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¼î" ó−š−ð® í¾¼ô í³−íð óî¾ô ×

êî"ô ó−ñîðèð ì×îô × ó−š−ð® í¾¼

 ³³ñ ¾−î ±þêî ó−ô¾ í¾¼ôô þ³î−

íî³í"òëñ š"í®− óíñ ¾−¾ −" þ

 íëíêô îëî¾−î êî¬ìñ ó−ñîñ¼î

−ìëë ³îî®ô îêþë−î ’ ó−š−ð® í¾¼ô

 ³îî®ôí ñ¼ íþ−³− ³îë−¾ì ¾− íïëî

íêñô îô−−š−¾"¾ , −×î ö−ò¼ îíïî

î×î îþôê³ ’−í −ñôñêð ’−¾í" ³

 í¾šë óî¾ −ñëô í×þëí ìñî¾

í í¬ôñô íñõ³î"ë ï−ìë ’ í¾¼ô

±þêî ó−ô¾ , ó−ð−þîô ñêþ¾−¾× μê

−¾í ³¼õ¾í"¼ ³"í ó³ñõ³ −" ï

ó−š−ð® í¾¼ô ,îê" í¬−ô¾ ö−ò¼ ¾

−ò−½ þí ñ®ê , ö−ð−ôñ −ò−½ þíôð

¼ð íï þëð"òë¾ −" ó¾ îñëš −

¼ ó−×êñôí êñî íþî³í" óî¾ô ×

 í¾¼ôô þ³î− ó−š−ð® í¾¼ô ó−ñîðèð

 ñêþ¾− −òë îññõ³− ö×ñî ±þêî ó−ô¾

−¾í íî®−¾"×þë ³ ³ò¾ë î³

¼¾ óî¾ô í¬−ô¾í"−í− ó³ñõ³ − ’

ó−š−ð® í¾¼ô . 
) ×"š íèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(  
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  מה נאכל בשנה השביעית

ב מוואלאזשין וסיפר לו "גביר אחד בא לפני הנצי
, שהשקיע כל הונו ואונו בהשטת רפסודות עצים על גבי הנהר

 שאם לא יורד, וביקשו שיתפלל בעדו שעסק זה יוכתר בהצלחה
ענה לו , ויעזרך' ב בטח בה"אמר לו הנצי, הוא חלילה לדלי דלות

הגביר אבל מה אעשה שלא זכיתי להגיע למידה זו ולבי מלא 
בפרשת בהר כתיב : ב"אמר לו הנצי, חרדה והיסוס על העתיד

ולכאורה למה ישאלו " וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית"
שביעית עוד הלא בשנה ה, שאלה זו דייקא לגבי שנה השביעית

יהיה להם מה  לאכול ממה שקצרו וזרעו בשנה השישית ומלאו 
הן לא , ל לשאול מה נאכל בשנה השמינית"והו, אסמיהם בר

אלא הענין הוא שהעניים שבכל יום ויום צריכים , נזרע בשביעית
אבל , המה להגיע למידת הבטחון כיון שאין להם  משלהם כלום

טחון אלא אחת לשבע העשירים שאינם נזקקים למידת הבי
בעודם ' ולכן אפי, שנים קשה להם להתרגל למידת הביטחון

שבעים כבר בשנה השביעית הם דואגים למחסוריהם ושואלים 
  )בפי ישרים(                                                     ". מה נאכל"ודורשים 

  וציויתי את ברכתי

ק רבי "גהאיכר אחד נכנס בערב שנת השביעית אל ה
איך אעשה בשנת , רבי: ושאל, ל"יוסף חיים זאנענפעלד זצוק

, אולי אוכל למכור את האדמה לגוי, ממה אתפרנס, השמיטה
במקום להשיבו ניגש רבי יוסף חיים אל ארון הספרים והוציא 

ארור הגבר "והראה לאיכר את הפסוק " ירמיהו"מתוכו ספר 
ל "פ הנ"י עה"ו ברשוהראה ל" יסור לבו' אשר יבטח באדם ומן ה

, בחרישו ובקצירו" ארור הגבר אשר יבטח באדם"שהוא מבאר 
שהבטיחו " יסור לבו' ומן ה", לומר אזרע בשביעית ואוכל

  )דרכי חיים(                                                          .וציוויתי את ברכתי

  אל תקח מאתו נשך ותרבית

בורג שהיה ידוע כגביר אחד מראשי הקהילה של פרעש
וסוחר גדול איתרע מזלו והחל לרדת מטה מטה ועמד לפני 

, בצר לו ניגש להחתם סופר שיתן לו עצה ותושיה, פשיטת רגל
ס לאחר ששמע את מצבו הלך ונתן לו את כל כספו בסך "החת

' מאה זהובים ונתן לו בתור הלוואה ואמר לו שיסע ללייפציג וה
כשחזר חשב , ע ללייפציג והצליח מאודוכך הוה שנס, בעזרו' יהי

ס לאות הכרת "שיקנה איזה מתנה להחת' לעצמו שמן הראוי הי
מבין ביהלומים קנה לו ' ס הי"הטוב אשר גמל עמו ולפי שהחת

כשהגיע לפרעשבורג נכנס מיד , טבעת זהב משובצת באבן יקרה
ברכתך נתקיימה הרי לפניך את מאה , רבי: אל הרב ואמר

עון החוב וזו מתנה קטנה על החסד הגדול הזהובים על פר

ס את הטבעת והפליא מאוד את היופי "נטל החת, שעשית עמדי
מימי לא ראיתי אבן טובה ויפה "שבו ואמר מתוך התפעלות 

, מלא שמחה שאכן הביא את המתנה הנכונה' האיש הי, כזה
אבן יקרה : "ס מהפך ומהפך באבן ואינו חדל מלהתפעל"והחת

ובאמרו זאת החזיר לו את האבן , "מץ דופיזכה כמים ללא ש
ואמר לו אמנם שזה מאוד יפה אבל מכיון שהלויתי לך אסור עלי 

לאחר שיצא משם הרהיב עוז אחד , לקבלה משום ריבית
בדעתו ' אם לא הי, יסלח לי רבי: ס ושאל"מתלמידיו של החת

כ והרבה "שמח עם זה כ' לקבל את המתנה מפני מה מקודם הי
, ס"השיב לו החת, בהתפעלות ובשמחה רבהבשבח הטבעת 

כ שלא לקחת "שמחתי על שבאה לידי לקיים מצוה גדולה כ
, ריבית שכן מתי מזדמן לידי רב בישראל לקיים מצוה שכזאת
, ולכן עכשיו שבאה לידי בדרך לא צפויה מצוה זו וקיימתיה

   )מדור דור(                                              . היתה גדולה השמחה אצלי

  ב"אין לו חלק לעוה

נפטר שם , כששימש רבי עקיבא אייגער כרב בפוזנא
, מפורסם ברשעותו' אחד מרשעי ישראל מלווה בריבית שהי

כרגיל שינסה החברה קדישא את מתניה ודרשה מן היורשים 
והם , פנו היורשים אל הערכאות, סכום עתק עבור הקבורה

משפט ותבעו ממנו הסבר מפני הזמינו את רבי עקיבא אייגער ל
, מה החברה קדישא דורשת מן היורשים לשלם יותר מאחרים

אנו , הדבר פשוט הוא: השיב להם רבי עקיבא אייגער ואמר
כ כל קבר אינה נמכרת "היהודים שמאמינים בתחיית המתים א

אלא לתקופה קצרה הואיל שאנו מצפים למשיח בכל יום 
, ם הרבה לתקופה קצרה כזוולכן אין מקום לדרוש לשל, שיבוא

ל "בחיו מלווה בריבית ואמרו חז' אמנם כאן המדובר במי שהי
ואלו לא יקומו , "מלווי בריבית אין להם חלק לעולם הבא"

כ הרי קבר זה "וא, )ה ומכה"ו ד"ס' כלבו סי(בתחיית המתים 
התשובה , ולכן אנו דורשים מהם לשלם יותר, נמכרת לצמיתות

  )דרכי אבות(   .  ני השופט ופטרו לשלוםהמחוכמת מצאה חן בעי

  על חטא שחטאנו בנשך ובמרבית

אחד מבעלי הבתים בעיר בריסק ששמו יצא לשמצה 
של מנחה " שמונה עשרה"האריך בתפילת , כמלווה בריבית

 הכה בכח רב "על חטא"וכשהגיע לתפילת , בערב יום הכיפורים
בער מבריסק יאשע ' לאחר התפילה ניגש אליו הגאון ר, על חזהו

על מה "הנביא שאמר ' ואמר לו שעכשיו הבין היטב דברי ישעי
כפי הנראה התכוין כאן ) 'ה' א' ישעי" (תכו עוד תוסיפו סרה
על "בשעה שהם מכים על לבם ' שאפי, הנביא למלווי בריבית

בין מכה אחת לחברתה גדלה " חטא שחטאנו בנשך ובמרבית
  )אור יקרות(                     .והולכת הריבית שהם נוטלים מן הבריות
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ä øáãéå 'åâå øîàì éðéñ øäá äùî ìà ' úáù õøàä äúáùå
äì'.å é" úîãå÷ä äùøôì úåëéîñä ì" õåçî ìì÷îä úà åàéöåéå

ïáà åúåà åîâøéå äðçîì " åì êéîñå"ä øáãéå 'åëå äùî ìà '
äì úáù õøàä äúáùå' " äðäã åù÷ä íéùøåôîä âøäð êéàä

 àìä ìì÷îääàøúä åì äúéä àì, åöøéúå ã éôî òîùù ïåéë
á÷ä"éðéñá åøîàð äéúåèøôå äéúåììë éë äàøúäì åì áùçð ä ,

å äðä àúéàîâá ')ì äèåñ"æ (: åøîàð úåììë øîåà ìàòîùé éáø àéðú
ãòåî ìäàá úåèøôå éðéñá,ø  ' úåèøôå úåììë øîåà àáé÷ò

ãòåî ìäàá åðùðå éðéñá åøîàð ,à"îì ë"úåèøôå úåììëù ã 
äàøúä éåä æà éðéñá åøîàð,îìå " úåèøôå éðéñá åøîàð úåììë ã
äàøúä éåä àì ãòåî ìäàá ,åúá àúéàå"ùøá åàéáä ë" ïéðò äî é

äé÷åã÷ãå äéúåììë åøîàð äèéîù äî àìà éðéñ øä ìöà äèéîù 
éðéñî ïäé÷åã÷ãå ïäéúåììë åøîàð ïìåë óà éðéñî ,æå" ù" åîâøéå

ïáà åúåà " äøåàëìåä àì àä äù÷äàøúä éå,àå " òîùù ïååéë ú
á÷äî"éðéñá åøîàð äéúåèøôå äéúåììë éë äàøúä êéøö ïéà ä, 

ò éðéñá åøîàðù äæ ïìðîå"ä øáãéå øîà ë ' éðéñ øäá äùî ìà
åâå øîàì 'äì úáù õøàä äúáùå' , éðéñì äèéîù ïéðò äî äù÷å

 éåä ïëì äèéîùë éðéñá ïäéúåììë åøîàð äøåúä ìëù øîåì àìà
äàøúäë åì.                                                              )ïúðåäé ùøãî(  

  
ä øáãéå ' ìàøùé éðá ìà øáã øîàì éðéñ øäá äùî ìà

íëì ïúåð éðà øùà õøàä ìà åàåáú éë íäéìà úøîàå.  àúéà
ùøá àáåä ùøãîá" é)à øäá àøôñ 'à' ( éðéñ øä ìöà äèéîù ïéðò äî

åøîàð úåöîä ìë àìäåéðéñî  ,åé"ò ì"ôîä åáúëù äî ôåøíéù 
 åéä íéøçà íéøäù íåùî éðéñ øä ìò äøåúä äðúéð ïëìù

íéîîåøúîá÷ä ïúéù åù÷áå äøåúä úìá÷ ïîæá " äøåúä ä
òá åøñàðå íéùåìú åéä àìéîî íäéìò"ò íäéìò åãáò íéåâäù æ" æ

 àúéàãë åøñàð àì íéùåìú åéä àì íà ìáà)ò"î æ"ä (. ìò íäéäìà
àìå íéøääíäéäìà íéøää  ,à íà ìáà" åðéúåáàî åðì ú÷æçåî é

)á"é÷ á"è (.éôà íéøää íéøñàð åéä àì ' øñåà íãà ïéà éë ùåìúá
 ïëì íéøçàä íéøää ìò íâ äøåúä ïúéì ìåëé äéäå åìù åðéàù øáã

 íòèìðä"ì ò"ë ãà"åðéúåáàî åðì ú÷æçåî äðéà é ,å äðä áúë
äåàä"÷ä ç ' ïåùìä ìôë ìò íòè"úøîàå øáã" åæ äåöîù ãöì 

õøàä úúéáù ìù ,íéøáã éðù äá ùé ,ãçàä , ïåèìù êìî øáã
øáã ìë íéé÷ì áåéç åéãáò ìòù ,éðùäå , ïéá äæ øáã äéäéù íâä

ïéãä éôë åúåùò áééçúé åøéáçì íãà , åøáçì äðúî ïúåðä éë
íéé÷ åàðú äðúîä úòùá åîò äðúîå : àåä êåøá ïåãàä ïë åîëå

àë íéàðú äðúî äðúîä úòùáïúåð éðà øùà åøîå , øîà àìå
éúúð øùà ,øáã øîà ïåèìù êìî øáã ãâðë øîà ïë ìò øùà ,

úøîàå øîà èôùîäî áééçúî øáãä úåéä ãâðëå ,à íà ìáà" é
 ïéà éë äðúîä úðéúð úòùá äðúäù øîåì êééù àì æà ú÷æçåî
 äùåøé çëî íéàá åðàå åðéúåáàì äðúéð øáëù äðúî úðéúð ïàë

 øîåì íâ êééù àìåïúð øáñ éøäù ïúåð éðà ,æå" ù"ä øáãéå ' ìà

äùî "ä éë èôùîä éðéã çëîå êìîä úøéæâ çëî äèéîù éðéã '
àå íéé÷ åàðúå äðúîä úòùá äðúîå äðúî ïúåð"à ú" ú÷æçåî é
 øîà ïëì äðúî úðéúð åéùëò ïàë ïéàå åðéúåáàî"éðéñ øäá " äîì

òá åøñàð éë íéøçà íéøää ìò àìå éðéñ øä ìò ïúð"àä æ  íãà ïéà
åìù åðéàù øáã øñåà åò" ëãà" ïëì ú÷æçåî äðéà é" éðá ìà øáã

íëì ïúåð éðà øùà õøàä ìà åàåáú éë íäéìà úøîàå ìàøùé "
íéé÷ åàðú äðúî úòùá äðúîå åéùëò àéä äðéúðäå .     )ãåã ïéðá(  

  
åëå àéä ìáåé 'åøö÷ú àìå åòøæú àì. àúéàîâá ' )ñ ïéìåç' (:øéá 

 áéúë äù÷ä éñà íåéáéùéìù íìåòä úàéøá ìù " õøàä àöåúå
àùã " øîàð éùùä íåéáå"õøàá äéäé íøè äãùä çéù ìëå "

 íãà àáù ãò ò÷ø÷ä çúô ìò åãîòå íéàùã åàöéù ãîìî
åçîöå íéîùâ åãøéå íéîçø íäéìò ù÷áå ïåùàøä ,éå" ìã åøîà

æç" ì)á"ç ø 'á'( íìåòä úàéøáì äðù íéôìà éðù äîã÷ äøåúäù 
åà"ä ïéðî ë éðôì äðù íéôìà éðù äìéçúä äøåúä ìù íéðù

 ìáåéä úðù äéä íìåòä àøáð äáù äðù äúåàù àöîð äàéøáä
ëî íäù äàéøáä éîéå"à ãò ìåìà ä ' úðùá ïééãò åéä éøùú

 ìáåéäåá÷ä" úùåã÷ äá ùé ìáåéä úðùù çéëåäì äæá äöø ä
 íåé ãò ò÷ø÷ä çúôî åàöé àìù íéàùãä ìò øæâ ïëì ò÷ø÷ä

úä æàù éùùä äèåùô úðù àéäù äùãçä äðùä øáë äìéç
ò÷ø÷ä úåãåáò äá íéøúåîå.                                    )ïéîéðá úìçð(  

  
åëå òøæð àì ïä úéòéáùä äðùá ìëàð äî åøîàú éëå ' éúéåöå

úéùùä äðùá íëì éúëøá úà . äàøðåò"ôá ùøéôù äî " øæð
ùã÷ä "äåòä ïî úåðäéì íéìåëé ïéà ìàøùéù" æàåä ìæâ éë î å÷ìç

 ÷ø åùò ìùøçàì äñðøôä ìîòå äëàìîá íéìîòå íéòâé íäù 
äåò ïéòî äæ ïéà íøàåö ìò íééçøë" åùò ìù å÷ìç éë åùò ìù æ

äåòá"äåò éëøö ïëì çøåèå äòéâé éìá àåä æ"ò àáä æ" äòéâé é
 äæ éë ìæâ ïéîë äæ éøä äòéâé éìá àáä ìáà úåðäéì íäì øúåî

åùò ìù å÷ìç ,æå" ù"åúéòéáùä äðùá ìëàð äî åøîàú éë " êéà
äåòä ïî úåðäéìå ìåëàì ìëåð" åùò ìù å÷ìç àåäù æ" òøæð àì ïä

åðéúàåáú úà óåñàð àìå " íéìîòå íéòéâé åðà ïéàù øçàî
ò åðéúñðøôá"úëä øîà ëáå"  äðùá íëì éúëøá úà éúéåöå

íéðùä ùìùì äàåáúä úà úùòå úéùùä " ìîòå çøåè íëì äéäéå
ñéàá ìåãâ äàåáúä óååä äéäé àì àìéîîùåùò ìù åìåáâ úâ ,

åéôì" áùåéî æ øéôù åù÷äù äîåôîä 'ã íëîçì íúìëàå áéúë
ùøéôå òáåùì"à åéòîá êøáúî àåäå àòî÷ ìëåà é" éì äîì ë

 äëøá"íéðùä ùìùì äàåáúä úà úùòå " àòî÷ ìëåà àìä
 íéðù ùìùì úçà äðù ìù äàåáú ÷éôñé àìéîîå åéòîá êøáúîå

 ïëàéôì" ïéòî àåäå äòéâéå çøåè éìá àåä äæë äëøáù àçéð æ
äåò"ò äæî úåðäéì íéìåëé ìàøùé ïéàå åùò ìù æ" êéøö äéä ë

ò àáéå íéðù ùìùì úçà äðùá çîöéù äëøáì" çøåèå äòéâé é
úåðäéì øúåî úàæë äëøáîå äôéñàå äøéö÷á .   )éðåùøâä èå÷ìé(
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ìçî éúåøéñäå"áø÷î ä"ê  
ò"ëà é úéøçù úô úìé - çìä"ø÷áî í"ê  -úåòø úåìçîî íéìöéð   

פת שחרית / סגולת אכילת פת שחרית / השתמשות עם רפואות וסגולות הנזכרים בתלמוד 
  פת שחרית עם לימוד תלמוד/ י "פת שחרית עם מיני מזונות וקאו/ מנהג טוב או חיוב 

 −ðôîñ"íþî³í −ðî½− " êþôèë ó−ô−í îñêë îðôñ)½"ì :
 -¼  (.- ³îêîõþî ³îñìô −ò−ô ñ¾ í×îþê íô−¾þ - îò³ò¾ 
ïì"êþôèë íëî³×í í×ôî í×ô ñ× ñ¼ ñ .  

 ³îêîõþí îë³× í×þëñ óòîþ×ï îò−ô×ì¾ þëðí ó¼¬ëî
³îñìôí ñ×ñ ,¾þíôí ë³×" ê)½ ³îðèê −¾îð−ìë"ì :ð" êôðñ í

ê¾−þð(ïî " ñ" ומתוך כך תראה שאין התלמוד חסר מכל
ישראל שהיו חסרים ואל יאמר המלעיג על חכמי , החכמות

  .ñ"¼×" מחכמת הרפואה
¾ô× ³îêîõþ −òíë ¾ô³¾íñ ö−ê îò−ô−ë óòôê" ×

−þíôí" ñ)−þíô þõ½"ô ³îê ó−¬îš−ñí šñì ñ"¬( " כל הרפואות
משום דאין , והלחשים שבכל התלמוד אסור לנסות אותם

וכי לא יעלו בידם ילעגו וילגלגו , אדם יכול לעמוד על עיקרם
 .)ז"שבת דף ס' מס(הא דאיתא בגמרא מלבד [, על דברי חכמים

ל מאותו מין "ר, מי שנתחב לו עצם בגרונו מביא מאותו המין
חד חד נחית בלע בלע "ויאמר הכי , ויניח לו על קדקדו, עצם
ולכן אותו לבד התירו , דהלחש הזה בדוק ומנוסה היא, חד

     ]". ולא שום אחר יותר
 ³îñìôí öô ³ìêë μê]ôìô ñîðèî ìîõò ñîì¬í¾−ñîì ³[ ,

³îêîõþ íô× êþôèí ê−ëí , êþôèí ë³× ó−þëðí μî³ëî
דמעליא לכולי ,  פת שחריתאכילתבשיהא רגיל אלא מרגל " :)¬"½(

þêîëô ³−þì¾ ³õ ³ñ−×ê ³ñ¼ôî  ". שמועיל לכל הגוףגופיה
êþôèë) ë"š ô"ï(:,î¾ë í×ñíñ š½õòî " ¼)îê"−½ ì ’òš"í(,¼ " ×

 ³îò¾ñ ëî¬ íô î³¼ë þëð îòþôê
îï ê³×ñí .  
  

  ג דברים נאמרו בפת שחרית"י
ג דברים נאמרו " יבברייתא ר"ת

 מן את האדם מצלת )א( :תיבפת שחר
  ומן הזיקין)ג(,  ומן הצנה)ב(, החום החמה

שכן פת שחרית מחזקת את האדם , הרוחות המזיקות
מן השדים  ומן המזיקין )ד( ,שלא ינזק מכל אלו

 ומחכימת פתי )ה( ,המזיקין ביותר לאדם חלש
 )ו( ,דעתו מיושבת עליו, כיון שאינו מצטער מחמ רעבש

שכיון שדעתו , שיש לו עם חבירו וזוכה בדין
) ז( ,טענותיו מיושבות ומוטעמות היטב, מיושבת עליו

מאחר   וללמד)ח(, ללמוד תורה ומסייעת לו
דהיינו  ודבריו נשמעין) ט(, שדעתו מיושבת עליו

ותלמודו  )י( ,הטעימם כראויאנשים מקבלים את דבריו מאחר שיש לו לב ל
זיעה  ואין בשרו מעלה הבל )יא( ,אינו שוכח מה שלמד מתקיים בידו

אם בעל , לפני צאתו לשוק בבוקר נזקק לאשתו יש לו הכח להיותו )יב(, וריח רע
מאחר שאכל קצת בבוקר   ואינו מתאוה לאשה אחרת,הרהור חטא הוא

כ לשוק ורואה נשים אינו מתאוה "וכאשר יוצא אח, לבו טוב עליו ותובע את אשתו
א אף מוציא את " וי.שבבני מעיםתולעים   והורגת כינה )יג (,להן

הרי לבו טוב עליו ואינו נוח , שמאחר שאכל הקנאה ומכניס את האהבה
   ".לכעוס

  
  או הנהגה טובה, הלכה למעשה האם הוא חיוב

î¾ë ë³×" ¼)îê"òš öô−½ ì"½ í"ë (" קודם שילך לבית
וטוב , אם הוא רגיל בו, לאכול פת שחריתהמדרש יוכל 

) ôõë ë³× ñî×êñ μ−þ®¾ þî¼−¾íî" è)ë¾ô"ó¾ ï". שירגיל בו
í®−ë× êîí ,  

î¾í öî¾ñô íòíî" ë³×¾ ¼"îë ñ−è−þ−¾ ëî¬î" , ¼ô¾ô
íëîì îò−ê¾ ,³−þì¾ ³õ ñ×ê−¾ íëî¬ íèíòí êñê , îë ¾−¾

êþôèë ëî³×¾ ³îñ¼ôí ñ×.  
î¾ë íòíî" −îñí ¬ë¾ ³)ì"¬ öô−½ ð"ï( îï íñê¾ë ñê¾ò 

³−þì¾ ³õ ³ñ−×ê óêí ,öòëþð íî®ô þðèë êîí , þëî¼ óêî
ö−−þë¼ êþšò ,íëî¬ íèíòí êñê îò−ê¾ îê . ë³×î)ó¾ (ïî" ñ

לא בגדר , לדידי אין ספק בזה דהוא רק בגדר עצה טובה
−þëìôí öî¾ñî)òš öô−½"í("  óê ³−þì¾ ³õ ñî×êñ ñ×î , מצוה

îë ñ−èþ−¾ ëî¬î îë ñ−èþ êîí" , öî¾ñî
 íëî¬ í®¼ šþ¾ îô®¼ ñ¼ ì−×îô íï

ôš"ñ ,ככל לשון חכמים מרפא, öî¾ñî 
 þî¬í)ó¾( íðôë îô®¼ è−íòíñ íî®ôî 
íëî¬ ,íëî¬ íèíòíî , î³îê−þë þîô¾ñ

 êþîëí ³ðîë¼ñ šïìî ê−þë í−í−¾ −ð×
¼ íñ¼³−"× . þðè íïë þî¬í þ−×ïí íòí

íî®ô , ³îšïì³íñ ê−ëô¾ óî¾ô îò−−íî
í ³ðîë¼ë ,’− −þíî"ò ó−þëð è îþôê

 ³−þì¾ ³õë)ëë"š ô"ï(:ó−×ìôî  , í×îïî
ðôññî ðîôññ , îðîôñ³î ó−¼ô¾ò î−þëðî

îð−ë , ופשיטא דמצוה להביא עצמו
אבל פשוט דלא גזרו על פעולת , לזה

אלא , ע"שחרית גדר מצוה בפ אכילת
ה כשאר הנהגות ישרות  שיש בהם "ה

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

  י לימוד גמרא"ע, פת שחרית
  צביביק ר"שם הרהאיתא ב

 דאיתא  מה,ל"צמזידיטשוב ז
פת שחרית מבטל  )ז"ב ק"ב(בגמרא 

ד "נו תלמוי ה,ג תלאים"פ
  . ת"א פישבגימטר

  
  גולה לפרנסהלימוד תלמוד ס

ק " הגהמרן של וממשתי עשמ
אורי ' ק ר"א בשם הרה"עלוא זיעבמ

ד "תלמו ,א"עמטטרעליסק זי
למוד תימוד ל ש,ת"בגימטריא פ

  . פרנסהל לסוגמ
íá úøáãå,   úåâäðä äâä" ö éáø

÷æçéöæ àôàôî ãìàåðéøâ åä"ì  



  

æ  
  

  
 

  בהר

øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  
  

 øéàî ïåøëæ øéàî ïåøëæ--÷øá éðá ÷øá éðá   

  
  

àúééøåàì àáø äòãåî  
îòòí  íïë ó−¼−ðîô¼í îò−ôîñ¾ −¾òê ñ×ñ"−  
 −×−ê" ííìê ¾ðîš ³ë¾ óî−ë"ðôñ− ®  

  

øä"ååðéøâ ìàåé ø ãìàèéìù"à 
  
  

íðèêî þ½îô ¾îþðë ñëî³ô ³îëê −šþõë þî¼−¾  
  

  

 í¼¾ë6.40îò−¾þðô ³−ëë šî−ðë   
  

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë  

ó−êëèí  

× "êð"¾ôô íî®ô þðèñ öî−× þî¬íð ³ ,ê, סרך מצוה
¾ ñ¼ë þëìôíî"þî¬í ñ¼ μþî® êññ šñîì ¼ , ó−þëðíî

×¼ ó−¬î¾õ"ñ.  
  

  תלמוד/ י "קאו/ פת שחרית עם מיני מזונות 
 ¼ô¾ô êþôèí −þëð ³î¬¾õ)ó¾( êšîîð ó−ê®î−ð 

óìñë , êþôèí öî¾ñ×"−"õë îþôêò ó−þëð è"³−þì¾ ³" ,
ôõë óòôê" è)ë¾ôë ó¾"ï( ³−þì¾ ³õ ó−ê®î− þ−õ¾ð ¼ô¾ô 

³îòîïô −ò−ô ó¼ , ë³×ð"μ−þ®¾³õ êšîð  , −šîõêñ’ñ−¾ë³ ’
³−þì¾ ³õ ññ×ë îò−ê¾ öèð −ò−ô ³¾ôìô" , î−þëðô ¼ô¾ôî

×¼¾" ³îòîïô −ò−ô õ’ó−−îõêí ’íï ö−ò¼ñ ³õ ó−ë¾ìò , óô¾î
 êëí ³õ ó−êþšò¾ óí−ñ¼ ì−×îô

ö−½−×ë , î³×þë¾ þëð μ−þ® ö−êî
ê−®îôí ,ôõí ê−ëí¾ îô×"½î³ô è ’

 ³î×þëë)ñ ¹ð"ï(:−îþ¾í ³õ ¹ê¾  ,
òîïô î³×þë¾íï ö−ò¼ñ −ôð þ−õ¾ ³î .  

 ó−−ìí ¹×ë ö×î)× ³îêë ó¾"è( 
½î³í −þëð ê−ëí ’)ñ ¹ð ³î×þëë"ï :ð" í

êëþ þôê(−ôô ðîð îò−ëþ ó¾ë " ±
ïî" ñ" ó−ôë ö−þîþõ öëññ ñ−èþ í−í¾

 êñë þì¾ë öñ×îêñ −ð× íñ−ñë

öîïôí ³×þë êñëî ê−®îôí ³×þë , šïì³−¾ −ð× þìêñ êñ¾
í×ñíí ð−èíñ ñ×î−î î¾êþ" ,îòñ −þí ³õ êšîð ó−×−þ® êñ¾ 

ê−®îôí î−ñ¼ ó−×þëô¾ ,ö−ò½−ë êëí ³õ ó¼ −ôò ó−ê®î−î.  
×î"í×í ×"ì) ó¾ (" ומה שכתב קיתון של מים נראה

פת "וכמו שנוהגים עכשיו לאכול בבוקר , דטוב שיהיה חמין
  .     ¼−−¾,"ע"עם קאוי או ט" הבא בכיסנין

 óíþëê ñ¾êëî)òš öô−½ ¾¬ê¾¬îë"í( ë³×  דבדיעבד
  .ם פת שחרית בשתיה המזינה אפילו ללא מאכל כלליוצאי

ëîíþí ó¾"þ š−ë−ë®  ï ëî¾¬−ð−ïô®"ñ, ð ê³−ê íô
 êþôèë ê³−êð)ë"ôš "ï( נו י ה,ג תלאים"פת שחרית מבטל פ

    . ת"א פיד שבגימטר"תלמו

  גרמו לחטא דזנות, בזה שלא קדמו בלחם ומים
 דבר על העצה עלי "פרש ,"'על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם וגו"ק "בתוה

 אמנם ,ת מואבווכוונתו מה שגרמו להם לזנות אל בנ ,שיעצו אתכם להחטיאכם
 והיכן רמוז ,פלא להבין הרי הכתוב אומר על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים

ל " סופר זוןשמע'  רוןן הגאבל "בונם ז'  ושמעתי בשם הרב ר.בזה החטא דזנות
ג דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן "י ,)ב"ז ע"מ ק"ב(מקראקא שאמר על פי הגמרא 

 אם כן אם היה ,ש"ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת ע' החמה ומן הצנה וכו
 על ידי שלא קדמו ק ר,ל"הנ' להם פת שחרית לא היו נכשלים בחטא דזנות כגמ

 כי מה שלא הביאו לחם זה ,אתכם בלחם על דבר העצה שיעצו אתכם להחטיאכם
  éðåùøâä èå÷ìé                                   .ח" ודפח,א דזנותהיה גורם לחט
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  éðéãúåëøáá ÷ñôä  

 
 

המברך על המאכל אסור לו להפסיק בין הברכה 
ויש מהם שאסורים , הפסק שייך בזהוכמה מיני , לאכילה

רק לכתחילה ויש מהם שאף בדיעבד אם הפסיק צריך 
  :ונבארם להלן, לחזור ולברך

  הפסק בשיחה
יזהר שלא ישיח בין הברכה לאכילה אפילו מילה 

' ז סעי"קס' ע סי"שו(ובדיעבד אם שח צריך לחזור ולברך , אחת

  ).'ו

 לכתחילה לא יפסיק אף - שיחה מענין האכילה 
כגון לומר לאחר ברכת הפת , שיחה שהוא צורך האכילהב

אולם בדיעבד כשהפסיק בדיבור לצורך , שיביאו מלח
  ).שם(האכילה אינו צריך לחזור ולברך 

 'ולכן אם אמר אחר ברכת המוציא הביאו מלח או אפי
אמר להביא ' אם הפסיק לצורך שאר צרכי הסעודה ואפי

  )ז"ב סקל"משנ(ברך כלים לצורך הסעודה אינו צריך לחזור ול

  זמן איסור השיחה
האיסור לשיח הוא משעה שבירך עד שיכלה ללעוס 

א "בשם מג, ה"ק ל"ז ס"קס' ב סי"משנ(. קצת מהמאכל ויבלענו

וסברתו דכיון דעיקר הברכה הוא על הבליעה והא ראיה , ה"ומקורו בשל

ע קצת הראיה מטעימה "ולכאורה צ, י"ר' צ לברך כבסי"דבטעימה לחוד א

כ "כ הכא דמתכוין להנאה א"משא, תם טועם ואינו מתכוין להנאהדה

  ).אפשר דכבר חל הברכה על הטעימה

ובדיעבד אם עבר ושח בעודו לועס קודם שבלע אין 
ב שם מביא מחלוקת אחרונים בזה "במשנ(צריך לחזור ולברך 

פ לכתחלה בוודאי "וכתב דעכ, ומשמע מדבריו דבדיעבד אינו חוזר ומברך

  .)זה מאודיש ליזהר ב

ובאכילת פת טוב לכתחלה שלא יפסיק בדיבור עד 
ז "ק ט"ז ס"קס' ש סי"מחצה(, שיגמור לאכול שיעור כזית מהפת

ובדגול מרבבה כתב הטעם בזה דאף , ב"ומובא במשנ, א"דברי המג' בפי

מ כיון דדעתו לאכול "מ, באוכל פחות מכזית בעי לברך' דלעולם אפי

ומה שאכל , על מה שאכל תיכף לברכהועיקר ברכת המוציא קאי , הרבה

לכן אם אכל בשעת , כ אינו נפטר בברכה אלא נגרר אחר אכילה זו"אח

המוציא פחות מכזית איכא למימר דאין אכילה זו חשובה שיגרר אחריו 

  .כ"כ לפטרו מן הברכה ע"מה שיאכל אח

ל דבכל מאכל צריך שיאכל כזית בלא הפסק ולא "ולטעמו היה אפ

  .הברכה חל על תחילת האכילה והשאר נגרר אחריוכיון ד, רק בפת

 משמע דזהו רק באכילת פת בסעודה דכל )בוטשאטש(א "אולם בא

י אלא "וכן כתב שם עוד טעם כיון דאין נט, הסעודה נגררת אחר הפת

כ אין להפסיק "י לברכת המוציא כמו"לכזית וכשם שאין להפסיק בין נט

  ).י לאכילת כזית"בין נט

  ושה בין ברכה לטעימההפסק בדבר שבקד
וכן אין להפסיק בין הברכה לטעימה בכדי לענות אמן 

  ).ב"ו סקי"ר' ב סי"משנ(או לקדיש וברכו 

ומצוי בשבת שכמה בני אדם מברכים ביחד על לחם 
משנה אחד ואחר שכולם מברכים מחלקים ביניהם את 

  .החלה שיזהרו שלא לענות אמן על ברכת חבריהם
  עימהשאר הפסקות בין ברכה לט

יזהר שלא לילך ממקום למקום עד שיבלע החתיכה 
ר הובא "שועה(כי ההליכה ממקום למקום חשובה הפסק 

וכן לא יעשה שום מעשה בין הברכה . )ח"צ סקכ"בשעה
  .לאכילה

ז "י ח"ת מנח"שו(. לנגן אחר סיום הברכה נחשב להפסק

  .)'ט' סי

 מסתפק אי לרמז )ה"ק מ"ט ס"י' סי(בדרכי תשובה 
, ע"עיניו ובאצבעותיו נחשב להפסק ונשאר בצולקרוץ ב

תפילין דחשיב הפסק ' בהל) ה"כ' ח סי"או(ט "ש דהביא דברי הבאה"עיי(

ת נסתפק אי יש "והדרכ, בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש

דאפשר דדוקא , להשוות הפסק דתפילין להפסק בין ברכה לטעימה

  .)לשניהןאחד ' בתפילין חשיבי הפסק כיון דבעינן הוי

  ).ת שם"דרכ(נחשב להפסק " טאבאק"לשאוף 
  הפסק בשתיקה בין ברכה לטעימה

לא יפסיק בין הברכה לאכילה יותר מכדי דיבור 
ג "ו ס"ר' סי(" שלום עליך רבי"דהיינו כדי אמירת התיבות 

 ולכן לא יברך על ,)ד"ק ל"ב ס"ו ומ"ז ס"קס' סי, ב"ק י"ב ס"ומ
ותר עד שידע שיוכל מאכל או משקה שהוא חם או קר בי

ואם צריך להשיב רוח בפיו , לאכול ממנו תיכף אחר הברכה
  .על המאכל שיתקרר מעט יעשה כן קודם הברכה

שהה הרבה אין ' ובדיעבד אם הפסיק בשתיקה אפי
  .צריך לחזור ולברך

  טעימת מאכל אחר בין הברכה לאכילה
בדיעבד אם בירך על מין מאכל ובטעות טעם ממאכל 

דטעימת מין , ך לחזור ולברך על מין הראשוןאחר אין צרי
' ועי, ח"ב סק"ט הובא במ"ר' א סי"מג(, השני לא חשיבי הפסק

וכן ציינו , ב שכתב דטעימה חשובה הפסק"רי' ז סי"ת שציין להט"בדע

י לגבי דין הברכה הסמוכה בתפילת הדרך "ק' ס בסי"חת' אחרונים להגה

ולכתחילה , הוי לכתחילהולכאורה יש לחלק דהתם , דטעימה הוי הפסק

כ היכא דכבר טעם בדיעבד לא הוי "משא, אין להפסיק אף בטעימה

  ).הפסק

אכל מעט אחר הברכה ולא נהנה ממנו כלל מחמת 
אזי יזהר שלא יפסיק ', שהיה חסר מלח או תבלין וכדו
דכיון , ט"א סק"ברכת הבית ש(. עד שיוסיף תבלין ויאכל מיד

ר להפסיק דהוי כהפסק בין ברכה שלא נהנה הוי כלא אכל לכן אסו

  .)לאכילה

חסר תבלין וודאי ' מיהו אם נהנה קצת אף שהי
דאף על ההנאה . שם(כ "דעלתה לו הברכה ומותר להפסיק אח

  )המועטת חל הברכה

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é.èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  



  

è  
  

  
 

  בהר

 

 

 נעוריו שחר עם כבר ,למלכות מקורב והיה הדור מגדולי שהיה יוחאי לאביו נולד יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא
 תורה למדו אשר התלמידים עם ונמנה ,דבריהם את בצא ושותה ישראל חכמי רגלי בעפר ומתאבק וחכים יניק י"רשב היה

 יהודה בן אלעזר מרבי תורה קיבל כן כמו ,דין בית אב ראש חנניה בן יהושע ורבי ,הסנהדרין נשיא גמליאל רבן מפי ביבנה
 שבין הרים שני בין בהחבא עליו ידו את סמך אשר בבא בן יהודה רבי התנא ידי על י"רשב הוסמך כך ,ברתותא כפר איש

 רבי היה המובהק רבו ,ברם .'ה קדוש על שהרגוהו הרומיים שלטון ידי על יהודה רבי אז נתפס כך ועל ,לשפרעם אושא
 מסורת את אעקיב רבי העביר להם התלמידים מחמשת אחד היה שמעון ורבי ,חכמתו עיקרי את ינק ממנו אשר עקיבא
 .לעצרתא פסחא שבין בימים במגיפה מתו תלמידיו אלף וארבעה שעשרים לאחר ,התורה

 חכינאי בן חנינא רבי אמר חופתו משתה בימי עוד ,יאיר בן פנחס רבי התנא של בתו את נשא דודים עת עתו בהגיע
 ימי שבעת שיכלו עד לו שימתין בו רהפצי י"רשב ,עקיבא רבי רבו בבית תורה ללמוד ברק לבני הוא שיוצא ,שמעון לרבי

 ויצא מאשתו רשות שמעון רבי נטל המשתה ימי בגמר ,בגפו לדרך ויצא סירב חנינא רבי אך ,יחדיו שניהם וילכו המשתה
 לא שנים אותן כל ,חכינאי בן חנינא רבי עם יחד עקיבא רבי מפי תורה ולמד שנה עשרה שלש ברציפות שהה שם ,ברק לבני
 .משפחתו בני משלום להודיעו שליחים שולח 'הי לפעמים רק כלל תולבי י"רשב נסע

 שרבי בעת ואפילו ,תורה ממנו לדלות רבו אל פעם מדי נוסע היה אז וגם ,בצידון ישיבה עצמו י"רשב פתח מכן לאחר
 יתירה בהוחי ,תורה ממנו ללמוד כדי אליו להיכנס שהצליח עד נפשו את מסר ,בקיסרין האסורים בבית חבוש היה עקיבא

 ."בני" עקיבא רבי קראו חביבותו מגודל אשר י"רשב את ע"ר אהב
 הרבה העמידה ישיבה ואותה ,העליון בגליל אשר תקוע בעיר ישיבה י"רשב פתח עקיבא רבי רבו פטירת לאחר

 האמורא םוביניה ,י"רשב של בישיבתו למדו האמוראים ראשוני וגם ,שני בית חורבן שאחר הרביעי הדור היו הם ,תלמידים
 .התנאים כאחד בגמרא הוא נחשב שאף "רב" הגדול

 ומתוכם ,עליה בני היו מהם ורבים ,ידיו על מים ליצוק באו ורבים ,מירון בכפר התורה ללימוד משכן קבע מכן לאחר
 רבי ,אלעזר רבי בנו :הם ואלו ."חבריא" אותם מכנה והיה ,התורה פנימיות את עמם ללמוד תלמידים תשעה שמעון רבי בחר
 את וחיבר עשה ואתם ,ייסא ורבי ,יוסי רבי ,חייא רבי ,רב בר חזקיה רבי ,יצחק רבי ,יעקב בר יוסי רבי ,יהודה רבי ,אבא

 ."קדישא רבא האדרא"
 היתה ולא ,עילאין רזין "זוטא אדרא"ה את לתלמידיו גילה יום באותו כי ,ביותר ארוך היה העולם מזה פטירתו יום

 אלפים 'ג שנת בעומר ג"ל ביום למרום נשמתו עלתה ואז ,להחשיך רשות לה ונתן י"רשב שסיים עד לשקוע רשות לשמש
 שיקבר רצו כי בהם והפצירו ,ציפורי מכפר חיל אנשי ובאו הזדרזו י"רשב של הסתלקותו על השמועה כשהתפשטה ,א"תתפ
 ,באוויר כפורחת המיטה עלתה והנה םמדברי עודם ,בגבולם יטמן שלא חשבו כי בחבורה צעקו מירון בני ,במקומם י"רשב
 של להילולא והתקבצו ובואו היכנסו ."שמעון דרבי להילולא ואתכנשו ואתי עולו" :קול ושמעו ,לפניה מלהטת היתה ואש
 ,הארץ מרעיש האיש זה" :ואומרת שמכרזת מהמערה קול שמעו למערה כשהוכנס ."משכבותם על ינוחו שלום יבוא" ,י"רשב

 אשרי ,יום בכל בו משתבח שריבונו ,יוחאי בר שמעון רבי ,בגללך זה ביום משתתקים ברקיע קטרוגים מהכ ,ממלכות מרגיז
 ."הימין לקץ לגורלך ותעמוד ותנוח לקץ לך ואתה" נאמר עליו ,לו שמורים עליונים אוצרות כמה ,ולמטה למעלה חלקו
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 שוררת שמגיפה לו ונודע לוד לעיר י"רשב הגיע פעם
 את נופחים אנשים וראה בעיר י"רשב הסתובב ,בעיר

 שתתבטל גוזרני ,כאן ואני בעיר זה כל :אמר ,נשמתם
 ,העיר מן צאו ,מזיקים :והכריזה קול בת יצאה מיד ,הגזירה

 הוא ה"שהקב פ"ואע ,בעיר נמצא וחאיי בר שמעון רבי כי
 והמגיפה הגזירה בטלה מיד ,מבטל שמעון רבי הרי גוזר

 של מגדלותו התפעל אשר חנינא רבי שם היה ,נעצרה
 :מאיר רבי לו אמר ,מאיר לרבי כך על וסיפר והלך ,י"רשב

 כמשה שהוא לא אם ,בו לעמוד יכול מי י"רשב של שבחו
 אשר ועדתו קורח במחלוקת שמצינו כמו ,ה"ע רבינו

 לקחת לאהרן משה ציוה בישראל המגיפה פרצה לאחריה
 קטורת ולשים מהמזבח שנלקחה אש עליה לתת מחתה
 ובין המתים בין ויעמוד אהרן כן ויעש ,ישראל בני על לכפר
 ,לטרוח למשה לו צריך היה זה כל ,המגיפה ותעצר החיים
 גזירה ביטל בלבד בדיבור יוחאי בר שמעון רבי ואילו

 )א"ע קג רות חדש זוהר( .ישראל בני מעל והמגיפה

  א "התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעועכי
   ג בעומר" ל–איירח" ייומא דהילולא
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 ,שחשך העולם את וראה מביתו י"רשב יצא אחד יום
 כיסוי כאילו היום ואור ,תבל פני את כסתה גדולה אפילה

 זה אין :א"ר לבנו י"רשב אמר ,מלהאיר וסותמו מכסהו עב
 נראה הבה דבר בעולמו לעשות חפץ ה"שהקב אלא מקרה
 י"רשב הלכו ,בעולמו לעשות ה"בהק מבקש מה ונתבונן
 דומה אחד מלאך לפניהם והנה ,לעיר חוץ ויצאו א"ר ובנו
 שאל ,אש של להבות שלושים בקעו ומפיו ,ונישא גדול להר
 :המלאך השיב ,לעשות בכוונתך מה :המלאך את י"רשב
 הזה בדור אין כי ,ולהחריבו העולם את להפוך אני עומד

 אבינו אברהם על ה"הקב גזר וכך ,צדיקים שלושים
 דור בכל כי ,שלושים בגימטריא ה"יהי ,"יהיה היו ואברהם"

 שיגינו צדיקים שלושים לפחות להיות צריכים ודור
 לפני ללכת אבקשך :י"רשב לו אמר ,העולם על בצדקתם

 וכוחו ,בעולם נמצא יוחאי בר" :לו ולאמר עולמים בורא
 ,בשליחותו המלאך הלך, "צדיקים שלושים כנגד שקול

 ,י"רשב לו שציוה מה לו ואמר הכבוד כסא לפני התייצב
 בר על תשגיח ואל העולם את והחרב לך :ה"הקב לו אמר
 משראהו ,להחריבו וביקש הזה לעולם המלאך חזר ,יוחאי
 שניה פעם ה"להקב בשליחותי תלך לא אם :לו אמר י"רשב
 מוכרח ותהיה ,לשמים לעלות תוכל שלא עליך אגזור

 אשר המלאכים הם ,ועזאל עזא נמצאים בו למקום להדחות
 י"רשב ,לארץ השמים מן והפילם ה"הקב מלפני נדחו

 אין אם :תאמר ה"הקב לפני תבוא כאשר :לו ואמר המשיך
 לא" נאמר שכך עשרים יספיקו בעולם צדיקים שלושים
 עשרה יהיו אם די עשרים אין ואם ,"העשרים בעבור אעשה
 די עשרה אין ואם ,"העשרה בעבור אשחית לא" נאמר שכך
 'דבר יקום עדים שנים פי על' נאמר שכך שנים של כוחם
 ואם ,"נעשו שמים 'ה בדבר" שנאמר עולם אלא דבר ואין
 שכך אחד של כוחו ודי ,הוא ואני ,אחד יש הרי שנים אין

 מן קול בת יצאה שעה באותה ,"עולם יסוד וצדיק" נאמר
 ואתה זרגו ה"הקב ,שמעון רבי חלקך אשרי :ואמרה השמים
 )א"ע לג בראשית זוהר( ."יעשה יראיו רצון" נאמר עליך ,מבטל

* * * 
 שבני בחלומו י"רשב ראה השנה ראש בליל א"פע
 פנה ,דינרים מאות שש למלכות לשלם יצטרכו אחותו
 הכל תשלמו :להם ואמר צדקה גבאי ועשאם י"רשב אליהם
 נבדוק השנה בסוף מיוחד בפנקס הוצאה כל ופרטו מכיסכם

 עד לכם אשלם ממונכם הפסדתם אם והיה החשבון את
 אותה ובמהלך י"רשב לדבר האנשים נענה ,אחרונה פרוטה
 הלשינו השנה בשלהי ,לעניים מעות יפה בעין חילקו שנה

 שנאסר דבר ,במשי מסתחרים שהם המלכות אצל עליהם
 בבית וחבשום אסרום מההלשנה כתוצאה ,השלטונות י"ע

 אם :בהצעה הממשלה אנשימ אחד עליהם בא ,האסורים
 בגד שתעשו או ,לפניכם יש דרכים 'ב מעונש להנצל תרצו

 כששמע ,דינרים מאות שש קנס לשלם או ,למלך חשוב
 בבית לבקרם אליהם בא נעשה אשר כל את י"רשב

 ,לעניים זו בשנה הוצאתם מעות כמה :ושאלם ,האסורים
 מאות שש לאביונים שחילקו ומצאו החשבון את בדקו
 ששה לי תנו :י"רשב להם אמר ,דינרים ששה פחות םדינרי
 בהצנע לו ונתנו עמדו ,ממעצרכם אתכם ואשחרר דינרים
 שלא השליח את בהם ושיחד י"רשב הלך ,דינרים ששה
 את שאלו לחפשי כשיצאו ,הענין אודות על למלך יספר
 אשר את לנו אמרת לא מדוע מקודם ידעת אם :י"רשב
 גם נותנים היינו לב בחפץ זוא הימים באחרית אותנו יקרה
 נפש העגמת כל את לנו היה ולא ,לעניים אלו דינרים ששה
 רבה שבשמחה ידעתי גם ידעתי :י"רשב להם השיב ,הלזו

 נמנעתי זאת ולמרות ,לעניים כספכם את נותנים הייתם
 לזכותכם שרציתי לפי הגזירה אודות על לכם מלגלות
 ).בי ,לד רבה ויקרא( .שמים לשם צדקה במצות

* * * 
 עיניו זקף ,לוד העיר שערי בפתח פעם ישב י"רשב

 נתעמעם לפתע ,עוצמתה במלוא מאירה השמש את וראה
 בשמש ונראו לגמרי האור שחשך עד פעמים שלש אורה
 בוא ,בני :אלעזר רבי לבנו י"רשב פנה ,וירוק שחור צבעי
 מבקש ה"והקב מלמעלה גזירה נגזרה וודאי כי אחרי

 ואין בעליונים שנגזר הדבר תלוי יום םששלושי להודיעני
 כי" שכתוב וזהו ,לצדיקים שמודיע עד דבר עושה ה"הקב
 עבדיו אל סודו גלה אם כי דבר אלוקים 'ה יעשה לא

 גדול נחש ראו שם ,לכרם ונכנסו מהלכים החלו ,"הנביאים
 רבי התנער ,הארץ בעפר ולוהט פתוח ופיו במרוצה בא

 משפיל שהנחש ובעוד ,שהנח ראש על בידיו וחבט שמעון
 עכנאי :לו אמר ,מרחשת שלשונו י"רשב הבחין פיו את

 נמצא יוחאי בר שמעון שרבי העליון לנחש ואמור לך עכנאי
 ואז שבעפר אחד בור לתוך ראשו את הנחש הרכין ,בעולם
 חזר התחתון שהנחש כשם ,גוזרני :ואמר י"רשב הוסיפ
 א"ר ובנו י"רשב נשאו ,למקומו יחזור העליון כן ,העפר לנקב
 ,ותחנוניםלה תפ רוחשות שפתותיהם ובעוד 'לה תפילה
 הכנסו גזירות  על הממונים :האומר כרוז של קולו שמעו

 י"רשב אשריך ,ביטלן יוחאי בר שמעון רבי כי למקומכם
 רבינו במשה ,העולם בני מכל יותר ביקרך חפץ שריבונך
 זירהג גוזר י"רשב ואתה ,מחלה שאחזתו "משה ויחל" נאמר
 י"רשב ראה מיד ,מבטל ואתה גוזר הוא ,מקיים ה"והקב

 ,היה כלא חלף והשחור ,כבתחילה להאיר שבה שהחמה
 נכנס ,בעולם הדינים נתמתקו כבר וודאי :ואמר נענה
 ."פנימו יחזו ישר אהב צדקות 'ה צדיק כי" ודרש ד"לביהמ

  )א"ע טו ויקרא זוהר(
  רעותי לבטל גזירות "ה בתיאור כוחו דרשב"בגליון הבא נמשיך אי

  "ני לפטור את כל העולם כולו מן הדיןיכול"י על עצמו "וכפי שהעיד רשב
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  יעלה תחנונינו
  ב "ט שני בתרא מתענית בה"הבעל' ביום ב

  

  ינו בתפילת רביםנתאסף כל אנשי שלומ

  ב אברכים בחורים וילדי חמד שיחיו" בעה

  לאמירת כל ספר תהלים בציבור
  

  לשפוך שיח לפני מלך מאזין שוועה ולעורר רחמי שמים 
  'ע ומצפים לישועת ה"עבור שלשת הבחורים שיחיו הנאנקים באדמת נכר ל

  

  צ " אחה6.00בשעה 
  בבית מדרשינו הגדול בשיכון

   תפילת רבים וישמע שוועתינו להוציאם מאפילה לאורה במהרה והן קל כביר לא ימאס
  
ð.á .éäú íéùð úøæòä 'äçåúô  
  

äìéä÷ä úìäðä  

÷øá éðá÷øá éðá
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úîùð éåìéòì  

  äøä" çø 'ùèéååà÷öéà áåã øòèìà æ"ì  

 ø ïá 'óñåéæ "ì        
áìð" òé"àøééà   

éòì"äøä ð"ç  

 ø  'ðàåå ìáééô àâøù ìàåîù øò÷öàçæ"ì  

 ø ïá 'ïøäà ìàåîùæ "ì        
áìð" òé"áøééà   

 ג בעומר"ל 
ג בעומר שבו "ליום לומצפים כל ימי הספירה אנו מיחלים 

  . הרחמים גוברים
  )ע"ממעזריטש זי' עבודת ישראל בשם המגיד הק(

  

מעמד הר סיני שהיא ג בעומר מתחיל ההארה של "מל
קבלת התורה וכבר כתבנו שההארה של יציאת מצרים 
היה הכנה למתן תורה והניסים והנפלאות היה כדי 

ג בעומר היה "ועד ל, י הניסים"שנתאוה למתן תורה ע
ג בעומר מאיר ההארה של "ההארה של יציאת מצרים ומל
  . ד שרומז על התורה"קבלת התורה שמרומז במלת ע

  )ויצא' רפקדושת לוי (
  

ע מענין גדולת "ק רב שר שלום מבעלזא זי"א דיבר הרה"פ
ג בעומר הוא יום גדול מאוד ואמר "ג בעומר ואמר ל"יום ל

 וואס : אביושאלוו !"ך ווייסאיטאטע "זינדל ' ר' בנו הק
 :אביו הקדושלו  אמר "אזוי ווי יום כיפור" : ואמר?ווייסטו

   ".טראפןצוגע האסט ,אמת"
  )ע"יציקל מפשעווארסק זיא' ק ר"הרה(

  

ג בעומר בו "ב ימים קודם קבלת התרה היינו ביום ל"טו
כ "ביום מתחיל להתנוצץ אור הגנוז בתורה אור כי טוב ע

  . מנהג ישראל שמדליקין בו נרות
  )ג בעומר" ל,בני יששכר(

  

  ' ג בעומר יכולין לזכות ליראת ה"בל
  )ם"אמור בשם החידושי הרי שפת אמת(

  

נה כשבא יום זה יכול כל אדם לזכות לפי כחו וכל ש
פ ולכן "ת שירד ביום זה בתושבע"להשיג קבלת הד

  )פרי צדיק(                                               .קבעוהו למועד
  

  )עטרת ישועה(         . ג בעומר הזמן להמשיך פרנסה"בל
  

וא וראוי לכל איש הירא וחרד לשום אל לבו היום הה
  )יערות דבש(. י מסייע לטהר"לשוב בתשובה כי זכות רשב

נמשך ביום הזה רפואה וארוכה לכל חולי ישראל הנצרכים 
  )צבי לצדיק(           .לישועות ורפואות והיא בכלל הברכה

  

רואים בחוש התעוררות הנפלה הנכנסת מדי שנה בשנה 
ג "בלבות רבבות אלפי ישראל לעלות למירון ביום ל

ק "ש בזוה"ר ממש שהוא היא אתערותא עלאית כמבעומ
ל בתר שמעון קלא עולו ואתו ואתכנשו "וז) ו"ג דף רצ"ח(

להילולא דרבי שמעון הנה הד הוד קול עליון הזה שיצא אז 
י קול זה מתעורר "בערך שנת אלף הרביעי לפטירת רשב

עוד היום ונכנס ומעורר לבות רבבות אלפי ישראל מיד 
ג בעומר במירון "תאין ומתכנשין ביום לשנה להיות עולין ו

ולשמוח שם בשמחת פני , י"למקום מנוחת קדשו דרשב
  . 'האדון ה
  )י"הילולא דרשב פרובסל " זז מרגליות"לשון הריא(

  

  . ג בעומר"א בל"י ובנו ר"מצוה לילך על קבר של רשב
  )שבתי' ל ר"סידור האריז(
  

אני לפטור י יכול "ירמיה משום רשב' ואמר חזקיה אמר ר
' כל העולם כולו מן הדין כן מידי שנה יום הילולא דילי

ה נתן לבני ארץ ישראל "אומר כן בשמים על ידי הקב
  . ויוכלו להתקבל התפילות ולכן המנהג לשמוח
  )שפתי צדיק(

  

ה במכתבו לאחיו "ק רבינו עובדיה מברטנורא זלה"הרה
י "שבח אייר יום מיתתו דר" בי:ל"כותב בזה) ט"בשנת רמ(

באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות מלבד מה 
שהרבה עקרות נפקדו ' שמדלקין עליה נר תמיד וכו

   .וחולים נתרפאו בנדר ונדבה שהתנדבו למקום ההוא
  )דרכי ציון(

  

ג בעומר עומד התנא "יום לבל ש" דהאריז'יאומרים משמ
י על ציונו הקדוש ומברך לכל אחד ואחד "האלקי הרשב

ים שמה למירון לכבוד שם קדשו לשמוח שם בשמחת הבא
 )י"הילולא דרשב(                         .הילולא רבתי שלו
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  :קיצור מגליון הקודם
ולסוף ימיו היה מקרב הצדוקים יותר מדאי כדי שלא ימרדו בו , ג שמונים שנה"יוחנן שימש כמלך וכה

ופשטה שמועה , לא היו מרוצים מהתנהגותו לקרב הרשעיםוהפרושים , כמו שמרדו בימי אביו

חלל יוחנן כ הוי " היוונים ואבמלחמת אחרי יוחנן שאמו נשבית במודיעין שהיו מרנניםבישראל 

רבי המלך ושמו אליעזר בן פועריה וסיפר למלך ווהיה שם צדוקי אחד ממק, אסור לכהן ככהן גדולו

ץ יאמר לו אליעזר הקם צ, ך והאיך אני יודע שאכן כן הואאמר לו המל,  מה שהפרושים מלשינים עליו

ואכן כן עשה יוחנן ,  חקוק עליו ויעמדו חכמים על רגליהם לגלות לך מצפוני לבם'ששם הבין עיניך 

  הודה בן גדודיה והיה שם זקן אחד ושמו י, ים עליוויצו את החכמים לגלות לו את האמת מה שחושב

  ."הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן, מלכותר רב לך כת" :ואמר למלך          
  

הם י החכמים לראות אם כנים "ויבוקש הדבר ע
,  הוכחות לדברוולא מצאו, דברי יהודה בן גדודיה

וציא הדיבה והענישו אותו על שה יווהתרעמו מאד על
אליעזר בן הצדוקי ויוסף , מוצא שם רע שחייב מלקות

 בעיני פועריה להרשיע ולהאשים את חכמי ישראל
בר  ועל דעת כולם די אותוהמלך שגם הם שונאים

ואינם דואגים ומשום כך הקילו במשפטו , יהודה
ויקצוף המלך , לכבוד המלך להעניש את המלשין כראוי

וסף אליעזר הבליעל וי, ויצא בחרון אף ובזעםמאוד 
 :ואמר לו, בדברי בלע על הפרושיםהמלך את להרגיז 

הם כראוי וכיאות מחויב אתה להענישם ולהנקם מ
אמר לו , עשהאומה , שאל לו יוחנן, לשונאי המלך

  .אליעזר רומסם והורגם
של יוחנן בלבו ' שהי יפנימחלק ה נתעורראז 

שמא מעתה , ותורה מה תהא עליה, ואמר לאליעזר
הרי התורה , ענה לו אליעזר, תשתכח תורה מישראל

כל הרוצה , כתובה והוא כרוכה ומונחת בקרן זוית
 יבוא ללמוד מתוכה המצות הכתובה בה ולא ללמוד

וקיבל דבריו , מיד נזרקה ביוחנן אפיקורסות, תשכחנה
 תורה שבכתב אבל תורה התינח להשיב לוהיה אף ש

  ...שבעל פה מה תהא עליה
ויבער כעסו של יוחנן ויתנהג כדת הצדוקים 

ויהרוג את כל החכמים הנמצאים שם ואת , האכזרים
יהושע בן , ן שרף באשיהודה בן גדודיה המלשי

וגם שמעון בן שטח נמלטו פרחיה הנשיא הזקן 
  .לאלכסנדריא

כמה תקנות וסייגים שהתקינו אז יוחנן ביטל 
 הצדוקים בדרכיוהלך ,  הקודמיםחכמים מכמה דורות

שאין להתנהג כדברי , ו להכריז קול בכל מלכותוויצ

וצריך ,  מה שכתוב מפורש בתורת משהרקחכמים 
 אלו מעניש ל'היו,  צדוק ובייתוסלהתנהג כמנהג

  . תקנות החכמיםמוקייש
,  ויורדתותהי קרן בית החשמונאי הולכת

היה כאשר חזרו למעמדם ולתקפם הראשון הצדוקים ו
 שהרג יוחנן כל החכמיםכיון מו, שלת היווניםימי ממב

, הכינו כסאות למשפט בהיכל המלך, היו סנהדריןולא 
  .להם לפטרון ולראשוהצדוקים היו דנים ויוחנן היו 

ג מטבעות חדשות ויחרות "ויטבע יוחנן כה
ולא " יהודים"עליהן יוחנן הכהן גדול ראש חבר ה

" חבר היהודים" סתם והוכמטבעות הראשונות שקרא
והיו הצדוקים רודים בעם , "ראש"בלי אסמכתא 

 גם טווישל, וימיתו רבים בלא דין ומשפט, כלבבם
ה השולטת בזרוע והיו הצדוקים לכת איתנק "בביהמ

הפרושים ויגדל הקרע אשר בין יוחנן ל, ובאגרוף
  .וישנאו אותו

כי שמו , רומיומאותה שעה פשטה מלכות 
 ,מגמתם להתפשט בעולם ולשלוט גם על ארץ יהודה

ולא הוסיף עוד יוחנן לעשות מלחמות וגבורות מאז 
וידאג לבנו אשר ישב על כסא מלכותו , והלאה
  .תחתיו

 -  אנטיגנוס -ו אריסתובלוס שלשה בנים היו ל
וכולם היו צדוקים ורשעים שהלכו בדרכי , ואלכסנדר

ויוחנן אהב את שני בניו ,  אחרי עושר ותענוגיםאביהם
שונא את ' והי,  אריסתובלס ואנטיגנוסהגדולים

 יכהן רחלומו שאלכסנדב ראה כי בנו הצעיראלכסנדר 
קו הו אביו עוד מילדותו ויצו להרחיווידח, תחתיו כמלך

ד יום ולא ראה את פני אביו ע, ולגדלו בארץ הגליל
  ה"    המשך יבוא אי                    .מותו
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  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
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ë'ë ïòåå ÷ðòãòâ' øãç ïéà ìàîðééà ïòâðàâòâ ïéá

 ïñòâòâîåà , øòìòè à èéî øãç ïéà ïòîå÷òâ éæ æéà

èéøàô"øãç ïéà ù ,èøòèéôòâðà èøàã êéî èàä éæ ïåà.  

ë' ïãééæ íòã êàð ÷ðòãòâïéà ïòååòâ æéà øò ïòååòååàìàåå .  

åðéáøèéìù "à : òååàìàåå ïåô êàð íéà è÷ðòãòâ øéà

êéåà?  

áå÷éèøàèî áøä : ïéá òååàìàåå ïéà ïòååòâ æéà øò ïòåå

ãðé÷ ïééì÷ à ïòååòâ êàð êéà ,ë øàð' èìééöøòã ìàîà áàä

éçú òîåî éã øàô 'ïãééæ íòðåô ÷ðòãòâ êéà ñàåå äùòî à ,

òååàìàåå ïéà ïòååòâ êàð æéà ñàã æà èâàæòâ øéî éæ èàä.  

ë'ø áøä øàô èìééöøòã è÷ðåô áàä 'èéìù êåøá"à , éã æà

 èàä òîåîë æà èìééöøòã øéî'ïãééæ íééá ïòååòâ ïéá , ïåà6 

 øòã æéà ïòîå÷òâðééøà ïòðòæ ñéöàð éã øòãééà íéùãç

æòååøòð ïøàååòâ òãééæ , ïéé÷ è÷éùòâ÷éøåö êéî èàä øò ïåà

èñòô.ç ïòåå áééìá êéà ïòåå "øåèàá ïéà å... æéà èøàã 

ïáòì ïáéìáòâ èùéð øòðéé÷. øòã èøéôòâ êéæ èàä éåæà 

áñîá ïéá êéà æà úåáéñä ìë á"ïáòì ïáéìáòâ ä.  

åðéáø :ìèòèù ïééù à ïòååòâ æéà øåèàá.  

áå÷éèøàèî áøä:ë 'ìéôåö èùéð ÷ðòãòâ ,ë' éåå ÷ðòãòâ

øãç ïéà ïøòäøàô ïòîå÷òâ ìàîà æéà òãééæ øòã ,î' èàä

ïáéåøè øòãðé÷ éã øàô úåðúî ñèìàîòã èìééèòâ.  

åðéáø:âä "éìù øòöèéôù íééç íäøáà øè" èàä à

 ïãééæ íééá øåçá ñìà èøòäøàô êéæ èàä øò æà èìééöøòã

ñî õðàâ 'íéçñô.  

  כ בלתי מוגהפנימי
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áà" øàîèàñ ã15ååò .:æ éìúôð éáø øòèòô øòã " ì

)òååàìàååî áøä éçà( ïòååòâ æéà 48øåèàá ïéà áø øàé . øòã 

øàé øéô áø ïòååòâ íòãëàð æéà òãééæ øòååàìàåå , ïåô

ùú"à ,ðééøà ïòðòæ íéòùø éã æéáïòîå÷òâ.  

åðéáø : ïòåå òååàìàåå ïåô ïòâðàâòâ÷òååà æéà òãééæ øòã

ïøàååòâ âðò æéà ñò , øòã øòèëééì ïòååòâ æéà øåèàá ïéà

áöî.  

áå÷éèøàèî áøä: àé , ìééåå ïòååòâ ïòðòæ òååàìàåå ïéà

ïëòùè ,ïòîåðòâøòáéà èàä ïøàâðåà ïòåå , ïáàä ïåà

òùéìéåô òìà è÷éùøàô.éöøòã èàä òîåî éã  æà èìé

æ òèàè ïééî ñàåå íòãëàð" ì)äâä"áàá øùà øãðñëìà éáø ö" ã

öæ"áå÷éèøàèî áøä ì(ïôàìèðà æéà  , ïéà ïòîå÷ ñìà ééæ ïâòìô

ïèàè íòã ïëåæ áåèù.  

åðéáø: ñ'äáéñ à êàð ïòååòâ æéà.  

øâä"á : æà øåèàá ïåô ïãéà òëéìèò ïåô èøòäòâ áàä êéà

äâä ïòåå"æ éìúôð éáø ö" ì)áà"èàá ãøå(  ïøàååòâ øèôð æéà

ì ïåæ ïéé÷ èæàìòâøòáéà èùéð øò èàä"ò. øòèòô øòã 

äøä ééá íòãééà ïà ïòååòâ æéà ÷çöé éáø"àùåæ éáø ö'òì 

)ä"äâä ä"íàèùøòáìàä àùåæ éáø ö ,äøä ìù åðá" øæòéìà íåìù éáø ÷

èøòôöàøî ,äâä ìù åðúçå"áà éìúôð éáø ö"øåèàá ã( ,éìúôð éáø' ñ

íòãééà ,æéà øòïàîøòâðéà øòðòèàøòâ à øòééæ ïòååòâ  ,

íëç ãéîìú à ïùøã ìòá à , øò æà ïñééäòâ èàä ñò ïåà

ïòîòðøòáéà èòåå...  

áå÷éèøàèî áøä : øòìéèñéåà íòã æà ñò èàä ïñééäòâ

áø'æ ãåã éáø ïåæ ñ"ïòîòðøòáéà èòåå ì.  

ø áøä 'èéìù ùèéååàáà÷àé ïåéöðá"øåèàá ïåô êàã æéà à ,

øòã øéî èàä øò ïáéøùòâ èàä áø øòæìòá øòã æà èìééö

ä÷æç à àã æéà ñò æà ååéøá à ,î ìééåå' èâàæòâåö íéà èàä

úåðáø ñàã , ïéé÷ ååéøá à èøòôèðòâ ÷éøåö ééæ ïáàä

àæìòá ,àèùéð êàã æéà øò æà , ïáééìá èùéð ïòðò÷ ééæ ïåà

áø ïéé÷ ïà. ïéé÷ ïãééæ íòã èâðòøáòâ ñèìàîòã ïòî èàä 

øåèàá ,áø ïåàòååàìàåå ïéà áø ïøàååòâ æéà ÷çöé é.  

øâä"á :ë' ïòîòð èìàååòâ íãå÷ ïáàä ééæ æà èøòäòâ áàä

÷çöé éáø'ï.  

åðéáø :éçú òîàî éã ' æà èìééöøòã èàäø øòã '÷çöé æéà 

úáù à óéåà ïøàôåö ïòîå÷òâ ïéåù , èùéð øòáà æéà øò

ùàè à èàäòâ èàä øò ìééåå èøàã ïãéà éã øàô ïìàôòâ -

éà ìëéèïæéåä ï-ùàè.  

øâä"á : òëìòæà òëéìèò èàäòâ èàä øò'úåøéáò'... øò 

äå÷î éã êàð èùéååòâôà êéæ èàä , à èàäòâ èàä øò

ùàè- ùàè ïæéåä ïéà ìëéè) ïåøñç äéä íéãéñç òùéèééöøàôä ìöà

 ÷éæçäì ìåãâíéöôçïæéåäá -ùàè(. øàô ïìàôòâ èùéð èàä ñàã 

íéãéñç òâéèøàã.  

 òãééæ øòã)ø"ìàååî àòååà( øòùé÷àéðë à øòééæ ïòååòâ æéà 

ùèðòî , ïéé÷ ïééâ èòåå øò æà èëàîòâôà ïòî èàä

øàé òëéìèò óéåà òååàìàåå , ïéé÷ ïòîå÷ èòåå òãééæ øòã ïåà

øàé òëéìèò óéåà øåèàá , ïøòåå øòèìò èòåå øò ïòåå ïåà

ïùéåè ÷éøåö ïòî èòåå. èùéð øòãééì ïòî æéà ìééååøòã 

åöøòã ïòîå÷òâðà.  

 ïôåøòâ øàð êéæ èàä ÷çöé éáø'øéòöä áø 'òååàìàåå ïéà.  

æ òãééæ øòã" ì)øáä ïøîäùî êæ "ì( íéà èðàîøòã øò ïòåå 

òì" øò èáééøù íéøôñ òðééæ ïéà ð"øéòöä áø " ïéà

òååàìàåå.  

øâä"á :äâä"öæ éãàøá íçðî éáø ö" øòééæ ïòååòâ æéà ì

øåèàá ïèéî úåãéãéá'áø øò.îå÷àá ìàîà áàä êéà  à ïò

 øôñ"íçðî øàá "áåìà÷ íòðåô' ïåô äðúî à áø øò

äøä"ø ç 'ò âøòáðòæàø ìãåé"ôîò÷ ïéà ä ,ë ïòåå' ñò áàä

øåèàá ïééî øàô ïæéååòâ'æ ïãééæ øò" øéî øò èàä ì

 úøúä íäéà ïåô ïòîå÷àá èàä øò æà èâàæòâ ñèìàîòã

äàøåä.äçôùî éã ïéà úåãéãé à ïòååòâ æéà ñò  , êéæ øò æéà

ïøàôòâíéà ééá ïøòäøàô .  

åðéáø: ïòååòâ æéà øò  ò÷àè ïéà áø äôå÷ú òáìòæ éã ïéà

áåìà÷.  

úåøéôä ìò åðéáø êøéáå  

áà" øàîèàñ ã15ååò . : éìúôð éáø áø øòøåèàá øòã

æ"î ïìéåôàá èàä ì'ìäåà ïééæ óéåà øòèñðòô à ïëàî ìàæ ,

èàèù éã ïäòæ øòèééåå ïòðò÷ ìàæ øò æà.  

øâä"á : éìúôð éáøøòã áø øòøåèàá  ïòååòâ ìàîà æéà

äìéì úðéì à óéåà øàîèàñ ïéà ,ø øéî èàä ' ïøäà

ò ÷àììàô" éã êùîá æà èìééöøòã ä24 øòã ñàåå äòù 

 èùéð øò èàä ïòååòâ èøàã æéà áø øòøåèàá

íéà ïåô ïèòøèòâôà. ñèìàîòã øòøåèàá øòã èàä

 éã æéà øåèàá ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå æà èìééöøòã

 èàèùèñàøô øòééæ ïòååòâ êàð , éã èàä øàé òëéìèò êàð

ïäòéìáåöôéåà ïáéåäòâðà èàèù ,ñ éåå éåæà ïåà' ïòååòâ æéà

 ééæ æà ïñàìùàá ééæ ïáàä èàèù éã ïéà íéãéñç òôåøâ à
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ãéñç ïâééà ïà ïëàî ïòééâ'îäéá ùé"ã. áø øòøåèàá øòã 

ïèìàäòâñéåà èùéð ñàã èàä , ïéåù øò èäòæ êéìãðò

ô ìñéáàèòáøà éã ïåô úåøé ,øòèñ÷ò ÷òååà êéæ ééæ ïòééâ.  

 èìééöøòã øò èàä" åö ñàåå èñåàååòâ èùéð áàä êéà

ïäåè ,áåìà÷ øòã øáç à áàä êéà øàð'áø øò ,ë' êéæ ìòåå

ïééæ äöò ìàåù íäéà èéî ïééâ.  

áåìà÷ øòã' ïèàøòâ êéî èàä áø øò"éãéñç à' úéá ù

 à éåå æéà ùøãîä'ìé Ät?'  

åðéáø:êéà äùòî éã èøòäòâ êéåà áàä  , éã ïùéååö ìééåå

èåâéñ ïòååòâ êéåà êàã ïòðòæ íéãéñç'íéãéñç øò , ïééî ïåô

æ íééç éöò øòã ïãééæ"ì. ìàåù êéæ èàä áø øòøåèàá øòã 

áø øòáåìà÷ ïèéî ïòååòâ äöò , èàä áåìà÷ ïéà èøàã ìééåå

êàæ òáìòæ éã èøéñàô , èøàã êéæ ïáàä íéãéñç éã

à èðòôòòâîäéá ïâééà ï"ã , èâàæòâ íäéà øò èàä" æà

èôòöòø à íòðééà øàô èáééøùøàô øòè÷àã à ïòåå ,

ôàøà ñò èâðéìù ìëù èàä ñò øòåå ,î' ìñéáà èîòð

ñ'î ïåà ôéö à èéâ'ôàøà ñò èâðéìù ,ñ ìñéáà êàð' èôéö

î ïåà ìñéáà êàð'ôàøà ñò èâðéìù". íéà øò èàä 

 èâàæòâ"ôàøà ñò èâðåìù"...  

øâä"á :ø ' øòã æà èìééöøòã èàä ÷àìàô ïøäà

 æà èìééöøòã èàä áø øòøåèàá"ë' èâìàôòâ íéà áàä

ë ïåà'äçìöä ñéåøâ èàäòâ áàä , æà ïäòæòâ ïáàä éæ ïòåå

 à óéåà ïôåø åö ïáéåäòâðà êéî ééæ ïáàä èùéð êéæ âéø÷ êéà

úáù íòðééù.  

åðéáø :ãòåîä ìåç úáù ééæ åö ïòðòååàã ïééâ èâòìô øò ,

òéäåç úáù ïã"éãéñç íòðéà ïòðòååàã øò èâòìô î' ïù

îäéá"ã.  

øâä"á : èâàæòâ èàä øò" ïòâðàâòâ ïéäà ïéá êéà

ïòðòååàã , èàä èàèù éã ïåà èàäòâ äàðä áàä êéà

èäòéìáòâ.  

åðéáø:áø øòâðòøèù à ïòååòâ æéà øò .  

 éã ïòâðàâòâ÷òååà ïòðòæ ñò æà êéìãðòèùøàô æéà ñò

éãéñç'á ïåô ïãéà òùîäé" ïèéî ïáéìáòâ øò æéà ã

ïåèòâ ééåå íäéà ñò èàä øåáéö ïøòëàååù. øò øòáà 

ééæ åö ïééâ èâòìô.áöî ïèéî èëàîòâ íåìù èàä øò  , ïåà

ïòååòâ çéìöî éåæà èàä øò.  

øâä"á:ø  ' æéà ñò æà èìééöøòã èàä ÷àìàô ïøäà

ø à ïòååòâ ñèìàîòã" íåö ïòîå÷òâ æéà øò ïåà äãåòñ ç

éáø'æ ï" ì- øòèìò êñ ïòååòâ æéà áø øòøåèàá øòã 

éáø íòðåô'ï ,éáø ïèéî ïñòåîù èâòìô øò' øòééæ ï

 ùéîééä'åã øòô '-ïâéåöøàô èòôù øòééæ èàä éáø øòã  ,

èòôù æéà ñò æà êéæ øò èôàë ïèéîðéà , ïøàô øò èâàæ

éáø' ï"áø øàîèàñ ,øàð øéî âàæ , åèñðååàã ïòåå

äçðî?" ,éåæà éáø øòã íéà èâàæ âéãìèøòåå "î' èâàæ

 êàã"àçöîì äçðîì" ,î'ñ ïòåå äçðî èðòååàã' àã æéà

ñðøòèù"...íéðåøçà íéî ïáòâ ïñééäòâ èàä øò  , øò ïåà

èùèðòáòâ ñðééìà èàä , ïôàìòâñéåøà æéà øò ïåà

äçðî ïòðòååàã.  

åðéáø : ïéæà÷ òèùøò à øòèòô ïèéî ïòååòâ æéà øò) åîà éë

åéã÷ä ïøî úåçà äúéä"éæ è"ò(.  

áå÷éèøàèî áøä :éçú òîåî éã ' æà èìééöøòã øéî èàä

æ éáø øòã" úåëøá òáù à óéåà ïøàô åö ïòîå÷ èâòìô ì

èëàîòâ äðåúç èàä òãééæ øòååàìàåå øòã ïòåå.  

åðéáø :éàãååà ,î' éã ïéà èðàð øòééæ ïèìàäòâ êéæ èàä

äçôùî.  

æ øòèòô ïøàô èâàæòâ èàä áø øòøåèàá øòã" æéà øò ì

éð êàãéáø ïéé÷ ïòååòâ èù , ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò

íéãéñç ,éáø à ïééæ åö úåðåøùë éã èàäòâ èàä øò øòáà ,

 ìèøòåå à èâàæòâ øò èàä" èùéð èàä ñàåå øòèñåù à

øòèñåù ïéé÷ èùéð æéà èòáøà ïéé÷?" , íäéà øò èàä

 èøòôèðòâ"úîà àé , èàä øòèñåù øòèåâ à øòáà

èòáøà ìàîòìà".  

ðéáø êøéáåå:" íåìùìå íéáåè íééçì íééçì , øòã

 óéåà ïäòæ êéæ ïìàæ øéî æà ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà

øòöøòä òëéìééøô èéî úåçîù".  

äçôùî éðéðòá çéù íòåðá åøáãå äçôùîä ìëì åðéáø êøéáå  

åðéáø :"ë'éçú òîàî éã ïòåå ÷ðòãòâ ' ïéé÷ ïøàôòâ æéà

äðåúç øòééà åö ïàãðàì ,ñ'ò õðàâ à ïòååòâ æéà ñàã ÷ñ

ïøàô ,ïééìà ïøàôòâ ñèìàîòã æéà éæ".  

åùã÷ úëøá ìá÷ì åéðúçå åéðá åùâð øùàëå , áøä âéöä

áàâ ìù åãëð øéòöä åðúç úà áå÷éèøàèî"èéìù õéìéá ã"à  

áå÷éèøàèî áøä:" ë ïòåå' áàä êåãéù íòã ïåèòâ áàä

æ øòèòô íåö èøéðàôòìòè êéà"ì )æ äùî êøáä ïøî"ì(  ïåà

ù ïøòáéà èãòøòâêåãé , èâàæòâ øéî øò èàä"àé , øòã

ò÷éøòîà ïéà àã èðéåàååòâ èàä áø øòöéìéá , ïòðòæ øéî

íéãéãé òñéåøâ ïòååòâ".  
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åðéáø : òèàè øòãìçáäì" ç íéà èéî ïòååòâ úåãéãéá æéà

ò÷éøòîà ïéà èðéåàååòâ êàð èàä øò ïòåå".  

áå÷éèøàèî áøä: ïà ñéåøà èîå÷ ïàãðàì ïéà àã 

ðåèééö øòùéìâðòâ , ì÷éèøà ïà ïæéååòâ øòöéîò øéî èàä

 óðéô øàô èàä øò æà èáééøù ñàåå éñðàî ïåô íòðééà ïåô

 éã ééá äùøã à ïèìàäòâ ÷éøåö øàé'ïàùðòååðà÷ äãåâà '

î æà'úåðåúç éã ééá úåð÷ú ïëàî ìàæ ,ñ ïåà' èùéðøàâ æéà

ïåôøòã ïøàååòâ , áø øòøàîèàñ æà èöòé æà øò èáééøù

ú éã èëàîòâ èàäî æà øò èôàä úåð÷' ïéåù ñàã èòåå

ïëàîëàð êéåà ééæ ééá ïòðò÷.  

åðéáø :ñ'ìàîðééà âàèðåæ êàåå òðòé ïòååòâ æéà , ïâøàî

éà èòåå"ìàîàëàð ïééæ ä ,÷øàô àøàá ïéà äôéñà ïà , ïåô

ïéøòã ïñéìùðà êéæ ïìéåå ñàåå úåìéä÷ òðòãéùøàô. øòã 

ïôìòä èòåå øòèùéáééà...  

øâä"á:æ ÷çöé éáø  ïòååòâ ïéåù æéà ÷éøåö ïøàé èéî æà èâà

øòååù íòã' ñ)èéìù åðéáø"à(èøàåå ïèéî ïòîàæåö íéàðú .  

áå÷éèøàèî áøä: ïòååòâ æéà èøàåå ïèéî íéàðú øòã 

ø ééá áåèù ïéà 'ð ïàîãìòô äùî íééç"é , ïòðòæ øéî ééá àã

ïëàæ òðòãéùøàô èñòåîùòâôà ïåà ïñòæòâ íéðúåçî éã.  

íåìùì åãøôðå  

à íåé 'ô úùøàùú éëñùú "ôì ç"÷  

ë ìù åøå÷éá" ÷äâä åðéáø ïøî"èéìù ÷" à  
 úéááäâä"èéìù ùéìæééî áàæ òùåäé éáø ö"à ,áà"òé ïàãðàì ùæòéì ã"à  

íéðåù íéðéðòá äçéùä ááåúñðå åîåìùá ùøã åðéáø  

äâä"ùæòéìî ö :äøä ïúåçî ïééî ñàåå êàæ à áàä êéà" ç

ø 'ò éæðëùà óñåé"àæòâ èàä ä åúòã éôì èðééî øò æà èâ

 íòðåô ïòîå÷àá åö ñðéåæà ïòååòâ äëåæ èùéð øòðéé÷ èàä

éáø'éæ ï"ò.  

èéìù åðéáøì äàøä ùæòéìî áøä"äéáøî ìáé÷ù áúëî à"÷ ìòá 

éæ ìàåé éøáã"åúðåúç éðôì ò  

äâä"ùæòéìî ö : æéà ñò æà æéà ååéøá íòã ïåô ñåçé øòã

ëøåã åôåñ ãòå åúìéçúî ïøàååòâ ïáéøùòâéáø ï'ïééìà ï ,

ø ñàåå ååéøá òìà éåå ùøòãðà 'ïáéøùòâ èàä óñåé. øòã 

éáø ïøàô èàä ååéøá'âðàì øòééæ ïáééøù åö ïòîåðòâ ï. êéà 

 ìëòì ïëøåã è÷å÷òâðééøà áàäéáø íééá'ï íòã âéãðáééøù 

ååéøá.  

áúëîä àø÷ åðéáø  

äâä"ùæòéìî ö : äöéìî à èáééøù øò"ééçá úøçáå"í "

íòã ïééæ æîøîæ ïèàè " ì)äâä"öæ ùàååøàñî ö"ì(.  

 éãäùòî ïòååòâ æéà ,éáø íòã èòùèåîòâ áàä êéà' øàô ï

äàøåä úøúä à , åö ïééâ íãå÷ ìàæ êéà æà èâàæòâ øò èàä

íéðáø òøòãðà ,ïáòâ åö ÷ùç ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò. 

ë'áø øòùàîøàù ïåô äàøåä úøúä ïòîòð ïòâðàâòâ ïéá ,

áø øòååò÷ñéø ïåô ,ïåôæ óééèù ïúðåé éáø "ì ,ë ïåà' ñò áàä

éáø ïøàô èâðòøáòâ ÷éøåö'ï , ìéåå øò æà èâàæòâ øò èàä

 äàøåä úøúä ïà ïáòâ èùéð"ë øòáà' ïáòâ øéã ìòåå

ïãéøôåö ïééæ èñòåå åã ñàåå ñòôò ' ñàã èàä øò ïåà

ïáòâòâ. ïéåù èðééì øåã øòèéøã øòã æà äàðä áàä êéà 

ååéøá ïáìòæ íòã...  

åðéáø: à èàä øéà æà èøòäòâ øòéøô ïåô ïéåù áàä êéà 

æ øòèòô íòðåô ååéøá íòðééù"ì.  

äøä"ø ç 'áùî ïàîãòéøô ïäëä ìàåîù"÷: èàä øéà 

êéåà úåéâåñ ïáéøùòâ êàã.  

äâä"ùæòéìî ö:àé  , ïáòâñéåøà íééá èöòé èìàä êéà

éáø íòã' áàä êéà ñàåå úåéâåñ ñ÷òæ óéåà íéùåãéç ñð

ïáéøùòâ. íéùåãéç  ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷ êàð ïòðòæ ñàåå

è÷åøãòâ ,éùú ïáéøùòâ ñò áàä êéà"à-éùú"á.  

 íòã ïáééøù ïåô øúéä øòã ïòååòâ èùéðëàð æéà ñèìàîòã

éáø'íéùåãéç ñð ,ë ïòåå' è÷å÷ éáø øòã æà ïäòæòâ áàä

øéî óéåàèééøãòâ ñò÷ùé÷ éã øéî êéæ ïáàä .  

åðéáø :ïáéøùòâ øéà èàä úåéâåñ òëìòåå?  

äâä"ùæòéìî ö :úåðìá÷ , ïéáéø÷ ïéà úåáãðå íéøãð

åéá"è ,íéôòø ïåáéì.  

ë'ë ïòåå èðàîøòã êéæ áàä'éáø íòã èøòäòâ áàä' ñð

ñèëàðåö âàèééøô ìåôìô , ïòî èøòä ñàã êàã èùéð

éáø ïéé÷ ïåô êéìðòååòâ'ãé øçàìë éåæà ñ...  

 èãòøòâîåøà èöòé èàä éáø øòã ñàåå úåãåñé òëéìèò

]éà ïéðòîúøåñîì íà ùé åà àø÷îì íà ùé ïðéøîà  ,

éøäîä éøáãáå" è)åé"ç ã"à á(áîøä úèéùì òâåðä " í

äî àúééøåàã à÷éôñã øáåñã"àìå÷ì ú , åðéàã øáåñ àåäã

áî úçà äëéúçá ÷ø éåìú íùà áééç ' úèéùë úåëéúç



  

èé  
  

  
 

  בהר

 áø øá àéç)æé úåúéøë: (æ éáø øòã ïéåù èàä" èâàæòâ ì

 íééá'èùô ìôòø÷'éùú ì"á ,ò íòè à èâàæòâ èàä ø

î ñàååøàô'úåòåáù íåà êòìôòø÷ òðòèàøáòâ èñò ,

 ú Éååöî íòã ïåô èãòøòâ ìåôìô ïöðàâ íòã øò èàä

úÇåöî ,àø÷îì íà ùé ,úøåñîì íà ùé , èàä øò ïåà

úøåñîì íà ùé ïòðøòì íéëàìî éã æà èøéôòâñéåà ,

øåñà èùéð ïåâéè æéà àìéîá ,ëåá øòã ïåà" èàä ò

íà ùé èðò÷ñôâàø÷îì  , ïòååòâ øéáñî øò èàä àìéîî

åìöà íúìëàù åæ àì åðéáà íäøáà ùøãî éã , ñàã áéåà

éî êéåà èàäèàø÷î ïèéîå äøåñî ï.  

ðøâä"èéìù ìáéååö ä"à: æéà ìåôìô íòðåô ÷ìç øòã 

è÷åøãòâ ïéåù , úåéâåñ óéåà ìàåé éøáã ïéà] ìåôìôå ùåøã

ïáì øòùì äîã÷ úøäá ïéðòá[.  

äâä"ùæòéìî ö:òã  èøàåå à êàð ìàî êàñà èâàæ éáø ø

ïòååòâ ùãçî áàä êéà ñàåå.   

éåæà ïòååòâ æéà äùòî éã :ðéáø ïåô øòðééà' æéà íéãéñç ñ

èçåù à ïòååòâ ,êåáð éåæà èééö ì÷éèù à ïòååòâ æéà øò ,

éáø íåö ïééøà øò èééâ'æ ï"ì , äøéèô éã êàð ïòååòâ æéà ñò

ò òìòæéåø úéðáøä ïåô"ä ,î ïòåå'èàä íòã èìééèòâðééà 

æéåä éã ïåô øãñ-íéøåçá , ïòååòâ âàè íòðòé êéà ïéá è÷ðåô

æéåä øòã-øåçá ,éáø ïåô úåìå÷ ñéåøà øòä êéà ïåà' ñð

éøôøòãðéà øòâééæà èëà øòîéö.  

ï÷àøùøòã êéæ áàä êéà ,ìëòì ïëøåã ïééøà êéà ÷å÷ , áàä

ñòåîù íòã èøòäòâåö êéæ êéà , èâàæ øò éåå êéà øòä

 ïøàôéáø' ï"éáø ,èçåù ïéé÷ ïééæ èùéð ìéåå êéà , éúàèçå

ãéîú éãâð ,ë'çë ïéé÷ èùéð ïéåù áàä ,ë' ñòìà ìéåå

ïôøàåå÷òååà".  

 ïà éåæà íéà è÷å÷ éáø øòã" èñééä ñàåå èñééåå åã" éúàèçå

ãéîú éãâð" , ïåà øéô èùèééè æéà ãéîú æà èñðééî åã

äòù âéöðàååö? !ú ïáø÷ øòã ïòååòâ æéà ñàååãéî , øòã

ãéîúä úìåòì øùà ø÷áä úìåò , ïòîåðòâ èàä âðàìéåå

ãéîú ïáø÷ øòã ,íä ïéæéøæ íéðäë ,äòù òáìàä à ,äòù à ,

ãéîú èñééä ñàã æà èâàæ äøåú éã ïåà... ÷òååà êéæ õòæ 

äòù òáìàä à âàè ïãòé ,èñìéåå åã ñàåå åè ,íéìéäú âàæ ,

ïøòì ,íòãëàð øòáà , øòã åö ééâ øòâééæà ïééð èòáøà

íãàä ãçàë.äåä êëå .  

 êéà ïéá ïàîøòâðéà à ïòååòâ ïéåù ïéá êéà ïòåå ìàîðééà

íéðáø òùéååèéì ïòååòâ æéà ñò åàåå éøèðà÷ à ïéà ïòååòâ ,

âä"æ ïééèùðééô äùî ø" ìàâñåù áøä íòãééà ïééæ èéî ì

æ"ì ,ìîééøèù øòèñâéöðééà øòã ïòååòâ èøàã ïéá êéà ïåà ,

î ïåà'òâåö êéî èàäúáù úìá÷ åö è÷éù.  

ë'ïééæ èòåå àã ñàåå èàäòâ àøåî ìñéáà áàä , ñò øòáà

á èâéãðòòâ èåâ êéæ èàä"ä ,éãåã äëì øòã , áàä ñòìà

éáø ïôéåà èâàæòâ êéà'çñåð ñð , øéî èâàæ ïòðòååàã ïëàð

 äùî éáø"èñééåå åã ,òæ èöòéä ïòðò÷ íéãéñç æà êéà 

ñò÷àååèéì éã éåå øòñòá ïòðòååàã".ñàã  øòã ïòååòâ æéà 

çë øùéé.ñ '÷åæéç øòñéåøâ à ïòååòâ øéî æéà.  

 êéî øò èâòøô"èðøòìòâ øéà èàä åàåå?" ,êéà âàæ , íééá

éáø øòøàîèàñ'ï". øéî øò èâàæ " äøåú øáã à êàð èâàæ

éáø íòðåô'ï".  

 øàô ïâàæëàð êéà ïò÷ ùåãéç àøàô ñàåå éåæà èëàøè êéà

÷àååèéì à ,èðàîøòã êéæ êéà áàäë æà ' ùåãéç à áàä

 óéåà'íéùã÷ ,' øòã æà äùòî éã êéà èìééöøòã

 æà èâàæòâ èàä éáø øòøàîèàñ'ãéîú ' à÷åã èùéð èðééî

'ãéîú'...   

 øò èâòøô" èéî æéà ñàåå ïåà'éúéåù ?'ä éúéåù ' éãâðì

ãéîú...àéù÷ òùéååèéì à .  

 ïôéåà õåøéú ïèåâ ïéé÷ èàäòâ èùéð êéà áàä ñèìàîòã

 ñàåå õàìôïøòôèðò åö.  

ë'åáø éðôá äëìä äøåî ïéé÷ ïééæ èùéð ìéåå , øòã èâàæ ñàåå

éáø ?  

åðéáø:åð  ,åð ,èâàæ'øòèééåå ñ...  

äâä"ùæòéìî ö:ë 'àøåî à ïôàøèòâ íòãëàð áàä' ïâéã

õåøéú ,÷ä áåè íù ìòá ïåô èééèù ñò ìééåå ,' ÷åñô ïôéåà

"ä áåùçé àì ùéàä éøùà 'ïåò åì" ,î æà ïééìà ñàã æà' æéà

ïèùøòáééà íòðåô úòã çéñî ,ïåò åì , ïéåù æéà ïééìà ñàã

äøéáò ïà. øò ñàåå êìîä ãåã øòáìòæ øòã æà ñéåà èîå÷ 

 èâàæ'éúéåù ,' ïåà'éúàèçå ,' ïèùøòáééà íééá æà èâàæ

 úòãä çñéä òâø ïééà æéà'ïåò åì ,' èùéð êàã ïòî ïò÷

 æà ïâàæ'éúéåù 'äòù òáìàä à ïòðééî ìàæ ,á øòáà éé

'éúàèçå ' áåùçé àì ùéàä éøùà èùéð øò èâàæ

åéàèçî"...  

 ïéåù øò æéà õåøéú íòã èôàëòâ êéæ áàä êéà ïòåå øòáà

úîàä íìåò ïôéåà ïòååòâ.  

 ïòååòâ æéà ñò àãúáù øòðééù à...äà  , éáø øòã ïòåå

øòäà ïòîå÷òâ íéùãç ééøã òãòé ùèàë ïòåå èìàåå... øéî 

èééøâ ïòðòæ...  

äâä"áà ö" øàîèàñ ã15ååò . :"ãéîú"...  
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äâä"ùæòéìî ö :ë'ìèøòåå à èâàæòâ áàä ,ñ' èééèù

"ä øùà õøà ' äðùä úéùàøî ãéîú äúåà ùøåã êé÷ìà

äðù úéøçà ãòå" , ïåùì àæà ñòôò èééèù ñàåå' úéùàøî

äðùä ?' æà èâàæ éáø øòã éåå èéåì øàð'ãéîú ' à øàð èðééî

äòù òáìàä ,éåà ïééù ïòåå èìàåå éåà ìàøùé õøà ïäòæòâñ

 øòã ïòåå'ãéîú 'äòù òáìàä à ïééæ øàð ìàæ , æåî àìéî

 ïáéøùòâñéåøà ïééèù"úéøçà ãòå äðùä úéùàøî " ìééåå

î'î ïåà äøéîù ïáàä óøàã'òâø òãòé íéîçø ïáàä óøàã.  

 åðúçäøä"èéìù æééøâðåé ìéùðà øùà éáø â"à  áø

îäéáã"íøîò úøàôú ã:ø øòã ñàåå ñàåå íòã óéåà  éá

 úåãåòñ ùìù ééá äøåú éã ééá øòéøô èâàæòâ èàä] ùøéôù

øôá äøåñîä 'òîùðå íéîòô äùìù äåöú , åìå÷ òîùðå

ùãå÷ä ìà åàåáá ,êãéàå) æé ãë úåîù(ä øáéã øùà ìë  ' äùòð

òîùðå , êãéàå)ë à øúñà(êìîä íâúô òîùðå  [ êéà áàä

èåùô à èøòì÷òâ' æà äøåñî éã óéåà èùô ò" òîùðå

îä íâúôêì " øò ñàåå êàæ à èâàæòâ èàä éáø øòã æà

øåáéö ïøàô ïìéåôàá èàä , éàãååà æéà"òîùðå äùòð" ,

ïâòøô èùéð êàã ïòî èòåå , ìééåå"åìå÷ òîùðå " ïòî óøàã

èåâ æéà ñò éö ïâòøô ïòã ?êàæ òèåâ à ñàã æéà éàãååà.  

äâä"ùæòéìî ö :ïèééö òèåâ ïòååòâ æéà ñò...ë ' èùéð ïò÷

ïñòâøàô ,éùú ïòååòâ æéà ñò"à ,úåéðåîã÷ íéðùá , ïåà

 úáù øòã ïééæ ìàæ êéà æà ïòååòâ ãáëî êéî èàä éáø øòã

øåçá ,æ òèàè ïééî" ïâòåå èéåøèòã ïéé÷ ïééâ èæåîòâ èàä ì

äñðøô , ééååö òðééî èéî ïééæ èòåå ñàåå èâàæòâ øò èàä

øòãðé÷ , èâàæòâ éáø øòã èàä"èùéð êééà èâøàæ , íòã

 âàèðåæäáéùé à êéà ïôò , úáù ïééî ïééæ èòåå øòðééà

øåçá ,ìñàé éáø ïééæ èòåå øòðééà ïåà'ñ". êàã ïéá êéà 

ïòååòâ øòèìò ,éáø íåö ïòâðàâòâ êéà ïéá'ï , øàé óðéô

ò ïéöéáø éã øàô èëàîòâ ùåãé÷ êéà áàä"ä.  

ë' éã èéî èðåæòâ ïééæ ìàæ éáø øòã éåå èðééä éåå éåæà ÷ðòãòâ

êòìøòãåøá , ïâàæ ïòîå÷òâ ïòðòæ'úáù èåâ ' éã øàô

ïèðåà èøàã ïéöéáø.ïèìàäòâèéî êàð êéà áàä ñàã  ,

èéìù éáø øòã ïòåå øòáà" øòèòôù ïòâðàâòâôéåøà æéà à

ïèìàäòâèéî èùéð ïéåù êéà áàä øòèòô íåö , æéà ñàã

äìåâñ éãéçé éã øàô ïòååòâ øàð ïéåù.  

èéìù éáø øòã éåå êéà ÷ðòãòâ úáù ïãòé" à ïòîå÷òâ æéà

åôøì òîàî éã èéî"ù.  

åðéáø: èéâ øéà ñàåå úåéâåñ éùåãéç éã ñéåà èòáøà øòåå 

ñéåøà?  

äâä"ùæòéìî ö:ë 'äøä øàô ïáòâòâ ñàã áàä"ø â ' äùî

èéìù ñìòæééî àãåé"äâä ïåô ïåæ à à"æ óñåé ïúð éáø ö"ì. 

ë'ë æà èâàæòâ íéà áàä' øàô ìéåå øò ìéôéåå íäéà ìàöàá

èòáøà éã , èùéð éååééñ íäéà ïò÷ êéà æà øéî øò èâàæ

 ïåô èòáøà éã ïåè åö èàä øò ñàåå äàðä éã ïìàöàá

éáø íòã ïèòáøàñéåà'íéáúë ñð , ïòîòð èùéð ìéåå øò ïåà

úçà äèåøô ïéé÷.  

éáø íòðåô äîëñä ïà ïáàä æåî êéà' áéâ êéà øòãééà ï

øôñ íòã ñéåøà.  

åðéáø:ïáàä èùéð êéåà óøàã äøåú øôñ à äîëñä ïéé÷ ...  

äâä"ùæòéìî ö: íòã ïìàôåö ïòååòâ æéà ìòäéà ïéà 

ðãééæ'ïåéö ñ ,äàø øòã ïòååòâ èøàã æéà"ïééì÷ àôéì ÷ ,

 ÷ñåò ïôøàã êòì÷éðééà éã æà èâàæ øò ïåà ïééøà øò èîå÷

ïéøòã ïééæ , èééäøòìéèù íéà êéà âàæ" àæà èñà÷ ìéôéåå

äùòî" ,ìô ïöðàâ íòã ïæéååòâ øéî èàä øòïà ,á" øéî ä

 ìéôåö èùéð èàä ñò ìééåå äàéöî à èëàîòâ ïáàä

êàæ òöðàâ éã èñà÷òâ.  

åðéáø : êéæ øéî ïáàä èééöøàé éã óéåà ïòååòâ ïéá êéà ïòåå

íòã èéî ïôàøèòâ èøàãø 'ïééì÷ àôéì .  

äâä"ùæòéìî ö:àé  ,ë'÷ðòãòâ , ïòååòâ êàã ïéá êéà

òñ èééöøàé éã ééá ùéè ñðèàè íééá ñèìàîòãäãå.  

åðéáø: ìàîà êéåà èøàã êéæ øéî ïáàä íòã øòñéåà 

ìòäéà ïéé÷ ïøàôòâ ñðééìà ïéá êéà ïòåå ïôàøèòâ.  

íééçìá åðéáø úà ãáéëå  

øîàå :"ïøäà úëøá ïæàìøòáéà èòåå éáø øòã..."  

åðéáø êøéáå:" íééçì ,íééçì ,íééçì, øòèùøòáééà øòã

î ïôìòä ìàæ'÷øàèù ïåà èðåæòâ ïééæ ìàæ , øòã

 ìëå äçìöäå äëøá íòìà èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà

áåè".  

äâä êøéáå"ùæòéìî ö:" íééçì , øéàî à ïééæ ìàæ éáø øòã

ïàãðàì óéåà ,ïèëééì êéæ ìàæ ñò ,î' íòã ïò÷ðòãòâ ìàæ

úáù ,î ïåà' ïôòøè êéæ äðù íéøùòå äàî ãò ïééæ äëåæ ìàæ

ìàîàëàð ,èéé÷ùéãéà øàô ïåèôéåà ïåà".  

åðéáø êøéáåäçôùîä éðá ìëì  ,åãëð ùâéð øùàëå , ãëð íâ àåäù

äâä"öæ àðååàãàñî ö"åùã÷ úëøá ìá÷ì ì ,åðéáø øîà:" ë' áàä

áø øòðååàãàñ íòã èðò÷òâ èåâ , øäòæ ïèàè ïèéî ïòååòâ æéà øò

ãéãé øò÷øàèù à ,êàñà ïèàè íåö ïòîå÷ èâòìô øò".  
  

íåìùì åãøôðå  
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אינה ירושה והתקן עצמך ללמוד תורה ש
והקשו כל המפרשים הא מקרא מלא דיבר הכתוב  .לך

 . תורה צוה לנו משה מורשה)דברים לג ד(
תבא ' פ( על פי מה דמבואר במדרש תנחומא ויתבאר

לא היתה התורה צריכה לינתן ,  והיה אם שמוע תשמע)ד"ס
למה שהכל עתידין להיות למדין , לישראל בעולם הזה

, ז"מה נתנה להם בעוהל, ב"ה לעוה"תורה מפי הקב
ב יהיו הכל יודעין באיזה "ה ללמדם בעוה"שכשיבא הקב

ז תשמע "לפיכך אם שמוע בעוה, פרשה הוא עסוק
  .)שמות רמז רעג(וכעין זה מבואר בילקוט . ה"ב מפי הקב"לעוה

ל כי התורה שאנו למדים בעולם הזה זהו " יובכן
קבל והיינו מה ש, ועל זה נאמר תורה צוה לנו משה, ירושה

אבל התורה שיזכו בני ישראל . זהו מורשה, משה מסיני
ורק מי שהכין עצמו , ה זו אינו ירושה"ללמוד מפי הקב

  .ה לעולם הבא"בעולם הזה יזכו ללמדה מפי הקב
שיעשה האדם הכנה ,  כוונת התנא והתקן עצמךוזהו

כדי ללמוד , משך כל ימי חייו לעסוק בתורה בעולם הזה
כי התורה שיזכו ללמוד , ושה לךת שאינה יר"תורה מהשי

ורק מי שעשה הכנה הראויה , ה אינו ירושה"מפי הקב
  .ה לעתיד לבא"בעולם הזה יזכו ללמדה מפי הקב

*  
' בהקדם מה דאיתא במס, ל בדרך דרוש" יעוד
 אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה נושא :)דף כט(קידושין 

ורבי יוחנן אמר ריחיים , אשה ואחר כך ילמוד תורה
, ולא פליגי הא לן והא להו, צווארו ויעסוק בתורהב

ואחר כך הולך ולומד , בני בבל נושא אשה, י הא לן"ופירש
לבני ארץ ישראל ילמוד תורה ואחר כך , הא להו, תורה

ש "חלקו עליו עי' ובתוס, ש בטעמו"עי, ישא אשה
  .בדבריהם

י ולא " כתב כשיטת רש)לך' פ( דוד ובפרדס
 )ה אקרוב"ד. קידושין לח(' בו בתוסעל פי מה שכת, מטעמיה

 דאין עשה דקודם הדיבור )א"ב ה"חלה פ(בשם הירושלמי 
ולפי זה עשה דלאחר הדיבור . דוחה עשה דלאחר הדיבור

ובפני יהושע ובחידושי , חמיר יותר מעשה דלפני הדיבור
 דלא .)דף ה(יבמות '  הקשו מהא דפריך במס)שם(ט "מהרי

שה שיש בו כרת מפסח מצינו למילף עשה דוחה לא תע
דמה להנך שכן ישנן , ומילה ותמיד שדוחין את השבת

אם כן משמע דעשה דלפני הדיבור חמיר . לפני הדיבור
ועל כרחך צריך לומר , ובירושלמי משמע דקל, טפי

ל דעשה דקודם "ס דילן פליג על הירושלמי בזה וס"דהש
ר הוא עשה "והנה עשה דפו. ש"עי, הדיבור חמיר יותר

. ותלמוד תורה הוא עשה דלאחר הדיבור,  הדיבורדקודם
ל כשיטת הבבלי "וזה שאמרו הא לן היינו לבני בבל דס

ר הוא עשה דקודם "ופו, דעשה דקודם הדיבור חמיר
והא להו , לכך ישא אשה ואחר כך ילמוד תורה, הדיבור

ל כשיטת הירושלמי דעשה "היינו לבני ארץ ישראל דס
דלימוד התורה שהוא אם כן עשה , דקודם הדיבור קל

לכן , ר שהוא קודם הדיבור"לאחר הדיבור חמור יותר מפו
  .ד"עכ, ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה

 דבאם היה )ח"א סימן כ"ח( כתב במאיר עיני חכמים והנה
אמרינן דעשה , לאבותינו קודם מתן תורה דין בני נח

ואינו יכול , דקודם הדיבור קיל מעשה דלאחר הדיבור
מה שאין כן אם היה , לא תעשה שבתורהלדחות שאר 

אמרינן דעשה דקודם הדיבור אלים ככל , להם דין ישראל
ויכול לדחות כל לא תעשה , עשה דלאחר הדיבור

ומעתה אי . ד"עכ, שבתורה כדין עשה דוחה לא תעשה
אמרינן , היה להם דין ישראל ועשה דקודם הדיבור אלים

 להם דין בני אבל אי היה, ישא אשה ואחר כך ילמוד תורה
אם כן עשה דלימוד התורה , נח ועשה דקודם הדיבור קל

ר שהוא קודם "שהוא לאחר הדיבור חמור יותר מפו
  .ואמרינן ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה, הדיבור

א בהגדת שמחת " עוד מה שכתב החידונקדים
,  שבאם היה לאבותינו דין בני נח)פיסקא ויאמר לאברם(הרגל 

פרקי דרבי אליעזר (ים מעת שנולד יצחק חשבינן שעבוד מצר

שהרי אברהם קנה , שכבר היו מאז בארץ לא להם, )ח"פמ
 )ד"א הי"זכיה פ' הל(ם "ומבואר ברמב, .)בבא בתרא ק(הארץ בחזקה 

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

  א"בקרית יואל יעק "ח לפ" שנת תשסק פרשת אמור"לימוד פרקי אבות שב
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וכבר נשלם הזמן מלידת , דבבני נח לא מהני קנין דחזקה
קנה אברהם , מה שאין כן אם היה להם דין ישראל, יצחק

ואין לחשוב הגירות , א הוי בארץ לא להםאת הארץ ותו ל
  .ד"עכ, מלידת יצחק

תחלה למקראי קודש , בזה אמרינו בקידוש פ"ויל
ד ילמוד "והרמז בזה דנקטינן כמ, זכר ליציאת מצרים

, ש"י קוד"ה למקרא"והיינו תחל, כ ישא אשה"תורה ואח
כ "דתחלת הדבר הוא מקראי קודש לעסוק בתורה ואח

קודם הדיבור קיל מעשה משום דעשה ד, ישא אשה
והטעם כי היה לאבותינו קודם מתן תורה , דלאחר הדיבור

ממה , וראיה לזה הוא זכר ליציאת מצרים, דין בני נח
, מאות שנה' שיצאו ממצרים קודם שנשלם הזמן של ד

ומטעם דהיה , ועל כרחך משום דחשבינן מלידת יצחק
,  קילומזה ראיה דעשה דקודם הדיבור, לאבותינו דין בן נח

  .כ ישא אשה"ועל כן תחלה ילמוד תורה ואח
שמות ( דרש הא דכתיב :)דף קיט(בבא בתרא '  במסוהנה

ירושה היא לכם ',  ונתתי אותה לכם מורשה אני ה)ו ח
וזה תלוי , או דלמא שמורישין ואינן יורשין, מאבותיכם

בפלוגתא שם אי ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו או 
ואי אינו , נן ירושה היא לכםדאי מוחזקת דרשי, לא

וכתב בבגדי אהרן . מוחזקת דרשינן מורישין ואינן יורשין
דכתיב ,  דעל כרחך צריך לומר ירושה היא לכם)בראשית' פ(

ושם לא שייך דנאמר , תורה צוה לנו משה מורשה
' דיש לומר כדדרשינן במס' ותי, מורישין ואינן יורשין

  .ש"עי,  מאורסה אל תיקרי מורשה אלא:)דף מט(פסחים 
היינו ,  ביאור המשנה והתקן עצמך ללמוד תורהוזהו

והטעם כי עשה , כ ישא אשה"ד ילמוד תורה ואח"כמ
דלאחר הדיבור עדיף מאחר שקודם מתן תורה היה 

ולפי זה הרי לא קנה אברהם אבינו , לאבותינו דין בן נח
וצריך , ואינו מוחזקת לנו מאבותינו, ארץ ישראל בחזקה

היינו ,  דכתיב ונתתי אותה לכם מורשהלומר דמה
ואם כן תורה צוה לנו משה , דמורישין ואינן יורשין

ולזה אמר , אל תיקרי מורשה אלא מאורסה, מורשה
ולא תקשה מה דכתיב תורה צוה לנו , שאינה ירושה לך

ועל כרחך , כי לפי האמור קרינן מאורסה, משה מורשה
  .שאינו ירושה לך

*  
יש לרמז בדברי  .רהוהתקן עצמך ללמוד תו

התנא כמה עצות והדרכות אשר יעשה האדם ויזכה לכתרה 
  .של תורה

 )סיון מאמר ה אות יד( פי מה שכתב בבני יששכר על) א
 רבי זירא כד הוה .)ברכות כח(לפרש מה דאיתא בגמרא 

אמר כד נפקו רבנן ' חליש מגירסא הוה יתיב אפיתחא וכו
בר על פי מה ביאור הד. איקום מקמייהו ואקבל אגרא

 מפני שיבה תקום והדרת פני .)קדושים דף קלב(ק "דאיתא בזוה
והכי קאמר מפני שיבה תקום והדרת , זקן ויראת מאלהיך

היינו תהיה שכרך שתבא בלבך , אזי ויראת מאלהיך' כו
, ז שכר המצוה הזאת הוא מורא שמים"ולפי, יראת שמים

הו ועל כן אמר רבי זירא כד נפקי רבנן איקום מקמיי
דאיתא במדרש , ובהעמיק עוד. ואקבל אגרא היינו היראה

 ויהי כי יראו המילדות את )שמות א כא( בפסוק )ז"א סט"ר פ"שמו(
מהו שכר היראה ', וייטב אלקים למילדות וגו' האלהים וכו

על כן רבי זירא כד הוה חליש מגירסא ולא היה . תורה
ת אזי פשפש במעשיו אפשר הוא מחמ, יכול ללמוד תורה

על , שאין יראתו שלימה כל כך על כן אין התורה מחזרת
אשר שכרה של , כן אמר איקום מקמי רבנן ואקבל אגרא

וכיון שאהיה שלם , זאת המצוה היא ויראת מאלהיך
ויהיה לו כח ואומץ , ביראה הנה שוב שכר היראה תורה

וזה שאמר והתקן . ד"עכ, ללמוד תורה ולא ייעף ולא ייגע
כדי שתזכה , ום ולהדר פני שיבה וזקןעצמך בדרך זה לק

  .ללמוד תורה
*  

' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ק מרן דו" פי דברי כעל )ב

 שמעתתא בעי .)עירובין סה(ל " על מאמרם ז)במדבר עמוד כח
אבל . דעת צלולה ומיושבת, ל צלותא"י ז"ופרש, צלותא

יש עוד כוונה בזה דלהבין שמעתא על בוריה ובפרט 
א צריך "בעי צלות, אליבא דהלכתאלאסוקי שמעתא 

שיאיר עיניו , להתפלל ולבקש רחמים ממי שהחכמה שלו
והיינו דאמר והתקן עצמך . ד"עכ, ק"להשיג האמת בתוה

, ללמוד תורה, ה"לבקש ולהתחנן לפני הקב, בתפלה
  .שיזכה להבין ולהשכיל חכמת התורה

*  
ה בברך משה "ר זללה"ק מרן אאמו" פי דברי כעל )ג

ה לצוות במרה על " בטעם שהקדים הקב) עמוד קלויתרו' פ(
ל "על פי מה שאמרו חז, כיבוד אב ואם לפני קבלת התורה

אבות ' וכן שנינו במס,  דרך ארץ קדמה לתורה)ג"ט ס"ר פ"ויק(
וביאר רבינו יונה ,  אם אין דרך ארץ אין תורה)ז"ג מי"פ(

שצריך תחילה לתקן עצמו במדות טובות ובזה תשכון 
שאין התורה שוכנת בגוף שאינו בעל מדות , והתורה עלי

ל דמהאי טעמא נצטוו קודם קבלת "ומעתה י. טובות
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התורה על הדינים וכיבוד אב ואם אשר הם מצוות שבין 
כדי שיתקנו עצמם בדרך ארץ ומדות טובות , אדם לחבירו

ולזה הזהיר . ד"עכ, וישרות ואז יהיו ראויים לקבל התורה
 אדם את נפשו במדות שיתקן, ן עצמך"התנא והתק

שאין התורה שוכנת , ועל ידי זה יזכה ללמוד תורה, טובות
  .בגוף שאינו בעל מדות טובות
*  

 על )ראה' פ( פי מה שכתב באור החיים הקדוש על) ד
וקשה למה , הכתוב שמור ושמעת את כל הדברים האלה

אכן ידוע כי מי שהוא בעל עבירות , הקדים שמירה לשמיעה
כי שערי פתחי ההבנה ,  ננעלים בפניושערי דעת התורה

והם סוד , בדברי התורה הם הקושיות שיעמדו בפני האדם
וזה שאמר הכתוב , הקליפות המתהוים מעבירות האדם

פירוש אם אתה רוצה שתעמוד על אמיתת , שמור ושמעת
, שמור המצוות לבל תעבור עליהם, התורה להבין אמריה

וזה שאמר . ד"עכ, ובזה ושמעת את כל הדברים האלה
שיראה האדם לתקן עצמו מחטאתו אשר , והתקן עצמך

שיזכה , כדי ללמוד תורה, חטא ויעשה תשובה ויתכפר לו
  .להבין ולהשכיל ויהיו שערי דעת תורה פתוחים לפניו

*  
,  פי מה שכתב בשב שמעתתא בהקדמתועל )ה

 בת תחלה סימן יפה .)בבא בתרא קמא(ל "לפרש מאמרם ז
,  שהיראה נקראת בת.)ז דף עג"תיקו(ק "והכי איתא בז, לבנים

 )ט"ג מ"אבות פ(ל "ואמרו חז, :)ק נשא קכג"זוה(והתורה נקראת בן 
וכל שאין , כל שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת
וזהו בת , יראתו קודמת לחכמתו אין חכמתו מתקיימת

דעל ידי , סימן יפה לבנים היינו התורה, תחלה היינו היראה
ה "ז זללה"ובזה כתב א. ד"עכ,  מתקיימתהיראה התורה

ל כה תאמר לבית " לפרש דברי רשיז)יתרו' פ(בעצי חיים 
, היינו בזה הסדר דוקא, בלשון הזה וכסדר הזה, יעקב

לבית יעקב אלו הנשים דבת , כ החכמה"קודם היראה ואח
היינו , ותגיד לבני ישראל אלו האנשים, רומז על היראה

, כל להיות קיום לתורהאם יראתו קודמת לחכמתו יו
ך "וזה שהורה לנו תנא דמתניתין והתקן עצמ. ד"עכ

, שהאדם יכין עצמו שיהיה בו יראת שמים, ללמוד תורה
  .ועל ידי זה זה יתקיים התורה בידו

*  
 פי מה שהאריכו בספרי קודש בגודל הענין על )ו

, להזהר בטילה במקוה טהרה כדי לעבדו יתברך בטהרה
ה "ז זללה"וא.  התורה שיהיה בטהרהוכן הוא לגבי לימוד

 הביא מה שאמרו דורשי )ג מדות אות ד"לי(בייטב פנים 
, ל"ראשי תיבות טב, )תהלים נא יב(רשומות לב טהור ברא 

שיזהרו , וזה שאמר והתקן עצמך ללמוד תורה. ש"עי
בטבילה במקוה ועל ידי זה יתקן את נפשו ויכינו כראוי 

  .שיוכל לעסוק בתורה בטהרה
*  

 הלומד תורה .)דף קי(מנחות '  פי מה דאיתא במסעל )ז
. ש"עי, נושא אשה ואחר כך לומד תורה, בטהרה מאי היא

 כי השרוי בלא אשה נקרא פלג :)ויקרא דף ז(ק "ומבואר בזוה
בכדי , שיתקן את גופו, ך"וזה שאמר והתקן עצמ. גופא

  .שיזכה ללמוד תורה בטהרה
*  

 והיה אם שמוע )גדברים יא י(ל " פי דברי רשיזעל )ח
וביאור דברי . אם תשמע בישן תשמע בחדש, תשמעו

מיטן עסן קומט דער "ל הוא כמו דאמרי אינשי "רשיז
 וכאשר יזדרז אדם את עצמו לעסוק בתורה "אפעטיט

אז יתמיד בנפשו להוסיף עוד בלימוד , אפילו במקצת
ולזה הורה . התורה ויקבל חשק לעסוק בתורה יותר ויותר

שיתקן , ן עצמך ללמוד תורה"ניתין והתקלנו תנא דמת
והוא על ידי שיתחיל , האדם את גופו לעסוק בתורה

וזה יסייע בידו שיוכל להוסיף , לעסוק בתורה אפילו קצת
  .אומץ ביתר שאת ויתר עוז

*  
 פי מה שכתבו חכמי האמת והעתיקן הבאר על) ט

 שכל המצוות )א"א סק"ח סימן תקע"או(היטב בשלחן ערוך 
ותורה שלומד בעודו רשע , טובים שאדם עושהומעשים 

ומוסיף כח , טורפין הסטרא אחרא מפניו, ומלוכלך בחטא
, עד שחוזר בתשובה ומוציאן מהקליפה, בקליפות

ה האריך בזה טובא בהקדמת "א זללה"ק מהרצ"והרה
 )ירמיה ד ג(אמר הנביא , וזה לשון קדשו, ספרו דרך פיקודיך

כמו שהזורע קודם , וציםנירו לכם ניר ואל תזרעו אל הק
הנה , שמתקן את האדמה ומסלקה מאבני נגף והקוצים

ואדרבה נותן , עמלו לריק ומקלקל את התבואה הנזרעת
כמו כן בעניני , כוח יותר בהקוצים שיסתבכו וירבו ויגדילו

תורה ותפילה ומצוות אשר יעשה אותם האדם בעודו 
רין נקרא רשע ונסבך בקוצים ואבני נגף מהקליפות וסט

ולכן צריך לעשות תשובה טרם , ו כח בהם"נותן ח, בישין
וזה דברי התנא והתקן . ד"עכ, יבוא לקיים תורה ומצוות

כדי שיוכל , שיראה האדם לתקן עצמו מהחטאים, עצמך
  .ללמוד תורה
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 בשעת פטירתו של .)כתובות קד( פי דברי הגמרא על )י
ולם אמר רבונו של ע, רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה

ולא , גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה
 לא )ה לא"ד(' וכתבו התוס. נהניתי אפילו באצבע קטנה
 )ו"ר פכ"תדא(דאמרינן במדרש , נהניתי אפילו באצבע קטנה

עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא 
  .ש"עי, יכנסו מעדנים לתוך גופו

 מה העדות , פי זה יש לפרש שאלת החכםועל
אלהינו אתכם ואף ' והחוקים והמשפטים אשר צוה ה

אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח 
ויתכן לומר דשאלת בן החכם הוא מה העדות , אפיקומן

היינו , אלהינו אתכם' והחוקים והמשפטים אשר צוה ה
על זה משיבין לו אין , איך יזכה שיכנס תורה לתוך גופו

והיינו שישאר טעם מצה , הפסח אפיקומןמפטירין אחר 
שאין בו אלא קמח ומים בלי , דמצה נקרא לחם עני, בפיו

וכאשר יזכה לטעם מצה שלא יכנסו מעדנים , מעדנים
ויכנסו , אז יזכה להבין ולהשכיל דברי תורה, לתוך גופו

ולזה סדר המועדים הוא חג הפסח . דברי תורה לתוך גופו
, וא ההכנה לקבלת התורהכי פסח ה, קודם חג השבועות

דמחג הפסח אנו למדים איך לפרוש את נפשינו מתאות 
ועל ידי זה , עולם הזה ושלא להכניס מעדנים לתוך גופינו

אנו זוכים בחג השבועות לקבל התורה ולהכניס התורה 
על ידי , וזה שאמר והתקן עצמך ללמוד תורה. בתוך גופינו

  .לתוך גופושיקיים פת במלח תאכל ולא יכנסו מעדנים 
*  

וכל ' והתקן עצמך ללמוד תורה וכו
 על פי דברי מרן יתבאר .מעשיך יהיו לשם שמים

 שכתב לפרש מה )טבת עמוד ק' לח(החתם סופר בדרשותיו 
 התעיף עיניך )משלי כג ה( על הפסוק :)מגילה יח(ל "שדרשו חז

י אם תכפול וסגרת "ופרש, אלו דברי תורה, בו ואיננו
וכתב שם , א משתכחת ממך כהרף עיןעיניך ממנה הרי הי

בטעם הדבר שהשכחה מצויה אצל התורה יותר מכל 
כי דברים הקדושים שהם רוחניים אינם , חכמות שבעולם

ולכן התורה לא תסבול , חונים אצל הגשמיים העכורים

ההתחברות בעולם הזה אם לא על ידי זיכוך החומר 
, נואבל התעיף עיניך בו ואינ, ובהתורה' ודביקות בה

  .ד"עכ
לך ' פ(ה בדברי יואל "ז זללה" פי זה כתב מרן דוועל

 חסידים הראשונים :)ברכות לב(ל " בביאור אמרם ז)עמוד רנח
היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין 

וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפילה , שעה אחת
אלא , תורתן האיך משתמרת ומלאכתם האיך נעשית

חסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתוך ש
י תורתם משתמרת בתוך לבם שאין "ופירש, מתברכת

ולפי האמור כוונת הדברים כי מאחר . תלמודם משתכח
שהיו חסידים אמיתיים נזהרים מכל נדנוד חטא ועון וזככו 

על כן היתה תורתן , את חומריותם בקדושה ובטהרה
  .ד"עכ, משתמרת בקרבם ולא נשתכחה מהם

 דבכל מה שיהנה )א"א ס"סימן רל(ע "מבואר בשו אולם
, בעולם הזה לא יכוין להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך

ואמרו חכמים כל ,  בכל דרכיך דעהו)משלי ג ו(כדכתיב 
שאפילו דברים של רשות כגון , מעשיך יהיו לשם שמים

וכל צרכי גופך ' האכילה והשתיה וההליכה והישיבה וכו
' ראך או לדבר הגורם עבודתו וכויהיו כולם לעבודת בו

כללו של דבר חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו 
וכשרואה דבר שיביא , ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו

לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו ואם לאו לא יעשהו ומי 
ולפי זה יתכן לומר דדבר . שנוהג כן עובד את בוראו תמיד

 למי שהוא זה שהתורה משתכחת מן האדם הוא רק
על כן זה גורם שישתכח , משוקע בתאות אכילה ושתיה

אבל מי שאוכל ושותה לשם שמים לא , התורה ממנו
, גם גופו מזדכך ואין האכילה ושתיה מזיק לו, לשם תאוה

  .וממילא הוא זוכר תלמודו
שלא ,  כוונת המשנה והתקן עצמך ללמוד תורהוזהו
שגם ,  שמיםוהוא על ידי וכל מעשיך יהיו לשם, ישכחנה

ואז לא יזיק , האכילה ושתיה שלו יהיו אך ורק לשם שמים
לו האכילה ושתיה ויהיה גופו מתוקן ללמוד תורה 

  .ויתקיים תלמודו בידו
 

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע
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