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הלומדים דברי תורה שלי 
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 לע"נ
 זומרזצ"ל  צביב"ר  כתריאל שאולהרה"ח 

 הונצח ע"י
 תלמידיו שומעי לקחו ומוקירי זכרו הטוב

 התודה והברכה
 ק"בארה'איגוד מוסדות ויזניץ' להנהלת 

 על הסיוע לאיתור והקצאת משאבים

 הי"ו בנימין גרוסהרה"ח 
 לע"נ הוריו

 ז"ל  דב דודב"ר  אפריםהרה"ח 
  ע"ה  דב בנימיןב"ר  חוה פערלמרת 

 הי"ו פרידמן שמואל יחזקאלהרה"ח 
 לע"נ אמו

 ע"ה   זעליג מענדילב"ר  הינדא חיהמרת 

 הי"ו מילר פייביש צביהרה"ח 
 הי"ו מילר דוד יצחקהרה"ח 

 לע"נ אמם
   ע"ה ביינוש בנימין יונהב"ר  בריינדיל רבקהמרת 

 הי"ו קנדל אליעזרהרה"ח 
 לע"נ אביו

 ז"ל יצחקב"ר  ביהטוהרה"ח 

 מוהל -הי"ו  מרדכי שטרןהרה"ח 
 לע"נ אביו

 ז"ל שמואלב"ר  יוסףהרה"ח 

 הי"ו לקס עביר מרדכיהרה"ח 
 לע"נ אמו

 ע"ה עביר אברהםב"ר  פייגא חנה אלטעמרת 

 הי"ו ברמינקא צבי שמעוןהרה"ח 
 לע"נ אמו

 ע"ה צבי שמעוןב"ר  פערילמרת 

 שליט"א פערל חיים אברהםהרה"ג 
 אביולע"נ 

 ז"ל ישראלב"ר  לייב יעקבהרה"ח 

 הי"ו כץ)ברי"ד(  צביהרה"ח 
 הי"ו סגל אליעזר משההרה"ח 

 לרגל שמחת נישואי צאצאיהם
 למז"ט ובשעטומ"צ

 הי"ו שטיין צביהרה"ח 
 הי"ו שכטר אברהם ישראלהרה"ח 

 לרגל שמחת נישואי צאצאיהם
 למז"ט ובשעטומ"צ

 הי"ו וורטהיימר יעקב ישעיההרה"ח 
 הי"ו רייף מאיר חיים הרה"ח

 לרגל שמחת נישואי צאצאיהם
 למז"ט ובשעטומ"צ

 הי"ו אנגל בנימיןהרה"ח 
 הבן נישואילרגל שמחת 

 הי"ו שלמה חייםהבה"ח החתן 
 למז"ט ובשעטומ"צ

 הי"ו מילר אליהוהרה"ח 
 לרגל שמחת נישואי הבת

 למז"ט ובשעטומ"צ

 הי"ו פולק לעמיל אשרהרה"ח 
 הי"ו ויזל זאב משההרה"ח  -הי"ו  פולק ברוךהרה"ח 

 למז"ט ובשעטומ"צ י צאצאיהםאירוסלרגל שמחת 

 שליט"א בעק חייםהרה"ג 
 הי"ו בעק דוב אריה ישראלהר"ר 

 למז"ט ובשעטומ"צ הבן -לרגל שמחת הולדת הנכד 

  התודה והברכה לידידנו הנכבדים התורמים בקביעות בעין יפה להוצאת הקונטרסיםהתודה והברכה לידידנו הנכבדים התורמים בקביעות בעין יפה להוצאת הקונטרסים

 

 הי"ו שטרן ג. ישראל ד. הנה"ח 
 הי"ו ברוס םזאב מנחהנה"ח 

 בעלי
 "אולמי הכתר"

 ויזניץ

 

 הי"ו  יצחק וויינרהנה"ח 
 בעל 

 גמ"ח ומרפאת 
 ויזניץ "שיבה טובה"

 

 הי"ויחזקאל שרגא כהן הנה"ח 
 הי"ו שטיין רפאלהנה"ח 

 בעלי
 ויזניץ מאפיית

 "היימישע חלות"

 

 לע"נ 
 ז"ל שמעון ישראלב"ר  אברהםהרה"ח 

 נלב"ע י"ג תמוז תש"מ
 ע"ה מתתיהוב"ר  אלדאגזוגתו מרת 

 נלב"ע י"ט תשרי תשנ"ט
 

 לע"נ 
 ז"ל משהב"ר  לויהרה"ח 

 נלב"ע כ"א מנחם אב תשס"ה
 ע"ה שלמהב"ר  פערלזוגתו מרת 

 נלב"ע ב' ניסן תשס"ז 
 

 הי"ו נח הייגרהרה"ח 
 לע"נ אביו 

 ז"ל אריה לייבהרה"ח 
 ז"ל שלום פרידלב"ר 
 כ"ד בשבט תשס"ח נלב"ע

 
 

 ליט"אש חיים בעקהרה"ג 
 לע"נ אמו

 ע"ה חנה לאהמרת 
 זצ"ל ישראל אריהבהרה"צ ר' 

 אדמו"ר מפרעמישלאן לונדון
  טבת תשע"ד "בנלב"ע כ

 קול צהלה ורנה שפתינו אז תרננה
 אל מעלת כבוד ברגשי גיל ושמחה מביעים אנו בזאת ברכת מזל טוב נאמנה

 פרי עץ חיים, מרביץ תורה וחסידות לעדרים, איש האשכולות, פה מפיק מרגליות
 מורנו הגה"צ ראש הישיבה שליט"א

 חדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר הק' זי"ע
  שליט"א חיים מאיר ארנסטרלהרב  שליט"א ישראל ארנסטר להרה"ג

 למז"ט ובשעטומ"צ הבן -הנכד  -הנין לרגל שמחת הולדת 
 שיזכו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רב תענוג ונחת דקדושהיה"ר 

 בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
 ורוב סיעתא דשמיא להמשיך בעבודת הקודש לאורך ימים ושנים טובות אכי"ר  

 

 הנהלת הועדכעתירת וברכת  

 לעילוי נשמת
 הרבנית הצדקנית בגו"ק

 ע"ה לגיצא ראכימרת 
 זצוק"ל שפרבר דוד בת הגה"ק רבי

 גאב"ד בראשוב
 ומח"ס שו"ת "אפרקסתא דעניא"

 נלב"ע כ"ח שבט תשמ"ח
 ת.נ.צ.ב.ה.
 הונצח ע"י 

 בתה הרבנית הצדקנית תליט"א
 

 לעילוי נשמת 
 הרבנית הצדקנית בגו"ק

 ע"ה לאה אסתרמרת 
 זצללה"החיים מנחם מענדיל בת הרה"צ רבי 

 שפטים כ"ט שבט תשנ"גנלב"ע ליל שב"ק פרשת מ
 ת.נ.צ.ב.ה.

 הונצח ע"י
 בנה מרן אדמו"ר שליט"א

 חתנה מורנו הגה"צ ראש הישיבה שליט"א
 ובנותיה הרבניות תליט"א
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 י אלקים חייםדבר
 ם תשל"גיס"ג משפט

 
חבל תחבל שלמת רעך עד בא  אם

. מתקרבים )כב, כה(השמש תשיבנו לו 

אנו לימי הפורים זמן מחיית עמלק 

פגם אשר קרך, עמלק רומז ליצה"ר, 

אדם להרגיז יצר טוב על  ולמען יוכל

יצר הרע ולבטל קליפת עמלק אמרו 

יעסוק בתורה וגו'  )ברכות ה.(חז"ל 

יקרא ק"ש וגו' יזכיר לו וגו', ומן 

המובחר להשתמש בב' עצות הראשונות 

ולנצח את היצר בתורה וקבלת עומ"ש 

במסירות נפש, כי המה מביאים שמחה 

באדם, ולא להזדקק להעצה של יזכיר לו 

ה יש חשש שיבא לידי עצבות אשר בז

ח"ו. ללימוד התוה"ק וקבלת עול 

מלכות שמים דרוש מדת הבטחון, כי 

כשאין לו בטחון להוט הוא כל ימיו 

אחר המחיה והכלכלה ואין לו זמן 

ללמוד התוה"ק  -לעבודת הבורא 

ולהתפלל בכוונת הלב, אבל אם יש לו 

בטחון ומקיים השלך על ה' יהבך 

א יהא פנוי לעבודת ממיל )תהלים נה, כג(

)עיין בספה"ק אהבת ישראל ליקוטים השי"ת 

 .אות סא(

מרמז הכתוב שקורין בזמן זה  ולזה

לדעת מה לעשות למען ימחה זכר 

עמלק, ואמר אם חבל תחבל שלמת 

רעך, חבל' תחבל' שלמת' רעך' הס"ת 

גימ' לילי"ת הקליפה המסיתה לאדם 

חבל תחבל, לפגום במעור רח"ל, פגם 

 )זח"א סב.(,בילו אורחייהו זה נקרא ח

ואם נכשל בה ורוצה לשוב לה' ולתקן 

מה שפגם, תחלה צריך להתגבר על 

הקליפה בכח העצות שבחז"ל הנ"ל, 

וז"א ע"ד רומז לק"ש, אותיות רבתיים 

בתיבות שמע' אחד', ב"א נוט' א'לף 

, בא )עיין שבת קד.(ב'ינה, רומז לתורה 

 -השמש רומז לשקיעת שמשו של אדם 

ר"ל  -ו יזכיר לו, עד בא השמש היינ

אם תקח לך עצות אלו תהא בטוח 

תשיבנו לו, תשוב להשי"ת ולא  -אשר 

תשוב לכסלה עוד, אך כאמור עדיף 

להשתמש תחלה בב' עצות הראשונות 

המביאות שמחה, עצה של יזכיר לו הוא 

רק באין ברירה כאשר רואה שאינו 

מצליח לכבוש את יצרו בעצות של תורה 

זה מיעץ הכתוב ראה נא אשר וק"ש, ול

ע"י השמש תשיבנו לו, השמ"ש אתוון 

מש"ה ש', מש"ה עה"א גימ' שמ"ח, 

ש' מספר אלקי"ם במילוי, השמש הוא 

המאור הגדול, העצות המביאות שמחה 
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ומאירות רמ"ח אבריו ונפשו, ת'שיבנו 

ל'ו ר"ת גימ' נפ"ש, בהן תשוב 

ותתקרב להשי"ת, לא להשתמש בעצה 

ובכח השמחה נמתקין של יזכור לו, 

דיני אלקים ונמשך חסדים בעולם, ע'ד 

ב'א ר"ת גימ' חס"ד, וע"ד שפירשתי 

הזמר ובשמו נגיל כל היום, אם נגיל 

בגילה רינה ושמחה בשמו יתברך, אזי 

נ'גיל כ'ל ה'יום ר"ת אתוון כה"ן 

 .)זח"ג קמה:(הרומז לחסד כידוע 

אשר היצר מטריד את  וכאמור

ן יתבטל האדם בדאגת פרנסה למע

מתורה וק"ש ויוכל להתגבר עליו, לזה 

הוסיף הכתוב עד בא, ע"ד גימ' 

אכדט"ם שהוא שם הבטחון, ב"א נוט' 

א'לף ב'ינה הרומז לתורה כנ"ל, דע 

שלהיות דבוק בתורה דרוש בטחון, 

להשליך יהבך על ה', אז יהא לך זמן 

 רב לתורה והוא תבלין נגד יצר הרע.

 מרמז לנו הכתוב על תיקון גם

פגם העבר, להוציא ניצוצין קדישין 

שנפלו בעמקי הקליפות, וז"א אם חבל 

תחבל שלמת רעך נכשלת בפגם ומבקש 

תיקון הנפש, העצה היא ח'בל ת'חבל 

הר"ת גימ' צו"ם קו"ל ממו"ן, צום 

היינו לצמצם עצמו ממותרות התאוה, 

קול היינו קול תורה ותפלה, ממון 

היינו להרבות בצדקה וחסד, על ידן 

וכל להוציא ניצוצות הקדושות שנפלו ת

לקליפה ולהמתיק הדינים. היום הוא 

שבת ראש חודש אדר, הר"ת ש'בת 

ר'אש א'דר כר"ת ר'צון א'בינו 

 )שבת פח.(ש'בשמים, באדר אמרו חז"ל 

הדור קבלוהו ברצון ופירש"י מאהבת 

הנס, כן עתה הזמן מסוגל להתחיל 

לעשות רצון אבינו שבשמים מרצון 

י"ז יושפע עלינו שפע רב, ואהבה, וע

ונזכה לביאת גואל צדק ולבנין בית 

 המקוה במהרה בימינו אמן.

 

ידוע שענין גדול הוא ללמוד  א"י

תורה ולתת צדקה לפני התפלה, 

תוה"ק לפני התפלה סגולה גדולה 

לבטל כל המחיצות המפסיקות בינינו 

לאבינו שבשמים, וכן צדקה, כדאי' 

יב פרוטה ר' אליעזר יה )ב"ב י.(בגמ' 

לעני והדר מצלי, ב"א רומז לתורה 

כנ"ל, ע'ד ב'א ר"ת גימ' חס"ד, ב"א 

השמ"ש עה"ת והכולל גימ' קו"ל 

תפל"ה, עד בא השמש ר"ל בטרם 

נגש להתפלל ירבה בלימוד תורה 

ונתינת צדקה, והן סגולות לתפלה 

נאמנה ורצויה, ולקבלת התפלות 

 לרחמים ולרצון, ולא ישובו פנינו ריקם.
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ש י. )כג, ל( מעט מעט אגרשנו מפניך

ע"פ מה שפי' אא"ז הק'  'הפ רשפל

הפסוק  קוטים מב(י)לזי"ע  'אמרי נועם'ה

טוב מעט לצדיק מהמון ' )תהלים לז, טז(

, אשר בתיבת 'מעט' 'רשעים רבים

יי האדם עלי אדמות, נרמזים שנות ח

האדם כי מע"ט נוט' ע'רב מ'ועיל ט'וב, 

בימי נערותו רודף אחרי דברים ערבי"ם 

ומתוקים לחכו, אף שאין בהם שום 

בשנות העמידה  .ואפילו לגופו ,תועלת

הוא טרוד ורדוף על המחיה ועל הכלכלה, 

להמציא פרנסה לבני ביתו, לקנות דירה, 

ברים ובחפצו להרבות הון ועושר, שהם ד

 .המועילי"ם ויש בהם תועלת לגופו

בבואו לגיל הזקנה  ,שנות העמידה רוכעבו

ומתבונן מה יהא בסופו, אזי בוחר בטו"ב, 

וזהו  .)אבות פ"ו מ"ג( 'אין טוב אלא תורה'

בדרך הכלל, אמנם הצדיק אינו ממתין 

לימי הזקנה כשגופו דואב, דא היסט ער 

 שוין, דא פילט ער זיך נישט גוט, אלא גם

בתחילת שנותיו הוא כבר עוסק בטו"ב, 

אינו מעביר את רוב ימיו בתענוגי העולם 

, שהצדיק 'טוב מעט לצדיק'הזה, וזהו 

בוחר ב'טוב' שהוא המיעוט מתיבת 

, שהרשעים 'מהמון רשעים רבים''מעט', 

בוחרים ב'ערב' וב'מועיל' שהם הרוב 

בתיבת מעט, עיי"ש. וזה יש לרמז כאן 

ועיל ע'רב ט'וב, בפסוק, מע"ט ר"ת מ'

'מעט מעט', על ידי שתבחר במיעוט 

מתיבת 'מעט', בטוב, הרומז לתורה כנ"ל, 

יהא בכוחך לנצח את היצר הרע, וזהו 

'אגרשנו מפניך', תוכל לגרש את היצר 

 מקרבך, כלה גרש יגרשנו מאתו.

מנסה לפתות את האדם הרע היצר 

להימשך אחר תאוות וקניני העולם הזה 

ע בהם, באמרו אליו שיהא עסוק ומשוק

אשר רק את טובתו הוא דורש, דברים 

טובים ונעימים בחפצו להעניק לו, ברם 

האיש המשכיל מתבונן אשר דברים 

הם  ,המועיליםאף אלו ולגוף, ים מתוקה

דברים המתחסלים, כלים ונפסדים, אינם 

ישאר קיימים לנצח, ומה לו המתמידים ל

לאדם מכל עמלו אשר עמל ויגע בהם כל 

חייו כאשר ברבות הימים לא נשאר  ימי

בידו מאומה מכל זה, לא ירד אחריו 

קח מן ולאחר שיתבונן בזה י .כבודו

העולם הזה רק את ההכרחי הנדרש לו 

 בזמנו הנותרלקיום צרכי גופו ומזונותיו, ו

 בשולחן השנישיחת קודש 
 ליל שב"ק משפטים תשנ"ז

 



 

 

 ו

הוא מתדבק בטוב האמיתי, בתורה 

הקדושה, בעבודת הבורא ברוך הוא, כי 

ד הטוב האמיתי הנאתו קיימת לע

ולעולמי עולמים, טובה נצחית בלתי 

ובזה  .מוגבלת שבה נאה ויאה להתדבק

את הפסוק  )שם( נ"לפירש זקיני הק' ה

כי ', 'טעמו וראו כי טוב ה' )תהלים לד, ט(

בתיבת טעמ"ו ישנם ג"כ האותיות 

המרמזים לשני הטובות, טובות גשמיות 

טעמו 'וטובות רוחניות, ואמר דהמע"ה 

כי טוב ה', אשר הטוב  ,בעין השכל ',וראו

האמיתי הוא, ה', רק זה יכונה בשם טוב, 

וזולת זה אינו טוב, יען הוא כלה ונפסד, 

ועי"ז יבחר האדם בטוב ובחיים 

האמיתיים גם בשנות נעוריו ובשנותיו 

האמצעיות ולא רק בימי הזקנה והשיבה, 

חכם עיניו בראשו, בשנות נעוריו הוא ה

כל הדברים ובוחר ותכלית מתבונן בסוף 

 לחלקו ולנחלתו את הטוב האמיתי.

 בפרשתנו ובדרך זה יש לפרש הפסוק

לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא ' , ב(כג)

, 'תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות

אשר הכתוב מזהיר את האדם, 'לא תהיה 

אחרי רבים לרעות', אל תלך בדרך אנשי 

ההבל אשר בשרירות לבם הם נוטים 

ים, הערב והמועיל שהם הרוב הרב ראח

, כי דרכם היא מג' הדברים הנזכרים

, אלא התדבק בטוב, בתורה 'לרעות'

ולא תענה על 'ובמצוות ובמעשים טובים, 

, כשהיצר הרע יחפוץ לערוך 'ריב לנטות

עמך ריב ומדון ברצותו להטותך מני 

הדרך, אזי 'ולא תענה' תענה אליו ב'לא' 

גש הלאה רבתי, איני חפץ לשמוע אליך, 

ממני, ואם היצר ירצה לשדלך בדברי 

חלקלקות אשר רק דברים ערבים 

ומועילים ברצונו להעניק לך, ענה 

לעומתו, 'אחרי רבים להטות', בהעלותי 

על רעיוני ובהתבונני היאך יהא 'אחרי' 

שאשמע בקולך ואנטה לדרך הרבים, 

הבל  להלא גם אז לא יעלה בידי כלום, הכ

יטער גארנישט, גם ושוא נתעה, ס'איז ווי

אם יהא בידי הון ועושר, קניני ותענוגי 

עוה"ז, איזו תועלת תצמח לי מזה, הרי 

הכל חולף ועובר כצל עובר, כי גז חיש 

ונעופה, ולאידך גיסא כמה טובה ותועלת 

יהא צפון לי כשאבחר בטוב האמיתי 

יוכל  טענה זו י"שהוא קיים לנצח, וע

 האדם להתגבר עליו ולנצחו.

דברים מעיד הקב"ה בכבודו  על שני

ובעצמו אשר דברים טובים ונעימים הם, 

על התורה, 'כי לקח טוב נתתי לכם 

, ועל מתנת )משלי ד, ב(תורתי אל תעזובו' 

אמר לו ' )שבת י:(השבת, כאמרם ז"ל 

הקב"ה למשה, משה, מתנה טובה יש לי 

, לא כסף ולא זהב, 'בבית גנזי ושבת שמה

ת ופנינים, כי ולא אבנים טובות ומרגליו

תורה מיט שבת  .אם, 'ושבת שמה'

וועקען אויף דעם מענטש, על ידם 
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יתעורר מתרדמת הזמן, זיי גלייכען אויס 

דעם מענטש, מיישרים דרכו ואורחותיו, 

האדוק ודבוק בה', בקדושת השבת, 

אויף דער וועלט מיט אנדערע ער קוקט 

אויגען, מיט א אנדערן קאפ, בכח התורה 

לנצח את גם יוכל האדם  וקדושת השבת

יצרו המטרידו ומנסה למושכו אחרי עניני 

נפש כי 'ההבל, כמובא במאמרינו לפרש 

שנהוג זמר ה) 'נאנחה בא שבת בא מנוחה

, הר"ת ב'א ש'בת משפטים( 'שבת פרלזמר ב

ב'א מ'נוחה עה"כ גימ' מש"ה, רומז 

זכרו תורת ' )מלאכי ג, כב(לתורה עדה"כ 

)אבות  'סינימשה קיבל תורה מ', 'משה

, באם הנפש נאנחה מהלחץ זו פ"א מ"א(

הדחק, ממלחמת היצר אשר אינו נותן 

מנוח לאדם, הרי בא שבת בא מנוחה, 

על והתורה ושבת קודש הם תבלין כנגדו 

 ידם יזכה למנוחה.

באם חיך יטעם האדם עריבות נועם 

לימוד התורה הקדושה, התענוג העילאי 

פול יות דאביי ורבא, בסלסול ופלובהו

בדברי הראשונים והאחרונים, יקוץ 

וימאס בהבלי ותאוות העולם הזה, לכלום 

יחשבו בעיניו לעומת התענוג הרוחניי, 

כנר לעומת אור השמש שהוא בטל 

כאשר נפש איש הישראלי וכן  .ומבוטל

כוספת ומשתוקקת אל נועם השבת, 

שבת קודש נפשי חולת אהבתך, תערב 

עם לו קרבת אלקים מנופת צוף וכל ט

דבר גם יודע -גשמי, דא עקא שהבעל

זאת הדק היטב, אשר על כן הוא מנסה 

בכל טצדקי למנוע מהאדם ללמוד את 

שהלימוד אינו  מסיתוהתורה הקדושה, 

טוב בעבורו, ביודעו שאם ילמד ויעסוק 

 ןבתורה, וואשט עס אויס דעם גאנצע

בליל שבת הוא מפיל וכן  .הרע-יצר

הוא עייפות על האדם ומשדלו שכעת 

הזמן ליתן לעצמו מנוחה ומרגוע מעמל 

ששת ימי המעשה, בחפצו שלא ישב 

בצוותא חדא עם יהודים יראים ושלמים 

ל חי, -לשיר שירות ותשבחות לא

אמרתי  .להתחמם באור קדושת השבת

הבה ונעשה עסק, נסה  ,דהו–פעם למאן

ארבעה שבועות ללמוד את התורה נא 

הקדושה בהתמדה ובשמחה, ואח"כ 

 הבאם על ,את פירות ההשקעהנראה 

לריוח מוטב, ואם לאו, תוכל למשוך ידך 

מההשקעה, הרי זו השקעה שקרובה 

דא  .לשכר ואין בה שום חשש הפסד

שהלה אפילו אינו חפץ לנסות  ,עקא

יודע שבקרבו היצר כי להתחיל בזה, 

שבאם יטעם האדם את נועם עריבות 

בה יומם ולילה, אשר על  יהגההרי התורה 

אך מיערת הדבש,  םנו מניחו לטעונכן אי

אלא האיש המשכיל אינו שת לבו אליו, 

 בתענוג הנצחי.והוא בוחר בטוב האמיתי 

 



 

 

 ח

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 אור ליום ג' שלח, י"ט סיון תש"ל לפ"ק:

 זה השולחן אשר לפני ה'

בעת השולחן הטהור של כ"ק מרן 

צריכים  י"ע[ז]ליט"א( )שאדמו"ר 

דהיינו לחשוב מ'דביקות השי"ת', 

להתקשר ולהתדבק בקדושת השבת 

המתאחדת ביראתך, לחפוץ להרגיש 

עריבות נעימות ידידות קדושת 

השבת, לחשוב שויתי ה' לנגדי תמיד, 

, להיות אדוק קרבת אלקים להרגיש

עדיין הגם שו"ה, רא בומקושר בהבו

רא מדריגת דביקות הבו נו מרגישאי

הצדיקים  הרגישושבאותה מדה 

שרפי עליון, כהבעשטה"ק זי"ע, הרבי 

ר' בער, הרבי ר' אלימלך והרבי ר' 

זושא, ר' משה לייב מסאסוב והחוזה 

אין הקדוש מלובלין זי"ע, מכל מקום 

ומסופר  אנו.במדרגותינו  לזלזל גם

על הבעשטה"ק זי"ע ששמע שהכריזו 

ווי לפלניא בר פלניא  :עליו בשמים

ת ליה חולקא בעלמא דאתי, וזה דלי

היה בגין שהזיז קופסת הטאבאק 

 .שלו ממקום למקום בלי יחוד

שמח הבעשטה"ק וכששמע זאת 

באומרו שכעת יעבוד את  ,מאד

 .בלי שיצפה לתשלום גמולמהשי"ת 

שהחזירו לו נוסף "כ שמע כרוז מאחל

שרפי מעלה אלו  .את חלקו בעוה"ב

העפילו למדריגתם הנשגבה ע"י שלא 

רא פסיקו רגע מדביקותם בהבוה

בודאי לא יעניש אך אותנו  ה."ב

הקב"ה במרום על שאנו עושים 

מ"מ מוטל עלינו ומעשה בלי יחוד, 

לחשוב מדביקות הבורא לפי 

עכ"פ להשתדל מה צריך ו ,השגתינו

ב כל העת מהשי"ת, ולחששאפשר 

 ומובא בספה"ק שיאמר האדם

הריני עושה עצמי מרכבה ' לפעמים:

 '.קדושהלשכינה ה

 והיו עיניך רואות

להביט על  ישבעת עריכת השולחן 

בכל עת  ע["יז] )שליט"א(הרבי 

מהבטה זו יתעוררו בקרבו והאפשר, 

לשיר ולזמר את וכן רשפי קודש, 

הזמירות בהתעוררות הלב, בחמימות 

כשעומדים בעת עריכת  .והתלהבות

 משולחן גבוה
 *שיחת קודש לחבורת "דורשי ה'"

 )המשך( 'טשיחה 
 

 .כפעם בפעםהדרכה בעבודת ה' מסר להם שיחות כ"ק רבינו זי"ע ש מתלמידי ישיבתנו הק', חבורה של מספר בחורים *
 תשוח"ח לו. -הי"ו  אשר אנטשיל באב"דמרשימותיו של הרה"ח ר' 
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השולחן מול פני הקודש נדרש לעמוד 

א לשוח עם בכובד ראש ובדרך ארץ, ל

חבירו, הרי הוא עומד לפני הרבי, 

ושבת היום, וכשמביאים את הפירות 

לא יחטוף ויאכל, וכי לא ראה פרי 

 'ארץ-דרך'מימיו, אין זה ממידת 

שצריכה להיות כשעומדים בטיש ליד 

באם יגיע אליו פרי יברך עליו  .הרבי

אם לאו, אך גם ויאכלנו לכבוד שבת, 

 .ארץ-ךלא יחטוף ויתנהג בחסרון דר

כשעומדים ב'טיש' בכובד וממילא 

ראש כראוי, יש מקום גם לאורח 

צועקים  יןאושאין לו מקום קבוע, 

עליו כלך מכאן וכדו', אלא מקרבים 

, הז י"הגם שקצת נדחפים עואותו, 

לא מביישים אותו לדוחפו ממקומו, 

מצטופפים קצת ונותנים כי אם 

 .יהודי נוסףמקום ל

 מוצאי מצא חיים

ודת השי"ת ראשיתה אמנם עב

אינה קלה, כל ההתחלות קשות, 

ם שיותר קל לחיות בלי ינראה לעיני

עול, לעשות כל מה שלבו חפץ, אמנם 

כאשר האדם מתדבק בעבודת 

הבורא ב"ה, בלימוד התורה הקדושה, 

חיך יטעם עריבות נעימות עבודת אזי 

יותר זאת ה' תמה ושלימה, תערב לו 

תו מדבש ומנופת צופים, חפצו ומגמ

יהיו לעשות רצון יוצרו וקונו, לזה 

נשואות ולא לדברים  יהיו עיניו

אחרים, יען כאשר ירגיש את נועם 

מתיקות התוה"ק, עבודת התפילה, 

לא יתאווה כלל למנעמי העוה"ז, שוב 

כאין וכאפס ידמו בעיניו, וכאור הנר 

'חובת מול אור השמש, וכמובא ב

 העשירי(ו)שער חשבה"נ פ"ג,  הלבבות'

לה רצונו ברצון הבורא ואהבתו 'תו

באהבתו', כלומר שאת מה שהקב"ה 

אשר תיקן את נפשו  ,אוהב, גם הוא

יאהב, הקב"ה אוהב  ,לפני בוראו ית'

את התורה, גם הוא יאהב את התורה, 

ואת מה שהוא רצון הבורא ב"ה, 

 לבבות,הבת וממשיך שם החו

'והנאהב אצלו מה שאהוב לו, 

מה  והנמאס אליו מה שמאוס לו',

שהקב"ה מואס ושונא, גם הוא מואס 

ושונא, החטא ועון שנאוי ודחוי אצלו, 

בכמוהו אמר ש ,ומסיים החו"ה

אשרי אדם ' )משלי ח, לד(החכם: 

, 'שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום

כי מוצאי מצא ' )משלי ח, לה(ואמר 

מי שמוצא את  '.חיים ויפק רצון מה'

הדבוק בו יתב"ש, דהיינו השי"ת, 

א חיים, כי העובד את השי"ת מצ

מרגיש בעבודתו נעימות, ומוצא בה 

 מתיקות.

 

 



 

 

 י

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

בעמדנו סמוך ונראה לחג שבו אנו 

שמחים בשמחת התורה, מוטלת עלינו 

החובה לקבל על עצמנו להתרחק 

מהבלי העולם הזה, כי רק באופן זה 

 .נוכל להתקרב יותר אל השי"ת

 הרס הקדושה

יש לעורר אודות ההמצאות 

בתחום והחידושים המתקדמים 

וכדומה, שנתרבו בדורנו. אף  מחשבים

שדברים אלו מקילים לכאורה מבחינה 

גשמית, אולם יש לדעת שאינם 

מועילים מאומה לאדם בענייניו 

הרוחניים, ואינם עוזרים לו להתקרב 

 לבורא עולם.

אדרבא, יהודים בדור הקודם שלא 

ו להם את כל הכלים המשוכללים הי

שיש בדורנו, היו יותר יראים ושלמים. 

לבם ונפשם נכספה וגם כלתה אל ה' 

במידה מרובה ויתירה לאין ערוך 

לעומת בני דורנו. ניכר היה הדבר 

עליהם בכך שהיו משקיעים עצמם 

בזמנים הפנויים בעניני עבודת השם. 

בשבת ובימי מועד היתה ניכרת 

 הנפש. עליהם התרוממות

לא כן הוא בדורנו, דור  -לדאבוננו 

של ריבוי החומריות, דור של 

התפתחות המחשבים. דברים הללו 

לא רק שאינם מועילים מאומה 

הם  -בעבודת השם, אלא להיפך 

מדיחים את האדם מלהיות שקוע 

 .בקניינים רוחניים

 ביטול זמן

המחשב הוא מהגורמים ידוע כי 

בל היותר גדולים לבזבוז הזמן לה

, וגם מביא להיות שקוע וריק

בגשמיות. גם בעת שלא יושבים על 

ידו המחשבה כבר איננה פנויה לכוונה 

בתפילה כדבעי, או להרגיש קדושת 

 השבת וכדומה.

כל זה הוא עצת היצר הרע למנוע 

מבני אדם מלעסוק בדברים 

המרוממים את האדם ומקרבים 

ומקשרים אותו אל השי"ת ותורתו 

 הקדושה.

ר לאדם להיות מחובר אל אי אפש

הקדושה, אלא כאשר הוא ממאס 

בריבוי הגשמיות, ופוסק מלהשביע 

 את תאוותיו החומריות.

 משולחן גבוה
 אש בגנות נגע הכלים הטכנולוגיים דברים חוצבי להבות

 מתוך דא"ח ביום הושענא רבה תשנ"ט

 מוגש לקראת כינוס "בנפשנו הדבר" ביום א' הבעל"ט
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 זה לעומת זה

יסוד הצלחת האדם הוא ע"י 

שמחה, דהיינו שמחת התורה ושמחה 

של קרבת הבורא. על ידי שמחה ניתן 

לעלות ממדרגה למדרגה עד לדרגות 

כל גבוהות ורמות. עבודה זו חובתה 

השנה כולה, ובמיוחד בימים טובים, 

ביום שמחת תורה שהוא וכל שכן 

יום מסוגל ביותר למדרגה גבוהה 

 .בשמחה

מובא בספרים הקדושים בשם 

זי"ע, שהיצה"ר לוחם  החוזה מלובלין

באדם להפילו ברשת העצבות, 

ומבלבל את דעתו שלא יהיה בשמחה. 

ועוד הוסיף, שאין ליצה"ר הנאה כ"כ 

צמה שהאדם עובר, כמו מן העבירה ע

מן העצבות הנגרמת לאדם אחרי 

העבירה. פרנסתו של היצר היא 

מההצלחה שלו להפיל את האדם 

לתוך ה"עצבות". מכאן יש ללמוד כמה 

עלינו להחדיר לעמקי לבבנו את 

-השמחה על שזכינו לקרבת הבורא

 עולם.

 עולם של הבלים

אולם דא עקא! כדי להגיע לאיזה 

לצאת ולהתנער מדרגה, צריך תחילה 

מכל השטויות וההבלים של העולם 

הזה, המושכים את הלב והנפש! אם 

כיצד יוכל אדם לקבל "טעם" כן 

בשמחת התורה והבורא ולחוש ולו 

במעט קרבת אלקים, כאשר הוא 

 -פותח את שערי ביתו ומכניס 

את כל  -באמצעות המחשב הביתי 

הבלי אומות העולם? לדאבוננו 

כל כך,  העולם נהיה כיום שפל

שאפילו לצאת לרחוב צריך שמירה 

על שמירה, ה' ישמרנו ויצילנו, אם כן 

היתכן עוד לפתוח פתח לכל 

ההבלים הללו שייכנסו לתוך בתינו 

 הקדושים?!

ברצוני להעתיר בתחינה מאת 

השי"ת, היודע היטב מה שדרוש 

לכאו"א, שישלח שפע דעת להינצל 

מעבירות ומשטויות והבלי העולם, 

היכנס בכוחות מחודשים ושנוכל ל

לשנה חדשה עם כל הרמ"ח אברים 

ושס"ה גידים, לעולם של חיות, לעולם 

של שמחה, ולהרגיש באמת את 

שמחת התורה. ושיזכו כולם לגדל 

דורות מאירים שיודעים קדושה 

וטהרה מה היא, ונשמרים וזהירים 

 בזה.

יה"ר שנזכה לגמר חתימה טובה, 

לשנה מלאה ברכה ושמחה, ולביאת 

 גואל צדק בב"א.



 

 

 יב

 

 ובכתבי הקודש נאמר
 ודשמכתבי ק

 ובהם הדרכות ישרות ולקח טוב
 

 שליט"א דוד צבי שנייבאלגתשוח"ח להרה"ג ר' 
 שמסר את המכתב לפרסום לזיכוי הרבים

 

 

 

 

 

 ..."כם שיעורים לתורהיומסתמא יהא נעשה אצל"
 ביםמוגש לרגל שבת פר' שמשפטים במלאות ל"ט שנה ליסוד תקנת שיעורי תורה בר

 

 ב"ה

 שלו' וברכה אל כבוד ידיד נפשי עוז

 הרה"ג המפורסם חו"ב טובא, חו"פ

 מצויין במדות ומעלות נשגבות

 שליט"א שרגא פייביש שנעיבאלגכש"ת מוה"ר 
 

 אחדשה"ט באה"ר
 

 אמכתבך עם הבשורה הטובה קבלתי, והודות לה' שכבר נגמר הענין וכבר התפללו בש"ק בהקלויז

 כם שיעורים לתורה ולחסידות ולאסיפת ידידים ואנ"ש.ומסתמא יהא נעשה אצלי

וגם כ"ת תעלה מעלה מעלה בהצלחה רבא בכל הענינים הן ברוחניות והן במצב הפרנסה, והגם 

אולם תדע ידידי היקר שכל התחלות קשות... אך בשמחה תהא לשבח  בשהחובות מרובים הם

 מקו' מזה גדולות עבור הכל.ולהודות לה' על כל הנעשה, זה הוא אצלי ענין גדול ואני 

אברכך בגמר חתימה טובה ובשמחת החג שיושפע עליך מן השמים כל מיני השפעות טובות 

 ונזכה לישועה כללית במהרה, אכי"ר.

 ידידך עוז דו"ש וטובך לנצח

 שליט"אהק' משה יהושע בהה"צ 

                                                 

 . בית מדרשנו בלונדון.א
 . עבור קנין בנית בית המדרש.ב
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