
עיין  אמ"ן,  ס"ת  תענו"ן.  ל"א  ויתו"ם  אלמנה  כל 
נועם מגדים דמפרש הפסוק על עניית אמן, שלא 

יהיו עונין אמן יתומה, עיין דבריו כי נעמו.
)שמועה טובה(

אפשר  עמך.  העני  את  עמי  את  תלוה  כסף  אם 
אם  המשפיע  להצדיק  הזהירה  דהתורה  לומר 
וזה  עשירות,  ישראל  לאיש  להשפיע  ירצה 
ילוה(,  הפעם  )כמו  חיבור  לשון  תלו"ה  כסף  אם 
מעמ"י  הכסף  את  ישראל  לאיש  לחבר  שתרצה 
והוא מפשוטי הע"ם כי לבני העליה ולת"ח המה 
לפשוטי  אך  וגמ"ח,  צדקה  מצות  יקיימו  בוודאי 
תראה  אז  עשירות,  להשפיע  תרצה  אם  העם 
מקודם את העני עמך פירוש אם יהנה העני ג"כ 
לו  תשפיע  אז  יתעשר,  שהוא  העשירות  מזה 
שפע רב, משא"כ אם תראה כי אותו האיש לא 
יהנה לעני מנכסיו ולא יעשה גמ"ח אזי לא תתן 
לו עשירות, וכתבתי זה בדרך מוסר לאנשי דורי 
אשר קפצו ידיהם מלתת צדקה ולהלוות בגמ"ח 

ועי"ז נתדלדלה ונתמעטה השפע מבנ"י והבן.
)בני בנימין – העליטש(

את  והסרתי  ובמסורה  מקרבך.  מחלה  והסרתי 
כפי וראית את אחרי, בדרך רמז, והסרתי מחל"ה 
פי' תסיר מספר מחל"ה שהוא גי' פ"ג, מקרב"ך, 
ממספר קרב"ך שהוא שכ"ב, נשאר מספר רל"ט, 
קרב"ך  של  הכ"ף  גם  כלומר  כ"פי,  את  והסרתי 
תסיר, כי שורש התיבה הוא רק קר"ב, אז נשאר 
אחר"י,  את  וראית  וזהו  אחר"י,  כמספר  רי"ט 
כי  המחלה,  יוסר  ואז  אחר"י,  מספר  לך  שיעלה 

מאחר"י רפא"ל ומרפא לחולי עמו ישראל.
)בני שלשים(

לא  טרפה  בשדה  ובשר  לי  תהיון  קדש  ואנשי 
תאכלו וגו'. לשון ואנשי קדש משמעותו אנשים 
לומר  לו  הי'  כן  לא  דאם  לקדושה,  המוכנים 
בשדה  לבשר  לי'  דסמיך  והיינו  תהיו,  קדושים 
למחיצה,  חוץ  שיצא  בשר  על  שנאמר  טריפה, 
וגם כאן אומר שיהי' תמיד תחת מחיצה שידמה 
עליהם  חופף  שהש"י  במחיצה  שהם  בעיניהם 
ולכן  זו,  ממחיצה  חוץ  עצמם  יוציאו  ולא  בכבודו 
שמשמעותו  המלך  עבדי  כמו  קדש  ואנשי  אמר 

שמוכנים לעבודת המלך.
)היכלי שן(

ערש"ק פרשת משפטים - מבה"ח
כ"ו שבט תשע"ו לפ"ק

שנה ג' גליון יב )פח(

זמנים לשב"ק פ' משפטים
לפי אופק ביתר

זמן הדלה"נ 4:41 מוצש"ק 5:56 לר"ת 6:35
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ליל שב"ק משפטים תשע"ה לפ"ק

המשך בעמוד ד'

ונקה  משענתו  על  בחוץ  והתהלך  יקום  אם 
ובד"ר  בד"א  ירפא.  ורפא  יתן  שבתו  רק  המכה 
להרה"ק  שמעון  התורת  דברי  בהקדם  אפ"ל 
חבל  אם  עה"פ  זי"ע  מיעריסלוב  שמעון  רבי 
לו,  תשיבנו  השמש  בא  עד  רעך  שלמת  תחבל 
הנשמה  היא  רעך  שלמת  היא,  כך  הפסוק  כוונת 
הקדושה, שהיא מן הקב"ה הנקרא רעך, עד בא 
הנקרא  קודש  שבת  ביאת  קודם  היינו  השמש, 
התורה  והזהירה  קודש,  שבת  ערב  וזהו  שמש, 
הנקרא  הנשמה  ח"ו  תחבול  חבול  אם  הקדושה, 
תשובה  לעשות  להתאמץ  תראה  רעך,  שלמת 
שבת  קודם  קודש  שבת  בערב  לתקנה  שלימה 
כל  לתקן  צריכין  קודש  שבת  ערב  שבכל  קודש, 

אשר פגמו בכל ימי השבוע.

הוו  לא  בישן  בני  נ:(  )פסחים  הגמ'  כונת  וזוהי   
היינו  דשבתא,  יומא  במעלי  לצידן  מצור  אזלי 
בני בישן הצדיקים שבושין עצמם מפני הקב"ה, 
הצור  מלשון  מהקב"ה  היינו  מצור,  אזלי  הוו  לא 
יומא  לצידון, לצד אחר ח"ו, במעלי  תמים פעלו, 
הכל  תקנו  קודש  שבת  בערב  שאז  דשבתא, 
ויובן הדבר היטב, למשל אם מלך  והיו רק לצור, 
עצמם  לובשים  הפקחים  עיר,  לאיזו  יבוא  בא 
בגדי כבוד, ומתקנים עצמם בכל מיני יופי לכבוד 
המלך, מה שאין כן הפתאים, כמו שהלכו בבגדים 
הצואים ומכוערים כן הולכים לכבוד המלך, ואם כן 
הדבר, מי ימצא חן בעיני המלך, בודאי הפקחים, 
)עיין בשבת קנג.(, כמו כן הדבר הזה, מי שמתקנים 

עצמם ומיפים עצמם לכבוד המלך בעת בואי כלה 
בואי כלה, בודאי ימצאו חן בעיני השי"ת.

עה"פ  איתא  שנים(  שש  )ד"ה  שלום  ובאהבת 
חנם,  לחפשי  יצא  ובשביעית  יעבוד  שנים  שש 
דהנה אמרו ז"ל )ביצה טז.( מחד בשבתא לשבתא, 
לעשות  הרוצה  לאדם  משל  ע"ד  כוונתם  וי"ל 
הזמן  בהתחלת  אזי  מוגבל,  זמן  בהמשך  עובדא 
או באמצע אינו נחפז וממהר לעשותו, מצד שיש 
וע"כ  הזמן,  מתשלום  רחוק  ועדיין  שהות  עדיין 
אינו צריך להיות זריז בדבר, לאפוקי בהגיע קרוב 
לתשלום הזמן, אזי נחפז וממהר מאוד להיות זריז 

בדבר כנודע.

והנה ככה ממש הוא אצל האדם, בהגיע ערב 

שבת אזי הוא מהזריזין ונחפז וממהר מאוד להכין 
צרכי שבת פן יבוא ח"ו לידי חילול שבת, וזהו הכל 
החול  ימי  מששת  הזמן  משך  התמעטות  מצד 
והתקרבותו יותר לשבת קודש, וזהו כוונת אמרם 
לאדם  שראוי  פי'  לשבתא,  בשבתא  מחד  ז"ל 
שבת  ערב  הוא  היום  כאלו  בשבתא  בחד  לצייר 
בערב  בהכנתו  שנוהג  העצומה  והזריזות  ממש, 
שבת צריך לנהוג תיכף מחד בשבתא, כי כל ששת 
ימי המעשה צריכים להיות כיומא אריכתא והיום 
יגיע  ח"ו  פן  ולפחד  לירא  וצריך  שבת,  ערב  הוא 
שבת קודש והוא אינו מוכן ועומד לקבל הארתה.

כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת  מאה"כ  וזהו 
ששת  שכל  פי'  שבת,  השביעי  ויום  מלאכתך 
בזריזות  והכנתו  מלאכתו  לעשות  צריך  הימים 
השלמת  הוא  היום  כאלו  בעצמו  ולצייר  גדולה 
ועדיין  יום השביעי שבת  יבוא  ופן  ימים  הששת 

הוא אינו מוכן.

ויכסהו  עה"פ  פרשתינו(  )סוף  שלמה  ובתפארת 
הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי. 
טעון  שכינה  למחנה  הנכנס  שכל  ללמדך  פרש"י 
מעלת  בזה  לרמז  הנראה  ימים,  ששה  פרישה 
גדולה  הכנה  לו  להיות  האדם  שצריך  שבת  יום 
כל ששת ימי המעשה, כדי שיהי' יכול לקבל אור 
למחנה  רמוז  והשבת  לו,  כראוי  שבת  קדושת 
תתעטר  שכינתא  שב"ק(  )בזמירות  וז"ש  שכינה, 
עצמו  את  ששומר  מי  פי'  תתקטר,  בווין  כו' 
בששת ימי המעשה הם הווי"ן, אז ג"כ השכינה 
מתקשרת בו כביכול, וז"ש ויקרא אל משה ביום 

השביעי זה ש"ק.

באמרי פנחס )לד' פרשיות( איתא, שלכן קוראים 
לשבתות אלו )של הד' פרשיות( שבתות טובות )גוטע 
שבתים(, ע"ד מה שכתוב שיש אור הראשון הגנוז 

שלא שימש לאדם הראשון רק ל"ו שעות מיום 
ו' עד אחר השבת, וכן בכל שבת מאיר אור הנ"ל, 
כי שבת הוא מאור הגנוז, כמ"ש מתנה טובה וכו' 
בבית גנזי ושבת שמה. וזהו שאומרים אור פניך 

עלינו וכו'.

שלכן  ולשקלים(  תשא  כי  )פרשת  משה  ובדעת 
נקרא פרשת שקלים, כי הנה האדם צריך להיות



דבר  אשר  כל  ויאמרו  יחדיו  העם  כל  ויענו 
אל  העם  דברי  את  משה  וישב  נעשה  הוי"ה 
כך,  הכתוב  מבאר  שלשים  הבני  זקיני  הוי"ה. 
פירוש וישב משה, משה השיב, את דברי העם, 
ה'  וקיימו עליהם שכל אשר דבר  מה שאמרו 
פירוש  ה',  אל  השיב,  הדיבורים  אותן  נעשה, 
ישראל  יאמרו  אשר  כל  יאמר  הקב"ה  שגם 

אעשה, ע"ד ומי מושל בי צדיק.

באגרא דכלה מקשה, הנה לפי פשוט לא יובן 
למה לו להשיב דברים להיודע תעלומות, ודברי 
בהקדם  ומתרץ  ידועים.  ברש"י(  )המובאים  רז"ל 
מדאברימל  שמעון  הנחלת  בשם  ששמע  מה 
זי"ע ומובא בספרו אלא שהבני יששכר מבאר 
יותר ממה שכתוב בספר, שאמר בדומה למה 
דהם  נרחב,  בביאור  אלא  הנ"ל  זקיני  שפירש 
אמרו כל אשר דבר ה' נעשה, דבר הוא לשון עז 
אז  תשוקתם  מגודל  שישראל  יא.(,  )מכות  ודין 
ואמרו  יתברך,  דיניו  עליהם  קבלו  ית'  להבורא 
כל אשר דבר ה', אפילו הדינים והגבורות שלו 

נעשה ונקבל.

ידע שהמדריגה הזאת  והנה משה אדונינו 
לא תתמיד תמיד תשוקה גדולה כזו, כי כאשר 
מדריגה  להם  יהיה  לא  בהסתר,  אלקותו  יהיה 
דברי  את  משה  והחזיר  והשיב  כזאת,  גדולה 
העם אל ה', היינו שהחזיר והיפך את הדברים 
כן,  יאמר  שהש"י  ה',  אל  ישראל  אמרו  אשר 
עד  בקשתם,  אעשה  ישראל  ידברו  אשר  כל 
כאן מביא בשם הנחלת שמעון, ובספרו מסיים 
מושל  צדיק  דרך  על  שזה  הנ"ל,  זקיני  כדברי 
צדיק,  בי  מושל  מי  ג(  כג  )ש"ב  אלקים  ביראת 
שהש"י גוזר והצדיק מבטל )מו"ק טז:(, ועל זה 

התפלל משה.

על דבריו מוסיף הבני יששכר הנ"ל, דהנה 
נימא באופן זה  נמי  על פי הדברים האלה אנן 
בענין אחר, והוא דהנה ישראל אמרו בכאן נמי 
תיכף נעשה ונשמע, הנה אמרו שיעשו ואחר 
כך ישמעו, והשיב והיפך הדברים אדונינו משה 
אל הש"י, שהש"י יאמר כזה אעשה ואשמע, 
ה'  מעשה  בעל  הרב  שכתב  מה  פי  על  והוא 
בפירוש הפסוק )ישעיה סה כד( והיה טרם יקראו 
ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע, ופירש 
הוא  הצדיק,  שיקרא  טרם  הש"י  דהנה  הכפל, 
יענהו ועולה במחשבתו ית' לעשות רצונו, והנה 
הצדיק אינו יודע שכבר ענהו הש"י, והנה הוא 
והש"י  ית',  לפניו  בתפלה  ומפציר  עדיין  עומד 
ומאזין  בדבריו  כביכול  ומתענג  לקולו  שומע 
לקולו, הגם שכבר עלה במחשבתו ית' להושיע 

קודם קריאתו.

ואני  יקראו  טרם  והיה  הפסוק  פירוש  וזה 
אענה, רק הם אינם יודעים מזה שעניתים, ועוד 
הם מדברים בתפלה, ואף על פי כן אני אשמע 
דודים.  דברי  עלי  ערבים  כי  לדבריהם,  ואאזין 
פסוק )תהלים ד ב( בקראי  וכזה פירש האלשיך 
ושמע  חנני  לי  הרחבת  בצר  צדקי  אלקי  ענני 
תפילתי, דהיינו 'בצר' בעת אשר צר לי, הרחבת 
לי בודאי טרם קריאתי, אך אף על פי כן, חנני 
לבי.  והגיון  פי  דברי  לך  ויערב  תפילתי,  ושמע 
)תענית  הש"ס  חכמי  שיבחו  שלא  ידעת  וכבר 
התענית,  תפלת  קודם  גשמים  כשירדו  כה:( 

שאגותיהם,  לשמוע  ית'  רצונו  שאין  באמרם 
ונותן להם שאלתם קודם תפילתם, רק שיבחו 
באם אומר משיב הרוח ונשיב זיקא וכו'. וככה 
דברי  את  משה  וישב  הנ"ל,  באופן  לפרש  יש 
שהש"י  הדברים  שהיפך  כנ"ל  ה',  אל  העם 
יאמר לישראל אעשה ואשמע, היינו אעש"ה 
כך  אחר  כן  פי  על  ואף  יקראו,  טרם  בקשתם 

אשמע תחנוניהם, כי ערבים עליו דברי דודים.

האוה"ח  דברי  את  מקדים  ישראל  באוהב 
החזיר  תשובה  בדרך  לא  ח"ו  שפי',  ז"ל  הק' 
משה את דברי העם אל הש"י, כי הוא יתברך 
אין צריך לתשובתו הלא לפניו גלוי כל מחשבות 
לפני  ישראל  דברי  סיפר  משה  רק  האדם.  בני 
הש"י כדי לחבבן לפני המקום. במה שהשיבו 

כהוגן והקדימו נעשה לנשמע. עיי"ש.

לומר,  יש  שעוד  ומבאר  מוסיף  דבריו  ועל 
ישראל  בתשובת  והתבונן  הסתכל  דמשה 
שהקדימו נעשה לנשמע. וזהו דבר פלא שאין 
אלהות.  כח  זולת  להשיגו  יכול  אדם  בן  שום 
רז  לבני  גילה  מי  פח.(,  )שבת  במדרש  כדאיתא 
דכתיב  בו.  משתמשין  השרת  שמלאכי  זה 
)תהלים קג, כ( ברכו ה' מלאכיו גברי כח עשי 
דברו לשמוע בקול דברו. מעיקרא עושי והדר 
לשמוע. והם כוונו למטה ג"כ דברים אלו. והבין 
בחירתם  מצד  עצמם  דיבורי  זה  שאין  משה 
הטוב. אלא רוח ה' דיבר בם. והופיע עליהם רוח 
קדושה מלמעלה ושכינה מדברת מתוך גרונם 
של כל אחד ואחד מישראל התשובה זו נעשה 
ונשמע. וזה"ש וישב משה את דברי העם היינו 
היינו  לה'  שייחסם  ר"ל  ה'  אל  ונשמע.  נעשה 
רוח ה' דיבר בם ולא מצד עצמם, רק מהשי"ת 

הוא המענה לשון. ודו"ק.

בד"א ובד"ר אפשר להוסיף עוד, זקיני הק' 
)היכלי שן נשא(, דהנה  מוואהנילאב זי"ע מבאר 
נקרא  ולזה  הוא לשמן,  עיקר עשיית המצוות 
אין  עבודה,  שאם עושה אותן מחמת טעמן, 
לך דבר מתוק מזה ואמאי יקרא עבודה, ולזה 

ליכנס  צריך  שמים,  לעבודת  האדם  כשנכנס 
על  מלך  בגזירת  עבודה  שהוא  מפני  לעבודה 
אלא  כלל,  הטעם  אחר  להרהר  ולא  עבדיו, 
שמכל מקום בהיותו בענין זה, מגלין לו הטעם 
אח"כ אם כי הוא עושה לתומו, וזה פי' נעשה 
ונשמע )שמות כד ז( שעיקר הוא העשי'ה, וע"י 
)שבת  וכמ"ש  ושמיעה,  להבנה  זוכה  העשי'ה 
פח.( מי גילה רז זה לבני לשון שמלאכי השרת 

משתמשין בו שנאמר )תהלים קג כ( עשי דברו 
והתענוג  השעשוע  והוא  דברו,  בקול  לשמוע 
הנפלא שהוא ההשגה והשמחה היותר אפשרי 
כל  מ"א(  )פ"ו  באבות  מצינו  ולזה  ההבנה,  היא 
רזי  לו  ומגלין  וכו'  זוכה  העוסק בתורה לשמה 
בנפשו  יחשוב אדם  לא  תורה, אך מכל מקום 
וע"ד  השיג,  וכבר  הענין  לקצת  בא  שכבר 
שאמרו המקובלים והחיות רצוא ושוב )יחזקאל 

א יד(, שאם יבא אדם להבין ילאה ויתבלבל.

כל  מתנהג  להיות  האדם  צריך  זה  ובדרך 
שאין  כעבד  הש"י  לעבוד  נכנס  שהוא  ימיו 
צריך לשאול טעם ואינו שואל טעם, וכשהוא 
ולוקחין  תורה  רזי  לו  מגלין  בעבודה,  מתרגל 
אותו למדרגה יותר גדולה ושם מתחיל להיות 
כשמתרגל  ואח"ז  טעם,  בלי  בעבדות  מחדש 
מתנהג  וכן  עוד,  עיניו  מאירין  השני  בעבדות 
ושוב,  ברצוא  הוא  האדם  ימי  שכל  ימיו  כל 
ואם רץ לבך שוב לאחור )לשון ספר יצירה פ"א ח(, 
וכמ"ש  בספרים שהלב רוצה להבין עד מקום 
רחוק וע"כ מתבלבל וצריך לסלק השכל ולהיות 

מתנהג בתמימות.

ונח"ה  בגי'  נעש"ה  הרמז,  להיות  יכול  וזה 
עלי"ו רו"ח הוי"ה, שכאשר עושה ומקיים את 
התורה בלי שידע ויבין הטעם, זוכה שרוח הוי"ה 
כ"ל  הטעם,  את  גם  ויבין  וידע  ראשו  על  יניח 
בגי'  האותיות  עם  נעש"ה  הוי"ה  דב"ר  אש"ר 
ברכ"ו הוי"ה מלאכי"ו גבר"י כ"ח עש"י דבר"ו 
עם האותיות והכולל. מרמז שבני ישראל אמרו 
כלשון מלאכי השרת בגלל שנחה עליהם רוח 
הוי"ה כמו שאומר האוהב ישראל, וכשהולכים 
זוכים  ושוב,  רצוא  והחיות  המלאכים  בדרך 
ומגלי"ן  זוכ"ה  בגי'  ושו"ב  רצו"א  שוהחיו"ת 
ל"ו רז"י תור"ה עם התיבות. שיזכה להבין גם 

טעמי התורה ומתיקות עבודת השם יתברך.

יעזור השי"ת שנזכה ללמוד וללמד לשמור 
הזאת,  התורה  דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות 
לשונך,  תחת  וחלב  דבש  שיהי  נזכה  ואז 
שיושפע עלינו כל ההשפעות טובות בגשמיות 

וברוחניות בבני חיי ומזוני רויחא אמן.

ב

רעווא דרעווין פר' יתרו תשע"ו לפ"ק

המשך משבוע שעברה
להכניס  שיוכל  ע"ה  רבינו  משה  והנה 
בדבורו דברים היוצאים מן הלב להכניס בלבם 
מגודל  בנפשו  שיער  לא  תכליתית.  האמונה 
לכלום,  עצמו  את  מחזיק  היה  שלא  השפלות 
יראת שמים  בו  ו ע"ב( מי שיש  )ברכות  כארז"ל 
הוא  שמים  היראת  וענין  נשמעין,  דבריו 
אליו  המדות  כל  אמתי  גמור  ויחוד  הדביקות 
ושמים  א'  מדה  שהוא  יראה  ענין  שהוא  ית' 
היא מדת אהבה כידוע, ואחרי בטול כל המדות 
בקול  יעננו  האלקים  יתברך,  אליו  הגשמיים 
בזמן  שמים  ירא  אפילו  לכן  נשמעין.  ודבריו 
ובעידנא  נשמעין  דבריו  שמים,  ירא  שהוא 
דלא עסיק בה לא. אבל משה רבינו ע"ה אמר 
)דברים ג, כג( ואתחנן אל ה', שלא תלה במעשים 

טובים אלא במתנת חנם מגודל השגתו אותו 
נגדו  כאין  וכולם  סוף  אין  הוא  איך  יתברך 
וגשמים עכורים אפילו כתר חשוך הוא קמיה 
ויחוד  ואיך אפשרות הדביקות  עילת העילות, 
גמור בו יתברך להיות דבריו נשמעין, ולהיותו 
מגושם לא די שלא יועיל בדבריו אליהם, אלא 
אף כי יפסידם לנתק את לבם אל הגשם להיות 
דבריו גשמיים, דבור גשמי הוא כארס אם נכנס 
והמובחר שבדבורים אפשר  בלב אפילו הטוב 
כוזבת  ואמונה  בגדלות  ידם  על  להתגשם 

ומתגברים ההתנגדות על ידי כך.
ודבר  למשה  הקב"ה  שהכריח  אחר  והנה 
ומתריזים  נצבים  ואבירם  דתן  והיו  אליהם 
כנגדו כפרש"י ז"ל )שמות ה, כ( על מלת נצבים 
החסרון  ע"ה  רבינו  משה  ותלה  לקראתם 
בעצמו שע"י דבריו שדבר הוא אליהם הכניס 
בהם ארס ההתנגדות והתגברות את זה לעומת 
זה, לכן היה קובל ויאמר למה הרעות לעם הזה, 
זה  למה  ופי'  במה,  יותר,  רע  בהם  הכנסת  פי' 
שפל  ואנכי  ששלחתני  במה  פי'  שלחתני, 
השי"ת  והשיבו  בדברי,  הם  נתגשמו  ומגושם 
וההתגלות  הראיה  פי'  תראה,  עתה  א(  ו,  )שם 

אינו  הכי  ובלאו  התנגדות,  ע"י  להיות  צריכה 
ניכר כידוע מסדר בריאת העולם, לכן ויכבד לב 
פרעה וכו' )שם ט, ז( למען תספר )שם י, ב( משום 

פרסומי ניסא.
וראה עוד באוהב ישראל בהעלותך: ותדבר 
אינו  ולכאורה  וגו'.  מאד  ענו  משה  גו'  מרים 
מובן מה ענין פסוק זה לכאן, וכן הקשו מפרשי 
קשה  עוד  דרכו.  לפי  תירץ  אחד  וכל  התורה 
פירש"י  גו'  ומרים  אהרן  ויקרא  בפסוק  לקמן 
שאומרים  מפני  ממשה,  הפרישן  למה  ז"ל 
מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו, 
לכאן,  משם  יש  דמיון  מה  וכי  בנח.  מצינו  וכן 
הקב"ה  שא"ל  שפיר  הוא  נח  אצל  בשלמא 

בדור  לפני  צדיק  ראיתי  אותך  א(  ז,  )בראשית 

הזה ולא אמר תמים, והוא מקצת שבחו בפניו, 
בתורה,  לכתוב  למשה  הש"י  כשציוה  ואח"כ 
א"ל לכתוב צדיק תמים שהיה אז שלא בפניו. 
אבל כאן כשאמר הש"י למשה לכתוב בהתורה 
משה,  של  שבחו  ומרים  לאהרן  שאמר  מה 
א"כ הרי הוא אומר כל שבחו בפניו. עוד קשה 
כל  אדון  שהרי  ענוה  גדולה  בגמרא  שאחז"ל 
א"כ  ענוה,  במדת  אלא  נשתבח  לא  הנביאים 
שבחו  ומרים  לאהרן  הקב"ה  שאמר  בשעה 
בפניהם  משה  את  שיבח  לא  למה  משה,  של 
ג"כ במדת ענוה. והיל"ל מדוע לא יראתם לדבר 

בעבדי במשה הענו מכל האדם.
בספה"ק  מצינו  הנה  בישובן,  לי  והנראה 
כמ"ש  השכינה  להשראת  הוא  הענוה  סגולת 
רוח.  ושפל  דכא  את  אשכון  אני  טו(  נז,  )ישעיה 

נדכה  האדם  לב  דאם  בספה"ק  ג"כ  ומצינו 
בו איזה חסרון ח"ו,  יש  באמת, אז אפילו אם 
יבואר  ומעתה  עמו.  שורה  השכינה  עכ"ז  אז 
לפני  משה  את  הש"י  כששיבח  נכון.  על  הכל 
כי  הענוה  במדת  אז  שיבחו  לא  ומרים,  אהרן 
שהשראת  בדעתם  סוברים  ח"ו  שהיו  אפשר 
עבור  רק  הוא  מהם,  יותר  שעליו  השכינה 
ומחמת סגולת מדת הענוה שיש בו, אבל לא 
מחמת שלימותו שהוא שלם בכל מדותיו יותר 
מהם. ע"כ אמר להם הקב"ה שלא כן הוא, רק 
שהקב"ה  ראוי  הוא  ומעלתו  שלימותו  מפני 
ידבר עמו בכל עת ולהשרות שכינתו עליו בלי 
לכתוב  למשה  הש"י  ציוה  כאשר  אך  הפסק. 
הדברים שדיבר לאהרן ומרים, ציוה לו מקודם 
והאיש משה ענו מאוד מכל  זה  לכתוב פסוק 
האדם. והיה משה חושב אז בדעתו שהשראת 
סגולת  מחמת  אלא  אינו  עליו  ית'  שכינתו 
הענוה שיש בו, אבל מכל מקום ימצא בו איזה 
חסרונות כמדת ענוותנותו הגדולה. לכן שפיר 
פירש"י שלא אמר לו בפניו והבן. אך היה קשה 
לכתוב  למשה  הש"י  ציוה  היאך  ז"ל  לרש"י 
הפסוק ויקרא אהרן ומרים כו'. הלא מזה ע"כ 
ממנו  הפרישן  שלזה  משרע"ה  ויבין  ישכיל 
וא"כ  כמאחז"ל.  שבחו  כל  בפניהם  לומר  כדי 
הדרא קושיין לדוכתא דהרי הוא כאלו אמר כל 
שבחו בפניו ממש. אשר ע"כ פירש"י ז"ל, ד"א 
ובאמת  אהרן.  של  בנזיפתו  ישמע  שלא  כדי 
משרע"ה בענוותנותו הגדולה לא עלתה בלבו 
שום מחשבה אחרת, רק זה הפירוש שבשביל 
של  בנזיפתו  ישמע  שלא  ממנו  הפרישן  זה 
דברים  כי  היטב  זה  והבן  ממנו.  הגדול  אחיו 

אמיתים הם.

המשך בשבוע הבאה

עניני ענוה וביטול היש- ח"ג

לא תהא כהנת כפונדקית

ביום ג' משפטים שבוע זה, עשה שליח קופת 
החסד רב להושיע ברית לבנו למז"ט בשעטו"מ, 
רבינו  ע"ש  'ישעי'  בשם  בישראל  שמו  וקרא 
הק' מרן רבי ישעי'לע מקערעסטיר זיע"א, אצל 
סעודת הברית הגיע להשתתף הרה"ג ר' נחום ש. 
שליט"א תושב ארה"ב, וכאשר שמע שנתנו את 
זיע"א,  מקערעסטיר  רבינו  שם  על  ישעי'  השם 
עמד וסיפר מעשה שהיה לו בעצמו בקערעסטיר 
שלטון  תחת  היתה  אונגרין  שמדינת  בשנים 

הקומוניסטים, וכה סיפר.
בשנים ההם הצטרף פעם לנסיעה לאונגארין, 
כאשר בין המקומות שפקדו הלכו גם לפקוד את 
ב"ר  ישעי'  רבי  הק'  רבינו  מרן  של  הקדוש  ציונו 
משה מקערעסטיר, בימים ההם עדיין לא היה כל 
אונגרין היתה  כי  זיע"א,  רבינו  כוחו של  כך מוכר 
סגורה עבור הבאים, כמו שאר המדינות שהיתה 
ולא  כמעט  וע"כ  הקומוניסטים,  שלטון  תחת 
ששמעו  המקצת  מן  אמנם  זה,  צדיק  על  שמעו 

הספיק להם ללכת להעתיר גם בציונו הקדוש.
להקב"ה  בתפלה  שהעתיר  אחר  שם  בעמדו 
בזכות הצדיק, הגיעה הערלית השומרת על הבית 
ידיהם,  ליטול  שיוכלו  מים  להם  והביאה  החיים, 
כולם נטלו ידיהם, ומחמת הכרת הטוב עבורה רצו 
ליתן לה 1$, אמנם הערית מיענה לקחת ואמרה 
באונגרית שלא צריכה את הכסף, חברי הקבוצה 
לא ידעו מה היא אומרת, אבל ר' נחום ש. שהבין 
את שפתה, השתומם על כך, כי בימים ההם הי' 
סכום  ההם  במדינות  אמריקאי  דולר  של  שוויה 
יפה ומכובד, ולא האמין למראה עיניו שהיא לא 

מעוניינת בהכסף.
ושאלה באונגרית, אמאי  נחום אליה  ר'  ניגש 
את לא לוקחת את הכסף, ענתה לו הערלית, אני 
עושה זאת עבור הטשאדא רבי ישעי' באדטשי, 
ולא עבור אף אחד אחר, על כן איני צריכה תשלום 
כך,  על  לי  משלם  כבר  באדטשי  ישעי'  כך,  על 
לפליאת ר' נחום על מה ירמזו מילותיה, השיחה 
הערלית לפי תומה, שבכל עת שיש לה איזה צער 
או צרה, היא ניגשת אל הציון ומבקשת מישעי' 
ישועות  רואה  היא  ותיכף  לה,  שיעזור  באדטשי 

נפלאות.
בבכי,  פרץ  זה,  כ"כ ממעשה  נחום שנרגש  ר' 
'שלא תהא  גדולה,  ורץ בחזרה אל הציון בזעקה 
עבורו  הציון  אצל  והעתיר  כפונדקית',  כהנת 
וטען  מילדיו,  אחד  אצל  גדולה  לישועה  שהוצרך 
עם הצדיק אם אתה עומד לימין ערלים, הרי איני 

יותר גרוע מהם.
סיים ר' נחום את סיפורו ואמר, שכאשר חזר 
עד  ניסי  באופן  ישועתו  פעל  שאכן  ראה  לביתו 
למאוד, וזכות הצדיק עמד לו ועד היום הזה הוא 

קוצר פירות ממעשה ההוא.

ג



המשך משבוע שעברה
להכניס  שיוכל  ע"ה  רבינו  משה  והנה 
בדבורו דברים היוצאים מן הלב להכניס בלבם 
מגודל  בנפשו  שיער  לא  תכליתית.  האמונה 
לכלום,  עצמו  את  מחזיק  היה  שלא  השפלות 
יראת שמים  בו  ו ע"ב( מי שיש  )ברכות  כארז"ל 
הוא  שמים  היראת  וענין  נשמעין,  דבריו 
אליו  המדות  כל  אמתי  גמור  ויחוד  הדביקות 
ושמים  א'  מדה  שהוא  יראה  ענין  שהוא  ית' 
היא מדת אהבה כידוע, ואחרי בטול כל המדות 
בקול  יעננו  האלקים  יתברך,  אליו  הגשמיים 
בזמן  שמים  ירא  אפילו  לכן  נשמעין.  ודבריו 
ובעידנא  נשמעין  דבריו  שמים,  ירא  שהוא 
דלא עסיק בה לא. אבל משה רבינו ע"ה אמר 
)דברים ג, כג( ואתחנן אל ה', שלא תלה במעשים 

טובים אלא במתנת חנם מגודל השגתו אותו 
נגדו  כאין  וכולם  סוף  אין  הוא  איך  יתברך 
וגשמים עכורים אפילו כתר חשוך הוא קמיה 
ויחוד  ואיך אפשרות הדביקות  עילת העילות, 
גמור בו יתברך להיות דבריו נשמעין, ולהיותו 
מגושם לא די שלא יועיל בדבריו אליהם, אלא 
אף כי יפסידם לנתק את לבם אל הגשם להיות 
דבריו גשמיים, דבור גשמי הוא כארס אם נכנס 
והמובחר שבדבורים אפשר  בלב אפילו הטוב 
כוזבת  ואמונה  בגדלות  ידם  על  להתגשם 

ומתגברים ההתנגדות על ידי כך.
ודבר  למשה  הקב"ה  שהכריח  אחר  והנה 
ומתריזים  נצבים  ואבירם  דתן  והיו  אליהם 
כנגדו כפרש"י ז"ל )שמות ה, כ( על מלת נצבים 
החסרון  ע"ה  רבינו  משה  ותלה  לקראתם 
בעצמו שע"י דבריו שדבר הוא אליהם הכניס 
בהם ארס ההתנגדות והתגברות את זה לעומת 
זה, לכן היה קובל ויאמר למה הרעות לעם הזה, 
זה  למה  ופי'  במה,  יותר,  רע  בהם  הכנסת  פי' 
שפל  ואנכי  ששלחתני  במה  פי'  שלחתני, 
השי"ת  והשיבו  בדברי,  הם  נתגשמו  ומגושם 
וההתגלות  הראיה  פי'  תראה,  עתה  א(  ו,  )שם 

אינו  הכי  ובלאו  התנגדות,  ע"י  להיות  צריכה 
ניכר כידוע מסדר בריאת העולם, לכן ויכבד לב 
פרעה וכו' )שם ט, ז( למען תספר )שם י, ב( משום 

פרסומי ניסא.
וראה עוד באוהב ישראל בהעלותך: ותדבר 
אינו  ולכאורה  וגו'.  מאד  ענו  משה  גו'  מרים 
מובן מה ענין פסוק זה לכאן, וכן הקשו מפרשי 
קשה  עוד  דרכו.  לפי  תירץ  אחד  וכל  התורה 
פירש"י  גו'  ומרים  אהרן  ויקרא  בפסוק  לקמן 
שאומרים  מפני  ממשה,  הפרישן  למה  ז"ל 
מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו, 
לכאן,  משם  יש  דמיון  מה  וכי  בנח.  מצינו  וכן 
הקב"ה  שא"ל  שפיר  הוא  נח  אצל  בשלמא 

בדור  לפני  צדיק  ראיתי  אותך  א(  ז,  )בראשית 

הזה ולא אמר תמים, והוא מקצת שבחו בפניו, 
בתורה,  לכתוב  למשה  הש"י  כשציוה  ואח"כ 
א"ל לכתוב צדיק תמים שהיה אז שלא בפניו. 
אבל כאן כשאמר הש"י למשה לכתוב בהתורה 
משה,  של  שבחו  ומרים  לאהרן  שאמר  מה 
א"כ הרי הוא אומר כל שבחו בפניו. עוד קשה 
כל  אדון  שהרי  ענוה  גדולה  בגמרא  שאחז"ל 
א"כ  ענוה,  במדת  אלא  נשתבח  לא  הנביאים 
שבחו  ומרים  לאהרן  הקב"ה  שאמר  בשעה 
בפניהם  משה  את  שיבח  לא  למה  משה,  של 
ג"כ במדת ענוה. והיל"ל מדוע לא יראתם לדבר 

בעבדי במשה הענו מכל האדם.
בספה"ק  מצינו  הנה  בישובן,  לי  והנראה 
כמ"ש  השכינה  להשראת  הוא  הענוה  סגולת 
רוח.  ושפל  דכא  את  אשכון  אני  טו(  נז,  )ישעיה 

נדכה  האדם  לב  דאם  בספה"ק  ג"כ  ומצינו 
בו איזה חסרון ח"ו,  יש  באמת, אז אפילו אם 
יבואר  ומעתה  עמו.  שורה  השכינה  עכ"ז  אז 
לפני  משה  את  הש"י  כששיבח  נכון.  על  הכל 
כי  הענוה  במדת  אז  שיבחו  לא  ומרים,  אהרן 
שהשראת  בדעתם  סוברים  ח"ו  שהיו  אפשר 
עבור  רק  הוא  מהם,  יותר  שעליו  השכינה 
ומחמת סגולת מדת הענוה שיש בו, אבל לא 
מחמת שלימותו שהוא שלם בכל מדותיו יותר 
מהם. ע"כ אמר להם הקב"ה שלא כן הוא, רק 
שהקב"ה  ראוי  הוא  ומעלתו  שלימותו  מפני 
ידבר עמו בכל עת ולהשרות שכינתו עליו בלי 
לכתוב  למשה  הש"י  ציוה  כאשר  אך  הפסק. 
הדברים שדיבר לאהרן ומרים, ציוה לו מקודם 
והאיש משה ענו מאוד מכל  זה  לכתוב פסוק 
האדם. והיה משה חושב אז בדעתו שהשראת 
סגולת  מחמת  אלא  אינו  עליו  ית'  שכינתו 
הענוה שיש בו, אבל מכל מקום ימצא בו איזה 
חסרונות כמדת ענוותנותו הגדולה. לכן שפיר 
פירש"י שלא אמר לו בפניו והבן. אך היה קשה 
לכתוב  למשה  הש"י  ציוה  היאך  ז"ל  לרש"י 
הפסוק ויקרא אהרן ומרים כו'. הלא מזה ע"כ 
ממנו  הפרישן  שלזה  משרע"ה  ויבין  ישכיל 
וא"כ  כמאחז"ל.  שבחו  כל  בפניהם  לומר  כדי 
הדרא קושיין לדוכתא דהרי הוא כאלו אמר כל 
שבחו בפניו ממש. אשר ע"כ פירש"י ז"ל, ד"א 
ובאמת  אהרן.  של  בנזיפתו  ישמע  שלא  כדי 
משרע"ה בענוותנותו הגדולה לא עלתה בלבו 
שום מחשבה אחרת, רק זה הפירוש שבשביל 
של  בנזיפתו  ישמע  שלא  ממנו  הפרישן  זה 
דברים  כי  היטב  זה  והבן  ממנו.  הגדול  אחיו 

אמיתים הם.

המשך בשבוע הבאה

עניני ענוה וביטול היש- ח"ג

לא תהא כהנת כפונדקית

ביום ג' משפטים שבוע זה, עשה שליח קופת 
החסד רב להושיע ברית לבנו למז"ט בשעטו"מ, 
רבינו  ע"ש  'ישעי'  בשם  בישראל  שמו  וקרא 
הק' מרן רבי ישעי'לע מקערעסטיר זיע"א, אצל 
סעודת הברית הגיע להשתתף הרה"ג ר' נחום ש. 
שליט"א תושב ארה"ב, וכאשר שמע שנתנו את 
זיע"א,  מקערעסטיר  רבינו  שם  על  ישעי'  השם 
עמד וסיפר מעשה שהיה לו בעצמו בקערעסטיר 
שלטון  תחת  היתה  אונגרין  שמדינת  בשנים 

הקומוניסטים, וכה סיפר.
בשנים ההם הצטרף פעם לנסיעה לאונגארין, 
כאשר בין המקומות שפקדו הלכו גם לפקוד את 
ב"ר  ישעי'  רבי  הק'  רבינו  מרן  של  הקדוש  ציונו 
משה מקערעסטיר, בימים ההם עדיין לא היה כל 
אונגרין היתה  כי  זיע"א,  רבינו  כוחו של  כך מוכר 
סגורה עבור הבאים, כמו שאר המדינות שהיתה 
ולא  כמעט  וע"כ  הקומוניסטים,  שלטון  תחת 
ששמעו  המקצת  מן  אמנם  זה,  צדיק  על  שמעו 

הספיק להם ללכת להעתיר גם בציונו הקדוש.
להקב"ה  בתפלה  שהעתיר  אחר  שם  בעמדו 
בזכות הצדיק, הגיעה הערלית השומרת על הבית 
ידיהם,  ליטול  שיוכלו  מים  להם  והביאה  החיים, 
כולם נטלו ידיהם, ומחמת הכרת הטוב עבורה רצו 
ליתן לה 1$, אמנם הערית מיענה לקחת ואמרה 
באונגרית שלא צריכה את הכסף, חברי הקבוצה 
לא ידעו מה היא אומרת, אבל ר' נחום ש. שהבין 
את שפתה, השתומם על כך, כי בימים ההם הי' 
סכום  ההם  במדינות  אמריקאי  דולר  של  שוויה 
יפה ומכובד, ולא האמין למראה עיניו שהיא לא 

מעוניינת בהכסף.
ושאלה באונגרית, אמאי  נחום אליה  ר'  ניגש 
את לא לוקחת את הכסף, ענתה לו הערלית, אני 
עושה זאת עבור הטשאדא רבי ישעי' באדטשי, 
ולא עבור אף אחד אחר, על כן איני צריכה תשלום 
כך,  על  לי  משלם  כבר  באדטשי  ישעי'  כך,  על 
לפליאת ר' נחום על מה ירמזו מילותיה, השיחה 
הערלית לפי תומה, שבכל עת שיש לה איזה צער 
או צרה, היא ניגשת אל הציון ומבקשת מישעי' 
ישועות  רואה  היא  ותיכף  לה,  שיעזור  באדטשי 

נפלאות.
בבכי,  פרץ  זה,  כ"כ ממעשה  נחום שנרגש  ר' 
'שלא תהא  גדולה,  ורץ בחזרה אל הציון בזעקה 
עבורו  הציון  אצל  והעתיר  כפונדקית',  כהנת 
וטען  מילדיו,  אחד  אצל  גדולה  לישועה  שהוצרך 
עם הצדיק אם אתה עומד לימין ערלים, הרי איני 

יותר גרוע מהם.
סיים ר' נחום את סיפורו ואמר, שכאשר חזר 
עד  ניסי  באופן  ישועתו  פעל  שאכן  ראה  לביתו 
למאוד, וזכות הצדיק עמד לו ועד היום הזה הוא 

קוצר פירות ממעשה ההוא.

ג



הילולת הגה"ק מרן רבי יצחק אייזיק מכפר ספרין זיע"א
א' אדר תק"ס

הוא  הלא  סאפרין  מהכפר  אייזיק  יצחק  רבי 
הינדא  מרת  שאמם  הצדיקים  חמשת  של  אביהם 
כאשר  פעם  לבעלה  זקנתה  לעת  אמרה  ע"ה 
דין של מעלה, ענתה  יבוא לפני בית  התאנח במה 
של  ר"ת  שהם  נעלה,  במסל"ה  לעומתו  האשה 
רי"א  אבי  )מזידיטשויב  ב'עריש  בניהם,  חמשת 
תפלה  בעל  )מסאמבור  מ'שה  מזידיטשויב(, 
רי"א  ואבי  דברים  זכרון  )בעל  ס'ענדר  למשה(, 
)העטרת  ה'ירש  )מסאמבור(  ל'יפא  מקאמארנא( 

צבי מזידיטשויב(.
בבוקר  בשבת  אייזיק  יצחק  רבי  חזר  פעם 
אחד  של  עגלה  עומד  ביתו  לפני  וראה  מהתפלה, 
הפריצים שבתוכה ישבו ב' ילדות יהודיות לבושות 
שאל  מקור,  רועדות  והן  קיץ,  של  דקות  שמלות 
רי"א את העגלון למי הילדות האלו, ולאן הן מובלות, 
ענה לו העגלון, הילדות הללו בנות יהודי מוזג באחד 
חכירה  שכר  שלם  לא  ואביהן  אדונו  של  הכפרים 
של בית מזיגתו לאדונו זה כמה שנים, ובכן שלחו 
בנותיו  את  ולקחת  המזיגה  מבית  להשליכו  אדונו 
כשפחות בביתו עד אשר ישלם לו אביהן את חובו 

העולה לכמה מאות  זהובים.
כמה  והשקוהו  לביתו  העגלון  את  רי,א  הזמין 
כוסות יי"ש ונתן לו גם לחם לבן של שבת, ספר רי"א 
לאשתו מכל אשר אמר לו העגלון ושניהם באו לידי 
העגלון,  בידי  הילדות  את  להשאיר  שאין  החלטה, 
לבין  בינם  עשו  שיהיה,  כופר  בכל  לפדותם  אם  כי 
ובשוה  במזומן  בידם  הנמצא  מכל  חשבון  עצמם 
החולבת  הפרה  את  וגם  רכושם,  כל  ואת  כסף, 
לחשבון.  הכניסו  פרנסתם,  חצי  להם  היה  שממנה 
ובזה הגיעו לחשבון שיהיה להם כדי פדיית הילדות 

משבים.
יום  עד  בביתם  שישאר  העגלה  לבעל  הציעו 
מחר, שבו ישקלו אל ידו את כל דמי תביעתו של 
אדונו, והילדות תשארנה בביתם. ראה העגלון את 
ויחמוד  השבת  שלחן  על  המוכנים  המאכלים  כל 
הכפר,  שופט  גם  היה  מעמד  באותו  אליהם,  לבו 

ככל  אצלם  ובא  יוצא  והיה  מזיגה,  בית  לו  היה  כי 
אשר יחפוץ, וגם הוא רצה לקחת חלק בעסקה זו, 
ובכן הביע דעתו שלשם בטחון שרי"א ואשתו לא 
לביתו  החולבת  פרתם  תלקח  מחר  עד  בהם  יחזרו 
בערבון, והיתה בביתו עד אשר ישלמו את כל הכסף 

שעליהם לשלם.
מצא הדבר חן בעיני העגלון וגם רי"א ואשתו לא 
התנגדו לה, וכה נגמר ההסכם, נלקחה הפרה לבית 
והעגלון  רי"א,  של  לביתו  הוכנסו  והילדות  השופט 
קם  ביי"ש,  לבם  כטוב  לשתות,  ישבו  והשופט 
השופט שידע מה רב הטוב הצפון בתנור ההטמנה 
של שבת, ובידים חרוצות נגש אל המלאכה והוציא 
ונעשה  השולחן  על  והניחו  בתוכו,  נמצא  אשר  כל 
ורוקנו כל אשר  והעגלון  לקדירה דבי שותפה הוא 
בתוכו בלי השאיר שריד, ועדיין לא ידעו שובע עד 

שהשאירו את הבית ריק מכל אוכל.
אחר השבת עשו רי"א ואשתו מה שעשו, לוו 
ונתנו בערבון מכל אשר נמצא בידם, ושלמו לעגלון 
את כל דמי חובו של אדונו ופטרוהו לדרכו, והילדות 

נשארו בביתם.
בצק  ולשה  אשתו  עמדה  בבוקר,  ראשון  ביום 
לאפות פת לכל השבוע, תוך כדי כך הגיע עובר אורח 
הצדיקת  נצטערה  השלחן,  ליד  וישב  לביתם  עני 
שאין בביתה במה לסעוד את נפשו, וסיפרה לו כל 
שימתין  ובקשה  אתמול,  ביום  עמהם  היה  אשר 
קמעה והלכה לשכניה ולוו מהם לחם וחמאה ונתנה 
לפניו לאכול, כאשר קם ללכת אמר להם, הנני הולך 
לדרכי ואני רוצה להניח ברכה אל תוך ביתכם, ובכן 
וכבוד  בעושר  אם  אתם,  אברך  במה  לי  נא  הגידו 
צדיקים  חכמים  תלמידי  בבנים  או  ימים,  לאורך 
ובני  לבנים  שיזכו  כאחד,  שניהם  ענו  ה',  ויראי 
יהי  ה', אמר להם האורח,  ויראי  לומדי תורה  בנים 
בנים  להוליד  שתזכו  שבשמים,  אבינו  מלפני  רצון 
יראי ה' שיהיו למאורות בישראל,  תלמידי חכמים 
נשק למזוזה והלך לו, ומברכתו נולד רבינו העטרת 
צבי מזידיטשויב ואחריו אחיו הקדושים הנ"ל. זי"ע

ד

לשקול  משפט  ומאזני  פלס  תמיד  בידו 
פעלו,  וישר  זך  להיות  מעשיהו  בצדק 
לעשות  יראה  בעמיו  טוב  לא  שעשה  ומה 
מעשיו  על  להתחרט  המשקל  תשובת 
נקרא  ולכן  וכו',  דוגמתו,  הטוב  ולעשות 
שבת שקלים ע"ש המשקל, היינו שישקול 
יום,  בכל  דחושבנא  ממארי  ויהי'  מעשיו 
וחישב עם קונהו לתקן כל מעשיו להטיבם 
שפע  עלינו  יושפע  וממילא  באחריהם, 
הרומזים  ונחושת.  וכסף  מזהב  שקלים 

לחסד גבורה ת"ת כמבואר שם.

יקו"ם  א"ם  כאן,  הרמז  להיות  יכול  וזה 
שב"ת הי"א להוי"ה,  בגי'  והתהל"ך בחו"ץ 
כב(,  כ  שמות  רש"י  )עיין  כאשר  מלשון  אם 
כאשר בא שבת צריך להיות להוי"ה שיעשה 
מקודם תשובה בהכנעה אליו יתברך שמו, 
ב'  עם  הכנע"ה  תשוב"ה  בגי'  משענת"ו 
פני"ך  שאו"ר  זוכים,  אז  והכולל,  תיבות 
עלינ"ו אדו"ן נש"א עם התיבות והאותיות 
והכולל,  תיבות  ב'  עם  משענת"ו  ע"ל  בגי' 
י"ש  טוב"ה  מתנ"ה  בגי'  עה"כ  משענת"ו 
עם  שקלי"ם  בגי'  עה"כ  גנז"י  בבי"ת  ל"י, 
מיעוט,  לשון  רק  יתן,  שבתו  רק  האותיות, 
יתן  יתן,  ַשַבתֹּו  כשהאדם ממעט עצמו אז 
אור  שהוא  השבת  לאור  שיזכה  הקב"ה 
הגנוז, ורפ"א ירפא' ורפ"א בגי' או"ר הגנו"ז 
לכל  זוכים  ועי"ז  והכולל.  האותיות  עם 
ההשפעות טובות בגשמיות וברוחניות לבני 

חיי ומזוני רויחא אמן.

המשך מעמוד א

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה קדם ידידינו המרומם

 הרה"ח ר' יוסף מעטה שליט"א - מאנסי

שליח בתי מדרשים של קופת החסד רב להושיע
ע"ש הרה"ק מרן רבי ישעי' ב"ר משה מקערעסטיר זיע"א

לרגל שמחת הולדת בנו שיחי' למז"ט בשעטו"מ

המברכים לעומתו
'הנהלת הקהלה

מודעה חשובה
בשב"ק פרשת תצוה הבעל"ט ישבות

 כ"ק מרן רבינו שליט"א
בשכונת רמת שלמה

בעיה"ק ירושלם תובב"א

פרטים יבואו בעז"ה בגליון הבאה

בכ"ר
'הנהלת הקהלה

אם ברצונכם לקבל גליון זה 
מדי שבוע בשבוע במייל, 

או לתרומות ונדבות 
והנצחות,

נא לפנות אלינו במייל 
ayrozla@gmail.com


