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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

õ÷ä éåìéâ  
íéîéä úéøçàá íëúà àø÷é øùà úà íëì äãéâàå åôñàä ,

éôøù"ìúñðå õ÷ä úà úåìâì á÷òé ù÷éá é÷å äðéëù åðîî ä ìéçúä
íéøçà íéøáã øîåì.  

äôñá"úùåã÷ ÷ åé"ôò ùøôî è"æç éøáã é"ì  àì äðéùçà åëæ
äúòá åëæ ,éôìå"æ éçáì ìàøùé åëæé íà 'äðéùçà , ïîæå õ÷ íåù ïéà

ïúìåàâì ìáâåî ìàøùé ìù ,éðîæ íåéå íåé ìë éë 'àåä, ç íà ÷ø" å
åëæé àì, éúë äúòá æà 'õ÷ úò ùéå ,éôìå" ù÷éáù åðéáà á÷òé æ

âìõ÷ä úà úåì, à"à áùç ëú ë ìàøùéåç åëæé àìù éàãå" ïëìå å
ìúñð÷äðéëù åðîî ä.  

äôñá" àéìú õ÷äå äìåàâä ïéðò äðäã ùøôî ìàåé éøáã ÷
éçááø äéúë äðùéçà ìàøùé åëæé íàã ,'ìúñð äæ íòèìå÷åðîî ä 
ëùéúåìâì ù÷éáùë äð ÷äá ,ïîæ ìë õ÷ä äìéâ éìîìàã  åéìò äúéäù
éçá ' úàøùä ìù äìåãâäðéëùä ,éä'  ìèáì çøëä äùåò åøåáéã

äøéçáä ,òå"éçá åðîî ä÷ìúñð ë 'äòù äúåàá äðéëùä úàøùä.  
ùøôî ãåò ãéî õ÷ä úåìâì äöøù ,åîë  åøîàùøæ"ì éò á÷

éîéá úòâî íéúîä úééçúù øáñå ,ä àì íéîùä ïî íðîàø åäù
úåìâì ìùåéù ãò õ÷ä íåìùúì ïééãò íééåàø ìàøùé åéä àì éëí 

é ìò ïå÷éúäíäéã ,õ÷ä äìâî äéä éìîìàå, éò íéâéùî åéä"æ 
úåìâä úåëéøà åäìàøùé ìò åøáòéù úåáéñä úåìùìúù ,éäå ' äù÷

ñä çëá äòéãéä øòö ìåáñì ìäåäà éä àìå 'åîòì øùôàã äá .
ìììæ äùî çîùéä ïøîù òãåðëå"äðåøçàä åúùøãá øîà ä , éåìâ

åãéåò ôìðíìåòä äéäå øîàù éî é , éúééä íàùééçúî òãå äì
ë úåìâä êøàúéù"ë , åìáñì éúìåëéá äéä àìå êéøàî éúééä àì
ø äðä ãò íéîé"ì , úò äáåø÷ù éúáùçå åðîî íéìòî úééäù àìà

éäéå õ÷ä 'ëò ãéî úåìâä"ã.  
éçáá øéáñî úøçà íå÷îáå 'äëåôä , úà á÷òé òéãåäù éôìù

úåøöä ìë  íîçðì íâ äöø íéîéä úéøçàá íúåà àø÷é øùà
ìåäéçá òéãå 'õ÷ä, ìåãâä äøúñäå úåøöä ìò èéáäá éëä ÷ù ä
çë ìáñä ,åæ äâùäì åðéëæ åìéàå, éä äìåãâ äîçð äîë 'åðì ,

åäì åðà íéãéúò åá øùà òâøä íéòåãé åðéúåéäáåòù,  êôéäì åéùëòå
úåìâä úëéøà àåä ìåãâ øòö äîë, ìáà ëåáä" åäååö àì ò

åðîî ä÷ìúñðå äðéëù.  
éæ ïøî ùøôî øçà ïôåàá"ò ,ì äöø àìùõ÷ä ïîæ úåìâ ,

ïúéð àì äæ ïéðòã úåìâúäì. àåìí  éàðúå éðôåà íäì úåìâì äöø
õ÷ä ,éòù"æ úåøåã ìàøùé åòãé îàä õ÷ éðîéñ íéãéúòäééú ,àùí 
éäú 'ôò"ù äìàä íéàðúä éâæç åìé"ì, ìå éúéîà õ÷ àåä æàà 
åúìåæ ,ééòù"á ,éäú äìåàâä õ÷ù øåøáù áúë åéøáã êùîäáå 'ò"é 

äåúä íåé÷"åöîå ÷éú 'äåúä çëáå àðéîéã àøèñî ÷øå" àåäù ÷
á÷ä ìù åðéîéî úðúéð"éäúù øùôà éàå ä 'ìéôà äìåàâäå  íò

àìàîùã àøèñî òåéñ ãåðãéð ,òå"ë éä íà ' øñåî åðéáà á÷òé
éäù ãåòá äìåàâä éðîéñ '÷ä äðéëùä 'éìò äøåùå ,éä 'áä çøë

îåàø éôì ïéîé àéäù ìàîù ìò ÷ä äðéëùã ïéîé àåäù ,'éäéå 'á äæ
ãì úåòèì íå÷îåç úåø"éçáî äìåàâä úåéäì øùôàù å 'àìàîùã ,

åò"ë îî ä÷ìúñððå çúäå äðéëùé ùáåìî íéøçà íéøáã øîåì ì
øä íäáîôë æùéäé àìù ïôåàá ïèå 'ïäá úåòèì íå÷î.  

ôî ãåòøäù éôìù ùæíéùåã÷ä úåáàä íù åðîã  äòùá
á÷òé êøéáù åéðáì éä åìéàå 'éäù äìåàâä õ÷ä äìâî 'ë"øî ë ÷çå

éîéîääåáàä åéä àì éàãåá í"øå íéùçî ÷ååéäå íäéðá úøöá íéà 
îøúåìéôúá ïéá íéîçøø øøåòì íéðåðçúå, úééîå ' àìá çéùîì
æîéð 'ñ àåäåëç äð"å, ò"íéîù ïî åòðî ë éäé àìù 'éåìéâ  õ÷

 ãîòîáíìåë.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ה"לקת( ג"יגליו�  ג"שנה י  ויחי א"עתש טבת 'י
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  ויחיק "עש

8888::::55557777        
  9:01 שמותק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ויחיפרשת 
  .חעד  .ו פסחי�' מס

  שמותפרשת 
  :יעד  :חפסחי� ' 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

  יעקב לא מת
כ "וקשה דא. 'לפי וכו, י למה ּפרשה זו סתומה"פרש .ויחי יעקב

היתה הסתימה צריכה להיות להל� כשכתבה תורה שיעקב גוע ונאס� 

ולא כא� שסיפרה תורה שחי שבע עשרה שני� המובחרי� , אל עמיו

ולכ� מרומז . לא מת ול יעקב אבינ"ונראה דהנה אמרו רז. שבחייו

לרמז שבמקו� הסתימה הרומז על פטירתו  ,הההסתלקות במקו� הז

  .כי פטירתו חיי� היתה ולא מיתה, כתוב ויחי יעקב

  ליקוטי�, דברי יחזקאל

  בדר אבותי
נראה לפרש דהנה . כבתי ע� אבותישו .אל נא תקברני במצרי�

ח שבקשתו "מבואר בספורנו ובאוה

היתה שלא יקבר במצרי� אפילו 

ל דהנה מה "והטע� י. לשעה מועטת

הוא  ,לא רצה להקבר במצרי�ש

עפרה כני�  משו� שסופה להיות

ל דהמפנה "והנה קיי, י"א ברשבכמו

קבר צרי  לקחת עמו עפר כדי 

ומכיו� שיקחו עפר מצרי� , תפיסתו

הרי יעשה ש� כני� , י"עמו לא

רש דבכל מקו� שהיה דכדאיתא במ

� צהלכ� לא ר, עפר מצרי� נעשה כני

אמנ� הלא . להקבר אפילו לשעה

ואר בנזיר דהדי� שצריכי� לקחת מב

ר רק כשנקבר מעפר בפינוי מת נא

, שוכב ולא כשנקבר יושב או זוק�

ומדוע לא יקבר לפי שעה בזקיפה 

. ולא בשכיבה ואז לא יקחו עמו עפר

י "ב דקבורה ע"א  הלא מבואר בב

, וזה שאמר. זקיפה היא קבורת בושת

 �אפילו לפי "אל נא תקברני במצרי

כ עפר "חו אחכדי שלא יק" שעה

�וכי תימה יקברוני , ויהא כני

אני , ושכבתי דייקא, לא, בזקיפה

ב דוקא כדר  אבותי ולא ורוצה לשכ

  .לזקו�

  בני� דוד

  מזכה מעתה
יש נוחלי� ' י המבואר בפ"ל עפ"י .ועתה שני בני הנולדי� ל

דבכור אינו נוטל בשבח שהשביחו נכסי� אחר מיתת אביה� והנה 

שנה במדבר כדי שירשו אר! מבונה בכל ' מ איתא דנתעכבו ישראל

כי מעתה מזכה  ,לכ  אמר ועתה .והנה בשבח אי� לו די� בכורה, טוב

  .לה� בחלק� ודדהו אשבח

  משה ישמח

  מיהו העיקר
ואני בבואי מפד� מתה . אפרי� ומנשה כראוב� ושמעו� יהיו לי

דמה עני� מיתת רחל לזה שעשה , לכאורה קשה הקשר .'עלי רחל וגו

פ שאני "י אע"רש עוד קשה במה שכתב. י� ומנשה לשני שבטי�אפר

' מטריח עלי  להוליכני להקבר באר! כנע� ולא כ  עשיתי לאמ  וכו

לו ליעקב לומר  'וקשה דדברי� אלה הי. י הדיבור עשיתי כ�"דע שעפ

�אז היה לו , לעיל כשצוה ליוס� ונשאתני ממצרי� וקברתני בקבורת

ונראה  .ולא עתה, את רחל בחברו� להצדיק עצמו על מה שלא קבר

דמקוד� לא עלה על לב יוס� להתרע� על זה שלא נקברה אמו 

ש� ' כי ידע שהיא נקראת קרית ארבע על ש� שהי, רת המכפלהעבמ

ומכיו� שלאה היתה אשת יעקב , מקו� לארבע זוגות בלבד ולא יותר

. שהיא תהא נקברת ע� יעקב בהמערה הראשונה על כ� הדי� נות�

, יעקב דאפרי� ומנשה בניו יהיו שני שבטי� עתה שאמר לו אבל

כ "א, והיינו מּפני שנת� ּפי שני� המגיע להבכור ליוס� ולא לראוב�

כ קשה מדוע לא "א ,מוכח שרחל היא באמת העקרת הבית ולא לאה

י "לזה אמר יעקב שהדבר היה עפ, נקברה רחל במערת המכפלה

  .הדיבור
�  אמרי נוע

  יבקשו מחילה
 האל יוס� לאמר אבי צוויצוו 

לפני מותו לאמר כה תאמרו� ליוס� אנא 

שא נא ּפשע אחי וחטאת� כי רעה 

שינו בדבר  ,ל אבי  צוה"י ז"פרש .גמלו

�כי לא צוה יעקב כ� שלא , מּפני השלו

, ב"אורה צכול. ל"עכ, נחשד יוס� בעיניו

 �דאי  יתכ� שיאמרו דיבורי� שאינ

פ "ל עה"ד רבינו בחיי ז"ל עפי"ואפ. אמת

ל הנה אחיו "ויב  יוס� בדבר� אליו וז

ולא ביאר הכתוב , בקשו ממנו מחילה

�ל שכל מי "וכבר ביארו רז, שמחל לה

אינו  ,שחטא לחבירו ועשה תשובה

, נמחל לו לעול� עד שירצה את חבירו

' פ שהזכיר הכתוב וינח� אות� וגו"ואע

מ לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה "מ

� שישא פשע� ולא שיודה לה, ביוס�

�כ מתו בענש� בלא "וא ,וחטאת

להתכפר עוונ� רק  א"וא, מחילת יוס�

 כ הוצר  העונש להיות"וע, במחילתו

כמוס וחתו� להּפקד אחר זמ� בעני� 

ז יתכ� "ולפי .ל"עכ עשרה הרוגי מלכות

ה את השבטי� בפירוש "כי צוה יעאע

כי החוטא , שיבקשו מיוס� מחילה

ת חבירו לחבירו צרי  בעצמו לרצות א

ולא צוה ליוס� , וזהו תיקונו לרצות עונו

נחשד ' כי לא הי, שא נא ּפשע אחי 

  .ו שינקו� מה� נק�"בעיניו ח
  דברי יואל

  יראה ויופי
י ב� "ופירש, ב� פורת יוס� ב� פורת עלי עי� בנות צעדה עלי שור

ולכאורה יקשה מאי . ב� ח� שחנו נטוי על העי� הרואה אותו, פורת

אמנ� הנה  .בח� ויופי והלא שקר הח� והבל היופי מעליותא איכא

� שי� על הפסוק שקר הח� והבל היופי אשה יראת ה"רהכתב המ '

כי , כי באמת בלא יראת שמי� אז שקר הח� והיופי, היא תתהלל

אז היא  ,'אבל א� היא אשה יראת ה, היופי יכול להביאה לידי חטא

והנה . ד"עכ, יא� ע� יופ' בהיותה יראת ה, תתהלל ג� על היופי

וזה שאמר הכתוב ב� . ש"ק שהיראה נקראת בת עיי"מבואר בזוה

, ושמא תאמר מהו השבח והלא שקר הח� והבל היופי ,פורת יוס�

, שהיה לו בחינת בנות היא היראה, ת צעדה עלי שור"אמר בנו הלז

  .ולזה ראוי להתהלל ג� על הח� והיופי

  בר  משה

  האיסור מצטרפי� להיתר
ùéíéúôùîä ïéá õáø íøâ øåîç øëù. 

 ³î−þôîìë óè šî½¼ñ óðêñ êîí µìþ× ñ¼ë íòí
íïí óñî¼ ,íò−¾î ñè¾ôî í−³¾î íñ−×ê , ö×î

í¼−þïî í¾−þìî ö³ôî ê¾ô −ò−ò¼ë , ë−³× íòíî
íñ−ñî óôî− îë ³−èíî .êîí šîñ−ìí ñëê , öëí

î¼í íþî³½íë î³ôèô þš−¼î íþî³ë š , šþ
ñ×îê êîí ïê ñî×êñ öôïí ¼−è−¾× , î³ôèô ñ×î

 ö×î íþî³í ñê ëî¾−¾ −ð×ë îí¾¼ô ¾−ìíñ þíôñ
î−ò−ò¼ ñ×ë , îë¾ì³− îññí ³î−þôîìí ñ× óè íòí

öî−× íþî³í ñê ìþ×íë ó³îê í¾î¼¾ , ñ× −òõñî
 î−òõñ ³ôðšô íþî³í ³î−þôîìô í¾¼ôî í¾¼ô

î−þìêñî , −ô îñ−õê ³îõ½î³í îš½õ ö× ñ¼
 þïîì −êòõ îñ ¾−¾ ³¼ëî ö³ôî ê¾ôë š½î¼¾

î³í ñêíþ, î³òôîê î³þî³ −þš−ô . ö× ö−ê¾ íô
íþî³ë š½î¼ îò−ê¾ −ô,  î−ò−ò¼ ñ× îñ−õê

³îþ³îôñ îë¾ì³− ëîþë ó−−ìþ×íí.  
¾þõñ ¾− îíïî ,þ×¾¾−, íþî³ ñ¼ëí êîí ,

ôì"þ, îñ¾ ³î−þôîìí ,þè"ó ,íð−îô× îò− 
³îô®¼í , þî½−ê ñ¾ ³îô®¼ êîí ö−ðíð

þî½−êí ³ê ñ¬ëñ þ³−íñ ö−õþ¬®ô ,¼" ñ¼ëí ×
 ö−ê íþî³ ³ê ñ¬ëñ ³îò¼³íñ ó−õîè−½ñ µ−þ®

þî½−êí ,¹þ¬®ô þî½−ê ñ¾ −× ,þëðí öëí .
ó¼¬í þôêî ,ó−³õ¾ôí ö−ë ±ëþ , ³ìîòô −×

ó−ñîëèí ö−ë êîí îñ¾ ³î−þôîìí , î−þìêñî î−òõñ
íþî³.  

 )êšþõð êþèê( 
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äâä"÷ ø ' ïàîøòãéá äùîæììä"ä  

 áåìòìî- é"éøú úáè â"à  

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

ïééòîî èùôä  
  ממעלות הסול�

ת "וא. י שבקש לגלות הק� ונסת� ממנו"פרש. 'י למה פרשה זו סתומה וכו"פרש. ויחי יעקב

י בפרשת "ל ממעלות הסול� שחל� שראה שרו של עשו עולה במעלות כדפרש"י. מהיכ� ידע הק�

  .ויצא

  דעת זקני�

  אותיות מתחלפות

�כי אותיות ויאמר כאותיות אפרי�  ,ואומר הרב משה זכר לדבר ,�ל זה אפרי"אז .ויאמר ליוס

רגיל אצל ' ע שלא היש ומשמ"ת ב"א באלפלא ביתא דא"ו מתחלפת בפ"אדו ,א"ו בפ"בהתחל� וא

ירא שישאל ' הטע� לפי שהי לשמוא' ושמעתי מפי הרב ר. שמצינו נמי ויקרא לבנו ליוס� יעקב כמו

יעקב ונמצא מחרי� את העול� כולו  �לו העני� היא  הורד למצרי� ויגיד לו שמכרוהו אחיו ויקלל

דר  אפרת הא קללתו ומתה ב הנתקיימ ,שהרי רחל אמו שקלל שלא מדעת ואמר ע� אשר תמצא

  .כל שכ� אא� יקלל� מדעת ל

  דעת זקני�

  זכותו מגי� על בניו

�י לפי שבקש לברכ� ונסתלקה ממנו "רש  פירש. 'ביקש לברכ� וכו, וירא ישראל את בני יוס

וקשה על זה למה לא נסתלקה . שכינה שעתיד ירבע� ואחאב לצאת מאפרי� ויהוא ובניו ממנשה

 הוכ� הרב, ה שהיו עתידי� לצאת ממנו מנשה ואמו�שכינה ממנו כשביקש לבר  את יהוד

ל משו� דמנשה ואפרי� לא היו "י. ומה נשתנו מנשה ואפרי� מכל�, מהשבטי� שיצאו מה� רשעי�

והואיל והיו עתידי� לצאת מה� רשעי� נסתלקה ממנו , בניו של יעקב ואי� זכותו מגי� עליה� כל כ 

י שרשעי� עתידי� לצאת מה� "ניו ממש ואעפאבל שאר השבטי� היו ב, שכינה שכשביקש לברכ�

  .ולא נסתלקה ממנו שכינה בשביל כ , זכותו מגי� עליה�' הי
  מברטנורא' רבינו עובדי

  צרי� לכוו�

ר יצחק אב� לטי� שהמתבר  "ש הררפי. ויבר  את יוס� ולא אמר ויבר  את מנשה ואפרי�

  .לכ  תלה הברכה ביוס� ,י� כיוס�וה� לא ידעו לכו ,צרי  ג� הוא לכוי� לקבל הברכה מפי המבר 

  ע מברטנורא"ר

  כול� נקראו כ�

  .כי הנה כל בית ישראל יקראו אפרי�' פי .ויקרא בה� שמי
  אב� עזרא

  שני סוגי רודפי�

כוחות ) אחיו ב) כי שני סוגי רודפי� היו ליוס� א, הו ורבו וישטמוהו בעלי חצי�וימררו

א לאד� למשטמת כוחות "וההבדל בי� משטמת אובי� בנ. הטומאה המבקשי� להחטיאו באדנותו

אפשר להמלט יותר מכוחות , כי מבני אד� ע� היות� בעלי בחירה, הטומאה הבאי� להחטיאו

  .הצטר� עמו זכות או זכיות אי אפשר לצאת ב� חורי� לגמרי כי ע�, ה הבאי� להחטיאואהטמ

  אלשי 

ק רבי "ט לאביו הרה"רבינו נולד בלעלוב בשנת תקל

  .על ברכיו גדל והתחנ� .ע"זי דוד מלעלוב

ק "אחר ּפטירת זוגתו הראשונה נשא את בת הרה

ו הטוב של אביו דמפרשיסחא ידי' רבי יעקב יצחק הק

סמו� לשולחנו ישב אחר נישואיו ולמד מּפיו חכמה  .'הק

  .ויראה וכל צדיקי דורו העריצוהו

א עלה לאר� ישראל על מנת "בסו� ימיו בשנת תרי

 ב"עאלא א� זכה להיות באר� הקודש , להשתקע ש�

ג טבת "נפטר בירושלי� ביו� י .כמספר שנותיו ,ימי�

  .הנביא בהר הזתי�' כ על יד קבר זכרי"א ומנו"תרי

  זיו איקוני�

הכריז , משה אליקי� בריעה מקאזני� ק רבי"הרה

וקנו של רעיא יבשעתו כי מי שרוצה להכיר את ד

פרי קודש . (יביט בזיו איקוני! של רבינו ,מהימנא

  )הילולי�

  נשמה גבוה

ה שמואל "סיפר הרב הגדול החסיד המפורס� מו

תפארת "ה ל הכותב של"זאנוויל צבי מפלאוונא זצ

דבימי , ע"ק רבי משה מלעלוב זי"שסיפר לו הרה ,"שלמה

ג שנה "א עד מלאת לו י"ומשנת י ,עילוי גדול 'ילדותו הי

קשר , רוצה לצאת החוצה לשאוב אויר צח' בכל עת שהי

, � איתולהמשמש שילמטפחת על עיניו ומסרו ' אביו הק

וכשנעשה , והמטפחת מעיני ווכאשר בא הביתה לקח אבי

עד עתה , צרי� לזהוהלאה אינ� צוה אמר לו מהיו� בר מ

ל� נשמת ' ל� נשמת עילוי ואול� רצוני הוא שיהי' הי

אני לא  ."גוטער יוד"זכית לנשמת  �והיו, "גוטער יוד"

אבל אתה בני תזכה לעלות  .זכיתי להיות באר� ישראל

  )רת שלמהעט( .'לאר� הקודש וכ! הי

  צדיקי דורו עליו

וזי! כבד את רבינו כאשר ביקר ק רבי ישראל מר"הרה

וכאות ומזכרת מביקורו בהיכל המל� נת! לו רבי , בהיכלו

בור בית מדרשו ע ת"ישראל טס כס� לקישוט ס

ובקש והפציר בו מאוד שימתי! לו ונסע שנינו , בירושלי�

אול� רבינו הראה לו על זקנו הלב! ואמר הזק! אינו , יחדיו

ק "מזה אמר הרה כאשר נפרדו זה .מאשר לי להמתי! עוד

אחד כזה היה  .� טפשי� מאודהּפויל! יהודי "מרוזי! 

ל! יי! ּפוא: וסיי� במליצה, "בתוכ� וה� נותני� לו לנסוע

  ."ראוי! לאור הנר

ק מוויטעפסק "הרה"בעת אשר נפרד ממנו אמר לו 

ולא , ע עלו לאר� ישראל ג� ה� בכח גדול"ומקאליסק זי

אתכ� , מקומ� זכו להשאיר אחריה� בני� שימלאו את

  )פרי קודש הילולי�". (אני מבר� שבניו ימשיכו אחריו

ראל מרוזי! הפליג מאוד בתכונות הנדירות שרבי י

' שלו� יוס� שלא הי ואמר עליו לבנו הגדול רבי, של רבינו

 'להכיר את הרבי ר ישלא זכיתחבל ", בעת ביקורו בהיכלו

י רפ. ("לע מימי לא ראיתי יהודי ע� לב נשבר כמוהו'משה

  )הילולי� קודש

ענוות! כהלל היה רבינו ומצניע לכת ושפל בעיני 

 אבל צדיקי, כמותופל ש !שאי' ובטוח בעצמו הי, עצמו

כאשר  .הדור לא כ! חשבו אלא ידעו והכירו בגודל קדושתו

מפשעדבורז ועמדו ' ק רבי ישעי"הרה לביקר אצ

ע וראה "מושה תפלת' � רבי ישעיסייחר שאל ,להתפלל

נו י� להמתי! לרב"ציוה על הש ,רבינו עדיי! לא סיי�כי 

לאחר התפלה  .והרגיש רבינו בדבר, �"ע� חזרת הש

והחל מוכיחו על אשר ציוה כ� ' ישעי נגש רבינו לרבי

א� שותק מר הרי  :'אמר לו רב ישעי', וכו' הלא אני וכו

. באמת ת�א� לא הרי אפרס� בריש גלי מי ומה או ,טוב

  )ד"נר ישראל ח(

  מיד בקביעותתל

ד מצבו כי זה "איש אחד בא אל רבינו והתאונ! ע

הוא רגיל להרויח בשפע  .ע"לה יורד לוהוא ע רמזמ! אש

והשיב לו כי יקבל עליו להיות נזהר  .מסּפיד הכל כ"ואח

גמרא בקביעות מדי יו� ביומו ואז  דלקבוע שיעור לימו

משמיא מיהב יהבו משקל " גמרא"ל אמר לו "ובזה, חיצלי

ואז יתנו ל� הצלחה מ!  תלמוד גמרא בקביעות ,שקלולא 

 וההצלחה תהיה בקביעות ,ממ� בחזרה השמי� ולא יקחו

  )כתר היהודי(. וכ! עשה והצליח, לעול�

  רצה להחיש הגאולה

קתו לאר� הקודש אשר תלה ירבינו בז' ידוע הי

תקוות רבות להחיש הגאולה ולהביא את משיח צדקינו 

עו רבי יר וכ! העיד עליו ,כאשר יעמוד ויחיש בתפלה

לו  רבי משה יש"' ישעי

" מוח של אר� ישראל

. אול� ידוע לא איכשר דרא

' בעלותו לאר� הקודש הי

כה שבור ורצו� מעמל 

הדר� עד כי נבצר ממנו 

ביו� בואו אל הכותל ללכת 

, כפי שהשתוקק כל הזמ!

שה זאת בעוד עוחשב שי

א� עוד ביו�  .כמה ימי�

ה קשה לבואו תקפו במח

כאבו ' גדול הי, ונפל למשכב

וצערו כאשר ראה כי 

משמי� מניעי� אותו 

א�  .ונמלקיי� את רצו

, כאשר הרגיש כי קרב קיצו

פנה לבני ביתו ובקש כי 

מוכרח הוא להיות בכותל 

הוא לשאת  ולכ! מבקש

, לכותל ג המיטה"אותו ע

דוד  קיצחרבי ' ובניו הק

ורבי אלעזר מענדל נשאו 

� באמצע הדר� נית. אותו

 שרגמו� עליה� אבני

אות� בני ישמעאל דיירא 

� ישי 'ולא הי, דמתא

וכדלית  ,להמשי� בדרכ�

ברירה חזרו על עקבת� 

נפש כי לא יוצלח  בפחי

, הפעולה הגדולה הזאת

ועוד באותו היו� עלה 

 .ימהמונתעלה בסערה הש

ר קוד� פטירתו שכא

אלו  הבטיח כי יעמוד לימי!

ובזמ! , שיתמכו בצאצאיו

י� א� מירת גשעצ' שיהי

  .גשמי� כשפע וירד ,יחכו ליומא דהילולא שלו

  בא בחלו�

טר� שנסתלק ביקש שיטמנוהו בהר הזיתי� 

הדבר ' ני החסידי� הייבע. הנביא' אצל קברו של זכרי

 כי האי� אפשר שיש ש� מקו� פנוי אחרי, לּפלא

את  לראות שלומו הלכו אנשי. שני� רבות כל כ�

' ד לקה אחת פנויה בתו�וראו כי אכ! יש ש� ח, השטח

נודע , וכאשר חקרו אחר הדבר, הנביא' אמות של זכרי

שייכת לחכ� אחד מעדת הספרדי� קה זו ללה� כי ח

ו היא� יוכלו ולא ידע ,שהוא קנה חלקה זו לעצמו

את מבוקשו של רבי משה לקוברו סמו� לקבר  תלמלאו

 בא אותו, מיד אחר שנסתלק רבי משה .הנביא' יזכר

ואמר לה� כי עתה נתגלה אליו רבי משה  � אליה�כח

, וביקש ממנו לתת חלקה זו לקבורתו, מעלמא דקשוט

וש� , יע כי הוא מסור לה� זאת במתנהדלכ! בא להו

עבודת . (ע"מנוחתו כבוד של רבי משה מלעלוב זי

  )עבודה

  מדברי תורתו

לעבד� ' קדשינו במצותי� ות! חלקינו בתורת� וגו

צרי� ביאור לאחר שביקש קדשינו לכאורה . באמת

כ מבקש לעבד� "ואח' במצותי� ות! חלקינו בתורתי� וכו

מ אינו עובד "ל דיכול להיות שעושה מצות ומ"וי. באמת

  .באמת הוא רק בפני�
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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

ויראו אחי יוס� כי מת 

אביה� ויאמרו לו ישטמנו 

יוס� והשב ישיב לנו את כל 

 ,הרעה אשר גמלנו אותו

הובא (איתא במדרש ו

) ו"בפרשת דרכי� דרוש כ

והשב זה יוס� ישיב זה 

  .עשו

על פי מה  ויתבאר

ד "ר פפ"ב(דאיתא במדרש 

שהשבטי� רצו להרוג את יוס� משו� שדנו אותו ) ד"סי

וכתב , על ש� העתיד שעתיד ירבע� לצאת ממנו

דלפי מה שפירש ) וישב' פ(האלגאזי בשמע יעקב 

דהא דב� סורר ומורה ) ג לד קול בוכי� איכה(הגאלאנטי 

. ש"עי, היינו דוקא משו� דשורשו רע, נידו� על ש� סופו

היינו , א� כ� מה שדנו השבטי� את יוס� על ש� סופו

, דוקא משו� שיוס� נולד מפסול מאיסור שתי אחיות

  .ד"עכ, ועל כ� היה ראוי לדונו על ש� סופו

 בביאור) ו"ס ו"פט ר"ב( תואר ביפה כתב אול�

 אברה� שנימול לאחר כי, אחיות שתי יעקב שנשא העני�

 שתי יעקב וכשנשא, נח בני שאר מדי� וזרעו הוא נבדל

 כגר ליה דהוה קורבה איסור בהו לית וגייר� אחיות

 ונושא קורבה איסור ביה לית תורה דמדי�, שנתגייר

 דרכי� בפרשת זה על וכתב.). סביבמות ( אחותו אפילו

 אז, לגמרי נח בני מכלל אויצ אי דהתינח) הראשו� דרוש(

 א� א!, קורבה ביה דלית שנתגייר כגר ולאה רחל חשיבי

, ולאה רחל לו הותרו אי! להקל נח בני מכלל יצאו לא

ולפי זה אי  .בדבריו ש"עי, עריות חשיבי נח דלבני כיו�

א� כ� לא חטא יעקב בשתי , היה לאבותינו די� ישראל

יכולי� השבטי� ולא היה , ולא נולד יוס� בפסול, אחיות

  .לה� די� ב� נח מה שאי� כ� אי היה, לדו� אותו

עוד מה  ונקדי�

ש "שהקשה הריב

אי! קנה ) ח"שכ' סי(

יעקב אבינו הבכורה 

הא הוי דבר , מ� עשו

, שלא בא לעול�

' מ סימ� ס"חו(ל "וקי

דאי� אד� ) ז"ס

מקנה דבר שלא בא 

ובבני� דוד . לעול�

, לתר"של אברה� הביא בש� ספר א) תולדות אות לו' פ(

דבשכר ) ו"ב סק"של' סי(על פי מה שהעלה בקצות החוש� 

וכא� הוה שכר פעולה . פעולה קונה דבר שלא בא לעול�

ד "וא� על גב דלמ. הלעיטני נא) בראשית כה ל(דאמר 

, .)קידושי� מח(ישנה לשכירות מתחלה ועד סו� הוה מלוה 

, :)עבודה זרה יט(ומקיש האחרו� לית ביה שוה פרוטה 

. דמלוה אינו קונה) ד סעי� י"חוש� משפט סימ� ר(ל "וקי

מכל מקו� הרי בב� נח דנהרג על פחות משוה פרוטה 

עירובי� ' תוס י�עי(דנחשב אצלו ממו� , :)עבודה זרה עא(

עיי� (הוא הדי� דקונה בפחות משוה פרוטה , )נ"ה ב"ד. סב

על , )א"ב אות כ"ומנחת חינו! מצוה מ. המקנה קידושי� ח

שפיר קנה יעקב את הבכורה על ידי הלעטה אחרונה א� כ� 

, אי נימא דהיה לה� די� בני נח, על פי שאינה שוה פרוטה

  .ד"עכ

) בראשית מא מה( כתבו בעלי התוספות הנהו

כי , היתה מזרע יעקבדאסנת בת פוטיפרע אשת יוס� 

ותלה לה יעקב אבינו קמיע , היתה בת דינה משכ�

וגדלה , צרי� על ידי נסוהובאה למ, בצוארה והשליכה

וכשעבר יוס� בכל , פוטיפר בביתו ולכ! נקראת על שמו

, אר" מצרי� יצאו כל הנשי� לראות יפיו של יוס�

וכל אחת זורקת לו חפ" או , כדכתיב בנות צעדה עלי שור

וזו לא היה לה מה לזרוק וזרקה לו הקמיע שהיה , תכשיט

, נשאהועיי� בו וראה שהיא מזרעו של יעקב ו, בצוארה

ה בבר! משה "ר זללה"ק מר� אאמו"ובזה ביאר כ. ד"עכ

אותו בניו ארצה  וישאו הכתוב) עמוד שח(בפרשת� 

אל ישאו מטתי , שכ! צו�, י ולא בני בניו''ופירש, כנע�

אלא , ולא אחד מבניכ� שה� מבנות כנע�, לא איש מצרי

ויוס� , לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארו�, את�

. מנשה ואפרי� יהיו תחתיה�, ל!לא ישא שהוא מ

דמכיו� שהזהיר שלא , ולכאורה הני מילי סתראי נינהו

א� כ� מה , ישאו בני בניו מטתו מפני שנולדו מבנות כנע�

אמנ� לדרכינו , נשתנו מנשה ואפרי� משאר בני בניו

ולכ� , מבואר שהרי ה� נולדו מזרע יעקב מבתה של דינה

בני בניו שנולדו  שפיר נת� לה� לשאת מטתו יותר משאר

  .ד"עכ, מבנות כנע�

, זה עצמו דאסנת תחשב לזרעה של יעקב אבינו א�

, ג� זה תלוי אי היה לאבותינו די� ישראל או די� ב� נח

ולפי זה אי . באומות הל! אחר הזכר.) קידושי� סז(ל "דקי

, היה לאבותינו די� ישראל שפיר הוי בת דינה מזרע יעקב

ולא נולד יוס� , אחיותונמצא שלא חטא יעקב בשתי 

וג� , ושלא בדי� דנו השבטי� את יוס�, מביאה אסורה

מה שאי� כ� אי היה , מכירת הבכורה לא הוי מכירה

, לא חטאו השבטי� במכירת יוס�, לאבותינו די� ב� נח

אבל לפי זה לא הוי אסנת , ומכירת הבכורה הוי מכירה

  .מזרע יעקב ולמה נשאו דוקא מנשה ואפרי� את המטה

ומנשה ואפרי� , ויראו אחי יוס� כי מת אביה� לזהו

, המה היו נושאי המטה מחמת שה� היו רק מזרע יעקב

וג� מכירת הבכורה לא , ולפי זה שלא בדי� דנו את יוס�

על כ� נתייראו ואמרו לו ישטמנו יוס� והשב , היה מכירה

כי לא בדי� דנו , ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו

כי , רו והשב זה יוס� ישיב זה עשוולזה אמ, אותו

  .נתייראו ג� ממכירת הבכורה שלא היה מכירה כראוי

Ò˙ÏÂ‚ ‰¯Â˙‰ ‰Ò�¯ÙÏ        

וואס איז א רמז , ו נרות"מע� צינדט א� די ל אז

, פ"אז מע� לערנט תורה שבע, ו מסכתות"אוי� די ל

אז מע� זיצט או� מע� לערנט או� מע� איז זי� מייגע 

אז , די לעכטיגע הייליגע גמרא', אוי� גמרא או� תוס

מע� האט די זכיה צו לערנע� א בלאט גמרא מיט 

איז דא 'אז סהעלפט דער אייבערשטער , יגיעה

  ...פרנסה מיט שפע רב

, אונז שטיי מיר היינט דע� דריט� טאג חנוכה

קומט אויס אז די ערשטע נאכט חנוכה ווע� מע� 

די , ברכות' לייכט מס ,צינדט א� דע� ערשט� נר

צווייטע נאכט חנוכה צינדט מע� א� צוויי נרות 

היינט איז די , עירובי�' שבת או� מס' לייכט מס

מע� האט אנגעצינד� דע� נר , וכהדריטע טאג חנ

' דער נר שלישי הייבט זי� א� מיט מס, שלישי

�או� דערנא� , דאס איז דער ערשטער נר, פסחי

  .ת נא� פסחי�דר� די אנדערע מסכתוכס

כל המקבל עליו עול תורה מעבירי� ממנו עול 

אז מע� איז זי� מקבל צו , מלכות ועול דר� אר 

מעבירי� , פ"בעתורה ש' לערנע� גמרא מיט תוס

זאל נשפע ווער� 'ס, ממנו עול מלכות ועול דר� אר 

פאר אידישע קינדער א געוואלדיגע שפע פרנסה 

מע� זאל זי� נישט דארפ� אזוי , בהרחבה גדולה

זאל קומע� פרנסה 'נאר ס, מייגע זיי� מיט פרנסה

  .לבהרחבה גדולה ובניק

 בוויליאמסבורג א"תשע ג מק "סק "מתו� דב

˙ÏÚÓ ‰·Â˘˙‰ ˙ÏÁ˙‰· ÈÓÈ È··Â˘‰"Ì        

לפי שכיו� שנפטר יעקב אבינו , י למה פרשה זו סתומה"פירש ,ויחי יעקב באר� מצרי� שבע עשרה שנה

ל שכל זמ� שיוס� קיי� וכל זמ� "הרי אמרו חזודקדקו המפרשי� . � של ישראל מצרת השעבודנסתמו עיניה� ולב

  .עבדו בה� בישראלשאחד מ� השבטי� קיי� לא נשת

וכמו , י הנעורי�במעלת חינו! בימ.) לשבת הגדול ד� רמט(על פי דברי מר� החת� סופר בדרשותיו  ויתבאר

, אשר פעולת את פתח לו היא כמעט לבטלה, אפילו שאינו יודע לשאול, שנצטוינו להגיד בליל פסח לבני� קטני�

כהתחלת , כי פתיחת הלב לקטני� בקטנות�, בוצי� בוצי� מקטפיה ידיעא.) ברכות מח(ל במשל "אלא כבר אמרו חז

מכל מקו� , באופ� שלימוד הילדות ההוא כלא היה א� על גב שבימי שיבה יתרבה שכלו, צמיחת פרי יחשב

ועל כ� בלילה הזה , תחלת צמיחת הקדושה הוא כחצי דברו, )עקידה שער ה בש� החכ�(ההתחלה היא חצי הכל 

שתהיה יציאת מצרי� :) ברכות יב(וכמו שאמרו , שהוא כתחילת פתיחת הסמדר לפרי הגדול של ימות המשיח

ש "ד עי"עכ, על כ� מתחילי� ג� לקטני� לפתוח הסמדר, בה בימי� הה�טפל ובטל בניסי� הגדולי� שתתר

  .באריכות

אול� כיו� שנפטר יעקב אבינו , ל דאכ� כל זמ� שהיה אחד מ� השבטי� קיי� לא היה השעבוד"י ומעתה

והג� שלא היה שעבוד קשה כל כ! עד אחר שמת יוס� , כלומר שאז התחיל איזה שעבוד קצת ,ו לשעבד�"התחיל

כי , על כ� דייקא פרשה זו סתומה, מכל מקו� כיו� שאז התחיל השעבוד וההתחלה הוא חצי הכל, וכל הדור ההוא

  .בו מבואר פטירת יעקב אבינו וכא� היה התחלת השעבוד

וראוי להבי� טע� הדבר . הרהורי עבירה קשי� מעבירה.) יומא כט(ל "פי זה יש לבאר מה שאמרו חז ועל

) במדבר טו לט(ל על הכתוב "ולפי דרכינו יש לומר על פי מה שכתב רשיז. דהרהורי עבירה קשי� מעבירה גופא

העי� רואה , הלב והעיני� ה� מרגלי� לגו� ומסרסרי� לו את העבירות, ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ�

וסו� מעשה , ומבואר מזה כי הרהור עבירה הוא ההתחלה בכל עבירה. ומד והגו� עושה את העבירותוהלב ח

כיו� , ל כל כ� בחומר הרהורי עבירה שה� קשי� מעבירה"ולטע� זה הפליגו חז, במחשבה תחלה

 .על כ� חמורי� ה� ביותר, שההתחלה הוא חצי הכל
שהימי� הללו שבו אנו קורי� משעבוד וגאולת בני ) ז"שער רוח הקודש תיקו� כ(ל "מבואר בכתבי האריז והנה

הפליגו מאוד :) ויחי ד� ריט(ק "וידוע כי בזוה, מצרי� מסוגלי� לתשובה ובפרט לתיקו� מדת היסודישראל מ

וכבר האריכו בזה הצדיקי� הקדושי� ללמד זכות על בני ישראל . ל"בחומר העו� שאי� מועיל תשובה על חטא זה ר

� בודאי "לת ימי השובביכי א� עושי� תשובה בתחולדרכינו יתכ� לומר . למצוא פתח תשובה ג� על חטא זה

 .כי ההתחלה הוא חצי הכל, �"ובשבוע הראשו� יכולי� לפעול יותר מכל ימי השובבי, שהוא עדי� יותר
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"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�

  	�ימי השובבי
íé÷éãö ìù ïøôñá  

  
 íòôז"נכנס הר 	מפני היד שנשתלחה : ל לבית מדרשו וצעק"מ מקאברי

  .ל"שפג� ביד רח, ק מכונה בש� מקדשי�"ברי, במקדשי�
  תורת אבות

øùôàå בחי"לומר שבפרשיות של שובבי 	דעת ויכול לבוא לזה ' � צרי� לתק

  .אלו בפרשיותהבחינה 
  בת עי	

äåæá"÷  מי , ויסוד סיומא דגופא אות ברית קודש) ז"הקדמת ת(בפתח אליהו

  ".דאר! ער מאכ	 א סיו� אויפ	 גו!", ק באמת"שרוצה לשמור ברי
  ה"מ מקאברי	 זללה"ק ר"הרה

íâå עפ 	ועל פג� , ל"י הרוב ר"פג� של ברית המעור בא מפג� ברית הלשו

� "ל להתענות ולעשות תשובה בימי פרשיות של שובבי"הברית תקנו קדמונינו ז
ר ואינ� יכולי� "בעוהוהנה הג� שמתמעטו כעת כח הדורות , ק"ע מספהכידו

בלבבו צרי� להתאמצ# ' ז מי שנוגע יראת ד"עכ, לעשות סיגופי� ותעניות כראוי
ובפרט בימי פרשיות , בכל יכלתו ולעשות תשובה על זה החטא כי גדול הוא מנשוא

, וונות הראוי�לכ� ומהראוי לומר ברכת תקע בשופר בכ המסוגלי�� "של שובבי
ר הכתוב ש� קוד� חתימת הברכה והכל ביראת "ל ג� היה"כמבואר בסידור האריז

  .וברעותא דליבא' ד
  אוהב ישראל

äðäå חדשי� אלו טבת ושבט צרי� להתנהג בה� פרישות וטהרה כמו ' ב

א חלק ואחיזה בה� והיפכו "לס' שאמרו הקדמוני� לעשות כדי שנפעול שלא יהי
א "ולכ	 אחר עשרה בטבת שמורה על האחיזה שהיה לסכ ה� לטובה לנו "ג

א אחיזה בשמות הקדושי� כביכול ומנעו השפע משמות "בחודש זה והיה לס
ולכ	 אחר עשרה ' ב צירופי הוי"הקדושי� כי כל חודש שולט בו צירו! אחד מי

י שנעשה תשובה אז נבטל אחיזת "� שע"ל מתחיל שובבי"בטבת שמורה כנ
  .א שיש בה�"הס

  ודשזרע ק

êà דבר עומד בפני תשובה והקב 	ה החפ# בעמו ישראל חושב "ידוע שאי

י הזמ	 "תמיד לעזרינו למע	 לא ידח ממנו נדח מסבב סיבות ועצות ולפעמי� ע
� "והנה זה הזמ	 שובבי, 	 מעורר לה� אור שיכלו לשוב בתשובה"שנה מעש' בחי

ו� מכל השנה כנודע והוא כי זה הזמ	 הוא זמ	 הנמ, מועיל לתיקו	 חטא זה כנודע
ל "כי חדשי טבת ושבט ימי� נמוכי� ה� וכ	 קריאת פרשיות מהזמני� האלו הנ

כ ועלה מ	 האר# כמבואר "מרומזי� אי� שהיה ישראל בתכלית הירידה ואח
כ מסוגל זמ	 זה לזה החטא שנעשה החוטא יריד בירידה "וע, )ז"פ(במדרש 

לנו שא! בירידה הגדולה יש מועיל תשובה בזמ	 הזה שהוא מורה , ל"התחתונה ר
ז קושי "עכ, ט שערי טומאה כנודע"כי במצרי� א! שהיו משוקעי� במ, תיקו	

ט "וכ	 מה שהיו משוקעי� במ', השעבוד השלי� המני	 והירידה היה לצור� עלי
ש "שערי טומאה היה הסיבה למר לגאל� ולהעלות הניצוצי	 שנפלו לשבירה כמ

י "ש זרח בחוש� אור לישרי� שע"אש כמוזה מורה לנו שאי	 להתיי, ק"בספה
  .החוש� נעשה אור

  ישמח ישראל

  
  
  

  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"# קרית יואל שליט"צ דומ"של הגה והיו למראה עיניו

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

T   ïé÷ùî éðéî ìë øèåô ïéé ïéã)â(  t  

  אוכלי	 אינ	 נפטרי	 בברכת היי�

, � מברכה אחרונההמברכה ראשונה ו ה�נתבאר דיי� פוטר כל מיני משקי�  ט''בשבוע העעל) א

  .אאו שהיה המשקי� לפניו, ת היי� שרוצה לשתות שאר משקי�כשהיה דעתו בשעת ברכ

ואפילו מאכלי	 הנימוסי	 , באבל מאכלי	 אינ	 נפטרי	, ברכת היי�ב כ� רק משקי� נפטרי	א) ב

 .ט וכדומה אינ	 נפטרי	 בברכת היי�''כמו טשאקלא, ונעשי	 כמשקה בתו� הפה
כ דינ	 כאוכל ''ג, � מעט ע	 הלשו�וכ� משקי� שה� עבי	 קצת וכשרוצי	 לשתות� צריכי	 להפ) ג

� אחר ששתה יי� צרי� לבר� ''ט או לעבע''ומהאי טעמא האוכל יאגער, גואינ	 נפטרי	 בברכת היי�

 .''שהכל ובורא נפשות''עליה	 
שהכל ובורא ''צרי� לבר� עליה	 , ס אחר ששתה יי�''	 או אייסע''ז קרי''וכ� האוכל איי) ד

ש ''אבל השותה משקה סלא, ודוקא כשה� נקרשי	 היטב, דיי�דאינ	 נפטרי	 בברכת ה'' נפשות

וא	 מסתפקי	 א	 [, וכדומה כשאינו נקרש היטב ואי� צרי� להפ� בלשונו כלל נפטרי	 בברכת היי�

על '' שהכל ובורא נפשות''וא	 אפשר נכו� לבר� , הלא יבר� עליה	, צריכי� להשתמש ע	 הלשו� או לא

 ].מאכל אחר
פ ''ואפילו השותה הרוטב של הזו, ט דינ	 כאוכל ואינ	 נפטרי	 בברכת היי�''פ וכ� קאמפאו''זו) ה

'' הע!''באופ� שברכת הרוטב הוא [, ט לבדו בלי הפירות''וכ� הרוטב של הקאמפאו, לבדו בלי הירקות

וא" שהוא צלול ונוזל כשאר משקי� ואי� צרי� להשתמש ע	 הלשו� כלל בשעת , ]ו''האדמה''או 

דינ	 כאוכל לגבי '' האדמה''או '' הע!''נו נפטר בברכת היי� מכיו� שברכת� הוא כ אי''אעפ, השתיה

 .זדיני	 אלו
 אוכלי	 הטפלי	 למשקי�

אבל אוכלי	 שה	 , זה דוקא אוכלי	 לבד	, מה שנתבאר שאוכלי	 אינ	 נפטרי	 בברכת היי�) ו

 .חטרי	 ג	 האוכלי	 הנטפלי	 להמשקי�אז אגב שהיי� פוטרי	 המשקי� פו, טפלי	 לאיזה משקי�
ג	 על '' שהכל''אי� צרי� לבר� , ע מיד אחר הבדלה על היי�''ועל כ� אד	 שבדעתו לשתות קאוו

  .ע נטפל להיי�''והקאוו, ע''ר נטפל להקאוו''ע צוקע''דהקאצק, ע''ר ששותה ע	 הקאוו''ע צוקע''הקאצק

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

 .ב דינו כדעתו''ד בעה''וכ	 כשסומ� ע, ל לשתות הוי כדעתווכ	 נתבאר ש� דמי שרגי א
 .ולא אוכלי�'' 	משקי''יי	 פוטר כל מיני פשוט ד ב
כ עד שאינו ראוי לאכילה אלא לשתיה יצא ''דאוכל הנעשה ר� וקלוש כ) ח''ח ה''ופ $ ט''א ה''נ פ''סבה(בתניא ' עי ג

ביאר יותר ) 'ח סעי! ח''קנ' סי(ובתניא , ילה דינו כאוכלוכ	 משקה שנקרש עד שראוי לאכ, מתורת אוכל ודינו כמשקה

 ,דראוי לאכילה היינו שעבה קצת שאי	 דר� בני אד� לגמעה ולבלוע בבת אחת בלי היפו� בלשו	 כלל שזו דר� שתיה היא

 .ל''עכ אלא דרכה להפכה מעט בלשו	 עד שתגיע לבית הבליעה שזו היא דר� אכילה
, א באריכות דדינו כאוכל לגבי ברכה אחרונה''# שליט''צ הדומ''שבירר הגה) 'כ' סיא ''ח(ת אגלי דבש ''בשו' עי ד

  .	יי	 פוטר כל מיני משקיה לעני	 ''וה
 .דספק ברכות להקל ה
   .ל''ואכמ, ''האדמה''או '' הע#''ובדיני ברכת הרוטב יתבאר אמתי ברכת	 ו
עדיי	 (א בתשובה ''# שליט''צ הדומ''וכ	 מסיק הגה, קי�כ עוד פוס''וכ, )ז''ק י''ד ס''ר' סי(א ''כ	 יוצא מדברי המג ז

  .לאחר משא ומת	 בדברי הפוסקי�) י''בכת
ברכות (' מתוסכ הוכיח לקולא ''ואחנסתפק בזה כמה שני� דהיה ' שכ )ז''סימ	 מ 'חלק א(ת חת� סופר "שוב' עי ח

  .ש''ע) ה יי	''ד ד''קע' סי(ל ''ד בבה''הו  ,)ה באוכלי"א ד"ד ע"מ
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