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  ז אדר -א  ·פר' תצוה 
 )ב"ע(תתשכ  גליון ·כ"ג שנה  · תשפ"ג

 אתר  בקול רינה וחדוה, גשים אנו יחד עם כל קהל המוני אנשי שלומנו די בכל
 " אל מול פני הקודשמזל טובלאחל מעומקא דליבא ברכת "

 כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
  נ"י במזל טובבהולדת הנין  לרגל שמחת בית צדיקים, השמחה השרויה במעונו

 בן לנכדו פרע"ח
  הרה"ג רבי שמואל דוד לייזער שליט"א

 חתן בנו יקירו
 הגה"צ אב"ד קרית צאנז נתניה שליט"א

 

 ה אחת היא להסבים הדגולים הגאוה"צ המפורסמיםוהברכ
 שליט"א  גאב"ד ראדומישלאמעכש"ת 

 אב"ד דרכי שמואל - אשליט"מנחם מענדל טוביאס הגאון רבי 
 דומו"צ קהלתנו הק' באלעד  - שליט"איעקב שאול לייזער  רביאון הגו

ק מרן שליט"א יאציל עלינו מרוחו פי שנים, ויאריך ואנו תפילה שישפיע עלינו שמחה זו שפע ברכה וסייעתא דשמיא, ונזכה כי כ"
 ימים על ממלכתו בבריות גופא ונהורא מעליא, להדריכנו בנתיבות חיים, על מי מנוחות ינהלנו עדי ביאת גואלינו בב"א.

 ם את דברי התורה הזאתברוך אשר יקי
 דברות הקודש בגליון זה 

 

נודבו ונדפסו לזכות האשה הדגולה אשר כל ימיה עמדה לעזר בעלה הדגול במעשי 
החסד והצדקה, יראת ה' היא אוצרה, כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון, בתבונה 
בנועם ובחן חינכה את צאצאיה לתורה, אהבת התורה אהבת השי"ת ואהבת ישראל, 

 ביתה בית ועד לחכמים, טובת הלב ואצילת המידות

 מרת פרידא גילה רייך ע"ה
 יצחק אייזיק ז"ל בת הרה"ח המופלג ר'

 ת.נ.צ.ב.ה. במיטב שנותיה ביום י"ז אדר ב' תשע"ט נלב"ע 

 נאמן בית רבוה"ק  שליט"אבן ציון רייך אשת הרה"ג רבי 
 נודב ע"י בנה ידידינו הנדיב הנכבד 

 הי"ו רייך  מנחם מנדלמוה"ר 
 אב"י בקרית הבעש"ט 

 יוזם ובונה קרית צאנז בעיה"ק טבריה
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  ב' דר"ח אדרפר' תרומה רביעי יום 
לפני תפילת שחרית הדליק מרן שליט"א ב' נרות 

  לרגל יומא דהילולא של רביה"ק מגארליץ זי"ע.
בתפילת שחרית התפלל מרן שליט"א הלל לפני 

  העמוד, ועלה רביעי לתורה.
בערב סידר מרן שליט"א חופה וקידושין אצל 

ר' אשר אנשיל רייכמן רה"ח נ"י בן העזריאל החתן 
מירושלים, ע"ב הרה"ח ר' אליעזר ורטהיימר 

(ב"ר ישראל מפעיה"ק, וח"ר מרדכי שלמה מפעיה"ק 

  .קירשנבוים מפעיה"ק)
"א קהל, בין הנכנסים היו אח"כ קיבל מרן שליט

לקירוב אחב"י לשמירת תורה  רגון 'ערכים'ראשי א
העלו , ו, בראשות היו"ר הרב יוסף וליס הי"וומצוות

כאן מתוכן ונביא לדון בפני הקודש, כמה וכמה ענינים 
בסוף, לאחר שדנו קודם ביחידות עם מרן  השיחה
  :שליט"א

הציגו שאלות שונים על מקרים קשים   ראשי הארגון
שהגיעו אליהם בנוגע למשפחות שאחד הילדים סרו 

 רח"ל מדרך הישר.
בשאלות כגון אלו אין כמעט תשובה או   מרן שליט"א:

אה כללית שאפשר לומר, כי כל מקרה תלוי הור
בהרבה מאד ענינים מסביב, מהו מצב המשפחה 
בכלליות, הן מהצד הרוחני והן מהצד הגשמי, אם היא 
משפחה חרדית מעיקרא או משפחה שהתקרבה, ואם 
יש חשש על ילדים אחרים במשפחה שיכולים להיות 

  מושפעים לרעה, ואם הם צעירים או מבוגרים.
מר שבכל שאלה כזו צריכים 'סנהדרין' יכולים לו

שתדון על המקרה כמו בדיני נפשות. זכורני לפני 
עשרות שנים שאירע מקרה כזה ל"ע [ואז לא היו 
מקרים רבים כל כך] ומרן אאדמו"ר זי"ע לאחר שדן 
בנושא אמר שיוציאו אותו מן הבית. אבל כמובן שאין 

בזה הוראה, ואדרבה גם במקרה כזה, כשאחרי כל 
יקולים הבינו שצריכים להוציאו מן הבית, אין הש

הכוונה חלילה שהבן צריך להרגיש שעושים זאת 
מתוך שנאה אליו, ולפעמים אפשר להסביר לו בדרכי 

  נועם שההכרח לא יגונה.
כללו של דבר, שאסור שאותו בן ירגיש חלילה 
ששונאים אותו בכל מצב שהוא. בעיקר כשהיא 

ירגיש שנאה כלפיו בתחילת התקופה הקשה, אם הוא 
למעשיו  היתרושאין סובלים אותו, הוא ירגיש שיש לו 

ויתרחק עוד יותר ח"ו, ויתרץ מעשיו בזה שממילא 
הוא אינו רצוי ושהוא אינו אשם אלא הוריו. ובמצב 

  כזה יהיה לו קשה מאד לחזור.
מעשה שבא אלי אבא לבן כזה, ומרוב היה פעם לא 

חר שבישיבה מרירות רצה לגרשו מהבית, ובפרט א
שלמד עורר הרבה מהומות עם המשגיחים וכו', 
והזהרתיו שלא יעשה כן, והדרכתי אותו כיצד לדבר 
אליו מתוך הבנה ואהבה, ואכן הבן נשאר במצב די טוב 

לאחד מחבריו אחד כזה ב"ה, ופעם התבטא 
שלפעמים הרגיש שרוצה להתרחק יותר אבל אינו 

  כל כך... מסוגל לעולל זאת להוריו שאוהבים אותו
אמנם לפעמים צריכים לילך ביותר תקיפות, וצריכים 

  לדון בכל מקרה לגופו.
אנו מארגנים סמינרים להורים שעוברים  הרב וליס:

מקרים כאלו. יש אנשים שבאים מתוך הבנה ששם 
יקבלו סיוע, אבל יש כאלו שמתביישים או פוחדים 
לבא. בסמינרים אלו אנו נותנים את הכלים הנכונים 

מודד במצבים כאלו, ברוח הדברים שאומר הרבי להת
שליט"א. אבל לא תמיד זה קל להורים לידע שזהו 

   המצב, ובפרט לבא לסמינר עם עוד אנשים.
'לא הביישן למד', אבל  אבות ב, ו)(חז"ל אמרו  מרן שליט"א:

באמת שקשה מאד ואי אפשר לדון אחרים במצב כזה. 

 הודעה רבא לאורייתא
 ההתכנסות המרכזית 'רצוף אהבה' 

 לכלל בחורי חצר הקודש צאנז

 בראשות כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 

 שעברו עלינו לטובה לסיכום קנייני ולקחי זמן החורף וימי השובבי"ם
 

  וב פאר והדרתתקיים אי"ה בר
 בקרית מלך רב יום ג' פר' ויקרא כ"ח אדרב

 ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת
 נודבו ונדפסודברות הקודש בגליון זה 

 ז"ל רייך אל בן מוה"ר שמואל רפמשה לע"נ מוה"ר 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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   מאד ה"י. הגם שלדאבוננו מקרים כאלו מתרבים עד
מלפנים היו הרבה בחורים בלי מסגרת של  הרב וליס:

ישיבה, והיה עמלים על פרנסה ונשארו עם יראת 
שמים, אבל כיום בחור בלי מסגרת מסודרת, מתדרדר 

   עד מאד.
פעם היו הרבה ערליכע שוסטער'ס וכן  מרן שליט"א:

ערליכע שניידרע'ס, אבל היום זה לא שייך. מי שיוצא 
נית, נופל מהר מאד, זהו דור המבול ממסגרת תור

  רח"ל ובלי השמירה של תיבת נח אי אפשר לשרוד.
יש עוד נקודה, דהנה אצל הבנות בבית  הרב וליס:

יעקב מקובל שכשהן מגיעות לאיזשהו שלב עושים 
להן אבחון לידע לאיזה מקצוע ואיזה רמה כל אחת 
מתאימה, וכל אחת לומדת לפי מה שמתאים עבורה. 

הילדים והבחורים אין עושים כן, וכגון  אבל אצל
לבדוק על בחור אם הוא מתאים להתעמק בגמרא עם 
תוספות בעיון ופלפול, או שנכון עבורו ללמוד גמרא 
רש"י עם מהרש"א וכדומה. ואם יאמרו להורה שעדיף 
יותר לבנו ללמוד במסגרת קלילה המתאימה עבורו, 
ה הוא יבהל לשמוע על זה... מצב זה גורם להרב

  בחורים שיתקשו בלימודם ולא ירגישו סיפוק.
זהו דבר נכון, הגם שלפעמים קובעים על  מרן שליט"א:

תלמיד שהוא חלש, אבל כשיש לו רצון חזק הוא זוכה 
  להתעלות ולהתקדם הרבה יותר ממה שציפו ממנו...

בשנות הבחרות על פי רוב אפשר כבר  הרב וליס:
ישיבה לגמרי, לידע. ואין המדובר לגרום לו לצאת מה
  אלא ללמוד במסגרת המתאימה עבורו.

הדרך שהנחיל כאן מרן אאדמו"ר זי"ע  מרן שליט"א:
הוא לדרבן יותר החלשים על ידי מבחנים וחלוקת 
תעודות למצטיינים, אבל כמובן שכאשר יודעים על 
בחור שבאמת אינו מסוגל יותר מזה, מקילים עבורו 

לו תעודה, כי  שיבחן רק גמרא רש"י וכדומה, ונותנים
ת אינו מסוגל ליותר מזה. ואם לא באים הוא באמ
   בא לידי יאוש ורפיון., לקראתו

בכל מצב צריכים שהבחור יהיה עסוק ולא יבטל את 
הזמן, כי בטלה מביאה וכו'. מרן אאדמו"ר זיע התבטא 
פעם, גם אם ילמד אדם כל ימיו רק פסוק אחד, אף 

ל מצות לימוד שלא יקיים יגיעת וידיעת התורה, אב
התורה יקיים ואינו בגדר מבטל זמנו... ולכן צריכים 
למצוא לכל בחור את מה שהוא יכול ומסוגל ללמוד, 

  ויהיה לו בזה גם את סגולת התורה שתגן בעדו.
ובאמת שמכל אחד נדרש מה שהוא יכול, ולא מה 
שלמעלה מכוחותיו, וצריכים לעודד ולחזק באמת כל 

  ו לפי הרמה שלו.בחור שמנצל את כשרונותי
אמרתי פעם שאם לכל בחור היה משגיח נפרד, לא היה 

  זה דבר מיותר... הרי לכל בחור יש גם יצר הרע נפרד...

כיום, רבים מההורים בעצמם עדיין צעירים מדי... 
עדיין אין לכולם את הכלים והיכולת להתעמק ולידע 
היאך להתנהל. ולצערנו שומעים מקרים מהבתים 

  .הכי טובים..
לפעמים הבעיה מתחילה כבר מהתלמוד תורה, כאשר 
מחמת קשיים שונים של הילד קובעים עליו שהוא 
בעייתי וממילא אין משקיעים בו כפי הנצרך, וככה 
הילד גודל משנה לשנה בלי שום סיפוק רוחני, כשהוא 
רגיל שכולם מביטים עליו מלמעלה למטה, והיאך 

  יוכל אחר כך להצליח כשיהיה בישיבה.
ריכים להרבות בתפילה ולשפוך דמעות כמים, האב צ

  על בניו והרב על תלמידיו.
אכן כל מקרה לגופו של ענין... זה צריך  הרב וליס:

  להסביר לכולם.
צריך לדעת ולהכיר את הסביבה, את  מרן שליט"א:

  המשפחה, את המקרה...
יש לדון בנוגע למספר הסמינרים,  הרב וליס:

בות כמאה סמינרים, שמתוכנן לנו לשנתיים הקרו
  כמה לעשות לציבור הכללי וכמה לציבור שלנו.

  הציבור שלנו צריך התחזקות והדרכה... מרן שליט"א:
חרדי לא יכול להגיד 'לא ידעתי'... חילוני  הרב וליס:

  יגיד 'לא ידעתי'...
החילוני יביא חטאת אחת ויהיה פטור  מרן שליט"א:

ה חטאות כי הוא תינוק שנשבה... אנחנו נביא הרב
והם חטאת אחת... עלינו יצעקו יותר שכן למדתם 

  וכן התחנכתם...
צריכים ל'מסירות נפש' בשביל להמשיך  הרב וליס:

  עם כל הפעולות, ולידע היאך להתנהל בכל מצב...
יש הרבה ממון בעולם שלדאבונננו אינו  מרן שליט"א:

הולך לדברים החשובים באמת... צריכים זכות מיוחדת 
  ור דברים נצרכים ואמיתיים לשם שמים.לתרום עב

דבר אחד ברור, שככל שהדבר מקודש יותר, כן הוא 
בא יותר בקושי ועמל... שמעתי זאת כמה פעמים 
ממרן אאדמו"ר זי"ע שזהו סימן לדבר שבקדושה 

  כשבא מתוך קושי.
  מה נגיד לצוות בשם הרבי שליט"א? הרב וליס:

ם ה', בביאת המשיח, וכבר קרוב יו מרן שליט"א:
המחותנים הראשונים יהיו אלה שקירבו יהודים... 

  המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
  כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם.

  
 פר' תרומה ב' אדר חמישייום 

לפני תפילת שחרית הניח מרן שליט"א תפילין 
אהרן יוסף נ"י בן הר"ר יעקב להבחור הבר מצוה 

  .)יצחק מאלעדב"ר (פיליפ מב"ב 

 ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת
 נודבו ונדפסודברות הקודש בגליון זה 

 ז"ל  בלומענבערג אלימלך הלויבן מוה"ר נתן אריה ליב לע"נ מוה"ר 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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ר יבערב הגיע מרן שליט"א לביהמ"ד טשעקא בע
נתניה, להשתתף בשמחת השבע ברכות לנכד אב"ד 

. פארק בארא חליסה ד"אבוטאשנאד שליט"א במאנסי 
מרן שליט"א ערך שולחן לחיים, והאציל מברכותיו 

  לראש החתן נ"י הסבים והמחותנים שליט"א.
 אח"כ נשא דברים הסב הגה"צ אב"ד טאשנאד

שליט"א. בהמשך קם מרן שליט"א לריקוד של שמחה, 
במהלכה רקד מרן שליט"א ביחוד עם החתן נ"י. 

 ובסיום נפרד מרן שליט"א לשלום וחזר לביתו.
 
  פר' תרומה ג' אדר שישייום 

לפני תפילת שחרית הניח מרן שליט"א תפילין 
נחום  בלהבחור הבר מצוה שמואל שמעלקא נ"י בן הר

ג"ר יצחק דוב שליט"א אב"ד (בהברגר מירושלים 

בן יחיאל מיכל , ולהבחור הבר מצוה מאנשעסטער)
(ב"ר מנחם מאיר מב"ב, וח"ר הרה"ח ר' יהודה שימון מב"ב 

  .משה הרשקוביץ מלונדון)
אחר התפילה נערך שמחת הברית לבן הר"ר יוסף 

(בהג"ר אביגדור יהודה מירושלים, מרדכי כהן מפעיה"ק 

  .יה"ק)וחה"ר דוד פנחס טהלר מפע
 

 פר' תרומה ד' אדרשב"ק 
שלוחא דרבנן  -קבלת שבת התפלל לפני העמוד 

  הרה"ח ר' משה שמעון ראטה מב"ב.
אחר התפילה הגיע הבשורה המשמחת על הולדת 
הנין לכ"ק מרן שליט"א, נכד לבנו הגה"צ אב"ד קרית 
צאנז נתניה שליט"א בן לחתנו הרה"ג ר' שמואל דוד 

שליט"א דומו"צ קהלתנו לייזער שליט"א בן הגרי"ש 
. ועברו הקהל לברכת א גוט שבת וברכת הק' באלעד

  מזל טוב.
  

הגאון רבי  -בזמירות בשוה"ט התכבדו, כל מקדש 
טבריה, מה זאב וקסברגר שליט"א דומו"צ קרית צאנז 

שמואל נטע זלמנוביץ שליט"א הרה"ג רבי  -ידידות 
נכד רבוה"ק ור"מ בישיבה"ק לצעירים דברי חיים 

הרה"ג ר' יחיאל מיכל לייפער  -"ק, י"ה ריבון פעיה
 .מבית שמש

ממאכל ה'פערפל' שלח מרן שליט"א לאורחי חו"ל 
  אשר הגיעו לשבות בצוותא חדא בצל הקודש.

רבי שלום להרה"צ שליט"א לפני ברכהמ"ז נתן מרן 
סקיוורא כ"ק האדמו"ר מבן שליט"א רסקי עיצחק טוו

יט"א, שלויזניץ כ"ק האדמו"ר מוחתן שליט"א 
 שליט"א.בשלום אביו וחותנו שליט"א והתעניין מרן 

המחותן הגאון רבי יעקב  -על הכוס כובד ברהמ"ז ב
 שליט"א דומו"צ קהלתנו הק' באלעד.לייזער שאול 

אח"כ נערך שמחת השלום זכר לנין כ"ק מרן שליט"א. 
  חבר המשוררים פתחו בשירה וזמרה לכבוד השמחה.

  ואמר מרן שליט"א:

עושין סעודת שלום זכר בליל שב"ק הנה במה ש
(דרישה וט"ז, יור"ד שקודם המילה, מבואר בפוסקים 

שהוא כדי לנחם את הרך הנולד. ולהבין  סי' רס"ה)
בעי, ממה צריך לנחמו עתה, ומחמת איזה דבר הוא 

  עכשיו דואג וכואב.
וההסבר הפשוט המובא בספה"ק הוא כי הנה 

ברא ידוע שנמנו וגמרו שנוח לו לאדם שלא נ
(ח"א שלהי , ובמהרש"א (עירובין דף י"ג ע"ב)משנברא 

דקרוב להפסד מלשכר, יעו"ש, וכיון שהלא  מכות)
עכשיו יצא לאויר העולם, הרי הוא עצב ובוכה על 
שנברא וירד לעולם השפל הזה, ועל זה עושין סעודה 
לנחמו, ועדיין צריכין אנו למודעי איך מתנחם 

  דש.בסעודה זו, ולמה דייקא בשבת קו
(שמו"ר כה, יב; ירושלמי ואפ"ל, דהנה מצינו בחז"ל 

שקולה שבת כנגד כל התורה כולה,  ברכות פ"א ה"א)
ונמצא שעל ידי קיום מצות השבת יחשב לו לאדם 
כאילו קייים כל מצוות התורה. וזהו שמנחמים אותו 
ביום השב"ק, שעל ידי השב"ק שפיר נוח לו שנברא, 

דכאמור על ידי  ושוב אינו קרוב להפסד מלשכר,
  מצות השבת יקבל שכר כאילו קיים כל התורה כולה.
ועוד י"ל, כי התינוק מצטער בירידתו להאי 
עלמא, על מה שחלילה עלול לבוא לידי נסיונות 
ומעידות, והגם כי מועיל תשובה, אכן לתשובה צריך 

  יסורים ממרקים וד' חילוקי כפרה וכו'.
 , ד"ה בטור)(או"ח סי' רמ"בברם נודע דברי הט"ז 

אמר רבי חייא  (שבת דף קי"ח ע"ב)בהא דאמרו חז"ל 
בר אבא אמר רבי יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו 

 ,אנוש מוחלין לו כדור אפילו עובד עבודה זרה
אשרי אנוש יעשה זאת וגו'  (ישעיה נו, ב) שנאמר

לו. והקשה הט"ז  מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול
 ,שבת מאי מהני איכא למידק אי לא עשה תשובהד

דמיירי  תירץ הט"ז. ומה ליואי עשה תשובה שבת ל
שעשה תשובה אלא דתשובה לא מהני שיהא 

ה"כ עבר על כריתות ומוחלין לו כדאיתא בפרק י
 , וע"זומיתות ב"ד תשובה תולה ומיתה ממרקת

קמ"ל כאן דאם בעשותו תשובה שומר שבת 
, ע"כ. והיינו כהלכתו מהני תשובה שיהא נמחל לו

בכל תשובה צריך שלבד מעצם התשובה על ש
החטא, בעי גם ליסורים ממרקים, משא"כ כאשר 
שומר שבת כהלכתו, אזי השבת מכפרת על חטאיו 

  עד שאין נצרך ליסורים ממרקים כלל, יעו"ש.
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ובזה מנחמים התינוק בסעודת שלום זכר בשבת 
קודש ללמד שעל ידי שבת קודש יכול אף האדם 

פשו, ויועיל לו תשובה לאכול מעדנים לשובע נ
  בזכות שמירת שבת קודש.

ועוד בה שלישיה, דהנה עוד כתבו ליתן טעם על 
שיש לנחם את התינוק על תורתו שנשתכחה ממנו, 

שהתינוק במעי אמו  (נדה דף ל' ע"ב)כי אמרו חז"ל 
מלאך מלמדו תורה כשנר דלוק על ראשו, ועוד קודם 
רה לכן היה יושב תחת כסא הכבוד, ומה לו ולצ

  הזאת ברדתו להאי עלמא.
אכן כבר נודע מספה"ק עיקר ענין ירידת האדם 
להאי עלמא, ותכלית בריאת האדם בעולם הוא כדי 
שלא יצטרך לאכול נהמא דכיסופא וכדאי' 

מאן דאכיל דלאו דיליה בהית  (ערלה א, ג)בירושלמי 
לאיסתכולי באפיה, ועל ידי שמשלים האדם עצמו 

  זוכה לקבל פני השכינה.
והנה כתב רביה"ק מוהרצ"א זי"ע בטעם שעושים 

(דרך סעודת שלום זכר בשבת קודם המילה, וזל"ק 
 לעשות נוהגין עוד פיקודיך מ"ע ב, חלק המעשה אות כו)

 קודם התינוק לידת אחר שבת בליל סעודה איזה
 השי"ת צוה ה"דמש במדרש סמך לזה ויש, המילה
 ניפ יראה לא ה"הקב שאמר לשמונה, נימול שיהיה
 לא ימים ושמונה, תחלה המטרונא פני שיראה עד

 שבת בליל דוקא ז"לפי ונמצא, שבת בלא משכחת
 נוהגין כאשר ולא דמטרוניתא סעודתא שהוא
שבת. עכ"ל, ואח"כ כתב שם  ביום מקומות בהרבה

(פר' תזריע דף בשם הזוה"ק  (אות יב)בחלק המחשבה 
 הלאהו השמיני ומיום דכתיב, יומין' לח ודא מ"ד ע"א)
 כדין שבתא חד עליה דאעבר כיון ירצה, במה, ירצה
 שהבאתי המדרש לדברי הזה הטעם וכו' מכוון, ירצה
 פני יראה לא ה"הקב שאמר ו"כ אות המעשה בחלק
 השבת, היינו תחילה, המטרוניתא פני שיראה עד

 להיות א"שא ימים' ח ה"הקב צוה פלוג לא ומשום
 עד מרשא השבת וכו', ובמדרש בזולת ימים' ח

 חקל למלכות הכוונה נראה המטרוניתא פני שיראה
  וכו'. עיי"ש עוד. דלילא שבתא תפוחין

ועפי"ז יש לומר דזה שמנחמים התינוק בסעודה 
בליל שבת, לרמז לרך הנולד, שעל ידי שיעמול 
ויתייגע בעולם הזה, יזכה להתעלות במדריגות רמות 

עד שיזכה לקבל פני השכינה, דוגמת יום השב"ק 
ר בו מקבלים פני שכינה, ומהאי טעמא ירד להאי אש

עלמא לבל לאכול נהמא דכיסופא בבואו ליעול 
וליכנס לפנים מהיכל המלך ולהקביל פני שכינה. 

   ובזה שפיר מתנחם התינוק.

  
  

כן נערך שמחת השלום זכר והוואך נאכט לבן הר"ר 
(בהג"ר זאב שליט"א, יקותיאל יהודה וקסברגר מפעיה"ק 

, ושמחת בחל"ח הג"ר שלום מרדכי רייניץ זצ"ל הי"ד)וחתן לה
בן הר"ר יצחק רובינשטיין מפעיה"ק השלום זכר ל

(ב"ר אברהם יעקב מפעיה"ק, וח"ר חיים אריה לוינשטיין 

. ועברו הקהל לקבל פירות. [כשעבר הרב בן מפעיה"ק)
ציון שטנגר שליט"א משב"ק כ"ק האדמו"ר מויזניץ 

לקרייתנו ה בסמיכות שליט"א לרפו"ש השוהה למנוח
, התענין כ"ק מרן שליט"א במצב בריאותו הק'

  והחלמתו וכו'].
  

וכיון  (תדא"ר יז, א)"ד המדרש הפלפול היה ע
שקבלו ישראל עול מלכות שמים בשמחה ואמרו כל 
אשר דבר ה' נעשה ונשמע מיד אמר הקב"ה למשה 
שיאמר לישראל שיעשו לו משכן שנאמר דבר אל 

הביאו קצת בנוסחא אחרת, כיון  ובמפו' ,בנ"י וגו'
שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב"ה 

כבר הרבו לדרוש ולבאר מה שייך ויקחו לי תרומה, ו
  ויקחו לי תרומה למה שאמרו נעשה ונשמע.

ואפ"ל בדרך דרוש, בהקדם דבר נחמד שהביא 
החיד"א בנחל קדומים בשם מהר"י זאבי בעל 

לשון הכתוב, אורים גדולים, לפרש בטו"ט דקדוק 
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש 
אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, ויל"ב כפל 
הלשון, וגם בהמשך הכתוב וזאת התרומה אשר 
תקחו מאתם זהב וכסף ונחושת וגו', שמן למאור 
בשמים לשמן המשחה וגו', יל"ד מפני מה בכל 
, הנדבות עד ועצי שיטים נאמרו בוי"ו החיבור

ובשמן למאור הפסיק הענין וכתיב שמן למאור 
  בלא וי"ו.

וכתב לבאר באופן נפלא, עפ"י מש"כ בתרגום 
עה"פ והנשיאים הביאו את אבני  (פר' ויקהל)יונתן 

השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ואת 
הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה 
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ולקטרת הסמים, דמ"ש והנשיאים הביאו הכוונה 
 (תהלים קלה)עננים, שקרויים נשיאים כדכתיב על ה

מעלה נשיאים מקצה ארץ, וז"ל התיוב"ע וענני 
שמיא אזלין לפישון ודליין מתמן ית אבני בורלות 

, וית אבני (פי' אבני השוהם הנמצאים בחול הים)חילא 
אשלמותא לשקעא באיפודא ובחושנא, ומחתן 
 יתהון באנפי מדברא אזלין רברבני ישראל ומיתון

ענני שמיא ואזלין לגן  תיביןיתהון לצורך עבידתא, 
עדן ונסבין מתמן ית בושמא בחירא וית משחא 
דזיתא לאנהרותא וית אפרסמא דכיא למשח 

. וכן פירשו להדיא בגמ' רבותא ולקטורת בוסמיא
דדרשו עה"פ והם הביאו אליו  (דף ע"ה ע"א)יומא 

עוד נדבה בבוקר בבוקר, מדבר שירד להם בבוקר 
קר, מלמד שירדו להם לישראל אבני טובות בבו

ומרגליות עם המן, שנאמר והנשיאים הביאו את 
אבני השוהם תנא נשיאים ממש, וכן הוא אומר 

  נשיאים ורוח וגשם אין. (משלי כה)
דבר אל בנ"י ויקחו לי וזה שאמר הקב"ה 

, פי' שגם אני אתן תרומה למשכן, והוא תרומה
מאת ממני, וגם  כלומר שיקחו גם ויקחו ליאומרו 

איש  כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
איש לפי נדבת לבו, ונמצא שיש כאן שתי תרומות 
אחד מאתו ית' והשני מבני ישראל, וע"ז מפרש 

, פי' וזאת התרומה אשר תקחו מאתםהכתוב 
וגו' כולם בוי"ו  זהב וכסף ונחשתמבני ישראל, 
ת בני , שכל אלו היו נדבועצי שיטיםהמחברת עד 

ישראל עצמם, ומשמן למאור ואילך הוא ענין אחר, 
וגו' היא שמן למאור להורות דמכאן ואילך 

תרומתו כביכול שציוה לעננים שיבואו השמן 
(וכ"ה בראש והבשמים אבני שוהם ואבני מילואים, 

  .דוד פר' ויק"פ דף רפ"ה ע"א מדפה"ס)
העיר ע"ד התיוב"ע  (פר' ויקהל)ובכלי חמדה 

ים הביאו את השמן למאור מגן עדן, הנ"ל שהעננ
דהיאך הוכשר שמן זה להדלקת המנורה, והא 
מפורש בתורה דבעינן שמן זית דווקא, ושמן שבא 

(דף ס"ט ע"י נס אינו שמן של זיתים, דבגמ' במנחות 
גבי חיטים שירדו בעבים, דמיבעי"ל אי כשרים  ע"ב)

לשתי הלחם משום דבשתי הלחם כתיב 

בלא"ה ודאי כשר למנחות ממושבותיכם, ומשמע ד
אף שירדו בנס מן השמים, וכמבואר בתוס' שם 

, הרי דאע"ג דבמנחות בעינן קמח חיטין (ד"ה חיטין)
דווקא מ"מ כשרים גם חיטין משמים, וא"כ י"ל 
דה"ה בשמן זית דאע"ג דהוא משמים כשר 
למנורה, אולם יש לדחות דאה"נ אם היו יורדים 

וט מהם שמן זיתים משמים שפיר היו אפשר לסח
דהו"ל שמן זית, אבל כשהביאו העננים שמן מן 
המוכן ואין אנו יודעים בו שהוא מן זיתים אפשר 
דאינו כשר, דנהי דעפ"י נס יש לשמן זה אותו 
תכונה וסגולה ממש של שמן זית, מ"מ שמא אינו 

  שמן זית ממש ופסול למנורה.
שתירץ את  (סי' עת"ר סק"א)וציין לדברי הטו"ז 

בשמן שבפך היה הרי למה קבעו ח' ימים ב"י קו' 
בו כדי להדליק ליל א' נמצא שלא נעשה נס אלא 

כשראו הנס לתרץ דוכו', וכתב הטו"ז לז' ימים 
הרי איתא ד ,היה נסא' למפרע גם בליל הבינו כי 

מה יש  ה"פע (פר' לך דף פ"ח ע"א, ובכמ"ק) "קבזוה
עושה נס ליתן שי"ת שאין ה ,(מל"ב ד. ב) ליכי בבית

ברכה אלא במה שיש כבר בעולם משא"כ בדבר 
ולכך  ,אין שייך בו ברכה לעשות בריה חדשה ןריק

בפך עד כל מה שהיה בלילה ראשונה אלו נדלק 
לא היה מקום לנס לחול על שכלה כל השמן שוב 

אלא ודאי דגם בלילה הראשון נשתייר  ,שום דבר
ממה שהיה ראוי לה ועל אותו השיור בדרך נס 

לכל הימים, עכ"ד, הרבות אותו באה הברכה ל
ולכאורה עדיין צ"ב דנהי נמי שאין הברכה חלה על 
דבר ריק, מ"מ הרי נס שייך גם באופן של יש מאין, 
ובחנוכה היה באופן של נס ולא בדרך ברכה, 

  והדק"ל דמנלן שהיה הנס גם ביום הראשון.
והגה"ק החידושי הרי"ם ביאר דברי הטו"ז, 

ה באופן של ברכה ולא דבהכרח צ"ל דנס השמן הי
בדרך נס, דאילו היה שמן שנעשה בדרך נס היה 
פסול למנורה שהרי לא נעשה מזית, וע"כ דהנס 
היה שנתהוה ברכה באותו השמן שמצאו 
שניתוסף ונתרבה לכל הימים, וכיון דהיה בעיקרו 
שמן זית גם מה שהתרבה נחשב כשמן זית והוכשר 

ברכה  למנורה, ושפיר אמר הטו"ז דעכצ"ל דהיה
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בשמן ומכך ידעו דגם בלילה הראשון היה נס. 
ובסו"ד כתב דעכ"פ דבר זה פשיטא ליה למרן 
הרי"ם דשמן של נס מן השמים אינו כשר למנורה, 
וא"כ קשה היאך השתמשו בשמן שהביאו העננים, 
וצ"ל דמרע"ה ידע ברוח הקודש שהוא שמן זית 
ממש, שנעשה בשמים מזיתים, דכשם שיש חיטין 

כך יש גם זיתים,  כהא דחטין שירדו בעבים)(בשמים 
הביאה לנח עלה שהיונה ד ח)ס"(ב"ר פ"ל עי' מד"ר [

ציין לזה זית טרף בפיה, מגן עדן הביאה אותו, ו
], ולכן שפיר לקחו אותם במקראי קודש לחנוכה

למנורה כיון דידע שהוא שמן זית זך, אך עדיין יש 
לפקפק כיצד סמך מרע"ה להכשיר השמן ע"י 

(ב"מ דף נ"ט "ק, והרי תורה לא בשמים הוא רוה
  , וא"א לפסוק עפ"י רוה"ק.ע"ב)

(שו"ת חת"ס חאו"ח סי' ואמנם לפימש"כ המפו' 
ר"ח ד"ה ומשו"ה אין זה נוהג, וע"ע בשו"ת השיב משה 

, דכל ארבעים שנה שהיו ג)"ה אות י"אה"ע סי' ס
ישראל במדבר ולא נשלמה עוד נתינת התורה לא 

ורה לא בשמים הוא, ובזה מתורץ היה שייך לומר ת
 (דף ע"ה ע"א)קו' המהר"ם בן חביב בתוספת יוה"כ 

בהא דאמרינן התם דמרע"ה היה דן עפ"י ירידת 
המן אם בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון, הרי תורה 
לא בשמים הוא. ולהאמור י"ל דאצל מרע"ה לא 
היה שייך הא דתורה לא בשמים הוא ושפיר היה 

רוה"ק שנוססה בו, ובאשר לכן רשאי לדון ע"פ 
שפיר סמך על רוה"ק להכשיר אותו השמן 
למנורה, עי"ש בכל"ח מה שהאריך עוד בזה, 

שמן  אליךויקחו  ,ר"פ תצוהויומתק בזה מאה"כ 
כי רק מרע"ה דהיה בהכרח להביאו לידי זית זך, 

רוה"ק  ל ולהכריע ע"פיכול לסמוך עהוא היה 
  זך. העננים הוא שמן זיתהשמן שהביאו ש

 ח)"(פ' בשלח אות יחיד"א בפני דוד וכעי"ז כתב ה
הרמב"ם המהר"ם בן חביב הנ"ל דמ"ש דברי על 

 תורה מדיני , דהפוסק בדין(פ"ט מיסוה"ת ה"ד)
 כדברי והלכה הוא כך שהדין לו צוה' ואומר שה

ויחנק עי"ש, דב"ז אינו  השקר נביא זה הרי פלוני
אה, והלנוהג אצל משה אלא מדורו של משה אלא 

עה"פ ועתה , (פר' יתרו דע"ח ע"א) זוה"קושכ"ה ב

ועם כל דא משה לא אצטריך דא,  תחזה וגו' וז"ל,
אלא מה כתיב, ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, 
בגין דרוחא קודשא הוה אתי לגביה ואודע ליה, 

ע"פ היה דן  רע"הדמוכו' הרי וביה הוה חמי כלא, 
  .סי' נ"ה אות ג)ה שפ"ח חו"פ לחנוכ(ועיין עי"ש,  רוה"ק

(דכתיב (שמות טז, ר גד "תשם  יומאוהנה בגמ' 
וגו',  לבן גד כזרע והוא מן שמו את ישראל בית ויקראו לא)

שדומה לזרע ) (במדבר יא, ז) וכן הוא בפר' בהעלותך
אחרים אומרים גד שדומה להגדה  ,פשתן בגבעולין

תניא אידך גד  ,שמושכת לבו של אדם כמים
ל אי בן תשעה לראשון ואי בן שמגיד להם לישרא

(פרש"י לפי שנאמר וימודו בעומר בין שבעה לאחרון 
שליקט הרבה בין שליקט מעט מצאו עומר לגולגולת ואם 
נמצא יתר בבית הראשון בידוע שבן ט' לראשון הוא ואם 

ויש לבאר במה  ,בבית אחרון בידוע שבן האחרון הוא)
או  פליגי הנך ברייתות אי היה עגול כזרע פשתן

  דומה להגדה או שמגיד אי בן תשעה לראשון וכו'.
וכבר הבאנו מש"כ המהר"ם בן חביב בתוס' 
יוה"כ לדון היאך היה אפשר למשה לפסוק הדין 
ע"פ המן דלא עדיף מנבואה ורוה"ק, והאריך טובא 
ובסוף מסיק דצריך לומר דבאמת מרע"ה היה 
פוסק בכל הני מכח הוכחת ההלכה, אלא כשהיו 

על דינו היה מראה להם אות ומופת ע"י מפקפקים 
  העומר, עי"ש באריכות.

 (או"ח סי' ל"ב סק"ד)והגאון החיד"א בברכ"י 
הביאו וכתב דלקושטא דמילתא דבריו קשים 
איבע"א גמרא ואיבע"א מיסודן של ראשונים, מהא 

לענין כתיבת ס"ת ע"ג  (דף ק"ח ע"א)דאי' בשבת 
יהו עור של דג טהור דמסיק בגמ' דאם יבא אל

ויאמר דפסקה זוהמא מיניה מכשירינן ליה, חזינן 
דהנביא נאמן בספק המציאות, וגם מהא דברכות 

לכשיבא אליהו ויאמר אי הויא  (דף ל"ה ע"ב)
שמא יבא  (דף י"ג ע"א וט"ו ע"א)קביעותא, ובפסחים 

 (דף כ' ע"א ודף ל"ז ע"א)אליהו ויטהרם עי"ש, ובב"מ 
ם בפתח עינים (וכ"כ גיהא מונח עד שיבא אליהו, 

(שבת , וכן מהא דאמרו בב"מ בריש פרק המפקיד שם)
גבי מנצפ"ך צופים  דף ק"ד ע"א ומגילה דף ג' ע"א)

אמרום דפריך דאין הנביא רשאי לחדש דבר, 
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ומשני דשכחום וחזרו ויסדום, אלמא דכיון 
דמעיקרא כבר הוי שוב אתי נביאי ואמרו דהכי 

יעורין עי"ש, לענין ש (דף פ' ע"א)הוה, וכ"ה ביומא 
גבי חלץ  (דף ל"ה ע"ב)וכן מוכח מהא דיבמות 

חליצה למעוברת והפילה דס"ל לר' יוחנן דשמה 
אם יבא אליהו ויאמר דהרי סברא  א"איבעוכו', 

דהא דאיעברא מפולי מפלה מי לאו בת חליצה 
עי"ש, ויבום היא השתא נמי תגלי מילתא למפרע 

ת ומסיק דמכל הני שמעתתא מוכח דבספק מציאו
  צייתינן לנביא, עי"ש שהאריך בזה טובא.

ובמק"א אמרתי דיש להסביר דברי המהר"ם בן 
חביב בתוס' יוה"כ, דאמנם במה שאמר משה ע"פ 
נבואה ורוה"ק בזה לא היה שייך לומר דתורה לא 
בשמים היא, שהרי הוא הוא שהוריד התורה משמי 
מרום וכל המצוות נאמרו לו מהשי"ת לצוות את 

ו' המהר"ם בן חביב הוא מהא דאמרינן בנ"י, וכל ק
דמרע"ה דן ע"פ ירידת המן ומשמע דמדבר זה 
בלבד הוציא את פסק הדין, וע"ז הקשה שפיר 
דירידת המן לא היתה ענין של נבואה ורוה"ק 
דנימא שדן בנבואה שנאמר לו מן השמים, אלא 
שהיה מעשה ניסי, ובזה ס"ל להתוס' יוה"כ דאפי' 

משום תורה לא בשמים  גבי משה היה שייך בכך
  היא, ודו"ק היטב.

כבר הארכנו במק"א בדברי הפוסקים שדנו 
בענין זה, ושורש הדברים במה דנחלקו תנאי בב"מ 

 חול ונתן לחוליות בדין תנור שחתכו (דף נ"ט ע"ב)
 וחכמים מטהר אליעזר דרבי לחוליא, חוליא בין

מטמאין, ורבי רצה להוכיח כדעתו מעץ החרוב 
כותלי ביהמ"ד, וחכמים אמרו דתורה ואמת המים ו

לא בשמים הוא עי"ש, וכן נחלקו אמוראי בגמ' 
דאמרינן מי סברת עשו ב"ש  (דף י"ד ע"א)יבמות 

כדבריהם לא עשו ב"ש כדבריהם, ור' יוחנן אמר 
עשו ועשו ובפלוגתא דרב ושמואל, דרב אמר לא 
עשו ב"ש כדבריהם ושמואל אמר עשו ועשו, 

ול מ"ט דמ"ד לא עשו, אימת אלימא קודם בת ק
ואלא לאחר בת קול מ"ט דמ"ד עשו, איבע"א 
קודם בת קול ואיבע"א לאחר בת קול וכו', 
ואיבע"א לאחר בת קול, מ"ד לא עשו דהא נפקא 

בת קול, ומ"ד עשו רבי יהושע הוא דאמר אין 
  משגיחין בבת קול, עי"ש.

עכ"פ מסקנת הדברים דפליגי רבוותא קמאי 
גם אי נימא דתורה לא  ובתראי דלכמה רברבתא

בשמים הוא ואין משגיחין בבת קול, הנ"מ להכריע 
את ההלכה, אבל לגבי ספק במציאות שפיר 
סמכינן להכריע גם ע"פ נס או ברוח הקודש, דע"ז 
לא אמרינן תורה לא בשמים הוא דאין זה אלא 

  בירור המעשה.
וי"ל עוד, דגם למה שנתבאר מהמפו' דלגבי 

נמשך נתינת התורה אצלו משרע"ה שכל ימי חייו 
ולכן לא שייך לומר לגביו תורה לא בשמים הוא, 
מ"מ הנ"מ לענין דבר הוראה בדין ובפסק הלכה, 
שלא ידענו היאך הדין נוטה, בזה בוודאי ראוי 
לסמוך על משה שראה ברוח הקודש שיש להכריע 
הדין כך שהרי בכל התורה מפיו אנו חיים. אבל 

על מציאות וכגון שאין לענין דבר שכל הנידון הוא 
יודעים אם הוא בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון וכדו', 
כל כה"ג אין מעלה יתירה למשה משאר נביאים 
לסמוך עליו לברר המציאות היאך היה, שהרי אין 
זה דבר תורה דנימא שכן נמסר למשה מפי הגבורה, 
וא"נ דגם בבירור המציאות אין לסמוך על הנביא כי 

א מה שעיניו הגשמיות רואות, ה"נ כן אין לדיין אל
  הוא במשה נביא ה', ודו"ק. 

מעתה י"ל דבהא פליגי הני לישני בגמ', דמאן 
דדריש גד שדומה לגד או שמושכת ליבו של אדם 
כהגדה, ס"ל דאפי' לגבי ספק במציאות ואפי' אצל 
משרע"ה אין סומכין על רוה"ק, משו"ה א"א לפרש 

ט' או בן ז', שהרי  גד מלשון שמגיד לישראל אי בן
א"א לסמוך כלל על המן להכריע ההלכה, אבל 
אידך מ"ד ס"ל דבמידי שתלוי במציאות לא אמרינן 
הא דתורה לא בשמים הוא וסמכינן אנביא וכן בכל 
הוראה ניסית, ועכ"פ אצל משה שכל ימי חייו נמשך 
נתינת התורה, שפיר דרשינן גד שמגיד לישראל אי 

דשפיר אפשר לסמוך על המן בן ט' או בן ז', כיון 
  שיורה להם גופא דעובדא היכי הוי, ודו"ק.

*  
(ד"ה א"ה בן ט' והנה בתוס' ישנים ביומא שם 
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כתבו וז"ל, ועדיין לא גזרו שצריכות להמתין  לראשון)
שלשה חדשים משום הבחנה כי לא הוצרכו עדיין 
שהמן בודק, עכ"ל, והיינו דקשיא להו היאך אירע 

בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון,  כלל ספק אם הוולד
הרי צריך להמתין ג' חדשים קודם שתנשא כדי 
להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני, וע"ז 

  תירצו שבאותה שעה עדיין לא גזרו על כך.
 אהא דתנן וכן (דף מ"ב ע"א)אמנם בגמ' יבמות 

 שיהו עד ינשאו ולא יתארסו לא הנשים שאר כל
 אלא כדאמרן יבמה אחדשים, בשלמ שלשה להן
 שמואל אמר נחמן רב אמר אמאי, הנשים כל שאר
 ולזרעך לאלקים לך להיות קרא דאמר משום
שני  של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין אחריך

רבא אמר גזירה שמא ישא את אחותו מאביו, וכו' 
וייבם אשת אחיו מאמו, ויוציא את אמו לשוק, 

 ק"מהדו( י"בנווכתב הויפטור את יבמתו לשוק. 
דפליגי אי הבחנה מה"ת או רק  )ג"י' סי ז"אהע

 ת"מהדיליף לה מקרא הו"ל  שמואלמדרבנן, דל
גזירה  אלא אינו ולרבא, היא גמורה ודרשה
, עי"ש. והעיר האבר"ך מוה"ר ניסן רייך מדרבנן

 (דברים כא, יג)עה"פ  (פר' תצא)שיחי' ממ"ד בספרי 
' ל ימים ימים, ירח ירח אמה ואת אביה את ובכתה

 ,'ג ואחר כן הרי שנים, ימים אחד, ירח א"ד יום,
 זרע בין להבחין רבי עקיבא כדברי הוולד תיקון כדי

הרי דהבחנה הוי מה"ת וכ"כ  שני, לזרע ראשון
המלבי"ם שם להוכיח מזה כהרמב"ם דהבחנה 

(ועיין יבמות דף מ"ח ע"ב דרשב"א קאמר ובכתה מה"ת 
רש דהוא מטעם וגו' תשעים יום, אלא דשם אין מפו

 . אלא דלפי"ז פליגי בה תנאי דהרי רביהבחנה)
  .כמשמעו ימים ס"ל בספרי שם דירח אליעזר

, דדעת )ד"רס' סי א"ח( ז"הרדבועיין בתשו' 
התוס' דלכו"ע הבחנה אינו אלא מדרבנן והדרשה 
הו"ל אסמכתא בעלמא, וכן מבואר מלשון התוס' 

ום כל מק, דכתבו בתו"ד ד(דף ל"ז ע"א ד"ה רוב)
עי"ש, וכ"כ  שיכול לבא לידי ספק החמירו חכמים

וכ"ה בקרית ספר פי"א  (סי' י"ג סק"א)הבית שמואל 
מגירושין, ונחלקו רברבתא בדעת הרמב"ם 
דהרדב"ז שם צידד בשי' הרמב"ם דהוי מה"ת 

 הל' מלכים ה"ה)(פ"ח מבהגה"מ ודרש גמור, וכ"כ 
בשם לח"מ שם כס"מ ובדעת הרמב"ם, וכן הוא ב

' סי(אהע"ז  יוסף ברכיאבל הגאון החיד"א ב הסמ"ג.
האריך טובא ובתו"ד דגם להרמב"ם  סק"ד) ג"י

 ארעאוכ"כ ב ,ש"עי הבחנה אינו אלא מדרבנן
דהו"ל  ם"הרמב עתבד )קצג אות' ה(מערכת  דרבנן

(וראה רק גזירת חכמים וקרא אסמכתא בעלמא, 
  .באריכות בשדי חמד, כללים, מערכת הה"א אות סב)

ה"ת בעינן חדשי הבחנה לא מעתה אם מ
הוזקקו לברר ע"י המן האם הוא זרעו של ראשון או 
של שני, דהא לא היו יכולים לינשא פחות מג' 
חדשים, וע"כ דלא דרשינן להא שהמן היה מגיד 
לישראל אם זרעו של ראשון או של שני, אלא 
שהמן דומה להגדה, וא"כ אין להוכיח מינה 

אמרינן בגמ' שם דגם דאפשר לסמוך על רוה"ק. וה
לענין זה אומר עבדי גנבת וזה אומר אתה עוד 

מכרתו לי אמר להם משה לבוקר משפט למחר אם 
נמצא עומד בבית רבו הראשון בידוע שזה גנבו, וכן 

אמר היא סרחה עלי וכו', וא"כ גם בעל ההיכי ד
אם מצד הבחנה ליכא הך דרשא, אך מצד שאר 

מכריע  , מ"מ הך דהמן היהדו"ד שייך הך דרשא
מזרע אם בן ט' לראשון וכו' הוא דרשה מיוחדת 

שהגיד הזרע של מי הוא כמש"כ מהרש"א  גד
שהמן היה  מגד לבן, ואידך דרשא הוא שם בח"א
  ודו"ק.ומברר הדין,  ןמלב

העולה מזה דאי אמרינן דהבחנה גזירה דרבנן 
היא, ושפיר נקטינן להך דרשא גד שמגיד לישראל 

להוכיח מכאן דבספק אי בן ט' או בן ז', יש 
דמציאות סומכין על הנס ורוה"ק, אבל אי הבחנה 
היא מה"ת ובהכרח דלא דרשינן הך דרשא שמגיד 
לישראל אי בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון, י"ל דאין 

  לסמוך על רוה"ק כלל.
וע"ד פלפול י"ל דהך אי הבחנה מה"ת תליא 
במה שהאריכו באופן דסמכינן על הרוב אם מ"מ 

איכא לברורי מחויב לברר ולא סמכינן היכא ד
כתב  )דף י' ע"ב(חידושי הר"ן חולין ארובא, דב

דאיכא למימר דכי סמכינן אחזקה דוקא שם בתו"ד 
היכא דלא אפשר אבל באפשר לא דאע"ג דלקמן 
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מסקינן דברובא לא שני לן בין אפשר ללא אפשר 
דילמא בחזקה שני לן דהא קי"ל רובא וחזקה רובא 

 )או"ח סי' תל"ז סק"ב(ועיין פר"ח  "ש,יעדיף וכו' ע
דהיינו טעמא דלא בדקינן בכולהו טריפות שכתב 

כשרים הוא משום דאזלינן בתר רובא, ורוב בהמות 
אפילו דאיכא לברורי סמכינן ארובא, ואף ולכך הם 

מבררינן, לברורי דגבי חזקה אמרינן דהיכא דאיכא 
סמכינן משום דרובא וחזקה רובא מ"מ ברובא 

, ושו"כ א"נ י"ל דכיון שבבהמה אם באנו עדיף
לבודקה בכולהו טריפות מטרחינן טפי הו"ל כאלו 

  .עי"ש לא מצינן לברורי
"ח שהגאון רכתב שם  (בסי' תל"ז)י "בברכו

אבועלפיא בספרו מקראי קודש כתב ע"ז דתמיהת 
הפר"ח אינה כלום, דאה"נ כוונת הב"י דהבהמות 

בדיקה  יש להם חזקה מכח רובא ומש"ה לא בעי
משא"כ הבית, וכתב שכדבריו משמע במפורש 

דהטעם דא"צ לבדוק  )סי' ל"ט(בטור ביור"ד 
הטריפות דחזקת בהמה חיה ועוף כשרים הם 
שרוב בעלי חיים כשרים בריאים ושלמים, והקשה 

ארכביה אתרי רכשי אחזקה מפני מה שם הב"ח 
דשי' הטור דחזקה לחוד משמע וארוב בעלי חיים, ו

ם דהיכא דאיכא לברורי מבררינן, ורק לא מהני משו
, לבדוק ין צריךא ךכלח כשרים "משום דרוב בע

מהרש"ם בפתיחה, שהאריך בזה בדע"ת להועיין 
סי' (והביא דעות לכאן ולכאן, ובשו"ת השיב משה 

דגם ברוב היכא דאיכא לברורי מבררינן, נקט  )י"ג
ועיי' בזה גם בשו"ת שיבת ציון להגר"ש לנדא בן 

  .)סי' כ"ט(הנוב"י 
 הוכ" )ח"ב סי' צ"ט ,אהע"ז(ובשו"ת בית יצחק 

כתבו  )סי' רמ"ה ,ח"א ,"קומהד(שיב מאל ובשו"ת שו
רוב הוי  בפלוגתת הראשונים אםתליא דדב"ז 
דהו"ל רק גזה"כ דאע"פ שעדיין או  ,ודאיוכובירור 

בב"מ דתוס' בתר רובא, אזלינן ספק לא הוכרע ה
תם קפץ אחד מן דתנן הבהא  ד"ה קפץ) ,ו' ע"ב(דף 

הקשו תימה דלבטל  ,המנויין לתוכן כולן פטורין
ברובא וליחייבו כולהו במעשר, ובשטמ"ק שם תי' 
בשם הרא"ש דאפי' אם אזלינן בתר רובא מ"מ לא 

עשירי ודאי אמר רחמנא וכיון דהוי אלא ספיקא 

דהתוס' לא  המפו', וביארו פטור ולא עשירי ספק
בירור וודאי שכן דס"ל דרוב הוי משום  יכהתירצו 

. והיינו הוא, ושפיר אפשר לעשר ע"י ביטול ברוב
ע"י הרוב מתברר שובירור רוב הוי וודאי ה םאד

שכן הוא הדבר, א"כ גם היכא דאיכא  ותוודא
התברר הרי כבר יותר שלברר ין צריך לברורי א

שפיר רוב הוי רק ספק, אבל אם ע"י הרוב, הדבר 
 ,מבררינן היכא דאפשר לנו לברר הדבר בוודאי

  דו"ק עי"ש. ו
ביבמות שם שכתב בהא קרן אורה ועיין ב

 לך דשמואל דבעינן הבחנה מדכתיב להיות
 ראשון של זרעו בין להבחין אחריך ולזרעך לאלקים
ונראה דאסמכתא בעלמא שני, וז"ל,  של לזרעו

' דף ק(ב היא וכדדריש לה לקמן למילתא אחריתי
חה דלא ליזיל נסב עובדת כוכבים ושפילא ת, דה"ק בע"

ועוד דאפילו נימא דבעינן , עי"ש)זרעך בתרה 
מ"מ איסור הבחנה  ,לכתחילה מיוחס אחריו מה"ת

אינו אלא מדרבנן דמן התורה סמכינן ארובא ויוכר 
  , עכ"ד.העובר בזמנו ולא יהיה שום ספק

מעתה י"ל דא"נ דהא דאזלינן בתר רוב הו"ל רק 
גמור, בגדר הכרעה לנהוג כך אבל לא הוי בירור 

א"כ אע"ג דרוב נשים לט' יולדות וכן רוב יולדת לט' 
עוברן ניכר בשליש ימיה כמבואר בדף ל"ז ע"א, 
מ"מ לכתחילה צריך לברר כמה דאפשר, ושפיר י"ל 
דבעינן הבחנה מדאורייתא. משא"כ אי רוב הוי 
בירור גמור כדין וודאי ולא צריך לברורי כלל, א"כ 

רי סמכינן על אין מקום להצריך חדשי הבחנה שה
הרוב ואין צריך לברר עוד, ועכצ"ל דהו"ל רק 
חומרא דרבנן, ובזה א"ש מש"כ התוס' ביבמות 
הנ"ל דהבחנה הוי רק מדרבנן וכמ"ש הרדב"ז, 
והיינו דהתוס' לשיטתן בב"מ דרוב הוי ודאי, לכך 

  בהכרח דהבחנה הו"ל רק מדרבנן, ודו"ק.
כדברים הנ"ל אמרתי כבר לפני כמה שנים, 

 (אהע"ז סי' י"ג אות ב')ראיתי בישועות יעקב  ושוב
דבתו"ד שם ז"ל, ואמנם עמוד והתבונן בדבר כי 
הוא עיקר גדול בענין זה ובה יסתלקו הרבה 
קושיות, והנה חזינן דגבי הבחנה חשו חז"ל 
למיעוטא דהרי עיקר הבחנה הוא להבחין בין ז' 
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לראשון או בן ט' לאחרון, והרי רוב יולדות לתשעה 
יולדות וכו', דהרי עיקר טעמא דהבחנה הוא ירחי 

מקרא דלהיות לך לאלקים וכו', ועל הרוב עדיין אין 
הדבר מובחן בבירור וכמ"ש השיטמ"ק בב"מ דף ו' 
בשם הרא"ש, דרובא ג"כ לא הוי דבר ברור רק 
שהתורה התירה זה הספק, אבל בכל מקום 
שצריכין שיהיה דבר ברור גם רובא לא מהני, דרוב 

ודאי הוא, עי"ש מש"כ עפי"ז. ותגל נפשי  ג"כ לאו
שמצאתי חיזוק לדברינו דא"נ דרוב הוי בירור גמור 
כדין וודאי ושוב לא צריך לברורי כלל לא היה צריך 
חדשי הבחנה שהרי במקום דאיכא רוב אין צריך 
לברר עוד, ובהכרח דהו"ל רק חומרא דרבנן, ורק 

הבחנה אי נקטינן דרוב אינו בירור בוודאי אז צריך 
  מעיקר הדין, ודו"ק.

הך יומתק בזה דלכן דייקא שמואל הוא דדרש ו
דהנה נודע , וגו' לענין הבחנה להיות לך לאלקיםד

דרב ושמואל דפליגי  (סי' ס"ג סק"א)מש"כ הפלתי 
אם הולכין  (יומא דף פ"ה ע"א, כתובות דף ט"ו ע"ב)

בפיקוח נפש אחר הרוב, פליגי בהאי סברא, דרב 
וודאי ולכן הולכין בפיקו"נ אחר ס"ל דרוב הוי 

הרוב, ושמואל ס"ל דרוב עדיין הוי ספק מש"ה אין 
הולכין בפיקו"נ אחר הרוב עי"ש, ועיין תשו' שם 

דבזה פליגי לענין אי  (קונט' רוב וספק אות ב')אריה 
הולכין בממון אחר הרוב, דרב לשיטתיה דרוב הוי 
ודאי מש"ה גם בממון הולכין אחר הרוב, משא"כ 

ואל לשיטתיה דרוב עדיין הוי ספק מש"ה ס"ל שמ
דאין הולכין בממון אחר הרוב דכיון דרוב הוי ספק 
לא הוי ראיה והמוציא מחבירו עליו הראיה 
ובלא"ה הוי היתר גמור, עכ"ד עי"ש, לכך כיון 

בעינן לדידיה דרוב הוי ספק על כן דשמואל ס"ל 
  ודו"ק.הבחנה מה"ת, 

אחרים דרשו ד על דרך זה יבואר מ"ש בגמ' שםו
מאן אחרים הרי גד לענין שמושך ליבו כהגדה, ד

(חולין דחייש למיעוט  טתולשיי"ל דקאי , ואירמבי ר
, כללרר אינו מברוב הד, והיינו דף י"א ע"ב ובכמ"ק)

הו"ל שין למיעוט, וא"כ הבחנה ושו חידאל"כ לא ה
היה צריך שהמן יודיע להם לא דוממילא  מה"ת,

  ו"ק., ודבן ז' או בן ט'אם 

*  
מודעת זאת מה שהקשו על הרמב"ם דפסק 
דבכל ספיקא מה"ת אזלינן לקולא ורק חכמים 
החמירו בה, דא"כ למ"ל קרא להתיר ספק ממזר 

 (ח"ב יו"ד סי' א'), והמהרי"ט (קידושין דף ע"ג ע"א)
תירץ דקמ"ל קרא דספק ממזר שריא לגמרי בתורת 
וודאי ולא רק מחמת ספק, והנפק"מ שעי"ז מותר 

ישראל ובממזרת בבת אחת אע"ג דהוי תרתי  בבת
 (שמעתא א' פ"א)דסתרי עי"ש, ובשב שמעתתא 

הקשה ע"ז דא"כ תרי קראי למ"ל חד למשרי ממזר 
בשתוקית וחד למשרי שתוקי בישראל עי"ש בגמ', 
הא מחד קרא הוי נפקא לן כיון דלהתיר ממזר 
בשתוקית או להתיר שתוקי בישראל קרא לא צריך 

יקות שריין, אלא להתירו בבת דבלא"ה כל הספ
ישראל ובממזרת, וא"כ מחד קרא נפיק ליה תרתי 

  ושתים זו שמענו למ"ל.
(קידושין שם ד"ה שוב הביא מ"ש הפני יהושע 

דספק ממזר שרי אפי' היכא דאיכא רוב  אלא)
(סי' ק"י כללי לאיסורא, והוכיח הכי ממ"ש הפר"ח 

 דאצטריך למשרי ספק ממזר דאפי' ס"ס ד"ה ועוד)
היכא דאיכא חזקת איסור כגון בספק גירושין 
דאיכא חזקת א"א, וה"ה היכא דאיכא רוב עי"ש, 
וא"כ י"ל דלכך איצטריך תרי קראי בספק ממזר 
להתיר אפי' נגד הרוב, והש"ש לא ניח"ל בכך וכתב 
דהיכא דהוי רוב לאיסור ודאי אזלינן בתרה אפי' 

ה (בש"ש שם כתב שהפנ"י יישב בזבספק ממזר עי"ש, 
הקו' על הרמב"ם, אולם בפנ"י שלפנינו לא נזכר הקו' ולא 
התי' על הרמב"ם הנ"ל, אלא שחידש זאת כדין בפנ"ע 
לענין אחר, אלא דממילא מיושב בזה דברי הרמב"ם, וצ"ע 

  .הלשון בש"ש שבפנ"י כתב ליישב)
האחרונים ביארו דברי הפנ"י, ע"פ פלוגתת 

בתר הא דאזלינן  הראשונים הנ"ל בענין רוב אם
ת או דהו"ל גזה"כ דאיוובירור והנהגה הוא  רובא

ויל"ב דברי הפנ"י דזהו ספק הוא, הגם דעדיין 
משום דרוב לא הוי בירור אלא גזה"כ ומ"מ אכתי 
מכלל ספק לא נפקא, ולכן בממזר דגלי רחמנא 
דאינו אסור אלא בודאי ולא בספק א"כ הה"נ אפי' 

כמו כנגד הרוב דהרי גם הרוב לא משוי לודאי, ו
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דקבוע מבטל הרוב ואם הרוב היה בירור בודאי לא 
(עיין שו"ת בנין דוד סי' נ"ב היה בכח הקבוע לבטלו 

אות י"ז, וכבר קדמו בהגהות ברו"ט על הפנ"י בקידושין 
, ובאמת שהדברים שם, וכן בהגהותיו על ש"ש (ש"א, א)

מבוארים בדברי הש"ש גופיה ש"ב פט"ו הנ"ל, שכתב דאף 
פנ"י היינו ברובא דאיתיה קמן דרוב הוי שדחיתי סברת ה

ספק משא"כ בליתא קמן מודינן להפנ"י להתיר כיון דרוב 
  .הוי ודאי)

היוצלמ"ז דאי דין רוב הוי בגדר הנהגה אף דלא 
נפיק מגדר ספק י"ל דהא דגלי רחמנא דספק ממזר 
מותר היינו אפי' נגד הרוב ולעולם כל הספיקות 

י בגדר בירור וודאי שריין מה"ת, אבל אי דין רוב הו
ליכא למימר דשריא רחמנא ספק ממזר אפי' נגד 
רוב לאיסורא כמ"ש הש"ש, והדק"ל למ"ל תרי 
קרא בספק ממזר ועכצ"ל דספד"א מה"ת לחומרא 
(ותרי קראי איצ' לומר דשריא אפי' בב"א כמ"ש מהרי"ט, 
עיין נטע שורק פר' בחקותי ד"ה ובסברת הש"מ, ובד"ה 

ת דוד להר"ד שליסל סוף מאמר ו', ונ"ל שהרב, ובספר בי
  .שו"ת בנין דוד שם)

ס בד"ה "(יור"ד סי' ק"י בכלל סנודע מ"ש בפר"ח והנה 
שני  םאפלוגתא א תליא ב"ספדדא דינד ועוד כתב)

כתובים הבאים כאחד מלמדין או לאו, דהרמב"ם 
דילפינן מספק משום ס"ל דספיקא מה"ת לקולא ד

ילפינן מהתם ממזר דשריא, אמנם הרשב"א ס"ל דלא 
דאיכא תרי קהלי  ע"ב ע"א)דף (כיון דאמרינן בקידושין 

חד למישרי ממזר בשתוקי וחד למישרי שתוקי 
ואין מלמדין,  "אכ הבכ"בישראל, וא"כ הו"ל שנ
(ועיין "כ הבכ"א מלמדין, נמשא"כ הרמב"ם ס"ל דש

  .בזה באור חדש בפתיחה שם אות כ"ז)
ואמנם גם לדעת הרמב"ם דשנ"כ הבכ"א 

דין, אך אכתי מצינו עוד כתוב השלישי ללמד מלמ
דספד"א מה"ת לקולא, כמש"כ המפו' ממה דאי' 

לה יטמא על הודאי מטמא ואינו  (פר' אמור)בתו"כ 
מטמא על הספק, ומדאיצטריך קרא יתירא דעשה 
דלה יטמא אינו דוחה ספק טומאה, ש"מ דבלאו 
קרא הוי דחי, ש"מ דמה"ת בספק אזלינן לקולא, 

, (יו"ד סי' א' ד"ה ותו יש להוכיח)מהרי"ט  עיין שו"ת
ובפר"ח שם מש"כ בזה, וא"כ מצינו ג' כתובים 
  הבכ"א ואין מלמדין מכאן דספד"א מה"ת לקולא.

אכן לפי מש"כ הש"ש ע"פ דברי הפנ"י דחד 
קרא דספק ממזר איצטריך לאשמעינן דאפי' ברוב 
פסולין אצלה אזלינן לקולא, לפי"ז ניחא, דהשתא 

לן רק ב' כתובים הבכ"א, חד קרא לא אייתר 
דממזר וחד קרא דלה יטמא, וס"ל להרמב"ם שנ"כ 
הבכ"א מלמדין, ומכאן למד הרמב"ם דספד"א 
מה"ת לקולא. העולה מזה דאי נימא שני כתובים 
הבכ"א מלמדין, ילפינן מקרא דממזר ומקרא דלה 
יטמא דספד"א מה"ת לקולא, דאע"פ דבממזר 

ענין רוב פסולין איכא עוד קרא איצטריך לה ל
אצלה, אבל אי שנ"כ הבכ"א אין מלמדין, ובלא"ה 
לא גמרינן מהני קראי דאזלינן בספיקא לקולא, א"כ 
אין הכרח לאוקמי קרא דממזר דאפי' ברוב פסולין, 

  וי"ל דרוב הוי כוודאי.
*  

והנה יש לבאר מה שאמרו בנ"י 'נעשה ונשמע' 
דהול"ל נשמע ונעשה, וכבר תמה בזה הצדוקי 

ר עמא פזיזא וכו', וי"ל עפימ"ד במדרש שאמ
כי בשעת מתן תורה רצו  (שוחר טוב, פרק ח')תהילים 

מלאכי השרת לערער על כך, אמר להן הקב"ה 
הלא אתם כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר 
בחלב שנא' ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, ותינוק 
שלהם כשהוא בא מבית רבו ואמו נותנת לו פת 

אומר היום למדוני רבי לא ובשר וגבינה והוא 
תבשל גדי בחלב אמו, לא מצאו לו מענה, באותה 
שעה אמר הקב"ה למשה כתב לך את הדברים 

רצ"ל אנו כבר  נעשההאלה. וי"ל דזה שאמרו בנ"י 
קיימנו ועשינו התורה מימי אברהם אבינו שהרי 
קיים אברהם את כל התורה וכו', לא כן אתם 

"ח, ועל כן מלה"ש שלא עשיתם שהרי אכלתם בב
  , כלומר בדין מגיע לנו התורה.ונשמע

ויש להמתיק עוד במה שאמרו נעשה ונשמע, 
ל בשעה "ואריב (דף פ"ח ע"ב)דהנה בגמ' שבת 

ה "ש לפני הקב"שעלה משה למרום אמרו מלה
 ל לקבל תורה בא"א ,ע מה לילוד אשה בינינו"רבש
וכו'  ה למשה החזיר להן תשובה"ל הקב"א וכו',

ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב "בשאמר לפניו ר
לא יהיה לך אלהים אחרים בין עמים אתם וכו' בה 
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שוב מה כתיב בה  ,גלולים עבודת שעובדין רוייןש
זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים 

שוב מה כתיב בה  ,מלאכה שאתם צריכין שבות
שוב מה כתיב בה  ,לא תשא משא ומתן יש ביניכם

שוב מה , ך אב ואם יש לכםכבד את אביך ואת אמ
כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב קנאה יש 

, וכו', ויל"ב דמעיקרא מאי ר יש ביניכם"ביניכם יצה
קסברי מלה"ש וכי לא ידעו שרוב מצוות התורה 
א"א לקיימן רק בעוה"ז בבעלי גוף חומרי, והיאך 
עלה על דעתם לקבל התורה, וביאר אאדמו"ר 

 ת"ח, וכ"ה ביצי"פ פר' שמיני)(גליון ד"ת תזצללה"ה 
דמלה"ש סברו דאע"פ שא"א להם לקיים המצוות 
הקשורים בענינים גשמיים, מ"מ ביקשו לקבל 
אותם מצוות וחלקי התורה דשייך קיומם גם 
בשמים ממעל, כגון מצות אהבת ה' ויראת ה' 

  ותלמוד תורה וכדו'.
נחלקו בפיה"כ  (דף קי"א ע"א)ובגמ' סנהדרין 

לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה  )(ישעיה ה, לד
לבלי חק, דר"ל אמר למי שמשייר אפי' חק אחד 
(פרש"י, למי שמשייר אפי' חוק אחד מלשומרו נידון 

, ואמר ר' יוחנן לא ניחא למרייהו דלימא בגיהנום)
הכי, אלא למי שלא למד אפילו חק אחד, עי"ש, 

 (ח"ו, דרוש ג' לשבת זכור, דך נ'וביאר בס' פני יצחק 
והיה אם לא  (דברים כה, טו)דפליגי בפיה"כ  ע"ג)

תשמע בקול ה"א לשמור לעשות את כל מצותיו 
וחוקותיו וגו', אם כל היינו כולו ולא מקצתו או דכל 
היינו אפי' כלדהו משמע, והוא פלוגתא דתנאי 

דת"ר הכוהו עשרה בנ"א  (דף ע"ח ע"א)בסנהדרין 
לם בעשרה מקלות ומת, בין בב"א בין בזא"ז כו

פטורין, ריב"ב אומר בזא"ז האחרון חייב מפני 
שקירב את מיתתו, אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא 

(ויקרא כד, אחד דרשו, ואיש כי יכה כל נפש אדם 
רבנן סבר כל נפש עד דאיכא כל נפש, וריב"ב  יז)

סבר כל נפש כל דהוא נפש, הרי דפליגי אם לישנא 
דכל  דכל היינו כולו במשמע ללא שיור כלל, או

אפי' מקצתו משמע, ור"ל ס"ל כרבנן דכל כולו 
משמע לכך דרש דצריך לקיים כל התרי"ג מצוות 
ואם חיסר אחד מהם נופל לגיהנם, אמנם ר"י ס"ל 

כריב"ב דכל אפי' כלדהו במשמע לכן אפי' במצוה 
  אחת ניצל מן הדין עי"ש.

ור' יוחנן ור"ל אזלי לשיטתייהו עפמש"כ 
כת כ"ף כלל ל"ב, ד"ה ואם (עיין שד"ח מערהאחרונים 

, דהא דפליגי ר"י ור"ל בענין משמעו כל, דף צ"ד טו"ד)
תליא נמי  (יומא דף ע"ד ע"א)חצ"ש אם אסור מה"ת 

בהאי מילתא בפירושא דקרא דכל חלב, דר"ל ס"ל 
דכל כולו משמע לכן ליכא איסור תורה בחצי 
שיעור, ור"י ס"ל דכל אף כלדהו משמע לכך דריש 

  חצ"ש. מכל חלב לאסור
ובמק"א הבאתי כעי"ז מכ"ק אאמו"ר זצללה"ה 
שביאר עד"ז פלוגתת ר"י ור"ל הנ"ל בסנהדרין על 

אשרי כל ירא ה',  (תהלים קכח, א)פי מאמר הכתוב 
דר"י ס"ל דמ"ש כל ירא ה' אפי' רק במצוה אחת 
הו"ל בכלל אשרי וניצל מדינה של גיהנם, ור"ל 
כל דסובר דכל כולו משמע ואינו חייב עד שיא

שיעור שלם, ס"ל דה"נ במ"ש אשרי כל ירא ה' 
דצריך שישמור כל המצוות ולא ישייר אפי' חוק 

  אחד ורק אז ניצל מדינה של גיהנם.
היוצלמ"ז דמלאכי השרת דרצו לקבל התורה 
סברו כר' יוחנן דכל אף כלדהו משמע, ולכן ראוי 
להם לקבל התורה אע"פ שאינם יכולים לקיים כל 

נו השיב דכל כולו משמע המצוות. ומשה רבי
ובהכרח לקיים כל המצוות כולם, ומטעם זה ביקש 

 (דף י"ד ע"א)משה להכנס לאר"י כדאי' בגמ' סוטה 
מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס לאר"י וכי 
לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא 
צריך, אלא כך אמר משה הרבה מצוות נצטוו 

"י אכנס לארץ כפי ישראל ואין מתקיימין אלא באר
שיתקיימו כולן על ידי, והיינו דצריך לקיים כל 
  המצוות וממילא דאין מלה"ש ראוים לקבל התורה.

(עמוד הרביעי עוד נקדים מש"כ בעמודיה שבעה 
דדב"ז דנדחו מלה"ש מקבלת התורה בגין  אות כ"ה)

שאכלו בשר בחלב תליא בכך אי שנ"כ הבכ"א 
 (דף קי"ג ע"א)מלמדין, וזה עפמ"ד בגמ' חולין 

מנה"מ דכל בהמה אסור לאכול בשרה בחלב, א"ר 
אלעזר אמר קרא וישלח יהודה את גדי העזים כאן 
גדי עזים הא כל מקום שנא' גדי סתם אפילו פרה 
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ורחל במשמע, וניליף מיניה, כתיב קרא אחרינא 
ואת עורות גדיי העזים כאן גדיי העזים הא כל 

ל במשמע, מקום שנא' גדי סתם אפילו פרה ורח
ונילף מיניה הוו להו שנ"כ הבכ"א וכל שנ"כ 
הבכ"א אין מלמדין. נמצא דדב"ז אי איסור בשר 
בחלב הוא בכל בהמה או רק בגדי עזים, תליא בכך 
אי שנ"כ הבכ"א מלמדין, דאי מלמדין י"ל דכיון 
דמפורש שני פעמים גדי עזים ילפינן מינייהו 

"כ מ"ש דבכ"מ שנאמר גדי אינו אלא גדי עזים, וא
לא תבשל גדי וגו' רק גדי אסרה תורה ולא שאר 

(פר' בהמות וחיות עי"ש. וכ"כ בס' תפארת צבי 
. [ואע"ג דבגמ' בחולין שם פריך בתר הכי, ואתחנן)

הניחא למ"ד שנ"כ הבכ"א אין מלמדין אלא למ"ד 
מלמדין מאי איכא למימר, ומשני דתרי מיעוטי 

מדין כתיבי עיזים העיזים, הרי דגם למ"ד דמל
ממעטינן מה"א יתירה דבכל מקום אפי' פרה ורחל 
במשמע, וצ"ל בכוונתם לפימ"ש במלא הרועים 

דלכמה מ"ד לא דרשי' ה',  (ח"ב ערך ה' אי דרשינן)
ולפי"ז שפיר יש מקום לומר דתליא בהך דשנ"כ 

  הבכ"א אי מלמדין, ודו"ק].
נודע מש"כ המפו' דדין חצי שיעור אם אסור 

"א, דבגמ' שם פריך ר"י מה"ת תליא בדין ספד
לר"ל מהא דתנן כל חלב לרבות כוי וחצי שיעור 
עי"ש, והנה אי בעינן קרא לאסור כוי לא אייתר 
לרבות חצ"ש, נמצא דאי מה"ת ספיקא לחומרא 
מה"ת לא איצטריך קרא לאסור כוי דבלא"ה הוי 
מחמרינן מספק, ואייתר קרא לרבות חצ"ש, אבל 

נן קרא לאסור אי ספיקא מה"ת לקולא שפיר בעי
(עיין חוט כוי ולא אייתר קרא לאסור חצ"ש, ודו"ק, 

המשולש פר' במדבר שער המים סוד"ה אכן, ובס' דברי 
  .אמת להגאון אב"ד פרעמיסלא, דרוש ז' עמוד ק"ו)

מעתה מבואר דבנ"י טענו דבדין הוא שיינתן 
 נעשהלהם התורה ולא למלאכים, וזהו שאמרו 

התורה מימי אברהם  רצ"ל אנו כבר קיימנו ועשינו
אבינו שהרי קיים אברהם את כל התורה וכו', לא 
כן אתם מלה"ש שלא עשיתם שהרי אכלתם 
בב"ח, אולם ע"ז יוכלו מלה"ש לטעון דהרי אכלו 
רק בשר בקר שאינו בכלל איסור בב"ח דלא אסרה 

תורה אלא בשר גדי בלבד, דאף דהוי שנ"כ הבכ"א 
י סתם שנא' גדי עזים ומשמע דבכ"מ שנא' גד

אפילו פרה ורחל במשמע, זה אינו דאנן סבירא לן 
דאדרבה ילפינן מינייהו דרק גדי עזים נאסר דשנ"כ 

, ונשמעהבכ"א מלמדין, על כן הוסיפו בנ"י ואמרו 
רצ"ל דאם תאמרו שלא עברתם על איסור בב"ח 
משום דשנ"כ הבכ"א מלמדין א"כ ה"נ ילפינן מתרי 

י"ז עכצ"ל קראי דספק ממזר דספיקא לקולא, ולפ
דכל חלב אתי לאסור חלב כוי, וממילא דחצ"ש 
מותר מה"ת והיינו דכל חלב משמע כולו, וא"כ 
קרא דכל המצוה וגו' להזהיר דצריך לשמור ולקיים 
כל המצות כולם, וממילא דאין המלאכים ראוים 
לקבל התורה, שהרי אינם ראויים לשמוע את כל 
ם דברי התורה הזאת, משא"כ בני ישראל ראויי

  לקיימה כולה, ודו"ק.
מעתה יבואר דברי המדרש דכאשר אמרו בנ"י 

והיינו דראוי הוא שהם יקבלו התורה  נעשה ונשמע
כי אברהם אבינו כבר קיים התורה ואילו המלאכים 
אכלו בשר בחלב, דלא אמרינן דרק גדי נאסר משום 
דהו"ל ב' קראי גדי העיזים ושנ"כ הבכ"א אין 

ן מספק ממזר להקל אלא מלמדין, ומינה דלא ילפינ
דבכה"ת ספיקא מה"ת להחמיר, והיינו דלא אמרינן 
דקרא בספק ממזר להורות דאפי' ברוב פסולין 
מותר, דזה אינו, דהיכא דהוי רוב לאיסור ודאי 
אזלינן בתרה שהרי רוב הו"ל בירור גמור בגדר 
וודאי, ומעתה דרוב הוי ודאי א"כ מה"ת לא בעינן 

נשים לט' יולדות וכנ"ל, חודשי הבחנה דהרי רוב 
ומעתה שפיר דרשינן מ"ש והמן כזרע גד שהיה 
מגיד לישראל אי בן ט' או בן ז', ויש להוכיח מינה 
דבספק דמציאות סומכין להכריע ע"י נס ורוח 

 ויקחו לי תרומה וגו'הקודש, לכך מיד אמר הקב"ה 
, שהקב"ה נתן את שמן המאור תקחו את תרומתי

שפיר סמכו על רוה"ק כי ע"י שהביאום העננים, ד
  הוא שמן זית כשר להדלקת המנורה, ודו"ק.

 
  

וכיון  (תדא"ר יז, א)"ד המדרש התורה היה ע
שקבלו ישראל עול מלכות שמים בשמחה ואמרו כל 
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אשר דבר ה' נעשה ונשמע מיד אמר הקב"ה למשה 
שיאמר לישראל שיעשו לו משכן שנאמר דבר אל 

הביאו קצת  ראובינו כאן) (ראה ילקוטובמפו'  ,בנ"י וגו'
בנוסחא אחרת, כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע 

כבר הרבו לדרוש מיד אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה, ו
ולבאר מה שייך ויקחו לי תרומה למה שאמרו נעשה 
ונשמע. ועמדנו בזה מקודם ע"ד הדרוש, ועתה יבואו 

  דברינו ע"ד אגדה.
תן ויבואר, דהנה כבר הבאנו מש"כ בתרגום יונ

והנשיאים הביאו את  (שמות לה, כז)עה"פ  (פר' ויקהל)
אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן 
ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה 
ולקטרת הסמים, דמ"ש והנשיאים הביאו הכוונה על 

 (תהלים קלה, ז)העננים, שקרויים נשיאים כדכתיב 
ענני שמיא מעלה נשיאים מקצה ארץ, וז"ל התיוב"ע ו

(פי' אזלין לפישון ודליין מתמן ית אבני בורלות חילא 
, וית אבני אשלמותא אבני השוהם הנמצאים בחול הים)

לשקעא באיפודא ובחושנא, ומחתן יתהון באנפי 
מדברא אזלין רברבני ישראל ומיתון יתהון לצורך 

ענני שמיא ואזלין לגן עדן ונסבין  תיביןעבידתא, 
א וית משחא דזיתא מתמן ית בושמא בחיר

לאנהרותא וית אפרסמא דכיא למשח רבותא 
  , יעו"ש.ולקטורת בוסמיא

ואמנם עפי"ז לכאו' יש לדייק בלשון הכתוב 
וזאת התרומה אשר  (שמות כה, ג)שאמרה תורה 

, ומנה כל י"ג תרומות וביניהם שמן מאתםתקחו 
המאור ואבני השוהם ואבני המילואים, וזאת לא 

כי אם בא ע"י העננים מן השמים, הביאו בני ישראל, 
ואכן לא היה באפשרותם להביאם ולכן הביאוהו 

  .אשר תקחו מאתםהעננים וא"כ מדוע אמרה תורה 
(ראה אלשיך הק', ואפ"ל, עפ"י הנודע מספה"ק 

בפרשת נדבת המשכן, שאמנם  עה"פ אשר ידבנו לבו)
קיימו ישראל מצוות ה', והביאו תרומתם כדי לבנות 

א היה העיקר הכסף והזהב, שהרי לי המשכן, אבל ל
, וממך הכל ומידך (חגי ב, ח)הכסף ולי הזהב נאום ה' 

, אלא העיקר היה כמו א כט, יד)-(דברי הימיםנתנו לך 
, (שמות כה, ב)שכתוב מאת כל איש אשר ידבנו לבו 

היינו שהעיקר הוא הרצון וחפץ הלב שיהיה בבחי' 
א פנימיות , שהו(שיר השירים ג, י)תוכו רצוף אהבה 

לבבם של ישראל, ומי שאכן נתן תרומתו באופן כזה 
  ודאי נתקבל תרומתו לנדבת המשכן.

ברם הרי לאו כל אנפין שוים, ובתוך הנודבים היו 
רבים שהרימו נדבתם רק מאחר שראו את שכיניהם 
וידידיהם ומכריהם רצים לתרום ולהרים נדבת ה', 

כן באו ולא היה נאה להם להיות שונים מכולם, ועל 
אף הם לתרום, אך היה בקושי רב בלי כל רצון 
וחשק, ותרומה כזאת שבאה מתוך חסרון חשק 

  ונדבת הלב אין ראוי להכנס לבנין המשכן.
ופי' באלשיך הק' שם דעל כן נאמר בתורה על 
אותם חכמי לב שבנו המשכן שאומנותם היה 
 ולחשוב מחשבות לעשות בזהב בכסף ובנחושת

ינו שידעו בחכמתם להכיר בכל , הי(שמות לה, לב)
תרומה ותרומה מה היתה מחשבתו של האדם 
שהביא נדבה זו, ואם בא מתוך רצון ותשוקה לקיים 
רצון ה' היו מצרפים התרומה אל תוך בנין המשכן, 
וכשהרגישו שאותו אדם הביאו בחסרון חשק, קבעו 
שאין ראוי להכנס ולהצטרף לבנין, ועל כן נשאר 

  מיותר בצד, יעו"ש.
ואפ"ל שזה כוונת הכתוב, שבא הכתוב להורות 
שלא ידמה האדם שהעיקר הוא ההבאה בפועל, כי 
אם אדרבה העיקר הוא הרצון והשתוקקות הלב, 

על אף אשר תקחו מאתם ויראה זאת ממה שנאמר 
שבפועל לא הביאו השמן למאור והאבנים, אלא 
שהיה להם רצון והשתוקקות עצומה להביאם, 

הביאום בפועל ממש, ומזה ילמדו ונחשב להם כאילו 
הכל כי העיקר הוא נדבת הלב והרצון. וזה ע"ד מה 

מחשבה טובה  )קידושין דף מ' ע"א(שאמרו חז"ל 
 )ברכות דף ו' ע"א(הקב"ה מצרפה למעשה, וכן אמרו 

 מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חשב
עשאה, והיינו כיון שהעיקר הוא  כאילו הכתוב עליו

והרצון הפנימי, ולכן נחשב גם להם  מחשבת הלב
  כאילו הביאו האבנים והשמן בפועל ממש.

אשר דבר ה' נעשה כל והנה במה שאמרו ישראל 
ונשמע, לכאו' קשה וכי אפשר לאיש הישראלי לקיים 
 "ככל מצוות התורה, לא מיבעי בזמן הזה שנודע מש

(ועיין ישמח משה פר' בשלח, בהקדמת ספר החינוך 
עוד  "הוהנה לפי זה; פר' תרומה, ד "היד, ד ויאמר כי "פעה

ביאור על המדרש, אות ג; ועי' תפילה למשה על תהלים סח, 
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מצוות שאי אפשר  "גשלאחר החורבן נחסרו שמ י)
(שיר חלף הלך לו  "םלקיימן, ונתנו בה סימן הגש

. אלא גם בזמן הבית לא היה שייך לקיים השירים ב, יא)
רי ישנן אותן כל תרי"ג מצוות באדם אחד, דה

הנוהגות רק בכהנים ובלווים, ואותן הנוהגות 
במצבים ובאופנים מסויימים, ואם כן כיצד קיבלו על 

אשר דבר ה' נעשה ונשמע,  כלעצמם קבלה זו של 
דלכאו' אין זה שייך אצל כל אחד מישראל שיקיים 

  כל תרי"ג מצוות בשלימות.
יגור (ראה ייטב לב, פר' שלח, עה"פ כי ותירצו בספה"ק 

שאמנם למעשה אין שייך שיקיים כל  אתכם גר, ועוד)
אחד בפועל ממש את כל תרי"ג המצוות, אך כל בן 
ישראל רצונו ומאוויו ומחשבתו לקיים כל תרי"ג 
מצוות לעשות נחת רוח לפניו, ולכן אמרו חז"ל 

כל העוסק בתורת עולה כאילו  (מנחות דף ק"י ע"א)
מגלה דעתו  הקריב עולה, כי על ידי הלימוד הוא

שבכל מאודו היה רוצה לקיים מצות עולה, ומי יתן 
והיה נבנה עתה המקדש, והמזבח נעמד על מכונו, 
והיה עולה להקריב ריח ניחוח לה', והן בשאר כל 
המצוות כולן הוא מגלה מחשבתו ורצונו הטוב 
לקיימם בפועל, והבוכ"ע היודע מחשבות, דן אותו 

ו קיים כל המצוות עפ"י המחשבה, ואז נחשב לו כאיל
  כולן בפועל ממש.

כיון שאמרו ומעתה יבואר היטב דברי חז"ל, ד
, וגילו ישראל כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע

בדעתם כי עיקר הענין הוא הרצון והשתוקקות הלב, 
דבלאו הכי אין שייך שיקיימו כל מצוות התורה אלא 
על ידי הרצון נחשב שמקיימים כל התורה, על כן מיד 

, ואף שיש מהני י"ג ויקחו לי תרומה"ה אמר הקב
תרומות שאין בידם להביאם, מכל מקום מאחר 
ויהיה להם רצון והשתוקקות הלב, יהא נחשב להם 

  כאילו הביאו הם כל נדבות ה' בשלימות.
עפי"ז יבואר גם מה שהסמיכו חז"ל במדרש 

תורה צוה  )דברים לג, ד(להכא הפסוק  )שמו"ר לג, ז(
ת יעקב, ולכאו' יש להבין לנו משה מורשה קהל

בפסוק זה מה שסיים 'קהלות יעקב', דהוא אך 
למחסור ואין לו שייכות להכא, ולא היה לו לומר 
אלא 'תורה צוה לנו משה מורשה'. ויל"פ דהנה 
המפו' ביארו שיעקב ועשיו היו מחולקין למי משפט 

הבכורה, לפי שיעקב נוצר בראשונה והיה הבכור 
שונה היה הבכור ללידה ליצירה ועשיו שיצא רא

משל לשפופרת  (והוא מהמדרש סג, ח)וכפרש"י 
שהנכנס ראשון יצא אחרון. ומבואר בספרי דרוש 
דזה תליא אי אזלינן בתר מחשבה או מעשה, 
דבמעשה נולד עשיו ראשון ולו הבכורה, וביצירה 

  שהוא ענין מחשבה נולד יעקב תחילה.
 ולזה כיון דבפרשתא הדין למדנו ענין האמור
שהעיקר לפני המקום ב"ה היינו הרצון 
וההשתוקקות, ונחשב להם כאילו הביאו כל י"ג 
תרומות המשכן, על כן הסמיך הכתוב תורה צוה לנו 
משה מורשה, תורה בגימטריא תרי"א, שהם תרי"א 
המצוות שצוה משה מפי הגבורה, מלבד אנכי ולא 
יהיה לך שבעשרת הדברות אשר מפי הגבורה 

כל אחד ואחד לקיים הכל, וזאת כיון  שמענו, ויש ביד
, רצ"ל שמיעקב למדנו דאזלינן קהלת יעקב מורשהד

בתר המחשבה, ובמחשבת הלב חפץ כל אחד ואחד 
מישראל לקיים כל מצוות התורה, וכיון שיש לו 
מחשבה ורצון פנימי טוב, הרי שיחשב לו כאילו קיים 

  בפועל כל תרי"ג המצוות.
או האבנים והשמן עוד אפ"ל כעי"ז, דהנה מה שב

ע"י העננים לכאו' היאך זכו ישראל לזה כלל. אלא 
דמאחר והיה להם לישראל השתוקקות ורצון גמור 
כל כך לזכות להביא כל תרומת ה', והרי אמרו חז"ל 

הבא ליטהר מסייעין אותו, על כן  (שבת דף ק"ד ע"א)
בזכות רצונם וחפצם זכו לסייעתא דלעילא, והקב"ה 

נים כל תרומות המשכן, וכך היו הביא על ידי הענ
  יכולים הם להביא זאת לתרומת המשכן.

וזהו שרמזו חז"ל במדרש שבשעה שאמרו ישראל 
נעשה ונשמע, וקיבלו עליהם כל התורה כולה, והיו 
ישראל יראים שמא לא יזכו לקיים כל מצוות התורה, 
כי הלא היצר בוער בקרב לב האדם כאש והוא 

שולות חדשים, על כן מתגבר תמיד בנסיונות ומכ
מיד אמר להם הקב"ה ויקחו לי תרומה, ויראו דכשם 
שבתרומה מאחר שהיה להם רצון והשתוקקות 
להביא כל תרומת ה', זכו לסייעתא דלעילא מאת 
השי"ת שיוכלו אכן להביא כל התרומה כולה, מזה 
ילמדו לכל התורה כולה, שאם יהיה להם רצון גמור 

ל מצוות התורה, והשתוקקות בלב שלם לקיים כ
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יסייעו אותם מן השמים שאכן יזכו לקיימם ולשמור 
   כל מצוות הבורא ית"ש בשלימות.

 
  

 יום שב"ק 
השו"ב  -תפילת שחרית התפלל לפני העמוד 

 מיוניאן סיטי.שליט"א הרה"ח ר' יוסף ישראלי 
השו"ב הרה"ח ר' יוסף  -בעליות התכבדו, כהן 

יחזקאל מנדל הרב  -לוי  ישראלי מיוניאן סיטי,
הגאון רבי דוד זאב רייך שליט"א  -שלישי מירושלים, 

המחותן  -רביעי רבה של קהלתנו הק' בעיה"ק צפת, 
הגאון רבי יעקב שאול לייזער שליט"א דומו"צ קהלתנו 

הרה"ג רבי אברהם רובין שליט"א  -חמישי  הק' באלעד,
מרן שליט"א, [אחר  -שישי , רב זרע קודש בארה"ב

מי שברך וקריאת השם לרגל הולדת הבת העליה נערך 
(ב"ר יהושע מצפת, וח"ר יחזקאל דוד בוים מצפת להר"ר 

, להר"ר חיים שלמה שנק מאיר אברהם שנק מפעיה"ק)
(ב"ר מאיר אברהם מפעיה"ק, וח"ר גדליה שלום ארנפלד מחיפה 

, להר"ר יקותיאל יהודה זילברמן מפעיה"ק מפעיה"ק)
, אלכסנדר דויד מפעיה"ק) (ב"ר ישראל מביתר, וח"ר נפתלי

], (חה"ר אביגדור מנדל מפעיה"ק)ולהר"ר ישראל מנדל 
הרב משה שטיינמעץ ממאנסי, החתן מורנו  -שביעי 

שמואל נ"י בן העסקן הרה"ח ר' צבי נתנאל רייכמן 
מפעיה"ק, החתן נתן נטע נ"י בן הרב בן ציון וינגרטן 
מפעיה"ק, החתן החבר מאיר נ"י בן הרב מנחם מאניש 

(בהג"ר אפרים פישל שליט"א מרבני ויזל משגיח בישיבה"ק 

, החתן בנימין קרית צאנז, וח"ר יוסף ישראלי מיוניאן סיטי שו"ב)
(בהג"ר אפרים צבי נ"י בן הרה"ח ר' מרדכי ויזל מפעיה"ק 

, החתן פישל שליט"א, וחתן להבחל"ח הרה"ח ר' פאביל שר ע"ה)
"י, הבחור משה דיקשטיין נ"י, החתן עזריאל רייכמן נ

הבר מצוה מרדכי דוב נ"י בן הרה"ג ר' שמואל נטע 
זלמנוביץ שליט"א נכד רבוה"ק ור"מ בישיבה"ק 

הבחור הבר מצוה פנחס לצעירים דברי חיים פעיה"ק, 
שלמה נ"י בן הר"ר אהרן מנחם ויסברגר מפעיה"ק 
(בהג"ר משה טוביה שליט"א רב ביהמ"ד קהילות יעקב בודפסט 

זר אסטרייכר שליט"א מנה"ר ת"ת דרכי אבות בביתר, וחהג"ר אליע

אחרון  , הרה"ח ר' ישראל מאיר נאגל מאנטווערפן,בב"ב)
הגאון רבי יעקב ישראל שמרלר שליט"א ראש  -

הרה"ח ר'  -מפטיר הכוללים במרכז התורה קרית צאנז, 
הרה"ח ר' ישראל  -הגבה בערל ויינברגר מפעיה"ק, 

מרדכי שלמה  הרה"ח ר' -גלילה ורטהיימר מפעיה"ק, 
  קירשנבוים מפעיה"ק.

לרגל יומא לפני העמוד מרן שליט"א מוסף התפלל 
  דהילולא של זקינו הגה"ק מנייטרא זי"ע החל בשבוע זה.

אחר התפילה נערך שמחת הברית לבן הר"ר 
(בהג"ר זאב שליט"א, יקותיאל יהודה וקסברגר מפעיה"ק 

  .וחתן להבחל"ח הג"ר שלום מרדכי רייניץ זצ"ל הי"ד)
  

התורה בשוה"ט דעתיקא קדישא היה עה"פ 

לחן עצי שטים וועשית ש כה)-(שמות כה, כגבפרשתן 
פית יוצ, מתווים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קיאמת
ועשית לו , תו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביבוא

. פח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביבומסגרת ט
, צ"ו ע"ב) (מנחות דףונחלקו חכמי ישראל בדבר וברש"י, 

יש אומרים למעלה היתה סביב לשולחן כמו לבזבזין 
ויש אומרים למטה היתה  ,שבשפת שולחן שרים

תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השולחן ודף השולחן 
  , וראוי לבאר שורש פלוגתתם.שוכב על אותה מסגרת

והנראה בזה, ובהקדם מאמר הרה"ק מהר"א 
, דהנה מבעלזא זי"ע לבאר ענין מסגרת השולחן

ברש"י פירש סימן לכתר מלכות שהשולחן שם עושר 
וגדולה, כמו שאומרים שולחן מלכים. ודקדק שם 
דלכאו' למה כפל הכתוב הלשון 'ועשית זר זהב', ולא 
כתב תיכף לעשות זר זהב על המסגרת. ופירש עפ"י 
מה שביאר זקינו הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע 

לטבול הפת ה') (או"ח סי' קס"ז, סעי' המבואר בשו"ע 
אשר (ירמי' ה, כב) במלח, דהענין הוא, דהנה כתיב 

שמתי חול גבול לים, והנה אדם הנהנה מהעולם הזה 
צריך להיות בקצב ובגבול, ומלח בא מן הים, ועל כן 
מביאים לשולחן לרמז שיש לעשות גם להנאותיו 
מענייני העולם הזה גבול לעצמו. ועפי"ז פי' בנו 

א זי"ע שזהו ענין זר זהב הרה"ק מהרי"ד מבעלז
למסגרת השולחן, שרומז על הגבלה וצמצום, ונעשה 
זאת בשולחן הרומז לשולחן מלכים כדי להבין מזה 
שהנאות והשפעות העולם הזה צריכות להיות 

  בצמצום וחשבון.
עפי"ז ביאר מהר"א מבעלזא כפל הלשון, דהנה 
בעניני העולם הזה בהכרח לעשות גבול אחד שלא 

ממה שמותר וכשר, ועוד גבול שני יש  ליהנות רק
אשר הוא בחי' 'קדש עצמך במותר לך', לכן נאמר ב' 
  פעמים הציווי של זר זהב לשולחן, אתוד"ק ודפח"ח.
והנה כבר הארכנו כמ"פ במש"כ רביה"ק הישמח 

לבאר מה (פר' קדושים, ד"ה קדש עצמך) משה זי"ע 
"ק, בלשון רבים, וזל (ויקרא יט, ב)שנא' קדושים תהיו 

 על מתקיים, (יבמות דף כ' ע"א)לך  במותר עצמך קדש
 ולפעמים, במותרות שממאס או, דרכים שני פי

 ההיתר מן עצמו שמשביע ע"בשו כמבואר ההיפך
 אדם שהוא מה לפי והכל, איסור לידי יבא שלא כדי
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 גם והיינו. לשמים כונתו שיהיה ובלבד שעה באותה
 הוא המותר ידי שעל, לך במותר עצמך קדש כן

 עושה אם וגם, איסור לידי יבא שלא עצמו על מקדש
, עצמו ומקדש ש"וב ה"ב לשם עבודה הוי, זו לכונה

והבן, עכה"ק שנכתבו בקיצור, ודבה"ק יש בהם 
לימוד גדול בדרכי העבודה. ומרן אאדמו"ר זי"ע 
האריך בזה בשיעור חורש"י פר' קדושים תשל"ח 

האריך בזה עי"ש , (נדפס בגליוני ד"ת פר' אחו"ק תשפ"א)
  .(וראה קדושת לוי, ליקוטים, עה"פ ואכלתם אכול ושבוע)

היוצא מדבה"ק, דמה שאמרו קדש עצמך במותר 
על ידי עצמו לך, היינו או על דרך שיקדש ויטהר 

דברים המותרים וימנע מם תרחק ככל האפשר גשי
, אכילתו מצומצמת יםהכרחי םשאינתענוגי הגוף מ

קיום גופו בבריאות, וכן ושתייתו מועטת רק לצורך 
לא יעשה כי אם מעט מן עניני הגשמיות ששאר ב

עצמו . או על דרך שישביע המעט כפי הנצרך בלבד
מן ההיתר, היינו שאוכל לשובע נפשו וישן די צרכו 

מלא צרכי גופו יו ,באופן המותר והנכון עפ"י התוה"ק
בזמן הראוי ובצורה הנאותה לאיש ובמידה הראויה 

כוונתו היא כדי שח"ו לא יבוא לידי שר כא ,הישראלי
  .עבירה ולא ייכשל באיסור

וי"ל דעל זה מורה ענין המסגרת לשלחן דאלו 
ואלו דברי אלוקים חיים, ללמד ולהורות על ב' 
הדרגות השייכים באיש הישראלי, כי כאשר זוכה 

' רצ"ל שפורש מסגרתו למעלההאדם ה"ה בבחי' '
מתנזרים ככל ומתרחק מהנאות העולם השפל הזה, ו

האפשר אף מדברים המותרים. אמנם יש אשר לא 
הגיע למעלה הזו, ומ"מ מתיירא שלא יתגבר עליו 
יצרו להכשילו בדבר איסור ח"ו, ולכן אוכל לשובע 
נפשו וכדו' כדי שלא ייכנס לנסיון גדול ולא ייכשל 

', שאף שאינו מתנזר מסגרתו למטהח"ו, וזהו בחי' '
מקום גם עבודתו זו חשובה מענייני העולם הזה, מכל 

להשי"ת כי רחמנא ליבא בעי, וכבר אמר דוד המלך 
וכל יצר ה' כי כל לבבות דורש  , ט)כח .י א"דבה(ע"ה 

  , והבן.מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך
 

  
הרה"ג ר'  -בעליות בתפילת מנחה התכבדו, כהן 

מאיר כהן ר"מ בישיבה"ק לצעירים שפע חיים 
"ר חיים ישעי' אבלעס מיוניאן סיטי, הר -באלעד, לוי 

הרה"ח ר' אשר אנשיל רייכמן מירושלים,  -שלישי 
  הר"ר מנחם אלעזר ליבער מלונדון. -גלילה 

בזמירות בשוה"ט בעידן רעוא דרעוין התכבדו, ברוך 
שליט"א הרב בנש"ק נפתלי צבי שמרלר  -א"ל עליון 

הרב בן ציון וינגרטן מפעיה"ק,  -מביתר, דרור יקרא 
 הרב נפתלי הירצקא וינברגר מפעיה"ק. -שבת היום 

  
בפרשתן התורה בעידן רעוא דרעוין היה עה"פ 

דבר אל בני  ,וידבר ה' אל משה לאמר )ב-שמות כה, א(
ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו 

  וברש"י, ויקחו לי לשמי, וצ"ב. .תקחו את תרומתי
 )יז, ארבא ( אמש הזכרנו מדברי התנא דבי אליהו

כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב"ה 
, אך רובויקחו לי תרומה. וכבר נאמרו בזה ביאורים ל

  התורה הק' אין לה קץ וסוף.
ויקחו לי תרומה, הדא הוא  (שמו"ר לג, א)במדרש 

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל  (משלי ד, ב)דכתיב 
הפסוק  ז)(שמו"ר לג, הסמיכו במדרש תעזובו. עוד 
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת  (דברים לג, ד)

  וצ"ב שייכות הני תרי פסוקי. יעקב,
תרומה אותיות תורה מ', לרמז על  טבבעה"

תיקון (התורה שניתנה במ' יום. ומקורו בתיקוני זוהר 
  וצ"ב הרמז בזה. ,י"ז, דף ל"א ע"ב)

  -העוסק בתורה לשמה אינה משכח תלמודו  -
ראה עפ"י מה ששמעתי כמה לביאור הענין נ

פעמים ממרן אאדמו"ר זי"ע שאמר בשם צדיקים כי 
ע"י לימוד , הוא תלמודוהעצה לאדם שלא ישכח 

תורה לשמה, כי הלומד תורה לשמו ית' לעשות נחת 
ולא לשום פניה אישית, הריהו קשור ליוצרו רוח 

ומחובר לבוכ"ע, ואז נעשית התורה חקוקה 
ם התורה, ואין בעצמותיו, והוא נעשה אחד ע

במציאות שישכחה, שכן אין שכחה לפני כסא 
לא כן העוסק בתורה שלא לשמה אזי הולך  .כבודך

ומתרחק מאותו ית', ונעשה כהולך במקום החש"ך 
כדי לזכור בועל כן  כנודע מספה"ק,אתוון שכח"ה 

היטב הלימוד צריך לעסוק בתורה לשם מצות ה', 
רי תורה קשורים בלא כל נגיעות ופניות, ואז יהיו דב

  על לוח לבו לעולם.
 בכל ל"ד) פיסקא פר' בהעלותך, (ספריאמרו חז"ל והנה 
 עולמים וכו', ולעולמי לעולם קיים לי שנאמר מקום
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הלוים, יעו"ש,  לי והיו (במדבר ג, יב) אומר הוא בלוים
  .תיבת 'לי' מורה על נצחיות ותמידיותוהיינו ש
ראל מכח זה נשמר הקשר בין כנסת ישוי"ל ד

פר'  ,(שם משמואל הקדמוןלהקב"ה, וכדאי' בספה"ק 
כי המה נקראים ישרא"ל שהוא אתוון 'ל"י  )שמות

(תרגום יונתן, בראשית חז"ל מרו אדוהרמז בזה  רא"ש',
רישא דעשיו בעטפיה דיעקב, כי כאשר בני  נ, יג)

ישראל המה ברום המעלה בהיותם יושבים שלווים 
י ה' שוכן בציון, ושקטים, וכל באי עולם מעידים כ

ומתקיים בבני ישראל כי שרית עם אלוקים ואנשים 
, אז עשו נכנע ומתכופף תחת (בראשית לב, כט)ותוכל 

יעקב, ואז ייאמר בהם "לי ראש", דהיינו דראשו של 
  עשיו נכנע אליהם.

אולם כאשר עם בני ישראל המה במצב ירוד 
ושפל כי מפני חטאינו גלינו מארצינו ובית מקדשנו 

ב בעוונינו וטירתנו היתה לשמה, ובני ישראל חר
סחופים ודווים בגולה ונגרם חילול שמו יתברך 
בעולם, אז לעומתם מתגברת טומאת עשיו ועולה 
לראש. וכאשר קרנו של עשו מתרוממת וישראל 
מושפלים תחתיו אזי נפרדים אותיות 'לי' מ'ראש', כי 
כשאינם זוכים נתהוה בחי' משל בגוים מנוד 'ראש' 

, שרשעי אומות העולם (תהלים מד, טו)בלאומים 
  מגביהים את ראשם על בני ישראל.

'גדע בחרי אף כל קרן  (איכה ב, ג)וע"ז אמה"כ 
ישראל', שכאשר נתעורר ח"ו חרון אף על ראשי עם 

, והיינו שקרנות תיבת קרן ישראלקודש אזי נגדע 
ישראל י' שבראשו ול' שבסופו נשמטים משם ושוב 

 תנוסס ומתרומם על אומות העולם.אין ראשם מ
(תהלים כב, וע"ז רמז המשורר האלוקי דוד המלך ע"ה 

(שם ' ראשיפטירו בשפה יניעו  לי'כל רואי ילעיגו  ח)
ראשם על בני הרשעים , שכאשר מנשאים כב, ח)

ישראל מפרידים את אותיות 'לי' מישראל, יעו"ש 
  עוד ברמזים וענינים עמוקים לדרכו בקודש.

בחי' 'לי' בישראל בהם י"ל דכיון שיש  ולדברינו
הם קשורים לעד לאותו ראש הוא אדון על ידי כן 

רק כאשר עושים רצונו של  וזהכאמור העולם. אך 
מקום והולכים בדרך ה', שאז שורה עליהם שם 
ישראל בשלימות, אולם כאשר סרים מדרך הישרה 

קרן אזי מתקיים בהם בחי' הכתוב גדע בחרי אף כל 

אותן קצוות שם ישראל הם אותיות 'לי' , שישראל
דכשנעשה חרון אף על  נגדע ונקטע מן הראש.

ישראל מחמת מעשיהם אזי נגדע הל"י מהרא"ש, 
וכשנופלים ישראל ממדריגתם ומתרחקים מדרך ה' 
אזי נפרד הל"י מהרא"ש, כלומר שהחיבור והקשר 
שלהם לאור פני מלך חיים הוא מתרחק והולך, ודין 

  למוד.גרמא לשכחת הת
דייקא, שהם  ישרא"לוז"ש תורה, דבר אל בני 

עוסקים בתורה שמאחד את כלל ישראל, כי ישראל 
(מגלה נוטריקון יש שישים ריבוא אותיות לתורה 

ומה תאמר להם שאם , עמוקות, פר' ואתחנן, אופן קפו)
ירצו לשמור שם ישראל בשלימות ולא יקטע הל"י 

ת מהרא"ש, רק להיות מקושרים תמיד להשי"
ולתורתו, ועי"ז לזכור תלמודם שיהא חקוק היטב 

שעוסקים ויקחו ל"י תרומה, בעצמותיהם, הוא ע"י 
לעשות נחת רוח להשי"ת, שאז  לשמיבתורה 

מתקיים בהם 'ויקחו ל"י שמחברים הל"י עם הרא"ש 
ונעשה ישרא"ל, ואז הם קשורים להבורא ית"ש, 

  באופן נצחי בתמידות.
*  

  -"י שילוב תורה וחסד השראת השכינה בישראל ע -
עוד לאלו"ה מילין, בהקדם מה שראיתי דבר נורא 

ח"א  (דרשות חתם סופרמהגה"ק בעל החתם סופר זי"ע 
דף קנ"ו ע"א ד"ה ואמרו; וראה עוד בדף קכ"ו ע"א ד"ה 

בביאור האי קרא, ויקחו לי תרומה, דיש  ,ולענינינו)
כאן הוראה לכלל ישראל, שבכדי להשרות שכינה 

אין די בלימוד התורה בלבד, אלא רק בישראל, 
כשמשלבים עם התורה אף גמילות חסדים איש עם 

-דברי הימים(עה"פ  ע"ז דף י"ז ע"ב)(רעהו, וכלשון חז"ל 
זה א אלקי אמת, ישראל לימים רבים לו ב טו, ג)

דכל הלומד העוסק בתורה בלי גמילות חסדים, 
כמי שאין לו  התורה ואין עמו גמילות חסדים דומ

 . ויעוי' שם בעיון יעקב שמבאר דברי הגמ'"האלו
תורה תחילה גמילות חסדים וסופה שהוא מטעם ש
, והיינו דאין לעסוק (סוטה דף י"ד ע"א) גמילות חסדים

  בתורה בלא חסדים.
אשר רק הוא  -ומבאר שם החתם סופר, 

דלכן היתה מטרת נדבת  -בקדושתו יכול לומר כן 
רה עדיין לא המשכן וכליו, כי גם אחר קבלת התו
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נשלם הדבר לגמרי, ולא היו ראויים עוד שישרה 
שכינה בישראל, מאחר שהיה חסר להם מצות 
הצדקה ועשיית החסד איש עם רעהו, שכן לא היה 
חסר להם כלום, וכל אחד היה לו צרכי פרנסתו 
ומלבושים בכבוד בלי שום מחסור, שכן מעת שיצאו 
זת ממצרים היה להם רכוש רב מביזת מצרים ובי

המן וכו', ולא היה כמו כן זנו את עצמם ע"י הים, 
שייך בהם כ"כ ענין החסד. עד שבא מצות הקמת 

וזה  המשכן שבו נצטוו ליתן כל אחד כפי נדבת לבו
, ובזה השלימו וסייעו זה את זה היה עבור הכלל

  להשלים בנין המשכן וכליו מה שבאו לגומרו.
וגו',  ויקחו לי תרומהוזהו שאמרה תורה, 

ובבעה"ט ד'תרומה' אתוון תורה מ', רמז על התורה 
שניתנה למ' יום, ולהנ"ל א"ש דצריך האדם לקיים 

יזכו התורה וגם התרומה כפשוטו שהוא חסד, ואז 
להשראת השכינה בישראל שהיה חסר עדיין עד 
עתה, כי לא היה די בקבלת התורה גופא עד שישלבו 

  אצלו מדת החסד, עכתוד"ק יעו"ש.
אמיתית קיימת רק אצל ישראל האחדות ה -

  -שהם עם אחד 
עפי"ד הק' יבואר מה ששנה רבינו הקדוש במשנתו 

איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל  )אבות ב, א(
שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, וכבר 
עמדו ע"ז במפורשים לבאר הדבר שאמר 'תפארת 

  לעושיה' ושוב 'ותפארת לו מן האדם'.
 (ברכות דף י"ג ע"א)עוד איתא בגמ' 

בעשה וכו' אלא מעתה  עובר  אברם  לאברהם הקורא
בעשה, שאני התם  עובר הקורא ליעקב יעקב

דאהדריה קרא, והקשו המפרשים מדוע באמת 
  אהדריה קרא, ולא כשם אברם שנעקר לגמרי.

וי"ל דהנה עיקר מעלת עם ישראל הוא כאשר 
דבקים בתורת ה' שאז מתקיים במוחש קוב"ה 

זוה"ק ח"ג, פר' אמור, דף ע"ג (וישראל חד  אואוריית
ראה תניא, (ה "שכן כל התורה שמותיו של הקב, ע"א)
, וכל ישראל יש להם שורש באותיות התורה )פרק ב

כנ"ל דמרומז בנוטריקון שם ישרא"ל, ועל ידי דביקות 
  בתורה נעשים דבקים בקוב"ה.

כל האומר  )יבמות דף ק"ט ע"ב(אך כבר אמרו חז"ל 
אלא תורה אף תורה אין לו, שהרי התורה הק'  אין לי

(ספר מורכבת מב' חלקים, וכמו שרמזו בספה"ק 
 )העיקרים, מאמר ג, פרק כו; ועי' ילקוט, פרשת יתרו, רמז רצט

ת בידו ות העדוחוושני ל (שמות לב, טו)במה שנאמר 
כתובים, בים משני עבריהם מזה ומזה הם ות כתוחול

אדם למקום ומצד  שמצד אחד נכתבו המצוות שבין
השני נכתבו המצוות שבין אדם לחבירו, ולהורות 

ישנו חיוב המוטל על כל איש ישראל לקיים נתן ש
מלבד מה שצריך לקיים המצוות שבין אדם למקום, 

חובות ומצוות שבין אדם לחבירו, וזהו כלל גדול גם ה
בתורה, והוא ברור ומוסכם מפי ספרים וסופרים, 

תורה שעות העמל ק רק בשאין האדם יכול להסתפ
לד'  ץאין רואה מחובאופן שרצופות בהתמדה רבה, 

הוא מחסיר חלק בכהאי גוונא הרי שאמותיו כלום, 
חשוב ונכבד מחיובי התורה, שהוא לגמול חסד עם 
הזולת, וכל תורתו ומצוות ה' שמקיימם עדיין אין 
ממשיך עליו השראת השכינה, עד שישלב גם 

  גמילות חסדים.
א לא נעקר שם יעקב לגמרי, כי עדיין מהאי טעמ

מוכרח הוא לצרפו לשם ישראל, שכן ישראל אותיות 
ישר א"ל, שהוא אדם הדבק בתורת ה', אך זה לבדו 
אינו די בעסקו בתורה, כי צריך לשלב עמו שם יעק"ב 

, יד רומז למצות וידו אוחזת בעקב עשושהוא ע"ש 
 (סוטהבגמ' ע"ד שאמרו צדקה הניתנת בפשיטת יד, 

"י אפי' וגו' אריד ליד  (משלי טז, ה)עה"פ  )דף ד' ע"ב
עושה צדקה בסתר וכו' שנותן מידו לידו של העני, 

, פתוח תפתח את ידך (דברים טו, ח)כן אמר הכתוב ו
 וירא )י, ח יחזקאל(עה"פ  (ויק"ר כו, ח)ובמדרש 
הקב"ה  כנפיהם, א"ל תחת אדם יד תבנית לכרובים
 אלו עם אלו צדקה םשעושי בנ"א בהם יש לגבריאל
 בשם אבא ר"א אדם, יד תבנית לכרובים שנא' וירא

 הצדקה והתחתונים העליונים מעמיד מי ברכיה רבי
וע"כ לא נעקרה שם יעקב כי הוא וכו',  ביד שעושים

חלק משמירת התורה. ורק בזה ניתן להכניע הקליפה 
  ולהכין מקום להשראת השכינה בישראל. 

, שראל שהם עם אחדודבר זה שייך רק אצל עם י
(ויק"ר ד, אבל אומות העולם המה מעלמא דפרודא 

, כדמצינו גבי יעקב אבינו כל הנפש לבית יעקב ו)
, דקרא אותן (בראשית מו, כו)הבאה מצרימה שבעים 

הכתוב 'נפש' בלשון יחיד, לא כן בבני עשיו דאע"ג 
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(שם נפשות ביתו שהיו רק שש נפשות קורא אותם 
תייחדו ישראל להיותם עם אחד , ובדבר זה נלו, ו)

, מה שאינו שייך אצל הגויים (וראה תניא, פרק לב)
  להיות כאחדים בלב אחד.

  -ע"י האחדות מחלישים כח הטומאה -
אכן בדבר זה הכינו ישראל עצמם במעמד 
הנבחר, שקיבלו על עצמם להיות לב אחד, וכלשון 

ויחן שם ישראל נגד ההר,  )שמות יט, ב(שנאמר שם 
ש"י כאיש אחד ובלב אחד, וזהו הפתח וכתב ר

לקבלת התורה שיהא באופן הראוי והנכון, ורק 
כאשר קיבלו עליהם כך אז ניתן להם התורה, אך 
כאמור מדברי החת"ס עדיין היו צריכים אח"כ 
לנדבת המשכן כדי לקיימו בפועל, ועל ידי זה זכו 

  ל'ושכנתי בתוכם'.
כיוצ"ב איתא בספה"ק תפלה משה לרביה"ק 

כי 'עשו' עולה  תהלים כט, יא)(שמח משה זי"ע הי
(וראה בעה"ט פר' תולדות, ד"ה עי"ש בגימ' שלום, 

אדמוני; ובאגא דכלה, פר' פנחס ד"ה עוד אני מדבר 
ורצ"ל שבכדי להכניע היטב קליפת עשו , באריכות)

הוא רק על ידי שלום ואחדות איש עם רעהו, כי על 
ת להגביר זאת מנסה להתגבר, ואם נשתדל ביתר שא

מדת השלום ולעקור כל ענין שנאה ומחלוקת אזי 
מחלישים כוחו עד שמתבטל לגמרי. וכן אמרו 

היו ישראל  למלאא )תנחומא נצבים, א(במדרש 
באגודה אחת אין כל אומה ולשון יכולים לשלוט 
בהם, כי כל כוחם של הקליפה הוא מפירוד הלבבות, 

  הזו.וכאשר עוקרים הפירוד מבטלים הקליפה הקשה 
לעמו  עוז'ה'  תהלים כט, יא)(ונרמז בלשון הכתוב 

שניתן לעם ישראל הוא על יד והעוצם יתן', החוזק 
', שאז יכולים להתגבר בשלוםידי 'ה' יברך את עמו 

ולהתחזק נגד הקליפות הטמאות, שעל ידי שמרבים 
אוחזת בעקב עשו,  וידובמדת הצדקה והחסד, אזי 

  ם על קליפת עשו.על ידי יד הנותנת צדקה מתגברי
למה תאמר  )ישעי' מ, כז(ומרומז בלשון הכתוב 

, רצ"ל וגו'יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' 
דהפסוק מקשה למה קיים ב' שמות יעקב וישראל 

שהוא בעבור ולא נעקר שם יעקב, התשובה לכך 
והיינו 'נסתרה דרכי מה'' וגו', שלא נבוא חלילה לידי 

פניו מאיתנו רק ת השי"שבכדי שלא יהא מסתיר 

ישרה שכינתו בתוכנו על כן צריך לשלב גם וידו 
המורה כאמור ענין , יעקבשזהו בחי' שם  אוחזת וכו'

והן בחי' לכל הפושט ידו, לפזר מהונו צדקה ה
ובזכות מצוה המורה על עסק התורה, ישראל 

הצדקה והחסד בשילוב עם התורה, אז זוכים 
  להשראת השכינה.

ממשיכים חסד ורחמים ע"י גמילות חסד  -
  -ומבטלים מדה"ד 

, ועפ"י ויקחו לי תרומ"הויורמז בלשון הכתוב 
שהביא  הפטרת פר' תצא)(מה דאיתא בישמח משה 

(כתנות אור על עין בתו"ד מה שכתבו חכמי האמת 
דהנה נודע  יעקב, עבודה זרה דף י"ז ע"ב בשם ספר יצירה)

דשם הוי"ה הוא מדת הרחמים, והנה כלל נקוט 
ינו דכאשר האותיות באים בדרך ישר דהיינו ביד

אבג"ד כסדרן היא בחינת רחמים, וכאשר הוא 
(ראה בהיפוך אתוון דהיינו תשר"ק הוא בחי' דין 

. והקשו, דהיאך שם הוי"ה הקדמת תיקו"ז, דף ט"ז ע"א)
שהוא מקור הרחמים מתחלת באות יו"ד ואח"כ אות 

יפוך אתוון המורה על דין, ה"א, נמצא שהוא בה
 אמרי (דף ק"ד ע"א)ותירצו עפ"ד הגמ' במס' שבת 

 לבי האידנא דרדקי אתו לוי בן יהושע לרבי רבנן ליה
 לא נון בן יהושע בימי דאפילו מילי ואמרו מדרשא
 ת"דל ל"גימ בינה אלף ת"בי ף"אל כוותייהו, איתמר
הקב"ה, וכאשר  של שמו זה ו"וכו' ה דלים גמול

אותיות אבג"ד הם יוצאים יחדיו כמנין י',  מצרפים
וזהו האות י' של שם הוי"ה שמצטרף בה אותיות 
אבג"ד, ואח"כ ה' ו' שמו של הקב"ה, נמצא דבאמת 

  האותיות הם כסדרן, והבן.
ואולם כל זה הוא כאשר מקיים האדם אלף בינה 
גמול דלים דהיינו שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, 

תיות אבג"ד לאות יו"ד ובכך שאז מעורר שיצטרפו או
מאיר שם הוי"ה באותיותיה כסדרן ונמשך חסדים 
ורחמים משפע דלעילא, אבל אם ח"ו אין עוסקים 
בתורה ובגמ"ח אין היו"ד מצרף את אותיות אבג"ד 
דהא אין מקיימן וממילא נעשה השם בהיפוך אתוון 

ארורים  (ב"ר לג, ג)שהוא דין כאמור, וזה שאמרו חז"ל 
מהפכין מידת הרחמים למידת הדין, הרשעים ש

דהיינו שבכח שאין עושים כמצווה הרי הם מתהפך 
  השם הקדוש בהיפוך אתוון שהוא בחי' דין, כנ"ל.
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אמת  יג)-(תהלים פה, יבובזה ביאר מאמר הכתוב 
מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, גם ה' יתן הטוב. 

(משלי כמ"ד  (ברכות דף ה' ע"ב)אמת רומז על התורה 
תתן אמת ליעקב,  (מיכה ז, כ)אמת קנה, ואומר  ג)כג, כ

תצמח, פי' דתורה לא בשמים הוא  אמת מארץוז"ש 
תצמח רצ"ל  אמת מארץאלא בעוה"ז, ועז"א 

וצדק משמים דכאשר עוסקים בתורה בצירוף 
, שמקיימים גם מצות צדקה וחסד, אזי, גם נשקף
יתן הטוב, פי' שאע"פ דנראה כאילו שם  הוי"ה

היפוך אתוון, אמנם בכח שילוב ב' הוי"ה הוא ב
הדברים הללו בחי' אלף בינה וגמול דלים, נעשה 
אותיות הוי"ה כסדרן וכאמור, וממילא יתן הטוב 
  ונתעורר רחמים וחסדים, וארצנו תתן יבולה, עכד"ק.
ואמרו 'אמת מארץ תצמח' מורה, שעיקר התורה 

זרעו לכם  (הושע י, יב)הוא בבחי' צמיחה, ע"ד הכתוב 
  קה, היינו שמשלב הצדקה עם לימוד התורה.לצד
מעתה יבואר היטב מ"ש רש"י כאן ויקחו לי ו

 לי לשמישישתדלו בנדבת הלב להרבות בצדקה אז 
בד בבד עם התרומה תורה מ' שיעסקו בתורה עם 
גמילות חסדים אז יפעלו כח החסד היוצא משם 
הוי"ה כאשר הוא כסדרן , כי על ידי החסד עושים 

  .היו"ד בא קודם לה"א וכנ"להסדר הנכון ש
ויובן בזה מה דאי' בספה"ק דאמ"ת הוא כולל כל 
אותיות התורה, כי יש בו האות הראשונה 
והאמצעית והאחרונה. ולהנ"ל י"ל דבא להורות שרק 
על ידי איחוד כל האותיות כולם שהם אחדות 
ישראל שיש להם שורש באותיות התורה, אז היא 

  ינה בישראל.תורת אמת וממשיכה השראת השכ
(דרוש בספה"ק סידורו של שבת ע"ז הדרך איתא 

שמביא מהרה"ק הרבי ר' מיכל  ב, פ"ב, מאמר ד)
מזלאטשוב זי"ע, לפרש דברי הגמ' הנ"ל, שע"י מידת 
הצדקה מתהפכים אותיות ג"ד עצמם לאותיות ה"ו, 

 כעין בסופה ורגל ו"וא כמו ארוך הוא' הג תמונת כי
 כדוגמת והמשכה ההשפעה' בחי על המורה יוד

 מהמקור הרחוק הבור אל מים הממשיך הצינור
 מורה שבסופה היוד כי ,'ג הוא בתוכו המים וכשעוד

 והמים לחוץ יצא ולא בתוכו שעודנה המים מקוה על
 להשפיע מתאוים להיות רצים כי בקצהו המה האלו

 הוא דל כי ת"הדל ש"ע אז מכונה והבור להבור,

 גומל, שהוא גימלה השפעת על וממתין למים וצמא
 קיבלה כי' ה' מהד נעשה אז הדל עם חסד וכשגומל
 נעשה' והג ,'ה ונעשה ד"היו שהיא' הג שברגל המים
 ונמצא ,'ה ונעשה ת"הדל אל רגלה פשטה כי ו"וא

 ומאות ד' נעשה אות ה', 'אות ו' מאות ג שנעשה
 שההשפעה בזה שרצה' ה רצון נשלם כך וכשנעשה
 מקוה למעיין כוניםמ שהמה שבשמו ה"מי יתמשך
 דרגא אחרונה' לה הצינור שהוא ו"הוא י"ע המים

 החסד מימי המים השפעת על שממתנת התחתונה
שעל ידי גמילות בזה. ונמצא  ה"הקב של שמו ונשלם

חסדים שגומלים עם העניים, על ידי זה ממשיכים 
  שלימות שם הוי"ה ב"ה, יעו"ש.

לים פרק (ילקוט שמעוני תהיויתכן כי הנה אמרו חז"ל 
שכהיום הזה אין שמו ואין כסאו שלם,  ט, רמז תרמ"ג)

ובזמן הגלות יש לנו אך ב' האותיות הראשונות 
(תהלים קיח, ה -משמו הק', ובבחי' מן המיצר קראתי י

ה, ואות א' משם אדנות, וע"י -וחסרים האותיות ו ה)
שמוזילים הון לצדקה, הרי שממשיכים האותיות ה"ו 

נעשה שמו שם הוי"ה שלם ויכון של גמול דלים, ואז 
עי"ז כאמור בחסד כסאך, ועל כן מיד נגאלים, כי 

גורמים ומביאים לשלימות שם הוי"ה ב"ה, ונהפך 
  הדין לרחמים.

, ויקחו לי תרומ"ההפסוק בפרשתן, ועפי"ז יבואר 
אותיות תרם ו"ה, שעל ידי נדבת הלב ומדת החסד 

ה, איש עם רעהו, על ידי זה משלימים האותיות ו"
  להשם הקדוש, ומזה נצמח גאולתנו ופדות נפשנו.

תרומה, שעל ידי החסד  ל"יוע"ז אמר ויקחו 
אפשר להמשיך הגאולה השלימה והנצחית בחי' לי 

וכנ"ל מהמדרש דכל מקום שנאמר לי  שהוא לנצח
יו המו ש, ודלא כהיינו לעד ולעולמי עולמים

, וזהו 'ועשו ולזמן לשעה ושועות הקודמות שהיהי
, שיהיה השראת השכינה 'מקדש ושכנתי בתוכם ל"י

  באופן נצחי, ובגאולת עולם.
 ישרהמעתה יובן מאמר רבינו הק', איזהו דרך 

שיבור לו האדם, כלומר כיצד יעשה האדם שאותיות 
הוי"ה יפעלו בדרך ישרה כסדרן, שאז ימשיך מדת 

כל שהיא 'תפארת' החסד והרחמים, והתשובה ע"כ 
(ראה זוה"ק ל תורה כנודע , תפארת מכוון עלעושיה

ותפארת לו מן , ובד בבד גם פר' תולדות, דף קמ"ו ע"ב)
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לחזק ענייני בין אדם לחבירו, וכאשר יעשה כן  האדם
  ודאי יגרום לשפע של חסדים מגולים.

הפסוק בהסמיכו את ועל זה רמז כאן במדרש 
, שלימדנו לעסוק תורה צוה לנו משה מורשה
קהילות אופן שיהיה בתורה ולקיים מצוותיה, אך ב

באופן של אחדות השלם בין ישראל היינו , יעקב
אוחזת וגו',  וידובחי' שם יעקב ע"ש וזאת ע"י 

שמרמז על מדת הצדקה כנ"ל. ועל זה הוסיף עוד 
והביא הפסוק כי לקח טוב נתתי לכם, ודרשו חז"ל 
דהכוונה על תורה שנקרא 'טוב', כי עיקר תלמוד 

לשמים וטוב לבריות, תורה הוא להיות בגדר טוב 
שאז התורה שלכם בשלימות  תורתי אל תעזובוואז 

באופן נצחי, ונקרא תורת אמת שהוא קיים לעד 
  היפך מהשקרא שאין לו רגליים.

*  
העדר האחדות  -'מפוזר ומפורד בין העמים'  -

  -הגורם לגזירה הנוראה 
בהאמור יובן כיצד יצאה גזירה נוראה כל כך בימי 

ד ולהרוג ולאבד את כל היהודים המן שביקש להשמי
קטרוגו של המן בעקבות ביום אחד, שהכל נגרם 
לית דידע  מגילה דף י"ג ע"ב)(הרשע שכבר אמרו חז"ל 

ישנו עם אחד  )אסתר ג, ח(לישנא בישא כהמן, שאמר 
ונתכוון בזה לקטרג על מפוזר ומפורד בין העמים, 

שנוהגים בפירוד הלבבות ומרבים במחלוקת ישראל 
 דתיהם שונות מכל עםבה וכו', וזאת על אף שומרי

שהחסד שלהם הוא דבר מורם וחשוב דלא כחסד 
  .)משלי יד, לד(העמים הנקרא 'חסד לאומים חטאת' 

כפי שביארו מרנא רביה"ק החילוק בזה וידוע 
לבאר דברי חז"ל  פר' בהר)(בדברי חיים מצאנז זי"ע 
 את הרשע טורנוסרופוס שאל דף י' ע"א)(במס' ב"ב 
 מה מפני הוא, עניים אוהב אלוקיכם אם רבי עקיבא,

 של מדינה בהן אנו שניצול כדי ל"א מפרנסם, אינו
 אמשול לגיהנם, שמחייבתן זו] אדרבה[ ל"א גיהנם,
 על שכעס בו"ד למלך דומה, הדבר למה משל לך

 להאכילו שלא עליו וצוה האסורין בבית וחבשו עבדו
 והשקהו, והאכילו אחד אדם והלך להשקותו ושלא

 עבדים קרוין ואתם עליו, כועס לא המלך כששמע
 לו אמר עבדים, ישראל בני לי כי (ויקרא כה, נה)שנא' 

 בשר למלך דומה הדבר למה משל לך אמשול ע"ר

 עליו וצוה האסורין בבית וחבשו בנו על שכעס ודם
 אחד אדם והלך להשקותו ושלא להאכילו שלא

 לו, משגר וןדור לא המלך כששמע והשקהו, והאכילו
' לה אתם בנים (דברים יד, א)דכתיב  בנים קרוין ואנן

  אלוקיכם", ע"כ.
, בי עקיבאהשיב לו רתשובה מה ונודע קו' העולם 

אם הא כשאין עושין רצונו של מקום קרויים עבדים, ו
 ,בבחי' עבדרי הוא בחבלי עוונו נתפס השעני כן ה

  והדרא קושיא לדוכתא, דהאיך מותר לסייע בעדו.
באמת שמא אותו אדם מגיע לו עניותו, שלא א

אך השי"ת רואה את צערו של העשיר עד כמה נוגע 
עד כדי כך ללבבו מה שפלוני העני רעב ללחם, 

דבר זה אינו נותן לו מנוחה, ולא ימצא מרגוע ש
והרי לנפשו עד אשר יתן לו מאכל לשובע נפשו, 

העשיר מוגדר כבן, ולו אין מגיע הצער הזה, וא"כ 
  בגדר משל למלך שכעס על בנו, יעו"ש בתוד"ק.הוא 

אך זהו רק אצל ישראל העוסקים בתורה, 
שהתורה היא מאחדת כל נשמות ישראל, ועל ידי זה 

כואב להם נעשה כל ישראל לאגודה אחת, וממילא 
עושים חסד מעומק הלב, משא"כ צערו של הזולת ו

המאחד, אין זה חסד דבר אצל הגויים שאין להם 
  חסד לאומים חטאת. אמת, ונחשב

ביטול הגזירה ע"י מסירות נפשה של אסתר  -
  -עבור ישראל 

ומכח זה נתגבר קליפת המן, דמאחר שהיה חסר 
האחדות והשלום ביניהן, נתגבר כח הקליפה וביקשה 

אסתר (להשמידם, אך ומרדכי ידע את כל אשר נעשה 
שגילו לו מן השמים סוד הדבר, שהגזירה יצאה  ,ד, א)

את חינם ופירוד הלבבות, ועל כן כינס את בעקבות שנ
ולהתאגד בלב אחד, ובד בבד  התאחדכל היהודים ל

אף ביקש מאסתר המלכה להכנס אל המלך על אף 
ממש כמבואר במגילה, נפשות  תשהיה כרוך בסכנ

וביקש מרדכי להורות לישראל כי רק על ידי שימסרו 
נפש איש בעד רעהו בעד הכלל והפרט או אז אפשר 

  ך ישועתן של ישראל.להמשי
ג' ימים  עליוצומו  (שם פסוק טז)ועל כן אמרה אסתר 

וגו', היינו דעיקר דברי הצומות וזעקתם יהיה עבורה 
ולא עבורם, כי המטרה היא להשתדל ולהתאמץ 

ואף אני ונערותי בתפילות ותחנונים איש בעד חבירו, 
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, היינו שגם אני אעשה ככה להתפלל אצום כן
החסד והצדקה שעושים זה עם זה עד עבורכם, ובזכות 

  כדי מסירות נפש בוודאי יוכלו לבטל הגזירה.
ועל זה תיקנו חז"ל ביומי דפורים, מצות משלוח 
מנות ומתנות לאביונים, להורות דבשל כך זכו 
לגאולה בזכות הריבוי באהבת חברים ואחדות איש 
ובין רעהו, ומזה נדע לאורך ימים ושנים, שעל ידי 

  ות נזכה להגאל בגאולה השלימה.השלום והאחד
שילוב  -'קיימו למעלה מה שקיבלו למטה'  -

  -מצות שבין אדם למקום לבין אדם לחבירו 
 (מגילה דף ז' ע"א, ד"ה לכולהו)ויתורץ בזה קו' התוס' 

אסתר מה"ת מנין וכו' ואמר  (שם)על מה דאי' בגמ' 
קיימו וקיבלו, קיימו  (אסתר ט, כז)רבא ממה דכתיב 

מה שקיבלו למטה, ואמר רבא לכולהו אית  למעלה
ליה פירכא לבר מדשמואל וכו', והקשה התוס' שגם 

(שבת לשמואל אית ליה פירכא שכן במק"א דרש רבא 
קיימו מה שקיבלו כבר, דהדר קיבלוהו  דף פ"ח ע"א)

  באהבה בימי אחשוורוש, יעו"ש מה שתירצו.
ולענייננו נראה, דהנה במתן תורה קיבלו התורה 

לו אז על עצמם גם לשלב עמו מדת החסד, וקיב
וכאשר נחרב הבית בעוון שנאת חינם או אז יצאו 
לגלות המרה עד שנשתרשו לגמרי בחטא שנאת 
חינם, ומרוב בלבול הגלות שכחו העיקר עד שהגיע 
אותו גזירת המן הרשע מה שעורר להם חומר הדבר 
של שנאת חינם ומחלוקת, ומאז קיבלו על עצמם 

ם זה בריבוי גמילות חסד איש עם להתאחד זה ע
  רעהו, ומזה נצמח גאולתם.

ונמצא דשני הפירושים עולים בקנה אחד, שרק 
על ידי שקיימו למעלה מה שקיבלו למטה, היינו 
שקיבלו עם ישראל על עצמם לשלב מצוות 
'שלמעלה' שהם המצוות שבין אדם למקום עם 

שהם בין אדם לחבירו, שאז קיימו  למטההמצוות 
בשלימות, או אז נעשה אצלם קבלת התורה  התורה

מחדש, והדר קיבלוהו ביתר שאת ויתר עוז באותו 
ענין שקיבלוהו בראשונה במעמד הנבחר ששילבו 
מדת האחדות עם לימוד התורה, ועל ידי זה נתקבלו 
בשמים תורתם ומצוותיהם, כי שלימות התורה הוא 
חיזוק במצוות שבין אדם למקום עם מצוות שבין 

  חבירו.אדם ל

(או"ח סי' תרצ"ה לפיכך כתב הרמ"א בהל' פורים 
שטוב לעסוק מעט בתורה קודם הסעודה,  סעי' ב')

ללמדנו דאותן מצוות של משלוח מנות איש לרעהו 
וכו', יש לשלבם עם לימוד התורה, ואז נוצר שלימות 
של עבודה ראויה ונכונה הגורמת נחת רוח להשי"ת 

קשות כבימים  ומכח זה אפשר לבטל הרבה גזירות
  ההם בזמן הזה.

וזה נרמז במה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, 
ד'נעשה' היא עשיית המצוות הנוגעים לבין אדם 
לחבירו, ואח"כ גם 'נשמע' מאת ה' הנוגע אליו ית' 
הם המצוות שבין אדם למקום, וכן היה במתן תורה 

  שקיבלו עליהם ב' הדברים.
 ומעתה יובן מאמר התנא דבי אליהו, בשעה
שאמרו ישראל נעשה ונשמע, שקיבלו עליהם שילוב 
ב' הדברים מיד אמר הקב"ה ויקחו לי תרומ"ה אותיות 
תרם ו"ה, שנשלם שם הוי"ה כראוי ומאז נשפע עליהם 

  אך טוב וחסד ברחמים וחסדים מגולים.
תוך כדי דיבור עולה ברעיוני מה ששמעתי לפני 

פ רבות בשנים ממרן אאדמו"ר זי"ע לפרש המסורה ג"
ונשמע, חדא כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, ואידך 

ונשמע קולו בבואו אל הקודש, ואידך  (שמות כח, לה)
ונשמע פתגם המלך, והאריך בשיחה  (אסתר א, כ)

שלימה בגנות המחלוקת ופירוד הלבבות, שהוא הוא 
הגורם לכל מיני צרות ופורעניות ואסונות קשים 

ת מפני מה ומרים רח"ל, ועפי"ז פירש אם נרצה לדע
, ואיך יצאה גזירה קשה כל כך ונשמע פתגם המלך

מלפני המלך, להשמיד את כל היהודים ביום אחד, 
הסיבה לכך כי טעו העם וסברו שדי בכך שמקיימים 

, היינו שדי בקול ונשמע קולו בבואו אל הקודש
התורה שנשמע בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כל אחד 

בחסד ובצדקה. במקומו הראוי לו, בלי שום עשיה 
אולם האמת היתה שלא באה הגאולה רק אחר 

היינו כל הדברים  כל אשר דיבר ה'שקיבלו על עצמם 
ממש בלי שום יוצא מן הכלל, הן המצוות שבין אדם 
למקום והן גם המצוות שבין אדם לחבירו, להרבות 
בחסד זה עם זה, הן בגוף והן במילי לדבר ולדרוש טוב 

ואהבת חברים, ועל זה זה לזה, באחדות הלבבות 
, או אז נתקיים אצלם קבלת נעשה ונשמעאמרו 

התורה מחדש וזכו לצאת מאפילה לאורה, אתוד"ק. 
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  והן הן הדברים שהזכרנו באריכות.
  -מצות מחצית השקל ההכנה לגאולה  -

, ונודע מש"כ ביערות אד"רולכן נקרא חודש זה 
דאד"ר נוטריקון ראש דברך אמת  (ח"ב, דרוש ט')דבש 

, היינו כנ"ל דהתורה פותחת בענין (תהלים קיט, קס)
גמילות חסדים הנקרא אמת, ולהורות שבחודש הזה 
באו ישראל להשגה זו עד כמה נחוצה מדת האחדות 

  לשלימות התורה והמצוות.
אמר  (מגילה דף י"ג ע"ב)ויובן בזה דברי חז"ל 

רשב"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם 
שקלים על ישראל, לפיכך שעתיד המן לשקול 

הקדים שקליהם לשקליו וכו', היינו דמחמת שיצאה 
הגזירה בעקבות פירוד הלבבות, על כן הקדים 

השקל דייקא, לעורר לב  מחציתהקב"ה מצות 
האדם שידע שהוא רק בגדר מחצית, ולא יבוא 
לשלימות עד שיצטרף עם חבירו, ועל ידי כח 

  האחדות ניתן להתגבר על קליפת המן.
ל כן כאשר מתייצבים אנו בחודש אדר, הנה ע

העת והעונה להתחזק במדת האחדות והשלום, 
בעת שאנו רואים כי אכתי בחשיכה שרינן ועדיין לא 
נושענו, על כן העיקר בימים אלו לקבל עלינו קבלת 
התורה בשלימות, היינו עם ריבוי עשיית חסד זה עם 
זה מתוך אחדות ולב אחד, שיראה כל אחד לשמוח 
בשמחת רעהו ולהצטער בצערו, ועל ידי כן נוכל 
להמשיך שיהא שמו וכסאו שלם, ואז נוכל לבקש גם 
כן מאת הבורא ב"ה שאף הוא יקיים ומשלוח מנות 

(ראה זוה"ק פר' נח, ח"א איש לרעהו, איש זה הקב"ה 
ה' איש מלחמה, רעהו זו  (שמות טו, ג)ע"ד  דף ס' ע"א)

וכבר יאמר לצרותינו , (ראה שמו"ר כז, א)כנסת ישראל 
די וירומם לבבות ישראל הנשברות מרוב תוקף 
הגלות, וכבר יקויים בנו 'ליהודים היתה אורה 

  .(אסתר ח, טז)ושמחה וששון ויקר' 
יעזור השי"ת ויערה עלינו רוח טהרה ותשובה, 
וישפיע לכל בני ישראל בכל מקום שהם שפע ברכה 

שועות, והצלחה, בברכת בני חיי ומזוני, רפואות וי
שיהא חודש שמרבים בו שמחות בבתי ישראל, 
ויאיר אור חדש על ציון בגאולה השלימה במהרה 

   בימינו אמן.
 

  אחר זמר א"ל מסתתר זימרו 'שושנת יעקב' כנהוג.
הרה"ח ר'  -תפילת ערבית התפלל לפני העמוד 

 בערל וינברגר מפעיה"ק.
 

  מוצש"ק
מהתם גיעו אורחי חו"ל אשר הנכנסו  10.45בשעה 

להשתתף בסעודת מלוה  להכא לשבות בצל הקודש,
  מלכה של מרן שליט"א.

הגה"צ אב"ד קהלתנו הק' בארה"ב וראש הישיבה 
מדברותיו, בדבריו הזכיר מש"כ נשא שליט"א 

(מגילה כט, עמ"ש חז"ל (נצח ישראל, סוף פרק י) המהר"ל 

תני רבי שמעון בר יוחאי אומר בא וראה כמה א) 
 ,מקום שגלו שכינה עמהם וכו' חביבין ישראל שכל

  .ואף כשהם עתידין ליגאל שכינה עמהם וכו'
שיותר יש טעם להיות השכינה עם וביאר שם 

ישראל בגלות ממה שיהיה עמהם כאשר יצאו מן 
הנכנס  )ב ,שבת יב(שכן אמרו רז"ל לענין החולה  ,הגלות

לבקר את החולה לא ישב על גבי מטה ולא על גבי 
 )ד ,תהלים מא(שנאמר  ,ב לפניוכסא אלא מתעטף ויש

ישעי' (אומר , והטעם כי הכתוב ה' יסעדנו על ערש דוי

השי"ת שזהו ממדת  ,אשכון ואת דכא ושפל רוח נז, טו)
ולכך החולה שהוא  ,א וכו'כששכינתו עם אשר הוא ד

ראוי שיהיה השכינה עם ונמצא ש .עמוהשי"ת דכא 
אז שכאשר הם בגלות , ישראל ביותר כאשר הם בגלות

כי אין מן הטבע וממנהגו  ,שיצא מטבעו ,הם כמו חולה
  .של עולם שתהיה אומה תחת אומה אחרת וכו'

להיות שכינתו השי"ת מדתו של וכיון שכאמור ש
את דכא, וישראל בגלות מדוכאים הם, ראוים שיהיה 
שכינתו עמהם. אבל כאשר יצאו מן הגלות, אז יעלה 

אף שאמר על הדעת שאין השם יתברך אתם. ולפיכך 
שהשי"ת מה וכאשר ישובו מן הגלות הוא נמצא אתם. 

עם ישראל בגלות הוא טעם אחר, כי אין ישראל 
תף שמו ישית"ש נפרדים מן השכינה מאחר שהוא 

לדביקות הזה אין פירוד. ולכך קאמר שאף ו ,בשמם
כאשר הם עולים מן הגלות, שאז אין לומר שהוא אתם 

, אתוד"ק םבשביל שצריך שיהיה לו השגחה עליה
  יעו"ש. ועפי"ז ביאר מקראי קודש בפרשתן.

  אח"כ נשא מרן שליט"א מדברות קדשו, וזהו תוכנם:

אל שלמה ה' ויהי דבר  )יג-יאא ו, -(מלכיםבהפטרתן 
תי וקונה אם תלך בחוהבית הזה אשר אתה ב, לאמר

ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם 
 ,אל דוד אביךתי את דברי אתך אשר דברתי ומיוהק

  .ב את עמי ישראלוושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעז
ראיתי להגה"ק החתם סופר זי"ע בפרשתן 
שנתקשה בזה, דלכאו' כפל כאן לשונו למותר, 
דבוודאי דמאחר אשר 'ושכנתי בתוך בני ישראל', 
הרי שפשוט הוא כי 'ולא אעזוב את עמי ישראל', 

תירץ ולמאי הוצרך לשוב ולאומרו. יעו"ש מה ש
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  לדרכו בקודש
 (נצח ישראל, סוף פרק י')ולאור דברי המהר"ל 

שהזכיר עתה בני שליט"א שבעת הזאת שבני ישראל 
מדוכאים בגלות השכינה הק' שורה עליהם ממש, 

  יאירו הדברים היטב.
דהנה נודע מה דאיתא בספה"ק כי בעת הזאת 
אשר אין לנו בית המקדש על תילה בירושלים הבנויה, 

חד יכול להמשיך קדושת המקדש הרי שכל א
תהלים עח, (וכמאמר הכתוב והשראת השכינה אצלו, 

אהל שיכן באדם, והיינו שיש היכולת והכח ביד  ס)
ות להיות בית משכן ככל איש מישראל להתעלות ולז

ועשו לי  (שמות כה, ח)וזהו שרמז הכתוב  לה' ולתורתו.
  מקדש ושכנתי בתוכם, היינו בתוכם ממש.

מרן אאדמו"ר זי"ע ששמע מאביו  שמעתי מכ"ק
מה ששמע מפה קדשו של הרה"ק מרודניק זי"ע 

(שנקרא 'הגוטער הרה"ק הרבי ר' יאס'לע מניישטאט זי"ע 
יוד', בנו של הרה"ק בעל מאור ושמש זי"ע, ומגדולי תלמידי 

, שאצל הרבי מלובלין היו הרבי הקדוש מלובלין זי"ע)
בעלי רוח  ')('דארפס אידעןארבע מאות אנשים כפריים 

הקודש. שאל אחד מהנוכחים, אם כן מדוע לא הביאו 
את מלך המשיח. והשיב הרה"ק: לא ידענו שזה חסר 
ונצרך כל כך, מרוב התגלות אור הקדושה שהיה 

  והדברים מבהילים לרעיון. במחיצת קדשו של הרבי.
וביאור הדברים, כי בוודאי אין צפיית הצדיקים 

תועלת חומרי כל  לביאת המשיח בגין שיהיה להם
שהוא בענייני והבלי עולם הזה, אלא עיקר מה 
שמצפים הוא מאחר שיודעים המה שלאחר ביאתו 
והתגלותו של משיח צדקנו יזכו לבוא לדביקות 
עליונה בהשי"ת. ומעתה ד' מאות בעלי רוח הקודש 
כאשר היו במחיצת קדשו של רביה"ק מלובלין זי"ע 

הרגישו על עצמם באו לדביקות עליונה כל כך, עד ש
בחוש בחי' הפסוק 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', 
כי השכינה הק' היתה שורה על כל אחד ואחד. ועכ"פ 
נמצא שבעת הגלות הרי שהשכינה הק' שורה על כל 

  יחיד ויחיד מישראל המקדש עצמו ומזמן לה מקום.
ומעתה שמא י"ל, שכאשר במהרה יבנה בית 

' אל בית הבחירה, המקדש, ושוב תחזור השכינה הק
וכל ישראל יעלו שם לרגל, שמא אז יאבד מהם 
מישראל מדריגה זו שזכו להשראת השכינה כל יחיד 

  ויחיד אצלו בביתו. 
ושכנתי בתוך בני על זה הבטיח הקב"ה לנביא 

, ועל אף שיבנה להם בית השלישי בית ישראל
ולא אעזוב את עמי ישראל הנצחי, מכל מקום 

ת השכינה גם בתוך כל אחד , ויזכו להשראלעולם
 ואחד, מלבד מה שישרה שכינתו בבית הבחירה.

ועוד אפ"ל, שיש כאן נחמה גדולה לישראל, 
כל  (ברכות דף ז' ע"א)דהנה נודע מה שאמרו חז"ל 

דבר שיצא מפי הקב"ה לטובה אינו חוזר בו, ומעתה 
הבית הזה אשר הגם כי הזהיר הקב"ה את שלמה '

ואת משפטי תעשה  תיוקונה אם תלך בחואתה ב
' וגו', וחזינן ושמרת את כל מצותי ללכת בהם

שנחרבו הבית הראשון והבית השני, וחלילה 
נסתלקה השראת השכינה מבית הבחירה, מכל 
מקום ההבטחה לטובה מזה אין הקב"ה חוזר, ואף 

והגם ושכנתי בתוך בני ישראל אחר חורבן הבית 
עזוב ולא אכי חרבה עירנו ושמם היכלנו מכל מקום 

, ובכל מצב ובכל אופן יזכו בני את עמי ישראל
  ישראל שישרה הקב"ה שכינת עוזו בינותם, והבן.

 

  
הנגיד הרה"ח ר'  -בברכהמ"ז על הכוס נתכבד 

ותיקי וראשי קהילתינו הק' מהי"ו בצלאל ראטה 
  נכנסו קהל האורחים לקו"פ. אח"כו מאנסי.ב

  
 יום ראשון פר' תצוה ה' אדר

ית נערך שמחת הברית לבן הר"ר אחר תפילת שחר
(ב"ר צבי יוסף מבית שמש, ישעי' מענדל גאמס מפעיה"ק 

ותיקין התפלל , [מרן שליט"א וח"ר קלמן צימר מפעיה"ק)
על מנת שלא להפריע לסדר יומו של זקן הרך הנימול 

שנקבע לו סדרת הרה"ח ד"ר יעקב משה יולנו הי"ו 
  בוקר]ניתוחים דחופים במרכז רפואי צאנז משעות ה

אחר הברית הניח מרן שליט"א תפילין להבחור 
הבר מצוה בנש"ק מרדכי דוב נ"י בן הרה"ג ר' שמואל 
נטע זלמנוביץ שליט"א נכד רבוה"ק ור"מ בישיבה"ק 
לצעירים דברי חיים פעיה"ק, ולהבחור הבר מצוה 
ראובן יוסף מאיר נ"י בן הר"ר דוד יואל וולנר מביתר 

  .שלמה זלמן וורובל מפעיה"ק) (ב"ר חיים שלמה מאלעד, וח"ר
  

בערב סידר מרן שליט"א חופה וקידושין אצל 
נ"י בן הרב בן ציון וינגרטן מפעיה"ק החתן נתן נטע 

(ב"ר ע"ב הרה"ח ר' רפאל אלימלך טאובר מפעיה"ק 

. אח"כ קיבל ישעי' מירושלים, וח"ר חיים דרובינר מנתניה)
 מרן שליט"א קהל.
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  פר' תצוה ו' אדר יום שני
ערב הגיע מרן שליט"א להשתתף בשמחת השבע ב

, לרפו"ש ברכות לנכד כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א
בן בנו הרה"ג רבי יצחק ישעי' הגר שליט"א אב"ד קהל 

שנערך באולם בסמיכות חסידי ויזניץ באשדוד, 
כ"ק לקרייתנו הק', עקב שהותו למנוחה של סב החתן 

  האדמו"ר מויזניץ שליט"א למנוחה בנתניה.
מרן שליט"א הגיע בבגדי שבת, ובהגיעו נתן שלום 
ומזל טוב לסב כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א, 
והתעניין בשלומו ובמצב בריאותו, כן נתן מרן שליט"א 
שלום ומזל טוב לכ"ק האדמו"ר מוויזשניץ בית שמש 

כ"ק האדמו"ר מדעעש ירושלים  יםשליט"א, ולסב
א רב שכונת הגאון רבי מענדל פוקס שליט"ושליט"א, 

 .בירושלים, לחתן ולמחותנים שומרי החומות רמות
במהלך השמחה זימרו ניגוני שמחה והודיה, וכיבד 
האדמו"ר מויזניץ את כ"ק מרן שליט"א בלחיים. אחר 
שתיית לחיים, בירך מרן שליט"א ואמר על ידי שמחה 

  יכולים להמשיך את כל הישועות והרפואות.
ר' מנחם אליעזר  כאן התכבד שלוחא דרבנן הרה"ח

מוזס הי"ו לשאת דברים, בדבריו העלה זכרונות 
מויזניץ ביקוריו של כ"ק האדמו"ר האמרי חיים מ

זצוק"ל במעון קדשו של כ"ק מרן זי"ע, ואשר מרן זי"ע 
העמיד לרשותו את המקוה הפרטי שבביתו נאו"ק, וכן 
נתן לגבאים את מס' הטלפון שבביתו שיתקשרו 

  ועוד כמה וכמה עובדות. ו'.לבקש כל הנצרך להם וכ
לאחמ"כ קם מרן שליט"א לריקוד של שמחה, עם 
האדמו"ר מויזניץ שליט"א החתן והמחותנים וכל 
יושבי בימת הכבוד, ובהמשך רקד מרן שליט"א עם 

  החתן ביחוד ושוב עם החתן והמחותנים במחול.
בסיום נפרד מרן שליט"א לשלום מכ"ק האדמו"ר 

שליט"א שדוד אב"ד ויזניץ אמויזניץ שליט"א. וניגשו 
שליט"א והודו לכ"ק מרן שליט"א  אלעדואב"ד ויזניץ 

שלוחי כ"ק ע"י על כל העזרה והסיוע שמקבלים כאן 
  בכל עת שהותם כאן בנתניה.מרן שליט"א 

  
אח"כ קיבל מרן שליט"א קהל, בין הנכנסים היו 

מענה  ראש ישיבתשליט"א שליזינגר משה  הגאון רבי
יע למצפים ין פרי חיים המסשמחה ויו"ר ארגו

; הרה"ג רבי אברהם רובין שליט"א מבארא לישועה
פארק, והגיש הספה"ק זרע קודש מרביה"ק מראפשיץ 
זי"ע שההדיר מחדש; הרה"ח ר' מנחם אליעזר מוזס 

שהגיש את ספרו 'לפני ולפנים' ח"ב' שליט"א 
 ."לזצוק האמרי חיים "קבצילו של הרה מזכרונותיו

של הווארט שמחת נערך קבלת הקהל באמצע 
בערל אייזנברגר נ"י בן הר"ר ל יהודה יקותיאהבה"ח 

תן וח ,ממאנסישליט"א (בן הג"ר אברהם יצחק מבארא פארק 

הרה"ח ע"ב  ,ארא פארק)רייכמן מב' מנחם מענדל רהנה"ח 
הגרש"ז בריל הדומו"צ (חתן מפעיה"ק אהרן באנדא ר' 

. ושמחת הווארט של החתן מורנו ישראל נ"י בן זצ"ל)
מחה דוד (ב"ר ש"ב וקסמן מבהרה"ח ר' משה מאיר 

ע"ב הרב  ,מפעיה"ק, וחתן הג"ר יעקב קאפיל גרין מפעיה"ק)

(ב"ר יצחק פסח מחיפה, ברהם אבא שמרלר מפעיה"ק א

  .וח"ר צבי שנק מפעיה"ק)
  

משלחת גבאי וראשי מפעל הצדקה אח"כ נכנסו 
  .והחסד 'עזר לקהל' דחסידי צאנז

הגבאים הגישו בפני כ"ק מרן שליט"א את תכנית 
ות לימי הפורים הבעל"ט, כאשר אחר ישיבה התמיכ

עם הרבנים הגאונים שליט"א וגבאי הקופות מתשעת 
המוקדים בארה"ק, הוחלט על השלשת הסכומים 
מהשנה שעברה, בדגש על תמיכה באנשי שלומנו 
המתמודדים עם מקרי מצוקה, ובהנהלת הקופה 
מקווים בס"ד לחלק השנה מתנות לאביונים על סך 

בעצם יום הפורים עם תמיכות הגונות ש"ח  400,000כ
 .ביותר לאחינו ובשרינו הנצרכים לכך

הגה"צ אב"ד קהילותינו בארה"ב וראש הישיבה 
בפני כ"ק מרן שליט"א את דבר הרחבת   שליט"א, סקר

גבולות הצדקה והחסד עם יסוד עזר לקהל בערים 
 .נוספות ובראשם עיר מלוכה קרית צאנז

סכומים הגבוהים מרן שליט"א הפליא ביותר את ה
שחפצים ליתן לאלו הצריכים לכך והביע קורת רוחו 
המרובה מהתפתחות מפעל הצדקה והחסד חצר 

  :קדשנו ונענה ואמר
בטוחני שהנותנים יראו ברכה, כי הלא עצם "

הנתינה יש בה ברכה, וכנודע מספה"ק במה שנאמר 
'ונתנו', שהוא נקרא מתחילה לסוף ומסוף לתחילה, 

ה ברכה גם לנותן, בפרט שנותנים כי הנתינה יש ב
  ו".לאחינו ובשרינ

אח"כ פרטו הגבאים בפני הקודש את הפעולות 
הנעשות בקרב אנ"ש כדי להקדים את קיום מצוות 
מתנות לאביונים ע"י הפקדת הממון ומינוי הגבאים 
בכתב שליחות כידוע כפי שנפסק בדברי יציב ע"י כ"ק 

ו להכניס על מנת שיוכל - עמרן אדמו"ר הגה"ק זי"
אורה ושמחה לבתי אנ"ש כבר בבוקר יום הפורים 
הבעל''ט, והפריש מרן שליט"א סכום הגון עבור 
מצוות מתנות לאביונים והפקידם בכתב שליחות בידי 
גבאי עזר לקהל, על מנת שימסרו המעות בשליחות 
קדשו ביום הפורים לאביונים, לקיים מצוות מתנות 

 .לאביונים בו ביום כהלכתו
ם האציל מרן שליט"א מברכות קדשו לכל בסיו

אחד ואחד מהנותנים בעין יפה למען מצוה רבה זו 
שהרי כידוע עניי עירך קודמין עולה ביותר על בני 
קהילתך הקודמים לשאר צדקות, כן התברכו גבאי 
וראשי עזר לקהל לרוב ברכה והצלחה בכל מעשיהם 

 .ומפעלותיהם לרווחת אנשי שלומנו
  
  תצוה ז' אדרפר'  שלישייום 

בערב סידר מרן שליט"א חופה וקידושין אצל החתן 
חיים שלמה שבתי נ"י בן הר"ר יואל פיליפ מב"ב, ע"ב 

  .(ב"ר צבי מפעיה"ק)הרה"ח ר' עמרם שנק מפעיה"ק 
אח"כ קיבל מרן שליט"א קהל, בין הנכנסים היה הרה"ג 
ר' מרדכי דוב הלברשטאם שליט"א בן כ"ק האדמו"ר 
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  לרגל שמחת הבר מצוה לבנו.מגארליץ שליט"א 
אחר תפילת ערבית יצא מרן שליט"א לקידוש 
לבנה, בסיום רקד מרן שליט"א במחול בניגון 'טובים 

  מאורות', ועברו הקהל לברכת א גוטן חודש.
  

אח"כ הגיע מרן שליט"א למלון גלי צאנז, שם 
התקיימו ימי מרגוע לחולים אשר נחלו במחלה 

  'עזר מציון'. ע"י ארגון החסדהנוראה ה"י, 
בכניסה למלון המתין יו"ר הארגון העסקן הרה"ח 

  ר' חנניה צ'ולק הי"ו.
עם הגיע כ"ק מרן שליט"א לאולם, פתח בדברי 
חיזוק בהרעיפו טללי אמונה ובטחון, וזהו תוכן 

  דברות הקודש:

ואתה תצוה את  (שמות כז, כ)בתוה"ק בפרשתן 
 בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

ברש"י ובבעה"ט הביאו דכתי"ת להעלות נר תמיד. ו
מרמז על השנים שעמדו שני בתי מקדשות דמקדש 

יחד  -ראשון היה קיים ת"י שנים והשני ת"כ שנה 
ועמד בזה בספה"ק ישמח משה  אותיות כתי"ת.

רמז לבית  "כבפרשתן, לבאר מפני מה לא נזכר ג
  השלישי אשר אנו מקווים לבנינו בקרוב בימינו.

יאר בקדשו, בשם הקדמונים לתרץ קושיא וב
גדולה, דהנה כלל גדול בידינו כי מעשה הבוכ"ע 
המה נצחיים, וכל דבר זמני בעולם הרי רק הבל וריק, 
כיון שכן, האיך יתכן לומר כן כלפי משכן ה' ואוהל 

שני מועד שכעבור זמן נגנז, וכן יש לתמוה על 
"ו פועל ריק ח שהיו המה כי נמצא מקדשים שחרבו,

וא"כ יש מקום ח"ו לפצות פה ולומר  והיו כלא היו,
ל, אחר שהר ציון לבמת יער, ואנו -מה פעל א

  מסובבים בגלות ארוכה ומרה.
וביאורו  ,חלילה מלומר כןאלא דהענין הוא, כי 

כך הוא, כי בכדי שיהא כח למקדש העתיד לבוא 
בנין הנצחי אשר אנו מצפים  -במהרה בימינו 

לביאת המשיח ולבנין בית ומייחלים בכל יום 
לעמוד ולהתקיים היה מוכרח  -המקדש השלישי 

שיקדם להם בנית המשכן ושני בתי מקדשות, שלפי 
גודל שגב קדושתו של בנין העתיד, אזי אם היה בא 
בלא שום הכנה בעולם מקודם לא היתה הארץ 
להשיג קדושה גדולה בעולם, ועל כן היה מוכרח 

ובתי המקדש בעולם, הבוכ"ע להכין מקודם המשכן 
ואו אז אחר הכנה זו יהיה כח לבנין העתיד לירד, 

  להשכין שכינת עוזו בתחתונים.

 (במדב"ר יג, ז; ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד)ומצינו בחז"ל 
שכבר ביום שחרב בית המקדש נולד בן דוד, ואף 
דהן אמת שבעוונותינו הרבים נתארך ונדחה עת 

ולם היא הגאולה, עם כל זה כל מה שאירע בע
כהכנה לקראת יום המקווה בביאת משיח צדקנו 
במהרה בימינו. ועכ"פ עומק הענין, לדעת ולהבין 
שכל מה שעובר על כל יחיד ויחיד מכלל ישראל, 
אינו חלילה בחי' 'חורבן', כי אין זה מהווה כי אם 

  כהכנה ואבן יסוד לקומה השלימה ובנין העתיד.
דאמר  "עזי "קביאר שם הישמח משה  "זועפי
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן הכתוב 

, ורמז בזה לשני בתי המקדש זית זך כתית למאור
, ואף שהיו רק לזמן עובר, "תשהיו קיימים כמנין כתי
להעלות נר בעקבותיה יהא  "מולאחר זמן נחרבו, מ

, כי על ידי פעולתם וקדושתם יוכל העולם תמיד
 ."שיעו "קלסבול קדושת הבית השלישי, עכתוד

הנה באמת אנו בני אדם פשוטים אין אנו יכולים 
לראות בעיניים הגופניות והגשמיות שלנו הטוב 
הגנוז בכל דבר ודבר. אמנם אנו מתחזקים ומבקשים 
מהקב"ה שנזכה לראות את ישועת ה' בעיני בשר. 
ובכל זאת אנו מאמינים ויודעים כי הכל הוא לטובה, 

לעד, וכנודע מאמר  כי הקב"ה הוא אוהב עמו ישראל
הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע, הלוואי שיהיה 
לי אהבה אל הצדיק הגדול ביותר, כשם שהקב"ה 
אוהב את הרשע הגרוע ביותר בישראל, ע"כ. וקרא 
הקב"ה על כל יחיד ויחיד מישראל 'בני בכורי 

, ובוודאי אינו עושה עמנו כי אם (שמות ד, כב)ישראל' 
  טוב וחסד.

שכתב בספר משנת חכמים למהר"ם ידוע מה 
בטעם הדבר  תצה)-(המעלה הכ"ג, אות תצדחאגיז 

שבאמירת פסוק ראשון של קריאת שמע, מניחין היד 
על העינים, כאשר כן נהוג בכל תפוצות ישראל בני 
כל העדות מארצות המזרח וארצות המערב, 
להראות שעיקר האמונה היא כאשר אין רואים 

ה ושום השגה במעשי כלום, כאשר אין שום הבנ
אלקינו, וכבר נראה שלאחר יאוש, ואעפ"כ אומרים 
שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, [וראה ע"ד זה גם 

  בקול אריה בפתיחה].
עיקר האמונה הוא שיודע האיש הישראלי שהוא 
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אינו מבין ואינו מסוגל לראות ולהבין מאומה, כאשר 
השורש פורה ראש ולענה של כל אלו שנפלו מדרך 

שרה, ולא היה בידם לעמוד בנסיונות אשר הציב הי
היצר למולם, הוא מאחר ודימו להבין את דרכי 
השי"ת, ולא היה להם אמונה תמה ופשוטה. 
ולעומתם אלו שהתחזקו בתמימות בידיעה שאין הם 
מסוגלים להבין הכל, דייקא אלו יכלו עמוד כנגד כל 

  סערות הזמן.
שמות ( ויורמז בפסוק שאמר הקב"ה למשה רבינו

וראית את אחורי ופני לא יראו, והיינו שבזמננו  לג, כג)
יש בחינת אחוריים אי אפשר להבין הכל לאשורו, 
ורק בביאת משיח צדקנו נוכל להבין, ואז ימלא שחוק 
פינו על מה שבכינו בשנות הגלות, כשנבין שהכל 
  היה לטובה, כשהכל הוא רחמים וחסדים מן השמים.

בד תקוה בשום מצב ובכל יש לנו להתחזק ולא לא
זמן, כשנדע ונכיר בערך הנשמה הישראלית, כי כל 
נשמה מישראל הריהו עולם מלא, וכדאמרו חז"ל 

שכל המקיים נפש אחת מישראל  (סנהדרין פ"ד, מ"ה)
כאילו קיים עולם מלא, ובהזדמנות תחת אחד 
השיחים אמר לי כ"ק מרן אאדמו"ר זי"ע הסבור אתה 

מקיים נפש אחת מישראל שמה שחז"ל אמרו שכל ה
כאילו מקיים עולם מלא הם דברי גוזמא, דבוודאי 
אינו כן ואין זה כדברי אגדה בעלמא מן השפה ולחוץ 
ואין זה כמשל ודוגמא, אלא דברים ככתבן, והלכה 
ברורה שהיה כדאי לו להבורא ית"ש לברוא כל 
העולם כולו מראשית היצירה בששת ימי המעשה 

ע מאות ושמנים ושלש עד שנת חמשת אלפים שב
בשביל נפש אחת מישראל, אתוד"ק. ואכן רק הבורא 
ב"ה הוא שיכול לשער ערך נשמה אחת מבני 
ישראל, באשר כל נפש מישראל הוא חלק אלו"ה 

 (זוה"ק ח"ג, דף ע"ג ע"א)ממעל, וכדאיתא בזוה"ק 
  קוב"ה ואורייתא וישראל חד.

ובאמת שעצם התקווה והאמונה שאין האדם 
יאוש, הרי זה גופא כח המעמיד שנוכל  נופל לידי

להתחזק תמיד. כי אלו אשר נתייאשו רח"ל אף 
נעקרו מכרם בית ה'. וכאשר נתבונן מעט בדור שלא 
אחר המלחמה הנוראה בשנות הזעם, כאשר רבים 
היו שלא יכלו עמוד בנסיונות, ומאידך גיסא מאות 
ואלפים מישראל שלמרות שאיבדו כל אשר להם 

ים בודדים בעולמם, מכל מקום ונשארו גלמוד
התחזקות באמונת אומן מאמינים בני מאמינים 
בהשי"ת, והדברים ידועים לכל ואין מן הצורך 

  להאריך בהם.
כל יהודי באשר הוא מאמין ויודע כי השי"ת הוא 
גבוה מעל גבוה ולא ניתן תמיד להבין ולהשיג 
חשבונותיו, ואף אם יש קושיות על מעשיו ית' יודע 

יד ישנם תירוצים עליהם. ואנו אשר אנו שלא תמ
קרוצים מחומר עכור בשר ודם, אין אנו יכולים להשיג 
ולהבין דרכי הנהגת אבינו שבשמים, היאך הוא מנהיג 
ומנהל את עולמו, אכן זה ברור כי הנהגת העולם הוא 

  באופן המועיל והטוב ביותר לכל יחיד ויחיד.
*  

רשו חז"ל עומדים אנו בימי חודש אדר, ומצינו שד
הפיל  (אסתר ג, ז)על הפסוק  (מגילה דף י"ג ע"ב)דרשו 

פור הוא הגורל וגו', תנא, כיון שנפל פור בחודש אדר 
שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו 
משה, [והיינו שדימה כי מזלם של ישראל בחודש זה 
הוא בירידה, וממילא בקל יוכל להתגבר עליהם 

טת הטומאה], ולא היה ולהכניעם תחת כח ושלי
יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה נולד. ודקדקו 

דאכן אמת הוא  (יערות דבש, ז' אדר, דרוש ג, ועוד)רבים 
שבשבעה באדר נולד משה, אבל אין זה סותר 
שבשבעה בו מת, וכיון שכך אינו סימן טוב, ומה 

  הועלנו בזה שגם נולד בירח זה.
אצל עם בני ולדברינו י"ל, דלא היה המן יודע כי 

ישראל כל ירידה הוא צורך עליה, וכל שבר ומשבר 
מהווה כהכנה לעלייה שתבוא אחריה. ובזה טעה 
טעותו המרה, שכיון שראה שמת משה בחודש זה 
הרי שבוודאי יעלה בידו להמיט רעה על שונאיהם 
של ישראל. אמנם האמת יורה דרכו שכל ענין מיתתו 

ל ישראל, של משה רעיא מהימנא היתה לטובתן ש
וכנודע מספה"ק ענין זה דלכן לא נענה הקב"ה 
לתקט"ו תפילות שהתפלל משה לפניו, אף שהקב"ה 
שומע תפילת כל פה, ואפי' תפילה מפשוטי העם, 
מכל מקום מאחר ולטובתן של ישראל היה כדאי 
שלא יכנס, על כן לא נעתר אליו לבקשתו. כי אילולי 

התביעה היה משה רבינו נכנס לארץ, הרי שהיתה 
על ישראל קדושים ביתר תוקף, ואף כוחות הטומאה 
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היו מתגברים עליהם בתקיפות יותר. ולזה מצינו 
(דברים וימת שם משה  (סוטה דף י"ג ע"ב)שאמרו חז"ל 

מה כאן עומד ומשמש אף שם עומד ומשמש,  לד, ה)
והיינו כי טובתם של ישראל היה שיעמוד משה רבינו 

ל, ומשם יליץ יושר לשמש לפני המקום בשמים ממע
ויבקש על כלל ישראל. נמצא שעצם הסתלקותו של 
משה היה זה לישועתם וטובתם של ישראל, ומזה גם 

  נצמח ישועתם של ישראל בימי מרדכי ואסתר.
*  

באתי הנה אחר 'קידוש לבנה', ויש לנו בזה חיזוק 
גדול, דהנה האף אמנם שקבע הקב"ה בבריאת 

המזלות וסדרי העולם את סדר מערכת הגלגלים ו
העולם, אכן אנו אומרים מידי יום ביומו 'המחדש 
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית', ורצ"ל שאין 
הדבר ענין טבעי שגלגל העולם יסתובב וכן גלגל 
השמש וכו', וכך יעברו הימים החודשים והשנים, 
דלא כן הוא, אלא הקב"ה מנהיג ומחדש את העולם 

כן אחד מפלאי הדבר כולו בכל יום תמיד מחדש. וא
הוא שתמיד בכל עת התחדשות הבריאה היא באופן 

  והצורה שהיה תחילה.
אנו אומרים בברכת הלבנה 'שהם עתידים 
להתחדש כמותה', והיינו שבני ישראל נמשלו 
ללבנה, וכשם שבכל חודש אחר שאין הלבנה נראית 
כלל, מתחדש אורה כבתחילה כן נמי בני ישראל 

שכוחות הטומאה הצליחו  הגם שיש פעמים שנדמה
להכניע את בני ישראל תחת ידם, עד אשר נדמה כי 
החושך תכסה ארץ, ואין מוצאים עוד כלל פתח 
תקוה ומוצא להסיר עולם מעלינו, מכל מקום כשם 
שהלבנה מתחדשת בכל חודש מחדש, כן נמי הוא 

  סוד הקיום של כלל ישראל.
היעב"ץ זי"ע בהקדמתו לסידורו ונודעים דברי 

אודות הניסים של  ולם בית א"ל, ד"ה ויידע אמונה)(ס
תקומת כלל ישראל לאחר כל הצרות והרדיפות מצד 

כתב בזה"ל, מי שיעיין ביחוד ענינינו שאויבינו, 
ומעמדנו בעולם אנחנו האומה הגולה שה פזורה, 
אחר כל מה שעבר עלינו מהצרות וכו' ואין אומה 

כו' כל נרדפת בעולם כמונו מה רבים היו צרינו ו
האומות הקדומות העצומות אבד זכרם בטל סברם 
סר צילם ואנו הדבקים בה' כולנו חיים היום וכו' מה 

יענה בזה פילוסוף חריף, היד המקרה עשתה כל 
אלה, חי נפשי כי בהתבונני בנפלאות אלה גדלו אצלי 
יותר מכל נסים ונפלאות שעשה הש"י לאבותינו 

והיינו כי  "ק.במצרים ובמדבר ובארץ ישראל, עכלה
עצם קיום כלל ישראל לכל אורך שנות הגלות הוא 
נס גדול יותר מנס יציאת מצרים, וכל זאת הוא 
באשר שכאמור בני ישראל נמשלו ללבנה, וכשם 
שהלבנה מתחדשת בכל חודש מחדש, כן נמי בני 
ישראל עתידים להתחדש כמותה, וממילא לא יפלו 

  לידי יאוש חלילה.
*  

ג' החודשים הקרובים המה איתא מצדיקים כי 
חודשים המסוגלים לרפואה, דשם החודש אד"ר 
הוא נוטריקון אני ד' רופאך, וחודש זה מסוגל 

(אסתר ח, להמשיך בו ישועות חדשות, בבחי' הכתוב 
ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. כן נמי  טז)

חודש ניסן אשר בו אוכלים בפסח המצה שהוא 
, בפרשתן, דף קפ"ג ע"ב)(זוה"ק מיכלא דאסוותא 

ומביאה לו לאדם אריכות ימים ושנים. וחודש אייר 
ג"כ ר"ת 'אני י"י רופאך'. כן נמי מבואר בספה"ק בני 

דחודש  (מאמרי חודש אייר, מאמר ד)יששכר בני יששכר 
זה מסוגל לרפואה, וסיבת הדבר הוא מכיון שבחודש 
זה החל הקב"ה להמטיר את המן לדור המדבר, ועל 

המן נתרפאו כל החלאים. ובוודאי שכח הרוחני ידי 
של המן נשאר לעולם ועד, ובכוחה נמשך עד היום 

  בחודש זה כל מיני השפעות ורפואות.
ובתפילה אנו מברכים בכל יום 'בורא רפואות', 
ונקט לשון הווה ולא לשון עבר, להורות וללמד לבל 
יפול האדם חלילה ויבוא לידי ייאוש, כי הקב"ה בורא 

יום רפואות חדשות. כן סח לי מרן אאדמו"ר  בכל
זי"ע כי הסכנה הגדולה ביותר לחולה הוא מה 

כשהאדם  שהטומאה מביאתו לידי יאוש, אכן
מתייאש, הרי ייאוש קונה מטעם הפקר ואזי הטומאה 

(וראה דברות קדשו בדרשת התעוררות  זוכה מן ההפקר
אלול  כ"א ,ביוניאן סיטיבישיבה"ק לקראת פתיחת זמן החורף 

. אשר על כן על האדם להחדיר בעצמו כי )תשמ"ג
הוא אינו כהפקר, אלא הוא שייך להקב"ה, אשר הוא 
עבד מלך המקום ב"ה והוא אינו מסיר השגחתו 

 מאתנו אפי' לרגע קטן וזעיר.
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 חצר הקודש צאנז
 קרית צאנז נתניה

 

 כסא דברכתא
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה שלוחה בזה, קדם איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, נודע בשערים 

 , ה"ה מסור לחצר הקודש צאנז ומוסדותיהנאמן ו, העסקן הנכבד ומאוד נעלה, לשם ולתהלה

 הי"ו הופמןאהרן הרה"ח ר' 
  אלעד אשדוד ומאנסי מנהל 'מבצר התורה' רשת הכוללים בירושלים בית שמש טבריה

 

 נ"י דוד אריה לרגל השמחה השרויה במעונו במזל טוב שמחת הבר מצוה לבנו כמר 
 במז"ט ובשעטומ"צ

 

יהא רעוא מן קדם אבוהון דשבשמיא, שיזכה לרוות רוח נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו, ואך ששון ושמחה ישכון ו
 באהלו תמיד, מתוך נחת והרחבה, סייעתא דשמיא עד עולם, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים

 

 ההנהלה
 מערכת בצילא דמהימנותא -ג"א מצטרפים: חברי מכון עץ החיים 

 

(ב"ק עלינו לידע כי 'ניתנה רשות לרופא לרפאות' 
, שכן קבע הקב"ה ותיקן ויסד את עולמו דף פ"ה ע"ב)

הל האדם עפ"י דרך הטבע ויוכלו להעלות מזור שיתנ
(פיה"מ, פסחים ורפואה לסובלים, וכאשר כתב הרמב"ם 

הקשה על שיטה זו, דא"כ אם רעב אדם ופנה  סוף פ"ד)
אל הלחם ואכלו, שמתרפא מאותו הצער הגדול, 
שהרי גם רעבון מחלה היא אשר רפואתה ע"י אכילה, 

ה ברא האם נאמר שהסיר בטחונו מה', אלא שהקב"
את עולמו על מנת שיתנהג ויתנהל ע"פ דרך הטבע, 
וכשירעב האדם ישב לאכול לחם ובכך יתרפא 
ממחלתו, והכי נמי מותר לאדם לדרוש ברופאים 
שירפאוהו ממחלתו ע"פ דרכי הטבע. ואמנם לא הותר 
לרופאים רק לרפאות את החולי ולא חלילה להביאו 

מנם לידי יאוש, כי היאוש הוא מצד הטומאה. וא
המאמין בהשי"ת ויודע שהוא מחיה החיים, וכל 

על כל נשימה ונשימה  (תהלים קנ, ו)הנשמה תהלל י"ה 
, הריהו יודע ג"כ לבל להתייאש (ב"ר יד, ט)תהלל י"ה 

  חלילה, אלא ישתדל ויתאמץ עוד ועוד.
יעזור השי"ת שנתקבץ ומתראה רק מתוך שמחה, 
 ויזכה כל אחד לרפואה שלימה מן השמים, אורך
ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, ונוכל לעבוד את 

(תהלים הקב"ה מתוך שמחה מכל הלב בבחי' הכתוב 
עבדו את ה' בשמחה, כי כאשר אין האיש  ק, ב)

הישראלי בבריאות השלימה יקשה עליו לעבוד את 
הקב"ה, ועל מנת לעבדו כראוי בהכרח שיהיו 

  בריאים ושלמים.
ר' חנניה הי"ו,  שפתי לא אכלא מלדבר בשבחו של

וכל העסקנים מסביב שכל חייהם המה גומלי חסדים, 
ועושים חסדים מופלאים עם חולי עמו ישראל, 
ובמעשיהם המה מקרבים הגאולה השלימה כדאיתא 

; וראה פרשת דרכים, ילקוט ישעיה סג, רמז תקז(ראה בחז"ל 
בזכות צדקה שעושים אלו עם אלו אני  ריש דרוש ח"י)

זה אשר קיימו וקיבלו עליהם בני גואלם. ובחודש 
ישראל את התורה מחדש, ובמתן תורה מצינו 

, וממילא גם (ראה במדב"ר ז, א)שנתרפאו כל המומין 
יום הפורים מסוגל לרפואה, ונתראה תמיד מתוך 
שמחות, רפואות וישועות, ואך ששון ושמחה ישיגו 

  ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.
 

  
ל אחד בפרטות אל כ"ק מרן שליט"א אח"כ נגשו כ

להתברך מפי הקודש. והאציל מרן שליט"א מברכות 
  קדשו על ראש כל אחד ואחד משך זמן.

 
   



  פ"גתש · לב ·פר' תרומה  

 

 

 נו בחצרות קדשי  
  מלווים בברכת והבטחת הקודש:
  מהפכת הצדקה והחסד בעיצומה
 424,000 -המוני אנ"ש מתייצבים למען אחינו ובשרינו 

יחולקו בס"ד עבור אחינו ובשרינו בעיצומו של יום ₪ 
  הפורים הבעל"ט

הדים רבים התעוררו בשבוע החולף בחצר קדשינו, 
עם התפרסם דבר מהפכת הצדקה והחסד שמתחוללת 

מים אלו בקרב אנשי שלומנו בכל אתר ואתר ע"י עזר בי
מפעל הצדקה והחסד דקהל הקודש צאנז, עבור  –לקהל 

רבים היו הדברים משיבי נפש כפשוטו, כאשר רבים היו 
הפונים שנעתרו לבקשתם של גבאי עזר לקהל ושיגרו 
את שמות ופרטי יקיריהם, ידידיהם ומכריהם אשר 

  ם והפסח.נצרכים לסיוע לקראת ימי הפורי
מרגש עד מאד היה לראות את הערבות ההדדית, בכל 
מקום ובכל שכבת גיל, כאשר מפעים היה לראות את 
הדאגה הכנה של מאות רבות מאנשי שלומנו שדאגה 
אחת הייתה מנת חלקם בשבוע החולף: שגם לאחינו 

   ובשרינו יהיה טוב ושמח!
השבוע, אף זכתה המגבית למשנה תוקף וחיזוק 

בעת פתיחת המגבית בקודש פנימה אצל  קודש מיוחד
כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א אשר כאב רחום אשר 
עיניו ודאגתו נתונות על בניו רחומיו, עמד כמלאך המכה 
על קדקודינו ואומר לנו גדל, התעניין בפרוטרוט ודרש 
היטב על אופני החלוקה כמו גם גיוס התרומות, והביע 

וטה על פניו הק' את קורת רוחו העצומה כשנהרה פש
למראה אחים הפועלים בעוז ותעצומות למען אחים, 
למען הבאת אורה ושמחה לבתי כלל אנשי שלומנו ללא 

  יוצא מן הכלל בס"ד.
כפי שפורסם, בעזר לקהל נערכים מזה תקופה ארוכה 
לחודשי פעילות אלו, עם שורה ארוכה של מהפכות 
 משמעותיות שמשנות סדרי בראשית בס"ד בכל תחומי

הסיוע והצדקה בחצר קדשנו, בראש ובראשונה עם יסוד 
שני סניפים חדשים בעיר מלוכה קרית צאנז ובביתר 
עלית, כמו גם חיזוק שאר הסניפים והגדלת סכום 

מהסכום שחולק  3התמיכה המשמעותית ביותר מפי 
  בשנה העעל"ט.

השנה, אף הכריזו בעזר לקהל על שינוי משמעותי 
לאביונים, כאשר לאחר חשיבה נוסף בחלוקת דמי מתנות 

מאומצת ודיונים למכביר, החליטו גבאי הצדקה לצאת 
למהלך חסר תקדים בהיקפו, ולהפוך את היוצרות בתחום 

חלוקת מתנות לאביונים בחצר הקודש צאנז, כך 
שבשבועות האחרונים ישבו כל גבאי הקופה יחד עם רבני 
הקהילות בכל אתר ואתר ועם העסקנים המקומיים, 

בשו רשימות של כמה עשרות נצרכים מאנ"ש וגי
שזקוקים נואשות לסכומי כסף גבוהים וזו תהיה מפת 
התמיכה של עזר לקהל בימי הפורים הבעל"ט, כמובן 
בנוסף, לתמיכות הרגילות שהיו מקבלים הנצרכים מדי 

  שנה.
כלומר, בעזר לקהל וגם בקרב הציבור ידוע מראש 

ות, ועד הפורים כמה כסף צריך לגייס ועבור אילו מטר
יפעלו כדי לדאוג לכסות את הסכומים האלו כדי לעמוד 
ביעדי התמיכה שהוצבו בהתאם לצרכים. כפי שכבר 
נכתב: לאסוף מתנות לאביונים כדי לחלק למי שצריך 
באמת, ולא לחלק מתנות לאביונים רק כי אספו ואין 

  ברירה.
השבוע אף התפרסמו מפות התמיכה והגיוס 

קום, כאשר הסך הכולל עומד על העירוניים בכל מ
אשר ייתרמו ע"י אנשי שלומנו מכל רחבי ₪ (!)  424,000

תבל, ויועברו לידי אחינו ובשרינו הנזקקים לכך בו ביום 
  בהידור רב.

בעקבות המהפך המשמעותי בהיערכות לחלוקת 
מתנות לאביונים בו ביום, עבור אחינו ובשרינו אנשי 

עם מקרי מצוקה,  שלומנו בדגש על כאלו המתמודדים
פנו גבאי הצדקה של עזר לקהל אל הציבור בבקשה 

וכל ₪  360להירתם כבר כעת בסכום של לכל הפחות 
המרבה הרי זה משובח, כדי שנוכל כולנו יחד בס"ד להגיע 

  אל היעד ולשמח את אחינו ובשרינו.
כמו"כ, מוסרים גבאי עזר לקהל, על רצונם העז לסיים 

ת בס"ד עד חצות יום את חלוקת והעברת התמיכו
הפורים הבעל"ט, כדי לשמח את אחינו ובשרינו בשלמות 
כבר בתחילת יום הפורים ולא להמתין לשעה מאוחרת, 
ובמקביל כדי לסייע לגבאים להשלים מלאכתם ולצאת 
יד"ח מצוות היום, אי לכך פנו הגבאים בכל אתר אל אנשי 
שלומנו בבקשת אחים להירתם מראש ולא להמתין עד 

  ם הפורים כדי להעביר את דמי המתנות לאביונים.ליו
המיזם המבורך של עזר לקהל כבר הפך למסורת: 

אנ"ש מקדימים ומפקידים את דמי המתנות המוני 
לאביונים שלהם עוד לפני יום הפורים, ובבוקר יום 
הפורים גבאי הקופה מעבירים בשליחותם ובזיכוי עבור 

ת כתיבת בע המפקידים את המעות לידי האביונים.
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שורות אלו כבר פנו מאות רבות מאנ"ש אל גבאי הצדקה 
של עזר לקהל בכל רחבי ארה"ק, על מנת 'להקנות' את 
דמי המתנות לאביונים ע"י שטר הקנאה מיוחד בו ממנה 
התורם את גבאי הצדקה להעביר בשליחותם את 

   תרומתם בו ביום לידי האביונים.
דייני אנ"ש בקול קורא ופסק הלכה מיוחד מאת רבני ו

מדברי  שליט"א, מתפרסמת קריאת קודש זו כמוכח
הפוסקים שבדרך זו יוצאים ידי חובה לכתחילה, ואף יש 
בזה מעלה והידור רב שהאביונים יקבלו את המעות כבר 

. גם כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א כבר הפקיד בבוקר
את מעותיו בידי גבאי עזר לקהל על מנת לקיים מצוות 

ונים בהידור בו ביום, וכפי שידוע כי אף כ"ק מתנות לאבי
מרן אדמו"ר הגה"ק זיע"א נהג כן כמפורסם במכתב 
קודש הידוע בו מינה את בנו מרן רבינו שליט"א כשליח 
למסירת מעות לאביונים בו ביום, וכך אף נפסק בדברי 

  יציב.
בעזר לקהל מזכירים בנוסף כי כפי שפורסם השנה 

רם בס"ד ילך במלואו במגבית פורים כל שקל שיית
הודות לתרומת לבם של  -לצדקה, ללא הוצאות כלל 

כמה מאנשי שלומנו שחפצים לאפשר לכל אחד ואחד 
מאנ"ש לתרום מתנות לאביונים בשלמות ובהידור ללא 
הוצאות וללא כסף שהולך למודעות ולשאר עלויות 

  הקמפיין. 
"בטוחים אנו" אומרים גבאי החסד, "כי אנשי שלומנו 

מו בצורה משמעותית, כי כשאחינו זועקים לעזרה, יירת
אנחנו מתייצבים לעזרתם בכל מה שאפשר. יחד נבנה את 

  עולמם ונשמח את ליבם!
  

בשיעורו  -קידושא רבא לרגל סיום לימוד הל' שבת 
  הקבוע זה עשרות בשנים של הגרמ"ש אייזנברגר שליט"א 

קבלת התורה, אחר תפילת  -בשב"ק פר' יתרו 
נערכה קידושא רבא בהיכל בית המדרש המוספין, 

המרכזי אהל נחמיה פעיה"ק, לרגל סיום הלכות שבת 
והתחלת מחזור חדש, בשיעורו הקבוע הנמסר מדי שבת 
בשבתו שעה קודם התפילה, בימות החול כבימות הקיץ, 
על ידי הגה"ח רבי מרדכי שבתי אייזנברגר שליט"א מח"ס 

  בירורי הלכות.
בשנת תשמ"ה לפני ל"ח  תחילת יסודו של השיעור

שנים, בשב"ק לפני תפילת שחרית, ובימי חול אחר 
תפילת ערבית. כשהשיעור בשב"ק מוקדש ללימוד 
הלכות שב"ק, ובימי החול למדו שאר עניינים בשולחן 

דעה, וכן לפני יומא -חיים וחלק יורה-ערוך חלק אורח
טבא ויומא דפגרא הלכות השייכות לאותו תקופה. 

רים ונידונים דברים אקטואליים במשנתו כשבשיעור נמס
  של כ"ק מרן זי"ע, ולהבחל"ח גאוני דורינו שליט"א.

מחזה מרענן הוא לראות זקנים וצעירים, ידע בעלי 
בתים ואברכי כולל, המסובים זה לצד זה ושותים 
בשקיקה לשמוע דבר ה' זו הלכה, בבהירות איתנה מידי 

  יום ביומו, ומידי שבת בשבתו.
קר יום השב"ק נערכה מעמד קידושא רבא כאמור בבו

לרגל סיום מחזור נוסף בהלכות שבת החמורים התלוים 
שמד, במעמד נשא דברים הגה"ח -בשערה סימנים רמב

רבי מרדכי שבתי שליט"א, אשר נתן שבח והודיה על 
העבר וביקש על העתיד. כן הודה לכל המשתתפים 
בשיעור על השתתפותם העקבית, כשעל אף השעות 

א נוחות של השיעורים בשב"ק באשמורת הבוקר, הל
ובחול בשעות המאוחרות, נוכחים הם בשיעורים וקונים 

  בהם לדעת המעשה אשר יעשון.
את דבר המעמד נשא הגה"ח רבי שמואל אריה 
שפירא שליט"א מרבני קרית צאנז ור"מ בביהמ"ד 

  המרכזי שהאריך בדברי תורה וברכה.
  

 רים בבית שמששבת התאחדות לבני חבורות הבחו
שבת קבלת התורה יצאו  -בשבת קודש פרשת יתרו

בני חבורות הבחורים בבית שמש לשבת התאחדות 
בסימן ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, 
ויסעו מבית שמש ויחנו במושב תפרח, במקום נאה 
ומרווח להרחבת דעתם של בחורי החמד, בהשתתפות 

  היילפרין שליט"א. ראש החבורה הרה"ג ר' דוד יהודה
השבת עברה על בני החבורה בהתרוממות רבתי כראוי 
וכיאות לשבת קבלת התורה, כשהתפילות נערכות מתוך 
התלהבות והתעוררות יתירה, כמו סעודות השבת 
שנערכו אף הם בצורה מרוממת ביותר בשירות 

  ותשבחות משך שעות ארוכות לקל אשר שבת ברא.
לסדר לימוד  בצפרא דשבתא השכימו הבחורים

כהכנה לתפילה, ולאחר תפילת שחרית השמיע ראש 
החבורה שיחה מיוחדת בהלכה ובאגדה כהכנה לקריאת 

  עשרת הדברות.
מה נהדר היה המראה בעת שנמכרו העליותעבור 
שעות רצופות ע"י בני החבורה, כשהבחורים המופלגים 
מקבלים ע"ע מאות רבות של שעות רצופות עד סוף זמן 
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סכומים גדולים של שעות רצופות ללמוד  החורף, וכן
  ביומי דניסן הבעל"ט.

במהלך סעודות השבת נשמעו דברי תורה בחדוותא 
דאורייתא ע"י בחורי החמד, ובעידן רעוא דרעוין נשא 
דברי חיזוק ראש החבורה והלהיב את הלבבות בגודל 
מעלת הזמן, ובמשנת רבוה"ק בענייני קבלת עול תורה 

  הק'. בפרט בימי השובבי"ם
בני החבורה חזרו לבתיהם מלאי מטענים רוחניים 
וסיפוק רב מהשבת המרוממת, ומבקשים להודות בראש 
ובראשונה לראש החבורה המסור בכל לב ונפש למען בני 
החבורה במשך כל ימות השנה ובפרט כעת בארגון 
השבת התאחדות, כמו"כ לכל המסייעים בגוף ובממון 

נמרץ הרב משה ה להעסקן  להוצאות השבת ובפרט
בצלאל גנזל שליט"א מנהל מוסדותינו הק' בית שמש, על 

  סיועו הרב בהוצאות השבת.
  

הופיע ויו"ל ספר מעדני אשר חלק ז', הכולל בתוכו חקירות 
  ת והמועדיםמשמחות כנתינתם מסיני על כל הפרשיו

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, 'אורה זו 
כל הבא בשערי בתי המדרש ובתי כנסיות בארץ תורה', 

מכיר יודע ואחרונות, השנים  עשריםוברחבי תבל במשך 
שגורם אורה ושמחה מיוחד בלימוד התורה, את הגליון 

גליון שגורם למלאכת מחשבת ולשעשוע בלימוד 
הרה"ג  פרי עמלו של 'מעדני אשרני 'התורה, הגליון התור

מבצר ראש כולל שליט"א רץ אאשר אנשיל שוורבי 
בית שמש ומגדולי מרביצי התורה בכתב ובעל התורה ב

  .פה
 התקבל בחיבה יתירה בכל תפוצות ישראלהגליון 
מתפלפלים בזה מידי כשרבים מגדולי הדור , ברחבי תבל

  והזכירו ברבים מתוכן הגליונות.שבוע, 
על ז' חלק קראת ימי הפורים, הופיע ויצא לאור כעת ל

אזלו זה זמן לאחר ששאר החלקים  ,חמשה חומשי תורה
שמחה לקראת ימי הוכעת  ,יותוהחנזמנים טובא ממדפי 

אורה זו תורה,  המחברהוסיף של הדר קבלוה באהבה 
ספר זה הלאור עולם  למען יעמדו ימים רבים והוציא

על כל וקי שמעתא העוסק בחדוותא ברורי הלכה, ואס
הספר בלול במאות חקירות  פרשיות השבוע והמועדים

בהלכה ואגדה, חלקם הגדול  הפרשה והמועדיםבעניני 
נתבשלו בריתחא דאורייתא עם חבירים מקשיבים 
בשיעורים כהלכתן, וכעת נתלבנו ליבון אחר ליבון, עד 

שנעשו 'מעדנים' ראויים לעלות על שולחן מלכים, מאן 
  .מלכי רבנן

ערוך בשפה קלה וברורה שוה לכל נפש הספר כולו 
הנדבן ונדפס בעזרת ובסיוע  כשולחן הערוך המוכן,

חלק זה  .מליקוודהי"ו אליעזר אהרן גוטליב הרה"ח ר' 
סדרת הספרים שראו אור עולם זה מהווה כחלק הט"ו מ

מכבר, ומפארים ומאירים את מזרח כותלי בתי 
  .המדרשות

 :ספר החדשהלאים מכמה גרגרים נפנציגה בכאן 
בחור שאביו ציוה לו שלא ישתכר בפורים האם צריך 
לשמוע בקולו? האם יש איסור לאכול בפורים קודם 
שקיים מצות משלוח מנות? האם נשים חייבות במצות 
היום של שתיית יין בפורים? האם מותר לעשות חתונה 
בפורים? האם מותר לשלם שכר לימוד מכספי מעשר? 

אדם בלי רשותו? האם יש איסור האם מותר לצלם 
לעשות ביטוח או תכנית חסכון דמראה כאילו שאין לו 
אמונה? האם יש חיוב לעשות ברית דווקא כשיש מנין 
של עשרה אנשים והאם מותר לאחר ברית בגלל זה? 
מדוע צריך בברית לכבד מוהל וסנדק צדיק הרי מוחלין 

ין לכולם את העוונות וכולם צדיקים? מדוע בזמננו א
נזהרים לשאול בערב שבת האם הפרישו חלה מהחלות 
הרי זה הלכה מפורשת? יולדת שנוסעת לבית חולים 
בשבת האם מותר לה לומר תפלת הדרך? חתן שאינו 
מוצא מי שילוה אותו האם פטור מלהתפלל בבית 

האם כתיבה במחשב ביד שמאל בשבת הויא  הכנסת?
ת מצרים שינוי? האם מותר להאריך במצות סיפור יציא

ועוד כמו שצריך? יו"ט באופן שלא יוכל לאכול סעודת 
  .מאות נושאים

יהפוך ומשלוח מנות לרב או לחבר, כמתאים הספר 
ניתן להשיג . את שולחן השבת לחויה רוחנית ומאתגרת

וכן במשרדי  ,המובחרות ברחבי תבלהספרים יות וחנב
  .053/3166560המכון 

המחבר שגורה קדם הרה"ג ברכת עולם התורה 
שימשיך עוד רבות בשנים לרומם קרן התורה שליט"א 

ולהרביץ תורה בישראל בדרשותיו המלאות זיו ונופת 
  .צופים, מתוך בריות גופא

  
 מושב בית דין, ביום המסוגל ובמקום המסוגל

דברים נוראים ומופלאים מובאים בקב בישר וז"ל: 
"וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך 

מר להתפלל, יקח פנאי לעצמו ביום התענית אסתר ויא
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תחילה מזמור כ"ב שבתהלים... כי יום זה מסוגל מאוד 
  שיקבל תפילתנו".

במפעל החסד "שפע חיים ורחמים", מעמידים מושב 
בית דין, ביום המסוגל, במקום המסוגל, ביום תענית 
אסתר בציון קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע, 
ופוסקי ההלכה דייני קרית צאנז שליט"א, יעתירו עליכם 

₪  180מד מרטיט ועילאי, תמורת פ"נ בסך במע
   למשפחה.

זכרו את אשר כתוב בצוואת הקודש: "ובכל עת 
שתצטרכו לאיזה ישועה, תנדרו לאותם הצדקות 

  שפעלתי עבורם בעולם הזה".
אל נא תישארו מאחור. נצלו את ההזדמנות היקרה 
לטעום ממעיין הישועות הזורם בזכות הבטחה נוראה זו 

"ר הגה"ק זי"ע, לצד הדברים של כ"ק מרן אדמו
המופלאים של בעל קב הישר, ובוודאי תזכו לישועה בכל 

  דבר אשר אתם צריכים רחמים.
-1-800-799שעות ביממה:  24ניתן לשלוח שמות 

  .09-973-5060, או בפקס: 654
  

 מבצע "רצוף אהבה כמשלוח מנות" לכ"ק מרן שליט"א
כמסורת השנים, המבצע המיוחד של  כהגם השנה נער

ות לימוד שעות רצופות ללא הפסק בדיבור של מא
אברכי הכוללים שליט"א דחסידי צאנז בארץ ובחו"ל. 

הבעל"ט, בהם  עד ליום הפוריםר"ח אדר העעל"ט החל מ
מוסיפים ומרבים בהתמדת התורה הק' בשעות הוסיפו ו

רבה ומוסיף קול הרצופות בשמירת הדיבור. המבצע 
התורה שנשמע ברמה בהיכלי הכוללים דחסידי צאנז בכל 

  אתר ואתר.
צוברים לכה"פ שלושים שעות ומעלה האברכים אשר 

של לימוד שעות רצופות בשמיה"ד, זוכים להיכלל 
בפתקא טבא, להזכר ולהכתב בקוויטל המיוחד שיימסר 

ביום הנשגב יום  -לכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א 
יום הפורים  -בדבר ישועה ורחמים   המסוגל להפקד

מרן  כמשלוח מנות ייחודי ונעלה. חשיבות רבה מייחס כ"ק
קיבלה   שליט"א למתנה זו, בימי הפורים בשנים שעברו

במאור פנים ועבר על השמות והפליא בדבריו ואמר, 
שמשלוח מנות זה גורם לנחת רוח הגדולה ביותר יותר 

   מכל משלוח אחר והביע את קורת רוחו המרובה.
אצל הנציגים והעברת השמות והשעות ההרשמה 

להתקשר למוקד  בכל עיר ועיר, לפרטים נוספים ניתן
  .054-8441601המבצע בטל' 

היערכות רבה לקראת ההתכנסות המרכזית לכלל בחורי 
  "רצוף אהבה" בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אנ"ש

ה הידיעה בהתרגשות רבה מתפרסמת בימים אל
המשמחת על ההתכנסות המרכזית לכלל בחורי אנ"ש 
שעתידה להתקיים בשבועות הקרובים הבעל"ט, 

, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר 'רצוף אהבה'התכנסות 
  הגה"ק שליט"א.

ע"י 'בחצרות החיים' מעמד נאדר בקודש זה נערך 
לאחר ימי השובבי"ם הקדושים שהבעירו לבבות בהיכלי 

אות בחורי החמד מילאו רצון הישיבות הק' כאשר מ
הקודש ולמדו רבבות שעות בתענית דיבור, ביראת ה' 
ובאהבת ה' שבערו ברשפי אש שלהבת קה, ורבים 
וטובים העידו על נועם ומתיקות שזכו להם בימי 

  השובב"ים, אשרי מי שזכה.
המעמד האדיר "רצוף אהבה" לסיכום קנייני זמן 

רוב פאר והדר החורף וימי השובבי"ם יתקיים בעז"ה ב
ביום שלישי שנכפל בו כי טוב, פרשת ויקרא, כ"ח באדר, 
בקרית מלך רב. יש לעקוב אחר המודעות והפרסומים 

  לקראת המעמד הגדול.
  

  שליט"א: לכ"ק מרן משלוח מנות 
קבלה טובה בענייני שמירת עיניים לזכותו ולבריאות 

 עיניו הק'
רצוננו לראות מלכנו! במהלך ימי השבוע האחרונים, 
הופצו בקרב כל קהילות אנשי שלומנו, טפסים מיוחדים, 

נייני שמירת בהם ניתן לכתוב ולציין קבלות טובות בע
עיניים שכלל אנ"ש בכל העולם כולו נותנים לכ"ק מרן 

  .אדמו"ר הגה"ק שליט"א כמשלוח מנות
גם השנה התארגנו ב"בחצרות החיים" להוציא מן 
הכוח אל הפועל את המיזם הק' הזה, שמעניק נחת רוח 
ובריאות לכ"ק מרן שליט"א כפי שכבר התבטא על כך 

בוחרים אלפי אנ"ש, באופן מופלג. במסגרת מיזם זה, 
אברכים ובחורים, קבלות טובות בענייני שמירת עיניים. 
המה מחולקים בכל רחבי הארץ במבצע לוגיסטי מורחב, 
ויינתנו אל מרן שליט"א, משלוח מנות, בעת רעוא ובעת 
שמחה, בשולחן הטהור של משתה היין ביום הפורים 

  הבעל"ט.
 הטפסים כאמור כבר נמצאים בכל ריכוזי אנ"ש,

יש להחזירם בכל אתר ואתר לאחראים של  המילויולאחר 
  בחצרות החיים ולראשי החבורות, עד יום ראשון הקרוב.
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  מגבית פורים לטובת קרן 'אלביש ישע' 
  מפעל הלבשה ועזרת חתנים שע"י תלמידי ישיבתינו הק' 

'מפעל הלבשה ועזרת  -מהנהלת 'קרן אלביש ישע' 
ך ימות השנה, נמסר חתנים' הפועלת בישיבתנו הק' במש

על היערכות מוגברת לקראת מגבית הפורים הבעל"ט. 
כידוע, ראשי הנהלת הארגון, המשב"ק הרה"ח ר' אברהם 
דייטש שליט"א, הרה"ח ר' יעקב פרידמן הי"ו, והר"ר יוסף 
דויד הי"ו, לקחו על עצמם מזה שנים לדאוג לרווחת 
תלמידי הישיבה ולדאוג שכל בחור ילבש בגדי מלכות, 
כראוי לתלמידי חכמים, וכן לדאוג למענקים והלוואות 
מכובדים לחתנים ע"מ להקל במעט על ההורים היקרים 
  בשעת שמחתם, וכן קרן גמ"ח לאנ"ש בתשלומים נוחים.
מההנהלה נתבשרנו כי לקראת חג הפסח הקרוב, 
תתקיים אי"ה חלוקת ביגוד לתלמידי הישיבה. והנחות 

יית מוצרי חשמל, משמעותיות לתלמידי הישיבה בקנ
אופטיקה ועוד, כשבנוסף השנה הגיעו בארגון להסדר 
מיוחד שכבר נכנס לתוקף עם הנהלת 'כובעי שטארק', 

ש"ח בלבד!.  500לעלות לכובע לאנ"ש חסידי צאנז ע"ס 
  החנות ממוקמת ברחו' יחזקאל בירושלים.

ההנהלה פונה בקריאה נרגשת ומבקשת את עזרת 
ימי הפורים בסבר פנים יפות הציבור, לקבל את נציגיו ב
בתרומה שנתית, ע"מ ₪  180ובתרומה נאה של לכה"פ 

שיוכלו להמשיך ולהפריח את המפעלים החשובים הללו. 
מההנהלה נמסרו ברכות תודה לציבור אנ"ש העומד 
לימינם במשך שנים רבות, כאשר במהלך השנים חולקו 
מאות ערכות ביגוד ומענקים לתלמידי הישיבה והחתנים, 
עפ"י ההלכה אומרים בהנהלת הארגון ניתן לצאת יד"ח 
  מתנות לאביונים בהידור רב בתרומה לקרן 'אלביש ישע'.

תרומות ניתן למסור לחברי ההנהלה, ולנציגים מחלקי 
 42150מיקוד  5041התלושים, וכן לשלוח תרומות לת.ד. 

   .053/3104231קרית צאנז נתניה, או בפלא' מס 
  

  מתנות לאביונים
  ופת השכונה 'רב חסד' פעיה"קע"י ק

בשבוע העעל"ט התכנסו רבני קופת השכונה 'רב 
חסד' בקרית צאנז נתניה, לאסיפה מיוחדת בה דנו 

משפחות ביום מעל מאה הרבנים בתוכנית החלוקה ל
הפורים הבעל"ט ובה הוחלט על הגדלת הסכומים 

 המחולקים.
מהנהלת הארגון נמסר שכל הכנסות והוצאות של 

הגאונים נה מפוקחת אישית ע"י הרבנים קופת השכו
חברי הועד: רבי מרדכי ברנט, רבי אפרים פישל ויזל, רבי 

שלמה היילפרין. ויודגש שכפי שכבר  ביבן ציון רייך ור
פורסם מכתב הקודש שעליו חתם כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א יחד עם כל דייני קרייתינו הק' שליט"א כי יש דין 

לתושבי קרייתינו הק'  קדימה לתת מתנות לאביונים
  לקופת השכונה 'רב חסד'.

עקב המצב הכלכלי הקשה כשישנם משפחות רבות 
שמתקשות לתת אוכל ממש לבני ביתם, וכפי שהעידו 
פעמים רבות רבני הקופה שבקרייתנו משפחות רבות 
אשר ללא עזרת הקופה ילדיהם הולכים רעבים ממש. 

ת השנים ע"כ הוחלט על ידי רבני הקופה להמשיך כמסור
עברו ולהגדיל ולהכפיל את סכום התמיכה פי כמה 

כשיחולק בעז"ה סך למעלה  מהשנים האחרונות.
  ש"ח! 100,000מ

במשרדי הארגון נערכים ביתר שאת למגבית, כאשר 
לשם כך יועמדו כמה דוכני התרמה במשך כל יום הפורים 

משפחות כאמור ללמעלה ממאה לקו ווכל ההכנסות יח
ום הפורים עצמו. רבני הארגון מבקשים עוד בו ביום, בי

סעודות לנפש.  2עלות ₪  144מבל אחד לתרום לכה"פ 
בהזכירם את דברי כ"ק מרן שליט"א שלכל אחד ישנו 
אחריות גדולה לעזור ולסייע לקופה קדושה זו, וזהו 
הצדקה הראשונה שצריך לתת וזה חובת היום ממש, וכל 

  העוזרים והמסייעים יזכו לברכת שמים.

 מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע * בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 ברכת מזלא טבא וגדיא יאה קדם ביקר והוד, בשמחה וגיל נשגר ברכותינו הנאמנות 

 

 רב לעלמי עלמיא  מתוך סד"ש ושפעויה"ר אך ששון ושמחה ישכון באהלו תמיד  
 :כעתירת

 מרדכי ישכיל
ב/הנהלת המוסדות
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ת התרומות אפשר למסור ולהעביר לידי רבני א
הקופה הרבנים הגאונים: רבי מרדכי ברנט שליט"א 
דומו"צ דקהילתנו הק', רבי בן ציון רייך שליט"א נאמן בית 
רבוה"ק, רבי אפרים פישל ויזל שליט"א משגיח 
בישיבה"ק, רבי שלמה היילפרין שליט"א. וכמו"כ אפשר 

' מרדכי ויזל הי"ו, להעביר לידי גבאי הקופה הרה"ח ר
יוסף דויד הי"ו, ה"ח ר' דוב בער לוי הי"ו והרה"ח ר' הר

  ובדוכני ההתרמה במשך יום הפורים.
כמו כן ניתן להרים תרומת קודש בכרטיס אשראי 

  .09/8610805אצל הנ"ל או בטל' מס' 
  

  שלושים יום קודם החג:
המוני אנ"ש נערכים ללמוד ולדעת את הלכות פסח על 

 מוד היומי המיוחד המאורגן ע"י 'בחצרות החיים' בוריין בלי
לאור קריאת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 
שליט"א, שהביע רצון קדשו כמה וכמה פעמים, מארגן 
'בחצרות החיים' גם השנה, זו הפעם העשירית, את 
הלימוד היומי של הלכות פסח, שמתחיל מיום הפורים 

ללמוד  הבא עלינו לטובה, עד פסח, כתקנת חז"ל
שלושים יום קודם החג את ההלכות. כל זה במסגרת 
הפרויקט 'ושמרו' של 'בחצרות החיים' העוסק בהחדרת 

  לימוד הלכה יומית בקרב אנ"ש, כתקנת מרן שליט"א.
לרגל לימוד זה הוצאנו לאור גם השנה את טבלת 
הלימודים המיוחדת שנערכה ונסדרה ע"י הרה"ג רבי 

ל ברשת הכוללים מרכז אברהם לוי שליט"א, ראש כול
התורה קרית צאנז ובישיבת היכל תורה. טבלה זו 
מסודרת וערוכה באופן כזה שילמדו את ההלכות 

  הנחוצות והנדרשות בכל בית יהודי, הלכה למעשה.
הלימוד היומי נעשה באופן כזה שצריך להקדיש 
בעבורו רבע שעה בלבד ביום. הסימנים והסעיפים 

הלכות הנחוצות ביותר, הרשומים בטבלה הם כאמור ה
ומאן דמוסיף יוסיף בלימוד אותם סימנים גם בשו"ע הרב 

  המרחיב בביאורו בהלכות.
את הטבלאות ניתן למצוא בכל ריכוזי אנ"ש, לתועלת 

  .הכל
  

  חלוקת תלושים לביגוד לקראת חג הפסח
  ע"י קרן 'אלביש ישע' קרית צאנז

מפעל הלבשה ועזרת  -מהנהלת 'קרן אלביש ישע' 
ם' הפועלת בישיבתנו הק' נמסר שההנהלה הגיעו חתני

רויאל, דסקל, רשת ג'י בי,  להסדר עם חנויות ההלבשה
צרכניית הלבשה פעיה"ק, נעלי מיטב, נעלי השחר, כובעי 
סאפרים, כובעי קרויס, ורשת משכן התכלת על הנחות 
ניכרות לאנ"ש. וכמו כן בחנות למוצרי חשמל בנתניה 

  ורשת המשקפיים עינית.
תלושי ההנחה ניתן לקבל אצל נציגי הארגון,  את

בקרית צאנז נתניה: הר"ר ישראל נקננסקי בטל': 
, הר"ר חיים מנחם וינגרטן בטל': 053/3104210
. בבני ברק: = הר"ר מרדכי רוטנברג בטל': 053/3188461
. בירושלים: הר"ר משה אריה שימון בטל': 052/7116618
בטל':  . הר"ר ארון זאב טהלר052/7684819

. בביתר: הר"ר משה מרדכי שער בטל': 052/7628996
. בפתח תקוה: הר"ר אהרן אליעזר שכטר 050/4146717

. באלעד: הר"ר עמרם ויזל בטל': 052/7629100בטל': 
. בחיפה: הר"ר מרדכי צבי שליזנגר בטל': 054/8413121
. במודיעין עילית: הר"ר חנוך וורטהיימר 053/3104505

. בבית שמש: הר"ר מאיר טאובר 052/7628703בטל': 
. באשדוד: הרב דוד נתנאל שוורץ 052/7627997בטל': 
, בקרית צאנז טבריה: הר"ר אברהם 052/7156981בטל': 

  .053/3154093אבא אייזנבאך בטל': 
ההנהלה פונה בקריאה נרגשת ומבקשת את עזרת 
הציבור, ע"מ שיוכלו להמשיך ולהפריח את המפעלים 

. ומוסרים שלמרות הקושי הגדול בגיוס החשובים הללו
כספים, ולמרות הגידול המשמעותי בקרב תלמידי 
הישיבה, ההנהלה תשתדל לעמוד לימין הורי הבחורים 
שיחי'. כמו כן ניתן למסור תרומות לחברי ההנהלה, 
ולנציגים מחלקי התלושים, וכן לשלוח תרומות לת.ד. 

א' מס' קרית צאנז נתניה, או בפל 42150מיקוד  5041
053/3104231.  

  
מוה"ר ישראל גולדשטיין הי"ו, מנהל מפעל החסד 

ממושכת  "אחים לשמחה", שב מארה"ב לאחר שהות
  בקרב נדיבי עם

בשבוע האחרון שב ארצה, העסקן הנמרץ מוה"ר 
ישראל גולדשטיין הי"ו, מנהל מפעל "אחים לשמחה" 
משהות ממושכת בארה"ב, לשם יצא לפקוד נדיבי עם 
לנוכח כמה מקרי מצוקה מטלטלים שהגיעו אל "אחים 
לשמחה", בהם משפחות של יתומים ושל משפחות 

ה שעלול ח"ו למוטט אותם, שנקלעו למצב כלכלי קש
ואין להם פרוטה לפורטה עבור הבן או הבת המתעתדים 

  להקים בתים נאמנים בישראל.
הדים רבים עשתה קריאת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר 
הגה"ק שליט"א לעמוד לימינו בנתינה קבועה, ואכן 
פקודת הקודש שמרה רוחם של אחינו ובשרנו בארה"ב 

ה לעמוד לימין שליח "אחים שנענו במאור פנים ובעין יפ
לשמחה" לארה"ב, המפעל שבראשו עומד הגה"צ אב"ד 

  קהילתנו הק' בארה"ב וראש הישיבה שליט"א.
"שוב התרגשתי לראות את הידידים היקרים בארה"ב 
שממש שמחו לעזור ולקיים מצות הכנסת כלה בהידור 
רב, והכל עשו בשמחה ובמאור פנים. אשרינו שאלו הם 

בארה"ב שביתם ולבם פתוחים לרווחה, אנשי שלומנו 
 –ורודפי צדקה וחסד הם כל אחד לפום דרגה דיליה" 

  אומר מוה"ר ישראל גולדשטיין בשובו מארה"ב.
בהנהלת "אחים לשמחה" מכירים טובה עמוקה לכלל 
אנ"ש בארה"ב שעמדו לימינו לתמכו ולעזרו בנתינות 
הגונות ובשלל פעולות. במיוחד משוגרות ברכות תודה 
לידידינו שעמדו לימין "אחים לשמחה" במסירות לילות 
כימים, חסידים ואנשי מעשה ה"ה מוה"ר יעקב אלי' 

מוה"ר אהרן  גענוד הי"ו, מוה"ר יוסף לייזער הי"ו,
גרוסמאן הי"ו, מוה"ר אברהם רייך הי"ו, מוה"ר בנימין 
קנעפלר הי"ו, מוה"ר שלום אליהו הרשקוביץ הי"ו ועוד, 

דים לימין "אחים לשמחה" גם במשך וכן לידידים שעומ
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כל השנה כולה, מוה"ר משה קנפלר הי"ו ומוה"ר אלימלך 
  נציג "אחים לשמחה" בארה"ב. –בלומענבערג הי"ו 

*  
בנוסף לכך, אנ"ש בארה"ב שרוצים לתת מתנות 

$  72לאביונים בפורים הבעל"ט בסך של לכל הפחות 
ל ארץ ישראל, יכולים לפנות אל ר' ישרא  בעבור עניי

או אל מוה"ר  972-52-7129114גולדשטיין במס' הטלפון: 
  אלימלך בלומענבערג הי"ו.

  
הגאון רבי עמרם פריד שליט"א, מגדולי פוסקי ההלכה 

  מסר שיעור בהלכות פורים ומגילה בב"ב
  קרית צאנז 'מרכז התורה'ברשת הכוללים 

השבוע זכו מאות האברכים החשובים, לומדי רשת 
" קרית צאנז, לטעום מצוף נועם הכוללים "מרכז התורה

התורה וזיו ההלכה, בשמיעת שיעורו של הגאון הגדול 
רבי עמרם פריד שליט"א, מגדולי פוסקי ההלכה בעיר 

  התורה והחסידות בני ברק.
הגר"ע פריד שליט"א, שנודע שמו בשערי הלכה כגאון 
גדול שכל רז לא אניס ליה, ועומד בראש בית הוראה בבני 

בכל קצוות תבל, נענה לבקשת ראשי ברק, המפורסם 
הכוללים שליט"א, והגיע השבוע לקרית צאנז נתניה 
למסור שיעור בהלכות פורים והלכות מגילה, שיעורי 
עיוני ולמדני בעומק דברי הפוסקים, כאשר האברכים 

  נשאו ונתנו עמו כדרכה של תורה.
גם זמן רב לאחר השיעור עוד פלפל עם האברכים 

ר השיעור נכנס אל הקודש פנימה, כדת של תורה. לאח
אל כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א, ודן בענייני הלכה 
שונים ובין השאר הביע את התפעלותו מגדולי התורה 
וההוראה, המסתופפים ברשת הכוללים "מרכז התורה" 
קרית צאנז, שאין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה 

  ובקיאים עד מאוד בכל מרחבי התורה וההלכה.
  

  התעוררות בקרבל תלמידי הישיבה
  קופת 'קרן חתנים' בישיבה"קלביסוס 

בעידודו והמלצתו של הגה"צ אב"ד קהלותינו הק' 
עילות לביסוס החלו בפבארה"ב וראש הישיבה שליט"א, 

קופת 'קרן חתנים' לתלמידי שיעור ב' מחזור ס"ט 
בישיבה"ק, לקראת הגיעם לפרק האיש מקדש. תלמידי 

ם את הנולד, גמרו אומר שעל הישיבה כחכמים הרואי
מנת להוריד במקצת את העול הרובץ על הוריהם לקראת 
נישואיהם, עליהם להתארגן ולאזור חיל ולהביע במעט 
את רגשי הכרת הטוב להוריהם, ועל כן החליטו לחדש 
את קופת 'קרן חתנים', כשהמטרה היא להעניק לכל חתן 
 מענק כספי גדול לסייע ולעזור בהוצאות החתונה

  הגדולות.
בליל חמישי אור לד' אדר העעל"ט, התקבצו כמאה 

יסוד התלמידי השיעור בהיכל הכינוסים בישיבה"ק, לכנס 
. ראשון הדוברים היה הרה"ג ר' מגבית פוריםלקראת 

אשר בוים מנה"ר בישיבה"ק, אשר גם משמש כמנהל 
הקופה, כשיש לו כבר נסיון רב שנים בהנהלות קופות 

וים על הצד הטכני של הקופה אלו. בדבריו הרחיב הר"א ב
  ועל הצורף הדחוף בגיוס כספים.

החרה החזיק אחריו בדברים הרה"ג ר' דוד זלמנוביץ 
משגיח בישיבת היכל התורה פעיה"ק, אשר במתק לשונו 
הלהיב את הבחורים בגודל מעלץ איסוף צדקה, ובפרט 

  בסיוע להורים והקלת העול מעל כתפיהם.
ה יהודה בלומנטל מנה"ר דברי סיום נשא הרה"ג ר' ארי

בישיבה"ק, אשר הרחיב בצורך הקמת הקופה שיאסוף 
בדרך כבוד, ולא להזדקק לצאת למגביות חירום, אשר 
גובלים כמעט בשפיכות דמים, כשלחתן ולמחותנים 

  נגרמים עגמת נפש ובזיונות וכו'.
עם סיום הכינוס קיבלו עליהם הבחורים להיות נמנים 

כת המגביות. בימים אלו לדבר מצוה בהתלהבות בערי
פועלים גבאי הקופה להביא את דבר הקופה לכלל אנ"ש, 
כשהם בטוחים כי אנשי שלומינו היו"ו יירתמו למען 
מצוה גדולה זו, ויפתחו את ביתם וליבם לסייע איש 

  לאחיו בדרך כבוד.
  

  מגבית הפורים 'מוסיפים כ"ח' של 'בחצרות החיים'
עדיין ניתן להצטרף ולהתברך בקודש  -סיומו  לקראת

  פנימה
המגבית השנתית של ארגון  מסתיימת בימים אלו

החבורות "בחצרות החיים" לקראת ימי הפורים, המגבית 
אשר בסיעתא דשמיא בשנים קודמות תפסה מאד את 

  ינו לעוד שנת פעילות.כלל אנ"ש ואודות להצלחתה זכ
המוני אנשי שלומנו הבינו את חשיבות העניין לבנות 
בסיס וקרן קיימת כדי שאנחנו בבחצרות החיים נוכל 

ולא במרדף התמידי אחר הממון.  להתמקד יותר בעשייה,
  לחודש.  "חשכ"ח  הוא:המינימום 

בחודש, יזכה הוא ₪ לכל הפחות כ"ח  כל מי שתרם
ן קדוש בספר הקוויטלעך ומשפחתו להזכר בזכרו

בשבוע הקרוב ביום הפורים המיוחד שיוגש קמיה מלכא 
יכיר טובה נצחית לכל מי  וכ"ק מרן שליט"א, הקדוש

שיראה לנכון לתמוך בפעולות הקדושות המאגדות את 
  כל אנ"ש בחצר קדשנו, בתורה ובחסידות.

כולנו מ"בחצרות החיים" נמסר כי עדיין לא מאוחר. "
, ייענו תרים, אלה שעדיין לא הצטרפושגם הנותקוה, 

לקריאה במאור פנים ובלב רחב ויתגייסו וייחלצו חושים 
להצלחת המגבית, ובכך גם יקנו את הזכות לשותפות 

. אנא בואו לעזרת ה' בפעולות המבורכות בכל השנה
בגיבורים, להאיר את העולם באש של תורה, עבודת ה' 

  .וחסידות"
מוה"ר יואל טוביאס  מאירים את העולם ומצטרפים:

  .054-8481107, או בפלא' 054-84-33-100הי"ו 
  

 בפעם השניה: הגרלת רכב יוקרתית 
  שע"י רשת כוללי יורה דעה בארה"ק

בימים אלו יצאו בשנית ברשת כוללי 'יורה דעה' 
בארה"ק להגרלת ענק על רכב יוקרתית חדשה, והזוכה 
המאושר יקבל רכב ניסאן סנטרה חדשה ומאובזרת 

מתנה! ובנוסף יקבל ביטוח לשנה ע"י הסוכנות ב
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היוקרתית 'ביטחון' הנותנים שירותי ביטוח עם כיסוי 
  מלא גם בביטוחי רכב. 

כזכור בהגרלת הרכב הראשונה שנערך ע"י הנהלת 
הכולל ובה נטלו חלק רבים מאנ"ש עם שלומי אמוני 
ישראל, כאשר אשתקד עלה בגורל וזכה ברכב הרה"ג רבי 

  מונדרר שליט"א מב"ב. יהושע מנחם 
רבים מאנ"ש רואים בכך הזדמנות כפולה, בכך זוכים 
להיות שותפים בבניית בתים נאמנים על טהרת הקודש 

-ובהחזקת התורה לכמאה וחמישים אברכים הלומדים ב
סניפים ועמלים בתורה בטהרה, וכן הזדמנות ופריצת  8

  דרך לשנות את המאזן הכלכלי בזכייה ברכב חדש.
מוסרים לנו מהנהלת הכולל, כי מחיר כרטיס  בתוך כך

הגרלה נמוך במיוחד ושווה לכל נפש, ומחיר כרטיס בודד 
בלבד לחודש למשך שנה, מבצע ברכישת ₪  15עומד על 

לחודש בלבד למשך שנה, ובונוס ₪  25 -כרטיסים  2
₪  50כרטיסים במחיר של  8מיוחד ברכישת חבילה של 

  בלבד למשך שנה.
לכלי העצום המוטל על ההנהלה כאמור, העול הכ

מצריכה להגדיל שותפים בהחזקת התורה, ובפרט לאור 
זאת שבשנתיים האחרונות הורחב רשת הכוללים ואף 
הוכפל לאור המעבר של אברכי אנ"ש לערי הפריפריה 
לאור הגידול המבורך של אברכי אנ"ש בליעה"ר, ובכך 
גבר הביקוש העז מאברכים אשר מבקשים ללמוד הלכות 

נהגת הבית ע"פ פסקי רבותינו, ובהתאם לכך נפתחו ה
סניפים חדשים ונוספים כמעט בכל הערים אשר גרים 
שם אברכים אנ"ש, אך בהתאם לכך גם הנטל הכלכלי 

גובר ב"ה מחודש לחודש ורק ע"י עזרת הציבור יתאפשר 
להמשיך וביתר שאת ועוז בהפצת הטהרה, אז הצטרפו 

  .03-375-25-23עכשיו במוקד ההגרלה : 
  

  לקראת ה'שולחן אשר ישועות בו מקיפות' ביום פורים דמוקפין
מגבית המסורתית ומכירת הצטרפו ל'כבר רבים 

  לטובת קמחא דפסחא שע"י קהילתנו הק' 'הישועות
כנהוג בחצרות קדשינו מקדמת דנא תקנת מרן בעל 
'הדברי חיים' מצאנז זי"ע ואחריו בקודש כ"ק מרן אדמו"ר 
הגה"ק זי"ע ויבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 
שליט"א, לערוך את ה'מגבית קודש לטובת קמחא 

פסחא' שע"י קהילתנו הק' בעת עריכת השולחן הטהור ד
ביום הנשגב 'שושן פורים' ובו קנו הקהל ישועות לברכה 

  והצלחה וכל מילי דמיטב.
הרימו  ,"שנהלי הקהילה קוראים בזה לקהל אנמ

כמנין גפ"ן ₪  133בסך  "פלכה תרומת ידכם ברוחב לב,
כדי שלא תישאר משפחה ללא  (געזונט פרנסה נחת)

  צורכי החג בהרחבה.
ישועה, ולתרומות להרשמה, למסירת שמות לברכה ו

  .058-329-45-40חייגו למוקד המיוחד;  בכרטיס אשראי,
תורמים הנכבדים הלאור החשיבות שבדבר הוכרז, כי 

יזכו שיערכו , )300$ש"ח ומעלה (לבני חו"ל  1000-החל מ
בהאי  לפני כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 'עבורם 'מי שברך

להתברך , עידן רעוא בשולחן אשר ישועות בו מקיפות
  ."לניתן לפנות למוקד הנלהרשמה לכך  .ל מידי דמיטבבכ

  
  
  
 
  
 
 

  
  
  

 גליון זה נדבת

 בארא פארקאב"י ב
 

 במז"ט לרגל השמחה השרויה במעונו 
 נישואי בנושמחת 

 "ינ אברהםכמר  "שבתוי "מהחתן המו
 הכלה תחי' "געב

 

  
 

 אך ששון ושמחה ישכון באהלו תמיד
 מתוך סיד"ש ושפע רב לעלמי עלמיא

--- 

 ביום חמישי "השמחת החתונה אי
 באולמי עטרת טשארנא מאנסי
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