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 Aובכה לפניו ,שהיות שהוא שוחק ע חביריו ,והסתיר את תעשו כ הרי מוטב ,וא לאו הגידו לי והריני חוזר
עצמו וה לא באו לחפשו ,נענה אביו הק' ואמר
אבי ,חותנו ששמע זאת ,מוב היטב שלא היטב הדבר לרבו ,אול לבסו כשהבחי את גודל קדושת הבעש"ט
הסתרהלו ,אכדי בעיניו ,השיב לו ,על זה הדבר שאתה אומר לעשות ,צרי הק' ותורתו קיבל אותו לרבו ,ומסופר עליו שעוד בהיותו A
 Aהשי"ת מסתתר מעמנו בכל מיני אופני
אני להתיישב בזה ,ע"כ לעת עתה אינו אומר ל לא ה בעיר בראד נתקבצו פע גדולי חכמי בראד ,ובדעת הי'
שנחפשו ,ואי מחפשי אותו....
ולא לאו ,המת לי כמה ימי על ישוב הדעת – וכוונתו לנדות ולהחרי את הבעש"ט הק' וסייעתו ,כי חשדוהו A
A
נעוריו
בימי
מדריגותו
היתה להודיע הדבר למחותנו הרה"ק ר' איציקל ,וכ הוה שאינו מסטרא דקדושה ח"ו וכמעט נגמר הדבר ,אכ הרב
המגיד A
A
כשנעשה בנו של הרבי ר' מיכל זי"ע בר מצוה ,שנסע תיכ למחותנו ,וסיפר לו מה שבנו הגיד לו ,ורצונו אב"ד דש אמר לקרוא את המלמד ה"ה הרה"ק
בה
ובכה
הבתי
תיק
את
ולקח
תפילי
אביו
הלבישו
הי' שאביו ימנעהו מכל זה ,אכ הרה"ק השיב לו ,הנה ששימש אז כמלמד בעיר בראד שלפי דעתו לומד
תורה A
A
זמ רב ,וא"ל "מיי קינד בשעת אי בי גיווע אי דיינע ידעתי מזה שבני יעשה כ ,א לא דמיתי שירצה לעשות כ לשמה ולשאול חוות דעת בנידו זה ויהי כאשר בא ושמע
יאהר האב אי געוואסט "מה למעלה ומה למטה"
טאטע כה מהרה תיכ אחר החתונה ,רק שאחר זמ יעשה זאת ,דבריה ,ענה ואמר ,הנה מי אני ומה אני נגדיכ להגיד A
A
השיב בנו בחכמה" ,דו האסט דא גיהאט א
אכ א רוצה בזה עכשיו ,לא אוכל למנעהו מזה ,ע"כ לכ דעתי כי ידוע מיעוט ערכי נגדיכ כי את גדולי
אצדיק "....כי ידע שלא ישוב לו אביו הלא "ג ל יש אב אבקש מכ ,שג את לא תסרבו לו בזה ותמלא רצונו בתורה ואני הדיוט נגדיכ ,אול אי דעתי מסכי A
A
צדיק
שרוצה לעבוד עבודת ד' בהתבודדות זמ מה ,חותנו אתכ ,כי הלא די מפורש ,שאי חבי לו לאד שלא
בראותו ,שג אביו מסכי לזה לכ הי' מוכרח לבטל רצונו בפניו ,ואי לנו חוב גדול מזה לנדות ואי יתכ לעשות A
A
עת דודי
כשהגיע לפרקו נלקח לחת אצל ר' משה שהי' דר ורצו כל בני ביתו מפני רצו חתנו הק' ,וקיי כל פקודת דבר זה שלא בפניו ,כי אולי כשישאלו אותו על כל
הדברי האלה ,יתר $לנו שלא יוקשה עליו כלוA ,
A
בכפר סמו לעיר שדה לב ,ופתאו בא הרה"ק ר' יצחק ורצו חתנו בעשיית המחיצות ,ושליחת המאכל ומשתה
 Aמדראהביטש לאותו כפר ועשה שידו ע בנו ע בת הרב דר הנקב ,ובס הכל התבודד ש הרה"ק אל ימי כששמעו דבירו המוצדקי ,לא הי' לה עוד
שו .פתחו A
ר' משה וקבע זמ החתונה אחר י"ב חודש וכשבא זמ רצופי בלי הפסק ,וכ עלה מעלה מעלה על במתי התורה פה ונתבטל כל הדבר ועי"ז הציל את הבעש"ט הק'
A
 Aהמוגבל ,ור' משה עוד לא הכי הנד ע"כ נת בשעבוד ועבודה בקדושה וטהרה במעלות רמות ונשגבות עד
בהאי קטורא איתקטר
עבור הנד כל הכלי מ הוויי הויז ,ומסופר שפע אחת למאד והי' מסג עצמו בסיגופי עצומי ובגלגול שלג.
פע אחת גילו להמגיד מ השמי ,כי עתה
הואביאעתA ,
 Aראה הרבי ר' מיכל את אשתו הצדיקת בוכה ,ושאלה
רצו שיוכל להסתלק מעלמא הדי ,כמו אליהו הנ
תורתו בקדושה
לפשר בכייתה ,השיבה ,שאבותיה ה בצער שמא
והבטיחימכורלה את תורתו קיבל מאת אביו הק' ,ועיי בספה"ק ולא יצטר להקבר בקרקע ,ואמר הבני ה קטני A
A
הכלי ,ולא יהי' לה במה להתפרנס,
ישמח משה שכתב בזה"ל ,קבלתי מאת מהה"ק ר' עדיי ,וצרי אני להדריכ בדר הישר ,מוטב שאחר כ
כ
כל
מאד
גדול
בדחקות
ש
וחי
.
השעבוד
שמוחל
 Aשלאשתו הצדיקת לא הי' מנעלי על רגלה והלכה איציקל שיחי' )ה"ה הרבי מלובלי זי"ע( כי תורתו של אקבר בקרקע ולעת עתה אדרי את בני )קוב $שפתי A
המגיד ר' מיכלי לא הי' בו שו ספק כמו דאיתא )בזח"ג צדיקי( ועיי בכתבי ר"י שו"ב ,שמספר שפע אחת הי'
 Aבאנפלאות שעשתה בעצמה.
אהר A
קכ"ד ע"ב( בג עד דלית ביה ספיקא ,עכ"ל .ומעני לעני המגיד חולה מסוכ ר"ל כשראה תלמידו הרה"ק ר'
נעתיק מה שכתב בנו בספרו אור יצחק פרשת תולדות לייב אביו של הרה"ק ר' מאיר מפרימישלא זי
קדושתו ופרישותו
אמר"ע,לושהירבו' A
A
הרה"ק תיכ אחר נשואי עלה בדעתו הק' וז"ל ,אבי הקדוש ז"ל ציווה אותי ואת אחיי שלא יבואו אז בזלאטשוב ,אמר לו רבי מה ע וידוי,
 Aלהתבודד ,והוסכ כ בדעתו ,וקרא את חותנו לחדרו ,בחנ לחדרו המיוחד שהי' לאבי ז"ל ,א בזאת יבואו "אי האב קיינמאל ניט
גיטראכטוואסוואסמעמעטארטארנישטנישטאיA ,
ואמר לו הנה רצונו להיות מתבודד בחדרי אני לבדו ,וכ כשיש לנו איזה קושיא שיתר ,$אז יש לנו רשות לבוא ,אי האב קיינמאל ניט גירעדט
 Aישתהה הדבר זמ רב ,לכ רוצה אנו שתבנו לי שתי פע אחת הוקשה לי איזה קושיא גדולה ובאתי אל חדרו האב קיינמאל
ניט.גיטאה וואס מע טאר ניט" ,ואמר לו A
מחיצות מחדרי עד ביהכ"ס ,שאל בתו המחיצות ,והמתנתי מעט ,וחשבתי בזה העני שהוקשה לי ,ונפל ר' אהר לייב גענוג
במחשבתי איזה ועיי בנתיב מצותי נתיב אמונה שביל ג' אות כ"ה A
A
עני ,שלא הוקשה לי שכתב לער שתי שני קוד פטירתו היו צריכי לשמור
עוד ,והלכתי מחדרו ,אותו שלא יצא נשמתו מרוב דביקות בוראו ,כי הי' דרכו A
A
ג ברכות יעטה מורה
ובעת הליכתו קרא ליל אנה ואנה ,עד שפניו היו בוערות כמראה הלפידי,
 Aביראת הכבוד נעטו לבבינו ,לבר ברכת מזל טוב ,למע"כ רב האי גאו ,המאיר לאר אותי אבי ז"ל ופע אחת אמר הגה"ק מוהר"ר ר' יוס מזאמיגראד A
שאחזור ,שידע שלא תלמידו ,אל אחיו הצדיק מורי וחמי מוהר"ר
 Aולדרי בכח תורתו הרמה ,ציר נאמ לשולחיו האי ניהו אית אדונינו רביה"ק בעל דברי יואל
אברה A
באתי בחנ ,ואמר מרדכי ,ראה אחי היא עקביי של רבינו הק' עומדי בג
זי"ע ,מידי שבוע בשבוע מוסר מזמנו היקר לעיי בבירורי ההלכות להעיר ולהאיר הערות
לי ידעתי שביאת עד העליו ,והי' צרי שמירה יתירה ,והי' דרכו
לאכול' A
A
מחכימות למע יצא דבר מתוק
הי' לאיזה דבר ולמה שלש סעודות בחדרו המיוחד ע איזה מבניו ,ואח"כ הי
לא שאלת ,ואמרתי הול לבית מדרשו ,לומר תורה ושירות ותשבחות ,עד A
A
לו האמת ,באשר שגמר הסעודה ש ,ובעת הזאת לא הי' שו אד ש,
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שהי' קשה לי איזה והי' ר $בחדרו אנה ואנה ואמר "בהאי רצו אסתלק A
A
דבר ,א בביאתי משה" עד שראתה בתו הצדיקת ,ורצתה לאחיה הצדיק
טוב
למזל
בנו
נשואי
שמחת
לרגל
לכא חשבתי באיזה ר' יצחק מראדוויל ז"ל ,ור $לחדרו לתופסו לבלבלו אותוA ,
A
 Aויה"ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת המשפחה ,וירווה רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח ,ויזכה עוד
עני ולא קשה לי ולהורידו ,ונפל על שכמו ואמר שמע ישראל ד' אלקינו ד'
יו A
עוד ,ונכו ,ואמר לי אחד ,ויצתה נשמתו הקדושה ע"כ ,ואותו פע הי'
רבות בשני לפאר ולרומ קר עדתינו ,עד ביאת ינו ומלכינו בראשינו במהרה בימינו אמ.
בזה הלשו ,בני שב"ק פרשת נצבי ויל כ"ה אלול לעת ערב ומנו"כ
לתורה A
A
אבינ זה על מה ביאמפלא ,ומסופר עליו שבאותו שב"ק כשעלה
המברכי בברכת מזל טוב
ולמה לא הבנת זה לשישי ,קראו לפניו הפרשה "ה קרבו ימי וכו'" ואמר A
A
חברי מערכת "בשבילי הלכה"
העני קוד ביאת המגיד שמני שנותיו הוא כמני ה" וימי" היו"ד הוא
לביתי ,וזה שבאת שמו יחיאל ושאר האותיות מי" והלמ"ד של ל'מות הוא A
A
שע"י מבצר הכוללי פק"ק קרית יואל
שמו מיכל.
A
A
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 äæáåיתבאר הרמז כי ה' אלקי מתהל בקרב מחני
êãéá êéäìà 'ä åðúðå êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë
בקרבA ,
A
 ,åéáù úéáùåאיתא בספרי ונתנו ה' אלהי ביד  ,א עשית
דקאי על חודש אלול ,שאז הזמ שהקב"ה מתהל
מחנה ישראל ,כמבואר באלשי בפסוק
 Aכל האמור בעני סו שה' אלהי נותנו ביד  ,וראוי להתבונ
דרשו ה' A
מהו כל האמור בעני.
בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב ,דקאי על הימי שלפני ראש
השנה ,שאז הקב"ה קרוב אלינו .והוא מסייע אותנו ,ל'הציל A
A
 øàáúéעל פי מה שכתב באור החיי הקדוש
ו'לתת א'ויב ל'פני  ,לתת לפנינו את האויב האורב עלינו
דמצות תשובה יש בה משו השבת אבידה ,כי העובר את פי
ונדחת והשתחוית מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א הוא היצר הרע ,שנוכל להתגבר כנגדו ולהכניעו ולתקנו A
 Aה' קרוי נדח ,על דר הכתוב
משורת
לפני
בכ
מתנהג
ת
"
שהשי
היות
אמנ
,
בתשובה
שיבור
הישרה
דר
איזה
יודע
שאינו
לה ,והוא תועה בדר
הדי הג שאינו לפי כבודו ,לזה אמר הכתוב תנאי לדבר A
A
לו ,והחיוב מכח מצות השבת אבידה להורות דר תשובה,
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והיה מחני קדוש ,והוא על דר שביאר הרמב" ז"ל
 Aולהחזירו בדר הישר להתהל לפני האלהי באור החיי.
עצמו ג A
מצות קדושי תהיו ,דהיינו שיקדש האד
ובכ הקב"ה השומר משמרתה של תורה
נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א
 ,כאשר רואה אי שבני ישראל תועי בדר  ,הקב"ה
בדברי המותרי .ועל ידי זה שיוסי כל אחד לעצמו גדרי A
A
וסייגי בדברי המותרי ,ויפרוש עצמו מצ"ט שערי היתר
תורה ,ולא עשו רק מה שהיו מחויבי ולא יתר מ החיוב ,ג
מסייע להשיב אותנו ולהדריכנו במעגלי צדק למע שמו.
דבאמת מצד הקב"ה התנהג עמה רק על פי הדי דזק ואינו לפי כבודו להתנהג במילי דחסידי ובחומרות לפני משורת הדי ,אז A
A
 êàהעיר החיד"א בראש דוד
פטור מפריקה וטעינה ,ולא היה מי שיסייע ביד ללחו נגד
מדה כנגד מדה יערה הקב"ה עלינו רוח טהרה ממרו ,ויאיר
הדי הקב"ה כביכול פטור מדיני השבה ,דקי"ל
A
A
את לבבינו לעורר אותנו לתשובה ומעשי טובי.
כוחות היצר המתגבר בכל יו ,ומי הוא זה אשר יכול בכוחות
דזק ואינו לפי כבודו פטור ממצות השבת אבידה,
עצמיות ללחו ע היצה"ר ,ועל ידי זה נכשלו בעבירות
 äæåשאמר הכתוב טוב ויש"ר ה' ,שהשי"ת
והקב"ה מל הוא ואינו לפי כבודו כביכול לקיי מצוה זו.
מתנהג A
A
חמורות מאד רח"ל ,וזה גר חורב ביהמ"ק.
עצמו בדר הטוב והישר לפני משורת הדי ,על כ יורה
ההול בדר
אול כתב הרמב"
חטאי בדר"  ,רמז על חודש אלול כמבואר בספה"ק שהוא
 äæáåיתבאר הכתוב כי תצא למלחמה על אויבי ,
 Aהטוב והישר ועושה לפני משורת הדי מחזיר את האבידה
אלול A
הנות בי דר  ,כי בחודש
רמז בקרא
שהכתוב מרמז על
בכל מקו א על פי שאינו לפי כבודו ,ולכ הקב"ה ברוב
ומבואר בזוהר חדש בפרשת
 Aטובו וחסדו משיב את שבותינו להחזירנו בתשובה לפני מלחמת היצר שהוא האויב והשונא של האיש הישראלי ,השי"ת מתנהג עצמו ע בני ישראל לפני משורת הדי ויורה A
אות דר
כאמר ז"ל
שלמה קראו שונא .והכתוב מבטיחנו
טוב וישר ה',
משורת הדי .וזה שאמר דוד
תשובה.בדר זה יש לומר רמז בפתג דמתאמרא A
åðéúëìáå
ונתנו ה' אלהי ביד  ,שבעזר אלהי ממעל תזכה להתגבר
 Aדהקב"ה עושה הטוב והישר לפני משורת הדי ,על כ יורה
משמיה דהרה"ק מראפשי"
ולנצח היצה"ר ,אי מכח די פריקה וטעינה ,אי מכח מצות
חטאי בדר  ,שמקבל בתשובה ומקיי מצות השבת
זללה"ההפיוטאשר בימי ילדותועלשאלמה A
פע"א בליל התקדש החג באמירת
השבת אבידה ,ולכאורה הלא הקב"ה הוא זק ואינו לפי
 Aאבידה א שאינו לפי כבודו ,עכ"ד.
שאומרי חסיד הוא ,דא הקב"ה הוא חסיד ,למה אינו אומר
כבודו ,ואינו לפי ערכו הר שיטפל עצמו באנשי החוטאי
 äæáå. Aפירש הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זללה"ה בפרשת ,להשיב לדר התורה ,אמנ לעיל מיניה כתיב ואתה תבער ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה .אמנ לפי דרכינו טובא גניז A
בדבריו הקדושי ,ויש לפרש על פי מה
 Aאמרינו בסליחות אל מל יושב על כסא רחמי מתנהג
הד הנקי מקרב כי תעשה היש"ר בעיני ה' ,רמז ע"ד
שאמרו"רחז"בניל A
אי ישראל נגאלי אלא בתשובה ,ובעוה
ועשית הישר והטוב ,דילפינ מיניה
בחסידות ,דהיינו שהקב"ה מתנהג בחסידות ועושה לפני
שנאמר
 Aמשורת הדי להורות לנו דר התשובה ,עכ"ד.
להתנהג לפני משורת הדי .ועל זה דרש בספרי ישראל תועי בחשכות הגלות ,וכמו שמתאונ כנסת ישראל A
תעיתי כשה אובד ,וכאשר השי"ת יערה רוח
א עשי"ת כל האמור בעני ,היינו לעשות הישר בעיני ה'
 äðäåכתב א"ז זללה"ה בייטב לב בפרשת ובייטב
דמלחמת היצר נדמה למשא הרוב" על ולהתנהג לפני משורת הדי ,אז ג הקב"ה יתנהג לפני טהרה ממרו ,ויעשו בני ישראל תשובה אז נזכה לגאולה A
 Aפני
שלימה ,האמנ שהקב"ה הוא זק ואינו לפי כבודו שישיב
משורת הדי ,ונתנו ה' אלהי בידי  ,ולא יחוס על כבודו אלא
כתפו של האד ,ועל פי חוקי התורה זה מצות פריקה לפרוק
 Aהמשא מעל חבירו ,ומצות טעינה להקי המשא עמו ,יסייע בידינו שיוכלו להתגבר על היצה"ר ,ויעורר לבבינו אבידה לבעלי ,מכל מקו חסיד הוא ,ומתנהג עצמו A
בחסידות לפני משורת הדי ,ועל כ אע"פ שאינו
לתשובה בשלימות.
 ,וא האד בא
והקב"ה שומר תורתו
מחויבA ,
A
בדבר ישיב הקב"ה אבידה לבעלי ללמדינו דר תשובה
 ìòåדר זה נימא מילתא במה דכתיב להל בפרשה ,כי
לטהר את עצמו מזוהמת יצר הרע ,הקב"ה עוזרו ופורק
וישיב שה פזורה ישראל .וקושיא חזקה הקשה הרה"
ה' אלהי מתהל בקרב מחני להציל ולתת אויבי לפני
 Aמעליו משא יצר הרע וחיילותיו ,וכמו כ ממלא רצונו וטוע
מערהק A
מראפשי" ,דא הקב"ה הוא חסיד ,א כ למה אינו
והיה מחני קדוש .ואמרו דורשי רשומות
עמו משא מצות ומעשי טובי עליו ,כי אי אפשר בלעדו
ל'הציל ו'לתת א'ויבי ל'פני  ,ראשי תיבות אלו"ל.
 Aית"ש ,כי הכל מידו ,עכ"ד.
רוח טהרה ממרו על בני ישראל ,בכדי שנזכה לויצמח A
פורקניה ויקרב משיחיה ,ונזכה לגאולה שלימה.
 ì"éåבביאור העני בעמדינו בחודש אלול ,זמ המיועד
זק
 êàג בזה י"ל דלהלכה קי"ל
 äðäåכתב רשיז"ל כי תצא למלחמה על אויבי A ,
לתשובה ותיקו המעשי ,וכתב האלשי הקדוש בפרשת,
 Aשאי דרכו לטעו ולפרוק הואיל ואינה לפי כבודו פטור ,ובכ
במלחמת הרשות הכתוב מדבר .ופי' א"ז זללה"ה ברב טוב
ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימי ,רמז שלפחות יבכה ירח
הקב"ה פטור מלעזור לאד במלחמת היצר .אכ הרי ג בזה
אפילו ימי הוא חדש אלול ,שה ימי רצו לה' טר בא יו הדי ,בפרשת ,במלחמת הרשו"ת הכתוב מדבר ,היינו דבר שנראה A
א היה חסיד ועושה לפני משורת הדי,
 Aקי"ל
עכ"ד .זמ בית די הוא שלשי יו ,ולזה נית לנו חודש
היה נשיא הגדול וראה בהמת חבירו רובצת תחת משאה,
שהוא רשות לא מצוה ולא אזהרה ,ולזה צרי מלחמה שלא
 Aפורק וטוע עמו .ולפי זה א שהקב"ה אינו מחויב לעזרינו אלול שלשי יו טר בא יו הגדול והנורא אשר כל באי לעשותו ,עי"ש .וזה שדרש הספרי א עשית כל האמור A
עול יעברו לפניו כבני מרו ,וכל אחד יעמוד לפני די
 Aמ הדי ,מכל מקו הקב"ה שומר הברית והחסד ועושה
בעני ,לקיי מצות קדושי תהיו במילי דחסידי,
ולצאת A
במלחמת הרשות ,סו ונתנו ה' אלהי בידי  ,כי ג השי"ת
ומשפט לפני מל מלכי המלכי הקב"ה ,ראש השנה הוא יו
לפני משורת הדי ,ועוזר הוא לאד לפרוק משאו שיוכל
יתנהג כ לפני
הדי ומשפט בכלליות על כל העול ובפרטיות לכל אחד
 Aלהתגבר על יצרו .אול מה שהשי"ת בא בעזר האד לפרוק
תשובה.משורת הדי ,ויעזור ל להתגבר על היצה"ר A
מישראל ,אשר אז צריכי לית די וחשבו על כל דיבור
ולטעו עולו ולהחזיר אבידתו ,הוא על דר מאמר
ולעשות
 ú"éùäיעזור שנזכה באלו הימי של חודש אלול A
ברמז
מעשה ומחשבה ,וכתב בשל"ה הקדוש
 Aבמדה שאד מודד בה מודדי לו ,ודוקא א האד עצמו
להרבות במצות ובמעשי טובי ,וכתב בבני
אריה שאג מי לא יירא ,ארי"ה ראשי תיבות
הכתוב
הול בדר הטוב והישר ועושה לפני משורת הדי ,ג
יששכרהנעשי A
דמצות ומעשי טובי ,מצות ה
א'לול ר'אש השנה י'ו כפורי ה'ושענא רבא .לב מי לא
 Aהשי"ת נוהג עמו כ לפני משורת הדי לפרוק משאו
בגבול ,ומעשי טובי ה החומרות ומילי דחסידי
ירעד ולא יפחד מקדושת הימי הבאי לקראתינו לשלו,
ולהחזיר אבידתו ,אבל א יאמר האד איני עושה יתר מ
מבלי A
גבול ,עיי"ש .ובחודש אלול צריכי להרבות במצות שה
מתחילי לתקוע בשופר בחודש אלול לעורר ישני משינת,
 Aהחיוב ,ג הקב"ה מתנהג כמדתו ,וכיו שהקב"ה פטור
על פי הלכה ושורת הדי ,ובמעשי
ולב מי לא יתחמ לתורה ועבודת ה' ,והזמ גרמא לעשות
 Aמדינא לפרוק ולטעו ,אינו בא לעזרת האד ללחו נגד
טוביתלה בדרמילי A
דחסידי אע"פ שאינ מחוייבי בה ,למע
קצת חשבו הנפש באיזה מצב נמצאי ,להתבונ ולפשפש
היצר.
טובי ,ודרשו חז"ל דהיינו לפני משורת הדי ,והשי"ת
במעשינו אי עבר כל השנה ,כמה עסקנו בתורה וכמה מצות
 ìòåפי זה אמרתי לפרש מה דאיתא במס' בבא מציעא
ובמעשי A
A
יעזור שנזכה בחודש אלול להרבות במצות
קיימנו ,וחלילה א נכשלו בחטאי עוונות ופשעי ,כל
אמר רבי יוחנ ,לא חרבה ירושלי אלא על שהעמידו
 Aדיניה על די תורה ולא עשו לפני משורת הדי .והדבר המעשי נפקדי ביו הדי ,וצרי כל אחד שיתעורר בלבבו טובי כל אחד לפו דרגא דיליה ,ה מה שהוא חיוב על פי A
התורה ,וה יתר על החיוב ,ובזכות זה יתנהג הקב"ה
לתשובה ,א קשה עלינו לסמו על כוחות עצמינו ,כי
דבית
צרי תלמוד דהלא בפירוש מבואר בגמרא
עמנוA ,
מדה כנגד מדה להתנהג בחסידות לפני משורת הדי
בעוה"ר ישני בשינת והבלי הזמ ,ובצפייתינו צפינו כי ה'
 Aראשו נחרבה בעו עבודה זרה ובית שני בעו שנאת חנ,
והיא אמרו שנחרב בשביל שהעמידו דבריה על די תורה.
ויערה עלינו רוח טהרה ממרו לעורר לבבות ישראל
אלהי מתהל בקרב מחני להציל ולתת אויבי לפני ,
ונזכה A
לתשובה בשלימות שנזכה לפשפש במעשי כראוי,
השי"ת בעצמו יעורר את בני ישראל לתשובה ויקיי מצות
 Aאמנ לפי האמור יוב היטב ,שהג שעצ החורב בא
לתק כתמי הנפש אשר חטאו במש השנה ,ונזכה
השבת אבידה ,וילמד תועי בינ"ה ,אלו התועי בדר
 Aבסיבת העבירות חמורות שהיו ביד ,כי היצה"ר התגבר בה
לתשובה A
בשלימות ובאמת ובלב תמי ,והיו א בקולו תשמעו
בעול התוהו ללמד דר תשובה ,ואינ יודעי איזה שיבה
עד למאוד ולא היו יכולי לעמוד בנסיו ,מכל מקו אלמלא
נזכה לגאולה ,ונזכה לכל מילי דמיטב ,תכלה
איזה ביאה ,והשי"ת שהוא כל יכול יקיי
 Aהיו מעמידי דבריה על די תורה והיו מתנהגי לפני
להתרוממות A
שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה ,ונזכה
וזרקתי עליכ מי טהורי ,ויטהר לבינו לעבדו באמת,
משורת הדי ,אז היה ג הקב"ה מתנהג עמה לפני משורת
 Aהדי לסייע ביד שיוכלו להתגבר נגד כוחות היצר ,ולא היו ויעורר אותנו בהרהורי תשובה אמיתיי שיוכלו לעשות הכנה קר התורה וישראל בהתגלות כבוד שמי עלינו במהרה A
בימינו אמ.
דרבה בחודש אלול.
באי לידי עבירה ח"ו ,אבל כיו שהעמידו דבריה על די
A
A
)ישעיה נה ו(

)פ' תצא(

)דברי ד יט(

)ר"פ

)ירושלמי ראש השנה פ"א

קדושי(

ה"ג(

)פ' מטו"מ(

)חו"מ סי' רס"ג

ס"ג(

)הלכות גזילה ואבידה פי"א הי"ז(

)ד צו(.

)תהלי כה ח(

)ישעיה מג טז(

)סוכה נב(.

)אדיר הוא יבנה(

)ועיי בנחלת בנימי מצוה קכ"ב

אות ו(

)בבא

)דברי ו יח(
מציעא טז(:

)סנהדרי צז(:

)תהלי קיט קעו(

)הוד והדר אות יט(

)ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג(

)חסד לאברה בפרשת(

)חו"מ סי' רע"ב ס"ג(

)ש(

)סוטה ח(:

)פ' שופטי(

)תשרי

)עמוס ג ח(

מאמר י אות ז(

)ד ל(:

)יומא ט(:

)יחזקאל לו כה(

 Kממעיינות התאחדותנו OOOOOOOOOOk


ג

)תהלי צה ז(

 KOOOOOOOOOOOOOOOתבא תש"ע k


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
רבותינו
ממעיינות
A
A
שידמה עצמו לבני עליו
 Aוהיית רק למעלה ולא תהיה למטה ,כי לכאורה קשה דאצ"ל ולא תהיה למטה ,דמי שהוא למעלה בירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי" שע"י מבצר הכוללי קרית יואל A
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ" #קרית יואל שליט"א
ודאי דאינו למטה ,והנ"ל בזה עפ"מ שנמצא עצה בספרי לההביל כל חמידות עוה"ז שידמה בעיניו
A
A
שהוא מבני עול העליו כי באמת האד העיקר הוא הנשמה ואז יהיה כל מה שבעול שלמטה כאי
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
 Aבעיניו כי כל העול הוא כגרגיר חרדל לנגד עוה"ב נגד עול העליו ע"כ ועפי"ז מבואר הפסוק הנ"ל
A
והיית רק למעלה כנ"ל ,ועי"ז ולא תהיה למטה ר"ל "שהלא" דהיינו האפיסות וההעדר תהיה למטה t úåëøá òáùá ïéðîå úåùãç íéðô éðéã T
 Aשכל מה שלמטה יהיו בעיניו כאפס וכאי.
א( בשבעת ימי המשתה אי אומרי שבע ברכות אלא כשיש פני חדשות  ,והטע שחת וכלה A
ראויי לברכה כל שבעת הימי כשמתוס שמחה ,וכשיש פני חדשות נתוס שמחה חדשה .
תענוג
תמידייתבאר על פי מה שכתב בספר קול יעקב כי ב( מי שהי' נוכח בשעת החופה ,ולא הי' נוכח בשעת סעודת החתונה ,מיקרי פני חדשות ,אע"פ A
A
והיה כי תבוא אל האר וגו' וירשתה וישבת בה.
ששמע השבע ברכות תחת החופה  ,ואפילו א השתת בקבלת פני וטע ש מזונות ,ג"כ נחשב פני
A
 Aטובת אר ישראל לגו מצד מתיקות פירותיה ,ולנפש מעד כמאמר חז"ל אוירא דאר ישראל חדשות .
מחכי ,ובה משכ החכמה ורוח הקודש ונבואה ,מה שאי כ בשאר ארצות .ובאור הזמ ניכר
ג( מי שהי' נוכח בשעת סעודת החתונה או בשעת סעודת שבע ברכות ,מעיקר הדי לא הוי פני
יתרו חדשות אפילו לא אכל ש כלו ,ולא שמע הברכות ,שכיו שכבר השתת פע אחד ,וכבר שמחו עמוA ,
 Aלמי העיקר בעיניו מעדני הנפש ממעדני הגו ,כי מי שהעיקר בעיניו מחמדי עול הזה ופירותיה,
ברבות הימי אחרי שבעו והורגלו מה תתמעט עריבתה בעיניו ,כי הוא בבחינת כלי ריק מחזיק ,לא נתוס שמחה חדשה בהשתתפותו פע שנית ,אפילו כשרוצה לאכול עכשיו ע בני הסעודה
סעודת .השבע A
ד( אבל יש מקילי בזה וסוברי דאפילו מי שהיה נוכח בשעת סעודת החתונה או
 Aמלא אינו מחזיק ,לא כ הצדיקי שכל תשוקת לחזות בנוע ה' ולבקר בהיכלו ולהתעד מזיו
הרוחני ,אשר בזה מלא מחזיק ,הנה כל אשר יאריכו ימיו עליה יוסי להרגיש נעימות וזיו קדושת אר ברכות ,א לא אכל ש כלו ועכשיו אוכל עמה ]אפילו אוכל רק פירות או יי[ ,נתוס שמחה חדשה
A
A
ע"י שאוכל עמה .
ישראל .וזהו שנאמר הגדתי היו וגו' כי באתי אל האר ,כלומר יערב עלי נוע האר כאלו היו
ה( ומי שלא היה נוכח כלל בסעודת החתונה או השבע ברכות ,הוי פני חדשות ,ואעפ"י שאינו
 Aבאתי ,ע"כ
דבריו ..וזהו שאמר והיה כי תבוא אל האר וגו' ,שידמה בעיני כי תבא ג אחר וירשתה אוכל עכשיו כלו ,שעצ השתתפותו גור לתוספות שמחה חדשה  ,והפני חדשות יהי' נוכח ש A
וישבתה בה ,והב
בשעת אמירת השבע ברכות .
ו( מעיקר הדי לא נקרא פני
חדשות,ברכותאלא .איש שבני הסעודה שמחי בביאתו שאז שיי" לומר A
A
בלי נזק לישראל
שנתוס שמחה חדשה שראוי לבר" שבע
ובר את עמ את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו .ונ"ל עפ"י הנודע ממה דכתיב כלה ד'
ז( בשבת ויו"ט ]אפילו יו"ט שני של גליות[ אי צרי" פני חדשות ,דאז נתוס
שמחה .יתירה A
A
חמתו ויצת אש בציו ,בעת שנתחייבו שונאיה של ישראל ,וריח הקב"ה על עמו ישראל ושפ חמתו וראוי לברכה  ,וכ בסעודה שלישית ,אומרי שבע ברכות א אומרי דברי תורה בתו" הסעודה
ח( כדי לבר" השבע ברכות צרי" שיהי' עשרה אנשי ואחד מה פני חדשות  ,ולכתחילה יהיו
ברו" A
 Aעל העצי ואבני ,וחרבה עירנו ושמ בית מקדשינו בעוה"ר ,כדי שלא יזיק ח"ו לכלל ישראל.
והעיקר בקשתינו שישוב ד' וירח על שמו הגדול ויתקדש שמו עלינו ,שיעזור השי"ת לנו ולא יאונה עכ"פ שבעה שנטלו ידיה לפת ושלשה שאכלו איזה דבר באופ שאומרי ברכת הזימו בש ]
אלקינו שאכלנו משלו[ .
פני חדשות ,או א ליכא עשרה אנשי ,א שאי מברכי השבע ברכות ,מ"מ A
 Aלבני ישראל כל רע ח"ו ,וג תבנה ותכונ עיר ציו משכ כבודו ית"ש.
ט( א ליכא
נתת
אשר
האדמה
את
וג
,
ישראל
וזה שאמר הכתוב ובר את עמ ישראל שלא יזיק ח"ו לעמ
מברכי הברכה אחריתא ]אשר ברא ששו ושמחה [ ,ומברכי אותו על כוס מיוחד ולא על כוס
ברכת' A
A
לנו ,ר"ל שתבר את האדמה שית הקב"ה השראת שכינתו בתוכינו על האדמה ,כאשר היה ע המזו  ,וכ אומרי שהשמחה במעונו  ,וכ תחת אמירת דוי הסר וכו' אומרי נודה לשמ" וכו
 Aאבותינו שנת משכנו בתוכינו במהרה בימינו ,כ ג עמ ישראל יהא מבור מפי שמו הגדול בלי שו ]שאומרי בסעודת ברית[ .
כשיש ג' אנשי שאוכלי ,באופ שמצטרפי לזימו וג שאחד מהג' סועד ש A
י( ומ"מ זהו רק
נזק ח"ו.
במיוחד לכבוד החת וכלה ]כגו א החת סועד בבית חמיו ,וגיסו הנשוי מכבר בא לאכול ש
לכבוד A
A
כוונתו לתורה
החת וכלה[ אבל חת האוכל ע בני ביתו לחוד ]והיינו שלא בא שו אד לכבודו ,כגו א אוכל בבית
חמיו ,ואוכל ע משפחת חמיו שממילא אוכלי ש בכל יו ,ואי איש הסועד ש
איתא במדרש תנחומא ברו אתה בבוא  ,על תנאי בבוא לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ,וברו
במיוחד.לכבוד החת A
 Aאתה בצאת מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ,ולכאורה נראה כסתירה ,דמתחלה ניתנה הברכה על וכלה[ אז אי אומרי שו ברכה ,וג אי אומרי נודה לשמ" וכו' ושהשמחה במעונו וכו'
יא( נחזור בקיצור :יש שלשה הדרגות ,א( חת שאוכל ע בני הבית ,והיינו שאי ש איש
 Aתנאי בבוא לביהמ"ד ,ומיד אמר שתתבר ג בצאת מביהמ"ד.
האוכל A
במיוחד לכבודו ,אי אומרי כלו ,ב( א יש איש האוכל במיוחד לכבודו ,אבל ליכא מני ,או יש מני
ואפשר לפרש כוונת המדרש בהקד מ"ש הרא"ש ז"ל בפ"א במס' ברכות בבנ"א שרגילי תמיד וליכא פני חדשות ,אז מי שמבר" ברכת הזימו אומר נודה לשמ" וכו' ושהשמחה במעונו ,ואח"כ
 Aלעסוק בתורה ,אפי' כשיוצאי לעסקיה ,לא חשיב הפסק לעני ברכה ,שתמיד דעת על לימוד ,אומרי ברכת אשר ברא וכו' ]ברכה אחריתא[ על כוס שני )ויכול לכבד איש אחר בברכה זו( ג( כשיש A
וכ צרי להיות ,שיהי' מקושר בתוה"ק ג בצאתו לפרגמטיא ,ויעסוק בה כפי דיני התורה ,ובכוונה מני וג יש פני חדשות אומרי כל השבע ברכות.
A
 Aשתהי' פרנסתו מצוי' ,כיד שיוכל לשמור ולקיי מצותיו ית' ,ולעסוק בתורה ולהחזיק לומדי תורה.
ועפי"ז יתבאר דברי התנחומא ברו אתה בבוא על תנאי בבוא לבתי כנסיות ולבתי מדרשות,
A
 Aוברו אתה בצאת ביציאת מבתי כנסיות ובתי מדרשות ,ואי זה סותר לתחילת המאמר ,אבל
ע
 Aהכוונה שתהא יציאת כביאת  ,וג יציאת יהי' על תנאי בבוא לביהמ"ד ,שתהי' מקושר
A
התורה"ק ,ויציא לפרגמטיא יהי' רק כדי להשיג עסק התרוה וקיו המצות ,וע"כ ג בצא
 Aלפרגמטיא ,יגיע אות הברכות כבוא לביהמ"ד ,דג זו היא מעסק התורה וקיו המצות.
A
מנעימי זה לזה
A
A
והיה כי תבוא אל האר אשר ה"א וגו' ולקחת מראשית וגו' .ובערוגת הבוש הביא בש הרה"ק
 Aמוה"ר אשר ישעי' מראפשי זצ"ל על הפסוק ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה ,דר"ת פ'רי
A
ה'אדמה אותיות פ"ה ע"ש ,וצ"ב הרמז של פה.
A
A
ואפשר לומר דהנה איתא בגמ' סנהדרי אמר רבי אושעיא מאי דכתיב ואקח לי שני מקלות
לאחד קראתי נוע ולאחד קראתי חובלי ,נוע אלו תלמידי חכמי שבאר ישראל שמנעימי זה
A
 Aלזה בהלכה ,חובלי אלו תלמידי חכמי שבבבל שמחבלי זה לזה בהלכה ,ופירש"י מחבלי זה לזה,
בלשו עז וחמה מקשי זה לזה ,ובני אר ישראל נוחי יחד ומעייני יחד ומתקני זה את דברי זה
A
 Aוהשמועה יוצאה לאור ואת והב בסופה.
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וזה שאמר הכתוב והיה כי תבוא
A
A
ה'אדמה שתקחו הראשית מהתיבות הללו ,שהמה אותיות פ"ה ,וכנ"ל דבאר ישראל מנעימי זה לזה
 Aבהלכה ,ואינ מדברי בלשו עז וחמה כבני בבל ,והב.
A
יגעת ומצאת תאמי
A
A
ושמחת בכל הטוב אשר נת ל ה' אלהי ולבית  ,יל"פ על פי מה שכתב א"ז זללה"ה בתפלה
 Aלמשה )מזמור קיט( לפרש אמר ז"ל )מגילה ו (:יגעתי ומצאתי תאמי ,ולכאורה שני הפכיי ,דמציאה
A
באה בהיסח הדעת ולא ביגיעה ,והעני כי א האד מייגע עצמו בתורה בעיו רב א שלפעמי יעלה
A
 Aחרס בידו ,שוב אחרי זה נפתחי לו שערי אורה להבי ולהשכיל והוא מתת אלקי בקרבו מציאה אחר
היגיעה ,וזה שאמרו יגעתי ואחר זה מצאתי בהיסח הדעת תאמי ,עכ"ד .וזה שאמר ושמחת בכל הטוב,
A
 Aובמדרש ילקוט )רמז תתצ"ב( אי טוב אלא תורה ,אשר נת ל ה' אלקי  ,שעל ידי היגיעה בתורה זכו
לבחינה זו אשר נת" ל ה' אלהי  ,בבחינת מציאה ומתנה יותר מיגיעה עצמית.
A
A
A
A
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי די תוה"ק אנו אוסרי להעתיק בכל אופ שהוא מאמרי שלמי או חלק שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
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דברי יואל

בר משה

כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

א שו"ע )אהע"ז סי' ס"ב סעי ז' ח'(.
ב ערו השלח )סי' ס"ב סעי כ"ה(.
ג שו"ע )סי' ס"ב סעי ז'(.
ד באר משה )מהגה"צ מדעברעצי ז"לח"ב סי' קי"ט(.
ה במקו אחר הארכנו שהרבה פוסקי הבינו כ בדעת הרמ''א )סי' ס"ב סעי ז'(
ו שסומכי על שיטת המחבר )ש ( ,שגדר פני חדשות תלוי באכילתו ולא בהשתתפותו ,ולא כרמ"א ,וכ בחכמת אד )כלל קכ"ט די
ה'( העתיק רק דברי המחבר והשמיט דברי הרמ"א ,ועל זה סומכי הרבה בנ"א שמי שבא להחתונה לומר מזל טוב ולא אכלו ש  ,משתמשי עמו
לפני חדשות ,כשאוכל עכשיו עמה  .וע' בשו"ת האל ל שלמה )או"ח סי' צ"ג( שכתב דפני חדשות אי צרי לאכול פת ,ודי בנהני קצת
ממגדנות ע"ש ,וכ"כ בספר ביר את אברה )בסי' ע"ט סקל"א ול"ב( דבמקו שנוהגי שהפני חדשות אוכל פירות ויי ועי"ז מברכי שבע
ברכות ,הולכי בתר המנהג ,ע"ש .ומדבריה יוצא ג חומרא ,שאד שהשתת בסעודת החתונה וטע ש מזונות או פירות ,שוב לא הוי פני
חדשות אפילו לשיטת המחבר ,דלעני זה ג מזונות או פירות ויי נחשב אכילה ,וכ"פ הגה"צ מדעברעצי ז"ל )בבאר משה ח"ב סי' קי"ט(.
ז רמ''א )סי' ס''ב סעי ז'(
ח חלקת מחוקק )סי' ס"ב סקי"א(.
ט שו"ע )סעי ח'( וכל האחרוני .
והרבה נוהגי שלוקחי אד מ השוק לפני חדשות ,ובני הסעודה אינ שמחי בשבילו ,ועי' בתפארת יעקב )על אע"ז סי' ס"ב סעי
ח'( שהתריע על המנהג ,ועי' בשלח העזר )בסי' י"ב שמלה לצבי סק"ח( דצרי להתיישב על מה סמכו העול ליקח לפני חדשות אחד מ השוק
שאינ מכירי אע"ג דאינ שמחי בביאתו ,וכ' ש ליישב דסומכי על הדעה דלא בעינ אד חשוב )וכמ"ש בערו השלח סי' ס"ב סו סעי
כ"ו דלהרמב" מברכי שבע ברכות אפילו כשאינו אד חשוב ,ואינ שמחי בביאתו ע"ש( וע"ע בקני תורה )ח"ב סי' קמ"א( וחיי הלוי )ח"ג
סימ פ"ח אות ז'( מה שכתבו ליישב המנהג.
וסיי בשלח העזר ש "ועכ"פ כדי לצאת ג שאר שיטות הפוסקי  ,ראוי ונכו שיהי' הפני חדשות ג"כ מיסב עמה בסעודה ,דאז הוי
לכו"ע" עכ"ל) ,ויל"ע בכוונתו ,האי יוצאי בזה לכו"ע כשאי בני הסעודה שמחי בביאתו( ,ומלשונו משמע שהפני חדשות יאכל סעודה
גמורה ,א הרבה נוהגי שנותני לו מזונות או יי ,ואח"כ מברכי בהמ"ז ושבע ברכות.
י שו"ע )סי' ס"ב סעי ח'( ולפי הביאור בערו השולח )סי' ס"ב סעי כ"ח(.
יא רמ"א )סי' ס"ב סעי ח'( וכל שכ א אוכלי סעודה שלישית בבית המדרש ,שעפ"י רוב יש פני חדשות ,שאז אומרי א בלא אמרו
דברי תורה )רמ"א ש ( .וחת האוכל סעודה שלישית בביהמ"ד ,והסעודה מוכ ממילא לבני הביהמ"ד ולא הוכ לכבוד החת כלה ,ואפ"ה נוהגי
לבר שבע ברכות ,ומ"מ כתב בספר חזו ישעיה )ד תכ"ז( שבכה"ג מהיות טוב להביא לסעודה איזה מאכל או משקה לכבוד החת כלה ויוצאי
בזה לכל הדיעות ,ושכ נהג בעל המנחת אלעזר והגה"ק מסאטמאר זצ"ל עכ"ד ,וע"ע בשו"ת בצל החכמה )ח"ה סי' י'( מה שכתב בזה.
יב שו"ע )אהע"ז סי' ס"ב סעי ד'(.
יג שו"ע )סי' ס"ב סעי ז' ח'(.
יד ע' בפתחי תשובה )סי' ס"ב סק"ח( שהביא מזכור לאברה שמסיק דבעינ שהרוב מעשרה יאכלו ,ולא סגי כשנוכחי ש  ,ומפרש
במנחת פתי )על אהע"ז סי' ס"ב( שאי הכוונה שהרוב יאכלו פת דוקא ,אלא סגי שג' או ד' אוכלי פת והרוב אכלו מהסעודה בשר וכדומה ,ואינו
תלוי בזימו בש ע"ש ,וכ בשו"ת האל ל שלמה )חאו"ח סי' צ"ג( כתב דא א שלשה אכלו פת והשאר אכלו מזונות ומגדנות מברכי השבע
ברכות ,אול בברכת הבית )שער ס"ב סעי י"ט( כתב שא יש שבעה אוכלי פת ושלשה אוכלי ירק ]באופ דמזמני בש מברכי שבע ברכות
וא לאו אי מברכי ,וכ בשו"ת שואל ומשיב )מהדורה ג' ח"א סי' קצ"ח( אחר שד בזה מסיק דטוב שיהיו עכ"פ שבעה אוכלי פת עיי"ש ,וע"כ
כתבנו ליזהר ע"ז לכתחלה ,ובדיעבד יכולי לסמו על הגרש"ק והמנחת פתי .
טו שו"ע )סי' ס"ב סעי ז'(.
טז בית שמואל )סקי"ב( ודר החיי )בדיני שבע ברכות(.
ז
י שו"ע )סי' ס"ב סעי ז'(.
יח בית שמואל )סקי"א( וכל האחרוני ומכלל הדר החיי )בדיני שבע ברכות סעי ג' ד'( ושלח העזר )סי' י"ב סעי א'( וליקוטי
מהרי"ח )בסו חלק ג' בסדר נישואי בדיני ז' ימי המשתה(.
יט רמ"א )סי' ס"ב סעי ד'(.
כ רמ"א )סי' ס"ב סעי ז'( ולשו הבית מאיר )בסו סי' ס"ב( "אורחי המזומני בכיוו לסעודה" ,וע' בחלקת מחוקק )סק"ח( דמוכח
דסגי באורח אחד ,וכ הוא במקור הדי בר" )מס' כתובות ד ג' ע"א דיבור ראשו( בש הרמב" "א לא זימ אד אלא החת סועד ע בני
ביתו אינו מבר כלל" מוכח דסגי באורח אחד] ,ומה שכתבנו המשל מגיסיו הנשואי  ,כ"כ בשו"ת חיי הלוי )ח"א סי' ק"ד([.
כא חלקת מחוקק )סק''ח( ובית שמואל )סק''ו וס''ק ט"ו(.

A

