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וכ� מעשי הכישו� של המצרי� אי� , ואכזריות� הוא עד אי� לשער

ולכ� לא היה שו� עבד יכול לברוח  ,בדומה לו בכל העול�

היה מוצא את עצמו , וכל כמה שהיה מתקרב כלפי חו�, ממצרי�

וכ� כוחות , י מעשי הכישו� שלה�"בתו� תוכו של מצרי� והוא ע

ומאה הגרועה ביותר אשר אי� כזאת הט' טומאת� שהיו ש� הי

  .בעול� כלל

ה למשה שיל� בשליחות זו להילח� בטומאת "שבא הקבואי� 

והכוונה בזה דהרי על משה , מצרי� ולהוציא את בני ישראל מש�

ר את קליפת מוטל כעת העבודה הקשה ביותר לשב ה"רבע

ולכ� כבר נשלח מקוד� לכ� יוס� הצדיק שכבר , וטומאת מצרי�

ה היה "ועל משה רבינו ע, ל המלחמה נגד טומאת מצרי�חהבימיו 

ולכ� , להמשי� במלחמה זו ולשבור לגמרי את טומאת מצרי�

נתיירא משה רבינו בשליחות זו דשמא אינו ראוי לזה השליחות 

דבשביל להילח� בטומאה צרי� , להילח� בטומאה קשה הלזו

 יכול ליפולו "כי א� אינו ראוי לזה אז ח, להיות צדיק גמור ביותר

  .ל"ממדריגתו רח

ריינה  לה-יוס� די' אשר התרחש בזמנו של ר מעשה הנוראהוכידוע 

לקרב את הגאולה בכוח  תאב נפש�' אשר הוא וכל הכת דילי

ז באה לו נפילה "ועי, ונכנסו למלחמה ע� טומאת עשו ואדו�

עיי� באוצר הגדולי� מזה הסיפור באריכות אשר (ל "גדולה ונחמ� רח

  .)'י הק"הארהתרחש בזמ� 

כדחזינ� אצל יעקב אבינו , ה בשליחות זו"מה שפחד משה רבעוזה 

וכ� משה רבינו א� פחד שמא , ה שפחד שמא יגרו� החטא"ע

יגרו� החטא ואינו ראוי לאותו איצטלא לצאת במלחמה הכבידה 

  .בטומאת מצרי�

 �, מ נתפחד שאינו ראוי"מ, ה בכבודו ציוה לו על כ�"שהקבוא

כל ' ואפי :)נדה ל(' ע על הגמ"זי ק מלובלי�"הרהש וכידוע מה שפיר

ופירש , העול� כולו אומרי� ל� צדיק אתה היה בעיני� כרשע

מ יאמר דרק באותו "מ, ה יאמר לו שהוא צדיק גמור"הקב' שאפי

כ הוא נפל ממדריגתו ויהא "אבל מיד אח, ה"זמ� שאמר לו הקב

  .בעיניו כרשע

ה "כאורה אשר הקבדא� ל, ה בשליחות זו"סירב משרעולכ� 

מ "מ, שולחו דהיינו שהוא ראוי ובכוחו הגדול להילח� במצרי�

ה ממנו דווקא אז "חשב משה בעצמו דרק באותו רגע שביקש הקב

  .היה ראוי
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        ג''טבת תשע ג"כ
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  ב"תשע ק פרשת שמות"מוצש
  אר  ישראל

ויאמר ' ועתה לכה ואשלח� אל פרעה וכו

משה אל האלוקי� מי אנכי כי אל� אל פרעה 

  )יא-י, ג (וכי אוציא את בני ישראל ממצרי� 

צרי� להבי� אי� סירב משה רעיא ולכאורה 

  , ה"מהימנא בשליחות זו ששלח אותו הקב

לומר דהנה כידוע שקליפת מצרי� והנראה 

רועה ביותר ורשעת� היא הטומאה הג

כ רואי� שהקפיד עליו "אחולכאורה 

ה שסירב בשליחותו זו ודיבר "הקב

הרי טענתו , עמו קשות על כל זה

וכ� אצל , בפיו שמא יגרו� החטא

מצינ� שהקפיד על כ� קב לא יע

  .ה"הקב

' ה הי"דאצל משרע ל"י אלא

י� איש וי� את ויפ� כה וכה וירא כי א
  )יב, ב ( המצרי
' ראה מה עשה לו בבית וכוי "וברש

וירא כי אי� , ולפי פשוטו כמשמעו
איש שאי� איש עתיד לצאת ממנו 

  .כ"ע, שיתגייר
שאי� איש ' משמע שהפי' ולכאו

עתיד לצאת היא לפי הדרש של מה 
י לפי "ש רש"ומ, עשה לו בבית

כמשמעו לא נמש� ' פשוטו הפי
אלא פשוטו ' כי וכו ש להל� וירא"למ

שאי� איש ' כמשמעו כוונתו הפי
  .רואה מעשיו

ב שא� לא ראה איש "ז צ"דלפיאלא 
היא� ידעו דת� ואביר� , את המעשה

מזה שאמרו הלהרגני אתה אומר 
' � כ"וברשב, כאשר הרגת את המצרי

לא כמו שהייתי סובר , א� כ�, אכ�
כשטמנתיו בחול שלא נודע אלא כ� 

  .כ"ע, הוא שנודע
י  שאי� איש "ש רש"ל שמ"יאולי ו

ש "עתיד לצאת הוא נמש� למ
, ולפי פשוטו כמשמעו, מקוד�

והכוונה שלפי פשוטו של מקרא 
שאי�  כי אי� איש' צרי� לומר שהפי

שא� נאמר , איש עתיד לצאת ממנו
, כפשוטו שאי� איש רואה מעשיו
, תיקשי היא� ידעו דת� ואביר� מזה

  .ק"ודו
' מס יוס� פרדס' כ בזה בס"מש' ועי

 ק מגור"הרהובהערת , אשכול ענבי�
א בתחילת הספר ש� כתב שה� "זיע
ש שאי� איש עתיד "ומ, דיבורי�' ב

לצאת ממנו הוא דיבור שני ולא שיי� 
 .ש פשוטו כמשמעו"למ

                         ***        
הרעותה לע� הזה למה זה למה 

  )כב, ה ( שלחתני
ני ת מה איכפת ל� קובל א"ואי "ברש

וכי לא יהיה ' ולכאו ,על ששלחתני
איכפת למשה רעיא מהימנא מצרת� 
של ישראל ומהו הכוונה מה איכפת 

  .ל�
ל שמשה רבינו האמי� וידע "יואולי 

בבירור שכל השיעבוד היא רק טוב 
לישראל ואי� בזה שו� רע ומאת 
הטוב והמיטיב לכל היתה זאת 
לטובת� של בני ישראל ולתכלית 

ה ביקש "רבעאלא שמשה , הטוב
למה מתנהג ' ית' לדעת דרכי ה

שליחות זו כרוכה לטובת כלל ישראל לכ� לא היה לו לעכב 

, שאינו ראוי' ובוודאי אפי, מראלרגע כמי' שליחות זאת ואפי

  .בזכות ישראל יצליח דזכות אבות� מסייעת� ,בר�

, ה שלא היה הדבר כרו� בשליחות"אצל יעקב אעכ "משא

ה כשהולכי� בדר� הענווה "י היא לנחת לפני הקבואדרבה הר

' לכ� לא הי, ושפלות רוח ולחשוב בכל עת שמא יגרו� החטא

  .שו� קפידא עליו

*  

משה אל האלוקי� מי אנוכי כי אל� אל פרעה וכי ויאמר 

ויאמר כי אהיה עמ� וזה ל� . אוציא את בני ישראל ממצרי�

� תעבדו� בהוציא� את הע� ממצרי, האות כי אנוכי שלחתי�

  )יב-יא, ג (את האלוקי� על ההר הזה 

  .ה למשה בפה"להבי� האות שתלה הקבוצרי� 

בש�  א"זיע ר האי סבא קדישא"מר� אדמו ק "כבזה ואמר 

שהכתוב בא בזה  ל"זצ שוואר  אברה� 'ר ח"גהחותנו ה

שאחז , "מי אנוכי כי אל� אל פרעה"לתר� את קושיית משה 

, מלאכי�ה  דבר ע�ראוי לשליחותו ואינו חשוב ל שאינו

תעבדו� את האלוקי� ' וזה ל� האות וכו"ה "כ אמר לו הקב"וע

וכידוע , דהיינו קבלת התורה על ההר סיני, "על ההר הזה

משו� , ל שלכ� נבחר דווקא הר סיני מכל ההרי�"מחז

כ� אתה משה זכית להיות , שהנמי� את עצמו מכל ההרי�

ימ� וזה הס, נבחר עבור שליחת ישראל משו� ענווה שב�

כי שניה� בער� אחד ומתנהגי�  ההר הזהה מ"שנת� לו הקב

 הטענה שאמר משה אתמשו� ז ודווקא, רהיתינווה בע

  .לכ� זכה להשליחות "מי אנוכי" בענוותנותו

***  

ויאמר , ויהי לנחש וינס משה מפניו' השליכהו ארצה וכוויאמר 

אל משה שלח יד� ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי ' ה

  )ד-ג, ד ( למטה בכפו

והלא , להבי� יראתו של משה רבינו שהיה לו מהנחשי� וצר

', הצדיקי� אי� לה� שו� פחד אחר זולת פחד� לפני ה

כמו : "ק"וזל )פרק ו' שער אהבת ה( חובת הלבבותש ב"וכמ

שסיפר אחד החסידי� שפע� כשהל� במדבר הוא מצא ירא 

וכאשר הוא שאל אותו כיצד הנ� יש� , אחד שיש� ש�' ה

אני  :הוא ענה, ינ� מפחד מהאריותהא� א, במקו� זה
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~  ר "ק מר� אדמו"מדברי כ~  
  א "שליט

ר "ק מר� אדמו"לרגל יומא דהילולא דכ
  א"הסבא קדישא זיע

  ".ומשה היה רועה"' לס
===  

íéìéîä ìò" :ãçôå äàøéá ãåáòð åéðôì "
))))áùì úåøéîæáùì úåøéîæáùì úåøéîæáùì úåøéîæ""""÷÷÷÷(((( úòîùî éëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷"""" ø ø ø ø

òéæ àùéã÷ àáñ éàäòéæ àùéã÷ àáñ éàäòéæ àùéã÷ àáñ éàäòéæ àùéã÷ àáñ éàä""""àààà  øáë íãàäùë óàã
éùä úà ãåáòì ñðëð"ú , äàøéì äëæ øáëå

ä úà ,'íéîù úàøé åáø÷á ùéâøîå , ïééãò
ãçôá úåéäì åì ùé , úåéäì êéøöù åðééäã

äéìéã íéîùä úàøé ìò ãçôî , äðéà àîù
äðåëðå úéúéîà íéîù úàøé , äðåëä åäæå

"ãçôå äàøéá" ,ö äàøéäù íò úåéäì äëéø
ãçô ,ä úà àøé åðéà àîù 'éòáãë.  

äëì äæî ãåîìì íéëéøö åðà íðîà" ãåîéì ô
úåèùôá øñåîä ,ëò åðì äéäéù åðééäã" ô

äèåùô íéîù úàøé ,éòå" úà ãåáòð æ
éùä"ú.  

*  
ëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø"""" à à à à

 äéäå úîàä ÷éãöå øåãä ÷éãö åîöòá äéä
íéðåîã÷ä øåãä é÷éãöá ÷åáã .  

 íùá øîàåøåîãàî ãçàøåîãàî ãçàøåîãàî ãçàøåîãàî ãçà""""éæ ìéäòåæ ééæ ìéäòåæ ééæ ìéäòåæ ééæ ìéäòåæ é"""" ò ò ò ò
 úîà é÷éãöìå åìù åáøì øùå÷î éãåäé íàù

ãéò äéäð æà åìù"òæ ìàøùé ìëì øù÷ æ" æ
ë äùòðå" êìåäù åøéáç íò óà øùå÷î à

øçà éáøì øùå÷îå , ÷éãö ìëù éðôî íòèäå
åéúåáàå åéúåáøì øùå÷î åîöòá , íúåáàå

 åúåàì íéëìåä åéä íé÷éãöä éðù åìà ìù
áøãò ãçà é"øîàù åîë î    äøääøääøääøä""""ø éáøä ÷ø éáøä ÷ø éáøä ÷ø éáøä ÷ ' ' ' '

éæ êìîéìàéæ êìîéìàéæ êìîéìàéæ êìîéìà""""òòòò  íéãéîìú äîë åðîî åàöéù
à úåìùåù äîë åàöé íäîù" ìëäù àöîð ë

ãçà ùøåùá , åáø íò øù÷úîù éãåäé ïëìå
 åøéáç ìù åáøå åøéáç íò íâ øù÷úî

ãéòå" àéäù úçà äáéèç íéùòð ìàøùé ìë æ
äòá òåãéë úåáåèä ìëì ùøåù"é , ÷éãö ìëå

áàì øùå÷î÷ä åéúå 'éðùä úîà ÷éãöä ìù .
éùäå" úîà é÷éãöá ÷åáãì äëæðù øåæòé ú

øéå äøåú åòéôùäù íéîãå÷ä" ìëá ù
íéðééðòä.  
ë ìöàë ìöàë ìöàë ìöà""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷"""" àùéã÷ àáñ éàä ø àùéã÷ àáñ éàä ø àùéã÷ àáñ éàä ø àùéã÷ àáñ éàä ø

òéæòéæòéæòéæ"""" à à à àíåéä ìë åéìò óôåç íéîù úàøé äéä ,
éçá '"ãçôå äàøéá ãåáòð åéðôì" , äéäù

 úåáäìúäå ïòøá à èéî ãéîú äæ ìò øæåç
äàøåð , äúåàá äæ ìò øåæçì åëøã äéäå

 åáø ìöà äàøå òîùù äòåðúääøääøääøääøä"""" éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷
éæ ïéìøà÷î êìîéìà íäøáàéæ ïéìøà÷î êìîéìà íäøáàéæ ïéìøà÷î êìîéìà íäøáàéæ ïéìøà÷î êìîéìà íäøáà""""òòòò  øæç ãéîúå

ùá ÷ø àì êë äæ ìò"éôà àìà ÷ ' íâ
 äæ ìò øæç ìéâø íåéá òåáùä òöîàá

 áåùå áåù úåáø íéîòô äàøéá ãåáòð åéðôì äàøéá ãåáòð åéðôì äàøéá ãåáòð åéðôì äàøéá ãåáòð åéðôì
ãçôåãçôåãçôåãçôå.  

æ åøîà øáëå"îâá ì 'á÷äì åì ïéàù" ä
øöåà àìà åîìåòá øé ìù"ãáìá ù , úàæëå
ãéîú åìöà äàøð.  

ëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà 
äáäà åìåëå çåø úåìôùå äåðò åìåë äéä ,

îâòù øîåì âäðå" åì äòéøôî éãåäé ìù ð
ìëî øúåé , åðéàå åì òéøôî ïéà øáã íåù éë

ììë íìåòä äæî ìòôúî , ìù øòö ìáà
 äæî çëåù àìå ìåáñì ìåëé àì éãåäé

íìåòì,  íéøåñé ìòá åéîé ìë äéä àåäå
ìàøùé ììë ìò äøôë çáæîå .  

*  
 íé÷éãöä íé÷éãöä íé÷éãöä íé÷éãöä à èéî ãéîú íééç åéä íéðåîã÷ä

èéé÷ðáåäøã    ))))úåîîåøúäúåîîåøúäúåîîåøúäúåîîåøúä(((( ,ëåëåëåëå""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷"""" ø ø ø ø
òéæ àùéã÷ àáñ éàäòéæ àùéã÷ àáñ éàäòéæ àùéã÷ àáñ éàäòéæ àùéã÷ àáñ éàä""""àààà  åìåë ìë äéä

èéé÷ðáåäøã , äéäéù úåèùôá êéøö ïë ìò
ùòîáå äáåùúá úåîîåøúä åðì"è , êåúîå

ë áåøî ááì áåèå äçîùì.  
ëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà 

 ìàøùéì úåòåùé ìòåôå ìàøùé áäåà äéä
ìàøùé ìù ïòéùåîå , äëåá  äéä åéîé ìë

äðéëùä øòö ìòå ìàøùé úåìâ ìò äëáîå.  
 íâ ìåãâä íéøåñé ìòá äéä àåä åéîé ìë

çàå àéøá äéäùë"èèåîúäùë ë , äéä àåä
ùáøä úà ãáåò"äìåãâ äãåáò ò , äéä àåä

çáæî  úåììëá ìàøùé ììë ìë ìò äøôë

במידה כזו שנראה רע לבני אד� ומהו 
ואמאי לא יתנהג באופ� , התכלית בזה

וכבר , שג� לבני אד� ייראה שהוא טוב
מצאנו לרועינו הנאמ� שביקש לדעת 

וכ�  הראני נא את כבוד�בשאלו ' דרכי ה
כ "וע, כא� ביקש לדעת אופ� ההנהגה

למה באה ' פי, "למה הרעות"אמר 
ת מה "וא, הטוב באופ� שנראה רעה

איכפת ל� שאי� ל� לחקור אחר הנהגת 
שהרי , שלחתניקובל אני על ש, ה"הקב

שמע שיש לי מא� בחרת בי לשלוח 
להבי� ממעשה השליחות אופ� ללמוד ו
  ,ההנהגה

עתה תראה אשר "ה "אמר לו הקבז "וע
היינו שבכדי שקליפת , "אעשה לפרעה

התרעלה במידה  פרעה תקבל את כוס
גדושה על אשר השתעבדו ועינו את 
בני ישראל וכל המכות שבאו על 

ולכ� כדאי לה� , מצרי� לא לחינ� באו
י זה "שע, לסבול השיעבוד לישראל
בוער ממשלת קליפת מצרי� תכלה וי
  .עד עול�

' באנו חלילה כמביני� דרכי הולא 
והנהגתו אלא בכדי לסבר את האוז� 

ראנו נפלאות וי' ונסתרי� דרכי ה
 )ח"שמות תשס(. מתורתו

  שיחת קודש שיחת קודש 
  'א' המש� מעמ

 

  .ק"עכלה" 'ית וזולתאחר חו� ממהאלוקי� שיראה אותי מפחד מ מתבייש

, ה ועודנו עומד עמו"דהנה משה רעיא מהימנא באמצע דיבורו ע� הקבוהנראה 

  .בוודאי לא יפחד משו� דבר זולתו יתבר� שמו ויתעלה

אז מרוב , כיו� שראה את הנחש דקאי על הסטרא אחרא נחש הקדמוניאלא 

  .וינס משה מפניוולכ� , ה לא רצה להיות בקירבתו"דביקותו של משה בהקב

ה "דהכוונה הוא שאמר הקבשלח יד� ואחוז בזנבו ה למשה "כ� אמר לו הקבעל 

' ואפי, למשה כי צדיק הדור ומנהיגו יש לו לסבול כל אחד ואחד באשר הוא ש�

ואדרבה דווקא , תיתהפחות ביותר שכבר נפל לדיוטא התחתונה עד לשאול תח

עד שיתהפכו , מש� צרי� להעלות� וג� לרבות הניצוצות דקדושה שנפלו בשבי

עד שנהפ� לגמרי וישלח ידו ויחזק בו וכ� היה ש, לגמרי לבעלי תשובה אמיתיי�

  .'שנהפ� למטה הויהי למטה בכפו לצד הקדושה 

*  

שאי� , "נבושלח יד� ואחוז בז"ה באמירת "ה למשה רבינו ע"שרמז הקב, יאמראו 

, ואתה מחיה את כול� דהנה ידוע הבחינה של, לו מה לפחד כלל מטומאת מצרי�

שכביכול יתבר� שמו ויתעלה הוא המחיה את כול� ואי� שו� דבר במוח� ללא 

וכל דבר בכל , ובלאו זה לא היו יכולי� להתקיי�, הניצו� הקדוש המחיה אותו

ק "ובא� נוטל את הניצה, ה"במקו� ובכל מצב הרי נמש� חיותו מאור אי� סו� 

  .המחיה אותו הרי מתבטל ברגע כמימרא

ז על דהיינו להרי� את הנחש המרמ, שלח יד� ואחוז בזנבוה "אמר הקבולכ� 

 ויהי"וכ� הוה ש, לקדושה פשר להעלות� אא ונחש הקדמוני שא� אות"הסט

 מ"מ, שה� הגרועי� ביותר א� וכ� מצרי� על, ששוב נכלל בקדושה, "למטה בכפו

הגדול להרי� את ניצוצות  והרי בכוח' למשה מאת ה' ליחות שהיבגלל הש

  .הקדושה הטמוני� ושבויי� ש�

דקאי על הניצוצות דקדושה אשר , "ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול"כידוע כוונת וזה 

  .ואז זכו לעליה, היו בגלות מצרי�

ולה שאי� ל עשאוה כמצודה שאי� בה דג� וכמצ"ודרשו חזוינצלו את מצרי� וזהו 

משו� דהיות כשיצאו ע� , ולכ� נאסר עלינו לשוב מצרימה, .)פסחי� קיט(בה דגי� 

ת מש� את כל חלקי הקדושה אשר היו שבויי� "ישראל ממצרי� כבר הוציא השי

  .לכ� נאסר בכללות על ישראל לשוב ש�, ש�

***  

ויאמר . )כב, ה(למה הרעותה לע� הזה למה זה שלחתני ' ה, ויאמר' משה אל הוישב 

אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלח� וביד חזקה ' ה

  )א, ו(יגרש� מארצו 

כי "לא כאברה� שאמרתי לו , הרהרת על מידותי: 'ה עתה תראה וגו"די "וברש

  .ק"ולא הרהר אחרי עכל, העלהו לעולה"כ אמרתי לו "ואח, ביצחק יקרא ל� זרע

שמיא שנראה לכאורה שדיבר דברי� ל הידבורי� של משה כלפי "צולכאורה 

כ למה אצל "א, ה שאברה� לא הרהר דברי"ש לו הקב"וכ� להבי� מ', קשי� וכו

  .משה רעיא מהימנא רואי� שהרהר

ל "דהנה מאלה הדברי� אשר דיבר משה כלפי שמיא ידע בזה היטב שרחוהנראה 

עבור  רק היה לו מסירות נפש, "פו� אלע וועלטע� ווער� �'ער קע� ווער� פארווארפע"

מחני נא "וכדחזינ� שאמר משה , כלל ישראל והפקיר את עצמו למענ� לגמרי

אל יחסר וכ� הובא במדרש שאמר יבטלו אל� משה ו', וכו" מספר� אשר כתבת

כדר� הצדיקי� המפקירי� , ג"וזאת מסירות נפש ברו ,ציפור� של אחד מישראל

י "ע, ה גוזר וצדיק מבטל"הקב ש"וכמ ,לכלל ולפרט נ עצומה"את עצמ� במסי

  .ר�ז מבטלי� כביכול רצונ� יתב"ועי , עצומה נ"במסי ע"שמפקיר א

דאצל אברה� לא היה , ה"לא הרהרו אחר מידותיו של הקב 'וכו אצל אברה�ולכ� 

רי ה, כ אצל משה רעיא מהימנא דקאי על צרת� של ישראל"משא, בזה צרת הכלל

  .בשביל� הפטיר דברי� קשי� כלפי שמיא והפקיר עצמו כליל

 

 'ג' המש� בעמ

  דברי תורהדברי תורה

  'א' המש� מעמ
 

  ניצוצי אשניצוצי אש

  ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"זיעט "הקוה

 

         ))))ידידידיד, , , , ידידידיד(((( ילח� לכ� ואת� תחרישו�ילח� לכ� ואת� תחרישו�ילח� לכ� ואת� תחרישו�ילח� לכ� ואת� תחרישו�' ' ' ' הההה
ק "מוצש א"עשאמר רבינו זידברי� דברי� דברי� דברי� [[[[
בעת פרו� , א"תשנ'בשלח ה' פ

        ]: המלחמה בעיראק
ת רבו� כל "דהנה השי, לפרשאמר אמר אמר אמר 

ואוהב , עולמי� הבוחר בעמו ישראל
, והוא שומר עמו ישראל, עמו ישראל

מבקש לשמור על בני ישראל מכל 
לזאת , מכשול בגשמיות וברוחניות

ילח� לכ� ילח� לכ� ילח� לכ� ילח� לכ� ' ' ' ' ההההה "אמר לה� משרע
שזה ברכה  – ואת� תחרישו�ואת� תחרישו�ואת� תחרישו�ואת� תחרישו�

ת "שהשי' פי, ות וברוחניותבגשמי
אינו נות� לבני ישראל להיות 

כדי שינצלו , מעורבי� במלחמה
עס זאל עס זאל עס זאל עס זאל ", ממכשול בגשמיות חלילה

, "נישט פאלע� אידישע קרבנותנישט פאלע� אידישע קרבנותנישט פאלע� אידישע קרבנותנישט פאלע� אידישע קרבנות
, י ממכשול ברוחניות"ושינצלו בנ

פול מחשבה לא טובה תישלא 
מחשבה לא טהורה בשו� יהודי 

רגע ' מקצה העול� ועד קצהו אפי
לה וחלילה כוחי ועוצ� כמימרא שחלי

שלא יהא ' וגו ילח� לכ�ילח� לכ�ילח� לכ�ילח� לכ�' ' ' ' ההההלכ� , ידי
        .מכשולות בגשמיות וברוחניות

        
        ))))גגגג, , , , טוטוטוטו(((( ''''איש מלחמה וגואיש מלחמה וגואיש מלחמה וגואיש מלחמה וגו' ' ' ' הההה
מכילתא יתרו בחודש מכילתא יתרו בחודש מכילתא יתרו בחודש מכילתא יתרו בחודש ((((במדרש ' ' ' ' איאיאיאי

בי� נדמה לה� כאיש גבור  ))))השלישי זהשלישי זהשלישי זהשלישי ז
ובסיני נדמה לה� כזק� , בחור מלחמה
        . מלא רחמי�

כי בעת מת� , לבאר העני� בזהיש יש יש יש וווו
כל העול� חל מפני הדר  תורה כאשר

 'ג' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

' תל -ר יחיאל מיכל"רוב אופאלא ב'רבי אריה לייבוש הלוי עפשטיי� מאוז    ––––
 -ר ישעיהו"רבי יצחק זרחיה ב ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((' והרב מאפטא והיהודי הק, החוזה

  ))))הההה""""תקכתקכתקכתקכ((((א "אבי החיד
ד "כ אב"ד סאבאדקא ואח"ר שמואל שווערי� אב"רבי אליקי� גע! הכה� ב

  ))))גגגג""""תריתריתריתרי((((� בנעט "י ומהר"� ברב"מהר, י"נוב, י מפאזנא"מהר' תל - באיא
חת� רבי חיי�  -וצאר ישראל מאוסטראו"רבי לוי יצחק מסיראטשי� ב

  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((שניאור זלמ� מליאדי 
ר ר ר ר """"ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""א ב� כא ב� כא ב� כא ב� כ""""ט רבינו משה מרדכי זיעט רבינו משה מרדכי זיעט רבינו משה מרדכי זיעט רבינו משה מרדכי זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ    ––––

        ))))זזזז""""תשמתשמתשמתשמ((((א מלעלוב א מלעלוב א מלעלוב א מלעלוב """"ק רבינו שמעו� נת� נטע זיעק רבינו שמעו� נת� נטע זיעק רבינו שמעו� נת� נטע זיעק רבינו שמעו� נת� נטע זיע""""הרההרההרההרה
  ))))בבבב""""תקעתקעתקעתקע((((ר יחיאל מיכל מזלוטשוב "רבי יוס# ב

  ))))טטטט""""תעתעתעתע((((סמיכת חכמי�  –ד פוז� "ר יצחק גאב"רבי נפתלי כ! ב
  ))))בבבב""""תקעתקעתקעתקע((((ר יחיאל מיכל מזלאטשוב "וס# מיאמפאלא ברבי י

א "מ מויטעפסק ור"ר' תל - ר יהודה יעקב"רבי חיי� דוד מביחווא ב
  ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((מקאליסק 

  ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((ר זאב וואל# מטשרניסטראה "רבי אברה� נפתלי מטבריא ב
  ))))אאאא""""תריתריתריתרי(((( -עיני ישראל - ד רעכני!"רבי גבריאל הכה� ענגלמא� אב

ס "ק החת"הגה' תל -ר יהודה לייב"ש ב"ארבי מאיר אייזענשטאטער 
  ))))בבבב""""תריתריתריתרי((((

חת� רבי דוד  - ר יקותיאל יהודה מסיגעט"רבי משה יוס# טייטלבוי� ב
  ))))זזזז""""תרנתרנתרנתרנ((((מקשאנוב 

   ))))זזזז""""תשלתשלתשלתשל((((ר משה "רבי חיי� משא! ב
  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((ע הרב "ר ברו� בעל התניא ושו"רבי שניאור זלמ� ב

  ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((ב ש� משמואל מסוכטשו' ר אברה� בורנשטיי�  ב"רבי שמואל ב
  ))))חחחח""""תשתשתשתש((((ת דברי סופר "שו' ר משה ב"רבי אברה� שמואל בנימי� סופר ב

        ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((ר ראוב� דב דסלר בעל מכתב מאליהו "רבי אליהו אליעזר ב
 הקדושת לוי ועוד' תל ר שמעו� שלמה מסאוורא�"רבי משה צבי ב –
  ))))חחחח""""תקצתקצתקצתקצ((((

  ))))הההה""""תשתשתשתש((((' ר ישעי"ד סטראמטערע ב"ד אב"רבי צבי הירש כהנא הי
        ))))וווו""""תשתשתשתש((((ר יוס# אהר� מבאטשעטשא "ליעזר זאב ברבי א

        

ג ג ג ג """"ק כק כק כק כ""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        טבתטבתטבתטבת

        
        
        
        
        

        ד טבתד טבתד טבתד טבת""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ה טבתה טבתה טבתה טבת""""ככככ' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב
        
        
        

ו ו ו ו """"ככככ' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        טבתטבתטבתטבת

        
        

ז ז ז ז """"ככככ' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו� 
        טבתטבתטבתטבת

        
        

ח ח ח ח """"ככככ' ' ' ' יו� היו� היו� היו� ה
        טבתטבתטבתטבת

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
ט ט ט ט """"ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 
 טבתטבתטבתטבת

  ))))וווו""""תקעתקעתקעתקע(((( המגיד ממעזריטש' תל ר גדליה משה בעל אורח לחיי�"רבי אברה� חיי� ב –
  ))))אאאא""""תרסתרסתרסתרס((((ר יצחק "רבי הלל מראדושי! ב ))))רררר""""תתתת((((ר ארו� לייב מפרמישלא� "רבי ישכר דוב מברעזא� ב

ש "ת מהרא"שו - יילפרי�ר פנחס דוד ה"ד גאליגורי ולבוב ב"רבי אלכסנדר סנדר שמואל אב
  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((

  ))))הההה""""תרנתרנתרנתרנ((((ר ראוב� "מדעמבי! ב' רבי אלטר ישעי ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((ר רפאל הירש "רבי שמשו� ב –
  ))))אאאא""""תקלתקלתקלתקל((((ת פני לבנה "שו -ד טריר"ר אהר� אב"ד שוואבא� ב"רבי יהושע העשיל לבוב אב

  ))))אאאא""""תשלתשלתשלתשל((((מפרוכניק ' ר אשר ישעי"ת ב"פ-רבי מנשה יצחק מאיר אייכנשטיי� מזידיטשויב
  ))))חחחח""""תשנתשנתשנתשנ((((� שפירא מלובלי� "מהר' תל -ד מונטריאול"רבי פינחס הירשפרונג אב

אביו הרבי רבי זושא והמגיד ' תל -ר משול� זוסיא"דינאווי! ב -רבי צבי מנח� מאניפאלי –
  ))))דדדד""""תקעתקעתקעתקע((((מזלאטשוב 

  ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((בעל התניא ועוד , א"הגר' תל -ר שמואל כ!"רבי שלמה זלמ� מזעזמיר ב
והחוזה והקדושת לוי ' היהודי הק, ד מלעלוב"מר� מוהר' תל - ר טוביה"א ברבי חנו� הכה� מווארש

  ))))רררר""""תתתת((((
  ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((ר אברה� חיי� "רבי מנח� מנדל הארווי! מלינסק ב

  ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((ה מרימנוב והדברי חיי� מצאנז "רצ' תל -ר ישכר דוב"רבי נפתלי מליטאוויסק ב
  ))))הההה""""תרנתרנתרנתרנ((((רמישלא� ד פ"ר דוב בעריש אב"ד דינאב ב"רבי יעקב שלמה היילפרי� אב

  ))))אאאא""""תרצתרצתרצתרצ((((ר שמואל אליהו "רבי חיי� בנימי� טויב מזוואלי� ב
  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((ר מרדכי מביליראדקא "רבי יוס# דוד מלוצק ב

  ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((ר מרדכי "רבי גדליה שמלקיס מפשמשיל ב
  ))))אאאא""""תשיתשיתשיתשי((((ר מרדכי דוב "רבי ב� ציו� יהודה לייב טווערסקי מהארנסטייפל ב

  ))))אאאא""""תשמתשמתשמתשמ((((דברי ישכר  –ר איתמר מנדבורנא "י! ברבי ישכר בער רוזנבוי� מסטראזנ
  ))))ננננ""""תרתרתרתר((((ר מרדכי אדלר "ב ))))השניהשניהשניהשני((((הכה�  רבי נת� –

  ))))חחחח""""תרנתרנתרנתרנ((((� -י- ר בנימי� דיסקי� מבריסק"יהודה לייב ב יהושע רבי משה
  ))))אאאא""""תצתצתצתצ((((מחכמי הקלויז בברודי  - ל"ר יהודה זונדיל סג"רבי אהר� זעליג ב

ד ווילהע� "ר משה אב"רבי ישראל ב ))))בבבב""""תקסתקסתקסתקס((((ר מרדכי "רבי אלכסנדר סנדר מרגליות מסטאנוב ב
  ))))פפפפ""""תקתקתקתק((((

והמגיד מקאזני! ' החוזה הק' תל -ד אופאטשנא"ר יהודה לייב אב"רבי נח שמואל מטורבי� ב
  ))))בבבב""""תקצתקצתקצתקצ((((

  ))))וווו""""תרנתרנתרנתרנ((((ר ברו� מסווארא� "ר ב"רבי משה צבי מסטאנאוי! ב
  ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר מרדכי "רבי מנח� נחו� יוס# ב� ציו� מקאריסטשוב ב

  ))))וווו""""תשסתשסתשסתשס((((רבי יצחק כדורי ב� טפוחה  ))))ממממ""""תשדתשדתשדתשד((((ר משה "שפיגל מאוסטראווא ב רבי פנחס אליהו
   ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ((((ר חיי� ראוב� "רבי אברה� יהושע העשיל רובי� מווישניצא ב

  ))))עעעע""""תרתרתרתר((((ר יחיאל מאלכסנדר "רבי ירחמיאל ישראל יצחק בעל ישמח ישראל ב

âéáééà óéåà ïôåà ïñéæ à óéåà úåèøôå , ììë ìëì úåòåùé òéôùäå
ìàøùé ,øé òéôùäå"íìåëì ù.  

*  
 äéä äéä äéä äéäéàã éàî ãéîú äéîåôá àìâøî 'äåæá" ùéðéà ãéáòã éàî ÷

àîìò àåääá ãéáò àîìò éàäá ,úîà úåéð÷ãöå é÷éãöä ìë , äî
áò íéðåðçúå úåù÷áå úåìéôúá å÷ñòùìàøùé ììë øå , íé÷ñåò

àáä íìåòá íâ.  
ëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà  íä úîà é÷éãöä ìëå

éçáá 'ììôúîå ãîåò íù óà ììôúîå ãîåò ïàë äî , äéä àåä
äîéìùä äìåàâä áø÷îå ìàøùé ìù ïúòåùéì òéôùî , ïåà àåä

 úåòåùé øãñë íéôéòøîå íéìòåô úîà é÷éãö òñéæ òâéìééä òìà
ìàøùéì ,äìàøùé úåîùðì òéôùäå ìàøùé ìù äøôë çáæî äéä àå ,

 äëåá äéä ãéîúå øåãä ÷éãöå úîà ÷éãöå éúéîàä åðò äéä
ùã÷îä úéá ïéðá ìò äëáîå , êéùîî éàãååá éáø òâéìééä éã

øéå ìàøùé ìù ïúòåùé òéôùäì æåò øúéáå úàù øúéá äìòîì" ù
úåèøôáå úåììëá íéáøìå ãéçéì ,ùéù úåîéìù úåòåùéä ìëå ìàø

íéëéøö , ïéðáå äîéìù äìåàâä áø÷îå äîéìù äòåùéä ìòåôå
îäéá"÷.  

ëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà  úîà é÷éãöä ìëå
 ìàøùé ììë ìò ù÷áì íéëéùîî ìàøùé úåîùð ìëå úåéð÷ãöäå
íéðáåîäå íéðééðòä ìëá ìàøùé úåçîùì úåèøôå úåììëá ,

ðçåøáå úåéîùâá áø òôù ãéîú äéäéù íéììôúî äøåú úåé
ãçà íå÷îá äìåãâå.  

ñ' íåé÷å çåë íéãåäéì ùéù äî ìë íé÷éãö íùá øîàî à àã æéà
 íäù úåéð÷ãöå íé÷éãöä çåëå úåëæî àá ìëä äæä àøåðä úåìâá
 ìë ìò íééçì áø òôù íéòéôùîå íéììôúî øãñë íéîùá äìòîì

úåèøôå úåììëá ìàøùé ,äìéìç íàå  íéøéúòîå íéììôúî åéä àì
éôà íåé÷ä çåë åðì äéä àì åðéãòá 'à íåéì 'úåìâá ,áå" íä ä

ãçà íå÷îá äìåãâå äøåúå ãéîú áø òôù íéòéôùî.  
éùäéùäéùäéùä""""úúúú  øåæòéùùùùëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà  ìëå

éæ úîà é÷éãöä" ìëì áåè ìë íéìòåôå íéòéôùî øãñë åéäé ò
úåéðçåøå úåéîùâá ìàøùé ììë úåòåùéå úåàåôø ,øé åòéôùéå" ù
øé äøåú ìàøùé ìë ìòå åðéìò"ëòå åðéìò úåáåè úåãîå ù"é ,áå" ä

 ïôåà ïñéæ à óéåà úåòåùéå úåëøá ãéîú åòéôùéå åìòôé ãéîú
âéáééà óéåà.  

 ìëî ìëî ìëî ìëî íàù úåèùôá øñåî ãåîìì åðì ùé úàæëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷"""" éàä ø éàä ø éàä ø éàä ø
òéæ àùéã÷ àáñòéæ àùéã÷ àáñòéæ àùéã÷ àáñòéæ àùéã÷ àáñ""""àààà ë äéä"íøå ìåãâ ë ,äì åðì ùé ïâééèù åö ãéîú

øéá äøåúá úåèùôá"åëå ù'.  
ëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà  ïéðòá ãåàî ÷ééã ãéîú

øéå äøåúä ãåîéì" äøåúä ãåîéì úà ÷æéçå ù" éã ïòðøòì éã ïòðøòì éã ïòðøòì éã ïòðøòì
îâ òâéìééäîâ òâéìééäîâ òâéìééäîâ òâéìééä ' ' ' 'íéîù úàøé èéîíéîù úàøé èéîíéîù úàøé èéîíéîù úàøé èéî."  

íéìåãâä íéðå÷éúä äæ äøåú ,éùä" ïå÷éúá åðð÷úé åéîçø áåøá ú
ááåùä ïå÷éúå éììëä"íé ,ëù äáäàî úîàá äáåùúá øåæçð åðìå

øéå äáåùúå"îâå ù"ç ,ëåëåëåëå""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà 
ëòå åðéìò øùåéå áåè õéìîé"é.  

úåëæúåëæúåëæúåëæ ëëëë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä øòéæ àùéã÷ àáñ éàä ø""""àààà  à óéåà åðéìò ïâé
âéáééà óéåà ïôåà ïòñéæ.  
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  ח"נינתו הכלה הצוה לרגל שמחת נישואי
  א"שליטנחמ� נחמ� נחמ� נחמ�  צ מורינו רבי"הגה בת

        
øåëæì êéøö ïúçøåëæì êéøö ïúçøåëæì êéøö ïúçøåëæì êéøö ïúç : : : :éúðéëùå àéä êéøá àùãå÷ ãåçé íùìéúðéëùå àéä êéøá àùãå÷ ãåçé íùìéúðéëùå àéä êéøá àùãå÷ ãåçé íùìéúðéëùå àéä êéøá àùãå÷ ãåçé íùì''''    –    äáåùú úàæäáåùú úàæäáåùú úàæäáåùú úàæ        

ïøîïøîïøîïøî    åîãà"ø îøä"òéæ î"÷ä åðé÷æ íùá øîåà äéä à 'öãøä ïøîöãøä ïøîöãøä ïøîöãøä ïøî""""áåìòìî ùáåìòìî ùáåìòìî ùáåìòìî ù 

òéæ"à :"ïúç àïúç àïúç àïúç à , , , ,âéãòëàì íäéà èâðéæàá ïòîâéãòëàì íäéà èâðéæàá ïòîâéãòëàì íäéà èâðéæàá ïòîâéãòëàì íäéà èâðéæàá ïòî , , , ,âéãòðééåå íäéà èâðéæàá ïòîâéãòðééåå íäéà èâðéæàá ïòîâéãòðééåå íäéà èâðéæàá ïòîâéãòðééåå íäéà èâðéæàá ïòî , , , , ïåà ïåà ïåà ïåà

ïééæ ïéà ñðééæ èàä ïúç øòãïééæ ïéà ñðééæ èàä ïúç øòãïééæ ïéà ñðééæ èàä ïúç øòãïééæ ïéà ñðééæ èàä ïúç øòã" , íãå÷ ïúçä úà çîùì íéùðà ïéàáùë åðééä

äôåçä ,õðàè äåöîä ìöà íâå ,úåøøåòúä éøéù åéðôì íéøøåùî  ìù ïôåàá

äéëá, ïéàåùéðä úçîù úòùáå äôåçä éøçàå  éãë äçîùá åéðôì íéøøåùî

åçîùì ,ñò åúáùçî åîöò ïúçä ìáàåéðéðòá ä÷å.        

 óéñåäå óéñåäå óéñåäå óéñåäåîøä åðéáø ïøî"òéæ î"à :øåëæì ïúçä êéøö äîå?-  ãåçé íùìàùãå÷ 

êéøá éúðéëùå àéä ,' ãåçé íùì äæ äîåàùãå÷ êéøá éúðéëùå àéä ?'–  äæ

äáåùú , áéúëã))))éòùééòùééòùééòùé ' ' ' 'ðððð , , , ,àààà(((( íëîà äçìù íëéòùôáå , úñðë ìò éà÷ äæù

ìàøùé ,éëùä ìà áø÷úúå øåæçú äáåùú úééùò éãé ìò éëäøæç äð , äéäé äæå

 ãåçé íùì éúéîàä ãåçéäàùãå÷ êéøá éúðéëùå àéä'.        

****        

 øôéñ øôéñ øôéñ øôéñïøî åîãà"ø îøä"òéæ î" øöçá úåëøá òáùä úåãåòñî ãçàá éë à

äá óúúùä àåäù ïéìøà÷ éãéñç , øèøåô÷ðøôä ìù íéðáä ìë åã÷øäøääøääøääøä"""" éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷

 ïéìàèñî ìàøùé ïéìàèñî ìàøùé ïéìàèñî ìàøùé ïéìàèñî ìàøùééæ"ïç äàìî äùåã÷ äãé÷ø àãç àúååöá ò , åðéáø øîàå

áèä åðåùì' :"äàäàäàäà ! ! ! !ïçá à ïòååòâ æéà ñòïçá à ïòååòâ æéà ñòïçá à ïòååòâ æéà ñòïçá à ïòååòâ æéà ñò''''äãé÷ø òèäãé÷ø òèäãé÷ø òèäãé÷ø òè , , , ,ïçá ïòååòâ æéà ñòïçá ïòååòâ æéà ñòïçá ïòååòâ æéà ñòïçá ïòååòâ æéà ñò'''' åö è åö è åö è åö è

äãé÷ø òâéìééä éã ïò÷å÷äãé÷ø òâéìééä éã ïò÷å÷äãé÷ø òâéìééä éã ïò÷å÷äãé÷ø òâéìééä éã ïò÷å÷" =]ïç àìî ãå÷éø äæ äéä , ãå÷éøá èéáäì äéä íéòðå

äæ[ ,÷ä åðéáø äéäå 'òéæ"÷ä åéãéá øàúî à 'íäìù äãé÷øä ïôåà , íé÷éæçî åéäù

íîöò éôìë íééãéä ,éæçîù íìåòä íéã÷åøù åîë àìå íäéøåçàî íééãéä íé÷

éðùä éôìë.        

 øôéñå øôéñå øôéñå øôéñåîøä åðéáø"î ,ò ìãðééù äëøá úøî ú÷ãöä úéðáøä úåëìîä íà éë" ä

äùåã÷ä äãé÷øä ìò äìëúñäå ãöä ïî äãîò ,ãåò åðéáø øôéñå , ùâéð æàù

áåè ìæî äì øîàå äéìà.        
****        

 ïøî ïøî ïøî ïøîåîãà"òéæ ø"îøä ïøî åéáà íùá øîà à"òéæ î"á øùà ãåàî ïåëð éë à '

ðúåçîääçîùä éîéî ãçàá úçà úáá úåëøá äòáùä ìë úà åëøáé íé.        

 ïëå ïëå ïëå ïëåòéæ åðéáø øôéñ" ÷éãöä éë àéìàñ àáàáäéìàñ àáàáäéìàñ àáàáäéìàñ àáàáä éæ" ïøî úà ãáëì íòô äåéö ò

îøä"òéæ î"àá úåëøá äòáùä ìëá à 'åéàöàö úçîùî.        
****        

ôôôô"""" à à à àîøä ïøî ãøôð"òéæ î"ãçà ïúçî à , ïúçä ìù åãé æçàù éãë êåú

äìåãâ úåùâøúäá :"ïòî ïò÷ èùøòïòî ïò÷ èùøòïòî ïò÷ èùøòïòî ïò÷ èùøò     úåôñåú èéî àøîâ éã ïòðøòì ïéåù úåôñåú èéî àøîâ éã ïòðøòì ïéåù úåôñåú èéî àøîâ éã ïòðøòì ïéåù úåôñåú èéî àøîâ éã ïòðøòì ïéåù

äøäèå äùåã÷áäøäèå äùåã÷áäøäèå äùåã÷áäøäèå äùåã÷á , , , ,ãéà øòöðàâ æéà ñàã íéîù úàøé èéî àøîâãéà øòöðàâ æéà ñàã íéîù úàøé èéî àøîâãéà øòöðàâ æéà ñàã íéîù úàøé èéî àøîâãéà øòöðàâ æéà ñàã íéîù úàøé èéî àøîâ" =] øáë äúò ïä

ñåú íò àøîâ ãåîìì øùôà 'äøäèå äùåã÷á , ìë åäæ íéîù úàøé íò àøîâ

íãàä[ ,ìëò"÷.        
************        

 ïúç ïúç ïúç ïúçêìîì äîåãêìîì äîåãêìîì äîåãêìîì äîåã        

 òøéà òøéà òøéà òøéàîøä ïøî àöé íòôù"òéæ î"íéîùä úà åñéë íéððòå äðáìä ùã÷ì à ,

ïéàåùéðä éîé úòáù êåúá ïúç íù äéäå ,äéáø åéìà äðô"åì øîàå ÷ : åøîà

æç" ì))))áááá""""é÷ áé÷ áé÷ áé÷ á(:(:(:(: åãéá ïéçåî ïéàå êøã åì úåùòì øãâ õøåô êìî , êìîì äîåã ïúçå

))))øã é÷øôøã é÷øôøã é÷øôøã é÷øô""""èô óåñàèô óåñàèô óåñàèô óåñà""""ææææ , , , ,å÷ìéáåå÷ìéáåå÷ìéáåå÷ìéáå""""ò úåà ãé íéèôåù ùò úåà ãé íéèôåù ùò úåà ãé íéèôåù ùò úåà ãé íéèôåù ù(((( , õåøôì åìéôà êãéá äðåúð çåëä

íéððòä ÷ìñìå ,àå äðà úçôèîá óôåð ïúçä ïëàåíééîùä ìåî äð , íéððòä

äðáìä úà åàøå åøæôúä.  
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   077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
וב ט, ש"מחשובי אנ היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

למע� צרכי ו, בית חיינו בכללו ש"אנ לבו פתוח כאול� למע�, הלב
    ,ראש וראשו� לכל דבר שבקדושה, בפרט וביתו נאווה קודש רבינו

  א"שליט קאהנפעלדערקאהנפעלדערקאהנפעלדערקאהנפעלדער    ואל הכה�ואל הכה�ואל הכה�ואל הכה�יייי רבי ח"הנה
  ב"ארה –בארא פארק   

 'בתו הכלה החשובה תחי נישואילרגל שמחת 
   ו"הי ספיררספיררספיררספירר    פינחספינחספינחספינחסהחשוב והנעלה  ח"ההב ג"עב

  צ"בשעטומ א"שליט הערשילהערשילהערשילהערשיל' ח ר"הנב� ה
 והזיווג יעלה יפה יפה, ח"לרוב נחת ושמחה מה� ומכל יוצ ור שיזכ"יה

  .ס"וכט ועושר מתו� אושר
===  

  הלרגל השמח א"ליטשואל הכה� קאהנפעלדער ואל הכה� קאהנפעלדער ואל הכה� קאהנפעלדער ואל הכה� קאהנפעלדער ייייי רבי "גליו� זה נודב לזכות וע
  

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהרכת רכת רכת רכת בבבב
 במידות המושל� ,יקר והנעלהה ידידינו כ"וחדוה הננו לבר� למע גיל ברגשי

 כימי� לילות משי�, אוצרו והיא לחכמתו קודמת יראתו, למעלות תמי�
בוק ד ,ב"ארהומתפללי בית מדרשינו ב ש"נאיקירי מ, ובעבודתו' ד בתורת

  א"נ למר� רבינו שליט"בלו
  ב"ארה –א פארק באר – א"שליט ב� ציו� גרינפעלדב� ציו� גרינפעלדב� ציו� גרינפעלדב� ציו� גרינפעלדרבי  ח"הרה

  מ"בשעטו 'ג תחי"ו עב"הי אהר�אהר�אהר�אהר�ירוסי בנו היקר א שמחת לרגל
שיזכה לרוב נחת  ועלמיא על� רבו� קד� לרקיעיא יהו� מיליא ואילי�

   .יט א גזונטע אידישע שמחה שטענדיגמח "דקדושה מה� ומכל יוצ
        א לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחה""""שליטשליטשליטשליטב� ציו� גרינפעלד ב� ציו� גרינפעלד ב� ציו� גרינפעלד ב� ציו� גרינפעלד גליו� זה נודב לזכות רבי גליו� זה נודב לזכות רבי גליו� זה נודב לזכות רבי גליו� זה נודב לזכות רבי 

 

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
        טובת נשמתטובת נשמתטובת נשמתטובת נשמתצח לכבוד ולצח לכבוד ולצח לכבוד ולצח לכבוד ולגליו� זה מוקדש ומונגליו� זה מוקדש ומונגליו� זה מוקדש ומונגליו� זה מוקדש ומונ

  א מלעלוב"זיע מרדכי ק רבינו משה"ק מר� הרה"כ
  א"מלעלוב זיע מעו� נת� נטעשק רבינו "ק מר� הרה"ב� כ

  טבת ד"כיומא דהילולא קדישא 
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

   .ש"החפ! בעל  'אחד מנכדי רבינו הק י"הונצח ע
 .כל הדורות ההילולא תג� עליו לו ולזרעו עד סו#' ט ב"הקוה זכות רבינו

  הודעה חשובה

' ת בליל מוצאי שבת קודש לס"בעזהשי
  ד טבת"כ' שמות אור ליום א

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"כיערוך 

  את השולחן הטהור לרגל יומא דהילולא
  ר "ק מרן אדמו"של כ
  א"מ זיע"הרמק "הסב

  בני ברק 65בבית מדרשינו רחוב רבי עקיבא 
' להתעדכן בטל 'יהי ניתןו –ב ייתכנו שינויים .נ

036777644  

 

  ��בב��  תקופת ניטלתקופת ניטל
  עניניו ומקורותיו

 

  'ניתל'או  'ניטל'
 )א"פי נדרים( מלשון שהוא אומרים יש, הדעות חלוקים" ניטל" השם ועל

" ניתל" גורסים ויש, רעה לתרבות יצא האיש שאותו ,מן היהודים אני נטולה
  .)ה"קצ סימן הדשן עיין תרומת(, מוזכר בראשונים כבר והנידון. תלוי מלשון

*  

 אין רוב פי על אשכנז בני, שונים מנהגים בזה יש ניטל חל מתי המועד על
 ובעדות, בדצמבר -25 ב אשהו, "קאטוילין"ה - של הנוצרים בליל חגם לומדים
 שהוא, "פראוואסלאווען" –היונים  של חגם בליל ,רוב פי על נהגו חסידים
  .תקופת טבת ליל שהוא בינואר -7 ב כהיום

  

  ניטל בליל המנהג
 אף רם בקול ,"עלינו לשבח" לומר ניטל בליל שנהגו מביא המנהגים ספרב

 )ח"פ אות( החיים יד אוצר ובספר, הסכנה השנה מפני כל כן נוהגין שאין
 באותו ללמוד שלא ו שכתב רמז"רי משנת המעתיק יד בכתב שראה מביא
  ".עליו" נטל" כי וידום בדד ישב" צחות בדרך לילה
 חוות" בעל ק"הגה בדברי רמז נמצא כבר" ניטל" בליל ללמוד שלא המנהג על
 יבעל ורבו נמנו, טליא הוינא כד ונהירנא": בספרו מווירמייזא שמביא "יאיר

 שלא הקדום המנהג לשנות ,ל"זצ ש"מוהרר א הגאון"א ובראשם תקנות

נס  ימי שיהיו החסיד א"א והרע בעיני, חנוכה בימי רק השנה כל לשחוק
 ולקבוע לאסרם ראש וביקש וקלות לשחוק מיוחדים ולהלל להודות הקבועים
 אדם נשארים שבני ומתן משא ביטול בהם שאין ימים אידם שמונה תחתיהם
 הימים את יקבל שחששו שהציבור כנראה, בידו עלתה ולא, םבבתיה

, לא יבטלו חנוכה ימי של הקדומים הימים ואילו, בהם לשחק החדשים שהותר
  .עליהם יוותרו לא כי

*  

 שרגא יחזקאל רבי ק"הרה בשם רמז מביא שמות' פר הבושם ערוגתב
 שעה זו" בגימטריא" תורתיך הפרו' לה עת לעשות"ד: ע"זי משינאווא
 הפרו טבת שנופל תקופת רמז שבעת וזה" בו נופלת טבת שתקופת
  ...תורתיך
 ע"זי יששכר בני בעל ק"הרה כתב, זו בלילה תורה לומדין שאין והטעם

 היה ושמו האיש אותו נהרג הזה שבלילה מפני )'י מערכת רגל ישרה בספרו(
 ו"יש ת"ר... 'ים 'ש נוקב'ו בתורה שמו ונרמז ,עורב קליפת שהוא ו"יש

 שכתבו ח"פ ר"ב בגימטריא ש"ער קליפתו לחשבון ו"יש החשבון וכשתצרף
 כמה שאירעו מעשיות אמת ממגידי ושמענו", הכלבים שם שהוא הקדמונים

 "לבתיהם כלב ובא זה בליל שלמדו העולם מן ועקירתו נטילתו פעמים בליל
  )ה"המשך בגליון הבא אי( ..ל"עכ היא תורה ישראל ומנהג

  

    תורת אמתתורת אמת
  פניני� על הפרשה

 

  )א, א ( ואלה שמות בני ישראל
  .הכי שמות� לבד באו, ו� ואלה שמותהלש ומה ,מפני מה לא נאמר ואלה בני ישראל' לכאו
ועברו באי נקיו�  י מה שבכל ערי המחוז יש בית הסוהר בעד בעלי בתי� שחטאו"ליישב עפויש 

והפקח כשנענש לישב בבית הסוהר נות� מתנה , אות� ביחד ע� גנבי� ושודדי� מושיבי�בית� ולא 
וכותב שמו בספר הרשימות אנשי� שיש ש� שבעל הבית פלוני ב� פלוני נכנס , לשר בית הסוהר

ונמצא , לבית הסוהר ביו� זה וביו� זה יצא וכל העת יושב בבית השר ומתענג על רוב שלו� וטובה
ו הקדושה סוד וג� בגלות האשו� שנכנסו ישראל גילתה לנו תורתינ ,שרק שמו נכתב ש� ולא הוא

כמו , שמו יהיה נכתב בגלות הוא יוכל לשבת בביתו ולעסוק בתורהרק שמי דשיוכל להיות , גדול
אל תקרא חרות אלא חירות שאי� ל� ב� חורי�  )שמות לב טז(חרות על הלוחות  .)עירובי� נד(שאמרו 

  . כי שמות� בא בגלות� ואלה שמות בני ישראלוזה שכתוב , רק מי שעסוק בתורה
)�  .)פרדס יוס
  

  )ו,ב( ותחמול עליו ותאמר מילדי העברי�' וגו דותראהו את הילותפתח 
היה הורג באכזריותו אלפי אלפי� מילדי ישראל כמו שאמרו לתמוה הלא אביה פרעה הרשע ויש 
ואי� יתכ� שבבתו תתעורר , נ בערב ורוח� בדמ�"די� בבוקר וקנ יל"ששחט ק )לד,ר א"שמו(ל "חז

ונראה לפרש דכשפתחה את התיבה וראתה את משה רבינו הושפעה לטובה , מדת חמלה ורחמנות
ק מתעוררות באד� כי כשמסתכלי� בפני צדי, על ידי הסתכלות בו ועלתה בלבה מדת רחמנות

אמירה  ותאמרדי שהסתכלה בפני הצדיק שעל י ותפתח ותראהושאמר הכתוב ו מדות טובות וזה
  .שמיד נתמלאה רחמי� עלו מילדי העברי� זהרכה 

  )מדבר קדש(
  

  )יד, ב( אתה אומרהלהרגני 
� "ולהרוג עכו, בספרי� הקדושי� דעל ידי הש� יכול להרוג' תי בזה דאיירא. המפורש בש�י "וברש

� כ היה צרי"האותיות וא' ולהרוג ישראל צרי� כל ד, ה- אי� צרי� להוציאו בשפתיו רק חצי הש� י
ישראל כי סופי תיבות הש� לא היה רוג הלכבד פה ולא היה יכול והיה , אותיות' משה לפרש כל הד

דאינו יכול לומר כל , כאשר הרגת את המצרי אתה אומר הלהרגניציאו בשפתיו וזה שאמר ול להוכי
  )'ספרי� הק( .הש�

  
  )טז ,ה( אי� נית� לעבדי� ולבני� אומרי� לנו עשותב� 
לרמז דהנה יש אנשי� שמאמיני� בהצדיקי� אבל רק על ידי מופת שהצדיק הראה לו אות יש 

תבואה הרבה וע� השדה ית� פריו והפרה נתנה חלב  ומופת בענייני עול� הזה שהשדה עשתה
, ובא� הצדיק אינו מראה לו תיכ� האות והמופת בנתינת הגשמיות אז פסקה אמונה, הרבה וכדומה

רק צרי� האד� להאמי� באמונה שלימה שהצדיק יכול בוודאי להראות , אבל באמת לא כ� הדר�
תב� אי� נית� וזהו . דיק איזה טע� כמוסומה שלא הראה לו תיכ� על אתר בוודאי יש להצ, מופת

קשת ממנו שהשדה עי שעדיי� אי� אתה רואה מהצדיק איזה מופת מה שב"רצונו לומר אעפ לעבדי�
כי  ולבני� אומרי� לנו עשוע� כל זה  לעבדי�עוד  נית� אי�כי , דילה תבואה הרבה ותב� הרבהתהא ג
האמי� בהצדיק ויהיה לבו נכו� בטוח שבודאי כ צרי� ל"פירוש אעפי ,'בהטוח 'בבו 'ל� וכ'נת "רלב� 

   )מעדני מל�( .יעזור אותו בישועה בזכות תפילת הצדיק

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לבו פתוח לכל דבר שבקדושה, י בנו וחסידו הנער  ידידינו הנכבד רוד� צדקה וחסד"הונצח ע
  ב"מיאמי ארה –ו "יונגרייז הי הלוי מאיר' ח ר"הנה

  א"ותהא מליצת יושר על משפחתו ועכי, זכות בעל ההילולא תג� עליו
 

  מוקדש
, אשה יראת הש�, נשמת הרבנית הצדקנית והחסודהלעילוי 

  'שלחה לאביו� וגו' כפה פרשה לעני וידי', ומשכלת על דבר ה
  ל"זצ אברה�' ח ר"בת הגה ה"ע עטילמרת 

  אשת חיל עטרת בעלה 
  ההילולא' א ב"מ זיע"רבינו הקדוש מר� הרמ

  ע"זי בני יששכרק בעל "ונכדת הרה
  ק"ח לפ"ב לחודש טבת שנת תשל"שעלתה לגנזי מרומי� ביו� כ

*                          *                    *  

זכרה לה , נ היתה לו לעזר כל ימי חייה"בטח בה לב בעלה ובמסיר
בכל לבה , אלוקי לטובה את צדקת פזרונה אשר עשתה בישראל

  .א"ותעמוד לגורלה לק� הימי� בב. ונפשה ובכל מאודה
  .ה "ב צ נת

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהרכת רכת רכת רכת בבבב
 ,כלי מחזיק ברכה, לשגר לידידינו היקר והנעלההננו 

  ,ש וחסידות אצלו צמודה"ירתורה , ש"מחשובי אנ
  ו"הי בראו�בראו�בראו�בראו�    ''''אריאריאריארי    מנשהמנשהמנשהמנשה' ח ר"הרה

  לעול תורה ומצוות ו"ני יוס#יוס#יוס#יוס#שמחת הכנס בנו לרגל 
  מ"ט ובשעטו"במז

 ,ח"דקדושה ממנו ומכל יוצ לרוב נחת ר שיזכה"יה
  .ס"ושובע שמחות וכט

===  
  ו "הי מנשה בראו�מנשה בראו�מנשה בראו�מנשה בראו�זה נודב בהשתתפות רבי גליו� 

  .לרגל השמחה

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את 

  צ "גההלרחשי לבבי הכנה והעמוקה 
  א"שליט בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�נחמ� נחמ� נחמ� נחמ� רבי 

  תלרגל שמחת נישואי הב
  פלעטבוש  - גוטהגוטהגוטהגוטה' ' ' ' אליאליאליאלי –מבר� 

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי 

  צ "גההללבבי הכנה והעמוקה 
  א"שליט בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�נחמ� נחמ� נחמ� נחמ� רבי 

  תלרגל שמחת נישואי הב
   ליקווד  -  שלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקי –מבר� 

  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי 

  צ "גההללבבי הכנה והעמוקה 
  א"שליט בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�נחמ� נחמ� נחמ� נחמ� רבי 

  תלרגל שמחת נישואי הב
 ב"ארה פ .ב  -  מואל בריללמואל בריללמואל בריללמואל בריללשששש–מבר� 

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את 

פה , צ"גההלרחשי לבבי הכנה והעמוקה 
   המשפיע הדגול, מפיק מרגליות

  א"שליט בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�נחמ� נחמ� נחמ� נחמ� רבי 
  א"דקהילתינו בירושלי� תובברב 

  ג"עב' תחי תלרגל שמחת נישואי הב
  ו"הי חיי� משה מורינו

  א"ר מצאנז שליט"ק אדמו"כנכד 
  ל"בעל השפע חיי� מצאנז זצוקני� ו

 ב"ארה -    ורובי!ורובי!ורובי!ורובי!הההה    למה זלמ�למה זלמ�למה זלמ�למה זלמ�שששש –מבר� 
 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי 

  צ "גההללבבי הכנה והעמוקה 
  א"שליט בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�נחמ� נחמ� נחמ� נחמ� רבי 

  'חיתהכלה  תלרגל שמחת נישואי הב
 ב"ארה  פ.ב  - למה צבי שלעפריגלמה צבי שלעפריגלמה צבי שלעפריגלמה צבי שלעפריגשששש –מבר� 

 ב"ארה – וכל משפחתו שיחיוובניו 

  י ידידינו "נודב ע
  ו "הי ש"בעלפ! חה

' השמחה השרוילרגל 
 אנזצ -לעלוב ק"בחצה

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
  צ "גההלבהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי לבבי הכנה והעמוקה 

  א"ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"כב�  – א"שליט בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�נחמ� נחמ� נחמ� נחמ� רבי 
 ב"ארה  ליקווד  - ''''ומשפומשפומשפומשפ    לכסנדר מארקאוויטשלכסנדר מארקאוויטשלכסנדר מארקאוויטשלכסנדר מארקאוויטשאאאא –מבר�  תלרגל שמחת נישואי הב

 

  לעילוי נשמת
ל ב� הרב אשר אנשיל "יצחק זר "הר

  ל"הלוי ז
  יונגרייז

  א"ט טבת תשל"ע כ"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

 

  ולעילוי נשמת
  ק"מר� רביה

רבינו משה מרדכי  
' ד יו� א"א יו"זיע מלעלוב
  ג"עד טבת תש"כ

  א"יג� עלינו ועכיזכותו 


