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  השפעות קבלת התורה 
  בזמ� הזה

 אמר )ילקוט יתרו רמז רעב(ומבואר במדרש 

ה לישראל בני היו קורי� את הפרשה "הקב

ואני מעלה עליכ� כאילו את� , הזו בכל שנה

,  סיני ומקבלי� את התורהעומדי� לפני הר

ובודאי . שנאמר ביו� הזה באו מדבר סיני

מכח זו ג� בימינו אנו נשפעי� בכל 

ולסיבה . ההשפעות שזכינו לזה בימי� הה�

ש לספור שבע שבתות "זו ציוונו הבורא ית

תמימות ממחרת השבת כדי לתק� בכל 

ספירה מדה אחרת ולהכי� את נפשינו לזכות 

 יעורר זמ� מת� שהקריאה ביו� החמישי�

, אבל אחרי ככלות ימי הספירה. תורתינו

נתבונ� במעמדינו הדל ונראה כי מי הוא 

האיש שיאמר שהוא זכה להשלי� תפקידו 

ואי� נוכל לזכות להאור , בימי הספירה

אבל עלינו להשכיל . הקדושה ביו� המחרת

על הר סיני לא היו בה� ' כי ג� כשנגלה ה

כונה לקבלת ישראל שו� מדריגה ראויה ונב

ולא זכו לזה אלא מכח שרוח� היה , התורה

נשבר בקרב� שידעו כי ה� עומדי� 

כי מי , בתחתית המדריגה ובשפלות המצב

וכמו , הוא האיש אשר יזכה לזה מכח מעשיו

כ� ג� אנו כאשר נתבונ� מעט בפעולתינו 

נדע כי באמת אי� לנו , במש� הימי� שעברו

מת� שו� מעלה ומדה נכונה לזכות לאור 

י� לא קולהיות כי לב נשבר ונדכה אל, תורה

על כ� מכח זה ג� מי שאינו זוכה , תבזה

לראות בפועל קולות וברקי� מדי שנה 

אבל הרי כולנו , בשנה בעת קריאת הפרשה

מאמיני� בזה וכל איש ישראל לבבו נלבב 

' בקרבו בעת קריאת הפרשה לעבודת ה

ומכח הכנה זו נזכה כולנו ג� , בלבב של�

ה זו להשפעות שנשפע לנו במעמד בשנ

' ויקבל ה, הנבחר שפע רוחני ושפע גשמי

לרצו� את תפילתינו שאנו שופכי� שיח 

לפניו בכל יו� ויו� ובפרט ביו� הזה והאר 

עינינו בתורתי� ודבק לבינו במצותי� 

ונזכה להבי� , לאהבה וליראה את שמ�

ולהשכיל את דברי תורת� ללמוד וללמד 

ונזכה להתעורר , ע" המת ולעשות"לשמור הל

  . לדביקות בתורה ובמצוות

  ב"נעילת חג השבועות תשס, א"ק מר
 רבינו שליט"כ

  נתינת התורה על כל השנה
המדרש מארי� ביותר בפרשה זו משאר 

ונראה לפי שבכל שנה חל , כל המקומות

הפרשה לקרותה בחג השבועות שאז נתנה 

ת נתינת "ומתחדש בטוב השי, לנו תורה

  �"חידושי הרי                  .כל השנההתורה על 
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á÷ä àöî àì"íåìùä àìà ìàøùéì äëøá ÷éæçî éìë ä, ìéå" íòèä ô
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íéøçà ìùá äòø íðéòå åá ïéàð÷î ,éôä åäæå ' ïäéçúô åéä àìù
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 íãà ïéà íìåòá úåãçàå íåìùö íéøçà ìùá äòø íðéò ïéàå ïéò ø
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íåìùä .ääî ïëìåãéçé ïåùì úåëøáä ìöà áåúëì çøë , äëøáä éë
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íéðäë úëøá ìù äëøáä ,øùé åîò úà êøáì åðåöåäáäàá ìà , øîåìë

äáäàá íä ìàøùéùë.                                                      נוע� מגדי�  
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øùåøáçá äøéáò øáã äàå ,åéùòîá ùôùôé ,ä äðéà íðçì àì éë '

äæ øáã åéðéòì ,â åá ùé àîúñî àìà"äøéáòä åúåàî úö÷î ë ,ò" ë

äæî áåùìå ùôùôì áééç .äìå÷ì÷á äèåñ äàåøä ìë ïëìå , úòãì êéøö

ä äðà íðç ìò àìù 'äæ øáã äàøù åãéì ,äæ ïéòë åá ùé àîúñî éë ,

ò"æäì äàøé ëéä ïî åîöò øïéé.                                        ערוגת הבוש�  
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  מגיד תעלומה
  

  

  טע	 לברכת כהני	 בלשו� הקודש

מצינו טע� נכו על שהקפידה תורה שתהא 

דהנה , דש דוקאוו הקברכת כהני� נאמרת בלש

צוה על הכהני� לבר� את ישראל ולהשפיע ' ה

לכל אחד , לה� באמצעות הברכה כל צרכיה�

א� יש , ואחד מישראל די מחסורו אשר יחסר לו

שאי הכהני� יודעי� ומכירי� מה ה� הדברי� 

וא� כ כיצד יתברכו , הנחוצי� לה� לישראל

 ישראל ממקורות הברכות בכל צרכיה� כשאי

הני� מתכווני� בברכת� להמשי� אותה הכ

לזה אמר כה תברכו . השפעה הצריכה לה�

וכיו שיאמרו הכהני� הברכות , בלשו הקודש

כי בתו� , בלשו הקודש לא יחסר כל בה

ה צרכי בני "ק כלל הקב"הברכות הנאמרות בלה

ה "וכמבואר בשל, ישראל וכל מחסוריה�

הקדוש כי לשו הקודש עמוק עמוק גבוה מעל 

ומה� , גבוה במקומ� ובשרש� למעלה בקודש

משתלשלי� באלפי עולמות מדרגה אחר 

וא� כ כיו שהברכות נאמרות בלשו , מדרגה

הקודש נכללו בה� כל הברכות הצריכי� לבני 

מה שאי כ , וכל משאלות לבב� לטובה, ישראל

א� ה� נאמרי� בשאר לשונות שאי לה� אלא 

  )דברי יואל עמוד קעו(                      .הכוונה הפשוטה דייקא

  כנגד שמונה

זה השיר שהיה . לעבוד עבודת עבודה

והנה הוא , עבודה לעבודה אחרת והיא הקרבנות

נחלק לשמונה חלקי� כי מספר הלוי� 

וה� אס� הימ , המשוררי� שמונה חלקי�

ולוי היה ש� , ידותו אית האזרחי הרי ארבעה

וא משפחת ועל הגתית ה, ששמו ב הרי חמשה

ובני , הגתית והוא משפחת עובד אדו� הרי ששה

כי , ובני משה הרי שמונה, קרח הרי שבעה

והיו משוררי� . תפלה למשה ענינו לבני משה

על , על נגינות, כ בשמונה כלי� ואלו ה"ג

דברי (שנאמר , והמשא, על עלמות שיר, מחלת

וכנניהו שר הלוי� במשא יסור במשא ) הימי� א טו

 מלשו , והוא קול חזק וגבוה, הואכי מבי

ל במסכת "ודרשו רז, וישא את קולו )בראשית כט(

דכתיב , ערכי אל תקרי יסור אלא ישיר במשא

ועל . לעבוד עבודת עבודה ועבודת משא

) מלכי� א א( וכתיב, והוא מלשו חליל, הנחילות

על , ועל שושני�, והע� מחללי� בחלילי�

  )רבינו בחיי(                                .על השמינית, הגתית

   יהודה ב� בתירה'עמוד אש על קברו של ר

ידוע מספרי� , ממעלת רבי יהודה ב בתירה

אשר בליל ראש חודש סיו ובליל , ונודע לכל

שבועות כל העול� רואי� עמוד אש על קברו 

והוא דבר פלא בעיני כל , מהאר� עד לשמי�

  )פסחי�' ליקוטי� מס, תפארת שלמה(    .                        רואיו

  

   מילי מעלייתא

 



 דאבותמילי 
 

 

  
  

 שלשת ימי הגבלה

 �"בינה לעיתי
 

כה תברכו את בני ואתה הפקד  

 אפשר לומר בהקד� .'ישראל וכו

' אמר שומר אתא בוקר וגו' מאמר הכ

, וכתיב להל� א� תבעיו� בעיו שובו אתיו

והכוונה שאי� לנו שו� . בתשובה, שובו אתיו, ל א� תבקשו בקשתכ� למהר הק�"י ז"ופירש

, ת ולשוב בתשובה שלימה לפניו"ק� אלא לבקש רחמי� מאת השיעצה אחרת לקרב ה

שהוא , ה בלבד"אבל ק� הגאולה אינו מסור אלא ביד הקב, ולחזק את דר� התורה והאמת

וכל מה שבא מצד . ו"כ אינו שומר אמיתי ח"דאל, שומר את הק� ואינו מגלהו לשו� בריה

 ואי� בו קורטוב אמת לא מיניה ,ה הכל הוא הבל הבלי� ממקור השקר והכזב"אחר ולא מהקב

ובמהרה , י רחמי� וחסדי�"ת יעזור שיתבטל ע"השי. וכאי� ואפס הוא נחשב, ולא מקצתיה

כ "ובזה מבואר היטב מה שאמה. ו"נפטר מ� הצרה הזאת מבלי היזק לשו� נפש מישראל ח

 "וישמר�"דלפי שבכלל ברכה זו ישנה ג� הבטחת , "אמור לה�"כה תברכו את בני ישראל 

א וכת דיליה "לנו את הק� ולא ית� שישלטו בו ידי זרי� המקטריגי� הסט' שעניינה שישמור ה

על , שהיא גמר ביטול� והעברת� מ� העול�, המתגברי� בכל כוחותיה� לעכב ביאת הגאולה

שלא יכשלו , ה את בני ישראל על שמירת הק�"שיזהיר משרע" אמור לה�"כ� הזהיר הכתוב 

מדיחי� אשר זייפו השחיתו והתעיבו לפתות את ישראל  בגאולה של לנפול ברשת מסיתי� ו

  )יואלדברי (                                                                                                                                       .שקר

' עוד דרש יברכ� ה, ישמר� בבנותבבני� ו' במדרש רבה דרש יברכ� ה .וישמר�' יברכ� ה

כי כאשר נתבר� האד� בבני� ובנות יש לו , ל דכחדא אזלי"ואפ, בעושר וישמר� מ� המזיקי�

שתהא , בעושר' ולזה דרשו יברכ� ה, הוצאות רבות לגדל� ולחנכ� על מבועי התורה והיראה

א� בכל ,  תורההברכה לרגליו ויתבר� בעושר ונכסי� כדי שיוכל לכלכל הוצאות בניו לתלמוד

כי בא� תבוא הממו� ממקור , זאת אכתי צרי� ברכה מיוחדת שיבא הממו� ממקור טהור

היינו ממו� המזיק לחינו� , ולזה דרשו עוד וישמר� מ� המזיקי�, שחת אזי יזיק לחינו� הבני�ומ

  )� משהבר(             .רק יוכלו לגדל בניה� ובנותיה� על טהרת הקודש ממו� קדוש יהלכו�, הבני�

ויתבאר בהקד�  .בתלמוד וישמר� בגופ�' יברכ� ה) ה"א ס"פי(רבה  ובמדרש .וישמר�' יברכ� ה

ע "י זי"ק מהר"ע ששאל אותו בנו הגה"ק השר שלו� מבעלזא זי"דהגה' מה דמתאמרא משמי

יש ולכאורה , על מה שאנו אומרי� בכל יו� אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא, בימי ילדותו

וא� , הכי יש כח ודעת בחומר עכור להלל ולשבח ליוצרו, א� הגו�, ומר זאתמי אלהתבונ� 

כי , והשיב לו אביו, הרי מהלשו� נשמה שנתת בי משמע שאי� הנשמה אומרת זאת, הנשמה

, מזדכ� הגו� ונהפ� לצורה, ג מצוותיו וחוקותיו"ולשמור תרי', א� האד� זוכה ללכת בדרכי ה

בבר� משה ) ע"זי( ]א"שליט[ר "ק מר� אאמו"וכ .ק"עכדה, ויש בו דעת לשבח ולפאר ליוצרו

רבי חנניא ב� עקשיא אומר רצה :) ג"מכות כ (כתב לבאר בזה מאמר המשנה) ז"ויקהל עמוד רע' פ(

ה "ביאור הדבר שרצה הקב, ה לזכות את ישראל לפיכ� הרבה לה� תורה ומצוות"הקב

 להיות משכ� לנפש הקדושה שיהיו ראוי�, לזכ� את חומר גופ�' פי, ת את ישראל"לזכו

ח אבריה� "כמני� רמ, ה לה� תורה ומצוות"לפיכ� הרב, ולהיות מרכבה ליוצר בראשית

 .ויזדככו כל איבריה� וגידיה� בקדושת המצוות, ז יטהר כל חומר גופ�"ועי, ה גידיה�"ושס

� וישמרכ "יתקיי� מאמה, י שהאד� יעסוק בתורה"וע, בתלמוד' ובזה יבואר הכתוב יברכ� ה

ולפיכ� הרבה לה� תורה , הכוונה שהגו� יזדכ� מכל חומר ויקבל תוספות קדושה, בגופ�

   .ז וישמר� בגופ�"עי, בתלמוד' י עסק התורה אשר יברכ� ה"שע, ומצוות

  )ח"תשנ, א"ק מר� רבינו שליט"כ(
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  בינו שנות 
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 גמ
  

  מלחמת קודש בי	 צדיקי הדורות
 סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו	

  
  

  מורא מקדש
 

  אזהרות להגדולי� ולהלמדני�

  שלא לשוח באמצע התפילה

 את ס מעכב"יהכנבבעו� זה של שיחת חולי� 

והרי הוא ככופר ... ש בזהר"וכמו, הגאולה

מאי� בא נגע זה , שומו שמי� על זאת, בעיקר

כי , לישראל ולבזות השכינה בהיכל קדשו

עיני� רואות שאיסור זה נעשה ממש היתר 

, ג� להרבה מ� הלומדי�, גמור לרוב האנשי�

וכמה לומדי� כששואלי� לה� איזה די� או 

צא קלקול מזה ובאמת יו, ה� משיבי�, פירוש

כי הכסילי� רואי� מרחוק וחושבי� כי דברי� 

ועושי� ג� המה בצחוק , בטלי� מדברי�

ותולי� עצמ� באילנות , ומדברי� בפיה�

והמוכיח אות� ה� מתנצלי� , גדולות

וכי טוב אני מפלוני שהוא למד� , ואומרי�

ואי� ספק כי אות� הלומדי� יענשו , וחשוב

זהר מאוד בדבר לכ� כל ירא שמי� י, על כול�

עד שיצא מבית , אפילו להשיב בשו� דבר, זה

כי איסור , כדי שלא יענש על כול�, הכנסת

לא קוד� , ס כלל"גדול הוא לדבר בביהכנ

ומשיחי� זה לזה , התפילה ולא לאחר התפילה

ואינ� זוכרי� , ומספרי� מעשיות ומאורעות

שעומדי� בהיכל הקדוש במקו� שהשכינה 

  )' דרוש ד,אמונת ישראל(   .ש�

עוד ראיתי ונתו� אל לבי לבאר בקצרה רוב 

ור במדבר מואיסור ח, ס"חומר קדושת ביהכנ

, ש שיחה בטילה"וכ, ס שיחת חולי�"בביהכנ

בהיות כי עינינו רואות שאיסור זה נעשה 

וג� קצת , ממש כהיתר לכמה בני אד�

ורוב עמי , תות�ימתופסי התורה נלכדו בשח

א� , ל לאמרהאר� תולי� עצמ� באיל� גדו

איככה התירו , באמת יש עו� אשר חטא בזה

  )ד"א ע"ד י, שלמי ציבור(  . הפרושי� את הדבר

, בפרט א� במחשבתו ודמיונו הוא למד�

דמלבד עונש השיחה קלה נוס� עליו עונש 

שמתחלל על ידו , ת"חמור בחילול השי

, שממנו רואי� וכ� עושי�, ומחטיא את הרבי�

מנא לשזב� מה� רח, אוי לנפש�, אוי לה�

  )'פרק י, צרור החיי�(  . מהעונש המוכ� לה�

  פרק הקוד�מקיצור 

ג� בשעה שנאפוליו	 וצבאו ניצבי� היו 

תחררה פולי	 לא נש, בשערי מוסקבה

מחנות , מנוכחותו של צבא צרפת בתחומה

, של חיילי צרפת המשיכו לחצות את פולי	

ומה� שא� נותרו , בדרכ� לאר� רוסיא

ושימשו בה כחיל , בפולי	 לזמ	 ממוש� יותר

, אחד הגדודי� הללו, מצב של שלטו	 צרפת

והקי� , איווה את העיר פרשיסחה למושב לו

  .בתוכה מחנה צבאי גדול

אשר נתלווה אל , פא של צבא צרפתהרו

, שונא ישראל מושבע היה, אותו המחנה

הספיק להתוודע אל , במש� שהותו בעיר

וביותר חרה , אורחותיה� של תושבי המקו�

לו יחס הכבוד המיוחד במינו שרחשו 

לרוקח היהודי , לרבות הנוכרי�, התושבי�

אשר נודע לימי� , רבי שמחה בוני� בוניהרד

בוני� מפרשיסחה ' בי רק הר"בתור הרה

אשר הפעיל במקו� בית מרקחת , ע"זי

העובדה כי מומחיותו הרבה של . ברשיו	

הרוקח היהודי קנתה לה ש� ג� בקרב חיילי 

אשר העדיפו להיווע� באופ	 פרטי , המחנה

מאשר לשעות לרפואות של , ברוקח היהודי

ליבתה את חרונו של זה , רופא חיילי צרפת

 אשר החל לשטו� עד, האחרו	 ביתר שאת

וחיפש דרכי� , את רבי בוני� באופ	 אישי

  .פח יוקשי� לרגליו, חלילה, כיצד לטמו	

  המזימה המרשעת 
רגעי� , ג"ערב יו� הכיפורי� תקע

עילאיי� של זו� ושגב מילאו את שעת 

, הדמדומי� האחרונה של ערב היו� הקדוש

בבית מדרשו של היהודי הקדוש 

 כש� רבו אשר שמו, ע"מפארשיסחה זי

זה מכבר . ע"מלובלי� זי' החוזה הק

שנתלכדה מסביבו חברייא עילאית של 

אברכי� נעלי� בתורת החסידות מחודדי 

, משכמ� ומעלה גבוהי�, מוח וצרופי נשמה

אשר דבקו בו בחו� ונהפכו לו לתלמידי� 

חר� היותו הוא עצמו , מובהקי� בלב ונפש

לרבו הגדול , מקושר עדיי� כתלמיד נאמ�

  .זההחו

שעה , דממת קודש אפפה את הקהל

 � הרוקח�רבי בונ� , שניגש גדול החברייא

שהרי למי תהלו� עטרה זו . אל עבר התיבה

לשמש שליח ציבור ביו� , יותר ממנו

של בעלי , לעדה קדושה ומסולתת זו, הקדוש

רבי בוני� פתח . מוחי� ובעלי תריסי�

והקהל הקדוש החרד , באמירת כל נדרי

עוד , הרקיע עמו לשחקי�, החזיק אחריו

ואש נוגה תלקח ותלהט , נדמה היה, מעט

  .סביב ראשי ע� קודש אלה

כאשר התייצב הקהל בתפילת הלחש 

, אל תו� ההיכל, לפתע, פרצה, של ערבית

אשר החלו צועדי� , קבוצה של חיילי צרפת

מבלי להתחשב , בצעדי� גסי� בינות לקהל

ופניה� , בציבור המתפללי� הניצב לא נוע

את האדו� : "ועדות היישר על עבר המזרחמ

  ..."אנו צריכי�, הרוקח, בוניהרד

הצליחו אחדי� מבי� הקהל , א� בקושי

לבלו� את התקדמות� של האורחי� הזרי� 

עד שיסיי� , ולהשיג את המתנת�', מזרחה'

תו� כדי , רבי בוני� את תפילת הלחש שלו

כי ה� באי� , כ� נודע מפיה� של החיילי�

של הרופא המיוחד של חותו יבשל

אשר מסר בידיה� פתק , חיילי צרפת

, הנחוצה מאוד, ובו רשו� תרופה

אשר , בעבור מפקד המחנה, לדבריו

  .אינו חש בטוב

  לא יאונה לצדיק כל רע
, משסיי� רבי בוני� את תפילתו

ומסרו לידו את , ניגשו אליו החיילי�

אשר נכתב ונחת� על , פתק התרופה

נה הבעה של זע� לרגע נסתמ, ידי הרופא

אשר , ומורת רוח על פני קדשו של רבי בוני�

כי א� תואנה מבקש לו אותו , הבי� מיד

כדי להפריעו מתפילתו , רופא שונא ישראל

  .בעצ� ליל היו� הקדוש הזה

לאחר , כעבור רגע כמימרא, ואול�

, שא� העי� מבט חטו� על הפתק שבידו

, נמוגה ארשת מורת הרוח מפניו הטהורות

מה עלה חיו� רחב הטמונה בתוכה ובמקו

הוא מיהר להצניע את הפתק , דבר מה

ובמילי� חטופות השיב לחיילי� , בחיקו

כי מיד לכשאסיי� , מסרו לרופאכ�" :לאמר

, אגש בעצמי אל מפקד המחנה, את תפילתי

  ..."ואביא לו את התרופה

אשר השמיע רבי , הדברי� הברורי�

כי , שיכנע את החיילי�, בוני� את דבריו

ואל לה� , הרוקח יודע את אשר לפניו

ה� שבו מיד על , להיכנס עמו לוויכוחי�

ופנו לשוב אל משלח� בידי� , עקבותיה�

לבותיה� של רבי� מ� , ואול�. ריקות

נתמלא , אשר נכחו בהתרחשות, המתפללי�

באשר , חרדה ודאגה לשלומו של רבי בוני�

, לדעת� נטל על עצמו סיכו� מופלג מדי

מת� התרופה בעבור מפקד בעכבו את 

כי חיילי צבא צרפת אינו , הכל ידעו, המחנה

מה ג� בעיצומ� של , בוחל בשפיכות דמי�

  .ימי מלחמה אלו

פנה רבי בוני� לשוב , ע� תו� התפילה

כשרבי� מבני החברייא נכרכי� על , לביתו

מתו� דאגה עמוקה , עקבותיו ומלווי� אותו

, לאמיתו של דבר, מפני הבא, וכבושה

צפי� היו לשמוע מפיו הסבר כלשהו על מ

, שלא לספק את התרופה מיד, החלטתו

על א� שסיי� כבר את , כדרישת הרופא

, לכאורה, ולא היה מקו�, תפילת הלחש

אול� רבי בוני� . להחמיר על עצמו כל כ�

חזותו , צעדיו בטוחי�, היה הול� ומחריש

  .ה"וכולו אומר בטחו� בהקב, שלווה

  המחזה הזר
, כו והתקרבו אל עבר ביתוכאשר הל

התחילו המלווי� מחככי� את עיניה� 

כשה� תולי� את מבטיה� בפניו , בתימהו�

, כמבקשי� לבחו� את תגובתו, של רבי בוני�

כבר מ� הרחוב נית� היה לראות את דמותו 

בכבודו , של הרופא המיוחד של חיילי צרפת

כשהוא שעו� על אד� החלו� הפתוח , ובעצמו

וצופה החוצה בקוצר ,  בוני�בביתו של רבי

כמצפה לשובו של רבי בוני� מ� , רוח

מראהו של הרופא לא אמר . התפילה

, הוא עמד בקומה שפופה, רוממות כל עיקר

  .ואותות של עצבנות ניכרו היטב בחזותו

מבלי להרבות בשאלות ומבלי להזדקק 

המשיכו המלווי� ופסעו , לקבלת רשות

כא� , נימהבעקבותיו של רבי בוני� הביתה פ

  :נעשו עדי� למחזה מוזר ותמוה

הפיל עצמו , ללא כל הסבר והקדמה

, הרופא של חיילי צרפת מלוא קומתו ארצה

ובעודו מתייפח , למרגלותיו של רבי בוני�

החל צועק וצווח בקולות , בבכי כתינוק

כשהוא מתחנ� ומבקש מרבי בוני� , משוני�

ולהשיב לו את , לחוס על חייו, לרח� עליו

  ...ק אשר שיגר אליו קוד� לכ�הפת

צווח הרופא �" נגד כל אחי�, כא�"

כי , מודה אני ומתוודה "�כאחוז תזזית

להפריע את , היתה זו מצדי מזימה מרושעת

, � יומכ� הקדושצתפילת כבודכ� בע

אמנ� מ� השמי� נענשתי על . באמתלת שוא

כי למדתי את , והנני מצהיר ומכריז, כ�

  .הלקח הדק היטב

כי תשיב לידי , מתחנ� אני בפני�, עתה"

, אשר היה לי לרוע�, את הפתק הארור הזה

ופ� , כי חושש אני פ� אתחייב עליו בנפשי

  ".אשל� בעדו בראשי

החלו , ככל שהקשיבו לדברי הרופא

הנוכחי� לרדת אט אט לעומק� של דברי� 

  ".ולהבי� את המתרחש

אשר כל מגמתו היתה , הרופא הרשע

, תפילתו ביו� הקדושלהפריע לרבי בוני� מ

ובמקו� לרשו� את , הוטעה מ� השמי�

רש� בטעות את , שמה של תרופה מסויימת

המסוגל , שמו של רעל חרי� ומסוכ� ביותר

, רבי בוני� אשר הבחי� מיד בטעות. להמית

ומעתה מונח היה , טמ� את הפתק בחיקו

, בידו מסמ� מפליל ביותר נגד הרופא

 הרעל להכי� את, כרוקח, המצווה עליו

בהתחשב ג� , הקטלני בעבור מפקד הגדוד

ולא , שהמפקד כלל לא היה חולה, בעובדה

היה , היתה כל סיבה לרשו� בעבורו מירש�

במסמ� הזה בכדי להוביל את הרופא חיש 

  ...קל אל הגרדו�

לא היו לו , אפילו בעיתות שלו�

, סיכויי�  גדולי� לצאת מכ� בשלו�, לרופא

ר גזרי די� כאש, קל וחומר בעת מלחמה

  .מוות נחרצי� היו על רגל אחת

  עוו� בל יכופר
לא נראה היה , למרבה הפלא, ואול�

מתכונ� רבי בוני� לסלוח לרופא ולהחזיר לו 

  .כבקשתו, את הפתק

הייתי , אילו ביקשת להרע לי בממוני"

שלא , השיב רבי בוני� צוננות, "מוחל ל�

א� אילו מבקש ", ממי� שוועותיו של הלזה

ולוא א� לקחת את , גוע בי בגופיהיית לפ

רשע , אבל אתה, הייתי סולח ל�, נפשי

לא את , איש צר ואוייב שכמות�, מרושע

כי א� , הרכוש וא� לא את הנפש חפצת

דווקא להפריע אותי מתפילתי בעצומו של 

על כ� אינני מוכ� , ליל יו� הכיפורי� הקדוש

  ".לא אסלח ל�, למחול

גדול שעות ארוכות היה עוד הרופא ה

, בוכה, רבו� על ריצפת ביתו של רבי בוני�

מטיח את ראשו באר� ומתחנ� על , מיילל

א� רבי בוני� פושט צורה ולובש , נפשו

הרחו� והחנו� , כמו לא רבי בוני�, צורה

המסוגל , כי א� בעל לב של אב�, ניצב בזה

אל מול תחנוניו , לעמוד אית� מבלי נוע

  .ובכיותיו של אד� השרוע למרגלותיו

נודע בקהילה היהודית על , בינתיי�

ויהודי העיר , המתרחש בביתו של רבי בוני�

כדי לחזות במו עיניה� , החלו לנהור שמה

  .בפלא אשר לא יאומ�

, משראה הרופא כי כלתה אליו הרעה

, פנה אל היהודי� אשר מילאו את הבית

כי , והחל נושא את תחנוניו באוזניה�

 רחמי� יחוסו ה� על נפשו ויבקשו עליו

הוא א� נקב בסכו� עתק , מלפני רבי בוני�

אשר אותו מוכ� הוא לשל� לרבי , של כס�

על הרעה אשר זמ� , בוני� בתור פיצוי

  .לעשות לו

רחמני� בני , לא יכלו יהודי המקו�

לעמוד בפני תחנוניו ודמעותיו של , רחמני�

והחלו מבקשי� בעדו מלפניו של , הרופא

תלה רבי , לוכי יחוס ויסלח , רבי בוני�

  :בוני� עיניי� תמהות לעומת� ואמר

רחמני� גדולי� את� יותר , וכי מה"

הואיל ולא מצא לו הלזה עניי� אחר ! ?ממני

אינני , כי א� להפריעני מתפילתי, לענות בו

על הפרעה זדונית . ויהי מה, מוכ� למחול

לא שייכת , מעבודת הבורא, מתפילה

  ".מחילה

 בוני� כאשר סיפר הרבי רבי, לימי�

בערב יו� , בעצמו את המעשה לפני חסידיו

  :נענה ואמר, כיפור אחד

והתאפקתי בכל , נעשיתי לו כאכזר"

נתנו , עד אשר לבסו�, כוחותי מלרח� עליו

שיתרו� סכו� כס� , לו היהודי� דמתא עצה

, כדי שאז, גדול ועצו� לטובת הקהילה

. למחול לו, בש� כל הקהל, יבקשו ה� ממני

 הציבור לא אהיה עוד כה על ממו�, שכ�

 �הסבירו לו�' אלמלא כ�'... תקי� לוותר

יע� כי בקשת , הוא לא ימחול ל� לעול� ועד'

היקרה לו יותר , לשלוח יד בתפילתו

  ".מנפשו

בש� כל הקהל , אכ�, אחרי שנתבקש

ואחרי ששמע שבועה , הקדוש מפארשיסחא

כי עד עול� לא , מפורשת מפיו של הרופא

אפילו לגרו� רעה , יעלה עוד במחשבתו

הואיל הרבי רבי בוני� , כלשהי לבר ישראל

  .והשיב את הפתק המוטעה לידו, לסלוח לו

, הרופא הצרפתי עמד בהבטחתו

אול� , סכו� כביר לקופת הקהילה, ושלשל

לא , למרות הפצרותיה� של ראשי הקהל

אבה הרבי רבי בוני� ליהנות מ� הממו� 

 מה לקיי�, אפילו בכדי פרוטה שחוקה אחת

  ".ובביזה לא שלחו את יד�"שנאמר 

אשר הותיר , מופלא' היה זה קידוש ה

  . אחריו רוש� בל ימחה

  ה"המש� יבוא אי



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  י כתיבה כדיבור דמיא

אמר רב זירא אי קשיא לי הא קשיא לי דתניא א	 לא יגיד ' גמ. א"ד� ע

ל "פרט לאל	 שאינו יכול להגיד אמאי הא יכול להגיד מתו� הכתב א

  .אביי עדות קאמרת שאני עדות דרחמנא אמר מפיה	 ולא מפי כתב	

 צרי� לבר� פ שאינו קורא"נפסק דהכותב בדברי תורה אע) ג"ז ס"מ' סי( ע"שוב

הוכיח מסוגיי� דכיו� דגבי עדות גלי ל� קרא מפיה� ) ב"ש� סק(ז "טוה, ברכת התורה

כ לא שיי� לבר� ברכת התורה "וא, כ דכתיבה לאו כדיבור דמי"ע, ולא מפי כתב�

ת שיוציא בוודאי מפיו קצת "כ מסיק לעני� מעשה דראוי לכל כותב בד"וע, ז"ע

ה א� אומר יברכ� אחר ברכת התורה "בלאו, תיבות להינצל מתו� ברכה לבטלה

אמנ� סופר שמעתיק ספר וכוונתו לעשות פעולה להרויח . ת בפה"הרי לומד ד

  .ז"ד הט"עכ, וודאי דאי� לו לבר� תחילה דלא הוי כלומד, ממו�

הקשה עוד דא� נאמר ) ט"כ' א סי"ת רע"בשו(רבי וואל
 אייגער והנה הגאו� 

חמשה לא יתרומו ואחד ) א"א מ"פ(תרומות ' סדמ' תקשי מתני, כתיבה כדיבור דמי

וא� נאמר דכתיבה כדיבור דמי , והטע� מפני שאינו יכול לבר�, מה� הוא אל�

דכתיבה , אלא וודאי דלא מהני. י הכתיבה ולכוו� לצאת בזה"שפיר יכול לבר� ע

דהא ,  השיב לו על ראיה זו)'ל' ש� סי(רבי עקיבא אייגער והגאו� . לאו כדיבור דמי

� "אי� מצינו ידינו ורגלינו בסופרי סת, דכתיבה כדיבור דמיה קשה א� נידו� "אבל

כ צרי� לחלק " וע.הא איסור לקרותו ככתיבתו בזמ� הזה, ה"שכותבי� ש� הוי

כ "וא, דהיכי דמכוי� להיפו� דכתיבתו לא יחשב לקריאה לא מקרי קורא הש�

ה הוי כקורא את כיו� דהכתב יחשב לו לקריא, ממילא לא משכחת דיבר� בכתב

  .ד"עכ, י"מ יכול לכתוב הש� כקריאתו בש� אדנ"בר� זהו טעות דהא מ, הש�

ת מבר� "ל דהכותב בד"כתב דאפילו א� קיי) ז"מ' סי, בוטשאטש( אשל אברה�וב

 שהונהג כעת להדפיס נוסחי הברכות בכל ת אי� חשש לכתוב הברכות וכמו"ברכה

ע אי� "כי להא מילתא לכו, דותיוש בנקו"ה וב"ה ב"וש� הוי' אותיות שמות הק

ואי� חוששי� לברכה לבטלה או הזכרה , ג� שלא נית� להאמר כעת, כתיבה כדיבור

כי רק לגבי לימוד מצינו שהכתיבה היא מצוה כדיבור דכתיב כתבו לכ� , בחינ�

וא� שסגנו� כתב שלנו בנייר ושלא , והתורה הקדושה ניתנה בכתב', השירה וכו

' ולא ניתנה התורה הק, צא ידי חובת כתיבת ספר השירה בזהבכתב הקדוש אינו יו

ויוצא ידי חובת לימוד , מ מצד התלמוד אי� הפרש בכתיבה"מ, בסגנו� כתב זה

כ לגבי אזכרות ומצות ברכה שאפילו כתב "משא, התורה בכל כתיבה כל דהו

ואי� יוצא ידי חובת ברכה , ממש אינו כאמירת ברכה בפה ממש' � הק"בסגנו� סת

   .וכ� הוא למצות תפילה, ה בשו� אופ�ז

ת נפקא מפסוק "ע של ת" דמכתב לחלק) ט"מ' ד סי"יו(ת שב יעקב "שווב

דבהרהור לא שיי� , ה ממעטי� הרהור"ומשו, ושננת� לבני� ולמדת� את בניכ�

י כתיבה יכול ללמד "דע, כ בכתיבה עדי� בזה מהרהור"משא, ללמד את בניו

  .אחרי� והוא בכלל ושננת�

 

  

  

  )גכ (כסא דברכתא

  כוס של קידוש 

  תיבות בקידוש' ע

, ה תיבי� בויכולו"ל, תיבות בסדר ויכולו ובסדר הקידוש' נתבאר בפירוש כי יש ע

כי בנו בחרת , אחר תיבות זכר ליציאת מצרי�, ולכ� אות� הנוהגי� לומר, ה בקידוש"ול

כי מוסיפי� בחשבו� ,  ה� טועי� טעות גמור',ואותנו קדשת מכל העמי� ושבת קדש� וכו

, והטועי� העתיקוהו מש�, ט בלבד"אלא בקידוש של יו, ואי� לומר גירסא זו, התיבות

  )   שער הכוונות(. בסדר הקידוש של שבת

  ' כי בנו בחרת'הנוסח 

. כ� הוא נוסח הקידוש שנתק� מקדמוני�, כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמי�

   ) ל התניאבע, סידור הרב(

  אופ� שתיית הכוס 

  )פרי ע� חיי�(. ישתה מהקידוש מיושב

וראוי לכל אחד , דאמרינ� גנאי הוא לתלמיד חכ� שיאכל וישתה מעומד, עד שישב

  )  ו"רצ' סי, מחצית השקל(. לעשות את עצמו כתלמיד חכ� בדבר

  אחיזת הכוס עד השתיה 

ל שהיה אוחז הכוס בידו עד "� ז� בש� אביו הגאו"יעב' בעמודי שמי� להגאו� מו' ועי

  )  צ"ק'  סי,שערי תשובה(. והיה מלעיג על המניחי� הכוס מיד� בסיו� ברכת המזו�, אחר הברכה

  דוש להבדלה ילשייר יי� מק

אלו ה� הדר באר� ישראל והמגדל בניו , יוחנ� שלשה מנוחלי עול� הבא' אמר ר

א דמשייר והוא דמשייר והמבדיל על היי� במוצאי שבתות מאי הו, לתלמוד תורה

  )  ג"פסחי� קי' גמ(. מקידושא לאבדלתא

  הבדלה על כוס של קידוש 

ומוסי� עליו , דרצה לומר שמשייר מאותו כוס יי� שקידש עליו מעט, לפי פשוטו נראה

וקידש , שהיי� שנתעבד בו המצוה בעילוי יומא, וזהו עיקר המצוה, בשעת הבדלה ומבדיל

  )    א"רע'  סי,פרישה(. כי ג� ההבדלה מקדושת שבת הוא, צמו יבדילעליו בע, בו עליו את השבת

  לקדש על כוס גדול 

' סי, מג� אברה�( .שישייר מאותו הכוס לקדוש היו� ולהבדלה, וטוב לקדש על כוס גדול

  ) א"רע

  שיטעמו המסובי� מהיי� 

  ) א"רע' ע סי"שו( .מצוה מ� המובחר שיטעמו המסובי� מיי� הקידוש

  ג מהמקדש "בפהלצאת ברכת 

בי� , ובי� בשאר דברי�, ביי�והמנהג פשוט במדינותינו שכל אחד מבר� לעצמו בי� בפת 

ב מוציא את האורחי� בקידוש "אלא שבליל שבת כשבעה, ובי� אחרונה, ברכה ראשונה

דמבר� , ג עושה כבית שמאי"כ בפה"דא� מבר� אח, ג"יכולי� לצאת ג� בברכת בפה, היו�

  )קאמארנא, שולח� הטהור(. ב בשתיקה"ג ע� בעה"או יבר� בפה, היי�כ על "על היו� ואח

  ג בעצמ� "לבר� בפה

 .שהמנהג עתה שהבני הבית שטועמי� מכוס הקידוש מברכי� ברכת היי� בפני עצמ�

  ) מטה אפרי�(

מנהג ישר נהגה , ע"מלומדת היתה בדיני השו, ה"הרבנית מפריסטיק ע

פתחה פיה לדבר , ט"ק ויו"יל שבבל, שאחר שגמר בעלה את הקידוש, בעצמה

כדי להראות שאינה יוצאת בברכת , ולהפסיק בטר� טעמה מ� היי�, ולשוחח

  )    קאלאשי�,דברי חנה(                       .ותוכל אחרי כ� לבר� מעצמה כשתשתה, ג שלו"בפה

 יסודי התורה
 

  

  מנהג ישראל 
 תורה

 

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ 
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"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"שליטדוב בער קליי�  'ג ר"הרה

  א"שליטחיים שלום קליין '  רג" הרהולאביו

  נישואי בנולרגל 

 "קאליב"באולם ק "ה במוצש"יתקיים אי" פארשפיל"ה

  א"שליטושע גראס יה ' רח"הרה
  לרגל אירוסי בתו

åäëøáä úàæ,î äùåã÷ã úçð áåø ååøúùäíëéöìç éàöåé ìëîå í,äéëà"ø.  

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äøä"ø ç ' øòìöéðù íåìùèéìù"à 
 ìâøìéñåøéàáåúæîì "è  

  רו� שיר ושבח
קד� ראש , לשגר כסא דברכתא, אמירה דכוותא, בשבח ושירתא

יו� ולילה , הצמוד באהבה לקירות לבינו,  רועינואבינו, משפחתא

ליהנות יו� ולילה לא ישבות במעשיו הכבירי� , דואג לשלומינו

 , תמי� במעשיו. מעלותיו ומדותיו לרוב נשלמי�,אנשי�בה� 

 במעלות ,ח אצלו נצמדי�" תורה עבודה וגמ,וחסיד בכל דרכיו

  מקבל את כל אד� בסבר , אהוב על הבריות ,ובמדות משוקדי�

  .יבואו ויגידו צדקתו, כשמו הטוב כ� תהילתו, פני� יפות        
  

  א"שליט יהושע גראס 'ח ר"הרה

  'ח שתחי" חמותי הצנוה–ת אמינו "ומנב
  

 íúá éñåøéàá åðéðåòîáù äçîùä ìâøì-ðéúåçà éçúù å'  

  

  ,והברכה אחת הוא לכבוד זקינינו החשוב והנכבד

  ת"כש, ותיק וחסיד, ירא ושל�, זק� ונשוא פני�

  א" שליטיעקב מאיר קוביטשעק' ח ר"הרה

  ח מנשי� באהל תבור�"ולכבוד זקנתינו הצנוה

  ' שתחימרת גראס

ח עד מאה ועשרי� "ר שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יו"יהי

  .אמ� ואמ�, עלות לציו� ברינהעדי נזכה ל, שנה

   חתנכ�-בנכ� , ד המברכי� מתו
 שמחה והערצה"הכ

  .חיי�, ישראל אריה, יואל, אהר� משה, אלחנ� שלמה זלמ�, מרדכי מנח� זאב

  משה יוס� שפילמא�


