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îù  ìàå)éñ  'ò"â  úåà  æ'(  ,åùúáå  '  äùî  øàá)ç"éñ  å  'ë"ç  (ë  'ùîã"ë

äî  øòè÷òìò  éåáéë  øåñàì  úåçúôîá  ÷çöé  úéáä"íòèî  ú
ìéòì  åéú÷úòäù  ,êøåöì  åá  ïéùîúùî  ïéà  øáë  åðéðîæá

øòè÷òìò"é  ,òå"éåáéë  àëéì  úåëúîá  åîëã  äëìää  øàùð  ë
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מאהבה כתשובה נחשב דרבים   תשובה
וגו משה ה'ויקהל צוה אשר הדברים לעשות'אלה

וגו ק"וי.'אותם דהנה זלה"ל משהה"ז האזינובישמח פרשת

זכות להמליץ ואינם,כתב מיראה ששבים ואף ששבו דרבים

הבורא לאהבת לזכיות,מגיעים הזדונות להם כיון,נעשים

דרבים זכותא כיו,דנפיש כןומסתמא שכתב ברוחן זאת ראה

תיבת"ועפ.קדשו דהנה יתבאר זה לחטא"אלה"י רומזת

ישראל אלהיך אלה שאמרו ז.העגל דרשו ל(ל"וכן ב"ברכות

תשכחנה"עה)ב"ע אלה גם העגל)ט"מ'ישעי(פ מעשה ,זה

בני עדת כל את משה ויקהל כאן הכתוב לנו הודיע ולכן

או,ישראל עורר הקדושים דבוריו תשובהובכח לעשות תם

העגל מעשה אליהם,על פירוש"אלה"ויאמר הדברים

הזהב לעגל שאמרו ישראל"אלה"הדברים צוה,אלהיך אשר

אותם'ה זה,לעשות מחטא יעשו התשובה שבכח כלומר

ה צוה אשר לזכיות',מצוות זדונות להם יתהפכו ואל.כי

עד מאהבה תשובה למדריגת ישראל כל הגיעו כיצד תתמה

זכיותש מעוונותיהם משה,נעשו ויקהל הכתוב אמר כן על

ישראל בני עדת כל זכות,את מועלת יחד כולם ובהתקבץ

לזכיות מעבירות להפך הרבים הם,תשובות אם אפילו

מיראה תשובה רק   .עושים

יואל   דברי

שב מעלת   ק"גודל
השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו פי"וי.לא על ל

שכתב קודשמה ובנה)תצא'פ(בזרע בתפילה אמרינו לפרש

בימינו בקרוב הקב,אותה בימינ"כי ירושלים בונה על,ו"ה

שלנו הימים ית,ידי אותו עובד כשאדם יום הכל,ש"שבכל

מעלה של המקדש ובית ירושלים את בונה מעשיו יש,לפי

אחת לבינה למשל מניח ויש שלימה שורה אחד ביום .בונה

כי זאת מודעת הן החולאכן בימות הצדיקים עבודת הרי לא

קודש השבת ביום עבודתם   .כהרי

ידי על המקדש בית נבנה ויום יום בכל אם ומעתה

הצדיקים מעבודת,עבודת כי וכמה כמה אחת על הרי

מעלה של המקדש בית נבנה קודש השבת ביום הצדיקים

עז ויתר שאת עובר.ביתר הרשע כאשר זה לעומת אולם

הש ביום כמהעבירה פי גדול הפגם שכתב,בת האלשיךוכמו

מושבותיכםהקדוש בכל אש תבערו לא הכתוב על בפרשתן

השבת הגיהנם,ביום אש על כמה,דקאי הכתוב לנו ורמז

יותר השבת ביום האדם יעשה אשר עבירה לפניו קשה

בחול יעשה   .מאשר

נצחית המשכן מלאכת פרשת כי לומר יתכן זה ולפי

ז בכל ונוהגת מצוות,מןהיא ישראל שמסגלים ידי על כי

מעלה של המקדש בית בונים הם הרי טובים ובפרט,ומעשים

והעבודה התורה מעלת הרי ביום בו אשר קודש שבת ביום

ביותר עז,נעלה ויתר שאת ביתר המקדש בית ומעתה,ונבנה

מלאכת"י לפני השבת אזהרת הכתוב הקדים זה מטעם כי ל

ידי,המשכן שעל ביתלהורות לבנין יזכו קודש השבת

מושבותיכם,המקדש בכל אש תבערו לא הכתוב הזהיר ולזה

השבת ידי,ביום על בשבת גיהנם של אש יבעירו לבל היינו

בית,החטאים ומחריב ביותר קשה השבת ביום עבירה כי

מעלה של   .המקדש

משה   ברך

עשיות   שתי
אשר כל את עשה יהודה למטה חור בן אורי בן ובצלאל

ה משה'צוה תיבת.את בס"ונ,מיותר"כל"ולכאורה כי"ל ד

ע רבינו ה"משה מאת נצטווה ציווי'ה מיני הוא,בשני האחד

ומשקלם ומדתם בצורתם וכליו המשכן של המעשה ,על

עשייתם בעת בהם לכוון שצריך הסוד כוונת על הוא ,והשני

בשלימות ההם הציווים מיני שתי לעשות הצליח ,ובצלאל

הדמל צוה כאשר והכלים המשכן של המעשה שעשה 'בד

משה בעת,את בהם לכוין שצוה ויחודים הכוונת גם אלא

בשלימות כראוי עשאם בא,עשייתם הסודות הכונה זה ועל

בתיבת לרבות   .והבןכלהכתוב

חי יוסף   עוד

עוונותיהם   לכפר
כו משכן המשכן פקודי רש.'אלה ז"פירש על"י רומז ל

מקדשי בתי ישראלשני של עונותיהן בשביל שנתמשכנו .ם

שמביא פי על לומר אדומו"כואפשר זצלל"ק ייטבבספרה"ר

הגאוהפנים אביו בשם עיניהם יפה זצלל"במאמר לפרש"ק ה

א(הגמרא הלכה א פרק יומא ירושלמי שלא)עיין מי כל

בימיו נחרב כאילו בימיו המקדש בית היא.נבנה דהכוונה

נבנ שלא למי למידהצער כהצער עון לכפרת נחשב בימיו ה

בימיו כמו.שנחרב חסרון לשון כן גם הוא פקידה והנה

לא( איש)מט,במדבר ממנו נפקד שדבריו,ולא לומר ואפשר

פקודי אלה לעיל הנזכר במקרא רמוזים המה הקדושים

שעדיין,המשכן המשכן חסרים שהם האנשים אלה פירוש

זה על ומצערים בימיהם נבנה כאילו"משכ,לא להם נחשב ן

עונותיהם לכפר בימיהם נתמשכן   .הבן,עתה

אשר   בית

לשון   שינוי
וגו וארגמן תכלת אתו נמצא אשר איש כל'וכל הביאו

ה תרומת את הביאו ונחושת כסף תרומת אשר'מרים וכל

הביאו שיטים עצי אתו מכוון.נמצא אינו לכאורה היא הלשון

וגו וארגמן תכלת א'דגבי כסףנמצאשרכתיב וגבי אתו

כל כתיב אשרמריםונחושת כתיב שיטים ובעצי הביאו

היםנמצא בביזת לישראל שהיה מה כי לבאר ונראה אתו

אבנים רק בזו לא אבל ההפקר מן ובזו לגמרי שלהם היה

גדול שהיא בשמלות להם מה כי ונחושת כסף וזהב טובות

ומכ למשא יולי"וקשה לא ודאי וגם שיטים עצי המצריםש כו

בביזת אבל עמם כאלה דברים הים אל ישראל אחר ברדפם

עפ הוצרכו עצים"מצרים וכן כדכתיב שמלות ליקח הדיבור י

הי לא וזה הזקן מה'בצוואת פקדון כדרך רק מוחלט 'אצלם

על ולכך מצוא בעת אליה צורך יהיה כי להשאיל שצוה

אתו נמצא אשר נאמר שיטים עצי על וכן וארגמן לאתכלת

הכסף אבל אצלו הדבר ונמצא פקדון בדרך רק שלו שהוא

והמרים המניף והוא הוא שלו   .והזהב

יהונתן   תפארת
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המגיד נולד  לאביו  ,  ע"זיק  רבי  וועלוועלע  מזבאריז  "הרה

לו  חמשה  בנים  ואמרו '  והמגיד  הי,    בן  שלישיע"מזלאטשוב  זי

צדיקים  כי  חמשה  בנים  המה  נגד  חמשה  חומשי  חומשי  תורה 

, הצטיין  במדת  התמימות,  בן  שלישי  נגד  ספר  ויקרא'  והוא  הי

, הבריותניכר  גודל  עבודתו  באהבת  '  ובפרט  בשלימות  המדות  הי

' והי,  ושלא  לראות  רע  וגנות  בשום  ישראל  זאת  היתה  לפלא

  קורא לכל אדם צדיק אפילו לבעל עגלה ואדם פשוט
íéîúä éáøä  

הרבי "נקרא  בפי  בני  העיירות  והכפרים  '    היק"הרה

, מפני  מעשה  שהיה  פעם  בעיירה  הסמוכה  לטארנאפאל"  התמים

יו  שכן בערב  שבת  בבוקר  ועמד  בשוק  שעה  ארוכה  עד  שניגש  אל

ושמו  למרגלותיו  ארגז  מעץ  קטנה  כדי ,  אחד  והזמינו  לביתו

אולם ,  שיניח  עליו  הצדיק  את  רגליו  הקדושות  ולישב  במנוחה

נבהל  והוריד  רגלו  כמי ,  מיד  כשנגע  קצה  אצבעות  רגלו  בארגז

, וכשפתחו  את  הארגז  מצאו  שם  ספר  קב  וישר,  שקיבל  כויה

  הניח  עליו  את והוציאו  את  הספר  וכשהניחו  זאת  שנית  לרבינו

ל  להעולם  בעיר  הזאת  ובאו "ותיכף  נתודע  הסיפור  הנ,  רגלו  רגוע

וכשראה  רבינו  שבאים  אליו  בעיר ,  הרבה  אנשים  לקבל  את  פניו

וענה ,  שאל  את  בעל  האכסניא  על  זה,  הזאת  יותר  מבכל  עיר

שהרבי  הראה  כאן  רוח  הקודש  כשלא  רצה  להניח  רגליו  על  ארגז 

  .'והיה שם ספר קדוש וכו
' ק  רבי  ר"מהרהשמעתי  ,  בתמימות'  ה  על  זה  רבינו  הקוענ

  על  הכתוב  וישלח  אברהם  את  ידו  ויקח  את  המאכלת ,זושא

וקשה  דהיה  מספיק  לכתוב  ויקח  אברהם  את ,  לשחוט  את  בנו

ומה  צריך  להוסיף  המילים  וישלח  אברהם  את ',  המאכלת  וכו

, ת  את  אברהם  על  מצות  מילה"שכשצוה  השי,  והתירוץ  הוא,  ידו

' י  כי  אברהם  גימ"ומבאר  שם  רש',  ה  אות  ה"  לו  הקבהוסיף

והיינו  שמהקדושה  של  מצות ,  ח  כמנין  איבריו  של  אדם"רמ

ת  ולכן "ח  אבריו  יעשו  רק  רצון  השי"מילה  יזכה  אברהם  שכל  רמ

ולא  לשוחטו ,  ת  רק  והעלהו  לעולה"בעת  העקידה  אמר  לו  השי

, ת"וממילא  אברהם  לא  רצה  ליגע  בסכין  כי  זה  לא  צוה  השי

ה  הוא  דוקא "לם  היות  דלפי  הבנתו  הבין  כי  כוונת  הקבאו

ולכן  צריכים ,  כ"ע,  הכריח  את  ידו  ליקח  את  המאכלת,  לשוחטו

רק  הוא  פשוט  דרגלי  מעצמן ,  אתם  להבין  דזה  אינו  רוח  הקודש

  .לא רצו להיות מונח על ארגז שיש בו ספר קדוש
דקוראים  לרבינו ,  והעולם  שם  ששמעו  זאת  חייכו  באמרם[

דבדבריו  הגדיל  את  המופת ,  והוא  באמת  תם,    התםהרבי'  הק

  ].דעכשיו נודע שגם ברגליו של רבינו יש רוח הקודש
ק  מזבאריז  להתברך  בזרעא  חיא "אחד  בא  אל  הרה

ואמר  לו ,  ק  סך  שלשה  רובל  לפדיון"וביקש  ממנו  הרה,  וקימא

שבמשך  השנה  יקפיד  שבכל  סעודה  שיאכל  יהיה  לו  אורח  על 

הלה  קיים  ככל  אשר ,    בזרע  של  קיימאויבקשו  שיברכהו,  שולחנו

ק  שנולד  לו  בן "ציוהו  ולשנה  הבאה  בא  בשמחה  לבשר  להרה

כ  שנתן "ק  הוציא  מהארון  השלושה  רו"כששמע  זאת  הרה.  זכר

ואמר  לו  שכשבא ,  לו  אז  לפדיון  והראה  שעדיין  לא  נתשמש  בהם

אליו  בשנה  העברה  לבקש  ברכתו  הרגיש  בנפשו  שאינו  יכול 

  שיקח  בכל  יום  אורח  על  שלחנו  ושיברכהו לכן  יעצו,  לעזור  לו

ומסתמא  בתוך  השנה  יזדמן  איזה  אורח  הגון  וצדיק ,  ק"בזש

ולכן  לא  השתמשתי ,  אשר  ברכתו  תעשה  רושם  ותתקבל  תפלתו

כי  אם  לא  תועיל ,  בהמעות  כל  זמן  שלא  אשמע  שכבר  נושעת

ועכשיו  שנושעת  ועצתי  עשתה  פרי ,  עצתי  הרי  היה  זה  גזול  בידי

  .בממון זהאוכל להשתמש 
ìàøùé úáäà  

מחשוביו  שהיה  מקורב  מאוד '  פעם  אחד  בא  לפניו  אדם  א

אצלו  והיה  קובל  לפניו  על  שותפו  שיש  לו  טענה  ומענה  גדולה 

וחשב  האדם  ההוא  בדעתו  שיגער  על  השותף  ההוא  להטות ,  עמו

דעתו  אחריו  כי  היה  יודע  בנפשו  כי  הוא  חשוב  גדול  אצלו  אז 

  כי  אנכי  אהבתיך  יותר מה  זה  תחשוב,  ענהו  הרב  הקדוש

מחבירך  חלילה  אהבת  ישראל  שוה  אצלי  כל  אחד  ואחד  בשוה 

  .ו"ולמה אקצוף עליו יותר מעליך ח
, ביאר  פעם  רבינו  למה  הוא  מכנה  כל  יהודי  בשם  צדיק

וכי  תימא  הרי ,  ועמך  כולם  צדיקים)  'ס'  ישעי(דזיל  קרי  בי  רב  

 הנה  אם  ילמוד  אדם  דבריו,  לפי  ראות  העין  אין  הדבר  כן

י "וכי  יפער  פיו  לומר  שרש,  י  ויתקשה  בדבריו"הקדושים  של  רש

הלא  בודאי  יתלה  החסרון  בקוצר ,  לא  הבין  כוונת  הסוגיא

לא ,  ס"וכן  אם  יזדמן  לו  חסרון  הבנה  באיזה  ענין  שבש,  השגתו

ש  אם "וכ,  ס  לא  הבינו  כוונת  הדברים  לעמקן"דרי  השיאמר  שמס

ו  לומר "  יהין  חלא,  ך"מפסוקי  תנ'  נעלם  ממנו  פירוש  הנכון  מא

ואם  כן  מקרא  מלא  דיבר  הכתוב ,  שהפסוק  תמוה  ואין  שום  ביאור

מפורש  בקרא  שכל  אחד  מישראל  הוא "  צדיקים"ועמך  כולם  

  .כולים לחלוק על זה גם אם אין מבינים עומק הדברוכי י, צדיק
ה  היה "ר  זאב  מזבארוז  זצלה"ק  מוהר"דרכו  של  הרה

ואפילו  לפחות ,  "דיקצ",  לומר  לכל  יהודי  ויהודי  כשדיבר  אתו

ודיבר ,  א  כשגילח  שערות  ראשו"ופ,  שבפחותים  כינה  בשם  צדיק

, וחרה  אפו  של  הספר"  צדיק"פ  בשם  "כינה  אותו  כמ,  עם  הספר

או  לשם  צחוק  וקלס ,  נענה  אליו  האם  הרב  מחזיק  אותי  לצדיק

הבה  ונשתדך  עם ,  ואם  צדיק  אני  באמת,  אומר  לי  שאני  צדיק

ואדע  שלא  לשם  צחוק  הרבי ,    לו  בתולהרבי  יש,  לי  יש  בן,  הרבי

זאב  מזבאריז '  ק  ר"אז  ענה  לו  הרה,  מכנה  אותי  בשם  צדיק

ובאמת ,  ו  לעשות  קלס  ממך"איני  מתכוון  ח,  ה  בתמימות"זצלה

הנה  מדברים  לי  עם  בן ,  ורק  בענין  שאמרת  שנשתדך,  צדיק  אתה

ולכן  בודאי ,  והוא  צדיק  יותר  גדול  ממך,  ק  מבארדיטשוב"הרה

  .ק מבארדיטשוב"שתדך עם הרהאחפוץ יותר לה
הבחין ,  גנבים  חתרו  פעם  לביתו  של  רבי  זאב  וואלף  מזבארז

סחבו  גם ,  כשגמרו  מלאכתם,  בהם  הרבי  מחדרו  ולא  הפריע  בעדם

רץ  אחריהם  רבי  זאב ,  ממנו  השקו  קודם  לכן  חולה  מסוכן,  כד

מתנה ,  כל  מה  שלקחתם,  אין  עיני  צרה  בכם,  אנשים  טובים:  ואמר

: התנהגו  בזהירות,  במטותא  מכם,    בכד  הזהאבל,  גמורה  ממני

  ..ויש לחשוש שנגוע הוא במחלה, חולה מסוכן שתה ממנו
êìîéìà íòåðä éãëð ìåãâ ãåáëá ãáëî  

 ישועות  יעקבק  בעל  "ע  להיות  אצל  הגה"הכין  א,  ק"הרה

שם  שנה  תמימה  עדי  הכין  את  עצמו  כפי '  ה  ונסע  ללבוב  והי"זל

בעל ק  "  שמע  כי  נכדי  ההפתאום,  ל"ג  הנ"רצונו  לילך  לבית  הה

, ק  לבוב  מיד  רצה  לילך  לאכסניא  שלהם"  באו  לקנועם  אלימלך

לו  איש  פשוט  אשר  הוכיח  אותו  בכל '  כי  הי(אבל  המוכיח  שלו  

אמר  לו  כי  כאשר )  המנהג  אצל  גאוני  וצדיקי  עולם'  יום  כאשר  הי

ואין  זה  כבוד  התורה  כי ,  המה  אנשים  צעירים  ואתה  איש  זקן

כאש  בוער  ורצה  לילך '  בל  לבו  היא,  אתה  תלך  אצליהם

ובזו  הרגע  המה  באו  אצלו  ונפל  על  פניהם  ונשק  אותם ,  אצליהם

והתנצל  לפניהם  כי  ימחלו  לו  על  ככה  כי  באמת  הוא  רצה  לכבד 

וקרא  את  משמשו  ואמר  לו  לך  קרא  את  בני ,  אותם  ולילך  אצלם

אשר  יודע  בטוב  לנגן  ויעורהו )  ישן  בחדר  המטה'  אשר  כבר  הי(

  יבא  כנגן  המנגן  להכות  בכינור  ולצלצל  לכבוד  בני משינתו  כי

  ובא  לפניהם  והכינור  לפניו  אבל  סטרינע –ל  "מ  זצ"ק  בענו"הה

באפשרות '  נים  ולא  נים  ולא  הי'  פסיק  רישי'  נפסק  והי'  אחת  הי

כי (,  והחניות  כבר  היו  סגורים  ומסוגרים,  לצלצל  על  הכינור

ז  לשות "ק  מהר"ולא  ידע  הה)  כ  כבר  הגיע  כחצות  הלילה"בכב

בגד  שבת  שלו  וחתך )  הראזעוואלקע(ולקח  את  ,  עצות  בנפשו

ורקמו  מזה  רקימות ,  ממנו  חתיכת  משי  ושזרו  שזורין

הסטרינעס  הנצרכות  ותקנוהו  תוך  הכינור  ובנו  התחיל  לנגן 

ז  רקד  לפניהם  כל  הלילה  בשמחת  מצוה "ק  מהר"בכינור  והה

  .ע"ק בעל נועם אלימלך זי"כדי לכבד את נכדי הה, הלז
א  שיסגור  דלתי  ביתו  ולא  יקבל  עוד "ק  החליט  פ"הרה

אנשים  לברכם  כי  אמר  שאינו  רבי  ואינו  ראוי  לאותו  איצטלא 

ב  וכל  היום "ונסע  לו  לעיר  לעמבערג  והתאכסן  אצל  איזה  בעה

ישב  סגור  ומסוגר  בביתו  ולעת  ערב  יצא  בלווית  שני  גבאים 

ג וכן  התנה',  והלך  שעה  ארוכה  ברחובות  קרי,  לשאוף  אויר  צח

שכן ,  עד  שהתחילו  אנשי  העיר  לרנן  על  מעשיו,  מידי  יום  ביומו

לא  היו  רואים  אצלו  שום  מעשה  עבודה  רק  יושב  לו  סגור  לבדו 

ופעם  אחת  אמר ,  הולך  ברחובות  העיר'  ולעת  ערב  הי,  בביתו

ואמר  לו  הגבאי ,  שצריך  להסך  את  רגליו...  לאחד  מגבאיו  ששמו

רים  ושבים  כי  מה שאינו  יפה  לעשות  כן  באם  הדרכים  שיש  עוב

, י  איזה  בית  שער"ועל  כן  הציע  לו  שיטה  הצדה  ע,  יאמרו  הבריות

, ל  הגבאי  שכאן  יכול  לעשות  צרכיו"י  איזה  שער  א"וכאשר  באו  ע

י  כמה  שערים "וככה  עברו  ע,  ק  שאינו  רוצה  שם"ענה  לו  הרה

עמד ,  י  איזה  שער  סגור"עד  שהגיעו  ע,  ולא  רצה  הרב  לפנות  לשם

ה  לפנות  ונגשו  אל  השער  והנה  הוא  סגור ק  ואמר  שכאן  רוצ"הרה

, ק  לדפוק  בשער  שיפתחו  להם"וצוה  הרה,  ומסוגר  בבריח

ק  לא  הרף  ממני  וצוה "ז  הרה"עכ,  והגבאי  התבייש  מאד  על  זה

לו  ברירה  והוכרח  לקיים  דבריו '  אז  לא  הי,  עליו  לדפוק  בחוזק

ומצאו  שם  יהודי  שהסתיר ,  ב  לפתוח"ודפק  בחוזק  עד  שבא  הבע

ק  לדפוק "ל  ובזה  שצוה  הרה"צה  לעשות  עבירה  רחעצמו  שם  ור

  .ק מרדת שחת"שם אז ברגע האחרונה הצילו הרה
ק  בעיר  לעמבערג  לבעל  רוח  הקודש "ומאז  נתפרסם  הרה

והתחילו  לנעור  אליו  קהל  גדול  שיעתר  עליהם  ושיאציל  מברכתו 

ק  התנהג  כמקדם  וישב  כל  היום  מסוגר "אולם  הרה,  עליהם

והנה  עקרת  ביתו  הרבנית  צעקה ,  םבחדרו  ולא  רצה  לקבל  אנשי

לפרנסה  כי  כלה  הפרוטה  מן  הכיס  והעוללים  שואלים  ללחם 

אולם  הוא  באחת  שאינו  צדיק  ולא  רבי  ואינו  רוצה  לרמות ,  ואין

אז ,  עד  שפעם  אחד  באתה  אליו  בטענות  גדולות  על  זאת,  הבריות

 ע"ר  ברוך  ממעזבוז  זי"ק  ר"הרהבאו  לעצה  אחת  שישאלו  את  

  .כן יקבלו עליהםומה שהוא יאמר 
ל "ק  הנ"ואז  נסעה  הרבנית  בלי  ידיעת  בעלה  אל  הרה

ושטחה  לפניו  כל  צערה  ושאין  לה  ממש  פרוטה  לפרנסת  הבית  עד 

כ  בקשתה "וע,  ק  ממעזבוז"שבעלה  הסכים  להצעת  הרה

ק "והבטיחה  הרה,  כשבעלה  יבא  אליו  שיצוה  לקבל  את  האנשים

שבת  שם ק  מזבאריז  למעזבוז  "וכאשר  נסע  הרה'  שיעשה  כדברי

ב "ק  הרר"על  שבת  קודש  ואחר  השבת  כאשר  נכנס  להפרד  מהרה

ו "וענה  לו  הרז,  ב  על  שאינו  מקבל  אנשים"ק  הרר"גער  בו  הרה

ק  איך "אז  הרעים  עליו  הרה,  שאינו  רבי  ואינו  ראוי  לאיצטלא  זו

יאמר  בן  המגיד  הקדוש  מזלאטשוב  כדברים  האלו  ויניח  עולליו 

, שלא  מתגרשת  ממנו,  אשתו  הרבנית  הוא  ממש  צדקת,  בלי  לחם

  .וצוה עליו לקבל אנשים
וכאשר  בא  בחזרה  לביתו  סגר  שוב  דלתי  ביתו  ולא  רצה 

לקבל  אנשים  אז  טענה  אליו  הרבנית  למה  אינו  מקבל  אנשים 

ק  ממעזבוז  צוה "ל  שאינו  רבי  אמרה  לו  הלא  הרה"ענה  לה  כנ

עליו  לקבל  אנשים  ענה  לה  כי  לקח  לו  הדרך  ממעזבוז  דרך  עשרה 

  .כך נעשה שוב אינו ראוי לאותו איצטלאימים ובין 
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פעם  אחת  בפסח  ישבו  לפניו  אנשי  שלומיו  והשלחן  היה 

משומר  וכל  המאכלים  היו  משומר  מאוד  לפניו  שהרב  הקדוש  לא 

א  מצה  שמורה  והיה  מחמיר  בכל  החומרות  אז  שלח "היה  אוכל  כ

ם אחד  מאנשי  שלומיו  ידו  ליקח  לאכול  מצה  פשוטה  אז  חרה  אפ

של  כל  היושבים  על  זה  האדם  ובחשאי  גערו  בו  עד  שנתבייש  מאוד 

ויהי  כי  הרגיש  בזה  הרב  הקדוש  עמד  על  רגליו  ואמר  מה  תחשבו  כי 

המון  בני  ישראל  יאכלו  חמץ  בפסח  אם  לא  יחמירו  על  נפשם  לאכול 

ו  אין  זאת  כי  בוודאי  המצות  כשרים  מאוד  ולמה "מצה  שמורה  ח

הרב  הקדוש  להביא  לפניו  מצה תביישו  בחנם  את  האדם  הזה  ויצו  

  .פשוטה ויאכל אותה לעיני כל אנשי שלומיו
של  שבת  ישבו  לפניו '  פעם  אחת  במסבה  אחת  בסעודה  ג

והיה  דרכם  לישב  לפניו  בדרך  ארץ  במורא  ופחד ,  אנשי  שלומיו

בדממה  והשקט  לבל  יבלבלו  אותו  בעת  כי  העמיק  במחשבותיו 

ויהי ,    המסוביםהקדושים  ואז  בא  איש  אחד  וישב  אל  השלחן  בין

כאשר  נחשך  היום  אז  לקח  האיש  הזה  צנון  אחד  וחיתך  אותו 

ובעת  אכלו ,  לחתיכות  ואכל  אותו  והשמיע  קול  רעש  בעת  חתכו

ואמרו  לו ,  אז  גערו  בו  החסידים  בחשאי  עד  שנתבייש  מאוד

רעבתן  למה  לא  תחריש  לבל  תבלבל  את  רבינו  הקדוש  אז  הרגיש 

' אז  אמר  רבינו  הק,  הרב  בדבר  כי  חלש  דעתיה  דהאי  גברא

חשקה  נפשי  לאכול  צנון  הביאו  נא  אלי  ואכולה  אז  נתן  האיש 

  .הזה הצנון שלו והחיה רוח האיש ההוא
פעם  נכנס  אצלו  עני  וביקש  צדקה  פשפש  הצדיק  בכל  הבית 

ומשלא  מצא  מעות  נתן  לעני  את ,  ולא  מצא  אפילו  פרוטה  אחת

ה לאחר  מכן  כשחזרה  הרבנית  הביתה  והבחינ,  הטבעת  של  אשתו

היודע  הנך  כי  בטבעת  שנתת  לעני ,  נכנסה  לבעלה  ואמרה  לו,  בנעשה

אם  כן ,  כששמע  זאת  הצדיק  אמר,  משובצת  אבן  יקרה  מאוד

, מוכרח  אני  לרוץ  אחר  העני  ולהודיעו  שוויה  האמיתי  של  התכשיט

אולם  הלה ,  ק  את  מעילו  ויצא  לשוק  לתור  אחר  העני"לבש  הרה

נשא ,  ה  את  הטבעתהבחין  בו  מרחוק  וחשש  שמא  יתבע  ממנו  חזר

' ר,  הבחין  בו  הצדיק  ורץ  אחריו  כשהוא  צועק,  את  רגליו  וברח

  .יהודי הזהר בטבעת אל תמכרנה בפרוטות יש בה פנינה יקרה
ק  שהצטיין  בענותנותו  ותמימותו  המובהק  כאשר "הרה

  שהיה  עשיר  גדול רבי  יצחק  מראדווילא  אצלו  אחיו  "ביקר  פ

קחה  בידו  לעיין  בכלי והבחין  בכוס  הקידוש  שלו  העשויה  עץ  ול

אחי  היקר  למען  לא ,  זאב'  אמר  לו  ר,  זה  שהפליא  בפשטותו

  .תעבור על הלאו לא תחמוד הנני נותן לך כוס זו במתנה



  
  

ג   Kו מעיינות התאחדותנ מk   K ט " תשספ"ויקהk

    
  

אאא"""ר שליטר שליטר שליט"""ק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמו"""מכמכמכ
 àùú úùøô)äøô(  úðùñùú"èôì "÷  

 א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

  

  ליל שבת קודש
åâå  íéãå÷ôä  øáåòä  ìë  åðúé  äæ,' איתא  במדרש  

  נתקשה  משה )ז"ובפסיקתא  רבתי  פט:  ק  תרומה  דף  קנז"עיין  בזוה(

ה  מטבע  של  אש  מתחת "במחצית  השקל  עד  שנטל  הקב
יש  להבין  הענין  למה ו.  כסא  הכבוד  ואמר  לו  כזה  יתנו

ה  דייקא "ומפני  מה  הראה  לו  הקב,  נתקשה  משה  בזה

 .שמטבע של א
äàøðå בהקדם  מה  שכתב  הפרי  מגדים  בשושנת  

,   להסתפק  בדין  עשה  דוחה  לא  תעשה)כלל  ב(העמקים  

ובפני ,  אם  עשה  דחי  לכמה  לאוין  או  רק  ללאו  אחד
לאוין '    כתב  בפשטות  דעשה  דחי  לב.)ביצה  ח(יהושע  

,   מה  לי  חד  לאו  מה  לי  תרי  לאוין:)דף  מח(ש  בנזיר  "כמ

  בפלוגתת  הגמרא וכתב  על  זה  הפרי  מגדים  דזה  תלוי
ל  דאיצטריך  קרא  להתיר  במת  מצוה "  דרבי  עקיבא  ס)שם(

ורבי ,  דהוספת  לאוין  הוא,  אם  היה  כהן  גדול  והוא  נזיר

כיון  דשרא  רחמנא ,  ישמעאל  לא  אצטריך  ליה  קרא  להכי
. מה  לי  חד  לאו  מה  לי  תרין  לאוין,  חד  לאו  גבי  מת  מצוה

ואם  כן  הדרן  לכללא  דהלכה  כרבי  עקיבא  מחבירו 

וכן .  ד"עכ,  לאוין  לא  נדחי  מפני  חד  עשה'  וב,  :)רובין  מועי(
  .הוא שיטת הכריתות דאין עשה דוחה תרי לאוין

áúëåכלל  טו (ל  בלקח  טוב  "  הגאון  רבי  יוסף  ענגיל  ז

על  פי  מה  שכתב ,    הטעם  דאין  עשה  דוחה  תרי  לאוין)אות  יז
כי  מצות ,    בטעם  דעשה  דוחה  לא  תעשה)שמות  כ  ח(ן  "הרמב

כי ,  א  ממדת  האהבה  והוא  מדת  הרחמיםעשה  הוא  היוצ

ומצות ,  העושה  מצות  אדוניו  אהוב  לו  ואדוניו  מרחם  עליו
כי  הנשמר ,  לא  תעשה  הוא  מדת  הדין  ויוצא  ממדת  היראה

ולכן  מצות  עשה ,  מעשות  דבר  הרע  בעיני  אדוניו  ירא  אותו

, כמו  שהאהבה  גדולה  מהיראה,  גדולה  ממצות  לא  תעשה
נו  רצון  אדוניו  הוא  גדול כי  המקיים  ועושה  בגופו  ובממו
ולכך  אמרו  דאתי  עשה  ודחי ,  מהנשמר  מעשות  הרע  בעיניו

ולכן  כיון  דריבוי  הכמות  מכריע  את .  ד"עכ,  לא  תעשה
' אמנם  בב,  אם  כן  הגם  דעשה  עדיפא  מלא  תעשה,  האיכות

מכריע  את  העדיפות ,  לאוין  דהוי  ריבוי  הכמות  דלאוין

  . ד"עכ, האיכותי דעשה
ìòåדף  פו(יומא  '  א  דאיתא  במס  פי  זה  יש  לבאר  ה(: 

ותשובה ,  תשובה  מאהבה  זדונות  נעשות  לו  כזכיות

ז "וכתב  על  זה  א,  מיראה  זדונות  נעשות  לו  כשגגות
,   דרבים  העושים  תשובה)האזינו'  פ(ה  בישמח  משה  "זללה

ואפילו  עושין  תשובה  מיראה  גם  כן ,  אל  כביר  לא  ימאס

ג  מדות "לי(ה  בעצי  חיים  "ז  זללה"וא.  נעשות  להם  כזכיות

 )א"קמ'  ד  סי"יו(ך  "דלפי  מה  שכתב  הש,    מוסיף)אות  ט
אם  כן  גם  בשנים  העושים  תשובה ,  דשנים  מיקרי  רבים

ואף  בתשובה  מיראה  זדונות  נעשות  להם ,  הוי  כמו  רבים
ויש  להתבונן  בטעמן  של  דברים  מדוע  יש .  ד"עכ,  זכיות

בכח  תשובת  הרבים  לעשות  זדונות  לזכיות  אף  בתשובה 

, אמנם  לפי  האמור  יובן.  ובה  מאהבהמיראה  כמו  בתש
דהגם  דתשובה  מיראה  יש  לו  מיעוט  האיכות  שאינו 

עם  כל  זה  כיון  ששנים  עושים ,  בשלימות  התשובה

ולכן ,  וזה  מכריע  האיכות,  תשובה  יש  כאן  ריבוי  הכמות
  .הזדונות נעשות זכיות

ìòå  שמות (  פי  זה  יש  לפרש  מאמר  המדרש  ילקוט

אמר ,  יבא  יושב  ודורש  כשראה  משה  את  רבי  עק)רמז  קעג
כי  בני  ישראל  נגאלו ,  ביאור  הדבר.  שלח  נא  ביד  תשלח

אמנם  ידע ,  )ו"א  סל"ר  פ"שמו(ממצרים  בזכות  התשובה  

משה  בהם  שבאותו  זמן  עדיין  הם  במדריגה  פחותה  ואי 
ואם ,  אפשר  להם  לזכות  לתשובה  מאהבה  בשלימות

מנלן  דריבוי  הכמות ,  תאמר  שיועיל  להם  תשובת  הרבים

לזה  כשראה  משה  את  רבי  עקיבא  יושב ,  איכותמכריע  ה
והיינו  הך  שמעתתא  דאיצטריך  קרא  לאחיו  לכהן ,  ודורש

הרי ,  משום  דאין  עשה  דוחה  תרי  לאוין,  גדול  ונזיר

לכן  אמר  אז  שלח  נא  ביד ,  דריבוי  הכמות  מכריע  האיכות
  .תשלח ביד רבי עקיבא

äðäå  ראיה  דריבוי )שם  אות  ג(  כתב  עוד  בלקח  טוב  

 .)דף  לג(יומא  '  מהא  דאיתא  במס,  יע  האיכותהכמות  מכר
 )של  מזבח  החיצון  שעליה  מקטירין  כל  הקרבנות(מערכה  גדולה  

שעושין  בקרן  מערבית (קודמת  למערכה  שניה  של  קטורת  

שממנה  חותין  גחלים  להכניס  למזבח  פנימי  שחרית  וערבית ,  דרומית

דתניא  היא  העולה  על ,  ופריך  מנלן,  )להקטיר  עליה  קטורת
י  מוקדה  לשון "פירש(זו  מערכה  גדולה  ,  )ויקרא  ו  ב('  וגומוקדה  

זו  מערכה  שניה  של ,  ואש  המזבח  תוקד  בו,  )מדורת  עצים
ומשם  יכניסו ,  י  ולימדך  שתהא  על  מזבח  החיצון"פירש(,  קטורת

להקדים  מערכה  של (ופריך  ואיפוך  אנא  ,  )גחלים  על  הפנימי

מסתברא  מערכה  גדולה  עדיפא  שכן  כפרתה ,  )קטורת
, )שעליה  מקטירים  כל  הקטרות  חוץ  מקטורת  שבהיכל(  מרובה

אדרבה  מערכה  שניה  עדיפא  שכן  מכניסין  ממנה  לפנים 

אפילו ,  )ממנה  חותין  גחלים  להכניס  להיכל  להקטיר  עליהם  קטורת(
מבואר  דריבוי .  ל  הגמרא"עכ,  הכי  כפרתה  מרובה  עדיפא

מכריע  מעלה ,  הכמות  דהקטרות  שעל  מערכה  הגדולה

שהיא ,  הקטורת  שעל  מערכה  שניהאיכותית  דהקטרת  
מעולה  באיכותה  יותר  מפאת  נעשית  במקום  המקודש 

  .ד"עכ, יותר דהיינו בהיכל
äæáåנתקשה  משה  במחצית ,    יתבאר  המדרש

, כי  עבודה  מאהבה  הוא  עבודה  בשלימות,  השקל
ולזה  צוה ,  ועבודה  מיראה  איננו  רק  חצי  דבר  ולא  שלם

יך והטעם  ביאר  האלש,  ת  לתת  מחצית  השקל"שהי
ל  כדי  להורות "ש  אלקבץ  ז"הקדוש  פרשה  זו  בשם  הר

לבל  יעלה  על  לב  איש ,  את  בני  ישראל  יחס  אחדותם

, אלא  כאילו  כל  אחד  חצי,  שהוא  נפרד  מחבירו
והיינו  כי .  ד"עכ,  ובהתחברו  עם  חבירו  נעשה  אחד  שלם

ונתקשה ,  עבודה  מיראה  שהוא  ברבים  מכריע  האיכות

מה  יועיל  דבר  זה  להצרף ,  ה  במחצית  השקלמש
סוף  סוף  כולם  אינם  עושים  אלא ,  בעבודתו  עם  הרבים

ש  מתחת  כסא "ה  מטבע  של  א"לזה  נטל  הקב,  מיראה

ש  המזבח "רמז  על  הפסוק  וא,  הכבוד  ואמר  לו  כזה  יתנו
, הוא  אש  של  המערכה  השניה  של  קטורת,  תוקד  בו

יפא הגם  דמערכה  שניה  עד,  ומערכה  גדולה  קודמת  לה

עם  כל  זה  מערכה  גדולה ,  שכן  מכניסין  ממנה  לפנים
הרי  מזה  דריבוי  הכמות ,  קודמת  לה  כיון  דכפרתה  מרובה

מיראה  אם  הוא '  ולכן  גם  בעבודת  ה,  מכריע  האיכות

וזה  עולה  לנחת ,  ברבים  ריבוי  הכמות  מכריע  האיכות
  .ש"רוח לפניו ית

*  

  סעודת רעוא דרעוין
äàéø÷áצוה  הזאת  חקת  התורה  אשר,    דיומא   '

,   זאת  חקת  הפסח)ב"ט  ס"ר  פי"שמו(איתא  במדרש  ,  לאמר
זה  חקת  הפסח ,    יהי  לבי  תמים  בחקיך)תהלים  קיט  פ(ה  "זש

בזה ,  למה  ששניהן  דומין  זה  לזה,  וחקת  פרה  אדומה

ומי ,  נאמר  זאת  חקת  הפסח  ובזה  נאמר  זאת  חקת  התורה
גדולה  הפרה  שאוכלי  פסח  צריכין  לה  שנאמר  ולקחו 

  .פת החטאתלטמא מעפר שרי
øàáúéå  חקת'  פ(  על  פי  מה  שכתב  בערוגת  הבשם( 

  לכל  תכלה  ראיתי  קץ  רחבה )תהלים  קיט  צו(הנה  כתיב  
  דקאי  על )בהקדמה(ומבואר  בחובת  הלבבות  ,  מצותך  מאד

דאילו  המצות  הנגלות ,  פנימיות  המצות  שאין  להם  קץ
, ג  מצות  נאמרו  למשה  מסיני"דהא  תרי.  יש  קץ  למנינם

ואפילו ,  ם  אין  להם  שיעור  וערךאבל  הפנימיות  שבה

והיינו  דאמר  לשון ,  מצוה  חדא  אין  לה  שיעור  למעלה
. ולא  קאמר  מצותיך  בלשון  רבים,  יחיד  רחבה  מצותך

ע "הובא  בשו(ם  "אלא  דצריך  ביאור  לפי  זה  שיטת  הרמב

,   דאי  אפשר  לחייב  עצמו  בדבר  שאינו  קצוב)'מ  סימן  ס"חו
דלא ,  תאאם  כן  נימא  מכאן  מודעא  רבה  לאוריי.  ש"עי

אבל .  הוה  מצי  לחייב  עצמם  דהא  אין  לה  שיעור  וערך

ם  "הענין  נכון  דהא  באמת  בשעת  קידושין  פסק  הרמב
  דיכול  לחייב  עצמו  אפילו  בדבר )ז"קידושין  הי'  א  מהל"פי(

דבהאי  הנאה  דקמיתחתנו  אהדדי  גמרי ,  שאינו  קצוב

וידוע  דענין  קודשא  בריך  הוא  ושכינתיה ,  ומקני  אהדדי
 )דברים  כו  יז(כדכתיב  ,  אל  הוא  בחינת  זיווגעם  כנסת  ישר

ל "ודרשו  חז,  האמירך  היום'  האמרת  היום  וה'  את  ה

ת  כביכול  התחייב  עצמו  לבלתי  להחליף "  השי:)גיטין  נז(
וכמו  כן  ישראל  חייבו  עצמם ,  את  ישראל  באומה  אחרת

וממילא  שפיר  חייבים ,  ש"לבלתי  לעבוד  את  זולתו  ית

  אם  הוא  דבר  שאינו לקיים  מה  שקבלו  על  עצמם  אפילו
ת  צוה "והנה  כבר  מבואר  במפרשים  דמה  שהשי.  קצוב

ללמד  על  הכלל ,  בפרה  שאין  לך  רשות  להרהר  אחריה

דמזה  נבחן  דכל  המצות  אפילו  מה  שנראה ,  כולו  יצא
מכל  מקום  אין  לעמוד  על ,  בעליל  שיש  להבין  הטעם

דהא  גם  בפרה  אדומה  יש  לה  טעם  נכון  ומובן ,  סודה

ומכל  מקום  גלי ,  י  משה  הדרשןי  בשם  רב"ש  רש"כמ
. רחמנא  דהיא  גזירה  ואין  לך  רשות  להרהר  אחריה

ה  עם  ישראל  עם "והשתא  ממילא  מוכח  מזה  דענין  קוב

דאם  לא  כן  לא  היה  חל ,  סגולתו  היא  בבחינת  נשואין
והיינו  דאמר .  ל  דבר  שאינו  קצוב"דהא  הו,  החיוב  כלל

' מלשון  את  ה,  ר"לאמ'  זאת  חקת  התורה  אשר  צוה  ה

 .ד"עכ, האמירך היום' רת היום וההאמ
äðäå  כי )בינה  לעתים  דרוש  מב(  כתבו  המפרשים  

ת  נשא  את  ישראל  עם  קרובו  כאשר  ישא  איש  את "השי

ב "ר  פי"במד(ל  "וכמו  שדרשו  חז,  אשתו  בחופה  וקידושין

, ביום  חתונתו  זה  סיני,    ביום  חתונתו  ושמחת  לבו)ח"ס
  שמחת וביום,    וקדשתם  היום  ומחר)שמות  יט  ב(שנאמר  

  ויתן  אל  משה )שמות  לא  יח(לבו  זה  מתן  תורה  שנאמר  
ה  לנו "ומשעה  ההוא  נתחייב  הקב,  ככלתו  כתיב,  ככלותו

בעשרה  דברים  שמתחייב  אדם  כשנושא  אשה  שהן  מזוני 

וכסות  ורפואה  ולפדותה  וכדומה  כמבואר  בשלחן  ערוך 
אך  עשרה  דברים  אלו  חיובי  בעל .  ד"עכ,  )ט"ז  סימן  ס"אהע(

והוי  דבר  שאין  לה ,  ובי  ותקנות  דרבנןהן  חי,  לאשתו

קצבה  שבכל  דור  ודור יכולים חכמי הדור להוסיף גזירות 
ת  בשעת  מתן "והשי,  ותקנות  חדשות  על  דברי  תורה

אף  דהוי  דבר ,  תורה  קיבל  על  עצמו  לחקיים  את  כל  אלה

והוא  מפני  שבשעת  קידושין  אפשר ,  שאינו  קצוב
  .להתחייב גם על דבר שאינו קצוב

äæáåר  מה  שאמר  המדרש  שאוכלי  הפסח   יתבא

דהנה  בשעת  אכילת  הפסח  יכולים ,  צריכין  לפרה  אדומה
ת  עמנו "להמשיך  נסים  ונפלאות  כמו  שעשה  השי

ק  רבי  אורי "וכדמתאמרא  משמיה  דהרה,  במצרים

  לפרש )הובא  בייטב  פנים  הוד  והדר  אות  כט(ע  "מסטרעליסק  זי
ה   כי  תאמר  בלבבך  רבים  הגוים  האל)דברים  ז  יז(הכתוב  
' לא  תירא  מהם  זכור  תזכור  את  אשר  עשה  ה,  ממני

' נועם  אלימלך  פ(כי  מקובל  מפי  הצדיקים  ,  אלהיך  לפרעה

אזי  יזכור  במו ,    שכאשר  יצטרך  אדם  לאיזה  ישועה)בא
פיו  מעין  אותן  נסים  שנעשו  לצדיקי  הדורות  לרבים  או 

וזה  שאמר  כי  תאמר  בלבבך  רבים  הגוים  האלה .  ליחיד
ובאותו ', הטעם כי זכור תזכור וגוו, לא  תירא מהם,  ממני

, זכירה  תגרום  עשות  גם  היום  כן  להכרית  הגוים  ההם

  .)בא' ועיין בעצי חיים פ(. ד"עכ

  )המשך בעמוד הבא(



  
  

  
 úåøåîù úåéåëæä ìë© ים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכתק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמר"על פי דין תוה  

  )845 (781 - 0153 :יתקשר עם המערכת, להאיר ולהעיר, לפרסם מודעות, הרוצה לנדב גליון
 Mailing Address: Mayones His.  51 Forest Rd. Unit 316 Suite #14 Monroe N.Y. 10950 

CC אוצר הגנוזאוצר הגנוז cc
)åîòî êùîäà ã(  

åùáå"  ãåãì  ïø÷  ú)íù(  éëãøî  éùåáìáå  )íù(åëòì  úååöì  åøéúä  "òè÷òìòä  úåáëì  í"áù  ìéìá  ø"÷
ðä  íòèî  úáùä  êùî  ìë  ÷åìãì  íçéðéù  ìåãâ  ãñôä  àëéàãá"äî  éåáéë  øåñéà  àëéìã  ì"éè÷òìò  øðá  ú"ø

ì  úåëúîáã"éôà  äúòîå  óøöì  éãë  àåä  íà  àìà  éåáéë  ù  'îì"ìöàùî  ã"éåáéëá  àëéì  áééç  âéè÷òìò  "àìà  ø
òå  úåáù"åëò  é"äáåøî  ãñôä  åà  éìåç  úö÷  åà  äåöî  êøåöì  éøùå  úåáùã  úåáù  éåä  í  ,äå"ãéðá  ð"àåä  íà  ã

åëå  äáåøî  ãñôä  'òé"ù.  éôì  åðì  àöåéå"öåéë  ìëá  æ"øè÷òìò  úåøð  øàùðù  á"äáåøî  ãñôä  åì  àåäå  íé÷åìã  é
äìåë  úáùä  ìë  ÷åìãì  íçéðéù  ,  ÷åìã  øàùðá  ïëåéè÷òìò"ãçá  øøîåì  øúåîã  äðéùä  åì  òéøôîå  íù  ïùéù  ø

åëòì" ìåãâ êøåöìå ãñôä êøåöì úåáùã úåáù íòèî åúåáëì í)ïâä éøô(.  
úáùá êòìñéð òðà÷éøòîà úìéëà ïéãá  

úîåé  äëàìî  åá  äùåòä  ìë  .úáùá  íéðèåáå  íéðéòøâ  óåìé÷  ïéãá  åðã  íéðåøçàä  ,øåñàã  øàåáî  àøîâá
 úåìéìî  ìåìîì]à  ÷øôîå  ììåîù  åðééäãúìåáéùä  êåúá  íé÷åáãä  íéèéçä  ú  [úáùá  ,åùáå"  ò)éñ  'ñ  èéù"å(

îøäå  øáçîä  å÷ìçð"à  ,éåðéùá  ïë  äùåò  íà  úàæ  úåùòì  øúåî  íà  ,åúåà  ììåîå  ïéòøâ  ïéòøâ  ç÷åìù  åðééäã
ìëåàå  åéúåòáöà  éùàøá  ,úáùá  ïë  úåùòì  ïéàå  øåñéà  øáãá  ùé  äæë  äø÷îá  íâù  åà  ,]äèéçäù  äø÷îá  ÷øå

÷øåôî äúéä øáëìåîúàî ú ,äìéëàì êåîñ ãçà ãçà àéöåäì øúåî äôéì÷á ïééãò äøàùð ÷øå.[  
âîä  áúë  øáëå"íäìù  íéèéáøùä  êåúî  úåéðè÷ä  úà  ÷øôì  åâäðù  äîì  øúéä  ïéàù  à  ,åäåàéáäù  éôëå

íé÷ñåôä  ìë  .  ïçìåùä  êåøòá  ïééòå)éñ  'ëñ  èéù"ä  (  áúëù'ôìå"úåéðè÷ä  ìåëàì  äîë  åâäðù  äî  ìò  çååöì  ùé  æ
áøà  åîëò"òáàáå  ñ"ïäéèéáøùá  ïäùë  ñ  ,ïéìëåàå  ïéèéáøùäî  ùîî  ïúåà  ïé÷øåôå  ,íäå  øåîâ  ÷øôî  åäæ  éøäå

ìëåàä  ïéàéöåîå  ïéøáùî  àìà  ïéììåî  íðéà  ,øåñàù  ãáì  àì  äàøðä  éôëå  ,åäæ  éøäù  äæá  ùé  úàèç  áåéç  àìà
÷øôî  ,òáøà  ïéøå÷ù  úåéðè÷  ìò  äðäå"éëàì  íééåàø  ïéèéáøùä  íâã  ïåéëã  åöøéúù  ùé  ñ÷øôî  äæ  ïéà  äì  ,ìáà

òáàáá  äùòð  äî"äìéëàì  íéåàø  ïéà  åìàã  ñ  ,òáøàá  íâå"ïéèéáøùä  ìë  àì  ñ  ,ãçà  ãçà  àéöåé  úáùáå
ãéî  ïìëàì  ,äæá  øúéä  íåù  ïéàå  íìåò  éðåàâ  äæ  ìò  åçååö  øáëå.  åùäå"  áøä  ò)éñ  'ñ  èéù"è  (øàáì  áúë

ä÷åøé  äôéì÷  ùé  äù÷ä  äôéì÷ä  ìò  íéã÷ùå  íéæåâàáù  ÷åìéçä  ,ñéåäôéì÷ä  úà  ãéøåîù  ïôåàá  àåä  äùéã  ãå
úéðåöéçä  ,ôìå"â  áúë  æ"äðåöéçä  äôéì÷äî  íàéöåäì  êøãù  úåéðè÷  éðéî  ìë  çöôì  øåñàã  øåãéñä  é÷ñôá  ë
íìëàìå ,äùéã àåäù ïåéë , ïçìåùä úåö÷ ïééòå)ç"éñ ä 'ñ åë÷"÷ñ â"ä (åúàøåä øàáì ãåàî êéøàäù.  

éøàäù  åîëå  äæá  ì÷äì  àåä  âäðîä  úîàá  íìåà  íé÷ñåôäî  äáøä  åë]ùøäî"  â)ç"éñ  á  'ç÷(  ,éåì  ÷ìç
)éñ 'ç÷( , ìàøùé éøáã)åà"éñ ç 'æö ( á÷òé ú÷ìç)åà"éñ ç 'âì÷( , äëìäá äøåú ïéð÷)ç"éñ à 'ô"å.[(  

ò  àåä  øúéää  ãåñéå"úáùä  úúéáùäå  ìè  éìâàä  åáúëù  äùéã  úëàìî  ãåñé  ô  ,ëå"ùøäîä  ë"íù  â,
ùòì  àåä  åìù  äùéãä  êøãù  øáã  ÷ø  àåäùäãùá  åúå  ,åãëå  úåìéìî  íäî  úåùòì  íéç÷åìù  íéèòî  ùéå  ,'ìáà

éøë  íäî  úåùòìå  äãùá  íúùéã  êøåöì  àåä  íìåãéâ  ø÷éò  ,à÷ååã  àåä  íìåãéâ  úáéñù  íéðéòøâå  íéðèåá  ìáà
íúìéëàì  êåîñ  íçöôìå  äúéáä  íúç÷ì  ,äùéã  êøã  äæ  ïéà  äãùá  íâ  úàæ  íéùåòù  åìàë  ùé  íà  åìéôà

äøåú  äøñàù  ,ë  øëîðù  äîù  äìéëàä  ïîæ  ãò  óðèé  àìù  éãëá  àåä  ãçéá  äôéì÷ä  íò  ê]àìù  ìéáùá  åà
ùãç  àåäùë  åîë  åîòèî  ãáàéå  ïùééúé  [ùã  úëàìîì  áùçð  àì  .â  åæ  äáéñîáå"äôéì÷î  íéöéá  óåì÷ì  øúåî  ë

ïäìù  äù÷ä  .íù  áúë  á÷òé  ú÷ìçáå  ,â  øåàéáä  åäæù"  íãà  ééçä  éøáãá  ë)ç"ñ  ãé  ììë  á"à  (æå  áúëù"ì'  ,ïëå
æéì  ùéäôéì÷ä  ïî  ïéîùîåùä  ïëå  ïäéìòù  ä÷åøé  äôéì÷î  íéæåâàä  àéöåäìî  øä  ,äùéã  êøãù  íéøáã  à÷åãå

êëá  ,åëå  ïúôéì÷î  úåøéô  øàù  ïëå  äù÷ä  ïúôéì÷î  íéæåâà  óìå÷ùë  ïë  ïéàù  äî  ,'ëá"äùéã  åá  êééù  àì  æ
ïúåà ïéùã ïéà éøäù ,'ëò"ì.  

ïåòèì  á÷òé  ú÷ìçá  óéñåä  ãåòå  ,äôéì÷  éìá  íéðèåáå  øçàîùúåéðè÷å  ïéèéç  øàùë  íðéàå  íéãñôð  
íøéàùäìå  íôì÷ì  íéìåëéù  ,íéáø  íéîéì  åãîòé  ïòîì  íéðèåáä  úà  íéçìåî  íâ  êë  íåùîå  ,äîåã  äæ  éøä

äùéã  íåùî  äæá  ïéàå  úáùá  íôìå÷ì  øúåîù  ìöáå  íåùì  ,]îôä  íðîà"  â)à"éñ  à  'éù"÷ñ  è"ç  (ïéã  íâ  øéàùä
öá  äæ"öéçä  úôéì÷  óåì÷ì  øúåî  íéîåùá  òåãî  òäðå  ,îøä  êà"éñ  óåñá  ùøåôîá  áúë  à  'øúåîù  àëù  ,ïëå

íé÷ñåôä  ìë  åè÷ð.[  åùá  íðîà"  éåìä  èáù  ú)ç"éñ  à  'âô  ,ç"éñ  â  'áî  (áúë  ,äøåî  åðéà  íéøçàì  úåøåäìù  íâäù
åëåîñéù  éî  ìò  íäì  ùéù  ïåéë  øéîçäì  ,î"úáùá  íéðèåáä  óåìé÷á  øéîçäì  åéãéîìú  âäðîå  åâäðî  î  ,èøôá

 åéðéòá  äàøù  éôëùà÷ååã  íôåìé÷  øçàì  íéðèåáá  ìåãâ  øçñî  äæá  ùéù  ,àå"øáã  ìù  ùùç  øáë  äæá  ùé  ë
äãùá äùéãá åëøãù.  

  )המשך מעמוד הקודם( א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ

ìòåה"  כן  בשעת  אכילת  הפסח  שהיו  מספרין  ביציאת  מצרים  הנסים  ונפלאות  שעשה  הקב
ה  חיובי  כתובה  לפדות"ר  למעלה  שיקיים  הקבהיו  יכולים  להמשיך  ישועה  לעור,  עם  אבותינו

הרי  כבר  נתבאר  דבשעת,  ואף  שהוא  תקנתא  דרבנן  שהוסיפו  על  דבר  תורה,  אותנו  מגלותינו
וענין  הקידושין  שבין  ישראל  לאביהם  שבשמים,  קידושין  אפשר  לחייב  גם  בדבר  שאינו  קצוב

'  מלשון  את  ה,ר"לאמ'  חזינן  אצל  פרה  אדומה  שנאמר  בו  זאת  חקת  התורה  אשר  צוה  ה

נמצא  דאוכלי  הפסח  צריכים,  ה  בחיוב  פרקונה"ועל  כן  נתחייב  הקב,  האמירך'  האמרת  וה
ועל  ידי  זה  יכולים,  ה  עם  בני  ישראל"דמשם  נראה  ענין  הנשואין  של  הקב,  לפרה  אדומה

ת  ירחם  עלינו  ויהיה  סוף  וקץ  לכל"שהשי,  להתפלל  בשעת  אכילת  פסחים  על  הגאולה  העתידה

  .ולכן שפיר אמר דפרה גדולה משל פסח, וראש לפדיון נפשינוצרותינו תחלה
åðéãîòáåן  ודורשין"שואלי,  שואלין  ודורשין  שלשים  יום  קודם  החג,    בין  גאולה  לגאולה

וכאשר  בני  ישראל  מתכוננים  לחודש,  ת  בפרוס  עלינו  חג  הפסח"בתפלה  ובקשה  מלפני  השי

וממצות  פרה,  וושע  בישועה  האמיתיתניסן  החודש  אשר  ישועות  בו  מקיפות  עינינו  צופיות  לה

ת  שנזכה"יעזור  השי,  ה  על  בני  ישראל  ויגאלינו  מגלות  המר"אדומה  יש  לנו  חיזוק  שירחם  הקב

  .להתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן

 
  
  

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

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

T úáùá íéîá íúåøùäì øúåîù íéãâá éðéî t  
בשבועות  הקודמים  נתבאר  כמה  פעמים  שאסור  להרטיב  בגד  עם  מים  בדרך  נקיון  משום)  א

כ  לא  הותר"וע(ושרייתו  זהו  כיבוסו  ,  שאחד  מאופני  הכיבוס  הוא  שריית  הבגד  במים,  איסור  כיבוס
  א).ג אינו דרך כיבוס"דבכה" דרך לכלוך"רק כשמרטיב הבגד 

ובגדים,  ועכשיו  נבאר  שיש  מיני  בגדים  ששום  אדם  אינו  מקפיד  עליו  לכובסו  כלל)  ב
,כיון שאין כוונתו לכבס כלל, כאלו  מותר  להרטיבם  עם  מים  אפילו  כשאינה עושה בדרך לכלוך

דםדאין  שום  א)  של  סחורה]  (ר"זייע[ט  כתבו  הפוסקים  שמותר  לסנן  מים  עם  מסננת  "ומה
  ב.שיקפיד על זה לכובסה

וכדרך,  ק  כדי  לסנן  המים"מותר  להניח  חתיכת  בגד  על  הסינכ  "וע)  ג
בדרך'  כ  מותר  להרטיבו  אפי"וע,  ן  לכבסהי  שבגד  זו  אין  מקפיד,שעושין  קודם  חג  הפסח

  .נקיון כשאין כוונתו לכבסו
-של  הסינק  "  הענטל"מ  נכון  להזהר  שלא  יניח  סחורה  על  ה"ומ)  ד

ג,נסחט  המים,    משום  שכשאוחזו  בזמן  שהוא  רטוב-מרוצת  המים  במקום  שפותח  

  .כ טוב להניח שם דבר אחר מסוג דלא שייך בו סחיטה"וע
אף,  ]כשהוא  נגוב[ג  "ק  או  אונינ"מותר  למתוח  החבל  של  השלאט  "ומה)  ה

שאין  שום  אדם  מקפיד].  ש"כגון  שיש  מים  בפארט[באופן  שהחבל  נכנס  לתוך  מים  
  ד.ין אומרים שרייתו זהו כיבוסוג א"ובכה, לכבס החבל

מותר,  על  ידיו]  ש"ד  בענדעדז"עי[ס  או  חתיכת  בגד  "וכן  מי  שיש  לו  גיפ)  ו
האנשיםמכיון  שאין  מתכוין  לכבסו  ואין    ,לו  ליטול  ידיו  באופן  שהסחורה  נעשה  רטוב

  ה.ז לכבסו"מקפידים ע
רו  לעיל  להדברים  שנתבאדומיןיש  לדון  אם  הם  ,  ס  וכדומה"ס  וספאנדזשע"שמאטע)  ז

ובכל  אופן  צריך  ליזהר  שלא  לשפוך  עליו  מים,  או  שמא  חמור  יותר,  דאין  מקפיד  על  ליבונו
  ו.בהערה' עי, מכמה טעמים

ס  המלוכלכין"ס  והספאנדזשע"יקפיד  להוציא  השמאטעכ  "וע)  ח
  ואםחאלא  יוציאנו  מקודם,  ק"לא  יפתח  הסינ,  ואם  שכח  מלהוציאו  ז,ק  קודם  השבת"מהסינ
,י  דחיקת  אצבעותיו"כי  אז  סוחט  המים  ע,  לא  יוציאנו  עם  ידיו,  ש  רטוב"אנדזע  או  הספ"השמאט

והמים  [ט.אלא  יוציאנו  בנחת,  ל"ויזהר  שלא  ידחוק  עליו  הלעפ,  ב"ל  וכיו"י  לעפ"אלא  יוציאנו  ע
  ].המטפטפים מאליהם אין בהם איסור סחיטה

======================  
 .אר בשבועות הקודמים פרטי דין זהוכמו שנתב, ש למיגזר שמא יסחטנו"באופן דל א
אסור  לסנן  מים  עם  משמרת,  כתב  דלהסוברים  שאמרינן  שרייתו  זהו  כיבוסו  בבגד  נקי)  א"ט  סקי"שי'  סי(א  "המג  ב

א  שביאר"ב  סק"ש'  א  סי"ע  בקו"וע(וכהטעם  שנתבאר  בפנים  ,  ע  מותר"ז  וכתב  דלכו"  חולק  ע)ג"שם  סעיף  י(אבל  התניא  .  ש"ע

דבשאר  בגדים  אנן,  ומבאר  דמסננת  שאני  משאר  בגדים,  א"  חולק  על  המג)ט"ט  סקי"שי'  סי(ש  "כן  התו  ו,)ש"היטב  דבר  זה  ע
אנן  סהדי  דלא,  כ  במשמרת  העשוי  לכך  ואינו  חושש  לליבונה"ל  מלאכה  הצריכה  לגופה  משא"סהדי  דניחא  ליה  והו

ח"שי'  א  סי"מ  לענין  מכה  בפטיש  הובא  במג"ש  המ"יבוס  כלל  וכמאינו  נקרא  כ',  ואולי  כוונתו  דכיון  דלא  ניחא  לי(ש  "ד  התו"בהכיבוס  עכ'  ניחא  לי

בקני(כ  להלכה  המנורה  הטהורה  "וכ)  ה  משום  ליבון"ד'  ט  סעיף  עי"שי'  סי(ש  הובא  בביאור  הלכה  "  ודברי  התו)ו  ועוד  מקומות"סקל

  ).א"דם סוף סק אנשמתב ב"כלל כ(ז כתב החיי אדם " וכעי)ה משום"ג ד"נ' סי(א " והחזו)ח"ט סקי"שי' המנורה סי
אף  כששסוחטו  אינו,    דבגד  שאינו  חושש  לליבונו)א"ב  סוף  סק"ש'  המובא  בקונטרס  אחרון  סי(ן  "פ  שכתב  הר"ואע  ג

,"דש"יסור  דרבנן  משום  מלאכת  מ  יש  א"  מ)ד"כסכ  סו"ש'  כ  התניא  להלכה  בסי"וכ(,  בגדר  כיבוס  אם  אינו  סוחטו  דרך  נקיות
כ"סימן  ש(ל  "ע  בבה"וע,  ד  והיינו  כשיש  לו  בית  אחיזה"הוא  רק  בצירוף  דעת  הראב,  ח  להתיר"כ  סי"ש'  ש  המחבר  בסי"ומ(.  ן  להדיא"ש  הר"וכמ

 .ן"על דברי הר) ה יש"ח ד"סי
יתבאר  בהמשך  דברינו  בשבועות,  ט  כשהחבל  רטוב"ולענין  מתיחת  החבל  אי  יש  בזה  איסור  בשבת  ויו  ד

  .ת"הבאים בעזהשי
א"שבת  קי('  ש  התוס"משום  דהוי  דרך  לכלוך  וכמ,  אין  בו  ליבוןיש  עוד  טעם  ש,  וחוץ  מהטעם  שכתבנו  בפנים  ה

יש  חשש,    הבאנו  בשם  החיי  אדם  דהבגדים  שהאדם  לבוש  בהם)'בסעיף  ח(משפטים  '  והגם  שבגליון  דפ,  ש"עיי)  ב"ע
מ  כאן  יש  לצדד  דליכא  חשש  זה  דהא  אף  כשיסחטנו  לא  יעבור"מ,  שהאדם  מצטער  מהמים,  סחיטה  אף  במעט  מים

והוא  רק  איסור  דרבנן  משום  תולדה,    דבגד  כזה  ליכא  דין  ליבון)'המובא  לעיל  בהערה  ג(ן  "ש  הר"וכמ,  ורייתאעל  איסור  דא
  .ג ליכא גזירה דשמא יסחוט"ובכה, דדש

כ"וא,  י  רוב  הדרך  לכובסן  כשאר  בגדים"ס  שבזמנינו  עפ"ס  והשמאטע"מקום  הדיון  בזה  הוא  שהספאנדזשע  ו
מ"מ,  ן"ש  מאשי"ואף  אותן  שאין  נותנים  בווא,  מותר  להשרותו  במים'  יהילכאורה  לא  נכנס  בגדר  זה  של  משמרת  ש

ואין,  הדרך  לשוטפן  היטב  במים  ולסוחטו  מהמים  כדי  שיצא  הלכלוכית]  לרחיצת  כלים[אחר  שגומר  להשתמש  עמו  
דסבת  )'המובא  לעיל  בהערה  ב(ש  "ואולי  יש  לצדד  קצת  לפי  סברת  התו,  ס  עם  הלכלוכית  שנבלע  בו"מצניעין  את  השמאטע

ק  ומים  נשפכים"ס  שמונחים  בסינ"ל  גם  בשמאטע"כ  י"וא,  בהכיבוס'  ההיתר  במסננת  הוא  דאנן  סהדי  דלא  ניחא  לי
המובא(ובפרט  שמדברי  התניא  ,  מ  יש  לחלק  בזה  כמובן  להמעיין"ומ,  בכיבוסו"  השתא"עליו  דאנן  סהדי  דלא  ניחא  

ומסתימת  דבריו  משמע,  מקפיד  עליו  לכובסונראה  שסבת  ההיתר  במסננת  הוא  שאין  שום  אדם  )  ל"כ  בהערה  הנ"ג
ל  דליכא  היתר"ע  מלוכלך  ואז  י"ותו  דהרבה  פעמים  מצוי  דהשמאט  .שבגדים  שהדרך  לכובסן  אינו  נכלל  בהיתר  זה

ויותר  מזה,  דרכו  לכבסו,  ע  מלוכלך"דאדרבה  בכל  פעם  שהשמאט,  השתא  בכיבוסו'  ל  דאנן  סהדי  דלא  ניחא  לי"הנ
דבפוסקים  לא  מצינו  היתר  אלא  במסננת,  אסור  להרטיבו  במים'  יהי,  מלוכלך'  אם  יהי'  דיש  לדון  שאפילו  מסננת  גופי

.)נראה  שההיתר  הוא  רק  בנקי'  אדרבה  במנורה  טהורה  דלעיל  בהערה  ב(אבל  לא  מצאתי  מי  שיקיל  בפירוש  אף  במסננת  שמלוכלך  ,  נקי
ה  דמים  הנזחלים  מן  הידים"רינו  אידיתבאר  עוד  במשך  דב,  ואין  להתיר  ולומר  דשפיכת  המים  עליו  הוי  דרך  לכלוך

  .ז"ע בהערה שלאח"וע, )ק תיכף עליו והם מים נקיים לגמרי"ובפרט שכמה פעמים זוחל מהסינ(לא מיקרי דרך לכלוך 
שזה  ודאי  שאסור,  וחוץ  מזה  יש  עוד  טעם  להחמיר  בזה',  ש  באורך  בהערה  הקודמת  דיש  לחוש  משום  שרי"וכמ  ז

כ  אם  מניחו  בתוך"וא)  'לעיל  הערה  ג'  עי,  כמו  שאסור  לסחוט  המסננת(ע  "מאטש  או  הש"לסחוט  המים  מן  הספאנדז
 .או שיסחטנו בידיו שלא במתכוין וכדומה, י הנחת כלים וקדרות על גביו"ק מצוי מאד שיסחטנו ע"הסינ

ג  לענין"ח  סעיף  י"ש'  בסי'  עי  (ס  דהוי  כלי  שמלאכתו  להיתר"לא  מבעיא  שמאטע,  וליכא  איסור  טלטול  מוקצה  ח

ס  אינו"מ  שמאטע"מ,  יש  איסור  מוקצה  מחמת  שמקפיד  על  מימיו  להוציאם  מהבגדואף  שבבגדים  רטובים  ,  )מטלניות
  ודיני  מוקצה  בבגדים  רטובים  יבוארו)וכמו  שנתבאר  בגליון  של  פרשת  משפטים(דהא  אינו  מקפיד  עליו  לסוחטו  ממימיו  ,  בכלל  זה
ב  לענין  ספוג  שאין  לו"א  סקכ"כ  א"ש'  ג  סי"ש  הפמ"כמ(ש  דהוי  כלי  שמלאכתו  לאיסור  "ספאנדז'  ואפי  .ה"מן  אית  בהמשך  הז"בעזהשי

 .וכאן צריך למקומו, מ מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו"מ) בית אחיזה
שמואל"כט התולדות מדברי מבואר א"ל'סי(ז דין ש"עיי)'ט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


