
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 פרשת בשלח תשפ"ג
  נ"ג גליון ב' אלפים

  גליון ט"ז• שנה ל"ט 

  

  

  



  

  

  

  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה מאת תורה דברי

 é"ùøå ùîåç øåòéùùøôçìùá ú ùúî"  

• ä äøåúä úâùäéå ìîò éãé ìò ÷ø àâé ,äéìò åîöò úéîîù éîáå úåçåëä ìëá äòé
øåú éøáãù ì"æç éøáãëåä éîéé÷úîàìà ï åîàî ÷ðéù áìç àé÷îù éîá. 

• é ìàøùé éðáéøöîî åàö úåàìî íøè í òáøà éë ,äðù úåàî ìò éåðéòä úøéæâ åîéìùä
éãé ùåãîì  äøåú ìîò êåúî äòéâéåéåðéòå. 

•  íéëåæä íé÷éãöä ìöàìøåúä ìîò ïéà éåàøë äîùì äøåú ãåîìä áùçð éåðéòì,  àìà
 âðåòìò ïâ íòèåã àáä íìåò ïéòî ï íìåòá.äæä 

•  ïéà øúéäøúååìå øùôúäì  ìòäî ÷ìç íåé÷îúååö å÷ãá äëìä é÷åãì äøèî áø÷
 íúåùòìå íéòùåô ,äáåùú éìòáéîú 'ä úøåú éë.äøåúäî éöç øåëîì øùôà éàå äî 

•  ãöî íéøúåîä íéøáãá íâ øúåé åøéîçä äøåú éðá íðéàù íå÷îáù ì"æçá åðéöî
äëìääå÷îå õåøô øåãäùëå ,éñåäì øúåé êéøö ì÷ì.íéâééñå íéøãâå íéøåñéàå úåøîåç ó 

• çù åøæâ íéîë ìéöäì àìåé ä÷éìãäîøú î éåáéëù óà ,äáëé àîù ùùçî úåãåòñ 'â
àìî àåääôåâì äëéøö äðéàù äë àìå ,ââåùá éåáéë éðôî àåä ùùçäù óàå ,åøîà 

 ì÷äì.øúåé àèçé àîù ùùçî 

• ñòúäì úçú éøä ,äöçîì äáåùú éìòáì íéòùåô úééùòá ÷ äãåáòä ø÷éò òé÷ùäì ùé
ù íãà ìëééðá úàå åîöò úà ï÷úå  úàå 'ä éàøééáåø÷äåéìà í ÷ñòúäì àìå , ììë

íéòùåôä ìöà äùòðá, .òø ãòå áåèî 

• íãà ï÷úéù éøçà  àìéîî éæà åîöò úàîî åòôùåé åðäé åéðáå àåäùëå ,åéðáé íéáåè å
 ìë íäî åòôùåé àìéîîäéìàî øéòä éðá ìë íäî åòôùåé íéáåè åéäé øéòä ìë íàå ,í

.íìåòä 

• úîà é÷éãö äðù úîàá äáåùú éìòá úåùòì íéìåëé åéøåîâ íé÷éãö åùòíé , äùòîäë
.äáåùú ìòáì ùèééã äùî 'ø úà äùòù æðàöî ÷"ä÷æ íò úåëéøàá 

 

  

  שליט"אכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק  מאת דברי תורה

íéðéãä íé÷éúîî ìàøùé úáäàå úåãçà  

• ç úàðù ïåò øîåçé íéàéáîå äìòîì íéâåøè÷ íéîøåâù ,úåááìä ãåøéôå ú÷åìçîå íð
.íìåòì úåéåðòøåôå úåøö  

• ìò äòø øáãîä  úîøâ ìò ïéãì ãåîòì ãéúòå ,äìòîì åîò ãéòäì åàéáî î"ñä ,ìàøùé
.úåâéøäå úåøö  

•  ä"á÷ä éæà ,ùåã÷ àåäù éðùä ìò ãçà íéøîåà ìàøùé éðá øùàëù ,áì áèéé ÷"äôñî
.ùåã÷ì íäéðù úà áéùçî  

• .úåòøå äåçà äáäàá íéòøîä úåãåòñ ïéðò åäæå ,ìàøùé úáäà àåä úåãéñçä úåãåñéî  

• à ìò òø äàåøä åäéøä åéëøã ï÷úîå åîöò ùã÷îùë åìéàå ,éå÷ì àåä íâù çøëåî íéøç
.áåèä ÷ìç úà ÷ø úåàøì äëåæ  

• .ïâåäë äðéà åúåâäðúä ìëù òãé ,ìàøùé úáäà åá ïéàù äàåø íãàùë  

•  ìèáúî äéä úåãçàá åéä åìéàå ,íéèáùä ïéá ú÷åìçîä éðôî äéä íéøöî úåìâ ùøåù
.ãåáòùä úøéæâ 

•  ìò ìàøùé éðá åìá÷ ïëì ,åìà íò åìà íéãñç éìîåâ úåéäì íéøöî úåìâ øçàì íîöò
.íäéðéá äåçàå äáäà úåáøäì 



  

  דברי תורה
  מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה

åç øåòéùå ùîùøô é"ùøçìùá ú ùúî"  

ויהי בשלח פרעה  (שמות יג, יז)
את העם ולא נחם אלקים 
דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי 
אמר אלקים פן ינחם העם בראותם 

  .מלחמה ושבו מצרימה

ויהי בשלח  ח)-כ, ז ת רבה(שמו
פרעה את  פרעה, כששלח

העם מי צווח ווי, פרעה וכו', דבר אחר, 
ויהי בשלח פרעה, מי אמר ווי, משה אמר 
ווי וכו', ע"כ. ויש לבאר דעה זו שמשה 
רבינו אמר ווי, מה מקום להצטער ולצווח 

  ווי בשעת שמחה של יציאת מצרים.

�  

לבאר הענין שעשה ה' ככה 
שיציאת מצרים היתה רק באופן 

ישראל מרצונו, ובעבור  שפרעה ישלח את
לשלוח אליו שוב ושוב את  ורךצכך היה 

נו להפציר בו שיואיל בטובו ימשה רב
עמד  פרעהלשלח את ישראל מארצו, וכש

במיאונו היה צריך להתעלל בו בהתראות 
את ועשר מכות, וכי קצרה יד ה' לפדות 

ישראל מבית עבדים ברגע אחד בלי רצונו 
ענני  ווהסכמתו של פרעה, כגון שיבוא

הכבוד וברגע אחד יעלו כל ישראל על 
העננים ויצאו ממצרים, כפי שבאמת כבר 

(שכל טוב, ובתרגום מדרש במכילתא מובא ב

ואשא אתכם  (שמות יט, ד)על הכתוב  יונתן)

על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי, 
שבערב פסח קודם שיצאו ישראל 
ממצרים נטלו העננים את כל ישראל 

בית מקום עד  מרעמסס לארץ ישראל
בהר המוריה, ועשו ואכלו שם  שקדמה

את הפסח, ואחר כך החזירו העננים 
וכן נזכר ענין זה במכילתא אותם למצרים, 

אתכם ואביא  ב)מעאל, יתרו פרשה (דרבי יש
וא האם כן ואלי לבית הבחירה, עיי"ש, 

פלא, על מה ולמה החזיר הקב"ה אותם 
למצרים ולא יצאו עד שפרעה בעצמו 

  נו גירש אותם מארצו.ומרצו

פשטות הביאור בזה הוא, כי הלא 
הקב"ה אמר לאברהם אבינו 

זרעך בארץ לא  כי גר יהיה (בראשית טו, יג)
נו אותם ארבע מאות ילהם ועבדום וע

שנה, ודיבורו של הקב"ה הוא כהתחייבות 
כי  (במדבר כג, יט)שבהכרח לקיימה, כאמור 

הוא ל ויכזב ובן אדם ויתנחם ה- לא איש א
ם אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה, וא

כן לא היה אפשר להוציא את ישראל 
ו ממצרים בכח ובגבורה, מאחר שלא מלא

עדיין ארבע מאות שנה, לפיכך היה משה 
רבינו צריך ללכת כמה פעמים לפרעה 
ולהביא את כל המכות, כדי שפרעה 

(שמות יב, מרצונו ישלחם ויגרשם ויאמר 

מי, ונמצא שפרעה קומו צאו מתוך ע לא)
הוא שביטל את הגזירה של ארבע מאות 

  בתוה"ק

  במדרש

  נקדים

  אכן



 בשלח/  ד

אין טענה על ישראל ו, שנה ולא הקב"ה
אפשר להם שיצאו טרם הזמן כי מה 

. אחרי שפרעה גירשם מארצולעשות 
(ראה בני ובפרט לפי מה שכתבו המפרשים 

שכר, ניסן, מאמר ד, דרוש ט, על דרך הדרוש; יש

, פרשת פרשת בא, אות ח; עצי חיים ,ישמח משה

שישראל היו  אני ה')בא, ד"ה וידעתם כי 
קנויים לעבדים תחת יד פרעה, והיה 
בהכרח שפרעה הוא ישחררם מעבדותם 

, והאריכו עבדים יכדין שחרורמרצונו, 
  בזה בכמה אופנים, עיי"ש.

ארוכה רק כלפי  כל זה מעלה
פרעה, שהוא אינו יכול עוד לבוא 
 בטענה על מה שיצאו ישראל מרשותו

טרם הזמן, אחרי שהוא מרצונו גירשם 
רות, אבל לפי המבואר יושיחררם לח

פרשת (ראה נדרים לב, א; תנחומא בחז"ל 

שגזירת ארבע מאות שנה היתה  קדושים, יג)
כעונש לאברהם אבינו על שאמר במה 

שעשה אנגריא בתלמידי אדע, או על 
חכמים, או על שאמר תן לי הנפש, עיי"ש, 

שב, שהרי למעשה לא עדיין אין בזה די ה
היו ישראל במצרים ארבע מאות שנה ולא 

נגזר לבוא התקיים במילואו העונש ש
המפרשים  יצוריעליהם. והן אמת לפי ת

על מה שיצאו ישראל ממצרים טרם הזמן, 
ת אם משום ששאר הגלויות העתידו

, השלימו את גזירת ארבע מאות שנה
גם ושאר תירוצים, נמצא שבאמת נשלם 

אבל  העונש של עינוי ארבע מאות שנה,
לפי התירוץ הנזכר שיצאו ממצרים טרם 
הזמן לפי שפרעה גירשם מרצונו בטרם 
עת, צריך יישוב במה התקיים העונש 
שנגזר על אברהם אבינו שיענו את בניו 

  שנה.ארבע מאות 

�  

, כי הנה הכתוב לומרנראה לי 
וירעיבך  ויענך (דברים ח, ג)אומר 

 )דברים ח, טז(וכן כתוב ילך את המן, ויאכ
לך מן במדבר אשר לא ידעון יהמאכ

הרי מבואר מזה  ,תךולמען ענתיך ואב
שבאכילת המן במדבר היה משום עינוי 

יומא עד, (לבני ישראל, וכבר ביארו בגמרא 

מה עינוי היה באכילת המן, רב אמי  )ב
אינו דומה מי שיש לו ורב אסי, חד אמר, 

[דהיינו  ת בסלולו פ שאין פת בסלו למי
שהמן ירד להם דבר יום ביומו והיו 

, , וחד אמרדואגים מה יאכלו למחר]
אינו דומה מי שרואה ואוכל למי ש משום

שאינו רואה ואוכל, מכאן לסומין שאוכלין 
אכילת המן , רש"י[פירש  ואינן שבעין

טועם טעם כל המינים ואינו רואה אלא 
(ראה גמרא ], עיי"ש, ועוד דרשו שם במן

מהכתוב ויענך  רש"י ד"ה ונאמר להלן)
וירעיבך, מה כאן הכתוב מדבר בעינוי של 
רעבון אכילה, אף הכתוב ביום הכיפורים 

תענו את נפשותיכם, אין  (ויקרא טז, כט)
כוונתו שישב בחמה או בצינה ויצטער, 

  .אלא הכוונה על רעבון אכילה, עיי"ש

כל פנים מבואר שבאכילת המן היה 
השלים את גזירת אשר זה ו ינוי,ע

ועבדום ועינו אותם, שהחסירו בק"ץ שנה 
  במצרים.

�  

שאת נראה לומר ולבאר הכתוב 
לימוד  הנהכי וירעיבך וגו', ויענך 

אלא  ,התורה אינו דבר העולה בנקל
עבודה גדולה וכבדה יש בו, כי אי אפשר 
לזכות ולהשיג את התורה רק על ידי 

ועמל עד  שאדם מטה שכמו לסבול עול
כדי צער ועינוי רב, כגון המשכים קום 
בלילות החורף בשעה מוקדמת לעסוק 

  ברם,

  לזאת

  על

  ביתר



 ה/  בשלח

התפילה, או בתורה שעות ארוכות עד 
ץ שמשכים ומקדים להתפלל בימות הקי

ואחר כך מתיישב ללמוד כל היום עד 
הלילה בלי הפסק, כדרכם של צדיקים 
ותלמידי חכמים, אשר כל זאת היא 

כוחו של  עבודה ועמל רב ומחליש את
 (סנהדרין כו, ב)אדם, וכפי שדרשו חז"ל 

למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא 
  מתשת כוחו של אדם.

במי אתה  , ב)(ברכות סגאמרו בגמרא 
מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא 
חלב שינק משדי אמו. הרי שלך לפניך 
שאי אפשר לזכות להשגת התורה מתוך 

יה עידון, ולא באדם המאריך באכילה ושת
ואחריהם הוא נפנה  ,יתירה ותענוגי הגוף

ללמוד איזה שעה או שתי שעות, אלא 
לימוד התורה חייב לבוא מתוך יגיעה 

עד שאמרו חז"ל  )à,הגוף ועמל ועינוי
(שם מאן מריעי רבנן, ובר"ן  (נדרים מט, ב)

ביאר שאפילו בבריאותן  ע"א ד"ה מאן חולין)
הן תשושי כח מפני שהתורה מתשת 

 (ד"ה רבנן)ן כתבו שם התוספות כוחם, וכ
, ויש שמתוך שעמלים בתורה הם חלשים

ביארו על פי מה שמצינו שם מהמפרשי
שישיבה  האל תרבה בישיב )קיא, א כתובות(

ולכן תלמידי חכמים  קשה לתחתוניות,
                                                          

(à ä ì"æå í"áîø)â äøåú ãåîìú úåëìä, áé :(
 åîöò äôøîù éîá ïéîéé÷úî äøåú éøáã ïéà
 ïåãéò êåúî ïéãîåìù åìàá àìå ,ïäéìò

îîù éîá àìà ,äéúùå äìéëà êåúîå úé
ãéîú åôåâ øòöîå ïäéìò åîöò,  ïúé àìå

 íéîëç åøîà ,äîåðú åéôòôòìå åéðéòì äðéù
 (á ,âô úáù) éë íãà äøåúä úàæ æîø êøã
 ìäàá úåîé ,(ãé ,èé øáãîá) äøåúä ïéà

 éìäàá åîöò úéîîù éîá àìà úîéé÷úî
 åúîëçá äîìù øîà ïëå ,íéîëçä) éìùî

ãë , (é ãåòå ,äëçë øö äøö íåéá úéôøúä
à øî) (è ,á úìä÷ì äãîò éúîëç óàé, 

éì äãîò àéä óàá éúãîìù äîëç ..ì"ëò  

 שיושבים הרבה ולומדים באים לידי חולי.
(אבות היעב"ץ בלחם שמים  וכעין זה כתב

 כמי הטבע שרובשהסכימו כל ח א, י)
חלאים הבאים על האדם הוא בסיבת 

 ולכן אמרו חז"ל מאןמיעוט התעמלות, 
שתשות הכח שלהם בא  מריעי רבנן,

ף על פי מחמת מיעוט עמל הגוף, וא
שיגעים הם בתורה ומעמל נפשם מיגיע 

הזמן הם שוקדים  שכלם ישבעו, אך רוב
על הספר ינוחו ולא ינועו, ולהתמיד 

ות עעות והתעמלף צריך התנוובריאות הג
  .עכ"דגופני, 

שהרה"ק מראפשיץ היה גאון עצום 
שאר תלמידי (כמו וגדול בתורה 

הבעש"ט הקדושים שגדולה היתה 
כפי שהתבטא עליו גאונותם בתורה), 

 דער אלטער :תלמידו זקה"ק מצאנז זי"ע
רב איז געווען א שיינער תלמיד חכם. 

מעולם לא היתה הלכה  :והוסיף ואמר
ותו בכל מקום ולא השיב לנו ששאלנו א

אתר, עכד"ק. ומה לנו יותר מעדות זו  על
כשנתבונן מי היו השואלים ששאלו אותו 

  בכל מקום.

בנקל זכה למדרגות אלו  לא
ב עמל ואלא לאחר ר ,בתורה

ת הגוף, כפי ויגיעה במיצוי כל כוחו
שסיפר הרה"ק מראפשיץ זי"ע לזקה"ק 

ר היה מצאנז זי"ע, שכאשר היה אברך צעי
רגיל ללמוד הרבה בחידושי ה'מרדכי' 

היינו שלמד את כל ספר המרדכי (
מתחילה עד סוף כלימוד בפני עצמו, אשר 
לימוד כזה אינו מצוי בימינו, ופשוט שכדי 
ללמוד כך צריך לדעת תחילה היטב את 

, ופעם אחת למד במשך כמה )ראכל הגמ
ימים ולילות בספר המרדכי עד שמרוב 

התייבש פיו ולשונו עד  הלימוד ברציפות

  כן

  ידוע

  םאמנ



 בשלח/  ו

שלא היה יכול לפתוח פיו ולדבר בלשונו, 
לה אליו בעל המרדכי וריפא ואז זכה שנתג

את פיו ולמד עמו את כל הספר המרדכי, 
ע"כ. זהו חידוש נשגב, כי אמנם כבר 

הלימוד הוא  שמענו על אדם שמרוב
מרגיש צער וכאב בגבו או בעיניו, אבל 

הוא  דימויבשות הפה והלשון מרוב הל
דבר נשגב, ואין זאת אלא מחמת שלמד 

  בקול במשך כמה ימים רצופים.

ידוע על הרה"ק רבי שלום מבעלזא 
זי"ע, שהיה ניעור ועוסק בתורה 
במשך אלף לילות רצופים, ובלילה 

שה ואז זכה האחרון עמד איתן בנסיון ק
לגילוי אליהו. רק בדרך זו זכו הצדיקים 

ת לכתרה של תורה, וכאמור שהשג
התורה היא רק לאחר רוב יגיעה רבה 

אין  (ברכות סג, ב)ועינוי הגוף, כמאמרם ז"ל 
דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית 
עצמו עליה. כן דקדקו חז"ל בלשונם 

ומצאתי תאמין,  יגעתי (מגילה ו, ב)ואמרו 
השגת ומציאת התורה חייבת לבוא  כי

  מתוך יגיעה עד שיקיא חלב שינק מאמו.

�  

ויענך וירעיבך  ,דבר הכתובאר יבו
ויאכילך את המן וגו', כי אמנם כל 
ישראל קיבלו את המן, מכל מקום היה 
הבדל ביניהם באופן לקיטת המן, 
שהעמלים ויגעים בתורה קיבלו את המן 

ו צריכים מיד ה' אל תוך ידם בלי שיהי
סכת יומא מלשוט ללקטם, כמו שאמרו ב

 צדיקים ירד על פתח בתיהם, )עה, א(
, ים שטו ולקטובינונים יצאו ולקטו, רשע

 ויענךדהיינו שהצדיקים קיימו בעצמם 
שהיו מסגפים ומענים עצמם בעסק 

ם ולילה עד שיבשו מהתורה, שלמדו יו
פיהם ועיניהם, ולמדו בעמידה על רגליהם 

מימות משה ש )מגילה כא, א(כפי שמצינו 
ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא 

שמרוב דבקותם בתורה בך וירעי מעומד,
יומם ולילה כמעט שלחם לא אכלו ומים 

 כי לא שתו, ורק בזכות עמל ויגיעה זו זכו
כלומר שהקב"ה  ,ויאכילך את המן

, כאשר םאת המן מידו לתוך יד םהאכיל
בלי צורך  ,םההמן נפל משמים בסמוך אלי

(תנחומא , ועליהם נאמר ןלצאת וללקוט המ

לדרוש אלא לא נתנה התורה  בפרשתן, כ)
  .י מןלאוכל

נראה לומר, שהעמל והעינוי הזה 
בעסק התורה אשר עמלו בני 

משך ארבעים שנה, היה בישראל במדבר 
נחשב לקושי השעבוד אשר השלים את 
ק"ץ שנה שהיו חסרים לארבע מאות שנה 
של שעבוד מצרים, שהרי הגזירה היתה 

ארבע מאות שנה,  נו אותםיועועבדום 
וירעיבך  ויענךידי  רה זו עליימו גזיוהם ק

וגו', וכאמור שהכוונה שעינו וסיגפו 
  עצמם בעמל התורה.

שהיו במדבר רק ארבעים שנה, 
 ותמכל מקום היו שנים אלו נחשב

תמורת ק"ץ שנה של עבודת פרך 
במצרים, כי קושי השעבוד של עמל 
התורה הוא יותר קשה מהעבודה 

 רוב בני במצרים, כפי שהחוש יעיד שאצל
ב לדבר קשה יותר מכל עבודה אדם נחש

בשדה בחומר ובלבנים, אם יבקשו מהם 
לישב ללמוד תורה יומם ולילה, או לימוד 
בקול רם שמונה שעות רצופות ללא 
הפסק, בעומק העיון ובסוגיות קשות 
ומתוך ישיבה על מקום אחד בלי לקום 
עבור שום עסק אחר. ומה גם שעל זמן 

 (שמות טז, ג)ל בני ישראגלות מצרים אמרו 
בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם 

  כן

  בכן

  מעתה

  ואף



 ז/  בשלח

לשובע, ועל פי פשוטו של מקרא משמע 
שהיו אוכלים שם במצרים לחם ובשר 
לשובע וכל מיני ירקות, בעוד שהעמל 
בתורה מתיש כוחו ומענה נפשו ומקיא 
חלב שינק מאמו, כך שעינוי זה של לימוד 
 התורה במדבר נחשב לעינוי גדול מעינוי

  .מצרים

בארץ ישראל סיפר לי הגאון 
גאב"ד פוניבז' זצ"ל, שהיה 
איש חכם ורב תבונות, שפעם אחת 
כששכר פועלים שיעבדו אצלו בבנין 
הישיבה שהקים, נשלמה מלאכתם 
באמצע היום ולא היה לו עוד במה 
להעסיקם, ורצה לשלחם ולשלם להם 
כמה שעבדו עד אותה שעה, אלא שהם 

עד ד עבודה ת להם עוטענו שעליו לת
סוף היום כדי שיוכלו לעבוד ולהרוויח 

 :עוד שכר. נענה להם הרב מפוניבז' ואמר
אם כן זאת עשו, היכנסו נא אל היכל בית 
המדרש של הישיבה, כל אחד יקח לעצמו 
גמרא ואברך אחד ימסור בפניכם שיעור 
בגמרא, כך תשבו שם עד סוף היום 

ו ואשלם לכם שכרכם על כל שעה כאיל
בנין. הם לא האמינו בעבודת העבדתם 

למשמע אוזניהם ואמרו מיד שהם 
מסכימים לכך, כי סברו שאין דבר קל 

אכן נכנסו להיכל הישיבה כאשר ו ,מזה
אברך אחד החל למסור בפניהם שיעור, 
אולם לא עבר אלא רבע שעה וכולם קמו 

 ...ממקומם ונעלמו, אחד מהם לא נותר
בני אדם הוא אשר דיברנו, שאצל רוב 

התורה לעמל גדול יותר  נחשב עמל
מעבודה בחומר ובלבנים, וממילא היו 
ארבעים שנה של עמל התורה נחשבים 

  כמו ק"ץ שנה של עינוי במצרים.

�  

דרכנו נראה לבאר לנכון דבר 
- שמות יח, יג(הכתובים בפרשת יתרו 

ט את וויהי ממחרת וישב משה לשפ )טז
קר וד העם על משה מן הבוהעם ויעמ

דהיינו שהתורה מעידה על כל  ,רבעד הע
בני ישראל שהיו עומדים מבוקר ועד ערב 

לבקש תורה מפיו כדי  אצל משה רבינו
וללמוד את משפטי התורה, אולם יתרו 
שבא מבין הגוים לא הבין שהם באים 
ללמוד תורה וסבר שהם באים רק לדון 
בין איש לרעהו, ומה שכולם עומדים שם 

ורו שיגיע ת ממתין עדהוא לפי שכל אחד 
וירא , ועל כן משה ילשטוח דבריו באוזנ

שה לעם ותן משה את כל אשר הוא עוח
שה וויאמר מה הדבר הזה אשר אתה ע

לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם 
, דהיינו שבא קר עד ערבונצב עליך מן ב

בטענה, שאפשר לקבוע סדר ולייחד לכל 
אחד זמן מיועד מתי יבוא לדון אצל משה, 

להיכנס ישלחו שליח לביתו  זמנו שיבואוכ
לקרוא לו, ומדוע צריכים כל ישראל 

  לעמוד כאן מבוקר ועד ערב.

תנו כי יבא וויאמר משה לח זאת,
פירוש, , יםקש אלואלי העם לדר

שהם אינם באים סתם לשם דין ומשפט 
בין איש לרעהו, אלא כולם באים לעסוק 
בתורה מבוקר ועד ערב וללמוד את דיני 

כי יהיה להם דבר בא אלי  ,ולכןורה, הת
א רק ל ואז ,ושפטתי בין איש ובין רעהו

שני אנשים אלו בפרטיות שומעים את 
לכל בני  -  והודעתי דבר המשפט, אלא

 -  ישראל הניצבים כאן מבוקר ועד ערב
, כי כולם ים ואת תורתיוקקי האלואת ח

מאזינים לדין ודברים של בעלי הדין, ואחר 
ר את צד אני חוקמאזינים כיכך כולם 

העדים, מה אני פוסק בדין תורה, ואת כל 
מה שאני עונה לבעלי הדין כשהם 

  הייתישכ

  לפי

  על



 בשלח/  ח

(ראה שו"ע שואלים 'מאיזה טעם דנתוני' 

, כך אני מלמד אותם את יד, א) מןחו"מ סי
חוקי האלקים ואת תורתיו, דהיינו שאני 
מלמד לכל ישראל את כל סדר נזיקין ואת 

שפט עם כל כל שלחן ערוך חושן מ
צות החושן ונתיבות ואורים המפרשים, ק

  ותומים ושער המשפט וכיוצ"ב.

היו בני ישראל עומדים על רגליהם 
נו מבוקר עד ערב, יאצל משה רב

באימה וביראה, ובלי הפסק של רגע 
לשום עסק אחר, ומתייגעים בלימוד 
סוגיות עמוקות בחושן משפט, וגם 

 בערב המשיכו לעסוק םכשחזרו לבית
לחזור ולשנן בביתם  היו צריכיםבתורה כי 

את כל החידושים שלמדו אצל משה כדי 
שיהא מונח אצלם בזכרון. עמל התורה 
הזה שהיה עינוי גדול יותר מעבודת פרך 
במצרים, השלים את מה שהיה חסר ק"ץ 
שנה לגזירת ועבדום ועינו אותם ארבע 

  מאות שנה.

שמות (הדרך נראה לבאר הכתובים 

ים קאל האלמשה  ויאמר )יב- ג, יא
מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא 

דהיינו שטענת  ,את בני ישראל ממצרים
נו היתה שהרי עדיין לא נשלמו ימשה רב

ארבע מאות שנה של גזירת ועבדום ועינו 
אותם, וכי איך אוציא את בני ישראל 

 ,ממצרים בטרם הזמן, על כך השיב לו
ות כי ויאמר כי אהיה עמך וזה לך הא

וציאך את העם שלחתיך בה אנכי
ים על ההר קממצרים תעבדון את האל

בר גדול יש לי על ד ,רש"י, ופירש הזה
הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל התורה על 
ההר הזה לסוף שלושה חדשים שיצאו 

, ע"כ, והכוונה שיקבלו את ממצרים
התורה ויעסקו בה במשך ארבעים שנה 

ה לעול במדבר, ויהיה להם לימוד התור
שה ומפרכת, אשר לפיכך ולעבודה ק כבד

שמתחילה חששו לקבל  (שבת פח, א)מצינו 
את התורה עד שכפה הקב"ה עליהם את 
ההר כגיגית, ועל ידי שיעמלו בעמל 
התורה עד כדי עינוי נפש כשיתקיים בהם 
'ויענך וירעיבך' בעסק התורה, אזי עינוי 
זה יהיה השלמה לגזירת 'ועינו אותם 

ם וב אפשר להת שנה', ושארבע מאו
  לצאת עכשיו ממצרים.

�  

כל דברינו אלה נאמרו לאנשים 
מדרגה כמוני, אשר עמל הקטני 

מרגישים כאב כש יהתורה הוא להם לעינו
ם ובגבם ובכל איבריהם לאחר בעיניה

בתורה, ובמדרגה  וסקעשרוכות שעות א
זו היו בני ישראל בצאתם ממצרים, אשר 

עד ו שקועים בטומאת מצרים שם הי
(ראה ילקוט שמעוני, שקטרגו עליהם לאמר 

הללו עובדי  כא, ז) ת רבהבשלח, רמז רלד; שמו
 עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה,

וכשיצאו משם עדיין לא הגיעו למדרגה 
  להרגיש נועם מתיקות עמל התורה.

(ראה החכמים כבר ידוע מאמר 

 )פרק ד ,ספר חרדים, מצות התשובה
 בית מאסר לרשעיםשבית המדרש הוא 

אצל הצדיקים שדהיינו , וגן עדן לצדיקים
הקדושים הלומדים תורה באופן הראוי 
ומשיגים ומבינים תורה מה היא, כמו 
הרה"ק מראפשיץ זי"ע, זקה"ק מצאנז זי"ע 
ושאר קדושי עליון, אזי עמל התורה 

ם לתענוג גדול שאין ויגיעתה הוא לה
 למעלה ממנו.

עו החסידים קה"ק מצאנז זי"ע ידז
זכיר אצלו שיתפלל שאין לה

  כך

  בזה

  ברם,

  אולם

  לאצ



 ט/  בשלח

לרפואת כאב שיניים, כי אמר שכאבי 
ונה על ווהכ(שיניים הם יסורים של אהבה 

סתם כאב שיניים, ולא כשהיה זה תוצאה 
, והראה זקה"ק על עצמו )של איזה מחלה

ו נפלו לו לשאין בפיו אפילו שן אחת כי א
וסיפר  מרוב עמלו בתורה ועבודה,

יר היו לו בשיניים שכשהיה אברך צע
רי איוב אשר בלתי באפשרות בכח יסו

אנושי לסבול אותם, והיה מוכרח 
להשקיע את כל כולו בלימוד התורה וכך 
שכח מכל יסוריו, והיה צריך ללמוד בלי 
הפסק כי אם היה מפסיק מלימודו לרגע 
היו היסורים גוברים מבלתי יכולת 

  לסובלם.

, בגדר עינוי םאין לימודכאלו 
הוא להם לעונג  אלא אדרבה

וגם שמחה, כאשר הם מרגישים את יקרת 
(איוב נועם התורה, אשר לא יערכנה זהב 

, וטועמים את חגיגה טו, א) יןעי ;כח, יז
מתיקות דברי התורה אשר הם נחמדים 
מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת 

וץ , ובכל קושיא ותיר(תהלים יט, יא)צופים 
ם ומרקדים ועיניהם של תוספות הם מפזזי

רות מרוב שמחה, וכל שכן כאשר מאי
השי"ת מזכה אותם לחדש בעצמם 
חידושי תורה, שהם צוהלים ושמחים כל 
כך עד שמרגישים שאין יכולים להפסיק 
מלימודם ולסגור הגמרא עבור עניני הבל 

  .מהשל אכילה ושינה וכדו

שזוכה ללמוד תורה לשמה באופן 
ודו כאילו ראוי הריהו מרגיש בלימה

ן כבר בעולם הזה, וכפי יושב בגן עד
 (ראה מגילה כח, ב; סנהדרין פח, ב)שמצינו 

שהלומד תורה הרי זה בן העולם הבא, 
והכוונה שכבר בעולם הזה הוא מרגיש 
בלימודו נחת רוח ותענוג כפי שמרגישים 

א (ראה בבהצדיקים בגן עדן, וכן מצינו 

ם צדיקים זכו לטעום בעולשה יז, א) בתרא
וזאת על ידי שזכו הזה מעין עולם הבא, 

להרגיש נועם מתיקות לימוד התורה, כי 
הלא זהו כל עיסוקם של הצדיקים בגן עדן 
בעולם הבא, שהם יושבים שם ועוסקים 
בתורה, כנודע מזקה"ק בעל ישמח משה 

(תהלה למשה, ריש ישמח משה על נ"ך, ד"ה זי"ע 

ו פעם גן עדן של תנא שהראוה חזיונותיו)
בגן עדן הוא  ראה שכל העונג של התנאו

שיושב והוגה בגמרא, והתפעל ממראה 
עיניו ושאל את הממונה האם זהו גם עדן 
של תנא, והשיבוהו, וכי סבור אתה 
שהתנא הוא בגן עדן, לא כן הוא, אלא 

(וראה ישמח משה, הגן עדן שרוי בתוך התנא 

  .פרשת ויקרא, ד"ה אדם כי יקריב)

ר ו בני ישראל בדוכי כן, אלמלי הי
המדבר במדרגה זו והיו מרגישים 
בעמל התורה רק תענוג ולא עינוי, שוב 

אפשר להחשיב את שנות עמל  הלא הי
התורה במדבר לשם השלמה לשנים 
שנחסרו מגזירת ועבדום ועינו אותם, ואז 
לא היו יכולים לצאת ממצרים בטרם 

תה, מלאו ארבע מאות שנה. אמור מע
ה תית הבטרם ע ממצרים םשכל יציאת

רק מחמת שהם היו במדרגה נמוכה, ולא 
זכו למדרגה להרגיש נועם מתיקות 
תורתנו הקדושה, לכן היו יכולים לצאת 

  לאחר ר"י שנים.

יבואר כמין חומר שתי הדעות 
במדרש על הכתוב ויהי בשלח 

מי צווח ווי, אם פרעה צווח ווי או  ,פרעה
 ולדרכנו יתבאר ששניהםמשה צווח ווי, 

הבין מה זה צווח אמת, כי לכאורה יש ל
פרעה וויי על שיצאו ישראל מארצו, וכי 
לא די לו לרשע זה מה שהיו ישראל 

  צדיקים

  מי

  הנה

  בכן



 בשלח/  י

מעונים תחת ידו ר"י שנה ועבד עמהם 
אכן הביאור הוא,  .עבודת פרך שנים רבות

שמאחר ונגזרה הגזירה 'ועבדום ועינו 
ה ווי אותם ארבע מאות שנה', צווח פרע

 ישראל מארצו ק"ץ שנה איך יתכן שיצאו
אך קודם שנשלמו ארבע מאות שנה. 

התשובה על צווחה זו היא, שבני ישראל 
השלימו את העינוי על ידי שעמלו בתורה 
במדבר מתוך רוב עינוי וצער, ולכן היו 
יכולים לצאת כבר עכשיו מצרים. אמנם 

נו שזו הסיבה שהם יכשהבין משה רב
טרם עת, התחיל הוא יצאו ממצרים ב

נו יי אצל משה רבווח והיה דווה לבו, כלצ
היה לימוד התורה התענוג הגדול ביותר 
והמתנה הגדולה ביותר שאין בדומה לה, 
ועכשיו נודע לו שבני ישראל אינם 
במדרגה זו ואצלם עמל התורה נחשב 

  לעינוי ועבודת פרך, ועל זאת צווח ווי.

� � �  

דרך נראה לפרש הכתובים על 
ם הענין אשר דרוש ומוסר, בהקד

תי עליו פעמים הרבה, ואני כבר עורר
רואה חובה לעצמי לחזור ולעורר עליו 

  שוב.

הנה בדורנו השתרש שיבוש בקרב 
בני אדם, שכאשר הם רואים עד כמה 
הדור פרוץ ומקולקל, שכל כך התגברה 

הארצות, הם גומרים  קלות הראש ועם
ר להחמיר בלבם שבזמן כזה שוב אי אפש

ל החומרות אשר נזהרו על ישראל בכ
ישראל בהם מימים ימימה, ולמען תיקון 
הדור בהכרח להתפשר מעט, להתחשב 
בשפל מצבם של האנשים הגרועים 
והמקולקלים, עמי הארץ הריקנים שהמה 
כגוים למחצה לשליש ולרביע, ולבוא 

לקראתם בכל מיני קולות ופשרות בקיום 
המשא של התורה, כדי שיקל עליהם 

על ידי שישמרו לכל שמירת התורה 
חות מעט מהתורה, וכל מה שישמרו הפ

מצוות הכל ריוח, מה שאין כן אם יבקשו 
מהם לקיים את התורה בכל פרטיה 

  ודקדוקיה אזי לא יקיימו כלום.

רנו כמטבע עובר וזו היא בד
הכל אשר לסוחר וכסחורה 
יוצאים  רביםקופצים עליה לקנותה, עד ש

כן נמצא איזה הלים ודחופים לחפש הימבו
ופר כדי לעשות ממנו "בעל פושע וכ

תשובה", וכל אחד משתבח ומתפאר 
במה שיש לו כבר "ישיבה לבעלי 
תשובה", ושהוא כבר הספיק לעשות 
מאה או חמש מאות או אלף בעלי 
תשובה, וכביכול כל המרבה הרי זה 

  משובח.

הדבר ברור שאין דברינו כלפי 
עושים מלאכתם  אלו אשר

שובה של וזוכים לעשות בעלי ת שלימה,
אמת, אשר תבוא עליהם ברכה, אלא 
דברינו כלפי אלו שהם רק נקראים בשם 
'בעלי תשובה', בשעה שמוותרים להם 
ומתפשרים עמהם בשמירת התורה ככל 

, אשר על כמותם יהתווחוק יהמשפט
שגור בפי העולם לפרש בדרך צחות את 

מקום שבעלי  לד, ב)(ברכות מאמר הגמרא 
צדיקים גמורים אינם  ובה עומדיןתש

, דהיינו שהצדיקים אין יכולים עומדין
לעמוד במחיצת אותם 'בעלי תשובה' 
מחמת שאי אפשר להם לסבול את הריח 

כי עם כל הטוב שיש  ...הרע היוצא מהם
באותם בעלי תשובה, הרי לצדיק יש חוש 
ריח מיוחד שאינו יכול לסבול את הריח 

  שלהם. הרע

  עוד

  כי

  הנהגה

  אמנם



 יא/  בשלח

שוב חועים לבוש זו טמחשבת שי
בימינו שכדי להרבות 'בעלי 
תשובה' כאלו צריך אדם ללמוד היטב על 
בוריה את שפת האנגלית, או בארץ 
ישראל את שפת העברית, למען יוכל 
לדבר בלשון צחה ורהוטה בפני הפושעים, 
וגם צריך הוא ללמוד כמה שנים לימודי 

יברסיטאות מדע או רפואה במכללות ואונ
ופאים לדבר כראוי באוזני הרכדי שיוכל 

והמלומדים להחזירם בתשובה. בנוסף 
לזה משתבש הוא לחשוב שאין ראוי 
להופיע בפניהם כשהוא לבוש כיהודי 

, אלא צריך הוא מהבמלבוש ארוך וכדו
לשנות לבושו ולהתנאות בפניהם, כי רק 
כך יואילו בטובם להאזין לדבריו ולא 

ים פנים. כן הוא אצל הנשיגרשוהו בבושת 
הזרות ומתירים שלומדות את השפות 

והכל כדי שיוכלו  ,לפרוץ גדרים שונים
לעשות גם "בעלות תשובה". כך נעשה 

המצוה "שעה עבור  הכל כהיתר כהוראת
של עשיית בעלי כביכול  "הגדולה

תשובה, ולשם כך נעים ונדים מקצה 
העולם ועד קצהו ובלבד שירבו לעשות 

  ה מכל הבא ליד.בעלי תשוב

אין דברינו כלפי אלו שהם 
בעלי תשובה של אמת, אלא 
כלפי מה שהנהיגו להתפשר עמהם 
בשמירת התורה כדי שיואילו בטובם 
להיות בעלי תשובה. אין רצוני להרחיב 
הדיבור בסיפורים אשר בעיני ראיתי 

ֵ(ד להם, ועמדתי נבהל  בעצמי והייתי
ג כגוי ומשתומם. כגון אדם אחד שהתנה

כל ביום כיפור ועבר על  גמור ממש, אכל
מיני חטאים חמורים שבעולם, ואמרו לו 
שהוא צריך רק להתענות שנה אחת בימי 
חמישי של שובבי"ם, דהיינו שיתענה שש 
תעניות בלבד, ובזה סר עוונו ויכופר. זאת 

תחת שיורו לו לקיים את תשובת 
האריז"ל, או לכל הפחות תשובת הרוקח 

בה ולי הפוסקים, או התשושהיה מגד
היה קשה לו לעשות שבספר כל בו, ואם 

תשובה כזו על כל עבירה לעצמה, היה 
צריך לעשות את כל התיקונים לכל 
הפחות שלש פעמים על כל חטא שעבר 

שו"ת נודע ביהודה,  ין(עיעליו הרבה פעמים 

מהדו"ק, אורח חיים, סימן לה; תניא, אגרת 

ני, סימן מז; שו"ת התשובה, פרק ג; שו"ת חוט הש

, וגם אז היה סימן מא, ה) ,אבן העזר ,רי יציבדב
צריך להתענות כעשרת אלפים תעניות, 
ובאמת אין מי שיוכל לעמוד באלה, אבל 

  לכל הפחות ידעו את אשר לפניהם.

ההכרח אתי לספר מעשה שהיה 
לפני כעשרים שנה, וגרם לי לכאב 
במשך זמן רב, שהיה אז איזה משומד 

ות מרובות ר את דתו, ולאחר הפצרשהמי
הצליחו להשפיע עליו שיואיל  ויגיעה רבה

בטובו לכל הפחות לחזור ולרשום עצמו 
בפנקסי הרשימות שהוא יהודי. נקל לתאר 
איזה "יהודי" הוא כבר היה לאחר שנים 
רבות של שמד, ה' ישמרנו ויצילנו, ואוי 
לנו מיהודים כאלו העלולים להחריב 

כך הביאו רשע זה  העולם. והנה אחר
ברוב אהבה. י רב אחד שנישק אותו לפנ

ומה אומר ומה אדבר, אכן אהבת ישראל 
הוא דבר גדול, אבל לעמוד ולנשק דווקא 
משומד זה, הרי זו כבר הפרזה יתר על 
המידה. הגע בעצמך, מה טיבו וחשיבותו 
של איש זה, וכי על כך שעד היום רשם 

ו עצמו כ'ערבי' ומהיום הוא רושם עצמ
ם להוקירו ולכבדו 'יהודי', כבר צריכי

שקו באהבת נפש, מה יתן לנו ומה ולנ
יוסיף לנו ולשמחה מה זו עושה שעם 
ישראל כביכול התעשר בעוד אדם 

  משפחת היהודים.לשהצטרף 

  מתוך

  ,כאמור

  עוד



 בשלח/  יב

ההנהגה המשובשת לדאבוננו א הי
המקובלת בדורנו, שמתוך רצון לקרב 
את בעלי התשובה ולתת להם הרגשה 

קל ים איך לוותר להם ולהטובה, מחפש
ות, כגון שביום עליהם בשמירת המצו

הכיפורים יתענו רק עד חצי היום, כפי 
אחד  'ראביי'שכבר היה מעשה ב

יום צהרי שב ,מהרפורמים שהעיד
הכיפורים בין תפילת שחרית למוסף, יש 

בטעמפל הפסקה של כשעתיים שאז  ואצל
הולכים כולם לסעוד את לבם, כי הרי 

דת ום יום שלם, ואחר סעוקשה מאד לצ
לצום עד תקיעת  הצהרים הם ממשיכים

שופר במוצאי יום הכיפורים, ואצלו נחשב 
זה לדבר גדול, שלכל הפחות הצליח 
להשפיע על אנשיו שיבואו לומר 'הזכרת 

  ...נשמות' ומה עוד אפשר לתבוע מהם

היא אמנם דוגמא קיצונית אצל 
ות צא אודי ללמדל הרפורמים, אב

ובה, הנעשה בקרב העושים בעלי תש
לה על דעתם שיש ביניהם כאלו שאין עו

להזהיר את בעלי התשובה בכל תוקף על 
החובה להיזהר ולהישמר בכל ל"ט 
מלאכות של שבת, ועל החובה להיזהר 
בטלטול מוקצה בכל יום השבת, ולהיזהר 
בתכלית הזהירות בכשרות המאכלים 

המה ואפילו מחלב עכו"ם. כי סבורים 
ה בפעם שקשה הדבר לעשות שינוי כז

ם בעל אחת, לכן הם מתפשרים ע
התשובה שיהיה יהודי למחצה, אשר 
בארץ ישראל מכנים אותו 'מסורתי' 

ובאמת איני יודע כיצד לתרגמו בלשוננו, (
ואחת ידעתי שהכוונה על אדם שהוא 

, ועל כך ...)חצי יהודי וחצי אינו יהודי
וד אדם שמחים עלי גיל שזכו להפוך ע

ו בשם 'בעל ל'מסורתי', ומכנים אות
י תשובה כאלו תשובה', ועבור בעל

משקיעים כוחות עצומים ואוספים כסף 
רב מתרומות בני ישראל המרגישים 
חשיבות גדולה לתרום עבור אלו 
שאתמול הלכו עם שתי וערב והיום 
הסכימו ברוב טובם להוריד זאת, והגיעו 

אדם הדברים לידי כך שכל החשיבות של 
י תשובה בימינו נמדד לפי מספר בעל

דם לעשות לו שהוא עשה, ואם רוצה א
שם בארץ ושכולם ידברו עליו מוכרח הוא 
להתחיל ולעשות בעלי תשובה, ובלי זה 

  .אין הוא נחשב למאומה

�  

עת שביקרתי בעוררתי על ענין זה 
ימים,  בארץ ישראל לפני כשנתיים

בדרשה הראשונה שנשאתי שם, שבשעה 
ם, הרי שמשקיעים כוחות בתיקון הפושעי

להשקיע להרבות את עיקר הכוחות עלינו 
פעלים לה' ולתורתו בתוך מחנה היראים 
לדבר ה', לסייע לגדל דורות של אברכים 
תלמידי חכמים ויראי ה' המקפידים על 

ידעו מה היא ילמדו ויקלה כבחמורה, ש
מצות ואהבת את ה' אלקיך ומצות את ה' 

דעו מהו לימוד התורה ישיאלקיך תירא, 
ידעו כיצד יה אופן יש ללמוד תורה, וובאיז

להיזהר במצוות שבין אדם לחברו, ויבינו 
את חומר האיסור של לשון הרע ורכילות 

, אשר כל אלו הם מהוליצנות וחנופה וכדו
תורה. אך דא עקא, שאיש בער לא  ירעיק

ידע ולא יבין את זאת, ואת כל הדברים 
ואין מדברים אודותם, הללו אין מלמדים 

כביכול בימינו אי ששבת טעות מתוך מח
אפשר להכביד בעניני התחסדות וחומרות 
מופלגות כאלו, וכביכול בדור הזה בהכרח 
להקל מהמשא הכבד, ומתוך טעות זו 
מבקשים רק לעשות בעלי תשובה ולוותר 
להם בחלק מהמצוות שלא תכבד 

  העבודה עליהם.

  כך

  זאת

  כבר



 יג/  בשלח

ו היפך ברור בלי שום ספק שזה
תלמידי מדרך התורה, ואצל כל 

"ע היה הדרך הבעש"ט וצדיקי אמת זי
(משלי כב, להיפך מזה, שקיימו את האמור 

גרש לץ ויצא מדון, בנוסף אף יש איסור  י)
כל  (חולין קלג, א)בדבר, כמו שאמרו חז"ל 

השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן 
; שו"ע אד,  ת"ת כות(וראה רמב"ם הללמרקוליס 

  .קלז) מןציב יו"ד סיו"ת דברי ירמו, ז; ש מןיו"ד סי

(סוטה מז, א; סנהדרין קז, מסופר בגמרא 

בכמה דפוסים נשמטו דברים אלו ( ב)
על אותו האיש ימש"ו,  )מאימת הצנזור

יהושע בן שבתחילה היה תלמידו של רבי 
, אך פעם אחת היו באכסניה אחת פרחיה

נענה רבי  והיא נהגה בהם כבוד גדול,
סניה זו [פירש ה אכיהושע ואמר כמה נא
אמר אותו האיש,  רש"י, נאה במעשיה].

בכך  רבי, עיניה טרוטות. אמר לו, רשע,
ופרות ארבע מאה ש אתה עוסק, והוציא

ובכל יום ויום היה אותו האיש  ונידוהו,
בא לפני רבו להתחנן ולבקש על נפשו 
שיקבלו בתשובה, אך הוא דחה אותו ולא 

 לקבלו, עד שפעם אחת גמר רבי רצה
, אך יהושע בן פרחיה בדעתו לקבלו

כשהגיע אליו עמד אז באמצע קריאת 
שמע והראה לו באצבע שימתין עליו עד 
שיסיים, והוא סבר שהוא מראה לו בידו 
שהוא דוחה אותו, וזקף לבנה והשתחוה 
לה, עיי"ש. והנה התנא האלקי רבי יהושע 

שאם לא  בן פרחיה בוודאי ידע בחכמתו
איש לתשובה עלול יקבל אליו את אותו ה

רבות רעה ולעבוד עבודה הוא לצאת לת
זרה, ועל אף שהוא לא חילל שבת ולא 
אכל נבילות, רק נכשל בדיבור אחד שלא 
כדת אשר לכל היותר יש בו משום חשש 
ניבול פה, עם כל זה ריחקו וגירשו מעליו 
ולא רצה לקבלו. וכיוצא בזה יש עוד כמה 

עובדות בחז"ל ומה שהיה אצל  וכמה
  צדיקי אמת.

כן, בן אדם מה לך היום כי תנוס 
לחפש חסרונות ועוונות אצל 
אחרים, בדוק נא את נגעי עצמך, וקיים נא 

 מחניךוהיה  (דברים כג, טו)מה שנאמר 
ערות דבר וגו', שמור  בךקדוש ולא יראה 

על כל מעשיך שיהיו כדת של תורה, 
יראים ושלמים תגדל את בניך שיהיו 

ר שהם יתנהגו ותעמוד על המשמ
ותשגיח שהאשה תתנהג  כיהודים כשרים,

כראוי לבת ישראל, ואם בכל זאת חשקה 
 ,נפשך להיות עסקן הפועל לטובת הכלל

אזי תשגיח על אנשי בית מדרש שלך 
שיהיו אברכים לומדי תורה ומתנהגים 
בדרך הראויה. אשר רק עבור כל זאת 

בדה די והותר, נדרשת עבודה רבה וכ
פילות ותחנונים לפני ה', ולשפוך הרבה ת

לי האי ואולי חפץ ה' בידינו יצליח, וכו
אבל איך אפשר למכור עצמנו לכופרים 
ולפושעים לתקנם, אשר אין זה בכוחנו 
לתקנם אלא הקב"ה בעצמו יבוא ויתקנם, 
ובוודאי שאין לנו רשות להקל עליהם בכל 

על ידי מיני קולות ופשרות מתוך טענה ש
טובים ושלמים, כי  זה בסופו של דבר יהיו

  וכיחה להיפך מזה.המציאות ה

�  

פי האמור אמרתי לפרש הכתובים 
והיה בשמעו את  כ)-(דברים כט, יח

דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר 
רות לבי אלך למען ישלום יהיה לי כי בשר

לא יאבה ה'  ,ספות הרוה את הצמאה
ף ה' וקנאתו באיש ח לו כי אז יעשן אוסל

בו כל האלה הכתובה בספר  ההוא ורבצה
 ,ומחה ה' את שמו מתחת השמים הזה

וגו'.  והבדילו ה' לרעה מכל שבטי ישראל

  הדבר

  כן

  אם

  על



 בשלח/  יד

והפליאה נודעת, כי אחרי ששמעו את כל 
הקללות והאלות הללו, מי פתי יאמר 
שלום יהיה לי, ומחמת איזה טענה יבקש 

  לאמר בשרירות לבי אלך.

איש אשר  ונה בזה עלנראה שהכו
ללות שמע את כל דברי האלות והק

אשר יבואו על מי שאינו מקיים את מצות 
ה' ואינו עוסק בתורה, וחיל ורעדה אוחזת 
אותו כי הוא יודע מרת נפשו שבדרך רע 
היה הולך וחטא הרבה לפני המקום, והוא 
כלי ריק בלי תורה ותפילה ועבודת ה', אך 

הוא כלפי  שוב הוא גומר בדעתו, שאמנם
 צמו אינו אדם כשר, אבל לכל הפחותע

יקבל על עצמו להיות עסקן לטובת הכלל, 
ומכאן ולהבא ישקיע כל כוחותיו לתקן 

טאים והפושעים, הוא ואת נפשות הח
יתור את הארץ למצוא איזה משומד או 
רפורמי שנשא אשה נכרית רח"ל, ויקרב 
אותם אל התורה, על ידי שימכור להם 

ת, לאחד ישלח ת וקצת מצוומעט יהדו
לשני ישלח משלוח מנות  ,אתרוג בסוכות

בפורים ולשלישי ישלח כוס לברך עליו 
'לחיים', וכיוצא בזה, וכך יוכל הוא לעצמו 
להישאר אדוק במעשיו הלא טובים, כי 

  על כל פשעיו יכסו פעליו למען היהדות.

והיה בשמעו את , שאמר הכתוב
חילה , ואמנם בתדברי האלה הזאת

יירא לנפשו מפני רוע האלות הוא ית
והתברך  הללו, אבל שוב יתנחם בלבו
שיש לי , בלבבו לאמר שלום יהיה לי

כי  עצה טובה כיצד להינצל מהאלות,
פירוש, שאני לעצמי  ,רות לבי אלךיבשר

אמשיך ללכת בשרירות לבי ולעשות מה 
שלבי חפץ, ואת כל היהדות וההתחסדות 

 צמי, ואקיים בעאשליך על יהודים אחרים
הכוונה  ,למען ספות הרוה את הצמאה

לפי דרכו של הרמב"ן שפירש 'הרוה' 
ֵבעים ואינם  הכוונה לצדיקים שהם ׂשְ
מתאוים, ו'הצמאה' הכוונה לרשעים 
המתאווים וצמאים לדבר עבירה, עיי"ש, 
ולדרכנו הכוונה, שאדם זה יחשוב 
שהתיקון שלו יהיה על ידי שיטיל את 

ה ויטיל רשעים, שיספצדקותו רק על ה
את בחינת 'הרוה' של התאפקות מתאוות 
רק על 'הצמאה' על הרשעים, שאותם 
יבקש לתקן, ואילו הוא לעצמו ימשיך 

  .להתהולל על תאוות נפשו

ח לו כי אז ולא יאבה ה' סלכך, 
יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא 

כל האלה הכתובה בספר  'בו'ורבצה 
ציל את תחת שהוא סבר לה, וגו' הזה

מחובת תיקון המעשים ולהטיל  עצמו
חסידותו רק על השני, אזי לבסוף תרבוץ 

והבדילו ה' האלה דווקא בו ולא באחר, 
כנגד מה , וגו' לרעה מכל שבטי ישראל

שהוא סבר רק לתקן את כל שבטי ישראל 
ולא את עצמו, אזי יבדילו ה' לרעה מכל 

  שבטי ישראל.

�  

יוכל כם ויבן זאת שתיקון העולם ח
רק על ידי אליהו הנביא ומשיח להיות 

בן דוד, שאליהם יצטרף גם משה רבינו 
, אבל אנו אין (תרגום ירושלמי, שמות יב, מב)

בכוחנו לתקן העולם. כפי שכבר חזרתי 
הרבה פעמים על דבריו של הרה"ק בעל 

בהיותי  :אריה דבי עילאי זי"ע, שאמר
אברך צעיר לימים סברתי שיעלה בידי 

מאחר וחנן הקב"ה כל העולם,  לתקן את
אותי בכח הדיבור וחריפות הדעת [כידוע 
שהוא היה חריף עצום וגאון עולם], אולם 
כשעברו שנים והתיישבה דעתי עלי 

זקני תורה כל זמן  (קינים ג, ו)[כדרך שמצינו 

  אכן

  הוא

  על

  מי



 טו/  בשלח

נין דעתן מתיישבת], נמלכתי ישמזק
בדעתי, וכי מי אנכי ומה כוחי לתקן את 

ת כל במה שאתקן אכל העולם, די לי 
אנשי עירי ווישניצא, כאשר אדרוש 
באוזניהם דרשות התעוררות ואקבע 

  מם שיעורי תורה עד שאחזירם למוטב.יע

עברו שנים נוספות והתיישבה 
דעתי יותר, גמלה ההחלטה 
בלבי, וכי מי אנכי שאתקן את כל אנשי 
עירי, לכל הפחות אשתדל לתקן את בני, 

בת כניס בהם אהואשקיע את כל כוחי לה
תורה ויראת שמים שיגדלו ליהודים 
טובים. אולם עתה הפעם כאשר הנה נא 
זקנתי והתיישבה דעתי יותר, אני אומר, 
 יוכי יש בכוחי לתקן בני, הלוואי ויעזרנ

היות להשי"ת שאזכה לתקן את עצמי 
יהודי כשר ועובד ה' כראוי. עכד"ק. וזהו 
לימוד גדול, שככל שיהודי בא יותר 

יראת אלקים, וכמה שהוא יקות בה' וללדב
יותר משיג את חומר העבודה המוטלת 
עליו בעולמו, הוא נוכח לראות שצריך 
הוא ליגיעה רבה עד מאד לתקן את 
עצמו, וכולי האי ואולי יזכה הוא עצמו 

  להיות יהודי כשר.

הוסיף עוד כוונה בדבריו ל
הקדושים, שצריך אדם לידע 

 אהיה יהודי בנפשו שאם אנכי לעצמי
כשר שמעשיו מתוקנים, ואם אני אשוב 
בתשובה אל ה' ויהיו ידי מרתתים תמיד 

מדברי תורה אפילו  בטלמפחד ה', ולא א
רגע אחד, אזי ממילא זה יאיר גם בתוך לב 
בני אשר יושפעו ממני וכן יעשו גם הם, 
ואחרי שאני ובני נהיה טובים ומתוקנים 

העיר אנשי  אזי ממילא יעזור השי"ת שכל
דרך טובים, ואחרי שכל אנשי העיר ילכו ב

יצאו קווי אורם ייהיו טובים אזי ממילא 

בכל העולם ויתוקן כל העולם, וכל זאת 
(תהלים יהיה נעשה מאליו, בבחינת הכתוב 

אין אומר ואין דברים בלי נשמע  ה)-יט, ד
קולם בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל 
מליהם, אחרי שכח הקדושה תתגבר 

ם לטובה. אבל לא ויושפעו כולבעולם 
תהא כזאת להפך את היוצרות, כאשר 
עולם הפוך ראיתי בדור תהפוכות זה, 

 קז, ב) מ"(באשר תחת לקיים מאמרם ז"ל 
קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, 
דהיינו שיתקן תחילה את עצמו וממילא 

, הרי מעשה יצר הצליח םיתוקנו גם אחרי
ן ודים רק לתקלהטעות בני אדם להיות טר

אחרים, וירחיקו נדוד לתקן אנשים 
הנמצאים במרחק אלפי פרסאות מהם, 

  ובלבד שלא יתנו לבם לתקן את עצמם.

זי"ע לא יצא  מרן הבעש"ט הקדוש
לתקן את העולם עד שהקדים תחילה 
במשך שנים רבות לסגף עצמו בתעניות 
וסיגופים אשר אפילו מלאכים לא היו 

 ק אחרי שזכהיכולים לעמוד בהם, ור
לגילוי אליהו וגילוי שאר צדיקים וישב כל 
היום במתיבתא דרקיעא, אז שמע קול 

הורות לו לצאת ולתקן את כל למשמים 
  העולם.

גם רביה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע לא 
יצא לתקן את העולם עד שהקדים 
תחילה לתקן עצמו וידע את כל התורה 
כולה, וידוע שהוא העיד על עצמו שעשה 

כל סדרי הסיגופים  לש פעמים אתש
המובאים בספר הקנה, פעם אחת על 
העבירות שלו, פעם שניה בעד בניו, ופעם 
שלישית עבור העולם כולו, עכדה"ק. 
וידוע שתשובת הקנה היא דרך תשובה 
קשה ביותר, וכגון שעל פעם אחת כעס 
צריכים להתענות שלש מאות תעניות 

  כאשר

  ונראה

  גם

  כן



 בשלח/  טז

, פרק יב) (ראה עמק המלך, שער תיקוני תשובה,
כן מאות תעניות על כל חטא וחטא, ו

וכיוצא בזה צריך להתענות מאות תעניות 
על כל חטא, ולו יחיה גבר מאה שנה 
ויתענה כל ימיו משבת לשבת לא יוכל 
לעשות את התיקונים על כל חטאיו. ועל 
כל פנים לעניננו למדנו, שתחילה לראש 
עשה הרבי ר' אלימלך את תיקון התשובה 

ך בעבור בניו, , ורק אחר כבעד עצמו
ובאחרונה עבור כל העולם, אשר זהו 
הסדר הנכון והדרך הישרה, להיפך 
מהנפוץ בזמננו שהאדם בעד עצמו אינו 
מתענה כלל, אלא קופץ בראש לתקן את 
העולם ואחר כך את בניו, ואילו מעצמו 

(שיר השירים הוא שוכח לגמרי. על זה נאמר 

כרמי שלי שמוני נוטרה את הכרמים  א, ו)
נטרתי, פירוש, שהסטרא אחרא  לא

מטעה את האדם להיות רק נוטר את 
הכרמים של אחרים ובלבד שישכח 
לשמור את כרמו. אלו הם פני דורנו, 
ובאופן כזה טועים אנשים לחשוב שהם 
פועלים גדולות ונפלאות, ולמעשה העולם 

  פוחת והולך ונעשה גרוע יותר ויותר.

�  

ורים כאשר ביותר הדברים חמ
ועים לחשוב שלצורך קירוב ט

רחוקים ומתוך רצון להכין להם את הדרך 
לשוב ליהדות, צריך להתפשר עמהם 
בשמירת המצוות למחצה לשליש ולרביע, 

אולם  .ולמצוא להם קולות מקולות שונות
דעת תורה היא להיפך מזה, שאדרבה 
לאנשים כאלו צריכים להחמיר יותר 

ם עט עלולים הם נקל להם מאויותר, כי 
  להוסיף ולהקל יותר ולבוא לידי תקלה.

מצינו בכמה מקומות בגמרא שגם 
במקום שמצד הדין אפשר להקל, 

ני החמירו חכמים במקום שהם אינם ב
  תורה, מחשש שאם יקילו להם בזה

(ראה יבמות מו, א; יבואו להקל בעוד דברים 

. כן מצינו במסכת שבת נח, א) בודה זרהע
ש היתר לנטות אף באופן שיש ב)-(קלט, א

כילה בשבת ואין בה משום איסור אהל, 
כן לגבי זריעת כישות בכרם בחוץ לארץ 
שמצד הדין הוא מותר, וכן מת ביום טוב 
שני של גלויות אף שמצד הדין מותר 
לישראל להתעסק בו ואפילו ביום טוב 
שני של ראש השנה, מכל מקום לא 

ו התירו לבני העיר 'בשכר' לפי שלא הי
(ו, א והתוספות במסכת ביצה  בני תורה.

מעשה היה במלאו"ן הביאו  ד"ה והאידנא)
שני ורצו  ם טובושמת אדם אחד בי

 בנו תםוגער בהן ר ,להתעסק בו לקברו
בני בשכר אינן בני תורה  ,ושלח להם

אבל הר"י  [בתמיהה], ואתם בני תורה
  חלק על רבנו תם שאפשר להתיר

י אנחנו לא בנבימינו ואין לאסור בטענת ש
  תורה.

למעשה מצינו בזה מחלוקת 
 מןסי(בשלחן ערוך אורח חיים 

ם טוב , שהמחבר כתב שמת ביוד) ,תרכו
 שני יתעסקו בו ישראל, והרמ"א כתב,

אבל באשכנז ובמדינות אלו אין נוהגין כן, 
אין עממין לקבור על ידי אפשר שאלא כל 

עושים על ידי ישראל, עיי"ש. הרי לנו 
בני אשכנז היוצאים ביד  ה פסוקה לנוהלכ

 ןרמ"א, שבמקום שאינם בני תורה אי
אלא צריך להחמיר יותר  ,קום לקולותמ

לאסור עליהם יותר איסורים וגזירות, 
שמא יבואו להקל בשאר דברים.  מחשש

מוחלט, מן הקצה אל הקצה, להיפך הוזה 
המקובל בזמננו שכביכול אצל מהשיבוש 

 ה צריך להקל ככלאלו שאינם בני תור
  .היותר

  כאמור,

  כך

  ולהלכה



 יז/  בשלח

יש ללמוד מדיני דליקה בשבת, 
שאם  (שבת קיז, ב)א רשאמרו בגמ

נפלה דליקה בשבת מותר להציל רק מזון 
שלש סעודות, והקשו בגמרא, הרי הוא 
עוסק בדבר של היתר ומדוע לא יציל 

מתוך שאדם בהול על יותר, ותירץ רבא, 
ם נתיר לו להציל יותר יבוא ממונו, א

, גזירה שמא תירץהדליקה, ואביי  לכבות
, עיי"ש. בינו יביא כלי דרך רשות הרבים

נא זאת עד היכן הדברים מגיעים, שכל 
כך העמידו חכמים גזירותיהם, שאמרו 
לאדם להציל רק מזון שלש סעודות 
בלבד, וישאיר בתוך שריפת האש את כל 
ביתו וכל קניינו וכליו, והכל משום גזירה 

  .ישמא יבוא לידי כיבו

וי כזה שאינו צריך לפחמים אף שכיב
 הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה

גזרו מחשש  מ"מ, בנןרק מדרהאסורה 
ו בזה דנכפי שכבר וא לידי כיבוי, שיב

(ראה ר"ו על הרי"ף דף סא, א ד"ה המפרשים 

 ג"מב; פ ,דשל 'ידא; פרישה או"ח סיובמקום פס

אמת וב(, שיא, אשל אברהם סק"ה) 'או"ח סי
היה לפלא בעיני מה שדנו בזה המפרשים 

 ד"גם למאם הגזירה שמא יכבה נאמרה 
פטור, צריכה לגופה  נהכה שאימלא

שהרי פק בזה, תסהמקום לאין לכאורה ש
חוששים שמא רא שרבא הוא בעל המימ

(שבת קמא, ורבא עצמו סובר יבוא לכבות, 

ינה כדעת רבי שמעון שמלאכה שא ב)
ר רק פטור מן התורה ואסוצריכה לגופה 

מוכח שגם למאן דאמר ואם כן  מדרבנן,
טור גזרו פ כה שאין צריכה לגופהמלא

החמירו חכמינו ש , הרי לנו)כבהשמא י
הקדושים שישרף כל הבית, ובלבד 
שתישאר גזירתם מחשש שמא יבוא לידי 
כיבוי האסור מדרבנן, כי רק בדרך זו 

  אפשר להיות קיום ושמירה לתורה.

להיפך מההשקפה המוטעית 
 ו, שבשאלה כגון זושהשתרשה בימינ

היו אומרים שיש לחמול ולרחם על אדם 
האש שורפת ומכלה את זה הרואה איך ש

כל רכושו אשר קנה בעמל רב את וו בית
ובדמים מרובים במשך שנים רבות, 
ובמצב כזה אולי צריכים להקל עליו ככל 
הניתן ולמצוא היתרים שונים, כי אם 
נחמיר עליו אולי לא יעמוד בנסיון ויצא 

ובפרט שכל החשש גמרי לתרבות רעה, ל
אך  .הוא רק מפני כיבוי האסור רק מדרבנן

כאמור לא זו דרך התורה, אלא אדרבה 
במקום שיש חשש שהוא יהיה בהול על 
ממונו ויקל ראש לכבות, אזי צריך להוסיף 
עוד חומרות וגזירות ולאסור לו להציל 

פני ש הוא רק מהחשאף שועל  מאומה.
(ראה ת כח שהיום שבבשוגג כשישכיבוי 

יש , ושלד, א, ובט"ז שם סק"א)או"ח סימן שו"ע 
אומרים שעל עבירה דרבנן בשוגג אין 

(ראה נתיבות המשפט סימן רלד צריך כפרה 

, סה) מןביאורים סק"ג; שו"ת דברי יציב יו"ד סי
מכל מקום גזרו שלא יבוא לידי איסור 

  דרבנן בשוגג.

�  

ה ר מעשודברי בענין זה זכור אזכ
ן מאד שהיה בעת שהייתי ילד קט

אשר שעדיין אינו יכול ללכת על רגליו, 
ישן  בהיותיפעם בליל שבת קודש 

בבגד  יבעריסה הרגשתי שעוטפים אות
 יומוציאים אותי מהמיטה ומעבירים אות

שהתגורר ברחוב  דלביתו של יהודי אח
על . אחר, שם הניחו אותי לישן בעריסה

עולות  הדרך ראיתי להבות אש גדולות
ם לביתנו, ומחמת מאחד הבתים הסמוכי

כי ברודניק היו מבתיהם כן נמלטו כולם 
הבתים עשויים עץ ואם נפלה דליקה 

  כן

  ועל

  זהו

  מדי



 בשלח/  יח

באחד הבתים היה חשש שהאש תתפשט 
ותכלה את כל הבתים. בעלות הבוקר 
כאשר שקטה האש החזירו אותי אל 
ביתנו, וזכורני שכאשר הכניסו אותי 

זי"ע ראיתי את כ"ק אאמו"ר הביתה 
ש להבה ופניו כשהוא נרעש ובוער כא

לובשות אף וחימה, ומשום שהייתי ילד 
קטן איני זוכר בדיוק מה היתה הסיבה 
לכעסו, אך זאת הבנתי שאחד מבני הבית 
הוציא מהבית איזה חפץ שהיה חשש 
אולי אסור להצילו מהבית בשעת דליקה, 
ועל זה היה דוה לבו, ואז שמעתי את 

דר גדול לאלקי אאמו"ר שהוא נודר נ
יום ולהבא אם ח"ו תיפול ישראל, שמה

דליקה בשבת, לא יתן להוציא מהבית 
החוצה שום דבר, מחוט ועד שרוך נעל 

, אלא ינעל את הבית על ףומסכין ועד כ
מסגר ובריח אף אם כל הבית וכל הכלים 

  יהפכו למאכולת אש ואפר.

היא ההנהגה הראויה ליהודי, שיהיה 
ף ביתו וכל אשר מוכן ומזומן שישר

שלא יכשל בחשש איסורי  בו ובלבד
מלאכת שבת, וכאמור שגזרו חכמים שלא 

סעודות מחשש  ג'להציל מהדליקה יותר מ
שמא יבואו לידי מלאכת כיבוי, אפילו 

  באופן שאיסור הכיבוי הוא רק מדרבנן.

כל פנים למדנו מכאן להוציא מדעת 
הטועים בזמננו האומרים שצריכים 

את  ראת החוטאים ולהקל עליהםלבוא לק
משא שמירת המצוות, כי אם יחמירו 
עליהם בשמירת כל המצוות בכל 
דקדוקיהם אזי יהיו גרועים יותר, ובאמת 
לא זו דרך התורה, כי אם יש אחד שאינו 
חפץ לקבל עליו את כל התורה כולה וכל 
מצוותיה, יעשה מה שלבו חפץ ויצא 

כמותו לשמד, ואין אנו אחראים עליו, ועל 

הלעיטהו לרשע  א) (בבא קמא סט,נאמר 
וימות. האחריות שלנו היא רק על יהודי 
כשר החרד לדבר ה' אלא שיש חשש 
שמא מתוך שהוא בהול על ממונו ישכח 
ויכבה, שבעבור כך מחמירים עליו ביותר 
וגוזרים עליו גזירה שלא יציל כלל 

  .יבוא לידי כיבוימהדליקה מחשש שמא 

תהא כזאת להפוך חס ושלום לא 
לומר שיש  ,ל פיההקערה ע

להתפשר ולהתיר איסורים מחשש שאם 
לא נתיר האיסורים יהיו גרועים יותר, כי 
זאת היא דרך הטומאה. אדרבה, בדור 
שפל כמו דורנו צריכים להרבות בעוד 

עוד ובעוד גדרים וסייגים, ב ,חומרות
איסורים. כגון בשמירת כשרות המאכלים, 

את גודל המכשלות  כאשר אנו רואים
שרות צריכים כימינו בעניני שיש ב

להקפיד יותר על עניני כשרות, למלוח את 
העוף ולהכשירו בעצמנו בתוך הבית, 
לקנות ענבים ולסחוט בעצמנו את היין, 
וכן על זו הדרך מה שאפשר לעשות 

מן המוכן  תקנולבעצמנו נעשה, ולא 
, כל זאת מתוך חשש חרושתמבתי ה

שות הכשרות אצל בתי ומורא מפני חש
. בפרט בחג הפסח שמגודל ושתהחר

החשש מפני איסור חמץ אין להכניס 
הביתה את כל המאכלים המיוצרים בבתי 

אף אם יש עליהם הכשר, אלא  חרושתה
יש לאכול רק מה שעשינו בעצמנו בבית. 
כך צריך אדם לקבוע בלבו, שדווקא 
משום שאני שרוי בעולם נחות וטמא, 

הארץ ובורים וריקים, ובדור של עמי 
טלת עלי החובה יותר להישמר ולהיזהר מו

בכל כוחי מפני כל מכשול ותקלה, 
את זולהשגיח שיהיה לי בית כשר כדת, ו

  דרכם של יראי ה'. היא
�  

  כך

  ועל

  אבל



 יט/  בשלח

נבוא לביאור הכתובים, כי הנה בני 
ישראל ישבו בארץ מצרים שהיתה 
מקום טומאה וערות הארץ, בין גוים 

וצחים, אשר מעשיהם נואפים וטמאים ור
, (רש"י ויקרא יח, ג)מכל האומות  מקולקלים

 ,ושם התערבו ביניהם וילמדו מעשיהם
 ת רבה(שמוכמו שקטרג עליהם המקטרג 

מה נשתנו אלו מאלו,  כג, ב) א רבהכא, ז; ויקר
הללו עובדי עבודה זרה והללו עבודה 
זרה, הללו מגלי עריות והללו מגלי עריות 

ם היו במדרגה וכו', ובצאתם ממצרי
יט,  ת רבה(שמוינו במדרש נמוכה, עד שמצ

לא רצו לקבל על עצמם שמהם  יושה ה)
  מצות מילה כשיצאו ממצרים.

כן, היה אולי מקום לטעות 
ולחשוב, כפי הטעות המושרשת 
בימינו, שעל אנשים אלו היוצאים 
 ןממצרים אי אפשר ללכת בכל חומר הדי
 ולהטיל עליהם את עול שמירת כל

ודקדוקיה, התורה ומצוותיה לכל פרטיה 
שהרי כביכול צריך לקרב אותם ולעשות 
ככל היכולת להנעים עליהם את היהדות, 
בפרט אחר שהיו משועבדים ר"י שנים 

בעבודת פרך, ועד  םבמצרים ועבדו ש
אתמול היו עדיין אדוקים בעבודה זרה, 
ואיך אפשר לומר להם פתאום שיש כל 

ל פי התורה, הרבה דברים האסורים ע
עת משם הוי"ה ב"ה, ושאסור להסיח ד

והרי אם נחמיר עליהם כל כך יש חשש 
שהם יפנו עורף לשמירת התורה ויאמרו 
שהם מוותרים על החירות של יציאת 

אשר מחמת כן הם צריכים כמצרים 
להיות משועבדים לשמירת התורה, הלא 
טוב לנו שוב מצרימה ולעבוד שם עבודת 

ייב בשמירת פרך ובלבד שלא נתח
גם בימינו הרבה אנשים התורה, כפי שיש 

בארץ ישראל הרחוקים משמירת התורה, 

שאם ישמעו שרוצים להנהיג חיי יהדות 
בארץ ישראל, יסכימו לוותר על כל 
הממשלה והמדינה שלהם וללכת לגור 
תחת שלטון הערביים ובלבד שלא 
יתחייבו בשמירת התורה, כך גם 

עול באמריקה יש הרבה מפורקי ה
עמי החירות אם שיסכימו לוותר על כל מנ

מחמת כן יהיו צריכים לשמור שבת ויום 
  טוב וכל מצוות התורה.

אכן היה אמת בטענה זו, שאי 
אפשר להעלות את בני ישראל 
בפעם אחת מבירא עמיקתא לאיגרא 
רמא, שאתמול עבדו עבודה זרה ואכלו 
נבילות וטריפות ולא יתכן שיבואו פתאום 

מעלה, אזי היה הקב"ה מוליך לרום ה
אותם תחילה לארץ פלשתים, כי הגוים 
בפלשתים היו אנשים קצת יותר הגונים 
ובעלי תרבות, ולא היו כל כך רוצחים 

כמו המצריים, ושם  ז"וליסטים ועובדי ע
קצת הנהגות  רקישראל בני ילמדו תחילה 

טובות מהפלשתים, שיראו שאפשר 
ה ורוצח, ושאין ם הגון שאינו מכדלהיות א

ק בעבודה זרה כל היום צריך להיות אדו
אלא כביכול די ללכת לעבודה זרה רק 

, וכך ילמדו מהפעם אחת בחודש וכדו
 רקו ,קמעה קמעה להיות אנשים כשרים

אחר כך יוסיפו ללכת ממדרגה למדרגה 
  עד שישמרו את התורה.

שכן כתב גם החתם סופר 
 ד"ה ,(תורת משה בפרשתןלדרכו 

פלשתים ם הוהנה ידוע (ַ  וז"ל, והנה ידוע)
תר מתוקנים במנהגיהם ומעשיהם יו יוה

ה מיחה ביצחק לבלתי "והקב ,מהמצרים
(בראשית רדת מצרימה והוא גר בפלשתים 

[הכוונה שהקב"ה אמר לו שלא ירד  כו, ב)
למצרים שמעשיהם מקולקלים אלא יגור 

  בכן

  לנוכח

  ואם

  ראיתיו



 בשלח/  כ

בפלשתים שמעשיהם מתוקנים יותר], 
ן הראוי לפי ההדרגה מ היה היות כן

רים שירגילם הקב"ה בצאת ישראל ממצ
 ,לאט לאט ללמדם כמנהג הפלשתים
 ,ומהם יעלו למדרגה אחרת הסמוכה

עכ"ל, עיי"ש מה  ,ומסמוכה לסמוכה לה
  שביאר בזה לדרכו בקודש.

האמת היא שלא זו הדרך, ולא כך 
עלתה במחשבה לפניו ית"ש, אלא 

רום בצאתם ממצרים מיד הגביה אותם ל
ורת ה' המעלה לקיים את כל התורה, כי ת

, כלומר (תהלים יט, ח)משיבת נפש  תמימה
שהתורה היא משיבת נפש רק 
כשמקיימים כל התורה בתמימות 
ובשלימות, בדקדוק על מצוה קלה 

רק  (דברים ד, ט)כבחמורה. כן הכתוב אומר 
השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח 

סורו את הדברים אשר ראו עיניך ופן י
ניך ולבני מלבבך כל ימי חייך והודעתם לב

בניך, ופירש רש"י, כשלא תשכחו אותם 
תחשבו חכמים  תתםיאמותעשום על 

ונבונים, ואם תעוותו אותם מתוך שכחה 
תחשבו שוטים, ע"כ. היינו שהחובה היא 
לקיים כל התורה באמת כפי שניתנה לנו 
מסיני ולא לעוות מאומה חלילה, וכל דרך 

  דרך שוטים. אחרת היא

בשלח פרעה , ויהי שאמר הכתוב
את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ 

, פירוש, שלא לקח הקב"ה פלשתים
אותם תחילה לארץ פלשתים ללמוד שם 
מעט מידות והנהגות של "דרך ארץ 
פלשתים" היינו מנהגי דרך ארץ של 

, שאם לא כי אמר אלקיםהפלשתים, 
ה יקבלו תיכף ומיד את כל מצוות התור
רך אלא יקבלו תחילה רק מעט הליכות ד

 פן ינחם העםארץ, יש לחשוש מאד 

, פירוש, שכאשר בראותם מלחמה
תתרגש עליהם איזה מלחמה עם יצר 
הרע, לא יוכלו להתגבר במלחמת היצר 

ושבו אלא תיכף ומיד יחזרו לסורם 
, ויצאו לשמד עוד יותר ממה מצרימה

אמר הקב"ה שתיכף על כן שהיו תחילה. 
ד בצאתם ממצרים, כעבור חמישים ומי

יבואו למדבר סיני ויאמרו נעשה  ימים
ונשמע ויקבלו עליהם את כל מצוות 
התורה עם כל החומרות, ורק אם יקפידו 
לקיים את כל התורה יוכלו להישאר 

וזה  .להתחזק ביהדותו יהודים כשרים
  אמת ויציב.

רואים עין בעין, שאלו זה אכן אנו 
כבחמורה בלי המקפידים על קלה 
שבים כל היום שום פשרות, בחורים היו

לומדים גמרא ורש"י ותוספות, ושומרים ו
על עיניהם ופיהם ומחשבותיהם, אזי 
התורה היא משוש נפשם וחדוות מעוזם, 
וגם התעניות בשובבי"ם אינם גורמים 
להם שום חולשה וצער. לעומת זאת, 
כשניגשים אל איזה פורק עול ומתפשרים 

ם רק חלק מהתורה, אזי גם את עמו שיקיי
זה הוא אינו מקיים, הוא אינו המעט ה

מרגיש שום טעם ותענוג בשמירת שבת, 
אין לו שום השגה מה היא שמירת שבת 
ואין לו אמונה שלימה בתורה, ולכן אצלו 
נחשב למשא כבד מה שאומרים לו 
שאסור להעלות עשן בשבת ואסור לנסוע 

כמה , וכעבור מהלרחוץ בים בשבת וכדו
 חודשים או שנים הוא חוזר לסורו

ומתברר למפרע שכל העמל שהשקיעו בו 
ירד לטמיון. כי דרך האמת היא שאי 
אפשר למכור חצי מהתורה, אלא בהכרח 

  לקבל לשמור את כל התורה כולה

�  

  אך

  זהו

  דבר



 כא/  בשלח

דוש הבעש"ט הק יצדיקי אמת תלמיד
הם היו יכולים לעשות בעלי  זי"ע

כפי שכבר סיפרתי  .תשובה של אמת
מעשה על 'משה דייטש' שנעשה בעל ה

בה גמור אחרי שביקר זקה"ק מצאנז תשו
זי"ע בעיר ווינה לצרכי רפואה, והיה שם 

אלפים באו כשפרסום גדול על דבר בואו 
להשתתף ולחזות בעריכת השולחנות 
הטהורים. בין הבאים היתה גם קבוצת 
סטודנטים מבית הקיסר פרנץ יוז'ף, שהיו 

דרך ואף הלכו יהודים שסרו ל"ע מן ה
ראגן' כנהוג לבושים עם 'גאלדענע ק

אצלם, והביטו בסדר עריכת השולחן, 
הזמירות והקידוש וכו', שהיה דבר חדש 
וזר בעיניהם. זקה"ק התחיל באמירת 
'שלום עליכם' וערך את כל סדר השלחן 
בלי שום שינוי מהנהגתו בעיר צאנז. 
כשחילק זקה"ק שיריים מהדגים הראה 

שהיה אז  -  תה קבוצהבידו לאחד מאו
צר הקיסר והיה נראה ראש החייטים בח

כמו גוי גמור לכל דבר, ולימים נודע שמו 
שיתקרב אליו,  -  כר' משה דייטש

וכשניגש הלה נטל זקה"ק חתיכת דג 
משיירי מאכלו ונתן לו מידו לתוך ידו. כל 
הנוכחים הביטו בו לראות מה יעשה, כי 

או  מימיו לא הורגל כזאת לאכול בלי כף
ידו של מזלג, ולא היה נוטל מאכל מתוך 

איש אחר, אך כשראה שכולם מקבלים 
חתיכת את אוכלים כך, לקח אף הוא ו

  הדג ואכלו.

היום, כשהשכים הלה משנתו 
והתחיל לאכול ממאכלי 
הטריפה שהיו לו בביתו, הקיא מיד את 
כל מאכלו, וכך נמשך הדבר זמן רב שכל 

וכבולעו  ,מידמה שאכל היה מקיא תיכף ו
וביו ואנשי ביתו כך פולטו. אמרו לו קר

שבוודאי זאת היא תוצאה מהדגים שקיבל 

אמש מידו של הראבינער, שכפי הנראה 
היה בדגים איזה זיהום או שידיו של 
הראבינער לא היו נקיות והיה בהם איזה 

  זיהום, והם שגרמו לחולי קלקול קיבתו.

שנמשך הדבר כמה ימים הבהילו 
יו רופאים גדולים שיתעסקו בו אל

ות, אך כולם נמנו וגמרו כי קצרה ברפוא
ידם מלהושיע ומלהעלות לו ארוכה 
ומרפא. כך עברו שבוע ושבועיים ויותר, 
כשהוא נהיה חולה וכחוש מיום ליום, וכל 
אוכל תתעב נפשו ולא היה יכול לשתות 
אפילו טיפת מים מהכלים המשוקצים 

הכל הקיא והמוטרפים שבביתו, כי את 
  מיד.

ו, שוחח עם שאין קץ לסבל
כמה מהיהודים המקורבים 
למלכות, והם יעצו לו לנסוע לצאנז 
ולספר להרב את מה שקרה עמו מאז 
שאכל את הדגים, אולי יתן לו עצה טובה. 
וכיון שלא היתה לו ברירה אחרת שמע 

  בקולם וקם ונסע בעגלה לצאנז.

ימה לצאנז נכנס מיד לקודש פנ
אל זקה"ק וסיפר את כל אשר 

מאז שאכל את חתיכת הדג שהרבי  קרהו
נתן לו בווינה. הקשיב זקה"ק לכל דבריו 

תנוח דעתך, לא  :ואחר כך ענה ואמר לו
היה בדגים שום זיהום וקלקול, אלא אני 
נתתי לך לאכול דג כשר משיירי מאכלי, 
ומאז אכלת דג זה שוב אין בני המעיים 

שום מאכל טריפה,  שלך יכולים לסבול
ים כשרים אזי תוכל ורק אם תאכל מאכל

  לאכול לשובע נפשך בלי להקיא כלל.

א האמין למשמע אוזניו, אך בתוך ל
כך קרא זקה"ק לגבאי מוה"ר משה 
יהושע ז"ל וביקש ממנו שיכניס לחם 

  רק

  למחרת

  כיון

  בראותו

  בהגיעו

  הלה



 בשלח/  כב

וחמאה וכוס קאווע. בתחילה פחד הלה 
לטעום מהמאכלים, מתוך חשש ששוב 

אולם זקה"ק אמר לו  יקיאם וירע לו,
אכן הוא ראה שלא יקיא. שינסה לאכול וי

התחיל לאכול ולשתות את כל מה 
שהביאו לפניו, ולמרבה הפלא לא הקיא 

 :מאומה. באותה שעה אמר לו זקה"ק
עתה הראית לדעת בעצמך שמאכלים 
כשרים אתה יכול לאכול ואין אתה 

  מקיאם.

בצאנז שם נשאר אותו משה דייטש 
ועות עד שחזר לאיתנו, עוד כמה שב
ועות הללו הורה לו ובמשך כל השב

זקה"ק שיתחיל לגדל את זקנו ופאותיו 
ואף ללבוש בעקיטשע וכל הלבושים 

הורה זקה"ק כן כדרך החסידים, ו
לחסידים שילמדו עמו את כל הלכות 
כשרות המאכלים, בשר בחלב ומליחה 

  וכו' ושאר עניני יהדות.

קה"ק תקופה שישב שם אמר לו ז
שהגיעה השעה שילך וישוב 

, ויתחיל להנהיג בית כשר כדת, לביתו
וישבר מיד את כל כלי הטריפה שבביתו. 
הוא אכן קם ונסע לביתו, ותיכף כשנכנס 
לבית כמעט שהתעלפה אשתו בראותה 
את בעלה לבוש במלבושי החסידים 
כשהוא מגודל בזקן ופאות, אך הוא מצדו 

יל נכנס תיכף אל חדר הבישול והתח
 לשבר ולנתץ את כל הכלים שהיו שם

באומרו שהוא רוצה לאכול רק מאכלים 
כשרים. לנוכח כן החלה אשתו לזעוק 
מרות שנסתרה דעתו של בעלה שהוא 
שובר את כל הכלים ועושה מעשים 
משונים, ולא עברו ימים מועטים עד 
שהתגרשו זה מזה, והתחלקו ברכושם 

  הרב.

ע נטל את חלקו ברכוש וחזר ונס
לצאנז, שם הפך להיות מבני עליה 

'יושבים' על התורה ועל העבודה בבית ה
מדרשו של זקה"ק זי"ע, ואף כ"ק אאמו"ר 
זי"ע הכירו היטב ושמע ממנו את כל פרטי 
המעשה, וכן עוד כמה עובדות שהיו עמו 

(ראה איך שזקה"ק שמר עליו מכל מכשול 

, מצורע תשל"ב-תזריע שיעור חומש ורש"י פרשת

  .)אלף תתצ"ז גליון

לעשות בעלי  כזה אפשר ומותר
תשובה, דהיינו שעושים בעלי 
תשובה של אמת, כידוע כזאת מהרבה 
צדיקים, כמו הרה"ק הרבי ר' בער זי"ע, 

, שקירב את זי"ע המגיד ממעזריטש
ועשה  צ"לדוקטור רבי אהרן גארדייא ז

אותו בעל תשובה והיה צדיק וקדוש, וכן 
קירב אליו את  הרה"ק מלובלין זי"ע

. צ"לבערנארד ז דוקטור רבי חיים דוד
אבל אין לעשות בעלי תשובה באופן 

ם הופכישלוקחים אדם שהוא גוי גמור ו
אותו שיהיה רק גוי למחצה או לשליש, כי 
בדרך זה הוא נהיה בסוף רק גרוע יותר, 
ואנשים כאלו רק הקב"ה בעצמו יכול 

  לתקנם.

�  

  את בקשתי,אשנה ואשלש זאת 
כל אחד יחזור וישנן את אלה ש

ויקבעם בלבו, כי זהו מהנסיונות הדברים 
הגדולים של הדור הזה, שרגילים רק 
לחפש חסרונות אצל אחרים כדי לתקנם, 
שזו דרך קלה מאד. אולם כל מי שלמד 
אצלי והוא רוצה לדעת את דרך היהדות 
אני מחויב לומר לו, שלא יהיה לו עסק 

ב ועד רע, כלל מהנעשה אצל אחרים, מטו
(במדבר חינת לא לחיוב ולא לשלילה, בב

גם קב לא תקבנו גם ברך לא  כג, כה)

  כך

  לאחר

  הוא

  באופן

  על



 כג/  בשלח

 (ערכין טז, א)תברכנו, ועל דרך שאמרו 
לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו 
שמתוך טובתו בא לידי גנותו. אלא כל 
אחד יראה עצמו אחראי רק על עצמו ועל 

, (יהושע כדבני ביתו והקרובים אליו, כאמור 

ואי אני וביתי נעבוד את ה'. והלו טו)
בתי המדרש שלנו בויעזרנו השי"ת ש

ובקרב אנשי שלומינו ילכו כולם בדרך 
היהדות, אשר על זה לבד צריך הרבה 

ותחנונים, ומה לנו  ותעבודה והרבה תפיל
לחפש להוסיף ולהתעסק בנעשה אצל 

  אחרים.

מבקש ברחמים ובתחנונים, אל 
ו היוצאים ידי תלכו בדרך זו של אל

עסקים ביהדות חובת היהדות בכך שמת
של אנשים אחרים. כל עבודת חובת 
האדם בעולמו היא להקפיד ולהשגיח 
תחילה על עצמו, ואחר כך על בניו ובני 

ונכדיו, שיהיו תלמידי חכמים לומדי  ביתו
תורה ושיהיה להם מקוה כשר, ואחר כך 

כל  .לושעל האנשים בבית המדרש 
ו רק בנעשה אצלו והקרובים פעולותיו יהי

א יהיה לו עסק כלל מהנעשה אליו, ול
אצל אחרים, לא לחיוב ולא לשלילה, אלא 
להתעלם מהם כאילו הם לא קיימים, 

ואני  טו)-(תהלים לח, ידולקיים מה שנאמר 
כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו 
ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו 

להחזיק תוכחות. וכולי האי ואולי נוכל 
אמריקה עצמנו בדור החשוך הזה, הן ב

וכך בארץ ישראל וכן בכל מקום בעולם, 
שבכל מקום יקבע אדם בלבו שאין נוגע 
לי כלל וכלל מה שנעשה במקומות 
אחרים, איני רוצה לדעת ולשמוע ולא 
איכפת לי מזה כלל, אלא זה שייך 
להקב"ה בעצמו היודע תעלומות שהוא 

ני ישראל ישלח משיחו לקרב את כל ב

לשליש  בשלימות, ולא קירוב למחצה
  ולרביע.

אם  (שיר השירים א, ח)זה אמר הכתוב 
, פירוש, אם ישיאך לא תדעי 'לך'

יצרך שלא תדע שהעיקר העבודה היא 
'לך', לתקן את עצמך, אלא תבקש רק 

, הכוונה היפה בנשים לעבוד עבודה של
שתרצה לייפות ולתקן את הרשעים 

הם בבחינת נשים, על ופחותי המדרגה ש
אשרי  (עבודה זרה יט, א) דרך שאמרו חז"ל

רמז גם . מי שמתגבר על יצרו כאיש
שלא תביט על  'לך' יאם לא תדעהכתוב, 

מה שאתה צריך לתקן, כי תמדוד עצמך 
לפי ערך אנשים אחרים הגרועים ממך, 

כלומר  ,היפה בנשיםותחשוב שאתה 
שמעשיך נאים ויפים הם לעומת מעשיהם 

הרשעים והכופרים הגרועים בבחינת של 
ים. חלילה לחשוב כן ולהביט על קלי נש

, אלא הדרך םהדעת ולהתעסק עמה
צאי לך בעקבי הצאן ורעי  ,הישרה היא

שתשמור על עצמך ועל , את גדיותיך
על הגדיים שלך, היינו בניך, שהם ילכו 

בדרך האמת המסורה , משכנות הרועים
קדושי  לנו על ידי רועי ישראל הצדיקים

  עליון.

א דתתקבל, רעוא דאימא מילת
ויעזור השי"ת שנזכה ללכת בדרכי 
אבות, וכל ההולך בדרכי אבות אני 

אשית (ראה ברמתקומם עליו בזכות אבות 

, ונזכה באמת לגדל בנינו בדרכי עו, ד) רבה
ה' בדרכי אבות, ושאנו בעצמנו נזכה 
ללכת בדרך אבותינו הקדושים, ללמוד 

ולעשות ולקיים, והשי"ת  וללמד לשמור
ואו רחמים וחסדים על בני יעזרנו שיב

ישראל, וניגאל גאולת עולם במהרה 
  בימינו, אמן.

  אני

  על

  יהא



 בשלח/  כד

  
    

  

  דברי תורה
  שליט"אמכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 

ìàøùé úáäàå úåãçà  
íéðéãä íé÷éúîî  

ויבא בין מחנה  )שמות יד, כ(
מצרים ובין מחנה ישראל ויהי 

שך ויאר את הלילה ולא קרב והענן והח
  .זה אל זה כל הלילה

 הטורים, זה אל זה ב' במסורה,
וקרא זה  )ישעיה ו, נ(הכא, ואידך 

ריך וצ .אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש
  הרמז בזה. יאורב

  כשיש קטרוג למטה
  יש קטרוג למעלה

(יומא באר בהקדם מאמרם ז"ל ל

מקדש שני שהיו עוסקין  ט, ב)
בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני 

נם. ימפני שהיתה בו שנאת ח ,מה חרב
ן הזה גרם לחורבן ומה נורא הדבר שהעו

, בעוד וגלות ישראל עד היום הזה הבית
שבית ראשון נחרב בעון ג' עבירות 
חמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות 

נם כנגד ידמים, ללמדך ששקולה שנאת ח
  .(שם)שלש עבירות חמורות הללו 

נאמר ומה נדבר, הלא עון זה עדיין 
 ףוא ,מרקד בינינו בדורנו זה

ם עים יש לחזור ולשננשהדברים ידו
  כי הלא רואים בחוש, היטב

ששטן המשחית ויצר הפירוד מתאמצים 
להביא לידי בכל כוחם ובאופנים שונים 

חרב איש ברעהו ולגרום לפירוד 
ו וידבר בו זולתשישנא איש את  ,הלבבות

  .סרה

ח"ו בין ישראל שורר פירוד 
  ואינם באהבה ואחוה

זולתו, ורעות, וכל אחד מדבר סרה על 
הרי זה גורם קטרוג גם למעלה שידברו 

מעלת סרה על ישראל רח"ל, שכן על 
 אשית רבה(ברהשלום אמרו חז"ל במדרש 

, גדול השלום שאפילו ישראל לח, ו)
עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם 
אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט 

(הושע ד, בהן כיון ששלום ביניהם שנאמר 

  אפרים הנח לו.חבור עצבים  יז)
בזמן שישראל באגודה אחת אין כל ו

 ין(עיאומה ולשון יכולה לשלוט בהם 

כי זהו הכח  ,תנחומא, פרשת נצבים, אות א)
 שכאשר הם באחדות ,של כלל ישראל

  דינים עליהם שמתעוררים ףא אזי
אין שום מקטרג ומשטין יכול לקטרג 

  .עליהם

  בתוה"ק

  בבעל

  נראה

  מה

  וכאשר



 כה/  בשלח

זאת כשיש קטרוג למטה יש 
, וכן איתא קטרוג למעלה

רשפי אש,  ין(עי דוש זי"עמהבעש"ט הק

באר הפסוק ל ד"ה אל תשת) ,פרשת משפטים
אל תשת ידך עם רשע  (שמות כג, א)

להיות עד חמס. תיבת חמס נוטריקון 
חבר ס"מ, כי יהודי שמקטרג ומספר 
בגנותו של אדם אחר, הריהו נעשה חבר 

בשעה שהס"מ מקטרג שכן עם הס"מ, 
אומרים לו שיביא ל בשמים על בני ישרא

שומע כאשר הוא ועדות וראיה לדבריו, 
 יהודי בעולם שגם סובר כמוהו עוד שיש

 בא , הואבדברי קטרוג על יהודי אחר
  טוען שיש לו עד נוסף שמסייע בעדו.ו

פירוד הלבבות מגביר מדת 
  הדין אצל בני ישראל

מבהילים, ותסמרנה שערות 
מחומר הענין, כי נמצא  ראש

ה שותף רח"ל לשטן עשאדם נ אותוש
נעשה עד הוא ו ישראל בקטרוגיו על בני

  על ידי זהחמס וחבר לאיש משחית, ו
ין הדת מד תלטוששיש לו חלק במה 

  כיון שניתן רשות למשחיתו בעולם,
אינו מבחין בין צדיקים לרשעים ולא עוד 

בבא ( להיאלא שמתחיל מן הצדיקים תח

  .)קמא ס, א

כל המספר  )ערכין טו, ב(חז"ל 
לשון הרע מגדיל עונות כנגד 

עבודת כוכבים וגילוי  ,שלש עבירות
ושהורגת וכו'  עריות ושפיכות דמים

שלשה, האומרו המקבלו וזה שנאמר 
ומה נוראים הדברים, שהאדם  עליו.

מדמה שרק אמר איזה דיבורים שאין 
להם שום השפעה, אבל באמת על ידי 
ן דיבוריו נתן כח ותעצומות למדת הדי

ובכך נגרמו מחלות ואסונות אצל ישראל 
קדושים רח"ל, ואדם כזה כשיעלה ליתן 

ראה  ,דין וחשבון על כל מעשיו יאמרו לו
כמה אנשים מתו בגינך בקוצר ימים, 
כמה אנשים נשים וטף התייסרו ביסורים 

  קשים ומרים מחמת דיבורך.

רואים את ריבוי הצרות בזמננו 
 ואין לך יום שאין קללתאשר 

צרות ופורעניות  ו,מרובה משל חבר
בכלל  ,עלינו חדשים לבקרים רח"לבאים 
לכן  .תצילנה אוזן משמועו ,ובפרט

מפירוד הלבבות ועין צריכים להתרחק 
עד  מאדם על חברו, רעה וקנאה ושנאה

וכאשר  .אשר איש את רעהו חיים בלעו
נתחזק ביתר שאת ועוז שתהיה בינינו 

בין  , ועין טובה תשרהאהבה ואחוה
י האתערותא דלתתא ל ידאזי ע ,ישראל
וכמו שאמרו , תערותא דלעילאא יתעורר

צדיקים דכאשר בני ישראל מקיימים 
, ואהבת לרעך כמוך )ויקרא יט, יח(המצוה 

, שכביכול אני ה'מתקיים המשך הכתוב 
הקב"ה גם מצטרף בחבורה זו. ויש לומד 

, רצ"ל שמתעורר שם "האני הויעוד, 
  רחמים וחסדים, המורה על "ההוי

ואילו כל הדינים והקטרוגים בטלים 
  ומבוטלים.

הקב"ה יושב ומצפה לשמוע 
  תהלות ישראל זה על זה

זה כתב זקה"ק מסיגוט זי"ע 
פרשת קדושים, ד"ה (בייטב לב 

בשם דודו הרה"ק בעל אריה  )קדושים תהיו
דבי עילאה זי"ע [חתן זקה"ק בעל ישמח 

אז  )כי ג, טזמלא(משה זי"ע] לבאר הכתוב 
 'איש אל רעהו ויקשב ה ה'נדברו יראי 

 'וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה

  ולעומת

  הדברים

  אמרו

  הרי

  בענין



 בשלח/  כו

, שהכתוב משבח כאשר שבי שמווולח
, רצ"ל נדברו יראי ה' איש אל רעהו

שכל אחד מישראל מדבר ואומר על 
רעהו שהוא ירא ה', והוא מחשיבו לירא 

ויקשב ה' וישמע אז  ה' יותר ממנו.
, היינו ון לפניו ליראי ה'ויכתב ספר זכר

שהקב"ה מחשיב את שניהם ליראי ה', 
כי מקבל את דברי שניהם שכל אחד 

  אומר על זולתו שהוא צדיק.

פי זה מפרש הייטב לב מה שאומרים 
בתפילה, ואתה קדוש יושב תהלות 
ישראל וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש 

ת וכו', כי הקב"ה בעצמו - קדוש ה' צבאו
שיקדשו אותו שכן הוא קדוש אינו צריך 

ממילא, אבל  ואתה קדושמאליו, וזהו 
אצל בני ישראל צריך להיות שכל אחד 
ישבח את חברו לומר עליו שהוא קדוש. 

ומצפה כביכול לשמוע  יושבוהקב"ה 
, שבני ישראל מהללים זה תהלות ישראל

, וקרא זה אל זה ואמר קדושאת זה, 
שכל אחד אומר על רעהו שהוא קדוש, 

, שהקב"ה ת- קדוש קדוש ה' צבאוזי וא
מקבל את דברי שניהם ואומר שכל אחד 

  עכדה"ק ודפח"ח. .מהם הוא קדוש

אם ו ,הפכיים בשוהמדת ה
 מדברים ח"ו אנשים מישראל

ם יזה על זה, ומוציארכילות ע והרון לש
דיבת חבריהם רעה, אזי אף דברים אלו 

וזהו בחינת  .רח"לנכתבים בספר למעלה 
 דארעא כעין מלכותא דרקיעא מלכותא

, וכפי מה שעושים כאן, כן )ברכות נח, א(
(תיקון  ני זוהרנעשה למעלה. ואיתא בתיקו

ש פה הוא בחינת מלכות, וי א) ,א, דף יז
דכפי שמדברים בפה כאן אחד על  לומר

זולתו, כן נעשה רושם במלכות של 
  מעלה, לטב ולמוטב.

מיסודות החסידות לראות 
  לא חסרונםמעלות חברינו ו

זה של אחדות ואהבת ישראל היה 
סודי היסודות שלימדונו מי

זי"ע ותלמידיו  הבעש"ט הקדוש
זי"ע בכל הדורות. וזה היה ענין  דושיםהק

סעודות המרעים שהיה נהוג מאד אצל 
חסידים, לישב יחדיו באחדות הלבבות 
כאיש אחד ובלב אחד באהבה אחוה 

דולה ורעות, והיה בזה ענין גדול של ג
סנהדרין  ין(עילגימה שמקרבת את הלבבות 

  .קג, ב)

כתב רביה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע 
בתפילה קודם התפילה, שנראה כל 
אחד מעלות חברינו ולא חסרונם. 
ושמעתי מכ"ק אאדמו"ר זי"ע בשם 
זקה"ק מצאנז זי"ע שאמר, אם יאמר 
חסיד שרק הרבי שלי הוא רבי ושל פלוני 

 ,תו מכל העולמותאינו רבי, אעקור או
הנדמ"ח, תשובות שו"ת דברי חיים  עיין(עכ"ד 

רחמי ; אות קכט ,דרכי חיים; נוספות, סימן טז

, וזהו מיסוד הענין ערך חסידות) ,האב
שאסור לאדם לבטל אחרים מישראל 
בשום מצב שהוא, אלא לחיות עם כולם 
באהבה אמיתית, לראות מעלות זולתם 

  ולא חסרונם.

  צדיק וישר במעשיו
  אינו רואה חסרונות זולתו

באמת אין זה דבר של מה בכך 
לראות תמיד רק מעלותיו של 
זולתו, ועל האדם להתפלל לפני ה' 
שיהיה במדרגה ראויה לראות תמיד רק 

ידוע את חלק הטוב שבישראל, שכן 
בני יששכר,  ין(עיזי"ע  דושמהבעש"ט הק

  על

  ואולם

  ענין

  כן

  אכן



 כז/  בשלח

מאמרי תשרי, מאמר ד, אות ו; בעש"ט עה"ת, 

דמי  ,שאמר קל)-אשית, אות קכדפרשת בר
שרואה פגם אצל חברו בהכרח שגם הוא 

ולכן כשרואה פגם אצל זולתו  ,לקוי בזה
צריך לפשפש במעשי עצמו, ופעם אחת 
אירע שראה הבעש"ט איך שאדם אחד 
חילל שבת ואחזתו רעדה, ופשפש 
במעשיו דעל כרחו יש בו מעון זה, ומצא 
שזה אירע לו מחמת ששמע זילותא 

ר יד חכם ושתק, ואיתא בזוהדתלמ
שתלמיד  (פרשת צו, ח"ג דף כט, א) הקדוש

חכם הוא בבחינת שבת, ונחשב לו כאילו 
לא מיחה על חילול שבת ולכן ראו עיניו 

  עון זה, והדברים עתיקין.

צריך כל אדם לידע דאין לו לדבר 
סרה על בני ישראל, כי באם רואה 

מנא מילתא יעל אחד מהם דבר רע הרי ס
. וכאשר אדם הוא בעצמו לקוי בענין זהש

א לידי חטא, והוא ושומר עצמו שלא יב
נזהר בקדושה ובטהרה, ממילא אין 
מביאים לידו שיראה רע על אחרים. 
וידוע כמה עובדות מצדיקים שמעולם 
לא ראו שום רעה על אדם מישראל אלא 

  את חלק הטוב.

דרך זה ביאר כ"ק אאדמו"ר זי"ע את 
לא הביט און  )כג, כאבמדבר (הפסוק 

יו קאל ה'ביעקב ולא ראה עמל בישראל 
לא וגו', דמי שזוכה למדרגה אשר  עמו

הביט און ביעקב ולא ראה עמל 
, רצ"ל שאינו רואה שום מום בישראל

ושום פגם באדם מישראל, רגלים לדבר 
, היינו שהוא שלם ה' אלקיו עמוכי 

במעשיו והולך בדרכי ה' שנאמר בו 
טהור עינים מראות רע  )חבקוק א, יג(

, ולכן מסייעין והביט אל עמל לא תוכל
אותו שלא יראה חסרון על זולתו, 

עכדה"ק. ויש לבאר גם לשון התפילה 
, כשאתה בעצמך ואתה קדושהנ"ל, 

יושב תהיה קדוש וכל מעשיך ישרים, אזי 
תהלות ישראל וקרא זה אל זה ואמר 

, שתזכה לראות רק את חלק קדוש וכו'
חרים ותאמר עליהם שהם הטוב של א

  קדושים.

מי שפגם מעשיו וקלקל דרכיו, דרכו 
לראות תמיד חסרונות זולתו, ותמיד 
אומר פלוני חטא ואלמוני עשה כך וכך, 

פלא יועץ,  ין(עיהמליצו חכמי המוסר וכבר 

ערך בזיון; דרושי הצל"ח, דרוש יט לעשי"ת, אות 

כל הנגעים  (נגעים ב, ה)בלשון חז"ל  יד)
, דכל הנגעים רואה חוץ מנגעי עצמואדם 

שאדם רואה מבחוץ, היינו על אנשים 
כן  .אחרים, המקור לזה הוא מנגעי עצמו

 שת(פרבספה"ק תולדות יעקב יוסף כתב 

 דושבשם הבעש"ט הק פקודי, אות ג, ועוד)
שהיה לבאר ענין מראות הצובאות , זי"ע

בכיור, וזל"ק: דשמעתי בשם מורי זלה"ה 
הו חכם הלומד מכל ביאור משנה איז

משל המסתכל  יפל , ע(אבות ד, א)אדם 
במראה יודע חסרונו וכו', כך ברואה 
חסרון זולתו יודע שיש בו שמץ מנהו 

  ודפח"ח. ,וכו'

שצריכים לחזור  גדולויסוד כלל 
ועינינו רואות דככל , ולשנן

שמדברים ומעוררים על כך עדיין מוצא 
היצר הרע מקום להרבות מחלוקת 

תלוי וד הלבבות, וזאת כיון שבזה ופיר
, וכאמור לכלל ולפרט ,קיום כלל ישראל

שכאשר יש קטרוג ופירוד למטה נתהווה 
כן גם למעלה ומתגברים הקטרוגים על 
בני ישראל, וכאשר נתקן פגם זה יאמר 
הקב"ה למלאך המשחית הרף, לעצור 

  את ריבוי הצרות והמחלות רח"ל.

  לכן

  על

  רק

  זהו



 בשלח/  כח

פירוד הלבבות גרם שלא 
רת שעבוד תתבטל גזי

  מצרים

 , פרק כג)א דבי אליהו רבה(תנמצינו 
דכשיצאו ישראל ממצרים כרתו 
ברית להיות גומלי חסדים זה עם זה, כי 
ביציאתם מהגלות החלו להתבונן מה 
היה חרי האף הגדול הזה של גלות 

רד"ו שנים, ופ"ו שנים מהם היו  מצרים
בקושי השעבוד. וכבר אמר משה רבינו 

י אנשים עברים נצים לאחר שראה שנ
 ,אכן נודע הדבר, וברש"י )שמות ב, יד(

נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה 
חטאו ישראל מכל ע' אומות להיות 

אבל רואה אני שהם  ,נרדים בעבודת פרך
  .ראויים לכך

בפצותי ואך כדרדק הלומד 
הנה גלות מצרים דבבית רבו, 

התחילה ונגרמה משנאת האחים את 
 ,ענינים וסודותיש בזה בודאי ו( יוסף

 דברינו על פי אך ,גבוה מעל גבוה
ואי שרי נראה לתרץ תמיהת  .)פשטות

על מה שאמרו שם  )ב ,(שבת י פותתוס
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים חז"ל 

שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן 
יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו 

תינו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבו
, דלכאורה הלא כבר היתה גזירה למצרים

בראשית (קדומה ועבדום וענו אותם וגו' 

  , עיי"ש מה שתרצו.)טו, יג

הלא  ,לומר דאף שכבר נגזרה גזירה
רמב"ם, שבת נה, א;  יןעי(אמרו חז"ל 

שבגזירה רעה  הלכות יסודי התורה י, ד)
הקב"ה חוזר בו, ואלמלי היו האחים 

הגזירה מתבטלת, באחדות גמורה היתה 
ורק פירוד הלבבות גרם שהגזירה 
תתקיים בפועל. ולכן בצאתם ממצרים 
כשהתבוננו מה היה הגורם לגלות, קבלו 
מיד על עצמם להיות גומלי חסדים אלו 
עם אלו, כדי לתקן פגם זה ולזכות 

  להמתקת הדינים.

ויבא בין מחנה שאמר הכתוב, 
, כי יש מצרים ובין מחנה ישראל

ין אומות העולם שהם מעלמא הבדל ב
ואין  קי, א)דף (זוה"ק, פרשת בהר, ח"ג דפרודא 

ה שאין כן שייך אצלם אחדות אמיתית, מ
נפש  )שמות א, ה(בני ישראל שנאמר בהם 

שהם צריכים  )ד, ורבה  אויקר(בלשון יחיד 
להיות תמיד באחדות ובאהבה אחוה 
וריעות ביניהם. וגילה הכתוב את הגורם 

ולא קרב זה אל זה כל , לגלות מצרים
, והיינו ששרר פירוד הלבבות בין הלילה

בני ישראל ודין גרמא לתוקף שעבוד 
  מצרים.

הסמיכה המסורה את הפסוק 
וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש 

, וכדברי הייטב לב נדרש מזה על קדוש
גודל הענין שהקב"ה יושב ומצפה 
לשמוע תהלות ישראל, כשאחד קורא על 

תואר קדוש, דאז הקב"ה מקבל זולתו ה
זוכים זה את שניהם קדושים, ועל ידי 

  להמתקת הדינים.

 ïéåòøã àåòø ïãéòá ÷"ã êåúî]  

[ç"ðùú çìùá úùøô ÷"ù  

  

  לכן

  ויראתי

  ויש

  זהו

  לכן



  

  שהרימו תרומתם קודש להדפסת הגליון יעמדו על הברכה ידידינו הנכבדים

  
  

 ±−ëîòôñï ³ìõ¾ôî"−í íðë×òí  
úîùð éåìéòì  

 úéðáøä íîéàäàì æ åäéìà 'ø ç"äøä úá ä"òì"  
â"ñùú èáù â"é íåéá ò"áìð  

ä"áöðú        

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí ’þ ì"í±"× ó−−ì ö−ô−òë î"−í - šþë −òë  
îþí ’þ ì"í±"× íðîí− ¹½î− î"−í - šþë −òë  

úåîùð éåìéòì  
 íäéáàøä 'ø ç"äá÷òé ÷çöé ì"æ ïäëä íééç ø"á õ"ë  

"äðç åðáø úéá" ã"îäéá íé÷îå äðåá ,æðàöå õéùàìà÷ éãéñç éáåùçî  

 ç"ñùú èáù ã"é íåéá ò"áìð- ä"áöðú  

 úøî íîéàåìøòô ã"éä øæééì íééç ïéîéðá ø"á ä"ò  

â"ñùú 'à øãà 'ã íåéá ò"áìð  

ä"áöðú  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí’þ ì"í š−ñëòòîï −îñí šîð® î"−í  

í−ò³ò  

úîùð éåìéòì  
 'ø ç"äøä åéáàäùî æ éåìä äéòùé ø"á" ì÷éìáððåæ  

 å"è ,ùãå÷ úáù ìéìá ò"áìðð"ùú èáùá  

ä"áöðú        

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

 ’þ ì"íþí ±−ëîš®−ê ¼¾îí− íðîí− êèþ¾î"−í  

í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

 úøî åîà úîùð éåìéòììçø ä"ò äéòùé ø"á  
á"ðùú èáù è"é íåéá ò"áìð  

ä"áöðú        

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

³êîõþ ³î×ïñî íô−ñ¾í ñ¾  
ñ¬−è íîì öë ñêò³ò  
ñêþ¾− −ñîì þê¾ µî³ë  



  

  שהרימו תרומתם קודש להדפסת הגליון יעמדו על הברכה ידידינו הנכבדים

  
  

þí’þ ì"í öôþôí ó−−ì î"−í  

í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

 ³î×ïñî³ë  ³ìô¾ ñèþñ ’−ì³−ê−½îþí ëî¬ ñïôë  
ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí è"ë¼ îò−þîô ñ½−ñ¾ šì®− þï¼ñê ’−ì−¾  

 ’þ ì"íþí öë ,ëš¼−¹½î− −×ðþô ’þ ì"íþí öë î"−í  
í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ó−šíñ î×ï−−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,  

åìúåîùð éåìéò  
 'ø ç"äøä åéáàá÷òé  ì"æ óñåé äùî ø"áïîøîä  

åùã÷ úåìòôîì øåñîå ïîàðå ò"éæ ø"åîãà ïøî ÷"ëì ô"ðåìá øùå÷î äéäù  

 á"ñùú ïñéð è"ë íåéá ò"áìð- ä"áöðú  

 úøî åîàåìãðééøá ì"æ íééç ø"á  

à"ñùú èáù è"é ò"áìð  

ä"áöðú  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

íþ"íè  ’þ±þîî¾ ñêò³ò ðîð ê"¬−ñ¾  
íþî³í −êñõ ½"ìô ñ¼ëî ëî½ê½ ³ë−¾−ë ô"þ  

 ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí îòë ³î×ïñí−þê ñîê¾ ’−ì−¾  
 ³ìô¾ ñèþñ−ê−½îþî ëî¬ ñïôë  

"íþí ³ë ’−ì³ è"ë¼è  ’þ−š½ë¾þ¾ ë−ñ íðîí− µîþë ê"¬−ñ¾  

¾ô¾ ³−ëë ë¾îì í¾¼ôî ó−ñ¾îþ− ê³ë−³ô ññî× ¾êþ  

ôêò ³−ë ó−šíñ î×ï−−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë ö  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þíþ" öîôîñ½ ñêþ¾− î"−í  
³î−ôôîš  

 ’þ ì"íþí öëó−−ì ¼¾îí−  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−íöí× ¹½î− ñ"ï  

 ’ëí îòë ³î×ïñêèþ¾ îí−ñê ’−ì−¾ ëî¬ ñïôë ³îî®ôí ñî¼ñ ½ò×ò¾  
 íþî³í ³îñ¼ôë íñ¼³ôî íñî¼ î³îêþñ í×ï−−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,íêþ−íî  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí þ" óîñ¾í−þê −ñë µëòï−−ê  î"−í  
í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

 ’þ ì"íþí öë−ë® ó−−ì  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−íí¾ô  ¹½î− öþíê±−¾õ−ñ î"−í  

îòë ³î×ïñ îþî×ë í¾òô −×ðþô ñêþ¾− −ì−¾ ðñîò¾ ’ íðõ−−îëî¬ ñïôë  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ñ îñðèñ í×ï−  



þí þ"ê¬×−þë íðîí− ñê−³îš− î"−í  
í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

 ’þ ì"íþí öëþðò½×ñê  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−í ö¬ê¾ öí×í ñêñ®ë í¾ôî"−í  

 ³î×ïñîòë ëî¬ ñïôë ðñîò¾ ’−ì−¾  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ñ îñðèñ í×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí þ"þëîê¬ ñðò¼ô óìòô î"−í  
òê® ³−þší−ò³ò ,ï  

þí öëë íðîí− ¬−ñ¾"ê ’þ ì"íþí ö³ìî ,öí× ëîð óíþëê î"−í  

 ³î×ïñîòë ëî¬ ñïôë ðñîò¾ ’−ì−¾  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ñ îñðèñ í×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí þ"ñ½−ñ¾ í−¼ô¾ î"−í  
í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

 ’þ ì"íþí öëóîñ¾ í−¼¾−  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−íö−−¬¾ðñîè ñêþ¾− î"−í  

îòë ³î×ïñ îþî×ë þï¼ñê µñô−ñê  ðñîò¾ ’−ì−¾ íðõòîëî¬ ñïôë  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ñ îñðèñ í×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí þ"þõê ñêîô¾±−ñè−¬¾ ó− î"−í  
ó−ñ¾îþ−  

 ’þ ì"íþí öëó−−ì ëîð ¹½î−  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−í¾¬−−ð ðîð î"−í  

 ³î×ïñî³ë ëî¬ ñïôë íðñîò¾ ’−ì³  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ ñ¼ëñ íñðèñ í×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

ó−ëî¾ìí ó−×þëêñ íþî³í ³×þë  
 ëþíþèþëò−−î ó−−ì ê"¬−ñ¾ - ïòê® ³−þší−ò³ò ,  
 ëþíþòñîî µñô−ñê öî¼ô¾ ê"¬−ñ¾ - šþë −òë  

 ëþíöí× í−þê ëð ê"¬−ñ¾ - ó−ñ¾îþ−  
 ëþíµ−−þ ðîð ë−ñ öôñï ê"¬−ñ¾ - šþë −òë  

½"¾í ñ× ñ¼ íëþ íìñ®íë öìëôí þî×ë óðô¼ ñèþñ  
½"¾í −ññî× ³þè½ôë  

ñ î×−¾ô−¾ öî®þ −í−,íþî³ ñ¾ íñíêë íñ¼ô íñ¼ô ³îñ¼³í  

óþ×ë îðë¼³− −ëþëþ −òñ−êñî ³þêõ³ñî öîêèñ ’í ³−ë  

õ"òîñë ó−×þëô  
ê¾þðô −ëð −ñ½õ½ñ óí−þëì ½"¾í −ññî×ë î"−í  



  
  שהרימו תרומתם קודש להדפסת הגליון יעמדו על הברכה ידידינו הנכבדים

  
  

 ’þ ì"íþí®−õ¾ óíþëê¼ þî"−í  
ó−ñ¾îþ−  

 ³î×ïñî³ë ³ìô¾ ñèþñ ’−ì³ í−êî¾−ò ëî¬ ñïôë  
ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí è"ë¼ îò−þîô ñ¬òôîñë ðîð öþíê ’−ì−¾  

"íþí öëè  ’þšì®− ê"¬−ñ¾  
−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ó−šíñ î×ï−  

åúîùð éåìéòì  
 'ø ç"äøä åéáàãåã íééç  ì"æ øéàî ø"áøöéôù  

á"òùú èáù â"ë íåéá ò"áìð  

ä"áöðú  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

’þ è"íþí ¬ñê¼ µñô−ñê þ −îñíëòôîñë¼èþ ê"¬−ñ¾  
ð¼ñê  

 ³î×ïñî³ë  ³ìô¾ ñèþñ ’−ì³í−êî¾−ò ëî¬ ñïôë  
ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí è"ë¼ þëìí þðò−ë öí×í −ë® −ñ³õò þ−êô ’−ì−¾  

"íþí öëè  ’þöí×í íðîí− ¹½î− ¾¬−ñ"ê  
í"−ê íòî³ìí  óî−ë−¾−ñ¾  ,¬"ñ¼ëí,¬ë¾ ï"¬  −ôñîêëí−ò³ò ïòê® ³−þš ’èþëòïîþ ñ×−í’  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ó−šíñ î×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

"íþí ,ó−ò³îìôíè  ’þµêëòï−−ê íðîí− ó−−ì ê"¬−ñ¾  
í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

îþí"íè  ’þþè−− ñêîô¾ ê"¬−ñ¾  

þôë ¬õ¾ô ö¾îì ññî× ¾êþ íþî³í ï× ,ïòê® ³−þší−ò³òëî ó−ñ¾îþ−ë ³îòîôô −ò−ò¼ñ ð"−ëë ö−−ðî  
ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí îòë ³î×ïñ îò−þîô µêëòï−−ê þ¾ê ’−ì−¾  

 î³ëîíñ×í  ³ìô¾ ñèþñ ’−ì³óí−êî¾−ò ëî¬ ñïôë  
 óî−ë í"−ê íòî³ìí−¼−ëþ  ,¬"ñ¼ëí,¬ë¾ ï"−  −ôñîêëí−ò³ò ïòê® ³−þš ’èþëòïîþ ñ×−í’  

"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ó−šíñ î×ï−−  

  
  

  לקיים רצון צדיק!

  יינים לתרום להדפסת גליונות הד"תהמעונ

  לכבוד השמחה במעונם או להנציח קרובים

  052-7140042נא יפנו מבעוד מועד בטלפון: 


