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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

ùø áúëù äîá"äøåúá íéìîò åéäúù é  
 éúå÷çá úùøôá ÷åñôá)ë"å ,â' ( úàå åëìú éúå÷çá íà

íúåà íúéùòå åøîùú éúåöî .ùø áúë"åëìú éúå÷çá íà é , äæ ìåëé
úåöîä íåé÷ , úåöîä íåé÷ éøä åøîùú éúåöî úàå øîåà àåäùë

øåîà ,åëìú éúå÷çá íà íéé÷î éðà äî àä ,äøåúá íéìîò åéäúù .
 úàååøîùú éúåöî ,íéé÷ìå øåîùì úðî ìò äøåúá íéìîò ååä .

 éøáã íéìîò àéøèîéâá åëìú éúå÷çá íà áúë íéøåèä ìòááå
äøåú.  

éô ãåãì ìéëùîá áúëå 'ùø"åâå éúåçá íà é ,'åâå ìåëé' .éô '
åëìú ïåùì åäî äéì äù÷ã ,úåöîá äëéìä êééù éàî , øîéîì äéì äåä

äæá àöåéë åà åùòú éúå÷ç íà .êëìå éô 'äøåúä ãåîéìá éøééîã ,
äëéìä ïåùì øéôù êééùã ,äøåú íå÷îì äìåâ éåä ïðéøîàãë. òàå" â

 åúîëçì úîãå÷ åàèç úàøéù ìë ïðáø øåîàã úîéé÷úî åúîëç
åëå ,'äøåúä ãåîéì àùéøá áéúë àëäå . à÷åã àéääã åùøéô øáë àä

äáùçîá úéðåéò äîã÷äá , ïðéøîà àä äáøãà úéðîæ äîéã÷á åìéàã
ïéà àèç àøé øåá ,ãåîéìä àø÷ä íéã÷äì øéôù êééù êëìå.  

ùø ìò ãåò áúëå"ã é" ååä íòôä ãåò áúëù éúåöî úàå ä
äøåúá íéìîò .àå" äøåúä ãåîéìá éúøú ú)á áéúë äîì ' íéîòô
äøåúá ìåîòéù( ,ãåçì åøîùú éúåöî úà íà áåúëì . øîéîì àëéìå

àåäã ìë ãåîéì àðéîà äåä ïë íàã ,î ìò àìù åìéôàøåîùì úð .
øåîùì úðî ìò à÷åã çëåî åøîùú úìéî àäã .éå" éúå÷çá íàã ì

äîùì àìù åìéôà íãà ãåîìé íìåòìã øîåì êéøèöà åëìú , êåúîã
 àá äîùì àìù êåúîã ïðáø øåîàãë øåîùì úðî ìò ãåîìì àáé êë

äîùì.  
ãåîéì éðéî éðù àëéàã åæ àéùå÷ ìò áúë ïøäà ïáø÷ëå , ãç

äøåúä é÷îòå úåãåñ ,ãøåîùì úðî ìò øîåì êééù àì åäá , éëäáå
åëìú éúå÷çá íàã àø÷ã äéùéø éøééî , åøîùú éúåöî úàåã äéôéñå

äøåúä éðéãå éèùô ãåîéìá éøééî.  
àø÷îì øãñ ïéà ïë íàã éì äù÷å ãåãì ìéëùîá äæ ìò áúëå ,

äøåúä éðéãå éèùô ãåîìì êéøö äìéçúã , øùá åñéøë àìéîù øçàå
 ñãøôá ìééèé æà ïééåáîøä áúëù åîë" äøåúä éãåñé úåëìäá í .()

îã áùééì øùôàù úåéä íàå" àåäù øúñðä ãåîéì àø÷á íéã÷ä î
ø÷éòä ,äùòîä óåñ äáùçîä úìéçú êøã ìòå .î" î éúòã úééðòì

 àðáéúëãë éôè)ìéòì .(åëìú úáéú éôè áùåéî åðéëøã éô ìòå , ãåîéìã
ìá åãåîéì úìçúá éòøà êøã àîìòá êåìéäá äéäé äæãá.  

 éøééî åëìú éúå÷çá íàã àúìéîã àø÷éòà øîåì ãåò øùôàå
áúëáù äøåúá ,åëå éúåöî úàå 'äô ìòáù äøåúá . àøãéñ øéôù éúàå

àø÷ã ,ïîæá íãå÷ áúëáù äøåúã . êøã àäá áùåéî åëìúã àðùéì íâå
äëéìä , êøã ìò ()ïåéâää ïî íëéðá åòðî ,ò"ãåãì ìéëùîä ì.  áúëå

ðòìð äãùä øàáá"éáù ã"ú äøåúá íéìîò åéäúù ìù äøåúá ìù , àåä
á ' ìéáùá)ìéáùá åùåøéô (äøåúä ìéáùá íéìîò åéäúù øîà÷ éëäå ,

òàù"îäéáì êìéì êéøö êúéáá ãåîìì ìåëé äúàù â"ã , äìåâ éåä ïðúãëå
äøåú íå÷îì ,åëìú áéúëãî äì óéìéå ,úåòéñô øëù çéåøú äæáù ,

çàå"øåúá íéìîò ååä åøîùú éúåöî úàå øîà÷ ëøåîùì úðî ìò ä ,éô '
ïéáäì äîöò äøåúá íéòéâé åéäéù ,íéé÷ìå øåîùì ãîììå ãåîìì åðééäã ,

 äøåúä ãåîéìá éúøúá íéùøôîäì åäì äù÷ã äî äù÷ àì àúùäå
)áã 'äøåúä ãåîéì ìò íéãåîéì (éì äîì.  

 áúëåãéçä" ãåã àñëá à)é ùåøã"â ( øîàã åðééäã æåîøì øùôà
ø 'øåúá åìîòù éî éøùà äãåäéåøöåéì çåø úçð äùåòå ä , éâñ àìã

ãåçì äøåú ìù äìîò , àéèçé àìù åøöåéì çåø úçð äùòéù êéøö ÷ø
ïðáøãå àúééøåàã úåöî ìëî äøòùä . éúå÷çá íà áåúëä æîø äæå

íúåà íúéùòå åøîùú éúåöî úàå åëìú , íà íéðäë úøåúá åøîàå
äøåúá íéìîò åéäúù åëìú éúå÷çá ,çàå"øîùú éúåöî úàå øîà ëå ,

íúåùòìå úåöîä øåîùì êéøö äøåúá ìîòä øîåìë , ãåîìì ìáà
ä øçá àì úåöî ìèáìå ,'íéáåè íéùòîå äáåùú äîëç úéìëú éë.  
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    )ט"קת( ח"כגליו�  ב"שנה י  ותיבחק-הרב ע"תש אייר ג"כ
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  ב"בה ק"שע

8888::::44443333        
  8:39 רבמדבק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ב"בהפרשת 
  .דעעד  :עב יומא' מס

  במדברפרשת 
  .ועעד  :דעיומא ' מס

 []  
רואי� כמה שמירה אנו יומא ' מס רישב

א�  ,ג שלא יבא לידי טומאה"היה צרי� הכה
כ "ועאכו, בהיותו במקו� המקודש ביותר

יוצאי� כמה שמירה צריכי� בשעה ש
  א רק בכח התורה"וזה א, בשווקי� הטמאי�

  מכות' א בסיו� מס"מדברי רבינו שליט

��תיכף�בבואכם�תקבלו�עליכם
�הארץ� �ושבתה �לכם �נותן �אני �אשר �הארץ �אל �תבאו כי

�לה �הארץ�.'שבת �שתשבות �נצטוו �בביאתם �תיכף �וכי ,�קשה
והלא�שש�שנים�הראשונות�הותרו�בזריעה�ורק�בשנה�השביעית�

ונראה�דהנה�איתא�בזוהר�הקדוש�בפסוק�ויברך��.היתה�שמיטה
�השביעי �יום �את �אלקים �כי�, �השבוע �ימות �על �היא שהברכה

�שיתא�יומין �כל �מתברכין �מההוא�יומא �שכתוב, �מה �וזה זכור�,
שבזכות�שאתה�זוכר�,�את�יום�השבת�לקדשו�ששת�ימים�תעבוד

�הימים �בששת �ידיך �מעשי �יתברכו �השבת �יום �את �כן�. וכמו
�שבת �הנקראת �בשמיטה �השנים�, �לשש �השפע �בא ממנה

טה�וכיצד�השפיע�אל�ואף�שעדיין�לא�שמר�את�השמי,�שלפניה
�לפניה �לשבות�בשנת�השמיטה�בבוא�"אך�ע, �עליהן �שמקבלין י
�זמנה �השנים, �שש �יתברכו �זה �בזכות �הכתוב. �שאמר �וזה כי�,

ושבתה�,�שתיכף�בבואכם�לארץ�תקבלו�עליכם,�תבאו�אל�הארץ
��.'ובזכות�זה�שש�שנים�תזרע�שדך�וגו',�הארץ�שבת�לד

��פנים�יפות

��כדי�להשלים
�וגושש�שנים�תזרע�שדך� ובשנה�השביעית�שבת�שבתון�'

��.'וגו �בשנה�יש �ממלאכה �לשבות �שצריכין �מה �על �טעם ליתן
דאמר�רבא�לתלמידיו�)�ה"דף�ל(�דהנה�איתא�בברכות,�השביעית

�זמן� �אז �כי �תשרי �ובחודש �ניסן �בחודש �ללמוד �לפניו �יבאו שלא
נמצא�ששני�חדשים�בכל�שנה�היו�.�הקציר�ודריכת�הגתות�והבדים

�ורהבטלים�מלימוד�הת לם�צויוצא�דבמשך�שש�שנים�נצטברו�א.
�מ"י �בה �לעשות �לבלתי �חודש �בתורהלב �לעסוק �אלא �אכה כדי�,

ואמר�הכתוב�.�ב�החדשים�שנחסרו�בשש�שנים�שעברו"להשלים�י
��.לעבודתו�ולתורתו'�כלומר�שיקדשו�את�השנה�לד'�שבת�לד

��חומת�אנך

��ן�שהותרהיש�אופ
שדך�'�ובשנה�השביעית�שבת�שבתון�יהיה�לארץ�שבת�לה

�וגו �תזרע �לא ,'� �וגוסאת �תקצור �לא �קצירך �פיח �שבתון�' שנת
יש�לדקדק�למה�נאמר�בתחלה�שבת�שבתון�ולסוף��.יהיה�לארץ

�בלבד �שבתון �רק �נאמר �בשנת�. �זריעה �דין �שונה �דהנה ונראה
�ק �מדין �צירההשמיטה �קצ, �אבל �כלל �הותרה �לא ירה�דזריעה

שא�ולכן�ברי.�בעלים�כדרךוכשקוצר�שלא�,�הותרה�מן�המופקר
� �נאמר �תזרע �לא �בשדך �שבתון"דמיירי �"שבת �שבת�, �כמו שזה

אבל�בקצירה�,�ון�ואסור�בכל�מלאכהתפ�הנקרא�שבת�שב"ויוהכ
� �רק �שבתון"נאמר "� �אמור �בפרשת �כג(הנכתב �לט, �יו) �,ט"גבי

כן�הכא�,�צורך�אוכל�נפשדכשם�ששם�מצינו�שהותרו�מלאכות�ל
�הקצירה �מלאכת �שהותרה �אופן �יש �המופקר, �מן �דהיינו או�,

��.שלא�כדרך�בעלים
��תרומת�זהב

��בזמנן�הראוי
קשה�דכיון�שכתיב�ונתנה�הארץ��.ואכלתם�לחמכם�לשובע

ולמה�,�פשיטא�שיאכלו�לשובע�כיון�שיהיה�להם�ברחבה,�יבולה
�כך �על �קרא �לי �רש, �י"ועיין .� �בתענית �דאיתא �י(ונראה )�ט"דף

שנה�שהגשמים�יורדין�בזמנן�דומה�לעבד�שנתן�לו�רבו�פרנסתו�
�בשבת �באחד �ונאכלה�, �כתיקונה �נאפית �עיסתו נמצאת

�כתיקונה �הג, �שאין �שנה �לעבד�אבל �דומה �בזמנן �יורדין שמים
�שבת �בערב �פרנסתו �רבו �לו �שנתן �נאפית�, �עיסתו נמצאת

�כתיקונה �שלא �ונאכלת �כתיקונה �ושלא �במהירות �לעיל�. והנה
�בעתם �גשמיכם �ונתתי �הכתוב �אמר �הראוי, �בזמנן ,�דהיינו

�בזה�ומה�נפק �הגשמים"ולכאורה�מה�יתרון לזה��,מ�מתי�יורדין
אז�העיתה�נאפית�ונאכלת��דרק,�אמר�ואכלתם�לחמכם�לשובע

��.כ�כשאין�יורדים�בעתם"משא,�כתיקונה�לשובע
��כתנות�אור

��ז"מצוה�בפועל�מקבל�שכר�בעוה
�וגו �נזרע �לא �הן �השביעית �בשנה �נאכל �מה �עפ', י�"יובן

�ובין� �שבלב �עבודה �בין �החילוק �הקדושים �בספרים המבואר
�המעשה �בפועל �עבודה �שמעשה�, �בפועל �שמקיימה דמצוה

� �דבר �הוא �עהמצוה �ג"גשמי �הוא �שכרו �מתן �גשמי"כ �כ שכר�,
שהוא�ענין�,�בעבודה�שבלב�בפנימיות�המחשבה�כ"שאמ,�ז"עוה

��.ב"כ�גם�מתן�שכרו�הוא�רוחני�בעוה"ע,�רוחני
והנה�עיקר�מצות�השמיטה�אפילו�בשנה�השביעית�עצמה�

�היא�במחשבה �בשש�שנים�שהוא�עוסק�במלאכת�שדה�, שהרי
�ב �התלויות �מצוות �מקיים �הוא �הרי �בפועלוכרם �ארץ כ�"משא,

�קרקע �ממלאכת �ונח �שובת �הוא �השמיטה �בשנת �שהוא�, אלא
�בלבד �המחשבה �בפנימיות �בוראו �מצות �מקיים �שהוא�, במה

�השדה �בעל �הוא �שאין �להודיע �כדי �שובת �אמונת�, ולהשריש
והוא�,�ומידו�נתנו�לו,�היתה�לו�כל�זאת'�אומן�בלבבו�כי�מאת�ה

�מחסורו �די �לו �בלב�שלם�שיזמין �בוטח�בו �ובעוצם�ו, לא�בכוחו
��.ידו�עשה�לו�את�כל�החיל�הזה

�השביעית �בשנה �נאכל �מה �שאילת �שפיר �ואתי �הנה�, כי
�ה�בשנת �עבודת �עיקר �הרי �השמיטה �ולא�' �במחשבה היא

כ�גם�השכר�המגיע�בעד�עבודה�זו�שמור�לו�לעולם�"וא,�במעשה
�נצחי �שכר �שהוא �הבא �נאכל. �מה �בשאלתם �נפשם ,�ולפיכך

בשנה�'�י�עבודת�ה"ברכה�לעולם�ע�כלומר�מהיכן�נוריד�השפעת
�השביעית �במחשבה, �היא �זו �בשנה �שעבודתינו �כיון �הלא לא�,

�שכר�העוה �בעבור�כן �אלא�שכר�עוה"ישתלם�לנו .�ב�הרוחני"ז
�הששית�ועשת�את� �בשנה �לכם �ברכתי �את �וצויתי �אמר לזאת

�השנים �לשלש �התבואה �לכם�, �הגנוז �השכר �דמלבד כלומר
ו�לכם�להשפיע�שפע�ברכה�את�ברכת'�עוד�זאת�יצו�ה,�ל"לעת

�השנים �לשלש �עוה, �יהיה"ושכר �למשמרת�ב �לכם �צפון אין�,
��.נגרע�מעבודתכם�דבר�בעבור�כן

��דברי�יואל

��אחר�נגלות�התורה
�במדרש �איתא �תלכו, �בחקותי �אם �דרכי�"הה, �חשבתי ד

�עדותיך �אל �רגלי �ואשיבה �יום�, �בכל �של�עולם �רבונו �דוד אמר
ולבית�דירה�פלונית�אני�ויום�הייתי�מחשב�ואומר�למקום�פלוני�

��,והיו�רגלי�מוליכות�אותי�לבתי�כנסיות�ולבתי�מדרשות,�הולך
�זללה �וויטאל �חיים �רבינו �שהזהיר �מה �בהקדם ה�"ויבואר

�לספה �חיים"בהקדמתו �עץ �ק �לעסוק�, �חכם �התלמיד שצריך
�ותלמוד�תחילה �משנה �במקרא �התורה �בנגלות �כך�יבא�, ואחר

��.ש"עיי,�לדעת�את�קונו�בחכמת�האמת
�הדברים� �הן �הן �תורה �סתרי �כי �זאת �מודעת �כן וכמו
�הרב�אל�התלמיד�ואין� �בסתר�מפי הנאמרים�בלחישה�ונלמדין

אבל�נגלות�,�:)דף�יא(חגיגה�'�דורשין�בהם�ברבים�כמבואר�במס
�מדרשות �ובבתי �כנסיות �בבתי �עם �ברוב �אותן �לומדין ,�התורה

��,אין�התורה�נקנית�אלא�בחבורה:)�ברכות�סג(כמאמרם�
�כת �חקותי�והנה �אומרו �בביאור �הקרדוש �החיים �האור ב

�רבים �לשון �דרוש�, �התורה�יש�בה�ארבעה�דרכים�פשט�רמז כי
אמר�דוד�בכל�יום�,�ולזה�דרש�המדרש.�ד"עכ,�ובכולן�תלכו,�סוד

ויום�הייתי�מחשב�ואומר�למקום�פלוני�ולבית�דירה�פלונית�אני�
�הולך �תורה, �בסתרי �לעסוק �משתוקק �המלך�היה �דוד �כי ולכן�,

�ללמוד��הה �פלונית �דירה �ולבית �פלוני �למקום �לילך מחשב
�ובצנעא �בסתר �התורה �סודות �נתיישב�, �ענוותנותו �לגודל אכן

�שלא� �מפני �האמת �בחכמת �לעסוק �ראוי �אינו �שעדיין בדעתו
�ותלמוד �במשנה �במקרא �עדיין �כריסו �נתמלא �רגליו�, �היו ולכן

�שעוסקין� �במקום �מדרשות �ובתי �כנסיות �לבתי �אותו מוליכות
��.ות�התורהבנגל

��ברך�משה
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øá עלית ללקוט בו , יוחאי ולשדה תפוחי�
נאמר  נעשה אד�, סוד תורה כציצי� ופרחי�, מרקחי�
למה נאמר נעשה אד� בספרי�  וקודקד. בעבורי�

  .בשביל רבי שמעו� דייקא
äàøðå בראשית ד  כג' פ(ק "בהקד� מה דאיתא בזוה(. 

אמרו מלאכי השרת זמי� הוא דקוד� בריאת העול� 
ת עד לא בראתי עלמא "והשיב לה� השי, למחטי קמ�

 ,לאתקנא במה דחב האתקינת תשובה לאהדורא למארי
דרבי ישמעאל  .)ד  פו(יומא ' נ� מבואר במסאמ. ש"עי

והחמור מכול� הוא עו� , חילוקי כפרה' היה דורש ד
דאינו מתכפר אפילו בתשובה ויסורי� , חילול הש�

ולפי זה יתעורר טענת . אלא על ידי יו� המיתה
המלאכי� דעתיד למחטי קמ� באלו החטאי� שאינו 

פני� ה בייטב "ז זללה"אול� כתב א. מהני לה� תשובה
אי� יזכה להנצל מיסורי� וממיתה ג�  )שוב אשיב אות יד(

הנה מצאנו לה� רפואה ותעלה ממה , בעו� חילול הש�
אית חובי� דלא מתכפרי�  .)במדבר ד  קכא(ק "דאיתא בזוה

והאי יהיב גרמיה למותא , עד דאתפטר בר נש מעלמא
ותיקונא דא בעי , ומסר נפשיה כמא� דאתפטר מעלמא

, ה מרח� עליה ומכפר חוביה"וכדי� קוב, כוונה דליבא
, אול� כל זה הוא רק אי אזלינ� בתר מחשבה .ד"עכ

דאי אזלינ� בתר מעשה הרי לא סגי בקבלת מסירות 
  .אלא צרי� יהיה בפועל המעשה, נפש בלבד

åäðä  ל "דרבי שמעו� דס )בהקדמה(כתב באגלי טל
ל בתר מחשבה "ס, דבר שאינו מתכוי� מותר :)שבת מא(

, ל בתר מעשה אזלינ�"ס, ורבי יהודה דאוסר, �אזלינ
א� כ� , לרבי יהודה דאזלינ� בתר מעשהולפי זה  .ד"עכ

אז מתכפר לו , דוקא א� האד� מוסר נפשו בפועל ממש
אבל א� רק קיבל על עצמו במחשבה , כל החטאי�

מה , מסירות נפש א� לא קיימו במעשה לא חשיב כלו�
משו� , כוי� מותרשאי� כ� לרבי שמעו� דדבר שאינו מת

נמצא דא� קיבל על עצמו , דאזלינ� בתר מחשבה
במחשבה שבלב מסירות נפש בזה לבדו מתכפר כל 

  .העונות
äæå דברי רבי  ,שאמר סוד תורה כציצי� ופרחי�

ק דמא� דיהיב גרמיה למותא ומסר "שמעו� בזוה
ולשיטתיה דבר שאינו , נפשיה כמא� דאתפטר מעלמא
א� כ� ג� , � בתר מחשבהמתכוי� מותר משו� דאזלינ

ובטלה , על ידי מסירות נפש במחשבה מתכפר הכל
כי על ידי קבלת , טענת המלאכי� דזמי� האד� למחטי

ועל כ� נעשה אד� , מסירות נפש בלבד יתכפר הכל
  .ת את האד�"וברא השי, נאמר בעבורי�
åðéúëìáå  בדר� זה יש לפרש מה דאיתא במדרש

תהלי� סח (ד "הה, האלקי�ומשה עלה אל  )א"ח ס"ר פכ"שמו(

אופ� (וכתב במגלה עמוקות , עלית למרו� שבית שבי )יט

וצרי� , וחאי'י� 'במעו� 'שראשי תיבות , י"שבשבית  )ע
. י"ביאור מדוע נית� התורה דוקא בזכותו של רשב

מסכת שבועות פרק (ה הקדוש "ל דהנה כתב השל"אמנ� י

טרגו שק :)שבת פח(לפרש מה דמבואר בגמרא  )תורה אור
, מלאכי השרת בשעת מת� תורה מה לילוד אשה בינינו
היינו כיו� שהאד� מוכשר לקבל טומאה ולחטוא אי� 

אחוז , ה למשה"על זה אמר לו הקב, תנת� לו התורה
כלומר תחזור , ה"י והחזר לה� תשוב"א כבוד"בכס

ותאמר להמלאכי� שא  א� יחטא האד� יש לו תקנה 
יומא (כסא הכבוד  וגדולה תשובה שמגעת עד, בתשובה

אמנ� עדיי� קשה אי� מועיל התשובה . ק"עכדה, .)פו
דקבלת מסירות אול� כבר נתבאר , חילוקי כפרה' על ד

לרבי שמעו�  והיינו, נפש מועיל לכפר על כל העונות
. דאזלינ� בתר המחשבהדדבר שאינו מתכוי� מותר 

ראשי תיבות , י"ולזה דרש עלית למרו� שבית שב
דלשיטתיה דמועיל תשובה על כל , חאיו'� י'מעו� ב'ש

זכינו לקבל , העבירות על ידי קבלת מסירות נפש
  .התורה

äæáå  יש לפרש עני� הארת היו� שכתבו בקדושת
 .)ב בעומר ד  רפב"ל(ובדרשות חת� סופר  )פ ויצא"סו(לוי 

ג בעומר מתחיל להתנוצ# קדושת "שביו� הזה ל
התנא כי בזכות . והארת מת� תורה של חג השבועות

אשר יומא דהילולא דיליה הוא רבי שמעו� ב� יוחאי 
ועל כ� בו ביו� , זכינו לקבל התורה, ג בעומר"בל

  .מתנוצ# הארת מת� תורה
ìéå"ô  צמאה ל� נפשי כמה  )תהלי� סג ב(בזה הכתוב
י "בשר )ג בעומר"בית אהר� לל(ומבואר בספרי� , ל� בשרי

  .וחאי'� י'מעו� ב'בי ש'ראשי תיבות ר
åé"ì סיפר הדברי חיי� כי הגרא  מה של פי ע

וברח  גר צדקהיה ממשפחת פריצי� ונעשה פאטאצקי 
ורצו וישב בתפיסה זמ� רב לבסו  תפסוהו ו, מביתו

ודנו אותו , לשכנע אותו לחזור לסורו ולא רצה
ואמר . ונשר  בחג השבועות על קידוש הש� ,לשריפה

אז הגרא  על מה שהוא מוכ� למסור נפשו על קדושת 
דבשלמא ישראל יש לה� נשמה קדושה , מו יתבר�ש

אבל מאי� יש לו הכח והגבורה למסור , אלקי ממעלחלק 
, גרי� מינ� הוי ואידחי אלא כי, נפשו על קדושת הש�

וכיו� , והנשמה הוא קדושה ורק נכנס בגופו של גוי
, שהנשמה הוא קדושה על כ� התאוה לחזור לשורשה

כי נמצא שנשמתו הוא  ואמר. וזה נות� לו העוז להתגייר
והגו  נולד בי� האומות , קדושה וחלק אלקי ממעל
ומעתה מה יכולי� לעשות , ונתפט� בנבילות וטריפות

אי� לי עצה אחרת אלא לשרו  את הגו  , לזכ� את הגו 
צו פארברענע� דע� "למע� קדושת שמו יתבר� 

ועל ידי זה " ס נאמע�'נע� גו  פאר� אייבערשטענ'טריפה
הדברי חיי� לומר מימרא זו ורגיל היה .  יתוק� הגו

עס איז נישט דא קיי� "בשמו ולחזור עליו באש להבה 
נאר נעמע� דע� גו  או� עס פארברענע� , אנדערע עצה

  ."ס נאמע�'באשעפער הייליג�פאר� 
äðäå מכל מקו� נמצינו , א� כי אנחנו ע� קדוש

 הכי הנשמה קדושה הוא חלק אלו, למדי� הימנו
תיקו� שהגו  נפג� חס ושלו� וצריכה יש ו, ממעל
 והאומנ� כי כ�, ולזה צרי� מסירות נפש לתקנה, לזככה

ה "ז הדברי חיי� זללה"ידוע עבודתו בקודש של ק
שהיה תמיד מוכ� ומזומ� למסור נפשו על , הפלא ופלא

דרכו היה ו, ובכל עת היה מדבר מזה, קדושת הש�
כמה  שלפעמי� הל�(טבילתו במקוה בלילה בקודש בעת 

שהוא  לומר )היה לו בזה עבודה גדולהו ,פעמי� במש� לילה אחת
, מיתות בית די�' מקבל על עצמו מסירות נפש בד

והיה , והתחיל ואמר שהוא מקבל על עצמו סקילה
ומזומ� להסקל בעבור קדושת שמו מפרש שהוא מוכ� 

והיה נראה על תנועותיו כאילו מרגיש בחוש , יתבר�
. וכ� טבל עצמו לש� סקילה, שאבני� מסקלי� אותו

, שוב התחיל ואמר שהוא מקבל על עצמו שריפה
ופירש ואמר שהוא מוכ� לשרו  עצמו למע� קדושת 

אש מתלקחת ושריפה  והיה נראה כאילו מרגיש, שמו
אחר זה . וכ� טבל עצמו לש� שריפה, גדולה סביבו

שהוא מוכ� ואמר  ,אמר שהוא מקבל על עצמו הרג
וטבל עצמו לש� , שת שמולשחוט עצמו למע� קדו

ובידיו הקדושי� , חנק  מקבל על עצמו וכ� היה. הרג
וטבל עצמו לש� , רו עד שכמעט נחנקאאחז את צו

עבודתו בקודש בקבלת מסירות נפש  וכ� עבד. חנק
  .למע� קדושת שמו יתבר�  תמיד

äæáå צמאה ל� , יתבאר דברי נעי� זמירות ישראל
בצמאו� גדול כלומר דנפשו של אד� משתוקקת , נפשי
שג� הגו  כמהה לבא אל , ל� בשריכמה ', אל ה

ואי� אפשר לתק� , תיקונה הראוי לתק� כל מה שצריכה
ראשי י "ולזה נרמז בשר. את הגו  ג� בחיי� חיותה

כי לרבי שמעו� , וחאי'� י'מעו� ב'בי ש'תיבות ר
במחשבה לבד על ידי שקורא את שמע בכוונה זכה 
ומקבל על עצמו עול מלכות שמי� בכל לב ונפש 

אותו , להיות מוכ� למסור נפשו על קדושת שמו יתבר�
וכאילו , מחשבה טובה נחשב לרבי שמעו� כמעשה

  .גו  על קדושת הש� ונזדכ� בתיקונונשר  ה
ìòå  על מנהג ישראל קודש פי זה יש לית� טע�

ג בעומר אש גדול "באר# ישראל להדליק ביו� ל
ק הרבי "כי ידוע מה שכתב הרה, י"לכבוד התנא רשב

דבפסוק ראשו�  )אות ב(ה בצעטיל קט� "אלימל� זללה' ר
קריאת שמע צרי� האד� לצייר במחשבתו כאלו אש של 

ומפיל עצמו ' גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמי� וכו
ולזה מדליקי� אש גדול . 'יתבר� וכו' קידוש ה להאש על
להורות שאנו מקבלי� עלינו מסירת נפש , ביו� זה

להשלי� עצמינו עצמינו באש גדול מתלקחת למע� 
עו� העיקר הוא דלשיטת רבי שמ, קדושת שמו יתבר�

ועל ידי  ,ואינו צרי� בפועל ממש, הקבלה במחשבה לבד
 .� תכופרוסר עונ� וחטאת, זה נתק� הגו  והנשמה

  ב
íðîà ל עוד בדר� זה מה שאומרי� נעשה אד� "י

, תנו רבנ� :)עירובי� יג(דהנה איתא בגמרא , נאמר בעבורי�
הללו , שתי שני� ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל
והללו , אומרי� נוח לו לאד� שלא נברא יותר משנברא

נמנו , אומרי� נוח לו לאד� שנברא יותר משלא נברא
וביאר , לאד� שלא נברא יותר משנברא וגמרו נוח לו
ו "נמנ :)מכות כג(א בחידושי אגדות "זקיני המהרש

ורבו הלאווי� שה� , דהיינו שמנו מני� המצוות, וגמרו
וא� כ� קרוב האד� , ח"ה על העשי� שה� רמ"שס

ולכ� הסכימו וגמרו נוח לו לאד� , להפסד ורחוק משכר
י� והקשו המפרש. ד"עכ, שלא נברא יותר משנברא

והאי� יתכ� שברא את , הלא מפי עליו� לא תצא הרעות
ומתאמרא . האד� קרוב אל ההפסד ורחוק מ� השכר

שמעלקא מניקלשבורג ' ק הרבי ר"בזה משמיה דהרה
ל "על פי מה שאמרו חז )בלק' הובא בנוע� מגדי� פ(ע "זי
ה מצרפה למעשה "מחשבה טובה הקב :)קידושי� לט(

ולפי זה , מעשהה מצרפה ל"מחשבה רעה אי� הקב
פע� אחת , ח"אצל קיו� מצות עשה יש שני פעמי� רמ

מה שאי� כ� בלא , על המעשה ופע� אחת על המחשבה
וא� כ� שוב קרוב השכר , תעשה נחשב רק המעשה

א� לפי . )ויקרא' ועיי� בכס  נבחר פ(. ד"עכ, יותר מ� ההפסד
האמור דלרבי שמעו� אזלינ� בתר מחשבה ולרבי 

א� כ� דוקא לרבי שמעו� , ר מעשהיהודה אזלינ� בת
שפיר יש לומר דאזלינ� בתר מחשבה טובה המצטרפת 

וג� נתינת התורה היתה , למעשה ונוח לו לאד� שנברא
מה שאי� כ� לרבי , לטובתו דקרוב לשכר מ� ההפסד

אמרינ� כסברת בית שמאי דאזלינ� בתר מעשה יהודה 
  .נוח לו לאד� שלא נבראד

äæáå י "פיקוד )הלי� יט טת(בפסוק  פ הרמז"יל
אייר (וכתב בצבי לצדיק , ב"י ל"� משמח"ה ישרי"הוי

� "� ב"י שמעו"א רב"שזהו בגימטריא תנ )מאמר ג אות ח
והיינו דלשיטת רבי שמעו� דדבר שאינו  .י"יוחא

הרי קרוב מת� , מתכוי� מותר דאזלינ� בתר המחשבה
, תורה לשכר יותר מ� ההפסד מחמת המחשבה טובה

כי קרוב הדבר , ב"י ל"ישרי� ה� משמח' ה ולכ� פיקודי
וכל זה לרבי שמעו� לשיטתיה , יותר לשכר מ� ההפסד

  .דאזלינ� בתר המחשבה לטובה

  

  

   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ

 íåéì"øîåòá â ùú"ò âøåáñîàéìéååá  
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע
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ïëìå דאי , אומרי� נעשה אד� נאמר בעבורי�

ה את האד� "אזלינ� בתר מעשה יקשה וכי ברא הקב
אמנ� , הלא מקור הטוב רוצה להטיב, שלא לטובתו

א� כ� נוח לו  ,ר מחשבהלרבי שמעו� דאזלינ� בת
, ועל כ� נעשה אד� נאמר בעבורי�, לאד� שנברא

  .ל דאזלינ� בתר מחשבה"דסבשביל רבי שמעו� 
äðäå ז יו� לגמילות "ימי הספירה מחולקי� ט

ז יו� לעבודה שהוא "ט, חסדי� שהוא כנגד אברה�
עיי� (ז יו� לתורה שהוא כנגד תורה "וט, כנגד יצחק

ג בעומר "ולזה ביו� ל, .)מר ד  רפבבעו ב"לדרשות חת� סופר 
יומא דהילולא של רבי שמעו� אשר לשיטתיה דבר 

ונמצא דאזלינ� בתר , ל כוותיה"שאינו מתכוי� מותר וקי
ז יו� של תורה "ביו� זה שמתחיל טעל כ� , מחשבה

קבלת התורה שזכינו לקבל תורת מתרבה השמחה על 
  .הנגלה ותורת הנסתר

  ג
ùøãîá )אלהי� יהי אור זה ויאמר  )הובא ברבינו בחיי

מבואר שזהו טע�  )אות ג(ובבני יששכר  .אורו של משיח
, מנהג ישראל תורה להדליק נרות ומאורות ביו� זה

י נזכה לאורו של מל� "להורות שבזכות התנא רשב
ויש לבאר העני� למה בזכותו נזכה לאורו של . המשיח

  .מל� המשיח
äàøðå הובא ( ה"זללה ז"מר� דוק "כ על פי דברי

בש� הקדמוני� טע� לשבח על מה  )נצבי�' בבר� משה פ
כי ידוע , ה"ר הגול"שנקרא רבינו גרשו� בתואר מאו

שרבינו גרשו� גזר שלא ישא איש אחד שתי נשי� 
ג� תיק� שלא לגרש אשה בעל כרחה , )י"ס' ע א"אבה(
ה קידש את עמו ישראל "והנה הקב, )ו"ט ס"ע קי"אבה(

 )הושע ב כא(ככתוב , ה וישראלבחופה וקידושי� כדת מש
אמנ� במש� הדורות חטאו , וארשתי� לי לעול�

והיה מקו� לחשוש שיגרש , אלהיה�' ישראל ובגדו בה
או שיוסי  , ה את ישראל ויחליפ� באומה אחרת"הקב

א� מכיו� , ויקח עוד אומה אחרת להיות לו לע� סגולה
ה שומר "והקב, שרבינו גרשו� תיק� שתי תקנות אלו

מעתה אי אפשר לו לגרש את , תה של תורהמשמר
וכ� אי אפשר לו לקחת עוד אומה , ישראל בעל כרח�

ולכ� נקרא רבינו , אחרת דאסור לישא שתי נשי�
כי בתקנות אלו האיר עיניה� , ה"ר הגול"גרשו� מאו

של ישראל וחיזק את לבב� באור� גלות� כי לא יטוש 
בהקדמת  ועיי�( .ד"עכ, את עמו וקרובה ישועת� לבא' ה

  .)ל"ק מאסטראווצא ז"קונטרס כתר היהודי הביאו בש� הגה
íéã÷ðå ה בישמח משה "ז זללה"כתב אעוד מה ש

איזה ' כה אמר ה )ישעיה נ א(על מה שנאמר  )הפטרת עקב(
דלכאורה הנ� שני , ספר כריתות אמכ� אשר שלחתיה

דהספר כריתות , תיבות אשר שלחתיה הוא שפת יתר
ביאור הדבר על פי מה שכתב א� . ה� ה� השילוחי�

א  קוד� חר� ד )ע סימ� ב"ק אה"מהדו(ת נודע ביהודה "בשו
אי� איש יכול לגרש את אשתו בעל דרבינו גרשו� 
דהתופס  .)בבא מציעא י(מדינא דגמרא , שליחכרחה על ידי 

ולשיטת , לבעל חוב במקו� שחב לאחרי� לא קנה
תב וכ, אפילו עשאו שליח לא קנה )ה תופס"ד(' התוס
הטע� משו� דלאו כל כמיניה  )ג"א סי"בבא מציעא פ(ש "הרא

בעל והכי נמי לגרש . לשויה שליח במקו� שחב לאחרי�
 שליח עשותיכול ל נווממילא אי, הוי חוב להכרחה 

כי , ועל פי זה נתיישב לשו� הפסוק. לגרשה בעל כרחה
, ו על ידי נביא"האומות אומרי� שהיה ספר כריתות ח

לא  )הושע ב א(וכמו שנאמר בנביאות , הושעדהיינו על ידי 
ושמא , ולזה מכוו� הפסוק איזה ספר כריתות אמכ�, עמי

ולא יתכ� , לזה אמר אשר שלחתיה, תאמר נביאות הושע
אלא ודאי , י שליחל ידלספר כריתות בעל כרחה שיהיה ע

  .ד"עכ, דאי� זה ספר כריתות כלל
åäðä  רב  ילי  )ה אלא"ובתוד. ד  יב(במסכת גיטי�

חסדא דהתופס לבעל חוב במקו� שחב לאחרי� לא 

לא תלקט לעני ולגר תעזוב  )ויקרא יט ט(מדכתיב , קנה
, דרשינ� סמוכי� לא תלקט אתה לצור� העני, אות�
 ס"עמבחידושיו (וכתב החת� סופר  .מינה דלא מהנישמע 

הרי אפילו עשה , דהזהירה תורה לא תלקט לענימ )גיטי�
מכל מקו� לא , ח לתפוס עבורועני את הבעל הבית שלי

תופס לבעל ' וילפינ� מיניה כשיטת התוס, תלקט לעני
וכל זה  .ד"עכ, חוב אפילו במקו� שעשאו שליח לא קנה

' והנה רבי שמעו� דרש סמוכי� במס, אי דרשינ� סמוכי�
חמ# לפני זמנו ולאחר זמנו אינו ל "סד :)ד  כח(פסחי� 

יאכל חמ# לא וקרא יתירה ד ,עובר עליו בלא כלו�
מיבעי ליה לכדתניא רבי יוסי הגלילי אומר מני� לפסח 
מצרי� שאי� חימוצו נוהג אלא יו� אחד תלמוד לומר לא 

י "ופירש, צאי�ווסמי� ליה היו� את� י ,יאכל חמ#
ומעתה כיו� דרבי שמעו� . לא יאכל חמ# היו�דדרש 

א� כ� ידרוש ג� קרא דולקט קציר� לא , דרש סמוכי�
ופס לבעל חוב במקו� שחב לאחרי� לא ות, לעניתלקט 

ה "ולפי זה א  ששלח הקב, קנה אפילו על ידי שליח
ע� כל זה כיו� שהיה בעל , ספר כריתות לבני ישראל

  .חל הגטכרח� של ישראל לא 
êøãáå וירח , תולדות' פ מקראי קודש בפ"זה יל

את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה 
, דרשו )ג"ה סכ"ש� פס(רש רבה במדו', אשר ברכו ה

ביאור , ק בנוי חרב ובנוי"ה ביהמ"שהראה לו הקב
ה "בשעת החורב� שלח הקבהעני� כי רמז בזה מה ש

ולזה המלי# יצחק , כביכול ספר כריתות לבני ישראל
, אבינו על בני ישראל שלא יתייאשו עצמ� מ� הרחמי�

ה "ולכ� אמר ראה ריח בני כריח שד, כי הגט לא חל
, רמז על מצות פאה הנקרא פאת שד�', ברכו ה אשר

וכמו במצות פאה אמרינ� תופס לבעל חוב במקו� 
הכי נמי לא היה , שחב לאחרי� לא קנה על ידי שליח

ה לעשות שליח לשלוח גט פיטורי� לבני "יכול הקב
ועל כ� כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה עדי , ישראל

תו ברכת וזה שהטמי� ברמז ברכ .נזכה לביאת הגואל
כדאיתא במדרש וית� ל� האלהי� מטל , אר# ישראל

, וית� ל� )ש�(והיינו כמבואר במדרש , השמי� זה ציו�
לאר# הקדושה כמה ' ל שיביאנו ה"ר, ית� ויחזור וית�

ובמהרה , בבני� בית ראשו� ובבני� בית שני, פעמי�
  .בימינו בתשועת עולמי� בבני� בית השלישי

äæáå קי� נרות ומאורות יתבאר מה שאנו מדלי
להורות שבזכות התנא האלקי נזכה לאורו , ביו� הזה
כי לשיטת רבי שמעו� דדרש סמוכי� ותופס , של משיח

, לא חל הגט, לבעל חוב במקו� שחב לאחרי� לא קנה
ובכוחו ובזכותו יזכו בני ישראל , ונשאר חיוב פרקונה

 .לאורו של משיח
äðäå  מחיובי הבעל לאשתו לזונה לרפאותה

אמנ� , א� א� נתגרשה שוב אינו מחויב בזה, לפדותהו
הרי תופס לבעל חוב , לשיטת רבי שמעו� דדרש סמוכי�

ונשארו , במקו� שחב לאחרי� לא קנה ולא חל הגט
ה בכל "ומתחייב הקב, ה"בני ישראל אשה לגבי הקב

ובכ� בצפייתינו צפינו ביו� הזה , חיובי הבעל לאשתו
לתת לנו כל ' ו לפני השהתנא האלקי יעורר רחמי� עלינ

כלל ישראל אינו מוותר על שו� חיוב , הני חיובי�
ה צרי� לתת "כביכול הקב, לאשתומחויב בעל הש

ה "פרנסה לבני ישראל ולרפאות כל חולי ישראל והקב
וכלל , מחויב לפדות את בני ישראל מגלות החל הזה

ה בודאי יעשה מה "והקב, ישראל אינו מוחלת החוב
� ולרפאות כלל ישראל ולפדות� מ� שמוטל עליו לזו

  .י נזכה לאורו של משיח"ובזכות התנא רשב, הגלות
ìåîúà אלפי ישראל שעמדו  ראינו בלילה

בדביקות ובשמחה עילאה והתקשרו ע� התנא אלקי 
ג בעומר יש "ביו� ל, ושמחו ביומא דהילולא רבה

שמחה גדולה בשמי� שמתאספי� התנאי� והאמוראי� 
יקי� וכול� משמחי� עצמ� והראשוני� וכל הצד

וג� , י"בשמחה הגדולה שיש בשמי� ע� התנא רשב
הנה נשפע מ� , בעול� הזה א  שאי� אנו זוכי� לראותו

שמחה ובני ישראל שמחי� עצמ� בשמחה השמי� 
ומש� נתפזר השמחה , י"גדולה לכבוד התנא רשב

בכל מקו� שיש יראי� ושלמי� , לארבע כנפות תבל
כל , הנגלה וה� בחלק הנסתרשעסקו בתורה ה� בחלק 

המשניות וברייתות וגמרא מלאי� במימרות של רבי 
ת יש לה� קשר אמי# "ובני ישראל שלומדי� גפ, שמעו�

דזה , וקשר הוא על שני אופני�, י"ע� התנא האלקי רשב
י מאיר פני� לכל אלו המתאספי� "התנא רשב לעומת זה

להשפיע , לכבודו ולשמוח בשמחתו ביומא דהילולא
כל ' בני ישראל שפע ברכה והצלחה וכל טוב ימלא הל

 בינו לטובה וביו� זה עומד התנא רבי שמעו�משאלות ל
ומבר� את כל בני ישראל בכל ברכא� דלעילא ותתא 

בשמי� יודעי� ומביטי� בלבות בני , אשר כל אחד צרי�
רבי שמעו� רואה כל בקשה של , ישראל מה ה� הבקשות

ברכות בלי  ובודאי הוא משפיע לכל אחד ,כל אחד
  .שיעור והריקותי לכ� ברכה עד בלי די

ñ'øàé øéô èðééä æéà ,ì"øîåòá â , íòã óéåà
 íå÷î-  øòã ïòî øòáà ïòååòâ èùéð êàð æéà ïéðá

 íå÷î íòã óéåà ïòîå÷òâ ïòîàæåö êéæ æéà-  ïåà
 ïòðøòì åö äøåáç à ïòååòâ ãñééî èàä ïòî

àøîâ,  úøåáç"äøåúä éãåñé",  êøåãà ïéåù æéà ñò
øàé øéô ,ïòðøòì åö ïáéåäòâðà ïáàä ïãéà , éã ïåà

 úëñî òèùøò éã ïåô ïáéåäòâðà ïáàä ñàåå
 åö áåø÷ èðééä ïéåù ïèìàä èàìá èøòãðåä óðéô

àøîâ , éîé úùù éã ïéà èðøòìòâ ñàã èàä ïòî
èòáøà ïòî ïòåå äùòîä , èðò÷òâ êéæ ïáàä ïãéà

øåú éã ïéà ïééæ ÷áãîä , ïééæ ÷æçî àã êéà ìéåå
ñàã , ïéåù æéà ïòååòâ ãñééî ñàã èàä ïòî èééæ

îäéá éìñôñ ïøàååòâ óñåúéð"ã ,ñ' ïòîå÷òâåö æéà
äøåú éãîåì ,ïãéà ïééæ åö ÷æçî ïòæ ïòî óøàã ,

ñî èöòé èðøòì ïòî 'àîåé , êøòá ïéåù èìàä ïòî
ò óã ,'úëñî éã íééñî ãìàá ïéåù æéà ïòî , áåø÷á

ïòî èòåå úëñî òééð à ïòðøòì , ïëàåå øàô à ïéà
éà ïòî èòåå íåøà"éåà íåéñ à ïëàî ä úëñî éã ó

ëñî òééð à ïáééäðà ïåàú ,ïééæ ÷æçî êéà ìéåå ,
ñ øòåå åìéôà'èöòé æéá èðøòìòâ èùéð èàä , ïò÷

ñî ïåô óåñ éã ïéà ïñéìùðà êéæ 'àîåé , ïåà ïòðøòì
ìàäèéîéà ïåà úëñî éã ïè"úåúëñî òøòãðà ä ,

 èòåå èðøòì ïòî ïåà èöéæ ïòî ñàåå çë íòã èéî
 òùéãéà øàô ïééæ òéôùî øòèùøòáééà øòã

øòãðé÷ ,÷áãî êéæ èòåå ïòî  éáø àðú íòðéà ïééæ
àúééøåàã ïåéìò øù÷ à èéî ïåòîù , øù÷ à ïåà

äåú éã èéî ïòî èðééî àúééøåàã ïåéìò"÷ ,ìàæ 
áééà øòãøéî ïôìòä øòèùøò  òìà ïìàæ

äçìöäå äëøá òôù èéî ïøòåå ïôìàäòâ.  
éåæà èàäòâ ïéæðéà áàä êéà , ïòî úîàá

âàè à ãåîò à èðøòì , à ïëàî êéæ ïò÷ ïòî
âàè à ãåîò à ïéåù æéà ñàåå ïåáùç , éáø øòáà

 èìàä ïåòîù)é úåëîâ(. úå÷ìîì àåäù ìë , éáø
ñéà à èñò ïòî áéåà æà èâàæ ïåòîù à åìéôà øå

úå÷ìî ïéåù èîå÷ àåäù ìë , ïèëàøè ïòåå ïò÷ ïòî
ùéðøàâ æéà àåäù ìë à èñò ïòî æàè , éáø øòáà

àåäù ìë à ÷òååà èùéð èëàî ïåòîù , à
åùç êéåà íéà ééá æéà òìò÷òøáá , äãî ïëù ìë

äáåøî äáåè ,ãåîò à èðøòì ãéà à æà âàè à , éåå
ïéåù ñéåà èøòéåã âðàì , àäòù à äòù òáìàä ,

ñéåøâ âåðòâ êàã æéà âàè øòã ,ñ' íéà êéæ èëàã
ñ æà'èùéðøàâ æéà ,ñ åìéôà'àåäù ìë à æéà , æéà

íéîìåò ìë àøåá íééá áåùç øòééæ ñàã.  
øåæòé יג� עלינו ת שזכותו הגדול והקדוש "השי

שנוושע בשפע ברכה והצלחה עדי נזכה ויאמר אלקי� 
  .יהי אור זה אורו של משיח במהרה בימינו אמ�
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי די� תוה  

  )845( 781 �  0153 �יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

 Mailing Address: Mayones His.  51 Forest Rd. Unit 316 Suite #14 Monroe N.Y. 10950 

  א"ר שליט"ק מר אדמו"דברות קודש מכ
  )המש
 מעמוד הקוד�(

éôìå כי אי� צדיק באר� אשר , התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה זה נמצא כי

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , ולעומת זה אי� ל� אד� שאי� לו שעה, יעשה טוב ולא יחטא

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה ,ה"א� כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , צרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

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

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידי� , אמנ� התשובה מועלת רק א� עוסקי� בתורה, ת שתיק� לה� תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , ואינ� נדחי� מ� הקדושה, לעמוד בתחיית המתי�

  .העול�

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

דאיתא בספרי לכל , בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�, עשה משה לעיני כל ישראל

�דשר של י� קטרג ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת י� סו

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , עליה� שעבדו עבודה זרה

לזה , אי� הועיל לה� התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראהו, :)ל� ד� פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו , בשביל התורה שנקרא ראשית, הסמי� בראשית ברא אלהי�

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גר� לכ� לדור המבול שתאבדו מעול� הזה "יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל לה� , כי אלמלא היו לה� כח התורה, לת� התורהומעול� הבא מפני שלא קב

וא� בעו� גזל שהוא מעבירות , א� שהיה בה� עבודה זרה וגילוי עריות, להנצל מ� המבול

כי על ידי התורה היו ראויי� לעמוד בתחיית , שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר יומו דיד�

ולא היה בא מבול , ועיל לה� התשובהועל כ� היה מ, דאור תורה מחייהו, המתי� לעתיד

, והיה ממתי� לה� עד שישובו, .)סנהדרי� קיא(ה הוא אר� אפי� א� לרשעי� "כי הקב, לעול�

נדחו מ� הקדושה בעול� הזה שלא הועיל לה� התשובה ובא , א� כיו� שלא קבלו את התורה

ל אי� לה� חלק דדור המבו:) סנהדרי� קז(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .לעול� הבא

êøãáå ח סופי '� נ'� התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� בפרשת� את האלהי

שא� על נח נחת� גזר די� אלא שמצא ח� בעיני .) סנהדרי� קח(ל "כי אמרו חז, �"תיבות חכ

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

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

ושפיר חשובה , ולכ� אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, �"תיבות חכ

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעול� לא נדחה מ� הקדושה, חיותו

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

, הפו� רשעי� ואינ� זה דור המבול, )משלי יב ז(הפו� רשעי� ואינ� ובית צדיקי� יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, �"ולפי דרכינו הרמז בזה הפו� רשעי� ואינ .ובית צדיקי� יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"יעמוובית צדיקי� , מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתי�

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתי�

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

כי לא , נדחו מ� הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחבירו

הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר  אמנ� איש, היה לה� אור תורה המחייהו

אזי , ד בבוקר או בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביו�"א� הוא בא בביהמ, עליה

, ועל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתי�, אור תורה מחייהו

עוסקי� בתורה ואי� אור  ו אינ�"אמנ� א� ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתק�

ולזה כל בר . ו"ואי� לה� תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחי� חלילה מ� 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 מ� התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתק� מה שחטא

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

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

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

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  
  
  

  מבצר הכוללי קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"! קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

T â ìåëàì ïéðòá ìëåà åøéáçù ïçìù ìò äðéá
øùá éìëàî åéìò  t  

גזירה , וזה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, ל אסרו ששני בני אד� היושבי� על שלח"חז) א
ואיסור זה הוא לאו דוקא כשזה , אונמצא שאוכל בשר ע� חלב ביחד, שמא יבא זה לאכול מזה

כגו ירקות [של בשר אלא אפילו א� האחד אוכל תבשיל , אוכל חלב ממש וזה בשר ממש
  .בכ אסור"ג, והשני אוכל תבשיל של גבינה] שנתבשלו ע� בשר

אבל א� האנשי� אי , גל אלא כששני בני אד� אלו מכירי� זה את זה"לא אסרוהו חז) ב
, לדוגמא, שאז אי לחשוש שיאכל אחד ממה שאוכל האחר, ליכא איסור, מכירי� זה את זה

ואחד אוכל בשר והשני שותה קאווע , של בית החולי� ב"שני בני אד� שאוכלי� בשבת שטו
  .א� אי מכירי זה את זה, מותר לעשות כ אפילו על שלח אחד, ע� חלב

אסור לשני אנשי� שיושבי� , כגו האוכל במקו� עבודתו, אבל א� מכירי� זה את זה) ג
מכירי זה  ט וכדומה א�"ש של בשר והשני יאכל יאגאר"על שלח אחד שאחד יאכל סענדוויט

  ].א שעובדי� במקו� אחד"י רוב בשני בנ"כמו שהוא עפ[את זה 
ואיסור זה הוא רק כששני בני אד� יושבי� קרובי� זה לזה באופ שא� האחד יושיט ) ד

  .דאי איסור, אבל א� מרוחקי יותר משיעור זה, ידו יוכל לאכול ממה שאוכל חבירו
לו היכר כדי שיזכור ' עשה איזה דבר שיהיאפשר לתקנו באופ שי, איסור זה שכתבנו) ה

  .שאסור לו ליקח עכשיו מ המאכל שחבירו אוכל
י חפ! זה יזכרו עצמ� "שע, י שמניח איזה חפ! בינו לחבירו"והיכר זה אפשר לעשותו ע) ו

דהיינו או שחפ! זה אי , משונה מאופ הרגיל' כ צרי" שחפ! זה יהי"וע, שלא יאכלו זה מזה
ועכשיו מניחו על , ]ס וכדומה"לדוגמא בריעפקעי[ל השלח בשעת האכילה דר" כלל להיות ע

כגו מי שדרכו להניח פרחי� [השלח " אמצע"או שהדר" של דבר זה להיות ב, ההשלח
  .וועכשיו מניחו בצד השלח בינו לחבירו] באמצע השלח

קוד� אבל בסעי$ ה( זוג� יכול ליקח איזה מאכל ומשקה שבדעת� שלא לאכול ממנו) ז
  .ח)שעצ� הנחת במקו� זה הוא משונה ומהני להיכר, מותר להשתמש מהדברי� שמניח ש�

גבוה ' צרי" שחפ! הזה יהי, י חפ! שמונח בינו לחבירו"כל הדברי� שההיכר הוא ע) ח
  .ב"כ לא מהני להניח שליסל או פעדער או רינגל וכיו"וע, טקצת

" על השלח "ק טישטו"נח פלעסטיוהיינו שא� מו, ויכול לעשות היכר באופ אחר) ט
וכ א� הוא לוקח , " ממקומו ולהניח מאכליו על השלח עצמו"יכול האחד להגביה הטישטו

כ מועיל להיכר כיו שהסדר הוא כששני� אוכלי� על שלח אחד "ג, " אחר"ק טישטו"פלעסטי
  .יכ הוי היכר"וע, אוכלי על טישטו" אחד

כגו , יאאינו היכר, ע"משתמש במפה בפנ' אאבל א� הוא מי מפה שהסדר שכל ) י
ג וכ חבירו אוכל "ק בע"ודרכו הוא לאכול מפלעסטי, במקו� עבודה כשאוכלי לאנטש

אינו , ט"ס מע"ה כשדרכו לאכול על פלעי"וה, אינו היכר כיו שכ דרכ�, ג"ק בע"מהפלעסטי
ט של בשר משונה "ס מע"שהפלעי[, ט"ס מע"הפלעי" צבע"פ שיש שינוי ב"אע, מועיל להיכר

  .יבה אי זה היכר"אפ, ]ט של חלב"ס מע"בצבעו מפלעי

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

  ).'ח סעי� א"פ' ד סי"יו(ע "שו) א
  ).'ח סעי� ה"פ' סי(ערו� השלח� ) ב
וא� באופ� שיודע שלפי ) 'ק ג"� ס"ש(שאז אינ� מתביישי� זה מזה ויאכל כל אחד מחבירו ) ג

דחיישינ� שחבירו ית� , ל א� מכירי� זה את זה"כ אסרוהו חז"שלפני חבירו אעפ טבעו מתבייש לאכול ממה
ובאופ� דמכירי� זה את זה אסור א� ) [כ בעצי העולה"ד בש� ספר ויקרא יהושע וכ"ק י"ת ס"דר(לו 

 )].ל שמקיל בזה"פ האחרוני� כדעת המחבר ולא כדעת רש"כ(כשמקפידי� זה על זה 
ופתחי ) ג"ד סק"שפ(ג "ובפמ) ח"פ' סי(ח "מובא בב) ח"פ' בביאורו על הטור סי(ל "כ רש"כ) ד
 ).ג"סק(תשובה 
  ).'ח סעי� ב"פ' סי(א "רמ) ה
  ).ז"ד סק"ז ש� ובשפ"משב(ג "וכמו שביאר דבריו בפמ) ד"סק(ז "טו) ו
  ).'ח סעי� ב"פ' סי(א "ע ורמ"שו) ז

  חתיכת פת אי מהני להיכר
כ "פי מה שביארנו שההיכר בזה הוא משו� שמחליטי� עתה שלא לאכול ממנו אהנה לכאורה ל 

דלא ' כ) ג"קע' ח סי"באו(אכ� הלבוש , )'ק ח"ח ס"פ' ד סי"שפ(ג "כ הפמ"הוא פרוסה הוי היכר וכ' אפי
מהני להיכר רק לח� של� דרק כשהוא של� יזכור שלא יאכל ממנו אבל א� הוא פרוס ישכח ויאכל ממנו 

ובשערי ברכה ) א"ח כ"פ' בהגהות הטור סי(ה הכנסת הגדולה "ה, תיקו דבריו בהרבה אחרוני�והע, ש"עיי
שנעל� ' ש שכ"ועעו &ד "א סק"בפיה(ויד יהודה ) ז"ח סק"פ' סי(ובבית לח� יהודה ) ז"ח סק"פ' סי(

ר ולפי דבריה� יוצא חומרא שאינו מועיל שו� מאכל או משקה להיכ) ש"ח עיי"ג דברי הלבוש באו"מהפמ
 .ע"וצ, וכמדומה שמנהג העול� להקל בזה. ז שאינו של�"א� שמחליטי� שאי� משתמשי� עמה� כ

  .ח שמחמיר בזה"דלא כב) ו"סק(� "א והש"י והרמ"פ הב"כ) ח
   ).ד"סק(ז "ה הובא בטו"מ בש� או"ד) ט
  ).ש�(ע "שו) י

 .פשוט דמכיו� שכ� הדר� לא הוי היכר וכ� מבואר ביד אברה�) יא
, "שלא כהרגלו"ל ובפוסקי� הוא מה שעושה איזה דבר "דכל ההיכירי� שנזכרו בחז, ברכ� מסת) יב

אבל כשאינו עושה שו� דבר נגד , י השינוי יזכיר עצמו שלא לאכול ממאכל חבירו"ל שע"וסמכו חז
כש� שאינו מועיל מה שצורת הבשר בעצמו שונה , אי� הכרח שיזכיר עצמו, פ שיש צבע שונה"אע, ההרגל

ושוב . ק"ודו, ס שוני� זה מזה"וכש� שמסתבר שאינו מועיל מה שצבע הכפות והטעלער, חלבמצורת ה
בירורי  &ד אבני צדק "רב דביהמ, א"צ הרב חנו� העני� אשכנזי שליט"להגה(פ בספר לוית ח� "ראינו שכ
  ).'ב' הלכות סי
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  ה"ב

בכבוד גדול נתקבלו מנהלי המוסדות בית יוס
 צבי : 
 להבה"בית יוס

 .ק בעיר עוז לנו קרית יואל המהוללה"דושינסקיא בירושלי� עיה

ה המבצרי� האדירי� המתנהלי� על טהרת ה המבצרי� האדירי� המתנהלי� על טהרת ה המבצרי� האדירי� המתנהלי� על טהרת ה המבצרי� האדירי� המתנהלי� על טהרת מוסדות בית יוס
 צבי ה� הממוסדות בית יוס
 צבי ה� הממוסדות בית יוס
 צבי ה� הממוסדות בית יוס
 צבי ה� המ

א נאמני� לשיטת מייסדיה הגדולי� א נאמני� לשיטת מייסדיה הגדולי� א נאמני� לשיטת מייסדיה הגדולי� א נאמני� לשיטת מייסדיה הגדולי� """"ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק האדמוק האדמוק האדמוק האדמו""""הקודש תחת נשיאות כהקודש תחת נשיאות כהקודש תחת נשיאות כהקודש תחת נשיאות כ

, , , , רבני העדה החדרית אשר בשעת� עמדו כחלמיש ולחמו מלחמת הש� ברמהרבני העדה החדרית אשר בשעת� עמדו כחלמיש ולחמו מלחמת הש� ברמהרבני העדה החדרית אשר בשעת� עמדו כחלמיש ולחמו מלחמת הש� ברמהרבני העדה החדרית אשר בשעת� עמדו כחלמיש ולחמו מלחמת הש� ברמה

        ....להציב ש� ושארית להיהדות החרדית בעיר הקודש והמקדשלהציב ש� ושארית להיהדות החרדית בעיר הקודש והמקדשלהציב ש� ושארית להיהדות החרדית בעיר הקודש והמקדשלהציב ש� ושארית להיהדות החרדית בעיר הקודש והמקדש

, , , , חושי� לעזרת�חושי� לעזרת�חושי� לעזרת�חושי� לעזרת�עלינו להחל� עלינו להחל� עלינו להחל� עלינו להחל� , , , , כעת אשר זמני� קשי� עוברי� עליה�כעת אשר זמני� קשי� עוברי� עליה�כעת אשר זמני� קשי� עוברי� עליה�כעת אשר זמני� קשי� עוברי� עליה�

ו ו ו ו """"מאיר הירש הימאיר הירש הימאיר הירש הימאיר הירש הי' ' ' ' ח רח רח רח ר""""ולהשתת
 במסיבה של מצוה בביתו של הרבני הנגיד רודצוולהשתת
 במסיבה של מצוה בביתו של הרבני הנגיד רודצוולהשתת
 במסיבה של מצוה בביתו של הרבני הנגיד רודצוולהשתת
 במסיבה של מצוה בביתו של הרבני הנגיד רודצו

ק ק ק ק """"מאת אחד המיוחד מזקני תלמידי הגהמאת אחד המיוחד מזקני תלמידי הגהמאת אחד המיוחד מזקני תלמידי הגהמאת אחד המיוחד מזקני תלמידי הגה' ' ' ' ולקבל ברכות הקולקבל ברכות הקולקבל ברכות הקולקבל ברכות הק', ', ', ', מראשי מוסדותינו הקמראשי מוסדותינו הקמראשי מוסדותינו הקמראשי מוסדותינו הק

אשר דואג אשר דואג אשר דואג אשר דואג , , , , אאאא""""צ ראש הכוללי� שליטצ ראש הכוללי� שליטצ ראש הכוללי� שליטצ ראש הכוללי� שליט""""ק הגהק הגהק הגהק הגה""""ה כה כה כה כ""""ל הל הל הל ה""""צ דושינסקיא זצוקצ דושינסקיא זצוקצ דושינסקיא זצוקצ דושינסקיא זצוק""""מהרימהרימהרימהרי

        ....''''דאגתה של המוסדות הקדאגתה של המוסדות הקדאגתה של המוסדות הקדאגתה של המוסדות הק

*  

אשר מאות מילדי ירושלי� " עטרת ירושלי�"הופיעו שלוחי המוסד בימי� אלו 

  .מתחנכי� ש� על טהרת הקודש

י זקני יקירי ירושלי� "השלוחי� הביאו באמתחת� מכתב עוז חביו� חתו� ע

ומי יכול לעמוד מנגד , ק אשר זעקת ירושלי� מבצבצת ועולה מבי� השיטי�"עיה

  יע המצב עד משברבעת מבח� כאשר עינינו רואות וכלות אשר הג

אנשי שלומינו מתבקשי� להענות בחמימות רב ולבא לעזרת� בלב ונפש 

  .חפיצה

*  

ה שמשו� "בשבוע העבר אורחו תושבי וויליאמסבורג את הרב החסיד הנודע מו

  .במושב קוממיות" משאת בנימי�"' ו אשר הופיע לטובת המוסד הק"וואלצער הי

פרט שעשרות רבות משפחות המוסד הזה קרוב מאד ללב בני קהלתינו וב

ושמחה מיוחדת הוא לה� אשר למרות כל , ל"ש הנ� נמני� על יוצאי המושב הנ"אנ

ובדי� הוא המנהל . הקישוי� עדיי� המוסד נאבקת על קיומה דוקא על טהרת הקודש

  .ח"א יתאמ� באופ� מיוחד לבא לעזרתו בלונ"ו שיטול שכרו וכ"החשוב הי

*  

רית יואל לקבל פניה� של הני תרי שלוחי דרבנ� בק' זכו תלמידי ישיבתינו הק

אשר לאחר שעמלת� עשתה פרי , "ר חזו� איש"תשב"אשר הופיעו לטובת המוסד 

נתכבדו , הילולי� והצליחו בעריכת האפיל השנתי לטובת המוסד בקרית יואל

  .'לשאת אמרותיה� לפני תלמידי הישיבה הק

בתיאור מלחמת אש , הבי�לדבריה� הנל' זמ� רב הקשיבו תלמידי הישיבה הק

�ות נפשו ג� ווזה היה רצו� קדשו וא, קודש שנהלו רבותינו נגד כל השפעה מבחו

וכעת גלי נסיונות , ה אשר המוסד הוק� במעו� קדשו"של הגאו� החזו� איש זללה

ומידי יו� ביומו צריכי� ללחו� מלחמה כבידה , עוברי� על ראשיה� של המנהלי�

  .על עצ� קיומ�

ה רוש� גדול על התלמידי� אשר קימו וקבלו עליה� לבא לעזרת הדרשה עשת

הנאבקי� מול גלי הנסיונות וממשיכי� להתנהל על טהרת ' מצר לכל המוסדות הק

  .הקודש

  

  'שולחת ברכותי" זכרו� משה"מפעל  הנהלת

  ש"מ בתוי"ח המו"כ הבה"מול מע

  ו"ת אברה� מאיר די� הי"כש
  גבאי מפעל זכרו� משה

  ל יד ולעמוד בראש בהמפעל בהצלחה יתירהשהצליח לקבו� ע

  צ "ט בשטומ"יו למזלרגל אירוס

  


