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  !"תפארתך עמי ילבשי בגד: "קול מבשר מבשר ואומר
ישראל הקרובה לצד דברי התעוררות לבל עם דברי בשורה על גאולת 

 השבוע השמיע – ואת הזמן הראוי לגאולה את השעהחלילה  נפספס

   .ד העדה החרדית"ראב - א"הגאון רבי משה שטרנבוך שליט

יוצאים מפי ראש ם השכ( לבני ישיבתו שאמר השבועכאן את דבריו  נביא

לכל  "פסק הלכה" של תוקףמקבלים  גם הם, דין של ירושליםהאב בית 

  :כראוי נוכין את נפשנו ולבבלמען נוכל לה, )דבר

שמלכות  ,ע"מוילנא זי א"הגרא בשם "קבלה בידינו מפי תלמידי הגר"

ובביאור . מהםמות יפחדו והאו, ודם ביאת משיחרוסיא תתחזק ק

שכאשר רוסיה מתגברת אז , י קבלה"א עפ"ביאר רבינו הגר הדבר

, שירשו קליפת פרס" דוביאל"כיון שקליפת רוסיא היא , הטומאה מתגברת

ממילא מעורב בהם קליפת יון עם , וכיון שבשורשם הם גם נוצרים יוונים

  ."וקודם ביאת משיח תתחזק קליפה זו, אדום

שבשעה שצבא  ,א"מפי איש עד רבינו הגרועוד קבלה יש בידינו איש "

 בוספורוסונה מיצר המכ רוסיה ייכנסו בשערי איסטנבול

  . יש ללבוש בגדי שבת ולצפות לרגלי משיח ,בירת טורקיה ")דרדנלים"ה(

שבשעה שמלכות רוסיה תילחם בטורקיה עד כדי שהרוסים , והכוונה היא

הו סימן שמשיח ז, ייכנסו בתוך שערי איסטנבול כדי להילחם בטורקים

 ..".עומד לבוא ממש בכל רגע

וכבר , השבוע הרוסים והטורקים החלו להתקוטט זה עם זה, והנה"

בוודאי שהתגברות , א"ולפי דברי הגר, נשמעים קולות מלחמה ביניהם

רומזת לנו שאנו , כוחה של רוסיה וכן המריבה בין רוסיה לטורקיה

  ".עומדים קרוב ממש לביאת משיח צדקינו

ה יגרה "הקב ,שכאשר משיח צריך לבוא, ל"רואים בזה קיום דברי חזואנו "

וכמו שאמרו , ושלא ברצונם תתפתח מלחמה ביניהם -מלכויות זו בזו 

אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של ) "'ב ד"מ(ר "בב

  ".משיח

י שכל אי אפשר כלל להבין איך מדינה כמו טורקיה מתגרה "ובאמת עפ"

ה מסובב את "ונראה מזה שהקב, יה העצומה ממנה בהרבהבמלכות רוס

ובפרט עכשיו שאנו  ,כל זה כדי להכשיר את הדרך לביאת משיח צדקינו

במוצאי ) "א"ז ע"סנהדרין צ(ל "אשר אמרו חז, נמצאים במוצאי שביעית

    ".שביעית בן דוד בא

שאין כאן הבטחה גמורה לביאת משיח בתקופה , אולם יש להדגיש

, והיינו שזמן זה מסוגל מאוד לביאת משיח, "זמן פקידה"זהו  אלא, הזאת

' שרק אם אנו נתעורר ונתחזק בתורה ויראת ה, ועדיין הדבר תלוי בנו

אבל אם לא , ה לגאלנו בעת רצון זו לביאת המשיח"טהורה אז יחיש הקב

ונצטרך , ו נפסיד את העת את העת רצון ושעת הכושר"אז ח, נתעורר

  .לעבור חבלי משיח

המריבה בין רוסיה לטורקיה היא בעינינו כעין קול מהשמים , כ"וא"

ויש לנו להכין עצמינו בתשובה , לעורר אותנו שהגיע זמן הראוי למשיח

 ".לביאת משיח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עלול הדבר , ו לא נתעורר עכשיו בתשובה כדי לזכות לביאת משיח"ואם ח"

להחיש את  עלינו שהחמצנו את ההזדמנות ולא התאמצנו' להביא חרון אף ה

   .ביאתו

י של רבינו אפרים "ובהיותי בדרום אפריקה הראה לי יהודי זקן העתק מכת"

ולא , ואמר לי אז שעומד להדפיסו[, שראה במוזיאון הבריטי' מבעלי התוס

' שמשיח וודאי יבוא עד שנת ה] "שסמוך ממש כבר נפטר, נתברר לי אם נדפס

וסיים שאם , אלפים לבריאה' שהוא שלוש מאות שנה קודם סוף ו -ש "אלפים ת

ה יהיה בכעס ויבואו על ישראל צרות כאלו שלא היו מאז "הקב, ו לא יבוא"ח

כ השואה האיומה שכילתה בישראל "ר באה אח"ואכן בעוה, "היתה ישראל לגוי

  ".ד"מיליונים מאחינו בני ישראל הי

 ה ידלג על"אז הקב, שאם נחזור בתשובה, ואנו נמצאים עכשיו בפרשת דרכים"

קול דודי הנה ) "'ח' ב שיר השירים(שכתוב  וכמו, כל הסדרים כדי לגאול אותנו

אז , אבל אם לא נחזור בתשובה', וגו" זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות

ל "ל זצאק ובפירוש רבינו חיים וויט"וכמבואר בזוה, בני ישמעאל יתחזקו מאוד

י שבאחרית הימים הגלות הקשה ביותר תהיה אצל בנ ,לשיר המעלות

ויהיה , ובני ישמעאל יצליחו סמוך לביאת המשיח להתגרות בישראל ,ישמעאל

 ".ל"ו צרות שלא סבלנו כמוהם מעולמים רח"לנו ח

ובוודאי שכל הצרות שאנו סובלים עכשיו מבני ישמעאל שהשנאה אצלם "

אזי בני , ואם נשוב בתשובה, זהו בכלל חבלי משיח, מתגברת ובוערת כנגדינו

ולא יישאר מבני ישמעאל , ויבוא משיח צדקינו, לה עצומהינחלו מפ ישמעאל

  ".שריד ופליט

משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים , ומשיח כבר עומד אחר כותלינו"

בוודאי נזכה ולפתע , ואם אנו נטהר לבבינו ונמסור נפשינו, ומצפה לבוא

לראות בביאת משיח צדקינו במהרה  ונזכה, יבוא המלך אל היכלו פתאום

  ".נו בקרובבימי

  פרשת וישב
כשנחלקו , ק"לפני הבחירות הראשונות בארה: מובא מעשה "יגדיל תורה" בספר

היו קירות , הללו מצוים והללו אוסרים, הדעות בענין החיוב להצביע בבחירות

להשתתף " חוב קדוש"מצד אחד , ירושלים מכוסים בקריאות ובחתימות

  "... איסור חמור"מצד אחד ... בבחירות

המגיד את  ע"מגור זי "ראלבית יש"ק בעל ה"הרהיום אחד באותם הימים פגש 

וראהו קורא את הכרוזים שעל קירות רחוב  ע"הירושלמי רבי בן ציון יאדלר זי

  ?מה דעתכם מי צודק": בית ישראל"שאלו ה, מאה שערים

" בית ישראל"שאלו ה. אצלי היום פרשת וישב: נענה המגיד הירושלמי ואמר

ורסמת בישיבת כאשר פרצה המחלוקת המפ: השיבו המגיד בסיפור, לכוונתו

בית "בער מבריסק בעל ה) יוסף(ר יאשע  "הגבין , ין אודות ראשות הישיבה'ולוז

היו שנטו לטובת , נעשתה הישיבה כמרקחה, ל"ין זצ'ב מולוז"והגאון הנצי" הלוי

שיבוא להשקיט את הרוחות , קראו למגיד מקלם. ב"ד והיו שנטו לנצי"הגרי

צעקו כולם ואמרו היום פרשת כי , היום פרשת וישב, בא המגיד ואמר. בישיבה

  בראשית אני ' בפ, אני נוהג בכל פרשה לדרוש מענין הפרשה: אמר המגיד. תצא
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נח על דור ' בפ. 'מתאר את גנותו של קין וכו, מאריך בנושא קין והבל

וכן הלאה , לך לך  על אברהם ולוט' בפ. ועל נח הצדיק, ההמבול ודור הפלג

אבל כאשר אני מגיע לפרשת וישב אני נאלם . יצחק וישמעאל יעקב ועשו

מה אומר ומה , כי כשיש מחלוקת בין יוסף הצדיק ליהודה הצדיק. דום

כשאתם קוראים לי . כיצד אוכל להכניס ראש בין הרים גדולים כאלו, אדבר

ב היה שמו "כידוע הנצי. (מה אומר ומה אדבר, עולם להכריע בין גדולי

  ).רבי יוסף דב, ד היה שמו יוסף"והגרי. רבי נפתלי צבי יהודה, יהודה

, כשאני רואה גדלי עולם נחלקים: סיים המגיד הירושלמי ואמר לרבי מגור

  . !..איני פותח פי לדבר

   )ב, לז(ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם 
, ו לומר שיוסף דיבר רע על אחיו"ח – ע"ק רבי מנדלי מוורקי זי"הרהאמר 

היה בכך , אלא כאשר התבלט במעשיו ובמדרגתו הגבוהה כנגד אחיו

חטאו היה . וגרם שאביהם יביט בחסרונותיהם, הוצאת דיבה על מעשיהם

  .ולא הסתיר את מדרגותיו, שלא התנהג די בהצנע לכת

תכוין יוסף לא ה: אמר ע"קב דוד מאמשינוב זיעק רבי י"הרהואילו אחיו 

, הוא בא לאביו כדי שיתפלל עליהם שישפרו מעשיהם, לדבר על אחיו רע

  ...  כמו שהולכים להזכיר אצל רבי

ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו להמיתו 

  )יח, לז(
אזי , כאשר אחד מדבר עם השני: אמר ע"ק רבי יצחק מוורקי זי"הרה

רכיל  ורק הולכי, יכולים לראות כי השנאה ביניהם מיותרת ובטעות יסודה

אבל כאשר מתרחק . ממילא מתפייסים ונעשים אוהבים, הפרידו ביניהם

אף אחד אינו שואל את השני , ואינם מדברים זה עם זה, אחד מחבירו

אזי השנאה מתגברת , אינו שומע תירוצו של חבירו, מדוע עשית ככה

  .והולכת

לדבר עמו ולברר את  לפי שלא נתקרבו, "ויראו אותו מרחוק"זהו הפירוש 

ויתנכלו אותו "על ידי זה הגיע אחר כך השנאה עד אשר , סיבת שנאתם

  "... להמיתו

  )כד .לז(ויקחהו וישליכו אותו הבורה והבור ריק אין בו מים 
מה תלמוד לומר אין , איני יודע שאין בו מים, ממשמע שנאמר והבור ריק

  ). י"רש! (יש בואבל נחשים ועקרבים , מים אין בו -אלא , בו מים

נצול משלושה ' כל הצנוע וכו: "ל אומרים"זח – המלבי״ם זי׳׳עמסביר 

ויש אומרים אף חלומותיו מיושבים ' ומן העקרבים וכו, מן הנחשים, דברים

כדי לראות , לפיכך השליכוהו לבור של נחשים ועקרבים). ברכות סב" (עליו

ומותיו מיושבים אף חל"ש, סימן הוא -שאם כן , אם יינצל מן הנחשים

  ...אף הם אמת, "עליו
  

אם אדם הוא בבחינת  -" והבור ריק" :בדרך רמז מפרשיםבשם צדיקים 

אין (אין בתוכו תורה המשולה כמים  -" אין בו מים", ריק מכל תוכן "רבוּ "

נחשים ועקרבים "אז תדע לך כי , )הוי כל צמא לכו למים -מים אלא תורה 

  ... יש בו כל מיני נחשים ועקרבים שמסתובבים בתוכו -" יש בו

אין יצר הרע בא אל האדם אלא בלב הפנוי מן "ם פסק "כי כמו שהרמב

  "...החכמה

•   

לפי הסיפור , עוד פשט מעניין חשבתי לפרש בדרך זו :אמר הכותב

ממנו נלמד שכאשר אדם , זי׳׳ע "בעל ה״שבט מוסר קהגה׳׳המצמרר על 

בכוחו להפוך גם את מלאך המוות שבא להורגו , מוסר עצמו ללימוד תורה

  . למלאך של חסר ורחמים

לגלות בבואו , י זי״ע'הגה״ק רבי חיים פלאגאת דבר המעשה סיפר 

וכך  -" אזור אליהו"את ספרו הנוסף  "שבט מוסר"לתלמידיו מדוע חיבר ה

  : היה מעשה

, לילה אחד .בשעה מוקדמת מאדמידי יום היה משכים קום " שבט מוסר"ה

. ואף על פי כן קם כארי ממיטתו כדי לעסוק בתורה, התעורר מוקדם יותר

הלא הוא האבנט  ,"גרטל"לחגור את ה, כבכל פעם, ניגש, לאחר שנטל ידיו

כך  -אבל הפעם , הצדיק לוקח את האבנט לידיו. שהיה תמיד על מותניו

עד שקשה היה לו לקושרו , עבה יותר מהרגיל" גרטל"ה -הוא מרגיש 

  . סביב המותניים

לא יכול היה לברר את פשר , בשל העלטה הגמורה ששררה עדיין בחוץ

ליבו לשינוי " ט מוסרשב"לא שת ה, וכיוון שרצה כבר לישב וללמוד, הדבר

  . ושקע בתלמודו, קשר אותו בדרך כלשהי, בצורת האבנט

לו על " מתנועע"והאבנט , לפתע הוא מרגיש שהקשר מתרופף, והנה

  . עד שבשלב מסוים הוא נופל ארצה, מותניו

  !!! נחש ארסי... ולתדהמתו הוא מבחין ב , סביבו" שבט מוסר"מביט ה

כאשר במקום הגרטל , ה"שה עמו הקבעד מהרה התברר לו הנס הגדול שע

לא הבחין שהוא , ובשל חשקו הגדול ללימוד התורה, הקבוע הזדמן לו נחש

שהמשיך ללמוד , "שבט מוסר"הנחש לא פגע ב... חוגר אותו במותניו

   .כהרגלו

  

  

  

  

על שם  ,"אזור אליהו"חיבר את הספר , ת על ההצלה הגדולה"וכדי להודות להשי

  ... הנס שנעשה לו באזורו

אם  -" הבור ריק אין בו מים: "ל"ל הנ"זואת זה חשבתי להמליץ על מאמר ח

אין בתוכו תורה  -" אין בו מים", ריק מכל תוכן -" רבוּ "אדם הוא בבחינת 

נחשים "אזי , )הוי כל צמא לכו למים -אין מים אלא תורה (המשולה כמים 

  ... יש לו מה לפחד מנחשים -" ועקרבים יש בו

אז אין שום נחש ועקרב יכול , )תורה(והאדם מלא במים  - אבל אם זה ההיפך

ומתקיים , כי אז כח התורה מגן עליו מכל צער ומכל משחית, לשלוט ולהזיק עליו

   "...ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ) "ב .בראשית ט(בו הפסוק 
  .חינו וכסינו את דמואת א ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג

יהודה היתה להוכיח אותם להיזהר  דכוונת ע"ק רבי יהודה אסאד זי"הגהסביר 

לא יועילו להם , באשר אם יהיה עליהם עוון של דם נקי, מלהרוג את יוסף

וכמו שאמר , כי עוון שפיכות דמים מעכב את התפילות, תפילות ותחנונים

ידיכם דמים  –גם כי תרבו תפלה אינני שומע ) "טו. 'ישעיה פרק א(הנביא 

אברהם תיקן תפילת :) ברכות כו(ל "רו חזדהנה אמ: והראיה לכך הוא". מלאו

וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד ) "ט"י' בראשית פר(שחרית שנאמר 

יצחק ). ו"תהילים ק" (ויעמוד פנחס ויפלל"שנאמר , ואין עמידה אלא תפלה" שם

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ) "ד"כ' בראשית פר(שנאמר , תיקן תפילת מנחה

תפלה לעני כי יעטוף ולפני ) "ב"תהילים ק(שנאמר , לא תפלהואין שיחה א, "ערב

ויפגע ) "ח"בראשית כ(שנאמר , יעקב תיקן תפילת ערבית". ישפוך שיחו' ה

, ואתה תפלל בעד העם הזה) "'ירמיה ז(שנאמר , ואין פגיעה אלא תפלה, "במקום

נראה שהאות השניה , ואם נתבונן". ואל תפגע בי, ואל תשא בעדם רנה ותפלה

האות השניה של . וקר שחריתברמז לתפלת , ת"היא האות בי, "רהםבא"של 

קב עהאות השניה של י. מנחה –הרים צרמז לתפילת , י"היא האות צד" חקצי"

) יח. תהילים כה(ועל שם הפסוק . ערבית –רב ערמז לתפילת , ן"היא האות עי

מה " "אחיווזהו מאמר יהודה ל". ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי"

כי נהרוג את אחינו "רב עהרים צוקר במה התועלת שתהיה מתפילותינו " בצע

  "... שהרי עוון של שפיכות דמים מעכב את התפילה". וכיסנו את דמו

•   
 

אודות אי קבלת התפילות והתחנונים של , ל"אחרי הדברים הנ :אמר הכותב

צריכים אנו גם לזכור את , ו עבר על איסור שפיכות דמים"האדם במקרה וח

 –הלבנת פנים "שמדמה את האיסור של , :)בבא מציעא נח(דברי הגמרא 

כי רואים אנו , והגמרא מסבירה זאת, "שפיכות דמים"ל" הלבנת פני חברו ברבים

הולך ממנו הצבע  –" אזיל סומקא ואתח חוורא" –כשאדם מבוזה ברבים , בחוש

וראויים . ולכן אין זו אלא שפיכות דמים, האדום הטבעי שבפניו והוא נהיה ללבן

אחרי שכבר רבו העובדות והסיפורים במשך כל , הדברים להתייחסות רבה

ות שעברו צר' הדורות על אותם אנשים שלא נזהרו בכבודם של חבריהם וכו

  ...   רבות ואיומות על אף השתדלותם הרבה בתפילות בקשות ובתחנונים

  )לו - לה, לז( 'והמדנים מכרו אותו אל מצרים וכו. אותו אביו ויבך
, "והמדנים מכרו אותו"מה השייכות בין הפסוק הזה להמשך , לכאורה יש לשאול

צרור "אלא מבאר ה? הרי לפי סדר הדברים זה היה צריך להיות כתוב לפני כן

ובזכות דמעותיו של , בא הכתוב ללמדנו ששערי דמעות לא ננעלו –" המור

ולא נתגלגל לאיזו מדינה רחוקה , מקום קרוב לארץ כנען, נמכר למצרים, יעקב

  . באיי הים
 

 ע"מגור זי" בית ישראל"ק בעל ה"להרהשאלו : מובא מעשה "יגדיל תורה" בספר

ר זאת לאביו הזקן האם לספ, ב"על אחד שהיה עליו לעבור ניתוח מסוכן בארה

והזכיר , ציוה הרבי לספר לאביו. שמא תגרם לו מכך עגמת נפש, שגר בירושלים

  ...  ל שדמעות האבא יכולות להועיל לבן"הנ" צרור המור"דברי ה
  

 "תנא דבי אליהו"הבצואתו מביא את דברי  ע"זי "שפתי צדיק"ק בעל ה"הרה

מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר וכל מעשיו הטובים שהיה ) ח"פי(רבה 

ובכל יום ויום היה מתפלל , עושה היה עושה בסתר והיה לו עשרה בנים

מלחך בלשונו עפר כדי שלא יבוא אחד מהן לידי וומשתטח ומבקש רחמים 

ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו עד שראה כה נים ... עבירה ולידי דבר מכוער

רחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמישים שנה ואחר כך נכנס אותו גדולים ופ

. 'ועשה טוב וגו' בטח בה) "תהלים לז(אומר עליו הכתוב . הכהן לבית עולמו

  .'ויתן לך משאלות לבך וגו' והתענג על ה

, רואים מכאן שבכיות האב יכוולים להציל זרעו ממכשולים": שפתי צדיק"מסיים ה

   .ב"ז ובעוה"יבוש ממעשיו וממעשי זרעו בעוהלכן ישפוך דמעות שלא 
  

 בנים טובים אסור להניחבעבור : היה אומר ע"ק רבי אהרן מבעלזא זי"הרה

גם אחר נישואיהם יש . אפילו תפילת שמונה עשרה אחת יבשה ללא דמעות

    !...להמשיך לבקש רחמים גדולים

  
  " פנינים לחנוכה"ניתן לקבל את ריכוז גליונות   
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