
 

  

   

  בראשיתת פרש
)21לפ"ק (כ"ו תשרי תשע"ו

 הדבר הראשונ
המרצה הנכבד הרים את קולות בחדות כשהוא 

ים הדברממשמעות "מסתכל לעברם במבט מלא 
הוא הנשימה" -לאדם יםוההכרחי הראשונים

כשהוא עובר להסביר את חשיבות ונחיצות 
הנשימה לגוף האדם כדי לחיות ואת כמות 

  החמצן הנדרש למוח.

הם היו קבוצת חברי הצלה שהגיעו להשתתף 
-בקורס עזרה ראשונה להצלת חיים כשהמרצה

 המדריך מנחה אותם בדרכי הטיפול בהצלת חיים
  כל מקרה לפי גופו ועניינו.

נחוץ ביותר לגוף האדם" חזר המנחה על זה "
אדם לנשום."  חייב-הכלל הבסיסי "כדי לחיות

  לאחר מכן המשיך בכללים הבאים כסדר.

***  

במוצאי חג שמחת תורה המהווה סיום לחודש 
חודש תשרי עם כל המצוות שנכללו -הקדוש

' בחודש זה. מתקיים מעמד ה'שטייעדיגע תורה

בו עומד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כמסורת 
ברי רבותינו הק' לבית בעלזא ומוסר לנו ד

 .עבור כל ימות השנה התחזקותוהתעוררות 
 דערכשהשנה התחיל מר"ש את דבריו "

 דער איז ,זאך וויכטיגסטער דער, זאך ערשטער
 והנחוץ הראשון הדבר{. תורה שיעורי פון נושא
 על שמוטל. תורה שיעורי של הנושא הוא ביותר

 באותו ודוקא, לתורה עתים לקבוע אברך כל
} כשלאחמ"כ פירט .מתפלל הוא שם שטיבל

  מר"ש עוד מהדברים הצריכים חיזוק.

***  

אחר חודש נעלה שכזה כולנו רוצים להתקדם 
-להתקדם כבר בחיים, בחיים הרוחניים-הלאה

החיים האישיים שלנו. רק לפעמים אנו לא 
  להתחיל...יודעים היכן 

הפעם שמענו כולנו יחד את התשובה המפורשת. 
 איז ,זאך וויכטיגסטער דער, זאך ערשטער דער"

  בהצלחה.." תורה שיעורי פון נושא דער

  חודש התקיף במצוות

אף שלא נצליח להביא בכאן אפילו קצה זעיר מכל 
הפעולות החשובות להגדיל תורה ולהאדירה 
שנעשו ואורגנו ע"י הגבאים המסורים בחודש 

  פטור בלא כלום אי אפשר.אך מכל מקום האחרון. 

נהפכה כבר מזמן למסורת  שיעורי תורה ברבים
קבועה בביהמ"ד והשטיבלך כאשר הגבאים דואגים 
לארגן זאת בכל מקום לפי הזמן הרצוי והנוח לציבור, 
כאשר בשנים האחרונות התווסף גם מסגרת 'אבות 
ובנים' בהם מנצלים ההורים את ימי חוה"מ לשבת 

  קרים ברוגע ובישוב הדעת.וללמוד עם בניהם הי

שזכה להצלחה רבה בכמה מקומות: אחר  רעיון חדש
תפילת שחרית בימי חול המועד הוגש לציבור 'פת 
שחרית' בסוכה כשאחר כך התיישב הציבור לשעת 
לימוד ברוב עם בביהמ"ד כשקול התורה מהדהד 

  אשרינו.ברמה. 

  יצליחו-וכל אשר יעשו

בימים אלו עם השנה החדשה וההתלהבות הגדולה 
בהתחזקות בעניין קביעות עתים לתורה מצטרפים 
בכמה מקומות עוד אברכים לכהן בקודש כגבאי 
'יגדיל תורה' להיות ממזכי הרבים בביהמ"ד 

וכבר ידוע גודל מעלת מזכי והשטיבל שלהם. 
   הרבים...

  הלכות תפילין

זכיר זאת לצד ההתחזקות בלימוד ההלכה כמו שה
מר"ש במהלך ה'שטייעדיגע תורה' שיוסיפו עשר 

רבע שעה ללימוד הלכה כל יום, כעת לאחר חג -דקות
הסוכות (שבהם למדו הלכות החג), חזרו ללמוד 

-הלכות תפילין כשכעת התחילו בלימוד סימן כח
  חליצת התפילין.

  הרביעי קודש

ע"י מערכת  נערכיםהמבחנים ש העובדה לאור
בלי צורך בכתיבה ע"כ נערכה -טלפוןבממוחשבת 

הבחינה כרגיל. אם כי מחמת ימי ערבי החגים הוסיפו 
 1000יותר זמן עד לסגירת המערכת. בהגרלה על סך 

שהתקיימה בין מאות הנבחנים זכה הרה"ח משה  ₪
  ברוך זיכרמן שליט"א מירושלים. 

  מזלא טבא וגדיא יאה
בזה קדמ מזכה הרבימ עושה ומעשה להגדיל תורה נשגר 

  ולהאדירה בתדירה

  שליט"איצחק משה פרנק הרה"ח 
  לייקווד

  לידת הבת בשעטו"מלרגל שמחת 
  

 ומכל יוצ"ח הלרוות ממנ וזכות עידוד וחיזוק לימוד התורה יעמוד ל
  רוב תענוג ונחת דקדושה לאורכ ימימ ושנימ טובות, אכי"ר.

  

  דומ"צ -וינד ג"א מצטרפ: הרב פנחס 

  מזלא טבא וגדיא יאה
נשגר בזה קדמ מזכה הרבימ עושה ומעשה להגדיל תורה 

  ולהאדירה בתדירה

  שליט"אשמואל לוריא הרה"ח 
  קרית גת

  לידת הבת בשעטו"מלרגל שמחת 
  

 ומכל יוצ"ח הלרוות ממנ וזכות עידוד וחיזוק לימוד התורה יעמוד ל
  רוב תענוג ונחת דקדושה לאורכ ימימ ושנימ טובות, אכי"ר.

  

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
מקבל לידיו את העלון המיוחד

 שיצא לקראת חג הסוכות



 

 

 יזכו דלתתא באתערותא התעוררות ידי על -" בהם שתשמחו מועדות לכם מוסיף אני"
 השנה ימות כל במשך דלעילא באתערותא לקדושה

 איני כן ולפני, ל"ז (ד"מהרי מרן) זקני ק"כ של מנהגו וכן, ל"ז (א"מהר מרן) דודי ק"כ של מנהגו
 שמחת שבמוצאי, המנהג היה כך פנים כל על, המנהג החל ואיך כיצד בדיוק יודע

 ימות כל על ליהודים התעוררות דברי ל"ז דודי ק"כ אמר, הקהל פרידת בעת, תורה
 .השנה

, (כג, כא ר"במד) פנחס בפרשת במדרש דאיתא, ל"ז זקני ק"כ בשם ל"ז דודי ק"כ ואמר
 להם אמר, מועדות לנו להוסיף עליך, הוא ברוך הקדוש לפני ישראל כנסת אמרה"

 מועדות לכם מוסיף אני אלא, מכם טובים ימים מחזיר איני, חייכם, הוא ברוך הקדוש
 '".עצרת השמיני ביום' (לה, כט במדבר) שנאמר, בהם שתשמחו

 עליך" הפירוש מה, כל ראשית. המדרש בדברי דיוקים וכמה כמה ל"ז זקני ק"כ ודקדק
 איסור ישנו הרי, ועוד, ת"השי לנו שנתן במועדות לנו די לא וכי", מועדות לנו להוסיף

 מה להבין יש ועוד. "(ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא" ב, ד דברים)' תוסיף בל' של
 .ישראל לכנסת ת"השי השיב

 השנה ימות בכל טובים וימים שבתות מקדושת חלק להרגיש בידו ומיטהר המתקדש אדם
 ז"א ק"כ אביו בשם זאת אמר ל"ז זקני ק"וכ, ל"ז זקני ק"כ בשם ל"ז דודי ק"כ ואמר

 ששמע אמר ל"ז ז"א ק"וכ, ל"ז (י"מהר מרן)
, ע"זי ל"ז (ש"מהר מרן) ז"אא ק"כ מאביו זאת

 ימות שכל', הק ט"הבעש בשם שאמר
 וביד, הנוראים להימים השלמה הם השנה

, ולהתקדש להיטהר ישראל איש כל
 ימות כל במשך ביומו יום מדי ולהרגיש

 חלק, שבת מקדושת חלק, השנה
, שבועות מקדושת חלק, פסח מקדושת

 מקדושת חלק, השנה ראש מקדושת חלק
 וכפי. סוכות מקדושת חלק, הכיפורים יום

 זוכים כן, דלתתא באתערותא ההתעוררות
 את ואפילו. דלעילא באתערותא להשפעה

 חנוכה כגון, דרבנן המועדים קדושת
 ימות כל במשך לחוש ניתן כן גם, ופורים
 .השנה

 המועד חול קדושת לחוש יכול כראוי החורף לילות את המנצל
, ע"זי" צבי עטרת" בעל מזידיטשוב הירש צבי' ר ק"הרה בשם ל"ז דודי ק"כ והוסיף

 לילות את ומנצל בתורה העוסק ואדם, המועד חול קדושת ישנם החורף שללילות
 .טוב יום קדושת מעין לילה בכל להרגיש בידו, ולתפלה התורה ללימוד החורף

 ימים קדושות מעין החורף ימות בכל לחוש יכול שבקדושה לדברים נתונים ומוחו שלבו מי
 הפסח וחג הנוראים

 יחוד שישנו, (עצרת שמיני יום ל"האריז סידור)' הק י"האר בשם דאיתא, ל"ז דודי ק"כ אמר עוד
 ובשאר ובתפלה בתורה, כראוי המתנהג ואדם, פסח עד עצרת שמיני למן הנמשך
 ומוחו שלבו בתנאי זה כל אמנם. הללו קדושות מעין יום בכל להרגיש בידו, עניינים

 .הזה העולם הבלי ושאר ודולרים וכסף לזהב ולא שבקדושה לדברים נתונים יהיו
 מקדושות ועוד עוד השנה ימות לכל ישפיע ת"השי -" בהם שתשמחו מועדות לכם מוסיף אני"

 הנוראים הימים
 אין שאמנם", מועדות לנו להוסיף עליך" המדרש דברי את ל"ז דודי ק"כ פירש ובזה

 את להמשיך שנוכל, היא הכוונה אלא, מועדים עוד ת"השי לנו שיוסיף הכוונה
 תורה ושמחת הסוכות חג שבגמר ולא, השנה ימות כל למשך המועדים קדושות
 ימות לשאר הקדושה להמשיך שנוכל אלא, הקדושות אותם כל מעמנו יסתלקו

, כל ראשית, כלומר", מכם טובים ימים מחזיר איני" ת"השי השיב זה ועל. השנה
 לנו נמשכת היא אלא מעמנו מסתלקת אינה השמים מן משפיע ת"שהשי הקדושה

 ועוד עוד דלעילא באתערותא ישפיע ת"שהשי אלא, עוד ולא. החג לאחר אף
 .השנה ימות כל למשך המועדים ומקדושות הנוראים הימים מקדושות

 עצמו בפני טוב יום אינו עצרת ששמיני, (א"סק תרסח' סי ח"או) זהב הטורי דכתב, ראיה והא
 בפני רגל שמיני" (א, מח סוכה; א, ג יומא; ב, ד ה"ר) בגמרא וכדאיתא. הסוכות לחג שייך הוא אלא

 ששמיני הרי. 1"ב"קש ר"פז" מהו שם מפרש כבר י"ורש", ב"קש ר"פז לענין עצמו

                                                           
 ומסכת )א, ג( יומא' במס פירשתיו כבר. ב''קש ר''פז )ב, ד ה"ר( י"רש �

 סדר לפי קרב ואינו, בשמיני הבא לפר פייס טעון, )א, מח( סוכה
 ופר, שלשו ולא ששנו משתים חוץ החג בפרי ושלשו ששנו המשמרות

 וכשם. עצמו בפני רגל הוא ב"קש ר"פז לענין ורק, הסוכות לחג המשך הוא עצרת
 .הנוראים לימים המשך הם השנה ימות כל כן כמו, הסוכות לחג המשך עצרת ששמיני

 ימות כל במשך אף לקדושות יזכו דלתתא אתערותא י"וע מיוחדת קדושה ישנה מועד בכל
 השנה

 ת"להשי אומרים ישראל שבני שמה. בקיצור, האמור לכל כהמשך קצת עוד לומר ויש
 באתערותא משפיע ת"השי המועדים בכל דהנה, היינו", מועדות לנו להוסיף עליך"

 הכיפורים ביום, השנה ראש לקדושת זוכים השנה בראש, מיוחדות קדושות דלעילא
 ישראל ובני. סוכות לקדושת זוכים הסוכות ובחג, הכיפורים יום לקדושת זוכים

 זה ועל. השנה ימות בשאר אף קדושה ת"השי להם שישפיע, ת"מהשי מבקשים
, כל ראשית, כלומר", מכם מחזיר איני לכם שנתתי טובים ימים" ת"השי השיב

 שאר למשך אף נמשכים הנוראים בימים מלמעלה משפיע ת"שהשי הללו הקדושות
 ת"השי ישפיע דלתתא באתערותא שתתעוררו ידי שעל אלא, עוד ולא. השנה ימות

 .ועוד ועוד עוד

 ברוחניות, טובות השפעות מיני כל ולכולנו ישראל בני לכל שיושפעו ת"השי יעזרנו כן
 .(אמן) העניינים בכל, רויחי מזוני, ברוכי בני, אריכי חיי, והצלחה ברכה שפע, ובגשמיות

***** 
 לחבירו אדם בין והסיוע הקשר לחיזוק מועילה בשטיבל עתים קביעות

 הדברים על שוב אחזור רק, לומר רבים חידושים לי אין. אחרים מעניינים אדבר עתה
 .ושנה שנה בכל אומר שהנני

 של הנושא הוא ביותר והנחוץ הראשון הדבר
 עתים לקבוע אברך כל על מוטל. תורה שיעורי
 .מתפלל הוא שם שטיבל באותו ודוקא, לתורה

 עליית שבעת, לומר הצורך מן אינו זאת הנה
 קבעת" אותה שואלים העליון לעולם הנשמה

 אחד לכל ידוע שהוא כיון, (א, לא שבת)" לתורה עתים
 בית אל בא שכשאברך להבין עלינו אולם. מכם

 יכול והאחד, רעהו עם מתראה והוא המדרש
 חס ושלום חס או, טובה בשורה לחבירו לבשר
 מתחזק זה ידי על הנה, להיפך ושלום חס ושלום
, לחבירו לעזור יכול והאחד, החברים בין הקשר

 אחד כל שעל, בממון זה אם, בגוף זה אם
  להשתדל ועליו לחבירו לעזור שבידו להרגיש

 .לחבירו לעזור שיוכל במה

 שהוא, במעשים או בממון, ממש בפועל עזרה דוקא להיות מוכרחת אינה לחבר עזרה
 כן גם כבר הוא חברו לדברי קשבת אוזן להטות רק אפילו אלא, נחוץ דבר כן גם אמנם
 אוזניים לו שיש מרגיש כשהוא, לו הוקל כבר לחוד זה ידי שעל, לחבירו ומטיב מועיל

 .לצערו קשובות

 .השני עם האחד והחברותא הקשר מתחזק (המדרש בבית שנפגשים) זה ידי ועל
 אז עד הקפידו שלא הלכות על להקפיד מתעוררים הלכות לימוד י"ע

 ברבים שיעורים שלומדים שבעת, פעמים וכמה כמה אמרתי שכבר מה הוא נחוץ דבר
 בהלכות זה אם. בהלכה שיעור גם ללמוד, שעה רבע או דקות כעשר להקציב ישתדלו

 כאלו הלכות כשלומדים ואפילו. הלכות בשאר זה אם, פסח בהלכות זה אם, שבת
 בשעה מקום מכל, ההלכות אותם את יודע כבר שהוא בנפשו מדמה אחד שכל

 הקפדתי לא פלונית הלכה על, 'ואומר זה ידי על מתעורר הוא, אותם לומד שהאדם
 '.לזאת לבי לשים ועלי, לבי שמתי לא זה לענין' או'. עליה להקפיד ועלי, הנה עד

 היום כל למשך ב"לבעה חיזוק נותן זה הרי ב"בעה עם שיעור קובעים כולל שאברכי י"ע
 אברכי על אפילו אלא, בתים לבעלי רק לא מאד חשוב, לתורה עיתים קביעות של ענין

 עם שיעור יקבע כולל שאברך והנכון הראוי ומן. המדרש בבית שיעור לקבוע יש כולל
, היום שעות כל במשך עיר של ברחובה ומסתובב במסחר או במלאכה שעוסק ב"בעה

                                                                                                       
 המשמרות כל אלא מקריבתו שתים מאותן אחת אין שמיני של

 וקרבן. עליו הסוכות חג שם שאין, לעצמו ורגל זמן וטעון. מפיסות
 אחד בהם מתמעטים שהפרים, החג ימי כשאר קרבנו שאין, לעצמו

 עשר וארבעה אילים שני הימים ושאר, אחד פר אלא אינו וזה, אחד
 לשל שוה שירו אין, לעצמו ושיר. כבשים' וז אחד איל וזה, כבשים
 נמצא סופרים ובמסכת, שירו לנו נתפרש ולא, הדוכן על שאומר סוכות
 את היו מברכין, לעצמה ברכה". השמינית על למנצח" הוא שירו

 שלח השמיני ביום" ) ח' א מלכים( שנאמר, הבית לחנוכת זכר המלך
 .)ד''פ( דסוכה בתוספתא מפורש כך" המלך את ויברכו העם את

 



 

 כל למשך רב חיזוק לו מעניק זה הרי, עמו ולומד ישיבה בן עם נפגש שהוא ידי ועל
 .היום

 וגשמיות ברוחניות להם וסיוע השטיבל באי עם הדיין קשר - קשר מערכת
 הוראה ומורה דיין שכל, ומהותו. מכונה הוא כך', קשר מערכת' ייסדו לאחרונה
 צעיר, אברך כל עם קשר ליצור לו שיסייע ב"מהבעה אחד את לו יבחר בשטיבל
 .כמבוגר

 לדבר הסיבות את ולתקן המשפחה בני עם לבבות מפירוד להיזהר יש
, ביתו בני עם קשיים לו יש האחד. בגשמיות אם ברוחניות אם, קשיים ישנם אחד לכל

 עם והאחר, גיסותיו או אחיו עם קשיים לו יש אחד. הוריה אם או הוריו עם והשני
 אולם, בעלמא מדמיונות נובע הדבר רבים בפעמים ובאמת. גיסיו עם או אחיותיו
 פעמים. תיקון הטעון את לתקן וצריך, לדבר סיבות וישנם בגו דברים יש רבות פעמים

 ולמרות, ממנו ממון יותר יש שלשני לאחד שנדמה מכך כתוצאה נובע הדבר רבות
 פירוד איזשהו ליצור כדי זה בדמיון די אולם, בעלמא דמיון אלא זה שאין שיתכן
 על ולעבוד בזה להיזהר אחד כל על. יפה בעין השני על יסתכל לא ושהאחד, ביניהם

 .זה מצב לידי יבוא שלא מידותיו
 העומד על מרובה פרוץ עדיין האינטרנט לחסימת העצות כל אחר

 המחובר טלפון וכן, אינטרנט ששמה חדשה פרצה נפרצה האחרונות בשנים
 חורבן. העניינים בכל חורבן המיט והדבר, לזה המכורים אנשים וישנם. לאינטרנט

 כל ואחר, העצות כל ואחר. התורה בעסק וחורבן, התפלה בענין חורבן, בית בשלום
, טמאים בדברים שם לצפות יוכלו לבל האינטרנט את לחסום כדי הנעשות הפעולות

 .העומד על מרובה הפרוץ עדיין
 הפרצות את לגדור, הללו בפרצות שיעסקו אנשים, עיר ובכל שטיבל בכל והעמדנו

 הבעל שכן, חדשות פרצות יתחדשו ולבל יתרבו לבל המשמר על ולעמוד, האפשר ככל
 .לעיניו שינה נותן אינו דבר

 בזה יותר להשגיח עליו פרנסה לצורך באינטרנט המשתמש
, אחר מאדם יותר בזה להיזהר עליו הנה, פרנסה לצורך בזה להשתמש המוכרח ואדם
 יביאו שלא וכמה כמה אחת על וודאי וודאי, לביתו הכלי את מלהכניס להיזהר ועליו

, לזה מוכרח כשאינו זה בכלי ישתמש ולא, השטיבל תוככי ואל המדרש בית תוככי אל
 אחד וכל, זה כלי ברשותו שיש אחד כל פי את נא שאלו. ממנו צומחת אינה טובה שכן

 .כדבריי שהאמת יסכים
 השלמות בתכלית שאינם אלו אף לחבורות לצרף יש

 בשבוע שבוע מדי המתכנסים ושלמים יראים אברכים של חבורות, השם ברוך ישנם
 בתכלית שאיננו אחד שאפילו להשתדל יש אולם. חסידות ספר או מוסר ספר ולומדים

 .הללו לחבורות הוא אף שיצטרף, בחברה להשתלב כן גם יוכל השלמות
 אסורים דברים לדבר ולא הזמן לפי העניינים בכל להתחזק יש בחבורות

, בתורה התחזקות של בעניינים זה אם. הזמן לפי השייכים מעניינים ידברו לזמן ומזמן
 חינוך של בעניינים זה אם, ובחסידות שמים ביראת התחזקות של בעניינים זה אם

 החבורה מבני לאחד ועזר סיוע בענין זה אם, הבנות חינוך של בעניינים זה אם, הבנים
 הרע לשון לא ושלום וחס, פוליטיקה שם ידברו שלא, הוא והעיקר. לסיוע הזקוק

 .וליצנות ורכילות
 בעלזא דחסידי חינוך בבתי השנים כל שהתחנכו לנשים אף עצומה תועלתם לנשים החבורות

 אולם, שבדבר התועלת את כך כל הבינו לא בתחילה כי ואם, רבות פעמים דיברתי כבר
 ונחוץ חשוב דבר הוא החבורות שנושא שכשם, ואחד אחד כל מבין כבר כהיום

 .שלומינו אנשי לנשות ונחוץ חשוב דבר גם הוא, לאברכים

 שפשוט, בעלזא חסידי ש"אנ של ממשפחות באים שאינם מנשים מדברים איננו וכבר
 למן, השנים כל שהתחנכו נשים אפילו אלא, בבעלזא בנוח שיחושו, לקרבם שיש
 עדיין הן צריכות כן פי על אף', מלכה בית'ב, בעלזא דחסידי חינוך בבתי, ינקותם שנות

 .נישואיהם לאחר בחבורה להתחבר

 התברר וכבר, הנשים בין כבר הוכח הדבר וחשיבות
 לצפות שניתן דבר זה ואין. אחד לכל הענין טובת אצלם

 רבות ופעמים. מתברר הדבר הזמן עם אלא, מלכתחילה
 בעולם אפשרות היתה לא החבורות שאלמלא רואים
 .מעוותים דברים וליישר תיקון הטעונים דברים לתקן

 מבתי אחד כל את ולעודד לחזק להשתדל יש כן על
 חבורות לייסד,  ונשים אנשים, שלומינו אנשי משפחות
 שכבר החבורות את ולחזק, אינם שעדיין במקומות

  .ישנם
 הצאצאים בנישואי המסייעים לעסקנים סיוע

, ישראל בארץ הצאצאים בנישואי שישנו הגדול הקושי על רחב בביאור צורך אין הנה
 אברכים ישנם השם ברוך אולם. לארץ בחוץ גם אף אלא ישראל בארץ דווקא ולאו
 והוא, צאצאיהם את להשיא העומדים לאלו לעזור הקורה לעובי שנכנסו, עיר בכל

 לכל או, טובה בעצה אם, בממון אם, זאת לחזק מאוד נחוץ. גדולה ומצוה גדול תיקון
 .לפעולותיהם להפריע לא הפחות

 ש"אנ למצוקות לבם שיתנו אברכים להעמיד יש
 ואוזנם פתוחה שעינם אברכים, עיר ובכל שטיבל בכל שיהיה, להשתדל צריך ובכלל
, והנשמע הנעשה את לראות לבם את ומשימים ואוזניהם עיניהם נותנים והם, כרויה
 נישואי לפני עומד מי, גדולות רפואיות הוצאות יש ולמי, בפרנסה מתקשה מי לדעת

 המבוגרים הוריו משא את כתפו על נושא ומי, צאצאיו את השיא עתה זה או צאצאיו
 דהו למאן לגרום שלא כדי, ופירסום רעש בלא להיעשות צריך והכל. לסיועו הזקוקים

 .צער ושום בושה שום
 הדבר בנפשנו כי המפוארים מוסדותינו כל את המחזיקים בעלזא מוסדות למרכז סיוע

 שם נושא הוא שאמנם'. בעלזא מוסדות מרכז' שהוא, כללי מענין לדבר ברצוני עתה
, הקורה לעבי שנכנסו אברכים ישנם. יותר נאה הוא הפנימי יופיו אולם, חוץ כלפי נאה

 .להם ולסייע בעלזא דחסידי המוסדות כל את לאחד

, מעולות קטנות ישיבות, מעולים מלמדים, מעולה תורה לתלמוד זקוקים בנינו
 .מעולים משגיחים, מעולים שיעור מגידי, מעולות גדולות ישיבות

 .מעולות ומדריכות למורות, מעולים חינוך לבתי זקוקות בנותינו כן וכמו

 בשביל אולם. השם ברוך, בצעירותם צאצאינו בהשאת ומתעסקים מתפללים אנו
 אכן הכוללים השם וברוך, בתורה בהם לעסוק שיוכלו לכוללים זקוקים צעירים

 אחר היוצאים אלו ואפילו. מעשה ואנשי חסידים, מופלגים חכמים תלמידי מצמיחים
 וניכר, בתורה ועוסקים בכוללים יושבים היו לא מאילו שונה כן גם זה הרי, לסחור כך

 .יצאו ומהיכן באו מנין עליהם

 שאנו וזה. ועולה מטפס הוא לשנה ומשנה, מאוד מאוד גדול הוא התקציב, הכל וסך
 .השמים מן נס בדרך ממש הינו לכשעצמו זה, בו לעמוד יכולים

, לסייע בידו שיש במה לסייע שישתדל, ואחד אחד מכל, ממכם אני מבקש כן על
 .הדבר שבנפשנו לדעת עליכם כי, ושלום חס ניפול שלא, רגלינו על לעמוד שנוכל

 ובבא בזה טובה והוא, ביותר המהודר שהוא בעלזא שבהכשר מוצרים רכישת על הקפדה
 .הכשרות ענין והוא, ישנו נוסף נושא

, משגיחים הרבה, ועמל טירחה הרבה, ממון הרבה הכשרות בענין משקיעים הנה
. הכשרות בתכלית שהם מאכלים הביתה להכניס שיוכלו כדי, קדחתניות והרבה
, דשמיא לסייעתא ובעיקר, מעולים ומשגיחים לרבנים גם לזה שזקוקים וכמובן
 .שבמהדרין למהדרין, טוב היותר צד על הכל שיהיה

 שישגיחו, ומצאצאיהם ביתם מבני, שלומינו אנשי מכל, ממכם אני מבקש כן על
 ואינני. שלנו ההכשרים ידי על המושגחים מהמוצרים שיותר כמה הביתה להכניס
 אלא, ושלום חס טריפה הוא שלנו ההכשר עם שאינו שמה האומרים אנשים מאותם

 להכניס לדקדק מאוד וטוב. ההכשרים מכל יותר מעולה הוא שלנו שהכשר אומר אני
 עם המוצרים את לביתם שיכניסו אנשים שיותר כמה ולהוסיף, שיותר כמה הביתה

 .הבא ובעולם הזה בעולם לכם וייטב, שלנו ההכשר

 כראוי ביתו את ולהנהיג בעצמו להתנהג שיוכל, מכם אחד לכל יעזור ת"השי, זה מכל לנו היוצא
 .בתכלית בעלזא ברוח לבית וכמתאים

 שתצליחו, לטובה לבכם משאלות כל השם ימלא, והצלחה ברכה לשפע שתזכו יעזור ת"השי
, ברוכי בני, ובריאים טובים ארוכים שנים, אריכי לחיי כולכם ותזכו, ובגשמיות ברוחניות כולכם

, שמים ביראת, בתורה, ושלמים יראים, ובמצוות בתורה עוסקים, חכמים תלמידי, ובנות בנים
 .טובות במידות, בחסידות

, טובים שידוכים לעשות שיוכלו, לפרקם שהגיעו צאצאים להם שיש אלו שכל יעזור ת"השי
 .צער שום ובלי מניעות שום בלי, ובהרחבה בנקל ולהשיאם, בנקל

 מה מכל שיישמרו, ישראל בארץ המתגוררים ישראל בני לכל, ישראל בני לכל יעזור ת"השי
 בכל, שמחה שנת, ומבורכת טובה לשנה ושנזכה, להישמר שצריכים
  .(אמן) העניינים

, ארוכי בחיי, ולשלום לחיים בבריאות תסעו שכולכם יעזור ת"השי
 בגשמיות, העניינים בכל, והצלחה ברכה שפע, רוויחי מזוני, ברוכי בני

 .השני מן אחד טובות בשורות מכם תמיד ושנשמע, וברוחניות
 (.אמן) טוב וכל טוב וכל טוב וכל, ברוכה שנה שתהא יעזור ת"והשי

"באדיבות "מערכת תורות בעלזא  
התורות מדי שבוע ומעמד, כדי להצטרף לאלפי המנויים המקבלים את 

אל: נא לכתוב בקשת הצטרפות  
 toireh@belzinfo.com 
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 בימי חוהמ"ס אחרי מנחה.



 

  ביתר שאת עוז -בראשית 
סיום ימי החגים -אומנם בכל שנה בימים אלו

המרוממים מהווה זמן של התחדשות והתחזקות בכל 
העניינים בכלל ובקביעות עתים לתורה בפרט. 
כשהגבאים החשובים מתחדשים בהתלהבות 
ועוברים על הרשימות של משתתפי השיעורים 
  והחברותות ומעודדים ומדרבנים אלו הצריכים חיזוק.

בימים ספורים אלו כבר  ביתר עוז.השנה ביתר שאת ו
נראה בעין את ההתלהבות והברע'ן השוררת בקרב כל 
הציבור למגדול ועד קטן מאברכי כוללים החשובים 
ההוגים בתורת השם כל היום יחד עם בע"ב חשובים 
ואנשי מעשה, כאשר הרבה באים בבקשם 
להצטרף/להתחזק להיות מלגיונו של מלך הקובעים 

מעוניינים שיתאמו עבורם עתים לתורה כשהם 
שעור/חברותא, כן הותאמו חברותות חדשים מאברכי 
כולל יחד עם בע"ב כמו שהזכיר מר"ש שזה דבר 

  שיוסיף לו רבות לכל היום.

חידוש נהדר בקודש הונהג השנה בכמה מקומות 
שהדיינים ומורי הצדק בביהמ"ד והשטיבלך יושבים 

ללי מתפ-יחד עם הגבאים ועוברים על רשימת אנ"ש
השטיבל למען אשר כל אחד יהיה לו שיעור כלבבו או 

  .כה לחי'חברותא לקבוע עתים לתורה. 

  

  

  

אף אחד אחד לא הבחין בזונדל הפורש ויוצא. שקועים היו 
  כולם בשמיעת תיאוריו החיים והריחניים של שמער'ל.

באמצע תפילת מנחה זה התחיל. אורח שנקלע לעיירה 
שאף להנאתו טאביק בתפילת המנחה. שמער'ל הבחין בכך 
מיד. איך, אף אחד לא ידע להסביר. האם בדיוק ראה, או 
בגלל הסיבה הידועה לכל בני העיירה; שמער'ל וטאביק חד 
הם. כל הזמן מדבר על טאביק; מספר על טאביק; כשישנם 

  ו החלומות שלו הם סביב עניין הטאביק.הטוענים שאפיל

כך נראה שמער'ל עומד על יד האורח עם הקופסה 
המוכספת כשהוא פתוחה מעשה מבי'ן כדי חרך קטן 

  ושואף להנאתו בתוך שהוא משמיע זמזומי הנאה.

אחרי מנחה נעמדו המתפללים סביבם כשהאורח לא 
מצליח להבין למה מתאספים סביבו. בהתאם להוראת 

הועברה הקופסא מאף לאף כשכל אחד 'בתורו' שמער'ל 
משמיע קולות התפעלות. האורח שלא ידע מה להגיב 
הפטיר ביובש "קונים את זה בכל חנות בעיר" כַתמה על מה 
ההתפעלות. "אז אולי אתם מסכימים למוסרם לנו אפ' בלי 
הקופסה, להנאת תושבי העיירה" היה זה שמער'ל שהפציר 

  בקול מה שחשבו רבים.

גע הראשון רצה לענות לשמער'ל הלז כמגיע לו. נדבק בר
אליו בשמו"ע; מצטרף להרחה, שואל לרגע, מעביר לחבריו, 
וכבר נעשה לשליח ציבור בעד תושבי העיירה. אך החליט 

  במבוכה, בעודו מכניסה לכיסו.-'למה לו זאת', חייך כ

הפעם הגיע שעתו ה'גדולה' של שמער'ל. אחר שסינן אי 
תושבי -ה'גביר' הזה, שסתם לא מפרגן לנו אלו מילים על

העיירה הקטנה שאין לנו טאביק כיאות וכרצוי. עבר לנושא 
החם והמעניין מבחינתו; סדר שאיפת הטאביק בערים 

  הגדולות.

בכישרונו הנדיר ובאמצעות תיאוריו חיים, הצליח להעביר 
את חבריו שכרכרו סביבו עדי הפאליש המפואר בעיר 

עומדים כעת בעלי הבתים החשובים  הסמוכה, שם 'שמע'
דשם עם קופסאות מוזהבות שרק "קמצוץ של שמעק 

  טאביק מקופסאות אלו שווה כל מחיר." נאום שמער'ל.

וטריא; מה עושים אלו בעלי  כך נטווה לה שקלא
הקופסאות המוכספות, האם הם מתביישים למול חבריהם 
הגבירים, או שסוף סוף הרי יש להם לפחות את מה שלנו 
אין בכלל. כה התפתלה לה השמוע'ס כנהוג לעניינים 
לאחרים ושונים כשאף אחד לא הבחין בזונדל הנפרד 

  צצות.מהחבורה ויוצא מהבית המדרש בעיניים בורקות ונו

* * *  
עייף ומותש שירך זונדל את רגליו לעבר העיר הגדולה. כסף 
להוצאות נסיעה לא היה לו כשבעצם אפילו אם היה לו 
עדיין היה צריך מקודם לבחור ולהחליט מה עדיף; האם 

בעלי החורים -נעליים חדשות במקום חתיכות העור
שהשתלשלו סביב רגליו כזכר לנעליים, או לתקן את הגג 

  ף בבית.הדול

כשהעריב היום והחשיך הניח את גופו לתנומה קצרה 
מתחת עץ בצד הדרך. בבוקר עם תפילה נרגשת שיצליח 
בדרכו המשיך בהילוכו לעבר העיר. את הבית המדרש מצא 
מיד. גובהו הניכר מעל שאר הבניינים עם הפאר והיופי 

  שהושקעו בו נתנו לו להבין; זהו בית השם.

בוקשו. בשולחן הראשון ישב מיד בכניסתו מצא את מ
יהודי עם קופסא מוזהבת; אפו בתוך הקופסא ומרחרח 
להנאתו. "א שמעק טאביק" ביקש מהיהודי "א וודאי פאר 
וואס נישט" בעודו מסמיך אליו את הטאביק. התרגשותו 

שטיפסה לגובהי גבוהים לא אפשר לו ליהנות מהריח, אך 
  נתנו לו את העוז לבקש לקחת קמצוץ טאביק.

שומרים ומגנים -כשה'אגודל' וה'אצבע' צמודים ודבוקים
על הטאביק. הגביה את רגליו לחזור לעיירה, 'בחזור זה 
הרבה יותר קל ללכת' חשב לעצמו בהתעניינות 'ואני עוד 

  מביא איתי גם קמצוץ טאביק' הזכיר לעצמו בסיפוק.

* * *  
כאתמול וגם הכבשים פעו 'מה' כמו -השמש הפציע ממזרח

משהו חדש לדון בו לא היה. כה ששמער'ל החליט שלשום, 
של אתמול בו ניהל ברוב -לשחזר את ההצלחה האחרונה

  הצלחה הקרעמ'ל רבת משתתפים.

-כיבד את עצמו בפתיחת הפאנל השני-ממחשבה למעשה
  זונדל נכנס. ---השבוע בעניין: הצורך בטאביק בעיירה. ואז

לטו האצבעות המאדימות ליד העיניים שברקו משמחה, ב
למרחוק ובמיוחד למקרוב. "מאכסט א שמחה" פלטו כמה 

  יחד כשכולם פוזלים לכיוונו, מחכים לתשובתו.

"הבאתי טאביק מהעיר." הצליח זונדל לחלץ מפיו 
וחזור. -בההתרגשות רבה את המילים ששינן כל הדרך הלוך

כי לא השבית גואל -קולות הצהלה נשמעו מפי כולם ברון
  וטאביק.

ם לא ידענו שאתה כזה מוצלח" נשמעו כמה "זונדל, אף פע
שהזדרזו להחמיא לו על היוזמא הגאונית. "פשוט במקום 
לדבר ולברבר כמו... הלכת והבאת לנו טאביק" נשמע געצל 
מחמיא בצדק, כשזונדל קורן מאושר כאילו עשה את הצעד 
הכי נבון בחיים. שמער'ל החליט לא להתייחס ל'עקיצה' של 

  "זונדל, קמצוץ טאביק בבקשה." געצל רק עבר לתכל'ס

"בוודאי, בוודאי" התחייך זונדל בנדיבות לב אופיינית בעודו 
  פותח את שני אצבעותיו כנותן להריח...

----    
הדממה אחזה בכולם, כאילו נעלם לשונם. מראה שני 

הלא מריח הוסיף רק -האצבעות שהאדימו עם הטאביק
  לשקט המעיק.

שמער'ל הנבוך "אני כבר "תריח. תריח" שידל זונדל את 
זה ממש טוב" המשיך בשידוליו -הרחתי את זה אתמול

הנואשים "חשבתי שתשמחו אם אביא לכם טאביק" 
  הפטיר במרירות.

"הלכת עד לעיר ו'קמצוץ' טאביק, זה מה שהבאת?" הזדעק 
שמער'ל מול תמימותו של זונדל "היית כבר בעיר. למה לא 

  הבאת קופסא שלמה?"

"ואתה!" לא נשאר זונדל חייב בעוד הטאביק נושר מבין 
אצבעותיו "כבר שנים אתה מדבר ולא מפסיק לברבר 

אף פעם עדיין לא השגת -סיפורים על טאביק ולמעשה
  קמצוץ"

"אתמול השגתי מהאורח" ניסה שמער'ל לשווא להציל את 
  כבודו האבוד.

* * *  
כולנו את דברות והוראת הקודש במהלך השטייעדיגע תורה 

  ויודעים. שמענו

אך -עכשיו גורלנו בידינו. האם נהיה כשמער'ל היודע ומבין
למעשה כלום אין בידו, או נעשה כמו זונדל ונסתפק 

  בקמצוץ טאביק.

  קובעים שעה קבועה לתורה.הבחירה בידנו. 

לתיאום שיעור/חברותא פנה לגבאים החשובים 
  ובעזהשי"ת יסודר עהציו"ט.

  אהרנ כהנ    הגיגימ

[יד] תלמידי חכמים שניחונו משמים בכשרונות 
 -ללמוד וללמד, צריכים להכיר טובה להשי"ת על כך 

ע"י שילמדו עם בעלי בתים, ואפילו אם הם חלשים 
בכשרונות, ואסור למנוע תורה למי שרוצה ללמוד 

בגמרא (סנהדרין צא, ב) ובכלל  ממנו, כמו שמצינו
מצות ת"ת הוא ללמד תורה לאחרים, כמ"ש הרמב"ם 
(בספר המצות מצוה יא) "היא שצונו ללמוד תורה 

  וללמדה"

עוד מצינו שאמרו (ברכות סג, א) "אם ראית דור 
שהתורה חביבה עליו פזר", פרש"י: "לשנות 
לתלמידים, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד", ועיי"ש בעץ 

דנתוסף  -על העין יעקב שפי' הפסוק 'ונוסף עוד' יוסף 
חכמת הרב יותר, כמו שכתבו חז"ל (תענית ז, א) 

  "ומתלמידי יותר מכולם".

, א) עה"פ: כי דבר ה' בזה ואת ובגמרא (סנהדרין צט  
מצוותיו הפר (במדבר טו, לא) רבי מאיר אומר זה 
הלומד תורה ואינו מלמדה [לאחרים], ולעומת זה 
הלומד תורה ומלמדה לאחרים זכות גדול בידו כדאיתא 
בגמרא (כתובות נ, א) עה"פ: הון ועושר בביתו וצדקתו 
ה עומדת לעד (תהלים קיב, ג) זה הלומד תורה ומלמד

לאחרים. וברש"י: "זה לומד תורה ומלמדה" מתקיימת 
בו הרי הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד על 

  שטרח ללמד לאחרים.

ועיין בגמרא (עירובין נג, א) בני יהודה דגלו מסכתא 
 -נתקיימה תורתן בידם" וכו', ופי' רש"י "דגלו מסכתא 

למדו לאחרים". ועיין עוד בפירש"י (ע"ז לה, ב ד"ה 
מגלה), דכשאתה מלמד תורה לתלמידים, אז יצא לך 
שם ומתגלין לו מעצמן דברים שמכוסים ממנו בלא 
טורח כשהוא מלמדן, ואמנם המציאות מורה על 
התועלת העצומה שיש בזה הן להתלמידי חכמים והן 
להבעלי בתים, ושניהם ראו ברכה בלימודם, ואין לשער 

צינו החסד שעושים בזה, ושכרם מובטח כענין שמ
הרבה בדברי חז"ל כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' 

  וזוכה בעולם הזה ובעולם הבא.

  || א שמעק טאביק||
  הלכות קביעות עתימ לתורה

  מאת הרה"ג ר' שמאי גרוס שליט"א
  דומ"צ מחזיקי הדת ומח"ס שבט הקהתי

בית נפתלי.-אשדוד  
מנשה פינק הרה"ג צ שיעורו של הדומ"  

שיעורו של הרה"ג ישי.45שטיבל-בורו פרק
דף היומי והלכה יומית.-פורגס
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