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ז אינו יכול להיות 
הנהנה מכספי ע

  דבוק בדרך האבות

, אלוקילמה גנבת את ' ועתה הלך הלכת וגו

דלכאורה יש להבין וכי מה שאלה היא זו למה 

 יותר היה לו לשאול למה עברת אלוקיגנבת את 

ז של כסף וזהב כתיב כסף "דבע, ניבהעל איסור ג

ז של כסף וזהב "י שע" ופרש,וזהב אשר עמהם
ומובן דכל הגונב גונב , עמהם כדי שלא יגנבו' הי

 ומה שייך ,בשביל תאות הכסף ועיניו נתן בממון

לו להוכיח על פניו ' הי, אלוקילשאול למה גנבת 

י "אך נראה עפ. על שעבר על איסור גניבה
לענין אחר דהנה , ון בשאלתופשטות דלבן התכו

ז היא "אפשר דמי שמביא לביתו כסף וזהב של ע

 אבל מי שהוא דבוק ,י שמשוחד מתאות ממון"ע

בצדיק אמת זה אינו נעשה משוחד מכסף וזהב 

דזה הוי תרתי דסתרי אהדדי , ז"שיקח לביתו ע
דמי שגונב כסף וזהב ונעשה משוחד ומביאם 

 ,בהצדיק אמת הוא סימן שאינו דבוק ,לתוך ביתו

באפשרות שיארע ' דבוק באמת לא הי' דאם הי

ולפיכך שאל לבן ליעקב ועתה הלוך , לו דבר כזה

ואם האמת , הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך
כדבריך שאתה דבוק בדרך אבותיך ונכסוף 

, אלוקיכ למה גנבת את "נכספת לבית אביך א

כ "כ שאינך דבוק כ" עאלוקיוממה דגנבת את 

  )ע"ק זי"ממרן רביהת "חדו' קו (                      .ךלבית אבי

  המגונה בעיני הרשעים שבח הוא לו

ש ומאשר לאבינו "ל עוד בחינה בזה במ"ואפ

דהנה לבן בקש לעקור , עשה את כל הכבוד הזה

ורצה להכניעו וליקח ממנו כל מה , את הכל

משפיל ומגנה כוחו ודרכו ' ומסתמא הי, שאפשר

' א הי" כי דרך היהדות של יע,של יעקב אבינו
וכאשר מרגלא , משפיל אותה' לצנינים בעיניו והי

כי ' בפומי לפרש מה דכתיב בפרשתן וירא ה

 מאי שנואה )ג"ב קכ"ב(ל "שנואה לאה ואמרז

אפשר בגנות בהמה טמאה , אילימא שנואה ממש
אלא ראה ', בגנות צדיקים דיבר הכ' לא דיבר הכ

' ולכאו', ניה ששנואין מעשה עשו בעי"הקב

בקרא לא נאמר שנואין מעשה עשו ולפי פשוטו 

, ד"הרי פירושו כי שנואה לאה ממש והדקל

ועיני לאה רכות ' ש שם בגמ"ופרשתי עפמ
אילימא רכות ממש אפשר בגנות בהמה טמאה 

רבא ', וכו' ובגנות צדיקים דיבר הכ' לא דיבר הכ

אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי הוא לה אלא 

 שהיתה שומעת הכוונה כפשוטו שבח הוא לה

שהיתה שנואה ממש בעיני העולם אבל לא גנאי 
דלפי שסיבת השנאה , הוא לה אלא שבח הוא לה

חדל ' לפי ששנואין מעשה עשו בעיני' הי

ז "ועד .כ כי שנואה לאה"כ אמה"מלהיות בזיון וע

כ נקרא יחזקאל "ל שע"כ מה שאמרז"פרשתי ג

כ הרי "דכמו, תוהנביא בן בוזי לפי שהיו מבזים או
' יוקשה גם שם בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכ

בן בוזי ' ומדוע קראו הכ, ובגנות צדיקים ידבר

מ "אך חילוק גדול יש ע, ש שהיו מבזים אותו"ע

דמי שהוא מבוזה חלילה על דבר , הגיעו הבזיון

כ כשנעשין "משא, עבירה אז הוא בזיון מר ונמהר
ן זה לשבח בזיו, ז"מבוזה על אודות פרישה מע

בזיונו לפי שזהו לו ' כ הזכיר הכ"וע, גדול יחשב

  )שם(                                           . לכבוד גדול

  
  

  

  
  

òàé"ïéîåçú øåñéàá ìùëé àìù êøãä úöéô÷ì äëæ ä  
áäò ùøãî"åëå äðøç êìéå òáù øàáî á÷òé àöéå ô 'ùîùä àá éë,ùøãîáå , 

á ïúåà 'á÷ä åì òé÷ùäù úåòù"åéáà úéáî åúàöá äîç ä,ïøéæçä éúîéà , 
åéáà úéáì åúøæçá,ùîùä åì çøæéå øîàðù ,æçà äðäã "åëå á÷òé àöéå ì '

õøàä åì äöô÷ù,õøàä åì äöô÷ù ñð åì äùòðã íòèäå ,úôá àúéà " åúåàã é
éä íåéä 'à íåé 'çñô ìù,áîøä úèéùå "éî øúåé ïéîåçúã í"äî øåñà ìéî á"ú, 

õøàä åì äöô÷ ïëì, äøùòî äìòîì ïéîåçú ïéàã, úáùä úà åøîù úåáàäã 
åéå"è .úáùä úà åìéôà úåáàä åøîù êéà åù÷ä äðäå,á àä  ïðç áééç úáùù 

äúéî,ëã  'åúåáùé àì äìéìå íåé,é íìåà "ñã ì"ãîë ì"ãîá àø äìéìå íåéã ù
íãàä ìò éà÷ àì åúåáùé àì, äìéìì íåéî äðúùé àìã íéúòä ìò àìà 

íåéì äìéìîå,à " ëá ìåëé"úåáùì ð,ò "úáùá úåáàä åúáù øéôù ë . äðäå
ãîë òîùð äøåàëì"íéúòä ìò àìå íãàä ìò éà÷ åúåáùé àì äìéìå íåéã à, 

á äò÷ùù ùîùä àáã ïðéæç àäã 'úòä äðúùðã íãå÷î úåòù . øáãä íðîà
ïåëð,ë àäã  'ùîùä åì çøæéå,æçàå "áä òåøôì íãå÷î úåòù éúù äçøæù ì '

öá äîç äò÷ùù úåòùåéáà úéáî åúà,ëå  'ôéá"æçà ïëìã ú" ïøéæçä ùøãîá ì
åúøæçäá,éäã øîåì  'áä òåøôì çøëääî 'úåòù,á÷ä çéèáä øáëã " çðì ä

åúåáùé àì äìéìå íåéã,á äîçä äò÷ùù äðúùðå íéúòä äðúùé àìù  ' úåòù
ò íãå÷î"ù .éôìå"åëå á÷òé àöéå ùøãîä ïáåî æ 'ùîùä àá éë,à " äù÷é ë

øàä åì äöô÷ äîìõ,ðë øîåì ïéàã "ïéîåçú øåñéà ìò øåáòé àìù ì, àì àäã 
åéå úáùä úà úåáàä åøîù"è,áã "äúéî áééç úáùù ð, íåéã àø÷ä éà÷ã 

íéúòä ìò àìå íãàä ìò åúåáùé àì äìéìå, äò÷ùù ùîùä àáã ïðéæç àäã 
äúðåòá àìù,æìå "åúøæçá ïøéæçä éúîéà ùøãîá à,ëã  'ùîùä åì çøæéå, 

éùä úçèáä íéé÷ì"åúåáùé àì äìéìå íåéã çðì ú, éøáãë íéúòä ìò éà÷ã 
ôéä"ðä ú"ì .à"á ë ïðçäúéî áééç åðéà úáùù , úáù úà úåáàä åøîù øéôùå 
åéå"è,åéä úà ììçé àìù õøàä åì äöô÷ ïëì "è .ñá ïåëðå ïáäå"ã.             בנין דוד  

íééãéîú íéñéð ìò äàãåä äðåùàøì åðéöî äàìá  
ä äãåà íòôä øîàúå 'åë'.ùá "éä àì úåëøá ñ 'äì äãåäù íãà ' äúàáù ãò

äàì ,äåîú àåäå,äì åãåä àì úåáàä éëå  ' àìä íäì äùòù íéñéðä ìò
äì åçîùå úåðáø÷ åáéø÷ä ,'ðå"éôò ì"æçàùî ìò çáùì íòè éúøîàù î" ìë ì

ä íåé ìëá ììä øîåàä"óãâîå óøçî æ,öå "äîì á,ä éãñç øëåæù ìéáùá éëå  '
éå ãéñôé ãéîúùðò ,æçàã íúðåë äàøðå" ììäú äîùðä ìë ì÷ äîéùð ìë ìò ä

äîéùðå,íãàä ìë äæù íâä ,ðá ìëî øåúé åì ïéàå òáèì õåç ïéàå " úåãåäì à
åãñç ìãåâ äîå åáåè áø äî øéëäì åéìò åì, ñð åì äùòðù íãà äàåøùë äðäå 
äì úåãåäì áééåçî åîöò àöåî òáèá àìù 'åéúåøåáâ øôñìå, åì ùéù ìò ìáà 
äì úåãåäì øøåòúî åðéà âåäðä øáã òáèá 'åéìò, íåé ìëá øîåà åðéàù éî ïëìå 

íéøöîá åðéúåáàì åùòðù åøáòù íéñð ìò úåãåäì åðì øãåñîä ììää ÷ø, 
íäéìò ÷ø äãåî åðéàå,óãâîå óøçîë äæ éøä , úåáåè øéëî åðéàù äæá äàøîù 

ä 'åéìò,ïåëð ùåøéô àåäå âåäð åòáèå åâäðîë íìåò ÷ø  ,àå éàãååá äúòî øîå
äì åçáùå åãåä ÷çöéå íäøáà 'ùøåôîë, ïéàå òáèá àìù íéñð åùòð íäì ìáà 

ë ùåãéç"ä éðôì çåáæìå çáùìå úåãåäì íéáééåçî íîöò åàöîù ë ' éçáæ
äãåú,äì äãåú äðúðù åðéöî äàìá ìáà  'òáèá àéä ïëù íâä ïá äì ãìååäá, 

úåãéìåî íéùð äîëå,î "å òáèå äø÷îá äúìú àì î äðåùàøä äúéä àéä
íéîëç äåçáùå åæë äàãåä äá åðéöîù ,ïåëðå.                                         כתב סופר  
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ע מעשו תחילה "יעקב אבינו הסתיר א
  כ ברח"ולאח

 הפסיק ,לפי שפחד יעקב מעשו. ויצא יעקב

להורות לנו שכשראה . 'הענין וכתב וירא עשו וגו

יעקב שהלך עשו ליקח את מחלת בת ישמעאל 

יצא יעקב לדרכו . והיה עסוק בשמחתו ובנישואיו

ולכן חזר לומר ויצא יעקב אחר שכתב . בלי פחד

והרמז בזה כי לפי שגיזם . למעלה וילך פדנה ארם

כדכתיב וישטום עשו את . ו ליעקב על הבכורהעש

ויצא . נטמן יעקב במקום שמור מיראת עשו. יעקב

וזהו וישמע יעקב . קול בעיר שיעקב הלך לדרכו

ואולי עשו רדף . אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם

 ולכן נתירא ממנו בחשבו שהלך ,אחריו לא מצאו

ויעקב אחר שעמד שם זמן מה הלך . לפדן ארם

ג . וזהו ויצא יעקב. לדרכו וזה הדבר תמצא נהו

ותמצאהו . בעניני בני אדם שהם יראים מאויביהם

מפורש בעצת רחב הזונה בענין המרגלים ששלח 

ל באומרם "ויותר מפורש בדברי רז. יהושע

ואולי זאת . ד שנה"שנטמן יעקב בבית שם ועבר י

ולכן חזר לומר ויצא יעקב מבאר . היתה כוונתם

  )צרור המור(                                                           .שבע

  טענותיו של יעקב אל לבן

 נוהג בעולם הרועה מכה הצאן ,לא שכלו

 ואני לא ,י כן משכלות" וע,ודופקם ומנהלם בדוחק

ואילי צאנך לא . הכתים אלא נהלתים לאט

 מנהג הרועה כשהוא נוהג צאן למקום ,אכלתי

 ואינו מוצא לקנות לו ,שארחוק למצוא מרעה ד

 לוקח לו מאילי , לפי שנתרחק מן היישוב,מזון

אבל אני , צאן שאינם ראויים לפרייה ואוכלן

 ,טרפה לא הבאתי אליך .ואילי צאנך לא אכלתי

 , שמן הדין הייתי פטור,נטרפה באונס' אפי

ואמרו רבותינו יביא עדים , כדכתיב יביאהו עד

תו לא הבאתי לך אפילו או. שנטרפה באונס ויפטר

גנבתי יום .  אלא שלמתיה משלי,כדי ליפטר

 ובלילה להחזיר , מנהג לרעות ביום,וגנבתי לילה

ואם נגנבה בלילה . הצאן לדיר לבעל הצאן

 אבל אני מידי תבקשנה גנובת יום ,לבעלה נגנבה

  )חזקוני(                            .וגנובת לילה ועלי לשלמה

  שתי פעמיםלבן חיפש באוהל רחל 

,  וגוהל ולא מצאווימשש לבן את כל הא '

למה אמר וימשש . ויחפש ולא מצא את התרפים

 שהוא , ויחפש ולא מצא את התרפים,ולא מצא

גם , ויחפש' וימשש לבן וכו, כפל בשנוי לשון

ותחלה משש בידו על , עמיםפ' באהל רחל חפש ב

כ ויחפש אחר " ואח,גנבות אחרות ולא מצא

ולא , וש הוא על דבר המבוקשכי חפ, התרפים

  )ם"מלבי(                                         .מצאו את התרפים

יעקב אבינו נשא עמו תמיד שמן בחלל 
  שבמקלו

הלא אליפז בן , וקשה. ויצוק שמן על ראשה

, עשו רדף אחריו וגזל ממנו את כל אשר לו

, ויש לומר בפשיטות, כ השמן"ומהיכן נטל א

, כדכתיב כי במקלי עברתי וגו,  לודמקלו נשאר '

ושם היה מלא שמן שלקח עמו , והמקל היה חלול

  .כדי שיהיה לו להדליק וללמוד תורה, תמיד
  )פענח רזא(

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

כי לא ' ושמרתיך בכל אשר תלך וגו

 להבין אומרו כי דמשמע שזה .אעזבך

ל שזה "נותן טעם לדבריו הראשונות ונ

א "עזט לזה שצריך שימור מעשו ולבן "נו

ואכלת ' כי לא אעזבך להיות מבקש לחם ויש חשש שלא ילמוד ממעשיהם ויחמוץ כדכתי

ונתן לי לחם לאכל ] בעת[עמדי ושמרני ' א' ושבעת ורם לבבך ושכחת וכן אמר יעקב אם יהי

ה לא אבא לידי "כ בלא לחם לאכל בלא"שאז אני צריך שימור למען ושבתי בשלום משא' וגו

קנא אלא עשיר בעשיר ולא עני בעשיר וליכא חשש ללמוד חימוץ כי כלום אדם מת

ושמרתם ' ג גבי מצות דכתי"ממעשיהם רק באם יהי לי לחם אז אני צריך שימור וכדמצינו כה

ל מצה שצריכה שימור דהיינו שיכול לבא לידי חימוץ אתה יוצא בה אבל "את המצות ואחז

  )רב טוב(                                                                               .צ שימור ואין יוצאין בה"אם אינו בא לידי חימוץ א

 אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב ,אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, מדרשב

חזר ואמר לית אנא מובד סברי מן , ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד, ביה כל טוב אדוניו בידו

 .)דף פג(בבא מציעא ' ל על פי מה שאמרו במס"ואפ .עושה שמים וארץ' רי מעם העז, בריי

מקום שנהגו שלא להשכים ושלא , השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב

מהו , ומשני לא צריכא דטפא להו אאגרייהו, ופרכינן פשיטא, אינו רשאי לכופן, להעריב

ל "קמ, עתא דמקדמיתו ומחשכיתו בהדאידתימא אמר להו הא דטפאו לכו אאגרייכו אד

ל שכר מצוה "והנה קיי. דאמרו ליה האי דטפת לן אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא

אמנם יש לחדש ולומר שכאשר , כי שכר המצוות שמור לעולם הבא, בהאי עלמא ליכא

זוכה להעדפת שכר על , ת"האדם עובד עבידתא שפירתא או משכים ומעריב לעבודת השי

ד שנה "והנה איתא שכל י .ה טפי ליה אאגריה בשכר המצוות גם בעולם הזה"וקוב, תועבוד

 שהכוונה שלא ישן שינת ה תוארוכתב ביפ, א בבית מדרשו של עבר לא שכב בלילה"שהיה יע

,  שלקח אליפז ממנו כל רכושוקב אבינול שכאשר ראה יע"ומעתה י. קבע אלא שינת ארעי

לאשר עבודתו איננה עבידתא , י לקבל שכר בעולם הזהתלה סיבת הדבר מפני שאינו ראו

, ועל זה התאונן ואמר, ביתר שאת' ומה גם שהיה לו להשכים ולהעריב לעבודת ה, שפירתא

כי אברהם אבינו זכה להעדפת שכר בעולם , ו בידו"ב אדוני"אליעזר עבד אברהם היה כל טו

ככתוב וישכם ', עבודת הוגם היה משכים ומעריב ל, מפני שעבד עבידתא שפירתא, הזה

  .אבל אני אין בידי לא נזם אחד ולא צמיד אחד מחמת חסרון העבודה, אברהם בבוקר
  )ברך משה(

  

 

מגיד ' ל שהי"דוד זצ' ה לאביו הגאון ר"נולד בשנת תקנ
, הנודע לאיש קדוש ובעל מדריגה, מישרים דעיר חמעלניק

רה ועלה ונתעלה במעלות רמות בתו, ואצל אביו זה נתגדל
ף ומפולפל וגם נתוודע בצדקתו , ויראה ויצא שמו כחרי

פעם ואמר די וועלט וסיפר הוא בעצמו , ותהלוכותיו הקדושים

גוטער יוד , מיינט אז פון א הינדל מיט לאקשן ווערט מען א 
יתום ונתגדל בבית ' וסיפר שבהיותו נער כבן תשע שנים והי

ם הגישה ולמחרת בצהרי, פעם ישב ולמד כל ליל שישי, סבתו
והבנתי שזה מפני , לו זקנתו סעודה טובה יותר מהרגיל

און זיך אפגעביסן "ומרוב צער נשכתי את ידי , שלמדתי בלילה
מרדכי(" א שטיק פלייש צ "בהגיעו לפרקו נשא את בת הגה. )מאמר 

  .ד בעיר אווריטש"ל רב ואב"רבי נתן נטע זצ
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ע  בעל "ינחום מטשערנאביל ז' ק ר"הרה' מובהק היהרבו 
ועוד יותר , מאור עינים שאליו שלחו אביו עוד בימי צעירותו

' ק מטשערנאביל בהיותו בבית חותנו שהי"נתקשר אל הרה
דות עם הרה ק מטשערנאביל ממש כבחינת "קשור בקשרי ידי

ומסופר , לודיןיובכל עת מצוא הזכיר שמו בס, אהבת דוד ויונתן
רים שהיה משה אפ' ק מאווריטש היה אח בשם ר"שלהרה

ק מאווריטש שלא "פאם אמר לאחיו הרה, איש קדוש מאוד
, ק"שאם יתן לו קוויטל יפעול בעבורו ויוושע בזש, היו לו בנים

, במידת הנצחון' ק כל ימי עבדתי את הבורא ית"ואמר לו הרה
מימי לא נתתי קוויטל לאף אחד חוץ מהרבי שלי ואיני יכול , ו

  .ליתן לך קוויטל

' וגם היע להסתופף בצל צדיקי הדור אבל בנוסף לזה נס

וגם קיבל הרבה  ,ע"זושא מאניפאלי זי' רבי רהק "אצל הרה
ופעם שמע אחד מגדולי  ,ע"ק מבארדיטשוב זי"מהרה

ועמד , ק מבארדיטשוב"המתנגדים מדבר בביטול מרבו הרה

ואמר לו אותו , ק להגן על כבוד רבו ומחה בחריפות גדולה"הרה
ק "ואמר לו הרה, ל" יזכה לבנים רחלא, גדול שאם לא יפייסו

  .ולא פייסו, הרי בכבוד רבי מדובר, כ לא אבקש סליחתך"אעפ

ע "ק מטשערנאביל זי"לאחר הסתלקותו של רבו הרה

, ע"מרדכי מטשערנאביל זי' ק ר"ה הרה"נתקשר עם בנו ה
דו דותם רואים אנו ממה , ממש לא זזה ידו מתוך י וקשרי ידי

 מכתב ששלח בהקדמהביא שם מ, שכתב הכותב הספר בת עין
דענא באם יהון הדפסת ספרי מו ניד:ל"לו רבו הבת עין וז

ה ידידי הרב הצדיק "וביחוד ה, שיסכימו צדיקי הדור להדפיסו
ל"מ דק"י מ"ה מרדכי נ"המפורסם מו ובתנאי , ק טשערנאבי

ואז אם יסכים ויהיה רצונו ', שיעיין היטב בכל הכתבים שלי וכו
וכמים פנים אל , על הדפסת הספר' ני יהילהדפיסו אזי גם רצו

מרדכי מטשערנאביל אמר לו שיקרא ספרו ' ק ר"שהרה, פנים
  .רדכי'וב מ'ברהם ד'דבאדם נכלל גם שמו א, תולדות אדם

q q q  

כשעוד לא הגיע לשנת העשרים כבר נקרא לכהן ברבנות על 

' צ ר"ה כאשר חותנו הרה"ובשנת תקמ, כסא אביו בחמעלניק
שלחו בני העיר אחריו שיבוא ,  לגנזי מרומיםנתן נטע עלה

ושמה באווריטש , מ חותנו באווריטש והוא ניאות להם"למ
. ישב ימים רבים ועל שמה נקרא עד היום הרב מאווריטש

וזו היתה לו מושבו , ו הוכתר כרב בעיר זיטאמיר"בשנת תקפ
  .י"האחרונה בחוץ לארץ ומשם נסע לא
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קש תלמידו יכשב, ץ ישראלמאז ומתמיד שאף לעלות לאר

עין עוד בשבתו  רבי משולם זוסמאן להדפיס ספרו בת 
מיר בקש ממנו לעכב את ההדפסה עד שיגיעו הכתבים אבזיט

, טב שאקח את הכתבים לארץ ישראלומ"י וכה כותב לו "לא

כדי שיספגו את קדושתה של הארץ ויתבסמו מריחה ולאחר 
בת עין מפני ועוד כותב ושם הספר קראתי , "מכן יודפסו

עוד טעם מפני שהכנסתי , שעולה כשמי אברהם דוב בער

 לפני ,"בה תמיד' עיני ה"אשר , בהכתבים קדושת ארץ ישראל
דורו להפרד מעמם"עלייתו לארה בעת היותו , ק נסע אל צדיקי 

ע אמר לו בטענה על מי יעזוב את "ין זישק מרוז"אצל הרה

,  רצופה פלאיםנסיעתו היתה ,חסידיו הרבים שנתחממו לאורו
כותב מעט מה שעבר עליו וז : ל"באגרתו ששלח לתלמידו 

כאשר קודם נסיעתי הייתי בטשערנאביל אצל המגיד רבי 

ובקשתיו שיתן לי שמירה על , מרדכי לקבל ממנו ברכת פרידה
וכאשר באתי , אמר אשר ישלח לי שמירה לאדעס, הים

דרשתי  הלפרין ו'הלכתי להגאון המפורסם רבי יעקבקי, לאדעס

מחמת , ממנו אולי קבל שמירה מהמגיד מטשערנאביל בשבילי
והשיב שלא קבל שום , ממקורביו של המגיד' הי' שרבי יעקבקי

ב שבועות באדעס והמתנתי על השמירה ולבסוף ' דבר ועמדתי 

שישבתי על הספינה ' וביום א, והוכרחתי לנסוע כך, לא הגיע
ואר פנים שלו בא אלי עני אחד ובקש ממני נדבה וראיתי בת

ולא רצה לקבל ובקש , זהובים' ונתתי לו נדבה ב, שהוא עני הגון

רק רענדיל אדום והתחלתי להתנצל לפניו כאשר אני נוסע 
' כ נעלם ממני וכן הי"לארץ הקדושה ומעט מעות יש לי ואח

ב ולא רצה ואמר רק ארויט , כ"רו' ורציתי ליתן לו א' ביום 

ג וכאשר ירדתי מהספינה העני ', רענדעל הוא רוצה וכן ביום 
כ ירד מהספינה ואמר לי אשר אין דורש ממני מעות מחמת "ג

   .שהמגיד מטשערנאביל שלח אותו למענכם ולשמרכם על הים
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כבר בתחילת ביאתו התחיל ו, ק"ץ הגיע לארה"בשנת תק
מיד  להפיח רוח חיים בישוב היהודי צפת ששם קבע את דירתו 

 צפת הכירו בימים הראשונים עם בני העיר, בעלותו ארצה
והם קבלוהו עליהם , ביאתו את האור הגדול שהגיע אליהם

ל "שמואל העליר זצ' ק ר"גם הרה, למנהיג וחרדו לכל מוצא פיו

רבה של צפת הכיר בגדלותו וקבל מרותו ונתקשר עמו בקשרי 
דות די והיה נוהג אם נעשה לו במשך היום איזה שאלות , י

וכשבא לתפלת מנחה נתן ,  על פתקאתוספיקות היה רושם זא
והוא פשט לו כל השאלות , ע מאווריטש"הפתקא להבת עין זי

פעם היה לו פתקא עם הרבה שאלות וספיקות , והספיקות
וכשהראה הפתקא להבת עין פשט לו כל הספיקות תוך כמה 

שמואל שיש לו קצת חלישת ' וכשראה הבת עין על ר, דקות

בט מיר איין שמונה עשרה אפ צו אמר לו הבת עין גליי, הדעת
מיר שווערער ווי די אלע זאכן   .דאווינען איז ביי 

בקי ' שמואל הי' רומענין לענין באותו ענין מסופר ש

ק מאווריטש אנשים שבאו "בחכמת הרפואה ותמיד שלח הרה

א בהגיע אליו אחד החולים "שמואל פ' אליו לצורך רפואה אל ר
באמרו , שמואל לרפאותו' סירב ר, ק מאווריטש"ששלח הרה

באשר שהוא , אליו שהחליט להפסיק עסקו בחכמת הרפואה
ואותיות , ז"מוכרח לעיין בספרי רפואה הכתובים בלשון לע

ל "החולה הנ, ת מטרידות אותו בעת עמדו בתפילה"הלועזו

שלח , שמואל' ק מאווריטש ומסר לו החלטתו של ר"חזר להרה
 שימשיך ברפואתיו שמואל ובקשו' ק מאווריטש אחר ר"הרה

י "י כיון שע"י כך נצמח רפואה וגם ישועה לאחב"בגלל שע
י כך נמתק קצת את "וע, שמרפא מפעם לפעם גם נכרים

שמואל את לבו עבור מחשבותיו ' ושפך ר, שנאתם ליהודים
ק מאווריטש את ידו על פניו "העביר הרה, המטרידות אותו

בזה סלק לגמרי את מחשב   .תיווו
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ובעל מופת גדול ,  בקרב הארץ לאיש קדוששמו יצא

ואחד מהם הידוע , ומסופר ממנו מופתים מופלאות רבות
ה המופת בעת הרעידת "ה, ונשאר זכר למופת הזה, ביותר

וכל , שנהפכו ונהרסו כל הבתים וכל הבתי כנסיות, אדמה בצפת
ק "הרה' ובשעת שהתחיל הרעש הי, העיר חרבה עצומה

ומתפללי בית המדרש , לת מנחהע בשעת תפי"מאווריטש זי

, כי כותלי בית הכנסת מעדו וכמעט שנפלו, רצו לברוח החוצה
ע הזהיר אותם שאף אחד לא יצא "ק מאווריטש זי"והרה

וכן עשו וכל המתפללים , וציוה שכולם יתקרבו אליו, החוצה
ואז אירע המופת , ע"הצטופפו מיד אצל הרב מאווריטש זי

ואולם אותו החצי שבו נמצא ,  נהרסס"הגדול שחצי ביהכנ
נשאר עומד וגג הכיפה , ע והמתפללים"ק מאווריטש זי"הרה

  .כמעט באויר' נשאר עומד תלוי
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והפילה , א שררה מגיפה נוראה בתוך העיר צפת"בשנת תר

ע נתפס במחלה "ק מאווריטש זי"וגם הרה, ל"חללים רבים רח
כי הוא , בני העירוהבטיח ל, והתאבק כמה ימים עם החיים, זו

עוד מגיפה ' הקרבן האחרון במגיפה הזאת ואחריו לא תהי

ביום י, בעיר זו ב כסלו בהשיבו נשמתו "וכך הוה שעם פטירתו 
כמה ימים לפני פטירתו שלח , הזכה ליוצרו נעצרה המגיפה

ל כדי למסור לו את כל תורתו "שמואל העליר זצ' לקרוא את ר
ל "שמואל העליר זצ' ו של רובני בית, וחכמתו שקבל מרבותיו

ע שפחדו שגם "ק מאווריטש זי"לא הרשו לו שילך לבית הרה
שמואל על שלא ' ז ר"וכל ימיו נתחרט ע, הוא ידבק מהמחלה

  . הלך לקבל ממנו חכמת התורה

ק בעל "ח בצפת במערה אשר ספונים בו הרה"נטמן בביה

  ע "לייב מחאלטישיסק זי' ארי' ק ר"והרה, ערבי נחל

 מטשערנאבילאהרון ' ק ר"ירתו ביקש הרהלאחר פט

ושלחו לו אחד , ק מאווריטש"שישלחו לו בגד שלבש בו הרה
ק "והביא הרה, והיו צריכים לתקנו להתאימו למידתו, מהבגדים

  .ריים יגנזו ולא יזרקויחייט וציוה שיעבוד רק בביתו ושאת הש
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  ע"זי אברהם דוב מאווריטש ק רבי"הרה

 א"ב כסלו תר" י-ס בת עין "מח

  על הצדיקים
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éáðìà , äøåâñ æà äúéä õøàä

àá ïéàå àöåé ïéà úøâåñîå ,

 ìù íàåá øáã øøåò êë íåùîå

ø íùåø åìà íéçåìùá . éðôìù

åçî íúàéöé" ìëá åîñøô ì

 íúééìò øáã úà äìåâä úåöåôú

õøàì , ìá÷ øáãä úà åøéãâäå

 ïòîì äìöä úòéñðë íìåòå íò

 ìàøùé õøàáù äøåúä úåãñåî

 ìù äéèòá åèèåîúäù

äîçìîä , êéìåäì åçéìöä ïëàå

 éãåäéî íéáåèå íéáø ììåù

äìåâä , éîåëñ íäéãéì åøñîå

íéøéãà óñë ,ãéåöî íúåéäáå íé

 íéìùåøéì åòéâä äìà íéôñëá

äèåçñäå äéååãä , íäùë

 äøèî íäéðéò ãâðì íéãéîòî

 úåðáøä úà ùåáëì úçà

 õøàá êåðéçä úàå úåìéä÷äå

ùãå÷ä.  

•  óñåé éáø
 àöåé íééç
 íãâð

äîçìîì  

 ãéî ïëàå

 õøàì íàåáá

 ìàøùé

 ìäðì åìéçúä

 äãáë äëøòî

ãìéä ùôð ìò ,

 íøë éìáçî íúòùá åùòù åîë

ä ìàøùé úéá íéìéëùî

íéîøåôøäå ,á÷ä íðîà" øñî ä

íéøîåùì åîìåò úà , äúåàáù

 ïîàðä øîåùä áöééúä äòù

äøàá øåäèä êåðéçä ïåøèôå" ÷

äâä" íééç óñåé éáø ÷

öæ ãìòôðòðàæ"ì , éìåãâ øàùå

åîò íéìùåøé , ìù åéçéìùëå

ïåéöá áùåéä íòä , åáéùä

åìà íéçåìù ãâð äøòù äîçìî.  

•  âéäðäì úéø÷éòä íúøèî
ì úà äàîèä äôùä ãåîé

'úéøáò'  

 øùà íéìùåøé ùãå÷ä øéòä

 úðëñî äùùåàúä àì ïééãò

 äéìò äúçðù éøîåçä ïåéìëä

äîçìîä íòæ á÷ò , äöô÷ äðäå

 äìà íéçåìù úàéá á÷ò äéìò

øúåéá äøåîç äðëñ , úðëñ àéäå

 êåðéçä úñéøäå éðçåø ïåéìë

éãøçä , ìù íëøã äúéäù àìà

 íëøãî äðåù íéðåéöä éçåìù

åôä ìù åéäù íéðåùàøä íéöø

äâä úôå÷úá" áééì òùåäé éáø ÷

öæ ïé÷ñéã"ì , íé÷äì åùøã íäù

íé÷ô÷åôî êåðéç úåãñåî ,

 éãé ìò äøæòá ïéìåç ñéðëäìå

 ãåîéì ìò ìåç éãåîéì åôéñåéù

äøåúä"÷ , éãìé úà êðçìå

 úìëùäì íéøåäèä ìàøùé

íéîòä , äéä íéðåéöä íðîà

éøîâì úøçà êøã íäì , ìëù

 äúéä äúîâî úà ááøòì

ìåçì ùãå÷ ïéá ïéîåçúä ,

 íéãåîéì ìò åøúéå íéîòôìå

íééììë , íåùá åøúéå àì íðîà

 äôùä ãåîéì ìò ïôåà'úéøáò '

 ñéñá ìò íéðåéöä éùàø åøöéù

ñøåñî ùãå÷ ïåùì , ìòå

 äìåìëä úéðåéöä úåáøúä

íéøáã äùìùî ,õøà ,äîåà ,

äôùå , äúéä êë íåùîå

íééúòáù äãáë äëøòîä.  

• åâàä úëéîú úøäöäá äã
 åáøòúé àìù éàðúá øåôìá

êåðéç éðéðòá  

 ìù íéðåùàøä äéîéá

äðåùàøä íìåòä úîçìî , ãåò

øåôìá úøäöä íøèá , äùøã

 ãçàî úéìâðàä äìùîîä

áåìå÷åñ íåçð íéðåéöä éùàøî ,

 äúòã úååç úà íäéðôì àéáäì

 úìàùá úéãøçä úåãäéä ìù

ìàøùé õøà , äðô äìéçúáå

åâà éùàøî ãçà ìà áåìå÷åñ úã

øä ìàøùé"æ âðåé øéàî ø"ì ,

 åòéâä êùåîî ïúîå àùî éøçàå

 êåîúú äéôì øùà íëñä ììëì

 ìù äøäöäá ìàøùé úãåâà

äéìâðà úìùîî , ìëù éàðúá

 ùãå÷ä õøàá êåðéçä éðéðò

úéãøçä úåãäéä éãéì åøñîé ,

 ÷ø å÷ñòé íéðåéöä éùàøå

íééèéìåôä íéðéðòá , ïëàå

 äæ éàðúì åîéëñä äìéçúá

êùîá íðîà äøö÷ äôå÷ú 

íäéøáã úà åøôä.  

•  åéôìè úà õòåð ïîöéå
äéòá" ìò øáãîå íéìùåøé ÷

 úà ìá÷ì íéìäðîä áì
åúëéîú  

äéòì ïîöéå òéâäùë" ÷

 áøòúäì óëéú ìéçúä íéìùåøé

éùéà ïôåàá êåðéç éðéðòá , éìäðî

 úåáéùéä äøåúä úåãñåî

äøåú éãåîìúäå , åéìà åàø÷ð

ãçà ãçà , íé÷ðøà åéãéáùëå

óñë úåàìî , íäì òéöä

 ÷çåãå øòö ééçî íøéáòäì

úçð ééçå äçååøì , úàæ ìëå

ãáìá ãçà éàðúá , åîéëñéù

 äøåúä úåãñåî úà ãéîòäì

 ìù ñåñôåøèåôàä úçú' ãòå

íéøéöä ,' äúòîù äåå÷úá

 äìåâä éôñë ìë åøáòé

 êåðéçä éúáì íéãòåéîä

ãáìá åúåòöîàá íéìùåøéáù ,

 åáøñé íàù íäéìò íééà íâå

à áëòé åúòöäì ìë úà åìö

åç éðá úåîåøú"ì , èåòéî ïëàå

 åòðëð êåðéçä úåãñåîî øëéð

åúòöäì , àìù íéøçàä åìà íâå

äìåãâ äëåáîá åéä åòðëð.  

• ø ìù äðúéàä åúãîò ' óñåé
áøòúäì àìù íééç  

äâä í÷ æàå" óñåé éáø ÷

öæ ãìòôðòðåæ íééç"ì , úà òá÷å

ïéøøåò àìì äøåøáä åúãîò ,

òðëéäì àìù ,åãñåîä éùàøå ú

åúàøåäì åúééö í÷çåã óà ìò ,

ùàåð øîà àì ïîöéå íðîà ,

 úà òéáäå åéúåùéøã úà êëéøå

 éôñë úà øåñîì åúåðåëð

 éãéì åãéá æëéøù úåãñåîä

íéìäðîä , éðéðòá áøòúéù éìáî

êåðéçä , ùøã ãçà øáã íðîà

æåòå ó÷åú ìëá , úôù äéäúù

 éúá ìëá äãéçéä äàøåää

äøåú ãåîìúä , äôùä'úéøáò '

 øùà ïéòë äúåà åàø íéðåéöä

 íúåáøú úøãçäì øùâ

úéîåàìä.  

•  àøå÷ ïîöéå
 éìäðî úà

 úåãñåîä
 äôéñàì
äôåçã  

 ïîöéå íðîà

 àø÷å æøãæä

 äôåçã äôéñàì

 éìäðî ìë úà

 úéáá úåãñåîä

 ÷çöé éáø ïåàâä

 ïé÷ñéã íçåøé

öæ"ì ,

 úåôúúùäá

äâä" óñåé éáø ÷

öæ íééç"ì ,ãéáä éøáçå"ö ,

æ åúùéøã úà íäéðôì çèùåå ,

åîåéà äéìà óøéöå , àì íàù

 úòã ìò åúòöä ìá÷úú

íéôñàðä , úà ùéôëéå õéîùé

 äøåúä úåãñåî ìë ìù íîù

 éãåäéä íìåòä ìë éðéòá

åçáù"ì.  

• äâä úæøëä"ø ÷ 'íééç óñåé  

åùéøçä äôéñàä éôúúùî ,

äâä íðîà" íééç óñåé éáø ÷

öæ" æéøëäå åéìâø ìò ãîòð ì

ìåãâ ìå÷á' , äøåúä úåãñåî

íä åðìù, íìåòáù çåë íåùå 

 ùéàì ïúéðù åðéìò äôëé àì

 àéäù ìë äòã úååçì åðéúìåæ

íúøåöáå íúéðëúá ,' ïáåîëå

 úà åùò íéøåøáä åéøáãù

íäìù.  

•  éãîìî úà àøå÷ ïîöéå
áùúä"úãçåéî äôéñàì ø  

íòæá íùî àöé ïîöéå ,

 úîëñä úà âéùäìî ùàééúäå

äìôùä åúîéæîì íéðáøä , íðîà

 ìöà åçåë úà äñéð áåù

îäíîöò íéëðçîå íéãîì , äìà

 ìò áòøä ú÷åöî úà åùéâøäù

íøùá , äôéñàì íúåà àø÷å

úáçøåî , ìëåé ì÷áù åáùçá

 úçú øåáòì íúåà òðëùì

åúåñç.  

• äôéñàä øãñ  

 äîéé÷úä íéãîìîä úôéñà

 úáéùé ìù ùãçä íìåàá' õò

íééç 'äãåäé äðçî úðåëùáù ,

äëø äîéðá åîåàð úà àùðå ,

úáåè úà ÷ø éë íäì øéáñäå 

ùøåã àåä íéãîìîä , íéãåîéìäå

 íåù àìì æàîë íéé÷úäì åìëåé

úåðåéöäì ä÷éæ , åîåàð éøçà

 åìëåéù éãë äôéñàä úà áæò

 ïéáì íðéá øáãá ïåãì íéãîìîä

íîöò , ïàì íäéðéá èéìçäìå

úåãòåî íäéðô , åìéçúä ïëàå

íäéðéá ïåãì íéãîìîä , åìàå

 êøã øçà åøú éôåàä éùåìç

äøùôä.  

• íéáöåçä åéøáãø ìù  '
âàøô ïøäà íäøáà  

 ìò ãîòð øúà ìò íðîà

ø ïåàâä åéìâø ' ïøäà íäøáà

öæ âàøô éåìä"ì , ùàø äéäù

 äøåú ãåîìúá íéëðçîä' éøîåù

úåîåçä ,' åúöòå åøáã äúéäå

 ìë éðéòá úìáå÷îå äáåùç

íéìùåøéá íéãîìîä , àø÷å

øîàå :'éúåáø , äî ìò éðà äîú

íéðåéãä ,á÷äî åðìá÷" éøåäîå ä

íéãìéäãáìá ïåã÷éôì úåùôð  ,

 íééåðéù íåùá íéöåø íðéà äìàå

àáñ ìàøùé êøãî , íåùî íåìë

ø÷éä ïåã÷éôá ìåòîð åðéìáñ ,

 ïåàâá áöééúäì òéöî éððä

ãçà äô èéìçäìå ,åàì , ãò

 êéùîð äðåøçàä åðéúîéùð

 åúøäèá ïåã÷éôä ìò øåîùì

åðì øñîð øùàëå , øæâð íà óàå

ç åðéìò"áòøî úåîì å , éøåáéâë

ëóñëì øëîúð àìå úåîð çå ,'

 åáéìî åàöéù äìà íéøáã éøçà

 éìåãâî ãçà ìù øåäèä

íéìùåøéá íéãîåìäå íéëðçîä ,

 ãåîòì ãçà äô äèìçää äìôð

äî éäéå ïåéñéðá.  

äøä éøáã íä åìàå"ø ç '

æ àéåìá äùî" øéëæî äéäù ì

äôéñàä , úà øàúì åàåáá

äôéñàä :' äðè÷ äôéñà ìò

åø äëåñð äúééä åæ äìåãâ ç

 íééç óñåé åðáø ìù åúøåáâ

öæ ãìòôðòðåæ"ì , åð÷åéã úåîã

äéôúúùî ìë éðéòì äø÷ãæä'.  

•  ãñåîä úìöä'íééç õò'  

 äáéùéäå äøåú ãåîìúä' õò

íééç ' úåãñåî øàô æà äúéä

íéìùåøéáù äøåúä , ìò øùàå

 íäéðéò úà íéðåéöä åùèì ïë

äæ ãñåîì äðåùàøá , éãøçå

äúòéðëì ãåàî åùùç íéìùåøé ,

á÷ò åéäù íéññäî äîë 

ãñåîä úìäðäá , ãòåì åðô ïëìå

 íéæðëùàä úåìä÷îì øéòä

 ìò ãåîòì äù÷ááå äùéøãá

øîùîä , íéîé äîë êåú ïëàå

ïéðòá ïåãì ñðëúä , ìò åèéìçäå

äâä úòã"öæ íééç óñåé éáø ÷" ì

åðéã úéáå , ãñåîä úìäðäì óøöì

 íéãîìîä éìåãâî äùìù

 éàøéì íéòåãé åéäù íéìùåøéáù

îå íùäéãøçä êåðéçä ìò íéðéâ ,

äëøáì øáãä éäéå.  

 êùîä àáééà"ä

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 כה
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"îãà ïøî ÷å"èéìù ø"à  

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  

  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá ,äæá íéøâùî åððä  

åðéìåçéàå åðéúåëøá ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  
  

  א"שליט שלמה יצחק קליין הרב
  לרגל הולדת נכדתו
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  גורל שנעשה שלא כהוגן

  . וזה הפייס הראשון,  ארבע פייסות היו שם.דף כב

ת סימן "שו(אמרנו להביא דברי החוות יאיר , איידי דאתי לידן לעסוק בעניני הפייסות

סוף נתגלה שלא היה הגורל אמנם לב, שדן בענין גורל שנערך בין חבורה מסוימת, )סא

 סעדו , ומקשיבים לקולי,בחבורה לומדים אצלי: ד"וא, אם יש לו תוקף או לא, כהוגן

 ונתן כל , הטילו גורל על כוס כסף גדול מוזהב,ב בטוב לבם ביין בימי פורים"ב ב" י,יחד

ב פתקים " ומטילים י, שתי קלפי או שני כליםם וזה מעשה הגורל מביאי,ט"ר' אחד א

 ,ב פתקים"כ י" ומטילים לקלפי שניה ג,וב על כל אחד שם אחד מהם לקלפי אחתכת

מכלי זה '  ותינוק או תינוקת לוקחת א,א ישארו חלקים" וי,ט"על אחד מהם כתוב מז

  . ט זכה בכוס" ועם מי שיצא מז,מכלי זה' וא

 והיה פלא בעיני הרואים שעלה ,ט בהעלאה שניה"ל שיצא מז"והנה אירע בגורל הנ

 והיה ראוי ,ואחד מהם בדק וראה כי היו רק פתקים חלקים יוד. ט מהר"תק המזפ

 אחר שאיך שנעשו , וביקש זה שזכה בו לומר,ט" ועל שנים היה כתוב מז,א"להיות י

שני טעותים אלו בזדון או בשגגה או דרך היתול ושחוק אין בו שום גרעון או יפוי כח 

. ה אם היה כנכון וראוי עמדה לו שעה" ואם מזלו גרם לו ה,לאחד יותר מלחבריו

 בבא להם אח ,ל כרב דאמר בטלה המחלוקת" דק,ואמרתי בפשיטות שבטלה הגורל

  . ה"קע' ע סי"מ ובש"ב והוא בטור ח"ו ע" בפרק בית כור דף ק,דינת היםממ

 וזכה מהם אחד בהעלאה ,ל לשני כלים"וחזרו להטיל פתקים חדשים באופן הנ

 ומתוך , פתח פתקים הכרוכים הנשארים,בקלפי לפי תומי ואחד מן הנשארים ,ששית

. ב"א פתקי ב" שלא נזרקו לתוך הקלפי רק י,מנותני מעות' כך ראה שחסר שם א

 וזה שזכה טען נגדם דאין טעם לתלונתם לקלקל ,ואמרו בני חבורה לבטל גם פייס זה

חסר ביקש ד זה שהיה " וע,י גרעון שם אחד מהם היו קרובים לשכר" אדרבה ע,הגורל

  . ט והיה מרוצה"ר' הזוכה לפשר וליתן לו ד

 אבל אחר עיון מעט זמן ,ובאמת לפום ריהטא היה הדבר מעויין אצלי בלי הכרעה

 שהרי חזינא גבי שני אחין שחלקו ,כ בטלה המחלוקת" פסקתי שג,כמן ימא לטיגנא

 אחד  ונטל,שדות שוות בערך'  שאפילו היו להם ג,דינת היםכ בא להם אח ממ"ואח

 ,שדות'  ורשמו עליהם ג,פתקים'  ואחר שבא להם אח ניסו וכתבו ג,מהם שדה ומחצה

מ " מ, ונתרצה אח השלישי בו, ועלה בידו שדה שחלקו,ולקח האח הנכרי פתק אחד

פ "וכ, שם' י בתוס" והם דברי ר,יכול כל אחד משני האחים לבטל גורל הראשון לגמרי

 ,ומקום לערער שום אחד מהם מצד השכלפ שאין טעם ושום סברא " אע,ע שם"בש

ת "שו' ע, ש אם הטעות במעשה הגורל בעצמו" מכ,מ גורל הנעשה שלא כהוגן בטל"מ

ת שערי תשובה "שו'  ע,י שאין טעם ושום סברא"ש אעפ"מ. ז"ם יפה סימן קט"מהר

 שאין ,ת גאוני קדמאי"שו'  ע,נ מסוגל להשגחה"מ גורל שאני דבלה" מ,ש"ב מש"ח

 והעובר על הגורל כעובר על ,י הגורל תחלק הארץ"עפ'  שנא,מפי שמיםהגורל אלא 

 באשר ,כי ראינו מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים שסמכו על הגורל. עשרת הדברות

 וכן , אך בגורל תחלק הארץ,נעשה בלי מחשבות אדם ופעולת אנוש מצד התחכמות

 ונאמר בחיק ,לא מצד הודאתו , לולי שפדאוהו העם,סמכו על הגורל במיתת עכן ויונתן

 כמו גבי יונה והמן הרשע ,ה היה מקובל זה" ואפילו בא,כל משפטו' יוטל הגורל ומה

 שדחה דברי המחבר ,ד"מגד שמים סימן י' בעל יד דוד בתשו' תשו' ע, דקרא' לפשטי

מפני שקרוב הדבר שאם  .י הדיבור הוי"ועוד דהתם עפ, משום שעכן הודה מעצמו

 אין ,כ אם הגורל מקולקל" מש,ש הבה תמים"דבק בו השגחה עליונה כמהגורל כהוגן י

י תחבולת אנוש או בשגגה " הן שהקלקול ע,היתה זאת' מבוא לומר שמי שזכה מאת ה

 ומצי כל חד למימר אלו נעשה הגורל כהוגן היה קיימא לי שעתי ,פ הגורל מקולקל"עכ

ו "מ ק"ס דב"ש בש"יותר ממ ,פ תפילתי שיתן לי הצלחה בכל עסקיי"פ מזלי או ע"ע

ש אתה תומיך " וכמ,א דמצי מחכיר למימר הוי מתקיים בי ותגזור אומר ויקם לך"ע

 דלא אמרינן כך על , יש קצת סתירה לזה,שם סוף העמוד' פ שמתוס" ואע,גורלי

 וגדולה מזה ,נ מסוגל להשגחה אם נעשה כהוגן"מ גורל שאני דבלה" מ,תפילה כללית

ט " וזכה אחר בפתק מז,פתקים ששמו כתוב עליו לקלפי' הטיל בל אם הערים אדם ו"נ

האחרים לבטל הגורל ואפילו הוא ' מ יכולי"מ. כ ובדקו ומצאו כך"וגילה זה החוטא אח

  .עצמו

  החילוק בין דוד המלך לשאול המלך

  . שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לו :דף כב

ותבין זה מה שאמרו חכמים : ד" בתו כותב)עמוד נה פרק ט(' ל בגבורות ה"המהר

והיינו מפני שדוד היה ראוי למלכות . שאול באחת ולא עלתה לו דוד בשתים ועלתה לו

ולפיכך לא היה נדחה בקלות , מצד עצמו שנתן השם יתברך המלכות לזרע יהודה

וזה ראיה שלא . אבל שאול שלא היה ראוי מצד עצמו למלכות כמו דוד נענש, ונענש

ה הפך זה כאשר הדבר ראוי לבא "וה, אף שהיה ראוי מפני שאין מכון לעונשיבא עונש 

י חטא קל בא "כי כראוי שיהיה שמו מקודש בעולם לכך ע, מצד עצמו כמו הענין הזה

  .העונש ודבר זה מבואר בכמה מקומות

  

  )לה (עניני מאכלי שבת
  כלי יום השבתמא

  אכילת שומים ובצלים משום עונג שבת  

טעם על מנהג ישראל שנוהגים לאכול בצלים ושומים כי הנה חייב אדם 

וכמו שאמר הכתוב , לענג את השבת קודש בכל מיני תענוגין שישנם בעולם

וקראת לשבת עונג דהיינו שצריך לאכול את כל מיני מאכלים שבעולם ואז 

, ולשתות את כל מיני משקאות שבעולם, בת בשלימותהוי בכלל מענג את הש

ונמצא יוצא אדם ידי חובתו בתבשילי שבת על מיני מאכלים ומשקאות 

רק , והנה זאת ידוע שהמן היה כולל את כל הטעמים שבעולם, שישנם בעולם

כ צריך "וע, כידוע, טעם שומים ובצלים לא היה במן כדי שלא יזיק למעוברת

בשבת כדי להשלים עונג שבת בכל מיני מטעמים לאכול שומים ובצלים 

   )טעמי המנהגים(. שבעולם

  רמז לצילא דמהימנותא' בצל'

רצה לומר בצילא , כי בצל רמז בצל, טעם שיש לאכול בצלים בשבת

כדאיתא בזוהר והוא צילא ' דמהימנותא ובשבת סוכת שלום פריסת וכו

  )אמרי פנחס(. דמהימנותא

  רפואה למיחוש העצם

ה שבלב "בשם הקארלינער זלה, ע"ק רבי יצחק מנעשכיז זי"רן הרהוסיפר מ

ומתרפא על ידי מאכל בצלים , האדם יכול להתהוות מיחוש צמיחת עצם

  )נעשכיז, זכרון טוב(. בסעודת שבת קודש

  בעט ערליך

ק רבי אהרן "בן הרה, ע"ק רבי ברוך אשר מטשערנאביל זי"הרה

ת בצל שהוא קצת מריר הטעם שאוכלים בשב, אמר, ע"מטשערנאביל זי

  )ילקוט מאורי אור(. 'בעט ערליך'שהוא מלשון ' ביטערליך'

  לוו עלי ואני פורע

ה לוו עלי "דהנה על שבת קודש אמר הקב, טעם לאכילת בצלים בשבת קודש

, הוא פריעת חוב' באצאלין'ובצלים הוא בלשון אשכנז , והאמינו בי ואני פורע

ת "שהשי, ה לוו עלי ואני פורע" הקבולכן אנו אוכלים בצלים לרמז למאמר

  )ע"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"אמרי צבי בשם הרה(. יפרע על חוב של שבת

  הכנת הביצים

היה , בעת הכנת הביצים והבצלים בסעודת יום שבת קודש שהכין בעצמו

 )דברי יחזקאל(. שר את הזמר חי השם וברוך צורי] ע"ק משינאווא זי"הרה[

, ם עם הביצים היה מונח חתיכות גסות של ביצהבתוך הקערה של הבצלי

  )דרכי חיים ושלום(. וזה היה רבינו בעצמו מחתך בהסכין לחתיכות דקות קצת

ז רבינו מרן "שפעם אחת היה ק, ד"מבאבוב הי' ר הק"ק אדמו"שמעתי מכ

ל מצאנז במקום מרפא על הקיץ והיה שם גם כן הגאון רבי יצחק אהרן "ז

ק חותך בעצמו הביצים ובצלים שאלו "ראה שהרהכש, ל מלבוב"איטינגא ז

כי יש הרבה דינים שצריך להיזהר בתיקון , והשיב לו רבינו, הטעם על זה

ובשבת , על כן הוא עושה זאת בעצמו, א"שכ' הביצים ובצלים כדאיתא בסי

וענה לו רבינו , שגם כן שאלו לפשר הדבר, הבא היה שם אורח חסיד אחר

' דג, 'לאות כי הוא יום השביעי, ם לחשבון שבעדהרי בכל מאכלי שבת עולי

ולכן , ד"ק י"ורק בצל עולה במ, ]במספר קטן[' עולים ז' מרק', 'בשר', 'עולה ז

וכוונה זו לא אוכל למסור ', צריך לחתכו לשנים ולעשות ממנו שני פעמים ז

, ובשבת הבא שאלו על זה אורח אחר מהבעלי בתים פשוטים, לבית הנשים

והמשרתת אינה , הבצלים מתקלקלים זמן רב קודם האכילהוהשיב לו כי 

בזמן , על כן הננו עושים אותם בעצמם, יודעת לכוין בדיוק בעת שאסעוד

וכששמע מרבינו , שבתות' יצחק אהרן היה נוכח בכל הג' והגאון ר, הראוי

אכן נודע לי שאת הטעם האמיתי אינו מגלה לשום , אמר, התירוץ השלישי

     )טר פתוראזמירות לע(. איש

  חלקים' לחתוך את הביצה לד

ל בסעודת שחרית שבת קודש בעשיית המאכל ביצים "זצ' מנהג אבותינו הק

ל רמז ויחוד "ר ז"ואמר אאמו, ליקח ביצה ולחתכה לארבעה חלקים, עם בצלים

  )קאסאן, אור מלא(. ך שם הפרנסה"שם חת' גימ' ביצה'פעמים ' ד

  אכילת כבד

. ערליך–דהוא מלשון לעב ', לעבערליך' נקרא הטעם שאוכלים כבד שהוא

  )ילקוט מאורי אור(

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 


