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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

בספה"ק נועם מגדים פרשת חקת ד"ה והנה פירשנו,

מה טובו אהליך יעקב .איתא בגמרא )סנהדרין דף ק"ה(

מברכותיו של אותו רשע נראה מה שהיה בלבו לקלל ,וקשה

מה נראה שהיה בלבו לקלל ,ויש לתרץ כי מה שנאמר
בברכותיו מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל ,דאיתא

בגמרא )פסחים דף פ"ח( לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק
שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית ,והפירוש לא כאברהם
שקראו הר שנאמר הר ציון ששמם ולא כיצחק שקראו שדה

שנאמר שדה תחרש ,אבל לעתיד במהרה בימינו יבנה בזכות

יעקב שקראו בית ,וקשה מפני מה לא נבנה בתחלה בזכות

דהצדיקים הגדולים ושלימים אשר גופם כבר נתקדש ונזדכך

כולו לד' ,לא יארע להם שגגה( .וזשה"כ ,לא הביט ,און

ביעקב ,ולא ראה ,עמל בישראל ,כלו' התירוץ של לא הביט

æåðâä øöåà

ולא ראה ,כבר נחשב לאון אצל יעקב ,ולעמל ולעבירה יחשב

זאת בישראל ,והטעם ,באשר ד' אלקיו עמו ,שצריך האדם

לזכור תמיד שהשכינה עומדת נגדו ,וממילא יתן דעתו על כל

פסיעה ופסיעה לעשותה בתשומת לב ובשימת עין ,וכמאה"כ

)משלי ג'( בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך ,שאם לא
יסיח דעתו מהשי"ת ,לא יצא מכשול מתחת ידיו.

עטרת שלמה  -באבוב

יעקב ולא תחרב ,ותירץ כי איתא במדרש שפך חמתו על

עצים ואבנים ,ואם היה נבנה בזכות יעקב ח"ו לא היה נשאר

שריד ,ואיתא במדרש מפני מה נקרא משכן שנתמשכן שני

פעמים ,פירוש שלקחו המשכן משכון בעבור ישראל ,וזהו

פירוש הגמרא מברכותיו וכו' ,כי כך אמר בלעם מה טובו

אוהליך יעקב היינו המשכן שנקרא אוהליך יהיה בזכות

יעקב ,ועל ידי זה משכנותיך ישראל ,פירוש ,שאם כן יהיה
המשכון ישראל בעצמם והבן.

בעל שם טוב

מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל .יאמר ע"ד

משל כאדם המוכיח לחבירו אדם שכמותך שיש לך אלפי

אלפים דינרי זהב תמאן לשלם עד שימשכנוך כלים החמודים

והחשובים ,ה"נ עם ה' אלו אשר אם יאבו לשמוע ורק לישב

ויקץ מואב מפני בני ישראל .פרש"י קצו בחייהם,

ויתבאר עפימ"ש בספה"ק אגרא דכלה )פ' לך( עה"פ ואת

בריתי אקים את יצחק ,א"ר אבא מכאן למד בן הגבירה ק"ו

מבן האמה ,כתיב בישמעאל הנה בירכתי אותו והרבתי אותו

וגו' ,וק"ו ואת בריתי אקים את יצחק עכ"ד המדרש ,וכבר

הובא בדברינו דברי האגרא דכלה כ"פ ,ותו"ד בקיצור דח"ו

כשלא יזכו ישראל מצד עצמן ,יושעו מכח מידת הק"ו ,שניתן
לדרוש עפ"י התורה ,שמגיע להם חסד וטובה ,ק"ו מהצלחת

ישמעאל וגדולתו עייש"ד ,ואפשר שזה הכוונה ויקץ מואב

פרש"י קצו בחייהם מפני בני ישראל ,שע"י חייהם יומשך
לישראל חסד וטובה בכח הק"ו ,ולגדול רשעתם מאסו וקצו

בחייהם ,שלא רצו שיצמח לישראל טובה ע"י חייהם.

דברי יואל

באהלי ה' בתי כנסיות ומדרשות הלא יכפר על כל עוונותם,

איך יבוא לידי כך ח"ו עד שימשכן מהם נפשות צדיקים

לכפר על עון הדור .וזהו מה טובו אהליך יעקב אפי' הרקנים

המכונים יעקב ,הלא אהליהם טובים אהלי כנסיות ומדרשות

ותשב"ר וכדומה ואיך יתכן שתהי' משכנותיך המשכון

שנוטלין ממך יהי' ישראל הוא הת"ח והצדיק שיהי' הוא

המשכון ח"ו היתכן זה.

חתם סופר

)(ïåùàø ïéðòì øåæçðå ä"ã ì"ðä

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלהיו

עמו ותרועת מלך בו .ויתבאר על פי מה שהביא ק"ז זצלה"ה

בייטב פנים )יפה לעינים אות י"ח( מה ששמע ממוזלה"ה

הישמח משה ,כי בעת עמד על המחקר להבין דרכי החסידים
והוטב בעיניו ,עלה בלבו קושיא אחת על אשר מדרכן

לשמוח תמיד ,והלא מבואר בשולחן ערוך )או"ח ס"א ס"ג(
ראוי לכל ירא שמים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית

ויפתח ה' את פי האתון ,ותאמר לבלעם מה עשיתי לך

המקדש ,ויהי בנסעו לקבל פני רבו הקדוש מלובלין זללה"ה,

כי הכיתני זה שלש רגלים .איתא במדרש "אמר הקדוש ברוך

תיכף כאשר בא אל ביתו נאוה קודש פיו פתח בחכמה וברוח

הוא ,אתה רוצה לעקור אומה שעולה לרגל שלשה פעמים

הקודש ,הן תאמינו לנו כי אנחנו אומרים תיקון חצות בבכיה

בשנה" .ומפרש הגר"א ,דאיתא במדרש שהקדוש ברוך הוא

ובהספד ועם כל זה הכל בשמחה ,וכך הורה לנו רבינו

אמר לבלעם ,אם תעקור עם ישראל מי יקיים את התורה,

הקדוש הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זללה"ה על פי משל

הלא חזרתי על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלה ,אמר בלעם

למלך שנשבה למרחקים ,ועמד לפוש אצל אחד מאוהביו,

אני אקיים .ואמנם מצות עליה לרגל לא היה יכול בלעם

וכראותו את המלך בשביה הלך ובכה מאין הפוגות ,ועם כל

לקיימה ,מאחר שהיה חיגר וסומא באחד מעיניו שפטור הוא

זה שמח כי המלך מתאכסן אצלו ,והנמשל מובן כי באותו

ממצות ראיה )עי' חגיגה ב ,א'( ,על כרחך שפיר אמר לו:

שעה שבוכה על חורבן הבית הרי השכינה עמו ,ועל כן צריך

"אתה רוצה לעקור אומה שעולה לרגל שלשה רגלים" ,שהרי

להתאזר בשמחה ,עכדה"ק .ועל פי זה יתפרש כוונת הכתוב,

אתה לא יכול לקיים זאת.

המאור הגדול

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו

עמו וגו' .י"ל בזה ,דהנה מדרך העולם שכאשר יעשה אחד
איזה עוולה לחבירו בהיסח הדעת ,יצטדק אליו ויאמר ,לא

ראיתי או לא נתכוונתי וכיוצ"ב .אמנם לא כן הוא דרך אדם

המעלה ,דידוע מש"כ בספרים הקדושים על אומרם ז"ל )ב"ק

כ"ו ע"א( אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד ,כי אדם השלם

מקדש ומטהר את גופו עד שלא יעשה שום פעולה בלי

התבוננות ,וממילא לא יארע לו שגגה לעולם) .וכעין זה כתוב

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ,פי' שאינו רואה

שום עבירה ועון בבית ישראל ,אך לכאורה יקשה הלא עינינו

רואות איך שבני ישראל הצדיקים והחסידים ששים ושמחים

תמיד בגילה וצהלה ,וכבר נפסק להלכה שראוי לכל ירא

שמים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש ,ודבר זה

לעצמו הרי הוא חטא ופשע ששוכחים מחורבן הבית וצער

השכינה ,על זה בא כמשיב ה' אלהיו עמו ,היינו שהשכינה
שוכנת עמם בגלותם ,וכיון שיודעים שהמלך מתאכסן בביתם
על כן צהלתם בפניהם ואבלם בלבם ,ועל זה אמר ותרועת

מלך בו.

ברך משה
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I
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בעל הנס .וכ"כ בס' דברי תורה מ"ק סי' ט' וזה לשונו
קוויטל ויכתוב בהקוויטל ,ויחפרו עבדי יצחק באר I
I
שמעתי ממגידי אמת שהיו אצל הגה"ק מהרצ"ה זי"ע
ויבאו ויגידו לו ויאמרו מצאנו מים ,וכן עשה וחפר איזה
מזידיטשוב בעל עטרת צבי ,כי בעת היה חולה מסוכן
חפירות ותיכף נבעו מים שנתמלא כל הבאר ,והערלים I
I
ä"äììæ éáö úøèò ìòá ÷"äøä
בחליו בלבוב
 .ופ"א תקיף ליה
מהכפר שמחו מאד כי יש מים עבורם ועבור בהמתם
עלמא טובא עד שהכיר בעצמו וראו העומדים עליו כי
הקרעטשמיI ,
I
à"ö÷ú æåîú à"é
והסוחרים התחילו לילך עם בהמתם דרך
הוא בכלל גוסס ר"ל ,ואז צוה ליתן הרבה צדקה לתוך
ונתעשר מזה והקרעטשמי החזיק בזול מחמת שהאדון I
I
קופת רבי מאיר בעל הנס ,ואמר כי סכנת הגוסס הוא
לא היה לו מי שירצה לשכור הקרעטשמי ונתעשר מזה,
יען כי רוב גוססין למיתה ,משא"כ רוב חולין למתים,
 Iורבי מאיר דחייש למיעוטא ע"כ ע"י רבי מאיר בעל בצלו .נענה רבינו צבי ואמר אליו וואס פעהלט אייך וכראות הרינדאר שהיה אצלו ההילוך מהשוורים I
דען ביי אונז והתחיל לספר ממנו בעצמו
הנס בע"ה בכח זכותו ולשיטתו חוששין למיעוטא
מדריגות שנפסקו עוברי אורח בשוורים ממנו הלך להאדון I
I
והשגות ערך שתי שעות וסיים מדריגה האחרונה
דחיים מהגוססים וישאר בין החיים עכד"ה ונרתפא
מהכפר הנ"ל וסיפר לו איך שהיהודי מחזיק
באמרו להרה"ק מוהר"נ אייער זיידע דער של"ה
הוועד הקרעטשמי בזול ומתעשר מזה ונתן לו הוספה גדולה I
I
אז מחליו כנ"ל.
הקדוש איז ביי אינץ א הויפטער גאסט .ואחרי
*
אין האט עס אויס געדינגען העסק והוכרח הרינדאר
מובא יקר סהדותיה הנאמנה שסיפר כ"ק והחבירים נסעו כל אחד ואחד .ונשארו עוד הרר"צ הראשון לדור בעיר או במקום אחר בלי פרנסה ,ורץ I
I
והרר"נ ועמד הרר"צ להתפלל מנחה מעוטף ומוכתר
הרהצה"ק מרן מהרי"א מזידיטשוב זצוק"ל ,פעם
אחת בטלית ותפילין כמנהגו .ואח"כ היה הרה"ק מוהר"נ לזידיטשוב וסיפר מר לבבו לפני כ"ק דו"ז הרה"צ I
I
באו מארץ הקדושה מצפת"ו לדודו מהרצ"ה
העט"צ ,ואמר לו שיכתוב קוויטל כך ,וכל הבארות
אצל הגאוה"ק רשכבה"ג מו"ה אברהם יהושע העשיל
הענין אשר חפרו עבדי אברהם בימי אברהם אביו סתמום I
I
מזידיטשוב שני תלמידי חכמים חסידים ואנשי מעשה
זצוקללה"ה מאפטא וכבר נשמע שם כל
פרידתם
ובעת
,
מאד
וקרבם
כבדם
ודודו
,
צורה
ובעלי
פלשתים וימלאום עפר וישליך הקוויטל
להבארמהכפרוכן I
I
מהתפארות של הררצ"ה ב' שעות ונשאל הרב מוהר"נ
ממנו לחזור לארץ הקדושה ,עמד הוא אחורי הדלת
עשה ונפסקו המים ויבשו ,וכאשר ראו הערלים
על כל הענין מהרב מאפטא .ונענה לו הרר"נ שמעולם
לשמוע איך ומה ידבר עמהם דודו ,ושמע שנתן להם
את לא ראה שפלות הרוח גדול כל כך כמו שראה מהרר"צ שנפסקו המים הלכו להאדון בקובלנא היות שכל הזמן I
I
קונטרס השמות ,ואמר להם אשר בבואם למירון יניחו
שישב הרינדאר הראשון היה מים מהבאר ועתה צר
 Iהקונטרס הזה שמה בקודש על ציון הקדוש של התנ"א בעת שחשב המדריגות שלו ב' שעות וגם כי שמע ממנו להם כי נפסק המים וקרא האדון להרינדאר הראשון I
בשם תפלת י"ח במנחה אשר מימי רבינו אלימלך לא
הרשב"י ,וכשיצאו מבית דודו החוצה ,קראם הרה"ק
ואמר לו שישכור אצלו בחזרה הקרעטשמי ,וענהו
ואמר כילו I
I
שמע שמונה עשרה כזאת.
.
מהרי"א מזידיטשוב לביתו ,וקרא בקונטרס ,וראה
לא יכול לשכור ממנו עד שיתייעץ עם רבו הק',
*
שכותב שם בזה הלשון אבקש לגלות לי אם כוונתי
סיפר ש"ב הרב הצדיק הק' ר' אייזיקל זצללה"ה באם שישכור לו האדון הקרעטשמי בשכר ששלם I
I
לאמיתת כוונתו הקדושה ,תלמידך צבי הירש בן הינדא
מקודם ישכור ממנו וישליך קוויטל להבאר בפסוק הזה
שבימי חורפו נשמע בעולם שיצא גזירה על יהודים
יהודי ויחפרו באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שם המקום I
I
מזידיטשוב .אח"כ ביקש מהם שאחר שיניחו הקונטרס
שיגרשו כל היהודים מהכפרים שלא ידור שם
הזה על ציון הקדוש במירון ,שיכתבו לו מה שראו אז
בקשת בכפר ולא שום רינדאר והי' עת צרה והתאספו ערך רחובות לאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ וכן I
I
שמה ,ושגרו ליה איגרתא ממערבא ,שהם קיימו
עשה והשכיר מהאדון העסק בשכירות הקודם והשליך
שלש מאות אנשי כפרים לזידיטשוב לכ"ק אדומו"ר
 Iהרבי מזידיטשוב ,והניחו הקונטרס הזה על ציון רבינו צבי לבקש רחמים ולפעול שיבטל הגזירה הקוויטל ובאו המים בחזרה ,ואמרו לו כי עד היום I
הקדוש הרשב"י ,וכהרף עין הביטו וראו שנעלם שם מן
יושבים שם בהקרעטשמי
ובבואם לפניו ענה להם בזה"ל עס איז אפשר טאקע
צאצאי"ל.צאצאיו ואין .משיג I
I
עיניהם הקונטרס ,ע"כ תשובתם אליו.
גבולם ,ויש להם פרנסה בריווח עכ
גלייך שלא יגורו יהודים בכפרים ,שבכפרים הרבה
וכ"כ בס' פעולות הצדיקים שסיפר כ"ק חותנו
הגאון האדיר מהר"ם* א"ש זצוק"ל ,כותב I
I
אין מנינים ואין שומעים קדושה וברכו ואין מקוה
הרה"צ מראזלא זצוק"ל כי בעיניו ראה כתב יד חותנו
וחילול שבת ג"כ באיזה אנשים ,וכשמעם זאת
נשבריםמפח""קו בהסכמתו על ספרי עטרת צבי שהיה רבינו קדוש I
I
הקדוש רבינו צבי ששלח פתקאות ביד איש אחד על
צעקו מרה ,רבי מה אתם אומרים הלא
ציון המצויינת קוה"ק התנ"א הרשב"י והאריז"ל,
ישראל מגאוני דורו ,וכה אמר בן אחי רביה"ק,
 Iשחתם עצמו תלמידך צבי הירש בן הינדא לשברי שברים כי יש לנו חובות אצל ערלים ומאין תלמידו וממלא מקום כבודו רבינו הגאוהצה"ק I
נמשוך פרנסה בעיירות ,והשיב להם שילינו זידיטשוב
מהרי"א מזידיטשוב זצוק"ל ,כי די לו בהקדמות רבו
מזידיטשוב זצוק"ל
כולה I
I
ויבאו אליו בבוקר ,והם לא יכלו לישן כל הלילה כי
מהרצ"ה ,לחדש פירוש חדש על כל התורה
וכאשר שמעתי מפיו הקדוש שהוא מתלמידי רשב"י
פחדו מאד מהמענה שיענה להם ,והשכימו בבוקר
והמתינו עד שיוכלו לבא לפניו לשמוע מה בפ"ק ,עכ"ל .וקדושת עמלו בתורה הביאותו לחסידותI ,
I
עכ"ל .ועיין מה שכתבנו
כמ"ש ]בהקדמת ספר אמרי יוסף ,מאמר השני אות
שידוע ומקובל הוא מפי זקנים חסידי עליון מעיה"ק
 Iצפת"ו .אשר שמעו מאבותיהם אשר רבינו הקדוש וכשבאו לפניו אמר להם ,בלילה ההוא הי' לי עליית ו'[ שאמר הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב ,שרביה"ק I
נשמה והלכתי להתנאים ואמוראים ורבנן
מזידיטשוב שלח מדי שנה בשנה פתקא לאנשי שלומו
סבוראי בעל עט"צ זצוק"ל בא מתורה לעבודה ,שהיה גאון I
I
וכולם אמרו כדברי אתמול רק התנא האלקי הרשב"י
מובהק בנגלות התורה ,ובנסתרות לו היה עשר ידות,
בצפת שיניחו הפתקא שלו ביום ל"ג בעומר על ציון
כפר
דרך
יהודי
כשיסע
זה
להיות
יוכל
שלא
אמר
ל
"
ז
 Iקודש הקדשים הרשב"י ,וכתב שם תלמידו צבי הירש ולא יהי' עמו טלית ותפלין וויא וועט ער נעמין טו"ת ושקד מאד מאד בלימוד התוה"ק ,ובשנה אחת למד I
בן הינדא.
כל הש"ס ז' פעמים ,דהיינו ז' דפין למד בכל יום ויום
.
לעבודתוI ,
וגם אנה יקח פת לחם לסעוד לבו ,ואמרו הב"ד של
I
*
וחזר אותן ז' פעמים ,וע"י גודל תורתו בא
מעלה לשאול צדיק מזה העולם ,וענה הרשב"י ,הלא יש
ששמע
ח
"
כ
'
סי
'
ח
מהדורא
תורה
דברי
'
בס
מובא
 Iמפ"ק אדמו"ר הרהצה"ק מרן רבי יחזקאל משינאווע בכאן ה"ר הירשלי זידיטשובער נשאלו אותו ושאלו הקדושה עכ"ל] ,ובהוספות לעשר קדושות[ כותב I
שהיה לרבינו צבי חבור גדול על מס'
אותי ואמרתי גם כן כדברי הרשב"י ועתה סעו לביתכם
פסחים ,חבל על I
I
זצוק"ל ,שאמר מי שדר בחוץ לארץ ואי אפשר לו
דאבדין ולא זכינו לאור יממא דפסחא דא.
לשלום כי המיניסטער שנתן זה הגזירה מת במיתה
להיות בל"ג בעומר במירון שיהיה ביום י"א תמוז יומא
,
הטהורה
נפשו
דבק
ושם
תורה
בסתרי
ויגע
ועמל
 .כמ"ש רביה"ק במכתבו לרבו הס"ק הראי"ה הרב I
I
פתאומית רח"ל ובטלה הגזירה וכן הוה.
דההילולא בזידיטשוב על ציון של הה"ק בעל עטרת
*
צבי זיע"א ,וירגיש שם טעם מעין זה עכ"ל
.
מאפטא זצוק"ל וז"ל והנה ספר הזוהר בו דבוק נפשיI ,
I
עוד שמעתי מעשה שהיה
*
עד אשר בשכבי ובקומי נקשרתי לא נח ולא שקט לי,
שבא לפניו איש אחד וסיפר לו איך שיש קרייטשמי
ידוע כי אחרי פטירת מרן מלובלין זצוק"ל לשכור מהאדון מקום פרנסה דהיינו שעומדת בדרך כי באמת הספר הלזה ידוע ומפורסם סגולת עסקו בוI ,
I
נתוועדו בעיר קאמארנא הרבה מתלמידיו מגדולי
והוא מקור לכל ספרי יריאים ,וממנו
שהולכים עם שוורים לאלמיץ אבל יש חסרון שאין
נובעיםוידועכל I
I
הצדיקים ובראשם רבינו הרה"ק מוהרצ"ה ז"ל
המוסרים ואהבת ה' התמימה כו' עיי"ש.
מים להשקות בעירם ולכן מוכרחים הסוחרים להקיף
התחיל
שר
וכא
ל
"
ז
מראפשיץ
נ
"
מוהר
ק
"
והרה
 Iהרה"ק מוהר"נ לדבר אנה נקח כעת רבי להסתופף הדרך בדרך ארוכה ששם יש באר מים ,ואם היה מים שרביה"ק אמר שלמד וחזר ספרי הזוהר מאה פעמים I
ואחד ,ועלה רבינו בסוד ה' וקם במקום קדשו.
I
I
)שנתרפא אח"כ ממנה(

)צבי לצדיק(

)עשר קדושות(

)עשר קדושות(

)בהסכמתו על ספרי עטרת צבי דפוס שני(

)בספרנו הקדוש כחו דרשב"י דף לב(:

)צבי לצדיק(

)עשר קדושות(

)צבי לצדיק(

 Kממעיינות התאחדותנו  YYYYYYYYYYkב
J

)אצל כ"ק רבינו העט"צ(

 K YYYYYYYYYYYYYבלק תשס"ח k
J
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ïðåëúå äðáú ïåáùç åàåá íéìùåîä åøîàé ïë ìò
בערוגת הבושם ,והם אומרים בואו חשבון ,בואו ונחשוב I
I
אמר רבי שמואל
 .ïåçéñ øéòאיתא במס' בבא בתרא
חשבונו של עולם ,אם מילא כל ימיו ושנותיו בתורה ומצות
ואברהם זקן בא בימיםI ,
ועבודת ה' ,ואיתא בזוה"ק
 Iבר נחמני אמר רבי יונתן ,מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים
חשבון
 Iבואו חשבון ,המושלים אלו המושלים ביצרם ,בואו
נחסר
ולא
'
ה
בעבודת
מלאים
והיו
הימים
כל
עם
שבא
דהיינו
לו מהם אפילו יום אחד ,עי"ש .וטרם שקיים האדם מה שהוא I
בואו ונחשוב חשבונו של עולם ,הפסד מצוה כנגד שכרה
 Iושכר עבירה כנגד הפסידה ,תבנה ותכונן ,אם אתה עושה כן מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מחויב בהם אי אפשר לו ללחום עם היצה"ר בדברי הרשותI ,
תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא.
ורק כאשר פרע החובה יכול להוסיף גם בדברי הרשות
ולהיות I
I
מושל ביצרו ,ולזה אמר ואם אתה עושה כן ,שיהיה ממארי
 äàøðåבהקדם מה דאיתא במדרש
÷"ôì ç"ñùú úðù ú÷ç úùøô â"ñ
 Iוספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דחושבנא לחשוב חשבונו של עולם ,אז תבנה בעולם
ומצותהזהולאI ,
שכל ימיו ושנותיו בעולם הזה יהיו מלאים בתורה
שבע שבתות תמימות תהיינה ,תני רב חייא אימתי הן תמימות
I
 íðîàלפי דרכו של א"ז זללה"ה יל"פ המדרש בדרך יצטרכו למעט מחשבון השנים.
 Iבזמן שישראל עושין רצונו של מקום ,וצריך ביאור.
על פי דברי אחר קצת ,על פי מה שכתב בערוגת הבשם
ב
לפרש
 øàéáåא"ז זללה"ה בעצי חיים
לאברהם בניך חטאו וכו' ,אמר הכתוב כי תצא למלחמה על אויביך ,ופירש"י במלחמת  ãåòיתבאר בדרך רמז על פי עובדא דהוה בעיר אחת I
I
אמר הקב"ה
הגמרא
 Iיצחק כמה שנותיו של אדם שבעים שנה ,דל עשרים דלא הרשות הכתוב מדבר .ונתנו ה' אלקיך בידיך ושבית שביו ,גדולה לאלקים אשר רצו בני הקהלה לחוג את יובל השבעים I
ענשת עליה ,דל כ"ה דלילה ,דל תרתי סרי ופלגא דצלויא פירש"י אם תעשה כל האמור בענין לסוף ה' אלקיך נתנו של רב העיר ,והדבר חרה מאד להיראים דקהלה ההוא לחוג
אסור I
 Iומיכל וכו' ,פשו להו תרתי סרי ופלגא ,אם אתה סובל את בידיך .דהנה כבר מבואר בחובת הלבבות דכל עניני האדם וכל את יום הולדת של הרב דבר שלא שערום אבותינו וחדש
וסיפרו
לו
כולם מוטב ,ואם לאו פלגא עלי ופלגא עלך ,עיי"ש .ובזה פי' מעשיו ותנועותיו הם או מצוה או עבירה ,דאפילו דברי רשות מן התורה ,ולכן באו אל הערוגת הבושם זללה
אספר"הלכם מעשה I
I
תנו רבנן שני שנים ומחצה נחלקו בית אם מקיים בכל דרכיך דעהו הרי נכנס בגדר מצוה ,ולעומת זה דברים כהוייתן ,אמר להם הערוגת הבושם
הגמרא
 Iשמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא אם כוונתו למלאות תאות נפשו הבהמיות גם דברי הרשות רב ממורי ורבי הגאון בעל כתב סופר זללה"ה ,בשנת תרכ"ט I
משנברא ,והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא משלא נברא ,נכנסין בסוג דבר האסור .והנה מדרך היצה"ר ותחבולותיו הוצרך הכתב סופר לשהות זמן רב בעיר פעסט למען
צרכי I
 Iנמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא משנברא ,ועכשיו שנברא דאינו בא להסית לעבור עבירה או למנוע מדבר מצוה ,דבודאי הכלל ,ובכל שבוע היו נוסעים כמה בחורים מתלמידי ישיבתו
 Iיפשפש במעשיו .וקשה הלשון נמנו וגמרו .וגם מאי טעמא ישראל כשר לא יאבה אליו ולא ישמע לו ,על כן דרכו להתחיל לשבות אצל רבם על שב"ק ,פע"א נסע הערוגת הבושם יחד
ליכנס I
דאידך שאמר נוח שנברא .וגם למאן דאמר נוח שלא נברא ,בדבר רשות דאינו מפורש בהדיא בכתוב ובאמת אינו דבר עם אחוזת התלמידים ,וכאשר הגיעו לבית רבם ורצו
 Iאם כן למה נברא ,הלא מקור הטוב רוצה להטיב ,וגם יש עבירה כלל ,בדבר הזה הוא מתחיל להתעות ולהסית ,ושוב מן ליתן שלום כנהוג מצאו שהדלת היתה סגורה ,ומתוך חדרו I
להבין מה שאמר ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ,דמאי ההיתר יבואהו אל האיסור .והיינו דאמרו חז"ל במלחמת שמעו קולות ובכיות נוראות ,לאחר שעה קלה נפתחה
להם I
 Iשאטייה הכא .אמנם הכוונה דכיון דכל עיקר המליצה לישראל הרשות הכתוב מדבר ,דהיינו במלחמת היצר שהוא בדברי הדלת ,והם נרעשו לראות עיניו וצורתו איך שהם מלאים
 Iבזה במה שנעשה החשבון על ידי יצחק אבינו אשר שנותיו רשות ,מיהא אי אפשר לכבוש מלחמה זו להכניס גם דברי דמעות ,כדרך שאלת תלמיד לרב שאלו לרבם לומר להם פשר
לקרוא I
מועטים המה ,ורק תרתי סרי שנה ,וכל שאר השנים הולכים הרשות בגדר המצות רק אם באמת כבר שמר עצמו לבלתי הדבר אולי אינו מרגיש בטוב ויש לו יסורים אז ילכו
 Iבעניני עולם הזה אשר לא יחטאו בהנה ,ואם כן כיון דרוב עבור על מצות ה' ,להזהר על מצות לא תעשה ולשמור כל לרופא ,הכתב סופר הרגיע אותם ואמר להם דעו נא תלמידייI ,
שנותיהם בהבל כלו ,ואף על פי שלא חטאו ,אבל מכל מקום המצות אז יש לו בכח ללחום כנגד היצה"ר בדבר הרשות היום הזה הוא יום שבו נולדתי ,ועשיתי לעצמי חשבון הנפש
השנים I
I
מה צורך בהם ,וגם אם לא נברא האדם ,הא גם כן לא חטאו ,ולכבשו ,מה שאין כן מקמיה דקיים מה שמוטל עליו אי אפשר והתבוננתי הרי אני בן נ' שנים ,במה עסקתי כל אותן
 Iועל כן אמרו נמנו וגמרו ,היינו שמנו שנותיהן של האדם אשר לו לכבוש היצה"ר בדברי רשות ,וע"ד שכתב החובת הלבבות הללו ,במה בליתי עתותי היקרים ,ומצאתים בלא תכלית ,אין I
מי שאין לו תוספת אין לו חובה ,ואין בי לא תורה לא חכמה ולא צדקות ,ולמה לא אבכה על
יעברו על האדם כל ימי היותו בארץ ,ולכן נמנו וגמרו דטוב
בילוי I
שכל התוספת מתקבלת עד שתפרע החובה .והיינו דפירש"י אם ימי אשר אינם חוזרים .וסיים הערוגת הבושם ואמר ראו
 Iשלא נברא האדם .אך מבואר בשו"ע
והתבוננו בתקיפי קדמאי איך התנהגו ביום
כוונתו יהיה לשם שמים ,וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה לא עשית כל האמור בענין לסוף ונתנו ה"א בידיך ,עכ"ד.
הולדתואיןשלהםרוחI ,
I
יכוין להנאתו אלא לעבוד את הבורא ב"ה ,כדכתיב
 äæáåיתבאר הכתוב שבע שבתות תמימות תהיינה ,וכתב אבל העושה חג יובל כזה אינו אלא מן המתמיהים
 Iבכל דרכיך דעהו וכו' ,עיי"ש .ולפי זה יש לומר דגם בפלגא באלשיך דהשבע שבועות מרומז על השבעים שנה שנות המקום נוחה הימנו.
I
 äæáåיש לפרש בדרך רמז מאמר הגמרא ,על כן יאמרו
דלילה וגם בעסקו בעולם הזה ,כיון דכוונתו בהם לשם שמים האדם ,ובכדי שלא יצטרכו למעט החשבון של
השניםלמעןמה המושלים ,אלו המושלים ביצרם ,בואו ונחשוב חשבונו של I
 Iגם כן מצוה קעביד ,והם נחשבין בכלל עשייתו כאלו עשה שעסקו בעניני גשמי צריכים לעשות הכל לשם שמים
 Iמצוה ,ואם אתה עושה כן ,יש לומר דשוב טוב שנברא ,ואף יהיה לו כח לעבודת הבורא ,ולזה אמר במדרש אימת הם עולם ,הרי אני כך וכך שנים בעולם הזה ,ובמה
עסקתימצותכל I
על גב דרוב שנותיו של אדם הם בעניני עולם הזה ,אבל כיון תמימות ,דאימת יכול האדם לעשות דברי הרשות לשם שמים אותן השנים הללו ,כמה תורה למדתי בימי חיי ,כמה
 Iדיש גם בעניני עולם הזה כוונה לשם שמים ,נחשב כאלו גם שעל ידי זה יהיו שנותיו תמימות ,בזמן שעושין רצונו של ומעש"ט קיימתי ,ואם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ,כי I
בזה עשה בהם מצוה .וזה שאמרו חז"ל ועכשיו שנברא יפשפש מקום ,שהאדם שומר עצמו לבלתי עבור על מצות ה' ,דמקודם הוא ממארי דחושבנא ויודע מה חובתו בעולמו.
I
ג
 Iבמעשיו ,ר"ל במעשיו של עניני האדם אשר עושה צורך בהם צריכים להזהר בכל מצות עשה ולא תעשה שצונו הבורא
 ãåòיתבאר על פי דברי האלשיך הקדוש
של
 Iלעניני עולם הזה ,יפשפש בהם שימצא כוונה לשם שמים כיון יתברך ,ואחר שקיימו כל עניני איסור והיתר ועושין רצונו
בנין I
דבנין בית העתיד יבא מן השמים
שנברא ויהא טוב לו שנברא ,לכן יפשפש בהם כוונה לה' ,ועל מקום מה שחייבה לנו תורה ,אז יש להוסיף עניני רשות ולקיים
של אש
 ,וזה נעשה מרוחניות התורה והמצוות I
 Iידי זה טוב שנברא משלא נברא .ויתבאר הכתוב תמימות בכל דרכיך דעהו ,ואז תמימות תהיינה.
 ìòåדרך זה יל"פ ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה שעושים ישראל מעת שנחרב בית המקדש ,וכמו בנין גשמי
תהיינה ,היינו השבע שבועות תהיינה תמימות ,דידוע מה
שכתב ,ושבע שנים שני חיי שרה ,פירש"י שני חיי שרה ,כולן שוין שנעשה אסיפת אבנים אבן על אבן עד שנגמר ,כך הוא בנין I
 Iבאלשיך דהשבע שבועות מרומז על השבעים שנה שנות האדם
ואמר הכתוב דלא יהא צריך למעט החשבון של השנים בשביל לטובה .ודקדקו המפרשים מה הוסיף רשיז"ל בזה אחר שכבר הרוחני חומת אש ,ומה שלא נגמר הבית עדיין ממעשיהם
וכל I
I
שלא חטאו ,אלא תמימות תהיינה שיהא נחשב לכל השנים .דרש מקודם בת ק' כבת כ' בלא חטא .אמנם לפי האמור הכוונה הטובים של הצדיקים ,כי אחד בונה ומאה סותרים,
 Iהיינו אשר בכל השנים יהא עושה מצות ובשביל הכוונה שעושה דכיון שהיה בת ק' כבת כ' בלא חטא ,וקיימה מצות הבורא העושה עבירה מפיל קצת מחומת בית המקדש ,עכ"ד .ומרן I
הביא מה
הכל לשם שמים ,ואמר במדרש אימת הם תמימות ,בזמן ופרעה החובה ,אם כן היתה יכולה לעבוד את ה' גם בעניני דו"ז זללה"ה בספה"ק ויואל משה
שאמרI ,
 Iשישראל עושין רצונו של מקום ,היינו שלא די במה שלא חטאו רשות ,ועל כן היו שנותיה כולן שוין לטובה ,שלא היה צריכים פעם מרן הקדוש מצאנז זי"ע שבית המקדש של מעלה נגמר
 Iבשביל שעסקו בעניני עולם הזה ,אלא דגם בעניני העולם הזה לחסר מהם פלגא דלילות ודצלויי ומיכל .וזה שדרש המדרש אלא שחסר עדיין הפרוכת ,וענה הרה"ק רבי
יהושע I
יודע ה' ימי תמימים ונחלתם מטאמאשוב זללה"ה כי אנו מאמינים באמונה שלימה שרבינו
הה"ד
אם כוונתו
לשם שמים הרי כאלו עשה בהם מצות ,ולזה הם לעולם תהיה ,כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים .והכוונה הקדוש יוכל לעשות הפרוכת ,ולא השיב אז מאומה ,אלא פעם I
 Iתמימות ,עכ"ד.
דמאחר שהיתה תמימה במעשיה לקיים כל מצות הבורא ,על כן אחרת אמר מהיכן אתם יודעים
שלאד.עשיתי את הפרוכת ,אלא I
I
שרשע גדול במעשיו קרע אותו ,עכ"
היו שנותיה תמימות ,שלא היו צריכים למעט מחשבון השנים.
 åäæåביאור דברי הגמרא ,על כן יאמרו המושלים
 äæáåיתבאר הגמרא על כן יאמרו המושלים ,אלו
החשבוןבואושל I
I
המושלים ביצרם ,רמז על אלו המקיימים בכל דרכיך דעהו ,חשבון ,בואו ונחשוב חשבונו של עולם ,היינו
ומכוונים בכל מעשיהם לשם שמים ,והם נקראים מושלים בנין בית המקדש ועיר הקודש ירושלים של מעלהI ,
I
ביצרם כי זהו תחלת דרכי היצר להתחיל בדבר רשות כמבואר
I
I
)דף עח(:

)ויחי דף רכד(.

)ויק"ר פכ"ח ס"ג(

)פ' תצא(

)ח"ב פ' אמור(

)שבת פט(:

)עירובין יג(:

)שער יחוד המעשה פ"ה(

)או"ח סי' רל"א(

)משלי ג ו(

)ועיין בשו"ת ערוגת הבושם או"ח סימן רט"ו(

)הובא בערבי נחל

)זוה"ק פינחס רכא(.

פ' נצבים(

)בבא קמא ס(:

)בהקדמה(

)ב"ר פנ"ח ס"א(

)תהלים לז יח(

)ובבחינה זו פי' בערוגת הבשם )פ' יתרו( מה שמברכים

בברכת חתנים שהכל ברא לכבודו ,ואח"כ ברכת יוצר האדם ,דבפשיטות אי

אפשר לברך יוצר האדם דהא נמנו וגמרו דנוח לו לאדם שלא נברא משנברא,

אבל כיון דבאמת כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו ,ויש בכח

האדם להכניס הכל תחת גבול הקדושה ,אם כן שפיר י"ל דנוח לו שנברא ,משום

הכי ראוי לברך קודם שהכל ברא לכבודו ,ושוב שפיר י"ל יוצר האדם ,עכ"ד(.

)המשך בעמוד הבא(

 Kממעיינות התאחדותנו YYYYYYYYYYk
J

ג

 K YYYYYYYYYYYYYYבלק תשס"ח k
J

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
I
I
c
C
I
I
åúùà ìù íééùéàä íéöôçä æâøàá àöî ,õîç ú÷éãáá ÷ñåò
ïøî äéäùë íòô
 úéðáøäבירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
åúåà äîéã÷äù ìò ,ïéãåãéç éøáã êë ìò ïøî äì øîàå ,äìù äàååöä çñåð áåúë äéä åáù êøåëî áúëî
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
äøèôð ïëàå ,äàååö êåøòì åáì ìò äìò àì ïééãò éëä åìéôàå äáøäá äðîî ùéù÷ àåä éøäå ,äàååö áåúëì I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
.ãáìá íéðù å"î úáë äúåéäá ,íéîé øöå÷á åæ ú÷éãö
I
I
*
t
úáù
áøòá
òñåðì
íéòâåðä
íéðéã
T
ïøî äàø úçà íòô
áéè ìòá ùøéä éáö ïåàâä ìù åúðîìà ,éùéìù âååéæá åúùà úà
 ïåùàøä äìòá ð"òì ïåøëæ øð ú÷ìãî äúåà äàøå ,êëì åúàéðäù úãçåéî äáéñ úîçî äàùðù ,ïéèéâ Iא( הרוצה ליסע בערב שבת ,יזהר לצאת במוקדם כדי שיבא למקום I
.ïåàâ åúåà ìù ïåøëæä íåé äéäù íåé åúåàá øèôð àåä óà ,ïëàå ,êë ìò àáåè ãéô÷äå ãàî åéðéòá òøäå
שביתתו בעוד היום גדול ,ואל יסיתנו יצרו לומר
עוד .היום גדול והדרך טוב ,מפני I
I
*
שכמה פעמים נכשלים עי"ז ובאים לידי חילול שבת
úðùá ïëå ,÷"éãö÷ú åà ,ó"é÷ú àìà ,õ"÷ú úðù íìåòî áúë àìå íéðùä ïéðî úà åðééöá ïøî ãéô÷ä
 éðôîב( ועל כן נתפרסם בזמנינו תקנת הרבנים ,שכל הרוצה ליסע בערב שבתI ,
I
,åæ úëñîá ãåîéìä úà íééñì æøãæî äéäå ïéìåç úëñî åãîì úòá ,ç"÷ô áåúëì ìéâø äéä ç"ô÷ú
לא יצא לדרך אלא אם נשאר שהות עד השבת כפל מהזמן שרוצה לשהות על
 íåéá éë áúåë "ïåøëæä" øôñá ."åæ úëñîá ãåîéìä úìçúä úòî åéìò åøáòù úåà÷úôøäì õ÷ ïéàù" Iהדרך ,כגון הרוצה ליסע דרך שעה ,יסע לכל הפחות שתי שעות קודם השבת I ,
 ïéèéâ úëñî úìéçúá úåðòúäì íéãéñç øôñá øàåáîë äáéùéä éðá ìò úéðòú øæâ ïéìåç úëñî ìéçúäùואפילו אם יודע שהדרך טוב ואין שם טרעפיק ,לא יקיל לעצמו להתאחר יותר
יותר I
 àðîéñ íåùî ,äìåòîå áåè øáãá ùåøã ìë íééñì ãéô÷î äéä .ã"ëò ,ïéáîì ùâøä äæá ùé íâå ,úåîáéå Iמזה ,ולעומת זה אם יודע שכעת יש טרעפיק בדרך ,צריך להקדים נסיעתו
.àúìéî
הוראת
משיעור זה ,והכל לפי הענין ]ויש אופנים שהם יוצא מן הכלל ,עפ"י
I
I
*
חכם[.
úåàë åì åùîéùù úåðåù úåòøåàî ìò íéîòô äîëå äîë úåàøì íéçëåð åðà "ïåøëæä" øôñ åøôñá
ג( אם יצא במוקדם כנ"ל ,ואירע טרעפי"ק בדרך ,באופן יוצא מן הכלל
כמוI ,
I
 åúøéèô úòì êåîñ .àéä àúìéî àðîéñå àðãô÷ã àøáâ àåäù íåùî ,úåéãéúòä úåéåùçøúää ìò úôåîåונתעכב על אם הדרך זמן גדול מאוד ,והשבת קודש ממשמש ובא ,יעשה
 åðá .äàáå úùîùîî äù÷ äøéæâù åðéáä íéòîåùäù íéù÷ íééåèá éîðî åòîù àáä íìåòä ééçì ïøî ìù Iשיתבאר כאן ,מן הצורך להקדים הקדמה קצרה להבנת הדינים:
I
äøåúä ìò áùéì ìëåéù çèáåî àäéù éãëá ,åãéúòì äâàãä úåãåà íéîòô äîë åá øéöôä øôåñ áúëä
 (1בבין השמשות ,אסור לעשות מלאכה דאורייתא אפילו בהפסד גדול
I
 ."åéìò êáéùåàå éàñëî ãåîòà ãéî éëå" :øîàå ñòëá ïøî áéâä æâåø áåøîå ,úòãä úáçøä êåúî äãåáòäå Iמאוד ,והוא ספק איסור סקילה ]חוץ בחשש סכנה ,כמו בשבת עצמו[ .
òåîùë ,íéìáàä ïéá ïúçë áùåé àåä :øîà ,åì äìâðù æîøä úîçî úåôòåæ íéðôá äëåñá åðá áùéùë ïëå
 (2ואיסור דרבנן כגון אמירה לעכו"ם התירו חז"ל בבין השמשות אם
הוא I
.åéôî àöåéä øåáéã ìë ìò ãàî ãéô÷î ïøî éë íòãéá ,úåù÷ åòæòãæð åìà íéøáã úéáä éðá I
הפסד מרובה או צורך שבת ]אבל לאחר צאת הכוכבים אסור לומר לגוי
*
לעשות מלאכה אפילו במקום הפסד מרובה[.
שבת חיישינן לשיטת הגאונים שבין I
I
åà äøö ìò æîø íåùî íäá ùéù íéøáã íäéôî åàéöåé àìù åúåà íéááåñä ìò àáåè ãéô÷î äéä
 (3כהיום נתקבל דלגבי מלאכת
ãéô÷ä
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השמשות מתחיל מזמן
השקיעה .בערב שבת והגיע זמן השקיעה ,צריך להפסיק I
I
øéëæäìî òðåî äéä ïëå ,íåìùìå íéáåè íééçì :àìà ,"äìì÷" àéøèîéâá àåäù ,"íéáåè íééçì" øîåì àìù
ד( ולפי זה המנהיג קאר
."äëìä" àìà "ïéã" úáéú äìéìá I
מלהנהיגו ולהעמיד הקאר ,דהנהגית קאר הוא איסור דאורייתא של מלאכת I
*
מבעיר ]שהגעז נדלק ובוער[ ואפילו אם יגיע לו הפסד גדול עי"ז כגון שחושש
 éúîá ìò úåìòì åìéöá úåñçì äúåéà åùôð éë åéôá åúù÷áå âìôåî øåçá åéðôì àá úçà íòô Iשיקחו את הקאר ממקום שהעמידו או שגנבים יגנבו את הקאר וכדומה אפ"ה I
 :øåçáä åáéùäå ,åîåéá íåé éãî åðåæîìå åúééçîì âàã íàä ùãå÷á åëøãë ,ïøî åäìàùéå ,äàøéäå äøåúäאין מתירים לעשות איסור דאורייתא ,וכמבואר בסעיף
הקודם.השקיעה ,יחפש לו I
úåâåðòú ù÷áì ïàëì éúàá àì ,äéìò åîöò úéîîù éîá àìà úîéé÷úî äøåúä ïéà ,ìäàá úåîé éë íãà" I
ה( ועל כן אם חושש שלא יוכל להגיע למחוז חפצו לפני
åùã÷ çåøá ùéâøä éë ,åðéáø ïøî ìù åéðô åøååç ãéî ,"äøåú ìù äìäàá éîöò úéîäì éãëá àìà íãà éðá
הוראה
למורה
,
השבת
יום
לכל
הקאר
שם
להניח
שיוכל
מקום
יתקשר
וגם
 ìò ïðçúäå äëá øåçáäå ,åùøãî úéáì åìá÷ì áøéñå åéðô ìòî åúåà äçã ïëìå ,íéîé êéøàé àì äæ øåçáù Iשיורה לו מה לעשות בכל פרטי הדברים ] .ועצה טובה שלא ימתין עד איזה I
 ,åúòã úà ïøî äðùé éìåà úåàøì éãëá íù íéîé äîë øàùð óàå äøéæâä òåø úà øéáòäì ïøî éðôì åùôð Iמינוטן קודם השקיעה ,אלא יקדים להתקשר למורה כמו חצי שעה
קודם I
.ì"ø äðîî í÷ àì øùà äù÷ äìçîá äìçð øåçáäå íéîé äùìù åôìç àì êà
השקיעה ,כדי שאם לא ימצא מורה אחד יוכל להתקשר עם מורה אחר ,וגם כדי
שיוכל לברר עמו כל פרטי הדינים בישוב הדעת[.
I
I
) à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ëî ùãå÷ úåøáãהמשך מעמוד הקודם(
והדרישה בשם רש"ל ,ואלי' I
כל זה לשונות הפוסקים ,הב"ח
I
כי בעוונותינו שרבו יצאו מה שיצאו והסתירה הוא יותר על הבנין ,וצריכים לחשוב חשבונו של עולם ,זוטא
.
ומשנה ברורה
וחיי אדם
ופרמ"ג
 Iהאם אנחנו בכלל בוני ירושלים ,או חלילה ממחריבי קרתא בגרם חטאתינו ,ואם אתה עושה כן להיות
I
ובשאר ספרי זמנינו.
מנהג זה מובא בנשמת שבת
מהמושלים ביצרם אשר בודאי אין להם חלק בחורבן ביהמ"ק של מעלה ,אז תבנה בעולם הזה ,שזוכה
שאם עשה מלאכה דאורייתא בבין השמשות חייב אשם
עי' בשועה"ר
I
 Iלבנות הביהמ"ק בעולם הזה על ידי מצות ומעש"ט.
תלוי.
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שפי'ה,א"זהוא תמוז ,שצירופו ז'ה איננ'ו שו'ה ל'י ,סוף וקץ לכל שבת מתירין שבות אפילו כשאינו צורך גדול ,ועיי"ש באחרונים דיש שבותים החמורים יותר I
I
סוף וקץ לכל צרותינו ,ויהי החודש הז"
.
ש
"
ע
מרובה
והפסד
גדול
לצורך
אפילו
השמשות
בבין
כלל
הותרו
ולא
 Iצרותינו ,עי"ש .בשבעה עשר בתמוז מתחילין להתאבל על חורבן ירושלים ,ויכול האדם לדמות בנפשו
כך פשטה ההוראה בדין זה ,וכ"פ הגה"צ דומ"ץ דקרית יואל שליט"א ,ועי' בישראל I
שהאבילות על חורבן ירושלים הוא אבילות ישנה ,אמנם לפי האמור הרי זה אבילות חדשה בכל שנה
I
 Iושנה ,על מה שבעוה"ר בידים אנו מחריבין ביהמ"ק של מעלה במעשינו הרעים ר"ל ,ולזה בכל שנה והזמנים
שהאריך בזה.
מכיון שבדין זה תלויין כמה הלכות ,וקשה לכתוב פרטי הדינים באופן כללי ,אלא
ושנה אנו מתאבלים על חורבן ירושלים על מה שהחרבנו מחדש הביהמ"ק של מעלה בעוה"ר.
בואו צריכין לדון בכל מקרה בפני עצמו ]ותלוי הרבה אם יש לו ילדים עמו ,וגם אם יש ישוב של I
I
ונחשוב חשבונו של עולם ,כמה נבנה הביהמ"ק של מעלה וכמה הוא נחרב בעוה"ר ,מי יודע מה אנו
יהודים קרוב למקום שנמצא עכשיו ,וכדומה[ ,על כן כתבנו שיתקשר למורה הוראה] ,מכיון
 Iגורמים במעשינו ,האם אנחנו מהבונים או חלילה מהסותרים ויש לנו חלק בחורבן ביהמ"ק של מעלה .שכהיום כמעט כל אחד יש לו סעלפאן שיוכל להתקשר עם מורה הוראה אף כשמצוי על אם I
åðà øáë íéðù äîë íìåò ìù åðåáùç áåùçðå åàåá ,ïåáùç åàåá íéìùåîä åøîàé ïë ìò
 åðòùåðהדרך[.ובדרך כלל דעת המורי הוראות שבמקרה כזה שנמצא על הדרך בשעת השקיעה ,ואין I
àì ïééãòå ç"ñùú úðù æåîú ùãåçá åðà íéãîåò ,íéìùåøéå ïåéö ïáøåç ìò íéìáàúî I
àåä
áöî
äæéàá ùôðä ïåáùç úåùòìå åáì ìà íéùäì ãçà ìë êéøö äæìå ,äæä ìçä úåìâî
לו מקום בסביבותיו ,שיהי' שייך לו לשבות שם כל יום השבת ,שיכול לקרות קאר
סערוויסאו I
I
.øöéä úåçåë ãâð øáâúäì íøöéá íéìùåîä ïî úåéäì ãçà ìë äàøéå ,ãîåò
של גוי שיקח אותו למחוז חפצו ,ונכלל בההיתר המבואר לעיל סעיף ג' שלצורך שבת
 ú"éùäå Iיעזור שיהיה תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא ,ונזכה לתקן מה שחטאנו ,ולתקן מה הפסד מרובה מתירין אמירה לעכו"ם בבין השמשות ]ויבקש מהגוי שיפתח דלת הקארI ,
 ,דעל ידי זה זוכים לבנות בכניסתו ויציאתו ,שבשעת פתיחת הדלת נדלק לעקטער וזהו איסור תורה שאסור
שהחרבנו במעשינו על ידי תשובה מאהבה דזדונות נעשות זכיות
לישראל I
לפרש אמרינו בתפילה ובנה אותה בקרוב בימינו ,כי הקב"ה לעשות אחר השקיעה כדלעיל[ וזהו רק אם הגוי יגיע למחוז חפצו קודם צאת הכוכבים ,אבל
 Iמה שסתרו ,וכתב בזרע קודש
בונה ירושלים בימינ"ו ,על ידי הימים שלנו ,שבכל יום כשאדם עובד אותו ית"ש ,הכל לפי מעשיו אם עדיין לא הגיע שם בשעת צאה"כ ,יש כאן עוד שאלה מדיני תחום שבת ,שכל אדם קונה
 Iבונה את ירושלים ובית המקדש של מעלה ,עכ"ד .והשי"ת יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה ובמצות ,שביתה במקום שנמצא בשעת כניסת השבת ואסור לילך בשבת יותר מאלפיים אמה ממקום I
ויהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו תחלה וראש לפדיון נפשינו ונזכה להתרוממות קרן התורה שביתתו ,וגם יש עוד פרטי דינים שלא
נתבארו כאן ,ועל כן צריך לשאול למורה הוראה I
I
שיפסוק לו כדת מה לעשות בכל פרטי הדינים.
וישראל והתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן.
I
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 © 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
הרוצה לנדב גליון ,לפרסם מודעות ,להאיר ולהעיר ,יתקשר עם המערכת(845) 781 - 0153 :
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