
פרשת משפטים תשע"ו – גליון קצב

בארח צדקה אהלך (ה)
לקט בענין צדקה וגמילות חסדים

כל מעותיו ממש
ואמר,  פעם  התבטא  זיע"א  מקוברין  משה  ר'  הרה"ק 

מלעכוויטש  מרדכי  רבי  הרה"ק  רבו  בין  ההבדל  מהו 

בענין  זיע"א  מסטאלין  הסב"ק  אדמו"ר  מרן  לבין 

הצדקה שלהם? שהרי שניהם היו בעלי צדקות גדולים 

מעותיהם  לתת  חייהם  ימי  כל  מרבים  והיו  ביותר, 

לצדקה, עד שהיו יכולים לתת גם את הכתונת שלהם 

כל  נותן  היה  שהלעכוויטשער  אלא  לצדקה,  בעצמה 

מעותיו לצדקה, אולם נתן זאת במתינות, והסטאלינער 

נשאר  שנסתלק  שבעת  עד  ממש  מעותיו  כל  את  נתן 

לחלקם  צדקה  כספי  עבור  שלווה  מהמעות  חוב  בעל 

לנצרכים ועניים, ואילו אצל הלעכוויטשער מצאו לאחר 

הסתלקותו שני ארנקים שבאחד מהם היו 31 אדומים, 

מלעכוויטש  ר"נ  הרה"ק  ובנו  כסף,  רובל  היו 18  ובשני 

זיע"א שיער בדעתו שמעות אלו הם מעות ארץ ישראל 

ולכן  ישראל,  ארץ  לעניי  לשלוח  אביו  של  דרכו  שהיה 

שלח את שני הארנקים עם המעות לעניי ארץ ישראל.
(אהל מועד)

תזכה לבנים
אותה  שיברך  זי"ע  הזקן  מאדמו"ר  בקשה  אחת  אשה 

שיהיו לה בנים, ובעומדה לפניו, נכנס נושא מים וביקש 

נושא  הוא  ימיו  כל  כי  כסף,  לו  שיתן  הזקן  מאדמו"ר 

כח,  יותר  לו  אין  הזקין  כאשר  וכעת  כתפיו,  על  מים 

אותו  שאל  משאו,  להקל  ועגלה  סוס  לקנות  ורוצה 

אדמו"ר, כמה זה צריך לעלות? ואמר לאשה שתתן לו 

את הסכום הנקוב ועל־ידי־זה תזכה לבנים, ואמר לה: 

פריער האט ער גיטראגין, און איצטער וועסטו טראגין 

און ער וועט פירין וכן היה שנולדו לה כמה בנים אחר־

כך.
(דברי אהרן) 

ברכה על עצמו
כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה'; לכאורא יש לתמוה 

בלשון הכתוב יביאה, דהוה ליה לומר יביא את תרומת 

ה', ונראה דרמז הכתוב בזה דמהו השכר של כל נדיב 

שנותן  על־ידי  כי  ה'.  תרומת  את  אליו  שיביאה  לב? 

האדם מנדבת לבו להזולת מביא בזה ברכה על עצמו.
(כ"ק אדמו"ר זי"ע)

בורא רפואות
עקיבא  רבי  הקדוש  הגאון  של  בקודש  דרכו 

שבעירו  החולים  כל  אצל  לבקר  היתה  אייגר 

של  לביתו  הגיע  הפעמים  באחד  רבתי.  פוזנא 

ערש  על  היה  מוטל  אשר  העם  מפשוטי  אחד 

דווי, כאשר בני משפחתו ניצבים סביב ופוכרים 

ידיים בייאוש.

"הרופאים  בצער  הקרובים  בישרוהו  "רבי", 

לרפואתו  קלוש  סיכוי  נותנים  אינם  שבעירנו 

של אבינו". רבי עקיבא שמע את הדברים בצער, 

אולם הוא הביע את דעתו כי מאחר ורופא המלך 

השתדלות  אפוא  יעשו  מחר,  בעיר  לבקר  עתיד 

מרובה שיואיל בטובו לבוא לבדוק את החולה, 

להעלות  רחבה  היותר  בחכמתו  הוא  יוכל  שמא 

יקראוהו  כי  רעק"א  ביקש  זאת  ואף  ארוכה, 

להיות נוכח בעת ביקור הרופא. 

יצא  כבר  אשר  אייגר  עקיבא  רבי  של  שמעו 

הרופא  של  לאזנו  אף  הגיע  ארץ  קצוי  בכל 

ברצונו  מדובר  כי  ששמע  ומאחר  המפורסם, 

לבית  לבוא  הסכים  הגדול,  היהודי  הרב  של 

החולה, כאשר הגאון עומד וניצב לימינו, אולם 

למרבה הצער הגיע אף הוא במהירות למסקנה 

המייאשת, כי אין תקוה. 

"הבה ואשאלך" פנה אליו רעק"א, "אם היתה 

לא  אז  גם  האם  המלך,  את  תוקפת  זו  מחלה 

היית מוצא כל מזור ותרופה?"...

גם  אכן  "כי  הרופא,  הודה  היא"  "האמת 

הצליח  ואף  זה,  קשה  בחולי  בעבר  חלה  המלך 

להתרפא מכך, ואולם רפואתו היתה מבשרה של 

ציפור נדירה המצויה במעמקי היער על העצים 

הגבוהים, צידת הציפור התאפשרה רק בהתאם 

לחייליו וציידיו הרבים של המלך אשר התפרסו 

ברחבי היער לצודה, מה שאין בכוחו ובהישג ידו 

של האיש הפשוט הזה, לכן נמנעתי מלדבר על 

כך..."

ואילו  לדרכו,  הלך  הבית  את  הרופא  יצא 

הרעק"א נעמד בקרן זווית, ושטח תחינתו לפני 

בוראו- 

"רבונו של עולם, בנך אהובך זה, כלום פחות 

את  השיג  אשר  הערל  המלך  מן  הוא  חשוב 

שעני  בשביל  האם  לרפואתו?  הנחוצה  הציפור 

הוא לא תהא רפואה למחלתו? הרופא כל בשר 

היבצר מאתו מאומה?.."

צפור  קול  נשמע  והנה  בתפילה,  עומד  עודנו 

רעק"א  הורה  החלון,  על  בכנפיה  המקשקשת 

ומה  הציפור,  את  ולהכניס  לפתוח  לתמידיו 

הנדירה  הציפור  אותה  היא  זו  כי  לגלות  נדהמו 

אשר כה נצרכה לרפואת החולה. מיד ציוה לבני 

הבית לשחטה ולבשל בשרה, ולהאכיל ולהברות 

את החולה, אולם ביקש כי את הכנפיים והנוצות 

יעמידו למשמרת בביתו. 

אכל החולה, ותוך ימים ספורים הבריא כליל 

ולא נותר כל זכר ממחלתו. 

ימים חלפו ושוב נזדמן אותו רופא גדול לעיר, 

הוא התעניין בשלומו של הרב, וכן ביקש לדעת 

מה עלה בגורלו של אותו חולה. "את התשובה 

הבית,  אל  והפנוהו  לו  אמרו  בעצמך"....  תראה 

עומד  לפניו  ניצב  כשהוא  האיש  את  פגש  שם 

בריא ושלם. לא האמין הרופא למשמע אזניו עד 

שהביאו בפניו את כנפי הציפור ונוצותיה אשר 

ידיו  הרופא  הרים  אז  או  למשמרת,  שם  הונחו 

למעלה וקרא בהתפעלות: 

להתייגע  צריך  ודם  בשר  שמלך  דבר  "אכן, 

חייליו  כל  את  לכך  ולהעמיד  רב,  הון  ולפזר 

ומשרתיו, יכול יוכל ה' הרופא כל בשר, לעשות 

ברגע אחד בלבדו, בלי שום טירחא". 

"סיפור זה להורות יש בו" אומר מרן אדמו"ר 

זי"ע "כי יותר טוב להאדם שישים מבטחו ברופא 

שיצפה  מאשר  ית',  אליו  ויתפלל  ב"ה,  בשר  כל 

לרפואת בשר ודם- 

ועל זה מרמזו הכתובים- 'ורפא ירפא', בפ"א 

דגושה, כלומר אם הרפואה היא בידי בשר ודם 

כולי  מרובה,  ויגיעה  גדול  בקושי  באה  היא  אזי 

האי ואולי, אולם אם היא באה מאת ה', אזי 'כי 

בנקל  באה  היא  רפויה,  בפ"א   - רופאך'  ה'  אני 

תיכף ומיד". (ע"פ מטה אהרן ד') 

בברכת שבתא טבא

איגוד האברכים



נעשה ונשמע
מסופר בגמרא: "אמרו לו בני בתירא להלל הזקן: 

לשחוט  שבת  מערב  סכין  הביא  ולא  שכח  רבי, 

הפסח, מהו? אמר להן: הלכה זו שמעתי ושכחתי, 

בני  הן,  נביאים  אין  אם  לישראל,  להן  הנח  אלא 

נביאים הן. למחר, מי שפסחו טלה תוחבו בצמרו, 

מי שפסחו גדי תוחבו בין קרניו, ראה מעשה ונזכר 

הלכה, ואמר: כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון".

מבאר הרה"ק מפיאסצנא זי"ע, שבסיפור זה אנחנו 

רואים את הכח המיוחד - רוח נביאות - שיש לכלל 

ישראל איך לנהוג למעשה, שהרי כמו שבני בתירא 

והלל הזקן לא ידעו יום לפני כן מה היא ההלכה, 

היא  מה  אז  ידעו  לא  ישראל  בני  שאר  גם  בוודאי 

ההלכה, ואם היו שואלים אותם לא היו יודעים מה 

למעשה  לדעת  כשהוצרכו  למחרת,  אבל  לענות, 

שיש  הנביאות  רוח  בהם  התנוצצה  אז  לנהוג,  איך 

בהם, ומי שפסחו טלה תוחבו בצמרו כפי שנמסרה 

ההלכה.  היא  שכך  זכרו  שלא  פי  על  אף  הקבלה, 

הוי אומר, זהו כוחו של יהודי לדעת את רצון השם 

יתברך, גם בלי לשמוע מפי הרב.

נעשה - באמונה
ישראל  שאמרו  מה  את  צדיקים  פירשו  זו  בדרך 

נעשה ונשמע. לכאורה, זה דבר חוסר הגיון ואינו יכול 

השמיעה?!  לפני  לעשות  אפשר  איך  כי  להתקיים, 

זוהמתן,  פסקה  סיני  להר  ישראל  שבבוא  אלא 

ומאליהם נמשכו בטבעם לעשות את רצון קונם, ולא 

היו צריכים לשמוע בשביל לדעת מה לעשות.

על  'נעשה'  זי"ע  הזקן  אדמו"ר  גם  מפרש  זה  כעין 

ומבאר,  ההבנה.  ענין  על  'ונשמע'  האמונה,  ענין 

שבתחילה צריך כל אדם לקיים את המצוות בדרך 

של 'נעשה' - באמונה שלימה ותמימה, בלי להבין 

את הטעמים ובלי להרגיש בהם שום טעם, רק אחר 

כך יש מקום ל'נשמע' - להבין ולהרגיש. וכפי שיש 

לשים לב שכך אנחנו אומרים ב'לשם יחוד' שקודם 

הנחת תפילין, "הריני מכוין בהנחת תפילין - לקיים 

מצות בוראי שצוונו להניח תפילין וכו'", כלומר אין 

בוראי  מצות  לקיים  אלא  המצוה,  בעשיית  כוונתי 

שצווני להניחן, ורק אחר כך אני מפרש "שיש בהם 

יחודו ... ושנזכור ניסים ונפלאות וכו'", כי רק לאחר 

מצות  קיום  של  הפשוטה  האמונה  שהתבססה 

הבורא - רק אז יש מקום גם לטעמים.

האמונה היא המשכה
אפשר לומר, כי על ידי 'נעשה' באמונה [-כפירוש 

[-כפירוש  מאליו  ל'נעשה'  מגיעים  הזקן]  אדמו"ר 

את  להמשיך  בכוחה  שהאמונה  כידוע  הצדיקים], 

הדבר שמאמינים בו, וכאשר אדם מאמין באמונה 

שלימה בעשיית המצוות כפשוטן, בזה הוא ממשיך 

המצוות  את  לעשות  הנביאות  רוח  את  עצמו  על 

כפשוטן, ומאליו יעשה את רצון השם יתברך - גם 

בלי ידיעה מוקדמת.

בעגל,  ישראל  שחטאו  שאחר  במדרש,  וכתוב 

שימרו  נעשה,  "אבדתם  לישראל:  רבנו  משה  אמר 

את  אבדתם  פירושו,  שנתבאר  מה  פי  על  נשמע". 

אבל  יתברך,  השם  רצון  את  לעשות  הטבעי  הכח 

שימרו לפחות על קיום המצוות לאחר שמיעתם.

עבד נרצע
בפרשת השבוע אנחנו לומדים על עבד שאינו רוצה לצאת בסוף שש, שרוצעים אותו באזנו, ומבאר 

רש"י את הסיבה לעונש זה, "אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, 

תירצע". שואל המהר"ל: אם זה הוא הטעם, מן הראוי היה לרצוע את אזנו תיכף כשמכר את עצמו, 

ולמה אין רוצעים רק בסוף שש, ורק למי שאינו רוצה לצאת? ומתרץ: מי שמכר את עצמו לעבד, בוודאי 

היה דחוק מאד, ואי אפשר להעניש אותו על כך שקנה אדון לעצמו, אבל בסוף שש שנים כששלמו 

שנות עבדותו, והוא כבר אינו במצב דחוק, אם אז אינו רוצה לצאת, מענישים אותו על כך שהוא קונה 

אדון לעצמו.

וכמו המשל הידוע שכתב בספר שערי תשובה, על האסיר שלא יצא מכלאו דרך המחתרת, והנמשל 

לענין מי שאינו עושה תשובה על חטאיו אחרי שהיצר כבר הרפה ממנו, ויש בידו לצאת ואינו יוצא.

כי שמי בקרבו

הגמרא שלמדתי זה עתה ממש זעזעה אותי, פתח 

ואמר ר' שמעון שהגיע לזיצונג היישר מהלימוד בבית 

כא:  בסוטה  הגמ'  אומרת  וכך  החברותא,  עם  המדרש 

"היכי דמי רשע ערום, רב יוסף בר חמא אמר רב ששת, 

זה המכריע אחרים באורחותיו", ומפרש רש"י, המכריע 

אחרים באורחותיו – "ראו ועשו כמוני ולכו בדרכי. לא 

הבריות,  בעיני  כחסיד  עצמו  להראות  אלא  זה  נתכוון 

לבדוק  אחריו  ידקדקו  שלא  אלא  כברו,  תוכו  ואין 

בתועבותיו".

מי יודע אם איננו נראים כך, מפטיר ר' שמעון בכאב, 

כל היום אנו עושים מאמצים להיראות בעיני הבריות 

כחסידים, ישרים וטובים, אולם בפנים...

את  שמלקא,  בו  גוער  כך,  תדבר  מה  שמעון,  אוי 

באופן  אולם  עצמך,  לבין  בינך  תשאיר  הזה  החשבון 

חלקנו  על  שמחה,  מרוב  לרקוד  צריכים  אנו  כללי, 

חסידים  וקארלינער  בכלל,  כחסידים  הטוב,  וגורלנו 

רבים  השובבי"ם.  בסוף  עכשיו  עומדים  אנו  בפרט. 

שישי  בימי  רבות  רצופות  שעות  למדו  מאתנו  רבים 

ושבת כרצון אדמו"ר שליט"א, שלא לדבר על הבחורים 

אנו  רצופות.  שעות  מאות  למדו  אשר  המתמידים 

חלק מציבור קדוש שמשקיע כוחות עצומים בכל יום 

מכל  ורחוקים  העינים  על  שומרים  התפילה,  בעבודת 

טומאות העולם כרחוק מזרח ממערב. עלינו להתגאות 

בירושתנו, ברוך שכה נעשה לנו. 

ב'  היום,  בסדר  אהרן,  בבית  מצינו  הנה  אלטער:  ר' 

זה.  את  זה  כסותרים  נראים  ראשון  שבמבט  סעיפים 

בסעיף א' כותב "שיהיה שפל מאד בעיניו, נבזה ונמאס 

ודעה,  שכל  וחסרון  עוונות  ומחמת  רעות  מדות  מחמת 

שיש  ומחמת  גרוע,  יותר  ואפשר  כבהמה,  ממש  שהוא 

לו עוה"ז יותר מאחרים כידוע, ולא לחשוב וכ"ש לדבר 

באמת,  ישראל  לכל  ויאהב  באמת,  לכל  ויכנע  מחבירו, 

ויתפלל מאד ע"ז."

מאד,  חדש: "שישמח  סעיף  מתחיל  כך  אחר  ומיד 

ויהיה יקר בעיניו מאד כל דבר שיעשה בעבודת הבורא, 

ויחלוט אצלו שלא אמכור זה בכל הון דעלמא, הן דבור 

רגע,  רק  בזה  שהה  שלא  אפילו  ועשיה,  ומחשבה  אחד 

ואפשר  לו  גדולה  פעולה  ונעשה  יאבד,  לא  בוודאי 

לכל ישראל כידוע, ומה יש שמחה גדולה מזה שנעשה 

התכלית כוונת בריאתו, ויעשה כל כמה שיכול, וישגיח 

ויתאוה תמיד לעשות כל מה שיכול"

מה שאנו רואים כאן, שהאדם צריך לחיות עם שני 

החשבונות גם יחד, אבל לעצבות אין כל מקום כניסה... 

לזכור  להתבלבל,  לא  אנחנו.  מי  היטב  לדעת  צריך 

המידות וכל 'מעלותינו' כדי שלא להתגאות, וכדי לבוא 

לאהבת חברים אמיתית, אולם בד בבד לשאוב שמחה 

מכל  לעשות,  זוכים  שאנו  מצווה  מכל  עצומים  וחיות 

דיבור טוב ואפילו מכל מחשבה טובה.

בשם  מילואים  בקובץ  כותב  אדמוה"ז  אייזיק: 

אנוכי  'הנה  בפרשתינו  הפסוק  על  זי"ע,  הרא"ש  אביו 

שולח מלאך לפניך'. מלאך הוא מלשון מילוי, שהקב"ה 

מילוי  שולח  והקב"ה  ישראל,  איש  לב  בתוך  מתמלא 

זה בתוך לבבם של ישראל להביאם אל המקום אשר 

ודמעך  'מלאתך  הפסוק  אדמוה"ז  מפרש  ובזה  הכין, 

לבך,  בתוך  שה'  המילוי  היינו  "מלאתך,  תאחר'-  לא 

לא  תאוותך,  עם  ומדומע  מעורב  שעדיין  מה  ודמעך, 

תאחר להביא שם ולעורר את לבך, אבל 'השמר מפניו 

כי  תאוותך,  על  אותו  תחליף  שאל  היינו  בו'  תמר  אל 

שמי בקרבו".

"ואנשי קודש תהיו לי" מזכיר בערל את אמרתו של 

הייליגע",  "מענטשן   - קודש  ואנשי   - זי"ע  הקוצקער 

ואחת  לווארט,  יש  פירושים  כמה  קדושים!],  [אנשים! 

מהן, כי מדרגת הקדושה איננה עומדת בסתירה לאדם, 

וכדי להתקדש אין האדם צריך לצאת מן העולם, אלא 

האדם  יוכל  יכול  היישוב,  מן  אנשים  היותנו  עם  יחד 

להשיג את מעלת הקדושה, אם רק יחפוץ בכך. וכבר 

אדם  אין  כי  קדושים,  בפר'  הקדוש  החיים  האור  כתב 

מישראל שיהיה משולל מלהשיג דרגת הקדושה.

בפסוק,  מילים  כאלו  שרואים  הדבר  עצם  קלמן: 

לבד  לנו  ואומר  העמים  מכל  אותנו  מרומם  שהקב"ה 

'ואנשי קודש תהיון לי' הרי זה נותן כל כך הרבה שמחה 

וחיות לאדם, שאין מתחשק כלל לעשות עבירה, "דער 

גרעסטער יצר הרע איז אז מ'פארגעסט אז מיא איז א 

בן מלך", [- היצר הרע הגדול ביותר הוא, מה ששוכח 

אדם שהוא בן מלך"] אומר אדמו"ר הקדוש רבי שלמה 

קארלינער זי"ע, כי זהו המפתח לכל. 

במהלך  גם  אולם  זקן,  אדם  אינני  אמנם  גדליה: 

שנותי הצעירות הספקתי לראות בעיני רבים רבים אשר 

שכחו כי בני מלכים הם, וכלום חסר מבית המלך?! הם 

ביקשו להנעים להם את החיים בממתיקים חיצוניים... 

עם  'מצומצמים',  פחות  נהיה  בואו  לנפשם,  אמרו  הם 

'ראש פתוח', נהנה מאופקים רחבים וכו' וכו'. הללו נטו 

מדרכי הקדושה התמימה והישרה, וביקשו להם דרכים 

לכם?  אומר  מה  היקרים,  אחי  יותר.  פשרניות  אחרות, 

לאחר זמן קצר מתברר כי אין להם כלום. לא הצלחה 

שאושר  ופשיטא  בבית,  לא  בילדים,  לא  בפרנסה, 

ושמחת חיים הם מהם והלאה. לכן עלינו פשוט לשיר 

ולרקוד, אשרינו מה טוב חלקנו, לנצל חסד זה שעשה 

עמנו הקב"ה, ולעשות חיל בעבודת ה'.

פרשת משפטים| 



וברך את לחמך
במר  העניה  האשה  בכתה  פרנסני"  הושיעני,  "רבי, 

היא  דרה  זי"ע.  הפרנקפורטער  מרן  רבינו  לפני  נפשה 

בעניות  הרכים  עולליה  עם  יחד  קט  בבית  האשה 

ומאין  אין,  הטף  לפי  לחם  מכל,  ריקם  ביתה  מחפירה. 

יבוא עזרה?

נענה לה רבינו קצרות ברחימאיות:

"זאלסט באקן בייגל, און ארוייס גיין אין מארק און 

פארקויפן, וועט זיין פרנסה!" [- תאפי כעכים, ותמכרי 

בשוק, אזי תהיה פרנסה!]

היא  נבוכה  כאשר  הקודש,  פני  מאת  האשה  יצאה 

עד מאד - אין לה כל שיג ושיח במלאכת אפיית בייגל, 

ובפרט אשר הבייגלאך צריכים להיות כל כך משובחים 

בטעמם עד שימשכו את חיך הקונים העשירים לדוכנה 

דווקא, ובכלל, מאין לה כסף לקנות קמח, ושאר דברים 

בסיסים הנחוצים למלאכת האפייה?

כאשר  מבחוץ,  רבינו  של  חדרו  ליד  האשה  נותרה 

יודעת  ואינה  הפוגות,  מאין  לזלוג  ממשיכות  דמעותיה 

את נפשה, לאן לפנות.

משפחתה,  מקרובי  היה  אשר  החסידים  מן  אחד 

לבכות  יש  מה  להתעניין,  ומיהר  ובבכייתה,  בה  הבחין 

לאחר ששמעו את דברי הרבי... שחה לו האשה את כל 

דברי רבינו, בהפטירה כי איננה רואה כל ישועה בקרוב, 

מאחר ואפיית בייגל הוא דבר הרחוק ממנה מאד. 

היא  מדוע  כלל  הבין  לא  הנלהב  החסיד  אך 

זיין  'וועט  כך  תעשי  שאם  אמר  הרבי  "הן  מתמהמהת, 

פרנסה'. הפרנסה תהיה בעז"ה, אם כן עלינו לעשות כל 

מאמץ להביא את ברכתו של הרבי לידי התגשמותה". 

ושיגרו  קמח  שק  השיג  הוא  למשימה.  נרתם  החסיד 

במלאכת  לאלתר  להתחיל  שתוכל  כדי  האשה,  לבית 

האפיה.

מספר שכנות שהובאו בסוד הענין, נרתמו בחפץ לב 

לסייע, ויחדיו לשו את הבצק, ועמלו כדי להכין בייגלאך 

משובחים, ערבים בטעמם, ונאים במראם. לאחר עבודה 

ניחוח  מעלים  כשהם  התנור  מן  הבייגלאך  יצאו  רבה 

ויצאה  ומתאים,  גדול  בסל  האשה  אותם  צררה  ערב, 

השוקה להכריז על מרכולתה החדשה בשמחה רבה. 

יום סגריר וגשום היה אותו היום, והיא מצאה מקום 

מסוכך במרכז השוק, שם שטחה את סחורתה, והמתינה 

לקונים. אך הגשמים, הקור והרוחות העזות הבריחו את 

הקונים לבתיהם. רבים מהם לא יצאו כלל באותו היום 

השוקה. הכריזה האשה בקול, על הבייגלאך המשובחים 

הערבים לחיך, ועל המחיר המוזל, אך ללא הועיל. איש 

לא טרח לגשת ולהתעניין בסחורתה. נותרה עלובה זו 

במשך כל שעות היום, בודדת על משמרתה. היא כבר 

לביתה,  ולשוב  שקה  את  לצרור  מספר  פעמים  חשבה 

לגוזליה המחכים לשובה כל כך, אולם דבריו של הרבי 

בה  ונסכו  הרף  ללא  במוחה  הכו  פרנסה",  זיין  "וועט 

כוחות מחודשים. הברכה בוודאי תתקיים, גמרה בלבה, 

אחרת לא יתכן, הן לא יפול דבר מדברו הטוב של הרבי 

ארצה.

 גשמים ניתכו בזעף, והללו התערבו בדמעותיה של 

מתוך  כמו  ולפתע  לייאוש,  קרובה  היתה  שכבר  האשה 

הסערה הגיח מאי שם עובר אורח, בידו מטריה גדולה, 

להגן עליו מן הגשם השוטף, ובידו השניה חבילה קטנה. 

נפשי  את  להשביע  ערב,  מאפה  דבר  בידך  יש  'שמא 

הרעבה והעייפה?' שאל הלה את האשה.

'בוודאי, מה השאלה?' השיבה האשה ומיהרה לפתוח 

החלה  היא  בייגלאך,  מספר  לפניו  ולהגיש  שקה,  את 

לספור ולצרור אותם בנייר מאולתר, משסיימה לעטוף 

את הבייגלאך, הרימה עיניה, והנה האיש איננו.

המטריה עם החבילה נותרו על הדוכן, והאיש איננו, 

כך?  כל  הסוער  האוויר  מזג  של  בעיצומו  נעלם  לאן 

תהתה האשה. היא פנתה כה וכה לבקשו, אך אין זכר 

לאיש, אף באי השוק לא הכירוהו כלל. אהה, צבט אותה 

לבה, לא רק שלא מכרתי אפילו בייגל אחד היום, אלא 

שעוד נעשיתי כעת שומר אבידה על החבילה והמטריה, 

ועלי לחזר אחר בעל האבידה שהלך לאי שם...

המבויישים  הבייגלאך  ואת  לביתה,  האשה  שבה 

שנותרו כמעט בשלמותם, העניקה לילדיה. היא ניסתה 

שוב ושוב להתחקות אחרי אורחותיו של האיש, אולם 

משנקפו מספר ימים, פתחה האשה את החבילה, ומה 

נדהמה לראות בתוכה אוצר שלם של דינרי זהב וכסף 

אשר הגיעו יחד להון רב. היא ניסתה לחכות עוד, שמא 

ישוב בעל האבידה, אולם לאחר שלא בא זכתה האשה 

ברווח,  בפרנסה  נושעה  ואילך  ומכאן  הגדול,  באוצר 

ושפע רב היה מנת חלקה כל ימי חייה, כי ברך ה' את 

לחמה במאמרו של צדיק יסוד עולם.

(ע"פ פרי ישע אהרן)

כ"ט שבט תרל"ה, בראדי
סיום הכנת הספר הק' בית אהרן לדפוס. כפי החתום בנאום המגיה מו"ה משה ליב הארמעלין: "בראדי יום 

חמישי לסדר כמעשה לבנתת הספירר".
בספר הק' מובא מתורותיהם ואיגרותיהם מאדמו"רי בית קארלין סטאלין – מרן אדמו"ר הר"א הגדול, מרן 

אדמו"ר הס"ק מסטאלין, מרן אדמו"ר הזקן זי"ע, ומרן אדמו"ר הצעיר זי"ע.
הספר הובא לדפוס בתקופה הקשה שלאחר הסתלקותם של אדמוה"ז (טו"ב סיון תרל"ב) ואדמוה"צ (ט"ו 

באב תרל"ג), כאמור בהקדמת החסידים:
"ויען כי לקינו בכפלים אל הלקח ארון האלקים אדומו"ר זצוקללה"ה, ולדאבון נפשינו גם בנו הרב הקדוש 
לזאת  אי  השמימה,  בסערה  עלה  זצוקללה"ה  אשר  ר'  אדומו"ר  כק"ש  נחיה  בצלו  אמרנו  אשר  אפינו  רוח 

אמרנו תהי זאת נחמתינו בראותינו חרות על הלוח דבריהם הקדושים שיצאו מלב, ויכנסו ללב".

שאלה:
בענין  אי־בהירות  אצלי  התגלתה  האחרון  בשבוע 
בית  הק'  מהספר  חוזרים  תמיד  בתפילה.  ההתלהבות 
יעלה  ממילא  "כי  מקומות)  בעוד  יש  וכך  תצוה,  (פ'  אהרן 
השוטים  כהחסידים  ולא  לזה,  שיכוון  ולא  התלהבות, 
לעמול  שצריך  רק  להתלהבות,  ומצפים  המחפשים 

בעבדות והשלהבת תעלה מאליה".
אבל בשבוע האחרון (פ' יתרו) ראיתי שכותב: "והר סיני 
עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש - באש ובחמימות 
של ישראל, כפי הכנת וחמימות האדם לעבודת השי"ת 
כן  גם  צריך  מצידו  שהאדם  הרי  השי"ת".  עליו  יורד  כן 

להתעורר באש ובחמימות.

תשובה:
מתוך הדברים משמע, שאכן ישנם כאן שני עניינים, 

האדם  מצד  להיות  באמת  צריכה   - אחת  דרגות.  שתי 

ועבודתו, והשניה - היא מה שנשפע עליו מלמעלה.

יש  שאכן  נראה  לעיל,  שהובאו  בקטעים  נדייק  אם 

היא   - חמימות  והתלהבות.  חמימות  שמות:  שני  כאן 

דבר שנדרש מהאדם, וההתלהבות - באה ממילא.

ביאור הדברים:

למת,  חי  בין  ההבדל  חמימות.  תכונתה   - חיות 

כאשר  האדם,  בחיי  גם  וקרירות.  בחמימות  מתבטא 

הוא מתנענע ופועל - הרי הוא חם, לא כן כאשר הוא 
יש   - חיות  יותר  שישנה  ככל  מקומו.  על  קפוא  יושב 

יותר חמימות.
כך הוא גם בדיבורים שלנו: דיבור שנאמר עם חיות 
- הוא דיבור שיש בו חמימות; דיבור ללא חיות - נאמר 

בקרירות.
במה תלוי הדבר, אם יש חיות בדיבור? הנה זה תלוי 
אם הנפש נמצאת בדיבור הזה. למשל, כאשר מבקשים 
זהו  חיות,  בלי  זאת  אומר  הוא   - זהות  מספר  מהאדם 

ענין טכני, לא ענין נפשי.
האדם,  את  כלל  מעניין  שאינו  בדבר  דיבור  גם  כך 
והוא זר לו לגמרי, הרי הוא "מן השפה ולחוץ", כלומר: 
מנפשו.  נובע  ואינו  לאדם,  מחוץ  מתחיל  כאילו  הוא 

דיבור כזה אכן אין בו חיות. 
ככל שהדבר יותר נוגע לאדם - הוא נובע מתוך נפשו, 
מוצאים  אנו  בזה  בחמימות.  נאמרים  הדיבורים  ואזי 
הרבה דרגות, ככל שהאדם מתרגש יותר - דיבוריו הם 

יותר בחמימות, 'מיט א קאך'.
מה שמוטל עלינו בעבודת התפילה הוא - להתחבר 
אל המלים, שהדברים יהיו 'נוגעים' לנו. עלינו להרגיש 
דבר  לא  שלנו,  מהעולם  חלק  הם  התפילה  שענייני 
ישנה  בהכרח   - כזה  באופן  מתפללים  כאשר  ח"ו.  זר 
שייאמרו  יתכן  לא   - לנו  שנוגעים  דברים  חמימות; 

בקרירות.

השלב  זהו  'התלהבות'.  בגדר  כלל  איננו  זה  שלב 

הק'  ממרן  ידוע  כבר  התפילה.  בעבודת  ביותר  הבסיסי 

כאשר   - זרות"  פי  עמוקה  "שוחה  הפסוק  על  רש"ק 

דיבורי הפה הם 'זרים' לאדם, הרי זו שוחה עמוקה.

בשלב הבא, עוזר ה', והחיות שיש בדיבורים הולכת 

היא  זו  ומתלהט.  הולך  האדם  גם  ואזי  ומתגברת, 

ה'התלהבות' הבאה ממילא.

זה  הרי   - התלהבות  אודות  בספרים  מדובר  כאשר 

'דבר הלמד מעניינו', אם הענין מובא כדרישה בעבודת 

האדם - הרי הכוונה בזה היא לשלב הראשון, שקראנו 

לו כאן 'חמימות'.

דוגמא בולטת לזה היא בספר הק' בפרשת צו: "על 

כשעושה  לאפוקי  הלב,  בהתלהבות  שיהיה   - מוקדה 

 - כאן  שנאמר  ה'לאפוקי'  חיות".  בלי  בעצלות  הדבר 

אינו רק כדי להרחיב ולהסביר דבר והיפוכו, ה'לאפוקי' 

בא לבאר: מה שאמרנו "על מוקדה שיהיה בהתלהבות 

שלא  ההיפך:  שלילת  בעיקר  היא  בזה  הכוונה   - הלב" 

יהיה בעצלות, ובלי חיות.

וזו היא אכן הגדרת השלב הראשון, כאשר הדבר לא 

נעשה בעצלות, בלי חיות, הרי בעל־כרחך יש כאן מידה 

מסויימת של 'חמימות'.
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קושר ומתיר
ביומו א.  להתיר  כוונתו  אם  גם  בשבת,  לקשור  אסור  זע"ז  קשרים  שני 

או  לילד,  בסינר  הנעליים,  בשרוכי  כפול  קשר  כגון  ב),  שיז  (שועה"ר 

במטפחת ראש לאשה. ויש מתירים קשר המטפחת אם אינו מהודק 

כ"כ ועומד להתיר בו ביום, שכשהוא רפוי אינו בו חשש למעשה אומן 

(עיין בשוע"ר שם ("קשר חזק ואמיץ, קשור הדק היטב") ובשש"כ טו הע' קע).

דעתו ב.  אם  אף  לקשרו  מותר  ולכן  מתקיים,  אינו   - בלבד  אחד  קשר 

להשאירו לעולם. אבל קשר יחיד שקושרים בראש חוט - אסור, כגון 

תתפרק  שלא  הציצית  מחוטי  חוט  כל  בראש  קשר  שקושרים  מה 

(שועה"ר  כמורגל  ניילון,  שקית  לסגור  כדי  כזאת  קשירה  או  שזירתו, 

(שש"כ  בו  מתקיים  אינו  זה  שקשר  כן,  לקשור  מותר  עבה  ובחבל  ג). 

טו הע' קעג).

קשר שאסור בעשייה - אסור גם להדקו אם נרפה, כגון הידוק קשר ג. 

במוצ"ש  להתירו  חושב  אם  וגם  נג),  טו  שש"כ  ד,  קכג  (בדה"ש  הציצית 

(בה"ל שיז א ד"ה הקושר). אולם אין לעורר בזה לאחרים, כי הידוק זה 

אינו עומד כלל (כנ"ל משעה"ר). כשמלחלחים את החוט - ההידוק אכן 

שכבר  אחר  גם  במים,  להרטיבו  אסור  בלא"ה  בשבת  אך  מתקיים, 

נקשר, ששרייתו - כיבוס (שעה"ר שב כא); וההידוק עצמו כשהוא רטוב 

אסור גם משום סחיטה (שם שכ כא כב).

קשר האסור, אין לעשותו גם אם בדעתו להתירו טרם כ"ד שעות. כגון ד. 

שני חלקי שרוך שנקרע, או חוט למפתח (עי' בה"ל ד"ה הקושר).

קשר ועניבה על גביו - כגון קשירה רגילה בשרוך הנעל - אינו נחשב ה. 

מעשה אומן, אבל נחשב קשר של הדיוט, ומותר לקשרו רק אם דעתו 

להתירו בתוך כ"ד שעות מקשירתו (שעה"ר שיז ב ג, מ"ב כט).

תתרופף ו.  שלא  העניבה,  ע"ג  קשר  עוד  להוסיף  מותר  הצורך  בשעת 

(שש"כ טו נו).

מותר ז.  האסור,  קשר  ע"ג  קשר  לפניו  והרי  לקשר,  שהסתבכה  עניבה 

להתירה. ובאין אפשרות מותר גם לחתוך החוטים ולנתקם, ויעשה כן 

שלא בפני ע"ה (מ"ב סקכ"ג, חזו"א נב יז, שש"כ טו ס, וע"ש הע' רכב).

לפתוח ח.  אין  וכן  בשבת,  ללפפו  אין  קשיח,  ברזל  סרט  או  ברזל  חוט 

ליפוף כזה, שנחשב כפותל חבלים האסור משום קושר ומתיר (שעה"ר 

חבילת  או  לחם  שקית  בשולי  כזה  ליפוף  אבל  לד).  ס"ק  מ"ב  יא,  שיז 

צלחות ח"פ קשיחות וכדו' - מותר לפתוח בשבת, כדין קשר שאינו 

של קיימא, שהרי הליפוף אינו אלא עד שעת השימוש (שעה"ר שם ו ז. 

שש"כ ט יד, לה הע' סז. והגם ששם אין להקל בפני ע"ה, הכא שאני שליפוף זה 

אינו כקשר ממש, שעשייתו אינה ליצירת חבל אלא כדי לסגור בעד תוכן השקית. 

ועי' גם חזו"א נא יג). וי"א שאין בזה משום פותל חבלים כלל (שבט הלוי 

ז נה, רבבות אפרים ג תקנב).

טבעת מפלסטיק קשיח המצויה כיום ומטרתה לסגור אריזות לחם ט. 

או פריכיות אורז - אין בה ליפוף כנ"ל, ומותר לפותחה או לסוגרה 

כרגיל גם בשבת.

הרב שמעון הכהן רוזנפלד שליט"א 
לע"נ אביו 

הרה"צ ר' שמואל דוד זצ"ל 
בן כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א
נלב"ע כ"ט שבט תשס"ח

ת. נ. צ. ב. ה.

ברכות מזל טוב לבביות
נשגר לאחינו ורעינו היקרים

לרגל השמחות השרויות במעונם
הרב שלמה הניג שליט"א

לרגל הכנס בנו היקר מרדכי ני"ו 
לעול תורה ומצוות 

הרב שמואל הר זהב שליט"א
המשקה תורה וחסידות לעדרי הצאן  

לרגל הולדת בנו למזל טוב

יזכו ההורים לגדל את בניהם לתורה לחופה ולמעשים טובים 
מתוך שפע ברכה והצלחה וכל מילי דמיטב

המברכים בכל לב, בני החבורה מודיעין עילית
מנשה ח. ברנשטיין, דוד הניג, זושא לדרמן, 

פרץ סמט, משה מרדכי רוזנפלד

הספק שבועי במסלול יהודי כהלכה: שיז, א - ז

 הזדמנות נדירה 
להיזכר לטובה על־ידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

במעמדי התפילה ההיסטוריים שיתקיימו אי"ה
בלודמיר על ציון הקדוש של הרה"ק מוהר"ש מקארלין זיע"א

במאלינוב על ציון הקדוש של מרן אדמו"ר הזקן זיע"א
בליז'ענסק על ציון הרה"ק ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א

בעזרת ה' תינתן אפשרות מיוחדת לכלל הקהל הקדוש 
למסור קוויטלאך אשר יקראו

על־ידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בעת רצון נדירה זו

פרטים מדוייקים יתפרסמו בהמשך אי"ה

הרה"ח ר' יעקב הלטובסקי שליט"א 
לע"נ אחיו

הבה"ח ר' שלמה חיים ע"ה 
בן הרה"ח ר' אליעזר זצ"ל 

נלב"ע ג' אדר תשי"ט
ת. נ. צ. ב. ה.

הרה"ח ר' יהודה הכהן רוזנפלד שליט"א
הגדול- מחבירו

זוכרני מימי נעורי את התפילות בבית מדרשינו בשנים קדמוניות. כמעט שאי אפשר 

בכל  התפללו  המתפללים  התפילה.  בעת  שהתלקחה  שלהבת  להבת  האש  את  לתאר 

הכוחות – פלגי זיעה נגרו על פניהם עד שהרטיבו אף את בגדיהם. התפילות היו לשם 

דבר, וביהמ"ד "בית ישראל" נתפרסם כמקום תפילה מובחר, אשר בו ניתן להתפלל תפלה 

כראוי וכיאות. ואכן, בנוסף לחסידים שלנו, הצטרפו טובי עובדי השם מבני ירושלים, אשר 

חפצים היו בתפילה בהתלהבות מתוך התרוממות הרוח והנפש. 

בזיצונגען  שלנו,  מהחסידים  היו  לא  אשר  רבים  הצטרפו  התפילות  של  לחלק  אם 

ארוכות.  שעות  ונמשכו  ומתיקות,  חן  מלאי  היו  הזיצונגען  שלנו.  החסידים  רק  השתתפו 

בראש השולחן ישבו; החסיד רבי יצחק אייזיק אייזן ז"ל, וזקני החסיד רבי יהושע העשיל 

בערגה  ושוחחו  ארוכות  שעות  ישבו  החסידים,  כל  נתקבצו  סביבם  ז"ל.  הלטובסקי 

דברי  ודיברו  צדיקים,  מעשי  סיפרו  והטהורים.  הקדושים  רבותינו  הצדיקים,  מהליכות 

חסידות ורעיונות בעבודת השם.

לשאר  אחים  בשבת  המשתתפים  בין  ההבדל  ניכר  היה  יו"ט  או  קודש  שבת  בהגיע 

המתפללים. המשתתפים בשבת אחים היו פניהם מאירים, אור המעיד על ההתרוממות 

שהם נמצאים בה. כל מהלכם בימים הקדושים היה מתוך ווארימקייט והתעלות. מלבם 

התפרצו אז דרכי החסידות אותו רכשו טיפין טיפין בשבת אחים יחדיו עם זקני החסידים. 

זאת לעומת המתפללים האחרים שלא ראו אצלם בחינה זאת, וכאמור, היו מתפללים אלו 

מן המובחרים שבבני העליה בירושלים באותם ימים.

זהו כוחו של שבת אחים, להעלות את האדם לרום המעלות והמדרגות, ומטבעם של 

כאשר  השם.  בעבודת  ודרכים  והתעוררות  חיזוק  מקבלים  יחד  יושבים  כאשר  דברים, 

ביחד,  עובדים  כאשר  אך  יותר,  קשים  והעבודה  הניסיונות  החיים  בשבילי  לבד  צועדים 

בני  וכל  טובה,  הנהגה  קבלה,  מקבלים  כאשר  ובפרט  בקלות.  יותר  הולך  הכל  באחדות, 

החבורה עובדים על זה, זה מקל על העבודה.

בהרבה  לשבת  יכולים  הזיצונג.  של  התועלת  את  מידית  מרגישים  אין  פעמים  הרבה 

זיצונגען ולא לראות כל תועלת, אך עם זאת שווה המאמץ, ולו אם רק פעם אחת תצא 

בשביל  זיצונגען,  אלף  לשבת  שכדאי  זי"ע,  מסטאלין  הסב"ק  שאמר  כפי  מכך,  תועלת 

זיצונג אחד שיהיה בטוב.

כאשר ייסד מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע, מנו"כ בטבריא, את חבורת הבחורים, לימד אותנו 

שעבודת החסידות עשויה כחטיבה אחת - התפילה בקול ובהתלהבות משולבת עם לימוד 

התורה בהתמדה והשתתפות בשבת אחים תמידין כסדרן. הרבי אף תיקן בעניינים אלו 

תקנות, ודרש שישלחו אליו רשימה, בה מפורט מי השתתף בתפלות ובזיצונגען, מי הגיע 

בזמן ומי איחר. לא היה אצלו המושג לחצאין כחיזוק רק בתפילה. צריך להשתתף בהכל! 

הן בתפילה, הן בזיצונגען, הן בסדרי הלימוד. ואכן בעקבות נקודה זאת, קבלה חבורתינו 

הק' צורה אחרת לגמרי, אווירה של התעלות תמידית.

ב"ה, כהיום, כשנכנסים לבתי מדרשינו, רואים אצלינו אברכים ובחורים, זקנים ונערים 

עוסקים בתורה ובעבודה, צועדים בדרך החסידות. אך אמנם צריך לזכור שצריך להיות 

להתחזק  לב  לשים  צריך  הק'.  רבותינו  הנחילונו  אשר  בדרך  להתעלות  כדי  השלם  דבר 

בענין שבת אחים, ולהשתתף תמידין כסדרן, כי הוא הנותן לכם כח לעשות חיל. 

וכך אמר מרן אדמו"ר הזקן זי"ע על מאמר הגמ' כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, 

ופירש; 'כל הגדול' מה שאנו רואים שאדם הולך הלוך וגדול ביראת השם יתברך זהו נמשך 

'מחבירו', ע"י התחברות עם חסידים שיושבים יחד באהבת חברים. ומתי 'יצרו גדול'? מאין 

נמשך שיצרו יתגבר אצלו? לזאת אמר: 'הימנו', כאשר הוא יושב לבד, בלא אהבת ודבוק 

חברים, מזה נמשך שיצרו מתגדל אצלו.

הרב שמואל ב"ר חיים יצחק הר זהב שליט"א 
לרגל שמחת הולדת הבן שיחי' למז"ט 
יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים

ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח

השלום זכר בבית מדרשינו בעיה"ת ברכפלד

הננו לברך ברכת מזל טוב נאמנה לאחי וגיסנו
הרב שמואל הר זהב שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן שיחי'

בברכה שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 
וירווה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח 

המברכים; אחיך, נח. גיסיך, משה למברגר, מרדכי פרוש
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