
 לעולם אין מאוחר מדי להתחיל 
בעבודת הבורא

ההולכים,  ומי  מי  אלוקיכם  ה'  את  עבדו  לכו 
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך וגו' )י', ח' ט'(.

ויש לדייק בכפל הלשון "מי ומי ההולכים" הלא 
לדייק  יש  גם  ההולכים'.  'מי  באומרו  היה  די 
דלכאו'  נלך"  ובזקנינו  "בנערינו  הכתוב  בלשון 
שהם  הנערים  קודם  הזקנים  להקדים  הו"ל 
חשובים יותר. ובמדרש פליאה "מי ומי ההולכים, 
הה"ד )תהלים כד, ג( מי יעלה בהר ה' ומי יקום 

במקום קדשו". וצריך להבין השייכות.

ויש לומר, דהנה אי' בסוכה )נ"ג.( "ת"ר יש מהן 
אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו 
אומרים  מהן  ויש  מעשה,  ואנשי  חסידים  אלו 
בעלי  אלו  ילדותנו  את  שכיפרה  זקנותנו  אשרי 
תשובה, אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא 

ומי שחטא ישוב וימחול לו".

ובזה יש לפרש ע"ד העבודה, דזאת היא השאלה 
להתחיל  צריך  מאימתי  היינו  ההולכים'  ומי  'מי 
להלך בדרך הטוב והישר ולעבוד עבודת ה', אם 
יש להתחיל תיכף בשנות הנעורים או דסגי אף 
זו  ולשאלה  יותר.  המאוחרות  בשנים  להתחיל 
באה התשובה 'בנערינו ובזקנינו נלך' רצ"ל דודאי 
עיקר החשיבות היא שיתחיל האדם תיכף בשנת 
החסידים  וכדברי  השי"ת,  את  לעבוד  נעוריו 
ילדותינו שלא ביישה את  ואנשי מעשה "אשרי 
זקנותינו", אולם מ"מ אף מי שלא השכיל בימי 
נעוריו להתחיל בעבודת ה', מ"מ אל יתייאש ואף 
אינו מאוחר  יחזק עצמו שעדיין  לזקנה  בהגיעו 
מדאי מכדי שיתחיל מעתה בעבודת ה', כדברי 
את  שכיפרה  זקנותינו  "אשרי  התשובה  בעלי 
ובזקנינו'  'בנערינו  קרא  דאמר  והיינו  ילדותנו". 
לכתחילה  דודאי  לומר  לזקנים  הנערים  הקדים 
עדיף שבימי הנעורים יתחילו לילך בדרך עבודת 
ה', אולם אף בזקנינו, דיש לאדם מקום גם לעת 

זקנה לחזק את עצמו בעבודה.

יעלה  "מי  במדרש  המובא  בפסוק  נרמז  וזה 
דלכתחילה  קדשו".  במקום  יקום  ומי  ה'  בהר 
ודאי עדיף שהאדם בשנותיו הצעירות הנקראים 
'שנות העליה' יתחיל בעבודת ה', וכלפי זה אמר 
העליה  דבשנות  היינו  ה'  בהר  יעלה  מי  הכתוב 
שלו הינו עובד את ה'. ומסיים הכתוב 'ומי יקום 
נעוריו  ימי  במקום קדשו' דאף מי שכבר חלפו 
אחד  במקום  וקם  עומד  וכבר  עלייתו,  ושנות 
ומגיע לעת זקנה ועדיין לא התחיל בעבודת ה', 

מ"מ מעתה יתחיל בעבודת הקודש.

התשובה הנחשבת היא כאשר פועלים 
התיקון גם אצל אחרים

ה'  לכו עבדו את  ויאמר  ויקרא פרעה אל משה 
רק צאנכם ובקרכם יוצג וגו' )י' כ"ד(.

פרעה כשדרש  כוונתו של  היתה  להבין מה  יש 
ישאר  ישראל  של  ובקרם  שצאנם  ממשה 

עד  ובקר  צאן  לפרעה  חסר  היה  וכי  במצרים, 

ומה  ישראל.  משל  בידו  שיהיה  זקוק  שהיה 

הייתה כוונת משה רבינו באמרו גם אתה תיתן 

ילך  מצרים  צריך שאף מקנה  היה  למה  בידינו, 

עמהם.

היו  מצרים  אשר  נודע  דהנה  לבאר,  ונראה 

"ויאמר  וארא  בפ'  כמשאה"כ  לבהמות,  עובדים 

נזבח את תועבת מצרים לעיניהם  וגו' הן  משה 

ולא יסקלוני" )שמות ח, כב( וברש"י שם "תועבת 

של  כוונתו  הייתה  וזו  מצרים".  יראת  מצרים, 

יוצג,  ובקרכם  צאנכם  רק  שאמר  במה  פרעה 

ישראל  בני  ליקח את הבהמות של  בזה  נתכוין 

לישראל  יהיה  שעי"כ  כדי  ע"ז,  מהם  ולעשות 

שמרכושם  ע"י  אלילים,  בעבודת  ח"ו  שיתוף 

יהיה נעשה עבודה זרה. ולזה התנגד משה ואמר 

לו, שלא די בזה שלא יקח מממונם של ישראל 

אתה  "גם  זאת  עוד  אלא  זרה,  עבודה  לצורך 

תיתן בידנו זבחים ועולות", נתכוין שיוציאו את 

מצרים,  של  הקליפות  בעמקי  שנשבו  הניצו"ק 

זבחים  לו  שאמר  וזהו  הקדושה.  אל  ויעלום 

בזה  לה'  קרבנות  מהם  שיזבחו  דע"י  'ועולות', 

תהיה עליה לאותם הניצוצות הנפולים והשבויים 

בין הטומאה.

ואמר 'ועשינו לה' אלוקינו', עשיה מלשון תיקון, 

יח,  )בראשית  עה"כ  וירא  בפ'  שפירש"י  כמו 

וזהו  תיקן".  אשר   - עשה  אשר  הבקר  "ובן  ח( 

לה'  לגבוה  שיעלו  ע"י  הכל  שיתקנו  שנתכוין 

אלוקינו. והיינו נמי מה שהדגיש לומר כי 'ממנו' 

ניקח לעבוד את ה' אלוקינו, ממה שנפל בעמקי 

להעלות  ית'  לעבודתו  נוציא  זה  את  הקליפות 

הכל אל הקדושה. 

ולתקן  לשוב  לעצמו  לקח  אחד  כל  יקח  ומזה 

כל  את  ולהעלות  בעוונותיו,  פגם  אשר  כל  את 

הכוחות שנשבו בין הקליפות אל הקדושה. והנה 

אי' מרבינו יונה דשלימות התשובה הוי רק עי"כ 

שמתקן גם אצל אחרים. והיינו כגון מי שנתפס 

במה  לו  די  לא  בו,  לשוב  ורוצה  השקר  במידת 

שיהא נזהר בעצמו מלהוציא דבר שקר מפיו, רק 

צריך למאס גם אצל אחרים את השקר. וכמו"כ 

בשאר הענינים הנמוכים, אשר השתא בפרשיות 

השובבי"ם הוי הזמן לשוב ולתקן בהם, דכאשר 

האדם מתעורר לשוב בתשובה וחפץ לתקן את 

אשר פגם, לא די לו במה שיהיה מתקן בעצמו 

רק צריך לפעול בזה גם אצל אחרים, ובזה הוי 

האדם  יזכה  וכיצד  והתיקון.  התשובה  שלימות 

תשוקה  לו  שתהא  ע"י  זאת  כך,  לידי  לבא 

והתלהבות ומושג נכון לעשות נחת רוח ליוצרו 

ולקדש שמו ית', שמתוך כך שהאדם משתוקק 

לעשות נחת רוח ליוצרו ולקדש את שמו ית' הרי 

הוא משתדל לתקן הכל. ויה"ר שחפץ ה' יצליח 

בידינו.

פנינים יקרים ואמרות טהורות, מלוקטים מדב"ק של כ"ק אדמו"ר הקוה"ט זיע"א

באור פני מלך
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 בעזהשי"ת, שנת תשע"ו לפ"ק 
פרשת בא 

- גליון ש"א -

תחילה למקראי קודש - זכר ליציאת מצרים
לחרות  ויוצאים מעבדות  ישראל ממצרים,  בני  נגאלים  בה  בפרשה 
איך  ולהבין  רבותינו  של  במשנתם  לעיין  כדאי  לגאולה,  ומשעבוד 
אירע להם כדבר הגדול הזה, כיצד זכו לגאולה פלאית שכזו הן בגופם 

והן בנפשם, שברגע אחד נעשו טהורים ובני חורין. 

הנה ידועים דברי רז"ל במדרש )שמו"ר א' כ"ח( שמשה תיקן מנוחה 
בשבת לישראל עוד בהיותם משעובדים במצרים. שבא אצל פרעה 
הוא מת,  יום אחד בשבוע  נח  אינו  אם  עבד  לו  "מי שיש  לו  ואמר 
מתים.  הם  בשבוע,  אחד  יום  להם  מניח  אתה  אין  אם  עבדיך  ואלו 
אמר לו, לך ועשה להן כמו שתאמר. הלך משה ותיקן להם את יום 
אור  היה  ישראל  בני  "ולכל  הספרים  מפרשים  ובכך  לנוח".  השבת 
במושבותם", וכי איזה אור היה להם שם בתוך כל החושך וההסתר 
לומר  יש  חושך,  במכת  לקו  שלא  לומר  הכוונה  ואם  השעבוד.  של 
אור  הוא  האמור  שהאור  אלא  חושך'?  היה  לא  ישראל  בני  'ולכל 

השבת קודש שכבר היה מאיר להם, וזכותה עמדה להם להיגאל.

ועצה מחוכמת זו שיסד משה רבינו שם להצילם מטמיון בשער הנ' 
ח"ו, היא עצה נצחית לכל יהודי עד סוף כל הדורות, שבכל מצב שלא 
יהיה בו, יוכל תמיד להתעלות בכוח קדושת השבת. ואנו מוצאים זאת 
קרבן  על  לישראל  להורות  הגבורה  מפי  שנצטווה משה  בשעה  גם 
פסח, אמר להם "משכו וקחו לכם צאן", וזאת על אף שבלשון הציווי 
שנאמר לו, לא נזכר הלשון 'משכו'. ומפרש בספה"ק שם משמואל, 
שמשה לימד אותם יסוד איתן איך ניתן לבוא בכלל אל תוך עולם 
התורה והמצוות, מתוך העומק והשפלות שהיו שם. שהרי היו צריכים 
לזה  הציווי.  לקיים  בכלל  שיוכלו  כדי  בקדושה  אחיזה  שהיא  איזה 
אמר להם משה, אינכם צריכים לעשות מאומה בפועל, כי זאת יקשה 
עשו  זאת  אלא  ועשה,  בקום  מצוות  לפעול  מיד  להתחיל  עליכם 
מצוות  היא  שזו  ממלאכתכם,  ועצרו  ידיכם  משכו  "משכו"  מקודם, 
שביתת השבת, ואז על ידי כן תוכלו לקיים הדיבור "וקחו לכם צאן", 
מצוות  לקיים  לכם  אפשר  בקדושה,  אחיזה  לכם  יש  כיון שכבר  כי 

מעשיות.

ומתנה טובה זו שקיבלנו מאת הבורא ברחמים, היא למעלה מהשכל 
מתוך  אחד,  ברגע  בקדושת השבת  להתעלות  אדם  שיוכל  האנושי, 
אלא  לנו  ואין  בידינו  נתונה  היא  שכאמור  אלא  החול,  ימי  ששת 
שאנו  מה  מראפשיץ  הרה"ק  מפרש  ובכך  כראוי.  בה  להשתמש 
ליציאת  זכר  קודש  למקראי  "תחילה  שבת  ליל  בקידוש  אמורים 
מצרים", מה עניין יציאת מצרים לשמירת שבת? אלא הכוונה, שאם 
תקשה בלבבך ותאמר, איך יתכן שבבת אחת ניתן להיכנס מהיכלי 
חולין אל שערי קדושת השבת, לזה מזכירים 'זכר ליציאת מצרים', 
אחת  בבת  ועלו  נמשכו  ממצרים  ישראל  שיצאו  בשעה  אף  הרי 

משערי טומאה לשערי קדושה, אם כן אף כוח השבת כן.

וכעין זה הם דבריו הנלהבים של הרה"ק ר' צדוק מלובלין בספרו פרי 
צדיק, בכוח קדושת השבת, וזה לשונו: "תחלה למקראי קודש זכר 
ליציאת מצרים וכו', צריך להבין, בשלמא הג' רגלים הם זכר ליציאת 
מצרים, פסח יציאת מצרים, שבועות מתן תורה, סוכות ענני הכבוד. 

אבל שבת, במה היא זכר ליציאת מצרים?

"אלא נודע כי בצאת בני ישראל ממצרים לא היה שום הפרש ביניהם 
למצרים, כמו שאמרו "גוי מקרב גוי" שהיו אלו ערלים ואלו ערלים 
ובחסדו  לגואלם,  ונשבע  בהם  חשק  הוא  ברוך  שהקדוש  רק  וכו', 
הכנה  בלי  קדושתו  מגודל  לבבם  עומק  בתוך  והופיע  האיר  הגדול 
מצדם, עד שהוציאם ממצרים. ולכן נצטווינו לזכור בכל יום יציאת 
זה  דבר  שיהיה  אלא  בלבד,  בפה  הזכרה  על  המכוון  ואין  מצרים, 
נקבע בעומק לב כל ישראל, שבאם חס ושלום יהיה משוקע באיזה 
תאווה וסיאוב רחמנא ליצלן, ולא יוכל לשית עצה בנפשו, אל יתייאש 
עצמו אלא יתחזק לחשוב שבוודאי איננו משוקע יותר ממה שהיו אז 
ישראל משוקעים במ"ט שערי טומאה, ואעפי"כ השם יתברך הוציאם 
משם בלי אתערותא דלתתא, אם כן גם לי יעזור השם יתברך. ולזה 

נצטוינו לזכור יציאת מצרים".

הגאולה  אף  כך  השבת,  קדושת  בכוח  אז  ישראל  שנגאלו  וכשם 
העתידה תהיה בזכות שמירת שבת, כמו שאמרו חז"ל "אם ישראל 

משמרין אפילו שבת אחת, מיד נגאלין".



אמרות טהורות מצדיקי הדורות על פרשת השבוע

תורת אבות

כפי מעלת היראה, כן מעלת קבלת השפע
החודש הזה לכם ראש חדשים )י"ב ב'(.

דרשו חז"ל מהו 'הזה', "מלמד שהראה הקב"ה למשה לבנה בחידושה, 
ואמר לו כזה ראה וקדש".

כי  זי"ע שהגיד  מוהר"מ מרימנוב  הרה"ק  עפ"י מאמרו של  לרמז  יש 
ככל שתהיה לאדם יותר יראה מרבו, יוכל לקבל הימנו יותר. והראיה 
ויש  יותר.  מאירה  היא  כך  החמה,  מן  רחוקה  שהיא  שככל  מהלבנה, 
שני  "אפשר  הקב"ה  לפני  שאמרה  לבנה  אצל  שמצינו  שזהו  לומר 
ומעטי עצמך".  מלכים משתמשים בכתר אחד, אתר לה הקב"ה לכי 

היינו אמר לה 'לכי' שתעמוד בריחוק יותר ומיעוט, ובזה תרבה אורך.

זה אפשר לבאר מה שאמר הקב"ה למשה החודש הזה לכם,  ובדרך 
יותר שפע  לקבל  יוכל  היאך  אותו  לימד  וקדש.  ראה  כזה  לו  והראה 
שהיא  שככל  הלבנה  מדרכי  שילמד  ידי  על  כביכול,  מהקב"ה  עליון 
עומדת בהתמעטות וריחוק יתר, כך היא מאירה יותר, וכמו כן הדרך 
אצל בני אדם, שככל שתהיה להם יותר יראה מהקב"ה כדרך היראים 

שמתייצבים מרחוק, כן יזכו לקבל יותר השפעות חכמה ודעת עליון.

)צמח דוד(

במכת חושך זכו ישראל לאור גדול
נטה ידך על השמים ויהי חושך על ארץ מצרים וימש חשך )י' כ"א(.

שנאמר  מעלה  של  מחושך  החושך,  "מהיכן  י"ד(  רבה  )שמות  ובמדרש 
)תהלים יח, יב( ישת חושך סתרו". ויש להבין איך יתכן שיהיה החושך 

של מצרים מהחושך שכתוב בו ישת חושך סתרו, שזה הלא רומז על 
האור הנעלם. וכמו כן, מהו שנאמר בהמשך "ולכל בני ישראל היה אור 
במושבותם", לא היה לו לומר אלא 'ולכל בני ישראל לא היה חושך', 

לפי שלכאורה זאת הכוונה, שלא באה עליהם מכת חושך.

ונראה לבאר עפ"י מאמר הגמרא "נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות", 
סוף,  אין  הוא  הוא  ברוך  הבורא  בהירות  דהנה  זו,  עין  נתינת  מהו 
וכשעלה ברצונו לברוא עולמו, צמצם בהירותו כפי איכות המקבלים, 
לעולם השרפים כפי בחינתם, וכן לעולם החיות ולעולם המלאכים, וכן 
לכל העולמות העליונים, והם תמיד במדריגה אחת כפי איכות קבלתם 
ביום הבראם. והמלאכים לא יביטו למעלה מעולמם כדי שלא יתבטלו 
הרמז  וזהו  ממדרגתם.  למטה  לא  וכן  אור,  יתר  מחמת  ממציאותם 
פניו,  רגליו",  יכסה  ובשתיים  פניו  יכסה  "בשתיים  ב(  ו,  )ישעיה  בפסוק 
יביט למטה  רגליו, שלא  ויתבטל במציאות,  יביט למעלה  היינו שלא 
עושים  והמצוות  התורה  ידי  על  קדושו,  עם  ישראל  אבל  ממדריגתו. 
לבושים ועולים ממדריגה למדריגה על ידי התורה והמצות שיש להם.

ומצות הם תמיד על  הרשעים אומות העולם שאין להם תורה  והנה 
מעמד אחד, וכאשר רוצים לשבור את הרשעים מראים להם בהירות 
העליון, והם שאין להם תורה ומצות לעשות על ידם לבושים לעלות 
ממדריגה למדריגה לוקים על ידי כן וזאת מפלתם. וזהו הרמז בגמרא 
ביטלו  כן  ידי  ועל  העליון,  הבהירות  בו  שנתן  היינו  בו,  עיניו  נתן 

ממציאותו.

וזו הייתה מכת חושך, שהסיר השי"ת מהמצרים המסך המבדיל מהם 
את יתר האור המחייה אותם, וגילה להם יותר מדאי מהאור העוליון, 
ולפי שהיו רשעים לא היו יכולים לסבול זאת ונעשה להם חושך כבד. 
זו  הארה  במושבותם",  "אור  מכך  נעשה  להם  אדרבא  ישראל,  אמנם 

האירה להם יותר, והיה להם אור יקרות יותר מכל העתים.

)קדושת לוי(

איזהו חכם הלומד מכל אדם
לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו )י' כ"ג(.

ללמוד מכאן תוכחת מוסר לאותם האנשים שהם מעיינים תמיד  יש 
אך במעלות עצמם ואין משתדלים ללמוד מן הטוב המצוי אף אצל 
ואין לו כל צורך  חבריהם. כי מי שהוא סובר שהוא הרצוי והמובחר 
ללמוד מן האחרים, אולי ימצא בהם מעלה טובה ללמוד ממנה, הוא 
ובדרך  המדריגה.  בתחתית  תמיד  ועומד  במעלות,  לעלות  יכול  אינו 
היינו שסיבת  החכמים",  בין  גדלתי  ימי  "כל  המשנה  לשון  מבואר  זו 
התגדלותי והתעלותי הייתה מפני שהייתי מצוי בין החכמים ומשתדל 

תמיד ללמוד מידה טובה ומעלה נכונה מאורחות חבריי.

רואים  מי שאינם   – אחיו"  את  איש  ראו  "לא  בקרא,  כאן  מרומז  וזה 
את אחיהם להתבונן במעלות חבריהם לקחת מהם מוסר השכל ודרך 
יושר, אזי "ולא קמו איש מתחתיו", מעולם לא התעלו ממעלתם, והם 

עומדים יושבים בחושך באותה תחתית המדרגה בה הם עומדים.

)אור המאיר(

אף מי שנועלים בפניו דלת לתשובה, אם יידחק יצליח לשוב
ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו 

)שמות י' א'(.

וכבר התמיהו המפרשים בזה, מה תועלת בשליחת משה רבינו להתרות בפרעה להוציא את ישראל, 

כן הרי לא תועיל  ואם  לבו',  'כי אני הכבדתי את  ישמע, כדמפרש הכתוב  ידוע שלא  אם מראש 

ההתראה ומה צורך בכך

)ירמיה ג' כ"ב(  )ט"ו.( במעשה דאחר, ששמע בת קול שאמר ה'  לפרש עפ"י דאיתא בחגיגה  ונראה 

"שובו בנים שובבים" חוץ מאחר, ומובא שם בארוכה שמשום כן נתייאש מן התשובה, משום ששמע 

בת קול מפורש כזה. ובמהרש"א שם כתב ע"ז וז"ל, "ומיהו לא היה לו להשגיח בכך וכו', ואמרינן 

אין לך דבר שעומד בפני התשובה" ע"כ. וכן האריך נמי בעל השל"ה הק'  )מס' ר"ה ד"ח ותו"מ קי"ח( 

וז"ל, "אפי' אחר ]-אלישע[, אם הפציר והרבה בתפילה והיה מסגף עצמו בסיגופים גדולים וקשים 

וכו' יכול להיות שהיה מקובל ברחמים רבים, ואע"פ ששמע מאחורי הפרגוד "חוץ מאחר" לא היה 

לו למנוע א"ע מן הרחמים" וכו'. והעתיק בשם הספה"ק ראשית חכמה בשער הקדושה )י"ז אות כ"א(, 

"הכלל שאין לך דבר שלא יתוקן בתשובה ומה שפי' בזוהר שאינו תלוי בתשובה הוא שתשובתו 

קשה, ואף זה מכלל קושי התשובה, שמראין לו שאינו תלוי בתשובה. ואין לך דבר שעומד בפני 

התשובה, ע"כ השייך לענייננו.

ועפ"י זה אפשר לומר שכמו כן פרעה, אפי' לאחר שהכביד ה' את לבו, עדיין היה בכוחו ובאפשרותו 

להתאמץ ולהתגבר ולשוב בתשובה ולשלוח את ישראל, וא"כ שוב לא קשה קושיית הרמב"ם, כי 

באמת לא ננעל לפניו פתח התשובה, רק שנעשה קשה לו לשוב, אפס אם היה מתאמץ ביותר, היה 

מתקבל. והוא בעצמו גרם לו זאת, שלא היה רוצה להכיר במלכותו ית' ואדנותו בעולם, כמו שאמר 

למשה )לעיל ה, ב'( "מי ה' אשר אשמע בקולו לשלוח את ישראל", ומפני כך הוסיף ואמר "וגם את 

ישראל לא אשלח" )שם(. הרי שהיה כופר בעיקר ומסרב להכיר בכוח ה' וגבורתו, והיא גרמה לו 

להכבדת הלב. שהרי ראה בעיניו עשר מכות גדולות ונאמנות שאין שום כוח שבעולם מלבדו ית' 

שיוכל לעשות כאלו, ואעפ"כ לא נכנע ליבו, אלא ע"כ שגאוות ליבו גרמה לו זאת, והיא אשר הביאה 

עליו את הכבדת הלב ומנעה ממנו את התשובה.

מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה
ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים וגו' )י"ב י"ז(.

וברש"י פירש וז"ל, "ושמרתם את המצות שלא יבואו לידי חימוץ וכו'. ר' יאשיה אומר אל תהי קורא 

את המצות אלא את המצוות, כדרך שאין מחמיצין את המצות כך אין מחמיצין את המצוות, אלא 

אם באה לידך עשה אותה מיד". נמצינו למדים מדברי המדרש שהוקשו כל המצוות למצות, והיא 

לימוד לכל המצוות כולן. וצריך ביאור אמאי נלמד עניין זה של זהירות בכל המצוות דווקא ממצוות 

מצה ולא ממצוות אחרות.

ויש לבאר ע"פ מה דאיתא בשם האריז"ל )מובא בבאר היטב סי' תמ"ז א'( כי הנזהר ממשהו חמץ בפסח 

מובטח לו שלא יחטא כל השנה, ולכאורה צ"ב מהו שאמר לשון 'הנזהר' ממשהו חמץ, ולא כתב 

'הזהיר'. כתבו בספה"ק העניין, דהרי כמעט שלא אפשר במציאות שיימצא בית שהוא נקי לגמרי 

מכל משהו חמץ הנמצא בו כל ימות השנה, אלא לזה צריך להיות נעזר בסייעתא דשמיא שלא 

יכשל במשהו חמץ בפסח. ולכן כתוב בלשון 'נזהר' דהיינו שהוא בעצמו לא יכול להיות זהיר אלא 

מסתייע ונזהר יחד עם סייעתא דשמיא.

וכך הוא נמי בקיום המצוות, שכמעט שלא נמצא אדם אשר היצה"ר אינו בוער בקרבו להסיר את 

ליבו מקיום המצוה, או לכל הפחות לפגום באיכות המצווה והידורה, ולמצער להמעיט משמחת 

ואף אם אין היצר מצליח בכך, הרי הוא  כך,  יעשנה בהתלהבות כל  וחביבות המצווה שבו שלא 

משתדל להביא בליבו איזה מחשבה דקה של פניה שלא לשמה, העיקר לפגום בשלימות המצווה 

וטהרתה. והעצה לזה הוא שח"ו לא יבוא לידי 'חימוץ', אלא מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, וכאשר 

מן השמיים יראו את חשק קיום המצוה ללא חימוץ הבוער בקרבו, כבר יעזרוהו ויסייעו בידו שלא 

להכשל ביצר הרע. וכבר אמרו חז"ל )שבת ק"ד.( דכל הבא לטהר מסייעים אותו.

וא"כ שפיר הסמיכו חז"ל את זהירות החמץ לזהירות חימוץ המצוות, ומזה צריכים אנו לידע ולהיזהר 

שכל מצוה ומצוה, כגון קריאת שמע ותפילה, תפילין ומזוזה, ברהמ"ז ולימוד התוה"ק, הכל צריך 

להיזהר לעשותם מיד שלא לבוא לידי חימוץ. וכך יעזרוהו מן השמים להינצל מעצת היצר הבוער 

בקרבנו תמיד במכשולותיו הנ"ל.

לילך עם הקב"ה לכל מקום
מה טעם נאמר "בא אל פרעה" ולא אמר 'לך' אל פרעה.

לפי שפרעה היה לקוי ביותר במידת הגאווה המאוסה, כמו שאמר "מי ה' אשר אשמע בקולו", ולכן 

היה משה רבינו חושש לילך אל מקום טומאה שכזה, שלא יזיק לו ח"ו. אמר לו הקב"ה 'בא' אל 

פרעה, כלומר אף אני אבוא עמך לשם, ואשמור אותך שלא יארע לך שום נזק.

ויכוון  ילך, אם יקח עימו את הקב"ה כביכול, היינו שיזכור  הוראה ורמז שבכל מקום שאדם  וזה 

במחשבתו שאיננו לבד כי ה' עמו, הרי אין לו לפחד מלילך אפי' 'לפרעה' מקום הטומאה והקליפה, 

כי כיוון שקישר עצמו עם השי"ת כביכול, מובטח לו שייכנס בשלום וייצא בשלום.

אמרות קודש ופנינים יקרים, מלוקטים ממשנתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א

דברי אלוקים חיים



בין ערביים של יום שישי, ערב שבת קודש. בבתי  שעת 
לקראת  ההכנות  נשלמו  כבר  ישראל 
אצל  טמונות  הקדירות  המלכה,  שבת 
הכירה, הנרות ערוכים על השולחן הנאה, 
על  לקבל  מוכנים  יושבים  הבית  ובני 
של  בביתו  קודש.  שבת  תוספת  עצמם 
זיע"א,  יצחק מקאליש  הרבי הקדוש רבי 
באוויר,  ומרחפת  השבת  קדושת  נסוכה 
הרבי  בידיים.  למששה  כמעט  שניתן  עד 
נתונים  מעייניו  וכל  ספר,  ולפניו  יושב 
של  רגיעה  שבת.  לקראת  דרבה  בהכנה 
קדושה שורה על הכל, ואחרוני עקבותיה 
הולכים  המעשה,  ימי  ששת  אווירת  של 
ונדחקים החוצה, מפנים את מקומם ברוב 

כבוד לנועם קדושת השבת הקרבה.
לפתע קורע את הדממה קול נקישה גסה 
נעה  כבר  נודמת,  לא  שהיא  ועד  בדלת, 
מבצבץ  לפתח  ומבעד  צירה  על  הדלת 
פניו  שיער.  מגודל  נכרי  הלך  של  ראשו 

יגעות, לבושו קרוע, ונפשו רעבה.
נפשי",  את  להחיות  לחם  מעט  לי  "הבו 
שהוא  תוך  הבית,  חלל  אל  קורא  הוא 
ממהרת  הרבנית  פנימה.  לאיטו  מתקדם 
לבוא לקראתו, ומציעה לו לישב ולהמתין 
מעט בסמוך לפתח, ותיכף תגיש לו דבר 

מה לאכול.
מעין  ל'אורחים'  הבית,  בני  הם,  רגילים 
אלו. ביתו של הרבי פתוח תמיד בפני כל 
וארוחה  ומחזר על הפתחים,  עובר אורח 
מצוות  אדם.  לכל  תדיר  מזומנת  מזינה 
עד  הרבי  על  חביבה  אורחים  הכנסת 
וקשי  נדכאים  למצוא  ניתן  ותמיד  מאד, 
סועדים  או  יצועם  על  לנים  בחצרו,  יום 
את ליבם. ולא יהודים בלבד מוצאים שם 
מתקבלים  ברית  בני  שאינם  גם  מחסה. 
ברחמנותו  הרבי  שכן  יפות,  פנים  בסבר 
כי  רעב  הלך  איש.  מרחיק  לא  הגדולה 
נקלע לרחובות העיירה, מופנה מיד לביתו 
של הרבי – שם מובטח הוא בדלת פתוחה 

וביד נדיבה.
נכנס הגוי אל תוך החדר פנימה, כמעשה 
'בעל-בית' וותיק, ומתיישב אצל השולחן 
הערוך לכבוד סעודת השבת. עיניו תרות 
הנאות  על החלות  הן  נחות  ואז  וכה,  כה 
נראות  קצוותיהן  אשר  השולחן,  שעל 
הוא  גביהן.  שעל  הצחורה  למפה  מבעד 
וכמעט  חומדות,  עיניים  לעברן  לוטש 
שלא שולח את ידו ליטול לעצמו פרוסה 
הגונה. אלא שאז מופיעה הרבנית בפתח, 
חלות  "לא!  בעדו.  עוצרת  וברגע האחרון 
הנה  שבת-קודש,  לסעודת  מיועדות  אלו 
לך מאכלים אחרים להשביע את רעבונך". 
מאכל  מיני  ובה  לפניו,  מונחת  הצלחת 

שונים שיש בהם שיעור שביעה.
אולם הגוי הגס אינו שבע רצון. הוא רוטן 
דווקא  לטעום  במפגיע  ומבקש  בקול, 
מהחלות שעל השולחן. בני הבית מנסים 
אחרים,  מאכל  במיני  דעתו  את  להניח 
דווקא.  החלות  על  מתעקש  הלה  אולם 
מתפתח לו וויכוח קטן, ולמשמע הקולות 
יוצא הצדיק מחדרו, לראות במה מדובר.

ואת  הגוי  של  דרישתו  את  הרבי  שומע 
זאת  ובכל  הרבנית,  הצודקת של  טענתה 
פרוסה,  לו  "חתכי  ומבקש:  אליה  פונה 

חתכי. דם לא ייצא מכך"...
אחר  ממלאים  כן,  הצדיק  שמצווה  כיון 
בקשתו ופורסים לנכרי פרוסה הגונה מן 

החלה.

בכל  אוכל בשקיקה, כשהוא מלפת את הפת  הגוי  החל 
ולא  ועוד,  עוד  ביקש  הוא  לפניו.  מיני מטעמים שהונחו 
נתקררה דעתו עד שאכל את כל החלה כולה. כל אותה 
ימנעו  ודחק בבני הבית שלא  העת עמד הרבי מן הצד, 
ממנו מאכל ומשתה. "חתכו, חתכו לו עוד", הפציר, "אין 

דבר, דם לא יצא מכך".

לבסוף שבע הנכרי דיו, והוא קם לצאת מן הבית בתודה, 
נעלם לו כלעומת שבא.


שנים אחדות חלפו, והמעשה כולו נשכח מן הלב.

יום אחד נצרך הצדיק לנסוע למדינת הונגריה, ובני הבית 
ימי  בתחילת  זה  היה  הנסיעה.  לקראת  להיערך  החלו 

הקיץ, מזג האוויר נוח והדרכים מתוקנות לנסיעה. הכינו 
חסונים,  וסוסים  טובה  עגלה  זימנו  לדרך,  צידה מספקת 

וכך יצא הרבי לדרכו, בלוויית בני המשפחה.

שדות  פני  על  ובגאיות,  בהרים  חלפה  הארוכה  הדרך 
רכס  של  הפתלתלים  משעוליה  יער.  לעצי  ובינות  דגן 
בתוך  והתאבכו במעלה ההרים, שזורים  הלכו  הקרפטים 
בעל  התמירים.  האילנות  בצל  ואפופים  עבותים  יערות 
פרסות  וקול  בבטחה,  עגלתו  את  ניווט  המנוסה  העגלה 
הסוסים התמזג היטב בציוצי הציפורים המקננות בצמרות 

העצים.

הנאים,  בשבילים  נינוחות  נוסעת  העגלה  בעוד  לפתע, 
שניות  ותוך  הסבך,  מתוך  דם  מקפיאת  צווחה  נשמעה 
גזלנים  בחבורת  העגלה  הייתה  מוקפת 
רגל  חגורים בכלי מלחמה מכף  נפש,  עזי 
באחת,  ונעצרו  צנפו  הסוסים  ראש.  ועד 
ונוסעי העגלה המנומנמים היטלטלו עזות 
וננערו בבהלה. איש לא הצליח לפצות את 
הנוסעים  במהירות.  פעלו  והשודדים  פיו, 
בידיהם  ונקשרו  העגלה,  מן  לרדת  הצטוו 
וברגליהם כשבויי חרב. אחדים מהגזלנים 
החלו להעמיס על שכמם את כל הכבודה, 
ואילו האחרים נטלו את האנשים והוליכום 
נסתרת  מערה  אל  היער,  מעבה  תוך  אל 

ששימשה מחבוא לשודדים.

בני ביתו של הרבי החלו לבכות בתחנונים 
שערי  עבורם  לקרוע  הצדיק  את  ולעורר 
נתונים  הרבי  של  שרעפיו  אולם  רחמים, 
היו הרחק הרחק, כמו לא חש כלל בנעשה 
סביבו. כל הדרך שקוע היה הצדיק בהגיגי 
ואף  ובדביקות,  בתפילה  בתורה,  קודשו, 
עתה נתונים היו מעייניו לדברים העומדים 
הצליחו  בקושי  אך  עולם.  של  ברומו 
הרבי  של  דעתו  את  להסיח  הבית  בני 
מדביקותו, ולהסב את תשומת ליבו לסכנה 

האיומה המרחפת על ראשם.

האפלולית,  המערה  תוככי  אל  הובאו  הם 
ולהמתין  עומדם  על  להישאר  והצטוו 
לראש השודדים שיבוא תיכף. בידיו יהיה 
לחרוץ את דינם לחיים או למוות, לחופשי 
הרוצחים  חסו  לא  כלל  בדרך  לשבי.  או 
לא  ואלה  קרבנותיהם,  על  הללו  השפלים 
נחלצים היו בחיים מתחת ידיהם. חוששים 
ויסגירו  האנשים  ילכו  שמא  הגזלנים  היו 
העדיפו  כן  ועל  לרשויות,  מקומם  את 
כל  נטילת  לאחר  האומללים,  את  לרצוח 

כספם.

בשפתיים  לווייתו  ובני  הצדיק  המתינו 
רוחשות ובלב מלא תפילה, ובתוך כך הופיע 
בשבוייו  הציץ  הלה  השודדים.  ראש  ובא 
בהם  נדלק  ולפתע  אימה,  מזרות  בעיניים 
קמעה,  השתוחחה  כמו  קומתו  מוזר.  זיק 
קטנים,  בצעדים  הרבי  אל  התקרב  והוא 
גחן  הוא  המאירות.  בפניו  היטב  מביט 
האינך  "רבי,  בלחש,  ושאל  הצדיק  לעבר 

מכיר אותי?"

הרבי, מופתע מן השאלה, השיב בשלילה. 
ואז פתח ראש הגזלנים ואמר: "לפני שנים 
אחדות נקלעתי לעירכם בצהרי יום שישי, 
חסר כל ורעב עד כלות הנשמה... איש לא 
חס עלי, פניתי לעוברים ושבים אולם אף 
שהגעתי  עד  במבט.  אותי  חנן  לא  אחד 
לביתך, רבי, ואתה ציווית לתת לי מהחלה 

הערבה" - - -

מהר  "שחררו  החבורה,  אל  פנה  "ועתה", 
להם  והשיבו  הללו,  הטובים  האנשים  את 

את כל חפציהם, מחוט ועד שרוך נעל!"

שעה  ותוך  בדייקנות,  מולאה  הפקודה 
קצרה כבר ישובים היו הצדיק עם כל בני 
את  לעשות  שהמשיכה  בעגלה,  הפמליה 

דרכה למחוז חפצה בשלום.

פנה  המופלא,  הנס  על  לה'  שהודו  לאחר 
הצדיק לבני ביתו ואמר: "הלא אמרתי לכם 
אז 'חתכו, דם לא יצא מכך', והנה, עיניכם 
רואות כי בזכות כך לא נשפך דמנו, וניתנה 

לנו נפשנו לשלל...

פרקי חיים והליכות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זצוקללה"ה

אז נדברו

והשיב לב בנים על אבותם
מעשה  בזה  אנו  מביאים  המעשים,  ותיקון  לתשובה  המיועדים  השובבי"ם  בימי 
זיע"א לפני שנים רבות, בתוך  ידי כ"ק מרן רבינו הקוה"ט  נורא אשר סופר על 
שיחת קודש לימי השובבי"ם )שנת תשנ"ד(, ובו תוכחת מוסר והתעוררות גדולה 

לימים אלו.

פתח רבינו וסיפר: "בא לידי מעשה שאפשר להגדירו כ'מעשה נורא', והוא שייך 
ואני  רב,  לא  זמן  לפני  התרחש  הלזה  המעשה  סוף  השובבי"ם.  דימי  לעניינא 

שמעתי את המעשה מכלי ראשון.

מסוגל  היה  לא  ואביו  והיות  שנים,  ו'  בן  בהיותו  מאמו  שהתייתם  בילד  מעשה 
לגדלו, התעוררו רחמיהם של שכנים וקרובים אשר ניסו להכניסו לביתם. כך נדד 
הילד מבלי שיהא לו אב ופטרון שימלא כל צרכיו, ואף לחינוכו לא דאגו כהוגן 
הואיל ובתי לימוד מסודרים עדיין לא היו נהוגים בימים ההם, ועל כן היה הילד 

חסר מנוחת הגוף והנפש.

אך הנער שהיה בעל נפש יקרה וחשק בתורה, טיכס עצה והשכיר עצמו לאחד 
מסוחרי הנרות שבעיר, לסבב על פתחי הבתים למכור סחורתו, בתנאי שתמורת 
מחצית משכרו ישלם הסוחר עבור מלמד שילמד עמו תורה, ובמחצית השנייה 

ידאג לצרכיו הגשמיים.

ויהי היום, בהיותו בן י"ב שנים, בעודו מחזר על הפתחים למכור סחורה כבימים 
הילד  ובראות  נשמתו,  את  להזיק  שביקשו  רעים  אנשים  לבית  נזדמן  ימימה, 
הבית  מחלון  עצמו  וזרק  בכפו  נפשו  שם  פגע,  בלי  מהם  להיחלץ  יוכל  לא  כי 
שבקומה השלישית. הוא הובהל לביה"ח במצב קשה, ושהה שם פרק זמן ארוך 

עד שהתאושש, אך מאז נותר גיבן כל ימיו.

ויגדל הנער והיה לאיש, ויבן בית בישראל ויולד לו בן יחיד. ברבות הימים היגר 
בנו זה לאמריקה, ושם סר מן הדרך רח"ל, ויפן עורף לכל אשר לימדו אביו. על 
יחידו  בנו  ונותר  בידו,  לא עלה הדבר  לבו למוטב  אף מאמצי האב להטות את 

תועה בניכר.

עם חלוף השנים התאלמן בעל העובדא, ונותר לבדו ללא קרוב וגואל. בשכנותו 
ועל  יוסף, וכאשר הבחין בשכנו הזקן היושב על התורה  ר'  יהודי בשם  התגורר 
העבודה, החל להתקרב אליו ולדאוג לכל מחסורו. מידי פעם היה ר' יוסף שואלו 
לסיבת היותו גיבן, אם מום זה הוא מלידה או מפני סיבה אחרת, אך הזקן היה 

דוחהו בקש, עד שהבין כי דבר סתר לו בעניין.



יום אחד קרא הזקן לר' יוסף, ואמר לו שחש שבקרוב ילך בדרך כל הארץ. הוא 
אולם עתה  ל"ע,  מן הדרך  בחו"ל שירד  בן אשר מתגורר  מניח אחריו  כי  סיפר 
שלא  מה  למוטב,  להחזירו  משם  לפעול  יוכל  העליון  בעולם  שבהיותו  מקווה 
זוג  ירכוש מעתה  כי  יוסף  מר'  אפוא  הוא  הדין. מבקש  לעשות בעלמא  הצליח 
תפילין עבור הבן, ויהיו מונחים אצלו למשמרת, מזומנים ליום פקודה בו תוכשר 

השעה להעבירם לבנו.

עתה אף נענה הזקן לשאלתו של ר' יוסף בדבר מומו, והוא סיפר לו את המעשה 
הנורא משנות ילדותו, שבעקבותיו נותר גיבן.

של  המפה  את  לפניו  להביא  שילך  יוסף  מר'  הזקן  ביקש  אחדים  ימים  כעבור 
החברא קדישא, כי ברצונו לבחור מקום לקבורתו. הביא לו שכנו את המפה של 
החלקה הפשוטה שבבית החיים שבעיר, אך הזקן התרעם ואמר "היעלה בדעתך 
כי בין אנשים אלו אמצא מקום למנוחתי? לך נא והבא לי מפה של חלקה חשובה 
מזו, בה קבורים תלמידי החכמים". נענה לו ר' יוסף, והביא את המפה של החלקה 

החשובה.

ואמר: אמנם אלו הקבורים פה אנשים  לאחר שעיין הזקן במפה, הפטיר  אולם 
חשובים הם, אך גם ביניהם לא אמצא לי מנוח, לפי שבשמים מחמירים על פגמי 
חטאת נעורים, ואף לאחר פטירתו אין לחוטא מנוחה. ולא זו בלבד, אלא אף מי 

שקבור בשכנות לבני אדם שלא היו שמורים בנעוריהם, אין לו מנוחה בקברו.

 שלח לחמך 
על פני המים
מרן הרה"ק רבי יצחק מקאליש זיע"א

ו' שבט ת"ר

המשך בעמ' הבא<<<<<<<<<<<<<<<



שונה הúכות
מדור úשינוני הúכות ופסקי דינים 

תקנו חז"ל שאין לעשות בשבת אהל אפילו אם לא מעמידו למשך זמן מרובה אלא לזמן 
קצר, אהל שכזה נקרא בפי חז"ל 'אהל ארעי' ואסור לעשותו בשבת שמא מתוך כך ילמדו 

גם לבנות אוהלים קבועים ויעבור על איסור 'בונה' בשבת.

בכלל איסור בנית 'אהל ארעי' בשבת הינה כל עשיית סוכך ]ואפי' אינו מחברו כלל בשום 
חיבור[ כאשר מתחתיו יש חלל אויר בגובה טפח כל שיש לו תועלת בסיכוך זה כגון להצל 
מפני החמה, להגן מפני השמש, להסתיר ולהחביא את עצמו או כלי כל שהוא וכדו' ]לאפוקי 

אם עושה זאת רק לכבוד וכדלקמן[.

כל אוהל כזה שאסור לבנותו בשבת אסור גם לסותרו בשבת בין אם נעשה מערב שבת ובין 
אם נעשה באיסור בשוגג בשבת.

א. לפיכך אסור לבנות 'אוהלים' למשחק הילדים כיון שמטרת המשחק להחביא את עצמם 
באוהלים אלו, ואסרום חז"ל משום 'אוהל ארעי'.

בשבת[ שבונה  אסורה  זו  לו שפעולה  להסביר  ]דהיינו שאפשר  הבנה'  'בר  שהינו  ילד  ב. 
בשבת 'אוהל' חייב אביו להפרישו ולחנכו שדבר זו כרוך באיסור בניית 'אוהל ארעי' בשבת 

)סי' שמ"ג סעיף א'(.

ג. אדם זר שרואה ילד הבונה אוהל ארעי בשבת אינו מחויב למחות בידו ]על פי הכרעת 
המשנ"ב בסי' שמ"ג סק"ז שבאיסור דרבנן נקטינן שרק האב מחויב לחנך את בנו[.

להסתתר  נועדה  שלא  משום  תורה  בשמחת  הנערים  כל  בעליית  טלית  לפרוס  מותר  ד. 
תחתיה אלא לכבוד התורה )שועה"ר סי' שט"ז סעיף י"ג(.

שאינם  דהיינו  בכלים'  'בנין  איסור  בהם  ]שאין  למיניהם  בניה  ומשחקי  פלא  קוביות  ה. 
מיועדים  שאינם  ילדים  במשחקי  הידוק  המתירות  לדעות  או  רפוי  וחיבורם  מתהדקים 

להידוק חזק יותר[ יש להקפיד שלא לעשות בהם 'אוהל ארעי' דהיינו חלל בגובה טפח.

ו. אמנם אם חלק מהאוהל היה בנוי מערב שבת מותר להוסיף ולהרחיב את האוהל הקיים 

משום שחז"ל לא גזרו על 'תוספת אהל ארעי'.

ז. 'אהל ארעי' שהיה בנוי מערב שבת מותר לטלטלו ולהעבירו ממקום למקום בשבת כמו 
שהוא בנוי, אמנם זאת בתנאי שאין האוהל גדול כל כך המכיל נפח של ארבעים סאה ]332 
ממ"ק ולחזו"א 576 ממ"ק והוא שעור של אמה על אמה בגובה ג' אמות, והמיקל באיסור 

בנין ארעי דרבנן כשיטה המקילה יש לו על מה לסמוך[.

ח. כשם שאסור לבנות 'אהל ארעי' כמו כן אסרו חז"ל  לסתור אהל ארעי בנוי בין שנבנה 
מערב שבת ובין שנבנה בשבת באיסור.

ילד שבנה בשבת אהל ארעי יש אומרים שאין התר לפרק אהל זה עד למוצאי שבת  ט. 
)שמירת שבת כהלכתה פרק ט"ז סעיף מ"ט( ויש שצידדו להקל מאחר שאין קטן יכול לאסור 

ע"י פעולתו את ממון אביו.

י. גם במשחקים שאין בהם איסור מלאכה בשבת אין ראוי שישחקו בכך אלא הקטנים אבל 
לגדולים "מנהג רע הוא לעסוק בשב"ק בהבלים המטמאים את נפש הקדושה ולא ניתנו 
שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה" )לשון קודשו של המהרש"ל ביש"ש 

ביצה פ"א סי' ל"ד(.

יא. אף שראוי לגדול שלא להתעסק במשחקים בשבת, מכל מקום אינם 'מוקצה' לגביו כיון 
שהקטנים משחקים בהם.

יב. כלי שהיה מיועד למלאכת מוקצה כגון מצלמה ופלאפון ]שמוקצים הם 'מחמת חסרון 
כיס'[ שהתקלקלו ונתנם לילדים לצורך משחק, הרי הם מוקצה ולא סגי בכך שמייחד כלי 
זה למשחק לעולם עד שיעשה בגוף הדבר מעשה שיהיה ניכר על הכלי ששינהו ליעוד של 

היתר.

כגון  ולכבותם  להדליקם  האפשרות  את  בהם  שנטרלו  אלקטרוניים  ילדים  משחקי  יג. 
שהוציא מהם את הבטריות וכדו' מותר לקטנים לשחק בהם כדין כלי שמלאכתו לאיסור 

לצורך גופו ומקומו.

משחקי ילדים בשבת ]ה[

לתרומות, לשמחות, לעילוי נשמה, נא לפנות להר"ר חיים מרדכי וולס הי"ו 052-7144204

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ח יוסף צבי קליין הי"ו

  לכבוד שמחת אירושי הבן
 הבה"ח מרדכי הי"ו מבחירי תלמידי

ישיבתנו הקד', עב"ג בשעטומ"צ
 יה"ר שיהא הזיווג עולה יפה לקשר של

 קיימא ולבניין עדי עד, וירווה מהם ומכל
יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה

לעילוי נשמת
הרה"ח בצלאל בהרה"ח מאיר ז"ל

נלב"ע י' שבט
נתנדב ע"י בנו – מכובדנו הנערץ

הנגיד הרב מאיר לוין הי"ו
מנכ"ל מוסדותינו הק'

 זכות הפצת מעיינות החסידות תעמוד
לטובת הנשמה

לעילוי נשמת
מרת פייגל צפורה ב"ר מרדכי ע"ה

נלב"ע י"ב שבט תשנ"ג
נתנדב ע"י בנה – ידידנו החשוב

הרה"ח שמחה מנחם אלבוים הי"ו
 זכות הפצת מעיינות החסידות תעמוד

לטובת הנשמה

לעילוי נשמת
  הרה"ח חיים ישראל
בהרה"ח משולם ז"ל

נלב"ע י' שבט
נתנדב ע"י בנו – ידידנו הנכבד

הרה"ח שמואל שחר הי"ו
 זכות הפצת מעיינות החסידות תעמוד

לטובת הנשמה

שהשמחה במעונם

>>>>>>>>>>>>>>>המשך אז נדברו

לי  שאירע  מעשה  אותו  "מאז  הזקן,  אמר  אני"  "ואילו 
נכשלתי  לא  ומעולם  עליונה  לשמירה  זכיתי  בילדותי, 
וא"כ איך אוכל לנוח בשכנות  אפילו בראייה לא טובה, 

עם אלו שלא במעלה זו?"

ויהי כשמוע זאת ר' יוסף שאל את פי הזקן, "אם כן, היכן 
אמצא מקום שיוכשר בעיניך להיקבר שם?" השיב הזקן 
גניזות הקודש, או  שיקברוהו בחלקה שקוברים בה את 
בחלקה המיועדת רק עבור ילדים שלא טעמו טעם חטא.

הטהורה  נשמתו  את  הזקן  השיב  אחדות  שעות  בחלוף 
ליוצרה, וקברוהו כבקשתו.



מאנשי  לאחד  נזדמן  הזקן,  נסתלק  שבו  הפרק  באותו 
עירו לנסוע לאמריקה, ובהיותו שם הגיעה לאוזנו שמועה 
שבבי"ח פלוני שוכב יהודי צעיר מילידי עירו, אשר נפגע 
בתאונת דרכים. לאחר בירור נודע שאין זה אלא בנו של 

ונסע  ואושפז עקב התאונה. מיהר האיש,  הזקן, שנפגע 
לבקר את החולה.

כאשר ראה החולה לפניו יהודי מעיר מוצאו, שמח מאוד 
ואמר לו: "דע לך שמאז שעזבתי את בית אבי, נעשיתי 
זר ומנוכר לכל זיק של יהדות, אך בימים האחרונים מאז 
וליבי בוער בקרבי  התאונה החל לפעום בי רצון לשוב, 
בהיותי  אולם  במשהו.  לכה"פ  להתקרב  תשוקה  מרוב 
שוכב במקום זר זה, ואין לי עם מי להשיח את אשר עם 
אותך שמח  בראותי  עתה  אך  מאוד,  עד  נעצבתי  לבבי, 

אני שמחה גדולה".

והוא הוסיף וביקש בתחינה, "אנא השתדל להשיג עבורי 
תפילין, ואניחם כפי שהנני זוכר מימי נערותי". הלה עשה 

כדבריו והביא לו זוג תפילין.

כשהתאושש הבן ויצא מביה"ח, החל לנסות ליצור קשר 
עם אביו, ואז נודע לו שאביו כבר איננו בין החיים. בתוך 

כך נודע לר' יוסף ממה שאירע עם בנו של הזקן, היאך 
לו  ושיגר  בתשובה,  לשוב  והתעורר  פתאום  ליבו  בער 
מארץ ישראל את התפילין שרכש בעבורו במצות אביו. 
ואמנם הבן נתעלה במעלות התשובה, עד שהפך לירא 
כאן  עד  תשובה".  בעל  בכתר  ונתעטר  מרבים  שמים 

העובדא.

וסיים רבינו זי"ע ואמר: "מן מעשה זה יש להפיק הרבה 
והנוגע לדברינו עכשיו הוא עד כמה הוא  מוסר השכל, 
זה יש לכל אחד לשוב בתשובה,  חומר הענין אשר על 
כמה  כל  כי  אמורים.  הדברים  ואחד  אחד  כל  וכלפי 
הנפש  לו לעשות חשבון  יש  עדיין  ירא שמים,  שהאדם 
ובפרט  יודעים,  ובלא  ביודעים  ולתקן מה שפגם  ולשוב 
עתה בימי השובבי"ם, שבהם קוראים את הפרשיות של 
כוח  יש  הקליפות,  מקום  מצרים  מארץ  ישראל  יציאת 
מכל  ולצאת  תיקון  הצריך  את  לתקן  אחד  לכל  וזכות 

המיצרים שהוא נתון בתוכם".

שמחו בה' וגילו צדיקים
נדבת מכובדנו הנעלה

הרה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א
חדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א

וגאב"ד חרדים
לכבוד השמחה הגדולה בנישואי הבת תחי' עב"ג, בשעטומ"צ

י-ה זכות אבות יגן עליהם שיזכו לבנות בית נאמן בישראל כדרך 
אבותיהם הקדושים לתפארת שושלת הזהב, וירווה רוב נחת 

דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובות
 שמחת החתונה נועדה להתקיים אי"ה ביום ד' הבעל"ט, 

באולמי הדקל – התמר, בחורים באולמי שמח תשמח
מחמת שיבושי הדואר לא הגיעו ההזמנות ליעדן 

נא לראות הזמנה זו כאישית

מרכז מוסדות נדבורנה בארה"ק 
ברכת מזל טוב נאמנה

לידיד נאמן ומסור לקדשי בית חיינו
הרה"ח צבי שנעק הי"ו – לונדון יצ"ו

לכבוד שמחת נישואי הבן ישראל חיים שיחי' עב"ג בשעה טובה ומוצלחת
יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, מושתת על אדני התורה היראה 

והחסידות, עם דורות ישרים מבורכים, וירוו מהם הוריהם רוב שמחה ונחת 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

 הרב יעקב טפר הי"ו
 הר"ר יחזקאל רוט הי"ו

להולדת הבן 
 הר"ר יוסף צבי קליין הי"ו

לאירוסי בנו מרדכי נ"י
 הרה"ג שמשון מרמורשטיין הי"ו

 לנישואי הבן
 הרה"ח צבי שנעק הי"ו 

 לנישואי הבן החתן 
ישראל חיים ני"ו

 הרה"ג יצחק אייזיק טפר הי"ו
 הרה"ח שלמה קוסטליץ הי"ו

 הרה"ח אליקים רוט הי"ו
להולדת הנכד

 הרה"ח יחיאל משה גרליץ הי"ו
לאירוסי הנכדה


