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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

äáøà úëî æîø  

ä øîàéå 'åâå äòøô ìà àá äùî ìà ' äìà éúåúåà éúéù ïòîì
åáø÷á.  øîàù íå÷î íåùá øëæð àìù äøåúä éùøôî ìë åù÷úð
á÷ä"äáøà úëî àåáéù äòøôì øîàéù äùîì ä ,åæáåä" áúë ÷

÷åôñá äæîøð äëîäù äæ. ø ïåàâä øéáñîå ' éìàôàøèñåàî ïåùîù
öæ"æîøä ì , äùîçî ãçà àöåîî íäù úåéúåàä ìëù òåãé éë

úåàöåî íéîòôì íéôéìçúî íä äôä ,á úåàù àöîð ' íò óìçúî
t úåà 'îåá úåéúåà íäù íéúôùä àöåîî íäù"õ ,à úåàå 'ìçúîó 

ò úåà íò 'â íäù"äçà úåéúåà ãçà àöåîî ë"åøâä ïî íéàöåéä òï ,
éùä øîàù åäæå"á äùîì ú"à òøô ìò"ä, á úåéúåà ç÷úù åðééäã" à

òøô úáéú ìà íúåà ñéðëúå"t úåéúåà óåìéçá ä 'ò 'äòøô úáéúî ,
éäé æàå 'äáøà úëî åéìò àáéù æîø äáøà úåéúåà ,äùæå" ïòîì ë

åáø÷á äìà éúåúåà éúéù ,á äìàä úåéúåà íéùúù åðééäã" áø÷á à
éäéå äòøô 'äáøà.  
úçáå"ðä ùåøét àéáî ñ"â àéáîå ì"ét ë 'äò úåôñåúä"ú  åéäù

 ìù úåéúåàä ìë åäèîá ïé÷å÷çäæéà òãéå äîù åá ìëúñðå äëîä 
íäéìò àáé äëî ,òå"éùä êøöåä àì ë"äæéà äùîì ãéâäì ú  äëî

àáé. ÷äå 'úçä"à ñ" ëëäèîä ìò ìëúñä àì äîì éîð úåëîä ì ,
ö àìà"éáåáøòá íéáåúë úåéúåàä ìë åéäù ìà,  êéà äùî òãé àìå
íôøöì, à"ä ë"éä ïééãò åæ äëîá ä 'úåéúåà ááøåòî íéáåúë,  òáøà

úåøåëá êùç ,öëòå"éôë ì 'øäî"ù øèñåààáá æîøð äæù éìàô" ìà à
òøô"ä ,òøô úáéúî òøâéù äðååëä íà ÷ôúñäì ùé ïééãò êà" ä

t úåéúåà 'ò 'à úåéúåà ñéðëéå 'á 'à øtñî óéñåéù åà 'á 'úåéúåà ìò 
äòøô ìò íéùçð àáéù æîø äæù ùçð àéøèîâá àåäå äòøô ,òå" ë

åð úåà ïéàå úåøåëá êùç äáøà úåéúåà äàøå åäèîá ìëúñä" ï
ùçðáù ,éòå"éôäù òãé ë 't úåéúåà òøâéù 'ò 'à ñéðëéå 'á ,' àöîð

éôù 'ñåúä 'øäîäå" ùãçà äð÷á ïéìåò íäéðù.  
úçä ùøôî ãåò"æîøä ñ ,éäù òåãéù ' úåëæ äòøôìâ ìò ìåã

 äî ìëá åéøåòð éîéì åäåøéæçä íù øùà íéøöî õøàá á÷òé ééç éðù
íìåòî ìáñù ,éäå 'î÷ åééç éðù"íéðù æ ,ëåëù æà äæ úåëæ åì äì

ø àéøèîéâá àåäù ÷çöé ãçt äù÷ä ïéãä úãî åéìò èéìùä"ç. æå" ù
á"òøô ìà à"ä ,òøôî íéëðîùëå"î÷ ä"äòøô ìù åúåëæ äæù íéðù æ, 

èîéâ äáøà àöéø àéø"ïéãä úãî àåäù ú.  
úö÷ äðåù ïôåàá áúë äùî úøåúáå , úåëæ åì åéäù ïîæ ìëù

î÷"á÷òé ìù åéúåðù æ, ìà  íéøöîá áòøä êë ìë èåìùì äìåëé äúéä
 ïî úøàùðä äèéìtä øúé úà íâ äìëàù äáøàä úëîá øùàë

ãøáä ,òå"á íéôøöîùë ë"òøô ìà à"îéâá àåä ä ' ïåøçà àåäù ùçð
äàîåèáù ,äòøôå  ùçð àåä)ãîá àúéàãë"ô ø"ë(, éòå" åúåëæ äìë ë

äáøàä àáå. äôñá"÷ à úåéúåà íéôìçî äîì øàáî áì áèéé 'á '
ô íò à÷åã"ôò äòøôáù ò"äôñá øàåáîä é" úåéúåà ìù ìãáää ÷

äùì ìù"äåà ìù úåéúåàå ÷"ò, äùìáù"ñá àø÷ðå áåúëä úåà ùé ÷ '
ïáà íùá äøéöé, úéá àø÷ðù éåìéî åá ùéå,  úåàåáåúëä  äìâð àåä

à ïåâë 'ìà åðééäã éåìéîäå"ïæåàì äôî òîùð àìà áåúë åðéà ó .
àùî" úåéúåà ëùäåà ì"éåìéî íäì ïéà ò.  

 íéøîåà äîì øàáî äæáåîáùú éãîì"ø, à íéãîåìù 'á ' àìå
à 'á 'â 'à åà 'ãáì, äðååëäù ìà íéãîåìù æîøì" àåäù åàåìéîá ó

úéá, ùî ÷ø àì íéãîåìù åðééä" àåäù äâ àìà ïéòì äàøð" ë
ïæåàì äôî íéòîùðä ,òå äìâðá íà éë ïéîàä àì òùøä äòøôå" àì ë

à åãîìéù óèä çåìùì äöø 'á 'òáù äøåú åðééäã íìòðäå äìâðä"ô, 
òå"òøôì óìçð ë"òä úçú ä 'à 'ôä úçúå äìâðä àåäù 'á ' à÷åã

íìòä àåäù ,åâå êðá éðæàá øôñú ïòîì 'íá éúîù øùà éúåúåà ,
íéàåìéîä íáù íéîìòðä ,ä éðà éë íúòãéå äæ çëîå 'íìòðå øéîè.  

á"ä  
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    )ח"לקת( ז"טגליו�  ג"שנה י  בא א"עתש שבט' ב
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  באק "עש

9999::::00005555        
  9:05 שלחבק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  באפרשת 
  .טועד  :גי פסחי�' מס

  שלחבפרשת 
  :יזעד  :טופסחי� ' 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
  ה עמוד יטהגדה בר� מש

  נעשה לו כהיתר
יש . ל והתרה בו"י ז"פרש. בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו

. ל העובר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר"לרמז על ּפי אומר� ז

אברה� אזולאי אשר העונש הוא ' אברה� מרר חסד לפואיתא בס

וזהו בא אל פרעה כי אני הכבדתי . ואז מותר לו הכל, שנתגלגל בגוי

, היינו על ידי כבידות הלב שיש לאד� ואינו חוזר בתשובה, את לבו

ואז , שנתגלגל בגוי ,י זה בא אל פרעה"ע, רק עובר כפע� בפע�

  .הש� ישמרנו ,שנעשה לו הכל כהיתר, תרה בוהו

  אמרי נוע�

  נבראי� שארש "כ
ולכל בני ישראל לא יחר� כלב 

צרי� ביאור למה נקט דוקא . לשונו

ונראה דהנה  .אחרת' כלב ולא חי

כתיב בפרשת בראשית ומוראכ� 

וביאור  ,הַאר�על כל חית ' וחתכ� יהי

העני! הוא דבזמ! שישראל עושי! 

כל הברואי�  ,רצונו של מקו�

ל כל "וכאמר� ז, י ישראל"מתפרנסי! ע

ולכ! , העול� ניזו! בשביל חנינא בני

וכדאיתא , מתייראי! כל החיות מה!

בהית ' מא! דאכיל לאו דילי ,בירושלמי

שהאוכל משל  ,'לאסתוכלי באפי מארי

ז כל מי "ולפ. חבירו מתבייש מפניו

הוא מתיירא ביותר , שהוא מקבל יותר

בשבת שהכלב  'והנה אי. מבני ישראל

הה בתו� אוכל מעט כי אכילתו שו

ונמצא שהכלב הוא . ימי�' מעיו ג

הּפחות שבמקבלי מזונות מבני 

. מכיו! שמזונותיו מועטי! מכל ,ישראל

ולכל בני ישראל , ת"וזה שהבטיח השי

שאפילו הכלב , ר� כלב לשונולא יח

לא , הּפחות שבמקבלי מזונותשהוא 

, אר הנבראי� המקבלי� יותרשש "כמו, יחר� לשונו נגד בני ישראל

וממילא אי! , שיתייראו ויתביישו מישראל ולא יזיקו לה� איבוד

  .לישראל לירא משו� נברא

  קדושת לוי

  בגמר העבודה
קשה . 'וירדו כל עבדי� אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וגו

ונראה . 'לו לומר ויבקשו ממני צא אתה וגו' הי, השתחוואה זו מה טיבה

משתחוה ' הי ,ל כה!תמיד שאחר גמר העבודה שעבד כ' במס' דאי

' הי אולכ! ל, וחיוב זה הוא דוקא בגמר העבודה ולא באמצע. ויוצא

כי א� לאחר שנכנס פע� , דש! את המנורה משתחוה אחר הדישו!מה

והנה במצרי� אמר . אז השתחוה ויצא לו, שני להוציא את כלי הדישו!

וזאת ידוע שכל עני! הכבדת . ת למשה ראה נתתי� אלהי� לפרעה"השי

ב של פרעה היתה עבודה לקדש ש� שמי� בעול� ולהודיע לבני הל

ולכ! במכת בכורות . ה וכבוד הדר מלכותו"ישראל גבורותיו של הקב

. חל חיוב השתחוואה יע! נגמרה העבודה אז, שהיתה גמר העבודה

בבחינת אלהי� ' דמכיו! שהי, ושפיר אמר משה והשתחוו לי לאמר

  .לכ! היתה ההשתחוואה אליו, לפרעה

  'ח ריש מאמר ה"לר, בני יששכר

  י שנתעכבו"ע
ל ברמז הפסוק דהנה מלת "אפ. אור במושבות�' י הי"ולכל בנ

ש "ל עפימ"וי, אור' הי י"כל בנלבמושבות� מיותר ויספיק שיאמר ו

שהיו , נסיו! גדול לישראל' דמכת החש� הי) ה"נח ד# קמ' ּפ (בדברינו 

ביכולת� של ' והי', המצרי� כול� ככפותי� עומד לא יכול לישב וכו

אבל עמדו בנסיונ� ולא עברו , � באי! מפריעצישראל לצאת מאר

ויוס# שלא יצאו עד שיבוא גואל אמיתי  א"השבועה שהשביע� יע

זכו לגאולה ויצאו מאפילה לאור גדול  ז"ועי, בסימ! של פקידה כפולה

 זוזה ירמו, ונשפע עליה� הארת הקדושה ונתעלו לרו� המעלות כנודע

אור ' י הי"ולכל בנ, י מכת החש� זכו ישראל לאור גדול"שע הכתוב

  .על כי נתעכבו במושבות� ולא יצאו ברשות עצמ�, במושבות�

  דברי יואל

  מהירות הוא רחוק מגיאות
ואכלת� אותו בחפזו! ּפסח הוא 

ש "הקרב! קרוי ּפסח ע י"פירש', לה

ואת� עשו כל ', הדילוג והפסיחה וכו

ו כל חכמי לב ונלא .עבודותיו לש� שמי�

דכי בשביל הדילוג , לבאר המש� הדברי�

 .והקפיצה יעשו עבודותיו לש� שמי�

כ דברי משה בפרשת! "י מש"ל עפ"ואפ

ממצרי� ' לבאר הטע� שהוציאנו ה

דהנה כתב בחובת הלבבות , בחפזו!

מּפני , ממהר בהילוכו' שחסיד אחד הי

מ! הגאוה  קשהמהירות הוא רחו

הדבר וא� נעשה , וממחשבות זרות

אז בניקל לבא לידי מחשבות  ,בשהיות

וידוע שישראל היו . בלתי רצויות

ת "והשי, משוקעי� מאד בטומאת מצרי�

בחסדו הפליא לעשות והמשי� לה� 

כ הוציא� "וע, קדושה גדולה להוציא�

כדי שלא , בחפזו! ולא יכלו להתמהמה

שהיות מצטרפות לערב בה� שו� ' יהי

, מאהמחשבות זרות הבאי� מכוחות הטו

, ל"ובזה יתבארו על נכו! דברי רשיז. ד"עכ

הקרב! קרוי ּפסח , ואכלת� אותו בחפזו!

ואת� עשו כל , פסיחההעל ש� הדילוג ו

ז "עי, כי מאחר שיעשו את הקרב! בדילוג וחפזו!, עבודותיו לש� שמי�

  .ויעשו כל עבודותיו לש� שמי�, לא יתערב בה� מחשבות בלתי רצויות

  בר� משה

  בפי�' למע� תהיה תורת ה
. בפי�' על יד� ולזכרו! בי! עיני� למע! תהיה תורת ה אותל� ל והיה

 .ייכות מצות תפלי! אל התורה הקדושהש מהולכאורה אינו מוב! 

על הכתוב ) ראה' פ(ויתבאר על פי מה שכתב באור החיי� הקדוש 

וקשה למה הקדי� שמירה , שמור ושמעת את כל הדברי� האלה

עבירות שערי דעת התורה ננעלי�  אכ! ידוע כי מי שהוא בעל, לשמיעה

כי שערי פתחי ההבנה בדברי התורה ה� הקושיות שיעמדו בפני , בפניו

וזה שאמר , וה� סוד הקליפות המתהוי� מעבירות האד�, האד�

פירוש א� אתה רוצה שתעמוד על אמיתת , הכתוב שמור ושמעת

ובזה ושמעת , שמור המצוות לבל תעבור עליה�, התורה להבי! אמריה

  .ד"עכ, ת כל הדברי� האלהא

תפילי! .) מט שבת(ל "והנה כתב בשבלי לקט על מה שאמרו חז

ולפי זה א� . דהיינו שצריכי� להיות נקי מ! החטא, צריכי! גו# נקי

נקיי� מ! החטא על ידי מצות תפלי! יכולי� לעסוק בתורה ולהבי! 

וזה שאמר והיה ל� לאות על יד� ולזכרו!  .ולהשכיל את דברי התורה

�שיזכו לעמוד על , בפי�' ועל ידי זה למע! תהיה תורת ה, בי! עיני

  .אמיתית התורה להבי! אמריה

  א"ר שליט"ק מר! אדמו"כ

  

הושיט ידו לכיס ליטול 'יסורי� של 
  'ּפרוטה ולא עלתה בידו

íàáå ö−ð ³−ë ³î³−ôî ³î³−þ× ñ¼ þë¼ ,

þ þôê íòí ’¼ šþ íþõ×í þôèî³ êñ¾ ê−³ô" −

ö−þî½− , µ× ö−ë¾ ¾îòê ëñë µþîô íñ¼− ö× óè íòí

−þš³− ¼¾þ µ×î , ðìõô ðìõ−î êþ−− −× óèî

ö−þî½−í ,ñëšñ ñ×î− óê ¼ðî− −ôîíëíêô ó , ¼ð³

 ó−®õìíñ µþë³− î−òõñ íñ®íî ìîî−þ íëþí −ð−ð−

î³ëþšë ,ï îò−³îëþ îþôê íòí"ö−þî½− −ôð −×−í ñ ,

î×î í¬îþt ñî¬−ñ ½−×ñ îð− ¬−¾îí îñ−õê ,’ îñ−õêî

î×î î−ñ¼ ñëš³ô êñî ðèë îñ îèþê ,’ óìþôí íòí

 óî³ µþ¼ −õñ ñ×í ö−ñš ö−þî½−ë îíþ½−− î−³î−þë ñ¼

ë¾í ëëñ , ðî¼ ñëêòíñ îñ í×îþê êõþô® öô ñ

ö−þî½−í ,îë¼î íþî³ë î¼è−−³íëð ³¼−è−ë ³î®ôî í

¹îèí, ö−þî½− óîšôë îñ ðîô¼³ , î³ëî¾³ë ¹×−³î

−ò×íñ íðîë¼í ³îô−ñ¾ îô®¼ ñ¼ ñëš−¾×½  ³ê

³î®ôî íþî³í ñî¼ë îþêîî® , þêî³ ³îþ−þô îòôô þ½

¼¾þ ,−êþî ’ ³ñëšë ¹×−³¾ þëðñ íîí í¾¼ôí

í¾¼ îñ−ê× ,òðë þôêò¾ îô× ñê ³³ò¾ óî−ô ñê−

³îò¼³íñ µëñ, µ−þëð î¼ô¾ò , îò−³îëþ î¾þð ö×î

ï"î×î ñêþ¾− −òë î¾¼−î î×ñ−îô ñ’.  

)íôðšíë µ−ðîšõ µþð( 

הושיט ידו לכיס ליטול 'יסורי� של 
  'ּפרוטה ולא עלתה בידו

íàáå ö−ð ³−ë ³î³−ôî ³î³−þ× ñ¼ þë¼ ,

þ þôê íòí ’¼ šþ íþõ×í þôèî³ êñ¾ ê−³ô" −

ö−þî½− , ö× óè íòí µ× ö−ë¾ ¾îòê ëñë µþîô íñ¼−

−þš³− ¼¾þ µ×î , ðìõô ðìõ−î êþ−− −× óèî

ö−þî½−í ,ñëšñ ñ×î− óê ¼ðî− −ôîíëíêô ó , ¼ð³

 ó−®õìíñ µþë³− î−òõñ íñ®íî ìîî−þ íëþí −ð−ð−

î³ëþšë ,ï îò−³îëþ îþôê íòí"ö−þî½− −ôð −×−í ñ ,

î×î í¬îþt ñî¬−ñ ½−×ñ îð− ¬−¾îí îñ−õê ,’ îñ−õêî

ñëš³ô êñî ðèë îñ îèþê î×î î−ñ¼ ,’ óìþôí íòí

 óî³ µþ¼ −õñ ñ×í ö−ñš ö−þî½−ë îíþ½−− î−³î−þë ñ¼

ë¾í ëëñ , ðî¼ ñëêòíñ îñ í×îþê êõþô® öô ñ

ö−þî½−í ,îë¼î íþî³ë î¼è−−³íëð ³¼−è−ë ³î®ôî í

¹îèí, ö−þî½− óîšôë îñ ðîô¼³ , î³ëî¾³ë ¹×−³î

−ò×íñ íðîë¼í ³îô−ñ¾ îô®¼ ñ¼ ñëš−¾×½  ³ê

³î®ôî íþî³í ñî¼ë îþêîî® , þêî³ ³îþ−þô îòôô þ½

¼¾þ ,−êþî ’ ³ñëšë ¹×−³¾ þëðñ íîí í¾¼ôí

í¾¼ îñ−ê× ,òðë þôêò¾ îô× ñê ³³ò¾ óî−ô ñê−

³îò¼³íñ µëñ, µ−þëð î¼ô¾ò , îò−³îëþ î¾þð ö×î

ï"î×î ñêþ¾− −òë î¾¼−î î×ñ−îô ñ’.  

)íôðšíë µ−ðîšõ µþð( 
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äøä"÷ ø 'ãáåìòìî ãå æììä"ä  

æ' ò÷ú èáù"ä  

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

ïééòîî èùôä  
  המטה חקוקות על

ה "ומשה היא� ידע והלא לא מצינו שאמר לו הקב. מביא מחר', בא אל פרעה וכו

  .ב"ש באח"� עד"ל שהיו חקוקות על המטה דצ"י. מכת הארבה
  דעת זקני�

  אינו אוכל

עכשיו אי� ארבה  מעת עתרת משה רבינו ועד: וכתב רבינו חננאל בפירוש התורה שלו

אינו אוכל מכל יבול  ,ישראל ויבא ויכנס בגבול מצרי�ל באר  ווא� יפ, מפסיד בכל גבול מצרי�

רק : כי בצפרדעי� אמר, בא וראה. ואומרי� כי זה כבר ידוע הוא לכל, האר  כלו� עד עכשיו

לא נשאר ארבה : אבל בארבה כתיב, � נשאר בו אל תמאסיח עד עכשיוכולפי, ביאר תשארנה

  .ל הרב"עכ .שיחו בכל נפלאותיו: נאמר ז"וע, אחד בכל גבול מצרי�
�"רמב  

  את המות הזה

א מתי� במכת הארבה כש� שהיו מתי� במכת "למד� שהיו בנ. רק את המות הזה

או יאמר את המות הזה  .הארבה מסמא את עיניה� כעני� הצרעה בזמ� יהושע' ואולי הי. הברד

לפי שכל ּפירות האדמה נשתדפו בברד ואחר כ� בא הארבה לכלות מה שהשאיר הברד ואחר 

  .והנה זה לה� מות. לבני אד� באר ' מכות אלה לא נשתייר מחישתי 
  רבינו בחיי

  על הי�

ימי� ' ועוד ג ,החש� שלא ראו איש את אחיו' ימי� הי' י ג"פירש. לא ראו איש את אחיו

וקשיא דמשמע שלא שמשה מכה זו על ששה ימי� והלא היתה מכה . שלא קמו איש מתחתיו

על ' הי' ל שיו� ז"וי. רשת וארא גבי וימלא שבעת ימי�י בפ"משתמש רביע החדש כמו שפירש

הענ� ' ויהי הענ� והחש� ויאר את הלילה הי' ל ומי זה יו� שביעי שנא"הי� דאיתא בתנחומא וז

  .ל"מחשי� למצרי� ומאיר אל ישראל עכ
  א"ריב

  בבית המצרי

ינו הוא שאמרו רבות, באר  גש� אי� כתיב כא� כמו במכות אחרות. אור במושבות�' הי

  .אור עמו' ישראל בבית המצרי במצרי� הי' שאפילו כשהי ,משונה מכה זו מכל האחרות הוא

  חזקוני

  רק בשעת אכילה

�א נאכל על השבע והטע� מפרש בירושלמי התקנו חכמי� שי. ואכלת� אותו בחפזו

כיצד צולי� ' פבוכשאד� רעב יש לו לחוש לשבירת עצ� ו ,משו� דכתיב ועצ� לא תשברו בו

  .שאי� חיוב שבירת עצ� נוהג אלא בשעת אכילת הּפסחמסיק 
  דעת זקני�

  רק לדורות

' כי גורשו היו אופי� אותו חמ  והרי כתי אקשה דמשמע שאלמל' ויאפו את הבצק וכו

ל דמצות השבתת שאור ואזהרת אכילת חמ  לא "וי. א� ביו� הראשו� תשביתו שאור

הזה החדש ' אה מלשנא דקרא בפרנצטוו בה� אלא לדורות אבל לא בפסח מצרי� וכ� נר

ובתר כ� כתיב ' לדורותיכ� וכו' רו� וחגות� אותו חג להכהיו� הזה לכ� לז' בה והי' דכתי

סור חמ  משמש שמקוד� לה� לא יהשבתת שאור וא שבעת ימי� מצות תאכלו וכל דיני

  .אלא לדורות נאמר לה� ,נצטוו עליה� כלל
  ע מברטנורא"ר

ל "זלאביו רבי שלמה  עו בביאל"רבינו נולד בשנת תק

 .נשא את מרת חנה ,בהגיעיו לּפרקו. בית דוד מגזע מלכות

א� עדיי� לא הרגיש , משחר נעוריו סיג� וזיכ� את גופו

ע "אלימל� זי' בנפשו עד שנסע אל הרבי ר תשלימו

דבק  לאחר פטירתו. ונתקשר אליו בכל נפשו ומאודו

  .ע"מלובלי� זי' בהחוזה הק

כ "מנו .נהג עדתו בלעלוב ודבקו בו תלמידיו הצדיקי�

אב� שואבת לכל ישראל עד הכחדת ' בלעלוב אשר כידוע הי

  .יהדות אירופה

  האי� זכה לב� קדוש

א ורבי "זושא זיע' כשהלכו האחי� הקדושי� הרבי ר

וא ה(ל 'נתוודע לה� מהילד דוד, בגלות א"עאלימל� זי' ר

והלכו לכפר ביאלע למקו� דירת ) א"ק מלעלוב זיע"הרה

  .הוריו

ילד נחמד א� נכנסו לבית ולא מצאו את אבותיו בלתי 

הלא  ,קינד לעב�", שאלוהו בחיבה יתירה. זה מסתובב ש�

ואמ� היכ� " ".הל� העירה"השיב , "תאמר לנו היכ� אבי�

חיכו . היתה תשובתו "אמי מיד תבוא", חזרו ושאלו "היא

  .ד שבאה אמוע

בבקשה שתאמר לה� התנהגות ' פנו אלי' האחי� הק

ובאכילתו , משאו ובמתנובהיא� הוא נוהג , הבעל

כ זכה להוליד ב� קדוש "כי ע, וכ� בכל העניני�, יתויובשת

האמת אגיד שאי� אני רואה בו שו�  ,השיבה אמו. כזה

כל עניניו ה� . התנהגות מפורזה של קדושה וטהרה

אלא זאת הוא ההבדל בינו לבי� , הפשטות פשוטי� בתכלית

סעודת יו� השבת כשמשורר  כי בכל, ּפשוטי ע� שאר

ויזכו לראות בני� "ע להחרוז יוכשמג, יו� יו�' הזמר ברו� ה

הרי הוא , "ובני בני� עוסקי� בתורה ובמצוות לשמה

עד  ,והתלהבותו מגיע לדרגה כזו, מתחיל לבכות בכי רב

את ידיו ומבקש בתחנוני� שמכה את עצמו בכותל ופוכר 

ובכייתו הול� , מלפני אבינו שבשמי� שיזכה לב� חגו� וכשר

חת להקיצו לעוררו ואני מוכר, ונתמש� עד שמתעל�

תשובה כזאת אמרו ' כששמעו האחי� הק .'ולהשיבו לתחי

  )אילנא דחיא( .א� כ� ניחא מה שזכה לב� קדוש כזה

  נכמרו רחמיו

נדרש ' שהי, � ח�ותו כאשר קנה לו אביו בגד חורדביל

נתקל בנער עני  תא� למחר .היתה שמחתו גדולה, לו ביותר

נכמרו רחמיו עליו ומיד ּפשט את מעילו , שרעד מקור

נשאל , כשחזר לביתו ללא בגדו החדש .והלביש בו את הנער

מוב� כי הוכרח לגלות את  .י עמו הא� שכח אותו בחדר"ע

זור לקחת מאותו נער הא� מיהרה לפקוד עליו כי יח .האמת

מה  .ו וייסר אותו על מעשהויאת הבגד בטר� יוודע אב

לא זו  ,תה כאשר דוד הקט� עונה לה בנחתלגדלה הפתע

שאשתדל להכי� א אל, בלבד שהנני מוכ� לקבל מכות מאבי

ובכ� , שלא יצטר� לטרוח על מנת למצאו, עבורו את המקל

שיפיג את כעסו באמצעות , אקיי� מצות כיבוד אב

א� בשו� ּפני� אינני מסכי� לצער את הנער העני , ההכאות

  )גדולי הדורות( .ולקחת ממנו את הבגד שהענקתי לו

  הצליח להסתיר

א גילה פע� "� זיע"ק בעל החידושי הרי"הגה

, דוד מלעלוב הצליח להסתיר את גאונתו לתלמידיו כי רבי

בהיותו הוגה בתורה בעליית , ה שקשה למצוא דוגמתורבצו

, ויכי כבר בשנות העשרי� לחי וא� הוסי�, ולילות גג ימי�

זאת לא  ולרמות, ּפעמי� ד"כולו י ס"זכה לסיי� את הש

  )גדולי הדורות( .שהרי רצו� יראיו יעשה, נודע הדבר ברבי�

  ג� בנסתר

א כי "התבטא הגאו� בעל האבני נזר מסאכאטשוב זיע

 אאל, כמוח� של גאוני קמאי' מוחו של צדיק רבי דוד הי

, ועל ידו עלה בידו לחסות את מוחו הכביר ב� בלב רחשניחו

התורה יש לנו עדיי�  וא� הפליג בשבחו ואמר כי א� בנגלות

הרי בחלק הנסתר אי� , מושג בו נית� להגדיר את גדלותו

  )גדולי הדורות( .חקר לתבונתו

  'נתרפאה מחולי

התאכס� פע� אצל אחד  ע"זי ק רבי דוד מלעלוב"הרה

בוקר להמשי� בדרכו הקיש  תלפנו כשהשכי�. בהיותו בדר�

על חלונו של בעל בית להיפרד 

 ,"זייט געזונט"הימנו ואמר לו 

ובחדרו של בעל הבית ישנה בתו 

ששכבה כתריסר שני�  החולנית

תו בוקר קמה וובא, משותקת

 .'בריאה ושלימה ועמדה על רגלי

  )סלָאני�, מאמר מרדכי(

  תורה בשמי�

שמעתי ששנה אחת בימי 

מרדכי ' ק הרבי ר"הרה

לא אמר תורה מטשערנָאבל 

וכשגמר השנה חזר , בשולחנו כלל

ושאלו אותו , כהרגילולומר תורה 

ע מלומר תורה נחסידיו למה מ

ענה לה� כי , במש� שנה שלימה

דוד מלעלוב ' נפטר הצדיק הרב ר

ע שלא אמר שו� תורה "זי

כי אמר עליו הפסוק , ונותיוחבשול

בלבי צפנתי אמרת� למע� לא "

ובאמת חידש בכל , "ל�אחטא 

אבל לא , תורהט הרבה "שבת ויו

וכשנפטר יצא , אמר� לפני הקהל

גזר די� משמי� שכל הצדיקי� 

צריכי� לבוא ולשמוע את התורות 

ד בפמליא של מעלה "שאמר הר

, מה שטמי� אתו בכל ימי חייו

ובהיות שכל התורות שאמר 

שמע� מאביו , טשערנָאבלמ "הרר

ל המאור ק רבי מנח� נחו� בע"הרה

�בעול� העליו' ע שהי"עיני� זי 

ובשנה , ואומר לו תורה מ� השמי�

זו היו כל הצדיקי� צריכי� להקשיב 

לכ� לא  ,דדו' תיו של הרבי רולתור

, יכול אביו לבוא ולומר לו תורה

חזר אביו  ,ועתה ע� חלו� השנה

  )יהי אור( .לומר לו תורה מ� השמי�

  גודל מעלת סיּפורי צדיקי�

ק רבי דוד מלעלוב יחד ע� רבינו "א נסע הרה"פ

, וישבו ש� על סעודת מלוה מלכה, ע לכפר"היהודי זי

ובתו� כ� בא לש� ערל , והתחילו לספר סיּפורי צדיקי�

אחד וביקש מהבעל הבית שירשהו להיכנס כי הקור 

' אז שהי' והנה פרנסתו הי .גדול ואינו יכול להיות בחו$

לו מקו�  ש וג� נת�"ונת� לו משקה יי, בית מרזח לו

פתאו� הקי$  ,וכשיש� לער� רביע שעה .לישכב ש�

, משינתו וצווח מאד במהומה גדולה עד אי� לשער

מינוט והתחל ' ושהה ש� לער� י, והוכרח לצאת מש�

ושכב  ונכנס לבית .לוגד רלבית שהקו שיכניסו אותו לבכות

  .ור$ לחו$ "גיווַאלד גיווַאלד"חיל לצווח על משכבו ומיד הת

מפני מה  ושאלו אותו, ובא עוד הפע� ובקש שיכניסוהו

שלא ידע במה (ואמר שכשהתחילו לספר עניני� , צווח כל כ�

נראה לו כאילו אחד יושב על הראש ואחד על ' הי) מדברי�

מסּפרי� כי א�  ,ק הדי� עמו"ואמר הרה, הרגל ואחד שוחטו

אזי מסירי� ועוקרי� מרכבת הטומאה , �מקדושת הצדיקי

כי הוא יש לו  ,וא� כ� עוקרי� להערל משורשו, ממקומה

  )קדושת היהודי( .ל ועל כ� צווח"אחיזה ושורש בטומאה ר
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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"ועד להוצאת ספרי כי "נתפרס� ע

מקנינו יל� עמנו  וג�

לא תשאר פרסה כי ממנו 

אלהינו ' נקח לעבוד את ה

ואנחנו לא נדע מה נעבוד 

  .עד בואינו שמה' את ה

על פי מה  ונראה

ד "ר פ"ויק(דמבואר במדרש 

ע "כי דעת אוה) ו"ס

שישראל בטלי� ברוב 

כי את� המעט מכל , לגבייהו

כתובות (ל "א� קי. העמי�

וא� , ע כמחצה על מחצה דמי ואינו בטל ברובדכל קבו.) טו

כ� כאשר ישראל יושבי� במקומ� אי� חשש ביטול ברוב דכל 

ונתעורר , אבל לאחר שגלו הוי ניידי, קבוע כמחצה על מחצה

  .הקושיא מדוע אינ� בטלי� ברוב האומות

 המ פיל ע) שמות' פ(ה בישמח משה "ז זללה"ק וביאר

וכמו משה , דמצינו דאחד מישראל שקול כנגד כמה וכמה

מנשה  ויאיר ב�, )א"מכילתא יתרו פ(שקול כנגד כל ישראל 

וכ� דור המדבר , :)בבא בתרא קכא(נגד רוב� של סנהדרי� 

עשרה מאמרות (שקול כאל" איש  השכל אחד מה� הי

יכולה לידע משקל  הכ אי� ברי"וא, )ב"ב פל"ד ח"מאמר חקו

� דהפחות "ומכל שכ� נגד העכו, החשיבות של ישראל

לזה ממה דאיתא בפרקי  הוראי, מישראל שקול נגד כול�

ת כביכול נכנס עמה� למצרי� "שהשי) ט"פל( דרבי אליעזר

ומזה יוב� כמה ספו� אחד , להשלי� המספר שבעי� איש

  .ד"עכ, מישראל א� כביכול הוא מחשיב עצמו לאחד מה�

ה "ז זללה"על פי מה שכתב א באפשר לייש ד"ולענ

.) נדרי� נב( �"הרלבאר סברת ) ג אות י"לשבה(בעצי חיי� 

דבר שיש לו מתירי� אפילו באל" ל "שכתב בטע� הדבר דקי

יהודה דאיפלגו במי�  בידחזינא לרבנ� ולרמשו� , לא בטיל

ל דמי� במינו "ל מי� במינו לא בטיל ורבנ� ס"י ס"דר, במינו

דשניה� מקרא אחד דרשו .) ד" כב(ואמרינ� במנחות , בטיל

, ד� השעירולקח מד� הפר ומ) ויקרא טז יח(דכתיב 

אלמא לא  ,ד� השעיר הי שדמו של פר מרובה קרי לי"שאעפ

יהודה דהיינו טעמא משו� דמי� במינו לא  ביוקסבר ר, בטיל

אחר דמיו� העצ�  נ�דאזלי י הוא משו�"ר וסברת, בטיל

וכיו� שזה ד� וזה ד� הוי מי� במינו ולכ� אפילו , )כמות הדבר(

איכות (מיו� ההיתר ל דאזלינ� אחר ד"ורבנ� ס, באל" לא בטיל

ולפיכ� כיו� ששניה� עולות זה קרב� וזה קרב� הוי , )הדבר

הרי , אבל דבר שיש לו מתירי�, והיתר בהיתר לא בטיל, היתר

ועל כ� הוה ליה בכל , כ בש� היתר"ג� האיסור ההוא יקרא אח

. ש באריכות"עי, ולכ� אפילו באל" לא בטיל, עניני� מי� במינו

דמה יועיל מה ) ה"נ' סי(רית אברה� והקשה על זה בתשובת ב

ואי משו� , מכל מקו� עכשיו הוא אסור, דעתיד להיות ניתר

ל "וכרבי שמעו� דס, דאמרינ� כל העומד ליעשות כעשוי דמי

ל "הא אנ� לא קי, כל העומד לגזוז כגזוז דמי:) בבא קמא עז(

גבי גט שכתבו על איסורי ) ד"קכ' ריש סי(ז "ועיי� באעה, ש"כר

אכ� כתב . א אמרינ� כל העומד לשרו" כשרו" דמיהנאה דל

ש שא� אד� עתיד "דזה מחסדיו ית) דרוש ד(הפרשת דרכי� 

א� א� , מטיב עמו על ש� העתיד, לעשות טוב ולהיות צדיק

. ש"עי, עתיד לחטוא אינו מסתכל בזה ואינו ד� אלא לפי שעתו

אמרינ� דהוא  ו מתירי�לש שיבר ולפי זה יש לחלק ולומר דבד

כיו� שעתיד הוא להיות מותר על כ� , פו להטיבנידו� על ש� סו

ומיקרי עתה על ש� , אמרינ� דהרי הוא כאילו כבר הותר

אבל א� כתב הגט על דבר שצרי� ביעור , העתיד שיהא מותר

, דהרי הוא כאילו נשר" ואינו בעול� נ�ושריפה לא אמרי

דבדבר רע לא אמרינ� שהוא נידו� על ש� סופו ואנו דני� אותו 

  .ד"עכ, בשעתו שלא נשר" עדיי�כמו שהוא 

ישעיה יא (לעתיד לבא כאשר נזכה ליעוד הנביא  והנה

ואת רוח הטומאה יעביר מ� ', כי מלאה האר# דעה את ה) ט

אזי כל , האר#

העמי� יטו שכ� 

אחד לעבדו שכ� 

למל� ' והיה ה, אחד

וא� כ� , על כל האר#

א� נל� בתר סופו 

הלא אז כול� יודו כי 

וא" על , המלוכה' לה

פי שטר� נתגלה 

מכל , מלכותו לעי� כל

מקו� הוי כמו דבר 

משו� דהאיסור עתיד להיות , שיש לו מתירי� דלא בטיל

, ולכ� אנו דני� אותו על ש� סופו שעתיד להיות טוב, היתר

והכי נמי אי אפשר , והוי מי� במינו ג� לרבנ� ולא בטיל

רוב אומות כיו� שבסופו של דבר ג� ה� לישראל ליבטל ב

, עתידי� להטיב מעשיה� ולקבל עליה� עול מלכותו יתבר�

כיו� דכ� הוא מדתו , וכיו� שכ� אנו דני� אות� על ש� סופ�

ת מסתכל על זה "יתבר� דכל דבר טוב העתיד להיות השי

והכי נמי כיו� שכל האומות עתידי� , ומטיב על ש� העתיד

� עול מלכותו חשוב עתה כמו היתר להתגייר ולקבל עליה

  .בהיתר ואי� ישראל בטלי� ברוב האומות

איתא במדרש רבה פי זה אמרתי לפרש מה ד ועל

רבי שמואל בר נחמ� , ויצא יעקב מבאר שבע) ב"ח ס"פס(

, שיר למעלות אשא עיני אל ההרי�) תהלי� קכא א(פתח 

, מאי� יבא עזרי, אשא עיני אל ההורי� למלפני ולמעבדני

אליעזר בשעה הל� להביא את רבקה מה כתיב ביה ויקח 

ואני לא נז� אחד , ה גמלי� וכל טוב אדוניו בידוהעבד עשר

חס , חזר ואמר מה אנא מובד סברי מ� בריי, ולא צמיד אחד

עושה ' אלא עזרי מע� ה, ושלו� לית אנא מובד סברי מ� בריי

דהאי� יעלה , והמדרש הזה כולו אומר דרשוני. שמי� ואר#

אפילו על רגע ' על הדעת שיעקב אבינו יאבד את בטחונו בה

בצאתו מבית היה חושש יעקב אבינו  ל כי"ולדרכינו י .תאח

דבשלמא בהיותו יושב בבית , אביו באר# ישראל לחו# לאר#

רה ועל העבודה לא היה שיי� מדרשו של ש� ועבר על התו

כי היה קבוע על , ע"שיתבטל ברוב בי� אלופי עשו ואוה

א� אחר שיצא מבאר , מקומו וכל קבוע כמחצה על מחצה

ו יתבטל ברוב "אזי נתעורר השאלה שמא ח, שבע והיה ניידי

וזה שהתאונ� אליעזר עבד אבי אבא היה כל טוב , אומות

אי� טוב אלא :) ה זרה יטעבוד(ל "ד שאמרו חז"ע, אדוניו בידו

וא� כ� היה , כי היה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרי�, תורה

דבר חשוב ושקול כנגד כמה ועל כ� לא היה ירא שיתבטל 

אבל אני אי� בידי לא נז� , בנסעו לחר� ויל� בי� אנשי רשע

היינו קישוטי� להנשמה הנעשי� על , אחד ולא צמיד אחד

הקט� בגודל ענוותנותו סבר  כי יעקב הוא, ט"ידי מצות ומעש

ו יתבטל בי� רוב "כי לכלו� יחשב וא� כ� איכא חשש שח

ית אנא מוביד סברי לחזר ואמר   .אנשי רשע אצל לב� הארמי

דא" שבעצמו אינו שוה באיכותו ויכול הוא להבטל , יימ� בר

מכל מקו� כיו� דהוי דבר שיש לו מתירי� הרי הוא , ברוב

וזה שאמר . כאילו עכשיו היתר בהיתר ואינ� בטלי� ברוב

כי דבר זה למדי� מבריאת , עושה שמי� ואר#' עזרי מע� ה

כדאיתא , ת צופה ומביט בטוב העתיד"שמי� ואר# שהשי

ה בנשמותיה� של "שנמל� הקב) ז"ח ס"ר פ"ב(במדרש 

שבתות (וביאר בבני יששכר , צדיקי� וברא את העול�

שציר" מעשיה� הטובי� אשר עתידי� ) מאמר ד אות ב

וא� כ� שפיר  .ש בנוע� אמריו"עי, לעשות לכשיברא העול�

כי מצטר" מה שלעתיד , הוי דבר שיש לו מתירי� דלא בטיל

  .היתר בהיתר ושפיר לא בטיל והוי' כל העמי� יהיו עובדי ה

) יב ג(שה הכתוב להל� בפרבמאמר רמז ומר יש ל ובזה

והיה ולפי האמור רמז כא� , �� לכ� לאות על הבתיהד הוהי

לכ� היא  ,קרא ולקח מד� הפר ומד� השעירהיינו ה� , �"הד

ות בתי בני ישראל ברוב האומלא יתבטלו ש, �"לאות על הבתי

  .בהיתר על ש� העתיד היתרככיו� דחשוב , באור� ימי הגלות

להקריב  ,וג� מקנינו יל� עמנושאמר משה רבינו  וזה

, אלקינו' ממנו זבחי� ועולות כי ממנו נקח לעבוד את ה

נקח , דהיינו מהכתובי� של הקרבנות ד� הפר וד� השעיר

הבאי� אלקינו ולא נל� אחרי רוב האומות ' לעבוד את ה

לעבוד את שנל� אחריה�  ורוצי�, כי ה� הרוב בטענה

ה רוח "דמאחר שלעתיד יערה הקב, יקוציה� ופסוליה�ש

אלקי ישראל ' שר נשמה באפו האמר כל אטהרה ממרו� וי

  .על כ� אנו דני� על ש� סופו, מל�

Ò˙ÏÂ‚ ˙ÂˆÓ ÔÈÏÈÙ˙        

לאות על יד� ולזכרו בי ל� והיו תורה זאגט די 

' מע תהילאיז  ת תפילימצודי סגולה פו , עיני�

זאל דורכדע� געדענקע דאס 'אז מ, בפי�' תורת ה

  .לערנע

אשר בחר בנו יעד טאג ביי� דאווענע  זאגט'מ

גוי� האב נישט די , מכל העמי� ונת לנו את תורתו

י קע א בשר ווווייל , צו לערנע די הייליגע תורה 'זכי

א איז דא� 'ס, צו פארשטיי תורה וד� זוכה זיי

אבער דור� די , ליכע תורה'א גט, הימלישע תורה

 'א אויפטוהט  קדושה פו מצות תפלי וואס מע

דאס , די קדושה פו� מצות תפלי� איז א סגולה, קאפ

זאל קענע�  מע�, גיט אריי� הייליגקייט אי� קאפ

עס זאל אי� אריינגעב� אביסל , פארשטיי� תורה

ער ' ער זאל האב� די זכי, יליגקייט אי� די מחהי

בלאט  אער זאל פארשטיי� , לערנט א בלאט גמרא

  .גמרא

די פרשה פו  איז דא, די פרשיות פו תפלי אי�

והיו הדברי� , שטייט דארט, אלקי�' ואהבת את ה

שטייט 'ס, האלה אשר אנכי מצו� היו� על לבב�

ענ'דרש ב� ודברתאוי� , ודברת ב� בשבת� בבית� 

מע זאל , ודברת ב� ולא בדברי� בטלי�, ל"חז

מע זאל רעד תורה או נישט קיי דברי� , לערנע

  .בטלי�

ווע א בחור איז אריינגעקומע  -  ל"טאטע ז דער

 האט ער , ער איז געוואר בר מצוהצו אי� ווע

או ער האט , ל באזונדער'גערעדט צו יעדע בחור

 אז מע זאל זי� מקבל זיי מע זאל נישט געבעט

  .רעד אי די תפלי

האלט די 'ווער ס, אינזי געהאט אזוי אי� האב

ער אז ווע� , דע� געוואלדיג� דבר טוב, תקנה טובה

אדער  רעדט ער נישט נאר תורה האט א� די תפלי�

ער איז , קיי� דברי� בטלי�נישט ער רעדט או� , תפלה

דער איז זוכה צו , נישט מסיח דעת פו� די תפלי�

די טעג , מקיי� זיי� ודברת ב� ולא בדברי� בטלי�

ודברת ב� או� , וואס מע� רעדט נישט מיט די תפלי�

דאס איז א , מע� רעדט נישט קיי� דברי� בטלי�

� 'סגולה אז מע� זאל קענע� מקיי� זיי� במש� פונ

  .ברי תורה ולא בדברי� בטלי�טאג ודברת ב� אי� ד

ל� לאות על יד� ולזכרו  יהוהפסוק זאגט  דער

מע זאל , זכרו בי עיני�זאל זיי א 'ס, בי עיני�

פארוואס טאר , פו די תפלי, נישט מסיח דעת זיי

מע זאל נישט רעד קיי , מע נישט מסיח דעת זיי

כדי מע זאל נישט קומע צו קיי , דברי� בטלי�

 ,בפי� 'תורת ה' למע תהי או דורכדע�, היסח הדעת

 קענעוועט או מע , בפי�' האב תורת הער וועט 

דורכדע� , מקיי� זיי ודברת ב� ולא בדברי� בטלי�

מע ווייסט אז מע , מע האלט די תפלי הייליגוואס 

נישט קיי  או מע רעדט,  קאפ'האט די תפלי אויפ

  .דברי� בטלי�

  ע"משפטי� תש' ק לתלמידי הישיבות ג"דבמתו� 
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© המערכתק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מ"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

קרא ראשית נברא ולזה בשביל התורה שנ, 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 , בדו עבודה זרהעליה� שע

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

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 , יד�שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר יומו ד

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�

א הועיל לה� התשובה ובא נדחו מ� הקדושה בעול� הזה של, 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, נדחה מ� הקדושהומעול� לא , 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, �"ואינ ולפי 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, לחבירו ה� 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

, על כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושהו, 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

רב או בבוקר ד בע"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

ו תקומה בעת ויהיה לנ, 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�
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T   øåñéàáíéðè÷ íéöøù  t  

  .אשר� אפילו הוא קט מאד אסור מ התורה) א

ונראה כנקודה , ואפילו שר� קט כל כ� שאי אפשר לראות רגליו ושאר חלקיו) ב

  .בכ אסור"אעפ, או נראה כלכלו� ואבק בעלמא, שחורה או לבנה

 מאד ואורכו ב הוא קט"א� שהמיל, "ולכ אסור לאכול מאכל שיש בו מילב) ג

  .י ריצתו אנה ואנה"ואינו ניכר רק ע, ר"מילימעטע 0.2הוא רק לער� 

כגו שהיה מונח בפריזער לאיזה [ שבתוכו כבר מתו "וא� מאכל שיודע שהמילב) ד

נשאר איסור$ א� , מ כיו שבחיות$ היו ניכרי$ היטב"מ, כ קשה מאוד להכיר$"וע] זמ

  ].ז שלא נימוחו"כ[ גלאחר מיתת$

פ נקודה קטנה אבל שר� שקט כל כ� עד שאי עי האד$ "וכל זה כשרואי עכ) ה

דלא [, דמותר באכילה, ז יכולי לראותו"ג גלא"י פארגרעסערונ"יכולה להכירו כלל ורק ע

  ].אסרה התורה במה שאי העי שולטת בו דלא נתנה התורה למלאכי השרת

ל א$ אי העי יכולה להכירו אב, אכ זה דוקא כשאינו יכול לראותו מחמת קטנו) ו

 והוא [ השל השר� דומה מאד להגוו של הפרי או הירק אסור) ר"קאלי(מחמת שהגוו

  ]. מצוי מאד בהרבה שרצי$ מכיו שנזוני$ מהפרי נשתנה צבע$ לצבע של הפרי

ש כשאינו יכול להכיר השר� רק מחמת שהשר� מונח בתו� הפרי או נתכסה "וכ) ז

  .ושאסור', בעלי וכדו

ואפילו שהשר� ) שאפילו כשהשר� קט מאד אסור ב) ולאחר שנתבאר א) ח

ואפילו כשהצבע של השר� דומה לצבע ) אסור ג' מכוסה בעלי או שהוא בתו� הפרי וכדו

, המה הגורמי$ שבהרבה מאכלי$ קשה מאד לבדוק התולעי$ כתיקונ$, של הפרי אסור

  ].ס"כמו רעסבערי[ זויש שלא מהני בדיקה כלל

דמי [החמירה התורה בזה בהרבה לאוי ומלקיות "כתב הפרי חדש וזה לשונו ו) ט

אבל מי שאוכל פרי שיש בו , שאוכל כזית בשר נבילה או טריפה עובר רק על לאו אחד

היות שהיא איסור ] תולעי$ הרבה יכול לעבור על עשרות או מאות לאוי בפע$ אחת

ואי אפשר ליזהר מלהכשל , מאכלי$מצוי מאוד בפירות וירקות ובקטניות וברוב מיני 

בה$ א$ לא בזריזות גדול ולפיכ� הוצר� הכתוב לזרז ביותר ולהרבות לאוי באיסור שר� 

וג$ לדרוש ברבי$ חומר איסורו , ומעתה כל אד$ יזרז בעצמו מלהכשל באיסור זה, האר�

  .חל"עכ" ואני את נפשי הצלתי וישמע חכ$ ויוס� לקח, כדי שיפרשו ממנו

גרמא דעומדי$ לפני חמשה עשר בשבט שנוהגי להרבות באכילות פירות  והזמ) י

ולאחרונה מפרסמי$ , ו באיסור אכילת תולעי$"שוני$ שיש ליזהר מאוד שלא יכשל ח

וחיובא רמיא על כל , י מומחי$ בבדיקת תולעי$ אופני וסדר הבדיקה לכל פרי ופרי"ע

ני פירות שבדיקת$ קשה מאד וביותר יש להזהיר במי[, אחד ואחד ללמד$ בתו� ביתו

  ].כמו פייג באקסער  וכדומה

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

וכ� נראה מהפוסקי� שדנו לעני� , )'ד סעי� ו"פ' סי(א "הובא ברמ) ה"רע' א סי"ח(א "ת הרשב"בשו' עי) א
ת אבני נזר "ובשו, ב"ס' ד סי"יו' ובצמח צדק בח, ד"נ' ד סי"ב יו"ת דברי חיי� ח"בשו' עי(שרצי� שעובר במסננת 

ה "ח ד"עירובי� כ(י "ברש' ועי, )ז ועוד"עטח ו"בב' עי(וכ� יוצא מהפוסקי� שדנו במילב� הקטני� , )ט"ע' ד סי"יו
 .י שירוצו וריחושו מפני קוטנו"שמפרש שלשו� שר� הוא מחמת שאינו נראה אלא ע) צרעה

ס הוא נראה לעי� "דסוכ, שאינ� נראי� רק מחמת ריחוש� ושירוצ�' � וכדו"כמו שהוא המציאות במילב) ב
 .האד�

ודעת רוב פוסקי� דא� בספק נימוחו , זמ� שלא נימוחו וכ� מצינו להדיא בהפוסקי� דאסרו כל, פשוט) ג
  .ל אבל כשיודע שנימוח בטל מתורת בריה ובטיל"אסור א� יודע בבירור שהיה ש� שרצי� ואכמ

ובערו� השלח� ) ג"נ' א סי"ת ק"מהד(ובטוב טע� ודעת ) ד"ל' סי(ש הבינת אד� שער איסור והיתר "כמ) ד
לעני� קשקשי� של דג ) 'ו בועז אות ג"ב מ"ז פ"ע(י "וכ� כתב התפא) א"צ 'סי(מחזה אליהו ) ו"ה סעי� ל"פ' סי(

ת "לעני� נגיעת שני אותיות של ס) 'א' א סי"ח(ת דובב מישרי� "וכ� הוא בשו, ש"י זכוכית עיי"שאינו נראה רק ע
 .זה בזה

 .ל"א ואכמוכ� מצינו בעוד הרבה פוסקי� שהצריכו לבדוק באור השמש מהאי טעמ, )ג"תשנ' סי(ז "רדב) ה

ורק (הרבה דוגמאות מתולעי� שבתו� הפרי או שמכוסה ) ד"פ' סי(ע "וכ� מצינו בהפוסקי� ובשו, פשוט) ו
 ).בתולעי� שדרכ� להתליע בתלוש יש אופני� דמותר ועוד חזו� לבאר דינ� בפרטיות

בכל זה תלוי ל וכ� מצינו בפוסקי� עוד הרבה פירות וירקות שלא מהני לה� הבדיקה ו"ז הנ"ש הרדב"כמ) ז
 .לפי הזמ� והמקו�

שלאחר שהארי� מהרבה מאכלי� ) אות בדיקה(ולחומר הדברי� נעתיק כא� קצת מלשו� הפלא יוע� ) ח
שהרי כל אשר בש� ישראל , ז בספרי� צעקה גדולה ומרה"וכבר צווחו ע, ל"שאי� מועיל לה� בדיקה כתב בזה

ית� לו כל כס� וזהב שבעול� וא� ירצו לאנסו יסבול  ג� א�, יכונה לא יאכל נבלה טרפה או בשר חזיר וכדומה
וכאשר תדייק באכילת נבילה , א� על פי שהחי� נהנה מאכילת חזיר וכדומה, עונשי� מרי� עד מות ולא יעבור

יש ארבעה או חמשה לאוי� נמצא שהאוכל בלי , ובאכילת תולעת אחת, אי� בה� אלא לאו אחד, טריפה או חזיר
מעט רגע אוכל מאה תועלי� ועובר תלי תלי� של לאוי� בשאט נפש בלי שו� הנאה כלל רק זהירות ובלי בדיקה ב

' וצרי� להזהיר לע� על זה וכיוצא בזה כי ישראל קדושי� ורוצי� להיות גדורי� ופרושי� וכו', ממיעוט זהירות וכו
  .ל"כת טוב אמ� עכוהמזהיר יזהיר כזהר הרקיע ומצדיקי הרבי� ככוכבי� ולשומעי� יונע� ואליה� תבוא בר
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  ה"ב

" קהל חסידי ירושלי�"ט מסיבה לטובת "ו התקיי� בשבוע העעל"בקרית יואל יצ

, א"צ רבי אברה� שמחה חנו� שליט"ר הגה"ק מר� האדמו"העומד בנשיאות כ, ק"בארה

והתחיל , ק לא עמד בנסיו�"הקהילה הקדושה נתייסד בעת שאחד מהקהילות בירושלי� עיה

אז קמו אלו היחידי סגולה , ר"להנות משולח� איזבל ושינו את מראהו מהקצה אל הקצה בעוה

וכהיו� עומד " קהל חסידי ירושלי�"ונפרדו מאותו הקהילה והקימו אז קהילה חדשה בש� 

ר "דה שתחת צלה מסתופפי� כהיו� כמה מאות משפחות בליעהקהילה גדולה נאה וחסי

  .ו"ק ובית שמש יצ"בירושלי� עיה

ישראל בנציו� ' ט בבית הרבני החשוב ר"המסיבה התקיי� בליל שישי העלל

 .ו בגלילות קרית יואל"ווערצבערגער הי

ובש� הנהלת הוועד משמרת חמותי� ירושלי� ינת� תודה עמוקה לכל המשתתפי� 

ובמיוחד , ולכל העסקני� החשובי� שעזרו להצלחת המסיבה, ממו� לטובת הקהילהבגו� וב

א העומד בקשר אמי  ע� הגאו� הגדול רבי חיי� "  דקריתינו שליט"לכבוד הגאו� הגדול דומ

על רוב השתדלתו ,   העדה החרדית המשמש כרב הקהילה"א חבר הבד"אורי פריינד שליט

  .להצלחת המסיבה

****  

מול , מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות" ועד משמרת חמותי� ירושלי�ו"בש� הנהלת ה

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

ובמיוחד עושה ומעשה , ק על טהרת הקודש לבל יכרע בר�"בארה' למע� הצלת המוסדות הק

ה האבר� "ה, על טהרת הקודש' סדות הקלטובת המסיבות שנערכו בכל עת וזמ� לטובת המו

  היקר עושה ומעשה להכלל והפרט

  ו"לבוי� הימענדל וואל� טייטה "מו
        טטטט""""לרגל השמחה במעונו הולדות בנו למזלרגל השמחה במעונו הולדות בנו למזלרגל השמחה במעונו הולדות בנו למזלרגל השמחה במעונו הולדות בנו למז

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

  א"ינו� בבששו� ושמחה יהא שרויה תמיד במעונו עדי נזכה בקרוב לביאת 

****  

ערכו לאחרונה שני מסיבת לטובת הארגו� " וועד משמרת חומותי� ירושלי�"הנהלת ה

שיד� רב לה� בפעולות הסברה לרבבות אלפי ישראל בדבר " נטרונא"המפורסמת לשבח 

ט "המסיבה הראשו� התקיי� בליל שישי פרשת שמות העעל, גודל מכשלת רעיו� הציוני

, מ"ל עד תש"משנת תש' תי� ועסקני� חשובי� יוצאי ישיבתינו הקו לבעלי ב"בקרית יואל יצ

ת עבר המסיבה בהצלחה יתירה "ובעזהשי, ו"בבית הרבני החשוב רבי בנציו� קליי� הי

וג� , ו השתתפו בסכומי� נכבדי� לטובת הארגו� החשוב הלזו"כשהעסקני� החשובי� הי

 .הארגו�נטלו על עצמ� להיות עושה ומעשה ולסייע בעסקנות לטובת 

ו "בבארא פארק יצ" דברי יואל"ואחריו התקיי� המסיבה השניה מיוחד לאברכי הכולל 

ר האבר� החשוב "ובא נשא דברי� היו" תפארת אליעזר"ד "ט בביהמ"ק העעלל"במוצשב

אברה� וואל� שנעעבאלג ' ג ר"והנוא� הכבוד הרה, ו"ר מענדל וואל� שטער� הי"מוה

ו שהארי� בדברי� האי� גדולי צדיקי� "וויליאמסבורג יצב' קהילתינו הק'  ב"א מו"שליט

והחיוב המוטל עלינו לפרס� עול� ומלואו כי , הקודמי� לוחמו נגד קליפת ציונות ואביזריהו

מעמבערשיפ "ועורר הציבור המשתתפי� ליטול חלק בה, הוא האלקי� ואי� עוד מלבדו' ה

ה נאה מאת הרב יעקב שפירא ואחריו נשמעו דרש, נטרונא' לטובת המוסד הק" קאמפיי�

ו שדיבר מגדולת הפעולות לטובה שנתהוו בתקופה אחרונה "א רב הקהילת קווינס יצ"שליט

  .נטרונא'  י פעלות הנשגבות של המוסד הק"ע

בקרית " בית קלונימוס אליעזר"ד "בביהמ" אסיפת עסקני�"בשבוע העבר התקיי� 

ה בשבועות הקרובי� בקרית "� אייואל וש� דברו באריכות אודות העצרת רבתי שיתקיי

ה גדול יהיחה כבוד המעמד הזה  כאשר אלפי תושבי קרית יואל יבואו לחזק בדקי "שבע, יואל

ע מה שציווה אותנו "ק זי"המפעל הקדוש הזה ובאותו זמ� לשנ�ו ולחזור על דברי רביה

  . כ כהיו� הזה"בעמלק מה שנוגע לנו כ' להמשי� בעניני מלחמה לה

נטרונא ויתר ' ה עוד מסיבות וכינוסי� לטובת המוסד הק"י� יתקיי� איבימי� הקרוב

  . ה בקרוב"פרטי� יתפרס� אי
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