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  .על כ� לכל מי שהיה ביכולתו להמשי� מסורת קדושה זו

ע שהירבה לעורר "זיק רבי מנח� מנדל מרימנוב "הרהעל וכידוע 

וא� כתב באחד מאגרותיו שכל ( ר לא ידמו ללבושי הנכריי�למע� אש

י מלבושי הנכרי� שמנסי� "בא ע' א וכו"הרעות וכוח לשליטת הסט

ק לקבל "ופע� בא אצלו חסיד אחד שחזר מארצה. )להידמות לה�

מ מרימנוב שהוא "ק רמ"רהכשראה אותו ה, ממנו ברכת שלו�

בחשבו , ל כ�עשאלו , � הנהוג אצלינו'הול� ע� מלבוש הקאפט

� 'ענה לו החסיד שקאפטע, שהוא כבר ג� נתפס למאדערניזיציע

הוא מנהג אר� ישראל ליל� איתו במסורת עד לאבות  ,זה

תזמי� ג� בעבורי , ע"ק מרימנוב זי"אמר לו הרה, א� כ�, הקדושי�

  .� כזה'קאפטע

בבעלזא הקפידו מאוד על עני� הלבוש שלא לשנות וכ� 

   .דור י� המסורי� מדורלבושממה

, ע"זיי מבעלזא "ק מוהר"הרהלאחר החתונה אצל בנו של ופע� 

שכידוע שבבעלזא היה המנהג אצל בני הרב וכ� אצל החסידי� 

לפיק בכל ימות השבוע ולאו א'החשובי� ליל� ע� מלבוש הק

ל נהיה חת� במקו� אשר הולכי� ש� "והנ, דווקא ביומא דפגרא

, א רצה לשנות ממנהגווהוא ל, בימות השבוע כרגיל בכובע עליו�

שהוא יחיד בעיר שהול�  מאיד� גיסא להרבנית שלו היה חורהו

  .אלפיק כל השבוע'בק

ענה לו , י שייע� לו אי� להתנהג"ק מוהר"לו פנה לאביו הרהבצר 

ש אז בנו 'דדר� העול� שא� האב הול� ע� קאפעליט' אביו הק

כבר יל�  ונינו, ע ונכדו כבר יל� ע� כובע קש'כבר הול� ע� שטיפענ

  .ל"רק ע� כיפה וב� נינו בלא כלו� רח

, ע משו� שיש מושג בירידת הדורות"ק מבעלזא זי"אמר הרהז "וכ

ולכ� צרי� מאוד להקפיד מבלי לשנות בזיז כל שהוא בלבוש 

\  

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ג''תשע שבט' א

  טטטט""""גליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצ
 קודש בתשזמני כניסת ויציאת 

 

                ראש חודשראש חודשראש חודשראש חודש    ––––    ואראואראואראוארא    פרשתפרשתפרשתפרשת

  להבות בעת המיטאג טיש דברי� חוצבי
  אר  ישראל - ג "פרשת שמות תשע

נגאלו ישראל ממצרי�  בזכות שלושה דברי�

  .ומלבוש�שלא שינו שמ� לשונ� 

ר האי סבא קדישא "ק מר� אדמו"של כדרכו 

לעורר רבות אודות עני� מלבוש  א"זיע

המסורה , "די ירושליימע לבוש"� 'הקאפטע

, א"לנו מדור דור עד האבות הקדושי� זיע

עורר , ו"ועוד בימי מגוריו בעיר תל אביב יצ

וכ� הוה , המסורה לנו מדור דור

ק מבעלזא שהמשי� "כהכרעת הרה

  .ליל� כנהוג אצלו

 כ� ג� כהיו� כל מי שביכולתועל 

להדר וללבוש מלבוש קדוש זה מה 

טוב ומה נעי� ואשרי לו ואשרי 

ויתר על כ� שזה בגדר לבושו , חלקו

, ז( ויעשו כ� חרטמי מצרי� בלטיה�
   )כב

 :)ז"סנהדרי� ס(ורבותינו אמרו , י"וברש
בלהטיה� , בלטיה� מעשה שדי�

ד "יו( י"בב' עי. כ"ע, מעשה כשפי�
שהביא מחלוקת  )ט"ס קע"סו

ראשוני� א� מעשה שדי� הוי בכלל 
, מעשה כשפי� ואסור או לא

ל "הנ' הביא ראיה מהגמש "הראו
, שמעשה שדי� אינ� מעשה כשפי�
, דא� מעשה שדי� כמעשה כשפי�

ל שבלטיה� "מ אמרו חז"למאי נפק
מעשה שדי� בלהטיה� מעשה 
, כשפי� הרי אידי ואידי חד הוא

  .ש"עיי
ל הא דבפע� "לדעת המתירי� יהנה 

הראשו� כשהשלי� אהרו� מטהו 
כתיב ויעשו ג� ה� חרטומי מצרי� 

ובמכת ד� כתיב ויעשו , בלהטיה� כ�
וכ� , כ� חרטומי מצרי� בלטיה�

במכת הצפרדעי� כתיב ויעשו כ� 
וכ� כתיב במכת , החרטומי� בלטיה�

הרי שרק בפע� , כיני� בלטיה�
הראשו� השתמשו המצרי� 

ובשאר הפעמי� , בלהטיה� בכישו(
  , השתמשו בלטיה� בשדי�

כי לאחר שבפע� , הטע� בזהל "וי
תמשו המצרי� בכישו( הראשו� הש

נמצא כי משה , לעשות כמעשה משה
בעשותו את שאר האותות הרי הוא 
הגור� שישתמשו המצרי� ויעשו 

נ "וא( א� אי� ב, עוד מעשה כישו(
מ עצ� הדבר "מ, מוזהר על הכישו(

לאו שפיר , י"לגרו� שייעשה כישו( ע
י "להתרפאות ע' שהרי אפי, הוא

ד "וי' עי(כישו( לא פשוט הוא להיתר 

ולדעת [ )ב"ח מצוה תקי"ט ובמנ"קע
ש שב� נח מוזהר על הכישו( "ר
גור� בזה שיעבור  :)ו"סנהדרי� נ(

ואיסור לפני עור לא תת� , עבירה
' ועי: ז ו"ע(נ "מכשול שיי� ג� לפני ב

וא( שכא� לא נות� , )ב"ח מצוה רל"מנ
, אלא גור� לה� מכשול, לה� מכשול

י מעשיו גור� שיעשו ג� ה� "שע
ג "ע בזה א� שיי� בכה"יל, וכמות

ולפיכ� לאחר , ]האיסור של לפני עור
הפע� הראשו� שהשתמשו במעשה 
כשפי� ביטל מה� משה את כוח 
הכישו( שלה� ולכ� השתמשו לאחר 

שאי� בזה , מכ� רק במעשה שדי�
וארא (. ל"איסור לדעת הראשוני� הנ

  )א"תשע

  .כ בזה מסורה המסורה לנו מדור דור"וממשי� ג, הדור
*  

אל " )שיר השירי�( מליצה אפשר להסמי� הפסוקובדר% 

אלא , דקאי על הבגדי� השחורי�, "תראוני שאני שחרחורת

לשנות מהמלבושי� שהלכו בכל  ליל� בדר� האבות ולא

ובכל מקו� ומקו� ע� המנהגי� , הדורות מקדמת דנא

  , שלה�

ר מלבוש קדוש 'הוא שלא לשנות שו� חסידישעוהכלל 

  .שהוא שמירה על האד� ברוחניות ובגשמיות

ל הורה למקרוביו "ז ר רבע'הפונוביזהיה מעשה שהגאו� וכבר 

ידי� ר שהיה במקו� אחד אצל חסוהסבי, "לחיי�"לתת 

ואי� שמתנהגי� , לבוש חסידיאי� שהולכי� ב וראה

לכ� הורה לתת , וכמה לעכטיג ה� דרכי החסידי�, חסידיש

  .כ"ע ,"לחיי�"

שהוא , "חסידיש אנגעטוה�"גדולה היא כשהולכי� וטובה 

ולמשל אלו אשר לא , שמירה גדולה על האד� מבית ומבחו�

כמנהג וג� אינ� הולכי� חסידיש , בש� חסידי� מכוני�

ובנוס( לכל זאת עוד מגלחי� זקנ� ופאת ראש� , החסידי�

  , ל"מונחת בקר� זוית רח

ל איזהו ניסיו� ליל� למקו� פלוני אשר "תבוא לה� רחובא� 

ובקל  ,אז ההבדל הוא כחוט השערה, הוא לא כדת של תורה

וכשירצה לחזור למקומו , ל להתערב אלו ע� אלו"אפשר רח

  .לא שינו שו� דבר ממהותודהרי , יחזור כאילו לא היה

כמו " ש"ש חסידי"אידי"כשהולכי� בדרכי האבות כ "משא

דהרי , אז ממילא יש לו שמירא מעליא מלעילא, שצרי�

א ליל� למקומות המטונפי� ולהוריד "בלבוש חסידי� א

כי בכל זאת הוא נותר ע� הפיאות והזק� שעליה� , הלבוש
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, אי� עצה ואי� תבונה

ובדר� מליצה נית� 

וג� כי " להסמי� הפסוק

, "הימנהיזקי� לא יסור 

נצל מכל וממילא זוכה להי

רעות ברוחניות 

  .ובגשמיות
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~  ר "ק מר� אדמו"מדברי כ~  ~  ~  ~  ~  
  א "שליט

  

ק מר� "ק קוה"דהרהיומא דהילולא לרגל 
  א"רבינו דוד מלעלוב זיע

  ".אלה ראשי בית אבות�"' לס
  'אחלק 

        

 ìåãâ ìåãâ ìåãâ ìåãâäøåúáäøåúáäøåúáäøåúá        
 íåéä íåéä íåéä íåéä éáø òñéæ òâéìéää ìù àìåìéää

éëåòéæ áåìòìî ãåã éáø"ò , íéøôñî
÷ä éãåäéäù ' íéðåàâä ïåàâ äéäù
éòùé éáøå'  íéãîåì åéä æøåáãòùôî

àúåøáçá äøåúá íé÷ñåòå ãçé , íòôå
÷ä éãåäéä áëòúð ' äù÷ øîàî ìò

 øîàå ïôåà íåùá åùøôì ìëé àìù
åáø úà ìàùéù ,éòùé éáø ïéáä àìå '

÷ä éãåäéä ìàùé àåä éîì ' àåäù
íéðåàâä ïåàâä ,éîì åìàùùëå , äðò

ø éáøä úà ìàùéù åì 'áåìòìî ãåã ,
éòùé éáøå 'ïéáä àì ë" òãé éøäù ë

 ìåãâ ÷éãö àåä áåìòìî ãåã éáøù
 àì úàæ êà ÷ðòå ìåãâ íâ àåäù òãé

 ãò äøåúá ìåãâä ïåàâäù éãë
÷ä éãåäéä 'õåøéúä åðîî ìàùéå êìé ,

ë äöø àì áåìòìî ãåã éáøå" úåðòì ë
íäî úàöì êéà êøã ìë ùôéçå íäì ,
 ìë úà åì ùøéôù ãò åì øúéå àìå

äù÷åîä ùåøéôä.        
        

 äàøéî äàøéî äàøéî äàøéîøåúìøåúìøåúìøåúìääää        
 ãåò ãåò ãåò ãåò÷ä éãåäéä øîàù òåãé '

 äàøéì äøåúî àá àåäù åúåðúååðòá
 äàøéî òéâä øòáåìòì ãåã åðéáøå

äøåúì.        
        
ùáùáùáùá"""" ñ ñ ñ ñíé÷ñåôåíé÷ñåôåíé÷ñåôåíé÷ñåôå        

 ãåò ãåò ãåò ãåò åìåë äéä åðéáøù íéøôñîå àáåî
 èòîë øáãî äéä àìå úëì òðöä

äøåú éøåáéã , úåìéì ãîåì äéäå
äøä åðá íò íéîéìù" åðéáø ïøî ÷

äùî'ù éì"ì åñéðëäå íé÷ñåôå ñ êåú
 äéäé àìå íîçúéù ù÷á äàìî äáéú

íéëåøà úåìéì åîò ãîì êëå ø÷ åì.        
        

 åìåë åìåë åìåë åìåëäå÷å íéôåâéñäå÷å íéôåâéñäå÷å íéôåâéñäå÷å íéôåâéñ""""÷÷÷÷        
 ïëå ïëå ïëå ïëåî øîàî ùééøä éùåãéçéøä éùåãéçéøä éùåãéçéøä éùåãéç""""íííí::::  ãåòù

 øæçå ãîì úåãéñçì áø÷úðù íãå÷
øäåî ïøî"ù íéîòô äøùò òáøà ã" ñ
íé÷ñåôå . áø÷úðù éðôìù òåãé ãåòå

 øôñ ìë úà êøòå íééñ úåãéñçì
éñá àìî àåäù äð÷ä ùéù íéôåâ

â åúåà øåáòì 'ã åà ' äùò àåäå íéðù
á úàæ 'íéîòô , åìåëå äøåú åìåë äéä

 ùãå÷ åìåëå íéôåâéñ åìåëå íéúéðòú
íéùã÷.        

        
 êøéá êøéá êøéá êøéáíéîé úåëéøàá éåâäíéîé úåëéøàá éåâäíéîé úåëéøàá éåâäíéîé úåëéøàá éåâä        
 äù÷ äù÷ äù÷ äù÷ äéäù øîàî àáåî êà úàæ øîåì

 êëå øää ùàø ìò âìù éìåâìéâ êøåò
 êåúì ìôåð âìùä ìò êìåä åãåòá

àåô÷ä øäðä ,øåçä éîéáå íéø÷ä ó
çø éåâ òùø ãìé äéä" úà äàøù ì

 úåáéáñ ìëá êôùå êìäå åðéáø éùòî
 êøò éáøäå úéëåëæ éøáù øää
 úéëåëæä åìà éøáù ìò âìù éìåâìéâ

çø áø íã áæ åôåâ ìëå"ì , éìåàå
 åì ååéö åéøåäù åà äìéçî ù÷éáù

äæ ùåã÷ ùéàî äìéçî ù÷áì , äæ êà

 

 

    דברי חוצבידברי חוצבי  ��  שיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

 

  ו שפת העברית"לדבר השפה אידיש ולא חהיזהר ל -' וכו לשונ�שינו שלא 

היה א� ורק שפת האידיש שהיא שפה המסורה לנו מאבותינו ורבותינו ת� להקפיד מאוד על השפה המדוברת שצריג� 

  .ע"הקדושי� מדור דור זי

שלקחו הציוני� את לשו� הקודש והפכו את הנקודות והוסיפו , "עברית"המותר לדבר בגנות השפה הטמאה שפת הומ� 

ה חלק מהכוחי ועוצ� ידי והכפירה וז, ובזה עשו עוד איזוהי פעולה להכעיס את אבינו שבשמי�, כמה מילי� מדיליה

מאה ומה צרי� יותר מזה בידיעה זו למי שחיבר שפה ט .ל"לה� שפה מיוחדת ככל האומות רחשיש , שהכניסו בלב ההמו�

מוס באמצע בפתע פתאו� כשידו אחת אוחזת בקולשכידוע מיתתו היתה בעצ� יו� השבת קודש שאז מת , ל"זו רח

   .'וש� רשעי� ירקב וכ� יאבדו כל אויבי� ה, ל"ובפיו היתה מקטרתו רח, הכתיבה

היינו שיש לקוברה , קבריתשהיא  עבריתלהתבטא על המילה א "ר האי סבא קדישא זיע"ק מר� אדמו"כד' מרגלא בפומיוכ� 

אלא נקוט האי , מה אסור ומה מותר מ אי� ידעינ�"בדד כ הוא נת� סימ� בלשו� הקודש"כמוו .ולמחותה מעל פני האדמה

שמנהג� מבית ' א( שאחינו הספרדי� והתימני� וכדוועל  .ק"זה הוא נקרא לשה, סימנא מה שאסור לדבר בבית המרח�

. מהשפה הטמאה להבדיל בי� קודש לחול שונה ואחר לגמרי הואשהניקוד שלה�  חזינ� בחוש, אבות� לדבר בלשו� הקודש

ע שבכל ימות השבוע היה מקפיד שלא לדבר דברי חולי� בלשו� "זי )הבאבא סאלי( ק רבי ישראל אבוחצירא"הגהידוע על וכ� 

  .)ערבית( מרוקאיתההשפה  שהיא ל"הקודש אלא בשפה המדוברת אצל� בחו
*  

איזה מקו� לטעות  היה עוד הה� ובימי�, ע"ל לכת הציוני� ל"הרי מתחברי� רח, ו כשמדברי� בשפה טמאה זו"לנו דחהרי 

, וכדי להיות מחובר לה� צרי� להיות כמשוגע בפי כל, אבל כהיו� כולי עלמא מודי שצרי� להתבדל מה�, בכת טמאה הלזו

, וכל כללי היהדות משתני� בא� אינו מתבדל מה� ומדבר חלילה בשפת� .ק מה� וכל אשר לה�"ומר נפשו ירחעל כ� הש

  .ל"שפת האידיש אלא מ� המוכרח לשנות רחולמשל שמו בשפה העברית אינו כשמו ב

א היה "ר האי סבא קדישא זיע"ק מר� אדמו"וכידוע שאצל כ, "� יראת שמי�'מיט א� אמת"הכל צרי� להתחזק ביותר ועל 

וא( היה שבאו אצלו כמה פעמי� כאלו אשר אינ� משתייכי� , ודבר זה ראו אצלו בחוש כמה שעורר על כ�, דבר זה קוד�

וא( ג� היה , ש זכו לקירבה יתירה מהרבה שיינע אידע� הלבושי� בשמונה בגדי�"אבל בהיות� ירא, הלחסידות וכדומ

  .מוסי( שאלו החברי� שלו דהיינו אלו אשר יראת שמי� נוגעת בלבב�

, א"ר האי סבא קדישא זיע"ק מר� אדמו"לדרו� מפע� לפע� אצל כ' אבל דרכו הי, כ מההימישע"היה אחד שאינו כא "ופ

צרי� לבדוק לפני כ� בא�  ענה דלפני שמגיעי� לרבי, על כ� ושאלו, ברה תקופה ולא בא לרבינו כמתמול שלשו�ופע� ע

  .כ"ע. רבהולכ� צרי� הוא הכנה ד, ני המל�לבוא לפכדי  הוא מתנהג כהוג� וכראוי 

*  

, אה מעוררת את הזמ�א ובפרט שהקרי"ר האי סבא קדישא זיע"ק מר� אדמו"כ� הזמ� גרמא ביומא דהילולא רבה זו של כעל 

שלושה דברי� נגאלו  שבילדב )לקח טוב( ובמדרש, בפרשיות אלו העוסקי� בגלות מצרי� ויציאת מצרי� לחירות עול�

ובשלושה , והוא אשר דיברנו להתחזק ביראת שמי� אמיתית .שינו את שמ� לשונ� ומלבוש� אבותינו ממצרי� שלא

  .כ"ע . וכימי צאת� מאר� מצרי� אראנו נפלאות, דברי� אלו
  

        אר� ישראל –ב ''תשע ואראקודש פרשת שיחת שיחת שיחת שיחת 

  )יב, ט( אל משה' כאשר דיבר ה את לב פרעה ולא שמע אליה�' היחזק ו

  .ז באו עליו כל המכות הגדולות"ז כבר לא יכל לבחור בטוב ועי"מפרעה הבחירה ועי יטלל מפני מה נ"צולכאורה 

כנגד מידה דכמו שהוא הקשה על בני ישראל את  ה עמו היתה מידה"הנראה לומר דהנהגת הקבו ,ס"יש פשטי� עאבתורה ו

ה על פרעה בהכבדת הלב ויחזק את לבו ואת לב עבדיו "לכ� עשה הקב' וגו" תכבד העבודה על האנשי�"ש "העבודה וכמ

ימי� א� ב, ומל� בנינוה שפרעה חזר בתשובה מאמר דאיתאהג�  .ז באו לו המכות הגדולות"והקשה פרעה לשלחינו ועי

ק כדי שנלמד מזה א מוסר "ולכ� נכתב זאת בתוה, ולא בקדמוני� ואי� לנו השגה לא בפרעה, ז"לעהוא החזיק עצמו  הה�

  .בפשטות

*  

ה במכות הראשוני� וראה "גדולה של הקבומאחר שראה פרעה את ידו ה, דאדרבה משו� שצרי� שיהיה בחירה, יאמראו 

ולכאורה מאז נלקחה ממנו הבחירה והיה צרי� להוציא את ע� ישראל ממצרי� בלי שו� ', אלוקינו וכו' בעי� אשר אי� כה

   .ז ניתוס( אצלו על משקל הבחירה"לכ� הכביד את לבו ועי, ה רצה שיהיה לו בחירה"אבל הקב, מניעה

 

 'ג' המש% בעמ

  ניצוצי אשניצוצי אש

  ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"זיעט "הקוה
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  ))))בבבב""""תקעתקעתקעתקע' ' ' ' הההה((((    ר אברה�"נטע שעשועי� ב' רבי נת� נטע מחל� ב –
�  ))))זזזז""""תקלתקלתקלתקל((((    משול� זלמ� מאוסטראה ב� החכ� צבי רבי אברה

  ))))דדדד""""תקמתקמתקמתקמ((((    ט"מר� הבעש' מתל -ר חיי�"רבי אברה� מקיטוב ב
    מ מרימנוב"החוה ור' תל -ר בנימי�"רבי אברה� זאב וואל" מפשוורסק ב

  ))))טטטט""""תרתרתרתר((((
  ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((    ר זאב צבי"רבי יוס" הירש מטארנא ב

    ר יו� טוב"רבי יצחק שפירא ב    ))))טטטט""""תרלתרלתרלתרל((((    � שיק"ר יוס" המהר"רבי משה ב
          ))))טטטט""""תתתת((((
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  תורת אמתתורת אמת
 פניני� יקרי� על הפרשה

 )ב ,ו( ק ואל יעקבוארא אל אברה� אל יצח

 )י"רש( אל האבותוארא 

 אשר אבו" רוצי�"יכולה להתפרש ג� כ" אבות"המלה 
הש� יתבר� נראה רק אל אלה  ")לא יאבה"מלשו� (

 .הרוצי� שיראה אליה�

אהיה אשר "את הפסוק  �"רמבבזה מפרש הכיוצא 
חת� ( .היה את�אאהיה ע� אלה שרוצי� כי " אהיה
 )סופר

  
אקת בני ישראל אשר מצרי� אני שמעתי את נוג� 

  )ה, ו( מעבידי� אות� ואזכור את בריתי
יוחנ� ' ר. אומרת שיסורי� ממרקי� .)ה( בברכות' הגמ

נאמר , ש מברית מלח"ל אומר ג"ור, ו מש� ועי�"אומר ק
מה " אלו דברי הברית" - ונאמר בתוכחה , במלח ברית

  . מלח ממתק את הבשר א( יסורי� ממרקי�
מ תהיה "פקדהנ מאוסטרופולי עו�בי שמר ק"הרה אומר

דדוקא , י אינ� ממרקי�"לר, א� היסורי� יהיו בידי אד�
ל "ולר. אדו� שמוציא ש� או עי� העבד יוצא לחרות

   .היסורי� ממרקי� וא( יסורי� בידי אד�
' וגו וג� אני שמעתי: את הפסוק ע"הוא זימבאר ז "ועפ

יגאל י לא יוכלו ל"י המצרי� ה� ולר"וא( שיסורי� אלו ע
שיטת  "בריתי"ואזכור את ה "מ אומר הקב"מ, על יד�

  .י אד�"ש מברית מלח שיש מירוק ע"ל שלומדי� ג"ר
*  

נחנו ביד� : "ק"אפשר לבאר את הזמירות למוצשז "ועפ
ה כיו� "אנו אומרי� לקב" ל וחומרכחומר סלח נא על ק

כ סלח נא על "א, כל היסורי� שלנו ממ� ה�, שאנו ביד�
ו מש� ועי� לשיטת "י היסורי� ק"ונותינו עמדק ע' פי, ו"ק

   .יוחנ�' ר
  

  )ו ,ו( ת מצרי�ואתכ� מתחת סבלוהוצאתי 
ה חש שכל עוד מסוגלי� בני ישראל לסבול "הקבד 'פי

לכ� הוא מבטיח . את חיי הגלות אי� הגאולה יכולה לבוא
מ� הסבלנות שיש  אתכ� והוצאתילבני ישראל במצרי� 

יניכ� את הגלות על כל � ואמאיס בעיבכ� כלפי המצרי
ובדר� זו  –עד שלא תוכלו עוד לשאתה , תועבותיה

 )�"חידושי הרי( .ייפתחו שערי הגאולה לפניכ�

  
, ח( פדת בי� עמי ובי� עמ% למחר יהיה האות הזהושמתי 

  )יט
ושמתי פדת בי� עמי ובי� עמ� למחר יהיה "בפסוק 

פדת חסר כי זה לא היה  בעל הטורי�כתב ה, "האות הזה
אבל לעתיד הרבה עמו פדות ויהיה גאולה , ת של�פד

  .כ"שלימה ע
מבוצינא קדישא הרב החסיד המפורס� על זה שמעתי 

דשפיר מסיי� הפסוק  א"ל זיע"דוד מלעלוב זצ' מהו
היינו לימות המשיח דנקרא , יהיה האות הזה, למחר

ויהיה , היינו שיהיה ג� כ� אות, האות הזה' למחר יהי
' פ, יסוד אמונה ועמוד ענוה( .קדשוכ דברי "ע, פדות של�

  )וארא
  

  הקדושעל זקינו  - א "ר שליט"ק מר� אדמו"מדברי כ
  'ב' המש% מעמ

úàæì ììåò øòðäù äìâúð , ÷ø àì åðéáø êà åòø÷ àìù
éçéù åëøéá íâù àìà úåîìåòä ìëî ' íéøùòå äàî ãò

åìà íéàøåð íéðå÷éú åì äùòù úåëæá äðù , íåù åðì ïéàå
ëòå åôåâ ìëî íã áæ åìåë äéä éáøä éøäå äâùä" ãåò æ

 åá äâùä íåù åðì ïéàå íéîé úåëéøà åì äéäéù åëøéá
úù÷ éåçèî åðà íé÷åçøå.        

 ìëîå ìëîå ìëîå ìëîåéäåáâä íé÷éãöä úåéùòî åìà ùé äâùä åðì ïéàù í
 ìåãâ äéä ÷éãöä íàù äáåùúì úåøøåòúäì åðàéáäì åì

ë"øéå äøåúá úåìòúäì úåèùôá úåçôì åðì ùé ë" ù
úåèùôá íéãñç úåìéîâå.        

        
 áéø÷î áéø÷î áéø÷î áéø÷îúåðáø÷úåðáø÷úåðáø÷úåðáø÷        

ëëëë"""" ÷ ÷ ÷ ÷åîãà ïøî"òéæ àùéã÷ àáñ éàä ø"à  øôñî äéä
 ìà åàá íòôùæå÷î ãéâîäæå÷î ãéâîäæå÷î ãéâîäæå÷î ãéâîä''''õéðõéðõéðõéð  éãåäéä åéãéîìúî äîë

÷ä 'éáøù ïëúéå ãåòå éòùé ' ãåã åðéáø ïëå æøåáãòùôî
äøåú åðîî åãîìå áåìòìî , äøåúá íäéðéá åøáéã íäå

äãåòñ òöîàá äæ äéäå øúñðáå äìâðá , ãåã éáøå
 åîöòì çøî àìà äåáâä íãåîéìá áøòúä àì øòáåìòì

ìëàå äàîç íò íçì , íäéðéá åøáéã íé÷éãöä íäå
éòùé éáøå íéäåáâ íéøáãá ' òåîùì íäéìà åîöò äèä

ãæå÷î ãéâîä øîà íäéøá'éòùé éáøì õéð ' ÷çãð äúà äî
 áåìòìî ãåã åðéáø úà àð äàø åðéúçéù úà òåîùì
 áéø÷î àåä ìëåàå êúåçù íçì úñåøô ìë ìò åúìéëàáù

úåðáø÷ ,÷ä åéùòîù øîàù ïëúéå ' íéäåáâ øúåé ãåò
íãåîéìî.        

        

 íøåâéðñ íøåâéðñ íøåâéðñ íøåâéðñìàøùéãìàøùéãìàøùéãìàøùéã        
 àåäå àåäå àåäå àåäååðéáøù ìëì òåãé ãåã  òø íåù äàø àì áåìòìî ìò

íäéìò äàø áåè ÷ø éãåäé øá íåù , øîàî øôåñî ãåòå
ôù äçîùä çåëá ìåòôì íéìåëé äîë" íééåáù åàéáä à

 äëáå ïéìáåìî äæåçä åáøì ñðëð ãåã éáøå íéù÷ úåàøîá
 íéãåäéä íééåáùä úà ìàâé éîù úåàøåð úåéëáá

äìàä íéðëñîä ,ìåáñì ìàøùé éðá íéìåëé äîë , åì øîàå
ë êåú ïéìáåìî éáøäåéúåéëáî ìãçéù ù÷áî àåäù éã ,

àå" ìáçá íéá òáèù úà ìéöäì íéöåø íàù ìùî êøãá ì
ç ìåôéì àì éãë íéäî ÷çøîî ãåîòì ùé" íò ãçéá å

òáåèä  , íéëéøö äòåùé íäì ìåòôì éãëù åì øîà êëå
äçðàå ïåâéäî ÷åçø ãåîòì , ñòìà íäì ìåòôì íéìåëé æàå

äçîùä çåëî ìëäå ìàøùé ìëìå èåâ.        
        

úëñîúëñîúëñîúëñî    """"ìàøùé úáäàìàøùé úáäàìàøùé úáäàìàøùé úáäà""""        
 íé÷éãö íé÷éãö íé÷éãö íé÷éãö ãåò úåúëñîä ìë åîë åéäé àåáé çéùîùëù åøîà

 úëñî àåäå áåìòìî ãåã éáøã àúëñî úàø÷ðä àúëñî
 ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòã äîå êåîë êòøì úáäàå ìù

ø øîà" äá ïééåìú äøåú éôåâ ìëù äðè÷ äùøô åæ ò
 äáøä ùéå äìåë äøåúä ìë ììåë àåäù êåîë êòøì úáäàå

á íéèùôäæ , ìåãâä àåä ìàøùé úáäàã úëñîå
ìëä ììåëäå.        

        
øéîøéîøéîøéî"""" ù ù ù ùãøôéì éúìåëé àì äæëãøôéì éúìåëé àì äæëãøôéì éúìåëé àì äæëãøôéì éúìåëé àì äæë        

 àáåî àáåî àáåî àáåîìééääù øîàîé÷ä éãåäé òñéæ òâ ' äéä
 éãë áåìòìî ãåã åðéáø íò êìäù äôå÷ú

÷ä åéùòîî ãåîìì ' áåìòìî åðéáø âäðî äéäå
 êøáìå ÷æçì øöåò äéä øôëì åòéâäáù

íéãåäé , àìå ãçà éøôë ìöà øáò àì íòôå
áàå åðéáøì ä÷òæá àá éãåäé åúåàå åø÷é" ì

ë ïéá øãù éãåäéù ïëúé êéà" íéáìë äáøä ë
åø÷áì àåáé àì , åøòöî ãåàî ãòøð åðéáø
íéù÷ä åéøåáéãå , àìì íìåë úà ø÷éá æàîå

î àöåéììëä ï. ôå" íéøã àìù íå÷îì òéâä à
 íùå ñàã èôåøî éå éåæà ïãéà òùéîééä íù

÷ä éãåäéä ' êà øåáòì äöø àì àì ãåã åðéáø
íù íâ øåáòì åöìàðå íéëñä , åúàéìôì íùå
êùåîîå áø ïîæ åðéáø áëòúä ,øæçùë , åì øîà

 àì éãåäé åúåà ìù äæë íéîù úàøéîù åðéáø
êìéì ìëé , åãáò åðáå àáàä íùù øôéñ äëå

 åì äéä àì ùåìçå ï÷æ áàäå úùåøç úéáá åéãçé
ë ïæøâá úåëäì çåë" àì íàù ïáä åéìò ÷òöå ë

éä 'øé åì" ïæøâä íò åùàø úà ãéøåî äéä ù
çø"ì ,øéî ãåã åðéáø ùâøúð äæîå" åúåà ìù ù

íùî êìéì ìëé àìå  éãåäé , ãéîú åðéáøù éôì
íéãåäé ìò áåè äàø ,ïöéìî åìåë äéäå  ìù

ìàøùé úáäà åìåëå ìàøùé ,        
        

 ìéëàî ìéëàî ìéëàî ìéëàîíéñåñäå úåîäáì âàåãåíéñåñäå úåîäáì âàåãåíéñåñäå úåîäáì âàåãåíéñåñäå úåîäáì âàåãå        
 ïëå ïëå ïëå ïëåë äéä" åìåë äéäù úåáåè úåãéîá òåáè ë

å áåè áìíééç éìòá øòö ìåáñì ìëé àì , íåéáå
 íéñåñäî éøîâì åçëù øéòä éðá ìëùë ÷åùä
 íéùî äéä äìåãâ äôéëáå íäì âàåã àåä äéä

åáòøé àìù éãë ìëåà íäéðôì . øôåñî ãåò
 àåäù äàøå éãåäé äìâò ìòá íò òñð íòôù
 ãò åì òéøôä äæå úåøéäîá íéñåñá äãåø

ñåñá úåëäì øäîî àåä êëù ãåàî , øîàå
 êòáúé ñåñä íéøùòå äàî øçàì äìâòä ìòáì

äøåú ïéãì,  ãåîòì êì ãåáë äæ íàä éì øîàúå
ñåñ íò äøåú ïéãì ãçé . ÷úîá åì øîà êë

åðåùì.        
        

 ïöéìî ïöéìî ïöéìî ïöéìîìàøùé ìù íáäåàåìàøùé ìù íáäåàåìàøùé ìù íáäåàåìàøùé ìù íáäåàå        
 àåä àåä àåä àåäìàøùé ìò áåè äàåø åìåë äéä , åìåëå

âéáééà óéåà åðéìò ïâé åúåëæ ìàøùé úáäà ,
äå ' óéåà åðéìò ïâú åúåëæù øåæòéâéáééà ,

éìéã àìåìéäã àîåéá àìéîá ' íéìåëé åúåëæá
èåâ ñòìà ìåòôì.    ))))é êùîäé êùîäé êùîäé êùîäéà àåáéà àåáéà àåáéà àåá""""àáä ïåéìâá äàáä ïåéìâá äàáä ïåéìâá äàáä ïåéìâá ä((((  
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  ��גג��  תקופת ניטלתקופת ניטל
  עניניו ומקורותיו

 

 דהרי האיש אותו נהרג ניטל שליל ש"עמ תמהו הרבה אמנם
 כוונת שבאמת ויש שכתבו, זו האיש בליל אותו נולד הידוע לפי

  .נהור סגי בלשון יששכר הבני
 ליקוטי בשם טעם מביא ט"י אות בלקוטים המנהגים בטעמי
 עליהם אורבים צוררי היהודים הראשונים היו שבימים הפרדס

 או ברחוב בחוץ אותם מצאו אם ההוא בלילה אותם ומכים

 חשבו שההמון ידם מתחת שמתו עד ולפעמים ,אכזריות במכות
 ועל התלמידים המלמדים על הדור גדולי לכן גזרו, למצוה זאת

 ישוטטו הזה ולא בלילה בבתיהם שישבו הישיבות בני ועל

  .בחוצות
  

  ללמוד בחצות קומוי שכולם: הטעם
 זה מנהג על תמה )סופרים באגרות( סופר חתםה ק"הגה אך

 ו"מאמ ששמעתי וגם מה מקובל בזה טעם שמעתי לא: וכתב
מקום  ליתן שלא כן הנהיגו שהקדמונים והנראה' וכו נהירא לא

 העמים כל לילה שבאותה כיון לקטרג ולשטן ,לחלוק ד"לבע

על  ישנים' ה םוע ,מחצות ואילך אלהיהם לבית נועדים
, חצות אחר ישנים ככולם רובם תורה לומדי ואפילו מטותיהם

 אנו כאילו כן בחצות גם יקומו ישראל שכל לגזור ולא רצו

 חצות לפני ללמוד שאין בחכמתם גזרו כן על, אחריהם נגררים

בתחילת  ישנים לתורה עתים קובעי ב"ח ובעה"הת כל וממילא
  .ד"עכת חובתם לשלם חצות אחר וקמים הלילה

  
  תורה ישראל מנהג

 שסיפר מה הביא )ב"תקכ אות( קודש שרפי שיח ובספר

 שאל אחת פעם כי, ניטל ע בליל"זי ם"הרי חידושי בעל ק"הרה

 לכם הלא: ל"זצ אייבשיץ יהונתן רבי ק"הגה את אחד כומר
 העולם כי כתבו וחכמים תורה שאינכם לומדים עת יש יהודים

 ,הללו בשעות עומד העולם מה על כן ואם על התורה עומד

 זה ודבר ישראל תורה מנהג כי ל"ז יונתן' ר הרבי לו והשיב

 לעולם קיום יש ידי זה ועל תורה הוא אז לומדים שאין בעצמו
  .כ"ע

*  
 שלום משמרת בספר כתב קודש שבת בליל ניטל חל ואם

 ללמוד ומותר בזה דאין לחוש )'ג ז סעיף"כ' סי מקוידנוב צ"להרה(

 ומארי דדינא רוגזין שולטני וכל" ק"זוהב יתאא שבת דלגבי

  , "עלמין בכלהו אחרא שולטנא יתול מינה ערקין ואתעברו כלהו
 בליל שבת לקדש שלא שאין להקפיד שם כתב טעמאאי ומה

ברוב  אכן, אז שולט מאדים דמזל אף' ז שעה עד' ו משעה

 שבת בליל חל אם ניטל אפילו בליל ללמוד שלא נוהגין מקומות

 ק"בארה אמנם .אלו שעות בין שלא לקדש שנוהגין כמו ,קודש
 ומצלא מגנא קדושתה כי, אלו בכגון להחמיר שנהגו שלא יש

 .בקודש להם שליטה ואין

  
 

  פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

 יוע� חינוכי

  –א  –על בעיות קשב וריכוז 
 

 .נתאר מה מלווה ילד הסובל מבעיות קשב וריכוזהבה 
, התפתחותם רגילה ותקינה, ילדים הסובלים מבעיית קשב וריכוז הינם ילדים נורמטיביים לחלוטין .א

חמודים , בעלי מרץ, ל הגן מגדירים אותם בדרך כלל כשובביםובגי, אין להם בעיה שכלית כלל
 .ופעילים
אז נגלה שלמרות שהילדים , מתחילות לצוץ כאשר הילד נכנס למסלול של משמעת כיתתיתהבעיות 

קשה להם לקבל . חסר להם ענין בלימוד, שולטים בחומר הלימודי ומתמצאים בחלקים נרחבים ממנו
 .הם לא שקטים וסביבם שורר בלגן מתמיד, למהלך השיעור הוראות מהמלמדים והם מפריעים

וכל תנועה , כל רעש מוציא אותם מן הריכוז, כתוצאה מכך שכל דבר מסיח את דעתם? זאת מדועכל 
מסיתה אותם מן הענין בו עסקו הרי שילדים אלו נודדים במחשבתם הרחק מן השיעור בו הם נוכחים 

נוכל לשמוע . עיניהם בוהות והם מרחפים בעולמות משלהם, מנותקים, נמצא אותם חולמים, פיזית
איך . אני חושב על המשחק בהפסקה ופתאום הרבה שואל אותי על הגמרא: "אותם מתבטאים בכעס

ראשם משוטט , "תרי קלא לא משתמעי"ל הגדירו את הדבר "ממש כשם שחז, "?אני יכול לענות לו
 ...ומחשבתם מטיילת והמלמד מטריד עם שיעור בגמרא

, נסו להאזין לשני שיעורים יחד, נסו נא להקשיב לשני דיסקים המושמעים בו זמנית? הדבר דומהה מל
וכיצד זה נראית תגובתכם כאשר אתם צריכים להקשיב לדבריו של הילד באמצע שיחת טלפון 

כך היא התמודדותו של ילד עם בעיות קשב ? האם אתם מצליחים לחלוש על שתי החזיתות? חשובה
כיון שהוא חושב עכשיו על , שישים –לכן הוא יכול לענות על השאלה כמה אגורות בכל שקל , וזוריכ

, הוא רוצה להיות טוב, כמה אומלל ומתוסכל יכול להיות ילד או בחור שכזה, שם מחשבתו, שעונים
העץ שעליו , אך שוב ושוב הוא מוצא את עצמו מחוץ לעניינים, הוא מנסה גם להתאמץ ולהשקיע

איזה מתנה , ל"אביו אמור לחזור לחו( מטוס שחולף בשמים )'וכו.. אין לו מטריה... אולי ירד גשם( ים בחוץנושר

האם בדמי החנוכה שלו גם אפשר לקנות עט ? מעניין כמה זה עולה( העט החדש של חבירו )'וכו.. הוא יביא לו

, א קלט מה היתה הקושיאאך הוא בכלל ל, בינתיים הגיע המלמד לתירוץ של הסוגיא, )'וכו.. כזה
ל את תורתו של המפסיק ממשנתו "ואם המשילו חז? ועכשיו מה חלקו בכל עמלו שיגע להקשיב

 .אפילו סיבים סיבים היא אינה עשויה? אזי תורתו שלו למה היא דומה, לקרעים קרעים
ים הם נמצא, אלו ילדים שפשוט לא יכולים לשבת בשקט זמן ממושך –ילדים עם פעילות יתר  .ב

גם אם הם ידאגו להכניס את הקלמר לילקוט ולהעלים מן השולחן כל מה שיכול , בפעולה וידם בכל
הקלמר של , תהיה זו הציצית, יהיו אלו הפאות, תמיד ימצאו עשרת אצבעותיהם תעסוקה, להפריע

ת ואילו העיסוק והפעילו, הקשבה פסיבית פשוט מפילה עליו תרדמה, ילד כזה. החבר או החבר בעצמו
כאשר ידרשו ממנו , כאשר הרבה יבקש ממנו שקט יהיה זה ממש לעג לרש, מעניקים לו חיות וחיים

ובעיני , נראה שכללי הכיתה כלל לא חלים עליו, יהיה זה דיבור אל העצים והאבנים, לא להתעסק
 ...לא ממושמע ולא מציית, המלמד הוא נראה פשוט ילד לא מחונך

יציק לאחיו , ילד היפראקטיבי ישחק במקומות מסוכנים, לעצור אותוגם בבית לא מסוגלים הוריו  .ג
כשגם הקידוש הוא מבצע , וסעודת השבת יחד איתו עלולה להפוך לסיוט, יזיק בלי כוונה, ללא סיבה

 .מסובך בפני עצמו
חלש מבחינה לימודית על אף שיכולותיו הקונגטיביות לעיתים , ילד כפי המתואר לעיל, לסיכום .ד

חוטף גערות וגם עונשים על כל צעד , נכשל בשיעורים ובמבחנים, מתקשה לעמוד במשימות, גבוהות
 .שהלימוד הוא לא בשבילו –והוא בטוח , מפתח רגשי אשמה היוצרים בו תחושת נחיתות, ושעל

           )ה"המשך יבוא בע(
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