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ðé÷ä ÷åøæì àìùú øçà úåîùì úå"á  
è øçà úåðé÷ä øôñ íé÷øåæù íéáø íðùé éë éúòîù 'éìá áàá

ãéúòì ìò íòéðöäì ,éë õéîàå ÷æç íðåçèá éë äæá úåàøäì íðåöøå
îäéá äðáé äøäîá"éùä õá÷éå ÷"åðéúåöåôð úà íéáø íéîçøá ú

àîìòá êøáúé åîù ùã÷úéå ìãâúéå ,àå"øáã ãéúòä ìò ïéëð äæ äîì ë
éçëîë äàøðùäìéìç äæä ïåçèáì ãâðúîå ù ,éë æàî éúáùç íìåà

äåú äúååöù åîë éìåà"ãåáòéùä úåøéøî øëæì øåøî úìéëà ìò ÷
äéäù ,éò åøáâúéå"åðúà ìîâù áåèä ìòå ï÷øåôä ìò åðéúãåú éùâø æ

åðîò ÷æç ìàåâ åðéìàåâ ,äòåùéäå äîéìùä äìåàâä õ÷ úòì ïë åîëå
â úéúéîàä" ëééä øùà åðéúåðé÷ øéëæðåðöçìå åðéåðéò éîéá åð ,íøøåòðå

ò"äãåú éøéùå éøåîæî øîæì æ äøäîá äéäéù êøáúé åîù ùåãé÷ ìò
åðéîéá ,ïéøëúùî éðù úéá ïîæáù ùøãîá àúéàãëå , ïåùìëå)â äëéà'

è"å (ú ìéìá äðòì éðåøä çñô éìéìá íéøåøîá éðòéáùä"á ,úòá íâ
ú ìéì åðì êôäð äéäéå äåø ïâë äéäð øùà"öä ìëå áïåùùì úåîå

áá ïåöø äéäé ïë íéáåè íéãòåîìå äçîùìå"à. )úåöç ïå÷éú øôñ, àèðàìàâ(  

ùã÷îä úéá ïéðá úøåö  
æç åâéìôäù íùë"øãñá ÷ñòä ìù äìåãâä äåöîä ïéðòá ì

úåðáø÷ä ,ùã÷îä éðéðò ìë ÷ñòá ãàî ãàî åâéìôä ïë åîë ,åúéðáú
åðéãå åúøåöå .ô àø÷éå äáø ùøãîá àúéàå"æ : ùåã÷ä øîààåä êåøá,

äúåà äðåá åìéàë äúéðáú ãåîéìá ÷ñåòä ìë ,ò"ë .àîåçðú ùøãîáå
àúéà åö úùøô :àåä êåøá ùåã÷ä éðôì ìà÷æçé øîà :íìåò ìù åðåáø!

äìåâá åðà íéðåúð åéùëò ,úåùòì íä íéìåëé éëå ?åìòéù ãò íäì çéðä
íäì øîåàå êìåä éðà êë øçàå äìåâä ïî .àåä êåøá ùåã÷ä åì øîà

æçéììà÷ :ìèá éúéá àäé úåîåàä ïéá íéðåúð éðáù ìéáùá ,åì øîà
àåä êåøá ùåã÷ä ,äðéðáë äøåúá äúééø÷ ìåãâ ,äúééø÷ øëùáå

äá úåø÷ì å÷ñòúéù ,ïéðáá íé÷ñåò åìéàë íäéìò äìòî éðà ,ò"ë.  
 øáëåáîøä äæ ïéðòá êéøàä"úåçðîã éäìù äðùîä ùåøéôá í

æå"ì : ïë íâ øîàðîìå äìåòì äøåúä úàæåëå äç ,'äøåúá ÷ñåò ìë
úàèçå äçðîå äìåò áéø÷ä åìéàë ,åøîàå :íé÷ñåòä íéîëç éãéîìú

äãåáò úåëìäá ,íäéîéá ùã÷îä úéá äðáð åìéàë íäéìò éðà äìòî,
 ïë ìòåïäá úúìå úàùìå úåðáø÷ä éøáãá ÷ñòúäì íãàì éåàø,

äæä ïîæá êøåö ïä ïéàù íéøáã ïä éøä øîàé àìå ,íéøîåàù åîë
ðá áåøíãà é ,ëò"ì .ééçá åðáø äæ ïéðòá âéìôäå êéøàä äæî øúåéå

æå ìä÷éå úùøôì äøåúä ìò åùåøéôá"ì" :ïéðòá øåôéñä éë òãå
ïúîå÷å ïáçø ïëøà øåòéùå åéúåøåö úðåëúá íé÷åçäå íéìëäå ïëùîä

òà"íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ô ,àéä äìåãâ äåöî ,òéâé íéîù ãò
äøëù ,éøö åðà ãåîììå àéä äøåúåíéë, æç åøéëæä ïëå"ïéðòá ì

úåðáø÷ä ,íäéðéðò åáìá ïúéå àùéå åéúåéùøô ãåîéìá ÷ñòúîä ìë éë
åîöò ïáø÷ä åáéø÷ä åìéàë.  

åøîàù àåäå :äìåò áéø÷ä åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë,
úàèç áéø÷ä åìéàë úàèç úùøôá ,íìåë ïëå ,øåôéñä ìò úãîì àä
åéðôì åúìåòôå åúà åøëù ãáìá åéôá ,àëïáø÷ áéø÷äå äùòîä äùò åìé

çáæîä ìò ,úåëæ åðì ùéù ùã÷îäå ïëùîä éðéðò øåôéñá ïéãä àåäå
íäéìâðå íäéèåùô ïéáäì ìãúùðå íäá äâäð øùàë áø á÷òå äîåöò,

íäéæîøî ãçà âéùäì íëåú âéùäì äëæð íà äîëå äîë úçà ìò ,àåäå
øúñðäå äìâðä ìò äæä ïéðòä ìò ãåã øéëæäù ,÷äå ïåéö åáåñåøôñ äåôé

äéúåðîøà åâñô äìéçì íëáì åúéù äéìãâî ,ïåøçà øåãì åøôñú ïòîì,
åëåúì åúðéëù áéùé øúñðáå äìâðá ó÷éääå ááåñä úåëæáå ,øîàðù :éë

úåî ìò åðéâäðé àåä ãòå íìåòì åðé÷ìàì íé÷ìà ,ëò"íù ì.  

ארץ רשעי כל לנער
ד לך נתן ד'ראה דבר כאשר רש עלה הארץ את 'אלקיך

תחת ואל תירא אל לך אבותיך הפ.אלקי לפרש י"עפ'נראה
בשם ששמעתי זצמה הרועים מלוא בעל הצדיק ל"הגאון

הפייט במשפט"ד(לפרש מלך א,ה של לאחוז)ה"דר'בשחרית
האר ישמיעוץ"בענפות וקול ארץ רשעי כל ובארץלנער בשמים

הארץ בכל שמך אדיר הוי,מה הוא היחוד כי אדנ"והיינו י"ה
צ אר,א"העולה בכנפות לאחוז פי"וזה צ'ץ אר"אותיות מן ץ"א

שלו כנפות רשע,הם כל האר"ולנער רי"י אות לסלק רומז מן"ץ ש
ינערו,ץ"אר כאשר כי הארץ בכל שמך אדיר מה ישמיעו וקול

האר מן יחוד"רשעים יהיה ודפח"עכדה,הגמורץ יש"ועפי.ח"ק ז
בפ בתורה זאת ד,שלפנינו'לרמז נתן את"אלקי'ראה לפניך ך

שהקב,הארץ אר"היינו את לפניך נתן שלו"ה בכנפות שיש ץ
צ העולה הגמור ד,א"יחוד מספר בספרים"אלקי'והוא הנחשב ך

הוי אדנ"למספר ר,י"ה עלה רי'פי,ש"וזה את מן"שתסלק ש
ויש"אר צץ הגמור"אר יחוד כאשר"ועי,א כי תחת ואל תירא אל ז

הרשעים מן פחד שום לישראל יהיה ולא הארץ מן רשעים ינערו
בב הגמור יחוד ויהיה ישראל קרן .א"ויתרומם

תורה דזיקוב–אהל

הרוממות יראת
הוא לאלהים המשפט כי איש מפני תגורו היראה'פי.לא

והעו המשפט מן יראים שאתם מה מפנישלכם תהיה לא נשים
שאתם'פי.ש"אי העונש יראת מפני שלכם יראה תהיה שלא

אח נידונים בעונשין"אישים בישא,כ יראה הוא זה רק,כי
יראת מפני תהיה שלכם המשפט"וז.שמיםהיראה כי ש

הוא והקב,לאלקים צר לו בצרתם כביכול כאיבי"כי אומר ה
גבאי הטוב,דילהון היראה יהא היראה שלאוזאת שמתיירא ה

ח כנ"יהיה כביכול לשכינה צער .ל"ו
אברם ברית

היצר במלחמת נוצח להיות העיקר
צפנה לכם פנו הזה ההר את סב לכם דרך.רב על יאמר

ומשל משונאו,מוסר ונשמר בורח להיות נאה לא הלוחם ,כי
בזה ומחר זה בזויות בסופו,היום יהיה הוא,ומה יעקר אך

בעו.לגמרי הדבר הרעכן מיצר מרודפיהם שומרים מצוה ,שי
לבם מצפוני מפנים יצר,ואינם הרהורי מכל וטהור נקי שיהיה

בעולם זה.הרע הזה ההר את סוב לכם רב הרע'וזהו הר'–יצר
בסבוב',שעיר אותו מסבבים רק שאתם מה לכם פעם,רב
מנוצח,נוצח צפונה,פעם לכם פנו מפנים,אלא שיהיה פירוש

לבו ונקיצפוני בר שיהיה .תם
סופר חתם

החומר זיכוך
ושמעתיו אלי תקרבון מכם יקשה אשר דקשה.והדבר

למימר ליה וכו'דהוי תקריבון הקשה ועוד',מכם'ומאי''הדבר
למימר ליה דבאונראה.'ושמעתיו'מה',והודעתיו'הוי לי

להאמין קשה שהוא הקושיא ענין לשמועאפשרוכי,להודיענו
הכרוז ישראלענין לבבות לעורר יום בכל שמכריזין מעלה של ין
ז,בתשובה חכמינו שאמרו פעמים"כמו כמה הכרוזיןמעניןל

ובזוהר"בש יקשה.ס אשר והדבר אמר מכם,לכך הוא ,המניעה
ה לומר דבר'כרוז'ורצה שלא,נקרא להאמין לכם יוקשה ואשר

אדם לבני הכרוז מכם,נשמע הוא גסות,המניעה ידי שעל
מלשמוע מבדיל מסך הם שלכם החומר שכתבו,ועכירות כמו

וכומהחרשים.):רכד,ויחי(בזוהר וזהו).יח,מב'ישעי('שמעו

אלי תקריבון יד(כמו,שאמר הקריב):י,שמות והיינו,ופרעה
משה לבחינת ג(שנאמר,שיתקרב שהוא):ח,שם נעליך של
ולזככו החומר בחינתהיינו,ושמעתיו:ואז,בחינת ידי על

לשמוע יכול דמשה ושמעתיו,אמצעיות שאמר .וזהו

יוסף פורת ט–בן ג,הקדמה

ישראל לכלל הזכותים על מסר
פעמים'ה אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם י"פרש,אלקי

לכם דבר כאשר אתכם יברך הוא אבל הוא משלי ונראה.זו
עפי הענין סוטה"ביאור בגמרא דאיתא ע"ל(מ א"רשב):א"א

מיראה,אומר העושה מן יותר מאהבה העושה תלוי,גדול שזה
תלוי וזה דור כתיב,דורלאלפיםלאלף כ(הכא )'שמות

כתיבלאהבילאלפים והתם מצותי ו(ולשומרי )'דברים
דור לאלף מצותיו מרע.ולשומרי תמיד"והנה נפשו מסר ה

לטובתם לישראל מסר לו אשר וכל ישראל כל,עבור וכן
להםהזכות מסר הכל ומצות מתורה שלו דרך.ים וידוע

מרע ובפרט רוח שפלי שהם שהתוה"הצדיקים מעידה"ה ק
ע אשר האדם מכל מאד עניו משה והאיש האדמה"עליו ,פ

לא אבל כולה התורה כל קיים שהוא בעצמו שידע אף ולזה
א במדריגה"החזיק אפילו מאהבההקטנהע עובד הכל,של רק
לו"א,מיראה אין דורכ לאלף רק להם.שכר שאמר וזה

דייקא משלי זו מגיע,כשברכם פעמים אלף של זה שכר היינו
לכם נותן אני וזה מיראה רק היה שלא עבודתי שכר על לי
פעמים אלף ודווקא עבודתו בשכר לו המגיע ממש שלו שהיא

יותר ולא פחות .לא
יואל דברי

ניזונין ישראל האמונה בזכות
אבותיכם'ה אתכםאלהי ויברך פעמים אלף עליכם יוסף

לכם דבר היא.כאשר משלי זו להם יברך,אמר הוא אבל
לכם דבר כאשר משמיה.אתכם דמאמרא מה פי על ויבואר

זללה מקראקא העשיל רבי אין"דהגאון המדרש לפרש ה
אלא נזונין חז,האמונהבזכותישראל דרשו כב(ל"כי .)עירובין

ומחר לעשותם הקב,כרםשלקבלהיום הא שומר"וקשה ה
שכרו תתן ביומו כתיב והרי תלין,תורתו בל משום ואיכא

שכיר דקיי,פעולת משום של(ל"והתירוץ סימן משפט ט"חושן
פועלים)ז"ס לי שכור לשלוחו להם,האומר ואמר ושכרם

הבית בעל על תלין,שכרכם בל על עובר מהם אחד שום ,אין
כג(וידוע תור:)מכות מ"כי תריה משה"נין לנו צוה מצוות ,א

שמענו הגבורה מפי לך יהיה ולא תרי,ואנכי על כן א"אם
תלין בל וליכא שליח ידי על שכרן מפי,מצוות השתים על אבל

הזה בעולם שכר ומגיע תלין בל איכא יסוד,הגבורה והם
בזכות,האמונה אלא נזונין ישראל אין אמרו ד"עכ,ולזה
להם.ח"ודפח שאמר היאוזה משלי זו רבינו מכח'פי,משה לא

היא משלי זו הלא כי לכם ברכתי את צויתי המצות היינו,שכר
ממני התורה שליח"וקיי,ששמעתם ידי על פועלים שכר ל

תלין בל שום גמול,ליכא לתשלום לצפות לכם אין וממילא
עלמא בהאי באיזה,המצוות תאמרו ניזוניםואם תהיו ,זכות

לכם דבר כאשר אתכם יברך הוא אבל אמר זה היינו,על
בעצמו"שהקב הוא אשר המצוות אותן מכח אתכם יברך ה

לכם שמענו,דבר הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי ובזכותם,כי
קצבה ובלי תכלית בלי הזה בעולם ניזונים .ישראל

משה ברך
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äâä" ìòá ÷íùáä úâåøò öæ"ì  

æ 'úò úðù áà"ø  

  ואלה תולדות
ע נולד ביום אחד "הגאון הקדוש רבי משה בן עמרם זי

בעודו יונק . ק בעיר טשארנא"ג לפ"עשר לחדש שבט שנת תרי

בוצין בוצין , ניכרו בו סימני קדושה וטהרה, שדי אמו

החל כבר , כבר שבע- וכאשר היה כבר שית, מקטפיה ידיעא

א מן ונראה בעליל כי נעלה הוא לעיל, לפעם בקרבו' רוח ה

דרגא על כל בני גילו לא רק בחכמת לבו אשר היה פתוח 

, אלא ניכרו בו גם סימני טהרה, כפתחו של אולם לתורה

  .יראה עילאה

בילדותו נתלווה פעם לזקנו אבי אביו הגאון רבי יוסף 

שמעלקא ' ק רבי ר"ד טשעטשאוויטץ שנזדמן עם הגה"אב

ו רבי בשיחה עם זקנ" צרור החיים"ס "ע בעהמח"מסעליש זי

בילד זה "שמעלקא בידו על רבינו באמרו ' הצביע ר. יוסף

לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי 'נתקיים מאמר הכתוב 

  "'תחטאו

  דרש דרש משה
ב שנים שלחו אביו לצעהלים לישיבת "י- א"בהיותו בן י

ושם יצא , "חתם סופר"ץ מגדולי תלמידי "הגאון רבי מנחם כ

יום מלאות לו שלש עשרה שנה ב. לו שם טוב כעילוי מפורסם

דרוש דרש משה פלפולא חריפתא מה שחידש בעצמו , למצות

מדעתו הרחבה בבית הכנסת הגדולה דשם לפני כל חכמי 

עד שהרואים והשומעים כולם ראו כן תמהו על רוב , העיר

ופה אחד ענו ואמרו כי לאילנא רברבא , חכמתו ורוחב דעתו

נו הגאון רבי יוסף מצעהלים נסע ללמוד אצל זקי. יתעבד

ו שנים היה מלא "ובהיותו כבר ט, ד טשעטשאוויטץ"אב

ויש קונטרס חידושי תורה , וגדוש בתורה ויראת שמים

והם מפליאים עין , שרבינו כתב בימים ההם בימי טל ילדותו

  .כל רואם

ת שואל "בעל שו, הגאון רבי יוסף שאול נאטענזאהן

יוסף שנסע  'ר. הגיע לאחד המרחצאות בסביבתו, ומשיב

נטל עמו גם את נכדו משה , אליו להשתעשע אתו בדברי תורה

תוך כדי שיחתם העיר משה הצעיר מדברי תוספות . הצעיר

, החל לשוחח אתו בדבי תורה" שואל ומשיב"בעל . אחד

. ונוכח לדעת כי הוא כלי מחזיק ברכה בחריפות ובקיאות

עיר הוא פנה לזקינו רבי יוסף וביקש הימנו לשלוח את הצ

שכן אינו מחזיק ישיבה אלא מספר בחורים מופלגים , אליו

זקינו רבי . והם מתפתחים לגדולי תורה, שהוא לומד אתם

אך הוסיף שעליו לשאול , יוסף השיב שמצידו הוא מסכים

אמנם הם לא הסכימו מפני שעדיין היה רך . את הוריו

הכה באצבע , כשסיפר זאת רבינו לאחר שנים –. בשנים

שואל "אלמלא הייתי לומד אצל בעל "באמרו , וצרידה של

  .היתה לי דרך נוסף בלימודי, "ומשיב

  גדול בנגלה ובנסתר
, בתקופה ההיא עלה ונתעלה במעלות התורה והיראה

הרוצה להחכים "ל "כדברי חז, וילך משה הלוך ונסוע הנגבה

ז שנים נסע לפרעשבורג לישיבת "כשהגיע לגיל בן ט". ידרים

כבר אז . ושם הלך וגדל מיום ליום, "סופרכתב "רבו בעל ה

. ורבו הגדול חיבבו מאד, ח"היה בקי בעל פה בשני חלקי או

, פעם אחת השמיע רבו את השיעור עיון לפני התלמידים

. שעמד לידו אצל הבימה בבית המדרש, וביניהם רבינו

אמר אז סברא נפלאה שעל , בפלפול שנתהוה בין התלמידים

רבו בעל כתב סופר קם ממקומו  .ידה נתרצו כמה הויות

לגודל אהבתו וחיבתו , ונשקו על ראשו לעין כל התלמידים

ומחמת חן ושכל טוב אשר מצאו דבריו הנאמרים , אליו

כאשר העיר איזה דבר באמצע , וכך מדי פעם, בהשכל ודעת

מה "הטה רבו אליו את אזניו באמרו בדרך חיבה , השיעור

  .?לי'משה, אתה אומר

, ד התורה בנגלה שם עיונו אז בימים הללולא רק בלימו

בימי . אלא גם בחכמת הנסתר העומדת ברומו של עולם

החלו איזה " כתב סופר"לימודו בפרעשבורג בישיבת רבו ה

בוודע . תלמידים לפרוץ גדר ועסקו בחשאי בחכמות חיצוניות

, הדבר לראשי הישיבה התחילו לחקור ולדרוש על זה

האכסניות של הבחורים לראות ושלוחים מיוחדים חזרו על 

  .חתולתם או בילדי נכרים ישפיקו' ולהסתכל אם בתורת ה

] ד סאטמאר"לאחר מכן הגאב[יהודה גרינוואלד ' ר

נמנה על בכירי התלמידים , שהיה אז בחור צעיר לימים

שהלכו לבקר באכסנאות של הבחורים כאשר הגיעו 

ב ומעיין מצאו אותו ישו, להאכסניא של רבינו לראות מה טיבו

. עד שלא הרגיש כי באו אנשים לחדרו, בעיון גדול באיזה ספר

, הם הלכו מאחוריו והנה ראו כן תמהו כי בידו ספר הזוהר

כאשר באו כן הלכו . והוא מעיין בו ופלגי מים יורדים מעינו

יהודה גרינוואלד ' ר. והוא לא ידע בבואם ובצאתם. מאתו

, ספר כזה שם בו עיונונתרגש מאד מגודל יראתו וטהרתו שגם ב

שהוא רוצה ללמוד בצוותא עם , ופנה איפוא לרבו בבקשה

סיפר , לשאלת רבו מה זה ועל מה זה הנו משתוקק לכך. רבינו

 והוסיף לחבבו, רבו הסכים על ידו. את אשר עיני וראו ולא זר

  .ביתר שאת על יראתו הקודמת לחכמתו

  כאור החמה מזהיר
חזק ואמיץ עם בישיבת פרעשבורג נתקשר בקשר 

, חביריו שלמדו עמו שנתגדלו ברבות הימים לגאוני ארץ

יהודה ' ר, ד ירושלים"וביניהם רבי יוסף חיים זונענפעלד אב

ד "ל אב"רבי קאפיל רייך ז, ד סאטמאר"גרינוואלד אב

יעקב גרינוואלד מגיד משירים בסיגעט בעל ' ר, בודאפעסט

וואלף  וכן עם האלוף רבי. ח"ע או"על שו" חלק יעקב"

  .פאפענהיים ראש ופרנס דקהילה החרדית בעיר ווין

ד ווראנוב "ל אב"מ מרדכי אליעזר ערענגרובער ז"הג

ד "כי בעת שהגאון רבי אברהם שאג אב, היה מספר

את " כתב סופר"שיגר בעל , קובערסדארף הגיע לפרעשבורג

לומדי העיר בצירוף כל בני הישיבה ליתן כבוד לתורה לאותו 

וכאשר ראה את , העולם בגדולתו ובקדושתו גדול שהרעיש

ובבואו , רבינו עמד כמשתומם רגעים אחדים ושאל את שמו

: עמד ואמר לפניו" כתב סופר"לחדר הספרים של הגאון בעל 

ג לא עם הרבנות ולא עם "אינני מקנא הדר, פרעשבורגער רב

ונודע שאחד , ג"כי אם בשלש תלמידים שיש להדר, הנשיאות

, ז שנים"היה רבינו שהיה אז כבן ט, פניוהמיוחד שחשב ל

רבו . וראה מאור פני משה כי לאור עולם יהיה ומשוש דורו

הכתב סופר היה מונה שבעה תלמידים בישיבתו שיש להם 

ורבי יהודה , ובתוכם רבינו בעל ערוגת הבשם, עינים קדושים

  .ל"ורבי יוסף חיים זונענפעלד זצ, גרינוואלד

  ע"ביחד עם רבו הכתב סופר זי
בימי המערכה בדבר הטיילונג של , ט"בשנת תרכ

נסע אל " כתב סופר"ורבו בעל , הקהלות החרדית באונגארן

. נתלווה אליו תלמידו רבינו לשמשו, הקאנגרעס בפעסט

לרבינו לטייל מעט " כתב סופר"בהגיעם לפעסט הציע בעל 

את בית רבו ויצא כמצווה ועושה עזב רבינו . ולשאוף אויר צח

לאחר טיול קצר גמר בדעתו שכבר יצא ידי . לרחובה של עיר

. וחזר לאכסניא להתבונן במעשי רבו, חובת קיום מצות רבו

. בעד החלון השקוף ראה את רבו בוכה בדמעות שליש

עכשיו שראיתינו "משהבחין בו רבו קראו החדרה ואמר אליו 

עם , יקרתלמידי ה. למה אסתיר את עצמו מלפניך, בכך

בוא ונאמר , ישראל זוקק לרחמים מרובים בעת הזאת

הרב ותלמידו התחילו לשפוך ". תהלים בצוותא בכונה גדולה

ובמשך ששה שעות , שיח בלב מורתח ובהתעוררות עצומה

רצופות אמרו השנים מזמורי תהלים כשעיניהם זולגות 

לאחר שנים מרובות כשסיפר רבינו על כך . דמעות חמות

אי ואזכה פעם נוספת בחיי להרגיש את הלו", אמר

התרוממות הנפש והתענוג הרוחני שהרגשתי בעת ההיא 

  ".כתב סופר"בשעה שאמרתי תהלים יחד עם מורי ורבי בעל 

, תמיד היתה תהלת רבו בעל כתב סופר בפיו של רבינו

כתב "ע על רבו ה"ק מבעלזא זי"וכאשר שאלו פעם הגה

הוא היה ארי , ברמה אומר ומה אד: ענה רבינו, "סופר

  .שבחבורה

  תפלה למשה
תפילותיו בימים ההם היו בהתעוררות גדולה 

דוד ' וסיפר הישיש ר, בהשתפכות הנפש ובדמעות שליש

ץ פרוסטיץ נכד הגאון רבי דניאל פרוסטיץ "כ

הגיעו , כי פעם אחת בשעת תפלה של חול, מפרעשבורג

כשראה זאת . לנפילת אפים ולא היה לו מקום לישב

ומה , דוד יוכל לישב שם' קם ממקומו כדי שר רבינו

והרגיש , שקם ממקומו לאחר נפילת אפים, דוד' הופתע ר

ולאחר כך , בראשונה לא ידע ממה זה. שבגדיו התלחלו

. נודע לו שהיה זה מדמעות שירדו מעיני רבינו בשעת תפלתו

עדיין היו , דוד היה מספר זאת' לאחר שנים מרובות כאשר ר

  .דמעותעיניו זולגות 

ברכת התורה שלו שאמר בכל אשמורת הבוקר היו 

והיה רגיל , ידוע בין כל הבחורים' והדבר הי, בדמעות שליש

' ז שהי"ס ברכות דף י"להתפלל אחריו התפלות המובאים בש

  .מרגלא בפומיה דהתנאים ואמוראים לאמרם

בימים ההם היו מתוועדים בשבת קודש לסעוד סעודה 

מ שמואל דאנאטה "וסיפר הג. אחדשלישית בביתו של נגיד 

שרבינו היה רגיל לזמר , שגם הוא היה סועד שם, מפרעשבורג

בהשתפכות ' צמאה נפשי וכו" אבן עזרא"את פיוטו של ה

עד שכל השבוע היה , הנפש בהתלהבות ובנעימות נפלאה

משתוקק תמיד שבוא יבוא שבת לעת ערב שיוכל כבר לשמוע 

  .נועם זמירות רבינו

  עלה משה בהשכמה
כי בהיותו , לא ארכו לו הימים שם בישיבתו של רבו

עמרם לישיבה של ' כבר שבע עשרה שנה נתבקש אביו ר

, והשאיר אחריו אלמנה עם תשעה בנים קטנים, מעלה

הוא . וכל עול הפרנסה הוטל על רבינו שהיה הבכור, יתומים

, בית תלמוד אשר אוה למושה לו, נאלץ לעזוב את המקום

ואף על פי כן גודל , חר העצים אשר היה לאביולשלוח יד במס

טרדותיו ורכות שניו לא מנעוהו למשקוד על דלתי התורה 

היום היה למלאכה לפרנס את בית . ביגיעה ושקידה עצומה

, והלילה היה לו למשמר, אמו האלמנה ואחיו היתומים

  .משמרת הקודש לתורה ועבודה

כמעט . התמדתו בתורה בעת ההוא לא יאומן כי יסופר

ולאחר עבודת יום , לא נתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה

ולאחר שעסק בתורה כמה שעת בלילה , בדאגות וטירדות

היתה אמו הצדיקת מעירה אותו בכל לילה בשעה שתים 

כמה פעמים עמד . וכמה פעמים עוד לפני כן, אחר חצות

הלא הנך עוסק כל , בני, שטענה ואמרה, בויכוח עם זקינתו

כיצד תוכל לקום , סחר והנך עיף ויגע מעבודת היוםהיום במ

אולם רבינו עמד על דעתו באמרו . בשעה מוקדמת כל כך

מוכרח אנכי להשלים , אדרבא כיון שלא למדי כל היום"

  .ולקום באשמורת בעוד לילה להשלים חוקי

', כל מקרי הזמן ופגעיו לא נגעו בו לבטל מתורת ה

מסחרם היתה אז . 'י הויגבה לבו מכל טרדותיו לילך בדרכ

שהיו מובלים על נהר דונאו , מעצים שנקנו בקאמארען

כי , העידה בעלת האכסניא שם היה מאתכסן. הסמכוה לשם

מיד לבואו מן הדרך היה מתישב ללמוד שעות ארוכות 

בהלהבות עצומה ולא הלך לישן כלל והוא הקפיד שלא לבטל 

אשר מלמודו ַאפילו שעה אחת ותוך כדי עסקי מסחרו כ

פתח מקודם גמרא ועיין , הוכרח לילך למקום כל שהוא

באיזה קושיא בתוספות כדי שיהיה לו במה להרהר 

מ יעקב יחזקיה סיפר "באחת השיחות עם אחיו הג. בהליכתו

בימים ההם הייתי נאלץ לנסוע בעגלה בחברותא : לו רבינו

- המדובר בין אויבער, תוכל לשער בעצמך, עם שאר הסוחרים

אולם אני לא הסחתי דעתי , י הארציםלענדער עמ

  ".ם"מהרמב

בספרי מסחר שלו בטשארנא מצאו בשלהי הדפים 

וביניהם , חידושי תורה שעלו ברעיונו בעת עסקו במסחרו

ם כדי "תירוצים על קושיות התוספות ובירורים בדברי הרמב

על כן העלהו כחנוני על פנקסו להיות לו , שלא ישכחם

  .לזכרון
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אאא"""ר שליטר שליטר שליט"""ק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמו"""מכמכמכ
ñ" â úùøôîåè"î ñùú" è - íòäòìèòá  

א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî úà äùî áåúëéå '
íäéàöåîì íäéòñî äìàå.  מהו הכוונה ודקדקו המפרשים

  .'והלא כל התורה כולה נכתבה על פי ה' באומרו על פי ה
øàáúéå  דרוש ד(הפרשת דרכים על פי מה שכתב (

וירא און ולא יתבונן ) ב"ג ס"ר פ"שמו(על מאמר המדרש 
אתה מוצא בשעה שיצתה הגר מביתו של , )איוב יא יא(

אמר , מה כתיב שם ויכלו המים מן החמת, אברהם אבינו
אמרו לפניו רבונו , אכי השרת לקטרגורבי סימון בקשו מל

של עולם אדם שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה 
איני דן את , אמר להם עכשיו צדיק הוא, לו את הבאר

וכן כשהיו ישראל במצרים ראה , האדם אלא בשעתו
ואף על פי כן , ה שעתידין לעשות את מעשה העגל"הקב

עשות והריני ה איני דנם לפי המעשים העתידין ל"אמר הקב
ולכאורה סותר המדרש הלזה למה שאמרו במדרש . גואלם

ה מה זכות יש בידי ישראל "אמר משה לפני הקב) ד"שם ס(
אמר לו הוי יודע שבזכות התורה שהן , להוציאם ממצרים

ה דן את האדם גם "הרי שהקב. עתידים לקבל הם נגאלים
ש "אמנם התירוץ לזה כי מחסדיו ית, לפי מעשיו העתידים

מטיב עמו על , שאם אדם עתיד לעשות טוב ולהיות צדיק
אך אם עתיד לחטוא אינו מסתכל בזה ואינו דן , שם העתיד

  .אלא לפי שעתו
äæáå לא הביט און ביעקב  ,בלק' בפשם הכתוב ' פי

אלהיו עמו ותרועת מלך בו אל ' ולא ראה עמל בישראל ה
אינו  ,לא הביט און ביעקבהכוונה . 'מוציאם ממצרים וגו

ואינו דן אותם אלא  ,מסתכל בעבירות שעתידין לחטוא
אבל במצות מסתכל הוא במה שעתידין , באשר הוא שם

לזה אמר אל וראיה , אלהיו עמו' להיטיב ומיטיב עמהם וה
משם יתברר לך דמסתכל במצות  ,מוציאם ממצרים

 ,שעתידים לעשות ואינו מסתכל בעבירות שעתידין לעשות
שהרי בשביל זה יצאו ישראל ממצרים והלא לא היה להם 
, שום זכות אלא שנסתכל במה שעתידין לקבל את התורה

להיך כף ומיד אחר מתן תורה עתידין לומר אלה איוהלא ת
לומר שדן אותם על המצות  ל כרחךאלא ע ,ישראל

שעתידין לעשות ואינו דן אותם על עבירות שעתידים 
  .ד"עכ, לעשות

êøãáå  למען ) יא התהלים כ( הכתוב לפרשזה יש
ה "ז זללה"א' ופי, סלחת לעוני כי רב הואה ו"הוישמך 

הנה כל ישראל עתידין לשוב ד) כה מזמור(בתפלה למשה 
ולאחר ביאת המשיח , קודם ביאת המשיח בתשובה תתאה

טובה על שם ולפי זה ראוי לדון אותם ל, בתשובה עלאה
ושורש הדבר שראוי לדון על שם , כאילו כבר שבו, סופם
, ה שמורה היה הוה ויהיה"נצמח משמו הקדוש הוי, סופם
ועל כן מה , ועבר והוה ועתיד אחד הוא, ש אין זמן"ובו ית

, ה"וזה שאמר למען שמך הוי, שעתיד להיות כבר היה
, ילכן וסלחת לעונ, המורה שהעבר והעתיד אחד הוא לפניו

כי רב , כי ראוי לדון לטובה על שם סופו כאילו כבר שבו
מכל מקום אין לך דבר שעומד בפני , אף שרב הוא' פי, הוא

אמנם יש  .ד"עכ, התשובה והתשובה מכפרת בעד הכל
ה "דכיון דשם הוילהבין דיש , א"לפרש הכתוב עוד באו

היה לו לצרף , ה"מורה שהעבר והעתיד אחד הוא לפני הקב
דהנה אך ביאור הענין . גם מה שעתידין ישראל לחטוא

ג מדות "בהא שאומרים בי.) ראש השנה יז(ש "כתב הרא
קודם שיחטא ' ל שם אני ה"ודרשו חז', ה' של רחמים ה

וקשה קודם שיחטא מה צריך , לאחר שיחטא' ואני ה
ה שעתיד "אך הכוונה דאף על פי שיודע הקב, לרחמים

והנה . ש"עי, לחטוא אינו דן אלא לפי מעשיו של עכשיו
שהעולם נידון אחר רובו והיחיד :) קידושין מ(ל "אמרו חז

עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו  ,נידון אחר רובו
עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע  ,ואת כל העולם לכף זכות

ולפי זה צריך האדם . את עצמו ואת כל העולם לכף חובה
ט למען יכריע עצמו וכל "להתאמץ להרבות במצות ומעש

ה מרוב "ולפי האמור הרי בזה שהקב, ולם לכף זכותהע
חסדו וטובו מצרף כל הזכיות שעתידין לעשות והעבירות 

הרי שפיר אפשר להכריע עצמו וכל , אינם מצטרפים
היינו שם , ה"וזה שאמר למען שמך הוי. העולם לכף זכות

ה מסתכל "ג מדות שמזה אנו למדים שאין הקב"ה שבי"הוי
, על ידי זה וסלחת לעוני, עתידברע העתיד רק בטוב ה

, כי רב הוא, נותיהם של ישראלועו ה"הקבשימחול 
  .שמתרבים הזכיות עד אין שיעור וערך

åùé  הכוונה כי רב , עוד וסלחת לעוני כי רב הואלומר
פ ויגר "המפרשים עה' ד שפי"ע, הוא כוחו של יעקב אבינו
. דקא על כחו של יעקב אבינו, מואב מפני העם כי רב הוא
הוא על פי מה ו, על יעקב אבינו, הכי נמי הכוונה כי רב הוא

דדבר ) אבני זכרון אות לא(ה בייטב פנים "ז זללה"כתב אש
בשעה שבקש לברך את אפרים , זה אנו מוצאין ביעקב אבינו

וירא ישראל את בני יוסף ) בראשית מח ח(ומנשה כתיב 
י שאינם ראוים לברכה לפי שעתיד "פירש רש, מר מי אלהויא

ואף על פי כן ויברך , ירבעם לצאת מאפרים ויהוא ממנשה
י לפי "ופירש רש, אותם ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יגדל

אולם אחיו הקטן יגדל ממנו לפי , שעתיד גדעון לצאת ממנו
הרי שהיה מסתכל בטוב העתיד , שעתיד יהושע לצאת ממנו

וכמו כן נאמר עתה , ה על ידו"לא ברע העתיד והסכים הקבו
ת המעשים טובים שבידינו מימי קדם והמעשים "שיקח השי

אנחנו , טובים אשר אנחנו עתידים להטיב בימים הבאים
, והכל חזו לאצטרופי לטוב, וצאצאינו עד סוף כל הדורות

ואם כן בודאי ירבו זכיותינו כיון שזכות העתיד מצטרף על 
ממילא איכא רובא זכיות וכדאים , תה ולא חוב העתידשל ע

, ולזה רמז כי רב הוא יעקב אבינו .ד"עכ, אנו לצאת זכאי בדין
ולא רע  טוב העתיד לצרף רק הוא עשה פועל דמיוניש

רע ם לצרף טוב העתיד ולא והכי נקטינן בשמי, העתיד
כי מעתה יש רוב זכיות , ובזכות זה וסלחת לעוני, העתיד

  .ומכריע את העולם לכף זכות
äæáå הכתוב ויכתוב משה את מוצאיהם  יתבאר

להורות שמסעות בני ישראל , ה"וילמסעיהם על פי ה
 ה"בחינת שם הויב', ביציאתם ממצרים היה על פי ה

ומה שזכו לצאת , המורה שהעבר והעתיד אחד הוא לפניו
לבני ישראל זכות  ה"צירף הקבממצרים היה בזכות ש

  .העתידקבלת התורה על שם 
å éúùøéôנחנו ) איכה ג מב(, פ נחנו"המסורה ג

חנו נעבור חלוצים נ) במדבר לב לב(ואידך , פשענו ומרינו
 .כולנו בני איש אחד נחנו) בראשית מב יא(ואידך ', לפני ה

וצריכים לעשות , נחנו פשענו ומרינוולפי דרכינו יש לומר 
תשובה בשלימות ולהכריע את העולם לכף זכות כדי 

ראש (כי אדם נידון בכל יום , דיןשנזכה לצאת זכאי ב
לזה אמר נחנו נעבור , ואיזה זכות יש לנו, .)טז השנה

ה "היינו במדת הרחמים של הקב, ה"חלוצים לפני הוי
שיצרף לנו המעשים טובים אשר אנו עתידים להטיב בימים 
הבאים אנחנו וצאצאינו עד סוף כל הדורות ולא יסתכל על 

, ובאופן זה ירבו זכיותינו, הרע אשר עתידים לחטוא
, רק טוב העתיד ולא רע העתיד ה מצרף"והטעם דהקב

משום דכולנו בני איש אחד נחנו זרע יעקב אבינו אשר 
עשה כן פועל דמיוני במה שהקדים את אפרים לפני מנשה 
, משום שהסתכל על הטיב העתיד שאחיו הקטן יגדל ממנו
' ובזה מתברכים בני ישראל בכל הדורות דככה יעשה ה

ין כן הרע מה שא, שיביט בטוב העתיד ויצרפם לטובה
  .ת שאינו מצטרף"העתיד מחסד השי

åðéúëìáå בדרך זה יש לפרש מה דאיתא בסוף מס '
וכבר היה רבי גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי , מכות

פעם אחת היו עולין ' יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך וכו
כיון , ן שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהםלירושלים כיו

, שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים
אמרו לו מפני מה , התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק

אמרו לו , אמר להם מפני מה אתם בוכים, אתה מצחק
ועכשיו , והזר הקרב יומת) במדבר א נא(מקום שכתוב בו 

מר להן לכך אני מצחק א, שועלים הלכו בו ולא נבכה
ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה ) ישעיה ח ב(דכתיב 

, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, הכהן ואת זכריה בן יברכיהו
אלא תלה הכתוב , אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני

מיכה ג (באוריה כתיב , נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה
) זכריה ח ד(בזכריה כתיב , שלכן בגללכם ציון שדה תחר) יב

עד שלא נתקיימה , עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים
נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של 

עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו , זכריה
ולכאורה יש להבין הלא התנא רבי . של זכריה מתקיימת

היה הסתר פנים גדול בחורבן עקיבא הרי חי באותו הדור ש
וגלו ישראל מארצם , בית שני אשר נשפך דם ישראל כמים

ורבי עקיבא בעצמו היה מעשרה , ונחלתם בצרה ובשביה
ומה גם ראה בעיניו הקדושים אורך ימי , הרוגי מלכות

גלותינו אשר יסבלו בני ישראל במשך שנות הגלות צרות 
ו הן הנשחטין על אלו הן הנהרגים אל, רבות מרורות כלענות
עד שיזכו שיתקיים נבואת זכריה הנביא , קדושת שמו יתברך

ואם כן לשמחה , עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים
אמנם לפי דרכינו יש לומר כי טמון בזה רמז . מה זו עושה

דהנה כתב , עמוק ולימוד גדול לבני ישראל לדורותם
רבי עקיבא היה כי התנא .) ס ברכות ה"ליקוטי ש(ל "האריז

כתב ) ח"אופן פ(ובמגלה עמוקות . לו נשמת יעקב אבינו
י "אותיות רב, )בראשית מט כד(ב "ר יעק"מידי אבי, רמז
גם רבי עקיבא היה בבחינת ומעתה יש לומר כי  .א"עקיב

ולכן לימד אותנו בזה , בטוב העתידיעקב אבינו לראות 
, לימוד גדול על ימי הגלות להתחזק בתוקף כל הצרות

ועל כן , שיביטו ויתבוננו בטוב העתיד להיות בביאת הגואל
בהיותו אצל הר הבית וראה שועל יוצא מבית קדשי קדשים 

העתיד כי עוד ישבו זקנים  טובכי ראה והביט על , היה מצחק
שיתקיים יעוד יבא זמן ו, ת ירושליםוזקנות יחדיו ברחובו

', בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה) צפניה ג כ(הנביא 
, עלינו ויוציאנו מן הגלות החל הזהת "השיכאשר ירחם 

והעלים עיניו מלראות על הרע העתיד לבא על בני ישראל 
אלא שם לנגד עיניו רק הטוב העתיד , במשך שנות גלותם

  .להיות בביאת משיח צדקינו
éìåàå כל המתאבל :) תענית ל(ל "לכוונה זו אמרו חז

ה בייטב "ז זללה"וכתב א, על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה
, כלומר שזוכה לזה שמאמין בנחמתה כל כך) וארא' פ(לב 

ש ולפי דרכינו י. ש"עי, עד שתהא אצלו בגדר ראיה ממש
זוכה לראות על ידי האבילות על ירושלים הכוונה שלומר 

כבר ועל כן , עד שהוא אצלו בגדר ראיה ממש, טוב העתיד
  .זוכה לראות בשמחת ירושלים העתידעכשיו הוא 

åêøãá  אלימה ויסעו ממרה ויבואופ הכתוב "ילזה ,
ם ראשי תיבות "אלי) מסעי' פ(וכתב בדגל מחנה אפרים 

, ולפי דרכינו יש לומר ברמז זה. ש"עי, ת'א מ'בינו ל'עקב א'י
ויבאו  ,היינו שיש להסיע מן המרירות בגלות ,ויסעו ממרה

כמו שעשה  ,היינו לבחינת יעקב אבינו ,כמו לאלים ,אלימה
  .ולא ברע העתיד שיסתכלו בטוב העתיד ,התנא רבי עקיבא

äðäå עד סוף כל  כחו של יעקב אבינו חי וקיים עמנו
ובזה אנו מתחזקים בכל , לנו עד היום הזהונשאר , הדורות

ומביטים , הדורות כשאנו משתוקקים על הגאולה העתידה
ואנו , אנחנו על נפשינו באיזה זכותים נזכה לגאולה

כי , סלחת לעוני כי רב הואה ו"מתחזקים כי למען שמך הוי
ה קורא הדורות מראש יודע איך שיעשו בני ישראל "הקב

אלו הזכותים בימינו והוא מצרף , תשובה בביאת המשיח
וכל אנחה ודמעה אמיתית שמורידים בני ישראל , אלה
כולם חזי לאצטרופי להתשובה שיעשו בני ה "להקב

  .ישראל לעתיד
åéùä"ú נזכה להתעורר יעזור וירחם על בני ישראל ש

ימים הללו יתהפכו לששון וה, לתשובה אמיתית בשלימות
בני ישראל מתאבלים על חורבן ציון וירושלים  ,ולשמחה

ואנו שמחים כל הימים על שם העתיד , זה רבות בשנים
, ת יזכינו לזה"השי, שנזכה במהרה לבנין ציון וירושלים

לילך בדרך התורה , הזכיה להדבק בתורה ומצותלנו ויהיה 
ה ונחת בשוב ,ולעשות תשובה' לעשות רצון הווהיראה 
תשובה ואפילו , אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, תושעון

פו להתשובה שיעשו בני ישראל צרמת "השימועטת 
של יעקב אבינו אנו ובכוחו ובזכותו , בביאת המשיח

ת יעזור "השי, לצאת מגלות המר הזהשנזכה מצפים 
שנזכה להתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד 

  .מהרה בימינו אמןבשמים עלינו 
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T øî äöéçø éðéã"êìéàå áà ç t  
חוץ , )אאפילו במים צוננים , ב עד אחר תשעה באבח א"אין רוחצין במים מר) א

  .)גאבל לא בחמין או פושרין , )בבלא זייף , מפניו ידיו ורגליו שמותר לרחוץ במים צוננים
כגון ילדים שיש (אבל רחיצה לצורך רפואה , דין זה הוא דוקא ברחיצה לתענוג) ב

מים לצורך שצריכין לשרותם ב, או אותם שיש להם מיחוש ברגלים, ש"להם רע
  . )דמותר לרוחצם בימים אלו , )רפואה
ף אם "וגם יכול להשתמש עם זיי, מותר לרחוץ מקום הלכלוך, וכן מי שנתלכלך) ג

מותר לרוחצו , )או שאינו סובלו(ואם אינו עובר עם מים צוננין , ף"אינן מתנקה בלא זיי
לרחוץ כל מקום וקשה לו , ומי שנתלכלך בהרבה מקומות בגופו, )האפילו במים חמין 
, )ומותר ליכנס כל גופו במים כדי להעביר הלכלוכים בבת אחת , ומקום בפני עצמו

  .ואסור לשהות שם יותר ממה שנצרך להעביר הלכלוך
וכן מי שהזיע הרבה עד שגופו נעשה מזוהם מהזיעה מותר לרחוץ עצמו ) ד

, חות מתייבשוהיינו שאפילו אחר שהלי[כ מי שמזיע הרבה "וע, )זלהעביר הזוהמא 
] י שמזיעה הרבה פעמים"י רוב נעשה כן ע"ועפ, ט מהזיע"מרגיש עצמו פארקלעב

ואין , והמים יהיו צוננים כפי מה שיכול לסבול, ף"ר עם זיי"מותר לו ליקח שאוע
  .ל בדין הקודם"וכנ, להשהות שם יותר ממה שצריך להסיר הזיעה

מותר לו לרחוץ כל גופו , וומי שהוא איסטניס ואינו סובל כשאינו רוחץ עצמ) ה
אלא דוקא , ולא כל מי שאומר איסטניס אני מתירין לו. )חפ שאינו מזיע הרבה "אע

ואם לא ירחץ יצטער הרבה ויבא לידי , שהוא ידוע שהוא איסטניס ומתנהג בנקיות
  ].ובנשים יש הרבה שהם בגדר זה[ )טמיחוש 
ולדאבונינו , )ן"אויפפריש( אסור לרחוץ עצמו לתענוג, כ"אבל כל שאינו מזיע כ) ו

ובאמת החמירו הפוסקים מאוד בזה שאפילו לצורך שבת לא התירו , יש מזלזלים בזה
וכדאי הוא , ש שלא לצורך שבת"וכ, )יפ שהוא לכבוד שבת "אע, בצונן' רחיצה אפי

וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה , שריפת בית אלוקינו להצטער על חורבנו
  .בשמחתה

אמנם לא ישהה , מותר לו לטבול בימים אלו, בל כל יום קודם התפלהמי שטו) ז
ולכתחילה היכי דאפשר יש לטבול במקוה , )יאשם רק כשיעור הטבילות שרגיל לטבול 

, או אם הוא במקום שליכא מקוה צוננת, ואם קשה לו לטבול בצונן, )יבשל מים צוננים 
  .)יגיכול לטבול בחמין 

ואין לרוחצם אלא אם נתלכלכו או הזיעו , בקטנים כל דיני רחיצה נוהג גם) ח
שנים מותר לרוחצם ' אבל קטנים עד ד )ידכמו שנתבאר בסעיפים הקודמים , הרבה
  .)טוכרגיל 

==================  
  .א"רמ. א
בשם הלבוש ) א"סקמ(א "ש המג"ף הוא ממ"ומה שכתבנו בלא זיי, בשם האחרונים) ד"סקצ(ב "משנ. ב

 .כ בשבט הלוי"וכ, כ בימות השבוע"ף וכש"זיי ש אסור"שאפילו בער
בשם התפארת ) א"א סק"שפ' סי(ד "ש בפתחי תשובה ביור"וכמ, שבכלל איסור חמין נכלל גם פושרין. ג

' עי(ס והיינו שגופו מרגיש חמימות "דעגרי 98½ -ופושרין היינו כחמימות הרוק . ש טעם הדבר"ועיי, למשה
 ).ג"ו סוף סק"שכ' ז ותהלה לדוד בסי"ו סק"ל' אות שור סיד ובתבו"ח סקי"קפ' ד סי"ך ביור"ש

ץ "היות שבימים אלו מתכוננים להוציא לאור ספר חדש מאת מורינו הגאון האדיר דומ
אשר בו נדפסו קצת מהתשובות  א"ת אגלי דבש ח"שוא אשר בשמו יקבנו "קרית יואל שליט

לה מעט מרוב גדלו בבירור ובתשובות אלו גי, שהשיב לשואלים רבים אשר משכימים לפתחו
, ת המצויים ואינם מצויים"ס ופוסקים וספרי שו"וצולל במים רבים אדירים בש, הלכה למעשה

  .י"וכל הרואה אומר ברקא, ומסיק שמעתתא אליבא דהילכתא
, בזה' כ לקראת ימים אלו הזמן גרמא לפרסם פסקי הלכות היוצאים מתשובה אחת שכ"וע

, וכתבנו רק תמצית הדברים בהערות צויין לדברי התשובה ההוא, מחלק ראשון ו"נ' סיוהוא 
  ..ושם נתבארו הדברים בהרחבה כדרכה של תורה

  ד תלמידיו המתאבקים בעפר רגליו"הכ
 מערכת בשבילי הלכה

îäøá ñåë ïéã"úéøá úãåòñ øçàìù æ  
כוס ז על "ומברכין ברהמ, )ב"כגון סעודת ברית וכיו(כשעושין סעודת מצוה בימים אלו ) א

  .)אצ ליתנו לתינוק אף כשנמצא שם תינוק "ואי, מותר להמברך לשתות הכוס, יין
צ להפסיק "מותר לשתות כמה שירצה ואי, ואם הכוס גדול ומחזיק כמה רביעיות) ב
  .)בכששתה רביעית ' השתי
  .)גגם שאר המסובין מותרים לשתות מהכוס של ברכה ) ג

äìãáä ñåë ïéã ,îäøá ìù ñåë ïëå"ãåòñá æúåùø ú  
צ לצמצם לשתות רביעית אלא יכול "אי, כששותין יין הבדלה במוצאי שבת חזון) ד

  .'ל בדין ב"וכנ, לשתות כמו שרגיל כל השנה
' ז על כוס אף בג"לכתחילה אין לברך ברהמ, כשעושין מלוה מלכה במוצאי שבת חזון) ה
  .)דז "תו אחר ברהמיכול לשתו, ולא נמצא שם תינוק, אבל בדיעבד אם בירך על כוס, אנשים
, ולא נמצא שם תינוק, ז על כוס"מסובין ובירך ברהמ' ג' וכן הדין באמצע השבוע אם הי) ו

  .)הסעודת מצוה ' אף כשלא הי, יכולין להקל לשתותו

íéøöîä ïéá éîéá íéùãç íéãâá úééð÷ ïéðòá  
לקנות  מ מותר"מ, אף שנוהגין שאין לובשין בגדים חשובים חדשים בימי בין המצרים) ז

מכיון שאין מברכין שהחיינו , ב"ח אב כדי ללובשן אחר ת"ז בתמוז עד ר"בגדים חשובים מי
  .)ו' בזמנינו בשעת הקני

מנעלים ' בגדים שאינם חשובים ואפי' ח ואילך אין קונים וגם אין לובשין אפי"אבל מר) ח
  .)חדגם במנעלים יש שמחה בקנייתם או בלבישתם פעם הראשון , )ז

===========  
צ "ב ושעה"סקע(ב "וכן הבין המשנ, )ב"א סקל"תקנ 'סי(ש "ש בתשובה שכן מבואר בדברי המחצה"עיי) א
' בסי(ט "שאף שהבאה' שכ) ד"ה סקל"רס' סי(הלכות מילה ' פ בספר מלחמות ארי"וכ, ג"בדעת הפרמ) ד"סקל
ובאמת , ש עוד"ועיי, ש"חצהיש להקל בזה כדעת המ, כתב שגם בסעודת מצוה נוהגין ליתן לתינוק) ל"א סק"תקנ

  .'ל שהובא להלן בהערה ג"כן מפורש במהרי
, צ לדקדק לשתות רביעית"שאי) 'נ' ח סי"או, אביגדור(ת זכור לאברהם "ל מספר שו"כן ציין בתשובה הנ) ב

  .שכיון שהותר מקצתו הותר כולו
ל שמבואר שנתן מהכוס של "ממנהגי מהרי) ד"א סקכ"תקנ' סי(ש בתשובה שכן הביא בספר תורת חיים "עיי) ג
ד "צ המפורסם פאר הדור והדרו אב"מהג(ת ולאשר אמר "וכן ציינו בשו, לשאר המסובין) שלאחר מילה(ז "ברהמ

  .ופסק שם כן להלכה למעשה, )ט"י' סי, ל"סערדאהעלי ז
מסובין וליכא תינוק ' יש להקל בדיעבד אם היו ג, ג החמיר"שאף שהפרמ, )ז"ק קנ"ס(ד הכף החיים "עפי) ד
  .ז"כ בדיעבד יש לסמוך ע"וע, ז"ג מחמיר ע"שאין ברור שהפרמ) ה"סקכ(ע בתורת חיים "וע, ש"עיי
  .ל בהערה הקודמת"כנ) ה
  .ש"עיי) ח"ק פ"ס(ד הכף החיים "כ שם עפי"כ) ו
  ).ב"ק כ"ס(א "מג) 'א סעיף ז"תקנ' סי(א "רמ) ז
וכן , שאף במנעלים שייך שמחה) ב"ה ע"דף ס(כתובות ' ף במס"ם שי"ד המהר"כ שם בתשובה עפי"כ) ח

, )ב"ק כ"א ס"תקנ' א סי"ז מיישב קושית הדברי צבי על המג"ועפי(, ש"ר עיי"בשם הא) ט"תקכ' סי(ל "הביא הבה
 .ל"ש בתשובה הנ"עיי

ע "וע, שמרחיצין קטנים שיש להם חטטין בראשם) ג"א סקצ"תקנ' ב סי"ומ(כ הלבוש שהובא באחרונים "וכ, ש בימים אלו"ב וכ"אלא לרפואה או להעביר לכלוך מותר אף בט, נוגבהערה הבא שכל רחיצה שאינו של תע' עי. ד
 .ש"ע, שרחיצה לרפואה שרי) ז"סקל(ת "בשע

אלא שיכוין להעביר , מ מותר"מ, א שלא יהנה"אף שא, אבל אם כוונתו להעביר לכלוך, שעיקר האיסור של רחיצה הוא דוקא רחיצה של תענוג, )'עיף אג ס"תרי' ובסי' ד סעיף ח"תקנ' בסי(כ "ב ויוה"ע לגבי ט"כן מבואר בשו. ה
ג סעיף "תרי' ג וסי"ד סעיף י"תקנ' כבסי(ים עד צוארו כדי לשמור נכסיו מהפסד ממון וגם מותר לעבור במ, ומטעם זה מותר לרחוץ הידים בבוקר או קודם התפלה, )'ג סעיף א"תרי' ש המטה אפרים בסי"וכמ(הלכלוך ולא להנאת רחיצה 

ואין מתירין , הנה יותר מזהדהא נ, י צוננים לא יעברנו עם מים חמין"אבל בפנים כתבנו שאם יעבור הלכלוך גם ע, י מים חמין מותר"ומסתימת הפוסקים יוצא שגם ע. ג לא נאסר רחיצה"ובכה, שבכל אלו אינו מכוין להנאת רחיצה, )'ח
 .ב"הערה י' עי, כ באחרונים לגבי טבילה"וכ, רחיצה כשאינו לצורך העברת הלכלוך

 .כ בימים אלו שהוא מצד המנהג"וכש, )א"שם סק(ב "והובא במשנ, כ"לגבי יוה) 'ג סעיף א"תרי' סי(מטה אפרים . ו
כ יש לו להחמיר שלא לרחוץ בשביל העברת זיעה "צ לרחיצה זו כ"ואי, אמנם מי שאינו איסטניס, כ כיון שאינו רחיצה של תענוג"רחוץ להעביר הזיעה מותר לרוחצו ביוהכתב שאם הזיע הרבה ורוצה ל) 'שם סעיף ב(הנה המטה אפרים . ז

כ אסור "דביוה) 'ד סעיף א"תרי' בסי(ופלוגתתן נובעת מהא דמבואר , א"ז והמג"ום דיש פלוגתא בענין זה בין הטוהטעם שלכתחילה מחמירים בזה מש) ד"צ סק"ג ושעה"אלף למטה סק' עי(ומבואר בדבריהם , )ב"שם סק(ב "ז הובא במשנ"וכ', וכו
 .ז"כ מחמירין לכתחילה לחוש להטו"וע, וסיכה חמור יותר דהוא תענוג טפי, סובר דרחיצה להעברת הזיעה שרי) א"ד סק"תרי' סי(א "אבל המג, ה רחיצה"סובר דה) א"ג סק"תרי' בסי(ז "והטו, לסוך עצמו להעביר הזיעה

  ).ב מותר סיכה להעביר הזוהמא"דבט' י כ"ז סק"ג מ"ג תרי"וכן בפרמ(ע גם רחיצה להעביר הזוהמא "כ מותר לכו"וא, דגם סיכה להעביר הזוהמא שרי) ב סיכה"ו ד"ד סעיף ט"תקנ' ל סי"בביה(ב "המשנ' ב כ"אמנם לגבי ט
  .כ כתבנו בפנים שיעור זה"וע, ט בודאי נקרא שהזיע הרבה"ואם מרגיש פארקלעב, "הזיע הרבה"ל כתבו "ב הנ"אמנם המטה אפרים ומשנ, עה שיהא מותר לרחוץוהנה בפוסקים לא כתבו הגדר של הזי

בשערים המצויינים בהלכה ' וכעין זה כ[ל "אבל כנראה רק בצונן שזה מספיק לכך עכ, שכתב שפשוט דהאנשים העובדים כל השבוע ומזיעין הרבה שמותר להם לרחוץ גם בבורית אם נצרך לכך) ז"קכ' ח סי"בח(ע בשבט הלוי  "וע
, יברים ולא בבת אחתאמנם הוסיף חומרא שיעשה זה דרך איברים א, שבארץ ישראל שלפעמים החום גובר ומזיעים הרבה מותר לרחוץ גם כל גופו בצונן) 'ז אות ב"ע' ז סי"ח(ל במקום אחר "כ עוד השבה"וכ]. ש"עיי) ב"ב סקי"כלל קכ(

  .ע"ולא כתב מקור לזה וצ, וכנראה משום היכר
  .ש ובאחרונים"שלא היתר רחיצת כל גופו אלא פניו ידיו ורגליו ע) ז"א סט"תקנ' סי(א "רמ. ח
  .כ בימים אלו"וכש, ע שרחיצה אסור מדינא"לגבי אבל ל) 'א סעיף ג"שפ' סי(ד "ע יור"כ בשו"כ. ט
  .ע שם"לשון השו. י
' ד סי"יור(וגם בהגהות יד שאול , א מבוטשטאטש שמצדד להקל בזה"וציין להא, כתב כן גם לגבי טבילה בכל יום) במנהגי חודש אב(ח "ובליקוטי מהרי, ש"ק לגבי טבילה בער"הביא כן מהשלה) א"א סקמ"תקנ' בסי(א "המג. יא

  .דבר וכן עמא, לטבול קודם התפלה למי שרגיל בכך כל יום' מתיר לאבל תוך ל) ב"שפ
  .ה בזה"וה, לגבי טבילה בערב שבת) ח"צ סקצ"שעה(ב "ח ומשנ"ודה) ג"א סקמ"א(ג "כ הפרמ"כ. יב
  ).ב"ק ר"ס(והובא בכף החיים ) ז"ג סקל"כלל קל(א "תוספות חיים על החיי. יג
) ה סיכה"ו ד"ד סט"תקנ' ל סי"ביה' עי(אלמא דדוקא בחטטים מותר שאז רוחץ משום רפואה ) ג"סקצ(ב "ובמשנוהובא בהרבה אחרונים , שקטנים שיש להם חטטין בראשן מותר לרוחצם) ז"בסעיף ט(ש הלבוש "כן יוצא ממ. יד
  .החרדיתץ העדה "חבר הבד, א"ר יעקב בלויא שליט"להג) 'א דין א"פרק כ(פ בספר חנוך לנער "וכ, ש"עיי) ב"ל' א סי"ח(ת קנה בושם "וכן האריך לבאר בשו, כ לתענוג אסור כמו לגבי גדול"משא

אבל קודם לזה , ב"ז לגבי שבוע שחל בו ת"וכ, ש"שנים עיי' וג' דקאי על קטנים בני ב) ח"ג דין י"כלל קל(א "י המבואר בחיי"ועפ, לגבי כיבוס) ד"סעיף י(א "ש הרמ"וכמ, דבקטנים כאלו אין נוהגים דיני אבילות שבימים אלו. טו
  .ל"מא ואכ"בשם החיי) ב"סקפ(ב "ש המשנ"עימ, קיל יותר

 úåéåëæä ìë úåøåîù© ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי דין תוה  

  )845( 781 - 0153 :יתקשר עם המערכת, להאיר ולהעיר, לפרסם מודעות, הרוצה לנדב גליון
 Mailing Address: Mayones His.  51 Forest Rd. Unit 316 Suite #14 Monroe N.Y. 10950 

  

  מבצר הכוללים קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה


