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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

ùãå÷ä ïåùì  
íëéìà øáãîä ét éë ïéîéðá éçà éðéòå úåàåø íëéðéò äðäå. 

ãîáå" ø)åîáùøá à"é (íëéìà øáãîä ,ùãå÷ä ïåùìá. áîøáå" ï
ò äù÷ä"á øáãîù àåä ïîéñ äî æìäù"äùì éúòãì éë ÷" àåä ÷

ïòðëì áåø÷ íéøöî éë åúåà íéòãåé íéøöîá íéáøå ïòðë úôù ,
ééò"ù.  

úçáå"ä íéèáùäù õøúî ñ äæä èôåùä àîìã íéàøé åé
 òãéù åîë óñåé àø÷ðä íäéçà åøëî íäù åìù úåðéðâèöàá äàø

åëáë øåëáä íúãéì øãñ åúåðéðâèöàáøåúøéòöë øéòöå åú,  ÷øå
çàå íäéçà åøëîù åãåé íîöòá íäù íäéôî àéöåäì äöåø" ïåãé ë

úåëìî éâåøä íò øùä äùòîë íúøéëî ìò íúåà, òå" åðéîàä àì ë
óñåé àåäù ,äùìá íëéìà øáãîä ét éë óñåé íäì øîà êëì" êæ ÷

é÷ðå, àå"éä äî ë 'òäì éìîóñåé úîàá éðà íà åðéðéá õéìî ãé, 
íëì øëðúîë úàæ éúéùò,  éúëøöåä äîì óñåé éððéà íà ìáà

õéìîì.  
éòëå" íéðéãîä úøåáçî ãçà àîù íéàøé åéäù íéöøúî ùé æ

òå íúåéøæëà åì øôéñ óñåé íäì åøëîù" ë÷ø õôë íäéìò åæâåì 
êë, îìåïò çá íäì äùò åì åùçëé àìë åðòéå óñåé àåäù øîàù äî

îàéååø äúéî íäéìò õåøçé æàå ìëä ìò åãåéå äúà åðéçà åì , óñåéå
äùì ïéáî àåäù íäì øîà"÷  ìáà åøîàùë íúàãåä òîù øáëå

åâå åðçðà íéîùà 'áì ïëéôë éàãå àìàé.  
áîøä éøáã íöòá êà"øáã íìåòä úåîåàù ïäùì å" àåä ÷

éôà àäã äåîú 'ùð ìàøùé íò ìöàúäùìá øåáéãä éøîâì çë" ÷
îëå"úçä ù"åòáù úåìåãâ úåäéîúî úçà àåäù ñì úéá ïîæáù í

äùìá åøáã ïééãò ïåùàø" øáãä äðúùð ì÷ ùéç ìáá úåìâ éîéáå ÷
ì åááøò øáë éðù úéá úìéçú éîéáù ãòùíðå ,éë äæ ïéàù ÷éñîå 

áåøî íà  õøàáå íãà éðá ïéá ïåöøá øàùð åððéàù ïåùìä úùåã÷
äàîèä íéîòä,  íðéàù íéùðà äá åùîúùé àìù éãë çøáå ñðå

íéðâåäî.  
úë øçà íå÷îáå 'çäú"æç åøîàù äîì àîâåã àåäù ñ" ì

àáì ãéúòì íé÷éãöì åæðâå ãîò íìåòì éàãë øåàä ïéàù äàø ,òå" é
èä ìà úåùåã÷ä úåöåöéð åìôð ïåùàøä íãà àèçåòá äàîå" ä

éòå"áñ æìàä úåðåùìä åçäùì íðéàù íéø" éøáã íäá úåâäì ÷
ä úøåú äæä ìåãâä øåàä ùéáìäì äøåàëì úåàé àì øùà åùã÷ '

íéåâä úåðåùì úåîìöå êùåç ùåáìîá , å÷ñôù äøåú ïúî úòáå
 äðúéð ìâòä àèç øçà ìáà ùãå÷îä ïåùì äøåúäì äðúéð ïúîäåæ

ùî åéä åáù øçà áúëá äîùì äøåúäúíéùî , úåìâ íåé ãò
õøàä ,ùìá äáúëðù úåçåìäå"ïåøàá äæðâð ä.  

äôñáå"ìàåé éøáã ÷ )t 'øáãîá ( ìá÷ì øùôà éàù øéáñî
äùì"÷ ä ãáåò ìàøùé íà éë åãåñéáå åùøùá åúéîàì 'úîàá ,

äùì úåéúîà íéøéëî åéä íéùåã÷ä íéèáùäù ïåéë úàæìå" ÷
åäù äîî åéøáã ú÷ãö óñåé íäì çéëåäà äùì øáãî"úîàá ÷.  

 øáãî óñåéù åàø íäù ïúùøôá øåàéá øúéá ùøôîå
äùìá"øåù éôë ÷ùäìòîì ä ,ïåùìä ùøåù âéùäå åä úåáéú

úåéðçåøá íöòä íîùá úåîùäå ,äåàì äìâúð àì åæ äðéçáå" ò
ìàùåî êøã àåää ïåùìá íéùîúùî åéä íäù ,ùäáåú úåìùì
åùìá íìöà äùáìúðù ãò úåâéøãî úåááø ïåùìäï éîùâ ,àãåáå é

éä 'åùî äðåùìáå÷îå ùìùîë ì÷"ééçá åðéáøä ë ,ééò" ù
ãåò.äôñáå" êåðéç àåäù êåðéç ïåùìî äëåðçù áúë éåì úùåã÷ ÷

äãéúòä äìåàâì äðëäå ,å çáè çáèå áåúëä ïáåéå óñåé äùòù ïëä
äãéúòä äìåàâì äðëä ,â àåä äëåðçå"äîéìù äìåàâì äðëä ë.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ד"לקת( ב"יגליו�  ג"שנה י  ויגש א"עתש טבת' ג
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  ויגשק "עש

8888::::53535353        
  8:57 ויחיק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ויגשפרשת 
  :עד ה. ד פסחי�' מס

  ויחיפרשת 
  :זעד  .ופסחי� ' 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

  אינו יכול להתיר
כי אי� אעלה אל אבי ' כי עבד� ערב את הנער מע אבי וגו

. והסיפא מיותר, לכאורה נראה ככפל העני� .'והנער איננו אתי וגו

י פתח "ויש לו הפרה ע, ל שנידוי הוא כנדר"ונראה דהנה קיי

ז מה היתה דאגת יהודה על שקיבל על "ולכאורה לפי. חרטה

והלא יש לו , נימי�עולמות א� לא יחזיר את ב' עצמו נידוי מב

פתח חרטה נכונה כי אלו היה יודע שבנימי� יגנוב את הגביע אז 

כי בנימי� פשע בדבר , לא היה מקבל על עצמו להחזירו לאביו

בר� הדי� הוא שהנודר לטובת חבירו , הגניבה ואשמו בראשו

�ויהודה לא . אינו יכול להתיר את הנדר אלא בפני אותו האד

ית אביו רצה בשו� אופ� לשוב לב

. להתראות לפניו ללא בנימי� עמו

ממילא לא היה ביכלתו למצוא 

דכיו� שנדר לטובת , היתר לנדרו

אביו אינו יכול להתיר אלא בפני 

וזה שאמר כי עבד� ערב את  .אביו

, וכי תימא התיר את הנידוי, הנער

הנה אי� אעלה אל אבי והנער 

איננו אתי פ� אראה ברע אשר 

שאינני יכול ומכיו� , ימצא את אבי

איני יכול להתיר את , לעלות אליו

ובגלל זה הנני מתחנ� לפני� , הנידוי

  .להחזיר את בנימי�
 פני� יפות

  בלי נבואה וחכמה
ואל יחר אפ� בעבד� כי כמו� 

צרי� ביאור הכוונה בזה  .כפרעה

י בכמה "ועיי� רש, שהוא כפרעה

�ונראה דהנה יוס� היה . אופני

כי , גדול מפרעה בנבואה ובחכמה

אבל , פרעה לא ידע פתרו� חלומו א� שהיה בקי באצטגנינות

ואז אמר פרעה הנמצא כזה איש אשר רוח . יוס� פתרו לנכו�

וג� את גודל , ותרג� אונקלס שיש בו רוח נבואה, אלקי� בו

והנה איתא . כמו שאמר אי� נבו� וחכ� כמו�, חכמתו שיבח

 �ו מסתלקת דכל הכועס א� נביא הוא נבואת) ו"ד� ס(בפסחי

וזה שאמר יהודה  .וא� חכ� הוא חכמתו מסתלקת ממנו, ממנו

, אמת שכעת אתה גדול בנבואה ובחכמה יותר מפרעה, ליוס�

כי אז , אל תכעוס, אל יחר אפ� בעבד�, אבל השמר והזהר

וזה שאמר כי כמו� . תסתלק נבואת� וחכמת� ותהא רק כפרעה

  .יותרולא " כפרעה"כלומר א� יחר אפ� תהא , "כפרעה"

  אגרא דכלה

  קדמא ואזלא
הנה טעמי הנגינה על . 'ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני וגו

ויש . המלות הללו ה� קדמא ואזלא רביעי זרקא מונח סגול

דא� , י להל� על כי עבד� ערב את הנער"לפרש דהנה הביא רש

משו� שנתקשתרי , תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי

, ולזה מרמזי� הטעמי�. עולמות' דה מבבקשר חזק להיות מנו

' פי, וקשה קדמא ואזלא רביעי, דאמר הכתוב ויגש אליו יהודה

, למה קד� ואזל הרביעי שבבני� שהוא יהודה שהיה הב� הרביעי

אלא זרקא מונח , היה לו לראוב� הבכור לגשת ליוס� ולדו� לפניו

כי יהודה זרק את עצמו מלהיות נח בתו� ע� סגולה , סגול

לכ� נכנס הוא , ב א� לא יביא את בנימי� בחזרה לאביו"והבע

  .בעובי הקורה
  קול אליהו

  ט"השבטי ראו המלאכי שנבראו ממעש
ל כי הכירו השבטי� הקדושי� מ� "אפ. והנה עיניכ רואות

, המלאכי� שנבראו בדיבורו של יוס� שכולו אמת וכפיו כ� לבו

 �י� בעיניה� שהיו רוא, "רואות"ולזה אמר לה� והנה עיניכ

ומזה , היינו אות� המלאכי� שנבראו מדיבורו, הדיבורי� של יוס�

הבחינו שמדבר אמת וכפיו כ� לבו ואי� שו� צד של שקר 

, ניכר על המלאכי� שנבראו מדיבורו' כ הי"דאל, ורמאות בדבריו

ל שאי� הכוונה "וג� מה שאמרו שהראה לה� שהוא מהול אפ

אול� הכוונה על , ילהבפשטות שגילה עצמו להראות לה� המ

שהראה לה� המלאכי� שנבראו ממצות מילה שלו , מצות מילה

 �ושהוא נוטר בריתו דמא� דפוג

והבחינו לדעת , בבריתו נמש� ערלתו

י שראו "שהמצוה אצלו בשלימות ע

מלאכי� הקדושי� שנבראו ממצות 

ומזה נתברר לה� שהוא . מילה שלו

דאי� מציאות ככה , יוס� הצדיק

�שאינ� מזרע יעקב  בשאר אנשי

 �אבינו להיות מצות מילה אצל

�ונתברר לה� בירור , בשלימות כל כ

ולזה הכפיל הפסוק , גמור שהוא יוס�

פ ולא עמד איש אתו "לומר עוה

לרמוז שרק , בהתוודע יוס� אל אחיו

אבל אות� , איש לא עמד אתו

המלאכי� הקדושי� שנבראו 

ממעשיו ודיבוריו של יוס� הצדיק 

�' מה� נתברר לשבטי� הקו, עמדו ש

�  .שיוס� היא אחיה

  דברי יואל

  בלי עול הבא' עבודת ה
. 'ולא יכול יוס� להתאפק וגו

  .ב מה נתחדש לו כעת עד שלא היה יכול יוס� להתאפק יותר"צ

ע באגרא "א זי"ק מהרצ"ויבואר על פי מה שכתב הרה

שבהיותו , ע"בש� המגיד הקדוש ממעזריטש זי) אות א(דפרקא 

פע� אחת באה אשתו , עדיי� בעניות ובדחקותמתבודד 

 �והתחילה לספר לו בבכיה מגודל דחקות בניו אי� ה� רעבי

, וכששמע דבריה היה מתאנח מעט, וצמאי� ואי� כסות בקרה

והנה שמע בת קול שאמרו לו מ� השמי� שכבר אבד חלקו מ� 

ועמד מרעיד כרגע בהתבוננו בדעתו שכבר אי� לו , עול� הבא

כי עול� הזה אי� לו שהרי הוא ובניו מדוכי� בחיצי , שני עולמות

עד שש� בקדושת עיונו , וכעת ג� עול� הבא אי� לו, רעב

שכבר אבד סברי , אדרבא הנה כעת אהיה עובד עבודה אמיתית

, ותהיה עבודתי באמת רק לעשות נחת רוח, משני עולמות

אז בשרוהו מ� השמי� , והתחיל שוב ללמוד בקדושה

  .ד"עכ, יי עול� הבאשהחזירוהו לח

ואפשר לומר שכאשר הגיד יהודה ליוס� כי עבד� ערב את 

י שקיבל עליו להיות מנודה בשני עולמות העול� "וכפירש, הנער

אז ראה יוס� הצדיק כי יהודה אחיו עלה , הזה והעול� הבא

שמוכ� להפקיר שני העולמות למע� , כזו ונתעלה למדריגה נשגבה

הרי השיג את העבודה השלימה והאמיתית  וכיו� שכ�, מצות כיבוד אב

ת לעשותו רק כדי שיהיה לנחת רוח למי שאמר ונעשה "בעבודת השי

ובכ� התחיל יוס� להשתוקק כדר� הצדיקי� להתעלות ג� הוא , רצונו

ולא היה יכול להתאפק עוד מלהתוודע , למדריגה גדולה ונעלה הזאת

  .זואל אחיו למע� ילמד ג� הוא בחינת עבודה נשגבה הל
  בר� משה

  גודל מעלת הצדקה

 éç éðá óñåé ãåò áø ìàøùé øîàéå

úåîà íøèá åðàøàå äëìà. ô−õ¼"ïì ¾" ñ

 íï −þí −òë í−ì−¾ ñ−ë¾ë íšð®ñ ¼ñ½ ö³îòí

 š−ð®þîôè . íôñ¼ −êë íî®ô þ×¾ð óèíð −þí

ê×−ñ , óñ³¾ò êôñ¼ −êíë óè íšð® ³î®ô ñëê

íþ×¾ . íô¾ñ êñ¾ í¾î¼ë îñ−õê îí¾¼ô ëþî

−òë í−ì−¾ šþ þîôè š−ð® êîí . šî½õô ¼îð−î

ðî¼ ö³îòî þïõô ¾− . ³î®ô ³îò×ñ ¾− ö× ñ¼

 ó¾ë íšð®’¹½î− ðî¼ ’ êîí −×’ðî¼ ¹½îòî’ .

¹½î− ðî¼ ëþ îíïî , í¾¼ô ì× ëþî ñîðè¾ îò−−í

−ì −òë ñ−ë¾ë îñ−õê íšð® ,−òë í−ì−¾ îò−−í ,

³îôê óþ¬ë îòêþêî í×ñê , íšð®ô þ×¾ îò−−í

³îôê óþ¬ë îñ−õê íêþò ,ë šþ ó−−ìë óñî¼í íï

íëî¬ñ íšð® ³ñî¼õ íñè³ò î³î−ì.  

)ó¼îò −þôê( 
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äâä"÷ äàååàðéùî ìà÷æçé éøáã æìä"ä  

å' øú úáèð"ôì è"÷  

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

ïééòîî èùôä  
  י מה הכיר יעקב"ע

ואות עגלות היו , ז וצלמי טעוות מצרי�"כ חקוק עליה ע"יש מפרשי� שאי עגלה יוצאה ממצרי� אלא א

  .ולכ הכיר בה יעקב, לכ הוצר� ליטול רשות, ז"בלא ע

  )מושב זקני�(ש "י מאורלינ"ר

  האי� זכר
אי לומר שכ אירע , פורש' ת למה היה עוסק בפרשת עגלה ערופה כשהי"וא, עגלה ערופהבפרשת 

עוסק עמו בפרשת ' א� כ מנא ידע יוס! שיזכור את מה שהי, המעשה במקרה שלמד עמו בפרשת עגלה ערופה

יוס! ' הי, את יוס! עד עמק חברו 'יעקב מלו' שכאשר הי] בעלי התוספות וחזקוני[� יויש מפרש. עגלה ערופה
שהרי מי שאינו מלוה הוא  'ב יעקב שמצוה גדולה היא בלוייוהש, אומר לאביו שיחזור לביתו ואל יטריח את עצמו

ד שיהיו זקני "ודרשינ וכי ס, שופ� ד� כדכתיב בפרשת עגלה ערופה ידינו לא שפכו את הד� הזה ועינינו לא ראו

, וכל המתלווה אינו ניזק, מי שאינו מלווה כאילו שופ� ד� הא למדת', אלא לא פטרנוהו בלא לוי, ד שופכי דמי�"ב
ויראה , שהיה מלוה אותו 'שהרי יזכור עני הלוי, ולפיכ� ידע יוס! שיעקב ידע שבפרשת עגלה ערופה פירש ממנו

לכ� ידע יעקב , מתלווה וכל המתלוה אינו ניזוק' ניזוק אחר שהי 'מּפני שרמז לו שאי� יהי, שלכ� שלח לו סימ זה

  .שבאמת הוא חי
  'גור ארי

  אל תירא
מהרהר בלבו ואמר אי� אעזוב אר% אבותי ' יוס! שהוא חי והי שמע יעקב על. 'אל תירא מרדה מצרי� וכו

, באר% שאי יראת שמי� ביניה�, ואל� אל אר% בני ח� ,בתוכהה "ואת אר% מולדתי ואת אר% ששכינתו של הקב

  .ה יעקב אל תירא אנכי ארד עמ� מצרימה ואנכי אעל� ג� עלה"אמר לו הקב

  ט"א פל"ּפרקי דר

  משו� מצוה מותר
טע� שלא יתיירא משו� דלגוי  מה נות, ל"כ דנתיירא רק מאיסור יציאה לחו"ולכאורה א. 'אל תירא וכו

ר "ל משו� פו"חוואפשר דהוה כהא דמותר לצאת ל .ל"סו! סו! שיי� להצר מּפני איסורא דחו, גדול אשימ� ש�

מילא לא יתקיי� העני של גוי מדבלעדו לא ירדו השבטי� ו דכיו, ולכ� שיי� ג� ביעקב היתר זה, לישא אשה
  .י העינוי רבו ופרו"והיינו דרק ע, דהרי כתיב וכאשר יענו אותו כ ירבה, גדול

  אור החמה

  רצועה מאר� ישראל
ואותה רצועה היתה נעלמת שלא היתה , גוששנשתלחה רצועה מאר% ישראל ל', ת יהודה שלח וגואו

לא היתה הרצועה של אר% ישראל מתקפלת והלכת א, ל"ה לא נכנס באויר חו"א ע"ויע, נודעת אלא ליעקב ולבניו

  .וכ כשהוליכוהו לאחר מיתה היתה מתקפלת והולכת עמו, וא בתוכההלפניו ו

  ת"� עה"ש

  ג"כמני� ל
והוא ענהו  ,שאל כ ,מאד ושערות ראשו וזקנו לבנות מרוב הזקנה ּפשט לפי שראהו זק. כמה ימי שני חיי�

. ימי מגורי שלשי� ומאת שנה מעט ורעי� כלומר מעטי� ה� שנותי אלא מתו� רעות שהיה לי קפצה עלי זקנה

ה אני מלטתי� מעשו ומלב והחזרתי ל� דינה ג� יוס! "מדרש בשעה שאמר יעקב מעט ורעי� היו אמר לו הקב
ר עד בימי מגורי כ� יחסרו משנותי� משיש מ ויא חיי� שנמני התיבות על חיי� שה� מעט ורעי�ואתה מתרע� 

פ שנה ויעקב לא חי אלא "ג תיבות ובמני זה נחסרו מחייו שהרי יצחק חי ק"שלא תחיה כחיי יצחק אבי� וה� ל

  .ז"קמ
  דעת זקני�

  באו על שכר�
� נמלי� איהו בדינו כשרצו מצרי� להמליכו ואמרו המדרש לכ� השיב לה� יוס! זו שסייעו. כי חק לכהני�

אמרו הכומרי� לכו וראו היכ בגדו קרוע א� הוא קרוע מאחוריו בידוע שלא . עלינו איש שחטא ע� אשת אדוניו
ולכ� נקרע . שמט ממנהנו לעכבו והוא עזב בגדו בידה לפי שיו בבגדו מאחורסתרצה לחטוא אלא כשברח היא תפ

  .וע מלפניו בידוע שרצה לחטוא והיא לא רצתה וקרעתו בבגדו מלפניוריו וא� הוא קרוחאמ

  א"בשר

  מזל טובברכת 
  ס העומד לימינינו בכל עת ועונה"כ האבר� החשוב המפואר בתורה וביראה צנמ"למע

  ו"ר משה קליי� ני"מוה
  שמחת הולדת בנו למזל טובלרגל 

ח רב נחת דקדושה "גדלו ולחנכו לתורה וליראה וירווה ממנו ומכל יוצר שיזכה ל"ויה
  במדה מרובה וגדושה עד ביאת הגואל

 תהמערכ :כברכת

ק שינאווא שלדעתי אינו משנה "האבד' בני הרב וכו"

ועדותו . "'וכו" הדיבור אפילו יהבו ליה כל חללא דעלמא

כי ידעתי שלא יכזב בעד כל חללי , נאמנה עלי למאוד

  ).ת דברי חיי�"רבינו מצאנז בשו". (דעלמא

ק משינאווא "ח הרה"ק מקאלאשי� ומו"כשהיו הגה

ק "ח להגה"ואמר מו, בינושחקו בחצר ר, ילדי�

�וברגע . כשיבא משיח אהיה אני הסוס שלו: מקאלאשי

הסוס : ובשמעו את דבריו אמר, ההוא עבר רבינו על יד�

אולי סוסו של , )צו הויע (זה דרגה גבוהה מדי , של משיח

שלא היה , רבינו היה כל כ  איש אמת. (הגבאי של משיח

פעוט שלא  אפילו מפי ילד, יכול לסבול שו� דבר שקר

  ).ג אורות"י). (התכוו" כלל לשקר

כשקבוצת חסידי� ישבו ודנו הא� מי שאומר על 

רבינו משינאווא שהוא מקובל בעול� כרב" של ישראל 

? הא� יש לו די" אפיקורס, שהוא אינו בעל רוח הקודש

א� אומרי� עלי ! כשסיפרו לרבינו על הדיו" הזה השיב

א� בזה יש לו די" שאינני בעל רוח הקודש אינני יודע 

אבל א� אומרי� אחרת ממה שיראי� וחסידי . אפיקורס

  .אמת אומרי� כ" יש לו די" אפיקורס

ק משינאווא היה נוכח בשעה "אחד מבניו של רביה

אחרי שיצא מקודש פנימה , ד"שנכנס חסיד אחד לביהמ

בהתרגשות עצומה , מהתיעצות ע� רבינו בעני" מסחרו

ק נאמרו ברוח "שדברי רביהסיפר החסיד שראה עי" בעי" 

  .הקודש ממש

כשנכנס ב" רבינו לאביו וסיפר לו מה שדיבר אותו 

דע בני אמת : פנה אליו אביו ואמר לו, ד"חסיד בביהמ

יעצתי לו מה שיעצתי לתומי לפי , ואמת דיבר אותו חסיד

י "שיקול דעתי באותה שעה בלי שו� ידיעה שנאמרה ע

ה על "שפיע הקבי כח התורה הקדושה מ"אלא ע. ק"רוה

בחינת , הצדיק את רוח קודשו בהאור הגנוז בתורה

ועל ידי זה יודע הצדיק איזה עצה , "אספקלריה המאירה"

ובפרט לחסידי� . ליע� להבאי� אליו בבקשותיה�

ובמשה ' ויאמינו בה"ד "ע, הדבקי� בצדיק ומאמיני� בו

ולכ" כששומע אני את דברי ). א"ד ל"שמות י" (עבדו

ק בלי "מאמי" שאמנ� יעצתי לו על פי רוהאני , החסיד

  .שו� ידיעה מקוד�

בעת שישב , אחד מחסידי מר" הקדוש משינאווא

ק "ק בעריכת שולחנו הטהור הרגיש שהרה"בליל שב

התפעל מאוד ולא יכל לעצור במילי" , תפס מחשבתו

דער רבי האט רוח ", ק משינאווא"ואמר בקול ר� להגה

ק משינאווא "ונענה הגה, ]לרבי יש רוח הקודש" [הקודש

ואמר שאי" לו רוח הקודש רק שמי שנזהר לדבר אמת 

ה עוזר לו שיוכל לומר דברי� "ו לא לומר שקר אז הקב"וח

  )דברי יחזקאל החדש. (טובי� ומכווני� ליהודי�

מ "ק מהר"ע חשקה נפשו שהרה"ק מנעסכיז זי"הרה

ת וא' הכי" קל' "ע יכתוב עבורו ס"מפשעווארסק זי

מ "ה אות� בעליית הגג והזמי" את הרמשובח ותל

מ התחמק עקב גלוי בחלו� "הר, מפשעווארסק לכתוב

ל שלא יסע לכתוב והנעסכיזער "אלימל  זצ' מהרבי ר

דרש ממנו שוב ושוב שיבוא לכתוב וא' כתב לו תדע 

א  , שהיריעות מטפחות על הגג ואינ� מניחי� לי לישו"

לתה א ח"מ המשי  בהתחמקיות שונות עד אשר פ"הר

בתו של הפשעווארסקער בחולי מסוכנת והנעסכיזער 

ולא היתה לו ברירה אחרת , היה ידוע כאיש מופת בדורו

כי א� לנסוע לנעסכיז ע� בתו החולנית ולבקש על נפשה 

. ש"מאת הצדיק הקדוש מענעסכיז שיעתיר בעדה לרפו

  .ואז כבר נשאר לכתוב את הספר תורה

ת השמות מספרי� שהכתיבה ארכה כשבע שני� וא

 .כ מהמקובל מדורות"ע, ל בעצמו"כתב הנעסכיזער זצ' הק

ת "מנעסכיז שזכה בס' כ כאשר אחד מנכדי הק"אח

בירושה שעתו דחקה לו והיה עליו להשיא מספר 

י מבעלזא "מהר' ר הק"ת לאדמו"מצאצאיו מכר את הס

ע בסכו� של שלושת אלפי� רייניש סכו� עצו� בימי� "זי

י שליחי� "ת לעיר בעלזא ע"כאשר הביאו את הס. הה�

ל ע� קהל חסידיו "י זצ"ר מהר"נאמני� יצא האדמו

בתופי� ובמחולות לעבר תחנת הרכבת לקבל את פני 

  .ת הזאת"הס

ל ע� "ק משינאווא זצ"וידוע שכאשר השתד  הרה

ל "י מבעלזא זצ"מהר

ל "ר מצעשינוב זצ"האדמו(

בנו של הדברי יחזקאל היה 

י "ר מהר"חת" האדמו

ביקש ) ל"צמבעלזא ז

הדברי יחזקאל מאת 

ק "ר מבעלזא שבש"האדמו

ת הזאת "יוציאו את הס

ר "סירב האדמו. לכבודו

מבעלזא בנמקו למחותנו 

מחותני : "בפשטות ואמר

ת הלזה עלה לי בדמי� "הס

מרובי� ואת� הרי הינכ� 

ותעשו לי ', פרומער'

ת ויהיה לי "שאלות על הס

  ".נ ואיני רוצה בכ "מזה עג

וא ק משינאו"הרה

שמאד השתוקק לקרוא 

ר מבעלזא "האדמו(ת "בס

) ק"כיבדו בקריאה בש

הבטיח שלא יעורר שו� 

שאלות ועקב כ  הבטיחו 

ר מבעלזא "האדמו

א  , להיענות לבקשתו

הזמי" לחדרו שני� מצעירי 

, מורי הוראה מהחסידי�

יודע אני "ואמר לה� 

ק משינאווא לא "שהרה

כ "יוכל לעצור בנפשו ע

היטב בקשתי מכ� תעברו 

ע "� בשו"על הלכות סת

ק שא� יעורר "ת בשב"ותעמדו מוכני� ליד הס

והדבר אכ" היה  ".שאלות תוכלו להשיבו ולפסוק כדי"

ק משינאווא ברוב להיטתו לדבר הלכה "שהרה,  כ 

אשר (כידוע ניסה לעורר שאלות א  הרבני� האלו 

ד "ל ולאחר מכ" אב"אחד שמו היה רבי אברה� זצ

) ד בעירה מעדיני�"כ אב"ה אחסטרעליסק והשני הי

  ".עמדו הכ" ופשטו את ספקותיו להכשיר

בנסיעתו לשמה ע� (בביקורו של רבינו ברוסיה 

שבת את שבתו אצל ) לי לסדר החליצה'בנו רבי משה

בסעודה . ק רבי מרדכי דוב בהורניסטופל"גיסו הגה

ושמו , )כנהוג(יקו נרות שלישית לפני ברכת המזו" הדל

תמה רבינו על זה כי מקובל ונהוג , אות� בפמוטי כס'

שהנרות שמדליקי� ע� צאת השבת שמי� אות� 

ענה . אבל לא בפמוטי� של כס', בפמוטי חרס או נחושת

פמוטי� אלו אינ� של כס' ה� רק , לו הרב מהרניסטופל

ה הלא ז –הגיב על זה רבינו בחריפות ). מוכס'(דימוי כס' 

  ).להוריד אות� מעל השולח"(אראפ פי" טיש , גניבת דעת

, ומעשה בחייט שתפר בגד בשביל אחד מנכדיו

כאשר לבש הילד את הבגד לא רצה . והביאו למדידה

שידלו החייט בדברי� והבטיח , בשו� אופ" לפשוט אותו

נענה . יעשה לו כיסי� יפי�, שא� יפשוט את הבגד, לו

עתה אני : דיק לחייטאמר הצ. הילד ופשט את הבגד

כי איני רוצה , מצווה עלי  לעשות הכיסי� כאשר הבטחת

  .שהילד יתרגל לדבר שקר
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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"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

ועתה אל תעצבו ואל 

 
יחר בעיניכ
 כי מכרת

 לא ועתה', אותי הנה וגו


 כי הנה אותי שלחת
 את


 עיניכ
 והנה', וגו האלקי

 המדבר פי כי 'וגו רואות


י בלשו� "ופירש ,אליכ

יש להבי� למה . הקודש

דוקא כעת היה ראוי לה� 

ובמה ניחמ� , להעצב

  .יוס�

 י ויב�"ירשופ, ויב� אחיו בנימ� צוארי על ויפול )ב

 בנימי� של בחלקו להיות שעתידי� מקדשות שני על

יש להבי� למה כעת דוקא בכה על חורב� . ליחרב וסופ�

  .בית המקדש

' פ(בהקד� מה שכתב באור החיי� הקדוש  ויתבאר

, דבר את שלו� אחי� והשיבני ראה נא בפסוק ל�) וישב

 למא� אפילו שבזה, תשובה לו להחזיר שליח עשאו

 דוקא ניזוקי� אינ� מצוה שלוחי) :י� חפסח( דאמר

 ג� שליח עשאו זה במציאות, בחזרת� לא אבל בהליכת�

 אצל בשלו� שישוב בטוח הוא הרי ומעתה, בחזרתו

ובבחינה זו . ד"עכ, הנזק מ� מצלת מצוה דשליחות, אביו

מאמר המדרש וימא� ) וישב' פ(ביאר במדרש יונת� 

אמר יעקב עד , להתנח� כי אמר ארד אל בני אבל שאולה

עכשיו אני רואה שאני , עכשיו הייתי סבר שאני צדיק

שא� היה אביו ) מ"ד סימ� ר"יו(על פי שיטת הטור . רשע

והנה יוס� היה שליח מצוה בדבר . רשע פטור מכיבוד אב

, ושלוחי מצוה אינ� ניזוקי�, אביו לראות את שלו� אחיו

וזה שאמר , וא� כ� למה באמת ניזק וטר� טור� יוס�

אבל עכשיו , עקב עד עכשיו הייתי סבר שאני צדיקי

, אני רואה שאני רשע, הג� שהיה שליח מצוה, שמת בני

וא� כ� לא מתחייב בכיבוד ולא היה שליח מצוה ולכ� 

  .ד"עכ, ניזוק

לנבו� נקל דכל זה סבר יעקב אבינו ברוב  ודעת

אמנ� , ענוותנותו לפי מה שהיה נראה לו שיוס� ניזוק

ואכ� , צדיק היה ויוס� היה שליח מצוההרי באמת יעקב 

כי אלקי� חשבה לטובה להיות , לא ניזוק יוס� כלל

  .למחיה לאביו ולאחיו

על , יש לומר הטע� דשלוחי מצוה אינ� ניזוקי� והנה

בביאור ) בשלח' ב פ"ח(ה בעצי חיי� "ז זללה"אפי דברי 

יותר גדול המצווה ועושה ) .עבודה זרה ג(ל "מאמר� ז

על פי מה שכתב באור החיי� , צווה ועושהשאינו ממי מ

יולד ש, שלוחו של אד� כמותובעני� ) שלח' פ(הקדוש 

כי ל "ובכ� י. בחינת הקדושה בשלוחי מצוה לטובה

מצווה ועושה הוא שלוחא דרחמנא ונולד בו תכונה ה

ולכ� הוא גדול ממי , ה"ברא קדושה מאת המשלח הבו

� יולד בו מאיד, שאינו מצווה והוא עושה על פי עצמו

ל כי התכונה קדושה מ� "ומעתה י .ד"עכ, תכונה קדושה

ולכ� שלוחי , המשלח הוא השמירה המצילו מ� ההיזק

  .מצוה אינ� ניזוקי�

) רמז קמו וישבילקוט (יש לפרש המדרש  ובזה

באותה שעה נראה לו , בעני� יוס� הצדיק בנסיו� פוטיפר

א "פכ ר"במ(כי כבר אמרו חכמי� . דמות דיוקנו של אביו

ובכ� אלמלי יוס�  .גדול המחטיאו יותר מ� ההורגו) ד"ס

וא� כ� , אי� ל� נזק גדול מזה, היה נכשל בנסיו� פוטיפר

ודאי היה מחמת היותו שליח , מה שעמד יוס� בנסיו� זה

ולזה אמרו באותה שעה היינו בעת שנצל , מצוה של אביו

נראית לו דמות דיוקנו של , מאשת פוטיפר ועמד בנסיו�

היינו שהרגיש כי מה שלא נכשל זה היה מחמת , ביוא

  .התכונה קדושה של שליחות מצוה של אביו


הוא , ל כי מה ששלוחי מצוה אינ� ניזוקי�"י אמנ

על כ� בשלוחי , דוקא בבני ישראל ששיי� בה� שליחות

מצוה יש בה� תכונה קדישה מאת המשלח ומאת 

ה "המצווה ב

וניצולי� מ� 

מה שאי� , ההיזק

נח שאי� לה� בבני 

ל "די� שליחות דקי

אי� :) קידושי� מא(

, �"שליחות לעכו

הרי דלא אמרינ� 

בהו שנולד תכונה 

על , מאת המשלח

כ� ג� בשלוחי 

ואי� , ש"מצוה אי� בה� תכונה קדושה מאת המצווה ית

  .בה� די� זה דשלוחי מצוה אינ� ניזוקי�


) ז"ד ס"ר פפ"ב(עוד הא דאיתא במדרש  ונקדי

, רבי מאיר אומר, מה אמר, ת דבת� רעהויבא יוס� א

והתמיהה מפורסמת . חשודי� ה� בני� על אבר מ� החי

היא� יתכ� שיהיו שבטי ישורו� נכשלי� באיסור אבר מ� 

דהיינו שהיה אבר ) דרוש א(וביאר בפרשת דרכי� . החי

המפרכס דמותר לישראל בשחיטה ועדיי� אסור לבני 

יו סוברי� שיצאו והשבטי� ה, .)חולי� לג(נח עד שימות 

מכלל ב� נח ויש לה� די� ישראל א� להקל וממילא 

ויוס� היה סובר דלא יצאו מכלל , מותרי� במפרכסת

וחייבי� בחומרות בני נח ובחומרות , בני נח להקל

  .ד"עכ, ישראל

, יש לומר כי כאשר התוודע יוס� אל אחיו ומעתה

וה� ידעו כי יעקב צדיק הוא ויוס� הל� בשליחותו 

והשתא כיו� שיוס� ניזק ונמכר , את שלומ� תלראו

על כרח� שיש לה� די� בני נח , להיות עבד במצרי�

וממילא לא שיי� בה� , לחומרא ואי� לה� די� שליחות

ובכ� התחילו להעצב , די� שלוחי מצוה אינ� ניזוקי�

שהרי א� יש לה� די� בני נח נמצא שאכלו אבר מ� החי 

  .שלא כדי�

ועתה , יק וידבר על לב�לזה אמר לה� יוס� הצד

אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנה כי 

ולא ניזוק כלל במה , למחיה שלחני אלקי� לפניכ�

 כי הנה אותי שלחת� את� כי לא, שנמכר לכא�

האלקי� וישימני לאב לפרעה ולאדו� לכל ביתו ומושל 

ואל תחושו בדבר לומר אולי היה , בכל אר# מצרי�

לזה , ניות שלא עמד בנסיו� חס ושלו�איזה נזק ברוח

, אליכ� המדבר פי כי' וגו רואות עיניכ� אמר והנה

על , וביאר בפני� יפות הכוונה, י בלשו� הקודש"ופירש

והיינו שלא , י הראה לה� שהוא מהול"דר� שפירש רש

שהוא , והיינו דאמר כי פי המדבר אליכ�, פג� בברית

, )א"צירה פספר י(ברית הפה המכוו� לברית המעור 

ושלוחי , וכל זה היה מחמת שהיה שליח מצוה. ד"עכ

, ומזה ראיה שיש לה� די� ישראל, מצוה אינ� ניזוקי�

ובזה הודה לה� יוס� שכדי� עשו במה שאכלו מפרכס 

  .ולא יעצבו על זה כלל, כדי� ישראל

שא� ) דרוש ראשו�(כתב בפרשת דרכי�  והנה

שראל מוחזקת אמרינ� אר# י, היה לאבותינו די� ישראל

הרי , מה שאי� כ� אי היה לה� די� בני נח, לנו מאבותינו

ל "וקי, .)בבא בתרא ק(אברה� קנה האר# בחזקה 

דבבני נח לא מהני קני� ) ד"א הי"זכיה פ' � הל"רמב(

ולפי זה . ד"עכ, א� כ� אינו מוחזקת מאבותינו, דחזקה

הגדת שמחת הרגל פיסקא ויאמר (א "כתב החיד

יש לומר שיצאו , לאבותינו די� בני נח שא� היה) לאבר�

ממצרי� קוד� הזמ� מטע� המבואר בפרקי דרבי אליעזר 

, דחשבינ� שעבוד מצרי� מעת שנולד יצחק) ח"פרק מ(

מה שאי� כ� א� היה לה� , שכבר היו מאז באר# לא לה�

הרי לא היו באר# , וקנה אברה� את האר#, די� ישראל

וצרי� . ד"עכ, יצחקואי� לחשוב הגירות מלידת , לא לה�

) פ שמות"מגלה עמוקות סו(לומר כתירו# המפרשי� 

ומ� ההכרח שיחרב הבית , דשאר גליות משלימי� הזמ�

כדי להשלי� זמ� שעבוד , המקדש ויגולו ישראל מארצ�

  . מצרי�

כיו� שעתה הודה לה� יוס� שיש לה� די�  ובכ�

 אחיו בנימ� צוארי על לכ� ויפול, ישראל קוד� מת� תורה

 בנימי� של בחלקו להיות שעתידי� מקדשות שני על יב�ו

דכיו� שיש לה� די� ישראל מ� ההכרח , ליחרב וסופ�

שיחרב הבית המקדש ויגולו בני ישראל מארצ� להשלי� 

  .זמ� שעבוד מצרי�

‰˙Â¯·Á˙ È‡¯È ‰'        

Â„ÂÓÈÏ È¯ÙÒ ˙Â„ÈÒÁ        

אי� די נוסח ההודאה מסרת גבורי� ביד  זאגט'מ

וויפיל , חלשי� ורבי� ביד מעטי� וטמאי� ביד טהורי�

  .זענע� געווע� די מעטי�

' ברכה אויפ� פסוק בר� ה' י אי� פ"דא א רש איז

או� , באשטאנע� פו� דרייצ� מענטש� זיי זענע�אז , חילו

� אזא דרייצ� מענטש� קעג, מעטי� באמת דאס הייסט

או� די , מעכטיגע ארמיי וואס די יוני� זענע� געווע�

נאר , קעג� די יוני�נאר נישט געווע� מעטי� זענע� 

  .קעג� די מתיוני� אוי�

זיי  נאר, זי� ייזיי זענע� נישט געפאל� ב אבער

דער או� , !אלי' זענע� ארויס או� געשריג� מי לה

 די דרייצ� מענטש�צו אט געהאלפ� אז אייבערשטער ה

  .זענע� צוגעקומע� נא�

, האנגעצינד� די מנור די חשמונאי� האב� ווע�

, נשמת אד�' נר ה �דע, אנגעצינד� א אורב� זיי הא

וואס דאס האט אריינגעשיינט אי� אידישע הערצער 

האט 'ס, אז פו� די מעטי� איז געוואר� אסא�

  .ארומגענומע� א פייער אי� גאנ  כלל ישראל

מע� , לעכט מוז מע� צינד� אי� א מנורה חנוכה

קע� נישט נעמע� סת� לעכט או� אראפלייג� אויפ� 

 ג"יג סק"תרע סימ�שערי תשובה ( טיש או� אזוי צינד�

מע� דאר# עס אריינלייג� אי� א , )בש� חסד לאברה�

ווייל אויב צינדט מע� עס סת� אויפ� , פארוואס. מנורה

אבער אז מע� צינדט , טיש איז עס באזונדערע לעכט

אחד די מ דאס איזוואס אי� א מנורה איז דא א כלי 

  .אלע נרות

' ה נרדער ס ווייזט אז אזוי דאר# צו זיי� דא או�

סת�  אויב ברענע� אפילו מערערע לעכט, נשמת אד�

האט איינס נישט קיי� שייכות מיט�  אויפ� טיש

 ,איז מאחד דא א כלי וואסאיז 'סאבער אויב , צווייט�

  .דעמאלטס איז עס א מנורה

א , נע וועלט'� א טריפהוא ,א גרויסע וועלטאיז 'ס

 איז ליידער דא אסא�'ס, פארדארבענע וועלט

ערליכע פו� או� , זיי האב� א געוואלדיג� כח, מתיוני�

 ,פינסטערע וועלט זאא איז'ס, איד� איז דא מעטי�

תוהו ובוהו וחש� ממש , אזא חשכות אזא פוסטקייט

א חבורה  קומע� זי� צוזא�'אז סאבער , הו�על פני ת

 ,מע� לערנט א חסידיש ספר, ישע אינגעלייט'חסיד פו�

 ,די חבורה דאס איז די מנורה, מע� האלט זי� צוזאמע�

וואס נעמט ארו� די אלע נשמות וואס קומע�  ,די כלי

איז  דאס, דאס איז א געוואלדיגע זא�או� , זי� צוזא�

  .מאחד

דע בלאט וואס מע� לאזט זי� נישט זאג� יע'ס

צו באר מי� , צו סידורו של שבת, לערנט אי� א ספר

, וועלכע ספר מע� נעמטסיי צו  ,צו קדושת לוי ,חיי�

אזא מי�  ,דאס ברענגט אריי� אזא מי� קדושה

  .הייליגקייט אינע� עול� הגשמי

 א"דחנוכה תשע' ליל וי "בק ק לחבורת ליל ששי"דבו� מת
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ת כתב מהמערכתק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשו"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

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , 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, ל בראשית ברא אלקי�"רשיז פ דברי"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

תורה שנקרא ראשית נברא ולזה בשביל ה, 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 , ליה� שעבדו עבודה זרהע

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�

  .קדושהלא נדחו מעול� מ� ה, לעתיד לבא

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

היה מועיל לה� , כי אלמלא היו לה� כח התורה, 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 , יומו דיד� שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר

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�

הזה שלא הועיל לה� התשובה ובא  נדחו מ� הקדושה בעול�, 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

שמצא ח� בעיני  שא� על נח נחת� גזר די� אלא.) 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, ול� לא נדחה מ� הקדושהומע, 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, �"� רשעי� ואינולפי דרכינו הרמז בזה הפו .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, בי� אד� לחבירוה� בי� אד� למקו� וה� 

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

, ועל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושה, מתי�ולעתיד יעמוד בתחיית ה, 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

ד בערב או בבוקר "המלבא בבי, 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

יהיה לנו תקומה בעת ו, 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   ïé÷ùî éðéî ìë øèåô ïéé ïéã)á(  t  

  לא היה בדעתו לשתות שאר משקי
 מברכה אחרונהה מברכה ראשונה והכבר נתבאר דיי פוטר כל מיני משקי ) א ,

  .אאו שהיה המשקי לפניו, כשהיה דעתו בשעת ברכת היי שרוצה לשתות שאר משקי
וג� לא היה , רוצה לשתות שאר משקיאבל א� לא היה דעתו בשעת ברכת היי ש) ב
כ צרי� לבר� עליו ''וע, אינו פוטר הברכה ראשונה של המשקי אלא הברכה אחרונה, לפניו

והמדקדק שרוצה לצאת . [בדנפטר בברכת על הגפ" בורא נפשות"צ לבר� ''אבל א'' שהכל''
וג� , קיל דכשלא היה דעתו בשעת ברכת היי שרוצה לשתות שאר מש''דעת הפוסקי� דס

יאכל מאכל אחר שברכה  גאי ברכת היי פוטר המשקי כלל ג� מברכה אחרונה, לא היה לפניו
  ].או ישמע ברכת בורא נפשות מאד� אחר" בורא נפשות"אחרונה שלו היא 

  שתה משקי לפני שתיית היי
יש בזה מחלוקת , כ שתה יי"מי ששתה מי� או שאר משקי וביר� עליה� שהכל ואח) ג

וכדי להוציא את עצמו מפלוגתא נכו , "בורא נפשות"וני� הא� צרי� לבר� על המשקי אחר
  .דאו יאכל מאכל אחר כדי שיוכל לבר� אחריו בורא נפשות, לשמוע ברכת בורא נפשות מאחר

כשאד� שמע קידוש מאחר או שעושה , די זה מצוי בקידושא רבא בצפרא דשבתא) ד
, ]ע''סאד[מיני מזונות ושתה מקוד� ממיני ממשקי  כ אכל ש�''ואח, קידוש על יי שר"

ונכו '', בורא נפשות''ולדינא ספק ברכות להקל ולא יבר� , ס''ישוזפ ד''כ שתה  גרעי''ואח
  .או יאכל מאכל אחר כדי שיוכל לבר� אחריו בורא נפשות, לשמוע ברכת בורא נפשות מאחר

יי לא שתה מהיי וג� אי אבל א� עד, נזכר לאחר שכבר שתה מהייל זה א� כו) ה
על המשקי קוד� שישתה " בורא נפשות"בדעתו לשתות עוד מהמשקי אז יבר� ברכת 

ל ''אלא יעשה כנ'' בורא נפשות''אבל א� בדעתו לשתות עוד מהמשקי לא יבר�  ה,מהיי
  .ושישמע הברכה מאחר

  שתה מי� אחר קידוש קוד� הסעודה

קי אחר קידוש על היי שאי צרי� לבר� עליו כבר נתבאר בדברינו שהשותה שאר מש) ו

אלא אוכל מיני [אכ זהו דוקא בקידושא רבא שאי אוכלי� ש� פת , שהכל ובורא נפשות

אבל המקדש בביתו ועושה ש� , שאז מבר� אחריו על הגפ, ]מזונות לקידוש במקו� סעודה

א" שאי , להסעודה סעודתו ורוצה לשתות מי� או שאר משקי אחר קידוש קוד� נטילת ידי�

 �, זדנפטרי� בברכת בורא פרי הגפ] כשהיה לפניו או דעתו[על המשקה " שהכל"צרי� לבר

מ צרי� לבר� אחריו בורא נפשות א� שתה רביעית מי� מכיו דאינו מבר� על הגפ דהיי "מ

ז דרק היי של ''ואי המי� או שאר משקי נפטרי� בברהמ[, ז של הסעודה'''נפטר בברהמ

דוש נפטר דיש לו שייכות להסעודה דאי קידוש אלא במקו� סעודה אבל המי� ושאר קי

חו$ באד� שהוא צמא מאוד ואינו תאב  - חמשקי שאי לו שייכות להסעודה אינ� נפטרי�

 �על המי� ששתה דבאופ זה יש " בורא נפשות"לאכול מחמת הצמאו שאז אי צרי� לבר

  ].טלהמי� שייכות להסעודה

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

 .ב דינו כדעתו''ד בעה''וכ� כשסומ� ע, וכ� נתבאר ש� דמי שרגיל לשתות הוי כדעתו )א
סעי� ' שער ג(ובברכת הבית , )ז"ק כ"ח ס"ר' סי(פ האפיקי מגיני� "וכ, )א"א הכ"נ פ"בסבה(תניא פ ה"כ )ב

עדיי� (א בתשובה "� שליט"דומצ ה"והגה, )ד"ק כ"א ס"בא(ג "ופמ) ד"ק כ"ס(ר "נ דעת א"וכ, ש"ובקצוה) ח"י
דכל זמ� שלא ) ג"ב וע"ק ע"ח ס"ר' סי(ב "אכ� דעת המשנ, )א"ק כ"ס' ספרדי אות נ(כ בפני יצחק "ציי� שכ) י"בכת

א אלא שהחמיר יותר לעני� דכשהיה היסח הדעת לא מהני "וכ� דעת המג[, קבע צרי� לבר� אחריו בורא נפשות
, עת התניא ושאר פוסקי� דא� כשלא קבע על היי� פוטר מברכה אחרונהולדינא העיקר כד] ,ש"קביעות יי� עיי

 .ובפרט בספק ברכות דאזלינ� לקולא
 .ב"צ לבר� א� לפי דעת המשנ"אכ� א� קבע עצמו על היי� א, ל"ב הנ"היינו דעת המשנ) ג
רי� לבר� פסק דצ) ז"פ' סי(ת בית דוד "ובשו, נסתפק בדי� זה) סו� פרק כיצד מברכי�(השלטי הגבורי� ) ד

ת "הביא דעת שו) ב"ק פ"ח ס"ר' סי(אכ� הכ� החיי� , )ה"ד סק"קע' סי(פ האפיקי מגיני� "וכ, "בורא נפשות"
' סי(א "ובאמת מפשטות לשו� המג, ל דאי� צרי� לבר� בורא נפשות"דס) 'אות ז(וער� השלח� ) 'ה' סי(נשמת חיי� 

ז אי� צרי� לבר� ברכה "תו לבר� על כוס בהמל דאי� צרי� לבר� שכתב ש� דא� דע"נראה דס) ד"ד סקי"קע
) ז"ק ל"ד ס"קע' סי(ב "אכ� המשנ[, )'ד סעי� ז"קע' סי(כ התניא "אחרונה על המשקי� ששתה לפני הסעודה וכ

' ס' סי(ש "כ הקצוה"ז על כוס של שכר וכ"א מיירי כשמבר� בהמ"ל כתבו שיש לדחוק שהמג"ובאפיקי מגיני� הנ
ג "ל דפוטר ג� בכה"א והתניא נראה דס"ז הוא דוחק דפשטות לשו� המג"אבל כ, ל"בדעת התניא הנ) ו"ק ט"ס

, ]ש שלא העיר בזה''ק על הקצוה''וצע, ש"עיי) ב"ד סעי� י"ר' סי(וכ� מוכח להדיא בתניא , צ לבר� עליה�"וא
ישתה כ "ש בפני� דלכתחלה יש להזהר לבר� בורא נפשות על המי� ואח"כמ) ש�(ולעני� דינא פסק הכ� החיי� 

א "� שליט"צ הדומ"וכ� מסיק הגה, ש"וא� שכח וביר� על היי� יש לאכול מאכל אחר ויכוו� לפטור המי� עיי, היי�
 . לאחר שהארי� בדי� זה) י"עדיי� בכת(בתשובה 
 ל''ח הנ''ש הכה''כמ )ה
תיית א דא� בדעתו לשתות עוד מהמשקי� לא יבר� בורא נפשות קוד� ש''� שליט''צ הדומ''כ� דעת הגה )ו

ע דיכנס בשאלה ''ובפרט דג� כשיבר� מקוד� בורא נפשות לא יצא לכו, היי� מכיו� שעומד עדיי� באמצע השתיה
 .ט''ש בגליו� העעל''ב דלא סגי במעט יי� כמ''א ומשנ''חדשה כמה יי� צרי� לשתות דדעת הח

 . כמו שנתבאר בדברינו בגליו� העבר דג� יי� של קידוש פוטר שאר משקי�) ז
ל "דס) הובא בדברינו ש�(ת בית שערי� "ד שו"וא� דיש לדו� בזה עפי). ג"ב סעי� י"רע' סי(יא תנ) ח

כ א� אינו ''וע, ל כ�''מ כבר נתבאר ש� שרוב פוסקי� לא ס"מ, דשאר משקי� ה� טפלי� ליי� אפילו בלא ברכה
 ).י"עדיי� בכת( א בתשובה"� שליט"צ הדומ"פ הגה"מבר� ברכה אחרונה על היי� יש לבר� אשאר משקי� וכ

  ).ה ואפילו"ד ד"קע' סי(ל "ד בבה"הו) 'א די� ג"כלל מ(חיי אד� ) ט
ע אי צרי� "א נשאר בצ"ש שכתב דטוב שלא ישתה קוד� הנטילה רק פחות מרביעית דהמג"ובדר� אגב עעו

) 'ו ד סעי�"קע' סי(אכ� התניא , ש"לבר� על המשקי� ששתתה לפני הסעודה א� שותה משקי� בתו� הסעודה עיי
  .ש"א ע"חולק על המג
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 ד"בס
 

  ד"בס

, מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות "וועד משמרת חמותי� ירושלי�"בש� הנהלת ה

, העומד לנו לאחיעזר ולאחיסמ� בכל עת ועונה כ ידידינו עוז האבר� היקר "מול מע

ה "ה, ק על טהרת הקודש לבל יכרע בר�"בארה' מוסר נפשו למע� הצלת המוסדות הק

  האבר� היקר עושה ומעשה להכלל והפרט 

  ו"עפשטיי� הי' ה ישכר בער ירמי"מו
  ו"מראשי עסקני הוועד בוויליאמסבורג יצ

  ט"ל השמחה במעונו הולדות בנו למזלרג

ח ע� הרחבת "וברכותינו צרופה שיזכה לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ

 א"הדעת ששו� ושמחה יהא שרויה תמיד במעונו עדי נזכה בקרוב לביאת ינו� בב

***** 

 מגודלי�"הקיבו� הקדוש  ,עשר שני�חזרו ויסדו מלפני ו "יצמש בעיר בית ש

ה שיסד ל"צ לוח� מלחמות הש� רבי עמר� בלויא זצ"הרהשהוא מיסודו של " בנעוריה�

כגו� ביומי דחנוכה ובי�   ,במטרה לנצל הזמני� הפנוי�בימי� הקשי� להיהדות החרדית 

ר מכל המוסדות "ילדי תשבומידי שנה בשנה מתאספי� אלפי  ,הזמני� ללימוד התורה

' וש� מגדלי� את הנערי� לקדושה וטהרה וללמד� בינה במלחמה לה, על טהרת הקודש

  .בעמלק הציוני ולהתבדל כליל מה� ומהמונ�

וועד משמרת חומותי� "יומי דחנוכה פנו העסקני המוסד לרבני ב  בעמדינו כעתו

בסיוע שיש בו ממש והוועד יצאו לקראת הנהלת המוסד , ובקשו עזרת�" ירושלי�

שבעזרת� היה , ש תושבי וויליאמסבורג וקרית יואל"ותודה וברכה לאנ, בסכו� עצו�

  .ביכולת הוועד לבוא לעזרת המוסד

**** 

מיוחדת  לוה מלכהו מ"יצבארא פארק ט התקיי� בעיר "העעלק וישלח "במוצשב

בפעולות שיד� רב לה� " נטרונא"' הקארגו� לטובת  ה, אברכי� ועסקני� חשובי� ל

המסיבה המסיבה  .הסברה לרבבות אלפי ישראל בדבר גודל מכשלת רעיו� הציוני

' ג ר"הרהובה נשא דברי� בדרשה נלהבה , "דברי יואל דסאטמאר"ד "התקיי� בביהמ

בישיבת באר התורה דסאטמאר ומרבני הוועד משמרת  מ"א ר"בנציו� לאוב שליט

 המסיבה עברת "ובעזהשי,  א"ג רבי יוס� זעלצער שליט"ומהרה, מותי� ירושלי�וח

השתתפו בסכומי� נכבדי� לטובת הארגו�  ו"החשובי� הי שהעסקני�בהצלחה יתירה כ

  .לטלויל , וג� נטלו על עצמ� להיות עושה ומעשה, החשוב הלזו

****  

 שנתייסדה" משה זכרו�"' גודל פעולות המוסד הק' המפורסמות אינ� צריכי� לראי

על שמו וזכרו  א וסגל רבני הוועד הפועלי� בשליחות הקודש"ק מר� רבינו שליט"י כ"ע

  .ע"ק בעל בר� משה זי"ק מר� רבינו הגה"של כ

אשר המטרה אחת היא " עזר הצלה"משמש כהמש� לפעולות " משה זכרו�"המוסד 

 ,ב לטובת מוסדותיה�"ויחידה לסייע ביד מנהלי המוסדות שמכתתי� רגליה� לבא לארה

  .ולהעניק לה� ביד סכו� מכוסד שיקל עליה� המלאכה

, ב חשובי� אחראי�"י בעה"ח המנוהל ע"י המוסד קופת גמ"חו� מזה מתנהל ע

היינו שמחליפי� לה� כל הטשעקס והעד , שבאי� לעזרת המלמדי� בדבר גדול מאד

ות די שיהיה הכס! מוכ� ומזומ� ביד� לכבות החובי הבאנק כ"י ע"ושולחי� לאר, שעקסט

  .וההוצאות הגדולות

ה "וב, אפיל לטובת הקופה הקדושהנער� בימי החנוכה בשנה שנה כמו מידי 

ו� ונכבד בסכו� הג פושתתהו, יות הרוב� עליוגודל האחרהבינו ש "אנשהציבור מבי� 

  .לגודל המצוה

****  

, מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות" וועד משמרת חמותי� ירושלי�"בש� הנהלת ה

אשר השלי� נפשו למע� הצלת החינו� הטהור , אי גברא רבה ויקיראכ ה"מול מע

ק על טהרת "בארה' עושה ומעשה במסירות נאמנה למע� הצלת המוסדות הק, ק"בארה

  , ידידינו עוז הרב הגאו�הקודש לבל יכרע בר� 

  א  "ג רבי שמעו� שפירא שליט"הרה
  ק ירושלי� "בעיה" בית יעקב היש�"מנהל  הבית חינו� 

  ט"או בנו למזיהשמחה במעונו בנישלרגל 

ח ע� הרחבת "וברכותינו צרופה שיזכה לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ

למע� ' ויזכה להמשי� עוד בדרכיו הק, הדעת ששו� ושמחה יהא שרויה תמיד במעונו

עדי נזכה בקרוב לביאת ,   ביתר שאת ועוז, החינו� בנות כשירות על דר� ישראל סבא

  .א"ינו� בב
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