
 
  

 (אבות ג) "נחמו" - ואתחנן שתפר ק"שבס"ד, ע

 טכש'אגליון  ז"כשנה  - בפ"תש מנחם אב ט"ו

 מפרד"ס התורה ומשדה החסידות

 

  הדלה"נ מוצ"ש ר"ת

 

 אנטווערפען 20:51 22:05 22:23

 לונדון 20:14 21:25 21:43
 וועסטקליף 20:07 21:22 21:40

 מאנשעסטער 20:29 21:43 21:57

 וויען 19:59 21:05 21:28

 אמשטרדם 20:54 22:09 22:25

 ציריך 20:25 21:33 21:57

 פאריז  20:54 22:03 22:25
 בעלזא 20:31 21:43 22:03

  
 

                                  לקח טוב    פלאות עדותיך . 
 

שמצאה דוד וכתבה בספר תהלים/  -"תפלה למשה" 
 - האדם איסור שכחת התורה בחידושי תורה שחידש

יכול לחדש חידושיו/ על ידי תיבת "אנכי" שכי אין אחר 
והוא שגרם בעווה"ר  עהרר הניח ה' קצת כח ליצ

בשעת  -בית המקדש/ סגולה לאריכות ימים  לחורבן
ר התפילין על המעברתא/ כשאמר הקיפול יהא קש

יצא בה ידי חובת קר"ש  "שמע ישראל"משה פרשת 
 ואח"ז היה מהדר אחר שמעתתא דיציאת מצרים

בפירושו על ספר  הרד"ק. כתב )ג, כג( ואתחנן אל ה' בעת ההיא
מצאּה דוד כתובה,  פרק צ, "תפלה למשה"( -) תהלים: "תפלה זו

ודיבר  כתבּה בספרו זה,והיתה קבלה אצלם שהיתה למשה רבינו, ו
בו מחולשת האדם ומקיצור ימיו, ומתפלל שלא יענישהו הבורא 

 כפי מעשיו".
* 

. )ד, ט( רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים וגו'
שנינו: "כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה )ג, ח(  במסכת אבות

 עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר 'רק השמר לך ושמור
 נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך'" וכו'.

כתב לבאר: "אפשר )אבות שם(  'חסדי אבות'החיד"א בפירושו 
ואם הוא לומר, במה שידוע כי כל אחד קיבל חלקו בתורה בסיני, 

הוא המוציא לאור אשר קבלה נשמתו, והחידוש ההוא  -ירא שמים 
וחידש החידוש ההוא  אין אחר יכול לחדשו, כי הוא חלקו. ואם זכה

אשר קבלה נשמתו והוציאו לאור, ואחר זה שכוח מעיקרו, זו רעה 
, שהחידוש ההוא אין חכם אחר יכול לחדשו. וזה שאמר 'כל חולה

' דייקא, מהשייך לשורש נשמתו, ממשנתוהשוכח דבר אחד 
 .1ושכחו, מתחייב בנפשו", עי"ש

* 

 )לז' אב, עמ' שכה:( תבדרשו ה'חתם סופר'. )ה, ו( אנכי ה' אלקיך וגו'
כתב לבאר מה שאמרו חז"ל "אמר הקב"ה אני הצתי אש בציון" 

, "והכוונה בזה, בודאי לא יתואר שהקב"ה הצית אש )ב"ק ס:( וכו'
שבשעת בציון, כי עוונותינו גרמו, אך הקב"ה הוא הגורם הראשון, 

 )ברכות לב.(, כמו שאמרו חז"ל מתן תורה הניח קצת כח להיצר הרע
'ואשר הרעותי' וכו'... ומכיון שהניח ניצוץ  )מיכה ד, ו( סוקעל הפ
מאותו הניצוץ הנתנוצץ והולך עד שהביא לידי עגל ומרגלים, אחד, 

, עד שלבסוף גרמו עוונותינו להחריב בית המקדש. והתגבר והולך
, )רמב"ם הל' נזקי ממון פי"ד הט"ו(וכיון דקיימא לן 'אשו משום חיציו' 

שהניח הקב"ה, היינו חיציו, שלבסוף יצא  אם כן אותו הניצוץ
והזיק, על כן הוא חייב לבנותו. כן נראה לענ"ד פירוש המאמר 

 ההוא".
"והנה, היכא רמיזא בעשרת הדברות אחיזת ניצוץ הס"ם, הוא 

, כי 'אנכי' הוא בתיבת 'אנכי', שהיה ראוי לכתוב 'אני' ולא 'אנכי'
'אז בכתב אשורית' , ככתוב בפייט דשבועות המתחיל 2לשון מצרית

והיות מעורב בו אות אחת מלשון עמים שהוא חלק הקליפה, וכו'... 
וכו'. נמצא מדהתחיל ב'אנכי' השאיר ניצוץ,  היה אחיזה לקליפה

 ויש לנו תירוץ על העגל" וכו'.
* 

'רמזי . בספר )ו, ח( וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך
כתוב: "שמעתי י זכרון' אות נט( )האזינו עמ' כא.; הובא ב'אבנ תורה'

 יעקב יצחק מלובליןמחסידים זקנים בשם הרה"צ הקדוש רבי 
זצוקלה"ה, שבשעה שמקפלין תפילין של ראש כדי להניחו 

, ולא יניחו באופן זה שתהיה הקשר על המעברתאבמטפחת, 
 .3"והוא סגולה גדולה לאריכות ימיםמתחת התיתורא. 

* 

 הוציאך מארץ מצרים מבית עבדיםהשמר לך פן תשכח את ה' אשר 

כתב לבאר: "אומרו 'אשר הוציאך  )עה"ת כאן( ב'חתם סופר'. )ו, יב(
מארץ מצרים' נראה קצת מיותר פה, היה די לומר 'פן תשכח ה' 

פרשת אלוקיך', אבל אין רחוק בעיני לומר, כי פרשה דלפני זה, הוא 
רבינו 'שמע ישראל', יש לומר שהיה זמן קריאת שמע, ואמר משה 

ע"ה פרשה זו ויצא בה ידי חובת קריאת שמע, ושוב היה מהדר אחר 
, ואמר 'אשר הוציאך מארץ שמעתתא שיש בה יציאת מצרים

  מצרים' כדי לצאת בו ידי חובת 'אמת ויציב'".
 .חיו"ד סי' קלה אות ב 'דברי יציב'שו"ת בעי'   .1
 .פר' יתרו רמז רפו 'ילקוט שמעוני'י' ע  .2
 .שם ס"ח 'ערוך השלחן'י' כח סק"ד; ס 'מגן אברהם'עי'   .3

 ממתן תורה - כוחה של אסיפת קהל בישראל  

        לזכר עולם יהיה צדיק      
 יומא דהילולא דרשכבה"ג -זיכוי הרבים לכבוד יום כ"א אב 

 כ"ק אדמו"ר מרן מהר"א מבעלזא זצוקללה"ה
 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן

 לשם ותהילהנודע הנגיד החשוב והעל ידי 
 שליט"א אברהם צבי חיים רייזהרה"ח ר' 

 פטרון מערכת "עלים לתרופה" העולמית
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אנשים רבים המתאספים במקום אחד יוצרים 

קהל. אם יהיה הדבר בר קיימא או רק לזמן מצב של 

כל זמן שנקהלים ונאספים.  קהל"מסויים, ייקרא להם "

המטרה שבגללה הצטרפו יחד אינה מעלה ואינה 

מורידה. הגדרתם כ"קהל" איננה תלויה בתנאי 

הצטרפו זה אל  כלשהוא זולת עצם הדבר שיחידים

 זה, נאספו ונקבצו יחד בצוותא.

ובשני ענינים יפה כחו של קהל יותר מאילו היו כל 

 היחידים שבו בודדים: בהתגברות הכחות ובהשפעה.

בהתגברות הכחות כיצד? בזה שכוחותיהם של כל 

אחד ואחד מצטרפים יחד הרי הם מתגברים. כחם 

ל הגופני מתחזק, קולם מתגבר, רכושם מתרבה, וכ

כיוצא באלה. כשם שהאנשים מתאספים כך 

כוחותיהם נאספים יחד ומתרבים, וטבעי הדבר 

שיתגברו הכוחות על ידי ריבויים. פעמים אף 

שההתגברות הנוצרת מהצירוף גודלת הרבה יותר 

מעבר לסכום האחדים שהצטרפו, כי עצם 

התחברותם יחד גורם הגברה נוספת )ומעין שאמרו 

"טעונא דמדלי אינש לכתפיה ז"ל בסוטה דף לד ע"ב: 

 תילתא דטעוניה הוי..."(.

בהשפעה כיצד? כשם שאין פרצופיהם של בני 

אדם דומים כך אין דעותיהם וסגולותיהם שוות. יש 

בזה מה שאין בזה. על ידי שמתאספים ומתקהלים, 

ניתנת הזדמנות גם לאחרים להנות או למצוא 

תועלת מסגולה מיוחדת שבדרך כלל נדירה. חכם 

ביניהם ישפיע מחכמתו לכולם על ידי שיהנו ממנו ש

עצה ותושיה; מאיש רוח ישאבו עידוד וחיזוק. אם 

יימצא מקורב למלכות בתוך הקהל ישפיע מקשריו 

 לכולם, וכיוצא בזה.

כללו של דבר: התגברות הכוחות נוצרת על ידי 

הצטרפות הכוחות הקיימים, וההשפעה דואגת לכך 

הקיים אצל יחידים. הצד שהרבים יוכלו להנות מכוח 

השוה שבהן, ששתיהן מתעסקות עם כוחות שכבר 

 היו קיימים מקודם. זאת אומרת שהאסיפה איננה

 -מועילה לחדש בה דבר שלא היה קיים בנאספים 

 טרם נקבצו ובאו כאחד. -בכולם או בחלקם 

אולם כאשר בני ישראל מתאספים על מנת לעבוד 

ורות, יכולה את השי"ת, אזי בנוסף לתועלות האמ

אסיפתם לעורר כח כזה שלא היה קיים מקודם, והיא, 

 השראת השכינה.

בן אנוש קרוץ מחומר איננו מסוגל להשרות את 

השכינה הקדושה בקרבתו, כי במה נחשב הוא. 

מטבעו וממהותו אין לו אף נגיעה קטנה ביכולת 

כזאת. אלא שבמעמד הגדול והנשגב של מתן תורה 

אסיפת בני ישראל. חנייתם השפיע הקב"ה כוח זה ב

כאיש אחד בלב אחד זיכתה אותם בקיבוץ שם 

בהשראת שכינה ביניהם, כאותו מלך שראה נתיניו 

נקהלים על מנת לחלק לו כבוד, יצא אליהם באומרו: 

לכבודי נאספתם, הריני יורד ומצטרף אליכם. ומאחר 

שקורות מעמד הר סיני נצחיים הם ואינם פוסקים 

 בבני ישראל לדורי דורות. לעד, נשאר כוח זה

 אותיות מחכימות
'כל' מיותר  - "את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם"בפסוק 

לכאורה. ויש לרמז על כל הקהילות שמתאספין בני ישראל תמיד, כמו 

שאמרו חז"ל )עי' ברכות ו.( עשרה שיושבים ויש ביניהם דברי תורה 

ורה, כמ"ש "הקהל כו' שכינה שרויה ביניהם. וכל זה בא בשעת מתן ת

ואשמיעם את דברי", היה הכנה והארה שכל התאספות של בני ישראל 

לדורי דורות יכולין לעורר אותן הדברים, כמ"ש "קול גדול ולא יסף" 

 ולא פסק... -

וכמו כן בנפש אדם עצמו, כשמאסף כל הכחות להשתעבד אליו 

ן שאפילו . וכן איתא )ברכות ו.(: מני"כל קהלכם"יתברך הוא בכלל 

 )תרל"ט( שפת אמת                                        אחד יושב ושונה כו'.

ולא עוד אלא שאין אסיפה זו מוגבלת לרבים. גם 

האדם היחידי, הרוצה באמת לעבוד את בוראו ומוכן 

אהבתו  -להתמסר לעבודה זו באסיפת כל כחותיו 

ו ויראתו ושאר מדותיו וגם כשרונותיו וסגולותי

המיוחדות, כולם יהיו נרתמים ומשועבדים לעשות 

גם לזו אסיפה תיקרא,  -נחת רוח להבורא ית"ש 

 ובאמצעותה יזכה להשראת השכינה.

הדברים נכונים ביותר בימים אלו, בהם בני 

ישראל מחפשים נחמה, דורשים את ה' ומתאוים לכך 

שתשוב השכינה הקדושה לדור בתחתונים בקרבתם. 

ש בהם כוחו של ההקהל המזכה כי אף בגלותם י

 אותם בהשראת השכינה ביניהם.

 

 
 



              
              
 יתרון דעת   

 אמרות טהורות      
 (ב) על שום מה? -"כלבא שבוע"                                                                             

יחוסו, גלגוליו ותיקוניו; טעמים  -"כלבא שבוע" 
"רבי  –האמיתי נוספים לשמו, ואודות שמו 

 יהושע בן קפוס"; וכמה זיווגים היו לרבי עקיבא
 

אמר רבי לוי, מגילת יוחסין מצאו בירושלים וכתוב בה, הלל 
משפחה חשובה בימיהם( -) יצף , בןהלל מבני בניו של דוד(-) מן דדוד

, בן מזרע אסף חוזה משורר מבני הלוים. דה"ב כט, ל(-) מן דאסף
 מן דאבנר( . גיטין נו.חורבןהלים בזמן )מעשירי ירוש ציצית הכסת

בן כלבא , בן קוביסין מן דאחאב, )מזרע אבנר, שר צבא שאול(
 .וכו' , רבי ינאי מן דעלימזרע כלב בן יפונה(-) ֵלבכ  שבוע מן ד

 (. וכ"ה בבר"ר צח, חב, תענית )פ"ד ה"ירושלמי

שכל הנכנס לביתו כשהוא ]נקרא כן על שם[  בן כלבא שבוע
. לכאורה עיקר ההפלגה )גיטין נו.( וצא כשהוא שבערעב ככלב י

הוא שיצאו מביתו ׂשבעים והיה צריך להקרא 'בן ׂשבוע'. ויש 
ליישב שהפירוש הוא, שהיה כלבא שבוע מאכיל לאורחים 
אפילו שלא היו רעבים באותה שעה, דברים הגוררים תיאבון 

היה הפלגה שלו.  ם כןכדי שיהיו רעבים ותאבים לאכול, וזה ג
שכלבא שבוע  )ב"ר צח, ח( ויחי שתעוד י"ל, דאיתא במדרש פר

 , לכן קראו לו 'כלבא שבוע'.ֵלבכבא מ
 )ליקוטים, גיטין נו.( אמרי אמת

זצ"ל שאמר, דמהאי טעמא  ה'אמרי אמת'שמעתי מאא"ז 
היה שמו 'בן כלבא שבוע', משום דאתי מכֵלב. ומה שמפרש 

רעב ככלב יוצא שכל הנכנס לביתו כשהוא )גיטין נו.(  הגמרא
כשהוא שבע, זהו טעם בעיקר על שנקרא 'ׂשבוע', שעל זה 
עיקר ההפלגה שהיו יוצאין מביתו שבעין, שאין סברא כלל 
שיקרא הוא 'כלבא' על שם שהאורחים נכנסו אליו רעבים 

ונקרא כן על שמו, דרשו גם כן  כֵלבככלב, אלא שמפני שאתי מ
 יוצא כשהוא שבע.שם זה לשבח, שכל הנכנס לביתו רעב ככלב 

 להגה"ח ר' יהודה לייב היינה ז"ל )פר' ויחי( ליקוטי יהודה

זקינו שלא הוציא  ֵלבכ", זכה לזה מן ֵלבכ"כלבא שבוע מן 
 דיבה על ארץ חמדה טובה ורחבה, זכה להשביע את בני ישראל.

 להגה"ח רבי נח גד וויינטרויב ז"ל )עמ' ט( קשורי חן
* * * 

, דע כי נתגלגל בבניהו בן יהוידע בלֵ כועתה נבאר שאר גלגולי 
 וכו', כלבא שבוע, שמעיה נפש, אבטליון רוח, כלאב בן דוד וכו'...

 להאריז"ל )הקדמה לו, דף מז. יעו"ש( שער הגלגולים

כלב משורש הבל, גלגול אליעזר עבד אברהם וכו', כלאב בן 
דוד משורש הבל גלגול אליעזר, כלבא שבוע משורש הבל גלגול 

 )ענף גלגולים אות כ( מדרש תלפיות                                              .אליעזר

)לפנינו בנדרים סה.(  צדקיהו מלך יהודה. איתא בפרקי ר"א

דצדקיהו נשבע לנבוכדנצר, ואתשיל על נדרו, ועוורו עיניו 
. תיקונו, כלבא שבוע, דנדר שלא יהנה )כדכתיב במלכים ב' כה, ז(

, ואז צדקיהו )עי' נדרים נ.( יו ואתשיל על נדרורבי עקיבא מנכס
כי  -)איכה ב, י(  ֵיׁשְבּו ָלָאֶרץ ִיּדְמּו ִזְקֵני ַבת ִצּיֹון –בעבורו 

, ועתה נהנה רבי עקיבא )עי' איכ"ר ב, יח( נבוכדנצר פרע להם
ותלמידיו בעבורו ליהנות מעשרו, ומתיר השבועה כמו שהיה 

 בראשונה להפסד ולגרעון.
 להרמ"ע מפאנו )אות קכב( שמותגלגולי נ

* * * 
אמר רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא, כדברי בן 

 .)מסכת ידים סוף פ"ג( עזאי כך נחלקו וכן גמרו
. נ"ל דזה הוא יהושע בן קפוס שהיה חותנו של רבי בן יהושע

. ונ"ל עוד שהוא שם העצם של בן כלבא שבוע )שבת קמז.( עקיבא
, רק שם הכינוי שלו היה )כתובות סב:( ' עקיבאשהיה חמיו של ר

 .)גיטין נו.( 'בן כלבא שבוע', דכל הנכנס לביתו רעב ככלב יצא שבע
ונ"ל עוד, דאחר מותו גם בן רבי עקיבא נקרא יהושע, על 
שם זקנו, כנהוג, ולכן מצינו לרבי עקיבא שהיה לו בן שנקרא 

ו היינו כלבא , אבל אין לומר דיהושע זה לא)פסחים קיב.( יהושע
שבוע, רק חמיו אחר של רבי עקיבא, דלא מצינו אשה לרבי 
עקיבא רק בת כלבא שבוע, ואחריה אשת טורנוסרופוס הרשע 

 .)ע"ז כ.( דנתגיירה ונסבה רבי עקיבא
אי רבי עקיבא היה לו אשה )ידים שם(. ]ולענין תפארת ישראל 

 )מערכת ר' ב'סדר הדורות'ראה  קודם שנשא בת כלבא שבוע,
יהושע בן קרחה( שהאריך בזה וכתב כן. יעו"ש. וכ"כ הרחיד"א 

 ה'בן יהוידע'על אבות דר"נ )פ"ו(, וכ"כ  'כסא רחמים'בספרו 
 )כתובות סב: ד"ה איקדשא(.

אמנם בדברי האריז"ל כתוב בפירוש שרבי עקיבא היו לו שתי 
להאריז"ל מס' יבמות  'לקוטי הש"ס'נשים בלבד, כמבואר בספר 

יינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא' )כתובות וז"ל שם: 'ה
 'עקיבא'סג.(, דע כי רבי עקיבא הוא דוגמת יעקב אבינו ע"ה, ולכן 

; וכשם שיעקב רועה צאן חמיו, כן רבי עקיבא ג"כ; יעקב א'אותיות 
וכשם שיעקב היו לו ב' נשים, כן רבי עקיבא נשא בת כלבא שבוע 

ובת כלבא שבוע היתה כנגד  ואשת טורנוסרופוס הרשע לב' נשים,
רחל, ואשת טורנוסרופוס הרשע היתה כנגד לאה, ולכן אמר על 
ברתיה דר"ע 'רחילא בתר רחילא אזלא', כי אמה בסוד רחל וכן 

 בתה ג"כ בסוד רחל", וכו'. יעו"ש[.

        

         
 אמירה נעימה     

                                                            

 

 

              
 
  

 שיתגלו החסדים המוסתרים -"הראנו ה' חסדך" 

. "ידוע אהבת השם )ג, כג( א לאמריואתחנן אל ה' בעת הה

לישראל, וכל המעשים אשר נעשים לישראל וכל המאורעות 
ואף על אשר לישראל הכל מאת השי"ת לטובה על ישראל. 

פי שבתחלת המעשה לא נראה הטובה, אבל סוף הטובה 
יהיה, כי הכל לטוב לישראל, אף על פי שתחלת המעשה 

, 'הראנו ה' חסדך': )תהלים פה, ח( אינו כל כך. וזהו בקשתינו
יודעים אנו שסוף הכל הוא טובה לישראל, לזה אנו מבקשים 

 שהטובה יתראה תיכף בתחלת המעשה.
 הוא 'לאמר' - ה' בעת ההוא לאמר''ואתחנן אל וזהו: 

', האמירךלשון אהבה, כמאמר הפסוק )להלן כו, יח( 'וה' 
 כלומר שאהבתך, היינו החסד שלך עלי יתגלה עכשיו".

 לוי קדושת

ללמד את ישראל לפי העת  -"בעת ההיא לאמר" 
 והמצב

משה רבינו ע"ה בא )ג, כג(  א לאמרובעת ההואתחנן וגו' 

המדריכים והמנהיגים את בני ללמד את צדיקי הדור "
ישראל לעבודת השם, ללמד לישראל לפי העת והבחינה 

שהם עומדים אז, היינו כשישראל עומדים בשמחה, יוכל 
לדבר אליהם דברים קשים כגידים, ולייסרם שיבואו למדת 

ההכנעה. אבל בזמן שהם עומדים בעצבות ובשברון לב 
יה אותם, רק אדרבה, להגבחלילה, ייזהר שלא להשפילם, 

א י'בעת הה, וזה שאמר: ועל ידי זה יעזבו דרכם הרעה
כפי העת והבחינה שישראל עומדים באותה שעה,  - לאמר'

 כן יאמר להם וילמדם דרכי ה'"
 )זר זהב, ליקוטים שבסוה"ס( ארון עדות

 משה רבינו התפלל שבזכות אמירת השירה
 על הים תתבטל הגזרה ויכנס לארץ

ב'בעל . איתא )ג, כג( לאמר אוואתחנן אל ה' בעת הה

: "'ואתחנן' בגימטריא 'שירה', שאמר לפניו שירה הטורים'
 כדי שישמע תפלתו".

אז : "')שמו"ר כג, ג( יש לפרש, על פי מאמר ז"ל במדרש
: (, יאד ה"ש)ש , הדא הוא דכתיב)שמות טו, א( 'ישיר משה

במה  ,רבון העולמים ,אמר משה ',נופת תטופנה שפתותיך'
משל  ,וי בר חייא. אמר רבי לבו אני מקלסך ,שחטאתי לפניך

למדינה שמרדה על המלך ואמר המלך לדוכס שלו נלך 
החריש המלך והלך  .אין אתה יכול ,אמר לו דוכס ,ונלחם בה

 .עשה עטרה והביא למלך ,ידע דוכס ,בלילה בעצמו וכבשה
בשביל שחטאתי בדבר  ,אמר ,העטרה הזו למה ,אמר לו

יודע  ,כך אמר משה לפני הקב"ה .תי לך אין אתה יכולואמר
באתי  אזומ'( , כג)שמות ה שנאמר ',אז'אני שחטאתי לפניך ב

 ',אז'לכך אני משבחך ב ,והרי טבעת אותו לים ',אל פרעה
 ,בא וראה דרך הצדיקים '.ישיר משה אז' דא הוא דכתיב:ה

 " וכו'.הם מתקנים ,במה שהם סורחים
לאמר",  ההואבעת ' "ואתחנן אל הוזה י"ל הרמז באמרו 

, ההוא": "ויושע ה' ביום )שם יד, ל( שהוא רומז על מה דכתיב
והיינו שמשה רבנו ע"ה ביקש מהשי"ת שבזכות השירה 

ישיר', שבכך תקן את החטא  אזשאמר לפני הקב"ה ב'
באתי אל פרעה", שבאותה שעה אמר  אזשאמר לפניו "ומ

)סנהדרין  ואמרו רז"ל: "עתה תראה", )שם ו, א( לו הקב"ה

: "במלחמת פרעה אתה רואה, ואי אתה רואה קיא.(

במלחמת שלשים ואחד מלכים", כיון שלא יכנס לארץ, 
ומאחר שכבר תקן את חטאו על ידי השירה, תתבטל הגזרה 

 ויוכל להיכנס לארץ ישראל.
, "שירה"שהיא בגימטריא  "ואתחנן"וזהו הרמז בתיבת 

 שאמר ב'אז', כאמור.והיינו שהתחנן בזכות השירה 
 (מהדו"ח, תשפ"ב) פרשת מרדכי

 עיקר שמירת האדם תהיה על נפשו!
רמז הכתוב בדרך  .)ד, ט( רק השמר לך ושמור נפשך מאוד

מוסר, לאותם אנשים הדואגים בשמירה יתירה על בריאות 
גופם, באכילה ושתיה ובתפנוקי מלכים, ונוסעים למרחצאות 

ל על בריאות הנפש והנשמה, , ואינם דואגים כל'ולהרים וכדו
"אף שזה הוא עיקר בריאת האדם, ומחליפין עולם עומד 

חיי הנצחיות,  לם באבעולם עובר, ונשכח מלוח לבם שיש עו
והוא  וכל אחד צריך ליתן דין וחשבון על כל פרט ופרט".

'רק' הוא לשון מיעוט,  -" לךהשמר  רקשמזהיר הכתוב: "
 -: 'לך' למי ברכות פ"ט ה"ה()ירוש דכל אכין ורקין מיעוטא הם

לגופך, השמר רק מעט, שלא יהיו כל מעייניך שקועים 
את נפשך ונשמתך  -מאוד"  נפשךבשמירתו, אולם: "ושמור 

 מעדני מלך                                                          .תשמור 'מאוד'

ט"ו . ידוע הא דאיתא במדרש: תק)ג, כג( ואתחנן אל ה' וגו'

כמנין 'ואתחנן' וכו'. וכבר חתרו כל  -תפלות התפלל משה 

 המפרשים למצוא רמז למספר תפלות הללו.

ונראה ע"פ מה שכתבו המפרשים שאותן תקט"ו תפלות 

, לא שהתפלל אותן ץ ישראלשהתפלל משה על כניסתו לאר

ביום אחד, זו אחר זו, כי אם בכל יום הוסיף תפלה אחת על 

, ראאמאי לא חשיב בגמם כן הקשו דאהתפלות המחויבות. ו

שתפלת המוספין היא )ברכות כו:(  גבי תפלות אבות תקנום

תפלות ביום. ונראה ד' כנגד משה, שהרי הוא היה מתפלל 

מידי, דאין הכוונה שהיה מוסיף עוד תפלה  הדזה לא קש

רביעית בכל יום, אלא שהיה מוסיף תפלתו בתוך סדר 

 תפלתו.ואל אדם צרכיו בהתפלות המחויבות, וכדאמרינן ש

ועתה נחזה כי מספר התפלות יעלה מספרן בחשבון מכוון. 

דאיתא במדרש, דכיון שכלו מתי מדבר, אמר משה שמא 

הותר הנדר, והתחיל להתפלל "אעברה נא ואראה" וגו'. ומתי 

. צא וחשוב, מיום ט"ו באב )תענית ל:( מדבר כלו בט"ו באב

כי בלילה מאין היו יודעים  שאז הרגישו שכלו מתי מדבר,-) בבקר

וא"כ היו באותו -) שהתחיל משה להתפלל תיכף שחריתשכלו( 

יום פטירתו, הרי מאתיים ימים;  -עד ז' אדר יום רק ב' תפלות( 

ט"ו ימים מחודש אב, וששה חדשים אחד מלא ואחד חסר, וז' 

ימי אדר הרי מאתים יום. יצאו מהם שבתות שלא התפלל 

לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות, בהם, דהא אין שואלין 

כי חג הסוכות חל אז ג"כ בשבת, לפי חשבון  -) תמצא כ"ח שבתות

נשאר קע"ב ימים  -הקביעות כשחל ז' אדר בשבת, כידוע( 

שהתפלל בהם. והנה קע"א ימים התפלל בהם ג' תפלות בכל 

יום, הרי תקי"ג תפלות, ויום ט"ו באב לא התפלל בו כי אם ב' 

 ר, הרי תקט"ו במכוון.תפלות, כאמו
להג"ר  'בית אברהם')בסו"ס שו"ת  קונטרס 'מנחה בלולה'

בשם חותנו  -אברהם כהן מזאמשט זצ"ל. ברלין, תקי"ג( 
כתב כן בשם  'ברכה משולשת'הג"ר משה ז"ל. ]ובספר 

 ב'דרשות חת"ס'הגה"ק רבי איציקל מהאמבורג זי"ע. וע"ע 
'פני ועי' שכתב חשבון אחר בזה.  -דף שכה ד"ה ויל"ד 

ב'ראש עמ"ס ברכות דף לב סוף ע"א כנ"ל. וע"ע  יהושע'
להג"ר יוסף ב"ר יעקב אב"ד סעלץ וטיקטין )נדפס  יוסף'

בשנת תע"ז( עמ"ס ברכות ריש פ"ד, הובאו דבריו בקיצור 
 ח"ב סי' שיב[  'מטעם המלך'בס' 

 .)ג, כו( ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה

קדוש מדבר ההצה"ק מהר"ש מבעלזא מפה שמעתי 

שפירש, דהנה השי"ת השיב למשה על בקשתו  זצוק"ל

כבר  להיכנס לארץ ישראל, שלא יוכל להכניסו, מפני שנשבע

. על זה טען משה: הלא גם שבועתי )דב"ר יא, י( על כך

שנשבעתי לחותני יתרו לבל אלך מצרימה, אתה התרת לי 

תוכל להתיר. לזה אמר לו , ואם כן גם שבועה זו )שמו"ר ד, ד(

", פירוש, בשלמא לך אנכי יכולתי להתיר, רב לךהשי"ת: "

שבועתי מי יוכל להתיר, ה שאין כן לך, מ רבמחמת שאני 

)עי'  בי צדיק' כביכול, ואם תאמר על דרך הכתוב 'מי מושל

", פירוש, אפשר שברצונך אל תוסף, על זה אמר לו: "מו"ק טז:(

 " וגו'.אל תוסף דברוכו', אבל " לטעון טענה זו 'מי מושל'
 יוסף בני                                                                                 

למען תירא את ה' אלקיך לשמר את כל חוקותיו ומצותיו 

 )ו, ב(. אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך

חייך אתה ובנך  לכאורה איפכא הוי ליה למימר: 'כל ימי

: "אל תאמין )אבות ב, ד( ובן בנך'. וי"ל, דהנה אמרו חז"ל

בעצמך עד יום מותך". ולפי זה יש לפרש פשוטו של כתוב כן: 

 -את כל חוקותיו"  לשמור"למען תירא את ה' אלקיך 

ת ושתעשה לך סייג ומשמרת שלא לעבור ח"ו על מצו

לבנים ובני  התורה, ואפילו אם כבר הגעת לימי הזקנה, וזכית

ונחלש היצר הרע שבקרבך,  -"אתה ובנך ובן בנך"  -בנים 

מכל מקום אל תאמין בעצמך, אלא תוסיף לשמור על הגדרים 

 משך חכמה                                            ."כל ימי חייך" והסייגים

 .)ישעי' מ, א( נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכםהפטרת השבוע: 

 ]המגיד הק' מקאזניץ[וני אבי מו"ר "הנה הרה"ק אד

שזאת  ,זצלה"ה מדקדק על כפל הלשון כאן, ואמר הוא ז"ל

למלאכי מעלה הבאים לנחמו,  "האומר כביכול הבורא ב

אם רצונכם לנחם אותי, לכו  - 'נחמו'כביכול משיב להם: 

 , וממילא אתנחם, עכ"ד ודברי פי חכם חן.'נחמו עמי'

לנחם עמו, בזה שהוא  והנראה לערכינו, שהשי"ת יצוה

מוסר להם כל הדינים להמתיקם לרחמים כרצונם. וזהו: 

 ה לומר,' רצכםבזה ש'יאמר אלקי 'נחמו נחמו עמי'

שהגבורות והדינים מבחינת 'אלקים' הרמוז בו, יהיה שלכם 

 אמן כן יהי רצון". .ובידכם להמתיקם לרחמים
 קהלת משה
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ומשכך נענה ואמר: "רבי, לא כך כתוב בקוויטל!". אחז מרן 
י וואס איז דיין את ידו ואמר בלשון קדשו: "בחור'ל, זאג'זשע ד

. ענה שאבדה לו מחברת של אמור נא אתה מה בקשתך(-) באגער"
חידושי תורה ומבקש שהרבי יברך אותו שימצאנה. נענה לו 
מרן בלשון קדשו: "זארג דעך נישט בחור'ל, דו וועסט נאך 

אל תדאג בחור, עוד -) שרייבען א סאך בעסערע שטיקלעך תורה!"

 .בה(תכתוב חידושי תורה טובים בהר
 הג"רואכן, דברי קדשו נתקיימו במלואם ברבות הימים, כש

זצ"ל חיבר ל"ב ספרי 'ברכת אברהם' על הש"ס, וכן אברהם 
ספר ביאור על 'שערי תשובה' ועל 'מסילת ישרים', ספר על 
התורה, ושלשה כרכים 'מכתבים ומאמרים', ועד לשעת פטירתו 

מו זצ"ל היה עוסק בחיבור ספר על מסכת עירובין. והוא עצ
 תלה שכל מה שזכה לכך הוא מכח ברכת קדשו של מרן זי"ע.

שליט"א, קובץ  ]הרה"ג ר' אברהם משה קראוס
 כסלו תשפב, מדור 'עדות משמיעות'[ -קמט 

 ...עד היכן - הכרת הטוב
ע "זימהר"א ק מרן "תאכסן כהמסוימת תקופה 
ל, אבל "ז ל צימערמאןבשרגא פייח ר' "אצל הרה]בראצפערט[ 

כשר' ע, "של מרן זימשפחתו התאכסנו בביתו חלק מבני  יותרב
ק מרן "כגדול. הכניסם וקיבלם בסבר פנים יפות ובכבוד פייבל 

 מכן.לאחר לו זאת לטובה שנים רבות ע זכר "זי
נחס יפ ר"ה הישיש הר"ר' פייבל, הו של אחד מנכדי

לקרבה המלחמה וזכה עלה לארץ ישראל אחרי הי"ו,  דרעזנער
 ם"מהרק "כאחיו אצל אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע ויתירה 

 ע."יז מבילגורייא
וכה רשמנו מפיו מעשה נפלא של ישועה גדולה שזכה אצל 
כ"ק מרן זי"ע, כאות הכרת טובה על אשר פעל ועשה זקנו עבור 

 מרן זי"ע בראצפערט:
 - "סינימלחמת שנקראת " -המלחמה ץ לפני פרותקופת מה 

שבי תוסוד לבגדר הדבר עדיין היה , בארץ ישראל בשנת תשי"ז
בקרוב, כיון שלא רצו  פרוץ מלחמהתשאכן  צנו הקדושהאר

ומפקד חייל שהייתי אז כ ,אניאולם  להבהילם ולהפחידם.
ממה ששמעתי מאחורי הקלעים  .צבא, ידעתי קצת יותרב

 לינו.מתרחש עמצב איום ידעתי כי 
 מיוחדתקיבלתי הודעה  ,שפרצה המלחמהלפני בערב שבת 

עיר העבר שלי להפלוגה עלי לבוא עם כי  "החלונות הגבוהים"מ
שם היה בסיס צבאי והתכוננו לקראת המלחמה.  ,באר שבע

ה'טנדר' עם החיילים יצא מעיר תל אביב לבאר שבע, וכיון 
אל שכבר הייתי בתל אביב חשבתי שמן הנכון לסור תחילה 

ביתו נאוה קודש של כ"ק מרן זי"ע ולקבל את ברכת קדשו לפני 
צאתי למלחמה העומדת בפתח. כאשר שאלוני החיילים להיכן 
אני הולך, השבתי מתוך בושה כי עלי לסדר דבר נחוץ, 

 ושימתינו עלי עד שאחזור בתוך זמן קצר.
הגעתי לבית כ"ק מרן זי"ע קרוב לזמן הדלקת נרות שבת, 

ר' שלום פויגל ז"ל אמר לי כי אי אפשר להיכנס  והגבאי הרה"ח
כעת אל מרן זי"ע. מרוב הנחיצות והדחיפות, לא שאלתי יותר 
מדי שאלות, העזתי ונכנסתי אל הקודש פנימה. תחילה נרעד 

נכנסתי ללא רשות, אך אמרתי מיד למרן היות ומרן זי"ע קצת, 
לי  וכך נרגע מרן זי"ע והורה ...זי"ע כי הנני נכדו של ר' פייבל

 לגשת ולומר את אשר בפי.
אמרתי למרן זי"ע: "ידע הרבי, כי המצב מתוח מאוד, 

לפני שאני ה מלחמה כבדה עומדת בפתח וברצוני לקבל ברכ
יוצא לצבא יחד עם הפלוגה שלי". לגודל תמיהתי הורה לי מרן 

ה עלי, לא זי"ע להישאר בצל קורתו במשך השבת. תדהמה נפל
חזקה עלי פקודת הצבא להתייצב מיד  הרישידעתי מה לעשות, 

 בבסיס בבאר שבע וכאן מורה לי מרן להישאר עד אחרי השבת...
שבתי ואמרתי, כי עלי לצאת לדרך מיד, ללא שהיות, כי כך 
הורו בצבא. אך שוב היתה תשובת מרן זי"ע להישאר אצלו עד 
אחרי שבת קודש. לשמע התשובה השניה, גמרתי אומר לקיים 

להישאר אצל מרן זי"ע, יהיה מה שיהיה. חזרתי פקודת קדשו ו
אל החיילים ואמרתי להם כי עליהם לנסוע בלעדי, ואני אבוא 

 אחריהם.
אותה שבת היתה השבת הראשונה לפרוץ המלחמה, שבת 

כ"ב מרחשון. הציבור עדיין לא ידע מזה, אך  -פרשת חיי שרה 
ע אצל כ"ק מרן זי"ע כבר החלה עבודת קודש, כידוע. מרן זי"

עמד ליד המזוזה שעות על גבי שעות ונשא תפילה לשלומם של 
יושבי ארץ הקודש. אני נוכחתי שם וראיתי את עבודת הקודש. 
במשך כל השבת הייתי שרוי במתח ובפחד גדול ממה שמצופה 
לי על סירוב פקודה, ומיד במוצאי שבת קודש ניגשתי לקבל 

 ברכת פרידה ממרן זי"ע, שבירכני בברכות לרוב.
 גדול.וחשש והגעתי לשם בפחד  לבאר שבעתיכף סעתי נ

מהומה שם שררה כבר מקום להגעתי אך כאשר  ,למעשהאולם 
והבנתי , שכבר פרצה עקב המלחמה ,קה, בוקה ומבולגדולה

 אודות ררתייבמיד  .יהעדרבירגישו זה לא כבמצב מיד כי 
אני הייתי אמור להיות ביניהם, והתחלחלתי ש שליהפלוגה 

ת: "הטנדר עלה על מוקש וכל לשמוע את תשובתם הפשטני
 נוסעי הטנדר נהרגו...". הי"ד.

מכוחו  ניצלתי ממות בטוחכי גודל הנס, את  אז הבנתיאו 
כל זה זכיתי עקב לכי  ,הרגשתי של כ"ק מרן זי"ע ורוח קדשו.

צימערמאן, ובתורת הכרת הטוב פעל  ר' פייבלשל  ונכד יהיות
 עבורי ישועה גדולה.

 , מדור 'ביד רמ"ה'[תשעו אמנ" -פז קובץ ]

 דור התפילה:סי
כ"ק מרן זי"ע נהג כשהיה ניגש לפני התיבה, ביומא 
דהילולא וכדו', להתכונן ולסדר לפניו את התפילה, היות ולא 
התפלל תפילת ערבית מתוך הסידור. מרן זי"ע היה מעיין 

ברכו, קדיש פאר שמונה  לפני(-) "קדיש פארבסידור ומציין: 
'. פעמים היה וכדו שמונה עשרה" לאחר(-) עשרה, קדיש נאך

אומר זאת בקול אחר שנכנס לבית התפילה, והיה לי הדבר 
 לפלא.

פעם תהיתי ואמרתי בקול: "הרי יודעים את התפילה ולכן 
)ראש  "איתאיש סידור, ומה יש לסדר...". השיב לי מרן זי"ע: 

 לעולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל".: השנה לה.(
פני התיבה, ובהגיעי לאחר זמן כיבדני מרן זי"ע לעבור ל

 לקדיש 'תתקבל' התבלבלתי ושכחתי לומר 'תתקבל'...
אחרי התפילה אמר לי מרן זי"ע: "אם מסדרים לפני 

 התפילה אין מתבלבלים אחר כך"...
רשימות וזכרונות מפי הגבאי הרה"ח המפו'  -'לפני ולפנים' ]

 [מנ"א תשע"ד, עמ' מה -קובץ סב , ר' שלו' פויגל ז"ל

 אשרי הזוכה לשהות עמו תחת קורת גג אחת!

מרן באחת השבתות אשר שהיתי בצל קדשו של כ"ק 
מאוד במראהו שונה זי"ע, ראיתי יהודי אשר היה  מהר"א

ובלבושו. הוא היה כל כולו עטוי בבגדי לבן, ואינו נראה כאחד 
 עדת החסידים. םאשר נמנה ע

עסוק  היהודי הלז ישב בצד ללא שהיה נראה לעין שהוא
במשהו. התפלאתי מאוד מה הביאו למקום משכנו של מרן, 
ומדוע יושב הוא פה באפס מעש. כמוני גם היו עוד מהחסידים 

 לדעת מי הוא זה ואי זה הוא ומה מעשיו במקום הזה.רצו ש
ביותר גברה הפליאה בלבנו כאשר מני אז התחלנו לראותו 

לא מטרה פעמים רבות בבית מרן, כשהוא יושב בבית התפילה ל
 כל שהיא עד לאחר קידוש בשולחן הטהור, אז היה קם והולך.

כאמור היה מראהו מושך את העין מפאת מלבושי הלבן 
אשר עטה על גופו, כך שכל פעם אשר היה בא התבוננו בו 

עד שבאחת הפעמים אשר בא למעון  סקרנות.ובבפליאה 
ביניהם הרה"ח ר'  -הקודש, ניגשו אליו כמה מהחסידים 

ושאלו אותו ברורות מה מטרת  -ז"ל  ם ליב ברגופןאברה
ישיבתו במקום. ענה היהודי שהוא היה במרינבאד יחד עם כ"ק 

זי"ע ושמע באותה עת שמרן מהרי"ד זי"ע אמר  מרן מהרי"ד
"אשרי מי שיזכה לשבת עמו על בנו כ"ק מרן מהר"א זי"ע: 

 - - - תחת קורת גג אחת"
לי על דבר מגוריו של  "כשנודע -אמר אותו יהודי  -"לכן" 

 מרן בבית זה, באתי מיד לשהות יחד עמו תחת קורת גג אחת".
 

באחת הפעמים שנכנסתי אל הקודש פנימה יחד עם אבי 
ז"ל, זכיתי לקבל מטבע ברכה מכ"ק מרן זי"ע, כאשר מרן 

ז"ל שיואיל בטובו להביא  שלום פויגלהורה לגבאי הרה"ח ר' 
 בירכה ונתנה לי. מטבע, ומרן זי"ע 

והנה, בשעה שר' שלום הלך להביא את המטבע, הרהרתי 
לעצמי האם מותר יהיה לי לשאת את המטבע עלי בשבת. תוך 
כדי מחשבותיי, פתח מרן זי"ע ואמר לי, כי זקנותיו מגזע בית 
טשערנאביל נהגו לעשות מהמטבעות שקיבלו שרשראות 

שאני לא  ולשאתן גם בשבת. אולם, מרן הפטיר והורה לי
. פ שזו מטבע לברכה ולשמירה(")אע אחזיק את המטבע אצלי בשבת

אמנם, יצוין כי מרן היה מעניק מטבעות עוברות לסוחר שניתן 
 להשתמש בהן, ולא מטבעות מיוחדות לכך כפי שיש כיום.

מכלל לאו אתה שומע הן, והבנתי שאכן בשבת אין לי לשאת 
 ה איתי תמיד.את המטבע עלי, אך בימות החול עלי לשאת

]הרה"ח ר' ישכר דוב )בערל( רוזנפלד שליט"א, 
 אדר תשפ"ב, מדור 'טובות זכרונות'[ -קובץ קנב 

 הלכה התלויה בהררים:
זצ"ל מטשאקאווא סיפר חכם צבי הלברשטאם  הרה"צ רבי

 לי על מאורע מסעיר שאירע בזמנו:
כשמרן זי"ע שהה בתל אביב היו מגיעים רבים מבני ברק 

גלית בשבת אחה"צ כדי להשתתף בשולחן הטהור לתל אביב ר
של סעודה שלישית. ביניהם היתה קבוצת בחורים שנהגו לבוא 

 מדי שבוע. בדרך כלל נהג מרן לשלוח להם שיריים ולקרבם.
למרבה פליאתם באחת השבתות שהגיעו לא שלח להם מרן 
שיריים כלל, כאשר בנוסף לכך, כשניגשו ליטול ברכת פרידה 

"ע: "האם מותר ללכת רגלית מבני ברק לתל שאלם מרן זי
אביב ללא עירוב?". לפליאתם של הבחורים לא היה קץ, שהרי 
הם מגיעים הנה כל שבוע ואף פעם לא אירע שמרן ישאלם 

)עד אז היו רוב הדעות שב"ב ות"א דינן כעיר אחת לענין  משהו בגין כך

. כמובן שאת פליאתם שמרו בלבם, אולם ענו, תחום שבת(

נענה מרן . זצ"לשמואל וואזנער  ולים לשאול את הגאון רבישיכ
ואמר שזו שאלה גדולה ביותר ועל כן צריכים לשאול "די גדול 

 זצ"ל.בעל 'חזון איש' פון שטעטל", בהתכוונו להגאון 
ואכן מיד למחרת נכנסו הבחורים אל ה'חזון איש' ושאלתם 

ענה  בפיהם האם מותר ללכת רגלי בשבת מבני ברק לתל אביב.
להם החזו"א, שבדיוק ביום שישי האחרון בדק את הענין ונוכח 
לראות שישנה בעיה הלכתית, וכי חייבים לתקן עירוב במקום, 

 וללא עירוב אסור לצעוד רגלית את הדרך.
או אז הבינו הבחורים מדוע לא שלח להם מרן זי"ע שיריים 

א בשבת זו והורה להם לבדוק מה קורה עם העירוב, כי עד של
מאומה, אך משניתן פסק  היה פסק ברור בענין לא אמר מרן

 בדבר והורה להם ללכת לבדוק את הדבר.ז"ל בענין הרגיש מרן 
]הגה"ח רבי אברהם יעקב קאליש שליט"א, קובץ 

 כסלו תשפ"ב, מדור 'טובות זכרונות'[ -קמט 

 אוהבן של ישראל:
דודי ה'אביר יעקב' מסאדיגורא זצ"ל הפליא במיוחד את 

אהבת ישראל שפעמה אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע ושלא  מידת
היה יכול לראות שום דבר רע על יהודי. פעם סיפר לו הרה"ח ר' 

ז"ל סיפור שאירע עוד בעת שהיה מרן זי"ע בבעלזא,  דוד בלום
שבאחד הימים הגיע אחד וסיפר למרן זי"ע שיהודי אחד איחר 

בת לסגור את המספרה שלו. מיד שלח הרבי לקרוא בכניסת הש
ר ושאלו אם אמת הדבר. לאחר שהלה אישר את  לאותו ספָּ
הדבר, פסק הרבי: הספר שאיחר בסגירתו יביא לנדבת בית 
המדרש רוטל נרות, ואתה שסיפרת לי על מעשה זה תביא 

 -אמר מרן זי"ע  -לנדבת בית הכנסת שני רוטל נרות, ואני 
 בעירי, אביא חמש רוטל נרות...שדבר זה אירע 

סיפור זה ריגש מאוד את דודי זצ"ל, אשר התפעל ביותר 
לשמוע  י"עמהסיפור הנפלא, המבטא כמה חמור היה אצל מרן ז

 מילה רעה על יהודי. והיה דודי זצ"ל מספר רבות סיפור זה.
]כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, קובץ 

 ים'[מנ"א תשפ"ב, מדור 'באהלי צדיק -קנז 
 

 על ידי קידוש בית החיים בקדושת ארץ ישראל
 לישראלושנים טובות נמשך אריכות ימים 

אמר בענין  )מרן אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע( כ"ק אבי ז"ל
קידוש בית החיים, שמקדשים את המקום בקדושת בית 

, )ראה שו"ע יור"ד סי' שסח בפ"ת אות א( הכנסת ובית המדרש
: "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות )מגילה כט.( ואמרו רז"ל

גם בית החיים שבבבל שיקבעו בארץ ישראל", ואם כן 
שנתקדש בקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות עתיד 

בע בארץ ישראל, ולא יהיו למתים שנקברו שם צער שיק
, כי הקרקע כולו יקבע גלגול מחילות כשיעמדו לתחיה

 בארץ ישראל כמו שהוא.
אמר בענין )מרן אדמו"ר מהר"א זי"ע(  וכ"ק אחי שליט"א

: "אמרו ליה לרבי יוחנן, איכא )ברכות ח.( זה, דאיתא בגמרא
מי בניכם על סבי בבבל, תמה ואמר, 'למען ירבו ימיכם וי

, אבל בחוצה לארץ לא, כיון )דברים יא, כא( האדמה' כתיב
דאמרי ליה, מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, אמר, היינו 
דאהני להו, כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניו, קדמו וחשיכו 

שמאחר ועיילו לבי כנישתא, כי היכי דתוריכו חיי", והיינו, 
שיקבעו שעתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל 

בארץ ישראל, יש בהם קדושת ארץ ישראל, והרי כאילו 
הם 'על האדמה', ולכן זוכים המשכימים והמעריבים בהם 
לאריכות ימים ושנים טובים כמו שזוכים על ידי ישיבת 

, ולכן כשמקדשים את בית החיים בקדושת ארץ ישראל
בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין שם חשש בהקצאת המקום 

על ידי שנתקדש המקום בקדושת בתי כנסיות לקבורה, כי 
ובית מדרשות, נמשך מהם אריכות ימים ושנים טובים 

 .לישראל. אלו דבריהם הקדושים
 מכ"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע פרשת מרדכי

 קסא. עעו"ש(-פרשת שופטים, עמ' קסתשפ"ב,   מהדו"ח)

 זה ספר תולדות אדם:
שליט"א ר"מ כולל 'דברי  יודל ארלאנגערסיפר לי הרה"ג ר' 

אברהם שיר' בלונדון, ששמע מדו"ז הגאון הגדול רבי 
זצ"ל, ראש ישיבת 'קול תורה' ובעמח"ס 'ברכת  ארלאנגער

, שכאשר למד בישיבה )שנלב"ע ביום ה' מרחשון האי שתא( אברהם'
מחברת חידושי תורה שכתב ליטאית בירושלים נאבדה לו 

והצטער מאוד על האי אבידה. יעצו לו חבריו שילך אל כ"ק 
מרן זי"ע להזכיר ולבקש ברכה שימצא את האבידה. הלך ונכנס 
אל הקודש פנימה עם קוויטל בו כתב שאבדה לו מחברת 

 חידו"ת וביקש שמרן יברך שימצא את המחברת.
ז"ל את גל שלום פויכאשר הקריא הגבאי הרה"ח המפו' ר' 

הקוויטל לפני מרן, לא אמר מה שנכתב בקוויטל אלא אמר 
שהבחור רוצה ברכה להצלחה בתורה ויראת שמים. והנה, 

ארלאנגער זצ"ל היה בחור "יעקע" והדבר הפריע לו,   הגר"א



 
 

  במסגרת "דף היומי"ענין שנלמד   אורחות חיים הלכה למעשה                            הדף עלי    אורח עלי  
 שמן מתחת רצועות התפילין אי הוי חציצה -"וקשרתם לאות על ידך"  

יינו כשנוגע הרצועה בגופו נעשה , דההתפילין לרצועות( allergic) שאלה: מי שהוא אלרגי

שמן על איזה ניסה כל מיני רצועות ולא הועיל כלום, ורק אם ימשח כבר בעור, ו לו פריחה

, וימנע הפריחהקל לו י, יביד או בראש הרצועות או על גופו במקומות שמניח את הרצועות

יש ם כל מקו]ואע"ג דלכאורה הוי לח, ולח אינו חוצץ, מ האם יש בזה חשש חציצה?

 .[)עי' בברכ"י סי' כז, מובא בשע"ת סי' כז סק"ה(מחמירין וחוששין אף בלח משום חציצה 

לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו, לא שנא של יד ולא ש( או"ח סי' כז ס"ד) הנה, קיי"ל תשובה:

 שנא של ראש, ודווקא בתפילין, אבל ברצועות אין להקפיד. ועי"ש בטו"ז ובמג"א דברצועות אין

, יש להחמיר אף סיבוב ראשון סביב היד( דהיינו) להקל רק במקום הכריכות, אבל מה ששייך להקשירה

 ברצועות, בין בשל יד ובין בשל ראש.

דמשמע במג"א דאם יש לו מכה בראשו רק במקום שהרצועות  (טז ק"ס) משנ"בכתב שם הו

-) ח הרצועות על גבי סמרטוטין, מותר לו להני(היינו הבית של הראש) ולא במקום הקציצהות, מונח

שעל המכה, או על גבי כובע דק, ולברך, אע"ג שיש חציצה בין הרצועות, וכן בשל יד אם יש  תחבושת(

לו מכה, אפילו במקום היקף הקשר שסביב ידו, מותר לו להניח היקף הקשר על גבי סמרטוטין 

בחלק ראש מתחת הרצועות, אפילו למשוח שמן על היד ועל הרשאי בניד"ד לפ"ז ו , עי"ש.ולברך וכו'

דודאי אין  ,הרצועות ונבלע ונספג לתוך הרצועות ל גביוכ"ש אם מורח השמן ע הקשירה. לאשייך ש

 הרצועות. להשמן אחשש, שהרי מתבטל כל 
 אי צריך טבילה -משפך 

אינו מחזיק אוכל , שהוא כלי שדרכו שופכים או מוזגים לתוך כלי אחר, ומשפך :שאלה

 כשקנאו מנכרי? האם צריך טבילה להכשרת אוכלין, כליואינו 

 האוכל תלהכשרעשוי אע"פ שאין שותין ממנו ואינו , צריך טבילהברזל אם המשפך עשוי מ :תשובה

 לטובלו משמע שיש -דצריך טבילה  'שכ -"א הרממלשון ו. ז(פ ,או"ה כלל נח ועי' ,ד סי' קכ ס"ז ברמ"אר"יו)

 .בברכה

כיון  ,אין צריך טבילהאז  ,בו שפופרת של ברזל תמחובררק ו 'מעץ וכדועשוי המשפך עיקר אבל אם 

מאחר כי  מתכת אין צריך טבילה,החלק המשקה עובר ג"כ דרך שפ "אעו ,עץהכלי עשוי מדעיקר 

 .(י"ש בש"ך סי' קכ ס"ק טו בשם האו"ה)ע העץגבי לוא בטל ה ,מעמידאינו  שהברזל

 צדקה לצרכי רפואה של קמצן בממונו
מי שהוא חולה מסוכן רח"ל ויש עליו הוצאות רפואיות רבות, ויש לו הרבה כסף אבל  שאלה:

 הוא קמצן גדול גם בשביל צרכיו, ה"י, האם חייבים לקבץ כסף בשבילו עבור הוצאות רפואיות?

דעשיר שמרעיב עצמו ועינו צרה בממונו שלא יאכל ממנו, )יור"ד סי' רנג ס"י(  הנה, קיי"ל בשו"ע תשובה:

)גם במס'  שגיחין בו, עי"ש. וא"כ גם בניד"ד לכאורה אין צריכין לאסוף כסף עבור צרכי רפואתואין מ

 .כתובות דף כט: כתב הר"ן "ואם ימות ימות", עי"ש(

יש לחלק, דהא אם מרעיב א"ע, אזי כשרואה שנעשה במצב מסוכן, על כרחו יקנה קצת  'אמנם לכאו

כ הר"ן ואם ימות ימות, היינו, שאנו "ת מחמת רעבון, ומשימודבלא"ה אוכל להחיות נפשו, כיון שיודע 

א"צ לחשוש שימות, כיון שהמיתה תלויה בו. משא"כ בעניני רפואה, אזי מחמת קמצנותו לא יאמין 

 .וא"כ יש חיוב לקבץ כסף לרפואתושיועילו לו הרפואות, וע"כ לא יוציא כסף מממונו, ויש חשש שימות, 

שכתב בזה"ל: ואם נעשה חולה מחמת רעבון שם ביו"ד סי' רנג( ) ואכן מצאתי גם בערוך השלחן

מאכילין אותו ונוטלין ממנו כסף בעל כרחו. ע"כ. ונראה דבאופן שאי אפשר ליקח ממנו כסף בעל כרחו, 

ג"כ יש חיוב לאסוף כסף לרפואתו, דהא אם לא יקבצו כסף עבורו יהיה חולה מסוכן. והר"ן הנ"ל איירי 

ב על כרחך יקח קצת אוכל להחיות נפשו, ומה שכ' אם ימות ימות רצ"ל ואז על באופן שאם ירגיש הרע

 .)וע"ע מה שהעיר בזה בדרך אמונה הל' צדקה פ"ז בציוני הלכה( כרחו יקח אוכל להחיות נפשו, ודוק.

]ומש"כ לעיל משו"ע שאם מרעיב עצמו ועינו צרה בממונו וכו' אין משגיחין בו. נראה פשוט שזה רק לגבי 

, אבל בני הבית אינם צריכים לסבול בגלל קמצנותו של האב, ואם אין ברירה אחרת חייבים גבאי עצמו

 הצדקה ליתן להם מזון וכדי צרכיהם ככל הנדרש להם[.
 הגה"צ רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"אמאת:                                                              

 מסכת כתובות 
 אפילו הוא נוטל את נפשך" -יסורים היא גם בכלל "בכל נפשך אי קבלת 

 ה'ינו קאל' שמע ישראל ה" :ה(-)ו, ד מפסוקי עול מלכות שמים בפרשתנו, פרשת ואתחנן
, למדו חכז"ל חובת מסירת נפש "יך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדךקאל ה'ואהבת את . אחד

פירה ביחודו ואחדותו ועול מלכותו ית', כשמגיע אדם לידי נסיון בעון עבודה זרה, שהוא כ
שבזה חובה עליו למסור נפשו בין בצינעא ובין בפרהסיא, בין בשעת גזירת מלכות ובין בשלא 

, וכן "אפילו הוא נוטל את נפשך ',ובכל נפשך"': .(נד) גזירת מלכות, וכמו ששנינו במס' ברכות
 .מא פב.; סנהדרין עד.(:. וע"ע פסחים כה.; יוא)שם ס הוא בברייתא המובא בגמרא

ומצינו נידון בראשונים, אי קבלת יסורים נכללת בחובה זו, דהיינו לקבל כל מיני יסורים 
, כי מצד אחד הסברא נותנת, שאם במקום מיתה, בודה זרהועינויים בכדי שלא להכשל בעון ע

רים, שהם שהיא לכאורה גרועה וחמורה מיסורים, נצטוינו למסור לה נפשנו, א"כ כל שכן ביסו
קלים יותר, חובה עלינו למסור הנפש בקבלת יסורים, ומאידך גיסא, מיתה אינה אלא פורעניות 
של פעם אחת, ואילו יסורים הם דבר שאין לו קצבה, ומי יודע איזה יסורים עוד יבואו עליו, 

א ולפי זה ישנו צד שיסורים חמורים ממיתה, ואם אמנם נצטוינו למסור נפשנו למיתה, יתכן של
 נצטוינו בקבלת יסורים שחמורים יותר.

בשעה " :)ברכות שם( אחת ההוכחות לכך ניתן להביא ממה שמסופר אצל רבי עקיבא
והיו סורקים את בשרו במסרקות של  ,היה את שמעשהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קרי

כל ימי  ,להם אמר ,רבינו עד כאן ,אמרו לו תלמידיו ,והיה מקבל עליו עול מלכות שמים ,ברזל
 ,אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ,אפילו נוטל את נשמתך 'בכל נפשך' ,הייתי מצטער על פסוק זה

, הרי שגם מה ש'היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל', "ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו
 נכלל בכלל מצוה זו של 'בכל נפשך'.

ת מלקות ומיתה איזה מהן נחשב עונש , כאשר דנו אודו)לג:( ענין זה מצינו גם במכילתין
דאמר רב אילמלי  ,דלמא מלקות חמור"ממאי דמיתה חמורה,  חמור יותר, כמו שאמרו בגמרא:

ואמרי  ,אמר ליה רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי ,נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא
להכאה שאין לה  ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה ,לה רב סמא בריה דרב אשי לרב אשי

ומבואר, שיש צד בגמרא שמלקות חמור ממיתה, ולדברי רב סמא רק הכאה שאין לה  ",קצבה
אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו " קצבה חמורה ממיתה, ולכן שפיר אמר רב:

היינו, שאם נבוכדנצר היה מכה אותם היו משתחוים לצלמו, והגם שמסרו עצמם ", לצלמא
 נןמנא לן דהא אמרי ,תימה": )ד"ה אילמלי( התוס'תה שלא להשתחוות לצלם, וכתבו למי

כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה אימתי יבא לידי 'אמר  בי עקיבאכשהוציאו את ר ,בהרואה
היו מייסרין את האדם ביסורין  לומיירי אפי 'בכל נפשך'אלמא משמע ד '',בכל נפשך'ואקיימנו 

דאותו  ,ר"תמר ואו .לנגודיל שכן וכ ,בא שהיו מסרקין בשרו במסרקי ברזלדומיא דר' עקי ,קשין
 ,ואעפ"כ היה בו קידוש השם ,אלא היה עשוי לכבוד המלך ,צלם לא היה עבודת כוכבים ממש

ממש, לא היו מוסרים נפשם בודה זרה ", והיינו, כי מאחר שלא היה עולכך מסרו עצמן למיתה
ממש חובה למסור נפש גם ביסורים  בודה זרהת, אבל בעאילמלי היו מכים אותם במכות קשו

 .)עי' רמב"ן; רשב"א וריטב"א בסוגיין( והכאות, וכן מבואר בשאר הראשונים
אלמלא ' וז"ל ,ובקונטריסין כתוב" מביא כלפי דברי הגמרא אלו:שיטה מקובצת ואילו ב

 - 'בכל נפשך'דכתיב כ ,דלא חייבה תורה אלא למסור עצמן למיתה ,ה"ר אליעזר רשפי ',נגדוהו
ומה  רש,ויפה פי ,אבל להחמיר עליהם יותר ממיתה לא היו חייבים ,אפילו הוא נוטל את נפשך

 ,מר' עקיבא וחבריו שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל ולא פלח ר"ת ז"לשהקשה עליו 
ברור הוא  ,דכיון שסרקו את בשרו ,דהתם הכאה שיש בה קצבה הויא ,דלא קשה מידי ראה לינ

אלמלי 'אבל הא דאמר רב  ,וההיא הויא כמו נוטל את נפשך ,שימות במיתה גמורה במהרה
 ,כגון שהניחום שנה או שנתים ויכו אותם בכל יום ,הכאה בלא מיתה קאמר ,פירושו ,כו' 'נגדוהו

דלאו  ,ובהא לא חייבתו תורה ,והויא הכאה שאין לה קצבה שהיא חמירא יותר ממלקות ומיתה
ובכלל  ',אפילו הוא נוטל את נפשך' כי קאמרדקרא ה ,ולא נהירא .ע"כ ,ואנוטל את נפשך ה

...". נמצא שלדעת רוב הראשונים, נכלל בכלל 'בכל נפשך' גם קבלת יסורין, ואילו הויא היסורין
לדעת רבינו אליעזר המובא בשיטמ"ק, הכאה שאין לה קצבה חמורה יותר ממלקות ומיתה, 

 ואינה נכללת בכלל 'בכל נפשך'.
ויאמר " :א(, כלב) עה"ת בפרשת משפטים עה"פ רש"י ורמב"ןובענין זה יש להביא מחלוקת 

מה יסורים סבלת "כ ופירש"י: ",משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה
ואיננו נכון בעיני, כי החטא הזה מן " ", וכתב הרמב"ן:שיסרוך עד שלא תביא עליהם חטא זה

והיינו, כי פשטות דברי  ",ואולי אמר לו כן להגדיל אשמתו ,ליהם ולא יעבורהחטאים שיהרג ע
רש"י היה נראה, שאם היו מייסרין אותו, היה לו לאהרן תירוץ נכון מדוע הביא עליהם חטא זה, 
וע"כ הקשה הרמב"ן, שחטא העגל היה חטא ע"ז, והוא מן החטאים שהם ביהרג ואל יעבור, ובכן 

 קבל, ויתכן שאכן דעת רש"י היא, שאין חובה לקבל יסורים גם בעון ע"ז.גם יסורים היה עליו ל
ו "שלא היה כוונת אהרן חמיישבים את דברי רש"י, "ה'גור אריה' וה'דברי דוד' אמנם, 

הים שיעבדו לו ושישתחוו לו, אלא היה כוונת אהרן שיהיה במקום משה ולעשות להם אל
של נבוכדנצר, שהעלו בתוס' שלא היה בכך משום ...", והרי זה כמו צלמו לנהוג אותם במדבר

ממש, ולכן לא היתה חובה למסור הנפש בקבלת יסורים, וכמו שהעלו בתוס' כלפי בודה זרה ע
ממש, אכן  בודה זרהחנניה ומישאל ועזריה, וכיוצא בזה כלפי עשיית העגל שלא היתה לשם ע

 לא היתה חובה לקבל היסורים.
 

 

  ספר עלי  
אמרות טהורות מזוקקות שבעתיים על פרשיות התורה  - דברים -כי פרשת מרד 

זי"ע, ממה שהעלה בכתי"ק, שחלק גדול מהן בנויים על יסודות  מהר"ם מבילגורייאמכ"ק 
, כשהוא מוסיף עליהם נדבך רבוה"ק מבעלזא זי"עאיתנים והקדמות מאלפות מתורת אבותיו 

רכי התורה והחסידות ולהתקרב אל על גבי נדבך, להפיק מהם לקח ומוסר להתעלות בד
השי"ת. נערך בטוב טעם ודעת ויצא לאור ברב פאר והדר, עם כותרות להועיל ומפתחות 

 מפורטים, על ידי מכון 'מעשה רוקח', קרית בעלזא ירושת"ו, תמוז תשפ"ב )רעט עמ'(.

שיעורים מאלפים וחידושים נפלאים בסוגיות שונות במקצועות  - כרך שני באר יעקב
ורה, ערוכים לפי סדר פרשיות התורה והמועדים, מתוך שיעוריו הנודעים של הגה"צ רבי הת

שליט"א, רב ביהמ"ד דחסידי בעלזא 'זכרון רפאל' ב"ב וחבר הביד"צ דקהל  יעקב גרינוואלד
מחזיקי הדת באר"י. נערך להפליא, דבר דבור על אפניו עם הערות מחכימות והארות מאירות, 

 ד מעלות רבות, ע"י מכון 'טעם התורה', ב"ב, תשפ"ב )תרחצ עמ'(. מפתחות מפורטים ועו

שו"ת ממרנן ורבנן שליט"א, עם הערות וביאורים. בעריכת הרה"ג ר'  - הלכות אזעקה
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א והרה"ג ר' מרדכי צבי הלוי ציון שליט"א. ונלוה אליו קונטרס 

 ובית המקדש, מהגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל.שו"ת על ארץ ישראל, ירושלים  - ארץ חיים

  תודותינו וברכותינו נתונות לאלו שנדבו הוצאת הגליון לזיכוי רבבות מאחב"י 
 לעילוי נשמת  

 יונגערע"ה אברהם יוסף ב"ר  שמעוןהרה"ח רבי 
 בת"ת דחסידי בעלזא אנטווערפן הרביץ תורה ויר"ש לתלמידים הרבה

 ב תשס"ונלב"ע ביום כ"ב מנחם א
 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

 שליט"א יהודא יהושע מאנדעלאוויטש הרה"ח ר'ו הונצח על ידי חתנ
 

 הנדיב ידידנו החשוב נטל חלק נכבד בזיכוי הרבים השבוע
 שליט"א אלטר ברוך מאיר אסטרייכער ר' הרה"ח

 יומא דהילולא דרשכבה"ג -לכבוד יום כ"א אב 
 זצוקללה"ה כ"ק אדמו"ר מרן מהר"א מבעלזא

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן

 

 הרה"ח המפו' לעילוי נשמת
 ז"ל יעקב יצחק הירשנהארן רבי 

 ז"ל ראובןבן המנוח החסיד המפו' רבי 
 נכד הרה"ק בעל ה"דודאים בשדה" זי"ע

 נלב"ע ביום י"ט מנחם אב תש"ב
 ומנו"כ בביה"ח דראצפערט

 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
על ידי נכדו ידידנו העומד לימיננו הונצח 

 הנגיד הרה"ח בכל עת ועונה הנדיב הנכבד
 שליט"א יעקב יצחק קאניגר' 

 לעילוי נשמת האשה החשובה
 ע"ה אהרן ב"ר שרהמרת 

 הרה"ח ר' פינחס ישראל הלוי האפפמאנן ז"ל שתא
 נלב"ע ביום שבת קודש כ"ב אב תשפ"א

 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
 די בני המשפחה הע"יהונצחה על י

 הי"ו שלמה נוסבויםהרה"ח ר' 
 שליט"א עזריאלר'  גבהרה"

 שליט"א הערשל מאשקאוויטשוחתן הרה"ח ר' 
 ני"ו לידת הבתלרגל שמחת 

 למזל טוב ורוב נחת דקדושה

 הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
 לזכר נשמת הנערה החשובה והמהוללה

 הי"ד בת יבלחט"א מה חוהנחמרת 
 שליט"א יוסף צבי רכניצרהג"ר 

 אשר נרצחה על ידי בני עוולה
 נפשות קדושות הי"ד כ"איחד עם 

 לפ"ק כ"ב מנחם אב תשס"גביום 

 לעילוי נשמת האשה החשובה
 ע"ה ישעיה ב"ר אסתרמרת 

 אשת הרה"ח ר' דוד בעק )שארף( ז"ל
 נלב"ע ביום י"ט מנחם אב תשנ"ב

 רה בצרור החייםתהא נשמתה צרו
 הונצחה על ידי בני המשפחה הע"י

 
  

 Fax. (32 3) 303.55.59 /   / office@ alimlitrufa.com   Lamorinierestr. 76  2018 Antwerpen - Belgie .פקס  /  יו"ל ע"י מכון "אור הצפון" דחסידי בעלזא  אנטווערפען ©להפצת תורה וחסידות  - לתרופה עלים
 
 


	1329-1 ואתחנן תשפב.pdf (p.1)
	1329-2 ואתחנן תשפב.pdf (p.2)
	1329-3 ואתחנן תשפב.pdf (p.3)
	1329-4 ואתחנן תשפב - לשליחה.pdf (p.4)

