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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

äðåäë éãâá  

îâá 'ñî ' àîåé)ò"ò á"à (ø øîà ' áéúëã éàî àðéðç øá àîç
ùãå÷á úøùì ãøùä éãâá úà ,ùøéô" ïåùì ãøù áéúëã éàî ÷ééãù é

ãéøù ,ðåäë éãâá àìîìà éðùîå ìàøùé ìù ïäéàðåùî øééúùð àì ä
èéìtå ãéøù ,ùøéô" ìò ïéøôëîä úåðáø÷ä ïéáéø÷î ïäéãé ìòù é

ìàøùé .ïéøôëî íðéà äðåäë éãâá íöòù òîùî . ìàððç åðéáøá íðîà
ét 'åëå ìàøùé úåðååò ìò ïéøôëîù äðåäë éãâá åìà ãøù éãâá'.  

éòå 'ùøäîá"îâì ïééöîù à 'ñî ' ïéëøò)è"ò æ"à (ø øîà'  éððò
úåðáø÷ úùøôì äðåäë éãâá úùøt äëîñð äîì ïåùù øá , êì øîåì

ïéøôëî äðåäë éãâá óà ïéøôëî úåðáø÷ äî ,ôù ìò úøôëî úðåúë" ã
éúëã 'íãá äðåúëä úà åìáèéå ,â ìò íéøôëî íéñðëî"éúëã ò ' äùòå

åëå äåøò øùá úåñëì ãá éñðëî íäì 'â äðåäë éãâá íöòù éøä" ë
ïéøôëî.  

ãéçä"ñá àâ íééðéò çút åøô"ùøéôá äù÷úî ë" áúëå é
åä åéøáãìù"îâäì ì ' àìîìà øîéîì'úåðáø÷ 'åëå éøééúùð àì '

ùîéôò øàáîå"ñá ë 'úåáøòä ìò ïéøôëî äðåäë éãâáù ïéîéðá øéò ,
éäé íà óà ïëìå ' úåáøòä éøäù úåáøòä ìò å÷ìé íéãéñçå íé÷éãö

øåú ìòáå íéîù àøé úåéäì éâñ àìã àéä äù÷ ïéðòúååöîå ä , éë
úåáøò çëî íéòùøä ãòá íéñôúð ïééãò ,òå"úë øétù ë 'îâá '

åëå äðåäë éãâá àìîìà ' àì úàæ àìåìå úåáøòä ìò úøôëîù ïåéë
èéìtå ãéøù ìàøùé ìù ïäéàðåùî øééúùð.  

äôñá"éúë äîì äù÷ä íéãâî íòåð ÷ ' ìë ìà øáãú äúàå
åëå áì éîëç 'éì åðäëì åùã÷ì ïøäà éãâá úà åùòå , à÷ôðä åäîã

íéãâáä åùòð êøåö äæéàì áì éîëçäì äðéî ,éäå ' åùòå áåúëì êéøö
àì åúå ïøäà éãâá úà ,ôò øàáîå"æç åøîàù äî é" ì)ë úéðòú" ã

ò"à (äãòä éðéò íéàø÷ð ìàøùé éîëçù ,ò ìùî åøîàå"æ , øùàëã
ä÷éãáì êéøö óåâä øàù ìë ïéà æà úåôé íä íéðéòä , àåä íúñä ïîã

å äàð åìåëäàé åìåë ,â àåä ïëå"ìàøùé ììë ìöà ë , íä íéîëçä íàù
 íìåëå íäéøçà íéëùîð íä øåãä ìë íâ éàãåá æà äìòîá íéîéìù

íéîéìùå íéàøé ú÷æçá íä.  
æç åøîàù äî ãåò íéã÷ðå" ì)ð àîåé"ò è"á ( äìéòî ïéàã

øôëì åéúúð øîàðù íéîãá ,äìéòîì àìå íãä úà éúúð äøôëì ,
éä ïë åîëå 'ðååë ïàëìàøùéá øùà áì éîçäì áéúëä úøäæà ú ,

íäéìò íéøôëî äðåäë éãâáù íéøáãäî øäæéì åàøéù ,ç íàå" å
øáòä ìò äáåùúá áåùì íéøäæð åéäé úåðååòä ïúåà ìò åìùëð , íàã

úåðååòä åìàî íéøäæð åéäé íä ,ïë åâäðúéå åùòé íòä ìë øàù íâ ,
ðë íéîëçä éøçà íéëùîð íäù ïåéë"ì ,úëù åäæå 'äúàå  ìà øáãú

åëå áì éîëç ìë 'íäéùòî åøéùëéå , ïøäàì äðåäë éãâáù åùòé äæáå
 ÷ø åéäé êéçà'éì åðäëì åùã÷ì ' úøèî ø÷éòã äøtë ìéáùá àìå

ùééò äøôëì àìå åðäëì åùã÷ì àåä ùãå÷ éãâá"á.  
øäîá" ì)ñî 'ô íéçáæ"ò ç"á (úë ' ø÷éì àåä íéãâáä úùéáìù

úøàôúå ,òå"ù äðéçá íéñéðëî åéä ë úåìôù ãâðë ìàøùéá úåîîåø ì
àèçä ,éòå"äáåùú íéùåò åéä ë.  

ñá ' ìàøùéì ãîò ùåøåùçà éîéá íâù áúë äîëçì úåàøôøô
äðåäë éãâá úåëæ ,îâá àúéàãë ' äìéâî)é"ò á"á ( úøùä éëàìî åøîà

á÷ä éðôì"ùáø ä"åëå ò ' äðåäë éãâáá êéðôì åùîù íåìë ùéùøú
éúëã 'ééò äôùéå íäù ùéùøú åäá"ù ,òáøà úåáéúå"éøåè ä"áà í" ï

ñ"ùéùøú úáéú à÷åã åùøãå ïîä ú ,ú úáéúù'ù ùéùø'éå íä' äôù
ø"éúùå ú ,úéòéáøä øåè ìù ïåùàøä ïáà ìò æîøä äìôð ïëì.  

á"ä  
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    )מ"קת( ח"יגליו�  ג"שנה י  תצוה א"עתש 'אדר א' ז
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  ש"סו� זמ� קר
  תצוהק "עש

8888::::56565656        
  8:51 תשאק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  תצוהפרשת 
  :זכעד  :הכ פסחי�' מס

  תשאפרשת 
  .לעד  .חכפסחי� ' מס

 []  
משביתי� את היצר הרע  ,בודקי� את החמ�

היינו , דוקא רלאור הנ, על ידי עסק התורה
באשמורת הבוקר השכ� בעוד ליל 

  .כשצריכי� עוד להשתמש באור הנר
  הגדה בר� משה עמוד יט

  שמ� טהור
והלא ידוע שבכל מקו� , "שמ� זית"יש לדקדק למה לו לומר  .שמ� זית ז	

ונראה דהנה . שנאמר בתורה שמ� סת� הכוונה על שמ� זית כבמנחות ומצורע

אלא שהביאו� ממצרי� או שקנו כול� מ� , לישראל זיתי�' במדבר לא הי

, � בטהרהכי לא ידעו ישראל להזהר לשמר, א� הזיתי� היו טמאי�. �"העכו

אול� איתא בפסחי� . ב"� לא שמרו אות� מלהטמא במת וכיו"כ שהעכו"ומכש

אלא שא� סוחט זיתי� הרבה ביחד אז הזיתי� , דהשמ� שבתוכו אינו טמא

אבל א� סחט זיתי� בשיעור כביצר מכוונת אז , מטמאי� את השמ� היוצא מה�

פחות ו, דכשיצא המשקה ממנו אז הזית פחות מכביצה הוא, השמ� טהור

שמ� "ולכ� אמר הפסוק . ולכ� השמ� טהור, מכביצה אינו מטמא מאכלי� אחרי�

שאז לא יכול הזית לטמא את השמ� , שיזהרו לכתוש כל זית בפני עצמו" זית

יש לחשוש שיש בה� שיעור , זיתי�' אבל א� יכתוש ב, היוצא ממנו ויהא טהור

  .ואז יטמא השמ� בצאתו, ביותר מכביצה
  ּפני� יפות

  כבודרק ל
ל דהנה בגדי� יפי� "וי .ועשית בגדי קודש לאהר� אחי	 לכבוד ותפארת

" לכבוד ותפארת"ראשית הדבר הוא , ומצוייני� מועילי� לאד� בשני דברי�

יוחנ� קרא לבגדיו ' וכדאשכח� שר, ח שהוא מצויי� בבגדיו כנגד שאר הע�"לת

הוא ושנית מועיל הדבר להאד� שמתו� ש. שה� מכבדי� אותו, מכבדותא

מצויי� בבגד הנאה הוא זוכר את מצבו ומעלתו ואינו מתערב ע� זרי� ואינו 

ח האמיתי אינו "אול� ת. י בגדיו"כי תמיד נזכר במדרגתו ע, עושה כמעשיה�

אלא אצלו , על ּפניו בלאו הכי' כי יראת ד, זקוק שבגדיו יזכרוהו לבלי לחטוא

גיד שבחו של אהר� ובא הכתוב לה. באי� הבגדי� רק לכבוד ולתפארת לחוד

' כי בלאו הכי הי, צרי� ללבוש את הבגדי� להזכר להיות בקדושה תמיד' שלא הי

  .אלא לבישת בגדיו היו רק לכבוד ולתפארת בלבד, פרוש וקדוש
  כתב סופר

  נחשבת כמעשה
לפרש דאיתא בקדושי�  יש. 'וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהי

, מעשה חו  ממחשבת עבודה זרהה מצרפה ל"דסת� מחשבה רעה אי� הקב

ח "והנה איתא בזבחי� ד! פ. דכתיב בו למע� תפוש את בית ישראל בלב�

וחשב אפודתו אשר , ולזה רמז הכתוב, מכפר על עו� עבודת כוכבי�' דהאפוד הי

נחשבת כאלו ', כמעשהו ממנו יהי, שמחשבת אפוד הרומז לעבודה זרה, עליו

  .אפוד לכפר על מחשבת עבודה זרהובא חשב ה, ל"עשה מעשה עבודה זרה ר

  כלי יקר

  תפלתו נשמעת
כתרגומו כפיל  ,י בתוכו"פרש. 'וגו. לפיו סביב' ּפי ראשו בתוכו שפה יהי' והי

כ לקמ� ונשמע קולו בבואו אל "ז נראה לפרש מש"ועפי. 'וכו, כפול לתוכו, לגוה

תו אי� תפל, דהיינו בשפה לצד חו ל דההול� בחלוקו הפו� "כי קיי, הקודש

אמר הכתוב , לפני�' ולכ� אחר שכתוב שיהא ּפי ראשו בתוכו והשפה יהי, נשמעת

  .שתפלתו תהא נשמעת, שאז נשמע קולו בבואו אל הקודש להתפלל
  ברית שלו�

�  .השתמשות בגו� לש� שמי
הא , ולכאורה קשה .כמעשה אפוד תעשנו' ועשית חש� משפט וגו

ולעני� , ש משזר תעשה אותומפורש בפסוק זהב תכלת וארגמ� ותולעת שני וש

ה "דהתורה מרמז לנו דר� לעבודת הבוב, ל"וי. מה נאמר כמעשה אפוד תעשנו

י התורה ולקדש עצמו במותר לו ולא "אשר האד� יתנהג בדברי� החומריי� עפ

ו באברי� החומריי� לעשות ולאכול מה שלבו חפ  וידמה "ע כהפקר ח"ינהוג א

אפשר זאת כי הלב נמש� אחר  דאי, שקר בנפשו שלבו של� ע� אלקיו

ה בא� "ב' דאי אפשר שיהיה לבו של� ע� ה, התנהגותו באברי� החומריי�

ונודע דהאפוד הוא לבוש אחוריו מתני� . ו"איברי החומר מתנהגי� בהפקר ח

וחש� הוא לבוש ותכשיט נגד הלב שהוא אבר , שהמה איברי� חומריי�, ולמטה

תוב שהחש� שהוא נגד הלב כמעשה ש הכ"וז. רוחני שבאד� לחשוב במושכלות

היינו כמו הרגלו והתנהגותו באברי� החומריי� כמו כ� יהיה הלב , אפוד תעשנו

ש לקיי� בכל דרכי� דעהו ויהיה "לכ� יעשה אד� כל דברי� בעניני הגו! לש. נטוי

  .ש"לבו של� ע� הבוית
  דברי יחזקאל

  אורי� ותומי� בזמ� הזה
' ופי. דבריו והבטחתו אמת שמברר, י"ופירש ,ועשית חוש� משפט

מסופק בידו א� לעשות א� לא הול� אצל חוש� המשפט ' ח כל דבר שהי"השפ

והיו האותיות בולטי� ונעשו תיבה ובאותה , ת"! בי"ובו היו כל האותיות מאל

והנה ידוע התורה נצחית ועכשיו שאי� . ש"נכתב א� לעשות א� לא עי' תיבה הי

וכשאינו יודע אי� לעשות יפנה אל התורה , לנו האורי� ותומי� והבטחתה אמת

ט "וכדאיתא בכתבי הבעש, ש לי עצה ותושיה"כמו, והתורה יורה לו אי� יעשה

כ באותו יו� מזדמ� לו דבר לעשות ואינו יודע "ל מכח התורה שלמד היו� ואח"ז

יוכל להבי� מכח אותו העני� שלמד אי� יעשה ובלבד שיהא , א� לעשות א� לאו

  .ת"שיתמיד דבוק בה
  דברי ישראל

  הוברר הדבר
� למה כתב מעשה המזבח "הקשה הרמב .'ועשית מזבח מקטר קטרת וגו

ראוי שיזכירנו ע� השולח� והמנורה בפרשת תרומה אצל יתר כלי ' הי, כא�

ה לעשות "ונראה כי בפרשתינו צוה הקב. ולא כא� בפרשת בגדי כהונה, המקדש

ה שעתיד להיות קטרוג על זה "בוידע הק, בגדי כהונה לאהר� לקדשו ולכהנו

, לכ� צוה לעשות מזבח לקטורת, במעשה קרח ועדתו שחלקו על כהונת אהר�

כי עדת , ה הוא שצוה לעשות את אהר� לכה� גדול"י הקטורת הוברר שהקב"וע

נמצא שפרשת . כמבואר בפרשת קרח, י שהקריבו את הקטורת"קרח מתו ע

  .ת אהר�מזבח קטורת היא השלמה וחיזוק לפרשת כהונ
  קדושת לוי

  בכח התורה
ד לולי תורת� שעשועי "ר הה"במד ',ואתה הקרב אלי	 את אהר� אחי	 וגו

אמר לו , ה למשה ואתה הקרב אלי� הרע לו"כשאמר הקב, אז אבדתי בעניי

י אמר� "ל עּפ "ואפ. ב"וצ. ל� שאלולי היא אבדתי עולמי' תורה היתה לי ונתתי

' טעותו של קרח שחשב שיהי' ק דזה הי"בספה 'ופי, ל יהיו הלוי� כהני�"ל דלע"ז

והנה ג� , ט חלק על כהונתו של אהר�"ומה, עול� התיקו� מיד ויהיו הלוי� כהני�

' שא� הי, ט רצה ליכנס לאר "דמה, עול� התיקו� מיד' מצפה שיהי' ה הי"משרע

ל דלא שלטו "כמארז, ק לא היו האויבי� יכול� להחריבו"הוא בונה ביהמ

', ה ואתה הקרב את אהר� אחי� וגו"וממה שצוהו הקב, יבי� במעשה ידיוהאו

, והכהני� בלבד יהיו כהני� ולא הלוי�, שפט שעדיי� לא הגיע זמ� תיקו� השל�

כ הרע למשה כי השיג הירידה הגדולה שיקרה לישראל בסיבת החורב� "וע

ל "ה וא"לזה ניחמו הקב, ואי� יזכו ישראל להתרומ� מהשפלות הנורא, הגליות

�ש "וכמ, כי באמצעות התורה ישיגו ישראל להיגאל, תורה היתה לי ונתתיה ל

שבדורות האחרוני� באמצעות תורת� ישיגו ליכנס לשער ' האור החיי� הק

וזה נתקררה , ל"עכ' הטומאה וכו' ואז ספו תמו בחי, � ולהוציא בלעו מּפיו"הנו

ורק בכח , תי בענייא לולי תורת� שעששועי אז אבד"ולז, ה"דעתו של משרע

  .א"ק נזכה להיגאל בב"התוה
  דברי יואל

  עסק התורה
חקת ' מערב ע� בקר וכו' י ויקחו אלי	 שמ� זית ז	 וכו"ואתה תצוה את בנ

�ל דהנה כתב באור החיי� הקדוש בפרשת� לפרש הכתוב "וי .עול� לדורות

�על  ,דקאי על עסק התורה, ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� שמ� זית ז

ל "וי. ד"עכ, דר� שאמרו במדרש מה שמ� מאיר לעול� כ� התורה אורה לעול�

להורות שהחיוב עסק ', ר לפני ה"ב עד בוק"כי על זה המשי� הכתוב ואמר מער

ת "ועל זה גמר אומר חוק. ככתוב והגית בו יומ� ולילה, התורה היא ביו� ובלילה

כתוב א� לא בריתי יומ� כ, כי על ידי התורה העול� מתקיי�, � לדורות�"עול

  .ולילה חוקות שמי� ואר  לא שמתי
  בר� משה
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  ואלה תולדות

ניצני , ו"ד בעיר הקודש ירושלי� ת"בחודש סיו
 תפ נולד

' כבר משחר טל ילדותו הי, קדושה החלו מתגלי� בו בעודנו נער

וכול� הכירו את עתידו כי , עמל ושקד בתורה מבוקר ועד ערב

, שחיבר בשנתו השבע עשרה" שער יוס�"בספר , לגדולות נועד

' ותחל רוח ד, כב
 שבע כב
 שש"מעיד אביו על כ� בהסכמה 

ויט שכמו לסבול בקי בהטייה יושב  הכיר את בוראו, לפעמו

מצוה בהיותו ב
 שתי� - ועוד בטר� הגיע לגיל הבר, "אוהלי�

וחידושי , "אגור"עשרה שנה בלבד כבר חיבר פירוש על ספר ה

כב
 שבע עשרה שנה חיבר את חיבורו , דיני� על הלכות מליחה

ש� הראה את ידו , מסכת הוריות הגדול שער יוס� שיטה על

ויש עליו עשרי� ושבע הסכמות , הגדולה בפלפולא דאורייתא

בהיותו ב
 חמש עשרה שנה נשא את אשת , של חכמי דורו

, "נוה שלו�"נסי� ברכה מחכמי ישיבת ' נעוריו בתו של הגאו
 ר

ש נשא בתו של חבירו "ובזיו, אחד מגדולי ירושלי� בעת ההיא

   .מגדולי עיר ליווארנו שבאיטליא, רו�הנאמ
 רבי רפאל ב

  רבותיו

' ק ר"י הגה"שנוסד ע" בית יעקב"בבית המדרש  למד

ש� כיה
 כראש הישיבה הגאו
 , חדש חזקיה די סילוא בעל הפרי

ל שממנו שאב הרבה חכמה וא� מזכירו "ישראל מזרחי זצ' ר

גיסו של , אול� עיקר תורתו קיבל מפי דודו, בספריו שחיבר

, "נחפה בכס�"בעל מחבר ספר , ל"� רבי יונה נבו
 זצהחכ, אביו

שג� הוא שימש באותה תקופה לאחד ממרביצי תורה בישיבת 

, אלעזר נחו� בעל חזו
 נחו�' ג� למד אצל הגאו
 ר, "בית יעקב"

ואז נתחבר ע� הגאו
 רבי יו� , אשר ג� עליו מזכירו בספריו כרבו

האור החיי�  וכאשר עלה, ט אלגאזי"ל המהרי"טוב אלגאזי זצ

והחשיבו לרבו , התקשר אליו בכל נימי נפשו, ק"הקדוש לארה

וככה התעלה מאד בתורת הנגלה שרכש וספג מלא , מובהק

אחר ג� אלא הוא נמש� , אול� לא שבעה נפשו רק בזה, חפניי�

ט אלגאזי לישיבת "ונכנס ביחד ע� עמיתו המהרי, תורת הנסתר

שלו� מזרחי ' רשעמד אז בראשותו של המקובל " בית אל"

והתעלה בא עד , ש"הנודע ומפורס� בש� הרש, ל"שרעבי זצ

ונמנה ביחד ע� , שהצליח להימנות בי
 טובי ובחירי תלמידיה

עליה מתו� תלמידי בית - ט בי
 שני� עשר בני"עמיתו המהרי

אהבת "שהתלכדו ויסדו אגודה מיוחדת בש� , מדרש בית אל

  .וש בעצמ"אשר בראשותה עמד רב� הרש" שלו�

  ושנא את הרבנות

�ימי חייו פנו אליו קהלות רבות בבקשה שיואיל  במש

א� הוא , לקבל את משרת הרבנות בקהילת� ולכה
 פאר בעיר�

, לא ראה עצמו ראוי וזכאי לכ� וסירב ומיא
 לקבל הצעת�

כ נתבקש לעלות לאמסטרד� ולכה
 לרב הראשי "בשנת תק

שת קהילת ג� לבק, ולא ניאות לבקשת�, לקהילות הספרדי�

וג� כאשר הציעו לו את כהונת , ב סירב"צפת בשנת תקמ

ט אלגאזי "בירושלי� במקו� ידיד נעוריו המהרי" ראשו
 לציו
"ה

, נהג כמנהגו והשיב בשלילה על ההצעה, ב"שנפטר בשנת תקס

יכול לחזור לאר! ' שלא הי, י אונס"אכ
 במצרי� כששהא ש� ע

ש� במצרי� אול� ימי  'חמש שני� הי, רב בעל כרחו' הי, ישראל

 �שבתו ש� לא היו לו לנחת ולעונג כי תמיד התגעגע והכסי

והרבי! , אבל מהרבצת תורה לא מנע עצמו -, ק"לשוב לאה

שביניה� היו , בירושלי�" יפאר ענוי�"תורה לתלמידי� בישיבת 

בנוס� לזה הצטר� , כאלה שברבות הימי� היו לגדולי ישראל


 בבית יוכ
 שימש ג� כדי, ה נבו
לחברי בית הדי
 של רבי יהוד

" פרי האדמה"ר שמואל בעל מחבר "דינו של רפאל מיוחס בכ

  .ועוד

  התייר הגדול

, ו"א בשנת תקט"פ, אר! ישראלמהל� בשליחות  פ"ג

ונסע ממדינה , א"ג בשנת תקמ"בפ, ל"בשנת תק' בפע� הב

למדינה ומעיר לעיר ועבר כמעט בכל העול� וקיב! לאחיו 

ובכל מקו� בואו כבדוהו מאד מאד וקיב! הו
 , י"האומללי� בא

ובכל מקו� , כל גדולי חו! לאר! השכימו לפתחו, רב לאחיו

שמצא אוצר ספרי� למד ודרש וחקר בכתבי יד הישני� מגדולי 

וג� הביא , ורש� והעתיק לעצמו הרבה דברי� נחוצי�, ישראל

ג� מצא והוציא כמה , לבית הדפוס כמה מה� בשלימות

, ות כמו מסכת גרי�מסכתות קטנ

רושי� מדברי יוכמה פ, ועבדי�, וכותי�

ובספרו , הראשוני� שנשתכחו ונאבדו

, מעגל טוב מספר הרבה מנסיעתו

וש� נראה גודל קדושתו וחסידותו 

י "לצור� החיפוש אחרי כת, ופרישותו

עזר לו הרבה אישיותיו הרמה 

ונפתחו לו שערי , וחשיבותו הנשגבה

מצא ח
  ג�, אוצרי ספרי� גדולי�

שאהבו , בעיני המל� והשרי�

ולשמוע ממנו דברי , להשתעשע עמו

מצא ח
 בעיני בפאריז ' כשהי, חכמה

הקיסרית שבקשה ממנו לבר� את 

בנה והרשה לו להיכנס בבית עקד 

הספרי� שברשותה ולהעתיק מש� 

והיו ש� למעלה מחמשת , כחפצו

, אלפי� כתבי יד מחכמי ישראל

רב בסידור  קורי� אלו היו לו עזריומב

  .ספריו ויצירתו הרוחנית

  ספרא רבא דישראל

הכותרת מחייו הענפיי�  גולת

היא מורשתו הרוחנית שהשאיר 

למעלה משמוני� ספרי� , לדורות

אשר כתב בכל עת ובכל זמ
 משנתו 

השתי� עשרה עד לשנותיו 

על , בכל מקצועות התורה, האחרוני�

ס פשטי� רמזי� "התורה בפרד

ס צולל "ל השע, ודרושי� נעימי�

ס בחריפות "בעומק סוגיית הש

, ועמקות נפלאה ומסיק מה� הלכה

ת כתב הרבה "בתחו� הלכה ושו

שד
 בה� בבעיות הלכות , ספרי�

, שונות ופוסק לבסו� הלכה למעשה

המפורס� מבי
 ספרי הלכה הוא 

על שלח
 " ברכי יוס�"הספר הנודע 

� ,ג� בשטח המוסר חיבר ספרי�, ערו

וכחה ומקרב לב ש� מרבה בדברי ת

וראוי להדגיש את הספר ', הע� אל ה

חק "לספר ' שחיבר כתוס" יוס� לחק"

סדר יומי של מוסר והלכה " לישראל

ג� חיבר , פסוקה בדר� קל ומהירה

שהרבה מה� נתקבלו , פ סוד"ע' הרבה תפילות כידוע שהי

, כ חיבר סדר הדורות וספרי יוחסי
"כמו, ישראלבתפוצות 

, ר הדורות והיסטוריה וקבלה הישראליתידיעות ענפיות בסד

ללא הבדל בי
 , ההערצה המופלגת לתורתו פרצה בכל גבול

וג� במחנה החסידות נתקבלו , קהילות ספרדי� ואשכנזי�

ק "מהרה" אוהל אלימל�"ראה מה שכתוב בספר , ה רבהבבאה

ל ש� באיטליא יש צדיק אחד "וז, ע"אלימל� מליזענסק זי' ר

ומי , יו הטהורי� מבטל כל ספרי המינותי חיבור"אשר ע, גדול

א לא "לבב� של ישראל לשקד על דלתי ספרי החיד' ית
 והי

ע לא זז "ק בעל בני יששכר זי"הרה, יזיזו אות� כלו� מאמונת�

א ומביא� בספריו מאות פעמי� ובונה "מעל שלחנו ספרי החיד

א מביא הרבה "ולעומתו ג� החיד, דבריו עליה� הרבה פעמי�

  .ותלמידיו הרבה פעמי�' ט הק"הבעש פעמי� את

  .ב שני�"ו כב
 פ"א אדר תקס"נסתלק ביו� י

  

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

ïééòîî èùôä  
  הא
 זרקו השמ�

י שתהא דולקת מערב עד בקר ושערו חכמי� דהיינו חצי לוג לליל "פירש. מערב עד בקר

ואי� נראה להרב יצחק בר . טבת הארוכי� ובלילות הקצרות א� נשאר מ� השמ� אי� בכ� כלו�

צור הלילות היו עושי� הפתילות יפירש שלפי ק כ�ל לזרוק תמיד שמ� הנותר לפי"אברה� ז

  .ישאר מ� השמ� כלל למחרגסות שלא 
  דעת זקני�

  העביר השמיר

' קשה דהי. על שמות בני ישראל י�מעשה חרש אב� פתוחי חת� תפתח את שתי האבנ

� "ונראה דאיתא ברמב. ומה על שמות, לו לומר בשמות בני ישראל שיפתח את שמותיה�

ז "ל הדיו ועיכ מעבירי� את התולעת שמיר ע"ואח, שהיו רושמי� את השמות בדיו על האבני�

, ושפיר כתיב תפתח את שתי האבני� על שמות בני ישראל. נחרצות האותיות בהאבני�

  .ז נחרצי� האותיות"ועי, שהעביר את השמיר המפתח והחור� על שמות הרשומי� בדיו

  מדרש תלּפיות

  גת רוח הקודשיממדר

ני הכה� מכח� יאירו האותיות מאבני החש� אל עי ,כי היו שמות קדושי�, והעני� הוא

הכה� ' הי, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלח�: כי כאשר שאלו, לשוהמ. השואל במשפט�

ד "ולמ, עו�מ� מש"ועי, ד מלוי"ויו, והאירו לעיניו אותיות יהודה, שה� האורי� � בשמותומכ

א "או שהאירה פע� אחרת לנגד עיניו ה. הכתוב ש� על דעת רבותינו, א מאברה�"וה, מלוי

כי מ� האותיות , דור�יי� לא ידע סיוהנה כאשר האותיות מאירות אל עיני הכה� עד .מיהודה

- ה- ו- ד- היעל י"או , "ה- ד עלי- ה- י- ו- ה"אפשר להעשות מה� ' הי ,אשר סדר מה� יהודה יעלה

מכח� , "תמי�"אחרי� הנקראי� אבל היו ש� שמות הקודש , מתבות אחרות רבות מאד, "ה

האורי�  תו� בשמוכי כאשר כו. � האותיות שהאירו לעיניולב הכה� תמי� בידיעת עני' יהי

ויבא בלבו שחבור� , ועוד� האותיות מאירות לעיניו, חוזר מיד ומכו� בשמות התמי�, והאיר

ולמעלה מבת קול  והיא למטה מ� הנבואה, וזאת מדרגה ממדרגת רוח הקודש. יהודה יעלה

  .י� ותמי�שני לאחר שפסקה הנבואה ופסקו אור תשמשתמשי� בה בבי
  �"רמב

  רק בטהרה

וראיתי בספר האבני� שחברו הפילוסו# שהאבני� צריכות טהרה וידוע מסגולת� 

שהנושא אות� בטומאה יתבטל כח� אליו או יחלש וא� ישוב ויטהר תחזור האב� לכחה 

אב� מושכת ממנו הש הכח העליו� והסבה והטע� בזה לפי מעלות רוחניות. הראשו� כבתחלה

וראוי להאמי� כ� שהרי , וכ� כתב המחבר בחבורו, רה ומתרחק מ� הטומאהשהוא מדבק בטה

אי� ל� כל אב� ואב� מ� האבני� היקרות שלא תמש� כח עליוני� כעני� שאמר בעשבי� אי� ל� 

  .כל עשב ועשב מלמטה שאי� לו מזל למעלה
  רבינו בחיי


  זכות השבטי

סתכל בבגדי הכה� ה מ"הקב' שיהי ,ב השבטי� באבני החוש�"ובמדרש מה טע� י

פדגוג ' ר יהושע ב� לוי משל לב� מל� שהי"א. בכניסתו בבית המקדש ונזכר בזכות השבטי�

מה עשה  ,מתירא מ� העומדי� עליו שמא יפגעו בו' נכנס אצלו מלמד על בנו סנגוריא והי

נכנס בכל עת לבית ' כ� אהר� הי. הלבישו פורפירא שלו שיהיו רואי� אותו ומתיראי� ממנו

 ,יכול להכנס' לא הי ,הקדשי� ואילו לא היו לו זכיות הרבה שהיו נכנסי� עמו מסייעי� לו קדש

ה נת� לו מדמות לבושי הקודש שנאמר וילבש "מה עשה הקב .שהיו מלאכי השרת ש� ,למה

  .כ"ע ,�וצדקה כשרי
  רבינו בחיי
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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

קולו בבואו אל ונשמע 

ובצאתו ולא ' הקודש לפני ה

במסורה שלשה  ,ימות

ואיד� , די�, פעמי� ונשמע

כל אשר דיבר ) שמות כד ז(

ואיד� , נעשה ונשמע' ה

ונשמע פתג� ) אסתר א כ(

המל� אשר יעשה בכל 

וכתב . מלכותו כי רבה היא

י� בפרשת� בבעל הטור

אמר רבה מקרא :) ד� ג(דאמרינ� במגילה , בביאור המסורה

�מקרא מגילה , מגילה ותלמוד תורה מקרא מגילה עדי

�כי רבה , והיינו קריאת המגילה, ועבודה מקרא מגילה עדי

וא� . ד"עכ, וג� כי רבה קאמר לה, אלמא דעדי� טפי, היא

  .אנ� נימא בה מילתא בביאור המסורה לשיטת רבה

ה בקדושת יו� "ז זללה"בהקד� מה שכתב א ל"ואפ

� שהתשובה מועיל לנו ולא לאומות בטע) אחרי' פ(טוב 

שהוא , )ד"תנחומא האזינו ס(העול� כמבואר במדרש 

' פ(כי כתב בזרע קודש , מחמת שיש לנו חזקת אבהתא

כשאד� שב ומתחרט על חטאיו גור� תשובה ) נצבי�

שכביכול אומר ואשר :) סוכה נב(ל "למעלה כאמר� ז

 ,אני הוא שגרמתי לה� שבראתי את היצר הרע, הרעותי

שלולא היצר הרע , ומסתבר שזהו דוקא בישראל. ד"עכ

' שהיו עובדי� את ה, אוקמינ� אחזקתיה חזקת אבהתא

ומועיל לנו , ויוצדק לומר ואשר הרעותי, בכל לב ונפש

  .ד"עכ, מה שאי� כ� באומות העול�, התשובה

הא דאית ל� חזקת אבהתא הוא משו� דאזלינ�  אמנ�

וליחוש דילמא לאו :) אחולי� י(כדאיתא בגמרא , בתר רובא

. ש"עי, אלא לאו משו� דאמרינ� זיל בתר רובא, אביו הוא

והוא , ומעתה הא דמועיל התשובה לגרו� תשובה למעלה

ר לא היו "מחמת שיש לנו חזקת אבהתא ולולא היצה

כי כתב בעיר , תלוי אי רוב הוי ודאי או הוי ספק, חוטאי�

י ספק דעשה דכיבוד הו) ב"בית החכמה אות תקע(דוד 

ת שבתורה "ואינו דוחה ל, עשה דדילמא לאו אביו הוא

ומבואר . ד"עכ, )ד"א ה"פ(כמבואר בתוספתא דביצה 

דהא דכיבוד הוי ) א"רע' ת בית שערי� סי"שו(באחרוני� 

בבא (י המבואר בשיטה מקובצת "הוא עפ, ספק עשה

אלא שהתורה , דכל רוב הוי ספק, ש"בש� הרא:) מציעא ו

ועל כ� עשה הבא מכח רוב דהוי , איהתירה ספק זה כוד

ואיתא בגמרא . ד"עכ, אינו דוחה לא תעשה, ספק עשה

גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה :) יומא פו(

ובכ� אי אמרינ� דרוב הוי , )'דלא יוכל בעלה הראשו� וגו(

א� כ� יפה כחינו בחזקת אבהתא לגרו� תשובה , ודאי

ת "ות לוגדולה התשובה שאנו עושי� לדח, למעלה

א� כ� עשה , אבל אי אמרינ� דרוב הוי ספק, שבתורה

ואי� ) א� יש לנו חזקת אבהתא(דתשובה בא מכלל ספק 

ומהיכי תיתי שיועיל לנו , ת שבתורה"ספק עשה דוחה ל

  .התשובה

שובה ישראל סוגיא דאי� (יומא ' למס ובחידושי�

דדבר זה אי רוב הוא , ביארנו) נ אחר הרוב"הולכי� בפיקו

א אי "� והרשב"או ספק תליא במחלוקת הרמבודאי 

כי , ספיקא דאורייתא מ� התורה לקולא או לחומרא

� דסבר "הקשה על שיטת הרמב.) קידושי� עג(א "הרשב

דספיקא דאורייתא 

מהא דילפינ� , לקולא

.) ד� יא(חולי� ' במס

די� רוב מפסח 

דניחוש , וקרבנות

שמא ניקב הקרו� 

של מח ושמא 

במקו� נקב קא 

אלא לאו  ,שחיט

משו� דאזלינ� בתר 

� קשה דלמא מכשרינ� מכח ספיקא "ולשיטת הרמב, רובא

ותיר# החוות דעת , דאורייתא לקולא ולא משו� רוב

� "דבמצות עשה מודה הרמב) י"ד סימ� ק"בבית הספק יו(

דבמקו� דמזהיר קרא בקו� ועשה , דספיקא לחומרא

� ושפיר מוכח מהכא די, אמרינ� שיהא בודאי ולא בספק

וכ� כתב . (ד"עכ, רוב דמכח הספק לא הוה מכשרינ� ליה

, והשתא אי רוב הוי ספק:). בבא קמא סו(בי� התלמוד 

הדרא קושיא לדוכתיה דלמא שריא מכח ספיקא ולא מדי� 

דהא , וליכא לתר# דבקו� ועשה צרי� שיהא בודאי, רוב

� דרוב הוי "ועל כרח� דסבר הרמב, רוב נמי לאו ודאי הוא

ולכ� , א סבר דרוב הוי ספק"אבל הרשב, ספקודאי ולא 

דאי , הוכיח מכא� דספיקא דאורייתא מ� התורה לחומרא

  .לאו הכי ליכא הוכחה דאזלינ� בתר רוב

הוי עשה , ל דרוב הוי ספק"א י"לשיטת הרשב ומעתה

והכי נמי , ת שבתורה"דכיבוד בא מחמת ספק ואינו דוחה ל

תועיל לנו  ולא, ת"תשובה שבא מחמת ספק אינו דוחה ל

, � דרוב הוי ודאי"אבל לשיטת הרמב, התשובה מ� הדי�

והכי נמי , ת"א� כ� עשה דכיבוד הוי ודאי עשה ודוחה ל

, מועיל לנו התשובה כי בדי� סמכינ� אחזקת אבהתא

וגדול כח התשובה , ושפיר יוצדק לומר ואשר הרעותי

  .לדחות לא תעשה שבתורה

אופה מיו� ה, איתמר:) ד� מו(במסכת פסחי�  והנה

רב , טוב לחול רב חסדא אמר לוקה רבה אמר אינו לוקה

לא אמרינ� הואיל ומקלעי ליה אורחי� , חסדא אמר לוקה

ת "וכתב בשו. רבה אמר אינו לוקה אמרינ� הואיל, חזי ליה

דגו� הסברא דהואיל ) א אות ז"ח סימ� פ"או(בית יצחק 

וא� כ� , הוא משו� דספיקא דאורייתא מ� התורה לקולא

מדאורייתא מותר לאפות מחמת ספק שמא יקלעו ליה 

ל הואיל "ולפי המבואר נמצא דרבה ס. ד"עכ, אורחי�

א� כ� הא , ל ספיקא דאורייתא היא לקולא"משו� דס

והכי נמי אוקמי , דסמכינ� ארובא הוא משו� דרוב הוי ודאי

ומועיל לנו , ל� אחזקת אבהתא דאזלינ� בתר רובא

  .שבתורה ת"התשובה מ� הדי� לדחות ל

נעשה ' כל אשר דיבר ה, ביאור דברי המסורה וזהו

הלא לב ', ולכאורה אי� אמרו שלא יעברו את פי ה, ונשמע

ועל כרח� , יצר האד� רע מנעוריו ומבקש להכשילו

' שסמכו דעת� אשר ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה

כי גדולה תשובה , הנות� יד לפושעי� להחזיר� בתשובה

וא� תאמר הא עשה דתשובה בא , בתורהת ש"שדוחה ל

לזה אמר , ומהיכי תיתי דרוב הוי ודאי ולא ספק, מכח רוב

שעל ידי , � אשר יעשה בכל מלכותו"� המל"ונשמע פתג

ה "והטע� כי רב, ה ואשר הרעותי"התשובה יאמר הקב

, ל הואיל משו� דספיקא דאורייתא לקולא"היא דס

ה דתשובה הבא וא� כ� ג� עש, ואמרינ� רוב היינו ודאי

והוא מרוצה לפני , ת שבתורה"מכח רוב יפה כחו לדחות ל

  .'ה

  

˘ÚÂ· ‰�Â¯Á‡ Ï˘ ÈÓÈ È··Â˘‰"Ì        

שטיי מיר יעצט אי� די לעצטע מינוט� אי�  אונז

אויב זאל� , �"די לעצטע רגעי� פו� די ימי השובבי

ועט עס זיי� א מעוות לא מיר אדורכלאז� די צייט ו

יעצט אי� די לעצטע מינוט� פו� די , �יוכל לתק

  .� קע� מע� נא� אריינכאפ�געהויבענע זמני

 די ביי -ל פלעגט נאכצוזאג� "אטע זט דער

א  -הייליג� טאג כל נדרי נאכט  דרשה ערב דע�

' ל מקוה ישראל ה"ווארט פונע� חת� סופר ז

האט דער חת� סופר געזאגט , מושיע בעת צרה

  .די צייט איז ענגה מיינט ווע� "ת צר"ע

, יר זי� יעצט אוי� אי� אזא מצבגעפי� מ אונז

מע� גייט שוי� ארויס , איז ענגווע� די צייט , עת צרה

הזמ� קצר והמלאכה , ת"� ת"פו� די ימי שובבי

איז 'ס, ליידער ליידער איז די מלאכה מרובה, מרובה

איז דא 'ס, טו�פדא אזויפיל וואס מע� דאר  נא� אוי

איז נישט 'או� ס, �אזויפיל וואס מע� דאר  מתק� זיי

מעגלי� בדר� הטבע מע� זאל מתק� זיי� די אלע 

יעדער איינער ווייסט , לב יודע מרת נפשו, ניני�ע

יעדער , ביי זי� ווי מע� האלט אוי  דע� עול�

איינער ווייסט וואס מע� דאר  מתק� זיי� עניני 

פתח אונז בעט מע� דע� הייליג� באשעפער , קדושה

ער זאל מערה זיי� א רוח , לנו שער בעת נעילת שער

או� , ת איז א כל יכול"ווייל השי, ו�רה ממרטה

ביי אי� צו זאג� אז דער זמ� איז  �יאיז נישט שי'ס

ת קע� אי� איי� "השי, ער איז למעלה מ� הזמ�, ווייניג

וואש�  צו אויס, רגע אראפשיק� א רוח טהרה ממרו�

אז גאנ� כלל ישראל זאל , דאס האר� פו� יעד� איד

או� מע� זאל , נתעורר ווער� צו א תשובה אמיתית

ארויסגיי� פו� די וואכ� מיט א תשובה אמיתית 

  .מזוכ� ומטוהר פו� חטאי� עוונות ופשעי�

דער האפענונג פו� ', ל המקוה ישרא דאס איז

ת זאל ארויסהעלפ� בעת "השי, ת"איד� איז השי

מע� געזעגענט זי� ווע� , ווע� דער זמ� איז ענג, צרה

וועט מערה זיי� ת "השי, �"שוי� פו� די ימי השובבי

א רוח טהרה ממרו� וועט מע� זוכה זיי� אי� א 

צו א  - אפילו אי� א רגע כמימרא -קורצע זמ� 

  .תשובה בשלימות

) ד"ו ס"ר פל"שמו(דאס זאגט דער מדרש  או�

, תקרא ואנכי אענ�) איוב יד טו(ה "זש, תצוה הואת

פתח , תקרא מע� זאל בעט� דע� הייליג� באשעפער

ת זאל אונז עפענע� "השי, עילת שערלנו שער בעת נ

די שערי תשובה אז איד� זאל� נתעורר ווער� צו 

, ת איז א כל יכול"הש, ואנכי אענ�, תשובה אמיתית

רגע קע� ער מחזיר זיי� בתשובה גאנ# איי� או� אי� 

ובפרט אז מיר שטייע� שוי� חודש אדר , כלל ישראל

כ� אז מע� וועט או� אי� די ווא, וואס איז ימי שמחה

, מאהבהתשובה תשובה טו� וועט עס  אוודאי זיי� 

איד� וועל� , או� די זדונות וועל� זיי� זכיות

 .ארויסגיי� מזוכ� ומטוהר

  ח בלאנדא�"ג תצוה תשס"סתו� מ
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אי� ווייס נישט , האב געהערט אז עס פאר� מיט איד� מאנשי שלומינו'כ...

מע� פארט . אבער אי� וויל רעד� צו די איד� וועלכע פאר�, ווער עס פארט מיט

אזוי ווי מנהג , רט נישט אוי� קיי� לופט רייזעמע� פא, אוי� א מקו� קדוש

פאר� באימה , מע� דאר� צו דע� האב� א� הכנה דרבה בדחילו ורחימו. אמעריקע

  .וביראה

האט ער דעמאלטס , ל איז אמאל געפאר� אוי� קברי צדיקי�"דער טאטע ז

מע� גייט אריי� אי� א� אהל , אי קע� נישט פארשטיי�"געזאגט פאר איינע� 
ער האט עס " מאשי� - או� מע� נעמט מיט א פאטאגראפיר , צדיק פו� א

מע� גייט אריי� אינע� אהל פו� הייליג� ", ער האט געזאגט, געזאגט מיט א נאמע�

דער הייליגער רבי "ער האט אנגעכאפט דע� משל " ע"זי] מרימנוב[הערש ' רבי ר

, גיי� אי� זיי� מחיצהאיז געווע� א פחד או� א� אימה אריינצו, הערש בחיי� חיותו' ר

אזוי האט ער , !"?קומט מע� אזוי אריי� אי� זיי� אהל, כל שכ� לאחר פטירתו

  .געזאגט בימיו פאר איינע�

אזוי ווי מע� האט , דאס זעלבע וויל אי� אוי� בעט� פאר די אלע וועלכע פאר�

 זאלסט וויס�, � כה� גדול איידער ער איז אריי� אי� קדשי קדשי�'אנגעזאגט פאר

ט "דער קדושת יו, ל"דער זיידע ז, למי אתה נכנס למקו� אש להבת שלהבת

, אמות' א געוואלדיגער פחד צו שטיי� אי� זיינע ד, בחיי� חיותו איז געווע� א פחד

דאס איז א היפ גדול פו� , אט די וואכעדיגע זא. וכל שכ� לאחר פטירתו
דאס , שחוק וקלות ראשדאס איז , וויאזוי מע� גייט אוי� א ציו� פו� א צדיק

  .טאר נישט זיי�

, מאשינדלע- איז נפר� געוואר� די מכה פו� די פאטאגראפיר, בכלל
א , שער אינגערמא�'א חסידי, דאס איז נישט קיי� וועג פו� א חסיד

דאס איז א , ומכל שכ� אי� א בית המדרש, בשו! מקו!, ישער בחור'חסיד
פאר איינע! וועלכער , י� א בושהעס דאר� זי. ע זא ביי יעד� בר דעת'מיאוס

ער זאל טראג� מיט זי או� , מאכט די ברכה אינדערפרי שלא עשני אשה
  . האלט� אי� דער האנט א קאמערא

, מע� דאר� טוה� פעולות מע� זאל עס מבטל זיי� בכלל ובפרט איבעראל
  ...ישמור צאתנו ובואנו' וה

  

  ברכת מזל טוב
ג המפואר מלא "כ הרה"מעומק הלב פנימה כסא דברכתא נרימה למע

וגדוש בתורה ויראה על כל גדותיו כמעי� המתגבר באוצרותיו עומד 

  "בשבילי הלכה"לימינינו בכל עת ועונה בעריכת המדור 

  א"שליט שבתי הכה� קאה�' ג ר"הרה
  ו"מרבני מבצר הכוללי� בקרית יואל יצ

 ובלרגל שמחת הולדת בנו למזל ט

ר שיזכה לגדלו ולחנכו על דר� התורה והיראה וירווה ממנו ומכל "ויה

וא� טוב וחסד ירדפוהו  ,ח רב נחת דקדושה במדה מרובה וגדושה"יו

  .�אמ כל הימי� עדי ביאת הגואל במהרה בימינו
  

  :כעתירת וברכת

  המערכת

  
  
  

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

  7213 781 845: י הפעקס"עאו   4936 662 845: להערות והארות

T   úöéö÷ éðéã íéðøôö)á(  t  
  

  - שלא לקצ� צפרני ידי� ורגלי� ביו� אחד -

  .אלי! ביו! אחד משו! סכנהלהזהר שלא לקצ� צפרני הידי! והרגיש ) א

רק צפור� אחד של יד וצפור� אחד של  ו היא ג! שלא יקצ� ביו! אחדוזהירות ז) ב

  .1רגל

בל א! אינו מקצצ! אלא א, פ קצת מהצפור�"זהירות זו היא דוקא כשחות עכ )ג

ליכא חשש סכנה , ]כדר שעושי� לייפות הצפורני![ג אב� או מתכת "ע] ט"רייב[מגרד! 

כ ביו! שקצ� "וע, ]י הגירוד נופל קצת פירורי! מהצפורני!"א� שע[ בכשעושי! כ�

  .צפורני הרגלי! מותר לגרד צפורני הידי!

ק "ליל ששי ויו! ערב שבדהיינו ש, לעני� זהשלאחריו הלילה הול אחר היו! ) ד

  .גנחשבי! ליו! אחד

 ]ולא בליל שישי או בערב שבת[' ומהאי טעמא יזהר לקצ� צפורני רגלי! ביו! ה )ה

  .דכדי שיוכל לקצ� צפורני הידי! בערב שבת

יקצ� רק צפורני היד בערב שבת ולא ' וא! שכח לקצ� צפורני הרגלי! ביו! ה) ו

  .הצפורני הרגלי!

 ש בערב חג השבועות יכולי�"עני� לטהר עצמו קוד! הרגל וכט שיש "ובערב יו) ז

לקצ� צפורני  בשכח ודוקא[ ,ולהקל לקצ� צפורני הידי! וצפורני הרגלי! ביו! אחד

ט יזהר לקצ� צפורני הרגלי! יו! אחד קוד! "אבל לכתחילה ג! בערב יו ,הרגלי! מקוד!

  ].ט"ערב יו
  -נטילת ידי� אחר קציצת צפורני�  -

  .זצת הצפורני! צריכי! ליטול הידי! משו! רוח רעהאחר קצי) ח

ואפילו לא קצ� רק צפור� אחד צרי  ,חואפילו כשלא קצ� בכלי אלא בשיניו) ט

שצריכי� להזהר ליטול ידי! , ומצוי באנשי! הנושכי! צפורניה! בשיניה! ,טליטול ידיו

  .יאחר קציצת צפורני! אפילו לא נשכו רק צפור� אחד

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

כ "ומה שכתבנו שיש סכנה בדבר כ, )י ששמע כ� מהמגיד"להב(בש� מגיד מישרי� ) ס"י ר"רס(א "מג )א

) ד"סק(ב שהביא דברי המחזיק ברכה "סק(ת "שע' ועי, ועוד) 'ק ב"ס(ש "וכ� הובא להלכה בתו, )'סעי� ב(התניא 

שלח� הטהור כ להקל ב"וכ, ש"ל היה נוטל צפורני ידיו ורגליו בער"בש� אביו שהאריז' ש וויטאל כ"שכתב שמהר

ז "מקפיד ע' ל הי"הביא דבספר יש נוחלי� כתב להיפ  שהאריז) ש"סדר הנהגות ער(ח "אכ� הלקוטי מהרי, )ג"ס(

ל שמגודל "א לנו להתדמות להאריז"וא, ז"דבמדינתינו מקפידי� ע) ג"ק י"ה ס"תרכ' סי(כ בקצה המטה "וכ, ש"עי

  .ש"ילת מצוה שלא יהא חשש חציצה אי� לחוש לזה עמ לעני� טב"וסיי� ש� דמ, קדושתו לא הזיק לו שו� עני�

  ).ד"ג סק"ע' סי(ש "ד בקצוה"הו) ז"ובספרו מילי דחסידותא אות נ "ס "ר' ת סי"מהדו(א מבוטשאטש "א )ב

  ).ש�(ש "ובקצוה) ש�(א מבוטשאטש "א )ג

סיי� מ בסופו "וא� שבספרו מילי דחסידותא צידד מקוד� להקל בזה מ) [ש�(א מבוטשאטש "כ הא"כ )ד

  ].ש"להחמיר שהסברא שהלילה הול  אחר היו� עיי

  .ש"ש במחצה"ועיי, א ש� בש� המגיד מישרי�"מג )ה

  .דעיקר הכבוד שבת הוא בצפורני הידי� )ו

ח "א� אינו ת, ש דא� לא נטל ידיו א� תלמיד חכ� הוא תלמודו משתכח"ועע, )ח"סעי� י' ד' סי(ע "שו)  ז

ל דאי� אד� "ש חכז"כ לעבירה וכמ"ז יוכל לבוא אח"ועי, דנכנס בו רוח שטות ל"דר) ש�(ר "בא' ועי, יוצא מדעתו

דכשלא נטל ידיו מפחד ואינו יודע ) ט"ש� סעי� י(ע "ועוד כתב בשו, ש"כ נכנס בו רוח שטות ע"עובר עבירה אא

  .ש"ע, ממה מפחד

ÌÈ�¯Ùˆ‰ ˙ˆÈˆ˜ ÚˆÓ‡· ÔÓ‡ ˙ÈÈ�Ú  
מצע נטילת הצפורני� מותר לענות אמ� וכתב ששמע שכתב דבא) ח"קמ' ד סי"ח(� "ת מהרש"בשו' ועי

ת בעודו "נ בד"שהיה נו, ל שראה בעיניו מבעל ההשיב משה וישמח משה"י אשכנזי ז"ת מהר"מ בעל שו"מהגה

נוטל צפורניו וא� שהיה רק שומע מפיו שצוה לו לומר השיטה לפניו בשעת נטילת הצפורני� הרי שומע כעונה 

  .ל"עכ

ז "ל לא הקפיד כלל ע"ובפרט דהאריז, דלצור  מצוה אי� להקפיד) ג"ה סעי� י"כתר' סי(מטה אפרי� ) ח

פ שלא יקצ% צפורני  הידי� "מחמיר בערב יוכ) 'סעי� ח(ו "תר' אלא שיש סתירה בדבריו שבסי, ש באל� המג�"ועי

שערב ש שמתר% "ובקצה המטה נתקשה בזה ועי, ש"והרגלי� ביו� אחד אלא ינקה העפרירות שתחת הצפרני� עי

' סי(ש "ובקצוה) א"ס סק"ר' סי(ד "ע בתהל"וע[, ש עוד תירוצי�"וע, פ משו� קדושת היו� ראוי להקפיד יותר"יוכ

על חג (� "ובערב שבועות יש מקו� להקל יותר דכתב בחידושי הרי, ]דשומר מצוה לא ידע דבר רע) ה"ג סק"ע

צ "וכ� העיר לנו הגה, ש"דאי� קפידא עידבערב שבועות אי� קפידא דהוה כעי� טהרת אשה לבעלה ) השבועות

ל והנה סיפר לי איש מופלג וחסיד שהיה בערב "וז) מנהגי חג השבועות(ח ''כ בלקוטי מהרי"א שכ"% שליט"הדומ

ה ומצאו שהיה חות  צפורני ידיו ורגליו ושאלו הלא אי� "ה אלימל  מרודניק זצללה"ק מו"שבועות אצל הרה

ק דצרי  "כ בזוה"ל אני אינו למד� ואינו יודע יותר רק מש"ק הנ"והשיב הרה, � אחדחותכי� צפורני ידיו ורגליו ביו

כ להקל בערב הרגל משו� חייב אד� לטהר "במטה אפרי� שמצדד ג' ועי, לטהר עצמו בשבועות כאשה לבעלה

  .ש"ט ע"להקל בכל יו)  פ"במהגי ער ש�(כ "וכ, ל"עצמו ברגל והוה כמו טבילת אשה נדה עכ

 ).'ק ק"ס' ד' סי(מאס� לכל המחנות ) א"סעי� י' ב' סי(קצות השלח� ) ט

, )ז"ק י"ס(ד "כ התהל"וכ) ב"ג ע"ס נדה ד� י"בחידושיו עמ(% "בש� הרשב) ו"ק ע"ס(ארצות החיי� ) י

אכ� באפיקי , )ש�(כ במאס� לכל המחנות "וכ, ש"בש� כסא אליהו ופתחי עול� עי) ח"ק ס"ס(חיי� כ הכ� ה"וכ

  .מ בפני� סתמנו ככל הני פוסקי� המחמירי�"מ, כתב להקל בצפור� אחד) ג"ק ל"ס(מגיני� 

ה טוב למנוע מרגילות כזה א� בחול "שבת כתבנו שבלא' ובהל, )ש�(כ במאס� לכל המחנות "וכ) יא

  .ילות זה יכול לבא לידי חילול שבתשמתו  רג
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