
פרשת בא תשע"ו – גליון קפט

בארח צדקה אהלך (ב)
לקט בענין צדקה וגמילות חסדים

ללמוד ולעשות...
ויאמין לי אהובי; שגמילות חסד אחד או פרוטה צדקה 

אחת או שאר מצוות מעשיות, ובפרט הכנסת אורחים. 

שבועות  מכמה  טוב  יותר  הוא  דבר  של  כללו  וכו', 

הלימוד  שהעיקר  בתורה,  לומד  שהוא  שנים  ואפשר 

הוא לעשות.
(ממכת"ק מרן אדמו"ר הסב"ק מסטאלין, ב"א קמז:)

נקודת לבבי
היה  זי"ע  מקארלין  שלמה  ר'  הרה"ק  אדמו"ר  מרן 

תמיד  שרוי  היה  ובביתו  לו,  אשר  כל  לצדקה  מחלק 

להעביר  והחליטו  החסידים  נתיישבו  ודחקות.  עניות 

את  לספק  שתוכל  בכדי  לרבנית  ההכנסה  מעות  את 

צרכי הבית. כך נמשך הדבר איזה שבועות, ורבינו לא 

שמצא  עד  פתחו.  על  שצבאו  לעניים  לחלק  בידו  היה 

צרכי  כל  את  הרבנית  הניחה  בו  החדר  מפתחות  את 

כשבאו  בלילה.  לבוא  לעניים  רבינו  אמר  אזי  הבית, 

פתח לפניהם את החדר והם הריקוהו מכל דבר מאכל 

נכנסה  בנעשה,  הרבנית  הבחינה  בבוקר  שם.  הנמצא 

עניים  הם  בניך  הלא  וטענה:  בבכי  והתייפחה  לרבינו 

בני  עבור  כלום  נשאר  ולא  הכל  מחלק  ואיך  כמותם 

עד  כמתעלף  נפל  אלו  דברים  רבינו  כששמע  הבית. 

דער  מיר  האט  זיא  התאונן:  ואז  לעוררו,  שהוכרחו 

ליינגט ביזין פינטל פון הארץ [-היא נגעה לי בנקודת 

לבבי] כי הצדקה היא נקודת לבו.
(אור הגנוז)

בעד נפשו
שלמה  ר'  הרה"ק  אדמו"ר  למרן  הגיע  אחת  פעם 

שהסתופפו  האברכים  אחד  של  חמיו  זי"ע  מקארלין 

מפזר  שהוא  חתנו  על  רבינו  לפני  והתאונן  בצילו, 

לצדקה יותר מכפי כוחו והונו, שאל רבינו לאברך: הלא 

השיבו  מחומש',  יותר  יבזבז  אל  'המבזבז  חז״ל  אמרו 

האברך כי אכן מי שמבזבז רק מצד מצות צדקה צריך 

להיזהר בשיעור שקבעו חכמים, אך מי שחפץ לפדות 

את נפשו ע״י הצדקה כמאה״כ 'וחטאתך בצדקה פרוק' 

'כי את כל אשר לו יתן  מה שיעור יש לו? הלא כתיב 

בעד נפשו', נהנה רבינו מתשובתו ואמר: א שכל פון א 

יונגרמאן.
(אור הגנוז)

דער קארלינער גן עדן
נתונה  ירושלים  בעוד  בוקר,  לפנות  השכם 

וניעור,  מואר  הקטן  הבית  היה  כבר  בתרדמתה, 

ניעור ובוער. 

קולו המתחנן של מרן אדמו"ר זי"ע היה נשמע 

היטב בדממת הלילה - "הערב נא ה' אלוקינו את 

אנחנו וצאצאינו"...  בפינו"..., "ונהיה  תורתך  דברי 

עיניו  בזוויות  נקוות  ודמעות  מבכי,  נשנק  קולו 

כטיפי מרגליות כשהוא מעתיר "כולנו יודעי שמך 

ולומדי תורתך לשמה"- את כל לבו - לב ישראל, 

הכניס בתפילתו זו. 

לאחר ברכת התורה נטל רבינו את ה'סטנדר', 

שולחן  על  שהונח  קטן  שרפרף  אלא  היה  שלא 

לימודיו.  חוק  את  והחל  הבית,  בחצר  שניצב 

מאין  ומתיקות  בנעימות  ולמד  ישב  כשעתיים 

כמוה, חוזר ומשנן את השיעור בגמרא ותוספות 

אותו ימסור לתלמידים הצעירים. מתעמק היטב 

אותו  השיעור  לקראת  והפוסקים  השו"ע  בדברי 

חכמים.  תלמידי  חבר  לפני  יותר  מאוחר  ימסור 

וכל כולו טובל בימה של תורה.

רבינו  פנה  שכזה,  נעלה  הכנה  סדר  לאחר  רק 

שם  השחר,  תפילת  את  להתפלל  הכנסת  לבית 

שפכה נפשו את לבו נוכח פני ה'.

וורשא,  בבתי  הקטן  בבית  היום,  סדר  זהו 

כאשר עוללים תלויים רק בו, כך בגלות אנטוורפן 

ברק,  בבני  ושיבה  זקנה  עד  וכך  גלויות,  ובשאר 

כאשר את סבלם של קהל הוא נושא, וידוע חולי 

מכאוב לרוב, הכנה לתפילה היתה אצלו חוק ולא 

יעבור!

"חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך", היה 

רבינו דורש ואומר- "דוד המלך היה מחשב דרכי 

נתבונן  השי"ת.  לעבודת  לומד  ומהם  הזה  עולם 

נא גם אנו עד כמה מתמסרים בני אדם לצרכיהם 

הגשמיים ולמסחרם"

 "מדוע לא נהיה כאותו חלבן שניעור בשלוש 

לפנות בוקר למכור סחורתו ובנפשו יביא לחמו?" 

לעבודת  השחר  את  נעורר  אנו  "אף  רבינו,  תמה 

השי"ת, להשכים קום לפני התפילה לעשות הכנה 

מועטת, וללמוד גמרא לפני התפילה". (ע"פ 'משנת 

החינוך')

של  הדרכתם  היתה  טבועה  רבינו  של  בנפשו 

הקדוש  רבו  דברי  וביותר-  נ"ע,  הק'  רבותינו 

אדמו"ר רבי יוחנן זי"ע אשר נאמרו בייחוד אליו, 

ואותם נשא לעד על לוח לבו:

הערן  צו  קעלט  א  אונז  חאפט  היץ  אזא  "אין 

אז נאר אכט בחורים זיצן מיט די תפילין לערנען 

פארן דאווינען..." 

צינה  אותנו  אוחזת  כאלו,  חמים  קיץ  בימי   -]

למשמע אזננו, אשר רק שמונה בחורים משכימים 

קום ללמוד לפני התפילה עם התפילין...] 

והיה רבינו מדגיש, כי כל החבורה לא מנתה אז 

התגוררו  הגדול  חלקם  בחורים.  כ"ו  מאשר  יותר 

ושמונה  מביהמ"ד,  מאד  גדולים  במרחקים 

בחורים משכימים נחשב היה להישג נאה, אולם 

רבינו מהר"י לא התפעל מכך, הוא לא הבין את 

השאר בשום אופן.

אדמו"ר  מרן  של  היסודיים  דבריו  הם  אלו  כי 

הזקן בספרו (קל"ו:):

מן  לבא  שלא  הכנה,  מקודם  צריך  לתפילה   "

החוץ ולעמוד להתפלל, רק שיהיה אצלו מקודם 

הכנה, שידע שעומד להתפלל לפני י"י, וואס איין 

יוד קאן דער ליינגען עם התפילה [- מה שיהודי 

יכול להשיג עם התפילה...] שתפילת ישראל גבוה 

תוה"ק,  בלימוד  עצמו,  להכין  יוכל  ובמה  מאוד. 

או  מזוה"ק,  במאמר  או  בעיון,  גמרא  בלמוד  או 

הכנה  לעשות  יוכל  הכל  עם  תהלים,  באמירת 

לתפילה".

ההכנה  היא  נחוצה  השנה  ימות  בכל  ואם 

השובבי"ם,  בימי  וכמה  כמה  אחת  על  לתפילה, 

כאשר מרן אדמו"ר שליט"א כבר עורר אשתקד 

את הציבור במכתב קדשו, אשר הוא דבר, אשר 

רבותינו נ"ע החשיבוהו לתיקון עצום בימים אלו, 

וכן חרט אדמו"ר זי"ע במכתבו לימי השובבי"ם:

לפני  ולבא  הבוקר,  בהשכמת  "ולהתחזק 

התפילין,  עם  ללמוד  הכנסת  לבית  התפילה 

בזה,   זי"ע  הקדושים  רבותינו  הפליגו  כמה  וידוע 

'ללמוד  אהרן-  בית  הקדוש  בספר  שכתוב  וכמו 

גמרא בחול קודם אור היום הוא בבחינת גן עדן 

התחתון, ובשבת הוא בבחינת גן עדן העליון".

הבה נזכה!

שבתא טבא

איגוד האברכים



צוהר לחג הפסח
לתוכו  להכנס  ורוצה  לבית  מחוץ  שעומד  אדם 

הבית.  לתוך  נכנסים  ממנה  הדלת  אחר  תר 

והנה  אותה,  לפתוח  מנסה  הדלת,  מוצא  הוא 

היא נעולה, מה יעשה? אם יש לו מפתח - הוא 

מכניס את המפתח לתוך חור המנעול ופותח בה 

יכול  הוא   - מפתח  לו  אין  אם  אבל  הדלת.  את 

לנסות לקחת מפתח אחר ו'לשפשף' אותו בתוך 

המנעול, עד שיצליח לו, והדלת תיפתח לרווחה. 

אבל אם גם זה לא מצליח - אזי אין לו ברירה, 

יוכל  הוא  המיוחדים  שבכליו  פורץ  להזמין  רק 

לפתוח את הדלת גם בלי מפתח.

אך קורה שגם פורץ אינו בנמצא, או שגם הפורץ, 

בכליו המיוחדים, אינו מצליח לפרוץ את הדלת. 

אפשרות  יש  אולי  מחפשים,  אז?  עושים  מה 

כניסה נוספת, איפה יש חלון, דרכו יוכלו לטפס 

כניסה  תהיה  לא  שזו  נכון  הבית.  אל  ולהכנס 

כשאין  זאת,  בכל  אך  הדלת,  דרך  כמו  מרווחת 

דרך אחרת - עדיפה הכניסה דרך החלון.

הארת חג החירות
לגאולה  משעבוד  יצאנו  בו  החג  הוא  הפסח  חג 

מבואר  הקדוש  בזוהר  לחירות.  ומעבדות 

מבחינה  היתה  מצרים  יציאת  בשעת  שהחירות 

הקדושים,  בספרים  שבארו  כמו  ביותר,  עליונה 

להגיע  וזכו  בינה  שערי  לחמשים  אז  שנכנסו 

לעולם החירות.

ידוע שבינה היא תשובה, כמו שנאמר (ישעיה כט 

כד) "וידעו תועי רוח בינה", ונאמר (שם ו י) "ולבבו 

יבין ושב ורפא לו", שהבינה מביאה לידי תשובה, 

ובכל שנה בחג הפסח מאיר אותו האור שהאיר 

את  שמביאה  הבינה  אור  מצרים,  יציאת  בשעת 

הוא  ברוך  והקדוש  שלימה,  תשובה  לידי  האדם 

פותח אז שער לדופקי בתשובה.

הזדמנות  לנו  ניתנת  פסח  לפני  גם  אולם 

כמו  פתוחה  דלת  איננה  שזו  אף  על  מסויימת, 

אמר  אז  בא,  בפרשת  קורה  זה  הפסח,  בחג 

אדמו"ר הזקן זי"ע שנפתח א פענצטעריל [-חלון 

קטן] לחג הפסח, ובכן, בפרשה זו אפשר לקפוץ 

התשובה,  לעולם  הזה  הצוהר  דרך  ולהכנס 

להגאל ולצאת לחירות.

להכיר בהזדמנות
טורדו  ודלף  ליפול,  מט  ביתו  אשר  ואביון  עני 

ביום סגריר, היה מתהלך ברחובות לבוש קרעים 

אורח.  עוברי  של  ידם  נדבת  לקבל  ידו  ופושט 

בפרוטות אלו יהיה מחיה את נפשו במעט מזון 

יבש כדי צורך קיום הגוף. 

אתרע מזלו של אותו הלך, ודוד עשיר שהיה לו 

נפטר ללא ילדים, וכל הונו עבר בירושה לעני זה, 

זה  לעני  ויודיע  שיגש  מי  היה  לא  עקא,  דא  אך 

על האוצר הגדול המוכן לו במדינה אחרת, וכך 

כמקודם  בחוצות  וסובב  העני-העשיר  המשיך 

ומדוכדך  מקור  קופא  ללחם,  רעב  עניו,  בימי 

בנפשו.

על  זי"ע  התניא  בעל  הרה"ק  הביא  זה  משל 

נותן  הוא  ברוך  שהקדוש  המיוחדים  הזמנים 

בכמה  להתעלות  יכולים  בהם  סגולה,  ימי  לנו, 

הימים  גדולת  על  ידענו  רק  לו  מדריגות, 

מהאוצר  יודע  אינו  שהאדם  חבל  מה  וסגולתם. 

הגדול המזומן לו, ואין לו שום תועלת מעשירות 

כאפילה,  רשעים  בדרך  ללכת  ממשיך  הוא  זו. 

לעומתו,  לו.  נוגה  ואין  חשכים  בה  הלך  אשר 

האור  את  לראות  שישכילו  המשכילים  אשרי 

הצוהר  דרך  ולהכנס  ולקפוץ  זו,  בשבת  הנוצץ 

שנפתח בה לעולם התשובה והחירות.

כי בחפזון יצאת מארץ מצרים
בגמרא יש מחלוקת אם חפזון דמצרים או חפזון דישראל. אפשר לומר כי כל כח היצר הרע הוא 

החיפזון, שגורם לאדם להיחפז ולעשות מעשים אשר לא יעשו, והעצה היא להיחפז כנגדו ולדחותו 

במשא  הרע  היצר  עם  להכנס  שאין  זה,  בענין  הקדוש  החיים  האור  דברי  שידועים  וכמו  בחפזה, 

ומתן, רק להרחיק הדבר מדעתו ומחשבתו, ועל ידי חפזון דישראל ינצח את החפזון דמצרים.

וידעתם כי אני ה' / אמונה
זיצונג ליל שבת קודש פר' בא

ר' שמעון פותח ואומר: בשבתות הללו הקב"ה מלמד 

את בני ישראל אמונה. כל המכות, שעניינן לשדד סדרי 

בראשית, הכל הוא למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ. 

זה מביא אותנו לחשבון הנפש בענין האמונה, היכן אנו 

עם האמונה בדורנו, אי אי אי... דור ההסתר... 

קלמן: הרי הרה"ק מאפטא זי"ע כבר, אמר שקודם 

ביאת המשיח תהיה בעולם אפיקורסות, ואפילו אנשים 

חשובים מאד יתפסו למינות, והעצה להינצל מזה היא- 

להתאסף ביחד ולספר סיפורי מעשיות מצדיקים.

אייזיק: מסופר שבליל ראש השנה הראשון והאחרון 

לנשיאותו של מרן אדמ"ר הצעיר זי"ע, היו אצלו אלפי 

את  נטל  וכבר  היין  על  לקדש  התכונן  רבינו  חסידים. 

בידו  וסימן  מידו  הורידו  לפתע,  בו  חזר  בידו,  הכוס 

לאברך אחד שהיה תלוי בגבהי ביהמ"ד לרדת ולגשת 

ונרעש.  חיוור  כשכולו  דרך  ופילס  מיד  ירד  הלה  אליו. 

בהגיעו אמר לו רבינו: 

"מזה לבד אתה יכול לדעת שיש מנהיג לבירה, שאנו 

יודעים מה שאתה חושב!"

מיד חזר רבינו, נטל את הכוס וקידש על היין. אח"כ 

גילה האברך כי באותו רגע ממש עברה אצלו מחשבת 

כפירה רח"ל ומיד הרגיש רבינו בזה, ויישב לו ספיקו. 

בערל: השבוע, פרשת בא, יש לנו את דברי הרמב"ן 

לשננם  לאנ"ש  ציוה  הזקן  אדמו"ר  אשר  המפורסמים, 

היטב, הבה ונחזור עליהם: 

"ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים 

חלק  לאדם  שאין  כלה,  התורה  יסוד  שהם  הנסתרים 

ומקרינו  דברינו  בכל  שנאמין  עד  רבינו  משה  בתורת 

שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים 

בין ביחיד". 

שמלקא: שמא תקרא גם מה שכותב הרמב"ן בריש 

דבריו, שיציאת מצרים היתה השיעור המרכזי בבריאה, 

ללמד אמונה לכל באי עולם, ואח"כ עלינו להשען על 

יותר  לחפש  נצטרך  ולא  המופלאים,  הגילויים  אותם 

שום הוכחה וראיה. 

על  להורות   - הארץ  בקרב  ה'  אני  כי  תדע  "למען 

ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם ואמר (שם 

ט כט) 'למען תדע כי לה' הארץ', להורות על החידוש, כי 

הם שלו, שבראם מאין, ואמר (שם ט יד) 'בעבור תדע כי 

אין כמוני בכל הארץ' להורות על היכולת, שהוא שליט 

בכל, אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצריים מכחישים 

הגדולים  והמופתים  האותות  כן  אם  מסתפקים,  או 

עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה.

דור  בכל  ומופת  אות  יעשה  לא  הקב"ה  כי  ובעבור   

תמיד  שנעשה  אותנו  יצווה  כופר,  או  רשע  כל  לעיני 

זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, 

ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון".

ר' אלטער: על הפסוק "ויאמן העם וישמעו כי פקד 

ה' את בני ישראל" מפרש אדמו"ר הזקן - פקד לשון 

פקדון, היינו, שע"י אמונה האבין זיי דערהערט אז גאט 

איז ביהאלטין אין איטליכן יוד" – שע"י האמונה הם 

אנשים  ואחד.  אחד  כל  בתוך  מוטמן  שהקב"ה  השיגו 

להרגיש  ומופתים,  אותות  ראיות,  לשמוע  אוהבים 

ולחוש את מציאותו של הקב"ה בעולם, אבל כאן אומר 

את  מגלה  יהודי  פשוטה  אמונה  שע"י  הזקן  אדמו"ר 

הקב"ה אצלו ממש.

גדליה: נו, אבל איך זוכים לאמונה פשוטה?

ר' אלטער: מובא בכל הספרים הקדושים, כי עיקרי 

מישראל,  ואחד  אחד  כל  של  בלבו  נמצאים  האמונה 

והיא ירושה לאיש ישראל מאברהם אבינו, שהכניס כח 

האמונה בלבות בני ישראל עד סוף כל הדורות. עד כדי 

בטבע  היא  האמונה  "כי  זי"ע:  יששכר  הבני  אומר  כך 

בזרעו של אברהם, ומי שאין מספיק לו הקבלה ורוצה 

סדר  לו  שאין  ח"ו  כמודה  הוא  הנה  בחקירות,  לחקור 

השתלשלות היחוס מזרעו של אברהם..."

אלא  כבר,  אצלינו  נמצאת  האמונה  פנים,  כל  על 

הבה  הפועל,  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגלותה  שעלינו 

נשמע היטב לדברי אדמו"ר הזקן: 

שיש  שמאמין  ישראל  בר  לכל  יש  בלב  אמונה  "כי 

אבל  העולמות,  כל  ומנהיג  ומשגיח  הכל  ממציא  בורא 

אמונה חזקה כזו שיוכל לעבור ולדלג על כמה ענינים 

והתקין  מרע  סר  שהוא  במי  אם  כי  אינו  זו  לבו,  בחום 

אמנם  יש  פשוטה  אמונה  כי  אומרת,  זאת   – מדותיו" 

לכל ישראל, אבל ככל שהאדם מזכך מעשיו, כך יותר 

ויותר מאירה בו האמונה, עד שבגינה יוכל להתגבר על 

כל הנסיונות שבעולם.

כותב  ח'  אות  תולדות  פר'  ישראל  הישמח  אייזיק: 

יוכל  אמונה  "ע"י   – זצללה"ה  מנעשכיז  הצדיק  בשם 

כן,  אם  פשיטא,  כסף".  זהב  במקום  שייעשה  להפך 

שככל שיתעצם באמונתו אזי יוכל לדלג על הקשיים 

העומדים בדרכו בעבודת ה'. 

ר' אלטער: לאמונה אין שיעור, צריך תמיד להתחזק, 

ולגמור בדעתו בגמירות ובפשיטות. ראו גם מה שכתוב 

וכו'  בה'  בטח  שכתוב  מה  תמיד  "לזכור   – בספה"ק 

ורעה אמונה לשון אכילה, שיהי' אמונתו חזקה בה' עד 

ויאכלו  וכו'  את  ויחזו  כמו  בעיניו,  כרואה  בה  שישבע 

וכו'" אט אזוי דארף זיין די אמונה פון א איד! 

פרשת בא| 



להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש
הרבי  הקדושים  האחים  של  בעולם  נתיבתם  דרך 

זי"ע  מאניפולי  זושא  ר'  והרבי  מליזענסק  אלימלך  ר' 

עברה בין כל ערי וכפרי ישראל הנידחים, שנים מספר 

נדדו שני הצדיקים בדרכים המושלגות והקפואות, גם 

למקום  ממקום  רגליהם  כתתו  היוקד  ובשרב  בחום 

מישוב ליישוב, ובכל מקום בואם האירו לבותיהם של 

את  תיקון,  הצריך  את  תיקנו  גלותם.  מחשכת  ישראל 

הנגלה והנסתר, והזריחו מחדש את אור התורה ושמירת 

המצוות בביתם של רבים רבים מאחינו ישראל. 

האחים  דאגו  לא  הארוכה  לדרך  וצידה  מזון  בלחם, 

הקדושים להצטייד עמהם כלל, הן גלות מכפרת היא, 

לא  דואגים  שאין  הדבר  הוא  האיתנים  הגלות  ומחוקי 

דאגת המחר ולא דאגת השעה, אין פונים לעזרת בשר 

כל  נברא  של  מבטחו  על  הם  נשענים  ואין  כלל,  ודם 

דהוא, אלא- בלתי על ה' לבדו, כי הוא הנותן לחם. אבל 

צידה אחרת נטלו עמם, צידה מסוג שונה ובשפע גדול. 

מזון הנשמה. 

היה זה תרמיל מלא וגדוש בתשמישי קדושה לרוב. 

קודש  ספרי  מהודרות,  מזוזות  כשרים,  תפילין  זוגות 

מחלקים  הקדושים  האחים  היו  אלו  כל  את  וסידורים, 

היו  ומנין  בדרכם,  נקלעו  אשר  לכך  הזקוקים  ליהודים 

יודעים? זאת לא היה הכל חידוש, כי רוח הקודש אשר 

הלכה לפניהם, העידה על כל בית ובית אשר איש יהודי 

בו, מה הוא, אם הניח תפילין מימיו, ומעולם לא הצליחו 

לעבור על פתחה של מזוזה ללא שירגישו בקדושתה - 

אם עדיין היא בתוקפה, בשמירתה.

לאכסניא  השרפים  שני  הגיעו  מנדודיהם  באחד 

יהודית על אם הדרך, משנכנסו פנימה קיבל את פניהם 

בעל הבית בחביבות, אולם מיד הבחינו על פניו כי דבר 

בעל  של  פניו  על  רבצה  כבידה  עננה  כשורה,  אינו  מה 

הבית, גם כאשר הגיש להם לחם ומזון ליוו את צעדיו 

של  לבם  את  זעזעו  אשר  הלב,  מעומק  כבדות  אנחות 

במה  לבדוק  הקדושים  האחים  פנו  מיד  הנוכחים,  כל 

דברים אמורים.

כל  תצטער  מה  על  כה,  נאנח  אתה  מדוע  יהודי,  "ר' 

כך?"

השיב בעל האכסניא בקול בוכים:

נולדתי  כאן  זה,  נידח  בכפר  דר  שאני  רבות  "שנים 

וכאן גדלתי כל השנים, אבי לימדני תורה ומצוות אולם 

היישוב היהודי כאן פחת והלך ואנוכי נותרתי לבד עם 

הנבערים,  האיכרים  ועם  והשדות,  העופות  הבהמות 

להתפלל  הקפדתי  נפשי,  שמרה  ה'  פקודת  את  אולם 

התורה  את  ולשמור  ותפילין  בטלית  ביומו  יום  מידי 

ומצוותיה. יהודים אינם פוקדים בדרך כלל את הכפר, 

וכך יצא אשר במשך שנים רבות לא הגיע לכפרינו זה 

סופר סת"ם. והנה היום בבוקר נזדמן לכאן יהודי נכבד 

ההזדמנות  על  קפצתי  מיד  שמים,  וירא  מומחה  סופר 

לביתי  רצתי  אצתי  רבות,  שנים  לי  היתה  לא  שכבר 

וחיש מהר הבאתי לפניו את זוג התפילין שלי על מנת 

שיבדקם ויראה את כשרותם. אך מה נורא היה הדבר, 

הפרשיות  כי  הבדיקה  לאחר  בישרני  הסופר  כאשר 

פסולות מעיקרן!". 

"אויה לי", ביכה האיש במר נפשו, "הלא עתה התברר 

למפרע אשר כל ימי חיי, עוד לא הנחתי תפילין כשרות 

אפילו פעם אחת, רח"ל, האיך לא אבכה ואצטער?" 

השתתפו האחים הקדושים בצערו העמוק של האיש, 

ולהרגיעו,  אליו  רוחו  את  להשיב  לבו  על  לדבר  והחלו 

שהרי חישב לעושת מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו 

הכתוב כאילו עשאה. יחד עם זאת העניקו לו גם דרך 

ידו  על  בשגגה  נעשה  אשר  את  לתקן  ותשובה  תיקון 

במשך שנים כה רבות.

לאחר מכן פנה הרבי ר' אלימלך לאחיו הק' הרבי ר' 

זושא ואמר לו:

חדשות  תפילין  היקר  ליהודי  לו  תן  אחי,  "זוסיא 

להאיר  שיוכל  כך  כל  גדול  אור  הפרשיות  לתוך  והכנס 

גם כנגד העבר, כך יתכפר וירפא לו, ויתוקנו כל הימים 

אשר בהם לא הניח תפילין כראוי"

מתוכן  ושלף  בתרמילו  ומשמש  זושא  ר'  פנה  מיד 

חדשות  פרשיות  לתוכן  הכניס  הוא  נבחר,  תפילין  זוג 

לבעל  ומסרן  וטהרה  בקדושה  כתבן  בעצמו  הוא  אשר 

הוא  שמחה,  מרוב  נפשו  ידע  לא  אשר  הנרגש  הבית 

הודה מקירות לבו והחל להניח את התפילין מידי יום 

ביומו, בשמחה גדולה ובהרגשות קדושה נשגבים אשר 

לא הסכין להם מימיו.

ימים לא רבים חלפו, ואותו האיש הלך לבית עולמו, 

להצילה  זכה  אשר  תפילין  מצות  שמורה  עמו  כאשר 

ולתקנה בשארית ימיו. 

התפילין בהמשך נתגלגלו ובאו לידיו של הרה"ק רבי 

מלא,  אשר רכשם בכסף  זי"ע  לוי יצחק מבארדיטשוב 

"האור  ועל  אלו,  תפילין  בשבח  מפליא  ימיו  כל  והיה 

הגדול הגנוז בהם".

י"א שבט שנת תרפ"ח, סטאלין
נישואי הרבנית חנה ע"ה בתו הצעירה של מרן אדמו"ר אור ישראל מסטאלין זיע"א, עם הרה"ק רבי שלום רוקח 

הי"ד בן הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א. שני המחותנים כבר לא היו בין החיים.
מסופר כי מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע ביקר פעם בצל קדשו של הרה"ק השר שלום מבעלזא זיע"א. אדמוה"צ לא 
גילה את זהותו, אך כשנכנס הרה"ק מבעלזא לשולחנו והיה כבר סגי נהור, לקח עמו את משמשו והלך אתו יד 
ביד לסבב על פני כל הנוכחים, בהגיעם לרבינו נעמד הרה"ק ואחז בידו והושיבו על ידו בראש השולחן. כשישבו 

יחדיו פנה רבי שלום אל אורחו ואמר לו: אנחנו נהיה מחותנים, ולכן עלינו להכיר איש את רעהו. 
ואמנם, כעבור כשמונים שנה נתקיימה נבואתו של השר שלום.

שאלה:

אם אפשר לכתוב קצת באופן ברור על ענין החסידות 

חסידות;  לפני  מאשר  בחסידות  החידוש  מה  בכלל, 

ומה החידוש המיוחד בקארלינער חסידות. נראה לי 

שיהיה לתועלת להרבה אנשים.

תשובה:

אותה  ה',  בעבודת  גבוהה  דרגא  היא  'חסידות' 

הגדירו חז"ל "איזהו חסיד המתחסד עם קונו".

ה',  בעבודת  הבסיסיות  בדרגות  הדברים:  נקודת 

לעולם  להגיע  שלו:  התכלית  אל  לבוא  עובד  האדם 

זאת,  לעומת  וכד'.  עצמו,  את  ולהשלים  לזכך  הבא, 

עבודתו של 'חסיד' היא - לבוא אל התכלית והמטרה 

של הקב"ה. החסיד אינו מרגיש כלל את עצמו, נוגע 

לו רק ענין אחד - שיושלם רצונו של הקב"ה בבריאת 

העולמות.

ישרים.  מסילת  בספר  היטב  מוגדרים  הדברים 

בבואו להגדיר את 'חובת האדם בעולמו' הוא מבאר: 

"האדם לא נברא אלא להתענג על ה', ומקום העידון 

מחוז  אל  להגיע  כדי  והדרך  הבא,  העולם  הוא  הזה 

חפצנו זה הוא זה העולם, והאמצעים המגיעים את 

האדם לתכלית הזה הם המצוות".

שמונה עשר פרקים לאחר מכן, לאחר כמה וכמה 

את  ישרים  המסילת  מבאר  ה',  בעבודת  מדרגות 

לטהר  בעבודתו  שמתכוין  מי  וז"ל:  החסידות,  מידת 

נפשו למען תזכה לחזות בנועם ה' לבקר בהיכלו, לא 

נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אכן לא נוכל לומר 

מתכוין  שהאדם  עד  כי  טובה,  היותר  שתהיה  כן  גם 

אך  עצמו.  לצורך  עבודתו  סוף  סוף   - עצמו  לטובת 

שיהיה  הוא  בחסידים,  המצויה  האמתית  הכוונה 

ב"ה  האדון  של  כבודו  אשר  למען  רק  עובד  האדם 

יגדל וירבה. ע"כ.

מדה זו מצויה רק באוהבי ה' אמיתיים, שמשליכים 

הוא  להם  שנוגע  היחיד  והענין  מנגד,  עצמם  את 

כבודו של הקב"ה.

הזו  העבודה  דרך  את  והפכה  'חסידות',  ובאה 

לנחלת הכלל.

לאורך  אשר  יראה,  אהרן  בית  הק'  בספר  המעיין 

כל הדרך מבאר אדמוה"ז את התכלית והמטרה של 

הקב"ה בעולמו: "להשוות שני העולמות", "להעלות 

לתחילת  דבר  כל  ו"לייחד  הפשוט"  לרצונו  הכל 

בנוגע  המסקנות  באות  זה  פי  ועל  וכו';  הבריאה", 

לדרכי עבודתנו את ה'.

עבודה כזו - אינה עבודה רגילה. בספרי העבודה 

הוא  הדיבור  שם  כזאת.  נמצא  לא  חסידות  שלפני 

אודות האדם, עד כמה יש לו לדקדק בכל מעשיו, עד 

כמה ביכלתו לזכך את עצמו, וכו'.

לא  'חסיד'  להיות  הדרישה  אלו,  בדורותנו  גם 

אדמו"ר  מרן  של  אנחותיו  לכולנו  זכורות  השתנתה. 

זיע"א אודות מצבו של כלל ישראל, דרישתו החוזרת 

ונשנית אשר כל מצוה שאנו עושים צריכה להיות לא 

עבור עצמנו, אלא עבור כלל ישראל.

מאליה נשאלת השאלה - כיצד יתכן לדרוך בדרך 

עבודה נשגבה שכזו. 

אכן, מטעם זה, החסידות וההתקשרות לצדיקים 

ניתנו מכורכין מן השמים. 

תשובת  כדברי  היא  'התקשרות'  של  עניינה 

בהיות  "כי  אהרן:  בית  הק'  בספר  המובאת  הרדב"ז 

תתקשר   - לבו  אליו  ונותן  רבו  אל  מתכוין  האדם 

ויהיה  עליו,  אשר  מהשפע  עליו  ויחול  בנפשו,  נפשו 

לו נפש יתירה".

של  דרגתם  אכן  היא  החסידות  בדרך  עבודה 

צדיקים בלבד; אלא שרוחו של הצדיק נמשכת בכל 

המקושרים אליו, ומכוחה של רוח זו - אפשרי להיות 

'חסיד'.
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מדיני אהל
העושה אהל קבוע - הרי זו תולדת בונה, ואסור מדאורייתא. אהל ארעי שאינו עשוי א. 

לקיום - אסור מדברי סופרים.

ילדים שהגיעו לחינוך, יש להפרישם מלעשות אהל מסדינים וחבלים (מ"ב כ שעה"צ ב. 

כו, שש"כ כד ה).

מקופלת ג.  יריעה  ולכן,  בשבת.  עליו  להוסיף  מותר   - יום  מבעוד  קיים  שהיה  ארעי  גג 

או כרוכה, אם היה פתוח ממנה טפח מע"ש (בנוסף לקיפול או לקוטר העיגול) - מותר 

להמשיך ולפרוס את כולה בשבת, וכן להוסיף שם עוד סדין אחר.

גגון מתקפל שמותקן על עגלת ילדים, אם כבר היה פתוח טפח מע"ש מותר לנטותו ד. 

כולו, וגם להוסיף עליו סדין או ניילון לכסות העגלה כולה. אבל אם לא נפתח מע"ש 

אין לפתחו (שועה"ר שטו ב, יג, נוב"ת ל, בדי השלחן קכ ח, אג"מ ד קה). ורבים מקילין לפתחו 

גם אם לא היה פרוס כלל מע"ש, מאחר והוא כבר מחובר ומוכן (מ"ב שם כז, חזו"א נב ב, 

שש"כ שם יג), וגם מתירים להוסיף ניילון לכסות את כולה (שש"כ שם הע' מח).

כשבא לקפל העגלה - יניח ולא יסתור את הטפח הראשון הפרוס מאתמול (שועה"ר ה. 

זה  טפח  גם  לסגור  מותר  הכיסוי  מהסרת  מה  זמן  שעבר  שלאחר  אומרים,  ויש  טז). 

(הגרשז"א בשש"כ שם הע' לב).

והוא הדין בשמשיה שמותקנת ומקופלת כמטריה מעל שלחן בחצר או גינה, או סככה ו. 

שבפתחי חנות ומעל חלונות ראווה (שש"כ שם טו).

מותר להעמיד מחיצת עראי, או לפתוח מקיפוליה מחיצה מתקפלת, אם אינה מתרת ז. 

בסעודה  לנשים  גברים  בין  להפריד  או  לפרטיות,  שזקוק  חולה  להקיף  כגון  איסור; 

ובשעה  הואיל  איסור,  להתיר  זו  במחיצה  להשתמש  אח"כ  ומותר  ג).  שטו  (שעה"ר 

שהועמדה המחיצה לא התכוון שתהיה מחיצה מתרת (שש"כ שם מג). 

אסור להעמיד או לפתוח מחיצת עשרה טפחים (העומדת ברוח מצויה) במטרה שתהא ח. 

מתרת האסור, כגון מחיצה בפני ספרי קודש בשביל להושיב שם תינוק לעשות צרכיו, 

או להחליף בגדיו וכדומה (שעה"ר שם ב).

גם מחיצה קיימת כבר, אין להעבירה בשלמותה למקום אחר למטרה זו. אבל במקום ט. 

שהיא נמצאת והיא רפויה ומתנדנדת - מותר להדקה מלמעלה ולמטה כדי שתהא 

מתרת (הגרשז"א, שש"כ שם לד).

מחיצה שכבר נפתחה טפח מע"ש לאורך או לרוחב (חוץ מרוחב הכריכה, כנ"ל) - מותר י. 

להמשיך פריסתה בשבת גם כדי שתהא מתרת (שעה"ר שטו ה, בה"ל ד"ה שהיה).

מחיצה מתקפלת מחוברת לקיר כדלת (אקורדיון), מותר לפורסה גם כדי להתיר איסור, יא. 

וגם אם  לא היתה פרוסה טפח מע"ש. וכן וילון מקופל לצד - מותר למתחו בשבת על 

המוט המוכן לכך (שש"כ שם מ).

מותר להוסיף כנפיים לשלחן, או להאריכו במדף העומד לכך. ומותר גם לתחוב הפינים יב. 

(זיזים) שבו לנקבים שבתוך השלחן (שש"כ שם כה).

אהל יג.  יווצר  אם  גם  כי  מעלה.  או  אמצע  לגובה  גם  תינוקות,  של  לול  לפתוח  מותר 

יג,  (שעה"ר  אחד  לגוף  מחוברים  החלקים  וכל  לכך,  מתכוין  אינו  הרי  תחתיו,  ומחיצות 

שש"כ שם כד).

מותר לפרוס מפה על השלחן גם אם קצותיה משתלשלות לצדדין עד סמוך לקרקע, יד. 

וכן הדין בפריסת סדין או שמיכה על המיטה (מ"ב סקל"א).

הספק שבועי במסלול יהודי כהלכה: שטז, א - שטז, ז

הרה"ח ר' יוסף בוקצין שליט"א
האמונה בצדיק (ב)

החסיד ר' יו"ט שמחה, מגדולי החסידים, אמר לרבינו מהר"י מסטאלין זצוק"ל, בעת שעוד 
לא היה בר מצוה: אני מאמין באמנה שלמה שבתפילה שלכם אתם מעלים את תפילותינו, 

ועם התורה שלכם אתם מעלים את התורה שלנו.
 אדמו"ר מוהרא"א מקארלין זיע"א דיבר בראש השנה מענין התקשרות לצדיקים, ואמר, 
שזה אין ספק אצלו, שכל מה שיש לחסידים, זה ממה שמקבלים מהצדיק. זה ענין הנסיעה 
וההתקשרות לצדיק. מעין זאת כתב גם הבית אהרן: המקורב לצדיק, כל העשיות טובות שלו, 

כאילו עשאם הוא.
 כל הדברים הנ"ל מתקיימים רק ע"י שמאמין בצדיק. התורה היא נצחית, ומשפעת בכל 
יום ויום ובכל שעה לתוך פנימיות כלל ישראל, והשפע יורד לנשמות הכלליות שהם צדיקי 
אדם  בחינת  הוא  ישראל  שכלל  הספה"ק,  שכתבו  מה  וידוע  העדרים,  ישקו  ומהם  הדורות, 
אחד ושמו ישראל, וגדולי ישראל הקרובים אל ה' הם בבחינת מוח ונשמה, פי' שהם הנשמה 
הכללית של כל ישראל, וכשיהודי שדבוק בצדיק מתפלל, גם אם אינו יכול לכוון בתפילתו 

כראוי, הוא מתפלל על דעת גדולי הדור.
כי  "האמנתי  בבחינת  מהצדיקים,  תמיד  שמדברים  ע"י  צדיקים?  לאמונת  מגיעים  כיצד 
אדבר", כמו שאמר אדמו"ר מוהרמ"מ זיע"א על הפסוק "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא 
ידע את יוסף", שהצרה הכי גדולה היא ששוכחים מהצדיק. וכידוע, כל עבודתו בשולחנותיו 
הטהורים היתה לדבר מהצדיקים זיע"א, ובפרט כשהי' מדבר מרבינו הק' מוהרא"א מקארלין, 

ראו בחוש שהיה מקושר אליו בלב ונפש ועי"ז החדיר בנו אמונת צדיקים.
 כששאלו מרבינו הק' ר' יוחנן שמנו"כ בטבריא על ענין ההתקשרות לצדיק, השיב ואמר 
(יש  אמת"  אויף  און  חברים  אהבת  אויף  אמונה,  אויף  זאכן,  דריי  אויף  הארעווען  דארף  "מי 
לעמול על שלושה דברים, על אמונה, על אהבת חברים ועל אמת), וידוע שאצל רבינו ר' יוחנן היה 

עניין ההתקשרות והנסיעות לרבי מהדברים שתמיד עורר ודרש מאנ"ש.
 כשזקני, ר' נתן מאיר זצ"ל, היה בשבת חנוכה אצל הרבי זיע"א בחיפה, וביום א' רצה 
שבבעלותו,  המכלת  את  לפתוח  כדי  לירושלים,  בחזרה  ולנסוע  מרבינו  פרידה  ברכת  לקבל 
מיא  און  שבת  אויף  געקומען  מ'איז  דאס?  איז  וואס  מאיר,  "נתן  בחריפות:  רבינו  לו  אמר 
אנטלויפט שוין?! אייער זיידע ר' מרדכי קאפיטקעוויטשער האט אויך אזוי גיטאן?!". (מה זאת? 
באים לשבת וכבר בורחים?! סבא שלכם גם עשה כן?!) ולא רצה לקבל שום תירוצים. מיד ציוה לר' 

ישראל בער שיפמן ז"ל לסדר אכסניה לחסידו, שישאר אצלו עד אחרי זאת חנוכה. בדרך זו 
הדריך את החסידים להתקשרות לצדיק. 

יש עוד הרבה להאריך בענין זה, ועוד חזון למועד, ונסיים בדברי רבינו ר"י זיע"א שאמר, 
"היינט איז א בחינה פון חושך אז א מענטש גייט און גאס ביינאכט אין דער פינטסטערניש אן 
א לאמפ אדער מיט א לאמפ, נאר ער ברענט נישט, זעהט ער ניט ווי צוא גיין, אבער אז מיגייט 
מיט א לאמפ וואס עס ברענט, זאל זיין וואס פאר א לאמפ אבער עס ברענט, איז אנדערש. 
די זעלבע איז און עבודת השם אז מאיז מקושר צו א צדיק גייט מען גאר אנדערשט" עכל"ק. 
(היום הוא בחינת חושך. בן אדם הולך ברחוב בלילה באפילה בלי פנס או עם פנס שאינו דולק, אין הוא 

רואה היכן הוא הולך, אבל אם הולכים עם פנס שדולק, מאיזה סוג שלא יהיה, זה אחרת. כך זה בעבודת 

ה', כשמקושרים לצדיק, הולכים לגמרי אחרת.)

 בדבריו הקדושים  האלו, שהם בבחינת מעט הכמות ורב האיכות, האיר לנו רבינו את כל 
הענין של התקשרות לצדיק. דו"ק ותשכח, ובכלל דבריו דברינו. ויה"ר שנהי' מקושרים לכ"ק 

אדמו"ר שליט"א אשר לאורו ניסע ונלך עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן
א גוטן שבת

הרה"ח ר' שלמה לייב רוטמן שליט"א 
וחתנו הרב מנחם רבינוביץ הי"ו 

לרגל שמחת הולדת הבן הבכור שיחי' 
לחתנו וגיסו הרב נפתלי אייזנבאך הי"ו 

בברכה שיזכה להכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו ובזמנו 
ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

ולרוות מלא חפניים נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח

הרה"ח ר' יוחנן רכטשפר שליט"א 
הרה"ח ר' מרדכי רכטשפר שליט"א 

לע"נ זקנם החסיד המפואר
הרה"צ ר' מרדכי (מאטיע) סופר זצ"ל 

בן הרה"ח ר' יצחק יהודה רכטשפר זצ"ל 
נלב"ע ט' שבט תש"ב

בסימן טוב ומזל טוב הנני לברך ברכת מזל טוב לידידי
יקר הרוח ובר לבב, ליבו ער לכל דבר שבקדושה

הרה"ח ר' נתן טאגער שליט"א
לרגל השמחה שבמעונו בנישואי בתו שתחי' למזל טוב

בברכה שיזכו לבנות בית נאמן בישראל לבנין
עדי עד ויזכה לרוות מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה

בברכת ידידות; זאב הר זהב

הרה"ח ר' משה נייהויז שליט"א 
לע"נ אביו

הרה"ח ר' יואל צבי זצ"ל 
בן הרה"ח ר' יום טוב ליפא זצ"ל 

לרגל היארצייט שחל ביום השבת ו' שבט (תשנ"ג)
ת. נ. צ. ב. ה.

הרב נפתלי אייזנבאך שליט"א 
לרגל שמחת הולדת בנו בכורו שיחי' למז"ט 

יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח

השלום זכר בבית חמיו רח' חזון איש 18 בית שמש

הרה"ח ר' אשר אייזנבאך שליט"א 
לרגל שמחת הולדת הנכד שיחי' למז"ט 

בן בכור לבנו הרב נפתלי הי"ו
יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים

ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח

הרה"ח ר' שלמה אינדיק שליט"א 
לרגל שמחת הולדת הנין

לגיסו הרה"ח ר' לייביש סמט שליט"א
נכד לחתנו הרה"ח ר' שלמה רוטמן שליט"א

יזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח

הרה"ח ר' שמחה הכהן רוזנפלד שליט"א 
לרגל שמחת לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו

כמר אליהו בן לבנו הרב משה שליט"א
יזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח

הבר מצוה ביום א' באולם "שערי שמחה" - דושינסקי בבי"ש

מזלא טבא וגדיא יאה
שגורה לחברנו היקר, איש חי ורב פעלים

העומד בימין צדקו לכל דבר צדקה וחסד במסירות

הרה"ח ר' נתן טאגער שליט"א
לרגל שמחת ליבו בנישואי הבת שתחי' למזל טוב

ברכותינו הנאמנות שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
על אדני התורה והיראה ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה

מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת כל הימים

המברכים
הרב יעקב הניג         יואל רוזן

הרה"ח ר' נתן טאגער שליט"א 

לרגל שמחת נישואי בתו שתחי' 
עב"ג למזל טוב ובשעטו"מ 

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 
דורות ישרים ומבורכים לבנין עדי עד 

ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח 
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