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לעניים לחם  המחלק
לאשי לחמי קרבני הקריב.את כאלו לעניים לחם המחלק

הקרבנות לחמי,כל קרבני את שנאמר העניים,לחם,וזה לאישי

באש לאשי.שנדונים לחמי קרבני את לפרש אפשר ,עוד

שלי הוא,אנשים ברוך הקדוש של אנשים הם העניים וכמו,כי

דיליה תבירין מאנין בזוהר לחמיוזה.שאמרו קרבני את ,שאמר

לחמי יקריבו לאנשי,אם לחם לה,שיתן ומלואה'כי הארץ

לחמי והוא עדיין בירך לא כי הלחם קנה לא זה,ועדיין כל עם

ניחוח וריח כקרבן חשוב ניחוח  .לריח
להחיד קדימות ז"מדבר  ל"א

מחלוקת לשם  מחלוקת
וגו ואבירם דתן מובן.'הוא לא לא,לכאורה ואבירם דתן

עצמםה על חשבו ולא לוי משבט שמם,יו פירסמה והתורה

ר,לדראון לעצמם"ואילו התכוונו הקטורת מקריבי והתורה,נ

שמותיהם פרסמה ולא כבודם על עוד,ונראה,חסה יתכן כי

המדומה כבודו ועל יצרו על להתגבר יכול שאינו לאדם לסלוח

לגדולות מחלוקת,ושואף לשם מחלוקת לבעל ל,אבל ושאין

מזה הנאה לסלוח,טובת אפשר לגנאי,אי שמו לפרסם  .ויש
הרי  ם"חידושי

ומחלוקת הרע מלשון  ליזהר
באכול קרח ואת אותם ותבלע פיה את הארץ ותפתח

לנס ויהיו איש ומאתים חמשים את הלשון.האש להבין וצריך

לנ נ"ויהיו לשון מה דייקא לומר,ס"ס לו היה מופת או ,אות

החטא אשר על'היונראה הרע ולשון בליצנות בלשון שפגם

ועי ואהרן הי"משה הלשון'ז מכח נצמח והכל המחלוקת כל

מרמה דהע,ושפתי ל"והנה בקאפיטל בתהלים שחיבר"ה ד

א"עפ סדר ב"י באלו ומחלוקת הרע לשון על הזהיר תיבות'ב

נ,ס"נ מרמה'והם מדבר ושפתיך מרע לשונך עבר,צור זה ועל

שמר לא כי לשהקרח מדבר ושפתיו מרמה"לשונו ושפתי ,ר

ס"ואח אמר ורדפהו'כ שלום בקש טוב ועשה מרע וקרח,ור

כמשאחז ברע שאחז זה היפך ק(ל"היה קרח)ט"סנהדרין ויקח

ר מקח לעצמו"שלקח אחז,ע רק שלום ביקש לא הוא וגם

קרח,במחלוקת ואת אותם ותבלע פיה את הארץ ותפתח ,וזה

ע בל"והיינו שפגם עי שפתחה"שונו הארץ פה בבליעת נענש כ

הא,לבולעו באכול ע"וגם באש נידונו במחלוקת"ש שאחזו י

כאש לנ,שבוער ויהיו שמסיים שצריך"וזה נתגלה שאז היינו ס

דהע אשר ומחלוקת הרע מלשון עליהם"ליזהר הזהיר ה

נ אותיות של נ"בפסוקים והם ס'ס כנ'צור  .ל"ור
תורה  אהל

ברי לכל בא מילהאליהו  ת
שלום בריתי את לו נותן איתא.הנני דהנה לומר אפשר

ה לשם שקינא ידי ועל אליהו זה קודש'שפנחס ברית באות

מילה ברית כל אצל נמצא שהוא הברית מלאך להיות .זכה

תשרי חודש במאמרי יששכר בני הקדוש בספר מאמר(ומובא

כיון)ז,ד עולם של רבונו אליהו שאמר אחד מדרש ששמע

הבןש אבי יהיה פן חטא לסבול אוכל ולא מקנא שאני מדתי

לסבול אוכל ולא עבירה בעל לברית הקב,המכניס לו ה"והשיב

עונותיו לו אכפר בעלי,הנה שם העומדים יהיו פן עוד ואמר

השי,עבירות בברית"והשיב העומדים לכל שיכפר כאן,ת .עד

לו נותן הנני שאמר נותן,וזה אני זו מתנה ומהופירוש לו

שלום,המתנה בריתי נטפל,את שיהיה מי כל את[פירוש כי

בשרו את כמו טפל לבשרו,היא הטפל מילה]את למצות

להם אמחל כי חטא בלא שלום יהיה ברית  .שנקרא
אשר  בית

מתו לא קרח הרה.ובני ז"אמר ממעזיבוז ברוך רבי :ל"ק

עדיין ונפסק מת לא מחלוקת של  .התולדה
הנר  אור

הזהקרבן  בזמן
סיני בהר העשיה תמיד רמז.עלת בדרך לומר ,נראה

תמיד עולת קרבן להקריב האדם ביד שיש ירמוז ,דהכתוב

קיים המקדש בית שאין בזמן חכמינו,אפילו שאמרו מה פי על

ה(ל"ז ר:):סוטה לוי'אמר בן קיים,יהושע מקדש שבית ,בזמן

עולה מקריב וכו,אדם בידו עולה מ',שכר שפלהאבל שדעתו ,י

כולם הקרבנות כל הקריב כאילו הכתוב עליו שנאמר,מעלה

נא( וכו):יט,תהלים נשברה רוח אלקים שם',זבחי וזה.עיין

תמיד עולת הכתוב עולה,שאמר להקריב ניתן כיצד כלומר

תמיד עת סיני,בכל בהר העשויה כמפרש הכתוב בא ,לזה

וש עניו עצמו האדם שיעשה ידי על רוחכלומר הר,פל דוגמת

ההרים מכל ושפל נמוך שהיה הקריב,סיני כאילו נחשב בזה

תמיד בפועל,עולת קרבן בהם להקריב שייך שאין בזמנים ,גם

עולה הקריב כאילו הכתוב עליו  .מעלה
יואל  דברי

המשיח בביאת  התחזקות
לומר השניםויתכן ברוב פינחס פרשת קורין זה מטעם כי

המצרים בין באורךכד,בימי ישראל לבבות ולאמץ לחזק י

הזה,הגלות החל בגלות טובא זמנים זמן עברו שכבר אף ,אשר

נושענו לא ועדיין קיץ כלה קציר בני,ועבר יתחזקו מקום מכל

משיח בביאת שלימה באמונה לו,ישראל חכה יתמהמה ואם

יאחר לא יבא בא לכן,כי זו בפרשה הכתוב הבטיחנו זה ודבר

נו הנני שלוםאמור בריתי את לו יונתן,תן התרגום וכביאור

בסוף גאולתא למבשרא לעלמא וייתי קיים מלאך ואעבדיניה

 .יומיא

משה  ברך

ה אשר'יפקוד העדה על איש בשר לכל הרוחות אלהי

יביאם ואשר יוציאם ואשר לפניהם יבא ואשר לפניהם ל"י.יצא

יח אשר מחסורם די ישראל לבני המשפיע צדיק יש סרדהנה

הבורכ,להם לפני ותחנונים רב"ובתפלות שפע מוריד הוא ע

ישראל בדרך,לבני ישראל בני את מדריך אשר צדיק ויש

אזלא.התורה כחדא הללו דרכים שני באמת ש"עפמ,ובאמת

טהורות פד(באמרות לו)מזמור עוז אדם אשרי הכתוב לפרש

בלבבם מסילות אחז,בך טז(ל"כי קטן גוז"הקב:)מועד גזירהה ר

מבטלו בך.וצדיק לו עוז אדם אשרי גזירתך,וזהו לבטל ,כביכול

בלבבם מסילות ידי על רבים,והוא שמזכה ידי על פירוש

עמך ישראל בלב עבודתך מסילות שביקש.ד"עכ,ומביא וזה

הקב את רבינו ה"משה יפקוד איש'ה בשר לכל הרוחות אלהי

העדה לפני,על יבא ואשר לפניהם יצא בתפלהאשר ,הם

טוב כל להם ולהשפיע עליהם ובזכות,להתפלל בכח יהיה וזה

והיראה התורה לדרך יביאם ואשר יוציאם הוא,אשר זה ובכח

והקב'בבחי גוזר מקיים"צדיק  .ה

אדמו"כ מרן שליט"ק  א"ר

נ"ק נא ללמוד משניות לע"היות שלא הניח אחריו זש - תמוז 'ה נפטר כ"עמאיר זאב הכהן ' צ ר"בהגה אליעזר' ח ר"נ הרה"לע
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 סדר הסתלקותו
ש  מקארלין  לדור  בלודמיר  שהיא "ק  ר"כשעבר  הרה

אמר  שבוואלין  המנהג  לנסוע  להשתטח  על ,  במחוז  וואלין
, וטובה  גדולה  היא  לנשמה  בעולם  האמת,  קברי  הצדיקים

 ).ב"י שי"כתבי ר(כשבאים להתפלל על קבר הנפטר 
ק  בעל  בית  אהרן  אמר  לפני "בדומה  לזה  מובא  שהרה

על  הציון  של  זקיני  רבי :  ק  רבי  אשר"פטירתו  לבנו  הרה
דרכי  ציון 'אהרן  הגדול  יש  לקונן  ולקרוא  את  הפסוק  

לא  כן  על  ציוני  הצדיקים  אשר ',  אבילות  מבלי  באי  מועד
שם  רבים  משתטחים  עליהם  בתפלה ,  במדינת  וואלין

בעל  בית  אהרן  כידוע  נסע  לוואלין (,  ת"ובתחנונים  לפני  השי
 ).לעיר מלינוב ושם נסתלק ונטמן
* 

ק "נמצא  פעם  מומר  הרוג  בזיטומיר  העלילו  על  הרה
אסרוהו ,  כי  יש  לו  יד  בדבר,  רבי  נחום  מטשערנאביל

 .וחייו היו בסכנת נפשות, וחבשוהו בבית הסוהר
רבינו  הקדוש  מקארלין  יחד  עם  רבי  זאב  מזיטומיר 

ראו  בעליל  כי  אין  זה  דבר ,  ולשוא,  השתדלו  רבות  להצילו
, ויגיעתם  הולכת  לריק,  יוןטבעי  שכל  עבודתם  יורדת  לטמ

היות  ורצונו ,  הבין  רבינו  כי  ידו  של  רבי  נחום  עצמו  בדבר
השתדל  רבינו  לבקרו  בבית ',  למסור  נפשו  על  קידוש  ה

הפוך "דבר  עמו  שיחזור  בו  מרצונו  ואמרו  לו  ,  האסורים
מחשבה  זו  לא  ידעה  אף  מלאך :  "אמר  לו  רבי  נחום,  "צלותך
ואכן  ברגע  שבו ,  ורך  בהאין  לי  צ,  ואם  הרגשתם  בזאת,  ושרף

: אמר  רבינו!  נתרצה  לצאת  הועילה  השתדלותם  והצליחו
 ).ב"י שו"כתבי ר... (ואני לקחתיה, הוא השליך מחשבה זו"

) בעל  קדושת  לוי(הודיעו  לרבי  לוי  יצחק  מבארדיטשוב  
ולא  רצה ,  ל  משמים  על  הגזירה  שנגזרה  על  רבינו"זצוק

א  צרה  על תבו,  אם  לא  יסכים:  הודיעוהו,  להסכים  לכך
אם  לא  תסכים :  שוב  אמרו,  ועדיין  הוא  בסירובו,  ישראל
כששמע  זאת ,  ח"תבוא  על  היהודים  פרוענות  כבשנת  ת,  לכך

 ).ב"י שו"כתבי ר. (סרה התנגדותו
* 

והתעכב ,  ס  הגיע  ללודמיר'הצדיק  הנסתר  רבי  ליב  שרה
שלח  אליו  רבינו  את  תלמידו  רבי  אשר ,  בה  זמן  רב
מה  אתם ,    הרב  מפה  שואל:וציוהו  לומר  לו,  מסטאלין

מיד  לקח  הקדוש  את  מקלו  ותרמילו ?  חפצים  מעירי  לודמיר
 .והלך משם

כדורים ,  כעבור  שבועים  פרצה  מלחמה  קשה  בעיר
בביתו  של  רבינו  נאספו  אנשים  נשים ,  התעופפו  לכל  עבר

נתעטף  רבינו ,  רצוננו  למות  אצל  הצדיק,  ואמרו,  וטף
חיצי ,    העמודועמד  אצל,  צוה  לבל  יטרידנו  אדם,  בטליתו

ולתדהמת  כולם  ראו ,  מות  התחילו  לעופף  בין  ההמון  הרב
חבקה ,  כשראתה  זאת  בתו,  עין  בעין  שאף  אחד  לא  ניזק

מיד  פגע .  מדוע  תחשה,  אותו  בקראה  אבי  אבי  רכב  ישראל
 .והמלחמה נשקטה, כדור ברגלו הקדושה

עלתה  נשמתו  הקדושה ,  וביום  חמישי  שלאחר  השבת
שהצדיק  רבי  ליב  הגיע  לעיר  כדי ,  אז  הבינו  הכל,  השמימה
רבינו  השתוקק  למות  על  קידוש  השם  כרבי ,  אך,  להצילו

 .עקיבא בשעתו
ק  קודם  הסתלקותו  בטרם  קדש  על  היין  יצא "בליל  ש

אמר  ששמע ,  בשובו,  רבינו  לחצרו  שם  בסמוך  עמדה  סוסים
, למחרת  בבוקרו  של  יום,  מהסוסים  שאינם  מבשרים  טובות
, הודים  והחלו  לשלול  ולבוזהתנפלו  החיילים  על  בתי  הי
שעטות  סוסים  ומצהלות ,  כדורי  רובה  התעופפו  לבל  עבר

יהודי  העיר  אחוזי  בהלה  ברחו ,  הפראים  נשמעו  בכל  אתר
 .לבית המדרש בו התפלל רבינו הקדוש

רבינו  עמד  בתפלתו  ראשו  בפנים  ארון  הקודש  וכולו 
הרבנית  בראותה  שהרבי  מאריך  בשהייתו  סברה ,  דביקות

, ומיד  שב  למקומו,  ונענעה  בשפת  בגדו,  י  נתעלףבפחדה  אול
וירה  דרך  החלון  פנימה ,  באותו  רגע  עבר  קאזאק  צולע  בחוץ

 .ופגע הכדור ברגלו
באשר 'לצדו  עמד  אחד  מאברכיו  שהחזיק  בו  ואמר  

הכדור  פילח  את  לבו  והלה  התמוטט  ונפל  על ',  תמותו  אמות
החסידים  שראוהו  והוא  מלחש  הטו  אזניהם ,  מקומו

י "לקחוהו  והניחוהו  ע',  הן  יקטלני  לו  אייחל'  אומר  ושמעוהו
עשה  סביבו  שבע ,  רבינו  לא  שת  לבו  ליסוריו  הוא.  הבימה

 .הקפות עד צאת נשמתו

אך ,  היתה  אפשרות  לרופאים  להוציא  את  הכדור  מגופו
 .רבינו לא הניחם לגעת בו

, מתי  יבוא  כבר  משיח  בן  דוד:  רבינו  הקדוש  אמר  פעם
רק ,  אין  לי  פחד  משום  אדם,  הייתימשיח  בן  יוסף  אני  כבר  

 .מן הקוזאק הצולע
, אחד  מתלמידיו  בקשו  לטעום  טעם  קודם  הקידוש

כבר ,  אם  קורה  משהו...  האברכים  של  היום:  אמר  לו  רבינו
 .ה"שוכחים הם מהקב

וספר  הזוהר ,  רבינו  שכב  על  ערש  יסוריו  כל  השבוע
ב  תמוז  יצאה "ביום  החמישי  כ,  הקדוש  היה  פתוח  לפניו

וינטלם  וינשאם  כל  ימי '  הקדושה  בטהרה  בפסוק  נשמתו
 .'עולם

כמנין  שנותיו  של ,  ב  שנה"ימי  חייו  של  רבינו  היו  נ
צדיקי  דורו  אמרו  עליו  שהיה  לו  נשמת  משיח ,  שמואל  הנביא

וניצוץ  של  שמואל ,  ולכן  נהרג  על  קידוש  השם,  בן  יוסף
 .הנביא

שהוא  בא  לעולם  לתקן  מה  שהיתה  עליו ,  אמר  רבינו
ולכן  קיבל ,  )ועיין  סוף  נזיר,  שמואל  טז(בשר  ודם  מורא  של  

ע "וקרא  ע,  על  עצמו  שלא  לירא  משום  דבר  ומשום  נברא
ברכת ).  (שמואל  א('  ומורא  לא  יעלה  על  ראשך'המקרא  

 ).אהרן
* 

. מ  מנעשכוז"ק  ר"בנו  של  הרה,  סיפר  הרב  מקוואלא
, באותה  שבת  נגש  אלי  אבי.  באותו  פרק  זמן  הייתי  נער  קטן

, בכה:  אמר  לי  אבי,  עד  שפרצתי  בבכי,    דברוהכני  על  לא
יש  לך  לבכות  ולהוסיף  ולבכות  על  מה  שקורא ,  בכה

 ).ב"י שו"כתבי ר(לאחר השבת נודע מה שקרה , בלאדמיר
* 

ק "בעת  הסתלקותו  לא  היה  בלאדמיר  תלמידו  הרה
, ק  רבי  אשר  מסטאלין"בבואו  שאל  את  הרה,  מ  מלעכוביץ"ר

אבל  אתה ,  א  ידעתימילא  אני  ל?  כיצד  הרשית  זאת!  אהא
 .אילו הייתי פה לא הייתי מרשה זאת! ?ידעת וגם היית

, פארוואס  האסטו  געלאזט  אזא  זאך!  ברודער:  בלשונו(
אבער  דוא  האסט  געוויסט ,  מילא  איך  האב  נישט  געוויסט

וואלט  איך ,  ווען  איך  וואלט  געווען  דאה,  און  ביזט  געווען
 ).נישט געווען צוא גילאזט

שקל  רבינו ,  נתנה  רשות  למשחיתבזמן  ש:  וענה  לו
או  שימסור  נפשו ,  האם  שימותו  עשרת  אלפים  איש:  בדעתו

עד  שהחליט  בעצמו  והיה ,  ולא  היה  פנאי  לחכות,  תמורתם
ובזה  נתבטל ,  קיבל  על  עצמו  לכפר  על  בני  ישראל,  מה  שהיה

 ).ברכת אהרן. (הקטרוג על העיר
* 

 היה  בלאדמיר  ביום,  מ  מלעכוביץ"בן  ר,  ק  רבי  נח"הרה
הוא  שכב ,  י"כשנהרג  רבינו  הקדוש  ועוד  רבים  מבנ,  הפרעות

הן 'ושמע  אחד  מהם  מלחש  ביציאת  נשמתו  ,  בין  ההרוגים
, כשחלפו  הרוצחים  הקוזאקים  על  פניו',  יקטלני  לו  אייחל

נסה  חיל  אחד  לנעוץ  חרבו  בין  הגויות  כדי  ליוודע  אם  כולם 
 .מתים

 ,יש  די  בעיר?  חסר  לך  אנשים  להרוג:  אמר  לו  חבירו
 .כך היתה לו נפשו לשלל, מה לך לחפש כאן

כי  רבו ,  ק  רבי  מרדכי"הרה,  כ  סיפר  לפני  אביו"אח
, והכניס  ראשו  בארון  הקודש,  הקדוש  היה  מתעצם  בתפלה

, עד  שמפני  סיבה  הוציא  לרגע  את  ראשו  והפסיק  מדביקותו
כשהוציא :  ענהו  אביו  בצער,  ובאותו  רגע  ירו  בו  חיצי  מות

, ת  צריך  להכניס  ראשך  במקומוהיי,  ק"רבי  את  ראשו  מאה
 ).תורת אבות. (ל"וד

* 

שם ,  שהיה  משיח  בן  יוסף,  צדיקים  אמרו  על  רבינו
כשעבר  אותו ,  ש"הקאזאק  שהרגו  היה  שמו  ארמילוס  ימ

קאזאק  דרך  קוזניץ  וראה  את  המגיד  הקדוש  אמר 
התחבא  המגיד  מפניו  כי "...  יהודי  כזה  הרגתי:  "הקאזאק

 ).ספרן של צדיקים. (נשמר לנפשו
* 

רבי  אשר ,  שמט  תלמידו,  אחר  הסתלקות  רבינו  הקדוש
רצינו  לראות  מה  נשמע :  ואמר,  את  ראשו  לאחריו,  מסטאלין
יצאו  לקראתו ,  ראינו  כי  הוא  מרעיש  עולמות,  עם  רבינו
כמו  שמסופר  בגמרא ,  כתות  של  מלאכי  השרת,  לקבל  פניו

יבא  בשלום  על ,  והכריזו  פנו  מקום  לצדיק,  )'כתובות  קד  א(
כאן  הוא  עולם :  שאג  רבינו  הקדוש  מנהמת  לבו,  משכבו
כל  שנותי ?  עלי  אומרים  צדיק?  פה  הוא  עולם  האמת?  האמת

בכדי  לזכך  בהם  את  גופי ,  חשבתי  היכן  ימצאו  יסורים  כאלו
פתחתי  וראיתי ,  חפשתי  ולא  מצאתי,  לעבודת  הבורא

, שיסורי  הגיהנום  הם  הגדולים  ביותר,  בספרים  הקדושים
, ולבסוף  אומרים  עלי  צדיק,  ומר  שליושם  אוכל  לזכך  את  הח
אף  אחד ,  שאג  בקול  גדול  ולא  יסף?  האם  זהו  עולם  האמת

 .לא יכול להרגיעו
כך  הכנת ,  לי  בני'שלמה:  ה  בעצמו  אמר  לו"עד  שהקב

 ).ברכת אהרן... (לעצמך
לא  רצו  החסידים  לגלות ,  לאחר  הסתלקות  רבינו
 היות  והיו  קשורים  זה  לזה,  זאת  לרבי  נחום  מטשערנאבול

אך  רבי  נחום  הרגיש  מעצמו  והסתגר  בפרישות ,  מאוד
כשנוכחו  החסידים  שדבר  הפטירה  ידוע ,  ימים'  מוחלטת  ג

, אם  לא  רבי  שלמה:  "אמרו  לו,  רצו  להניח  דעתו,  לרבם
הוסיפו ,  לא  נחה  דעתו,  "היו  אובדים  רבים  מישראל

אולי  מוטב :  אמר,  "אלפים  ורבבות  היו  נופלים:  "ואמרו
ועדיין  לא ,  "רבע  מישראל  היו  כלים:  "אמרו  עוד,  היה  כך
וואס  איז  דער !  (באמרו  הרי  הוא  שקול  כנגדם,  התנחם
סבר ,  כמעט  נגזרה  כליה  על  ישראל:  עד  שאמרו  לו,  )מער
 ).ב"י שו"כתבי ר. (וקבל

* 
ק "אמר  לבנו  הרה,  ק  בעל  אוהב  ישראל  מאפטא"הרה

זה  רק  הוא ,  ה  עשה  לאביך"מה  שהקב,  לי  מלאדמיר'משה
אני  אומר ,  ואביך  יכול  לקבל  זאת,  עשות  כןכביכול  יכול  ל

עד  שאתה  תהיה  ערליכער  יוד ,  שלא  תקבל  שום  פיוס:  לך
 ).ברכת אהרן(

* 
שאינו ,  ק  רבי  ברוך  ממעזיבוז"סברו  חסידיו  של  הרה

ונמנעו  מלספר  לו ,    רבינו  הקדוש–יודע  מפטירתו  של  מחותנו  
 .על זאת

 ,"בוצינא  דנהורא"ח  "בעת  שנולד  בן  לרבי  ליבל  בעהמ
, כיבד  את  רבי  ברוך  להיות  המוהל  של  בנו,  מגדולי  מקורביו

 .וגם לקרוא לו בשם
אמנם  בלילה  זה  ראיתי  חלום  את  דודי :  אמר  רבי  ברוך
אך  אולי  מן  היושר  לקרוא  לרך  הנולד ,  ט"רבי  צבי  בן  הבעש

הפיל  גורל  וקרא ,  בקש  להביא  ספר  תהלים,  ש  המחותן"ע
 ).בוצינא דנהורא(שלמה : לו

* 
באוהל  מיוחד  הנמצא ,  וש  נטמן  בלודמיררבינו  הקד

בחינת ,  על  קברו  לא  כתוב  דבר,  בכניסה  לבית  החיים
 .וישנה שם רק אבן גדולה, "אז אגיד תהילתך, אדום"

זקני ,  נקבר  צדיק  נסתר  בשם  רבי  יודל  קאוולער,  לצידו
, שהגיע  ללודמיר  מהעיר  הסמוכה  קאוולע,  העיר  מספרים

רו  בגדולתו  וכשנפטר לא  הכי,  והיות  והסתיר  מעשי  צדקתו
לפני  הסתלקותו  צוה  רבינו ,  קברוהו  במקום  בלתי  חשוב

, אז  הבינו  כולם  כי  נסתר  וגדול  היה  האיש,  לקברו  סמוך  לו
 .ואכן טמונים שניהם מתחת לאבן אחת

* 
, הרב  רבי  מרדכי  דוב  מקוברין  סיפר  שנסע  ללודמיר

 .ל"לציונו הקדוש של רבינו זצוק
האם  היית  על :  ק  רבי  משה  מקאברין"שאלו  הרה

אמר  לו ,  רק  עמדתי  מנגד,  יראתי  מלגשת:  ענה?  הציון  עצמו
א  ברכה  אויף  דיין (,  ברכה  על  ראשך  שלא  נגשת:  ר"האדמו
 ).וואס די ביסט ניט צו גיגיינגען, קאפ
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מה  טובו  אהל  שילה  ובית  עולמים  בישובן  שמקריבין  בהן 

  לפי ,  אף  כשהן  חרבין,תיךומשכנ.  קרבנות  לכפר  עליהם

ולכאורה .  רבנן  כפרה  על  הנפשותושהן  משכון  עליהן  וח

צריך  ביאור  דאיך  יתכן  לומר  מה  טובו  אהליך  יעקב  בזמן 

 .כהן בעבודתושהן חרבין ואין לנו 
øàáúéåפ  (מח  משהבישה  "זללהז  "  על  פי  דברי  א '

  הכי  השני ,עמדו  הקדמונים  על  המחקרהנה  )  תצוה

אך  הענין ,    חלילה  לומר  כן,שחרבו  הם  פועל  ריקמקדשים  

  ונטעו ,משל  לאחד  שהביא  זרע  אילן  טוב  ממרחקעל  פי  

עקרו  והביא  זרע  אילן אחר  כך  ,    ופרח  ועשה  פריץעד  שצ

  וחזר  והביא  זרע  אילן  מן ,עשה  פרי  ועקרוגם  אחר  ונטעו  ו

 ו  שתי  והנה  בעת  עקירת,המובחר  ונטעו  והכניסו  לקיום

שתומם  על  מה  עשה  ככה י  כל  הרואה  ,אילנות  ראשונות

האיש אמנם  ,  יםי  זה  פעמולנטוע  אילן  טוב  ויפה  ולעקר

  כי  באמת ,כי  הכל  בחכמה  עשה,  הנוטע  מענה  בפיו

  אמנם  כח ,שלישימתחלה  עלה  במחשבתו  לנטוע  אילן  ה

הארץ  הגשומה  הזאת  אשר  הוא  יושב  בה  לא  תוכל  שאתו 

לכן ,  להצמיח  ולעשות  פרי  נחמד  כי  המדינה  היא  רזה

כדי  שתקבל  הארץ   ,זרע  אילנות  הראשונותנטוע  הקדים  ל

ואחר  כך  נטע  אילן  השלישי ,  האילן  המובחרשמנונית  כח  

דבר  הזה  פעל  ועשה  קורא וכ,  אשר  זה  מטרת  לבו  מקדם

 כי  לולי,    המקדשות  ולהחריבןשתי  מראש  לבנות  הדורות

  בכח  הארץ  הלזו  לקבל ה  המקדשות  הראשונות  לא  הישתי

 ,ה  בעצמו  לבנותה"שעתיד  הקבשלישי  קדושת  המקדש  ה

כדי  שתקבל  הארץ לכן  צוה  לבנות  בית  ראשון  ושני  ו

וכך ,  שמנונית  רוחני  על  ידי  מעשה  העבודה  והקרבנות

 .ד"עכ,  השלישימוכשרת לקבל אור בהיר המקדשתהא 
íðîà  הקשה )  תולדות'  פ(ה  בייטב  לב  "הלז  זל"א

דלכאורה  אין  המשל  דומה ,  קושיא  עצומה  ל  דבריוע

דבשלמא  באדם  הנוטע  מוכרח  הוא  לנטוע ,  לנמשל

ולעקור  כי  לולא  זאת  לא  היה  יכול  לבצע  מעשהו  להכין 

הארץ  ההוא  שתוכל  לקבל  כח  אילן  הטוב  והיפה  הנרצה 

  היפלא ,ל  יכול  ובידו  לתקן  ולגדלה  שהוא  כ"אבל  הקב,  לו

ק  של  מעלה  לתת  כח "מאתו  אם  היה  רוצה  לבנות  ביהמ

 ,שלישיק  ה"מויכולת  מיד  בהארץ  שתוכל  לקבל  בנין  הביה

,   מקדשות  ולהחריבןשתיולמה  איפוא  הוצרך  לבנין  

 .ובאמת היא קושיא נפלאה וחזקה
øàéáåלראש  השנה  אות (ט  "ה  בקדושת  יו"ז  זללה"  א

הנה  האדם ד,  רות  דרך  תשובה  אל  האדםדהכל  בא  להו)  ח

 ,רוצה  לשוב  בתשובה  שלימה  לילך  בדרך  הישרה

העלות  על  לבו  כל  אשר  עשה  מקודם  אז  הוא  נבזה וב

ו  כבר  נסתלק  מאתו  כח "ונדמה  לו  כאלו  חנמאס  בעיניו  

  מהיכן  מקום  לשוב ןכם  וא,  הקדושה  בנפש  רוח  ונשמה

 הזל  כם    וזאת  ישיב  אל  לבו  כי  ע,לשרשו  ולחזור  לטוב

 קנשאר  אצלו  רשימא  דקדושה  הוא  הקול  דודי  הדופ

 צמועת  ומזה  הרשימא  יכול  לחדש  א,  בעמקי  לבבו  לשוב

  כי  האדם  עולם  קטן  לשוב  ולתקן  עצמו  לעלות ,ועולמו

ומזה  בעצמו  יחול  עליו ,  למקור  הקדושה  אשר  משם  נחצב

, לפעמו  אחרי  יעזוב  דרכו  ומחשבותיו  הלא  טובים'  רוח  ה

הטהרה  ויבנה  בנין  חדש  כקטן תשוב  אליו  הקדושה  ו

 שתי  לעצמו  מהיקח  ראיו,    חדשההשנולד  דמי  וכברי

אמנם  הרשימא ,  ר"ה  בעוה"המקדשות  שהחריבן  הקב

קדושה  מהם  בודאי  נשאר  ומזה  עצמו  יצמח  לנו  ישועה 

וכדבר  הזה  הלא   ,מחדש  ונזכה  לבנין  העתיד  במהרה

מראשית  הבריאה  ראינו  וידענו  כי  הבורא  עולם  יתברך 

, כידוע'  ואמר  דין  הניין  לי  וכו,    עולמות  והחריבןשמו  ברא

והיינו  טעמא  כדי  שיקח  האדם  לעצמו  ראיה  מבריאת 

ומזה ,  העולמות  דאף  שנחרבו  נשאר  עוד  רשימא  קדושה

 .ד"עכ, הרשימא נבראו עולמות מחדש
äðäåןאמר  רבי  יוחנ:)  דף  קה(סנהדרין  '    במס  איתא ,

ביקש ,  מה  היה  בלבו  מברכתו  של  אותו  רשע  אתה  למד

מה  טובו ,  כנסיות  ובתי  מדרשות  לומר  שלא  יהו  להם  בתי

ויש  להבין  על  מה  נתכוין  בקללה  זו  שלא .  באוהליך  יעק

ויתכן  לומר  כי  היה  לו .  יהו  להם  בתי  כנסיות  ובתי  מדרשות

בזה  עצה  עמוקה  בגודל  רשעתו  להפיל  את  בני  ישראל 

וכאשר  יתבונן  האדם  בנפשו  ויעשה  חשבון ,  בסבך  היאוש

, ראה  את  עצמו  מלא  חטאים  עוונות  ופשעיםהנפש  וי

ד  להתפלל "יסתלק  ממנו  החשק  והתשוקה  לילך  לביהמ

ויאמר ,  ה  או  לעסוק  בתורה  ולקיים  מצוה"לפני  הקב

הלא  כל  כך  חטאתי ,  בנפשו  מי  אנכי  לגשת  אל  הקודש

ה  והחרבתי  את  נשמתי  הקדושה  וחלילה  אין  לו "לפני  הקב

וזה  היה ,  ד"לביהמועל  ידי  זה  ימנע  את  רגלו  מלילך  ,  תקנה

, כוונת  הקללה  שלא  יהו  להם  בתי  כנסיות  ובתי  מדרשות

שיחשבו  בנפשם  שאינם  ראויים  ללמוד  ולהתפלל  לפני 

 .ה"הקב
íðîàולזה  אמר ,  ה  הפך  את  הקללה  לברכה"  הקב

מה  טובו  אהל  שילה  ובית י  "ופירש,  מה  טובו  אהליך  יעקב

. עולמים  בישובן  שמקריבין  בהן  קרבנות  לכפר  עליהם

ק  אשר  מאות  בשנים  היו  כהנים "יא  ראיה  מבנין  ביהמוהב

 תיךומשכנועם  כל  זה  ,  בעבודתם  והקריבו  שם  קרבנות

  יתכן  לומר  מה  טובו  אהליך   אף  כשהן  חרבין,ישראל

, כי  עוד  נשאר  הרישומא  דקדושה  על  מקום  המקדש,  יעקב

ומאותו  רישומא  דקדושה  יתחדש  כח  הקדושה  כבראשונה 

ה  הוא  לטובת  האדם  לחזק  את וכל  ז,  ביתר  שאת  וביתר  עוז

כי  האדם  באיזה  מצב ,  בני  ישראל  שלא  יאבד  האדם  תקותו

שהוא  תמיד  נשאר  בו  הרשימא  דקדושה  ואיזה  ניצוץ 

ומאותו  ניצוץ  הקדוש  יתלהב  אורו  ביתר  שאת ,  הקדוש

ק  השלישי  שיהיה  במדריגה  גבוה "וכמו  הביהמ,  ויתר  עוז

אל וכאשר  האדם  משים  זאת  ,  משני  המקדשות  הראשונות

ותקותם  בכל  דור  ודור ,  לבו  הרי  זה  לו  התחזקות  גדול

ותמיד  יש  לו  תקנה  על  ידי  הרהור ,  ובכל  מצב  ומצב

תשובה  אמיתי  שעל  ידי  זה  יכול  לטהר  ולזכך  נשמתו  מכל 

 .וירחמהו' וישוב אל ה, כתמי העונות
 ב

ãåòה  בייטב  פנים "ז  זלל"ל  על  פי  מה  שהביא  א"  י

ז "יו  הקדוש  אבשם  אב)  מאמר  יפה  לעינים  אות  כב(

ה  לפרש  מאמר  הירושלמי "ק  רבי  אלעזר  ניסן  זללה"הרה

בימיו )  בית  המקדש(כל  דור  שאינו  נבנה  )  א"א  ה"יומא  פ(

דהנה  עיקר '  ונודע  הפי.  מעלין  עליו  כאילו  הוא  החריבו

ק  אשר  אמרו  עליו  שלולא  כן  לא "הפדות  של  חורבן  ביהמ

היה  בשביל ,  ו  משונאיהן  של  ישראל"היה  נשתייר  ח

ור  שבימיהם  נחרב  הבית  אין  לשער  גודל  הצער  שהיה שהד

כ  עתה  דור  הזה  שמשים  אל  לבו  ענין "וכ,  להם  באותו  זמן

ומחכה  מתי  יבנה  ועודנה  תכלינה  עינינו  ועבר ,  החורבן

קציר  כלה  קיץ  ועדיין  לא  נושענו  ומצטער  על  גלות 

זה  מכפר  עון  הדור ,  השכינה  אשר  לא  נבנה  עדיין  הבית

כ "וכ.  (ד"עכ,  ה  כפרתן  של  ישראלכאלו  נחרב  בימיו  שהי

וזה  ירמוז  בדברי ).  בבני  יששכר  תמוז  אב  מאמר  ב  אות  טו

גם  בזמן  אשר  משכנותיך ,  ל  מה  טובו  אהליך  יעקב"רשיז

כי  בכל ,  דאף  כשהן  חרבין  אפשר  לומר  מה  טובו,  ישראל

הרי  זה ,  ק  ועודנו  הוא  בחורבנו"דור  שלא  נבנה  ביהמ

 .מכפר עוונותיהן של ישראל
 ג

ãåòל  על  פי  מה  שכתב  החתם  סופר  בחידושיו "פ  א

מ  אלמושנינו "מהרבשם  הגאון  :)  דף  ס(בבא  בתרא  '  למס

שישו  אתה  משוש  כל )  ישעיה  סו  י(  לפרש  הכתוב  ל"זצ

 ,דבשעת  האיבול  הוא  שעת  השמחה,  המתאבלים  עליה

דאלמלא  דעתידה  להבנות  וזכרון  ירושלים  עולה  לטובה 

והיה  נשכח   לא  היה  אבל  מתעורר  בנפשותינו  ,למעלה

וכיוצא  בזה .    בשעת  האבל  שישו  אתהם  כן  וא,כמת  מלב

על  הכתוב ל  "שמעתי  בשם  הגאון  החסיד  מחצית  השקל  זצ

זאת  אשיב  אל ,  זכור  תזכור  ותשוח  עלי  נפשי)  איכה  ג  כ(

זכור  תזכור  את '  י  שאתה  הל  ידע'  פי.  לבי  על  כן  אוחיל

תשוח  עלי  נפשי  בהתעורר על  ידי  זה  ,  ירושלים  לטובה

  כי  בנה  יבנה ,  אוחילל  כןוזאת  אשיב  אל  לבי  ע  ,אבל

' פי:)  טבת  דף  צז'  לח(ובדרשותיו  .  ד"עכ,  מהרה  בימינוב

יהיה  לששון '  צום  הרביעי  וגו)  זכריה  ח  יט(בזה  הכתוב  

ה "שהקב,  שהצום  עצמו  הוא  ששון  ושמחה,  ולשמחה

נותן  רוחו  על  עבדיו  ומעוררים  בבכי  ותפלה  ותחנונים 

ים  על  צרות  שעברו  כמה  מאות תענית'  וצמים  ומתענים  בד

זהו  סימן  מובהק  שעדיין  חביבותיה  גבן  ולא  נכבה ,  שנים

והוא  גופיה ,  אש  אהבה  ועתיד  להאיר  מתוך  חשיכה  אורה

 .ד"עכ, והיינו הצום עצמו לששון ולשמחה, נחמה גדולה
äæåדגם  בזמן  החורבן ,    שאמר  מה  טובו  אהליך  יעקב

היה  בזמן כי  באמת  הרי  מה  טוב  ,  אפשר  לומר  מה  טובו

שבית  המקדש  היה  קיים  ומזבח  על  מכונו  והקריבו  קרבנות 

אבל  מכל  מקום  משכנותיך ,  ובית  עולמים  היה  בישובו

כי ,  אף  כשהן  חרבין  יש  בזה  טובה  בימי  הגלות,  ישראל

בשעה  שאנחנו  רואים  איך  שבני  ישראל  מתאבלים  על 

ועוד  כואב  לבן  של  ישראל  על  חורבן ,  חורבן  ירושלים

ה  לגאלינו  ועוד "ראיה  מוכרחת  שעתיד  הקבזהו  ,  ק"ביהמ

ת  עלינו  ויוציאנו  מגלות  החל "יבא  זמן  אשר  ירחם  השי

גם  בזמן  אשר ,  ולזה  אמר  מה  טובו  אהליך  יעקב.  הזה

כי  זה  עצמו  שבני ,  אף  כשהן  חרבין,  ך  ישראל"משכנותי

ישראל  מתאבלים  וצמים  ומתנהגים  כדת  של  תורה  לקיים 

, להתאבל  על  ירושליםל  בימי  בין  המצרים  כדי  "תקנת  חז

דבר  זה  נותן  לנו  חיזוק  ומחזק  אמונתינו  שיבא  הזמן  כאשר 

ה  על  בני  ישראל  ויוציאנו "וירחם  הקב,  יעלה  רצון  הבורא

, מאפילה  לאורה  והימים  האלו  יתהפכו  לששון  ולשמחה

 .ויהיה השמחה באיתגליא
éùä"úיעזור  שנזכה  להיות  דבוקים  בתורה  ומצות   ,

אבלים  על  חורבן  ירושלים ושני  חדשים  הללו  אשר  מת

ונזכה  לגאולה  שלימה  בביאת ,  יתהפכו  לששון  ולשמחה

בהתרוממות  קרן  התורה  וישראל  והתגלות ,  גואל  צדק

 .כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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úåàëøòá  ,çàå"äìùî  ñôú  ë  ,úåàëøòä  ãçôî  äîò  øùôúäù  äî  øåáò  ñôåúù  ïòåèå  ,íà  ïãù  øçàìå

øëîë  äðé äøùô  ,äéúåðòèá  ùîî  ùé  íàå  ,ãä  íééñ"úåøùôúää øåæçì  ìåëé  åðéàù  ç  ,äåð  ïëùåë  ïéâ"ò,
äáéúëå äøéîà øëù ãòá íìåòä éðéòá øú  àåäå ,äì øéæçäì êéøöå ,ééò. 

åùá  "áéùîå  ìàåù  ú)  åãäî"ç  â"ò  ïîéñ  à"ç  (øåúéå  áúë  øåáò  éåöéô  òåáú  äìåëéù  áúë
äúùåøé  ç  ìò  ,îå"åöø  àìù  úåðá  ìò  áåøéñ  á  áúåë  äéäù  á÷òé  úåðëùîä  íùá  íù  ìàåùä  ù

  àìåùäì  äéì  àòéîù"î  ,ëå"åùä  ë"áúë  øåáò  éåöéô  òåáúì  úá àùøù  úåáåùú  äîëá  î
øåúéå.

åùáå"äîìù  úéá  ú)  åà"ô  ïîéñ  ç"â  úåà  ä  'åéáå"ç  ã"ò  ïîéñ  á"èùøùé  åøåáéçá  åéøáãî  àéá
ñ  ïîéñã  àäî  çéëåäù  á÷òé  'ùøäîä  éøáãîå"íåúçì  íòè  íäì  ïéàù  ìëã  ì  ,éðá  èøôáå"àù  ã"ö

åúçìåøéá  ÷ìç  úåöåø  ïðéàù  øîåì  úåìåëé  äùåøéä  ú÷åìç  úòùá  àìà  ,åøîàé  àìù  äáéñ  íåù  ïéàå
ïë  ,îéúç  éìá  øùôà  éà  äúòå  äùåøéá  ÷ìç  äöåøù  äøîàå  äøáò  àå  ,äî  ï÷úì  äëéøöù  àèéùô

íéçàì äìéæâä áéùäìå äúåéòù ,ééò"ù. 
åç  ÷ìç"î)  ÷  ïîéñ"÷å  ç"è(  ,éáä  øæç"åéøáã  ìò  ù  ,áäù  äîåøä  éøáãî  ìàåùä  àé"ïéàù  ïàñàá  é

äúåà  ïéôåë  ,éáä  áúë"øä  éøáãîù  ù"íäéðéãá  ò÷ø÷á  úåëæ  ïäì    ïäéùòî  àìáù  òîùî  ïàñàá  é,
àùî"éðá"ïúåëæ  ìèáì  úåìåëé  ãåçì  äøéîàáù  ã  ,äøåú  êôéä  äúùòù  åæå  ,íðçá  íåúçì  äéìò

ò  àáù  äúåë ÷ìñìå"äéùòî  é  ,øä  éøáã  íöòá  íâå"  áúë  ïàñàá  ééáä"ïéäåîú  åéøáãù    ,î  èøôáå"ù
øä  íùá ä"øä  åðé÷æ  éøáã  ÷éúòäù  éøãðôìà  à"íéçàä  íéáééç  øéëù  øëù  ïéãîù  áúëå  ïàñàá  é

åîúçéù  éãë  íäì  úúì  ,éáä  áúë"äåîú  øáã  àåäù  ù  ,íðçá  íåúçì  úáä  úáééçù   ÷æçì  êéøàäå,
íåãñ  úãî  ìò  ïéô ïéãî  ,äåùî  íéðôì  ìò  äéôë  ïéãîå"ã  ,éòé"ù  ,íâååëìî  úåòåùé)  åç"è  ïîéñ  î"æ(

úåàëøòá øåúéå áúë ìò íåúçì úáä ïéôåëù äìòä. 
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                                                            אין מרבינן
  יש.ומנחתם  ונסכהם'                                                                וביום  השביעי  וגו

ולמה  כאן,  ד"                                                           לדקדק  דבכל  יום  כתיב  ונסכיהם  ביו   

)דף  מד(מרבינן  במנחות  ,  ונראה  דהנה  מהלשון  רבים  מילת  ונסכיהם.  ד"כתיב  בלא  יו

אולם  כאן  ביום  השביעי.  דיכולין  להביא  הנסכים  אפילו  בלילה  שלאחר  זה  ואפילו  למחר

דהלא  בלילה  ולמחר  הוא,  סוכות  אי  אפשר  להביא  הנסכים  בלילה  הבאה  או  למחרשל  

דף(ואין  מביאין  נכסי  ימי  החול  ביום  טוב  כדילפינן  בפסחים  ,  יום  טוב  של  שמיני  עצרת

כי,  ד"לכן  כתיב  ונסכהם  בלא  יו.  ט"מהכתוב  עולת  שבת  בשבתו  ולא  עולת  חול  ביו)  נט

 .ום הבאהכא אין מרבינן הבאת הנסכים בלילה וי
צפנת פענח

 בתוכם מתך אהבה
  דהנה  יש  קנאה.'ולא  כליתי  את  בני  ישראל  וגו'  פינחס  בן  אלעזר  בן  אהרן  הכהן  וגו

י  שנאה  על  חבירו  ועוד  יש  קנאה  מחמת  אהבה  שאוהב"יש  קנאה  מרוע  הלבב  ע,  ויש  קנאה

ה  בקנא  את  קנאתי  בתוכם"הדבר  וחושק  לזה  כידוע  מהרבה  מקומות  בראיות  רבים  וזש

 .א הנני נותן לו את בריתי שלום"ו לז"נבדל מהם מחמת שנאה ח' לא היו
תולדות יעקב

 כחולק על השכינה
  ומדקדק  בספר.'בהצתם  על  ה'  אשר  הצו  על  משה  ועל  אהרן  כו'  הוא  דתן  ואבירם  כו

דמתחלה  אמר  אשר  הצו  על  משה,  אך  פרי  תבואה  דלכאורה  סותרים  הדברים  זה  את  זה

:)פסחים  דף  כב(ואפשר  לומר  על  פי  שדרש  רבי  עקיבא  .  'ל  הואהרן  ואחר  כך  בהצותם  ע

והחולק  על  רבו  כחולק  על.  לרבות  תלמידי  חכמים)  כ,  דברים  י(אלקיך  תירא  '  את  ה

וזה  שאמר  הפסוק  שמה  שהצו  על  משה  ועל  אהרן  נחשב  כמו.).  סנהדרין  דף  קי(השכינה  

 .הבן', בהצותם על ה
בית אשר

 יחיד ורבים
ל  דמתחיל  זה  האשה  אשר  תקריבו  לשון  רבים"  צ.'בוקר  וכואת  הכבש  אחד  תעשה  ב

נקרב  בכל'  שיהי'  ל  דהנה  מלבד  שהקריבו  קרבנות  רצה  ה"ונ,  ושוב  אשר  תעשה  לשון  יחיד

והנה  במצוה  שרבים,  יום  קרבן  ציבור  כי  אינו  דומה  יחיד  עושה  מצוה  לרבים  עושים  מצוה

כמו  שעשה  כל'  חשב  לפני  המ  נ"אין  לו  בו  רק  חלק  מהמצוה  מ'  עושים  יחד  הגם  שכל  א

מממון  ציבור  שחביב  לפני  מצוה  דרבים'  ש  זה  האשה  אשר  תקריבו  שיהי"וז,  המצוה

 .ל"א בפני עצמו עשה הכבש וכאלו עשה כל המצוה כולה וק"ויהיה נחשב לפני כאילו כ
כתב סופר

úåöåöéðúåöåöéð......

 
 

 ית יואלמבצר הכוללים קרי " שע"בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה
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T øåáéö úéðòú úåëìä t 
ואם  יש,  אביום  תענית  ציבור  אין  מדיחין  את  הפה  בבוקר  אם  אין  לו  צורך  כל  כך)  א

אשו  ופיו  למטה  שלא  יבא  מיםויזהר  ביותר  לכפוף  ר,  בלו  צער  מזה  מותר  להדיח  פיו
 .ד וגם ירחצנו רק עם פחות מרביעית מיםגלגרונו

שלא  נאסר  בו,  ביום  התענית]  ר"שאוע[מעיקר  הדין  מותר  לרחוץ  במים  חמין  )  ב
.וז ולא ירחוץ עצמו במים חמין"ובעל נפש יחמיר ע, הולא שאר עינויים' אלא אכילה ושתי

כל",  זע"אלא  יקיים  מה  שכתב  בשו,  תן  ביום  התעני"יש  למנוע  מלילך  שווימע)  ג
,מתענה  עם  הציבור  על  צרתם'  ובין  שהי',  מתענה  על  צרתו  וכו'  בין  שהי,  השרוי  בתענית

שמח  וטוב  לב  אלא  דואג  ואונן'  ולא  יהי,  ולא  יקל  ראשו,  הרי  זה  לא  ינהג  עידונין  בעצמו
ן  בהם  דעתוילדים  קטנים  שעדיין  אי,  חל  המחבר"עכ"  כענין  שנאמר  מה  יתאונן  אדם  חי
 .טלהבין ענין התענית יש להקל בזה

אם  טעמו  מר  יכול  ליקח  אותו  ביום  התענית  בלא,  ן"מי  שצריך  ליקח  מעדעצי)  ד
לו  טעם'  ימסס  המעדעצין  עם  קצת  מים  כדי  שיהי,  ואם  אי  אפשר  לבלעו  בלא  מים,  ימים
לואם  טעם  המעדעצין  מתוק  ואינו  יכו,  ]ז  שהכל  ובורא  נפשות"ואין  מברכין  ע[מר  

 .צריך לשאול שאלה מחכם, לעשותו מר
ראוי  לחנכם  שיאכלו  רק  מאכלים,  תינוק  שיש  לו  דעת  להבין  ענין  התענית)  ה

וכן  אותן  הנשים  המותרים,  יאכדי  שיתאבלו  עם  הציבור,  פשוטים  ולא  יאכלו  מעדנים
 .יבלאכול ביום התענית לא יאכלו תענוגים אלא מאכלים הצריכים

יש  ימים  שכל  ישראל  מתענים  בהם  מפני  "יגם"הרמבהפוסקים  מעתיקים  לשון  )  ו
והיה  זה  זכרון  למעשינו,  הצרות  שאירעו  בהם  כדי  לעורר  הלבבות  ולפתוח  דרכי  התשובה

שבזכרון,  עד  שגרם  להם  ולנו  אותן  הצרות,  כמעשינו  עתה'  ומעשה  אבותינו  שהי,  הרעים
לכן  אותן  אנשים  "דיז  החיי  אדם"והוסיף  ע,  ם"ל  הרמב"עכ"  'דברים  אלו  נשוב  להטיב  וכו

.ל החיי אדם"עכ" תפשו הטפל והניחו העיקר, שכשמתענים הולכים בטיול ובדברים בטלים
====================== 

א  אסור  אף  פחות  מרביעית  מים  משום"  דלדידן  דנקטינן  כרמ)ו"סק(א  "ש  במג"ועיי',  ז  סעיף  ג"תקס'  סי(ע  "שו  א
 .דטעימה נאסר בתענית ציבור

,)א"סקי(ב  "  ומ)'ב  סעיף  ו"תר'  בסי(וכמו  שפסק  המטה  אפרים  ,  מכינן  על  הפוסקים  המקילין  בזהדבמקום  צער  ס  ב
 .. בדין זה)ט"ק' ד סי"ח(מה שכתב המנחת יצחק ' ועי

 .ל"ב הנ"מטה אפרים ומ ג
 .ש"עיי, ע דמתיר טעימה" דביותר מרביעית אסור אפילו לדעת השו)ו"ז סק"תקס' סי(א "ולקוח ממג, א שם"מט ד
 )'נ סעיף ב"תק' סי(ע "וש ה
ה  דבעל  נפש  יחמיר  בכל  העינויים  כמו  בתשעה  באב  חוץ  מנעילת  הסנדל  שלא"  בשם  השל)ג"שם  סק(א  "מג  ו

ועוד  הביא,  ש"ח  דהמנהג  לאסור  רחיצה  בחמין  ע"  בשם  הב)ב"סק(ר  "ועוד  הביא  הא,  ד"יהא  כחוכא  וטלולא  עכ
,עולה  שאסור  לרחוץ  בחמין'    שלפי  פירושו  בסוגיית  הגמ)ט"מ'  ב  סי"ח(  בשם  הפנים  מאירות  )ב"סק(השערי  תשובה  

 .ש"וציין למה שכתבו האחרונים שבעל נפש יזהר בזה עיי
 .ב"ח סעיף י"תקס' בסי ז
דשבעה,  רבה'    משם  האלי)א"תקנ'  רסי(  וביאור  הלכה  )י"א  סק"א  א"תקנ'  בסי(ג  "ש  הפמ"י  מ"ויש  שהוסיפו  לאסרו  עפ  ח

כ  יש  להחמיר  ברחיצה"וא,  ד"ח  אב  עד  תשעה  באב  עכ"להחמיר  בהם  כמו  מרעשר  בתמוז  ועשרה  בטבת  אפשר  דיש  
ז  הדעת  תורה"חדא  דכבר  הקשו  ע,  אמנם  זה  אינו,  )ז"א  סעיף  ט"א  רמ"תקנ'  בסי(כמו  בתשעת  הימים  ,  בצונן  בשבעה  עשר  בתמוז

ש"כוונתו  לחדש  דין  זה  עיי'    הירבה  ולא'    דיש  טעות  סופר  באלי)א"א  סק"תקנ'  לסי,  פעסט(  והתורת  חיים  )'א  סעיף  ב"תקנ'  לסי(
 ..ש"ר ע"ס בהא" שיש ט)ט"בסימן ק(א ציין לדברי היד יהודה "ץ דקרית יואל שליט"צ דומ"והגה, שדבריהם מוכרחים
ז"היינו  עשרה  בטבת  וי[צומות  '    כתב  להתיר  רחיצה  בצונן  בג)א"ז  סק"נ  מ"תק'  בסי('  ג  גופי"דהפמ,  ויותר  מזה
נ"תק'  בסי(ב  "כ  המשנ"וכ,  ש"ע,  דזהו  רק  בחמין,  דיש  מנהג  לאסור  רחיצה'  ח  שכ"הבושרי  אף  ל]  'תמוז  וצום  גדלי

אלא  על  עקרי  הדינים,  ש  שדינו  כתשעת  הימים  לא  נאמרו  על  כל  ההלכות  והחומרות"ועל  כרחינו  דמ,  )ח"צ  סק"השעה
 .ס"המבוארים בש

,  התענית  כיון  שאין  מבינים  אותוא  שילדים  כאלו  אין  מחנכין  אותם  כלל  בעניני"וכמו  שיובא  להלן  מדברי  המג  ט
 .ן"ה בענין שווימע"וה, ש"כ לילדים גדולים המבינים ענין האבילות והצער עיי"ומותרים ליתן להם מעדנים משא

כ  באלף"וכ,  )'ד'  ת  כתונת  יוסף  סי"ו  בשם  שו"ט  אות  ל"כ'  סי(ט  "  ועקרי  הד)ת  דבר  שמואל"ז  בשם  שו"ז  סק"תקפ'  סי(באר  היטב    י
בשם  הכתב  סופר  וחסד  לאברהם  דחולה  שאין  בו  סכנה  מותר  לו  ליקח,  )ח"ה  סוף  סימן  תרי"בהג,  ה  אפריםעל  המט(למטה  

ושכן  כתב  השדי  חמד  בשם,  ]וראוי  שיקח  חצי  שיעור[ביום  הכיפורים  '  סמים  מרים  שאינם  ראויים  לאכילה  או  לשתי
 .וכל שכן בשאר תענית ציבור, ש"הרבה גדולים ע

לא  שייך,  כ  ילדים  קטנים  שאינם  מבינים  ענין  התענית"משא[,  ע  מפאנו"בשם  הרמ  )ב"נ  סק"תק'  סי(א  "מג  יא
 ].כ מותר ליתן להם מעדנים"וע, ז"לחנכם ע
 . בשם האחרונים)ה"נ סק"תק' סי(משנה ברורה  יב
 .'ה דתעניות הלכה א"פ יג
 .)א"ט סק"תקמ' כ במשנה ברורה סי"והובא ג(' ג דין א"כלל קל יד

מבואר  כל'  ואולי  משום  שלא  הי,  מדיני  תפלת  הדרך'  הערות  בדין  אהיות  שהגיע  לנו  הרבה  
ע  שאומרים"נפסק  בשו:  כ  אנחנו  חוזרים  לכתוב  הפסק  ההלכה  בלי  ציונים  ומקורות"ע,  הצורך

נקרא  כל  שיש  בתים  הסמוכים  זה  לזה  בתוך  שבעים"  עיר"ו,  תפלת  הדרך  רק  כשכבר  יצא  מן  העיר
,כמבואר  בהלכות  עירובי  תחומין]    המחיצה  נקרא  עירעד,  וכשהעיר  מוקף  מחיצה[אמה  ושיריים  

מכיון  שיש  נהר  ביניהם  שרחב  הרבה  יותר  משבעים,  ועל  כן  ברוקלין  ומאנהעטן  אינם  כעיר  אחת
]אבל  לענין  תחומין  נחשב  כעיר  אחד  מטעם  אחרת  דלא  שייך  בדיני  תפלת  הדרך[אמה  ושיריים  

מכיון  שאינם  רחוקים  פרסה  זה,  ת  הדרךומכל  מקום  הנוסע  מברוקלין  למאנהעטן  אינו  אומר  תפל
שמחוייב  לומר,  אבל  אם  נוסע  מברוקלין  לקרית  יואל  או  למאונטענס,  ]  מייל3שהוא  לערך  [מזה  

בזה  אנו  אומרים  שבשעה  שעומד  על  הגשר  היוצא  מברוקלין  למאנהעטן  כבר  יצא,  תפלת  הדרך
כול  לאומרה  אפילו  בתוךי,  ואם  לא  אמרה  על  הגשר[כ  נתחייב  לומר  שם  תפלת  הדרך  "וע,  מעירו

 ].י"ק' וכמבואר באחרונים בסי, מאנהעטן מכיון שכבר יצא מעירו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


