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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין
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לא תבא עליו השמש כי עני הוא וגו' .נראה הכוונה

כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה כל עושה עול .י"ל,

ע"פ הידוע מאמרם ז"ל )עירובין מ"א (:דעניות מעבירים אדם

כאשר חזר משה על רוב מצות התורה במשנה תורה ולבסוף

על דעתו ועל דעת קונו ,ולכך אם היה משלם להפועל שלו

אמר להם דיני משקולות החמורים ,אמר להם תדעו כי ע"י

על השכירות היה לו דעה צלולה והיה קורא ומתפלל לפניו

איסור זה לא לבד שעברתם על איסור חמור זה ,אלא

יתברך כדבעי ,אך אם אינו משלם לו ממילא אין דעתו

שתפסידו ע"י זה כמה וכמה מצות שקיים בממון שיש לו ע"י

צלולה ואין לו כח להיות קורא לו יתברך ולהתפלל לפניו,

רמיה ומשקולות שאינם של צדק .וז"כ הפסוק כי תועבת ה'

ולכך במה שימנע השכיר מלקרוא אל ה' זה החטא תלוי

כל עשוה אלה ,גם מי שעושה כל אלה המצות הכתובים,

בבעה"ב שלא שילם לו .וזה שאמר הכ' כי אליו הוא נושא

תועבה וניאוץ הוא לפני ה' ,כל עושה עול ,מי שעושה עול,

את נפשו ואין לו חיות אחר ,ולכך ולא יקרא עליך ר"ל

שאין מצות רצוים ומקובלים לפניו ית"ש.

בשבילך לא יקרא על ה' ולכך יהיה בך חטא במה שמנעת

אותו מלקרא לו יתברך

æåðâä øöåà
)(å"î÷ú äåöî

כתב סופר

אמרי שפר

והיה בהניח לך ה' אלהיך מכל אויבך תמחה את זכר

כי תקצר קצריך בשדה ושכחת עמר בשדה לא תשוב

עמלק מתחת השמים לא תשכח .ורבים מדקדקים בהאי לא

לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהי' .יל"ד בטעם המצוה הזאת

תשכח ,דאין לא ביאור .נ"ל עפי"ד המדרש בשעה ששמעו

שתלוי' מתנת העני בשכחת הבעל השדה ,וממנ"פ אם מגיע

בני ישראל אנכי מפי הגבורה היה לומדין ולא היה שוכחין,

חלק זה להעני יתננה לו מדעתו ,ואם איננה מגיע לו למה

כשאמרו דבר אתה עמנו היה לומדין ושוכחין .כיון דעיקר

יתננה לו מחמת שנשכח ממנו לשעה .ונראה להסביר על

השכחה באה מיצר הרע ,כשנעקר היצר הרע לא שוכחין

דרך צחות עפי"ד השמן ששון )בראשית( בשם ר' משה

כשחזר היצר הרע שוב היה שוכחין .וידוע דברי חז"ל דאין

הדרשן מפוזנא ,בדברי הכתוב בוידוי מעשר )דברים כ"ו י"ג(

הקב"ה נפרע מן האומה מלמטה אם לא נפרע מקודם משר

לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי ,עפי"ד המדרש )דב"ר ג' ג'(,

שלה למעלה .וידוע דשר של עמלק הוא הס"ם הוא היצר

שאם אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי אין עכברים אוכלין,

הרע .וזש"ה מחה תמחה את זכר עמלק ,ואז ממילא יפרע

ואיתא בגמ' )הוריות י"ג (:חמשה דברים משכחין הלימוד,

הקב"ה מקודם משר שלו הוא היצר הרע ,וכיון דנעקר היצר

האוכל ממה שאוכל עכבר וכו' ,וע"כ אמר לא עברתי

הרע אז ממילא לא תשכח ,ותוכל ללמוד ולקיים התורה

ממצותיך ,כלומר שנתתי מעשר כראוי ,וממילא לא אכלו

בשלימות.

ילקוט האורים

עכברים מתבואתי ,נמצא שלא אכלתי משיורי עכבר ולכן לא

שכחתי .ועפי"ז יובן טעם המצוה הזאת בטוב טעם ,דכיון
ששכח העומר ה"ז ראי' שאכל ממה שאכלו העכברים ,ולמה

אכלו עכברים מתבואותיו מפני שלא עישר כראוי א"כ בדין

הוא שיחזיר עומר זה לעניים.

ירבה תורה

כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלהיך בידך.

אפ"ל עפימש"כ בספה"ק אגרא דכלה פ' שופטים כי בעשות

האדם המוטל עליו לקנוס עצמו בכל פעם שיארע לו דבר לא

טוב ,אזי השי"ת ירחם עליו וימסור החושים בידו ושוב לא

כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה כל עושה עול.

וצריכין להבין כפל הלשון .ונראה ,דהנה המנחת חינוך מצוה

ל"ט הקשה על שיטת הב"ח דסבירא ליה דאפילו מזל אחד

מהשנים עשר מזלות אסור לעשות אם כן אסור לעשות

מאזנים ,והרי מפורש בתורה מאזני צדק יהיה לך ,אלא על

כרחו מוכח כשיטת הש"ך דסובר דדוקא י"ב מזלות ביחד

אסור לעשות עיין שם .אכן יש לתרץ שיטת הב"ח ,כיון דבלא
מאזנים אינו יכול לכוין המשקל ויש לחוש שירמה את חבירו

לכן מוכרח לעשות מאזנים כדי להנצל מאיסור גזל ואונאה,

אכן כל זאת ניחא רק אם שוקל בצדק אבל אם עושה

במשקל הרי אז ממילא עובר על עשיית מאזניים גם משום

איסור עשיית מזל .וזהו שאמר כי תועבת ה' אלקיך כל עושה

אלה ,רצונו לומר המאזנים הנזכרים לעיל כל עושה עול,

רצונו לומר אם עושה עול אז עובר גם על איסור עשיית מזל,

ואיכא ב' איסורים ,והכי קאמר כי תועבת ה' אם עושה
מאזנים ,היינו אם עושה עול במשקל.

ילקוט הגרשוני

)('â øòù õøà êøã ÷øô

יראה העין רק מה שנוגע לעבודתו ית"ש ,וכן שאר החושים

שאינם מסורים בטבע ביד האדם ימסור אותם השי"ת בידו,

ועינינו ראו ולא זר צדיקים כאלה בדורותינו ,שלא היו

יכולים לראות ולשמעו כי אם את אשר חפץ ה' ,אשרי עין

ראתה כל אלה ,עכל"ק .ומעתה הבא נבא לביאור דרשת

הספרי ,דהנה בפסוק כי תצא למלחמה על אויביך ,כבר

פירש בזוהר חדש בפרשתן )דף צו (.שהכתוב מרמז על
מלחמת היצר שהוא האויב והשונא של האיש הישראלי,

כאמרם ז"ל )סוכה נב (.שלמה קראו שונא .ולזה דרש

הספרי ,כי תצא למלחמה על אויבך ,כנגד אויביך ,ולקנוס
עצמו בכל פעם שיכשל בדבר לא טוב ,ועל זה אמרו אם

עשית כל האמור בענין סוף שה' אלהיך נותנו בידך ,כי

באם יעשה האדם ככ ל האמור בענין מלחמת היצר ויעמיד

שופט ושוטר כנגדו ,סוף שהשי"ת נותנו בידו שיזכה לקדש

ולטהר כל השערים שבראשו ,ולא יראה העין ולא ישמע
האוזן רק מה שנוגע לעבודתו ית"ש.
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מסקווער ,הרה"ק ר' יוחנן מראחמיסטריווקא ,זכר
מדברותיו לפניהם בהתעוררות גדולה ,ולבסוף פרש כפיו
 Iצדיקים לברכה ,שכל אחד מהם יסד חצר בעירו שחיפשו הדרכה בעבודת ה' ,ופשוטי עם שבאו לקבל אל העדה וקרא בפסוק מפ' ראה ,ואמר בזה"ל" :ראה I
אנכי" ראו אותי ,הסתכלו בקלסתר פנים שלי" ,אנכי נותן
ובמקומו אשר נהרו אליהם אלפים מישראל חסידים
עצותיו וברכותיו ,אף אביו המגיד הק' שעמד על רום
אותי I
I
ואנשי מעשה ,להאיר עיניהם בדרכי עבודת ה' ולהלהיב
לפניכם היום ברכה" כי ברך אברככם שכל הרואה
מעלתו נהג כפעם לפעם לשלוח אליו חסידים שיתקשרו
לבותיהם לאבשב"ש ,והמשיכו להפיץ את תורת
היום הה מובטח לו שישלים שנתו ,ותיכף נמתקו הדינים
 Iהחסידות דור אחר דור( בשנת תקנ"ד ,ארבע שנים לפני אליו ,לאחר שלשה שנים בפטירת אביו הק' הלך וגדל פי מעל יהודי המקום והמגיפה נעצרה") ,תולדותיהם של I
כמה עדתו ואלפים נהרו אליו להדבק בו לרבות הרבה
צדיקים" הנדפס בספר "שושנת העמקים"(.
הסתלקותו של זקינו הק' אבי השולשלת של בית
I
I
מתלמידי אביו ,בשנת תר"כ כשמלאו לו כ"ד שנים
טשערנאביל ה"ה הרה"ק ר' נחום מטשערנאביל זי"ע
לישיבתו בהארניסטייפל ,גמר בדעתו לעזוב את
עין רואה
בעל "מאור עינים" ועד ליומו האחרון של הסבא קדישא
חסידים הראשונים היו אומרים ,שכל רז לא אניס I
I
הארניסטייפל ,חברו עליו יהודי הארניסטייפל בהפצרות
הי' שרוי במחיצתו וסופג אל תוכו מן עבודתו הק' שקיבל
ליה ,ועיניו צופות כל נעלם אפילו ממרחקים של
ובתחנונים שלא יעזבם ,כי הוא הודם וזיום והדרם ,ומה
זמן I
I
ממרן הבעשטה"ק זי"ע שהי' מבני ההיכלא קדישא ,כבר
עוד שעל ידי זה ייבש מעין פרנסתם בצאתו ,שחלק גדול
ומקום ,ומקורביו סיפרו שרואים אצלו עין בעין מופתים
משחרית ימיו הצטיין בגדלות המוחין ובגינוני קדושה,
מפרנסתם זה עשרות שנים הוא ע"י אורחים חסידים
שלא כדרך הטבע וגילויי רוה"ק מסוד ה'
ליריאיופסחעד I
I
אשר כל רואיו הכירו בו שלגדולות נוצר ,נתברך הי'
שכל דיבור שמוציא מפיו לא ישוב ריקם ,פ"א בערב
שבאו לחסות בצל כנפיו ,אבל הוא לא שינה דעתו אלא
בכשרונות משובחים ובאהבת התורה ,והי' לומד
 Iבהתמדה נפלאה שעות שעות ,וראה ברכה בלימודו ,אמר להם :הנני מבטיח לכם שהארניסטייפל לא תבוש אחרי שהשלימו נקיון הבית וביעור החמץ מכל חורים I
וסדקים שאל לאחד מנכדיו אם בדקו היטב בכל
ולא תכלם ,ולא פירש הדבר ,ועבר לטשערקאס וישב שם
ומשנה לשנה גדל בבקיאות ובחריפות עד שאביו הק'
שוב I
I
המקומות ,וענתה בחיוב ,אמר לה שתבדוק
עד יום פטירתו ,ועל שם העיר הזאת נקרא הרה"ק
התחיל לקראו "ארון הספרים שלי" כשגדל קצת הי'
מטשערקאס ,ומאז עזבו את הארניסטייפל נעשו דרכי
בהחביות הגדולות של ה"טיי" המונחות במקום פלוני,
אביו מביאו בסוד שיח שרפי קודש של תלמידי הבעש"ט
עליו הארניסטייפל אבלות ושוממות ,וגם הרבה חסידים ותיכף הלכה לבדוק ואמנם מצאה בתוכן פתיתי חמץ I
I
גדולי ומאורי החסידות ,כשמלאו לו י' שנים מתה
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העיר
את
נטשו
אהבה
בעבותות
אליו
מקושרים
שהיו
ועברו לגור אצלו בטשערקאס ,בשנת תרכ"ג נחלה בעוד מקומות ,אולי שכחה לבער ,והשיבה שאין צורך I
אמו הצדקנית ע"ה.
I
האיש מקדש
לבדוק כי אין עוד חמץ בבית )תש"צ(.
הרה"ק מטשערקאס והי' נחלש מיום ליום ,ונכדו החביב
I
I
בשנת תקס"ט כשהגיע לשנתו הט"ו ,בא בברית
הרה"ק ר' מרדכי )מהארניסטייפל ,חתן מרן הדברי חיים
השמש
ובא
באחרית ימיו שלח לקרוא את נכדו הרה"ק I
מצאנז זי"ע( לא מש ממטתו יומם ולילה ,יום אחד אמר
האירוסין עם בתו של הרה"ק ר' דובער האדמו"ר
I
הרה"ק מטשערקאס לנכדו ,הרופאים שוא ידברו ,אין
האמצעי מליבאוויטש בן הרה"ק בעל התניא זי"ע ,אחר
מהארניסטייפל שיבוא אליו בהקדם ,מיד יצא
והפליג I
I
חתונתו נשאר במחיצתו של הרה"ק הבעל התניא זי"ע
אני חולה ,דע לך בני שמקור כל חולה היא מפגימת
בספינה לטשערקאס ,שם עשה כמה ימים מבלי שזקנו
רוחנית ,כאשר פוגמים באבר רוחני אז נחלה אבר גשמי,
ורכש מפי קדשו הרבה קניני תורה וחסידות בתורת
 Iחב"ד ,יסופר שבשבת הראשונה אחרי הנישואין ,כשישב התבוננתי במה פגמתי ,ומצאתי שפגמתי שלאחרונה הי' ירמוז לו למה קראו ,לאחר כמה ימים הרהיב נפשו ושאל I
את זקנו ,אמר לו אחר מעריב הכנס ביחד עמי אל הסבתא
הבעל התניא בשולחנו הטהור ,ראה שאין החתן יושב על
לי הרבה טרדות ולא יכולתי ללמוד הרבה תורת הנגלה,
ושכבה I
I
ושם נשוחח ,הרבנית היתה באותו זמן חלשה מאד
לכן אני מקבל על עצמי ללמוד בכל יום ח"י פרקים
מקומו ,שלח לקרוא אליו ,ואמר לו" :ברצונינו שתקשיב"
על מטתה ,וישבו שניהם על כסאות לידה ,פתח הסבא
משניות בכל יום ,וכשאמר מלים אלו מיד
ואמר "מאמר" ואחרי שסיים המאמר ,שאלו הבעל התניא
התאושש קדישא ואמר :יש לי דין תורה עם הסבתא ,מי מאתנו ילך I
I
אם הבין את הדברים ,ענה שאזנו בכלל לא קלטה דבר
מחליו ,ופנה שנית לנכדו ואמר לו :אולם מעתה עלינו
מן העולם תחילה ,אני אומר מוטב אסתלק אנכי
ראשוןהיאכי I
להיפרד איש מעל רעהו ,צא להארניסטייפל ,הגיעה
ממה שהשמיע ,התפלא ה"בעל התניא" היתכן הרי ישב
I
איך אסתדר בלעדיה ומי ינהל את משק בהבית ,אבל
שעתך למלוך ,ר"מ התחיל לשכנע את זקנו שיחזור בו,
בסמוך אלינו ממש ,התנצל שלא קיבל הורמנא מאביו
אומרת להיפך מי ישים לב אליה ,ואין את נפשה לשמוע
וכאשר I
I
להקשיב למלין דחסידותא של תורת חב"ד ,ו"לעולם אינני
עודני רך בשנים ואיככה אוכל ליטול המשרה ,אבל
"קידוש" זולתי ,לפיכך גמרנו בינינו לקרוא לך,
הרה"ק מטשערקאס עמד בדעתו ואמר לו :שעתך
שומע דבר מבלי נטילת רשות מאבא" התירוץ מצא חן
 Iבעיני ה"בעל התניא" ואמר לו שיבקש רשות מאביו ,הגיעה ,וכבר אמרו חז"ל אין מלכות נוגעת בחברתה תפסוק כן תקום ,לשמע דברים אלו נקוו דמעות בעיניו I
ואמר בבכי :האנכי אהי' פוסק בדין זה ,שניכם
ואחרי שאביו המגיד זי"ע לא התנגד לכך ,התחיל להקשיב
אפילו כמלוא נימא ,אם יש את נפשך שאחיה עוד בהכרח
יאריכוק I
I
ימים ושנים הרבה יחד ,ואין צריך לדין תורה ,אולם הס"
עלינו להיפרד ,ואלקים אשר התהלכו אבותי לפניו יהי'
ולקלוט דא"ח של תורת חב"ד ממקור ראשון של המייסד,
לא הניח לו באמרו אין אדם חי לנצח והיום הזה מוכרח
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 Iישב אצל חותנו האדמו"ר האמצעי ממלא מקום אביו בהארניסטייפל ,להיות רבי לחסידים ,והוא אברך בן לבוא ,במשך שעה ארוכה שתקו שלשתם ,דומית קודש I
ריחפה בחדר ,הנכד נראה כמתבונן ושוקל בדעתו את כל
דבר I
עשרים ושלש שנים בלבד ,הרה"ק מטשערקאס המשיך
בהפצת ה"חסידות" שהתיישב בעיר ליבאוויטש ,חמש
I
צדדי הספיקות ,עד שלבסוף אמר :לאמיתו של
לנהוג את העדה בטשעראקאס עוד שבע עשרה שנים,
עשרה שנים ישב אצל חותנו ומיום אל יום הוסיף תורה על
של
דעתו
נגד
לפסוק
יכולים
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אבל
,
הסבתא
צודקת
 Iתורתו וקודשה על קדושתו ,עד כי ידיו הי' רב לו בכל הסבא והנכד המשיכו להיות מקושרים אהדדי בקשר הסבא ,על כן מוטב כי לאחר אריכות ימים ושנים תעברו I
מקצועות התורה בנגלה ובנסתר ,וקלט הרבה מתורת
אמיץ אף בשנים הבאות ,ואהבה נפלאה שוררת
ביניהם שניכם בחדא שעתא לעולם שכולו טוב ,נתיישבו הדבר על I
I
מבלי שתיגע מלכות בחברתה ,ור"מ הי' נוסע גם לפעמים
החב"ד שהשפיע עליו חותנו שתורתו התברכה כמעיין
הס"ק ,ואמר "יפה אמרת" ופטרו לשלום ,וכן הי' הרבנית
את
"
תפלה
עמק
"
בספרו
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,
המתגבר
.
זקינו
קדושת
בצל
להסתופף
הלכה לעולמה בערב ראש חודש סיון תרל"ו ,הנכד הרמ"ד I
I
השילוב של עקרי חסידות טשערנאביל והשיטה של חב"ד,
פועל ישועות
מהארניסטייפל השתתף בהלוי' ,ולא חזר לביתו ,כי אם
בשנת תקפ"ח נסתלק חותנו ,אז חזר אל בית אביו הק'
הי' מפורסם לאיש קדוש וגדול עצום מאד ,שמו נשאר במחיצת זקינו עוד כשלשה חדשים ומחצה ,וביום I
I
בטשערנאביל.
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תפילתו עשתה רושם בשמים ולעשות מופתים בארץ ,נשמתו לבוראו ,ומנו"כ בטשערקאס ,נשאר ממנו ספר I
I
נשיאותו
בשנת תקצ"ד הכתירוהו אנשי העיר הארניסטייפל
"עמק תפלה" מעט מזעיר מדברי תורתו שהשמיע
פ"א כתב לו אביו הק' בזה"ל" :ראיתי בחזיון לילה
החסידים,על I
I
אשר באוקריינא כ"מגיד מישרים" ובהסכמת אביו הק'
שולחנו מדי שבת בשבתו שהעלו על הכתב גדולי
שתפלתך בעד כלל ישראל עושים פירות בשמים ,על כן
 Iהתחיל לנהוג עוד בחייו עדה ופתח אז בית המדרש משלו תרבה ליקח מעות מישראל" ]כידוע דרכו של הרה"ק אבל הרבה מדברי תורתו נשרפו באש השריפה הגדולה I
המגיד זי"ע ליקח לפעמים סכומים גדולים כשבאו אצלו
ומרחוק ומקרוב התחילו לנהור אליו חסידים מבקשי ה'
שפרצה בהארניסטייפל ,ונכדו רמ"ד צירף לזה
העמקיםאת".ספרו I
I
"עמק חכמה" והדפיסם יחד בשם "שושנת
ìåìà å"è øèôð - (ùèéååàìéà) ì"æ éáö ø"á àôéì è"åé 'éððç 'ø ç"äøä ð"òì
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן I
I
å"éä ùèéååàìéà éåì ä"åî áåùçä éðáøä åðá é"ò áãðúð
I
I
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אמיתיים ,וע"ד שכתב הרמב"ן
ïéãì ïéã ïéá íãì íã ïéá èôùîì øáã êîî àìôé éë
דאמת היינו דבר I
I
קושטא
הקיים ,עי"ש .ויפול על זה מליצת חז"ל
ìà úéìòå úî÷å êéøòùá úåáéø éøáã òâðì òâð ïéáå
קאי .ובאופן זה יהיו הרהורי תשובה ,שיהיו אמיתיים ויהיה I
 .åá êéäìà 'ä øçáé øùà íå÷îä Iוביאר א"ז זללה"ה בייטב
לב זכותו יגן עלינו בכוונת הכתוב ,כי יפלא ממך דבר
להם קיום נצחי.
 íéãîåòאנו בחודש אלול המיוסד לתשובה ,וכתב I
I
למשפט ,היינו דבר הצריך למשפט של מעלה ,היינו מצות
אריה שאג מי
בשל"ה הקדוש בפרשתן ברמז הכתוב
 Iתשובה שנצרך טרם בא המשפט השופט ,בין דם לדם וגו'
כפורים I
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לא יירא ,ארי"ה ראשי תיבות א'לול ר'אש השנה י'ום
בשביל דברי ריבות בשעריך ,היינו ריב ומלחמת היצר אשר
ה'ושענא רבא .והנה תקנו לתקוע שופר בכל חודש אלול ע"ד I
 Iבשעריך ובקרביך ,וקמת ,כלומר ממטתך ותרדמתך של כל
השנה ,עי"ש מה שמפרש על פי דרכו המשך הפסוק ,ולדרכו
 âøåáñîàéìéåå - ç"ñùú íéèôåù úùøô â"ñעורו ישנים משינתכם להתעורר לתשובה ,שיתעוררו
משינת I
 Iנלך לפרש הפסוק על ענין התשובה.
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הזמן אשר היצר הרע מרדים את האדם שלא יתבונן מה
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תכלית תקיעת שופר בחודש אלול .אולם כבר עבר עלינו שבוע I
I
בטעם הדבר שמועיל לנו התשובה ולא לאומות העולם
 ,כי על פי הדין
 Iכמבואר במדרש
אעברה נא ,כי מראש חודש אלול עד שמיני עצרת יש נ"א אחד בחודש אלול ועלינו להתבונן מה פעלנו כבר בחודש זוI ,
יום ,והנה בהגיע הימים הקדושים זוחלים ורועדים מאימת
אב שמחל על כבודו כבודו מחול ,ומלך שמחל על כבודו אין
הזמן קצר והמלאכה מרובה ,לב יודע מרת נפשו באיזה מצב
הדין הגדול והנורא אשר בראש השנה יכתבון וביום צום הוא עומד וכמה חטא נגד הבוכ"ע בדיבור במעשה ובמחשבהI ,
 Iכבודו מחול ,וישראל נקראים בנים למקום ,כדכתיב
בעוה"ר גם בחודש אלול היצה"ר לא ינוח ולא ישקוט
כיפור יחתמון ,וגמרו של דבר בהושענא רבה ושמיני עצרת,
בנים אתם לה' אלהיכם ,והקב"ה למו אב ,ועל כן מועיל
 Iלהם התשובה ,מה שאין כן לאומות העולם נקרא הקב"ה ופונים את עצמם מענינים הארציים לשום עיניהם ולבם מלהרדים אותנו בשינת הזמן ,ודין גרמא דעציראה שעדיין לא I
מלך אלהים על גוים ,על כן לא
הטבנו את מעשינו" ,מען דארף האבן די זכיה ווען מען
במילי דשמיא ,אבל איש המוני אם כי הוא אומר סלח נ"א,
 Iמלך ,ככתוב
בלאזטI ,
מועיל להם התשובה ,עכ"ד.
שופר עורו ישנים משינתכם ,אז מען זאל זיך טאקע אויפכאפן
היינו באותן נ"א יום ,עם כל זה יאמר בלבו אעברה נ"א,
דמתחיית המתים כלומר אעבור את הנ"א יום ואראה את הארץ הטובה לעסוק דאס הארץ זאל נתעורר ווערן צו תשובה .און אז מען האט שוין I
I
 äðäåכתב בפרשת דרכים
יא די זכיה ,מען האט א גוטע מינוט א הייליגע מינוט וואס דאס
בטוב הארץ ובישובו של עולם כבראשונה ,והנה לפניו
ראיה שיש לנו דין בנים למקום ,דאיתא במסכת סנהדרין
 Iאמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו אלהיכם כהן הוא דכתיב יתברך נגלו כל תעלומות ,אז יאמר אם אעברה נ"א אין כאן הארץ איז אויפגעווארעמט געווארן צו השי"ת ,זאל מען זען I
ויקחו לי תרומה ,כי קבריה למשה במאי טביל,
דאס זאל זיין א נצחי" ,ואם לא יהיה בבחינת אעברה נא ,אז
בקשת סלח נ"א באלו נ"א יום ,כיון שאין כאן עזיבת החטא,
לזה I
I
ואם סלח נ"א אין כאן אעברה נ"א ,כי אם יעמוד בתשובתו
עי"ש .וכתבו בתוספות שם ,הא דלא קשיא ליה היאך נטמא,
יזכו שיהיה סלח נא ,ויזכו לסליחה מחילה וכפרה .והעצה
 Iדישראל נקראו בנים למקום .ואיתא בגמרא שלשה באמת כל הימים אשר הוא חי על פני האדמה .והעצה הוא לקיים וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' ,לקום בבוקר I
ולבא בביהמ"ד לעסוק בתורה ,ולהרבות בתפלה
מפתחות בידו של הקב"ה הוא שלא נמסרו ביד שליח ,ואחד
היעוצה להחזיק מעמד שלא יחזור לסורו אחר עבור הימים
ותחנונים I
וידעתם כי אני
להשי"ת ,ועל ידי שמוסיפין בלימוד התורה זוכים לבחינת
 Iמהם הוא של תחיית המתים דכתיב
נוראים ,הוא אך ורק על ידי כח התורה ,דהמאור שבה מחזירו
ה' בפתחי את קברותיכם ,ופירש"י אני ה' ,אני ולא שליח .ולפי
עמידה .ולזה עלינו לראות שלא לעבור את החודש הזה
למוטב ,ואם יעסוק בתורה יתקיים על מעמדו .וזה שאמרו
אם מבקשים אתם לעמוד בעולם ,לבטלה ,אלא למלאות כל הימים הללו בלימוד התורה וקיום I
 Iזה בתחיית המתים דכתיב ביה אני ה' דהיינו שאינו על ידי
בילקוט
בבחינת קיום ועמידה לבלי לשוב לאולת ,עסקו בתורה ,כמו
 Iשליח ,חזרה קושית התוס' למקומה דמאחר שהקב"ה הוא כהן
המצות ויפשפשו במעשים ,ועל ידי זה
ועמידה.נזכה שיהיו הרהורי I
אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית
תשובה אמיתיי"ם ,שיהיה להם קיום
שאמרו חז"ל
היאך מחיה מתים ,ואין לנו אלא מה שתירצו התוספות
I
ג
 Iשישראל נקראו בנים למקום וכהן מיטמא לבנו ,עכ"ד.
המדרש אם אבן הוא נימוח וכו' ,ואז תהיו עומדים וקיימים
 ãåòיש לפרש מה דאיתא בשו"ע
 ìòåפי זה ביאר מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל
לפני ה' אלהיכם ,עכ"ד.
צריך לתקוע מעומד .ויתבאר על פי מה שכתב השל"ה I
I
 ìòåפי זה אמרתי לפרש מה דאיתא בשו"ע
בשעה
מה דאיתא במדרש
ל
"
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הגה
,
א
"
הרמ
וכתב
,
מעומד
לתקוע
צריך
ימי
עשרת
לבני
תן
ה
"
להקב
אמר
יצחק
את
אברהם
שעקד
הקדוש
כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא ,בעל I
I
כיון שהגיע
לתקוע על הבימה במקום שקורין בתורה .וצריך ביאור קישור
תשובה .דהנה איתא בפרקי דרבי אליעזר
 Iהחרב לצואר של יצחק פרחה נשמתו ,וכיון שהשמיע קולו דברי הרמ"א לדברי המחבר .אמנם לפי האמור יש לפרש הבית היינו הקב"ה ,כל מה שיאמר לך עשה מהמצות עשהI ,
חוץ מצא ,שאם יאמר לך צא מביתי ואל תכנס כענין
מבין שני הכרובים אל תשלח ידך אל הנער חזרה נפשו לגופו
דדברי המחבר והרמ"א מקושרים היטב ,דהנה מצות תקיעת
אלישע I
 ,אל תשמע לו ,אלא תכנס בתשובה ,כי זה חשקו
 Iוהתירו ועמד יצחק ,וידע יצחק שכך עתידים המתים לחיות
שופר הוא בא לעורר לתשובה כמבואר ברמב"ם
 ,ושמא יאמר האדם בלבו דבודאי בימים הקדושים
של בעת הבית אלא שמטעה אותך ,עכ"ד.
ופתח ואמר ברוך אתה ה' מחיה המתים .ועל כן בשעה שעקד
לפרש I
 äæáåכתב א"ז זללה"ה בישמח משה
 Iאברהם את יצחק בנו על גבי המזבח ,ואז נודע לו ענין תחיית
יתעורר לתשובה ויפשפש במעשים ,אולם אעבור את הנ"א
הכתוב גדר בעדי ולא אצא ,כי עתה בגולה מפסיק
 Iהמתים כאמור ,ומזה הוכיח דיש לישראל דין בנים למקום
יום ואראה את הארץ הטובה לעסוק בטוב הארץ ובישובו של
מחיצהאלאשל I
 ,ולא עוד
ברזל בינינו לבין אבינו שבשמים
שעל ידי זה יכול כביכול הקב"ה לטמא עצמו לבני ישראל,
עולם כבראשונה ,ולזה פסק המחבר להלכה צריך לתקוע
 Iועל כן אמר להקב"ה תן לבני עשרת ימי תשובה ,שהרי מעומ"ד ,הכוונה שישים האדם לבו שהתעוררות תשובה שבדרך יש קליפות הנקראים קוצים והם גוזלים וחומסים את I
 .וזה
יהיה מעומ"ד ,שיעמוד בתשובתו כל הימים ,שלא ישוב
התפלה
מעתה הם מובטחים דמועלת להם תשובה ,דאב שמחל על
שאמר"וגדרכאלובעדימןI ,
כי מגודל החטאים גברו הנסיונות עד שנראה ח
לכסלה עוד ולא יפול ממעמדו גם אחר עבור הימים הנוראים,
 Iכבודו כבודו מחול ,עכ"ד.
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הרמ
הוסיף
זה
ועל
למשפט של מעלה והוא מצות תשובה איך מהני ,הבימה במקום שקורין ,להורות דעל ידי כח התורה אפשר בזה שאינו רוצה בנו ,אבל אף על פי כן אנחנו אומרים ולא I
I
דבר הצריך
 Iהלא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,וקמת ועלית אל
אצא ,לא נעזבנו ולא נרפה ממנו יתברך ,עכ"ד.
שיהיה לנו תקומה ומעמד להתעוררות תקיעת שופר שלא
וירא אלהים את בני I
 äðäåאיתא במדרש
המקום אשר יבחר ה' ,הוא הר המוריה מקום הקודש והמקדש
יחזרו למעשים הראשונים.
 êøãáåזה יש לבאר מה שכתב רב סעדיה גאון בטעם ישראל וידע אלהים ,ידע שהן עתידין לומר זה אלי ואנוהו עמד I
 Iאשר שם עקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח,
מצות תקיעת שופר כדי להתעורר לתשובה ,ועוד טעם כתב
ומגודל הפחד פרחה נשמתו של יצחק והחייהו הקב"ה ,ומזה
וגאלם .ביאור הענין כי בני ישראל במצרים היו במדריגה
נמוכה I
וקול
שבא להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו
 Iמוכח דיש לנו דין בנים למקום ,ואם כן שפיר מועיל תשובה על
מאד ובשפלות גדול ,עד שכל תנועה ותנועה להשי"ת היה
כי
,
אזלי
כחדא
הטעמים
שני
דרכינו
ולפי
.
מאד
חזק
שופר
 Iכל החטאים דאב שמחל על כבודו כבוד מחול.
גמרא
דף
וכל
,
להתפלל
שרצו
תפלה
ובכל
,
מאד
להם
קשה
טעם התקיעות הוא לעורר לתשובה ,אך בכדי שיהיה שהיו רוצים ללמוד היה עומד לנגדם עיכובים רבים ,והיה נראה I
ב
 ãåòיתבאר על פי דברי א"ז זללה"ה בישמח משה התשובה דבר נצחי שלא יפול ממעמדו ,לזה בא הטעם של לעיניהם כאילו מן השמים אומרים להם צא ,אולם בני ישראל I
I
מנעי קולך מבכי ,דודאי בכל
לפרש הכתוב
במצבם השפל ענו ואמרו זה אלי" ,דאס איז מיין באשעפער,
תקיעת שופר להזכיר מעמד הנבחר ,שעל ידי כח התורה
 Iשנה בימי התשובה ישראל עושים תשובה ונפעל למעלה ,וזה יכולים אנו להחזיק מעמד שלא ישובו עוד לכסלה ,אלא יהיו איך בלייב מיטן הייליגן באשעפער ווי אזוי ס'זאל נאר נישט I
התקיעות בבחינת מעומד.
שאמר הכתוב יש שכר לפעולתך ,ושמא תאמר אם כן מדוע
זיין ,איך גיי נישט ,גדר בעדי ולא אצא" ,ואף שהיה נראה להם
לזוז I
I
כאילו נדחו ח"ו מן הקדושה ,עם כל זה קבלו עליהם שלא
ובזה יתבאר הכתוב כי יפלא ממך דבר למשפט ,היינו
לא בא בן ישי גם תמול גם היום ,על זה אמר ושבו בנים
מן הקדושה ושלא להתייאש עצמם מעבדות ה' ,ועל כן
דבר הצריך למשפט של מעלה והוא מצות תשובה איך זוכים
 Iלגבולם ,כי אחר עבור ימי הדין שבים למעשיהם הראשונים,
אמרו I
והיא הגורם כי עדיין בן דוד לא בא ,עכ"ד.
זה אלי ,באיזה מצב שאני עומד אני מקבל עול מלכותו
שיהיה בבחינת עמידה וקיום נצחי שלא ישובו למעשים
לפרש הראשונים ,לזה נתן לנו עצה וקמת ועלית אל המקום אשר וקדושתו יתברך .ולזה וירא אלהים את בני ישראל ,שראה I
I
 äæáåכתב א"ז זללה"ה בייטב לב
שאמר הקב"ה למשה אם אעברה נא
המדרש
הקב"ה איך שקבלו ישראל עול מלכותו עליהם ואינם רוצים
יבחר ה' ,והיינו לקום בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולעסוק
I
בתורה ,שעל ידי זה יעזור השי"ת שיהיו ההרהורי תשובה
להנתק מאתו יתברך ,על כן עמד וגאלם.
 Iאתה מבקש בטל סלח נא ,ואם סלח נא אתה מבקש בטל
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 òéãåäì (â"é à"ì úåîù) åøîùú éúåúáù úà (àêàãåîòîבירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
ë"äò '÷ä íééçä øåàä ë"ùî äàøå .äæî øúåé àúåøé÷ôà
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
.úáùä úà äçåã úåùôð çå÷éô ïë ìòå úáù úùåã÷î äìåãâ ìàøùé ùôð úùåã÷ù I
I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
éë åúåà ïé÷éæîù øéëî àåäù íéìëàîä ïî íãà øåîùéù ì"ö ïéà ã"î óã äùåã÷ä øòùá ã"áàøä áúëå
åðéàå åúåàú øçà êìåäù éðôî åùôðá òùåôå åôåâá òùåô àåä éøä åúìåæ åì øùôàå åúåà ïé÷éæîä íéøáã ìëåàä I
I
.úåîä êøã ìà íééçä êøãî åúéñäì íéìëñä úöòå òøä øöéä êøã àéä àéäå åôåâ úãéáà ìò ùùåç
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íéçñô äðùî 'éòå ,åàì íà íéàôåøá ùåøãì êìéì øúåî íà íéðåùàøä ú÷åìçîä ùøåù äæ úîàáå
 åáã"ôíéçèåáא( אין צריך כוונה לטבילת כלים ,וע"כ מי שיש לו הרבה כלים לטבול ,מותר ליקח גוי I
I
íòä 'éäå ,úåàåôø éðéî ìë íéáåúë åáå êìîä äîìù äùòù øôñä àåä úåàåôø øôñ æðâù äé÷æçá è"î
 øôñ åúåà éãé ìò ãéî íéàôøúî åéäù ïåéë íééìç ìéáùá òðëð íáì äéä àìù ,íééìçá 'ä úà íéùøåã åéä àìåשיסייע לו לטובלו ,וכ"ש שקטן או קטנה מותרים לסייעו וצריך להודיעם האיך טובלים כהלכה
I
I
]שיטבול כולו ,ושלא יאחזנו בחוזק ,או יחליפנו מיד ליד בתוך המים[.
.íùä úà ùåøãì åëìéù éãë ,øôñ åúåà æðâ êëéôìå
ב( אבל אין לשלוח קטן שילך לטבול הכלים לבדו ,מפני שאין לו נאמנות ,ואנו חוששין
àåä áòø íà åèàã ,äæ ìò úåøåøî êôùå "úåàåôøä øôñ" ìù äæ ùåøéô àéáî äðùîä 'ôá í"áîøä
 ìëàåשמשקר ובאמת לא נטבלו כלל ,ואפילו בדיעבד לא מהני ,ואפילו בקטן סמוך לבר מצוה ובר I
I
éðåáòø øéñäì øáã éì àéöîäù äìéëàä úòá 'äì äãåî éðàù åîë éë ,'äî åðåçèá øéñäù øîàð íàä íçì
 ô"ò åòá÷ðù úåøåö åá áåúëù øôñ àåäù ì"æ àåä ùøéô ïëìå .äàôøîä äàåôø àéöîäù ìò åì äãåð êë ,éðîéé÷ìåסמכא שבדרך כלל אין ההורים חוששין שמשקר ,אפ"ה לדיני התורה אינו נאמן עד שיהי' גדול .
 úåùòì øåñàù øáã àåäå ,òåãé éìåçì äìéòåî íäî äøåö ìëå ,úåìæîä éèáîå íéîùä úåëøòî ô"ò úåòåãé úåòù Iג( ואפי' אם נעשה י"ג שנה ,לא יסמוך עליו כל זמן שלא הביא ב' שערות ]וסימן לזה I
שנתמלא זקנו
אפילו[ .בשערות קטנות מאוד [ ובשעת הדחק יכול לסמוך על בן י"ג שנה I
] úåàéöîá ãåîéì êøã àìà ,åðîî úåùòì åøáç àì àåää øôñä øáçîå ,"åððåòú àì" ììëá àåäù äøåúä ïî Iובבת מבן י"ב שנה
ù"îë ,øúåî äæù íéøáãä
,
"úåøåäìå ïéáäì ãîì äúà ìáà "úåùòì ãîìú àì
ד( ומ"מ באופן שהקטן מתיירא לומר שקר משום שיהי' אפשר לתופסו ששיקר,
åæðâå äé÷æç ãîò ,åá åàôøúðå íãà éðá åì÷ì÷ øùàëå I
.
הגדול[אזI ,
נאמן ,וע"כ אם מצווה להקטן שיתננו לגדול פלוני שיטבלנו ]ומפרש לו שמו של
]"äðè÷ä ãé" àìôðä øôñáå
 äî éë ì"æ ã"åúå ,ì"æ í"áîøä úðåìú ìò úåëéøàá áéùäוהקטן חוזר ואומר שעשה כפי שצווהו ,נאמן ,משום שמתיירא לשקר שמא יזדמן
שההורים I
 íäéðéá áø ÷çøîä éë ,åì åëøòú úåîã äî ,íçì ìëåàù áòøäì äìåçäì äàåôøä ïéðò úà ì"æ í"áîøä äîéãù Iישאל אותו הגדול אם נכון הדבר ]אף שאין בדעת ההורים לשאול אותו[ ודוקא בקטן בר
 òéáèä ïë ìò øùà ,äìéëàä éìáî íéé÷úî äððéà éçä âåñä ìë øùà øáã àåä äìéëàä éë ,áøòîî çøæî ÷åçøëדעת ,ואינו מוחזק ברוע מעללים.
øåæçì éë ,ììëå ììë äàåôøä ïéðòá úàæë àì êà ,åôøè úáéñá ÷ñòúé éç ìòá ìëù äàéøáä øãñá ú"éùä I
בסתמא שאיזה גדול יטבלנו ,וחוזר ואומר שעשה כן ונתנו לאיזה I
ה( אבל אם מצווהו
 úáéñá ùîúùääå áåáéñä åîë - ììë äàéøáä øãñá êøáúé åðîî éçøëä ïéðò äðéà äàåôøä úáéñ ìò ááñìåגדול שיטבול הכלי והמשלח אינו יודע מיהו הגדול ,אין הקטן נאמן ,דבכה"ג אינו מתיירא
.[ù"ééò ,óøèä I
I
לשקר וצריך לחזור ולטובלן.
ו( וכל זה בכלי מתכות שצריך טבילה מדאורייתא ,אבל בכלי זכוכית שצריך טבילה
מדרבנן ,דעת רוב הפוסקים שהקטן נאמן ,ולא חיישינן דמשקר ,ויש הנזהרים גם בזה שאין I
I
סומכין על הקטן ]ואף למקילים ,צריך שהקטן יחזור ויאמר טבלתיו ,דבקטן אין אומרים
I
I
חזקה שליח עושה שליחותו [.
דברות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )המשך מעמוד הקודם(
ז( צריכין לדעת שיש הרבה מקוואות שאנשים טובלים בה ,והם פסולין לטבילת כלים ,כי
 ïëáåכאשר ניגשים למצות תקיעת שופר ,והאדם מתבונן בנפשו איך עבר עליו כל השנה ,לטבילת אנשים מועיל מן הדין אפילו מים שאובין אבל בטבילת כלים צריך שהמקוה יהי' I
I
נעשה ככל פרטי הדינים המבוארים בשו"ע יו"ד סי' ר"א ,וע"כ הרוצה לטבול כלים במקוה
ומדמה בנפשו אולי חלילה הוא נדחה מן הקדושה ,לזה כתב המחבר צריך לתקוע מעומ"ד,
I
צריך שידע אם הוא כשר לטבילת כלים ומיהו הבעל אחראי על כשרותו.
I
שמצות תקיעת שופר צריך להיות בבחינת עמידה ,לומר להשי"ת אני על משמרתי אעמודה ,ולא
ח( כשטובלין כלי שיש לו "ווייער" מחובר לו ,צריך להניח גם הווייער לתוך המים,
.
ו
"
מן
אצא
ח
הקדושה
ואם לא הניחו שם הוי כאילו לא טבלו
בטבילת .כלים שלא נתבארו עדיין ]כגון דיני חציצה ,ודין ברכה I
I
 êøãáåזה יש לפרש מה שאומרים בנוסח התפלה בראש השנה ,ותתן לנו ה' אלהינו באהבה
ט( יש עוד הרבה דינים
את יום הזכרון הזה יום תרועה מקרא קודש זכר ליציאת מצרים .והכוונה שהקב"ה נתן לנו יום
על הטבילה ,ואי מועיל כשהמוכר טובל הכלי
להקונהה.קודם המכירה ,ודין כלי דידזשיטע"ל I
I
שמתקלקל אם נכנס למים ,ועוד[ ועוד חזון למועד אי"
תרועה ,אשר בהם צריכים לתקוע בשופר כדי להתעורר בתשובה ,וצריכים לתקוע מעומד להורות
======================
I
I
שחלילה להתייאש מעבודת ה' ,ובאיזה מדריגה שנמצאים יהיה מקר"א קודש ,לקרוא אל ה'
בחזקה ולומר גדר בעדי ולא אצא ,כי כל מה שיאמר בעל הבית עשה חוץ מצא ,ודבר זה הוא זכר
I
I
ליציאת מצרים ,שגם במצרים היו בני ישראל בשפל המדריגה ,ועם כל זה התחזקו באמרם זה אלי,
ולא זזו עצמם מן הקב"ה.
I
I
אלו"ל ראשי
 ùéåלפרש מה שכתבו דורשי רשומות אמרו
I
I
אלו"ל ראשי תיבות א'נו
א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י ,עוד אמרו
תיבות
 .ביאור הענין כי חודש אלול הוא זמן תשובה ופשפוש המעשים
ל'יה ו'עינינו ל'יה
I
I
שיחקור האדם אחר מעשיו שעשה במשך השנה ,אמנם לפעמים יפול לב האדם בקרבו ,וכאשר
השמים
מן
שחלילה
בנפשו
מדמה
הוא
הקימו
ל
"
ר
ופשעים
עוונות
חטאים
מלא
עצמו
רואה
הוא
I
I
גדר ומחיצה של ברזל בינו לבין הקב"ה למען לא יהיה לו תקומה ח"ו ,ויצא חלילה מן הקדושה,
לזה נרמז בראשי תיבות של אלו"ל ,א'ני ל'דודי ,כי האדם באיזה מצב שיהיה ימשיך לומר אני
I
I
לדודי ,אני רוצה להיות דבוק בהקב"ה ,גדר בעדי ולא אצא ,ובאופן זה ודודי לי ,גם הקב"ה ירחם
I
I
עליו ויקרבו תחת כנפי השכינה שלא ידחה חלילה מן הקדושה .וזה נרמז גם בראשי תיבות אלו"ל
א'נו ל'יה ,שבכל עת ובכל זמן יאמר נא ישראל אנו ליה ועינינו ליה ,שאנו רוצים להיות דבוקים
I
I
ביה ה' צור עולמים ,ואף אם גדר בעדי ולא אצא.
ישראל
איש
וכל
,
נדח
ממנו
ידח
לא
כי
להתחזק
עלינו
הדין
ליום
מתכוננים
אנו
כאשר
ïëáå
I
I
באיזה מצב שהוא ,אף אם חלילה הרבה לחטוא נגד הבוכ"ע ,יתחזק על מעמדו ולא יצא ,אלא
I
I
יהיה בבחינת אני לדודי ,להדבק בהשי"ת ובתורה ומצות ,ואז יעזור השי"ת שיהיה ודודי לי,
וישפיע עלינו רוח טהרה ממרום ,וטהר לבינו לעבדך באמת ובלב שלם ,ויהיה לנו הזכיה לשוב
I
I
תשובה אמיתית ,שיהיה נצחיות שלא ישוב לכסלה עוד ,ולהתנהג בדרך התורה והיראה.
במקומינו
מעמד
להחזיק
ונזכה
,
ישראל
בני
בלבות
תשובה
הרהורי
ויאיר
יעזור
ú
"
éùäå
I
I
וחלילה לא נדחה מן הקדושה ,ויתעוררו הרהורי תשובה בלבות בני ישראל שישובו בתשובה
אמיתית ובלב שלם ,ואם יהיה בחינת אני לדודי ,לשוב אל השי"ת בתשובה שלימה ,אז יהיה גם
I
I
ודודי לי ,שהשי"ת יתקרב עצמו לבני ישראל ביתר שאת .והשי"ת ירחם על בני ישראל שיוושעו
I
I
ויהי
בכל טוב ,השי"ת יאמר לצרות ישראל די ,וכמו שפי' א"ז זללה"ה בייטב פנים
החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו ,ויהי החדש הז"ה ,עולה י"ב ,ירמוז לאלול שהוא החודש הי"ב
I
I
בסוף שנה לשנות העולם ,יהיה סוף וקץ לכל צרותינו ,עי"ש לפי דרכו .והשי"ת יעזור שנזכה כולנו
לכתיבה וחתימה טובה ,ונזכה לשנת אורה שנת ברכה ,תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה,
I
I
ונזכה להתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן.
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
הרוצה לנדב גליון ,לפרסם מודעות ,להאיר ולהעיר ,יתקשר עם המערכת(845) 781 - 0153 :
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)שיר השירים ו ג(
)סליחות לי"ג מדות(

)של"ה מס' ראש השנה פרק נר מצוה(
)מגן אברהם פ' ראה(

)לחודש אלול אות ז(

א
ט"ז )סי' ק"כ סקט"ז וי"ז( וש"ך )סקכ"ח(
ב שו"ע )סעיף ט"ו( ועיי"ש בט"ז )סקי"ז( וכל האחרונים שאף לכתחלה טובלין ע"י גוי ,וע' בערוגות הבשם יור"ד סוס"י
קכ"ב שחולק על הט"ז וסובר דלכתחלה יטבול ישראל עיי"ש.
ג
רמ"א )סעיף י"ד(
ד
שו"ע )סעיף י"ד(
ה
דרכי תשובה )ס"ק ק"ד( בשם הדעת קדושים ,וכך הוא סתימת כל הפוסקים )ומה שהביא שם הדרכ"ת מהבית לחם יהודה הוא ענין

אחר וכמו שיבואר להלן(.

ו דרכ"ת )הנ"ל( בשם הדע"ק.
ז
עפ"י השו"ע )חו"מ סי' ל"ד( וסמ"ע שם הובא במ"ב )או"ח סי' ל"ט סק"ג(
ח עי' בפתחי תשובה )סקי"ד( בשם הפמ"ג דבכלי מתכת שהוא דאורייתא מיקרי קטן עד שיביא ב' שערות אבל אם לא
בדקוהו שיש לו שתי שערות ,אף שהוא בן י"ג שנים ויום אחד ,יש לומר דאינו נאמן ]וכמו בשאר דיני תורה[ ,ובפתחי תשובה
שם מפקפק ע"ז ,דדין טבילת כלים קיל משאר איסור תורה ,משום דאין המאכלים נאסרים ,עיי"ש ,אולם הסברא קשה מאוד,
]וכמו שהביא הדומ"ץ שליט"א  -בתשובה עדיין בכתב יד  -מספר עמודי אור שכתב קושייתו לבעל הפתחי תשובה[ דמה בכך
שהמאכל אינו נאסר מ"מ גוף הטבילה הוא חיוב דאורייתא ואיך יסמוך בזה על הקטן ,ולמעשה כתב בטהרת ישראל )סי' ק"כ סעיף
ל"ב( דלעת הצורך ואי אפשר בענין אחר אפשר לסמוך על הפתחי תשובה ,וכן הביא הדומ"ץ שליט"א בשם השו"ת פני מבין )יו"ד סי'
רצ"ה סק"ב( דמצדד קצת כהפתחי תשובה.
ט דין זה הוא עפ"י המבואר בשמלה חדשה )סי' א' סעיף ל"ה( שכבר פשט המנהג ששולחין עופות ע"י קטנים לשוחט,
]ואין חוששין שמשקר ושחטו בעצמו או ע"י גוי[ ,דמירתת לשקר במלתא דעבידא לאגלויי עכ"ד ,ובתבואות שור )סקס"ב( כתב
שזהו מדברי הבית הלל )ביור"ד סי' ק"כ סק"ב( ,שכתב דשואלין שאלות למורה הוראה ע"י קטנים בדיני טריפות או איסור והיתר ,ואין
חוששין שמא משקרין ואומרין היפך ממה שפסק המורה ,משום דמירתתי שמא ישאלו להרב האיך פסק ,עכת"ד ודבריו הובאו
להלכה גם בשו"ע הרב )ביור"ד סי' א' סקמ"ב( ,ובפמ"ג )ההנהגות שואל ונשאל סדר א' דין א'( ,ועי' בספר חנוך לנער )להג"ר יעקב בלויא שליט"א  -חבר הבד"ץ -
בפמ"א הערה י"א( שמדברי התב"ש יש ללמוד להקל בטבילת כלים וכנ"ל ]אלא שמבאר הענין באופן אחר קצת[
י
שמלה חדשה )הנ"ל סי' א' סעיף ל"ה( ותבואות שור )סקס"ג( ופמ"ג )בהנהגות שואל ונשאל הנ"ל(
יא
וכמבואר בדברי הפוסקים שבהערה הקודמת דצריך שהקטן יהי' מירתת ,וכ"כ להדיא הפמ"ג )הנ"ל בהנהגת שואל ונשאל(
דמי שדר בכפר ושולח שאלה ע"י קטן לעיר לא מועיל ,דהקטן יודע שהמשלח לא ילך לעיר כדי לחקור עליו עיי"ש וה"ה
בכל ענין שהקטן אינו מירתת
יב בפתחי תשובה )סקי"ד( כתב בשם הפמ"ג דגם בזכוכית שהוא דרבנן אינו נאמן ,משום שיש לו חזקת איסור כרמ"א
סוס"י קכ"ז עיי"ש ,וכ"נ דעת הרעק"א כאן ,אולם המג"א )בסוס"י תל"ז( חולק על הרמ"א וסובר דבדין דרבנן נאמן הקטן אף
באיתחזק איסורא ,ושכן מבואר בתרה"ד דבטבילת כלים דרבנן נאמן הקטן עיי"ש וכ"פ בשו"ע הרב )סי' תל"ב ס"י עיי"ש באורך
במוסגר( ומשנ"ב )סי' תל"ז סקי"ז( וע"ש בשעה"צ )סקכ"ב( מעוד פוסקים המקילים ]ומכללם הפמ"ג שם ,וכבר העירו בזה שהפמ"ג סותר עצמו  -עי'
בתשו' הדומ"ץ שליט"א שציין להיד יהודה בסי' ס"ט שהעיר בזה[ וע"כ מעיקר הדין יש להקל בזה
יג עי' בהערה הקודמת שהפמ"ג ורעק"א מחמירין בזה ,ובחכמת אדם )כלל ע"ג דין כ"א( כתב דיש להקל בקטן בכלי
זכוכית רק לצורך שבת ע"ש
יד כ"כ הדומ"ץ שליט"א בתשובה )עדיין בכתב יד( להחמיר בזה כדעת האבן העוזר )על הש"ס בעירובין לא (:ותוס' רעק"א
)במשניות עירובין פ"ג משנה ה'( הגם שבשו"ת אבני צדק )אבע"ז סי' ל"א( חולק על אבע"ז ורעק"א
טו
וכמ"ש המג"א )או"ח סי' פ"ח סק"א(
טז וכמבואר בגמ' )ע"ז עה (:שנלמד מן הפסוק "אך במי נדה יתחטא" שצריך לטובלו במים הכשירים לטבילת נדה
יז עצם הדבר שגוף הכלי עלעקטרי"ק מחוייב טבילה הוא כדעת רוב פוסקי זמנינו שחיוב גמור הוא ,ולשון השבט
הלוי )ח"ב סי' נ"ז אות ג'( ואל ישיאך לבך להתיר עפ"י מי שרצה לומר דכיון דמחוברים ע"י החוט לכותל נקרא כלי המחובר
לקרקע שפטור מן הטבילה דלענ"ד זה הבל ורעות רוח וכו' פשיטא דעפ"י הלכה לא נקרא מחובר לפטרו מטבילה עכ"ל
וכיון שגוף הכלי מחוייב טבילה א"כ הווייער הוי כיד הכלי שצריך לטובלו )כמ"ש בשו"ע סעיף י"ב( וכ"כ בחלקת יעקב )יו"ד סי' מ"ג
אות א'( שהווייער הוי כיד שצריך טבילה.
יח וכמבואר בדרכ"ת ובערוך השלחן הנ"ל ,וכ"נ מסתימת כל הפוסקים שהיד צריך טבילה כמו עצם הכלי.

