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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

àôåøä úàåôø  

îâá 'ñî ' àî÷ àáá)ô"ò ä"à (ø éáã àðú 'ùéìàòî , àôøå
àôøé ,úåàôøì àôåøì úåùø ïúéðù ïàëî.  

áîøá"÷ä ï ')t 'éúå÷åçá (úë ' íåé÷á íéîìù ìàøùéù ïîæáù
ììë òáèá íéðéðò âäðúé àì äøåúä ,ä êøáé éë ' øéñéå íîéîå íîçì

 éëøãî êøãá øîúùäìå àôåøì åëøèöé àìù ãò íáø÷î äìçî
ùîë ììë úåàåôøä"ä éðà éë ë 'êéàôåø ,ì ÷ìç äîå úéáá íéàôåø

ä ïåöø éùåò 'éùä çéèáäù øçà"êéáø÷î äìçî éúåøéñäå ú , äîå
æç åøîàù"åëå àôåøì úåùø ïúéðù ïàëî ì 'éôò äðååëä"îâä ã '

 úåëøá)ñ 'ò"à (åâäð øáëù àìà úåàåôøá íãà éðá ìù íëøã ïéàù ,
 åðééäéäé øùà éôë íéìçð åéä úåàåôøá íëøã äéä àì åìéàù ' ùðåò åéìò

áéå åàèçä ïåöøá àéø ,'úåàåôøá åâäð íä ìáà ,äå ' éø÷îì íçéðä
íééòáèä .æå"åëå àôåøì úåùø ïúéðù ïàëî ù ' úåùø ïúéðù åøîà àìå

úåàôøúäì äìåçì , âåäðë úåàôøúäì àáå äìåçä äìçù ïåéë àìà
úåàåôøá ,éä àì àåäå 'ä úãòî 'íééçá í÷ìçù , úà òåðîì àôåøäì ïéà

îé àîù ùùçî åúåà àôøìî åîöòåìöà úå , úëàìîá é÷á àåäù ïåéë
äàåôøä ,äù øîàé àì ïëå ' úåàôøì åì ïéàå øùá ìëì àôåø àåä åãáì

úåàôøúäì íãà éðá åâäð øáëù ïåéëî ,)éòå 'éòë" àøæò ïáàá æ
ïúùøôá .(áîøä íðîà" í)äéôá"ñî î 'ñ íéçñt"åâäðù íå÷î ô ( ÷ìåç

 æðâù êìîä åäé÷æçì åãåä íéîëçäù íòèäù íéùøôîä ìò øôñ
úåàåôøä , úåàåôøä øôñá áåúëù åîë íéùåò íéìåçä åéäù ïåéë àåä

éùä ìò åëîñ àìå íéàôøúî åéäå"ú ,äàåôøä úù÷áá ïåøñç ïéà éë ,
 ÷ôñ åðéàå åðåáòø øñå åðîî ìëàéå íçìä ìà êìé áòøéù íãàäù åîëå

áòøä éìåç ÷æçä éìåç åúåàî àéøáéù ,äãåéå äì ' äî åì àéîöäù
éçéå åúåà òéáùéù 'íéé÷úéå , äàåôø ù÷áì äìåçì úåùø äðúéð êë

äì äãåéå 'åéìç àôøì äàåôø åì àéöîäù.  
ãòå"â áúë æ"ñá ë ' úåááìä úáåç)ã ÷øt ïåçèáä øòù' (

 ñðøôúäì ìëåéù íéàöîàá ÷ñòúäì íãà êéøö äñðøt ïéðòá åîëù
íãé ìò ,íäéøçà øæçìî ìùøúé ìàå , åé÷ìàá çèáé äæ íò ãçéå

 àìå åäáæòé àìùåðîî íìòúé àìå åäôøé , úåàéøáä òâåðá àåä ïë
àøåáä ìò äæá çåèáì íãàä ìòù éìåçäå , âåàãì åéìò äæ íò ãçéå

ò úéãéîúä åúåàéøá ìò" åúåìçî úà àôøìå íééòáè íéàöîà é
úé àøåáä äåöù åîë íìåòá íéâåäðä äàåôøä éëøãá"àôøé àôøå ù ,

ø åà åúìçî íéîøåâ äìàä íéàöîàäù áåùçé àìù ÷ø ãöî åúàåô
íîöò ,àøåáä úåùøá ÷ø íéìòåô íäù äðåîà êåúî àìà , íéîòôå

éùä åúåà àôøé"éôà åà ììë íéàöîà éìá ú ' äáøä íé÷éæîä íéøáãá
ùééò"á. äôñá"t ìàåé éøáã ÷ ' äøåúä äáúëù ïåéëù øàáî åðéæàä

íìåòì äîã÷ äøåúäå àôøé àôøå , åãáòùéù äàéøáä éàðúî äéä äæå
úåöîì òáèä é÷åç äøåúä ,ò" ìéòåéù äàéøáä òáèá äîùåä ë

ôò äàåôøä"òáèä é ,ò éìåçä úåðùì êøáúé åðåöø äæå"úåàåôøä é.  
äôñá ïëå" äùî êøá ÷)t 'àáú (åúá áúëå ïéðòá êéøàî" ã

 øúåäù íùë òáèä êøãá íéàôåøá ùåøãì úåùø äøåúä äðúðù
åðåáòø òéáùäì íçì ù÷áì ,á÷ä úàî çéìù àìà åðéà àôåøäå" ä

áäòå åéìçî åúåàôøì úåàåôø àøå" íéãâåðä åìàë úåàåôøù åðéöî ë
ä úðåîàì 'íäá úåàôøúäì åðì øåñà äøåúä êøãå ,éàãëå 'îâá ')ò" æ

ë"áò æ (åëòî úåàôøúäì øåñà"íéñøå÷éôàå íéðéî åà í , øúåä àì éë
 äðåîàä úà øúåñ åðéàù ïôåàá àìà íéàôåøá ùîúùäì åðì

ùéäá"íéìåç àôåøä ú.  
úçáå" ñ)ïúùøôá (áîøä úèéùá ÷éæçî"ï , äîéãù äî ìòå

áîøä"áúë åðåáòøì íçì ù÷áîì äæ úà ï ,òôìå" çéø äæá ïéà ã
àèç ìò åì àá àìå òáèá àåä áòøä éìåç éë íòèå ,àùî" øàù ë

åëå äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà íéàìåç éðéî 'áå÷ ãéáò àìå" àðéã ä
àðéã àìá ,àå"ùéä úåøéæâ ìò íëçúäì åì äî ë" åéìç øéñäì ú

íéìéòåîä íéðîñá , íøâù àèçä àåäù äðåùàøä äáéñ øçà øå÷çé
ä ìà ììôúéå åðîî áéùéå äæì 'ééò åäàôøéå"ù.  

á"ä  
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    )ט"לקת( ז"יגליו�  ג"שנה י  משפטי� א"עתש שבטג "כ
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  ש"סו� זמ� קר
  משפטי�ק "עש
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  9:00 תרומהק "שע

[]  

  תיהש בעונ"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  משפטי�פרשת 
  :כבעד  :כ פסחי�' מס

  תרומהפרשת 
  .כהעד  .כגפסחי� ' מס

 []  
משביתי� את היצר הרע  ,בודקי� את החמ�

היינו , דוקא לאור הנר, על ידי עסק התורה
באשמורת הבוקר השכ� בעוד ליל 

  .כשצריכי� עוד להשתמש באור הנר
  הגדה בר� משה עמוד יט

  לטובה תאחרי רבי� להטו
כי הנה . ותרג� אונקלוס ואילי� דיניא די תסדר קדמיהו� ,ואלה המשפטי�

כי שורש הדי� הוא יצחק , ידוע אשר בעול� הבינה ש� נמתקי� הדיני� בשורש�

ע� ' קד�'העולה ' חסד'ובשמו נרמז מספר שני פעמי� . שהוא עול� הבינה

ואחרי רבי� , החסדי� ה� תרי נגד חד הרי אשר. 'יצחק'עולה במספר ' די�'מספר 

חסד ' וזהו והבוטח בד. על כ� אמרו אשר בשורש הדי� ש� נמתקי�, להטות

מקיפי� את הדי� שלא לשלוט ' קד�'העולה ' חסד'פעמי� ' היינו אשר ב, יסובבנו

עולה במספר ' חסד יסובבנו'ועל כ� . ל"כמו שנרמז בשמו של יצחק כנ, כלל

היינו להמתיק אות� ', קדמיהו�'די תסדר , ניא שהוא די�וזהו ואלי� די. 'יצחק'

  .ואחרי רבי� להטות לטובה', חסד'פעמי� ' שהוא ב' קד�'על ידי מספר , בשרש�

  אמרי נוע�

  מי גילה רז זה
ל "נ', ד מגיד דבריו ליעקב וגו"איתא במדרש הה .'ואלה המשפטי� וגו

כי טוב ' אדו� לעצמו שנאע כקונה "כל הקונה ע.) קידושי� כ(ל "לפרשו דהנה קיי

ת בעצמו מקיי� "וג� ידוע דהשי, ע חייב במזונות אשתו ובניו"והקונה ע, לו עמ 

ל כביכול כקונה אדו� "ממילא הו, ה קנה אותנו לעבדי�"ומאחר דהקב, התורה

ה גילה סוד זה לישראל לפני מת� "והקב, לעצמו ומחוייב במזונות אשתו ובניו

, ניקל לה� לקבל התורה' וממילא הי, יי� התורהתורה דהוא כביכול בעצמו מק

אבל , כביכול כקונה אדו� לעצמו ומחוייב במזונות אשתו ובניו' ז יהי"בידע� שעי

וזהו כוונת הפסוק מגיד , ע לא גילה סוד זה ולכ  נמנעו מלקבל התורה"לאוה

דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל היינו משפטיו דייקא שהוא בעצמו 

עשה כ� לכל גוי ומשפטי� בל ידעו� דלה� לא גילה רז זה ממילא  לא, מקיימ�

  .נדחו לחו! ולא קבלו את התורה

  ערוגת הבוש�

  כעדות שקר דמי
כי אמרו ביומא , יש לפרש הכוונה .אל תשת יד� ע� רשע להיות עד חמס

היו בני אד� נותני� לאיש ההוא ממו� , דמי שריש לקיש היה מדבר עמו בשוק

לא היה ריש , כי ידעו שאלמלא אינו איש תמי�, בלא עדי� לצור  משא ומת�

היה אז כמעיד על האיש , ונמצא שריש לקיש שדיבר עמו. לקיש מדבר עמו

יחשבו אנשי� , ובא� יהא לאיש כמו ריש לקיש עסק ע� רשע. ההוא שהוא ישר

אבל לבסו" יכפור , שהרשע הזה הוא באמת אד� הגו� ויתנו לו ממו� בלא עדות

שמתו  עדותו , ויצא מזה שהצדיק שדיבר עמו היה עד חמס, ברהרשע בד

, אל תשת יד  ע� רשע, וזה שאמר הכתוב. וכעדות שקר היא זו, נחמס ממו�

ז עד "כי תהיה עי, מפני להיות עד חמס, ולמה, שלא תשתעשע ותתחבר עמו

  .שקר ותגרו� לגזילת ממו�

  חת� סופר

  בדיני שמי� חייב
 .כאשר ישית עליו בעל האשה ונת� בפלילי�סו� ענוש יענש ולא יהיה א

והלא כל , על פי הדייני�' וקשה מה נשתנה שהתורה אמרה כא� ונת� בפלילי� פי

הלכות טוע� ונטע� ה� על פי הדייני� ואפילו הכי לא כתבה תורה בכל מקו� של� 

ונראה דהנה כשאמר הכתוב וא� אסו� יהיה ונתתה נפש תחת . ישל� בפלילי�

ד של "מ דפטור דוקא בב"אמרינ� בב', בדרבה מיני' של� דק� לינפש ופטור מל

וזה שהדגיש הכתוב דהא דאמרינ� דדוקא . אבל בדיני שמי� חייב לשל�, מטה

אבל בדיני , ד של מטה"בב, זהו בפלילי�, א� לא היה אסו� ענש יענש בממו�

  .שמי� אפילו א� יהיה אסו� חייב לשל�

  פני� יפות

  פרטי הדברי�
י מה ראה אז� להרצע מכל שאר "פרש .ו את אזנו במרצעורצע אדוני

אמר רב� יוחנ� ב� זכאי אז� זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב , אברי� שבגו"

ולא בגניבת , וקשה דהא הפסוק לא תגנוב מיירי בגונב נפשות. והל  וגנב תרצע

פ וידבר אלקי� את כל "ונראה דאיתא במדרש עה .ממו� שבגללה נמכר זה לעבד

מלמד שלכל דיבור ודיבור אמר פרטי הדברי� השייכי� לאותו , ברי� האלההד

והכוונה דלמשל בלא תרצח אמר נמי המלבי� את פני חבירו שהוא כעי� . דיבור

וכ� בדיבור לא תגנוב אמר נמי גונב ממו� , רציחה דאזיל סומקא ואתי חיוורא

ל וידבר "הנ והנה עוד פשט איתא במדרש ש� בפסוק. 'וגונב דעת הבריות וכו

מלמד שאמר כל הדברות בדיבור אחד מה שאי , אלקי� את כל הדברי� האלה

אז� זאת ששמעה על הר , י"ומעתה יוב� הרש. אפשר לפה לדבר ולאוז� לשמוע

כ אי אפשר לומר כדברי "הרי כיו� ששמעה את הדברי� בע, סיני לא תגנוב

אלא , לשמעול שאמר הכל בדיבור אחד מה שאי� האוז� יכולה "המדרש הנ

, הפשט האחר בהפסוק הוא העיקר שאמר פרטי הדברי� של כל דיבור ודיבור

מ אמר ג� הפרט של גונב "מ, ונמצא דא" דהפסוק לא תגנוב קאי בגונב נפשות

  .ולכ� כיו� שהוא הל  וגנב ממו� תרצע אזנו, ממו�

  חנוכת התורה

  מדרי� את אחרי�
ונראה לפרש  .לאלא תהיה משכלה ועקרה בארצ� את מספר ימי� אמ

על , לטובה בפרי בטנ ' לפרש הפסוק והותיר  ה, ה"ס זללה"ש החת"י מ"עפ

שלכל אד� , אשרי אד� שחת� ימיו במהרה, ל באגרת לבנו"� ז"ש הרמב"דר  מ

, ומי שגמר הקיצבה ההיא, יש קיצבה מה הוא צרי  לתק� בתורה ובמצות

כי ארבו טמו� , לחטואוכל זמ� שהאד� חי עלי אדמות עלול הוא , השלי� ימיו

אמנ� היינו א� . כ מוטב שישלי� עצמו מהרה ויצא בשלו� מ� העול�"ע, בחובו

אבל א� יש לו בני� או אחרי� אשר , ואינו פועל על אחרי� להטיב�, הוא לעצמו

פ הפסוק "וז, אזי א" שכבר השלי� עצמו אי� קיצבה לזה', הוא מדריכ� בדרכי ה

כדי , בפרי בטנ , והטע�, תרות חיי� לטובהשית� ל  מו, לטובה' והותיר  ה

משכלה ' לא תהי' פ הפ"ז נל"ועפי. ל"ד ז"עכת, שתוכל לנהל� על מבועי התורה

ל א" שכבר "ר, י כ  את מספר ימי  אמלא"וע, שתתבר  בבני�, ועקרה בארצ 

  .'עבור שתדרי  בני� בדרכי ה, ירבו ימי  ויוסיפו ל  שנות חיי�, השלמת עצמ 

  דברי יואל

  רי� לאחוז במדת ענווהצ
ד מגיד דבריו "איתא במדרש הה ,ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�

ונראה . ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כ� לכל גוי ומשפטי� בל ידעו�

, ל שהוזהרו הדייני� באזהרה יתירה לאחוז במדת הענוה"דהנה מצינו בדברי חז

, שלא יפסע על ראשי ע� קודשמני� לדיי� , וכדאיתא בגמרא אמר רבי אלעזר

והארי  . וסמי  ליה ואלה המשפטי� אשר תשי�, שנאמר ולא תעלה במעלות

תביאהו גסותו , כי בא� לא יאחוז הדיי� בענוה יתירה, בזה הכלי יקר בפרשת�

ש "עיי, ויבא להכשל בדבר המשפט, לחתו  הדי� במרוצה מבלי עיו� היטב

ל "ולמדו חז, ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�, המדרש וזה שדרש. בדבריו

ד מגיד "הה, מכא� שיתנהג הדיי� בענוה יתירה ולא יפסע על ראשי ע� קודש

ה מגיד את דבר המשפט למי שמתנהג בענוה יתירה "שהקב' פי, ב"דבריו ליעק

כי מדת הענוה אינה שייכת כלל , ועל זה אמר לא עשה כ� לכל גוי, בבחינת עקב

  .).ד" פט(חולי� ' כדאיתא במס, ומות העול�אצל א
  בר  משה

  כל אחד לפי מדריגתו
אשר תשי� :) ד" ז(סנהדרי� ' ובמס ,ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�

ל הכוונה על דר  דמתאמרא משמיה "י. אלו כלי הדייני� מקל ורצועה, לפניה�

יו ה שלא ייענש על מה שלא היה כבחינת אח"זושא זללה' ק הרבי ר"דהרה

אבל ייענש , שהרי הוא אינו יכול להיות כאחיו, ה"אלימל  זללה' ק הרבי ר"הרה

מע� וועט נישט "ק "ובל. (על זה שלא היה כפי מה שהוא עצמו היה יכול להיות

ווייל זושא קע� דא  נישט , שלאג� זושא פארוואס ער איז נישט געווע� מיילע 

וזה שאמר ). איז נישט זושא מע� וועט שלאג� זושא פארוואס ער, זיי� מיילע 

לפי הפני� של כל אחד , �"לפניה, אלו כלי הדייני�, ואלה המשפטי� אשר תשי�

  .כפי מה שהיה יכול להתעלות, ואחד

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ
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  תולדותיו 

ובגיל , ה"ט לחודש שבט תרכ"נולד בעיר נייטרא ביו� כ

� "ק המהר"הבר המצוה נסע לחוסט לישיבתו הגדולה של הגה

ומש�  –ותשע חדשי� למד ש� עד לפטירת רבו , ל"שיק זצ

ל "ק החת� סופר זצ"עבר לעיר מאטערסדאר� ללמוד אצל הגה

בא  .ל"ט זצ"ומש� נסע לסיגעט ללמוד אצל מר� הקדושת יו - 

נפתלי ' ח ר"ט ולקח את בת הרה"בברית הנישואי� בשנת תרמ

ב נתקבל לרב "בשנת תרנ. ק דאיהעל"ל ראה"צבי קראוס ז

ד "ע שאז נתקבל לאב"במאגענדאר� וכיה� ש� עד שנת תר

ד עזב את העיר קראלי ובמקומו "בעיר קראלי ובשנת תרפ

ימש ועלה לכה� פאר בעיר קאשוי וש - ע "ק זי"נתקבל מר� רביה

ועל ש� העיר הזאת , ש� את נשיאותו ברמה עד יו� פטירתו

  .נתפרס� שמו בקרב ישראל

  גדלותו בתורה

יגע ולעי באורייתא כל ימיו עד זיבולא בתרייתא יומ� 

מתנהג כ� ' כבר מימי בחרותו הי, מרבה בתעניתי�' והי, ולילה

הפסיק על ידי הפצרת אז עד שנותיו האחרונות ממש ש

תחיל להתענות ע� בואו לישיבתו של החת� הוא ה, מקורביו

הימי� שצמתי במש! ארבע השני� ", היה אומר, סופר

 - צ� ' הי, "במאטרסדאר� היו הרבה יותר מהימי� בה� אכלתי

ק עד יו� שלישי "רוב פעמי� ממוצש - כפי שסיפר בעצמו 

לילה ראשונה אחר הצו� , ק"כ המשי! עד ליל ש"ואח, בערב

, הרגשתי התענית כי הייתי רגיל לזהכמעט ולא ' ולילה השני

כבר קשה ליש� בלילה אפילו הקצת ' ביו� שלישי בערב הי

כבר קשה אפילו לשב ליד ' מיו� רביעי ואיל! הי, שהיינו ישיני�

�בלתי אפשרי עמדתי כל שלושת הימי� ליד ' ליש� הי, השולח

לא היינו מדברי� כלו� לא , בלי הפסקה בקול וולמדנ, עמוד

בעמידה חטפנו מפע� , ית המדרש אפילו לרגעיוצאי� מב

שבועה "ל "א בלעדי זה כמאמר� ז"שא, לפע� שינה של רגע

הלימודי� של הימי� והשני� הללו נשארו ", "'שלא איש� וכו

ד "רב במג' עוד סיפר שכשהי, "לנו והחזיקו אותנו לכל ימינו

וכידוע לא רצה לקבל שו� מתנות , והקהילה לא היתה גדולה

ז האוכל "עכ, ביתו רעבי� ללח�' והי, כורתו הדלהחו" ממש

הדל שאכלתי פע� אחת ביו� החזיק את גופי והייתי בריא 

עד שישבתי שמונה עשרה ועשרי� שעות במעת לעת , וחזק

לא הרגשתי קור , לא הרגשתי רעב, ולמדתי תורה בכל כוחי

והעכברי� הסתובבו ש� , בלילות החור� עת ישבתי כל הלילה

ופוק חזי מה . המנעלי� שלי  ולא הרגשתי כלו�וכרסמו את 

ז מצפת בהסכמתו על ספרו "דמסהיד עליו גברא רבה הרידב

ראיתי שהוא ספר ישר מאד חרי� ובקי ובעל : "ל"שאול שאל וז

וכל חדרי , ומסוגל ונכו� להורות ממנו הוראה לישראל, שכל ישר

י עוד גאונ, לבבי מלאי� שמחה בראותי כי עוד לא אלמ� ישראל

  .כ"ע" עול� בדור הזה

  בעני� לימוד בבוקר לפני התפילה

ד נייטרא "ל אב"משה אונגאר זצ' שלו' צ ר"סיפר הגה

שדרכו , ד נייטרא"ל אב"שמואל דוד זצוק' ק ר"ב ב� הגה"בארה

לבוא בכל שנה לעיר מולדתו בנייטרא לקברי ' ש הי"של הגר

, קרה פע� שהגיע לעיר בשעה חמש לפנות בוקר, אבותיו

יפש בית מדרש שיוכל ליכנס ולא מצא שו� בית מדרש וח

והתבטא ואמר שבעיר שאי� יהודי� יושבי� ולומדי� , פתוח

, ומני אז הפסיק לבוא לקברי אבותיו, לפנות בוקר אסור ליכנס

כ "אח, ד לכה� ברבנות עיר נייטרא"לפני בואו של הגרש' וזה הי

� הגיע וג, ד בנייטרא"ביקר שוב בנייטרא כשכבר כיה� הגרש

, מלא ע� בחורי�' ד ומצא שהי"ונכנס לביהמ, בשעה מוקדמת

ומאז , והתבטא ואמר בשמחה כעת כבר מותר לבוא לנייטרא

ש "הגר. ל"התחיל בחזרה לבוא בכל שנה על קברי אבותיו וכנ

' והי, שותה בבוקר לפני התפילה קאווע ע� חלב וצוקער' הי

על לומדי  אומר שהקפידא לא לשתות לפני התפילה אינו חל

  .תורה שה� נעורי� בלילה ולומדי� עד התפילה

  על כס הרבנות

עוד בזמ� ישיבתו באויהעל כבר הפצירו בו חביריו וידידיו 

שונא את ' אבל הוא הי, שיקבל על עצמו איזה משרה של רבנות

והדרי! אות� את הדר! אשר , ורק הרבי" תורה לעדרי�, הרבנות

התנהג למעלה עד שנת , שני�וכ! משלוש , בלי שו� משרה, ילכו

לו משפחה ע� ' וכבר הי, ב שאז נשאר בלי כל מקור פרנסה"תרנ

ואז הסבירו לו ידידיו שא� הוא רוצה להמשי! , שלוש ילדי�

מוכרח הוא לקבל עליו עול של , ללמוד תורה בהרחבת הדעת

  .דיינות באיזה קהלה קטנה' רבנות או אפי, איזה משרה

משינאווא ' ו אל רבו הקבשנה ההוא נסע לשבות שבת

כשכתב פתקא ' והנה דרכו בקודש הי, לשבת פרשת שקלי�

רק שמו ושמות , ל לא רש� בפתקא  שו� הצטרכויות"לרבו הנ

אמנ� בפע� הזאת כשנסע שינה , וכ� נהג כל ימי חייו, משפחתו

וכשנכנס במוצאי שבת בפיתקא להיפרד הוסי� , ממנהגו

וא ברכו לפרנסה ונת� ק משינאו"הרה, בפיתקא בקשה לפרנסה

' ואמר לו כשתגמור לעש� ציגארי, אחת גדולה ועבה' לו ציגארי

לא עישנו בפע� , והוא ברוב חסידותו ברבו, ל! פרנסה' זאת יהי

ולכ� לא עיש� ממנו אלא פע� , אלא החזיקו כשיריי�, אחת

וכה נמש! אצלו , אחת בשבוע בכל מוצאי שבת מעט מעט

ובדיוק באותו זמ� כאשר , י�העישו� עד קרוב לשלושה חדש

באה אליו משלחת של קהלת מאגנדאר� ', כלתה הציגארי

וג� הבטיחו לו מבוקשו , ד"והציעו לו להיות לה� לרב ואב

והוא נענה לה�  , היחידה שיעזרו לו להחזיק ישיבה כאוות נפשו

  .וקבל את הרבנות

  וינהג בעזו

ו כבר בקהילת, בכל מקו� כהונתו נהג נשיאותו ביד רמה

עדיי� אבר! צעיר לימי� ב� עשרי� ' הראשונה מאגנדאר� כשהי

, נראה עוד יותר צעיר מגיל זהה ו היהובמרא, ושבע שני� בער!

מה� , ע� כל זה עמד נגד בעלי בתי� אנשי� באי� בימי�

באות� הימי� , ותבע מה� דברי� קשי�, עשירי� ובעלי מעמד

לו שלא ונכש, מצב היהדות ש� ירוד מאד' ד הי"כשבא למג

בהרבה עניני� יסודיי� של   - אלא מחמת פשטות�  - בידיעת� 

וע� ', וכדו, כשרות, כמו שמירת שבת, קיו� התורה והמצוות

ביאתו לש� עשה ש� פלאות ובתו! זמ� קצר כבר קצר פירות 

שרב בקהלה שאינו יודע מה , מיהמרגלא בפו' הי, יגיעתו

הנהיג את מתבשל בקדרתו של כל יהודי בעירו אינו יכול ל

ד ובכל הגליל בעל הבית אחד "ואכ� לא השאיר במג, לתויקה

לבא אליו ולברר , שלא הזמי� אליו ולפעמי� ג� את אשתו

ולפעמי� במקו� שראה צור! שש� ', אצלו הנהגת ביתו וכדו

ביקר בעצמו וכדאי , בעצמו ש� באותו מקו�' נחו" שיהי

 -  להעתיק כא� מה שכתב הוא בעצמו לתלמיד אחד ששאלו

, ועל מה ולמה עוזב אות� - ד ועבר לקראלי "כשעזב את מג

כשבאו אלי אנשי קהל קראלי לקבל : משיבו וזה תוכ� דבריו

ישבתי וחשבתי ועשיתי לעצמי די� , אותי לרב בקהלת�

�בדקתי , ד"על כל מה שעבר עלי בשנות כהונתי במג... וחשבו

ה בעיני רוחי את מצב הקהלה מיו� בואי הנה ועד היו� הז

רציתי לדעת הא� עלי ... במש! שמונה עשרה שנה

עברתי במחשבתי וזכרוני , ד או ללכת הלאה"להמשי! במג

ד ובכל "על כל משפחה ומשפחה במג, על כל בית ובית

שורר כא� ' ראיתי לפני את המצב הירוד שהי ,הגליל שלי

ואת השינויי� הגדולי� לטובה במצב קיו� , עת ביאתי הנה

ד והגליל "שבכל מג, באתי לידי הכרה"ו יעכש תורה ומצוות

�אי� בית שאי� , שומרי� בו שבת כהלכתו אי� בית שאי

כל ... 'על כל פרטיעניני הבית מדקדקי� בו בעניני כשרות ו

אינני , דבר לא טהור וכל העשבי� הרעי� נכשתי משרש�

  . ל"עכ"... רואה לכ� צור! ונחיצות להישאר פה ג� להבא

לו הרבה קישויי� ' קראלי היכ בתחילת בואו ל"כמו

, ובפרט מעניני תקנות הקאנצליי, להנהגת הקהילה כפי רצונו

אבל את , אבל הוא עמד באית� קשתו ולח� בכל תוק� על זה

ונתיישרו כל , אחר שתי שני� שקטו הרוחות, והב בסופה

י אנשי� אלו שלא הבינו ולא נתחנכו "המכשולות שנעשו ע

וקהילת קראלי נתקשרו , להנהגת הקהלות האורטודוקסית

אחר שכבר עזב� ועבר אל קאשוי ' אפי, בעבותות אהבה אליו

  .ביקשו ממנו כמה פעמי� שיבוא לבקר אות�

  ריש מתיבתא

 �דבר גדול עזר לו לשנות לטובה את צביו� קהילותיו שכיה

כי בכל מקו� שכיה� ברבנות יסד והחזיק ישיבה גדולה , בה

ומאות תלמידי� מרחבי  ,שהיתה מפורסמת מאד בשמעו הטוב

וזה השפיע הרבה על כל , זרמו אליה, המדינה וחוצה לה

והוא ראה בהרבצת תורה עיקר העיקרי� , המהלכי� של העיר

כבר מיד לאחר חתונתו בעודו סמו! על שולח�  ,ממשאת חייו

כל , כבר הרבי" תורה לבחורי חמד ט"בשנת תרמ חותנו באוהעל

לגדל� לתורה , ש למענ�כוחותיו הגופני� והרוחני� הקדי

דרכו לבא מפע� לפע� באכסניית� לראות ' הי, ויראת שמי�

התלמידי� שתו ', מעשיה� אי! מתנהגי� ומה ה� קוראי� וכדו

ובחמלה גדולה , בצמא מימיו ללמוד וללמד כדי לשמור ולעשות

וכ� , כרח� אב על בני� אהב�, ואהבה רבה נטל� ונשא�

פש� היתה קשורה בנפשו התלמידי� כמי� הפני� אל פני� נ

ג� , כבדוהו קדשוהו והעריצוהו ובכל משאלות� פנו אליו

, בדברי� הנוגעי� לפרנסת� ובעסקי בית�, לאחרי חתונת�

כאלו  והוא תמיד נענה לה� והשתת� עמה� בכל צרת� לו צר

" ונינכדאי להעתיק קטע מצוואתו הנוגע לעניו, היו נוגעי� אליו

אל יתאר אותי , רצה להספידניח וי"ש� אחד מיוצ' וא� יהי"

ויכול להספידני שחזקתי עצמי , צדיק או גאו�, בתוארי שוא

לעסוק ' להעמיד תלמידי� הגוני� יראי הש� ואוהבי תורה הק

ה יושע "וזכיתי לזה מברכות הגאוני� מר� הגאו� הקדוש מו, בה

ל "ה יחזקאל זצ"ל מבעלז ומר� הגאו� הקדוש מו"זצ

אחת מנסיעותיו ממאגענדאר� ש שב"סיפר ר". משינאווע

ש� אחד שביקשו ' לקרעני" הי, ע"ק משינאווא זי"למר� הגה

וג� , לישיבתו ויספחהו כאחד מתלמידיו בנואת שיקח איתו 

, ושהה אצלו כשנה, וכ� עשה, ע המלי" בעדו"זי יחזקאל הדברי

ש שנסע "אחר כ! נודע לר, ונסע מש� ושוב לא חזר

כי כבר יצא , וחשש שיצא ש� לתרבות רעה, לפראנקפורט

ש להדברי יחזקאל "לכ� כתב ר, שמה של פראנקפורט לרעה

ל "למה אמר לו לקחת את התלמיד הנ, ע והתאונ� לפניו"זי

ק "ז ענה לו הגה"ע, בשילו ברבי�ועתה הוא חושש שיקדיח ת

שמבטיחו שלא יהיה לו עוד תלמיד "ע במכתב "משינאווא זי

ש שבדר! כלל לא כתב "והוסי� ר, "שיקדיח תבשילו ברבי�

ק "אלא ציוה להמשב, ע בעצמו את מכתביו"הדברי יחזקאל זי

אבל את המכתב , שיכתוב ואחר שעבר על המכתב חת� שמו

  . מו מרישא לסיפאל כתב הדברי יחזקאל בעצ"הנ

  )המש! בעמוד ד(
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
òåáùä úùøôì  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

ואלה המשפטי� אשר 

י למה "ופירש ,תשי� לפניה�

נסמכה פרשת דיני� לפרשת 

לומר ל� שתשי� , מזבח

ויש , סנהדרי� אצל המזבח

להבי� הכוונה שצריכי� 

להשי� הסנהדרי� אצל 

ד� (דרי� סנה' ובמס. המזבח

פרי� מאי אשר תשי� :) ז

  .אשר תלמד� מבעי ליה

וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה , להל� בפרשה )ב

ק עבודת ישראל כתב "בספה. מע� מזבחי תקחנו למות

כי ) ש בסדר הלימוד"סידור הר(על פי הנודע , לפרש פסוק זו

עצה לבטל מחשבה , ט"ק קיבל מפי אליהו הנביא זל"הרמ

אש תמיד תוקד על המזבח לא ) ויקרא ו ו(פסוק לומר , זרה

על , הוא היצר הרע, וכי יזיד איש, וזהו הרמז בכתוב. תכבה

להרגו , שה� יחדיו בלבו של אד�, הוא היצר טוב, רעהו

י תקחנו "אז מע� מזבח, במחשבת ערמומית וכוזבת, בערמה

דהיינו שהסגולה לזה הוא לומר הפסוק אש תמיד , למות

כי בזה יוכל האד� לנצח את יצרו הבא , ח"תוקד על המזב

ובדרכו בקודש נל� ונפרש את . כ דברי קדשו"ע, להכשילו

  .הפסוק באופ� אחר

לומר בהקד� מה שכתב האלגזי בשמע יעקב  ואפשר

, ליישב היא� יצאו בני ישראל ממצרי� קוד� הזמ�) וארא' פ(

ועבדו� ועינו אות� ארבע ) בראשית טו יג(ה גזר "הרי הקב

כל :) ברכות כד(והוי עשה על דר� שאמרו , שנה מאות

ירמיה כז (שנאמר , העולה מבבל לאר# ישראל עובר בעשה

וא� כ� האי� , בבלה יובאו ושמה יהיו עד יו� פקדי אות�) כב

, עברו על דבר תורה ויצאו אחרי מאתיי� ועשר שני�

) ה ונתקלקלו"ד: ה ל"ר(והתירו# על פי מה שכתבו בתוספות 

' וכ� מבואר במס, אלי� ודחי לעשה דקיל דעשה דרבי�

לגבי קרב� פסח דאתי עשה דאכילת פסח .) ד� נט(פסחי� 

וכיו� שאילו היו . ודוחה עשה דהשלמה כי עשה דפסח חמיר

ישראל שוהי� במצרי� עוד אפילו שעה אחת לא יזכר ש� 

. על כ� הוי עשה דהצלת רבי� ודחי לעשה דקיל, ישראל עוד

גדולה חיבת� ) ה"ו ס"ר פט"שמו(רש וזהו ביאור מאמר המד

ה במקו� עבודת כוכבי� ובמקו� "שנגלה הקב, של ישראל

והקשה ביפה תאר , טנופת ובמקו� טומאה בשביל לגאל�

ואי� עבר על לאו , .)עיי� סנהדרי� לט(ה כה� הוא "הא הקב

דעשה דרבי� :) תמורה לג(אמנ� כתבו התוספות . דטומאה

מי דאיכא עשה דהצלת והכא נ, דחי ג� עשה ולא תעשה

  .ד"עכ, ת ועשה דכהונה"רבי� אלי� טובא ודחי ל

:) יומא פו(לפרש מה דאיתא בגמרא  פי זה אמרתי ועל

אמר רבי יוחנ� גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה 

ה� ישלח איש את אשתו והלכה מאתו ) ירמיה ג א(שנאמר 

ואת זנית רעי� רבי� ' וד וגווהיתה לאיש אחר הישוב אליה ע

ת דלא יוכל בעלה "הרי דתשובה דוחה ל. ('ושובו אלי נאו� ה

והקשה בכפות ). 'הראשו� אשר שלחה לשוב לקחתה וגו

הלא כ� היא המדה בתורה , מאי גדולה תשובה, תמרי�

ותיר# דיש כא� לא תעשה ועשה , דעשה דוחה לא תעשה

ז "עלה א והקשה, ומכל מקו� עשה דתשובה דוחה אותה

ה בייטב לב הא גופא קשיא הא אי� עשה דוחה לא "זללה

דהנה מבואר ש� , אמנ� לפי האמור יש לומר. תעשה ועשה

תניא היה רבי מאיר אומר גדולה תשובה שבשביל , בגמרא

ז "נמצא לפי. יחיד שעשה תשובה מוחלי� לכל העול� כולו

דתשובה הוא עשה 

וא� כ� הוי , דרבי�

, העשה אלי� טפי

יר דחי לא ושפ

  .תעשה ועשה

פי זה יש  ועל

לפרש הכתובי� לעיל 

את� , יתרו' בפ

ראית� אשר עשיתי 

למצרי� ואשא 

ועתה א� שמוע , אתכ� על כנפי נשרי� ואביא אתכ� אלי

תשמעו בקולי ושמרת� את בריתי והיית� לי סגולה מכל 

, אמנ� לפי האמור כוונת הכתוב. העמי� כי לי כל האר#

ה בעצמו ירד "שהקב, תי למצרי�את� ראית� אשר עשי

ה כה� הוא ומצרי� היה "וא� שהקב, להוציאנו מכור הברזל

ואשא , ע� כל זה היה יכול לטמאות עצמו, מלאה גילולי�

כי עשה דהצלת , אתכ� על כנפי נשרי� ואביא אתכ� אלי

ולזה , ישראל אלי� לדחות לא תעשה ועשה דטומאת כהני�

ודרשו , מעו בקוליהמשי� ואמר לה� ועתה א� שמוע תש

והיינו , אי� ועתה אלא תשובה) ו"א ס"ר פכ"ב(ל "חז

ה להורות את בני ישראל דר� "שמיציאת מצרי� בא הקב

ועל ידי , דעשה דתשובה דחי ג� לא תעשה ועשה, תשובה

  .זה והיית� לי סגולה מכל העמי�

על , זה היצר הרע, יתבאר הכתוב וכי יזיד איש ובזה

, עכשיו הוא רעהו של היצר הרעזה האד� שחטא ש, רעהו

ואז אחר שחטא האד� בא היצר שנית בערמה ובתחבולה 

להפילו בפח יוקשי� כאשר האד� נתעורר בלבבו אי� 

ומבקש עצה לנפשו שיזכה לתק� פג� , ע"שחטא נגד הבוכ

או אז בא היצר הרע שנית בערמה להפילו בסב� , החטא

ירות ואי� היאוש שחלילה לא מועיל לו התשובה על רוב העב

. ו משו� דאי� עשה דוחה לא תעשה ועשה"לו תקומה ח

היינו מהא , י"מע� מזבח, ולזה מייע# לנו התורה הקדושה

ג דכבר הקריבו התמיד "דמקריבי� קרב� פסח על המזבח אע

כי עשה דפסח דאלי� דחי לעשה , של בי� הערבי�

וכמו כ� בתשובה שהוא עשה דרבי� אלי� טפי , דהשלמה

ושפיר מהני תשובה על כל דבר , עשה ועשהלדחות לא ת

ר ששוב "לשחוט את היצה, ועל כ� בזה תקחנו למות, פשע

 .וחלילה להתייאש שאבדה תקותו, לא יהיה לו שליטה עליו

ת דברי "ה בשו"ז זללה"ק מר� דו"וכבר נודע מה שכתב כ

כי צריכי� להתרחק ממחשבת יאוש ) א"ח סימ� ל"או(יואל 

אגרת (ק "דכבר מבואר בספה, יותר מ� הבורח מ� הארי

ה "כי מי שאינו מאמי� שהקב) א"התשובה שבספר התניא פי

ו "מבר� ח, אפילו שהכעיסו עד אי� שיעור, מוחל למכעיסיו

ש "כי הבורא ית, חנו� המרבה לסלוח, ברכה לבטלהבכל יו� 

  .ד"עכ, הוא מרבה לסלוח עד אי� שיעור

שאמר הכתוב ואלה המשפטי� אשר תשי�  וזה

שתשי� , דאלה הדברי� ידברו אל בני ישראל, לפניה�

דהסנהדרי� ה� ה� ראשי בני ישראל , הסנהדרי� אצל המזבח

ומעוררי� לבות בני ישראל , הרודי� את הע� בשבט מוסר

ובאי� לחזק את בני , ה"שישובו בתשובה שלימה להקב

כי , � ולא כתיב אשר תלמד�"א דכתיב אשר תשיישראל בה

וחלילה יעלה על לב , תשי� היינו שיתקנו מעשיה� הרעי�

דאי� עשה דוחה , האד� שאי� לו תקומה ולא מהני תשובה

ל שתשי� סנהדרי� אצל "ולזה כתב רשיז. לא תעשה ועשה

דממזבח ילפינ� דעשה דאלי� טפי דוחה א� לא , המזבח

יש לנו להתחזק דתמיד בכל עת  וא� כ� מזה, תעשה ועשה

והעיקר הוא שיהיה לו לאד� , ובכל זמ� מועיל התשובה

  .הרצו� אמיתי לתק� את מעשיו

  

‡ÏÂ È�ÙÏ ÂÎÚ"Ì, ‰�Â˘ ÓÔ ÂÎÚ‰"Ì        
אמאל  ט האט"ל דער קדושת יו"זיידע ז דער

, אס עס�געזע� ווי א קינד האט זי� צוגעזאלצ� ד

אלע תאות מוזטו , !אוי, האט ער אויפגעציטערט

פאר� צוזאלצ� דאס עס� האט ער , !דיר נאכגעב�

  .ווי ווייט האלט מיר אונז פו� דע�, אויפגעציטערט

איז א וועלט פו� עול� התאוה או�  אמעריקא

ווערט אהערגעשטעלט מאכלי� 'ס, עול� הגשמי

געמאכט פאר , מגושמי� מיני� ממיני� שוני�

 איז אז דער פראבלע�, קליינווארג פאר קינדער

מע� , מע� וואקסט נישט אוי� די קינדערישע שי�

איז שוי� דער זמ� וואס מע� 'ווייסט נישט ווע� ס

ויפ� זי� קחורי� ב ,דאר� שוי� צו� דע� נישט צוריר�

וואס איז א חרפה או� א בושה אז א  נאשערייע�

דאס איז פו� די הבלי או� , בחור רירט צו דע� צו

 .אמעריקא

קיינער רעדט , עס�דאר� א מענטש  אוודאי

או� בחורי� דארפ� נישט פאסט� , שט פו� פאסט�ני

ווי אזוי מע�  אבער מע� דאר� צו וויס�, �"שובבי

  .עסט או� וואס מע� עסט

עד שאד� ) ו"ר פכ"תדא(מדרש אי�  שטייט

מתפלל שיכנס תורה לתו� גופו יתפלל שלא יכנסו 

אז א מענטש וויל זוכה זיי� צו , מעדני� לתו� גופו

די  ע� קוד� אוועקנעמע�מדאר� , לערנע� תורה

  .תאות האכילה

, וואס וויל� זי� מייגע זיי� אוי� תורה בחורי�

, יקל גמראאו� וויל� זוכה זיי� צו פארשטיי� א שט

� דארפ� זי� צוריקהאלט� פו� די מאכלי� מגושמי

 עס מע� דאר�, מיט וואס אמעריקא איז געבענטשט

, יעדער ווייסט וואס זיי זענע�, אויסרעכענע� נישט

איז 'צו ס, או� יעדער ווייסט פו� וואס מע� רעדט

איז אנדערע 'צו ס, מוצאי שבת כמנהג אמעריקא

  .זיי� אויסגעאיידלטאיד דאר� צו  א, זמני�

, ל מלכותופתג� המל� אשר יעשה בכ ונשמע

, מע� דאר� הער� דע� פתג� המל� אי� אלע עניני�

אלעס וואס א מענטש טוט דאר� צו האב� מיט 

ע� גייט י אזוי מע� עסט ווי אזוי מוו, מלכות שמי�

  .אנגעטו� דאס גאנצע הילו�

ואלה המשפטי� אשר תשי� , פסוק זאגט דער

, אשר תלמד� י שטייט נישט"זאגט רש, לפניה�

מע� דאר� צו , ווייל לערנע� אליי� איז נישט גענוג

או� דאס , �"לפניה� ולא לעכו, ואס צו טו�ווויס� 

, פו� די משפטי� אשר תשי� לפניה� איז דער יסוד

א איד , א איד איז נישט ווי א גוי, �"ולא לפני עכו

  .א גוי � פו�איז דער היפ

ל פלעגט נאכצוזאג� "ווי דער פעטער ז או�

מע� דאר� קוק� אוי� די , מאויבי תחכמני מצותי�

או� , גוי� אוי� די שונאי� או� טו� פונקט פארקערט

או� דאס , שר תשי� לפניה�א דאס איז די משפטי�

אנדערש ווי , דאר� א מענטש האלט� פאר די אויג�

  .דאס איז א איד, א גוי

  ו"משפטי� תשנ ג"בוומסב דרשה לתלמידי הישיבותמתו� 
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© המערכתק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מ"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�ע יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

àé÷éãöã àìåìéä )á ãåîòî êùîä(  

  'לוח� מלחמות ד

קנאי גדול והלוח� האמי� ללא חת בעד כל ' אחד מהדברי� הידועי� והמפורסמי� בעול� שהי

ובר מאיזה שהוא שינויי� מד' א� הי, מוכ� לשו� וויתור או פשרה' לא הי, קדשי התורה וע� ישראל

, מכות, צעקות, תופימחנ, לא התפעל מבקשות, ובמנהג ישראל המקובל מדור דור, במסורה, קלי� בדי�

ק "שרביה, לו מסירות נפש ממש בשעה שרצה מי שהוא להטותו מדר� הישר מדר� האמת' הי, מאסרי�

מיני במדינות אלו בדור הזה והוא העמוד הי, ע מעיד עליו  שהוא הגבר הוק� על עולה של תורה"זי

בראש וראשונה לח� בעוז  .ל"ד תורתו אשר אי� לנו דוגמתו עכבע' ועומד לנס עמו ללחו� מלחמת ה

וכל מקו� כהונתו דרש ותבע בכוחו הגודל , שבמדינת אונגארי�" לאגי�אהנע"ובתעצומות נגד כת 

' כ הי"כמו, לאגי�אמהנע שהתבדלו" אורטודאקסי�"י תקנת היראי� ה"שקהילתו תתנהג א� ורק עפ

ל כי היה "צ בערנפעלד זצ"צ רי"סיפר הגה, ראש המדברי� בכל האסיפות שהתקיימו לטובת חיזוק הדת

ש בבואו לאול� האסיפה ש� "וראה אי� שהגר, עד לאסיפה לחיזוק הדת שהתקיימה בעיר פרעשבורג

ר מלפני� שהאסיפה הזאת "יה: ידיו על המזוזה ותפילה קצרה בפיו אשר נאמרה בהתלהבות אש קודש

  .ושכינתא קדישא, ולכבוד התורה, אבינו שבשמי�, נחת רוח לפני�' ותהי, תהיה לש� שמי�

שכידוע הרבה קהילות שהשתייכו להנהגת , ח"ג� אחרי תו� מלחמת העול� הראשונה בשנת תרע

הקהלות  שממשלת� טר� הכירה את ההנהגה של', שבאונגארי� עברו למדינת רומני' הקהילות האורט

ב נקראה אסיפת כל הרבני� ומנהיגי הקהלות "בשנת תרפ, שנתווספו כעת אל מדינת�' האורט

והנה באסיפה זו נתחברו ג� מנהיגי ', כדי לאשר את תקנות האורט', לבוקארעשט עיר הבירה של רומני

ל י השתדלות� הוזמ� אל האסיפה ג� שר החינו� ש"וע, חברות הציונית שמצאו דרכ� אל הממשלה

, בידי אנשי� חדשי� ומתחדשי�' וה� רצו להפו� הקערה על פיה ולמסור הנהלת האורט, המדינה

והציל את , ג� כא� עמד במלוא עוזו כגבור חיל בלי פחד ומורא ובמסירות נפש, גדולה' והסכנה הי

בני� - עמד אחד מהרע, היתה זאת אחרי כמה שעות של משא ומת� בעני�, היהדות החרדית במדינה זו

אנשי� ' והתחיל להסביר לבאי האסיפה שע� הזמני� החדשי� הגיע העת להוסי" אל הנהלת האורט

, והפסיק את הנוא� באמצע, ש ק� ממקומו עלה אל הבימה בלי לבקש רשות"ר', חדשי� עשירי� וכדו

. ..'שקבלנו תורתנו הק... דע ל� אדוני השר אנחנו היהודי�: "ובקול ארי צעק כשפניו מופנות אל השר

במש� כל ימי גלותינו מסרו אבותינו את , כאלפיי� שני� אנו מתגוללי� בכל קצות בעול�, א שנה"לפני ד

רבות מבני עמנו נהרגו בכל מיני מיתות , ולא רצו לשנות בה א" אות אחד, נפש� בשביל קיו� תורתנו

� הקהלות שלנו כפי מוכני� למסור נפשינו עבור קיו, ג� אנחנו פה היו� כולנו חיי�, משונות עבור זה

' שהי, שע� ישראל הראשו� בי� העמי�, ידוע להוי לכבוד השר, שקיבלנו� מאבותינו מבלי לשנות כלל

אבל כל זה אפשר כשהמדינה , תמיד נאמ� למדינה שנמצאי� בגלות� וג� נצטווינו בתורתינו על זה

שעל ידיה� תרצה לבטל  אבל ברגע שהמדינה תחוקק דיני�, י תורתנו"נותנת לנו האפשרות לחיות עפ

ונילח� נגד� בכל כוחנו , אנו פורקי� עול הממשלה מעלינו, ולהפריע לנו בעניני� הנוגעי� לדת ישראל

בעניני דת ודיני תורה אנו כפופי� א� ורק לגדולי רבנינו ומורינו וכפי שה� יפסקו לנו כ� , עד מסירת נפש

בקשתי לכ� מכבוד , ע והתורה שקבלנו בהר סיני"וי הש"ופסקיה� של רבנינו יכולי� להיות רק עפ, נעשה

כפי שדעת הרבני� ומנהיגי ' ולאפשר לאסיפה זו לנהל עניני, לקחת דברינו אלו אל לבו, השר המרומ�

ופחד גדול אחז , כל הנוכחי� כמעט ונעצרה נשמת� בשמע� דברי� אלו, "הקהלות שנתאספו היו� פה

צב מיד כשהשר עמד על רגליו ואמר בקול ר� אול� נשתנה המ, את כל הרבני� הנמצאי� ש�

כפי רצו� הנאספי� וברוח הדברי� של כבוד הרב ' ותקבל החלטותי' שהאסיפה תמשי� לנהל דיוני

  .מקראלי

ש לביתו מבוקרסט לקראלי והגיע לביתו קרוב לחצות הלילה וישב "ע� תו� האסיפה חזר ר 

ק "וכשנגש לחלו� השתומ� לראות שהגה ,שעות שמע קול דפיקות על חלו� חדרו' אחרי ב, ללמוד

אחרי : אמר לו הרב מנאסוד, כ מאוחר בלילה"ת כ"ש מה לכ"אל ביתו ותמה הרהגיע ע "מנאסוד זי

ו בעו� "יראתי שמא יכשל ח, י נאומו החוצב להבות אש"שכבודו הצליח להציל היהדות החרדית ע

ת בכלל לא דיבר "כי כ, ת כאלות שאל לו לחשוב מחשבו"כ באתי להגיד למעכ"ע, מחשבת התנשאות

ת לחזור "לדבר אנא ינסה כ' וראי, רק כל דיבור שיצא מפיו היתה שכינה מדברת מתו� גרונו, באסיפה זו

י דעת גדולי "עפ' ברומני' ומאותו יו� והלאה הונהגו עניני האורט. ולהגיד שנית ואז יראה שאינו יכול

כמה פעמי� להתערב אצל פקידי הממשלה לעורר שוב זמ� קצר אחרי האסיפה הזאת ניסו עוד   - ' רבני

לפני פסח כשהיתה ' א הי"פ. אבל לא עלתה ביד�, באותו העת נשקפת סכנה לחייו' מוב� שהי, את העני�

שהוא כבר : "אמר, שאלו אותו מה הוא חושב לעשות מכיו� שימי פסח מתקרב ובא, נשקפת סכנה לחייו

הכל מוכ� אצלו לידו והננו מוכ� , י שיכול להתקיי� כמה ימי�ובשר צל, יי�, הכי� לעצמו חבילה מצות

  ".ללכת בשמחה בשירה ובזמר לבית הסוהר

ול� נא , ג� עמד נגד התיסדות אגודת ישראל כידוע, כ לח� נגד כתי הציונות ולשונ� הטמא"כמו

�  .וראה מה שכתב בהקדמת ספרו אבות על בני� באור

  .עירו קאשויכ ב"ש ומנו"ו שבט שנת ת"נסתלק ביו� כ
  

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

  
  
  

  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"% קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה
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  .אבכל ערב שבת מפני כבוד השבת צפורני�מצוה לקצ� ה) א
משו� שדר� ' ולא ביו� ה, ויש להקפיד לקצ� צפורני הידי� דוקא בערב שבת) ב

יתחיל עוד שבשבת שבת הלגילוח� ואי� זה מכבוד ' הצפורני� להתחיל לצמוח ביו� ג
  ].ג'הרגלי� מותר לקצ� לכתחילה ביו� האבל צפורני [ בהפע� לצמוח

-  �  - שלא יקצ� הצפורני� כסדר
יש להקפיד לקצ� הצפורני� בדילוג ולא יטל� כסדר� אצבע אחר אצבע הסמוכה ) ג

רק [ הצפורני� יש להקפיד שלא יטל� זו אצל זו' ואפילו כשנוטל רק ב, דלה משו� סכנה
  ].יפסיק בנטילת צפור� אחרת שאינה סמוכה לה

שיתחיל לקצ� באצבע הרביעית : לכתחלה יש לקצ� הצפורני� בסדר דלהל�ו) ד
כ יקצ� אצבע השניה של יד שמאל "ואח, של יד שמאל] הסמוכה לאצבע הקטנה[

כ יתחיל לקצ� יד ימי� ויתחיל "ואח, כ אצבע הקטנה ועל דר� זה יגמור יד שמאל"ואח
ית ועל דר� זה יגמור כ יקצ� אצבע הרביע"ואח] הסמוכה לאצבע העבה[באצבע השניה 

�  .ו'ה' ג' א' ד' ובימי� ב' א' ג' ה' ב' ונמצא הסדר בשמאל ד, יד ימי
  .זויכולי� לקצצ� כסדר�, בצפורני הרגלי� אי� קפידא בזה) ה

   -רני� בראש חודש שלא יקצ� הצפ -
ודעת רוב , מצוואת רבינו יהודה החסיד שלא לקצ� הצפורני� בראש חודש) ו

  .חז"ערב שבת יש להקפיד עפוסקי� דא% כשחל ב
ח בערב שבת "ז כשחל ר"ולפי[ טש אי� קפידאדויש שכתבו שבליל ראש חו) ז

  ].יכולי� לקצ� הצפורני� בליל ששי
', שיש להקפיד שלא לקצ� צפורני הידי� ביו� ה] 'סעי% ב[וא% שכתבנו לעיל ) ח

דיני� אלו ו[ י'מותר לכתחילה לקצ� הצפורני� ביו� ה' ש ביו� ודמ כשחל ראש חו"מ
  ].ח אדר הראשו�"ט שחל בו ר"יהיו נוגעי� למעשה בערב שבת הבעל

   -רני� בחול המועד קציצת הצפ -
מי שהוא רגיל לקצ� צפורניו בכל ערב מותר לקצצ� בחול המועד שחל בערב ) ט
  .גימ לסמו�"והמיקל יש לו ע, יבויש מחמירי�, אישבת

  - ט"המש� דיני� אלו בשבוע הבעל -

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

שפע� ) ב"ק י"ח ס"רס' סי(ט "ובבאה) ד"סק(ר "וכתב בספר חסידי� הובא בא, )'ס סעי א"ר' סי(ע "שו) א
ל מפני שלא היה נזהר מלדבר בברכה "וא, אחד נפטר רב אחד ונתראה לתלמיד בחלו� שהיה לו כת� על מצחו

 .ש"ושלא היה נוטל צפורני ידיו בכל ערב שבת לכבוד שבת עיי, וכשהחז� אומר קדיש, אחת מעי� שבע

ומה שכתבנו הטע� לזה שמתחיל לצמוח , ל"בש� רש) א"סק(ז "והטו) ריש הסימ�(א "כ� הביא המג )ב
ר ותניא ושאר אחרוני� "ש א"וכתבנו על פי ביאורו של המחצה, א ש� בש� ספר הג�"ביו� השבת כ� הוא במג

  ].פ די�"הוא איסור על ד"ש דס"לאפוקי ממה שנראה בתו[דהוא רק משו� כבוד שבת ולא שיש בזה איסור ממש 

ש הטע� שמקילי� בצפורני הרגלי� הוא משו� דאינ� "ש במחצה"ועיי) ריש הסימ�(א "כ� הוא במג) ג
 .כ ליכא כבוד שבת כמו צפורני הידי�"מגולי� וע

ל לא "# שהאריז"ז הביא מהתשב"א והטו"וא שהמג, ומקורו מאבודרה�, )'ס סעי א"ר' סי(א "רמ )ד
, )ד"סק(ש "הובא בתו, ל להפ$"ו בזה סתירות בדעתו דבהגהות יש נוחלי� הביא מהאריזמ מצינ"מ, דקדק בזה

כ האבודרה� ש� דזהו קשה לעניות ולשכחה "והתניא הביאו מש) ו"סק(ר "והא, כ האחרוני� להחמיר בזה"וכ
 .ובאמת מי ישמע להקל ראש בחמירא סכנתא) ש�(ר "וסיי� הא, ל"ולקבור בני� ר

  .בש� ספר בשבילי אמונה) ו"סק(ר "א )ה

א "כ בפשטות ברמ"כ יד ימי� כ� מבואר ג"ומה שכתבנו ליטול קוד� יד שמאל ואח, א"סדר זה הובא ברמ )ו
אכ� , ח וכ� הוא בעוד אחרוני�"ובלקוטי מהרי) א"א סק"א(ג "ד בפמ"בש� הכלבו הו) ו"סק(ר "וכ� הביא הא

  .ש"עייא מבוטשאטש מצדד להתחיל ביד ימי� "הא

ז כתבו "א והטו"ה המג"ובלא, ש"מ מהפוסקי� שכתבו צפורני יד עיי"וכ, )ז"ג סק"ע' סי(קצות השלח�  )ז
 .כ די להחמיר רק במה שמפורש לאיסור"י דלא דקדק בזה א"בש� האר

הנה בצוואת רבינו יהודה החסיד אינו מבואר שהסכנה היא ג� בערב שבת דבערב שבת שיי$ לומר ) ח
ששמע ) י החסיד"על צוואת ר(כ בספר יד אפרי� "וכ, )א"ק י"ס(ד "א ידע דבר רע וכ� צידד בתהלשומר מצוה ל

' סי(ת אל המג� "כ בשו"וכ, ש"ח שחל בערב שבת עיי"ט שקיצ# צפורניו בר"מאיש נאמ� שראה בעל הקדושת יו
) 'סעי א(והתניא  )ריש הסימ�(א "ש המג"מ לעני� דינא נקטו האחרוני� להחמיר ג� בערב שבת כמ"מ, )ב"י
ב "ע והמשנ"כ הדר$ החיי� וקיצור שו"דהמנהג להחמיר וכ) א"רנ' סי(ת "כ בשע"וכ] לעני� תספורת השערות[
חולק על האל המג� דקשה לעשות מעשה נגד כל הני גדולי� ) ש"סדר הנהגות ער(ח "וכ� בלקוטי מהרי) ז"סק(

 .ש"להחמיר עיי) 'ד' סי(בשלח� הטהור וכ� הארי$ , ש"ל וכי פרוקא לסכנתא עיי"וכבר אמרו חז

וא דהפוסקי� , ) %ל "צ מקאפיש זצ"להגה(כ במשנת יעקב "וכ) ז"תי' ת סי"מהדו(א מבוטשאטש "א )ט
מ כתבנו להקל כדעת� דהא יש מקילי� אפילו ביו� כשחל בערב שבת כמו שנתבאר בהערה "מ, סתמו בזה

  .הקודמת
 .ח מותר לסיי�"דא� התחיל ליטול בר) ז"� אות נעל ספר חסידי(ע בספרו מילי דחסידותא "וע

הוא משו� דחוזר ומגדל בשבת אי� זה תיקו� ' דכיו� דעיקר הטע� שלא לקו# ביו� ה) ה"סק(ר "בא' עי) י
יש ' א לקו# ביו� ו"ולפי דבריו באופ� דא, דיש בו יותר קלקול שאי� ליטל�' כ כל שכ� ביו� ד"כבוד שבת  וא
וכ� כתב , )א"ז סק"מ(ג "כ הפמ"דכל מה דאפשר לקרב לכבוד שבת יש לקרבו וכ' ד ולא ביו�' לקוצ� ביו� ה

ש "אכ� לדעת התו, )ח"ק ס"ב ס"ע' סי(ש "הובא בדעת תורה ובמנח, )ו"סק(א בש� המחזיק ברכה "רנ' סי(ת "השע
ל כ� "קיי אבל לדינא לא[פ "וכ� דעת עו' פשוט דיותר טוב לקצו# הצפורני� ביו� ד' ל דיש איסור ביו� ה"דס
מ מלשונו נראה "מ' ל דליכא איסור בקציצת הצפורני� ביו� ה"דא דס) סעי ב (נ מהתניא "וכ, ]ש לעיל"כמ

מ בפני� "מ', עדי לקצ# ביו� ד' כ לכאו"א, ש"אי� הקפידא עיי' אבל ביו� ד' דהקפידא שלא לקצו# ביו� ה
דמינכר טפי שהוא עושהו לכבוד ' די מיו� דוזה ע', סתמנו כדעת רוב פוסקי� דמותר לכתחילה לקצו# ביו� ה

 .השבת

 ).א"קי' סי(ת מגידות "ג בשו"כ הפמ"וכ) ז"נ' סי(ת נחלת שבעה "בש� שו) ב"ס סק"ר' סי(ת "שע) יא

  ).ז"י' א סי"ח(ת שבות יעקב "שו) יב
  .ש"ה דעת המחבר להקל בכל גוונא עיי"דבלא) ה"ב סק"תקל' סי(כ החיי� ) יג
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