זמני לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 7.05 ...................
חצות היו והלילה 12.46 ...........
עלות השחר 4.06.......................
נ החמה 5.46 ...........................
סו זמ קרי"ש  -8.25 .....ב' 9.15
סו זמ תפילה 10.25 ................
שקיעת החמה 7.43 ...................
מוצאי שב"ק 8.57 .....................

התאחדות אברכי

"ויואל משה"
ד'סאטמאר
נתייסד ע"י כ"ק מר רביה"ק זי"ע
בנשיאות כ"ק מר רבינו שליט"א
בעיה"ק ירושלי תובב"א

פרקי אבות פרק א'

מענינא דיומא

מילי מעלייתא

ראש חודש אב
שהקב"ה הוא אבינו

'ä øãðù äî øéúäì íéìåëé úåèîä éùàø

בטעמא דנקרא החודש הזה אב ,על פי
מה שאנו רואי שכל מי שיראת השי"ת
נוגע בלבבו בהגיע תור הימי האלו נתעורר
בלבבו עגמת נפש על חילול כבוד שמי,
ועל חורב בית מקדשינו ותפארתינו ,וטעמא
דמילתא ע"ד שאמרו חז"ל )ילקוט בראשית רמז
קמג( אי מקבלי תנחומי על החי ,דעל המת
נגזרה גזירה שישתכח מ הלב ולא על החי,
ולכאורה הלשו אינו מדויק ,דהול"ל דנגזרה
גזירה שישכחו את המת ולא את החי.
ופירוש בפני יפות )פ' וישב( על פי מה
דכתיב )משלי כז יט( כמי הפני לפני כ לב
האד לאד ,דעל ידי שזוכר את חבירו
מעורר שג הוא זכור יזכרנו עוד ,ומשו
הכי אי מקבלי תנחומי על החי ,וקסבר
שמת ,כיו דבאמת הוא חי ,א כ חבירו
זכור יזכרהו ,ועל ידי זה נתעורר ג בלבבו
לזכרו ,מה שאי כ במת כיו דנגזר עליו
גזירה שהוא אי אפשר לו לזכור ,ממילא
משתכח מ הלב .וזה הטע דנתעורר בימי
האלו בלבות בני ישראל צער על חורב בית
המקדש ,כיו דבימי האלה כתיב )ישעיה כב
יב( ויקרא ה' צבאות לבכי ולמספד ולקרחה,
ממילא כמי פני אל פני וגו' דכתיב
)דברי לב ט( כי חלק ה' עמו ,ומזה ניכר
דישראל ה בבחינת בני למקו ,והשי"ת
הוא בבחינת אב כביכול ,ואפשר דעל זה
רומז ש החודש אב.
ערוגת הבוש ,מסעי

חודש אב יהיה לישועה ולנחמה
כמו חודש ניס
הנה תתבונ מנהג אבותינו תורה היא,
המנהג המורגל בישראל כשרוצי לדבר זה
ע זה מעני ש הנכבד ,הנה אסור להזכירו
כסדרו ,ואומרי הש הוי"ה .הנה הוא צירו
של חודש אב ,ולמה בחרו הצירו הזה
דייקא ולא צירו אחר מ הי"ב צירופי,
להיות צירו זה החודש עתיד הקב"ה
לעשותו כימי צאתנו ממצרי בחודש ניס
אשר בו הש הוא כסדרו ,על כ מנהג
ישראל כשרוצי לדבר מ הש הנכבד
כסדרו אומרי צירו הוי"ה ,שהצירו של
החודש הזה הוא המקווה לנו במהרה בימינו
שיהיה לישועה ולנחמה ולגאולה שלימה כמו
בצירופו של חודש ניס שהוא כסדרו.
בני יששכר תמוז אב מאמר א אות ט

שבת מברכי חודש מנח אב

מגיד תעלומה
תקנות חומרות וסייגי

.øåîàì úìî äù÷å .'åâå ìàøùé éðáì úåèîä éùàø ìà äùî øáãéå
éì øéôî éî éúòáùðù åéùëò ÷"á òîù ç"ááø ñ"ùä é"ôò äàøðå
åì åøéúéù äöåø ä"á÷ä íâù éøä êì øúåî øîåì åì äéäù åì åøîàå
øîàì é"ðáì úåèîä éùàø ìà äùî øîàù åðééäå äèî ìù ã"áî
.åì åøéúéù äåö 'ä øãð åìéôàù 'ä äåö øùà øáãä äæ åøéúéå åøîàéù

איש כי ידור נדר לה' וגו' לאסור אסר על
נפשו .בש הגה"ק רבי מאיר מפרעמישלא
זצ"ל" :נדר" הוא מלשו הידור ,כשירצה האד
להדר ולפאר ,אז לה' ,יהדר ויפאר ש השי"ת,
אבל "לאסר איסר" ,כשרוצה לדבר סרה ,אז "על
נפשו" ,על עצמו ידבר ולא על שו אד.

באר יצחק

)שולח הטהור מהרה"ק רבי חיי אברה ממיקולאיב ז"ל(

àéä äñåðà
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éãéì àåáé àìù éãë íéøãâå íéâééñ åîöòì úåùòìå åì øúåîá åîöò
äúùò úàæä äùàä ë"à .úåùéøôì âééñ íéøãð úåáàã 'éðúîë øåñéà
äëéøö àéäù äîöòá äòãéù ë"ò ,äî øáãá øãâå âééñ äîöòî ë"â
äæéàá äìùëð ë"çà íàå äúåà àéðä äéáàù øçàî äúòî êëì
âééñ äúùò àì òåãî ïéãä íåéá ùðòú àìå àéä äñåðà éæà äøéáò
úðååë ùøôì øùôà äæá .øåñéà éãéì àåáú àìù øúéäî ùåøôì åîöòì
ì"æîëç éøáã éìåì ,äúåà äéáà àéðä éë äì çìñé 'ãå 'ì 'éñ 'å ÷åñô
מקרי דרדקי
.øçà ùøã ïàëî åãîìù

éá ìùåî éî

äðäã ì"ðå ,ïåùìä ìôë ìò ã"ìé .äùòé åéôî àöåéä ìëë åøáã ìçé àì
ïéà äìéëàå î"åîá å÷ñåò úòá íâ åðééäã ,ù"ùì åéùòî ìë øùà íãà
éðéðò íâ ,àøåáä úà ãåáòì åçëá äéäéù åðééäã ,ù"ùì ÷ø åúðååë
ìùåî ÷éãö úâøãîì äëæé äæë íãàå ,äåöî øãâá íéáùçð ïéìåç
åéôî àéöåîù åéøáã ìë íéé÷î ä"á÷äù åðééäã ,íé÷ìà úàøéá
"åøáã ìçé àì" à"ùæå .÷éãö éá ìùåî éî (á"ò æ"è ÷"åî) àøîâá àúéàãë
ìë" ä"á÷ä æà ù"ùì àìà ïéìåç åéäé àì åéðéðòå åéøáã ìëù åðééäã
דברי מהרי"א
."äùòé åéôî àöåéä

úåáäìúä åúåàá ì÷ùîä úáåùú

úåøéáòä éøáã ìë ùåøéô .øäèå ùàá åøéáòú ùàá àáé øùà øáã ìë
ïéà ,äøéáòä øåáòì åá øòåáù íãàä ìù ùàä úåîéîçî íéàáä
,ùàá äøéáòä ïî øéáòúù ,øäèå ùàá åøéáòúù íà éë ,åá äð÷ú
.åúàøéå åúáäàì 'ä úãåáòì êáø÷áù ùàä úøòáä é"ò
סידורו של שבת

עוד באופ אחר :אלו העושי תקנות
חדשות וסייגי וחומרות על הכלל ,צריכי
לידע כי "ידור נדר לה' לאסור איסר" יכולי
לעשות זאת "על נפשו" ,על עצמ ולא על
)פני מאירי – פרעמישלא(
אחרי.

הנשיאי לא הלכו למחלמה
ויצאו משה ואלעזר הכה וכל נשיאי העדה
לקראת .מלמד שלא הל אפילו נשיא אחד
למלחמה לפי שלא יתביישו בני שמעו שלא
)פירוש הרוקח(
היה לה נשיא.

איש על מחנהו
אנשי הצבא בזזו איש לו .כלמר ,האנשי
הפשוטי עשו לפי מדריגת ,ולא הסתכלו ורצו
לחקות את דרגות האחרי הגדולי מה.
)אור ישרי ,לעכאוויטש(

ינקו א אחר פטירתו
נקו נקמת בני ישראל מאת המדיני אחר
תאס וכו' .שמעתי מהחכ השל הרב כמהר"ר
שלמה מזרחי זלה"ה שפירש במה שאמרו רז"ל
דנקבר ש משה רבינו ע"ה דקליפת פעור רוצה
לקטרג ורואה קברו של משה רבינו ע"ה ונכנעת.
וזה שאמר נקו נקמת המדיני א אחר
שתאס ,דהיות קברו ש מכניע קליפת ,וזהו
)חומת אנ(
נקמת.

ינקו נקמתו
אות ואת פנחס וגו' .מלבד טעמי רז"ל
והמפרשי אפשר למתק העני במה שאמרו
גורי האר"י ז"ל דפנחס היה חלק טוב של יוס
הצדיק ,איכא השתא ינקו נקמתו שמכרוהו
)נחל קדומי(
)המדיני( למצרי ערות האר.

המדבר לשו הרע מתגלגל בכלב
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המולד :ליל שב"ק .שעה  30 .1:00דק' 11 .חלקי .

ויקרא לה נבח בשמו .שהמדבר לשו הרע
מתגלגל בכלב ,כאשר שמעתי בש דורשי
רשומות על הכתוב ויקרא לה נבח בשמו ,ל'שו
ה'רע ראשי תיבות "לה" ,ועונשו "נובח" ,כלשו
הכתוב )ישעי' נ"ו ,י'( כלבי אלמי לא יכלו לנבוח.
)נוע מגדי ,תהלי כ"ב כ"ב(

ראש חודש:

ביו שבת קודש

פועל ישועות

לידתו וחינוכו בקדושה

נולד בשנת תק"כ לער לאביו הרה"ק רבי צבי מזבארוב
זצ"ל ,כאשר היה ילד כב י"ב שני היה לו כמה וכמה קושיות
ולא היה לו מי שיתר אות ושמע שבק"ק ווילנא יש ש
גאו גדול ועלה בדעתו לנסוע שמה ,וכאשר בא שמה שמע
שאי באפשר לבא לפני הגאו והמתי איזה ימי ולשוא היה
תוחלתו ,עד שאמר לו המשמש שביו עש"ק אחר חצות
כאשר יל הגאו למרח אז תעמוד על הדר והוא ידבר
רביה"ק בעל ישמח משה זי"ע
קולו ברמה נשמע
עמ  ,הילד משה הכי את עצמו על יו הנ"ל ,ויהי בעש"ק
כ"ח תמוז
תפלתו נתקבלה בכל עת וארשת שפתיו לא נמנע מאתו
כאשר הל הגאו להמרח וקבל שלו מ הגאו שאל אותו
מלוקט מספרי רבותינו הק'
מעול ,וכאשר עובדא ידענא אשר פע"א כאשר גמר תפלתו
הגאו מה שמ אמר לו משה ב חנה ,אמר לו הגאו האתה
תפלת שמונה עשרה נפל במחשבתו המאמר מספה"ק עשרה
זה משה אשר שמ הול מסו העול ועד סופו ,ומה בקשת
מאמרות שכתב שאליהו הנביא מקריב תמידי בזמ הזה,
השיב לו יש לי שאלות ואי מי שיתר אות לי ,והתחיל להציע
והעמיק במחשבתו מדוע ולמה עתה נפל זאת במחשבתו ונזכר מזה המאמר של העש"מ ,אולי
קושיא אחת אמר לו הגאו נא ואחר כל קשיא המתי על תירוצו של הגאו ואמר נא עד שהציע
עתה עת רצו להתפלל לזכות לראות זה ותיכ התפלל להבורא יתבר שמו שיזכהו לראותו אי
לפניו כל הקושיות שהיו לו אח"ז אמר הגאו זה הקושיא וזה וזה הוא אחת וכו' עד שעשה מכל
הוא עומד ומקריב ,וה' מלא תפלתו ובקשתו וזכה לראותו ,ושמעתי מפי אדמו"ח ]הייטב לב[
הקושיות שלשה או חמשה קושיות ואמר לו תירו על כול אמנ לא הבי התירוצי רק זכר
שלאחר שסיפר לו העני הזה שאלהו א היה אליהו מלובש בשעת הקרבה בשמונה בגדי ככה"ג
דבריו וכאשר עזב הגאו את העל על פתח בית הטבילה היה חוזר על דברי הגאו ,וראה שהשיב
או בארבע בגדי ככה הדיוט ,והשיב לו רק ארבע ) .4תהלה למשה( .עיי בחידושי תורה על ימי
לו תירו מספיק על כל קושיותיו אחר זה הזמי אותו הגאו על שב"ק אל שולחנו) .מראה אש(
נוראי תש" שסיפר רביה"ק זי"ע את העובדא הנ"ל ,וסיי זקיני זלה"ה הייטב לב שהיה עדיי
התקרבות לדר החסידות
ילד ,נענה בשאלתו" ,זיידע ווי אזוי האסטו געמעגט ארויסקוקע אינמיטע די שמונה עשרה",
וענה לו ,הכי אתה חושב שבאלו העיני ראיתי ,לא כי אלא בעיני השכל רואי זאת ואינ צריכי
ידוע שמר הישמח משה בתחלת ימיו לא היה נמנה על עדת חסידי כמו רוב גדולי הצדיקי
לזה אלו העיני כלל.
בימי הה שלא השתייכו לתלמידי הבעל ש טוב זי"ע ואדרבה היה מתנגד לדרכי החסידות
בכלל ,ועובדא ידענא שהתאונ פע"א שמתחרט כל ימיו שרצה לנסוע להרה"ק רבי ר' אלימל
וידוע כי עצ תפלתו היה במסירת נפש והתלהבות עצו ,וכאשר הציצו מ החרכי בחדרו
השט
זי"ע מליזענסק שהיה קרוב מאוד לעירו והיה עומד הכ לנסוע ופתאו התלוצ עליו
ראו אותו בשעת קריאת שמע מונח על האר זמ ארו בפישוט ידי ורגלי בהתפשטות
בדמות חבירו על שהוא היה מתמיד גדול כל ימיו ועל ידי הנסיעה הלזו יבלה העת ויגרו ביטול
הגשמיות עד ששב רוחו אליו .5
תורה ועל ידי כ חזר מאחריו ולא נסע ,ועל זה התחרט כל ימיו שלא הכיר את הרה"ק הרבי ר'
אלימל מליזענסק זי"ע ,ורק אח"כ נתקרב אל דר החסידות על ידי חתנו הרה"ק בעל אריה דבי
אור תורתו
עילאי כידוע) .כ"ק מר רביה"ק בעל בר משה זי"ע ,כ"ח תמוז תשנ"ה(
פע אחת אירע כשהל וישב ללמוד נתערב בלבו איזה מחשבה להנאתו לחדש איזה דבר
להתנאות וכדומה ,אז גמר בלבו כיו שזה לא לשמה לא אלמוד עתה ,ורצה ליל בטל ,ושוב אמר
ובעת עמד על המחקר להבי דרכי החסידי והוטב בעיניו ,עלה בלבו קושיא אחת על אשר
ע לבבו וכי אני רשאי ליל בטל ,הא כתיב והגית בו יומ ולילה ,ואי אני רשאי להבטל ממנה
דרכ לשמוח תמיד ,והלא מבואר בשולח ערו )או"ח ס"א ס"ג( ראוי לכל ירא שמי שיהיה מיצר
אפילו רגע אחת ,ואני מוכרח ללמוד .חזר ואמר אתה ה' יודע מחשבות לבי א לא מכח שאני
ודואג על חורב בית המקדש ,ויהי בנסעו לקבל פני רבו הקדוש מלובלי זללה"ה ,התפלל אל ה'
מחוייב לקיי מצות והגית בו לא הייתי לומד עתה מחמת כוונת הנאתי ,רק מכח שאני מחוייב
במחשבה צפונה בלב ,אנא ה' הושיעה נא בעת בואי אל הצדיק יורינו דר האמת ,שהרי אמרו
לקיי מצות  ,א כ כוונתי לשמה לקיי רצונ  ,וא אפילו יתערב בכל זה כוונה בלתי רצויה
חכמי )שבת קד (.הבא לטהר מסייעי אותו ,לא אמרו מסייע לשו יחיד רק מסייעי לשו רבי,
וענוש אענש על זה ,ע כל זה אני מחוייב בדבר ללמוד ושלא ליל בטל אפילו רגע ,א כ ממילא
משמע הכל מסייעי ,א כ ג הצדיק יסייע אותי .והיה כבואו אל הצדיק הקדוש תיכ שאל אותו
כוונתי לש שמי ,אז אמר בלבו עתה אני מבי מה מאוד עמקו מחשבות של חז"ל שאמרו
מדוע פניכ כחושי היו ,ה אמת שכתוב בשולח ערו ראוי לכל ירא שמי שיהא מיצר ודואג
לעול יעסוק אד בתורה אפילו שלא לשמה ,כלומר אפילו א עולה בלבו שילמוד הנאתו שלא
על חורב בית המקדש ,אבל כבר אמר החכ )חובת הלבבות שער הפרישות פ"ד( צהלתו בפניו ואבלו
לש שמי ,לא יאמר אל בטל כי א ילמד ,שהרי אינו רשאי ליל בטל והוא מוכרח ללמוד
בלבו ,ה תאמינו לנו כי אנחנו אומרי תיקו חצות בבכיה ובהספד ,וע כל זה הכל בשמחה ,וכ
אפילו בכוונה בלתי רצויה ,א כ בהעלותו על לבו כ הרי כוונתו רצויה לש שמי ,וכל שכ
הורה לנו רבינו הקדוש הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זללה"ה על פי משל למל שנשבה
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שמתו שלא לשמה בא לשמה ) .ייטב לב פ' צו(
למרחקי ,ועמד לפוש אצל אחד מאוהביו ,וכראותו את המל בשביה הל ובכה מאי הפוגות,

על הצדיקי

וע כל זה שמח כי הרי המל מתאכס אצלו ,והנמשל מוב כי באותו שעה שבוכה על חורב
הבית הרי השכינה עמו ,ועל כ צרי להתאזר בשמחה .וא כי לא היה מהראוי לגלות הדבר הזה
כדכתיב הצנע לכת ע ה' אלקי  ,אבל כבר אמרו חז"ל הבא לטהר מסייעי אותו ,לא אמרו מסייע
כי א מסייעי ,משמע הכל מסייעי ,א כ ג אני צרי לסייע  .1ובזה אמר הישמח משה לפרש
הכתוב )איכה ב יט( קומי רוני בלילה וגו' נוכח פני ה' ,כי רנה הוא ש משות לבכי ולשמחה ,לבכי
כמשמעו ,ולשמחה מלשו )תהלי קיח טו( קול רנה וישועה ,והיינו קומי רונ"י בלילה שתהא הבכיה
2
מתו שמחה ,והטע כי הוא נוכח פני ה' ,שהשכינה עמנו ) .ייט"פ יפה לעיני אות יח(

1

ועל פי זה יש לפרש דברי המשנה בסו מס' סוטה ,שתיארו חז"ל שפלות המצב בעקבתא דמשיחא,
וסיימו דבריה אי לנו על מי לנו להשע אלא על אבינו שבשמי ,ולכאורה בכל הדורות כ הוא ,ואי לנו על
מי לסמו זולתו יתבר ,ולמה חשבו זאת מגריעותא של דור עקבתא דמשיחא .אמנ לפי זה באמת בדורות
הראשוני היו רבי המסייעי בידינו לטהר מזוהמת החטא ,היינו הצדיקי שבכל דור ודור שהשפיעו עלינו
רוח טהרה וישועה ברוחניות ובגשמיות ,והתאוננו חכמי המשנה על מצב דור האחרו בעקבתא דמשיחא
שיתמעטו הצדיקי ולא ימצאו ,ויחסרו המסייעי בידינו ,והקב"ה לבדו יתבר יהיה המסייע ויערה עלינו
רוח טהרה ממרו .וזה שאמר אי לנו על מי להשע ,היינו על המסייעי זולתו ,כי א על אבינו שבשמי.
)דברי יואל מק עמוד שמז  וע"ע בדברי יואל להו"ר עמוד שפט ועמוד תקכב ולשמח"ת עמוד תרכג(

2

ויל"פ בזה אמרינו בליל שבת קודש ,וכ אגיד גדולת ברנה ושויתי ה' לקראתי שתרחמני עוד
בגלותי לגאלני .ביאור הדבר ,וכ אגיד גדולת ברנ"ה ,שעלינו להגיד גדולתו של הקב"ה ברנה שהוא ש
משות לבכי ולשמחה ג יחד ,וא על פי כי בגלות החל הזה ערבה כל שמחה בזכרינו את ציו החריבה
והשוממה ,וראוי לכל ירא שמי שיהא מיצר ודואג על חורב בית המקדש ,מכל מקו עלינו להתאזר
ולעבוד את ה' מתו שמחה ,והטע ושויתי ה' לקראתי ,שהשכינה הקדושה עמנו בגלותינו ועמו אנכי בצרה,
ודבר זה מעורר שמחה בלבבינו שהרי המל מתאכס אצלינו ,אכ על זה אנו ממשיכי להפיל תחינה
ובקשה שתרחמני עוד בגלותי לגאלני ,כי כבר כלו כל הקיצי ,ועדיי כבוד מלכות שמי מושפלת עד שאול
תחתיה ,ובדי הוא שירח ה' על עמו ועל ארצו בקרב הימי ,כדי לאוקמא שכינתא מעפרא) .בר משה פ' מסעי
עמוד רצא(

ויש לבאר בזה מאמר ז"ל )תענית כט (.משנכנס אב ממעטי בשמחה ,וכתב המג אברה
תקנ"א סק"א( ממעטי בשמחה ,פי' שאי שמחי כלל .וי"ל הכוונה כי בכל השנה כולה א על פי שראוי לכל
ירא שמי שיהא מיצר ודואג על חורב בית המקדש ,מכל מקו צרי להיות צהלתו בפניו ואבלו בלבו ,אבל
משנכנס אב ממעטי בשמחה כל עיקר ,וצרי שיהא ניכר האבילות על חורב הבית אפילו בפניו) .בר משה
)או"ח סימ

ואתחנ עמוד כז  ועיי דברי יואל יתרו עמוד פז(.

ידוע שהשתמש בקמיעות ובזה פעל ישועות ורפואות
לבני ישראל בקרב האר ,אול תיכ כאשר נת הקמיע אמר
לזה יהא לרפואה ולזה לא ,והסביר הדבר שכח הישועה תלוי
באיש המקבל ,שא יש לו אמונה אזי יעשה הקמיע אות
לטובה ,כי על ידי האמונה בכח למשו הישועה ובוודאי
3
יוושע.

ויל"פ בזה הכתוב )תהלי טז ז( אבר את ה' אשר יעצני א לילו"ת יסרוני כליותי ,כלומר שג בעת
הגלות המכונה לילה )פסחי ב (:יסרוני כליותי ליראה את ה' ולאהבה אותו כדפירש"י ,כי ג אז שויתי ה'
לנגדי תמי"ד כי מימיני בל אמוט ,שג בעת הגלות מאמי אני ואשית ה' לנגדי להיות עמדי בכל צרותי ,לכ
שמח לבי ויגל כבודי וגו' ,כי יודע אני שהמל עמדי ,ומזה אתחזק לעבודת ה' בשמחה) .שערי תהלה מזמור טז(
3

עני זה מבואר בייטב לב )פ' חקת( דעיקר הישועה הוא על ידי האמונה שזה האיש מאמי בה' להיות
נושע בזכות תפלתו של הצדיק ,וכ מקובלני מפי קדשו של מוזלה"ה ומפי כמה צדיקי שהכל תלוי בזכות
האמונה של המבקש להתפלל בעדו ,עכ"ד .ויל"פ בזה מאמר המשנה )אבות פ"א מט"ז( עשה ל רב והסתלק מ
הספק ,פי' שא תצטר להוושע בדבר ישועה ורחמי ,עשה ל רב ,ותיסע אליו להזכיר אצלו בקשת ,אבל
תדע שתוושע רק באופ והסתלק מ הספק ,ויהיה ל אמונה שהצדיק הוא בכח לפעול ישועה ואז בוודאי
תוושע) .מהר"א ט"ב(
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ויש לפרש בזה מה שנאמר בנבואה )יחזקאל מד טו( והכהני הלוי בני צדוק אשר שמרו את משמרת
מקדשי בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב וד נא ה' אלהי.
ויש לדקדק למה הוצר להזכיר בפסוקי אלו המדברי מבית השלישי עני החטא שחטאו בני ישראל
לשעבר בתעות מעל ה' ,ולכאורה הול"ל והכהני הלוי אשר שמרו את משמרת מקדשי המה יקרבו אלי
לשרתני .אכ לפי זה יתכ לומר כי נבואת יחזקאל הנביא נאמרה על זמ החורב ,אשר א לעת כזאת עומד
אליהו ומקריב קרבנות ,והימ אס וידותו עומדי על הדוכ לשורר ולרנ ,וזה שאמר והכהני הלוי אשר
שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב
וד ,היינו א בתעות בני ישראל מעלי ונגרשו מהסתפח בנחלת ה' ונחרב הבית ,ג בעת ההוא יקרבו
הכהני והלוי אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב חלב וד אשה לה') .בר משה אמור רד  וע"ע דברי יואל בהעלות
עמוד רמח(
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ועיי בישמח משה פ' בשלח שרמז על בחינה זו ,ופי' הנוסח בברכת מג אבות ,מחיה מתי
במאמרו ,שהקב"ה מחיה אות האנשי המתי במאמרו כשאומרי דבריו לפניו ית"ש) .ועיי בבר משה פ'
אחרי עמוד קכב(
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והנה להשיג מעלת לימוד תורה לשמה בשלימות הוא דבר כבד מאד ,כי אפילו צדיקי בעלי
מדריגות גבוהות קשה לה להגיע לבחינה לשמה בשלימות ,כי גדול מאד כחו של היצה"ר המתגבר עליה,
וכאמר ז"ל )סוכה נב (:שהיצה"ר מניח את אוה"ע ומתגרה בישראל ובתלמידי חכמי יותר מכול ,דכל
הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ,ובכל עת זורק היצה"ר במחשבתו של האד פניות שונות כל חד לפו דרגא
דיליה להתכוו בלימודו לדברי שהוא משתוקק ומתאוה עליה לפי ערכו ובחינתו .ועל כ אלו אשר
היצה"ר מבלבל באמצע הלימוד בפניות שונות ,ואפילו הכי ה מתחזקי באמצע לימוד בבחינה זו שסו
כל סו ה חייבי ללמוד מחמת ציווי השי"ת ,ובהכרח עליה לעסוק בדברי תורה בכל עת ועונה ,באותו
זמ שה מעלי מחשבה זו על לב הוה לימוד לשמה בשלימות ,ועבור רגע זו שלומדי בשלימות לעשות

פע אחת בא אליו הרה"ק מליסקא זלה"ה ולא היה יכול להכנס לחדרו שהיה הפתח סגור
והמתי מחו לדלת ,ובתו כ שמע מחדרו אי שהוא לומד ונשמע קולו ועוד קול אחד עמו ,והיה
הרה"ק מליסקא זלה"ה סבור שהוא לומד ע איש אחד ,וכאשר פתח את הדלת לא ראה שו
אד זולתו ותמה מאד ושאל אותו על כ שבהיות הפתח נעול נשמע ב' קולות לומדי ,והשיבו
ק"ז זלה"ה וכי אינו ידוע ל מאמר ז"ל כל תלמיד חכ שיושב בינו לבי לבי עצמו וקורא ושונה
כביכול הקב"ה יושב כנגדו וקורא ושונה עמו) .דברי יואל פ' נשא עמוד קצד(
סיפר הישמח משה כי פע אחת בחלומו הוליכו אותו להראות לו הג עד ,ובא לבית גדול יפה
ונאה ובתוכו עמד שולח קט )שקורי שטענדי"ר( ואצלו עמד זק אחד ולמד ,ואמרו לו כי זה העומד
ולומד הוא אחד מהתנאי בעלי המשנה ,ושאל האי סבא קדישא וכי זה הוא ג עד של התנא,
והלא כזה ישנו ג בעול הזה ,והשיב לו הא תדמה כי התנא הלזה הוא בג עד ,הג עד הוא
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בתוכו ובלבבו ) .ורמז על זה בישמח משה פ' ויקרא שנתגלה לו בחלו בעני הג עד של התנאי ,עי"ש(.

שמח לבי ויגל כבודי

בעת שנתמנה בנו הגה"ק ר' אלעזר ניס זללה"ה לאב"ד בק"ק סיגוט ,ונסע עמו ללותו,
נתקבצו אז אלפי רבי מישראל ויצאו לקראתו בבגדי שבת ויו"ט ,והאי סבא קדישא בכה
מאד על היותרת הכבוד ואמר אוי לו למי שהעול מטעי בו ,אז פתח בנו הקדוש את פיו
בחכמה ואמר לו שהכבוד הזה נותני לו עבור תורתו בשביל שהוא תלמיד חכ ומייגע את
עצמו בתורת ה' והוא כבוד התורה ,ונחה דעתו של הישמח משה ונענה נחמתני בני נחמתני.
ופי' אז הכתוב )תהלי טז ח( שויתי ה' לנגדי תמיד וגו' לכ שמח לבי ויגל כבודי ,כי הרמב" פי'
הפסוק )תהלי ל יג( למע יזמר כבוד ,שא נותני כבוד להשי"ת אזי הכבוד מזמר ומשבח על
שהגיע להקב"ה ,לא כ כשנותני כבוד לבשר וד .ולכ כשחולקי כבוד לאד ,צרי להבי
שלא בשביל עצמו הוא זה ,כי א בשביל שיש בו תורה ויראת שמי וצדקות ,וכל זה מתת
אלקי הוא כדכתיב )משלי ב ו( כי ה' ית חכמה ,ואמרו )קידושי ל (:אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול
לו ,ולכ צרי שיעלה הכבוד ההוא להקב"ה ויאמר שהכבוד אינו שלו אלא של הקב"ה ,ואז יגל
הכבוד ויזמר .והמופת על זה להבי אשר ע לבבו ,א חולקי כבוד לזולתו יותר ממנו בשביל
שהוא חכ וצדיק ,לא ירע בעיניו ולא יקנא בו ,אלא יהא חביב בעיניו כבוד חבירו כשלו ,וישמח
בלבבו על שכבוד שמי מתרבה מה לו הוא או על ידי אחר ,אבל א לוקח הכבוד לעצמו
להנות בו ,אז א מכבדי את זולתו יותר ממנו ירע בעיניו ויקנא בו ,וכבר אמרו )שבת קנב (:כל
המתקנא עצמותיו מרקיבי .וזה שאמר דוד מל ישראל שחלקו לו כבוד ,שויתי ה' לנגדי תמיד
לדעת שהכל מידו והכל שלו ,ולכ שמח לבי ויג"ל כבוד"י מפני שאינו לעצמי אלא של ה' ,וא
כ א בשרי ישכו לבטח ולא ירקב כי אי בו קנאה על זולתו .8

עמי השי"ת ירח ויזכני לראות בבנינו כש שראיתי בחורבנו ,על כ לא אוכל לשכוח א רגע
ואקוה לה' יו יו )תהלה למשה( .10
מרגלא בפומיה לומר שהצדיקי אחר הסתלקות לחיי עול הבא כשבאי לג עד העליו
מחמת רוב התענוג שיש לה שמה אינ מרגישי בצער הגלות ושוכחי את הנעשה בזה העול,
ועל כ אינ משתדלי ואי מרעישי שמה בעולמות עליוני למהר את הגאולה .ואמר על עצמו
שכאשר יבא הוא לעול העליו לא ישכח ולא יכנס לג עד עד שיבטיחו לו שתהיה מיד הגאולה
שלימה .ופע אחת כאשר הל הייטב לב על ציו קדשו אמר ,אבי זקני הלא אתה הבטחת שלא
תשכח להשתדל להביא את הגאולה.
ובדברי יואל )קהלת עמוד שכ( כתב ,שמעתי מאבא מארי זללה"ה שאמר בש הרה"ק הרבי ר'
מאיר מפרימישלא זללה"ה ,כי באמת כ היה שלא רצה הישמח משה ליכנס לג עד עד שתהיה
הגאולה שלימה לאוקמא שכינתא מעפרא ,ונעשה רעש גדול בפמליא של מעלה ,עד שדוד המל
בעצמו התחיל לנג בכינורו ונתפעל הישמח משה מנוע עריבות ומתיקות הקול ,ושאל מהיכ בא
קול הזה ,והשיבו לו שיבא ויראו לו ,וככה נמש לפני ולפני לתו הג עד ,בהתהלכו אחר קול
הערב .11
פע אחת ביו הושענא רבה שעמד לפני ארו הקודש פתוח ,אמר רבש"ע ,א תחשב שמה
שאני מתפלל כל כ על הגאולה הוא בשביל טובתי ,הרי אני מקבל עלי שלא יהיה לי שו חלק
בהגאולה שלימה ,רק שיהיה הדבר ויתרבה כבוד שמי ,וא תחשוב שעכ"פ אני מצפה שיהיה לי
חלק לעול הבא ,הרי ג זה אני מקבל עלי שאפילו א ארד לשאול תחתית ,ולנצח נצחי לא
12
אראה שו אור ,א על פי כ אני רוצה בדבר ,רק שיתגדל ויתקדש שמיה רבה מיד ) .ועיי בחינה זו
בישמח משה פ' תשא(.

בדרשתו האחרונה אמר ,גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול שא הייתי יודע מתחלה
שיתאר זמ הגלות כל כ  ,לא היה ביכלתי לסבול ולא הייתי מארי ימי עד הנה ר"ל ,ואמר בזה
הלשו "רבש"ע וואס א נוצ האסטו אז דו האסט אויסגעפאפט א אלט נאר" ,אלא שהיית
מעלי ממנו וחשבתי שקרובה עת הק ויהיה הגאולה מיד .13
למודעי צריכנא!
שמדור הזה ת ולא נשל ,כי הרבה סיפורי ופירושי יקרי נשמטו מחמת חוסר המקו והזמ  ,ועוד חזו למועד.

זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ
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צפית לישועה

ידוע כמה הרבה הישמח משה להרבות בתפלה ותחנוני על הגאולה שלימה ,והסיבה לזה
אמר הוא עצמו ,כי הוא נמצא כבר בפע השלישית בעול הזה ,פע אחת היה בדור המדבר,
ואח"כ היה בדור החורב) .ויש שאמרו כי היה ירמיה הנביא בעצמו(  ,9ובפע השלישי הוא עתה בעול
הזה .ועל כ אמר ,אל יפלא בעיניכ גודל אבלי ותוגי על חורב ביהמ"ק כי אני הגבר ראיתי עני

וכ כתב רביה"ק זי"ע בהקדמה לספה"ק ויואל משה ,שהישמח משה אמר כי בעבור זה הוא מוסר
נפשו על הגאולה יותר משאר צדיקי כי אינו דומה שמיעה לראיה ,וכול שמעו על החורב אבל הוא ז"ל
ראה אותו זמ במו עיניו כי הי' באותו זמ וכל הנעשה אז עומד לנגד עיניו ,עכ"ל.
11

ובתהלי דברי יואל פי' בזה הכתוב )תהלי קלב י( בעבור דוד עבד אל תשב פני משיח ,היינו לבל
יתעכב פני המשיח על ידי כנורו של דוד  .ועיי בדברי יואל לשמחת תורה )עמוד תרפד( שהפליג בעני זה
במעלת משה רעיא מהימנא דא לאחר הסתלקותו נשאר לעול הרעיא מהימנא ,וזהו שלא כהתה עינו,
שלא נפרדה ראייתו מעל צא מרעיתו ,עי"ש.
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ועיי בייטב לב )פ' ל( שכתב פעמי רבות שמענו מהאי סבא קדישא מוזלה"ה בפה מלא שמסר
נפשו ממש לאבדו ח"ו ,באופ שיתוק על ידי זה כל הפגמי ויבוא משיח למע יתקדש ש שמי
בעול.
נחת רוח להבורא יתבר ויתעלה שאמר ונעשה רצונו הכל כדאי .ובזה יל"פ מה שאמרו חז"ל לעול" יעסוק
אד בתורה ומצות שלא לשמה ,כי לבחינת לשמה ממש כמעט אי אפשר להגיע כי א השרידי אשר זבחו
את יצר לגמרי ,ועל כ הלימוד הוא שלא לשמה ,אלא שכיו שלומדי כדי לקיי רצו הבורא ומעלה זאת
במחשבתו באמצע הלימוד ,על כ אמרו שילמוד תורה א על פי שלא לשמה ,משו שמתו שלא לשמה יבא
לשמה ,כלומר שבתו ובאמצע הלימוד שלא לשמה יבא לשמה ,כאשר יעלה ברעיונו כי כל לימודו הוא
מחמת שהוא מוכרח לקיי ציווי השי"ת עליו) .דברי יואל בחקותי עמוד שסד(

עכ"פ יצוייר במציאות לבשר וד להגיע לקדושה נפלאה כזו לסלק עצמו מהנגיעה מכל וכל .ועל פי זה
יש לפרש מה שאמרו חז"ל במס' בבא בתרא )ד עד (:שאמר רבה בר בר חנה שמעתי בת קול שאומרת אוי לי
שנשבעתי )שבועת הגלות( ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי ,כי אתאי לקמיה דרבנ א"ל כל בר בר חנה סיכתא ,היה
לו לומר מופר ל .ולכאורה קשה לפי דברי הרמב" )בפ"ז מהל' נדרי( דהנוגע בדבר אי יכול להתיר הנדר ,הרי
בשבועת הגלות הכל נוגעי בדבר .אמנ לפי דרכינו א"ש דידעו ביה רבנ ברבה בר בר חנה שהיה בכח
השגתו לסלק נגיעתו ,וממילא היה ראוי להתיר שבועת הגלות) .דברי יואל חיי עמוד תפב  וע"ע בחידו"ת תשט"ז ס"ג

ומ הנכו להעתיק כא דבר נחמד שהביא בערוגת הבוש )פ' משפטי( בש הגאו רבי שמעו סופר
זללה"ה אב"ד קראקא ,לפרש הכתוב )תהלי לט ב( אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסו
בעוד רשע לנגדי ,פי' שאשמור לבלתי לעסוק בתורה כל זמ שהיצה"ר עומד לנגדי ,וכ עשיתי ,נאלמתי
דומיה החשיתי מטוב ,אי טוב אלא תורה ,אבל וכאבי נעכר ,ח לבי בקרבי בהגיגי ,פי' חשבתי מחשבות,
תבער אש ,א א תבער אש של גיהנו ,מכל מקו דברתי בלשוני ,ויהיה מה שיהיה ,ודפח"ח .ועי"ש
בערוגת הבוש שהארי ש בבחינה זו בפי' נפלאי.

מטו"מ(.
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הרי של לפני אשר א בעול הבא אי לה לצדיקי בג עד תענוג יותר גדול מזה להיות יושב
ולעסוק בתורה ,ועל אחת כמה וכמה בעול הזה אשר כל חפציה לא ישוו נגד רגע אחד של לימוד התורה.
ובזה יש לבאר תפלת רבי נחוניא ב הקנה )ברכות כח (:ביציאתו מבית המדרש )ברכות כח (:מודה אני לפני ה'
אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות ,שאני משכי וה משכימי וכו'
אני עמל ומקבל שכר וה עמלי ואינ מקבלי שכר ,ביאור העני כי בשעה שאני עמל על התורה באותה
שעה אני מקבל שכר ,כי אי ל שכר גדול מזה שזוכה להיות יושב בבית המדרש ועוסק בתורה ,וזהו אומרו
ומקבל שכר בלשו הוה ,כי עצ עמל התורה הוא הוא השכר והתענוג הגדול ביותר שישנו בעול הזה
ובעול הבא ,אבל ה עמלי ואינ מקבלי שכר ,כי העמל החפצי עול הזה אי בו תענוג ונחת רוח אלא
טורח ויגיעה רבה ומרבה נכסי מרבה דאגה) .בר משה בחקותי עמוד רנז(
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ועיי בבר משה )פ' אמור עמוד קפג( מה שפי' בזה דבר נחמד ,ומר רבינו שליט"א במילי דאבות
מ"א( פי' בזה המשנה איזהו מכובד המכבד את הבריות ,הכוונה איזהו מכובד אשר לו נאה ולו יאה הכבוד
שיודע שהכבוד הזה הוא בעבור תורתו וצדקתו ,המכבד את הבריות ,כי מזה שמכבד את הבריות חזינ שאי
כוונתו לעצמו בזה הכבוד ,אלא בעבור תורתינו הקדושה ,וא"כ לו נאה לכבד מפני שהוא יודע שאי הכבוד
שלו ,אלא כבוד התורה היא ,ובזה מעלה הכבוד לפני השי"ת .וכ פי' בזה המשנה )אבות פ"ו מ"ד( אל תבקש
גדולה לעצמ ואל תחמוד כבוד ,הכוונה שתתייחס כל הכבוד והגדולה רק עבור כבוד שמו יתבר ,וראיה
לדבר א אתה מכוי לכבוד השי"ת או בעבור כבוד עצמ הוא ,ואל תחמוד כבוד ,היינו כשמכבדי את
הזולת ואינו חומד אחריו זהו סימ מובהק שנפשו אותה רק עבור כבוד שמו יתבר.
9

)פ"ד

רביה"ק זי"ע בדברי יואל )פ' במדבר עמוד פו( הביא עובדא זו ששמעו מאביו הקדושת יו"ט זללה"ה,
ועל דבר זה שהיה ירמיה הנביא בעצמו ,כתב שמעתי מפי מגידי אמת אבל לא שמעתי מפי אאמו"ר זללה"ה.

ועל פי זה יש ליישב הסתירה בזוה"ק דמבואר )ויחי ד ריט (:דלית ל חובא בעלמא דלא אית ליה
תשובה בר מהאי ,ולית ל חייביא דלא חמא אפי שכינתא בר מהאי ,דכתיב )תהלי ה ה( לא יגור רע
כלל .והקשו המפרשי ממה שאמרו חז"ל )ירושלמי פאה פ"א ה"א( אי ל דבר העומד בפני התשובה ,וכ
מבואר במקו אחר בזוה"ק )ויקהל ד ריד (:דתשובה מהני אלא צרי תיובתא שלימתא .אול העיקר
בכוונת התשובה רק למלאות רצו הבורא יתבר ,ולא להביט על תועלת עצמי כלל ,אלא כל כוונתו יהיה
א ורק לעשות נחת רוח להבוכ"ע ,ובחינה תשובה כזו הוא חו לדר הטבע ממש .ובזה מיושב הסתירה
כי על ידי שהודיעו חז"ל חומר החטא הזה דלא מהני עליה תשובה כלל ,א כ המתאמ לעשות תשובה
על זה ,גילה דעתו שלא בשביל עצמו הוא עושה תשובה ,דהרי לא מהני בלאו הכי ,אלא הוא עושה
תשובה בשביל רצונו יתבר ,וזה הוא בחינה גדולה ומעולה מאד ויתקבל בודאי) .דברי יואל שמות ע  וע"ע
בדברי יואל פ' תזריע עמוד שכה(

ויל"פ בזה מאמר המשנה )אבות פ"א מי"ג( נגיד שמא אבד שמיה ,פי' א בעית לגדל שמו יתבר שיתמלא
במילואו להגאל בגאולה שלימה בהתרוממות קר התורה וישראל ,אבד שמיה ,צרי שיהיה מוכ ומזומ
למסור נפשו ונשמתו עבור זה ,ובאופ זה יוכל לפעול בתפלתו) .מהר"א ט"ב(
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ואפ"ל כי יעקב אבינו ביקש לגלות את הק מיד ,כי היה סבור שתחיית המתי מגעת בימיו
כמבואר במדרש ,אמנ מ השמי לא הרשוהו לגלות ,כי לא היו ישראל ראויי עדיי לתשלו הק עד
שיושל התיקו על ידיה ,ואלמלא היה יעקב אבינו מגלה ק הגאולה ,ישיגו על ידו אריכות הגלות
והשתלשלות הסיבות שיעברו על ישראל ,והיה קשה כח הסבל לסבול צער הידיעה ההוא ,ולא היה אפשר
לעמוד בה) .דברי יואל ויחי עמ' תקעד  וע"ע בדברי יואל לראש השנה עמ' קכח ,ובדרשות להו"ר הזכירו מר זי"ע פעמי רבות(

ð"òì

ì"æ áàæ ÷çöé ø"á ãåã ìàøùé 'ø ç"äøä
ä"áöðú - å"ðùú æåîú å"ë ò"áìð

מנהג ישראל
תורה

יסודי התורה
אי מותר להגעיל כלי

כסא דברכתא )ל(

ד ד :ותנ אי מבטלי איסור לכתחילה.
הנה בפרשת )במדבר ל"א כ"ג( נצטוו ישראל בהגעלת כלי מדי ,דכתיב כל דבר אשר
יבוא באש תעבירו באש ,ופרש"י כדר תשמישו הגעלתו ,מי שתשמישו ע"י חמי
יגעילנו בחמי ,וכ הוא במס' ע"ז )ד ע"ה (:במתני' הלוקח כלי תשמיש מ העכו" את
שדרכו וכו' להגעיל יגעיל ,ובגמ' ש מקשה ולמא דאמר נות טע לפג מותר גיעולי
עכו" דאסר רחמנא ]ופרש"י במדי דכתיב תעבירו באש וטהר דבעי הגעלה[ היכי משכחת לה,
אמר רב חייא בר"י דרב הונא לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא ]ופרש"י שבישל בה עובד
כוכבי היו ,אבל בישל בה אתמול כבר הפיג בה טעמו בלינת לילה ושוב כשפולטו בתבשיל אחר אינה אלא

לפג[ ,ומקשה הגמ' מכא ואיל לישתרי ]בלא הגעלה[ ,ומשני גזירה קדירה שאינה בת
יומא משו קדירה בת יומא ,ע"כ.
וכתבו התוס' )ש ע"ו .ד"ה מכא( וז"ל :והגעלת כלי ב יומא אי להגעיל אלא בששי
דשמנונית הנפלט בחמי טע לשבח הוא ,ע"כ .והיוצא מדברי התוס' דכל היתר
הגעלת כלי ב יומו הוא רק מדי ביטול איסור ,והפי' דאחר שנפלט האיסור במי חוזר
ונבלע בקדירה ,אלא דכיו דיש במי ששי הרי קיי"ל דטע בטל בששי ,ולפי"ז
קשה מסוגיי דקיי"ל דאי מבטלי איסור לכתחילה ואי מותר להגעיל.
ובשו"ת הריב"ש )סי' שמ"ט( כתב דהיתר ההגעלה ,דאי מתכוי לבטל אלא
להכשיר הכלי ,ובכה"ג אי איסור לבטל היכי דאי אפשר בעני אחר ,ומה"ט מבואר
בשו"ע )יו"ד סי' פ"ד סי"ג( דדבש שנפלו בו נמלי יחממנו עד שיהא נית ויסננו ,ואע"ג
דע"י החימו נבלע הטע ,כיו שבטל מותר ,ואי כא מבטל איסור לכתחילה שאי
כוונתינו אלא לתק הדבש.
ובפר"ח )סי' ס"ד סקכ"ו( כתב טע ההיתר בהגעלה דמה שנבלע אחר שנתבטל
בששי לא מקרי מבטל איסור דכי קא בלעי התירא בלע .וע"ע בפרי מגדי )או"ח סי'
תנ"ב משב"ז סק"א( מש"כ בעני זה.
ולפי הנתבאר דהיכי שאי כוונתו לבטל לא מיקרי מבטל איסור ,א"ש הא דמבואר
בגמ' הנ"ל דלא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא ,דלכאורה לפי השיטה דאי מבטלי
איסור לכתחילה אסור מדאורייתא )עיי ש" סי' צ"ט סק"ז( ,וי"א דההיתר דנות טע לפג
הוא מדי ביטול בששי ,דאפילו בנות טע לפג יש טע קליש ,אמנ כיו דטע
פגו הוא ,בוודאי יש במאכל ששי כנגד הטע ובטל .ולכ י"א דנות טע לפג
אסור בפסח ,כיו דבפסח אסור במשהו ולא בטיל )עיי בזה בפרמ"ג סי' ק"ג משב"ז סק"א(,
וא"כ אי מותר מ התורה לבשל בקדירה שאינה בת יומא משו דנות טע לפג,
והלא אי מבטלי איסור לכתחילה .וי"ל כנ"ל ,דכיו דאי כוונתו לבטל לא מקרי מבטל
איסור מ התורה.
וכעי זה כתב הפרי מגדי )סי' צ"ט משב"ז סקי"ג( לבאר די השו"ע ש ,דא נבלע
איסור מועט לתו כלי כשר ודרכו של אותו כלי להשתמש בשפע היתר מותר
להשתמש בו לכתחילה בלא הגעלה לפי שא"א לבוא לידי נתינת טע ,וז"ל :והמכוו
בזה דוודאי איסור בעי אסור לבטל ולהוסי ,אבל בלוע בכלי שאי כוונתו לבטל אלא
לבשל בתוכו לא מיקרי מבטל וכו' ,אפילו למ"ד אי מבטלי מה"ת אפשר בכלי דאי
מכווי הוי דרבנ שמא פע אחר ית טע ,ומשו הכי בדרכו בשפע שא"א לבוא לידי
טע ,לא שיי למיגזר ,ע"כ.

כוס של הבדלה

ההדס בימי והכוס בשמאל

נוטל ההדס בימי ,והיי בשמאל ומבר על

ההדס) .שו"ע סי' רצ"ו(

להחזיק ההדסי בדר גדילתו

ובמהר"י ווייל כתב כשמבר בורא עצי בשמי במוצאי שבת ,יטול אות דר
גדילת עיי"ש) .מג אברה ,ש(

כל הברכות של הבדלה צ"ל על הכוס

והיי בשמאל .ואינו מניחו אז מידו משו דכל הברכות של הבדלה מצוה להיות על
הכוס) .משנה ברורה(

להניח הכוס על השולח

ודע דהאחיזה בשמאל אינה חובה כלל וכו' ,וכשמברכי על הבשמי מניחי הכוס
על השולח ,ונוטל הבשמי בימינו) .ערו השולח (
מחזיר הכוס לשמאלו ,או מניחו על השולח.

)סידור היעב"(

ג כשמונח על השולח מקרי מבר על הכוס

כעת כל הגדולי והצדיקי והעול מניחי הכוס על השולח בשעת ברכת הבשמי
והנר ,וצ"ע למה ,ואפשר יע דחוששי שמא היי כשתופס בשמאל ,וטרוד בזה ,ולא יכוי
הברכה א כי יש לומר דזה הוא כמו לולב שבשעתיה אינו מטריד ,מכל מקו יש לומר
דבשמאל האחיזה אינו טוב ומטריד יותר ,ומצד שצרי לבר ג בשמי ונר על הכוס,
שכתב במשנה ברורה דמשו הכי צרי לאחוז הכוס בשמאל י"ל לענ"ד דג כשעומד הכוס
לפניו על השולח הוה כסודר על הכוס) ,משנת יעקב .מובא בילקוט מפרשי בשו"ע מהדורת הדרת קודש(

לבר 'בורא מיני בשמי'

וא על גב דבסי' רי"ו כתב דצרי לבר על כל מי לבדו ,הכא שאני דההדס הוא יבש
ואינו מריח ,לכ אי לבר רק בורא מיני בשמי אתרווייהו) .מג אברה ,סי' רצ"ז(

לבר 'מיני עצי בשמי'

ותבר על ההדס בורא מיני עצי

בשמי) .סידור רבי קאפיל(

וא יש לו עוד מיני בשמי יבר בורא מיני עצי בשמי.

)סידור תפלה ישרה(

להריח ממקו הקטימה

אפשר משו הדס דלמצוה קיימא ,כשמברכי בורא מיני בשמי נוהגי לקטו ,שלח
הוא במקו הקטימה וריחו נוד) .מהר" שי" ,ביצה לג(

לצאת יד"ח ברכת הבשמי והנר מפי המבדיל

מצוה יותר לצאת כול בברכתו ,דברוב ע הדרת מל ,ולא לבר כל אחד בפני
עצמו) .משנה ברורה(

השומעי מברכי בעצמ

ודע כי ברכת הבשמי לא נהגו השומעי לצאת בברכת המבר ,אלא מברכי לעצמ
וכ בברכת הנר) .ערו השולח (
מורי זלל"ה בעל אמרי יוס ,היה דרכו בקודש ללכ בלשו על ידו המטופחות
מכוס של הבדלה ,תיכ אחר ברכת בורא פרי הגפ ,ושמעתי מאז טעמו בכדי שיוכל
לענות אמ אחר ברכות אחרי ,בכדי להוציא נפשו מכל ספק וכ אני נוהג אחריו.
)שו"ת יגל יעקב(

