכי�נותן�לפניכם�וגו

�רו �ראיראה �על �מז �כמ' �לעיל"למרחוק �ש �ראי, �ועל בעיני�'

�השכל �ותדע, �תשכיל �כן �תראה �ואם ,� �היום"שרק ברכה�"

אבל�בעתיד�הוא�,�היום�ובאשר�הוא�שם'�ל�בבחי"ר,�"ה"וקלל"

�ברכה �הכל �באים, �הם �ולטובה �הגאולה�, �ולצורך �עון לכפרת

��.ל"כנ

��דברי�יואל

��י�התורה"רק�ע
�ו'שמער�ת'ה�אש'ת�הברכ'איתא�א�בבעל�הטורים ת�"ס,

�ה"תור �בזה"וצ. �משמיעינו �מה �ב �עפ"ואפ. �בגמ"ל �מבואר '�י

',�משל�לאדם�שהכה�את�בנו�מכה�גדולה�והניח�לו�רטיה�וכו

ר�בראתי�תורה�"ה�אמר�להם�לישראל�בני�בראתי�יצה"כן�הקב

�תבלין �בידו�, �נמסרים �אתם �אין �בתורה �עוסקים �אתם ואם

�ש"עיי �הקב, �לנו �שנתן �התורה �ה"דלולא �נמס, �בידו�היינו רין

��.לנו�הכח�גם�לבחור�בטוב'�של�היצר�הרע�עד�שלא�הי

�לפניכם�היום�ברכה� �נותן וזה�שאמר�הכתוב�ראה�אנכי

�וקללה � �לבחור�"שהקב, �דרכים �שני �להאדם �שנותן �אומר ה

�ובקללה �בברכה �כתי"וע, �ז �א"בבעה' �דתיבת �הברכ'ט ה�'ת

דרק�על�ידי�התורה�שייך�לבחור��,ה"ת�תור"ס,�ו'ר�תשמע'אש

�נגד� �היחיד �התבלין �שהוא �התורה �ומבלי �בטוב �או ברע

��.א�לבחור�בדרך�החיים�ולזכות�בברכה"א,�ר"היצה

��ברך�משה
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ääâ"÷  éáø÷ñòìàî êéðòä äììæ"ä  

áøã" ìåìà ç úðùøúî"ã ôì"÷  

נפלאות מסופר המו� עניני� ומופתי� נפלאי� בישועות 
י תפלותיו "ורפואות למעלה מדר� הטבע שנושעו אצל רבינו ע

וסיפרה זקינה אחת שבילדותה כשהיתה בת חמש . הקדושי�
שני� עמדה אצל פתח רבינו וראתה אי� שאנשי� נכנסי� 

ואחר קריאת הפתקא של כל אחד , ויוציא� ע� פתקאות

  .העל�, העל�, ד קדשו על השלח� וצעק העל�הכה בי, ואחד
תקצר היריעה מהכיל הסיפורי� הרבי� שנודעו בי� 
, החיי� על כח קדושתו של רבינו לפעול ישועות באופ� נפלא

ולכ� נציי� פה קצת עניני� , אבל פטור בלא כלו� אי אפשר
  .נפלאי�

א לאלעסק לרבינו ויהי "מאמעריקא בא פ' איש א

וכאשר . ארצה ונשק את כפות רגליו כאשר ראה תוארו נפל
וסיפר כי היה שוכב על ערש , יצא החוצה פיזר נת� לאביוני�

וראה בחלומו כי איש , ל"דוי ורופאי� החליטו אותו למות ר

, דער מענטש מעג נא� לאנג לעב�: ואמר, עומד לפניו' א
ואמרו , ושאל עליו מי הוא זה האיש. י יצא זכאי בדינו"ותומ

וכי הוא ביטל את הדיני� מאתו , ק מאלעסק"לו כי הוא הה

כ נשא את רגליו לעיר "אח, ומאז הרגיש כי עלה לו ארוכה
  .ל מאתו"אלעסק וכאשר ראהו הכירו כי הוא ביטל הדיני� ר
ונפצרה בו , פע� נסע אל רבינו גביר אחד מאנשי חסידיו

אשתו שהיא רוצית לנסוע עמו יחד לראות פני רבינו כראות 
ועל א� , הסכי� בעלה לדבריה ונסעו יחדיוו, פני אלקי�

הדר� בעיר לבוב נחלתה אשתו והרופאי� אמרו כי תסע 

אמנ� היא מיאנה , כי מצבה קשה מאד, בחזרה לביתה
ויהיה כבוא� , לשמוע לדבריה� והמשיכה בדרכ� לאלעסק

לפני רבינו שפ� בעלה שיחו כי אשתו נחלית על הדר� 

לוהי דאינש מובילי� ל לאתר דרג"ומתיירא הוא ממאמר חז
יע� כי רואה עי� בעי� כי אשתו חשקה , ש� מתבעי מתמ�

וכאשר שמע רבינו דבריו נענה . לבוא לאלעסק ונחלת בהדר�

דארט , "ש� מתבעי תמ�"מיר טייטשע� עס אנדערש : ואמר
לה ישועה באתה הנה ' ולמע� תהי, ווערט ער אויס געבעט�

  .ריוכ� היה כי נתרפאית לגמ, ואל תדאג כלל

, קוד� קריאת התורה, פע� ביו� ראשו� של שבועות
קוד� שבא בחזרה לבית , כאשר הל� רבינו לביתו לנוח מעט

כדי שיוכלו , נזדרזו כמה חסידי� ועלו על הבימה, הכנסת

והנה . לעמוד סמו� אצל הצדיק בשעה שיאמר אקדמות
רמז בידו שכל האנשי� ירדו , כשנכנס רבינו לבית הכנסת

לאיש פשוט אחד מהמו� הע� שעמד א� הוא  ורק, מהבימה

וחסיד אחד . על הבימה רמז לו שהוא ישאר על מקומו
אנחנו לומדי� כל השנה בתורה , התרע� בלבו וחשב

ולע� האר! הזה , ולא נת� לנו הרבי לעמוד אצלו, הקדושה

" אקדמות"אבל כשהתחיל רבינו לומר . נת� רשות
לפה המחשבה עברה וח, כדרכו בקודש, בהתלהבות נוראה

כי כל חושיו היו דבוקי� לשמוע אמרות קדשו של , ממנו

ואחר התפלה הל� אותו חסיד לשולח� חתנו של רבינו . רבינו
וכשבא לש� ומצא אותו , ל"ק רבי אנשיל אשכנזי זצ"הגה

וחזרה וניעורה , האיש שעמד על הבימה א� הוא יושב ש�

 ק רבי אנשיל"ותיכ� שמע את הגה, אותה מחשבה בלבו
וחותני , כידוע נתרפאו כל החולי�, בהר סיני: פותח פיו ואמר

ומפני , הוא צדיק הדור והבימה שלו היא בבחינת הר סיני

שהאיש הזה זקוק לרפואה לכ� נת� לו חותני הקדוש רשות 
כדי שתהיה לו , לעמוד אצלו בשעת קריאת התורה על הבימה

  .וראה אותו חסיד עד כמה גדול כוחו של רבינו, רפואה

ג� צדיקי� אחדי� ידעו בגודל כוחו של רבינו להמשי� 
ומעשה באיש אחד שחלה על גרונו עד שהיה קשה . רפואה

ורצה ליסע לרופאי� הגדולי� , וכואב לו לבלוע א� את רוקו

ק רבי דוד "והל� להתייע! ע� רבו הרה, שבעיר ווינא
והדר� אצל רבו היה , מטאלנא שהתגורר אז בעיר בראד

י "נותני� להרבי ח' שתחלה הי, אר חסידי רוסיאכנהוג אצל ש

ואחר כ� היה הרבי קובע סכו� , קופיקע בתור פדיו� נפש
ק לית� כס� כמני� שמו "וצוה לו הרה, הכס� שיוסיפו לית�

כ הציע לו לנסוע לרבינו שהוא איש "ואח, שהיה שמואל

י "ויהי בבואו לפני רבינו נת� לו ח, מופת ועל ידו יוושע
, ק את מטפחתו ויש� על צוארו ויברכהו"טל הרהונ, קופיקע
, רבי, ונתרגש האיש וקרא בקול, נו הא� כבר טוב, ושאל לו

. כבר הוטב לי מכל וכל עד ששוב אינני צרי� לנסוע לווינא
אול� רבינו , ועכשיו יצוה הרבי עלי לית� כלל רצונו ואתנה

שמקובל בידו מחותנו , סירב ליקח ממנו מאומה באומרו

אבל האיש . אסתר לא ביקשה דבר ובגלל כ� נשאה ח�ל ש"זצ

ההוא חזר והפציר ברבינו ואמר שאצל רבו המנהג הוא 
והשיב לו , ושאלו רבינו כמה מעות לקח אצלו רבו, לקחת

ואמר , ומה עשה עמ� עבור זה, כמני� שמו שמואל ושאל לו
ונענה רבינו ואמר . האיש שיע! לו לנסוע אליו לאלעסק

הדבר כל הסכו� שהרי אמנ� נת� לו עצה  שבודאי היה שוה

  .טובה
אמנ� כבר ידעו באי ביתו דכשהיו מזכירי� חולה 

דאז סירב , מסוכ� לפניו לא היו מודיעי� לו שהוא בסכנה

ואז , מזכירי� ש� החולה בדר� כלל' אלא הי, להזדקק לדבר
ופע� בא אליו אחד מקרוביו . הול� למקוה לטובתו' הי

, האציל עליו ברכתו והל� לטבול במקוהו, והזכיר לפניו חולה

וכשחזר מש� התרע� עליו על שלא הגיד לו שהוא חולה 
' וכיו� שכבר ברכו יהי, אול� הוסי� דמה דהוה הוה. מסוכ�

  .לו ישועה ותרופה' ואמנ� הי, טוב

הנה , ק הייטב לב אמר קוד� פטירתו"כ� מסופר שהרה
, יה במותוה שני� ה"כי ב� ע[עוד יש לי לחיות שני� רבי� 

� "ה שני� כמו זקנו מהר"והיה אומר כי היה לו לחיות פ

נאר אי� האב מי� שטארק איינגעשפארט על ביאת ] ב"ט
ז לא היתי צרי� לסבול יסורי� גדולי� "אבל עכ, המשיח

  .רק הנני מקבל� עלי באהבה עזה, כאלו

ושלח אחד מגדולי חסידיו לרבינו להזכיר עצמו ואמר 
טובה כי יאחוז בידו שורש הישועה שהוא יוכל עשות לו 

, ואכ� כאשר בא אצלו הדפעשע. עבורו כי המה משורש אחד

אזי אס� רגליו אל " ראבינער ווינטש איי� ישועה במהרה"
ע בעל דברי יואל אמר "ק זי"המטה ונאס� לעמיו ומר� רביה
ל בעת חליו "ק הייטב לב זצ"שהעול� מספרי� שזקינו הרה

אות ולמסור לו דהיות שאינו יכול  שלח שליח לרבינו להזכיר
, כ או שיתרפא או שיעדר מ� העול�"ע, לסבול את היסורי�

א� ערליכער איד רעדט : "שזה אינו כי, ע"ק זי"ואמר רביה

ע שיהא ביכלתו לכוו� את "אלא שלח להזכיר א, "נישט אזוי
וסיפרו זקני , הכוונות שצריכי� לכוו� בעת יציאת נשמה

ל דבעת שהעמיד יי� אצל "שליח הנחסידי� ששמעו עוד מה

ניכר ' ל הי"עריכת שולחנו הטהור של רבינו בעד הייטב לב זצ
  .עליו שהוא יודע שכבר נסתלק הייטב לב לעולמו

כ� בפקודת ישועה ורחמי� לבני חיי ראו אצל רבינו 

ופע� הזכירו לפניו אחד שעברו כבר כמה שני� . נפלאות
' מר רבינו שיחפור גוא, מנישואיו ועדיי� לא נושע בבני�

  .הווכ� ה, הדל� גג ביתו ואזי יוושע טפחי� מסביב מקו�

והנה , במיוחד ראו אצל רבינו כח גדול בעני� דיבוקי�
א "בשנת תרמ]: בספר מראה אש[מה שמספר עד ראיה 

צ "לע ב� הרה'משה' צ ר"ק בארדפעלד בבית הה"הייתי בק

ל סעודת צהרי� פע� אחד ישבנו אצ, מגארלי! איזה שבועות
מאיר מישוב קליטשעב הסמו� לבארדפעלד ע� ' בא שמה ר

צ נת� לה� שלו� וכאשר נת� "בנו הבחור כב� יד שני� והה

, "עליכ� שלו� באדיאובער רב"ל אמר "הנ' שלו� לבנו הב
מאיר בני הוא ' אמר ר, צ מה זה שתדבר עמי כ�"אמר הה

שבת חולה כי ביו� אתמול שהיה שבת ראיתי שהיה מחלל 

ע� המנעלי� שלו והכיתי אותו על הלחי ונפל לאר! ולא דיבר 
כ שמעתי ממנו קול "ואח, ק אחר הבדלה"עמי עד מוצאי ש

ק אלעסק "לאמר תדע שאני דיבוק ורצוני שתסע עמי לק

פתח , ולכ� באתי להרב להתיע! מה לעשות, ק דש�"אצל הה
אמר הבחור מפני , הרב ואמר על מה נכנסת בתו� הבחור הזה

שכאשר הכה אותו אביו קבלתי רשות לכנוס בתו� הבחור 

צ מצאנז "צ הנה פה במרח! שוהה כעת הה"אמר לו הה, הזה
אמר הדיבוק הרב מצאנז הוא צדיק גדול אבל , ל"רבי אהר� ז

אמר לו הרב נסע עמ� לסיגעט , אינו יכול לעשות לי טובה

אמר הדיבוק הרב מסיגעט , לפני אבי זקיני הבעל ייטב לב

, כ צדיק גדול מאד אבל אינו יכול לעשות לי טובה"ג הוא
אמר הדיבוק מלאכי� , אמר לו הרב נסע עמ� לשינאווא

ק משינאווא אבל ע� כל "ושרפי� זוחלי� ורועדי� לפני הה
ובתו� כ� נאספו אנשי� , זה אינו יכול לעשות לי טובה

ובתו� הבאי� , ונשי� וט� בכל הבית לשמוע את דבריו

ל ואמר להרב נעשה חר� עליו ויהיה "ז... היה הרב מ
התחיל הדיבוק לשחוק ואמר , מוכרח לעזוב את הבחור

הלא כשהייתי עוד בי� , סאנעלע היו� אתה יכול ללמוד

, החיי� היה ילד קט� יכול ללמוד יותר ממה שאתה תוכל
והרב שאל אותו איזה קשיות אשר היה קשה לו ואמר 

הבחור לאלעסק  אחר זה נסעו ע�, תירו! מספיק על כול�

ובעבור , ל"ק סגר את הדלת בעדו ובעד הבחור הנ"והה
ואמר , ל בריא וחזק כמקוד�"חצי שעה יצא הבחור הנ

  .שנשמה גדולה היתה זה הדיבוק

אברה� ' בעיר גארלי! התגורר איש חסיד בש� ר
שהיה רגיל לית� סגולות וללחוש לחשי� עבור , עלמא�

שבועות , ד"ת תרמויו� אחד בשנ, החולאי� הבאי� לפניו

אחדי� לפני הסתלקותו של רבינו הובא אד� שנכנס בו 
, והוא התחיל ללחוש עליו כדרכו, ר אברה�"דיבוק לפני הר

חדלו מלעשות , לי'אברה�' ר, א� הדיבוק פתח את פיו ואמר

זקוקי� לנסוע עמי לאלעסק להצדיק רבי , הבל בלחישותיכ�
רב כי בעוד  א� לא נשאר זמ�, העני� וש� יהא לי תיקו�

ומוכרחני , שבועות מספר כבר לא יהא הצדיק בהאי עלמא

וכל זמ� שלא אפייסנו , כי פע� אחת בזיתי אותו, להיות אצלו
עוד בימי , והדבר אירע לפני זמ� רב מאוד, לא יהא לי תיקו�

שאז היה הצדיק מאלעסק תנא ואנכי , חכמי המשנה

ולא ניתנה  ועד עכשיו נתגלגלתי בשממו� ובתוהו, הכלימתיו
וכעת ניתנה לי רשות להתדבק , לי האפשרות לבקש סליחתו

, כ יסעו עמי תיכ� לאלעסק"ע, באד� ויש לי הזדמנות לפייסו

  .וש� נתרפא האיש לאלתר, ויעשו כ�
צבי ' עוד מספר איש מהימ� ששמע מהגאו� ר

שהוא למד אצל , סעבי�$רב דהערמאנשאטא, ל"קינטליכער ז

בהאשאווי! אצל הגאו� מבאניאד מקוד� למד , גדולי�' ג
כ "ואח, כ אצל הערוגת הבוש�"אח, בעל פרי השדה

וסיפר שכשלמד בהאנשאווי! , בפרעשבורג אצל השבט סופר

, לו חבר ובבי� הזמני� נסע כל אחד לעירו וג� החבר נסע' הי
  .ולזמ� הבא לא בא בחזרה ולא ידע הטע�

סיפר לו האח , אחר שעבר שנה פגש ע� אח של החבר

ל נכנס בקרבו דיבוק וציער "וסיפר שר, ה אירע א� אחיומ
וגר סמו� לבארדיוב על כ� נסע לבארדיוב וש� , להבחור

ד ואמרו "לי והדייני� לחדר הבי'משה' צ ר"נאספו הגה

ענה הדיבוק מי , להדיבוק אנו גוזרי� עלי� שתצא מהבחור
ס 'אי� בי� צאנזער רב, לי דר� אר!'משה' אמר ר, את�

ומה עושי� פה אלו , ושאל על הדייני�, נה הדיבוקע, אייניקל

יהודה ' והמשי� בדיבורו ואמר אני תלמיד ר, עמי הארצי�
אי� האב מי� (ובשביל שנצבתי , רבינו הקדוש, הנשיא

אי� לי מנוחה , נגד כבודו של רבינו הקדוש) ארויסגעשטעלט

' ל הגר באלעסק הוא ניצו! מנשמתו של ר'העני�' ר,  עד היו�
  .והוא יכול לעשות לי טובה, הנשיא יהודה

כששמעו מה שאמר התחילו להכי� עצמ� להנסיעה 

ותיכ� כשהכינו עצמ� להנסיעה פסק מלצער , לאלעסק
די ליסע ' חשבו שיהי, ומכיו� שראו שהיתה הרוחה, הבחור

, ק משינאווא שגר אז בסטראפקוב"לסטראפקוב להרה

 אמנ� תיכ� כשחשבו או דיבור בלחש שרוצי� ליסע
הרגיש זאת הדיבוק ואמר את� , לסטראפקוב ולא לאלעסק

ק שהבחור צחצח מנעליו קצת "כ בעש"ואח, מרמי� אותי

ר! הדיבוק ע� הבחור מרחק רב , אחר הזמ� של שבת
ל נסעו בהכרח "אחר הנ, ומצאוהו בהכפר החמישית

ק בעל לב שמח לא עשה עסק גדול ובליל "הרה, לאלעסק

ותו לחדרו ואמר לו שיצא אחד בתו� ימי השבוע הכניס א
לו קצת ' הי, וכ� עשה יצא מש�, מסמו� לעי� ודר� החלו�

בעל ' ואחר כ� הי, ועשה חור קט� בהחלו�, סימ� אצל העי�

  .בית מכובד בעירו
כ� מסופר שאחד מחסידי הוסיאטי� חל� שנסע 

אמר , וכשק� משנתו וסיפר את החלו�, להסתופ� בצל רבינו
ואכ� בו ביו� השתגע , אשתגע בצחוק שזה לא יקרה רק א�

, ותיכ� כשהכניסהו לרבו, והביאו אותו לרבו מהוסיאטי�, ל"ר
והובילו . הלא הוא בעצמו פתרת את חלומו, פתח הרבי ואמר

  .וכשנכנס לרבינו נת� לו רפואה ונתרפא, אותו לאלעסק



  

  
  

ג   K ומעיינות התאחדותנמ k�����������    ����������������K ע"תש ראה k  
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
à íåé äðéôä ïáà úçðä 'äàø ùú"ôì ò"÷  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

 äìì÷å äëøá íåéä íëéðôì ïúåð éëðà äàø

ä úåöî ìà åòîùú øùà äëøáä úà '

íëéäìà, ראה , כתב בבעל הטורי� ראה אנכי

וכעי� זה מבואר , עשרת הדברות שפתח באנכי

  .וצרי� ביאור, )ג"ג ס"פ(במדרש רבה 

á( את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה '

ר 'ה אש'ת הברכ'א, ורי�הטל כתב בבע ,אלקיכ�

שבזכות התורה יבואו  ,ה"תור יבותתפי ו סו'תשמע

  .הברכות

øàáúéå ר "שמו(במדרש  על פי מה דאיתא

אמר רבי ברכיה בש� רבי חייא בר ) ז"א סט"פ

) איוב כח כח(ד "הה, וייטב אלהי� למילדות, אבא

מהו שכר , היא חכמה' ויאמר לאד� ה� יראת ה

ה "לפי שיראה יוכבד מפני הקב, היראה תורה

משה ונתנה התורה על ידו שנקראת  העמיד ממנה

 ומרי� יצא ממנה בצלאל שהיה מלא ,לקח טוב

הוי וייטב , חכמה ועשה ארו� לתורה שנקראת טוב

ויש להבי� מפני מה זכו . אלהי� למילדות

  .המילדות דווקא לשכר זה על מעשיה� הטובי�

øàéáå משה "ר זללה"ק מר� אאמו"כ �ה בבר

ראה והתבונ� ע כי פרעה הרש) שמות עמוד יט' פ(

אשר א! ג� , קדושת� וטהרת� של בני ישראלב

בהיות� באר" מצרי� ערות האר" לא היה אחד 

ב "ר פל"ויק(כמבואר במדרש  מה� פרו" בעריות

ואשר על כ� היה פרעה חורש בלבו , )ה"ס

, מחשבות או� להכשיל את בני ישראל ולהחטיא�

ראה פרעה אשר המילדות האלו ה� הנשי� וכאשר 

ות שבישראל והשפעת� מרובה על כל החשוב

ביקש להסית� שיפשטו את בגדי , בנות ישראל

הצניעות אשר היו בנות ישראל הכשירות מצויינות 

ועל , וילבשו בגדי פריצות כנשי� המצריות, בה�

ידי זה יכשלו בני ישראל בראיות אסורות 

אמנ� העיד הכתוב ותירא� , והרהורי� רעי�

ו כאשר דיבר אליה� המילדות את האלהי� ולא עש

ומה� למדו וכ� עשו כל בנות ישראל , מל� מצרי�

ועל ידי זה , ליל� בבגדי צניעות כדת יהודית

וזה שדרש המדרש . נשארו כל ישראל בקדושת�

כי בשכר שהנשי� הולכות , מהו שכר היראה תורה

כמבואר , בצניעות זוכי� לבני� עוסקי� בתורה

נוהגת בזמ� שהאשה ) ט"ח ס"ר פ"במ(במדרש 

עצמה בצניעות זוכה שיוצאי� ממנה בני� בעלי 

וזה שאמר לפי שיראה יוכבד . מקרא בעלי משנה

ה העמיד ממנה משה ונתנה התורה על "מפני הקב

כי מאחר שיוכבד גרמה במעשיה הטובי� , ידו

זכתה , שילכו כל בנות ישראל בבגדי צניעות

וכ�  ,להעמיד מזרעה משה רבינו עמוד התורה

מנה בצלאל שהיה מלא חכמה ועשה מרי� יצא מ

כי על ידי הצניעות זוכי� ישראל , ארו� לתורה

והיה ) דברי� כג טו(ככתוב , להשראת השכינה

מחני� קדוש ולא יראה ב� ערות דבר ושב 

�ולכ� זכתה מרי� שיצא ממנה בצלאל . מאחרי

אשר הוא בנה את המשכ� ועל ידו זכו ישראל 

  .ד"עכ, להשראת השכינה

ìòå  כי , בלק' הכתוב בפ רשלפש יפי זה

ה� ע� לבדד  מראש צורי� אראנו ומגבעות אשורנו

י אני מסתכל "רשיופ, ישכו� ובגוי� לא יתחשב

בראשית� ובתחילת שרשיה� ואני רואה אות� 

 ל ידיסדי� וחזקי� כצורי� וגבעות הללו עומי

ולדרכינו הכוונה כי על ידי צניעות . אבות ואמהות

על , שו לבניה� אחריה�אשר האבות ואמהות הורי

וזוכי� לבני� בעלי , ידי זה ה� מיוסדי� וחזקי�

  .תורה

åäðä  ויח� ש� ) שמות יט ב(במת� תורה כתיב

ויש לומר שבא לרמז כי האבות , ל נגד ההר"ישרא

כתב בספר ד, והאמהות באו למעמד הנבחר

, àøùé"ìתיבת ד) ה"סימ� תקמ(" קט� "תשב

חל 'øבקה 'øרה 'ùעקב 'éצחק 'éראשי תיבות 

à' ברה�ì'ל "וזה נרמז באומרו ויח� ש� ישרא .אה

  .רמז על האבות והאמהות שהיו ש�, נגד ההר

äàøðå  לומר מילתא בטעמא בטע� שהיו ש�

ד "ק מהרי"הרה' על פי מה שפי, האבות ואמהות

ויוצא העבד כלי ) חיי' פ(פ "ה עה"מבעלזא זללה

וקשה למה , כס! וכלי זהב ובגדי� וית� לרבקה

רה� אבינו בגדי� בשלמא כלי כס! וכלי אב שלח

זהב הוי מתנה אבל בגדי� למה שלח וכי ידע 

ששלח בגדי� לדוגמא להראות לה� ' ותי, מדתה

והנה כבר . ד"עכ, בגדי הצניעות שלובשי� בביתו

נתבאר כי על ידי הזהירות בדרכי הצניעות זוכי� 

נמצא כי הצניעות הוא , לבני� תלמידי חכמי�

ה את "ולזה העמיד הקב, התנאי לקבלת התור

כדי שיראו בני , האבות והאמהות במעמד הנבחר

ישראל עי� בעי� דמות דיוקנ� של האבות 

למע� דעת האי� יתנהגו , והאמהות הקדושי�

טהורה ובדרכי הקדושה והצניעות בכל ' ביראת ה

  .אורח חייה� בדרכי האבות והאמהות

äæå  שנאמר ש� כה תאמר לבית יעקב ותגיד

, י בלשו� הזה וכסדר הזה"שש רופיר, ראללבני יש

היינו כסדר הזה שהורישו לנו האבות והאמהות 

וזה היה , ככה יחנכו את בנותיה�, בדרכי הצניעות

כי בזכות שמתנהגי� בדרכי , ההקדמה למת� תורה

 .הצניעות זוכי� לבני� העוסקי� בתורה ובמצות

äæáå  יתבאר דברי הבעל הטורי� ראה אנכי

שבא להזכיר מת� תורה אשר , תשבעשרת הדברו

ה "טר� קבלו בני ישראל את התורה הקדי� הקב

שיתנהגו כסדר הזה , אזהרה על דרכי הצניעות

ודבר זה נות� לפניכ� היו� , שראו אצל האמהות

כי בזכות הצניעות זוכי� לברכה המשולשת , ברכה

, ו'ר תשמע'ה אש'ת הברכ'ואמר עוד א. בתורה

ו כי בא� מתנהגי� ללמדינ, ה"סופי תיבות תור

וזוכי� , זוכי� לעסוק בתורה, בדרכי הצניעות

  .לבני� ובני בני� עוסקי� בתורה ובמצות

äðä ה בבואו למדינה זו "ז זללה"מר� דוק "כ

ותיכ! ומיד , יסד תלמוד תורה בית חינו� לבני�

מקו� שיתחנכו ש� בנות , הקי� בית חינו� לבנות

מיה והוה מרגלא בפו, ישראל כשרות וצנועות

, שלא הקי� בית לימוד לבנות שיהיו מלומדות

בכדי שיתחנכו ש� להנהגה , �"אלא בית חינו

ועל . טובה וישרה ביראת שמי� ובדר� הצניעות

ק קרית יואל מיוסד על "דר� זה הקי� עירינו פק

ת כי המוסד בית רחל "תלי. אדני טהרה וצניעות

קרית יואל גדלה והצליחה וג� עשה פרי באופ� 

והיא לאות ולמופת לבתי חינו� , מאדמיוחד 

ה� בסדר הלימודי� וה� באופ� החינו� , אחרות

שמניחי� דגוש מיוחד על מדות טובות יראת 

ת שנתרחב הבית חינו� "תלי, שמי� וצניעות

באיכות ובכמות באלפי תלמידות שמתחנכי� 

בדרגה גבוה על ידי מחנכות ומנהלות המסורי� 

ומנהלי� העושי� יחד ע� ועד החינו� , בלב ונפש

ועובדי� שכ� אחד , באמונה ובמסירות' מלאכת ה

ע� הנהלה גשמי לרומ� קר� התורה בעזר שמו 

�  .יתבר

ïëáå  יומא טבא לנו היו� בהנחת אב� הפינה

ובסייעתא דשמיא , להתרחבות גבולי הקדושה

יהיה בזה הרחבת הדעת שיוכלו להשקיע עוד יותר 

דריכ� לה, כחות בגו! ובממו� בחינו� הבנות

לתורה ויראת שמי� בדר� אשר הדרי� לנו מר� 

ה "ר זללה"ה וכמו שהמשי� מר� אאמו"ז זללה"דו

  .זכות� יג� עלינו

äðäå מכבדו בחייו :) קידושי� לא(ל "אמרו חז

ובכ� התרגשות גדולה היא לי אשר , ומכבדו במותו

ה "בני� זה יהיה נקראת על שמה של אמי מורתי ע

כבוד הוא לנו ו, לכבודה ולזכותה, מ"הכ

ח לכל "ותשו, שההנהלה קורא ש� הבני� על שמה

העסקני� וג� להעסקניות בעזרת נשי� אשר 

ת ישל� "השי, נותני� כוח� ואונ� להקמת בני� זה

  .פעל� ומשכורת� תהיה שלימה

éùäå"ú  זה �יעזור שנוכל להמשי� בדר

ונזכה לגמור , בהרחבת הדעת ובהצלחה מרובה

יבר� את כל העושי�  ת"והשי, בני� זה במוקד�

והמעשי� למע� המוסדות הקדושי� בכל סיוע 

שיתברכו בכל מילי דמיטב תמיד , שיש בו ממש

עדי נזכה כולנו לראות בנחמת , בכל עת ובכל זמ�

ועתידי� בתי כנסיות ובתי , ציו� וירושלי�

יעזור , מדרשות שבבבל שיקבעו באר" ישראל

ת שנזכה לזה בביאת גואל צדק במהרה "השי

  .ימינו אמ�ב

òì"äâä ð" éáø öñçðéô  
á" øéåìä éùé íøîò öæ"ì  

øãà øèôð"ìåìà ç  
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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  

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

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

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"כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקבא� , 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�, שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנוכבר נתבאר 

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

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

  .העול�

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

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

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

) ד"ס א"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 "ובזוה

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

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

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

היה מועיל לה� , כי אלמלא היו לה� כח התורה, ומעול� הבא מפני שלא קבלת� התורה

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

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

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

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

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

דדור המבול אי� לה� חלק :) סנהדרי� קז(ר בגמרא כמבוא, 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

ולכאורה אי� הועיל לו , ה תשובהאיתא שעמד נח ועש) 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  אר מה דאיתאדר� זה יבו

, 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, עתיד בתחיית המתי�מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד ל

  .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 , לה� אור תורה המחייהו היה

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

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

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

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

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

ועל ידי זה יועיל לו , רה הקדושהשיהיה לו חיות מ� התו, 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

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

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  
  
  

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

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

íãàä óåâî øåòå íééðøôö úùéìú øåñéà ïéðòá  

  גוזז בצפרני�
ובי , והאיסור בי בנוטלו בכלי, אמלאכת גוזזאסור לגזוז הצפרני� בשבת משו� ) א

  .בובי בשיניו יובנוטלו ביד

ובמקו� צער יש [ גכ אסור לתולשו"ג, ציפור שפירשה ממנו מקצתו וא� רובו) ב

  ].דהאופני� דמותר ונתבאר בהער

כי , יזהר שבשבת לא יעשו כ, ולפיכ! הנוש! ציפרניו מחמת רגילות בימות החול) ג

' כ נכו למנוע עצמו מנשיכת צפרניי� אפי"וע, הנוש! בלא כוונה נמי עובר איסור' אפי

  .כדי שלא יכשל בזה בשבת, בימות החול

  ]ל"ווארצע[גוזז ביבלת 
וכ אסור , הביד ובי בכליאסור לחתו! יבלת מבשרו בשבת בי כשמסירו ) ד

  .ולמושחו בתרופות המועילי� לרפאותו

  ]!"הויטעלע[ציצי של עור בגוזז 
וכאות המצוי פעמי� סביב הצפרניי� או על גבי , וכ אסור לתלוש ציצי שבגופו) ה

  .זכשיש לו צער' ואסור לתולשו בי בידיו ובי בשיניו אפי] "ליפ[שפתיי� 

פ נכשלי� "וכמ, ! מ השפתיי� בימות החול"ההויטעלעוהרבה רגילי� לנשו! ) ו

] 'ל בסעי� ג"כ ראוי למנוע מזה ג� בימות החול וכנ"וע[ויש ליזהר בזה מאוד , בזה בשבת

  .חוראוי להזהיר לאחרי� הנכשלי� בזה בלא יודעי�

וכגו עורות יבישות , ואסור לתלוש העור א� כשהוא נקל� ועומד ליפול מעצמו) ז

וכמו כ , אסור לקולפ, שמצוי עורות כאלו, לי� או שאר מקומות שבגו�הרגדעל כפות 

שנתלשי פסיק רישא שהרגל בחוזק א� מצוי ש� עורות כאלו ] "קראצ[אסור לחכ! 

  .]וא� הרגל עוקצתו יחכנו בנחת דלא יהיה פסיק רישא[, טי החיכו!"ע

  ג המכה"ד� שע
 ימותר להסירו, פאותכשמתחיל להתר] ט"שני[ג המכה "עש שנעשה וד� קר) ח

מכיו שאינו חלק מהגו� אלא הוי כד� ושאר לכלו! שנתלכל! על גו� האד�  יאבידיו

הד� נגלד וזה מצוי כשכבר [אכ יזהר שלא יגרר עמו מ העור הטבעי . דמותר להסירו

ומי שיש לו [ יביגרו� בהסרתו הוצאות ד�וכ יזהר שלא ] ג המכה וקרוב להתרפאות"שע

  ].גיבהערה' ותר לו לחכ! השערות עיס אי מ"דענטדראפ

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

 ).'מ סעי� א"ש' סי(ע "שו) א

 .מ בי� תולש בכלי לתולש בידיו אבל איסור דרבנ� יש בכל עני�"דרק לעני� חיוב חטאת יש נפק) ב

 ).א"ח סעי� ל"שכ' סי(ע "שו) ג

ר רק דמות) ב, א� נתלשו כבר רובו) א, תנאי� מותר לתלוש הצפרניי�' מבואר דבג) ש�(ע "בשו) ד
ל "נעג[כ יתלשנו ביד ולא בכלי "דמותר לתולש� רק בשינוי ולא כדר� המלאכה וע) ג, כשהציפור� מצערות אותו

פירושי� של פירשו ' וא� שלעני� ציצי� שפירשו רוב� נתבאר ש� דאי� להקל לתולש� דיש לחוש לב, ]ר"שניידע
כלל (ש החיי אד� "ל אופ� שפירשו רוב� כמפירושי� מותר בכ' מ לעני� צפרניי� דליכא ב"מ, רוב� כלפי מעלה

 ).ג"ש סק"ג בדה"קמ' סי(וקצות השלח� ) ב"סעי� נ' פ' סי(ע "וקיצור שו) ד"ח די� ס"כ

 ).'מ סעי� ב"ש' סי(ע "שו) ה

ואסור להשתמש עמה� בשבת משו� איסור ] ס"קרעימ[בדר� כלל התרופות המשתמשי� לזה ה� עבי� ) ו
מירוח יש לומר דאסור להשתמש עמה� דה� גורמי� שהיבלת יתייבש וישר� וא� בנוזלי� דליכא חשש , ממרח

י "הרי דע, ת דהא החות� בלח חייב וביבש פטור"המייבש יבלת חייב מה' ולכאו, הליחות שבה� ויפול מעצמו
  .פ הוי גר� מלאכת גוזז"ובפרט שכא� סופו ליפול לגמרי ועכ, ת"שנתייבש דינו כמו שנחת� מה

 .הפירושי� של פירשו כלפי מעלה' דיש לחוש לב) א"ח סעי� ל"שכ' סי(ע "כמו שנתבאר בשו )ז

דצידד לומר דהתולש הציצי� שבשפתיו בידו דיש בה� חיוב ) ה יבלת"ד' מ סעי� ב"ש' סי(ל "בבה' ועי) ח
ור תורה דג� בזה חשש איס' ולפי דבריו יש לומר דג� הנוש� בשיניו יהי, ש"מכיו� דאורחיה ככלי דמיא עייחטאת 

 .הדר� לעשות כ�

שכתב לעני� אנשי� שסובלי� מעקיצות באצבעות הרגלי� ) 'ז אות ג"ס' ז סי"ח(ת מנחת יצחק "בשו' עי) ט
שא� בשעת החיכו� עוקר דבר מגופו אסור לעשות� אבל א� אינו עוקר , והצער מכריח� לשרט בי� אצבעותיה�

 .נדבקי� על הגו� ליכא חשששו� דבר מגופו רק מסיר הזיעה ושאר דברי� ה

והטע� שכתבנו אינו מפורש ש� , דמותר להעביר גלדי המכה) ב"ח סעי� כ"שכ' סי(ע "שוכ� מבואר ב) י
ש "ו בדה"קל' סי(ובקצות השלח� , בעוד אחרוני זמנינו שביארו כ�ראינו ד דהוא ביאור די� זה וכ� "אבל כנלפענ

כ עדי� מציצי� שפירשו רוב� שאסור להסיר� דש� "וע, מאליוביאר דההיתר הוא משו� שסופו ליפול ) ב"ק כ"ס
 .ש"אי� סופו ליפול עיי

ה "� ד"מדפי הרי: שבת ד� כד( �"דמותר רק בידיו ולא בכלי וכ� מבואר בר) ש�(ש "כ בקצוה"כ) יא
 .)ומפרכסי�

ינו ר וא"יתלוש ג� מעור הטבעי או שיצא ד� אסור אבל כשאינו פסדכשיתלוש הגלד ר "וא� הוא פס) יב
 ).ו"ל' ג סי"ח(ת שבט הלוי "ע בשו"וע .מכוי� מותר

ובאמת לאו בכל אנפי� שוי� , יש לעיי� אי דינ� כמחובר לגו� האד� שאסור לתולש� או דינ� כנתלשי�ד) יג
דהרבה פעמי� ה� מהודקי� ונדבקי� מאוד והרבה פעמי� כבר , דיש הרבה דרגות האי� ה� מחוברי� לגו� האד�

בפרט דאפשר לומר [, כ לדינא נראה דיש להחמיר שלא יסיר� בשבת"וע, לי� כשנוגעי� בולגמרי ונופ ונתייבש
 �אכ� במקו� צער נראה דמותר לחכ� , ]לגמרי עדיי� יש איסור מדרבנ� כדי� ציצי� שנפסקו רוב�כשנתייבשו דא

צ "י מלאכה שאמכיו� שאינו מכוי� להסיר� והו, המחוברי� לגמרי ס"ראשו א� במקו� שיודע שיש לו דענטדראפ
י סת� חיכו� "ס אי� הדר� להסירו ע"לגופה וג� יש לומר דזה נקרא כלאחר יד דאד� שרוצה להעביר הדענטדראפ

כמו ( ר בתרי דרבנ� דיש הרבה פוסקי� המקילי�"ז הוי פס"כ לפי"וא, י במסרק או שאר אופני�"אלא מסירו ע
כ יש לצדד להקל לפי מה שכתבו הפוסקי� "עפא, נקרא תלישה כדרכו ל דזה"וא� את, )שהארכנו במקו� אחר

ועוד יש לצר� כא� דלפי הביאור של , )ט"ק מ"ח ס"שכ' ד סי"בתהל' עי(במקו� צער ' ר דלא ניחא לי"להקל פס
ה בזה שא� "כ ה"ע, דהיתר שמותר להעביר גלד המכה הוא מחמת שסופו ליפול) 'בהערה י(ל "הנש "הקצוה

כ "ומכל הני טעמי נראה דיכולי� להקל לחכ� ראשו במקו� צער וכ, ליפול מ סופו"שעדיי� מחובר לגמרי אבל מ
  ).ח"כ' סי &מ "ש' על סי(בספר נשמת שבת 
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  ה"ב

ק קרעטשני� ק קרעטשני� ק קרעטשני� ק קרעטשני� """"א אבדא אבדא אבדא אבד""""צ רבי נפתלי הירצקא רוזענבוי� שליטצ רבי נפתלי הירצקא רוזענבוי� שליטצ רבי נפתלי הירצקא רוזענבוי� שליטצ רבי נפתלי הירצקא רוזענבוי� שליט""""הגההגההגההגהו "בכבוד נתקבל בעיר מאנסי יצ

דרכי הלכה דרכי הלכה דרכי הלכה דרכי הלכה """"ובת הכולל שבא לט אאאא""""ב שליטב שליטב שליטב שליט""""ר מקרעטשני� ארהר מקרעטשני� ארהר מקרעטשני� ארהר מקרעטשני� ארה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ו ב� כו ב� כו ב� כו ב� כ""""בית שמש יצבית שמש יצבית שמש יצבית שמש יצ

ופקיע שמה ושמעה הטוב למקו� תורה , המתנוסת לש� ולתפארת בעיר בית שמש """"קרעטשני�קרעטשני�קרעטשני�קרעטשני�''''דדדד

  .ח מופלגי� בהתמדה רבה מ� הבוקר ועד הערב מתו� דחקות ועניות"חשוב מאוד שבה לומדי� ת

רב רב רב רב     אאאא""""אהר� קאה� שליטאהר� קאה� שליטאהר� קאה� שליטאהר� קאה� שליט' ' ' ' צ רצ רצ רצ ר""""הגההגההגההגהט התקיי� מסיבה נחוצה לטובת הכולל בבית "העלל' ביו� ה

במאנסי יצאו לקראת " וועד משמרת חומותי� ירושלי�"ועסקני ה, וווו""""ד תולדות אהר� במאנסי יצד תולדות אהר� במאנסי יצד תולדות אהר� במאנסי יצד תולדות אהר� במאנסי יצ""""ביהמביהמביהמביהמ

ה "ש לבוא לעזרת הכולל וב"וג� יצאו רבני הוועד במכתב ח� לעורר אנ, המסיבה בסיוע שיש בו ממש

  . ו השתתפו בגו� ובממו�"ש תושבי מאנסי יצ"שאנ

****  

ו מסיבה מיוחדת לקרואי מועד אנשי� "עיר וויליאמסבורג יצט התקיי� ב"בשבוע העעל' ביו� ג

שיד� רב לה� בפעולות הסברה לרבבות אלפי ישראל  """"נטרונאנטרונאנטרונאנטרונא""""לטובת  הארגו� , חשובי� הנדיבי� בע�

  .בדבר גודל מכשלת רעיו� הציוני

ו חבר הנהלת ישיבת באר התורה ו חבר הנהלת ישיבת באר התורה ו חבר הנהלת ישיבת באר התורה ו חבר הנהלת ישיבת באר התורה """"אברה� ברא� היאברה� ברא� היאברה� ברא� היאברה� ברא� הי' ' ' ' הרבני הנגיד רהרבני הנגיד רהרבני הנגיד רהרבני הנגיד רהמסיבה התקיימה בבית 

' ' ' ' צ קהלתינו הקצ קהלתינו הקצ קהלתינו הקצ קהלתינו הק""""א מוא מוא מוא מו""""בנציו� לאוב שליטבנציו� לאוב שליטבנציו� לאוב שליטבנציו� לאוב שליט' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרהובה נשא דברי� בדרשה נלהבה , דסאטמארדסאטמארדסאטמארדסאטמאר

ק "וג� שמעו עדות נאמנה מאחד שנולד בסביבה שהוא רחוקה משיטת רביה, דסאטמאר ומרבני הוועדדסאטמאר ומרבני הוועדדסאטמאר ומרבני הוועדדסאטמאר ומרבני הוועד

וסיפר " נטרונא"י פעולות המוסד "ע ע"זי' ע ולאחרונה הכיר בצדקות דבריו של רבינו הק"זי

        ....נטרונאנטרונאנטרונאנטרונאדולה שנתהוה בסביבתו בזכות פעולות להמשתתפי� המפיכה הג

ו השתתפו בסכומי� "ת היה המסיבה בהצלחה יתירה כאשר הנדיבי� החשובי� הי"בעזהשי

  .נכבדי� לטובת הארגו� החשוב הלזו

****  

 """"ויואל משהויואל משהויואל משהויואל משה""""' ע יצא לאור הספר הק"ק זי"לכבוד יומא דהילולא קדישא של אבינו רועינו רביה

אשר ' והוא ביאור נפלא בלשו� צח ומזוכ� דבריו הק" " " " אור כי טובאור כי טובאור כי טובאור כי טוב""""ובשמו יקרא  ע� ביאור נפלא' מאמר א

ורבי� פתחו עיניה� , המה קילורי� לעיני� בכל עת ובכל זמ� ובפרט ביומי� אילי� אשר הנסיונות רבו מאד

ל כדי להקל על הלומדי� החשבי� ההוגי� "ויש בו בהספר הנ, לראות השקר הגדול של הקליפה הציונית

  .'ריו הקבדב

א מנהל התאחדות אברכי� א מנהל התאחדות אברכי� א מנהל התאחדות אברכי� א מנהל התאחדות אברכי� """"מאיר וויינבערגער שליטמאיר וויינבערגער שליטמאיר וויינבערגער שליטמאיר וויינבערגער שליט' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרהל הוא מעשי ידיו של "הספר הנ

אשר הרציא השיעור זה כמה שני� כול� שוי� לטובה בקרב בני קהלתינו , וווו""""דקהלתינו באנטווערפע� יצדקהלתינו באנטווערפע� יצדקהלתינו באנטווערפע� יצדקהלתינו באנטווערפע� יצ

ר דיבור על דב' דבריו הק מסודר באופ� נעי� מאוד דבר דובר על מקומו ע� מפתחות ותמצית, דש�' הק

להרב המחבר ' ואפריו� נמטי, אאאא""""ק שליטק שליטק שליטק שליט""""ק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגה""""ככככהסכמת קדשו מאת וזכה להתעטר ב, אופניו

  . וזכות הרבי� תלוי בו' ז עוד לומדי� בספריו הק"א שסידר וער� הספר שבוודאי יתרבה עי"שליט

*  

, כ הרב הגאו�"מול מע, מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות" וועד משמרת חומותי�"בש� הנהלת ה

ק בעל ק בעל ק בעל ק בעל """"ק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביה""""ככככ' הלא הוא הגבר שעליו סמ� ידיו הק, ב בכל חדרי התורה"ה חו"סוע, מעוז ומגדול

ופקודתו , על טהרת הקודש' לעמוד בראש הפעולות הנשגבות לטובת המוסדות הק עעעע""""בר� משה זיבר� משה זיבר� משה זיבר� משה זי

י נפתלי הירצקא י נפתלי הירצקא י נפתלי הירצקא י נפתלי הירצקא ג רבג רבג רבג רב""""הרההרההרההרהשמה ' שומר נפשו ורוחו במסירות נפשו כל הימי� למע� המוסדות בעיר ה

לרגל , ומרבני וועד משמרת חמותי� ירושלי� -י דסאטמאר וויליאמסבורג "כ תו"ראהא א א א """"צוויבל שליטצוויבל שליטצוויבל שליטצוויבל שליט

' ' ' ' ק רק רק רק ר""""ח בנשח בנשח בנשח בנש""""הרההרההרההרה    ג  בת"עב, ו"ני יואליואליואליואלהחת� תמי� למעלות כמר ' שהשמחה במעונו באירוסי בנו הב

וברכותינו צרופה , יואלוחבר הנהלת הכולל בקרית ' הקמראשי קהלתינו  אאאא""""אלישע שמואל הורווי" שליטאלישע שמואל הורווי" שליטאלישע שמואל הורווי" שליטאלישע שמואל הורווי" שליט

ח ע� הרחבת הדעת ששו� ושמחה יהא שרויה תמיד "שיזכה לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ

  א"במעונו עדי נזכה בקרוב לביאת ינו� בב

*  

ועושה ומעשה , פ למערכות ישראל"ברכת מזל טוב נתונה בזה לידידינו עוז האבר� המסור בלונ

ה "ת מו"כש ועומד לעזר ולסעד לימי� הוועד בכל לבו ונפשו, ברמה' בכל עת ובכל זמ� לפרס� דבר ה

  .ט"למז' לרגל הולדות בתו תחי, ו"ש פריעדמא� הי"מרדכי בר

*  

כ ידידינו עוז "מול מע, מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות" וועד משמרת חומותי�"בש� הנהלת ה

זר ולאחיסמ� למנהלי המוסדות להיות לאחיע" עזר להצלה"ועומד בראש המפעל , מראשי עסקני הוועד

בעמלק בגודל עסקנותו למע� המוסדות ' מוסר נפשו ונדד שינה מעיניו ללחו� מלחמות ה, ק"בארה' הק

זכרו� "ובמיוחד עשה ופעל ויסד החבורה המפורסמת , ק על טהרת הקודש לבל יכרע בר�"בארה' הק

 עושה ומעשה להכלל והפרטה האבר� היקר "ה, י התלמידי הישיבות הקדושת דסאטמאר"שע" משה

לרגל השמחה במעונו בהכנסת בנו  -" עזר להצלה"ר המוסד "יו אאאא""""שלמה מענדלאוויטש  שליטשלמה מענדלאוויטש  שליטשלמה מענדלאוויטש  שליטשלמה מענדלאוויטש  שליט' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה

  .צ"לעול התורה והמצוות בשטומ וווו""""כמר מאיר זאב היכמר מאיר זאב היכמר מאיר זאב היכמר מאיר זאב היהיקר 

ח ע� הרחבת הדעת ששו� "וברכותינו צרופה שיזכה לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ

  .א"תמיד במעונו עדי נזכה בקרוב לביאת ינו� בבושמחה יהא שרויה 
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