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דאורייתא מועדים ימים  ששה
מועדי הם וביום,אלה מלאכה תעשה ימים ששת

תעשו לא מלאכה כל קדש מקרא שבתון שבת ל"וי.השביעי

מאמר גם מלאכה'כי תעשה ימים מן'ששת רק מדבר

התורה,המועדות מן ימים ששה המה בכללם המועדים ,כי

ב הפסח כו'ימים'בחג קודש מקרא הראשון כל'ביום

כומל תעשו לא עבודה כל',אכת קודש מקרא השביעי ביום

תעשו לא עבודה אחד).ח-ז,כג('מלאכה יום שבועות

כו' קדש מקרא הזה היום בעצם עבודה'וקראתם מלאכת כל

תעשו (לא אחד).כא,כג/ יום השנה השביעי'ראש בחודש

כו לחודש קודש'באחד תעשו,מקרא לא עבודה מלאכת 'כל

ב.)כה-כד,כג( כל'ימים'סוכות קודש מקרא הראשון ביום

כו תעשו לא עבודה כו'מלאכת קודש מקרא השמיני 'ביום

תעשו לא עבודה מלאכת כן).לו-לה,כג('כל ששה,אם המה

אחד.ימים יום עוד הכפורים,ויש אלו,יום כמו דינו אין אבל

הימים נפש,ששת אוכל מלאכת לעשות מותר אלה בכל ,כי

ו אסור,לאפותלבשל זה שגם כשבת דינו הכפורים כמו,ויום

וגו'שנאמר לכם יהיה קודש תעשו',מקרא לא מלאכה וכל

וגו הזה היום לכם',בעצם הוא שבתון ).לב-כז,כג('שבת

אמר תעשו'בכולם לא עבודה אוכל',מלאכת מלאכת אבל

מותר כפורים,נפש ביום תעשו'אבל לא מלאכה וזה.'וכל

ימיםשש"שאמר המועדות,ירצה"ת ימיםבכללותכל ,ששת

מלאכה" אמר,"תעשה מלאכה'לא כל כי',תעשה הותר שלא

נפש אוכל מלאכת שבתון'אבל,אם שבת השביעי שהוא'ביום

כפור 'יום תעשו, לא מלאכה נפש'כל אוכל מלאכת  .אפילו
זצ"הגר מווילנא  ל"א

נצחת  תשובה
נפשותיכם את מריזין"הרהועניתם נוהג"זיק היה ע

הקדוש יום בערב שלחנו הרה.לסדר בשם אמר אחת ק"פעם

זי ממעזבוז ברוך מה"רבי הדין ביום אותי כשישאלו שאמר ע

שלך בנפש מה,אענה.עשית עשיתי לי שנתנו בנפש

עושה.שביכולתי הייתי גבוהה יותר נפש לי נותנים היו אם

הרבה נפשותיכם.יותר את ועניתם שכתוב את,וזהו תעשו

הדין ביום לענות ראויות מה,נפשותיכם ודע בבחינת

תקנתם,שתשיב מה אותו שנתנו,כשישאלו כזו נפש תאמרו

תקנתי אני טובה,לי יותר נפש לי נותנים היו הייתי,אילו

יותר  .מתקן
דנהורא  בוצינא

נכון  זמן
הארץ אל תבואו כי אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר

לכם נותן אני קצירהאשר את הארץ.וקצרתם בביאת ונאמר

וגו'והי יביאך והי,)י-כג('כי ל'והי'מה וכו'הוא ',שמחה

הרד בתום ממצרים יצאו איננו"כשישראל פן חששו שנה ו

ת עוד נשלמו שלא לפי האמתי הקץ ויהי'עוד להם'שנה

וכו הזמן קודם שיצאו אפרים הקב',כבני דבר"אמר למשה ה

ו ישראל בני וגואל הארץ אל תבואו כי אליהם 'אמרת

קצירה את ת,וקצרתם בגימטריא הה('קצירה אינה'כי

במבטא הת)נרגשת את ק'וקצרתם לשנים י"שנה שלא"צ ר

מר יותר מצרים"יהיו בגלות שנים הקץ,י שהוא ידעו ובזה

שמחה,האמתי לשון והיה  .ונתיישב
אליעי'ארי  דבי

הבהמה בזכות  ניזון
שמ במה אכילתצינוטעם להתיר שהוא העומר שקרבן

משעורים בא חדשה מתבואה שהיא,הדיוט הלחם ושתי

מחטים בא לגבוה עה"פירש'עי(להתיר כג(פ"י מנחה)לקמן

יהי"ומ,)חדשה העומר קרבן שגם מהראוי דהלא 'ט

לה חלב כל דכתיב ביותר כמבואר.'מהמובחר ,אמנם

או להדיוט חדש להתיר בא שהעומר נזוניןדמאחר אינם לי

הבהמה בזכות בהמה.אלא מאכל הם דשעורים וידוע

סוטה"כפירש במנחת ה(י מגמ,במדבר טו'והוא היא:)סוטה

וכו בהמה מעשה להתיר"משא'עשתה שבאין הלחם שתי כ

הי החטים'לגבוה  .מן
לדוד  קרן

עצמו לאב מועיל הבנים  חינוך
הקטנים על הגדולים עפ"ואפלהזהיר בזה רמז מ"יל

הכ את לפרש בפומי כ('דמרגלא פיחנ)ב"משלי על לנער וך

ממנה יסור לא יזקין כי גם האב,דרכו מצב כי וביארתי

לבניו שיתן בהחינוך ועומד תלוי בעזר,בזקנותו זכה אם כי

התורה"השי דרך על בניו את ומגדל האב,ת יזקין כי אזי

וישתנה'יהי בניו מהנהגת לטובה מושפע עצמו הוא

מדרך"משא,למעליותא וסרו הבנים נתקלקלו חלילה אם כ

יהי'ה בזקנותו עצמו האב גם ויתקלקל'אז אחריהם נגרר

ידם הכ,על את שפירשו יהי'וכמו סורר'כי בן לאיש

יהי,ומורה סופו'שאם התורה מדרך הסר סורר בן לאיש

המה גם שיתנהגו כולו ולהדור לאביו דרך מורה להיות

עפ'הכש"וז,כמותו לנער טוב"חנוך חינוך שהנותן דרכו י

וישאר,לבניו זה מדרך עצמו הוא גם יסור לא יזקין כי גם

נוגעים הדברים ואליו יהודי הוא אל"וז,גם אמור פ

ודרז אהרן בני הקטנים"הכהנים על גדולים להזהיר ז"ועי,ל

יהי הקטנים את אליהם"כ"אח'שתזהיר שזה"ואמרת

גם נוגע שעיהאזהרה עצמם גם"אליהם מוזהרים יהיו כ

עצמם דע,הם שנתבאר האבות"וכמו גם הקטנים אזהרת י

אשוריהם יטו לא  .עצמם
יואל  דברי

בדיבור תלוי האדם חיות  כל
בעמיו יטמא לא ענין.לנפש על הכתוב כוונת לפרש יש

הדיבור אשר,שמירת הדיבור כח הוא האדם נפש דהנה

ז(ככתוב,בקרבו ב חיה)בראשית לנפש האדם וביאר,ויהי

ממללא לרוח באדם והות אונקלס מילתא.בתרגום ויציבא

תלוי אדם של וחיותו נפשו שכל פקודיך הדרך דברי פי על

שפתיו ומוצא להזהר,בדיבורו לו יש בחיים החפץ והאיש

ימיו ויתקצרו חיותו תתמעט שלא כדי בטלים דברים מלדבר

עו.ו"ח לכל הכתוב שהזהיר הוזה יטמא"לנפ'בדי לא ש

בדברים,בעמיו נפש הנקרא הדיבור את יטמאו שלא היינו

עם ההמון אצל ששכיח ותפילה,אסורים בתורה יעסקו אלא

ה הימים'ויראת  .כל
משה  ברך
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  ברוך )מדינת  אונגארין  מחוז  פרעשבורג(בעיר  וועטש  '  איש  הי

והיה  האיש  ההוא  תם  וישר  צדיק  תמיד  וחסיד  במעשיו ,  שמו
ת "ש  ר"ושם  כינוי  משפחתו  היה  ל,  ושם  אשתו  הצדקת  ליבא

משפחת  גאונים  וקדושים  מדור ,  והם  נצר  מטעי,  ליכטענשטיין
ה "שלמצד  אביו  היה  מגזע  רבינו  ישעיה  הורוויץ  בעל  ,  דור

ה  ומצד  אמו  מגזע  רבינו  מרדכי  יפה  בעל  הלבושים "הקדוש  זלה
ה  ועשרים  וששה  דורות  למעלה  בקודש  ישבו  על  כסא "זלה

והאירו  עולם  בתורתם ,  במדינת  פולין,  הוראה  זה  אחר  זה
כאשר  מפורש  יוצא  בכתב  יחוסם  ותלד  האשה ,  וצדקתם

ת   בן  ותקרא  א)א  לחודש  כסלו"ביום  י(ה  "הצדקת  ליבא  בשנת  תקע
ובטרם  תבא  אליה  המילדת  שלחה  אל  אחד  מקרובי ,  שמו  הילל

, בעלה  הצדיק  אשר  היה  מפורסם  לפועל  ישועות  להתפלל  עבורה
מגירסא  ולא  ידע  מאומה  מעניני '  וזה  האיש  היה  תלמיד  חכם  גדול  ולא  פסק  פומי(

ודרכו  בקודש  היה  לחזור  על  ששה  סדרי  משניות  בעל  פה  בשבתו  בביתו ,  עולם  הזה

ואחרי  ככלות  פרק  אחד ,  והיה  לו  חתיכת  נתר  לבן,  רך  עם  כל  המפרשיםובלכתו  בד

והיה  מהמצוינים ,  י  פרקים  וחוזר  חלילה"וכך  היה  מונה  עד  שהיה  ח,  עשה  קו  על  בגדו

בהלכה  כי  בלכתו  מעירו  לכפר  או  לעיר  אחרת  היה  מציין  כמה  פרקים  משניות  אפשר 

, )שיב כך וכך פרקים משניותללמוד ואם שאלו אותו כמה פרסאות מעירו לעיר פלוני ה
, ויהי  בבוא  השליח  אשר  שלחה  אם  רבינו  אליו  להתפלל  עבורה

שלח  לה  לאמור  אל  תירא  ואל  תחת  כי  בן  יולד  לך  המאיר  לארץ 
 .ותפלתו עשה רושם, ולדרים עליה

ואביו ,  ומיד  נראו  בו  סימני  טהרה,  ויגדל  הילד  ויגמל
ס  כל "ך  ואגדות  הש"ה  חינך  אותו  בלימוד  תנ"הצדיק  זלה
, כתורא'  וספרי  מוסר  וספי  לי,  ל  ופירוש  כל  התפלות"מדרשי  חז

וכל  אשר  היה  ביד  אביו  לעשות  לקיים  ולמדתם  אותם  את  בניכם 
כאשר  סיפר ,  לחנכו  ולחכמו  ולגדלו  בקדושה  ובטהרה,  עשה

בעצמו  בהקדמת  ספר  משכיל  אל  דל  חלק  ראשון  וזה  לשונו  וגם 
מצות  השם  ששמן ה  שקיים  ועשה  "אודה  לאדוני  אבי  מורי  זלה

וחמין  שסכו  לי  בילדותי  עמדה  לי  כי  השגיח  עלי  בקטנותי  ללמוד 
כי  בכל  סעודה  וסעודה  הגם  שהיה ,  ל"עמי  כמעט  כל  אגדות  חז

, מנורת  המאור,  ילקוט  שמעוני,  טרוד  בעסקיו  למד  עמי  עין  יעקב
וגם  היתה  עינו  פקוחא  עלי  להדריכני  בדרך ,  ח"באר  היטב  או

דכירנא  כד  הוינא  טליא  וילד ,  מוולדוגמא  אספרה  כ,  היראה
כמה ,  שעשועים  לאבי  ומאהבתו  עלי  הייתי  שוכב  אצלו  במטתו

וכמה  הכאות  על  ידי  היה  לי  לשלל  כשנתתי  אותם  בלילה  בעת 
ולא  ידעתי  אז  על  מה  זאת  ומה  חרי  האף ,  שינה  למטה  מטיבורי

וכשעמדתי  על  דעתי  נודע  לי  למפרע  כי  נאמנים  פצעי ,  הגדול  הזה
י  שחרו  מוסר  וגם  החזיק  אותי  יותר  מיכולתו  כאשר ואוהב,  אוהב

 .ל"ה עכ"שלחני לעבוד לפני רבן של ישראל בעל חתם סופר זלה
בהיותו  בן  שש  שנים  נתן  עליו  אביו  עול  תורה  ושלחו  אל 

אשר  השגיח  בעין ,  ח  וירא  שמים"אל  מלמד  ת,  בית  הספר
והוא  בעצמו  הוסיף  חומרות  וסייגים  אשר ,  פקיחא  על  כל  דרכיו

מאז  עד  יום  מותו  לא  הלך  בקומה  זקופה  רק ,    בספרי  מוסרמצא
' ולא  נשא  עינו  חוץ  לד,  שחוח  אשר  היה  ניכר  בגופו  כל  ימי  חייו

וימהר  לאכול  וחזר  אל  בית ,  ולא  שח  שיחת  ילדים,  אמותיו
כל ,  מגירסא  כל  היום  לרבות  הלילות'  ולא  פסק  פומי,  הספר

ה  ומופת כך  היה  אומר  הלל  הקטן  זה  גדול  יהי,  הרואה  אותו
כי  כבר  מוכשר  לקבל  תורה  ויראה ,  וכראות  אביו  הצדיק,  לדורו

טהורה  הביאו  לפני  ולפנים  לפני  משה  איש  האלוקים  רבינו 
ומורו  הקדוש  שהביט ,  ה"ג  בעל  חתם  סופר  זלה"הגאון  רשכבה
ואף ,  וראה  ברוח  קדשו  כי  אילנא  רברבא  יתעבד,  בזיו  תוארו

צבאות '  מלאך  דהוא  היה  מתכוין  להביט  בפני  הרב  הדומה  ל
ואם  כי  היו  שם  תלמידים  חריפים  וגדולים  אשר  עליהם  אמר 

ה  לגאון  אחד  כי  בעת  הילוכו  לבית  מדרשו "רבינו  חתם  סופר  זלה
עם  כל  זאת ,  ללמוד  עם  תלמידיו  דומה  בעיניו  כהולך  לגוב  אריות

היה  תלמיד  חביב  ויקר  בעיני  מורו  כי  ביראתו  וצדקתו  עלה  על 
ב  הנקרא  בשמו  הרב "על  חבירו  שוכאשר  נשאל  עליו  ו,  כולם
" 'קודש  הלולים  לד"ה  השיב  "ק  סאסרעגען  זלה"צ  דק"הגה

כל  תלמיד ,  אמנם  גם  הוא  ידע  לערוך  ערך  מורו  וכך  היה  אומר
שנתן  לבו  לעיין  בעינא  פקיחא  על  תהלוכת  ופסיעות  מורו  הקדוש 

שכל ,  ולא  היה  צריך  לעיין  בספרי  מוסר'  המה  ראו  מעשי  ד
וכל  ימי  חייו  שמח  שזכה  להסתופף ,  יו  בוהמדות  שמנו  חכמים  ה

 .ולהנות מאורו כי היה מלאך בדמות אדם, בצלו
וקיים ,  ודרכו  בקודש  היה  שלא  כדרך  הטבע,  סדר  למודו

כי  אביו  לא  היה  בידו  להחזיקו  לסעדו ,  המשנה  פת  במלח  תאכל
ד  שעות "ובזה  למד  י,  ל  לחם"צ'  בבוקר  אכל  עבור  ג,  ולתמכו

ולא  נהנה ,    ובערב  חזר  ושנה  משנה  זו,אשר  לא  יאומן  כי  יסופר
מאכילתו  כי  היה  מהרהר  בתורה  ובעת  ששאב  מים  לשתות  היה 

כן  עשה  הילל  כל '  ולא  פסק  פומי,  חוזר  טור  אורח  חיים  בעל  פה
' לעת  ערב  הלך  לשאוף  מעט  אויר  להחזיק  גופו  לעבודת  ד,  הימים

וטחו ,  פעם  אחת  באו  ערלים  לנגדו,  ובכל  הדרך  חזר  על  לימודו
, גם  זו  לטובה,  והשיב  הנני  מקבל  בזה  עול  גלות,    על  הכובעאותו

, ולא  ארכו  הימים  עד  אשר  יצא  שמו  בכל  העיר  לחסיד  ופריש
וכאשר  הלך  ברחוב  העיר  לבית  מדרשו  של  רבינו  בעל  חתם  סופר 

בידעם  כי  נזהר ,  ומחצר  לבתים,  כל  הנשים  ברחו  מנגדו  לחצרות
בין  שתי  נשים  או ולא  ילך  '    שלשה  כו)א"פסחים  קי(ל  "בדברי  חז

אבל ,  לפעמים  את  הלחם  אשר  הוא  אוכל  בערב,  אשה  באמצע
בבוקר  שלא  יבטל  מלימוד  וסיפר  לי  כי  אם  לא  היה  לו  שמן 

וספר  המרדכי  למד  כולו  לאור  הלבנה ,  למד  לאור  הלבנה,  למאור
 .והוא פלא

מגודל  הדבקות  בלימודו  לא  הלך  אל  כל  השיעורים  שלמד 
רבו  על  זה  ואמר  לו  עתיד  אתה ופעם  אחת  הוכיחו  ,  רבו  ברבים

, לומר  חטאתי  עויתי  פשעתי  על  כל  שיעור  שלא  למדת  אצלי
ה "ומאז  מעולם  לא  ביטל  שום  שיעור  שלמד  מורו  הגאון  זלה

ואפילו  על  שיחת  חולין  שלו  שם  עינו  ולבו  ושכלו  לעיין  מה  כוונתו 
ח  צריכין  לימוד  ובודאי  היה "בזה  כי  ידע  ששיחת  חולין  של  ת

וכל  שיחת ,  ה  בזה  כי  מעולם  לא  שח  שיחה  בטלהלרבו  איזה  כוונ
ולעת  מצוא  היה ,  חולין  ששמע  מרבו  הקדוש  היו  חרותים  על  לבו

אומר  דבר  בשם  אמרו  ובכל  פעם  שהיה  מזכיר  שם  מורו  הקדוש 
היה  עומד  באימה  ויראה  ועל  פי  רוב  כשדרש  ברבים  הזכיר  דבר 

 .תורה בשם רבו הקדוש
, ך  בכל  העירכאשר  נתפרסם  יראתו  וצדקתו  ושמעו  הול

שלחו  אליו  גבירים  ונכבדים  לבא  לאכול  על  שולחנם  כי 
, ואף  כי  היה  הדבר  עליו  למשא'  אתייקורי  קא  מתייקרי  בי

אמנם  לבל ,  ועל  ידי  זה  לבטל  מלימודו,  להנות  משולחן  אחרים
והלך  אל  בית  חמשה ,  נענה  להם'  יאמרו  כי  רמת  רוחא  נקטי  בי

  אחד  ומרוב  העונג ח  אמנם  פעם  אחת  כאשר  למד  ענין"גבירים  ת
שכח  כי  המנהג  יאכול  בצהרים  ממש  וכבר  עברו  שלש  שעות  אחר 

והבעל  הבית  לא  היה ,  ויהי  כבא  אל  בית  הגביר,  חצות  היום
כי ,  אמרה  האשה  שיתאמץ  מהיום  לבא  בשעה  המוגבלת,  בביתו

ואכל ,  טירחא  גדולה  הוא  להותיר  מזונות  ולעשות  הכנה  דרבה
ומאז  לא  בא  אל  ביתו  עוד ,  הפעם  סעודה  זו  שלא  לבייש  אותם

וכאשר  ראה  בעל  הבית  שלא  בא  שאול  שאל  את  אשתו  מה  זה 
לדעת ,  הלך  אצלו  אל  בית  מלונו,  ולא  השיבה  דבר,  ועל  מה  זה

כי  אני  הבעל  הבית ,  אני  אמרתי,  כבוד  אדוני,  והשיב  לו,  תלונתו
טעות  גדול  הוא ,  ואתם  אמרתם  לא  כן,  ואני  נותן  לכם  מזונות

 . לדעתו ולא שב אליו עודולא יסף עוד, בידכם
, ב  מעשה  רב"דף  נ'  זה  לשון  קדשו  במשכיל  אל  דל  חלק  ב

ק  פרעסבורג  בתוך  הבאים  של  ישיבה "בהיותי  בבחרותי  בק
ה  והיה  לי  ארוחתי  ארוחת  תמיד "הרמה  של  מורי  הגאון  זללה

פעם  אחת  משכה ,  זה  נותן  יומו  וזה  יומו,  אצל  בעלי  בתים  כנהוג
ר  מבוא  לבית  בעל  הבית  עד ואח,  לי  שמעתתא  בבית  המדרש

ויהי  בבואי  שמה  עלתה  על  דעת  בעל  הבית ,  שעה  אחר  חצות
, מחשבה  של  שטות  ונדמה  לו  שהוא  הוא  הנותן  ואני  המקבל

  מדוע  לא )טראקטער  הויז(ופתח  את  פיו  ואמר  בקול  ניאטו  יש  לי  
ונתביישתי  אז  והרע  לי  דבר  זה ,  באת  בעת  שהוא  זמן  סעודה  לכל

ורחצתי ,    צערי  ובלמתי  פי  מלהשיב  דבראבל  נתאפקתי  על,  מאד
ואחר  ברכת  המזון  נתתי  לו  הודאה  על ,  את  ידי  וישבתי  לאכול

, ושוב  לא  באתי  אליו  עוד,  הזמן  העבר  שהטיב  עמי  להחזיקני
ואחר  כך  שלחו  עבורי  והפצירו  בי  כמה  פעמים  ששוב  אשוב 

ואחר  כך  צוה  לשאול  אותי  על  מה  החרי ,  אבל  לא  הלכתי,  אצלו
' אתה  בריה  ואני  בריה  שברא  ה,  היתה  תשובתיו,  האף  הזה

וקוצב  קצבה  לכל ,  והוא  משביע  לכל  חי  רצון,  אותנו  בעולמו
ובודאי  גם  לי  נקצב ,  ומאין  יבואו,  בריה  כמה  מזונותיו  ופרנסתו

, שאם  לא  כן  אטו  יטיל  קנאה  במעשה  בראשית,  קצבה  דבר  מה
ה  הכתוב  שנאמר "ועבור  שנפשי  חשקה  בתורה  מקיים  הקב

ה  אותו  סך  המסוים  ונקצב "נוטל  הקב,  רים  ורעו  צאנכםועמדו  ז
שיתנו  לי ,  לי  ונתנו  על  דרך  עסקא  למחצית  שכר  לאנשים  נאמנים

שמואל '  והן  המה  ר,  איש  איש  יומו,  מריוח  המגיע  לי  מממוני
' דוד  ליב  וכו'  ר'  העלמאן  וכו'  ר'  יעקב  וכו'  ר'  משה  וכו'  ר'  וכו

ג  המלך  מלכו  של מפת  ב,  וכיון  שכן  שאני  אוכל  משולחן  רבי
הלא  אם  אני ,  מי  אדון  לי  שיאמר  לי  או  יצוני  למתי  אבוא,  עולם

הלא  פתח ,    לאכול  מיגיע  כפי)הנקרא  גאסטהויז(הולך  לבית  הפונדק  
ונראה ,  פתוח  לפני  בכל  עת  ובכל  שעה  אבל  אתה  שלא  כן  תדמה

חלילה  לי  לעשות ,  בעיניך  שאתה  נותן  לי  מנדבת  לבך  מתנת  חנם
  ועוד  הכפריי –כסופא  הלא  לכך  נוצרת  כן  ולהנות  מנהמי  ד

העובד  אדמה  המביא  אל  שר  ואדון  הארץ  העשירית  מהקציר 
  האמר  יאמר  כעת  מחר  אם  יש  לו  לפניו )הנקרא  צעהנט  דעסהאטניק(

ראוי  לך  שתשא  לי  פנים  עבור  שנתתי  לך  עשירית ,  דבר  מה
הלא  אז  בחרי  אף  ישוב  אמריו  לו  אי  שוטה  אי ,  מהקציר  שלי

והיה  ראוי  שאתה ,  שדות  והבתים  שלי  המההלא  ה,  חסר  דעה
תתן  לי  תודה  על  תשעה  חלקי  עשיריות  שנשארו  לך  לפרנסתך 

ולא  לבד  שאתה  כפוי  טובה  מלהודות ,  ולפרנסת  אנשי  בני  ביתך
אלא  גם  הוספת  על  חטאתך  פשע  באמרך  שנתת  לי  מתנה ,  לי

והנמשל  הלא  עבור  לימוד  התורה  נברא ,  אתמהא,  עשיריה
ועבור  לימוד  התורה  נידון  העולם ,  לקיםהעולם  בראשית  ברא  א

ובאמת  שלך  שלי ,  י  אם  בחוקותי  תלכו"כפרש,  בשפע  וברב  טוב
לך  אשר '  הוא  ואתה  חסר  דעת  לומר  נהפוך  הוא  שלי  שלך  יהי

 .)עד כאן מספר בית הלל(, לך
סיפר  גדול  אחד  כי  בעת  ההיא  היה  לו  חולי  עיניים  אשר 

הרופאים  והזהירו ונסע  לעיר  וויען  אל  ,  כמעט  עולם  חשך  בעדו
ובבואו  לביתו ,  אותו  שלא  ילמוד  עוד  ולא  יעיין  בשום  ספר

, ו  בעצמו"ולא  שמר  את  דבריהם  ונשא  ק,  הצטער  מאוד  על  זה
ואמר  ומה  כשאני  מקיים  והגית  בו  יומם  ולילה  כך  אם  אבטל 

אקוה  כי  שלוחי  מצוה  אינם ,  לא  אראה  אור  כל  ימי'  חלילה  תורת  ד
' קרוב  לכל  קוראיו  באמת  והאיר  ד'  דויתחזק  וישב  ללמוד  ו,  נזקים

ומאז  עד  יום ,  ונתחזקו  אור  עיניו  ביתר  שאת  ויתר  עז,  את  עיניו
 .)בית הלל(, ויהי לנס, מותו אפילו בתי עינים לא היו לו

ארשום  בכאן  ענין  מבהיל  הרעיון  מגודל  צדקתו  ותמימותו 
ע  וגודל  ענות  צדקתו  וקדושתו "ק  מקאלאמיי  זי"ז  הגה"של  דו

  מה  ששמעתי –ל  מסאנץ  "ק  בעל  דברי  חיים  ז"השל  מרן  הג
  מה  שספר  לו  הרב  הקדוש  בעל –ד  "ל  הי"פ  מאבי  מורי  זצ"כמ

ל  אני "  ובזה  הלשון  אמר  לאבי  ז–ל  מסיגעט  "ט  זצ"קדושת  יו
עוד ,  ל"אצל  הרב  מסאנץ  ז'  אספר  למעלתו  מה  שהייתי  עד  ראי

שמה  גם  הרב '  הייתי  צעיר  לימים  הייתי  בסאנץ  ואז  הי
וכשישבו  כל  המסובין ,  ל"והושיבו  אותו  אצל  הרב  ז,  מקאלאמיי

ל  ולכל "והביאו  מרק  של  בשר  להרב  ז,  על  השולחן  הטהור
ח  חסידים  אנשי "כמובן  אנשים  מסויימים  ת'  שהי,  המסובים

' שהי(,  נקרא  זאפערן,  נתון  מעט  כרכום'    ובתוך  המרק  הי–מעשה  

ו ל  וכל  המסובים  התחיל"  והרב  ז)אז  מנהג  לאכלו  בהרבה  מקומות
ל "  ואחר  שהרב  ז–לאכול  והרב  מקאלאמיי  לא  טעם  את  המרק  

  ושאל –אכל  מעט  מרק  הרגיש  שהרב  מקאלאמיי  לא  אכל  כלל  
נזהר '  א  הי"  הרשב–ל  "והשיב  בזה,  אותו  למה  אינו  אוכל

  ולא  ענהו  הרב )מ  שם"ך  ודג"ע  וש"ד  בשו"י  קי"ד  סוס"ועיין  יור(מהכרכום  
ל  עד  שהתחילו  לדבר   ובין  המסובים  נעשה  רעש  גדו–ל  מאומה  "ז

איך  הרהיב  בנפשו ,  קשות  וזלזולים  נגד  הרב  מקאלאמיי
 –  בפרט  אחר  שכבר  אכל  מהמרק  –ל  בפניו  "להחמיר  נגד  מרן  ז

ל "  אלו  לא  הייתי  ירא  מהרב  ז)ל"ק  מסיגעט  ז"כן  אמר  על  עצמו  הרה(ואני  
  עבור –העט  איך  געבראכען  ריק  און  לענד  פאר  קאלאמייער  רב  

  והרב  הקדוש  הניח  ראשו  על –ל  "ק  ז"הרהל  בפני  "דיבורים  הנ
הגביה ,  ידו  סמוך  על  השולחן  וכאשר  המסובין  הרעישו  ביותר

  איך –  שא  –ל  "  ואמר  בזה–וגער  במסובים  ,  ל  את  ראשו"הרב  ז
  נור  אז  אונגארישע  גדולים –מיין  אז  מיין  זאפערן  מעג  מען  עסען  

ן  אז  בייא   זאללען  נישט  זאגע)הרב  מקאלאמיי  בסוקס  באונגארן'  שאז  הי(
  זאלל  מען  אין –ו  "מיר  עסט  מען  דבר  שיש  בו  נדנוד  איסור  ח

  והמסובים –מיין  קעך  מעהר  קיין  זאפערן  נישט  אריינברענגען  
ולא ,  ל"ק  ז"רצו  לחטוף  שיריים  מקערה  שאכל  ממנה  הרה

  כי  אם  קרא  למשמשו  ואמר  שגם  מזה  המרק  של –הניחם  
 –ט  הרעש    וככה  נשק–שיריים  לא  יאכלו  עוד  וישפכנו  לחוץ  

 )הקדמת כוונת הלב(. ל"מסיגעט זצ' ד הרב הק"עכ
שמעה  עמי  בינה  זאת  צדקתו  ותמימות  לבו  הטהור  של 

ל "ג  בעל  דברי  חיים  ז"ק  רשכבה"  אשר  מרן  הגה–ק  "ז  הגה"דו
ע  העיד  עליו  בהסכמתו  לספר  משכיל  אל  דל  שכל  כונתו "זי

 ז"ל  שבעוד  בהיותו  דו"וכמה  פעמים  ספר  לי  אבי  מורי  ז,  לשמים
, ע"ר  אייזיק  מזידיטשוב  זי"ק  הר"רב  במארגרעטען  נסע  להגה

ובבאו  קרוב  לעיר ,  ונסע  בעגלה  מעירו  לזידיטשוב  הרבה  ימים
, המשנה'  חוזר  על  פה  משניות  מנחות  ורחושי  מרחשן  שפתי'  והי

אחד  המרבה  ואחד  הממעיט  ובלבד  שיכוון  לבו '  נאמר  בעולת  וכו
ל  נפשו  הרבה ת  ואמר  א"והיה  נושא  את  כפיו  להשי,  לשמים

ת  היודע "י  נסיעה  הרחוקה  אבל  אתה  השי"תורה  בטלתי  ע
ל "ק  הנ"ובבאו  אל  בית  הגה,  שכונתי  לשמים  לנסוע  לצדיק  הדור

  וענה  ואמר  בקול –קבלו  בסבר  פנים  יפות  ואמר  לו  שלום  עליכם  
מיר   "–ובלבד  שיכוון  לבו  לשמים  '    אחד  המרבה  וכו–גדול  

 )דמת כוונת הלבהק(". ניקעס'האבען נאר ליעב די לבד
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א"ר שליט"ק מרן אדמו"וצאת ספרי כי ועד לה"נתפרסם ע

 
 íäéìà  úøîàå  ìàøùé  éðá  úãò  ìë  ìà  øáã

ä  éðà  ùåã÷  éë  åéäú  íéùåã÷  'íëéäìà  ,י  מלמד "ופירש
 .שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה

á(  במדרש  רבה  )תהלים  כ (ד  "הה,    קדושים  תהיו)ג"ד  ס"פכ

וצריך  ביאור  שייכות ,    ישלח  עזרך  מקודש  ומציון  יסעדך)ג
 .פסוק זה לכאן

øðåäà  ב"ח  ס"ר  פל"שמו(  בהקדם  מה  דאיתא  במדרש( 
רבון  העולם  אתה  מבקש  שנהא ,  ה"אמרו  ישראל  לפני  הקב
 .והוא פלאי, קדושים הסר ממנו המות

øàáúéåז  מרן "  על  פי  מה  דמתאמרא  משמיה  דק
שבת (    על  הגמרא)לך'  הובא  באורח  לחיים  פ(ע  "ט  הקדוש  זי"הבעש

ה "ד('  כתבו  התוסו,    משום  צובע,  שוחט  משום  מאי  מחייב.)עה

והכוונה  כי  שוחט  דעלמא  רומז  על .    אשוחט  דעלמא  קאי)שוחט
 מהעל  ,  ויתחייב  מיתה  לעתיד.  מלאך  המות  שהוא  היצר  הרע

שלפעמים  הולך  בתחבולות  שונות  לצבוע  איזה  דבר  עבירה  בצבע 
 ,על  כן  יענש'  יקרה  שיהא  נדמה  כאלו  היא  מצוה  וזה  לא  צוה  לו  ה

ומשני ,  והלא  הוא  עושה  רצון  קונו,  וזהו  שוחט  משום  מאי  מחייב
 ,לו  הוא  מצוהיצובע  את  העבירה  כאהיינו  שהוא  ,  משום  צובע

 .ק"דהעכ, ובשביל זה לא נברא ועל כן חייב
äðéçáëå  בהא )וישלח'  פ(זי  בשמע  יעקב  אהעיר  האלג  זו  

ה  ליצר  הרע  ושוחטו "  לעתיד  לבא  מביא  הקב.)סוכה  נב(דאמרינן  
ר  נימא  דברי  הרב "יתחייב  היצה  ולכאורה  למה  .בפני  הצדיקים

קידושין (דמהאי  טעמא  אמרינן  ,  ודברי  התלמיד  דברי  מי  שומעין

: קידושין  מא(  'ותירץ  על  פי  שיטת  התוס.    אין  שליח  לדבר  עבירה:)מב

, יש  שליח  לדבר  עבירהאמרינן    דשליח  היה  שוגג  כי  דהי)ה  אמאי"ד
, ןדהא  לא  שייך  לומר  דברי  הרב  ודברי  התלמיד  דברי  מי  שומעי

ואם  כן  כיון  שהיצר  הרע  הגדיל  לעשות  בכמה  פיתויים  אל  האדם 
שוב  אמרינן  בכהאי  גוונא  דיש  שליח ,    האדם  שוגג  בדבריעד  דהו

 .ד"עכ, לדבר עבירה והשליח פטור
êàמהא  דאיתא )שם(בשמע  יעקב  זי  בזה  א  העיר  האלג  
  אמר  רבא  אם  תמצא  לומר  דסובר  שמאי  יש .)ן  מגקידושי(בגמרא  

חו  אכול  את ומכל  מקום  מודה  באומר  לשל,  ירהשליח  לדבר  עב
שלא  מצינו  בכל  התורה  כולה  זה ,  החלב  שהוא  חייב  ושולחו  פטור

מן   ,ולפי  זה  כיון  שהחוטא  מתהני  מן  העבירה.  נהנה  וזה  מתחייב
ולמה  יומת  לעתיד ,    הוא  פטורר  הרעהדין  הוא  חייב  ושולחו  היצ

ה "תודב(י  "רהעל  פי  מה  שנסתפקו  ל  "  אמנם  י.ש  לפי  דרכו"עי,  לבא

אי  אמרינן ,    במעילה  כשלא  מעל  השליח  אלא  על  ידי  הנאה)שלא  מצינו
או  דלמא  זה  נהנה  וזה  מתחייב  לא ,  בזה  יש  שליח  לדבר  עבירה

ם "הרמבדשיטת    )ב"מעילה  ה'  ז  מהל"פ(בשער  המלך  וכתב  ,  אמרינן
 אמרינן זה נהנה וזה בר עבירה שפיראמרינן יש שליח לדדדבמעילה 
בני כיון  ש,  צאנו  חיוב  להיצר  הרע  לעתיד  לבא  ובכן  מ.מתחייב

אדם  להיות  מועל ה  מסית  והיצר  הרע,  ישראל  יש  להם  דין  הקדש
  דהא  במעילה ,  לעתידר  הרעעל  כן  יתחייב  היצ,  בקדשי  שמים

 .אמרינן זה נהנה וזה מתחייב
äæáåה  אתה "  יתבאר  המדרש  שאמרו  ישראל  לפני  הקב

  דין  הקדש  הרי אם  כן  מאחר  שיהיה  לנו,  מבקש  שנהא  קדושים
ר  המסית  אותנו "ולפי  זה  יתחייב  היצה,  ע"במעילה  אמרינן  ישלד

דבדין ,  ועל  כן  הסר  ממנו  המות,  דאמרינן  זה  נהנה  וזה  מתחייב
ר  הוא  המלאך  המות  שהסית  את  בני "ומשפט  ישחטו  לעתיד  היצה

 .מאחר שיש לנו דין הקדש, ישראל לדבר עבירה
ìòåהובא  בתורת (מות  ש  לפרש  מה  שכתבו  דורשי  רשו  פי  זה  י

ארץ 'áופתי  'îבות  'ø  למען  )שמות  יא  ט(  על  הכתוב  )ן"חמד  בשם  הרמב
î'שהוא  ראשי  תיבות  ,  צריםáîø"í  .ם "על  פי  מה  שהקשה  הרמב
,   מפני מה נענשו המצריים על ששעבדו בישראל)ה"ו  ה"הלכות  תשובה  פ(

ר "ק  מרן  אאמו"וכ.  והלא  כך  גזרה  חכמתו  יתברך  ועבדום  וענו  אותם
  ביאר  בזה  כי  הגזירה  היתה )וארא  עמוד  לו'  פ(ה  בברך  משה  "זללה

והמצריים  הוסיפו  לשעבדם  גם ,  ועבדום  וענו  אותם  בשעבוד  הגוף
ועל  כן ,  ועל  זה  לא  היתה  הגזירה,  בנפש  להכשילם  ולהחטיאם

 :)קידושין  מב(ל  בכל  התורה  "אכן  אכתי  קשה  דהא  קי.  ד"עכ,  נענשו
רב  ודברי  התלמיד  דברי  מי דאין  שליח  לדבר  עבירה  דאמרינן  דברי  ה

למה  נתחייבו ,  ואם  כן  אף  שחטאו  ישראל  ונשתעבדו  בנפש,  שומעין
ג  השליח  פטור "ובכה,  הא  אין  שליח  לדבר  עבירה,  המצריים  על  כך
ובני ,  אולם  במעילה  אמרינן  זה  נהנה  וזה  מתחייב,  והמשלח  חייב

ועל  כן  שפיר  נתחייבו  המצריים  על ,  ישראל  יש  להם  דין  הקדש
, דכיון  שיש  להם  לישראל  דין  הקדש,  את  ישראל  בנפשששעבדו  

ופתי 'îבות  'øוזהו  הרמז  למען  .  ע  והשליח  חייב"הדין  אצלם  דישלד
á'  ארץî'רינן  זה  נהנה  וזה ם  דבמעילה  אמ"דלשיטת  הרמב,  צרים

ה  אותות  ומופתים  בארץ  מצרים  ונענשו "הרבה  הקב,  מתחיב
 .המצרים על ששעבדו את ישראל בנפש

äéäéר  שבא "כך  הוא  דרכו  של  היצה,    איך  שיהיה
ר  זעירין  אינון "ובעוה,  בערמימות  להסית  את  האדם  לדבר  עבירה

ופירשתי  מה ,  ו"ר  שלא  לטעות  אחריו  ח"להבין  דרכי  היצה
  יצרו  של  אדם  מתחדש  עליו  בכל  יום :)קידושין  ל(ל  "שאמרו  חז

כי  היצר  הרע  בא  בכל  יום  ויום ,  ה  עוזרו  לא  יכול  לו"ואלמלא  הקב
, כי  מה  שהציע  אתמול  כבר  נודע  לעון,  וה  חדשהלהציע  מצ

ומבקש  להכשיל  את  האדם  על  ידי  מזימתו  הרע  שמדמה  את 
והאדם  עצמו  אינו  יודע  שצריך  לעמוד  נגדו ,  העבירה  למצוה

ה  עוזרו  ומאיר  עיניו  לידע  שזהו  מעצת "אלא  במה  שהקב,  ולנצחו
  תהלה ועיין  בדברינו  בשערי(.  ואז  עומד  האדם  לנגדו  ומנצחו,  היצר  הרע

וצריכים  לסייעתא  דשמיא  מרובה  שיוכלו  להשיג  דרך .  )מזמור  כה
האמיתי  לדעת  איזהו  מצוה  ואיזהו  עבירה  ושלא  להטעות  עצמו 

' ופי,    יעקב  אבינו  לא  מת.)תענית  ה(ל  "והנה  אמרו  חז.  מדרכי  היצר
, בספרי  קודש  דכח  השפעתו  וקדושתו  של  יעקב  אבינו  לא  נפסק

. שפיע  קדושה  וטהרה  לבני  ישראלוחי  וקים  עד  היום  הזה  והוא  מ
  תתן )מיכה  ז  כ(ל  כי  יעקב  אבינו  אשר  מדתו  אמת  ככתוב  "ובכן  י

על  ידי  כח  קדושתו  הוא  משפיע  מדת  האמת  לבני ,  אמת  ליעקב
ר  בא  בכח  השקר  לסמא  עיני  האדם "ובהיות  שהיצה,  ישראל

על  כן  בכל ,  ומטעה  אותו  בערמימיות  לצבוע  את  העבירה  למצוה
  אלה  יעקב  אבינו  הוא  אשר  משפיע  מדת  האמת הדורות  עד  ימינו

ומאיר  עיני  ישראל ,  לפקוח  עיני  העורים  ההולכים  בחשכה
היפך ,  וטהר  לבינו  לעבדך  באמת,  שיתגלה  לעינינו  דרך  האמיתי

מדרכי  היצר  המטעה  את  האדם  וזה  לעומת  זה  יעקב  אבינו  משפיע 
וכאשר  מאיר  קצת  במדת  האמת  מעט  מן  האור  דוחה ,  מדת  האמת

ועל  ידי  זה  זוכים  לראות  הדרך  ישכון  אור  שלא ,  מן  החושךהרבה  
והכל  הוא  על  ידי  כח ,  להטעות  אחר  משאות  שוא  של  פיתויי  היצר

 .)פ דברים"ועיין בתפארת שלמה סו(. הקדושה של יעקב אבינו
åðéúëìáå  ג "לל(  בדרך  זה  יש  לפרש  הרמז  שכתב  בזרע  קודש

כי  מה .  ב"  יעקראשי  תיבות,  דושים'שראל  ק'ני  י'דת  ב'  ע)בעומר
שאנו  זוכים  שיעקב  אבינו  ישפיע  אור  האמת  שיוכלו  להכיר  את 

הוא  רק  אם  יש ,  ר  מסמא  את  העינים"האמת  ולהבחין  איך  שהיצה
ה  בדברי "ז  זלה"מרן  דוק  "כ'  וכמו  שפי,  לנו  קשר  עם  יעקב  אבינו

  כל  הולך )ב"דרוש  יב  "ח  בשדרות  הובא  ביע(  המדרש  )זצעמוד  תויחי  '  פ(יואל  
דהנה  יעקב  אבינו  בחיים  חיותו  היה .    תמן  מת  יעקב  אבינועל  גחון

ובכוחו  ובזכותו  ניצולו  כל ,  משפיע  קדושה  גדולה  לכל  ישראל
אמנם  אף  אחר  מיתתו  עדיין  זכותו ,  אותו  הדור  מחטא  ופשע

, קיימת  להגין  על  ישראל  בשעה  שאוחזים  בדרכיו  הטובים
ת  אני   כל  מי  שהולך  בדרכי  אבו)ד"ו  ס"ר  פע"ב(וכדאיתא  במדרש  

ואז  כאשר  זוכים  להשפעת  קדושתו .  מתקומם  עליו  בזכות  אבות
אבל  מי  שהולך  אחר .  נחשב  כאילו  הוא  חי  עמהם,  של  יעקב  אבינו

תאוות  לבו  בעצת  היצר  אינו  זוכה  להשפעת  קדושתו  של  יעקב 
ויקרא  יא (י  "וכפירש,  וזה  שדרש  המדרש  כל  הולך  על  גחון.  אבינו

נו  שהולך  בעצת  נחש  הקדמוני היי,    כל  הולך  על  גחון  זה  נחש)מב
כי  מאחר  שהולך  אחר  תאות  לבו  אינו ,  תמן  מת  יעקב,  מ"הוא  הס

' פ(וכתב  בתפארת  שלמה  .  ד"עכ,  זוכה  להשפעתו  של  יעקב  אבינו

 ,  יעקב  תיקן  תפלת  ערבית):ברכות  כו(מה  דאמרינן  בגמרא    על  )ויצא
הרמז  בזה  ענין  הנהגת  האדם  בדברי  הרשות  והמותר  לו  שיהיה 

ז  הוא  מעורב  טוב  ברע  וצריך  האדם  לברר "  לאשר  בעוה,בקדושה
ב   לשון  מעורב  טו,ת"וזה  שתיקן  יעקב  תפלת  ערבי.  הטוב  מן  הרע

  כמו  שמצינו .  וזה  היה  עבודתו,  הכל  הביא  אל  הקדושה,ערו
 )תהלים  צ  יד(ש  "תיקן  תפלת  שחרית  בחינת  חסד  כמברהם  אבינו  בא

לה   אברהם  עו,שבענו  בבקר  חסדך  והוא  נגד  המצות  עשה
ת "הגבורה  להתגבר  על  יצרו  במצות  ל'  יצחק  בחי.  ח"רמיא  בגימט

 לו  ויעקב  הוא  שתיקן  תפלת  ערבית  אפי,להיות  שמור  מן  החטא
ובכן .  ד"עכ,  בדבר  הרשות  יהיה  בקדושה  קדש  עצמך  במותר  לך

רק  אם  מקיימים  קדש  עצמך  במותר  לך  ואינם  כרוכים  אחר 
.   יעקב  אבינואז  יכולים  לזכות  להשפעת  מדת  האמת  של,  התאוות

דושים  שמו  של  יעקב 'שראל  ק'ני  י'דת  ב'וזהו  הרמז  בתיבת  ע
להורות  שאם  האדם  מקיים  מצות  קדושים  תהיו  לקדש ,  אבינו

אזי  הוא  זוכה  לקשר  אמיץ  וחזק  עם  יעקב ,  עצמו  במותר
, ועל  ידי  זה  יכול  לדחות  ממנו  פיתויי  היצר,  אבינו  אור  האמת

ניו  לראות  הדרך כי  במדת  האמת  של  יעקב  אבינו  יאירו  עי
 .ישכון אור
äæåואיך  יזכו  להיות ,    שדרש  המדרש  קדושים  תהיו

ר  מתחדש  בכל  יום  בתחבולות  שונות "קדושים  בזמן  שהיצה
לזה  הביא  הכתוב  ישלח ,  להכשיל  את  האדם  בדבר  עבירה

שעל  ידי  שיקדשו  עצמם  במותר ,  עזרך  מקודש  ומציון  יסעדך
מדת  האמת יזכו  לעזר  ממעל  ויעקב  אבינו  ישפיע  עלינו  

 .שנזכה לראות את האמת
åäæåל  פרשה  זו  בהקהל  נאמרה  שכל  גופי "  ביאור  דברי  רשיז

כי  הן  הן  גופי  התורה  שלא  יגרר  האדם  אחר ,  תורה  תלויין  בה
ודבר  זה ,  ר  המסמא  עיני  האדם  מלראות  את  האמת"פיתויי  היצה

 .לקדש עצמו במותר לו, תלוי במצות קדושים תהיו
ìòå  דף  ל(בבא  מציעא  '  דאיתא  במס  דרך  זה  יש  לפרש  מה(: 

לא  חרבה  ירושלים  אלא  על  שהעמידו  דיניהם  על ,  אמר  רבי  יוחנן
כי ,  וביאר  בעיון  יעקב.  דין  תורה  ולא  עשו  לפנים  משורת  הדין

אך  באם  היו ,  באמת  היה  להם  לישראל  חטאים  עוונות  ופשעים
, אז  במדה  שאדם  מודד  מודדין  לו,  עושים  לפנים  משורת  הדין

ה  מתנהג  עמהם  לפנים  משורת  הדין  ולא  היה  נחרב "בוהיה  גם  הק
נענשו  גם  כן ,  אבל  כיון  שהעמידו  דבריהם  על  דין  תורה,  ירושלים

והדבר  צריך  תלמוד  דהלא  בפירוש .  ד"עכ,  על  פי  מדת  הדין
  דבית  ראשון  נחרבה  בעון  עבודה  זרה  ובית :)יומא  ט(מבואר  בגמרא  

העמידו והיאך  אמרו  שנחרב  בשביל  ש,  שני  בעון  שנאת  חנם
אמנם  לפי  האמור  יש  לומר  דבאמת  נחרב .  דבריהם  על  דין  תורה

אבל  מענה  היה ,  ק  בשביל  שאר  עבירות  שהיה  בידם"הביהמ
ר  הטעה "כי  היצה,  בפיהם  שטעו  בזה  וחשבו  שהם  עושים  מצוה

ולזה  אמר ,  אותם  בערמומיות  לומר  על  עבירה  שהוא  מצוה
, ן  תורהשחורבן  ירושלים  היה  בשביל  שהעמידו  דבריהן  על  די
ולא  ברחו ,  ולא  הוסיפו  על  עצמם  גדרים  וסייגים  להתקדש  במותר

, ט  שערי  היתר  בכדי  להיות  נשמר  בשער  אחד  של  איסור"מצ
, וידעו  שכל  מאכל  הכשר  יבא  אל  פיהם  והיו  משוקעים  בתאוות

ועל  ידי  זה  נפסק  מהם  הקשר  עם  יעקב ,  ראשו  ורובו  בשלחנו
זי  היו  זוכים  שיהיה א,  ואילו  היו  מקדשים  עצמם  במותר,  אבינו

והיו  זוכים  להשפעת  מדת  האמת ,  להם  קשר  עם  יעקב  אבינו
נמצא  דבמעשיהם  גרמו ,  להאיר  עיניהם  לדעת  את  הדרך  ילכו  בה

, שלא  היו  יכולים  להתגבר  נגד  פיתויי  היצר  שסימא  את  עיניהם
ל "ועבירה  גוררת  עבירה  עד  שעשו  כל  המעשים  אשר  מנו  חז

ויסוד  הכל  היה  בשביל  שלא ,  ןועל  כן  בא  עליהם  החורב,  בגמרא
 .כבשו את תאותם ההיתר

íéøáãäå  לנתיבתינו  האלה  צריך  להיות  נר  לרגלינו  ואור ,
, חיים  אנחנו  במדינה  טמאה  ערות  הארץ  ממש  כטומאת  ארץ  מצרים

ר  לא  ינוח  ולא  ישקוט  עד  אשר  מביא  את  האדם  לתאות "והיצה
, מתוהוא  מסמא  עיני  האדם  שלא  יראה  את  הא,  העולם  השפל  הזה

ובכח ,  וצריכים  לסייעתא  דשמיא  מרובה  שלא  יפלו  בפח  יוקשים
ת  עוזר  ומושיע  להאיר  עיני  ישראל "קדושתו  של  יעקב  אבינו  השי

ר  פיתויי  היצר  במדינה  זו  הוא  מלא "בעוה,  לראות  את  דרך  האמת
וכמו ,  וכל  מהות  המדינה  הוא  להרבות  בתאות  יותר  ויותר,  תאות
 )נשא'  ערבי  נחל  פ,  בהר  בשם  המגיד'  וסף  פתולדות  יעקב  י(בספרי  קודש  '  שפי
  ועוררו ,  תאוההם  שיהיה  לותאוהש,  התאוו  תאוה  )במדבר  יא  ד(פ  "עה

, וזהו  כל  עצם  מהות  המדינה.  התשוקה  והחמדה  לעניני  העולם  הזה
ז  שוכחים "ועל  ידי  שמשוקעים  בתאות  אכילה  ושאר  תאות  עוה

  מן להתנזר  קצת,  קדש  עצמך  במותר  לך,  ממצות  קדושים  תהיו
ו  בשער "ט  שערי  היתר  בכדי  שלא  יכשלו  ח"להתרחק  מצ,  התאות

ובכן  כאשר  קורין  פרשה  זו  עלינו  לקבל  על  עצמינו ,  אחד  של  איסור
ועל  ידי  זה  יהיה  בנו ,  ישראל  קדושים  הם,  לקיים  מצות  קדושים  תהיו

ר  שמתחדש "כח  הקדושה  של  יעקב  אבינו  ויזכו  להתגבר  על  היצה
ים  פקוחות  לראות  הדרך  האמיתי  שלא ונזכה  לעינ,  עלינו  בכל  יום

 .להטעות אחר דרכי היצר
éùäå"  úיעזור  שיהיה  לנו  הזכיה  לקיים  מצות  קדושים  תהיו ,

, למעט  קצת  מכח  התאוה  אף  של  היתר,  קדש  עצמך  במותר  לך
ק  ויאירו  עינינו "ועל  ידי  יהיה  לנו  קשר  עם  יעקב  אבינו  והאבוה

לא  חרבה ,  ר"ונזכה  להתגבר  על  היצה,  ט"בקיום  מצות  ומעש
ולפי  זה  כאשר ,  ירושלים  אלא  על  שהעמידו  דיניהם  על  דין  תורה

יקיימו  קדש  עצמך  במותר  לך  ויוסיפו  חומרות  גדרים  וסייגים  נזכה 
ונזכה  להתרוממות  קרן  התורה  וישראל  בהתגלות ,  ק"לבנין  ביהמ

 .כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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T    øîåòä úøéôñá ïè÷ éðéã    t 
והוא  כשהבן  הוא[ט  יום  "ומבין  הענין  שסופרים  מ,  מי  שיש  לו  ילד  שיכול  לספור  ספירת  העומר)  א
  ואפילו  אם  ברור  לו  שהילדבראוי  לחנכו  במצות  ספירת  העומר,  ]אשנים  כל  בן  לפי  חריפותו'  או  ז'  

 .גה יתחיל לספור בברכה"פר הרבה ימים מהספירה א
נכון  לחנכו  לספור,  אבל  אם  הילד  לא  סיפר  יום  אחד,  ז  אם  עדיין  לא  דילג  שום  יום  מהספירה"וכ)  ב

ש"ועל  כן  הילדים  שאין  סופרים  בכל  השבוע  נכון  לחנכם  דגם  בשבת  ומוצ,  דר  הימים  בלא  ברכה
 .שלא יברכו הברכה, ופרים עם הצבור

היכולין  לספור  בברכה  מהשקיעה  ואילך,  ן  בכל  יום  קודם  צאת  הכוכביםאם  הילדים  הולכין  ליש)  ג

 .תפלת ערבית
כדי  שאף  אם]  כגון  אחר  ברכת  התורה  וכדומה[ע  גם  ביום  "מהנכון  להרגיל  הילדים  שיספרו  ספה)  ד

 .ויוכל לספור שאר הימים בברכה, א בלילה"ח מלספור פע
יום  האחר  אחר  השקיעה  נזכר  שעדיין  לא  סיפרוכשרצה  לספור  ,  מלספור'  ילד  ששכח  יום  א)  ה

וימתין  עד,  יספור  עכשיו  הספירה  של  אתמול  בלא  ברכה,  ז]כבר  התפלל  תפלת  ערבית'  ואפי[ול 
 .ח]מ יספרנו למחר ביום"ואם הולך לישן קודם ביהש[ה לספור הספירה של היום

================ 
'ע'  ב  בסי"כ  המ"וכ,  ש  ותפלה"ג  שאז  מתחייב  בקרי"ו  סק"ק'  א  סי"ג  בא"כ  הפמ"וכ,  ש"מחויב  בחינוך  לגבי  מצות  קרשאז  מיקרי  '  ע'  ח  סי"ח  באו"כ  הב"כ  

 .ש בזה"מ' ב אות י"ג בפתיחה כוללת ח"ע בפמ"וע, ה לענין ספירת העומר"ומסתבר דה, ש"ענין קר
  משום)ט"ב  סק"א  והמ"ג  והגר"ש  הפמ"וכמ(י  דפטור  מלחנכו  "ש  ומעיקר  הדין  נקט  כרש"מביא  פלוגתא  אי  האב  חייב  לחנך  את  בנו  בקר'  סעיף  ב'  ע'  המחבר  בסי  

ולכאורה  גם  ספירת  העומר  שזמנה  בלילה  תלוי,  ש"ת  ולהחמיר  לחנכו  במצות  קר"מ  סיים  המחבר  שם  דראוי  לנהוג  כר"ומכ,  כ"אינו  מצוי  אצלו  בזמן  צאה
אלא  שהמנהג  במקומו  שהקטנים,  ת  יראה  דלא  כתב  כן"אכן  המעיין  בשע,  ז"ט  שכתב  דמחויב  לחנכו  ע"י  תפ"פרי  המלקטים  ציינו  להשערי  תשובה  בסוסובס(,  ז"כ  כתבנו  דראוי  לחנכו  ע"וע,  ל"א  הנ

,סקים  דמצותה  גם  ביוםכיון  דיש  פו,  ש"מ  יש  לדון  ולומר  דדין  חיוב  חינוך  על  ספירת  העומר  חמיר  יותר  מחיוב  חינוך  על  קר"ומ.  )ש  היטב"חינוך  נוהגין  לספור  ע
 .ע בזה"וצ, כ דומה למצוה הנמשכת כל היום שמחויב לחנך הקטן"א, ש"ז ע"ט ס"תפ' ר בסי

ת  בית"וביאר  בשו,  ג  דיספור  שאר  הימים  בלא  ברכה"ע  פוסק  כהבה"אלא  דבשו,  דרוב  הראשונים  סוברים  דאף  בשכח  יום  אחד  סופר  שאר  הימים  בברכה  
,ל"וכן  פסק  הדברי  חיים  זצ,  ל  פסק  שיברך  בשאר  הימים"ק  מקאמארנא  זצ"וידוע  שהגה,  כ  הניחוהו  על  המנהג"ע,  ג"כהבה'  ם  דהמנהג  היב  דמשו"ק'  ח  סי"או

אבל  מותר  לו  להתחיל  אף  אם  בודאי  ידלג  איזה  יום  ובפרט  שהרבה  אחרונים  כתבו,  זהו  רק  כשכבר  עבר  יום  אחד  ולא  מנהו,  ע"ם  דלמעשה  נוהגין  כפסק  השו
ח"צ'  ה  סי"ת  בצל  החכמה  ח"וכן  בירר  בשו,  ל  בזה"ואכמ,  מ  מה  שבירך  מקודם  לא  הוי  ברכה  לבטלה"מכ,  ג  שאסור  לספור  בברכה  אם  חיסר  יום  אחד"הבה

 .יכול להתחיל בברכה, שאף היודע בבירור שיחסר יום אחד
א  שאסור  לחנך  הקטן"מ'  ב  סי"ת  משיב  דבר  להנצי"ומבואר  בשו,  תלויים  בזהדכשם  שמחויב  לחנכו  בעצם  מצות  הספירה  כך  מחויב  לחנכו  בכל  הדינים  ש  

,ה  בנידון  דידן  אסור  לאביו  לחנכו  שיברך  ברכת  ספירת  העומר  לבטלה"כ  ה"וא,  ש"משום  דאסור  לחנכו  לברך  ברכה  לבטלה  ע,  )ט  ראשון"ביו(ל  לולב  שאול 
 . יום אחד סופר שאר הימים בלא ברכהשאם דילג', ט סעיף ח"תפ' שנוהגין כפסק המחבר בסי

ח  סוף"תרנ'  לפי  מה  שהביא  הברכי  יוסף  בסי,  צ  למחות  בידו"אבל  אם  הילד  סופר  מעצמו  יש  מקום  לומר  שאי,  מ  זהו  רק  לענין  שאביו  לא  יצווהו  לברך"מכ
א  אות"ד  כלל  קמ"כן  בשדי  חמד  בכללים  מערכת  הלמו  במוסגר  ו"צ  שם  סקל"והובא  בשעה,  ש"ם  דאין  אנו  מצווין  להפרישו  מברכה  לבטלה  ע"בשם  הרא

ע"מ  להורות  כן  למעשה  צ"ומכ,  וכמובא  לעיל',  שסוברים  דמברך  שאר  הימים  אף  בדילג  יום  א,  ובפרט  שבנדון  דידן  להרבה  פוסקים  לא  הוי  ברכה  לבטלה,  ש
דהמעיין  בפנים',  ם  ליכא  ראי"ומהרא[לוק  בין  ברכה  לבטלה  לשאר  איסורים  ולא  נזכר  חי,  ג  שהאב  מחויב  להפריש  את  בנו  מאיסורים"שמ'  ע  סי"נפסק  בשו
,ז"ולמעשה  כתבנו  דנכון  לחנכו  ע,  ע"וצ]  ד  מצווין  להפרישו  אבל  אביו  מחויב"ל  שאין  בי"וכדקיי,  מגילה  יראה  דקאי  על  הבית  דין'  ג  ריש  הל"על  הסמ

 .ז נזהר ביותר שלא לדלג שום יום מהספירה"ועי, טב אף כשיגדיליזכרנו הי, ז בקטנותו"ות מוכיח שאם הקטן מתחנך ע
מונה  מבעוד  יום'  מבואר  שהציבור  הי,  "ואם  יזכור  בלילה  יברך  ויזכור,  המתפלל  עם  הציבור  מבעוד  יום  מונה  עמהם  בלא  ברכה"ג  כתב  "ט  ס"תפ'  ע  סי"בשו  
ל"וכן  נראה  דעת  הביה,  ח"וכן  פסק  הפר,  ה"א  סק"וכן  מפרש  הגר,    ולאו  ברשיעי  עסקינן,מ  אסור  לברך"דקודם  ביהש,  מ"ו  מפרש  דהיינו  בביהש"ז  סק"והט 

 .בעוד יום
ויוצאין המצוה לפי השיטות הסוברין דאחר פלג המנחה הוי לילה לכל, ז וכתב דמלבוש מבואר דמיירי מבעוד יום אחר פלג המנחה"א השיג על הט"ר סקי"אבל בא

והנראה  מדבריהם  דבמקום  שהוא  שעת  הדחק  ויש  חשש  שלא  יספרו  כשיגיע,  ל"ל  הנ"והובא  בביה,  והנהר  שלום,  ז"ג  והחק  יוסף  סקט"קין  מפרש  החק  יעקב  ס
ריאתכ  מותר  לשמוע  ק"  דמי  שקשה  עליו  לישב  בתענית  כ)ד"ב  ס"תרצ'  סי(ע  "ל  ציין  לדברי  השו"והנהר  שלום  הנ,  מותרין  הצבור  לספור  בברכה  מפלג  המנחה  ואילך,  כ
ח  שם"והגם  שהפר,  ט"ק'  ד  סי"כן  מבואר  בתרה[ד  סמכינן  על  השיטות  הסוברין  דמפלג  המנחה  הוי  לילה  לכל  דבר  "משום  דבשעה,  מפלג  המנחה  ואילך]  בברכה[ 
ד  יכול  לברך  ברכת  הבדלה"דבשעה,  ג"ג  ס"רצ'  ושכן  מבואר  בסי,  ז  הבגדי  ישע  שם  דהמנהג  להקל"כבר  השיב  ע,  כ  הוי  ברכה  לבטלה"ז  וסובר  דהמברך  קודם  צאה"

 ].ז בכל מילי דרבנן ולא במצוה דאורייתא"ומסיים הבגדי ישע שם דבוודאי יכולין לסמוך ולהקל ע, ש ועוד ראשונים"ורא' שבת מפלג המנחה ואילך ומקורו מתו
ב"ר  בסעיף  י"ועדיין  יש  לדון  בדעת  השועה(,  כ"א  לברך  אחר  צאה"ד  וא"כשהוא  שעה,  היוצא  מזה  שיש  פלוגתא  אי  מותר  לברך  על  ספירת  העומר  מפלג  המנחה  ואילך

ע"ובבין  השמשות  לכו,  מיהו  לאחר  השקיעה  שאז  לשיטת  הגאונים  מתחיל  להיות  בין  השמשות,  ג"כ  למעשה  קשה  להקל  ולברך  בכה"וע,  )ל  בזה"אלא  שאכמ
ג  דנקטינן  לעיקר"ואע,  )ב"ר  ריש  סעיף  י"והובא  גם  בשועה,  ח  דמנהג  העולם  לברך  בספק  חשיכה"ב  בשם  הב"ה  כתב  החק  יעקב  בסקיויותר  מז,  ו"ה  וסק"ז  סק"וכמבואר  בט(ד  "ברך  כשהוא  שעה

דלדעת  הגאונים  הוא)  ב,  ד  מפלג  המנחה"להרבה  פוסקים  מותר  לברך  בשעה)  א,  מכל  מקום  כיון  שיש  שני  צירופים,  ת  שלאחר  השקיעה  עדיין  יום  גמור"
ן"ח  בשם  המרדכי  בשם  ראב"ח  סקכ"תרנ'  ב  סי"כמבואר  במ[עוד  יש  לצרף  הסוברים  דמצות  החינוך  הוא  רק  על  עצם  המצוה  ולא  על  כל  פרטי  הדינים  ו.  מ

ץ"ל  דומפ  הגאון  הגדו"וכ,  בצירוף  כל  הני  סברות  אפשר  לסמוך  ולצוות  להקטנים  לברך  מהשקיעה  ואילך,  והגם  דמעיקר  הדין  לא  נקטינן  כן]  ו"צ  סקל"שעה
 .ה מה שכתבו בנדון זה"ל' ת מקדש ישראל סי"ח ובשו"מ' א סי"ע במאזני צדק ח"וע, א"אל שליט

 .ל"ל נהגתי לעצמי לומר כמה פעמים ביום בלי ברכה היום כך וכך לעומר עכ"ק מרימנוב זצ"מנחם ציון להגה' ה כתב בס"ובלא, ז"ט ס"תפ' וכמבואר בסי 
וכתב  הטעם,  כ  סופר  כרגיל"ובצאה,    של  אתמולהספירהמ  "בביהששסובר  ,  מ"ב  לענין  מי  ששכח  לספור  עד  ביהש"ק'  ית  בית  שלמה  ס"כ  בשו"כ  

ובפרט  שמעיקר  הדין  הוי  לן  לנקוט  כדעה  זו  שסופר,  שמא  אף  אם  דלג  יום  סופר  בשאר  הימים  בברכה)  ב,  מ  עדיין  יום"שמא  ביהש)  א,  דהוי  ספק  ספיקא
,מ  ליכא  מנהג"ג  שסיפר  בביהש"ובכה,  הניחוהו  על  מנהגם,  ג"אלא  שמאחר  שנתפשט  המנהג  כבה,  ד  שכן  דעת  רוב  ראשונים אף  כשדילג  יום  אח

 .ה בנדון דידן לגבי השקיעה"כ ה"וא, ש שהאריך"ש ע"הבי
שאין  לעשות  תרתי,  ג"רל'  ר  בסישוב  אין  יכול  לספור  אז  הספירה  של  היום  דהוי  תרתי  דסתרי  וכמבוא,  אלא  דמאחר  שסופר  של  אתמול  אחר  השקיעה

.כ צריך להמתין ביום זה עד הלילה"ע,ביום אחד
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