
תשובה מאהבה מאירה בכל העולמות
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית 

זך כתית למאור להעלות נר תמיד )כ"ז כ'(.

הה"ד  תצוה'  "'ואתה  א(  לו,  )שמו"ר  חז"ל  ודרשו 
ה'  פרי תואר קרא  יפה  רענן  'זית  יא, טז(  )ירמיה 
הזה  כזית  אלא  ישראל  נקראו  לא  וכי  שמך', 
בלבד? והלא בכל מיני אילנות נאים ומשובחים 
נקראו ישראל, בגפן ותאנה, שנאמר )תהלים פ, ט( 
י(  )הושע ט,  'גפן ממצרים תסיע', תאנה, שנאמר 
)שיר  שנא'  כתמר,  בראשיתה',  בתאנה  'כבכורה 
שנא'  כארז,  לתמר',  דמתה  קומתך  'זאת  ח(  ז, 
)תהלים צב, יג( 'כארז בלבנון ישגה', כאגוז, שנאמר 
)שיר ו, יא( 'אל גינת אגוז ירדתי', וקראן בכל מיני 
שלחים, שנאמר )שם ד, יג( 'שלחיך פרדס רמונים', 
ובא ירמיה לומר 'זית רענן יפה פרי תואר'? אלא, 

שהוא  עד  הזה,  הזית  מה 
אותו,  מגרגרין  באילנו 
מן  אותו  מורידין  ואח"כ 
ומשחובטין  ונחבט,  הזית, 
לגת,  אותו  מעלין  אותו 
ונותנין אותן במטחן, ואח"כ 
טוחנין אותן, ואח"כ מקיפין 
ומביאין  בחבלים  אותן 
את  נותנין  ואח"כ  אבנים, 
באין  ישראל,  כך  שומנן; 
וחובטין  כוכבים  עובדי 
למקום,  ממקום  אותם 
וכופתין  אותן  וחובשים 
ומקיפין  בקולרין,  אותם 
ואח"כ  טרטיוטין,  אותן 
עושין תשובה והקב"ה עונה 

להם". ע"כ.

דידן  שקרא  מבואר,  נמצא 
'ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית 
ישראל  שעל  התשובה,  ענין  על  מרמז  וגו'',  זך 
לשוב בתשובה שלימה אל השי"ת. אמנם, עפ"י 
מדריגת  אלא  כאן  רמוזה  לא  הנ"ל,  חז"ל  דברי 
כוכבים  עובדי  'באין  כדאמרו  מיראה,  התשובה 
וחובטין אותם וכו', ואח"כ עושין תשובה', אך יש 
קרא,  בהאי  נרמזת  מאהבה  תשובה  שגם  לומר 
נקי  דהיינו,  שמרים",  בלי   - "זך  פירש"י  דהנה 
וזאת  ומזוכך לגמרי, בלא שום שמץ של פסול, 
בה  מעורב  שאין  מאהבה,  התשובה  מדריגת 
מחשבה חיצונית של יראת העונש, או איזה פניה 
אהבת  מחמת  אלא  באה  לא  כולה  וכל  אחרת, 

הבוית"ש, והחפץ והתשוקה להתקרב אליו.

למאור',  'כתית  מאה"כ  המשך  יבואר  זו  ובדרך 
העולמות  בכל  מאירה  מאהבה  שתשובה  רצ"ל 
העליונים, 'להעלות נר תמיד', היינו שִמן תשובה 
ר"ת  'נר'  כי  לעילא,  רוח  נחת  נגרם  זו,   כגון 

נ'חת ר'וח.

 לעולם ירגיל אדם עצמו להיות וותרן 
בין בני אדם

ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו 
מתוך בני ישראל לכהנו לי )כ"ח א'(.

ואיתא במדרש )שמו"ר לז, ד( "'ואתה הקרב אליך' 
)תהלים קיט, צב( 'לולי תורתך שעשועי אז  הה"ד 
'ואתה  למשה  הקב"ה  כשאמר  בעוניי',  אבדתי 

תורה  הקב"ה,  לו  אמר  לו,  הרע  אליך',  הקרב 
אבדתי  היא  שאלולי  לך,  ונתתיה  לי  הייתה 
טעונים  הללו  המדרש  דברי  ולכאורה  עולמי". 
ביאור, כי איך יעלה על הדעת שמשרע"ה איש 
עד  לגדולה,  אהרן  בהעלאת  יתקנא,  האלוקים 
מעידה  התורה  והלא  לתנחומים,  זקוק  שיהיה 
)במדבר יב, ג( "והאיש משה ענו מאד מכל  עליו 

האדם אשר על פני האדמה".

ידוע כי מידתו של אהרן  יש לבאר, דהנה  אלא 
היה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות 
אדם  בין  שלום  משכין  שהיה  לתורה",  ומקרבן 
לחבירו ע"פ פשרה, לאו דווקא ע"פ הדין, והיה 
דרכו לקרב כל צד לדעת רעהו ובזאת היה משיג 
יב(,  )סי'  חו"מ  בשו"ע  נפסק  וכך  ביניהם.  פשרה 
להשתדל  הדיין  על  שחובה 
להטיל פשרה בין בעלי הדין, 
דין  ע"פ  תמיד  לפסוק  ולא 
תורה דווקא. אמנם משרע"ה 
אשר קיבל תורה מסיני, אף 
דבוק  היה  הוא  גם  שוודאי 
חסד  וגמל  החסד  במידת 
עם הבריות, אך לא היה יכול 
לנהוג כאהרן אחיו בעניין זה, 
כל  יודע  היה  שהוא  מחמת 
פרטי הדינים וכל דקדוקיהם 
הגבורה,  מפי  שקיבלם  כפי 
בעלי  לפניו  באו  וכאשר 
וידוע  גלוי  היה  מיד  הדין, 
לפניו הצדק עם מי, ולא היה 
ביניהם  פשרה  לעשות  יכול 

אלא פסק כדת של תורה.

השי"ת  מאמר  משרע"ה  שמע  כאשר  כן,  על 
'ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך', סבר שאהרן 
במידת  מצוין  שהוא  מחמת  זאת  לכל  זוכה 
מידת  יותר ממידתו,  נעלה  מידה  החסד, שהיא 
בדרכיו  טעה  היום  שעד  נמצא  וא"כ,  האמת, 
הנהגתו.  לשנות  עליו  ומעתה  בעבודתו,  וחיסר 
ונמצא שלא על העלאת אהרן אחיו לגדולה הרע 
לו, חלילה, אלא על מידה רוחנית זו החסרה בו, 

על כך הרע למשה.

ניחמו הקב"ה והשיב לו, 'תורה היתה לי ונתתיה 
לך', דהיינו שאין האשמה תלויה בך שאינך יכול 
לך,  התורה  שנתתי  מכיון  כי  בפשרה,  להתנהג 
ודיניה ברורים לך ופרושים לפניך כמפה, חובה 
מוטלת עליך לפסוק כדין תורה ולהתנהג במידת 
מידת  אתה  שחסר  אף  וא"כ,  והצדק.  האמת 
שאתה  אהרן,  משל  גדולה  זכותך  מ"מ  החסד, 
קיבלת את התורה שהיא קיום העולם, כמאה"כ 

'לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעוניי'.

אך עכ"פ אנו למדים מכאן כמה גדולה וחשובה 
כל  ועל  והרחמים,  החסד  מידת  היא  ורצויה 
זו  מידה  להשיג  ולהתייגע  לעמול  ואחד  אחד 
ורודף  שלום  אוהב  תמיד  שיהא  בה,  ולדבוק 
עצמו  וירגיל  הבריות,  בין  שלום  ומשכין  שלום, 
ולהעביר  לחברו,  אדם  שבין  בעניינים   לוותר 

על מידותיו.

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 תצוה

- גליון ש"ו -

להודיע לבני אדם גבורותיו

נשמות  כל  ואת  היהודית  הנפש  את  כשברא  האדם,  יוצר 
ישראל, נטע בהן כוחות גדולים שיוכלו לקיים את כל מצוותיו 
שנצטווה  יהודי  לך  ואין  למקום,  בנים  למדרגת  ולהתעלות 

בתרי"ג מצוות ובכל דרכי העבודה – שלא יוכל לקיימן.

הוא  הרוחנית,  בעבודתו  להצליח  שיוכל  אדם  לכל  והתנאי 
בראש ובראשונה שיאמין בעצמו שיש בו הכוחות לכך, ושלא 
וסומך עליו. אם להקב"ה יש עסק  לחינם השי"ת ציווה אותו 
עמו ותובע ממנו לילך בדרכיו עד למעלת הצדיקים, אות היא 
יצליח. נמצא שהמאמין  ירצה  ואם  והכוחות,  בו היכולת  שיש 
בהשי"ת צריך אף להאמין בעצמו שהוא מסוגל, וזהו סניף של 

האמונה.

וזו היא מודעה רבה שיש להודיע לבני אדם בקול רעש גדול, 
שיש בהם הכוחות והכשרונות להתעלות ברוחניות, ואם ירצו – 
יוכלו. צדיקים פירשו "להודיע לבני אדם גבורותיו", יש להודיע 
לבני אדם את גבורותיהם שלהם, שידעו עד כמה כוחם גדול 
מחמת  רק  העבודה  מן  יימנעו  ואל  ונצורות,  גדולות  לפעול 

ייאוש וחוסר אמונה.

"ואתה תדבר  מפרש החתם סופר את הפסוק בפרשתנו  בכך 
אל כל חכמי לב - אשר מלאתיו רוח חכמה, ועשו וגו'", הקב"ה 
ציווה למשה רבינו שילך אל חכמי הלב, ויודיע להם זאת גופא, 
"אשר מלאתיו רוח חכמה", שיידעו שאני ה' נתתי בהם כוחות 
כי  לכך!  ומסוגלים  יכולים  הם  וכי  אלוקית,  וחכמה  גדולים 
לפעמים אין צריך כי אם לגלות לאדם מהם הכוחות שבו, ואז 

יתמלא באומץ לעשות ולהצליח.

בצלאל  הלב  חכמי  אל  רבינו  משה  הגיע  כאשר  הסתם,  מן 
ואהליהב, וכל החכמים, וציווה להם להתחיל בעבודת הקודש 
בכסף ובזהב, תמהו ואמרו, 'רבינו משה, וכי מניין לנו היכולת 
נפלאות  חכמות  עבודות  חותם,  פיתוחי  חרש  מעשה  לעשות 
כאלה, ואנו מעולם לא עסקנו בכך. ובאמת היה זה פלא מופלא 
אבן  בחרושת  כאלה  גדולים  אומנים  ישראל  בקרב  שיהיו 
ומלאכת צורף, שהרי מזה דורי דורות שהיו כולם משועבדים 
במצרים בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, ומניין להם ידיעה 

במלאכות דקות וחכמות שכאלה.

תנסו  יכולים!  אתם  כוחות!  בכם  "יש  רבינו:  משה  להם  אמר 
נתן  יכולים. רק תאמין שאכן הקב"ה  ותיווכחו שבאמת אתם 

בך הכוחות, ותראה שאתה יכול גם יכול."

היא הוראה לכל עניין וחפץ של עבודת ה'. לפעמים נופל  וזו 
אדם לכדי דכדוך הנפש לנוכח העבודה הרבה הנדרשת ממנו, 
הוא  סובר  בקדושה,  לנהוג  בהתמדה,  ללמוד  בתשובה,  לשוב 
'הרי אינני מסוגל לכך, זהו מעבר לכוחות שלי'. צריך  לנפשו, 
הוא לדעת כי סניף מהאמונה בה' הוא האמונה בו עצמו, שהוא 
בכוח  השי"ת,  ממנו  שדורש  מה  כל  את  לקיים  ומוכשר  ראוי 

האמונה ילך ויעשה חיל.

הרבי ר' צדוק מלובלין אומר שמה שאדם אינו מאמין בעצמו, 
שבפרשת  בתוכחה  כתוב  שכך  שבתורה.  מהקללות  קללה  זו 
כי תבוא, "והיו חייך תלואים לך מנגד וגו', ולא תאמין בחייך", 
לשוב  ובידך  קדושה  של  חיות  בך  שיש  תאמין  שלא  פירוש, 
ולהתקרב. אבל האמת שבכל אדם יש חיות הקודש, וצריך הוא 
להאמין בכך מאד. ואז ילך בכוחו זה ובנשמתו האלוקית, ויעלה 

מעלה מעלה במעלות העבודה התמה לפני ה'.

גאווה מניין
אשר  לב  חכמי  כל  אל  תדבר  ואתה 
מלאתיו רוח חכמה וגו' )כ"ח ג'(. הנה זה 
כל חכמי  'אל  רבים  בלשון  הכתוב פתח 
לב' והמשיך בלשון יחיד 'אשר מלאתיו'. 
ונראה דכוונת הכתוב בזה שמשה רבינו 
הדורות,  הלב שבכל  חכמי  כל  אל  ידבר 
ישראל  ה' לבני  הלא המה המורים דרך 
והמלמדים תורה, שידעו נכונה אשר אם 
זכו לחכמה ויש בהם כדי להשפיע תורה 
ומוסר, אל ירום לבם ואל יתגאו, כי לא 
מלאתיו',  אני  'כי  אלא  לכך,  זכו  בכוחם 
רוח  מלאתי  בפרטיות  ואחד  אחד  לכל 

חכמה, וא"כ במה יתגאה.



אמרות טהורות מצדיקי הדורות על פרשת השבוע

תורת אבות

משה אינו חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה
למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצווה  ואתה 

)כ"ז כ'(.

בדרך רמז יתבאר הכתוב על דרך מאמר, הובא בספר זוהר חדש )ח.(, 
כי ד' גליות של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד, גלות 
ג'  יצחק,  בזכות  נגאלו  ב'  ע"ה,  אבינו  אברהם  בזכות  נגאלו  הראשון 
בזכות יעקב, והד' תלוי בזכות משה, ולזה נתארך הגלות, כי כל עוד 
שאין עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן 

התורה.
וזה הוא שרמז הכתוב כאן באומרו ואתה 'תצווה' את בני ישראל, היינו 
מלשון צוותא וחיבור, ואמר הכתוב היאך יתחבר משה רעיא מהימנא 
עם כלל ישראל לגואלם, התנאי הוא שיעסקו ישראל בתורה, וזה הוא 
אומרו 'ויקחו אליך שמן זית זך', ירמוז אל התורה שנמשלה לשמן, מה 
'זך', שצריכין  לומר  ודקדק  ג'(.  ז'  )דב"ר  כך התורה  לעולם  שמן מאיר 
או  ושלום,  חס  לקנתר  שהם  שמרים,  בלי  לשמה  בתורה  לעסוק 
להתגדל וכדומה, אלה הם שמריה. ואמר עוד 'כתית', פירוש שצריכין 
לעסוק בתורה ולכתת גופם וכוחם, על דרך אומרו )במדבר י"ט י"ד( "זאת 
התורה אדם כי ימות" )זוה"ק ח"ב קנח:(, ואז כאשר יעשו ישראל כן יזכו 

להיגאל מהגלות האחרונה גאולת עולמים.
)אור החיים(

סגולות התורה להרחיק הרע ולקרב הטוב
כתית למאור )כ"ז ב'(.

ודרשו חז"ל )הובא ברש"י( "כתית למאור ולא כתית למנחות.
ירומז על מעלת לימוד התורה הקדושה, דהנה אמרו רז"ל )יומא ע"ב:( 
סם  לו  נעשית  זכה  לא  חיים,  סם  לו  נעשית  "זכה  תורה,  הלומד  על 
המוות". והביאור בזה, 'זכה' נעשית לו סם החיים, דמי שתורתו 'זכה' 
החיים,  סם  לו  נעשית  אז  פניות,  שום  בלא  לבדו  לה'  בלתי  וצלולה 
שמתורתו נשפע לו כל טוב ומדרגות קדושות, אולם מי שתורתו אינה 
במדרגה גבוהה כל כך, אז על כל פנים נעשית לו 'סם המוות', היינו 
כי בכוח  היינו החטאים ושאר רעות.  שהוא סם ומרפא כנגד המוות, 
התורה להציל מן החטא ולגרש הרע, אפילו שכשאינה לגמרי לשמה. 

אמנם סם החיים כאמור, היא נעשית רק כשלומדים אותה לשמה.
וזהו "כתית למאור", ג"כ על דרך הנ"ל, דמי שתורתו הוא כתית ומזוכך 
אז  ה',  לשם  ונקי  צח  כולו  אלא  ותערובת,  שמרים  שום  בלא  היטב 
"ולא  טובות,  מיני  כל  ולהשפיע  לו  להאיר  התורה  בכוח  יש  'למאור' 
כתית, למנחות", ואילו כאשר התורה אינה זכה כל כך בלא פניות, אזי 
היא מועילה עכ"פ 'למנחות', שתהא מכפרת עוון כשם שהמנחות היו 

מכפרים עוונות.
)אבני נזר(

יש לגדור את הפה שלא ידבר לשון הרע
והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב )כ"ח ל"ב(.

הרע.  לשון  עוון  על  מכפר  שהמעיל  פ"ח:(  )זבחים  בגמרא  איתא  הנה 
ואמרו חז"ל בערכין )ט"ז.( שלעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, 
שמתוך טובתו יוכל לבוא לספר בגנותו. אלא אין לו לאדם לדבר משום 

אדם שבעולם כלל, כדי שלא יבוא להיכשל בלשון הרע.
ויש לומר שזה נרמז כאן בכתוב "והיה פי ראשו בתוכו", פיו של האדם 
יהיה מכוון לתוכו כלפי עצמו, שלא ידבר משום אדם זולתו, "שפה יהיה 
לפיו סביב", פיו יהיה חתום וגדור שלא לדבר על אחרים, כגדר שלא 

יבוא לספר בגנותם.
)אך פרי תבואה(

שמירת הפה ממשיכה קדושה על האדם
ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה' )כ"ח ל"ה(.

אל  בבואו  קולו  "ונשמע  במסורה,  ג'  'ונשמע'  הביא  הטורים  ובבעל 
הקודש", "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" )לעיל כ"ד ז'(, "ונשמע פתגם 

המלך" )אסתר א, כ(.
לרמז בביאור המסורה, דהנה כאשר אדם שומר פיו ולשונו מכל  יש 
לדבר  בבואו  קולו  'ונשמע  אז  דובר,  ומישרים  צדק  רק  רע,  דיבור 
'כל  ואז  דיבוריו אל הקודש', לדבר דיבורים קדושים וטהורים תמיד. 
אשר דיבר - ה'', ר"ל כל דיבוריו שורה עליהם שם הוי"ה הק', וכל דבריו 
הם ה' ית'. 'נעשה ונשמע', שמקבל על עצמו לעשות ולקיים כל מצות 
ה' ותורתו הק'. גם 'ונשמע' היינו שמשתוקק בכל עת ונפשו לו אוותה 

לשמוע מחדש ולהכיר אלוקותו ורוממותו ית' יותר ויותר.
ואז 'ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא', ר"ל 
שאף הכנסת ישראל דלתתא שומעים ומקבלים כל השפעות קדושות 
ונהורין עילאין הנשפע עליהם ע"י מלכותא קדישא דלעילא בלי שום 
מסך המבדיל בינינו לבין קונינו, 'כי רבה היא', היינו כי דבר גדול הוא 
זה שמירת הדיבור פיו ולשונו כי עי"ז נשמר מפגם הברית המעור, ואז 
נעשה במדריגת צדיק שיוכל להשפיע להכנסת ישראל לעילא ותתא 

כל טוב וברכות וישועות טובות לזרע ישראל.
)אוהב ישראל(

שמירת ג' האותות היא הדרך להגיע למדרגת צדיק

ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד )כ"ז כ'(.

לרמז בפסוק, דהנה תיבות ו'אתה ת'צוה א'ת, הם אותיות "אות", בא לרמז על מה שידוע  ייראה 
שיש לכל איש הישראלי ג' אותות, המעידים בו על שייכותו להבורא ית' ושעבודו לתורה הק'. אות 
אחת היא השב"ק, והיא אות של אמונה בבורא כל עולמים כמו שאיתא בזוה"ק "מאי שבת שמא 
דקודשא בריך היא", שעל ידה מפורסם שאנו מאמינים בבריאת העולם על ידו ית'. עוד יש "אות 
ברית קודש" שהוא ציון ע"י האות ברית שאנו שייכים רק להקב"ה לבדו ולא לשום כוח אחר זולתו. 
והאות השלישית היא אות התפילין, אשר עליה כתיב )דברים כ"ח י'( "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך ויראו ממך" )ברכות ו'(. וזה שאמר הקב"ה למשה "ואתה תצווה את בני ישראל", נוטריקון 
בהם  ומעידים  קיימים  ויהיו  אותם,  שישמרו  ישראל  את  תצווה  אלו  אותות  ג'  שעל  רצ"ל  או"ת, 

שנתונים נתונים הם לה' ולתורתו לעולם.

וכמו  ימלוכו",  מלכים  "בי  ט"ו(  ח'  )משלי  עה"פ  לרמז  בא  "בי".  ר"ת  ישראל",  "בני  הפסוק  והמשך 
שדרשו חז"ל )מו"ק ט"ז:( "מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלה". ולפי"ז אף בזה ירמוז הכתוב 
'בי' מלכים ימלוכו, כלומר מי מושל בי, המלכים הם ימלוכו וימשלו בי, שאני גוזר והם מבטלים. 
והמרומז בשורש 'מלך' הוא מ'ח ל'ב כ'בד כנודע, רצ"ל שמי שמשעבד כל חלקי גופו, היינו מוחו 
ליבו והכבד שלו לרצון השי"ת כליל, הוא הנקרא בבחי' מלך, ועליו הכתוב אומר "בי מלכים ימלוכו".

ועל דרך זה הגיד בקדשו דו"ז הרה"ק רבי מאיר מפרימשלאן זי"ע לפרש הנוסח "אדון עולם אשר 
מלך בטרם כל יציר נברא", דהנה "כל" הוא כינוי להצדיק )שהצדיק הוא בחי' יסוד כנודע, ומידת היסוד 
נקראת 'כל', כמאמר הכתוב "כי כל בשמים ובארץ"( והיינו 'אדון עולם אשר מלך', אימתי החזיק הקב"ה 

בעצמו את המלכות להנהיג העולם, בטרם 'כל' יציר נברא, כלומר בטרם נברא הצדיק בעולם, שאז 
 ," 'כל'  בי, צדיק". אמנם "לעת נעשה בחפצו  "מי מושל  טרם הייתה הבחינה הנ"ל הנזכרת בגמ' 
לאחר שיצר את הצדיק והעמידו בעולם, "אזי מלך שמו נקרא", אף הצדיק נתכנה בכינוי מלך, לפי 

שהקב"ה מבטל רצונו בפני רצון הצדיק, וממתיק את גזירותיו באמרי פיו. 

הוא  כן  וכמו  בשלימות,  האותות  בג'  מחזיק  שהוא  זו  במעלה  שעומד  שמי  אליך",  "ויקחו  ואמר 
משעבד כל חלקי גופו להשי"ת עד שבא למעלת הצדיק האמור, הוא יכול 'ליקח' היינו להמשיך כל 
מיני השפעות טובות לו ולכל העולם כולו, שהרי הצדיקים מושלים ובידם הברכות נתונות. ולא זו 
בלבד, אלא "להעלות נר תמיד", הצדיק הזה זוכה שהתורה תאיר לו תמיד את כל אורחותיו, ונרו לא 
יכבה לעולם ועד. אך כדי לזכות לכל הטובות והמדרגות האמורות, יש לקיים התוה"ק בבחי' "שמן 
זית זך", שתהיה בלתי לה' בלא תערובת זרה, וכמו כן תהיה ברציפות ובתמידות, כדרכה של תורה.

שנת העיבור הוא זמן מסוגל ביותר לתשובה

חודש אדר א'. מן הראוי להזכיר מש"כ זקיני בספה"ק "דבר חיים" בשם הרה"ק מרוז'ין זי"ע לרמז 
בכתוב )בראשית מ"ג, י'( "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים", דתיבת "לולא" הוא בהיפוך 
'כי עתה  "אלול", ופי' בדרך המוסר שאם התמהמה אדם מלעשות תשובה בחודש אלול, תקנתו 
שבנו ז"ה פעמיים' כלומר דעדיין יש לנו תשלומין לעשות תשובה בשנה שחודש ז"ה )החודש הי"ב, 
ז"ה מניינה י"ב( "הוא 'פעמיים', היינו בשנת העיבור. דשנת העיבור הוא זמן המסוגל לתשובה ולכפרת 

עוונות, והחכם עיניו בראשו לנצל הזמן לתשובה שלימה.

וביותר, שבחודש הזה התשובה היא מאהבה, וגדולה תשובה מאהבה שזדונות נעשין לו כזכויות 
כדאיתא ביומא )פ"ו:(, ופי' במהרש"א מהו תשובה מאהבה, דעושה תשובה גמורה ומוסיף במעשיו 
הטובים יותר מכדי הצורך לגבי אותו עוון, והרי אותם מעשים טובים שמוסיף הם נעשים לו כזכויות. 
והתשובה צריך לעשותה בשמחה, דהלא הוא מצוה כשאר כל המצוות, ואפי' אם צריך לזה עזיבת 
החטא, חרטה על העבר וכל עניני התשובה, מ"מ צריך לעשותם בשמחה כמו כל מצווה ומצווה, 
ואפשר לזכות לקיים  'מחשבה'.  'בשמחה' אותיות  ובכך אף מזכך את המחשבה, כדאי' בספה"ק 
התורה,  בדרך  ולדבוק  רשע  מדרכי  לסור  זוכה  על שהוא  ע"י שמתבונן  מצוות תשובה בשמחה, 
ובכך לבוא לקרבת אלוקים, ואין לך שמחה גדולה מזו. וראשית הכל יש ללמוד התורה מתוך ידיעה 
שרצון נותן התורה נמצא בה, ואז יזכה שהמאור שבה יחזירנו למוטב ויזכה לתשובה שעליה אמרו 

חז"ל גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה.

טוב לב משתה תמיד

בשבוע הבעל"ט חל בו פורים קטן, וכתב הרמ"א דאעפ"י שאין נוהגים ביום זה מצוות היום דפורים, 
קריאת המגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, מכל מקום יש להרבות בסעודה, וכלשונו )בסימן 
וטוב לב משתה תמיד, שאדם צריך להתהלך  יש לבאר  "וטוב לב משתה תמיד".  תרצ"ז סעיף א'( 

תמיד "מיט א גוט הארץ פארן באשעפער" )-בלב טוב כלפי הבורא ית'(, היינו שתמיד יחפש מה עוד 
אפשר לעשות נח"ר לבוית"ש. ולכן אפילו שחז"ל קבעו דעיקר יום הפורים הוא באדר השני, ואז יש 
חיוב דקריאת המגילה ומשתה ושמחה, )אעפ"י שתמיד יש כלל של זריזין מקדימין למצוות, עכ"ז מסמך 
גאולה לגאולה עדיף, כדאיתא בגמ'(, אך האדם שמחפש להוסיף נח"ר לבוית"ש, אזי כשבא פורים קטן 

הוא מתבונן במעשה הנס דפורים ומעלה על ליבו דברי הימים שהיו בימי מרדכי ואסתר שקיבל 
השי"ת תשובתם ובכך נצלו מגזירת המן הרשע, עי"ז עולה בליבו לשיר שירות ותשבחות ולהודות 
ולהלל להשי"ת על כל החסד שעשה עמנו. ועל דרך שאמרו חז"ל דאין אומרים בפורים הלל משום 
"דקרייתא זו הלולא" )מגילה י"ד(, והיינו שע"י קריאת המגילה וההתבוננות במעשי הניסים יתמלא 

ליבו להודות ולהלל לה' מתוך שמחה.

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

דברי אלוקים חיים



הגאון  של  בליבו  בערה  קודש  כמיהת 
 – דעתו  על  עומדו  מיום  זי"ע  החיד"א 
לעלות ולחון את עפר ארץ הקודש, ואכן 
כאשר אך ניתנה האפשרות בידו, בעודו 
צעיר לימים, נטש את ארץ מולדתו ופנה 

לעלות לארץ ישראל.

שעת  את  לנצל  החיד"א  ביקש  בדרכו 
הכושר ולראות את פניו של גדול הדור 
והוא  זי"ע,  הקדוש  החיים"  ה"אור  מרן 
לחנות  לו  שיזדמן  כך  צעדיו  את  כיוון 
הק',  החיים  האור  של  בעירו  בנסיעתו 
מימיו  מבאר  לשתות  בידו  יעלה  אולי 

החיים ולקנות מגנזי תורתו.

בחביבות  קיבלו  הק'  האוה"ח  מרן 
אחדים  וימים  הצעיר,  גילו  חרף  רבה 
והשפיע  תורה  בדברי  עימו  השתעשע 
רבינו  הפרד  קודם  מאוצרותיו.  עליו 
ביקשו  הק',  האוה"ח  פני  מעל  החיד"א 
רבו כי יבצע עבורו שליחות אחת, ונתן 
אבני  בין  להניחה  חתומה  פיתקא  בידו 
הכותל המערבי, כאשר יזכה להציג את 
הקודש.  עיר  ירושלים  אדמת  אל  רגליו 
בחרדת  הפיתקא  את  נטל  החיד"א 
יקיים את השליחות  כי  והבטיח  קודש, 
להגיע  הבורא  יזכהו  כאשר  בשלימות 

למחוז חפצו בשלום.

בדרכים,  החיד"א  היטלטל  רבים  ימים 
תלאות  רוב  ואחר  ובמדבריות,  בימים 
לארץ  להגיע  זכה  ישראל  ארץ  ויסורי 
הקודש, ומיד שם פעמיו לעבר ירושלים 
קדושה  קהילה  מצא  בהגיעו  עיה"ק. 
בתורה  עוסקים  ושלימים,  יראים  של 
החליט  והוא  שמיים,  ביראת  ובעבודה 
בנפשו כי במקום זה יסתיר את גדלותו 
כפיו  מיגיע  ויהנה  רואים,  מעין  בתורה 
כאשר יברכו ה'. בעזרת מי מאנשי העיר 
בסמוך  למגוריו  עזובה  בקתה  לו  מצא 
וכך חלפו עליו שבועות  לחומות העיר, 
את  כאשר  ומחסור,  עוני  מתוך  אחדים 

טיבו אינו מגלה בפני איש.

לנחל  בסמוך  הגאון  צעד  אחד  יום 
שבמקום  גילה  והוא  ההר,  שבשיפולי 
מסתפקים  מהם  רבים,  חמר  בארות 
בני העיר חמר לצורכיהם. סבר בדעתו 
מצויה,  להיות  פרנסתו  עשויה  שמכך 
בהמת  אחר  לו  לתור  לשוק  יצא  והוא 
החמר  את  לשאת  יוכל  עימה  משא, 
יגיעה  אחר  העיר.  לבני  ולמכור  העירה 
עלה בידו לרכוש חמור תמורת מטבעות 
אחדות שנותרו בידו, ומני יום זה ואילך 
החל לעסוק בכריית חמר, הבאתו לעיר 

ומכירתו לתושבים.

זו  במלאכה  הגאון  עסק  מה  תקופת 
בצמצום,  פרנסתו  את  ממנה  והוציא 

ושמח  במועט  הסתפק  הוא  אולם 

טמון  היום  שעות  רוב  ובמשך  בחלקו, 

בתורה  הוגה  המדרש,  בבית  היה 

הקדושה בהתמדה.



כדרכו  החיד"א  יצא  הימים  מן  ביום 

לאחר תפילת שחרית להביא חימר מן 

הנחל, אולם לפתע בעודו עולה העירה 

תחתיו,  החמור  כרע  נפל  חמורו,  לצד 

חיים.  רוח  ללא  הארץ  על  והשתרע 

והצטער  ליבו,  מקירות  הגאון  התאנח 
על אובדן פרנסתו ושבירת מטה לחמו. 
אולם יותר משהצטער על חסרון הכיס, 
נגזר עליו  הצטער על הסיבה שבעטיה 
בלא  דין  עושה  אינו  הקב"ה  הן  כזאת. 
משפט, ועליו לפשפש במעשיו ולחקור 

בנבכי לבבו, על מה קרהו הפסד זה.

והתעמק  הדרך  בצידי  החיד"א  ישב 
זכרון  בו  נצנץ  שלפתע  עד  במחשבתו, 
הן  "אוי!  בבהלה,  ממקומו  קפץ  והוא 
האור  ורבי  מורי  מצוות  את  שכחתי 

אחר  מילאתי  ולא  הקדוש,  החיים 
שמצאתו  התלאה  כל  עקב  שליחותו!" 
נשתכח  ארצה,  עלותו  ועם  בדרכים 
מוטמנת  הפתקה  ונותרה  מליבו,  הדבר 
לביתו,  הגאון  נחפז  צרורו.  בירכתי 
בכליו עד שמצא את הפיתקה,  פשפש 
ואץ עימה ללא שהיות לכותל המערבי, 

להטמינה בין חגוויה כהוראת הצדיק.

אחר שקיים את שליחותו ושב בתשובה 
לילך  הגאון  נפנה  שכחתו,  על  שלימה 
לימודו  חוק  את  למלא  הכנסת,  לבית 
נכנס  אך  כאשר  הציבור.  עם  ולהתפלל 
בו  השגיחו  מיד  הכנסת,  בית  בשערי 
המתפללים, והם חרדו לקראתו ביראת 
ארץ.  דרך  ברוב  לשלום  וברכוהו  כבוד 
אליו  המחזה  על  הצעיר  הגאון  תמה 
לא הסכין במקום הזה, והשיב לברכתם 
לו  הקבוע  למקומו  פנה  ראש.  בניע 
נתיישב  בטרם  עוד  אך  מערב,  בכותל 
פנהו אליו מתפללים נוספים בדרך ארץ 
ובחרדת קודש, וקדו לעברו ברוב כבוד 

והערצה...

אל  פנה  והוא  בנפשו,  הגאון  עצר  לא 
זה  מה  אבין  "לא  בפליאה:  האנשים 
הפעם  לכם  זה  וכי  היום,  עמכם  אירע 
הראשונה בה הנכם רואים את פניי? הן 
זה תקופה ארוכה מתגורר אני בתוככם, 
ומה יום מיומיים שכה חרדתם לכבודי?"

נכחד  "לא  והשיבו:  האנשים  נענו 
המחזה,  על  תמהים  אנו  אף  מאדוני, 
לראשונה  מבחינים  אנו  עתה  זה  אולם 
באור בהיר וצח השורה על פניו כעטרה, 

ומראה פניו כפני מלאך עליון"...



בית  חכם  נטפל  מנחה  תפילת  לאחר 
הכנסת הישיש אל הגאון הצעיר, ופקד 
מהו  לו  שיגלה  התורה  בגזירת  עליו 
ואשר  היום,  שעשה  הכביר  המעשה 
כזה.  פנים  עור  לקירון  זכה  בשבילו 
קיים  היום  כי  תומו  לפי  סיפר  הגאון 
האור  מאת  לו  שהייתה  אחת  שליחות 
החכם  ששמע  וכיון  הקדוש,  החיים 
פעמיו  שם  מיד  השליחות,  דבר  את 
הגאון  את  וציווה  המערבי,  הכותל  אל 

החיד"א שיתלווה אף הוא עימו.

החכם  דרש  הכותל  אל  הגיעו  כאשר 
מאת החיד"א שיראה לו היכן הניח את 
הפתקא, ובחרדת קודש נטל החכם את 
קירב  הוא  קפליה.  את  ופתח  הפתקא 
בה  כתוב  ומצא  עיניו,  לנגד  הכתב  את 
הקדוש,  החיים  האור  של  ידו  בכתב 

שורה אחת בלבד:

לתלמידי  לעזרה  שתבוא  מבקש  "אני 
היקר בשעת מצוקתו" - - -

זה  צעיר  כי  החכם  הבין  אתר  על 
אחר  היום  ולמחרת  כברו,  תוכו  אין 
קהל  ולעיני  העמוד,  על  עלה  התפילה 
יוסף  ועדה הכתיר את הגאון רבי חיים 
לבני  צדק  כמורה  לשמש  אזולאי  דוד 
לו  ניתנה  השבועית  קצבתו  הקהילה. 
מאת קופת הקהל כדי מחייתו בהרחבה, 
היו מעתה ללימוד  פנויות  וכל עיתותיו 
עירו. שמע  יהודי  תורה בקרב  והרבצת 
גאונותו פרץ עד מהרה ברחבי ירושלים 
מגדולי  כאחד  נודע  והוא  לה,  ומחוצה 

ירושלים ומגאוני דורו.

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

אז נדברו

הזהרו בכבוד חבריכם

הזהירות היתירה שנהג רבינו זי"ע בכבודו של כל אדם, מן המפורסמות הייתה, 
ורבות נכתב על כך. לרגל חודש אדר – ירח שנסתלק בו רבינו, והשאיפה של 
בזה מעשה השכל  אנו מביאים  ובמידותיו,  כל אחד להידבק בדרכי הצדיק 
שיש בהו לימוד והדרכה עד היכן יש לדקדק בכבודו של כל אדם, אם זקן 

ואם צעיר.

מספר ידידנו החשוב מזקני אנ"ש שיחי': לפני שנים רבות, עוד בטרם התעטר 
רבינו זי"ע בנזר ההנהגה, עלה פעם ברצוני לעלות לביתו ולהתייעץ עמו באיזה 
עניין חשוב שעמד לפתחי. כידוע, היה רבינו לעיניים להמונים מבית ישראל 
כבר בימים ההם, ונודע בתור חכימא דיהודאי שרבים נאותו לאורו. בכל לילה 
היו רבים מתדפקים על דלתי ביתו, ומבקשים לקבל עצה ותושיה בכל ענייני 
ישראל  ואהבת  הגדולה  ברוחו  ורבינו  בגשמיות,  ואם  ברוחניות  אם  החיים, 
העצומה שבו, קיבל כל אדם בסבר פנים יפות והקדיש לו את מלוא תשומת 

הלב הראויה, כמו אין לו עתה מעולמו דבר מלבדו.

ובכן, פניתי אל רבינו, ושאלתי אימתי אוכל לעלות למעונו על מנת להיוועץ 
בדעתו. רבינו חשב מעט, ואז נקב ביום ובשעה הנוחים לו, שבהם אגיע והוא 
ונקשתי  הבית,  מפתן  על  התייצבתי  היעודה  ובשעה  ביום  עבורי.  זמן  ייחד 
בפתח. פתחו בפניי את הדלת והוכנסתי פנימה, והתבקשתי להמתין רגע קט 
עד שיופיע רבינו. היה שם כמין קיטון צר לפני סלון הבית, והוא היה משמש 

כמקום המתנה לבאים, עד שיוזמנו להיכנס אל החדר פנימה.

לפתע יוצא אליי רבינו מן החדר בפנים מוטרדות, ואומר לי באי נעימות גדולה, 
"אני לא יודע מה לעשות! כל כך לא נעים לי ממך"... התפלאתי ושאלתי מה 
אירע, אולם רבינו שב ומלמל לעצמו כשהוא מוטרד ולחוץ, "מה עושים, הרי 
כל כך לא נעים לי ממך". בסוף הבנתי מפי הרבי מהי הבעיה שמטרידה אותו 
כל כך: זה עתה קיבל הודעה שרב פלוני חשוב ומכובד –ישיש ות"ח מופלג 
ובפרק  אליו,  דרכו  את  אלה  ברגעים  עושה  הערים,  אחת  ברבנות  המשמש 
הזמן הקרוב יופיע בביתו. כי זאת ידוע, שמלבד עמך בית ישראל שהיו מרבים 
בתורה  גדולים  אף  באים  היו  לעצותיו,  לשמוע  רבינו  של  מעונו  את  לפקוד 
לכל  מבין  ולב  קשבת  אוזן  ברבינו  מצאו  הם  שאף  בישראל,  הוראות  ומורי 

הסוגיות שעל הפרק.

והרבי בא במבוכה גדולה, ולא ידע לשית עצות בנפשו. מצד אחד, הן הוזמנתי 
על ידו מראש לשעה זו, אולם מצד שני עומד להופיע רב חשוב ונכבד, ולא 
כל  שאין  לרבי  ואמרתי  התנדבתי מעצמי  מיד  כמובן.  לחכות  לו  לתת  ניתן 
בעיה בדבר, וכי אלך עתה ואשוב מאוחר יותר. קמתי לצאת, אך הרבי תפס 
ריקות, הרי הזמנתי  בידיים  יכול ללכת כך  "לא! אתה לא  ועיכב אותי.  בידי 

אותך לביתי, ואיך אניח לך ללכת כלעומת שבאת?"

ורבינו החל להסתובב בחדר אנה ואנה, ולנסות למצוא מוצא מן הסבך. ניסיתי 
לומר שוב ושוב כי אין כל בעיה מצידי, אני מבין את המצב לאשורו וחפץ 

לצאת עתה ולשוב אחרי כן, אולם הרבי לא אבה לשמוע מכך.

לפתע עצר ועיניו אורו, והוא אמר, "יש לי עצה! הבה נצא שנינו ונטייל ברחוב, 
וכך נשוחח תוך כדי הליכה. בכך נרוויח, שאף אם בתוך הזמן יבוא הרב וינקוש 
בבית, אזי יוכנס פנימה בכבוד וימתין תוך כדי ישיבה בסלון, ולא תהיה בכך 

משום פגיעה בכבודו, שהרי אינני בבית...

נטל אותי הרבי בידו, וכך יצא עמי לעבר רחוב סמוך, שם השכיח מליבו את 
כל טרדותיו והאזין לי בהקשבה רבה תוך כדי הליכה אנה ואנה, כשהוא מכוון 
לאחר  רק  לנהוג.  ואיך  לעשות  כיצד  רוח  ובאורך  ודעת  טעם  בטוב  ומייעץ 
שסיימתי את כל דבריי וקיבלתי מענה מושלם לספקותיי, נפרד ממני הרבי 

לשלום ואץ לעלות הביתה, לקבל את פני הרב החשוב - - -

באותה שעה למדתי פרק יסודי בהלכות בין אדם לחברו, כיצד יש לנהוג כבוד 
בכל נברא, אף באיש צעיר כמוני, לכבד כל אחד לפי כבודו ולהיזהר בכך אף 

בנדנוד קל שבקלים.

)התודה והברכה ל"מכון דבר חיים" על פתיחת אוצרותיהם בפנינו(

פנים 
מאירות

הגה"ק רבי חיים יוסף 
דוד אזולאי – החיד"א 

זיע"א
י"א אדר תקס"ו



שונה הúכות
מדור úשינוני הúכות ופסקי דינים 

מקור המצוה וטעמה
מצות עשה מדרבנן לקדש את החודש ולברך על חידוש הלבנה מדי חודש בחודשו, 
והטעם לכך שתיקנו חז"ל מצוה זו - כתב הפרי מגדים שעל ידי ראיית הלבנה ושאר 
צבא השמים השומרים את תפקידם ומסלולם כתיקונם רואים אנו את גדולת הקדוש 
ברוך הוא ומתוך כך משבחים לה' 'פועל אמת' - ה', 'שפעולתו אמת' -  שפעולתו 
ומעשיו אמתיים ומתקיימים לעולם, והן אמת שיכולנו לברך ברכה זו על כל אחד 
ממערכות צבא השמים, אלא שבכוונה תחילה קבעו חז"ל ברכה זו דוקא על חידוש 
הלבנה משום שבה ניכרת בחוש גדלות ה' בסדר מסלולו וחידושו ובכך שבני אדם 
נהנים לאורה, ואף משום שהירח הינו הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ לכך  תיקנו 

לברך עליו  תחילה כענין 'אין מעבירין על המצוות'.

לעמוד מתחת למטריה
כיון שענין 'קידוש לבנה' הוא להתבונן ולחזות בגדולת ה' ועל ידי כך יתכבד שם ה' 
בלבנו, על כן יש לברך את ברכת קידוש הלבנה תחת כיפת השמים מחוץ לבית ולא 
תחת קורת גג )רמ"א סי' תכ"ו סעיף ד'( כענין היוצאים לקראת אדם חשוב לקבל פניו 
לכבוד, כן אנחנו יוצאים לקראת השכינה לכבדה ע"י כך שאנו מכירים בגדלות ה' ע"י 
ההתבוננות בצבא ומערכות שמים, וזה שאומרים בסדר קידוש הלבנה 'להקביל פני 

אביהם שבשמים', דינו לצאת לראות בכבוד ה' ע"י ההתבוננות בלבנה.

לפיכך בשעת ירידת גשמים מותר לעמוד תחת מטריה וכן מותר לעמוד תחת עץ 
פני  להקביל  לחוץ  היציאה  עצם  הינה  הענין  שעיקר  משום  הלבנה'  'קידוש  בעת 
השכינה ואין חיוב דוקא להיות תחת כפת השמים )שו"ת ישכיל עבדי( ]אמנם במג"א 
כתב הטעם לומר קידוש הלבנה תחת כיפת השמים משום ששמא יאהיל על המת 

ואולי לשיטתו אין לעמוד תחת עץ ומטריה[.

ובדיעבד כשאינו יכול לצאת מביתו לחוץ מחמת חולי או זקנה או במקומות שהמזג 
אויר קשה במיוחד יכול לקדש בביתו ויפתח חלון כנגד הלבנה ויברך כך )משנ"ב שם 

ס"ק כ"ח(.

צורת העמידה
מכך שברכת קידוש הלבנה הינה לכבוד ה' וצורת אמירתה צריכה להיות  כתוצאה 
כדרך היוצאים לקראת אנשים שחשובים ]ולכך צריך לאומרה מחוץ לבית תחת כיפת 
חשובים  אנשים  פני  המקבלים  כדרך  אמירתה  בשעת  לעמוד  יש  כן  על  השמים[ 
שמקבלים פניהם בעמידה וקל וחומר כשיוצאים להקביל פני שכינה ]דהיינו להתבונן 
בגדלות ה' במערכות השמים, כנ"ל[. לפיכך אין להיסמך אפי' על מקלו בשעת הברכה 
שקשה  חולה  או  זקן  אמנם  שם(,  בביאה"ל  הובא  חיים,  התורת  בשם  הגרעק"א  )חידושי 

עליהם מאוד העמידה מותרים להיסמך ובמידת הצורך אף לשבת ולומר הברכה כך.

וביארו  רגליו'  'ליישר  יש  הברכה  אמירת  שבשעת  ב'(  סעיף  תכ"ו  )סי'  השו"ע  פסק 
הפוסקים כוונתו שבשעת ברכת "קידוש לבנה" צריך לעמוד כששתי רגליו סמוכות זו 

לזו כבשמונה עשרה )יסוד ושורש העבודה, בן איש חי, ומקרא סופרים(. 

וברכת  )תוספת חיים על הח"א  כנגד צד מזרח  פניו  יש אומרים שיסב  הברכה  בשעת 
הבית(, ויש אומרים שיהיו פניו כנגד הלבנה )לבושי מרדכי דכן משמע מלשון השו"ע(.

דברי טעם ב'עלינו לשבח'
המנהג שלאחר קידוש לבנה אומרים 'עלינו לשבח', ובביאור הלכה הביא החפץ חיים 
בנפלאות  מתבוננים  לבנה  קידוש  ברכת  באמירת  שהרי  מ'אחד'  לזה ששמע  טעם 
צבא השמים, ושמא יטעה מאן דהו שמשבחים אנו את הלבנה עצמה כמנהג עובדי 
אלילים שמשתחוים לצבא השמים ורואים בכוכבים כח רוחני, על כן מיד מדגישים 
וכו'" אין עוד, ומעיד  שכל השבח הינו לבורא עולם ואומרים "כי ה' הוא האלוקים 
החפץ חיים על טעם זה שדברי טעם הם. ויש אומרים הטעם באמירת עלינו לשבח 
בסיום קידוש הלבנה משום שיהושע תיקן את תפלת 'עלינו לשבח' והלבנה רומזת 
יהושע כפני לבנה' לכך אומרים תפילתו לאחר קידוש  'פני  ליהושע כמובא בחז"ל 
הלבנה ]להשלמת הענין אי אפשר להתעלם מדברי קודשו של החיד"א  )מורה אצבע 
אות ק"ז( שהמנהג לומר עלינו לשבח בסיום קידוש לבנה אין לו מקור והשתרברב 

בבלי דעת[.

הלכות קידוש לבנה

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

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ג אהרן לנדמן הי"ו

 לכבוד שמחת היכנס בנו כמר פנחס נ"י
לעול תורה ומצוות

 יהי רצון שיעלה מעלה מעלה בתורה
 ויראת שמים, ויתעביד לאילנא רברבא

 בכרם בית ישראל לשמחת הוריו
ומוריו

נדבת ידידנו הנכבד

הרה"ח יוסף דייטש הי"ו
מתומכי מוסדותינו הק'

  לכבוד שמחת נישואי הבת תחי',
עב"ג בשעטומ"צ

 שמחת החתונה תתקיים ביום ד'
הבעל"ט באולמי התמר

אלון בכות
לעילוי נשמת הבחור התמים, ירא שמים מרבים, נקי כפיים ובר לבב 

מתמיד נפלא ועצום בתוה"ק – יומם ולילה

הבה"ח יעקב מאיר חשין ז"ל
בן יבדלחט"א הרה"ח ישראל אהרן הי"ו

מבוגרי ישיבתנו הק'
נלב"ע ביום ו' אדר א' השתא

 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, 
וזכות הפצת מעיינות החסידות תעמוד לטובת הנשמה

ברכת מזל טוב נאמנה
  לידידנו החשוב, מסור ונאמן, לחצרות קדשינו, מסייע תדיר בלב ונפש חפיצה

ובסבר פנים יפות

הרה"ח אברהם יהודה עקשטיין הי"ו
לכבוד השמחה בנישואי הבת תחי', עב"ג בשעטומ"צ

  יהי רצון שיזכו לבנות את ביתם על אדני התורה היראה והחסידות,
ויראו דורות ישרים מבורכים מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד

מברכים בידידות

מערכת "קול נדבורנה"

בס"„

י„
פר

‚ר

ביר ו˜ול ו„‰ נברך ל‡ל˜ינו -  ‚„לו ל‰' ונרוממ‰ מו כל ˜‰לנו
‰חיינו ו˜יימנו ליום מח לבבנו - ב‰כנס ספר ור‰ ל‰יכל ˜ו„נו

 נפ רוממו‰ל מˆו‰ וב ‰מחב
מזמינים ‡נו בז‰ ‡ כל ˜‰ל ‡נ" ‰י˜רים ‰י"ו,

 ‰‚„ולים עם ‰˜טנים, „י בכל ‡ר ו‡ר,
ליטול חבל בנעימים ול‰ף במח ‰ל ור‰

ל‰יכל בי ‰מ„ר ‰‚„ול
ב˜ריינו ‰מעטיר‰
נכב לע"נ ‰ר"ר יר‡ל ב"ר מר„כי ז"ל

"י‰יים בעז˜ ר‡
מרכזי‰ ווע„ו‰‰ ב במוˆ‡י

ל˜ר‡ יומ‡ „‰ילול‡ רב‡
 ל כ"˜ מרן ‡„מו"ר ‰˜ו‰"ט ‰"ב‡ר יע˜ב" זיע"‡

פר פ˜ו„י, ‡ור ל‚' ‡„ר ב', ע"ו

‰‰לוכ‰ ˆ‡ ברוב פ‡ר ו‰„ר ברוב עם ו‰מון חו‚‚ 
ממכן ˜בל ‰˜‰ל ל

 כ"˜ מרן ‡„מו"ר ליט"‡
בע‰ 8:30

ל‡חר ‰רי˜ו„ין לכבו„‰ ל ור‰
 מ„ר‰ ב‰יכל בי ופים ובמחולויר‰ ובזמר‰ בב 

˜יים סעו„ מˆו‰ ומלו‰ מלכ‰ ברוב עם

"נ‚יל וני בז‡‰ ור‰ כי ‰י‡ לנו עוז ו‡ור‰"
‡בי˜ר‡ „‡וריי

˜‰ל ע„ חסי„י נ„בורנ‰ ב‡ר‰"˜                  ‰נ‰ל בי ‰מ„ר ‰‚„ול

˜‰ל ע„ חסי„י נ„בורנ‰ ב‡ר‰"˜
בני‡ו כ"˜ מרן ‡„מו"ר ליט"‡

˜רי נ„בורנ‰

ל ' ל ל ל ל ל


