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øä øöé ïéàùëã éàãåò ,ïåéñðä ïéà ,åîë êë ìë åéðôì çåø úçð åðéàå

òãåðë òøä øöéä úåðåéñðä ìò íãàä øáâúîùë íãå øùáä ,íìåà
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שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  במדברפרשת 
  .ועעד  :דעיומא ' מס

  נשאפרשת 
  :זעעד  .זעיומא ' מס

 []  
רואים כמה שמירהאנו יומא ' מס רישב

אף ,י טומאהג שלא יבא ליד"היה צריך הכה
כ"ועאכו, בהיותו במקום המקודש ביותר

יוצאיםכמה שמירה צריכים בשעה ש
  א רק בכח התורה"וזה א, בשווקים הטמאים

 מכות' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

לאחיו קודם
ואיתמר אלעזר ואביהוא נדב הבכור אהרן בני שמות .ואלה

בני שמות לכהןאלה ידם מלא אשר המשוחים הכהנים .אהרן

אתנחתא הוא נדב תיבת על המקרא טעם ואתנחתא,הנה

הענין מפסיק מקום לשאר.בכל נדב בין הפסיק למה וקשה

אהרן לכהן.בני ידם מלא אשר הכתוב אמר דהנה ,ונראה

רש הוא"ופירש חינוך לשון ידים מילוי דכל תצוה בפרשת י

מאז בו מוחזק להיות חדש לדבר נכנס שהוא לעבודה

היתה.והלאה המשכן הוקם שלא דעד במשנה איתא והנה

בבכורים ענין.עבודה בכור שהיה נדב לגבי שייך לא זה ולפי

לעבודה ידים עובד,מילוי היה המשכן הקמת קודם גם שהרי

הכהניםאת ידי ונתמלאו שנמשכו אחר רק ולא .העבודה

באתנחתא נדב הבכור ואמר אחיו משאר הכתוב חלקו ,ולכן

לעבודה נבחר הוולדו שמיום עצמו בפני דין לו שיש ,לומר

ואיתמר אלעזר אביהוא הכהנים,אבל אהרן בני שמות אלה

לכהן ידם מלא אשר לעבודה,המשוחים ראויים נעשו שהם

שנמ אחר ידםרק ונתמלא .שחו

יפות פנים

לטעות לבא יכולין
לגלגלותם זכר לגלגלותם.כל כאן נכתב למה ,קשה

לוי שבט במנין כתוב ומעלה,ולהלן חודש מבן זכר ולא,כל

לגלגלותם לו.נאמר שיש דמי במנחות איתא דהנה ונראה

יחיה ולא הוא טריפה ראשים י,שני חי אינו ב"דטריפה

שנ.חודש בלוי חודשולכן מבן שני,מנו עם בן יכול עדיין הרי

לחיות אדם,ראשים בני כשני ימנה לגלגלותם ימנו ,ואם

אחד אלא אינו לא,ובאמת למען הראשים לפי נמנו לא ולכן

בהמספר גופם,יטעו לפי נמנו שנמנו,אלא ישראל בבני אבל

עשרים עשרים,מבן עד חי אינו אפשר"א,וטריפה אי כ

עשרים בן ראשיםשיהיה שני טעות,עם יבא לא וממילא

הראשים לפי ימנו אם נמנו,בהחשבון שפיר כן על

.לגלגלותם

יהונתן תפארת

אחד אלא יחסר לא
וגו אלף מאות שש הפקודים כל למה.'ויהיו להבין יש

עצמו בפני ושבט שבט כל מספר של,מונה הכל סך כך ואחר

יחדיו הפקודים הרא.כל דהנה מקשה"ונראה אנוש למה

מ עומר"מונים ימי יום,ט חמשים תספרו אומר הכתוב .והלא

ואינו השלם מנין נקט השלם להמנין אחד דכשחסר ותירץ

המנין מן לחסרו האחד על הנפש,מקפיד כל שכתוב וכמו

שבעים מצרימה הבאה יעקב מוצאים,לבית אנו שבפרטן אף

ס מס.ט"רק ושבט שבט בכל שכתוב דממה נמצא זה פרוולפי

הם,לבדו כמה יודעין אין אחדכדי,אכתי שחסר להיות ול

שבט אצל,מכל הנכתב שהמספר שנדע כדי כללם מונה ולכן

הוא דוקא שבט כל,כל של הזה ממנין יחסר אם ואפילו

בלבד"עכ,הפקודים אחד אלא יחסר לא מכל,פ אחד ולא

.שבט
סופר חתם

הקב האב"ייחד על שמו ה
א לי הלוים את הולקחת בכו'ני כל ישראלרתחת בבני

ד.'וגו אני בתיבות הדברים בתוך הפסיק למה לדקדק ',יש

בכור כל תחת לי הלוים את ולקחת לבסוף לאומרו לו והיה

ד אני ישראל מקום',בבני במדרש.כבכל איתא דהנה ונראה

הקב אין הטובה"לעולם על אלא הרעה על שמו מייחד ה

יו לאור אלקים ויקרא לילהשנאמר קרא ולחשך כתיב,ם ולא

לילה אלקים קרא הקב.ולחשך נטל כאן העבודה"והנה את ה

חטאו שלא ללויים ונתנה בעגל שחטאו הבכורים ולכן.מן

הל את ולקחת שאמר ליואחר טוב,ים דבר זהו ייחד,שבעצם

ד"הקב אני ואמר זה דבר על שמו את רצה.'ה לא אבל

בכור כל תחת אחר לבסוף ישראללאומרו הוא,בבני זה כי

הבכורה מהם שניטלה להבכורים .רעה

דוד בנין

התשב להם"זכות עמדה ר
במד עה"איתא וכו"ר לוי מטה את הקרב צדיק"הה'פ ד

וגו יפרח וכו',כתמר צדיקים שהיו לוי של בשבטו ',מדבר

ה בבית וכו'שתולים הספר בבית שהם התינוקות .'אלו

את הכתוב ששיבח זה מה לוי"תשבוקשה של שבטו של ר

בבית,בלבד התינוקות לחנך ישראל כל נהגו זה דבר הלא

היו"ואפ.הספר דיעה הדור שבאותו שישראל אף דהנה ל

גדולה לשמו,במעלה יהיעשזכו ולא אנכי הגבורה ,לך'מפי

דר בפרקי במותם"ואיתא ותולעה רמה בהם שלטה שלא א

טומאהו ראו ולא השרת כמלאכי וטהורים קדושים היו

הי,מימיהם רבים'ובוודאי זכותים הי"מ,להם להם'מ חסר

תשב כדאי"זכות למאד גדול שזכותם העולם'ר אין בגמרא

תשב של פיהם בהבל אלא אנ,ר"מתקיים שהיו דורשוכיון י

משועבדים תשב,במצריםהמדבר לחנך ביכלתם היה ר"לא

הספר זו'והי,בבית גדולה זכות מהם נעדר,נחסר היו ובזה

משועבדים,השלימות היו שלא לוי של שבטו מלבד

תשב,במצרים לחנך יכולים לתורה"והיו בגמ,ר 'ואיתא

הי בישיבה ויושב זקן שהי',עמרם תלמוד'הרי בתי להם

תשב בהם לוי.ר"לחנך לשבט שעמד הוא זה וזכות וכח

הנסיונות בכל לעשל,לעמוד נתחברו ולא בעגל טעו ,ר"א

בשלימות באמונתם עמדו לשמו,אלא ומובדלים מופרשים

עמדה,יתברך הספר בבית בילדותם שינקו הקדושה כי

זקנ בימי לעמו,תםולהם בידם ולאדוסייעה בצדקתם

הדור אחרי מה"ועפ.להגרר מובן זה זשי במאה"דרשו כ"ל

לוי מטה את ה'וכוהקרב בבית תינוקותהלא'שתולים

הספר בבית הי,שהן זה מטה'שהרי של כחן ושורש יסוד

חטא מכל עצמן לשמור מכל,לוי וטהורים נקיים ולהיות

פגם שהית,שמץ תשבהמה חינוך זכות משך,ר"בידם בכל

במצריםזמן גרם,השעבוד זה הקברישקוזכות לעבודתו"בן ה

לפניו לשרת .לעמוד
יואל דברי

  ח"ד וזוגתו ויו"ל הי"זצ דוד הכהןצ רבי "בהגה מאיר זאבצ רבי "נ הגה"לענתנדב 
  ק"ד לפ"סיון שנת תש' ה ג"נעקד
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ג מורינו רבי מאיר "הגאון הקדוש רשכבה
ד טיקטין נולד לאביו "הלוי איש הורוויץ אב

י איש ק מורינו רבי שמואל שמעלקא הלו"הגה
ברהם 'ת א"ש ר"אי[ק טארנא "הורוויץ אבד

ה "ובנו השל, רבי אברהם, עפטיל'שעיה ש'י
, ס ווי העמודים"ובנו רבי שעפטיל בעמח, הקדוש

כי משפחת הורוויץ נתכבדה בשלשה צנתרי 
ק עמוד האש ונורא מורינו "בן הגה, ]דדהבא אלה

, ק פרעמיסלא"רבי יהושע הלוי איש הורוויץ אבד
מפני , בפי כל בשם רבי יהושע הארוךשהיה נקרא 

שבהגיע עליו קדושת שבת כאשר התחיל ללבוש 
, בגדי שבת נתגדל קומתו והיה ארוך יותר מבחול

, מראפשיץ' וראוי לציין כי נכדיו הרבנים הק
נהגו לשיר את הניגון ששר זקינם הקדוש , דזיקוב

על , רבי יהושע הארוך בעת שנתגדל קומתו
של שבת לאל אשר שבת  החרוזים מתפלת שחרית

  .'וכו
יוקל ' ק מורינו ר"מ היו הגה"מבני מהר

ד "יצחק אב' ק מורינו ר"אבי הגה - ק בראד "אבד
' הנקרא ר, ]וואנדסבעק, האמבורג, אלטונא[ו "אה

ק מורינו רבי צבי "והגה -איציקל האמבורגער 
ושאר גדולי ישראל היו , ד טשארטקוב"הירש אב

מטשארטקוב היה אבי  ה"ומורינו רצ, מבני ונכדיו
שמעלקא מניקלשבורג ' האחים הקדושים הרבי ר
ע ושאר בנים גדולי "ואחיו בעל ההפלאה זי

  .ישראל
ם אמר לבניו שלא היה מערב לימודו "המהר
רק בשבע שנים עסק בתורת הנגלה , נגלה ונסתר

ואמר לבניו שבנו רבי , ובשבע שנים תורת הנסתר
והיה גאון , יוקל נולד בשנים שלמד תורת הנגלה

ובנו רבי צבי הירש נולד לו בשבע , גדול בישראל
והיה מנהיג את עצמו , שנים שעסק בדברי קבלה

  . בחסידות ופרישות
היה , ל האמבורגער'נכדו הגאון רבי יצחק

אבי , ק רבי מנחם מענדל מלינסק"חותן הגה
ומשום כך היסב הרב (, ק מראפשיץ בעל זרע קודש"הגה

ט "כי הבעש, מראפשיץ שם משפחתו הורוויץ כשם משפחת אמו

משפחת ] א, משפחות נקיות המה דור אחר דור' ע אמר שג"זי' הק

 )ועיין במדור ניצוצות בשבוע זו - הורוויץ ] ג, שפירא] ב, מרגליות
שיץ נקרא נפתלי על שם צדיק אחד ק מראפ"והגה

 נפתלי אשר היה רגיל לבוא בהקיץ אחרי פטירתו' ר
  .ם ללמוד עמו"ק מהר"לזקינו הגה

, פעם באו אליו שנים עשר מנכדיו גדולי הדור
שמעלקא ואחיו בעל ' ובתוכם היו האחים הרבי ר
וכל אנשי , ל האמבורגער'הפלאה והגאון רבי יצחק

להם זקינם פקודה  אז נתן, העיר יצאו לקראתם
ת נתן לי "באמרו השי, שלא יבואו לראות פניו

בנים שיהיה לו נחת רוח לעולם הבא ולא בעולם 
, והשליח עם הפקודה בא לכפר לאפאחיו, הזה

  .ושבתו שם בכפר ולא באו העירה
היה מפורסם בימיו לאיש מופת ונתגלה לו מן 
השמים שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין 

והוא עצמו בצוואתו שכתב לבניו , לכךדורו ראוי 
מצווה אני שלא יספדו עלי שום : "כותב בין השאר

כי לבי יודע מרת , הספד ואל יעשו לי שום כבוד
ואף שזה שנים , נפשי ואין בי שום שבח שבעולם

שנתגלה עלי מן השמים שראוי הייתי שתשרה 
מכל מקום יראתי ', שכינה עלי אלא שאין דורי וכו

  ".החטאשמא יגרום 
מצווה אני אתכם בנים : "עוד כתב שם לבניו

כשתדברו ברבים תהיה כוונתכם מאוד תזהירו 
גם כשתהיו , לשם שמים ולא להתכבד עצמיכם
שלא תכוונו , מזהירים בדרך תוכחה ומוסר

וכן קבלתי , ו"עצמיכם נגד איזה אדם שלא לבייש ח
  .מרבותי להיות נזהר בזה מאוד

שתהיו נזהרים אני מצווה : "עוד כתב שם
מאוד מאוד שתעשו שידוכים לשם שמים עם בניכם 

לעולם ימכר אדם כל  )א"ט ע"פסחים מ(ל "כמאמרם ז
  ".מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם

  נפלאות מדובר בו
פעם בעמדו לקדש הלבנה במוצאי יום 

והשמים התקדרו בעבים , הכיפורים הוא ובית דינו
ש וכשעה עמד מחרי, וכיסו את פני הלבנה

 –המאורות הגדולים  –וכל בית דינו , ומשתאה
השמיע את הוד קולו , עומדים מימינו ומשמאלו

, "מאיר ובית דינו עומד, כמה עזין פני רקיע"
וככלותו לדבר והנה רוח גדולה באה ונתפזרו 
העננים ונראתה הלבנה ופתח את פיו בתודה וקול 

  .זמרה ובירך ברכת הלבנה בשמחה רבה
- שלא ליתן תעודה לרב שוחט דרכו היה מעולם

פעם בא אליו שוחט ובודק , וכדומה, וסופר, ובודק
וחשב כי ' אחד בקי גדול באומנתו וחרד לדבר ה

אבל הוא דחהו , בטח לא ימנע לתת עליו תעודתו
ופעם הפציר בו , מיום ליום עד חצי שנה לערך

וכראותו כי אין מפלט לו , ב לתת לו תעודתו"השו
מטפחתו על עיניו ויאמר לו קראו לחוץ והעביר 

וירא ממעל לו על פני אויר עומד , הבט נא השמימה
ואמר לו ראה , איש וסכין השחיטה ומשחזת בידו

ה שנים הוא עומד לתקן הפגימות שנעשה "כי זה כ
בו והסכין היה טוב אך על ידי קלותו ועוונותיו הגיע 
פגימות בסכינו בעת השחיטה ועתה במה תערוב לי 

אז חזר לאחוריו ולא רצה , ית מעשיךכי לא תשח
  .להיות שוחט ובודק עוד

  גומל חסדים טובים
דרכו היה להשתדל מאוד בכל יום קודם 

והיה לו גדר שלא , אכילה בעמוד גמילות חסדים
ת "והשי, לטעום מאומה קודם שיעשה גמילות חסד

רצון יראיו יעשה ונזדמן לו בכל יום לעשות גמילות 
יום אחד לא נזדמן לו , חסד וטובה לאיזה איש

ובלילה לא הלך , והתענה כל היום, לעשות חסד
ויצא באמצע הלילה חוץ לביתו והנה עגלה , לישון

וירץ לבית חרש עצים להודיע לו , עם קרשים לפניו
, שיש הזדמנות לו לקנות עצים הצריך למלאכתו

וילך עמו החרש עצים ושאל מהמוכר כמה הוא 
השוה מאוד מקח , רוצה ויאמר לו המקח

אבל לא היה לו , והיה ממש כמו מציאה, למלאכתו
והלווה לו מעות וקנה , אז מצוה גוררת מצוה, מעות

  .והצדיק אכל בשמחה לחמו, האומן את הקרשים
והיה , ל"פעם היה בעירו חולי העיפוש דבר ר

, תמה שלא הודיעו לו מן השמים סיבת החטא בעיר
ובלילה נתן , )א"ה ע"שבת נ(כי אין מיתה בלא עון 

ושלחו ליכנס , מכתב עם מטהו ביד המשמש שלו
, לחורבה אחת שהיה במבצר הישן הסמוך לשם

ויהי , ולמסור המכתב ליד המלך מכיתות המחבלים

והיכל מלך וכל , שמה ראה טרקלין גדולכבואו 
ושומרי המלך הניחוהו ליכנס בהראות , צבאיו

ואז שמע אחד יושב לימין , להם מכתב הרב
ולכל אשר נענה , המלך ומזכיר שמות אנשי העיר

פקד השר היושב לשמאלו על אחד , המלך ראשו
ואחרי אשר קרא המלך את , מצבאיו להמיתו
בערב יום : ויאמר להמשמש, המכתב מהרב

הכיפורים יבוא אחד לבית הכנסת עם אזור 
מעורות שועלים ולחיו קשורה במטפחת על 

אזי צוה . בשלו כל הרעה הגדולה הזאת, ראשו
וזה , הרב להמשמש שכשיכנס אותו האיש יודיעו

וכאשר בא הרב לבית הכנסת ונתן , היה החזן דשם
  .ונשקט הרעש, מת פתאום על מקומו, עיניו בו

ע נסע במכוון לטיקטין לשמוע "י זיהקדושת לו
וסיפר לו השמש הזקן עשרים ושמונה , הנהגותיו

ב "וסיפר לו שפעם אחת בא השו, מהנהגות שלו
והרבנית ביקשה , דשם לפני הרב להראות סכיניו

ם שישחוט "ואמר מהר, שישחוט אווזא שלה תיכף
שחטו , ולהיות שלא הבינו טעמו בזה, למחרתו

כמבואר ביורה , ל ידי גמיתיכף ונטרף האווזא ע
אז הבינו דברי קדשו כי אם המתינו , )ג"סימן כ(דעה 

  .היה הגמי יורד לקוקבן והיה כשר
, ם היה מטבעו מפחד מאוד מפני הכלב"מהר

וינבח עליו מאין , פגע בו כלב, ויהי בלכתו פעם בחוץ
ומידי , "היה נכון שימות"אז אמר בצערו , הפוגות

  .דברו מת הכלב על מקומו
פעם אחת הלך לבית הכנסת וראתה נערה 

, רבי"וצעקה , אחת להבת אש עוטרת על ראשו
, שתוק בתי"ענה לה , "השטריימל דולק מאש
ת בן שיאיר לעולם בצדקתו "ובשכר זה יתן לך השי

וכן היה כי אף שנשאת לפחות הערך כפי , "ותורתו
ק "ק מורינו אשר קמץ אבד"ילדה את הגה, ערכה

  .טיקטין
בא לטיקטין מוכיח ודרש דרשה  פעם אחת

והרב בשמעו בכה בקול מאין הפוגות ושאל , תוכחה
למה ביישתני ברבים ולא הוכחתני ביני : להמוכיח
: והשיבו, ועברתם על הלבנת פני חבירו, לבין עצמי

הלא כולם : אז צעק הרב, לא כוונתי עליכם
  .ומי מהם חטא אם לא אני, צדיקים
ווארקי סיפר ל מ"ה רבי יצחק ז"ק מו"הרה

שפעם אחת , פעם ביומא דפגרא כשמזגו לו כוס יין
, ד טיקטין"מ אב"ק מהר"היה מעשה אצל הרה

אחר דרשה שדרש ברבים היו יושבים הקצינים 
ובתוך כך היה אחד משתעשע , והעשירים בבית הרב

, זה אמר כך וזה אמר כך, עם חבירו בדברי תורה
, חעד שאחד אמר לחבירו אינך יודע מה אתה ש

והשני אמר לחבירו אתה אינך , ודברים של הבל הם
ואמר , עד שבאו לידי קטטה, יודע מה אתה שח

אלו ואלו דברי : על דרך הלצהם "להם המהר
היינו שגם שניכם אינכם מכוונים , אלקים חיים

ואחר כך שתו , אל האמת וכל אחד מכם אינו יודע
המסובין יין בבית הרב ונעשו שניהם אוהבים 

מאיר אתם לא ' ואמר להם הרב ר ,כמקדם
 :)עיין קידושין ל, יד, במדבר כא(קיימתם את והב בסופה 
ומעתה מובן מה שאסרו , רק מתוך שתיית יין

ולא , ם מטעם חתנות"יינם של עכו ):ז לא"ע(ל "חז
ם תורה גם כן "אמרו הטעם דאסור ללמוד לעכו

 שאכן אנו רואים שעל ידי לימוד, משום חתנות
ועל ידי היין בא התקרבות , ים זה לזהנעשים שונא

  .ואחדות

  

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

íà  בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

הלכות תשובה (ל "ם ז"הקשה הרמב, ונתתי גשמיכם בעתם

האיך הבטיחה התורה שכר טוב על קיום התורה  )א"ט ה"פ
  .והמצות והלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא

á(  איתא במדרש רבה)תהלים קיט נט(ד "הה )א"ה ס"פל( 
אמר דוד רבונו , כי ואשיבה רגלי אל עדותיךחשבתי דר

של עולם בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני 

והיו רגלי מוליכות אותי , ולבית דירה פלונית אני הולך
שיא מפורסמת האיך ווהק, לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

יתכן שהיה דוד המלך עליו השלום מבקש לילך בכל יום 

  .המה' שר לא להויום למקומות שונים א
øàáúéå  ילקוט יחזקאל רמז (על פי מה דאיתא במדרש

אמר להם חטאים , שאלו לחכמה חוטא מהו ענשו )שנח

אמר להם , שאלו לנבואה חוטא מהו ענשו, תרדוף רעה
שאלו לתורה חוטא מהו ענשו , הנפש החוטאת היא תמות

ה חוטא "שאלו להקב, אמר להם יביא אשם ויתכפר לו

ד "הה, להם יעשה תשובה ויתכפר לו מהו ענשו אמר
. על כן יורה חטאים בדרך' טוב וישר ה )תהלים כה ח(

ונמצינו למדים מזה כי מצד כל המדות העליונות אין ראוי 

ואף מצד התורה ראוי רק להביא קרבן , שתועיל תשובה
ואך , אבל תשובה לחוד אין ראוי להועיל, שיתכפר לו

והוא כחק בלי , וה אומר יעשה תשובה ויתכפר ל"הקב

דמצות  )מערכת ח אות כד(א בדבש לפי "וכן כתב החיד, טעם
  .תשובה נקרא חק

ùéå  לפרש בזה מה שאומרים בפיוט במוסף לימים

באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר , נוראים
הכוונה בזה כי אם אין מליץ יושר שימליץ , חק ומשפט

כי , בחטאים קשים ו"טוב על בני ישראל בזמן שנכשלו ח

הנבואה אומר נפש , החכמה אומר חטאים תרדוף רעה
דמצות , ק ומשפט"תגיד ליעקב דבר ח, החוטאת תמות

ה אמר יעשה תשובה "והקב, תשובה הוא חק בלי טעם

ואף שהוא רחוק מן השכל איך מועיל תשובה , ויתכפר
מכל מקום , ה"לאדם שמרד נגד מלך מלכי המלכים הקב

וברוב רחמיו וחסדיו , ובת הרשעיםה רוצה בתש"הקב

  .מוחל לשבים אליו יהיה מי שיהיה
íðîà  שלימות התשובה הוא לעקור את החטא
עד כדי שיתהפכו , ולמחוק אותו מכל וכל, בשורשו

כי רק על ידי  :)יומא פו(ומבואר בגמרא , הזדונות לזכיות
אולם , תשובה מאהבה זוכה האדם להפוך הזדונות לזכיות

וראיתי בני , הוא מדריגה גבוה ונשגבה תשובה מאהבה

לא מיראת , שיוכלו לשוב בלב שלםעליה והמה מועטים 
אלא מחמת יראת התרוממות מהדר , העונש ותקות השכר
אכן יש להם שני תקנות שיתהפכו , גאונו ואהבת בוראו

כמו ' הא, הזדונות לזכיות גם אם לא זכו רק תשובה מיראה
לפרש  )לשבת שובה אות ב(ה בעצי חיים "ז זללה"שכתב א

, וחטאך בצדקה פרוק ועויתך במחן עניין )דניאל ד כד(הכתוב 

בא וראה כמה  )ד"תנחומא תשא סי(על פי מה דאיתא במדרש 
שהרי כל , גדול כחה של צדקה שמהפכת מדת הדין לרחמים

השקפה היא לרעה והשקפה דגבי צדקה הוא לטובה 

ללמדך שגדול , השקיפה ממעון קדשך )דברים כו טו(שנאמר 
וזה שאמר . כח מתנת עניים שמהפכת מדת הדין לרחמים

שמהפכת מדת הדין , בצדקה פרוק, וחטאך היינו השוגג

ועל כן אחר הצדקה אף בתשובה מיראה שזדונות , לרחמים
עם כל זה אם יעשה צדקה זדונות נעשות לו , נעשות כשגגות

, םכיון שמהפכת מדת הדין היינו השגגות לרחמי, כזכיות

  .ד"עכ, שיעשו ויתהפכו כולם לזכיות ורחמים עליו
ìòå רבא ( ליהואי דבנא בתפ מה דאיתא "פי זה יל

ה "בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב )ז"פי

ה "ביאור הענין דהנה כתב השל. ב"וצ, ויקחו לי תרומה
לפרש מה דמבואר  )מסכת שבועות פרק תורה אור(הקדוש 
רגו מלאכי השרת בשעת מתן תורה שקט :)שבת פח(בגמרא 

היינו כיון שהאדם מוכשר לקבל , מה לילוד אשה בינינו
על זה אמר לו , טומאה ולחטוא איך תנתן לו התורה

, ה"י והחזר להם תשוב"א כבוד"אחוז בכס, ה למשה"הקב
כלומר תחזור ותאמר להמלאכים שאף אם יחטא האדם 

כסא וגדולה תשובה שמגעת עד , יש לו תקנה בתשובה
אמנם שלימות התשובה הוא רק . ד"עכ, .)יומא פו(הכבוד 

על ידי תשובה מאהבה שיעקור החטא לגמרי ויהפכו 

ומי יאמר זכיתי לבי טהרתי מעשי לזכות למדריגה , לזכות
והמליץ , ועל כן בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, זו

פ שעלולים לחטוא מועיל להם "ה עליהם דאע"הקב

שיעסקו , ה ויקחו לי תרומה"במיד אמר הק, התשובה
ועל ידי הצדקה גם על ידי תשובה מיראה יתהפכו , בצדקה

  .ולא ישאר אף רושם מן העבירה, הזדונות לזכיות

íðîà  יש עוד עצה שאף אם לא הגיע האדם למדריגה
והוא על ידי , יתהפכו הזדונות לזכיות, של תשובה מאהבה

על  .)ות טוברכ(י "וכמו שכתב בענף יוסף בע, עסק התורה

ענין מכבה שלא , תורה מכבה עבירה .)סוטה כא(מאמרם 
שעל ידי לימוד תורה לשמה , ישאר שום רושם חטא כלל

וכמו השב מאהבה נהפך עבירה , ר נעשית זכיות"בדחו

ועל . וקטיגור נעשה סניגור, :)יומא פו(עצמה למצוה וזכיות 
, זה אמרו מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה

מעלין , אף אהלים הוא התורה, ו שטמא נהפך לטהורהיינ

היינו חובות מתהפכים , את האדם מכף חובה לכף זכות
  .ד"עכ, דמיון מטמא לטהור, לזכיות ומרשע לצדיק

êøãáå באין מליץ יושר מול , פ עוד הפיוט"זה יל

והכוונה בזה דהנה , מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חק ומשפט
, ליצי יושר מן החטא עצמועל ידי תשובה מאהבה נעשו מ

אך אם עושים תשובה , כי הזדונות עצמם מתהפכים לזכיות

כי , מיראה יחשוב האדם כי אין מליץ יושר מול מגיד פשע
לזה , איך יתהפכו הזדונות לזכיות על ידי תשובה מיראה

ר "שמו(רמז על דברי תורה , ר חק ומשפט"תגיד ליעקב דב

גם בתשובה מיראה שעל ידי לימוד התורה , )ד"ח ס"פל
  .ועל ידי זה וצדקינו במשפט, הזדונות מתהפכות לזכיות

ìòå פי זה פירשתי הכתוב שובה ישראל עד ה '

' אלהיך כי כשלת בעוניך קחו עמכם דברים ושובו אל ה
. אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו

מוקי להך קרא בתשובה מיראה  :)פודף (יומא ' ובמס

, ולזה אמר קחו עמכם דברים ,ת נעשו לשגגותדהזדונו
דברים אני מבקש מכם דהיינו  )ד"ח ס"ר פל"שמו(ד שאמרו "ע

ועל ידי תשובה ', ועל ידי זה ושובו אל ה, דברי תורה

, ל תשא עון"בצירוף לימוד התורה הקדושה אמרו אליו כ
, שימחול לנו על כל עוונותינו ולא ישאר אפילו כל שהוא

  .ת מזדונות זכיותלעשו, ב"וקח טו

äðäå דוד המלך היה תמיד בענוה ושפלות הרוח ,
והחזיק , ואנכי תולעת ולא איש )תהלים כב ז(וכמו שאמר 

ב "אבות פ(וקיים בעצמו מאמרם , עצמו לבעל חוטא גדול

ובכל יום ויום היה , ושוב יום אחד לפני מיתתך )י"מ
, תקן את מה שחטא לפי מדריגתומהרהר בתשובה ל

וברוב ענוותנותו לא החזיק עצמו לבעל מדריגה שהוא 

ולפי השגתו שהיה למעלה מהשגת , זכה לתשובה מאהבה
והתשובה אינו , אנוש סבר שעדיין לא הגיע למדריגה זו
ועל כן היה מבקש , אלא מיראה שהזדונות נעשות שגגות

תשובה  עצה ותחבולה באיזה אופן יזכה שגם על ידי
  .מיראה יתהפכו הזדונות לזכיות

äæìå אמר דוד בכל יום ויום הייתי , דרש המדרש

לעזור ולסייע לאיש , מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך
, ליתן מזונות לעני, ולבית דירה פלונית אני הולך, נדכה

וגדולה גמילות , כדי לעשות גמילות חסדים בגוף ובממון

והיה מקווה שעל ידי , :)ה מטסוכ(חסדים יותר מן הצדקה 
התשובה בצירוף מצות צדקה יזכה שגם בתשובה מיראה 

ורגלי מוליכות אותי לבית , יתהפכו הזדונות לזכיות

כי באמת לא היה צריך למצות צדקה וחסד שעל , המדרש
כי גם על ידי שהיה , ידי זה יתהפכו לו הזדונות לזכיות

הזדונות זכה למדריגה זו שנתהפכו לו , עוסק בתורה

  .לזכיות
äðäå בשם  )חיי' פ(ה בבאר שבע "ז זללה"כתב א
, ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"דאף דקיי, הקדמונים

, מכל מקום על אותן המצות שאין הוא מחויב לעשותן
כגון מצות כאלו שנתהפכו מזדונות לזכיות על ידי תשובה 

  .ד"עכ, על זה איכא שכר בהאי עלמא, מאהבה

äæå רמז למצות , י תלכו"ם בחקתשאמר הכתוב א
ואמר הכתוב ואת מצותי , תשובה הנקרא חק כאמור

שהתשובה יהיה באופן כזה שיחשב להם , תשמרו

והיינו לעשות תשובה מאהבה אשר , כשמירת המצות
ואז יזכו לברכה של ונתתי , הזדונות יתהפכו לזכיות

שיזכו לשכר מצוה , גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה

ולם איך יזכו למדריגה זו שיתהפכו הזדונות א. בעולם הזה
ועל ידי , י שתהיו עמלים בתורה"לזה פירש, לזכיות

ועל , תשובה יחד עם לימוד התורה הזדונות נעשות זכיות

  .ידי זה יזכו לפרנסה בהרחבה גדולה ושפע רב
åðéãîòáå צריכים אנו לקבל על , לפני חג השבועות

שפש ולטהר ועלינו לפ, עצמינו עול התורה והמצות

כשם שעשו בני ישראל , מעשינו קודם קבלת התורה
וכמבואר  ,תשובה בלב ונפש חפיצה קודם שקבלו התורה

, בתשובההיה ביאתן למדבר סיני ש )שמות יט ב(ל "ברשיז

ורק על ידי שהזדככו וטהרו את נשמתם במדריגה גדולה 
ועשו הכנה דרבה למעמד הנבחר בתשובה תפלה , ונשגבה
די זה זכו להגיע למדריגה גדולה ולקבל על י, וצדקה

, ועל כן בהגיע חג השבועות הקריאה מעורר הזמן, התורה
ונתעורר שפע גדול ברוחניות בעת שמקבלים התורה 

ומי שיש לו מח בקדקדו זוכה להרגיש השפעת , מחדש

אך לזה צריכים לעשות הכנה הראויה לקראת , הקדושה
ה ולומר "קבואז יתעורר הלב להתקרב לה, החג הקדוש

' לעשות רצון ה, נעשה ונשמע בתשוקה גדולה ונשגבה

וימי הספירה הנם ימי ההכנה , בחשק בכל עת ובכל זמן
וצריכים להתכונן , להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה

, לימים הללו כמו שהכינו עצמם בני ישראל בימים ההם

והתשובה צריך , ה"לעשות תשובה באנחה אמיתית להקב
ובאמת רחוקים , על העבר וקבלה על להבא להיות בחרטה

אנו מאד ממדריגת התשובה אמיתית שיהיה בשלימות 

וצריכים אנו לסייעתא דשמיא מרובה , מאהבת הבורא
, למלאות הימים כדבעי, שנזכה לעשות הכנה הראויה
שנזכה לזכך הלב והנשמה , וטהר לבינו לעבדך באמת

ורד ובא להיות כלי מוכן לקבל שפע קודש הי, ע"להבוכ
אמנם על ידי נתינת צדקה ולימוד , בחג הקדוש הזה

התורה יכולים לזכות שיחשב התשובה כבחינת תשובה 

ועל ידי זה נזכה להתכונן ולבא לאיזה ענין , מאהבה
ה "שיהיה לנו השתוקקות להקב, ובחינה של קבלת התורה
  .בכל לב ובכל נפש ובכל מאד' שנרצה לעשות רצון ה

éùä"ú כל אחד לפי , לאיזה בחינה יעזור שנזכה
ק ישפיע לבני ישראל כל "והתוה, ערכו וערך נשמתו

ויקוים בנו יעודי , השפעות טובות בגשמיות וברוחניות

הפרשה ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ 
ובני ישראל יהיה להם פרנסה בהרחבה , השדה יתן פריו

כה עדי נז, גדולה בשפע גדול בריוח ובניקל וכל טוב

להתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים 
  .עלינו במהרה בימינו אמן
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éôìå כי אין צדיק בארץ אשר , התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה זה נמצא כי

וכל אחד מישראל מזדמנין לו , ולעומת זה אין לך אדם שאין לו שעה, יעשה טוב ולא יחטא

אך אם אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי הארץ שאינם חיים , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה ,ה"אם כן איך יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האדם מן , צריך האדם לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

êøãáå כי . בשביל התורה שנקרא ראשית, ל בראשית ברא אלקים"פ דברי רשיז"זה יל

אך השיב להם , זמין הוא למחטי קמך, כבר נתבאר שהמלאכים טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידים , אמנם התשובה מועלת רק אם עוסקים בתורה, ת שתיקן להם תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , ואינם נדחים מן הקדושה, לעמוד בתחיית המתים

  .העולם

ìòå  ל אשר ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדו, סוף התורה לתחלתהפי זה יש לקשר

דאיתא בספרי לכל , בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, עשה משה לעיני כל ישראל

דשר של ים קטרג ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת ים סוף

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר שם במדרש , עליהם שעבדו עבודה זרה

לזה , איך הועיל להם התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראהו, :)לך דף פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו , בשביל התורה שנקרא ראשית, הסמיך בראשית ברא אלהים

  .לא נדחו מעולם מן הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גרם לכם לדור המבול שתאבדו מעולם הזה "יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל להם , כי אלמלא היו להם כח התורה, לתם התורהומעולם הבא מפני שלא קב

ואף בעון גזל שהוא מעבירות , אף שהיה בהם עבודה זרה וגילוי עריות, להנצל מן המבול

כי על ידי התורה היו ראויים לעמוד בתחיית , שבין אדם לחבירו וחשבינן בהו בתר יומו דידן

ולא היה בא מבול , ועיל להם התשובהועל כן היה מ, דאור תורה מחייהו, המתים לעתיד

, והיה ממתין להם עד שישובו, .)סנהדרין קיא(ה הוא ארך אפים אף לרשעים "כי הקב, לעולם

נדחו מן הקדושה בעולם הזה שלא הועיל להם התשובה ובא , אך כיון שלא קבלו את התורה

ל אין להם חלק דדור המבו:) סנהדרין קז(כמבואר בגמרא , וגם נדחו לעתיד, עליהם המבול

  .לעולם הבא

êøãáå ח סופי 'ך נ'ם התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורים בפרשתן את האלהי

שאף על נח נחתם גזר דין אלא שמצא חן בעיני .) סנהדרין קח(ל "כי אמרו חז, ם"תיבות חכ

ולכאורה איך הועיל לו , איתא שעמד נח ועשה תשובה) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

ח סופי 'ך נ'ם התהל'לזה בא הרמז את האלהי, הלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, שובהת

ושפיר חשובה , ולכן אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, ם"תיבות חכ

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעולם לא נדחה מן הקדושה, חיותו

ìòå משלי י (ד "הה, אלה תולדות נח )א"ל ס"פ(במדרש רבה  דרך זה יבואר מה דאיתא

, הפוך רשעים ואינם זה דור המבול, )משלי יב ז(הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, ם"ולפי דרכינו הרמז בזה הפוך רשעים ואינ .ובית צדיקים יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"יעמוובית צדיקים , מיתתם הוא מיתת עולם ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתים

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתים

ëò"ô פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר"כי אנשי דור המבול אע, היוצא לנו לענינינו ,

כי לא , נדחו מן הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, הן בין אדם למקום והן בין אדם לחבירו

הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר  אמנם איש, היה להם אור תורה המחייהו

אזי , ד בבוקר או בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביום"אם הוא בא בביהמ, עליה

, ועל כן לעולם אינו נדחה מן הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתים, אור תורה מחייהו

עוסקים בתורה ואין אור  ו אינם"אמנם אם ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתקן

ולזה כל בר . ו"ואין להם תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחים חלילה מן הקדושה, תורה מחייהו

ד בערב או בבוקר "לבא בביהמ, דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה

ועל ידי זה יועיל לו , שיהיה לו חיות מן התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתקן מה שחטא

éùä"ú ויהיה לנו הזכיה שיהיה לנו הרהור , יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה הקדושה

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מן הקדושה, ה"תשובה לתקן מה שחטאו לפני הקב

אל ונזכה להתרוממות קרן התורה וישר, ת יעזור שנזכה לראות באורו של משיח"השי, התחיה

  .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
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T áìç çðåî åì êåîñå øùá ìëåàù éî ,åðéã äî t  
שצריכין לעשות היכר כדי שלא יבואו לאכול , ט נתבאר הדין כששני אנשים יושבים על שלחן אחד וזה אוכל בשר וזה חלב"בשבוע העעל) א
ובצד השני של השלחן מונח מאכלי , ]עם בשראו מאכלים שנתבשלו יחד [ועכשיו נבאר שדין זה הוא אפילו כשאיש אחד יושב ואוכל בשר , זה מזה

  .אשאסור לו לאכול כך שמא יושיט  ידו ויקח ממאכלי החלב בשעת אכילת הבשר, חלב
  ].וכמו שנתבאר בשבוע העבר לגבי שני בני אדם[ בשאינו יכול להושיט ידו וליקח אותו אין איסור, ועל כן אם מונח מרוחק ממנו) ב
א על השלחן מהני היכר שאם האחד "דדוקא כשיש שני בנ[דחיישינן שמא ישכח ויושיט ידו ויאכלנו , יכרדבזה לא מהני ה יש אומרים) ג
א שגם בזה מהני היכר כמו "אבל י, וצריך דוקא לסלק החלב מהשלחן או להניחו רחוק ממנו שלא יוכל להושיט ידו ליטלו ,ג]יזכירנו השני, ישכח

  .דא"בשני בנ
, ז וכדומה"ם טשי"ומונח שם יאגארט או קרי, י והונח על השלחן"לחן ובאמצע אכילתו בא ארדער מן הגראסערכ מי שאוכל בשר על הש"וע) ד

כגון [ולדעת המקילים מועיל היכר , ל לא מהני היכר וצריך לסלקם מן השלחן לפני שממשיך באכילתו"לדעת המחמירים הנ, או שמונח באטל מילך
  ].ט"יך אחרת כמו שנתבאר באורך בשבוע העעלאו שמניחו על טישט, שמניח קדרה להיכרא

אבל אם מניח היכר וגם [ וא שגם שומר לא מהני"אבל י, הא דמהני"י, אם מעמיד אדם שישמור עליו שלא יאכל מאכל החלב שעל השלחן) ה
  ].א שאוכלים יחד"כמו שמהני היכר בשני בנ, ע"מהני לכו, ממנה שומר

כ מותר "וע, אבל כשמסדר מאכלים על השלחן מותר להניח מאכלי חלב אצל מאכלי בשר, השלחן על" אוכל"כל דינים אלו הוא דוקא כש) ו
אמנם אם מונח קרוב לו באופן שיש לחוש שיתוז קצת חלב על , זז דעלקעלעך על השלחן אף שבקצה השני של השלחן מונח בשר"לעשות טשי

  .חצריך לכסות הבשר שלא ינתז עליו, הבשר

   - האם מותר להתעסק עם חלב , לאכילת בשרשעות ' העומד תוך ו -
ואין חוששין שמא יאכל , מותר לו לישב אצל מי שאוכל חלב, מי שאכל מאכל של בשר שאסור לאכול מאכל חלב עד שיעבור שש שעות) ז

  .טמותר ללמוד עם חבירו כשחבירו שותה קאווע עם חלב, כ מי שאכל בשר בסעודת ברית"וע, עמו
אמנם יש מי , ואין חוששין שמא תטעום ממנו, ק וכדומה"ז קעי"או לאפות טשי, כ מאכלי חלב"אח ללבש מותרת וכן אשה שאכלה בשר) ח
ביחודית רק שיתעסקו שני נשים  והבישול יש להחמיר שלא לבשל ולאפות' שאם עוסקת במאכל כזה שהדרך לטעום ממנו בשעת האפי ישכתב

מותרת לבשל ולאפות , ונראה שאם עברה שעה אחת מעת שגמרה לאכול הבשר[, יאש שיטעוםביחד וידעו זה מזה שאכלו בשר שאז אין צריך לחו
  ].יבבלא שומר

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

   ).שם(ואחרונים ) 'ח סעיף א"פ' סי(ע "שו) א
  על שלחן שאוכל עליו גבינה" חי"אם מותר להעלות בשר 

כמו שיתבאר להלן דהיכר לא מהני (י יש לעיין אי צריך לסלק הבשר החי מהשלחן "יווערי דעל"הנה מי שאוכל גבינה על השלחן ובקצה  האחר של השלחן מונח בשר חי שבא עכשיו ע
  .או דלמא אין לגזור בבשר חי כלל) כשאוכל ביחידות

ז יש "לפי, ש"פס ראשון עיינראה דעיקר הגזירה היה מחשש שמא יעלה הבשר באיל) ד"חולין ק(' מפשטות סוגיית הגמ. והנה במקום אחר הארכנו בדין זה וכאן נכתוב בתכלית הקיצור
ואף שהרבה אחרונים (, שמא יבא לאכול מהבשר' כתבו טעם אחר דעיקר הגזירה הי) שם(ע "ובשו) כ"מאכלות אסורות ה' ט מהל"בפ(ם "אכן הרמב, מקום לומר שהגזירה היה גם על בשר חי

) ועוד, א וביד אברהם"ז סק"ובמשב, א"ם שם ובפליתי סק"בלחם משנה על הרמב' ע עי"ם והשו"הרמבמ כבר כתבו אחרונים ליישב דעת "מ, ל"ס הנ"נגד מסקנת הש' ז דהוא לכאו"הקשו ע
כ לא "מ מסתבר דאעפ"מ, ל דבשר חי ראוי לאומצא"ואף שמצינו בחכז, צ לחוש לשמא יאכלנו ומותר להעלותו על שלחן שאוכל עליו גבינה"א' ז בבשר חי שאין הדרך לאכול ממנו לכאו"ולפי

וכל שכן בזמנינו שלא שמענו ולא ראינו לשום אחד , )ב"ג סעיף י"קי' ד סי"א יו"ברמ' עי(י דוחק גדול "ראוי לאכילה רק ע' מכיון שגם בזמנם לא הי, ל במאכל כזה לשמא יאכלנו"גזרו חכז
ובפרט [, מ לדינא מסתבר להקל במילי דרבנן"מ) א"דין י' א כלל מ"כבח' ע(ע "וחלקו על טעם השו' ואף שיש אחרונים שכתבו כטעם פשטות הגמ, צ לחוש כלל"שיאכל בשר חי מסתבר שא

אלא דסבירא להו דהתחלת , מחשש שמא יעלה באילפס ראשון' דעיקר הגזירה הי' ל כמסקנת הגמ"ע ס"ם והשו"דגם הרמב) ד"חולין ק' בלב ארי' ז כ"וכעי(' ש סעיף ג"שלפי מה שכתב הערוה
 ).א"חוקי חיים ססק' ח כלל ב"בב' הל(פ להלכה בעצי העולה "וכ, ]ש"ז יבוא לאכול גם בשר בהמה עם גבינה ואז יעלנו באילפס ראשון עיי"יהגזירה היה באופן שאוכלין זה מזה שע

דלא מהני היכר ' בירא לידס) הובא בהערה שאחר זה(ומסתבר שאף להפוסקים ) ג"סק(ובפתחי תשובה ) ג"ד סק"שפ(ג "ובפמ) ח"פ' סי(ח "הובא בב) בביאורו על הטור(ל "כ רש"כ) ב
ח כתבו האי "ל והב"ל דהרי הרש"ולאו מטעם היכר התירו הפוסקים הנ, בכלל הגזירה כלל דלא נקרא תפיסה אחת' לא הי, א ליקח המאכל רק כשצריך לעמוד ממקומו"מ באופן זה שא"מ, ליחיד

צ מדעברעצין "ושוב מצאנו שכן פסק הגה, כ מסתבר שהוא הדין לדידן ביחיד דמותר כשהמאכל מונח במקום רחוק"וע] הובא דעה זו בטור[ ל דלא מהני היכר כלל"דינא אף לדעת הפוסקים דס
 ).ב"בהגהותיו על ספר פתחי הלכה דף קל(ל "זצ

' סי(כ בכף החיים "וכ, )ד"י' ד סי"חיו(ם מרוטנבורג האחרונים "ת מהר"בשו כ"וכ, וספר בגד ללבוש, בשם ספר קהל יהודה הספרדי) ח"ק י"ס(ת "ודרכ, )ה"פ' סי(פ בחידושי הפלאה "כ) ג
 .ש"עיי' התם דעות איכא וכו) ג"שבת י(' ומקורם מגמ, )א"סקי(בשם זבחי צדק ) ז"ק ט"ח ס"פ

   ).שם(פ בעצי העולה "וכ, ל דמהני היכר גם ליחיד"דס) א"דין י' כלל מ(א "כן נראה מחכ) ד
תחת " והוא עומד עליהם"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ) 'ח ה"בראשית י(ש שפירש בזה הפסוק "ועיי. [דמהני שומר בזה) ד"דף ק(ולין ח' כ בספר לב ארי"כ )ה

 ).ובמקום אחר הארכנו שיש עוד הרבה מקילים בזה(, ]ש"העץ ויאכלו עיי
  .והעתיקו דבריו להלכה בהרבה אחרונים, שם בגן המלך דדבר הצריך שמירה תדירית לא מהני שומרוהטעם כתב , גן המלך בשם ספר) ע"בהגהות השו(א "כ הרעק"כ) ו
  ).'ח סוף סעיף א"פ' סי(ע "שו) ז
  ].ל"ויש עוד טעמים בזה ואכמ[, ס מיוחדים לבשר וחלב"ט נהגו העולם לעשות קאונטער"ומה) 'ה סעיף ח"צ' סי(ע "וכן הוא בשו) ט"בסק(ת "דרכ' ע) ח
כמו שיתבאר  חלקו עליו בזה] ועוד, יד יהודה, הפלאה, פתחי תשובה, ג"פמ, יד אפרים, ת תשובה מאהבה"שו, כנפי יונה[לאסור בזה אבל כל האחרונים ' כ) יב' סי(ת בית יעקב "בשו) ט
  .להלן

  שעות אי מותר לאכול מאכלי פארווע כשחבירו אוכל על שלחנו מאכלי חלב' העומד בתוך ו
שאלה זו במי שאכל בשר אצל סעודת ברית ונוגע , כ"יש לדון אי בזה חיישינן יותר שיקח מחבירו ג' אבל אם גם הוא עוסק באכילה או בשתי, ירו אוכל ושותה ולא הואז הוא כשרק חב"וכ

לדינו שאסור לישב ' ל הביא ראי"ת בית יעקב הנ"דבשו, אחרוניםויש בזה מחלוקת , דין זה תלוי בטעם אמאי מקילין לישב בלי אכילה. מילה אי מותר לו לשתות טיי בשעה שחבירו שותה קאווע
י "רש' והטעם שאסור בזמן שהיא טהורה כ, אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה:) חולין דף ו(שעות אצל מי שאוכל גבינה מהא דאיתא ' בתוך הו

כתבו לחלוק על הבית יעקב ) מ"א סק"בפיה(וביד יהודה ) ד"ח סק"פ' סי(ובחידושי הפלאה , ש"חיישינן שמא תשכח ותאכל עיי, בתבואת עם הארץשם דהואיל וסתמם בזמן שהיא טהורה נוגעת 
וגזירה זו היא רק כל זמן ) 'רה אלעיל הע' ע(הגזירה רק מחשש שמא יעלה באילפס ראשון שהוא איסור תורה ' ח הי"דרק באיסור דאורייתא חששו לשמא יאכל וכן כאן בב ,משם' דאין ראי

ז "מ(ג "ון הפמולזה כי' ולכאו[, חלבכ מותר להעלות "עכיון שאין כאן בשר על השלחן צ לחוש לשמא יעלה באילפס ראשון "שעות אז א' שעדיין אוכל הבשר אז יש לחוש לזה אבל בתוך ו
ז בנידון שאלתינו שאוכל מאכלי פארווע ואין הבשר "ולפי, ]ש"וכן רמז לזה הכנפי יונה בסוף דבריו עיי, ד"גזרינן עכגם הוה גזירה לגזירה כולי האי לא , ל"שכתב על הבית יעקב בזה) ב"ססק

דאשה מותרת  ל"לפי הפוסקים הניוצא ועוד חידוש דין  ,]צ לחוש כלל"ש ביד יהודה שכתב להקל אף כשלא סילק ובירך מהאי טעמא דכשאין הבשר לפניו א"ועע[, לפניו מותר להעלות גבינה
דזיל בתר טעמא הלא אין לפניה הבשר שיהא צריך לגזור שמא יעלה באילפס ראשון , והבישול' שעות ואף במאכלי חלב כזה שהדרך לטעום ממנו בשעת האפי' להתעסק במאכלי חלב בתוך הו

  .ל"וכיון שליכא רק איסור דרבנן לא גזרו וכנ
ואז צריך הטחינה צ לחוש לשמא יאכל ממנה רק באשה הטוחנת שהדרך נשים לאכול בשעת "ל מטעם אחר שא"ראיית הבית יעקב הנדחה ) ח"פ' ע סי"בהגהות על שו(אכן היד אפרים 

' וכמהלך זו כ(צ לחוש כלל לשמא יאכל מחבירו "אבל מי שיושב בלי אכילה בצד מי שאוכל עתה גבינה א, ל שמא יאכל זה מזה"וכן מצינו בשעת אכילה שחיישי חכז, לחוש שמא תשכח ותאכל
ולפי דבריו שכל שהוא , ש"כ וקאכיל איסורא עיי"בלע ג' ז כתב היד אפרים דבמאכלים שהדרך שהמתעסק בהם אוכל בשעת מלאכתו שאז יש לחוש איידי דטריד בעבודתי"ולפי, )בעוד אחרונים

ולענין הלכה המקיל במילי , ]ע"כ בשמו וצ"מש) ז"טק "ס(ת "בדרכ' ועי[כ יש לאסור "ע גלכאורה גם באוכל מאכל פארוו, בשעת אכילה שאז טריד באכילה צריך לחוש לשמא ישכח ויאכל
 .מ לסמוך"ל יש לו ע"ג ויד יהודה הנ"דרבנן כדברי הפלאה פמ

   ).ב"ז סק"על משב(ל הובא דבריו במשמרת שלום "יד אפרים הנ) י
  .מ לענין זה שדעת הרבה פוסקים להקל לגמרי פשוט דיכולין להקל עם שומר"ם דשומר לא מהני משדעת הרבה פוסקי) 'הערה ד(ואף לפי מה שכתבנו לעיל , יד אפרים שם) יא
אמם אף מי שרוצה להחמיר כהיד אפרים נראה דלאחר שעה , והמקיל יש לו על מי לסמוך, ג ויד יהודה יש להקל בזה לגמרי"דמדברי ההפלאה ופמ) 'בהערה י(באמת כבר נתבאר לעיל ) יב

  .ק"מ בנדון זה יש להקל ודו"מ, ואף שלמעשה מחמירין בזה, דהמנהג פשוט לאכול חלב אחר שעה מבשר) 'ט סעיף א"פ' בסי(א "ש הרמ"לפמ, אחת יש להקל
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על חומותיך
  ירושלים

 ד"בס
זמירות שמענו שביום  מאנסימעיר 

ט התקיים בפקודת הקודש של "העעל' ה

מסיבה , א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ

המתנוסת " הלכה דרכי"לטובת הכולל 

  .לשם ולתפארת בעיר בית שמש

המסיבה התקיים בבית ידידינו 

יוסף הערש ' ח העסקן הנמרץ ר"הרה

ל הוא פוקעת "הכולל הנ, ו"גראס הי

, שמיה למקום תורה חשוב מאוד

א נפל בסבך "כ שליט"ולצערינו הראה

וד בעד הוצאות חובות אדירים מא

המרובים של הכולל וכעת עומד הכולל 

  .בסכנת הסגר

וועד משמרת חומותיך "רבני 

ש "יצאו במכתב חמה לאנ "ירושלים

, ו לבוא לעזרת הכולל"תושבי מאנסי יצ

ש השתתפו "ה שהציבור הרחב מאנ"וב

ת היה הצלחה "בגוף ובממון ובזעשי

  .גדולה למעלה מן המשוער

*  

ידי ש תלמידי וחס"אלפי אנ

ו השתתפו "סאטמאר בוויליאמסבורג יצ

ט בהדינער השנתי לטובת "העעל' ביום א

. ק"בארה" ייטב לב"מוסדותינו הקדושים 

ת המסיבה הוכתרה בהצלחה "תלי

ש "למעלה מן המשוער כאשר קהל אנ

הוזילו מזהבם סכומים עצומים לטובת 

המוסדות בידעם ובהרגישם גודל צערם 

שות של אחינו לדעה אשרסובלים ק

  .מחמת המצב

ק מרן רבינו "באותה מעמד דרש כ

א בחשיבות הצדקה וסיפר "ק שליט"הגה

ברבים אודות ישועות גליות הנראים 

לעינים בצדקה זו אשר עשתה רושם 

  . אדיר על הציבור

בשם מנהלי המוסדות הקדושים 

ק בזה להביע רגשי תודה וברכה "בארה

ש הנדיבים והתומכים והעסקנים "לכל אנ

ו שעמדו לימינינו ועזרו "ם היהחשובי

  .וסייעו במסירות נפלאה בגוף ובממון

*  

בכבוד רב נתקבל האברך היקר הרב 

ו מירושלים "הי יעקב קאפל שווארץ

" קרבן השבת"אשר זכה להיות , ק"עיה

כאשר יצא ללחום מלחמת השבת 

א וכמעט "צ שליט"בהוראת הביד

שהרשעים קלגסי הציונים הרגוהו נפש 

א צריך לרפואות שונות ובא ומאז הו, ל"ר

  .לגבולינו לבקש שנבא לעזרתו

אנשי שלומינו הדואגים עבור 

קדושת ירושלים יחלצו חושים ויבאו 

' זה ליטול חלק במלחמת הוב, לעזרתו

  .בגיבורים
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