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הי מלכים'לא לשלחן צריך
וגויו מדין כהן יתרו אותו.'שמע מייחס למה לדקדק יש

מדין ככהן כאן מקבלין.הכתוב אין ביבמות דאיתא ונראה
שלמה בימי ולא דוד בימי לא הוא,גרים טוב שזמן דכיון

מתגייר,לישראל שאין ליחוששין רוצים רק באמת נותהים
לישראל אז שיש ידים הרחבת פרעהופר.מן בת דהא יך

לאשה נשאה והוא שלמה בימי גירות,נתגיירה שהיה הרי
משלחן.כדין ליהנות רוצים דלמא הוא הטעם דהלא ומשני

מלך,מלכים בת והיתה הואיל לכך צריכה אינה פרעה ,ובת
כהלכה הוא הגיור בודאי .ולכן

לגירות קבלוהו למה קשה יתרו על גם לכאורה ,והנה
ישרא בני היו ונפלאותוהלא לנסים וזכו ובגדולה בכבוד אז ,ל

בצדק אינה הגירות כהן,ושמא יתרו וישמע הכתוב אמר לזה
אז,מדין היה כבר הוא מדין"דאף צריך"כהן היה ולא

מלכים אעפ,לשלחן להתגייר"ואם בא שהגירות"ש,כ מ
וכדין אמיתית .היתה

יעקב שארית

הכהונה ממנו נטלה
וג מדין כהן יתרו אלהים'ווישמע עשה אשר כל את

וגושמל הדין.'ה מדת על המורה אלקים כתיב למה ,לכאורה
השיה חסד היה מצרים יציאת מיד"לא זה לאחר וכדכתיב ,ת

הוצ ממצרים'הויאיכי ישראל הרחמים'והוי,את שם .הוא
חז אמרו דהנה רושם"ונראה עשתה הדין דמדת בזבחים ל

לגאול לילך משה רצה כשלא ישראלבהסנה אף,את שחרה
לאהרן"הקב ונתנה ממנו הכהונה ונטל בו על.ה להלן והנה

אחר היא שהכוונה במדרש איתא שלוחיה אחר הפסוק
בגט הימנו הכתוב.שפטרה שאמר וגו,וזה יתרו את'וישמע

אלקים עשה אשר הדין,כל מדת ממנו,למשה,זו שלקח
מו,הכהונה לוי אבל בגרושה אסור כהן רק להחזירוהלא תר
שלוחיה,גרושתו אחר משה אשת צפורה את ויקח לזאת

אותה וישא שיחזרו למשה אותה כהן,והביא שאינו מאחר
בה .ומותר

התורה חנוכת

ויקרה טובה מדה
ה ברוך יתרו מצרים'ויאמר מיד אתכם הציל יש.אשר

שהוא עד יתרו של הזה שבח של הרבותא מהו להתבונן
בתורה מצינ,נכתב הוהלא דברי את תורה שכתבה תורהו

ספו שבלי גאולתןקהשבח אחרי ישראל .אמרו
עצמו על רק ומתפלל משגיח שאינו מי הנה כי ונראה

עצמו בטובת רק שמח הנכון,והוא דרך זה הוא,אין והעיקר
על ולתת בישועתו ולשמוח ולשיש חבירו בעד גם להתפלל

להשי והודאה שבח הלא.ת"כך ישראל בשלמא אמרוולכן
עצמם גאולת על והודיה הלל כי,אז וחידוש רבותא בה ואין
למטיבו טובה האדם מכיר ד,בודאי ברוך אמר יתרו 'וגו'אבל

וה שבח ישראלדוונתן הצלת על שש,אה שהוא מורה שזה
מזרע היה לא שהוא אף שלימה בשמחה בטובתן ושמח

מצרים יד תחת נשתעבד ולא באמת,ישראל הוא זה ודבר
באדםמד ויקרה טובה תהלל,ה שהתורה הדבר וראוי

כך על אותו .ותשבח
שלמה תפארת

השכינה כבוד
משה חתן עם לחם לאכל ישראל זקני וכל אהרן ויבא

האלהים וכו"פרש.לפני הלך היכן ומשה שה'י עומדאלא יה
לפניהם האלקים,ומשמש שהנה,לפני מסעודהנמכאן ה

כ"שת בה מסובין מזיולאח נהנה קשה.השכינהו ולכאורה
לפניהם ומשמש עומד משה היה תו,האיך כתבו 'סוהלא

שנה הארבעים כל מלך היה שמשה בתרא בבא במסכת
מחול"וקיי,במדבר כבודו אין כבודו על שמחל מלך גם.ל

כדי האלקים לפני הכתוב נקט כאן דוקא למה קשה

מקום באיזה ולא השכינה מזיו נהנה כאלו שהוא להשמיענו
מלך.אחר עליך תשים שום בסוטה איתא דהנה ונראה

בעצמו כבוד לנהוג צריך המלך,שהמלך אגריפס והרי ופריך
התו את וקרא אתרעמד והכניע שעמד על רבנן ושבחוהו ה

התורה לכבוד שאני,כבודו מצוה התוס.ומשני 'וכתבו
דבעזרה הכא כמו השכינה כבוד בה דאיתא מצוה דדוקא

מצ,הוי סתם מובן.והולא רש,ומעתה שפירש י"לדאחר
ומשמש עומד דהוי,שהיה האלקים לפני ואמר המשיך
השכינה מזיו על,כנהנה שמחל מלך דהא יוקשה שלא כדי

מחול כבודו אין ומשמש,כבודו עומד היה אלא,והאיך
השכינה מזיו נהנין כאלו והיה כבוד"א,הואיל בזה יש כ

זו בסעודה לשמש למחולרתמוג"ובכה,השכינה למלך לו
כבודו .על

דוד עיר

ד ישראל'יראת בני בין רק
עמלק ומלחמת סוף ים קריעת ובא שמע שמועה .מה

יתרו רבותינו אמרו במדרש דאיאת מה פי על ונראה
ו היה כוכבים לעבודת ופירשכומר ממש בה שאין ראה

ונדוהו,ממנה עירו בני פירש.ועמדו כבר שיתרו לן הרי
מולדתו בארץ בהיותו עוד זרה הקשה,מעבודה זה ועל

וב"רשיז שמע שמועה מה בדרך,א"ל אחז שכבר מאחר כי
מדין בארץ ביתו בתוך להיות,הישראל הסתפק לא מדוע

ה ביראת המדבר,במקומו'דבוק אל לבא הכריחו ועל,ומה
עמלק ומלחמת סוף ים קריעת כמשיב בא שהתבונן,זה היינו

ים קריעת של והנשגב הנורא הנס לאחר דאף אשר,סוףיתרו
ירגזון עמים אלהים,שמעו יש כי בעין עין ראו עולם באי וכל

בארץ הרעהא,שופטים דרכם את הגוים עזבו לא זה כל ם
בה ולהדבק מלחמת,ישראל'אלהי'לבא שראה גם ומה

המאמינים ראש אבינו לאברהם ונכד נין היה אשר עמלק
ית אלהותו את עולם"שפירסם באי לכל כן,ש פי על ואף

אלהים ירא ולא ישראל עם להלחם לבוא בנפשו משני,העיז
ה ביראת לעמוד לו אפשר אי כי והתבונן ראה אלו 'דברים

הגוים בין להתדבק,בהיותו המדבר אל לבא הוא ומוכרח
.בישראל

משה ברך

לא עדיין עכשיו
החיד ז"כתב אפרים"א רבינו בשם קדומים נחל בספרו ל

העם"עה אלי יבוא כי אלתיב,פ הע"ת עם"י אליה נוטריקון ם
אלי על לכאן"וצ,הנביא'רומז הרמז כוונת .ב

מ הרמב"ונקדים ז"ש המשיח"ם שמלך תימן באגרת ל
ודאין'יהי מורח מדריגת הי,לו לא זו למרע'ומדריגה ,ה"גם

מנ לבאר להרמב"וצריך ז"ל הישל"ם למרע'לא זו ה"מדריגה
שאמר,ש"עיי זו מפרשה לו דיצא נבלואפשר למשה יתרו

וגו אתה גם לבדך'תבול עשוהו תוכל הי,לא דן'ואלמלי
שופטים למנות שייך אין וגם עייפות בזה יצדק לא לבד בריח

זו מדריגה להם שאין מרע,אחרים שגם וודאי הי"אלא דן'ה
בריח"עפ ולא התורה כללי הי,י שלא מפני הדור'ואפשר

השפ יבוא המשיח לימות ורק לכך השמיםראוי מן גדולה עה
יהי אז הארץ מן יעביר הטומאה מדריגה'ורוח המשיח למלך

בזוה,זו פ"ומבואר יהי'ק המשיח שמלך נמצא,ה"מרע'פנחס
יזכה עצמו לעתידלשהוא זו הקשה,מדריגה שיתרו ואפשר

וגו לעם עושה אתה אשר הזה הדבר מה זו העם'קושיא וכל
ערב עד בוקר מן עליך דומדוע,נצב אתה שידע,בריחןאין

שמרע ומדוע"יתרו ודאין מורח להיות זו למדריגה ראוי ה
זו במדה משתמש יבוא,אינך כי לחותנו משה השיב זה ועל

וגוא העם לעתיד'פי'לי ורק לזה הזמן הגיע לא עדיין
אלי יהי'כשיבוא אז העם עם להיות'הנביא זו מדרגיה לי
ודאין לא,מורח עדיין עכשיו לכךאבל הזמן .הגיע
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  ק הופיע"רוה
צ רבי ישכר דוב "צ להגה"להגה הוי צ"רבינו מהר

שיטעום לפני התפלה מחמת , ל"הכהן גלאנץ זצ
שהיות , ופעם הרהר רבי בערל בלבו. וכן נהג, חולשתו

 והוא דר בשינאווא ושם מחמירין בענין אכילה לפני
, על כן אין מן הראוי להקל בזה באתרא דמר, התפלה

אחרי זה . וגמר בדעתו להפסיק מלאכול לפני התפילה
ועבר הקהל לפני רבינו לקבל , בא לראש השנה לבעלזא

וכשכבר חלף והלך , ועבר גם הוא ביניהם, שלום ממנו
: אותו בחזרה ואמר לו ברוח קדשוקרא רבינו , מלפניו

מכוסה בטליתו מעל ' ה הי"אף שבליל ר, תמשיך לאכול
ג "י. (ז ידע את אשר לפניו"עכ, יניו מכוסות היועראשו ו
  )אורות

*  
, ל"פשעווארסק זצר מ"צ אדמו"שמעתי מפי הגה

ה "ר רבי פנחס טווערסקי זצל"ק אדמו"ששמע מפי הגה
ינו יהושע ק רב"ז הגה"שחו, ק אוסטילא"האבדק

מראשי המיסדים של החברה ' שהי, ע"מבעלזא זי
אמר בעת התיסדות החברה , אליציעןגמחזיקי הדת ב

שיום הזה יזכרו בני ישראל , ג שבט"ום כיב' ל שהי"הנ
שאחר כמה שנים נפטר ' וכן הי. עד ביאת הגואל צדק

. ק"ד לפ"ג שבט של שנת תרנ"כ, ק באותו יום"הרה
ם הזה נזכרים ונעשים בכל כי יו, וכמו שהגיד כן הוא

לזכרון , שנה ושנה בכל תפוצות ישראל ליומא דהילולא
  )אמרי דבש. (עולם

*  
- ל מבעלזא"ה יהושע וויינבערגער ז"צ מו"הרה

הילד הראשון שנקרא שמו בישראל אחרי ' הי, דינוב
' ומעשה שהי, ע מבעלזא"ק רבינו יהושע רוקח זי"הגה

י "ק מהר"הגהטרם נסע , ק"ד לפ"בשנת תרנ: 'כך הי
, שם נתוח אפעראציאן לערוך, ו"לעיר המלוכה ווינא יצ

ש ליקח ממנו ברכת "הרבה חסידים ואנ והתאספו בבית
ה "צ החסיד מו"גם אביו הגה' ובין הבאים הי. פרידה

. ק בעלזא"ץ בק"דומ' שהי, ל"מרדכי וויינבערגער זצ
לשום לדרך , י מן הבית"ק מהר"היה טרם יצא הגהו

הלא  ,אותו אל הצד ולחש בתוך אזנו קרא, פעמיו
תקראו שמו אחר , וכאשר יולד לכם בן, תאשתך מעובר
  .שמי יהושע

, התעלף ונפל ארצה, ויהי כשמוע את דבריו אלו
וכאשר , והביאו מים להחיותו ולהשיב את רוחו אליו

ק רבי "ניגש אליו הגה, הוטב לו וחזרה רוחו בקרבו
לגלות לפני מה  וויבקש אות, י"ק מהר"ישכר דוב בהגה
והפציר בו עד . לגלותו הצאמנם לא ר. שלחש לו אביו

ק "וכאשר שמע הגה, אז סיפר לו את דבירו, בוש
לרוץ אחרי , ושכר מיד עגלה, ז נבהל עד מאד"ד א"מהרי

ן "ולהשיגו בבית מסילות הברזל באהנהאפע' אביו הק
אמנם איחר את . למנוע אותו מן הנסיעה, ז"בלע
ק "שהגה, וכן הוה. ן כבר יצאה לדרכהכי הבאה, דעהמו
, ימים לפטירתו נולד הוא' י נסתלק שם ואחרי ד"מהר

  .ונקרא שמו אחריו

  מעולם העליון
אמר אחר החופה , בעת נישואי ריבנו בזיווג שני

היינו על ידי . לא ידעתי שאת מיוחסת כל כך: להרבנית
, שראה את אבותיה שבאו להחופה מעולם העליון

חרתו בעת מול, בניו לא השתתפו בנשואין. נתוודע לו זה
לא : אמר רבינו גם להם, ט"ברך אותו ברכת מזל שבאו

  )ג אורות"י. (ידעתי שהיא מיוחסת גדולה כל כך

  פשר הדבר נתגלה
ללחום נגד " מחזיקי הדת"רבינו יסד חברת 

המשכילים שבאו לגדע כרם ישראל באופן נורא 
וטען , ד לזהוהיה רב אחד גדול בתורה שהתנג, ומבהיל

קרא עליו רבינו את . שלא זו הדרך להלחם כל כך עמהם
ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה "הכתוב 

ח "בינו שהתורה מזהירה להתרואמר , "ערותך עליו
שיזהר שלא יבוא לידי תגלה , שיש לו מעלות בהתורה

ופשר דבריו נתגלה כאשר לא עבר זמן רב . 'ערותך וכו
ג "י( .ל"של הרב ההוא קול רינון רנית בויצאה על הר

  )אורות

  ּפועל ישועות
ק רבי יהושע "איש להגה הזק אי"פעם הגיע על שב

ושמו של , שהיה צריך להתייצב להצבא ע"מבעלזא זי
ק "הגה וק קרא אות"ומשך כל השב, היד דוד האיש

ק "ואחר שב, והיה הדבר לפלא, מבעלז בשם צדוק
כשהתייצב אצל הצבא אמרו לו שהוא פטור ללכת 

עכשיו הבין כבר למה , צבא בגלל שהוא בעל שמן ועבלה
כי בלשון אידיש אומרים , ק בשם צדוק"קרה אותו הגה

  )אוצר ישראל. ("דיק צו"על עב 
*  

ת הגר מחוז דניער נממדי' בא אצלו איש ַא א"פ
ובא . לו בן שרוצה לישא עם ערלית שבקובלנא אשר י

 מוהביא את בנך בעצ ואמר לול "י זצ"ק ר"לפני הרה
צ יכול לעשות שהערלית "רצה לנסוע ואמר שהרה ולא

ו ל ואמרר איגק בצ"ק וכבדו הרה"תתגייר ונסע אל הרה
כשבא לביתו שמע שבא אש  כ"תעשן כאן לפני ואח

צדקת . (הישועה' ונשרף הבית עם הערלית ומזה הי
  )אליהו

*  
א בא אצלו אשה אחת מארץ מצרים בבקשה כי "פ

ת "השי, אמר לה, תובן יחידה נחלה והרופאים יאשו או
ישלח דברו וירפאהו אבל האנשים אשר היו שמה אמרו 

. ק עוד הפעם כי יבטיח לה"לה כי תלך אל הרה
וכשבאתה לפניו אמר לה בואי למחר בלילה שמע הגבאי 

לאחד אתה רוצה פשרה ושמע קול ולא  רמשהצדיק או
ולמחר אמר לה אם . ראה שום אדם בפנים רק שמע קול

איזה שותף עם יהודי והשיבה הן האם ' ך היהבעל של
אמרה לא כי כבר מת שאל אותה ומה עם , השותף חי

ואמר . 'עשירה והשיבה עני או' האלמנה האם היא עני
דעו כי השותף תובע אלף דינרין מה שנשאר  ק"לה הרה

בעלך חייב לו לכי ותשלמי לאלמנה אלף הדינרין ואז 
צדקה . (ונתרפא הבן ועשתה כן', רפואה לבנך שיחי' תהי

  )אליהו
*  

  מדברי תורתו
ה אברהם "מו' ק המפו"שמעתי משמו של הגה

ת צור "ק פראבוזנא בעל שו"ה אבדק"יעקב הורוויץ זצל
ע "ושע רוקח זיהיק רבי "שהגיד בשם רבו הגה, יעקה

, ל ויתיצבו בתחתית ההר"על הא דאמרו חז, מבעלזא
מלמד שכפה עליהם , ר אבדימי בר חמא בר חסא"א

', אם אתם מקבלים וכו, ל"הר כגיגית ואה את ה"הקב
ל כותב "י ז"דהנה רש. 'ואם לאו שם תהא קבורתכם וכו

, והם ראוים לכך' והם תכו לרגליך וגו, אצל הפסוק

שהם תכו עצמן לתוך התחתיות ההר לרגליך בסיני 
ושי לדקדק דלכאורה דברים אלו נראין . 'וכו

 דמשמע מזה שהם תכו, ל"ל הנ"כסותרין לדברי חכז
כפה עליהן  ה"שהקב אלו, את עצמן לתחתית ההר

צריך לכפות ' ץ שבאמת לא היריות. את ההר כגיגית
כי הם אמרו נעשה ונשמע עוד . עליהן ההר כגיגית

, ן הר כגיגיתהיתיצבו בתחתית ההר וכפה עלטרם ה
. והיו מוכנים לקבל את התורה גם מבלעדי זאת

כלומר שכבר גם , ואמרו נעשה שהוא לשון עבר
וכן נשמע גם אנחנו . את התורה וקיימ' האבות הק

, ה השיב להם"אמנם הקב. ה"בקולו של הקב
לא כמו , שעליכם לשמור ולעשות ולקיים את התורה

אלא אף אם תכפו עליכם צרות רבות . שקיימו האבות
שקיום התורה יגיע אליכם במסירות , ונסיונות קשות

ה ז מחוייבים אתם לקיים את התור"עכ, שמנפש מ
 ,ולפיכך כפה עליהם ההר כגיגית להראות להם. כולה

 ז"ולפי. נ"ה וקיומה צריך להיות במסירושקבלת הת
  )אמרי דבש. (והבן, ליכא סתירה בין שתי המימרות רכב

*  
ה יעקב לייזער "מו ר"צ אדמו"שמעתי מפי הגה

ר רבי ישכר "ק אדמו"שהגיד בשם הגה, עוואסקשפמ
על הא דאמרו , אזלק בע"ל אבדק"קח זצוקורדוב 
תורה יבקשו , צבאות' ך האלל אם הרב דומה למ"חכז
ר שאם הרב מוכל. 'ואם לאו אל יבקשו מפיו וכו, מפיו

. אז יבקשו תרוה דייקא מפי ועצמו', דומה למלאך ה
אז אין , צ"כ אם הרב אינו דומה למלאך ה"משא

רק די לשמוע גם בשם . צריכים לשמוע דייקא מפיו
  )אמרי דבש. (בשמו אחריו מה שאומרים דבר, אמרו

  האיך להתפלל
תפלה צריכים לפרש בלשון מבורר על מה הוא 

צריכים , כראוי ץראין תבואות הא ו"כאשר ח. מתפלל
ואם הארץ מבורכת , להתפלל ותן ברכה על פני האדמה

וכן במלחמה . להתפלל שיהיה כך תמיד ךצרי
ת "חזקים צריכים תפלה להשי לבי ישראיכשהולכים או

  .יהםלעלהתגבר  שיעזרנו
' פ ה"דקשה להבין איך שייך לשלוח מרגלים ע

הבטיח לנו ' תי' דהלא ה, לראות השמנה היא אם רזה
בת חלב ודבש ואי אפשר להסתפק שיביא אותנו לארץ ז

דזה ידע בודאי שהארץ תהיה זבת חלב ודבש , בזה
, אבל רצה לדעת איך היא עתה, ישראל יכנסו אליהשכ

וזה . בלשון מפורש יותר ומבוארכדי שידע איך להתפלל 
, ך תפלה שיהיה כך תמידיוצר" השמינה היא"שאמר 

" החזק הוא. "וצריך תפלה שתהיה שמינה" אם רזה"
. ישראל הם חזקים וצריך לתפלה להכניעם יאם אויב

  )י"מהר(

  פטירתו
, ע"י מבעלזא זי"ק מהר"אחרי פטירת של הגה

יל את להוב ורצ, אשר נפטר רחוק מבית ובעיר ווינא
 ש"מהר ק"אל מקום קבורת אביו הגה, גופו הטהור

, י חוקי ודתי המדינה"אמנם עפ. ע בעיר בעלזא"זי
להוביל ארונות מתים ' אסור הי, ת עסטרייךנמדי

על כן השכילו לעשות . ממקום למקום במרחק כה רב
ן מלובש "על מרכבת הבאה ושהעלו אות. תחבולה
כנס אל ירס לוכאשר רצו הקאנדאקטא. יו כמו חיבבגד

, רטיסי בילעטןכלבקש ולבדוק את , תוך אותה מרכבה
נמצאים ' התחילו החסידים שהי, למען לא יבחינו בדבר

ומחמת הצפיפות ששררה . לרקוד ולשורר בקול רם ,שם
ככה עלה להם לעבור את . לא הבחינו בדבר, שם

  )אמרי דבש. (ולהובילו לקבורה בבעלזא, הגבולים
  

  זכות יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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ñ" úùøô âáçìù  úðùùú"ò ôì"÷  

א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

 øîàéåä 'éìà ÷òöú äî äùî ìà,  איתא במדרש
ה למשה הים סוער והשונא רודף "אמר הקב )הובא בישמח משה(

, אמר לו משה מה לי לעשות, ואתה עומד ומרבה בתפלה לפני
' באותו שעה אמרו ישראל ה, אמר לו ואתה הרם את מטך

ת על מה "וצריך ביאור מה ששאל לו השי. ימלוך לעולם ועד
בעת צרה ליעקב צריך להתפלל  והלא, שמרבה בתפלה

ת ואתה הרם את "גם יש להבין מה שהשיב לו השי, ת"להשי
וכן למה דוקא באותו שעה אמרו , מטך שגם זה אינו מובן

 .ימלוך לעולם ועד' ישראל ה
äàøðå  אמר רבי  )יומא' שלהי מס(בהקדם מה דתנינן

עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר 
וזרקתי עליכם  )יחזקאל לו כה( מרשנא, שבשמים אתכם אביכם

מה מקוה ', מקוה ישראל ה )יז יג הירמי(מר ומים טהורים וא
ולכאורה , ה מטהר את ישראל"מטהר את הטמאים אף הקב

  .אינו מובן כפל אומרו לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם
øàáúéå ם השבועות "דהנה עומדים אנו בימי השובבי

והימים האלה מסוגלים , בה ותיקון החטאיםהמיוסדים לתשו
להתעורר לשוב ולתקן על כל מה שחטאו בדיבור במעשה 

כי על כל מחשבה קלה צריכים ליתן דין , ואפילו במחשבה
ומכל שכן אם עשו מעשים רבים וחטאו , ת"וחשבון להשי

ע בודאי שיצטרכו ליתן דין וחשבון לפני מלך "נגד הבוכ
ר להפיל את "דרכו של היצה והנה, ה"מלכי המלכים הקב

כי הוא , האדם בסבך היאוש ולומר שחלילה אין לו תקומה
ה "ז זללה"מרן דוק "מה שכתב כנודע וכבר , בעל חוטא גדול

כי צריכים להתרחק  )א"ח סימן ל"או(ת דברי יואל "בשו
דכבר מבואר , ממחשבת יאוש יותר מן הבורח מן הארי

כי מי שאינו מאמין  )א"יאגרת התשובה שבספר התניא פ(ק "בספה
, אפילו שהכעיסו עד אין שיעור, ה מוחל למכעיסיו"שהקב

כי , חנון המרבה לסלוח, ו בכל יום ברכה לבטלה"מברך ח
  .ד"עכ, ש הוא מרבה לסלוח עד אין שיעור"הבורא ית

÷åôå  ראש השנה' מס(ה הקדוש "מה שכתב השלחזי( 
ישוב עיקר מצוה של בעל תשובה כשישוב מדרכו הרעה שד

ל "וכמו שדרשו חז, בימי בחרותו בעודנו בתקפו וגבורתו
י "ופירש, שה תשובה כשהוא אישואשרי מי שע .)עבודה זרה יט(

כלומר ממהר להכיר את , כשהוא בחור בכחו ,כשהוא איש
בימי  אמנם אף אם שב. בוראו קודם ימי הזקנה כאיש גבור

ה ועל ז. זקנתו בתשובה שלימה בכל לבו תשובתו מקובלת
רצונו לומר עד הזמן , תשב אנוש עד דכא, )תהלים צ ג(נאמר 

. אף על פי כן הוא אומר שובו בני אדם, שאדם נדכא ונחלש
ואפילו רשע גמור כל ימיו  :)קידושין מ(ל "זה אמרו חזועל 

אפילו מי ו .ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו רשעתו
מתין רק ה, שאינו שב בבחרותו כשהוא בתקפו ובגבורתו

וגם כח . בתשובה עד לעת זקנתו ככלות כח גבורת הבחרות
, אפילו הכי תשובתו תשובה, גבורת היצר הרע חלף והלך לו

תשובת הביא  )האזינו' פ(ה בישמח משה "ז זללה"וא .ד"עכ
באיש אחד שהרבה לפשוע בעבודה  )ח' ח סי"ב או"ח(ט "מהרי

 ממש לא היה עבירה, זרה גילוי עריות ושפיכות דמים
ט והאריך "ואף על פי כן כתב מהרי, שבתורה שלא עברה

  .דאין דבר העומד בפני התשובה, בראיות דמועיל לו תשובה
, האמנם יצר סוכן בנו, ובדברים האלה יש לנו להתחזק

ובכל יום ויום לא ינוח ולא ישקוט עד אשר מביאנו אל תאות 
תחלה הוא מכשיל בראיות , העולם השפל הזה ואל הבליו

הלב חומד וכלי רואה וכאשר עין , ם והרהורים רעיםאסורי
ולאחר זמן כאשר האדם מתעורר ורוצה , המעשה גומרים

ר מפילו בסבך היאוש שמחמת "היצה, לחזור מדרכו הרע
 אמנם, כובד העונות שוב לא יועיל לו כלל איזה תשובה

, כי כל אחד מישראל יש לו תקנה ,חלילה וחלילה לחשוב כן
א "ק מהרצ"כתב הרהו, ה מוחל לו"הקבואם עושה תשובה 

דעיקר התשובה הוא , ה בהקדמה לספר דרך פקודיך"זללה
ל "והביא ראיה ממה שאמרו חז, החרטה עזיבה וקבלה

המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור  :)קידושין מט(
, הרי זה מקודשת שמא הרהר בתשובה, ונמצא רשע גמור

ועריות ולא היה הזמן ואפילו נמצא רשע גמור בגניבה וגזל 
, אף על פי כן היא מקודשת, מספיק להתענות עתים וימים

רק , ומזה תדע כי עיקרי התשובה אינם תעניתים וסיגופים
ואפילו אם חלילה עבר ושנה בכמה  .ד"עכ, עזיבת החטא
  .יועיל לו התשובה, ונשרש בטומאה זמן רב, וכמה עבירות

ùéå כי מצינו , להביא ראיה לזה מן הטבילה במקוה
ואף אם נטמא , הטבילה במקוה מטהר את האדם מטומאתוש

האדם לזמן רב וטבל עצמו אחר כמה שנים גם כן עולה 
ולא עוד אלא אף אם שבמשך הזמן מעת שנטמא , מטומאתו
טימא עצמו שנית ושלישית וכך ניתוסף לו כמה , בראשונה

עם כל זה כאשר הוא טובל עצמו , פעמים טומאה על טומאתו

ומי שנטמא , וה ברגע אחד הוא עולה מכל טומאתובמק
הרבה פעמים אינו צריך טבילה יתירה ממי שנטמא רק פעם 

. ולכולם טבילה אחת מעלה אותם מטומאתם ונטהרו, אחת
והכי נמי הוא ענין התשובה דמועיל למי שעשה עבירה פעם 

, דתמיד מועיל לו התשובה, אחת ושב תיכף או לאחר זמן רב
ובכל יום ויום הוסיף , שע גמור כל ימי חייוואפילו היה ר

אם עשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו , רשעה על רשעתו
  .והתשובה מועיל לו לכפר על עוונותיו, רשעתו

äæå מה מקוה , ה לטהרת המקוה"שמדמה טהרת הקב
ובטבילה אחת עולה לו טומאתו גם , מטהר את הטמאים

ה מטהר את "אף הקב, טומאה של כמה שנים שנשרש בו
ע נשרש בחטא רבות בשנים לא יאמר "ואף אם ל, ישראל

  .ה מקבלהו בתשובה"כי תמיד הקב, האדם לנפשו נואש
íðîà ה "מה שמדמה טהרת הקביש לומר עוד בחינה י

תשרי מאמר ד (על פי מה שכתב בבני יששכר  ,לטהרת המקוה

כי מדת בשר ודם , ה"קבשלא כמדת בשר ודם מדת ה )דרוש יב
היינו שהוא רחמני ומעביר על , אם יש לו איזה מדה טובה

עם כל זה כשיתמיד , מדותיו לסלוח ולמחול לכל המכעיסו
יופסק ממנו הרחמנות ולא , המכעיס יום אחר יום להכעיסו

כיון , כי לכל מדת בשר ודם יש גבול, ירצה שוב למחול
מה שאין כן מדת . תשהבשר ודם בעצמו הוא בעל גבול ותכלי

גם מדותיו אין להם , ש בלי גבול ותכלית"ת כיון שהוא ית"השי
לכל אלה , ואם כן כיון שהוא רחום וחנון וטוב וסלח, גבול

ולכן אל יפול לב האדם עליו , המדות גם כן אין גבול ותכלית
הנה זה כמה פעמים , ש בתשובה"האיך אשא פני לשוב אליו ית
ת "ובקשתי מחילה והבטחתי להשי הייתי מתמרמר על חטאתי

ושוב זה כמה פעמים חזרתי , שלא אחטא עוד ולא אחזור בהם
הנה לא יאמר האדם , ת בתשובה"ואיך שוב יקבלני השי, לסורי
ת אינו בעל גבול ותכלית גם מדותיו אין להם "דכיון שהשי, כן

  .)א"כ באגרת התשובה שבספר התניא פי"וכ(. ד"עכ, גבול
äæáå אשריכם ישראל , התנא רבי עקיבא יתבאר דברי

כי , לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים
אשר למדת רחמנותו אין שיעור , יש לנו אב הרחמן בשמים

תמיד הוא מקבל שבים , ואף שחטאו כמה וכמה פעמים, וערך
מה מקוה וזה שאמר , ומוחל לבני ישראל בכל עת ובכל זמן

ומדמה , מטהר את ישראלה "מטהר את הטמאים אף הקב
כי ילמד האדם , ה את עמו ישראל לטהרת המקוה"טהרת הקב

לעצמו מוסר השכל מדין טהרת המקוה שמטהר אדם שנטמא 
ואף אם נטמא פעם אחרת יוכל לטהר , וטובל את עצמו בה

ואף שכבר נטהר , את עצמו באותו המקוה מבלי שום עיכוב
טהרת המקוה כי , במקוה זו פעם אחת ואפילו מאה פעמים

ה את "והכי נמי כן הוא טהרת הקב, אין לו שיעור וערך
, שהוא מלך מוחל וסולח עד אין שיעור ואין ערך, ישראל
ה סלחן ומחלן לשבטי ישורון ומעביר אשמותינו בכל "והקב

  .ש"עת ובכל זמן ומטהר את לבבינו לעבודתו ית
ìòå וידבר משה כן  ,וארא' דרך זה יש לפרש הכתוב בפ
י ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה אל בנ
שהיה קשה בעיניהם לפרוש  )ה"מכילתא בא פ(ובמדרש , קשה

יש לדקדק דדברי המדרש הם סותרים להא ו. מעבודה זרה
, וירא אלהים את בני ישראל )ו"א סל"פ(במדרש רבה דמבואר 

, וגם הרשעים הרהרו לעשות תשובה שעשו תשובה הבינונים
ה "שאפילו אחד בחבירו לא היה יודע אלא הקב, וידע אלהים

. זה מכוון את לבו וזה מכוון את לבו ועושין תשובה, לבדו
ומה זה שאמר שהיה קשה בעיניהם , שעשו תשובה מזההרי 

, אמנם לפי האמור אינו סותר כלל. לפרוש מעבודה זרה
הבינונים וגם הרשעים , דבאמת עשו בני ישראל תשובה

אמנם דא עקא כי לא ארכו להם , הרהרו לעשות תשובה
ואחר איזה זמן נסוגו אחור ושבו למעשיהם , הימים

ומחמת גודל שפלות המצב לא היה תקומה , הראשונים
וזה שדרש המדרש ולא , והיה להם עליות וירידות, לתשובתם

שהיה קשה , שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה
על חטא  כי המה עשו תשובה, ש מעבודה זרה"בעיניהם לפרו
דבר זה היה , אך לפרוש כליל מן העבודה זרה, עבודה זרה

ואף אם נתעוררו וקבלו על עצמם להתנהג , קשה בעיניהם
וחוזר חלילה , לא ארכה להם זמן, בדרך הטובה והישרה

  .ל"בעבירות קשות ר
äðäå היה קטרוג גדול , כאשר באו בני ישראל אל הים

שר של ים מה נשתנו דטען  )ד"ילקוט רמז רל(כמבואר במדרש 
. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אלו מאלו

 )שמות יד י(כדכתיב , והגם דבני ישראל עשו תשובה שלימה
שהקריב את  )ה"א ס"ר פכ"שמו(ואיתא במדרש , ופרעה הקריב

מכל מקום כיון שלא היה , שבשמיםלבן של ישראל לאביהם 
ואף , שראל עליות וירידותכי היה להם לי, תקומה לתשובה זו

על כן טען הים , אחר שעשו תשובה חזרו למדריגה הראשונה
דבשלמא בפעם הראשון אפשר עוד , שלא יועיל התשובה
, אבל אם חוזר חלילה כמה פעמים, ה"להביחן שימחול הקב
  .ולכן לא רצה הים לקרוע לפני בני ישראל, למה יועיל התשובה

åäæå משה הים סוערה ל"הקבאמר  ,ביאור המדרש ,
א "והשונ והטעם כי, שאינו רוצה לקרוע לפני בני ישראל

סוכה (רמז על היצר הרע שנקרא שונא כמבואר בגמרא , רודף

גם אחר שעשה תשובה ו, את האדם בלי הרףרודף  שהוא, .)נב
ולכן טוען הים שאינו מועיל , אינו מתייאש עצמו ממנו

ומרבה ואתה עומד , התשובה כי ליום מחר שב לכסלה
אמר משה , הלא באופן כזה לא מהני תשובה ,בתפלה לפני

ה למשה ואתה הרם את מטך ונטה "אמר הקב, מה לי לעשותו
שער הגלגולים הקדמה (ל "ומבואר בכתבי האריז, את ידך על הים

זרועותיו ' ב' עקיבא היו בחי ביור יוחנן בן זכאי יבכי ר )לו
, ם יד הוא שמאלוהנה סת. ש"עי, שה רבינוימין ושמאל של מ

עיין קול יעקב (' ידי יסדה ארץ וימיני וגו )ישעיה מח יג(דכתיב 

רמז על התנא , ך על הים"וזה רמז באומרו נטה את יד, )בפרשתן
דהוא , של משה רבינו שמאל רבי עקיבא שהוא בחינת יד

ה מטהר את "דרש מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב
ואפילו כמה , וךדאפילו אם נשרש בחטא זמן אר, ישראל
, כטהרת המקוה, עם כל זה מועיל תמיד התשובה, פעמים

שירדו בזמן קשה כזה  גם, מקוה ישראל מושיעו בעת צרהו
ימלוך ' הבאותו שעה אמרו ישראל , עשר מעלות אחורנית

ה הוא בלי גבול ותכלית כך "כמו שהקברמז ד, לעולם ועד
טאו כמה ואפילו ח, מדותיו הם בלי שיעור וערך ובלי גבול

  .פעמים אם יש הרהור תשובה אמיתי אז הוא מכפר
äæå אשר ' שאמר משה רבינו התיצבו וראו את ישועת ה

וכתב באמרי נועם רמז נפלא אשר יעשה , יעשה לכם היום
ולפי דרכינו התכוין . ש"עי, ה"ם בגימטריא מקו"ם היו"לכ

אשר ' וראו את ישועת ה, בזה לחזק את בני ישראל התיצבו
ורמז בזה כי מה מקוה מטהר את הטמאים , כם היוםיעשה ל
אשר ', וזהו וראו את ישועת ה, ה מטהר את ישראל"אף הקב
', כך הוא תשועת הדכטהרת המקוה , ם"ם היו"יעשה לכ
  .ת מושיע את בני ישראל"שהשי

øáãå  חיזוק גדול בעמדינו בימים לנו זה נותן
 ,שובהק שהוא מסוגל לת"המרוממים הללו שגילה לנו האריה

ישראל קדושים הם מאמינים בני מאמינים בדברי נביאים כי 
ל שגילו לנו שימים הללו הם מסוגלים "אמת ובדברי חז

אמנם דא עקא כי לפעמים יש לו לאדם עליות , לתשובה
, ואף אחרי שהתחזק עצמו פעם אחת וחזר בתשובה, וירידות

ועל זה דוה , עלול הוא להכשל שנית ושלישית באותו חטא
אכן בכל האמור , ו ומפילו חלילה ביאוש מה תהא בסופולב

וכמו שאמר משה רבינו  ,עד סוף כל הדורותעלינו להתחזק 
ויש לנו , אשר יעשה לכם היום' התיצבו וראו את ישועת ה
מה מקוה מטהר את הטמאים אף , ללמוד מטהרת המקוה

ומה , ואף אם חלילה נשרשו בחטא, ה מטהר את ישראל"הקב
עם כל זה על ידי , ושנו באותו חטא כמה פעמים גם אם חזרו

יכולים לשוב אל  ואנחה אמיתי יםהרהורי תשובה אמיתי
עמוד מהיום והלאה י, קבל על עצמו מה דהוה הוהוי, ה"הקב

, על המשמר להשגיח על שמירת העינים וטהרת המחשבה
ת הוא חנון המרבה "והשי, וכל הקבלות טובות יהיו בר קיימא

  .וונות עמו ישראל ברחמיםע לסלוח ומוחל
åéùä"ú יש לנו אב , ברחמים יקבל תשובת בני ישראל

, בלי שיעור וערך אשר מדת רחמנותו וסבלנותו הואהרחמן 
ובעיקר שיעשו תשובה באמת , והוא מוחל כמה פעמים

וכימי , ת יעזור שנזכה בשובה ונחת תושעון"והשי, ת"להשי
באמונה שלימה  אנו מאמינים, צאתנו ממצרים יראנו נפלאות

ת ירחם ויוציא כלל ישראל מגלות "שיבא הזמן הראוי והשי
ונזכה ועינינו תראינה מלכותיך ונזכה להתרוממות קרן , החל

  .א"בבהתורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו 
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 א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ
  )המשך מעמוד הקודם(

éôìå כי אין צדיק בארץ אשר, רהזה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התו

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, הנימא נראה ונדחה אינו חוזר ונרא, ה"אם כן איך יתקבל תשובתו לפני הקב, 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

הםאך השיב ל, 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, לעמוד בתחיית המתים

  .העולם

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

דאיתא בספרי לכל, ראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץב, 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, ונדחה אינו חוזר ונראהואיך הועיל להם התשובה נימא נראה , :)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 ה מי גרם לכם לדור המבול שתאבדו מעולם הזה"יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל להם, התורהכי אלמלא היו להם כח , 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

לולא היה בא מבו, 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, אך כיון שלא קבלו את התורה

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 "כי אמרו חז, 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, ונראההלא נראה ונדחה אינו חוזר , 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  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 .ובית צדיקים יעמוד זה נח

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

  .כי אור תורה מחייהו, חיית המתיםעתיד לעמוד בת

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

ירה שחלילה עבראמנם איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עב, היה להם אור תורה המחייהו

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"כי הקב, ותמיד אפשר לתקן

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

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 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"תשובה לתקן מה שחטאו לפני הקב

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

  .ה בימינו אמןבהתגלות כבוד שמים עלינו במהר

  )à ãåîòî êùîä( ממעיין השבוע

 áúëå óéñåäåéô íðîà 'áîøä"â äàøð àì ï"ë ,ù äîá àúìéî àéìúã"øåîù "å åàì àåä"øåëæ "äùò àåä ,
ã ìò åùøã àðåâ éàäë àä"àåù "å"ø÷ù "ôá ãçà øåáéãá åøîàðã" úåòåáùã â)ë'( , ìù àîòè éàä êééù àìå

áîøä"ï ,àå"ïééùå÷ øãä ë , øåáãá øîàðä éåðéùî äæ éåðéù àðù éàî" äùò íéîé úùù éë úáùä íåé úà øåëæ
ä 'íéîùä úà) "é ÷åñô"à( , úåðåøçà úåøáãáå"éøöî õøàá úééä ãáò éë úøëæåí) "ä íéøáã ,'è"å( , àì äîìå

à øåáãá àåäù äæá åùøã 'øîàð. äàøðä ìáà ,ø÷éò àåäå ,äåöîä ø÷éò àåäù øáãá ÷ø êë åùøã àì éë , éàãåã
 àåäã àúìéîàéùå÷ äæ ïéà úåðåøçà úåøáãá àöîðù äî úôñåú åà íòè éåðéù , äøåú äðùî éàãåã) øãñ åðééäã

íéøáã ( àúà éôåñåàì)ñ ïéìåç"â(: ,ìáà íéé÷ øåáéãä ø÷éò óåñ óåñ ,úôñåúá àåä éåðéùäù ÷ø , àéùå÷ ïéà äæáå
äøåú äðùî ïéðò òãåéù éîì , åøîàù)íù (éúà÷ éôåñåàì äøåú äðùî . ìò øéäæî ïàë äéäéù ìáà"øåëæ" ,éôå '

"øåëæ "úáùä úà øåëæéù ìò ,äøéîùä úìåæ ïéðò àåäå ,äëàìî äùòé àìù àåäù ,éàãåá äøéîùä åäæå ,àå" ë êéà
äøéîùä äøåú äðùîáå äøéëæä àåä øåáéãä ø÷éò ïàëù äæ ïëúé ,àéùå÷ åäæ . úåðåùàøä úåøáãá øîàðù ìò ïëå

"àåùì" ,úåãòä ø÷éò ìò øéäæäì àá éë ,àåù úåãò àåäù . áéúë äøåú äðùîáå"ø÷ù ãò "åîöò éðôá øáã àåäå ,
ø÷ù úòåáùå àåù úòåáù ïéá ùéù ÷åìéçä úåòåáùá àúéàãë .åä êëìå øåáéãá åøîàðù äæ ïéðòá à÷åã øîåì åëøö

ãçà .øåáéãä ø÷éòù éëéä øáãä ììë ,øåáãä éà÷ åéìòù ,à øåáãá éë øîåì åëøöåä éåðéù åì ùé 'åøîàð.  
åìà úåéùå÷á éúùâøä àìå éçøæîä úåéùå÷ ìò áúë ãåã éøáãáå ,áîøä éøáã ùøôî éðàã" äæ êøãá ï

à øåàéá íäá ùéù íééåðéùä ìëáã 'ëù äî íòòã ììë àéùå÷ åðì ïéà úåðåùàø úåøáãá áåú" åðà íééåðéùä é
úåðåùàøá øîàðù äî íéðéáî , åéä àìù ïîæ ìëå úåðåùàøá æîøð àìå úôñåú àìà ììëá åðéàù äî ìáà

äù÷ éàãå äæî åòãé àì úåðåøçàä ,öå"à øåáãá ì ' áúëðù íãå÷ íéîéä ïöåàá äéä äî äù÷ú àìã åøîàð
éåðéùä ,çøæîä äù÷äù äîåäùò àåä äùòã øîùäã é ,ñã àéùå÷ ïàë úéì"ëò ñ" ììëð àìå àåä øçà éååéö ô

øåëæ øåáãá ,ìã ùðåò ììëá øåîù øåáã ïéà ùðåò ïéðòì éàãåã"äùòã ùðåòá àìà ú .î ìáà" ïéðòì àåä øåëæ î
äëàìîî äøéîù ïéðòì àåä øåîù úáù úùåã÷ äøéëæ.  

 êøãì äãöá)øô 'ïðçúàå (çøæîä ìù äð÷ñîä ìò áúë øùàëà àìà åùã÷ìà éà÷ àì øåîùã áúëù é
ä êåö øùàë úáùä íåé úà øåîù áåúë åìéàëå êåö 'åùã÷ìå êé÷ìà . äéôåâ àåä àìä åéøáã ìò éì äù÷å áúë

øô ùéøá ìéòì áúë 'æå ÷ìá" ì)äò" ô)ë"á ,â' ( àåä áø éë ãàî íòä éðôî áàåî øâéå éðá éðôî áàåî õ÷éå
ìàøùé .ùøáå" é)ã"÷ìá àøéå ä ( åéðôìã ÷åñôà éà÷ áàåî øâéåã áúë)á ÷åñô' ( úà øåôö ïá ÷ìá àøéå áéúëã

éøîàì ìàøùé äùò øùà ìë .ò áúëå"ùø æ" øâéå êëéôì íäá íéçåèá åéä áàåîù âåòå ïåçéñ åâøäù äàøã é
íòä éðôî áàåî .ò éçøæîä áúë" éë éàî äéðéî ìéòìã ÷åñôà ä÷áã áàåî øâéå úìî íà äîéúå æ àåä áø

äéøúá áéúëã ,áì äùòðù äî éðôî àìå ãçôù àåä íééåáéø éðôîù òîùîã 'íéëàìîä(,  øñçù øîéîì àëéìå
å 'àåä áø éë ïî, àåä áø éëå øîà åìàë ,)àåä áøù éðôî ãåòå åùåøéôù( ,àã" åùøéôù åîë äæ ùøôì äéì äåä ë

ä àéöåä éë éáâ ' íéøöîî ìàøùé úà)é úåîù"ç ,â' (öåä éëå áúëùàéöåä éë íå÷îá àé ,åä ïåøñç ìò úåøåäì '
åëå ')éô ' íùã)à ÷åñôá 'ùø"ã é"ä àéöåä éë ä' (ùø áúë"íìåë ìò äìåãâ åæ é .éôå ' éçøæîä)íù (ùø éøáã"é ,

åá àéöåä éëå áúëã ,'å øñç àåäù úåøåäì 'àéöåä éëå øîà åìéàëå , äùò øùà ìë úà åøúé òîùéåã åùåøéôù
àéöåäù íâå , åììë àìåäùò øùà ìë úà ììëá ,ïìåë ìò äìåãâ åæù åðòéãåäì ,ïäîò úììëð äðéàå (ëò"ì .à" ë

ùø úòãì ïàë áúë êéà"å øñçù é 'åùã÷ì ïî ,àø÷îä ñøñîù àìà ãåò àìå ,ùø ÷úù úàæ ìëáå"éô àìå é '
íåìë ,òåîùì øæ øáã éàãå äæå.  íéîëç éúôùá)øô ' ïðçúàå)ä ,'é"á (ã úåà' (ùø øæçù äî ìò áúë" íù é

à øåáãá øåîùå øåëæã áåúëì 'åøîàð ,åùøéô øáë úåøáãä úøùòã áúëù óà ìò . øùàë áéúë ïàëã íåùî
êåö ,åøîàð ãçà øåáéãáù ãåîéìä ø÷éò åðîîå ,éåàøä íå÷îá åùøôì øæç ïëì .çàå"éòëã éúéàø ë" áúë øáë æ

÷ä íééçä øåàá ,'êåö øùàë åøîåà éë øîåì øùôàã áúëå ,øåîù ìò øéòäì ,ä éôî äéìò íâ ååèöðù ' íåéá
ãîòîä. äøö÷ úçà äòöä òåîùì áåø÷ àìä áúë ø÷é éìëá ,æø éøáãî äçå÷ì" ì)ì äëøá éðåòîù èå÷ìé"â ,

ð÷úú"à (á÷ä øæçù"äøåúä ìá÷ì åöøé íà úåîåàä ìë ìò ä ,åëå çöøú àì íåùî åìá÷ì äöø àì åéùòå' .
ù"úåøáãä úøùò ìë úåîåàä ìë äìéçú åòîùù î , øùàëå äøñî æàî äúç÷ì éúöôç àì äîåà ìë äøîà

ìàøùéì ,òå"úåðåøçàì úåðåùàø úåøáã ïéá åììä íééåðéùä ìë åàöîð ë , ïåùìá åøîàð úåðåùàøä úåøáãä éë
ä òéîùä øùà 'òà úåîåàä ìëì"ìàøùéì çëåðá åøîàðù ô ,ïåùì ïî òîùîù åîë  õøàî êéúàöåä øùà

íéøöî .î"÷î åéä íéöåø úåîåàä åéä åìéà îä äåö øùà íéøáãä ìë íòøæ ìòå íäéìò äîä íâ íéìá ' ìàøùéì
åëå' .õøåúé äæáå ,úáùä íåé úà øåëæ øîà úåðåùàøáã .úáùä íåé úà øåîù øîåì äöø àì . ïúéì àìù éãë

äëàìî ìëî äøéîùä ìò åðúåà äåöî àåä êéàä øîåì úåîåàì äô ïåçúô , äìéìå íåé çð éðáì øîàð øáë àìä
 åúåáùé àì)ùàøáç úé ,'ë"á( ,æøå" ì)ð ïéøãäðñ"ç (:äúéî áééç úáùù éåâ ïàëî åãîì ,ò" íåé úà øåëæ øîàð ë

úáùä .éôà éë øîåì 'äøéëæá åðùé úåçôì äøéîùá åðéàù éî , éãë úáùä íåé úà øåëæì íéáééç úåîåàä ìë éë
íìåòä ùåãéç úðåîà íáìá òåá÷ì ,ä úåãò ïúé øùà 'éùä úàéöî ìò äðîàð"æ ìëá éë ú ' àåä çð éðá úåöî

ò åãáòé àìù"æ ,ôòàå"äëàìî ìë äùòú àì éååéö ìá÷ì åìëåé àì úåîåàäù é ,î" íäéìò ìá÷ì íä íéìåëé î
åëå ïåøëæì íäéðéò ãâðì íìåòä ùåãéç úåéäì íéáééç äîä íâ øùà äøéëæä úåöî' . åøîàðù úåéðù úåøáã ìáà

øåîù ïåùìá åøîàð ãáì ìàøùéì .äøéëæá íéáééç äîä éë äëàìî ìëî äøéîùáå , éë úøëæå íòèä ïúð ïë ìò
åâå úééä ãáò ,'äëàìîî äúéáùä ìò íòè åäæ éë.  

äå÷ä åðéáøå"äìì÷åöæ è" ìàåé éøáãá ä)ö óã àöéå"è (:øåàéá ïéëéøö åéøáãå ø÷é éìëä ìò áúë , ïàîã
äøåúä ïéìá÷î úåîåàä åéä íàù ïì øîéé ,å íåéá ååèöðù çð éðá ïéãî ïéàöåé åéä àìåúåáùé àì äìéì , äîã

æø åøîàù"äúéî áééç úáùù éåâ ì ,äøåúä úà åìá÷ àìù ìéáùá àåä ,çð éðá ïéãî åàöé àì , åéä àìîìà ìáà
äøåúä úà ïéìá÷î ,äëìä äùãçúðå äøåú äðúðã ìàøùé åîëäëàìîî úáùä úà øåîùì íä íâ íéìåëé åéä .

ôò íòè ïúéì äàøð êà" ø÷é éìëä ìù åëøã éåä øåîù úåöîãäëàìîî äøéîù ìò à , åðéàù éîì øîàð øåëæå
äøéîùá ,äøéëæä ìò úåçôä ìëì äåèöð .æ íäéøáãî òåãé äðäã" ì)î÷ úáù"å (. úåðåùàøä úåøáãä ìöàù

éøîâì ìàøùé ìù ïúîäåæ ä÷ñô , äáø ùøãîá àúéàãëå)î ÷øô äáø úåîù"à ,æ' ( úåçåìä ìò úåøç) úåîù
ì"á ,è"æ( ,úåøéç àìà úåøç éø÷ú ìà ,çúåìâä ïî úåøé,úåîä êàìîä ïî úåøéç ,åâå ïéøåñéä ïî úåøéç ,' åéäå

ïå÷éúä íìåò øåîâä úåîéìù àáì ãéúòì äéäéù äðéçáä ìò æà ìàøùé ,ì÷ì÷úðå øæç ìâòä àèç øçàù àìà .
úáùä íåé úà øåîù úååöì êééù äéä àì äøåú ïúî úòùáù àöîð ,äëàìîî äøéîù åðééä , âäåð äéä àì éë

 ììë äëàìîàáì ãéúòìã äðéçáë ìåçä úåîéá íâ ,úáùä íåé úà øåëæ øîàð äæìå , íâ âäåð äøéëæ úåöî éë
äëàìîî äøéîùá åðéàù éî ìöà ,úåéðù úåøáãá ïë ïéàù äî ,äøåú ïúî íãå÷ åîë ïìå÷ì÷ì åøæç øáëù ,
ò úéùòð åöëàìî úåéäì åëøöåäå"ïîöò é ,á÷ä øîà"úáùä íåé úà øåîù ä ,äøéîù ìò íúåà äåöå äëàìîî.  

éå ø÷é éìëá ãåò áúëå" ïî íìòðä éë à"øëæ "ééæ áåúëúùë"ë ï"éø ó"ôð úåáéú éôåñ ù"ù , ïî íìòðäå
"øîù "éù áåúëúùë"î ï"éø í"ùð úåáéú éôåñ ù"í ,ñåúì æîø ' ùéù äîùðúáùä íåéá ìàøùéî ùéà ìëì .

åðéëøã éôìå ,ãáì ìàøùéì àáä éååéö åúåàá à÷ååã äøéúé äîùðì æîø ,ìáà  ãáì ùôð íà éë íäá ïéà úåîåàä
åëå ,'ò"íäéðùì óúåùîä øåëæ úáéúá ùôð úìî æîøä àá ë.  

ùá"øåëæ ïàë øîàù äî áúë ê ,øåîù äøåú äðùîáå .á÷ä ìù åøåáã àåä ïàëã" äìåò åéðôì ïéàù ä
äçëù àìå ,äùî éôî íä äøåú äðùîá ìáà ,ïçëùå íãå øùá àåäå ,øåëæ øîåì éåàø ïéàå ,åîù øîà êëìø.  
åùá"øäî ú" ø÷ùìà í)éñ '÷"á (øì äáéùéá äìàùð øáë éë êì òã áúë 'ø åãéîìúìå ïåàâ àøéøù ' éàä

ïåàâ ,à ìë åáéùäå ' íòè åì ùé)ïáåî úåðåøçàì úåðåùàøä úåøáã ïéá ùéù íééåðéùä ìëã åðééäã( , øåëæ õåç
éàî àîòè øåîùå ,åéá ìàøùé åäåòîù úåéðù úåçåì ìò áåúëù äî éë òéãåäìéðéñá äøåú ïúî í , øîàú àìù

 íéøáãä åðúùð)äøåú ïúîá øîàðù äîî úåðåøçà úåçåìá øáã äðúùðã .( éøáã ïä éë ïéòîåù åìà éøáãìå
øçà ïôåàá ùøôì ïéàù ïëù ìëå äìá÷.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ד"בס
פ מנקיי הדעת בירושלים "מקדמים אנו בברכה את פני אורחינו הדגול האי גברא רבה חו

ק ירושלים איש "יהץ בעדה החרדית בע"א מו"הגאון הגדול רבי דוד בנימין הכהן באטעלמאן שליט

ץ לרגל בואו לשערי "ל בעל דברי משה וחבר הבד"מ האלבערשטאם זצ"ק מרן הגר"אמונו של כ

  .עירינו

  יהא בואו לברכה

**** 
בקרית יואל שאבו מלא חפניים חיזוק " זכרון משה"ו" עזר הצלה"קרוב למאה עסקני 

  .יואלט באולם עקשטיין בקרית "ק העעל"בהמסיבה הנהדרה שהתקיימה במוצש

ו אשר הביע בטוב טעם "שלמה מענדלאוויטש הי' ח ר"י המנהל המסור הרה"האסיפה התנהל ע

' מטרת האסיפה לחזק ולאמץ את העסקנים החשובים שעושים פעולות גדולות לטובת המוסדות הק

, כ עטרת חכמים"א ראה"יוסף מרדכי וואגשאהל שליט' צ ר"שמעו דרשות העסקנים הרה. ק"בארה

ו מנהל "ר אשר מנחם כהנא הי"הר, ו"ר שמואל שלמה טעללער הי"הר, ו"פרידריך היר זלמן "הר

צ קהלתינו "א מו"ג רבי בנציון לאוב שליט"ועל כולם דרשת אורח הכבוד הרה, ח זכרון משה"הגמ

ותיאר בטוב טעם המצב הנורא בו שרוים , שהלהיב את הלבבות בדברותיו הנפלאים, וחבר רבני הוועד

  .והנסיונות הקשים שעוברים עליהםק "י בארה"אחב

אשר , ר בחיפה"א מלמד תשב"עדות נאמנה השמיע האורח הדגול הרב דוד וועצלער שליט

  .מסר פרטים נוראים וההתדרדרות אצל המוסדות הכפופים לשולחן איזבל

ק ביתר שאת וביתר עוז ולהרחיב גבולי "העסקנים קימו וקבלו על עצמם להמשיך בעבוה

  .וררות אצל חבריהם להרבות הפעולות הנפלאותי התע"הקדושה ע

**  

מאיר ' ג ר"בהרה(ג רבי ליפא "ו מסיבה בבית הרה"העבר התקיים בקרית יואל יצ' ביום ג

ק "בבית שמש העומד בנשיאות כ" עטרת יהושע"א לטובת המוסד "פריעדמאן שליט) אליעזר

א בבית "רב קרית רמץ העדה החדרית ו"א חבר הבד"צ רבי יהושע ראזענבערגער שליט"הגה

  .שהמצב הגשמי של המוסד הוא קשה מנשוא, שמש

, אפ- י האק"א השמיע דרשה נלהבה ע"צ רבי יהושע ראזענבערגער שליט"נשיא המוסד הגה

ר במתיבתא "א מנה"דוד שלמה עקשטיין שליט' ג ר"גם עורר בדברים חוצבים להבות אש הרה

  .וחבר רבני וועד משמרת חומותיך ירושלים' הק

  . שבי קרית יואל נהרו להמסיבה והשתתפו בסכומים נכבדים לגודל המצוה כי רבה היאתו

****  

ה הנהלת המוסדות "בברכת ברוך הבא מקבלים תושבי וויליאמסבורג הני שלוחי דרחמנא ה

, א"ר שליט"ק מרן אדמו"העומדת תחת נשיאות כ, ו"בבית שמש יצ" בית יוסף צבי דושינסקא"

שתחת צילה מתחנכים , א רב הקהילה"דכי יהודא דושינסקיא שליטצ רבי מר"ובהדרכת הגה

ר שיצליח השם דרכיהם להרמת "ויה, ר שהגיעו לעירינו לטובת המוסדות הקדושים"מאות תשב

 .קרן התורה
  .ה"יתר פרטים אודות המגבית יתפרסמו אי

 *****  

גאון הגדול א ביקר השבוע במעון ה"ק קהלתינו הקדושה בוויליאמסבורג שליט"צ אבד"הגה

א "והגאון שליט, א ראש ישבת בריסק"מעתיק השמועה רבי משולם דוד הלוי סאלאוויטשיק שליט

אשר נפשו יודעת מאד , ק קול גדול ולא יסף"בארה' שפך מר נפשו בדאגתו על קיום המוסדות הק

גודל הנסיונות ומאידך אלו אשר כרעו לבעל התפשרו עם הציונים באופן נורא אשר כל השומע 

נכבדות למען  א לפעול פעולות"ק מרן רבינו שליט"וביקש למסור שליחות מיוחדת לכ, תצילנה אזניו

  .אשר נאבקים על קיומם במיסרות נפש ממש' המוסדות הק

ה "רבני הוועד משמרת חומותיך ירושלים כבר ישבו ודנו בפעולות שונות אשר יפרסמו בע

  . בקרוב

***  

" חומת יהושע"ת "א מנהל הת"אלי בלאט שליט' ר ח"בברכת ברוך הבא מקבלים אנו הרה

  .ר שיצליח השם דרכיו"ויה, ת "בירושלים שהגיע לעירינו לטובת הת

  . ק"ולעמוד לימינו ולסעדו שיצליח בעבוה, י"ו לקבלו בספ"ש הי"בקשתינו שטוחה מול אנ

****  

את  אנשי שלומינו תושבי וויליאמסבורג מקבלים בכבוד והערצה! ברוך הבא בשם השם

, ק"א מנהיג קהילות הפרושים בארה"מעלת כבוד הגאון הגדול רבי יהושע דוד טורטשין שליט

לרגל הופעתו לשערי עירנו לטובת הקהילות והכוללים , שמה' מגדולי המשפיעים בעיר ה

 .ט"ה בשבוע הבעל"פרטי המסיבות והמגבית יתפרסמו אי. הנמצאים תחת הדרכתו
  .ע הוא העובר לפניך"יהוש

  


