
 

 

 

 א

 א

בדל מהשקר ותאוות א כדי שיוכל להת"שכיחי� במקו� ישוב בנ
ס אוי� אלע שלעכטע 'שלעכט, ז פו� די שלעכטע גויי�"עוה

ז להיות פרוש מכל "ועיד, גויי� אלעס גוטס פאר אלע איד�
וכדמתאמרא מאמר , העול� כדי שיוכל להתדבק בקונו כראוי

 - ויקחו לי תרומה מלעלוב ] מ"מוהרמ[א "דמר� הרבי זיע' משמי
ע "תרומה להתרומ� א –העצה היא ' א� רוצי� להתדבק בה

פ שזהו המכוו� "ז ועניניו ולפרוש מזה וממילא יל"מעל העוה
– אל משה במדבר' וידבר הוזהו שמרומז כא� בפסוק , אצלינו

ע ולקנות קנייני� בתורה ובקונו "דהיינו שמי שרוצה לדבק בבוכ
ז כמי "עצמו מעניני עוה  י שיפרוש"כדבעי אזי העצה היא ע
סיני  במדבריב כא� מדבר סיני דייקא שהול  למדבר ולכ� כת

כי מי שהוא שפל רוח לא הול  , שהוא רומז לשפלות רוח
' ז וניקל לו יותר לפרוש מה� בבחי"בגדולות ולא מתאווה לעוה

ענוה של סיני כי ' מדבר זוכה לבחי' י בחי"מדבר וכ� להיפ  שע
' ז בא לשפלות רוח ואז זוכה לבחי"י שפורש מתענוגי עוה"ע

יתנה בסיני ונעשה לכלי של קבלת התורה ויוכל לזכות תורה שנ
  .להיות דבוק בקונו כדבעי

ק ההייליגע סאטמאר רב שהיה אצל ההייליגער "על הרהומסופר 
ק "בתו  הדברי� הזכיר הה, וש� דיברו על דא והא "חזו� איש"

ל על המדבר שכדי לזכות "הנ' � הק"מסאטמאר את הרמב
א היכ� ה� "לא שאל את החזוק יש לפרוש למדברות וממי"לתוה

המדברות בימינו והלא אנו לומדי� בערי� מיושבי� בכל מיני 
ושאלו איזה מדבר ואיה הוא אותו מדבר היו� בזמנינו , תושבי�

א שהיו� בזמנינו המדבר זה הישיבה שש� יכול "וענהו החזו
ז ולהתדבק או� שטייג� "לפרוש עצמו לגמרי משקרי העוה

וכמו הריכטיגע ישיבות של פע� שהיו , זיי�דאר� צו 'ע וי ס"בבוכ
ש ומידות "סגורי� ומסוגרי� ולומדי� רק תורה או� נא  תורה ויר

וכמסופר על ישיבות כישיבת חכמי לובלי� ועוד שהכל , טובות
היה מוכ� לה� בפני� הישיבה ולא היו צריכי� לצאת כלל מפתח 

געו ולתורתו ולא ינ' כדי שיהיו התלמידי� קודש לה, הישיבה
  .ו"מזוהמת הרחוב ח

, אומר שמתו  חיבת� של ישראל מונה אות�' הק י"רשוהנה 
באייר ' ובא, בניס� הוק� המשכ� של השראת השכינה' שבא
יש ' ולכאו, ת את ישראל מרוב חיבה"ותמיד מנה השי, מנא�

שא� כבר קוד� השראת השכינה כבר ספר� , להבי� ממה נפש 
ספור אות� עוד לפני ניס� כ כבר היה צרי  ל"א, מרוב חיבת�

וא� המתי� להקמת המשכ� משו� , קוד� להקמת המשכ�' ואפי
כ למה המתי� חודש של� מהקמתו "שאז שרתה שו� שכינה א

ניס� וכבר אז יכול ' אייר ורק אז מנא� והלא שכינה ש� מא' עד א
' למנות� ולמה היו צריכי� להמתי� חודש של� זמ� מדוייק עד א

  .באייר
ס וממילא יתכ� לומר שכ� הוא "פשעא' ק אי"שבתוהאלא 
שהנה מובא מאמר מצדיקי� שפרשת במדבר נקראת : הפשט

כ בריש פרשת� דבר "משו� שמש, בדר  כלל קוד� חג שבועות

\  

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  

  7:16  8:21  8:52  

  7:01  8:19  8:55  
  7:59  9:18  9:30  

 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
ד ד ד ד """"צ אבצ אבצ אבצ אב""""הגההגההגההגהממורינו ממורינו ממורינו ממורינו 

        אאאא""""דקהילתינו שליטדקהילתינו שליטדקהילתינו שליטדקהילתינו שליט

 

        
        א''ד אייר תשע"כ

  ט"גליו� תקי
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        פרשת במדברפרשת במדברפרשת במדברפרשת במדבר    - - - - שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�

  ב"ארה -ק פרשת במדבר "מוצש
 

אל משה במדבר ' וידבר האיתא  בפרשת�
סיני באהל מועד באחד לחודש השני בשנה 

הנה ידוע ו, צ לאמר"השנית לצאת� מארמ
, ס"פשעא' שהכל מרומז בתורה ובתורה אי

מ "כ בפסוק זה כא� לפי"פ העני� מש"ולכ� יל
שאמר  �"רמבשידוע מאמר ההייליגע זיסע 
ש כדבעי אז "שא� רוצי� להתקרב לאבשב

ז יש לברוח למדבר ולהתנתק מכל "עבו
ז שיותר "ז והשקר ותאוות עוה"העוה

זה הוא הכנה למת� תורה שבחג 
כי פרשת במדבר , השבועות

מתחלת ע� מני� בני ישראל ולכ� 
זה בא לרמז שמספר הוא עני� של 

י "תו שהוא נוצר עאחדות כי מהו
שמאס� את כול� שאז סופרי� 
את הכל וכל היחידי� מצטרפי� 

וזהו כדי לרמז , אחד' למס
שההכנה הגדולה לשבועות היא 

 'ב' המש� בעמ

י "ל הכוונה עפ"וי, י מתו  חיבת� מנא�"ברש
על מה דאיתא  נוע� אלימל�ק "ש בסה"מ

י קראי אהדדי כתיב דרמ :)ב"יומא כ(ל "בחז
י וכתיב אשר לא ימד ולא "והיה מספר בנ

יספר ותירצו כא� בעושי� רצונו של מקו� וכא� 
שבאמת מ� , הוא כ ' וכתב דהפי, באי� עושי�

י ה� "הנכו� היה שלא ימנו את ישראל כי בנ
ו שלא יהא המיעוט "וח, המעט מכל האומות

א  , וטוב שלא יהיה לה� מספר, בטל ברוב
עושי� רצונו של מקו� אזי ה�  כשישראל

ד "יו( ד"ע יו"שוופסקינ� ב, ש"דבוקי� בו ית
בדבר הדבוק שצרי  ביטול כנגד כל  )ב"צ' סי

ש אינ� "ומכיו� שאנו דבוקי� בו ית, הדבוק
ש כא� בעושי� רצונו "וז, יכולי� לבטל אותנו

ואז יכולי� למנות� ומצוה ' של מקו� פי
ק לה� למנות� מחמת שה� דבוקי� ואי� מזי

אבל כשאי� עושי� רצונו של מקו� אז , המני�
, לא ימד ולא יספר מחשש שיזיק לה� המני�

י מתו  חיבת� מנא� כי ה� "וזה שפירש
וה� חביבי� אליו למנות� כדי ' דבוקי� בו ית
  . ק"עכדה, ש ויתעלה אמ�"לקרב� אליו ית

כי , חידוש הוא' בביאור דברי הגמ' הקודבריו 
� בעושי� רצונו של מקו� כא' הגמ' בפשטות פי

מ יש "וכשאי� עושי� רצוש, אז אי� לה� מספר
א  לפי דברי . י"ש ברש"לה� מספר עיי

מ יש "שבעושי� רצש, בהיפ ' א הפי"הנוע
מ אי� לה� "לה� מספר וכשאי� עושי� רצש

  . מספר
 �של ' נראה דאפשר לומר כיסוד דבריו הקא
דהנה ', א ולפרשו כפשטות הנלמד בגמ"הנוע
הספירה שסופרי� דברי� לידע כמה יש  עני�
הספירה הוא שמאחד כמה דברי� אחדי� , לו

בדר  משל כשיש , במה שסופרי� אות�
עד שלא סופר� אי� קשר , לאד� אל� מטבעות

, וכשסופר� התאחדו, בי� המטבעות זה לזה
הראשו� , שכל אחד יש לו מספר שקשור לשני

הוא הראשו� שבאל� והשני הוא השני 
וכשאי� שני אי� ראשו� וא� אי� ' ושבאל� וכ

א  בכל מספר צרי  ', שלישי אי� שני וכו
שיהיה ג� דבר הגור� לאחדות� של 

, וכשיש לאד� אל� מטבעות, הנספרי�
, המאחד הוא האד� שיש לו את המטבעות
שהרי א� יש לראוב� חמש מאות ולשמעו� 

שאי� , חמש מאות אי� שיי  כא� מספר אל�
ת של ראוב� לחמש שייכות בי� החמש מאו

א  א� יהיו שניה� בחדר , מאות של שמעו�
אחד ורוצי� לספור כמה מטבעות יש בחדר 

כי , אז שיי  לצר� את המטבעות של שניה�
וכ� הוא בכל , החדר הוא המאחד את המספר

המספר הוא המאחד את , עניני הספירה
הדברי� הנספרי� וצרי  שיהיה ג� דבר 

  , הגור� לאחדות
שכשישראל עושי� , כ ' בגמ' הפיל "יז "ולפי

ש אז לא ימד "רצונו של מקו� ודבוקי� בו ית
, ה"כי הרי ה� נכללי� באי� סו� ב, ולא יספר

שהוא האחד יחיד ומיוחד והוא המציאות של 
ולכ� לא שיי  , אחדות ואי� מה שמאחד אותו

ג כי אי� דבר המאחד "לספור את ישראל בכה
ולו , ה"� באת הנספרי� כי ה� נכללי� באי� סו

כביכול אי� מקו� כי הוא מקומו של עול� ואי� 
כ אי� מקו� ולא שו� דבר "וא, העול� מקומו

ששיי  לומר שהוא מאחד את כלל ישראל 
, ש"הנספרי� מאחר שה� דבוקי� בו ית

י "ויח� ש� ישראל כנגד ההר והביא רש' וכדאי, האחדות
ל כאיש אחד בלב אחד כי רק באחדות אז היו "מחז

לה אבל בלאו זה לא יכ, מסוגלי� וראויי� לקבל התורה
י אחדות נהיו כלי� ראויי� לקבל "ת ורק ע"להיות קבה

וממילא שזהו הרמז במה שקוראי� פרשת במדבר , התורה
קוד� שבועות כדי שנזכור לעבוד ולהיות בתוק� ועוז 
איתני� מאוד על עני� אחדות ושלו� מיט חסד שהיא 

כי חו, מזאת שיש , ט קודש שבועות"ההכנה הגדולה ליו
עלות לשבועות א� זה צריכי� להתקדש ולהטהר ולהת

וממילא , לידע שצריכי� כל ישראל שיהיו שרויי� באחדות
ת למנות� חודש של� "ל שלכ� המתי� השי"בזה יוב� עני� הנ

י הקמתו שרתה עמה� שכינה "אחר שהוק� המשכ� כי ע
י שכינה שמאירה "ז ע"שזה מסוגל להביא� לאחדות זע

ויותר וממילא  ת אליה� יותר"בכול� ואז יתגלה חיבת השי
ע חפ, שיעבור חודש של� מהקמת המשכ� "שלכ� הרבש
ושלושי� יו� קוד� , ד שלושי� יו�"י כי זמ� בי"עד מני� בנ

י "ט שע"החג דורשי� בהלכות החג והוא זמ� של הכנה ליו
ת אוהב אות� ואז מתגלה חיבת "ז השי"שה� באחדות זע
ת� וממילא כיו� שסיבת המני� שמפני חיב, המקו� לישראל

י מספר יתגלה "ת שע"מונה אות� כל שעה ורצה השי
לכ� המתי� לזה אלו השלושי� יו� , חיבתו אל בני ישראל

י שכינה שעמה� ואז "י את האחדות ע"שאכ� יקנו בה� בנ
ממילא ג� יהיו תמיד באחדות אז לכ� נת� לה� כוח אלו 

ז כוח "י המשכ� שהוק� ש� היה לה� עי"השלושי� יו� שע
ינה שהוא געוולדיגע כוח עליו� שיוכלו של השראת השכ

, ה"לזכות לאחדות ושיושפע עליה� בהתגלות חיבת הקב
ולכ� קיבלו לפני המני� את זה החודש האחד כדי שיהיו 
כלי� ראויי� לקבל וא� יהיו כלי� ראויי� לקבל זה ישאר 

הג� שהיה זה בשנה השנית ולא בשנה , עליה� לתמידות
� עבור המני� היה חודש ז כיו� שא"ת עכ"ראשונה של מ

י השראת השכינה שהוא נצר  לחיבת "הכנה של אחדות ע
ז היה בזה הכנה לדורות "י המני� עכ"ת לישראל שע"השי

, כ צרי  לו האחדות"למת� תורה שבכל שנה ושנה שג
ת בכל שנה "י קריאת פרשה זו של המני� לפני מ"וממילא ע

� היה זה י המני� ולכ"כ לאחדות כמו שהיה ש� ע"זוכי� ג
  .ל"באיחור של חודש בגלל האחדות וכנ

י המני� רואי� כא� עוד עני� שהנה המני� היה מב� "עוהנה 
עשרי� שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל ואילו הלווי� 

כ משמע שהלוויי� אינ� בכלל כל יוצאי "נמנו מב� חודש א
', כ מזה יוצא ונראה שכול� הלכו לצבא ה"צבא בישראל א

לווי� לא הלכו לצבא וצריכי� להתבונ� בזה רק ה' ולכאו
ל שהפשט הפשוט הוא משו� שה� "י' העני� והטע� ולכאו
ולכ� היה בזה היה סידור בסדר מסודר כי ' נקראי� העובדי ה

 ה  ביו� שישי"ראש חודש סיו� אי: מברכי� החודש לונדו� -ב"ארה -אר# ישראל
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שג� ז בעני� הכוח של ב� שלושי� בזה שידוע "שמרומז ד

החז� בימי� הנוראי� צרי  שיהיה ב� שלושי� כי אז יש לו 
כ ב� שלושי� לכוח אצל הלויי� "ולכ� כמו, יותר ישוב הדעת

כ מטע� זה שהיו צריכי� די ריכטיגע ישוב הדעת "הוא ג
ש כדבעי אצל "לקבל את הכוח א געזעצטע כוח מיט די יר

  .וזאת זוכי� יותר בב� שלושי�, עבודת המשאות
ה עכשיו שהגענו למשאות הלוויי� שהיו כדר  והניעצ 

חניית� וש� כפי שאנו רואי� איז דא א אינטרסענטע זא  
קדמה נקרא מזרח מקדימה  - שיש בה� מזרח מיט מערב 

השכינה נקראת ' ולכאו, ומערב נקרא אחור, פו� פאר�
ומה הפשט שקדמה נקרא מזרח ולמה השכינה , מערבית

שכינה במערב למה אנו וג� יש להבי� א� , נקראת מערב
ע לצד מזרח ואמנ� כ� בתפילות "מתפללי� שמו

ז א� שכינה "שמתפללי� יתכ� שיש עוד ענייני� אבל עכ
ב "ועוד צ, היו צריכי� להתפלל בצד מערב' כ לכאו"במערב א

כ ש� הוא הצד החשוב ולמה נקרא "א� ש� השכינה א
ל "ולכ� י, ס"ס עא"פשעא' אלא בתורה אי, מערב אחור

י ממצרי� הל  עמוד האש לפניה� "כ שכשיצאו בנ"שלפימ
ס אצל עמוד הענ� שהיה "בקרי' ועמוד הענ� מאחריה� וכ
ס "ס אז ג� בקרי"א  בלילה של קרי, הול  כשעמוד האש בא

בלילה עמוד הענ� לא הל  לגמרי אלא הל  לאחוריה� והיה 
י שהיה קולט את החיצי� והבליסטראות "שומר עליה� ע
הגויי� והיה עמוד הענ� קולט� כדי שלא הנוראות שזרקו 
  .יפגעו בבני ישראל

ל שלכ� א� השכינה מניחה "ל עני� הנ"ד י"עזהוממילא 
המזרח החשוב והולכת למערב מרוב חיבת� של ישראל לפני 

שהיא ' כ א� זהו מרמז על השכינה הק"ת וממילא כמו"השי
אכ� מערבית מאחור שהולכת ש� כא� העומדת  מאחור 

ו לא תשלוט שו� רע "שומרת על כלל ישראל שחומשגיחה ו
והפשט , "הנה לא ינו� ולא ייש� שומר ישראל"על ישראל 

הוא שהשכינה רוצה בדייקא לעמוד מאחורי בני ישראל כדי 
עומד בצד מערב ומשגיח על ' וכביכול ה, שלא יוכלו להזיק�

משגיחה ' בני ישראל שלא ישלוט בה� שו� רע והשכינה הק
' וכמו שש� ה. דישע קינדער אלעס גוטסשיושפע על אי

כ הל  "הול  לפניה� בעמוד ענ� יומ� ועמוד האש לילה ואח
ת כביכול הול  אחריה� "הענ� לאחוריה� להציל� כ  השי

  .להציל� מרעת אויביה� להסיר שט� מאחריה�
כל שמחת השכינה שישראל שמחי� ויש לה� אלעס וזהו 

ר וישמור שמירה "וירח� ובעצמו ישמרנו בג' ה', גוטס וכו

ס פשטי� וממילא קע� זיי� "עא' ק אי"בתוה 
' שהפשט הוא שכיו� שהלווי� היו כסדר דבקי� בה

יקי� וממילא שה� מרמזי� על הצד, ולא חטאו
שלא הוצרכו ליל  לצבא אלא תפקיד� של אלו 
הלויי� הצדיקי� היה להתפלל על בני ישראל כדי 

כי סת� יהודי� מישראל , שינצחו בכל המלחמות
הלכו לצבא אבל הלווי� וכל הצדיקי אמת שתורת� 
אומנות� היו כסדר מתפללי� להשפיע השפעות 

  . טובות לכל ישראל
ד דיוק מופלא שאגב רואי� שיש כא� עווממילא 

שרואי� שסת� יהודי� הלכו לצבא כבר בגיל 
עשרי� אבל אצל הלווי� עבודת הקודש שלה� של 

יש ' ולכאו, מב� שלושי� לכוח' ק הי"עבודת ביהמ
' להתבונ� שמילא זאת שבגיל עשרי� יל  לצבא ה
מוב� שאז מקבל הכוחות הנכוני� שיוכל האיש 

א  למה אצל , הישראלי לעמוד בקשרי מלחמה
ובתורה , הלויי� היתה העבודה מגיל שלושי� דייקא

כ ב� "ל לפימש"ס או� קע� זיי� שי"פשעא' אי
ש� לפני זה ב� עשרי� ' דבמשנה כ, שלושי� לכוח

לרדו� דהיינו שרודפי� אחרי השונא העמלק 
ז ב� "ואז דייקא אחר, במלחמה כדי לכלות ולמחותו

ב "צ' והביאור הוא שהנה לכאו, שלושי� לכוח
ב� עשרי� לכוח וכי מה חסר לכוחו והרי הוא כ "מש

' אלא שבתורה אי, בריא כשור ואוכל טוב
ס ממילא יתכ� לומר שב� עשרי� לכח זה "עא'פשט

אבל לא , כוח למלחמה כדי להכות בחוזק את עמלק
ק שהיו צריכי� עבודה "ולכ� בביהמ, לישוב הדעת

חשובה לשאת המשאות בכוח רב ולא סת� כוח 
ש שש� כתיב "עת הנכו� של יראלא ע� ישוב הד

לזה היו צריכי� ב� שלושי� דייקא , ומקדשי תיראו
ולא ב� עשרי� כי האד� שהוא ב� שלושי� אז הוא 

כ "משא, מיט די ריכטיגע ישוב הדעת ללא בהילות
ב� עשרי� יכול רק לרדו� האוייב וזה לא סגי 

בארו� אצל דוד ' ק וכמו שמצינו שכ"לעבודת ביהמ
בו לטוב להחזיק הארו� א  לא שחש' המל  שאפי
כי הארו� נושא את נושאיו ואינו צרי  , היה כראוי

ורק כדי לסבר את האוז� זה נראה שהלויי� , למסייע
, ל נישט געטויגט"נושאי� אותו וה� שכחו ורח

כ היו הלויי� צריכי� להיות בישוב "ממילא שע
ש והיו ג� צריכי� אהר� "הדעת מיט א געוולדיגע יר

ז לכסות הארו� וכלי הקודש ולא "יי� לפנהכה� והלו
הותר ללוויי� ליקרב ש� ולא ליגע בכלי הקודש 

ולכ� עבודת הלוויי� מב� , אלא רק א� הוא מכוסה
שלושי� דייקא כי אז יש לה� ג� יותר ישוב הדעת 

ל "נוס� לכוח שבא כבר בגיל עשרי� וראיה לדבר י

, ר ישפיע על כול� השראת השכינה"וברו, עליונה
ויעזור שכולנו נתחזק ונשמח בשלו� ושלוה באחדות 
כאיש אחד בלב אחד שזה ההכנה לקבלת התורה 

ת א� "וכידוע שקוד� לקבה, והכלי הראוי לקבל התורה
, נת� לה� כל הטוב' כי ה, אחד לא היה חסר לו מאו�

מלאכי� ובאו להתגלות ' והיו בחיוזכו שפסקה זוהמת� 
ע מיט די פליישיגע "אלוקית וראו כביכול את הבוכ

וראו את , שאי� עוד מלבדו )בעיני הבשר(אויגע� 
ונתרוממו למדריגות הגדולות מאוד עד ', האמונה בה

, שפרחה נשמת� וביקשו שמשה רבינו יאמר הדברי�
, כתרי� שאי� לנו שו� השגה' והמלאכי� הכתירו� בב

ט קודש שבועות "מילא א� עכשיו ומדי שנה ביוומ
מתגלה ומתעורר למעלה בשמי� אותו עת רצו� 
, והתגלות שהיה בימי� הה� באות� הבחינות
וההייליגע זוסע צדיקי אמת הקדמוני� בכוח� הגדול 

כמובא מצדיקי� , ז"השפיעו ההתגלות ג� בעוה
ת "ת כשקראו את קריה"קדמוני� שבשעת קבה

י� את תלמידיה� ומקורביה� וגילו בשבועות היו מעל
ההייליגע זוסע שרפי מעלה , לה� את מעמד הר סיני
וכמו שאנו מבקשי� תמיד , צדיקי אמת הקדמוני�

בימי� הה� בזמ� הזה שהשפע שהיה בימי� הה� 
ת שיושפע "יתגלה א� לנו בזמ� הזה שיעזור השי

ז כמו הצדיקי� "ההתגלות ועת רצו� הגדולה לנו בעוה
רק , אי� לנו בה� שו� השגה אויכעטהה� הג� ש

  .צריכי� ללמוד מה� המוסר בפשטות
ת "ירח� וית� כל הרפואות שלימות שלפני קבהת "השי

וית� בכללות ופרטות כל הישועות , כול� נתרפאו
עשירות גדולה , שלימות פרנסה בהרחבה גדולה וניקל

שנשוב בתשובה באמת , ר בכל הענייני�"מופלגת בגו
זיסע אופ� אוי� אייביג ועשו כול� מאהבה אוי� א 

ויקדשנו ויכי� , אגודה אחת לעשות רצונ  בלבב של�
ויזככנו ויטהרנו , ט קודש שבועות כדבעי"היו' אותנו לכ

ונזכה כולנו לקבל נעשה ונשמע את כל , לתיקו� השל�
או� שטייג� בהתמדת , התורה ומצוות בשלימות וברצו�

שמחנו התורה מיט א גזונטע אידישע שמחה וי
בשמחת התורה והמצוות שטענדיג מיט א גרויסע 

הנה  לא ינו� ולא , שמירה עליונה על כל כלל ישראל
וית� לכול� בכללות ופרטות א , ייש� שומר ישראל

, נ אוי� אלעס"ש א בריאות השלימה הגוה"גאנצע רפו
ר וגאולה "רפואות וישועות וברכות שלימות בגו

ת המקדש שכבר ר יבנה עכשיו את בי"וברו, שלימה
ק "ט קודש שבועות נעלה שוי� לרגל לביהמ"השנה ביו

ר ית� לנו "ת ברו"השי. אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג
אוי� , ק בשמחה ובניקל"ואת בני� ביהמ, שמחות בניקל

 .א זיסע אופ� או� אייביג

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

        
מ אז שיי  "כ א� חלילה אי� עושי� רצוש"משא

כי יש , לספור אות� ככל שאר הדברי� הנספרי�
שמוני� כ  וכ  אנשי� , אות�דבר ומקו� שמאחד 

י מתו  חיבת� "וזה מה שפירש, יש במקו� הזה
י היו אז במדריגה גדולה של עושי� "שבנ, מנא�

, ש"רצונו של מקו� והיו חבוקי� ודבוקי� בו ית
כ "וא, ג לא שיי  לספור אות�"והרי אמרנו שבכה

שהמני� , מתו� חיבת� מנא�ש' ז פי"וע, למה מנא�
מה ה� ולאחד אות� היה לא בכדי לדעת כ

אלא כוונת , ש"שזה לא שיי  אצל� וכמ, במספר
וכדר  משל למי שיש , המני� היה רק משו� חיבוב

, לו אלפי אלפי� ורבבות דינרי זהב עד אי� מספר
מ מפע� לפע� מתענג הוא בספרו כמה אלפי� "מ

, על א� שאי� המספר למע� ידע כמה יש לו, דינרי�
כ� הדבר המספר  ,מ מתענג הוא מעצ� הספירה"מ
מ מתו  "מ, על א� שאי� המספר לתכלית מה, י"בנ

החיבה , ש"שאהובי� וחביבי� ה� אצלו ית
וזה , והאהבה עושה שמתענג הוא בספירה הזאת

  .  ש שמתו   חיבת�  מנא�"מ
דהנה , ואתכ�  יהיו  איש  איש למטהל  הכתוב  "י ד "ועפי

בוקי� בו ל שכשעושי� רצונו של מקו� ה� ד"א הנ"כתב בנוע
והלא אש ' בו ית קולכאורה וכי אי  אפשר להידב, ש"ית

ז ה� דבוקי� בו "י שדבוקי� בצדיק עי"א  ע, אוכלה הוא
וכי ' א' ואת� הדבקי� בד :)כתובות קיא(וכדאיתא , ש"ית

אלא כל , אש אוכלה' א' אפשר לדבוק בשכינה והכתיב כי ד
ח "ח והמהנה ת"ח והעושה פרקמטיא לת"המשיא בתו לת

וכתב , מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה
השוה , ח"תירא לרבות ת' א' ש את ד"פ מ"ע א"מהרשה

והוא מבואר הדיבוק בזה כי הנפש מתדבק , מוראו למקו�
ברוח והרוח בנשמה והנשמה תחת כסא הכבוד צרורה 

ב כדמסיי� בהאי קרא חיי� כולכ� "בצרור החיי� לעוה
י� הדבוק בגו� משיא בתו וחשב בזה שלשה דבר, היו�
והעושה , ומהנה מנכסיו הוא הדיבוק בממו�, ח"לת

ח אי� זה דיבוק ממו� שהרי לא נות� כלו� "פרקמטיא לת
, מממונו אבל הוא דבוק שכלי להנהגתו בכל מה שאפשר

  . ד"עכ
ל אי  להידבק בשכינה "מזה שכל הדרכי� שמנו חזמבואר 

י הדיבוק "ועח "והוא להידבק בת, הכל הול  למקו� אחד
  , ז נקראי� דבוקי� בשכינה"ח עי"בת

ל שלפיכ  נצטוו ואתכ� יהיו איש איש למטה כדי "יולזאת 
. כ יהיו דבוקי� לשכינה"שיהיו דבוקי� למשה ואהרו� ועי

  ) ט"במדבר תשס(

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

        
   )ג, א( ואהר� אתה לצבאות� אות� תפקדו

 בבחינת ה� צדיקי� כי" הצובאות מראות" הוא מלשו�" צבאות�" שמילת לומר יש
 המשחיר כדמיו�, עוותתו את מרגיש המסתכל בפניה� שהחוטא "צובאות מראות"

. עצמו נגעי רואה אד� שאי� יע�, עד שמסתכל במראה בקלקולו מרגיש שאינו פניו
 צבאות� למראות תהיו שאתה ואהר� "ואהר� אתה לצבאות� אות� תפקדו" וזהו

 לנגדי' ד שויתי" ה"ע המל  אמר דוד זו כוונה ועל. פנימיותיה� את אות� להודיע
" תמיד נגדי וחטאתי" זה יזכור ידי ועל הויה הש� את עיניו בפני תמיד שצייר" תמיד

 שורה הצדיק על וידוע שג�. בחטאיו תמיד הרגיש ה"הוי בש� ידי שהסתכל על כי
 הוי" אמרו הצובאות ולכ� במראות כמו קלקולו אה אתרו בו והמסתכל ה"הוי ש�
 יאיר שרגא רבי ק"הרה( .עוותת� וידעו הצדיק אל שילכו" תורה למקו� גולה

  )עדות ארו�, ע"זי יג'מביאלאוועז
  

�  ) מז, ש�( בתוכ� התפקדו לא אבות� למטה והלוי
 שי דהנה, היא נצחית כי לדורות הזה דעת בפסוק לנו מלמדת שהתורה לרמז יש

 לדרכי יגעי� ואינ� שלה לאכסניא שהצדקות תחזור צדיקי� שסבורי� בני לפעמי�
 דבקי� לשיהיו הסכלות מס  להסיר לא יתייגעו שכשאפילו וכסבורי� ש"ית עבודתו
 הלזה במקרא התורה זה העידה על .אבותיה� זכות בירושה לה� זה יבוא בקונ�

 לוי�( ממטה אבות� בירושה שיבוא דביקות הרוצי� כלומר" אבות� למטה והלוי�"
לה�  יפקד ולא לא יזכר –" בתוכ� התפקדו לא") 'וכו ילוה הפע�, עלי� וילוו מלשו�

: ל"חז מאמר ובזה תבי� ו"ח שוא דמיונות רק ובפנימיות� בתוכיות� הזה הדביקות
ה� בבני הזהרו" נוב אלימל� צבי רבי ק"הרה( ".תורה תצא עניי� שמ   )דכלה אגרא, ע"זי מדי
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  תולדותיו
 )מצרים(ב בכפר דלץ "תרמ'נולד בחודש תמוז דרבינו 

מורו . חנינא בן דוסא' הגאונים ומיוחס עד התנא רבתקופת 
הנער היה . רבי יוסף, הראשון של רבי סעדיה היה אביו
רסם את ספרו יכשפ. מוכשר מאד ובעל תפיסה מהירה

ספר דקדוק עברי ראשון שהיה  –" האגרון", הראשון
הוא עדיין לא היה , למשוררים ופייטנים, לתועלת ללומדים
  . בגיל עשרים שנה

שחי כמאתיים שנה , רבי אברהם אבן עזראשהגאון עד 
שיבח ספר זה של רבי סעדיה מאד וקבע כי , לאחר מכן

  .זהסמכא גדול בתחום - הוא היה בר
, לשון וספרות ערבית, למד את סוד עיבור השנים

פילוסופיה ואסטרונומיה והתכתב עם הרופא , ביולוגיה
ושאים יצחק בן שלמה הישראלי מקירואן בנ' והפילוסוף ר
  .נודע בבקיאותו בכל התורה והתלמוד. בהן התקשה

אהרן בן מאיר וחכמי ' המחלוקת בענין הלוח בין רבעקבות 
א החליט להצטרף אל חכמי בבל ועבר "תרפ'בבל בשנת ד

חכמתו , חכמי בבל שהתפעלו מאישיותו ).עירק(לבגדד 
וכשרונותיו מינוהו ללמד את כתבי הקודש בישיבת 

  .פומבדיתא
ישראל , נחשף לנוסחי התפילה השונים במצריםלאחר ש

כתב פירוש . ועירק חיבר סידור תפילה בו קבע נוסח אחיד
תירגם ספרים . ספרי הלכה ופיוטים, ך ולספר יצירה"לתנ

מגילת '[' מגילת בני חשמונאי'לערבית וביניהם את 
והביא בהקדמתו הוכחות שנס חנוכה נרמז ] 'אנטיוכוס

אליו בשאלות השיב באופן ברור לפונים . ך"בנבואות התנ
  .ומסודר

ששמו ', גאונים'סעדיה בן יוסף היה אחד מדורות ה נורבי
הוא נולד בעיירה מצרית . מאיר את שמי היהדות עד היום

אשר יחד עם רעמסס , בקרבת המבצר העתיק פיתום, קטנה
. ידי בני ישראל שהיו משועבדים לפרעה- נבנה בזמנו על

  .ה בן יעקבמשפחתו התייחסה אל יהוד
  

 נגד הקראים ופעילות

גדול זכה רבי סעדיה כשיצא חוצץ נגד הקראים לפרסום 
שנוסדה הרבה שנים לפני , כת זו .שהתעצמו מאד בימיו

על כי מאמיניה החזיקו " קראים"נקראה , רבינו דורו של
. פה-וכפרו בתורה שבעל ")קרא"ה(רק בתורה שבכתב 

וניסתה , ריםביחוד במצ, בימיו של רבי התחזקה הכת
מייסד כת הקראים  .להרחיב את השפעתה ברחוב היהודי

אשר ' ריש גלותא'היה יהודי בשם ענן בן דוד ממשפחת ה
. שנה לפני רבי סעדיה גאון 130הוא חי ופעל . בבבל

נפטר מבלי להשאיר , הריש גלותא, כאשר דודו של ענן
לרשת את משרתו " בתור"היה ענן הראשון , אחריו בנים

שמים במידה -היות ולא היה ירא, אולם. של דודו הגבוהה
רבו גאוני סורא יס, מספקת כדרוש למילוי משרה חשובה זו

ופומבדיתא וכן מרבית יהודי בבל להכיר בו כריש גלותא 
שהיה צעיר ממנו , ובחרו תחתיו את רבי שלמה בן חסדאי

, תאך התאים יותר למשרה בשל תכונותיו הנפשיו, בשנים
, שבו חשק א לא יקבל את התפקידמשראה ענן שהו

התמרד נגד מרות הגאונים והחל כופר במסורת היהודית 
כפי שהתגבשה במשנה ובתלמוד לפי פירושי חכמינו 

פי התורה שבעל פה שנמסרה למשה -על, זכרונם לברכה
הוא ייסד כת שהכירה אך ורק בתורה שבכתב . מסיני

ודחתה את קיום המצוות המעשיות שאינן מפורשות 
במובנים רבים הייתה הכת החדשה דומה לכת . תורהב

ענן בעצמו החל . הצדוקים שהייתה לפני חורבן בית שני
ניתק את כל קשריו , לפרש את התורה לפי רצונו ונטיותיו

עם היהודים והיהדות והוציא את עצמו מכלל ישראל יחד 

 
בספרו . כל חלק כולל מספר פרקים, חלקים 10עצמו מחולק להספר 

זה מעלה המחבר את היסודות העיקריים של האמונה היהודית ומדגיש 
כאמצעי , אשר לתורה. ישראל והתורה, את הקשר בין בורא העולם

הוא משווה את התורה שבכתב , קשר בין העם היהודי והאלוקים
מהווים יחד את הבסיס שקיום העם היהודי ככלל פה ה-לתורה שבעל

 .ושל האדם היהודי כפרט

. נודעה השפעה עצומה על המחשבה היהודית עד ימינו אלהזה לספר 
בימי הגאון שימש הספר תריס בפני הדעות הנפסדות שאיימו על 

בעקבות השפעתם של הסופרים המוסלמים , האמונה היהודית התמימה
 .והנוצרים

ביניהם , כתב רבי סעדיה ספרים רבים אחרים" ודעות אמונות"מלבד 
חיבוריו האחרים . בצרוף פירוש חשוב, ך לערבית"תרגום של התנ

שהתייחסו לכל תחומי התורה והמדע זיכוהו בכינוי שכינה אותו רבי 
למרבה הצער לא כל ". ראש המדברים בכל מקום: "אברהם אבן עזרא

  .במשך הדורותחיבוריו הגיעו לידינו ורבים מהם אבדו 
  
  'תשובת רבי סעדיה גאון'

התשובה שאותה עושים צדיקים החוזרים בהם מידי יום על דרך 
נקראת , שבו היו בדרגה פחותה מזו שהם היום, מעשיהם ביום האתמול

 .על שום מעשה שאירע בו, הוא תיקן אותה. 'תשובת רבי סעדיה גאון'

רח לא ידע מיהו המא. פעם התארח רבי סעדיה גאון בביתו של יהודי
אירח אותו בסבר , כמכניס אורחים, אך על פי טבעו, המתארח אצלו

 .פנים יפות ודאג הרבה מעבר לכל מה שנצרך לו

סעדיה  נונודע לו כי מדובר ברבי, בטרם עזב האורח את בית המארח
נפל לרגליו , אל רבי סעדיה גאון, בהכנעה רבה, ניגש המארח. גאון

על שלא חלק לו כבוד כפי שראוי לחלוק  ובקש ממנו סליחה ומחילה
 .כמוהו-גדול- לאדם

והרי אירחת '': עליו רבי סעדיה גאון וניסה להרגיעו בדבריםהתפלא 
אף שלא ידעת לזהותי , אותי בכל טוב הלב ולשביעות רצוני המלאה

 ?''לבך-אותך- נוקף-מה-ועל

, כראוי לארח סתם יהודי רבינורחתי את יא, נכון'': לו היהודי השיב
הייתי משתדל , אבל אם הייתי יודע שמדובר באדם גדול וקדוש שכזה

 .''הרבה יותר ועל כך בא אני לבקש סליחה

רבונו של '': ה ואמר''שמע רבי סעדיה גאון את הדברים ופנה לקב
 , עולם

בכל יום . בכל יום ויום נודע לנו עוד ועוד על גדלותך וקדושתך הן
מכפי שהשגנו ביום הקודם ועל כן אנחנו משיגים יותר ויותר ממעלתך 

 , מבקש אני ממך
שכפי שאני סולח ליהודי זה ואני מודה לו על שהאיר , של עולםרבונו 

, עיני לעבוד אותך בדרך הנכונה ולבקש את סליחתך על יום האתמול
יה ידוע לי את מה שאני יודע אנא סלח נא לי על שאתמול עדין לא ה

 .''כשורה-נהגתי-ולא- היום

נקראת התשובה הזו , ה זה שהיה ובקשתו של רבי סעדיה גאוןמעש על
    .על שמו וצדיקי עולם עושים אותה מידי יום ביומו

 , חי בתקופה קשה ליהדותרבינו 
בה נשקפה סכנה לאחדות האומה ולאמונה היהודית מבית  תקופה
 . ומחוץ

אליהן נלוו למדנותו המופלגת ואהבתו הגדולה , וכח מנהיגותואישיותו 
  . איחדו את היהודים ברוח התורה והמסורה –ת היהודים והיהדות א

, ג עמוקות"שנה אחריו ואשר הושפע מרס 200 -ם שחי כ"הרמברבינו 
 :אמר עליו

לפי שהיו בני . נשתכחה חס ושלום תורת ישראל, לא רבי סעדיה אם"
וכמעט שתאבד תורת השם לולא , דורו בעלי סברות רבות נשחתות

לפי שהוא גילה מן התורה מה שהיה נעלם וחיזק  .הוא עליו השלום
  ".מה שנידלדל

 . ב"תש' ו אייר שנת ד"הוא נפטר בכ. סעדיה חי שישים שנה נורבי

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
 

  . עם עדתו
פתח במערכה כבדה נגד הרבנים , כן-עליתר 

 .אל במגמה לחזק את השפעתושלומי אמוני ישר
עם התפשטות האיסלם וצמיחת כתות שונות 
. ומשונות בקרב הערבים התחזקה הכת של ענן

שהושפעו מהתרבות , הרבה יהודים עשירים
. התקרבו אל הקראים יותר ויותר, הערבית החדשה

ומאחר והיהודים הכשרים לא רצו לקיים כל קשר 
תחו משלהם ופי" קהילות"אתם ארגנו הקראים 

קראית שהייתה מבוססת על עירבוביה " מסורת"
  .אותן הפיץ ענן בן דוד, "תורות"מבולבלת של 

הפכו הקראים לקבוצה , סעדיה גאון נורביבימי 
, סעדיה הצעיר. מגובשת ובעלת השפעה, גדולה

נטל על עצמו את היוזמה להלחם בדעותיהם 
נגד , הנפסדות וטיעונו הלמדני וההגיוני כאחד

גרם לאבדן יוקרתם , קראים ומנהיגיהםה" עיקרי"
- ומץבא, יביותר בקרב הציבור היהוד רביםבעיני 

 –לב בלתי רגיל היה דרוש מצד סעדיה הצעיר 
על " מלחמה"להכריז  – 23שהיה אז רק בן 

בהם הוכיח את , לכתביו. הקראים בעלי ההשפעה
היתה השפעה , הקראית" אמונה"השקר שב

. להתרחק מהכת לכת וקראים רבים החלו- מרחיקה
בראות מנהיגי הקראים כי לא יצליחו להתמודד 

הם פתחו , עם טיעוניו ההגיוניים של רבי סעדיה
  . נגדומסע נקמה ב

, הפכו את ספרייתו, קנאים פרצו לביתוקראים 
שרפו את כתביו עד כי חייו היו בסכנה והוא נאלץ 

הוא יצא את מצרים . לעזוב את ארץ מולדתו
שראל ומשם המשיך עבר לארץ י, בחשאי

רבי סעדיה  .נגד הקראים, תיהבלתי נלא, במלחמתו
שהייתה אז השפה , תרגם את התורה לערבית

המדוברת בקרב היהודים תושבי ארצות האיסלם 
שהיה מכוון לחיזוק , רוש משלויוהוסיף לה פ

  .היהדותהאמונה היהודית וביסוס יסודות 
  
  שחיבר רבינו "אמונות ודעות"ספר ה

במשך חמש השנים . יה התיישב בבגדדסעד נורבי
, הבאות הוא סבל הרבה מהיותו נעקר ממקומו

אולם מאידך הייתה זו שעת הכושר בשבילו 
בהיותו , להתמסר לעבודתו הספרותית והמחקרית

משוחרר מנטל התפקידים הרישמיים של גאון 
  . ישיבת סורא

: זו כתב רבי סעדיה את יצירתו הגדולהבתקופה 
, הוא כתב אותו בשפה הערבית. "אמונות ודעות"

וכן לעולם " משכילים"כדי שיהיה מובן ליהודים ה
דאגה מיוחדת ונכונות לעזור גילה רבי . יהודי- הלא

סעדיה במיוחד לאותם יהודים שבהשפעת התרבות 
הערבית נפלו לזרועות היאוש והספקות וקיבלו 

לבי . "מושגים מסולפים לגבי דתם ואמונתם הם
מוקפים , שנפלו לים של ספקותלבי על היהודים 

מים זדונים של טעויות ודעות נפסדות ואין מי 
  . שיושיט להם יד כדי להצילם

שיתן להם יד ויוציא אותם , צורך בשחיין טוביש 
וכאשר השם יתברך לימדני דעת את . ליבשה
חושבני כי תפקידי להושיט להם יד , הדרך

   –" מסייעת
אמונות "רבי סעדיה בדיברי הקדמתו לכותב 
 ."ודעות

  ע "זי סעדיה גאו� נוק רבי"הגה
  )ב"שת, ד( אייר ו"כיומא דהילולא 

  

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )א"תרע(ר ישראל איסר הכה� פייגנבוי� רבה של ווארשא "רבי יצחק ב –
  )ח"תרנ(ר יצחק אייזיק יהודה יחיאל "יעזר צבי סאפרי� מקאמרנא ברבי אל
  )ד"תש(ד "נפש ישי מאנטוניא הי' ר חיי� ב"ש רבי ישראל שלו� יוס� ב"נעקה

  )ט"תשל(ר מנח� רבה של קוממיות מקי� עולה של שמיטה "רבי בנימי� מנדלסו� ב
  )ה"תקמ(בני� שאול ' ר יצחק הלוי האגער ב"רבי אהר� שאול ב –
  )ב"תקצ(נתיבות המשפט ועוד ' ר יעקב משה לורברבוי� ב"בי יעקב בר

  )ד"תרי(תורת חיי� ' ר מנח� מנדל מקוסוב ב"רבי חיי� ב
  )ט"תרע(' ר גדלי"ד ב"ראדומישל הי -רבי אברה� יהושע העשיל טווערסקי ממאלי�

  )ח"תרנ(אור עיניי� ועוד ' ר יצחק אייזיק מקומארנא ב"רבי אליעזר צבי ב
  )ז"תשי(ש "רבה של גאבס וב, ר אברה� זק� חורי"� ברבי חיי

  )ב"תש' ד(ר יוס� גאו� "סעדיה ב ינורב –
  )ז"תק' ה(מסילת ישרי� ' ל ב"ר יעקב חי הרמח"רבי משה חיי� לוצאטו ב

  )א"תרי(י� 'ר חיי� מוואלוז"רבי יצחק ב
  )ט"תרפ(ר דוד מזלאטפאלי "רבי מרדכי יוס� טווערסקי ב

  )ח"תרמ(מיר 'ר יחזקאל מקוז"לי� ברבי שמואל אליהו מזוו
  )ה"תש( ]ה זוויעהילער'רבי שלומק[  ר מרדכי מזוויעהל"רבי שלמה ב

  )ס"תר( מליובאויטש ר מנח� מנדל"ב מג� אבות' ב מקאפוסטרבי שלמה זלמ�  –
  )ד"תש(ד "רזא דשבת הי' ר מאיר מקרעטשינו� ב"ש רבי אליעזר זאב ב"נעקה

  )ד"תש(ר חיי� מליסקא "ד ב"לאנדער הירבי צבי הירש ורבי יהודה פריעד
  )ו"תשל(ר שמעו� שלו� מאמשינוב "רבי ירחמיאל יהודה מאיר ב

  )ב"תתפ' ב(שמואל הנביא ב� אלקנה וחנה  –
  )ב"תער(ר אברה� מטריסק "רבי יעקב לייב מקוואל ב
  )מ' ה(ק "הסמ' ר יוס� מקורביל ב"רבי יצחק בעל החוט� ב

  )ב"א תתפ"ב] (ח אייר"כא ב"י[שמואל הנביא ב� אלקנה  –
  )י"תר( דברי מאיר' ב לייב מפרמישלא�-ר אהר�"רבי מאיר ב

  )ה"תרס(ר נחו� צבי מדראהביטש "רבי מנשה טייטלבוי� ב
  )ד"תש(ד בר פנחס "ד בארשא הי"רבי מנח� מענדל האגער אב

  )ב"תש(ד "ר מרדכי יוס� אלעזר ליינר מראדזי� הי"ש רבי שמואל שלמה ב"נעקה
  )ח"תרפ(קר� לדוד ' ר עמר� גרינוואלד ב"זר דוד ברבי אליע –

  )ס"תש(ר דוד מבאניא "צפת ב-רבי אהר� יחיאל מנדבורנא
  )ז"תש(קורי, - ר שלמה דב שפירא מקאמינקא"רבי מרדכי ב

 

ד "ק כ"יו� שב
  אייר

  

  

  ה אייר"כ' יו� א

  

  

  

  

  ו אייר"כ' יו� ב

  

  

  
  
  

  
  
  

  ז אייר"כ' יו� ג

  

  

  ח אייר"כ' יו� ד
  
  

  ט אייר"כ' יו� ה

  

  

  

  סיו�' א' יו� ו

 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 



 

 

 

 ד

 ד

 

  

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

�  בנושא כיבוד אב וא
  

מילדי אצל חלק " כיבוד אב וא�"לצערי הרב ה: שאלה
�  , בלשו� המעטה הוא לא כמו שצרי

זוכרני  - לי שהדרישות שלנו לילדי� מתלווה בויכוחי�כואב 
�תיכ. ומיד ובשמחה  -שאצלנו על כל הגה וציו# של ההורי

�  .היינו נעני
כ "וייש, הדרכה -  מעל במה חשובה זו איזה עצהברצוני 
  .)ו. י( למפרע
א זו שהוא ד אנסה בטעימה ממש לנגוע בסוגי"בס: תשובה

כיצד " בשעת מעשה"והיות ויש בזה  -כאל� בית של הילד
ד בשעת "דהיינו אי  נחנ  שבס" קוד� מעשה"נגיב ויש 

  .מעשה יתאמצו הילדי� במצוה כבירה זו
ל אמרו "חז -,ק"בשב -ננצל את השבת אחי� יחדכדרכינו 

דיו כתובה ל, א דומהלמה הו הלומד ילדד "פ אבותב

  , חדש נייר על
שומע ' בר בינקות ממש יש חוב לחנ  שהילד יהיכולכ� 

', הוא עוד קט� נוותר לו'בקול אביו ובקול אמו ולא לומר 
, אפשר וצרי  לחשוב לפני שמבקשי� דבר מה מהילד

ואנו ויתרנו לו  - א  לאחר שביקשנו והילד מסרב, כיצד יגיב
  .ק"הרי כא� הפסדנו ודו

אבא  נחשוב היטב את צעדינו ונרגיל אות� שא�ולכ� 
אמנ� הילד ינסה , ואמא אומרי� דבר מקיימי� בלי חכמות

ד נדע ג� לעמוד על המשמר כי כל "אותנו אבל אנחנו בס
ספר 'כמו שנצטט בהמש  מ. כוונתינו היא טובת הילד

  .'החינו 
 �אי� דר  " ילד שומע לקול אבא ואמא"ואומרי� חוזרי
  .בית ע� משמעת זה בית בריא,  חזרה

 �צרי  מפע� לפע� , ותר ויש הבנהגדלי� יכשהילדי
ל וכ� סיפורי� על נושא כיבוד אב "לטפט� לה� מדברי חז

ללא קשר לאיזה חריגות או אי הקשבה או אי שמיעה , וא�
אי� מרצי� לאד� "כי המסר אז בבחינת , בקול ההורי�
  , "בשעת כעסו

נכשיר אותו שלא בשעת מעשה שיהא ממושמע ויידע אנו 
שילמד ויתרגל , רי� ללא עוררי�שעליו לשמוע לקול ההו

שיהא , ומחנכיו' להיות ממושמע לקול מצוות ה
שעליו לשמוע  -באפשרותו לעמוד בשעת ניסיו� ויזכור

  .בקול אביו ואמו 
להיות ילד יהודי כרצו� " האידישקייט"ההורי� ששידעו [

אלו . אבינו שבשמי� תלוי רבות בכיבוד אב וא�
יודעי� שילד , �שמטפלי� בנוער שצריכי� רחמי שמי

יחזיק יותר מעמד  )בגלל שאוהב אות�(שמכבד הוריו 
וזה , בגלל ההורי�' לא יבעוט בה, וישאר באידישקייט יותר

  !] מציאות מוכחת

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

פרשת יתרו  ספר החינו�פ ללמוד ב"אחת לשנה לכהכדאי 
דברי� חוצבי� להבות אש כמה מצוה " כיבוד אב וא�"מצות 

שזה תכלית המצוה ', הכבירה זו מביאה להכיר בטובת 
  :ק"וזל
ל חסד למי ושראוי לו לאד� שיכיר ויגמ, זומצוה  משרשי"

ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה שזו מדה , שעשה עמו טובה
ושית� אל לבו כי . לפני אלקי� ואנשי� רעה ומאוסה בתכלית

ועל כ� באמת ראוי לו , האב והא� ה� סבת היותו בעול�
כי ה� הביאוהו , תועלת שיוכללעשות לה� כל כבוד וכל 

  , תווג� יגעו בו כמה יגיעות בקטנ, לעול�
ל -זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האוכשיקבע 
, בת כל אבותיו עד אד� הראשו�יבתו וסישהוא ס ברו� הוא

פק צרכו כל ימיו והעמידו על יושהוציאו לאויר העול� וס
, ת ומשכלתונת� בו נפש יודע, מות אבריוינתו ושלומתכ
, יהיה כסוס כפרד אי� הבי�, ל-לולי הנפש שחננו האישא

ויערי  במחשבתו כמה וכמה ראוי להזהר בעבודתו ברו  

   .ק"עכל. "הוא
 �זאת בשולח� השבת ומסבירי� עד היכ� הדברי� כשמלמדי

מגיעי� מביני� שא� חס ושלו� יש מהילד זילזול בלכבד 
דהרי , ל- ובת האהרי יחסר לו לעתיד להכיר ט, ו"הורי� ח

הוא לא יפני� את המודה אני לפני  מל  חי וקיי� שהחזרת 
כי "ישיר בהתלהבות ' אולי יאמר ע� הפה ואפי, בי נשמתי

ו מזלזל "א  בא� ח, ועוד שירי הודאה" כל פה ל  יודה
בכבוד ההורי� חסר לו הבסיס להכיר תודה למי שהיטיב 

שוב עד כ ח"לכבד הורי� הוא כ'? וכיצד יודה לה -עמו
? ומדוע" מכבדו בחייו מכבדו במותו" :)קידושי� לא(שנפסק 
 -ש"ו לא יכבד את הוריו יחסר לכבד את הבורא ית"כי א� ח

ולכ� חשוב להשריש בחוזק מצוות כיבוד אב וא� ויפה שעה 
  .אחת קוד�
 �אזו� "' לילד מחזור של שבועות בפייט של יו� אפותחי
פלאי פלאי� בפני� , "קתאומ� ומני"' ובפרט ליו� ב, "להורי 

, מסבירות ובטוב טע� ניצוק תוכ� והבנה למצוה כבירה זו
יש צור  להסביר כמו . - ולא די שדורשי� לכבד אבא ואמא

" אשר תשי� לפניה�"בפרשת משפטי� כותב ' י הק"שרש
ה למשה לא תעלה על דעת  "אמר לו הקב )א, שמות כא(

ופירושו לכ   איני מטריח עצמי להבינ� טעמי הדבר... לומר
, נאמר אשר תשי� לפניה� כשולח� ערו  ומוכ� לפני האד�
ויש גיל שצרי  וחוב קדוש להבהיר הדברי� הפשוטי� האלו 

  .ד ע� תפלה נצליח"ובס
חשיבות הדבר נדע יותר לעמוד על דרישתינו כי זה כשנבי� 

ה ג� יחנ  "קיו� עתיד הילד שיגדל כיהודי ירא שמי� ובעז
החשיבות של מצוה , אלא א� זו, א רק זוול, את בניו אחריו

שהרבה גופי תורה תלויי� בה וכל , "כיבוד אב וא�"הקדושה 
ל "זצ קר� לדודיסוד האמונה והמסורת תלויי� בו כדברי ה

  :ק"וזל
ל "אחז. כבד את אבי� ואת אמ� )יב, שמות כ(פ "עה"
  , שהוקש כבוד� לכבוד המקו� .)קידושי� ל(
זה כי הנה אנחנו מאמיני� בני בטע� שהחמירה תורה בל "וי

ש וקבלת אבותינו שראו עי� בעי� ניסי� "מאמיני� בבוית

ת במצרי� ובמדבר והר סיני וקיבלנו "ונפלאות שעשה עמנו השי
כל זאת מאבותינו ואבות אבותינו אשר הורישו לנו מורשה 

ומי שמזלזל בכבוד אבותיו ג� קבלתו אינה , אמונת אומ�
באמונה לא לבד שהוא כופר בתורה וכ� מי שמפקפק , במורשה

ובהשגחתו א� ג� זאת מזלזל בכבוד אבותיו כאומר שהורישו לו 
ו דבר שאינו אמת והיש ל  בזיו� גדול מזה שחושב אבותיו "ח

על כ� שפיר הוקש כבוד� לכבוד המקו� כי זה , ו"כשקרני� ח
  .ק"עכל. "תלוי בזה והב�

: ד"תוכזה ו א"ר מסקולע� שליט"ק אדמו"כק "לשמוע מפזכיתי 
באותו , מבקש מהילד למשל להוריד פח אשפה, אמא, כשאבא

א� אמא , וכ�, "חפצא של מצוה"רגע הפח אשפה נהפ  ל
כזית "באותו רגע מאכל זה נהפ  ל , מבקשת מילדה שיאכל

וזה ההסתכלות שצרי  להחדיר , מצות עשה ממש" מצה
  !לילדי� והיא באמת מהעבודה הקשה שבמקדש

 �צרי  לשי� דגש כבר בילדות� שיש חיוב  מזה כמהרואי
הוא זה שאינו שומע , ב� סורר ומורה. לשמוע בקול אביו ואמו

, ש סופו"כ החמירה תורה עליו שנהרג ע"כ, בקול אביו ואמו
וכיבדו ' ובאמת ראינו ושמענו מגדולי ישראל שהנהיגו עדה וכדו

וידוע מאנשי� , הוריה� בכיבוד אב וא� לא יאומ� כי יסופר
א וזכו לגדלות בשכר מצוה "וטי� שמסרו נפש� על כיבוד אופש
  .זו

 �א חוזר ושונה לתלמידיו "שליטהרב חנו� גולדפרב ' המפוהמחנ
בעני� נפלא בעשרת הדברות דה� חמש בי� אד� למקו� וחמש 

כיבוד אב וא� נחשב בקבוצה בי� אד� למקו� , בי� אד� לחבירו
  .כי ה� מהשלושה שותפי� שבאד�

זה אינו מחלק של בי� אד� לחבירו אלא , שיידע האבצרי  , ילד
ובאופ� כזה ! היינו חלק בי� אד� למקו� - הוא כבר הרבה יותר
  .יש להסתכל על זאת

ל סיפר שפע� בילדותו הל  בלי "זצאמרי חיי� ר ה"אדמוק "כ
ה הכניסתו לאביו "אמו הרבנית הצדקנית ע, רשות מהבית

יב על כ  בזעזוע כששמע זאת אביו הג, ל"האהבת ישראל זצ
וסיפר , ולא יס�" היתכ� לא לשמוע בקול אמא: "ל"נורא וא

  . ל"ח שמאז יותר לא הוצרכו לחנכ� בעני� הנ"האמ
 �קל יותר לחנ  ולהנחיל , הילדי� שזה כיבוד אב וא�כשמביני

והדברי� פשוטי� אבל מרוב פשטות� זה לא נחקק . לה�
מפע� אלא  - לכ� בשעת מעשה לא להטי� מוסר, בעצמות

לפע� להשחיל על רוממות מצות כיבוד אב וא� בשולח� השבת 
  .ט"בטו' וכדו

 �מצות כיבוד אב וא� היא מצות עשה והשוה ! יקרי�ילדי
  . ת"ה כיבוד אב וא� להשי"הקב

ו "וכשילד ח' הילדי� יהא ספר החינו  וכדו\עיני ההורי�למול 
יש לתת הרגשה שפשוט הוא נכשל   -, נכשל בכיבוד אב וא�

ו בעבירה וביטל מצוה ויפה שעה אחת קוד� ועושי� "ח
ומסבירי� לה� שעל זה אנו מתחנני� מדי , מהמצוה עסק גדול

ואל תביאנו לא לידי חטא  -שתרגילינו בתורת "בוקר בתפילה 
  , "ולא לידי עבירה

נשבח , נשמח אית�, מפע� לפע� נית� חיזוק למשתדלי�כמוב� 
עמלינו אלו 'רכה בוע� תפילה מעמקי הלב שתהא ב, אות�
  א גוט שבת . 'הבני�

 

        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל
א "שליט סעידהסעידהסעידהסעידהב�  אהר� דודאהר� דודאהר� דודאהר� דודעל הרב 

  ש ואריכות ימי�"לרפו
===========================  

 לרפואת יצחק ב� לאה

        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל
יהודית יהודית יהודית יהודית ב�  נת� יוס�נת� יוס�נת� יוס�נת� יוס�על הרב 

ש ואריכות ימי� "ו לרפו"הי רבקהרבקהרבקהרבקה
  .ושני� טובות

 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
אוצר , לידידינו הנעלה,  נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

האי גברא , משנתו ז� ונקי ,פרי ע� חיי�, אוצר כלי חמדה', מלא יראת ה
  ה"ה, מ"פא, ס"פ צנמ"חו, רבא

  א"שליט ה רוזנפלדה רוזנפלדה רוזנפלדה רוזנפלד""""מהרימהרימהרימהריצ "הרה ר"ק אדמו"כ
ק מר� "ל ונכד כ"א רוזנפלד זצוק"ר מוהרשצ"ק אדמו"של כ בנו הגדול 

  א"מ זיע"ט מוהרמ"ר הקוה"אדמו
משה מרדכי משה מרדכי משה מרדכי משה מרדכי ' ש ר"ח המופלג בתוי"ג הבה"אירוסי הבת עב שמחתרגל ל

  צ"בשעטומו "הי יקיקיקיק''''הורונצהורונצהורונצהורונצ
ר "� אדמוק מר"ב� ידידינו הנעלה מחשובי מתפללי בית מדרשינו ונכד כ

  א"שליט יקיקיקיק''''מנח� מנדל הורונצמנח� מנדל הורונצמנח� מנדל הורונצמנח� מנדל הורונצצ רבי "הרה א"מ זיע"ט מוהרמ"הקוה
ח לתפארת "ה� ומכל יוצלרוב תענוג ונחת דקדושה מ ור שיזכ"יה

  .ומשמחה זו יושפע שפע ברכה והצלחה אמ�,  המשפחות החשובות

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ל"דוד ז' ה בת ר"מרת נעכא ע
  ו"ד אייר תשנ"נפטרה כ

  .ה . ב . צ . נ . ת 
ידיו רב לו בזיכוי , החשוב והנעלה ק"ראה ידידינו בנה על ידי הונצח

  ו"הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורר "ה הר"ה, הרבי�

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ב "חו, לכבוד ידידינו החשוב והנעלה

  ס"צנמ, בתורה וחסידות
  א"שליט סרמ�סרמ�סרמ�סרמ�פפפפמשה משה משה משה ' ח ר"הרה

  צ"לרגל שמחת אירוסי הבת בשעטומ
מה� ומכל  ר שיזכה לרוב נחת"יה
 .ר"אכי והזיווג יעלה יפה יפה ,ח"יוצ

        מוקדש לעילוי נשמתמוקדש לעילוי נשמתמוקדש לעילוי נשמתמוקדש לעילוי נשמת
מעוטר במדות , כלי מחזיק ברכה, האי גברא יקירא

  ומעלות יקרי� ומהולל בתשבחות
        אלעזראלעזראלעזראלעזר' ח ר"ההר

  ל"ז צביצביצביצבי' ח ר"בהרה
        רייכעררייכעררייכעררייכער

  ז"ג אייר תשס"ק כ"ע עש"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

לבו , ח"רודצו, י בנו הנדיב הנכבד והיקר"הונצח ע
  ,ער וח� לכל דבר שבקדושה

  ירושלי� - א"שליט שלמה רייכערשלמה רייכערשלמה רייכערשלמה רייכער' ח ר"הרה
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ל"ז איסראיסראיסראיסר' ה בת הרב ר"ע צירלצירלצירלצירלמרת 
  ב"ז אייר תשס"נפטרה כ

  .ה . ב . צ . נ . ת 
 העומד לימינינו י נכדה ידידינו החשוב והיקר"ע הונצח

  צפת - ו"הי ישראל יעקב וייסמ�ישראל יעקב וייסמ�ישראל יעקב וייסמ�ישראל יעקב וייסמ� 'ח ר"ההר
  .בזכות זיכוי הרבי� יזכה לישועות וברכות בכל הענייני�

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, וחסד רוד� צדקה, ש"לידידינו החשוב והנעלה מחשובי אנ

  נ"עוסק בהכנסת אורחי� בלו, ק מלעלוב"דבוק לרבוה
  לונדו� -א"שליט אמנו� שלו�אמנו� שלו�אמנו� שלו�אמנו� שלו�הרב 

  צ"ג בשעטומ"לרגל שמחת נישואי הבת עב
  ס"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
שמסר נפשו למע� לימוד , האי גברא יקירא

  התורה בכל עת וזמ�
        ישראל יודאישראל יודאישראל יודאישראל יודא' ח ר"הרה

        שטיי� שטיי� שטיי� שטיי� ל "ז יוס�יוס�יוס�יוס�ר "ב
  .ה . ב . צ . נ . ת ט  "ד אייר תשס"ע כ"נלב

הנעלה י בנו ידידינו האבר� החשוב ו"הונצח ע
�' ח ר"הרה   א"שליט בנימי� יוס� שטיי�בנימי� יוס� שטיי�בנימי� יוס� שטיי�בנימי� יוס� שטיי

 


