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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

øâä ìù êàìî  
ä íù àø÷úå íé÷åñôá ' äøîà éë éàø ìà äúà äéìà øáãä

 éàø éøçà éúéàø íìä íâä -  äðä éàø éçì øàá øàáì àø÷ ïë ìò
ãøá ïéáå ùã÷ ïéá.  

ã àøàá àøàáì àø÷ ïë ìò ùøôî ñåì÷ðåà íåâøúáå êàìî
àøâç ïéáå í÷ø ïéá àéä àä äìò éæçúà àîé÷.  

áîøä äðä" äøåîä øôñá í) á- î"à (úë ' õåç àéáð ìëù
ò åúàåáð äúéä åðéáø äùîî"êàìî é ,ùîå" øâä ìöà ïúùøôá ë

ò äúéä àì úéøöîä"ìå÷ úá àìà êàìî é.  
áîøáå" ï)àøéå úùøô ùéø (úëå åéøáã ìò ÷ìåç ' òéâäù éîù

îù åà úééàø úâøãîìéàø àéáäå àéáð åðéà êàìî úòé ' øîàãî
îâá 'ñî ' äìéâî)â .ò"à (éðéî éôéãò åäðéà ,'éøëæ éâçù åðééäã '

ìàéðãî éôéãò éëàìî ,àéáð åàì åäéàå éàéáð åäðéàã ,òå" ïéà ë
ëòå íéáåúëá àìà íéàéáð øôñá åøôñ" åì äéäù íé÷åñôá åðéöî æ

ïéðò ùîë ìàéøáâ êàìî íò" ë)ë è ìàéðã"à (ãåòå  øáãî åðéà
øáâ ùéàäå äìéôúáéåâå ìà 'åâå åéìà òâåð 'åâå åîò øáãéå ' çëåî

úåàéáð ìù ïéðò êàìî úééàø ïéàù äæî ,éàø ãåò àéáäå ' ïúùøôî
éúëã 'ä êàìî äàöîéå øâä ìöà 'åâå 'ä êàìî äì øîàéå ,' øâä ïéàå

îäöøéùîë ìå÷ úá äðéðò äéä àìù øåøáå úåàéáðä ììëî ú" ë
ééò áøä"ù.  
éåùî ïééöì ù"äò éðøåôñä ë"ä êàìî äàöéå ë ,' äúåà àöî

äì äàøð ïëáå íé÷ìà úåàøîì úðëåî , äúéä äæ ìëù òîùî
úåàéáð ìù ïéðò úîàá.  

áîøä úèéùìå"êàìîä ïéðò äéä ïëà äî ïéáäì ùé ï , øàáîå
úçä"ùîéôò ñ"áîøä ë"ø ï"äò àöéå ô" íé÷ìà éëàìî äðäå ë

åá íéãøåéå íéìåò ,á á÷òéì åäàøä äùòðä ìë éë äàåáðä íåìç
ò äùòð õøàá" éëàìî éë íäéìò ïåéìò úøæâá ìëäå íéëàìîä é

ä çìù øùà íé÷ìà ' ãò äìåãâ åà äðè÷ åùòé àì õøàá êìäúäì
 õøàá åðëìäúä åéðôì øîàì õøàä ìë ïåãà ìò áöéúäì íáåù

íãå áøç äàìî åà äåìùá úáùåé äðäå , áåùì íäéìò äåöé àåäå
 úåùòìå õøàá úãøìåøáã , èåùî äçâùä éëàìî åìàä íéëàìîå

äá êìäúîå õøàá.  
úçä êéùîîå" íà úéøöîä øâä ú÷éôñ äúéä äæù ùøôì ñ

äçâùä éëàìîî ÷ø åà äàåáð ìù ïéðò äúéä åúàøù êàìîä ,
æç åøîàù äîî äú÷éôñ äèùô øãäå" õøàá øáë àáéð àìù éî ì

éäúù øùôà éà ìàøùé ' úìéçúðòå õøàì õåçá åúàåá" äøîà ë
à äúà-éàø ì ,äçâùä êàìî åðééäã ,äàåáð êàìî éàã , íâä éëå

 éúéàø àì ïééãò àìäå ìàøùé õøàá øáë éàø éøçà éúéàø íìä
àá"åç äæìä íå÷îäå é" ùã÷ ïéá àåä àìä ÷åñôä åðì òéãåäå àåä ì

ñî ùéø øàåáîå àøâç ïéáå í÷ø ïéá íâøúîå ãøá ïéáå ' åäæã ïéèâ
õøàì õåç ,òå"éëàìî íâ éàãå ë äçâùä.  

ôò ÷åñôä ùøôî äùî çîùéáå"îâá àúéàã é 'ñî ' äìéâî)â .
ò"à (éùééçã äìéìá åøéáçì íåìù ïúéù íãàì øåñà ' ãù àîù

àå àéä" ùù êàìîä øîàù éðùîå êàìîäì òùåäé äåçúùä êéà ë
äìèáì íéîù íù é÷ôî àìã éøéîâå ,îâáå 'ñî ' ïéèéâ)ñ"ò å"à (úë '

 éæçã éðùîå àåä ãù àîù ùåçéìåééò äàåááã äàåáá"ù , àëäå
íéîù íù êàìîä øéëæä àì øâä ìöà , äúéä äãùá äúéäù úåéäå

ò àåä ãù àîù ùåçì äëéøö"éàø éøçà éúéà øîà ë , äæ øçà
ïáäå êàìî àåäù éúðáäå åìù äàåáá åðééäã éúéàø éì äàøðù.  

á"ä  
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    )ו"כקת( 'דגליו�  ג"נה יש  ל� א"עתש מרחשו� 'ז
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  ש"סו� זמ� קר
  ל�ק "עש

9999::::11115555        
  9:21 ויראק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ל�פרשת 
  :זלעד  :הל סוטה' מס

  ויראפרשת 
  .מעד  .חל סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

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

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

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  ישראל למעלה מ� המזל
יש לבאר  .'קו� התהל� באר� לארכה וגו' ושמתי את זרע� וגו

ל דאברה� ראה באצטגנינות שלא "דאמרו חז, סמיכות הפסוקי�

אמר לו , נ הוא תחת המזל"כב� נח וב ונייהיה לו זרע והיה סבור שד

ת צא מאטגנינות של� כי כבר יצאת מכלל ב� נח לכלל ישראל "השי

, ושמתי את זרע� כעפר האר�, וזה שאמר הכתוב. שראלואי� מזל לי

הנה קו� התהל� באר� לארכה , וא� שהמזל מורה שלא תוליד

, והרי ב� נח אי� קונה בחזקה, שתקנה את האר� בחזקה' פי, ולרחבה

וליד בני� כי ישראל ה� תכ שפיר "וא, כ שיש ל� די� ישראל"ובע

  .למעלה מ� המזל

  פרשת דרכי�

  ברכה מרובה
יש לדקדק מדוע אצל מברכי�  .כה מברכי� ומקלל� אארואבר

ויש . כ אאור"ואצל מקלל� אמר רק אח, אמר תחלה ואברכה

כי הנה הברכה של העשיר , להסביר

כי מי שיש לו , היא מרובה משל עני

מנה רוצה מאתי� ויש לו השגה לכוו� 

, בברכתו להו� תועפות עצו� ורב

כ העני שלפי גודל עניותו חושב "משא

�ידאומ. � מעט ממו� הרבה הואדג 

גיסא הקללה של עני מרובה היא 

כי בהיותו מדוכא בעניות , משל עשיר

מכוו� שיהא האיש המקולל , ע"ל

במצב עוד גרוע ממנו וירדפוהו כל 

אבל העשיר הרגיל , ל"מיני צרות ר

הרי לפי דעתו מי , ברחבות גדולה

שאי� בידו רכוש גדול כבר מקולל 

ה "ה אמר הקבולכ� אצל ברכ. הוא

� ושקוד� שיברכ' פי, תחלה ואברכה

כבר יהיו מבורכי� ועשירי� וממילא תהיינה ברכותיה� מרובות 

שבשעה שיקללו , אבל מקלל� יהיו רק אחרי כ� מקוללי�, וחשובות

כ אאור אות� "ורק אח, עדיי� יהיו עשירי� והקללה תהא מועטת

  .ל"בעניות ר
  ל"א מווילנא זצ"הגר

  שונא מתנות
י יתנו לי "פירש .ייטב לי בעבור� וחיתה נפשי בגלל� למע�

והלא כתיב ושונא מתנות , ותמוה וכי חמד אברה� מתנות. מתנות

ומה ג� כי אנו רואי� שהיה בז לכס� ולא רצה לקבל מרכוש , יחיה

עוד . סדו� מחוט ועד שרו� נעל א� שזכה בו מ� הדי� כמציל מ� הגייס

פשיטא שא� יתנו לו מתנות  ,יש לדקדק בזה שהוסי� וחיתה נפשי

ל "� ז"בלפי מה שכתב הרמ, ויש לבאר העני� .בודאי שלא יהרגוהו

נאל� ' ובמעשה זו שאברה� אבינו הי, שמעשה אבות סימ� לבני�

י הרעב יבאו בני ישראל "לירד למצרי� מחוסר לח� היה רמז שע

את פרעה וביתו היה רמז לעשר ' ומעשה הנגעי� שנגע ד, למצרי�

, ואברה� אבינו הבי� כל זה. ל יד� ישלח� פרעה מארצומכות שע

ל שלא יאמר אותו צדיק "ד שאמרו רז"וע, ולא רצה שיצאו בניו ריק�

ולכ� אמר שיתנו לו , אברה� ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול לא קיי� בה�

נמצא . וזה סימ� לבניו שג� ישראל יקבלו רכוש גדול במצרי�, מתנות

אלא בשביל בניו היתה , כלל וכלל שבעצ� לא חמד אברה� מתנות

אי� זה , שהג� שאני מקבל מתנות, ולזה הוסי� וחיתה נפשי. דאגתו

אלא באמת אני שונא מתנות ושפיר , ל שאני אוהב מתנותיבשב

א� רצוני שיקבלו ישראל , יקויי� כי שונא מתנות יחיה וחיתה נפשי

  .שכר עבודת� במצרי�

  דברי אברה�

  י האמנוה"ויחשב לו ע
לפרש דהנה אברה� אבינו  יש .ויחשבה לו צדקה' מי� בהוהא

כ היו אנשי� שהיו מקטיני� "אעפ, י� במדה גדולהחמכניס אורשהיה 

הלא חשו� בני� הוא ולמה לו רכוש רב לעזוב , ער� מעשיו ואמרו

ה ב� "בר� אחרי שהבטיח לו הקב. כ מפזר ממונו חי"ע, לאחרי� חילו

נו לצדקה ולא חשש לשמור את כספו ועדיי� היה מפזר הו, שיוריש אותו

וזה  .ו והחשיבו הכל את מעשה הצדקה שלואז הוד, בעבור תולדותיו

ת עתה "שהאמי� במה שהבטיח לו השי', והאמי� בה, שאמר הכתוב

שצדקתו , ואז ויחשבה לו צדקה, ז המשי� לתת צדקה"ועכ, שיזכה לב�

  .אמיתיהיתה לה חשיבות מיוחדת כי הכל ראו והכירו במדת חסדו ה

  ייטב לב – ל"ר הלל מקאלאמייע זצ"ק מוה"הגה

  נחמה פורתא
, ולכאורה נראה ככפל הלשו� .�לה ובאר� לכי גר יהיה זרע� 

י "י שהביא רש"ונראה עפ. דפשיטא דגר משמעותו מי שגר באר� לא לו

, י�רעל הפסוק ואת הע� העביר אותו לע

שהעביר יוס� את המצרי� שלא ישכנו 

להסיר חרפה שלה� כדי ולא ידורו בבתי� 

". גולי�"מעל אחיו שלא יהיו קורי� אות� 

כי גר יהיה זרע� באר� , וזה שאמר הכתוב

שיהיו ישראל באר� אחרת ' פי, לא לה�

, אשר לא שייכת להאנשי� הדרי� ש�

אלא הוא אר� לא לה� כלומר לא 

ובני ישראל יהיו , להמצרי� השוכני� ש�

ברה� לא' ודבר זה יהי. כגרי� בי� הגרי�

מה פורתא ביודעו שלא יבושו חאבינו כנ

  .ולא יכלמו בניו בימי גלות�

  ב"אבות פ, מדרש שמואל

  להגדיל הנסיו� 
לבאר  יש .ויעל אלהי� מעל אברה�

דהנה , מובר עיה מעל אברה� אחר שד"למה דוקא כא� עלה הקב

ר אלא "ז לא יגור ש� רעה הוא היצהה שורה על האד� א"כשהקב

ה להגדיל הנסיו� של מצות "ורצה הקב. מש� השט� בורח ומסתלק

עלה לרגע קט� מעל  ה"משו, י אברה� כדי להרבות בשכרומילה כלּפ 

. ר לבוא ולפתותו"אברה� אחר שצוה לו על מצות מילה כדי שיוכל היצה

  .ע בלבב של�"ומגודל חיבת אברה� לקונו כבש את יצרו ומל א
  קדושת לוי

  'אמונה ובטחו� בה
' פ(שפתי צדיקי�  פרבס ש"מפיע ,ויחשבה לו צדקה' והאמי� בד

) תהלי� לט ח(פ "ע עה"זי אשוז' ר ביר דושבש� הצדיק הק) וירא

' כי העיקר הוא שימלא ד ,תוחלתי ל� היאאדני ועתה מה קויתי 

כי א� יבטח אד�  ,לטובה ה� האמונה והבטחו�משאלות לב האד� 

ואי� יכולת לשו�  ,ישע� באלקיו אז לא יגיע לו מעול� שו� רע' בש� ד

) תהלי� לא ב(ה "עמל� דוד ה ו שאמרכמ ,מקטרג לעמוד נגדו לשטנו

מה  �תהלי פרש הרבה פעמי� בס"וכמ ,לעול�חסיתי אל אבושה ' ב� ד

אי� צרי�  � כ�א ',כהר צא� לא ימוט וכו' הבוטחי� בד )קכה א(שנאמר 

 .ל טובהאד� להתפלל רק שיהיה לו מדת הבטחו� ואז ממילא יהיה לו כ

 ,ל מה אוכל לקוות שאדע שיהיה לטובה"ר ,ועתה מה קויתי אמרש וזה

ד "עכ ,יה לי מדת הבטחו�לכ� לא אקווה רק שתוחלתו ל� היא שיה

ה שהיה אחוז בתכלית מדת ענוה והיה יודע "והנה אברה� ע. י"וש

ט אשר בעבור� יקבל "שאו מע רבעצמו שאי� בו לא מדה ולא כוש

אמת והיה לו בטחו� ' האמי� כי דבר ד ל זהרק בכ ,הטובות שהובטחו לו

 הוז ,ולא היה יודע שו� מעשה טוב רק זה שיש לו מדת הבטחו�' בד

  .וזה חשב לעצמו לצדקה' והאמי� בד אמר
  דברי דוד

  

  בשמחה 'לעבוד את ד

 ìò äìôð äîãøúå àáì ùîùä éäéå

åâå òãú òåãé íøáàì øîàéå íøáà'.  ¾−

í î−ñê þôê−î ë−³× í¾þõí ñ×ë¾ šðšðñ ’ôê−îþ 

í’ þëêñ þôê−î ó³½ ë−³× öê×î óþëêñó . ö×ê

ï×ì þôêô ¼îð− ö−ò¼í" íþî¾ íò−×¾í ö−ê ñ

ì ³îë®¼ µî³ô"î , îñ þôê þ¾ê× öê× ö×ñ

¼ðê íôë óíþëê .−¾íîë ¾í îñ" − ¼ð³ ¼îð−

îèî ’³îñèí îñ ïôþî , ö×ñ ³îë®¼ñ êë í−í ö×ñ

¾ô íñè¼ −ñ íìš îñ þôê öëþš µ−þ® í−í¾ ³¾ñî

þõ×ñ ,ë ö×ñ−îí ó¾ þ×ïò êñ íï þôêô ’ë" í

 µî³ô šþ íþî¾ îò−ê íò−×¾í −× ó³½ þôê−î šþ

íìô¾.  
)íôñ¾ ³þêõ³( 
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äøä"÷ äíéðéò øåàî æìäì"ä  

é"ïåùç à  

äæ ãåîò úåëæ :òì"äøä åéáà ð"ø ç 'éøà ãåã' á"ø áåã íçðî ò" ä - æ øèôð 'îùú øãà"â 

  ח השמשוזר

צ לאביו רבי צבי הירש ב
 "נולד בשנת ת

ל הנקרא "נחו� גאו
 זצ' ק הצדיק נסתר ר"הרה

בהגיע לפרקו נשא את הרבנית , "רבי אד� בעל ש�"

ה נכדת רבי יצחק שפירא "הצדקת מרת שרה ע

ק קובל ולובלי
 ב
 להגאו
 המפורס� "ד דק"אב

 
ס "ל בעמח"ד הורדנא זצ"נטע אבבדורו רבי נת

  .י"מבוא השערי� על שערי דורא ואמרי שפר על רש

  רבותיו

לדר� ' ט הק"בהיותו אבר� קירבו הבעש

ע� פטירת רבו , ונעשה תלמידו המובהק, החסידות

התקשר בכל לבו ונפשו לממלא ' ט הק"הבעש

' ע והי""ק המגיד הגדול ממעזריטש זי"מקומו הרה

עוד בחיי רבו ובהסכמתו , אצלו מגדולי תלמידיו

נסע בתפוצות ישראל לקרב לב� לאביה� 

ואחר פטירת רבו התחיל בהנהגת עדתו , שבשמי�

כ בעיר "מתחילה בעיר פראהבישט ואח

נחשב כאחד ממלאי מקו� רבו ' הי, טשערנאביל

רבי� מצדיקי דורו הסתופפו בצלו הטהור ', הק

יעקב ישראל ' ק ר"כעדותו של נכדו הרה

אצל זקיני איז געווע
 איי
 "ע "זימטשערקאס 


  ,  "א
 מיט ווייסע זשיפעצעס � אויב

  ק"בקרבת הבעשטה

ט סעדו סעודה ביחד "אצל הבעש' כשהי א"פ

ט הכוס וביר� ברכת  "ז נטל הבעש"וקוד� ברהמ


ט הג� כי אנחנו רק "כ אמר הבעש"אח, הזימו

ה להפסיק "צרי� משה רבינו ע' שני� אמנ� כשהי

קשה צפורה מאביה שירשה לו בי, מלקבל הקעסט

לאכול עוד סעודה אחת ועכשיו כוונתי הכוונה מה 

ל לכ
 הגיע משה "שכיו
 משה רבינו בסעודה הנ


על ציו
 של ' א הי"פ � , רבינו ונצטר  אתנו למזומ

ע� גדול ועמד ש� ' ט בחור  והקור הי"הבעש

ושאלו , שעות' זמ
 רב לער� ב הפוזמקאות לבד

ט "השיב כי הבעש, קור כזה אותו אי� יכול לסבול

המשי� לכא
 אוירא דאר! ישראל ובאר! ישראל 

  . האויר ח�

  פדיו� שבוי�

שעשה רבות למע
 הצלת נפשות ישראל  ידוע

א "מסופר שפ, א מישראל"ופדיו
 שבויי� לכל או

אסרו , י"כשנסע מעיר לעיר לומר מגידות לעורר בנ

ובכל יו� נת
 רענדל להשומר שית
 , אותו בתפיסה

א אמר שהיו� "פ, ד"לו רשות ללכת למקוה ולביהמ

, כבר אינו צרי� לית
 רענדל כי היו� יצא לחפשי

ה היתה אצלו ושאל אותה "ואמר ששרה אמנו ע

, למה מגיע לו עונש להיות אסור בבית אסורי�

אמרה לו בא� אחד עושה איזה מצוה מטעימי
 לו 

מ
 השמי� שידע מה שהוא עושה והיות שהוא 

ו
 שבוי� רצו להטעימו טע� של מצוה עוסק בפדי

  .זו

  בכל מאוד�

שאל , ש� מקוה' הגיע לאיזה עיר ולא הי א"פ

אמרו לו שאי
 לה� מעות , למה אי
 עושי
 מקוה

וג� אמרו לו שיש בעיר איזה עשיר , עבור מקוה

אז הל� , ולא רוצה לית
 מעות עבור המקוה

אמר , להעשיר וביקש ממנו מעות עבור המקוה

רבינו ית
 לי העול� הבא שלו אז ית
  העשיר א�

ק בעל מאור "אמר הרה, מעות לבנות המקוה

עיני� הלא אני אומר בכל יו� ובכל מאוד� הלא 

אי
 לי מעות אלא מה הרכוש שלי הוא העול� 

הבא אני נות
 ל� העול� הבא שלי כדי לבנות 

  .כ המקוה"ובנו אח, מקוה טהרה

  דבריו עושי� פירות

אהר
 ' ק ר"סנדק אצל נכדו הרה 'כשהי

ער זאל דער לעבי
 "ע ביר� אותו "מטשערנאביל זי

אהר
 לגבורות התחיל ' וכשהגיע ר, "משיח צדקינו

לחזור לימי נעוריו והתחיל לצמוח לו שיניי� 

אהר
 מני
 על הציו
 של ' אז שלח ר, חדשי�


הסבא ביר� : המאור עיני� וצוה לומר בזה הלשו

לביאת משיח צדקינו הלא אמרו אותי שאזכה 

ל בבא בתרא האומר אי אפשי בתקנת חכמי� "חז

  .אני מוותר על ברכה זו, כגו
 זו שומעי
 לו

  ורפא ירפא

ל שאבי הב
 נוטה "הגיע לברית מילה וא א"פ

ה "וציוה לעשות הברית מיד ובעז, ל"למות רח


והסביר העני
 , ואכ
 כ� הוה, יבריא אבי הב

אבינו חולה הגיעו שלשה  אברה�' שמצינו כשהי

כי אי
 מלא� , מלאכי� וכל אחד בשליחות אחר

ורפאל שרפא את אברה� , אחד עושה שני שליחות

ולמה לא שלחו מלא� , הל� מש� להציל את לוט

רק דלפעמי� אי
 זכות , מיוחד להציל את לוט

רק , לאותו אד� שיבא מלא� בשבילו לרפאותו

, ות את זהכ לרפא"מכיו
 שבא בשביל אחר יכול ג

שישלחו מלא� ' לו זכי' שלא הי, בלוט' וכ
 הי

 �בשבילו רק מכיו
 שבא לרפאות את אברה� הל

וסיי� וכ
 כא
 שאבי הב
 , מש� להציל את לוט

חולה אולי אי
 לו זכות שיבא מלא� לרפאותו אבל 

כיו
 שאליהו מלא� הברית בא בשביל לרפאות 

  .   הר� הנימול יכול כבר לרפאות ג� את האב

  איש קדוש

ויחדו לו ש� חדר , באיזה מקו�' א הי"פ

ובחדר החיצו
 היו ש� האנשי� , מיוחד בשבילו

ובבוקר כשהגיע זמ
 התפלה היו מחכי� , משלו

, והוא לא יצא, ה� כדי להתפללילעעליו שיצא 

וכאשר ראו האנשי� שאינו יוצא נכנסו לחדר 

הפנימי ושאלו אותו למה אינו יוצא אמר לה� כי 

כול להתפלל ש� מחמת שנמצא ש� אינו י

אמרו , וחפשו ולא מצאו מאומה, איזה טומאה

אמר לה� אולי נמצא ש� איזה , לו שלא מצאו

ספר מספרי חיצוני� וחפשו ומצאו ש� ספר 

, ש"צ ימ"שהוא מכת שנחשד ' שמחברו הי

  .  והשליכו אותו החוצה ואז נכנס להתפלל

  'וחוש� הי

עו
 שמ' ק ר"על שבת אצל הרה' הי א"פ

משה מסאוורא
 ' ק ר"שלמה אביו של הרה

ק נר גדול שתדלק כל "והדליקו אז בעש, ל"זצוק

ובאשמורות הבקר כשעמד משינתו ורצה , הלילה

ב "שמעו
 שלמה וב' ק ר"ללכת החוצה ראו הרה

נחו� הול� וממשש הדר� כמו מי שהול� ' כי ר

ושאל מדוע לא הדלקת� , בחוש� וקרוב שיפול

הלילה כי עתה חוש� בבית  איזה נר שתדלק כל

לפלא גדול ' והי, ואי
 אני רואה היכ
 ללכת

, בעיניה� ותיכ  עשו דרישה וחקירה אודות זה

ויודע הדבר כי הנר נכבה בלילה וראה זאת הנכרי 

המשרת בבית והדליק את הנר ומחמת זה לא 

  . נחו�' ק ר"האירה הנר  להרה

  ידע נסתרות

שאמרו ל "משה מקאברי
 זצ' ק ר"סיפר הרה

ק בעל מאור עיני� על צדיק אחד "א להרה"פ

שמגיד  אמר מי שיודע אינו מגיד ומי, שהגיד הק!

, וסיי� אני יודע ואיני מגיד, זהו סימ
 שאינו יודע

בלימודו שלא הל� ' כי מנהגו הי, וסיפר אי� יודע


א "פ, להל
 ממקו� שלא הבי
 עד שייגע והבי

חיל ק שלא הבי
 והת"הגיע לאיזה מקו� בזוה

אמרו לו מ
 השמי� שילמוד , לבכות ולהתייגע

להל
 ולא יעמול על זה כי לא ידע הפשט שאי 

ז הפשט יתגלה עת "אפשר להגיד לו מחמת שעי

ואמר שלא יכול לעשות זאת כי , הק! שמרומז ש�

מעול� לא עשה כ
 להניח מקו� שלא ידע הפשט 


והוכרחו להגיד לו משמי� הפשט , וללמוד להל

  .ש� יודע עת הק!ק ומ"בהזוה

  שכינה מדברת מתו� גרונו 

איש חסיד בעל ' הכותב של תורותיו הי

אליהו ' ק ר"מדריגה תלמידו הנאמ
 הרה

א לרבו ע� הכתבי� "כשנכנס ר, ל"מיורעוויטש זצ

ואלו , שכבר היו לכר� גדול עבר על כל הכתבי�

הדברי תורה שזכר שהוא אומר� לא נת
 רשות 

רה שלא זכר אות� להדפיס� רק אלו הדברי תו

שאמר� אלא השכינה מדברת מתו� גרונו זאת 

  .נת
 רשות להדפיס�

  ובא השמש 

כ "ומנו, ח"א חשו
 תקנ"נפטר י

ק "מדברי תורתו נדפס הספה,  בטשערנאביל

וספרו נתקבל בקרב ישראל כאחד , מאור עיני�

  .'ט הק"מספרי היסוד בתורת הבעש

  

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
ñ" âúðù çð úùøô òùú"ôì à"÷  

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

 äéä íéîú ÷éãö ùéà çð çð úåãìåú äìà

çð êìäúä íéäìàä úà åéúåøåãá,  כתב בבעל

ויש . 
"ח סופי תיבות חכ'� נ'
 התהל'הטורי
 האלהי


  .להבי� הרמז מה שהיה נח חכ

øàáúé ע"א זי"ק מהרצ"על פי מה שהביא הרה 

מנח
 ' ק הרבי ר"בש
 הרה) אות קכו(באגרא דפרקא 

שהוא מ� התימא שרואי�  על מה, ע"מענדל מרימנוב זי


הילדי
 בקטנות
 הולכי
 לבית רב
  כמה פעמי

 
ומתמידי
 בלמוד תורת
 ומתפללי
 בכוונה ומיישרי


במדות  כשמתגדלי
 מתהפכי
 ואחר כ� ,אורחות

ומאי� יתהווה  ,גרועות ומבטלי
 התורה והתפלה וכיוצא

הרי התורה שלמדו בקטנות
 הוא הבל שאי� בו , זה

אומ"  אוי שתעמוד למשע� לה
 להוסי!והיה מהר ,חטא

ל שהוא "ואמר הוא ז, בנפשות
 כי מצוה גוררת מצוה

שאבותיה
 האכילו אות
 ממו� גזל שסיגלו על  מחמת

ונתפטמו באיסורי
 ושב  ,שאינו באמונה ידי משא ומת�


ועל ידי זה נולדי
 בקרב
 תאוות  ,לה
 לבשר מבשר

  .ד"עכ, ומדות גרועות

ëå"÷ וירא ' פ(ה בבר� משה "להר זל"מר� אאמו

יקותיאל ' צ ר"הביא מה ששמע ממר אחיו הגה) עמוד פ

לפרש מאמר , ד"ה הי"ק סיגעט זללה"יהודה האבדק

חביב עלי�  יהי ממו� חביר�) ב"ב מי"אבות פ(המשנה 

. שאינו ירושה ל�, והתק� עצמ� ללמוד תורה, כשל�

 
דהנה מוב� למשכיל שלא רק בניו של האד
 נשפעי

אלא א! הוא בעצמו כשמתפט
 מממו� , אסורמממו� ה

ועל זה עומד התנא ומזהיר , האסור יאבד תורתו ויראתו

שיזהר בממו� חבירו , יהי ממו� חביר� חביב עלי� כשל�

ואז התק� לעצמ� ללמוד , ויהיה המשא ומת� באמונה

כי רק א
 יהיה ממונו כשר אז יוכל לעסוק , תורה

לא יזהר בה אז היינו א
 , שאינה ירושה ל�, בתורה

  .ד"עכ, ולא תהיה לו לירושה, תנתק התורה ממנו ומזרעו

ìòå  פי זה אמרתי לפרש מקראי קודש בברכת


א "פי(איתא במדרש רבה , וישמר�' יברכ� ה, כהני

עוד איתא . בבני
' יברכ� ה, בנכסי
' יברכ� ה) ה"ס

. בתלמוד' יברכ� ה) הובא בדמשק אליעזר(במדרש 

שא
 האד
 זוכה , בנכסי
' � הולדרכינו יתבאר יברכ

אז , בנכסי
 וממקור קדוש וטהור יהלכו�' לברכת ה

בני
 , שיזכה לבני
 ישרי
 והגוני
, בבני
' יברכ� ה

' וג
 יברכ� ה, ובני בני
 עוסקי
 בתורה ובמצות

שבעצמו יזכה לעסוק בתורה בהתמדה בהבנה , בתלמוד

  .ויראה ברכה בלימודו, ובחשקות התורה

äúòîå לאנשי דור המבול  ל כי"י 
דבר זה גר
 לה

והיו משוקעי
 כל כ� , כי השחית כל בשר את דרכו

היה מחמת כי מלאה האר" , בתאות ובמדות מגונות


ל לא נחת
 גזר דינ
 "ולזה כתב רשיז, חמס מפניה

מכל , וא! שהיה בה
 כמה וכמה חטאי
, אלא על הגזל

ר כי הממו� שאינו כש, מקו
 כיו� שהגזל גר
 לה
 הכל

, על כ� לא נחת
 גזר דינ
 אלא על הגזל, מזיק לו ולזרעו

ויש לנו . שעל ידי הגזל באו לידי תאות ומדות מגונות

ללמוד מזה מוסר השכל גדול עד היכ� נתדרדרו אנשי 

דור המבול בהשחתה גדולה מחמת שלא נזהרו בפרוטה 


ועל ידי , כי מלאה האר" חמס מפניה
, שאינו שלה

נולד בקרב
 תאות רעות ומדות  שנתפטמו בממו� גזל

  .מגונות

íìåà בדורותיו 
ה� בי� , נח היה איש צדיק תמי

ק "וכדאיתא בזוה, אד
 למקו
 וה� בי� אד
 לחבירו

נח לעילא ונח , אלה תולדות נח נח:) בראשית ד! נח(

את , ובכ� כיו� שהיה נזהר בפרוטה שאינו שלו, לתתא

כה ללמוד ז, 
"ח  סופי תיבות חכ'� נ'
 התהל'האלהי

  .תורה בחשק ובהתמדה

  ב

ãåò  סנהדרי� ז(יתבאר על פי מה דאיתא בגמרא (.

אמר רבי המנונא אי� תחלת דינו של אד
 אלא על דברי 

מהא דאמרינ� בפרק ) ה אלא"ד(' והקשו התוס, תורה

ששואלי� את האד
 ליו
 הדי� .) שבת לא(במה מדליקי� 


 ואחר כ� שואלי� קבעת עתי, נשאת ונתת באמונה

  .לתורה

øàéáå בראשית ' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"מר� דו

ושני השאלות באי
 , כי באמת הא בהא תליא) עמוד לד

דא
 שואלי
 לאד
 למה לא קבעת עתי
 לתורה , כאחד

יתר" ויצטדק כי אי אפשר לו מסיבת עמל , בעול
 הזה

 
וטירדת הפרנסה אשר מוכרח לרדו! אחריה בזיעת אפי

וכשסר לביתו כבר תש , כת לילהמהבוקר אור ועד חש

אבל האיש , כוחו ונחלש מוחו ואינו יכול ללמוד עוד

דמי שמאמי� בהשגחתו , הנושא ונות� באמונה מכחישו

והבורא , ש יודע דאי� אד
 נוגע במה שמוכ� לחבירו"ית

והעת שחוטפי
 , יתבר� מזמי� לכל אחד די פרנסתו

לא  ומעתה. לא יגרו
 חסרו� בפרנסתו, לעסוק בתורה


שבאמת תחלת דינו של אד
 , יקשה סתירת המאמרי

תו נשאת ונתת ומה ששואלי� או, על דברי תורה

והיינו א
 היה , שאלה זו ג
 כ� על דברי תורה, ה"באמונ

כי א
 יש לו אמונה , יחד ע
 אמונה בהבורא יתבר�

על , ה הוא הנות� לח
 לכל בשר וז� ומפרנס לכל"שהקב

, ידי זה שוב אי� לו מענה להצטדק בטירדת הפרנסה

  .ד"עכ

úîàáå  מי שמשאו ומתנו באמונה שלימה

ואינו מבקש , הר ג
 בפרוטה שאינו שלוהוא נז, ע"בבוכ


כי יש לו אמונה שאי� , דרכי
 לעסוק דרכי
 מקולקלי

ומ� השמי
 יגיע לו , אד
 נוגע במה שמוכ� לחבירו

  .פרנסתו הנקצבת א! בעסקו במסחר ביושר ובצדק

äðäå אלה :) בראשית ד! נח(ק "איתא בזוה

� כי נח היה נזהר ה, נח לעילא ונח לתתא, תולדות נח נח

 
במצות שבי� אד
 לחבירו וה� במצות שבי� אד


ח סופי תיבות '� נ'
 התהל'ועל כ� את האלהי, למקו

ותמיד היה מוצא פנאי , שהיה יכול לעסוק בתורה, 
"חכ


 התהל� "והטע
 כי את האלהי, מספיק לעסוק בתורה

ע כי הוא הנות� ל� "שהיה לו אמונה פשוטה בבוכ, נח

ה נות� יש לו לאד
 לא "ורק מה שהקב, כח לעשות חיל

ועל כ� היה עוסק במשא ומת� באמונה , פחות ולא יותר

  .והיה נזהר מ� הגזל

øáãå  זה נות� לנו חיזוק ומוסר גדול אחרי עבור


וקבל על עצמו , וכל אחד עשה תשובה, הימי
 הקדושי

 
כמה עניני
 טובי
 ה� בי� אד
 למקו
 ה� בי� אד

יימו מה שקבלו הנה הגיע העת והעונה שיק, לחבירו

ובראש בראשונה צרי� כל אחד לסדר לעצמו , כבר

ולקבוע לעצמו עתי
 , שיעורי
 לקראת זמ� החור!

לדעת שעל , ע"ויהיה משאו ומתנו באמונה בבוכ, לתורה

ואדרבה , ידי עסק התורה לא יחסר לו כלו
 מפרנסתו

  .התורה יכניס ברכה בתו� ביתו

íééç זוהמא אנחנו במדינה קשה אשר ההשחתה וה

וצריכי
 , לא נסוג אחור מהשחתת אנשי דור המבול

לסייעתא דשמיא מרובה שיוכלו להחזיק מעמד מול 


וחלילה לא יגררו אחר מי
 הזדוני
 ע
 , נסיונות הקשי

נח , נסיונות קשי
, אנשי
 הדומי
 לאנשי דור המבול

פ שהיו לו נסיונות "אע, איש צדיק תמי
 היה בדורותיו


וכמו , ה העיד על נח שעמד בנסיו�"והקב, קשי
 ומרי

, שאמר הכתוב כי אות� ראיתי צדיק לפני בדור הזה

ומי , ר כל איש ישראל יש לו אות� הנסיונות"ובעוה

ה להעיד עליו בדורינו אלה שעמד "האיש שיכול הקב

הלא צריכי
 לסייעתא דשמיא מרובה שיזכו , בצדקתו

  .להחזיק מעמד בקדושה ובטהרה

ùéå היה לפרש עוד הכתו 
ב נח איש צדיק תמי

ז "על פי דברי מר� דו, בדורותיו את האלהי
 התהל� נח

ביאר מה  )שמות עמוד כו 'פ(בדברי יואל ה "זללה

על הפסוק ויק
 ) ה"שמות ס' פ(דאיתא במדרש תנחומא 

וכי לא היה , מל� חדש על מצרי
 אשר לא ידע את יוס!

ל ר אבי� משל לאחד שרג
 אקוני� ש"א, מכיר את יוס!

שלמחר , אמר המל� התיזו את ראשו עכשיו, דוכוס

וכ� פרעה עכשיו לא ידע את יוס! למחר , עושה בי כ�

י ל ידביאור הדבר דע .'הוא אומר לא ידעתי את ה

שפוגמי
 בקדושת היסוד נפג
 ונתקלקל האמונה 

כי החטאי
 מסמי� עיניו של אד
 מראות  ,וכחדא אזלי

יוס! היינו אשר לא ידע את  אמרשה וז .את האמת

כי  ,'אמר לא ידעתי את ה הז יל ידוע, מקדושת יוס!

  .ד"עכ ,קדושת היסוד תלוי באמונה

äæå  היה 
שהעיד הכתוב נח איש צדיק תמי

שהתנהג עצמו בקדושה והיה לו מדת יסוד , בדורותיו

ועל , שלא חטא כלו
 בהשחתת אנשי דור המבול, צדיק

לימה שהיה לו אמונה ש, כ� את האלהי
 התהל� נח

  .ע"בבוכ

ñåøôáå  עלינו זמ� החור! יקבל כל אחד על עצמו

להתנהג בקדושה ולשמור על עצמו בכל פסיעה ופסיעה 

מסתובבי
 בי� אנשי
 , בשבתו בביתו ובלכתו בדר�

וזוהמת השוק גור
 לידי , הדומי
 כאנשי דור המבול

וצריכי
 לעמוד על המשמר שלא להגרר , חסרו� האמונה


הדיבור המעשה והמחשבה שיהיו לשמור על , אחריה

ואז זוכי
 להתחזק באמונת אומ� , בקדושה ובטהרה

ועל ידי זה אפשר שיהיה משאו ומתנו באמונה , ע"בבוכ

ע "וכאשר עוסקי
 במסחר באמונה בבוכ, ובישרות

מוצא כל אחד לעצמו עתות , שהוא נות� לח
 לכל בשר

  .פנאי לקבוע עתי
 לתורה

éùäå"ú א געזונט� 'יהיה יעזור שנזכה כולנו ש

ונזכה לעסוק בתורה ', ווינטער בגשמיות וברוחניות


ת ישלח שפע גדול "והשי, ובמצות ובמעשי
 טובי

ונזכה , לבני ישראל שיהיה פרסה בהרחבה גדולה

 
להתרוממות קר� התורה וישראל בהתגלות כבוד שמי

  .עלינו במהרה בימינו אמ�
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© מערכתק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מה"על פי די� תוה  

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

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

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

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

ולזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"א� כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקב, 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, בראשית ברא אלקי�ל "פ דברי רשיז"זה יל

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

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

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

  .העול�

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

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

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

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , דו עבודה זרהעליה� שעב

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

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

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

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

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

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

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

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

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

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

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

  .לעול� הבא

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

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

ולכאורה אי� הועיל לו , 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, דחה מ� הקדושהומעול� לא נ, חיותו

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

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

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

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

  .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, לחבירוה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� 

אמנ� איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר , היה לה� אור תורה המחייהו

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

, ל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושהוע, ולעתיד יעמוד בתחיית המתי�, אור תורה מחייהו

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

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

ב או בבוקר ד בער"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

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

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

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  
  
  

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

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

T   éðéãíãàä ïî øòù úùéìú øåñéà  t  

] ל"כגו שער[וא� מסירו בכלי , להסיר שו� שער מ האד� משו� מלאכת גוזזאסור ) א

ה הוי איסור "אפ, וזורקו לאשפה, צ לשער הנגזז"א שאפילו כשא"וי[, אהוי איסור דאורייתא

  .וא� מסירו בידיו הוי איסור דרבנ, ]בתורה

א� א� אינו , ז ברור שיתלשו איזה שערות"ערות שעיואסור לעשות שו� פעולה בהש) ב

  .גשאסור א� באיסור דרבנ" פסיק רישא"וזה נקרא , מכוי לזה כלל

אסור להסירו , ד המודבק על גופו במקו� שיש ש� שערות"ד עי"כ מי שיש לו בענ"וע) ג

 ואפילו, משו� שבדר! כלל פסיק רישא הוא שיתלשו איזה שערות, בשבת להחליפו באחרת

ד מודבק "כדי לטבול במקוה בשבת קודש קוד� תפלת שחרית אלא יטבול כשהבענד עי

אלא [, וכ כשהוא מודבק על אצבעו במקו� השערות אסור להסירו לצור! נטילת ידי�, דעליו

  ].החשש חציצהשיש מתירי� שאי בזה  ד"ד עי"כשרוצה ליטול ידיו יטול ידיו על הבענ

שיש , ולתוחב� בתו! זקנ�ש לה� זק ארו! ודרכ� לכרכו אנשי� שינוגע די זה לוכ ) ד

ויש אנשי� , י הכריכה"ואינ� נתלשי� ע אנשי� ששערותיה� מודבקי� בחוזק לגופ

והכלל בזה שא� , והמה אסורי� לכורכ בחוזק בשבת, מרופפי� ובקל נתלשי�ששערותיה� 

וא� אינו , לה זו בשבתי פעולותיו יתלשו איזה שערות אסור לעשות פעו"הוי פסיק רישא שע

צריכי , ואנשי� אלו שרוצי� לכרו! שערות הזק או להסיר הכריכה בשבת[ ופסיק רישא מותר

והאנשי� המשתמשי לצור! הכריכה ע� , ]ות החול א� הוא פסיק רישא או לאלנסות בימ

ראבער דק בדר! כלל אסורי� להסיר� א� כשרוצי� לטבול דבדר! כלל הוי פסיק רישא 

  .� איזה שערותשנתלשי

וכ , ומהאי טעמא אסור לחו! הזק בחוזק א� הוא פסיק רישא שיתלוש איזה שערות) ה

  .זהדי בצואת הא� שנתייבש שאסור להסירו מהחוט� א� הוא פסיק רישא שיתלוש שערה

י הסרת "א� הוא פסיק רישא שע, ד בשערותיה�"ר בענ"וכ הבתולות שמניחי ראבע) ו

כי תלוי , וקשה לית כלל בזה[וא� לאו מותר , אסור, לוש איזה שערותר או הנחת� ית"הראבע

  ].ינסה זה בימות החול' וכל א, ר ובאיזה אופ מניחי� אות�"באיזה מי ראבע

פסיק ' וכ כשמסירי� כיני� מהשערות ביד צרי! ליזהר להוציא� בנחת שלא יהי) ז

ובדר! כלל יש פסיק רישא , ותס שה� נדבקי� מאוד בהשער"וביותר יש ליזהר בניט, חרישא

  .שיש ליזהר מאוד לעשותו בנחת, כשמוציא�

ל "ולכ אסרו חז, כשאינו מכוי לתלישה' הנה נתבאר שאסור לתלוש שערות אפי) ח

ופרטי דיני� אלו , כי הוא פסיק רישא שיתלשו איזה שערות] ל"קעמ[לסרוק השערות במסרק 

  .ט"יתבארו בשבוע הבעל

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

שהביא דעת ) ג"מ סק"ש' סי(ר "בא' ועי, )מ"ס ש"ר(ובהפוסקי� ' זה וכ� מבואר בגמדביד אי� דר� גזי) א
, הכל בו דכשמלקט שער לב� אחד מתו� השחורות חייב א� בידו מטע� דכ� הדר� ללקט לבנות מתו� השחורות

  .שמיישב דעת הכל בו) ה אפילו באחת"ד(ל "בבה' ר הקשה עליו ועי"א� הא
éìëá ãçà øòù ææåâä  

מ איסור תורה איכא "מ, דא� דליכא חיוב חטאת רק כשגוזז שני שערות) ב"מ סק"ש' סי(א "גדעת המ
דדי� דחצי שיעור ' חולק וסבירא לי) ו"פ' סי(אכ� החכ� צבי , ככל חצי שיעור שאסור מ� התורה, אפילו בשער אחד

פ "א וכ"כהמג) ג"סק(ש "ולהלכה פסק התו, אסור מ� התורה הוא רק באיסורי אכילה אבל בשאר איסורי� לא
דאחר שהארי� בזה סיי� דלדינא אי� לזוז כלל ) שערות' ה על ב"ד(ל "בבה' וע) ג"סק(ב "ומשנ) 'סעי� א(התניא 

 .מדברי כל הפוסקי� דהוא איסור תורה

אכ� , וכ� פסקו הרבה אחרוני�) מ"ס ש"ג ור"ס ש"ס(א "הובא במג) ד"שצ' סי(ש "כ� הוא דעת הריב) ב
 .ל"עליו דליכא בזה איסור תורה ואכמלקו לעומת זה יש ראשוני� וכ� אחרוני� שח

 .ובמקו� אחר הארכנו בזה) ש ש�"א ובמחצה"ק כ"ז ס"שט' ע בסי"וע $ה "ד סק"שי' סי(א "פ המג"כ) ג

מצדד שבטבילת אנשי� אי� מדקדקי� בחציצה שמאמר מרדכי משהביא ) ח"פ' סי(בשערי תשובה ' עי )ד
' ד כלל ו"חיו(ת גינת ורדי� "ושכ� העלה בשו ,בואר כ� להדיאשבספר האשכול מ) ח"פ' סי(וכ� הביא בדעת תורה 

  .ע בהערה שאחר זה"וע, )ח"ס פ"ס(ל "כ הבה"וכ, ש"עיי) א"י' סי

הנה לא מיבעיא א� יש לו מכה שכואב לו א� מסיר הרטיה וכ� כשהרופא אמר לו שלא יסירנו מחשש ) ה
אלא אפילו כשאינו כאיב , )'סעי� י ב"קס' ע סי"שוכמבואר ב(צ להסיר הרטיה "שאז א� בחול א' אינפעקשא� וכדו

מחשש שמא יסיר הרטיה בתו� הסעודה ויגע ) 'א סעי� א"קס' ע סי"כמבואר בשו(ליה דאז בחול צרי� להסירו 
א "ויותר מזה כתב בא, צ לחוש לזה דבודאי לא יסירנו דהרי אסור להסירנו מחמת איסור שבת"מ כא� א"מ, בבשרו

מ בשבת כיו� שאי� "מ, להסיר� בחול דהוי חציצהדא� באופ� שמקפיד ] לעני� גלדי מכה) [א"קס' סי(מבוטשאטש 
וכעי� זה כתב [) א"ק פ"מנחת שבת סס "בס(ד בעצי עד� "ש הו"הדר� להסיר� מחשש תולש אינ� חוצצי� עיי

יה כזה שהוא דאפילו רט' ולפי דבריה� אתי] לעני� איסור מחיקת הש�) ו"יסודי התורה ה' ו מהל"פ(באור שמח 
כ בשבת לא הוי "אעפ] ולא רק מחמת החשש שמא יסירנו[מקפיד עליו ורוצה להסירה ובחול הוי חציצה גמורה 

  .חציצה
מה שהארי� ליישב אמאי ) א"ק כ"ו ס"קמ' סי(בקצות השלח� ' עיוכ� הוא מנהג העול� שכורכי� הזק� ו )ו

דלא ) ז"ק י"מ ס"ש' סי(א "סי� דלפי מה שכתב המגויש להו, ו� איסור בונה כמו בקליעות שערותליכא בזה מש
ה כא� הרי אינו רוצה ליפות הבני� שעשה ע� הזק� "כ ה"וא, ש"מיקרי בני� רק כשמכוי� ליפותו ולהשוותו עיי

אכ� , שאוסר בזה) ו"ט' ב סי"ח(ת להורות נת� "בשו' ועי[, דאדרבא הרי מטמינו בתו� זקנו ואי� נראית מבחו� ודוק
  .]להקלמנהג העול� 

ע "בשו ע"וע) ז"ק קי"ס' פ' סי(ש "כ במנח"וכ) ט"מ סק"ש' סי(ח "ד בכה"הו) ד"תשא אות י' פ(ח "בא) ז
) 'סעי� ז(ב "שי' ע סי"וכ� הוא בשו) ב"ק קנ"ב ס"ש במשנ"עיי(שיניח הפתילה בפי הטבעת בנחת ) ח"ס שכ"ס(

ידיו לתו� זקנו ולא הוציאה עד ל והניח "שפע� אחת שכח האריז ]ש"ח ובקצוה"הובא בכה[וידוע המעשה 
ס מחנה חיי� מהדורא "שבס(כ בדרכי חיי� "א ציי� למש"� שליט"צ הדומ"והגה ,שחשיכה שמא יתלוש איזה שער

ק שלא יגע בזקנו או בפיאות ראשו כי הידי� ממשמשי� וחשש "ל שמר את ידיו בשב"ח סופר זצ"שהגר) תליתאה
 ).ש"מ מה שצידד להקל לעני� חיכו� ע"ה ש"ת ס"מהדו א מבוטשאטש"ע בא"וע(, שלא יבא לתלישת שער

  ).ז"שט' סי $י "לבעל חו(מקור חיי� ) ח
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 ד"בס
 

" ווקאיני� ראחמיסטרימאור ע"' בכבוד נתקבל בימי� אלו הני שלוחי דרחמנא הנהלת המוסדות הק
  .א"ווקא ירושלי� שליטיראחמיסטר'ר מ"אדמוק "העומד בנשיאות כ, ק ירושלי�"בעיה

היו מ� הנחשוני� לדבר מצוה כאשר  נודעי� בחשיבות� " מאור עיני� ראחמיסטריווקא"מוסדות 
זירות האיומות של תכנית הליבה הנודעי� לשמצה התחילו ללחו� על מנהלי המוסדות כאשר הג

והתנזר  'שקיל טיבות� ושדיא אחיזרי' והכריז עול� ומלואו א כלביא"ר שליט"אז ק� האדמו, ק"בארה
א שהתאמ� במיוחד "ק מר� רבינו שליט"וכידוע חיבה יתירה נודעת לה� מכ .לגמרי מכל קשר עמה�

  . כל מה שאפשרלעזור לה� ב
תקוותינו , ב לדפוק על פתחי נדיבי� בע�"לארה' וכעת כאשר היגיעו מנהלי המוסדות הק

שיכלו ' לחזק ולהושיט יד עזרה למנהלי המוסדות הק, ש להשתדל בכל האפשריות"ובקשתינו מכל אנ
  .ולהשתת  בסכומי� נכבדי� בכבוד הראוי, לעמוד חזק מול מי� הזדוני�

****  

  !ת הכונו למערכההיהדות החרדי
על השמועות הלא טובות המה כי באו מהררי ציו� וירושלי� אי� שמשרד החינו� ע� שותפיה� 

�מתכונני� בימי� , החרדי� העסקני� מלכחי פינחא עומדי� הכ� להחריב כליל מוסדות התורה והחינו
אלו להרעיש אר� ומלואה בתכסיסי מלחמה שוני� לעמוד בעד הפר� ולעשות כל מה שביכלתינו לעצור 

  .בעד המשחית
� מאד עזרת כל בימי� הקרובי� יתחילו הוועד בשורת פעולות נמרצות ונחו - !אנשי שלומינו הכונו

  . נעשה ונצליח' הקהל הקודש ובש� ה
 *  

צנא , ידידינו עוזכ "מול מע, בש� הנהלת הוועד משמרת חמותי� מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות
מרבי� תורה בערינו קרית א "שליט שמואל שלמה טעללערה "מוחובר חבורי� מחוכמי� , מלא ספרא
וברכותינו צרופה שיזכה ט ט ט ט """"ת בתו למזת בתו למזת בתו למזת בתו למזהשמחה במעונו בהולדהשמחה במעונו בהולדהשמחה במעונו בהולדהשמחה במעונו בהולדלרגל שלרגל שלרגל שלרגל שרועה ' ספרי ומשה הי ס"יואל ומח

ח ע� הרחבת הדעת ששו� ושמחה יהא שרויה תמיד במעונו "לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ
  א"עדי נזכה בקרוב לביאת ינו� בב

***** 

ינו כ ידיד"מול מע, מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות" וועד משמרת חמותי� ירושלי�"בש� הנהלת ה
ק על טהרת הקודש לבל יכרע "בארה' ק מוסר נפשו למע� הצלת המוסדות הק"עוז האבר� היקר בנש

�ה האבר� היקר עושה ומעשה "ה, "זכרו� משה"ח המפורסמת  "ובמיוחד עשה ופעל לטובת הגמ, בר
בנו בנו בנו בנו     תתתתהולדהולדהולדהולדבבבבלרגל השמחה במעונו לרגל השמחה במעונו לרגל השמחה במעונו לרגל השמחה במעונו " זכרו� משה"ח "מנהל הגמא "שליט שלו הורווי�הרב להכלל והפרט 

ח ע� הרחבת הדעת ששו� "וברכותינו צרופה שיזכה לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצט ט ט ט """"למזלמזלמזלמז
  .א"ושמחה יהא שרויה תמיד במעונו עדי נזכה בקרוב לביאת ינו� בב

 ממעיינות רבותינו
  מא� דזעיר איהו רב

היינו , יתבאר כי מה שזכה לבחינת ענוה ושפלות שאמר ואנכי עפר ואפר. אשר ארא�' ל� ל� וגו

על דר� איזה , כי אוירא דאר� ישראל מחכי� ושורש החכמה הוא בחינת ענוה, אחר שבא לאר� ישראל

בחינת  ית�ת ל� ל� דייקא לעצמ"וזהו שאמר לו השי .חכ� המכיר מקומו וערכו ואמרו כל גאה שוטה

ל להכיר "ר, כלומר שש� אראה ל� את עצמות�, ולזה אמר האר� הידועה אשר ארא�, עפר ואפר

�ה מה שהראו לו בחלו� בראש השנה את התנהגות שלו למע� "על דר� ששמעתי מפי מוזלה, שפלות

  .כי מא� דאיהו זעיר איהו רב, גדול ואחר זה ואעש� לגוי. ונעשה מזה נכה רוח, דעת שפלותו
  ייטב לב

  לש שמי

והקשו המפורשי� וכי היה צרי� להבטיח לאברה� לקיי� . י להנאת� ולטובת�"פירש. 'ל� ל� וגו

ה בספר ייטב לב כי גלוי וידוע "ז זללה"י מה שכתב א"ונרראה עפ. מצות בוראו בשביל הנאתו וטובתו

וג� כי צרי� ליש� יהיה כוונתו , אפילו בשעת אכילתו ושתייתושהאד� צרי� לעבוד את בוראו בכל עת 

א� במקו� הקודש בעת שהיו , וזה אחת מעבודות הקשות, ה"לשמי� כדי לעבוד בזה את הבורא ב

וזה שאמר ל� ל� להנאת� ולטובת� אל  .ש"עיי, ישראל שרוי� על אדמת� ש� היה בנקל יותר לקיי� זה

�יוכל להנות ולהטיב לעצמו , תבא שמה היינו אל מקו� הקודש ל שש� באר� אשר"ר, האר� אשר ארא

  .'בנקל לכוי� לש� ה ואכיו� שש� ה
  עצי חיי�

  ל� לבד

אמר אל אבר� אחרי הפרד לוט מעמו שא נא ' פ וד"ק עה"האוהחה ש"ל עפימ"ואפ. 'ל� ל� וגו

ל בתחלת "שא, ת האר�מתי יפרד לוט כדי להראותו א', ד' מאמר זה יוכיח כי יושב ומצפה הי', עיני� וגו

�ש "ז יש לרמז במ"ועפי .ל"ד ז"עכ, ולא הראהו עד שנפרד הרשע מעליו, דבר אליו אל האר� אשר ארא

�וא  כא� , לכלבי� א� לכ� ול"לעכו אל לכ� ול"ש ז"וכמ, מ ל� לבד�"דמלת ל� נדרש בכ, הכתוב ל� ל

ואז יתקיי� מיד אל האר� , אליו לוטולא יתחבר , ל� לבד�' ההליכה יתקיי� כשיהי ששלימות', רמז לו ית

�  .לוט בהתחברותו' ז שהי"את האר� כ ת"ק שלא הראהו הבוי"וכדברי האוהחה, אשר ארא
  דברי יואל

  י"גודל העבודה בא

�הגדול לאברה� אבינו לעזוב את אר� מולדתו ולעלות  ידוע קושית המפרשי� מה היה הנסיו�. ל� ל

ולעלות לאר� , אותו צדיק להפרד מבית אביו עובדי אלילי�דלכאורה מאי איכפת ליה ל, לאר� ישראל

ל דהנה מודעת זאת מפי ספרי� וסופרי� כי באר� ישראל יש "אמנ� י. ת"הקדושה להתעלות בעבודת השי

וכמבואר בדברי החת� סופר . קשות והתגברות היצר יותר מבחוצה לאר� נסיונות' לה� להצדיקי� עובדי ה

אבל ש� שליטת הנבל הוא , כנע� היא כנור נעי� �היינו שאר, בל'� נ'עי�  ע'ננור 'כי כנע� ראשי תיבות כ

את אר� מולדתו ולעלות לאר�  בסיו� לאברה� אבינו לעזוהיה הנ ז יתבאר מה"עפיו .בדבריו ש"עיי, השט�

יצטר� באר� ישראל , שהרי נסיו� גדול הוא להצדיק שאחר כל יגיעתו בחו� לאר� להתגבר על יצרו, ישראל

  .'ה' העומד ש� לשט� בדר� עבודת, תחיל מחדש במלחמה כבידה ע� הנבל בעצמולה
  בר� משה
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