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 פרשת
 יתרו

  גתשפ”

 א                שפ"ג יתרו ת

 עשרת  בין  שינויים  הרבה  יש  '.וגו  אלקיך'  ה  אנכי

 שבפרשת  הדברות  והעשרת  יתרו   שבפרשת  הדברות

 .  בעי וטעמא  ,ואתחנן

 פסל לך  תעשה  לא   נאמר  הראשונות  בדברות  למה  .א 

 לך  תעשה   לא   נאמר  האחרונות  ובדברות,  תמונה  וכל

 הראשונות   בדברות  כי  ה"בעז  ל"ונ'.  וגו   תמונה  כל  פסל

 ל"בחז  כדאיתא   הראשון  אדם  חטא  ונתקן  זוהמתן  פסקה

, לב  שמות)  הלוחות   על  חרות(  יא '  פ   ב" פי  ר"שמו)

 הדעת  עץ  חטא   דנתבטל  הרי,  המות  ממלאך  חרות(  טז

 בעץ  דבוקים  והיו,  הדורות  כל  על  מיתה  נגזר  שבשבילו

 לעולם  וחי  ואכל,  דחיי  אילנא   נקראת  שהתורה  יםהחי

 אני (  ז,  פב  תהלים)  נאמר  ועליהם (,  כב,  ג  בראשית)

 ל"בחז  כדאיתא   כולכם  עליון  ובני   אתם  אלקים  אמרתי

( ב'  פ  כ"פ  ר"ויק)  מהמדרש  וידוע.  ש"עיי.(  ה  ז"ע)

 מכהה   עקיבו  תפוח '  הי  הראשון  אדם  חטא   שקודם

 כמו   להיות  חזרו  תורה  מתן  שאחר  הרי,  החמה  גלגל

 עליון  בני  כולם  והיו,  החטא   קודם   הראשון  אדם'  שהי

  הזהיר לכן, אתם אלקים' בבחי ונקראו, המלאכים כמו

 פסל  תעשה  שלא   פירוש,  פסל  לך  תעשה  לא   הכתוב

 ז "לע  שלך  וצלם  בדמות  פסל  תעשה   שלא   היינו,  מעצמך

 אשר  תמונה  וכל  אזהרה  ועוד,  שלך  להפסל  שישתחוו

 שקולים  היו   ששניהם',  וגו  תשתחוה  לא   ממעל  בשמים

 . ביפים

 

   ולכן, הנחש זוהמת עליהם חזר  העגל חטא  אחר אבל

 

, פב   תהלים)  תמותון  כאדם  אכן  עליהם'  הכ   אמר

, תמותה  בני  להיות  חזרו  העליונים   שממדריגת  (ח 

 אחר  ר"אדה  אצל  שנאמר  כמו   והדרם  יפים  ואבדו

 לא  ואז,  ותשלחהו פניו  משנה(  כא ,  יד  איוב)  החטא 

, פשוט  אדם  של  בדמות  לעבדו  פסל  עשושי  כ"כ  שייך

 כל   פסל  לך  תעשה  לא   האחרונות  בדברות  נאמר  לכן

 ענינים   שני  ולא   אחד  דבר  שהם  היינו',  וגו   תמונה

 ותמונה  פסל  לך  תעשה  שלא   פירוש,  נפרדים

 ענינים  שני  הם  הראשונות  בדברות   כ"משא,  מהעליונים

 שלא  היינו,  פסל  לך   תעשה  לא   האחד,,  נפרדים

 תמונה   כל  תעשה  שלא   שנית, ו,  ממך  פסל  תעשה

 לך  תעשה  לא   שם  אמר  לכן ,  ממעל  בשמים  אשר

 '. וגו ממעל בשמים אשר תמונה וכל פסל

 

 בנים   על  אבת  עון  פקד  נאמר  הראשונות  בדברות  .ב

 נאמר   האחרונות  ובדברות,  רבעים  ועל  שלשים  על

. רבעים  ועל  שלשים  ועל  בנים   על  אבות  עון  פקד

 תורה   לקוטי  ק"בספה  דאיתא ,  ל"הנ  ד"ע  ה"בעז  ל"וי

 זכו   העגל  חטא   קודם  כי  ל" זצוק  ו"הרח   הקדוש  למרן

 עשרת   ה" הקב  התחיל  כ "וע ,  דאצילות  לאורייתא 

 על   שרומז'  בא  שמתחלת  נכי'א  במלת  הדברות

  וזכו     מדריגתם    נתמעטו  החטא  אחר  אבל,  צילות'א 
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 שפ"ג יתרו תב                    

 במלת  מתחלת  התורה  כ"ע,  דבריאה  לאורייתא   רק

 בירושלמי  מובא  ובאמת,  ריאה'ב  על  שרומז   ראשית'ב

 ה "מהקב   ביקש  ף " אל  שאות.(  י,  א "הי  ב"פ  חגיגה)

 התורה  והתחיל  ה"הקב  וסירב,  ממנה  התורה  שיתחיל

  נוטריקון '  א  שאות  בשביל  ראשית 'ב  של  ת"בי  באות

 .  כ"ע רוך'ב נוטריקון' ב ואות רור'א 

 

 הקדוש  ר"אדמו  מרן  זקיני  מורי  ק"כ  והקשה

  וטריקון נ'  א  שאות  לך  הגיד  מי ,  המדרש  על  ה"זצוקללה

 ל" חז  שכוונת  וביאר.  ור'א   שנוטריקון  ל"י  הלוא ,  רור'א 

 אומרת  זאת'  א  באות  מתחלת  התורה'  הי  שאם  היתה

 באורייתא  פוגמים  היו  ואם,  דאצילות  אורייתא   שהיא 

' הי  אם  ולכן,  מנשוא   מאד  גדול   הפגם'  הי   דאצילות

 ממנה  רור'א   נמשך  ו"ח '  הי'  א   באות  התורה  התחלת

 שום  מועיל'  הי  ולא   הזאת  ה התור  את  יקים  שלא   למי

  שנוטריקון'  ב  באות  התורה  התחיל  לכן,  ו" ח   תשובה

 שמעולם,  גדולה  ברכה  הוא   דבריאה   אורייתא   כי,  רכה'ב

 שמשם,  התשובה  עולם  הוא   הכבוד   כסא   שתמן  הבריאה 

  בעלי  לקבל  הכבוד  כסא   מתחת  חתירה  ה"הקב  חותר

 . ח " ודפח  תשובה

 

 אצילות'  מבחי   היוש  הראשונות  שבדברות  ל"י  ל"הנ  פ"וע

 הראשון   אדם  של  למצבו  והגיעו,  ל"כנ  זוהמתן  שפסקו

  קטרוג   עליו  נתעורר  שחטא   מי  כ" א ,  החטא   קודם

 על  בנים  על  אבת  עון  פקד  נאמר  לכן,  מאד  גדול

 על  נפקד'  הי  שחטא   מי  של   שהעון  היינו,  שלשים

 החטא' שהי ממש' בחי באותו הבנים בני ועל הבנים

 דור  ועל,  הבן  של  בנו  לע  נפקד   'הי,  הבן  על  נפקד

, רבעים  ועל  אמר  לכן,  אף   החרון   קצת  נמתק  שלישי

 העון   פקידת  יש  בנים  ובני  בנים  על  רק  לא   היינו

  שהלשון, פקידה קצת יש רבעים על שגם אלא , ממש

 על  כמו  לא   אבל  פקידה  יש  כ"ג  שעליהם  משמע  ועל

 לאחר '  הי   כבר  זו  בפרשה  אבל,   בנים  ובני  הבנים

 אלא   זכו  לא   שכבר  זכות  לימוד  קצת  ויש  העגל  חטא 

 מאד   נדבק  אבותיהם  עון  וגם ,  דבריאה  לאורייתא 

' בחי  שהיו  הראשונה  מדריגתם  כבר  אבדו  שהרי,  בבנים

 ממש  אבות  עון  פקד'  ית  ברחמיו  לכן,  ל"כנ  עליון  בני

, שלשים  היינו  בנים  בני  על  קצת  וגם,  בנים  על  רק

 אמר  לכן,  רבעים  דור  על  הפקידה   יותר  נמעט  וגם

 ועל   שלשים  ועל  בנים  על  אבות  עון  פקד  ובהכת 

 כ " ג  ועליהם  היינו,  ועל  שנאמר  מקום  שכל,  רבעים

 . ל"כנ

 

 ' וגו לאלפים חסד ועשה נאמר ראשונות בדברות .ג

 

 

 ,וכתיב  קרי  יש  האחרונות  ובדברות ,  מצותי  ולשמרי

 .  מצותו הוא  והכתיב , מצותי הוא  הקרי

 

 דה ירי  ידה  על  שנגרם  העגל  חטא   לאחר  כי  ה"בעז  ל"י

 ל "בחז   כדאיתא ,  הדורות  לכל   ישראל  לכלל  גדולה

(  לד,  לב  שמות)  ופקדתי  פקדי  וביום.(  קב  סנהדרין)

 ונתמעטו  העגל  מחטא   פקידה  קצת  יש  דור  שבכל

 והעמידן   חבקוק  בא   האחרון  שבדור  עד,  ז"עי  הלבבות

 באמונתו  וצדיק,  אחת  מצוה  היינו.(  כד  מכות)  אחת  על

  בלשון  מצותו  מריולש  נכתב  כ " ע(,  ד,  ב  חבקוק' )יחי

 באלקים   שמאמין  מי  שכל,  האמונה  הוא   שהעיקר,  יחיד

 ל"לעת   תיקון  עוד  לו'  יהי,  מאד  שחטא   פ" אע,  חיים

 הראשונות   בדברות  אבל,  ת"השי   של  חסדו  ממדת  וזהו

 היינו,  מצותי  לשמרי  רק'  וגו  חסד  נצר  של  התנאי'  הי

 . מצות ג"התרי כל

 

 רונותהאח   ובדברות  זכור  נאמר  ראשונות  בדברות  .ד

 שבדיבור   ודרשו.(  כז  ה"ר)  ל"חז   ז"ע  העירו  וכבר,  שמור

 ופה  זכור  נאמר  שם  למה  מ"מ  אבל,  נאמרו  אחד

 היו  הראשונות  שבדברות  ה"בעז  ל"י.  להיפך  ולא   שמור

 ר"מיצה  חרות'  והי ,  ל"כנ  מאוד   גבוהה  במדריגה

 שמירת   להם'  הי  ולא .(,  נד  עירובין)  ל"בחז  כדאיתא 

  הוא  מתי  לזכור  צריכים  היו  פ"עכ  כ"ע,  לנסיון  שבת

 יום  בכל  לזכור  להם  צוה  לכן,  אותה  לקיים  כדי  שבת

 שאם ', וכו בשבת ראשון יום היום ולספור השבת את

  הוא   יום  איזה  שישכחו  להיות  יכול  השבת  את  יזכרו  לא 

 אבדו  שכבר  שניות  בדברות  אבל ,  אותו  לקדש  השביעי

 אבל ',  לה  היום  ששבת  שיזכור  להיות  יכול,  מדריגתן

 . כפשוטו השבת יום את שמור  אזהרת כבר ןצריכי

 

' וגו  תנאף   לא   תרצח   לא   אמרנ  הראשונות  בדברות  ה.

' וגו  תנאף   ולא   תרצח   לא   אמר   האחרונות  ובדברות

 בדברות   אמר  למה  וגם.  המחברם'  ו  עם  היינו

 ובדברות,  שקר  עד  ברעך  תענה  לא   הראשונות

 ה"בעז   ל"ונ.  שוא   עד  ברעך  תענה   ולא   אמר  האחרונות

 עבירה(  ב,  ד  אבות)  ל"חז  שאמרו  הענין  מהו  שלכאורה

 רשע  אדם  חלק  יש  אדם  בכל  שבאמת,  עבירה  גוררת

 עץ   של  מחטא   ורע  טוב  בו  שמעורב(,  כט,  כ  איוב)

  את  מין   מצא ,  שבקרבו  הרע  חלק   מעורר  ובאם,  הדעת

 לכן,  עבירה  גוררת  עבירה  כ "ע,  ל"רח   וניעור  מינו

 חטא   וניעור  וחזר  החטא   לאחר'  שהי   שניות  בדברות

 ולזה,  עבירה  גוררת  עבירה  לכן ,  ורע  טוב  הדעת  עץ

  כדי   תרצח   שלא   היינו,  תנאף   ולא   צח תר  לא   כ" אמה

 '. וכו  תגנב שלא  וכדי תנאף  שלא 



 . ל"וד, המפורש מן סתום  וילמוד תחמד אלא 

 
 אמך   ואת  אביך  את  כבד  נאמר  הראשונות  בדברות  ז.

 לא   וגם   הטבה  ענין  הזכיר  ולא,  ימיך  יאריכון  למען

  את   כבד  אמר  האחרונות  ובדברות,  צוך  כאשר  אמר

. לך  יטב  ולמען  ימיך  יאריכון  למען  אמך  אתו  אביך

  את   עגיל  בן  חנינא '  ר  שאל.(  נה  ק"ב)  ל"בחז  ואיתא 

 לא   הראשונות   בדברות  מה  מפני   אבא   בר  חייא '  ר

, טוב  בהן  נאמר  האחרונות  ובדברות ,  טוב  בהם  נאמר

, טוב  בהם  נאמר  למה  שואלני  שאתה  עד  לו  אמר

  אם   יודע  שאיני,  לאו  אם   טוב  בהן  נאמר  אם  שאלני

 יש   וכי  קשה  ולכאורה.  כ"ע  לאו  אם  טוב  בהן  נאמר

 נאמר  שלא   ידע  לא   אבא   בר   חייא '  שר  אמינא   הוי

 ימים שאריכות ל"י אלא . הראשונות בדברות טוב בהם

 ל"בחז   איתא   שהרי  ארוך  שכולו  ליום  ב"לעוה   הכוונה

 הרי '  וכו  אומר  יעקב  רבי  תניא,  ל"וז:(  לט  קדושין)

 ועלה ,  גוזלות  לי  והבא   לבירה  עלה  אביו  לו  שאמר

, ומת  נפל  ובחזירתו,  הבנים  את  ונטל  האם  ושלח   לבירה

 יטב   למען  אלא ,  זה  של  ימיו  ואריכות  ימיו  טוב  היכן

  שכולו   לעולם  ימיך  יאריכון  ולמען,  טוב  שכולו  לעולם  לך

 שפירש   ברייתא   עוד.(  מ)  שם  איתא   ובאמת.  כ"ע  ארוך

  הוא  א"או  כיבוד  תניא,  ל"וז  הזה   בעולם  לך  יטב  למען

 והקרן  ז"בעוה  פירותיהן  אוכל  שאדם  הדברים  מן  אחד

 ולמען   ימיך  יאריכון  למען'  בי   דכתיב,  ב"לעוה   קיימת

 שני  בכתוב  שיש  סובר  דהברייתא   הרי.  כ"ע  לך  יטב

 לך  יטב  ולמען,  ב"עוה  הרי  ימיך  יאריכון  למען,  ענינים

 במדריגה   היו  הראשונות  שבדברות  ל"י  ז"ולפי,  ז"בעוה

 קשה  א "או   כיבוד  מצות  'הי  לא   כ" ע,  ל"כנ  עליונה

 להם   די  כ"ע,  ל"כנ   כלכם  עליון  בני'  בבחי   והיו,  עליהם

, ארוך  שכולו  ליום'  הי  מגמתם  שעיקר,  ב"עוה  הבטחת

 כיבוד  של  ענינו  בעצמם  שהרגישו,  צווי  צריכים  היו  ולא 

' הי  זה  אבל,  אותה  מחייב  שהשכל   מצוה   שזה   א " או

 שולט  השכל'  הי  שאז,  העליונה  ממדריגתם  שנפלו  קודם

 וגם ,  עול  קבלת'  בבחי  לצווי  הוצרכו   כ" אח   אבל,  עליהם

 הבטיח,  המצוה  לקיים  להם  קל'  שיהי   עליהם  להקל

 להלב   קרוב  הוא   ז"עוה  שענין,  ז"בעוה   הטבה  להם

' לר  אבא   בר  חייא '  ר  שאמר  מה  וזה,  ב"מעוה  יותר

', וכו  נאמר  למה  שואלני  שאתה  עד  עגיל  בר  חנינא

 בדברות   טוב  בו  נאמר  שלא   יודע '  הי  שלא   לא ,  הכוונה

  טוב   ענין  על  לב  משים  למה  עליו  רגז  אלא ,  שניות

  לכן ,  שמים  לשם  המצוה  לקיים  צריך  הלא ,  הזה  עולם

 לדיוק  לב  שם  לא   שמעולם  לו  ואמר,  השאלה  את  דחה

 דברות  במדריגת'  הי  אבא   בר  חייא '  שר,  הזה

 . א "כאו   מצות  לקיים  כדי  להטבה  הוצרך  ולא ,  הראשונות

 
 
 

 נאמר  הראשונות  שבדברות  ל "הנ  הדיוק  נתרץ  עכשיוו

   ד"נלענ .  שוא   עד  נאמר  האחרונות  ובדברות,  שקר  עד

  פירושו   ששקר,  שוא   לעד  שקר  עד  בין  גדול  הפרש  שיש

 הדבר  חקר  שלא   פירושו  שוא ,  שקר  שמדבר  שיודע  הוא 

 שמדמיין,  בזה  טעה  אבל,  אמת  שמדבר  וחושב  ,לאמיתו

, מעשה'  הי  כן  לא   באמת  אבל,  וכך  כך  שראה  בנפשו

 שהיו ,  השקר  על  רק  הזהיר  הראשונות  בדברות  לכן

  טוב  הדעת  עץ ולא , החיים  עץ ,  האמת במדת דבוקים

  תרעובות   שום  בלי  גמור  אמת  הוא   החיים  ועץ,  ורע

 והיו  הדעת  בשיקול  טועים  היו  לא   לכן,  ופסולת  סיגים

, המעשה'  הי  איך  גמור  בבירור  שרואים  מה  יודעים

  אבל,  גמור  שקר  על   רק  להזהיר  הכתוב  הצריך  לכן

 כ "ע ,  הדעת  בשיקול  שטעה  להיות   יכול  שניות  בדברות

 עד  שהוא  להיות  יכול,  ממש  לשקר   מתכוון  שלא   אפילו

 .           שוא 

 

, רעך  בית  תחמד  לא   הקדים  הראשונות   בדברות  למה  ו.

 שניות   ובדברות,  רעך  אשת  תחמד  לא   אמר  כ"ואח 

 תתאוה  ולא   אמר  כ"ואח ,  רעך  אשת  תחמד  ולא   הקדים

  ולא  האחרונות  בדברות  אמר  למה   ד"יל  עוד.  רעך  בית

 שדהו  רעך  בית  ואצל,  חימוד  בלשון  רעך  אשת  תחמד

 לא  אמר  ובראשונות,  תתאוה  ולא   אמר'  וגו  ועבדו

 רעך   בית  אצל  תחמד  לא   וגם  רעך  אשת  אצל  תחמד

  הראשונות   שבדברות  ל"י  צחות  בדרך'.  וגו   ואמתו  ועבדו

( טז,  מה  תהלים)  הנשים  כל  קיימו   כ"ע  זוהמתן  פסקה

 מהם  אחד  אף   היתה  ולא ,  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל

  תראה   שאם,  רעך  לאשת  רעך  בית  הקדים  כ"ע,  יצאנית

 כ "ואח,  אותה  תחמוד  לא '  הכ   עליו  הזהיר  רעך  בית

 תחמד  א ל  על  הזהיר,  לביתו  רעך  אותך  הכניס  אם

 ונתרבו   הדבר  נשתנה  שניות  בדברות   כ" ואח ,  רעך  אשת

 מחמת  וגם.  רעך  לבית  רעך  אשת   הקדים  לכן,  היצאניות

 החימוד השוה, ל"כנ  הראשונות בדברות מדריגתן גודל

 כ "כ   היו  שלא ,  וכדומה  ושור  לבית  ו"ח   חבירו  לאשת

 הכי  אין,  שניות  בדברות  אבל,  ממש  שיתאוו  מגושמים

 ישראל  נחשדו שלא , חבירו לאשת ו"ח התאוו שלא  נמי

 נתוספה   כבר'  וגו   ושדהו  חבירו   לבית  אבל,  כך  על

 . ל"רח  המסית הנחש  זוהמת מפני תאוה

 

, חימוד  בלשון  נאמרה ,  הראשונות  בדברותש   לומר  יש  גם

 אבל,  וחמורו  שורו  על  אפילו  תחמוד  הלא   קאי  כ"ע

  שנראה ,  וחמור  לשור  לכנות   גדול   גנאי  הוא   תאוה  לשון

  הכתוב  הפסיק  לכן,  ממש  חמור  או  לשור  ו"ח   שמתאוה

  שלא  להורות,  המחבר'  בו  ושורו   ולא   שורו  באמרו

 אלעיל  קאיד  ומשמע,  ממש  תאוה   של  ענין  עם  מחובר

 

 

 
 ג                   שפ"ג יתרו ת



 ביקור כ"ק גאב"ד זוועהיל שליט"א
 בקודש פנימה

 יום ג' שמות תשפ"ג 
 

אז אלס    , איינער האט מיר געזאגט  זייער א שטילער.
וואס זיין חבר  בחור האט ער געלערנט אין טשעבין  

פלעגט לערנען בחברותא מיטן זיידן. ווען יענער איז  
זיידן   צום  געגאנגען  איד  דער  איז  געווארן  חתן  א 
איבערגעבן מיט א גרויס שמחה אז דער חברותא איז  

חתן געווארן, אבער דער זיידע האט אפילו נישט   א
געוואוסט ווי אזוי יענער הייסט... זיי האבן געלערנט 

יא נישט עטליכע  קיינמאל  האבן  אבער  ר 
 אויסגעטוישט א שמועס צווישן זיך! 

אלס בחור האב איך אויך געלערנט מיטן זיידן יעדן  
', אבער ער האט און תערובות  טאג 'הלכות טריפות

גערעדט  נישט  כ'פלקיינמאל  עס .  סעודהעג  די    ן 
ביים צונאכט'ס  ער  פרייטאג  און   אויךהאט    זיידן 

גערעדט דב  ,נישט  קיין  נישט ר  נישט  און  תורה 
עפעס  גארנישט.   האט  אייניקל  אן  אויב  אמאל 

געענטפער ער  האט  אזוי  געפרעגט,  סתם  אבער  ט, 
געשוויגן.   ער  איך למעשה,  האט  האב  שפעטער 

זיין זיידן  געזען אז ער שרייבט די סארט הנהגה אויף 
 .  עהיל'ער זי"עבי שלומ'קע זווהרה"ק ר 

ער האט אלעס מקבל געווען פון רבי    נו שליט"א:רבי
 רעדן קורץ. סתם אזוי פלעגט ער   שלומ'קע.
זיין ספר שרייבט ער קורץ אויך אין   עהיל:גאב"ד זוו

מ' שטיקל און  א  וואך,  יעדע  ארויס  טאקע  גיבט 
 אויפן ספר. 'ביאור' 

 ולב'.  מ'דארף מאכן א 'ביאור מש  נו שליט"א:רבי
זוו אז   עהיל:גאב"ד  אינטערסאנט,    בי רס'איז 

פון   זאך  שום  קיין  גערעדט  נישט  האט  שלומ'קע 
אויך דער זיידע  אלעס איז געווען נגלה.    , נאר קבלה 

פלעגט   יקרא דמלכא  רעדן  דער  גלייך קבלה.  נישט 
ער   האט  רבי  ווערן  טיפע  יא  נאכן  אסאך  געזאגט 

זאכן ס'איז  קבלה  געדרוקט  און  'יקרא   טאקע  אין 
  קיינער ווייסט נישט  ר נישט.שפעטע , אבערדמלכא'

 
 

 
 

די  ברוכים הבאים  נו שליט"א:רבי גאסט!  , א חשובער 
' טאטן  פונעם  אברהם ספרים  א  אור  מיר  ביי  האבן   '

 גרויסע חשיבות. 
אויף חמשה    מ'האט שוין ארויסגעגעבן  עהיל:גאב"ד זוו

 אויף מועדים.  יעצט מ'ארבעטחומשי תורה און  
י  שליט"א  רבי  האט  דער  לחיים  א  געהאט  דאך  בדל 

טאטן מיטן  ידידות  דעם  כ'געדענק  .  זצ"ל  שטארקע 
של אלס  רבי'ן  אין  ,  בחוריט"א  געלערנט  מ'האט  ווען 
מעןבאיאן,   שלש   פלעגט  אויף  זיידן  צום  קומען 
 סעודות. 

יא, כ'פלעג אהינגיין. כ'געדענק א דבר    נו שליט"א:רבי
  –   פלא מאוד: אמאל האב איך געמיינט אז דער זיידע

דמלכא  יקדער   א    -רא  און  שטילער  א  בטבע  איז 
געהערט   עפעס  מ'האט  וואס  קוים  צוריקגעצויגענער, 

סעודות   שלש  גרויסער    –ביי  א  געווען  איז  אודאי 
פנימויות א  מיט  נישט אבע   -   התעוררות  האט  ער  ר 

ביז איינער האט געפייערט אזוי אדער גערעדט תורה.  
און    מיר צוגערעדט צו גיין אין מירון די ערשטע סליחות 

סליחות.  כ'בין   ערשטע  די  אויף  אהינגעגאנגען  טאקע 
דער רבי איז צוגעגאנגען צום עמוד און אראפגעלייגט 

ת אז  א דאווענען מיט אזא התלהבות, מיט אזא נעימו
צוגיי געקענט  האט  הארץ  זיך כ'הא ן...  דאס  נישט   ב 

צוגעגאנגען   איז  וואס  דער  איז  רבי  דער  אז  געגלייבט 
עמוד אזא   ... צום  מיט  קאך,  אזא  מיט  געווען  ס'איז 

געפרעגט כ'האב  אז  איינעם:    ברען,  זיכער  זענט  "איר 
וואס דער  איז  רבי  עמוד"...   דער  פארן    אה!  דאווענט 

געווען די    ס'איז  אין  נאך  מיר  ס'ליגט  סתם!  נישט 
 !... ביינער 

זוו ז"ל   עהיל:גאב"ד  זיידע  א  דער  געווען  איז 
מורא'דיגער שתקן. ס'איז געווען געוויסע מיט וועמען  
איז   שליט"א  רבי  דער  און  געעפענט  יא  זיך  האט  ער 

 בדרך כלל איז ער געווען  אבער  – געווען איינע פון זיי...
 

 שפ"ג יתרו תד                   



 

קבלהביי   געלערנט  האט  ער  האט וועמען  ער   ,
 קיינמאל נישט גערעדט. 

געלערנט מסתם  האט ער    ' חסידות'  נו שליט"א:רבי
אין חב"ד,   ישיבה  א סדרדארט  אין  געווען  פון   איז 

 חסידות. 
און    ' תניא'ט אסאך  'ער האט געחזר עהיל:גאב"ד זוו

 . 'ן" ליקוטי מהראויך '
שליט"א:רבי נישט   נו  קיינעם  פאר  מען  טאר  דאס 

ר' שלומ'קע האט נישט געלאזט לערנען  ,  דערציילן
 .. ן.ליקוטי מהר"

זוו פלא.   עהיל:גאב"ד  א  ס'איז  אין  יא,  ברענגט  ער 
ז ס'איז  אבט נישט  ער שריי ספר דעם ליקוטי מהר"ן. 

 ט דעם זעלבן לשון.  נגר ער ברע'ליקוטי מהר"ן', נא
געווען   איז  זיידע  טש. ער  א שטילע מענזייער  דער 

אריינגעמיש נישט  זיך  זאכן  האט  ציבורי'שע  אין  ט 
גארנישט   ביהמ"ד האט ער  אין  אפילו  געפירט. און 

ד געווען  קיינעם נישט מכבטיש האט ער  אויך ביים  
 ים וכו'. ער האט נישט געזאגט קיין דעה. נמיט ניגו

שליט"א:רבי געווען    נו  מכבד  אמאל  מיר  האט  ער 
בענטשן. געדענקט  מיטן  נישט  עס  אכ'האב    בער, 
ברודער   אדמו"ר בעלאייער  אבר  כ"ק  זצאור  ל " הם 
 ...דערמאנטהאט דאס מיר 

 
שליט"א:רבי הסתלקות,  נו  זיידנ'ס  איך   נאכ'ן  בין 

מזוועהיל   יקרא דמלכאכ"ק אדמו"ר בעל    געווען ביי 
ג  זצ"ל מיר  האט  ער  אים  און  מ'האט  אז  עזאגט, 

מ'קען   אויב  דע געפרעגט  זיידן לייגן  רבי    ם  נעבן 
געענטפערט: זיי  ער  האט  נישט "  שלומ'קע,  ס'איז 

ער איז אוועק    "... ויהי לפלא, אז קיין שלעכטע שכן
שפעטער וואכן  אצווייי  געזאגט !  מיר  ער  האט  ויך 

צום  ט אן התחייבות  רפי שאז ער האט גע   דעמאלט,
איז   ער  וואס  מאל  ערשטע  דאס  ווייל  ז"ל,  זיידן 

אמע  קיין  געלטא  ריק געקומען  מוסדות  ' פאר    נאך 
קומען צום זיידן  אריינגע ער דעמאלט  איז    ',עהילזוו

און דער    -ואס  זלאטשובער אייניקל צו ואלס    –ז"ל  
פינף א סכום עצום פון 'זיידע האט געגעבן דעמאלט  

חוץ פון סאטמאר רב    '. זאגט ער:דערט דאללערהונ
 !... האט ער נישט זוכה געווען צו אזא סארט סכום 

זוו   נאך איידעראז  ,  ךדאס געדענק אי  עהיל:גאב"ד 
רבי איז אוועק  ער  אנדי גאליציהאט    , דער סקאליע 

עמיצ   כולל איד  ערגעלייגט  ,  ע 'שלומק  רבי נעבן    א 
גרויס  געצאלט  משפחה האט  יענעמ'ס  ,  געלט  ווייל 

געארט  גאר ט  ס'הא  און זיידן.    שטארק  זינט פארן 
 עמאלט האט די הנהלת הכולל געזאגט אז זיי וועלן  ד
 

 

מאל יעדע  פרעגן  שוין  וו  אים  זיי  בא יוואס  ערדיגן  לן 
זיי זענען געקומען  איינעם אין יענעם שטח ווען  . איז 

געדענק   זצ"ל,  רבי'ן  סקאליע  דעם  איבער  איך   פרעגן 
?  וואס איז די שאלהערט: "אז דער זיידע האט געענטפ

 יא  דאס איז 
 . !"..פאסיג 

די  ז  אי   ,איז אוועק   "לז  ווען דער זיידע  נו שליט"א:רבי
ביהמ"ד  זוויהעל  דידורכגעגאנגען  לויה   דער  'ער  און 

 .  יקרא דמלכא איז דעמאלט ארויסגעקומען צו די לויה
 

כ'בין געווען אמאל שלש סעודות און   נו שליט"א:רבי
'ס זון. און שטערנבערג  ר' מאטלט מיט  כ'האב פאברענג

זענעןאויבן   ביהמ"ד  שטובער אזעלגעווען    פון  ווי   כע 
 מ'איז געשלאפן? 

זוו געוו  עהיל:גאב"ד  ס'זענען  דארטיא,  מירער    ען 
 . חורים ב

שליט"א:רבי איז    נו  זאגן איינער  בקיצור,  געקומען 
ער  ווען    .'ראדיו'אז מ'שפילט דארט אויבן  פאר'ן רבי'ן  

איז ער געווארן זייער צוהיצט און געהערט    דאסהאט  
ארויפגעגאנגען איז  און  ער  ער    ' קולות'  אויבן  האט 

 ער האט ממש געשריגן:  . ..נישט סתם  אבער ,געמאכט
איר ווילט מיר מטמא זיין מיין הויז, גייטס ארויס פון  "

ס'הא!דא געהאלפן  ט  "...  תירוצים נישט  ער  קיין  איז  . 
ער    האט  'דאס' , אבער  יעכערזייער א ווי   געווען טאקע  

דאס . כ'קען נישט פארגעסן  יסהאלטןאו  נישט געקענט
 בילד! 

זוו נישט      עהיל:גאב"ד  בשעת  כ'בין  געווען  דארט 
  ,ט גערעדטבער כ'געדענק אז מ'האט דעמאלמעשה, א

פארשלאסן די  האט  ער    :אז ס'איז געווען א פלא עצום 
טויער און ער האט געשריגן אויף זיי. קיינמאל האט ער  

אויפ דא  קולין  זיגעהויבן  נישט  אבער  ער  ,  האט 
 . ארויסגעברענגט זיין קנאות דקדושה

 ! פלאם פייעריז געווען א ער א   נו שליט"א:רבי
זוו כ'האב אמאל געגעסן ביי אים און א   עהיל:גאב"ד 

קומען,   קינד-שוועסטער  געדארפט  אויך  האט    וואס 
נישט   פארשלעפט.  אנאיז  זיך  ס'האט  און  געקומען 

 ?ער קען זיך נישט צושטעלן"   :האט ער זיך געבייזערט
ער  מיינט  ווארטן  ,וואס  מ'דארף  אים?".  אז  .  .אויף 

יעצט צו מיר,  כ'האב געהאפט   נישט  אז יענער קומט 
ת... תוך כדי וואס ער האט אריין, ווייל ס'גייט גיין קולו

  אלעס איז ... אבער  זיך געבייזערט, קומט יענער אריין
געווארן אזא נשנה  מיט  געפרעגט  אים  האט  ער   .

בי"  רוהיגקייט: געווען?  ווי  געהערט  סטו  שוין  האסט 
 . ?"..קידוש
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 ווי שטייט איר?  נו שליט"א:רבי
א ראבינאוויטש,  ביי מיין פלומעניק,    עהיל:גאב"ד זוו

 ביאלא רבי פון בית שמש. זון פון מיין שוואגער דער  
 ? זענט איר דא ווי לאנג נו שליט"א:רבי

  ך זייןאויף שבת וועל אי  צוויי וואכן.  עהיל:גאב"ד זוו
 אין מאנסי. 

איר  דער אויבערשטער זאל העלפן,    נו שליט"א:רבי
די זכות    ןאו  ןזאלט מצליח זיין און האבן נשיאות ח

 לייטן אויף טריט און שריט. באג ךאבות זאל איי
הגון סכום  רבינו  לו  איך ליידער  באומרו:    ונתן  בין 

עס קומט זיך אייך מער    .נישט פון די גרויסע עשירים 
 כ'געב  ':דיעובירו צריך להוהנותן מתנה לח'  ..דעם. ן  פו
 
 

 

כע סכומים, נאר כ'שטרענג זיך  נישט פאר קיינעם אזעל
 דערצו!  אן ווייל כ'האב א געפיל

זוו פו  עהיל:גאב"ד  ווארט  א  דא  הרהס'איז  רן  בי  "ק 
אז  ,  ' נים וזר נתן לאבייפ'   שוב זי"ע עה"פמיכל'ע מזלאט

פון א צדיק ברענגט דאס אריין די  ט  מ'נעמט געלוועןו  
 ! ו מתתברךברכה, פת

דער אויבערשטער זאל העלפן, מ'זאל   נו שליט"א:רבי
און  שטענ חסד  טון  קענען  די  דיג  ווערן  נתרבה  ס'זאל 
העלפן,    !...שפע זאל  אויבערשטער  זאלט דער  איר 

ה גרויס  טוב,  או  צלחההאבן  כל  דשמיא.  סייעתא  ן 
 ונפרדו לשלום.. בשורות טובות

 
 

 

 ג שפ"תרו תי                   ו

 מנוחת הנפש ובריאות נפשו הטהור.ץ לעיר לצורך שהה רבינו שליט"א מחומשך השבוע ב
שכונה, וביום א' בערב ערך ביומו בביהמ"ד שביום    ות מדירבינו שליט"א התפלל התפל

ח לרגל  הטהור  האכסניא,  שולחנו  בבית  בשבט  עשר  מצומצומשה  מנין  ם. בהשתתפות 
 חזר רבינו שליט"א למעון קדשו בבארא פארק. , יתרוליל ששי ב

 ~ ברכת מזל טוב לאנ"ש ~
 

 הגה"צ אבד"ק טאקיי שליט"א 
 נין ונכד לרבוה"ק לבית סקאליע נבג"מ

 למז"ט  ני"ו נישואי בנו החתןלרגל שמחת 
 

 ווייס שליט"א  הערשל הרה"ח ר' 
 ר' מאיר יהודה זינגער הי"ו ולחתנו 

 למז"ט  נכדו ני"ו\ בנושל הבר מצוה לרגל שמחת 
 

 ר' משה משולם זושא שניצלער הי"ו 
 למז"ט  ו הכלה תחי'אירוסי בתלרגל שמחת 

 
 הי"ו  נחום פריעד ר' 

 למז"ט  תו הכלה תחי'בלרגל שמחת אירוסי 
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 לאור עולם בימים ההם: ים מהגליון שיצא להלן קטע
 

 והיה חדריך קדוש 
זאל זיין צוגעפאסט פאר  חדר  הנהלת המוסדות אז דער    די  ורך א באזונדערע דגוש ווערט געלייגט ד

אזעלכע שטיבער וועלכע פירן זיך גענצליך און ריכטיג לויט די הוראות פון גדולי ישראל ווען ס'קומט 
 צו עניני טעכנאלאגיע מיט א פולקאמע שלימות און ערנסטקייט צו דעם טהרה המביא לידי קדושה.  

 
זיך א   וועט  וועלכע  הינזיכט  דעם  פאר  געווארן  אוועקגעשטעלט  איז  החינוך  וועד  ספעציעלער 

דער מוסד   אז  מאכן  זיכער  און  טעכנאלאגיע  שייכות מיט  א  האבן  וואס  ענינים  אלע  מיט  אפגעבן 
פון   התנזרות  פולקאמע  ווילן  וואס  שטיבער  אזעלכע  פון  רצון  דעם  לויט  טאקע  געפירט  ווערט 

ז עלטערן זאלן קענען זיין רואיג אז זייערע קינדער פארברענגען נאר מיט קינדער  א  ,טעכנאלאגיע
וואס קומען פון אזעלכע שטובער בדומה להם וואס פירן זיך על מבועי התורה והיראה מיט'ן גרעסטן  

 זהירות וואס איז נאר שייך. 
 

ד לייגן א גאר שטארקן די מוס   וועטדאס באדייט, אז בפקודת הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,  
געוויכט נאר אנצונעמען קינדער וואס ווערן נתחנך אין הייליגע שטובער, ווי עס איז נישט פארהאן קיין  
אזעלכע  ארייננעמען  נאר  וועט  מוסד  די  המשחיתים.  כלים  און  אינטערנעט  מיט  פארבינדונג  שום 

ת' וועלכע זענען אוועקגעשטעלט  קינדער, וואס די עלטערן האבן געחתמ'ט אויף די ספעציעלע 'תקנו
 פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.ובהכוונתו געווארן דורך די 'וועד החינוך' בהדרכתו 

 
דעם 'וועד    איןהנהלת המוסדות האט אויפגענומען דריי בארימטע אישי חינוך, וועלכע וועלן דינען  

'חבר וועד החינוך',  החינוך' און זיין עומד בראש פון די תלמוד תורה: בראש וראשון, וועט דינען אלס
וועלכער איז א בארימטער מחנך בחסד עליון רבות בשנים  , הרה"ג ר' מרדכי שלום יוסף כהן שליט"א

וברוב תבונתו האט ער שוין זוכה געווען אויפצושטעלן פילצאליגע תלמידים הגונים יראי ה'. והשני  
וועלכער איז פקיע שמיה מיט זיין זעלטענעם און  ,  הרה"ג ר' יעקב שרגא לויפער שליט"אבדומה לו,  

ברייטן פארשטאנד בעניני חינוך און טוט באגלייטן א רייע מוסדות התורה והחינוך מיט זיין פיל יארן  
הרה"ג ר' שמעי' קעסלער שליט"א, ערפארונג בשדה החינוך. ואחרון חביב, דער חשובער מנהל הת"ת  

קאריערע   לאנגיעריגער  א  האט  א  וועלכער  אלס  באקאנט  פעלד,  חינוך  אין  יארן  צענדליגער  פון 
  זעלטענער מומחה עצום אין דער עבודת הקודש מיט פיל סייעתא דשמיא.

 
וועט  און  חדר  דעם  אינערהאלב  אקטיוויטעטן  אלע  פון  שפיץ  אין  שטיין  וועט  החינוך'  'וועד  דער 

פונקט פון די חדר, וועלכע רעכענט  באגלייטן יעדן דעטאל וואס איז נוגע די רוחניות'דיגער שטאנד
אריין הן די לימודי קודש און הן להבדיל די לימודי חול אז זיי זאלן שטיין אויפ'ן העכסטן סטאנדארט  
ברוח וגשם, אויפנעמען פרישע מלמדים און זיך אפגעבן מיט אלערליי אנגעלעגנהייטן וואס איז נוגע 

טיפסטע האפענונג אז חפץ ה' בידם יעשה יצליח    דעם חינוך פון די צאן קדשים. עס איז אלעמענס
 במדה גדושה ויתרומם קרן התורה. 

 

 יום בחצריך
 חרתיום ביומו לשנה הא

 

 ' אליעמוסדות סק'התייסדות   זה לאור עולם אודותההכר 
 תשפ"ב לפ"ק  פרשת יתרו

 
 
 



 

 


