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כ נכנסו בו עד "שמע בעצמותו שנכנסו הדברי� מאזניו לליבו ומוחו וכ
וישמע "ק כא� "תוה' וזהו שכ, שהשפיעו עליו שק� ועשה מעשה לפיה�

ל כי דערערט נקרא שבא יתרו לידי "שמיעה מיוחדת משאר אינשי כנ" יתרו
ודבר ופירוש זה הוא ג� , ע בתורה ובע� ישראל"עשה להידבק בבוכמ

ס "ק וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קרי"וזלש' י שכ"מדוייק ברש
ס "י לחדש שמה שמועה שמע ובא קרי"מה בא רש' ולכאו, ומלחמת עמלק
ז את כל אשר עשה אלוקי� למשה "והרי כבר כתוב אחר, ומלחמת עמלק

ק מהו האריכות מה שמועה שמע "רי� להבי� בדולישראל עמו וכ� עוד צ
מספיק שיפרש מה ' תיבת ובא והרי לכאו' י הק"ובא מהו שהוסי� רש

של מר� ' ד פי"י להשמיענו ע"אלא זה רוצה רש, שמועה שמע ותו לא מידי
ל שוישמע יתרו האט ער דערערט שהיה זה שמיעה שהביאתו "ד הנ"מוהר

ה שמועה שמע ובא שהביאתו י וכתב מ"לידי מעשה וזהו שהוסי� רש
השמיעה שמכוחה בא למדבר לקבל תורה ולהכנס תחת כנפי השכינה וכמו 

י לומר שיתרו שמע ובא וזה הביאו "ל שזה רוצה רש"א וכנ"מר� זיע' שפי
  .ע ע� ישראל ובתורה הקדושה"לידי מעשה להתגייר ולהידבק בבוכ

יתרו מה  י שתחילה כתב וישמע"ק של רש"שיש הרבה לדקדק בדובאמת 
ד מה הוסי� "כבר כא� יל' ולכאו, ס ומלחמת עמלק"שמועה שמע ובא קרי

כ "ק כבר כתוב וישמע יתרו א"ק עצמה והרי בתוה"בתוה' בזה על מה שכ
י במה שפירש מה שמועה שמע והרי כבר בפסוק עצמו "מה הוסי� רש

מ שאמרנו לעיל שעיקר "ואמנ� זה כבר מתור  לפי, מבואר שהוא שמע
י ההמש� תיבת ובא שהיה זה שמע ובא שבאופ� "ק ע"והחידוש בדהמכוו� 

זה דייקא וישמע יתרו באופ� של שמע שמועה ובא שמיעה שמביאה לידי 
י לחדש כא� אלא שבאמת יש לדייק ולדקדק עוד "וזה שבא רש, מעשה

משמע שהכל עני� אחד וישמע יתרו את כל ' ק שהנה בפסוק לכאו"בד
ראל עמו שוישמע הוא ששמע את אשר אשר עשה אלוקי� למשה וליש

את ' עשה לה� אלוקי� ושוב מפרש הפסוק מה עשה לה� כי הוציא ה
י אינו מפרש כ� אלא "כ כל הפסוק עני� אחד ואילו רש"ישראל ממצרי� א

ס "י שמיעת קרי"י ששמע ובא ע"רש' באופ� אחר שגבי וישמע יתרו פי
ולא הזכיר  כ"אח' ע שתיה� לבד ולא הזכיר את הדברי� שכ"ומלח

' ה את ישראל ממצרי� אלא פי"כפשטות הפסוק שקאי על כי הוציא הוי
  .ע"ס ומלח"ז אחרי היציאה ממצרי� קרי"ששמע מה שהיה אחר

ועוד יש לדקדק בפסוק את כל אשר עשה אלוקי� למשה מהו , צ"יצימ
היה מספיק לומר את אשר עשה אלוקי� ' ולכאו כלק תיבת "וסיפה תוהשה
ק "כ מה באה התוה"ולמה הוסי� תיבת כל והרי כידוע כל בא לרבות וא' וכו

ל וחילק חלקי "י כנ"אלא שבאמת מכוח דיוק זה פירש רש, לרבות כא�
ע שהנה תיבת וישמע יתרו על כרח� שהיא באה "א פירוש בפ"הפסוק כ

, א"ל ממר� זיע"ו מסויי� שגר� לו לבוא מחמת זו השמיעה וכנללמד על משה
ע שה� גרמו לו אחר ששמע שג� יקו� "ס ומלח"י קרי"לכ� על זה פירש רש

ק את כל אשר עשה "י למה כתבה שוב תוה"כ הוקשה לו לרש"וא, יל� ויבא
' כ למה כ"אלוקי� למשה ולישראל הא א� זה המש� של וישמע יתרו א

ע שזולת ששמע ובא "שזהו עני� בפ' לכ� פי, ד עני� ריבויתיבת כל שהיא תמי
, עוד ג� שמע עוד ניסי� הג� שה� לא אלו שגרמו לו לבוא, ע"ס ומלח"קרי

כ הג� שזה "וא, לרבות כלשאות� באה תיבת , שה� מ� ובאר ועמלק' ולכ� פי
דהיינו שהוא שמע ג� את , ז יש לזה המש� ע� וישמע יתרו"עכ, ע"פסקא בפ
לעני� שמע ' א, אלא שהפסוק מחולק לפסקאות, י� של מ� ובאראלו הניס

אבל לעני� שמיעה בעלמא בלי , ע"ס ומלח"שלעני� שמע ובא זה רק קרי, ובא
ע ע� "י אות� בפ"ולכ� ש� פירש, ק ג� שמיעת מ� ובאר"ש� מרבה תוה, ובא

כי , כ מלחמת עמלק"י עמלק ול"רש' ולכ� ש� כ, שמיעה פשוטה של עמלק
היה , אבל שמועה לחוד, ט גר� לו לבא"ק ונצחונ� שלא כדהמלחמת עמל

וממילא כיו� שאת כל , ולא אופ� מלחמתו ונצחו� של ישראל עליו, עמלק
, ע"כ הוא חידוש בפ"א, אשר עשה אלוקי� בא לרבות מ� ובאר ועמלק

' כ שכ"י אח"רש' וממילא שלכ� פי, צ"וממילא אינו כלול בכללות ניסי יצימ
שזה בא לומר שזו ' ולכ� ממילא פי, ע"הוא עני� בפ, אלאת ישר' הוציא ה

על כל אלה שנמנו עד , היא נס כזה שגדולה על כולו, ת"שהוציא� משו� השי
  .ישראל ממצרי� זו גדולה על כול�' ז שוב כי הוציא ה"ולכ� אחר, כא�

' זו גדולה על כול� שבאמת לכאו' י כי הוציא ה"כ רש"פ מש"ילא "ובאופ
, ע"ס ועמלק כבר כלולי� בזה ולמה נכתב בפ"י מ� ובאר וקריל שניס"קשה כנ
עדיי� , י שלכ� זה נכתב לומר שזו גדולה על כול�"רש' והג� שפי, ובסופו

אלא , ל כלולי� בו וחלק ממנו"ע ולא שהנ"יקשה שלפי פירושו הוא דבר בפ
ל שבאמת את נס של מלחמת עמלק כפל "יתור  ג� זה לפי הדקדוק הנ

וה� את כל אשר עשה אלוקי� מ� באר , ס ועמלק"ע יתרו קריה� וישמ, י"רש
י "אלא העני� הוא שרש, י עמלק בשתיה�"ב למה כפל רש"צ' ולכאו, ועמלק
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באתרא  -ע"תש יתרופרשת  ק"מוצש
  והתאחדות' שבת עלי - קדישא מירו�

  

 'ב' המש� בעמ

לא תבנה אתה� גזית כי 
חרב� הנפת עליה ותחללה 

  )כב, כ(
ועוד שהמזבח י "ברש

מטיל שלו� בי� ישראל 
 �לאביה� שבשמי� לפיכ
לא יבוא עליו כורת ומחבל 

 ו ומה"והרי דברי� ק
אבני� שאינ� רואות ולא 
י "שומעות ולא מדברות ע

שמטילות שלו� אמרה 
תורה לא תני� עליה� 

  , ברזל
שלו� בי� איש המטיל 

לאשתו בי� משפחה 
למשפחה בי� אד� לחבירו 
על אחת כמה וכמה שלא 

  .תבואהו פורענות
י אשר לא "ברשולקמ� 

תגלה ערות� עליו והרי 
ו ומה אבני� "דברי� ק

דעת הללו שאי� בה� 
להקפיד על בזיונ� אמרה 

לא תנהג בה� ' תורה וכו
חביר� שהוא , מנהג ביזיו�

בדמות יוצר� ומקפיד על 
. בזיונו על אחת כמה וכמה

  כ"ע
' י הק"מדברי רשחזינ� 

שהמזבח הוא דוגמא 
לעשיית שלו� ואחדות 
ולכ� הביאו ממנו קל 
וחומר לעשיית שלו� 
ולהטיל אהבה בי� אד� 

  .לחבירו
' שאיתא בגמ יוב� מהובזה 

א כל המגרש "אר :)גיטי� צ(
אשתו ראשונה אפילו 
מזבח מוריד עליו דמעות 

אגדות ' ש ובחי"עיי
  . בסנהדרי� כב

ל "י הנ"מה שכתב רשולפי 
דהמזבח אומנתו לעשיית 
שלו� ולהטיל אהבה 
ואחדות מכוח הקל וחומר 

  ל "שלמדי� ממנו כנ
כ� המגרש אשתו וא  

 �שהוא פירוד לבבות והיפ
ואחוה לכ� מזבח אהבה 

מוריד עליו דמעות שהרי 
הוא יורה לשלו� ואחוה 
והוא חפ  בקיו� הזיווג 
. בשלו� ואהבה וריעות

  )ו"יתרו תשנ(

 

  )א, יח (' וישמע יתרו כה� מדי� חות� משה וכו
מר� רבינו דוד המאמר המפורס� פו� די רבי ידוע 

' כ וישמע יתרו ולכאו"על מש א"ר זיע'לעלובע
ובמה , הו וישמע יתרו והרי כל העול� שמעב מ"צ

מיוחדת היתה שמועתו משמיעת שאר אינשי 
ק מספרת לנו על שמיעתו "עלמא עד שהתוה

אלא שהסביר מר� , ע שזהו וישמע יתרו"שלו בפ
והחילוק , א שיש הער� ויש דערעהר�"ד זיע"מוהר

ביניה� שהער� הוא שמיעה בעלמא הנכנס באוז� 
ית ולא נכנס באד� ולא פועל זו ויוצא באוז� זו השנ
כ דערערט היינו שאד� "משא, בו ועליו ולא כלו�

שחילק� לענייני� ' ב בפירוש דבריו הק"כ צ"א
ע ועוד מני� לו לפרש כ� שזו גדולה על כול� "בפ

  .ז"והרי בפסוק לא כתב מעי
י מפרש ומדייק כפי כל המשמעויות "שרשל "וי

ח "האוהשישנ� בזה הפסוק כי באמת כבר הקשה 
א מהו הכפילות בפסוק והרי א� כתוב כי "זיע 'הק

כ הוא כבר כולל כל הניסי� "אהוציא� ממצרי� 
ס ועמלק מ� ובאר כלולי� "כ קרי"הנלווי� לזה א

ע והרי "י למנות� בפ"רש' בזה ולמה הוצר� לפי פי
צ וא� "ה� כבר כלולי� בסו� הפסוק של יצימ

פירט כבר אלו הניסי� למה הוסי� שוב הכלל של 

' י את כל אשר עשה אלוקי� וכו"מפרש רשושוב 
כ מזה רואי� "שקאי על ירידת המ� ובאר ועמלק א

ע ולא המש� אחד ע� "י מפרש פסקא זו בפ"שרש
ס "קרי' וק שהרי וישמע יתרו פיתחילת הפס

י "ועמלק ואילו כא� אשר עשה אלוקי� מפרש רש
' ב למה חילק� ולמה לא פי"כ צ"מ� ובאר ועמלק א

הכל כאחד ולמה כא� שינה לפרש מ� ובאר ויותר 
ב למה שב ומפרש כא� מלחמת עמלק והרי כבר "צ

ס ועמלק "הזכיר זה לעיל אצל וישמע יתרו קרי
ועוד , פול ולפרשו כא� שובולמה את עמלק שב לכ

' י כי הוציא וכו"ז שוב מפרש רש"ב שהנה אחר"צ
שזה גדול ' כ הפי"א, ממצרי� זו גדולה על כול�

כ שוב אינו "ס ועמלק ומ� ובאר א"ל קרי"מהנ
מפרש הפסוק כהמש� אחד אלא שה� אלו 

ע וגדולה "ס עמלק מ� ובאר בפ"הקודמי� קרי
מש� אחד צ ולא שזה אותו עני� וה"עליה� יצימ

             6:15      5:39       4:19         מירו�         



 

 

 

 ב

 ב
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        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
לרבות שהוא היה הניסי� ונפלאות בימי� של יציאת מצרי� 

  .שכול� שמעו ורק הוא בא

   זאל אונז דערער�זאל אונז דערער�זאל אונז דערער�זאל אונז דערער�    """"מירו�מירו�מירו�מירו�"""" 
כימי צאת� מאר  מצרי� אראנו "ירח� שיהיה שוי� ת "השי

יה שמועה סת� אלא צרי� שיהיה והעיקר שלא יה" נפלאות
וכ� , זה שמועה ששמע ובא ולעשות למעשה בשמועה זו

כ צרי� שיהיה שמירו� זאל אוי� אונז "עתה שאנו במירו� ג
� למעשה או� דערער� ונזכה ליקח למעשה ויהיה  משפיע זיי
שמועה שמע ובא ולכולנו זאל דערעהר� דער מירו� וניקח 

ומירו� , , � פו� מירו�לבתינו באמת תשובה ומעשי� טובי
משמיה ' כמתאמרי, זאל זי� דערער� או� אלע ענייני�

ע שאמר שא� "זי אברה  אלימל� מקארלי�' ק ר"דהרה
באי� למירו� חייב ומוכרח שיישאר מזה רשימה ואינו יתכ� 

  .'מירו�'שיבואו למירו� ולא ישארו ע� רשימה מזה ה
� חסר ' איוכ�  לו דבר מה מאמר שא� אחד חזר ממירו� ועדיי

כי א� חוזרי� ממירו� אסור שיחסר , סימ� שלא היה במירו�
ובכל הצדיקי אמת אי� לנו ולא יהיה לנו , ג"כבר כלו� ברו

ז צרי� ללמוד מה� מוסר בפשטות צו "א� עכ, שו� השגה
כל הצדיקי אמת ' ובבחי, שטייגע� ויהיה שמועה שמע ובא

  , הקודש הקדשי�
כשעלה למירו�  'החיי  הק אורעל ההייליגע זיסע וכמסופר 

בתחילת ההר פחד ורעד אי� יעלה למירו� ואי� יכנס למערה 
וכ� . כ מרוב הקדושה הנוראה של מירו�"ז רעד כ"ועכ' הק

מסופר על  צדיקי� שהיו עולי� למירו� א� למערה כבר לא 
י במירו� אלא עמדו ליד "א רשב"נכנסו מרוב פחד� מהתנ

לא הצליחו לפעול אבל , הדלת וש� פעלו אלעס גוטס
ה "ואפי, ש שלה�"בנפש� להכנס אל תו� המערה מרוב יר

ס והלכו "כ פעלו לה� ולכל ישראל כט"שעמדו ש� בחו  ג
א "י זיע"כ גדול ורב כח מירו� ורשב"לבית� נפעלי� כי כ

והלוואי , שש� לפעול ישועות מכל מקו� ואי� שלא יהיה
בפתח  בתו� המערה כמו שה� פעלו' שאנו נפעל גוטס אפי

ש שלה� ובטחונ� ובישועות "הדלת ואי� לנו השגה מיר
  .שפעלו על מירו�

כדאי הוא רבי  .)ברכות ט( ' בגמ' שפירשו צדיקי� כדאיוכמו 
י "שהתנא האלוקי רשב, שמעו� לסמו� עליו בשעת הדחק

א מסיר ולוקח את כל הדחקי� והצרות מעל ראשי כל "זיע
 :)סוכה מה(ל "בחז וכ� מובא, ישראל ופועל עבורנו כל הטוב

שההייליגע זיסע רבי שמעו� התנא האלוקי אמר יכול אני  
לפטור את כל העול� כולו מ� הדי� להשפיע עליה� א� טוב 

  . וחסד כל הימי�
, בית אהר� פו� קארלי�ידוע מאמר פו� די הייליגע זיסע כ� 

' י לכל אפי"ה לכל כ� רשב"שמביא מאמר נורא כש� שהקב
ס אידע� או 'כמו זה שקוראי� דארפ' לפחותי� היינו אפי

ז אבער פארט "עכ, תינוקות שנשבו הרחוקי� מאידישקייט
עד אליה� ופועל לה� שיוכלו לשוב ' מירו� מתכופ� אפי

ש ומכניס לה� "ת ולתורתו ולקיו� מצוותיו ית"להשי
וכל יהודי אשר . ג"התעוררות התשובה שיזכו לפעול ברו
משו� , כות ע� מירו�בש� ישראל יכונה יש לו קשר ושיי

י היה נשמה כללית ובו היה כלול כל נשמות "א רשב"שהתנ
  .ישראל

יכולי� לפעול אלעס גוטס ה� בגשמיות וה� ובמירו� 
ק רבי משה "מההידוע מאמר . ברוחניות וה� בכל הענייני�

ג "שהוא א� היה בוער כולו כאש להבה בל ע"מרוזוואדוב זי
ר מהימי� הגדולי� ג בעומ"בעומר והיה אצלו יו� זה ל

והטובי� אצלו עד שהיה ידוע שכל מי שרצה להיוושע בדבר 
ג בעומר שהוא יומא "מה היה יכול לפעול אצלו ביו� ל

דהילולא דהתנא האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי והיה עסוק 
ופע� אמר והכריז ', ביו� זה בעיצומו של יו� ועניניו הק

ו� ממש ואז היינו הלוואי שהיינו יכולי� להיות במיר: בקדשו
כי במירו� יכולי� לפעול ביז די לעצטע , יכולי� לפעול במירו�

כ מזה נראה כמה "א. א"קנאק היינו הגאולה השלימה בב
שהסברנו א וכמו "מירו� יע' י וכוח מקומו הק"גדול כוח רשב

שהלצטע קנאק היינו הגאולה השלימה ובני� בית המקדש 
וא גדול ורב ור� עד אי� י שה"א רשב"וזהו גודל כוחו של התנ

  .לשער
דור שלפנינו מסופר על נס תחיית המתי� שהיה הא� מולכ� 

ש� שאשה אחת הביאה בנה למירו� לעשות לו התגלחת שקורי� 
והיה ילד קט� , ק"ש בתוה"ה להשאיר לו פאות הראש כמ'חלאק
ל אז הלכה אמו ולקחה "שני� כנהוג ובתו� הדברי� נפטר ר' ב� ג

והוא מעשה וגלוי וידוע , שמה אותו אצל הציו�גופת בנה המת ו
ויתכ� שאמר שראה זאת  מהרב אשר זעליג מרגליותלכל  ומובא 

בשעת מעשה של תחיית המתי� שכא� במקו� זה שאנו עומדי� 
  .מיט די אייברשט� היל� היה תחיית המתי�

במירו� פעלו תחיית המתי� ובמירו� פעלו כל הישועות ולכ� 
ומירו� מגי� על , רו� יכולי� לפעול אלעס גוטסבמי, שבכל דור ודור

ז יש "ובכל אלו הצדיקי אמת אי� לנו שו� השגה א� עכ, כל העול�
 �לנו ללמוד מה� בפשטות לימוד המוסר בפשטות ולהיות מוסי

ח וזה צרי� להביאנו "ש וגמ"מחול על הקודש בתורה ויר
 ומירו� צרי� להביאנו לכל הענייני� של. להתעוררות לתשובה

קדושה וטהרה ולהביאנו של מה שמועה שמע ובא  אז מע� זאל 
� ובמירו� יכולי� לזכות "דערער� ועתה הוא זמ� דימי השובבי

  . �"לגרעסטע תיקוני� של ימי השובבי
ירח� שכולנו זאל� דערער� דער מירו� וכולנו זאל� דערער� ת "השי

 ונזכה, כדאי רבי שמעו� לסמו� עליו, די גאנצע תורה ומצוות
ולשוב בתשובה באמת מאהבה ועשו כול� אגודה , לתיקו� השל�

וית� לכולנו יראת שמי� צו שטייגע� , ש"אחת לעשות רצונ� בלב
בקיו� התורה ומצוות ולימוד התורה והתמדת התורה תורה 
, עבודה וגמילות חסדי� מיט א גזונטע אידישע שמחה שטענדיג

  .בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה
ו  בני יששכרק "צדיקי� יתכ� מספהמכמובא  שבמירו� רוצי� שיהי

א בנו חפצי� "י ור"א רשב"ההיליגע זיסע תנ. תמיד בשמחה
צריכי� להתחזק רק בשמחה ' שנהיה רק בשמחה ובמקומ� הק

וה� משפיעי� שמחה עלינו ועל כל ישראל בכל העול� בכל 
ת ירח� וישמח את כל השבורי לב "השי. הענייני� ובכל המובני�

וישמח את כלל ישראל בכללות ופרטות וברוב רחמיו ישמור את 
וית� לכולנו שמחה , כל ישראל בכל מקו� בכללות ופרטות

ר "וישועות שלימות ברכות שלימות בגו, שלימה רפואה שלימה
, ר"פרנסה גדולה בהרחבה גדולה בגו, וית� לכולנו תשועה מופלגת

� וישועה שלימה ובני� בי, שמחה, ורפואה שלימה ת המקדש שוי
  .יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

רוצה לדייק לנו שעמלק הוא עני� לעצמו שהנה ' הק
ז ידעו מצרי� "ת כל המכות במצרי� אז עיד"כשעשה השי

וכ� כל העול� ששמעו ממה שנעשה ש� המכות 
האט געטאפט די 'ונפלאות הבורא עד כדי אז מוהנפלאות 

ת שלו הכוח והממשלה בכל ויכול לשנות "אמונה בהשי
, ט"ל שהיו מעל דה"הטבעי� כרצונו וכמו שראו במכות הנ

וכ� היה בכל העול� זולת אצל עמלק שע� כל הניסי� לא 
ת ולכ� א� בעת שכל העול� "ל בכוח השי"רצה להכיר ר

' ת מפחד ה"מו של השיהיו מפחדי� ליגע בישראל ע
ז הל� עמלק ונלח� בישראל "עכ, שעושה לה� כל הניסי�
  ', ולא התחשב באמונת ה

י לדייק לנו כא� במה שכפל עני� עמלק "רוצה רשוזה 
פעמיי� שהוא עמלק שונה מהכלל שהוא עמלק שבכל דור 

ל "נ רח"במסי' ועמו הק' ודור שהוא בא להלח� ע� ה
' משל לאמבטי' ל הק"חזק של "י ד"וכמובא ברש, להרע

ע "מלאה מי� רותחי� שכול� חוששי� ומפחדי� ע
מלהכנס לתוכה עד שבא אחד ב� בליעל וקפ  לתוכה 

ז כבר קירר הרותחי� "ז עיד"שהג� שהוא נכווה מזה עכ
לאחרי� שיוכלו להכנס בה וכ� עשה עמלק שאחר כל ניסי 

ע להלח� בישראל פ� יכוו ברותחי� "צ פחדו כל אוה"יצימ
נשי� במצרי� עד שבא עמלק ונלח� ע� ישראל ואז כעו
ע "ז הפחית פחד� של אוה"שהוא נענש ונכווה עכ' אפי

א "מלהלח� עוד ע� ישראל ולולי זה העמלק היה כ
ע מלהלח� ע� ישראל עד שבא זה "מהאומות מפחד ע

ל דהמי� רותחי� וקפ  לתוכו "עמלק ועשה כהמשל הנ
� לטומאה ולרוע שידע שהוא ייאבד מהעול� לגמרי א' אפי

ל ולכ� נלח� ע� ישראל א ביטערע "נ רח"היה לו מסי
, מלחמה ואמנ� לבסו� היה לו תבוסה גדולה ונמחק

ויחלוש יהושע את עמלק ועמו לפי "ק "כ בתוה"וכמש
ז כמו ששונה הוא עמלק בזה מהאומות "א� עכ, "חרב

' ע שאפי"שנכוה קפ  לרותחי� כ� הוא שונה מאוה' שאפי
ז הוא שב ובא "ז אחר"עכ, ש יהושע אותושהכוהו ויחלו

ז כמו "שוב פע� להלח� ע� ישראל בכל הדורות שאחר
כ עמלק מעול� "כמש, כ המ�"ואח, אצל שאול ע� אגג

רצועת מרדות לישראל ואינו כשאר האומות וכמצרי� 
שאחר שהוכו שוב נכנעו ולא שבו עוד להלח� ע� ישראל 

כפל את י להשמיענו במה ש"וזה מה שבא רש, לעול�
שאחר שהוכה הוא ' עמלק שוב לומר שכ� היא דרכו שאפי

ר שדומה לזבוב שמגרשי� "שב ונלח� בישראל כמו יצה
י שהנה אחר "ל רש"אותו ותיכ� שוב שב להפריע וזה רצ

צ אז מהמצריי� נפטרנו כבר לתמיד א� את העמלק "יצימ
' הזה יש לנו תמיד כל שנה מחדש וכל דור מחדש וכדכ

, שה� דור דור ודורותיו" עמלק מדור דורב' מלחמה לה"
א "ועדיי� לא זכינו שיהא נמחק עד שיבוא משיח צדקנו בב

הש� של� והכסא ' ואז תהיה מחיית עמלק בשלימות ויהי
ל "י להשמיענו בכפילות תיבת עמלק כנ"וזה בא רש, של�

שכא� ראה יתרו את הניצחו� הגדול של ישראל על עמלק 
הגדול וראה מה קרא ע� עמלק כי הוא יתרו היה בר דעת 

ז שעמלק "שניצחוהו והתבונ� שכ� הוא בכל הדורות אחר
ו תמיד סופו "חוזר ונעור שוב להלח� ולהצר לישראל ח

וכ� היה אצל המ� העמלק , כמו כא� מפלה שלימה וגדולה
שהיה אצלו עדי אובד וכ� אצל אגג וכ� אצל סיסרא ניצחו 

ל "ה� כנ, סו� ונעקוראה יתרו שעמלק יהיה לו , את העמלק
מפלה בכל הדורות וה� בסו� הימי� שיושמד כולו מתחת 

, ר"וימח שמו וזכרו מ� העול� בשלימות אכיה' שמי ה
וראה שבכל דור ודור ינצחוהו ובסו� דבר יהיה לו סו� גמור 

ולכ� חוזר . ואז יהיה גאולה שלימה ובני� בית המקדש
הוא י וחוזר על מלחמת עמלק לידע ש"ומשנ� שוב רש

  .מלחמה תמידית לדורות
י "רש' ל למה פי"הנ' עכשיו שוב לא קשה קושיוממילא 

את ישראל שהוא עני� ' כ כי הוציא וכו"אחרי כל זה מש
כ קוד� "ע שזו גדולה על כול� כי זה חוזר על כל מש"בפ

צ היתה גדולה מכל הניסי� והיה ש� די "לומר שיצימ
ה בא "אפיו, גרעסטע ניסי� נפלאות שהרעיד כל העול�

' שאפי, עמלק ונלח� אית� וכ� זה חוזר על וישמע יתרו
, ז רק הוא שמע ובא"שהניסי� האלו הרעידו העול� עכ

ממילא שזה ג� הול� על את כל אשר עשה אלוקי� במ� 
צ שהיא "ובאר ועמלק שהתבונ� יתרו בה� ובניסי יצימ

כ רק הוא בא וממילא וישמע יתרו שמע "גדולה מה� ואעפ
ל כל אשר עשה אלוקי� לרבות ניסי� גדולי� ובא קאי ע

את ישראל ' כאלו שכול� יחד ה� שלימות כי הוציא ה
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  )י"עניני הילולא דרשב(טעמי המנהגי  ' מתו� ס

  השבת' א להדפיס מתוכו לכ"רבינו שליט מר� הוראתפ "ע
  

ספר הזהר במירו� גר  שנתמלא הבית ריח טוב ונמשכה הארה לימוד 
  גדולה והרגש גדול להנשמה 

ת ו לראו"נסענו מעכו לצפת ת, ו"� ל"שנת וית', לאדר ב' ה', יו� בהיו  
ולמדנו ש� ' ואחר כ� הלכנו למירו� וכו, באר  הגליל' את פני האדו� ה

שעות ' בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד ד
וחזרנו תיכ� אחר האכילה לימודינו כפי שנת� , ועמדנו לאכול, מהלילה

והיה חלקי . הרב לכל אחד מהחברי� שהיו ש� ספר אחד של הזוהר
שעות נתמלא הבית ' ובסו� ו, ד ששה שעותולמדנו ע, ספר בראשית

, שעות מהלילה' ולמדנו עד ח. 'ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו
וקוד� שהאיר היו� כשני שעות עמדנו על משמרתנו . והלכנו לישו�

וכשהאיר פני המזרח . וישבנו ללמוד, ולא ישננו כי א� שני שעות
הפסק בינתיי�  ח שעות בלי"התפללנו כוותיקי� וישבנו ללמוד עד י

ואחר שאכלנו חזרנו ללימודינו כל יו� . אפילו בדיבור של דברי תורה
ובכל יו� השבת . 'בבוקר וכו' וביו� ו. שעות מהלילה' עד ח, חמישי

, ובלילה ליל מוצאי שבת עשינו משמורות כל הלילה, היינו לומדי� זהר
 ובשעה שהתחלנו. וכ� היה, שהאידרות אמר הרב שנלמד אות� ביחד

וגמרנו ', האדרות היתה הארה גדולה והרגש גדול בנשמותינו וכו
. ולמדנו מאמרי בר יוחאי בשמחה גדולה, האדרות סמו� לאור היו�

   )י אחד מתלמידיו"כת, אגרת מסע אור החיי  הקדוש(
  

  י "זמני  ללמוד ספר הזהר על ציו� רשבקביעות 
יו אמרות י ועוסקי� באמרות"חברי� מקשיבי� אצל ציו� רשבבהיות 

ספר (. 'טהורות כדרכו פעמי� בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה וכו
   )החרדי  בהקדמה

, למירו�' פעמי� בשנה חוק ולא יעבור הולכי� כל חכמי סגולה וכושני 
, א"י עד קברו של ר"וש� פורסי� אוהל אחד מ� קברו של רשב

� בספרי לילות רצופי� ועוסקי' ימי� וי' א י"י ור"ויושבי� ש� בי� רשב
וזה הסדר ה� עושי� עשרה ימי� קוד� שבועות ועשרה ימי� . הזוהר

   )ספר מצר( לחכמה(. קוד� ראש השנה תמיד
תקיפי ארעא דישראל של , רבנ� קדישי�, נהגו הראשוני� כמלאכי�כ� 

במירו� שתי פעמי� בשנה ' שעלו בחצרות בית ה, אותו הדור דעה
ב� בבכי ומרירות לב� שפכו את ל, ולמדו ש� זוהר הקדוש בקודש
וכ� מצינו שנהגו כ� תלמידי גורי . לתיקו� נפש� בתשובה עילאה

ו לעלות מירונה שני "ל ושאר חכמי וגדולי התורה מצפת ת"האריז
עניני , ל"טעמי המנהגי  הנ(. 'פעמי� בשנה ללמוד ש� ספרי זוהר הק

                                                               . )י"הילולא דרשב
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 בעת לימודיו.  בה והתחנך באיזמיר נולד, י'פלאג חיים רבינו

 חדרו בזמנו .פריםולכתיבה וחיבור ס לספרים תשוקה בו ניכרה

 י'פלאג חיים' ר אך ,ומדע השכלה של וזרמים רעיונות לאיזמיר

 איזמיר קהל פרנסי לפיכך .היהודיים בחיים שינויים מפני חשש

' ר בין חריפה מחלוקת נתעוררה הזמן במשך ,צעדיו את הצרו

השליטים  להתערבות שנזקקו עד, הקהל ומועצת י'חיים פלאג

 .במחלוקת להכריע חדמיו שליח ששלחו, מקושטא

 ד באיזמיר"בי בראש ועמד בתורה כגדול הוכר י'פלאג חיים 'ר

 נחשב, כשבעים ספרים חיבר י'פלאג חיים' ר. רבנים 45 שמנה

 ספריו בין. בדורות האחרונים הספרדיים החכמים מגדולי

 כשתי . לב חקקי ת"שו כל חי וספר נשמת ת"שו ספר הנודעים

 רחמים"ספרו . ואבדו נשרפו יד בכתב מספריו שנותרו עשרות

 ס"גם בש ונדפס ליטאיות בישיבות נתפשט, א"הרשב על "חיים

 .וילנא

 ")לחיים צדיק פעולת(" הראשון ספרו בכתיבת החל 16 בגיל
 ספריו את ולחלק מצווה סעודת לערוך נהג ספר כתיבת ובסיום

 ובשנת התחתן 19 בגיל. תמורה ללא, )מכר לא פעם אף אותם(
 לקבל הסכים לא". השלם החכם" ההסמכה את קיבל ג"תקע'ה

 בשנת לכהן החל הסתלקותו ולאחר אביו חיי בימי ציבורי תפקיד
 בשנת. באיזמיר" רבי יעקב בית" ישיבת וכראש כדיין ח"תקפ'ה
 ז"התרי ובשנת באיזמיר הגדול דין בית לאב נתמנה ז"תקצ'ה

 עוררוו צעדיו את הצרו איזמיר קהל פרנסי". באשי חכם"ל מונה
 שהשליטים עד הקהל מועצת ובין חיים' ר בין חריפה מחלוקת
 כשנה לאחר. במחלוקת להכריע מיוחד שליח שלחו מקושטא
 סמכויות לו והוענקו יד'מג עבדול הסולטאן ידי על אושר מינויו
 .פסקיו את לפועל ולהוציא לשפוט
 ופעל ביתו באי כל את כיבד, שלום ורודף שלום כאוהב נודע
 ולפגוע לצער האיסור בדבר להוכיח הרבה. עירו עניי עןלמ רבות

 ואת רוטשילד הברון את גייס. קטנים בילדים לא אף באחרים
 מוסדות, בעירו יהודי רפואה בית הקמת לשם מונטיפיורי משה

 לרווחת דאגתו במסגרת. ציבוריים ומוסדות סוציאלית לעזרה
 בעניין ודמא השתדל. סיגריות מעישון להימנע הורה העיר אנשי
 בעיר החינוך מוסדות על לפיקוח מיוחד ועד הקים, הילדים חינוך
 להוציא אין: 'חובה חינוך' תקנת ותיקן בכלל החינוך עניני ועל
 בעל וכן וקריאה התפילות סדר את ידע טרם תורה מתלמוד ילד

 את סיים שהילד לאחר רק כשוליה נער להעסיק רשאי מלאכה
 .לכך שמונו מפקחים של רצונם לשביעות לימודיו

 הייתה פרנסתם ועול מובחרים אברכים למדו בהם ישיבות הקים
 אסיה מאירופה אליו שהופנו רבות לשאלות השיב, עליו

 .והצלה לשמירה תפילה חיבר, ואפריקה
 בני ביתו את להדריך י'פלאג חיים' ר מתאמץ היה כמה עד

 מידת בקרבם את ולפתח נכונה מידה בכל להתנהג ולהרגילם

 מיוחד מקטע אנו לראות יכולים, הזולת ברגשות ההתחשבות

 ולמשרתות, אדם כל עם מתוק לפיות: "אברהם 'ר בנו שכותב

 כלי לשאול אפילו שיוכל הבית הוא מבני מי, אכילתם בשעת

 תקום אתה ואומר ,לאכול יושבת כשהיא לשתות מהמשרתת מים

 ואומר, לאכול יושבת מהמשרתת כשהיא לשתות מים ותשאוב

 ומכל, המזלג או קערה איזה תביא מים או ותשאוב תקום אתה

 לעורר לנו מניח היה ולא... לבזות להכות או שלא שכן

ויגעות  עייפות הן כי, היום שהאיר אפילו להמשרתת באשמורת

 בחלון שנכרי ראה פעמים וכמה. מעט עוד כח יגיעי ינוחו דשם

 לגעור קומווקם ממ, ולהפחידו להכותו ילד אחר רודף היה קטן

 כדי החצר לפתח בעצמו יוצא הוא או שיצילוהו אדם בני ולקרוא

  ."להצילו

: עם המשרתים ההתנהגות על מזהיר הוא" חיים תוכחת" ובספר

 כי, ביתו ובני יזהיר לאשתו וגם, בזה מאד הרבה יזהר כן כי"

 תכף יחשדו דלא או נאבד מהבית דבר איזה כשיחסר

 חמס לא על חינם והיה בהם ו חשד"ח ואם, שבבית במשרתים

 וכפרה וסליחה מחילה מהם לשאול, מפלט לו יחיש, בכפיהם

 יש עוד... בכשרים ולחשוד פניהם להלבין שפך דמם אשר על

 למשרתים לכנות שלא, הקטנים על גדולים מקום להזהיר

 וגידוף ושם חירוף ובזיון גנאי של וכינוים שמות שעל הבית

 ."...כדרך ליצנות ראש וקלות קשחו מתוך בין כעסו בין מתוך

 רבנו והוא של עיניו לנגד עמד למשרתים דאגה של זה ענין

 לבניו רבה באזהרה באריכות פעמים כמה בספריו לכך נדרש

 בני כל על בעינים פקוחות ואני: "כותב והוא מרעיתו ולצאן

 עמהן ושיתנהגו, המשרתות כלל על יד ירימו שלא ביתי

 לנו אין' לה עבודתינו ומקוצר ,יםהרחמ ובמידת החסד במידת

 הפעם אך ואדרבה" ."אותנו על המשרתים ראש מצח להרים

 שנפטר, שנים זה, בחזיון הלילה לי שנתגלה מה נורא מעשה

 חודש ובעוד... וישר תם שהיה ,א"יע עירנו מעשירי עשיר

 ושמח ושש נאים בגדים לבוש אותו שהיה ראיתי שנפטר ימים

 שזכה ואמר, הזה הכבוד לכל מה שזכה על לו ושאלתי

 במשרתיו נשתעבד לא אשר על, הבא לחיי עולם זוכה להיות

 עולם היה מכביד שלא ברחמנות אם כי, באכזריות ובקושי

 היתה שכך נאמנה וידעתי, בדבר חקרתי ושוב. ד"עליהם זת

היתה  שכך נאמנה וידעתי, לצער בדבר שלא, מידתו הטובה

 שירות כבד בשום שלו םלמשרתי לצער שלא, הטובה מידתו

 ."ואשרי חלקו אשריו שאפשר מה בכל עליהם ולרחם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבע לעצמו ואף מאד עד רבנו החשיב המוסר לימוד את גם

 ראשית"ק "בספה ביתו בני עם מוסר ללימוד מיוחד זמן

 בעצמו קורא הוא, שבת מוצאי בכל: "בנו שכותב כפי, "חכמה

 יצא ולא, בני ביתו שישמעו החכמ ספר ראשית לעז בלשון

 .ביתו לבני לקרות מוסר כדי, שבת מוצאי ליל מקום לשום

ובתוך , מספר לאין חכמה ראשית ספר גמר פעמים וכמה

 ישרה וחובת דרך, הישר קב, מוסר שבט לגמור סבב השנים

 לספר והיה חוזר, רבים וכאלה דוד ולב דשא ובנאות הלבבות

, שבת בליל מוצאי ישיבהל נכנס לא ומעולם, חכמה ראשית

התפילה  וגם אחר. 'ה מוסר ביתו בני לפני ללמוד אם כי

 עם חכמה מספר ראשית שנים איזה למד, ץ"יכב אורחים ק"בק

 מניח הוא, י"חמ ללמוד בספר דראוי ובזמן. קדישא סיעתא

  ע"זי י'חיי  פאלאגק רבי "הגה
  ) ח"רכת( שבט ז"יומא דהילולא י

 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ז"תרט(ר זמיאר צבי הירש מק"רבי יחזקאל ב –
  )ח"תצ(ר שלמה "רבי משה מקיטוב ב
  )ה"תרע(ר שלמה יעקב מלעשנוב "רבי אשר מזלאזי  ב

  )ז"תקס(א "הנוע' תל –רבי ראוב� הכה� מוולאשצאווא 
  )ט"תר(ר צבי הירש מנדבורנא "רבי דוד אריה לייב ב

  )ח"תרכ(מועד לכל חי ' י ב'ר יעקב פאלאג"רבי חיי� ב
  )ד"תקפ(ל לנדא "ר יוס� סג"נא בד קמפ"רבי ישראל יונה אב -

  )ט"תקפ(ר שלמה מקארלי� "רבי משה הלוי מלאדמיר ב
  .י�'ק מרוז"חת� הרה -ר יעקב יוס�"רבי דוד היילפרי� מסדיגורא ב

  .י�'ק מרוז"חת� הרה -ר דוד"רבי יוס� מבראדיטשוב ב
  )ה"רעת(וממלא מקו� רבי צדוק הכה� מלובלי� ' תל -רבי אברה� משה ויינטרויב ממרקשוב

  )פ"תר(ר חיי� שמואל מחאנטשי� "רבי שלו� הלוי מקיל  ב
  )ה"תרפ(ר יצחק "רבי שמעו� שלמה מבענדער ב
מ מצורטקוב "י מרחמסטריוקא ורד"ר' תל -ר יצחק מסטימני "רבי מתתיהו ממאנסטריט  ב

  )ה"תרצ(
  )ו"תרע(אהר�  יכלר יחיאל מ"בעל דברי שמואל מסלוני� ב ויינברג רבי שמואל –

  )ב"תרכ(החוזה מלובלי� ועטרת צבי מזידיטשויב ' תל -ר שלמה"אליעזר מדאלינא ברבי 
  )*"תר(ג "ת מהרש"שו' ב מסמיהלי ר יהודה גרינפלד"רבי שמעו� ב

   )ו"תרצ(. מביאלה בעריש ר דב"מסטריקוב ב מנדל לנדא רבי אלימל� מנח�
  )ו"קצ' ב(ה "אשר ב� יעקב אבינו ע –

  )ח"תרי(  ר ישכר בער"ב א"דוד מלעלוב זיע נורבי �פיעטרקוב תלמיד מרמ )ר ברנהרד"ד(רבי חיי� דוד 
  )ב"תקע(ר יחיאל מיכל מזלוטשוב "רבי יוס� מיאמפולי ב

  )ט"תמ( צ"הראשל -�"ר יהונת� מי"ב השני גאלאנטי רבי משה –
  )ו"תקצ(נ אדלר "הנשר הגדול ר' תל -ד קרעפלד"רבי יהודה לייב קארלבורג אב

  )ג"תרל(ר ירחמיאל "� ראבינאויטש מפשיסחא ברבי יעקב יצחק אלחנ
  )ו"תרל(ש מיערוסלאב "ר' תל -ר יהודה לייבוש"רבי אליעזר ליפמ� מבראזדאווי  ב

  )ח"תרמ(ר יעקב צבי "רבי יחיאל מאיר מגוסטיני� ב. ר משה חיי�"רבי יצחק לייבוש מחאטי� ב
  )ד"תרנ(ר אליעזר "ד הרימלוב ב"ויידענפלד אב' רבי יעקלי

  )ח"תרס(ר יצחק גדליה "חס יהודה לייב מסלאוויטא ברבי פנ
  )ח"תרע(ק מקוצק "הה' תל -ר אברה�"ב -העילוי משרענצק -רבי יחיאל מיכל משעפס

  )א"תרע(ר משה חיי� אפרי� מפראסקראב "קאלאמייא ב - רבי ישראל מסאהל
  )ו"שנ(ויגש יהודה  -ר מאיר"ח ב"מהרל -לש'רבי יהודה לייב חנה

  )ח"תרכ(תולדות יצחק ' כי מנשכיז בר מרד"רבי יצחק ב
  )ב"תשמ(חלקת יהושע ' ר ירחמיאל צבי מביאלא ב"רבי יחיאל יהושע ב

  )ט"תרי(לייבוש  יהודה ר"רבי מנח� מנדל השר� מקוצק ב –
  )ק"ת(ת שב יעקב "שו –ר בנימי� מפראג "ד פראנקפורט וקובלענ  ב"רבי יעקב הכה� פאפרש אב
  )א"תרס(ר צבי "רבי יצחק חיות מבראד ב

  )ח"תרמ(אמת  אמרי\תורת' ר שלמה אייגר ב"רבי יהודה לייב ב
  )ד"תרנ(ר שלו� מבעלזא "ב רוקח רבי יהושע –

 )ד"תרצ( ד טבריה"אב -תורת האר ' ר מאיר קליערס ב"רבי משה ב

  
ז "י ק"שביו  
  שבט
  
  
  
  

  ח שבט"י' יו  א
  
  
  
  
  
  
  

  ט שבט"י' ביו  

 

  
  שבט' כ' גיו  

  

  
  א שבט"כ' דיו  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ג שבט"כ' ויו  

א ע  חתנו "מ זיע"ממר� מוהר
צ  רבי חיי  אליעזר הורונציק "הגה

 

 רבינו  מהוסיאטי� וציונו הקדוש

. י"חמ בספר שבת מוצאי וקורא בליל חכמה ראשית בספר סימן

 אפילו, שבת מוצאי בליל אליו הבאים לשום אדם לא שמע ומעולם

 אחר החיים כף בספר אשר הפסוקים קרא לא אם ,העיר מחשובי

 . "להמדבר שומע היה כך ואחר חכמה ראשית הבדלה ופרק

 השריפה לאחר. התורה מקצועות בכל ספרים 72 כתברבינו 
 ו היהודים שכונת חרבה, א"תר'ה אב מנחם א"בי באיזמיר שהתחוללה

 והוציאם מכתביו חלק שיחזר חיים' ר אך אשב עלו מספריו 54 –
 .לאור
 הפסוק את חיים' ר קרא התורה קריאת בעת ז"תרכ'ה תורה מתן בחג

 פרצו קרב קיצו כי שהבינו קהילתו אנשי, בבכי ופרץ" משה שם וימת"
 הציבור את יטריחו לא כי ביקש האחרונות בשעותיו. מר בבכי

 שני וביום זאת טרהלמ העיר מעניי ישכרו אלא לרפואתו להתפלל
" לחיים מועדיך ברכת" ספרו את שסיים לאחר יום ח"תרכ'ה שנת

 .דם מרעלת כתוצאה ליוצרה נשמתו את החזיר
 נציגי, השלטונות נציגי, הטורקי הצבא אנשי גדוד השתתפו בהלווייתו

ו כל כשבידיהם ארונו את סבבו אשר קהילתו ובני זרות מדינות  ספרי

 דורות, ף"החבי תולדות: מקור(. דולקים תנרו נושאי מקיפים ואותם

 )אחרונים

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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א בשהותו פע� "זיע ש"מר� הרדצעל זקינו  סיפר א"מ זיע"הרממומר� רבינו 

שלח מש� לקארלי� עשרי� ושלוש חסידי� לחסות  )א"שנת תרל(במירו� 
ל "אחד החסידי� רבי ישראל נח זאל  ז –. ע"זי בית אהר�ק בעל "בצל הרה

ל 'ורבי דויד, והוא היה עוד בשנה הראשונה מ� הנישואי�, כ היה במירו�"ג
ע "בית אהר� למסור לו המטפחת שהוא זישלח אותו בשליחות מצוה אל ה

, מטפחת זו היתה חשובה מאוד להבית אהר�, י"שטח על הציו� של רשב
ישראל נח לנסוע לקארלי� למסור את ' התכונ� ר, לכ� מיד למחרת

אול� אמו התנגדה לנסיעתו כי היה ב� יחיד לה ורק עתה , המטפחת
, כחי על היו� ש כי עינה בדר�"היא באה בטענות למר� הרדצ, התחת�

�הרגיע אותה רבינו ואמר , והדר� בסכנה בתמניא אפי באשרי תמימי דר
געזונט , ובטוח אני בזה שיחזור בשלו� בקרוב, הרי הוא שליח מצוה: "לה

  .וכ� הוה שחזר בריא ושל�". כי שליחי מצוה אינ� ניזוקי�, או� פריש

  
, כולו מ� הדי� א יכול אני לפטור את העול�"י זיע"העני� שאמר רשבזהו 

י מחוייב בזה שהרי "א מ� הדי� היינו שרשב"מ זיע"וביאר בזה מר� הרמ
נעשה אד� נאמר בעבורי� והרי נימנו וגמרו נוח לו לאד� שלא נבר 

לכ� מוטל עליו לפטר� מ� , לא נח' י גר� לבריות בחי"כ רשב"א, משניברא
  .הדי� ואז יהא ניחא לו ולה�

פ די� "א ביאר בזה מ� הדי� היינו ע"זיע באלעזר מנדל מלעלורבינו ומר� 
ל שניי� שעשו זה אינו "שבת ס' ל לשיטתו אזיל שגבי הל"תורה שרשיז

יכול לעשותו לבדו וזה אינו יכול לעשותו לבדו שניה� פטורי� ולטע� זה 
והנשמה , יפטור העול� מ� הדי� כי הגו� ללא הנשמה אינו יכול לחטוא

י לפטור העול� "פטורי� ובזה יכול רשב כ אינה חוטאה לכ� שניה�"לבדה ג
י "וכמו כ� רשב, מרנו שמחילת חטאי� בזכות השבתש שא"וא, מ� הדי�

י "העני� שבזכות רשבוזהו  .יפטור העול� בזכות שיטתו בהלכות שבת
כי זהר הוא בחינת זהרורי אור , וחיבור הנהר דיליה יפקו� ברחמי מ� גלותא

א כי אי� ישראל נגאלי� "ואז נגאל בב, המאור שבתורה מחזירה למוטב' בחי
א כשהוא בא "זיעש "הרדצהעני� שאמר מר� וזהו  .א"אלא בתשובה בב

שמועה טובה תדש� ' לגליל שיש לו חילו  עצמות כי חילו  עצמות הוא בחי
י "א בזכות רשב"וש� יש השמועה טובה שקרובה ישועתינו לבוא בב, עצ�

ושי� של הגליל עיקר� מירו� מקומות הקד' כי ג, שבת קודש' שהוא בחי
ל שכבר מאיר אורו של משיח שיבוא "ובטבריה אמר הוא ז, צפת טבריה
ספר זוהר דיליה ' ועי, י שספו� אצל אתרא קדישא מירו�"בזכות רשב

פעמי� הוי חזקה ' הטמו� בצפת לכ� בג ל"האריזד רבינו "שביארו בטוטו
מזו שתדש� עצ� ממצרי� ביד חזקה ואי� ל� שמועה טובה ' שיוציאנו ה

תגלנה עצמות דכית בגלות ועתה תוליכנו קוממיות לארצנו ובמצות שבת 
אל יחליצ� ומלכינו בראשינו בזכותא דהתנא האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי 

  )ה"יתרו תשס -"דבר החבורה"מתו� ( .זכותו יג� עלינו
  

 ב שבט"כ' יו  ה

 של רבינו באיזמיר שבטורקיה' ציונו הק
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 ד

  )א, יח(וישמע יתרו 
 )א ,שמות יח(יוצא לנו מזה כששמע יתרו 

מלחמת עמלק אשר קר� היה ירא שלא 
אמונת הצדיקי� ופנה יקרר ג� אותו מ

ומלחמה זו של קליפת  ,אממנו וקפ  וב
עמלק אשר קר� הוא מלחמת תמידית 
המקרר את האד� מאמונתו כמו שכתוב 

בעמלק מדור ' מלחמה לה )טז,שמות יז(
בכל פע� , ל"ז זצוק"וכ� אמר אא, דור

שנסע מרבו מלובלי� לביתו התפלל 
ת בדר� "תפילת הדר� שישמרהו השי

שב אצלו אד� ישהוא הול� שלא י
דברי ( .ל"רבו ודשיקרר אותו מאמונת 

  )י*'רבי ישראל ממודזק "הה, ישראל
  

  )יג ,יט(א  בהמה א  איש לא יחיה 
יש לפרש הכוונה דמי שהוא לפעמי� 

ולפעמי� הוא מתנהג , כבהמה בלא דעת
זה אינו  לא יחיה, שכל ובינהלא ב אישכ

רק צרי� האד� להיות תמיד , חיי� נכוני�
עולה בקדושה ולמנוע מעשות כמעשה 

ואז נקרא חיי� כמו שכתוב , הבהמה
קיכ� חיי� כולכ� ואל' ואת� הדבקי� בה

  )עטרת ישועה(. היו�
  

לא יכול הע  לעלות ' ויאמר משה אל ה
אל הר סיני כי אתה העדותה בנו לאמר 

ל� ' הגבל את ההר וקדשתו ויאמר אליו ה
  )כ, טי(' רד וגו

נלאו המפרשי� לבאר מה זה שסירב 
, עלותמשה להזהיר שנית את ישראל מל

. ה להזהיר� שנית"ומדוע צוה לו הקב
, ונראה כי הנה משה שהיה במעלה רמה
' לא הבי� האי� יכולי� לעבור את פי ה

הוא כחומה בצורה ' והלא ציווי ה, חלילה
ולכ� לא הבי� . שאי אפשר לעבור בתוכה

, לש� מה הוא צרי� להעיד בע� שנית
, והלא לא יכול הע� לעלות אל הר סיני

, י� כלל לעלות בדר� הטבעשאינ� יכול
כי אתה העדותה בנו לאמר הגבל את 

כ עד שאי "ה עזה כ"והתראת הקב, ההר
ויאמר . אפשר לעבור עליה בדר� הטבע

כלמור רד מממדריגת� , ל� רד' אליו ה
הנשגבה ותראה שבקל יכולי� לעבור את 

וצריכי� להזהיר� , א� חפצי� בכ�' פי ה
 ג� בשעת מעשה לזכור לבל יעלו בהר

ואז תבי� , תרד למדריגה קטנה ל� רדוזהו 
, בוצינא דנהורא(.. כי מצודת היצר פרוסה

  )ע"יבוז זי'עזק רבי ברו� ממ"הה
  

למע� ינוח שור� וחמור� וינפש ב� אמת� 
  )יב ,כג(והגר 

, הטע� שהוקדמה שביתת הבהמה לגר
ל "יש לפרש על פי המעשה המובא בחז

שפע� מכר ישראל  )ב ,פסיקתא רבתי יד(
וביו� השבת לא , חד את פרתו לנכריא
ה הפרה לחרוש עד שלחש היהודי תרצ

באזנה שעתה היא שייכת לנכרי ומותר 
וכשראה הגוי מעשה , לה לעשות מלאכה

זה הל� ונתגייר ונקרא שמו בישראל רבי 
  , יוחנ� בר תורתא

כתבה התורה גר אחר שור�  ולכ�
�לרמוז שלפעמי� על ידי שור� , וחמור

אמר כ� לגר . [� להיות גרוחמור� מגיעי
שהיתה לו חלישות הדעת גדולה מפסוק 

וחשב , זה שכתבה התורה גר אחר בהמה
לעצמו הא� אני באמת יותר גרוע 

חידושי ( .]ועל זה פירש רבינו כ�, מבהמה
  )מ"הרי
  

את אשר ישא את שמו ' כי לא ינקה ה
  )ז ,כ(לשוא 

וא נאמר וקשה למה גבי שבועת ש
מה , עובר על כ�ה' שלעול� לא ינקה ה

ונראה דהנה כל , שלא מצינו בחטא אחר
העבירות שאד� עושה ה� נכתבי� בספר 

ועל ידי , ה"הזכרונות שלפני הקב
שהאד� עושה תשובה נמחקת העבירה 
', הכתובה בספר אול� הנשבע בש� ה

 �כותבי� בספר שפלוני נשבע ואמר כ
�אי , ואז א� אחר שעושה תשובה, וכ

כתב ש� כי אפשר למחוק את כל הנ
לכ� נשאר רוש� , אסור למחוק את הש�

לגמרי את ' לא ינקה דלכ� וזכר להעבירה ו
רבי מאיר ק "הה(. הנשבע לשוא

  )ע"מפרימישלא� זי
  

 

  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

ה ברוב רחמיו וחסדיו יוצא "ה והקב"ב: שאלה
וברצונינו , לנו לצאת לשמחות ע� הילדי�

להעביר לה� שהשתתפות בשמחה יש לזה 
  .'תוכ� ע� נשמה ולא איזה בילוי וכדו

לכל דבר שבקדושה צרי� הכנה : תשובה
הכנה  א"ני* שליט'ויזר מ"ק אדמו"ככמאמר 

דהיינו שצרי� להכניס  -לב -מח –בגימטריא 
כמו דלק  -מוח ולב בכל דבר שבקדושה

ולכ� , אחרת המכונית תקועה, למכונית שתיסע
, ה מתקרב עת דודי� חתונה במשפחה"כשבעז

שילדי� בפרט מתרגשי� ושמחי� מחוויית 
נציג בפניה�  -השמחה להשתת� בשמחה

מנות של שבת אחי� שזה ההזד בשולח� השבת
  .שהאבא יכול למסור לילדי�, ג� יחד
האבא אומר ילדי� יקרי� את� : תשובה

ט נשתת� "ה שבוע הבעל"יודעי� בעז
' ה נכד וכדו"א מחת� ב"הסבא שליט, בשמחה

את� יודעי� שלא הולכי� לשמוח ', וכדו
או ' בשביל האוכל הטעי� הערב לחי� וכו

 -בשביל התזמורת המיוחדת שיש בשמחה
תזמורת יש לנו , אוכל טעי� ג� אמא מבשלת

הייתי . ס בבית שאפשר לשמוע'דיסקי� וטייפ
ממכ� איזה עני� הוא  רוצה לשמוע

ופונה , סיבה אמיתית, ההשתתפות בשמחה
  :ואומר
ה מוש� בכתפיו 'ינקל -מה אתה חושבה 'ינקל

, האמת אני לא יודע מדוע משתתפי�, ואומר
  .חו  מזה שזה תענוג

יש ל� רעיו� להסביר הסיבה  אוליה 'מושל
ה יכול 'עונה מושל, להשתתפות בשמחות
כל , "ואהבת לרע� כמו�"להיות שזה עני� של 

אחד שעושה שמחה רוצה בכל הלב שיבואו 
לשמוח אתו ולאחל לו מזל טוב ולתת לו 

 -יפה מאוד. ברכות ולכ� ג� אנחנו משתתפי�
וג� אני . זה נכו� מה שאמרת -אומר האבא
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ל אמר "זצ שהגאו� רבי שלמה זלמ� אויערבא�שמעתי פע� 
אמר לו , פע� לאחד שהסתפק א� להשתת� בשמחה

  ".ואהבת לרע� כמו�"שייל� כי זה נכלל באהבת 
אני חושב שיש מצוה וג� הסבא משתת�  ה'אהרלאומר 

לכ� זהו כיבוד אב וא� שבאי� לשמוח בשמחת הסבא 
בות לר" את"ומוסי� וא� זה אח גדול יש ג� , שמחת� נכד
  .רעיו� נכו� ויש בזה אמת בטוב טע� -אחיו הגדול

אומר האבא ברצוני לצטט ולהביא בפניכ� ! יקרי�ילדי  
כמה ציטוטי� יקרי� מספרי� הקדושי� וממנו תראו כמה 

, בכלל, חשוב עני� השתתפות בשמחות חתונה וחת� וכלה
  :חו  מהטעמי� הנכוני� שאמרת�

בניי : "כותב ר הגדולצוואת רבי אליעז" אורחות חיי "בספר 
שכל , ולשמח חת�, הוו זהירי� בהכנסת כלה לחופה

כ את� קולטי� "ע, "המשמחו כאילו קיבל התורה מהר סיני
 -קבלת התורה חג השבועות כשמשמחי� חת�: ומביני�

ברכות (ל "שמעת� אולי מה שאחז -איזה דבר גדול ונשגב
 כל המשמח חת� וכלה כאילו בנה חורבה אחת מחורב� :)ו

  .כ רוצה לזכות לבנות את ירושלי�"וכל אחד כ. ירושלי�
יש חת� : "כותב' בספר היראה שער ד רבינו יונהוהחסיד 

בעיר ל� ועסוק בו ושמחהו כי המשמחו זוכה לראות 
� ". בשמחת ירושלי  כולנו כל כ� מקוי� שנזכה לראות בני
א "ני  שליט'ר מויז"ק אדמו"זכורני שכ, א"בית המקדש בב

ו , א"ש בב"לו רפוישלח ' ה כשרקד ע� חת� היו שפתותי
, קול ששו� וקול שמחה קול חת� וקול כלה: "רוחשות

כל המשמח החת� זוכה " ש"לעשות נחת רוח להבורא ית
א� הולכי� ע� הכוונה של המצוה ... ל"ועוד מאמרי חז

: לדבר שכל ע� ישראל מצפה, לשמח חת� למה זוכי�
כ "חידוש כמשואוסי� לכ� עוד . לבני� בית המקדש

ולכל בני "פ "עה )פרשת בא( דגל מחנה אפרי  ק"בספה
שחת� מוחלי� : "ל"כותב בזה" ישראל היה אור במושבות�

כי ביו  כיפור יש בו חמשה (לו כל עוונותיו ולכל הנלוי� אליו 
והיא ' ולחת� יש בו חמשה קולות קול ששו� וכו )ע"שמו

מוחלי� לא ומדגישי� ש. בחינה יותר גדולה מיו� כיפורי�
  .רק לחת� וכלה אלא לכל משתתפי השמחה

ק האמרי אמת "הרהנורא ממעשה מסופר : עני�ובאותו 
ק תברר לי "א באיזה לילה שאל את המשב"שפ: ע"זי מגור

ק "המשב, זה מאוד נחו  לי, א� יש אולי איזה חתונה בעיר
הל� לברר באולמות בעיר ואמרו לו כי יש חתונה הלילה 

חזר ע� התשובה לאמרי , פחה ספרדיתבעיר של איזה מש
א ויצא בזריזות מהבית "מיד ק� הרבי מגור זיע, אמת

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה

 

        התודה והברכההתודה והברכההתודה והברכההתודה והברכה
ראש וראשו� , החשובלידידינו 

  ה "ה, נ לכל דבר שבקדושה"בלו
   -ו"הי    קלמ� וירצברגרקלמ� וירצברגרקלמ� וירצברגרקלמ� וירצברגר ר"הר

  ב"ארה -בארא פארק
שר נדבו לבו אק "לארהבהגיעו 

' הוצאות הגליו� לכתרו� ל הטוב
  השבת התאחדות' י ולכ"רשב

יזכה  י"רשב א"התנ זכותר שב"יה
מהרה למילוי כל משאלות לבו ב

וכל אשר יעשה  לטובה ולברכה
  .וא� טוב וחסד ירדפוהו, יצליח

 

        גליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודב
        

, י האי גברא יקירא"ע
המוזיל מהונו ביד 
נדיבה לקדשי בית 

דבוק ומקושר , לעלוב
ק מר� "בלב ונפש לכ

, א"ר שליט"אדמו
הנגיד הנכבד רוד# 

צדקה וחסד לכל דבר 
  שבקדושה

שמואל שמואל שמואל שמואל ' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה
    א א א א """"ברילל שליטברילל שליטברילל שליטברילל שליט

        בבבב""""ארהארהארהארה    ––––בארא פארק בארא פארק בארא פארק בארא פארק 
אשר נדבו לבו הטוב 
לנדב הוצאות הגליו� 
לכבוד שבת מירו� אצל 

  ,א"י זיע"רשב
' שבת עלי' לכ

והתאחדות בראשות 
  א"מר� רבינו שליט

י תג� "זכותא דרשב
עליו באל# המג� 
להתבר� בכל מילי 

  .ס"דמיטב וכט

כול� תמהו מאוד איזה , ל"לחתונה הנ
זכות יש למשפחה זאת שהרבי 
בכבודו ובעצמו הגיע לשמח� בשעה 

לחסידיו הקרובי� לו הוא אינו ' שאפי
�ק "אחרי כרבע שעה חזר הרה, הול

שיו לביתו וכול� תמהו מאוד למע
: אמר לה� האמרי אמת, ל"הנ

' התקשיתי מאוד בהבנת דברי התוס
ס התייגעתי עליו ולא זכיתי "בש

נזכרתי בדברי , להבינו בשו� אופ�
כל המשמח את החת� זוכה "ל "חז

עשיתי מעשה והלכתי , "לתורה
. ה הבנתי"לשמח את החת� ועכשיו ב

ממעשה מופלא זה רואי� כי . כ"ע
לקיי� בגישה זו הולכי� לחתונה 

מצווה ואז זוכי� ומקבלי� המתנה 
היקרה של ההבנה שבתורה הקדושה 
. והכל מכוח שמחת חת� וכלה

  .והדברי� נוראי�
איזה זכות : ילדי� יקרי�שומעי  

 �גדולה היא לשמוח ולהשתת
איזה מתנות נזכה , בשמחת חת� וכלה

לכ� כדאי לנו לנצל ההזדמנות , לקבל
ת לשמח חת� "היקרה שזימ� לנו השי

  .וכלה
את� מביני� שזה לא רק אוכל עכשיו 

אלא יש הרבה מעבר ' ותזמורת וכדו
  , לזה

וייתכ� שזה הסיבות שרואי� שגדולי 
ישראל ותלמידי חכמי� ויחידי� 
. מקפידי� ללכת לשמח חת� וכלה

ה "שהארת לנו ובעז, תודה אבא
  .נשתדל ללכת ע� כוונה מרוממת זו

רצו� שבזכות המצווה בכוונה נזכה יהי 
א שישמע בערי יהודה "כולנו וכאו

ובחוצות ירושלי� קול ששו� וקול 
.       שמחה קול חת� וקול כלה אמ�

ב הערות והארות יתקבלו בשמחה .נ(
  )057-796-2493 –למערכת בפקס 

 

        עול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקזכר זכר זכר זכר לללל
אוהב� של ישראל רב� ו, המנורה הטהורהנ "נודב לע

  ועמודא דצלותהו�
  ע"זי יחזקאל מקאזמיריחזקאל מקאזמיריחזקאל מקאזמיריחזקאל מקאזמיררבי  ק"הרה

�  ז"ז שבט תרט"י נסתלק ביו
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל

===  
ק "א יערו� שולחנו בליל שב"ר מקוזמיר שליט"ק אדמו"כנכדו 

 . ב"ב 9סורוצקי� ' בבית מדרשו רח 9:45לרגל ההילולא בשעה 

 

        התודה והברכההתודה והברכההתודה והברכההתודה והברכה
ראש וראשו� , החשובלידידינו 

  ה "ה, נ לכל דבר שבקדושה"בלו
אלכסנדר הערמא� אלכסנדר הערמא� אלכסנדר הערמא� אלכסנדר הערמא� ' ח ר"הרה

  ו"הי
  ב"ארה - פארקבארא 

' על תרומתו להוצאות הגליו� לכ
  השבת התאחדות' י ולכ"רשב

י תג� עליו באל# "זכות רשב
# כל לו ולזרעו עד סו המג�

  ר"אכי הדורות

 
  להתפלל ולעורר רחמי� על א נ

  י"ש בתושח"לרפו יצחק ב� לאהיצחק ב� לאהיצחק ב� לאהיצחק ב� לאה

�        ברוכי� הבאי�ברוכי� הבאי�ברוכי� הבאי�ברוכי� הבאי
ברגשי שמחה הנני מברכי� ומקבלי� בברכה 

פרי , האי גברא רבא המפואר עלתלממרובה 
�ענוות ח�  ,מ"פא ,ש"של יראוצר , ע  חיי

  חסידא ופרישא, וחסד על פניו שורה
בידרמ� בידרמ� בידרמ� בידרמ�     אהר�אהר�אהר�אהר�צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"ההההררררת מורינו הת מורינו הת מורינו הת מורינו ה""""כשכשכשכש

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"ב� כ -אאאא""""שליטשליטשליטשליט
והתאחדות ' שבת עלי' ק לכ"בואו לארה לרגל

  באתרא קדישא מירו�
====  

שובי� תומכי וכ� נבר� לידידינו הנדיבי� הח
נ לבית חיינו "תורה וצדקה וחסד ומסורי� בלו

  ה"ה
יצחק וואל# יצחק וואל# יצחק וואל# יצחק וואל# ' ח ר"האחי� החשובי� הרה

 –ו "הי מאיר הערמא�מאיר הערמא�מאיר הערמא�מאיר הערמא�' ח ר"הרה -ו"הי הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�
וכ� לידידינו  -ו"הי סנדר הערמא�סנדר הערמא�סנדר הערמא�סנדר הערמא�' ח ר"הרה

  ו"הי משה שטיינמע משה שטיינמע משה שטיינמע משה שטיינמע ר "החשוב הר
שבת התאחדות ' ק לכ"לרגל הגיע� לארה

  במירו�
כל מפעלותיה� לשבת עבור  יהי רצו� שזכות

יג� עליה� לה� , א"י זיע"התנא האלוקי רשב
  .ולזרע� עד סו# כל הדורות

=  
  הוועד המסדר                      

 "זכרו תורת משה"מערכת 

 

  או יצחק ב� לאה ספיבקספיבקספיבקספיבק
 

      לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
        ה"ו שבט תשמ"ע כ"נלב    ב� ניס�    ל"ניס� ב� עזרא ז' ר

        .ה  .ב . צ . נ . ת 

 
 יייי

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  אהוב על הבריות, המלא ומסולא במידות טובות, וחברי היקרלידידי 

  נח לוי�נח לוי�נח לוי�נח לוי�מבר� . צ"ו לרגל שמחת נישואי� בשעטומ"הי נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבר "הר

 


