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áìä úãáëä íòè  

 éúôåî úàå éúåúåà úà éúéáøäå äòøô áì úà äù÷à éðàå
íéøöî õøàá. éùä ãéáëä êøåö äæéàì íéùøôîä åù÷ä" áì úà ú

äòøô , åðîî ìèéð íà øáãä ìò ùðòðù åòùô äîå åàèç äîå
ò äøéçáä"éùä é"ú.  

éú àøæò ïáàáå 'éùäù"ëù åáìá òèðå íãàì äîëç ïúð ú ì
åúòøî øñçì åà åúáåè ìò óéñåäì ïåéìò çë ìá÷ì ,åàëìå ' åúðååë

ä ãéáëäù óàù 'éä åááì 'åúåòùøî úö÷ øéñçì ïåéìò çë åì ,
åúòùøî íåìë çéðä àìù ïåéëå ,ùðòð.  

áîøäå" úåìåãâ úåòø åòùøá äùò øùà äòøôù õøúî ï
íðéçì ìàøùé ,äáåùú éëøã åðîî òåðîì áééçúð . õøúî ãåòå

åëîä éöçùåòùô ìò åéìò àá ú ,ùîëå"åâå äòøô áì ÷æçéå íá ë '
åâå åáì úà äòøô ãáëéå' .íùä ãåáëì íçìùì äöø àì äðäå , ìáà

íúåà ìåáñì äàìðå åéìò úåëîä åäáâ øùàë ,éäå åáì êø ' êìîð
úåëîä ãáåëî íçìùì ,åàøåá ïåöø úåùòì àìå , íùä äù÷ä æàå

åëå åîù øôñ ïòîì åááì úà õîàå åçåø úà'.  
åäôñá"áîøä ìù åöåøéú ùøôî äùî çîùé ÷"éä äòøôù ï '

 àìå çøëää ãöî àåäå úåëîä ãáåë úîçî íçìùì êìîð
åúøéçáá ,òù äáåùúå"íåìë åðéà çøëää é ,ò" úà íùä äù÷ä ë

ò åðåöøî íçìùéå áéùé éìåà äøéçáä å÷ ìò åãéîòäì éãë åçåø" é
áåèá øçáéù ,åòùøá ãîò àåäå ,ò"ùðòð ë.  

ùéä õøúî ãåòéä àì áìä úãáëäù äùî çî 'ò"á÷ä é" ä
àøá åãåáëì àìà ,ôàå" íéîù íù ùã÷úéù éãë íéòùøä åàøáð ä

ïãé ìò ,òå"éòå åáì úà ãáëéù äòøôì äùøä ë"íéîù ãåáë àöé ë.  
ééòå"ùîéôò õøúîù ãåò ù"äôñá ë" äëî ìëù éåì úùåã÷ ÷

éùä àéáäù"éä íéøöî ìò ú 'éòù úìôåëîå äìåôë äáåè" ìãâúð æ
úðåíìåòì êøáúé åîù ùã÷ ,éäé íãé ìòù íé÷éãö ìë ú÷åùú äæå '

ù ùåãé÷"ò éôà ù"ïéøåñéå úåàëä é .éôìå"ä ãéáëäù äîáù ïáåî æ '
éä äòøô áì úà 'ù ùã÷úéù ìåãâ äáåè åì"åãé ìò ù , äæá ïéàå

úååéò íåù , åðéà øùà ùéàì áåè úåùòì àåä ìåãâ ãñç äáøãàå
åúåìëñ úîçî äæá õôç ,éùäå"äöø ú åúð÷úá.  

úçáå" úîçî åéìò íéàá úåëîäù áùç äòøôù õøúî ñ
åéúåòè éîìö ãâð àèç äæéà àèçù ,îå" ãåò ìåáñì äöø àì î

ìàøùé úà çìùì äöøå íéøåñé ,òå"ä ãéáëä ë ' íéùéù ãò åáì úà
ä éë åáì ìà 'ùééò åãáì íé÷ìàä àåä"á.  
äôñáå"åé úùåã÷ ÷"ùîéôò õøúî è"äôñá ë"øëùùé éðá ÷ ,

úòéãéù éùä" áåèá øåçáì ïúéð ïééãòå äøéçáä úçøëçî åðéà ú
òøá åà ,éùäù ïåéë"ìåëé ìë àåä ú ,òå" éðù åìöà úåéäì ìåëé ë

ãçà àùåðá íéëôä ,òãé àìå àãé .éôìå"é æ"éùäù óàù ì" ãéáëä ú
äòøô áì úà ,úééùôç äøéçáä åìöà úøàùð úàæ ìëá , ïë éë

éùä éëøã"ú ,úåäî âéùð àìå òãð àì åðçðàåå.  
äôñáå"õøúî ìàåé éøáã ÷ , àì íéøöîì åéäù úåëîä ìëù

éä 'íéøöîî úàöìî íéòðîå ìàøùé úà åáëòù ìò , äãî ìò àìà
æçá øàåáîë ìàøùé úà åãáòùù äî ìò äãî ãâðë"ì . íà äúòîå

éä 'ìàøùé úà àéöåäì íéëñî äòøô , åáåç úà ÷áùåä àì ïééãò
 äîî øúåé ìàøùé úà øòéöù ìò åúòøë åì íìùìíäì øæâðù ,

éä åìéàå 'ìàøùé éðá úàö éøçà ùðòð ,éä àì 'ë øëéð" ãåáë ë
íéîù ,äø÷î ìò åà íéàèç øàùá ùðåòä ïéìåú åéä éë .òå"éä ë '

éùä ãñç" úåëîä ìë åîìùðù ãò äáåùú êøã åéìò ãéáëäì ú
úàöì íçéðäìî ù÷òúî åãåòá , åúáäà íìåòä ìëì øøáúéù

äå íúãåáò úå÷÷åúùäå ìàøùéì êøáúéåéìà íúåáø÷ú ,ùîëå" ë
åëå éðåãáòéå éîò çìù ,' äæùéä 'åúîâî ìë ,ééòå"íéîòè ãåò ù.  

á"ä  
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    )ז"לקת( ו"טגליו�  ג"שנה י  וארא א"עתש טבת ד"כ
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  ש"סו� זמ� קר
  ואראק "עש

9999::::00003333        
  9:05 באק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ואראפרשת 
  .יגעד . יא פסחי�' מס

  אבפרשת 
  .טועד  :גיפסחי� ' 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
  ה עמוד יטהגדה בר� מש

  המנהיג' מי יהי
לחבר זאת אל . 'וידבר אלקי� אל משה ויאמר אליו אני ד

ולא במלחמות , ת אמר לו עתה תראה"כי השי, הפרשה הקודמת הוא

א "המנהיג אז ויכבוש את ל' ורצה משה לידע מי יהי. א מלכי�"ל

כי ּפני ' לבנה'עולה ' ה"אני הוי'ה ויאמר אליו "אמר לו הקב. מלכי�

' וארא'וזהו . 'יהושע'עולה ' ויאמר אליו אני הוי'ג� . היהושע כּפני לבנ

על דר� הנאמר ביהושע קח ל� את , לקי�'וח א'ותו ר'אמלא א'ת ו"ר

  .יהושע איש אשר רוח בו

  אמרי נוע�

  הכל תלוי בישראל
ה� בני ישראל לא שמעו אלי 

ואי� ישמעני פרעה ואני ערל 

וקשה דבשלמא ישראל לא . שפתי�

ח� ומעבודה שמעו משו� קוצר רו

ועוד . אבל בפרעה לא שיי� זה, קשה

, למה סיי� ואמר ואני ערל שפתי�

ולמה לא סגי לו למיל� ממה שלא 

. שמעו ישראל שלא ישמע ג� פרעה

ששלח ' ל דהנה מצינו בישעי"וי

ה את עמוס להגיד נביאות "הקב

והיו ישראל קורי� אותו , לישראל

וכתבו . כבד ּפה' פסולוס יע� הי

ערל שפתי� ' כ� היהמפרשי� דל

מּפני שישראל שבאותו הדור היו 

וכל מדריגות הנביא ה� , ז"עובדי ע

והנה . בעל מו�' לכ� הי, לפי הדור

ה "ידוע המדרש דכשרצה הקב

לקרוע את הי� טע� שר של י� הללו 

ז ולא רצה "ז והללו עבדו ע"עבדו ע

וזה שאמר . להקרע לפני בני ישראל

רל ואי� ישמעני פרעה ואני ע, משה

והלא יתלה פרעה שלכ� אני ערל שפתי� מּפני שישראל ה� , שפתי�

כ לא ישלח את ישראל כש� "וא, ז וכמו בדורו של עמוס"עובדי ע

ז "ז והללו עבדו ע"שהי� לא רצה להקרע מּפני טענת הללו עבדו ע

  .ומה נשתנו אלו מאלו

�  נפש יונת

  מני� ידע משה
והפשתה . אלקי�' ואתה ועבדי� ידעתי כי טר� תיראו� מּפני ה

' וקשה מי גילה למשה שפרעה ועבדיו טר� ייראו מד. 'והשערה וגו

�עוד יש לדקדק למה מפסיק הכתוב לספר . אלא יעמדו במרד

כ גומר לומר ויצא משה מע� פרעה "שהפשתה נכתה ולא החטה ואח

לו לגמור מקוד� לספר שאחר שאמר משה ידעתי ' הי', את העיר וגו

כ יספר הכתוב "ואח, יצא מ� העיר והתפלל ',כי טר� תיראו� מד

ונראה . שאחר שנפסק הברד ראו שחהטה והכוסמת נשארו ולא נכו

פלאי ּפלאות , י בש� מדרש תנחומא כי אפילות הנה"דהנה מביא רש

ה "וכשראה משה שנעשה נס זה ואי� הקב. נעשו לה� שלא לקו

ישאר ולכ� הוצר� ש, עוד מכה' מזה הבי� שיהי, עושה ניסי� לחנ�

וזה . לה על מה לחול' יהי' מהברד תבואה כדי שהמכה שלאחרי

כי החטה , ומני� ידעתי, אלקי�' ידעתי כי טר� תיראו� מּפני ד, שאמר

ומנס זה אני מבי� שעדיי� , והכוסמת לא נכו כי נעשה לה� ּפלאות

ת יביא "עומדי� את� בקלקולכ� וכשתראו הרווחה לא תיראו� והשי

  .היא מכת הארבה, ואהעליכ� עוד מכה להתב

  ערבי נחל

  מקוצר רוח היינו חלק הרוחני
שה ל דמ"וי, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה

סבר שג� בני ישראל המה , ה שהבי� מעלת התורה והמצות"עבינו ר

 ,ולקחתי אתכ� לי לע�' ה ולמר לה� מה שא מרא� כל ע, במדריגה זו

ה זל ע, רו� לה� שמחת הנפשכדי שיג, ג מצות"דהיינו שיקבלו תרי

מה שהציע לפניה� הבשורה , הקרא ולא שמעו אל משה מרא

אי ומ, ג מצות"יקח� אות� לע� ויעטר אות� בתרי' הטובה שה

דהיינו מקוצר  ,ומקוצר רוח ה אמרזל ע ,לא שמעו אל משה עמאט

ולא יכלו להשיג לשמחה הרוחני , חלק הרוחני שהיה אז עדיי� בקרב�

ל "ר, מעבודה קשהו, מה זו עושה

מחמת קוצר רוח בינת� היה נדמה 

התורה והמצות בעיניה� לעבודה קשה 

מהקוצר רוח שהיה בה�  � כ�וא, ביותר

ומעבודה קשה המסתבבה מקוצר 

לא שמעו אל משה לקבל , הרוחני

  .עליה� עול התורה והמצות

  גבעת פינחס

  לעתיד יתגלה
, ואזכור את בריתי בלשו� עתיד

ק על הקושיא "ש בספה"ל עפימ"י

המפורסמת הלא הרבה צדיקי� 

אמתיי� התפללו על הגאולה והורידו 

כנחל דמעות ולא נתקבלה תפילותיה� 

ולא יעלה על , עדיי� זמנה' שלא הי

ו "הדעת שיהיו כל תפילותיה� לריק ח

אבל באמת כל , זכר למוונאבדו מבלי 

, ת"התפלות הה� עומדי� לפני השי

י� כל ויראו וכשיבוא זמ� הגאולה יתגלו לע

, עי� בעי� אי� שהיו מסייעי� אל הגאולה

 �וכ� במצרי� כל אות� השני� שנמש

השעבוד התפללו ישראל הרבה תפלות 

ה אל תחשבו שלא "כ אמר הקב"ע, וצעקות ולא הועילה לשעתו

י "אלא וג� אני שמעתי מכבר את נאקת בנ, שמעתי כל אות� התפלות

וכשיבוא הזמ� לצאת , � הזמ�אלא שלא הגיע עדיי, וראיתי שברו� לב�

פ הפסוק וג� "וז. מ� הגלות יתברר שכל התפלות לא היו לריק ולבטלה

ואזכור , ל שמעתי כבר כל אות� השני�"י ר"אני שמעתי את נאקת בנ

את בריתי בשעה שאזכור את בריתי ואגאל� מ� השעבוד והגלות אז 

בא לידי ש שלא "כ אמר בלשו� עתיד ע"וע, יתברר ויתגלה לה� תכליתו

�  .הגאולה יוודע תועלת� ורק אחר, התגלות עדיי
  דברי יואל

  מּפני מה זכו ישראל
ל טע� הדבר מדוע באמת "י. ה"לכ� אמור לבני ישראל אני הוי

זכו ישראל למה שלא זכו אבותינו הקדושי� אברה� יצחק ויעקב 

לכל ' כי אצל האבות הקדושי� הי, ה"ה ב"שיתייחד עליה� ש� הוי

אבל אצל בני ישראל כבר נצטר� זכות , ות עצמו בלבדאחד מה� זכ

ועל כ� זכו לנסי� , וג� זכותו של משה רבינו, שלשת אבות יחד

וזה שאמר הכתוב וארא אל , ה"ה ב"גדולי� ונפלאי� מכח ש� הוי

, והפסיק הכתוב בי� כל אחד בתיבל אל, אברה� אל יצחק ואל יעקב

ה "לרמז שהקב, עקבולא כלל� יחד לומר וארא אל אברה� יצחק וי

ה לא נודעתי "ומהאי טעמא ושמי הוי, נגלה לכל אחד בזכות עצמו

כי לעת כזאת יש לה� , ל וארא אל האבות"ועל זה דרש רשיז, לה�

ולכ� זכו שיתייחד עליה� ש� , לישראל כח שלשת האבות ביחד

  .ה"ה ב"הוי

  בר� משה

  'דר� בעבודת ד

ã äìôäå 'åë íéøöî äð÷î ïéá ' úåîé àìå
øáã ìàøùé éðáì ìëî.  ¾îðší þíîïí −þëð ¼îð−

îšê¼ë ö−ëî îë−¬ë ö−ë êîí ³îðë¼í þš−¼ þ¾ê ,

³îðë¼íô î³îê ñëñëô þëð óî¾ êí− êñ¾ , ñ¼ öí

 öô¾−î êí− êñ î−ñ¼ ¼õ¾ò¾ ³îþ−¾¼íî ³îëî¬í −ð−

¬¼ë−î öîþî¾− , êí− êñ íñ−ñì öíî íþ−ë¼ô ³î−ò¼

îòîš ³¼ð ñ¼ , š−ïìíñ µ× ö−ëî µ× ö−ë šþ

î³ðîë¼ë ,ð þ¾ê ó−ð−þ¾íô êîí ïêî ’êþîš.  

ð íñõíî îíïî ,’ ¾þõîô êþšòí êîí îò−−í

ðñ ,’ íòšô ö−ëî ó−þ®ô íòšô ö−ë î³îê ðëî¼¾ −ô

ñêþ¾− , þ®−ôë óí î−š½¼î îò−òš ñ× þ¾ê ö−ë îò−−í

ñîðè ,³îþþ¾ë óí î−š½¼î î−ò−òš þ¾ê ö−ëî,  êîíî

ñêþ¾− öî¾ñ ,ó−¾òê ó¼î ó−šñê ó¼ ³−þ¾ −× , ñ×ë

 íðîë¼íô î³îê ñ¬ë−¾ þëð îñ ö−ê ó−òõîêí

ñêþ¾− ¼þï ñ¼ ³ñ¬îôí . −òëñ ñ×ô ³îô− êñ îíïî

þëð ñêþ¾− , îñëñëñî î³îê ñ¬ëñ î−òõñ þëð ö−ê¾

ñêþ¾− ³ðîë¼ñ µ−þ®î µ−−¾¾ íôë . þ¾ê ¾−êí î³îê

îï× íèíòíë ¾ðîšë î×þð ,þõîô êþšòí êîíðñ ¾ ’

ó−ò−ò¼í ñ×ë ðëñ.  
)ó¼îò −þôê( 
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äøä"÷ ø 'éãàéìî ïîìæ øåàéðù æììä"ä  

àéðúä ìòá - ë"áè ãò÷ú ú"â  

äæ ãåîò úåëæ :òì"äøä ð"ø ç 'éøà ãåã' á"ø áåã íçðî ò" ä- æ øèôð 'àîùú øã"â 

ïééòîî èùôä  
  להפקיע שיעבודו

לכ� ' ת כי הניחו מלשמוע מקוצר רוח וגו"וא. לפי הפשט לא שמעו אלי. ה	 בני ישראל

ח יודע מה שאמר הכתוב מקוצר רו' אי נמי שמא משה לא הי. הוצר� לומר ואני ערל שפתי�

א� ' י כלומר ה	 בני ישראל וגו"ו שפרש"מפרש הק' ה שהי"י מלישבונ"ושמעתי מהר. 'וגו

ה לפדותכ� מ	 השעבוד ואד� "מקוצר רוח שעליה� ואני אומר לה� שאני בא מאת הקב

וה� , שהוא בבית הסוהר ושומע שבא אד� לפדותו הוא יוצא ושמח לקראתו ושומע לקולו

  .שפרעה שאני בא להפקיע שיעבודו שלא ישמע אלי כל שכ	, לא הטו אזנ� לשמוע אלי

  דעת זקני�

  תלוי לו בצאורו

' ה שיצא אד� גדול כמשה מלקוחי"מה שהסכי� הקב. ויקח עמר� את יוכבד דודתו

' כ קופה של שרצי� תלוי"לפי שאי	 מעמידי	 פרנס על הציבור אלא א, שעתיד להזהיר עליה	

  .בדוד לו בצאורו פ	 יתגאה על הצבור כמו שמצינו

  חזקוני

  רק לפי שעה

ותדע שכ	 כתוב , ד� אלא לפי שעה' שהיאור לא הי, יוס� בכור שור' ר' פי. ונהפכו לד�

משמע שעקר , והדגה אשר ביאור תמות ובאת היאור ונלאו מצרי� לשתות מי� מ	 היאור

ג� יש סברא בדבר דאי משו� מראות ד� לא יניחו . המכה הלא היתה אלא בשביל הסרחו	

בדבר דכתוב ' עוד ראי. לו טע� ד�' לו מראית ד� לא הי' דנהי שהי, ות מי� מ	 היאורמלשת

אלא ודאי חזר , מה עשו והלא כבר היו מי היאור ד�, ויעשו כ	 חרטומי מצרי� בלהטיה�

. ד� אלא לפי שעה' לפי שראה שלא הי, ה על פרעה לא שת לבו ג� לזאת"וזש. היאור למי�

ל לפי שההבאשה "וי, לו לקרוא המכה אלא על ש� ההבאשה' כ לא הי"א� יש להקשות א

  .ד"אלא הד� הוא הניכר עכ, אינה נכרת

  א"ריב

  עתה נתחזק המופת

ע דמה לו להזכיר "וצ. י למופת המטה שנהפ� לתני	 ולא לזה של ד�"פירש. ג� לזאת

ק "ה יצחק הלוי הורווי  אבד"ובימי חרפי שמעתי בש� הגאו	 המפורס� מו, עתה מופת המטה

לפלא בעיני פרעה ' ק שמה שבלע המטה את מטות� הי"י משמעות הזוה"שאמר עפ, ו"אה

ל "וצ. י כשפי� שאי	 בו רוח חיי� יבלע דבר אחר"משו� שאי אפשר לעשות ע, והחרטומי�

משו� שלא האמינו שהמטה של , כ במכת כני�"מה שלא הודו במופת זה כמו שהודו אח

ובסנהדרי	 אמרינ	 , י כשפי� למטה"י	 והפכו עאלא שלקח תנ, אהר	 הוא ע  מתולדתו

, כשבא למי� הוא חוזר לקדמותו, י כשפי�"דכל דבר המתהפ� ע, בעובדא דזעירי דזב	 חמרא

נתחזק המופת הראשו	 שבלע המטה ', וי� את היאור לעיני פרעה כו, ולכ	 עתה שלקח המטה

. כ לא שת לבו ג� לזאת"ואעפ, מטה בתולדתו' כ שהי"דכיו	 שנבדק על המי� ע, את מטות�

  .מטה ונהפ� לתני	' לפי שעתה נתחזק המופת שהי, י למופת המטה שנעשה תני	"ומדייק רש

  ש� אפרי�

  נמשלו לחיות

י על פסוק כי "ערוב באו אליה� לפי שנשתעבדו בישראל שנמשלו לחיות כמו שפירש

  .חיות הנה
  כלי יקר

ק רבי "ה לאביו הרה"י אלול תק"נולד ביו� ח רבינו

  .ברו� ולאמו מרת רבקה בת רבי אברה� מלוזנא

גדול בתורה ' למד תורה מפי אביו שהי' עד היתו ב� ו

נת� את בנו בידי מלמד , כשנסע אביו לערו� גלות. ויראה

כ הביא את בנו לליובאוויטש ומסרו "ולאחמ, ללמדו תורה

. שכר בער מקובלנוק לחנכו וללמדולידי רב הקהילה רבי י

מקו� מגורי גאוני , א עבר ללמוע בוויטעפסק"בשנת הי

וחיש מהר התפרס� רבינו כגדול בתווה ובחחמה , תורה

  .בי� כל גדולי העיר

נשא את מרת טשרנא בת , ו"כ ב� ט"בשנת תק

שהתחייב להחזיקו כל ימיו , ל"הגביר רבי יהודה לייב סג

וכה המשי� . עבודה באי� מפריעכדי שיוכל לעסוק תורה ו

  .בתורתו ועבודת ובוויטעפסק

ע "ד נסע למעזריטש להמגיד הקדוש זי"בשנת תקכ

ק רבי "הורה לו ללמוד ע� בנו הרה. ודבק בו בלב ונפש

שלח� ערו� "ובציוויו חיבר רבינו את , ע"אברה� המלא� זי

ק רבי מנח� מענדל מוויטעפסק "כ דבק בהרה"כמו". הרב

  ".פרי האר�"ע בעל ה"זי

החל ', ג ע� התסלקות רבו המגיד הק"בשנת תקל

והפי� את תורת החסידות ברחבי ליטא , לנהוג נשיאותו

וקפ� עליו רוגז� של , הביקש רבינו לישב בשלו. ורייס�

  .המתנגדי�

נתו� ' ט נלקח למאסר והי"באסרו חג סוכות תקנ

. ט"ט כסלו תתקנ"יצא לחפשי בי' ובחסדי ה, בסכנת חיי�

בה זכה למנוחה והפי� , השחרור עבר לגור בלאדי לאחר

ועל שמה נודע בש� הרב , את תורתו ברחבי מדינת רוסיה

ש� התגורר עד מלחמת נאפאליו� שהוכרח אז . מלאדי

בריאותו . לברוח מש� ע� קהלתו ונדד בערי� רבי�

ג "בתחילת חודש טבת תקע. התרופפה מנידודי הדרכי�

טת חוליו עד ש� נשכב למי. הגיע לכפר פיינא

להסתלקותו לשמי רו� במוצאי שבת שמות והוא ב� 

  .כ בהאדיטש ובנו אהל על קברו"מנו .ח"ס

שולח� . "שהוא ספר יסוד בחסידות" תניא: "חיבוריו

ליקוטי . "על בראשית שמות" תורה אור". ערו� הרב

לוח ". ביאורי הזהר. "על ויקרא במדבר דברי�" תורה

  ".בונה ירושלי�" ".סידור הרב". "ברכת הנהני�

  גדלותו בתורה

כי כבר גלוי ונודע בשער בת רבי� את כל תוק! "

י שנה "ופרשת חכמתו ותבונתו מנעוריו אשר בעודו ב� ח

גמר לכולא תלמודא ע� כל נושאי כליה� ספרי 

ואחר רוב . 'הראשוני� והאחרוני� לא הניח דבר גדול וכו

שני� שהוסי! פליאות חכמה על חכמתו בעמקות 

בקיאות כמו בהיותו ב� שלשי� שנה שחזר על כל ו

ז ּפעמי� כאשר "התלמוד ע� כל הראשוני� והחארוני� ט

ק מאהליב שאצל נהר "שמענו מפה קדוש שבהיותו בק

ז בעמידה לילה "חזר על כל התלמוד פע� הט, דינסטור

בני ". מגירסא כאשר עיני הכל ראו' ויו� לא ּפסק פומי

  רבינו לשלח� ערו�

  ילותמעול� אצ

ק רבי "זושא בחדרו ע� בנו הרה' פע� למד הרבי ר

פתאו� . בנוי על עמודי�' והחדר הי, ישראל אברה�

זושא כי עכשיו עבר על ' אמר הרבי ר, נזדעזע החדר

. לכ� נזדעזע החדר שלי, הרחוב נשמה מעול� האצילות

  )אוצר ישראל(. ורבינו עבר אז ברחוב

  

  עומק תורתו

הרב הגאו� אלקי ' הי שאילו, מעיד אני שמי� ואר�"

כאחד ' הי, �"! והרמב"רבי שניאור זלמ� מלאדי בימי הרי

" קדושת לוי"כ� כתב סניגרו� של ישראל בעל ה". מה�

כפי שמוסר בשמו הגאו� החסיד רבי יוס! , מבארדיטשוב

בהקדמת ספרו , צ בטשעהרי�"ל דומ"הלוי קאטקבסקא זצ

וכאשר " על השולח� ערו� אורח חיי� המציי�" דרכי חיי�"

שראו כתב יד קודש של הרב , שמעתי מּפי מגידי אמת

', הגאו� האלקי מבארדיטשוב וכו

א� לא , לזאת קשה להבי� דבריו

כי מאוד עמקו , בעיו� רב

ולשונו , מחשבותיו ודרכו נסתרה

! "הזהב הוא ממש כלשו� הרי

  אור ירקות". �"והרמב

  עדות רבו

באחד הלילות נטל המגיד 

ב� של נר ונכנס לחדר משכ

. כול� ישנו את שנת�. תלמידיו

ק רבי "ה הרה"ה, ער' אחד הי

, מנח� מענדל מוויטעפסק

. 'שהתחקה אחרי מעשי רבו הק

נת� המגיד עינו בכל אחד 

לבסו! נתקרב לרבינו . מתלמידיו

האיר ּפניו . ששכב מתחת לשלח�

הסתכל ארוכות ואמר . בנר

פלאי "לעצמו ברוב התּפעלות 

� השתכנה יתבר' תורת ה, פלאי�

רבי , "כולה בגו! קט� שכזה

מנח� מענדל גילה לחביריו את 

, דברי השבח ששמע מּפי רבו

מאז נתפרסמה גדולתו של רבינו 

וחדלו לנהוג בו מנהג הצעיר 

  מגדל עז. שבחבורה

  גודל ענותנותו

ק רבי יעקב "סיפר הרה

שעמד , ל"שערקאס זישראל מט

ק "מאחורי כסא של הרה

, כ"עריול ב"ז מלאדי זצ"מוהרש

ק רבי "ושמע שאמר אל הרה

ע כשאר הגביה "ה זי"זושא זצללה

כ אחזו שלשול "עיניו לשמי� ביוה

, ל מחמת גודל היראה"ע� ד� ר

ואמר על עצמו אי� שהוא לומד 

, ומתפלל ואינו מתפעל מאומה

והתחיל לגנות עצמו אי� שהוא 

עד אשר נתעל! ', רחוק מיראת ה

  )דברי�, ישמח ישראל(. ונפל מכסאו

  נא הואת

פע� ' הי, "לבושי שרד"ו" ערבי נחל"ק בעל "הרה

' ונעשה אצל הרבי ר, ל ממעזיבוז'ברו�' אצל הרבי ר

ברו� ' וישבו ש� רבני� והרבי ר, ברו� שאלה על המרק

שיש לו מה לומר איזה דבר " לבושי שרד"ראה על ה

ופחד לומר כי , ברו� שיאמר' צוה לו הרבי ר. ואינו אומר

לבושי "כ ה"ואמר אח, לק על רבינוברו� חי' הרבי ר

אמר , אז המרק כשר, כי לפי דברי הרב שפוסק" שרד

הלא הרב תנא ", ברו� מה את� מפחדי� לומר' להרבי ר

 אוצר ישראל". הוא

  כל הלילה

ע כל "פע� עמד רבינו בליל ראש השנה בתפלת שמו

" אתה בחרתנו מכל העמי�"היללה בהקאפיטל של 

קר מצאו השמש שמחזיק עוד ובב, ד"ווהשמש סגר הביהמ

  )אוצר ישראל( ".אתה בחרתנו"ב
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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

מה כתיב למעלה 


' וישב משה אל ה ,בעני

ויאמר אדני למה הרעותה 

, לע� הזה למה זה שלחתני

ומאז באתי אל פרעה לדבר 

בשמ� הרע לע� הזה והצל 

ויאמר , לא הצלת את עמ�

אל משה עתה תראה ' ה

אשר אעשה לפרעה כי ביד 

קה ישלח� וביד חזקה חז

', וידבר אלהי� אל משה ויאמר אליו אני ה, יגרש� מארצו

יש . נאמ� לשל� שכר טוב ונאמ� להפרע', י אני ה"ופירש

ת הוא נאמ� "להבי� אי� יכנה מדת הרחמי� על מה שהשי

 .להפרע

וידבר משה כ� אל בני ישראל ולא שמעו אל משה  )ב

הלא לעיל  והקשו המפרשי�, מקוצר רוח ומעבודה קשה

ואי� נתהפכו בזמ� , ויאמ� הע�) שמות ד לא(מיניה כתיב 

  .קצר כזה שלא שמעו אל משה

לאמר ה� בני ישראל לא שמעו ' וידבר משה לפני ה )ג

י זה אחד "פירש. אלי ואי� ישמעני פרעה ואני ערל שפתי�

והקשו המפרשי� הא קל , מעשרה קל וחומר שבתורה

לא שמעו אל משה  כי בני ישראל, וחומר פריכא הוא

  .וטע� זה לא שיי� אצל פרעה, מקוצר רוח ומעבודה קשה

ויאמר אליה� מל� מצרי� ) כ"ה ס"פ( רבה במדרש )ד

אמר לה� את� למה ודבריכ� , מהו למה, למה משה ואהר�

  .וצרי� ביאור כפל הלשו� את� למה ודבריכ� למה, למה

.) ד! מא(קידושי� ' בהקד� מה דאיתא במס ויתבאר

דילי! שליחות , ובגמרא מפרש, קדש בו ובשלוחוהאיש מ

א! הכא נמי , מה הת� משוי שליח, לקידושי� מגירושי�

ואמרינ� הת� דבגירושי� שליח עושה שליח . משוי שליח

ופליגי הראשוני� אי בקידושי� שליח עושה שליח . שני

ו "ה ס"ע סימ� ל"א אה"הובא ברמ(דעות ' ומצינו ג, שני

פ "גיטי� סו(דעת המרדכי ' א, )ו"ובבית שמואל סקט

שיכול למנות שליח כשיש ביד ) מ"נ בש� י"התקבל סימ� ת

הובא (שיטת הקדוש מרדוש ' ב, השליח כס! או שטר

דדוקא בגירושי� ) ה"בהגהות מרדכי קידושי� סימ� תק

אבל בקידושי� , שליח עושה שליח, דיכול לגרש בעל כרחה

כרחה שמא דהא אינו יכול לקדשה בעל , דלא נגמר הדבר

ואי� , ומילי לא מימסרו לשליח, והוי מילי, לא תרצה לקבל

דעת השלטי ' ג. ד"עכ, השליח יכול למנות שליח שני

ד "רי' והתוס) ז"בש� הריא. ! קידושי� מא"על הרי(גבורי� 

שא� השטר קידושי� בידו דאז אינו יכול לקדשה , לחלק

אבל כששולח , אז יכול למנות שליח אחר, רק בשטר זה

שאי� , אינו יכול למנות שליח, כס! שאי� קפידא א� יחלי!

, לו אלא שליחות דברי� שיכול לקדשה בכל כס! שירצה

  .והדברי� אינ� נמסרי� משליח לשליח

ק רבי מרדכי דוב מהארנסטייפל "ז הרה"בזה א וכתב

ה בנימי� "בש� הגאו� מו) שמות' פ(ה בעמק החכמה "זללה

ה "שהקב, ציאת מצרי�בעני� י, ד זמיגרוד"ל אב"זאב ז

שלח את משה רבינו ואמר לו אהר� אחי� הוא יהיה ל� 

והיינו שמשה , )שמות ד טז(לפה ואתה תהיה לו לאלהי� 

, ה והוא יעשה את אהר� שליח שני"הוא שליחו של הקב

, י"ולזה אמר משה למה הרעותה לע� הזה למה זה שלחתנ

צל לא וה' הרי ומאז באתי אל פרעה וגו, ולא את אהר�' פי

, וכיו� דעדיי� לא הצלת מוכח שהדבר תלוי ברצונו, הצלת

וכיו� דאי אפשר בעל כרחה הוי רק מילי דלא מימסרו 

, ה ישלח�"ד חזק"ה כי בי"ועל זה השיב לו הקב, לשליח

שבאמת בעל כרחו 

וא� כ� , ישלח�

דומה לשליח גט 

דכיו� דיכול לגרש 

בעל כרחה ואינו 

תלוי ברצונה לא 

פיר מיקרי מילי וש

, מימסרו לשליח

והכא נמי בעל כרחו 

יגרש� ולא הוה 

ת חפ" "ומה שחצ! פרעה את פניו הוא משו� שהשי, מילי

  .ד"עכ, בזה להרבות מופתי� בשמי� ובאר"

יתבאר הכתוב ולא שמעו אל משה מקוצר  זה ולפי

מכל , שמקוד� האמינו על פי א!ד, רוח ומעבודה קשה

ואדרבה , מקו� כיו� שראו שהדבר תלוי ברצונו של פרעה

א� כ� הוי מילי ולא מימסרי , הכביד העבודה יותר עליה�

  .ומשו� הכי לא שמעו אל משה, לשליח שני דהיינו אהר�

אמר משה רבינו ה� בני ישראל לא שמעו אלי  ולזה

ואי� ישמעני , מטע� האמור דמילי לא מימסרי לשליח

שאיני יכול לדבר בעצמי אל , פרעה ואני ערל שפתי�

וכיו� שהכביד את לבו ותלוי , די שליחפרעה אלא על י

ועל זה בא , א� כ� הוי מילי ולא מימסרו לשליח, ברצונו

הדיבור אל משה ואל אהר� להוציא את בני ישראל מאר" 

ומעתה הוי ג� אהר� שליח ראשו� דמהני בכל , מצרי�

  .אופ�

לשיטת השלטי גיבורי� דבקידושי שטר שליח  והנה

על פי מה , כא� בשטר ל דהכא נמי היה"י, עושה שליח

ואת המטה הזה תקח ) ג"ח ס"ר פ"שמו(דאיתא במדרש 

אמר רבי יהודה עשר מכות חקוקות עליו נוטריקו� , ביד�

ה בטכסיס הזה הבא "אמר לו הקב, ב"ש באח"� עד"דצ

ויתכ� שהמטה היה כעי� שטר שנרש� . עליו את המכות

ולא הוי מילי לחוד ושפיר נמסרו , עליו אזהרת היציאה

  .שליחל

) חיי' פ(יש לומר על פי המבואר בפני� יפות  ועוד

אבל עבד לרבו , דדוקא איש אחר אי� שליח עושה שליח

ג� לעני� , עושה שליח.) בבא מציעא צו(דידו כיד רבו דמי 

, שליחות שקיבל עליו אדונו הוי נמי עבדו כמו גופו ממש

ו לא ניחא "קע' ח סי"ת חת� סופר או"בשו ועיי�. (ד"עכ

) יהושע ח לג(והנה משה רבינו נקרא ). ש"עי, סברא זוליה 

וא� כ� , ה"וא� כ� היה כביכול ידו כיד רבו זה הקב', עבד ה

היה אהר� שליח ראשו� ולא , כשעשה משה לאהר� שליח

  .ושפיר באו להתרות לפרעה, שליח שני

הביא בש� ) שמות עמוד קכב(ביושב אהלי�  אמנ�

דלכאורה מאי אהני שליחותייהו , מעלות לשלמהספר 

הא יכול פרעה לאמר לה� לאו בעל דברי� , דמשה ואהר�

ה עשה את משה מורשה באומרו "ותיר" שהקב, דידי את�

דהיינו שאמר , ועתה ל� ואנכי אהיה ע� פי�) שמות ד יב(

ל "ובהרשאה קי, א לשו� הנאמר בהרשאהשהו, לו פי� כפי

א� . ד"עכ, דאינו יכול לומר לו לאו בעל דברי� דידי את

שאי� האד� יכול להרשות את ) ג"ג סי"קכ' מ סי"חו(ל "קי

לא מהני ביה , וא� כ� א� היה לו למשה די� עבד, עבדו

ושפיר היה יכול פרעה לומר לאו בעל דברי� דידי , הרשאה

  .את

, ה בא אליה� בטענת ממה נפש�ל כי פרע"י ומעתה

לא מהני בו הרשאה ולאו , שא� היה לו למשה די� עבד

אי� , וא� היה לו הרשאה דהוי שליח, בעל דברי� דידי את

היינו למה , � למה"וזה שאמר פרעה את. עשה שליח שני

הא לא הוי רק מילי דלא , באת� שני שלוחי� משה ואהר�

וא� , דבר לפרעהמימסרו לשליח ואי� נעשה אהר� שליח ל

א� כ� , עבדו יה דהו"תאמר דידו של משה כידו של הקב

דלא מהני , הא לאו בעל דברי� דידי את�, � למה"דבריכ

  .למה תפריעו את הע� ממעשיו � כ�וא, הרשאה

למה הרעותה , יבואר על נכו� טענת משה רבינו ובזה

הא על כרח� יש לי די� עבד , לע� הזה למה זה שלחתני

אבל א� יש לי די� עבד , אי� שליח עושה שליחדא� לא כ� 

י הלא יאמר "וא� כ� למה זה שלחתנ, תו לא מהני הרשאה

  .פרעה לאו בעל דברי� את

', זה וידבר אלקי� אל משה ויאמר אליו אני ה ועל

ה בייטב "ז זללה"א שכתבעל פי מה , י נאמ� להפרע"ופירש

) ז"ה סכ"ר פ"שמו(המדרש לפרש ) ריש פרשת�(לב 

תו שעה שאמר משה למה הרעותה בקשה מדת הדי� דבאו

כי מקוד� לכ� לא נשתעבד משה דשבט לוי , לפגוע במשה

נכנס ג� , אבל עתה שאמר למה הרעותה, לא השתעבד

ומעתה כיו� שנכנס משה בכלל . ד"עכ, הוא בכלל השעבוד

השעבוד שוב אי� פרעה יכול לומר לאו בעל דברי� דידי 

נאמ� להפרע , מדת הרחמי� ה זו"אני הוי ה שאמרוז, את

ובשכר זאת זכו ישראל , שיהיה משה בכלל השעבוד

  .לצאת ממצרי�

  ל"ז חיי� צביר "ב יושע' ח ר"נ הרה"לע
  ט טבת"כנפטר 

ÈÏÎ ·ÎÚÓ‰ ÚÙ˘ ‰Ò�¯Ù‰        

די לעצטע זמני איז אפגעשוואכט  אי� ליידער

גארנישט , געוואר� די פרנסה פו� אידישע קינדער

יעדע זא� ווייזט מע� פו� , איז נישט קיי� מקרה

איז באקאנט די ווערטער פו� הייליג� ישמח 'ס, הימל

 אז ווייל מע� זינדיגט או� מע� איז) מק�' פ(משה 

מע� געט נישט אכט אוי� די אויג� , נישט אפגעהיט�

דאס ברענגט א חסרו� אי� די , צו אוי� די מחשבות

מע� זעט ליידער ווי . פרנסה פו� אידישע קינדער

, דער מצב הפרנסה גייט מדרגא לדרגא מיו ליו

או� דאס איז ווייל דער מצב הרוחני ווערט ארגער 

� הימל צו ווייז� איז מע� מעורר פו, פו� טאג צו טאג

  .פארוואס דאס קומט

ברענגט אריי� די כלי ארויסצוהעלפ� די  מע�

או� מע� נעמט זי� נישט אי� אכט אז די , פרנסה

דאס , כלי וואס זענע� מכשיל מיט ראיות אסורות

נאר , יז נישט א כלי וואס העלפט צו די פרנסהא

איז נא� גורע די פרנסה פו� 'אדרבה ואדרבה ס

דאס איז ליידער מכשיל אידישע , אידישע קינדער

מע� קוקט וואס מע� , קינדער מיט ראיות אסורות

או� דאס נעמט צו די פרנסה פו� , טאר נישט

דאס איז , וה� הנה היו בעוכרינו, אידישע קינדער

ברוחניות , ע די פרנסה פו� אידישע קינדערמגר

לאזט זי� דא� גארנישט זאג� וואסערע פג מע� 

אפילו בגשמיות איז עס לויט� ישמח נאר , איז פוג

  .איז גורע אי� די פרנסה'משה שטארק פוגע או� ס

ווע� מע� שטיי מיר אי� די געהויבענע  יעצט

דאר� מע� זי� , � זמני תשובהזמני וואס זענע

צו האב� , מקבל זיי� צו זיי� ערלי� או� אפגעהיט�

, אפגעהיטענע אויג� או� אפגעהיטענע מחשבות

וועט דער אייבערשטער העלפ� אז די פרנסה וועט 

אז מע� וועט זי� אכטונג , אוי� ווער� בהרחבה גדולה

געב� וועט דער אייבערשטער משפיע זיי� שפע 

  .ישע קינדערברכה פאר איד

  ט"סתש ויחיג "ק ס"מתו� דב
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  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�ע יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות ב גליו	הרוצה לנד

  
  

  
  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

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

åèðàä íò íéëìëåìîä íéãé çåðé÷ ïéðòá"äîåãëå ê  

� "� או נעפקי"� טישטו"כמו האנטו[ונתלכל� ידיו צרי� להזהר שלא יקנח
 בבגדי
 , ס"מי שאכל רמוני
 או טשערי) א

  .בע"� מנייר או שמאט"קיאלא יקנח
 ע
 נעפ, אדדעת רוב פוסקי
 דצביעה אסורה אפילו בדר� לכלו�] 'מסחורה וכדו

ולא [� מנייר או שמאטע "� או שאר דברי
 הצובעי
 יזהר לקנח
 דוקא ע
 נעפקי"ט או חריי"וכ� מי שנתלכל� ידיו מבארש) ב


  ].בהאנטו� או שאר בגדי

� מנייר או שמאטע לקנח בו ידיו"מי שאי� לו נעפקי) ג ,
לא נעפקי� ד כשאי� לו מי
 ו"ובשעה, כ יקנח"ואח, ידיח ידיו במי

  ].גא באופ� אחר יכולי� לסמו� על הפוסקי
 המקילי� צביעה בדר� לכלו�"ד וא"דבשעה[� ושאר בגדי
 "מותר לקנח בהאנטו

אבל מי שנתלכל� ידיו , ]ט"שנראי� קצת כפעינ[מה שנתבאר שאסור לקנח ידיו בבגדי
 זה דוקא במיני משקי� הצובעי
 ) ד

  ).מלב�' ש בדברינו בהל"א
 ליכא חשש שיבא לכבסו כמ( דר לקנח
 בבגדי
מות) #"שמי(ע
 מאראסט או שאר לכלו� 

   - � או על האר# "נשפ� משקי� על הטישטו - 

כדי לשפו� המשקי� על (� "� יזהר שלא יגביה הטישטו"ע על גבי טישטו"ע סאד"ס או קאלירט"שאוזפ ד"נשפ� גרעי) ה

ס בלי שידחוק "ס או שמאטע"אלא יניח עליו נעפקינ, )ד השתא� שלא נצבע ע"ז יצטבע שאר המקומות של הטישטו"האר# דעי

  .המשו
 חשש סחיטה

ס דוקא ואל ישתמש "ס או שמאטע"יזהר לקנח
 ע
 נעפקינ, ע על הרצפה"ע סאד"ס או קאלירט"פ דשאו"וכשנשפ� גרעי) ו

  .ו
 האנטיכעריכולי� להקל לקנח
 ע) א לקחנ
 בשמאטעס"וא(אכ� א
 נשפ� הרבה משקי� ', ר וכדו"ע
 האנטיכע

  - ע
 בגד ) שניט(קינוח ד
 מכה  - 

וא% , זולא בבגדי
(דוקא ] ו"� או טישא"נעפקי[ונוזל ד
  או שנוזל ד
 מהחוט
 צרי� להזהר לקנח
 בנייר ) ט"שני(מי שחת� ידו ) ז

  ).טו
 מלאכת חובלואסור מש(וג
 צרי� לדקדק לקנח
 בנחת בלי שידחוק הנייר שאז מוציא ד
 הנבלע בבשר , )חבבגד אדו
 אסור

  .יד על גבי מכה אפילו שד
 נוזל ממנו"ז פע"ד או גא"ד עי"וכ� מותר להניח בענ) ח

א באופ� אחר סמכינ� על הפוסקי
 דצביעה "ד וא"דבשעה(� מותר לקנח הד
 ע
 בגד "ד או נעפקי"ד ע"וא
 אי� לו בענ) ט

  ).יאבדר� לכלו� מותר

ד "א% שיש לו נעפקי� או בענ[ע
 לפע
 נוט% קצת יכול להניח לכתחלה בגד וא
 אינו נוזל ד
 מהמכה בכל עת אלא מפ) י

  ).יבכ נצבע ממילא והוי רק גרמא"מכיו� דאינו צובע מיד רק אח(', י שרוח# היטב מקו
 המכה ע
 מי
 וכדו"ע] ד"ע

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

 ).ט"ק נ"ס(ב "ומשנ) ד די� "כלל כ(וחיי אד� ) ז"סעי כ(פ התניא "סור וכדא דהוא דר� לכלו� א) ד"סקכ(א "פ המג"וכ) 'כ סעי כ"ש' סי(ע "שו) א

והוכיח כ� מהא דמותר האשה שפירסה נדה להניח (שהארי� להוכיח שבבגד שאי� דר� העול� לצובע� ליכא איסור צובע כשמקנחו בדר� לכלו� ) א"ב סק"ש' א סי"קו(בתניא ' עי) ב
מה שהחמיר קצת נגד התניא בעני� ) ה"קע' סי(ז "ת אבנ"בשו' ועי[, מותר לנגב משקי� א שהיא צביעה בדר� לכלו�, שאי� הדר� לצובע�' ס וכדו"עכ שמאט"וע, ד באחרוני�"הו) ש"מו� עיי

  ].ל"ס ואכמ"מ מסתבר שג� לדעתו מותר בשמאטע"מ, זה
מכיו� דעיקר סיבת הצביעה , ר אפילו לדעת הפוסקי� דסוברי� דצביעה בדר� לכלו� אסורכ מסתבר דאי� איסו"אעפ, שנצבע יפה כדי לסדר השלח� באופ� נאה] ס"נעפקינ[וג� בניירות 

כ מיד שלוקחי� אותו לקינוח הרי אי� דר� בגד זה "וע, רק זורקי� אותו לאשפה, הוא רק לפע� אחד כדי לסדר השלח� באופ� נאה ומיד שלוקחי� אותו לקינוח אי� משתמשי� עמו עוד הפע�
ואולי אפילו (, א לדינא"$ שליט"צ הדומ"וכ� הסכי� הגה, )ה דעת הרבה פוסקי� דצביעה בדר� לכלו� מותר"ובצירו שלבא(, כ דינו כבגד שאי� דרכו לצובעו"וע, בועלצ) שעומד לקינוח(

, ברורה להקל בזה' א שדרכו לצבוע אבל לא מצאנו ראי, מכיו� שעומד לזורקו אחר השתמשות פע� אחד אי� דינו כבגד לעני� זה] 'ע� קרעיאנס וכדו[בנייר חלק שעומד לכתיבה ולצביעה 
 ).אבל בעת הצור� פשוט דיכולי� להקל כדעת הפוסקי� דליכא איסור צביעה בדר� לכלו�

א "הובא בחידושי רעק) ' סי(ת חכ� צבי "פ בשו"וכ, דהוא דר� לכלו�) ואינו מכוי� ג) דהוי מקלקל ב) א, להקל בזה מכיו� דיש תלת לטיבותא' כ) א"קל' ד סי"ח(ז "הרדבת "בשו) ג
ט "ק נ"כ ס"ש' סי(ב "ובמשנ) ש�(ובחיי אד� ) כ"ס ש"ס(ר "אפ ב"א להזהר בזה יכולי� להקל כדעת� וכ"מ במקו� הדחק כשא"מ, א ועוד הרבה אחרוני� להחמיר"וא שדעת המג) כ"ס ש"ס(

 . ש"עיי) ו"ק קמ"ח ס"שכ' וסי

 ).א"ב סעי י"ש' סי(ע "וכ� יוצא ממה שנתבאר בשו, פשוט) ד

 ).ה"ק נ"כ ס"ש' סי(ב "ד במשנ"הו) כ"ס ש"ז ס"משב(ג "פמ) ה

 . כמו שנתבאר לעיל) ו

 ).ח"ח סעי מ"שכ' סי(ע "שו) ז

 .ט"דהוא כל שכ� דאסור ונתבאר בשבוע העעל) כ"ס ש"ב וס"ק נ"ח ס"כש' סי(א "מג) ח

 .ל ויתבאר עוד במלאכת חובל"כ� נתבאר בפוסקי� ש� ואכמ) ט

וג� [, ו� צובעדמותר לכרו� קורי עכביש על המכה ולית בזה מש) ש�(ע "וכעי� זה מבואר בשו, ה בזה"וה, בש� התניא דבבגדי� שאי� הדר� לצובע� מותר לקנח' ל בהערה ב"כנ) י
 ].בזה צרי� לדקדק שלא יניח הרטיה על המכה בחוזק משו� איסור חובל

 .'ל בהערה ג"כנ) יא

  ].ע"בצ) ד"ק נ"ס(ש "ובזה מיושב מה שנשאר המחצה[, )ה"קע' סי(ת אבני נזר "כ לפרש בשו"כ, ומה שכתבנו דטע� של היתר זה הוא משו� גרמא, )ח"ח סעי מ"שכ' סי(ע "שו) יב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מכתב למערכת
  

 ה"בעז

  ו"ת מערכת בשבילי הלכה הי"אמעכ

  !שלו
 רב לאוהבי תורת� 

�זה נוגע , לאחרונה הארכת
 בדי� יי� פוטר כל מיני משקי

של קידוש פוטר את א
 יי� , למעשה בחג השבועות בסעודת חלב

ק "ק מר� רבינו הגה"והלו
 ראיתי ג
 שמעתי אצל כ. הקאווע

לפניו על השולח� יי� של קידוש ופת ' שבשעת קידוש הי, א"שליט

�, אחר הקידוש הביאו מאכלי חלב שברכת� מזונות, הבאה בכיסני

שבכל השנה אחר אכילת , ולא מהגבינה[, לא טע
 רק מהבצק

והביאו , ])ד"ט סק"פ' ד סי"יו(ז "מבואר בטכ, שעות' גבינה ממתי� ו

 ]ע"בשנת תש[ולאחרונה . וצוה לזולתו שיוציאהו בברכה, לו קאווע

, שאלוהו לפני החג א
 יכינו הקאווע על השולח� בשעת הקידוש


שהוא מאכל שמברכי
 , והשיב שלאחר הקידוש יביאו דגי
 מקוד

  .ואחר כ� יביאו הקאווע, עליו שהכל

משו
 שלא היה  ]ק"ז לפ"בשנת תשס[ והסביר את טעמו

צרי� לבר� , וא
 לא היה דעתו עליה, הקאווע לפניו בשעת קידוש

אמנ
 . )ב ש
"ז ומ"ב בט"ס(ד "קע' ח סי"על המשקי� כמבואר באו

כמבואר (אי� צרי� לבר� , ב סמי�"ג דאתכא דבעה"אי אמרינ� בכה

  .והוה ספק ברכה. )'די� א' ר כלל א"בגוו

דהוה ספק א
 קידוש , אמר ]ק"ח לפ"בשנת תשס[א "ופע

שיהיה פוטר את הקאווע שהוא משקה , מקרי קבוע לשתות, לבדו

  .חשוב

 )ו"א כלל נה ס"ח(דלהחיי אד
 , כוונתו' ד אולי הי"ולענ[

. ש"עי, ש או קאווע צרי� לבר�"המקדש על היי� ודעתו לשתות יי

בא אולי זהו במי
 ה, א"א רק כהמג"ל כהחיי"והג
 דבסתמא לא קי

אבל קאווע שהוא משקה חשוב ואינו בא מחמת , מחמת הסעודה

  ]. ע"וצ, אי� קידוש פוטר אותו, הסעודה

שעוד יותר מזה נמצא , ירעא ה"# שליט"והגאו� הגדול הדומ

 )ה והנה"ד ד"כ' ח סי"או( ל"ת רבי אליהו גוטמאכער ז"כתוב בשו

�אמרינ� דיי� פוטר כל המשקי, דרק בקידוש לסעודה קבועה בפת ,

אבל בקידוש שאנו עושי� בשחרית שעדיי� אינו קובע סעודה רק 

הג
 שנקרא סעודה לעני� קידוש במקו
 , אוכלי� מעט מיני תרגימא

אבל שיהיה סעודה , א"א ש
 סקי"ג ובמ"רע' ש בסי"סעודה כמ

�ואינו , זה לא אמרינ�, קבועה לאמר מיגו דקובע לעצמו קובע נמי ליי

לא מברכה , פוטר שאר משקי�שאינו , רק כשותה בלא קבע

ש שכ� היה המעשה "ועי. ל"עכ, הראשונה ולא מברכה אחרונה

לפניו שעשה קידוש בשבת בבוקר ואכל מיני תרגימא ואחר כ� 

  . ש"עי, שתה קאווע וביר� עליו בורא נפשות

' צוה לא, כ אחר הבדלה כשהביאו לפניו קאווע"ג
 במוצאי יו

משתמט מלשתות מיד אחר ולאחרונה , להוציאו לו בברכת שהכל

הביאו לו  )א"שנת תשע(ובשנה זו . כ בביתו"ושותה אח, הבדלה

�והאומנ
 כי בהבדלה יש עוד  –. מי
 לשתות אחר ברכת על הגפ

ל "איכא מא� דס, כי ברכת יי� של הבדלה, מקו
 לחייב בברכה

�בש
  )ד"קע' סי(א "בהגהות רעק' עי, שאינו פוטרת שאר משקי

  .של ברכת המצות אי� היי� פוטר שאר משקי�בתי כהונה דבכוס 

  'בזה שלו' והי, יאיר עינינו בתורתו' וה

  ר"בע .י
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