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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

הג' דברים אלו שאין ביד המלאך כח להשפיע ,עכ"ז נתן

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא

געלתים לכלתם להפר בריתי אתם .ומה מתקו בזה דברי הגאון

מווילנא זצוק"ל ,שביאר את הכתוב 'כי אני ה' לא שניתי,

ואתם בני יעקב לא כליתם' )מלאכי ג ,ו( .על פי דברי הגמרא

)שבועות לו ,א'( "אמר רבי אלעזר לאו – שבועה ,הן – שבועה,
בשלמא לאו שבועה דכתיב 'ולא יהיה עוד המים למבול'

)בראשית ט ,טו( ,וכתיב 'כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי'

)ישעיה נד ,ט( ,אלא הן שבועה מנא לן ,סברא הוא מדלאו
שבועה הן נמי שבועה ,אמר רבא והוא דאמר לאו לאו תרי

זימני ,והוא דאמר הן הן תרי זימני ,דכתיב 'ולא יכרת כל בשר

עוד ממי המבול ולא יהיה עוד המים למבול ,ומדלאו תרי זימני

הן נמי תרי זימני" ,דרק בכפל שתי פעמים הוי שבועה .לזה

אמר השם יתברך' ,כי אני ה' לא' פירוש ,מלת "לא"' ,שניתי',

פירוש ,כפלתי ,והיינו באמרו 'לא מאסתים ולא געלתים

לכלותם' ,ממילא הוי שבועה ,לכן תדעו בטח כי אקים את
שבועתי ,וזהו 'ואתם בני יעקב לא כליתם'.

המאור הגדול

ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם .יש

להבין שייכות ברכה זו של ואכלתם לחמכם לשובע לענין

במעלתם מהמלאכים ליען שמלאך הוא בבחינת עומד והצדיק

הוא בבחינת הולך ,כמו שהאריך בזה בספר הקדוש נועם
אלימלך פרשה זו )ד"ה או יאמר( אשר ע"י התורה שהאדם

מיגע א"ע בה ומחדש חידושים עי"ז הולך מחיל אל חיל והוא

משליש ,וישתה פחות משליש ,שאם תרתח תעמוד על

מתכונתו .ואיתא במס' ברכות )דף כט ע"א( לא תרתח ולא

תחטי )לא תכעוס ,שמתוך הכעס אתה בא לידי חטא ,רש"י( –
וזהו במילי דעלמא ,אבל במילי דשמיא כתיב )בפ' מטוות לא,

יד( ויקצוף משה ,וכן איתא במס' תענית )דף ד ע"א( האי
צורבא מרבנן דקרתח ,אורייתא הוא דמרתחי ליה .והנה איתא

במס' סוטה )דף ג ע"א( אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס

בו רוח שטות ,ואיתא במס' בבא בתרא )דף קנח ע"א( אוירא

דארץ ישראל מחכים ,ובזה יובן המשך הכתובים ,ואכלתם

לחמכם לשובע ,ואם תאמר איך רשאי לאכול לשובע ,הא

צריך להניח שליש שמא יצטרך לרתח על פושעי ישראל

בעבירתו ויעמוד על מתכונתו ,ולזה משני הכתוב וישבתם

לבטח בארצכ"ם ,שאין הרוח שטות נכנס באדם כיון דאוירא

דארץ ישראל מחכים ,ממילא לא יצטרך לכעוס.

תפארת בנים

אם בחקותי תלכו .ירמז על דרך אומרם ז"ל )אבות פ"ב

מ"י( שוב יום אחד לפני מיתתך ,שבזה יהיה כל ימיו בתשובה,

והוא מאמר אם בחקתי שהיא גזירת המיתה שחקק ה' שאין

מידו מציל ,אם תלכו בהם שכל יום יאמר למחר ימות ,בזה
ודאי ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם.

אור החיים הק'

אם בחקתי תלכו .אפ"ל על פי מאמרם ז"ל ג' מפתחות

ביד הקב"ה בעצמו שלא נמסרו ביד המלאך ,ואלו הם ,מפתח

של תחית המתים ומפתח של גשמים ומפתח של חי' )תענית

ב .(.והנה אמרו ז"ל במדרש וישלח על הפסוק אין כאל ישורון,

הקב"ה מחי' מתים אף אליה"ו ואליש"ע החיו את המתים,

הקב"ה עוצר גשמים גם אליה"ו עצר גשמים ,הקב"ה פוקד
עקרות ואף אלישע פוקד עקרות עיי"ש ,הרי אנו רואים שאף

)(åðàö úö÷î

בבחינת הולך ,משא"כ המלאך אינו מחדש דבר רק כפי מה

שנמסרה השליחות בידו כן עושה בלי שום שינוי ,עיין בדבריו

הקדושים ,וזה שרמזה לנו תוה"ק אם בחקותי תלכ"ו דייקא ,שע"י

)àìù
)(ïéìèìèî åðééä

יגיעת התורה תהיו בבחינת הולך ,ועי"ז תהיו גדולים וגבוהים (èåéãäì íæáæáé

מבחינת המלאך שהוא עומד ,ותזכו לעלות במעלות הקדושים

)(íéðòðëä íéãáò

)(à ,çë ïéëøò

שיהי' ניתן בידכם ובכחכם אפילו ג' דברים אלו לעשות כחפצכם

לטובת ישראל .וזהו ונתתי גשמיכם בעתם ,שהמפתח של גשמים

יהי' ניתן לכם לתת מטר ארצכם בעתו .וגם ונתנה הארץ יבולה,
רומז לתחית המתים ,כמו שדרשו ז"ל בש"ס כתובות )קיא(:

)(ïéëøòî â"éä ç"ôá

עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים שנאמר ויציצו מעיר

כעשב הארץ כו' .ועץ השדה יתן פריו ,רומז למפתח של חי' ,כי
עץ השדה רומז לאדם ,כטעם כי האדם עץ השדה )דברים כ יט(,

ונרמזו בכאן על ג' אלו ,והבטיחה לנו תוה"ק שע"י לימוד ויגיעה
בתורה ומצוות ומעש"ט יש כח ביד הצדיקים לעשות כחפצם

אפילו בג' דברים הללו.

עטרת ישועה

וישבתם לבטח בארצכם .ויש לומר על דרך צחות ,על פי מה

דאיתא במס' חולין )דף פד ע"ב( לעולם יאכל אדם פחות

æåðâä øöåà

הקב"ה ביד הצדיק זה הכח ,והענין הוא ,כי הצדיקים גדולים

במדרש ,אם בחקותי תלכו .הה"ד חשבתי דרכי ואשיבה

רגלי אל עדותיך ,אמר דוד רבונו של עולם בכל יום ויום הייתי

מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך ,והיו

)(ã"ñ ë"ô

רגלי מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות.

וי"ל בהקדם דברי מהר"ש פרימו )הביאו החיד"א בראש

דוד פ' תצוה( על אמרם ז"ל )תנא דבי אליהו זוטא פי"ט( שיעקב

ועשו חלקו בשני עולמות ,יעקב נטל עולם הבא ,ועשו נטל

)(ãé åö àîåçðú

עולם הזה .וקשה דלפי זה איך מצאנו ידינו ורגלינו לעשות חיל

ולאכול חלב הארץ ,והלא יאמרו גזל הוא בידינו כי שייך כולו

)(:äì àîåé

לעשו ,והתירוץ כי אמרו חז"ל )שבת פח (.תנאי התנה הקב"ה
במעשה בראשית אם יקבלו ישראל התורה אתם מקיימים,

ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו .ואם כן אלמלא קבלו

)(:áé àîåé

ישראל התורה מוט התמוטטה הארץ ונמצא העולם אבד,

וכאשר באו ישראל וקבלו התורה קיימו הארץ ומלואה ,וקיי"ל

)בבא מצעיא כד (.דהמציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהר
הרי אלו שלו ,עכ"ד.

והנה מצינו בגמרא )ברכות ג (:כיון שעלה עמוד השחר

נכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך אמרו לו אדונינו המלך

עמך ישראל צריכין פרנסה ,אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה,

אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא

מחוליתו ,אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדוד .ולפי זה יתבאר

)øúåé æáæáì ìåëé åéðôì íééðò åàá íàù àéä í"áîøä úòãù àáåäù äî éôì
המדרש ,אמר דוד בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום
פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך ,היינו בכל יום ויום כאשר (ùîåçî øúåé æáæáì åì ïéà åéñëð æáæáì åîöòî êìåäùë ÷øå ,ùîåçî
)(â"ô ë"ô

נכנסו אליו חכמי ישראל להתאונן על חסרון הפרנסה ,ביקש

לצאת למלחמה עם האומות ולקחת מהם רכוש וממון כדי

לפרנס את ישראל ,אך לכאורה יקשה קושית אומות העולם

לסטים אתם ,שהרי העולם הזה נפל לחלקו של עשו ,ולכן היו
רגלי מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ,ובזה הוכיח

לכל באי עולם שבכח התורה זכו ישראל גם בעולם הזה כדין

המציל מזוטו של ים.

ברך משה

I JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI
הנה כבר ידוע ומפורסם שהה"ק ר' מאטילי
הרה"ק רבי ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע בא פעם I
I
אחת לעיר אחת ,ויבקש אותו עשיר אחד לסור אל ביתו על
מטשערנאביל זי"ע היה מפרנס הל"ו צדיקים כי היה
סעודת צהרים שעשה לכבודו ולכבוד אנשיו מקורביו .ופנה I
I
מכירם ,וקצת מהם היה דרכם כשהיה נצרך להם איזה
לפניהם חדר מפואר ומהודר עם שלחנות מפוארים בחבלי
סכום מעות לאיזה מצוה פדיון שבויים או הכנסת כלה
בוץ וארגמן ,וישב עליהם הרב ואנשיו ,והבעל הבית הקדים I
I
וכדומה ,היו כותבים לו פתקא ליתן כך וכך והוא נתן תיכף,
לפניהם מאכלים ערבים וטובים ומיני מגדנים ,בתוך כך
פעם אחת קרה שהאחד מהל"ו צדיקים שלח לו בשבוע אחד
וירא I
I
עמד הרב מכסאו וילך בבית אנה ואנה ,וישא עיניו
כמה פתקאות ,ואמר הה"ק בזה הלשון ער פיטערט מיך גיט
 Iמיט צעטיליך ,כך שמעתי מהה"ק מוהר"ר אברהם יושע  ò"éæ ìéáàðøòùèî éëãøî éáø ÷"äâäוהנה אל החדר אשר הוא ואנשים יושבים בו נשען חדר אחד I
יפה ומפואר על אחת שבע מהחדר אשר הוא ואנשיו
פריינד האבדק"ק נאסויד זי"ע ,וגם זאת ידוע ומפורסם
מעצי I
I
à"ðøú øééà 'ë
יושבים ,וגם השלחנות והכסאות שם הם יקרים מאוד
שמחמת שהה"ק ר' מאטילי זי"ע היה מפרנס הל"ו צדיקים
אנשים
מ
שלקח
דרכו
היה
כן
על
,
מעות
להרבה
נצרך
היה
משוחים
והכותלים
,
יקר
וסאמעט
במשי
מכוסים
אלמונים
בששר פתוחי מקלעות כרובים ופטורי ציצים מלמעלה I
I
בחזקה חפצים ותכשיטים של כסף וזהב וכדומה ,ומי שזכה
הארץ והיה ירא ליגע בו ,כי חשב שבטח הערל שכחה ,ותיכף
 Iשהה"ק נטל ממנו איזה דבר ,לא היה מתחרט כי הה"ק יבא אחרי' ,בינו לבינו לקח הסוס ורכב עליו ,עד שהגיע ומלמטה ,ושאל הרב את הבעל הבית לאמר ,מדוע נקלותי I
בעיניך אני ואנשי כי תמנע מאתנו החדר הזה ,ויען לו
שילם לו עבור זה בכפלי כפלים.
לכפר אחר שלן שם הרבי ,וילך אל מקום משכנו של הרבי
הבעלI ,
I
פעם אחת נכנס לחנות של כלי כסף וזהב והיה שם גם
הבית ,הנה כבוד קדשו יודע כי החסידים בעת יחם לבבם
מטשערנאביל ,והוא רק דרך על מפתן הבית שהרבי שם ,אז
כן הרבה כלים של מין כסף הנקרא חינא זילבער ,והרה"ק
עיניהם לא יביטו על כלים יקרים ועל קירות בית ,ויטנפו
 Iביקש מבעל החנות שיתן לו כלים ממין כסף זה והראה נתן עליו הרבי בקולו בזה הלשון דיא מאט יענץ איז דיין אין אותם ברפש וטיט אשר ברגליהם ,ויבטיח הרב להבעל הבית I
דאס איז מיין ,לך לביתך ותשיא את בתך ממעות הזה ,ע"כ
אשר אנשיו יכבדו ויוקירו את כלי הבית מכל טינוף
באצבעו תן לי כלי זה ,וזה ,עד שלקח הרבה מאד ולבסוף
ואשפהאתI ,
I
שמעתי מהגה"ק הנ"ל) .סיפורים נפלאים(
אמר הרה"ק שחסר לו עוד כלי אחד ממין זה ,ובעל החנות
ואז פתח הבעל הבית את החדר והרב ואנשים העתיקו
גביר אחד מחסידי הק' הטשערנאבלער ,ביקש מרבו
ונעתר ,מושבותם לחדר השני ,וגם הרבה אנשים עמדו וסבבו את I
I
היה מוכרח לחפש עד שהיה מוצא גם כלי זה ,ומחמת
אשר בעת שיהיה בדרך יסור אל ביתו ויתאכסן אצלו,
שהכיר את הרה"ק ואת מעשהו לא אמר כלום ונתן להה"ק
השלחן ביראת הכבוד.
הרב הקדוש לבקשתו ,והבטיחו שאם יהיה דרכו סמוך
איש חסיד היה בעיר הזאת ,ובבוקר הלך למסחרו I
I
ככל אשר רצה ,ותיכף כשהלך משם הה"ק באו לשם שוטרי
לעירו ,ישים דרכו דרך עירו ויתאכסן בביתו ,ויהי כאשר
לאיזה כפר וכאשר בא לביתו ונודע לו כי רבו נתבקש
המלך וחפשו שם בחורין ובסדקין אחר כלים של מין כסף
לבית I
I
היה הרב הקדוש סמוך לעיר החסיד ,נסע החסיד הגביר
זה הנקרא חינא זילבער ,כי היה פקודה חזקה מאד מטעם
העושר נשא שם את רגליו ורץ שם כצבי לקחת גם הוא חלק
לקראתו בלוית כל העיר ,וכיבדו את הרב הקדוש לבוא
 Iהמלך ושריו שמי שנמצא אצלו ממין כסף זה אחת דתו וכו' העירה ,והגביר הכין סעודה גדולה עבור הרב הקדוש ,ויהי במסיבה של צדיקים ,וכאשר בא וראה כי הרב יושב ודורשI ,
אבל בחנם היה כל יגיעתם כי הה"ק לקח כל הכלים ממין
והרבה אנשים עוטרים אותו מסביב ,ואין לו מבוא להתקרב
כאשר בא הרב הקדוש העירה ויסר אל בית הגביר ,ויהי לעת
יקר I
I
אל רבו ,מהר ועלה על הספה יקרה המכוסה בסאמעט
זה ,ועכשיו הבין למפרע מה היה כוונת הה"ק הנ"ל שראה
האוכל ,ראה הגביר שרבו הקדוש אינו טועם כמעט מכל
במנעליו המלאים רפש וטיט ,וכראות זאת הבעל הבית צעק,
הכל ברוח קדשו עד שאמר שחסר לו עוד כלי ממין זה ועל
 Iידי זה ניצל בעל החנות ,ואחר שהלכו להם שוטרי המלך נתן הסעודה כי דרך הרב הקדוש היה אשר לפעמים היה תוחב רבי ,הביטו נא וראו כמה אשפה וטיט העלה האיש הזה על I
הכף בשיפוע תוך הקערה ומה שנדבק בו היה אוכל,
לו הה"ק בחזרה כל הכלים) .סיפורים נפלאים(
הספה היקרה ,וברגע אחד גרם לי היזק גדול ,ויען לו
אחתהרבהיהI ,
I
ולפעמים היה תוחב הכף בשוה וכן התנהג גם כאן ,והיה
עוד סיפור נפלא ששמעתי מהה"ק מוהר"ר אברהם
השקט ושמע את אשר אספר לך מה שקרה בעיר
להגביר צער גדול מזה ,ויגש אל רבו ויאמר אליו ,רבינו ,כל
 Iיושע פריינד האבדק"ק נאסויד זי"ע ,ומעשה שהיה כך היה ,הטורח שטרחתי לא היה רק בשביל כבוד קדושתו שאזכה שם איש עשיר גדול ,אבל לא התנהג כשורה ,רק הלך I
בשרירות לבו לעשות הרע בעיני ה' .פעם אחת נסע
בכפר אחד היה דר איש אחד שהיה עני מדוכה והיה לו בת
שרבינו יאכל אצלי ,וכבוד קדושתו אינו טועם כלום ,ויען
האיש I
I
הזה במרכבה כבודה רתומה לשני סוסים טובים וישא
שכבר הגיע לפרקה פרק בתולה נשאת ולרש אין כל במה
הטשארנאבלער ויאמר אליו ,שטיא ,הנה כל האכילה הוא
אחת
פעם
אשתו
עם
נוסע
אחד
יהודי
איש
כי
וירא
עיניו
את
העשיר
שמעה
,
זה
על
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דאגה
אשתו
ובפרט
,
להשיאה
 Iאשתו שהה"ק ר' מאטילי זי"ע יסע דרך שם וחשבה שבעת להוציא הניצוצות הקדושות ,וכשאני תוחב הכף שלי ובניו על סוס קטן דל ורזה ,ובנסעם נטבעה העגלה ברפש I
נדבקים בו תיכף כל הניצוצות) .ספרן של
שיסע הרבי דרך שם תעמיד את העגלה ותספר את כל צערה
צדיקים(פעם אחת על ובטיט ,והאיש הכה את הסוס אשר לא יכול לזוז ממקומוI ,
I
הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל ז"ל נסע
והקור היה גדול מאוד ,והאשה וילדיה נתקררו מאד וכמעט
לפני הרב הקדוש ,וכן עשתה ותבך לפני הרבי מאד שיושיע
שבת לעיר ראדימישלא ונסע לנגדו הרב ר' אביש
ראפאפורט יצאה נפשם ,ויחמול העשיר עליהם ויצו את משרתו לקשור I
I
לה ,וישאל אותה הרבי ,האם יש לך קצת מעות מוכן לזה,
בן הגאון הגדול ר' שמחה ז"ל הרב מראדימישלא לכפר אחד
את סוסיו הטובים אל העגלה של העני ולהוציאה מן הרפש.
ואמרה שיש לה קצת מעות זה מכמה שנים שלקטה פרוטה
 Iופרוטה עד שנצטרף לאיזה סכום ,ואמר לו הרבי שתביא הסמוך להעיר ובאותו הכפר ישבה אלמנה עם בניה אשר וכאשר ראה העשיר כי גם סוסיו הטובים אין בכחם להוציא I
החזיקה את הראנדע שם בהכפר ,ובקשה האלמנה מהרב ר'
את העגלה הנשקעה ביון מצולה ,ירד מעל מרכבתו
המעות אליו והרה"ק לקח המעות ממנה ,וצוה לבעל העגלה
ויפשוט I
I
אביש ז"ל שכשיבוא הרה"ק מטשערנאביל להכפר דרך
את בגדיו ,ובעצמו עזר להניף את העגלה ולהוציאה למרחב.
שיסע מהרה לדרכו ,והאשה הנ"ל בראותה כך כמעט שנפלה
נסיעתו אזי יבקש הוא בעדה שיתעכב בביתה שעה מועטת
 Iחלשות ,כי לא די שהרבי לא הושיע לה ,עוד לקח ממנה כי יש לה דבר נחוץ לדבר עמו ,ובעבור זה תתן לו מתנה בתי ואחר כך צוה על משרתו לנסוע עמהם ולהביאם אל מטרת I
חפצם .ויהי כאשר הלך העשיר בדרך כל הארץ,
המעות שהיה לה ,וביותר דאבה כי לא ידעה לטכס עצה מה
עינים של זהב .וכאשר בא הרב מטשערנאביל להכפר ביקש
והביאוהיהאת I
I
לעשות כי בעלה לא היה בביתו ואם לא תספר לו לא יהיה
נשמתו לפני הבית דין של מעלה ,ופתחו את פנקסו אשר
אותו הרב ר' אביש עבור האלמנה שיתעכב אצלה בביתה
לה עוד המעות ,ובפרט כי בהמשך הזמן ישאל אותה על
מלא עונות מעבר לעבר וכמעט דנוהו להורידו לשאול
 Iהמעות היכן הוא ,ואם תספר לפניו היתה יראה ממנו שלא ותתן לו המתנה הנ"ל וציוה ליתן לו המתנה ,וכאשר נתנו תחתית ,ואז קם עליו מלאך מליץ אחד להגיד עליו ישרו ,כי I
לו המתנה הנ"ל אזי לקח אותם ולבש אותם על העינים
הציל משפחה אחת מרדתו שחת ע"י הקור וכל המקיים
יכה אותה כי היה איש פשוט ,ולא היה מאמין בצדיקים.
מאזניםנפשI ,
I
תיכף ,ולא רצה ללכת מהעגלה ולא דיבר עם האלמנה אף
ויהי בערב כשבא בעלה לביתו ,יעצה בדעתה שטוב
אחת וכו' ,ויצא הכרוז לשים את כל עונותיו בכף
שלו
העגלה
על
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ר
הרב
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,
אחד
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 Iיותר שתספר לפניו ,ותספר לפניו כל הענין ,וכמובן שנתמלא ונסע עמו להעיר ,ולא הועיל כמה בקשות אשר ביקש אותו ואת העגלה והאשה והילדים אשר הציל בכף שני' ואם I
כעס וחמה ,וכי זה הוא רבי ,ושפך בוז וקלון על הרביס
העגלה והנפשות יכריעו את כף העונות אזי הוא בן
הרב עבור האלמנה שיתעכב אצלה ,ובנסיעתם להעיר לקח
עולם I
I
הבא .וכאשר עשו כן הכריעו העונות את כף השני' ,ויקם
וחשב בדעתו שבודאי הרבי ילין באיזה כפר על כן ארכוב על
הרה"ק את הסידור שלו ופתח אותו לחפש בהבתי עינים
והנפשות
העגלה
את
רק
לא
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עליו
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.
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 Iהקב"ה הוליך רוח קדים עזה והגשם שוטף עד שלא היה שהיה לבוש את מקום פתרון חלומות וכאשר מצא את התאמץ האיש בכחו להוציא אך גם את הרפש אשר היה I
הפתרון חלומות אז אמר שלשה פעמים חלמא טבא חזית
באפשר בשום אופן אפילו לילך לחוץ וחשב בדעתו כשיפסוק
ונסע ,בדרך בהעגלה ובאופנים הוציא בכחו ,ויצא הפסק דין על I
I
והניח את הסידור ולקח את הבתי עינים מעיניו
האיש כי יתגלגל שנית בזה העולם ,ואם גם בגלגול השני לא
המטר ידפוק אחר הרבי .ופתאום באמצע הלילה דפק ערל
,
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 Iאחד בחלון ובכה מאד שירחמו עליו ויניחוהו לבית כי כמעט ואחר שבת באה האלמנה להעיר ובקשה את הרב ר' אביש יקפיד על רפש וטיט ,אם גם יהיה למפגע לו בכבודו וברכושו I
יהיה בן עולם הבא ,וסיים הרב ר' מרדכי זי"ע ואמר לו
שפרחה נשמתו מהגשם והברד ,והאיש הנ"ל לא רצה כי היה
תדע I
I
שישתדל בעדה שתוכל לדבר עם הרב מבוקשתה כי היה
ירא ממנו .אבל הערל בכה כל כך והתחנן אליו עד שהיה
כי אתה הוא האיש הזה ולכן דום ושתוק אשר יפה לך
ההמון רב ,וסיפרה לו אשר בלילה קודם נסיעת הרב דרך
מוכרח להכניסו הביתה ,ונתן לו קצת תבן על הארץ והערל
מדבורך) .מגדיל ישועות מלכו(
I
I
הכפר היה לה חלום רע ומר מאד ר"ל ,אזי השיב לה הרב
הניח עצמו לישן ,ויהי בבוקר השכם ,כשנח הזעף חשב
ר' אביש ז"ל שהוא ראה היטב אשר הרה"ק פתר את
ïîçð íåìù 'ø ð"òì
I
I
בדעתו לדפוק אחר הרבי ,ויפן כה וכה וירא כי הערל איננו,
החלום לטובה עוד קודם שסיפרה לו ולא היה צריך
ועל הארץ מונח הבאי גארטיל שלו ויגביהו מעל הארץ והנה
(óôàìéô) ì"æ íééç 'ø ïá
לשמוע ממנה בקשתה כי ראה מקודם את בקשתה ופעל
I
I
מלאה עם אדומים רענדליך הרבה מאד ויניחה תיכף על
הכל לטובה זי"ע) .אמונת צדיקים(
÷"ôì æ"ñùú øééà á"ë 'ôð
I
I
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 Iאחר מילי דשמעתתא בסוגיא דרוב )חולין יא(:
במדריגתו עוד יותר ויש לו חלק ונחלה גם בעבודתם שנתעלו I
על ידו ,ויהיה הפי' זה ישפיל וזה ירום שניהם בנושא אחד,
éðá ìà øáã ,øîàì éðéñ øäá äùî ìà 'ä øáãéå
דעל ידי שהצדיק משפיל עצמו לטובת כלל ישראל ,זה ירום I
ïúåð éðà øùà õøàä ìà åàåáú éë íäéìà úøîàå ìàøùé I
על ידי זה זוכה להתרוממות יתירה ,עכ"ד.
 ,'äì úáù õøàä äúáùå íëìוהקשה רשיז"ל מה ענין
I
 Iשמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני ,עי"ש מה
.
 Iשתירץ .ולדרכו יל"פ שהכתוב מרמז בזה כמה עצות והדרכות
 åäæåביאור הכתוב ואברהם זקן בא בימים ,שהיה זקן I
לעבודת הבורא שנוכל ללמוד מפרשה זו של מצות שמיטה.
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ויושב בישיבה ,והיה צריך לירד ממדריגתו כדי ללמד
ויתיצבו
 äàøðåבהקדם מה דאיתא במס' שבת
תורה I
I
לאחרים ,ושלא תאמר שהיה בזה בחי' אכחושי מצוה ,לזה
בתחתית ההר
 ,אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא
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אמר וה' ברך את אברהם בכל ,שלא חסר לו
ממדריגתוניתנהכלום.להם I
 Iמלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 äðäåישנם בחורים בעלי כשרונות אשר
מקבלים התורה מוטב ,ואם לאו שם תהא קבורתכם ,אמר רב
מתנה מן השמים להבין לימודם בניקל ,וישנם בחורים שאינם I
 Iאחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא .וכתב באגרא דכלה
שאם ימלא האדם עתיו ורגעיו בשבת קודש ביגיעת התורה ,יזכה בעלי כשרון ומתקשים עצמם בלימודם ,ויכול הבעל כשרון
דענין הכפיה מבואר במדרש חז"ל
לחשוב I
I
שרצה השי"ת שיהיה להם דין אנוסה לא יוכל לשלחה כל ימיו למציאה אחר היגיעה שתהא ברכה ניתנת בתורתו ,וישפיעו לו מן למה אפנה מלימודי ללמוד עם חברי הלא בזה העת יכול ללמוד עוד
כי לבעבור נסו"ת אתכם ,לשון השמים שפע חכמה ובינה להבין ולהשכיל חכמת התורה הרבה יותר ולהרכיש עוד ידיעת התורה ,והאמנם כי לפעמים נראה שהצדק
שאמר
ה
וז
.
 Iאנוס"ה ,בא האלהים ברוב מוראו ,כדי שיהיה לכם דין אנוסה ,עכ"ד .מכפי ערך יגיעתו ,עי"ש .ובכן י"ל כי פשוטי עם זוכים לזה שניתוסף עמהם ,מכל מקום אנן קי"ל דמדליקין מנר לנר ואינו חש לא לבזיון I
 ìòåפי דבריו הקדושים יל"פ הלשון מכאן מודעא רבה להם ברכה בתורתן רק ביום שבת קודש ,אבל חסידים הראשונים הרי ולא לאכחושי מצוה ,כי ע"ז יש הבטחה זה ישפיל
להתרוממותוזהיתירהירום,,וע"ומיז I
I
לאורייתא ,דכפיית ההר לא היה כדי להקל על בני ישראל שיהיה זכו לבחינה זו בכל יום שיהא תורתן מתברכת ,ועל כן תלמיד חכם שמשפיל עצמו בשביל להעלות אחרים זוכה
 Iלהם טענת מודעא שלא לקיים חוקי התורה ,אלא אדרבה בא המתנהג כחסידים הראשונים הוא שבתא דכולה שתא ,לאשר בכל נאמר וה' ברך את אברהם בכל ,כי הקב"ה משלם לו וזוכה
למציאה מן I
השמים שיהיה ניקל לו בענינים אחרים וזוכה להתעלות בלימודו.
יום ויום הוא זוכה לבחינת ההשפעה של שבת קודש.
להחמיר עליהם ,ומכאן מודעא רבה לאורייתא דאף אם
ישלח äðäå ,להלן כתיב וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן  äæìåנסמך שמיטה להר סיני ,כי בשמיטה שהאדם מקיים I
 Iהקב"ה ישלח בגלות עדיין מחוייבים אנחנו לקיים חוקי התורה
אונס שגירש כל ימיו בעמוד והחזר ,לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו ,וצויתי את ברכתי לכם בשנה דיני התורה ומפקיר את שדהו לאחרים כתיב וצויתי את ברכתי,
וכמו שאמרו חז"ל
לטובת I
 Iוזהו הבטחה לבני ישראל באורך ימי גלותינו שיבא זמן אשר הששית ועשת את התבואה לשלש השנים ,ועל דרך זה שואלים גם והכי נמי הוא בלימוד התורה שבאם מפקיר את עצמו
החסידים הראשונים הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו ,שלא היה אחרים בכדי לסייע לזולתו ,הרי הוא זוכה לברכה מן השמים.
 Iיגאלינו הקב"ה ,דכל ימיו בעמוד והחזר.
ולזה I
ולחזור דרש בזוה"ק להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא ,שהקב"ה
בעון שמיטה ויובל גלות בא להם פנאי הרבה ללמוד תורה שנקרא זריעה
 äðäåאמרו חז"ל
אז תרצה הארץ את שבתותיה .ועל כן ולאסוף את לימודם שיהא חקוק על לבם ,מאחר שהם טרודים בהכנה ממלא החסרון למי שמסייע
 Iלעולם ,שנאמר
לזולתו.את התלמידים היושבים באהלה I
 íéøáãäåהללו בא ללמד
כאשר פתח הכתוב בדיני שמיטה אשר בביטולה בא הגלות ,רצה לעבודת ה' זו תפלה ,ואיך יתקיים התורה בתורה ,אבל באמת עליהם
 Iהקב"ה להבטיח לבני ישראל שלא יתייאשו עצמם במשך ימי נאמר וצויתי את ברכתי ,כי תורתן מתברכת וזוכים לברכת ה' משמי של תורה בצוותא חדא ,שידאגו בעד זולתו ,ואם רואה את
חבירו I
הגלות ,ולזה הקדים בהר סיני ,לרמז שכפה הקב"ה הר כגיגית מעל .ולזה הסמיך הכתוב בהר סיני אצל מצות שמיטה ,ללמדינו מיצר ודואג ,לא ימנע עצמו מללמוד עמו ,ולא יחוש כי מחמת זה
 Iוניתנה התורה בכפיה ,ויש לנו דין אנוסה ,ואונס שגירש כל ימיו דכמו בשמיטה מעשה ידיהם של שומרי שביעית מתברכת ,כן יבצר ממנו להתעלות בלימודו כפי ערך כשרונותיו ,ולפעמים הוא I
בעמוד והחזר ,ומעתה יש לנו הבטחה שיגאלינו הקב"ה במהרה בלימוד התורה הניתנה בהר סיני זוכים אלו היגעים עצמם בתורה צריך לעזר בענינים אחרים ,וירד ממדריגתו לסייע לו ,ואם כי
מדמה I
לברכת ה' שיהא תורתם מתברכת .ולזה הסמיך בזוהר חדש הכתוב בנפשו שאינו לפי כבודו ,מכל מקום ידע כי בנפשו הוא ויכול לפעול
 Iמגלות החל הזה.
להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה"ם אמלא ,והיינו האוצר של תלמידי בו הרבה לרומם את נפשו ולעשות לו טובה על ימי בחרותו ועל כל
ב
 ãåòיתבאר דברי רשיז"ל מה ענין שמיטה אצל הר סיני ,גם חכמים העוסקים בתורה הקב"ה ממלא אותם ותורתם מתברכת .ימי חייו ,ובודאי שהשי"ת לא יקפח לו שכרו ,וישלם לו כפעלו I
I
 Iלבאר מה דאיתא בזוהר חדש פרשה זו
ואוצרותיהם אמלא .רבי שמעון פתח  ãåòיתבאר דברי רשיז"ל גמה ענין שמיטה אצל הר סיני ,גם שיראה ברכה בעמלו ויהיה גם לו דטובה לימי בחרותו ולכל ימי חייוI .
להנחיל אוהבי יש
לבאר מה דאיתא בזוהר חדש פרשה זו
 ãåòיתבאר
רבי שמעון פתח
דברי רשיז"ל מה עניןבחריששמיטהובקציראצל הרתשבות,סיני ,עלרבי I
 øàáúéåעל פי מה שכתב א"ז זללה"ה בתפלה למשה
I
להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא ,גם לפרש הכתוב פי מה דאיתא בגמרא
יגעתי ומצאתי תאמין ,ולכאורה שני
לפרש אמרם ז"ל
עקיבא אומר אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית שהרי כבר I
 Iהפכיים ,דמציאה באה בהיסח הדעת ולא ביגיעה ,והענין כי אם ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל.
איתמר רב אמר אין מדליקין נאמר שדך לא תזרע וגו' ,אלא חריש של ערב שביעית הנכנס
 äàøðåעפימ"ד בגמ'
האדם מייגע עצמו בתורה בעיון רב אף שלפעמים יעלה חרס בידו,
מדליקין ,וטעמא דרב אי משום בזוי מצוה אי לשביעית וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית .ופירש"י I
 Iשוב אחרי זה נפתחין לו שערי אורה להבין ולהשכיל והוא מתת מנר לנר ושמואל אמר
אלקים בקרבו מציאה אחר היגיעה ,וזה שאמרו יגעתי ואחר זה משום אכחושי מצוה ,ולבסוף מסיק בגמ' אי הדלקה עושה מצוה שלא יחרוש שדה אילן ערב שביעית חריש שיועיל לשביעית.
יבא I
 Iמצאתי בהיסח הדעת תאמין ,עכ"ד .ובזה ביאר מרן דו"ז זללה"ה מדליקין מנר לנר ,ואי הנחה עושה מצוה אין מדליקין ,דמכיון ונמצינו למדין דנאסר עבודת השדה גם קודם שביעית כיון שמזה
מכל
דהדלקה לאו עיקר מצוה היא יש בה משום אכחושי או ביזוי מצוה ,תועלת בשביעית ,ומוכח מזה דכל דבר אף שהוא
 Iבדברי יואל
הגמרא
באמתתוס'חול,מחול I
חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וקיי"ל הדלקה עושה מצוה ומדליקין מנר לנר ,עי"ש .וכתב א"ז מקום כיון שהוא מועיל לקודש דינו כקודש ממש ,והוי
 Iוחוזרין ושוהין שעה אחת ,וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום זללה"ה בייטב לב
לרמז בזה בענין התורה והעבודה ,דהנה על הקודש .והכי נמי מי שעוסק בעניני חולין וצרכי הגוף אכילה
נחשב I
בתפלה תורתן היאך משתמרת ומלאכתם היאך נעשית ,אלא מתוך יש בחכמים וצדיקים שתי מדריגות ,יש מי שמחזיק הטובה לעצמו ושתיה ,והוא מועיל לו ללימוד התורה ולקיום המצות ,הרי זה
 Iשחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת ,ובירושלמי ואינו משפיע לזולתו ,משום שזה אצלו לבזיון לירד להשפיע להנמוך לו האכילה ושתיה כקודש .ולזה נסמך פרשת שמיטה להר סיניI ,
איתא הגירסא ,על ידי שהיו חסידים ברכה ניתנת בתורתן ממנו ,או משום אכחושי מצוה שעל ידי זה ימעט עצמו ממדריגתו ,להורות דכמו בשמיטה מה שמועיל לקודש דינו כקודש,
כקודש.כמו כן I
 Iוברכה ניתנת במלאכתן .ולכאורה קשה האיך אפשר שתתברך תורתן ויש שעיקר בעיניו להשפיע מתורתו ויראתו לזולתו אפילו לפחותי בעניני אכילה ושתיה מה שמועיל ללימוד התורה דינו
והתקן עצמך ללמוד
 äðååëìåזו הורה לנו
מבלי שיתייגעו עליה ,והלא כבר אמרו לא יגעתי ומצאתי אל תאמין .ערך ,ואינו חש לא לבזיון ולא משום אכחושי ממדריגתו ,והנה נשמת
התנאתורה על ידי אכילה ושתיה ושינה I
נר ה' נשמת אדם ,וזהו ענין תורה ,שיעשה הכנה ללימוד ה
 Iאמנם הכוונה כי בודאי היו החסידים יגעים על התורה באותן שעות ישראל קרוים נר ככתוב
בתנאי
והוא
,
כקודש
ודינו
הדעת
בהרחבת
בתורה
לעסוק
יוכל
למען
משום
לזולתו
אדם
מנשמת
,
לנר
מנר
מדליקין
 Iשנשאר להן בכל יום ,אך קושית הגמרא דמכיון שהתורה ארוכה פלוגתתן רב אמר אין
I
מארץ מדה האיך השיגו חכמת התורה בזמן מועט כזה ,ועל זה תירצו בזיון או משום אכחושי ,ושמואל אמר מדליקין ,ומסיק אי הדלקה שכל מעשיך יהיו לשם שמים ,שהכל יהיה עבור לימוד התורה.
 Iמתוך שחסידים היו ברכה ניתנה בתורתן ,היינו שבא להם מן השמים עושה מצוה מדליקין ,היינו אם עיקר המצוה תליא בהדלקה שמדליק
ה
והתקן עצמך ללמוד תורה ,הנה זכיתם I
 ì"ôàåעוד רמז במשנה
מציאה אחר היגיעה בשפע חכמה והשגות גדולות בתורת ה' ,עכ"ד .נשמת חבירו ,ואף אם אחר כך נכבה ונופל חלילה ממדריגתו ,טוב
והתקן עצמך ללמוד עשה להדליקו לפי שעה ,אז מדליקין מנר לנר ,אבל אי נימא הנחה לבא במקום קדוש לישיבה"ק מקום פנוי מישיבת כרכים קשה כאוות I
I
 ìòåפי זה יל"פ המשנה
תורה ,והכוונה שיכין האדם את נפשו ביגיעה רבה ויקדש אותו שיגיע עושה מצוה דאין מצוה להדליק זולתו אם אח"כ נכבה נרו ,כי אם נפשו של מרן דו"ז זללה"ה להיות הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו
 Iלמעלת חסידים הראשונים ,ואז יזכה ללמוד תורה במדריגה גדולה בהניח בלבבו רשפי אש שלהבת יה הנחה קיימת לבל תרפנו ,אז אין השווקים והרחובות הטמאים בעיר ,ויוכלו לשמור על העינים ועל I
מדליקין דאיכא בירידתו ממדריגתו משום בזוי ואכחושי ללא צורך ,המחשבות ובפרט בימי הקיץ ,בכל יום ויום שהנכם כאן יש בו
מן היגיעה ,כי תורתו יהא מתברכת.
אכילה I
I
שתיה לינה המסייע ללימוד התורה בבחינת והתקן עצמך ללמוד
ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את וקי"ל דמדליקין דהדלקה עושה מצוה ,עכ"ד.
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 Iאברהם בכל ,דהנה דרשו חז"ל
ואברהם זקן ,שהיה זקן
כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירום ,שלפעמים ישנו הכרח לנסוע ,מכל מקום החכם עיניו בראשו למעט I
ויושב בישיבה ,וכיון שיגע עצמו בלימוד התורה כדרך החסידים בבחינה זו הכתוב
 Iהראשונים ,וה' בר"ך את אברהם בכל ,שהיתה תורתו מתברכת הרבה כי הצדיק המתחבר אל הפשוטי עם הרי זה הורדה אליו שצריך באלה מסעי ,אלא להיות בין כותלי הישיבה ולקיים והתקן
עצמך I
יותר מכפי יגיעתו ,והיה יכול להתעלות במדריגה גבוה ונשגבה להוריד עצמו מקדושתו ,אבל זהו הרמה לגבי פשוטי עם ,שהצדיק ללמוד תורה ,כי צריכים לרחמים מרובים בצאתו לשוק להנצל
בהתחברותו מעלה ומגביה אותם משפלותם ,וזהו תכלית מראיות אסורות ומחשבה לא טהורה ,וחלילה אם מטמא המח והלב I
 Iבלימוד תורה שאין לה שיעור וערך למעלה.
דתלמיד חכם ההתחברות ורצון הבורא ית"ש .אמנם באמת הורדה זו לצדיק הרי זה מונע מלימוד התוה"ק ,ולזה הזהיר התנא והתקן עצמ"ך
 êøãáåזה יל"פ מה דאיתא בזוה
דברי"קכ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה צורך עליה הוא ,שאם משפיל עצמו בשביל להעלות הפשוטי עם ללמוד תורה ,שיתקן את המח והלב שיהיו טהורים למען יוכל ללמוד I
 Iאיקרי שבתא דכולה שתא ,ונקדים
דביום השבת יש ברכה מיוחדת ממדריגתם ,השי"ת נותן לו התרוממות ,וזה שכרו שנתעלה תורה ,וחלילה לא יעשה דברים אשר ימנענו מלימוד התוה"ק.
בברך משה בפרשתן
I
I
)ובאמת יסוד דבריו
הקדושים מבואר בדברי החתם סופר בפתיחה לשו"ת יו"ד בביאור הכתוב
המכסה אני מאברהם וגו' כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו'(
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 ãåòירמוז המשנה והתקן עצמך ללמוד תורה ,שיסדר האדם את עצמו בסדר נכון בשמירת הזמנים,
 Iוהנה ממשיכים עכשיו ללמוד פרק חזקת הבתים שיש בו סוגיות עמוקות דף אחר דף ,וצריכים לראות בירורי הלכות שנערכו ונסדרו ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
להתייגע ולקיים יגעתי ומצאתי תאמין ,ללמוד בהתמדה ובהבנה ,ואז יש לצפות שהשי"ת ישלח ברכה
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
I
בלימודו ,ולזה צריכים למלאות הזמן ולשמור על כל הזמנים .וזה יש לרמז במאמר המשנה והתקן עצמך ללמוד
הערות והארות מתקבלים בכתב ע"י הפעקס:
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I
I
מסודר בסדר נכון ,שהולך לישן בזמן וקם בבוקר בזמן ,מתפלל בזמן בביהמ"ד ברוב עם הדרך מלך בהתלהבותt áìçì øùáî úåòù ùù úðúîä éðéã T ,
 Iואוכל ארוחות בוקר בזמן ואח"כ בא לביהמ"ד בזמן הנקבע ,הרי הוא מוצא די שעות ביום ויכול למלאות אותם .א( השש שעות שממתינים מבשר לחלב ,הם שש שעות שלימות  ,ואף אם ישן I
ולזה הזהיר התנא והתקן עצמ"ך ,שיתקן עצמו שיהיה מסודר בסדר נכון ,ועי"ז יוכל ללמוד תורה ,מה שאין כן בנתיים צריך להמתין שש שעות שלימות
אכילת .הבשר ,ואף שהמשיך הסעודה אחר אכילת I
 Iאם אינו מרגיל עצמו בזה ואינו זריז ודייקן בהזמנים אזי הוא מאבד הרבה שעות ביום ,ואינו יכול לרכוש כל כך.
ב( ו' שעות אלו מונים מגמר
ז
הבשר אין בכך כלום  ,והוא הדין שמותר להת
החלבחילעצמו .הסעודה של גבינה קודם הו' שעותI ,
I
 ãåòפירשנו בשב"ק העעל"ט מאמר המשנה והתקן עצמך ללמוד תורה ,על זהירות לימוד התורה שדין ההמתנה הוא רק מהבשר עצמו עד
בטהרה ,וכמו שנהגו עצמם חסידים ואנשי מעשה והקפידו על טבילה במקוה לפני התפלה .וכן הכוונה
ג( הרוצה לאכול מאכלי חלב בסעודה שלישית ,יסתכל במורה שעות,
כשגומר I
כל שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת,
 Iוהתקן עצמך ללמוד תורה ,ע"ד שאמרו חז"ל
לאכול הטשאלנ"ט ,כדי שידע בדיוק אימתי מסתיים השש שעות ,ואם שכח
ולזה יתקן האדם את עצמו ללמוד תורה ,על ידי שיהיה יראת חטאו
קודמת לחכמתו ,והתקנה לזה הוא מלהסתכל ,ומסופק אם כבר עברו שש שעות ,יכול לאכול מאכלי חלב ,ואין צריך I
I
לעסוק בספרי חסידות וספרי מוסר שהוא הכנה הראויה והתיקון ללמוד תורה.
להמתין עד שיצא הספק מלבו .
כתב בביאור המשנה והתקן עצמך ללמוד תורה ,על פי המבואר
 øôñáåערוגת הבשם
ונראה ד( אחר שעברו ו' שעות מותר לו לאכול החלב תיכף ,אף אם לא ניקר שיניו ,ומ"מ I
I
בזוה"ק
דכל מילי דקדושה צריך הכנה והזמנה ,כדי שיהא ראוי שיוכל עליו הקדושה,
מי ששיניו פרודות קצת וחושש שמא נשאר קצת בשר "בין השיניים" ,ינקר שיניו בקיסם
 Iראיה לזה מהכותב ספר תורה ,שצריך לקדש הדיו והקולמוס בכתיבת אות אחר קודם שיכתוב האזכרות וכיוצא בו  ,וכל שכן מי שיש לו ברעיסע"ס על השיניים וחושש שמא נשארו שם פירורי I
שבספר תורה
 ,וכמו כן צריך שיאמר קודם קיום כל מצוה הריני מוכן ומזומן לקיים מצוה
בשר ,שאף שהמתין שש שעות ,יש לנקר השיניים היטב ,שלא ישאר ביניהם
פירוריידיחבשרפיוI ,
 Iזו ,דעל ידי מוצא שפתיו עושה הזמנה כדי שיחול לחול הקדושה על מעשה המצוה,
.
ואם מצא בשר בשעת הניקור אין צריך להמתין עוד ו' שעות ,אלא שאחר הניקור
דפיות ישראל הם כמו הקלף שבספר תורה לתורה שבכתב ,כמו כן הן הנה
וכתב המהר"ל
במשקה וגם יאכל איזה דבר קודם שאוכל הגבינה ] ,אבל מי
ששיניו[.נקובות אי"צ לנקר I
 Iפיפיות בני ישראל כקלף לתורה שבעל פה .ואם כן כמו בקלף שבספר תורה צריך שיהיה מעובד לשם
הבשר מן הנקבים שבתוך השיניים  ,משום שהבשר כבר נתעפש שם
קדושת ספר תורה ,כמו כן פיות בני ישראל צריך שיהא מעובדין לשם קדושת ספר תורה שבעל פה ,ועל זה
שבעל ה( אף אם טעה ובלע קצת מהבשר בשעה שניקר את שיניו ,אי"צ להמתין ו' I
I
אמרו רבותינו ז"ל והתקן עצמך ללמוד תורה ,היינו שתהא מעבד עצמך ,שתהיה מוכשר ללמוד תורה
שעות מחדש .
 Iפה ,כדרך שהקלף צריך שיהא מעובד לשמה ,עכ"ד .וזה צריך להיות עבודתו של כל בחור שגופו
אסורים.מוחו ופיו ו( אדם שאינו בריא ,וצריך לשתות חלב ]או לאכול גבינה[ לרפואתו ,מותר לו I
יהיו ראויים ללמוד תורה ,על ידי שמירת עינים טהרת המחשבה ולשמור על הפה מדיבורים
לשתותו אחר שהמתין שעה אחד מאכילת הבשר  ,וקודם ששותה החלב צריך ליזהר בג
ח
השיניים'I ,
I
 ãåòפירשנו במאמר המשנה והתקן עצמך ללמוד תורה ,על פי דברי כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך דברים ,א( שינקר שיניו בקיסם וכיוצא בו  ,אף אם אינו חושש שנשאר בשר בין
בטעם שהקדים הקב"ה לצוות במרה על כיבוד אב ואם לפני קבלת התורה ,על פי מה ב( שיאכל איזה דבר מקודם ]כגון חתיכת מזונות וכדומה[ ,ג( שידיח פיו באיזה משקה
לאכול .או I
 Iמשה
ז( אין ליתן לקטן חלב בתוך שש שעות שאכל בשר  ,ואם אי אפשר לו
שאמרו חז"ל
אם אין דרך ארץ אין תורה,
דרך ארץ קדמה לתורה ,וכן שנינו במס' אבות
 Iוביאר רבינו יונה שצריך תחילה לתקן עצמו במדות טובות ובזה תשכון התורה עליו ,שאין התורה שוכנת בגוף לשתות דברים אחרים ,מותר ליתן לו חלב אחר שעה אחד מאכילת הבשר ,שצרכי קטן I
שאינו בעל מדות טובות .ומעתה י"ל דמהאי טעמא נצטוו קודם קבלת התורה על הדינים וכיבוד אב ואם אשר דינו כחולה שאין בו סכנה ,שיכולין להקל וכמו שנתבאר באות הקודם .
I
 Iהם מצוות שבין אדם לחבירו ,כדי שיתקנו עצמם בדרך ארץ ומדות טובות וישרות ואז יהיו ראויים לקבל התורה,
דאף שלשון הרמב"ם "כמו" שש
כן מובא בהרבה אחרונים ,ועיין בשיורי ברכה להחיד"א
 Iעכ"ד .ולזה הזהיר התנא והתק"ן עצמך ,שיתקן אדם את נפשו במדות טובות ,ועל ידי זה יזכה ללמוד תורה,
I
שעות ,מ"מ צריך להמתין שש שעות שלימות.
שאין התורה שוכנת בגוף שאינו בעל מדות טובות .ולזה צריכים להתנהג בדרך ארץ כלפי ההנהלה וכלפי כל
ונדפס גם בספר זכרון למשה
כן משמעות הפוסקים שלא חילקו בזה ,ועי' בספר אלף כתב
וז"ל בקיצור ,סיפר הגאון המקובל מו"ה דניאל פרוסטיץ זצוק"ל ,שמרן החת"ס אמר לו ,שבעיונו
 Iהעוסקים במלאכת הקודש פה בישיבה"ק ,וגם כלפי אלו העוסקים באש"ל שגם הם בכלל העוסקים במלאכת
בהלכות I
הקודש וכאמור ,וזהו הכנה לכל ימי חייו שירגיל עצמו להתנהג בדרך ארץ ובנימוס כלפי כל אדם ,וכלל גדול בב"ח יצא לו שענין המתנת שש שעות לא נאמר רק למי שאוכל ביממא ,אמנם האוכל בשר בלילה וישן אח"כ אף
שלא עברו ששה שעות מעת אכילת הבשר ,מותר לשתות חלב ,שעל ידי שישן בנתיים ממהר העיכול לבא,
ואחר I
 Iהוא דבמקום שיש זקנה יש חכמה .והמקום להזכיר התקנה גדול שתקנו בישיבה"ק שבחורים לא ישתתפו שבירר דבר זה ,לאחר שאכל בשר בלילה הכין לעצמו קאווע עם חלב ,כדי לשתותו אחר השינה ,ולפני אשמורת
הבוקר כאשר קם מרן ז"ל ללמוד ולקח הכלי לשתותו ,נשבר לו הכלי ונשפך כל הקאווע לארץ
בשמחת נשואין של חבריהם ,ואבקש את ההנהלה שיעמדו על המשמר בכל חומר ותוקף על קיום תקנה הלזו.
שמן השמים אין מסכימים להוראה זו ,אלא לא פלוג חכמים בזמן השהיי' ,כיום כלילה זמן אחד
דברי,להםאזיואלעכזי"אמר"ל.ערואהביום א'אני I
I
ט
כתב ששמע ממרן הגה"ק בעל
והגה"צ מקאפיש זצ"ל
 ãåòיש לרמז במאמר המשנה והתקן עצמך ללמוד תורה ,שהוא רמז על ימי הבחרות שהן הם היסוד דשבועות שנת תשכ"ב ,שהגה"ק מצאנז זי"ע נהג לשתות קאווע בבוקר לאחר ה' שעות שאכל בשר בלילה ,יען
 Iלכל ימי חיי האדם ,ואם יש יסוד חזק אפשר לבנות עליו בית גדול ומפואר .וזה מאמר המשנה והתקן עצמך דיש חילוק בין לילה ליום ,אבל לא מצד שינה בלילה ,דאם לא נשתנה בין לילה ליום ,אע"פ שישן בנתיים לא נהג I
ביסוד חזק בימי הבחרות ,כדי ללמוד תורה גם לאחר חתונתו ,ועכשיו הזמן להניח יסוד חזק על הקביעות היתר ,ומסיים שכן נהגו כמה מתלמידיו הגדולים עכ"ד הגה"צ מקאפיש זצ"ל.
בסוףךאכילתI ,
עי' בדגול מרבבה שכתב דההמתנה מתחיל מסוף אכילת בשר ,ומוכח מדבריו דמתחיל תיכף
I
עתים לתורה של שנות העמידה.
וש"
שהובא בט"ז
הבשר אף שממשיך הסעודה אח"כ ,וכן מוכח מדברי הרש"ל
י
דאם לא בירך בהמ"ז על סעודת הבשר ,אפילו המתין כל היום אסור לאכול גבינה שחוץ מההמתנה צריך ג
השלחן"כ שיהי' I
I
 ãåòירמוז מאמר המשנה ,דהנה מאד צריכים להזהר מן היצה"ר של ביטול הזמן ,הן בחול וקל וחומר סעודה אחרת עי"ש ,מוכח להדיא שאי"צ להמתין מחדש שש שעות אחר בהמ"ז ,וכ"ז דלא כערוך
שהחמיר בדין זה ע"ש.
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I
הכל כמ"ש בהערה הקודמת,
על ידי נשמה יתירה והוא בבחינה גבוה ונשגבה מימות החול ,ועוד נשפע מזה רישומא דקדושה גם לששת
כ"כ בדרכי תשובה סק"ה בשם הרבה אחרונים ,ודלא כהיד יהודה שמחמיר על זה ע"ש ,ומכ"מ לכתחילה
ימי המעשה הבאים אחריו .ולכוונה זו הזהיר התנא והתקן עצמך ללמוד תורה ,שיתקן האדם עצמו בשב"ק צריך לדקדק ע"ז דאין
עושין"לספק דרבנן לכתחילה .בשם הרשב"א ,והובא בדרכי תשובה ובכף החיים I
I
כל זה מדברי הרש
בבחינה גבוה ,שעל ידי זה יוכל ללמוד תורה גם בימי החול אחריו.
בשם עוד אחרונים ,ועיי"ש בדרכ"ת שהיד יהודה החמיר בכל אדם שיעשה ניקור ע"ש ,וכמדומה שלא נהגו כן.
I
I
 íéëéøöåלראות שיהיה התעלות ביום שב"ק וחלילה שלא יהיה ירידה ,והתחלת יום שב"ק הוא בערב
.
ש"ך
.
בשם החתם סופר
דרכי תשובה
שב"ק ,לעשות הכנה דרבה בעש"ק אחצה"ר בלימוד התורה ,וכל שכן בשב"ק למלאות הזמן בשב"ק
 Iאחצה"ר בלימוד התורה ולקנות שלימות בתורה וקדושת השבת ,וכן בסעודת רעוא דרעוין ידוע גודל פריינד זצ"לבהפלאה בסימן זה נסתפק .בזה ,וכתב שהעולם מקילין בזה עי"ש .וכן פסק הגאב"ד דירושלים הרמ"א I
דבעת שמזמרין יחשוב לו בבצרה וכו' סיבה מאת
 Iמעלתה ,וכמ"ש א"ז זללה"ה בישמח משה
והובא
וכעי"ז כתב החת"ס
וערוך השלחן
כ"פ בחכמת אדם
בפתחי I
 ,והטעם דבחולה קצת סמכינן על השיטה דסגי בהמתנת שעה אחד ,דאז מתחיל העיכול ושוב אינו
כי עתיד תשובה
השי"ת לשלוח את השטן הוא היצר הרע לבל ישמע זאת ,למען יתקיים מאמרם ז"ל
.
מושך טעם,
 Iלטעות ,וכיון שהוא איננו אז באותו שעה ,הנה העת והעונה אהבו את ה' כל חסידיו ,כי הוסר המונע
I
.
חכמת אדם שם והובא בדרכי תשובה
והמעכב ,עכדה"ק .וכמו כן יש להזהר שלא לבלות הזמן במוצש"ק בסעודת מלוה מלכה כדי שיוכלו
וע"ש שאם קשה לו לעשות קינוח ,יכול לסמוך על הדחת הפה לחוד.
דרכי תשובה
שכתב דזה הוי כמו נותן לתינוק איסור ממש ,ולא רק אכילת
עי' בשו"ת חלקת יעקב
היתר I
 Iלהתחיל השבוע בסדר נכון.
בזמן איסור ,דכיון דנקטינן שעד ו' שעות הבשר מושך טעם בפה ,או שנשאר בשר בין השיניים ,א"כ כשאביו נותן
 ú"éùäåיהא בעזרינו שנוכל לקיים מאמר המשנה והתקן עצמך ללמוד תורה ,ונזכה לתקן עצמינו לו חלב ,הוי כמו שנותן לו בשר וחלב מעורבין ,ועי"ש.
עי' דרכ"ת שציין לספר ויכוח מים חיים שהאב"ד מפוזנא הקיל ליתן לקטן חלב אחר תבשיל של בשר I
 Iשנהיה כלים ראויים לקבל התוה"ק ,והשי"ת יעזור שנוכל לעבור זמן הקיץ בשלום ובשלוה בהרחבת הדעת
בגשמיות וברוחניות ,ונזכה לעסוק בתורה ולהתעלות בידיעת התורה ובהבנת התורה ,בעבודת ה' זו תפלה ,בלי המתנת שש שעות והי' אומר בפירוש שאינו מקיל רק כשהוא דוחק גדול וע"ש עוד ,והאחרונים האריכו בדין קטן
I
ונתנו הרבה שיעורים בגיל הקטן עד אימתי יכולין להקל
 Iובכל שלשה עמודי עולם תורה עבודה וגמ"ח ,גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו ,לעשות טובה לזולתו,
ואורך
ונזכה להרגיש מתיקות ונעימת התוה"ק ושמחת החיים האמיתי שיש בקיום המצות ,כי הם חיינו
שאינו' שכיכול"חלאכול .דבר I
I
 ,ולמעשה תלוי הרבה במצב הקטן ,ובנחיצות הענין ,ואין ליתן כלל בזה ,ועכ"פ בקטן
ימינו ,עדי נזכה לראות רגלי מבשר על ההרים בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
אחר ,לכו"ע יכולין להקל שאי"צ להמתין ו' שעות ,דצרכי קטן הוי כחולה שאין בו סכנה וכמבואר בסי
I
I
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
I
I
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