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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
ëùîä úëàìîúáù äçåã åðéà ï  

éäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù 'åâå ùãå÷ íëì' .
ùøéô" åðéàù øîåì ïëùîä úëàìî éååéöì úáù úøäæà íäì íéã÷ä é

úáùä úà äçåã.  
éøà øåâäå éçøæîä åù÷ä ,'ñ êéà" äçåã ïëùîä úëàìîã ã

úáù ,ìå äùò àåä úáù àìä"ú , àéäù ïëùîä úëàìî àúà àìå
 úáù äçãéå äùòìå äùò àåäù"ú.  

äôñá"õøúî äùî çîùé ÷ ,åä àøáñîã" àåä äùò úåöîã à
úé äåöù íå÷îá à÷åã" ïéìéôúå úéöéö åîë äëàìî äæéà úåùòì ù

äîåãëå ,äùò ïåùìá äáúëã óà úåùòì àìù äåöù äî ìáà , ïåâë
úåáùú éòéáùä íåéáå ,äùò äðéà äúéáùäã ,äëàìîî äúéáù ÷ø ,

äëàìî úåùòì àìù åðééäã ,îéàì éåä ìëäå äùò éåä àìã à"ú ,î÷" ì
é÷ôàã ïåéëã 'äùò ïåùìá àðîçø ,àåä äùò , äøåúä äúìéâ éëäã

éé÷ã åîë äùòì úáùçðã"äùò ììëî àáä åàì ìëá ì.  
äôñá"åé úùåã÷ ÷"äåúä äåöù äî ìëã øàáì êéøàî è"÷ , óà

ììë äëàìî äðéà íöòáù ,î"á àøåáä úåöî î"äëàìî åäùåò ä ,
åø äîì øàáî äæáåäåöî øáã ìöàù íéà , äðè÷ äëàìî óà

íãàì äçøéè éåä úåðè÷áù , äëàìî äúåà ïéà úåùø øáãì àåä íàå
ììëå ììë åì äçøéè ,á àøåáä äåö àìù ïåéëã"ò ä" äëàìî äðéà æ

äééùòå ,æç åøîà äðäå" úëàìî úòáù àöîð åéìàî í÷åä ïëùîäù ì
éä ïëùîä 'äçåðîá íéáùåéå íéçåð ìàøùé éðá ìù ïôåâ ,åà"åä ë" à

 äùòä ìò øáåò åðéàù ïåéë úáù äçåãå ïëùîä úëàìî éúà øéôùã
úåáùú éòéáùä íåéáå ìù ,àå äëàìî äùåò åðéàå çééð åôåâ àäã" ë

ì àìà ïàë ïéà"î÷ ú"éáùçàã ïåéëù ì 'äëàìîì àðîçø , äëàìî éåä
ì ìò øáåòå úåëàìî øàù åîë äçøéèå"äúééùòá äùòå ú.  

äôñá"éôò õøúî íééç éöò ÷ùî"ùéä ë"îøä úèéù õøúì î" à
éôà åùôð øåñîì åì øúåî áåùç íãàù ' ìò à÷åã åàìå äì÷ äåöî ìò

â 'úåøåîçä úåøéáò ,éôà øáåò àåäùëù ïåéëã ' ÷ñôåé äì÷ äåöî ìò
éò"ä úååöî úåùòì ÷ø àåä åúåéç ìëù åúåéç æ ,'àå"éãéãì ë 'ét '

 ÷åñôä'íäá éçå 'ìù éãë äøéáò ìë ìò åùôð øåñîì àéä ÷ñôåé à
åúåéç ,éôìå"ì äçåã äùò éàîà íòèä ùøôî æ"ìù óà ú" øåîç ú

úå÷ìî äìöà ùéã ,ä úà ãåáòì øúåé óéãò áåùç íãà ìöàù ïåéë '
éò øáåòù óà úååöîä ìëá ìòåtá"ì æ"ú , ìò øáåò åðéàå íéé÷î íàã

ì"àùî äùòú ìàå áù éåä ú" äùòå íå÷á éåä äùò úåöî íåé÷á ë
òå åúåéç äæå" äçåã ëì"ú ,àå"åä ë" äðéàù úáù ìù äùò ìöàã à

àåùá àìà äùòå íå÷á" äùòå íå÷á àåäù ïëùîä úëàìî äçãé ú
àåùá àéäù úáùã äùòä"î÷ ú" åúëàìî ãáåò ìåçáù ïåéëù ì

éùä éååéö úîçî úáåù úáùáå" äééåùò åìéàë áùçð åúëàìîå ú
ïëùîä úëàìî éðtî äçãð äðéàå äùòå íå÷ éø÷î øáë.  

äôñá"é éøáã ÷ ìöà åéäù úåëàìîä ìë àäã õøúî ìàå
ïëùîä ,éä àì àøáñä ãöîù óà ' úáùá äàöåä ïåâë äëàìîì áùçð

 àåä äòåøâ äëàìîã)ùîë"ñåúä ë 'ñî ùéø 'úáù ( àðîçøã ïåéë
äëàìî àø÷äì ïëùîá åéäù úåëàìîä ìëì åäðéáùçà , ùéå

á÷ä äåöùë ãéî íàä ÷ôñúäì" äøåú ïúî úòùá ïëùîä úëàìî ä
ìä ìë åìá÷" êøåöì úåùòäì úåãéúò íäù ïåéë úåáåùç úåëàìî è

 ïëùîä úëàìî øçà àìà ïúåáéùç åìá÷ àì àîìã åà ïëùîä
àå ìòåtá" äëàìî øãâá úåòåøâ úåëàìîä åéä àì ïëì íãå÷ã àçéð ë

åäå"î÷ úáù éçãã à" ïúåáéùç åìá÷ øáëù ïåéë úáù äçåã åðéàù ì
 äëàìî øãâá ïä éøä äøåú ïúî úòùá)òå"éîòè òôáå ïúùøôá í '

àùú éë.(  

á"ä  
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    )ב"מקת( 'כגליו�  ג"שנה י  ויקהל א"עתש 'אדר אא "כ
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  ש"סו� זמ� קר
  ויקהלק "עש

8888::::44445555        
  8:39 פקודיק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  התורה חבורת יסודי
  ויקהלפרשת 

  :בלעד  :ל פסחי�' מס

  פקודיפרשת 
  .להעד  .גלפסחי� ' מס

 []  
משביתי� את היצר הרע  ,בודקי� את החמ�

היינו , דוקא לאור הנר, על ידי עסק התורה
באשמורת הבוקר השכ� בעוד ליל 

  .כשצריכי� עוד להשתמש באור הנר
  הגדה בר� משה עמוד יט

  לשו� יחיד
יש . כל העושה בו מלאכה יומת' וגו' אלה הדברי אשר צוה ה

דקוד
 אמר ביו
 , לדקדק למה שינה מלשו� רבי
 ללשו� יחיד

ואחר זה אמר כל העושה בו , לשו� רבי
, השביעי יהיה לכ
 קודש

  .ושוב אמר לא תבערו אש לשו� רבי
, לשו� יחיד, מלאכה

בות מלאכות ארבעי
 א, ונראה דהנה איתא במתניתי� דשבת

' אלא מ, ט מלאכות"והקשו הראשוני
 מדוע לא אמר ל. חסר אחת

� מביא שמקשה בירושלמי למה לא "ונראה דהנה הר. חסר אחת


ומתר� דלא קחשיב אלא מלאכה . חשיב התנא מושיט קרשי

וזה שאמרו . אבל במושיט צרי� שני בני אד
, י אחד"הנעשה ע

, רבעי
 מלאכות דיש ג
 מושיטכי באמת ה
 א, ארבעי
 חסר אחת

והנה . י אחד כשאר המלאכות"רק חסר אחת משו
 שלא נעשית ע

ודבר , ו"ל' אלה בגימ, ט מלאכות מהפסוק אלה הדברי
"ל למדו ל"חז

ולזה אחר שכתוב אלה . ט"הרי ל', דברי
 הדברי
 מרבה עוד ג

הלא קשה מדוע לא נחשב ג
 מושיט , ט מלאכות"הדברי
 שיש ל

שחשבינ� , לשו� יחיד, לזה אמר כל העושה בו מלאכה, עי
ויהיו ארב


  .רק המלאכות דאפשר ביחיד ולא מושיט הצרי� שני

  אמרי נוע

  צרכיככל לכ ל
ששת ימי תעשה מלאכה וביו השביעי יהיה לכ קדש שבת 

ויש לפרש . ד למה כתיב ּתֵָעֶשה ולא כתיב ּתֲעֶשה"יל .'שבתו� לה


 העוסקי
 במלאכה בימי החול דאיתא בשולח� ערו� דהאנשי

ותלמידי חכמי
 העוסקי
 בתורה כל ימי החול , יעסקו בשבת בתורה

ה
 יתענגו בשבת ביותר באכילה , י אחרי
"ומלאכת
 נעשית ע

. כמו שאמרו חציו לכ
, והנה תיב
 לכ
 פירושה צרכי הגו%. ושתיה

א
 אתה מאות� בני אד
 , ששת ימי
 תעשה מלאכה, ואמר הכתוב

, י אחרי
 בימי החול כי אתה עוסק בתורה"לאכת
 תעשה עאשר מ


"אז ביו
 השביעי יהיה לכ , 
תעסוק ביו
 השביעי בעונג שבת לכ


  .לצרכי עונג הגו% שלכ
  אגרא דכלה

  נבראה במוצאי שבת
קשה מה נשתנה  .לא תבערו אש בכל מושבותיכ ביו השבת

זכרו ט מלאכות שלא נ"הבערה שנאמרה עליה לאו מיוחד משאר ל

ונראה דהנה בלוחות הראשונות כתיב כי . י"ועיי� רש, מפורש בתורה

, וינח ביו
 השביעי' את השמי
 ואת האר� וגו' ששת ימי
 עשה ד

הרי שטע
 שביתת השבת הוא , את יו
 השבת וקדשהו' על כ� בר� ד

ולפי זה יש מקו
 לומר דרק המלאכות . זכר למעשה בראשית

אבל הבערת האש , רות בשבתשנבראו בששת ימי בראשית אסו

י אד
 הראשו� כאמר
 בפסחי
 לא "שנבראה רק במוצאי שבת ע

ובזה  .לכ� צריכי� קרא מפורש לאסור הבערה בשבת. נאסרה בשבת

דכיו� , יוב� מה שבמשנה תורה לא נשנה איסור הבערה בשבת

וזכרת כי עבד היית באר� , שבלוחות השניות נאמר טע
 אחר לשבת

ע
 זה אי� שו
 סברא להבחי� בי� הבערה ובי� ולט', מצרי
 וגו

  .על כ� לא הוצר� אזהרה מיוחדת, מלאכות אחרות
  תפארת יהונת�

  המותר לעצמ�
י "פרש .וכל הנשי אשר נשא לב� אותנה בחכמה טוו את העזי

קשה למה . היא היתה אומנות יתירה שמעל גבי העזי
 טווי� אות�

�וא
 כ� לא , י אשה לבעלהונראה דהנה קיימא ל� דמעשה יד. עשו כ

. דהלא אי� השכר שלה�, יכלו להקדיש מעשי ידיה� לש
 המשכ�

אול
 היות שסת
 נשי
 צריכות לגזוז הצמר ורק אחר כ� מתעסקות 

נמצא שנותר לה
 , אבל הללו טוו על גבי העזי
, בטוויה ובשזירה

וקיימא , דהיינו זמ� גזיזת הצמר, פנאי לעבוד יותר מכפי זמ� המלאכה

וממילא שפיר יכלו , � דזמ� הנותר והעדפה לעצמה ולא לבעלהל

היא היתה אומנות , י"וזה שכתב רש .להקדיש את מעשי ידיה�

אבל נשי
 , ששאר נשי
 הוצרכו לבטל כמה שעות בגזיזה, ה"יתיר


ה היא "והמלאכה והאומנות הזאת יתיר, אלו טוו מיד מעל העזי


ושפיר יכלו , ותר לעצמ�והמ, שהיא בבחינת מותר מעשי ידיה�, לה

  .כי חל ההקדש כדי�, לעבוד בשעות יתירות אלו לצור� המשכ�

  חנוכה התורה

  לא יקחו ממחללי שבתות
ה מכא� ולהלאה עובדא "פ זו איתא אמר קב"ר ק"בזוה

בגי� ', דמשכנא לא יהא אלא מישראל בלחודייהו מיד ויקהל משה וגו

נשא לו� וליחדא לו� דהוו אינו� ערב רב בינייהו איצטרי� משה לאכ

  .ק"ד הזוה"עכ, מבינייהו

ק שנאסר לה
 לקחת ממו� לבני� "י דברי הזוה"דהנה עפ ונראה

כי כש
 שצוה לה
 משה , יש לומר דבר חדש, המשכ� מ� הערב רב

ז "לבל יקחו נדבה מ� הערב רב לבני� המשכ� על אשר עבדו ע

� נ צוה לה
 לבל יקחו ממו� לצור� המשכ"ה, בעשות
 את העגל

ק "ק והארי� בזה בסה"והטע
 כמו שכתבו הספה, ממחללי שבתות

כי אי� להנות מממו� שמקורו מאנשי
 , שופטי
' אגרא דכלה פ

שאינ
 כשרי
 משו
 שכח הפועל בנפעל והממו� הבא ממקור רע 

ו שאי� "ו ב� בנו של ק"כ ק"וא. כ"ע, עושה רוש
 רע בנפש המקבלו

כינה מממו� הבא לבנות את המשכ� שהוא מקו
 להשראת הש

כי המשכ� הוא המקו
 אשר דרכו באו כל השפעות , ממקור לא טהור

ז "ועפי .וממו� שאינו כשר יכול לקלקל צנורי השפע, הטובות לישראל

ל הקדי
 אזהרת שבת לומר שאי� מלאכת המשכ� "י ז"ל דברי רש"י

פירוש שלא יחשבו לקחת ממו� ממחללי שבת לצור� מלאכת , דוחה

, להזהיר
 כי חמירא שבת, קדי
 לה
 אזהרת שבתכ ה"ע, המשכ�

  .ואי� לקחת ממו� ממחלל שבת לצור� המשכ�

  דברי יואל

  הלכות שבת בו ביו
' ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה

ויש לדקדק למה הכפיל הכתוב ואמר  .'לאמר קחו מאתכ תרומה לה

יקהל משה את כל עדת והלא כבר נאמר מקוד
 ו, שנית ויאמר משה


  .בני ישראל ויאמר אליה

למחרת יו
 הכפורי
 , ל ויקהל משה"דהנה כתב רשיז ונראה

אכ� מקו
 יש אתי לחדש ולומר דא% שפרשת נדבת . כשירד מ� ההר


מ "מ, המשכ� אמר משה רבינו לישראל רק למחרת יו
 הכיפורי

י פרשה הראשונה של אזהרת השבת אמר לה
 תיכ% ברדתו מהר סינ


ט מלאכות "שהרי מפרשה זו ילפינ� איסור ל, בעצ
 יו
 הכיפורי

אלו שלשי
 ותשע מלאכות , ל אלה הדברי
"כמו שדרשו חז, דשבת

הדברי
 לרבות , י דברי
 משמע תרי"ופירש, שנאמרו למשה בסיני

ופרשה זו שייכת ג
 . ט"הרי ל, ו"אלה בגמטריא ל, הרי שלשה, חד


ובהיות , ורי
 דינו כשבת לכל דברשהרי יו
 הכיפ, ליו
 הכיפורי

על כ� , שעדיי� לא שמעו ישראל עד כה דיני שביתת יו
 העשור

הוכרח משה רבינו ללמד את ישראל פרשה זו של אזהרת השבת 

למע� ידעו , ט מלאכות תיכ% ברדתו מ� ההר ביו
 הכיפורי
"ודיני ל

אבל פרשת נדבת המשכ� , את המעשה אשר יעשו� בעצ
 היו
 הזה

ולפי זה יצא לנו טע
 חדש למה הקדי
 אזהרת  .לה
 למחרתואמר 

כי הכתוב משמיענו דברי
 , השבת לפני ציווי מלאכת המשכ�

אשר תיכ% ברדת משה מהר סיני ביו
 הכיפורי
 למד ע
 , כהוויית�

למע� ידעו את המעשה אשר , בני ישראל הלכות שבת ויו
 כיפור

ה
 פרשת מלאכת ושוב למחרתו אמר ל, יעשו� בעצ
 היו
 ההוא

ובזה מבואר מה שכפל הכתוב ואמר שנית ויאמר משה . המשכ�

שהרי האמירה הקודמת בעני� השבת היתה , בפרשת נדבת המשכ�


וכ� היתה אמירה חדשה ממחרת יו
 , ביו
 אתמול ביו
 הכיפורי


  .הכיפורי
  בר� משה
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  מדוע נפחדת
א "מנח� מענדל שנעבַאלג שליט' צ ר"ספיר לי הגה

ששמע מאיש אחד שרצה , ל"צ מקרַאסנא זצ"ששמע מהגה
ולא רצה , ל"� שיק זצ"לית� פתקא להגאו� בעל מהר

ואמר לו שיל� , � שיק לקחת מאתו את הפתקא"המהר
, אמר האיש, אני אי� דרכי לקבל פתקאות, והוסי�, ס'לרבי

לימל� פרשת קרח איתא שא� אחד יכול ק נוע� א"שבספה
א ש� לא "בנוע(נענש , לעשות טובה לחבירו ואינו עושה לו

  ).אלא בער� כ�, כתוב ממש בלשו� הזה
ניתי ספר , אמר, � שיק את דברי האיש"כששמע מהר

ק נוע� אלימל� מהארו� "ועמד מכסאו והוציא ספה, וניחזי
ו את לקח ממנ, וכשראה שכ� כתוב, וחיפש א� כתוב כ�

מדוע נפחדתי כל כ� מ� הנוע� אלימל� , ואמר לו, הפתקא
]�, ]ווָאס הָאב אי� מי� אזוי דערשרָאק� פו� נוע� אלימל

ורבי ששמע , )ל"החת� סופר זצ(משו� ששמעתי מרבי 
' ק הרבי ר"על הרה) ל"נת� אדלער זצ' ק ר"הרה(מרבו 

העול� , ל"זושא זצ' ק רבי ר"ל ואחיו הרה"אלימל� זצ
ה� אכ� עזות , ער'שהפוילישע ה� עזות פנימאומרי� 

בכל יו� הנני עולה למתיבתא , והמשי� ואמר, ער'פנימ
זושא ' אלימל� והרבי ר' ואני מוצא שא את הרבי ר, דרקיע

הָאט עס [וכאב לי מאד ) 'נת� אמר בלא ר' ר(שה� כבר ש� 
, והגעתי מוקד�, חשבתי שאבוא מוקד�, ]מי� זייער געַארט
הָאב אי� , בי� אי� געקומע� פריער[וד הפע� ומצאתי אות� ע

חשבתי לבוא מוקד� , וחרה לי הדבר] זיי ווייטער געטרָאפ�
או� אי� הָאב זיי ווייטער [ושוב ראיתי אות� ש� , עוד יותר
  .וכ� עשיתי, חשבתי שאבוא כשהשער עדיי� סגור, ]געטרָאפ�

פו� [אינני יודע מאיפה נכנסו , כשנכנסתי מצאתי אות�
ועל ] � ָארט או� ווייזער זיי זענע� ַאריי� ווייס אי� ניקסוועלכ

א� , נו, � שיק"וסיי� המהר. 'כ� א� אומרי� על הפוילישע כו
. על כ� נפחדתי מהנוע� אלימל�, שמעתי כ� מרבי ורבי מרבו

  )שיח זקני�(


  נתעלו החסידי
שפע� אחת בעת , ל"צ מטָאמשוב זצ"שמעתי מדודי הגה

קוד� , ק"ר� שלחנו הטהור בליל שבל ע"ק מצַאנז זצ"שהרה
�וכה , השלי� את ראשו לאחוריו ונכנס לדביקות, אכילת היו
שאל לאנשי , ק מצַאנז מדביקותו"כשנתעורר הרה. עבר זמ� רב

ק "אמר הרה. לפני אכילת היו�, ענו לו? וואו הַאלט מע�, שלומו
, ל"אלימל� זצ' ק הרבי ר"אצל הרה, היינטיגע חסידי�, על זה
ג� ה� לא , וכשנתעורר, נתעלו אתו חסידיו, ס דביקותכשנכנ

פרעגט וואו 'ַאז מ, או� דאָ , ]הַאלט'וואו מ[ידעו איפה עומדי� 
  )שיח זקני�. (זָאגט מע� ַאז מע� הַאלט ביי די יו�, הַאלט'מ

  בזכותו
כל החיות שיש לנו הוא משו� : ק מציעשנוב אמר"הגה

  )ג אורות"י. (�אלימל' שלא עברו מאה שנה מהסתלקות הרבי ר

  ירקד ברגליו
ל על "ק הרבי רבי אלימל� ז"שמעתי אומרי� בש� הה

הכוונה הוא , ל חייב אד� לטהר את עצמו ברגל"מאמר� ז
  )חמדה גניזה. (י שירקד ברגליו"שיטהר עצמו ע

  גודל ענוותנותו
ע איקלע פע� לביתו של גאו� "ק בעל התניא זי"הרה

התניא שיש לו ספר  אמר אותו גאו� לבעל, אחד מהמתנגדי�
ושמע , אשר הוא מחזיקו תחת הספסל, "נוע� אלימל�"בש� 

על כ� מבקש , שמחברו הוא מתלמידי המגיד ממעזריטש
תדע ", השיב לו בעל התניא, ממנו שיתאר לו מהות המחבר

שאפילו א� היית� מניחי� את המחבר , מהות המחבר
היה שותק , כשאר עשית� ע� ספרו, בעצמו תחת הספסל

ר אלימל� נשתבח במיוחד "כי הר, "א היה אומר כלו�ול
  )עבודת עבודה. (במדת ענוותנותו

  ווָאלט אי� שענער אויסגעזע�
נזדמ� לה� להיות , בעת שהלכו האחי� הקדושי� בגלות

ק מרָאּפשי) "ל אביו של הה"ק רבי מענדל מלינסק ז"אצל הה
, שאלו אותו א� לא טעה בזה. ונת� לה� מטבע גדולה, ע"זי
ועוד תדעו שא� אני הייתי , שיב� שהוא מכיר אות� מי ה�ה

הייתי " (ווָאלט אי� שענער אויסגעזע�"מהל� נע ונד כמותכ� 
כשמע� זאת קבלו על עצמ� תיכ� ). נראה יותר טוב מכ�

  .כ ליל� עוד שנה שלימה בגלות"אח
ל "ק הרבי רבי אלימל� ז"לאחר שני� מרובות אמר הה

עומות שבשביל אבי� הלכנו עוד יש לי תר"ק מרָאּפשי) "להה
  )חמדה גנוזה". (שנה בגלות

ג פעמי� "ל התענה תרי"ק הרבי רבי אלימל� ז"הה
  )חמדה גנוזה. (משבת לשבת

  שפלות הרוח
שסיפר , ה"ר מובהק הרב הקדוש זלה"שמעתי מאאמו

שכל ימיו היה , ה מליזענסק"לי בש� רבינו רבי אלימל� זלה
בלי , הרוח אי� ממש ת להיות בשפלות"חופש בדרכי השי

אלא כשבא לפניו איזה ישראל להושיע , שו� ישות גשמיות
ואמר אני , מתגבר באיזה ישות דקדושה' אז הי, לו לצרכיו

מנהגו כל ' וכ� הי, יכול להושיע לישראל בתפלתי ולא אחר
  )'א ב"תהלי� י, ב� בית. (ימיו


  סיגופי
 ותעניתי
', � וכוכי המעט הוא מה שראיתי מרבותינו הקדושי

ק איש אלקי� בוצינא קדישא "ו הה"ובפרט מאוד מאדמ
שכמה וכמה סיגופי� עשה לו האיש , ל"ה אלימל� זצ"מו

, במדריגה העליונה' וכשהייתי אצלו כבר הי, הקדוש הזה
ועדיי� ייסר והכה את עצמו בכל יו� בעשבי� העוקצי� 

חו) שאר , "ברענעסטלי�"ושרפי� שקורי� בלשו� אשכנזה 
אשר , ל"ותעניתי� ומקוואות שעשה הרב הקדוש הנ סיגופי�

ותקצר היריעה מהכיל להעלות על , מי יוכל להגיד ולספר
  )ח אדר"באר משה רמזי ר. (המכתב גודל הסיגופי� שעשה לו


  נגד המכשפי
ג� כ� ' שהי[ע "ק רבי מנח� מענדל מרימנוב זי"הרה
הגיע פע� אל ] ר אלימל�"תלמיד הר
גדול  שדר ש� מכש�, עיר אחת

, אשר הרבה להצר לישראל בכשפיו
הראה , כשבא המכש� לאחד הבתי�

ק "ר מענדעלע את הספה"לו הר
 �נוע� אלימל� ומיד ברח המכש

בכוחו להרע ' ושוב לא הי, לנפשו
  )עבודת עבודה. (לבני ישראל


  המתיק אות
ר "ח הצדיק מוהר"ושמע מו

אברה� מרדכי מּפינטשוב מפיו של 
ינוחו מלחלוק : רבינו האלימל� שאמר

עלי שתי שני� ואביא משיח וגאולה 
ואמר חידוש נפלא הוא לי . שלימה

על התנאי� שצפו ברוח קדש� עד 
וכתבו כל כ� גזירות , סו� כל הדורות

רעות ויסורי� שיהיו קוד� ביאת 
' ולא ראו שאלימל� יהי, משיח
וכל אלו הרעות והגזירות כבר , בעול�
, ק אות� וביטל אות� אלימל�המתי

. ל מפיו הקדוש"ח זצ"כל זה שמע מו
)�  )נתיב מצותי

  אי� כבר נראה
ק "שמעתי מחותני הה

כי בעת שנסתלק , א"ממעלי) שליט
, ע"ק הרבי רבי אלימל� זי"זקינו הה

ע "ק מקָאזני) זי"יושב זקנו הה' הי
זה לפליאה ' הי. אצל שולחנו וצחק

לא  גדולה בעיני החבריא כי מעול�
והתיישבו עצמ� , נראה עליו כזה

  .לשאול אותו על זה
הנה , ק מקָאזני)"אמר לה� הה

ראיתי עתה ששאלו בעול� העליו� 
ק הרבי רבי אלימל� א� למד "להה

, "לא"והשיב , תורה בזה העול�
שאלו אותו א� עשה מעשי� 

כ "אמרו לו א, "לא"והשיב , טובי�
הלכו אתו , צרי� אתה ליל� לגיהנ�

ווי ַא זיס� "כאשר בא לש� אמר , ו בג� עד�והניחוה
דָאס איז דער גיהנ� או� ווי ַאזוי , בַאשעפער אונז הָאמער

, ש עלינו"ראו נעימות בוראנו ית" (איז נָא� דָאס ג� עד�
  )חמדה גנוזה). (א� זהו הגיהנ� אי� כבר נראה הג� עד�

  תמיכת נכדיו
אומר בש� רבו ' ע הי"ק בעל דברי חיי� זי"הרה

ק מרָאּפשי) כששיבא משיח צדקינו תהא שאלתו "הגה
' א� היו מקרבי� את נכדי הרבי ר, הראשונה לישראל

�אנכי אוכל להשיב שאמנ� : והוסי� רבינו. אלימל
ל נת� טע� לשבח "ק מקָאלָאשי) זצ"הגה .קירבתי אות�

כי ידוע שהרבי , הראשונה של משיחעל שזו תהא שאלתו 
אבל הצדיקי� , עניי�אלימל� התפלל שצאצאיו יהיו ' ר

ומשיח , המתיקו שבעקבתא דמשיחא יתפרנסו את הגאולה
, ועוד. זאת שאלתו הראשונה' על כ� תהי, צדקינו יכיר לו טובה

, אלימל� ביטל את חבלי המשיח' כי ידוע ומפורס� שהרבי ר
, ומשיח צדקינו מכיר לו טובה יע� היטב לו והקיל חבליו ויסוריו

שראל לצדיק הזה כמדתו וייטיבו ולזאת חפצו עז שימדדו י
  )ג אורות"י. (לכ� ישאל� א� אמנ� קירבו אות�. לנכדיו

*  
ביקש פע� מאביו , ע"ל מדזיקוב זי'אליעזר' ק ר"הרה

שיזכהו לראות את , ע"נפתלי צבי מרָאּפשי) זי' ק ר"הרה
שאינו יכול להבטיח לו ' אמר לוא אביו הק, ר אלימל�"הר

ל לפני אביו 'ר אליעזר"א הרב, ויהי ביו� מ� הימי�, זאת
ר אלימל� בחלו� "בשמחה רבה בבשורה כי ראה את הר

ר "תיאר הר, שיתאר לו צורתו' אמר לו אביו הק, הלילה
אכ� הסכי� ' ואביו הק, את צורתו' ל לפני אביו הק'אליעזר

ואמר לו אביו שיספר לו את , ר אלימל�"עמו כי ראה את הר
, ל'ר אליעזר"פר הרבתו� הדברי� סי, מעשיו ביו� העבר

שהול� בעת שהקור גדול מאוד בלא , שראה בשוק איש אחד
, נכמרו רחמיו עליו ונת� לו את מעיל העליו� שלו, מעיל עליו�

ועל , ר אלימל�"זה האיש נכד הר' בודאי הי', אמר לו אביו הק
ונודע כי האיש , וחקרו בדבר, כ� זכית לראותו בחלו� הלילה

  )עבודת עבודה. (ע"ל� זיר אלימ"נכד הר' ההוא הי

ïééòîî èùôä  
  איסור הכנה

הזהירה תורה על ההבערה טפי משאר מלאכות מפני שאינה . לא תבערו אש, ויקהל

נראית כל כ� מלאכה ושמא יאמרו לא נעשה מלאכה אבל נבעיר האש ונזמי� הכל כדי לעשות 

  .לכ� נאמר לא תבערו, מיד לאחר השבתבזהב ובכס� 
  דעת זקני�

  אני אעשה

כי לא מצינו על , על החכמי� העושי� במלאכה יאמר כ�. ויבאו כל איש אשר נשאו לבו

כי , לקרבה אל המלאכה, וטע� אשר נשאו לבו, אבל יזכיר בה� נדיבות, המתנדבי� נשיאות לב

אבל מצא בטבעו , מ� בה� ידיו כללאו מי שא, לא היה בה� שלמד את המלאכות האלה ממלמד

אני אעשה כל אשר אדוני , לבא לפני משה לאמר לו' ויגבה לבו בדבר ה, שידע לעשות כ�

  .וכבר הזכרתי זה בסדר האחר. דדובר

וכל אשר נדבה , והנה אמר שבאו לפני משה כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה

בש� בצלאל ואהליאב ואחרי כ� ' רא הוהנה משה אמר לכל� כי ק. רוחו אותו הביאו התרומה

  .קרא לה� משה ואל כל חכ� לב שיבואו לפניו ונת� לה� הנדבה
  �"רמב

  ח"נות� לה� ר

כ "ויבואו האנשי� על הנשי� כלומר לשלול מה� תכשיטיה� כדכתיב חח ונז� ואעפ

הנשי� שמחות וזהירות במלאכת שמי� כדכתיב כל הנשי� אשר נשא לב� אותנה לפיכ� זכו 

י� שלא לעשות מלאכה בראש חדש לפי שבמעשה העגל לקחו תכשיטיה� בעל כרח� הנש

ל "ט ונ"ח לי"ובמעשה המשכ� שמחו בנתינה לפיכ� נת� לה� ר' כדמשמע מדכתיב ויתפרקו וגו

  .ח השנה"ח משמרות כל ר"ח ניס� שבו הוק� המשכ� ואגב אותו ר"דזהו ר
  דעת זקני�

  שלא בפל�

במטוה  מכא� שאי� ראוי להיות חכמת האשה אלא. וכל אשה חכמת לב בידיה טוו

ל ללמד תורה לבנות שנאמר ושננת� לבני� "ולכ� מנעו רז. ות צרכי בית� וכבוד בעלהובזריז

ולא לבנותי� ואמרו כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות וכ� דרשו ביומא פרק 

  .א בפל�שעירי יו� כפורי� וכל אשה חכמת לב בידיה טוו אי� חכמה לאשה אל
  רבינו בחיי

  כל שבט הביא אחד

שתי� שהיו לאפוד הביאו כל הנשיאי� ביחד לפי ששמות כל השבטי� . את אבני השה�

  .ואת אבני המלואי� שהיו לחש� הביאו כל אחד אב� אחת לחתו� בה ש� שבטו. כתובי� בה�

  חזקוני



  

  
  

ג   K וומעיינות התאחדותנמ k�����������    ��������������K א"תשע ויקהל k  
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
òåáùä úùøôì  

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

משה אל ' וידבר ה

כי תשא את ראש , לאמר

בני ישראל לפקודיה� 

 ',ונתנו איש כופר נפשו לה

א הביא בש� "והחיד

רבינו אפרי� כי תיבות 

ר בגימטריא "ש כופ"אי

ויש להבי� המכוו� , ה"תור

  .בזה

במדרש תנחומא  )ב

רמזו שהוא עתיד לקרב , אמר רבי יוסי בר חנינא) ז"ס(

ב� שנאמר ואיזהו זה ראו, ראשו� של שבטי� לשכינה

וזהו כי תשא את , יחי ראוב� ואל ימות) דברי� לג ו(

וצרי� ביאור מה . ראשו� של שבטי�, ראש בני ישראל

  .שייכות עני� זו לכא�

תרומה ד   דושהקהר עיי� בזו(איתא במדרש  )ג

נתקשה משה במחצית ) ז"ובפסיקתא רבתי פט: קנז

ה מטבע של אש מתחת כסא "השקל עד שנטל הקב

ויש להבי� העני� למה נתקשה . לו כזה יתנו הכבוד ואמר

ה דייקא מטבע של "ומפני מה הראה לו הקב, משה בזה

  .אש

גלוי וידוע , אמר ריש לקיש:) ד  יג(מגילה ' במס )ד

לפני מי שאמר והיה העול� שעתיד המ� לשקול 

, שקלי� על ישראל לפיכ� הקדי� שקליה� לשקליו

יעי� על באחד באדר משמ.) שקלי� ב(והיינו דתנ� 

וראוי להבי� במה היה יפה כוח� . השקלי� ועל הכלאי�

 .של שקלי ישראל לדחות גזירתו של המ�

על פי מה שכתב בתפארת שלמה בפרשת�  יתבאר

 היינו, ישראל כי תשא את ראש בנילפרש הכתוב 

התורה ' הוא בחי ,לפקודיה� ,להעלות� למעלה ראש

נפשו הוא  ונתנו איש כופר ,'והמצות שנקראי� פקודי ה

למסור עצמ� בקיו�  ,בפקוד אות� ,'לה ירות נפשמס

 ,נג  בפקוד אות� ישראל אז ולא יהיה בבני ,המצות

. ד"עכ, א להנג  לפני אויביה�"שלא ילכו המצות להסט

) אדר מאמר ב דרוש ג(וכבחינה זו כתב בבני יששכר 

היינו המסירות נפש האמיתי , 'הפר נפשו לוונתנו איש כ

.) במדבר ד  קכא(הר וואמרו בז, ותפלה מעשריאת בק

, ה כאילו מסרו נפש� בפועל"דאיתחשיב לפני הקב

ואפילו עבירות שאינ� מתכפרי� רק על ידי מיתה כגו� 

יומא (חילול הש� וכיוצא שכול� תולי� ומיתה ממרקת 

ע� כל זה כיו� שמוסר נפשו באמת בקריאת שמע , ).פו

ה וז ,בר�איתחשיב כאילו מת על קדושת שמו ית

כי יתכפרו , ד אות�"נג  בפקו בה�ולא יהיה  אמרש

ויוב� . ד"עכ, במסירות נפש בכח בהסכמה אמיתית בלב

 �כי ) תשא' פ(העני� ביותר על פי מה שכתב בזרע בר

כי תכלית נתינת מחצית . ש"עי, ש"ל בגימטריא נפ"שק

ולקבל מסירות , ת"השקל היה כדי למסור נפש להשי

זה יכופר כל העונות החמורות ועל ידי , נפש בלב של�

  .אשר תשובה עצמו אינו מכפר

ה בייטב "ז זללה"זאת נקדי� מה שכתב א עוד

, לפרש החרוז מבעל החרדי�) אור המקי  אות יב(פני� 

מסרו נפש� כמו עולות , קדושי� בני� בי� העמי�

כי שבירת תאוות . לרצו� שנת עינ� נדדה, ושלמי�

שינה להיות עומד 

וא ושונה בתורה ה

, מעי� מסירות נפש

י "וכמו שכתב רש

. ד  קכ(חולי� ' במס

כי נפש ) ה לרבות"ד

לשו� תאוה וקורת 

רוח שהנפש נהנה 

וכשמבטל . ממנו

תאוותו ורצונו מפני 

הרי הוא כאילו מוסר , ש ומנדד שינה מעיניו"רצונו ית

  .ד"עכ', נפשו והנאתו לה

הקדושי� הוה מרגלא בפומיה דאבא מארי  ודבריו

ותורת חסד על לשונו דבדורינו האחרו� אי�  ה"זללה

כי ג� על ידי שבירת תאות , צור� למסירות נפש ממש

, השינה לקו� באשמורת הבוקר נחשב כמסירות נפש

ומעתה בימינו אלה . ובזה יכולי� לתק� כל פגמי הנפש

על ידי שמשכימי� באשמורת הבוקר ועוסקי� בתורה 

  .ות ופשעי�בצירו  תשובה מתכפרי� כל החטאי� עוונ

כי , יתבאר המדרש נתקשה במחצית השקל ובזה

באיזה אופ� יזכו בני ישראל למדריגת בימינו אלה 

רמז על , ש"ה מטבע של א"והראה לו הקב, מסירות נפש

שעל , הלא כה דברי כאש) ירמיה כג כט(התורה שנאמר 

  .ידי עסק התורה בנידוד שינה יחשב כמסירות נפש

י למה נסמכה פרשת "פ דברי רש"פי זה יל ועל

לפי ששמעו ישראל מאה קללות , את� נצבי� לקללות

, הוריקו פניה� ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, חסר שתי�

כיו� הזה , התחיל משה לפייס� את� נצבי� היו�

כ� האיר לכ� וכ� , שהוא קיי� והוא מאפיל ומאיר

ובבעל הטורי� כתב את� נצבי� . עתיד להאיר לכ�

ויתיצבו ) שמות יט יז(בסיני כדר� שנאמר , היו�

ביאור העני� כי לעיל מיניה כתיב אלה . בתחתית ההר

ל "ודרשו חז, את משה' דברי הברית אשר צוה ה

ובני , דיסורי� ממרקי� עוונותיו של אד�.) ברכות ה(

חילוקי כפרה ומה� אשר תשובה ' ישראל ידעו כי יש ד

, סורי� ממרקי�א� יש מה� אשר תשובה תולה וי, מועיל

הרי בלי , ח תוכחות"ולכ� בשעה ששמעו ישראל הצ

, ספק שכל בני ישראל כקט� כגדול נתעוררו לתשובה

א� הוריקו , ודברי� היוצאי� מלב טהור נכנסו בלב�

פניה� בידע� כי על עבירות החמורות תשובה תולה 

התחיל משה , ומי יוכל לעמוד באלו, ויסורי� ממרקי�

כיו� הזה שהוא מאפיל , היו�לפייס� את� נצבי� 

, רמז לה� שיעסקו בתורה ביו� ובלילה, ומאיר

אמר לה� ) רמז תתקס(וכמבואר ש� במדרש ילקוט 

מבקשי� את� לעמוד בעול� עסקו , משה לישראל

ועל ידי שינדדו שינה מעיניה� יחשב לה� , בתורה

ועל ידי זה יתכפרו כל העונות כקט� , כמסירות נפש

וזה רמז בבעל הטורי� את� . תכגדול קלות וחמורו

כדר� שנאמר בסיני ויתיצבו בתחתית , נצבי� היו�

ה על "ד מבעלזא זללה"ק מהרי"על פי דברי הרה, ההר

י שהרי "ופירש, וה� תכו לרגלי�) ברכה' פ(מה שנאמר 

שאמר , תכו עצמ� לתו� תחתית ההר לרגלי� בסיני

ה שיקבלו את התורה באופ� זה להיות מוכ� "לה� הקב

וזה שרמז לה� . ד"עכ, סירות נפש עבור התורהלמ

משה רבינו כי על ידי כח מסירות נפש שלמדו בני 

יחשב כאילו התפטרו מהאי , ישראל במעמד הנבחר

  .עלמא ויכופר כל עו� ואשמה

  )המש� בעמוד הבא(

  

˙˘Â„˜ ˙·˘ ˘„Â˜        

ויפ� ויקהל א' חת סופר זאגט די ווא� פ דער

 ,לא תבערו אש בכל מושבותיכ	 ביו	 השבתפסוק 

 מע� דאר� אנצינד� די אש פו� אהבה צו

ת א גאנצע "די אש פו� דביקות צו השי, אייבערשט�

אזוי אז ווע� עס קומט ', דור� תורה או� עבודת ה, ווא�

ק זאל "שב, ק זאל שוי� ברענע� פו� זי� אליי�"א� שב

, שפי אש שלהבת יהשוי� א איד קאכ� או� ברענע� בר

א מלאכת , זאגט ער ששת ימי תעשה מלאכה

או� דעמאלטס זאל מע� ', הקודש או� עבדות ה

או� נישט א , אנצינד� דע פייער דע ניצו� אש

גאנצע ווא� זאל מע� פוסטעווע� איש פונה לכרמו 

קומט שבת דעמאלטס 'או� ווע� ס, איש פונה לזיתו

האב� אביסל זאל ער זי� דערמאנע� אז ער דאר� 

לא תבערו אש בכל מושבותיכ	 ביו	 , ווארימקייט

דע	 , ק"צינד נישט א� דע	 פייער או	 שב, השבת

שבת דאר� , פייער דאר� מע� אנצינד� א גאנצע ווא�

  .שוי� פו� זי� אליי� ברענע�

ט הקדוש האט איינגעפירט צו זאג� "בעש דער

מע� , הודו פרייטאג צו נאכטס פאר תפלת המנחה

א איד דאר� מרגיש זיי� ', ק יאמרו גאולי ה"שבזאגט 

', ק איז ער פו� די גאולי ה"קומט שב'ווע� ס

פו� דע שפלות פו� א גאנצע , אויסגעלייזט פו� גלות

שבת קודש ווערט מע� דערהויב� או� , ווא�

ווע� מע� קומט . איז א העכערקייט'ס, אויסגעלייזט

או� , ודוק או� מע� הייבט א� ה"ד עש"אריי� אי� ביהמ

זאל שוי� ברענע� דער ', ווע� מע� זאגט יאמרו גאולי ה

א התלהבות אש , או� מיט א פייער, ק"אש פו� עש

  .ק"מקבל זיי� דע	 שב, דקדושה

א חסידישער איד קע� נישט , אינדערפרי ק"שב

גיי� דאווענע� נאר אויב ער האט עפעס געטו� פאר� 

ט אדער לערנ, אדער זאגט מע� תהלי, דאווענע�

מע� לערנט א , יש ספר'מע� קוקט אריי� א חסיד, מע�

מע� , פאר שעה או� מע� גרייט זי� צו צו דאווענע�

זאגט פסוקי דזמרה שירות ותשבחות פאר� הייליג� 

דאס דאר� אדור� נעמע� דע מענטש , באשעפער

אז מע� האט די זכיה צו זאג� א הייליג , דור� או� דור�

או� , ט שבת נשמת כל חיא איד זאג. ת"ווארט צו השי

, "כי כל פה ל� יודה וכל לשו� ל� תשבע"מע� זאגט 

וואס טוט זי� מיט מיי� , זאל דער מענטש טראכט�

, בי� אי� אוי� אי� דע כלל, ווי געפי� אי� מיר, מויל

. צו פליע� די מחשבות ארו ערגע� אי� עול התוהו

איז דער כל , אויב גרייט מע� זי� צו צו	 דאווענע�

  .עצמותי תאמרנה כאטש עפעס געזאגט

קע� מע� נישט צוגלייכ� אונזער  אוודאי

או� מע� פארלאנגט , דאווענע� צו פריערדיגע דורות

, נישט פו� אונז אזוי ווי פו� די פריערדיגע צדיקי

  .אבער עפעס דאר� מע� פו� זי� פארלאנגע�

  ה"ויקהל תשס' ש במאנטרעאל פ"מתו� דרשה לאנ
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 úåøåîù úåéåëæä ìë©  ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"פי די� תוהעל  

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

  

ùãå÷ úåøáã ëî"èéìù åðéáø ÷" à)â ãåîòî êùîä(  
ולכאורה , פי זה יש לבאר עני� מחצית השקל שבא לכפר על נפשותיכ� על מעשה העגל ועל

מה מועיל התרומה , וא� לא עשו תשובה, א� עשו תשובה למה לי התרומה, קשה ממה נפש�

כי , אמנ� לפי האמור יוב� היטב, .)בבא קמא נ(' ה ותר� הוא וכו"הא כל האומר הקב, בלא תשובה

תשובה בלבד לא היה מועיל על מעשה העגל דהוי חטא עבודה זרה שאי� מועיל תשובה על זה 

ת על מחצית השקל שבא לכפר על "לזה צוה השי, כיו� דהוי תרי איסורי� המעשה והמחשבה

בה ששו� לכפר על המחש, ה"ק בסוד מחצית השקל תרומה להוי"כמבואר בספה, הרהור הלב

שוב ישאר במעשה , ומאחר שתתכפר המחשבה, ה היודע מחשבות"אחד אינו מכיר בו אלא הוי

  .ועל זה שפיר מועיל התשובה מדי� עשה דוחה לא תעשה, העגל רק חלק המעשה

ותשובה מיראה , תשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכיות:) ד! פו(יומא ' איתא במס והנה

דרבי� העושי� ) האזינו' פ(ה בישמח משה "ז זללה"תב על זה אוכ, זדונות נעשות לו כשגגות

ה "ז זללה"וא .ואפילו עושי� תשובה מיראה ג� כ� נעשות לה� כזכיות, אל כביר לא ימאס, תשובה

, דשני� מיקרי רבי�) א"קמ' ד סי"יו(� "דלפי מה שכתב הש, מוסי!) ג מדות אות ט"לי(בעצי חיי� 

, וא! בתשובה מיראה זדונות נעשות לה� זכיות, וי כמו רבי�א� כ� ג� בשני� העושי� תשובה ה

ויש להתבונ� בטעמ� של דברי� מדוע יש בכח תשובת הרבי� לעשות זדונות לזכיות א!  .ד"עכ

דהג� דתשובה מיראה יש לו , אמנ� לפי האמור יוב� .בתשובה מיראה כמו בתשובה מאהבה

ו� ששני� עושי� תשובה יש כא� ריבוי ע� כל זה כי, מיעוט האיכות שאינו בשלימות התשובה

  .ולכ� הזדונות נעשות זכיות, וזה מכריע האיכות, הכמות

יתבאר הגמרא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול� שעתיד המ� לשקול שקלי� על  ובזה

ועל ידי זה נתעוררו בני ישראל , ח נביאי�"ל גדולה הסרת טבעת יותר ממ"ואמרו חז, ישראל

שיתאספו , הרי אמרה אסתר ל� כנוס את כל היהודי�, שהיה תשובה מיראהוהג� , לתשובה

, ולפיכ� הקדי� שקליה� לשקליו, ועל ידי זה יחשב כתשובה מאהבה, לעשות תשובה ברבי�

ומזה מוכח דאזלינ� בתר , דאי� עושה דוחה תרי לאוי�, דמחצית השקל בא לכפר על המחשבה

שסגולת ) ראה' פ(וכתב באגרא דכלה , נעשות זכיות א� כ� על ידי תשובה ברבי� זדונות, כמות

, תשובה מאהבה שזדונות נעשות זכיות הוא להשפיע ישועה לצדיקי� ומפלה לשונאי ישראל

  .ועל ידי זה היתה מפלה לכל שונאי ישראל ותשועת� של ישראל היה לנצח. ש"עי

רבי עקיבא כשראה משה את ) שמות רמז קעג(פי זה יש לפרש מאמר המדרש ילקוט  ועל

כי בני ישראל נגאלו ממצרי� בזכות התשובה , ביאור הדבר. אמר שלח נא ביד תשלח, יושב ודורש

אמנ� ידע משה בה� שבאותו זמ� עדיי� ה� במדריגה פחותה ואי אפשר לה� , )ו"א סל"ר פ"שמו(

מנל� דריבוי הכמות , וא� תאמר שיועיל לה� תשובת הרבי�, לזכות לתשובה מאהבה בשלימות

והיינו ה� שמעתתא דאיצטרי� , לזה כשראה משה את רבי עקיבא יושב ודורש, כריע האיכותמ

, הרי דריבוי הכמות מכריע האיכות, משו� דאי� עשה דוחה תרי לאוי�, קרא לאחיו לכה� גדול ונזיר

  .לכ� אמר אז שלח נא ביד תשלח ביד רבי עקיבא

מהא דאיתא , ות מכריע האיכותראיה דריבוי הכמ) ש� אות ג(כתב עוד בלקח טוב  והנה

קודמת ) של מזבח החיצו� שעליה מקטירי� כל הקרבנות(מערכה גדולה .) ד! לג(יומא ' במס

שממנה חותי� גחלי� להכניס למזבח , שעושי� בקר� מערבית דרומית(למערכה שניה של קטורת 

' מוקדה וגודתניא היא העולה על , ופרי� מנל�, )פנימי שחרית וערבית להקטיר עליה קטורת

זו , ואש המזבח תוקד בו, )י מוקדה לשו� מדורת עצי�"פירש(זו מערכה גדולה , )ויקרא ו ב(

ומש� יכניסו גחלי� על , י ולימד� שתהא על מזבח החיצו�"פירש(, מערכה שניה של קטורת

מסתברא מערכה גדולה עדיפא שכ� , )להקדי� מערכה של קטורת(ופרי� ואיפו� אנא , )הפנימי

אדרבה מערכה שניה , )שעליה מקטירי� כל הקטרות חו# מקטורת שבהיכל(מרובה  כפרתה

, )ממנה חותי� גחלי� להכניס להיכל להקטיר עליה� קטורת(עדיפא שכ� מכניסי� ממנה לפני� 

מבואר דריבוי הכמות דהקטרות שעל מערכה . ל הגמרא"עכ, אפילו הכי כפרתה מרובה עדיפא

שהיא מעולה באיכותה , הקטרת הקטורת שעל מערכה שניהמכריע מעלה איכותית ד, הגדולה

  .ד"עכ, יותר מפאת נעשית במקו� המקודש יותר דהיינו בהיכל

כי עבודה מאהבה הוא עבודה , נתקשה משה במחצית השקל, יתבאר המדרש ובזה

, ת לתת מחצית השקל"ולזה צוה השי, ועבודה מיראה איננו רק חצי דבר ולא של�, בשלימות

ל כדי להורות את בני ישראל יחס "ש אלקב# ז"ר האלשי� הקדוש פרשה זו בש� הרוהטע� ביא

ובהתחברו ע� , אלא כאילו כל אחד חצי, לבל יעלה על לב איש שהוא נפרד מחבירו, אחדות�

ונתקשה , והיינו כי עבודה מיראה שהוא ברבי� מכריע האיכות. ד"עכ, חבירו נעשה אחד של�

סו! סו! כול� אינ� עושי� , בר זה להצר! בעבודתו ע� הרבי�מה יועיל ד, משה במחצית השקל

רמז על , ש מתחת כסא הכבוד ואמר לו כזה יתנו"ה מטבע של א"לזה נטל הקב, אלא מיראה

ומערכה גדולה קודמת , הוא אש של המערכה השניה של קטורת, ש המזבח תוקד בו"הפסוק וא

ע� כל זה מערכה גדולה קודמת לה כיו� , �הג� דמערכה שניה עדיפא שכ� מכניסי� ממנה לפני, לה

מיראה א� הוא ' ולכ� ג� בעבודת ה, מכריע האיכותהרי מזה דריבוי הכמות , דכפרתה מרובה

  .ש"וזה עולה לנחת רוח לפניו ית, ברבי� ריבוי הכמות מכריע האיכות

  

áãëî ùãå÷ úåø"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  
  

)íãå÷ä ãåîòî êùîä(  
  

אכילת קרב�  )ו"פסיקתא רבתי פט(איתא במדרש זה יש לפרש מה ד ובדר�

, הזה בלילה הבשר את ואכלו )שמות יב ח( דכתיב, המ� בימי לה� עמדה פסח

בימי  הנהל ד"ולדרכינו י .המל� שנת נדדה ההוא בלילה )אסתר ו א( וכתיב

מה  שידעהרשע והמ� , ל שהשתחוו לצל�ל ע"ו ישראל כליה רנתחייב אחשורוש

 ולכ� היה מצפה, ל לה� התשובההיה יודע שעל עו� זה לא יועי, זה ועל מה זה

ל�  מרדכי הצדיקלזה אמר ו, ו"את כל היהודי� ח שיוכל להשמיד להרוג ולאבד

מגילה (ומבואר בגמרא , לילה ויו�' כנוס את כל היהודי� הנמצאי� בשוש� וגו

ובכ� על ידי שעסקו בתורה לילה ויו� , כי מרדכי הצדיק למד עמה� תורה.) טז

פסח רמז הנה ו, עיניה� זכו שיתקבל תענית� ותשובת� והיה הנסונדדו שינה מ

ולזה רמז המדרש כי זכות הפסח היינו לימוד התורה היא , ח"ה ס"פ, לתורה

ולכ� הורו לנו  .ט"ומעששעמדה לה� בימי המ� שנתבטל הגזירה בצירו! התשובה 

ישרי� ' היינו התורה פקודי ה, משנכנס אדר מרבי� בשמחה.) תענית כט(ל "חז

כי הנס היה על ידי , רהד ולעסוק בתו"להשכי� בבוקר לבא בביהמ, משמחי לב

  .לימוד התורה

העול� שעתיד המ� גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה יתבאר הגמרא  ובזה

צה בזה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודי� על ור, לשקול שקלי� על ישראל

לפיכ� , בחשבו שאינו מועיל תשובה כי א� יו� המיתה, מה שהשתחוו לצל�

רמז שיעסקו ' נו איש כופר נפשו להונתה "וצוה הקב, הקדי� שקליה� לשקליו

  .ועל ידי זה יתכפר הכל, בנידוד שינה בתורה

ביאור המדרש רמזו שעתיד לקרב� ראשו� של שבטי� שנאמר יחי ראוב�  וזה

פשר להתכפר ירות החמורות אעבאנו למדי� כי ג�  ממחצית השקלכי , ואל ימות

ועל כ� בזה עתיד , לימוד התורה בצירו! תשובהעל ידי הוא ו, יו� המיתהבלי 

' על ידי ונתנו איש כופר נפשו לה, התשובהלו לקרב ראשו� של שבטי� שיועיל 

  .לעסוק בתורה

כאשר  היינו, קודיה�הכתוב כי תשא את ראש בני ישראל לפ יתבאר ובזה

ונתנו , שלה� כאמורת התורה והמצו ,ולתק� פקודיה� להעלותירצו בני ישראל 

ולזה רמז רבינו אפרי� , ירות נפשמסצריכי� שיהיו מוכני� ל', להאיש כופר נפשו 

 כי המסירות נפש הוא על ידי לימוד התורה, ה"ר בגימטריא תור"ש כופ"אי

יכוי� אל ספר , זה יתנו, כתב באור החיי� הקדוש בפרשת�ו, ורת הבוקרבאשמ

באמצעות מה ד, לא ימוש ספר התורה הזה מפי�) יהושע א ח(דכתיב  ,התורה

כל העובר על והוא אומרו , שילמדו בתורה היא מגינה ומכפרת עו� ומרבה זכיות

על ידי עסק ומעתה  .ש"עי, זה יהיה לו לתיקו� כל דבר ,שה� המצות ,הפקודי�

  .ונתכפר הכל על כל עו� אשמה ורשעועיל תשובה י, התורה בנידוד שינה

ול 'שמוע ק'ל) לפרשת שקלי� אות יט(ה בייטב פני� "ז זללה"כתב א והנה

ואז , ועני� תקיעת שופר הוא להזכיר עקידת יצחק. ל"ופר ראשי תיבות שק'ש

שוב אשיב (ה בייטב פני� "ללהזז "הזמ� לקבל מסירות נפש כמו שהארי� בזה א

כי , טעמא דמגילה והיינו טעמא דשופר היינ .)סוכה מג( ל"ולזה אמרו חז, )אות יד

שקלי נתבטל שמגילה כמו שמצינו בהוא  מסירות נפש בראש השנהקבלת עני� 

אורה וליהודי� היתה , נפש בתורה במסירותבני ישראל עסקו י של ידהמ� ע

  .הנסכל ורה שלמדו בני ישראל זה גר� התכי , אורה זו תורה, ושמחה וששו� ויקר

ה ע� בני "הנסי� ונפלאות שעשה הקב לעלינו כ שיתעורריעזור  ת"והשי

, על ידי השכמה בבוקר סירות נפשיהיה לנו הזכיה לעסוק בתורה במו, ישראל

ת שיתבטל מבני ישראל כל גזירה רעה ונוושע בכל מילי "ובזכות זה יעזור השי

ונזכה להתרוממות קר� התורה וישראל בהתגלות כבוד שמי� עלינו  ,דמיטב

  .במהרה בימינו אמ�

  

  ה"ע משה יודאר "ב חיי� צבי' ח ר"נ הרה"לע
  אדר 'גנפטר 

��
��

  

 ד"בס
 

 ב של	"ויבא יעק

' ח ר"כ ידידינו ותיק ועושה חסד לאלפי� הרה"והוקרה מקבלי� אנו בברכה את מעבכבוד 

" קמחא דפסחא"א מבית שמש לרגל הופעתו לקרית יואל לטובת מסיבת "יעקב אטיק שליט

שמחלק מידי שבת בשבתו , י מבצר החסד לכבוד שבת קודש"שע" לייביש' צדקת ארי"למפעל 

כלי קודש מכל מוסדות התורה בעיר שאינ� נהני� ק למאות משפחות של מלמדי� ו"צרכי שב

  .ועוד מאות משפחות עניי� ואביוני�, משולח� איזבל

צ רבי ברו� "נ הגה"ט בבית חדב"הבעל' ו אדר א"פקודי כ' ה ביו� ד"המסיבה יתקיי� בע

ש תושבי קרית "ותקותינו חזקה שאנ, בר� משה - ד ויואל משה "א רב ביהמ"טייטלבוי� שליט

  .ל שנושא על שכמו עול קשה מנשוא"ח הנ"  ובממו� לבא לעזרת מיצר להרהישתתפו בגו

*  

כאשר עשרות , ט התקיימה מסיבה נהדרה ומעמד קידוש ש� שמי�"ק העעל"במוצש

ח זכרו� משה נתאספו באול� עקשטיי� למסיבת מלוה מלכה "וגמ" עזר הצלה"עסקני מוסד 

  .ואסיפת חיזוק

א אשר עומד בראש "שלמה מענדלאוויטש שליט' ר המעמד היה המנהל הדגול הרב ר"יו

א "זלמ� טייטלבוי� שליט' ג ר"י הרה"ונשמעו דרשות נלהבות ע, נ זה רבות בשני�"המוסד במסי

א מנהל מוסד בית יעקב "שמואל שמעו� שפירא שליט' ג ר"הרה, א"ק מר� רבינו שליט"נכד כ

�שלמה ' ח ר"והרה', מתיבתא הקא מנהל רוחני של ה"דוד שלמה עקשטיי� שליט' ג ר"הרה, היש

ח "ח מפורט מהרה"ולאחרונה שמעו דו. ב"ר נאמני העדה החרדית בארה"ו יו"יוס  וואלדמא� הי

ח זכרו� משה שמסר כל הפרטי� שעומדי� כעת על "ר גמ"א יו"אשר מענדל כהנא שליט' ר

  .הפרק

על עצמ�  חיזוק רב ה� למנהלי המוסדות וה� לחעסקני�  אשר קימו וקבלו' המסיבה הי

, בגו  ובממו�, לעמוד לימי� המנהלי� בכל מה שאפשר, ק"להמשי� ביתר שאת וביתר עז בעבוה

  .ובעיקר בעסקנוטת ובפעולות, בעצה ובמעש

*  

  ל אשר ב� אתפאר"ישרא

ישראל מרדכי ' ח ר"כ ידידינו עוז הרה"אנשי שלומינו בקרית יואל קבלו בכבוד את מע

ו שהגיע מהת� להכא לטובת המפעל "ק ירושת"בעיהש "א מחשובי אנ"פעלבערבוי� שליט

  .בירושלי�' י קהלתינו הק"שע" קמחא דפסחא ויואל משה"

הציבור קבלו פניו בהתלהבות ונערכו לתמו� המוסד בכסוכי� גדולי� במסיבה של מצוה 

  .ויקהל' ו בליל שישי פר"אלימל� דייטש הי' שמתקיי� בבית הרבני הנגיד ר

*  

א מנהל "שמואל שמעו� שפירא שליט' ג ר"העסקני� בוויליאמסבורג קבלו בכבוד פני הרה

�ובד , ס חשובי�"אשר הוא תלמיד חכ� מפורס� יושב באהלה של תורה ומח, בית יעקב היש

  .ל"בבד נושא בעול הגדול של המוסד הנ

סייע על ט עמדו העסקני� לימינו ל"כי תשא העעל' במש� ימי שהותו בוויליאמסבורג פר

  .ידו לקבו" על יד סכומי� נכבדי� להצלת המוסד

*  

י "ת זכרו� מאיר חיפה אשר נער� בהצלחה ע"בימי� אלו נסתיימה המגבית לטובת הת

ת במיטב "אשר הצליח לקבו" על יד סכומי� נאי� לטובת הת, א"דוד וועצלער שליט' ח ר"הרה

  .ש"כשרו� דיבורו אשר עורר בזה לבבות אנ

  .ו לברכהיהא בואו וצאת

*  

, ק צפת"ת בת עי� בעיה"תושבי קרית יואל השתתפו כראוי במסיבה של מצוה לטובת הת

  .ק"א משפיע רוחני בישיבה"חיי� הערש מענדלאוויטש שליט' ג ר"אשר נער� בבית הרה

, א אשר עורר הציבור בחשיבות העני�"יונה שנעק שליט' ח ר"הופיע המנהל הדגול הרה

  .רהד בהצלחה יתי"והוכתר בס
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