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 התורה לימוד מהות בענין קדושים בדברים האריך( ז"מ סי') ח"ח באו"הב
 מוצא מקור ורוחניות בעצמות נשמתנו שתתעצם שתכליתה' בה העסק וכוונת

 בארץ שורה השכינה ושתהיה ית' לשכינתו והיכל מרכבה ולהיות התורה
 ולא הלכה בתורת שהם הרי ע"בשו הדברים ח"הב ומדקבע. באורך ש"עיי

 מדריגת לפי ח"והב בדבר יש מדריגות מ"שמ אלא גרידא, מוסר בתורת
 והוא אמורים, הדברים מדרגתנו לפי גם אבל עליונה, למדריגה כוון קדושתו

 תורה לומדים אם כ"משא שמים, יראת עם מקושרת להיות צריכה שהתורה
 מאתו הנתונה תורה זו אין במעשה, או בראיה או בדיבור ו"ח פוגמים דבב ובד
  .                                                                                                                            ש"ית

 

 ששלח הבהמות מנין את הפסוק פורט בפרשת השבוע
                                                                             .      עשו אל יעקב

 

 ק"בספה ש"הבהמות ונקדים מ חשבון למנות בדבר צורך היה מה תמוה ולכאו'
 לעשו מנחה בידו הבא מן ויקח פ"עה מ"היש בשם( תזריע פ"ר) יואל דברי

 להם יש הצדיק ביד הם וכאשר הקדושה, נצוצי יש הדברים בכל אחיו, דהנה
 הרי' צאנו מעדרי לעשו מנחה אבינו יעקב שלח היאך לתמוה יש כ"וא תקומה,
 הוא התירוץ אך עשיו, של לרשותו יעקב של מרשותו בצאתם ביותר הפילם

 נביאי עם דאליהו במעשה הפרים ב' לגבי,( ח מסעי) תנחומא במד' דאי' ד"ע
 לזוז רצה לא הבעל של הפר אבל אחריו נמשך אליהו של שפרו הבעל,

 כך שעמו זה י"ע מתקדש ה"הקב של ששמו כשם אליהו ל"שא עד ממקומו,
 מצוה נעשה לעשיו ששלח הצאן י"ע הכא כ"וכמו כ."ע ידך על מתקדש הוא
 בס' שם ש. ועי' עוד"עיי הצאן. של תיקונם היה ובזה, הנפשות להציל רבה

 עליהם חביב צדיקים.( א"צ חולין) ל"מאחז שביאר דבריו, בהמשך יואל דברי
 בעיניהם חביב מ"מ הם בצע שונאי שהצדיקים דאף מגופם, יותר ממונם
 ש"עיי לתקן, עליהם המוטל ק"נצה בו שמונחים נשמתם לשורש השייך הממון

 כל ולא יחלוקו ביה דאמרינן בטלית אוחזין שנים ענין זה בדרך שביאר מה עוד
 נצוצות זה בטלית נחיםשמו מהם אחד כל על דחיישינן משום' דבר דאלים

 האחד יגזול שמא גבר דאלים כל נאמר ואם לתקנו, ועליו לשורשו השייכים
.                  ש"עיי חבירו לשורש השייכים ק"הנצה יתוקנו ולא חבירו, של חלקו  

 

 לשורש ששייכים בהם שידע לעשו, יעקב ששלח הבהמות בענין ל"י ז"ועפי
אליו. והנה  מלשלחם נמנע לא ולכן קב,יע לש לחלקו שייכים ואינם עשו

 לתוכן המנויים מן אחד קפץ דתנן אהא:( ו מ"ב) מקובצת השיטה דברי ידועים
 ש."עיי במעשר כולהו ולחייבו ברובא דלבטל, התוס שם והקשו פטורין, כולן
 מכח לחייב א"א ספק עשירי ולא ודאי עשירי דבעינן דמאחר ק"השיטמ ותי'
 בגדר זה אין ,הרוב אחר שנדון תורה שאמרה מה כי רובא, בתר דאזלינן הא

 הספק, את ונתיר הרוב על שנסמוך אמרה שהתורה דהיינו' ספק אלא ודאי
 י"ברש ז"כעי ומצינו ספק עשירי ולא ודאי עשירי משום ביה אית אכתי כ"וא

 דעד משום בטל אינו מתירין לו שיש דדבר הטעם שביאר( ב"ע ג') ביצה מס'
      נחלקו ובאמת הרוב, סמך על זאת התירה שהתורה אלא באיסור, שתאכלנו

  
 
 

 האיסור ואף היתר, הכל נעשה היתר ברוב שנתבטל איסור אם הראשונים בזה 
        האיסור שאין דמאחר אלא עומד במקומו האיסור דילמא או להיתר, נהפך

 האיסור ואף היתר, הכל נעשה היתר ברוב שנתבטל איסור אם הראשונים בזה
 האיסור שאין דמאחר אלא עומד במקומו האיסור דילמא או להיתר, נהפך
 נראה ל"הנ ק"השטמ מדברי, ולכאו ולאכלו, הרוב על לסמוך מותר ניכר

היתר אמנם  להיות האיסור את מהפך אינו ברוב שהביטול ל"דס כהשיטות
 מי בענין ץ"היעב בשם הבושם ערוגת שהביא מ"עפי, לדחות דיש נראה

 ל"אפ היה דלכאו' לספירה, הוא יום איזה הספירה בימי באחד סתפקשנ
 דזה הבושם הערוגת אומר אמנם הספק, בכלל שהם הימים כל מספק שיספור

 כשאין אבל מסוים, מספר בבירור כשסופרים רק ספירה שם יתכן לא כי אינו,
 שם זה על אין ספק מכח מספרים כמה וסופרים בבירור המספר יודעים
                                                                                                                         . ספירה

 

 זה אין מ"מ כודאי, רוב הוה דבעלמא כשנימא דאף לעניננו גם ל"י ז"ולפי
 ברוב סגי לא ובזה העשירי את לספור צריך שם כי בהמה, מעשר לענין מספיק

 ל"דס ק"שטמ דברי על המדוקדק. והמפרשים הקשו ודאי מספר בעי לאא
 על לסמוך אנו צריכים בהמה מעשר בכל דהא ספק, בגדר הוא עדיין דרוב

 על דסמכינן כרחך ועל טריפה, ספק היא בהמה כל הרי כ"אל שהרי הרוב,
 ולא רחמנא אמר ודאי עשירי הרי יקשה כ"וא הן, כשרות בהמות שרוב הרוב

 אחר בממון הולכין דאין הא לענין ההפלאה שביאר י"עפ מ"נם לקספק אמ
 שוב לממון, נוגעים שאינם אחרים דינים לענין הרוב על דנו כבר דאם הרוב,

 טרם אחר ענין מכח הרוב נקבע כבר כי ממון לענין גם הרוב י"עפ לדון יכולים
 תחתיכ הוחזקה שכבר שאחר ם"הרמב ד"עפי והוא ממון, לענין נוגע שהיה

 עונש לענין גם בחזקתה עומדת שוב האכילה איסור לענין א"ע י"עפ חלב
 איסור לענין כן הוחזק כבר הרי מ"מ א,"ע סגי הוה לא דבזה הגם אכילתה,

.                                                                                      עונש לענין נוגע שהיה טרם  
 

, כשרות בהמות רוב מכח הבהמה על שדנים מה כי בעניננו, םג ש"אז "ועפי
 עשירי משום בזה אין ולכן בהמה, מעשר לענין נוגע שהיה טרם זאת נקבע כבר

 של חסרון יש בזה בהמה מעשר לענין מחדש שנולד ספק לענין ורק ספק,
 מספר חשבון את למנות הכתוב שהוצרך בטעם ספק ונחזור לענינינו עשירי

 בהם ידע אשר בהמות אותם שלח א"יע דהנה לעשו, יעקב לחשש הבהמות
 שבתוכם היות אך וכדומה, טריפות שהם בהמות כגון עשו, לשורש ששייכים

 מצד עליהם לדון באנו אילו אשר וכדומה, טריפות ספק שהם בהמות גם שלח
 שיהא דבעינן ברוב, סגי לא מספר שיש במקום מ"מ, כשרות הם הרי הרוב

 יהא שלא כדי במספר, הבהמות את למנות שהוצרך ש"א כןול ודאי, מספר
 במקום רוב, כי דין מכח להכשירם שיש בהמות לעשו ששלח על לטעון מקום
.                                         יעקב של לחלקו שייכים אינם טריפה ספק בהם שיש  

 

 עברו שכבר היות בנפשו הבחור יחשוב פן הלימודים, חזרת זמן בהגיע ועתה
 ימי גם שמסתמא הרוב אחר לתלות יש התמדה, בלא הזמן ימי רוב עליו

 בגדר אינו שהרוב נתבאר כבר כי הדבר, כן לא אמנם ו,"ח כן יעברו החזרה
      להשתנות הוא בידו התמדה בלא הימים שעברו ואף ספק, בגדר אלא ודאי

       
 
 

 הוא חשוב דבר החזרה סדרבעזרו והנה  שיהא ת"בהשי לבטוח לו ויש לטובה 
 הלימודים לחזרת רבים של קיבוץ ובפרט לכך, הזוכים הם מועטים אשר מאד,
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 הוא חשוב דבר החזרה בעזרו והנה סדר שיהא ת"בהשי לבטוח לו ויש לטובה
 הלימודים לחזרת רבים של קיבוץ ובפרט לכך, הזוכים הם מועטים אשר מאד,

 הלימודים על לחזור בישיבות נהוג לא כלל ובדרך שכיחא, דלא מילתא הוא
 שזוכים בעולם דיהיחי המקום בישיבה שכאן יתכן הרי כ"וא אלה, בימים דייקא

 בעיר אחד מגיד שאמר ד"ע ביותר, החשיבות ותגדל בחזרה, לעסוק כעת בו
 תפלת אחר ק"שב בליל השבוע בפרשת שיעור להשמיע דרכו שהיה פאפא
 אין לומדים אדם בני שהרבה בשעה כי למנהגו, טעם ונתן הסעודה, לפני ערבית

 ברבורים וגיםבתענ מתענגים שהעולם בשעה אבל לשיעורו, כ"כ חשיבות
 לה יש זו בשעה י"רש חומש של לימוד איזה למעלה כשמגיע הנה ודגים, ושליו

 שבשמים שיתכן בדבר להתבונן שראוי לעניננו נאמר וככה. מיוחדת חשיבות
 אבקש ולזאת במינה, מיוחדת היא כי זו בשעה החזרה את ביותר מחשיבים

 והבא כראוי, הלימוד בהתמדת והשתדלו לבבכם, על הדברים שימו מכם
.                                                                                                   אותו מסייעין ליטהר  

 
 

           
 
 

 

 

 
 

 שלחני כי עלה השחר )וישלח לב כז(
 השחר, עלה כי שלחני[ כז לב בראשית] הכתוב ק"בספה פירשו ובזה

 היה המלאך הנה כי הענין וביאור. שירה לומר זמנו שהגיע לו שאמר ל"ואמרז
 תפקידו ממלא המלאך כאשר והנה עמו, להלחם שבא ר"היצה שהוא מ"הס

 על התגבר אבינו שיעקב וכעת שירה, לומר זמנו מגיע אז בשבילה שנברא
 נוסח מפרשים ובזה. שירה לומר זמנו הגיע אז לו, יכול לא כי וירא המלאך,

 שאנו בזה לפניך שחטאנו דהכוונה הרע, ביצר לפניך שחטאנו חטא על הודוי
 שאי ר"היצה עם חוטאים דבזה לנצחו, נגדו מתגברים ואין לקולו שומעים

לעומתו.  שיתגברו הוא כוונתו שעיקר בשלימות, תפקידו למלאות לו אפשר
                                             )דברי יונה ח"א דף ר"נ(                                                    

 
 ואלה בני צבעון וגו' )וישלח לו כד(

  וגו'. בארץ וישב יעקב
 

 פשת, טעונים גמליו נכנסו הזה הפשתני המדרש, מדברי משל מביא י"וברש
 ושורף שלך ממפוח יוצא אחד ניצוץ וכו' הזה הפשתן כל יכנס אנא תמה הפחמי

 הפשתני הלא כי השאלה, ממין שלא הוא תשובהשה פלא והדבר. כ"ע הכל
 ישאר לא כשישרפו אם תת יוסיף ומה לשרפו, רוצה ואינו בהפשתן רוצה

 ממנו. 
 

 ואלה[ כד לו בראשית] ט"העעל ]וישלח[ השבוע פרשת של בענין ואקדים
 איתא י"וברש וגו' במדבר הימים את מצא אשר ענה הוא וגו' צבעון בני

 נקיבה סוס על חמור שהרביע פרדים היינו דהימים[ .ז] חולין ס"מש ומקורו
 ובגמרא. הבריות על מוטלת שאימתן ימים שמם נקרא ולמה וכו' פרד וילדה

 רצונך ליה אמר לאפיה נפק רבי שמע רבי לבי איקלע י"דרפב איתא[ שם]
 פרידות ביה קיימין דהוי פיתחא בהאי על איתרמי אתא כי, וכו אצלי לסעוד
 לא מימי ח"דאר וכו' אצלו אסעוד ואני זה של בביתו המות מלאך אמר, לבנות
 קחזינא והא וכו' דחיי קחזינא והא וחיה, לבנה פרידה מכה על אדם שאלני

 . ש"עיי מהמכה רושם תמיד שנשאר והיינו כרעיה, ריש דחיורן דמיתסי,
 

 לביתו ליכנס י"רפב רצה לא למה כ"א ממית דאינו דכיון קצת ב"צ באמת והנה
 בשביל דנקרא י"לרפב ל"ס לעולם רושם נשאר פ"שעכ דמכיון ל"וצ ,כך בשביל

 ל"ס אם דלכאורה שהקשה ראיתי ליכנס. ובאחד המפרשים רצה ולא מ"מה זה
 דהנה שם ומפרש בביתו, רבי החזיקו באמת למה כ"א איסור, בזה דיש י"לרפב

 דין עליו אין כ"וא בראשית ימי מששת הוי הפרד אי.[ נד פסחים] פלוגתא יש
 מחלוקה מצינו זה בענין והנה. כלאים והוי יחד שהרכיבן הוא שענה או כלאים,

 בדוד דמדכתב יליף[ ח"פ כלאים] דבירושלמי והתוספתא, הירושלמי בין גם
 כלאים אינו דפרד משמע המלך, פרדת על שלמה את וירכיבו[ לח א א"מל]

 כלאים] פתאעליו, ובתוס לרכוב מותר ולכן, בראשית ימי מששת כבר והוי
  ש."עיי מדוד ללמוד דאין מתרץ[ ה"פ
 

 ומה עליה, לרכוב ואסור כלאים הוי דבאמת לתוספתא ל"דס מזה ומשמע
 דרבינו איתא.[ נו] שבת במסכת והנה. ש"עיי מזה ללמוד אין בדוד כן שעשו

 גם כ"וא ש,"עיי חטא שלא לומר דדוד בזכותיה מהפך מדוד דאתי הקדוש
 ז"דלפי כלאים, דהוי התוספתא כדברי לומר א"דא ל"ס בודאי הפרידה בענין

 נמצא                                  
 
 
 
 

 כשיטת דנקט בהכרח ודאי אלא דוד, אצל פגם איזה בזה שהיה נמצא
 הוי דלא ל"ס לשיטתו הקדוש רבינו ולכן כלל, כלאים הוי לא דהפרד הירושלמי

 ב"צ עדיין ופסולים. אמנם באמת כלאים דהוי ד"מ כאידך ל"ס י"ורפב כלאים,
 רבי היה צורך לאיזה סכנה, צד בזה יש פ"עכ אם אבל כלאים, הוי לא אי דאף

 ונכסים, עושר הרבה לו שהיה הקדוש דרבינו בפשטות ונראה. ברשותו מחזיקו
 יתיראו והגזלנים הגנבים אשר כאלו, חי בעלי ברשותו שיהיה צורך לו היה

 הקדוש ורבינו. הללו חי מבעלי שיוזקו חשש מתוך רשותו, לתוך ליכנס לנפשם
 עשרו י"שע מכיון הרי וגדולה, תורה שולחנו על שהתאחדו ז"בעוה בחינתו לפי
 חזיקןלה דמותר בהלכה לשיטתו גם כן ל"ס היה הללו, חי לבעלי זקוק היה

 צדקה, וצרכי שבוים בפדיון תמיד עוסק שהיה לשיטתו י"רפב אמנם. בביתו
 שיכנסו שיתכן דמכיון חושש היה ולכן ז,"בעוה ובחינתו מדריגתו היה וזה

 למקום בטעות יכנסו ואם לנפשם, אוכל לבקש לביתו ואביונים עניים
 רדאסו ל"ס היה לכן וצער, נזק ו"ח להם יהיה, הפרידות שם שנמצאות

 בביתו.  להחזיקן
 

 הנמדדים ענינים בעולם יש דהנה בפרשתן, י"רש שמביא המשל גם יובן ז"ועד
 נפשו בחינת כפי אחד וכל, האיכות ערך כפי הנמדדים וענינים, הכמות ערך כפי

 מבין אינו איכותי בדבר עוסק שהוא ומי דבר, כל על מסתכל הוא כן ועסקו,
 שהוא אש בניצוצי שעסק פחמי אותו כןול. מגודלו ונתיירא הכמות ענין כלל
 הפיקח, לו אמר ולכן הפשתן, של הגדול מהכמות מתיירא היה איכותי, דבר

 ענין כלל מבין אינך בחינתך לפי שאתה לפי זהו מזה מתיירא שאתה שמה
 ולכן' ממשי גודל של ולא כמות של ענין רק הוא גודלו כל באמת אשר הפשתן,

 לתמהונו מקום אין ז"ולפי ושורפו, יוצא שלך מפוח של אחד ניצוץ אשר יתכן
 צריך אחד שכל ד"ביהמ כותלי בין גם שייך זה דבר והבן והנה לעניננו ופחדו,
 זקוק הנני המבוגרים לתלמידים מדבר שהנני ועכשיו ובחינתו, מקומו שידע

 הבחורים באמת כי. ד"בביהמ הנכון מקומכם שתבינו בדבר קצת להאריך
 להחשובים נחשבים המה פ"עכ אבל בכמות הרוב אינם ישאול אף המבוגרים,

 אצליכם יש ולכן מהם, ולומדים התנהגותם, על מסתכל תלמיד וכל ביותר,
 או בהנהגה, מתרשלים ו"ח אם כי ההנהגה, פרטי בכל גדול אחריות

 שונות במסיבות להשתתף הישיבה כותלי את לעזוב בניקל שמחליטים
.                                ו"ח גדולה בחולשה שיבההי כל על משפיע זה הרי וכדומה,  

 

 
 
 
 

 
 ~ סיפורים, ענינים ממרן זצ''ל, מהצדיקים אשר יומא דהילולא שלהם חל בחודש חשון ~

 

 
 
 
 

 אחד איש אליו שבא ל"זצ ממעזיבוז ברוך רבי ק"הרה אצל הוה ועובדא
 מתפלל אתה אין למה ק"הרה ושאלו, לו שנצרכה ישועה איזה עבור בבקשה

 כן אם ואמר ק"הרה ז"ע ונענה, להתפלל יכול שאינו האיש והשיבו, ת"להשי
 מה שהרי, עבורו שבאת מהענין יותר גדולה לישועה אתה נצרך הרי הדבר
 ענין על לבקש באת כ"א ולמה, יותר גדולה צרה היא להתפלל יכולים שאין

                                                 (  בערכו.  )דברי יונה ח''א דף ש''ל יותר קטן שהוא
 
 
 
 
 
 

יכול  קשה רח"ל, ולא מצא רופא שהיה כי היה פעם אדם עם מחלה ומסופר
בער ממעזריטש זי"ע, וביקש ממנו  לרפאותו, בצר לו פנה אל הרה"ק ר"ר

תמצא את מבוקשך, כמובן  לו, אמר לו הרבי תפנה לעיר פלוני, ושם לעזור
בירר אצל אנשי  להוראתו, ונסע לעיר פלוני, כשהגיע לשם שהאיש נענה

אין כאן  גדול המומחה למחלה זו, ענו אנשי העיר המקום היכן יש כאן רופא
 כנראה שטעית ואתה מתכוון לעיר אחרת רופא בכלל, בעיר הזה אין רופאים

שהגיע אל העיר ההוא, ואנשי העיר  חזר היהודי הזה אל הר"ר בער, וסיפר לו
כן מה הם עושים אם הם  לו שאין כאן רופא בכלל, שאלו הרבי, ואם אמרו

רופא אין שם,  הם מבקשים מהרבוש"ע שירפא אותם, אבל חולים, אמר לו
ותבקש גם  שלחתיך לשם, שתעשה כמו שהם עושים אמר לו הרבי, לזה הרי

. )דברי יונה ח"ב דף קל"ח(        רפואה שלמה אתה מהקב"ה, והוא ירפא אותך  
 

 

 

 
"למלוקט על הפרשה מבאר תורתו של מרן זצ  

 

זצ"ל  יחיאל מיכל רבי ברוך ממעזיבוטש ב''רי''ח כסלו:   
יומא דהילולא חל ב' וישב הבעל"ט  -נפטר תקע"ב   –בעהמח''ס בוצינא דנהורא    

 

    

זצ"ל אברהם  ב''ר דוב בעררבי כסלו:  טי''  
' וישב הבעל"טיומא דהילולא חל ג=   ''ג תקלנפטר  – המגיד ממעזריטש   
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ההצלה  להסעודת הודאה לרגל יוםרוצה לדבר אליכם כמה דיבורים בנוגע  אני
והבנה במה  שבחורים כמותכם אין לכם שום השגה של רבינו מסאטמאר זי"ע

היה שם,  מה אבל אין לכם המחשה מהשקרה אז אתם יודעים שניצלנו וכדו
הסיפור  אתם שומעים את הסיפור של הלאגער כמו שלומדים במסכת גיטין

נמצאו  שארבעה קבין מוח (נח.)של החורבן בית המקדש שמצינו שם בגמ' 
אין  על אבן אחת וכדומה, ואתם חושבים כמו שאין השגה באגדות חז"ל כך

ומי  יפורים אבל אין מבינים אותםהשגה בסיפורים אלו, אתם שומעים את הס
 שיודע ומבין מה היה שם יש לו מבט אחר לגמרי על כל העולם, כל החיים
אצלו יש להם צורה אחרת, והוא חי עם האמונה שבא בעקבותיו, שהרי זה 

לכל יהודי מאמין ששום דבר שהיה שם לא היה בחינם הכל הגיע  ברור
שנהרגו רח"ל, היה חשבון מדויק מדוייק, וכמו שהיה חשבון על אלו  בחשבון

שישאר בחיים, וגזרו במדוייק זה לחיים וזה למוות, וכמו שאומרים  על מי
ונתנה תוקף מי יחיה ומי ימות וכו', כל אחד שנשאר בעולם היה זה  בתפלת

משמים שהוא ישאר בחיים, וההשגחה העליונה השגיחה עליו  מחמת גזירה
לם בכל לאגער ובכל אדם שהיה שם כל הצרות וישאר בעו שיוכל לעבור את
שאפשר לדבר מהם ונקודה אחת שתבינו באיזה מצב חיו  היו מאות נקודות

     .                                                                                                                            אז
 

 ומה ללחם איזה מאכל לח כזה, זה מהמחלקים לאנשים איזה מאכל הד היו
 שחילקו בשביל כל היום, וזה היה כל כך יקר בעינינו כמו מן שהיה לחם מן
 השמים, והיו חילוקי דעות בין האנשים מה היא הדרך היותר טובה לסדר את
האכילה, יש שסברו שעדיף לאכול את כל החתיכת לחם בבת אחת 

ך כל שאר היום, אבל אחרים אותו, ואע"פ שיהיו רעבים במש כשמחלקים
לחלקו לחתיכות קטנות, ולאכול כמה פעמים ביום הם התווכחו  אמרו שעדיף

.                   עדיף טפי, והאיך מרגיש האדם יותר שבע במשך היום ביניהם מה  
 

 שבמצב איום ונורא כזה היה נסיון גדול של גניבה, שהיו אנשים שסבלו כמובן
 כזה אפשר להבין אותם שהיו רעבים ותשושי כוח מאד מחרפת רעב, ובמצב

וגנבו חתיכת לחם של חבירו, וזה לא היה גניבה של רכוש, אלא גניבה של 
שהלחם החזיק אותם בחיים ובלא זה היו יכולים למות מרעב, ואחד  נפש

מלחמו כדי להשאיר לזמן מאוחר יותר וגנבו ממנו פיסת לחם זה היה  שחסך
, בנוסף לזה הגנב עצמו סיכן את חייו, שהרי אם היו בסכנות נפשות כרוך ממש

שומעים שאחד גנב היו יכולים להרוג אותו מיד, שהרי לא היה איכפת  הגוים
מקרה שהיה אפשר להם לתפוס אחד ולהרגו עשו כך, וזה קרה  להם בכל

לאגער מאות פעמים, אבל עכ"ז הרעב והסבל היו גדולים כל כך,  כמעט בכל
.                                               ת נפשו עבור עוד חתיכת לחםלסכן א שהיה מוכן  

 

 זוכר איך פע"א בלאגער ראו מרחוק איך שני אנשים אחד מהם נותן איזה ואני
דבר לחבירו, וזה היה נראה מרחוק שהוא נותן לו איזה דבר מאכל, אולי 

מיד רצו בכל  לחם או שמא גבינה וכדומה, ואנשים ששמו לב לזה חתיכת
יוכלו גם הם לחטוף כלום להחיות את נפשם בזה עכ"פ אחרי  הכוחות, אולי

שרוב היהודים לא ניצלו ועלו על המוקד על קידוש השם,  חורבן נורא כזה
היה אפשר בכלל להתחיל לבנות את היהדות מחדש,  תמיד חשבתי האיך

שקרה לו נס הרבה שנכחדו, מצד אחד אמנם יהודי  כאשר יודעים שיש כל כך
ברוך שעשה לי נס במקום הזה, וזרעו אחריו  צריך להודות להשי"ת ולברך

אבל איך אפשר לשמוח ביום  במקום הזה אומרים ברוך שעשה נס לאבותינו
נעשה להם נס, כאשר נהרגו  שנעשה לנו נס, כאשר יש כל כך הרבה שלא

שמוח ביום את ההעזה ל מליוני אנשים מאחינו בני ישראל מהיכן אנו לוקחים
רבותינו צדיקי הדור,  ההצלה, הלא ביום כזה היה אפשר לבכות כל היום אבל

יותר ממנו, ובודאי  שהיו אנשים עם לב רך לכל אדם ובעלי רחמנות הרבה
שזה היא חובת  שלא היו יכולים לסבול את הכאב הזה, ומכל מקום הבינו

ש כי במה שי השעה להתאחד ולהתחזק ולהשתדל לבנות מחדש ולשמוח
לסעודה ביום הזה  אחרת אינו מובן איך היה אפשר אז אחרי המלחמה לשבת

החורבן הנורא, אלא  ולשמוח יחד על ההצלה, כאשר מצד שני יודעים מה הוא
שנשאר ועל מה שעוד  הצדיקים גברו את שכלם על ההרגש, והסתכלו על מה

                                               .                                   אפשר לעשות בשביל העתיד
 

 שכותב מרן זי"ע באיזה מכתב, שהוא מחיה את נפשו כשרואה שיש עוד וכמו
 מקומות שיושבים ולומדים כוללים וישיבות וכדומה וזה לא נעשה מאליו
 עעעעעעעעעעע
 

 

  

 הצלת הרה''ק מסאטמאר זצ''ל
 

~ חלק א' ~  שחל ביום ה' וישב )כ"א כסלו( הבעל"ט  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

שכתוב )ישעיה מ ל( ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו, ואמר )שם "כמו 
לא( וקוי ה' יחליפו כח", אנו מקווים ובוטחים בה', ולכן יש לנו כח לעמוד בכל 

ועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים ה'", הצרות, "ואמר )תהלים לו יז( כי זר
צדיקים בוטחים בה' בכל לבם, והם מבינים שלא יגיע להם יותר ממה שהקב"ה 
רוצה, ולא ירמה עצמו בזה, אלא ידע באמת, כי לא ההשתדלות היא המביאה 
לו פרנסה, אלא הכל נגזר משמים, ואם לא ירע מעשיו לא יקלקל פרנסתו, כמו 

ב( הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי, ואת זה צריך שאמרו ז"ל )קידושין פ
להבין ולחזור על זה תמיד, שהרי לא יגיע לו יותר ממה שנפסק, ואם מתאמץ 
ומשתדל יותר ויותר בפרנסה, הרי זה סתם שטות, כי אם הוא בעל בטחון הוא 
יודע שאי אפשר שירויח יותר ממה שנגזר לו, ואמנם הוא יכול לרמות עצמו, 

את ה', בזה יש לפרש הפסוק שהביא כאן וקוי ה' יחליפו כח, היינו אבל לא 
שבעל הבטחון מחליף כוחות, במקום שיכניס את כוחותיו להתאמץ בפרנסה 
ושאר צרכי גופו, הוא מכניע עצמו לה', וסומך עליו שישלח לו כל צרכו, 
ובמקום זה הקב"ה נותן לו כח שיצליח בכל מעשה ידיו, הוא מחליף כוחות עם 

.                                                                                                                          הקב"ה  
 

הדבר השביעי שבעל בטחון יותר חזק מבעל הכימיה, "שבעל "והשביעי", 
שלא הכימיה, אפשר שלא יגיע אל מזונו במה שיש אצלו מן הזהב והכסף, מפני 

יהיה האוכל נמצא בעירו בקצת העתים", אף שיש לו כסף וזהב, אין זה מוכרח 
שיהיה לו מזה אוכל, כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות יש לו, אבל לא 
מאכלים, ולפעמים אין צריך את כל העושר הזה, כי אי אפשר להנות מזה, והוא 

ת ישליכו, ואמר צריך לחם לאכול, "כמו שנאמר )יחזקאל ז יט( כספם בחוצו
)צפניה א יח( גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם, והבוטח בה' לא יבצר ממנו 
מזונו, בכל עת ובכל מקום עד סוף ימיו", הרי הקב"ה הוא עמו בכל מקום ובכל 
מצב, "כמו שנאמר )איוב ה כ( ברעב פדך ממות, ואמר )תהלים כג א( ה' רועי 

".               בעת רעה ובימי רעבון ישבעולא אחסר, ואמר )שם לז יט( לא יבושו   
 

שבעל הכימיה איננו מתעכב בשום מקום, מיראתו שמא יתגלה "והשמיני, 
סודו", שהוא מפחד שיתגלה סודו לאנשים, איך הוא מהפך מכל דבר לכסף 
וזהב, ואז יתחילו גם הם לעשות כמותו, ואמנם החוה"ל כבר דיבר לעיל מענין 

הכימיה, אבל עכשיו הכוונה שהרי כל אדם רוצה לגור  הפחד והיראה של בעל
במקום שהוא יודע שלא יגיע לו נזק, ובדרך כלל כשאדם מגיע לגיל חמישים 
יש לו כבר בנים ונכדים, ורוצה לשבת על המנוחה ועל הנחלה, ולרוות מהם 
נחת במנוחה ושלוה, אבל אצל בעל הכימיה לא שייך זאת, שאחרי עשר שנים 

שר שעוד לא ידעו מזה, ואם פעם בחיים יוודע הסוד, אז יהרגו כמעט שאי אפ
אותו, ולכן הוא מרגיש תמיד שרודפים אחריו, ואינו יכול להתרגל למקום אחד, 
ולשכנים ולסביבה שלו, כי במשך כל חייו הוא הולך ונוסע ממקום למקום 

, ומחליף מקום, ואין זה חיים, כל אדם שמצטרך לעזוב את הסביבה זה קשה לו
אם אדם צריך לעזוב את ביתו למקום קרוב, במרחק עשרה רחובות ממקום 
מגוריו, זה יהיה לו קשה, הוא צריך להתרגל כבר לאנשים אחרים, וממילא אם 
הסביבה החדשה היא יותר טוב, אבל אם אינו כן, הרי זה מפריע לכל ארחות 

שה, ובעל חייו, ואיזה מין חיים זה, שצריך לעבור כל כמה שנים לסביבה חד
הכימיה הוא כן, שאי אפשר שיגור במקום אחד, אלא צריך לעבור ולהחליף 

.         מקום כל כמה זמן, כי הוא מפחד להתעכב בשום מקום שלא יתגלה סודו  
 

באלקים בבטחה בארצו, ובמנוחת נפש במקומו, כמו שכתוב "והבוטח 
מר )תהלים לז )תהלים לז ג( בטח בה' ועשה טוב, שכן ארץ ורעה אמונה, וא

כט( צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה", אני נזכר כעת סיפור שהיה עם איזה 
אדם בעיר וויען, שהיה גר לא רחוק מאתנו, זה היה מהלך של כמה דקות 
מביתינו לביתו, ובאותם ימים היה מרכז המסחר בעיר בערלין, והאדם הזה 

כמה חדשים, והרויח  קיבל שם עבודה אצל בית מסחר אחד, ועבד שם במשך
סכום כסף יפה, כשנגמר התקופה שקיבל לעבוד שם, אז שאלוהו שאלה, מה 
אתה מעדיף, או שאתה רוצה לחזור לביתך, או שמא אתה רוצה להשאר 
לעבוד כאן, והציעו לו עבור זה סכום גדול של ממון, והוא העדיף לחזור לביתו, 

גלות בשבילו, הוא ויתר על סוף כל סוף הוא נסע לשם לצורך פרנסה, זה היה 
הכל כדי לחזור לביתו, וזה היה אפילו שהוא נסע לשם לעבודה מרצון עצמו, 
אין מנוחה ושלוה כשבורחים ורצים ממקום למקום, האדם רוצה להשאר 
במקום שהוא, ובעל הכימיה הזה, למרות שפרנסתו מובטחת לו, מכל מקום 

המשך יבוא אי"ה    .        וםחייו אינם חיים, מחמת שצריך ללכת ממקום למק
  

"והתשיעי, שבעל הכימיה לא תלוונו הכימיה 

שלו באחריתו, ולא ישיג בה בעולם הזה זולת 

 

 שיעורי

 חובת הלבבות
 שנלמדו ע"י מרן זצ"ל

 

 ~ )כ''ב( – שער הבטחון – ~
 



 
 ד

(845) 6062-659 -יו''ל ע''י מערכת אוצר יונה   
  

מעיל צו-שיקט א אי עם גליון וועכנטליךצו באקומען ד  

YIDEL425@gmail.com 

    
 בתקופה הראשונה אחרי המלחמה היו מתי מעט אנשים שבורים ורצוצים
 אנשים שניצלו מגיא ההריגה, ובקושי היה אפשר לקבץ מנין לתפלה כדי

 הדור להקים את היהדות מחדשלהסביר לכם איזה כוחות השקיעו צדיקי 
 צריך להסביר קצת באיזה מצב היו האנשים שהגיע לאמעריקא אחרי

האנשים שניצלו מהלאגער רובא דרובא מהם לא הגיעו עם מחשבה  המלחמה
ביהדות, המהלך המחשבה הנפוץ אצל אותם יהודים היה, כל כך  להתעסק

טוב, לא שחלילה  סבלנו כבר בחיינו, הגיע הזמן לחיות קצת יום הרבה סבל
לאכול חזיר וכדומה, אבל רצו לחיות יום טוב, הם חשבו שלזה  רצו להתחיל

.                                 בחיים, שיהיה להם בית יפה וכסף וזהב וכדומה הם נשארו  
 

היה אז באמצע הלילה, וראינו אז מחזה שלא  נזכר כשהגענו כאן בספינה אני
מרחוק כשהכל מלא אור מבהיק לתוך  ו את הארץראינו עוד בחיים, ראינ

מיני כלי רכב נוסעים מכאן לשם, ראינו  חשכת הלילה, ראינו ארץ מוארת וכל
והאנשים שהגיעו אז רובם לא היו בני תורה אחרי שעברו  עולם חדש עולם חי

צעירותם ומהלך הדעת של האנשים היה לחפש גשמיות  הצרות בשנות
כבר היה להם די, הם היו שבעים מרוחניות,  שרוחניות בעולם, הם חשבו

הקודם, אביהם היה איש רוחני זקניהם ואחיהם שלא  רוחניות היה שייך לדור
הם שייכים לרוחניות, אבל אני שנשארתי כאן והגעתי  נשארו ועלו על המוקד

לחיות יום טוב בודאי לא אמרו כן בפיהם, לא אמרו אני  לאמעריקא, אני רוצה
והרוחניות אני הולך להיות אדם חפשי או אדם מזלזל  עוזב את התורה

היה כן בין כאן ובין בארץ ישראל, שהיהודים שהגיעו  במצוות, אבל המהלך
ידי עשה לי את החיל הזה, זה היה אז המצב, כך הרגיש  לשם אמרו כוחי ועוצם

הצרות האלו, הם חשבו על העתיד שלהם במבט של  העולם אחרי שניצלו מן
.                                                            אמונה ושל יהדות א במבט שלגשמיות, ול  

 

 מסאטמאר זצ"ל ברוחב דעתו ותבונתו הבין את מצב הדור, והתחיל מרן
 בגודל צדקותו ללחום נגד הרוחות האלו שהיו כל כך מושרשים בתוך ההמון

 שאר לי לעשות, אין לי אפילו אלהוא אמר אז ליהודי אחד, אינני יודע מה עוד נ
 מי לדבר מי יקשיב לי, אבל עכ"ז אם אוכל לגרום שיהיה יהודי אחד שיחשוב
 כמו שצריך אפילו פעם אחד בחודש, היה כדאי כל המלחמה, הוא התחיל
בעריכת השולחנות לומר את דברות קדשו ולהכניס בכלל ישראל קצת 

כקול קורא במדבר, לא ידעו  טהורות ובאותם ימים היה נדמה שהוא רעיונות
מדבר, כי ממש כולם היו נתפסים ברעיונות האלה שצריך לבנות את  למי הוא

ישראל, ולהקים מדינה וצבא ולהשתמש בכח הזרוע, ונחזיר לכל הגוים  ארץ
הרעה שעשו עמנו, אנשים היו כל כך כאובים מכל הצרות, שרצו להנקם  ככל

עתה נראה עוד אם איזה גוי יצעק הגוים וללמוד אותם לקח, וחשבו שמ מן
אינו יפה ליהודי, אנו נהרוג אותו מיד, כך חשבו אז אחרי הרציחות שהם  מלה

.                                                        שהכעס נגד הגוים היה גדול עד לשמים עברו  
 

 הזה הגיע מרן מסאטמאר והתחיל ללמד תועים בינה ולהסביר איך במצב
צריך לחיות, איך צריך להתפלל להקב"ה באופן שצריך להיות, ולאט  יהודי

אנשים לקבל קצת מבט נכון איך צריך יהודי ירא שמים לחשוב, כי  התחילו
בכלל לא היה להם מבט כזה, והוא הסתכל וידע היטב את מצבם   רוב האנשים

שיבה שפלים, אבל הוא לא נרתע ולקחם תחת כנפיו, והקים י וראה כמה הם
עליהם מהוד תורתו ויראתו כך עבד עבודת קודש עד  לבחורים והשפיע

את החומה של דעות כוזבות ושאנשים יתחילו להבין  שהצליח לשבור במעט
שמזומן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לישב בשלוה  שלא די לצדיקים מה

די אינו עולם הזה אלא יש לוותר על כל הגשמיות די ליהו בעולם הזה, שיהודי
הבא, זה הוא החומה שהצליח לשבור ובשביל תפקיד זה  מה שמוכן לו לעולם

ואחרי שהוא שבר את החומה התרבו יהודים מאמינים  הוא נשאר בחיים
ואנשים התחילו לחשוב כיהודים והתחילו ללמוד תורה  ההולכים בדרך זו

באמת ראו ששקר אין לו רגלים ושדרך התורה היא  ברבים, ובמשך הזמן
ניצלו על ידו מדרך כוזבת, והתחילו להיות יראי השם  ת, אלפים מישראלנצחי

.                                                                                               ולהתנהג בדרך התורה  
 

 זה מיוסד הסעודת הודאה של היום הזה שאף שאין שוכחים שנפלו כל כל ועל
 ת והניצולים הם מתי מספר, וכל הסבל שסבלו יהודים באותםהרבה קרבנו

 שנים זה היה חילול השם נורא ואיום כזה שלא היה מאז חורבן בית המקדש
 אבל עכ"ז נצח ישראל לא ישקר, וזה שעוד נשאר אחרי חורבן כזה דור של
 יהודים יראים ושלמים ההולכים בדרך התורה וחושבים באופן שהתורה רוצה

 ל זה מודים ומהללים להשי"ת וזה היא הגישה שצריך לגשתשנחשוב, ע
ואני רוצה שתדעו ותבינו את זה כי בחור צעיר בדרך כלל יש  לסעודת ההודאה

אינו רואה את הדברים בעינים כאלו, הוא חושב שסעודת  לו מבט אחר, הוא
ונרקוד קצת ונאכל קצת, אבל אינו מעמיק בהבנת הענין  הודאה זה דבר יפה

.                                                               הסעודת הודאה הזה ה דבר מיוסדעל איז  
 המשך יבוא אי"ה בשבוע הבעל"ט
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ה רבה הננו מודיעים בשמח  

 היות שכבר אחר כמה שנים שכבר תמו מן השוק
 
 

 
 

 

 
 
  
 

זצ''ל יונה הלוי פארסטממרן הגה''צ רבי   
וראש ישיבת ד'נייטרא  -בעהמח"ס דברי יונה   

 

 ועתה אחר כמה שנים נדפס מחדש במהודרא חדשה
לא נראה כבושם הזה! -קנקן חדש מלא ישן   
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 מעומק הלב משגרים אנו בזה מזלא טבא וגדיא יאה לכבוד הרב הגאון הנכבד, כש''ת, ה''ה

ג ר' דוד פערל שליט''אהרה"  
 

  חתן דודי החשוב והמרומם כש"ת
 הרה''צ יעקב פנחס פעלדמאן שליט''א  

 מח"ס כיבוד אב ואם, קדושת השבת, קדושת המועדים,  ועוד
 

 

 לנישואי נכדה 
 בת לבנו החשוב 

שליט"אמשה פערל הרה"ח ר'    
 למז"ט ובשעטומ"צ

 

 
 

בבריות גופא ונהורא מעליא,יהי לרצון שירוו רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח,   
ומשמחה זו ישפע שפע רב לכל בית ישראל, עם נחת לרוב, עדי שנזכה    

 לקבל פני משיח צדקינו במהרה בימינו  אמן.
 

 
 המברך בן דודך

טובי' אביגדור פעלדמאן    
 ובנו יחזקאל ברוך
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