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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין
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כה תאמר לבית יעקב כו' ,נראה דבא לרמוז בזה דהנה

היו נכונים לשלשת הימים ,הוסיף משה יום אחד ,והטעם

איתא בזוה"ק )ח"ב דף עט (:ובספרים הקדושים דהכל תלוי

מדוע הוסיף משה על יום ששי ודרש מה מחר לילו עמו אף

באתערותא דלתתא ,והבא לטהר מסייעים לו ,והנה בבואם אל

היום לילו עמו כנ"ל ,יש להסביר על פי מה שפי' הרה"ק הר"ר

הר סיני היה אתערותא דלתתא ,כי ויחן ישראל פירש רש"י ז"ל

מאיר מפרעמישלאן זללה"ה בדברי הרמ"א ז"ל ריש או"ח

כאיש אחד בלב אחד ,ועשו הם הכנה לפי מדריגתם ,ומשה

שמתחילין לדבר בדיני השכמת הבוקר ,וכתב באמצע דבריו

עלה אל האלהים דהיינו שהוא הכין עצמו בהכנה היותר גדולה

ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב ,ומיד כשיעור

מכל ישראל ,ועלה אל האלהים ובאתערותא דלתתא איתער

משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה ע"כ.

מלעילא ,ויקרא אליו ה' מן ההר פירוש שקרא אליו השם המיוחד

ולכאורה יש להבין דכאן המדובר מדיני השכמה ולא מסדר

שם ההוי"ה ברוך הוא שהוא מדריגה גבוה ,יותר ממה שהכין את

השכיבה שמקומה הוא להלן בסוף ח"א ,ולמה כתב כאן איך

עצמו כי יותר מה שהעגל רוצה לינוק כו' )פסחים קיב (.לאמר כה

יתנהג אדם בשכבו על מטתו ,ופי' הרה"ק הנ"ל דלהורות בא

תאמר ,פירוש שה' אמר לו לאמר אל בני ישראל כה פירש כמו

דכדי שיוכל לקום בזריזות בבוקר לעבודת הבורא אחר השינה,

שאתה עשית והכנת את עצמך בהכנה דרבה ונגד זה בא

יש צורך לעשות הכנה בשכבו על משכבו שאז יתן אל לבו וידע

æåðâä øöåà
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אתערותא דלעילא כפלי כפלים עד אין שיעור ותכלית ,ממה

לפני מי הוא שוכב ,ואז יכולין לקום בבוקר לעבודת השי"ת,

שהיה אתערותא דלתתא ,כן תאמר לישראל שגם המה יעשו כן

משא"כ מי שאין לו הכנה בשכבו בלילה אינו יכול לקום בבוקר

)íéøáã éøôñ

תמיד ,ואז באתערותא דלתתא יתעורר מלמעלה ,ויבא מלמעלה

לעבוד את השי"ת ,נמצא שלענין השכמת הבוקר שיהיה ('æ 'å ÷øô

)(.æ"ì íéøãð

עבודתו בשלימות צריך להתחיל ולעשות הכנה בלילה

השפעות טובות ורחמים גדולים אמן.

מאור ושמש

הקודמת בשכבו על משכבו ,על כן כתב הרמ"א ז"ל כאן דין זה

דשכיבה כי יש בו צורך להשכמה עכ"ד הקדושים .ובזה יובן

וישמע יתרו כהן מדין חותן משה .ברש"י מה שמועה

מה רצה מרע"ה שיהיה לישראל הכנה לקבלת התורה ג' ימים

שמע ובא קריעת י"ס ומלחמת העמלק ע"כ ,איתא בחו"ה

שלימים ולילן עמהם ,כי אם אין לאדם הכנה בלילה שלפני

בחסיד שראה אחד עובר עבירה בחשק ובהתלהבות וטרח

היום אי אפשר שיהיה אצלו עבודת היום בשלימות ,וכיון

עליה טרחא מרובה ולמד ממנו אותו חסיד לעבוד את ה'

שהקב"ה אמר להם היו נכונים לשלשת ימים ,הגם שלא אמר

ביראה ובאהבה על דרך זה כמו שטרח ועשה אותו האיש כדי

לו כלל לילות הבין משה מדעתו שצריך להיות ימים שלימים

לעבור עבירה) ,ובזה יש לפרש מה שאמר דהמע"ה ]תהלים

עם הלילות ,ועל כן הוסיף יום אחד מדעתו דייקא דעתו הק',

קי"ט צ"ח מאויבי תחכמני מצותיך ,פי' מאויבי המה המורדים

והמומרים כמו שאמר דהע"ה ]שם קל"ט כ"ב[ לאויבים היו לי,

שגם רצון השי"ת היה כן שיהיה ג' ימים שלימים.

דברי יואל

מהם תחכמני מצותי ,אחכום במצותיך לעשותם ולקיימם על

)(.é úåëî

אופן היותר מועיל ,כי לעולם היא לי המצוה ,וא"כ ק"ו אם

ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי

להנאה מועטת אשר בן שעה היתה ובן שעה עוברת יחזיק

והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ .ויתבאר בהקדם

במעוזו ובכחו לעשותו ,מכש"כ מצוה שהיא לו לעולם( ,ואיתא

מה שכתב החסיד הקדוש המהר"י יעב"ץ זללה"ה בספרו אור

במדרש כי עמלק בא מרחוק ארבע מאות פרסה להלחם

החיים )פ"ב( מה שעיניו ראו בגזירת ספרד ,שכל אותם

בישראל ויתרו למד ממנו ק"ו לעשות מצות תשובה מאופן

החוקרים שעמדו על האמונה מדרך החקירה ,המירו את

המועיל יותר וכמה יטריח הוא לבוא לבנ"י לראות במעמדם

כבודם ביום זעם ,והנשים וקלי הדעת אשר אמונתם היתה רק

ומצבם .ובזה יש לפרש המכילתא מה שמועה שמע ובא

בקבלה מאבותיהם בלבד ,קדשו את השם הנכבד והנורא.

מלחמת עמלק ולמד ממנו ק"ו לילך מביתו אל המדבר לבנ"י.

תורת משה חתם סופר
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ומעתה י"ל כי בעת שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל את

התורה ,ביקש הקב"ה להעמיד יסוד איתן לקיום התורה
והאמונה כן בא ללמד את ישראל לאחוז באמונה פשוטה

כל שבת הוא שרש כל הישועות וכל הרפואות ובפרט

בש"ק זה שאנו קורין בפינו את דברי המתן תורה שאז הי'
רפואה ,כדאי' במד' והובא ברש"י ז"ל מלמד שנתרפאו כולם,
ובוודאי בעת שאנו קורין את דברי תורה אלו אנו ממשיכים

עצם הישועה ורפואה שהי' אז בשעת מתן תורה ,כי קריית

ישראל בתורה אינו כסיפור מעשה ח"ו ,רק שאנו עוסקים בעסק

ההוא בעצמו שהי' אז לכן גם ההשפעה שהי' בשעת מ"ת
נשפע גם כן בעת קריית המ"ת ,כי המה חיים וקיימים לעד

ולעולמי עולמים.

אמרי אמת
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המקובלת מאבותיהם ולא בדרך החקירה ,ועל זה אמר ועתה

אם שמו"ע תשמע"ו בקולי ,בשמיעה וקבלה בלבד ,ולא דרך
חקירה והשגה ,ושמרתם את ברית"י ,רומז על ברית האבות,

על דרך אמרם ברית אבות לא תמה ,והיינו שיאחזו בדרך

המקובל מן האבות דייקא ולא בדרך החקירה ,והייתם לי

סגולה מכ"ל העמי"ם ,שאף בהיותם בין העמים תחת עול

)ã"åé
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גזירות קשות אכזריות ,יזכו להיות עם סגולה וממלכת כהנים

וגוי קדוש ,כי יקדשו את שמו יתברך לעיני כל הגוים ביקד יקוד

אש ,על ידי שיתחזקו באמונה פשוטה מקבלת אבותיהם בלבד.

ברך משה
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נפשם בשביל קיום תורתנו ,ולא רצו לשנות בה אף אות I
I
אחד ,רבות מבני עמנו נהרגו בכל מיני מיתות משונות עבור
נולד בעיר נייטרא ביום כ"ט לחודש שבט תרכ"ה,
זה ,גם אנחנו פה היום כולנו חיים ,מוכנים למסור נפשינו I
I
ובגיל הבר המצוה נסע לחוסט לישיבתו הגדולה של הגה"ק
מבלי
מאבותינו
שקיבלנום
כפי
שלנו
הקהלות
קיום
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רבו
לפטירת
עד
שם
למד
חדשים
ותשע
,
ל
"
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שיק
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"
המהר
לשנות כלל ,ידוע להוי לכבוד השר ,שעם ישראל הראשון בין I
I
– ומשם עבר לעיר מאטערסדארף ללמוד אצל הגה"ק החתן
העמים ,שהי' תמיד נאמן למדינה שנמצאים בגלותם וגם I
I
סופר זצ"ל – ומשם נסע לסיגעט ללמוד אצל מרן הקדושת
נצטווינו בתורתינו על זה ,אבל כל זה אפשר כשהמדינה
יו"ט זצ"ל.
בא בברית הנישואין בשנת תרמ"ט ולקח את בת  éåùà÷ ã"áà ì"öæ êàøá ìåàù 'ø ÷"äâäנותנת לנו האפשרות לחיות עפ"י תורתנו ,אבל ברגע I
I
שהמדינה תחוקק דינים שעל ידיהם תרצה לבטל
הרה"ח ר' נפתלי צבי קראוס ז"ל ראה"ק דאיהעל.
ולהפריע I
I
ù"ú èáù å"ë
לנו בענינים הנוגעים לדת ישראל ,אנו פורקים עול הממשלה
בשנת תרנ"ב נתקבל לרב במאגענדארף וכיהן שם עד
מעלינו ,ונילחם נגדם בכל כוחנו עד מסירת נפש ,בעניני דת I
I
שנת תר"ע שאז נתקבל לאב"ד בעיר קראלי ובשנת תרפ"ד
ודיני תורה אנו כפופים אך ורק לגדולי רבנינו ומורינו וכפי
עזב את העיר קראלי ועלה לכהן פאר בעיר קאשוי ושימש
 Iשם את נשיאותו ברמה עד יום פטירתו ,ועל שם העיר הזאת בנייטרא ,וגם הגיע בשעה מוקדמת ,ונכנס לביהמ"ד ומצא שהם יפסקו לנו כן נעשה ,ופסקיהם של רבנינו יכולים I
שהי' מלא עם בחורים ,והתבטא ואמר בשמחה כעת כבר
נתפרסם שמו בקרב ישראל.
שנה להיות רק עפ"י השו"ע והתורה שקבלנו בהר סיני ,בקשתי I
I
מותר לבוא לנייטרא ,ומאז התחיל בחזרה לבוא בכל
לכן מכבוד השר המרומם ,לקחת דברינו אלו אל לבו,
חיבר כ"ג ספרים על פי א"ב ומהם אשר נדפס :אבות
על קברי אבותיו וכנ"ל
בבוקר .לפני התפילה קאווע עם חלב וצוקער ,ולאפשר לאסיפה זו לנהל עניני' כפי שדעת הרבנים ומנהיגי I
I
על בנים – חלק לעוה"ב על פרקי אבות – בהיות הבקר –
הי' שותה
הקהלות שנתאספו היום פה" ,כל הנוכחים כמעט ונעצרה
גבעת שאול ,וכהיום תמצאון על התורה – דבר המלוכה –
 Iהבה תמים על ר"ה וש"ש ויוה"כ – משמרת אלעזר על והי' אומר שהקפידא לא לשתות לפני התפילה אינו חל על נשמתם בשמעם דברים אלו ,ופחד גדול אחז את כל הרבנים I
לומדי תורה שהם נעורים בלילה ולומדים עד התפילה.
המועדים – שאול שאל על שו"ע יו"ד – ליבא בעי על סוגיות
הנמצאים שם ,אולם נשתנה המצב מיד כשהשר עמד על I
I
לוחם מלחמות ד'
הש"ס – שו"ת וישאל שאול על ד' חלקי שו"ע .נסתלק ביום
רגליו ואמר בקול רם שהאסיפה תמשיך לנהל דיוני' ותקבל
אחד מהדברים הידועים והמפורסמים בעולם שהי
התורה' החלטותי' כפי רצון הנאספים וברוח הדברים של כבוד הרב I
I
כ"ו שבט שנת ת"ש ומנו"כ בעירו קאשוי.
קנאי גדול והלוחם האמיץ ללא חת בעד כל קדשי
גדלותו בתורה
ועם ישראל ,לא הי' מוכן לשום וויתור או פשרה ,אם הי' מקראלי.עם תום האסיפה חזר ר"ש לביתו מבוקרסט לקראלי I
I
יגע ולעי באורייתא כל ימיו עד זיבולא בתרייתא יומם
מדובר מאיזה שהוא שינויים קלים בדין ,במסורה ,ובמנהג
 Iולילה ,והי' מרבה בתעניתים ,כבר מימי בחרותו הי' מתנהג ישראל המקובל מדור דור ,לא התפעל מבקשות ,מחניפות ,והגיע לביתו קרוב לחצות הלילה וישב ללמוד ,אחרי ב' I
שעות שמע קול דפיקות על חלון חדרו ,וכשנגש
כן עד שנותיו האחרונות ממש שאז הפסיק על ידי הפצרת
צעקות ,מכות ,מאסרים ,הי' לו מסירות נפש ממש בשעה
לחלון I
I
השתומם לראות שהגה"ק מנאסוד זי"ע הגיע אל ביתו
מקורביו ,הוא התחיל להתענות עם בואו לישיבתו של החתן
שרצה מי שהוא להטותו מדרך הישר מדרך האמת,
ותמה הר"ש מה לכ"ת כ"כ מאוחר בלילה ,אמר לו
החרדית ע"הרבי I
סופר ,היה אומר" ,הימים שצמתי במשך ארבע השנים
I
שרביה"ק זי"ע מעיד עליו שהוא הגבר הוקם על עולה של
מנאסוד :אחרי שכבודו הצליח להציל היהדות
אכלתי
בהם
מהימים
יותר
'
הי
,
"
הרבה
היו
במאטרסדארף
תורה ,והוא העמוד הימיני במדינות אלו בדור הזה
ועומד נאומו החוצב להבות אש ,יראתי שמא יכשל ח"ו בעון I
I
צם  -כפי שסיפר בעצמו  -רוב פעמים ממוצש"ק עד יום
לנס עמו ללחום מלחמת ה' בעד תורתו אשר אין לנו דוגמתו
מחשבת התנשאות ,ע"כ באתי להגיד למעכ"ת שאל לו
שלישי בערב ,ואח"כ המשיך עד ליל ש"ק ,לילה ראשונה
עכ"ל,
לחשוב מחשבות כאלו ,כי כ"ת בכלל לא דיבר באסיפה זוI ,
I
אחר הצום ולילה השני' כמעט ולא הרגשתי התענית כי
בראש וראשונה לחם בעוז ובתעצומות נגד כת
 Iהייתי רגיל לזה ,ביום שלישי בערב הי' כבר קשה לישן "הנעאלאגין" שבמדינת אונגארין ,וכל מקום כהונתו דרש רק כל דיבור שיצא מפיו היתה שכינה מדברת מתוך גרונוI ,
וראי' לדבר אנא ינסה כ"ת לחזור ולהגיד שנית ואז
בלילה אפילו הקצת שהיינו ישינים ,מיום רביעי ואילך הי'
ותבע בכוחו הגודל שקהילתו תתנהג אך ורק עפ"י תקנת
יראה' I
I
שאינו יכול .ומאותו יום והלאה הונהגו עניני האורט
כבר קשה אפילו לשב ליד השולחן ,לישן הי' בלתי אפשרי
היראים ה"אורטודאקסין" שהתבדלו מהנעאלאגין ,כמו"כ
ברומני' עפ"י דעת גדולי רבני'  -זמן קצר אחרי
עמדתי כל שלושת הימים ליד עמוד ,ולמדנו בלי הפסקה
האסיפה I
הי' ראש המדברים בכל האסיפות שהתקיימו לטובת חיזוק
I
הזאת ניסו עוד כמה פעמים להתערב אצל פקידי הממשלה
בקול ,לא היינו מדברים כלום לא יוצאים מבית המדרש
הדת ,סיפר הגה"צ רי"צ בערנפעלד זצ"ל כי היה עד לאסיפה
 Iאפילו לרגע ,בעמידה חטפנו מפעם לפעם שינה של רגע ,לחיזוק הדת שהתקיימה בעיר פרעשבורג ,וראה איך שהגר"ש לעורר שוב את הענין ,מובן שהי' באותו העת נשקפת סכנה I
לחייו ,אבל לא עלתה בידם .פ"א הי' לפני פסח
שא"א בלעדי זה כמאמרם ז"ל "שבועה שלא אישן וכו'",
בבואו לאולם האסיפה שם ידיו על המזוזה ותפילה קצרה
כשהיתה I
I
נשקפת סכנה לחייו ,שאלו אותו מה הוא חושב לעשות
"הלימודים של הימים והשנים הללו נשארו לנו והחזיקו
בפיו אשר נאמרה בהתלהבות אש קודש :יה"ר מלפניך
הכין
כבר
שהוא
"
:
אמר
,
ובא
מתקרב
פסח
שימי
מכיון
 Iאותנו לכל ימינו" ,עוד סיפר שכשהי' רב במג"ד והקהילה שהאסיפה הזאת תהיה לשם שמים ,ותהי' נחת רוח לפניך ,לעצמו חבילה מצות ,יין ,ובשר צלי שיכול להתקיים כמה I
לא היתה גדולה ,וכידוע לא רצה לקבל שום מתנות חוץ
אבינו שבשמים ,ולכבוד התורה ,ושכינתא
קדישא.בשנת תרע"ח ,ימים ,הכל מוכן אצלו לידו והננו מוכן ללכת בשמחה בשירה I
I
ממשכורתו הדלה ,והי' ביתו רעבים ללחם ,עכ"ז האוכל
גם אחרי תום מלחמת העולם הראשונה
ובזמר לבית הסוהר" .כמו"כ לחם נגד כתי הציונות ולשונם
בריא
והייתי
גופי
את
החזיק
ביום
אחת
פעם
שאכלתי
הדל
 Iוחזק ,עד שישבתי שמונה עשרה ועשרים שעות במעת לעת שכידוע הרבה קהילות שהשתייכו להנהגת הקהילות הטמא ,גם עמד נגד התיסדות אגודת ישראל כידוע ,ולך נא I
האורט' שבאונגארין עברו למדינת רומני' ,שממשלתם טרם
וראה מה שכתב בהקדמת ספרו אבות על בנים באורך.
ולמדתי תורה בכל כוחי ,לא הרגשתי רעב ,לא הרגשתי קור
I
I
הכירה את ההנהגה של הקהלות האורט' שנתווספו כעת אל
בלילות החורף עת ישבתי כל הלילה ,והעכברים הסתובבו
בצל תומר
מדינתם ,בשנת תרפ"ב נקראה אסיפת כל הרבנים ומנהיגי
ראשית התחממותו בכבשונה של החסידות ,הי' בעודו I
I
שם וכרסמו את המנעלים שלי ולא הרגשתי כלום .ופוק חזי
הקהלות לבוקארעשט עיר הבירה של רומני' ,כדי לאשר את
על
בהסכמתו
מצפת
ז
"
הרידב
רבה
גברא
עליו
דמסהיד
מה
ם
"
המהר
אצל
למד
אז
אשר
,
חייו
לימי
ג
"
הי
בשנתו
נער
 Iספרו שאול שאל וז"ל" :ראיתי שהוא ספר ישר מאד חריף תקנות האורט' ,והנה באסיפה זו נתחברו גם מנהיגי חברות שי"ק זי"ע ,וברשותו ובברכתו נסע לראשונה ביום י"ג מדות I
הציונית שמצאו דרכם אל הממשלה ,וע"י
השתדלותם לעיר סיגעט ,להתחמם תחת אורו ולטעום מנועם זיוו של I
I
ובקי ובעל שכל ישר ,ומסוגל ונכון להורות ממנו הוראה
הוזמן אל האסיפה גם שר החינוך של המדינה ,והם רצו
לישראל ,וכל חדרי לבבי מלאים שמחה בראותי כי עוד לא
הגה"ק מרן הייטב לב זי"ע ,וזכה אז לראות את עבודתו הק'
אנשים
בידי
'
האורט
הנהלת
ולמסור
פיה
על
הקערה
להפוך
חדשים ומתחדשים ,והסכנה הי' גדולה ,גם כאן עמד במלוא לילה ויום ברציפות מאמצע הלילה ועד לשעות המאוחרות של I
I
אלמן ישראל ,עוד גאוני עולם בדור הזה" ע"כ.
היום שעמד הייט"ל לפני התיבה בתפילה ותחנונים סליחות
עוזו כגבור חיל בלי פחד ומורא ובמסירות נפש ,והציל את
עליו I
I
בענין לימוד בבוקר לפני התפילה
ופיוטים ,וכל ימי חייו נשאר הרושם הגדול שעשה
היהדות החרדית במדינה זו ,היתה זאת אחרי כמה שעות
סיפר הגה"צ ר' שלו' משה אונגאר זצ"ל אב"ד נייטרא
 Iבארה"ב בן הגה"ק ר' שמואל דוד זצוק"ל אב"ד נייטרא ,של משא ומתן בענין ,עמד אחד מהרע-בנים והתחיל הדרשה ההוא ,ובכל עת מצוא סיפר באורך מה שראה באותו I
הלילה והיום ,עד שהתבטא ואמר ,שמהדרשה
להסביר לבאי האסיפה שעם הזמנים החדשים הגיע העת
שדרכו של הגר"ש הי' לבוא בכל שנה לעיר מולדתו בנייטרא
בחסדלמדעליוןלכלורביםימי I
I
חייו לדעת איך לדרוש] ,וכידוע שהי' נואם
להוסיף אל הנהלת האורט' אנשים חדשים עשירים וכדו',
לקברי אבותיו ,קרה פעם שהגיע לעיר בשעה חמש לפנות
 Iבוקר ,וחיפש בית מדרש שיוכל ליכנס ולא מצא שום בית ר"ש קם ממקומו עלה אל הבימה בלי לבקש רשות ,והפסיק השיב מעוון בדרשותיו ,עד שגדולי הדור הפליאו את כוחו I
הגדול בזה[ ,ולא בחנם אמר לו רבו המהר"ם שיק,
את הנואם באמצע ,ובקול ארי צעק כשפניו מופנות אל
מדרש פתוח ,והתבטא ואמר שבעיר שאין יהודים יושבים
כשנפרד I
I
ממנו עת נוסעו לסיגעט ,בזה הלשון :סע בני ,סע ,אתה תלמוד
השר" :דע לך אדוני השר אנחנו היהודים ...שקבלנו תורתנו
ולומדים לפנות בוקר אסור ליכנס ,ומני אז הפסיק לבוא
שם הרבה מאוד לכל ימי חייך.
בכל
מתגוללים
אנו
שנים
כאלפיים
,
שנה
א
"
ד
לפני
...
'
הק
לקברי אבותיו ,וזה הי' לפני בואו של הגרש"ד לכהן ברבנות
I
I
קצות בעולם ,במשך כל ימי גלותינו מסרו אבותינו את
עיר נייטרא ,אח"כ ביקר שוב בנייטרא כשכבר כיהן הגרש"ד
)המשך בעמוד ד(
I
I
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מזבחות ,דהיינו כי מכח קדושתו של אברהם אבינו
 .íéîä åò÷áéå 'åâå íéä ìò åãé úà äùî èéåאיתא
בלבותאשרבני I
I
עקד את יצחק בנו על גבי המזבח ,נולד כח זה
רבי בניא אומר בזכות אברהם אני בוקע
במד"ר
ישראל עד סוף כל הדורות שימסרו נפשם על קדושת I
 Iלהם את הים ,בעבור מה שעשה שנאמר
השם ,ועל כן גם היא זכתה לעקוד את שבעה בניה ,וגם זה
ויבקע עצי עולה ,ואומר ויבקעו המים ,וכן מבואר בזוה"ק
I
I
הוא מכחו של אברהם אבינו.
שהים נקרע בזכות אברהם אבינו ,וצ"ב.
 äðäåבשעת קריעת ים סוף היה זמן קשה בבחינת
 (áעזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו
סתם תפלתי ,והעצה היחידה היה אז ויבואו בני ישראל I
 Iאלהי אבי וארוממנהו ,פירש"י בכבודו נגלה עליהם והיו
"
יט
של
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"
א
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אינו
 Iמראין אותו באצבע ,וצריך ביאור הלא הבורא ית"ש
הלזו
וגבורה
וכח
,
ת
"
להשי
נפשם
שימסרו
,
הים
בתוך
שיהיו מוכנים למסירות נפש הגיע להם מכחו של אברהם I
גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל ,ומה
ñâðéøôñ íìàô - è"ñùú çìùá úùøô â"ñ
אבינו אשר השריש כח המסירות נפש ביצחק בנו
 Iשייך לומר שהראהו עליו באצבע.
בשעת I
א
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"
העקידה .ולזה דרש המדרש בזכות אברהם אני בוקע להם
 (âאלהי אבי ,פירש"י לא אני תחלת הקדושה אלא
את הים ,בעבור מה שעשה שנאמר ויבקע עצי עולה ,אשר I
 Iמוחזקת ועומדת לי הקדושה ואלהותו עלי מימי אבותי,
בשעת העקידה השריש ביצחק כח של מסירות נפש
וצ"ב מ"ש שהקדושה ואלהותו מוחזקת עלי מימי
מסירות נפש הוא תיקון לכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים,
אבותי.בני שמושך עליו אור קדושה על כל האיברים וגידים ,עכ"ד .הנשרש אח"כ בבני ישראל ,על ידי זה ויבקעו המים ,וזכו I
I
וירא אלהים את
 (ãבמדרש רבה
ישראל וידע אלהים ,ידע שהן עתידין לומר זה אלי ואנוהו
 äæáåיתבאר מה שאמרו בני ישראל זה אלי ,ופירש"י
לקריעת ים סוף בזכותו של אברהם אבינו.
 äæáåיתבאר הכתוב זה אלי ואנוהו ,הראהו באצבעI ,
 Iעמד וגאלם ,וצ"ב.
באצבע הראהו .כי בני ישראל קפצו לתוך הים במסירות
 äàøðåבהקדם מה שכתב מרן החתם סופר
נפש ,ועל ידי זה זכו שהיה שורה שם הוי"ה על כל רמ"ח
וכאמור שהראו על כל הרמ"ח איברים ואפילו על האצבע
נפש I
I
איבריהם ושס"ה גידיהם ,ואפילו על ראש האצבע היה
שעל כולם היה שורה שם הוי"ה מכח המסירות
לבאר הענין מה שהכין יעקב אבינו את עצמו
שורה שם הוי"ה ,ולזה אמרו זה אלי ,שראו ששם הוי"ה
שלהם ,ואומר אלהי אבי וארוממנהו ,כי כח המסירות נפש
 Iלנגד עשו לדורן ותפלה ומלחמה ,כי יש שלשה בחינות
הקדושה I
שורה עליהם ,ולזה באצב"ע הראהו ,שהראו על האצבע
שהיה בקרבם לא היה מכח עצמם ,לא אני תחלת
בעשו ,האחד כשהוא בבחינת אח ,וכן היה תחלת הכוונה
 Iשיהיה עשו משמש ליעקב כיששכר עם זבולון ,ואז ראוי שגם על האצבעות היה שורה שם הוי"ה מכח המסירות אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה ואלהותו עלי מימי I
נפש שהיה להם.
אבותי ,כי כח המסירות נפש נשרש בקרבינו מכחו של
הוא לדורן ,הבחינה השנית כשאין ישראל עושים רצונו של
הדורות I
אברהם אבינו אשר הטביע בלב בניו עד סוף כל
 Iמקום ומתחבר ס"מ שר של עשו עם נוקביה וזהו בחינת
 äðäåכבר האריכו בספרי קודש
דחטא המר הזה הוא גורם לאריכות הגלות וזה מעכב
שעי"ר גימטריא ס"מ לילי"ת ,ואז מהני וצריך תפלה,
עד ימינו אלה שיהיו מוכנים למסירות נפש.
העלה דרק על ידי I
גאולתן של ישראל .ועל כן בהיות בני ישראל במצרים
 Iוהשלישית היותר גרוע דורו של שמד ר"ל ,שאז מדת הדין
 äðäåק"ז הדברי חיים זללה"ה
להחטיא
ביקש
ו
ישראל
של
למושיען
להתחכם
פרעה
רצה
 Iשל מעלה מסכים להרע ח"ו לשונאי ישראל,
,
זה
חטא
על
אמיתית
לתשובה
לזכות
אפשר
נפש
מסירות
ומתחברוגםעםתפלהנוקביהלא את בני ישראל בחטא זה כדי שיתעכב גאולתן של ישראל .וידוע מה שכתב הרה"ק הרבי ר' אלימלך זללה"ה בצעטיל I
מהני סתם תפלתי ,ואז נקרא סמא"ל
אולם וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים ,ידע
קטן
בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה
 Iלילי"ת ר"ל וגימטריא שלהם אדו"ם ,אם תחשוב מ"ם
ישראלוכו' יהיה I
שעתידין לומר זה אלי ,דבשעת קריעת ים סוף ימסרו
מהרהר במצות עשה של ונקדשתי בתוך בני
סתומה לת"ר ,והוא ראשי תיבות א'ין ד'ורש ו'אין מ'בקש,
נפשם על קדושת שמו יתברך ועל ידי זה יאמרו זה אלי , ,ויצייר במחשבתו כאלו אש גדול ונורא בוער לפניו עד I
 Iואז צריך מסירות נפש ומלחמה ,עכ"ד.
ששורה שם הוי"ה על כל גופם ,וכתב א"ז זללה"ה בדברי
לב השמים וכו' ומפיל עצמו להאש על קידוש ה' יתברך
 äæáåביאר כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה
ויאמר ה' אל משה מה חיים דעל ידי מסירות נפש להשי"ת מועיל תשובה וכו' ,אך יזהר שיהיה דובר אמת בלבבו ושתהיה אז בשעת I
I
מאמר המכילתא
מעשה תקועה מחשבה זו בתוכיות ובפנימית לבו באמת
גם על חטא זה ,עי"ש .ובני ישראל בצאתם ממצרים עשו
תצעק אלי ,אמר הקב"ה למשה הים סוער והשונא רודף
 ,ועל כן עמד גמור ,ואז מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ,ומקיים I
תשובה כמבואר במדרש רבה
 Iואתה עומד ומרבה בתפלה לפני ,אמר לו משה מה עלי
 Iלעשות ,אמר לו ואתה הרם את מטך .וכל הרואה יפלא
בזה מצות עשה של ונקדשתי ,עכ"ד הקדושים
וגאלם ,דמאחר שימסרו נפשם לה' ויתכפרו כל החטאים,
וראויים I
לדעת למה לא יתפלל משה בצרת ישראל .אך איתא
הדברים למי שאמרם ולאנשים כערכם ,אך כמו כן הוא
מעתה ראויים הם להגאל בכח המסירות נפש.
 Iבמדרש
נאמר לאנשים כערכינו ,וכל מי שהוא מזרע אברהם
 íéã÷ðåעוד דברי א"ז זללה"ה בקדושת יו"ט
כשעמדו ישראל על הים ,ירד
נשרש I
בו כח הקדושה להיות מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת
בביאור ענין עקידת יצחק ,כי באמת היה נסיון
סמא"ל לפני הקב"ה ואמר לפניו רבונו של עולם לא עבדו
 Iישראל עבודה זרה במצרים ואתה עושה להם נסים ,והיה גדול מה שרצה אברהם אבינו למסור נפשו של בנו יחידו שמו יתברך ,ולקבל על עצמו מצות ואהבת את ה' אלהיך I
ולשוחטו במצות ה' ,אמנם עבודת אברהם אבינו לא זו
משמיע קולו לשר של ים ונתמלא עליהם חמה ובקש
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ,והוא דבר השוה
לכלI ,
בלבד היה אלא יתר על כן ,כי כל כך גדלה בלבו אהבת
 Iלטבען .הרי שאז היתה דורו של שמד שנכשלו בני ישראל
נפש ,ועל ידי שיתאמצו לעשות תשובה בימי השובבי"ם
הקב"ה ברשפי אש וההשתוקקות לעשות רצון קונו באין
בצירוף קבלת מסירות נפש
בעון עבודה זרה רח"ל ,ועל כן הסכים מדת הדין של
לפני הקב"ה ,והוא רחום יכפר I
עון ,וימחול לנו על כל עוונותינו.
 Iמעלה להרע לישראל ,ואז גם התפלה לא מהני ,ולזה אמר
מפריע ,כי אהבתו התקועה בלבו הוליד גם בלב בנו יחידו
ליציאת
זכר
קודש
למקראי
תחלה
אמרינו
ô
"
ìéå
ומרבה
 Iלו הקב"ה למשה מה תצעק אלי
ולכן
.
'
לה
ניחוח
ריח
אשה
לעולה
עצמו
להקריב
התעוררות
שאתהתפלהעומדח"ו ,אמר נאמר בתוה"ק והאלהים נסה את אברה"ם דייקא ,דבאמת מצרים ,דראשית ותחלת העבודה למי שרוצה לעשות I
בתפלה לפני ,הלא בעת כזאת אינו מועיל
תשובה ולמסור נפשו על קדושת שמו יתברך
 Iלו משה אם כן מה עלי לעשות ,אמר לו ואתה הרם את
הראשון במסירות נפש זה היה אברהם אבינו ,כי גם מה
שיקראI ,
מטך ,היינו שיבואו בני ישראל בתוך הים במסירות נפש,
שיצחק לא מיאן והסכים לזה ,זה גופא היה מעבודת אברהם
קודש ,והוא חושב לעצמו שאינו יכול לזכות למדריגה זו
אבינו כי בצדקתו ובקדושתו הפעיל כל כך בלב יצחק יקח ראיה זכר ליציאת מצרים ,דגם בני ישראל כאשר יצאו I
 Iכי בזמן שאין מועיל תפלה צריך מסירות נפש ,עכ"ד.
 äðäåפרעה הרשע כל מגמתו היה להחטיא את בני
ממצרים היו בשפל המצב ,ועם כל זה כאשר באו אל הים
מסירות נפש זה ומאתו היה ,ולכך נקראת על שמו ,יען כי
מידו בא לו גם כן התעוררות למסי"נ ,לכן נאמר והאלקים בער בקרבם הניצוץ הקדוש של אברהם אבינו אשר על ידי I
 Iישראל ולהכשילם ר"ל ,וכמו שפי' השל"ה הקדוש
זה מסרו נפשם לקפוץ לתוך הים ,וזה נותן חיזוק לכל אחד
נסה את אברה"ם ויאמר אליו קח נא את בנך את יחידך וגו',
וירעו אותנו
הכתוב וחטאים לה' .ומרן דו"ז ר"ל שיקח את יצחק גם כן לבחינה זאת שישתוקק למסור מישראל ,שכל אחד יאמין בעצמו ,שאם חלילה יבא לידי I
 Iהמצריים ,שעשו אותנו רעים
י
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 Iזללה"ה בדברי
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יואל ילדי ישראל ורוחץ בדמם ,כי חז"ל ובזרעו אחריו שגם המה ימסרו נפשם ומאודם לה' ,ועל זה שכן יכול לקבל על עצמו מסירות נפש בלב שלם ,ועל ידי I
שהיה פרעה שוחט
 Iטמנו בזה ברמז במתק לשונם על מה שאמרו בגמרא
זה יועיל לו התשובה ויתקבל ברחמים וברצון לפני
נאמר יען אשר עשית את הדבר הזה ,שהפעיל שגם זרעו
הקב"ה.אנו I
 ú"éùäåיעזור שנזכה למלאות את הזמן אשר
כל המוציא ש"ז לבטלה כאילו שופך דמים שנאמר
אחריו ימסרו נפשם להקב"ה ,עכ"ד.
 ìòåפי זה אמרתי לבאר מאמר הגמרא
הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי
נמצאים בו בימי השובבי"ם ,ונזכה לתקן מה שחטאו I
I
ופגמו לפני הקב"ה ,ונזכה לעשות תשובה אמיתית
בההוא עובדא דאשה ושבעה בניה ,אתיוהו לקמא קמיה
הילדים בנחלים ,אל תיקרי שוחטי אלא סוחטי .וזהו
 Iהכוונה שהיה פרעה שוחט ילדי ישראל ,היינו שביקש דקיסר ,אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים ,אמר להו כתיב בשלימות בחרטה על העבר וקבלה טובה על להבא שלא I
ישוב לכסלה עוד ,והשי"ת שהוא חנון המרבה
בתורה
תחבולות להחטיא את בני ישראל בחטא הנורא הזה,
אנכי ה' אלהיך ,אפקוהו וקטלוהו,
לסלוח I
יקבל התשובה של כלל ישראל ,וכימי צאתנו ממצרים
 Iעכ"ד .וכ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך משה
אתיוהו לאידך וכן כל בניה ,וכולם השיבו לו בפניו
קרי
של
פרשה
היום
קרינו
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האריך שפרעה הרשע גזר
שהיתה כוונתו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי ביום ההוא את ישראל מיד מצרים ,השי"ת עזר בני ישראל I
I
לתת תבן לעם ,הם ילכו וקוששו להם תבן,
אותו
ביקשה
איך
מאמריה
פלא
י
ולכאורה
.
מזבחות
שבעה
,
הענינים
בכל
שנוושעו
בפרטית
וישועה
כללית
בישועה
,
לתבן
קש
לקושש
מצרים
ארץ
בכל
ישראל
בני
שיפוצו
 Iועל ידי זה יכשלו בהרהורי עבירה וראיות אסורות ויפלו אשה להתייהר ולומר שהיא גדולה במעשיה מאברהם והקריאה מעורר הזמן כאשר אנו קורין הפרשה ,התוה"ק I
 Iממדריגת קדושתם וככה תתעכב גאולתם ,עכ"ד.
אבינו .אמנם לפי האמור י"ל שהאשה אם הבנים אמרה כן הוא נצחית ויש בו כח הקדושה להשפיע כל הענינים גם I
כהיום הזה ,יעזור השי"ת שנזכה שיושפע משמים ישועה
 äðäåאיתא
מרוב ענוותנותה וצדקתה ,שאין זה בכחה כלל אלא מכחו
כי העושה
בזוהה"קעל האבר שבו עושה המצוה ,של אברהם אבינו ,ולזה אמרה בניי לכו ואמרו לאברהם שלימה לכלל ישראל ,ונזכה להתרוממות קרן התורה I
 Iמצוה שורה שם הוי"
עי"ש .ולפי זה כתב האלשיך
דכח אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמןI .
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והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
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 :äîã÷äא' מהל"ט מלאכות הוא מלאכת "מלבן" ,ותולדתו הוא מלאכת
" íãàá ùé íà ìáà ,ì"æå æ"ëô ø"àáãðú 'éòå ,íëç åúåà äùåò äæì ùôè ,ùôè äæì äùåò íëç äæì åàùòù éî Iכיבוס" ,והוא שמכבס בגדים במים ומנקה אותם ,ויש ד' אופנים שנכללים במלאכה I
 á"ö ïéøãäðñ à"ùøäîá ãåò 'éòå ,åãéá úèòîúî åúîëç óåñáù åîöòì äòø íøåâ åúøåúî ñðøôî åðéàå ú"ã Iזו (1 ,שרייה ]ווייקן[ (2 ,שפשוף ]רייבן[ (3 ,להניח בגד רטוב נגד האש ,באופן
שהבגדי I
 ãáàîå äîçë óéñåî åðéà íéøçàì äãîìì äöåø åðéàå åîöòì åúøåú ÷éæçî àåä íàå ,ì"æå ïéá÷ðî ä"ã à"òנעשה יד סולדת (4 ,סחיטה ]אויסקוועטשן[] ,ובזמנינו נעשים פעולות הללו ע"
åðéàå äøåú ãîåìä øîåà î"ø äéä àéðú à"ò è"ö ïéøãäðñ 'éòã ãåàî äæá åøéîçäù ãåò åðéöîå ,ì"ëò åúøåú
 áééçהוואש מאשין ,שבתחלה עושה שריי' ואח"כ שפשוף ואח"כ סחיטה ,וכמ"פ עושהו ע"י I
ìëì ãîìî åðéàù éî é"ùø ùøéôå áééç àìèì óéìé àìãå â"é à"ô úåáà 'éòå .äæá 'ä øáã àåä äæ äãîìî I
מים חמים[ ,וכל שעושה אחד מד' מלאכות אלו ,חייב על מלאכת כיבוס.
.ù"éò äæì äæ ãîìì åöø àìù ìò ò"ø éãéîìúì åúî äæ ìòù ä"ò÷ú 'åîò àöéå æòåì íòî èå÷ìé 'éòå ,ì"ëò äúéî
א( ועכשיו נבאר פרטי דין שריי' :כל בגד שנתלכלך קצת ,אסור להניח מים על I
I
.
כיבוסו
זהו
דשרייתו
,
[
סוחטו
ואינו
משפשפו
אינו
ואפילו
]
הלכלוך
מקום
ב( ועל כן בגד שנטף עליו מעט טשאלנ"ט ,או טאמעט"א די"פ או שנשפך עליו I
הילולא דצדיקיא )המשך מעמוד הקודם(
I
אחר שלמד אצל המהר"ם שיק והחתן סופר ,חזר שוב לאותו מעין קדוש וטהור ,ובא ללמוד
אשכנז מעט קאוו"ע שאסור לילך אצל הסינ"ק להניח עליו קצת מים ,והוא איסור דאורייתאI ,
I
בתור תלמיד וחסיד בישיבת הקדושת יו"ט ,הגם ששורשו ומוצאו הי' מקהילות
]אלא יכול לקנחו בשמאט"ע נגוב או נעפקי"ן בנחת ,אבל לא ידחקנו על הבגד שאסור
I
] Iאויבערלאנד[ שלא התנהגו בדרכי החסידות ,עם כל זאת ,אחר שטעם מטובה ,נתמשך לחסידות זו ,לסחוט הלחלוחית שנבלע בבגד[.
ונסע ללמוד בישיבתו של הקדושת יו"ט – רבו זה קרבו מאוד ולמד הרבה אתו ביחד ,עד שהחשיבו
ג( ואם הבגד אינו מלוכלך ,יש פלוגתא בראשונים אי יש בזה
איסורג"כתורה.האיסור להניח I
I
כתלמיד חבר ,ובמשך הזמן הי' ביניהם פלפולים חריפים וריתחא דאורייתא – ועיין בספרו שאול עליו מים ,ולדינא יש להחמיר אף בבגד נקי מכיון שהוא חשש
 Iשאל סי' ר' שהביא שם מה שנסתפק בימי בחרות בהל' תרומות ומה שהשיב לו אז הקדושת יו"ט
דרש ,ד( וע"כ אם מונח העמ"ד או ציצית בתוך הסינ"ק של הווא"ש צימע"ר או תוך I
לעת זקנתו ,סיפר רבי שאול לתלמידיו ,שהוא מתחרט תמיד על שפעם ביו"ט שבועות כשרבו
הוואנ"ע אסור לפתוח הקרא"ן באופן שהמים נשפכין על הבגד ,ואפילו אם הבגד רטוב
 Iהקרעפל פשעטל בסוגיא דחלבי שבת קרבין ביוהכ"פ התפלמס עם רבו כמה פעמים באמצע כבר ,ואפילו אם כבר נתנקה הבגד ,אפ"ה אסור לפתוח הקרא"ן ]ליטל ידיו וכדומה[ I
 Iהפשטעל ,ולכן כל ימי חייו חשש אם לא גרם אז לרבו חלישות הדעת ,והוסיף שאדם צעיר אין לו באופן שנשפך מים על הבגד.
I
הבנה מספקת להבחין מתי מותר לפלפל ומתי אסור – שנה שלימה למד אצלו ולא זזה ידו מתוך ידו.
ה( וכל זה בשריי' דרך נקיון ,אבל ב"דרך לכלוך" אין בזה איסור של שריי
במיםI ,,
I
לאחר נישואיו בעיר אוהעל יצא לו גם הזדמנות מיוחדת לפרסם ולהודיע גודל קדושת יו"ט ,זה ומהאי טעמא מותר לקנח ידיו או גופו עם האנטוך ,משום דזה נקרא "דרך לכלוך"
הי' בעת שאחי הקדושת יו"ט הגה"ק רבי משה יוסף טייטלבוים זי"ע נתקבל לשמש כרבה של
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I
אויהעל ,ואז גם הוא נתקרב אליו ,ובעתות אלו סיפר לו ממדריגות אחיו הקדויו"ט מה שעיניו ראו ההאנטיך צריכין לכבס ההאנטוך.
במשך שנה שלימה ,וכ"ז הי' לפליאה בעיני רבי משה יוסף ,כי הקדושת יו"ט הסתיר עצמו מעיני רואיו
ופרטי דין זה של שריי' דרך לכלוך ,יתבאר בשבוע הבעל"ט
I
I
והי' נחבא אל הכלים ,ולכן לא הכירו רבי משה יוסף כראוי ,ואז הפטיר רבי משה יוסף ואמר לו ,שאין
======================
 Iפלא מה שאביו הייטב לב בחר בו למלאות מקומו ,וזכה להיות רבי ומנהיג גדול לעדת ישראל
ושאר אחרונים ,וע' בשו"ת אבני נזר
והובא בתניא
רמב"ם
I
לאחר פטירת רבו הקדושת יו"ט נשאר קשור לבית צדיקים זה מרן העצי חיים ומרן רבינו דהקשה למה לא יחשב כיבוס בגדר אב מלאכה ,ועיי"ש ביאורו בזה.
שושו""עע ששפשוף אסור אף בעור עיי"ש ,ויש בזה טעות שאין הכל יודעין ששריי' במים לחוד הוי איסור I
 Iהדברי יואל זי"ע ,והי' ידוע ומפורסם לכל גודל הידידות וההתקשרות שהי' לו עם האחים הקדושים
האלו ,והזכיר עצמו לפניהם עם פתקא ופדיון כדרך חסיד לרבו ,על אף שהי' קשיש מהם טובא ,ובכל כיבוס אף אם אינו סוחטו ,וכבר נתרעם בזה הרמב"ם
מלבוש',וכיוולא"ב -ידמוטינוף,שיש בזהירחצואיסוראותוI ,
I
וז"ל :ראיתי לעורר אותך על מה שיכשלו בו תמיד ,וזה הרבה מפתאים כשיפול  -על
המערכות על קדושת ישראל והנהגת הקהלות ,הי' תמימי דעים בכל מהלכותיהם ,והלכו יד ביד איש באופן יעברו עליו המים ,או ינענעו אותו במים ,עד שיסור אותו טינוף ,ולא יסחטו אותו וכו
לעזר רעהו ,פעם התבטא לפני תלמידיו על גודל ערך האחים הקדושים האלו שיש להם סיעתא הואיל ולא יסחוט אותו מלבוש וכו' ,וזה כמ"ש הקדמונים יציבא בארעא וכו' הסחיטה לבגד השרוי
נאסרה.להיותה חלק I
I
מכיבוס ,ואיך יצוייר שמותר עצם הכיבוס מפני שלא יסחוט וכו' ,וזהו טעות מפורסם ועשיית מלאכה עכ"ל
דשמיא ,שמה שהוא צריך ללמוד כמה שעות ,הם לומדים ומשיגים בשעה אחת ,וזאת לגודל
 ,ובהמשך דברינו יתבאר אי"ה פרטי דין זה.
וע"ש במג"א
שו"ע
שהסחיטה ממים מצרכי הכיבוס הוא ,והא דלא חייב משום דש ,הוא מפני שהמים I
רמב"ם
 Iקדושתו ,וגם כי מן השמים מסייעין אותן לבל יחסר המזג ,כי הם מוטרדים מאד מהאנשים הבאים
הולכין לאיבוד ולא דמי לדש ,וכן בשאר משקים שליכא מלאכת מלבן ,ליכא איסור דאורייתא לסוחטו אלא
להסתופף בצילם ,ובעת שנסע ללויה של הגה"ק העצי חיים ,אמר שהאחים הק' זכו למדריגה שלא כשצריך למימם שאז
בהערה ב'אסורוג'.ממלאכת דש וכנ"ל ]ומ"מ אסור מדרבנן ,חוץ באופנים המבוארים בסי' ש"כ עיי"ש[I .
I
כנ"ל
יבואו לידי גאות ,כי קדושים וטהורים במדת היסוד ,ומי שלא פגם אינו בא לידי גאוה )אבני חפץ(.
 Iבידידות מיוחדת הי' עם רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע ,הרבה חליפות מכתבים עבר ביניהם שושו""עע ואין האיסור משום תולדת ליבון ,דהא ליכא ליבון בשאר משקאות שאינם מים ]וכמו שיתבאר I
בענינים העומדים ברומו של עולם ,כאשר עבר מעיר קראלי לישב על כס הרבנות בעיר קאשוי תמך עוד בעזהשי"ת[ ,אלא האיסור הוא משום
התניאתולדה ד"דש",דיןוהואזה איסור דרבנן ]דמדאו' אינו חייב על דש אלא I
I
מאוד בהערצה להושיב את רביה"ק בעל דברי יואל על מקומו ,ואף שלכאורה הי' נראה שזה רחוק כשצריך להמשקה הנסחט[ ,וכן ביאר
איתא אמר רבא זרק סודר
ענין זה נובע ממה שהקשו הראשונים שיש סתירה בגמ' בזה ,דבזבחים
 Iמן המציאות שקהילה אשכנזית תקבל עליהם אדמו"ר ומנהיג חסידי לרב ואב"ד ,עכ"ז כתב להם
 ,ואילו ביומא איתא שההולך להקביל פני רבו ביום הכיפורים ,עובר I
למים חייב
ויש הרבה תירוצים בראשונים ליישב הסתירה,
ר"ש מכתב וחיזק אותם בזה ,והבטיח לחסידים דשם שהציעו את ההצעה שאם יהיו עשרה אנשים עד צוארו במים ואינו חושש
בבגד I
I
שנוגע לדינא ,תירוץ הא' הוא דמה דאיתא בזבחים שחייב ע"ז הוא
שכוונתם לשם שמים להביא את הרב מאורשיווא בודאי יצליחו בזה ,ובמכתב זה של ר"ש השפיעו ונעתיק שני תירוצי התוס'
מלוכלך ,אבל בגד נקי יכול להרטיבו במים כמ"ש במס' יומא ,ותירוץ הב' הוא דבזבחים מיירי שזורקו למים שכך הוא
ק
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דרך ליבון ,אבל במס' יומא כשהולך עם בגדיו הלבושים על גופו לתוך מים אינו
במפה,דרךעכת"דנקיוןהתוסאלא',הואנמצאדרךדלתי'לכלוך,ראשוןובכה"איןג I
I
לרב אב"ד בקראלי ,ונתקיימה הבטחת רבי שאול שבסופו של דבר יצליחו להמליכו על עירם ,וכמו ליכא איסור להשרותו במים ,ומה"ט מותר להסתפג באלונטית ולקנח ידיו
איסור להשרות במים בגד נקי ]אפילו בדרך נקיון[ ,אבל לתי' השני אסור.
 Iכן עמד ר"ש לימינו בכל עת מצוא.
דעת המחבר אינו ברור בעינן זה ויש פלוגתת האחרונים בדעתו ואכמ"ל ,אבל למעשה כתבנו כפי מ"ש התניא I
להחמיר בזה כתי' השני של התוס' שאסור להשרות אף בגד נקי ,חוץ אם הוא דרך לכלוך ,וכ"פ המשנ"ב
חיבה יתירה הראה לרביה"ק בעל ברך משה זי"ע ,וכמו שסיפר רבינו )בדרשה יום א' עקב
שכתב שאפילו אם הבגד
ושאר אחרונים .וע"ע בתניא
מלובןשאיןהיטבאיסורומצהילאלאמאודבבגדג"כהצריךאסורכיבוסלשפוךמחמתמים I
 Iתשנ"ד( דכאשר קיבל ההורמנא אצל הגה"ק מקאשוי זצ"ל היה אצלו כל היום ממש ,מן הבוקר ועד
שכתב שמשמע מתוס' ישנים
עליו ע"ש ,אבל ע' בצמח צדק
הערב ,אחר שבחנו כתב לו כתב הורמנא נאה ,ובתוך דבריו כתב עליו "זה דור רביעי שזכיתי לשאוב שחרורית או שאינו לבן עדיין כמנהגו ,משא"כ בחלוק הלבן בתכלית לכו"ע שרי עכת"ד
שמשמע מהתו' ישנים להקל בבגד המלובן כל צרכו ותמה על התניא I
I
 ,וכ"כ בשו"ת אבני נזר
ממימיהם" ,שאל לו רבינו איך הוא משוה אותו לאבותיו הקדושים ,דאם שהוא הסתופף עוד בצל
שהחמיר בזה ומסיים שצ"ע מנין לו זה עכ"ד ,והגם שלמעשה הי' אפשר לצדד בזה ,מ"מ בפנים סתמנו משום שקשה
מחדשהנ"לשוםלכודבר"ע.במה I
זקינו הייטב לב ואחריו היה קרוב מאד להקדושת יו"ט ולאביו העצי חיים ,מכל מקום הרי נסע להחליט ולומר איזה בגד נכנס בכלל שהוא מלובן כל צרכו ואיזה בגד אינו מצהיל כ"כ ,שיש בזה איסור
I
ועיי"ש שמקיל באופן כשהבגד מניח כבר כולו במים שאז אינו
משנ"ב
אליהם כתלמיד וחסיד לרבו ולמה מערבב שמו אתם ,ענה לו הגה"ק מקאשוי זצ"ל )בזה"ל סיפרו
ל
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I
 Iרבינו( "איך האב די זכיה אייך צו האבן ביי מיר אין שטוב און מיט אייך צו שמועסן אין לערנען,
ע' מ"ש בזה בהערה י'
שהבגד נקי ועושהו דרך לכלוך
ובכה"ג מותר לב' תירוצי התוס'
רמ"א
 Iגלייבט מיר איך האב פון אייך מער מקבל געווען ווי איר האט פון מיר מקבל געווען".
דמבאר "דרך לכלוך" שהמפה מתלכלכת יותר ע"י שמקנחין בו I
כ"כ בצמח צדק
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
הידים ,ואין זה דרך כיבוס כלל עיי"ש וכעין זה כתב התותפות שבת
I
I
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I
I
הרוצה לנדב גליון ,לפרסם מודעות ,להאיר ולהעיר ,יתקשר עם המערכת(845) 781 - 0153 :
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)פ"ט מהל' שבת הי"א(

)או"ח סי' קס"ה(

)סי' ש"א סעיף נ"ו(

)סי' ש"ב סעיף ט'(.
)שם(

)בחידושיו שנדפסו בראש ספר מעשה רקח – והועתק באבני נזר או"ח סי' קנ"ט אות ב'(
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)סי' ש"א סעיף מ"ו(
)הנ"ל בהערה א'(

)סקנ"ז(
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)סי' ש"ב סעיף ט'(.
)שם(

)וע"ע בקו"א סי' רע"ז סק"א ,שאין האיסור "שמא" יסחוט ,דהא
)בסי' ש"ב סעיף ז'(
אף אם יסחוט אינו אלא דרבנן ,ולא גזרו ע"ז ,אלא האיסור הוא משום שמא יהי' פסיק רישא שיסחוט ,עיי"ש(.
ט
)צ"ד ע"ב(
)ע"ז ע"ב(
)משום מלבן ,דשרייתו זהו כיבוסו(
)דהיינו אף שהבגדים נעשו רטובים ממים ,אין בו איסור מלבן(
)שבת קיא :ד"ה האי(
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)סי'

)סי' ש"ב סכ"א(
ש"ב סקמ"ח(

)הנ"ל(
) שבת נז :ד"ה עוד(

]ותמוה שלא הזכיר דעת זקנו התניא שכ'
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)או"ח סי' קנ"ט אות י'(
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)סי' ש"ב סקנ"ה(
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)סי' ש"ב סעיף י'(
)עמ"ס שבת נ"ח ע"א ד"ה סעיף(

)הנ"ל בהערה ט'(

)סי' ש"ב סקל"ב עיי"ש(

