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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

úåøúñðä ìò úåáøò  

øúñðä ÷åñôáåäì ú 'ìâðäå åðé÷ìàå íìåò ãò åðéðáìå åðì ú
åâå ,'ùøéô"úåùòì åðéãéá äî åøîàú íàå é , úà ùéðòî äúà

àðù ãéçéä éøåäøä ìò íéáøä 'åâå ùéà íëá ùé ïô ' íãà ïéà àìäå
åøéáç ìù åéúåðåîèî òãåé , úåøúñðä ìò íëúà ùéðòî éðà ïéà

åëå', å åðì ìò ãå÷ð úà ùðò àì úåìâðä ìò óàù ùåøãì åðéðáì
 øäá äòåáùä úà íäéìò åìá÷ùî ïãøéä úà åøáòù ãò íéáøä

äæì äæ íéáøò åùòðå ìáéò øäáå íéæéøâ.  
îâáå 'ñî ' ïéøãäðñ)î"ò â"á (äì úåøúñðä 'åâå åðé÷ìà ' äîì

éò ìòå åðéðáìå åðì ìò ãå÷ð"ãòáù ï, øúñðä ìò ùðò àìù ãîìîå ú
à ìàøùé åøáòù ãòïãøéä ú, ø éøáã 'äãåäé ,à"ø ì 'éîçð 'åëå '

 ãò éåìâáù ïéùðåò ìò ùðò àì êë úåøúñðä ìò ùðò àìù íùë
ïãøéä úà ìàøùé åøáòù ,ùðòéà àîòè éàî ïëò àìà,  ååäã íåùî

éá éòãé 'åéðáå åúùà. ñî éîìùåøéá íðîà ' äèåñ)ô"ä æ"ä (ø øîà '
úåøúñðä úà ïäéìò åìá÷ ïãøéá ùé÷ì ïá ïåòîù, à òùåäé ïäì øî

úåøúñðä úà íëéìò ïéìá÷î íúà ïéà íà,  ïéôèùå ïéàá íéîä
íëúà ,éàø 'ùðòðå øúñá àèçù ïëòî ,ø øîà ' äøúåä äðáéá éåì

úåøúñðá ÷ñò íëì ïéà äøîàå ìå÷ úá äúöé äòåöøä ,éôå ' ïáø÷á
 úéáä ïáøåç íãå÷ íéçöåøä åáøùî ïéøãäðñä åëìä íùù äãòä

ìù úåøúñðä ìò åììôúä íùååëå åùðòé à'.  ùéøá ø÷é éìëáå
úë ïúùøô ,'éäé ïô ïåòî íéáø áéùäì äìåãâ äáéñ úåáøòä éë '
åéìò ñôúð ,îî øæôî äåìäù äàåøä áøò ìë éëååð,  åçéëåî àåä éæà

åøåáòá íìùì êøèöé ïô äàøéî , ãòá äæ íéáøò ìàøùéù ïîæá êë
åëå çéëåäì åãéá ùéù éî ìë éæà äæ 'áèåîì åøéæçî àåä ,ìáà  éî

çéëåäì åãéá ïéàù, éäéù úðúåð àøáñä ïéà 'åúìåæ ïåòá ñôúð ,
 åñðëð àì éëäã àúòãàå äéøá ìëì ééç ú÷áù àì ïë àì íàã

úåáøòä úéøáá , øåãä ïåòá óà íéñôúð íéìåãâäù åðéöîù äîå
ïëò ìù àèçá äø÷ù åîë øúñðä ,å÷ù éôì äæä àì äæ íã åìéè

 íéøøåñî íéðéò åîéìòäå ììëä ìò íàøåîåëå 'òå" äùåò àåä ë
 íéîòôì úåìéáç úåìéáç úåøéáòøúñá íéîòôì éåìâá , íà ìáà

íéòùåôä íéùðàä íéøñéî ãéîú íéìåãâä åéä,  íéàøé åéä æà
éôà úåùòì 'øáãä òãåé ïô äòðöá ,àå" àèç ìëáù àåä ïéã ë

ááåñîì íãå÷ äáéñ ìë éë äðåùàø ìòîá íéðâñä ãé äîùàå.  
 ìàåé éøáãáå)ô 'àùð (éùîî çëá ïéàù óàã åëøã éôì ê

ùðòéé êéàå àøúñá äî úòãì íãàä  åðîî øöáð øùà øáã ìò
åúòãì ,î"ä úà íéãáåò ìàøùé åéä åìéà î ' íéôøî àìå úåîéìùá

äøåúä ïî íäéãé,  íéòétùî íä àìéîî éæàäáåèì åìåë ììëä ìò ,
àåéô'  éåìâå øúñá úåøéáò øåáòìî úö÷ íéãçåôå íéàøé íéòùøä

ëå äùåá éëàèçä ïî íáìá ùé äîéà úö÷å íñëú äîåì , øçàîã
 íé÷éøäå íéì÷ä úåáìá íâ ìàøùé ììë éðéòá ãåàî øåîç àèçäù

ùééò àèçä ùðåò éðtî ãçôä ñðëé"á.  äùî çîùéá íðîà)t '
ñçðt ( ìò ÷ø íéøôëî øåáö úåðáø÷ã íéøôñá åáúëù äî àéáä

ãéçé ìë ìù íéàèçä óåâ ìò àì ìáà úåáøòä ,æ àåäå"ç ìò ÷ìå" æ
àã äù÷äå" ìò ÷ø øôëî äìåò ïáø÷ù éîìùåøéá øàåáî àä ë
áìä øåäøä, íéøåäøä ìù úåáøòä ìò øôëî øåáö úìåòù àöîð ,

åðéà äæå, éá ìç àì éàãå øåäøäáã ' ÷ø éàãå úåáøòã ììë úåáøò
 éîã ììë úåçîì åðéãéá øåñî äðéà äáùçîå úåçîì åãéáù äî ìò

çîéù åøéáç áìáù äî òãåé åðúàîåì ä , ïéùøåôî éúéàø ïëå
äì úåøúñðä ÷åñôä ' àìà äá òãåé ïéàù äáùçîä åðééä åðé÷ìà

éùä"ú ,ù øåáö úìåò ïðéúééîãî éàãå àìà" óåâ ìò øôëîù î
ä ìò ÷ø àìå ãéçéå ãéçé ìëì äøéáòäòéàø àåäå à÷åã úåáø '

ñá äðåëð"ã.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ב"כקת( א"מגליו�  ב"שנה י  י"נצו ע"תש אלול ד"כ
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  י"נצו ק"שע

9:09:09:09:04444        
  9:06 רב ראש השנהע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  י"נצופרשת 
  .זכעד  .הכ סוטה' מס

  האזינושת פר
  :חכעד  :כז סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , להסית לדבר עבירה
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות 
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  לא יעלה לו

תמוה דא�  .'והיה בשמעו את דברי האלה הזאת וגו

ולמה , הלא יפחד לבבו לחטוא, ישמע את דברי האלה הזאת

ויש . אמר הכתוב דאדרבה יתעורר מזה ליל� בשרירות לבו

 אדהנה כתוב בתוכחה ג� כל חלי וכל מכה אשר ל, לומר

ל זו "זודרשו ר, עלי�' כתוב בספר התורה הזאת יעל� ד

וזה שיאמר . שה� מתי� להג� על הדור, מיתת צדיקי�

דברי מרמז על , החוטא בשמעו את דברי האלה הזאת

והיינו שישמע , ל"ל בהכתוב הנ"דברי� שבעל ּפה שדרשו רז

והתבר� בלבבו לאמר שלו� יהיה , רשהצדיק ימות בעו� הדו

שהלא לי יהא שלו� ורק הצדיק , לי כי בשרירות לבי אל�

ורבצה , וקנאתו באיש ההוא דייקא' אז יעש� א  ד, ותהוא ימ

שהוא בעצמו ימות ולא מיתת הצדיק , א כל האלהקבו דיי

, דהרי הוא כאומר אחטא ומיתת הצדיק יכפר, יכפר על עונו

  .וזה לא יעלה לו
  אר! החיי�

  רצה מזה גובה

לכאורה הלשו� לא יאבה  .'סלוח לו כי וגו' לא יאבה ה

די שיאמר דהיה , נראה כמיותר

ונראה דהנה . לו' לא יסלח ד

כרתו אז בני ישראל ברית של 

ערבות דהיינו שיהיו ערבי� זה 

לזה והאחד ישא באחריות 

והנה המלוה את . עבירות חבירו

�רצה מזה , חבירו בערב קבל

שיכול , גובה רצה מזה גובה

 �לגבות או מ�  הלוה או מ

ובכ� כשיחטא האד� . הערב

י ויאמר שלו� יהיה לי כ

בשרירות לבי אל� ואסמו� 

שהערב יענש בשבילי דהיינו 

, שאר ישראל שה� ערבי� אליו

, שהלא גביית החוב תלוי ברצו� המלוה, סלוח לו' לא יאבה ד

אלא יעש� , לסלוח לו ולגבות חובו מ� האחרי�' ולא ירצה ד

דהלא , וקנאתו באיש ההוא דייקא וענש יענוש אותו' א  ד

  .ובהרצה מזה גובה רצה מזה ג
  טורי זהב

  תשובה אחר תשובה

קשה הלא כבר אמר  .'וגו' ואתה תשוב ושמעת בקול ה

ונראה כי . ולמה חזר ושנאה כא�, אלקי� 'למעלה ושבת עד ד

הנה בטר� חוזר האד� בתשובה עדיי� אינו יודע כמה גדול 

ה והיה שקוע בטומאת "לפי שהיה מרוחק מהקב, היה חטאו

אי� בשר המת מרגיש :) יגשבת (ל "וכעי� אמר� ז, החטא

אז , ת"ורק אחר שחוזר בתשובה ומתקרב להשי. באיזמל

מתחיל להבי� גודל הפג� שגר� בחטאו ולכ� הוא חוזר 

וככל שמרבה לשוב כ� , ועושה תשובה יותר ויותר על מעשיו

ולכ� אחר שאמר . הוא מתעורר לשוב עוד יותר ללא הר 

קיי� שוב חזר ואמר שאז תתעורר ל', למעלה ושבת עד ד

  .שנית ואתה תשוב
  תפארת שלמה

  רק לכ�

יש  ,הנה אחר מלת הוא .אלהי� הוא עובר לפני�' ה

ונראה דהנה איתא . וקשה מה מפסיק כא�, פסיק המפסיק

י "דכל הדר בחו! לאר! דומה כמי שאי� לו אלקי ורק הדר בא

, ל"י ומשה נשאר בחו"וכא� הלכו ישראל לא. כיש לו אלקי

לכ� אמר משה . ו כאלו הוא אי� לו אלקיוהיה הדבר בעיני

אבל לי , ת אלקי� הוא"דע כי היש, אלקי� הוא' ד, לישראל

', לזה אמר עובר לפני� וגו, ולמה, נדמה כאלו אי� לי אלקי

  .כ אנכי"משא, שאת� עוברי� לאר!
�  תפארת יהונת

  יהושע רק עובר

שבא  ,נראה כוונה .'אלהי� הוא עובר לפני� הוא וגו' ה

הכתוב לומר שלא יחשבו ישראל דיהושע הוא שילח� 

' הוא שדאלא ידעו שהעיקר , בשביל� וה� יסמכו על כחו

עובר לפניה� והוא ישמיד את 

ויהושע אינו עובר לפניה� , הגוי�

אבל לא ', אלא משו� שכ� צוה ד

 'ר המוזה שא. שיבטחו על גבורותיו

אלקי� הוא העובר לפני� והוא 

ויהושע הוא , ישמיד את הגוי�

דגזירת ', עובר רק כאשר דיבר ד

ולא שהוא ילח� , המקו� הוא

  .וישמיד את הגוי�

  דברי שאול

  ּפסוקי�' וג' ק בכל ביהפס

וידבר משה באזני כל קהל 

לכאורה המלות עד  .'ישראל וגו

, ועוד קשה. תומ� יתרות נינהו

ולהל� בפרשת , דכא� נאמר שרק משה דיבר את השירה

שירה כתוב ויבא משה וידבר את כל דברי האזינו אחר ה

�ומדוע נשמט , השירה הזאת באזני הע� הוא והושע ב� נו

  .וג� מדוע הת� לא כתוב עד תומ�. הכא שמו של יהושע

ונראה דתחלה אמר משה את כל הפרשה בלי הפסק 

וכעי� שאמרו כל ּפרשה שלא הפסיק משה אי� , בינתיי�

אמר את השירה עד ולכ� נאמר בתחלה שהוא , מפסיקי� בה

כ� חזר ואמר את  ואחר. כלומר שלא הפסיק בינתי�, תומ�

והעמיד , השירה כדי לתרגמה ולפרשה באר היטב לכל הע�

�ואיתא במגילה שלא יקרא הקורא . את יהושע למתורגמ

ולכ� אחר שני� או שלשה , למתורגמ� יותר משלשה ּפסוקי�

יכ� לא ולפ. ּפסוקי� היה מפסיק ואמר יהושע את התרגו�

  .ּפסוקי�' או ג' כי הפסיק בכל ב, נאמר עד תומ�
  ּפני� יפות

  א� היה אחר שב בתשובה
  תשובתו היתה מתקבלת

− ð¼ ³ë¾î" ñ×× îñîšë ³¼ô¾î µ−šñê −
óî−í ó×³ê íî®ô −×òê þ¾ê . íô −t ñ¼ êîí

þìêô ±îì ó−ëëî¾ ó−òë îëî¾ ñîš ³ë í³®−¾ ,
ôñ í−ñ íîí íôîðë¼− , îíï¾ ó−òîþìêí ëî³×î

ï îò−³îëþ −þëðë ïôþ" µñ þôê−¾ íô ñ× ñ
í¼ë" Ñ®ô ±îì í¾¼ ëê ,í¼ëñ ¼ô¾− êñ íïë" ë

ëší êîí"í ,íëî¾³í ö−ò¼ë öê×ë í®þòí îíïî ,
− ð¼ ³ë¾î"îñîšë ³¼ô¾î µ−šñê − , þ¾ê îíô
îñîšë ¼ô¾³ ,êš−−ð óî−í µî®ô −×òê þ¾ê ñ×× ,

ëî¾ ó−òë îëî¾ ñîš ³ë ¼ô¾³ óê ñëê ±îì ó−ë
î×î ,’îñîšë ¼ô¾³ êñ , î−ñê í®þòí îíï −×

µñ þ³¼−î ö−ò¼ ñ×ë ó−ôìþí −³ñð ñ¼ šîõð³¾.  
®þíô −¬îš−ñ"ó−ë®ò ê  
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äâä"÷  éáøãáåðàù÷î ãå æìäì"ä  

ë"ìåìà ä  

  לידתו בקדושה

ב� , ח"ק רבי דוד מקאשנוב נולד בשנת תקע"הרה

וכשנולד נתמלא כל הבית אורה , מצאנז' שני למר� הק

דוד ' ק ר"ש זקינו הרה"ויקרא שמו בישראל דוד ע

לייביש ' צ רבי ארי"ע חותנו של הגה"מטארנגראד זי

כבר משחר טל , מצאנז' ל אביו של הק"האלבערשטא� זצ

ק ולא פסק "רבו אהבה עזה לתוהילדותו התנוצצה בק

פומיה מגירסא שקד על התורה בהתמדה נפלאה שלא 

  .ה שעות ביו�"ידעה גבול עד שאמרו עליו שלומד כ

כשהגיע לפרקו נשא את הרבנית עכסה גיטל בת 

דור שישי להצדקנית , יוס� זאב מטארניגראד' ק ר"הרה

ל שבאה מאר� ישראל "ז' י הק"מרת עכסה בת האר

ואז נשא , נפטרה אחרי שילדה בנה השני' זו, לפולי�

יד "בשנית את הרבנית הצדקנית לאה זיסל נכדת בעל ה

  ".הקטנה

  נשיאתו

ק "א נתמנה למלאות מקו� כסא הרה"בשנת תרי

' ע שהיה פנוי כמעט כ"ד דקשאנוב זי"ר שלמה אב"מוהר

שבני ישראל יושעו ) דברי� א' ברכו בג' ואביו הקשנה 

י "הישועה מיד למע� לא יבחינו בנאבל לא תחול ) ב, אצלו

וא� א� יכירו שהמופת באה על ) ג, בדבר ולא ידברו מזה

צ רבי אלחנ� "מפי הגה(. ידו ברבות הימי� ישתכח הדבר מכל וכל

   )א"האלפרי� שליט

, בתחילה היה לו ש� התנגדות מאנשי� אחדי�

ק מצאנז  מספר שפע� התעצ� בדבר הלכה "ובספר רביה

ומתו" עיונו , י משה יוס� מאוהעלק רב"ע� חתנו הרה

המעמיק לא הרגיש כי הוא יוצא החוצה ללוות את חתנו 

, בתו� השיחה מבלי שיהיו עליו לבושו העליו� ומגבעתו

ואחד , תפסוהו בכ" שני� ממתנגדיו שהתחלשו ביניה�

מה� אמר לחבירו ראו כיצד מהל" הרב ברחובה של עיר 

יעתו והוא אי" שהוא הגיעו הדברי� ליד, כחסר דעה

להפתעת כל מכיריו , ראוי כינוי זה למי שאמרו, הגיב

וכל ימיו , נשתנו מאז והלאה סדרי בראשית על אותו אד�

  .היה עתי� חלי� ועתי� שוטה

בשלחנו הטהור ואמר ' ומסופר שפע� ישב אביו הק

ונשתומ� , שקשה לו מדוע יש מחלוקת על בנו היקר

מת שהוא נכד רגעי� אחדי� ואמר יכול להיות אולי מח

דוד היה חולק ' ל ושמו בקרבו ור"דוד מטארניגראד זצ' ר

ודלמא מפני הקפדת הרב הנזכר , על רב גדול וקדוש בדורו

ע שיסעו "ח מצאנז זי"ק בעל דב"וצוה הרה, סובל הנכד

ומאז והלאה נמש" , עשרה אנשי� על קבר הרב לפייסו

 השלו� ועשו בני עירו סעודה גדולה לכבודו בתו" השוק

  .לאות אחוה והערצה

מני אז התפרס� כאיש צדיק וקדוש ורבי� נוושעו 

בתפילותיו ובאו להסתופ� בצילו ג� אחיו הרב הקדוש 

ופע� , וכינה אותו צדיק הדור, משינאווא כבדו מאד

עשה "אחרת אמר כאשר ברצוני לקיי� במלואה משנת 

, הרינו נוסע לקאשנוב לקבל פני אחי רבי דוד, "ל" רב

, לקאשנוב היה שוהה בה תמיד שתי שבתותכאשר בא 

ובשניה רבי דוד , בראשונה הוא היה עור" את השולח�

  )מליצי אש(. ניהל את השלח� ואחיו הגדול ישב לצידו

בעיר קשאנוב נהג את נשיאתו ברמה והשגיח 

בעינא פקיחא על בני העיר ומסופר שבקאשנוב גר סוחר 

וכשעלה  ,א קיב� כס� מכמה אנשי� ונסע לסחור"ופ' א

שוחט בהגליל דקאשנוב ' שהי' על הבא� נגש אליו איש א

�אהרוג אות" , ואמר לו אני יודע שיש ל" הרבה כס

אמר לו הסוחר , )ל"ר(ואקח ממ" הכס� , בהחל� שיש לי

אמר שהוא , שנות� לו הכס� ולמה רוצה להרוג אותו

אמר השוחט , אמר לו שלא יספר, מפחד שיספר המעשה

ולקח הכס� והל" , ונשבע, אורייתאשישבע לו שבועה ד

' וממש לא הי, האיש הסוחר חזר לעירו נרעד ונפחד, לו

לו כס� ' ולא הי, ב שסבל\יכול לדבר מחמת הפחד ה

ואיפה , והאנשי� רצו לידע מה נעשה, שלקח מהאנשי�

�ק מקאשנוב וסיפרו "הלכו להרה, והוא לא דיבר, הכס

ע� הכס�  ק ושאל לו שיספר מה נעשה"קרא לו הרה, לו

ק שאל "אמר הרה, אמר שאסור לו לספר מחמת שנשבע

סיפר , יאמר מי לקח הכס� רק יספר קצת מהמעשה

הכריז , בלי ש�' ק כל המעשה משוחט א"האיש להרה

ק שכל השוחטי� מהגליל יבואו אליו להראות לו "הרה

באו  )דבר ששכיח היתה אצל רב דגליל מזמ� לזמ�(החלפי� שלה� 

יל והראו לו החלפי� וכשראה כל השוחטי� מהגל

ק החל� מאותו השוחט אמר לו בצעקה ביסט א "הרה

  )שיח זקני�(!. רוצח

  תורה לשמה

ע אמר זולת אחי "ק משינאווא זי"אחיו הרה

, אני מכיר עוד שני� שלומדי� תורה לשמה, מקאשנוב

והגאו� רבי , צ רבי לייבוש מאשציסקער"הלוא המה הגה

    )ג אורות"י(, יהחיי� אלעזר וואקס בעל נפש ח

ל מראדמישלא "ש ענגיל זצ"הגאו� המפורס� מהר

העיד עליו כי לא עבר מעת לעת בכל ימי חייו שלא למד 

מדריגה היתה לו שכאשר נתעורר משינתו , י שעות ביו�"ח

חצי שעה אחר השכיבה לא יש� עוד אלא ק� לעבודת ' אפי

היה מתמיד  .)א"צ רבי אלחנ� האלפרי� שליט"מפי נכדו הגה(. ת"השי

לא חזר , גדול והיה נוהג שבא� הקי� משנתו באמצע הלילה

  .אלא ק� ולמד עד שהאיר השחר לישו�

ומסופר שבשמחת צאציו לא היה הול" להחתונה עד 

שהודיעו לו שכבר הכל מוכ� ומוסדר והולכי� אל החופה 

, וכל כדי שלא יצטר" לבטל מזמנו, רק אז בא להחתונה

טעו וקראו אותו מקוד� התאונ� היקר פע� בחתונת נכדו 

כמה גדול צער גידול בני� "הרבה על ביטול תורה ונאנח 

  ".שנתבטלתי על ידה מלהגות בתורה

לפעמי� , דר" לימודו היה ביגעה עצומה ובזיעה

נכדו שהיה , ראוהו שור� ידיו בשעת הלימוד כמו אביו

יש� בחדרו הקי� פע� באישו� לילה והתעל� כשראה 

ו יושב על שרפש� קט� ולפניו שתי ק רבינ"את הרה

נירות וממולו יושבי� שני אנשי� זקני� בעלי הדרת 

  .פני� נראה שלא מהאי מעלמא הדי�

  'עבודתו הק

מיעט באופ� , מדת ההסתפקות היתה נר לרגליו

פע� , נפלא מהנאות העול� הזה והתנזר מתענוגיו

וש� נתוודע סיבת , נחלה קשות והל" לדרוש ברופאי�

ק הרגיל את עצמו שלא ללעוס שו� "החליו שהר

מאכל רק לבלעו חתיכות חתיכות לבל ירגיש הטע� 

זה גר� לו שלא יתעכלו האוכל . ז"ולמעט בהנאת עוה

  , במעיו כדר" כל אד�

ומסופר שפע� בילדותו כששתה טעה ביקש שיתנו 

וואס מיינסטו מע� קע� נישט ' לו צוקער אמר לו אביו הק

והלאה שתה טעה וקאווע בלי ומאז , טרינקע� א� צוקער

ג� בניו חינ" להתרחק ממותרות , צוקער כל ימי חייו

ושמע , ק בחדר האוכל"ומוספר שפע� עבר הרה, ועיוני�

מאחד הילדי� שאומר על מאכל אחד שבשלו באותו יו� 

ק שכל השבוע יבשלו "אז צוה הרה, שאינו אוהב מאכל זה

  )דרכי דוד( .מאכל זה כדי לחנכו שלא להיות ברר� במאכלי�

א "צ רבי אלחנ� האלפרי� שליט"וסיפר לנו הגה

ק נתאכס� אצל� במרח� "ששמע מיהודי אחד שהרה

וכשבא אל בית� אמר שצרי" רק חדר אחד ע� , קרעני�

ודרכו בקודש היתה שהחזיק ידיו , סטענדער ושני נרות

  .        שכדי א� ירד� יפול הידי� על הנרות, מעל הנרות' הק

  �בשפתי צדיקי

הלא הכרתי , ע"מטריסק זי' פע� התבטא המגיד הק

אבל להיות הצל� אלקי� בשלימות כמו , צדיקי� זקני�

כמדמוני שגר , דוד' ב� הרב מצאנז ר, שנתנו לו הנה

בלשונו אי" האב (, לו יש צל� אלקי� בשלימות, בקאשנוב

זאל האב� אוי� זי" דע� צל� 'אזוי מ, דא" עפעס געקענט אלטע צדיקי�

האט אי� איבערגעגעב� איז דע� סאנזער '� אינגאנצ� אזוי ווי מאלוקי

ער האט , ער וואוינט דאכט זי" מיר אי� קשאנוב, ל'דוד' ס א זו� ר'רב

  .)דע� גאנצ� צל� אלוקי�

ק בעל "ק רבי ארו� מקראקא בנו של הרה"הרה

, הזדמ� בימי זקנותו לשבות בקאשנוב" מאור ושמש"

ולאחר מכ� , ל הכוסבליל שבת קודש קידש רבי דוד ע

נטל רבי ארו� את , מזג כוס לרבי ארו� שיקדש בנפרד

, הכוס בידו ואמר הניחו לי והטו אוז� למה שאומר לכ�

כל , זכיתי להיות בלובלי� ולהכיר צדיקי� רבי�

המעלות שראיתי בה� ראיתי ג� אצל אביו עולה על מה 

עולה על מה שראיתי , שראיתי אצל צדיקי� אחרי�

בימי זקנתו אי� לי כח לנסוע , � אחרי�אצל צדיקי

ומכיו� שביכולתי לנסוע רק , למרחקי� אל צדיקי�

, ואני אמר לכ� שאת� רבי, למקו� קרוב באתי הנה

. וסירב לקדש, כשסיי� את דבריו הניח את הכוס מידו

  )ב"מצאנז ח' רבינו הק(

  

  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו 
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
ñ" úùøô âúáà  úðùùú"ôì ò"÷  

  א"ר שליט"וק מר� אדמ"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

äôé÷ùä  השמי� ובר� את ממעו קדש� מ

 עמ� את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר

וכתבו . תינו אר� זבת חלב ודבשונשבעת לאב

 'îדש� '÷דורשי רשומות ä' שמי�å' בר� ראשי

  .å÷î"äתיבות 

øàáúé  י מבעלזא "מהר ק"דברי הרהעל פי

אלהי� ' היו� הזה ה) דברי� כו טז(ע על הפסוק "זי

, מצו� לעשות את כל החוקי� האלה ואת המשפטי�

בת קול מברכתו הבאת ביכורי� היו� , י"ופירש

וקשה דהלא פסוק זה נאמר . תשנה לשנה הבאה

. ומה עני ביכורי� לכא, אחר פרשת וידוי מעשרות

', יי� מצות הא� הכוונה כי כשאד� מישראל מק

ובגמר המצוה חושב בנפשו מי יודע א� זכיתי 

ולבו הומה בקרבו שהיה , לקיי� המצוה בשלימות

בכח מחשבה זו , יכול לעשות המצוה ביתר קדושה

מעלה עליו הכתוב כאילו קיי� המצוה בשלימות 

ולזה בסו" השנה השלישית לאחר שקיי� . כראוי לו

והיה , רותאיש ישראל מצות ביכורי� תרומות ומעש

מתאונ בנפשו על שלא קיי� מצוות אלו ביתר 

אז בת קול מברכתו הבאת ביכורי� , אהבה וקדושה

כלומר בכח המחשבה וההשתוקקות שיש , �"היו

נחשב ל� כאילו הבאת ביכורי� היו� , ל� עתה

  .ד"עכ, בשלימות

åðáå ע הביא ראיה לדבר "ד זי"ק מהרי"הרה

יכול להעלות שכל זמ שלא סילק עצמו מ המצוה 

.) ד" יט(חגיגה ' מהא דאיתא במס, את כל המצוה

לגבי הטובל לתרומה וקדשי� שצרי� כוונה 

, וא� טבל לחולי לא הוחזק לתרומה, בטבילתו

אבל א� עודהו , טבל לתרומה לא הוחזק לקדשי�

מהני כוונה להחזיק עצמו לכל מה , רגלו אחת במי�

ד ומכא שא� אד� מישראל עודנו עומ. שירצה

בגמר עשיית המצוה ומתאונ על מה שלא קיי� 

מועיל מחשבתו לתק ולהעלות , המצוה כראוי לו

  .ד"עכ, כל המצוה בשלימות הנכו

äúòîå בכלות ל כי בסו" שנה השלישית "י

האד� חושב בלבו שלא עשה את ו, מצות המעשרות

בזה  אמנ�, והוא מצטער על כ�, המצוה בשלימות

עוד יכול  השנה לא נגמרכל עוד ש יכול להתחזק כי

לכוי מחשבות קדושות ולכוי קבלות טובות על 

וכמו שמצינו , ובזה יכול לתק הכל למפרע, להבא

מהני כוונה  א� עודהו רגלו אחת במי�שבמקוה 

השקיפה וזה שאמר . להחזיק עצמו לכל מה שירצה

בר� ראשי תיבות 'שמי� ו' ה'דש� מ'ק ממעו

דא� עודהו רגלו אחת  דממקוה יש לנו ראיה, ה"מקו

ומכח זה הוא מבקש את , במי� מהני כוונה למפרע

מכל , פ שלא קיי� כראוי אחר הזמ"ת דאע"השי

יועיל ועל כ , בשנה זומקו� עודנו רגליו נוגעות 

  .למפרע כל הקיו� למצות

äðäå  של , עומדי� בחודש אלולאנו והוא זמ

זמ של התבוננות ותשובה על , וחשב ע� קונהו

יש שני אופני תשובה כמבואר ו, ירות שעשוהעב

עירובי (בביאור מאמר� ) פרק ג(במסילת ישרי� 

ואיכא דאמרי , ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו:) יג

כי , והחילוק שבי שתי הלשונות. ימשמש במעשיו

יפשפש במעשיו הוא לחקור על המעשי� אולי 

וכל אשר ימצא , נמצא בה� מעשי� אשר לא יעשו

וימשמש במעשיו הוא , � מ העול�מאלה יבער

לראות א� יש , החקירה במעשי� הטובי� עצמ�

בה� איזה פניה לא טובה או איזה חלק רע שיצטר� 

והרי זה כממשמש בבגד לבחו , להסירו ולבערו

כ ימשמש במעשה , הטוב וחזק הוא או חלוש ובלוי

. ד"עכ, המצוות לבחו תכונת� עד שישאר ז� ונקי

 התבוננות וחשבו הנפשה� להיות צרי ועל דר� זה

למשמש במעשי� הטובי� , של כל אחד מישראל

, בכמה התלהבות קיימו את המצוה, אי� ה� נראי�

  .ו כמצות אנשי� מלומדה בלי כוונה"ח א� היה

úîàáå  כאשר מפשפשי� וממשמשי� בכל

ולבו של אד� , מוצאי� פגמי� וחסרונות, המעשי�

רוב השנה וג�  כבר כבר עבר עלינו, נשבר בקרבו

אחרי כל השנה שטרח עצמו ו, רובו של חודש אלול

בטירחא דגופא וטירחא דממונא לקיי� מצות 

ובמה אנו נגשי� , לא זכה לקיימ� בשלימות, הבורא

אמנ� דבריו הקדושי� של . אל יו� הדי והמשפט

מחזקי� ק מבעלזא המה אור לנתיבתינו ו"הרה

גל אחת כל עוד שאנו עומדי� עוד בר כי, אותנו

מקבלי� ואנחנו , יכולי� עוד לתק בחודש אלול

לקראת השנה החדשה שיקיימו המצות עלינו 

ביתר כוונה יתר , ט באמי� כח ורב אוני�"ומעש

, שיהיו בבחינה גבוה ונשגבה, התלהבות ויתר חשק

  .ובאופ זה יתוק ג� המעשי� שכבר עשו

æîøìå כתובות נז(ל בגמרא "זה אמרו חז (.

וא� , כי מזל אלול בתולה, ב חודש"ולה ינותני לבת

, ביתר שאת' בחודש הזה נקבל עלינו לעבוד את ה

נותני  וזהו, ב חדשי� שעברו"אז יתוקנו כל הי

ב חדשי� נתוני� "כי כל הי, ב חודש"לבתולה כל י

על ידי הקבלות טובות שאנו , לנו מתוקני� למפרע

  .מקבלי� עלינו

ìòå  בפרשההכתוב יש לפרש דר� זה , להל

ז "ומר דו, � אתה בבוא� ברו� אתה בצאת�ברו

) ת עמוד תמח"מהדו(ה בדברי יואל בפרשת "זללה

ק הרבי "על פי מה דמתאמרא משמיה דהרה, ביאר

ע על מה דאיתא בשלח "מאיר מפרימישלא זי' ר

יתגבר כארי לעמוד בבוקר ) ח ריש סימ א"או(ערו� 

ובשכבו על , הגה, א"וכתב הרמ, לעבודת בוראו

ולכאורה מה מקו� , ידע לפני מי הוא שוכבמטתו 

ויותר היה לו , ה זו בהלכות השכמת הבוקר"להג

, לקבוע דבר זה בהלכות קריאת שמע שעל המטה

א� ביאור הדבר כי כדי להתגבר כארי בבוקר 

מ ההכרח שיל� לשכוב בלילה , ת"לעבודת השי

אבל , מתו� שפע קודש ומחשבות קדושות, כארי

לא יתבונ לפני מי הוא  א� בשכבו על משכבו

וזהו . ק"עכדה, לא יוכל בבוקר להתגבר כארי, שוכב

כי בכדי , ברו� אתה בבוא� ברו� אתה בצאת�

שנזכה לברכת ברו� אתה בבוא� בבא השנה 

הרי זקוק לזה , החדשה שיהיה תחל שנה וברכותיה

, וזהו ברו� אתה בצאת�, הכנה מהשנה הקודמת

ברכה שג� בצאתו מהשנה הקודמת ישרה ה

בהתנהגות נכונה להתכונ כהוג לקראת הימי� 

  .ד"עכ, הקדושי�

éôìå  ברו� אתה בבוא� פרשלדרכו בקודש יש ,

כלומר דא" א� , ברו� אתה בצאת� ג� בזמ אשר

, ו במש� השנה לא היה עבודתו כראוי וכהוג"ח

והוא , הוא מתק הכל בצאת השנה מכל מקו� א�

ומקבל , מהרהר בתשובה אמיתית והתבוננות הנפש

על עצמו קבלה טובה ואמיתית ליל� בדר� טובי� 

, ולקיי� המצות בדחילו ורחימו ובהתרוממות הנפש

עודהו ברגלו כיו ש, בהתלהבות ובחשק נמר�

, מראשית השנה ועד אחרית שנהנתק הכל  בשנה זו

וא� , בבחינת ברו� אתה בבוא�ונחשב למפרע 

 ,ולקחת מראשית כל פרי האדמהיקיי� האד� 

, וימשמש במעשיו מראשית השנה ועד אחרית שנה

בבחינה שיחשב כאילו קיימ� יכול להעלות� 

  .עליונה

ëåáäå"ò שנזכה למלאות החודש  יהא בעזרינו

בבחינת  ה ,תשובה יבהרהוראלול שאנו נמצאי� בו 

 המצות  כל לתק, עשה טובבבחינת סור מרע וה

מה  ת יעזור שיקוי�"והשי, ה גבוהשיהיו בבחינ

שירבו  י רצויה )ליל ראש השנה(שאומרי� 

ב אי� אפשר להתפלל על זה והלא זה "וצ, זכיותינו

אמנ� הכוונה . אותלוי במעשיו א� רבו הזכיות או ל

 הכי נמי בכמות אי אפשר להרבות הזכיות כי אי

, יכותאבל בקשתינו שירבו זכיותינו בא, בלי מעשי�

וכאשר אנו מקבלי� עלינו בסו" השנה שנקיי� 

, ת" ביראה ואהבה יתירה להשיהמצות כראוי וכהוג

 אות� ומעלה, באיכותזכיותינו ת מרבה "אז השי

  .באופ גבוה ונעלה

éùä"ú ה  ,כדבעי' יעזור שנזכה לעשות רצו

ט בעבר בהוה "ונזכה לתק כל המצות ומעש

ונזכה לכתיבה וחתימה טובה שנה טובה , ובעתיד

בני חיי , ת בכל העניני� שצריכי�מבורכ, ומבורכת

מעשר שני ' ובמס, ונושע בכל מילי דמיטב, ומזוני

השקיפה ממעו קדש�  מפרש הכתוב )ג"ה מי"פ(

א" אתה עשה , עשינו מה שגזרת עלינו, מ השמי�

השקיפה ממעו קדש� מ השמי� , מה שהבטחתנו

ואת  ,ובר� את עמ� את ישראל בבני� ובבנות

וא בפשטות הו. בטל ומטר, לנו האדמה אשר נתתה

 .שיהיה פרנסה בהרחבה גדולה ,רמז על פרנסה

ת יעזור שיקויי� ובר� את עמ� את ישראל "השי

יוושעו בבני חיי ומזוני שבני ישראל  ,ואת האדמה

עדי נזכה להתרוממות  ,רוויחי ובכל מילי דמיטב

קר התורה וישראל בהתגלות כבוד שמי� עלינו 

  .במהרה בימינו אמ
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  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

T   éðéãòïéìéùáú áåøé  t  
  

, אט"בערב יו ט שחל להיות בערב שבת מצוה על כל אד� לעשות עירוב תבשילי�"יו) א

  .בט לצור� השבת"ל לבשל או לאפות ביו"ובלי העירוב אסרו חכז

 �ומבר, ]ועיקר העירוב הוא התבשיל[ פת ותבשיל גועשיית העירוב הוא שלוקח בידו) ב

כנדפס " 'בדי� עירובא יהא שרא לנא וכו"כ אומר "ואח, "רוביע ו על מצות"ה אקב"י אמ"בא"

בדי� "אבל א� לא אמר הנוסח של , דובדיעבד א� לא ביר� הברכה הוי עירוב, בסידורי�

בהדי� עירובא "גביה הפת והתבשיל ויאמר להט צרי� לחזור ו"א� נזכר קוד� יו" 'עירובא וכו

  .האבל לא יחזור ויבר�" 'וכו

, ו]ס"אונסע 2והוא לער� [לה שיהיה בפת העירוב שיעור של כביצה נוהגי� לכתח) ג

  .חומהדרי� לערב בפת של�, זדיגע מצות יש בו שיעור זה'ובמצה אחת א# בהחמצ

  -די	 התבשיל  -
ויש , טוא� עירוב בפחות לא יצא] אונס 1והוא לער� [, שיעור של התבשיל הוא כזית) ד

  .יס"אונסע 2ל כזית שהוא לער� שכתבו שנכו� להדר לערב בשיעור הגדול ש

ומהאי , איא מדברי� שדר� העול� ללפת בו את הפתההתבשיל שמערבי� בו צרי� שי) ה

וכ� לא מהני לערב , ס וכדומה"� וארבע"ל ולאקש"טעמא לא מהני לערב ע� קוגעל או פערפי

וא� עירב באחד מהדברי� , דאי� הדר� ללפת עמה� הפת] ט"אמפאק[ע� פירות מבושלי� 

  .ל הוי כאילו לא עירב כלל"הנ

ולא מהני לערב ע� , ביהתבשיל צרי� שיהא דוקא מבושל או נצלה וראוי לאכילה) ו

" תבשיל"ראוי לאכילה דלעירוב תבשילי� צריכי� א� הוא אפילו , כלל מאכל חי שלא נתבשל

א# שראוי� לאכילה ודר� העול� ' קאדאוי וכדואומהאי טעמא לא מהני לערב ע� אוו, גידוקא

  .לפת בו את הפתל

אכ� יש שכתבו שיש להדר ליקח תבשיל חשוב כמו , דיהרבה נוהגי� לערב ע� ביצה) ז

  .וטחתיכות דג וכדומה
  -זמ	 העירוב  -

ויש שכתבו שיש , זטט דוקא ולא קוד� לכ�"לכתחלה צריכי� להניח העירוב בערב יו) ח

 .זיקוד� לכ� ט ולא ליקח מאכל שבישלו"עני� לבשל תבשיל של העירוב דוקא בערב יו

ובדיעבד א� שכח , ט"ולכתחלה יש להזהר לעשות העירוב קוד� הדלקת נרות של יו) ט

וא� , ]ב מינוט אחר השקיעה"והיינו ע[ת "לערב קוד� לכ� יכול לערב עד זמ� צאת הכוכבי� דר

  .חיט א# שהוא עדיי� קוד� צאת הכוכבי� אסור לערב"התפלל תפלת ערבית של יו

  -נשי�  -

י העירוב "אלא שבדר� כלל נפטרי� ע, מחוייבי� במצות עירוב תבשילי�ג� נשי� ) י

צריכי� לערב בעצמ� ויאמרו וכ� הנשי� שבעליה� נסעו לעיר אחרת אבל אלמנות , שעושה הבעל

וא� אינה מבינה הפירוש של נוסח זה יש לאמרה , טי "'בהדי� עירובא וכו"וג� יאמרו , הברכה

ז וא� אינה מבינה מה שאמרה "פי שצרי� לומר שסומכה על' מיט דע� עירוב זאל וכו"באידיש 

  .כהרי לא סמכה

  -אברכי� האוכלי� אצל הוריה�  -

א# , ב"וכ� אורחי� האוכלי� וישני� אצל בעה, אברכי� האוכלי� וישני� אצל הוריה�) אי

 אכב"העירוב שעושה הבעהי "מ נפטרי� ע"מ', שמדליקי� ש� נרות ועוזרי� בהבישול והאפי

ב שיזכה לה� חלק בהעירוב או "י לצאת כל השיטות נכו� להחמיר ולומר להבעהמ כד"ומ[

  ].בכשיעשו עירוב בלי ברכה

ז באברכי� שאוכלי� וישיני� בבית הוריה� אבל אברכי� הישני� ומדליקי� נרות "וכ) בי

 ,אלא שהולכי� לאכול הסעודות שבת אצל הוריה� צריכי� לערב בלי ברכה, בבית�שבת 

ואפילו מי שמבשל בביתו מי� חמי� , ות רק כשאוכלי� סעודות שבת בבית�דברכה אי� לעש

  .גכאי� לערב בברכה, ע וכדומה"לצור� שתיית הקאוו

הוא דוקא כשאוכלי� , ב"נפטרי� בהעירוב שעושה הבעהומה שנתבאר שאורחי� ) גי

אז א# שה� אוכלי� הסעודה , שבת אבל א� האורחי� הביאו עמה� מבית� מאכלי, ממאכליו

  .דככ צריכי� לערב בעצמ� ע� ברכה"אעפ, וג� ישני� ש�, ב"יחד ע� הבעהב

משפחות שוכרי� דירה אחת בשותפות כדי לחוג ' וג' די� זה שכיח בשמחת תורה כשב) יד

אז צרי� כל אחד ואחד לערב ע� , ט של עצמו"ט בצל רב� וכל אחד מביא עמו מאכלי יו"היו

 .ברכה לעצמו

==================  
 ).'ז סעי� ז"תקכ' סי(ע "שו) א
 .ט"ויתבאר זה בגליו� הבעל, דמ� התורה מותר הואיל ואלו מקלעי אורחי�, אלא כא� ליכא איסור תורה, ועל איסור תורה לא מהני עירוב תבשילי�, ת"דעת רוב פוסקי� דהכנה אסור מה) ב
  ).'סעי� ג(תניא ) ג

ומה שכתבו , הוי עירוב" בידו"' מ ג� ה� יודו שא� לא הי"מ, )ט ועוד"כ' א סי"ת חיי� שאל ח"בשו' עי(א לערב כשהעירוב הוא במקו� אחר "דא� דדעת הרבה פוסקי� דא) י"עדיי� בכת(א הארי# בתשובה "" שליט"צ הדומ"והגה
  .ש באריכות"עיי, וזה הוא רק משו� הידור מצוה, דיש להניח ידו על הפת בשעת הברכה) 'ז סעי� ד"קס' בסי(ש "הפוסקי� דיש ליטלו בידו היינו כעי� מ

 ).ג"ק כ"ז ס"תקכ' סי(א "מג) ד
א "דיש להחמיר כדעת רמ] ב"תניא ומשנ[ולדינא נקטו האחרוני� , ל נקטו דהוי עירוב"והרש) א"סקי(ז "אכ� הטו, ד עוד הרבה פוסקי�"דא� לא אמר נוסח זה הוי כמי שלא עירב כלל וכ) ג"סקכ(א "והסכי� כ� המג) 'סעי� כ(א "דעת רמ) ה

וא� , ש יקנה קמחו לאחרי� וה� יבשלו ויתנו לו"וא� נזכר בע, ל"ואכמ] ה"חו" מר[יכול לערב בתנאי ' ט ראשו� שחל ביו� ה"וא� נזכר ביו, ל ולא יחזור ויבר#"פ נוסח הנ"ט יחזור ויטלו להעירוב בידו ויאמר עוה"ניסת יוכ א� נזכר קוד� כ"וע
� .אי� לו למי להקנות אז יוכל לסמו# על המקילי

 ).'סעי� ג(א "רמ) ו
 .ס"נמצא דבמצה אחת יש בו שני אונסע, והנפח במצה הוא כפול מהמשקל, ס"אונ 1' דעל פי רוב הוי המשקל של מצוה א) ז
 .ושאר אחרוני�) ו"ק ט"ס(א "מג' עי) ח
 .ובמקו� אחר הארכנו דבמילי דרבנ� יכולי� לסמו# על שיעור הקט�) 'סעי� ג(ע "שו) ט
 ).ז"תקכ' סי(א מבוטשאטש "א' עי) י
 ).'סעי� ד(ע "שו) אי
 .ש"דצרי# שיהא מבושל לגמרי ולא חצי בישול ע) ב"ז סקי"משב(ג "בפמ' עי) בי
  ).'סעי� ה(ע "שו) גי

 ).ד"סק(ת "ש הובא בשע"א מבושל ממש עדלכתחלה אי� לערב בכבוש רק במאכל שהו) ל"ק' סי(אכ� דעת החכ� צבי , מכיו� דכבוש הרי הוא כמבושל, ע מבואר דמותר לערב ג� במאכל כבוש מעת לעת"ובשו
 .וכמו שיתבאר בהערה שלאחר זה, ע נכו� יותר לערב בבשר או בדגי�"לכו' ר לכאו"ז בזמנינו שיש פרידזשדע"ולפי, ט"נוהג ומטע� שבשר על פי רוב נתקלקל עד יו' שכ� הי) ג"סעי� י(כ הערו# השלח� "כ) די
ל דצרי# לערב במאכל שאינו אוכל בכל יו� וא� "י דס"דהביא דעת רש) ב"סק(א "ע במג"וע, )כמבואר במחזור דברי יואל(ע "ק זי"וכ� נהג מר� רביה, )ח"סק(ב "ומשנ) ח"סעי� ל(ה אפרי� מט) בסידור(תניא , ק"בש� שלה) ב"סק(ר "א )וט

דאולי יותר נכו� לערב , ט מהו עדי�"והביצי� מבשל עתה בערב יו, ט"ימי� קוד� יו' או ג' ויש לעיי� א� כבר בישל הדגי� ב[, לומ המערב בחתיכת דגי� יוצא ג� דעת ראשוני� א"מ, צ לחוש לזה"ל דא"ס) ג"ק כ"ס(צ "ב בשעה"א והמשנ"שהח
 ].ע"ט דוקא מלערב בחתיכה חשובה וצ"ט לחוש להמחמירי� שנתבאר בסעי� הבא שיש לבשל העירוב בערב יו"בבצי� שבישלו בערב יו

 .ואחרוני�) ג"ק י"ס(א "מג) זט
ט וסומ# עליו "עושה אד� עירובי תבשילי� מעריו"וכלשו� המשנה , ט ולא קוד� לכ�"צריכי� ג� לבשל המאכל דוקא בעריו, ט ולא קוד� לכ�"ל דצרי# לערב בערב יו"דלהפוסקי� דס) ז"תקכ' סי 'ל "צ מקאפיש זצ"להגה(משנת יעקב ) זי
 .ש"ט דוקא ע"ט שהוא המקור לדברי המחמירי� לערב בערב יו"נ' ובאמת כ� מבואר ג� בכלבו סי, ש"ח ע"והב ד המלאכת שלמה על המשניות"ש שהארי# להוכיח כ� שכ"וע" לשבת

 ).ה ספק חשיכה"ד(ל "בבה' ומה שכתבנו להקל א� אחר הדלקת הנרות עי, ]ע"ויש מחלוקת האחרוני� אי יכולי� לערב אחר ברכו קוד� תפלת שמו[, כ ש�"ובנו) 'סעי� א(א "ברמ' עי) חי
 ).א"ק י"ס(א "מג )טי
 ).'בהערה ד(ז שכתבנו לעיל "א והטו"א שא� אמרה בלשו� הקודש תלוי בפלוגתת המג"בקו' ועי) ב"סעי� י(א "רמ) כ
דעיקר תלוי א� יכול , ש דביאר קצת יותר"ש במחצה"וע, בית ההואומי שאוכל מתבשילי עצמו אינו נפטר א� ב, ב זה"ב נפטרי� כל מי שאוכל ממאכליו של בעה"ל דבעירוב תבשילי� שעושה הבעה"א שהביא מהרש"א סקי"במג' עי) אכ

�ת "בשוא ציי� שכ� מביא ג� "" שליט"צ הדומ"והגה, "ב"כ נפטר בהעירוב של בעה"וא� שלפעמי� מבשל תבשיל אחד משל עצמו אעפ", כ נפטר"הרי יכול לאכול ג� העירוב וע, ב"דמי שאוכל מ� המאכלי� של הבעה, לאכול מ� העירוב תבשילי
 .ש"א מבוטשאטש דהמנהג פשוט שבעל הבית מערב ויוצאי� בזה תמיד כל בני ביתו ג� בניו הנשואי� ע"ושאר אחרוני� וכ� העיד הא) ח"סעי� י(כ התניא "וכ, )ג"ל' סי 'ל "ד לובלי� ז"דבר אליהו להגאו� אב

אמנ� המעיי� , כ בניו הנשואי� או אורחי� שיכולי� לזכות על יד� אינ� נפטרי� בהעירוב"י וא"ש נפטרי� בהעירוב רק מי שאינ� יכולי� לזכות ע"רת הראדלסב) ה מי שלא עירב"ד(ל "כ הבה"דיש אחרוני זמנינו שכתבו דיש לחוש למש) בכ
צ "ש לעיל דא"כ להלכה העיקר כמ"וע, ע"ש מודה לזה וצ"וסיי� ש� דאפשר שג� הרא, �ל דא� אוכלי� ממאכליו נפטרי"ל חולק וס"ש הנ"ל בעצמו כתב שהמחצה"וכ� הבה, ל"ל ואכמ"ש הבה"ש כמ"ש יראה שאינו מוכרח דדעת הרא"ברא

עדיי� (א בתשובה "" שליט"מצ הדו"פ הגה"וכ, ל"צ מפאפא זצ"שכ� הורה לו הגה) 'ס ג"ט סו"יוהלכות (יאל רוכ� כתב בספר נטעי גב ,ב שיזכה לו"כתבנו דיאמר לבהע, ל"הנל "לערב כלל אלא מהיות טוב מי שרוצה לחוש לצד החומרא של בה
 ).י"בכת

ע בלי "שזה אסור לעשות לכו' וש מי שמבשל מי� חמי� וכד"לפי דעתו מי שאוכל בבית הוריו ומדליק נר שבת בביתו צרי# לערב בשביל הדלקת נרות שבת וכ' ולכאו, דמי ששכח לערב אסור להדליק נר שבת) ח"סקי(א "הנה דעת המג) גכ
�ב "כתב דכשאוכלי� ממאכלי הבעהש) ג"בהערה כ(ל "ש הנ"אכ� לדינא כתבנו שיש לעשות עירוב בלי ברכה מכיו� שמדברי המחצה. פ כשמחמ� מי� בביתו שיש לעשות עירוב בברכה"ש אחרוני זמנינו שכתבו עכובאמת שי, עירוב תבשילי

ל דא� כששכח לערב מותר להדליק נרות שבת ולפי "ל וס"א הנ"ש כשרק מדליקי� נרות שבת בבית� שבזה דעת הרבה אחרוני� דלא כמג"וכ(צ לערב "א' כ לפי דבריו א� כשמחממי� מי� וכדו"וע, נפטרי� א� כשמבשלי� תבשיל משל עצמו
 ). ואי� צריכי� לערב בעצמ� ב"דבריה� פשוט דנפטרי� בהעירוב של בעה

  .א מבוטשאטש ושאר אחרוני�"א ,)ח"סעי� י(תניא ) דכ
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