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אף ,ג שלא יבא לידי טומאה"היה צריך הכה
כ"ועאכו, קודש ביותרבהיותו במקום המ

יוצאיםכמה שמירה צריכים בשעה ש
  א רק בכח התורה"וזה א, בשווקים הטמאים

 מכות' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

CC טוב טעםטוב טעם cc 
  

÷ìç ùéà á÷òéù íòè  
èå÷ìéá ,ìè øôñá úåãìåú úùøôì ïåùàø ùåøãá àáåä

åî ìáå÷îäì úåøåà"ë øéàî ä"öæ õ"áúë ùéøôàô ì ,úøåöù

éä á÷òéå åùò ìù íéðô øúñì÷å 'íéååù ,éä äîì ïáåé äæìå 'åùò

÷ìç ùéà á÷òéå øòù úøãàë åìåë éðåîãà ,éäù 'äæì ìåãâ êøåö,

ùîî äåù ïúøåöù øçàî ,éä àì 'éä àìå íäéðéá ìéãáäì øùôà'

åùò éîå á÷òé éî øëéð ,ùåîùîáå äàøîá ïîéñì åëøöåä êëì

ëò"ã.  

ø÷åáä úåéäá ,ôù úåà"à 

íéùãò ìò åùôð øñî åùò  
íéùãò ìëàî ìò ãéô÷ä òåãî äù÷é äøåàëì .ïðéðú ïîú ïëà

äøëñà òðåî íåé íéùìùì úçà íéùãò ìëåàä úåëøá úëñîá

åúéá êåúî , ïðéðú ïîúå÷ðç áééçúðù éî ,øäðá òáåè åà ,úî åà

äøëñà úúéî åðééäã éëðåøñî ,íéòáøà ãò åùòù òãåð äæ øáãå

ïúåà äðòîå úåøçà íéùð ãö äéä äðù ,ìò ïë íâ àá íåéä åúåàáå

äñøåàîä äøòð ,÷ðçá åúúéî ùéà úùà ìò àáäå ,áééçúðù éîå

äøëñàá åúúéî ïë íâ ÷ðç , íòôä åúåàá åùôð øñåî äéä ïëììò

äøëñà úúéîî ìöðäì éãë íéùãò úìéëà.  
øçáð óñë 

äúà øùà úåãåîçä ìåãâä äðá åùò éãâá úà ä÷áø ç÷úå

ïè÷ä äðá á÷òé úà ùáìúå úéáá , ïåùì øîåà äðä'úåãåîçä ,'é"ì

äåò úàðäì äåàúå äãîç øøåòì äéä åììä íéãâá òáèã"æ ,êëìå

éáàî äëøá ìá÷ì êìéì ììë äåàú á÷òéì äéä àì äðä ãòå ,êëìå

åììä íéãâá åúåà ä÷áø òùéáìä ,åáìá äîãç åàéáé íéãâáäù

úåëøáäì äååàúéù .íãàá ÷áã àåä ùåáìäã ïåéë øúåé ÷úîåéå,

íãàä úãéîå òáè äðå÷ ùåáìä êëì ,òáè äðå÷ íãàä êåôéäì ïëå

íéùåáìä ,î äðåëä äéäé ïëå"á÷ä ù" ä"ìà øåæàä ÷áãé øùàë éë

ë úà éìà éú÷áãä ïë ùéà éðúîìàøùé úéá ì" ,íäù ïåéë øîåìë

íãàá ÷åáãä ùåáìë åá íé÷áã ,íä åð÷å åìù úåãéî íäì ùé êëì

åìù òáè ,æç åùøã êëìå" ïåùìá ì"åá ä÷áãìå "åéúåãîá ÷áãä ,éë

åéúåãîá ÷áãð åá ÷áãä éë äæá éåìú äæ .ìòá äéä åùòù ïåéë êëìå

úåëøáä ìò äëáù åîëå ïáåîë äìåãâ äåàú ,á åðîî åð÷ êëìåéãâ

äæ çåø åðîî åèì÷å ,äãîçäå äåàúä øøåòîä çë íäá úåéäì,

àå"åùòî äåàúå äãîç åð÷ íéãâáä ë ,ä÷áø äùéáìä áåùå ,íäá

á÷òé úà ,åùò ìù íéãâáä ïî äãîç úö÷ åà äð÷é áåùù éãë,

ìá÷ì ÷ùçå äåàúä çë åì úåéäì åùò úååàúá úö÷ äëæéå

úåëøáä ,æå"çä äðá åùò éãâá úà ä÷áø ç÷úå ùúåãåî ,úîçîù

åðîî äîç àìîúðå äãîç åìá÷å åùò éãâá åéäù ,áåù êëìå

íéãâáä ïî äãîç àåä àìîúéù äðá á÷òé úà íúåà äùéáìä,

æòá ïåëðå øéôù éúàå"ä.  

çîëùøâäì äøåúä ú"æ ÷"ì 

עולם לדורות מועיל התפלה כח
רש ופירש אנכי זה למה כן אם זה"ותאמר למה י

להתפלל דברי"ונ.הרבתי פי על ברכה והיה בספר דאיתא ל
זצלה"הגה מלובלין ה"ק לך תפלתי ואני קרא על 'וגו'ה

ישעך יכול,באמת רק בתפלה להעתיר צריך אינו דלעולם
והקב מקיים"לגזור הוא,ה החילוק הוא,רק הישועה דאז

ו נצחיית לעדאיננה רצון,קיימת לעשות שעה לפי ישועה רק
תפלה"משא,צדיק דרך באה כשהישועה ישועה,כ הוא אז
ה,באמת לך תפלתי ואני ישעך'וזהו באמת הוא זה.אז ולפי

פי,ל"י על זרע להם להיות ורבקה ליצחק אפשר היה דוודאי
לך ויקם אומר ותגזור ההוא,הבחינה מזרע שיצא רצו רק

הי אומה לעדשורש שקיימת שיבוא,שראלית רוצים היו
תפלה בדרך הישועה הבנים,להם שיתרוצצו כשראתה אך

לצאת,בקרבה מפרכס עשו היה זרה עבודה לפתח כשהגיע
חז שאמרו כמו לצאת מפרכס יעקב כנסיות בתי ל"ולפתח

הפכפך איש ויהיה אחד וולד שהוא סברה שוב"א,והיא כ
אמתיית ישועה הי"א,אינו לזה בדרךכ לזכות יכולה תה

לבד אומר להתפלל"וא,ותגזר הרביתי זה למה שאמרו,כ עד
בבטנך גוים שני ויהיה"וא,לה לעולם יהיה הצדיק הולד כ

והבן נצחיית ישועה .מזה
נפש משיב

הידיעה מכח נמשך הכל
שדה איש ציד יודע איש עשו דלפי.ויהי לדייק ויש

להיפך לכתוב לו היה הלשון איש,שורת שדה איש עשו ויהי
ציד להיות,יודע כך לידי באים לשדה שהולכין ידי על שהלא

ציד יודע מוסר.איש בדרך לרמז לו,ויש שגרם מה שבאמת
שדה איש להיות כזו גדולה ירידה לידי לבוא ל,לעשו בא וזה

יוד איש היה לכן שקודם ציד"ממה ידיעו,ע אחד ת"שהלך
לו הנוגע מן ובשוקים,יותר בחוצות הנעשה מכל לידע ,ורצה

בספה לידע"ואיתא ורוצה משתוקק שהאדם מה זה שגם ק
זרות מתאוות נמשך הזה עולם של יכולין,מהויות ידה ועל

ח שאינם"ליפול במקומות ולהביט לבוא רעות בכוחות ו
ולרוחולתכ ח,ליתו שיהיה נתהוה שדה"ומזה לאיש מה,ו

תם איש הוא אם כן הרבה,שאין ידיעות אחר הולך שאינו
בתמימות מתנהג אוהלים,אלא יושב נעשה .מזה

צבי תפארת

לכם יערב ואילך מכאן
הבכורה את עשו הראשית'פי.ויבז היינו הבכורה

כך,והתחלה הוא קשות,והענין התחלות כל לודידוע ויערב
ואילך אפי,מכאן לעשות מתחיל כשאדם קשה'היינו שהוא

ואילך מכאן לו ויערב אותו מסייעין לטהר הבא כן,אזי לא
קשה שהיא וראה לעשות להתחיל שבא עבודה בכל עשו

להתחיל אפילו ניסה ולא מיד את"זה,פירש עשו ויבז פ
וד כאמור התחיל לא שמיד ההתחלה היינו .ל"הבכורה

ישראל דברי

יעקב לקול קולו שינה עשיו
את שמעתי הנה לאמר בנה יעקב אל אמרה ורבקה

וגו אפי"יל.לאמר'אביך צורך ללא לאמר מלת כפל ,א"פ'ד
יעקב"ונ את הכיר לא שיצחק כיון כאן להקשות יש דהנה ל

ע כמ"רק הקול יעקב"י קול הקול כידי,ש שעירות ידיו היו כי
אחיו ה,עשו לא ולמהואיך זאת את מתחלה ורבקה יעקב בין

קשה בלשון הוא גם שידבר עשו לקול קולו גם שינה לא
שהי כמו לא כבוד'כעשו ובלשון בנחת לומר גיל רק .יעקב

נ הי"אמנם מראות כהות עיניו שהיו בעבור יצחק שגם 'ל

יעקב יבא לעשו דבריו יעקב בשמוע שמא תחלה מתירא
עשו לקול קולו אמ"ע,וישנה יעקבכ בפני שלא לעשו ר

קולו וישנה יעקב יבא אם ועתה יעקב לקול קולו שישנה
רך"ע,יכירנו בדבור שידבר ליעקב לאמר רבקה הוצרכה כ

ישנה ולא רכה.כהרגלו אמירה על מורה לאמר מלת והנה
לאמר"וז בנה יעקב אל אמרה ורבקה עם"ר,ש שידבר ל

רכה באמירה וגו,יצחק שמעתי הנה עש'כי היינואל לאמר ו
כדי תשנה אל אתה כן על רכה לאמירה קולו את שישנה

יכירך .שלא
סופר חתם

הגרים בכח בא עשו
אע ופירש"יעקב בכוריך עשו אנכי ליצחק אמר י"ה

בכוריך עשו יעקב אנכי,אנכי שאמר דרשו הנעלם ובמדרש
בכורך'ה עשו הי,אלקיך אלו'ומעולם דכל לי קשה

דרך רק הם מידיהפירושים יוצא מקרא דאין ידוע אבל דרש
בכורך עשו אנכי שאמר הי,פשוטו לא שהפשטות אמת'וכיון

אע שיעקב אפשר כמ"איך אמת הוא שמדתו אמת"ה תתן ש
כזה דבר יאמר מ.ליעקב ידוע הרמ"אמנם מפאנו"ש ע

גבולות יצב כתיב הרי גרים לקבל לנו הותר איך שהקשה
ג משיגים אנו גרים ובקבלת אועמים דגרים,ה"בול ומתרץ

איזה מפני רק ישראל משרש הוא מחצבתם שמקור נדחו מנן
ואח נדחו לשרשם"סיבה חוזרים .כ

הנ לפי אע"והנה יצחק את רימה שעשו דמה ועי"ל ז"ה
הי לברכו ע'רצה הגרים לו שהראה יעא"במה טען ה"ז

שעי רואה שאתה עשו"שהעשו אנכי זה לברכו רוצה אתה ז
מ שהם כנבכורך מנן שנדחו אלא יהי,ל"שלי שיחזרו'והסוף

א אוהב"אצלי שאתה העשו זה אני לשאול,כ שחזר וזה
אח פי"אותו אני ויאמר עשו בני זה האתה הזה'כ העשו

נדחו דמנן כיון אני זה לברך רוצה .שאתה
יואל דברי

הצדקה במדת הצטיין אבינו יצחק גם
יצחק את הוליד ל"פירש,אברהם שהיו לפי הדורי יצני

שרה נתעברה מאבימלך הקב,אומרים עשה צר"מה ה
לאברהם דומה יצחק של פניו אברהם,קלסתר הכל והעידו

יצחק את אברהם"ואפ.הוליד של שמדתו הידוע פי על ל
החסד מדת היתה מדת,אבינו היתה אבינו יצחק של ומדתו

חז,הגבורה אמרו דומים"והנה הבן של ומדותיו שטבעו ל
אב יצחק,יולשל נתגדל שלא עד כי לומר יש היו,ומעתה לא

טעם נתינת שום בלי שקריהם לפרסם יכולים הדור ליצני
לדבריהם מתהלך,ויסוד אבינו יצחק את ראו כאשר אמנם

הגבורה במדת כי,בצדקו בעלילה להתעולל התחילו אז
שרה נתעברה אברהם,מאבימלך של בנו הוא אלמלי ,שהרי

מד בו שתהא אביוצריך של כמדתו החסד בכתובים.ת מצינו
והחסד הצדקה במדת גדול אבינו יצחק להלן,שהיה כי

כתיב ההוא,בפרשתן בשנה ויצא ההוא בארץ יצחק ויזרע
שערים למעשרות,י"ופירש,מאה זה אומד אמרו ורבותינו

האר.'הי בכתבי איתא זללה"והנה הקדוש במצות"י כי ה
אח מצוה כשעושה אפילו מצותצדקה של האות אותו רת

במצחו,צדקה לעולם ומאיר נדחה שצר.איננו הכוונה וזהו
לאברהם"הקב דומה פניו קלסתר מאירה,ה שהיתה היינו

מאירה שהיתה כמו עת בכל הצדקה מצות אות במצחו
אבינו אברהם פני על אברהם,תמיד כי הכל העידו ומזה

יצחק את .הוליד
משה ברך
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äøä" ÷ø' àìéáàðøòùèî ïøä äììæ"ä  

ç'åìñëúìø"áôì"÷ 

ל "אהרן מטשערנאביל זצוק' ה רבי ר"ק מו"הרה
ק המגיד מטשערנאביל "ד לאביו הרה"נולד בשנת תקמ

, ל"ק המאור עינים זצוק"נתגדל אצל זקנו הרה, ל"זצוק
בהגיעו לפרקו , שגם הניח לו תפילין בפעם הראשונה

ל "מליניץ זצוק' גדלי' ק ר"נשא את בתו של הרה
ק "בתו של הרה ש נשא את"בזיוו. ס תשואות חן"בעמח

אברהם ' ק ר"ל בן הרה"צבי מקארסטשוב זצוק' ר
ק המאור עינים "ל חתן הרה"מקארסטשוב זצוק

פ פקודת "בהיותו עוד צעיר לימים התחיל ע. ל"זצוק
וגם קיבל אז סמיכה , בהנהגת עדת ישורון' אביו הק
עם פטירת . ל"ברוך ממעזבוז זצוק' ק הרבי ר"מהרה

מילא מקומו בהנהגת עדתו , ז"אייר תקצ' בכ', אביו הק
היה , ק"ק טשערנאביל ושארי ק"ובמגידות דק' הק

נ "לצדקת רמבעה" מעות ארץ ישראל"הנשיא של ה
כ "ומנו, ב"כסליו תרל' ע בח"נלב, במדינת אוקריינא

בטשערנאביל באוהל מיוחד סמוך למקום מנוחת זקינו 
  .ל"ק המאור עינים זצוק"הרה

  

  עצה נגד אפיקורסות

והעצה , עתיד לירד אפיקורסות להעולם: פעם אמר

אפילו פון , אפילו פון אונז, נגד זה הוא לדבר מצדיקים

  .מיינע טיש און בענקלעך

משולם זוסיא ' ק ר"ראוי לציין מה שסיפר הרה

, ק"פעם בבעלזא על ש' שהי, ל"מטשערנאביל זצוק

ל על "ישכר דוב זצוק' ק ר"והזמינו הרבנית של הרה

בכל יום ) ל"זצוק' בעלה הק(ן רב מיי: וסיפרה, קידוש

-מדבר מחותנו' אחר התפילה בשעת קיפול התפילין הי

פעם אירע , ל"אהרן מטשערנאביל זצוק' ק ר"זקינו הרה

, אהרן' ק ר"וכשבא לביתו נזכר שלא דיבר מהרה, ששכח

אבל וואס קען מען רעדן מיט א , ורצה לדבר עמי ממנו

' ק ר"תו של הרהדיבר עמי מחדרו וסיפר לי מבי, אידענע

  .אהרן איך עמד המטה והשלחן וכסאות

  כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים

אהרן ' ק ר"פעם נסע אחד מחסידי הרה

צריך ליסע דרך עיר ' והי, מטשערנאביל בדרך

ק "כשנכנס לקבל ברכת פרידה מהרה. ראחמיסטריווקא

, אתה נוסע דרך ראחמיסטריווקא: אמר לו, אהרן' ר

האיש , יוחנן ותקבל ממנו פריסת שלום' י רתיכנס לאח

' ק ר"והרה. על שבת בראחמיסטריווקא' נסע לדרכו והי

לשוחח עם , נוהג בשנים הראשונים להנהגתו' יוחנן הי

האנשים המסובים בשלחנו בשעת סעודות שבת משוורים 

ל שמע איך "שם הסוחר הנ' וכשהי', ומעצים וכדו

מכל מיני מסחרים יוחנן משוחח עם האנשים ' ק ר"שהרה

של שוורים וסוסים ותבואות ממחירם שעולה וירד 

לו לפלא גדול שמדברים מדברים אלו בשבת ' והי, וכדומה

אהרן ומסר לו ' ק ר"כשבא בחזרה ונכנס להרה. קודש

' מה אתה אומר על אחי ר: "שאל אותו, הפריסת שלום

בכל השולחן של , מה אומר לכם: אמר לו הסוחר, "?יוחנן

. 'הוא מדבר דברים בטלים משוורים ומעצים וכדוק "שב

, יוחנן הוא ירא שמים' אחי ר: אהרן' ק ר"אמר לו הרה

שכל מי שיש בו יראת שמים דבריו :) ברכות ו(ואיתא 

  .זיינע ווערטער דארף מען פארשטיין, נשמעים

כעין זה מסופר על חסיד אחד אחר פטירת הרב 

וולאדאווקע ה נסע ל"ר מטריסק זצלה"אדמו' המגיד הק

בליל . ק"ה על שב"מרדכי מקאזמיר זצל' ר ר"לאדמו

ר "שמע שאדמו, שבת קודש בסעודה ראשונה על השלחן

, והיה קשה לו הדבר, דיבר דברים הנראים כדיבורי חול

הלך אחריו לביתו ושאל אותו ילמדינו רבינו הלא בשבת 

ואצל רב מצינו רב לא , קודש אינם רשאין לדבר דברי חול

: ה"ר מקאזמיר זצל"וענה לו אדמו. ת חולין מימיושח שיח

ויכולים לצרף מן האותיות , הנה בכל הדיבורים יש אותיות

וגם יכולים לכוין יחודים , של הדיבורים צירופים קדושים

והנה יחודים קדושים יכולים לעשות כל . קדושים

אבל לצרף צירופים קדושים אינו יכול רק צדיק , הצדיקים

ועוד מי שיש לו קבלה , ידתו בקדושהכזה שהורתו ול

  .ה"מאבותיו הקדושים זללה

  סיפור נורא

שמעתי ", ל"מובא וז) שח' עמ(בספר שומר אמונים 

מפי איש זקן בהיותו יושב זמן מה אצל הרב הקדוש 

ובא דפעשע , ע"אהרן מטשערנאבל זי' והנורא ר

והיה מצוה , מחסיד אחד שצריך לרחמים) טעלעגראם(

והחסידים דשם באותו מקום , ואהלהשיב ברכת רפ

שנתקבלה הדפעשע הבינו מתשובת הצדיק שכבר אפס 

ונתקבצו סביב , ל"התקוה שהיה כבר לאחר הגזירה רח

, וכיון שהגיע סמוך ליציאת נשמתו, למטתו של החולה

וסיפר , פתאום נתעורר זה האברך החסיד בבכי רב וצעקה

פוח להעומדים סביבו אשר בא אליו המלאך הפלוני בת

ובידו השני , של זהב וקבוע בו כל מיני מרגליות דנהורין

ואמר שבאם ישתחוה לאותו עבודה זרה אז , עבודה זרה

וכל כך היה גדולה , יתן לו זה התפוח ויחזור ויבריא אותו

ופתאום בא אליו רבו , פיתויו שכמעט שנתפתה אליו

הקדוש מטשערנאביל וצעק והרעים בקול גדול על 

ה מזה האברך אין לך רשות לפתות מה תרצ, המלאך

ובכלותו לספר זאת יצאה נפשו . ותיכף הרף ממנו, אותו

ונסעה אמו לאותו צדיק לספר . ושבק לנו חיים זה האברך

בוודאי ובוודאי אין אני מניח : ק"ואמר הרה, לו המאורע

, ו את אנשיי עד שאתקן אותם בתיקון הראוי להם"ח

ינו עושה שכר ל הולך וא"ופירש בזה מה שאמרו רז

שאינו , כי ההולך אצל הצדיק ואינו עושה, הליכה בידו

כי לא כל אחד זוכה , מרגיש שם שום תכלית של עשיה

אז מה השכר הליכה , שכר הליכה, להרגיש ולהתפעל שם

שמוסרין אותו בידו של הצדיק והוא מחיוב , בידו, שלו

ככה סיפר לי אותו זקן שהיה עוד . לעשות לו טובה

  .ל"ק הנ"ן שם אצל הרהמהיושבי

אהרן מטשערנאביל ' ק ר"פעם הגיע אחד להרה

ותינח לפניו את צערו שנכשל ונשתקע בעבירות , ל"זצוק

ק אם לומד "שאלו הרה. ואינו יכול להפטר מהם, ל"רח

ק באיזה "שאלו שוב הרה, והשיב בחיוב, ספרי יראה

והשיב שלומד בהספרים ראשית , ספרים הוא לומד

ק אם עוסק גם בספרי "שאלו הרה, בבותחכמה וחובת הל

דע לך כי כל : ק"אמר לו הרה. והשיב בשלילה, חסידות

זמן שלא תעסוק בספרי חסידות בדרך אור שבעת הימים 

שכן , ר"לא תמצא דרך להיפטר מן היצה', ט הק"הבעש

מקובלני מאבותי הקדושים כי ספרי היראה הינם קודש 

פרי חסידות וס, אך הם נכתבו בעיקר לדורם, קדשים

  .א"נכתבו לדורי דורות עד ביאת משיח צדקינו בב

ל לא "ברוך אשר מטשערנאביל זצוק' ק ר"להרה

' ק ר"וכשנולד אצלו בנו הרה. ל"התקיימו לו בניו רח

הכניסו את הילד עם עריסתו , ל"שלמה שמואל זצוק

. ל"אהרן מטשערנאביל זצוק' ק ר"בחדר זקנו הרה

, הילד לבכות פעם אחת באמצע התפילה התחיל

. אהרן היה מנענע העריסה כדי להשתיקו' ק ר"והרה

) שהיה איש פשוט(וראה זאת המשרת חאלאוונא 

על שהוא , וועט האבען צו טון מיט אייך'מ, רבי: ואמר

: אהרן' ק ר"אמר לו הרה. מנענע באמצע התפילה

דארף ווייזן 'מ? דו לערנסט מיר וואס צו טאן, "ברוטאל"

דארף רחמנות האבן אויף 'ם אז מדעם רבונו של עול

אז מיר וועלן רחמנות האבן אויף אונזערע , קינדער

  .קינדער וועט ער רחמנות האבן אויף זיינע קינדער

אהרן מטשערנאביל ' ק ר"ענין זה מסופר על הרה

אהרן ' ק ר"פעם הלך הרה: בעוד כמה סיפורים

ל עם שנים מנכדיו בני חתנו "מטשערנאביל זצוק

ל והיה נשען "ד משה מטשארטקוב זצוקדו' ק ר"הרה

והבחין שזהו תמיה בעין . עליהם בדרך חיבה יתירה

ל שאנחנו צריכים להראות "השיב בבחינה הנ, הרואים

ת איך שאנו מתנהגים עם בנינו שגם הוא יתנהג "להשי

וכל בניך ) יג, נד' ישעי(הפסוק ' ואז פי. כן עם בניו

ג עם בניו כמו ת שיתנה"שאנו מלמדים להשי', לימודי ה

פעם באמצע עריכת . שאנחנו מתנהגים בחיבה עם בנינו

ק נשמע קול "השולחן הטהור של סעודה השלישית בשב

ק בכבודו "הלך הרה, בכי מתינוק אחד מהנכדים

לתמיהת הנוכחים . ובעצמו וניגש להתינוק להרגיעו

' פי, וכל בניך', וכל בניך לימודי ה: ק ואמר"נענה הרה

לומד ', לימודי ה, נחנו עם הבנים שלנוכמו שנוהגים א

' בנים אתם לה, ה כביכול לנהוג כן עם בניו"הקב

לכן יש לנו להראות חיבה יתירה להבנים , אלהיכם

כדי לעורר בזה , ולעשות בזה אתערותא דלתתא, שלנו

  .רחמי שמים ולגרום בזה אתערותא דלעילא

פעם הגישו הערלים שבעיר זיטאמיר קובלנא לבית 

שהיות , הגבוה שבעיר הבירה פעטערבורגהמשפט 

, ז נעשה להם דוחק בעיר"שהיהודים מתרבים מאוד ועי

כמובן שהיתה בזה . על כן יגרשו את היהודים מהעיר

' ק ר"ושלחו בני העיר משלחת להרה, עת צרה ליעקב

השלוחים . ל שיעתיר בעדם"אהרן מטשערנאביל זצוק

היה להם ולא , הגיעו לטשערנאביל בפניא דמעלי שבתא

ק "ק פתח הרה"בליל שב. אפשרות לכנוס קודם שבת

, ויהי הוא לשון צער, ויהי בשלח פרעה את העם: ואמר

כשהגויים , בשלח פרעה את העם, היינו שהוא צער גדול

ולא נחם , זאג איך, רוצים לשלח את היהודים מהעיר

דרך ארץ , גם המדת הדין לא יניח את זה, אלהים

בסעודה . א שהגויים ילכו להםמדרך הארץ הו, פלשתים

. וכן בסעודה שלישית, ק על דבריו אלו"חזר הרה' הב

ק נכנסו השלוחים אל הקודש וסיפרו לו "במוצש

ק הלא כבר "ענה להם הרה, מהצרה שבאה על עירם

וכעבור זמן , השלוחים נסעו חזרה לעירם. אמרתי לכם

שבאם אין להגויים , קצר הגיעה תשובה מפעטערבורג

יכולה הממשלה ליתן להם מקום מרווח , ורמקום לג

  .ואין לגרש היהודים מהעיר בשביל זה, בארץ סיביר

  

  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 âçéé úðù ùú"ôì ò"÷  
א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

íäøáàå ï÷æ äå íéîéá àá 'ìëá íäøáà úà êøá, 
, אברהם בכל אתברך ' וה )הובא בבנין דוד אות לד(במדרש פליאה 

  .פלאיוהוא , אלהיך' אנכי ה )שמות כ ב(ד "הה
äàøðå כי  )דרוש ד(א בכסא דוד "בהקדם מה שכתב החיד

ן תורה ואמרו תנה הודך על המלאכים שקטרגו בשעת מת
הם באו בטענת דינא דבר  ,:)שבת פח(השמים כמבואר בגמרא 

מ סימן "חו(ל "אבל אנן קי, ה"כי הם יותר קרובים להקב, מיצרא

אם יגיע איזה פסידא כל דהו למוכר אם יעמוד  )ה"ג בהג"ה סכ"קע
  .ש"עי, אין טענת המצרן טענה, הממכר ביד המצרן

ôàå"ì ה בייטב לב בפרשתן"ז זללה"א על פי מה שפירש ,
הכלל שצריך לעבוד את הבורא יתברך , ברך את אברהם בכל' וה

והן במשא ומתן ואכילה ושתיה  ,בכל הענינים הן בתורה ותפלה
ולכך נאמר . וזה בחינתו של אברהם, וכדומה ענינים גשמיים

 )ה"ט ס"פנ(ואיתא במדרש רבה , יפיפית מבני אדם )תהלים מה ג(
, רומז על תורה ותפלה ושירות ותשבחות ,עליוניםנתיפית ב

ברך את אברהם ' וזה וה, היינו עניני גשמיות ,נתיפית בתחתונים
ויטע  )בראשית כא לג(ולכן כתיב , ת זה לימד לבני דורווא. בכל
ùà"ì , ראשי תיבותà' כילהù' תיהì'ז"לפט "מדרש שוח( ויה( ,

, הפעם ילוה אישי )בראשית כט לד(על דרך , כלומר לשון דביקות
בבא (וזהו , יתברך' יהיו דבקים להוירצה שאפילו באכילה ושתיה 

אשר כל חולי , המרגליות טובה שהיתה תלויה בצוארו :)בתרא טז
 .ד"עכ, נפש הרואה אותה נתרפא

øåàéáå רמז על הדרך בעבודת ה ,דבריו מרגליות טובה '
דהיינו קנה וושט שהן איברי אכילה , ו"בצוארהיתה תלויה ש

כי גם בעסקו בעניני  ,שהיה משתמש בהם לשם שמים, ושתיה
שהיה היינו חולי נפש , ועל כן כל חולי', גשמית היה דבוק אל ה
הרואה עבודתו של אברהם אבינו , משוקע בעניני גשמיות

מיד , הן עניני רוחניות והן עניני גשמיות, ת בכל הענינים"להשי
יכול להתעלות במדריגה גבוה מעל בראותו כי בשר ודם , נתרפא

הן בענינים הנוגעים אל הנשמה והן בענינים ' גבוה לעבוד את ה
  .הנוגעים אל הגוף

íâ אברהם דהנה , הכוונה כל חולי הרואה אותו מיד נתרפא
 ואקחה פת לחם )בראשית יח ה(להבאים בצל קורתו אמר אבינו 

י לבבכם אין כתיב כאן אלא "ופירש, וסעדו לבכם ואחר תעבורו
ל "ולדרכינו י. מגיד שאין יצר הרע שולט במלאכים, לבכם

לפרש  )יתרו' פ(על פי מה שכתב בתפארת שלמה בביאור הדבר 
רמז להם תועלת מאכלו של , וסעדו לבכם ואחר תעבורו אומרו

אחר  ר שנקרא"א ולבטל היצה"הצדיק להעביר מהאדם הסט
וזה גם כן היה מרמז , לא תשתחוה לאל אחר )יד, שמות לד(ש "כמ
כי גם אחר שתעבורו מכאן לבא לביתכם יהיה לכם תועלת , להם

כמו , להיות נשמרים מתאות החיצוניות ותזהרו לאכול בקדושה
ע והפליא עצה והגדיל תושיה מכל "ט זי"שהורה לנו הבעש

וכה אמר כי כל מי  ',וכוהדורות שלפניו לרומם כבוד הבורא 
הוא נותן בו סם , שזוכה להיות משובתי שבת מאוכלי שולחנו

וגם פועל , חיים להיות בקרבו רפואה להוושע מכל התאוות
אשר מדרכי הרפואה על , להבא להתנהג בביתו בקדושה וטהרה

אך עודנו צריך , ידי בני אדם הוא רק להתרפא מחוליו הקודם
ובזה יפה כח , ו החולי"יו חשמירה להבא שלא יבא ויחזור אל

הצדיק על ידי שולחנו הטהור לתת לאדם שמירה להבא להנצל 
ואקחה , וזה שאמר אברהם אבינו עליו השלום. ד"עכ, מכל רע

שגם אחר תעבורו לא יהא , ם אחר תעבורו"פת לחם וסעדו לבכ
כי גדול , אותו יצר הרע של אכילה ושתיה לשם תאוה שולט בכם

ם אבינו שכל הבאים בצל קורתו וטועמים כח קדושתו של אברה
ת להיות "מדו דרך הנכונה בעבודת השינתקדשו ול, על שולחנו

על ידי , ונפסק מהם תאוה הגשמית, אכילתו ושתייתו לשם שמים
הרואה אותו מיד ולזה כל חולי הנפש  .שקיימו בכל דרכיך דעהו

וגם , מיד נתרפא, להיות מאוכלי שולחנו זכהכי כל מי ש, נתרפא
  .ר"אחר תעבורו לא היה שולט בו היצה

äúòîå הנה , ל כי אלמלי היו נותנים התורה להמלאכים"י
אבל אין בהם , רק בתורה ומצות' המלאכים יכולים לעבוד את ה

נמצא אם היו נותנים , אר דברים גשמייםאכילה ושתיה וש
כי , ה"התורה להמלאכים היה פסידא להמוכר כביכול הקב

בני אדם הזוכים ה מעבודת "התענוג וקורת רוח שיש לו הקב
ולכן זכו , בכל דרכיך דעהו אינו יכול לקבל מן המלאכים לקיים

  .ישראל לקבל התורה
ìòå משה ו )א"ח ס"ר פכ"שמו(פ מה דאיתא במדרש "פי זה יל

עלית למרום שבית שבי  )תהלים סח יט(ד "הה, עלה אל האלהים
באותו שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע ', לקחת מתנות באדם וגו

ה קלסתר פניו של משה דומה לאברהם ואמר "צר הקב, במשה
לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם , להם אי אתם מתביישים הימנו

ם באו בטענה מה לילוד כי המלאכי ביאור הדבר. 'בתוך ביתו וכו
כי האדם שהוא קרוץ מחומר לא יוכל לקיים התורה , אשה בינינו

ה "ועל כן צר הקב, באופן גבוה ונעלה כמדריגת המלאכים

קלסתר פניו של משה דומה לאברהם ואמר להם לא זה שירדתם 
ואתם ראיתם הבית הגדול והקדוש של , ואכלתם בתוך ביתו

ובאופן , ראו גם בעניני גשמיותאברהם אבינו ואיך שעבד את בו
נמצא דאיכא פסידא ', זה לא שייך שהמלאכים יעבדו את ה

לא ולכן , עבודת דרי מטה המקיימים בכל דרכיך דעהו, למוכר
 דהיינו, ניתנה תורה אלא בזכות אברהם האדם הגדול בענקים

  .זכו בני ישראל לקבל התורהש
äæáå ברך את ' יתבאר הכתוב ואברהם זקן בא בימים וה
ועבד את , דרכיך דעהושקיים אברהם אבינו בכל , ל"אברהם בכ

ועל , שנתקדש בעליונים ובתחתונים, בוראו גם בעניני גשמיות
ועל ידי זה , ידי זה בטלה טענת המלאכים מכח דינא דבר מיצרא

' ד אנכי ה"ההולזה דרש המדרש , זכו בני ישראל לקבל התורה
רמז שזכו בני ישראל לשמוע עשרת הדברות ולקבל , אלהיך
  .זה אברהם אבינו, ול בענקיםבזכות האדם הגד, התורה

  ב
íðîà ל פי מה שכתב בחובת ע, הענין מבואר ביותר

כי כאשר לא יתחברו בכלי אחד  )ג"שער חשבון הנפש פ(הלבבות 
כן לא תתחבר בלב האדם אהבת עולם הזה ועבודת , המים והאש

דהנה התורה , ויש לומר רמז הטמון בדבריו הקדושים. ת"השי
, הלא כה דברי כאש )כג כטירמיה (שנאמר , הקדושה נמשלה לאש

ותאות הגשמיות , והיא כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה
יסוד  )ב"א ש"שערי קדושה ח( כמבואר בספרי קודש, נמשלה למים

כאשר לא יתחברו וזהו הדמיון . המים ממנו תאות התענוגים
אהבת כן לא תתחבר בלב האדם , בכלי אחד המים והאש הגשמי

כי בלב , אש ומים הרוחנישהן , ת"עולם הזה ועבודת השי
, משוקע בעניני תאוה של אכילה ושתיה ושאר תאות גשמיותה
  .התורה שתתקייםאפשר  אי

ùéå  לפרש בזה הכתוב ואלה המשפטים אשר תשים
ל כתב "ורשיז, ל"והקשו המפרשים אשר תלמדם הול, לפניהם

והוא לשון פלא מהו , אדםהכשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני 
ת צוה אל "ל שהשי"אמנם לפי דרכינו י. לשולחן הערוך הדמיון

לזה הקדים ואמר אשר תשים ו, משה ללמד תורה לבני ישראל
, י כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם"ופירש, לפניהם

, ף הדמיון"ן הערוך בכ"להורות שהשגת התורה תלוי כשולח
אז יכול לזכות , אם מתנהג באכילתו ושתייתו לשם שמיםדרק 

  .לכתרה של תורה
ìòå בשעת  .)ות קדכתוב(גמרא פי זה יש לפרש מה דאיתא ב

אמר רבונו של , פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה
ולא , עולם גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה

ויש להבין הרי לא ניתנה תורה . נהניתי אפילו באצבע קטנה
ואיך , והאדם צריך לאכול ולשתות כדי חייו, למלאכי השרת

אמנם . לו באצבע קטנהיתכן שלא נהנה מן העולם הזה אפי
לא נהניתי אפילו באצבע  )ה לא"ד(' כתבו התוסד ש"הכוונה בזה ע

עד שאדם מתפלל שיכנס  )ו"ר פכ"תדא(דאמרינן במדרש , קטנה
כי . ש"עי, תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו

בכדי שיהיה לו כח לעסוק , בודאי צריך כל אדם לאכול ולשתות
וזה , מאד יש להזהר שלא יהיה אכילתו לשם תאוהאולם , בתורה

כי אם האדם , ם לתוך גופו"שלא יכנסו מעדני' שדקדקו התוס
. אי אפשר לו לזכות לכתרה של תורה, ז"ו בתאות עוה"משוקע ח

ועל אופן זה היה אכילתו של רבינו הקדוש שלא לשם תאוה 
וזה שאמר רבי . 'אלא בכדי שיהיה לו כח לעבוד את ה, ו"ח
כי מי כמוהו מורה ומסדר המשניות המקיף , בה יגעתי בתורההר

מפני , ואיך זכה לזה לכוין לאמיתה של תורה, פ"כל התורה שבע
שלא היה אכילתו לשם הנאה , י אפילו באצבע קטנה"שלא נהנית

  .ת"אלא כדי חיותו שיוכל לעבוד השי, ז"מתאות העוה
äæìå  בטלה אותו היום שמת רבי  :)דף קג(אמרו שם בגמרא
בביאור מצות קדושים  )קדושים' פ(ן "דהנה כתב הרמב ,קדושה
צוה , שאחרי שפרט הכתוב איסורים שאסר אותם לגמרי, תהיו

בבחינת קדש , בדבר כללי שנהיה פרושים גם בדבר המותר
, ובדרך זה נהג רבינו הקדוש. ש בדבריו"עיי, עצמך במותר לך

יכלתו להגיע והיה ב, פ שזכה לתורה וגדולה במקום אחד"דאע
עם כל זה בחר בדרך התורה הקדושה להתנזר , לכל עניני גשמיות
וגם במה שהיה לו צורך בהם היה מכוין , מכל הענינים הללו

ז ותאות גשמיות אפילו באצבע "ה מן העוה"ולא נהנ', לעבודת ה
, ועל כן באותו היום שנסתלק מן העולם בטלה קדושה, קטנה

  .ה היה קדושתו של רבינו הקדוששז, בחינת קדש עצמך במותר לך
ìòå  מה  מה שטענו המלאכיםפי זה יתבאר באופן אחר

איך יתכן ליתן התורה לילוד אשה קרוץ  היינו, לילוד אשה בינינו
, בשר ודם האוכל ושותה ומשוקע בתאות עולם הזה, מחומר

ע בתאות כי מי שהוא משוק, הלא ממילא לא יתקיים התורה בידו
כי כאשר , לירד לאמיתה של תורה ולכוין הלכהז לא יכול "עוה

, ז עם לימוד התורה"לא יתחברו אש ומים לא יתחברו תאות עוה
אין בהם שכי מלאכי עליון , ולכן אמרו תנה הודך על השמים

הם יוכלו לעסוק בתורה ולזכות לכתרה של תורה , אכילה ושתיה
ה קלסתר פניו "צר הקב ,ובהשגה גדולה באמת' ולעבוד את ה

ואמר להם לא זה שירדתם אצלו  ,של משה דומה לאברהם
שגם בשר ודם יכול להתקדש וראיתם  ,ואכלתם בתוך ביתו

, ולהגיע למדריגות גבוהות ונשגבות לקיים בכל דרכיך דעהו
ובפרט כי אברהם אבינו מלבד אשר בעצמו נתקדש בקדושה 

ורתו להתנהג בדרך עוד למד את הבאים בצל ק, גדולה ונפלאה
ויסלקו עצמם מכל מין תאוה  ',שיהיה אכילתם לשם ה זה

  .ועל כן זכו ישראל לקבל התורה בזכות אברהם אבינו, גשמיות
קידושין (ל "ד שאמרו חז"ע, ואברהם זקןובזה יתבאר הכתוב 

זכה לכתרה אברהם אבינו ורמז בזה ש, זה שקנה חכמהזקן  :)לב
ברך את אברהם ' וה, של תורה ולמדריגות גבוהות ונשגבות

והיה מקדש עצמו במותר , על ידי שקיים בכל דרכיך דעהו ,ל"בכ
ברך את אברהם ' וה ',פי ה בדברי חיים בפרשתן"ז זללה"או. לו
כמו שמבואר גבי , דכל הוא לשון סיפוק, היינו בהספקה, ל"בכ

, ונרמז בזה שם שאמר די, קוהיינו די סיפו, יעקב יש לי כל
ומעתה כיון שאברהם אבינו למד  .ש"עי, שהשם הזה נקרא כל

אותנו את הדרך של הסתפקות שלא להיות משוקע בתאות עולם 
ולזה דרש , אם כן גם בשר ודם יכול לזכות לקבלת התורה, הזה

וזכו לקבל התורה מפי הגבורה , אלהיך' ד אנכי ה"המדרש הה
אשר למד את בני ישראל איך להתנהג בכל בזכות אברהם אבינו 

להשיג  ו אינו יכול"אבל מי שהוא בעל תאוה ח, עניני גשמיות
אמיתי לעבדו ' ואי אפשר לזכות לעבדות ה, עמקות התורה

  .כי מים ואש לא יתחברו בכלי אחד, בדביקות ובתשוקה
ùéå  ובפרט במדינה , ענין גדול ולקח מוסרלנו ללמוד מזה

ובכל פרט ופרט מבקשים , עולם הזה ותמיוסד על תאהזו 
תולדות יעקב (בספרי קודש ' וכמו שפי, להוסיף תאוה על התאות

התאוו  )במדבר יא ד(פ "עה )נשא' ערבי נחל פ, בהר בשם המגיד' יוסף פ
ועוררו התשוקה והחמדה  ,תאוה הםשיהיה ל ותאוהש, תאוה

מדינה המגושמת הלזו וזהו היסוד של . לעניני העולם הזה
, לבהבכל ענין לילך אחר תאות ומבקשים , הרבות תאוהל

 ,אין אדם מת וחצי תאותו בידול "ובאמת הרי כבר אמרו חז
ומפריע פ כאשר משוקעים בכל התאות הללו הרי זה מעכב "ועכ

ואף כאשר באים , בוראועבודת הוהתפלה ללימוד התורה 
וגם אם , אי אפשר ללמוד, ד ברצון לעסוק בתורה"בביהמ
וכל העסק , אינם רואים פרי ברכה בעמלה של תורהקצת  לומדים
כי , התפלה הוא בקרירותוכן , הוא בלי חשק והצלחה בתורה

פ "סו(וכמבואר בנועם אלימלך , ע"דביקות בבוכעצם התפלה הוא 

נפתולי אלהים  )בראשית ל ח(דתפלה הוא לשון חיבור כמו  )ויצא
ולזה דרשו , ואך התנאי לזה הוא לקדש עצמו במותר ל. נפתלתי

ואתם  )דברים ד ד(ה "זש, קדושים תהיו )ד"ילקוט קדושים רמז תר(ל "חז
מצות כי אם מקיימים , אלהיכם חיים כולכם היום' הדבקים בה
אז יכולים לזכות לדביקות , קדש עצמך במותר לך, קדושים תהיו

והאר עינינו שנזכה , ט"ק ולקיים מצות ומעש"ובתוה ע"בבוכ
נו במצותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את בתורתיך ודבק לבי

 וזה אי אפשר רק אם עושים גדרים וסייגים בעניני גשמיות, שמך
  .ז"המשמר שלא להגרר אחר תאות עוה ועומדים על

àãáåòå ז מרן הקדושת יום טוב "ידענא דהוה אצל ק
אחד בתוך ביתו שהוסיף מלח להמתיק ה שראה אצל "זללה
האם את כל התאוות יש , אוי, וב ואמרנאנח הקדושת יום ט, מאכלו
החי ו, מדריגה זוכמה רחוקים אנו מואנן בעניינו  .ד"עכ, למלאות

, ק"ע ובתוה"שאם רוצים לזכות להיות דבוק בבוכ, יתן אל לבו
לקיים ואם רוצים  ,ולהשיג עמקות התורה, לעסוק בתורה בהתמדה

ת ובחיו בדחילו ורחימו בחשק ובהתרוממות הנפשט "ת ומעשמצו
, צריכים לעשות גדרים וסייגים מכל תאוה וחמדה, דקדושה

 ואז אפשר לזכות לתורה, ולעמוד על המשמר להתרחק מכל זה
ת יעזור שיהיה לנו "והשי. ובכל ענינים רוחניים' בה ודביקות

לגדור התאות ללמוד  שנזכה, הזכיה להיות סור מרע ועשה טוב
התורה וישראל נזכה להתרוממות קרן ו', תורה ולקיים מצות ה

  .א"בבבהתגלות כבוד שמים עלינו 
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  )המשך מעמוד הקודם(

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

ד מישראל מזדמנין לווכל אח, 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"אם כן איך יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

מן ועל ידי זה לא ידחה האדם, 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, כבר נתבאר שהמלאכים טענו מה אנוש כי תזכרנו

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

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא, ואינם נדחים מן הקדושה, יית המתיםלעמוד בתח

  .העולם

ìòå  ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר, סוף התורה לתחלתהפי 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(אר במדרש ומבו, 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

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

  .לא נדחו מעולם מן הקדושה, לעתיד לבא

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

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

ל שהוא מעבירותואף בעון גז, 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, המתים לעתיד

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

נדחו מן הקדושה בעולם הזה שלא הועיל להם התשובה ובא, ך כיון שלא קבלו את התורהא

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

  .לעולם הבא

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

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

ולכאורה איך הועיל לו, איתא שעמד נח ועשה תשובה) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

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

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

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

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

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

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

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

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתים

ëò"ô ו בעבירות החמורות ביותרפ שחטא"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, היה להם אור תורה המחייהו

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

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

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

ולזה כל בר. ו"ואין להם תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחים חלילה מן הקדושה, תורה מחייהו

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

ועל ידי זה יועיל לו, שיהיה לו חיות מן התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתקן מה שחטא

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

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

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

  .בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן

 
  
  

 מבצר הכוללים קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"יו של הגהוהיו למראה עינ
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åëò ìåùéá íäá ïéàå"í  
ט נתבאר גדר מאכל הנאכל חי שאינו אסור משום בישול "בשבוע העעל) א

כ אינו אסור משום "על שלחן מלכים שגועכשיו נבאר גדר מאכל שאינו עולה , ם"עכו
  ].אף שאינו נאכל חי[ם "בישול עכו

שהיו ' הי אהכוונה שדרך המלכים או שרים, מאכל העולה על שלחן מלכים) ב
דבמאכלים כאלו ליכא , באוכלים רק מאכלים החשובין ולא מאכלים זולים ופשוטים

שאין אדם מזמין ] תויבואו לידי קירוב הדע[החשש שהגוי יזמינו אצלו לסעודתו 
  .ם"כ במאכלים כאלו אין בו איסור בישול עכו"וע, חברים על מאכלים פשוטים

אמנם בזמנינו נשתנה הסדר והמלכים אוכלים כל מיני מאכלים כמו סתם ) ג
כ בזמנינו עיקר הגדר הוא מיני מאכלים שאדם נותן לחבירו כשמזמינו "וע, בני אדם

ג "שבכה, ]עודת שחרית או נאכטמאלס[אצלו לסעוד עמו לסעודת מריעות 
  .גמקפידים שלא ליתן לו מאכלים זולים ופשוטים

ואף הדברים שעולים על שלחן מלכים הוא דוקא במאכלים שנאכלים ) ד
כגון כל מין שממרחין על הפת או [ דדהיינו או שבא ללפת את הפת, בשעת הסעודה

ז "פאטעיטא או ריי[ האו מאכלים שבא למזון ולהשביע, ]שמטבילין בו את הפת
  ].קאמפאט וכדומה[ ואו שבא לקינוח סעודה] וכדומה
לדוגמא [אבל מאכלים כאלו שאין להם שום שייכות עם הסעודה ) ה

פ שכמה פעמים מביאין "אע, ם"אין בהם איסור בישול עכו] פאפקארן וכדומה
מ אינם באים לקינוח "מ, בסעודה חשובה' אותם על השלחן אחר גמר הסעודה אפי

כ מותר "וע, זם"כ אין בהם בישול עכו"וע, אלא לאכילה בפני עצמן] כמו קאמפאט[
אמנם פשוט שאסור לקנות פאפקארן בלי (ן "להניח הגויטע שתעשה לו פאפקאר

כי יש בזה כמה חששות של תערובות מאכלים אסורים וכל דברינו , השגחה מעולה
  ).ם"הוא רק מה שנוגע להלכות בישול עכו

פ שמערבין אותם בתוך מאכלים הנאכלים בתוך "אע, טאוילאו  חצוקער) ו
כ לוקחין "וע[, יהטעם בהערה' ם וע"מ אין בהם איסור בישול עכו"מ, הסעודה

אבל אויל צריך הכשר מטעם , ם"י עכו"שנתבשל ע, ר מהפירמעס בלי הכשר"צוקע
או נעשה על כלים שנבלעים עם , כי יש לחוש שמערבין שם דברים האסורים, אחר

  ].ברים אסוריםד
======================  

אלא אפילו " מלכים"ל דלאו דוקא "בשם האריז) ב"ג סק"קי' בשיורי ברכה סי(א "כ החיד"כ) א
שדבר ) ח"ג סעיף י"קי' סי(ויותר מזה משמע בערוך השלחן ) 'ו דין ג"כלל ס(פ בחכמת אדם "וכ, שרים

  .ש"ולה על שלחן מלכים עהעולה על שלחן אנשים חשובים ועשירים דינו כדבר הע
  ).ל"הנ(בלשון הערוך השלחן ' ע) ב
דבר שאינו ) "א"ז סק"הובא בקצרה בט -ו "ז ממאכלות אסורות הט"פי(ם "כן יוצא מלשון הרמב) ג

שעיקר ', פ שאין נאכלין חיים הרי אלו מותרים וכו"ם אע"ששלקו אותן עכו' עולה על שלחן מלכים וכו
ם אצלו בסעודה ודבר שאינו עולה על שלחן מלכים לאכול בו את "ו העכוהגזירה משום חתנות של יזמנ

וכן , ש"ת עם לגבי ההיתר של קליו"כ עוד הרמב"וכ, ם"ל הרמב"עכ" הפת אין אדם מזמין את חבירו עליו
דהגדר של עולה על שלחן מלכים הוא משום דבזה יש לחוש ) 'ג אות ב"שער מ(ה "מבואר בלשון האו

ת "בשו(צ מדעברעצין "ולפי גדר זה כתבו הגה .כ הרבה אחרונים"וכ, ש"שמא יזמינו הכנעני עליו ע
ת מחזה "בעל שו(א "פסח אליהו פאלק שליט' ג ר"ח הרה"ולהבחל) ד"כ' ס פתחי הלכה סי"הנדפסים בסו

ס אין בו איסור "שדג הנקרא סארדינ, )'אות ג' ג' סי -ס בישול ישראל "בקונטרס בירורים שבסו -אליהו 
אבל פשוט [, ש"שהוא דג זול ופשוט ואין דרך לכבד בו אדם עיי] ב ובענגלאנד"בארה[ם "בישול עכו

ס "כגון קארן פלעק, ס"סיריעל גם כתבו שכן הדין במיני, ]שצריך הכשר מחשש תערובות דברים אסורים
ס שברכתם בורא מיני "אבל מיני סיריעל[כ אין מכבדין עמו אדם כשמזמינים אותו לסעודה "וכדומה שג

 ].ט"ה יתבאר דינם בשבוע הבעל"ואי, ם"שהם נכללים בדין פת עכו, מזונות חמורים יותר
  ).'ג סעיף א"קי' סי(ע "שו) ד
ה "אלא ה, דלאו דוקא דברים המלפתין את הפת) א"וחכמח ובית מאיר "הפר(כ הפוסקים "כ) ה

ג נפטרים "ג שבאים למזון ולשובע שבכה"מ דוקא בכה"ומ(, מאכלים הבאים למאכל כדייסא ואורז
שבזה אין , כ דברים שיתבארו להלן שאין באים להשביע ואין נפטרים בברכת הפת"משא, בברכת הפת

 ).ם וכדלהלן"איסור בישול עכו
ם ופירשו האחרונים דהיינו "כתב דברים הבאים לפרפרת אסור משום בישול עכו) שם(ע "בשו) ו

שמקנח את , מ יש לו שייכות להסעודה"מ, שאין שאין נפטרים בברכת הפת[הבאים לקינוח סעודה 
 .ש"ע, ח שמקיל בזה"א דלא כפר"וש) 'ו דין א"כלל ס(פ החכמת אדם "וכ] הסעודה
פסח אליהו פאלק ' ח ר"ולהבחל) ד"כ' סי -ל "ת הנ"בשו(ל "צ מדעברעצין זצ"כן פסק הגה) ז
שהביא מכתב מבעל ) ג"ב הערה נ"בדף ע" (מבית לוי"ע בקובץ "וע, )'ג' סי -בקונטרס בירורים (א "שליט

ד התורת "עפי, צ בישול ישראל"א שהעולם סומכין להקל בטשאקאלאד וקענדיס שא"שבט הלוי שליט
 .ל בזה"ש ואכמ"ע) ג"קי' בסי -בדפוס חדש (א "קשציינו הרע) א"ח ע"ז דף ל"ע(חיים 

כ צוקער "משא[שאינו נאכל חי ] ז"ס בלע"ביט ראט[ס "והיינו אף בצוקער הנעשה מבוריקע) ח
   ].דהא נאכל חי, ם"ה אינו אסור משום בישול עכו"בלא, הנעשה מקנים מתוקים

  .ממילא מותר, חישאם הוא ממין הנאכל , ל אף שנעשה ממין שאין נאכל חי"והיינו כנ) ט
מטעם שאינו ) ה"רכ' ת סי"מהד(ת טוב טעם ודעת "ושו) ח"קע' ד סי"יור(ת בית שלמה "כ בשו"כ) י

ש "וע -ל "ר' א סי"ח' מהדורא ג(ת שואל ומשיב "וכן מצדד בשו, ש"נאכל בפני עצמו אלא בתערובות ע
ואף שיש חולקים על טעם  ).ד"צ 'ד סי"יור(ת אבני נזר "וכן מבואר סברא זו בשו) עוד התירים על צוקער

  .ל"ואכמ, מ יש טעמים אחרים לקולא זה"מ,זה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אחרי עידן ועדנים שמחמת סיבות שונות לא הופיע המדור הזה בגליונינו שמחים אנו 
' ופעולותי ,ן לזמן נביע עלי גליון מהנעשה והנשמע בין כותלי הוועדמומז', לחדש כנשר נעורי

וכל הני עובדא טבא הנעשים לחזק עמודי , שמה' הנמרצות לטובת החינוך הטהור בעיר ה
י הנאנחים ונדכאים תחת שלטון "ולבא לעזרת מצר לאחב, ק"היהדות הנאמנה בארה

  .ק"ממשלת המינים בארה
וועד "א ראה לנכון לקבוע ה"ר שליט"ק מרן רבינו עט"ת זה איזה שנים מאז שכ"תלי

העומדים בקשר , א"אשר בראשה עומדים הרבנים הגאונים שליט" חומותיך ירושלים שומרי
, ועם מנהלי המוסדות, ק"א עמודי היהדות החרדית בארה"צ שליט"הדק עם הרבנים הגאוה

כבר פעלו גדולות ונצורות לקשר , אשר דרך התורה והמסורה נר לרגליהם' והעסקנים יראי ה
כאשר אחזו את החבל בשני , החרדית בארצות הגולה ק ויהדות"י בארה"ולגשר בין אחב

ל ידעו את אשר "ומה יאה ומה נאה שהציבור הגדול בחו. ראשין בפעולות גדולות וחשובות
  .י פעולותיהם ועזרותיהם"ק שנעשו ע"לפניהם והפעולות השונות ומערכות הקודש בארה

======  

" בית שיינדל"לבנות התקיים מסיבה לטובת הבית חינוך  ט"העעלבשבוע ' ביום ב

דייטש ' ח רבי פרץ טובי"המתנוסת לשם ולתפארת בעיר בית שמש  בהנהלת המנהל הרה

ה ציבור "וב, ו"ו בוויליאמסבורג יצ"ישעי גרויס הי' ק ר"א בבית ידידינו עוז הרב בנש"שליט

ש השתתפו בהמסיבה ברוח נדיבה ונפש חפיצה בגוף ובממון לחזק מנהל המוסד "גדול מאנ

וועד "ורבני  ,אוזמן שעובר על  המוסד עיתים וזמנים קשים ועול הכספי קשה מנשבו ב

ה שהמסיבה הצליח "וב, יצאו לקראת הנהלת המוסד בסיוע שיש בו ממש" משמרת חומותיך

  ו"ועשו פרי והיה  לחיזוק רב להמנהל המוסד הי

*  

העדה  ט שנתוסף כח רב בהבית דין הגדול"בשמחה רבה נתקבל הידיעה בשבוע העעל

א רב נחלה "ק כאשר נתמנה הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"החרדית בירושלים עיה

ל מפורסם כאחד מגדולי "הרב הנ ,ץ העדה החרדית בבית שמש"ומנוחה בבית שמש כדומ

ובשם הנהלת , נ"ועומד בראש מערכות ישראל במסי, ק"חכמי התורה והוראה בארה

, שיגדל כסאו ויתנשא לכבוד ולתפארת, עומקא דליבאאנו שולחים ברכותינו מ' קהלתינו הק

  .צלח ורכב על דבר אמת ויזכה להרבות פעלים לשם ולתורתו ויצליח בכל מעשה ידיו

*  

שפעולותיהם הנשגבים ' קו מהדרין'בימים האלו נתעורר סערה בעיר בית שמש בדבר ה

כדי שלא יצטרכו , במה שסידרו נסיעות מירושלים לבית שמש למהדרין', אינם צריכים לראי

  .המפורסמים לשמצה' אגד'לילך בדרכה אחרינא עם קוי 

ממשלת השמד הציוני שהדבר הוא כקוץ בעיניהם העמידי כוחות עצומים להרוס את כל מה ה

 600,000שהוא בערך (שקל  2,500,000וכעת העמידו קנס גדול על הקו של  , שעמלו העסקנים

  .ד בעד ממון הרבה"והיה צריך לשכור עו, נה גדולהוכל הפעולה הגדולה עומד בסכ) דאללער

ץ העדה החרדית בעיר בית שמש פנה "א דומ"הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט

ב יבוא לאחיעזר "בבקשה גדולה לרבני וועד משמרת חומותיך שאחינו בני ישראל בארה

ת בימים "ובעהשי, ולאחיסמך כדי שיוכל להמשיך להרבות קדושה וטהרה בתוך מחנינו

ובטוחים אנו באלה . בפעולות גדולות לתועלת הענין ה רבני הוועד"הקרובים יתחילו אי

  .ש יבינו אחריות הדבר וישתתפו ברוח נדיבה ונפש חפיצה"שאנ

*  

שידם רב להם בפעולות הסברה לרבבות אלפי ישראל בדבר גודל מכשלת " נטרונא"ארגון 

עוסקים כעת , ומה גם בפרסום התנגדות כלל ישראל נגד הממשלה הטמאה, רעיון הציוני

כתובה בלשון " ויואל משה"ק "ספהמיוסד על , בדרך שאלה ותשובהספר מיוחד דפסת בה

  .ק"י אשר לא ידעו ולא יבינו בשפת אידיש ולשה"כדי שיהיה בהישג יד להמוני בנ, אנגלית

צ "מרבני הוועד מואחד ו, חברי הוועד הציעו הענין לפני אברכי כוללינו בוויליאמסבורג

והוחלט , לקח חבל בדבר גדול כזה' הזכי דקהלתינו דרש באופן מיוחד לפני האברכים בגודל

ש "ע" שער ברך משה"רא קהשערים ובשמו י' ולזכות בא, גדול לתועלת הענין סכום לקבץ

אשר כל ימי הנהגתו מסר נפשו להמשיך ולהפיץ תורתו ומשנתו , ע"ק בעל ברך משה זי"רביה

  .ע"ק בעל ויואל משה זי"של רביה

יקחו חבל בזה ויקנו שערים בהספר לחזק ידי ש בכל מקומות מושבותיהם "מהראוי שאנ

ש תושבי לאנדאן אשר עסקני הארגון "ובפרט לאנ, פעלו גדולות ונצורות ל אשר"העסקנים הנ

  .ו כדי לרבות פעלים לטובת הארגון"הנם כעת בלאנדאן יצ

  


