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ò øåàéáãçà ñøëá äùù ìàøùé åãìéù äî ïéð  
 ÷åñôá äðä)à úåîù ,'æ' (ãàîá åîöòéå åáøéå åöøùéå åøô ìàøùé éðáå

íúà õøàä àìîúå ãàî ,ùøáå"äùù úåãìåé åéäù ùøãîä íùá áúë é
ãçà ñøëá ,ùéã íéøåèä ìòáá áúë äðäã íé÷åñôä ùøãîî äæ åãîì äðäå

å 'ãàî ãàîá åîöòéå åáøéå åöøùéå åøô úåáéú ,åéäù äùù ãâðë äùù ïä
ãçà ñøëá úåãìåé ,éåðéùá ÷åñôäî ãåîéì áúë ïåøëæä øôñáå åøô úö÷

äòáøà éøä åîöòéå åáøéå åöøùéå ,äùîç ãàî ãàîá ,äùù íúà õøàä àìîúå. 
àøäå"ã ïåàâ äéãòñ áø íùá áúë ù'åöøùéå åøô ìàøùé éðáå 'äìåò

îéâ ' ãçà ñøëá äùù)ììåëä íò (éøà øåâáå 'éå áúë"øîåà áåúëäù ì
õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé øùàëå ,å íäá íéãáòùî åéä íäå 'àìá íéîé

åëå ùøãîá ïðéøîàãë íéøöîá íéøîùîå íéîéé÷î åéä úáùä éë ÷ñôä,'
å åùòù éðôîå 'ãçà ñøëá äùù úåãìåé åéä ÷ñôä éìá äëàìî íéîé ,é ãåòå"ì

á÷ä æåîøì äöøù"î åàöéùë åéäéù ïéðîá ãçà ìëì äùù åðééäã íéøöî
óìà úåàî.  

ùø äðäå"åöøùéå úáéú ìò ãçà ñøëá äùù úåãìåé åéäù áúë é ,éåàøå
åöøùéå úáéúî åùøã äîìå äî ìò ïéáäì ,ïåùìä úìéçúà ùøôì åì äéä éôèá

ãàî ãàîá åôåñà åà åøôà .åáúë ïàë íéùøôî ãåòáå á÷òé úìçðá äðäã,
îë àúàã"öøùáù ìåãâì àú÷éñôä íùá èå÷ìéá ãàäã ïúåà äîãî äúà íé

àúéù äãìé àøáëò , áøä íùøãî åéøáã ïéàøðå)ùø"é (òîùî åöøùéå úìî,
íåùî åðééä àøáñä úàæá áøä øçáã äì ÷éôîã àåä ãåçì åöøùéå úìîã

íéöøùáù ìåãâë äúéä äéáøä êñù òéãåäì åöøùéå úìîá ÷éñôä áåúëäã.  
èäå"ùø è÷ðã àäå áúë ãåã éøáãá æ"ìå åöøùéå ïåùì éåøô ïåùì à

åöøùéå ïî ìéçúî øåúéäã øúåéî åðéàù éðôî ,àå"à ú"äùîç ÷ø àîéð ë
)ãçà ñøëá äùîç ÷ø åãìéù åðééäã ( äùîç ÷ø øåúé ïéàã)úåáéú( ,éå"ì

 äùøãì éîð àä äùøãì àäãî)éúà äùøãì úåøéçàä úåáéúãî åðééäã
â åøô úåáéú"éúà äùøãì ë.(  

øãîá áúë ãçà ñøëá äùù úãìåä ïéðòáåéå äáø ù"é åãìéù à"á
ãçà ñøëá ,íéðù åøô áéúëã ,íéðù åöøùéå ,íéðù åîöòéå íéðù åáøéå ,ãàîá
íéðù ãàî ,íéðù íúà õøàä àìîúå ,é éøä"á ,é åîöòéå"ãçà ñøëá íéùù à,

íéùù úåãìåé íéöøùä ïî àåäù áø÷ò éøäù äîúú ìàå .æòåì íòî èå÷ìéáå
åéä éë åöøùéå øîà ïëìã ùøãîä ìò óéñåä äáøä íéãìåéù íéöøùì íéîåã

úçà úáá ,éøà øåâáå 'å åãìéù áúëù øçà 'à ñøëá 'íéãáòåùî åéäù íåùî
å 'ðë úåôéöøá äùòîä éîé"ì .îìã óéñåä"ñ åãìéù ã 'à ñøëá 'ñ"ïåéë ì

é äùòîä éîé ïî íåéå íåé ìë ãâð äéä äáøé ïë åðòé øùàë áåúëã 'äæù íéðá
íéðá éåáéø ,å øôñî éë 'ïë åðòé à íåé íéðòî åìà éë õåøôé ïëå äáøé 'èòîì

á÷ä äéä úåãìåú"é åðééäã úåãìåúä äáøî ä 'åéùëò íéðá ,å åéä 'ñ äéä íéîé'
é ìù éåáéø åá íåé ìë íéðá 'íéðá ,ïéà äáøé ïë åðòé øùàë áéúëã ïåéë ãåòå

àù ãçà ïá íåé ìë ãâð äéäéù êééù"àäã ïåùàøä íåé ãâð íäì ïúð äî ë
 éëä åàìáà ïá úåãìåé äùà ìë 'àåä éåáéøäå äáøé ïë åðòé øùàë áéúë êëì

äøùò ,é íäì äéä íåé ìë ãâðå 'íéðá.  
å íéãéìåî åéä äæä øåãù áúëå äæ ïéðòá øàáì ãåò óéñåäå 'ãçà ñøëá

åëå ìàøùé ìù óìà úåàî ùù øôñî íéìùäì ,'éåàø àåä ùù øôñîå
åëå ìàøùéì ,'îìå"ñ íéùù ã"ðôî íéùù åãìéù ìíéùù ìàøùé ïéðî éë é

ñøëá íéùù úåãìåé åéä êëì íéùù øôñî ìò ãñåéî äéä ìàøùé ïéðîå àåáø
à 'ñ íäìù ììë éë ììëì äîåã èøôä äéäéù éåàøå 'ñ íäìù èøôå àåáø,'

îìå"ììëì äîåã èøôä äéä äùù ã ,äùù èøôäå óìà úåàî ùù ììëä.  
ã éúéàø éðàå àøæò ïáàá áúë 'úçà äùà äãìéù íéðá ,íéàôåøäå

à ñøëá åòéâé äòáù ãò íòè íéðúåð'.  
ï àôåøä íùá áúë äáø ùøãîä ìò øàåú äôéáå 'à àôåøá äéøëæ'

ë äãìéù úçà äùà äàø éë øñåî 'ãá íéãìé 'åéç íìåëå íéîòô ,äàø ïëå
à ñøëá äìéôäù äùà 'íãà úåøåöá úåøééåöî úåøåö íéùù ,äéä àìôä ìáà

íìåëì ïë òøéàù ,ñåúä åáúëå 'åäùù åøîàù äî éë äæ ìëì êøåö ïéà éúòãì
íðéà íéöøùä íâ éøäù ïîæ ìëá ãéîú ïë äéäéù íúðååë ïéà ãçà ñøëá

á íéîòôì ÷ø äåùá ãéîú íéãéìåî 'â íéîòôìå 'äùù àåä ïåøçàä øôñîå
æ åøîà ïëå"àãä ïúåà äîãî äúà íéöøùáù ìåãâì øîà ãç ïéàøåîà ïéøú ì

ìåé øáëò íàå àúéù äãìåé øáëòàåä àúéù àìà à÷åã åàì àúéù úã
ìàøùéá äéä ïë åîë úåçô íéîòôìå ïåøçàä øôñîä ,øáëòä òáèá äéä íàå

íùåä òáè äúåà øúåé àìå úåçô àì äåù ïîæå ïîæ ìë äùù ãéìåú ãéîúù
â"äåîúì íå÷î ïàë ïéàå úàæä úòá íäá ë.  

ואזלא קדמא
וגו קשה בעבודה חייהם את של.'וימררו הנגינות הנה

ואזלא קדמא הם חייהם את וימררו דבא.התיבות ונראה
חז שאמרו מה אלא"לרמז במצרים ישראל היו לא מה מפני ל

שנה"רד מאות ארבע על היתה הגזירה והא שנה אלא,ו
הזמן השלים השעבוד קדמא.דקושי הטעמים שבאו וזה

חייהםואזלא את וימררו המלות מה,על מפני להורות דבא
המוגבל הזמן קודם ממצרים ואזלו את,קדמו שמררו בגלל

השעבוד בקושי .חייהם
אליהו קול

במים שולט כישוף אין
שיהרגוםיש ולא אותם שיטביעו דוקא צוה למה להבין

אחרות ס.במיתות דף בסנהדרין איתא דהנה דפעם"ונראה ז
חמור אחד לביתוקנה והביאו להשקות,במצרים וכשהלך
מים החמור עץ,את של לדף החמור דף,נהפך היה באמת כי

ע לחמור עשו שהמצרי כישוף"אלא הכישוף,י שאין ויען
במים חזר,שולט והדף הכישוף נחלף במים כשנגע לכן

ליאור.לקדמותו להשליכם פרעה צוה זה באם,ומטעם כי
לילד חפץ איזה מצרי כדייחליף השוטרים ליד זאת ויתן

האמיתי בנו את לקדמותו,להציל יחזור להמים בבואם אז
אותם רימה כי האמיתי,ויראו הבן את לקחת לביתו .ויחזרו

יונתן אהבת

ושופט שר
עלינו ושופט שר לאיש שמך מי כפל.ויאמר לפרש יש

ושופט שר השר,הלשון אינו השופט כי העולם מדרך דהנה
המשפ למעשההמוציא אנשים,ט שני יש שופט,כי אחד

שוטר לאור,ואחד הדין ומוציא שופט בידו,זה יש והשוטר
המשפט דבר לעשות חובלים שמשה.מקל ראו כאשר ולכן

המצרי את בידיו הרג הוא וגם השופט שמך,הוא מי אמר
עלינו ושופט שר בבחינת,לאיש שאני ואומר קובע שאתה

אומ,רשע אתה הלהרגני הרגתוגם כאשר המפורש בשם ר
המצרי מחתא,את בחדא תפקידים שני נושא שאתה ,והיתכן

ושופט"תפקיד ".שר
התורה"ש על ך

המות ביום שלטון אין
וגו מצרים מלך וימת ההם הרבים בימים י"וברש.'ויהי

ממש,וקשה.נצטרע מת עפ.דלמא במדרש"ונראה דאיתא י
ויחי דוד,פרשת והמלך כתיב פעם למות,דבכל שנטה כיון

מלך כתיב ולא למות דוד ימי ויקרבו דאין,כתיב משום
המות ביום הרש.שלטון יובן לומר,י"ובזה אפשר דאי

ממש שמת הוא מצרים מלך וימת למה"דא,דהפירוש כ
המות ביום שלטון אין והלא מלך הכוונה"ובע,כתיב כ

ושליט חי היה ובאמת .שנצטרע
התורה חנוכת

ד משהאשפטותיה
כו פרו ישראל אותם'ובני הארץ ז(ותמלא [א יש).

ז]לפרש מאמרם שפירשו דרך קיד"תיקו(ל"על .)ז
דרא בכל דמשה הדור,שאשפטותיה בכללות שכל,היינו
משה מבחינת קצת בו יש שלפנינו.אחד הכתוב כוונת וזהו

אלמעלה כו,שקאי אחיו וכל יוסף הצדיקים'וימת היו שהם
והגד הדור.וליםהאמיתים כל שמתו אף הכתוב עם,ואמר

הדור בכללות שלאחריהם בדור כך אחר התפשטו זה ,כל
נשמתם מבחינת קצת אחד כו.בכל פרו ישראל ובני 'וזהו

הרבה אותם,שנתרבו הארץ על,ותמלא קאי אותם תיבת
למעלה המוזכרים ואחיו ונתמלאה,יוסף חזרה שעכשיו

מהם ב,הארץ היתה אתפשטותם כנכי הדור .ל"כללות
נועם אמרי

עכו אצל רעה ם"מחשבה
ילקוטאיתא את"עה)בשלח'פ(במדרש ישראל וירא פ
הגדולה הקב,היד שבקש מצרים"בשעה את להטביע עמד,ה

הקב לפני מצרים של שר רבש"עוזא לפניו ואמרו נקראת"ה ע
וכו וישר מצרים',צדיק להטביע רוצה אתה כלום,למה
מבנ בני מהםהטביעו הרגו או לטעון"וצ,יך החציף דאיך ב

הבוי כ"לפני מזוייפת טענה את"ת המצרים הטביעו שלא כ
כלל ישראל .בני

עפימ הענין ביאור במד"ונראה פ"ד סי"פצ(ויחי'ר )'ה'ז
משה של בזכותו ועלו ליאור הושלכו תינוקות רבוא ,ששים

ל)ב"מ'פ(א"ובפרדר ליאור שהושלכו הילדים שכל אאיתא
למדבר,מתו אותם פלט היאור שטען,אלא מה יובן זה ולפי

מהם אחד הטביעו כלום מצרים של שר לא,עוזא באמת כי
מישראל אחד אף נטבע ולא זממו אשר את בידם עלתה

נס בדרך וניצולו היאור מן עלו קיי,וכולם דבעכו"אמנם ם"ל
הקב רעה ע"מחשבה למעשה מצרפה על"ה אף נענשו כ

בת"מכ,המחשבה עה"ש עליהם"א זדו אשר בדבר ,פ
דנינון בי ישראל ית למידן מצראי חשיבו די ואף,בפתגמא

המעשה בפועל להשלים בידם עלה סיבת,שלא כי והטעם
הי לא שהבוי,מצידם'המניעה ישראל"אלא את הציל ת

נס הי,בדרך המצרים של ברצונם ולהרגם'אבל ,להטביעם
כא"ע לגביהם המניעה נחשבת ונענשוכ עביד דלא וכמאן ונס

כמעשה המחשבה .על
יואל דברי

השפעתם כוח נשאר
חזר,איתאל"ברשיז בשמותן בחייהן שמנאן פי על אף

במיתתן שמוציאן,ומנאן לכוכבים שנמשלו חיבתן להודיע
ובשמותם במספר הדבר.ומכניסן בטעם לומר ונראה
לכוכבים יה שבטי חז,שנמשלו בדברי מבואר שכ"כי חל

ישראל לבני שעמדה היא הקדושים השבטים של הקדושה
ארץ בטומאת יושקעו לבל בגלותם מעמד להחזיק במצרים

במדרש,מצרים שאמרו דרך פל"ויק(ועל ס"י בזכות)ה"ב
האנשים כל נגדרו העריות מן עצמו שגידר .יוסף

רבות במצרים ישראל בני שנשתהו פי על אף והנה
ה של הסתלקותם לאחר כח,שבטיםבשנים היתה מקום מכל

מיתתם לאחר אף ישראל על קדושתם זה,השפעת ומטעם
לכוכבים נראים,נמשלו כשאינם ביום אף הכוכבים כי

חי כל מעיני בעולם,ונעלמו נמצאים הם חזק,הרי וכוחם
בעולם מרובה השנה,והשפעתם תקופות כל שהרי

והמזלות הכוכבים הילוך לפי משתנים העולם ,ותהלוכות
יה שבטי של מעלתם היתה זו לאחר,ובבחינה אף כי

העולם מן על,שנסתלקו להגין חזקה השפעתם כח נשאר
מצרים בארץ ישראל של .קדושתם

משה ברך
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äøä" ÷ø 'ïàøååàñî äùî ìæäì"ä  
ë øèôð"ä÷ú úðù úáèö"äôì"÷  

ק רבי שמעון "ע נולד לאביו להרה"משה צבי מסאוואראן זי' ק ר"הרה

  .ל המגיד מסאווראן"שלמה זצ

עם בתו של רבי דוד ) ר לא נודע מי היתה"בזיו(ש "הקים את ביתו בזוו

  .הלוי מסטעפין

ורבי , ע"רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי' למד תורה אצל הצדיקים הק

  .ע"ברוך ממעזיבוז זי

השתלם , לימים ידע את כל סדר נזיקין בעל פהעוד בהיותו צעיר 

קדוש ומפורסם היה , בתורה ובחכמה עד שנתפרסם כגדול בנגלה ובנסתר

ורבים וטובים הלכו לאורו איש אלקים נורא מאוד וחסידים מופלגים גדולי 

  .תורה נתקבצו לבית מדרשו

ד בבארדיטשוב כממלא מקום "במשך תקופה מסוימת שימש כאב

  .משם והתיישב בסאווראן כ עזב"אח, רבו

, באותה שנה שנסתלק פרצה מגפת החולי רע והפילה חללים רבים

ויעמוד בין "כתיב ! ע"רבוש: "רבינו באהבתו העצומה לעמו עמד ואמר

הנני עומד ומגלה לך דעתי והחלטתי " המתים ובין החיים ותעצר המגיפה

ובין " חייםובין ה", היינו בין שאהיה מן המתים בחולי זה" בין המתים"

ועשה נא , כשאהיה מן החיים ונדע שאני מוכן ומזומן למסור נפשי עבורם

לא עברו ימים רבים , "למען שמך ולמען עמך ישראל לעצור את המגיפה

  .כ נעצרה מהגיפה"ומיד אח, ורבינו חלה באותה מחלה ויגוע ויאסף אל עמיו

  ".מדברי תורתו הוסיפו בליקוטי שושנים, כ בסאווראן"מנו

ע ישב עוד "ק רבי ישראל מרוזשין זי"ק שמות והרה"סתלק במושבנ

והתחיל , ק בעת הסתלקותו"בשולחנו הטהור בסעודה שלישית של שב

וסיים בדרך משל שהיה שני " ומשה עלה אל האקלים"פ "לומר תורה עה

אך , וכשהיה האחד צועק היה השני עונה לעמותו בקול, שומרי העיר

ן עונה מהשני אזי נודע לו שהשומר השני חלף כשהאחד צועק ואין קול ואי

  ... ועבר ואיננו

  מדריגותו
היה לו מדריגה טרם , ע"רבי משה מסאווראן זי

ק היה כלות הנפש "שהתחיל לעשות קידוש בליל שב
  )אוצר ישראל( .ממש

  יראת חטא
ידוע שלא ראה אשה , "עמוד היראה"רבינו היה 

א באתה אשה לחדרו וראה אותה נכנסת "וכשפ, מימיו
כ חדר לפנים חדר "ואח, התחיל לברוח לחדר אחר, לחדרו

ומרוב בהלה הוכה ראשו בכותל עד זוב , סגר הדלת בעדוו
וכששאלוהו מפני מה ירא רבינו מהרהור אשה יותר , דם

תדעו נאמנה שאין אני מתיירא "השיב ? מכל אדם
ל "רק אני מתיירא מאזהרת חז, מהרהור בשום אופן

גם העיד על עצמו שלא נהנה , "שאסרו להסתכל באשה
  )שניםליקוטי שו( .אפילו באצבע קטנה

פישל בערנשטיין ' אחד בסאווראן ושמו ר' איש הי
ק שנים רבות אחר שבקש והפציר "ל ולא נפקד בזש"ז

  .ומשאר צדיקי דורו שיעתירו בעדו ולא נושע' מרבו הק
. ד"ויהי היום ורבי משה צבי מסאווראן נכנס לביהמ

, נגש אל רבי פינחס נימינסקי שהיה מחסידיו
כום כסף גדול זקוק אני לס: ל'באמרו פינחס

עבור חתן וכלה , סכום של מאה וחמישים רובל
, אם תמצא לי את הסכום. יתום ויתומה

האברך שרק חצי שנה . מבטיחך אני בן זכר
בכל , עברה מנישואיו השתומם מדברי הרבי

זאת האמין שאם הרבי פנה לו כדי לחוש לעזרתו 
אמנם . ולהשתדל להמציא את הסכום המבוקש

אך חותנו , פרט סכום כזהלא היה לו כסף וב
, היה עשיר גדול והוא אשר פרנס את חתנו
, מהורהר בדברי רבו פנה והלך לבית חותנו

למרות שהתבייש לבקש ממנו את הסכום הנקוב 
ויהי כשמוע חותנו את דברי חתנו , י הרבי"ע

הצעיר פנה אל חתנו הרי רק חצי שנה עברה 
בן כה , מיום נישואיך ואתה כבר דואג לילדים

  .ד"וכה התבושש האברך לחזור לביהמ
שנכנס כמה פעמים , הרבי מסאווראן

ל טרם חזר פנה אל 'ד וראה שרבי פינחס"לביהמ
ל אינו מחזיר לי 'רבי פישלע אני רואה שפינחס

יש , תשובה ויודע אני שאתה בוודאי תסכים
אך בתנאי , ביכלתי כעת להבטיח לך בן זכר
צה וודאי פר. שתתן לי מאה וחמישים רובל

ע ועוד טרם הספיק 'התשובה מפיו של רבי פישל
הרבי לגמור את דבריו המציא את הסכום 

עברו כמה חדשים מאז , המבוקש ומסרו לרבי
ובינתים אינו רואה סימן , הבטחת הרבי

נכנס אל הרבי עם פתקא ומזכירו את , לישועתו
זוכר אני היטב : כן פונה אליו הרבי, הבטחתו

ל אי אתה זוכה "כאן בחו אך רואה אני, את הבטחתי
רק בארץ ישראל תזכו לקיום הבטחתי הולדת בן , לבנים
ותזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ותרוו , זכר

  .ממנו הרבה נחת
למרות הקשיים המרובים שליוותה את הנסיעה 

ע 'לא היתה לרבי פישל, לארץ ישראל בימים הבאים
. הבטחת הרביכ, ובלבד לזכות בבן, וזוגתו הנסיעה קשה

רבי פישל מהר לחסל את עסקיו ולסדר את העניינים 
בגמרם את הכנותיהם . הקשורים לנסיעתם לארץ ישראל

ביום בו עמוד . נכנסו לרבי לקבל ברכת פרידתו, לנסיעה
ד לכל "קיימו מסיבת פרידה בביהמ, לנסוע' רבי פישל וזו

מכיריהם ולכל החסידים והרבי בראשם כי הרי לא דבר 
באותה , יתה הנסיעה לארץ ישראל בימים ההםקטן ה

מעמד היה בחור אחד מחסידי הרבי שנפשו חשקה מאוד 
גברו , ובראותו את רבי פישלע נוסע, לנסוע לארץ ישראל
שיתן את , והתחיל להפציר ברבי, י"עליו געגועיו לא

הסכים הרבי , לפלא כל הנוכחים. י"הסכמתו לנסיעתו לא

אותו לארץ ישראל על  ע קח'מיד ופנה אל רבי פישל
  .וכי הוא יהיה לך לעזרה, חשבונך

כ "ואח, בהגיעם לארץ ישראל התישבו בכפר פקיעין
ע חצר 'שם קנה רבי פישל, העתיקו מושבים לעיר צפת

עד מהרה יצא שמו , ח עניים"גדולה והשיב בה ת
ואמנם אחרי זמן , לתפארת בצדקתו הגדולה ובעשרו הרב

נושע רבי פישל ולתקופת קצר של ישיבתם בארץ ישראל 
ואנשי העיר קראו לה . צ"שנה נולד להם בן זכר בשטומ

לא היתה שמחה , השמחה על הולדת הבן, "שרה אמנו"
, ע וזוגתו היא הקיפה את כל העיר'של רבי פישל, פרטית

וידעו כולם כי הוא מברכת קדשו של , כולם שמחו עמם
רהם ביום השמיני נכנס לבריתו של אב. הרבי מסאווראן

וקראו שמו , מאוריווטש" בת עין"אבינו על ברכיו של ה
ויגדל הילד ויגמל והוא ". בנימין יהודה לייב"שישראל 

היה יפה למראה וחן משוך על , נושא חן בעיני כל רואיו
העידו עליו , פקחות עצומה וכשרונות גאונים, פניו

בהיותו בן שלוש שנים נכנס לחיידער , שלגדולות נוצר
ובו ביום הכינו הוריו סעודה דשנה לכל ילדי , הללמוד תור

והילד בנימין הולך וגדל ושמו נישא , ת והמלמדים"הת
  .בפיו כלם

יום יום בא מלמדו לקחת אותו לחדר ובערב מחזירו 
השגחה יתירה היתה , כי אין בנין כילדים אחרים, לביתו
יום אחד . 'למרות שמטבעו ילד שקט ומסודר הי, עליו

שילוו , ולכן ציווה לשני ילדים הברים, וקהמלמד היה עס

, תוך כדי הליכתם שחקו הילדים, את בנימין לביתו
ואמר אחד אל השני נראה מי יכול לקפוץ מעל פי בור 

אחרי כמה קפיצות ובשעה שגם בנימין , מים פתוח
החליק לתוך , ניסה את כוחו לקפוץ מעל פי הבור

, הדברשני הילדים נבהלו בהבינם את חומרת . הבור
, ובמיוחד שמדובר בבינימינקע בן הזקונים והיחסן

עברה , מהרו במבוכתם לביתם מבלי לספר על המקרה
שעה הקבועה בה חוזר בנימין מהחיידער והוא טרם 

  .דאגה אמו, הגיע
רצה אל , ת לחפשו ושלא מצאה אותו"הלכה לת
טרם חזר  שבנימין, כששמע המלמד, בית המלמד

וירץ אל בית אחד , לביתו התחיל גם הוא לדאוג
הילד נבהל ונפחד לא רצה , התלמידים שלוו את בנימין

אך המלמד הצליח להוציא מפיו את , לכתחילה לגלות
תיכף מיד נתפשטה הידיעה בעיר ותהום , האמת המרה

בו נפל בנימין , המון רב התאסף ליד הבור. כל העיר
והנה . שהגיע עם רבי פישל, מאומןביניהם היה גם הבחור 

, נזכר במעמד פרידתו מאת הרבי מסאווראן ובדבריו
. שכוונת דברי הרבי היו לרגע זו, ומגיע למסקנא

, הכריז מיד על התנדבותו לרדת לתוך בור
  .ולמשוך משם את בנימין

, חיש קשרוהו בחבל עבה מתחת לשחיו
ואנשי כוח החזיקו בחבלים ובלבד שיצליח 

ואמנם אחרי , בנימין מעומק הבור למשוך את
אך רוח חיים , רגעים הצליח להוציא מן הבור

אין רואים בו מהפכים את ראשו למטה להוציא 
כולם , גם רופא הבהילו למקום, ממנו המים

עבודת , מנסים להחיות את בנימין אך לשווא
אולם , ההצלה נגמרה ללא הועיל וחשבוהו למת

חיל אשר  לא כך חשבה אמו של בנימין אשת
לא אבדה , ובעושי דברי הצדיקים' בטחונה בה
השכיבוהו , לקחה את בנימין לביתה, אף לרגע

  .במטתו וכיסתה גופו בשמיכות חמות
יצאה מן החדר בסגרה את הדלת אחריה 
פנתה אל הנאספים ואמרה הצדיק מסאווראן 

הבטיח גם שנזכה , הבטיח לנו בן לעת זקנה
טובים ולראות לחופה ולמעשים , לגדלו לתורה

כשם שנתקיימה ברכתו של , ממנו הרבה נחת
בטוחה אני , אותו צדיק שילדנו בן לזקונים

, שנזכה לגדלו לתורה, בקיום המשך ברכתו
היא רק סיימה דבריה , לחופה ולמעשים טובים

וקול בכיו של בנימין פקע מהחדר הסמוך 
אמו נכנסה מיד לחדר בנה , לתדהמת כולם
ם עמדו נדהמים ממראה כול, ואחרי הנאספים

נועץ , בראותם את בנימין שוכב במטתו, עיניהם
אמו הכינה , בהם עיניו הפקוחות ובוכה חרישית

לאט לאט חזר בנימין . כוס חמים והגישה לו לשתות
  .לאיתנו

. חיש התפשטה השמועה בעיר שבנימין המת חי
רבים שהיו באמצע הספדם וקוננם את מצב ההורים 

ביתו של רבי פישל לחזות בפלא  רצו לעבר, השכולים
נהפך , והיגון שהיתה מנת חלקם של כל בני העיר, הגדול

  .לששון ולשמחה
חקר אותו אביו רבי , אחרי שחזר בנימין לאיתנו

ויאמר בנימין , שיספר לו כל הקורות אותו, פישעלע
נטלו , שברגע שנפל לבור הופיע איש זקן ולו זקן לבן

, שעוד מעט יוציאוהו מן הבור, והושיבו על ברכיו והרגיעו
הכריז , אחרי תארו בפרוטרוט את דמות הזקן, וכך היה
אכן הצדיק מסאווראן היה הזקן שהציל את : רבי פישל
זכות ( .ואכן נתקיימה ברכתו של הצדיק בשלימות. בנימין
  )האבות

  

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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אאא"""ר שליטר שליטר שליט"""ק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמו"""מכמכמכ
ñ" úùøô âåéçé úðù ùú"ôì ò"÷  
א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

àø÷éå  יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את
איתא במדרש רבה , אשר יקרא אתכם באחרית הימים

ב נחמיה י(היך מה דאת אמר  ,אחא אמר הטהרו' ר )ב"ח ס"פצ(

גם בתרגום יונתן בן  .ויטהרו את הלשכות' ויאספו וגו )כח
  .עוזיאל תירגם כן על האספו ואמר להום אדכו מסואבותא

øàáúéå ה בדברי יואל "ז זללה"על פי דברי מרן דו
דדור  .)סנהדרין קח(ל "לפרש מה שדרשו חז )שלח עמוד תלא' פ(

והקשו . ינם אלא על הגזלהמבול לא נחתם גזר ד
כי השחית כל בשר את דרכו המפרשים דמקרא מלא כתיב 

הרי שבעבור חטאם בעריות נגזרה עליהם כליה , על הארץ
ל "אך ביאור הענין על פי מה שאמרו חז. ולא בעבור הגזל

כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל  :)ברכות לה(
א כי הברכות "א בח"וביאר המהרש, ה וכנסת ישראל"להקב

מורידין שפע הברכה מלמעלה על הפירות שמברכים 
ובאינו מברך על דבר הנהנה הוא מפריד ומשחית , עליהן

, שפע הקדושה והברכה לכנסת ישראל מאביהם שבשמים
המורם מדבריו כי הממעט שפע הברכה מן העולם . ד"עכ

ה בישמח "ז זללה"והנה כתב א. על ידי חטאיו נקרא גזלן
כי על ידי הפגם ברית נתמעט שפע הפרנסה  )מקץ' פ(משה 

, ולזה לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. ש"עי, לבני ישראל
דלפי שחטאו בעריות גרמו בכך להשחתת וקלקול השפעת 

  .ד"עכ, ובזה חטאו גם בגזל, הקדושה
ðòìå"ã כי ענין , יש להוסיף ולהרחיב עוד הענין

מה שכתבו חכמי  על פי, הגזל לאו דוקא על שפע הפרנסה
א "ח סימן תקע"או(האמת והעתיקן הבאר היטב בשלחן ערוך 

ותורה , שכל המצוות ומעשים טובים שאדם עושה )א"סק
טורפין הסטרא , שלומד בעודו רשע ומלוכלך בחטא

עד שחוזר בתשובה , ומוסיף כח בקליפות, אחרא מפניו
ה האריך בזה "א זללה"ק מהרצ"והרה, ומוציאן מהקליפה

אמר , וזה לשון קדשו, בהקדמת ספרו דרך פיקודיךטובא 
כמו , נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים )ירמיה ד ג(הנביא 

שהזורע קודם שמתקן את האדמה ומסלקה מאבני נגף 
, הנה עמלו לריק ומקלקל את התבואה הנזרעת, והקוצים

, ואדרבה נותן כוח יותר בהקוצים שיסתבכו וירבו ויגדילו
י תורה ותפילה ומצוות אשר יעשה אותם כמו כן בענינ

האדם בעודו נקרא רשע ונסבך בקוצים ואבני נגף 
ולכן צריך , ו כח בהם"נותן ח, מהקליפות וסטרין בישין

  .ד"עכ, לעשות תשובה טרם יבוא לקיים תורה ומצוות
ìòå בראשית ג (פ מה שנאמר בחטא הקדמון "פי זה יל

כי מבואר , ם הםימוותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ער )ז
ק שבכל מצוה שהאדם מקיים עושה עצמו לבוש "בספה

ועל כן אחר החטא וידעו כי ערומים הם מן , לנשמתו
  .ט"שחטפו מהם כל המצות ומעש, המצות

äðäå  בפירוש  )א"ב דרוש ד פ"ח(כתב בסידורו של שבת
על פי מה , ואיש את קדשיו לו יהיו )במדבר ה י(כ "מאמה

דמה שאדם עושה  )ג"שער הבחינה פ(שכתב בחובת הלבבות 
אבל , מצוות ומעשים טובים הרי הוא עושה בשל עצמו

, מה שעוסק בעניני גשמיות כאילו עושה בשל אחרים
כי לא ירד אחריו כבודו ועזב לאחרים , ואינו לו קנין עצמי

בשעת פטירתו של  )ט"ו מ"אבות פ(ל "וכמו שאמרו חז, חילו
א זהב ולא אבנים טובות אדם אין מלוין אותו לא כסף ול

וזהו ואיש את . ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים
היינו מה שהאדם מתעסק בקדשים בתורה , קדשיו לו יהיו

אבל עסקי , לו יהיה קנין עצמי, ומצוות ומעשים טובים
לשל אחרים יהיה נחשב , חול אשר לא בקודש המה

 .ד"עכ, בעיניו
êà שה כל זה הוא אם האדם שומר עצמו בקדו
, אבל אם חלילה אינם מתנהגים כרצון הבורא, ובטהרה

הרי נבראים מזה מלאכים , והולכים אחר עצת היצר
הרכוש היקר , ט"משחיתים שחוטפים כל המצות ומעש

 .)בבא בתרא קסה(ל רמזו זה בלשונם שאמרו "וחז .של האדם
, דלכאורה אינו מובן וכי רוב העולם גזלנים, רובם בגזל

כי , ט"וונה בזה על גזילת המצות ומעשאמנם לדרכינו הכ
ט אשר "ר רוב העולם גוזלים מהם המצות ומעש"בעוה

כי מחמת החטאים החיצונים גוזלים המצות , עמלו בהם
, ם"והחי יתן אל לבו בהתקרב ובא ימי השובבי. ט"ומעש

איך , להתעורר לתשובה ולהשים אל הלב מה שחטאו
ע "לו לונכש, שלא השגיחו על העינים ועל המחשבה

, והן הן הגורמים כי ערומים הם, בעבירות קשים ומרים
ט אשר "שהחיצונים באים וחוטפים כל המצות ומעש

  .עמלו בו
êøãáå הובא (פ מה דאיתא בתנא דבי אליהו "זה יל

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו  )ן"בילקוט רמז תש

אין לדורותם אלא , להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם
תם מגזל תם מגילוי עריות תם משפיכות ', ר תם כולדו
דהנה מצות ציצית הוא סגולה ושמירה שלא יבואו . דמים

, ש ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"וכמ, לידי חטא
ועל כן על ידי מצות ציצית , :)מנחות מד(ומבואר כן בגמרא 

שאין החיצונים יכולים לגזול , הוא דור תם מן הגזל
  .ט"ות ומעשולחטוף המצ
äåòáå"ø  כמה רחוקים אנו ממדריגה זו להיות תם
, ט"כי החיצונים באים וחוטפים המצות ומעש, מן הגזל

לב יודע , ם אימה ופחד יאחזנו"ובכניסתינו בימי השובבי
כל אחד יודע מצבו , מרת נפשו באיזה מצב הוא נמצא

הי תורה והי מצות , מה שחטא ומה שצריך לתקן, הקשה
' פ(אולם מצאתי נוחם בדברי הערוגת הבשם  .דמגנו עלן

שכתב עצה שלא ישלטו החיצונים על המצות  )נח
כגון להתפלל , להשתדל לעשות מצותיו בציבור, ט"ומעש

בכל מקום  )שמות כ כא(דכתיב , עם הציבור וללמוד בציבור
וכל בי עשרה , אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך

, מילא הם נדחים משםומ, .)סנהדרין לט(שכינתא שריא 
ומעתה יש לנו עצה נכונה . ד והוא חידוש גדול"עכ

שיתאספו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לאמירת תהלים 
ואינו , לעסוק בתורה בציבור, ולהתפלל בציבור, בציבור

דומה מועטין העושים את המצוה למרובין העושים את 
  .כי בציבור אין החיצונים יכולים לחטוף המצוה, המצוה

éúàöîå במס, סמוכין לדבריו בגמרא מפורשת '
רב אשי אמר כל האוהב ללמוד בהמון לו  .)דף י(מכות 
והרמז בזה כי . עם חברים רבים, י בהמון"ופירש ,תבואה

היינו מצות , לו תבואה, מי שאוהב ללמוד תורה בציבור
  .שאין החיצונים חוטפים אותו, ט שלו"ומעש

ïìäìå  חנינא מאי  ביי ברר יוס"דאשם בגמרא והיינו
חרב על צוארי  ,חרב אל הבדים ונואלו )ירמיה נ לו(דכתיב 

שיושבין ועוסקין בתורה בד  למידי חכמיםשונאיהם של ת
שיושבים ועוסקים בתורה  )אמור' פ(בנועם מגדים ' ופי, בבד

ולפי דרכינו הכוונה . ש"עי, בלא זיווגא דשכינתא, בד בבד
, שרה שכינתא שריאכל בי ע, כי העוסק בתורה בציבור

ולזה העוסק בתורה , ואין החיצונים יכולים לחטוף המצות
שאינו זוכה להשראת , הוא בלא זיווגא דשכינתא, בד בבד
ועלול , ומי יאמר זכיתי לבי טהרתי מעשי, השכינה

  .ו"שהחיצונים יחטפו המצות ח
äæáå  יתבאר הכתוב ויקרא יעקב אל בניו ויאמר

, יקרא אתכם באחרית הימיםהאספו ואגידה לכם את אשר 
כי יעקב אבינו היה מיצר ודואג בעד בני ישראל עד סוף 

ורצה יעקב , ט יתקיימו בידם"כל הדורות שהמצות ומעש
אבינו לחזק לבות בני ישראל בעקבתא דמשיחא כאשר 

ובפרט , ו"מתגבר כח היצר להכשיל את בני ישראל ח
והמא במדינה זו שגלינו שהוא מדינה טמאה מלא זימה וז

, ולכן פתח ואמר האספו, כמעשה ארץ מצרים ערות הארץ
שיתאספו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לעסוק בתורה 

, לשפוך שיח באמירת תהלים ברבים, ובתפלה בציבור
כמנהג ישראל קדושים להתאסף בשבועות הללו לאמירת 

את אשר יקרא אתכם , תהלים ולהרבות בתפלה ותחנונים
רית הימים לא יהיה עצה אחרת כי באח, באחרית הימים

ובאופן כזה לא יהיה , אלא תורה ותפלה בציבור
  .להחיצונים שליטה לחטוף המצות

  ב
ãåò ויחי (ק "בדרך זה בהקדם מה דאיתא בזוה יתבאר

אמנם , ל"שאין מועיל תשובה על חטא זה ר :)דף ריט
מבואר שגם על חטא זה מהני  :)ויקהל דף ריד(א "במקו

ה בדברי "ז זללה"ומרן דו, ובתא סגיתשובה רק צריך תי
, אופני תשובה' יצא לחלק דיש ב )עמוד תקע(יואל בפרשתן 

דתשובה מאהבה זדונות נעשות  :)יומא פו(וכמבואר בגמרא 

והנה סתם , כזכיות ותשובה מיראה זדונות נעשות כשגגות
ק שאינו "ואפשר שעל זה אמרו בזוה, תשובה הוא מיראה
כן בתשובה מאהבה אפשר  מה שאין, מועיל לחטא זה

כי , אמנם לפי זה נפל פיתא בבירא. דמהני גם על חטא זה
רחוקים אנחנו מאד מבחינת תשובה מאהבה שהוא 

וצריך יגיעה רבה להגיע למדריגה זו , למעלה מדרך הטבע
, ה ולא לאהבת עצמו כלל"שלא יכוונו רק לאהבת הקב

ול ומי הוא זה אשר יכ, וראיתי בני עליה והמה מועטים
ואם , להגיע למדריגה גבוה כזה לעשות תשובה מאהבה

אכן יש לומר על פי . כן איך יועיל לנו תשובה על חטא זה
דתשובת  )האזינו' פ(ה בישמח משה "ז זללה"מה שכתב א

ת ומחשיבו "הרבים אף אם הוא מיראה מקבלו השי
והוכיח כן , וזדונות נעשות כזכיות, לתשובה מאהבה

על . ש"עי, פא משובתם אוהבם נדבהאר )הושע יד ה(מקרא 
כאשר בני , כל פנים יש מציאות לעשות תשובה מאהבה

וכל ביה עשרה שכינתא שריא , ישראל מתאספים יחד
ה מרחם עלינו ומקבל תשובתינו "הקב, .)סנהדרין לט(

וימים אלו מסוגלים לתשובה על , בבחינת תשובה מאהבה
ד בבתי ועל כן נכון שיתאספו בני ישראל יח, חטא זה

כנסיות ובתי מדרשות להרבות בתורה ובדברי תוכחה 
, ויהיה תשובת הרבים, ה"ובתפלות ותחנונים לפני הקב

ועיין (. ד"עכ, ת ויקבל תשובת עמו ישראל"אולי יחוס השי

  .)בייטב פנים תוכחת מוסר אות א
äðäå  על הא  )שבתות מאמר ט אות ד(כתב בבני יששכר
שמות כ (דכתיב , אבינו לא מתיעקב  :)תענית ה(ל "דאמרו חז

פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשונאי  )ה
הנה הצדיק , ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצותי

ההווה בעולם זכותו עומדת לבנו ולבן בנו עד אלפים 
ממילא בכל דור ודור מתמעט הזכות כל מה , דורות

לא נאמרה אבל ביעקב , שיתרחק הדור מן הצדיק הנפטר
, ו"להורות שבכל דור ודור נקרא יעקב אבינ, מיתה בתורה

דהלא תתבונן כשאדם נפטר מן העולם ומניח בניו אחריו 
, הלא מזכירין אותו בכל פעם בשם אבינו, לברכה

אז נפטר שם אבינו , וכשמגיע זמן הבנים לאסוף לגן עדן
רק , כי אין בעולם מי שיכנה להזקן בשם אב, מן הזקן
וזה , ואכן בדור אחר דור, שמו יכנוהו זקיננו בהזכיר

ל כינוי אבינו לא מת אצל "ר, שאמרו יעקב אבינו לא מת
ולא , יעקב ויכולין אנחנו לכנותו בשם אבינו בכל דור ודור

נתמעט זכותו באריכות הדורות והשתלשלותם בדור אחר 
רק תמיד זכותו עומדת לנו בשלימות כמו בדור , דור

  .ד"עכ ,הראשון של הצדיק
äæáå יעקב , יתבאר הכתוב ויקרא יעקב אל בניו

אבינו עד כי אנחנו בניו והוא נקרא , אבינו קורא אלינו
קורא אל בניו לחזק אותנו יעקב אבינו , דורינו אלה

באחרית הימים עקבתא דמשיחא כאשר כח היצר מתגבר 
, שיתאספו לעשות תשובה ברבים, ויאמר האספו, עד מאד

כי על ידי תשובת הרבים יכולים , ובאופן כזה הטהרו
ואלה  .לטהר את הנשמה ולכבס אותה מכל כתמי החטא

כל אחד מישראל לא נפקד הדברים מדבר יעקב אבינו אל 
שיתאספו בני ישראל בבתי כנסיות ובבתי , ממנו איש

מדרשות לפשפש במעשים ולהתעורר לעשות תשובה 
וכח הרבים גדול מאד שעל ידי זה יתהפכו , ברבים

ועל ידי זה יזכה כל אחד לטהר עצמו , זדונות לזכיותה
  .מחטאים עוונות ופשעים

ñåøôáå הפרשיות שקורין בו , ם"עלינו ימי השובבי
שבני ישראל היו בגלות מצרים , מגלות ישראל וגאולתן

בני , ה ריחם עליהם והוציאם מתוקף הטומאה"והקב
ועם כל זה , ט שערי טומאה"ישראל היו במצב קשה במ

כל אחד להשים זה , ת וריחם על בני ישראל"יאם השיהוצ
ולהתחזק בזה שבאיזה מצב שיהיה יכול כל אחד , אל לבו

על ידי , ועל כל העונות מועיל תשובה, לעשות תשובה
להתאסף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות , תשובת הרבים

ה ולבקש מלפניו אנא שא "לשפוך שיח לבבינו לפני הקב
על כל מה שחטאנו בדיבור , נא פשע עבדיך וחטאתם

לשוב מעומקא דלבא בהרהורי תשובה , במעשה ובמחשבה
שיקבלו , בחרטה על העבר וקבלה טובה על להבא, אמיתית

מהיום והלאה להשגיח על עצמו ולעשות גדרים וסייגים 
  .ועל הפה, המחשבהבשמירת עינים וטהרת 

éùäå"ú בשובה , יעזור ויקבל תשובת בני ישראל
, ונזכה להתעורר ולתקן מה שחטאו בעבר ,ונחת תושעון

ת יעזור שנזכה להתרוממות "והשי, ולהשגיח על העתיד
קרן התורה וישראל והתגלות כבוד שמים עלינו במהרה 

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

éôìå כי אין צדיק בארץ אשר, זה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה

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

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

ולזה, נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"ם כן איך יתקבל תשובתו לפני הקבא, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האדם מן, צריך האדם לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

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

אך השיב להם, זמין הוא למחטי קמך, ר שהמלאכים טענו מה אנוש כי תזכרנוכבר נתבא

שאז עתידים, אמנם התשובה מועלת רק אם עוסקים בתורה, ת שתיקן להם תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא, ואינם נדחים מן הקדושה, לעמוד בתחיית המתים

  .העולם

ìòå  ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר, הסוף התורה לתחלתפי זה יש לקשר

דאיתא בספרי לכל, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, עשה משה לעיני כל ישראל

דשר של ים קטרג) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת ים סוף

)ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר שם במדרש , עליהם שעבדו עבודה זרה

לזה, ואיך הועיל להם התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, :)לך דף פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו, בשביל התורה שנקרא ראשית, הסמיך בראשית ברא אלהים

  .לא נדחו מעולם מן הקדושה, לעתיד לבא

äæáå מעולם הזה ה מי גרם לכם לדור המבול שתאבדו"יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל להם, כי אלמלא היו להם כח התורה, ומעולם הבא מפני שלא קבלתם התורה

ואף בעון גזל שהוא מעבירות, אף שהיה בהם עבודה זרה וגילוי עריות, להנצל מן המבול

כי על ידי התורה היו ראויים לעמוד בתחיית, שבין אדם לחבירו וחשבינן בהו בתר יומו דידן

ולא היה בא מבול, ועל כן היה מועיל להם התשובה, דאור תורה מחייהו, דהמתים לעתי

,והיה ממתין להם עד שישובו, .)סנהדרין קיא(ה הוא ארך אפים אף לרשעים "כי הקב, לעולם

נדחו מן הקדושה בעולם הזה שלא הועיל להם התשובה ובא, אך כיון שלא קבלו את התורה

דדור המבול אין להם חלק:) סנהדרין קז(ואר בגמרא כמב, וגם נדחו לעתיד, עליהם המבול

  .לעולם הבא

êøãáå ח סופי'ך נ'ם התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורים בפרשתן את האלהי

שאף על נח נחתם גזר דין אלא שמצא חן בעיני.) סנהדרין קח(ל "כי אמרו חז, ם"תיבות חכ

ולכאורה איך הועיל לו, עשה תשובהאיתא שעמד נח ו) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

ח סופי'ך נ'ם התהל'לזה בא הרמז את האלהי, הלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, תשובה

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

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעולם לא נדחה מן הקדושה, חיותו

ìòå משלי י(ד "הה, אלה תולדות נח) א"ל ס"פ(במדרש רבה  בואר מה דאיתאדרך זה י

,הפוך רשעים ואינם זה דור המבול, )משלי יב ז(הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד ) כה

כי, זה דור המבול, ם"ולפי דרכינו הרמז בזה הפוך רשעים ואינ .ובית צדיקים יעמוד זה נח

זה נח אשר, ד"ובית צדיקים יעמו, לעתיד בתחיית המתים מיתתם הוא מיתת עולם ולא יעמוד

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתים

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

כי לא, נדחו מן הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, הן בין אדם למקום והן בין אדם לחבירו

אמנם איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר, יה להם אור תורה המחייהוה

אזי, ד בבוקר או בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביום"אם הוא בא בביהמ, עליה

,ועל כן לעולם אינו נדחה מן הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתים, אור תורה מחייהו

ו אינם עוסקים בתורה ואין אור"אמנם אם ח. ה מקבל התשובה"בכי הק, ותמיד אפשר לתקן

ולזה כל בר. ו"ואין להם תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחים חלילה מן 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, תורה הקדושהשיהיה לו חיות מן ה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתקן מה שחטא

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

ויהיה לנו תקומה בעת, וחלילה לא נדחה מן הקדושה, ה"תשובה לתקן מה שחטאו לפני הקב

ונזכה להתרוממות קרן התורה וישראל, חת יעזור שנזכה לראות באורו של משי"השי, התחיה

  .בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן

 
  
  

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

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

T  ò ùàä ú÷ìãä ïéã"ìàøùé é  
åëò ìåùéá øåñéàî ìöðäì"í )à(  t  

ם או פת "סור של בישול עכוכבר נתבאר בדברינו בשבועות הקודמים שהאי) א
אבל אם הישראל מסייע להבישול , ם הוא דוקא כשהגוי מבשל בלא סיוע מישראל"עכו

  .ועכשיו נבאר מה נקרא סיוע לענין זה, מותר
לא הוי בישול , כ בא הישראל ומניח עליו הקדירה"ואח, אם הגוי מדליק האש) ב

כ מה "וע, אליכא קדרה על האשדבעת שמדליק האש עדיין , ם דהא הגוי אינו מבשל"עכו
ט כדי "שמצוי ביום טוב שאם ליכא אש בבית שקורין לגוי להדליק האש או האט פלעי

שאז [ש כשהגוי מדליק "ז רענט"מונח על הגע' יזהר הישראל שהקדרה לא יהי בלבשל
, ל"ם וכנ"ג ליכא איסור בישול עכו"ובכה, אלא יסירנו משם, ג]ם"אסור משום בישול עכו

ג לא שייך כלל "שבכה, שאם הקדרה מבושל כבר אלא שנצטננה ורוצה לחממה ופשוט[
  .ד]ג יכול הגוי להדליק האש אף שהקדרה מונח עליו"ם ובכה"איסור בישול עכו

אף כשהגוי אופה ומבשל , ז או התנור בבוקר"וכן להיפך אם הישראל מדליק הגע) ג
פילו אם הגוי הדליק האש וגם וא, הדזה נקרא שהישראל מסייע להבישול, מותר, כל היום

הוי מסייע להבישול , אם הישראל הגביה מדת האש אפילו במשהו, מבשל עליו כל היום
ש אם כבה האש וחזר והדליקו שאז הוי אש של "וכ[ וז ממהר להתבשל ומותר"שעי

  ].ישראל
אבל כלים , ג"אמנם עצה זו של הגדלת האש מועיל רק בגעז רענטש וכה) ד

יש ] ב"כגון האט פלעיט ותנור וכיו[ט "תחממים עם טערמאסטאי שמ"המבשלים ע
, לומר שאינו מועיל הגדלת מדת החום אם בשעה שמגדילו ממילא זורם חמימות

אלא גורם שיוסיף לזרום עוד איזה מינוטן ולא , ג אינו מוסיף לזרום חמימות יותר"שבכה
ג "כ בכה"וע, ם"שול עכוואינו מועיל להוציא מבי, יכבה במהרה וזה לא הוי פעולה בכלל

, אמנם בעת שהטערמאסטאט אינו פועל[ זיש לכבות הטערמאסטאט ולחזור ולהדליק
  ].י פעולתו"מועיל כשמגדיל מדת החום שאז נדלק הטערמאסטאט ע

יש , י ישראל"אם הדליקו מאש אחר שנדלק ע, וכן אפילו אם הגוי הדליק האש) ה
ס שבוער שם "לפיכך מיני געז רענטשעו, חז בדיעבד"ויש לסמוך ע. סוברים שמועיל

יש להקל , י ישראל"אם הפיילאט נדלק בתחלה ע, ומשם בא האש, פיילאט תמיד
בדיעבד כשהגוי בישל מאכל על הגעז רענטש שהאש שתחת הקדרה הובא מאש של 

ז אלא יעשה פעולה בהאש תחת הקדרה ממש "אמנם לכתחלה לא יסמוך ע, ישראל
אלא , והיינו שאין שם אש כלל, ז פיילאט"ס שאין להם גע"ופשוט שאותן הגעז רענטשע[

שבכל פעם , לא שייך היתר זה כלל, י רוב בימינו"י ספארק וכמו שהוא עפ"נדלק ע
  ].נברא אש מחדש, שמדליקים אש

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

  ).ועוד' ג סעיף ז"קי' וסי' ב סעיף ט"קי' סי(ע "פשוט בשו) א
  ט"יו' דין זה בהל ה"וכמו שיתבאר עוד אי) ב
אבל אם מניח הקדרה במקום שאין , הוי סיוע, שכבר נדלק האש" אחר"שדוקא כשמניח הקדרה ) ג

שחולקין בענין אי מועיל כשהניח ישראל , ח"ך סק"א וש"ברמ' ג סעיף ו"קי' עסי(שם אש כלל אינו כלום 
, ך אינו מועיל"א מועיל ולש"רמלה, והגוי הביאו לידי גמר, הקדרה על האש שאינו ראוי לבא לגמר בישול
   ).ק"וכן מבואר בכמ, ך"ש בש"אבל אם אין שם אש כלל פשוט דאינו מועיל ע

ש "וכ) ח"ג ס"קי' ע סי"שו(ם "דכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי שוב אין בו איסור בישול עכו) ד
עדיין  –ב "ת אגלי דבש ח"בשו(א "ץ שליט"צ הדומ"וכמו שהאריך בזה הגה. ג שנתבשל לגמרי"בכה

ודלא , ם אף שאסור בבישול בשבת"להוכיח מכמה מקומות דלח שנצטנן אין בו בישל עכו) בכתב יד
 .שנסתפק בזה) ג"י י"א סוס"ח(כזכרון יהודה 

אבל לגבי בישול ) 'ב סעיף ט"קי' סי(ע "ש בשו"ם בודאי מועיל הדלקת האש כמ"לגבי פת עכו) ה
שצריך דוקא שיסייע [אינו מועיל ) 'ג סעיף ז"קי' סי(מחבר לדעת ה, א"ם יש פלוגתא בין המחבר ורמ"עכו

שמגדיל , א מועיל אפילו הנחת קיסם בתוך האש"ולדעת הרמ, וכן נוהגין בני ספרד, ]בהתבשיל ולא באש
כתב שאין ) ו"סוסק(ז "אבל הט, )י"סק(ת "פ הפר"וכ, א"הסכים לרמ) ב"בסקי(ך "והש, האש במשהו

פסק שלכתחלה לא יקל בזה כלל אף בבית ) 'ו דין ח"כלל ס(חכמת אדם וב, להקל בזה אלא בבית ישראל
א "ולמעשה כפי הנראה המנהג להקל בזה כדעת הרמ, ש"ומפני הדוחק יש להקל אף בבית גוי ע, ישראל
  ).ל"ז מקיל וכנ"שגם הט(, ובפרט בבית ישראל, ך"והש

יכול הישראל , יל להתבשלופשוט שאם הגוי הניח הקדרה על האש והתח -ל בהערה הקודמת "כנ) ו
ש "וכמ, ]אף להמחמירים בהדלקת האש[ע "שזה מקרב הבישול ומועיל לכו, ליקח כף ולהגיס הקדרה

  ).'ג סעיף ו"קי' סי(ע "בשו
, ל"ומקורו ממהרי, פסק שאם נופח בפיו על האש הוי כחיתוי) 'ב סעיף ט"קי' סי(א "הנה הרמ) ז

ובנדון דידן  יש לומר דאינו אפילו , לא מהני" גורם"ם דאילו ומוכח ש, ושם מבואר הטעם משום דהוי כחו
וזהו רק הסרת , כ במהרה"אלא שמונע שלא יכבה כ, י פעולתו אינו עושה שום פעולה"דהא ע, גורם
, ידלק באיזה סקונדעס מוקדם, נדלק פעם שנית' כ כשיהי"ל דהוי גורם דהא אח"ומאידך גיסא י, המונע

שיכבה אותו ויחזור , אי יש לעשות באופן המועיל בודאי וכמו שנתבאר בפניםולכתחלה וד, וזה הוי גורם
כ לא מועיל אם מניח שבת זייגער שידליק האש אחר איזה "א, ולפי הנתבאר שגורם אינו מועיל .וידליקנו
וכבר העיר עליו בספר . ש"מקיל בזה ע) 'ח אות ד"כ' ד סי"ח(אמנם המנחת יצחק , דזה נקרא גורם, שעות
  .ש בזה"מ) ד"קס' ט סי"ח(ע בשבט הלוי "וע, )ג"ק רפ"ג בציונים ס"קי' סי(בנימין  חלקת

שער (ה להדיא באיסור והיתר "וכ, נראה שאינו מקיל לכתחלה) ז"ג ס"קי' סי(א "מלשון הרמ) ח
  .וכן מבואר בהרבה אחרונים) שזהו המקור לדין זה -ג "ג דין י"מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ד"בס
ו מסיבה לטובת המוסד בית חינוך "ט התקיים בוויליאמסבורג יצ"שמות העעל' ביום א

צוויבעל ג רבי נפתלי הירצקא "הידוע ומפרסמת לשם ולתהלה בבית הרה" חכמת לב"לבנות 
  .סאטמאר ומרבני הוועד משמרת חומותיך ירושלים'י ד"כ תו"א ראה"שליט

ק בעל ברך משה "ק מרן רבינו הגה"י כ"א כבר נתמנה ע"ג הראש הכולל שליט"כידוע הרה
וסמך את ידיו עליו בעת אשר יסד , ע לעסוק לטובת המוסדות הקדושים על טהרת הקודש"זי

ש עד כמה יקר וחביב היה "במה שכבר ידוע אצל אנ ומיותר להאריך, "עזר הצלה“המפעל 
  . שחיזק ואימץ בכל עת וזמן מנהלי המוסד בגוף ובממון' המוסד הלזו בעיניו הק

ש באו בהמוניהם לקחת חבל במצוה "ואנ, ת הצליחה המסיבה ברוב סייעתא דשמיא"תלי
  .גדולה ויקרה כזו אשר לאוו בכל יומא מתרחיש

*  
  .על הבשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ונשמחה בוזה היום עשה השם נגילה 
י "שע" באר יואל"ה הבנין המפואר "ק שבקרוב ממש יגמרו אי"בשורה טובה הגיע מארה

המתנוסת לשם ולתפארת , לאחינו בני ישראל יוצאי מאראקא" באר יצחק"המוסד הקדוש 
ת הגיע "ובעזהשי, א"ש ובפרט הנדבנים החשובים שליט"בעיר בית שבע לשמחת לב כל אנ

  .צ"העת לפתוח שערי הבנין בשטומ
ע בנדבת לבם "ט בעל דברי יואל זי"ק מרן רבינו הקוה"ש כ"הוקם ע" באר יואל"ל "הבנין הנ

ותודה מיוחדת נתונה ' א שקנו זכותים חדרים ואבנים וכו"ש נדבנים חשובים שליט"של אנ
ופעל בכל נימי נפשו לטובת המוסד ו מקרית יואל שעסק "יואל גאטליעב הי' להאברך היקר ר

  .השם עמו בכל דרכיו ויצליח בכל פעליו' הקדוש יהי
*  

בבתי " וועד להצלת החינוך הטהור"מידי שבוע בשבוע הולכים עסקני ! לשאלת הרבים
הממון הנקבץ נשלח בקביעות לידי . המדרשים בוויליאמסבורג וקרית יואל לקבץ נדבות הציבור

 .כבר זכינו לחזק בזה  המערכה הקדושה בכמה אופניםו, ק"הנהלת הוועד בארה
ובקרית יואל , ו"ווייס ני ה יחזקאל דוד"שם העסקן בוויליאמסבורג הוא האברך היקר מו

ד שווארץ "ה שמעון בהגרנ"והאברך היקר מו, ו"מ פעלדמאן הי"ה יואל ברי"הוא האברך היקר מו
  .ו"הי

בוע בשבוע ובזה להיות חד מהני גיבורי ש יתאמצו לנדב סכום נאה מידי ש"מן הראוי שאנ
  .שמה' כח עושי דברו העומדים על משמרת הקודש בעיר ה

*  
ש תושבי בארא פארק מקדמים  בברכה כבוד האי גברא רבה  הרב הצדיק רבי שמעון "אנ

א הידוע ומפורסם בגודל מסירת נפשו לשם ולתורתו בהקמת המוסד הקדוש "אופק שליט
  .ישראל יוצאי מאראקא המתנוססים לשם ולתפארת בעיר בית שבעלאחינו בני " באר יצחק"

  .ה בקרוב"פרטים אודות המגבית קודש יתפרסמו אי
  . להרמת קרן התורה ולהרחיב גבולי הקדושה, יהא בואו לברכה

*  
א "אהרן דימאנד שליט' ח ר"בעירינו וויליאמסבורג הופיעו כעת הני שלוחי דרחמנא הרה

  .ו"א לטובת בית חינוך לבנות עטרת ירושלים ת"אלערשטיין שליטיואל וו' ח ר"ושותפו הרה
שלפי המצב , תלמידות והכל על טהרת הקודש 400ל מתחנכות לערך "בבית חינוך הנ

  .והם נאבקים קשות על קיומם, כהיום הזה המסירות נפש הוא עד אין לשער
רק הודות , לאור הלחץ זה הדחק כבר נאלצו מנהלי המוסד לסגרו תחת מנעול ובריח

אבל הם , א הצליחו שוב לפתוח שעריה"ד ירושלים שליט"ק גאב"לעמלתו הקשה של כ
  .ל"וכפי הנראה כעת אין לה זכות קיום ר, שבלוחות' וס' בבחינות מ

ש להושיט יד עזרה ולחזק ולאמץ את המנהלים החשובים "רבני הוועד קוראים בזה לאנ
  .א בגוף ובממון"שליט

  מזל טובברכת 
  'כ ידידינו היקרים והחשובים אוהבי תורה ושוחרי"למע

  י"נ בערל שטייןה"מו
  חבר הנהלת מבצר הכוללים

  למזל טוב נשואי בתולרגל שמחת 

  י"נ שמואל זאנוויל כהנאה "מו
  חבר הנהלת מבצר הכוללים

 למזל טוב ונשואי בנלרגל שמחת 

  "בשבילי הלכה"העובד בלי ליאות למען המדור  כ ידידינו"מע ואחרון אחרון חביב
  יס מבצר הכולליםמנהל האפ י"נשבתי בראך ' ישעי ה"מו

 למזל טוב ונשואי בנלרגל שמחת 
  .זיווג יעלה יפה לתפארת המשפחה ברב שמחה ונחתר שה"ויה

 "בית ועד לחכמים"מערכת : כברכת

  


