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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

á÷ä øáéãù øåáéãä ÷åìéç" äùîì äåíòìáì øáéãù äî  
ä øáãéå äùî ìà àø÷éå ÷åñôá ' ãòåî ìäåàî åéìà)à ,'à' .(ùøáå" é

äàéø÷ äîã÷ íééååö ìëìå úåøéîà ìëìå úåøáã ìëì , éëàìîù äáç ïåùì
åá ïéùîúùî úøùä , øîàðù)å äéòùé ,'â' (äæ ìà  äæ àø÷å , éàéáðì ìáà
 äìâð íìåòä úåîåàäàîåèå éàøò ïåùìá ïäéìò , øîàðù)ë øáãîá"â ,ã' (
íòìá ìà íé÷ìà ø÷éå.  

 äáø àø÷éåá äðäå)à ,'é"â (äæ ïéðòá àúâåìô ùé ,æå"ì  éàéáð ïéá äî
íìåòä úåîåà éàéáðì ìàøùé ,)éâéìô (ø 'øå àðéðç øá àîç ' øëùùé øôëã

éãðî ,ø 'á÷ä ïéà øîà àðéðç øá àîç" àìà íìåòä úåîåà ìò äìâð ä éöçá
øåáéã , äîéúã äîë)ë øáãîá"â (íòìá ìà íé÷ìà ø÷éå , ìàøùé éàéáðì ìáà

äùî ìà àø÷éå øîàðù íìù øåáãá ,øå ' àäé êë øîà éãðî øôëî øëùùé
ïøëù ,äàîåè ïåùì àìà ø÷éå ïåùì ïéà , äîéúã äîë)ë íéøáã"â ( àì øùà

äìéì äø÷î øåäè äéäé ,øäè ïåùìá äùåã÷ ïåùìá ìàøùé éàéáðì ìáà ä
á÷äì åá ïéñì÷î úøùä éëàìîù ïåùìá øåøá ïåùìá" ä àîéúã äîë) äéòùé

å' (øîàå äæ ìà äæ àø÷å.  
ùî ìò áúë éçøæîá áúëå"ùø ë"äáéç ïåùì àåä äàéø÷ã é , åäæù

äáø àø÷éåî , ìàåîù íäøáà íäøáà äùî äùî åøîà íéðäë úøåúá ìáà
æåøæ ïåùìå äáéç ïåùì ìàåîù .ùøå"æ é"úøåú ïåùìá çúô ì íéðäë , øîàå

äàéø÷ äîã÷ íéååéö ìëìå úåøéîà ìëìå úåøáã ëìëì , åùåøéôù) ìë íãå÷ù
äàéø÷ ,ä àø÷ 'äùî úà (äáéç ïåùì àåäù äùî äùî úàéø÷ , ïåùìá íééñå

 åá ïéùîúùî úøùä éëàìîù ïåùì äáéç ïåùì äàéø÷ øîàå äáø àø÷éå
) éâéìô úåèùôáùäáø ùøãîä íò íéðäë úøåúä ,ë íéðäë úøåúáã áú

äáéç ïåùì äåä äùî äùî úàéø÷ à÷åãã ,àø÷éå àìå , áúë äáø àø÷éåáå
äáéç ïåùì äåä àø÷éå à÷åãã ,äùî äùî úàéø÷ àìå ,ùø ìò äù÷ àìéîîå" é

éããäà âééìôã äáø àø÷éåá íééñå íéðäë úøåúá çúôã .(  
é àîùå"ñã ì"ùøì ì"éâéìô àìå àãç øîà øîå àãç øîà øîã é , ïéáã

ïéáå äàéø÷ä ïåùì ååä äáéç ïåùì åäééååøú úåîùä ìôë , äàéø÷ä íåùîå
 àø÷ã)÷åñôá ïàë øëæåîä (éô 'äáéç ïåùì àåä äàéø÷äù .  

 ä÷åçø àåäù äáø àø÷éå ìù äãâàä àéáä äîì éúòãé àì ìáà
 åèåùôîàø÷î ìù ,äøåúáù úåàéø÷ øàùî úàæä äàéø÷ä äðúùú äîì éë ,

øîàì åì àø÷ì åîë , íçì ìëàéå åì ïàø÷) íðéàùäáéç ïåùì( , ïëù ìëå
 úàæä àúééøáäù)íéðäë úøåú (äùî äùî úàéø÷ úàæä äàéøø÷ä äùøéô ,

 àåäù)äáø àø÷éåå (àø÷îáù úåàéø÷ä øàùë , àöîù øåáòá íàå íé÷ìà ø÷éå
 íòìá ìà)÷ øáãîá"â ,ã'( , àø÷éå ìàøùé éàéáðáå) ïåùì àø÷éå äåä àìéîîå

äàîåè ïåùì ø÷éåå äáéç( ,øåúä äðåëë àì àîìã åúàéáðù åðòéãåäì ÷ø äæá ä
ìàøùé ìù ïúáç éðôî éàøòå äø÷î êøã àìà äúéä àì ,éôù åîë 'ùø"íù é ,

äáéç ïåùì àåä äàéø÷äù éðôî àì ìáà ,äáéç äúéä àì íòìááå.  
éøáã àéáäù øçà êøãì äãöáå áúë éçøæîä , úù àìå)àøä"í ( ìà

 åáìùø òéîùä äîì áùééì"íéðäë úøåúá øéëæäù æåøæ ïåùì é )æã" úøåú ì
 íéðäë)ô"é úåà à"á) (áåúëù äî ( á÷òé á÷òé íäøáà íäøáà äùî äùî

æåøæ ïåùì äáéç ïåùì ìàåîù ìàåîù .ùøáå" úåøáã ìëì áåúë äéä åìù é
æåøæ ïåùì äáéç ïåùì äàéø÷ äîã÷ íéååéö ìëìå úåøéîà ìëìå . äù÷ äéäå

ùø ïåùìá êøãì äãö ìòáì"æ ïåùì øîåì êøöåäù øáã ìù åîòè éæåø , ïéàã
ììë ïàëì åðéðò äæ .(éô äîì ãåòå 'á íéðäë úøåúá ' äáéç ïåùì íéùåøéô

 æåøæ ïåùìå)éô ' äøéëæä íòèá íéùåøéô éðù íä æåøæ ïåùìå äáéç ïåùìã ãîìã
á 'åëå íäøáà åà äùî íéîòô ,'éô 'à 'äáéç ïåùì åäæã àåä ,éôå ' àåä éðùä

æåøæ ïåùì åäæã .ì íéðäë úøåúä êøöåä éàîàåíéùåøéôä éðù , ïéà úåèùôáã
á ïéá ìåãâ ÷åìéç 'æìä íéùåøéô.(  

äæ àåä íäéðéáù ùøôääå ,ø ìåãâä áøä áúëù åîë"éù à ,' øáëù
éôù úòãé ' ïåùìäáéç ,åúåà ááçîå íãàä úà áäåàäù éôì , åîù ÷úîåé

åéôá ,åúåà øéëæäî òáùé àì åðàø÷é øùàëù ãò , íòô øçà íòô åàø÷é äæìå
îò åúáäà ìãåâîåéìò áéáçä åîù úáäàå å . íãàä äöøé øùàëù æåøæ ïåùì

 åúåà øäîîå æøæîë íòô øçà íòô åðàø÷é åðååöéù äî ìò àø÷éù éîì æøæì
äìåòôä úåùòì ,ãçà éååéöå ãçà æåøéæ àåä åðàø÷éù íòôå íòô ìëá éë . äðäå

)íéðäë úøåúä øîà (á 'æåøæå äáéç íéøáã , àøå÷ íéîòôì úåàéø÷ù éôì
øéáçì íãàøáã íåù ìò åúåà úååöì úå ,øáã íåù òéãåäì äéäé íéîòôìå ,

éô äæì ' åá)íéðäë úøåúä (á 'íéùåøéô , àåä íàù)åæ äàéø÷ ( ïéàù äòãåäì
éååéö íù ,äáéçå äáäà áåøî äàéø÷ä ìôë äéäé , æåøæ ïåùìî äéäé íàå

)â àìéîîå"ùø øéëæî éàîà õøåúî ë"æåøæ ïåùì é.(  
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  ש"סו� זמ� קר
  ראויקק "שע

9999::::25252525        
  9:18 צוק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ראויקפרשת 
  .סאעד  .טנ יומא' מס

  צופרשת 
  :גסעד  :סאיומא ' מס

 []  
רואי� כמה שמירה אנו יומא ' מס רישב

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

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

  מכות' א בסיו� מס"מדברי רבינו שליט

��רק�מן�הבהמה
מן�הבהמה�מן�הבקר�ומן�'�אדם�כי�יקריב�מכם�קרבן�לה

�קרבנכם �את �תקריבו �הצאן �מיותר. �הפסוק �ראש ,�לכאורה

�וגו �הבהמה �מן �לומר �די �והיה �קרבנכם' �את �תקריבו ונראה�.

וכדי�להדריכנו�בדרכיו�,�ה�שומר�את�תורתו"דהנה�ידוע�שהקב

יו�הוא�מתחיל�בכל�מצוה�לעשותה�תחלה�למען�נלמוד�ממעש

�אנו �גם �כן �ונעשה �שהקב. �מצינו �היכן �הקריב�"ולכאורה ה

�קרבן �מלפני�. �אש �שיצאה �אהרן �בני �בשני �זאת �מצינו אולם

וזה�.�וזה�קרבנו�כביכול',�ת�ואכלה�אותם�לריח�ניחוח�לד"השי

�הכתוב �שאמר �מכם, �יקריב �כי �אדם �מכם�, �הנקרב שאדם

הרי�זה�,�"'קרבן�לד",�בתורת�קרבן�שיוצאת�אש�ואוכלת�אותו

�הקבק �של �מקריב"רבנו �הוא �אשר �ה �ישראל�, �בני �אתם אבל

אלא�מן�הבהמה�,�אל�תחשבו�חלילה�שגם�קרבנכם�יהיה�כזה

�את�קרבנכם �תקריבו �הצאן �ומן �הבקר �מן �האדם�ח, ו�"לא�מן

��.אלא�מן�הבהמות�יהיו�קרבנכם

��תפארת�יהונתן

��בעודנו�חולין
�אותו� �יקריב �מועד �אהל �פתח �אל �יקריבנו �תמים זכר

�ה �לפני �'לרצונו �אותו. �יקריב �יקריבנו �לומר �כפל �למה ,�קשה

�רש �י"ועיין �רש. �כתב �דהנה �מועד�"ונראה �אהל �פתח �אל י

והנה�איתא�בנדרים�דהלל�הזקן�.�שמטפל�בהבאתו�על�העזרה

�הבית �להר �חולין �כשהיא �בהמה �מביא �היה �היה�, ושם

�עליה�ושוחטה �מקדישה�וסומך ולא�הקדישה�מקודם�בביתו�,

י�גיזה�"לה�שאחר�ימעול�בה�עקתכי�היה�ירא�דלמא�אתי�לידי�

זכר�תמים�יקריבנו�אל�פתח�אהל�,�וזה�שאמר�הכתוב.�ועבודה

ואחר�,�באתו�עד�העזרה�בעודנו�חוליןהשקודם�יטפל�ב,�מעוד

שיקדיש�אותו�לצורך�הקרבה�',�כך�יקריב�אותו�לרצונו�לפני�ד

�לד �ניחוח �'לריח �לשון�. �משמעו �הראשון �דיקריבנו נמצא

��.שון�קרבןוהשני�ל,�התקרבות�והבאה

��כתנות�אור

��עבירה�גוררת�עבירה
ולא�'�וגו'�מצות�ה�לואם�נפש�כי�תחטא�ועשתה�אחת�מכ

�עונו �ונשא �ואשם �ידע �תלוי�. �באשם �הכא �מיירי �דהלא קשה

�שוגג �על �בא �אשר �הכת, �אמר �עונווולמה �ונשא �ב �עון�, והרי

�הוא�מזיד ונראה�לפי�דברי�המדרש�תנחומא�דעבירה�גוררת�.

ואם�אדם�חטא�בשוגג�ולא�שב�עליו�אז�נפתח�לו�פתח�,�עבירה

'�ונפש�כי�תחטא�וגו,�וזה�שאמר�הכתוב,�שיחטא�אפילו�במזיד

אם�ישאר�בחטאו�ולא�,�ואשם,�כי�חטא�בספק�ובשוגג,�דעולא�י

�עליו �ישוב �עונו, �ונשא �אז �במזיד, �עון �לידי �מזה �יבא �כן�, על

�חטא� �ובשוגג �עבירות �תגרור �שלא �כדי �אשם �להביא צריך

��.במזיד

��לת�מרדכיתכ

��רק�באופן�שנדב
�'והקטיר�הכהן�את�הכל�המזבחה�עולה�וגו ל�דרשו�"חז.

�המזבח �על �מקריבין �והטלפים �הקרנים �שגם �מכאן והקשה�.

�הקדוש �החיים �האור �באיל�, �אבינו �אברהם �הקריב �לא למה

�את�הקרנים�אלא�הניחם�לשופרות�כאמרם�ז �ל"שלו ונראה�.

�דוק �הוא �הקרנים �הקרבת �את�בא�אדחיוב �האדם �שנדב ופן

אז�,�ל�חטאויהבהמה�הזאת�או�שחייב�להביא�בהמה�כזו�בשב

�הקרנים �וגם �המזבחה �הכל �את �להקטיר �צריך �אם�, אבל

�ואח �קרנים �בלי �בהמה �בבהמה�"הקדיש�אדם �אותה �המיר כ

�קרנים �שיש�לה �כי�, �את�הקרנים �גם �להקריב �מחויב �אינו אז

�כן�וכמ,�מן�עיקר�הקרבן�שהקדיש�מתחילה�ריחמאין�הטפל� ו

�באברהם �הקרבן, �בנו �היה �מתחלה �הלא �שייך�, �לא ובבנו

�קרנים �בנו, �תחת �את�האיל �כשהקריב �ולכן �מלהקריב�, פטור

�את�הקרנים �העיקרי�, �בקרבנו �ששייך �מה �רק �להקריב דצריך

��.הוא�יצחק

 אמרי�שפר

��י�מלאך"קריאה�ע
ל�בדרך�פשוט�"ונ.�ויקרא�אל�משה�ולא�הזכיר�מי�הקורא

וק�שבין�ת�החיל"יסוה'�ז�מה"ל�בפ"ם�ז"י�מה�שכתב�הרמב"עפ

�נביאותם� �שמעו �הנביאים �שכל �לנביאים �לשאר �רבינו משה

אבל�,�י�מלאך�לפיכך�רואים�מה�שהם�רואים�במשל�וחידה"ע

פה�אל�'�ה�עצמו�שנא"י�מלאך�רק�מפי�הקב"משה�רבינו�לא�ע

אמנם�איכא�לחלק�ולומר�שמדרגה�.�ש"עיי',�פה�אדבר�בו�וכו

ה�"הקב�ששמע�נבואתו�מפי,�זו�שזכה�בה�משה�מכל�הנביאים

�בעצמו �הדבור, �בגוף �רק �היתה �ל, �שקדמה��אאבל בקריאה

�לדבור �להראות�. �אם �כי �הדבור �מעצם �שאינה �לפי והטעם

�חבה �רש"כמ, �ז"ש �קדמה�"י �אמירות �ולכל �דברות �לכל ל

על�כן�,�קריאה�לשון�חבה�לשון�שמלאכי�השרת�משתמשין�בו

�ע �למשה �אף �זו �מלאך"באה�קריאה �י �אל�, �ויקרא �כתיב ולכן

��.י�מלאך"רות�שבאה�אליו�הקריאה�עלהו,�משה�סתמא

��דברי�יואל

��האדם�הוא�הנשמה
�לה �קרבן �מכם �יקריב �כי �כהנים�,'אדם �בתורת ,�איתא

ל�על�"וי.�את�המומרים�אמכם�להוצי,�אדם�לרבות�את�הגרים

�מה�דאיפסקא�הלכתא�בשולחן�ערוך�צריך�לברך�בכל�יום� פי

�אשה �עשני �שלא �עבד �עשני �שלא �גוי �עשני �שלא ,�ה"הג,

אבל�לא�יאמר�שלא�עשני�גוי�שהרי�,�ר�יכול�לברך�כןואפילו�ג

אולם�כתב�המגן�אברהם�דלפי�מה�שכתבו�.�היה�גוי�מתחילה

המקובלים�שהברכות�הללו�מברכין�על�יציאת�נשמתו�בלילה�

�נשמו �בה �נדבק �עבד"עכו�תשלא �או �ם �יכול�, �גר �גם �כן אם

��.לברך�כן

�חז �שדרשו �מה �לן �יתבאר �זה"ובכן �בפסוק �ל דהנה�,

�בזואמבו �האד"הר �נשמתא"ק �אלא �איהו �לאו �ם �ש"עיי, וזה�.

�אדם�לרבות�את�הגרים �שדרשו �בשעה�שנכנס�הגר�תחת�, כי

,�כנפי�השכינה�הרי�הוא�זוכה�לקבל�נשמה�קדושה�מן�השמים

�ראוי �שפיר �נשמות��ולכן �על �הרומז �אדם �בתואר להקרא

�ישראל �כל�, �כנשמות �וחשיבות �מעלה �באותה �נשמתו שהרי

כי�אף�שהמומר�נולד�,�ריםמת�מוא�אאבל�מכם�להוצי,�ישראל

� �הוא �קדושהאגם �נשמה �ם �החטאים�, �ידי �על �מקום מכל

�ועבד �גוי �בנשמת �בלילה �נשמתו �נתחלפה �נתמעט�, ולכן

י�להקרא�בתואר�אדם�המורה�על�וכי�שוב�אינו�רא,�מפסוק�זה

��.קדושת�נשמות�ישראל

��ברך�משה

  י"נ רוטנער' אברה� אליה "י חתנו מו"עהונצח  -ניס� ' ו טרנפ י"נ בנציו� משה ר"ה ב"ע צבי אלימל� ר"נ הר"לע



  

  
  

ב   K ממעיינות התאחדותנו k�����������    ���������������K ע"תש ראויק k  

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

    

  

  
  

äøä"ø ÷ 'äììæ æéøàáæî òìòååìòåå"ä  

 øèôðâ 'ïñéð  

נולד , ע"זיק רבי וועלוועלע מזבאריז "הרה

והמגיד , ב� שלישי ע"המגיד מזלאטשוב זילאביו 

לו חמשה בני� ואמרו צדיקי� כי חמשה בני� ' הי

ב� ' המה נגד חמשה חומשי חומשי תורה והוא הי

, הצטיי� במדת התמימות, שלישי נגד ספר ויקרא

ניכר גודל עבודתו ' ובפרט בשלימות המדות הי

ושלא לראות רע וגנות בשו� , ותבאהבת הברי

קורא לכל אד� ' והי, ישראל זאת היתה לפלא

  צדיק אפילו לבעל עגלה ואד� פשוט

  הרבי התמי�

נקרא בפי בני העיירות והכפרי� ' הי ק"הרה

מפני מעשה שהיה פע� בעיירה " הרבי התמי�"

בערב שבת בבוקר ועמד , הסמוכה לטארנאפאל

כ� אחד בשוק שעה ארוכה עד שניגש אליו ש

ושמו למרגלותיו ארגז מע� קטנה , והזמינו לביתו

כדי שיניח עליו הצדיק את רגליו הקדושות ולישב 

אול� מיד כשנגע קצה אצבעות רגלו , במנוחה

, נבהל והוריד רגלו כמי שקיבל כויה, בארגז

, וכשפתחו את הארגז מצאו ש� ספר קב וישר

והוציאו את הספר וכשהניחו זאת שנית לרבינו 

ל "ותיכ� נתודע הסיפור הנ, ח עליו את רגלו רגועהני

להעול� בעיר הזאת ובאו הרבה אנשי� לקבל את 

וכשראה רבינו שבאי� אליו בעיר הזאת יותר , פניו

וענה , שאל את בעל האכסניא על זה, מבכל עיר

שהרבי הראה כא� רוח הקודש כשלא רצה להניח 

  .'רגליו על ארגז והיה ש� ספר קדוש וכו

שמעתי , בתמימות' זה רבינו הק וענה על

על הכתוב וישלח אברה�  ,זושא' ק רבי ר"מהרה

וקשה , את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו

דהיה מספיק לכתוב ויקח אברה� את המאכלת 

ומה צרי  להוסי� המילי� וישלח אברה� ', וכו

ת את "שכשצוה השי, והתירו� הוא, את ידו

', ה אות ה"הקבהוסי� לו , אברה� על מצות מילה

ח כמני� "רמ' י כי אברה� גימ"ומבאר ש� רש

והיינו שמהקדושה של מצות , איבריו של אד�

ח אבריו יעשו רק "מילה יזכה אברה� שכל רמ

ת "ת ולכ� בעת העקידה אמר לו השי"רצו� השי

ולא לשוחטו וממילא אברה� , רק והעלהו לעולה

אול� , ת"לא רצה ליגע בסכי� כי זה לא צוה השי

ה הוא "יות דלפי הבנתו הבי� כי כוונת הקבה

הכריח את ידו ליקח את , דוקא לשוחטו

ולכ� צריכי� את� להבי� דזה אינו , כ"ע, המאכלת

רק הוא פשוט דרגלי מעצמ� לא רצו , רוח הקודש

  .להיות מונח על ארגז שיש בו ספר קדוש

, והעול� ש� ששמעו זאת חייכו באמר�[

והוא באמת , הרבי הת�' דקוראי� לרבינו הק

דבדבריו הגדיל את המופת דעכשיו נודע שג� , ת�

  ].ברגליו של רבינו יש רוח הקודש

ק מזבאריז להתבר  "אחד בא אל הרה

ק ס  "וביקש ממנו הרה, בזרעא חיא וקימא

ואמר לו שבמש  השנה יקפיד , שלשה רובל לפדיו�

, שבכל סעודה שיאכל יהיה לו אורח על שולחנו

הלה קיי� ככל , ע של קיימאויבקשו שיברכהו בזר

אשר ציוהו ולשנה הבאה בא בשמחה לבשר 

ק "כששמע זאת הרה. ק שנולד לו ב� זכר"להרה

כ שנת� לו אז לפדיו� "הוציא מהארו� השלושה רו

ואמר לו שכשבא , והראה שעדיי� לא נתשמש בה�

אליו בשנה העברה לבקש ברכתו הרגיש בנפשו 

ח בכל יו� אורח לכ� יעצו שיק, שאינו יכול לעזור לו

ומסתמא בתו  השנה , ק"על שלחנו ושיברכהו בזש

יזדמ� איזה אורח הגו� וצדיק אשר ברכתו תעשה 

ולכ� לא השתמשתי , רוש� ותתקבל תפלתו

כי א� , בהמעות כל זמ� שלא אשמע שכבר נושעת

ועכשיו , לא תועיל עצתי הרי היה זה גזול בידי

� שנושעת ועצתי עשתה פרי אוכל להשתמש בממו

  .זה

  אהבת ישראל

מחשוביו שהיה ' פע� אחד בא לפניו אד� א

מקורב מאוד אצלו והיה קובל לפניו על שותפו שיש 

וחשב האד� ההוא , לו טענה ומענה גדולה עמו

בדעתו שיגער על השות� ההוא להטות דעתו אחריו 

כי היה יודע בנפשו כי הוא חשוב גדול אצלו אז ענהו 

אנכי אהבתי  יותר מה זה תחשוב כי , הרב הקדוש

מחביר  חלילה אהבת ישראל שוה אצלי כל אחד 

  .ו"ואחד בשוה ולמה אקצו� עליו יותר מעלי  ח

ביאר פע� רבינו למה הוא מכנה כל יהודי בש� 

ועמ  כול� ) 'ס' ישעי(דזיל קרי בי רב , צדיק

וכי תימא הרי לפי ראות העי� אי� הדבר , צדיקי�

י "ושי� של רשהנה א� ילמוד אד� דבריו הקד, כ�

י לא "וכי יפער פיו לומר שרש, ויתקשה בדבריו

הלא בודאי יתלה החסרו� , הבי� כוונת הסוגיא

וכ� א� יזדמ� לו חסרו� הבנה , בקוצר השגתו

ס לא "דרי השלא יאמר שמס, ס"באיזה עני� שבש

ש א� נעל� ממנו "וכ, הבינו כוונת הדברי� לעמק�

ו לומר "� חלא יהי,  "מפסוקי תנ' פירוש הנכו� מא

וא� כ� מקרא , שהפסוק תמוה ואי� שו� ביאור

מפורש " צדיקי�"מלא דיבר הכתוב ועמ  כול� 

כולי� וכי י, בקרא שכל אחד מישראל הוא צדיק

  .לחלוק על זה ג� א� אי� מביני� עומק הדבר

ר זאב מזבארוז "ק מוהר"דרכו של הרה

, ה היה לומר לכל יהודי ויהודי כשדיבר אתו"זצלה

ואפילו לפחות שבפחותי� כינה בש� , "צדיק"

ודיבר ע� , א כשגילח שערות ראשו"ופ, צדיק

וחרה אפו " צדיק"פ בש� "כינה אותו כמ, הספר

נענה אליו הא� הרב מחזיק אותי , של הספר

, או לש� צחוק וקלס אומר לי שאני צדיק, לצדיק

לי , הבה ונשתד  ע� הרבי, וא� צדיק אני באמת

ואדע שלא לש� צחוק , בתולהרבי יש לו , יש ב�

' ק ר"אז ענה לו הרה, הרבי מכנה אותי בש� צדיק

איני מתכוו� , ה בתמימות"זאב מזבאריז זצלה

ורק , ובאמת צדיק אתה, ו לעשות קלס ממ "ח

הנה מדברי� לי ע� ב� , בעני� שאמרת שנשתד 

, והוא צדיק יותר גדול ממ , מבארדיטשובק "הרה

ק "ע� הרה ולכ� בודאי אחפו� יותר להשתד�

  .מבארדיטשוב

 �גנבי� חתרו פע� לביתו של רבי זאב וואל

הבחי� בה� הרבי מחדרו ולא הפריע , מזבארז

ממנו , סחבו ג� כד, כשגמרו מלאכת�, בעד�

ר� אחריה� רבי , השקו קוד� לכ� חולה מסוכ�

, אי� עיני צרה בכ�, אנשי� טובי�: זאב ואמר

 אבל בכד, מתנה גמורה ממני, כל מה שלקחת�

חולה : התנהגו בזהירות, במטותא מכ�, הזה

ויש לחשוש שנגוע הוא , מסוכ� שתה ממנו

  ..במחלה

  מדותיו התרומיות

פע� אחת בפסח ישבו לפניו אנשי שלומיו 

והשלח� היה משומר וכל המאכלי� היו משומר 

א מצה "מאוד לפניו שהרב הקדוש לא היה אוכל כ

שמורה והיה מחמיר בכל החומרות אז שלח אחד 

מאנשי שלומיו ידו ליקח לאכול מצה פשוטה אז 

כל היושבי� על זה האד� ובחשאי  חרה אפ� של

גערו בו עד שנתבייש מאוד ויהי כי הרגיש בזה הרב 

הקדוש עמד על רגליו ואמר מה תחשבו כי המו� בני 

ישראל יאכלו חמ� בפסח א� לא יחמירו על נפש� 

ו אי� זאת כי בוודאי המצות "לאכול מצה שמורה ח

כשרי� מאוד ולמה תביישו בחנ� את האד� הזה 

הקדוש להביא לפניו מצה פשוטה ויאכל ויצו הרב 

  .אותה לעיני כל אנשי שלומיו

של שבת ' פע� אחת במסבה אחת בסעודה ג

והיה דרכ� לישב לפניו , ישבו לפניו אנשי שלומיו

בדר  אר� במורא ופחד בדממה והשקט לבל 

יבלבלו אותו בעת כי העמיק במחשבותיו הקדושי� 

, ובי�ואז בא איש אחד וישב אל השלח� בי� המס

ויהי כאשר נחש  היו� אז לקח האיש הזה צנו� 

אחד וחית  אותו לחתיכות ואכל אותו והשמיע קול 

ובעת אכלו אז גערו בו החסידי� , רעש בעת חתכו

ואמרו לו רעבת� למה , בחשאי עד שנתבייש מאוד

לא תחריש לבל תבלבל את רבינו הקדוש אז הרגיש 

מר אז א, הרב בדבר כי חלש דעתיה דהאי גברא

חשקה נפשי לאכול צנו� הביאו נא אלי ' רבינו הק

ואכולה אז נת� האיש הזה הצנו� שלו והחיה רוח 

  .האיש ההוא

פע� נכנס אצלו עני וביקש צדקה פשפש 

, הצדיק בכל הבית ולא מצא אפילו פרוטה אחת

, ומשלא מצא מעות נת� לעני את הטבעת של אשתו

כשחזרה הרבנית הביתה והבחינה לאחר מכ� 

היודע הנ  כי , נכנסה לבעלה ואמרה לו, עשהבנ

, בטבעת שנתת לעני משובצת אב� יקרה מאוד

א� כ� מוכרח אני לרו� , כששמע זאת הצדיק אמר

, אחר העני ולהודיעו שוויה האמיתי של התכשיט

, ק את מעילו ויצא לשוק לתור אחר העני"לבש הרה

אול� הלה הבחי� בו מרחוק וחשש שמא יתבע 

, נשא את רגליו וברח, הטבעת ממנו חזרה את

יהודי ' ר, הבחי� בו הצדיק ור� אחריו כשהוא צועק

הזהר בטבעת אל תמכרנה בפרוטות יש בה פנינה 

  .יקרה

ק שהצטיי� בענותנותו ותמימותו "הרה

רבי יצחק א אצלו אחיו "ביקר פ כאשרהמובהק 

שהיה עשיר גדול והבחי� בכוס הקידוש  מראדוויל

שלו העשויה ע� ולקחה בידו לעיי� בכלי זה שהפליא 

אחי היקר למע� לא , זאב' אמר לו ר, בפשטותו

תעבור על הלאו לא תחמוד הנני נות� ל  כוס זו 

  .במתנה

  

  ו ועל כל ישראל אמ�יג� עלינזכותו 
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
ñùú úðù ïñéð ùãåç ùàø"ôì è"÷  

çì äôéñàá"åãé÷ øçà ÷äéáì äôñåä ù"øò ç"ïñéð ç  
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

óåøéö הפסוק "ש� הוי �יוצא מ �תהלי� (ה של חודש ניס

יש . )א"א ס"משנת חסידי� פ(אר� 'äתגל 'åשמי� 'äשמחו 'é )צו יא

  .להבי� הרמז בזה

éå"ì כי  )תרומה' פ(ה בייטב לב "ז זללה"בהקד� דברי א

המ� הרשע בהיותו חכ� להרע ידע באמת כי לא יספיק עצתו 

ה נאצלי� וה� למעלה להיות ממקו� גבו', לשלוט על ע� ה

, אמנ� כל כוונתו היתה להרוג ולאבד גופות יקרות, מהטבע

לאשר כי דימה בנפשו שאי� הפרש בי� גופ� ובי� יתר החיי� 

ושניה� קרוצי� מחומר עפר מ� האדמה ואי� בה� , המדברי�

אמנ� באמת שגה ברואה ג� , איכות קדושה ושפע האלהית

ע� בני ישראל מגופי  בזה וכרחוק מזרח ממערב רחוקי� גופי

זנתה אמ� הובישה  )הושע ב א(כי עליה� נאמר , אומות העול�

ונאחזי� בסב! חלאת זוהמת נחש הקדמוני וטומאתה , הורת�

לא באלה חלק יעקב המופרשי� ומובדלי� מכל סיג , בשוליה

אשר לתק� זאת באה מצות מילה והפרישה , טומאה וזוהמא

  .ק"עכדה, וטומאת נדה ויתר האזהרות וסייגי�

ùéå דהנה ממצות מעשיות נמש! , להרחיב הדברי�

כגו� בנטילת לולב בסוכות ובהנחת , קדושה על איברי הגו"

, ובתפילי� של ראש, נמש! קדושה על היד, תפילי� של יד

נמש! קדושה , בשמיעת קול השופר, נמש! קדושה על הראש

נמש! קדושה על הגו" , ובשביתת שבת קודש, על האוז�

אמנ� יתר על כ! הוא אכילת מצוה כגו� , לש� שמי�ששובת 

אשר האד� מכניס בתו! , מצה בליל הפסח ואכילת הקרבנות

ויפה מעלת אכילת מצוה , גופו בפנימית אבריו עצ� המצוה

כי במצות מעשיות השראת המצוה , יותר ממצות מעשיות

כגו� בהנחת תפילי� משרה קדושה מבחו� , הוא מעל גופו

מה שאי� כ� באכילת מצוה הוא , ו ועל ראשולאבריו על זרוע

ונעשה גופו קדוש , מכניס עצ� המצוה בפנימית הגו"

שהיא בעצ� נעשית גו" המצוה ומתקדשת , בקדושת הגו"

 א" בעצמו החובל :)צא קמא בבא(ולזה אמרו חכמי� . בקדושתה

ולכאורה הוא לפלא למה אינו , פטור רשאי שאינו פי על

כי מאחר , אמנ� לפי האמור יוב�, רשאי להיות חובל בעצמו

הרי זה חפ� של , שגופו איש הישראלי קדוש בקדושת הגו"

  .לכ� אסור לחבול בעצמו, ואסור להזיק נכסי הקדש, הקדש

óàå  ג� זאת יש מעלה לאכילת מצוה יותר ממצות

כי במצות מעשיות אחר עשיית המצוה שסילק ידו , מעשיות

הניח הלולב מידו  חל� תפיליו או, הימנה ופסק לעשותה

כי א� , אי� לו כלל עוד שייכות ע� המצוה, ונפסק קול השופר

לא כ� , אור הקדושה המאיר עליו עוד איזה שעה כפי עבודתו

, אשר המצוה נעשה עצ� מעצמו וחלק מגופו, אכילת מצוה

לא , א� כ� ג� לאחר שכבר סיי� פעולת המצוה וזמ� האכילה

ת גופו ומלווהו בכל עת סר ממנו גו" המצוה ונשאר בפנימי

אי� מפטירי� אחר הפסח  :)פסחי� קיט(ש "וכמ, ובכל זמ�

והרישומא , שצרי! להשאר טע� פסח ומצה בפיו, אפיקומ�

כיו� שנעשה חלק , דקדושה מאכילת מצוה נשאר לזמ� ארו!

  .מגופו בעצ�

íéøôñîå הדברי חיי� זי"על ק �ע אשר בשנתו "ז מר

לפני חג , )ק"ו לפ"שנת תרל(ו האחרונה עלי אדמות בחיי� חיות

הפסח היה נראה כאילו תש כחו ולא יוכל לערו! את הסדר 

למעשה חל" כחו בכניסת היו� וקיי� , בליל התקדש החג

ויהי ככלותו עבודתו בקודש , מצות הלילה כדת של תורה

, בדח דעתיה למאד הניח ידיו הקדושי� על לבו וכה אמר

, מרור, מצות מצה ,כמה מצוות יש בכ�, שישו מעי שישו

ויש מה� מדברי , יש מה� דאורייתא, כוסות' ד, אפיקומ�

ודאי ובודאי ראויי� הדברי� . ק"עכדה, ויש מה� דרבנ�, קבלה

ל אשר זכה לקיי� כל "למי שאומר� מר� הדברי חיי� ז

, המצות כתיקונ� כפי הראוי למדריגתו בקודש וערכו הר�

, מצוה כפי ערכואמנ� ג� כל אד� מקיי� מצות החג ואכילת 

  .ויכול לומר איזה בחינה מעי� זה

ìéå"ô  אכילת  )ו"פסיקתא רבתי פט(בזה מה דאיתא במדרש

 את ואכלו )שמות יב ח( דכתיב, המ� בימי לה� עמדה קרב� פסח

 שנת נדדה ההוא בלילה )אסתר ו א(וכתיב , הזה בלילה הבשר

ביאור הדבר כי עיקר כוונת המ� הרשע היתה להרוג . המל!

מחמת שטעה בדמיונו לומר שאי� , לאבד גופי בני ישראלו

 עמדה אמנ� זכות אכילת קרב� פסח, בה� שו� איכות קדושה

נמש! , כי מאכילת מצוה של פסח ומצה, המ� בימי לה�

קדושה על גופי בני ישראל להיות בה� שפע קודש ואור 

כי אי� , ולא היה המ� הרשע יכול לשלוט בה� כלל, אלקי

  .מקדושת גו" הישראלי לגו" של גוידמיו� וער! 

íéã÷ðå בהספידו על אשתו בת (ל "א ז"עוד דברי רבינו הרמ

 ט ב$ מלכי�(לפרש הפסוק  )ו"ק לובלי� יצ"ד דק"ל אב"ר שכנא ז"הגאו� מוה

על פי , היא מל! בת כי וקברוה הזאת הארורה את נא פקדו )לד

 )בראשית ג יז(ה "דאיתא שלאחר חטא אד� הראשו� אמר הקב

לכ� להפיס , אמנ� האר� לא חטאה, ארורה האדמה בעבור!

, ה שבני מלכי� ובנות מלכי� יקברו בה"דעתה נת� לה הקב

 לקחת ממנה כי האדמה אל שוב! עד )ש� פסוק יט(וכמו שאמר 

' פי, ש פקדו נא את הארורה"וז. ואל עפר תשוב אתה עפר כי

הבת יפקדו אותה במה שיקברו בה את ', האדמה הארורה מה

  .ד"עכ, מא� מלכי רבנ�, ש וקברוה כי בת מל! היא"וז, מל!

ïáåîå  הפיוס להאדמה במה שקוברי� �למשכיל כי עני

כי , הוא מחמת קדושת הגו" של בני ישראל, בה בני מלכי�

כי הנשמה אינו יכול , הגו" הוא חפ� של מצוה ושליח מצוה

לקיי� שו� מצוה מעשיות רק הגו" הוא שליחו של הנשמה 

והגו" מתקדשת באכילת מצוה , כל פעולות הקדושות לעשות

ובכ� אחרי אריכות ימיו , שעל ידה נעשה הגו" עצ� המצוה

אז מקבלת , ושנותיו של הגו" עלי חלד והוא שב על עפרו

וג� האדמה , האדמה קדושת המצוה הנשאב בתו! הגו"

וזהו הפיוס על קללתה שנתקללה , מתקדשת בקדושת המצוה

במה שהיא מתקדשת , מע� הדעת בשעת אכילת איסור

  .בקדושת אכילת מצוה על ידי שנקברי� בה בני מלכי�

ñîáå'  רבי אליעזר אומר , פליגי :)י ד"(ראש השנה

, ורבי יהושע אומר בניס� נברא העול�, העול� נברא בתשרי

 הקליר רבי אלעזר שיסד ומה )ה כמא�"ד. ד" כז(' וכתבו בתוס

 נברא בתשרי דאמרכרבי אליעזר  עצרת דשמיני בגש�

 דאלו רבינו ת� אומר ,יהושע כרבי יסד פסח ובשל ,העול�

 עלה דבתשרי למימר ואיכא ,חיי� אלהי� דברי ואלו

ובזה ביאר . ש"עי, ניס� עד נברא ולא ,לבראות במחשבה

מה שאומרי�  )ה"פ השופר שער ח"פרע(ה "י הקדוש זללה"האר

 היה בתשרי כי ,היו� הרת עול� )בתפלת מוס"(בראש השנה 

 לשו� עול� הרת היו� ולזה אמר, הלידה היתה ובניס�, העיבור

 כי וידוע, הריו� היה בתשרי כי, העול� נברא אמר ולא, הריו�

 )יחזקאל טז ו(כמו שאמר  לידה בלשו� הוזכרה מצרי� יציאת כל

  .ד"עכ, בדמיי! מתבוססת וארא! עלי! ואעבור

íðîà בריאת פלוגתת רבי אליעזר ורבי יהושע הוא ב

ה באלול או באדר כמבואר "אבל העול� נברא בכ, האד�

נמצא שבראש חודש ניס� אז נברא , )א"ט ס"ר פכ"ויק(במדרש 

ואז נאמר ארורה , אד� הראשו� וקלקל בחטא ע� הדעת

ואל  אתה עפר ונתפייסה האדמה במאמר כי, האדמה בעבור!

  .עפר תשוב

äæáå �שיוצא , יתבאר צירו" הש� של חודש ניס

כי בפטירת הצדיק יש , סוק ישמחו השמי� ותגל האר�מהפ

 ערבות רוכב :)כה קט� מועד(כמו שאמרו , שמחה בשמי מעל

וג� יש פיוס אל האדמה , וצדיק נקי נפש אליו בבא ושמח שש

על שנטמ� בתוכה גו" קדוש של איש הישראלי שנבלל בה 

וזהו ישמחו השמי� על נשמת הצדיק העולה , אכילת מצוה

ותגל האר� על העליה שיש , פטירתו מ� העול� למעלה בעת

והיא מתעלית ונעשית חפ� של , שהאר� היא חומר ביותר, לה

במה שנטמ� בתוכה גופות קדושות וטהרות של בני , מצוה

  .ומתקדשת בקדושת הצדיקי� ובקדושת אכילת מצוה, ישראל

äæìå הקברות בית )א"ח ס"שס' ד סי"יו(ע "ל בשו"קי �אי 

. ש"עי, ואי� משתמשי� בה להנאתו, ראש ותקל בה� נוהגי�

כמו , והטע� כי אדמת בית החיי� יש בה איזה די� קדושה

כי , להמשי! קדושת המקו�, ש בית החיי�"שעשו עתה קידו

מחמת שבתוכ� , כמו שיש קדושה לבית הכנסת ובית המדרש

כ� יש לאדמה זו , ת בתפלה ותלמוד תורה"עובדי� את השי

 :)מו סנהדרי�(ש "בה מצות קבורה כמ קדושה מחמת שמקיימי�

 רמז מכא�, תקברנו קבור כי )כא כג דברי�( תקברנו קבר כי

וא" ג� זאת שנגנז בה מצוות קדושות של . התורה מ� לקבורה

ואכ� ג� , אכילת מצוה שנתעכלו בגופי בני ישראל

כי ', קדישא'המתעסקי� בחסד של אמת נקראי� בש� חברה 

  .ה ע� גופות קדושותה� עוסקי� בדברי� שבקדוש

äðäå נתאספו פה חברה קדישא דקהילתינו הק '

ע ודיני התורה "העומדי� על הפקודי� להתנהג על פי השו

ומלפני� זאת בישראל היו אנשי החברה , במצות קבורה המת

אמנ� ', קדישא עוסקי� ג� בביקור חולי� לינת הצדק וכדו

ברה ולא נשאר לח, כהיו� יש חברה לכל עני� בפני עצמו

ה "וכהיו� אכשר דרא ב, קדישא רק העני� חסד של אמת

שאנשי החברה קדישא ה� יראי� ושלימי� מדקדקי� בקלה 

אנשי אמנה שפוני� , ואי� מזרזי� אלא למזורזי�, כבחמורה

, ממלאכת� לעסוק בחסד של אמת שלא לש� תשלו� גמול

להזהר ביותר בכבוד גופי , ולא נצרכה אלא להעדפה

כמה וכמה מצות בגופו בכל יו� במש! ימי הישראלי שקיי� 

כי כל הבאי� כא� לקבורה הנ� ', באכילת כשרות וכדו, חייו

ה� הוא אינו , ו"דהרי מי שאינו בכלל זה ח', אנשי� יראי ה

וה� שלא יקבלו אותו בתור ' רוצה להיות חבר בקהילתינו הק

א� כ� נמצא שכול� הבאי� כא� לקבורה התנהגו על פי , חבר

ולזה צריכי� להזהר ביותר , גופ� הוא חפ� של מצוהו, תורה

ע כראוי "בכבוד המת בדר! אר� כפי המצווה עלינו בשו

  .וכנכו� להעוסקי� במצוה קדושה כזו

ïîå להזכיר דברי ה �חלק (בתשובותיו חת� סופר הנכו

 )במדבר לב כב(כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה  )נט 'סישישי 

ת "ישחובות אלו נקיות מה שתיו ,לומישרא' מהוהיית� נקיי� 

ויותר  ,נויצמדי� על גב �ה� שני רוכבי ,ונקיות מישראל עמו

. ש"עי ,יותר הרבה מלצאת ידי הבריות ,אפשרי לצאת ידי שמי�

ומה מאד צריכי� להזהר בזה בזמ� שנושאי� ונותני� בדברי� 

אשר צערת� מותרת על פי התורה , ע� בני אד� בשעת צער�

  .א! מחמת צער� ה� מפונקי� ביותר, י אבלוכדי� אבל בימ

"òèâàèééååøàô מער הייקעל �זענע �, מענטשע �או

מסביר זיי� , מע� דאר" יענע� אויסהער� או� רעד� צו אי�

מע� קע� , דעמאלטס אויספארשידענע עניני� וואס פעלט זי! 

אזוי ווי דער חת� סופר זאגט , זיי� הונדערט מאל גערעכט

או� דאס רעדט זי! ווע� איינער איז , ומישראל 'והיית� נקיי� מה

אבער מישראל זאל מע� זייער ', והיית� נקיי� מה, גערעכט

אוי" וואס , מע� דאר" האב� א י� מיט סבלנות, אכטונג געב�

צו ער איז יא גערעכט צו , יענער האט מענות, יענער האט טענות

כל  ע�, רוב מאל איז ער נישט גערעכט, ער איז נישט גערעכט

נאר  $ ווע� ער איז גערעכט איז ער דא! טאקע גערעכט  $ זה 

ווייל , אפילו ווע� ער איז נישט גערעכט איז ער אוי! גערעכט

ממילא דאר" מע� , אל תדו� חביר!, אי� דע� מצב וואס ער איז

, האב� געוואלדיגע סבלנות ווע� מע� רעדט צו יענע� בימי צרה

  ".א כבוד החיי�איז ד, דאס מיינט אויסער כבוד המת

éùäå"ú  יהא בעזרתינו שיקויי� בנו הפסוק ואת�

חינכו את הבית , אלקיכ� חיי� כולכ� היו�' הדבקי� בה

. תבא" שלא"על כל צרה , החיי� על מנת שלא להשתמש בו

אנשי� נשי� , ת"ונהיה כלנו בריאי� ושלימי� לעבודת השי

וב שנותינו לחיי� באריכות ימי� ושני� בט' וימלא ה, וט"

ונזכה לגאולה , ר שיקויי� ובלע המות לנצח"יה, ובנעימי�

  .שלימה ולתחיית המתי� במהרה בימינו אמ�
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי די� תוה  

  )845( 781 �  0153 �תיתקשר ע� המערכ להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

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

  א"ר שליט"ק מר אדמו"דברות קודש מכ
  )קוד
המש� מעמוד ה(

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

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , ולעומת זה אי� ל� אד� שאי� לו שעה, יעשה טוב ולא יחטא

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"בל תשובתו לפני הקבא� כ� אי� יתק, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , צרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

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

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, ענו מה אנוש כי תזכרנוכבר נתבאר שהמלאכי� ט

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

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

  .העול�

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

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

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

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , עליה� שעבדו עבודה זרה

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

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

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

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

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

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

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

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

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

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

דדור המבול אי� לה� חלק :) נהדרי� קזס(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .לעול� הבא

êøãáå ח סופי '� נ'� התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� בפרשת� את האלהי

שא� על נח נחת� גזר די� אלא שמצא ח� בעיני .) סנהדרי� קח(ל "כי אמרו חז, �"תיבות חכ

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

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

ושפיר חשובה , ולכ� אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, �"תיבות חכ

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעול� לא נדחה מ� הקדושה, חיותו

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

, הפו� רשעי� ואינ� זה דור המבול, )משלי יב ז(הפו� רשעי� ואינ� ובית צדיקי� יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, �"ולפי דרכינו הרמז בזה הפו� רשעי� ואינ .ובית צדיקי� יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"ובית צדיקי� יעמו, ת המתי�מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיי

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתי�

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

כי לא , נדחו מ� הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחבירו

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

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

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

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

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

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

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

  .התשובה ויוכל לתק� מה שחטא

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

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

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

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  
  
  

  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע "י�בית וועד לחכמ"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

T  õîç ú÷éãá éðéã )à(  t  

ויש , פתיתי חמ� במקו� שימצא� הבודק' לפני בדיקת חמ� נוהגי להניח י) א

א שכהיו� "וי, בלבטלו שמנהג של ישראל תורה הוא ואי, אהרבה טעמי� למנהג זה

  .גד מכל משהו חמ� יש למנהג זה יסוד מדינא"שהמנהג לכבד ולנקות הבית קוד� ליל י

אבל ידקדק שבצירו  כל הפירורי� , דפחות מכזית' נכו לדקדק שכל פירור יהי) ב

  .הכזית' יהי

תו! נייר או פלעסטיק ומה טוב להניחו ב, וידקדק להניח חמ� קשה שלא יתפרר) ג

ר שזה יגרו� שלא ישר  "ר פאפי"אבל לא יניחנו בתו! זילבע, ג שלא יתפרר כלל"בע

  .החמ� כהוג

אבל מנהג רוב , זפתיתי חמ� לפני הבדיקה' יש שנהגו שהבודק בעצמו מניח הי) ד

ויש להזהיר לבני ביתו שלא , חהעול� שבני ביתו מטמיני� אותו והבודק מחפש אחריו

  .טבאופ שיוכל ליאבד אפילו אחד מ הפירורי� יטמינו

שהתינוקות לא יוכלו ליגע וג� יזהיר לבני  יויזהיר� שיניחו רק במקו� משומר) ה

ועצה טובה שיצוה לבני ביתו שיכתבו , ביתו שיזכרו היטב כל המקומו שהניחו הפירורי�

� שהטמינו שא� לא ימצא� ידעו המקו, על הנייר כל המקומות שהטמינו ש� הפירורי�

  .ש�

, פירורי�' וא� אחר הבדיקה רואה שחסר לו אחד מ הפירורי� שאי לו רק ט) ו

  .יאצ לחזור ולבדוק א� לא היה כזית בהפירור הנחסר לו"א

קוד� שמתחיל לבדוק יש לו להצניע החמ� שרוצה לאכול למחר במקו� ) ז

שחסר באמצע  דא� יראה מהחמ� ששייר לעצמו, המשומר מ התינוקות ומ העכברי�

  .יבאו לאחר הבדיקה יצטר! לחזור ולבדוק מה שבדק כבר
======================  

שהמנהג להניח� כדי ' כ) 'סעי� ב(ב "תל' א בסי"הרמ, ונזכיר קצת טעמי� הנזכרי� בהפוסקי�) א

שלא ישכח לבטל ) ג"קצ' סי(י ווייל "ת מהר"החק יעקב בש� שו' כ' וטע� ב, שלא יהא ברכתו לבטלה

שנהגו ) ד"ב סקי"תל' סי(בחק יעקב ' כ' וטע� ג, כ כשיש לו חמ� לבערו יזכור שצרי� לבטל"למחר משא

כ� מחמת שא� יבדוק זמ� מה ולא ימצא כלו� יתרשל הבודק ויתייאש מ� הבדיקה ולא יבדוק עוד היטב 

ב "תל' סי(יוס�  ביד' כ' וטע� ד, ז ית� לבו לבדוק היטב אולי ימצא עוד"לכ� מניחי� לפניו פתיתי� שעי

ש "דהראשוני� הקשו אמאי אי� מברכי� על בדיקת חמ� רק על ביעור חמ� ותיר� הרא) ח"רביד הזהב סק

א אי� לה� "כ בזמנינו שהרבה בנ"וא, דמיד אחר הבדיקה מצניעי� החמ� שנשאר לו ומבערי� אותו למחר

כ אי� "לה� מה להצניע למחר ואכ אי� "וא] ד קוני� פת מהחנות וכדומה"דביו� י[ג "עוד חמ� בבית� בי

כ מניחי� פתיתי� ואות� מצניע למחר ועל עסק זה "וע, לה� לבר� על בדיקת חמ�' כא� התחלת הביעור והי

  . טע� על פי דינא' ע בהערה ג"וע, ש"חמ� עיי" ביעור"מבר� על 

והתניא , ט"באה[פ סוד כמו שכתבו הרבה אחרוני� "הוא ע, פירורי�' ומה שנוהגי� להניח דוקא י

וביסוד יוס� ) א"ט ע"ד� קמ(ה "ע בשל"וע[ל כתב דיש בזה סוד גדול "דהאריז] ב ועוד"ומשנ, בסידורו

 )].ג"לשבה(ק עבודת ישראל "ובספה) ט"פרק פ(ובקב הישר ) ד"פרק פ(

  ).א"ב סעי� י"תל' סי(תניא ) ב

שבזמנינו אינ� מחויבי� לבדוק רק כשמניחי� הפירורי� ) ח"קכ' סי(ת עמק הלכה "כ� מבאר בשו) ג

וכעי� ) ב"ק י"ב ס"תל' צ סי"שעה(ב "ובמשנ) ט"אות מ' ה' מערכת חמ� ומצה סי(הובא דבריו בשדי חמד 

  .י שפירא"בש� מהר) ב"י תל"סוס(המחזיק ברכה ' זה כ

וכ� הביאו ) ג"סק(ת "ושע) ב"תל' סי(ובא דבריו במחזיק ברכה ה) ח"מ' א סי"ח(ת זרע אמת "שו) ד

  .מטע� שא� יאבד אחד מה� לא יצטר� לחזור ולבדוק) ש�(בשדי חמד 

צ "והגה .דא� ליכא כזית אינו מחויב לבדוק ולבער לכמה פוסקי�) ב"תל' סי(כ במנחת פיתי� "כ) ה

ש ישרו� כזית כדי לקיי� מצות "שיר' כ) ז"ס של"ח ס"חאו(� שיק "ת מהר"א ציי� שבשו"� שליט"הדומ

 .ש"תשביתו עיי

  .ושאר אחרוני�, )ו"ב סק"תל' סי(א "מג) ו

. שהבודק יכול להניח� בעצמו  כדי לזכור היכ� הניח�' שכ) ב"י תל"סס(בספר אור לפארו ' עי) ז

ע "וע, )הגכ ליישב המנ"ח מש"ש בהערה ק"ועיי, ח"ק' ש בהגדה דברי יואל סי"כמ(ע "וכ� נהג רבינו זי

  ).ב"תל' ב סי"בהוספות לח(בספר משנת יעקב 

  .בש� החק יעקב וכ� נראה משאר אחרוני�) 'הערה א(וכ� נראה מטע� שכתבנו לעיל ) ח

כ "וכ, ז שאי� להניח הפירורי� כלל מחשש שמא יאבד אחד מה�"ל והטו"שהרי דעת הרש) ט

  .שיש להזהר הרבה שלא יאבד) ג"ק י"ס(ב "המשנ

  ).ו"סק(א "מג) י

  ).ג"סק(ת "ובשע) ט"תל' סי(ד במחזיק ברכה "הו) ש�(ת זרע אמת "שו) יא

א דהעול� לא שפיר עבדי שמצניעי� רק החמ� שמוצאי� "ש במג"ועיי, )ד"ס תל"ס(א "ח ומג"ב) יב

  .ש"בשעת הבדיקה אבל שאר חמ� מוליכי� אנה ואנה עיי
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 ד"בס

שמואל ' ח ר"בכבוד גדול קבלו אנשי שלומינו את פני ידידינו עוז העסק� הדגול הרה

בואו לעירינו  ק ירושלי� לרגל"א רוח החיי� דקהלתינו הקדושה בעיה"זאנוויל פויגעל שליט

ק "קאמפיי� לטובת כוללינו למצויני� ויואל משה דסאטמאר בעיה" הקמחה דפסחא"לטובת 

אשר מיותר כל מילה בנוגע לחשיבות המקו� תורה אשר שמה הטוב נוד� למרחוק , ירושלי�

וכבר . ח מופלגי� מיקירי קרתא ירושלי�"שבה לומדי� קרוב למאה ת' מעידי� עלי' ופירותי

  תלמידי חכמי� ומורי הוראה לש� ולתפארת' יא מבי� כותליזכתה להוצ

ש לקבלו בסבר פני� יפות ולהשתת� בעי� יפה "ובש� הנהלת הוועד מבקשי� מכל אנ 

  . לטובת הכולל

***  

שנתייסד לזכר נשמת הקדוש " לייבוש' צדקת ארי"כבו נודע בשערי� פעולות המפעל  

א הידוע "אשר עומד בהנהלת העסק� נמר  בה ,ד"ל הי"לייבוש טייטלבוי� ז' ג רבי ארי"הרה

שמש שמטרתו לבוא לסיוע למנהלי ומלמדי -א מבית"ח רבי יעקב אטיק שליט"הרה

  .ו"המוסדות הקדושי� על טהרת הקודש בעיר בית שמש יצ

, ס לכל מנהלי ומלמדי המוסדות"ל כבר הספיק בשבוע זו לחלק קיופאונ"העסק� הנ

  .כמו שדרכ� קוד� כל חג לצור" קניית יי� ובשר לחג הפסח

ו בבתי מדרשינו לקב  סכומי� הגוני� לטובהת "ט יבקרו הגבאי� הי"בשבוע הבעלל

ש לבאו לעזרת� במנה יפה להביא "ובזה הננו פוני� בבקשה לכל אחד ואחד מאנ, המפעל

  .ו"שמחת החג בבתי העוסקי� במלאכת הקודש בבית שמש יצ

***  

ק "ק מר� רבינו הגה"ל קריאת הקודש של כש שמעו לקו"ת שציבור גדול מאנ"תלי 

מוסדות ייטב לב "א בסעודת שוש� פורי� לבוא לעזרת מוסדותינו הקדושי� "ר שליט"עט

שמטרתו לשל� להכלי קודש עוד לפני חג " קמחא דפסחא"ולהשתת� בהמפעל " ק"בארה

  .הפסח

! דשש שעדיי� לא השתתפו בהמפעל אנא שאו ידיכ� קו"ובזה הננו מבקשי� מכל אנ 

באו ותרמו נדבתכ� החשובה כדי שיוכל הכלי קודש והמלמדי� במסדותינו הקדושי� 

  .ק לחוג את החג  בהרחבת הדעת"בארה

  . לעשות רצו� צדיק

***  

בברכת ברוכי� הבאי� הננו מקבלי� פני הני שלוחי דרחמנא של המוסדות הקדושי� 

, ת המוסדות הקדושי�ו שבאו לעירינו לטוב"בעיר בית שמש יצ" תולדות אברה� יצחק"

אשר לצערינו כבר עברה תקופה ארוכה שלא שלמו להכלי קודש והמצב הגשמי של 

  .המוסדות והמצב הוא קשה עד מאד

ש לחזק ידי� רפות שלא יכרו בר" תחת המשא הכבידה "ובכ� בקשתינו שטוחה לכל אנ

   .ולהשתת� בסכומי� הגוני� כדי לשל� למנהלי ומלמדי המוסדות לפני חג הפסח

***  

מכוני� כעת לערו" מגבית גדולה לקראת יומא דהילולא " זכרו� משה"הנהלת המפעל 

ט שעל שמו וזכרו "ו ניס� הבעלל"ע ביו� כ"ק בעל בר" משה זי"ק מר� רביה"קדישא של כ

והנהלת המפעל מבקש מכל אחד ואחד מאנשי שלומינו להשתת� לכל . נתייסד המפעל

  $ 36הפחות בהסכו� של 

א לנחת רוח לנשמתו בגנזי מרומי� בזה שתלמידיו הקרוי� בני� ממשכי� ובוודאי יה

ק על טהרת הקודש כידוע שכל ימיו בחיי� "ביתר שאת ועוז לחזק המוסדות הקדושי� בארה

חייתו הקריב עצמו לטובת המוסדות הקדושי� על טהרת הקודש שנוכל לעמוד חזק מול 

ל וזכותו הגדול "פ בסכו� הנ"שתת� לכהש י"ותקוותינו חזקה שכל אחד מאנ, מי� הזדוני�

  .יג� עלינו להוושע בכל מידי דמיטב

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

  ניס�' ד –ל "ז פינחס הלויפינחס הלויפינחס הלויפינחס הלויר "ב יצחק אייזיקיצחק אייזיקיצחק אייזיקיצחק אייזיק' ח ר"נ הרה"לע

  


