
 

 חתם סופר

 ענין תוספת יום הכפורים בכניסתו

 .וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם
כי הדבר נמשל לטמא מת שצריך טבילה שהוא בעצמו נכנס  

קודם לזה יבוא הטהור ויזרוק על הטמא  אמנם , למקוה טהרה
כולם  , הכי נמי יום הכיפורים הוא יום מקוה ישראל. מים טהורים

הקדוש ברוך הוא   אך לולי , נכנסים לטבול מצואת צחנת עבירות
,  דהיי נו בשעה של  תוספת יום הכפורים, זורק מים טהורים תחלה 

טרם יעלה הגרדום לדון הקדוש ברוך הוא שולח התעוררות 
 :ועל ידי זה יכולים לשוב ביום הכיפורים, זר מקדשוע

'ה א"דרשות ל

 ם שיק"מהר

 עיקר הדבר ברפואת הנפש לסלק מקור החולי

ה ויש עי   "אורי בר) ד, תהלים כז(אורי וישעי ' לדוד ה: במדרש
 .פ"ביוהכ

הוא הנותן והמלמד , ה ויום הכיפורים"ל המדרש דהנה ר"נ
וראוי לנו לשבור לבנו ', ד הלאדם דיעה ובינה כי הכל בא לנו מי

אותנו ומטיב לנו ואין לנו מקום ' אלקינו המחי' איך מרדנו בה
 היינו ה"אורי בר, ז אני מפרש המדרש"ועד', אלא לשוב לה

אבל מיד  , שראש השנה מעורר לנו בזה וממילא בזה יפחד לבנו
. י התשובה ומחילת עון" עוישעי ביום הכיפוררפואה ' עשה ה

וכן הוא , בר ברפואת הגוף לסלק מקור החולהאמנם עיקר הד
ואחד מיסודי החטא , במקור חולת הנפש לסלק סיבת החטא

ז ונדמה לנו זה לתכליתנו  "שאנו משוקעים בתאות ובעניני עוה
זאת , ז נחשב זה בעינינו יותר מהכל"ועי, ולאושר עמודנו בעולם

ואיך אפשר, נשים אל לבנו כי אלו ענינים הבל ואין בהם ממש
ה מייחד שמו "הקב' וכי לזה ה י, את האדם להבל זה' שיברא ה
חשוב בעיניך  ' הוא נצחיי ורק זה יהי' וכל מעשה ה, על האדם
 .הנצחיות

קצה, וילך

 משמרת אלעזר

לבישת הקיטל מראה על מסירת עצמו ליפול 
 בכבשן האש על קדושת השם

 ]. קיטל[מנהג ישראל ללבוש ביום הקדוש בגדי מתים 

 

 

 . וישועות סלהברכות
, כי לי בני ישראל עבדים) נה, ויקרא כה(או יאמר דהלא כתיב 

) ו, שמות כא(י בפסוק "וכן כתב רש:) קידושין כב(ובגמרא 
אוזן ששמעה בהר סיני כי לי בני ישראל , ורצע אדוניו את אזנו

,   והלך זה וקנה אדון לע צמו ירצע, ולא עבדים ל עבדים, עבדים
 שומר תורתו וכיון שקנה אותנו ואם כן הקדוש ברוך הוא

רק   , לעבדים אם כן לא י ניח אותנו שוב להיות עבדים לעבדים
וכיון שאנו עבדיו , לקונה עבדיו בדיןש "וזה, ימהר ויחיש לגאלנו

 :  ירחמנו לגאלנו,לרחם עמו ביום דין אז 
אות תתשעד

 צנצנת אהרן

לעתיד לבא יעמד השעיר לעזאזל לתחיית 
 המתים

   .חי יעמ ד לעזאזל הגורל עליו  עלה והשעיר אשר
לפרש שהוא כמו יועמד חי על ' י שנדחק בפירושו וכ"ברש' עי

 .ונראה לומר בזה בדרך רמז באופן מרווח, ש"ידי אחרים ע יי
) ב"אמור כ(לפרש התנחומא ) האזינו(הקדושת לוי כ "עמש

ראשון לחשבון   ) 'ג מ"ויקרא כ(ולקחתם לכם ביום הראשון 
פ התשובה נקראת תשובה "ה ועד יוהכ"דבימים שמר, עונות
פ כשעוסקין במצות סוכה ולולב בשמחה " ואחר יוהכ,מיראה

וידוע , וטוב לב אזי התשובה הזאת הוא תשובה מאהבה
דבתשובה מאהבה נהפכים הזדונות :) ו"יומא פ(ל "אומרם ז
על כן בחג הסוכות כשמגיעי ם למדריגת תשובה , לזכיות
שב העונות שעשו מקודם כדי אזי חוזרים למנות ולח, מאהבה

לידע כמה מצות הרויחו תמורת העונות על ידי התשובה   
כ עד סוכות לא ימנו העונות דעדיין הם שגגות   "משא, מאהבה

 וזהו ראשון לחשבון עונות דסכות הוא הראשון שבו חוזרין ,'וכו
  .'ד הק"ות עכילחשב העונות כדי לדעת מנין הזכ

דלפי זה יש לשאול בענין   ) ' פפ אות"יוהכ(בדברי יואל והקשה 
שילוח השעיר לעזאזל דהרי השע יר נושא עליו את עונות בני 

ל עתידין   "ולכאורה הרי לעת, מ"ישראל והוא ניתן לדורון להס
 דמי הוא זה אשר יזכה ,כל ישראל לעשות תשובה מאהבה

לחזות בישועתן של ישראל וגילוי שכינת כבודו יתברך בעולם 
כ בעת ההיא הרי יהיו " וא,'בה וכוולא יעשה תשובה מאה

ישראל צריכי ן את כל אותן העונות כדי לחשב מספר הזכיות 
ואיך יודע להם איפוא , שנתהוו מהם על ידי התשובה מאהבה

ל "ועכצ. 'מספר כל אותם העונות שניתנו על ראש השע יר וכו
מ שרו "דכל אותם שעירים המשתלחים לעזאזל שנתנו להס

עתידים לחזור למלך , ם לשחדושל עשו במשך כל השני
המשיח עם חשבון העונות אשר עלי הם כדי שנדע חשבון   

 .ד"העונות לצרפם למנין המצות עכ
א "ל ראשון לחשבון עונות באו"יש לפרש מאמר הנז "ועפי
דבית המקדש נקרא ) .'פסחים ה(ל "דהנה אמרו חז, קצת

היינו, לחשבון עונות' ראשון'והיינו דקאמר , ש"ראשון עיי
,   העונות שנשא עליו השעיר בזמן שבית המקדש היה קיים
 .עונות אלו יבאו לחשבון אחר שיעשו ישראל תשובה מאהבה

שהשעיר אשר עלה ל "דר, כ יעמד חי"יומתק מאד משובזה 
,   עליו הגורל לעזאזל ונשא עליו כל עונות וחטאת עם יש ראל

ון יעמד חי לתחיית המתים שאז יבוקש ע, ונקרע לגזרים בעזאזל
כדי להרוי ח ממנו כל הזכיות שנעשה מעו נות   , יהודה וירושלים

 והשעי ר יוחזר לבית ישראל לצרף ולמנות לבא ,בית ישראל
 .לחשבון כל העונות

ל, אחרי

 

 ט"במשנתם של רבותינו תלמידי הבעש
 על התלמיד להקביל פני רבו ביום הכיפור

' שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה
ש מלא "כתיב שלו) טז, דברים טז ('אלקיך וגו

בשלש , צריך להקביל פני רבכי שש פעמים , ו"בוי
 . ושמיני עצרתויום כיפורוראש השנה , רגלים

פענח רזא

ח אלול עד "התלמידים היו בצל רבם מר
 ע"אחר שמ

) ק רבי שאול בראך מקאשוי"הגה(שמענו מרבינו 
בהזדמניות כשהיה מספר מנסיעותיו אל רבותיו 

לא הייתי רגיל לנסוע אל רבותי על , יה אומרהוא ה
שידעו עליו , לתמיהת השומעים דבריו! שבת

, שהיה מתאבק בעפר רגלי רבותיו זמנים ארוכים
נסעתי על כמה שבתות ארבע או : המשיך ואמר

לנסוע על שבת  אחת  אין "',  אחת'ולא שבת , חמש
. ... בו כדי  ללמוד ולקבל הדרכה הנחוצה

ים לנסוע ולבלות חדשים הראשונים היו נוהג
ח אלול "היו שנסעו בר, כסדרן אצל רבותיהם

 ואף עד אחר שמיני ונשארו עד אחרי יום הכיפורים
 . עצרת

'שאול בחיר ה

בחטאים היינו ביחד : הייטב לב לתלמידו
 !? ולתשובה אתה מניח אותי לבד–

שמעתי , ]ל"זצ[א "צ מפאיע שליט"סיפר לי הגה
צ "זקיני הגה, ל"גא זציחזקאל שר' צ ר"מאבי הגה

ק "ל למד אצל הרה"שלמה דוב מבאגדאד זצ' ר
והייטב לב היה   , ל שלש שנים"זצ' ייטב לב'ב

והיינו , כי היה קצר קומה וצנום, "ל'נפש"מכנהו 
פעם אחת בעת שלמד השיעור והיה . בלי גוף

שאל הרב הייטב לב את ', קשה לו איזה תוס
 מרגיש אמרו לו שאינו, ל'איפה הנפש: תלמידיו

אם היה , אמר הייטב לב, טוב ושיש לו חום
על ימים נוראים . היה אומר הפשט, ל כאן 'הנפש

כשנפרד מרבו ' פעם א. ק מצאנז"נסע זקיני להרה
אמר לו הייטב , קודם הימים נוראים לנסוע לצאנז

, געזינדיגט האבן מיר אינאיינעם! ל'ל נפש'נפש: לב
 .ןאון תשובה טאן לאזטו מיך איבער אליי

שיח זקינים

 

 גליון

 ה�ער

 יום כיפור

 ק�לפב � תשעשנת

 הדפסת והפצת הגליון באדיבות

 וויליאמסבורגוויליאמסבורגוויליאמסבורגוויליאמסבורג----נייניינייניי

 """"אתרוגים צענטעראתרוגים צענטעראתרוגים צענטעראתרוגים צענטער""""

 

 ו"יואל מייזליש הי' ידידינו  ר
 בקאנקארד פלאזא

760 BEDFORD AVE. 718-926-4980 

 זמנים

 ניו יארק

6:13...............נ"הדלקה
7:39................ק"מוצש

 ירושלים

4:41...............נ"הדלקה
6:33................ק"מוצש

 מאנטריאל

6:09...............נ"הדלקה
7:34................ק"מוצש

 לאנדאן

6:10...............נ"הדלקה
7:35................ק"מוצש

 

אמרו חכמינו זכרונם לברכה  עבר על כ ריתות  .) פו(יש לומר טעם לזה דביומא 
תהלים  (ומיתת בית דין תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורין ממרקין שנאמר 

במדבר (אולם בזוהר ה קדוש , ופקדתי בשבט פשעם ובנגע ים  עונם) לג, פט
מו למסור נפשו על קידוש השם ומצייר מבואר שאם מקבל על עצ.) קכא

ימסור נפשו להריגה ולא   יכפור  ' בנפשו  שאם ירצו להרגו אם לא יכפור בה
ולזה לובשים בגדי מתים להראות שמוכנים  . מתכפר גם חייבי מיתה' בה

 .למסור נפשם ולמות על קי דוש שמו י תברך
ה לולי רחמיו או יאמר שהוא כעין וידוי שיודעים שאם ידון אותם חייבים מית

 :וחסדיו המרובים
אות קג, הבה תמים

 טל השמים

 . על ידי שאנו נ חשבים לעבדים מגי ע לנו מן המ ובחר
 . ל רחם ע מו ביום דין, לקונה עבדיו בדין

כל הקונה עבד עברי כאילו קונה אדון .) קידושין כ(יש לפרש על פי הגמרא 
, ) הירושלמיעיין שם בתוספות בשם(שצריך ליתן לו מן המובחר , לעצמו

אם כן אתי שפיר כיון שהקדוש , ואפילו אין לו אלא כר אחד חייב ליתן לו
 לית ן לנו  ,לר חם עמו ביום דין  ע ל ידי כן ,קונה עבדיו בדיןברוך הוא כביכול 

 

 



 

 הלכות יום כיפור

 .כ שחל בשבת אם מברכין על בשמים בשעת הבדלה"יו: שאלה) א
 .מברך: תשובה

כ בשבת אין מברכין  על  הבשמים  "דאפילו כשח ל יו) 'סע יף ג, ד"תרכ' סי(אף דלדעת המחבר 

אמנם כמה מאחרונים , בשעת הבדלה והטעם דביום כיפור ליכא נשמה יתירה מפני התענית

וטעמם עמם דבשבת לעולם  יש  , ג שחל בשבת יש לברך על  הבשמים"ל דבכה"חולקים וס

 .שלחן שלמה' א ובגדי ישע וס"ז המט"הגר, ז"הטו, א"מג, ח"ה הב"ה, נשמה יתירה

ויש שרצו לי יע ץ  . ז כתב דיש לנהוג כן מאחר שסוף כל סוף הוא נהנה ואין זה ברכה לבטלה"והטו

הבשמים לאחר גמר הבדלה כי לפי הסוברי ם דאין מברכין  יש חשש הפסק כברכה  שיברך על 

 .זרה שאין שם מקומו

 .ס ביום כיפור"מהו ללבוש סניקער: שאלה) ב
 .ראוי למנוע: תשובה

שיש להחמיר מללבוש מנעל מלבדים העשוי ה  ) כח' סי, ב"ח(' פנים מאירות'ת "כן כתב בשו

כ  "וכ, שאינו בכלל  עינו, לוכו אינו מרג יש קושי האר ץכמדת מנעל שלנו ומגין  על הר גל ובהי

וכשהולך ברחוב , פ"ם שביום ילך בשטרומ"ממשמעות הרמב(ע "בהגהותיו לש' החתם סופר'

א החמיר "שהגר' מעשה רב החדש'וכן מביא ב, )ילך במנעל של לבד באופן שמרגיש הקרקע

ר הנקרא " מין ראבענמצא דמנעלים העשויין מגומי או, שלא לילך בשום מנעל המגין

, ע"וכן הזהיר על כך מרן רבינו בעל דברי יואל מסאטמאר זי. ש דאסורה לדבריהם"כ' ס"סניקער'

 .פ"ה לחלוץ מנעלים כאלו ביוכ"שצוה להרבנית ע

ס דממילא יש שאומרים ''פ לקטנים שהיגיעו לחינוך יש להקל שילכו עם סניק ער"ונראה עכ

 .שאין מעני ן אותן בחליצת הסנדל

 .כ אי נוטל ידיו"הנוגע בנעלי בגד של יו:  שאלה)ג
 .רשאי להחמיר: תשובה
) 'אות נ, א"בזכל' ושכן כ(דרק החולץ מנעל של עור צריך לרחוץ ידיו ' כ) 'ד' סי(ערך שי ' בס

נראה מזה דאם , )ב"סקק(וכ ן מביא במאסף לכל המחנות , :)יג(והובא להלכה בשולחן מלכים 

. כ אין צריך ליטול ידיו וממילא שאסור לו להחמיר וליטול ידיו"ביוחולץ בשל לבד או בשל גומי 

-א(ת לב חיים "ת יין טוב ובשו"ובשו) ג-יח, מד-י (מועד לכל חי ' אמנם במאסף שם כתב וכן בס

,  ש לבד וגומי על כולן נוטלים ידיה ם בנגי עתם ולבישתם ובחליצתם "כותבים דלא שנא עור ול) ב

 .לואם כן אם רוצה להחמיר רשאי 
 

 מאמר יד תחת יד

 .ב כוונת רמז הלז"וצ, אש'ל ר' ש–ד 'ל י'פילין ש'ת' י נוט" בספרים תשראיתא

עודו נוסע , ע"ק מצאנז זי"שנסע לרבו הרה'  בהקדם עובדא דהוה בחסיד אנראה

, ה בעיר גור"והוצרך להשאר על ר" ראש השנה"בדרכו והגיע יום הגדול והנורא 

 .ע"ים ז"ק החידושי הרי"אצל הרה

ל דברי תורה על ענין "ק הנ"הגיד הרה,  ראש השנה אצל שולחן הטהורבליל

 .והאריך ברמזים נשגבים, ש שנוהגין לאכול בליל זה"חלות עגולות הנקרא ראדי

, ק  מגור"ת  הגיד הרה"שאלו רבו איזה ד, ק מצאנז" כשבא הח סיד  לרבו הרהכ"אח

והיו לפלא , תורות כאלהרגיל לשמוע ' ענה החסי ד באופן ביטול מכיון שלא הי

 .בעיניו

ואצל , פרשיות' הלא בתפלין ישנם ד, האם הנך מניח תפילין, ק מצאנז" הרההגיב

דטט ) שם(י "כמו שביאר רש, )טז, שמות יג(ת "תפלין מצינו שנקראו טטפ

ז ילפינן "מזה רואים שכל מלה אפילו בלע, ת באפרקי שתים"ופ, בכתפי שתים

ק מגור שהאריך בביאור תיבת "א תתמה על הרהכ ל"וע, דברים הרבה' מיני

 .ש"ראדי

 דרכו בקודש נוכל להוסיף דכמו כן כל מלה שיהודי מוציא מפיו הוא ענין י"ועפ

אפילו דיבורים שנאמרו , ופועל גדולות ונצורות בשמי מעל, גדול למאוד

 .עושים רושם גדול במרום, בלשונות פשוטים

ועלינו ,  אנו מרבים בתפילות ואמירותדבחודש תשרי, ל" זה תבין הרמז הנלפי

, לדעת שכל מלה ומלה היוצא מפינו נתקבלים למעלה וככל היוצא מפיו יעשה

ולכן הרמז , ק"בתוה' פשוטה דרשינן מיני" מלה"וענין זה הרי מצינו בתפלין דאף 

 .י נוטריקון תפילין של יד ותפילין של ראש"בתשר

ח המרומם רבי פנחס דוד " הרהא פירוש זה אל" כשהגיד רבינו שליט:ה"א[

, ל רמיזא דמילתא"ח הנ"הוסיף הרה, ע"ל כשהלך לבקרו בחליו ל"שווארטץ ז

ק מצאנז "כמבואר לעיל הסיפור של הרה, ד"ש י"ש נוטריקון רא"דתיבת ראדי

 ].ע"זי

* 

סח בין   ) א"ו ע "מנחות ל(' י מה דאיתא בגמ"עפ,  אחר נראה לבאר הרמזבאופן

 .יא בידו חוזר עליה מערכי המלחמהתפילה לתפילה עבירה ה

אביו של הגאון [ל "ר לייבוש נאטנזאהן ז"הללו אמר הג'  נחמד בדברי הגמפירוש

ד קא י על חלק המעשה   "דתפילין של י, ס בית אל"בעמח] ל"השואל ומשיב זצ

ש רומז על חלק המחשבה שבראשו "ותפילין של רא, י להתפאר"י יד "מעש

יש שר הצבא העומד   , א בהליכה למלחמהוכדבר הזה הו. שהנשמה שבמוחי

, המארגן ומטכס עצות איך ללחום עם השונא"  מוח"בראש הגדוד והוא משמש כ

 .והחיילים הם מקיימים הוראותיו בפועל

 ידוע טענת אפיקורסים דעיקר הוא להיות יהודי בלב בינו לבין עצמו ואין והנה

ים להיפוך דעיקר הוא וכן ישנם הטוענ. ו"ט בפועל ח"צורך לעשות מצוות ומעש

דעבודת , ושניהם שקר ענה בפיהם, המעשה החיצוניות אף שאין מכוונים כראוי

 .ושנים יסעו, ת צריך להיות בין במחשבה ובין במעשה"השי

היינו שמפסיק ומחלק בין תפילין , ל דהסח בין תפילה לתפילה"הגאון ז'  פיובזה

וסובר בדעתו שדי , ענין המחשבהובין תפילין של ראש היינו ', של יד היינו עשיי

מכיון לערוך ולהנהיג מלחמה , אז אינו יכול להיות מעורכי מלחמה, לאחד מהם

 .כבידה צריכים לשניהם לשר הצבא ולאנשי החיל

כי תצא למלחמה על , ל בספרו יגל יעקב"צ ממישקאלץ זצ"הגה'  זה פיבדרך

מוכרח , ך"אלקיך ביד' ונתנו ה, כדי להלחם עם השונא, )י, דברים כא(אויביך 

 .כ ענין הידים הרומז על העשייה בפועל"להיות ג

מוטל עלינו להתנהג , י המיוסד על תשובה ותיקון המעשים" בחודש תשרולפיכך

והן עשיית המצוות ומעשים טובים , הן המחשבה וכוונה,  בשני חלקי העבודה

ילכו שניהם ו, י"ושפיר רמז תפילין של יד ותפילין של ראש בתיבת תשר, בפועל

 .יחדיו

)ח"נצבים תשס' יום ג(

 

 כ שחל בשבת מביא גאולה לעולם"יוה

תי בספר אחד קדוש מדבר היינו ראי,  אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין
אז מיד , קודש' שבת'ביחד עם ' שבתון'דאיקלע יום הכיפורים כד איקלע שתי שבתות ביחד 

 .נגאלין
]ש ויונעם לך"ז עיי"שכתב כעי' נועם מגדים'ב' ועי[בני יששכר 

  השבת ימליץ טוב בעדינו-יום כיפור שחל בשבת 

דמהעונג שבת הוא , יותר מכל הזמניםבשבת אין יום צרה כי רגע אחד של שבת פועל 
וקראת   ) יג,  ישעיה נח(והיינו , כ שחל בשבת זכות השבת יליץ"יוהכ "נחלה בלי מצרים ע

פ שאין בו אכילה ושתיה "זה יוהכ.) שבת קיט(ל "מכובד אמרו חכז' לשבת עונג לקדוש ה
ת אזי הוא כ בשב"ל שקוראים לשבת עונג כל השנה אזי כשמגיע יוה"ר', כבדהו בכסות נקי

 . בגדיך לבנים' בכל עת יהי) ט,  קהלת ח(ד "ל נקי מכל חטא ע"ר, מכובד בכסות נקיה
דרשות, חתם סופר

 רגע מיום הקדוש כולל כמה ימים

הוא כולל כמה ימים מימי השנה שהוא , כל שעה ורגע מיום הקדוש והנורא הזה
 .הכללות מכל השנה

באר משה

 יום כיפור נותן חיות לכל השנה

ב והיא הנקודה "בעוה יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה רק הנאה מזיו השכינה
 .שנותן חיות לכל השנה, האמצעית בשנה

]ז"כעי' מאור עינים'ק "בספה' ועי[מנחם ציון 

 םומביא גואל לבני בניה
ל פעם בתפלת כל נדרי לפסוק "ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצ"כשהגיע הרה

כל האומר דבר בשם אומרו ! רבותי, הפסיק רגע ואמר', סלחתי כדבריך' ויאמר ה'
 .'סלחתי כדבריך' ויאמר ה', ובכן נאמר נא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם

באהלי צדיקים

 



  רפואה סגוליותבענין
ל  סג ולת   "ידוע  לן  מחכ ז.  ולא  ימ ות'  וג ו'     ונתן  את  הקטורת  על   האש  ל פני ה:הקריא ה לבקישור 

 מ כל   ,ה  קטרת זר ה"ג  שנעש ה  בז ה  איס ור ל הוציא  לחוץ  ו ג ם  ה"  ו אע,ל" רחמג פ הה  הקטורת ל עצור  
י  הקשה   "וב פרד.  )א"  וב פני דוד ל החיד-'  א ור  החיים  הק'  ע(ד וח ה ה כל " פקוח נ פש " הרימקום  
ר פ וא ה   "ול א " ר פ וא ה ט בעית"ד במק ום  פיקוח  נפש  מו תר לעש ות רק ) להלן' עי(ם  "הרמ ב' דלשי

ש הו א   "  קטורת"מו תר לע שות  ה ענין של אהרן  ה כהן   ה איך  היה   קרח '  ב המ גפ ה  בפ כ " א, "סג ולית
א  מ ביא   "וב חיד" ( הור את  שע ה" ענין של '   ש הי'כ  ה אור  ה חיים  הק" משפ  " וכת ב לתרץ  ע.  ענין סג ולי

 ). ז "מ הרדבכן 
מביא   , במי שיש לו עצ ם בגר ונו .) סז (ב שבת :  סגולית ו נחשו ב קצתעני ניםמצינו הרבה  ' בגמ

'   חד חד  נחית  בלע  בל ע  נחית  חד חד' ואומר ישר  והפוך הל חש ,   על  קדקדוומניח מאותו המין 
וכתב שם   ,  שונים המוזכרים בתלמוד חולין שאוסר להשתמש בלחשיםשלמהים של ' ועי[

 רוק  של   , שן של  שוע ל משמש לשינה . ]ל"ה נ. " בשבת  סז"  המו זכר בלחששמותר להשתמש רק  
 .  וע וד) ו"ב  קכ"ב(  מחלות  עינים לרפאבכור לאביו מסוגל 

)   פסחי ם שם(א "והרש בי "דעת רש:) פסחים נו: ברכות י( הרפואה שגנ ז חזקיהו  המלך ספר
איגרות   (ץ "כ היע ב"וכן שם  "א ולם דעת הרמב , פות ממשיות וטב עיותכלול בתוכו תרו' שהי

כלול בתוכו ' שהי) במורה(ם "ודעת הרמב" רפואות סגוליות"כלול בתוכו ' שהי) ביקורת
 . ג נז וה "ומשו, תרופות לקוח מע בודה זרה 

ששלמה   ) בהקדמתו על הת ורה( ן "דעת  הרמב,  תרופות סג וליותו של,  הריפוי של צמחיםכח
 שהכל נלמד מהתורה ושלמה המלך שנתן ל ו אלהים החכמה   כלומר: ל"וז, לה אותההמלך גי

כחות העשבים וסגולתם   '  למד עד סוף כל התולדות ואפיוממנהלו ' והמדע הכל מן התורה הי
 רפואות וכענין שכתוב וידבר על העצים מן הארז אשר   ספרעד שכתב בהם שכתו ב בה אפילו 

ויש   : ל"שמשה  רבי נו גילתה  וז ) בשלח'  פ( הרבי נו  בחיי ודעת  .רב קיבלב נון  ועד הא זו ב אשר יוצא  
 וכחות  שב הם  בסגול ותם   הצמחים ה  חכמת "שפירשו שם  שם  לו  חק  ומשפט שלמדו הק ב

 מהם מחליאים  ויש   וישובטבע ם לפי  שיש מהם  עש בים מחיים  וממיתים ויש מהם מרפאים  
 ו זהו  לשון  חק   בסגול הממתיקים את המר ויש שממררים את  המתוק  וכל  זה  בין  בטבע  בין  

- : כן בטבע ו שיהיהומשפט הוא הטב ע שמשפטו , חק הוא הסגולה שאין טעמו נ ודע, ומשפט
פ שכחות   "אלהיך כלומר אע '  אמר אם שמו ע תשמע  בקול הולכך,  הצמח הזה-ושם נס הו  

 וטבע ם ואתה יכול להתרפא מהם אין ראוי לך שתתלה בסגולות םהצמחים ידועים לפניך 
 ו בקשת הר חמים אין לך לזו ז ממצות התורה כי   מלהתפללוברפואת ם ותתיאש בטחונך  בהם  

 ג נז ח זקיהו ספר רפואות והודו לו לפי שעם הספר ה זה   זהומטעם , רופאך ולא הצמחים' אני ה
 .  מן התורה והמצות ויתיאשוהיו הבריות מתרפאים מתחלואיהם 

ודע כי נמצא כתוב   : ביא קצתו נ, חישב שם סגולות הא בני חושן ) טו, כחשמות ( ב חיי וברבי נו
ב והם א בות   "  כל האבנים היקרות שהם  עקריות ושרשיות אינן אלא יכיבספרי חכמת הטבע 

' , ומה  שנתן א בן א ודם לראו בן וכו.  מיניה ם ע נפיהן ות ולדותיהןהשארלכל שאר האב נים  וכל 
אשה    הא בן ה זאת  בלשו ננ ו אודם  כי מראהו אדו ם כדם  וסגולתו  שכל  מבחר ומפני זה  נקרא  

ואם  היו שו חקים   ,    נפלים  ואמרו שהוא  טוב  לאשה  המקשה לילדלעול םשנושאתו  אינה  מפלת 
שמעון . ' ובשתיה מועיל הרבה להריון כדודאים שמצא ראובן וכובאכילהאותו ומערבים אותו 

 סגולת הא בן  הזאת  של פטדה שהיא  מקררת את   ',  ש היא אבן  ירוקה  וכופטדההוא מפותח  על 
 לוי היה   .'וצריכים אליה לקרר אותם  וכו'  בארצות כוש ש הם חמים וכויהמצוכ היא "הגוף ו ע

א נקראת ברקת על ש ם שנוצצת כברק ומאירה כנר וכן   " והוא הקרבו נקל ברקתמפותח על 
 וסגולת האבן ה זאת שהיא מחכימת פתי ומאירת ' , אבן שתלה  נח  בתיבה וכווהוא,  תרגום ברקן

משתמשין באור ה נר ואומרים כי אם  שוחקין    שמשתמשין  בעצם ג ופה כמו שמלבדהעינים 
.     ובמשתה א ו ב שאר הסמים יו עיל הרבה  מאד להחכים ולפתו ח הל בבמאכלאותה ומערבי ם 

  וסגולת הא בן ה זאת שכל מי שנ ושאם א ויביו   ',י וכו" והוא  מראקדנפךיהודה היה מפותח על  
וכן מצינו תגבורת מלחמת , וכן כתוב ביהודה ידך בעורף אוי ביך,  נקרא נפךולכךהופכין לו עורף 

ונת נה   ,  י והוא  מראה תכלת"יששכר  על ספיר  והוא ה נקרא  שפיל. '  שבט יהודה  וכובכלונצחון  
בי נה ומב ני יששכר יוד עי ) דברי  הימים א י ב( לפי שהיו גדולים  ב חכמת התורה  שנאמר ליששכר

וכן   , העינים על  ו סגולת אבן ז ה שהוא טוב לאור ה עינים ולכך מע בירין אותו ',וכו' לעתים וגו
  בגו ף וכן   שתהיההתורה מאירת עינים  ואמרו האבן  הזאת ת ועיל לכל כא ב ו נפיחה  באיזה מקום  

 .   בחייברבי נוש  "וע עו, ל  חש בראש ו יעסוק  בתורה "וכן אמרו רז,  התורה מרפאה לכל הגוף
ראיתי בספר האבנים שח ברו הפילוסו ף שהא בנים צריכות טהרה   : בחיי עוד שם הר בינו  וכתב
  בטומאה יתבטל כחם אליו או יחלש ואם ישוב ויטהר תחזור אותםע מסגולתם שהנושא וידו

 והטע ם בזה לפי מעלות רוחניות הכח העליון שהא בן   והסבה, האבן לכחה הראשון כבתחלה 
וראוי להאמין   , וכן כתב ה חבר  בח בורו ,   מן הטומאהומתרחקמושכת ממנו שהוא מדבק  בטהרה  
 הא בני ם היקרות שלא תמשך כ ח עליו נים כע נין שאמר   ןמכך שהרי אין לך כל אבן וא בן 

 .   לו מזל למעלהשאיןבעש בים אין לך כל עש ב וע שב מלמטה 
ד העו בדא הידוע מעשה  שהיה שאבי  זקני מופת דורו פו על   "ה נה ע  כתב) 'ה' סי(ת יד חנוך "ובשו 

גאון שבת בצו ותא חדא עם חמיו ה, ק אלעסק " חנוך הע ניך דוב אבדרביישועות הרב הקדוש 
ק   "בעיר  גדולה של  חכמים ושל  סופרים ק ,  ק  בעל זא" שלו ם רוק ח א בדר ביאיש אלקי המפורסם 

ע בור חולה מסוכן   ,  בא שליח מן העיירות הסמוכות אל זק ני מבעלזא הש בת ויהי ביום ,בראד
וש ם היה  הגאון המפורס ם ר בי שלמה קלוג ער   ,    ושם  נמצא,  עבור ובתפלהשמבקש שיפציר  

 ו השיב  עליו  זקני  הרב  מאלעסק   , ו הרעיש ה עולם  שז ה חילול  שבת מאודוהתרג ז , ל "מבראד ז
' סי( אין זה חילול שבת שהרי כתב המרדכי פרק שלישי דשבת כיואמר שלא יצדקו דבריו 

 ומבקש שישלחו אחרי קרו ביו מותר לשלוח בש בת כדי שלא רוצהשאם חולה מסוכן ) ד"שי
דאי ליכא גוי מותר ג ם לישראל  ללכת ח וץ   )  ו"ש'  סי( הטהורה מנורה ]  בספר'  ועי([תטרוף דעתו  

ה הכא כיון שהחולה חפצו שילכו לחכם   "כ ה"וא, )ל"עכ ,  דרבנןתחומיןל "ילתחום להביאם דקי
 שתפילתו  נשמעת  במרומים  שיעתיר  עבור ו ויפציר  בתפלה   ומפורסם הדור דפקיעי שמיה 

חי גברא שרי משום ואפילו אי לא אתמ,  שלא תטרוף דעתומטעםמדוע לא יהיה מותר , בעדו
י תפלתו  של   " בד עתיה ומאמין מעומק לב ו ומחכה ליש ועה  עש נקב עכיון ,  יתיבי דעתו בקצירי

 ואפילו לשיטת , יוכל לבוא לחולשת דעתא וטירוףומאוויו  חפצו מעשותואם נמנ ע אנח נו , חכם
שלא התירו חכמים רפואה ) 'משנה ו' פרק ח(ל בפירוש ו למשניות במסכתא יומא "ם ז "הרמב
שהרי   , מודה ב זה דשרי,  אלא רפואה ט בעיית אבל לא רפואות שהן  חוץ מגדר הטבעיבשבת
,    דעתא או טירו ף דעתא הע ושים פעול ה על מצב  בריאת החולה הן ד ברים טב עייםיתיבאענין 
לפיכך אם הח ולה חפץ  ומבק ש מותר אפילו   ,    ובכח ם להכביד חליו  או להקל  חליוביכולתםאשר 
'   ם הל"א מהלכות עכו"בפרק י(ל  עצמו "ם ז"כמו שפסק הרמב, ית שהיא בלתי טבעירפואה

ויש  עוד   : ה"הג [ ש" מי ש נשכו  עקרב  שמותר לל חוש  עליו כדי שלא  תטרוף  דעתו  עייגבי) א"י
 . ]לה עירל ולא באתי רק "ל  ואכמ"להאריך בהנ

    והייתם לי סגולה
                                                                                                      כל הזכיות שמורות י הרב מש ה נחום קרויס                                     "נערך ע

 

 תשרי'  י–ק יום הכיפורים "שב

ע "ר נפתלי אלימלך געווירצמן זי"מ רבי משה יצחק ב"הג
 מפשעווארסק

 כ בעיר פיטא במדינת הולנד"ז ומנו"נסתלק תשל
 :מספר) א מראדומישלא לונדון"א הלפרין שליט"להגר (שיחתן של  עבדי אבות '  בס

,   יותו חל וש מאוד בל בו והרופאי ם הבהילו א ותול ש בה"הערשל האלפרט  ז' ח ר"סיפר לי הרה
ל 'ק ר בי איציק"נע נה הרה ,  ל  להזכיר ל ברכת רפואה  ומסר לו ד ברי הרופאים "ק  זצ"נכנס ל הרה

אישע דאקטאר איז 'א גוי"וסיים  , "ר ר ב אמר שגוי אינו מבין על ל ב של יהודי'ה שינאווא"ע "זי
 . כ עוד של ושים ש נה"יות אח וזכה לח,  .. ."ס  הארץ'הערשל' נישט קיין מבין אויף ר

 א תשרי" י–' יום א

 ע מפראנקפורט"ר צבי הירש זי"מ רבי אברהם אביש ב"הג

 ט" נסתלק תקכ–עמק המלך , ס ברכת אברהם"מח
 :א"ר נטע פריינד שליט"דהג' הביא משמי) אייזדארפער(מעשה צדיקים ' בס

א ממקורביו , מיד עצוםמת' ל כשרונות חל שים מאוד אבל הי'אביש' לר' כידוע שבילדותו הי
אבל קודם הבר , למד אתו הדרשה שיאמר בסעודת בר מצוה שלו ובקושי גדול הצליח ללמדו

ה   "א ביש לפני הק ב' בכה ר, פקעה  סבל נותו של קרו בו ו סטר לו בפניו , מצוה שוב שכח את כולו 
 גדולי בתוך  בכייתו נרדם ו בחלומו רא ה כמה,  שיאיר עיניו בת ורתו ויתן  בלבו  להבין  ולהשכיל

 . וכן הוה  שנ עשה לגאון  עצום, ישראל ואמרו לו שעכשיו  נפתחים לו ש ערי חכמה

 ב תשרי" י–' יום ב

 ע"ר דוב בער זי"ב" המלאך"מ רבי אברהם "הג
 כ בעיר פאסטוב"ז ומנו" נסתלק תקל–ס חסד לאברהם "מח

 : כתוב) טשורטקוב(תפארת ישראל ' בס
וגזר ע ליו בג זירת ,  יון ל בנו  המלאך הקדושא מעולם  העל"בא פע) ממעזריטש(המגיד הגדול 

. כי הוא דרך מסוכן, כיבוד אב שיניח הדרך ה זה שאח ז בפרישות  עצומה עד גדר שנקרא מלאך 
הלא : ז אמר לו המגיד" וע,  ל חי'והשיב לו המלאך כי הוא אי ננ ו מכיר אב ב שר רק אב  הרחמן א

ותיכ ף נ שרפו איזה   , הזאת והשיב  לו המלאך כי הוא  מוחל את הירוש ה ,  לקחת ירושה ממני
 . חפצים קטנים שהיו לו מירושת א ביו

 ג תשרי" י–' יום ג

 ע"ר נפתלי צבי יהודא ברלין זי"מ רבי חיים ב"הג
 כ בהר הזיתים"ג ומנו" נסתלק תרע-ס נשמת חיים "מח

 :ל"וז ) צ"ר' נשמת חיים סי'  נדפס בס( רבי חיים ברלין כותב  במכתבו 
) ל"ר יצחק  בלאזר  זצ "ידידו הג: ה" א(בא המ נוח ,  לאור  הבוקר ק שאחריו  סמוך " ויהי בליל  שב"

). ל צוה  שלא להספידו"שהגאון ה נ: ה"א(אצלי בחלום ואמר לי יישר כח שלא הגדתי עליו שבח 
שדין של מעלה הוא חמור מאוד שאי , ואמר לי, ושאלתי ממנו מה נעשה בדינו בעול ם ההוא

מקפידים מאוד על  דיבורים האס ורים ש נדברו   ו ביחוד , אפשר לשום אד ם ב עולם  הזה  לשער  כלל
 ... "!שלא כהוגן

 ד תשרי" י–' יום ד

, ק חוסט"ע אבד"ר ישראל דושינסקיא זי"מ רבי יוסף צבי ב"הג
 ו"ק ירושלים ת"ועיה

 ט " נסתלק תש–ץ על הרבה מקצועות "ס מהרי"מח
 :מסופר) הירשלר(גשמי ברכה ' בס

נוגע ב בשרו   ' שאם הי', מסגף את עצמו בהם הי'  היץ דושינסקיא"אחד מן הענינים שהגאון מהרי
 . על פניו  במשך זמן מה והטריד אותו לא הבריח ו' וגם כש הי, מבריחו' לא הי

שפע ם אמר לו  רב ו שה וא חו זר  על פרשת   ,  ל"מתלמידיו של הגא ון ז ' בשם  א:  עוד כתב  שם
י לפ ני "ששהרי בכל יום  למד חור,  פ עמים בכל  שבו ע' או ח'  י לערך ז"השבו ע חומש רש 

ומלבד זאת   ,  הגדולים  בשני ם' וכן  בחן א ותם  בלימוד זה  אפי, מכין  עצמו ללימוד זה ' והי, הבחורים 
 . ק"ש ו שב "פ בער"למד לעצמו כמ

 ו תשרי" ט–' יום ה

 ע מנדבורנא"ר ישכר בערצי לייפער זי"מ רבי מרדכי ב"הג

 כ בעיר בישטינא"ה ומנו" נסתלק תרנ-ס מאמר מרדכי "מח

 :מסופר) טאהש(ודה ע בודת ע ב' בס
מה : אמר, לע מתפלל בשעה מאו חרת'ע כי הרבי ר בי מרדכי" ק מצאנ ז זי"כאשר אמרו להרה

ואינו צריך למלאכים ', לע הלא הוא מעלה בעצמו את תפילותיו לפני ה'ר מרדכי"תהרהרו אחר ר
ש  ע נין תפלת צדיקים "א לרפו"ר מטאהש שליט"ש ש ביאר מרן האדמו"ו עיי. (שיעלו אותן

 ). חרבמאו

 ז תשרי" ט–' יום ו

 ק מונקאטש"ע אבד"ר שלמה שפירא זי"מ רבי צבי הירש ב"הג

 ד" נסתלק תרע–דרכי אמונה , צבי תפארת, תפארת בנים, ס דרכי תשובה"מח
 :הביא) גליקמאן(מפיהם ומפי כתבם ' בס

ש בימי עלומיו  זכה  עוד לשמש   , ק ממונקאטש "ק אצל  הגה "חיים  ב ער המש ב'  ח ר"סיפר הרה
מעגסט מיר גלייבן ווען איך וואלט געבליבן : "ופ עם אמר לו הדרכי תשובה, ע"י תשובה זיהדרכ

נאר ו ואס זאל   ,  אין סטריזוב וואלט איך ארויסג עגע בן ספרים ווא ס וואלטן  באלאכטן די וועלט
דא מוז מען מאכן , אז מען האט געוואלט מן השמים איך זאל זיין אין מונקאטש, איך טוהן

 ". ז עהט אויס אז דאס איז אויך וויכטיג, ונג קאנצעלייארטאדאקס טייל
י הרב מנשה הלוי גליק"נערך ע



 

 ולשומעיהם, ומוכיחים, מגידים,  לקט ידיעות לדרשנים

 ב מוסר לפי השגתם"הרב ידרוש לפני בעה

משום   ' בני מתא וכו' האי צורבא מרבנן דמרחמין לי) ב"ה ע "ק(כתובות ' במס

'   סי(א "מ גדכבר כתב ה, ד צחות קצת"ל ע"י. דלא מוכח לה ו במילי דשמיא

ואם   . ש"לעורר  מוסר  ויר'  דרך ה '  דעיקר הד רשה הוא  להורו ת ל עם ה) ט"תכ

אז יש להבעלי  בתים , ד  הקבלה  ורמזים"הרב מרבה  בפלפולים ודרושים או  ע

ב שאמרתי "ו שהתאוננו עלי הבעה"לי בעירי ווייצען יצ' וכמו שהי, טענות

השייך לאנשים ושאר  הענינים נחשב אצלם למעלה  מערכם  ,  היום מעט מוסר

שלא אמ ר לפי השגתם   , פ דלא מוכח להו  במילי דשמיא"וז, גדולים מהם

,   אלא  אמר   להם מוסר  לה לכה  למעשה, )הימלישע דיבורים(עניני שמימיים 

 .ד"וזה נכון בס, וזה המה אוהבים שאומרים מה שנוגע להטיב מצבם

,   עוובהקהיל א ת  העם תתקעו  ו לא  תרי)  ז, במדבר  י(ויש לרמז  זאת בפסוק  

ל  שיאמרו רק דברים פשוטים ועניני מוסר "ור, דתקיעה הוא קול פשוט

 .ק היטב"ודו, ולא  להאריך בעניני פלפולים, למעשה
)ק ווייצען"ל אבד"מ רבי צבי הירש מייזליש זצ"להג(, דבר צבי

ערך דרשה

 עונש למי ששמח ונהנה מדרשתו ברבים

ג לרבי   " רשב' ליאמר , ג ורבי ישמעאל בן אלישע להריגה"כשיצאו רשב

אמר שמא כשהיית דורש  ברבים , ישמעאל איני יודע למה אני יוצא להריגה

וכן  יעשה  כל  אדם  שיתחרט   . נחמתני'  אמר  לי,  לבך  שמ ח  והנאך  לבך' הי

ואל יהנה לבו , בצניעותו ילך ויעשה מעשיו ועניניו בסתר, ממעשיו הרעים

כי  כבר נאמר   , ואף מכ ל ענין החסידות יעשה ב סתר, כלל במעשיו הטובים

ואל  יחזיק טובה לעצמו   ,  הסת ר  דבריך והצנע  לכת  עם אלקיך)  ח, מיכה ו(

 .במה שכוונתו ל שמים
'סימן ח, ספר חסידים

ג, אבות דרבי נתן פרק לח

או שהתפלל בכוונה או   , לעולם אל ישמח אדם ויהנה לבו עבור שדרש ברבים

צוה  עצמה כי אם ב שמחה ש ל מ, כי שמחה  מה זו ע שה,  עשה מעשה מצוה

 .או  התורה  עצמה שהוא בשמחה  או  תפלה, שזכה לעשות המצוה
תזריע' פ, תולדות יעקב יוסף

 י הרב מנשה הלוי גליק"נערך ע

 ט בחצרותינו"ב העעל"ראש השנה תשע

כל תפילה , ש שובה"משעת כניסת היום הדין עד מוצ, הימים המקודשים של ראש השנה עברו בהתעוררות גדולה בקהלתינו
תנא הכדברי ,  ביראה ושמחה שזורים ביחדכל רגע ורגע , בב הש ומעיםכל דרשה ודרש ה המיס ל, ותפילה בהשתפכות הנפש

אימת הדין חופפת , וגילו ברעדה במקום גילה שם תהא רעדה' יבבח, שמחתי מתוך יראתי, דבי אליהו יראתי מתוך שמחתי
 .ה מאידך גיסא"ושמחת זיכוי הדין בעז, על כולם מחד גיסא

בגמר תפילתו כבר נמשכה שורה ארוכה , י מחשובי המתפללים"עססער נר שלמה ד"לתפלת מערבית ניגש הר - 'ליל א
איחולי ברכות ארכה לזמן רב כאשר , א"מאנשים וטף שבאו מכל פינות העיר להתברך בברכת לשנה טובה ממרן רבינו שליט

 .תלמידים וידידים מכל מקומות מושבותיהם הם ובניהם עברו לקבל ברכות לרוב לקראת השנה החדשה
ותפלת מוסף , י מחשובי המתפללים"ר יחזקאל האלצער נ"י הר"ותפלת שחרית ע, א"ז התפלל רבינו שליט"פסוד - 'יום א

א על הבימה לומר דברי כיבושין לפני " עלה רבינו שליט1:15בשעה  .י"ר יוסף נתנאל הכהן פריעד נ"נשמע מאת הר
א שימש "רבינו שליט. ה בשמעם קול בכיתו של רבינועיני הקהל יזלו כמים דמע, ק מימי קדם"התקיעות כנהוג אצל רבותה
תפלת מערבית ירד לפני התיבה החזן  - 'ליל ב .א"הרב וואלף מאנדל שליט' והבעל מקריא הי, כבעל תוקע כמדי שנה בשנה

 .י"ר מענדל קאהן נ"הר
ר יוסף נתנאל " הר–וסף מ, 1:10ש בשעה "תק, י"ר שלמה דעססער נ" הר–שחרית , א" מרן רבינו שליט–ז  "פסוד - 'יום ב

 !יהא רעוא שיהיו אמרינו ותפלותינו לרצון לפני אדון כל .י"פריעד נ
 סידורו של שבת שובה

ק "שנדר אחר ברכת הגומל בשב, י"ר זלמן לייב דאנציגער נ"מנכבדי המתפללים הר' י א"אחר התפילה נערך קידושא רבה ע
 ).כפי שכבר דיווח בגליונינו בשעתו(דול שנעשה עמו ת על הנס הג"ט שיתן קידוש להודות ולהלל להשי"העעל

זלמן לייב ' שזה שר"והדגיש , א פיאר את המעמד"רבינו שליט, הקידוש התקיימה בחדר הקידושים למטה בבית מדרשינו
 ".כבר מדבר בעד עצמו ואין צריך שום דיבור וביאור, יכול לעמוד בתוך קהל ועדה

ת שם חלקו "ה שהשי"וב, נמצא בו' ותיאר הסכנה עצומה שהי, בור כל מה שעבר עליובעל הנס שהכיר בניסו סיפר לפני הצי
 .כ שרו ניגוני הודאה"אח, בחיים

 דרשת שבת שובה 

הגיע להרוות , ש מכל רחבי העיר וגם תושבי השכונה"מאות אנ, צ נתמלאה היכל בית מדרשינו מן הקצה אל הקצה"אחה
א פתח דבריו בפלפול נחמד בסוגיא "רבינו שליט. א" מפי מרן רבינו שליטברמה מפורש יוצא' צמאונם לשמוע את דבר ה

דגוש גדול הניח במיוחד לבאר מהות קדושת יום השבת , משם עבר לדבר בענינים העומדים על הפרק וצריכין תיקון, עתי'ד
בלבות הילדים רוח וה זמן גרמא להשריש , ה בכובודו ובעצמו ליום מנוחה וק דושה  השקט ובטח ושלו ה"שניתנה מאת הקב

ביום כזה שאמורה להיות במנוחה , ולמען תספר באזניהם עובדות וסיפורים מגדולי צדיקי הדורות', אמונה ובטחון בה, טהרה
 .מוחלטת

, והכל נעשה בקרירות גדולה בלי שום חמימות, א בענין ההרגש דקדושה החסרה בימינו אלה לדאבונינו"גם דיבר רבינו שליט
והוסיף רבינו . מצות אנשים מלומדה' לא בבחי, היו היהודים ספוגים ברגש ואש קודש לכל דבר מצוה" אלטע היים"וב

אשר זהו מכת המדינה שאפילו , הוא ההשקעה בגשמיות והבלי הזמן, שהגורם העיקרי לתופעה זו של חסרון הרגש
 .ע"רגשים של רוחניות לה וה-ז נכבה השלהבת י"ועי, ע אידן מונחים ראשם ורובם בענינים גשמיים'חסידיש

ואחריתה , שמכלה כל חלקה טובה מנפש ועד בשר, בדורינו' א על נגע הטכנולגי"התריע רבינו שליט, בתוך דבריו המלהיבים
, לא יועילו לחורבן זו שום תחבולות. רבים וכן שלמים כבר הפילה למקום שמורידין ולא מעלין, ל"רח' עדי אובד בתהום נשי
ר  "ה בעצמו שהוא ברא את היצה"אך ורק עצה היחידה גילה לנו הבורא ב, לא מסננים ולא הכשרים, וסיםלא אסיפות ולא כינ

הוא לבדו יודע האיך יכולים להנצל , "בראתי תורה תבלין כנגדו "– אבל לעומת זה –" ר"בראתי יצה"ו הוא מכריז ואומר , הזה
  .ם אין היצר מצוי אלא בלב הפנוי מן החכמה"י שכתב הרמבכפ, אין לנו שיור רק התורה הזאת, מרוב היצר הבוער בקרבינו

שרק תורת אמת מגינא , התשובה הוא, ז לא נמלטו מפח ורשת היצר הרע"ועכ, ואם ישאלך אדם הלא הרבה לומדים יש
אלא לימוד התורה שיקיף את, כאשר בא כן ילך' לא תורה הבא בניקל שזהו בבחי, תורה שנלמד בעמל ויגיעת המח, ומצלא

שאף בלכתו בחוץ , עיונים ובירורים, סתירות ויישובים, ורעיוניו ישוטטו במחשבות טהורות של קושיות ותירוצים, כל ישותו
 .או אז יש לו מגן ותריס נגד הנסיונות הקשים הפוקדות דורינו דור עקבתא דמשיחא. ראשו שקוע בתורה' במקום עבודתו יהי

, וביאר ענין ריצוי, את חבירו" שירצה"פ מכפר עד "שאין יוכ, בין אדם לחבירוא בעניני "משקל מיוחד הניח רבינו שליט
ישתדל בכל כוחו ומרצו לוודא שלא יפגעו מדבריו או , וכן על כל הקרובים אליו, שיקפיד על כבוד חבירו ביתר עוז

 .מהתנהגותו חלילה
לסיום דבריו , ים נפלאים מענינא דיומאשהיתה משולבת ומתובלת בפירוש, כמובן שלא נגענו בקצה המזלג בדרשה כולה

 !אלקיך' שובה ישראל עד ה. תיאר רבינו גודל רוממות נשמות ישראל וחשיבותן בשמים
ועורר את הנוכחים , א שוב דברי אלקים חיים בעת רעוא דרעוין"השמיע רבינו שליט, על אף שהדרשה הסתיים במאוחר
י הקדמות מאורי "בנוי ומיוסד עפ, עמוד בנסיונות ולהתגבר עליהםעצות ודרכים ל', ביסודות חזק ות בעניני עבודת ה

 .מ"החסידות נבג
, וקיבלו עליהם להטיב מעשיהם בכל האפשר מכאן ולהבא,  המשתתפים יצאו באריזות מלאות מזן אל זן בחיזוק והדרכה

 . ט"לרכוש זכיות ליום הקדוש הבעל
* 

ישראל יושע ' ח ר"י ידידינו הרה"א אצל מסיבת שבע ברכות שנערך ע"ט השתתף רבינו שליט"האזינו העעל' פ' בערב ביום ג
הזכיר זכות אבותיהם , א נתכבד לדרוש לפני המסובים"רבינו שליט, ב"בוומס" פאפא קידוש זאל"א באולם "מענצער שליט

וכן , עזור לזולתווהפליג בגודל מסירת נפשו ל, ישראל יושע' וכן הקדיש כמה דברים לכבודו של ר, של המחותנים החשובים
 רקד רבינו כ"אח ו.ובפרט בענין שמירת הלשון שידיו רב לו בהפצת לימוד הלכותיה, ש"חינך את ביתו לאהבת תורה ויר

 .א עם החתן והמחותנים"שליט
* 

י "גער נר זלמן לייב דאנצי"מינים אצל ידידינו הר' עורכים בימים אלו קניית ד, מתפללי בית מדרשינו ותלמידי יוצאי ישיבתינו
 .ד סעליש ברחוב בעדפארד פינת פארק עוו"בביהמ

המתקיים באולם קאנקארד פלאזא ברחוב בעדפארד , י"ר יואל מייזליש נ"וכן הולכים לקיים ולקחתם לכם אצל תלמידינו הר
 .פינת פלאשינג עוו

 

 
 

 א"ר מקראלי שליט"וק אדמ"כ
 לרגל אירוסי בנו 

 א"ק לימנוב שליט"צ אבדק"הגה
 לרגל הולדת הנכדה 

 ו"ר משה אפרים הכהן גליק הי"מוה
 לרגל הולדת הנכד

 ו"ץ הי"ר יוסף צבי הכהן כ"מוה
 לרגל הכנסת בנו לעול התורה והמצוות

 ו"יושע הערש הכהן גליק הי' ר
 לרגל הולדת הבן

 ו"רעל ניח בנימין אליעזר מעה"הבה
 איסור והיתר' לרגל עמדו על המבחן על הל

 

 כוס מלא ברכות
אם חכם בני ישמח לבי בלי גבול , ישמח האב ביוצאי חלציו

יקר מחמד הנני בזה לשגר צנא מלא ברכות לכבוד בנינו ה, וסוף
, אשרי שלו ככה, אוצר כלי מחזיק ברכה, בחור כהלכה, לבנו

 ה"ה, יראתו קודמת לחכמתו, מתמיד ומצא כדי מדתו
 הבחור החשוב

 נירו יאיר לעבנימין אליעזר מעהרכמר 

לרגל בא יבא ברנה ותלמודו בידו ועמד על כור 
 איסור והיתר המובחן על כל סימני

 א"בשולחן ערוך יורה דעה ח
 א"שליט' אגלי דבש'הרב הגאון בעל אצל 

 א"ד נעפלעמיץ שליט"צ אב"ואצל הגה
ן אמר שיזכה לישב באהלה של תורה ויעלה מעלה "ולבנימי

מעלה ויזכה להתעבד לאילנא רברבא לתפארת משפחתינו 
ח רב נחת ותענוג דקדושה עדי נזכה "וירווה ממנו ומכל יו

 .ר"לביאת בן דוד ומלכינו בראשינו אכי

  מקרב הלבהמאחלים

 אביך יוסף משה מעהרל וכל המשפחה

 

 לקיים את האיגרת הזאת

 תגובות משולחן המערכת לשולחי המכתבים והאיגרות

מבקשים סליחה ומחילה מכל שולחי המכתבים והאיגרות ומעירי 
על אשר שלחתם לנו , וררי ברורים וביאוריםהערות והארות וב

לא במרד ובמעל חלילה , המכתבים ולא העלנו אותם על הגליון
עשינו זאת כי אם מרב החומר כאשר עיני הקוא תחזינה שאותיות 

ואיננו , ם רוחים"המחכימות בעלונינו עומדים צפופים ומבקשי
כולים ואין אנו י, מסוגלים להתייחס לכל פניה ופניה תיכף ומיד

ונשתדל בעזרת השם . י המכתבים מחוסר המקום"ליכנס אל שער
ובעת , להתייחס לכל הפונים לפי העת והזמן העומד לרשותנו

הכל לפי המקום . הצורך אף נשתדל ליצור עמכם קשר אישי
 !והזמן

אנא כתבו באותיות ברורות , ובבקשה מכם שולחי התגובות
וב מקצה הדף ועד ולא לכת, תשאירו שוליים ריקות. וגדולות
, .מספר הטעל, שם המלא, אנא פרטו הפרטים ככל האפשר, קצהו

ואין מן הצורך לשלוח . מספר הפאקס או האי מעיל בראש המכתב
ר או הפאקס שעושים שליחותם "כמה פעמים חזקה על הדוא
 .ר ישרים ומבורך היא"כראוי ואינם מועלים כי דוא

 המערכת - גמר חתימה טובה

 ל "ל בכתו בת הנ " יל  נא  לשל וח ד ואלקבלת  העלו נים באימע


