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אם קובע, פשוטי עם( אפילו אילני סרק

יזכו( עתידין ליתן פירות )עתים לתורה
  )לפירות טובות בנים תלמידי חכמים

  ט"ג תשס"שבהא "מדברי רבינו שליט

CC אוצר הגנוזאוצר הגנוז cc
õåçáî ÷åìçä ìò ïè÷ úéìèä ùåáìì  

åùá"åà ò"ç ïîéñ ç 'é óéòñ"à ,áúë :ìò åùáìì ïè÷ úéìè úåöî ø÷éò
ë åéãâáò úåöîä øåëæéå åäàøé ãéîúù éã"ë ,âîáå"êôéäì íéáúë íùá àáåä à

åéãâá úçú à÷åã ïè÷ úéìèã ,èä ïéùáåìù íéãéñçä âäðî äðäå"÷åìçä ìò ÷
òîòä ïéøå÷ù ïåéìò"ã ,åùä úòãë äøåàëì äæå"ò ,)øáçîä úðååë ïéà éàãåã

èä ùáìéù" ÷ò÷òø ïéøå÷ù ïåéìò ãâáä ìò"ì ,ää ïéùåáìîä ììëá åðéàù ÷ø íéçéøë
øå÷ä éðôî åà ãåáë ìù ãâá( ,èä ïéùáåìù íéæðëùàä âäðîå"òîòää úçú ÷" äæå ã

ùîë"íéáúëá ë ,øàäë ïéâäåð íéãéñçä ììë êøãáã ùåãéç äæå"ò íéæðëùàäå é" ô
åùä úòã"ò. éòå 'îá"ñ á"ë ÷"ëù å 'æå"ì : íéñðëîäá úéöéöä ïéîéùîä íéùðàä ïúåàå

íäìù ,î íäéðéò ïéîéìòîù éã àìåâå íúøëæå åúåà íúéàøå áéúëã éàî ' ïä ïéæáî ãåòå
ùä úåöî úà"ò ïéãä úà ïúéì ïä ïéãéúòå é"æ , äæì íéøëðä ïéá íéëìåäù ïéøîåàù äîå

óðëä êåúá úéöéöä åîéùéù éã äéä ,á êìîî ïåøåã äæéà íäì äéä åìàå" åéìò ÷å÷çù å
êìîä íù ,÷å ãéîú íéùðàä éðôì åá ïéèù÷úî åéä äîë"éöéöá å íù ìò æîøîù ú

îî"á÷ä ä"ë ïîéñá ïîì÷ãëå ä"ñ ã"ä , åøîàå åéìò åîù àùåðä íãàä ãáëúî äîë
æç" íéãåäéäã íéáåúëä ïî òîùîå äðéëùä éðô äàåøå äëåæ úéöéö úåöîá øéäæä ì

 úåðåùì ìëî íéùðà äøùò åàáå áéúëã äîë åæ äåöîá íéðééåöî åéäé õ÷ úòì åøàùéù
ãåäé ùéà óðëá å÷éæçäå íéåâäåâå é ,'æç åøîàå"ò ì" äëåæ úéöéö úåöîá øéäæä ìë æ

íéãáò úåàî äðåîùå íéôìà éðù åì ïéùîùîå.  øôåñ íúçä ïøî íâ)æô÷ úåùøã ,ã (
ìæå äæ ìò øøåòî"÷ :éåàøë úåîééå÷î íðéà úååöîä éáåø éë úåàåø åéðéò éøä , éðôî

úåìåâî ïééåìú úéöéöä úåéäì øùôà éà íéåâä ïéá íéøã åðàù ,îîå éãé íéàöåé íðéàù ù
äæ úìåæ íúáåç ,"àöåé àìà úéöéö ïéà."  

åùáå" úåâäðäå úåáåùú ú)ç"æ ïîéñ á' (æå åììä úåòéã éðùì íòè ïúåð"ì:
 äëìä øåàéáá äðäå)ô÷ú"ç (ã"åðéàùë äåöî íéé÷ì øúåî íà äìàù àéáî òîù ä

é÷ð ,àøâä éøáã íù àéáîå"öæ úåéìâøî æ"åù åéä íéîäå úåòé÷ú òîùáù ìïéúú ,
äàåö íù àöî åà ,äëøá éìá ò÷åúå øæåçå àöé àìù ùåçì éåàøù ,øúåîù äîúå

é÷ð åðéàùë óà äåöî íéé÷ì ,ã íéùåáì éøäù 'àìå é÷ð åðéàù íå÷îá úåôðë
ò ïðéùééç"áùééîù äî áèéä ù.  

àì ìèé÷ åìéôà åà úéìèá åîë äìôú ìù àöôçá øéîçäì ïéâäåð åðàå
àñëä úéáì åîò ñðëéì ,] åîëååùä ìò íé÷ñåôä åáúëù"ñåñ ò"øú é"é[ ,øúåî ìáà

 àñëä úéáì ïè÷ úéìèá ñðëéì]úéöéö úåöîì ãçåéîù óàå [åùá ùøåôîëå"ïîéñ ò
ë"ñ à"â ,úéöéöä àéöåäì íéãøôñä éìåãâî äîë åâäð àìù äîã øîåì ùé äúòîå

àåä ,íéôðåèîä úåîå÷îå õçøîå àñëä úéáì íéñðëðù ïåéë ,õåçá úéöéöá íùå
 åäæäåöî éåæá ïéòë ,îøä éúééàã àä ïéòëå"ë ïîéñá à"áëùì àìù åáúëù ùéã à

åéìò úåéåæá úååöî åéäé àìù éãë úéöéö åá ùéù úéìèá ,òå"êéøö íúòãì ë
íéðôá úåñéðëäì ,íòô ìë úéöéöä àéöåäìå ñéðëäì äù÷ øáãäå ,ãéîúù åâäð ïëì

íéðôá úéöéöä , íåéä ìë úéöéö úåöî ø÷éò úàöì ÷éôñîå)íåé ìë ïéîéé÷î äøéëæäå
òâø ìë êéøö àìå ìåãâ úéìèá.(  

ëäéáá íâ õåçáî úéöéöäù ïãéã âäðîå"íäá ùéå äåöîã àöôç íäù óà ñ
 éåæá øåñéàäåöî ,ä úååöî øåëæì éãë úåàøì íòèä íù êééù àì íâå ,' áåùçì ùé ÷ø

úåðåáùç íù ,îá øàåáîëå íéøåéöå íéðéðáá úáùá åà"éñ á 'ô" ä)ñ"æ ÷'( , íå÷îä àìå
ä úååöî íéé÷ì ïðåáúäìå áùçì äîù ,'äùåã÷áù øáã íåùá íù áùçì øåñàù ,

î"èäù ïåéë äàøð î"äéåæá äëàìîá ÷ñåòùë íâ íåéä ìë åùåáìì äúåöî ø÷éò ÷ , ïëì
 ø÷éòù óðåèî íå÷î åà àñëä úéáì ñðëðùë äñëî åðéàùë äåöî éåæá äæá ïéà

éåæáá íâ äúåöî ,è éåæá àñëä úéáá íà óàåéô , úéöéöäùë íâ øúåîå å÷ìçé àì
õåçáî ,èøôáå úéöéöä ïéìâúîù éåöî àñëä úéáá äîù éëä åàìáã.  

òìå"à÷åã õåçáî úéöéöäù åðéâäðîî íåéä æåæì ïéà ïãéãì ã ,àôåâ äæå
ä úàøéù àéáî 'íåéä ìëå éìò óôåç ,úéáì ñðëéì àìù éãë ïñéðëäì íéøéîçîäå

ïéìåâî úéöéöá àñëä ,äì åúìéçú éåäì÷äì åôåñå øéîç ,úåöî íåéä ìë ìèáîù
äééàø ,äééùòä úøéëæì àéáîù äúìåâñ äãéòî äøåúäù.  

åùá áúë ãåò" ú)ç"ë ïîéñ à"ä :(èá øãäì ùéå"êåìëì éìáå ïáì àäéù ÷
êìëåìî ïè÷ úéìèá äåöî éåæéá éåäù ,úéöéöä éèåçá äåöîä íåé÷ù óàå ,àìä

 àúéàãë äàð úéìèá äåöî øåãéä)ì÷ úáùá"á â 'á øéæðáå 'á'( ,íâ úéìèäù åðééäå
åúåàðì äåöîä ììëî ïë ,ä úåöîì éåàøë é÷ð àäúù øäæéì ùéù ïéãä àåäå ,'ëå"ù

äéåðá øäæéì ùéù íéðôá àìå äàøéúù äúåöîù åðéëøãù éôì) .ïéà äñåëîáù
áîøá øàåáîëå éåð úåöî"ô í"é äëìä ïéìéôúã à"âäåð ïéàù èåèøù úåöî ïðéòì á

ïåéë ïéìéôúá äñåëîù ,é÷ð ãéîú àäúù äåöîì ãåáë íéðôá íâù úîàä ìáà ,
ëå"äåöî éåæá ïéòëù êåìëì éìá ù ,èä ÷éæçäì ùéå"äàðå é÷ð ïë íâ ÷.(  

יום ארבעים מקץ הארץ מתור רמז"וי.וישבו בדרך ל
בס ראיתי ח',דהנה רעה מדה איזה לאדם לו יש ,ו"דאם

עלי טבע'יתגבר אל יגיע ואז הולד יצירת נגד יום ארבעים
יהי ולא מד'חדש התורה.זו'בו שרמזה מתור,וזהו וישבו
מ מקץ א'הארץ מקץ שלו מארציות לשוב שיכול רבעיםיום

ויהי ַאז'כברי'יום .ודוק,חדשה
מפ-ה"הג שמעני אשר את פה להזכיר ק"ראיתי

זלל הטהור,ה"המחבר נפשו אותה ילדותו בימי לבוא'כי
הקבלה בחכמת ולדעת האמת עד,בסוד בידו עלתה לא אבל

הנ"שמ שבמ"כ כברי'ל להיות האדם יכול ונהג'יום חדשה
הנאו מכל עצמו ופרש כן עוהבעצמו המ"ת משך ימי כל 'ז

המ,יום ש'ובסוף בליל השינה"יום וחטפתו מאוד נחלש .ק
כברי ממש משינתו נתעורר הלילה וטעם'וכחצות חדשה

ג כריח ממש טוב וריח כזו"טעם טעם לא מעולם ואשר ,ע
עוה בבעלי"ובעניני וכן למאוד עד גדול סירטון הריח ז

הי,העבירה לא גאוה הבעלי אצל גם כלל'ומה לעמוד יכול
שבו הסירחון מחמת ה,וכלל בדרכי לבו ויגבה והלאה 'ומאז

ה'והי בסוד ובא וגדול .'הולך
תבואה פרי אך

בכורי ימי והימים הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם
ה(ל"אז.ענבים עליו)'ברכות באים שיסורים אדם רואה אם

במעשיו טוב,יפשפש הוא והכל הרעות תצא לא מאתו הכי
הבורא ראי,מאת כל'ויקח הארץ אשר רואין שאנו ממה

פירות מצמחת יותר לה יודע,שמזבלין שאינו אדם יאמר ולא
היסורין על,סבת ובפרט במעשיו לפשפש צריך מאד כי

ר האדם על גובר התאוה שאז נעורים וזה.ל"חטאת
ח,והתחזקתם באם האדם שיתחזק יסורין"היינו עליו באים ו
ו אהבה באהבהשל הארץ,לקבלם מפרי שיקח'פי,ולקחתם

מצמחת'ראי יותר לה שמזבלין עוד כל הארץ של מפירות
של.פירות נעורים ימי על רומז עניבים בכורי ימי והימים

שע שלימה"אדם תשובה לעשות צריך .ז
תורה דזיקוב,אהל

עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ר"ב(ל"מחז.ולא
מופלג.)מד נזהר"ר.אחרי שלא מה הוא החטא שעיקר ל

השני אסורה'בהסכלות בהסתכלות כבר שנכשל אחרי
ראשונה בפעם בשוגג כ,בעיניו לדונו אין הראשונה כ"שעל

כונה'שהי אח,בלי עיניו את שוב שומר אינו כשהוא ,כ"אבל
החטא עיקר .זהו

אבות תורת

ה פי על פארן ממדבר משה אתם אנשים',וישלח כלם
המהראשי ישראל אנשים".בני שבמקרא,כולם אנשים כל

חשיבות היו,לשון כשרים שעה הגר).י"רש(,"ואותה א"אמר
פחות,ל"ז שנה ארבעים במדבר ישראל היו למה יובן דבזה

יום עשרה בי(,חמש היתה ממצרים יציאתם ניסן"שכן ,ד
בי נכנסו ימים,בניסן'ולארץ ארבעה י,הרי יום"ועוד שאף,א

במדברל ללכת להם היה המרגלים חטא אחד'ככתוב,לא
ברנע קדש עד שעיר הר דרך מחורב יום שנגזר,)'עשר אף

לשנה יום להיות המרגלים בגלל יוצא.עליהם חשבון לפי ,כי
חודש חצי כנגד מכוונת עשרים(ששעה יש ביום שהרי

שעות חדשים,וארבע עשר שנים כאן).ובשנה ואותה'ונאמר
כשרי היושעה אחת",כלומר',ם יום"שעה מהארבעים
היו .כשרים

הגדול המאור

וגו כנען ארץ את ויתרו אנשים לך לך.'שלח שלח
ע"פירש שלח תרצה אם לך מצוה איני אני לדעתך .כ"י
עפי"והנ הרמב"ל שכתב ז"מ סיבת"ם הוא דהשגחה ל

בהקב,הדבקות דבוק שהאדם מה מושגח,ה"דלפי הוא כך
ית כוא'מאתו דבוק הוא בהשי"ם ה"כ על שהשליך עד 'ת

גמור בבטחון בו ובטוח הקב,יהבו גם עליו"אז משגיח ה
גמורה הגמרא.בהשגחה עוד ל(ונקדים שמעון'ר,)ה"ברכות

בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם אפשר אומר יוחאי בן
וכו עלי'זריעה תהא מה עושין'תורה שישראל בזמן אלא

מ מקום של ערצונו נעשית שנאמר"לאכתן אחרים 'ישעי(י
וגו)א"ס צאנכם ורעו זרים רצונו'ועמדו עושין שאין ובזמן

ע נעשית מלאכתן מקום וכו"של שנאמר עצמן אביי',י אמר
כרשב עשו בידם"הרבה עלתה ולא תלמידי.י וביאור

הנ"בעשטה הגמרא לפרש בשמו היו,ל"ק אם שבאמת
ר שה'במדרגת יוחאי בן בהקבשמעון דבוקים בדביקות"יו ה

בידם,גמור עלתה בודאי הי,אז החסרון עיקר רק'אם שעשו
בכ"כרשב א"י שידמו הדמיון לרשב"ף היו"ע לא ובאמת י

בידם עלתה לא זה ומשום החת,במדרגתו הביא ס"וכן
ר"זצלה רבו בשם זצלה'ה אדלער בזה.ה"נתן שכוון ונראה

א הבעש'לדעה הק"עם .'ט
בהקבאםפ"עכ דבוק הוא"האדם אז גמור בדביקות ה

מהקב מושגח שהוא הטבע תחת נופל למעלה"אינו ה
כ,מהטבע דבוק אינו אם הטבע"אבל תחת נופל הוא אז כ

כר לעשות צריך בשעת"ואז ולזרוע חרישה בשעת לחרוש י
ארץ דרך מנהג בהם ולנהוג אני"וז.זריעה לדעתך לך שלח פ

לך מצוה באמת,איני אם בהקבכי למעלה"דבוקים הם אז ה
וכנ מרגלים לשלוח צריכים ואין הוא"מהטבע שההשגחה ל

דביקות מוכח.סיבת ומזה מרגלים לשלוח תרצה אם אבל
מרגלים לשלוח רוצים שהם גמור בתכלית אינו שהדבקות

עפ לכבוש איך הארץ את וא"לרגל הטבע דרך מצות"י הוא כ
דבלא הי"לשלוח לא כנ'ה בידם .ל"עלתה

יואל דברי

בנגב זה ספרים"אפ.עלו מפי זאת מודעת דהנה ל
נפלאה סגולה הוא התפילה קודם התורה עסק כי וסופרים

התפילה השלום,לקבלת עליו המלך שלמה הזהירנו וכבר
ט( כח תועבה)משלי תפילתו גם תורה משמוע אזנו ,מסיר

הן שומע אתה לאו כראוי,ומכלל בתורה עוסק האדם שאם
כל,לו אדון לפני ולרצון לרחמים מתקבלות .תפילותיו

לומרובכן את,יתכן רבינו משה ששלח בשעה כי
כנען ארץ את לתור מהימנא,המרגלים רעיא משה ידע

בשליחותם להצליח מרובים וחסדים לרחמים הם שצריכים
מעגל ליד רשת פרש אשר היצר ממצודת להנצל גם ומה

בכי לגרום כדי ולחטיאם לדורותלהכשילם היו,ה ולזה
הקב לפני ותחנונים תפילה להפיל עזרו"צריכים שישלח ה

דרכם להצליח עלו,מקודש והזהירים רבינו משה עמד כן ועל
בנג התורה,ב"זה עסק על חז,רומז שאמרו דרך בבא(ל"על

כה ידרים:)בתרה שיחכים בתורה.הרוצה שיעסקו ידי ועל
ורחמים חסד של חוט להמשיך צלותהון,יזכו ותתקבל

בשליחותם ויצליח דבשמיא אבוהון קדם הם,ובעותהון אבל
ולכן בתורה עסקו ולא משה אליהם דיבר כאשר עשו לא

שנעשה מה .נעשה
משה ברך
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äâä" ÷áåáàáî äîìù éáø öæ"ì  

ø"ñøú úðù æåîú ç"ôì ä"÷  

  מתולדותיו
בנו . ה"ק רבי מאיר נתן נולד בשנת תקפ"הרה

נשא את ' ע הי"ק מצאנז זי"השלישי של הרה
שימש , ק רבי אליעזר מדזיקוב"הרבנית בת הרה

ו "נפטר בגיל צעיר ביום ט. כיד ימינו של אביו
ק "והעיד אליו אחיו הרה. ו"מנחם אב תרט

שמחמת שהיה בו הרבה אמת ולא היה , משינאווא
. נסתלק בדמי ימיו, סבול את העולם השקריכול ל

ואבדו , הניח אחריו כתבים בנגלה ובנסתר
  .במרוצת השנים

ק רבי שלמה מבאבוב "בנו היחידי הוא הרה
, ובגיל שמונה נתיתם מאביו, ז"נולד בשנת תר

למד בצוותא . ונתחנך על ברכי זקנו רבינו מצאנז
ער בן 'ק רבי משה באדיוב"עם בן דודו הרה

כ זקינם רבינו "ועליהם הטיל אח, רליץק מא"הגה
בשנת . ח"מצאנז את הוצאת ספר תשובותיו דב

א נשא את הרבנית בת רבי יהודע הלוי "תרכ
ד "בשבת תרכ. ר שלום מקאמינקא"רויזענפעלד ב
ט נתישב "בתרל. ד ביקובסק"נתמנה לאב
. מ עבר לרבנות ווישניצא"ובתר, באושפיצין

' נפטר א. נקראב עבר לעיר באבוב ועל שמה "בתרנ
  .ה"תמוז תרס

  ק מצאנז"עם זקינו הרה
ק "ק מבאבוב נסע עם זקינו הגאוה"הגה

וזקינו היה תפוס , מצאנז על עגלה לשאוב אויר צח
, "לולקא"בשרעפיו ומעשן את מקטרתו שקורין 

ק מבאבוב "הגה. ולא שם לב שעלתה להב ממנו
וסגר את מכסה , נתיירא שלא יאחז האש בעגלה

והיות שהיה , קטרת ואחזו בחזקההברזל של המ
. החליף אצבעותיו כדי שלא יכוה, חם מאוד

בינתיים התעורר רבינו מצאנז מהדביקות וראה 
נאנח רבינו מצאנז . איך שנכדו מחליף אצבעותיו

, )נעבעך, נעבעך: בלשונו(וי , וי: והוכיחו באומרו
וסיפר שרבו , הנכד מפחד מאש ומחליף אצבעותיו

ך פעם לטייל עמו ועם ק מראפשיץ הל"הגה
ק רבי שלום מקאמינקא בעת קור חזק "הגה

ובכמה מקומות עמד ושהה שם , וכפור על הארץ
אחרי כן חזרו רבינו . קצת ושוב המשיך בהליכתו

ק מקאמינקא לראות למה נעצר "מצאנז והגה
ונוכחו לראות שבכל מקום , רבם באלו המקומות

 לפי שהסיר, שעמד שם היה הקרקע מלוכלך בדם
ועמד על , )שקורים זוילן(עור התחתון מנעליו 

מקום אחד עד שנקרש ונדבקו רגליו להארץ 
  .וכשעקר רגליו התחיל לזוב דם

*  
רבינו מצאנז מסר את סידור תשובותיו לשני 

ק "ק רבי משה מבארדיוב והגה"נכדיו הגה
ופקודת הקודש עליהם היה לבל יהיה , מבאבוב

ואפילו , לנכרי שום מגע ומשא בעבודת הדפוס
שהגם , ק מארדיוב"ואמר הגה. בהנייר לא יגע

שהדבר עלה לו בקושי גדול אף על פי כן מילא 
  .רצון קדשו בשלימות

  ע"ק מגארליץ זי"עם הרה
ק מגארליץ היה לו קצת מחלוקת עם "הגה

ק מגארליץ "פעם היה הגה. ק מבאבוב"הגה
ק מבאבוב היה באותו "והגה, בבארדיוב לשבת

ביום השבת הזדרז . אונגאריןשבת באיזה עיר ב
אחר כך . ק מגארליץ מאד בתפלה ובסעודה"הגה

פתאום חדר . נכנס למטתו וכיסה כל גופו וראשו
ק "והגה, ונשבר חלק ממטתו, ברק לתוך הבית
ק רבי "בנו של חתנו הגה(אבל נכדו , מגארליץ ניצל

ק קרעשוב "טייטלבוים אבד-לייביש לישפיץ' ארי

הביאה בתו את . ע"ל שעמד שם נהרג) ורודניק
ק מגארליץ לילד המת "סטר הגה. הילד לאביה

אחר כך אמר . מי ביקש ממנו להיות כאן: ואמר
. שם מאמנים צבא וכאן יורים: ק מגארליץ"הגה

דארט איז מאנעיווערס און דָא שיסט : בלשונו(
שערך שלחן עם , ק מבאבוב"היינו אצל הגה. מען

מו ק מגארליץ קרא זאת כ"והגה, חסידים
ל היה "ח זצ"ומו). עם הצבא" מאנעיווערס"

היה במדריגה , מפליא איך שמיד אחר שנהרג נכדו
  .לומר מילתא דבדיחותא

*  
ק מגארליץ בצאנז כשנתיים "כשהיה הגה

שאלה לו אחותו הרבנים נחמה , לפני פטירתו
מה אתה רוצה : צ רבי יצחק טוביה"אשת הגה

וונתי תאמיני לי שכ: ק מגארליץ"השיב הגה. ממנו
אם : אמר. הוא מוחל טובתיך: אמרה. לטובתו

. ק מבאבוב ונתפייסו"ביקרו הגה. כאן יבוא אלי
ק מבאבוב בשנת "זמן קצר אחר זה נסתלק הגה

. ו"ק מגארליץ בשנת תרס"ה ואחריו הגה"תרס
שאיזה ּפנים יש כשנשים , ועל זה המליצו חסידים(

  ).מתערבות בענינים שבין צדיקים
*  

  לקבעמ' מלחמה לה
דוד - כאשר קבעו להם הציונים את המגן

ק מבאבוב לקרוע ולהסיר את כל "צוה הגה, לסמל
דוד מן הפרוכת ומן המפה שעל -צורות המגן

ק מגארליץ הורה "אבל הגה, הבימה וכדומה
שאותן הפרוכות שיש להם מכבר אין צריך 
  .להורידן רק אין לעשות חדשות וגם צורות הללו

*  
ד אבות "בא עמכתוב בספר חלק לעולם ה

ק "ה שאול בראך אבד"להרב הגאון מהפורסם מו(
שמעתי מפי קדשו של הגאון : 'בפרק ו) קאשוי

שבקהלה אחת , ל מבאבוב"ה שלמה זצ"הצדיק מו
רצו לבנות מקוה ודר שם עשיר אחד שעיכב על 

רגיל ליסע אל הצדיק ' וזה העשיר הי, ידם
מבאבוב ובקשו בני קהלה זו שישכון הצדיק 

ק להטות לב העשיר שיסכים לבנין "ל שאצלם ע
והצדיק דיבר שם על לב העשיר , וכן עשה, המקוה

והקשה ערפו , שלא יעכב רבים לעשות מצוה
ואז אמר לו הצדיק כתיב , לשמוע תוכחות הצדיק

י "אם עשיר ע' פי, עשיר יענה עזות) ח"משלי י(
  .יענה מלשון עני, עשרו מעיז ּפנים

, והשיב בעזות ,ובכל זה לא רצה לשמוע לו
ונתקיימו דברי הצדיק שאבד בזמן ', נראה מה יהי

וזייף חתימות , קצר כל עשרו וחשב להציל עצמו
, על שטרי חובות והוצרך לברוח למדינת הים

בא מכתב וכתבו שחידוש , ובאותו יום שהייתי שם
הוא שממש באותו יום שלפני שנה העיז פניו ברבו 

פניו כדן לפני ואני דנתי ל. הוצרך לברוח מביתו
ה פייביל "ואמרתי לו שסיפר לי הגאון מו, רבו

שהוא , ל פלויט בעל ליקוטי חבר בן חיים"זצ
באותו מעמד בעת שספרו לרבו הגאון חתם ' הי

אצל הגאון בעל שערי ' ל מעשה שהי"סופר זצ
שפעם אחת בעת שרצה לדרוש , ל"תורה זצ

שם איש אחד עז ּפנים ולא ' הי, דרשת כל נדרי
ו לדרוש בשום אופן עד שבא לכלל כעס הניח

ובשנה האחרת , ואמר שלא יוציא שנתו
ל אל הגאון בעל שערי "פ בא האיש הנ"ביוהכ

ועל זה , הבטחתם' רבי אי, תורה ואמר כמצחק
בבית ' וזה הי, ל עוד היום גדול"השיב הגאון זצ

ות בגופו ל הרגיש מיד חולש"והאיש הנ, הכנסת
וכאשר ראה כי כלתה , והכרחו להוליכו לביתו

, ל לפייסו"שלח שלוחים אל הגאון זצ, אליו הרעה
, קיין סליחה קיין מחילה, ל"והגאון השיב בזה

ועל זה אמר הגאון החתם . 'וכן הי, נָאר איין כפרה
כי הלא רצון יראיו , ל אין זה חידוש"סופר זצ

' יראים יהיאבל לדעתי אין ראוי שה, יעשה כתיב
  .להם רצון כזה

כי , ל מבאבוב"ועל זה השיב לי הצדיק זצ
הלא מקרא מלא , מהחתם סופר' למה להביא ראי

רק הפירוש בזה , גם ענוש לצדיק לא טוב, הוא
אמת הוא שאין הצדיק מעניש , הכתוב הוא כן

רק שהצדיק משפיע שפע וחיות לכל ', לשום ברי
וממילא , ולזה שהוא רשע אינו משפיע, העולם

היינו , גם ענוש לצדיק, וזהו, נפסק החיות ממנו
רק , אינו מעניש בפועל, אם הצדיק צריך להעניש

וממילא יענש ברוע , שאינו מטיב עמו' כלו, לא טוב
  .מעשיו

  פועל ישועות
ל "שלמה מבאבוב זצ' ק ר"תלמידו של הרה

, ק מבאבוב להגבאי"שפעם אחת אמר הרה, סיפר
לדזשיקוב על הציון של אחזני חשק גדול לנסוע 

ּפַאק איין די ּפעקלעך , ל'אליעזר' ק ר"זקיני הרה
) פאסט ַאמט(והלך לבית הדואר , פָאר מיר'און מ

וצילצל והודיע שאחזו חשק גדול ואינו יכול לעצור 
כשהגיע . ושיכין לפניו, ברוחו לנסוע לדזשיקוב

קיבל את פני רבו והוליכו , ק לעיר דזשיקוב"הרה
  .לאכסניא שלו

ק לפתח הבית ראה תמונות "כשהגיע הרה
איך וועל נישט , ק"אמר הרה, התלויים על הקיר

ַאז נישט , זָאל ַארָאּפנעמען די בילדער'מ, ַאריינגיין
בעל האכסניא נכנס לאשתו . פאר איך צוריק

איזה , אמרה לו, ק"וסיפר לה מה שאמר הרה
הלא הם מזקינינו וזקנתינו ? תמונות יש לי

ק מה שאמרה "מר הבעל להרהא. ומהדודים
איך וויל ] שטרענג[ק בתקיפות "אמר הרה, אשתו

נעמט נישט ַארָאּפ די 'ַאז מ, פון גָארנישט הערן
התחיל . נעם איך דעם צווייטן צוג ַאהיים, בילדער

, בעל האכסניא לבכות לפניו בבכיות נוראות
ושהוא זקוק , ק שאל ילך מביתו"וביקש מהרה

הנני מבטיח לך , ק"לו הרהאמר . לישועה בבן זכר
. אבל תסיר את התמונות, בן זכר לשנה הבאה

ש נכנס "ק מהר"הסיר לה את התמונות והרה
  .לביתו

כשהייתי פעם בדזישיקוב , וסיים המספר
הלא אתה חסיד , ל"אמר לי בעל האכסניא הנ

וסיפר לי מעשה , אספר לך מעשה נאה, באבוב
שנולד  וקרא לבנו והראה לי שהוא הבן זכר, ל"הנ

  )שיח זקנים. (ק"מברכת הרה
  

  ןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמ
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 א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

úåøðä úà êúåìòäá,  ו "פט(איתא במדרש רבה

קדושיו ' יראו את ה) תהלים לד י(זה שאמר הכתוב ) ו"ס

  .ב שייכות מקרא זה לכאן"וצ, כי אין מחסור ליראיו

á(  ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה

 ,י ויעש כן אהרן"רשיפ, את משה' כאשר צוה ה הנרותי

ו כל חכמי לב ונלא, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה

למצוא ביאור מפני מה הוצרך הכתוב להשמיענו שאהרן 

  .ה"לא שינה ממאמר הקב' קדוש ה

â( כמראה אשר הראה ה' וזה מעשה המנורה וגו '

והקשו המפרשים מה . את משה כן עשה את המנורה

הלא כבר נאמר בפרשת ויקהל , משמיענו פסוק זה

  .צורת המנורה שעשה בצלאל) שמות לז יז(

éå"ì  במדבר' פ(על פי מה שכתב בערוגת הבשם (

כל מילי דקדושה ד:) אחרי דף סג(ק "אהא דמבואר בזוה

כדי שיהא ראוי שיוכל עליו , צריך הכנה והזמנה

שצריך , ונראה ראיה לזה מהכותב ספר תורה, הקדושה

לקדש הדיו והקולמוס בכתיבת אות אחר קודם שיכתוב 

וכמו כן , )ד"סו "ד סימן רע"יו(האזכרות שבספר תורה 

צריך שיאמר קודם קיום כל מצוה הריני מוכן ומזומן 

דעל ידי מוצא שפתיו עושה הזמנה כדי , לקיים מצוה זו

ל "וכתב המהר. שיחול לחול הקדושה על מעשה המצוה

דפיות ישראל הם כמו הקלף שבספר ) דרוש על התורה(

כמו כן הן הנה פיפיות בני ישראל , תורה לתורה שבכתב

ואם כן כמו בקלף שבספר . תורה שבעל פהכקלף ל

כמו , תורה צריך שיהיה מעובד לשם קדושת ספר תורה

כן פיות בני ישראל צריך שיהא מעובדין לשם קדושת 

אבות (ל "ועל זה אמרו רבותינו ז, ספר תורה שבעל פה

, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך) ב"ב מי"פ

ר ללמוד תורה שתהיה מוכש, היינו שתהא מעבד עצמך

, כדרך שהקלף צריך שיהא מעובד לשמה, שבעל פה

ס "ויסודן של דברים מצינו בפירוש רבינו יונה עמ. ד"עכ

שלא ידבר בפה דברי תורה ודברים ) ז"א מי"פ(אבות 

שהיו החכמים הקדושים , שכלו דברים של הבלי עולם

שאין משתמשין בהם דברים , עושים עצמן ככלי שרת

  .ש"עי, של חול

åúâåøòá  דאיתא בגמרא  ביאר האהבשם שם

שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים .) שבת פז(

מאי דריש היום , הוסיף יום אחד מדעתו, ה עמו"הקב

ולילה , מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמו, ומחר

, שמע מינה תרי יומי לבר מהאידנא, דהאידנא נפקא ליה

ינה עד דלא שריא שכ, ה על ידו"ומנלן דהסכים הקב

ת הסכים "ולכאורה קשה כיון שהשי. צפרא דשבתא

לא ' ועוד אם ה, מאי טעמא לא ציוה כן מעיקרא, עמו

אך ביאור הענין כי . למה משה עשה כן מדעתו, צוה

עיקר ההכנה לקדושה הוא על ידי הפרישות בדבר 

שיסוד ) פ קדושים"ר(ן "וכמו שהאריך הרמב, המותר

קדש עצמך .) ת כיבמו(הקדושה הוא לקיים מאמרם 

ה לא צוה מעיקרא להיות "ולזה הקב. ש"עי, במותר לך

ה "הגם שבאמת היה רצונו של הקב, ימים' פרושים ג

שהרי אם היו מקיימים מצד , ליתן התורה ליום השלישי

דדוקא , עדיין לא היה בכלל גדר קדושה, ת"ציווי השי

ועל , אז הוא בגדר קדושה, אם מקדש עצמו במותר לו

כדי שיקדשו , שה והוסיף יום אחד מדעתוכן בא מ

  .ד הנפלאים"עכ, ישראל עצמם במותר להם

' פ(והנה כתב מרן החתם סופר בתורת משה 

ישעיה (קני המנורה מרמזים אקרא דכתיב ' דז) בהעלותך

והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת יראת ) לג ו

' אי איכא יראת ה.) שבת לא(ל "ודרשו חז, היא אוצרו' ה

כי הוא זה , וטפל לו ששה סדרי משנה, אין אי לא לא

והוא הקנה האמצעי אשר ששת הקנים , תכלית הכל

פ באופן אחר קרוב לדבריו "ויל. ד"עכ, פונים אליו

כי ששת הקנים רומז על ששה סדרי משנה , הקדושים

, מה שסידר רבינו הקדוש והן יסוד תורה שבעל פה

אל מול אמר לזה , ו"ושלא תאמר שבדוהו זאת מלבם ח

הוא נר האמצעי רומז , פני המנורה יאירו שבעת הנרות

על תורה שבכתב אשר ממנה יוצאין ששת הקנים היינו 

כי תורה שבכתב הוא המקור טהור , ששה סדרי משנה

כי , ו"ל לא חידשו דבר מדעתם ח"וחז, לתורה שבעל פה

  .אם באו לפרש ולחזק תורה שבכתב

ìòå ת"לותך את הנרופי זה יתבאר הכתוב בהע ,

כי , )משלי ו כג(רמז על התורה כי נר מצוה ותורה אור 

בכדי שיזכה האדם להעלות את הנרות וישיג תורה 

להזהר אל מול פני המנורה יאירו שבעת צריך , שבעל פה

ובא הרמז בזה . ה"מנורה ראשי תיבות פ'ני ה'פ, הנרות

שלפני הלימוד צריכים לקדש את הפה לשם קדושת ספר 

היינו ששה סדרי , ואז יאירו שבעת הנרות, פ"ה שבעתור

משנה יסוד תורה שבעל פה היוצאים מנר האמצעי הוא 

אבל אם אין האדם מקדש את פיו קודם , תורה שבכתב

איך יוכל להשתמש בפה מטונף ומלוכלך , הלימוד

ואיך יוכל הפה , להניח בו דיבורי קודש של תורה ותפלה

  .'ה להיות כלי שרת לעסוק בה בדבר

äæå י להגיד "ופירש רש, שאמר ויעש כן אהרן

שהכתוב מספר בשבחו של , שבחו של אהרן שלא שינה

אהרן איך שהיה נזהר בקדושת הפה והיה מקדשו 

ומטהרו ביתר שאת קודם הלימוד שיהא קדוש לקדושת 

כי שפתי כהן ) מלאכי ב ז(וכמו שנאמר , פ"תורה שבע

היה שומר שפתיו בהשכל כי אהרן הכהן , ישמרו דעת

סיג לחכמה ) ג"ג מי"אבות פ(ל "ד שאמרו חז"ע, ובדעת

, ולזה אמר להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. שתיקה

היינו שלא שינה עבודת ששת קני המנורה הרומזים אל 

ששה סדרי משנה מעבודת נר האמצעי הרומז על תורה 

וכמו בתורה שבכתב עשה הזמנה לשם קדושת , שבכתב

כן עשה , רה טרם שהתחיל לכתוב על הקלףספר תו

שקידש , פ"אהרן כהנא קדישא קודם שעסק בתורה שבע

פ שיהיה ראוי להיות "את פיו לשם קדושת תורה שבע

  .כלי שרת לעסוק בו בתורה ובתפלה

äæìå את משה' סיים הכתוב כמראה אשר הראה ה ,

הכוונה כמו שמצינו במתן תורה שהוסיף משה יום אחד 

על ' ועם כל זה לא צוה ה, ה על ידו"ים הקבמדעתו והסכ

זה מעיקרא כדי שיקדשו בני ישראל את עצמם דוקא 

וזה ישמש להם כהכנה והכשר לקבל , בדבר המותר להם

בדרך זה עשה , כן עשה את המנורה, תורה שבעל פה

שבגודל , אהרן עבודתו בקודש בהדלקת המנורה

ת קדושתו השפיע דבר זה בשעת הדלקת המנורה להיו

מקדשים את פיהם בקדושה יתירה כדי שיזכו לקבל אור 

  .קדושת תורה שבעל פה

äæáå  יתבאר מה שהסמיך המדרש את הכתוב יראו

כלומר איך זוכים לזה להיות אל מול פני , קדושיו' את ה

להשיג אור קדושת תורה , המנורה יאירו שבעת הנרות

, מנורה יאירו'ני ה'אל מול פעל ידי שיהיה , שבעל פה

לזה הסמיך , ובמה מקדשים אותה, את הפה וקדששי

וקדושה היינו , ו"קדושי' המדרש את הכתוב יראו את ה

שבזה יכולים לקדש את הפה , פרישות בדברים המותרים

  .להיות קדוש ומוכשר לקבל אור קדושת תורה שבעל פה

äæìå  קינות לתשעה (מצינו בעשרה הרוגי מלכות

וקראו מנורה  ג"שבכה רבי ישמעאל על רשב) באב

פרק (ובאבות דרבי נתן . פה המתגבר בתורה' הטהורה וכו

כי התנאים . היה בוכה וצועק פה קדוש, הגירסא) ח"ל

כמנורה כלי שרת לעבוד  והקדושים קדשו גופם עד שנעש

י קדש "ת בתורה ובתפלה והגוף נעשה קדוש ע"השי

שהיה להם , ולזה אמר מנורה הטהורה, עצמך במותר לך

 ,קדשו עצמם במותרש ונעשו ככלי שרת על ידיפה קדוש 

והוא לימוד  .פה המתגבר בתורהועל ידי זה זכה להיות 

גדול שאם האדם רוצה לעסוק בתורה צריך שיהיה לו פה 

ואי אפשר לזכות לזה רק על , קדוש בכדי ללמוד דף גמרא

ידי קדש עצמך במותר לך שלא ילך אחר התאוות 

  .המותרות

íééç במדבר יא (קרינו היום , פלהאנחנו במדינה ש

ופירשו , ף אשר בקרבו התאוו תאוהווהאספס) ד

) בהר בשם המגיד' תולדות יעקב יוסף פ(המפרשים 

ועוררו התשוקה והחמדה  ,תאוה הםשיהיה ל ותאוהש

וזהו עצם המהות של המדינה שרבו . לעניני העולם הזה

כל המדינה מיוסד על בחינת התאוו , בו קליפות של תאוה

ופה המשוקע בתאוה אפילו של היתר אינו יכול , התאו

ואדרבה זה גורם קרירות לתורה , לעסוק בתורה ובתפלה

ולדאבונינו נפרץ אצל כמה , ולתפלה ולכל דבר שבקדושה

בני ישראל הכשרים אשר ראשם ורובם הוא בשולחנם מה 

ועובדא ידענא , שיכולים להוסיף עוד בתאות עולם הזה

ה שראה אצל "ושת יום טוב זללהז מרן הקד"דהוה אצל ק

נאנח , אחד בתוך ביתו שהוסיף מלח להמתיק מאכלו

האם את כל התאוות יש , אוי, הקדושת יום טוב ואמר

ואנן מה נימא אבתריה בימינו אלה . ד"עכ, למלאות

כל , תאות מתאות שונות, שהולכים אחר תאות עולם הזה

, והכל הוא על טהרת הכשרות, מה שהלב יכול לחשוב

וזה גורם שנעשים מגושמים כל כך , אבל תאוה הוא תאוה

, עד שנאבד כל רגש לדבר שבקדושה ולדברים רוחניים

לקדש , ולזה עלינו לדעת ולזכור הציווי של קדושים תהיו

אל מול פני המנורה , עצמינו במותר ולשמור על הפה

שיהיה הפה קדוש , ה"ראשי תיבות פ, יאירו שבעת הנרות

ובודאי לא ניתנה , שמכניסים בתוכוולשמור עליו מה 

מכל , וכל בשר ודם אוכל ושותה, תורה למלאכי השרת

, מקום צריך שיהיה במדה ובמשורה בהשכל ובדעת

, ט שערי היתר וכל שכן מעניני איסור"לפרוש עצמו מצ

ועל ידי , ועל ידי זה יזכו לקצת קדושה לקדש קצת הגוף

, הגוף קדושזה יזכו ללמוד תורה הקדושה ונזכה שיהיה 

ת לתורה ולתפלה "והפה יהיה ראוי להיות כלי שרת להשי

  .ולכל ענינים קדושים

éùäå"ú  יעזור שנזכה אל מול פני המנורה יאירו

עדי , ונזכה לעסוק בתורה בקדושה ובטהרה, שבעת הנרות

נזכה לראות בהתרוממות קרן התורה וישראל ובהתגלות 

  .כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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T éèñòìôá ñåáéë ïéã"÷ t  
  .ונבאר כל מין מה דינו לענין כיבוס בשבת, ק"הנה יש כמה מיני אופנים שאפשר לעשות מפלעסטי) א
ק ואורגים בהם "עסטידהיינו שעושין חוטים מפל) ק או שאר שמות"ר או עקרילי"הנקרא פאליעסטע(ק "הוא מה שמצוי שעושין בגדים מן פלעסטי' מין א) ב
כ טישטוך שנעשה "וע אדהיינו שלא להשרותם במים וכדומה ככל הדינים שנתבארו בגליונים הקודמים) כמו שאר בגדים(יש ליזהר בהם בכל דיני כיבוס , בגדים

  .מפאליעסטער יש ליזהר שלא לשפוך עליו מים אף שהוא נקי
) ש וכדומה"ק טי"או פלעסטי, ס"ק קאנטעינער"כגון פלעסטי(א לכופו והם כלים העשויים מפלעסטיק "ק שהוא גוף אחד והוא קשה שא"הוא פלעסטי' מין הב) ג

ומהאי טעמא , בומותר להדיחם עם מים ולשפשפם בחוזק להעביר הלכלוך כשם שמותר לעשות כן בכלים העשויים מן עץ ומתכת וכיוצא בו, לא שייך בהו כיבוס כלל
  .גבמים ולשפשפם היטב להעביר הלכלוך אם נתלכלך הגלעזער מותר להדיחם

' ובמין זה עצמו יש ב) איז בייגעדיג'ס(וכשאוחזם בידו יכול לכוף אותם , כ ככלים העשויים מפלעסטיק אלא הם רכה"ק שאינו קשה כ"הוא פלעסטי' מין הג) ד
הלענסעס הרכים הנמצאים בינינו שנעשה באופן שבולע מים ומין השני בולע מים כדוגמת , ך"ק טישטי"מין אחד שאינו בולע כלל כדוגמת הפלעסטי, מינים

  . ולחלוחית
שעור , "עור"היה מקום להקל ולומר שאין שייך בו כלל דין כיבוס ועדיף מ, ך"ק טישטי"ל שנעשה באופן שאינו בולע כדוגמת פלעסטי"הפלעסטיק הרכה הנ) ה

שמותר לשרותם במים , ט"שנכון להחמיר בזה שדינו כעור שנתבאר בשבוע העעל] ק"פלעסטי שדנו בענין[ המ כתבו הרבה אחרונים"מ, דכ מין זה"בולע קצת משא
  .אבל נכון ליזהר שלא לשפשפם בחוזק

  .אבל נכון ליזהר שלא ישפשפו בחוזק, וגם להעביר הלכלוך בנחת, מותר לשפוך עליו מים, ך ורוצה להסירו משם"ק טישטי"כ אם נדבק לכלוך על פלעסט"וע) ו
י "וכן אם נתלכלך הצאמ, וי שפשוף חזק"ואם נדבק עליו לכלוך נכון ליזהר שלא יעבירנו ע, ך המלובש על ידיו"ק הענטשע"ותר להדיח כלים עם פלעסטיוכן מ) ז

  .זאבל נכון ליזהר שלא ישפשף בחוזק כדי להעביר הלכלוך משום איסור כיבוס, מותר להעביר הלכלוך עם מים] שמשם מוצץ התינוק[י "שעל הבאט
דינו שונה ויתבאר ' ס שזכרנו בסעיף ד"אבל אם נעשה באופן שבולע לחלוחית בתוכו כדוגמת הלענסע, ק הרכה שנעשה באופן שאינו בולע"כל זה בפלעסטי) ח
  .ט"ת בשבוע הבעל"בעזהי

======================  

ל דאין סחיטה מן התורה "ואף דקיי, חייב על כיבוסו מן התורה ואמרינן בהו שרייתו זהו כיבוסושפסק דדינו כמו שאר בגדים ש) ז"ל' ה סי"ז וח"צ' א סי"ח(ת שבט הלוי "בשו' עי) א

י דהוא עשוי "רש' פי) שם(ס דהוא בר כיבוס "דבגד העשוי משער שאני ושייך בו כיבוס וסחיטה וחייב על כיבוסו מן התורה דשק המבואר בש:) ג"זבחים צ(מ הוכיח ממשנה "מ, בשער ועור

ועיין שם שמבאר מסברא ) א"ת מחזה אליהו שליט"ס שו"לבעמח - מלאכת מלבן (וכן העלה להלכה בספר זכור ושמור , )ז"ט' א סי"ח(ת עמק התשובה "פ בשו"וכ, ש"עיזים עיי מנוצה של

סוף ' ב סעיף ט"ל ש"ע בבה"וע(, ש"וגים יש בו כיבוס גמור עייכ בולע בין אר"ה בבגד שער או פלעסטיק שג"כ ה"דבעצם גם צמר אינו בולע רק מחמת שיש הרבה צמר ביחד נבלע שם המים וא

  ).ה מותר בשם הירושלמי"ד

מזבחים יכולים לחלק דנוצה של עיזים שאני מסתם שערות ' והראי[וסחיטה כמו בסתם שערות ' והנה אף שיכולין לפקפק על דין זה דיש לומר דגם בבגד העשוי משער ליכא איסור שריי

תוכו כמה ועוד שבקל יכולין לבוא לידי טעות דהרבה פעמים נתערב ב, מ בפנים כתבנו שיש ליזהר בזה מכיון שיש בזה חשש איסור תורה"מ, ]ל"ק בכמה אנפין ואכמשל אדם וכן יש לחל

לשרותו במים מחשש ' מ סיים שאין לסמוך להקל אפי"מ, שאף שבעצם נראה דדעתו להקל בנידון זה) ב"ב אות י"ל' מלאכת מלבן סי(אחוזים משאר מינים וכן מצאתי בתולדות שמואל 

 .ש"שמא נתערב חוטין משאר מינים עיי
ט סעיף "תק' בסי(וכן מהא דכתבו הפוסקים , דמותר להדיח ולשפשף כלים) 'וט' ג סעיף ו"שכ' בסי(ם מהא דמצינו כן הוכיחו הפוסקי, מה שכתבנו בפשטות דבכלים לא שייך כיבוס) ב

שייך כיבוס ש שכתב דאף בכלי עץ לא "ועיי, )א"ק מ"ב ס"ש' סי(ב "כ המשנ"וכ, )ז"קנ' סי(ת אבני נזר "ע בשו"וע, ולא אסרו משום כיבוס, ט משום שנראה כמתקן כלי"דאסור להגעיל ביו) 'ה

 .ק שאינו בולע כלום פשוט דליכא איסור כלל"כ כלים של פלעסטי"משא, דהא עץ בולע קצת כמו שנראה בחוש, ש מן עץ"ק הוא כ"כ כלים קשים מפלעסטי"וע, כלל
ש "ו עיי"ג סקט"שכ' א סי"שלא לעשות כן בשבת וכדעת המג יש להחמיר) ז"גלאנצען בלע(י וכיוצא בו שנעשה להצהיר הגלעזער "ודווקא להעביר הליכלוך שרי אבל בענין הנחת ספרע )ג

 .ל בדין זה"ואכמ
שנתבאר בגליון של שבוע (לעור ) שנתבאר בהערה הקודם דליכא בהו איסור כיבוס כלל(ס ובראשונים מה הוא החילוק בין כלים "מקום הספק בזה הוא מכיון דלא נתברר בש) ד

הוא ' אופן הא, ]ק וכמו שיתבאר"מ בין שני אופנים אלו הוא בפלעסטי"והנפק[ואפשר לבאר החילוק בשני אופנים , ]פוסקים הוא איסור תורהולרוב ה[שיש בהו כיבוס כשמשפשף ) ט"העעל

כמו שמצינו שבולעים (שגם כלים בולע ש שמבאר בסוף "ועיי) ז"קנ' סי(ת אבני נזר "ש שאר כלים וכאופן זה ביאר בשו"כ כמו עור וכ"דעץ אינו בולע כ, דמשום הכי ליכא איסור כיבוס בכלים

כ בבליעות שנבלע בתוך הכלי "ע, )א"ב סק"ש' סי(א "מכיון דעיקר מלאכת ליבון אינו אלא משום חזותא כמו שכתב התניא בקו, מ לענין מלאכת מלבן ליכא חשש בזה"מ) בליעות איסור

וכן , דמכיון שאינו בולע כלל פשוט דקיל יותר מעץ, ק הרכה שאינו בולע ליכא איסור כיבוס כלל"פשוט דפלעסטי 'לפי חילוק זה לכאו, ש"שאינו מקלקל מראהו ליכא איסור כיבוס בזה עיי

  ).שם(ראיתי שצדד בספר תולדת שמואל 

ועוד יש לפקפק , ש"שאין בולעים כלל עיישציין למה דמבואר בירושלמי בכמה ענינים שיש מלאכת מלבן אף בדברים ) ז"ל' ה סי"ח(ת שבט הלוי "בשו' אלא שיש לגמגם על חילוק זה עי

  .על חילוק זה דהרי יש הרבה מיני עצים שבולעים כמו עור או יותר

כ נחשב כנחסר "במשכן וע' למה שהי' דיכולין לחלק בין כלים לעור דרק במינים שהם רכין יש איסור כיבוס אבל מין דקשה כמו כלים ליכא איסור כיבוס משום דלא דמי' אופן הב

ק הרכין "וכן להיפך מין דרכיך כגון פלעסטי, מ כיון דהוא קשה ליכא איסור כיבוס"ז אף במין כלי שבולע הרבה ויותר מעור מ"ולפי) ל"וכעין זה מצינו בעוד מלאכות ואכמ(ת המלאכה בצור

אלא יש לומר דאף ברכה אין איסור רק כשנבלע קצת , כה לעולם איכא כיבוסאכן אולי יש לדחוק ולומר דאף לחילוק זה אין הכרח דבר(דינו כעור שאסור לשפשפו ' אף שאינו בולע לכאו

ק הרכה אף כשאינו בולע כלל וכמו "ס ובראשונים טעם הדברים כתבו הרבה אחרונים שנכון להחמיר בפלעסטי"ולמעשה כיון שאינו מפורש בש, ע בכל זה"וצ) כעור ולא כשאינו בולע כלל

 .שהובא בהערה הבא
הא מילתא דאולי אף שאינו ' מ סיים להחמיר כיון דלא ברירא לי"מ, אף שצידד להקל - ג "י' סי(ת כוונת הלב "שו, )'ל' א סי"ח(ת באר משה "שו, )ג"כ' ו סי"ח(צחק ת מנחת י"שו) ה

ה מקיל "ומשו[ה ליכא איסור "ד אחד על צד האחר הא בלאל דדין שפשוף היטב הנאסר בעור הוא רק כשמשפשף צ"ש שס"ואגב עיי, מ יש איסור דרבנן מכיון דמיחזי ככיבוס בגדים"בולע מ

ש שיש לו "ז ועיי"ל' ה סי"ח(ת שבט הלוי "שו) ד"ק ל"ס' פ' סי(כ בשערים מצויינים בהלכה "וכ, )בגליון העבר שכתבנו להחמיר בזה' ועי, ב שמחמיר בזה"וחולק על המשנ, ]ק"כן גם בפלעסטי

 ).ז"ל' א סי"ח(ת עמק התשובה "ושו) צד אולי הוא חמיר מעור ודינו כבגד
 .ש דאינו מיקל לכתחלה אף כשאינו משפשף רק בעת הצורך באשה שיש לה מיחוש על ידיה"ועיי) שם(י "דוגמא זה כתב המנח) ו
דיש להחמיר כל שחופף היטב שדינו כמו ט "מ כתבנו להחמיר בזה לפי מה שנתבאר בשבוע העעל"ואף שמיקל שם בשפשוף שאינו צד על צד מ, )שם(בדוגמא זה מיירי בכוונת הלב ) ז

  .'וכמו שהבאנו בהערה ה, שפשוף צד על צד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


