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בריש מס' יומא אנו רואי כמה שמירה
היה צרי הכה"ג שלא יבא לידי טומאה ,א
בהיותו במקו המקודש ביותר ,ועאכו"כ
כמה שמירה צריכי בשעה שיוצאי
בשווקי הטמאי ,וזה א"א רק בכח התורה

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בסיו מס' מכות

)תקי"א(

התורה לא ניתנה אלא בחסדו ,כי איזה שורת הדין נותנת

ומשהעלהאלהאלהיםוכו'כהתאמרלביתיעקבותגיד להודיע דרכיו לבריאיו ,לפיכך תקנו בברכת התורה שם של
לבנ"י .יבואר עפ"י מ"ש כבר ,כל הלומד תורה לשמה זוכה רחמים ,עכ"ל .וז"ש לא זהו שירדתם ואכלתם אצלו ,כלומר

לדבריםהרבה.לשמהאותיותלמש"ה.כימתעוררבוכוחושל הריאתםעדיםשגמלחסדעמכם,אםכןמראוילשלםלבניו
משה להיותו מסייע לכלהבאים ליטהר בבחינתעיבור נשמה כמדתולגמולחסדעמהםלתתלהםהתורהתורתחסד.
כידוע .וזהו שאמר ר' יוסף לא תתני ענווה דאיכא אנא.

דלכאוראיפלאאיזהו מדתענווה להתפאר בזה.רק מצינו כי

ר"י לא רצה לקבל הנשיאות ונתן אותה לרבה ,כמ"ש במס'
הוריותובסופוכלכ"בשנהשמלךרבהר"יאומנאלביתי'לא

קרא,וזהשרמזובגמ'ר'יוסףהוהסיניורבהעוקרהרים,בחי'

סיניהואמדתהענווהלכןהי'נתעבר בונשמתמשרע"ה,וז"ש

לא תתני ענוה דאיכא אנא פי' שיש בי כחו של משרע"ה
המסייענילזה.וז"פומשהעלהכו'כהתאמראתביתיעקבפי'

אף שמשה עלה למעלה עודנו כחו מתנוצץ לכל הלומדים
לשמה.וזההפי'כהתאמרעודנוכחומדברעמהם.

תפארתשלמה

ייטבּפנים

במדרש ילקוטבשעהשקבלוישראלאתהתורהנתקנאו

בהםאוה"עואמרומהראואלולהתקרביותרמשארהאומות,

מידסתםהקב"האתפיהםוא"להביאוליספריוחסיןשלכם

כשםשבנימביאיןעכ"ד,וצ"בהכוונה.ואפ"לעפימש"כרשיז"ל

עה"פ וכלהעם רואיםאת הקולות,שהיורואים אתהנשמע.

והנהאמרוחז"לשאנכינתחלףלע'לשוןוכלהאומותשמעו,

והחילוקהי'דישראלכיוןששמעומפיהגבורהכביכולקולה'
חזק מאוד מדבר מתוך האש הם ראו ממש את הנשמע,

משא"כ האוה"ע שלא שמעו מהקב"ה רק מקול מתורגם

והייתםליסגולהמכלהעמים .ע"דהכתובד'מלךעולם ללשונם,אצלםלאהי'בבחי'רואיןאתהנשמע.וז"שהמדרש
ועדאבדוגויםמארצו,כיאנואומריםד'מלךד'מלךד'ימלך ,אמרואוה"עמה"ראו"אלו,כלומרלמהראובנ"יאתהנשמע

והםעלעברעתידוהוה.והנהגםבאוה"עישמאמיניםבעבר ועי"זנתקרבויותרמשאראוה"עשלאראואתהנשמע,סתם
ועתיד להאמין בחידוש העולם העבר ובמופתים הקדמונים ,הקב"ה את פיהם וא"ל הביאו לי ספר יוחסין כשם שבני

וגםמאמיניםבהעדרהעולםלעתיד,אמנםבבחינתהוהאינם מביאין,ר"לשראייתקולה'מדברא"אלהיותאלאבהשראת
מאמינים ,דגם עתה יש משגיח ,באמרם עזב ד' את הארץ ,השכינה ,והרי אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משּפחות

ואינומשגיחכללבגלותהמרהזה.וזהוד'מלךעולםועדאבדו המיוחסותשבישראל,וע"ככיוןשהםמיוחסין,זכולראותאת
גוים מארצו,היינו ,על החטא הזהיאבדו הגוים מתוך הקהל ,הנשמעמהקב"הכביכול.
לאשר שאינם מאמינים על ההוה גם כן אשר תמיד מלכותו

דברייואל

בכל משלה ,וגם עתה עיניו משוטטות בכל,שהוא בבחינתד'
מלך בנקודת סגול .וזהווהייתם לי סגול"ה מכל העמים,אשר

ומשהעלהאלאלקיםויקראאליוה'מןההרלאמר,כה

בזה ניכר חשיבות ישראל מכל העמים בבחינת נקודת סגול ,תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל ,אתם ראיתם אשר
שהואהו"ה,וגםעתהמלכותובכלמשלה.ובזהאוה"עאינם עשיתילמצריםואשאאתכםעלכנפינשריםואביאאתכםאלי
מאמינים,רקזרעישראלעםקדושו.

אמרינועם

בחודשהשלישילצאתבנ"ימארץמצריםוגו' .ר"לכיזה

זמן קרוב שיצאו מארץ מצרים הידוע במ"ט שערי טומאה

ועכשיו באו מדבר סיני למעלה גדולה ונכבדת כזה ,והנה

לפעמים שצדיק גדול מוציא יקר מזולל ומעליהו למדרגה

גדולה בזמן מועט וקרוב ,והוא ע"י שנדבק בו מאד הצדיק
ומשיםעליוכלמגמותיו,רקבזמןההואאיןעלי'להצדיקכיון
שצריך לירד כדי להעלות כידוע ,רק אח"כ עולה הצדיק עי"ז

מאד כי ירידה זו צורך עלי' היא ,וש"ת גם כאן כך היה

כשמשה העלם ,לזה אמר שבאותו זמן ומשה עלה אל

האלקים,וזהפלאבחסדיהשי"תוהבן.

ישמחמשה

וגו' .ואפ"לדהנהרש"ימפרשעלהכתובושמיה'לאנודעתי
להם ,לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נכרתי להם במדת

אמיתיותשלישעלי'נקראשמיהוי"ה,נאמןלאמתדברישהרי

הבטחתים ולא קיימתי עכ"ד ,והנה בודאי שגם אברהם יצחק

ויעקב כל אחד לחוד ,היו ראוייםשיתוודע להם הקב"ה בשם
הוי'ית"שלהראותאמיתיתשלו,אבלהםרצולהניחזכותזה

לבנ"י בראותם אשר בעת צאתם ממצרים יחסר להם זכותים

כי יהי' קודם מתן תורה ,וכמו"כ הכ' ואת ערום ועריה .והנה

קודם מתן תורה רצה הקב"ה להזהיר את בני ישראל שאף

שעדהנה לאיצאו ממצרים אלא בזכות האבות ,אבל מהיום
והלאה מונחעליהם לעבוד את השי"ת ולהיות ראויים בזכות

עצמםמלבדזכותהאבות,וירמוזהעניןבמאמרהכתובויקרא
אליו ה' מן ההר לאמר ,כה תאמר לבית יעק"ב ותגיד לבנ"י

ישראל,דהיינולבניהאבות,אתםראיתםאשרעשיתילמצרים

איתא במדרש עלית למרום וגו' בקשו מלאכי השרת וגו' ,היינו דאף שלא הי' לכם עדיין שום זכותים ,הגין עליכם
לפגוע במשה ,צר הקב"ה פניו דומה לאברהם א"ל אי אתם זכות אבות ,ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי,
מתביישים ממנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו ,אמנם ועתה אם שמוע תשמעו וגו' והיית"ם לי סגולה מכל
אמר הקב"ה למשה לא ניתנה לך תורה אלא בזכות אברהם .העמים ,ואת"ם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש שלא די

נ"ל לפרשו על פי מ"ש תוספות יו"ט דבברכת הזימון תקנו שתהיו נושעים רק בזכות אבות ,אלא שתהיות הכל בזכות
אלקינו ,ובברכת התורה תקנו ה' .הענין כי המזון בדין הוא עצמכןכדאיםשתבאוישועתכם.

שיכלכל את בריותיו ,ולפיכך תקנו שם של מדת הדין .אבל

ברךמשה
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 éôìåהאמור יש לפרש מה שנאמר
 äùîåעלה אל האלהי ויקרא אליו ה' מ ההר לאמר ,כה
וקדשתבמתהיותורהומחר וכבסו A
A
ויאמר ה' אל משה ל" אל הע
תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל .ופירש"י כה תאמר ,בלשו
 Aהזה וכסדר הזה .והקשו המפרשי מה עני כסדר הזה.
שמלת  ,וביאר א"ז זללה"ה בייטב לב וכבסו שמלות A
מכל זוהמא ,עכ"ד .ביאור
כנוי לגו לבוש הנשמה
בשעה שקבלו ישראל
 (áבמדרש ילקוט
העני  ,שבכדי שיקבלו ישראל ג תורה שבעל פה ותשכו התורה A
 Aאת התורה נתקנאו אומות העול בה  ,מה ראו להתקרב יותר
ותובלל בגופ  ,הוצרכו ישראל לקדש את גופ לה' ,כדי
מ האומות ,סת פיה הקב"ה ,אמר לה הביאו לי ספר יוחסי
שתהיה A
מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א הגו כלי מוכ לקבל התורה ,וי"ל שמזה למד משה רבינו לצוות
הבו לה' משפחות עמי  ,כש שבני
 Aשלכ שנאמר
לבית
משפחות
על
ויתילדו
,
המותר
בדבר
עצמ
שיתקדשו
כדי
פרישה
אחד
יו
להוסי
לה
שנאמר
מביאי
A
A
 ÷"ôì è"ñùú úðù úåòåáùä âçã 'à ìéìשבזה תהיה גופ קודש לה'.
אבות  .ודקדקו המפרשי מה עני היחס לקבלת התורה.
שלשה דברי
 ì"éåבהקד מה דאיתא בגמרא
עשה נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א  íðîàי"ל עוד בביאור *הכתוב ויאמר ה' אל משה ל" אל A
A
משה מדעתו והסכי הקב"ה עמו ,הוסי יו אחד מדעתו ,מאי
 Aדריש היו ומחר ,מה מחר לילו עמו א היו לילו עמו ,ולילה
הע וקדשת היו ומחר ,דהנה אנו עומדי בליל הקדוש הזה A
דהאידנא נפקא ליה ,שמע מינה תרי יומי לבר מהאידנא ,ומנל עכ"ד .והנה הכתיב הוא תורה שבכתב ,והקרי הוא מה שנמסר של מת תורה ,ונאמני עלינו דברי חז"ל במדרש
 Aדהסכי הקב"ה על ידו ,דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתא .במסורת תורה שבעל פה ,ויעקב אבינו זכה לשני חלקי התורה שבכל שנה בקריאת פרשה זו של מת תורה ,מעלה הקב"ה A
ולכאורה קשה כיו שהשי"ת הסכי עמו ,מאי טעמא לא ציוה כ תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,והטע שזכה לבחי' תורה שבעל עלינו כאילו אנו עומדי לפני הר סיני ומקבלי את התורה.
ונודע A
פה ,הוא משו שהיה של בגופו של בתורתו ,כלומר שהיה מפי ספרי וסופרי שהצדיקי הקדושי זוכי בכל שנה בחג
 Aמעיקרא ,ועוד א ה' לא צוה ,למה משה עשה כ מדעתו.
על פי המבואר בזוהר של בגופו ,שקידש את אברי גופו להיות כל כולו אומר כבוד השבועות לשמוע דיבורי קודש מלהבות אש מפי הקב"ה
 øàéáåבערוגת הבש
בעצמו,זה A
A
דכל מילי דקדושה צרי" הכנה והזמנה ,כדי קודש לה' בשביל שקידש עצמו בדברי המותרי  ,ועל ידי זה והג שאנו פשוטי ע ואי אנו שומעי זה בחוש ,ע כל
הקדוש
 Aשיהא ראוי שיוחל עליו הקדושה ,ונראה ראיה לזה מהכותב ספר היה של בתורתו ,השיג את כל חלקי התורה שבכתב ושבעל פה .מאמיני אנחנו בדברי חז"ל הנאמרי בצדק שבכל שנה
נתחדש A
מעמד הנבחר לכל בני ישראל .הנה עברו עלינו שבע שבתות מ"ט
ויח ש
 äæáåיל"פ מה דאיתא במדרש
תורה ,שצרי" לקדש הדיו והקולמוס בכתיבת אות אחר קוד
 Aשיכתוב האזכרות שבספר תורה
 ,וכמו כ צרי" ישראל נגד ההר ,דא ישראל סבא ,והיינו שיעקב אבינו היה ש ימי הספירה שה דוגמת ז' נקיי לטהר את נפשותינו מכל טומאה A
שיאמר קוד קיו כל מצוה הריני מוכ ומזומ לקיי מצוה זו ,במעמד הנבחר .ולכאורה אינו מוב לאיזה צור" הביא הקב"ה את זוהמא וחלודה
 ,בכדי שנהיה מוכני לאור
 Aדעל ידי מוצא שפתיו עושה הזמנה כדי שיוכל לחול הקדושה על יעקב אבינו לכא  .אמנ לפי האמור י"ל כי השי"ת רצה להראות השפעת מת תורה ,אמנ הלא כאשר אנו מביטי על עצמינו A
מעשה המצוה .וכתב המהר"ל
דכמו הקל שבספר לישראל שבכדי שיזכו לקבל תורה מפי הקב"ה ולזכות להבי בעוה"ר אי" אנו נראי  ,אי אנו יודעי איזה שיבה ואיזה ביאה,
נזכה A
 Aתורה לתורה שבכתב ,כ ה הנה פיפיות בני ישראל כקל לתורה ולהשכיל דברי התורה ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,צריכי
לא הטבנו את מעשינו ולא באנו אל מדריגת הקדושה ,ואי"
שבעל פה .א כ כמו בקל שבספר תורה צרי" שיהיה מעובד מקוד להיות שלמי בגופ  ,דוגמת יעקב אבינו ,לקדש עצמ
לקבל התורה הקדושה
מחדש.משה ל" אל הע וקדשת היו A
A
 äæìåצוה הקב"ה אל
לש קדושת ספר תורה ,כמו כ פיות בני ישראל צרי" שיהיו בדברי המותרי  ,ועל ידי זה תתקדש גופ לה' להיות כלי מוכ
ומחר ,כי באמת הבני עליה אשר אמרו רצונינו לראות את מלכינו,
 Aמעובדי לש קדושת ספר תורה שבעל פה ,ועל זה אמרו רבותינו לקבל קדושת התורה הקדושה.
והנורא A
 äæìåצוה הקב"ה את משה לאמר ,כה תאמר לבית יעקב ודאי ה ידעו והבינו מעצמ שבכדי שיזכו למראה הגדול
והתק עצמ" ללמוד תורה שאינה ירושה ל",
ז"ל
 Aהיינו שתהא מעבד עצמ" ,שתהיה מוכשר ללמוד תורה שבעל פה ,ותגיד לבני ישראל ,ופירש"י כה תאמר בלשו הזה ,היינו כדי הזה ,צריכי לעשות הכנה דרבה וטהרה קדושה לקראת מת A
כדר" שהקל צרי" שיהא מעובד לשמה .וההכנה לקדושה הוא שיזכו להשיג לשו הזה הוא הקרי הנמסר בתורה שבעל פה ,צרי" תורה ,ולא הוצר" משה לזרז  ,כי ה מעצמ קדשו
וטהרו,עצמהיינו A
כפי הראוי לה  ,אמנ משה רבינו נצטוה ליל" אל הע"
להיות כסד"ר הזה ,היינו לעשות דוגמת יעקב אבינו עליו השלו
 Aעל ידי הפרישות בדבר המותר ,וכמו שהארי" הרמב"
 ,ולהכי את גופ
פשוטי ע עמי האר#
קדש עצמ" במותר הנרמז במקרא שלפניו ויח ש ישראל דא ישראל סבא ,שהיה של
שיסוד הקדושה הוא
הוסי לקיימשה יומאמראחד מדעתו ,כדי שיחול עליה בגופו ,לקדש עצמ בדברי המותרי  ,ובזה יהיו גופ מוכני ונשמת של פשוטי ע להיות קודש לה' למע יהיו מוכני לאור A
 Aל" ,עי"ש .ולזה
לקבל אור קדושת תורה שבעל פה ,ומזה הבי משה רבינו עליו קדושת מת תורה ,ולא על אותו הדור בלבד הוזהר משה
עני קדושה במה שיקדשו עצמ במותר לה  ,כדי שיהיו ראויי
ומח"ר,רבינוכי A
A
לקבלת התורה .ולכ הקב"ה לא צוה מעיקרא להיות פרושי ג' השלו להוסי יו אחד מדעתו דוקא כיו שלא צוה ה' אותו לקדש אות  ,אלא שנצטוה משה רבינו וקדשת היו
 ,והיינו על קבלת התורה
במפורש ,כדי שיתקדשו ישראל את עצמ בדברי המותרי להיות יש מחר שהוא לאחר זמ
 Aימי  ,הג שבאמת היה רצונו של הקב"ה לית התורה ליו
נשמות A
שבכל שנה ושנה ,שירד משה רבינו ממדריגתו ויקדש את
השלישי ,שהרי א היו מקיימי מצד ציווי השי"ת ,עדיי לא היה קודש לה' ,ועל ידי זה יוכלו לקבל אור קדושת תורה שבעל פה.
 Aבכלל גדר קדושה ,דדוקא א מקדש עצמו במותר לו ,אז הוא  ìòåפי זה יש לסתור טענת אומות העול שיאמרו לעתיד וגופי בני ישראל הפשוטי ע שבכל דור ודור ,שיהיו כלי מוכ A
רבונו של עול כלו כפית עלינו הר כגיגית ולא לקבל אור קדושת השפעת מת תורה מדי שנה
בגדר קדושה ,ולכ בא משה והוסי יו אחד מדעתו ,כדי
בשנה.נצחי ,כמ"ש A
קבלנוה כמו שעשית לישראל וכו' ,מיד אומר לה הקב"ה
 äðäåדיבורו של הקב"ה במת תורה הוא
 Aשיקדשו ישראל את עצמ במותר לה  ,עכ"ד.
קול גדול ולא יס  ,ומתרגמינ ולא פסק ,ובכ בכל
הראשונות ישמיענו ,שבע מצות שקיבלת היכ קיימת  .ונתקשו
 åéøáãåהנחמדי לחי" הוא בחינה נוראה ביסוד קיו
 Aהתורה והמצוות בדר" שהורה לנו רבינו הבעש"ט הקדוש זי"ע ,המפרשי מאיזה טע באמת לא כפה את ההר על האומות שנה ושנה בבוא חג השבועות זמ מת תורתינו מתעורר מחדש A
העול רק לישראל .אמנ על פי האמור יוב היטב ,על פי מה דיבורו של הקב"ה שהיה במת תורה ,והבני עליה זוכי
והוא יסוד החסידות לקיי דברי הרמב" בביאור מצות קדושי
לשמוע A
A
קולות וברקי כמו במעמד הנבחר ,וג מתעורר דיבורו של
שעל תורה שבכתב ענו כול
תהיו לקדש עצמ" במותר לו ,שזהו יסוד לקיו כל התורה כולה ,דאיתא במדרש תנחומא
ואמרו
.
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הוא
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כמו
 Aישראל קדושי תהיו ,מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל ,מפני על התורה שבעל פה שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות ,והיא חז"ל משה רבינו לא מת ,מה להל עומד ומשמש א A
 Aשרוב גופי תורה תלויי בה .והיינו כי באמת התורה הקדושה הוא קשה ללמוד ויש בה צער גדול ,על זה הוצר" לכפות  ,עי"ש .כא עומד ומשמש .וכמו בשעת מת תורה על הר סיני ,כ הוא
נפשותינו A
שיש הבדל וחילוק גדול בי בכל שנה ושנה ,שמשה רבינו יורד אצלינו ומכי את
ומודעת זאת
אור רוחני ,והוא לפלא אי" אפשר שתדבק אור רוחני בגו האד
 Aשהוא גשמי קרו #מחומר עכור .אמנ לפי האמור הרי במה ישראל לעמי  ,כי בני ישראל גופ קודש לה' מוזהרי מכל סיג גופינו ונשמותינו למת תורה ,ומכח זה ג אנחנו באיזה מצב A
שהאד יקדש עצמו במותר לו ,ויוסי חומרות והידורי מצוה טומאה וזוהמא ,ונזהרי בדברי המותרי  ,ובכ בני ישראל ה כלי שאנו עומדי  ,אנו זוכי מעי דמעי של מעמד
הנבחר,קודוכלמתזה A
בכח קדושתו של משה רבינו החופ עלינו בשעה זו
 Aבפרישות בדבר המותר לגופו ,בזה יקדש את גופו להיות קודש מוכ לקבל אור קדושת תורה שבעל פה ,ולכ כפה הקב"ה עליה
לש ה' ,ויהיה ראוי ומוכ שתשרה עליו אור קדושת התורה את ההר כדי שיקבלו תורה שבעל פה ,שה היו ראויי לזה ,מה תורה ,שנצטוה מפי הגבורה ל" אל הע" היינו פשוטי ע כמונו,
 Aוהמצוות .וזה שפירש רשיז"ל שרוב גופ"י תורה תלויי בה שאי כ גופי אומות העול  ,נאחזי בסב" חלאת זוהמת נחש וקדשת" אות היו ומח"ר ,בכל שנה ושנה ,וכבסו שמלות" A ,
 Aבמצות קדושי תהיו ,כי על ידי קיו מצוה זו לקדש עצמו במותר הקדמוני וטומאתה בשוליה ,ואינ מקדשי עצמ במותר לה  ,לכ היינו קדושת הגו  ,לטהרינו מקליפותינו ומטומאותינו
ולזככינו A
לו יזכו שג הגו יתקדש בקדושת התורה .ואשר על כ לא צוה אי גופ ראויי לקבל קדושת תורה שבעל פה ,לזה לא כפה שנהיה כלי מוכ לקבל אור קדושת מת תורה .ואנו מאמיני כי
בליל הקדוש הזה כאשר בני ישראל עוסקי בהכנה דרבה לקבל
 Aהקב"ה על הפרישה ג' ימי  ,הג דלהלכה קי"ל דבעינ פרישה ו' הקב"ה עליה את ההר דהיינו על קבלת תורה שבעל פה.
לקדש A
 äæáåיתבאר המדרש ,בשעה שקבלו ישראל את התורה התורה מחדש ,משה רבינו עומד עלינו וזוק את ראשינו
עונות ,ע כל זה בכדי שיזכו גופי ישראל להתקדש במעמד
 Aהנבחר במת תורה להיות בבחי' פסקה זוהמת  ,היה מ נתקנאו אומות העול בה מה ראו להתקרב יותר מ האומות ,את גופינו כדי שנהיה כלי מוכ לקבל התורה ולשמוע הדיבורי A
שהוא טענה אחד קודש מפי הקב"ה.
ההכרח שיקדשו בני ישראל במותר לה  ,והיינו שלא תהיה וביאר מהר"ש אלגאזי בשמע שלמה
הקדוש הזה שנפתחו ארובות השמי להוריק קדושה A
ìéìáå
 Aהפרישה מחמת ציווי ה' כי א מכח ציווי משה רבינו כדי ע מה שיטענו האומות לעתיד לבא כלו כפית עלינו הר כגיגית
שיקיימו בני ישראל פרישה ביו אחד המותר לה  ,ובזה נתקדשו כש שכפית על ישראל .סת פיה הקב"ה אמר לה הביאו לי על נשמות בני ישראל ועל הגופי  ,אשר מחר בעז"ה נקבל עול
ותוספת A
 Aגופי בני ישראל ונעשו מוכני להשראת הקדושה של מעמד ספר יוחסי שלכ כש שבני מביאי  ,כלומר שזהו הטע שכפה התורה מחדש ,יעזרינו השי"ת שנזכה לתוספת טהרה
ונשמע
נעשה
את ההר על בני ישראל ולא על אומות העול  ,כי בני ישראל קדושה לקבל עלינו באמת את התורה מחדש ,לומר
 Aהנבחר במת תורה על הר סיני.
ולעשות ולקיי את A
 äðéçáåזו מצינו ביעקב אבינו שנאמר בו
ויבא נתקדשו קדושת הגו מכח קדושת האבות ,מה שלמדו לעשות באהבה וברצו  ,ונזכה ללמוד וללמד לשמור
 Aיעקב של  ,ודרשו חז"ל
של בגופו של בתורתו .דוגמת יעקב אבינו שהיה של בגופו ,ולכ היו ראויי לקבל כל דברי תלמוד תורת" באהבה ,והשי"ת יעזרינו על דבר כבוד
החג A
ביאור הדבר כי יעקב אבינו זכה לשלימות התורה ,כמו שכתב תורה שבעל פה ,ולכ כפה הקב"ה עליה את ההר כדי שיקבלו שמו יתבר" להיות דבוקי בתורה ובמצוות ,ונזכה להשפעת
יעק"ב של" היינו הש יעקב תורה שבעל פה ,מה שאי כ אומות העול לא היו ראויי לקבל הקדוש הזה ולהשפעת מת תורה בגשמיות וברוחניות ,ולביאת A
 Aבבני יששכר
גואל צדק במהרה בימינו אמ .
במילואו כזה יו"ד עי" קו" בי"ת ,בגימטריא קר"י וכתי"ב ,תורה שבעל פה ,ולכ לא כפה עליה את ההר.
A
A
)שמות יט י(

)פ' יתרו(

)זוהר בראשית כ(:

)במדבר רמז תרפד(

)תהלי צו ז(
)במדבר א יח(

)שבת פז(.

)ילקוט יתרו רמז

רעב(

)פ' במדבר(

)אחרי ד סג(:

)רבינו בחיי פ' יתרו(

)יו"ד סימ רע"ו ס"ד(

)זוהר אמור ד צז(:

)דרוש על התורה(

)אבות פ"ב מי"ב(

)ר"פ קדושי (

)זוהר רע"מ נשא קכה(.

)יבמות כ(.

)תנחומא בא סי"ג(

)עבודה זרה ב(:

)דברי ה יט(

)פ' נח ס"ג(

)ר"פ קדושי (

)סוטה יג(:

)עיי בייט"ל פ' תרומה באריכות(

)שבת קמו(.

)פ' במדבר(

)בראשית לג יח(

)שבת לג(:

)סיו מאמר ב אות ו(
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ונתנה תוק קדושת היו àáå áø÷ äðä
A åîöò øäèìå ùã÷ìå äáåùú úåùòì äöåøù
A
" àøåðäå ùåã÷äיו המקווה לבורא לתורה
,ñåðà àåäå åúåà íéòðåî à"ðá éòâðä àìà
A åãòá äùò é"ùä åìéàë ìåëéáëå äéøèô àðîçø
 Aלעול לעליוני ולתחתוני ,ומיו הבריאה ה
íåéì
÷äùåã
êùîð
àìéîîå
åøåáò
øôåñå
 Aיושבי ומצפי מתי יבואו בני ישראל למדבר סיני,
A äæì äëæ àìù éî êà ,áåè íåé äùòðå íéùéîçä
äæ éë ,õøàå íéîù åçîù ...äîù òéâäùë äæì
) "äú÷åúå äàéøáä úéìëú àåä Aאוה"ח הק'
A 'ðä íåé éðôì åîöò øäèìå ùã÷ì ìåëé äéä àìù
ùã÷îå øäèî åéãñçå åéîçø áåøá ú"éùä
יתרו( ÷ìëá äìéìç úøæåç úàæ äøàôúå äùåã
A äæå
áåè íåé åìöà äùòðå 'ðä íåé úà åøåáòá
øùàë äæä ùåã÷ä íåé áø÷úîùë äðùå äðù A
) "íéîùáù íëéáà íëúà øäèî é"îåתפארת
" Aהלא מודעת זאת בכל האר ,כי הימי טובי מדי
יפול A
אורה זו תורה
שמואל שבועות ,ע"ש עוד באור"( לכ בל
שנה בשנה ,עושי מעי מלאכת  ,כימי הראשוני
ברוחו ח"ו כי לא זכה להיות מאלה הזוכי לחסות A
 Aומתגלי אורות עליוני בשמי ממעל ,והשפיע
בצחצחות ,על ישראל עמו" )לב דוד חיד"א( "ובחג וגילה צרי" לסובבינו " çåîùì äáåç ïë éëתחת צל כנפיו ,כי לא זכה לההכנה הראוי' כי לא כ
 Aהשבועות מי שמזכ" ומטהר את עצמו זוכה לפי  äøåúä úðåúç íåéá ïàë óàå ...äøåúä úìá÷áהוא ,כי הקב"ה מונה וסופר בעבורו ,ובפרט כי A
 Aמדרגתו לקדושה גדולה ,מעי קדושת ישראל ] åùò ïëבני ישראל דכתיב ויאכלו וישתו[ )רמב" הרואה מראש משה רבינו ע"ה כבר ידע זאת
מדעתוותיקכי A
במעמד הקדוש ביו הקדוש הזה בהר סיני" )מאור יתרו( ,ו" íãàä åá çîùéù éåàø úåòåáùä âçáאת זה ,כידוע שמשה הוסי יו אחד
 Aושמש(A åéäé äìåâá ìàøùéù èéáäå äôö åðéáø äùî" äøåú åá äðúðù íåé àåäù éðôî äøéúé äçîù ùåã÷ä íåéë åúùåã÷á äìòúð êë ìëå .
" ,ùîîוחג השבועות הוא נגד יו הכיפורי" )בית  ìàøùéìוהכל מודי בקדושתו הגדול מקדושת 'éäé àìù ïôåàá äìéôù äâéøãîá
A éøùôàá
 Aאברה(  ãàî äìâåñî íåéä úìåâñå úìòîåשאר הימי טובי ...וראוי לשמחו ולענגו בשמחת 'éäéù äøéôñä éîéá ììëå ììë íîöò ïéëäì
 íåéáå ,úåâéøãîá úåìòì åðéãéá òééñìå øåæòì Aהתורה יותר משאר חגיA ùùçå äøåú ïúî ìù è"åé úøàä ìá÷ì íééåàø ä"áì çáùéå äãåéå ..
à"åà ìë î"îù ìàøùé ìù ïúáåèì ãàî áåèä ìë ìò ìëä ïåãàì úåçáùúå úåøéîæá ìòá ÷"äøäî" òåãéë úåâéøãîä ìëì ïéëåæ äæ
A ùéâøé
øåàá äæ íåéá øéàîä êìî éðô øåàî ìòôúéå åì åðãçéå åúøåúá åðé÷ìç úúì åðîò áéèäù úåòåáùä âçá øùà ò"éæ áåùèåëåñî øæð éðáà A
 ,çëá úååöîäå äøåúä úà íãàä ìá÷îוכ את ) "äìåâñ íòìסדר היו( ובל יחשוב כי לו לא  åúðåúç íåéá åáåø÷ íòì òéôåäùוביו שמחת
שיו A
A
כל ההרגשות הקדושות של כל השנה ,ובמש" נתתתק השמחה כי א ליודעי ה' באמת המרגישי לבו ע"כ הוסי יו אחד מדעתו ובזה פעל
 Aהשנה א האד משתדל זוכה להוציא מכח אל אור קדושתו ,כי " çåîùì íéëéøö éë àåä ììëäמ"ת לא יהי' מוכרח שיהא דוקא סמו" לימי A
הפועל" ,äøåúä úìá÷á ãàî âçá äúò" äæä ùåã÷ä íåéá ïëáå ,כי כל אחד ואחד מקבל לפי הספירהéøùôàá àäé àì íà 'éôàã ,
A ìàøùéì
 çúô ïåùàøä úåàéöîì øæåçù úåòåáùä Aערכו וצרי" להאמי שבודאי עתה ישוב מאולתוúøàä î"î éåàøë íîöò ïéëäìå íîöò êëæì ,
 ,ìàåâä úàéá ãò á÷åðå êìåäù ,äøåúä úðéúð Aיזדכ" ויהי' כ" ,ובלבד שיקבל עליו בלב של" ...äæ úîçî íäî ãáàé àì åðéúøåú ïúî ïîæ
הזה A
÷) úòë äðùå äðù ìëá ÷æçå êìåä øôåùä ìåבית אהר ( ,וכאשר כתוב מפורש בזוהר הק' כי אבל ע"י שגלוי וידוע שלא יתקיימו באופ
) "úåàéöîä Aאור המאיר(  åìà íéùåã÷ íéîéáåגדולה היתה שמחת הקב"ה ביו זה יותר מכאשר רצה השי"ת להראות שלא ידאגו ויחושו פ ח"ו A
 ìëá íééåöîä íéàìôðä úåçëä ìë íéììëðבבריאת שמי ואר וזלה"ק " äåä àîåé àåääåכשיבוא הזמ שיצטרכו לעשות שני יו"ט של
גליות A
" éë äðùä êùîá íéâçä Aהחג הקדוש הזה הוא  "àîìò éøáúàã àîåéî øéúé ä"áå÷ éî÷ úåãçכאשר נרמז לה במה שעשה רבינו הוסי יו אחד
 Aכלל המועדי) ìëî úåîéìùì òéâî åá øùà ,זוהר הק' יתרו צד(.
מדעתו" )ערוגת הבוש אמור( וכ"ש א האיש
ומקבל A
é"ôò äîåã øáãä äîì ìùî ,úåöî â"éøúä
על כל פני "ישמח האד בחג הקדוש הזה מתחרט באמת על שלא הכי א"ע מקוד,
 ìùáì äåöéù íéàôåøä éîëçî äàøðä Aויתעורר על אשר בחסדיו הגדולי נת לנו תורתו עליו באמת שמהיו והלאה לא יוסי לעשות הרע A
 êñì äìåò øùà øùá éðéî ìëî áèåø íéàìåçìהק'" )סידור החיד"א( וא גופו ישתת בשמחה בעיני ה'åúâéøãîå åúìòî äìãâ íéîòôì æà ,
A åáì
 øùá éðéî ìëî úéðåðîùä çë úîçîå ,íåöò Aולא רק נשמתו ד"בעצרת בעינ נמי לכ ,שישמח úà øäèå åçë ìëá ò"à ïéëäù éîî ,äæ ìù
 ìëá àåä ïë ,óåâä ìë ÷æçì äôåøúì äìåò Aהגו דיאמי שהתורה הוא חיי עול הבא וחיי äæ éë ,äøåúä úìá÷ì åúâùäå åúìëé éôë
A ïéëäù
 ïë àì úåéèøô úåöî íäá ùéù íéãòåîäבחג עול הזה" )קדושת לוי שבועות( ,ובכ תעלה éàãåáù óà åçë ìëá úåùòì åì éåàøä úãë
 Aהזה בקבלת התורה הנה נכללי בו כל התרי"ג ויבואר ל" חובת השמחה לכל אחד ואחד בכל A äæì äëæðù éàåìäå åúâéøãîå åúìòî ìãâú
מצות ביחד") ,תפארת שלמה(  äìãâ êë éë íàåמדריגה שהוא ביו הקדוש הזה ,מ"מ עלינו לידע çëá àìà äæ äùòð àì ë"éôòà ìáà
A òìëùå
A
 åðéìò åéùëò ïéñðëð åðà åá åìà íéîé úìòîמהו זאת השמחה אשר עליה נצטווינו ביו הקדוש "à ïéëä àìù éîá ë"àùî ,åúâùä éôë éùåðà
 äãåáòáå äøåúá ïîæä ìë úà úåàìîì ÷æçúäì Aזה והנה "A äøåîâ äáåùúá áùå èøçúî äúòå ,íåìë ïéàã æîøì ä"ùîç úåéúåà äçîù
" éë èøôáåתמיד חג השבועות מעותד להארה åòééñé ä"á÷äù çøëäá æàù ,äîéìùå éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô ,äøåúäá ÷ø äçîù
A ëêìéì
 Aגדולה בתורה הקדושה" )ישמח משה(  ,ïåæôçá äâéøãîì äâéøãîî ,äùîç åðééäå ,çåø úåòøå ìáä äúìåæå ,áì ùé ãåàîåובשעתה חדא"àå ,
" ìåòôì Aבכל שנה כשבא יו זה דעצרת הזמ אז ) "ïáäå äøåú éùîåç äùîçישמח משה אבקת  ,ä"á÷ä ìù åçëá åì íéàá åéúåâéøãî ìëועי
לשער A
לפעול שיעקר יצה"ר מלב ישראל  äðùá åîëרוכל( "ויזהר כי הג שיש לשמוח ולאכול ,וכמו לא ראתה אלוקי זולתי" ,ולכ מי יוכל
 åàø÷ð äðù ìëáã ...äøåú ïúîã äðåùàøä Aשמצינו בגדולי עול שמחי ,מ"מ יקיי יגילו מדריגותיו של זה שזוכה אז בעת ההוא" )קדושת A
 åîë ìá÷ì ïîæäå äúôåçá äìë úðéçá ìàøùéברעדה ...עוד יוס אומ לתת חלק ביו לתורה יו טוב ,וע"ע דברי יואל לר"ה שחל להיות
בשבת(ע A
 íáìá ú"ú ò÷úðù úåðåùàø úåçåìä Aונעקר כיד ה' הטובה עליו ,ויו קדוש זה אל ישלחנו ויותר מזה כתב עוד רביה"ק בעל דברי יואל זי"
 Aיצה"ר מלב" )פרי צדיק(  äæ áåè íåéî äéðîåריק מלימוד התורה" )לב דוד חיד"א(.
"øáì ìåãâ úå÷æçúäå ïéîåçðú
A ìàøùé
"ועתה" א שמוע תשמע
êéà ,åáöîá ïðåáúîå úåòåáùä âçá øøåòúðù
" äðùä ìë ïéëøáúîששבועות הוא לב של כל
 Aהשנה שחג השבועות נות כח לכל השנה" )חי' וא כי ידוע ל" מכל הספרי הק' "אי" צרי" A ìà ,äøåúä úìá÷ úàø÷ì íåìë ò"à ïéëä àìù
הרי"מ(.
האד להכי א"ע בהכנת רבות שנזכה לשמוע åì ïéàù áåùçì ùàééúé ìàå åçåø ìåôé
A äð÷ú
A
 åéðéò ãâðì åðçëåð éë éøçàå 'äá åçîùדיבור הקב"ה" )קדושת לוי( וא יותר ידוע כי לכל à"à äøåúáù úåöî äáøä úîàá éë ,å"ç ãåò
מוטלת
גדולה
חובה
,
íåéä
úùåã÷å
úìòî
ìãåâ
ãåîéìá
à
"
ë
,
ìòåôá
ïîéé÷ì
äæä
ïîæá
úåàéöîá
 Aעלינו לקבל יו זה יו קבלת עול התורה והמצות יו טוב יש מצות היו המוש" הקדושה לא כ חג  äøåúá äúàéø÷åכמאמר חז"ל כל העוסק בפר' A
השבועות "אשר אי לה מצוה המיוחדת להיו"ט
היו עולה כאילו הקריב עולה ,וכיו"ב שאר מצותA ,
 úðî äìåãâä äðúîä ìò çåîùìå äçîùá Aשימשי" ממנה קדושה להיו ,אכ קדושת
 åðé÷ìçשנת לנו הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו נמש" ממצות ספירת העומר ,מהקדושה וטהרה ומעתה א פעולת המצוה בעצמה נשלמה ע"י
 Aשנזכה לחסות תחת צל כנפיו ובאור התורה כידוע בימי הספירה מזה נעשה קדושת חג השבועות הקריאה ,ומעלה עליו הכתוב כאלו עשאהA ù"ëî ,
 Aמחת סופר )פ' ויחי( "אשר המצוה הראשונה ונשפע בו קדושהA âçá äøåúá ïéøå÷ù é"òå äåöîì äðëä ùãé÷ àìù éî äùòé äî êà ,
שיוכל לקיי בו נער כשנכנס לעול התורה והמצות õøàî é"ðá úàöì éùéìùä ùãåçá úåòåáùä íåé åìöà äùòð êéà äøéôñä éîéá ò"à øäéèå
A úðëäå
 Aבשנת י"ג הוא מכח השמחה שזוכה לזכי' זה òîùðå äùòð úìá÷å 'åâå íéøöî é"øäî ø"åîãà øîàî ô"ò ì"é éìåàå ,áåè
ïúî
íåé
שנכנס לעול התורה והמצות" ובכ מה מאד שמחה ãò ç"øî ìàøùé åùòù äùåã÷ä éî ïëå äéøèô àðîçø ñðåà øùà ò"éæ à÷øàååî
A
A
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 ñéðëîù äîá ïìöéì àðîçø òùô ìò àèç óñåé ïéåëì ìãúùéå ,äùøôä øãñá ùøåôîë ,äøåú Aשעה"כ שבועות פ"ט ע"א( וא"כ כי בי רוחניי A
 å"çå ,ì"ø äøåçù äøîå úåáöò æ"éò åáìá ïéëäì åðåöøå åúðåë ìëá ÷÷åúùîù äúàéø÷áובי גשמיי בליל זה תלוי הבה נתחזקה
להשתדל A
 äáøãà úåáöòä úùøá ìåôéì åîöò çéðäìî åì áùçð éøä äøåúä úìá÷ì ùã÷úäìå Aשלא לישו "א רגע" כלשו האריה"ק ע"ש
 ,ìòåôá äîéìùä åìéàë äàéø÷ä Aוכמבואר  ô"ëòù äçîùá úåéäì íãà ìë êéøö äáøãàåולמלאות כל הלילה בתורה ועבודה ולתק
האי A
במדרש הנ"ל" )דברי יואל יתרו פ"ב( הרי ל"  àåä ïëéä åîöòá òãåéù úîàä øéëî àåäמלכתא קדישא וכאשר כתב מפורש בזוהר הקדוש
 Aמבואר יותר מפורש דברי קדושי אשר אפי' " øîåì åîöò äèùî åðéàå 'ã úåãáòá ãîåòתיבו יקרי  ,תיבו ונחדש תיקו דכלה בהאי ליליאA ,
נתאחר ולא העיר א"ע עד יו המחרת בזמ קריאת øéèð 'éäé àìéì éàäá äãäá óúúùàã ïàî ìëã úàöì åì øùôà ãåò äçîù é"òå éùòî éúøäè
A àúù
 Aהתורה ג אז אינו לבטלה ,ובפרט כי הלא באמת ) "äùåã÷äì ñåðëìå ì÷åòîä êøãä ïîדברי ÷éôé ,àúù àåää ìë àúúå àìéò
 Aכולנו ספרנו את הנ' ימי וא שאילו מחשבתינו שלו להרה"ק רא"ש מסטרופקוב זי"ע היא"צ א' ) "íåìùáזוה"ק ש ד ט (.ובל תחשוב ותאמר
בתיקוניכי A
לא היתה רצויה מ"מ מצות ספירה קיימנו לכ דשבועות(
דברי אלו לגדולי עול העוסקי
נאמרו ,ומה לנו לעני זה הלא אי לנו עסק בעני A
ïðåáúî íãàäå íéùéîçä íåéä ìéçúî øùàë" A
לילה כיו יאיר  -קדושת הלילה
,å"ç ùàééúé ìà éåàøë äúéä àì äðëääù
והנה בבוא" לליל הקדוש אשר לא ליל והוא זה בכלל "éë ,äæä øáãä íãàä éðéòá ì÷é ìà
 àìàכיו יאיר כאשר "A ìáà úçà äðéçáá ìôàå ìôù àåä íãàä ìéì áéúë àì úåòåáùá
úåöî íéé÷ äùòîáù øçàîã òãéì êéøö A
ãàî çë ìåãâ àåä úøçà äðéçáá ãò úåøéäá ë"ë óñåúð úåòåáùáã ,äøåúá íéùéîçä íåéáå ìéìá úåøùôà äðùé äøéôñä A
A åãéáå
) "úåîéìùá åîöò ï÷úìמהר"י בעלזא( ו"א אד ) "äìéì íåù øëéð ïéàùח וחסד עי' צבי לצדיק êàìî ïéàù äî íìåë úåîìåòä ìë ãéîòäì
A ìéçå çë ïúåðä àåäå úåùòì ìåëé úøùî
 Aשאינו מרגיש בתועלת הספירה וטהרתה åì ùé
øäèð åúîùð ùøåùù ïîåà úðåîàá ïéîàäì
íò íãà ìë êéøö ë"òå ...íìåò àøåáì ìåëéáë
ונהי' אנחנו וצאצאינו
A úåèåéãäáù èåéãäå íéðè÷äî ïè÷ åúåéä
úà
äúùò äøéôñäù øîåì çøëää ... çøëäá A
אמרו חכז"ל )נדרי ד פ"א ע"א( "מפני מה אי מצויי
äáøä äæìå èòî äæìù àìà íéðô ìë ìò äìù A
בתורה A ïéðòä ìò àùðúäìå ìãâúäìå åîöò áéùçäì
ת"ח לצאת ת"ח מבניה ...רבינא אומר שאי מברכי
תחלה "...הרי ל גדולת סגולת ברכת התורה בכונה ,שחו
äæå ùôðá óà äæìå ãáì åúîùð ùøåùá äæìå
øáãå ïéðò äæéà àåáé éãé ìò éìåà øîåìå ,äæä
מעצ חשיבותה להודות להשי"ת על שזכינו לעסוק בסגולת
לבני A èåéãä úëøá 'éäú ìà ,ú"éùä ïåöø ÷éôäì
ùãçî ìéçúäì ùéà ãéá ìåãâ ÷åæéç ïúåð A
לזכות
נוספת
סגולה
בה
יש
עוד
,
המלכי
מלכי
מל
) "éøîâìש משמואל( ובאמת עצ קדושת היו
÷) "êéðéòá äìסדר היו( וא כי קט
תלמידי חכמי ,כמאמר חכז"ל.
אתה A
A
ומצותה הוא ההכנה "דהדלקה עושה מצוה פי'
לכ כאשר תאמר ברכת התורה מ הנכו שתשקיע בה בעיני" ראש שבטי ישראל אתה ,שביד" לתק
 Aעשיית à"ùîë ,äðëää àåä äîöòá äåöîä
כוונה רבה ,כי תפלת "ונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו
להתפלליודעיעל עולמות עליוני ותחתוני ,וראי' ממעמד הנבחר A
שמ וכו'" קיבלה מכוו חדש ,שכבר הגיע הזמ
íåéä íúùã÷å ë"äìî åéúåöîá "åðùã÷" øùà
"דמשו כ ניתנה התורה במעמד הנבחר והנפלא
דורות ישרי ומבורכי ,והיו הזה מסוגל לפעול הכל
כידוע הזה בתחלת צאתנו מעבודת מצרי ,ולא היינו A
חנוכה
) "äðîæäå äðëä ïåùì øçîå Aישמח ישראל
מהקדושת לוי שביו החופה באי למטה נשמות הדורות
הוא
ההכנה
 Aאות לב( הרי ל" כי וקדשת היו
ùàééúé
àìå
øåöòî
ïéà
éë
úåøåäì
לזה
כדאי
העתידות ,והזמ גרמא להתפלל
עליה .פנאי ,שתאמר סדר A ìôùá 'éäé íà 'éôà äøåúá å÷ìçî íãà
ביו השבועות עצמו ,וכמדויק בלשו הקרא
]ועצה טובה קמ"ל ,א יש ל
הברכת התורה שסידר הרה"ק בעל אמרי יוס
מספינקאA "íéìåãâáù ìåãâä åîë åäåîë î"î äâéøãîä ,
" Aועתה" א שמוע תשמע "אמר לה הקב"ה
יו
בכל
לידע
זצ"ל ,שכולל בו דברי חכז"ל הנחוצי לאד
עכשיו במת תורה "ועתה" א שמוע תשמעו
)דרשות חת"ס רפח ע"ג( ובידי הגדולי בודאי
וג תפלותיו שאמר אח"כ בלשו אידיש ,והיו הזה
מסוגל שיש ביד לתק העולמות וכו' וכמ"כ יש בידינוA ,
 Aבקולי אפי' א עד עכשיו בכל ימי הספירה לא
ביותר לאמירת תפלה הלזה ,וא לא עכשיו אימתי,
 Aעשית כלו רק עתה תשמעו בקולי ג"כ והיית
"ומי שיש לו מוח בקדקדו ,נפשו יודעת מאד מצד
העתקנוהו בסו הספר ב'שיירי תפלות' מש תדרשנו[.
למציאות A
לי סגולה מכל העמי" )חידו"ת לשבועות קכח(,
ואחר ברכת התורה הזמ גרמא להתפלל ולבקש השכל שכ הוא ,להיות שעתה חוזר
מהשי"ת על כל משאלות לב ,כמו שהי' מרגלא בפומי
איש' הראשו  ,ואנו בני ישראל מקבלי את התורה A
 Aוהעיקר הוא שנתעורר עתה בהשתקקות להקב"ה
דהגה"ק ר' מנח בראדי זצ"ל מקאלוב ,לומר "כל
ולתורה "וק"ו יש לזה מהר תבור וכרמל כי ע"י הנצר לאיזה ישועה או רפואה ופרנסה ,וכ בחור הרוצה כמאז ומקדúðúåð àøáñä éàãåáå ,
A íåéî
 Aשבאו אז בהשתקקות להינת עליה התורה וע"י לראות הצלחה בלימודו ,אזי הזמ המוכשר לזה הוא בבוקר ãòå äúò ãò ùåã÷ä ãîòîá äøåúä úðéúð
 Aהרצו והשתוקקות הזה שהיה לה לתורה זכו אור אחר ברכת בתורה ,להתפלל לבכות ולהתחנ לפני äúðéúð úðéçá äîåã åðéà ,ãéúòì
A äðùî
שלעתיד לבוא יבנה עליה המקדש אע"פ שאז המקו ,כי אז הוא עת רצו שתתקבל תפלתו יותר .ואמר äðéçáá çáùì çåøå íòèá úåðúùîå äðùì
שבלתי ספק א כה יעשה אזי ישלח השי"ת לו עזרו
מקודש A ãçà ìë ìò ìèåî áåéçä íòô ìëáå ,úùãåçî
 Aנפטרו בלא כלו שלא נתנה עליה התורה כלל,
וימלא לו כל משאלותיו לטובה" )באר מנח הקדמה ד א'(.
כל שכ ישראל שקבלו אז את התוה"ק ....ומכא
åùôð ìò ìá÷ì åçåøå åáì úà ïéëäì ,ìàøùéî
A ìá÷é ,úàæä äìéìá äúò ãåîìéå àø÷éù äî
A
תוכחת מגולה באהבה מסותרת לכל בר ישראל
הזוהר
לשו
עינינו
נגד
להעמיד
עלינו
(
בלזוב
 ïéùéâøî åðà ïéà äæä ìôùä øåãáù ô"òàã Aהקדוש "A ,äáäàä ÷ùçá äîéìù íéîù úåëìî ìåò åéìò àéìéì éàäá éîð éåä àì äàîã÷ éãéñç
åà åì øåà åäåîë ,äìá÷ì åúðëä êøòìå
à"ë êéøö î"î íéáåè íéîéä úùåã÷ ììë
להכיA ø
) "äøåúä àðñçàì åúéð éøîàå àúééøåàá ïàòì ååäå íâã äùåã÷ úùâøäì ô"ëò äëæéù ÷÷åúùäì Aאור המאיר( "ועני הלימוד הוא
 ïéîìò ïéøúá ïðáìå ïì àùéã÷ àúåøé úòãì ïéàå ,äáøä ìåòôì ìåëé äæä ú÷÷åúùää Aוההוא הלב לקבל התורה שצריכי מקוד לטהר
הלבA ,,
 ,äìåòôå äùòî ììëì úå÷÷åúùäá òéâé éúîליליא כנסת ישראל אתעטרא עלייהו ואתיא שאי אד זוכה לתורה רק כפי הטהרה נמצא בו
åáé àåá éàãåá ìáà Aא וכמו שהיה בתבור וכרמל לאזדווגא ביה במלכא ותרוייהו
מתעטרי צ"זעל .ועA ú"ã éë ,åîöò äøåúä çëá àåä äøäèä ø÷é
שבשביל שכ"א אמר אני נקראתי זכו שלעתיד יבנה רישייהו דאני דזכאי להכי" )זוה"ק אמור
÷åñòì âäðîä ïëì ,íäá ÷ñåòäì ïéøäèî
 Aעליה המקדש" )ש קכ"ז( "וא שעיקר המצוה וע"ש עוד באריכות גדול( ומאוד גדלה סגולת A úìá÷ì åîöò ïéëäì éãë úåòåáù ìéìá äøåúá
 Aאי לנו מ"מ  éðôì åîöò ãéîòäì áìá äðëääהלימוד בהאי ליליא כמ"ש עוד בזוה"ק "אמר לו é"ò äæì äëæéù áìä úøäèá äøåúä
A ,åæäøåúä
 ø÷éòä àåä ú"éùäובפרט ביו זה שעמדנו לפני רבי שמעו בני זכאה חולקכי  ,בגי דלמחר לא äìéìá äøåúá åîöò òâéì ãçà ìë êéøöå
 Aהשי"ת בהר סיני  ...שבשעת מת תורה נתדבקו תיעול כלה לחופה אלא בהדייכוA åùôðì êééùä äøåúá úåùãçúä äæéà àåöîì åäìåëã ïéâá ,
נפשות בנ"י בהשי"ת ...בלי שו הסתר ,לכ יכול ) "äøäèì äëæé æ"éòå åäìåë ,äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú ïéð÷úãשפת אמת( "והעיקר עכ"
לקבועפ A
 Aכל אד למצוא גילוי זה בכל שנה ביו זה ä"áå÷å ,åðøëãã àøôñá ïéáéúëå ïéîéùø ïåäé ...שלא יאמרו אמירת בפה בלבד כי העיקר
ליל
תיקו
] ìëäù úøöò àø÷ðå Aכל המועדי[  àîìòã ïéøèòå ïàëøá ïéòáùá ïåì êøáî åéìà íéðåôהד"ת בלב" ,ומטע זה נתק לומר
הסדר רק צרי" A
) "íìåëáù éîéðôä àåäåשפת אמת( ומה מאד ) "äàìéòש הקדמה ד ח (.ובכ כולנו נרש א"ע שבועות ואי המכוו האמורה בלבד
 Aצריכי ליזהר מאד "בבוא חג הקדוש הזה ובר בספרא דטהרה ע"י עסקינו בתורה בליל הקדוש שיוקבע האור תורה בלב  ,היינו להרגיש האור A
ישראל מסתכל בעצמו ורואה שח"ו לא תיק כלו הזה ììë úàæä äìéìá ïùéé àìù éî ìë éë òãå" ,מהד"ת בלב ..וזה בלילה שקוד שבא זמ מת
שיוקבע A
 Aבכל הזמ שנת לנו השי"ת ,ועתה רואה עצמו  äìéìä ìë äøåúá ÷ñåò äéäéå ãçà òâø åìéôàåתורה בכל שנה יכול האד לזכות לזה
 Aערו ממצות ומתשובה ותיקו המדות ,כי הל" בכל íåù åì òøàé àìå åúðù íìùéù åì çèáåî
 ÷æðהד"ת בלב כמו שזכו ישראל אז בלילה שקוד מת A
השבעה שבועות אחר הבלי עוה"ז בלי משי על  íãàä ééç úàøåäù àìà ãåò àìå àåää äðùáתורה ומש"ה צריכי להיות נעורי וליגע
 Aלבו כי בא יבוא יו הקדוש לקבל התוה"ק מחדש  ììë ïùé àì íà éë ,äæ ïéðòá 'éåìú àåää äðùáבתושבע"פ שיכנוס האור והמתיקות ללב" )פרי A
והיה צרי" לזה הכנה דרבה ) "äæá éãå àåää äðùá úåîé àìù éàãå å"çù ø"äöéä äöåøåארי' הק' צדיק שבועות(.
A
A
מספר "יו
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
וחו ממעלת גדולת הלימוד בליל זה עוד  íéøãìå õøàì ä÷ã äàìäå íåéäî íéìùäì øåîâ ïåöøå õôçá åéìòכי בכל שנה ושנה נתעורר A
A
הרבה והרבה יש ליזהר שיהא בבחינת וגילו ברעדה  ãéúòä ìò äìá÷ é"òå íéðéðòä ìëá åàøåá ïåöøבעצרת הבחינה שהיה במ"ת שהיו רואי את
 Aכמובא לעיל שיהא כל הלילה ביראה עילאה  úðéçá àåäù äîåöò äçîù åëåúá ùãçúé äæהקולות" ועיי רש"י ז"ל עה"פ קול גדול ולא יס A ,
 Aובקבלת עול מלכות שמי ,וא כי גדול מאד היות ) "'äì äùãç äçðîפלא יוע הארנסטייפעל ,קולו חזק וקיי לעול" ,מבואר שמי
שמקדש A
עצמו יזכה לשמוע קול ה' שקיי לעולåîë ,
נעורי בליל זה " àìù åøäæé íéøåòðä íðîàוע"ש אריכות נפלא בעני זה(.
 ùàø úåì÷å ÷åçùá ì"öàå äìèá øáãá å÷ñòé Aזמ מת תורתינו בימי הה בזמ הזה A ìë íò ,è"ùòá ,'÷ä é"øàä ïøî äëæù
בעת זו אשר אנו עומדי בו בעת שקוראי åëæù íñøåôîå òåãéë ,íéãéîìúä
) "äðéùä íäì úåàð æà éëיעב"( "ãçà ìëå
A òåîùì
 ,äøäèå äùåã÷ úåôñåúá åîöò øäèéå ùã÷é Aפרשת מת תורתינו חוíò éëðà øîàî ÷æç øôåù ìå÷å íé÷øáå úåìå÷á äøåú ïúîä åðùðå øæ
) "ïéàìò ïéîéúñ ïéæøä ìë ìë äëåæ äðùå äðù ìëáå úåàéöîáå úîàá íåùá äìéìä åúåàá øáãé àìù åøäæéù áåèå Aהיכל הברכה קאמארנא
שהיה A
) "ìåç ïåùìשל"ה הק'( ובפרט " éèøôä åìù äøåú ïúîì ãçàå ãçà øçà øäæéì áåèוכמו ש"אמר בשלח( וקבלת התורה זו הוא הוה ולא
הזאת "A ìå÷ ù"îë éðéñá åîë úåìå÷ä òåîùì íéìåëéå
 àìù äìåãâ äøäæàá äìéìá äùòù ïå÷éúä Aהקב"ה לישראל בני היו קורי את הפרשה
 ãò äìéèá ïéòë äàøðä äçéù íåùá ÷éñôéבכל שנה ) "íìåòì ÷ñåô åðéàù åðééäã óñé àìå ìåãâ íúà åìéàë íëéìò äìòî éðàåמאור
 ,äøåúä úà ìá÷îå éðéñ øä éðôì íéãîåò ìë ïéìåò æà éë ,øúë óñåîá øîåàù øçà Aושמש אמור( וג הנות השליח הוא בכל שנה A
 äáøä øäæé ë"ò ,äìéìá äùòù äìë éèåùé÷ Aשנאמר ביו הזה באו מדבר סיני ,אימתי בחודש ושנה ש"÷úøøåòúî äùî é"ò äøåúä úìá
A ìëá
) "äæ øúë ãò íéðô ìë ìò åúáùçî øäèìזוהר השלישי )פסיקתא ילקוט יתרו רמז רע"א( ,ו"בהגיע íëéðéáå 'ä ïéá ãîåò éëðà áåúëë äðùå äðù
 Aחי קאמארנא( ,ובעת שאנו מנדדי שינה מעינינו חג הקדוש חוזר אז למציאת הראשו כל חג לערו" ") "éúãîò àìå äååäá "ãîåòשפת אמת( וכל A
שהוא מסירת נפש ממש )עי' ייטב פני( עלינו בחינתו ïåùàøä úåàéöîì øæåç úåòåáùä âçáå ,ה"מעמד הר סיני וקדושת היו הנשגב
מתעורר A
 Aלחזק ולדעת כי " ïéëîù åîë ìàøùéî à"åà ìëå ,äøåúä úðéúð äìéìá äøåúá äòéâéå ãåîéì é"òבכל שנה בחג השבועות òîåù äëåæ íãàùëå
) "êé÷åìà 'ä éëðà æéøëîù ìå÷ä úà àåä âçá òéâäá ìá÷î ë"îë ,äøåúä úìá÷ì åîöò áø÷î àåäù ä"òøùî ìù çë åðì àöîð åæ Aקדושת A
 ,ùãçî åúîùðì òâåðä åúøåú úðéçá ùåã÷ä äðëä äùòð ë"éòå íéîùáù åðéáàì åðúåàלוי( וזהו ג"כ מרומז בקרא "משה ידבר
לשו A ìëãéúòíò
) "äøåúä úìá÷ì Aשפת אמת( ) "äøáòù äðùá äøåúä úà åúìá÷ úìåæ éãéãé åòîù"åאור - øåãå øåã ìëá øáãì åðéáø äùî àåä
 íëì íåìù éáåäà éãéãé íéøãäîä ïî íéøãäîäהמאיר( ועוד יותר מבואר עני זה כא במת תורה äøåúä ìá÷ìå øäèì àáä ãçàå ãçà
åéìòיעננוכי A
A
 æ"äåòá íëéøùà íëúãìåé éøùàå íëéøùàדלא כשאר ימי טובי שהמה זכר ליציאת מצרי התפשטותא דמשה בכל דור ודור ,והאלקי
A
 éúùôð ìò íúîù øùà á"äåòá íëéøùà Aוכמ"ש זכר לענני הכבוד לא כ
לימוד התורה
ïúî íåé àåä äøåú ïúî" äìôð íéðù äîë äæ øùà ,äæä äìéìá åðéøèòì
ואי ל הכנה טובה יותר מלימוד גמרא ,שבזה יהי' ל הכנה הכי טובה A
A
äîì øëæ åððéà ,åîöòá äøåú úçìùåî éðàå ,éì íçðî ïéàå ,éùàø úøèò
ומעולה ליו הגדול הלזה ,ולכ חת יקר תראה לסדר עצמ קוד התפלה ,ליחד
äøèò
íúøæçä
ä
úòå
,
úåúôùà
úå÷áåç
øôòá
 äùãç äìë àéä éë ,äéäù åçîù éáåäà åöîàúä éãéãé å÷æçúä ,äðùåéì Aזמ ללימוד לכה"פ 'ד גמרא' ,שהוא ההכנה הכי טובה ומסוגלת מאוד לזה היו A
íåéäå äðåùàø äòùë
הגדול והקדוש ,כמו"ש בספר החיי )ספר זכיות ח"א פ"ב( "גמר"א ר"ת
מיכאל A
גבריאל רפאל אוריאל ,כי העוסק בגמרא חונה מלא ה' סביב לו להצילו ,מימינו
"ù"úé äøåúä ïúåðî äìá÷î úåéäì íúéëæå ,äééìò éðáî íúà éë åòãå åãåòå A
מיכאל ומשמאלו
) äìò íëéô ìáäå íëúøåú ìå÷å àëìîã àìëéäî Aתורת משה חת"ס שבועות(
גבריאל ומלפניו אוריאל ומאחוריו רפאל ,ועל ראשו שכינת א-ל A
הבוחר בדברי חכמי".
 íéòé÷ø äîëå íéøéåà äîë ò÷áå ä"á÷ä éðôìוקבלת התורה זו הוא משלי
ומר החת סופר ביאר דברי הגמ' )ביצה כ"ד( "'גמרא גמור זמורתא תהא',
åîîã íéôøùå å÷úù íéëàìîå äìòù ãò A
 íéòîåùהדביקות של ישראל בהקב"ה ד'זמורתא' הוא מלשו כריתה ...ורמזו לנו חכז"ל 'גמרא גמור' למוד גמרא ,ועי"ז A
ä"á÷äì äìòî àáö ìëå åãîò úåéçäå
'זמורתא תהא' תבער ותכרית הקליפות" )תורת משה פ' ברכה ד"ה לכל(.
ומקרב הגאולה "כי יו מת
והבית אהר אמר "שהקדושה של הגמ' גדולה מאוד ,והוא מלשו "גומרא" A
) "íëìå÷ úà Aמדברי הקול היוצא מפי הבית יוס
תורה הוא מרמז על דביקות
פי' גחלת ,והוא שור כל הקליפות המבדילי בינו לבי קונו" )סדר היו עמ' ה'(.
 Aעי' של"ה הק' מס' שבועות ד ד' וע"ש באריכות השי"ת בישראלíìúùðå ,
משבר A
ובהנהגות הרה"ק ר' מענדל'ע מוויטעפסק זי"ע )אות ח'( כתב ,שהגמ' בעיו
נפלא( ,ואשרי חלקינו ג"כ בכל שנה ושנה אפי' לנו äðù ìëá äîéìù äîå÷ä
הקליפות...
ובישמח ישראל )פ' תצא אות ה'( מביא בש הרה"ק מווארקע זי"ע דיבוריו A
 Aהקטני והפחותי כי "íìúùéù ãò ,úçà äðéçá ìôùá 'éäé íà 'éôà
האחרוני שאמר קוד פטירתו "די גרעסטע טהרה איז א בלאט גמרא"...
êà ,åðéîéá äøäîá ìëä íéìåãâáù ìåãâä åîë åäåîë î"î äâéøãîä
המשתהעד A
]ועצה טובה קמ"ל ללמוד הד גמרא במסכת כתובות מד ט"ז סו ע"ב
) Aחת"ס דרשות רפ"ח ע"ג(.
ùøåù ï÷åúî åæ äðù úðéçáá
ד י"ז ע"ב ,שש מדבר בביאור השבע ברכות שאומרי בכל שבעת ימי
וזרקתי עליכ מי טהורי
åîë ìàøùé éðá úå÷éáã
ועני שמחת חת וכלה ,ותרויח עוד בזה שתדע ותבי מה שאומרי בלילה תחת
דברי A
A
") "äøåú ïúîá äéäù úåìò íãå÷ èòî ø÷åáä úøåîùàá ë"çàåדברי
החופה  -ומ הנכו ללמוד ג חידושי אגדות מהרש"א על הגמ' הלז שמסביר
הגמ' בטוטו"ד[.
אפשר ל ,תלמוד עוד במשניות ,כי משנ"ה אותיות נשמ"ה) ,וכדאי A
] øçùä Aהרמ"ע מפאנו כתב שהוא כרביע שעה חיי שבועות( ולא רק מת
וא
השכינה
)מעי גני( ,ויש שכתבו שהוא כמו חצי שעה )טור תורה בעצמו כ"א גילו
לציי שהגה"צ בעל
קידושיויחי(.יוס מפאפא זצ"ל אמר בש צדיקי לגמור ביו החופה A
A
ברקת([  úìéà ãåñ òé÷øä éðô øéçùîù úòáנתגלה ממש כמו שהיה אז "כי
משניות מסכת
 úåôñåú ìá÷ì éãë ìåáèì äåöî æà øçùä Aבכל דור ודור בבוא עת מת
ג תאמר איזה דפי בזוהר הקדוש ,כי זה מועיל מאוד שתוכל לקיי
מצותל A
קר"ש כראוי ,כמו"ש במאור ושמש )פ' בראשית ד"ה והנה( "תקנו לנו חז"
÷ éú÷øæå øîàð åéìòå ,øúëä úðéçáî äùåãתורה בבוא עת מת תורה
שיקרא אד קר"ש שחרית וערבית ,שיקרא שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד
פסוק עלזה A
) "íéøåäè íéî íëéìò Aמהרח"ו בע חיי( נתגלה המת תורה שהי' אז,
כוונה זו שימלי להקב"ה למעלה ולמטה וד' רוחות העול ,וכשיאמר
"ובחינת מקוה של חג השבועות הוא בחינת שער ìë íò ä"á÷ä àáù åîëå
בבוקר ובערב בכוונה זו ובהשתוקקות גדול עד כלות הנפש אליו ית"ש יוכל להיות
שבר A
A
הנו" שהוא שכל ודעת עליו וכל מה שמתרבה úà åðì ïúðå äéìéã àéìîô
דבוק בו ית"ש כל היו וכל הלילה .א מי שעדיי לא תיק מדותיו כראוי ולא
תאוות הגשמיות לא יוכל לקרוא פסוק זה ולומר 'אחד' על כוונה זו ברור וצלול ,כי
 Aהדעת מתרבה הרחמנות äúò íâ ïë äøåúä àåä åæ äå÷îä ë"ò ..בבוא
הוא A
מחשבות זרות עדיי שולטי בו ומבלבלי אותו ,וכפי מה שמזדכ עצמו כ
 àéäù íéìåãâ íéîçøå ïåéìò ãñç úðéçááהזמ הזה מתגלה הקב"ה ונות
ממלי אותו ית"ש בשעת אמירת שמע ישראל ,ועצה היעוצה לזה שיוכל
לומר A
קאזני
) "úåøöä ìëî òéùåî Aליקוטי מוהר" ח"א נ"ו( לנו התורה" )דעת משה
'אחד' ]קר"ש[ שלא יבלבלו אותו המחשבות זרות כל כ ,הוא ,שילמוד הרבה
 Aובפרט כי זמנו גור שאז בזמ זה באור הבוקר היה למת תורה( וג הקולות
קוד התפלה ,משניות גמרא וזוהר ,על כוונה זו שעל ידי לימודו יוכל לומר שמע
להמלי A
ישראל ה' אלקינו ה' אחד כדת וכנכו ,וא ילמוד על כוונה זו בודאי יזכה
מקריבי שתי הלח " úåôñåú àåä ø÷éòä æàוברקי נאמר אצל קול גדול
להקב"ה על כל העולמות
התפלה".עליוני ותחתוני .ולזה צרי זריזות גדול שילמוד הרבה A
 ÷åñôá æîøðù äæå äå÷îä é"ò äùåã÷ úìá÷ Aולא יס וג זאת לא הפסיק
ולא יעבור ח"ו זמ
אחד
) "ùãå÷ åéäåאמרי נוע ח"ג( "רזא דמקוה בכלל וכמו שנשבע
]א אי ל הספר זוה"ק ליד ,תוכל לומר מאמר הזוהר שהעתיק הגה"ק
ללמוד A
 Aבאשמורת דעצרת ,שע"י הטבילה במקוה הראשוני הפירוש חזקוני על
בעל אמרי יוס ואמרו אחר ברכת התורה ,כנדפס בסו הספר ,וג תוכל
ולומר דברי הזוה"ק שבחק לישראל שבאותו היו[.
בהקדמתו
וכתב
 Aבאשמורת יו זה נעשה תיקו למדת יסוד צדיק ,התורה
מעומק הלב ,שתזכה לחיי נעימי A
ואחר הלימוד ראוי ל להתפלל להשי"ת
ע"כ נעמי' הר"ת של מ'קב נ'דחי ע'מו י'שראל "äé÷æç éðà éúòáùð éùôðá
ע האשה אשר ה' נות ל ,כמו שכתב הרה"ק ר' הלל מקאלאמייע זי"ע
במכתבו A
 Aעולה תתק"ס שהוא סוד תתק"ס לוגי שבמקוה" ìå÷ éúòîù éîåìçá éë
לחת )הנדפס בסו"ס משכיל אל דל( ד"כדר שיש לה שלו בית ע אשת חיל
úøùò
øáãî
)עטרת ישועה( "íé÷ìà ïå÷éúä ø÷éòù íéøôñá øàåáîå
".
כפשוטו
אשה
ע
שלה
בית
שלו
נסתע
כ
[
התורה
זה
]
A
äîîã ìå÷ íòåðá úåøáãä ìá÷éù ...äå÷îá åîöò úà øäèì àåä äæä ìéìá A
A
A
מספר "יו
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 Aבקול להכניס ולייחד הקול בהדיבור úîàá éë ,מיו ראש השנה בתשרי " àåä èôùîä ä"øá éëכמה גדול חובותינו ביו זה וא כי א"א לנו לבוא A
÷ ùèéìéå÷ à óéåøà ùèéìéå÷ à äñðøô ìò éðéñ øä ãîòîá ÷ø ,ïîæ ìëá àåä äøåúä úìáלמדריגת מ"מ בבחינת מתי יגיעו מעשי לכה"
úåòåáùäפ A
 úåéðçåø ìò ïéðã úåòåáùá ìáà óôàøà úòëå ,úåìâúäá øáã ìëå íéãåôìå úåìå÷ åéä Aנגיעה קצת בדרכיה ובפרט "âçá éë
ììôúîå
ù÷áî
) "íãàä äðù ìëá éë ,íéðéîàî åðà íðîà ,øúñäá ìëä Aבוצינא דנהורא( והוא קשה וחמור יותר ú"éùä àìîî
ìë (íãàäìוהואøùàמכיו שכל תפילה A
 úåðéçáä ìë åøøåòúð äøåúä úìá÷ íåéá äðùåומאד צריכי ליזהר למלאות יו זה בקדושה ) "åðîîחסד לאברה
 äøåúä úìá÷ úòá æà åéäù Aוצריכי אנו לראות וטהרה בכדי לצאת זכאי בדי  .וא כי הוא יו הבאה מתו" ד"ת מתקבלת ...ומכ"ש היו שהוא A
לייחד הכל להקב"ה ולקבל התורה אשר לזה כתיב שמחה מ"מ תהא וגילו ברעדה " øùà äçîùäåכולו תורה הוא עת רצו לעבודה שבלב
הוא A
 Aביו הזה באו מדבר סיני" )בית אהר ( וא כי אנו  ,ú"éäì ììäå úåãåäå úåéðçåø äçîù 'éäú çîùתפילה" )שפת אמת( ויוכל לפעול כל ההשפעות
 Aבענינו אולי לא זכינו עד עכשיו לשמוע הקול שופר " ùã÷úäì åáìá ãàî øøåòúî ,äøåúä åðì ïúðùלהמשי" רפואה להריאה" )ליקוטי מהר" (
A ïåãéðå
וקול ה' באומרו אנכי מ"מ מאמיני אנו שכ הוא ) "íé÷éãö äøåú éðá åéäéå ,íéðá ìò íéé÷ì äøåú øúëá øúëåî úåéäìå åéùòî ï÷úìåדר" הישר(
 Aובזכות  àåä äæä ùåã÷ä íåéä éë äìéìå íîåé åá úéâäå äëùîä ïåùìî àåäù äðåîàä çëáåומסוגל ל") "éðåæîå ééç éðáå äñðøô úòôùäשער A
) "àðéãã àîåé åðéìò äðéëùä úåìâúäå äùåã÷ä åðéìò êåùîðשל"ה הק'( "ויזהר כי הג שיש יששכר( וג מעותד יו הק' הזה ë"äåéë ùîî
סליחה A
 Aונזכה להתקדש ולקבל התורה מחדש.
לשמוח ולאכול ,וכמו שמצינו בגדולי עול שמחי  åúùåã÷áושהוא יו הדי וג שהוא יו
ישבעו ויתענגו éë äãòøá åìéâå íéé÷é íå÷î ìëî ,ומחילה כמפורש בירושלמי "בכל הקרבנות
ויאמרו הנה יו הדי
כתיבה A
A
הנה גרסי' במס' ראש השנה אמר הקב"ה  ,ïéã ïîæ àåä íâå äîéàå úúøá úðúð äøåúäחטא ובעצרת אי כתיב חטא ,אמר לה הקב"
 Aהביאו לפני שתי הלח בעצרת כדי שיתברכו לכ A éðà äìòî äøåú ìåò íëéìò íúìá÷ù ïåéëî ,äøåúä ãåîéìî ,í÷éø åðçìùé ìà äæ ùåã÷ íåéå
פירות האיל  ä"á÷ä äöø ä"øáù åîë éë òãå" ...והש ארחותיו ,מוצא מקו לנוח מעט ולשמוח ) "íëéîéî íúàèç àì åìéàë íëéìòר"ה פ"ד
בינו A
A
ה"ח( וכיו שהוא יו חתונתינו ושמחת ל
íåé àåä éë íãà éðá äùòî ùåøãìå çéâùäì
בינה
בלבנו
ות
ובאמר "ברכת אהבה רבה" תראה להארי בה כביכול ע השכינה הקדושהA éåäã ïåéë àöîð" ,
äöø ïë ...íìåòä ùåãçå äðåùàøä äàéøáä A
כראוי ,להתעורר ולבקש על נפש ועל דורותי ,כמו שכ' åðì ìçîð äìëä åðàå úåòåáùá ïéàåùð
ùåãéç ìò äøåî àåäù äøåú ïúî íåéá
 "...åáíìåòäבתולדות יעקב יוס )פ' וארא אות א'( "שמעתי בש ) "úåòåáùá ë"äåéì æîåø åäæå åðéúåðåòקדושת A
äðúðù äøåúä ìò äæ íåéá ïåãéð íìåòäå A
מורי ]הבעש"ט הק'[ מה שנאמר לו משמי טע איחור לוי( ,ובכ כשנשתדל במעשינו לקבל עלינו
) Aתולעת יעקב( éîé ìò èôùî àåä äæ íåé íâå
עול A
ביאת משיח ,שאי מאריכי באהבה רבה "...והיות שיש תורה בודאי הקב"ה לא יראה פנינו ריק כי הקב"ה
úåúáù
òáù åøáòå åôìç øùàë"ã äøéôñä
ל כח גדול ביו הזה עד כדי קירוב הגאולה
כידוע שומר משמרתה של תורה ו"אנו מצוי ולא יראופני A
âéùäì øúåéá íéøùëåîå íéðëåîä äìàä A
מצדיקי ,מה מאוד ראוי ל להארי ולהתפלל על גאולה
כלליות שיתגלה כבוד ה' על כל העול בביאת משיח ריק להביא קרב àìù äåéö ä"á÷äù íùëå ,
 ...ùôðä úåîéìùיקרא משמי מעל אל האר
A äëøáå
A
צדקינו ,ועל גאולה פרטיות שלא ימוש אהבת ה' ממ òôù æà óéñåî ä"á÷ä êë í÷éø åàåáé
לדי עמו על הנפשות האלה א הסירו הבגדי
לדורות עול ,לא תפרוש מנ ואל נפרוש ממ ,ושתזכה
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 Aהצואי והלביש מחלצות בימי האלה כי א לא
A
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיי את כל דברי תלמוד
תו"מ( ,אמ כ יהי רצו .
עכשיו אימתי ,למע יתבונ בבחינת נשמתו א לא
תורתי באהבה.
A
 Aהעלה לה ארוכה במ"ט ימי האלוùáé äìòå ,
 äòîã ìçðë ãéøåé åéðéò éôòôò íéî åìæé åçåø Aבשמחת יו טוב בסעודה ולימוד תורה ביו
A
 "çéø ïúú íéàãåã åîë çéøôú íéî çéøî éìåàשקבלנוה )לב דוד חיד"א( "õîåà óñåé íéãé øäèå
הופיע
A
) Aעולת חודש תלמיד הרה"ק מקאזני זי"ע( ,ו"כמו ãåòñéå èòî çåðéù øçà éë äæä ùåã÷ä íåéá
 Aדבר"ה הוא יו הדי על כל באי עול מי יחי' ומי íå÷î àöîé äçîùá ùåã÷ä ìâøä úãåòñ
A
ימות חלילה בגשמיות ùã÷éäì äëæ íà éë ,íåéá úåòù åäæéà ãåîìì úøöòä ùåã÷ä âçá ïë
ספר
éë í÷éø åðçìùé ìà äæä àøåðä íåéä íâ äìéì úåéçå äñðøô éðéðò ìëî ïéãä íåé àåä äæä A
A
äîëçá øåúìå ùåøãì íéøâ÷ã àåä àîåé 'éäéù ãòñìå øæòì åì úåéäì éî úàå ,ùôðä
A
åéîçø áåøá øùà äîéîú 'ä úøåúá ÷åñòìå äìåìö àúòãá 'ä úøåúá ãåîìì åúìåëéá A
ביו
 ...àúëìäã àáéìà àúúòîù é÷åñàìå Aוהפייט  ...åðì äðúð íåéäובחשק נמר יעסוק בה
A
הוסי תחל שנה וברכותיה שיתחיל לנו מעתה שנה שקבלה וזוכה להתעטר בה ,ויומו כלילו לא ימיש
A
 Aטובה וברכותיה ,היינו כל ההכנות הנחוצי לנו מעשות פרי" )חיד"א שמחת הרגל(.
להתורה הקדושה למע נוכל ללמוד וללמד לשמור
שמעתתא בעי צלותיה תפילה
A
 Aולעשות מתו" הרחבת הדעת ,וממילא נכלל בזה
עבודה גדולה יש לעבוד בעבודה שבלב זו
שיהי' לנו עתה בהתחלת החג הקדוש ישוב הדעת
A
 Aושנוכל לקבל על עצמינו ללמוד תורה ביראה תפילה ביו זה שדני על קבלת התורה בכל השנה
באהבה ובשמחה ונזכה מחר אי"ה לקבלת התורה וכ היו "úëøáá êéøàäì íé÷éãöä íéâäåð
A
A
úáéñ úåãìåúá ë"ùîôò ì"é ...äáø äáäà
ילקוט חיזוק והתעוררות
ממש להיות נבלעה התורה בכל אברינו ודמינו
 Aלעשות רצונו ית',äáø äáäàá ïéëéøàî ïéàù úåìâä úëéøà éàëæ àöð äæä äìá÷á àìéîîå ,
A
בסגנו מכתב הדרכה פרטית לחת,
) "ïéãáישמח ישראל( וזאת לנו נחמתינו בענינו àúåìâî ïå÷ôé úåòåáùä âçáã àúéà ÷"äåæáå
באיזה אופ למלאות את יו המובחר שבחייו,
A
A
äáø äáäà úëøáá øúåé êéøàäì ïéëéøö ïëìå
ביו הדי הקדוש הזה כי ע"י קבלה קדושה שנחי'
ברכות
שבע
חתונה
החופה
יו
עובדי ה' באמת וע"י שנוריד כנחל דמעה על ) "'äá åáø÷ì ÷ø çéùîä úàéá øçàì àìùשער
A
 Aשבטלנו מד"ת בודאי נצא זכאי בדי  ,והדי ביו יששכר( ואצל הרה"ק מראפשי זי"ע באהבה רבה
יעשה
אשר
המעשה
סדר
בחג השבועות ééååö èòôàøãòâ êéæ ïòî èàä
A
 Aזה הוא די מפורט על כל עני ועני כי הוא יו
הדי לאילנות והאד ע השדה "úåìë ãò ùîî èðòåå òãàøâ éã óéåà äòù ïúî íåéá äæì
) "ùôðä øåà ãéøåäì äæ øåà äðù ìëá øøåòúî äøåú Aזכור לאברה ח"ב ד ש"ח( ועוד יותר ודיבורי תפלות ובקשות ,והתבוננות המחשבה A
סיפור הה"ק מראזוואדוב זי"ע שאצל הה"ק הנ"ל
בזמני גבוהי הללו
A
êë ùãçéù éî íé÷éãöä åá ïéðåãðå íìåòì ùãç A
íéúù êøåà úåòåáùä âçá äìéôúä äúéä íà éåìâá íà äëá äæå äëá äæ êë éîå ïéùåãéç
òáøà ãòå ø÷åá úåðôì òáøàî úåòù äøùò äøåàä ìá÷é ïë ãçà ìë úùåã÷ éôì øúñá A
A
÷"äøä ,úåëéøàä øùô äéä äîå ,íéøäöä øçà
ïìéàä úåøéô ìò úøöòá äæå äøåú ïúî íåéá
י"ל בס"ד על ידי
A
äáäà úëøáá êøáà ìëì ùâéð äéä õéùôàøî éìåãâå é÷éãö ïä ïä úåðìéàä åùãçéù ïéùåãéç A
äéäå åôéúë ìò äùåã÷ä åãé úà çéðîå äáø ÷åñòì àúúìã àúåøòúà äæì êéøöå øåãä A
אברה יעקב יאקאב
A
èàä øò úåéëáá ,êéúøåúá åðéðéò øàäå øîåà
) "ô"òáùåúá äæ íåéá äøåúáנוע מגדי ראה(
A
 Aבכדי לזכות בדי קשה זה אשר הוא קשה הרבה ) "èðééååòâñéåà èéâהחכמה מאי ( ,וא כי כל כ"
גדלה עבודת הצדיקי בתפילת אהבה רבה ביו זה
A
A
מספר "יו

המובחר" שיו"ל כעת
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פה קרית יואל יצ"ו
קי שנת תש"ע לפ"ק
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בירורי הלכות ,נער $ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי"
שע"י מבצר הכוללי קרית יואל
A
A
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ" קרית יואל שליט"א
A
A
ה( אכ א בשעה שפותח הוילו או האונינ"ג לא יזרח השמש תיכ" A
A
t (è"ðòìô) õéöò éðéã T
על הפלענ"ט ]כגו שעכשיו השמש מכוסה בענ או שהשמש מאיר A
A
א( פלענ"ט שיש בו עפר וגדלי ש אילנות או פרחי ומונח עכשיו בצד האחר[ מותר לפתוח הוילו או האונינ"ג א אינו מכוי
 Aבחצר או מפרסת ]פארט"ש[ ,אי לטלטלו כלל ממקו למקו ,בפתיחת לתועלת הפלענ"ט אע"פ שלאחר שעה מועטת יזרח השמש A
א
 Aשהרבה פעמי יש בזה חשש של זורע וקוצר  ,וכל שכ שאי להביאו על הפלענ"טט.
A
מפארט"ש לביתו או להוציא מביתו.
ו( א נתהפ הפלענ"ט ונשפ עפר ממנו ,אסור להחזירו
לתוכו A
A
א
לטלטלו
מקילי
ב( בוא מונח בתו הבית יש
הוא פחות מג' משו מלאכת זורעי ]וע"כ אסור להחזיר העפר א" באופ דליכא חשש
ג
 Aטפחי ,ד ויש מחמירי שלא לטלטלו ממקו למקו  ,וכ ראוי משו איסור מוקצה כגו שמטלטלו באחורי ידיו[.
A
להחמיר .
דיני פרחי ושושני ]בלומע"[ המונחי בתו
אסור להניח מי לתו הפלענ"ט ולכמה פוסקי הוי איסור
ג(
מי מי A
A
ז( פרחי ושושני ]בלומע"[ המונחי בכלי ]ואז"ע[ מלא
דאורייתאה ,וא הפלענ"ט מונח סמו להסינ"ק שנוטלי ש ידיו ,יש
וא" מבית A
 Aליזהר בשעת נטילת ידי וכדומה שלא ישפו במהירות וחזקה באופ ונעשה לנוי וקישוט הבית מותר לטלטל ממקו למקו ]
יב
 Aשיהיה פסיק רישא שינתז קצת מי על הפלענ"טו.
.
בטלטול
לפארטש וכדו'[ ואינ מוקצהיא ,וג ליכא חשש
זורע כדי שלא יכמושו[ A
ד( וכ כשהפלענ"ט מונח בביתו אסור לפתוח הוילו נגד הפלענ"ט
ח( פרחי ושושני ]שדרכ להניח בתו מי
 Aכדי שהחמה יזרח עליו ,וכ כשמונח בפארט"ש אסור לפתוח האונינ"ג ושכח להניח במי מערב שבת ויו"ט ,אסור להניח בשבת ויו"ט A
 Aכדי שהחמה יזרח עליו ,שג בזה יש חשש זאיסור תורה של זורע ,בכלי ]וואז"ע[ מלא מי ,משו שבדר כלל הפרחי
והשושני A
שזריחת השמש על הפלענ"ט מועיל לגידולי  ,ואפי' כשפותח הוילו הנמצאי ביננו ה מאות המיני שדרכ לפתוח יותר כשמניחי
 Aכדי שיכנס אור לבית ואי מכוו להפלענ"ט ,ג"כ
ובעת הצור יש A
יש להחמיר כיו אות במי ,וע"כ הנחת בתו המי נחשב כזורעיג] .
שסו"ס ע"י פתיחתו גור שהשמש יזרח על הפלענ"טח.
יד
לשאול שאלת חכ אי מותר לומר לגוי להניח אות במי [.
A
A
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בפארט
שמונח
נקוב
בעצי
הוא
האיסור
A
A
פוסקי דס"ל דענ או פרח שנוטה חו מהעצי יונק מהקרקע ,וע"כ בפני סתמנו שיש להחמיר ואי"ה בדיני זורע יתבאר פרטי די זה בארוכה.
מנחת פיתי )סי' של"ו על ס"ח( ועעו"ש שצידד לומר דאולי יכולי להקל בעצי שאינו נקוב א בגבוה ג' טפחי ונשאר בצ"ע .וכ נראה משו"ע )סי' של"ו סעי ח'( דעצי מותר בטלטול ,וכ
 Aהביא בתהלה לדוד )סי' של"ו סק"ו( מדברי הר" דא מכינו לריח מותר לטלטלו ,וכ נקטו האחרוני דכל דבר שהוא לנוי וקישוט הבית אינ מוקצה )ובהל' מוקצה יתבאר אי"ה די זה באריכותA .
כ הביא בשו"ת נשמת שבת )לסי' של"ו – סי' רמ"ד( בש שו"ת דברי שמואל וספר מעשה רקח על הרמב" עיי"ש ,ועי' בפמ"ג )א"א סי' של"ו סקט"ז( שצידד דבאופ דיש בו האיסור של
השתמשות במחובר דאסור לטלטלו ,וא באופ דליכא בו איסור השתמשות במחובר ,מ"מ צודד להחמיר מכיו דהעפר הוא מוקצה מחמת גופו עיי"ש וציינו במשנ"ב )בשעה"צ ס"ק ל"ח(] ,אלא
ועדיי A
A
דיש לדחות דהפמ"ג מיירי בעצי שאינו עשוי לנוי הבית ,וע"כ ס"ל דהוי מוקצה ,אבל כשעשוי לנוי מודי דהעפר אינו מוקצה כמו מי שהכניס עפר לאיזה צור $ויחוד לי' מקו שאינו מוקצה
[.
ב
"
צ
וכ בכלכלת השבת )מלאכת זורע( כ' דעצי הוי מוקצה מחמת גופו ואסור לטלטלו א לצור $גופו ומקומו כמו ביצה שנולדה ביו"ט ]ולכאורה כוונתו במה שדימה לביצה שנולדה ביו"ט ,מכיו A
A
שהעצי גדל והול $הו"ל נולד גמור ,וכמ"ש הרמ"א )סי' שי"ח סעי ב'( וכ"פ התניא )ש סעי ו'( דכל פרי שלא נגמר בישולו אסור משו מוקצה מפני שאי הכונה מועלת כלל במחובר בכיוצא בזה
יוס A
A
שהוא גדל והול $בשבת עיי"ש ,אכ המג"א )ש סק"ח( צידד להקל דכל מה שגדל והול $בטל ברוב ,וכ"פ להקל בגר"א הובא במשנ"ב )ש ס"ק ט"ז( וכ"פ בער $ש"י יו"ד סי' ק"ב ,וע"ע ביד
)סי' שי"ח רביד הזהב סק"ז( מה שכתב ליישב דעת הרמ"א והתניא ואכמ"ל[ וע"ע בשביתת השבת )מלאכת קוצר סעי ה'( שהביא מחלוקת אי הוי מוקצה מחמת גופו אי כלי שמלאכתו לאיסור
עיי"ש
A
A
בספר מנחת שבת )סי' פ' ס"ק קצ"ד( אחר שהביא המנח"פ הנ"ל סיי דלדינא ראוי להחמיר כדברי הפמ"ג וכלכלת השבת הנ"ל עיי"ש.
וע"ע בשו"ת מגדלות מרקחי )להגה"צ מצעהלי זצ"ל – סי' מ"ו( שאחר שהביא דברי המקילי סיי בזה"ל ,ומ"מ נ"ל כיו דמשכחת ע"י טלטול זה דיוכל לבוא לידי חיוב חטאת כגו א
A
A
מטלטלו מבית לבית דר $חצר דאז מעבירו ע"ג קרקע ע"כ יש ליזהר שלא לטלטלו כלל וכלל ושומר נפשו ירחק מזה כנלפע"ד עכ"ל.
ודע דמי שמקפיד על הפלענ"ט שלא לטלטלו כלל ממקו למקו בחול מחמת שחושש שלא תפסד ותתקלקל ,הוי מוקצה מחמת חסרו כיס ואסור לטלטלו בשבת ויו"ט ,וא פלענ"ט שנעשה
ע"י פאלש"ע בלומע שה מפלעסטי"ק או זכוכית שלא שיי $בזה זורע וקוצר כלל ,א מקפיד שלא לטלטל מחמת שלא תפסד הוי מוקצה מח"כ ,כמ"ש המשנ"ב )סי' ש"ח סק"
יתבארח( ]עוד[.וא לפי המקילי A
A
דבכלי שמלאכתו להיתר לא שיי $ממח"כ עי' בשו"ת דברי יואל )סי' י"ט( מ"מ אפ"ל דבאופ זה שאינו עשוי לטלטל כלל כו"ע מודי דיש בזה משו ממח"כ ובהל' מוקצה
ע' נשמת אד )כלל י"א סי' א'( שסובר שהוזרע בעצי שאינו נקוב חייב חטאת עיי"ש ,ויש בזה פלוגתא באחרוני ואכמ"ל ,ולכו"ע אסור מדרבנ עכ"פ.
וגדולה מזה כתב הרמ"א )סי' של"ו סעי ג'( דטוב להחמיר שלא לאכול בגינות דבקושי יש ליזהר שלא יפלו ש מי עיי"ש ,וכ"ש שיש ליזהר שלא יהי' פס"ר דיש בזה חשש איסור תורהA ,
A
וא להפוסקי דס"ל דזורע בעצי נקוב הוי רק איסור דרבנ ,מ"מ במקו אחר ביארנו דא באיסור דרבנ יש להחמיר בפס"ר.
שבת A
שו"ת מחזה אברה )או"ח סי' נ"ב( ,וכ"כ בשביתת השבת )מלאכת זורע סעי י'( וזה לשונו "אע"פ שלהרבה דיני תורה מבריח ארי שהוא סילוק ההיזק לא חשוב מעשה א $לעני
A
ושביעית מצאנו שג מבריח ארי חשוב כעושה גו הפעולה כדאיתא בירושלמי )פ"ז דשבת מ"ח( המזה והמפרק המאבק וכו' חייב משו זורע והנה אלה הדברי ה רק לסלק ההיזק בהאילנות
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A
שירדו עליה גשמי" עכ"ל ,ויש ליזהר מאוד בזה דהוא שאלה דאורייתא כנ"ל )בהערה ה'( בש הנשמת אד.
כ יוצא מדברי המחזה אברה הנ"ל ,דהוי פסיק רישא שאסור ע"י ישראל ,ואינו מותר אלא בגוי )ע"ש ד ס"ה ע"א ד"ה ועיי( ,וא שאפשר לצדד בזה ,דלדעת הרבה פוסקי הוי איסור
 Aדרבנ )וחולקי על הנשמת אד הנ"ל( ובצירו דעת הרשב"א המובא במג"א סי' שט"ז )סקי"א( דיש אופני דמותר פס"ר א באיסור תורה ע"ש ,מ"מ כיו שסו"ס הוא ששאלה דאורייתא בודאי A
שיש ליזהר בזה.
במקו אחר ביארנו שכל איסור שאינו רק גרמא מותר כשאינו מכוי ,בפרט כא שיש עוד סניפי להקל.
A
A
דאחד ממלאכת זורע המבוארי בירושלמי )פ"ז דשבת מ"ח( הוא המאבק ,והיינו שמכסה שרשי המגולי )עי' באגלי טל סעי ז' ובשביתת השבת ש(.
עי' לעיל בהערה ב' דכל דבר שהוא לגוי וקישוט הבית דינ ככלי שמלאכתו להיתר ,וע"ע במשנ"ב )סי' של"ו ס"ק נ"ג( שהעתיק מהמהרי"ל דענפי אילנות אינ מוקצה שקוצצי לשמוח בה
A
A
בבית והוכנו לזה ממע"ש ,והני חששות שכתבנו לעיל )הערה ג' ,ד'( בעצי לא שיי $כא שכבר נתלשו הפרחי ממקו גידול.
דכיו שכבר נתלשו לגמרי ליכא משו איסור זורע וקוצר כשמוליכו ע"ג קרקע או כשנוטלו מ הקרקע ,שרק בעצי נקוב ע עפר יש בו חשש זה ,ומסתבר דג בפרחי שעדיי לא נפתחו
למקו.זה נחשב שמוסי מי חדשי) ,שלקמ יתבאר שבכה"ג אסור להוסי מי( ,וכ"נ מהפוסקי שכתבו דבפרחי הנפתחי איכא A
לגמרי מותר לטלטל אע"פ שהמי מתנדנדי ע"י טלטול ,שאי
A
איסור להניח במי ולא כתבו שיש חשש בטלטול ממקו
רמ"א )סי' של"ו סעי
הרמי""אא(.הנ"ל להניח פרחי הנפתחי במי ,יש בזה מחלוקת אחרוני אי הוי איסור תורה או רק איסור דרבנ ]ובמלאכת זורע יתבאר זה בארוכה[ ,מ"מ לעני אמירה A
A
הנה במה שאסר
לגוי ביארנו במקו אחר שיכולי להקל ולסמו $על הפוסקי דס"ל דהוא רק איסור דרבנ ,וע"כ יכולי להקל במקו צור $גדול או הפסד מרובה ,מ"מ בפני כתבנו שיש שאלת חכ שהחכ
A
A
יסכי שהוא צור $גדול ,דלא בכל פע ששכח להניח מי הוי צור $גדול ובפרט כשיש לו פרחי אחרי וד"ל.
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A
A
ט( וכ יש ליזהר שלא להוציא ולהחזיר שו פרח או שושנה מ כשאינו מכוי להריח ,א כיו שיש חולקי בזה נכו שיכוי להנות
 Aהמי בשבת ויו"ט ,כגו מי שאינו שבע רצו מאופ הנחת וסידור מהריח בכל פע שנכנס להבית שאז יכול לבר לכו"עכג ,וצרי ליזהר A
 Aהפרחי בתו הוואז"ע אסור להוציא הפרחי ולהחזיר בסדר נאהטו .בזה הרבה שהרי אסור ליהנות מהריח בלא ברכהכד.
A
טו( וכשביר פע אחד ויצא מהבית ,א דעתו לחזור מיד
י( ומהאי טעמא ג כשהניח במי בערב שבת ויו"ט ונפשכו
אינו A
 Aהמי אסור למלאותו ע מי ,וכ כשיש בתוכו במי אסור להוסי חוזר ומברכה ,וא לא הי' דעתו לחזור אלא אחר ג' שעותכו אע"פ
 Aמי בשבת ויו"טטז.
שנמל וחזר תיכ מבר שניתכז ,וכ כשהיה דעתו כחלחזור מיד אלא A
יא( כל דיני אלו ה בפרחי שעדיי לא נפתחו לגמרי ,אבל א שנתעכב הדבר שחזר אחר ג' שעות צרי לחזור ולבר .
מהריח ,אלא לנוי A
טז( וא לא קנאו על הכוונה שיתבש הבורית
 Aיודע שכל השושני כבר נפתחו לגמרי ולא יפתחו עוד ,או שה ממיני
 Aפרחי שאינ נפתלי ע"י המי ,וכ הדי בהדסייז או ענפי שאי ולקישוט
הביתט לכבוד יו"ט ,אינו מבר בורא מיני בשמי א א מתכוי A
כ
לה פרחי כלל ,אז א ה מונחי במי מערב שבת ויו"ט מותר ליהנות מריח  ,וא אוחז הפרחי בידו ורוצה ליהנות מריח
עבידאאזלריחמבל.ר A
 Aלהוציא ולהחזיר לתו המייח ]כדי לסדר בסדר נאה וכדומה[ ,בורא מיני בשמי ,שהאחיזה בידיו עושה שהבשמי יהי'
 Aאבל א לא הי'
מונחי במי מע"ש ויו"ט אסור למלאות כלי ע מי טז( נוסח ברכת הריח תלוי א הוא ממי עשבי או ממי עציA ,
דהיינו א הריח בא מעשבי ]כגו מי הנקרא לילי"ס ,שהוא מעשבי[
חדשי להניח שיט.
 Aיב( ובמיני אלו יש חילוק בדינ בי שבת ליו"ט ,שביו"ט מותר מבר בורא עשבי בשמי ,וא הוא מעצי ]כגו הדסי[ מבר בורא A
 Aלהוסי מי וכ מותר לית האבק שמטרתו לשמור על הפרחי שלא עצי בשמי ,וא יש לו מי שא"א לברר א הוא
מעציא או מעשביA ,
יכמשו במהרה אבל בשבת אסור להוסי מי ,או לית אבק הנ"ל או שיש מחלוקת הפוסקי בזה ,יבר בורא מיני בשמיל .
אילנות וענפי שמניחי בביהמ"ד ובבית בחג השבועות A
 Aאלא מותר להוציא ולהחזיר בתו אות המיכ.
 Aיג( וא ביו"ט שמותר להוסי מי ,הוא רק כשמוסי פחות יז( המנהג אצלינו להניח אילנות וענפי בחג השבועות בביהמ"ד A
ממחצה מכמות המי שיש בתו הכלי ,אבל להוסי יותר ממחצה
חדשי ובביתלב ,ויש ליזהר לגכשתולשי הענפי ,שיתלוש רק מאיל סרק ,ולא A
 Aאסור שאז נחשב כמו שהחלי המי ,ולהחלי המי במי
מאיל העושה פירות .
 Aאסור ג ביו"ט כנ"לכא.
יח( ענפי שהניח באיזה מקו בבית אינ מוקצה ,ומותר לטלטל A
דיני ברכת הריח על הפרחי
ממקו לדלמקו ,וכ א נפלו על האר #מותר להגביהו ולהחזירו A
A
יד( הקונה פרחי שיש בה ריח טוב תלוי על איזה כוונה קנאו ,למקומו .
 Aדא קנאו על הכוונה שיהיה לנוי וקישוט הבית לכבוד יו"ט ,וג כדי יט( מ"מ א נפל מה רק עלה או פרח שאינו ראוי לכלו אסור A
 Aשהבית יתבש בריח הטוב] ,כמו שמצוי באות הקוני הפרח שנקרא
לטלטלה דהוי מוקצה מחמת גופו שאסור בטלטול א לצור גופו A
לילי"ס וכדומה[ מבר ברכת הנהני בכל פע שנכנס לבית ונהנה ומקומול ] ,א באופ שממאס הרבה המקו ואינו יכול לסבול שיהא
 Aמהריח ]ואע"פ שאינו אוחז הפרחיכב[ ,ומעיקר הדי צרי לבר אפילו מונח אצלו מותר להגביהו ולהניחו בגארבידז"ש דהוי כגר של רעילוA .
A
A
==================
A
A
משב"ז )סי' של"ו סק"י( ושאר אחרוני.
א שיתבאר לקמ סעי י"ב שביו"ט מותר להוסי ,מ"מ כא שהפרחיה נפתחי נראה שאסור כמו שאסור להחזיר.
כ"כ בכה"ח )סי' של"ו ס"ק ע"ח( דכל זמ שאי לה ענבי מותר.
A
A
רמ"א )סי' של"ו סעי י"א(.
כ"כ הפוסקי )בסי' של"
הוואזו"עובסימע'"ש,תרנ"דאבל( .שכח להניח הענפי או הפרחי ,יש בזה מחלוקת הפוסקי אי מותר להניח ביו"ט תו המי ,דדעת הפמ"ג )א"א סי' של"ו A
A
וא נת המי לתו
סקי"ג( והתניא )סעי י"ח( והביכורי יעקב )תרנ"ד סק"ב( להקל ,דהאיסור ליתנו בשבת ויו"ט מתחילה הוא רק משו שאסור לטרוח בשפיכת המי להכלי אבל כשהכלי כבר
 Aמלא ע מי ליכא איסור בהנחת הענפי ,אבל דעת הכפות תמרי )סוכה ד מ"ב( שג בזה יש לאסור ואינו מותר רק להחזיר לתו המי שהיה מע"ש ,וכ דעת התו"ש A
)ס"ק כ"א( וחיי אד )כלל י"א די ג'( ועי' בשעה"צ )ס"ק מ"ח( שהכריע דא שכח להעמיד מבעוד
ואכמ"יול.יכולי לסמו על המקילי ,והגה"צ הדומ"" שליט"א בספרו אגלי דבש A
A
)ח"א סי' ס"ב( הארי בעני זה וש ביאר הדק היטב כל הדעות ושיטות הפוסקי באופ נפלא,
מג"א סי' של"ו סקי"ג דבשבת אסור להוסי ,ובשו"ע )סי' תרנ"ד( מבואר דביו"ט מותר להוסי ]והאבק שמשימי בתוכו נראה דהוי כמוסי[.
ובתניא )סי' של"ו סעי י"ח( כתב דא ביו"ט אסור להוסי וביאר במנחת פתי ]בשיירי מנחה – סוסי' של"ו( שדעת התניא שלא התירו הוספת מי ביו"ט אלא
בלולב A
A
משו הידור מצוה ע"ש ,אכ משמעות המג"א )הנ"ל בסי' של"ו סקי"ג( נראה דמקיל ביו"ט ג שלא לצור מצוה ,וכ"כ להדיא בא"ר )סקט"ו( ומחה"ש )על מג"א הנ"ל(
וחיי"א )כלל י"א די ג'( ועוד ,וכ"פ בשו"ת אגלי דבש )הנ"ל ,באות ז'(.
A
A
ערו השלח )סי' תרנ"ד סעי ב'( וכ"פ הגה"צ הדומ"" שליט"א )באגלי דבש ש(.
כמ"ש בשו"ע )סי' רי"ז סעי א'( דבנכנס לחנות של בוש שעשוי למכור וג להריח מבר ברכת הריח כשנכנס להחנות ,וה"ה בבית פרטי וכמו שכתב המשנ"ב )ש
A
A
בשעה"צ סק"א(.
יש בזה פלוגתא בפוסקי )בסי' רי"ז( אי מבר כשאינו מכוי להריח ,ובמשנ"ב )סי' רי"ז סק"ב ושעה"צ סק"ד( נראה שדעתו דמבר א כשאינו מכוי וכ"פ בדה"ח,
A
A
ועי' בכ החיי )סק"ב( שכתב דיש לכוי בדעתו שרוצה להריח ועל ידי זה מבר לכו"ע.
שו"ע )סי' רט"ז סעי א'(.
לשו המג"א )סי' רי"ז סק"ב( א היה דעתו לחזור לאלתר.
הדעת )לענית תפילי( הוא כמו ב' או ג' שעות ,ועי' בקצות השלח )סי' ח' סעי י"ח – ובבדי השלח ס"ק ס"א( A
A
עי' בתניא )סי' כ"ה סעי כ"ט( שכתב דשיעור היסח
שלדינא אי לחזור ולבר בש ומלכות אא"כ שהה או דעתו לשהות ג' שעות עיי"ש.
A
A
שו"ע )סי' רי"ז סעי א'( ומג"א )ש סק"ב(.
כ"כ התניא )סי' ח' סעי כ"ד( לעני ציצית.
A
A
מג"א )סי' רי"ז סק"א(.
משנ"ב )סי' רי"ז סק"א( בש הפמ"ג ודר החיי.
הובאז(.בחיי אד )כלל קל"א A
A
כ"ז נתבאר בשו"ע )סי' רט"ז( וא ביר על מי ע" בורא עשבי בשמי או על מי עשב בורא עצי בשמי לא יצא כמ"ש במג"א )סי' רט"ז ס"ק ט"
כמ"ש המג"א )סי' תצ"ד ססק"ה( וא שבמעשה רב )אות קצ"א( מביא בש הגר"א דיש לבטל המנהג מכיו שעכשיו כ הוא חוק העמי,
די י"ג( ובמשנ"ב )סק"י( ,מ"מ כתבו
הגוי[הרבה אחרוני ליישב המנהג ואכמ"ל] .עי' ביוס דעת )לבעל שואל ומשיב – יו"ד סי' שמ"ח( שמיישב עפ"י דברי הריב"ש דכל דבר שיש A
A
טע בדבר אי בזה משו חוקת
בשו"ת בית יעקב )סי' ק"מ( כתב דכל החומרות בעני עקירת איל העושה פירות הוא רק לקצו" כל האיל אבל לקצו" ענפיו מותר לכו"ע ,הובא
לדינא במשנה למל A
A
)פ"ז מהל' איסורי מזבח( ,אכ עי' בדרכ"ת )סי' קט"ז ס"ק נ"א ד"ה ועי' בשו"ת בית יעקב( דמביא חבל אחרוני דחולקי על הבית יעקב ונקטו שאסור עיי"ש.
עי' לעיל )הערה י"א( דכל שהוא לנוי וקישוט הבית ליכא בזה משו מקוצה ,וה"ה בזה שנתלשו לקישוט הבית לכבוד החג ,וכ הארי להוכיח בשו"ת בצל החכמה )ח"ד
 Aסי' פ"ז – וח"ה סי' קי"ט( בהרבה ראיות ברורות ,ועעו"ש מה שהארי להקשות על מש"כ הער ש"י )סי' תצ"ד ד"ה במג"א( דאסור לטלטל משו דהוקצו למצות )ובמקו A
אחר הארכנו שדעת רוב הפוסקי דא כלי שאינו עשוי לטלטל כלל אלא שיש לו תורת כלי מחמת שמשמש לאיזה שימוש
במקומול"חכמואותכאג'(שעשוי לנוי הבית ,א שייחד לו A
A
מקו אינ מוקצה כל זמ שאינו מקפיד שלא יטלטלו מחמת שלא יפחתו דמיו שאז נעשית מוקצה מחמת חסרו כיס ואכמ"ל(.
רמ"א )סי' ש"ח סעי ז'] .וע"ע בקצוה"ש )סי' קט"ז סק"י( ובחזו"א )או"ח סי' מ"ז אות ט"ו מביאו( ובשו"ת מנח"י )ח"ה סי'
שו"ע )סי' ש"ח סעי ל"ד ולהל( וע"ע ברמ"א )סי' רע"ט סעי ב'( ובאחרוני ש ודו"ק.
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
A
A
הרוצה לנדב גליו לפרס מודעות להאיר ולהעיר יתקשר ע המערכת (845) 781  0153
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