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בבי דעה שלמעלה"הוגה  ד
כו שעריך בכל לך תתן ושוטרים העם'שופטים את ושפטו

צדק דאם.משפט דשמיא בסייעתא רמז דרך לומר אפשר

של בדין גם לדון כח להם יש גמורים צדיקים הם השופטים

בכמה,מעלה ומפורסמים הידועים מעשיות כמה פי על

מדין על יושבים ושופטים ודנו,צדיקים שלששפטו בשערים גם

בבית,מעלה קשה דין עליהם חרוץ היה אשר אדם בני היינו

מעלה של בדין,דין אותם וזיכו לימינם עמדו וכמפורסם,הם

תורה דעת בעל הק,בהגאון מזידטשוב"מהרי'שרבינו א

לחיים"זצללה אותו וזיכה מעלה של מדין פטרו שאמר.ה וזה

ושוטרים לך]כאלו[שופטים 'בכל']לשפוטשיוכלו[תתן

מעלה,שעריך של בשערים אפילו העם,מרבה את ושפטו

ובמשפט בדין ולזכותם לצדקם שיוכלו צדק  .הבן,משפט
אשר  בית

דבר שום לך יחסר  לא
ה עם תהיה בסמוךאלקיך'תמים עליו שצוה לפי פירוש

וגו באוב ישאל ולבל ויכשף יעונן וגו'לבל תמים פירוש',אמר

הדב כל טעם עלכלום ולהתנהג העתידות לדעת הוא רים

עשות יוכל כאשר החסרון ולתקן יורו ה,אשר עם תהיה 'אם

עליך המזל שיגיד מה ואין דבר לך יחסר לא תהיה תמים

לרעה ה,תתקיים לפני שהתהלך אברהם האות לך הגם'וזה

וילד נתהפך יוליד שלא עליו המזל תיבת,שהראה זה וכפי

ולמטה למעלה נמשכת אםתהיה תהיה תמים הדרך זה על

ה עם  .'תהיה
הק החיים  'אור

חכמים שמנו מעלות  ארבעה
ד עם תהיה צ(ל"אחז,אלקיך'תמים אין)ב"שבת

קומה"הקב בעל עשיר גבור חכם על אלא שכינה משרה .ה

בפ לרמז יש בתמימות'וזה תהיה אם היינו תהיה תמים הזה

המעלות כל לך ה,שיהיה עם הש'אזי ישרה"אלקיך י

עליך תמי"וע,שכינתו תהי"כ ע"ם ד"ה עולה"אלקי'ם ך

גבו"חכ עשי"ם בע"ר קומ"ר המעלות,ה"ל כל לו יהיה שאם

הקב עליו"ישרה שכינתו  .ה
תורה  אהל

ה יראת המשפיעים שופטים  'למנות
ה אשר שעריך בכל לך תתן ושוטרים אלקיך'שופטים

וגו לך כא'פי'נותן ושוטרים שופטים השתעמיד אשר 'לו

לך נותן ה,אלקיך את בלבבך לך  .אלקיך'שנותנים
ר הרבי בשם מווארקא זצ'הרבי  ל"בונם

בהתוה חייו קורות  ק"למצוא
משנה'והי את לו וכתב ממלכתו כסא על כשבתו

חייו ימי כל בו וקרא עמו והיתה הזאת דהיינו,התורה

הק מהתורה חייו ימי קורות כל את דרכו'שיפשוט ,להתנהג

חייו ימי כל לאדם שיקרה מה למצוא,שכל הוא יכול

הקדושה  .בתורתינו
זי סופר החתם מרן  ע"בשם

שמים ירא אדם יהא  לעולם
תהי ה'תמים ע"יל.אלקיך'עם המוסר"פ פרש"עפ,ד י"י

בפ"ז קא('ל ביתי)ב,תהלים בקרב לבבי בתם ,אתהלך

בפרהסיא כמו בהצנע ביתי בקרב אף לבבי בתם ,ואתהלך

היצה,והיינו,כ"ע מתגבר ביותר בדברים"כי האדם על ר

יודעני,שבסתר ומי רואני מי התפלה,וחושב נתיסדה זה ,ועל

ובגלוי בסתר שמים ירא אדם יהא את,לעולם והקדימו

הגלוי לפני ביותר,הסתר להתחזק האדם צריך בזה לדעת,כי

במסתרים איש יסתר אם כל,רואהו'ה,שאף נגלו ולפניו

עיניו,עלומותת מנגד נסתר ביתו,ואין בקרב בהיותו ,וגם

רואה תאוות,כשאין אחרי לתור שלא לבבו בתם יתהלך

תהי,הלב תמים לקיים אם ה'כי שגם'עם דהיינו אלקיך

רק לבדך נמצא ה"כשאתה תתנהג,"אלקיך'עם אז גם

מדרכיו לסור שלא  .בתמימות
אליעזר  בשלח,נועם

תלוי הצדיקים  בהדורתפלת
הכהן אל שמוע לבלתי בזדון יעשה אשר ל"ואפ,והאיש

השי שיקבל זה דבר בהדור"דהנה תלוי זה הצדיקים תפלת ,ת

אל שמוע לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש הפסוק כוונת וזהו

וגו שעי',הכהן בזדון"היינו עושה ההוא שהאיש הגורם,ז הוא

וגו לשרת העומד הכהן אל שמוע א"שהקב'לבלתי שומעה ינו

הכיפורים ביום גדול הכהן של  .התפילות
יואל  דברי

שמים ליראת לבם  יעוררו
שעריך בכל לך תתן ושוטרים מה.שופטים פי על ויבואר

חז כא(ל"שאמרו בתרא אב.)בבא לו שיש מי בתחילה

תורה תורה,מלמדו למד היה לא אב לו שאין התקינו,מי

בירושלי תינוקות מלמדי מושיבין מציון,םשיהו כי דרוש מאי

תורה התוס,תצא גדולה'וכתבו קדושה רואה שהיה לפי

שמים ליראת יותר לבו מכוון היה בעבודה עוסקים וכהנים

תורה בספרי,וללמוד שני)נשא'פ(כדדרשינן מעשר גדול

תלמוד לידי שיאכל,שמביא עד בירושלים עומד שהיה לפי

שלו שני עוסקי,מעשר שכולם רואה שמיםוהיה במלאכת ם

בתורה,ובעבודה ועוסק שמים ליראת מכוון הוא גם  .היה

במצות דקרא טעמא לדרוש אתי יש מקום זה פי ועל

שעריך בכל לך תתן ושוטרים הטעם,שופטים מן חוץ כי

רעהו ובין איש בין לשפוט כדי,הפשוט זו מצוה תכלית היתה

צד ושוטרים שופטים ועיר עיר בכל ישראל בני יקיםשיראו

עת בכל ועבודה בתורה שמים במלאכת העוסקים וחסידים

תורה,ועידן וללמוד שמים ליראת לבם יכוונו זה ידי ועל

בירושלים הכהנים מעבודת שנתעוררו  .כשם
משה  ברך

ה יבחר אשר  'המקום
ה יבחר אשר המקום אל ועלית בו'וקמת 'במס.אלקיך

יב(יומא לשב.)דף נתחלקה ירושלים אי הקשו,טיםפליגי

או"חזו'עי(האחרונים סי"א ח"קכ'ח אות לא"למ)ו ד

יבחר,נתחלקה אשר מקום ידעו לא חלוקה בשעת עדיין הא

לחלוק',ה שלא מקום איזה ידעו בדבריו"עי,ואיך ל"וי.ש

ועל,בפשטות ותומים האורים פי על היתה שהחלוקה דכיון

הקודש רוח ירוש,פי אם ידעו לא שהם הגם כן הואאם לים

ה יבחר אשר האורים',המקום פי על חלקוה לא מקום מכל

לחלקה ציוה שלא ע,ותומים המלך דוד ה"ובימי גילה על'ה

ה יבחר אשר המקום שזהו הנביא  .בו'פי
אדמו?"כ מרן שליט"ק  א"ר
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ח"למעלת כבוד הבה, מעומק הלב פנימה, אמירה נעימה, ברכותינו שגורה, בשפה ברורה

 נעים הליכות ופאר המדות, מ בתורה וחסידות"מו, ירא ושלם, אוצר בלום

וו"" ני ניישראל דוד ראזנפעלדישראל דוד ראזנפעלד  כמרכמר

בעל

áùî"ë ìöà ÷"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à 
ìâøìáò áåè ìæîì åéñåøéà úçîù "éçú äìëä â' 

ומשמי מעל ,  להניח ברכהביתךבתוך ,  יפה לתפארת המשפחההר שהזיווג יעל"יהו
 יחד ותורה וגדולה על שלחנ, המלאה והפתוחה' מיד ה , יושפע בני חיי ומזוני רוויחא

נו וביחד עם מרן רבי, עד ביאת בן דוד מלכא משיחא, וכל טוב בביתך ערוכה, כריכה
 .במהרה בימינו אמן, א נשוב אל הנחלה ואל המנוחה"שליט

úëøáë :úëøòîä 

ק "סיפר  מרן  הה,  פעם  אחת  דברו  מענין  ביאת  משיח
ק  בעל  דברי  חיים "ה  כי  שמע  מפה  הה"  ייטב  לב  זללה

] ק  מראפשיטץ"הוא  הה[ה  ואמר  בזה  הלשון  דער  רב  "זל
ע "מענדעלע  מרימינאב  זי'  האט  פערציילט  דאס  דער  רבי  ר

אמר  קודם  פטירתו  כי  אחר  הסתלקותו  יתאמץ  למאוד  כי 
וכן ,  א  יכנס  לגן  עדן  עדי  יבטחוהו  על  ככהול,  יהיה  זמן  הגאולה

והראו  לו  הרבה  ענינים  שונים  אין  מהאט  עהם  נישט ,  הוה
עס  איז  דאך  נישט    די  צייט ,  גיקענט  אריין  דערווישן  אין  גן  עדן

והראו  לו  את  הכינור  כנגן  המנגן ,  גיוועהן  משיח  זאל  קימען
ה  איז  עהר  נאך  גיגאנגען  נאך  דעם  מתיקות  פון "דוד  המלך  ע

, ושכח  את  כל  אשר  לפניו  ונכנס  בתוך  הגן  עדן,  ול  הכינורק
דער  אלטער  איהעלער ,  מענדעלע'  דאס  איז  גיווען  דער  רבי  ר

האט  גיזאגט  עהם  וועט  מען  שוין  נישט  אריין ]  ב"ם  ט"מהר[
עהם  האט  שוין  נישט  גיניצט  דאס  פידעלע  פין  דוד .  פאפען
  לו ה  האט  מען  עהם  מכבר  גיווען  מיט  אדרשה  ואמרו"המלך  ע

ם "ק  מהר"מספרים  כי  הה[,  בעת  כי  יסיים  הדרשה  יבא  משיח
אין ]  ש  אמר  עהר  העט  שוין  גימעגט  זאגען  ובא  לציון  גואל"א

ק  מצאנז  ברוך "ואמר  הה,  אזוי  זאגט  ער  נאך  די  דרשה
עס  איז ,  ניין?    די  מיינסט  אפשר  דאס  איז  א  גוזמא)מגארליץ(

ודעת אמת  ער  זאגט  נאך  די  דרשה  כי  יש  למעלה  שפע  חכמה  
ומשפיעים  לו  תמיד  חידושים  נפלאים  והוא ,  עד  אין  גבול

, כי  שם,  בנפשו  דימה  אז  עהר  האט  ערשט  אנגיהויבין  צי  זאגן
ניה  מהאט  עהם ,  הוא  למעלה  מן  הזמן  והעבר  והעתיד  הכל  חד

  וועט  מען )ק  מראפשיטץ"כן  אמר  הה(אבער  מיך  ,  אויך  אריין  גיפאפט
מהאט  דעם  רב ,  נזק  מצא"ואמר  הה,  שווערליך  אריין  פאפין

כן  אמר  על  עצמו (נאר  מיך  ,    אויך  אריין  דערווישט)ק  מראפשיטץ"הה(

  קלער  איך  וועט  מען  נישט  קענען  אריין  דערוישין )ק  מצאנז"ה
ק "הה(  מהאט  דעם  רב  )ב  לב"ק  בעל  ייט"כן  אמר  הה(ר  "אבער  בעוה

עס  איז  דארט  דא  א  סאך ,    אויך  אריין  דערווישט)מצאנז
 )ב  לב"ק  בעל  ייט"כן  אמר  הה(,  פען  אבער  איךאמצעות  אריין  צו  פא

. ר  גם  הוא  נעדר  מאתנו"אבל  בעוה,  וועל  מיר  שוין  אכט  געבען
 )פאר וכבוד(

פעם  אחד  באו  אנשים  מכפר  הסמוך  לעיר  סיגעט  אל 
ק  בעל  ייטב  לב  היות  שהכומר  דרש  להנכרים  שימשכו "הרה

ידיהם  מיין  שרף  מלשתותו  שהשכרות  מכלה  גופם  וממונם 
  עליהם  בשבועה  לקיים  דבריו  ומאז  פסק  הפרנסה והם  קבלו

ל  פירוש "ק  ז"מהיהודים  שכל  עיניהם  תלוים  בכוס  ואמר  הרה
הברכה  בורא  נפשות  רבות  וחסרונם  על  כל  מה  שבראת 

והנה  יש  להקשות  שבתחלה  אמר ,  להחיות  בהם  נפש  כל  חי
נפשות  רבות  בלשון  רבים  ולבסוף  מסיים  נפש  כל  חי  בלשון 

חסרונם  מה  שייך  לברך  על  שברא  חסרון ועוד  דקאמר  ו,  יחיד
למימר  שברא  דברים  למלאות  החסרון  ועוד  יתבארו '  הוי  לי

י  דנפשות  עשיו "כמה  דקדוקים  על  פי  מה  דמצינו  דפירוש  רש
היו  שנים  עשר  וקראם  הכתוב  נפשות  ובני  יעקב  היו  שבעים 
וקראו  הכתוב  נפש  הרי  דבני  עשיו  נקראו  נפשות  ובני  יעקב 

י  זה  הכי  פירוש  הברכה  בורא  נפשות  היינו ועל  פ,  נקראו  נפש
שברא  הגוים  שנקראו  נפשות  וברא  שיהיה  להם  חסרון  כדי 
שעל  ידי  חסרונם  יהיה  להם  לישראל  פרנסה  והיינו  להחיות 
בהם  נפש  כל  חי  דהיינו  בישראל  וממילא  אם  אין  להם  חסרון 

שאינם  שותין  משקה  ואין  חיות  לישראל  על  ידיהם  אין  להם 
י  הצדיק  עשה  רושם  ותיכף  התחיל  חלאה צורך  בעולם  ודבר

ל  ורבים  מהעמים  נפלו  עד  שדרשו  בהרופאים  וכולם "בכפר  ר
פה  אחד  אמר  שהחלאה  נתהווה  מחמת  שינוי  ווסת  שפסקו 
מלשתות  ואם  לא  ישתו  לא  ישאר  מהם  עד  אחד  והוכרחו  בעל 

 )שיחות יקרים(. כרחם להתיר שבועתם ולשתות יותר מבראשונה
ק "ם  מרימינוב  היה  שם  הה"ק  מהר"בהילולא  של  הה

, ל"בלאזשעב  ז,  ל"אשר  מראפשיץ  ז'  ק  ר"הה,  מיערעסלאוו
ב  לב  היה  עוד  אברך  אמר "ק  בעל  ייט"והה,  ועוד  צדיקים

ל  כי  כל  החבריא  ילוו  איש  את  רעהו  על "ק  מראפשיץ  ז"הה
אחר  כך  את ,  ק  מיערעסלאוו"האכסניא  שלו  ולוו  את  הה

ל "וב  זק  צבי  מרימינ"ל  ואחר  כך  הה"הראפשיצער  ז
ק  בעל  ייטב  לב  אמר "והיה  נחסר  מהחברייא  הה.  וכדומיהם

נלך  על  האכסניא  שלו  ונראה  מה  הוא ,  ל"הראפשיצער  ז
הלכו  שמה  ומצאו  אותו  ישן  על  הקנאפע  שאלו ,  עושה  בביתו

כי  היה  אז [את  הבעלת  הבית  מה  עשה  הרב  מסטראפקעף  
? האם  למד?  כל  הלילה]  ק  סטראפקעף"ד  דק"עוד  האב
ק  סבב  את  הבית  כל  הלילה  ובידו  מקטורת ר,  אמרה  לאו

בעלת  הבית  כי  הרגישה  מי  הוא  מדבר  עמה ,  )לילקע(עשנתו  
ל  נכנס  בתוך "ק  מראפשיץ  ז"שמטה  את  עצמה  מן  הצד  והה

הבית  עם  הצדיקים  ומצאוהו  שוכב  על  הדרגש  מקופל  ראשו 
, ורגליו  ועמדו  אצלו  כל  החברייא  ולא  הקיצו  אותו  משינתו

ועמדו ?  דעו  מי  הוא  השוכב  בכאןואמר  הראפשיצער  אחי  ת
ק "ואמר  הה,  כולם  משתוממים  כי  הלא  הכירו  אותו

א  שטיק  בארג  סיני ,  מבלאזשעף  אני  יודע  מי  השוכב  כאן
כן  הוא  האמת  והלכו  לדרכם ,  ליגט  דא  אמר  הראפשיצער

 )פאר וכבוד(. ולא הקיצו אותו
ע  נתקבל  עוד  בימי  נעוריו  להיות  חד  מן "הייטב  לב  זי

ברימיניוו  על  יומא  דהלולא  של '  שה  בעת  שהיהחבריא  הקדו
י  והשתתפו "ע  ועכ"מענדילי  זי'  ג  רבי  ר"ק  רשכבה"ק  הגה"כ

שם  בההילולא  כעשרים  ואחד  צדיקי  הדור  במלבושים  לבנים 
נ "  כמו  הבעל  זרע  קודש  מרן  הקדוש  מהר)ווייסע  בעקישעס(

, ע"ק  בעל  העטרת  צבי  מזידיטשוב  זי"הגה,  ע"מראפשיץ  זי
, ע  ועוד  כהנה"שמעון  מיעראסלאוו  זי'  י  רק  רב"ומרן  הגה

הערשילי  מרימיניוו '  ק  רבי  ר"ובאותו  מסיבה  פנה  עצמו  הרה
ואמר ,  ע"מענדילי  זי'  ק  רבי  ר"ע  הממלא  מקומו  של  הרה"זי

ה  הבעל "אשר  כל  העולם  קדוש  יאמר  להם  ה,  לשלשה  אברכים
, ע"דברי  חיים  מצאנז  זי

' ע  והרבי  ר"הייטב  לב  זי
אם ,  ע"קאמינקער  זי'  שלו

תעמידו  על  השלחן  מי 
  להנות )מעד(דבש  
תזכון  די ,  הצדיקים

, תיתבון  בהנהו  חבורתא
מובן  שבשמחה  רבה 
, נתרצו  לעשות  את  שאלתו

וידוע  שהחבריא  הקדושה 
הותנו  ביניהם  שאם ,  הללו

אחד  מן  החברייא  קדישא 
יבאו ,  יסתלק  מן  העולם

, האחרים  שבעולם  האמת
, שכבר  נסתלקו  מקודם

דאי ובו,  לקבל  פניו
, מסתמא  קיימו  התנאי

וכן  שמעתי  אומרים  בשם 

איזה  ימים  קודם ,  ע  שבעת  מחלתו"ז  הייטב  לב  זי"ק  אא"כ
שאלו  אותו ',  הכירו  בו  המקורבים  שבדיחא  דעתי,  הסתלקותו

והשיב  מאחר  שהוא  אחד  מן  החברייא ?  מה  זה  ועל  מה  זה
שהותנו  ביניהם  שאם ,  קדישא  שנתקבל  להחברייא  ברימיניוו

יבאו  האחרים  שבעולם ,  ייא  יסתלק  מן  העולםאחד  מן  החבר
ועכשיו  כיון  שרק  הוא  נשאר  בחיים  מן ,  האמת  לקבל  פניו
מה  לו  להתיירא  אם  הצדיקים  כאלו  בעלי  רוח ,  החברייא  כולה

הקודש  שהם  עומדים  על  דרגא  העליונה  כולם  יבואו  לקראתו 
, ממעשה  זו  נראה  עומק  עוצם  קדושת  צדיקי  עילאי.  ל"עכ

השתדלותם  להיטיב  לקרב ,  דורות  הקודמיםמ,  מנהיגי  הדור
להעלותם ',  ולהעלות  התלמידים  שהכירו  בהם  שהם  בני  עלי

 )הקדמת היטב איטב(. למדרגה העליונה כמובן
, ע  ראה  בנכדו  היטב  לב  את  יורשו  הרוחני"מ  זי"מרן  היש

על  כן  לא  זז  מחבבו  עד  שמסר  לו  רובי  תורתו  מה  שקיבל  משה 

כבן .  גלה  הן  בתורת  הנסתרמרבותיו  הקדושים  הן  בתורת  הנ

עשר  היה  כששלחו  אביו  הקדוש  רבי  אלעזר  ניסן  לביתו  של 

הוא ,  ת"זקינו  ללמוד  תורה  ולקבל  ממנו  הדרכה  בעבודת  השי

באשר  חזה  ברוח  קדשו  אשר ,  כמעט  רגע  לא  סר  השגחתו  ממנו

מ  רצה "יסופר  שהיש.  הוד  שמשו  תאיר  פני  תבל  ומלואה

, וכח  הקמיעות,  ששם  המפור:  לגלות  לנכדו  שלשה  דברים

  ראוי 'אהיאם  :  באמרו,  ולא  רצה  לקבל  ברוב  ענותנותו,  ועוד

אבל  בסוף .  אז  אשיגם  מעצמי  בסייעתא  דשמיא,  להשיגם

יסופר  שפעם  אחת  היה  היטב  לב  נבוך .  ימיו  נתחרט  על  זה

  לוקחים  כהיום מהיכן:  אמר  ברוב  צערו,  מאוד  באיזה  ספק

תי  מקבלו  אז לו  היי,  של  קדוש  זקני"  אורים  ותומים"את  ה

 .לי היום למשיבת נפש' אז הי, כשרצה למסור לי
ל  כל  מי  שבנו  תלמיד "מ  היה  מפרש  מה  שאחז"היש

כדכתיב  ודברי ,  ח  אין  התורה  פוסקת  מזרעו"חכם  ובן  בנו  ת
' אז  אמר  ה,  אשר  שמתי  בפיך  ובפי  זרעך  ובפי  זרע  זרעך

, ל  דהיינו  דוקא  כשרואין  זה  את  זה"ואחז,  מעתה  ועד  עולם
היינו ,  הוא  ברואין  ומכירין  זה  את  זה  בדברי  תורההכונה  

על  כן  כשהתכוין  שיחול  ברכה .  ששומעין  דברי  תורה  זה  מזה
צוה  פעם  בשבת  קודש  בעת  רעוא ,  זרעוזו  על  זרעו  וזרע  

פ  לא  תעשון "דרעוין  אחר  אמרו  דברי  תורה  בפרשת  ראה  עה
צ  רבי  אלעזר "לבנו  הגה'  ככל  אשר  אנחנו  עושין  פה  היום  וגו

, שהיה  אז  נוכח  על  שולחנו  הקדוש  להגיד  דברי  תורהניסן  
וכשסיים ',  ת  על  פרשה  זו  בפסוק  שמור  ושמעת  וגו"ואמר  ד
ת "צוה  על    נכדו  היטב  לב  שיאמר  ד,  ת"צ  לומר  ד"בנו  הגה

ואמר  גם  כן  דברי  תורה  על  הפרשה  ושילב  את ,  בפני  שניהם
והיתה  זאת  מעין ,  הפסוקים  שאמרו  כבר  עליהם  זקנו  ואביו

 .שימשיך את השרשרת הקודשסמיכה 
מ  לנכדו  זה  בולט  במיוחד  במכתבו "הערכתו  של  היש

  אחיו –ד  גארליץ  "ה  לנכדו  רבי  שמואל  אב"משנת  תקצ
באם :  בו  מציע  לנכדו  כדברים  האלה,  לבהצעיר  של  היטב  

באפשרי  שתקבע  אהלך  כעת  אצל  אחיך  הרב  הגדול '  יהי
רק ,  טוב  מאוד  מאוד'  ו  הי"החריף  ובקי  ותמים  במעשיו  נ

, באופן  ובתנאי  שתשמע  לקולו  בכל  אשר  יאמר  כי  הוא  זה
י  את "כי  אז  תצליח  בעזה,  ואל  תט  ימין  ושמאל  מדבריו

, י  הוא  איש  נבון  ומשכיל  ומתון"כי  אחיך  נ,  דרכך  ואז  תשכיל
ומשתוקק  מאוד  מאוד  לזכות  לכל  איש ,  ש"וכל  פינותיו  לש

 .ש לאחיו אשר כנפשו"ומכ, ישראל אשר יוכל לזכותו
פני  פטירתו  צוה  שנכדו  הרב  מסטראפקוב  ישב ואף  ל
ח "  אחר  פטירתו  ביום  כ-ובשבת  נחמו  הראשון  ,  על  מקומו

  דרש  את  דרשתו  הראשונה  באיהעל  כממלא  מקומו -תמוז  
אבל  לא  ארכו  לו  הימים  שם  מפני  המתנגדים ,  של  זקינו

כמו  שמיחזי  מכתב  ההתמנות ,  הרבים  לדרך  החסידות
הרב )  א:  בתוך  הדבריםל  "שכתבו  ראשי  הקהל  באיהעל  וז

אונטער  קיינען )  דארף  בפני  העמוד  קיין  מוסף  דאווענען  ב
) פארוואנד  קיין  קמיע  צו  געבען  הן  בחנם  והן  במעות  ג

בתוך  הדרשה )  גיעמאנדען  קיין  קוויטליך  אויסצופאלגען  ד
קיינען  ניכט  מקלל  צו  זיין  או  מבזה  צו  זיין  הן  בכלל  הן  בפרט 

.   איין  אונד  האלב  שטונדניכט  לענגער  צו  דרשנן  אלס)  ה
ק  אוהעל  את  התנגדותם  המליאה  לדרכי "בחמשה  תנאים  אלו  גילו  ראשי  ק(

החסידות  בכלל  ולדרכיו  של  רבינו  בעניני  הקמיעות  והדרשות  המליאות  תוכחת 

ולא  בחנם  עזב  מורינו  היטב  לב  את  משרתו  בזמן  קצר  אחרי .  מוסר  בפרט

 .)כי לא יכול לשבת יחדיו עמהם, התמנותו
 Kמעיינות  מ
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äàø  éëðà  ïúåðäëøá  íåéä  íëéðôì    , והקשו

ובבעל  הטורים  כתב .  המפרשים  מהו  כוונת  תיבת  היום

וכעין  זה ,  ראה  עשרת  הדברות  שפתח  באנכי,  אנכיראה  

 . ביאורוצריך, )ג" סג"פ(מבואר במדרש רבה 
øùôàå  בדברי ה"  זללהז"  דברי  אבהקדם  לומר  

 לפניכםחיים  בפרשה  זו  לפרש  הפסוק  ראה  אנכי  נותן  

וארא  דף (דהנה  איתא  בזוהר  הקדוש  ,  היום  ברכה  וקללה

שהפסוק  מזהיר ,    היוםוידעת  )דברים  ד  לט(  על  פסוק  :)כו

שהיום  והלילה  ליום  אחד  נחשבים  ואין ,  לידע  מדת  היום

כי  כשם  שתכלית ,  והשבות  אל  לבבך,    לילהבלאיום  

 הזמניםהבריאה  להיות  נצמדים  אור  וחושך  ובהם  סדר  

כמו  כן  הלבבות ,  כללות  יום  אחדיום  ולילה  נקראים  ב

  כאחד  נצרכים  לעבודת המההיינו  יצר  טוב  ויצר  הרע  

. יצריךבשני  ,    בכל  לבבך.)ברכות  נד(  ל"כמאמר  חז,  ת"השי

היינו  לראות  התגלות ,  וזהו  כוונת  הכתוב  ראה  אנכי

היינו  שתראו  את  החושך ,  ם"היונותן  לפניכם  ,  אלקות

, וקללה  ברכה  ,ואור  יחד  המה  כלולים  ונקראים  יום  אחד

, היינו  היצר  טוב  הנקרא  ברוך  והיצר  הרע  הנקרא  קללה

  ליצר  טוב לסייעו לעבדות טפלשימתיק  היצר  הרע  ויהיה  

 .ד"עכ, השם
éôìå  בהקדם  מה  שכתב ,  א"  לפרש  באונלך  דרכו

  אליעזר דרבי  תניא  בפרקי  )א"אורח  חיים  סימן  תקפ(הטור  

   למשה  עלה  אליה"  בראש  חודש  אלול  אמר  הקב)ו"פמ(

והעבירו  שופר ,    לקבל  לוחות  אחרונותעלהשאז  ,  ההרה

במחנה  משה  עלה  להר  שלא  יטעו  עוד  אחר  עבודת 

שעל  ידו  חזרו (  נתעלה  באותו  שופר  ה"והקב,  כוכבים

  עלה  אלהים )תהלים  מז  ו(  שנאמר  )בתשובה  ונמנעו  לחטוא

  שיהו  תוקעין ל"לכן  התקינו  חז,  בקול  שופר'  בתרועה  ה

כדי  להזהיר  את  ישראל ,  ה  אלול  בכל  שנה  ושנבחודש

  שופר  בעיר יתקע  אם  )עמוס  ג  ו(שנאמר  ,  שיעשו  תשובה

 .ועם לא יחרדו
øàéáå  דמדרך  הבעל  דבר )  עקבפ"סו(  הבשם  בערוגת  

 ושוב,  דבתחלת  השנה  מטעה  ומתעה  מדרכי  התורה

כשהגיע  העת  והעונה  אשר  נפתחים  שערי  תשובה  אזי 

   שאילהתייאשמכביד  מעשיו  על  לבו  באופן  שקרוב  

,   לשוב  מדרכו  וחיה  מפני  רוע  מעלליוו"אפשר  לו  עוד  ח

 ש"  השופר  מרומז  איך  ימינו  יתבקולותאבל  באמת  

ראש '  מס(  הקדוש  ה"וכדאיתא  בשל,  פשוטה  לקבל  שבים

  דתקיעה  הוא  קול  פשוט  מרמז )השנה  פרק  תורה  אור

ואלמלא  לא  קלקל ,  ישרשהאלקים  עשה  את  האדם  

בלי  מכשול  ואין מעשיו  היה  הולך  נכוחו  באורח  סלולה  

  על  ידי  מעשיו  שאינם  מהוגנים  נעשו כ"אחאבל  ,  פגע  רע

  קול שהואועל  זה  מרמז  השברים  ,  דרכיו  עקלקלות

ושוב  קול  תרועה  מרמז  על ,  מעוקם  ונשבר  לשברים

  ומילל  על  רוע ונעצבהבעל  תשובה  אשר  לבבו  נכאב  

ושוב  תוקעין  קול  פשוט  דעל  ידי  התשובה  חוזר ,  מעשיו

והנה  בדור  המדבר  אחר  שעשו .  ד"  עכ,כמקדםלישרותו  

היה ,  וכלימהאותו  מעשה  וכבר  היה  נתמלא  לבם  בושה  

  למונעם ר"צריך  לחוש  לאידך  גיסא  פן  יתחכם  היצה

  בעיניהם  את  אשר  חטאו  על שיגדילמלשוב  על  ידי  

על  כן ,  הנפש  באופן  שאי  אפשר  להם  לתקן  את  קלקולם

דבקולות  השופר  מרומז  איך ,    שופר  במחנההעבירו

  כמקדם ישר  עושה  את  הבעל  תשובה  לאדם  ת"יהש

ומהאי  טעמא  תקנו  גם  כן  לתקוע ,  ומחדש  ימיו  כראשונה

  בראשית  מוכח  דיש ממעשהוהנה  .  בכל  חודש  אלול

בכחו  של  אדם  להפוך  את  מעשיו  לטובה  ולעשות 

דהנה  כתיב ,    חשוכה  לנהוראלהפוךמעוונותיו  זכיות  

 דערבוכח  מ,    ויהי  ערב  ויהי  בוקר  יום  אחד)בראשית  א  ה(

, דהא  שניהם  יחדיו  הם  יום  אחד,  גם  כן  הוא  בכלל  יום

וכבר .    בכללא  דיוםלהכללומזה  מוכח  דגם  ערב  אפשר  

  של מעשיהם  ויהי  ערב  אלו  )ח"  סג"  פר"ב(  ל"אמרו  חז

אם  כן .  ויהי  בוקר  אלו  מעשיהם  של  צדיקים,  רשעים

והיינו .    לבחינת  יוםכולםמוכח  דאפשר  להפוך  מעשיו  

היינו ,    וידעתם  היום)דברים  יא  ב(  דאמר  משה  רבינו

גם  כן  יתברר  לכם  לשמור ,    היום  הזהבעניןשתתבוננו  

 .ד"עכ, משמרתו כל הימים
äæáå  ד"  סט"  פכר"ויק(  מה  דאיתא  במדרש  פ"יל( 

באור '    אשרי  העם  יודעי  תרועה  ה)טזתהלים  פט  (  פ"עה

 כמה,  וכי  אין  אומות  העולם  יודעים  להריע,  פניך  יהלכון

אלא , ואמרת אשרי העם יודעי תרועה'  וכוקרנות יש להן

ביאור  הענין  על .  בתרועהשהן  מכירין  לפתות  את  בוראן  

  כי  בישראל )נח'  פנים  יפות  פ(פי  מה  שכתבו  המפרשים  

ובאומות  העולם  הלילה  הולך ,    אחר  הלילההולךהיום  

  אור מאירולפי  זה  באומות  העולם  בתחלה  .  אחר  היום

כי ,  ינו  בא  לידי  סוףהיום  ולבסוף  החשך  יכסה  הארץ  וא

  אחר  שלא  נכלל  בלילה יוםכשמאיר  היום  הוא  כבר  

דבתחלה ,  מה  שאין  כן  בישראל  הוא  ההיפך,  הקודם  לו

ואחר  כך  באותו  מקום  עצמו ,    לילהשלמתגבר  החשך  

ולכן  באומות .  שהיה  מתחלה  חשך  מאיר  ובא  אור  היום

  אחרי  שנתלכלכו  בחטאים  עונות  ופשעים  ונתגבר העולם

 ל"  אמרו  חזולזה,    שוב  אין  להם  תקנה,אצלם  החשך

.   דלאומות  העולם  אינו  מועיל  התשובה)ד"תנחומא  האזינו  ס(

הם ,    שאין  כן  בבני  ישראל  שהיום  הולך  אחר  הלילהמה

  חושך  ולילה הואדקודם  ,  יכולים  להתחזק  ממדת  היום

ומן  החשכות ,    באותו  מקום  עצמו  נעשה  אור  יוםכ"ואח

  ממעשיהם  של  רשעים ומזה  ראיה  דגם,  גדולנתהפך  אור  

 העבירותלהפוך  מן  ,  יכול  להיות  מעשיהם  של  צדיקים

, ה"וזה  שאמר  אשרי  העם  יודעי  תרוע.  ט"מצות  ומעש

  את  בוראם  בתרועה  הרומז  על לרצותהיינו  שיודעים  

 שהאורכמו  ,    פניך  יהלכוןר"באו'  והטעם  כי  ה,  התשובה

כן  על  ידי ,  של  היום  בא  במקום  החשך  של  הלילה

ולזה  אחר ,  לזכיות  מהפכים  הזדונות  התשובה  באמת

התרועה  חוזרין  ותוקעין  בקול  פשוט  להורות  שעל  ידי 

מה  שאין  כן ,    לישרותו  כמקדםחוזרהתרועה  והתשובה  

ועל ,  אומות  העולם  אינם  יכולים  להביא  ראיה  מן  היום

  אינם  יכולים  לרצות  את  בוראם  בתרועה  ונופלים כן

על כן אינם  ותקנהדאחר  שחטאו  אין  להם ,  בסבך  היאוש

 .יכולים לרצות את בוראם בתרועה
íéøáãäå  הם  חיזוק  גדול  שיתבונן  האדם הללו  

דאף  אם  תכסהו  חשך  של  מעשיהם  של ,  בכל  יום  ויום

עם  כל  זה  יתבונן ,  ר"  ונגרר  אחרי  פיתויי  היצהרשעים

  יזכה  להפך הראויותהאדם  לדעת  שאם  יעשה  פעולות  

ה  אור והזדונות  נתהפכו  לזכיות  ונעש,  הערב  לבוקר

  מחדש  בטובו  בכל  יום  תמיד ה"והקב.  כאורו  של  יום

ובכל  יום  יש  ללמוד  מוסר  השכל ,  מעשה  בראשית

 ו"שגם  אם  הוא  ח,    מועיל  באיזה  מצב  שהואשהתשובה

עם  כל  זה ,    גדול  ונוראבחשכות  ל"משוקע  בעבירות  רח

באותו  מקום  עצמו  מאיר  השמש  ונעשה  אורו  של  יום 

 .מתהפכים לזכיותומהזדונות ,  צדיקיםשלמעשיהם 
äæáå  דברים  ד  לט(  בפשטות  מאמר  הכתוב  לפרש  יש( 

 לידעשהפסוק  מזהיר  ,  וידעת  היום  והשבות  אל  לבבך

ובאותו ,  שהיום  והלילה  ליום  אחד  נחשבים,  מדת  היום

  אור  ונתהפך נעשהמקום  שהיתה  מתחלה  חשך  ולילה  

' לשוב  אל  ה,  ומזה  תדע  והשבות  אל  לבבך,  למדת  יום

  האדם  על  ידי  התשובה  יכול גם  כי,  בכל  לב  ונפש

ומגו  חשוכא ',  להתהפך  להיות  איש  אחר  ולשוב  אל  ה

 .נהוראיפיק 
åðéúëìáå  זה  יש  לפרש  מה  שנאמר  בפרשת בדרך  

. אלהיכם'  אתם  נצבים  היום  כולכם  לפני  ה,  נצבים

  קללות  הוריקו  פניהם ח"  לפי  ששמעו  ישראל  צי"ופירש

סם  אתם התחיל  משה  לפיי,  באלוואמרו  מי  יוכל  לעמוד  

הרבה  הכעסתם  לפני  המקום  ולא  עשה ,  נצבים  היום

ודקדקו  המפרשים  הלא  תכלית  התוכחות .  כליהאתכם  

  איפוא ובמה',  היו  כדי  שייראו  בני  ישראל  ויעבדו  את  ה

אך  ביאור  הענין  כי  בני  ישראל .  פייסם  משה  אחרי  כן

  המה  ידעו  והבינו  כי  אין  יסורים תוכחות  ח"בשמעם  הצ

ולזה ,  דינא  דינא  בלא  ה"  קובולא  עביד,  בלא  עון

בחשבם  מי ,  בראותם  גודל  פגמי  החטא  הוריקו  פניהם

,   העוונות  הקשים  ומריםמןיודע  אם  יזכו  עוד  להתרחץ  

  שיזכו  לתקן  את  נשמתם ו"ואם  יהיה  להם  עוד  תקנה  ח

ולזה  התחיל .    אותה  שתשוב  להיות  כבראשונהולטהר

ולזה ,  בתשובהמשה  לפייסם  ולחזקם  שיש  להם  תקנה  

  כיום  הזה י"ופירש,  ר  משה  רבינו  אתם  נצבים  היוםאמ

  כך  האיר  לכם  וכך  עתיד  להאיר ומאירשהוא  מאפיל  

כלומר  כמו  היום  אף  שהוא  מאפיל  בחשכות  גדול ,  לכם

עם  כל  זה  אחר  הלילה  באותו  מקום  עצמו  הוא ,  ונורא

  גדולה ואפילהכמו  כן  האדם  אף  שהוא  בחשכות  ,  מאיר

ותו  מקום  עצמו עם  כל  זה  בא,  ממעשיהם  של  רשעים

  של  צדיקים  ועל במעשיהםהוא  זוכה  להאיר  את  נפשו  

 .ידי תשובה בשלימות מהפך הזדונות לזכיות
äæáå  ראה  אנכי  נותן  לפניכם  היום הכתוב  יתבאר  

כי  כללית  ספר  משנה  תורה  הוא  דברי ,  ברכה  וקללה

ולזה  רצה  לחזקם  דתשובה  מהני ,    לבני  ישראלתוכחה

  נותן  לפניכם אנכיאמר  ראה  ולזה  ,  ויכולים  לתקן  החטאים

שקודם  הוא ,  שיקחו  לעצמם  מוסר  ממדת  היום,  ם"היו

שגם ,  ומזה  תדעו  ברכה  וקללה,    מאיר  אור  יוםכ"ואחלילה  

,   מהזדונות  לזכיותלעשותהקללה  יוכל  להתהפך  לברכה  

 . לא יתייאשו מן התשובהו"וח
äæå  אנכי  שבעשרת ,    הטורים  ראה  אנכיבבעל  שרמז

  יום הוסיף  משה  .)שבת  פז(  ל"חזדהנה  אמרו  ,  הדברות

  עמו  דלא  אתי  שכינה  עד ה"אחד  מדעתו  והסכים  הקב

וקדשתם  היום ,    מאי  דרששםואמרינן  ,  צפרא  דשבתא

מה  מחר  לילו  עמו  אף ,  היום  כמחר,  )שמות  יט  י(ומחר  

וביאר .  ולילה  דהאידנא  כבר  אזלא  ליה,    עמולילוהיום  

 היהש  דמחמת  ).לשבועות  דף  רפד(החתם  סופר  בדרשות  

ונמצא ,  להם  דין  ישראל  שהיום  הולך  אחר  הלילה

  יום  אחד להוסיףלכן  הוצרך  ,  שהלילה  קודם  היום

והסכים ,  מדעתו  דבעינן  היום  כמחר  לילו  שעברה  עמו

נמצא  מבואר  ממתן  תורה .  ד"עכ,    על  ידוה"הקב

 ואפשר  ליקח  מזה,  דבישראל  היום  הולך  אחר  הלילה
 )עמוד דהמשך ב   (                          
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א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ
 )המשך מעמוד הקודם(

ובזה  רצה  משה  רבינו  לחזק  את  בני  ישראל,    השכל  דחשכות  הלילה  נגמר  באור  היוםמוסר

  ליתן  התורהה"דאף  שרצה  הקב,  ואמר  ראה  אנכי  שבעשרת  הדברות,    מועלתדתשובה

,ונתאחר  אמירת  אנכי  ליום  שלאחריו,    על  ידוה"  יום  אחד  מדעתו  והסכים  הקבמשההוסיף 

יבא  כ"אלא  אח,  והחשכות  אינו  הסוף,    אנו  רואים  דבישראל  היום  הולך  אחר  הלילהומזה

על  ידי  התשובה,  החשך  מתהפך  לאורו  של  יום,  וכמו  כן  אחר  חשכות  העבירות,  יום

וזהו  דברי  חיזוק  גדול  שחיזק  משה  רבינו  את  בני  ישראל  כי  לא.    הזדונות  לזכיותםשמהפכי

ובאותו  מקום  עצמו  שהיה  החשכות  תאיר,  כיום  הזה  שהוא  מאפיל  ומאיר,    ממנו  נדחידח

 . והעבירה גופא נתהפך לזכותיוםאור
ïëáå  כל  אחד  צריך  לעשות  לעצמו  חשבון,    לחודש  אלול  המיוסד  לתשובהבכניסתינו

איך  נזהר  בעבירה  וכמה  פחד  היה  שלא  לעשות  דבר,    עבר  עליו  השנהאיךפש  ולהתבונן  הנ

וכך  בכל  יום  ויום  אשר  בשבוע  יתבונן  כנגד  זה  מה,    היה  היראת  שמיםאיך',  שהוא  נגד  רצון  ה

צריכים  לעשות  חשבון  הנפש  ולפשפש  במעשים  ולעשות,    השנה  שעברהבכלעשה  ביום  הזה 

  התשובה  אם  נעשה  תשובה  המספקת  תשובהת"  יקבל  השיזוא,  ע"תשובה  בשלימות  להבוכ

 . וכפרהסליחהונזכה למחילה , אמיתית
íéîéáå  ע"ימים  המיוסדים  לבקש  ולהתחנן  לפני  הבוכ,    שהן  ימי  הרחמים  והרצוןהאלו,

תכלה  שנה  וקללותיה  תחל,    יהיה  שנה  טובהט"שהשנה  הבעל'    שיח  לפני  הלשפוךצריכים 

,השמועות  הנוראות  מאסונות  קשים  ומרים,  לב  מן  צרות  ישראלהלא  נמס  כל  ,  וברכותיהשנה 

נכנסים  אנחנו  בחודש,    בפינו  מלה  להרגיע  צערן  של  בני  ישראל  זה  בכה  וזה  בכהאיןדבר 

ראה,  אסון  אחר  אסון,  כי  כל  לבב  דוי  וכל  ראש  לחלי,    הנשברות  לשברי  שבריםבלבבותאלול 

הקללהשותינו  הברכה  והקללה  להפוך  מן  שיהיה  בר,  ה"  וקללה"  לפניכם  היום  ברכנותןאנכי 

 .תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה, לברכה
åðéìòå  שעוד,  יושבי  חשך  וצלמות,    בחשכות  הגדול  של  צרות  שאנו  נמצאיםלהתחזק

'נפשי  לה)  תהלים  קל  ו(כדכתיב  ,    לעמוד  ולצפות  שבמהרה  נזכה  לגאולהועלינו,  יאיר  לנו  אור

כי  הוא  דבר  הברור  לנו,  .)פסחים  ב(שהגאולה  נקרא  בוקר  ,  קר  שומרים  לבולבוקרמשומרים 

כך  אחר  חשכת  הגלות,  דאחר  חשכת  הלילה  בא  אור  היום,    מאפיל  ומאירשהואכיום  הזה 

ובראותינו  צרות  ישראל,    יאיר  לבבות  בני  ישראלת"והשי.    של  גאולההבוקרנזכה  לאור 

,ודאי  נזכה  לראות  גם  האורעלינו  להתחזק  באמונה  פשוטה  שב,    הנוראוהחשכותהמרובים 

  ינחםת"השי,  ובמהרה  יתקיימו  יעודי  הנבואה  בשבעה  דנחמתא,    חשכת  לילהיוםתאיר  כאור 

 . לנו כל הברכות וההבטחות שהבטיחנוויקייםאותנו
éùäå"ú  שיהיהת"ויעזור  השי,    שנזכה  לתשובה  בשלימות  ולתקן  כתמי  הנפשיזכינו  

ונזכה  לגאולה  שלימה  בהתרוממות  קרן  התורה,    תחל  שנה  וברכותיהוקללותיהתכלה  שנה 

 . כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמןבהתגלותוישראל
 

òì" úøî äáåùçä äùàä ðíéøîá " ø éåìä ÷éæééà ÷çöéò"ä 
ç øèôð'ìåìà 

 
 

 מבצר הכוללים קרית יואלי " שע"בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"ל הגהוהיו למראה עיניו ש

 7213 781 845: י הפעקס"  או ע4936 662 845: להערות והארות

T íéìë úìéáè éðéã )á (t 
כ  אין"כל  כלי  שקונה  אותו  על  דעת  להשתמש  בהם  רק  פעם  אחד  ולזרקו  אח)  א

ך  של"  וזה  מצוי  בבעקעלעא]וגם  אינו  מקבל  טומאה[ואין  צריך  טבילה  "  כלי"ז  שם  "ע
 .צ טבילה"שא, נום שזורקים אותן אחר שהשתמשו עמהם פעם אחדאלומי
באסור  להשתמש  בו  אפילו  פעם  אחד  בלא  טבילה,  וכל  כלי  הצריך  טבילה)  ב

 .ודלא כהטועין שמותר להשתמש עם הכלים פעם אחד קודם טבילה
לא  נאסרו  המאכלים  ומותר  לאוכלם,  אם  השתמש  עם  הכלים  קודם  טבילה)  ג

 ד.ין מחוייב לטבול הכלים אבל עדיג,או לשתותם
ר"לא  נתחייב  טבילה  אלא  כלים  המשמשים  האוכל  ולאפוקי  קען  אפענע)  ד

פ  שהרבה  פעמים  נוגע  בהאוכל  כיון  שלא  נעשה  לשמש"שאינו  מחוייב  טבילה  אע
 ה.אלא לפתוח הכליהאוכל

א  כשנוגע  
 ,
ואפילו  הכלים  המשמשים  האוכל  אין  מחוייבים  טבילה  אל)ה
ץ"כ  אין  צריך  לטבול  הזאל"  ועו,נוגע  בהאוכל  אין  צריך  טבילהאבל  כשאינו  ,  בהאו

וכן  אין  צריך,  ]ורק  הזכוכית  צריך  טבילה,  שהמלח  מונח  בזכוכית[ל  של  כסף  
 .ס של התנור שאין נוגעין בהאוכלין"ט או הרעק"ט פלעי"ההא

י"אבל  אותן  בני  אדם  המניחים  לפעמים  מאכלים  על  הרעק

כל
"מעסט

לטבול 
ס  של  התנור  בל)  ו

,ל  בלי  הפסק  כלי"ט  או  גריד"ט  פלעי"או  מניח  לפעמים  מאכלים  על  הא,  כליהפ
ובלם  ח.מ אם מניח זילבער פעפער תחת המאכלים אין צריך טבילה" ומזצריך 

  כן,  ט  שכלי  כסף  מחוייבים  טבילה  מן  התורה"כבר  נתבאר  בשבוע  העעל

סק  
לט

ועל)  ז
,שצריכין  לטובלן,  תםיש  ליזהר  בהכלי  כסף  שהחתן  וכלה  מקבלין  במתנה  קודם  חתונ

ר"ן  האלטע"לאפוקי  נעפקי,  הכלים  שמניחים  שם  מאכלים  ומשקאות[
 ט.צריך לטובלן מספק, ואם נסתפק אם נטבלו] וכמו שנתבאר לעיל, וכדומ

====================== 
דכלי  שמונח  בו  מאכלים  וחושב  לאכול)  'ה  מהלכות  כלים  הלכה  ז"פ(ם  "ש  הרמב"י  מ"עפ

והובא  ביד,  א"ל'  סי(ת  שב  יעקב  "ובשו,  ד"אינו  מקבל  טומאה  עכ,  כ"כו  ולזרקו  אחמה  ש

ל  יור נה,  שכל  כלי  שאינו  מקבל  טומאה)  'כ  סעיף  ה"ק'  ד  סי"אפרים

והיינו  
ה

  א

בתו

אינו  מחוייב  בטבילה  כשנק  ע

בל טומאה,  ך  שדעתו  לזורקן  אחר  שמשתמש  בו  פעם  אחד"ה  בבעקעלע"כ  ה"וא,  מגוי  ע אינו  מקש"

א"ח  ח"באו(ת  ויען  יוסף  "ושו)  ו"מ'  ד  סי"חיור(ת  חלקת  יעקב  "פ  בשו"וכ,  הואינו  מחוייב  בטביל

ט"ס'  ח  סי"ובח'  ב  אות  א"ל'  ה  סי"בח(ת  מנחת  יצחק  "ושו)  ו"ס'  א  סי"ד  ח"וביור'    אות  דקמ'  סי

ה  פטור"אפ,    ושם  כתב  שאף  להסוברים  שאין  ללמוד  דינים  אלו  מדיני  טומאת  כליםאות  א

 )ש"וי לתשמיש קבע אין צריך טבילה עשכלי שאינו רא
ט"ס'  ח  סי"ח(מנחת  יצחק  '  ע,  בלא  טבילה'  ע  יותר  מפעם  א"ענין  להשתמש  עם  הבעקעל

'יוצא  דיש  מקום  להקל  להשתמש  בו  יותר  מפעם  א)  ז"י'  בסי(שמדברי  הגידולי  טהרה  אות  א

וי  משום  שאי  אפשרצ  טבילה  כשנקנה  מג"מ  א"מ,  לענין  שמקבל  טומאה"  כלי"ז  דין  "שהגם  שיש  ע

ל  אלא"ומ,  להשתמש  בו  בקביעות  ולא  נקרא  כלי  תשמיש

ה"

  '-

, מטבילה

ול

'  (

מ  לא  החליט  המנחת  יצחק  להק

ח"באו(ת  ויען  יוסף  "פ  בשו"וכ,  א  באופן  שלא  הוי  כלי  לענין  קבלת  טומאה"כשמשתמש  בו  פע

שכן  יש  ללמוד,  ך  יותר  מפעם  אחד  צריך  טבילה"דהמשתמשין  בהבעקעלע)  'ה  אות  ד"קמ'  א  סי"ח

א"מ  שטערנבוך  שליט"ד  הגאון  ר"פ  הראב"וכ,  ג  מקבל  טומאה"דבכה)  ל"הנ(ם  "הרמבמדברי  

 .ש"ג צריך טבילה ע"דבכה) ב"קצ' ד סי"בתשובות והנהגות ח(
ך  שמשתמשין  בהם  רק  פעם  אחד  שאין  צריך"טעות  זה  נצמח  ממה  שנתבאר  שבעקעלע  ב

כ  דבר  הנקרא  כלי  אסור"משא,  "כלי"שסבת  הפטור  הוא  משום  שאין  נקרא  ,  אבל  זהו  טעות,  טבילה

 ש"ע) 'כ סעיף ח"ק' סי(א "להשתמש בו אפילו באקראי בלא טבילה וכמבואר ברמ
 )ז"כ סעיף ט"ק' ד סי"יור(א "רמ ג
 "אפילו בישל בו מאה פעמים צריך לטבול אותו) "'ג דין כ"כלל ע(חכמת אדם  ד
 ש"י מה דביאר בספר שבילי דוד ע"עפ) א"כ סוסקי"ק' סי(ך "ש ה
 )'כ סעיף ד"ק' סי (ע"שו ו
 )'כ סעיף ח"ק' סי(א "רמ ז
ח  להקל  כשרוב"ר  כמו  הכלי  ובפרט  שיש  לצרף  דעת  הפר"ר  פעיפע"דאז  הוי  הזילבע  ח

 )ח"ק ס"ת ס"דרכ' עי(תשמיש הכלי באופן הפטור מטבילה שאין משגיחין על המיעוט 
כית  דרבנן  ישואפילו  בכלי  זכו)  'כ  סעיף  ט"ק'  ע  סי"שו'  עי(דספיקא  דאורייתא  לחומרא    ט

'ד  סי"ח(ם  "ת  מהרש"ש  בשו"וכמ,  ומטעם  דאתחזק  איסורא.  להחמיר  מטעם  דבר  שיש  לו  מתירין

ע  אי  יש"  ואף  כשיש  טירחא  גדולה  צ-י  "בתשובה  עדיין  בכת(א  "ץ  שליט"צ  הדומ"פ  הגה"וכ)  ח"מ

 )ש"להקל עיי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


