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קהל עדת חסידי נדבורנה בארה"ק
ביתר עילית

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ממשנתם הטהורה של רבוה"ק 
בפרשת השבוע

רק  ה'  את  עבדו  לכו  ויאמר  משה  אל  פרעה  "ויקרא 
ויאמר  עמכם.  ילך  טפכם  גם  יוצג  ובקרכם  צאנכם 
משה גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לה' 
ופירש"י "לא דייך שמקננו ילך  )י', כ"ד-כ"ה(.  אלוקינו" 
צריך  ולכאורה  תתן",  משלך  אתה  גם  אלא  עמנו, 
ביאור עבור מה הוצרכו בני ישראל ליקח מבהמותיו 

של פרעה דווקא. 

עפ"י  תשע"ה(  בא  פ'  דרעוין  )רעוא  שליט"א  רבינו  וביאר 
מ"ש שלמה המלך, "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו 
ישלים אתו" )משלי ט"ז, ז'(, ובחז"ל פירשו זאת ד'אויביו' 
קאי על היצה"ר, והיינו שלא סגי בזה שינצח האדם 
ולפעול  לגמרי  להכניעו  צריך  אלא  הרע,  היצר  את 
בו  נשאר  דאם  הדבר  וטעם  הבורא.  לעבודת  עמו 
חלק מהרע, אז אעפ"י שהליכותיו טובות מ"מ כמעט 
לחלק  להזיקו  ההוא  מהחלק  בו  שידבק  ימלט  לא 

הרוחני. ועל כן הדרך המעולה היא 
לעשות  הרע  את  לגמרי  שיהפוך 
ממנו  ישאר  שלא  עד  טוב,  הימנו 

רושם כלל.

שאמר משה לפרעה 'גם אתה  וזה 
דלא  ועולות',  זבחים  בידינו  תתן 
מצרים  את  שינצחו  בהא  סגי 
וייצאו ישראל משם עם כל רכושם 
מקננו  'וגם  וכמש"כ  להם,  ששייך 
ילך עמנו לא תשאר פרסה'. אלא 
שהוא  מצרים  מלך  פרעה  אפילו 
 - תתן  אתה  'גם  הקליפות  מקור 
ויבטלו  שיכניעו  והיינו  משלך', 
את הרע משורשו, להפכו לתועלת 
וביקש  ית"ש.  הבורא  לעבודת 
שכל  פרעה  את  להודיע  משה 
לעבודת  תשתעבד  כולה  הבריאה 
ה' ולבני ישראל העוסקים בתורה 
כפשוטו  הדבר  ואין  ובמצוות, 
לעבודת  ששייך  רוחני  חלק  שיש 

כלל  תלוי  שאינו  גשמי  וחלק  ה', 
כן הוא אלא כל חלק הגשמי בעוה"ז  לרוחניות, לא 

נברא כדי לשמש את הרוחניות. 

והיינו דכתיב לקמן )פס' כ"ו( "כי ממנו ניקח לעבוד את 
ה'", פירוש שזה שאנו נוטלים ממך את מקנך, בזה אנו 
עובדים את ה' אלקינו לקחת את הרע להפכו לטוב. 
היינו מהחלקים  תתן'  'משלך  הק'  וזהו שכתב רש"י 
פרעה  שידע  כדי  לה',  נזבח  ג"כ  ביותר  הנמוכים 
שהכל שייך לבורא ית"ש ולהולכים בדרכיו ושומרים 
שכל  והיינו  חיים,  תורת  נקראת  התורה  כי  תורתו. 
וכל הליכות  חיי עוה"ז שייכים ומשועבדים לתורה, 
חיים של האדם צריך להיות עפ"י תורה... ולכן צריך 
שיהא האדם משועבד לה' ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו 
בכל הליכותיו ממש, שלא יהא בעיניו דברים גשמיים 
נפרדים ואל יהא דבר אחד או זמן אחד מהזמנים שלא 

יהא שייך לעבודת ה'.

הק'  האבות  מימי  ההוא  בדור  שהיתה  העבודה  וזו 
הרע  את  לעקור  מצרים,  יציאת  עד  הק'  והשבטים 
התורה  קבלת  טרם  אפילו  תורה  עול  קבלת  ע"י 

בפועל, ולכן זכו בני ישראל להגיע לדרגות בקדושה 

הרע  כל  את  שעקרו  משום  זוהמתן,  שפסקה  עד 

והפכוהו לטוב וממילא הזדככו לגמרי מכל הזוהמא. 

ואם כך היה בדור ההוא עוד מקודם לקבה"ת, עאכו"כ 

שעבודה זו שייכת אף בדורנו אנו עם התורה והמצוות, 

שנזכור ונדע שאין שום עול לאדם מלבד עול מלכות 

שמים ועל תורה ומצוות, וכל הדברים הגשמים אינם 

משמשים אלא לרוחניות. ובפרט לדעת הרמב"ן ז"ל 

התורה  מן  מ"ע  היא  לך  במותר  עצמך  דקדש  דס"ל 

שנצטווינו במצות 'קדושים תהיו', הרי שאנו מצווים 

להשתמש בחלק הגשמי רק לקיום התורה והמצוות. 

בא  פ'  שב"ק  )ליל  זיע"א  הקוה"ט  רבינו  ביאר  זה  כיסוד 

ובזקנינו  בנערינו  משה  "ויאמר  דכתיב  הא  תשס"ג( 

חג  כי  נלך  ובבקרנו  בצאננו  ובבנותינו  בבנינו  נלך 

את  הזכיר  למה  להבין  יש  לנו".  ד' 

עם  מחתא  בחדא  והבקר  הצאן 

ליישב  וגם  ההולכים.  האדם  בני 

דלעיל  יקר,  בכלי  שדקדק  מה 

לפרעה  שאמרו  כתיב  שמות  פר' 

שלח  ישראל  אלקי  ד'  אמר  "כה 

)שמות  במדבר"  לי  ויחוגו  עמי  את 

ד'  לשם  יהיה  שהחג  דהיינו  א(,  ה, 

קרבנות  בהקרבת  לפניו  שיעבדו 

ד'  חג  "כי  כתיב  הכא  ואילו  וכדו', 

לנו", דמשמע שהחג הוא לישראל 

לשמחת לבבם באכילה ושתיה.

דפרעה  אשכחן  דהנה  וביאר, 

כרחו  שבעל  בשעה  אף  הרשע, 

ישראל  בני  את  לשלוח  הסכים 

ד'  את  לעבוד  שילכו  מארצו 

שעבודתם  עכ"פ  השתדל  במדבר 

ולא  רוחניים  בענינים  רק  תהיה 

שבשעה  והיינו  גשמיים,  בענינים 

לא  הגשמיים  בענינים  שיעסקו 

וזהו  נפשם,  לתאוות  אם  כי  ד',  לשם  כוונתם  תהיה 

ד'  "לכו עבדו את  )להלן פסוק כד(  שאמר למשה רבינו 

רק צאנכם ובקרכם יוצג", פי', דענינים גשמיים כגון 

צאן ובקר זאת אל תקחו לעבוד בזה את ד' אלוקיכם. 

כי  עמנו  ילך  מקננו  "וגם  לו  אמר  רבינו  משה  אך 

מהענינים  אף  פי',  אלקינו",  ד'  את  לעבוד  נקח  ממנו 

הגשמיים נקח לעבוד את ד', כי אף כאשר אנו עוסקים 

בענינים גשמיים, כונתינו לשם ד' ולצורך עבודתו.

ויתיישב מכל  בו  נראה ביאור הכתוב שפתחנו  ובזה 

וגו'  נלך  ובזקננו  בנערינו  משה  "ויאמר  הדיוקים, 

הגשמיים  הענינים  שאף  פי',  נלך",  ובבקרנו  בצאננו 

כצאן ובקר אף אותם נקח עמנו, כי עבודת ד' היא אף 

לצורך  האדם  אותם  יעשה  שלא  הגשמיים  בענינים 

עצמו אלא לשם ד', "כי חג ד' לנו", אף הענינים דצרכי 

לנו, באמת אף הם לא  הגוף שנראים כמו ששייכים 

לצורך  לא  בהם  השתמשותנו  כי  לשמך,  אם  כי  לנו 

עצמינו היא אלא לשם ד'. 

אנו בעיצומם של הימים הקדושים ימי השובבי"ם, אשר  עומדים 
מקורם חצוב מקדמת דנא בבני היכלא של מרנא האר"י ז"ל וגוריו, 
ותיקון  תשובה  לזמני  ותלמידיו,  הקדוש  הבעש"ט  ולאחריהם 
ואין  ראש,  למעלה  רבו  אסונות  אשר  זה  בזמן  בפרט  המעשים. 
שבוע אשר אין אנו שומעים על הילקח עוד נשמה טהורה לגנזי 
מוסר  וליקח  להתחזק  עלינו  שומה  הנותרים,  על  לכפר  מרומים 

לתקן את דרכינו וליישר אורחותינו.

נאמרו  אשר  זיע"א  הקוה"ט  רבינו  דברי  את  להביא  הראוי  מן 
)ליל שב"ק פ' בא תשד"מ( ואשר הם  מתוך לבת אש לפני ל"ב שנים 
השובבי"ם,  בימי  עתה  ניצבים  "אנו  לימינו:  במיוחד  אקטואליים 
"שובו בנים שובבים" )ירמי' ג, כב( דהזמנים  הללו הם זמני תשובה 
ותיקון לאותם העניינים הצריכים תיקון. ואי' במדרש )שמו"ר לח, ד( 
"ד"א זה הדבר הה"ד )הושע יד, ג( 'קחו עמכם דברים' וכו' א"ל )הקב"ה 
אל  ושובו  דברים  עמכם  'קחו  שנאמר  מבקש  אני  דברים  לישראל( 

ה'' ואני מוחל על כל עונותיכם, ואין דברים אלא דברי תורה שנא' 
)דברים א, א( 'אלה הדברים אשר דבר משה'". ע"כ.

אמנם  הקשים,  מהתיקונים  הוא  הזה  לעניין  התיקונים  "הנה 
הרמ"ח  ביגיעת  בתוה"ק  שעוסקים  עי"כ  הוא  האמיתי  התיקון 
דבכך  ובהתלהבות,  שלם  בלב  והמחשבה  המח  וביגיעת  אברים 
שהאדם משעבד את מוחו לבו ועיניו, רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו 

לתוה"ק בכך הוי התיקון האמיתי".

"והוא שאמר דהמע"ה )תהלים מ, ט( "זבח ומנחה לא חפצת וגו' עולה 
וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי. 
לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מעי" דבזמן שביהמ"ק 
היה קיים, אדם כי חטא היה יכול להתכפר בקרבן... אמנם אנו בזמן 
שאין בית המקדש קיים ואין לנו אפשרות להביא קרבנות... א"כ 
מה יעשה האדם לכפר על חטאתיו, 'אז אמרתי הנה באתי במגלת 
ותורתך בתוך מעי',  רצונך אלוקי חפצתי  ספר כתוב עלי לעשות 
הוא  והלימוד  הרמ"ח  כל  ביגיעת  התוה"ק  את  שלומדים  דעי"כ 
לשמה, שזהו 'לעשות רצונך' שתורה לשמה זה רצון ה', בכך הוי 
תיקון על העבר. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב 

אפו ולא יעיר כל חמתו". 

כך באופן לא שגרתי סיים רבינו את ה"תורה", במקום נוסח הסיום 
וכו'  לציון  בשובך  עיננו  "ותחזינה  לשונו,  על  היה  רגיל  אשר 
בביאת גואלנו משיח צדקנו בב"א", וכדו'. הדבר הרעיד את לבבות 
החסידים, אשר הרגישו שהרבי רואה בעיניו הצופיות איזה קטרוג 
השורה על עם ישראל. וכמו מבקש מהקהל לעשות תשובה, ועי"ז 
אולי יזכו להגיע למצב של "והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית" ח"ו.

ביום  זה  היה  המדובר...  במה  הכל  הבינו  השבת  לאחר  קצר  זמן 
ראשון ד' שבט בבוקר, עת כבו המאורות והצדיק המקובל ה"בבא 
סאלי" נלקח לעולם שכולו טוב. אבל עצום פקד את בני היהדות 

הנאמנה, וגרר אחריו טרגדיה נוראה.

לקראת מועד ההלוויה רבבות משלומי אמוני ישראל יצאו בנסיעה 
זמן  "נתיבות" לחלוק לו כבוד ולהשתתף בהלווייתו,  לעבר העיר 
עברה  ומחרידה  קשה  שמועה  ההלוויה  מסע  תום  לאחר  מועט 
מגזע  ומיוחסים  חשובים  אברכים  ארבעה  הקדושה,  בארצנו 
פרטי,  ברכב  ההלוויה  ממסע  חזרו  אשר  ותרשישים,  אראלים 
בהותירם  השמימה,  בסערה  ועלו  קשה  דרכים  לתאונת  נקלעו 

אחריהם עוללים רכים יתומים, רח"ל.

הרגישו  בעת  לו  בצר  הרבי,  כוונת  את  למפרע  הבינו  החסידים 
שצרה גדולה משכימה לפתחם של עם ישראל, כאב רחום על בניו 
הדואג למכאובם, דיבר במר ליבו אל קהל עדתו, וביקש לעשות 

תשובה ולהתחזק בהתמדת התורה, ע"מ להמתיק את הגזירה.

בברכת שבת שלום ומבורך

בשער קהלא

בס"ד, גליון קיד  פרשת בא תשע"ו   הדה"נ: 4:22  - צאת השבת: 6:16 

הננו כעת בשבוע הג' של ימי 

השובבי"ם שפרשיות אלו עוסקות 

ביציאה מגלות מצרים ותחילת 

הגאולה והקרבת קרבן פסח, ובזה 

חינוך לכל א' באשר הוא שם, 

שכמו שבמצרים ע"י ששמרו 

הגדרים ולא שינו את שמם לשונם 

ולבושם, יצאו ממ"ט שערי טומאה 

והגיעו לאחר ז' שבועות למדריגה 

של פסקה זוהמתן ולקבלת 

התורה. אף אנו, כאו"א באשר הוא 

שם ואפי' אם נכשל, בכוחו להגיע 

ולהיטהר עד כדי שיפסוק זוהמתו 

וינצל מהיצה"ר ונסיונותיו.  

  )רבינו שליט"א, 
ליל שב"ק פ' בא תשע"ג(  

הנה באתי במגילת ספרדרך העבודה היא לזכך את החומר ולעסוק בעניינים הגשמיים לשם ד' ולצורך עבודתו
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דהיינו  נותן",  מכח  המים  שיבואו  "צריך  )ס"ז(  השו"ע  פסק 

שהמים יבואו על ידיו מכח אדם, אך מים הזבים מאליהם כגון 

מכלי המוטה על צדו, לא יטול בהם, ואם נטל לא עלתה לו 

נטילה )שו"ע ס"ט וביה"ל ד"ה ואם(. 

אמנם אם אדם היטה את הכלי על צדו והמים ממשיכים ליזוב 

ידיו תחת השפיכה  ממנו, שפיר חשיב כח גברא, ואם הכניס 

כדי ליטול את ידיו ]אפי' אחר זמן רב ממעשה ההטיה[ עלתה 

לו נטילה, ואפי' אם מי שהיטה את הכלי היה אדם אחר, ואף 

שלא עשה כן עבור נטילה )שו"ע ס"י ומשנ"ב שם(. אך כתב הביה"ל 

)ד"ה עלתה( דלכתחילה יש להחמיר שלא ליטול כך את הידים, 

אלא א"כ יניח שם את ידיו מיד לאחר הטיית החבית. 

ידיו,  על  המים  ונשפכו  הברז  את  ופתח  ברז,  לכלי  היה  אם 

הברז  את  ולפתוח  לסגור  צריך  אך  גברא,  כח  שפיר  חשיב 

)שו"ע ס"ט( משום דרק הקילוח  ושפיכה  שוב לפני כל שפיכה 

הראשון שבא ע"י פתיחת הברז נחשב שהגיע מכוח גברא אבל 

ההמשך מגיע מאליו )משנ"ב ס"ק ס"ד(.

בביאור החילוק שבין הטיית כלי לבין פתיחת ברז כלפי המים 

שבאים אח"כ, ביאר המשנ"ב )ס"ק ס"ו( בשם האחרונים, דחילוק 

גדול יש בין הדברים, דבהטיית כלי האדם עשה מעשה בגוף 

משא"כ  נשפכים,  הטייתו  ומחמת  אותם  שהניע  בכך  המים 

בפתיחת ברז לא עשה האדם שום מעשה בגוף המים, אלא רק 

הראשון  הקילוח  רק  וע"כ  מלצאת  מהמים  המונע  את  הסיר 

שבא מחמת הסרתו נחשב כבא ע"י כוח גברא. 

לא  אם  דבדיעבד  בכל(  )ד"ה  הביה"ל  מכריע  למעשה  להלכה 

ושפיכה,  שפיכה  כל  לפני  הברז  את  ופתח  סגר  ולא  כן  עשה 

יחזור ויטול ידיו בלא ברכה, משום שלשיטת הרמב"ם ]לדעת 

הגר"א[ די אם השפיכה הראשונה באה מכח גברא.

אכן כל זה איירי רק בברז של כלי, אבל בברזים שלנו המחוברים 

לקיר א"א ליטול הידיים בשום אופן, משום שלצינור שממנו 

)שו"ת  לכותל  מחובר  שהוא  מחמת  כלי,  דין  אין  המים  באים 

מנחת יצחק ח"ד כ"א, הליכות שלמה פ"כ סק"מ(. 

המים  באים  וממנה  מים  חבית  גגותיהם  על  שיש  ובבתים 

הברז  פתיחת  ע"י  בברז  הידיים  ליטול  שאפשר  י"א  לברזים 

לא  זה  באופן  דאף  י"א  אך  סק"ט(  ל"ה  )קצה"ש  שפיכה  כל  לפני 

ל'  ישפה ח"א  )הליכות שלמה שם, שו"ת אבני  נטילה  ולא חשיב  מהני 

סק"ה בשם הגרי"ש אלישיב(.

לא  לקרקע[  מחובר  ]שאינו  מים  עם  לכלי  ידיו  את  המכניס 

נטילה  לו  שעלתה  י"א  בהם  ידיו  שכשך  אם  אך  נטילה,  הוה 

הביא  המתירין  בטעם  ס"ח(.  )שו"ע  נטילה  לו  עלתה  שלא  וי"א 

דפליגי  א.  מהלכים,  שני  הפוסקים  בשם  נ"ב(  )ס"ק  השעה"צ 

וס"ל שאין צריך כוח גברא,  דין נטילה ע"י כח גברא,  על כל 

ב. דס"ל דחשוב כח גברא במה שמשכשך ידיו במים שבתוך 

הכלי.

את  לטלטל  יכול  שאינו  הדחק  דבשעת  )שם(  השו"ע  ופסק 

אם  אך  המתירים,  דברי  על  לסמוך  יכול  הימנו  וליטול  הכלי 

נזדמן לו אח"כ אפשרות ליטול בדרך נטילה ייטול בלא ברכה, 

על הכרעת  פוסקים שחולקים  הביא הרבה  נ"ו(  )ס"ק  ובמשנ"ב 

המחבר וס"ל דאף בשעת הדחק אין לסמוך על המתירין לצאת 

יד"ח נטילה ע"י טבילת הידים בכלי ושכשוכם, ואף מי שרוצה 

לסמוך על הכרעת השו"ע לא יברך ע"ז 'על נטילת ידים', ואף 

יכרוך ידיו במפה בעת אכילתו )משנ"ב שם ושעה"צ ס"ק נ"ד(.

כל השונה הלכות
בשדה ההלכה הנלמדת בכולל ערב

 מתורת רבותינו 
ביאורים על פרשת השבוע

ותגדלם לתורתך

ההכנות  ונשלמות  הולכות  אלו  בימים 
לבחורי  החדשה  החבורה  הקמת  לקראת 
מיועדת  ה'חבורה'  לישיב"ק,  המכינה 
בחורים  הק',  דקהילתנו  הצאן  לצעירי 
ואף  ליש"ק,  למכינות  זו  בשנה  עלו  אשר 
לאלו שעדיין לא נכנסו לעותומ"צ. בימים 
הקרובים תתקיים 'אסיפת היסוד' לצעירי 
יוסף  הרב  החבורה  ראש  בבית  הצאן 
יתפרסמו  והשעה  המועד  שליט"א,  צביון 

בהמשך.

שנתיים,  לפני  החלה  זו  ש'חבורה'  יצוין 
וקצרה שבחים רבים מפי הורים ומחנכים, 
הגדולה  התועלת  את  נס  על  העלו  אשר 
אשר  הצעירים  לבחורים  הביאה  שהיא 
וקנו  הראוי,  באופן  הבחרות  לימי  נכנסו 
דרכם  עפ"י  החסידות  קניני  את  ידה  על 
היווה  לפרשה  פרשה  כשבין  רבוה"ק,  של 
פריחתם  למען  ביותר  חשובה  תחנה  זה 
ושגשוגם והצלחתם להיכנס להיכלה של 

תורה בצורה בוגרת וראויה.  

* * *

וראשי  מחשובי  לידידנו  מז"ט  ברכת 
קהילתנו הק', הרה"ח יוסף צבי קליין הי"ו 
במעונם  השרויה  השמחה  לרגל  ומשפ', 
מבחירי  ני"ו  מרדכי  הבה"ח  הבן  באירוסי 
ובשעטו"מ,  ישיבתנו הק', במז"ט  תלמידי 
מנדלסון  בצלאל  הר"ר  ידידנו  בת  עם 
הי"ו, חתנו של הרה"ח יחיאל משה גרליץ 
הדגול  לסב  היא  אחת  הברכה  שליט"א. 
יחיאל משה  הרה"ח  וחשובי אנ"ש,  מזקני 

גרליץ שליט"א, לרגל אירוסי הנכדה. 

נאמן  בית  ויבנו  יפה  יעלה  שהזיווג  יה"ר 
לנו  הסלולה  בדרך  עד  עדי  בנין  בישראל 
לרוות  החשובים  ידידינו  ויזכו  מרבוה"ק, 
מהם ומכל יוצ"ח רוב תענוג נחת דקדושה, 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אכי"ר. 

* * *

קהילתנו  מחשובי  לידידנו  מז"ט  ברכת 
הי"ו  שפירא  שלמה  ראובן  הרה"ח  הק', 
במעונם  השרויה  השמחה  לרגל  ומשפ', 
דוב  בהיכנס הבן הבה"ח יקיר וחכים כמר 
בער ני"ו לעול תורה ומצוות. יזכה לעלות 
מעלה מעלה במעלות התורה והחסידות, 
ויזכו הוריו לרוות ממנו ומשאר יוצ"ח רוב 

תענוג ונחת דקדושה.

* * *

קהילתנו  ממכובדי  לידידנו  מז"ט  ברכת 
הק', הרב יעקב טפר שליט"א ומשפ', לרגל 
הבן  בהולדת  במעונם  השרויה  השמחה 
לגדלו  שיזכו  יה"ר  ובשעטו"מ.  במז"ט 
בדרך  טובים,  ולמעשים  לחופה  לתורה 
תענוג  רוב  עם  מרבוה"ק,  לנו  הסלולה 

ונחת דקדושה מכל יו"ח.  

* * *

ברכת מז"ט לידידנו החשוב הר"ר אברהם 
השמחה  לרגל  ומשפ',  גרשטנקורן  אהרן 
במז"ט  הבן  בהולדת  במעונם  השרויה 
לחופה  לתורה  לגדלו  יזכו  ובשעטו"מ, 
דקדושה  ונחת  תענוג  רוב  עם  ולמעש"ט 

מכל יו"ח. 

בחצר קהלא קדישא

 

 אדם לא יכול להשיג "מדריגה" 
שעדיין לא אוחז בה

"ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" )י, כו(.

...עוד יש בזה רמז שאי אפשר להשיג שום בחינה ומדריגה מענין 

המדריגה  בזה  הוא  שכבר  עד  ויתעלה  יתברך  הבורא  עבודת 

ועובד את ה' ברוך הוא וברוך שמו באותו בחינה, והוא שאמר 

ומה  איך  לידע  אפשר  שאי  ה'  את  נעבוד  מה  נדע  לא  ואנחנו 

נעבוד את ה' עד בואנו שמה עד שתחילה בא למדריגה ועובד 

את ה' בזה ואחר כך יוכל להשיג זה המדריגה לידע שיש בחינה 

ומדריגה בזה לענין עבודתו יתברך ויתעלה אבל אם אינו עדיין 

על מדריגה זו ולא הלך בה מעולם אי אפשר להשיגה והמשכיל 

ה'  וכשיהיה מאת  יש בזה סוד עמוק לענין התפילה  יבין, עוד 

אבאר בעזרתו:   

 )דגל מחנה אפרים(

אין אפשרות להוכיח הרשע אלא בדרך נסתר

"והגדת לבנך לאמר בעבור זה עשה ה' לי" )יג, ח( 

פירש רש"י לשאינו יודע לשאול, ורמז גם כן תשובה לרשע לי 

ולא לו. וכן אמר בהגדה, אילו היה שם לא היה נגאל. ולכאורה 

לי  נוכח  לו לומר לשון  קשה ממה נפשך בתשובה לרשע היה 

יודע  לשאינו  באמירתו  תשובתו  התכללות  ענין  ומה  לך,  ולא 

לשאול. אמנם בודאי האמת כי מוכיח לרשע מומו וכתיב )משלי 

את  ולהוכיח  לזה  להגיד  צותה  התורה  אבל  לץ,  תוכח  אל  ח(  ט, 

הרשע בדרך נסתר אילו היה שם לא היה נגאל:     

)עבודת ישראל(

 לעדכונים, הארות והערות, 
נא להתקשר 

 לפלאפון- 052-7664684  
)עד יום ג' בערב(

בדין נטילת ידיים ע"י כוח גברא )סי' קנט(

 מתורת רבותינו 
מזלא טבא וגדיא יאהביאורים על פרשת השבוע

בלב מלא הערכה יביע פינו שבח ושפתותינו שירה,
בברכת מז"ט חמה ולבבית קדם אחד המיוחד שבחבורה

מחשובי הת"ח שבקהילתנו הק'

הרב יעקב טפר שליט"א
מג"ש דף היומי בהיכל כוללנו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו 
נישא בזאת טנא מלא ברכה, 

סימן טוב ומזל טוב יחולו במידה מרובה,

שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים עם רוב 

תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח, 

המברכים בהוקרה

חברי השיעור                        לומדי הכולל ערב    

ענבי הגפן בענבי הגפן
בלב מלא הערכה יביע פינו שבח ושפתותינו שירה, בברכת 
מז"ט חמה ולבבית קדם ידידנו מחשובי וראשי קהילתנו הק' 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה עוסק בצרכי ציבור באמונה 
ובסבר פנים יפות

הרה"ח יוסף צבי קליין הי"ו
לרגל השמחה השרויה במעונו

באירוסי בנו פאר המעלות והמידות הבה"ח מרדכי ני"ו 
מתלמידי ישיבתנו הק',

עב"ג בת הרה"ח בצלאל מנדלסון הי"ו, 
נכדת הרה"ח יחיאל משה גרליץ שליט"א  מזקני וחשובי אנ"ש

נישא בזאת טנא מלא ברכה, סימן טוב ומזל טוב יחולו במידה 
מרובה, יה"ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת המשפחה הרוממה

ויזכו לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי עד
המברכים בהוקרה

אברכי הקהילה             חברי החבורות      


