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אפילו אילני סרק )פשוטי עם ,אם קובע
עתים לתורה( עתידין ליתן פירות )יזכו

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

לפירות טובות בנים תלמידי חכמים(
מדברי רבינו שליט"א שבה"ג תשס"ט

אשר פקד משה ואהרן .נקוד על ואהרן שלא הי' במנין

וידבר ד' אל משה במדבר סיני באהל מועד וכו'.

הלוים .וחידוש גדול יש במנין הפקודים שכל השבטים לא היו

ומדקדק באוה"ח דלמה הזכיר מתחלה המדבר סיני ואח"כ

במנינם רק אלפים ]ו[מאות ולא עשיריות ,אך שבט גד מצינו

האהל מועד כלל המקום קודם פרט המקום יע"ש .ונראה לי

אלפים ומאות וחמשים ,ולא נמצא אצלו מספר יחידי ,אך אצל

דהנה מבואר בס' אור המאיר עה"פ הכן בחוץ מלאכתך

שבט לוי הי' אהרן למספר יחיד שלא נמנה עמהם .ונראה לומר

ועתדה בשדה אחר ובנית ביתך )משלי כ"ד( דהנה יש כמה

שמצינו במדרש ]ויק"ר ב' א'[ אלף יוצאין לבית הספר יוצאין

ב"א שרוצים להתפלל בכונה אבל א"א להם מחמת שכל

מהן מאה למשנה ומהן עשרה לתלמוד ומהן אחד להוראה

היום הם טרודים בעסקיהם בלי שום י"ש ואיך יוכלו לעמוד

הה"ד אדם אחד מאלף מצאתי .ולפי"ז נוכל לומר דגם בישראל

ולתפלל בלי מחשבה זרה רק אם בחוץ ג"כ הולכים בי"ש אז

יש ארבעה מדרגות ,בית ישראל ,ומובחרים מהם קרויים בית

יכולין לעמוד בלי מחשבה זרה וזה הכן בחוץ מלאכתך

הלוי ,ומובחרים מהן קרויים יראי ה' ,מדרגה עליונה הוא בית

ועתדה בשדה לך אז אחר ובנית ביתך דהדיבור נקראים בית

אהרן ,והיינו דודאי עיקר אומה ישראלית בכלל כולם קדושים,

כי האותיות נקראו אבנים וכשמצרפן נעשו בית ע"ש ולכן

אך מן אלפים יצאו מהן מאות מובחרים ,ולכן היו במספר כל

כתבה התורה ג"כ במדבר סיני מקודם ואח"כ תוכל לבוא אל

השבטים אלפים ומאות ולא מספר עשיריות ,דזה עוד מדרגה

אהל מועד לאמור לדבר דיבורים קדושים.

חשובה יותר ,אך שבט גד בהם נאמר ]דברים ל"ג כ"א[ וירא

שהי' הגדול של בעלי יראה ,כשאחז"ל ]ברכות ל"ג ע"ב[ יראה

לגבי משה מילתא זוטרתא היא ,וממנו שופע היראה על שבט גד

בכלל ,ולכן כתיב במספרם גם מספר עשיריות ,שזהו המדרגה

שלישית ,אבל אהרן שזכה למדת שלום יותר אפי' ממשה רבינו,

נאמר עליו ]מלאכי ב' ו'[ ורבים השיב מעון ,זהו המדרגה רביעית
של הנכנסין לבית הספר שאחד מהם יוצא להוראה .וזהו עיקר

הטובה ועיקר הברכה שכולם יזכו למדרגה רביעית שיוצא מן

אלף הנכנסין לבית הספר ודו"ק.

חתם סופר
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אך פרי תבואה

ראשית לו ,והיינו יראת ה' ,שקראה ]בתהלים קי"א י'[ ראשית

חכמה יראת ה' ,כי שם חלקת מחוקק ספון ,דהיינו משה רבינו

ùãå÷ òøæ

ìàøùé úãåáò

וידבר ד' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם

מארץ מצרים שאו את ראש כל עדת בני ישראל .וקשה מה

זה תלוי ביציאת מצרים לכך שאו את ראש בני ישראל ,ונ"ל

לתרץ דהמפורשים הקשו האיך הקב"ה צוה למנות את בני

ישראל הלא אין הברכה מצויה בדבר המנוי ומתרצים בדבר

שבקדושה הברכה מצוי' אף בדבר המנוי והמפורשים הקשו

על מה משבחין אנחנו את הקב"ה שהוציאנו ממצרים הלא

הי' מחוייב בדבר שהבטיח לא"א בברית בין הבתרים

ומתרצין שהשבח היא שהוציא אותנו מנ' שערי טומאה לנ'

שערי הקדושה ממילא מוכח שישראל נקראו קדושה והא"ש

לצאתם מארץ מצרים ומה השבח הזה לכך אמר שאו את

ואלה תולדות אהרן ומשה .ונקראו תולדות משה מפני

שלמדו ממנו תורה ביום שנתנה התורה ,והדר כתיב ואלה

ראש בני ישראל והלא אין הברכה מצוי' אלא מפני שהם
קדושים לכך אמר שאו את ראש בני ישראל ודו"ק:

תולדות בני אהרן אלה שמות בני אהרן ,ונ"ל לפרש תחלה

÷è"åé úùåã

מדרש יהונתן

הי' נקראים תולדות משה כי הוא זיכה אותם ולמדם תורה

ועל ידו זכו לחיי עוה"ב ונקראו על שם רבם וע"ד שאמרו

אבידת רב קודמת שהוא מביאו לחיי עוה"ב ,והנה בוודאי
אם האב מלמדו תורה ומזכהו אז האב קודם לרב ונקרא על

שם אב לבד כי הוא האב בעצם ומביאו לעוה"ז וזיכהו שיזכה

גם לחיי עוה"ב ותרתי אית בי' והיא העיקר שמביאו לשניהם,

ולכן קודם שזכו לכהונה ע"י אהרן אביהם ,ומשה זיכה אותם
בלימוד תורה נקראו גם על שם משה ,אבל אחר שזכו

כאשר יחנו כן יסעו .י"ל דאיתא בגמרא )תענית י (:במה

שצוה יוסף את אחיו אל תרגזו בדרך ,אל תעסקו בדבר הלכה

שמא תרגז עליכם הדרך .והיינו שמתוך עיון בהלכה יש
לחוש שלא יתנו לבם על הדרך ילכו בה ,והם עלולים לתעות

מני הדרך או לנפול לאחת הבורות או הפחתים ,ולפיכך

הזהירן שלא יתעסקו בהלכה .והנה בענני כבוד מצינו שלא

לכהונה לעמוד לפני ה' לשרת ונמשחו לכך נקראו לבד על

היה אז שום חשש פו יתעו מן הדרך או יפלו בבורות

שם אביהם שהוא אביהם באמת וזכו לכהונה ולהיות בחירי

ובפחתים ,שהרי ענני הכבוד היו מקיפין אותם מכל צד,

ה' על ידו ,וא"ש הכתובים אלה תולדות אהרן ומשה והקדים

ועושים לפניהם את העקוב למישור ,ומיישרי להם מסלה

אהרן שתחלה הי' תולדות אהרן ואח"כ בשעת מתן תורה

בערבה .וא"כ היו בני ישראל יכולים לעסוק בדבר הלכה גם

נעשו ג"כ תולדות משה ונקראו ג"כ על שמו ביום דבר ה' אל

בלכתם בדרך כבשעת חנייתם ,באין להם בית מיחוש שמא

משה בהר סיני ,אבל אחר שנתכהנו נקראו רק על שם אהרן,

ואמר הטעם ואלה שמות בני אהרן הכהנים המשוחים אשר
מילא ידם לכהן שעל ידו נתמלאו לכהן לכן נקראו רק על שמו

כנ"ל.

כתב סופר
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ירגזו בדרך .וז"ש כאשר יחנו כן יסעו ,פי' כאשר היו עוסקים

בדבר הלכה בשעת חנייתן ,כן היו עושים גם בשעת נסיעתן,
שלא הוצרכו לבטל מן התורה בסבת הליכה.

דברי יואל
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נולד לאביו הגה"ק רבי צבי הירש שפירא זי"ע בעמח"ס
דרכי תשובה ביום ה' טבת שנת תרל"ב בעיר סטריזוב
שם אותו ספר למכור ,ולא היה לי מעות ,ושאלתי ממנו I
I
בברכתו של מרן הגה"ק בעל דברי חיים זי"ע,
הספר על לילה אחת ועברתי על כולו ,ושם ראיתי
הקושיא והתירוץ ,אחר כך החזרתיו להמוכ"ס ,והוא I
I
ונקרא שמו ע"ש זקינו הרה"ק רבי אלעזר מלאנצהוט זי"ע.
כשהי' בן שתי שנים למדו זקנתו כ"ב אותיות התורה
מכרוהו אח"כ לכ"ת.
I
I
ובאותו יום השיג כל סדר הא"ב מא' עד ת' וביום השני
סיפר רביה"ק בעל ברך משה זי"ע
בעירינו סיגעט היו שני אנשים שהייתי מכירם ,והם
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לפניו כי קמץ ב ָב וכן כל האותיות והנקודות ,ונשתוממו
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אנשי הבית על גודל חריפותו ומהירת השגתו ,ואז שלט בו
וכשבאו לקבל ברכת פרידה
מאאמו"רלהוי ידוע לכם ז"שישל I
I
עינא בישא ונחלה הילד והי' מסוכן ,ופנו לצאנז ע"י
צוה להם בפירוש ואמר להם,
טעלעגראם להזכירו ומרן הדברי חיים צוה להשיב להוסיף לו
במונקאטש מחלוקת גדולה נגד האב"ד דשם
I
I
ברח השונא ולא נכנסו לעיר .באותם הימים הי' המנח"א עסוק
 ,ותראו להיות מאותן המסייעים לו ולא ח"ו
שם חיים ,ואז גזרו הוריו להפסיקו מהלימוד עד שיגדל.
כשהי' בן שמונה שנים התקשרו עמו בשידוכין עם בת בהצלת נפשות מישראל והי' הולך בעצמו לקבץ כסף
אצלו ממתנגדיו ,והזהיר אותם עוד הפעם ואמר להם אם תצייתו I
I
הה"ק רבי שרגא יאיר מביאלעבזעג זי"ע בנו של הה"ק רבי נתן להפליטים מחנות לחנות ומבית לבית פעם אחת בא
לדברי ,הגם שאינכם מחסידיו מכל מקום הוא שם המרא
שליח משר הצבא והודיעו כי איש יהודי מאנשי הצבא עשה דאתרא ,ואם תהיו מנויים בין המסייעים לו תזכו לבנים I
I
דוד משידלאווצע זי"ע.
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בשנת תרמ"ב עזב הה"ק בעל השם שלמה זי"ע את
הגונים וכשרים ,ובאם לאו תגרמו הירוס ואבדון לבניכם מכל
יותר I
I
ביתו מסטריזוב למונקאטש והמנח"א הי' אז בן עשר שנים דמתא להתוודות עמו לפני מותו ,ושלח אחר נשיא הקהלה וכל .ואחד מהם ציית לדבריו ,אמנם השני שהיה באמת
הצבא
שר
ראש
אל
ליכנס
המלחמה
אנשי
פקודת
למקום
והלכו
מושלם מן הראשון והיה חסיד נלהב לאאמו"ר ז"ל וגם היה
ויש ממנו פנקס קטן אשר החל לרשום בו חידושי תורה וכן
היצה"לור I
I
ושומר הפתח לא הניחום ליכנס כאשר אין לו רשות על זה ישועה פע"א על ידי תפילתו ,מכל מקום כאן גבר עליו
כשהי' בר חד סרי כתב לעצמו חידושים בהלכות תפילין.
בשנת תרמ"ז נערך נישואיו בעיר טשעבין ובשמחת והמנח"א סיכן נפשו ונכנס בלי בר ובתחנונים ביקש
רחמכיים לאעל של מחלוקת ולא ציית לדבריו הק' ,וכל בניו יצאו רח"ל I
I
איש הישראלי הנז' וישא חן וחסד בעיני השר והבטיחו
לתרבות רעה וחללו את השבת בחייו ר"ל .והראשון שציית
השבע ברכות השתתף הרה"ק משינאווא זי"ע.
I
I
יהרוג או ויצא בשמחה ובטוב לבב שהציל יהודי ממוות לחיים לדברי אאמו"ר ז"ל זכה באמת להעמיד דור ישרים.
בצל קדשו של הרה"ק משינאווא
והוא לא ידע מי שהשתדל בשבילו.
פע"א כאשר דיבר העצי חיים מן מרן ז"ל ,נענה אחד מן
משנת תרנ"ד ואילך נסע עם אביו להרה"ק משינאווא
המקורבים ואמר שמחמת המחלוקת והרדיפות שיש לו שם I
I
מלחמה לה' בעמלק
זי"ע ודרכם הי' לשבות שם בכל שנה ב' שבתות פ' נח  -לך
ידוע גודל עבודתו והכיסופין לביאת משיח כאשר העיד בעיר מונקאטש נתרופף קצת כח הרבנות שלו ,שמחמת רוב
 Iוהי' המנח"א חשוב מאוד בעיני הרה"ק משינאווא והעיד על עצמו בזה"ל איך בין נישט מסיח דעת פון משיח בכל יום עגמ"נ לא דרש אז אחת מהדרשות הקביעות שהיה רגיל I
עליו כי הוא מעין נובע.
ובכל שעה וכמעט בכל רגע ובדדשותיו ותפלותיו הי' מוריד לדרוש בביהכנ"ס ,והוכרח אחר לדרוש במקומו ,נענה העצי
הדרשה I
I
ללון
נשאר
סיבה
ומחמת
מרבו
נפרד
ופעם כאשר כבר
כנחל דמעה על גלות השכינה וצרות ישראל וכשהי' שוכב על חיים ואמר ,נקוט האי כללא בידך ,לא זה שדורש
מאחר
מחדש
רבו
פני
לקבל
לך
ה
ובבוקר
,
עוד
אחד
לילה
 Iשנשאר שם ללון ,והרה"ק משינאווא ישב אז עם התפילין ,ערש דוי והירבו בתפילות לרפואתו הי' אומר שכך צריכים בביהמ"ד הוא האב"ד במונקאטש ,אלא זה שיושב בחדר I
ספרים הוא האב"
וכאשר ראה אותו שמח לקראתו והראו לו בירושלמי חגיגה להתפלל על הגאולה ואז הי' כבר בא משיח.
רביהד".ק בעל דברי יואל .זלה"ה היה בקשר עם I
I
גם עם
גם ידוע מלחמתו נגד בכת הציונים והי' לוחם נגדם בכל
שאם לן עוד לילה חייב להקביל פני רבו מחדש וחלץ התפילין עוז גם נגד כת האגודה כאשר הרעיש באסיפה בטשאפ הידוע כמה עניני הכלל לעמוד על המשמר בכרם ה' צבאות ,וזה את
 Iשל ראש ושחח עמו ,ואח"כ כשנפרד ממנו הלך ללוותו עד שלא יתחברו עמם ,וכן הי' לוחם נגד קבלת הסערטיפיקאטן זה יעריצו ויקדישו .ועוד בזמן כאשר כיהן רבינו ז"ל על כס I
וברכו שבכל אשר יפנה יצליח לטובה,
הרחוב
שהוא סכנת הרבנות בעיר ארשיווא שהיא סמוכה לעיר מונקאטש ,שרה
שחילקו אז
כולל I
I
והי' לו להמנח"א ברכה זו חשיבות גדול והזכיר זאת פ"א הדת ופגם באמונת המשיח ,והי' חוזר בכל זמן ועידן את דברי ידידות כנה בין הצדיקים ,וכשיסד מרן ז"ל
.
משינאווא
ק
"
הרה
אותו
שברך
מה
בדרשתו
ברבים
הגאון הרבי ר' יהונתן בספרו אהבת יהונתן בהפטורת ואתחנן בארה"ק הנודע בשם 'כולל מונקאטש' ,נבחר רבינו
הדברי I
I
.
וז"ל :באם שהכלל נועדו יחדיו לילך לירושלים ואומות העולם יואל ז"ל בין חברי הנשיאות.
גדלותו בתורה
בשנת תרס"ח נתמנה לראב"ד בעיר מונקאטש והי' מסכימים אפ"ה צווחה שחלילה לילך שמה וכו' ולכן ביקשה ומסופר כי פע"א נזדמן להגה"צ מסעמיהאלי זצ"ל I
I
להפגש עם מרן ז"ל על מסילת הברזל,
יושב בראש מושב הב"ד פעמים בשבוע
שלא ילכו עד שתחפץ ר"ל עד שיגיע הזמן ע"כ.
 ,ובימים ההם הוציא לאור שו"ת מנחת אלעזר היה רגיל לפרש ,תקע בשופר גדול לחירותינו ושא נם ובראותו את מרן ז"ל נסוג אחור מחמת שהיה אז איזה I
I
לקבץ גליותינו ,שאנו מתפללים ושא "נס" לקבץ גליותנו ,חילוקי דעות בין חותנו רבינו הדברי יואל ובין מרן ז"ל ,ושאל
המלא בחריפות ובקיאות ,והי' רב חילי'
דאורייתא.בעת הרצאת שקיבוץ גליות תהי' רק בדרך "נס" מן השמים ולא בררך מרן ז"ל את מקורביו מי הוא זה ,אמרו לו שהוא חתן הרב I
I
פעם אחת בלמדו השיעור בישיבה מנהגו
מקראלי ,קרא לו מרן ז"ל ואמר לו ,הנה ביני ובין חותנך יש
השיעור הי' שישב על בימה ומאחוריו עמד ארון של
ספרים הטבע כלל וכלל. ,וזהו שלימות האמונה לגאולה שלימה .אותו החילוק שבין נוסח ספרד לנוסח אשכנז בתפלת שחריתI ,
I
וכך הגיד השיעור פ"א הקשה הבחור המופלג מאור הערש
ובנוסח
,
שאמר
ברוך
כ
"
ואח
הודו
קודם
אומרים
ספרד
שבנוסח
מיילעך בערטשער באמצע השיעור קשיא על הרמב"ם ואמר
אשכנז מקדימים ברוך שאמר קודם הודו ,אבל בשעה שמגיעים I
I
עם רבותינו הק' עצי התמרים
לשונו של הרמב"ם ענה לו הרה"ק לא כך כתוב רק לשון אחר
סיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ששמע מהרה"ח רבי ל"יהי כבוד ה'" שניהם
שוים .כמו כן אנחנו כשמגיע הדברים I
I
ואמר הלשון ולפי"ז לא הי' קשה כלום ,והבחור הנ"ל
התווכח ובאמצע דבריו אמר לבחור א' להביא לו הרמב"ם חיים בער גרינפעלד ע"ה שהיה המשמש בקודש אצל מרן לכבוד ה' אנחנו בדעה אחת.
" Iמיט דעם לעדערנעם רוקען" ,ואמר לו הרה"ק "א זיידענע ז"ל ,כי פעם אחת בימי החורף היה אסיפת הרבנים בעיר בשו"ת דברי יואל סימן א נדפס תשובה שכתב רבינו I
טשאפ יצ"ו ,אותה העיר היה סמוך אל גבולות שתי מדינות למרן ז"ל ,אחר ששלח לו את ספרו שו"ת מנחת אלעזר
רוקען" אינו כל כך טוב כמו "לעדערנעם ריקען"
מתארהוI ,
I
 .טשעכיי ורומעניען ,ולכך היה מיועד לאסיפת הרבנים ,ורבינו מעיר לו בכמה הערות ,ובתחלת המכתב
אני אומר לך שאינו כתיב כך בכל אופן חיפשו בהרמב"ם בינתיים ירד שלג גדול ,ולא יכלו הרבנים לנסוע הביתה ,בתוארים מופלגים וז"ל :החיים והשלום יחדיו יהיו תמים
 Iונמצא כתוב כמו הרה"ק אח"כ אמר הרה"ק בזה"ל" :בבלי ונשארו שמה ללינת לילה] ,במשך השבוע נפשר השלג ,ומרן על ראש כ"ק ידידי הרב הגאון הצדיק המפורסם סוע"ה I
ז"ל נסע הביתה על שב"ק ,והעצי חיים נשאר לשבות שם על בו"ק חו"פ נהורא נפישא שושילתא דיחוסא רם וגבה
וירושלמי מדרש און זוהר האפט איך
ונשאק I
I
בעווה"ר רמב"ם אין טור האפט איך נישט אבער אז איך שב"ק[ ,ונתאכסנו מרן ז"ל עם מרן העצי חיים ז"ל בחדר כק"ש מפארים מוה"ר חיים אלעזר שליט"א האבדק"
.
ו
"
יצ
והגליל
מונקאטש
מקום
נתנו
ה
"
ע
בער
חיים
ולרבי
,
מטות
שני
היו
שם
אחת
לישכב בינותם בין שני המטות ,וסיפר רבי חיים בער כי כל בחודש אלול תרצ"ו כאשר נשא רבינו הברך משה זי"ע I
I
שפאר מיך ווייס איך אז אזוי שטייט".
מציל ומושיע
הלילה לא היה יכול לישון ,כי הצדיקים שוחחו ביניהם דברי שלח מרן ז"ל מכתב ברכת מזל טוב ודו"ד לכבוד
החתונה I
I
בשלהי שנת תרע"ד ותגעש ותרע"ד הארץ כשפרצה תורה כל הלילה ,באמצע הדברים אמר מרן ז"ל למרן העצי בהתנצלות על שלא היה ביכלתו להשתתף בשמחת החתונה.
המפורסם ערוגת I
I
ב"ה א' י"ב אלול תרצ"ו מרחץ סליאטש יע"א
מלחמת העולם הראשונה וסמוך לר"ה תרע"ה הגיע הפחד חיים שברצונו להציע לו קושיא חמורה מה שלא שמע ]העצי
כבוד ידידי ומחו' הרב הגאון הצדיק
מחיל רוסיא שכבשו עיירות רבות לא רחוק מגבול עיר חיים[ מעולם ,אחר שהציע לו הקושיא ,אמר לו העצי
הבושם בו"ק חו"פ בנש"ק וכו' וכו'
כקש"ת מו"ה יקותיאל I
I
מונקאטש וביום ב' דר"ה גילה המנח"א לאנשי בריתו חיים התירוץ על זה הוא כך וכך ,והיה לתמוה בעיני מרן ז"ל
יהודא ט"ב שליט"א אבד"ק סיגוט והגליל.
כשהשכים בבוקר נפל פסוק לתוך פיו ,שם פחדו פחד לא הי'
חיים
העצי
אמר
,
כך
כל
במהירות
לתרץ
חיים
העצי
ידע
איך
מעיינות
מקום
הנה
בו
מכת
הגיעני
ס
"
ושוכט
טבא
מזלא
 Iפחד וגו' פזר עצמות חונך ולאשר דחז"ל אמרו דהוא נבואה באותו ספר שלקח כ"ת הקושיא ,משם לקחתי התירוץ ,אמר הרחצה ,והנני בע"ה עם כת"ר שליט"א ,נוסעים אנחנו לביתינו I
לשוכט"ס ביום מחר אי"ה ,והנני בברכה מאהבה
קטנה א"כ ברור אצלו שהוא פחד חנם ולא יבוא צר ואויב מרן ז"ל זה לא יתכן ,שהרי הקושיא ראיתי באיזה ספר
מרובהI ,
I
והזיווג יעלה יפה בכל הפירושים בזכות אבותינו הקדושים
בשערי העיר ,ואף בעשי"ת היו כמה כפרים במצור ובמצוק עתיק שלא נמצא כמעט בעולם ,ואני קניתי אותו ממוכר
והנני שולח רצוף אהבה עשרים כתרים טש' לדורן דרשה מצד
ונכבשו תחת יד האויב בלשת חיל רוסיא והמנח"א נשאר תקיף ספרים עתיקים ,ונמצא בביבליאטע"ק שלי ,ומהיכן ידע כ"ת
שפיראשנת גאולה וישועה קרובה ב"ב בכ"יI .
החתן שליט"א ,וכוח"ט
I
חיים אלעזר
בדעתו שלא יכנס השונא לתוך שערי העיר וכן הי' כי פתאום הקושיא ,אמר העצי חיים הסיבה לזה פשוט ,כי בהיותי
I
I
המשך בעמוד ד
)שכיהן אז

אביו שם ברבנות(

)בדברות קודש ה' ניסן

תשמ"ו(

)מרן בעל עצי חיים(

)ה"ה הגה"ק בעל

מנחת אלעזר זללה"ה(

)ומשה היה רועה ח"ב(

)והוא אברך כבן ז"ך(

)והי' קורא אותה בשם שמד צעט או טוטין שיין(

)עיין אגרות שפירין אות ר ובהגה שם(

)חדב"נ רביה"ק זי"ע בזיוו"ר(

)ולא הי' נוטל חלקו בשכר

של הדין תורה(

)דרכי

חיים ושלום אות קסד(

)וכיון על עצמו

שיש לו בראשו דברי הרמב"ם כתיב כך והוא לבוש בבגד משי ויש לו גב של משי(

)א.ה .היינו אני ערב שאני

זוכר(
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הפרשה ,אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה,
íúéùòå åøîùú éúåöî úàå åëìú éúå÷çá íà
ויהיה I
I
הה"ד
 ,íúåàאיתא במדרש רבה
העצה של לימוד התורה לנצח היצה"ר ,אז יזכו לבחינה זו
של ואשבור מוטות עולכ"ם ,היינו עול מלכות ועול דרך I
 Iחשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך ,אמר דוד רבונו של
עולם בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית
ארץ ,כי כל המקבל עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות
ועול דרך ארץ ,כי העצה המובחרת ביותר הוא לימוד התורה I
 Iדירה פלונית אני הולך ,והיו רגלי מוליכות אותי לבתי
 Iכנסיות ולבתי מדרשות ,והקושיא מפורסמת האיך יתכן
שעל ידי זה יכולים להכניע ולשבר כח
היצה"ראחריו.והמאור I
שהיה דוד המלך עליו השלום מבקש לילך בכל יום ויום
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שבה מחזירו למוטב ,וכן הוא מועלת לו ולזרעו
 äæîåיתעורר האדם על גודל החיוב של קביעת עתים I
 Iלמקומות שונים אשר לא לה' המה.
÷"ôì è"ñùú úðù á"äá úùøô â"ñ
לתורה ,בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני
לעולם
 øàáúéåבהקדם מה שאמרו חז"ל
 Iירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ,נצחו מוטב ואם לאו יעסוק נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הולך ולבית דירה פלונית ,היצה"ר מוצא אמתלאות שונות I
בכל יום ויום שצריכים לילך למקום פלוני ולבית דירה
 Iבתורה ,נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע ,נצחו מוטב
שערי I
פלונית בכדי להפריע השיעור הקבוע ללימוד התורה,
ואם לאו יזכיר לו יום המיתה .והקושיא מפורסמת דאם יום
 Iהמיתה הוא הבחינה המעילה למה לא יזכיר לו מיד יום ואדרבה כאמור ,אכן אם יעסוק בתורה ימלט ממנו גם תירוצים לא ננעלו תמיד ישנם מניעות ועיכובים ,אבל I
המיתה .וביאר ההפלאה בפנים יפות
כי המעלה מתחבולות כאלו ,כי זאת התורה מורה לנו את הדרך אשר צריכים להתחזק ורגלי מוליכות אותי לביהמ"ד ,ואף שעולה
תלכו I
 Iהטובה לאדם הוא שידבק בתורת חיים ,כי בראתי יצה"ר נלך ואת המעשה אשר נעשה ,שנדע היטב איזהו היא מצוה בקישוי עם הרבה מניעות ,יקיים הכתוב אם בחקותי
בראתי תורה תבלין ,ואם ישבר כח יצרו הרע על ידי עסק והיפוכו ,וגם שהתורה בעצמותה מרגשת עצת היצר שתהיו
עמלים בתורה ,לבא בביהמ"ד ביגיעה ועמל כדי I
I
לעסוק בתורה.
התורה ,אזי בכל יום ויום נתוסף בו חכמה ודעת ביתר שאת ,ומשמרתו שלא יבוא לידי מכשול ,עכ"ד.
 Iוכח היצר הולך ומתמעט כאמרם
 úîàáåגדול מאד גם עצם ההליכה לביהמ"ד
 äæáåיתבאר הכתוב אם בחקותי תלכו ,היינו אם תלכו
אם אבן הוא
להמצא I
נמוח ,ולא יצטרך להלחם עמו בכל עת ,אבל אם יתעצב בדרך זה של עסק התורה לנצח היצה"ר על ידי עמל התורה ,במקום תורה ,כי הרבה חברותא עושה ,ואם יושבים
 Iביום המיתה אינו תועלת אלא לפי שעה ,כי בכל פעם אזי בטח ואת מצוותי תשמרו ,שתוכלו לקיים מצוות ה' לבלתי בחברותא של לומדי תורה אף אם הוא עצמו רחוק ממדריגה I
מתגבר עליו יצרו מחדש .וזה שאמר משה רבינו הנה נתתי הטעות על העבירה שהוא מצוה ,כי עסק התורה הרי הוא זו ,מכל מקום הרי זה משפיע עליו לטובה שידבק בו מאויר
מדות I
 Iלפניך שני דרכים לבטל את היצה"ר ,את החיי"ם ואת הטוב מאיר עיני ישראל להבחין בין מצוה לעבירה ,וממשיך ואומר הביהמ"ד .ולכוונה זו אמרו חז"ל
ארבע
 Iהיא התורה עץ חיים ,ואת המו"ת ואת הרע היינו הזכרת יום ועץ השדה יתן פריו ,כי האדם עץ השדה ,וע"י שיעסוק בתורה בהולכי לבית המדרש ,ומני בהדייהו הולך ואינו עושה ,שכר
עושה I
המיתה ,ולזה אמר ובחרת בחיי"ם שתכין לך הדרך להנצל ובכח זה ינצח היצה"ר ,ועץ השדה יתן פריו ,שיוכל להנחיל הליכה בידו .והקשו כל המפרשים דאם הולך ואינו
 Iמהיצה"ר על ידי התורה ,למען תחיה אתה וזרעך היינו דרך זה לבניו ולדורותיו אחריו והוא דבר המתקיים לעד .מה טובה יש לו בזה שהולך .אך לפי דרכינו שפיר מני I
שיהיה דבר המתקיים תמיד ,ועוד יעמוד צדקתו לבני בנים,
 äæìåדרש המדרש הה"ד חשבתי דרכי ואשיבה רגלי בהדייהו ההליכה לד' אמות של הלכה אף שאינו עושה
יפעל I
 Iאבל הזכרת יום המיתה אינה עצה אלא לפי שעה ויצרו אל עדותיך ,אמר דוד בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר כלום ,כי עצם הכניסה בביהמ"ד שהוא מלא קדושה
 .ויש למקום פלוני אני הולך ולבית דירה פלונית אני הולך ,היינו עליו שיתדבק בו אפס מה מקדושת
מתגבר עליו בכל יום ,עכ"ד.
המקום.תלכ"ו ,כי מדריגה I
I
וזה שהורה לנו הכתוב אם בחקותי
להוסיף עוד במעלת העצה של לימוד התורה ,כי העוסק שמידי יום ביומו חשב לילך למקום פלוני ולבית דירה
 Iבתורה מלבד שהוא זוכה להנחילו לבניו ולדורותיו אחריו ,פלונית כדי לעסוק באיזה ענין ,אך התבונן בנפשו איני יודע הראשונה הוא עצם ההליכה לביהמ"ד ,ולזה דרשו במדרש I
עוד מעלה יש בו שיכול הוא להוכיח ולהדריך את אחרים ,לאיזה דרך מוליכין אותו ,ובמה יודע איפוא אם דרך הלזו מה שאמר דוד ורגלי מוליכות אותי לביהמ"ד ,בכל
אופן I
 Iכי מאחר שהעצה של לימוד התורה הוא דבר המתקיים הוא מצוה או עבירה ,דהלא אפשר שהיצה"ר מטעה אותו שהוא ,ואף אם מדמה בדעתו שהוא אינו מסוגל לעסוק
תמיד ,על כן למדים ממנו בני אדם ,כי רואים שהוא עומד על עבירה לומר שהוא מצוה ,ולזה אמר ורגלי מוליכות אותי בתורה מחמת עייפות או טירדות אשר ראשו בל עמו
במקום ,עםתורהכלI ,
I
על מעמדו תמיד ,מה שאין כן העצה של הזכרת יום המיתה לביהמ"ד ,לקיים מה שנאמר אם בחקותי תלכו שתהיו זה לכל הפחות ילך לביהמ"ד כדי שישב
עמלים בתורה ,ועל ידי שיעסוק בתורה יאירו עיניו לדעת ומדריגה השניה הוא מה שכתב רשיז"ל שתהיו עמלים
 Iמועלת רק לעצמו לפי שעה.
חלקו I
ולהבחין מהו מצוה ומהו עבירה ,ועל ידי זה יהיה נכון לבו בתורה ,אבל בראש בראשונה יראה האדם שיהיה
 äðäåמרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל
I
לפרש מה שאמר בטוח בה' שהוא מקיים מצוות ומעש"ט ,ולא יוכל היצה"ר מיושבי בית המדרש .וכמ"ש בספה"ק מאמרם ז"ל
 Iהביא בשם המפרשים
יצחק אבינו הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי ,שלמרות להטעותו על עבירה שהוא מצוה.
אם פגע מנוול זה משכהו לביהמ"ד ,דמהו הענין למשוך
שבעה דברים היצה"ר בביהמ"ד ,אלא דיותר טוב להיות עם היצה"ר I
 éúùøéôåמאמר המשנה
 Iהפלגת זקנותו לא הוצרך לידע ולזכור יום מיתתו בשום
 Iפעם ,כי אם ידע לנצחו ליצה"ר בסגולת התורה וקריאת בחכם וכו' ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ,על פי בביהמ"ד מלהיות עם היצה"ר בשוק ,כי בשוק הוא
מסוכן I
ביותר ,ולזה יעצו לנו חז"ל משכהו לביהמ"ד ,וכאשר יהיה
שמע ולעבוד השי"ת מתוך שמחה ,עכ"ד .ולפי דרכו יל"פ דברי כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך משה
החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך בביהמ"ד ויהיה בחברותא טובה ויראה איך שבני ישראל I
 Iעוד ,דהנה זקן זה שקנה חכמה ,וזה שאמר הנה נא זקנת"י ,לפרש הכתוב
שישב ועסק בתורה ,ועל ידי זה לא ידעתי יום מותי ,לא הולך ,כי החכם העוסק בתורה ,עיניו בראש"ו ,פי' שהוא בוחר עוסקים בתורה ובתפלה ,ילמוד גם הוא לעשות כמותם.
 Iהצטרך להשתמש בהעצה של הזכרת יום המיתה ,כי העצה בעצה הראשונה לנצח את היצר הרע על ידי עסק התורה ú"éùäå ,יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה ומצותI ,
של לימוד התורה הוא המובחרת והמועלת.
והכסיל שאינו עוסק בתורה ,בחוש"ך הולך ,שצריך לנצח ויהיה לנו הזכיה לקיים אם בחקותי תלכו שתהיו
עמלים I
I
ומרן היצר על ידי יום המיתה הרמוז בחושך ,כמו שדרשו במדרש בתורה ,ואמרו חז"ל
לפום צערא אגרא ,כי
 ïëàא"ז זללה"ה בקדושת יום טוב
וחושך על פני תהום
שניהם מתנבאים
 Iדו"ז זללה"ה בדברי יואל
 ,זה מלאך באמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,והשכר על לימוד I
בסגנון אחד לבאר דהעצה של לימוד התורה הוא המובחרת המות המחשיך פניהם של בריות ,עכ"ד .וזה שאמר התנא התורה שמור הוא לעולם הבא ,ומה שיעד לנו התורה שכר
 Iביותר ,על פי מאמר א"ז מרן הבעש"ט הקדוש זי"ע על דברי דהחכם אומר על ראשון ,דהוא התורה הקדושה שנקראה מצוה אם בחקותי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם וגו' ,זה I
שוחט משום מאי חייב ,משום צובע ,וכתבו ראשון ,כמו שדרשו חז"ל בראשית ברא אלקים בשביל תורה נאמר על היגיעה בלבד ,שעל זה אוכלין פירותיהן
הגמרא
בעולם I
I
אשוחט דעלמא קאי .והכוונה כי שוחט שנקראה ראשית ,על זה אומר שהוא ראשון ,ר"ל ראשון הזה .יעזור השי"ת שנזכה להתייגע על התורה הקדושה,
התוס'
 Iדעלמא רומז על מלאך המות שהוא היצר הרע ,ואמרו חז"ל במעלה לנצח באופן זה את היצה"ר על ידי שיעסוק בתורה ,והוא ההכנה הראויה לחג השבועות זמן מתן תורתינו הבא
וראה I
דלעתיד לבא ישחוט אותו השי"ת ,ועל זה הקשה ועל אחרון היינו הזכרת יום המיתה שהוא יום האחרון ,על זה לקראתינו לשלום ,וכמו שאמרו חז"ל
בא
 Iמשום מאי חייב ,והלא הוא עושה רצון קונו ובשביל כך אומר אחרון ,ר"ל שזה עצה האחרונה לנצח את היצה"ר ,שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם ,מדת בשר ודם כלי ריקן I
נברא להסית בני אדם לעבירה ,ועל האדם להתגבר עליו ולא והעצה המובחרת הוא על ידי לימוד התורה שהוא הראשון מחזיק מלא אינו מחזיק ,אבל הקב"ה אינו כן ,מלא מחזיק
שמוע I
 Iלשמוע אליו .ומשני משום צובע ,היינו שהוא צובע את במעלה דאז אינו צריך להזכיר יום המיתה ,וכמו שאמרו חז"ל ריקן אינו מחזיק ,שנאמר ויאמר אם שמוע תשמע ,אם
תשמע
כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול תשמע ואם לאו לא תשמע ,דבר
 Iהעבירה למצוה ומראה פנים לבני אדם כאילו עושים מצוות,
אחר אםמחדששמועבחגבישןהשבועותI ,
ובשביל זה לא נברא ועל כן חייב ,עכדה"ק .ועל דבר זה יש מלכות ועול דרך ארץ ,דהיינו מי שמקבל עליו עול תורה לנצח בחדש .ובכן אם רוצים לקבל התורה
 Iיתרון ומעלה למי שמנצח את היצר בדרך התורה ,כי בדרך בזה כח היצר ,מעבירין ממנו עול מלכות ,היינו קבלת עול עלינו לעשות הכנה דרבה על ידי לימוד התורה ,ואז נזכה I
הב' היינו יום המיתה לא יוכל לנצחו ,רק אם ירצה לעשות מלכות שמים ,ועול דר"ך אר"ץ ,רומז על המיתה ע"ד
לקבל התורה בשמחה ובחדוה ,והשי"ת יעזור
שיהיה ועץלנו I
אנכי הולך בדרך כל הארץ ,שאינו צריך עוד לשני עצות הזכיה לעסוק בתורה בשמחה ,ואם בחקותי תלכו וגו'
 Iאיזה דבר עבירה ,יוכל להכניע לבו בהזכירו יום מותו שיגיע
לגדל
ונזכה
,
ומאירים
ישרים
לדורות
שנזכה
,
פריו
יתן
השדה
בעת
היותר
באופן
מועיל
התורה
לימוד
של
העצה
כי
,
הללו
אליו היראה ופחד שהוא עתיד ליתן דין וחשבון ,אבל
דורות נאמנים לה' ולתורתו הקדושה ,ונזכה להתרוממות I
I
שהיצר סוכן ומסית לאדם לעשות דבר עבירה והולך מועיל לשבר כח היצר.
 Iבערמות ותחבולות שונות עד שמתדמה בעיני אדם כאילו  äæìåסיים הכתוב בסוף הפרשה ואשבור מוטות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה I
עבירה זו למצוה יחשב ,על זה לא יועילנו הזכרת יום המיתה עולכ"ם ואולך אתכם קוממיות ,והוא המשך עם תחלת בימינו אמן.
I
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I
I
כ"ק מרן רבינו הקדוש בעל ברך משה זי"ע היה מתאונן בערוב ימיו על שלא זכה להכיר
מקרוב את מרן ז"ל ,והיה מספר שהיה בעיר מונקאטש פעם אחת בלבד בימי חייו של מרן ז"ל,
ורצה שם לקנות אתרוג ,והלך לבית שהיה נגד ביתו של בירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
בהיותו אברך בין כסא לעשור
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
 Iמרן ז"ל כדי לראות צורת קדשו ,וראה אותו יושב על הגאני"ק שעל ביתו מבחוץ,
I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
אמנם נתיירא לעלות אליו מחמת איזה סיבה ,והיה מתאונן על מה שלא הרהיב עוז בנפשו
I
 Iלגשת אליו ולהכיר אותו מקרוב.
t (á) úáùá íéãâá úçéèù éðéã T
סיפר הרה"ח רבי יונה האלפערט הי"ו שנתלווה עם רבינו הקדוש בעל ברך משה ז"ל
 Iבהנסיעה לארה"ק בשנת תשנ"ד ,והיה עמו הספר 'מסעות ירושלים' רשימות ביקור רבינו מרן א( מה שנתבאר שאסור לשטוח בגדים רטובים בשבת ,הוא לאו דוקא כשכל I
 Iז"ל בארה
הנסיעה".ק ,וכשראה אותו רבינו אצלו ,שאל אותו ממנו ,והיה ברשותו של רבינו עד .תום הבגד רטוב ,אלא אפילו אם רק קצת מהבגד רטוב ,יש להחמיר שלא לשוטחם דגם I
כל
בזה יש
מראית .עין שמקום זה מהבגד נתכבס עם מעט מים וע"כ רטוב שם ועכשיו I
I
הסתלקותו
שוטחו לייבשו
מתחלת חורף שנת תרצ"ז נחלש המנח"א וסבל יסורים גדולים ברגליו וכמה פעמים רמז
ע
"
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)
,
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"
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ש
"
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לכבסו
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בגד
ואף
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ב
 Iשקרב יום קיצו ,שפתותי' הי' מרחשין בתפלות ובקשות וכן שמעו איך שמתחנן רשב"י זכני ושאר בגדים שנותנין רק לדר"יי קלינינ"ג( שנתבאר בשבוע העבר שבגדים כאלו I
 Iשאשוב עוד בתשובה שלימה לפניך באמת ,ביום ל"ג בעומר ערך שלחנו בחדרו ודיבר בערגה מל"ג
ישראל שנרטבו מותר לשוטחם ]דכו"ע ידעו שלא כיבסם[ ,אבל אם נרטב רק חלק קטן I
בעומר במירון שהי' שם בשנת תר"צ ,בש"ק האחרון לחייו סיים בשעת הקידוש מקדש
מהבגד ,יש להחמיר שלא לשוטחו שהדרך הוא
שכיבסן .לכבס חלק קטן מהבגד עם מים ,אם I
 Iוהזמנים ובתפלת שחרית במטתו פתח לפניו סידור האריז"ל באמירת הלל ]ועי' בס' דברי תורה נרטב באותו מקום ,וע"כ יש מראית עין
שזקינו הק' מרן רמ"ל מסאסוב זי"ע הגיד הלל פ"א בפ' בא כי הרגיש נועם העליון מיום פטירתו
ג( ואפילו אם הבגד אינו רטוב ממים ,אלא נתמלא מזיעה ,ג"כ אסור לתלותו
ואם I
הוא
ביום ג' ר"ח סיון אמר לזוגתו הרבנית כי
 Iבשבוע זאת
)והיינו בבגדים כאלו שאפשר לטעות שכיבסן ,כגון העמ"ד או ציצית וכדומה (,
נשמתו
עלתה
שתים
ובשעה
לדבר
יכול
'
הי
לא
כבר
עשר
ה
בשע
במדבר
'
ד
ליום
ובאור
 Iהולך למות
הבגדים יבישים לגמרי ,ורוצה לשוטחם כדי להכניס בהם אויר חדש ]אויפפרישן[ ,ע' I
השמימה ולא הספידוהו ותו כאשר כתב בצוואתו רק חתנו.
וזה נוסח מצבתו :פ"נ הרב המפורסם למד תורה מתוך יסורים וחיבר הרבה חיבוירם
בהערה( .ואם עבר ושטח הבגד בשבת "במזיד" ]באופנים האסורים שנתבארו כאן I
I
ד
נחמדים ויקרים ,ובעזרת ה' בגבורים עמד לנס לעשות פעלים ,לטובת אמונת ושמירת והחזקת
 Iדת תוה"ק בכלל ובפרט ולטובת אחב"י מו"ה חיים אלעזר אבדפה"ק והגלילות ונשיא כולל ובשבוע העעל"ט[ אסור ללובשן באותו שבת ,וכן אם שטח האנטוך
רטוב על I
אה"ק דרמבעה"נ זי"ע בע"ס שו"ת מנחת אלעזר אות חיים ושלום שער יששכר ושאר הרבה הדרייאינ"ג רע"ק )וכדומה( ,אסור להשתמש שוב עם אותו האנטוך בשבת זה .
 Iחיבורים ,בן לאותו צדיק וגאון הקדוש המפורסם מאור הגולה המקובל האלקי מוהר"ר צבי ה( כל איסור שטיחת בגדים אינו אלא לשטוח בגדים ביום השבת ,אבל מותר I
הירש שפירא זצלה"ה אבדפה"ק בע"ס דרכי תשובה ,באר לחי רואי שו"ת צבי תפארת ושאר לשטוח בגדים מערב שבת ולהניחם שם בשבת ,שהאיסור הוא משום שבשעת
רטוב I
I
הרבה חיבורים ,ולמעלה בקודש דור דור זי"ע יחוס נא הש"י עליו ויחוננהו במדת החסד כדכתיב שטיחתו יסברו הרואים שכיבסן היום ,אבל כשרואין אותו שטוח ]אף שהוא
לפ"ק תנצ"ב ומעבר השני עדיין[ לא יחשדו אותו ששוטחן היום אלא יתלו ששטחן מאתמול .
I
 Iוחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם נפטר
ו( וכן מותר ליקח הבגדים ממקום ששטחן ]ואפילו הבגדים שא"צ לו עכשיו
יחקקו בזה"ל נוסח צוה לרשום על המצבה.
רבינו הדברי יואל ז"ל בעיר שימלוי ,ובהדרשה בשב"ק מותר ליקח אם חושש שירטבו מהגשמים וכדומה ,אבל בלי צורך היום אסור ליקח I
I
בשבת שאחר חג השבועות שבת
ביומא בגדים שלא לצורך שבת משום איסור
קודם קריאת התורה הספיד את רבינו ז"ל ,באמרו איתא בזוהר הקדוש
הכנה [.השמשות ,אפ"ה מותר לטלטלם בשבת I
I
ז( ואפילו אם הבגדים היו רטובים בבין
דכפורי קורין אחרי מות שני בני אהרן ,דישמעון עמא ויצטערון על אבודהון דצדיקייא ויתכפר
 Iלהון חובייהו ,עי"ש .וכן מבואר בירושלמי
כשם שיום הכפורים מכפר על ישראל ,כך כשנתייבשו ]חוץ מבגדים כאלו שאסורים בטלטול כשהם רטובים  ,וגם אינו ברור I
מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל .ועורר רבינו את כל העם לתשובה ולמעש"ט ,באומרו שיתייבשו בשבת  -לדוגמא שהוא בגד עב שאם יהי' יום מעונן לא יתייבש בשבת,
I
 Iשכנראה לא עשינו תשובה כראוי ביום הכיפורים ,עד שהוצרכו מן השמים להוסיף לנו עוד יום בכה"ג יש איסור מוקצה לטלטלם אף כשנתייבשו[ .
כיפורים באמצע השנה ,בהסתלקות הצדיק הזה.
I
I
מורשתו הרוחנית
I
I
היה נודע למוח חריף ומפלפל עצום בכל מקצועות התורה ,חוקר בחכמת האלקית וחוקי
הטבע ,בכל ענין ידע לספר ולחדש דבר ,וגם כתבו עלי גליון .וטרח בעצמו להוציא לאור חיבוריו
I
 Iהנודעים לשם בכל מקצועות התורה ,ואלו אשר הוציא לאור בחיים חיותו :שו"ת מנחת אלעזר ד'
חלקים )פלפולים ובירורי הלכות( ,חמשה מאמרות )מאמר תורת שבת ,איך מרומז מצות שבת
I
I
בכל סדרה ,מאמר סמוכים לעד ,שילובים והדרנים למסכתות הש"ס ,מאמר נוסח התפלה ,בה
 Iבירר נוסחאתו ונוסחת אבותיו בסדר התפלה עפ"י ההלכה וכתבי האריז"ל ,מאמר משיב מפני
I
הכבוד אודות ספר ח"י ,מאמר הלקוטות-ע"ד קונטרסי דברי תורה( ,דרכי תשובה על הלכות
I
 Iמקוואות )השלמה לחיבורו הגדול של אביו דרכי תשובה על יו"ד ח"א וח"ב( ,הגהות והשלמות
לספה"ק באר לחי ראי על תיקוני הזוה"ק לאביו ז"ל ,אות חיים על הלכות תפלין ,אות שלום על
I
I
הלכות מילה ,דברי תורה ט' מהדורות )ענינים שונים וחסידות( ,נימוקי אורח חיים )הגהות
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I
I
צדיקים ,הספידים על אנשים מסוימים וצדיקי הדור ,מאמר אדון כל )ע"ד הסוד על השמות הק'
I
 Iשל הפיוט א' אדון בשחרית דשבת( ,את כל אלה הו"ל בעצמו בחיים חיותו .עוד השאיר בכת"י
חיבורים שלימים ,מהם נדפסו לאחר פטירתו ספר חיים ושלום עה"ת ,וספר שער יששכר על
I
 Iמועדי וזמני השנה ,ולאחר המלחמה הוציאו לאור ספר 'הגהות הירושלמי' ,וליקוטי תשובות
,
הנקרא בשם שו"ת מנח"א ח"ה .עוד הי' לו עוד חיבורים שו"ת מנחת אלעזר ח"ה ,ח"ו ,ח"ז
I
I
נימוקי יורה דעה ואה"ע ,נימוקי חושן משפט ,דברי תורה מהדורא י' ,ועוד .ולא זכינו לאורם.
 Iבחייו יצא לאור ע"י תלמידיו מבקשי שמועה קונטרסים 'דברי תורה' ,דרשות לימים הנוראים
I
מאיזה שנים .וקונטרס מסעות ירושלים ,תהלוכותיו בעת נסיעתו לארה"ק בשנת תרצ"ג .לאחר
I
 Iפטירתו י"ל ספר הנפלא דרכי חיים ושלום ,מנהגיו בקודש .ותולדותיו נחרתו בקונרסים 'תולדות
רבינו'' ,סדר שנה האחרונה' .אוצר בלום הוא מכתבי תורה שלו ,הנדפסים בספר הנפלא 'אגרות
I
 Iשפירין' ,הכולל בתוכו מכתביו של רבינו ואבותיו הקדושים למעלה בקודש עד הבני יששכר.
I
I
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל
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
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א( במג"א )סי' ש"א סקנ"ה( צידד להתיר לשוטחן אם נפלו רק מים מועטים עיי"ש ,אבל הא"ר )סקע"ז( חולק עליו שאף
כשנפלו עליו מים מועטים אסור] ,וממילא ה"ה כשנרטב רק חלק קטן מהבגד[ ,וכ"פ המשנ"ב )ס"ק קס"ג  -וע"ש בשעה"צ בשם הרבה
פוסקים( וכ"נ דעת התניא שלא חילק בין מרובים למועטין ,וכ"פ במאמר מרדכי )סקל"ה( וביאר שם טעם האיסור שאפילו לדעת
המתירין וסוברין דלא אמרינן שרייתו זהו כיבוסו )עסי' ש"ב סעיף ט'( מ"מ אם נתלכלך הבגד ומכוין להעביר הלכלוך ,אסור
לכו"ע ,ואפי' חיוב איכא ,וע"כ יש מראית עין שעשה כן ע"ש ,וכעי"ז ביאר התהל"ד )סקמ"ב( עיי"ש.
ב( שהרי עיקר ההיתר הוא דברטוב כולו כו"ע יודעין שלא כיבסן אלא שנרטב מאליו כיון שנפסד ע"י כביסה] ,וכמו
שנתבאר בשבוע העעל"ט[ ,אבל אם רק מקצתו רטוב שפיר יש מראית עין שמקום זה נתלכלך וכיבסן עם מים ,שדבר זה
דרך בנ"א לעשות אף בבגדים שצריכין דר"יי קלינינ"ג.
ג( שו"ע )סי' ש"א סעיף מ"ז(.
ד( זהו אחד מג' תנאים שנתבארו בשבוע העעל"ט שרק בכה"ג יש איסור זה ]ותנאי השני הוא ששוטחו ב"מקום"
שרגילין לתלות שם בגדים אחר הכביסה ,ותנאי הג' ששוטחן בדרך שטיחה ולא מקופל או מקובץ[.
ה( בכף החיים )סי' ש"א ס"ק רע"ג( מביא מהבן איש חי )פ' ויחי אות א'( להחמיר שלא לשטוח אפילו בגדים יבישים ,והא
דאמרו מפני הזיעה ,הוא אורחא דמלתא שאין דרך לשטוח בגדים יבישים ,אבל לדינא שניהן שוים לאיסור עכ"ד ,והנה
לדעת המג"א )שהובא בהערה א'( שמקיל כשנרטב עם מים מועטים ,פשיטא דביבישים מותר ,אלא אף להחולקים על המג"א
נראה מסתימת דבריהם שאם אינו רטוב כלל ליכא שום איסור ,ע"כ צ"ע אם צריך להחמיר כהבא"ח ,ונוגע בבגד או
דאכענ"ע שיש לו ריח רע ,ורוצה להניחו בפארט"ש או אצל החלון להסיר הריח ,דלהבא"ח אסור ,ומסתימת הפוסקים נראה
שיש להקל בזה.
ו( כ"כ בשו"ת רב פעלים )ח"ג או"ח סי' ט"ז( ומתחלה צידד לומר דאפשר דעל איסור מראית עין לא קנסו ,אך מסיק שראוי
לקנסו אף בזה ,ושכ"כ בשו"ת שואל ומשיב )מהד' תנינא ח"ב סי' י"ב( עכ"ד ,וכעי"ז מצאנו ביור"ד סי' פ"ז )ע"ש ברעק"א על סעיף ד'(.
ז( שו"ע )סי' ש"א סעיף מ"ה( ומקורו מהרשב"א )ח"ז סי' צ"א( ע"ש וטעם הדבר מבואר בלבוש )סעיף מ"ה( והובא במשנ"ב )ס"ק קס"ז(.
ח( פשוט דלא מצינו איסור בזה ,וכן מוכח מדברי הפוסקים שהובאו בהערה הקודמת דהבגדים שנשטחו מער"ש
אין "חייב" לסלקם בשבת משמע שאם רוצה לסלקם רשאי.
ט( פשוט ,אבל אם חושש שמא ירטבו מגשמים ,מותר לטלטלם אף שאין צורך היום ,כדין כלי שמלאכתו להיתר
שמותר לטלטל מחמה לצל )ע' שו"ת מחזה אליהו סי' נ"ה אות ב'( .וכן אם הבגדים מונחים במקום שמפריע לו ג"כ מותר להעבירם
למקום שאין מפריע לו ואכמ"ל.
י( הנה המשנ"ב )סי' ש"ח סקס"ג( כתב שאם היה הבגד טופח ע"מ להטפיח בביהש"מ ,אסור לטלטלו בכל יום השבת,
דמגו דאיתקצאי לביהש"מ איתקצאי לכולה יומא ע"ש ,אבל דבריו צע"ג דהא קיי"ל דגמרו בידי אדם מותר ,וכבר תמה על
זה המנחת יצחק )ח"א סי' פ"א( והבאר משה )ח"ב סי' כ"ד וח"ו סי' ס"ה( וע"ע בשו"ת שבט הלוי )ח"א סי' ס"ב וח"ג סי' ל"ג( ,ובמנחת יצחק
שם כתב דאולי כוונת המשנ"ב הוא בבגדים כאלו שאין ברור שיתייבשו בשבת] ,ותלוי אם יהי' חמה חזק וכדומה[ ,וע"כ אף
אם נתייבשו ,דומה לגרוגרות וצימוקים דהוי גמרו בידי שמים ע"ש ,וע"כ כתבנו בפנים שסתם בגדים שבודאי יתייבשו מותר
לטלטלם כשנתייבשו ,אבל בגדים שאינו ברור שיתייבשו ,בזה יש איסור לטלטלם אף כשנתייבשו.
וגדר "נתייבש" הוא כשאינו טופח ע"מ להטפיח) ,דאז לא חיישינן שמא יסחט( ,ולפי"ז יש הרבה פעמים כשמוציאין הבגדים
מהווא"ש מאשין שכבר נתייבש ]דהיינו שכבר אינו טופח ע"מ להטפיח[ ,וא"כ אף בביהש"מ מותר לטלטלו.
יא( ופשוט דבגדים כאלו שמותר לטלטלם אף כשעדיין רטובים ,ליכא שום איסור אף כשאינו ברור שיתייבשו.
יב( כדלעיל הערה י' ,ומה שצידד בזה המנח"י )שם( כבר דחה הבאר משה )בח"ב סוס"י כ"ד( ע"ש.
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