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בלימוד מס' סוטה רואי כח היצר
להסית לדבר עבירה ,ובדר הטבע אי
אפשר להתגבר ,וא ורק בכח קדושת
לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות
הקשי  ,ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר.

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בהתחלת מס' סוטה

)תקט"ו(

עם האותיות הקודמות להם .וקודם האותיות חד"ש באים

במדרש ,אמר הקב"ה בדין הוא שיטול ]ּפנחס[ שכרו .בסדרהאל"ףבי"תהאותיותגז"ר,וקודםאותיותכס"הבאים

תמוה,דפשיטאשבדיןמגיעשכרלכלעושהמצוה,ולמהלי האותיותדי"ן,וכדילהפרידולבטלאתהגזרדין,באבהפסוק

להשמיעינוזאתכאןבּפנחס.עודקשהדהלאקיי"לבקדושין ביניהם מלת שפ"ר ,אשר האותיות הקודמות לזה הן קר"ע,
)דףל"ט(דשכרמצוהבהאיעלמאליכא,ולמהמגיעלּפנחס לרמזשהשופרקורעאתהגזרדיןומהפכולטובה.
שכרבהאיעלמה.

ּפניםיפות

ויש ליישב,דהנההקשוהפוסקים למה אין שכר מצוה

בעוה"ז ,והלא צריך הקב"ה לקיים לא תלין פעולת שכיר.

איתא במדרש בדין הוא שיטול שכרו .ואפ"ל עפימ"ש

ותירצו דדין זה נאמר דוקא כשבעה"ב בעצמו צוה לשכירו בספה"ק נועם אלימלך לפרש הכתוב בקנאו את קנאתי וגו'

לעשות מלאכתו ,אבל אם שכרו להמלאכה ע"י שליח ,אינו ולא כליתי את בני ישראל וגו' ,דכשיש דין למטה אין דין

מצווהבבלתלין.ויעןשהתורהניתנהע"ימשהרבינו,עלכן למעלה ,וזהו בקנאו את קנאתי ולא כליתי ,מתוך שעשה

איןחיובתשלוםשכר בעוה"ז.אךבמהדבריםאמורים ,בכל בהם דין למטה ,לא כליתי אותם כי נתעורר עליהם רחמים
התורה כולה שקיבל משה מסיני ומסרה ליהושע וכו' ,אבל גדוליםעכ"ד.

כאן שנתעלמה ההלכה ממשה ,וּפנחס בעצמו זכה להשיג

ובזה יתפרש דברי המדרש בדין הוא שיטול שכרו,

ההלכה ע"י שהקב"ה בעצמו נתן בו השכל לכך ,נמצא דכשמדת הדין גברו בעולם ר"ל ,קשה מאוד שיקבל שכרו,
שמצוה זו קיבל ּפנחס לא ע"י שליח אלא מהקב"ה בכבודו שקטרוגהדין מונע ,אבל ע"ישעשה ּפנחסאתהדין ,וכשיש

ובעצמו .על כן בדין הוא שיטול שכרו בעוה"ז ,כי אמרה דין למטה אין דין למעלה ,ונתעורר מדת הרחמים בעולם,

ולזה גם כוחות הדין הסכימו שיטול שכרו ,וז"ש בדין הוא

תורהלאתליןפעולתשכיר.

אמרינועם

שיטולשכרו,ר"לגםבמדתהדין.

דברייואל

הנני נותן לו את בריתי שלום .איתא בספרי על ּפסוק

זה ,שיצאו מּפנחס ּפ' כהנים גדולים בבית ראשון ושלש

ולאכליתיאתבניישראל ,ויל"ד למה נתחייבו כלבני

מאותכהניםגדוליםבביתשני.ולכאורהמההראיהמפסוק ישראלכלייה,הלאלאחטאוכולםאלאחלקמהם.ויתבאר

זה .ונראה דאיתא בקדושין )דף ס"ז( דבעל מום עבודתו הענין,דהנהידוע דכלקיומןשלעםישראל הוא שהשכינה
פסולהשנאמרהננינותןלואתבריתי"שלם",כשהואשלם שורה בתוכינו ופורס עלינו סוכת שלומו להגין בעדינו מכל

ולא כשהוא חסר .ופריך והא "שלום" כתיב ולא "שלם" ,רע,ולכןיעץבלעםלבלקמלךמואבלהכשילאתבניישראל

ומשני וי"ו דשלום קטוע הוא וקרינן שלים .ולפי זה א"ש ,בעון זנות ,וכמו שאמרו חז"ל )סנהדרין צג ,(.שאמר לו

דהנה שלי"ם בגימ' ש"פ ,ושפיר מרומז שיצאו מּפנחס ש"פ אלהיהן של אלו שונא זימה היא ,וע"י העבירה של זנות
באיםלידיסילוקהשכינה,וכמאמרהכתוב)דבריםכ"ג(ולא

כהניםגדולים.

כתנותאור

יראהבךערותדברושבמאחריך,ואםישסילוקשכינהח"ו
מתוך מחנה ישראל אזי יכול לשלוט בהם מגיפה ,ולכן ע"י

ובניקרחלאמתו .איתאבמדרשדבניקרחכשראואת שהפסיקו לחטוא בעון זנות חזרה השכינה לישראל ולא הי'

משהאמרוהאיךנעשה,אםניקוםמקמי'הלאיקצוףאבינו ,הכלי'עלישראל.

לאניקוםיקצוףמשהרבינו,כשראוכלישראלעמדואףהם

ופנחסידעוהביןדכשעומדיןבמצבכזהצריכיםלעשות

עמדו .וקשה דהאיך השתיקו את הקצף של אביהם .ונראה מעשה בפועל ,להסיר עושי העבירה בעצמם כי החטא היא
דהנה איתא בחולין )דף י"א( מנין דאזלינן בתר רוב ,ממכה שממיתוהמההגורמיםלסילוקהשכינהמישראל,ולזהאמר

אביושחייבמיתה,ודילמאלאואביוהוא,אלאדאזלינןבתר הכתוב ויר"א ּפנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ,היינו שראה
רוב שרוב בני האם הם מאביהם .וזה שאמרו בני קרח ,והביןשאיןדיבכלאלה,ולכןויקםמתוךהעדהויקחרומח
דאחרישאנוחוששיןלכבודאבינורקמכחדאזלינןבתררוב ,בידו וגו' ,וידקור את שניהם וגו' ,ורק ע"י שעמד למחות

א"ככשכלישראלעומדיםגםאנחנוחייביןלקוםכיוןדאחרי בעוברי עבירה כראוי והפסיקו מלחטוא ,בזה השיב את
רבים להטוב ורוב ישראל עומדים ,דאם אין חייבין למיזל השראת השכינה על בני ישראל ,ועי"ז הי' ותעצר המגפה
בתררוב ,א"כ שובאין חייבין בכיבודאביהםכלל ואז ודאי מעלבנ"י.

ובזה יתבאר מה שאמר הכתוב השיב את חמתי מעל

רשאיןלעבורעלדבריוולקוםמּפנימשהרבינו.

נחלתיעקב

בני ישראל בקנאו את קנאתי וגו' ,היינו שהודיע השי"ת
למשהרבינולאמרלישראלשפנחסבןאלעזרבמעשיוביטל

יום תרועה יהיה לכם .הנה השופר קורע גזר דין בלתי את החרון אף אשר גרמה סילוק שכינה מישראל ,וכיון

טובשעלישראלח"ו.וישלרמזדברזהבפסוק)תהליםפא ,שחזרההשכינההי'"ולאכליתיאתבנ"יבקנאתי".

ד(תקעובחדששופרבכסהליוםחגנו,ופסוקזהדרשובר"ה

)דף ח'( על ראש השנה .כי הנה ידוע שהאותיות מתחלפות

ברךמשה
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מגלאגוב זצ"ל ,שהיה בנו של הרה"ק רבי אשר ישעי' היה ל"ע עני ואביו גדול ,ועל פסח היה מחמיר גדול A
בהיותו ילד קט נתיית מאביו ,ואמו לבדה מראפשי זצ"ל ,חת הרה"ק מראפשי זצ"ל ,ולא הכשיר שו כלי ורק אכלו בכלי חרש ,ובכתה
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 Aהזאת הקיצה אותו רק הא כל חי ,די רעכטע הראות גודל מרירות הגלות שעבר עלינו ,שיוכל זהב כדי לקיי הבטחתו מאשתקד") .מוצל מהאשA ,
מאמע ,הקיצה אותו שיקו לעבודת הבורא .לראות ולשער א"ע במה החיו והשיבו נפש ע
סדר
היוחסי כטאבל( .באופ אחר ,מסופר בספר גדולת A
A
קדוש בגלות מגודל חלישות לב " ,והרה"ק
דבר זה,
)שארית ברו! סז(.
ויגדל הילד ויגמל ויצא לשוח בתורה ויעש פרי מראפשי דהוי משתעי בלישנא דחוכמתא כידוע ,הצדיקי )זיקוקי דנורא טו( "דודינו הרהגה"ק A
A
תבואה ,יו יו עלה ונתעלה עד שנעשה ללמד גדול השיב" :החיות מיי"ש לא יהיה עוד כל כ! רבותא ,אלקי הרבי ר' מאיר'ל זצ"ל מאפטא קוד שנתקבל
 Aחרי" ובקי טובא ,ויצא שמו כעלוי ותלמיד חכ אני אומר שילכו לקראתו ע 'רבי' כמוני ,ואז יראה לרב בסטאבני היה עני מדוכא ,כמעט רוב השבוע A
 Aמופלג ,עד שזכה ליצוק מי על יד הגאו הגדול משיח צדקינו מרירות הגלות ,במה שהחיו נפש היה יושב בתענית ,פע אחת היה לו תענית וזוגתו A
בדורו רבי יצחק אברה הכה זצ"ל אבד"ק בגלות המר) ."...פאר יצחק(.
הרבנית ע"ה היתה מבשלת עבורו "געלע קאשע
הקאשע" A
ובספר שארית ברו! )ח"ב ,ע( מספר עני נאה והיה דרכ שאחר הבישול היו נותני
 Aסטאבני ,בעל כתר כהונה זצ"ל.
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הקערה
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הקאשע
ולהדביק
להקערה
וחיבב
,
וחכמתו
מתורתו
רבו זה
השפיעפניעליושאר תלמידיו ,עד כדי כ! רגיל שהטאבאק פושקע היה מונח אצלו על השלח ,שנעשה גומא בהקאשע ,ובתו! הגומא היו שופכי A
A
והערי אותו על
 Aשקוד פטירתו השאיר לו חלק מעזבונו ,וביקש ובתו! שבעת ימי המשתה של חתנו הנ"ל ,פ"א בתו! חלב רותח וכ! היו אוכלי .א! זוגתו הרבנית לא היה A
בצוואתו שיעלה את זכרונו ויזכה את נשמתו ,כאשר הסעודה נעתק הפושקע ממקומו על השלח ,והתחיל לה קערה ושאלה קערה משכנתה ,וכאשר בא
לעתA ,
A
נדפס בתולדותיו אשר בספר כתר כהונה )מועתק לחפש את הפושקע ,והחת בראותו שמחפש ערב אחר מנחה ומעריב עדיי לא בא הרה"ק לביתו
 Aבספר מוצל מהאש( בזה"ל:
הפושקע ,לקח את הפושקע והושיט לו בידו ,והתחיל באה השכינה לביתה שתחזיר לה הקערה ,אבל A
"לתלמידי ידידי הרבני המופלג החסיד מוה"ר הוא תיכ" להתאונ ולהתמרמר על החטא ההוא הרבנית היתה מבקשת אותה שתמתי עוד כי עדיי
 Aמאיר סג"ל נ"י מסטאבני יות שמונה עשר זהובי שבא לידו ,שהחת הדומה למל! שימש אותי ,ואמר לא בא בעלה מביהמ"ד ,והלכה השכינה לביתה A
 Aפוליש .נפשי בשאלתי הלא ידוע לרמע"ל מגודל אח"כ החת :שהוא מבר! את עצמו שיזכה שיהיה ושהתה בביתה איזה זמ.
A
ידיעת התורה ,כל תורתו למד ממני וברא מזכה אבא לו הרהור תשובה כזה קוד
אבל כשהיתה צריכה הקערה מאד הלכה עוד
ההוא.כל נדרי ,כמו שראה אז הפע במהירות להרבנית הנ"ל שתחזיר הקערהA ,
 Aוכמוהו שתלמיד הגו לרבו ,זכרוני שיעלה לפניו לחותנו ששב על החטא
רצתה
התנור
על
עומדת
היתה
הקערה
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,
צדיקי
תרי
הני
של
ידודות
עד היכ גדלה
 Aלזכות נשמתי מה דאפשר ,וזה חסד של אמת
הרב מראפשי בעיני האור לשמי  ,לתפוס הקערה ,וכאשר הרבנית ראתה שהיא תופסת A
ומובטחני שימלא בקשתי") .אגב ,הגה"צ וכמה גדול היה
 Aמוואידיסלאוו זצ"ל הוסי" על זה הגהה על הגליו :אפשר לראות ממעשה זו שסיפר הרה"ק מבארנוב הקערה רצתה ג היא לתפוס הקערה ,והיתה A
זצ"ל כי לזקינו הרה"ק מראפשי היה אהבה וחיבה הקערה ביד שניה  ,ומתו! התאמצות נפלה הקערה
"ג הכוס של קידוש צוה לתת לו"(.
ורצפת A
A
לאחר חתונתו ישב על התורה ועל העבודה בעיר גדולה ע הרה"ק ר' מאיר מאפטא זצ"ל ,וכאשר על האר ונשברה ,והקאשע נפלה על האר.
 Aסטאבני אצל רבו הנ"ל ,וג למד תורה אצל אחיו נפטר זקנו מראפשי לא הודיעו לר' מאיר ז"ל קרשי לא היה לה רק של עפר ,ונתלכלכה הקאשע A
הגדול אבד"ק סטאשוב הנ"ל שהיה מופלג ממנו מפטירתו זמ רב ,פ"א בא איש כפרי אשר דר בכפר לגמרי עד שלא היה ראוי למאכל כלל ,והשכנה
הלכה A
 Aבשני  ,והיה מדריכו בדר! החסידת ומלמדו להועיל סמו! לעיר ראפשי ,ויכנס להצדיק ר' מאיר והציע לביתה ,וכאשר הרבנית ראתה מה שנעשה ע
 Aבעבודת ה'.
לפניו בקשתו ,כי כאשר הוא מחזיק פרות חולבות הקאשע היתה בוכית מאד מאד ,יע בעלה הרה"ק A
אצל אדו א' ,וכעת נתמעט פרנסתו ,כי הפרות חדלו יושב כ"כ בתענית ועתה מה יהיה לו לאכול כשיבוא
ע הרה"ק מראפשי זצ"ל
בינו ובי הרה"ק הזק לתת חלבה ,ובתו! הדברי סיפר כי מלפני כאשר לביתו ,והיה לה מזה עגמת נפש וצער גדול מאדA .
A
ידידות מיוחדת שררה
 Aמראפשי זצ"ל ,בעוד שניה יושבי בצל קורת היה במצוקה נסע אל הצדיק מראפשי ,וכעת אחרי בתו! כ! בא בעלה ,וכאשר ראה שהיא בוכית,
נבהל A
הרה"ק בלובלי היו חברי וידידי  ,וכ! נשארו כל פטירתו הוא מבקש אשר הרבי מאפטא ומסטאבני מאד ושאל אותה מה זאת ,וסיפרה לו כל המעשה,
 Aהימי  ,הרה"ק מראפשי א" הורה לבנו הצעיר יהיה פועל ישועות עבורו ,ויהי כאשר שמע הרה"ק ר' אז השיב לה בזה"ל "שוי ,דאס איז דער לעצטר A
הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זצ"ל שיבחר לו לרבי מאיר זצ"ל את הבשורה רעה ,הכה בכפו על ראשו נסיו ,פארדאס וועל מיר בקרוב עס צוזאמע
אי A
A
את האור לשמי ובלשונו הק'" :דו זעסט דארט וישא את קולו ויב! ,וסגר את עצמו בחדרו ,לאחר א זילבערי שיסל" ,ולא עבר זמ רב עד שנתנו לו
 Aזיצט א איד מיט א צוריסענע שטריימעל ,וואויל שעה יצא ואמר אל הכפרי בזה"ל :דיר פעלט א רבי ,כתב רבנות להיות רב בסטאבני ,וכ היה שבחוה"מ A
וועט זיי פאר די וואס וועל זי! צו טשעפע צו פאר משיח'ס צייט וועט א טשוואק אוי! קענע פסח בא גביר אחד מווארשא
והביא .לו מתנה קערת A
A
געבי מיל! ,נאר עס איז נעבי! א רחמנות אוי" ציו כס" ,ואכלו מקערת כס" כמו שאמר
איה ".
ברבות הימ א" נשתד! ע הרה"ק מראפשי ,וירושלי וואס האט נעבי! אהנגעווארי א האר
A
A
כי לקח לבתו את הרה"ק רבי מנח מענדיל פריינט) .מגדיל ישועות מלכו אות מד(.
זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ
A
A
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החזירו רבי יהושע לרב גמליאל אלא נתנו לרבי אלעזר ב A
A
עזריה ורבי אלעזר ב עזריה לרבי עקיבא .אמנ מזה
 ,ìàøùéכנחלי נטיו כגנות עלי נהר כאהלי נטע ה'
נראה דלא בעינ חזרה בהקנאה ,דאי בעינ אי הקנה רבי A
A
כארזי עלי מי .ויש להבי הדמיו של עסק התורה
 Aלנחלי.
עקיבא בחזרה מה שהיה לרבי יהושע שקבלו מרב A
גמליאל במתנה על מנת להחזיר להקנות בחזרה ,אלא על
 øàáúéåעל פי דברי קדשו של הרה"ק רבי ברו
 Aממעזיבוז זללה"ה לפרש דברי רשיז"ל מה טובו אהלי מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א כרח דליכא אלא מתנה לזמ וחוזר ממילא ,ומה לי שרבי A
 Aיעקב ,ראה פתחיה שאינ מכווני זה מול זה .דהנה  ÷"ôì ò"ùú úðù ñçðéô 'à àîåé 'ñî íåéñיהושע נתנו או רבי עקיבא ,ומזה ראיה לשיטת רבינו A
אביגדור ,עכ"ד.
איתא במדרש )שהש"ר פ"ה ס"ג( אמר הקב"ה לישראל,
התורה איקרי קני )אבות פ"ו מי"א( ,ומעתה A
A
äðäå
בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ,ואני נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א
 Aפותח לכ פתחי שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו .וזהו
מי שעוסק בתורה כל היו ,בודאי שהוא זוכה לקני A
תורה ,א אלו הטרודי בפרנסת יו יו ,וקובעי
קטנה של תשובה כחודה של מחט ,ועל זה מביא ראיה
כוונת רש"י ז"ל ראה שאי פתחיה מכווני ,פי' פתחו
פותח לדבריו ,ואומר מקוה ישראל ה' ,מה מקוה מטהר את לעצמ שעה אחת בבוקר או בערב לעסוק בתורה ,יכולי A
 Aדישראל ופתחו דקוב"ה אינ מכווני ,שהקב"ה
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הטמאי
 Aלה פתח יותר גדולה ממה שה פותחי ,על כ לא היה מטהר על ידי השקה כחוט השערה ודיו ,כ הקב"ה תורה כל ימי חייה בד' אמות של הלכה בלבד ,ה זוכי A
יכול בלע להרע לה ,כי ראה שא
יעשו .תשובה מועטת מבקש מישראל להתקרב אליו רק בפתח קט כחוט לקני התורה ,מאחר דתורת ה' אומנת ובה יהגו יומ A
 Aכל דהו הקב"ה ישפיע לה כל טוב ,עכ"ד
ולילה ,והוא קני נצחי שבכל עת ובכל זמ יעסקו בתורה,
השערה וכחודו של מחט ,והוא ית"ש יגמור בעדינו
 éôìåדרכו בקודש יל"פ באופ אחר קצת ,על פי
ובא A
A
א הוא אשר כל היו הוא עסיק בעול הגשמי,
לטהרינו ולקדשינו בקדושתו העליונה ,עכ"ד.
דברי כ"ק מר אאמו"ר זללה"ה בבר משה )מקוה ישראל
 ìòåפי זה יש לומר רמז על מה שאמרו דורשי בביהמ"ד לשעה אחת ביו לעסוק בתורה ,אינו אלא קני A
 Aאות יט( שדקדק בדברי המדרש האמור ,מפני מה מקדי
לשעה ,ושמא לא הוי קני ,ואינו חשוב לפני הקב"ה.
רשומות עקיב"א ראשי תיבות י'ש ק'ונה ע'ולמו ב'שעה
יספיק
 Aואומר תיבת בנ"י ,ג ראוי להתבונ מדוע
אמנ האד א'חת ,כי לפי דברי התנא רבי עקיבא סגי בטהרה כל שהוא ,אמנ לרבי עקיבא דקני לשעה הוי קני ,ג שעה אחת A
פתח תשובה כחודה של מחט בזמ שנכשל
 Aבחטאי עוונות ופשעי גדולי ועצומי .א ביאור וזה מרומז בשמו יש קונה עולמו בשמו אחת ,דאי צור ביו שהאד קובע עצמו ללמוד תורה חשוב מאד לפני A
הקב"ה ,ולכ שפיר נרמז בשמו תיבות י'ש ק'ונה ע'
בהרבה תעניתי וסיגופי ושאר תיקוני תשובה ,אלא יכול
העני ,כי מדרכו של עול ,כאשר חטא אד כלפי חבירו,
ולמו A
A
ב'שעה א'חתäøåúä ïéð÷ì äëåæ íãàä éë åðéãîìì ,
לקנות עולמו בשעה אחת על ידי פתח כחודו של מחט.
צרי לרצותו ולפייסו כפי ער החטא שחטא כנגדו ,אבל
 äæåשאמר מה טובו אהלי יעקב משכנותי ישראלA .äøåúä ãåîéì ìù úçà äòùá íâ åîìåò úà úåð÷ìå ,
 Aכשחטא ב כלפי אביו ,ובא להתחרט על מעשיו ולבקש
àáì åëæù íéúá éìòáì ìåãâ ÷åæéç àöåé äæîå
ראה שאי פתחיה מכווני ,וכאמור דפתחו של ישראל
מאביו למחול לו ,אזי כרח אב
ולהטיבעלעמו,בניא!הואבזממוחלשאילו ופתחו של קוב"ה אינ מכווני ,כי הקב"ה פותח פתח A åëæå ,äøåúì íéúò òåá÷ì áøòá åà ø÷åáá ã"îäéáá
A
בלב של ,ומוסי! לקרבו
 Aפיוסו ותחינתו כפי ער גודל החטא .וזה שאמרו במדרש ,יותר גדולה ממה שבני ישראל פותחי ,ולזה הביא דמיו A ãåîéì úåáéùç äìãâ äîë úòãì ,úëñî íééñì
éãîåì åìà ìù äøåúä
לזה כנחלי נטיו כגנות עלי נהר ,דיש לנו ראיה לדבר
אמר הקב"ה לישראל ,בנ"י ,פי' להיותכ בני למקו ,על
A .íåéá úçà äòùá óà äøåú
A
*
ממה שיכולי לטהר מקוה שאינה כשירה על ידי שעושי
כ פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ,ואני
 ãåòיש לומר רמז בשמו של
השקה כחוט השערה למקוה כשירה ,הכי נמי מועיל
 Aפותח לכ פתחי שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו ,כי
שעה א'רביחת.עקיב"א שהוא A
ראשי תיבות י'ש ק'ונה ע'ולמו ב'
ומתקבל תשובת בני ישראל א! א אינו אלא כחודו של
מאחר שאנו בני לה' אלהינו ,על כ הוא מתרצה
 äðäãמי שתורתו אומנתו ולומד כל היו ,יש לו כל A
A
מחט ,והקב"ה פותח כפתחו של אול.
ומתפייס אלינו בחרטה ופיוס מעט מזעיר ,ובזמ שאנו
ודבוק
מתעצ
שהוא
כיו
,
התורה
עיקר
קדושת
כח
היו
*
 Aפותחי פתח של תשובה כחודה של מחט בלבד ,הוא
 ãåòיש לומר רמז בשמו של רבי עקיב"א שהוא בהתורה ,ובדי יקרא ב תורה .אמנ מי שעוסק במסחר A
ברחמיו יטהרינו ויקדשינו בקדושתו העליונה וישפיע
הרבה שעות ביו בעול הגשמי ,וקובע עתי לתורה רק A
ראשי תיבות י'ש ק'ונה ע'ולמו ב'שעה א'חת.
 Aעלינו רוח טהרה ממרומי שנזכה לתשובה שלימה.
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כחודה
 äéàøåלדבר דא! התעוררות תשובה
הנות אתרוג במתנה על מנת להחזיר ,צרי שיתנהו מגוש כיו שהוא עוסק בדברי חולי ,דקי"ל )פסחי A
A
מחט יספיק לקרב את ישראל לאביה שבשמי ,הוא
 Aממה ששנינו במס' מקוואות )פ"ו מ"ח( מטהרי את במתנה גמורה על מנת להחזיר לו במתנה ,אבל א אמר מד (:טע כעיקר דאורייתאA ÷ñåò àåäù ïåéë ïëáå ,
ìá÷î àåä éøä ,úçà äòù åìéôà äøåúá
יהא במתנה עד שתצא בו ואחר כ יהא שלי כבתחילה לא
 Aהמקוה העליו מ התחתו והרחוק מ הקרוב )כגו שהיה
A úéðåðîù
,íåéä ìë åúåà øåîùì åôåâá úììáðå åæ äòùî éðçåø
יצא בו ,דהוי כמו שאול ,משו דקני לשעה לא הוי כקני
אחד מה מי שאובי והשני מי כשרי( ,כיצד מביא
 Aסלו של חרס וכו' ומושכו ומשיקו אפילו כשערה דיו .הרי הגו! רק הוי כמו קני פירות .ובתשובות הרא"ש )כלל A òìáðå ììáðä íòè åìöà øàùð ã"îäéáî åúàöá íâå
äáåèì äìåòô äùåò äæå ,íåéä ìëì åôåâá
ל"ה סימ ב( הביא שיטת רבינו אביגדור כה צדק ,דג
 Aל שיכולי לטהר מקוה שאינה כשירה על ידי שעושי
ø÷éòëל A
 ,ø"äöéä úùøî åøîùì äøåúäוכמו שאמרו חז"
א נות מתנה לשעה על מנת לצאת בו הוי מתנה ,וחוזר
השקה כחוט השערה למקוה כשירה ,וכ הדבר לגבי
 Aתשובה ,שא האד מתקרב אל ה' בהתעוררות כחודו של בשעתו ממילא להנות ,אלא דהוצר תנאי דעל מנת ,כדי )סוטה כא (:תורה בי בעידנא דעסיק בה ובי בעידנא A
דלא עסיק בה מגנא ומצלא ,כי ג בעידנא דלא עסיק בה,
שלא יאכלנו או ימכרנו המקבל ,דאז אי להנות כלו,
 Aמחט בלבד ,הקב"ה משפיע עליו רוח טהרה ממרומי
אשר A
מכל מקו נבלע בו טע התורה ,ובימינו אלה
אבל לולא התנאי דלא אכלו ואיתא בעיניה חוזר ממילא,
שיזכה להתקרב אליו בתשובה שלימה.
 ìòåפי זה ביאר ש מאמר המשנה סו! מס' יומא ,וכתבו האחרוני )עיי באריכות בקצוה"ח סי' רמ"א החוש יכסה אר ,$וכח היצר אי לו דמיו לשני A
A
קדמוניות רחמנא ליצל ,צריכי לסייעתא דשמיא על כל
סק"ד ובנתיה"מ ש( דס"ל לרבינו אביגדור דקני לשעה
מטהרי
את
מי
לפני
,
ישראל
אשריכ
,
עקיבא
רבי
אמר
 Aומי מטהר אתכ ,אביכ שבשמי ,שנאמר )יחזקאל לו ג כ מיקרי קני הגו! ,ולכ יוצא בו ידי חובתו ,עי"ש .פסיעה ופסיעה ,והתורה שהאד לומד בשעה אחת ביוA ,
זה מצילהו מ החטא כל היו.
 ïúçáåסופר )שער המקנה והקני והשטרות סי' כ"ב
A
 Aכה( וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת ,ואומר )ירמיה יז
 ùéåלהמלי $בזה לשו הפוסקי שאמרו טע כעיקר
ח"ב די קני לזמ( הביא ראיה לשיטת רבינו אביגדור,
יג( מקוה ישראל ה' ,מה מקוה מטהר את הטמאי א!
עני דאיתא במסכת סוכה )ד! מא (:מעשה ברב גמליאל רבי דאורייתא ,והרמז בזה כי בלימוד אורייתא שיי ה A
A
הקב"ה מטהר את ישראל .והדקדוקי מבוארי מה
הלכתא דטע כעיקר ,שיוכל לעמוד בנסיו כל היו.
יהושע ורבי אלעזר ב עזריה ורבי עקיבא שהיו באי
A
 Aלדרוש ולדמות את הקב"ה למקוה ,ג מדוע כינה את
 äðäåרבי עקיבא ס"ל )ש בפסחי( טע כעיקר
בספינה ,ולא היה לולב אלא לרב גמליאל בלבד שלקחו
השי"ת בתואר אביכ שבשמי .אמנ הכוונה
אשריכ באל! זוז ,נטלו רב גמליאל ויצא בו ונתנו לרבי יהושע דאורייתא ,על כ נרמז בשמו י'ש ק'ונה ע'ולמו ב'שעה A
A
ישראל לפני מי את מטהרי ומי מטהר אתכ אביכ"
 Aשבשמי" ,היינו אשריכ ישראל שאת יכולי לטהר במתנה ,נטלו רבי יהושע ויצא בו ונתנו לרבי אלעזר ב א'חת ,כי על ידי כח התורה אשר טעמו נבלל בגופו A
לשמרו מכל יו ,זוכה האד לקנות עולמו ג בשעה אחת
עזריה במתנה ,נטלו רבי אלעזר ב עזריה ויצא בו ונתנו
עצמיכ ולעשות תשובה בניקל ,והטע כי הקב"ה הוא
בגודל A
A
לימוד התורה ביו ,אבל בלאו הכי יכולי ח"ו
במתנה לרבי עקיבא ,נטלו רבי עקיבא ויצא בו והחזירו
אביכ שבשמי ,וכרח אב על בני יקבל א! התעוררות
הנסיונות לאבד שני עולמות ר"ל.
לרב גמליאל .והקשו התוספות )ד"ה וא לאו( למה לא
A
A
 Kממעיינות התאחדותנו OOOOOOOOOOk
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)המש מעמוד הקוד(
 äæîå Aיוצא לנו מעלת קדושת בני ישראל ,שעל ידי קיו המצות נתקדש גופינו באופ 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
 Aגבוה ונעלה ,ולזה איתא בגמרא )סנהדרי צג (.גדולי צדיקי יותר ממלאכי השרת ,כי הג
A
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
שהמלאכי כול קדושי כול טהורי ,ולעומת זה גופו של בשר וד הוא דבר גשמי עפר
A
 Aמ האדמה ,וכחולי דמי ,מכל מקו על ידי שהאד לומד תורה ומקיי מצות ה' ,הרי נבלל
בגופו קדושת התורה והמצות ,ולפי שיטת רבינו ת )חולי צח .תוד"ה רבא( שנהפ כל úéöéöä ìôðå ,íéá÷ðä ïéá ïè÷ úéìèä ãâá ÷ñôð ïéã
 Aההיתר להיות איסור ולוקה על כל כזית וכזית ,הכי נמי על ידי עסק התורה וקיו המצות ,א( א נפסק חלק הבגד שבי שני הנקבי שע"ז תלוי כל הציצית ונפל A
 Aנבלע בתו גופו של אד חמימות ושמנונית ובליעה רוחני של המצוה ,ונהפ כל הגו! להיות הציצית לגמרי ,פסול הציצית וצרי להפשיטו תיכ ומיד ,אמנ א יהי' לו גנאי A
כולו חלק הקדושה ,ובכ על ידי קדושת המצוה גופינו קדוש יותר במדריגה גבוה ונעלה גדול ,כגו
בביהמ"ד שיש אנשי רבי ,יש להקל שיל בזריזות למקו צנוע A
 Aממלאכי השרת .אול לזה צרי לקיי המצוה בחמימות ובהתלהבות אש קודש ,דקי"ל וש יפשטנו .
)פסחי עו (.ח לתו צונ מותר ,ומעתה א יעסוק בתורה שנמשלה לאש בקרירות ,לא
יהיה ב( וא רוצה לחזור ולתפור הבגד במקו שנפסק ולחזור ולתלות הציצית A
A
נבלע בתוכו ,אלא צרי שיעסוק בתורה ובמצות באש דקדושה ,ואז ח לתו ח נבלע בתוכו
עליו ,יש ליזהר בשני דברי ,זהירות הא' הוא שא הוא וואלענ"ע ציצית ,לא
 Aמקדושת התורה והמצוה.
יחזור לתפור מקו הנקב שנקרע ע חוט של צמר רק ע שאר מיני ] ,אבל A
 øéëæàåכא עובדא מק"ז הקדושת יו"ט זי"ע ,הנה הגה"צ מקאשוי זצ"ל כאשר בא הזמ
 Aשהיה צרי לעמוד לצבא נסע לעיר סיגעט ,כי ש היה בקל לשחד הרופאי שיפטרו מצבא ,א הוא בגד של קאטא" מותר לתופרו ע חוט של קאטא" [.
A
ג( זהירות השני הוא שלא יתלה הציצית כמות שהוא ע הקשרי
 Aומחמת כמה סיבות שלא נית לו פטור על אתר ,נתאר לו זמ שנשאר ש בסיגעט ,ובא
שהיה ג"בכלכ והכריכות ,אלא יפתח כל הקשרי והכריכות ויניח החוטי בנקבי הבגד אחר A
יו אל הקדושת יו"ט ולמד עמו שיעור .פע אחת אמר הגה"צ מקאשוי זצ"ל )
 Aמגליל העליו מעיר נייטרא( להקדושת יו"ט זי"ע ,שבמקו מגוריו בגליל העליו למדו יותר שנתק  ,ואח"כ יעשה מחדש הכריכות והקשרי .
A
ד( וא לא נפלו החוטי לגמרי ,אלא שנקרע בגד הצמר
תורה ובעמקות יותר גדולה ממה שלומדי פה ,השיב לו מר הקדושת יו"ט זצ"ל ,אמשיל ל
בלבד ]נכובילתקשני A
 Aמשל ,א בעלת בית מבשלת מרק טוב היא מכניסה במרק כמה מיני תבליני שנותני טע הנקבי[ ,והציצית נשאר תלוי ועומד על חתיכת הקאטא לחוד ,ג"כ
 Aטוב במרק ,הכל כפי הצור להמרק שיתבשל בתכלית השלימות ,אבל א משאירי אח"כ
הטוביאת בגד הצמר שיחזור ויתפרנו ]ע שאר מיני חוטי ולא ממי הצמר ,וכמו A
המרק בהקדירה עד שיתקרר ,אי לו שו טע וער  ,למרות כל השלימות וכל דברי
שנתבאר בסעי ב' [ ,וג נכו לפתוח הקשרי והכריכות של החוטי ולחזור
 Aשהכניסו בו .ולעומת זה בעלת בית אשר לא נתנה בהמרק תבליני כל כ  ,אבל נתנה המרק לקושר אחר שתיק הבגד ]וכמו שנתבאר בסעי ג'[ ,ובשעה"ד יש להקל בזה A .
בעוד שהוא ח ,יש לו טע טוב .והמשי הקדושת יו"ט ואמר ,אתה צודק ,אפשר שאצליכ
אצלינו ה( כתב החיי אד שההול בדר יטול עמו עוד ציצית שמא יפסל A
A
לומדי יותר בעמקות ,אבל לומדי בלי חמימות ,וא"כ אי לזה טע וער כמו
הציצית שלבוש בו ,וא לא יהי' לו ציצית אחרת יתבטל ממצוה זו.
 Aשלומדי בחמימות ובהתלהבות ביותר.
A
 ïëáåא עושי מצוה בחמימות ,אז נות הנשמה טע לתו הגו! ,ובלאו הכי הוי כשני
A
 Aדברי נפרדי ואינו מבליע ,כי כדי שיבליע צרי להיות בחמימות ,לעסוק בתורה ובתפלה
בהתלהבות אש דקדושה ,וכמ"ש בקדושת לוי )פירושי אגדות( על מאמר חז"ל )שבת כב(.
A
A
הדלקה עושה מצוה ,פירוש שלכתחלה צרי האד לעשות המצוה בהדלקה ובהתלהבות
 Aבתשוקה נפלאה ,עכ"ד .ורק על ידי זה יכול הגו! לקבל איכות קדושה ושמנונית רוחני
A
מקדושת המצוה.
A
A
)כא הארי עוד רבינו בדברי דרוש ואגדה(
*
A
A
 äðäåאביי ס"ל )חולי קח (.טע כעיקר דאורייתא ,ובכ טע קדושת התורה נבלע
 Aונבלל בתו גופו של אד ,והנה זהו לא על עצמו בלבד ,אלא ג על כל היושבי בביהמ"ד יחד
A
ולומדי בריתחא דאורייתא ,נבלל בתוכ שמנונית רוחני של התורה ,ולזה איתא בגמרא )שבת
A
 Aקיח (:אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנ דשלי מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנ ,ופי'
 Aהמהרש"א בח"א עבידנא יומא טבא לכל רבנ ,כאלו חזינא דכול למדו בשלימות עד סיומא,
A
עי"ש .וצרי ביאור למה יעשה סיו לכולהו רבנ א! לאלו שלא למדו המסכת ,ג טעמא בעי
A
 Aלמה עושי סעודה לגומרה של תורה ,הלא מ הנכו היה לקדש יו זה בתורה ובתפלה .א
ביאור העני ïë ìòå ,íéáùåéä ìëå ã"îäéáä ìë ùã÷úð ãîåìù ãçà ùéà éãé ìòù
A
 ,ïðáø ìëì àáè àîåé àðãéáòå ,úåîéìùá åãîì íìåë åìéàë àðéæç Aולזה עושי סעודה
 Aשהוא הנאה להגו! ,להורות על קדושת הגו! שקבל שמנונית רוחני על ידי לימוד התורה.
A
 ô"ëòיומא טבא לנו היו שזכינו לסיי מס' יומא ולהתחיל מס' סוטה'ñîá äðäå ,
A
êøãá øùà ,äáùçîáå äùòîá øåáéãá äøéáò øáãì úéñäì øöéä çë äæá æîøð äèåñ A
çöðì øùôà äøåúä ãåîéì úùåã÷ çëá ÷øå êàå ,íäéìò øáâúäì øùôà éà òáèä
A
A
 ,íéù÷ä úåðåéñðומרגלא בפומיה דכ"ק מר אאמו"ר זללה"ה להמלי $בדברי הפייט אי לנו
 Aשיור רק התורה הזאת ,דאי לנו שיור בגלות החל הזה ,רק בכח התורה הקדושה .וא עוסקי
A
בתורה יש לנו תקוה בסייעתא דשמיא להיות יהודי כשר ,ועל כ עכשיו הזמ גרמא לבקש את
A
 Aאנ"ש להצטר! לשורות הלומדי ולהוסי! ספסלי בי מדרשא להגדיל כח התורה בכל אתר ואתר.
 äæáåאסיי את דברי ,והברכה אחת לכל אלו שזכו ללמוד ולסיי המסכת ,לכל המגידי
A
A
שיעור ומרביצי תורה ,ולכל העסקני העוסקי במלאכת הקודש לסדר חברותות ושיעורי ,ולכל
 Aהנדבני המוזילי זהב מכיס למע הרבצת התורה ,ישל ה' פעל ,שיזכו לכל מילי דמיטב.
A
 ú"éùäיעזרינו כש שזכינו לסיי מסכת זו ,כ נזכה להתחיל ולסיי מסכתות אחרות
A
 Aבש"ס ,ונזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיי ,בהתרוממות הנפש והתלהבות אש
 Aדקדושה ,עדי נזכה לראות בישועת כלל ישראל ושמחת ,והימי הללו יתהפכו לששו
A
ולשמחה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ.
A
A
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א( כמו שנתבאר בשבוע העעל"ט.

ב( כ"כ בשו"ע )סי' ט"ו סעי! ד' וה'( דיש לחוש לדעת רש"י שאוסר לתפור במי שכשר לציצית ,מחשש

שמא ישתייר מחוט התפירה ויוסי! עליו עוד שבעה חוטי לש ציצית וחוט זה פסול מכיו שלא נטוה לשמה
עיי"ש.

ג( כ"כ הגה"צ הדומ" $שליט"א )בשו"ת אגלי דבש ח"א סי' ב' אות ה'( בש ספר אמרי דוד )לגאב"ד

סווירז ז"ל( שכתב דבזמנינו שנוהגי שלא לעשות ציצית רק מצמר ולבני )עפ"י המג"א סוס"י ט'( מותר לתפור
ע שאר מיני ,דליכא חשש הנ"ל ]המובא בהערה הקודמת[ ע"ש.

ד( כ"כ בשו"ת לב חיי )ח"א סי' צ"ו( ,והטע לזה דבלא"ה פסול משו תעשה ולא מ העשוי ,אכ

הארצות החיי )סי' ט"ו( כ' להקל בזה והארי דליכא בזה הפסול של תעשה ולא מ העשוי וכדעת הר' ישעי '

הראשו המובא בברכ"י )שיורי ברכה סק"א( ע"ש ,והגה"צ הדומ" $שליט"א בתשו' )עדיי בכת"י( ציי לשו"ת רב

פעלי )ח"ג סי' א'( שאחר שהארי ליישב דברי הר' ישעי' הנ"ל ,מ"מ מסיק שלא יבר ע"ז א לא התיר הכריכות

והקשרי ,ע"ש ,וכ מסיק בשלח מלכי )אות ק"ז( שאי לבר ע"ז ושאי להקל בדי זה אלא בשעה"ד ,ובערב

שבת סמו לחשיכה יכולי להקל ,ויהרהר הברכה ע"ש.

ה( עני זה אינו מבואר להדיא בשו"ע ,ובתהל"ד נסתפק בזה אי צרי לתקנו וכ הביא הגה"צ הדומ"$

שליט"א בשו"ת אגלי דבש )ח"א סי' א'( שכ נסתפק ג"כ בזה בספר אפיקי מגיני )סי' י"א ביאורי ס"ק כ"ד (

ע"ש ,ובאמת יש בזה מחלוקת האחרוני שבספר שלח מלכי )סי' ט' ס"ק נ"ז( הביא בש ברכי משה )ס"ק מ"א(

שדעתו להקל דלא נפסל הציצית כשנקרע הבגד הצמר לחוד ,וכ"פ להלכה בשו"ת חלק לוי )סי' ה'( ,אכ באשל

אברה מבוטשאטש )מהדו"ת סי' י"א( פסק להחמיר דנפסל הציצית בזה ,ולדינא פסק הגה"צ הדומ" $שליט" א
)ש( דנכו לחוש לדעת הא"א מבוטשאטש ולתפור הקרע.

ו( כ"כ הגה"צ הדומ" $שליט"א )בתשובה ש( ,ועיי"ש דהארי לבאר דלא נפחת עי"ז החשיבות של בגד

צמר ,ובגד זה חייב בציצית מה"ת לכל הפוסקי ,וא! שבשו"ת אוהל אברה )להגאו ר' אברה שאג ' סי' י"א(

כ' לעני ציצית שנעשית משני חצאי ואי בכל אחד מה כשיעור דיש להחמיר ולתפר דוקא בחוט של צמר דיש

לחוש להפוסקי דס"ל דהכל הול אחר המעמיד ,וע"כ א יחבר ב' החצאי ע"י חוט ממי אחר אי לו עוד
החשיבות של בגד צמר עכת"ד ,מ"מ יש לומר דג האוהל אברה יודה דבנידו דיד לא נפחת החשיבות של בגד
צמר ,דיש לומר דדוקא ש דבלי חוט התפירה לא נתחייב הבגד כלל בציצית דאי לו שיעור ע"כ הולכי אחר

המעמיד ,אבל בזה שהבגד נתחייב בציצית ג בלי התפירה יש לומר דכו"ע מודי דליכא בזה הדי של הולכי אחר

המעמיד מכיו שאי חוט זה מעמיד הבגד אלא הכנ! ,ובהכנ! הדי דג כשכל הכנ! הוא של עור הבגד מחויב
מדאורייתא דאזלינ בתר הבגד ולא בתר הכנ! עיי"ש ודפח"ח.

ז( דבשעה"ד )כגו בערב שבת( יש לסמו על הסוברי דבכה"ג הציצית כשר וא"צ תיקו כלל )כמו

שנתבאר בהערה ה'( ע"ש.

ח( כלל ס"ד )די ו'( הובא בקיצור שו"ע )סי' ס"ח סעי! ו'(.

A

