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 ומדי דברי אודיעך מרגליות טובה...געימות ימינו הגיעני יום ה' העבר
µþðë
−×
,ó−ô−ñ¾
³î×þëí è−¾í þ¾êñ
" גם תבן גם מספוא "רב: שאמרה רבקה,אשר אמרתי בשבת קודש
ó−−šô îò−ê þšìôí
í×ï íïñ ,í"−îí ³êô
עמנו )דלכאורה תיבת 'רב' היי לשפת יתר( ויקוד האיש וישתחו לה' ויאמר
è−¾−¾
ð¼
³î®ôí
.íñèò ½òñ
'ברוך ה' )בראשית כד כו( כי ידוע מה שאמר האר"י ז"ל על הפסוק הנה ה
ñ×¾ ê®ôòî ,îñ×¾ë
(ëñ
ë¬−−)
. ואני הוספתי נופך,רוכב על ע"ב ק"ל )ישעיה יט א( וזה סוד ברכ"ו

לקיטת תמרים

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

³¼ðñ êîë−¾ óðîš íþ−šìíë š½î¼¾ ó−ò¾í ó³îê
í"ëší íî® ×"¼ ,³î®ô −ñë −ì êîí ó−®þòí ó−þëðí
µïñ î¼−è−¾ óðîš óí−þî¼òë óè¾ ñêþ¾− ó¼ñ î³þî³
öî®þ î¾¼−¾ ó−®þòí ó−þëðí íþ−šì −"¼ ö−ëíñî ñ×¾í
þë×¾ þìê íþ¾ −−ì −ò¾ íþî³í íñõ× ö×ñî ,×"¼ óòîš
’−õ ,íëî¬ñ ö−î¾ óñî×¾ ïîôþñ ’îèî ó−þ¾¼î íêô þôêò
¾¾íòîôê µþð õ"¼ óîšô ñ¾ îòî®þ í³¾¼ îòôê íþ
−ô−ë −× ,íëî¬ñ ö−î¾ öñî× î−í êñ−ôôî ,þšìôí ð"¼ êñî
íô−−š ×"è ,íþ−šìí µþð õ"¼ íè−¾í¾ óðîš í−þî¼ò
ó−ô³ð ,ó−ô−ô³ −ô− ’í ¼ðî− ¾"ïî ,³îô−ñ¾ë ³îî®ôí
îô× íþ−šì −ñë ³îô−ô³ë ³î®ôí í¾î¼¾ −ô êþšò
¾îô¼ µñí³í ,ê"í ó¼ í−í³ ó−ô³ õ"í¼ −"¾þ−õ
öî−×î ,³îð−³¼í þìê þîšì³ ñêî ,îñ íõ®³î ³îô−ô³ë
¾¾µ−ô½ô ×"¼ íòîôêë êþîëí öî®þ í³¾¼ îò−ôê íþ
’í ¼ðî− ëî³×í öê×ñ
.ó"−ô−ô³ −ô−

)(ñê−³îš− ð−
¾−"¾þ−õî .íþ¾ −−ì −ò
×íêþòî ,íëî¬ñ ö−î¾ öñî
¼í¾ô ìô¾−í ð"−õ
ë−ëì ¾þðôí ¾þõñ
−òõñ öþíê ñ¾ îòëþš
ñ¾ îòëþš× í"ëší
ö−ê ³ôêë −× ,ó−ê−¾ò
ö−ê¾ ñêþ¾−ô óðê µñ
³î¾¼ñ š¾îì¾ í¼¾ îñ
ëñ ö³îòî îòîš öî®þ
¾ö−ê
êñê
,ëî¾ñ
×³îð−½ì
³îð−½ì
í¼¾ þìêî ,î³ñì³ë
,î³îôðšñ þïîìî þþš³ò
óñ®ê í−ñ¼ −òëí ñëê
í¼¾î
¾¼í
×ñ
×³¼ ñ×ë¾ ,íòî¾êþ
í³¼ô îñ−ê× îñ íôðò
,³"−¾íñ ðîë¼ñ ñ−ì³ô
¹î½î ¼®ôê îñ®ê ö−êî
íòíî ,íñì³í ð−ô³ šþ
í³−í¾ ó−ê−¾òí öëþš
−êðîë ³−ëí ³×îòìñ
ñîðè ³îëíñ³íë í−í
êñô ’í ðîë× ó³îêþë
í×îòì í−íî ö×¾ôí ³ê
í−í −êðîëî ,íòî¾êþ
,í"ëší −òõñ ðêô ë−ëì

óî− ñ×ë í−í¾ öþíê öëþš óè −× ¾þðôë þôê ï"¼î
−òë µþð ö×¾ ,ó−ê−¾ò öëþš× ³"−¾í −òõñ ë−ëì ,ó−−ô¼õ
¼íïî ,×"¼ íòî¾êþ í¼¾× óñ®ê í¼¾î í¼¾ ñ× í−ñ
¾,íëî¬ñ ö"−î¾ öñî× íþ¾ −−ì −ò¾ þôêî −"¾þ ¾þð
í³ðîë¼ íðë¼ îòôê íþ¾ −−ì ³îò¾ ñ×ë¾ îò−ðôññ
öñî× ó−ò¾í ñ×î ,íòî¾êþ í¼¾ë îô× ³îëíñ³í í³îêë
¾.íëî¬ñ ö−î

)(í¾ô µþë

íô −õñ ¾þõñ þ¾õêî .íëëþ −õñêñ −−í ³ê îò−³îìê
¾ì−ñ¾ ³î−íñ þï¼−ñê −®ô −îí −×−í ó−¾þõôí îþšì
ë³×î ,í¾êí ³ê ¾ðšñ ñî×− ðë¼ ö−ê êí ,íšëþ ¾ðšñ
þï¼−ñê ³ê þþì−¾ óíþëêð ¾ðìñ þí®−î ¾îþ−³ ³"î¾ë
,×"¼ ì−ñ¾ −îí êñî íšëþ ³ê ¾ðšñ îìñ¾¾ óðîš
µ−êí í¾š íþîê×ñî
¾³ê óíþëê þþì−
ת
ץ
¼í¾¼ ê×−ê êí ,îðë
התמרים
עצי
רבותיה"ק
על
מספרים,
מלוקט
וסיפורים,
אמרות
,îðîë¼³ óíë óñî¼ñð
íþ¾ ’ôèí ð"−õ¼ ñ"−î
מתוך שיחת קודש שהתקיימה בין כ"ק מרן רביה"ק בעל
×íò−ô −³êš ó−ëþð öî−
דברי יואל זי"ע ובין כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן זי"ע
×−ôò −×í ,−ôð ó−ëþ
בשנת תשכ"ח לפ"ק
ó−ëþð öî−× íšëþ
כ"ק אדמו"ר מתו"א זללה"ה אמר :דער ייטב לב ברעגט ,אז דאס וואס
ó−ëþ× íò−ô −³êš
אברהם אבינו האט מתפלל געווען אויב עס וועט זיין עשרה צדיקים,
¼"ô íìîð íïî ,−ôð
דאס האט ער מתפלל געווען אויף אלע דורות ,אז עשרה צדיקים זאלן
îðîë¼³ óíë óñî¼ñð
מגין זיין ,כו'.
íî®ô
−îíð
óî¾ô
וענה לו מרן רביה"ק זללה"ה :דאס שטייט נאך פריער דער פשט ,חלילה
’½ôë þêîëô×î ó−ëþð
לך מעשות כדכר הזה .עס האט פשוט גארנישט קיין אנדערן פשט.
ñî×− í−í ö×ñî ,ö−¬−è
בדברי חכמינו ז"ל איתא )בפרש"י שם( חלילה לך לעולם הזה ,ולעולם
í¾¼ê þîë¼ñ óíþëê
הבא ,וואס עפעס לעולם הבא? לעולם הבא וועלען נישט זיין קיין
'כיוצא
רשעים! .עוד איתא חלילה לא הוא ולא כיוצא בו ,וואס איז דער
×"¼î ,îðë¼ þþì¾ñî
לב
ייטב
בו'? ,זעט מען אז די תפילות זענען געגאנגען אויף ווייטער .דער
®"¾ð−š þ−õ¾ð ñ
אני
אשר
טייטשט נאר צו דעם קישור אין פסוק ,המכסה אני מאברהם
öî−× íšëþ ³ê þï¼−ñê
מאברהם
עושה ,ואברהם היו יהיה לגוי גדול )בראשית יח  -יח( המכסה אני
îò−ëê óíþëê îþþì¾ð
לגוי
יהיה
איי ,ער וועט דאך גארנישט אויפטאן? ,אבער ואברהם היו
×öî−
í¾¼ê
þë¼î
גדול ,ער וועט דארפען די תפילה שפעטער ,פאר אידענ'ס וועגען וועט
,íò−ô −³êš ó−ëþð
מען ברויכען די תפילה .איך האב אמאל געזאגט נאך מער ,דער אר"י
îò−³îìê îþôê ö× ñ¼î
הקדוש זאגט דאך אז די אנשי סדום זענען מגולגל געווארען נאכאמאל.
−"õñêñ
−−í
³ê
קודם זענען זיי געווען אין דור המבול ,אין דור הפלגה ,און דערנאך פון די
−³êš ó−ëþ¾ í"ëëþ
יוצאי מצרים ,און פון דעם זענען ארויסגעקומען ,זענען נצטרף געווארען
ö×ñî ,−ôð ó−ëþ×î íò−ô
די ששים רבוא וואס האבען מקבל געווען די תורה .קומט דאס אויס ,אז
ñî×−
í−í
¾þ−õ
די גאנצע אנשי סדום ,זיי זענען געווארען זרע אברהם .פון דעם גלגול
³ê þþì¾ñ óíþëê
זענען זיי נתגלגל געווארען אין די יוצאי מצרים .ואברהם היו יהיה לגוי
וויסען
גדול ,מיט די אליין ,פון די וועט ער ווערען א גוי גדול .מוז ער דאך
íî®ô óî¾ô þï¼−ñê
אברהם
וואס עס טוט זיך מיט זיי ,ברויך ער מתפלל זיין אויף זיי .האט
.−òê¾ ó−ëþð

לקיטת תמרים

מתפלל געווען טאקע אויף אידען .ווייל דאס זענען דאך געווען די
זעלבע מענטשען .ומיושב בזה גם המדרש חלילה לך לעולם הזה
ולעולם הבא .שיחת קודש

)×"îò−ëþ öþô š
(ê"¬−ñ¾ š"íèí

)שיחה ב' ,אות ט'(

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

"נמסר לנו בתשו"ח ע"י מערכת "ליקוטי אורה

þë× −êðîë −× ,³š−ð®í íþ¾ë í−í ö× åîëå
íþê¾òî ,íïí óñî¼ë íð−šõ³ ³ê êîíí ³¼ë íô−ñ¾í
šì®−¾ íë¾ì¾ ³¼×î ,íòë šì®− ñ−ë¾ë šþ í−−ìë
íõ þê¾³¾ ðî¼ µþî®í öô ö−ê −þí ,¬ì¾ò þë×
í³ê®−î íþîšôë í¾õò íšëð ö× ñ¼ ,íïí óñî¼ë
.íþí¬ë í³ô¾ò
 אב"ד קטמון בירושלים,)בית הלחמי ]להגה"צ ר' יהושע סג"ל דייטש ז"ל
(  ששמע מפי רבינו ז"ל,עיה"ק[ פרשת חיי עמוד עז

ד
øá÷ úæåçà éì åðú íëîò éëðà áùåúå øâ
ñ¼ šðšðñ ¾− .(ð ,è×) éðôìî éúî äøá÷àå íëîò

îò−ëê óíþëê êñíî ,íò³ô öî¾ñ êîíð −ñ îò³ öî¾ñí
íôñ ö× óê ,(¬ šî½õ) êñô ¹½×ë îòôô î³îòšñ í®þ
.íò³ô öî¾ñ þôê
ïõ ê¼−®ô êëë) ñ"ï óþôêô −õ ñ¼ ¾þõñ ùéå
óò−ê ¬¼ô îñ−õêî íëþí ó−þôîê ó−¼¾þí (ê"¼
ì−¬ë− óê ¹ê¾ îò−ëê óíþëê ¾¾ì ö× ñ¼î ,ó−¾î¼
−ñîê óîšô ñ×ô ,íþ¼ôí ³ê îñ þî×ô−¾ öîþõ¼ îñ
îò−ëê óíþëê ó×ì³í ö× ñ¼ .îñ íòþ×ô− êñ ¹î½ëñ
³ê îñ ö³−¾ îò−−í ,þëš ³ïîìê −ñ ’îò³’ þôêî
íò¾−î µ× þìê îë þîïì− óê¾ −ð× ,íò³ôë íþ¼ôí
íò³ôô ó−òõ ñ× ñ¼ íþïìí öõîê í−í− ,îþîë−ðë
ó−îš− íïëî ,êñô ¹½× íð¼ë ¾šë−¾ îò−−íî ,íì−šññ
óò−ê ¬¼ô îñ−õêî íëþí ó−þôîê ó−¼¾þí óþôêô
.ó−¾î¼
()ליל שב"ק חיי תשט"ז

ד

¾þðôë ê³−ê .(ê ,ð×) ìëá íäøáà úà êøá 'äå
þï¼−ñê íï (µþë ’íî õ"í¼ −−ì ³¾þõ í¾ô ìô¾−ë êëîí)
,’îñ þ¾ê ñ×ë ñ¾îôí’ (ë ,ð× ³−¾êþë) îë þôêòí
óðê þî¬õ− ñê (ê"¼ êñ ³î×þë) ó−ô×ì îþôê öê×ô
¾−î .îíþ×îï µ× µî³ô¾ í×ñí þëð µî³ô êñê îþ−ëìô
,è× −ñ¾ô) ë−³× êíð ,îíþ×îï µ× µî³ô¾ îþôîê ö−ëíñ
í¾îðší íþî³í −× ,’îòò−êî îë µ−ò−¼ ¹−¼³í’ (í
ö×³− µ−ê ö× óê 1,(ê"¼ í ³î×þë) ñš−òë ó−ì×î¾
.îþ−ëì ³ê íð− ñ¼ þî×ïñ ñ−¼î³ íþî³í¾

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

,è×) äøù ééç éðù 'åâå äðù äàî äøù ééç åéäéå

íî¾ô¾ íôë š−−ðñ ¾−î .íëî¬ñ ö−î¾ öñî× −"¾þ−õ .(ê
þð½ë ë³× êí ,íëî¬ñ îòôê íþ¾ ñ¾ ó−ò¾í ñ×
ó−òî¾êþí ó−ò¾ ¾ñ¾ë −× (ó−ò¾ ¾ôì öë ³ò¾ô) óî−í
.ó¾ ö−−¼ ,ññ× ó−ô¾ −®õìë šî½¼− êñ ,óðêí ³ð−ñô
ó−ò¾í ö³îêë íñ¼õ êñ íþ¾ óè êô³½ô ö× óê
ö−î¾ öñî× î−í¾ í−ñ¼ ëî³×í ð−¼í µ−êî ,ó−ô¾ −®õìë
.íëî¬ñ
íò×í î−í í³îðñ−
ñ× µ¾ôë µ× þìê
ó−î¾ ³î−íñ ö−òôíô
ó−ô¾ ó¾ í¾ð−š
.(í ,ë− ñ−¼ñ −"¾þ

−ô−¾ öî−×ð þôîñ ùéå
íñ¼õ¾ ’í ³ðîë¼ ñê íþ¾×íî
óí óè îë¾ìò ö× ñ¼ ,í−−ì −ô−
óíë óè îñ−ê×î ,¾ôô óí−ñê
ö−−¼) óñî¼ë µþë³− îô¾ íô½þ−õî

( )דרשה בק"ק בעטלאן חיי שרה ת"ש
.( ולשבועות )מאמר אמרות טהורות אות א,(ועיין ליקוטי אורה לפורים )ביאורים אות ג

ד

−"¾þ−õ .(ë ,è×) 'åâå òáøà úéø÷á äøù úîúå
−ð− ñ¼¾ −õñ ,šì®− ³ð−š¼ñ íþ¾ ³³−ô í×ô½ò
êñ¾ ¬¼ô×î ,í¬−ì¾ñ íòë öôðïò¾ íð−š¼í ³þî¾ë
ó−¾þõôí îíô³î .í³ôî íòôô í³ô¾ò íìþõ ,¬ì¾ò
ö×³−í (î−þ¼ò −ò¾ ³ê ìš−î õ"í¼ êþ−î ³¾þõ ö³òî− ³þêõ³)
’í ³î®ô ñ−ë¾ë í³ô¾ îòôê íþ¾ ³š−ð®í ñ¼ þôîñ
.šì®− ³ê ¬îì¾ñ
ñ"ï þõî½ ó³ìí ë³×¾ íô −õ ñ¼ äàøðå
šî½õí ¾þõñ (ð"î− ³"î¾ñ íì−³õë)
ë³×¾ íô ¼îð−ð ,µò¬ë −þõë íëî¬ñ ’í µþ−³îíî
î−³îëî¾³î ó"ëôþí ³îþèê ±ëîš) îòëñ ³þèêë ñ"ï ó"ëôþí
î−ô− îô³ì¾ −ô −þ¾ê (ê"¼ ô ó"ëôþí ³îþèê ë"ì
óê .î−þî¼ò −ô−ë îô®¼ ³ê ó−ñ¾ô¾ −ô îò−−í ,íþíôë
ó−ð−þ¾í ³ê ³îêîþ îò−ò−¼ êñí ,êñõ− íþîê×ñ ö×
−êðîëî ,íë−¾ë öîëîò− íôí óè¾ ,êþîš ’í þ¾ê
,êîí ö−ò¼í êñê .óí−þî¼ò −ô−ë ó³î¾õò îô−ñ¾í
óí−ð−ôñ³î ó¼þï ³ëî¬ñ íôðêí ñ¼ óì−òí ³"−¾í¾
îñ ’í µô−š−’ ëî³×í þôê¾ íïî .óí−³î¾õò ó−ñ¾íñ
−ô−ë ðî¼ óí−³î¾õò îô−ñ¾−¾ öõîêë ,’¾îðš ó¼ñ
óñî¼ë ’íëî¬ñ ’í µþ−³îíî’ íï ñ× ó¼î ,óí−þî¼ò
.ð"×¼ ,’µò¬ë −þõ’ þîë¼ íïí
(ê− ,ì× ó−þëð)

êñ¾ þôîñ î×þ®îí êñ íï íòíð þôîñ ùéå
þë× êíð ,ó−ñ¬ë ó−þëð µî³ô îþ−ëìô óðê þî¬õ−
,(ï , î ó−þëð) ’óë ³þëðî’ (¬ñ ó−ñí³ ¬"ìî¾) ñ"ï îþôê
þî¬õñ µ−þ®¾ î−ñêô öëîô ö× óê ,ó−ñ¬ë ó−þëðë êñî
í−í íþî³ −þëðë óè¾ êñê .íþî³ −þëð µî³ô îòôô
þëð µî³ô êñî íðèê þëð µî³ô îòôô þî¬õñ ñî×−
.êš−−ð í×ñí þëð îñ þôê−¾ îþôê íïñ ,í×ñí
í"íññï ï"ê ë³×¾ íô −õ ñ¼ þôîñ ¾− íïë ó¼¬íî
,þõ½ þëìñ ’í îí×−ï¾ −ô −ëèñ (íôðšíë) ëñ ë¬−−ë
þõ½ë šþð ¼−þ×ôî ,î−ñ¼ îô¾ ³ê þ−×ïíñ ±îìò óê
¾îô¾ ³ê þ−×ïíñ þëðí ±îìò í×ñí −ò−ò¼ë þëì³ò
¼µîô½ñ öîèíî −îêþ þëìôí óê ³¼ðñ ±îìò −× ,î−ñ
¼ö−ê íðèê −ò−ò¼ë þëì³ò¾ þõ½ ñëê ,í×ñíñ î−ñ
³ê þ−×ïíñ µ−þ® ö−ê ö×ñî ,þëìôí ó¾ ³¼ðñ ±îìò
¾óðê þî¬õ− ñê’¾ îþôê íïñî 2.ó¾ ö−−¼ ,î−ñ¼ îô
þëðë šþ −× ,êš−−ð ’í×ñí þëð µî³ô êñê îþ−ëìô
î¼ð−¾ −ð×ë ,îô¾ë îþôîêñ ð−ô³ µþ¬®− í×ñí
µ× µî³ôî’ ,êò−ðñ î−ñ¼ µîô½ñ ó−ñî×− óê ó−þìêí
.ð−ô³ îô¾ ³ê þ−×ï−¾ −ð− ñ¼ ,’îíþ×îï

ë−³× ¼îðô −¾š−³ −³×êð (í−þê þîèë êîí ö×î) −ìþïôë
ö−−¼î ,¾èñ−õí −òëñî þôîñ îñ í−íð ,ó"ôë ó¾èñ−õí
¾.î×þð −õñ ¾þ−õ¾ íô ó
ñ−¼ñ þôêò¾ íô −õ ñ¼ þôîñ øùôàå
’îï −"¾þ−õî ,’íþî¬š íô¾î í¾ê ìš−î óíþëê ¹½î−î
.³þî¬š× í−¾¼ô ó−êò¾ ó¾ ñ¼ íþî¬š ³êþšòî ,þèí
µñ³î’ (ð− ,ê× ñ−¼ñ) ë−³× êíð í−þê þîèë í¾šíî
±þ−³î .í−ëê ³−ë −ñîñ−èñ íþïì¾ −"¾þ−õî ,’¼³³î
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.1

וביאר החתם סופר בתורת משה )פרשת שמות ד"ה קצת מדרוש לכבוד התורה( הטעם לזה ,כי כל דברים קדושים שהם רוחניים ,אינם
חונים ברצונם אצל גשמיים העכורים ,שכן אמרו חכז"ל )עי' שוח"ט תהלים סב( 'ותשת עלי כפיך' )תהלים קלט ,ה(  ,שהנשמה רוצית
לצאת מהגוף בכל רגע ,לולא שהקב"ה כופה כפו יתברך שמו עליה שלא לצאת מהגוף .והכוונה על נשמת שדי חלק אלוה ממעל,
ולא על הנפש החיוני הבהמית ,אך על חלק הקדושה שבו שאינו סובל בטוב ההתחברות עם הגוף העכור .והוא הדין והוא הטעם
בתורתנו הקדושה ,דכדרך הנשמה ביחידות כן התורה בכללות לא תסבול בטוב ההתחברות בעולם הזה ,אם לא על ידי רצון
הקב"ה ,ואם כן צריך לזה זכות ודביקות ב ה' ובהתורה ,אבל התעיף עיניך בו ואיננו ,עיין שם באריכות דבריו.

.2

אכן הכרעה זו היתה הכרעה טובה לימיו ,אבל בזמנינו נשתנו ספרי האגדה לפעמים לגריעותא עוד יותר מספרי ההלכה ,כי ספרי
ההלכה נוגעים רק להלכתא חדא או לשתים וכדומה ,אבל ספרי האגדה יתכן שיהיו מלאים במינות ואפיקורסות ,כי בעוה"ר רבו
המזייפין מדרשי חז"ל ודברי הראשונים בפירושי האגדות ,ומכניסים לתוכן דברי פלסתר ר"ל ,ובני אדם לומדין מהם הדרכות
ועצות בעיקרי הדת והאמונה ,שהרי כל זה נכלל בדברי האגדה ,וכמאמרם )ספרי עקב פי"ג( רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם,
למוד הגדה ,שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה .ועל כן בזמנינו אין ללמוד בשום ספר עד שידעו מי המחבר ,ואם ראוי לסמוך על
דבריו ,וכן לא יזכירו שום שמועה עד שידעו מי הוא בעל השמועה ,וגם צריכים להזהר גם בסיפורים בעלמא לדעת מבטן מי
נובעים ,כי היום טמונים בכולם כוחות היצר הרע ר"ל )וע"ע בשו"ת דברי יואל או"ח סימן ג אות ז(.

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר
מעשה שהיה וגביר אחד נפטר בכפר הסמוך לפרעשבורג,
ורצו היורשים שיקברו את אביהם  -שלא היה בר הכי –
באותה שורה בה מנוחתו כבוד של הגה"ק ר' משולם איגרא
זי"ע ,ביקשו אנשי החברה קדישא הון רב עבור אחוזת
הקבר ,סכום שלא היה ברצון המשפחה לשלמו ,נמנו וגמרו
לבוא אל החתם סופר זי"ע ולערוך בפניו טענותיהם ,וככל
היוצא מפיו יעשו ,שמע החת"ס טענותיהם ואמר :מצינו
בדברי חז"ל שאמרו "איש רע עין" )משלי כ"ח ,כ"ב( זה עפרון,
שלקח מאברהם עבור המערה ארבע מאות שקל כסף,
ולכאורה יותר היה ראוי לתואר זה עשו הרשע ,שנטל מיעקב
כל הכסף והזהב שהביא מבית לבן עבור חלקו במערה ,אך
באמת ראוי ונכון הוא תואר זה לעפרון ,כי בשעה שמכר את
המערה לאברהם לא ידע כל חשיבותה ,כי לא ידע מי טמון
בה ,ואם לקח סכום עצום כזה עבורה ,הרי הוא "רע עין" ,לא
כן עשו שידע גם ידע מי הם הטמונים הקדושים אשר בארץ
המה ,וכל כסף וזהב לא ישוו בה ...סיים החת"ס :דעו ,כי אם
רוצים להקבר בשורה אחת עם צדיקים צריכים לשלם
עבורה בכסף מלא.
יפה שיחתן של עבדי אבות
עובדא ידענא דפעם ישב הגה"ק בעל קדושת ציון מבאבוב
זי"ע הי"ד בשולחנו הטהור בשב"ק פר' חיי שרה ,ועל ידו
ישב ר' רפאל ע"ה שהיה המשמש בקודש אצל הגה"ק
מצאנז זי"ע ,ושח על ענינים וסיפורים מהדברי חיים ,והגה"ק
מבאבוב הקשי ב ושתה בצמא את דבריו ,ושאל ודרש על כל
קוץ ותג בפרטי הדברים ,והנה אחד הרבנים המסובין גחין

לחיש ליה לאזני היושב בצדו לאמר" :איננו יודע מדוע רבינו
להוט כל כך אחר שיחות רפאל ,וטפי הייתי נהנה אילו היה
רבינו אומר דברי תורה לפנינו" הגה"ק מבאבוב שהיה מחונן
בהרגש קולט נפלא פנה תיכף אל הרב ושאל" :הגידו נא לי
מה אמרתם" ,וידום הרב ,הפציר בו הרה"ק עד שהודה ולא
בוש" ,אמרתי כי טפי הייתי נהנה אילו היה רבינו אומר
תורה" ,ענה הגה"ק מבאבוב" :שכחתם רש"י מפורשת
בפרשתינו" ,הרהר הרב ושאל" ,איזה רש"י" ,השיב לו הגה"ק
מבאבוב" :על הפסוק ואבוא היום אל העין מביא רש"י ,א"ר
אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של
בנים ,ורפאל עבדו של אבי זקני מצאנז הוא" ,כששמע הרב
זאת הפטיר ואמר :עכשיו כבר זכיתי לשמוע תרויהו הן
שיחתן של עבדי אבות והן תורתן של בנים.

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב
בשב"ק פר' חיי שרה שנת תרע"ט ,עת מלחמת העולם
הראשונה כששהה הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע
בראצפערט ,נאלץ הרה"ק להפסיק באמצע ולסיים עריכת
השולחן הטהור אשר לפני ה' בעת רעוא דרעווין ,אחר שכבר
פתח פה קדשו לומר דברי תורה על הפסוק "ויצא יצחק
לשוח בשדה לפנות ערב" ,ופתאום נשמעו קולות זעקה
מהרחוב ,ונאמר להרה"ק שחיילים מסתובבים ברחוב ומכים
עוברי אורח ,וסיים אז בחפזה בהפטירו בלשונו הק'" :ויצא
יצחק לשוח בשדה" לשפוך שיח לפני הקב"ה" ,לפנות ערב"
שהערב היינו חשכת הגלות כבר יפנה מאתנו" ,וירא והנה
גמלים באים" שהגאולה בא תבוא בזכות גמילות חסדים
שבני ישראל עושים ביניהם.

ץ לשון חכמים

ת

לשון חכמים צדק ומישרים ,בדרך צחות ומליצה נאמרים

רקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת .שמעתי על דרך צחות ,על פי מעשה שהיה אצל החת"ס זצ"ל ,שבעל הבית אחד בא
בקובלנא על בחור א' ואמר עליו שהוא בחור בלא חי"ת )היינו 'בור' ועם הארץ( ,והשיב לו החתם סופר ז"ל הנה אם הבחור הוא בלא ח'
אין זה חיזק כל כך רק נשאר 'בור' ,אבל אם הבעה"ב שצריך להיות ממחזיקי תורה הוא מחזיק בלא חי"ת אז הוא 'מזיק' ויש בו
חיזק יותר .וזה שאמר 'ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ' וקשה איך השתחוה לעם הארץ ,ועל זה אמר לבני חי"ת ,לעם הארץ
שהם מחזיקים עם חי"ת ,להם ראוי להשתחוות ולחלוק להם כבוד ,שכן התוה"ק הקדימה זבולון ליששכר ,וא"ש.

ילקוט הגרשוני

נתתי כסף השדה קח ממני .פירש"י הלואי נתתי לך כבר .וראיתי בשם הג"מ שמואל זאב אבד"ק באיום ע"ד ההלצה ,כי עפרון אמר
ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא .יש לומר שרמז לו בזה הסימן כי אות אמצעי של אברהם הוא 'ר' ואות אמצעי של
עפרון ג"כ 'ר' והם יחד ארבע מאות ,וזה שאמר ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך .כי כן מרמזין אמצע אות של שמי ושל שמך,
ולכך אמר אברהם אבינו הלואי שנתתי לך כבר מזמן קודם בעת שעדיין היה שמו אברם ואז לא היית יכול לרמוז כן ,והייתי ניצל
מרמיזתך וגזלנותך.
דעת זקנים

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק
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ץ דורש טוב

 ויוצא העבד כלי כסף כו' ומגדנות.ויען לבן ובתואל הנה רבקה לפניך קח ולך
 ויאמר אליעזר אל.' ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים וגו.נתן
 הנה תמוה מה שבתחילה הסכימו תיכף.'תאחרו אותי וד' הצליח דרכי וגו
 ודוקא אחר שנתן להם מתנות,'ומיד ואמרו 'הנה רבקה לפניך קח ולך
 עוד צריך ביאור מה השיב.'ומגדנות חזרו בהם ואמרו 'תשב הנערה אתנו
 הלא סוף סוף אין,'להם אליעזר באמרו 'אל תאחרו אותי וה' הצליח דרכי
.רצונם לשלחה
 כי זאת קבלו מאליעזר,ונראה דמקודם אמרו הנה רבקה לפניך קח ולך
 ויצחק הוא עולה תמימה,דהיות מקום מגורם בארם הוא חוצה לארץ
 על כן אין עצה אלא שרבקה תלך אליו,שאסור לו לצאת מארץ ישראל
.למקומו בא"י להנשא לו
 הוא מחלוקת, אם יש לו דין א"י או חו"ל,'אך באמת בדין מקומם 'ארם
( בדין סוריא שהיא ארם,רבן גמליאל ורבי אליעזר במס' חלה )פ"ד מ"ז
 ראו הם מזה,ולכן כשנתן להם אליעזר מפירות ארץ ישראל שהביא עמו
 כי אם היה מחזיק דין ארם כחו"ל הרי,דס"ל לאליעזר שדין ארם כא"י
 ולכן אחר שנתן להן המגדנות חזרו.אסור להוציא פירות מא"י לחו"ל
 ואם ירצה יצחק יוכל לבא מהתם להכא להנשא,ואמרו תשב הנערה אתנו
.לה
 ומה, כי באמת ארם דינו כחו"ל,וע"ז השיב להם אליעזר דטעות הוא בידכם
' זה רק מחמת כי 'וה' הצליח דרכי,שראיתם שהבאתי לכאן מפירות א"י
 אבל באמת מחשבתי בעת לקיחת הפירות היה שאגמור.שקפצה לו הארץ
 וע"י קפיצת הארץ הגיעו הפירות,אכילתם בעודי בדרך בגבול ארץ ישראל
 אבל לעולם דין מקומכם הוא דין חו"ל ואסור לו,בו ביום מא"י לחו"ל
.ליצחק לבא לכאן
(חתם סופר )חלק ו' בשם הגאון מהר"מ באנעט זצ"ל
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.íëîò éðà áùåúå øâ
éðéøä åöøú íà é"ùøéô
,áùåú éðéøä åàì íàå øâ
àúéàã äî éô ìò ì"éå
äøùò úåëæáã ùøãîá
íäøáà äñðúðù úåðåéñð
ùøéì äëæ íäá ãîòå
ãçà äðäå ,ïéîîò øùò
àöîì äéä úåðåéñðä ïî
àìå äøùì äøåá÷ íå÷î
ìù åéúåãî øçà øäøä
åéä íà àúùäå ,ä"á÷ä
íå÷î ãéî åì íéðúåð
äéä æà äøù úà øåá÷ì
àìå úåðåéñð äøùòî øñç
äòùúá ÷ø äëåæ äéä

äãùä é"ò åì øëî åìù

õøàäù

ïëúéå

ïéîîò

åì äúéä äîå÷ú" ùøãä áúëå é"ùø íéã÷ä ïëì ,úåðìéàä úà íâ

íà" íäøáà íäì ù"æå ,ïòðë õøà àéä äøùòäî øñçð äéäù

åá øùà äøòîäå äãùä í÷éå êëéôì "êìî ãéì èåéãä ãéî àöéù

íàå" ïòðë õøà éì òéâî àìå "øâ éðéøä" ãçà ïåéñð øñçå "åöøú

."äð÷îì íäøáàì õòä ìëå
(úåøåà éììè)
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."áùåú éðéøä" ïòðë õøà éì òéâúå úåðåéñð äøùò ùé æà "åàì
(ïî íòè)

[ בבא בתרא  -דף קכ"ד

מס' יבמות:

מדין פי שנים מובן לישנא דקרא אלעזר ואיתמר בניו 'הנותרים' ,כיון
דחשיב מיעוט לגבי נדב ואביהוא
בכור נוטל פי שנים .בפרשת שמיני )ויקרא י ,יב( נאמר' ,וידבר משה וגו' ואל אלעזר
ואל איתמר בניו הנותרים' ,וקשה מזה עמש"כ הט"ז )יורה דעה מג ,ז( 'דלא שייך נותר
אלא במיעוט' ,ואם כן מה שייך לכנותם 'בניו הנותרים' ,הרי אינם מיעוט אלא
מחצה.
וביאר הגאון רבי שלמה קלוגער זללה"ה )בספרו אמרי שפר ,שם( ,משום דנדב הרי
היה בכור ,וכיון דהבכור נוטל פי שנים ,בהכרח היינו משום דהבכור חשוב בעיני
אביו כשני בנים פשוטים .ואם כן ,כיון דהבכור נחשב כשנים ,הרי שנדב ואביהוא
נחשבים לשלשה ,ונותרו שנים ,הוי פחות ממחצה ,ומדוייק שפיר הלשון 'הנותרים'.

[ בבא בתרא  -דף קכ"ה
האם הבכור נוטל פי שנים מהכסף המונח בבאנק ,והחילוק בזה בין
הבענק בא"י להבענק בחו"ל
אין הבכור נוטל פי שנים במלוה .האריכו האחרונים לדון בדין כסף הנמצא בחשבון
הבאנק אם הוא הבכור נוטל ממנו פי שנים ,ודנו בה בכמה נידונים שיש ללמוד מהם
לנידון זה ,וראשית צ"ע בענין כסף המונח בעיסקא מה דינו ,הנה יעויין בפתחי
תשובה )חו"מ סימן רע"ח סק"ד( שד ן לענין עסקא אי הוי ראוי או לא ,והביא בשם
הנתיבות )שם סק"ד( שכתב וז"ל :ואם הוא שטר עסקא מבואר בתשובת דברי ריבות
)סימן ע"ח( דאפ"ה הוי ראוי ולא מוחזק ,אף שאסור להמקבל להוציאן רק לצורך
העסקא ,ומסתבר טעמיה דהא מחוסר גוביינא הוא ,וגם לאו הני מעות שבק אבוהון
כדאמרינן בב"ב דף קכ"ה ע"א ,עכ"ל.
מאידך מציין הפתחי תשובה לדברי השער משפט )שם סק"ב( בשם הרדב"ז
סימן תקס"ד( דבהפלגא פקדון מיקרי מוחזק אך הפלגא מלוה הוא ראוי ,אך הוא עצמו
חולק על זה ,ודעתו שלמעשה הבכור נוטל פי שנים בכל העסקא כמו בשאר פקדון
שהוא ביד אחרים ,יעו"ש שמביא עוד כמה שיטות פוסקים בנידון זה.

)ח"ג

ותו דנו כמה מרבותינו האחרונים לגבי כסף המופקד בבאנ"ק ,אי הוי מוחזק או ראוי,
יעויין בגנת ורדים )אבה"ע כלל ד' סימן י"ט( ובשאלת יעב"ץ )ח"ב סימן ל"א( ובחיים שאל
)ח"א סימן ע"ד( שנקטו דהוי ראוי .אמנם אין ראיה גמורה מפוסקים אלו לימינו בדין
הבענק שבארץ ישראל שכל ההפקדות בבענק אלו הם חצי מלוה חצי פקדון )עפ"י
ההיתר עסקא שהנהיגו בהם( ,ובזה יתכן ,שהדבר תלוי במחלוקת דלעיל ,אם עסקא
נחשבת לראוי או למוחזק.

[ דף נ"ה
בת גרושתו אי אסורה לו משום
'בת אשתו'
הואיל לאחר מיתה נמי איקרי שארו
וכו' .בערוך לנר לעיל ט' ע"ב נסתפק
אם הבת שנולדה מאשתו אחר
שגרשה מקרי בת אשתו ,וכתב,
שמרש"י )שם דף ט'( נראה שדעתו
דאינה ערוה ,או עכ"פ שרש"י מסופק
בזה .עיי"ש .ובספרו שו"ת בנין ציון
סימן קל"ו כותב בזה ,דלכאורה הי'
אפשר לומר דתלוי בשני גרסות במה
דאמרינן כאן דסד"א הואיל לאחר
מיתה נמי אקרי שארו וכו' שרש"י
גרס כן )הכא דף נ"ה( ,ולפ"ז מסיק
דלאחר מיתה נקראת עדיין שארו,
והיינו ע"כ מפני 'שהיתה' שאר בשרו,
וא"כ ה"ה ג"כ דנקראת בת 'אשתו'
לאחר גירושין .אבל מהתוספ' נראה
שלא גרסו כן כו' א"כ לא נחשבה
הבת שנולדה לאחר גירושין מאיש
אחר 'בת אשתו' להיות אסורה לו.
ולפ"ז יהי' סתירה בדברי רש"י ,ולכן
כתבתי לעיל דאפשר דרש"י מסופק
בזה .ועכ"פ יהי' לפי דברינו ספק
קידושין במי שקדש בת אשתו
שנולדה לאחר גירושין )דאי אסורה לו
אין קידושין תופסין בה(.
אבל י"ל דאע"ג דבמתניתן נקראה
הערו' דאשה ובתה 'בת אשתו' מכ"מ
בלשון הכתוב נקראת 'ערות אשה
ובתה לא תגלה' וא"כ אין חילוק ממי
נולדה הבת כיון דעכ"פ נשא אשה
ובתה זו אחר זו ,שהרי גם כשאינה בת
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אשתו הרי היא בת אשה שנשא
לפניה ,ולכן ודאי ערו' היא וקידושין
לא תפסי בה )וזה יהיה בי' דברי רש"י
דהכא דדי בזה שאמה 'היתה' שארו ,לאסור
לו את בתה ,דע"ז הקפידה תורה באיסור

'אשה ובתה'( ,אך לפי"ז דברי רש"י
בדף ט' צ"ע .ע"כ.

[ דף נ"ו
באיזה אופן אין ראוי ליכנס לדברי
חבירו ,ומתי אין פגם בזה
שביק להו לרבנן עד דמסיימי
מילתייהו והדר פליג עלייהו .הנה תנן
בקניני החכמה )אבות פ"ה(' ,שלא יכנס
לתוך דברי חבירו' ,ואפ"ה מצינו
בכמה מקומות בש"ס שהפסיקו
והקשו אע"ג דלא סיים דבריו .וכתב
בשיטה מקובצת )כתובות מח (.דכלל
בידינו כשיש קושיא גדולה בברייתא
או במאמר האמורא באופן שאין
מבינים כלל ,אז פריך לה מיד ,אבל
כשיש להבין הדברים ,אלא שקשה
מכח דבר אחר  -וה"ה כשרוצה
לחלוק על השיטה ,כדהכא  -אז נותן
אותו מקודם לסיים דבריו ,ואח"כ
מקשה וחולק עליו ,שכן הוא דרך
הראוי.

[ דף נ"ז
ביאור הריטב"א בדברי רש"י על
החילוק בין בת כהן שנישאת
באיסור לנפסל מחמת חולי
שאני התם שכבר אכלה .פרש"י
'שאכלה כשהיה בריא' .והקשה
הריטב"א א"כ ה"נ בבת כהן
שנתקדשה אלמנה לכה"ג גרושה
וחלוצה לכהן הדיוט ,דקתני במשנה,

והנה י"א שכל הכסף שבבאנק נחשב לפקדון ולא מלוה ,ואף בחשבונות באנק בחו"ל
]שאין שם היתר עסקא[ נחשב למוחזק ולא לראוי ,ואע"ג שהבאנק אינו מחזיר את
אותם המעות שהמפקיד נתן להם אלא מעות אחרים ,מ"מ לעולם יש לו מעות
בבאנק כפקדון ,ואסור להם להוציאם ,רק באופן שבכל עת שיבואו הבעלים
ויבקשו מיד ,חייבים להחזירם ,וכמו כן יש להם כנגד כסף זה ,מעות שמונחים בבנק
המרכזי ,והו"ל הכסף מונח בלי שום חוסר גוביינא ,אלא צריך לבקש הפקדון
ויחזירהו לו או לשלוחו) ,כן יש שכתבו ,ועי' משה"ל חלק י"ב סימן תל"ח ועוד( .ולפי"ז יקבל
הבכור פי שנים בכל מקום.
אבל פוה"ד בעל שבט הלוי ז"ל )בתשו' בח"ד סימן רט"ו( העלה בזה להיפך וז"ל :לפ"ז
באמת פה בא"י שההיתר לקחת הרווחים מהבאנקים נבנה על יסוד ההיתר של
היתר עסקא שהיא מחצה מלוה מחצה פקדון ,א"כ בחצי הסכום שמכח פקדון
איכא דין בכור דפי שנים .ומ"מ עדיין לבי מהסס כיון דהלב יודע דעסקות של
כהיום ע"פ המבואר בפוסקים )יו"ד סימן קע"ז( גם חצי הפקדון אינו עומד להחזירו
בעין ,והוא מוציאו ומחליפו כאוות נפשו ,ולא נקראו הני כספים מעין דשביק להו
אבוהון כו' ,אם בזה גם פקדון הוי ראוי ולא מוחזק כו' ,וקשה להוציא ממון מיורשים
גם בא"י ,עכ"ל השבט הלוי .ויותר מזה העלה בבירור בפתחי חושן )ירושה פ"ב סעיף
ל"ו( דנקט בפשיטות שבכל מקרה הכסף בבאנק נחשב לראוי ולא למוחזק גם בארץ
ישראל שיש היתר עסקא.
ויש אשר לחלק יצאו בין כסף המונח בבענק שבחו"ל שההפקדה בבאנק נחשבת
לראוי כמבואר בגינת ורדים הנ"ל ,אבל בבענק של ישראלים כגון בא"י שעושים
היתר עסקא ,הרי חצי הוא פקדון וחצי הוא מלוה ,והחצי הפקדון נחשב למוחזק .ובזה
יקבל פי שנים) .עי' חשוקי חמד ב"ב שהביא מדבריהם( .
הרי דבסה"כ יש ג' שיטות .א( בין בא"י בין בחו"ל הכל הוא בדין ראוי .ב( בין בא"י
בין בחו"ל הכל הוא בדין מוחזק .ג( בא"י חציו מוחזק וחציו ראוי בחו"ל כולו ראוי.
ויש שלכן נחתו בזה לדין ירושה בדבר שהוא במחלוקת הפוסקים אם הוי ראוי או
מוחזק ,שהביא ע"ז בפתחי תשובה )חו"מ סימן רע"ח סק"ג( מהשער משפט היכי
שהפוסקים חולקים אי הוי ראוי או לא ,היכי לידיינו דייני וכו' עיי"ש ,וי"א דבכאו"פ
שתלוי בפלוגתת הפוסקים הפשוט נחשב למוחזק ,ויעויי'[

[ בבא בתרא  -דף קכ"ו
אמאי נקרא בכור מאם 'בכור שוטה' ,וביאור מאמר העולם 'חכם לוקח
וטיפש נותן'
לאם ,קורין אותו בוכרא סכלא ,ועיין פירוש הרשב"ם ז"ל )ד"ה דכל בוכרא דאמא

בכור
וכו'( ,אמנם הגאון מהריעב"ץ ז"ל בהגהותיו מפרש פירוש פלאי ,דהנה בכור לאם
הוא רק לענין ליתן חמשה סלעים לכהן ,אולם בירושה אינו לוקח פי שנים ,וידוע
מאמר העולם "שחכם מקבל ,ושוטה נותן" ולכן נקרא בכור שוטה.
ואיידי דאתינא למאמר העולם הנ"ל ,הנה יש מפרשים אותו בדרך מוסר ,דהנה כל
ישראל קדושים נתבעים ונותנים לצרכי צדקה בכל עת ובכל זמן ,אך באותה שעה
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גופא שנותנים יש חילוק גדול בין החכם לשוטה ,דהחכם הוא בבחינת 'חכם לב
יק"ח מצוות' ,וכדפי' 'איש את קדשיו ל"ו יהי"ה' היינו כיון דיודע בנפשו 'שאין מלוין
לו לאדם לא כסף ולא זהב אלא מצוות ומעשים טובים בלבד' ,הרי שהחכם יודע
ומבין ש'יותר ממה שהעני עושה עם בעה"ב ,בעה"ב עושה עם העני' .וזה הפי' "החכם
מקבל" ,ו"שוטה נותן" היינו שאין בו דעת לראות אמיתיו הדברים וירע לבבו בתתו,
והיינו שוטה נותן.

[ בבא בתרא  -דף קכ"ז
באיזה יום היה הברית מילה של משה רבינו ע"ה ,בפורים או בשושן
פורים
רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה וכו' .פירוש :אם חל יום שמיני בשבת אינו
דוחה את השבת .הנה ידוע דיש עוד היכי תמצי של 'אינו נימול לשמונה' ,והוא כגון
הנולד מהול ,וכן היה במשה רבינו ע"ה שכתוב )שמות ב ,ב(" :ותרא אותו כי טוב
הוא" ,ודרשו )סוטה יב ,א( :נולד כשהוא מהול .וידוע הדין במי שנולד מהול דעדיין
צריך הטפת דם ברית ,ודבר זה גם כן אינו דוחה את השבת.
והנה ה"חתם סופר" כתב )דרשות ח"א קע"ג טו"ג ד"ה כת יב( בשם הגאון מהריעב"ץ
לענין "שושן פורים" :דידוע שמשה רבינו נסתלק בשבת ,ולידתו ג"כ היה בשבת.
ואם נולד בז' אדר שהיה שבת ,נמצא יום השמיני הוא י"ד אדר ,ואם נולד בשבת אזי
גם י"ד אדר חל בשבת .ולא היו יכולין לעשות הטפת דם ברית בשבת ,כיון שאינו
דוחה שבת דנולד מהול ,ועשו אותה ביום ראשון ט"ו אדר .וזהו ענין השמחה של
"שושן פורים" שהיה יום מילתו ,הטפת דם ברית של משה רבינו ע"ה.

הא כבר אכלה בבית אביה ,ואמאי
מוציאין אותה מחזקתה כדגזרו רבנן
עליה )אין מניחין אותה לאכול( ,ותירץ
שיש לחלק ,דהתם יצאה מרשות
לרשות ,משא"כ הכא ברשות בעלה
עצמה אכלה כבר בהיתר.
ולכאו' עדיין צ"ב ,דמאי שנא ,הא גם
במשנה הגם דיצאה מרשות לרשות
הא איירי בשכבר אכלה )שאביה כהן(
ואיך נפסק ממנה הכח והזכות) ,הלא
סוכ"ס גם בעלה כהן( .וביאור הדברים
בפשטות דבנישאת הרי בכאו"פ
עי"ז פוסק ממנה כח וזכות האב ,והרי
היא צריכה להגיע לזכות אכילה
חדשה מכח וזכות הבעל ,וכיון
שנישאת באיסור )אלמנה וגרו"ח
לכהן( גזרו עליה שלא תמשיך לאכול.
אבל כשהיתה כבר ברשות בעלה
הכהן בהכשר ,וגם עכשיו עדיין
ברשות בעלה ,אלא שהוא עצמו נפסל
מאכילת תרומה מחמת חוליו ,אין
סיבה לגזור בה וליטול ממנה זכות
שכדין היתה לה בו מנישואיה.

אך יצויין שה"בני יששכר" כותב בספרו "ריח דודאים" )י"ג ע"ב ד"ה ולא .עו"ש ט"ז ע"ב
ד"ה ששון( שענין "פורים" הוא משום שהוא יום מילתו של משה רבינו .והקשו עליו מהגמ' המפורשת דלעיל )סוטה י"ב( שמשה
רבינו נולד מהול .אך באמת כבר מצינו בחז"ל דעה אחרת בזה והוא הא דאיתא ב"פרקי דר' אליעזר" )פרק ח'( שמשה רבינו נולד
כתינוק רגיל ונימול ביום שמיני ללידתו .ולפי"ז י"ל דה"בני יששכר" קאי כאגדת ה"פרקי דר' אליעזר" ובזה ניחא לומר שיום
מילת משה רבינו היה בפורים )ולהנ"ל חל להיות בשבת(.

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

éáá úåöç ïå÷éú êéøòäå øúñá í÷ 'éä äìéì ìë ,äøäèáå

כ"ט חשון

.úåòîãáå

åéúåáø

הרה"ק ר' צבי הירש מרימאנוב זי"ע
יומא דהילולא ל' חשון

åðîæ äìáé àìù åúòãá øîâ ,å"èä åúðùì òéâäùë
'éä à"ô ,åúëàìî êéìùäå ,'ä úãåáòì ÷ø ÷éøì

ùîùä çøæå

íéòñåð íéãéñçäù òîùå ã"îäéáá

'ø åéáàì ç"ì÷ú úðùá ãìåð

ìù åðëùî íå÷î ÷éèñéøôì íáøì

,òååàøáîàã

ñðëð ,ò"éæ áåðåîéøî ò'ìãðòî 'ø éáøä
,òåñðì ïë íâ äìåãâ ä÷åùú åáìá

ë"ò ,êë äùåò ïúåçîä íâå ,åñåçé úà

äøåîúáå åúåà åç÷éù íäéìà ïðçúäå

,åñåçé úà äðîå ,êë äùòé íâ åéùëò

ãéî ,êøãä ìë íúåà úøùé êëì

íâù áåðåîéøî ÷"äøä úà ù÷éá ë"çà

äàøå ÷éèñéøôì ùøéä ø"øä òéâäùë
åéðô

ì ëá ù÷éá ø"øä ,åá
úà ùîùì úåðîãæä

äöåø

åúãåáòá

íåéäîù
åì

òå÷áì

åîë

åúðååëå

,'åãëå

ãåò éúåéäá õøàä ìë
àìå íéðù øùò ïá øòð

 תנ"ה- (• רבי דוד לידא )עיר דוד
 תרכ"ב- (• רבי דוד צבי ב"ר שאול ערנפעלד )אביו של התן סופר

÷"áùîäì

àåä

êøãá åëìéå éðåáæò éîàå

כ"ז מרחשון

ùâéðå ,ò'ìéãðòî ø"øä
øîàå

éáà :áåðåîéøî ÷"äøä

ימי ההילולא

äñðëð äùåã÷ ìù çåøå

åì

øîà ,êë äùòé àåä

úà

,åìåë áäìúð ÷éãöä

כ"ח מרחשון

øåæòì
úåù÷ä

àìä éë äúéä äæá

•

åùåîéùá

÷"áùîä

,÷éãöäì ø"çð äùåò
äùåò åúãåáòá ÷éãöäå
æ"éòå ,ú"éùäì ø"çð
÷"áùîäì

כ"ט מרחשון
 תרפ"ג- • רבי שלמה זלמן אלכסנדר כהנא שפירא ב"ר יעקב אב"ד קרינוק
 תר"ז- • ]ל' חשון[ רבי צבי הירש ב"ר יודא לייב מרימנוב

øåæòéù

÷éãöä úà ùîùîù
ø "çð

íåøâì

äëæé

ìë

ïëàå

,ú"éùäì

åì

øñî

úåãåáò

äùòðù ãò ,ùîùîä
ìò ñéðëîå àéöåîä ìë
õåç ,÷éãöä ìù åúéá
åçéðä àì ãçà øáãî
àéäå úåùòì ùîùîä
ìù åáëùî úà òéöäì
êøãä èøé à"ô ,÷éãöä
'éä àìå ÷"áùîä ãâðì
úà
,÷éãöä
ùøéä

òéöäì
ìù
ø"øäî

ìåëé
åáëùî
ù÷éá
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áèéä àåôéà íéúøëä
øôñì äîåàî òãà àìå
úàæ

ìáà

,íçáù

åéä éë íäéìò éúòîù

 שנ"ג- (• רבי צבי באנקאנאש )הגהות מהרי"ץ
 תרכ"ב- (• רבי ישכר בער ב"ר סיני מיקולאש )מנחת עני
 תקל"א- • רבי אליעזר ליבער ב"ר אברהם אשכנזי מבארדיטשעוו

íéöò

äãåäé

äðåî ïéëåãéù éøù÷ øîâ éðôìù åëøãù

äôøä àì àåä ìáà ,åúåà å÷çã íä

'÷ä

áééì

ïé'æéøî ÷"äøä øîà ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä

ìáà ,íúà åúåà åç÷éù íúàî ù÷éáå

ìù

øéòá

íò áåðåîéøî ä"öø ÷"äøä ïúçúðùë

•

א' כסלו

éðà ,áì éøùéå íéîéîú
úéáá éúìãâ éîöòá
éúåà øñîå éáåø÷ ùéà
áåðøàèá éãåäé èééçì
(àååàøáîàã

ãéìù)

úà

ãåîìì

åðîî

åìöà éúééäå úåðîåàä
øéòö éë óàå ,íéðù 'ä

 שי"ט- רבי שלום שכנא ב"ר יוסף אב"ד לובלין
 שנ"ט- רבי ישראל ב"ר שלום שכנא
 תכ"ד- (רבי יוסף שמואל ב"ר חיים ישעי' )מסורת הש"ס
 תקי"ז- (רבי יצחק ב"ר שמואל לאמפרונטי )פחד יצחק
•

•
•
•
•

ב' כסלו

éúééä" úàæ ìëá éúééä
ãàî øéäæå ,úîà ìòåô
úà

ì÷ì÷ì

úà

ï÷úìå

ùãçä

éäéå

,"ïùéä

òåîùë

éìáì

íéøáã ïé'æåøî ÷"äøä

 תקל"ו- רבי שמעריל מווערכאווקע
 תקנ"ד- (רבי משולם פייוויש ב"ר אהרן משה )יושר דברי אמת
 תרי"ח- רבי ישראל יצחק ב"ר דוד בער מראדישיץ
 תשכ"ג- רבי אהרן קאטלער ב"ר שניאור זלמן
•

•
•
•
•

ג' כסלו
 ת"ג- (• רבי מאיר הכהן זצ"ל )אבי הש"ך
•

ד' כסלו
 תמ"ט- ('• רבי אלי' קובו )אדרת אלי
 תרל"ז- • רבי יעקב דוד ב"ר יצחק מאמשינאוו
•

äæä êåãéùä :øîà åìà
àéä øùéå íéé÷å ,øîâð
øåîàë ,(íéîä úåøàá)
åãåã

ìöà

ìãâúð

óàå

,èééçì

åøñîù

èééçä ìöà 'éäù úòá
ìë åéìò óôç 'ä úàøé
ììôúî

'éä

,íåéä

âéäðäå ,äîåöò äðååëá
äùåã÷á

åîöò

äìéçúî ,ò"éæ áåðåîéøî î"îø ÷"äøä åáø íå÷î úà àìéîå

æ"éò éë ììù àöåîë øáãä 'éä ùøéä ø"øäì ,äæ úà úåùòì

,ãàî íéàìôåî 'éäù åéëøã ìò íé÷éãö äîëî úåãâðúä åì 'éä

äåöîì äðëä äùò íåéä ìëå ,úåøéùé ÷éãöä úà ùîùì ìëåé

ùéà äæéà åéìà òéâä à"ô ,ïåéãôì úåòî äáøä ù÷áî 'éäù

àäúù 'ä ìà ììôúäå ,äòèé àìù úåùòì äî åîöòì øæçå

ùøòä ø"øøä åðîî ù÷éá ,àîéé÷ ìù òøæì äòåùéì êéøö 'éäù

ãéøåî 'éä äèéîä úà òéöäùë äìéìáå ,÷éãöäì ø"çð åùåîéù

àì åùåëø ìëå ïåéáàå éðò 'éä ùéàäå ,êòìãðòø øùò äðåîù

'éäå ,òéöäù äèéîä ìò áåè ïùéé ÷éãöäù äëæéù åéðòá úåòîã

íù ë"â ãîò ò"éæ íééç éøáãä ïøî ,êòìãðòø øùò äðåîù 'éä

,ïåùéì íéòðå êø äèéîä 'éäéù éãëá ù÷å ù÷ ìë åãéá ãéøôî

ïëàå ,ïåéãô éìá åúåà êøáé àåäù åì øîàå ,ùéàä ìò íçéøå

òéöä éî ÷"áùîä úà åúøçîì ìàùå ,øáãá ùéâøä î"øøäå

ä÷ìúñð úåòåáù äîë øçà ìáà ,øëæ ïá åì ãìåðå ùéàä òùåð

ùøéä ø"øä ÷øù äåéö ÷éãöä æà ,åì úåìâì çøëåäå ,åúèî úà

åéîé ìëù æðàöî ÷"äøä ë"çà øîà ,ì"çø ãìéäå íàä

åîë áåè ë"ë éúðùé àì íìåòî éë" äúòî åúèî úà äùòé

ùøòä ø"øä ìù íé÷ñòäá áøòúäì êéøö 'éä äîì èøçúä

ø"øä åáøì øúåéá áø÷úä æàîå ,î"øøä øîà "äìéìä

,àåä àøåðå ùãå÷ ùéà éë åàø ïîæ øçàì ìáà ,(ìàøùé øöåà)

úåâøãá äìòå ,÷äáåîä åãéîìúå åúøùî åùòðå ò'ìãðòî

éùðàå íéãéñç éôìà åéìà åøäðå ,èôùîå úîà àéä åéëøã ìëå

àìå ,ãàî úëì øúñäá 'éä ìëä ìáà ,íùä úãåáòá úåéàìéò

ìöá úåñçì åàáå ãàî åúåà åöéøòä åøåã é÷éãö íâ ,äùòî

ùåã÷ ïéà éë ,åøéëîå òãåé 'éä åáø ÷ø ,åìãâ áåø úà ùéà òãé

òåñðì íéëéøö äøô úùøôáù øîåà 'éä æðàöî ÷"äøä ,åéôðë

éë î"øøäì à"ô òéãåä ò"éæ ïéìáåìî äæåçäù òåãéë) ,åúåîë

,õéùôàøî ì'øùà 'ø ÷"äøäì òñåð 'éä àåäå ,øåãä ÷éãöì

êøãá êìåä ,ú"éùäì éúììôúä ,åáéùäå ,ùãå÷á ùîúùî àåä

,ùøòä ø"øäì òñð ë"çàå ,éàìéò éáã 'éøà ÷"äøäì ë"çàå

àì ãåò éë ,åäìéâ àì ìáà (åîò éúòùåðå ,åðúøùé àåä íéîú

,úåîéé÷úî åéúåëøá øùà ìåãâ úòåùé ìòåôì ãàî íñøôúðå

à"ô øîà ÷"äøäù ãò ãàî åááéç î"ø ÷"äøäå ,ïîæä òéâä

äìçî äøøù à"ô ,åðîî åéúåëøá ìá÷ì åàá íéîìù ïëå íéáøå

ïë ,ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ìéáùá æ"äåòì àá '÷ä é"øàäù íùë

æà åùò ,ì"çø éìåçä äèùôúä áåðåîéøá íâå ,ò"ì òø- ìåçä

áåðåîéøì î"ø øáò øùàëå ,ùøéä 'ø éáøä ìéáùá éúàá éðà

äôåçä åùòå 'éðò äìåúá íò éðò ùéà àéùäì ,ìáå÷îä äìåâñä

éðáøä ïúç 'éä ø"ååæá) ,ïåâä âååéæ åøåáò âàã íùå ,åîò åç÷ì

ïúçä äôåçäì êéìåäì åöø øùàë äðäå ,ïéîìòä úéáä ìò

äùà àùð ù"ååæáå ,ì"æ øòöééøâ íééç ä"åî åéùòîá íéîú ùéà

çúô ,ùøòä ø"øä ìà åàáå ,æìä éìåçá äìëä äìçð ,äìëäå

åúøéèô øçà] ,ì"öæ ééøåâìéáî ïðçìà 'ø ÷"äøä úá äðîìà

úéôàøúð óëéúå ,"äìëä éðôìî úîä ïéøéáòî" øîàå åéô

éøçàå .([ò"éæ ïéæåøî ÷"äøä äúåà àùð áåðåîéøî ÷"äøä ìù

ì"èééä úðåúç úòá øåôéñä òåãé - ,äðúéàì äáùå äìëä

åúéáá øùà ìëå åúéá ìò åäîùå øúåéá åáø åàùð åéàåùéð

âåäðë íééðòì úãçåéî äãåòñ åùò ïéàåùéðä éðôìù äìéìá

êìä ä"ò÷ú úðùá äæ åáø ìù åúøéèô øçà ,åãé ìò ãé÷ôä

úåòî íåëñ ïúð ò"éæ äùî çîùéä ïøîå ,íé÷éãöä ìë ìöà

ãò íéðù á"é áùé íùå ,ò"éæ õéùôøàî ÷"äøä ìöá óôåúñäì

,éðò ìëì ïúéù äîë áåö÷ íåëñ áö÷å ò"éæ ïñéð øæòìà 'ø åðáì

.(á÷òé éìäà ,øåà éäé) õéùôàøî ÷"äøä ìù åúøéèô

úç÷ì äöø àìå ,óñë ãåò åì åôéñåéù øîàù ãçà éðò íù àáå
çîùéä àöé ,åéáà úà ìåàùì ïñéð øæòìà 'ø êìäå ,úåçô
ùà" øîà åäåàø øùàë óëéúå ,éðòä éðô úåàøì åøãçî äùî
úà éðòä êøáéå ,"íéà áòâ íéà áòâ ,ùøòä 'ø éáø äáäì
úà åøéàé øùà úåøåã åàöé äæ âååéæîù" äìëä úàå ïúçä
íéðù äîë øçà ,éðòä åì êìäå ,"çéùîä úàéá ãò íìåòä
äìò ò"éæ òååòùìàèî ÷"äøä ì"èééä ìù åðúåç øùàë
,åøåã é÷éãöî äãéøô úåëøá ìá÷ì òñðå ,÷"äàì ò÷úùäì
ìöà 'éä øùà éðò åúåà éë øéëä ãéî ,áåðåîéøì òéâä øùàë
úëøá ïëàå ,ùøòä 'ø éáøäî øçà àì àåä äðåúçä úçîù
.òåãéë íùåø äúùò ÷éãöä

áìáù äãåáò

øåöé åùàø ìò íéîåìéä øúë
ìù åðá áééì ïúð éáø ÷"äøäù íéøáåñ 'éä íéãéñç áåø
øáéã åúå÷ìúñä éðôì íéòâø äæéà êà ,åàñë ìò áùé î"øøä
áúë íãå÷ ìåâìâ áù øëåæ àåäù øîàå åúîùð éìåâìâ ìò î"øøä
íù åãîòù çî ìòá íéãéñç ,"éàçà áøã úåúìéàù" úà
úà àìîé ä"øøäù æîøì åðåöøáù íéîåúñä åéøáã åùøéô
ìòá éàçà éáøù" :àúéà ïåàâ àøéøù áø úøâéàá éë ,åîå÷î
ìò áùé "äéòîù" éàðøèð éáøå ,ìàøùé õøàì äìò úåúìàùä
ò"éæ õéùôàøî éìúôð 'ø ÷"äøä õîàúä úàæ ìëáå ,"åàñë
éë ïôåà íåùá äöø àì ì"ð éáø êà ,áééì ïúð 'ø úà áéùåäì
àá '÷ä é"øàäù íùëù" øîà åéáàù åîöòá òîùù øîà
ìéáùá éúàá éðà ïë ,ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ìéáùá æ"äåòì

úåèùôúäá äìåãâ úå÷éáãá ììôúäì 'éä ùãå÷á åëøã

âåäðì ãåò äöø àì ùøéä ø"øä ìáà ,"ùøéä 'ø éáøä éùîùî

ìà óë åéãéá ÷ôåñå äðàå äðà äìéôúä úòá õø 'éäå ,úåéîùâä

íù ,åìöá óôåúñäì ò"éæ õéùôàøî ÷"äøä ìà òñðå úåàéùðá

òâåô 'éä åúöéøáå ,åúåà ááåñîä ìëá ììë ïéçáä àìå ,óë

.íùä úãåáòì åìåë øñîúäå íéðù á"é áùé

ìä÷ä éùðàå ,íåìë ùéâøä àìå ,íéöôç øàùå ìñôñáå ïçìùá
êøãá íäá òâôé àìù éãë ñ"ðëäéáî øáã ìë íéàéöåî 'éä
äúååëð åãé ìëå åãéá åæçàå øòåá øåðúá ùâôð à"ô ,÷æðéå åúöéø
åúìôúá êéùîäå ùéâøî àìå éìç àì àåä ìáà ,äçôðúäå
'ø ÷"äøä ,(øåà éäé) øáã íåù äø÷ àì åìéàë úåáäìúäá
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åúåàéùð
,áåðåîéøì øæç ,æ"ô÷ú úðùá éðùä åáø ìù åúøéèô íò
,ìàøùé ùåã÷ì íñøåôî 'éä øáë æàå ïåùàøä åáø áùé äá

éæà ,äøéúé äçîùå äìåãâ úåáäìúäá åðçìåù ìò áéñî 'éä

éáø ÷"äøä ïá øæòìà 'ø ÷"äøä ïá) øò÷ñðòæéì éìúôð

äøéúé 'éëáá åéðôì ä÷òöå î"øøä ÷"äøä ìù åúìë åéðôì äàá

'ø ÷"äøäå (á"î÷ ïåéìâ åðøåãîá åéúåãåà ïééò] ,ò"éæ êìîéìà

íéôà úìéôð ïéòë åãé ìò åéðô êîñ æà ,æ"ø úññåâ àéä åúá éë

äòùáå ,ùøòä ø"øä ìöà à"ô åéä ò"éæ áå÷éæãî øæòéìà

'ä ìà ïðçúàå áéúë øîàå åùàø úà äéáâä ë"çàå ,íéòâø äæéà

øæòéìà éáø ìëúñä úéøçù úìéôú ùøòä ø"øä ììôúäù

'éäéù íâä 'ä ìà ììôúä åðéáø äùî äðä ,øîàì àéää úòá

íâù ïéçáäå ,ììôúä àìù èòîëå äìéôúä ïîæ êùî ìë åéìò

æ"ëò ,äãòøå äúòá ïåùìî àéä àåää úòá ì" çø äøö úòá

éìúôð 'øì øæòéìà 'ø øîà äìéôúä øçà ,ïë äùåò éìúôð 'ø

åðåçèáå åúðåîà ÷æåç íò åãîò ìò ãîåò øàùð 'éäé ø"îàì

àã êàã èàä äìòî ìù àéìîôä ìë äæì íéøîåà íúà äî

íâ øîåà äúòå ,ä"á÷ä éðôì øåáéã øáãì ãåò ìëåé ïòîì ,'äá

éúãîòå úàæ éúéàø éðà íâ ïë éìúôð 'ø åì øîà ,èöðàèéâ èéî

áëòúé éë êì úôëéà äî ,éç ìë ùôð êãéá àìä ä"á÷äì éëðà

úåîéòðá äúéä åúìôú ,(ìàøùé øöåà) úàæ ïîæä ìë úåàøì

éúåà ìèáú ìáù ïòîì ÷"ùä íåéá íééçá øàùúå øáãä ãåò

íéðåâéð äáøäå ,ïâð áåè òãåé 'éä øùà äàìôð úå÷éúîáå

'éä àìå äìäöáå äðéøá åúãåòñ øîåâå áùåé 'éäå ,÷"ùä úçîùî

äáø äáäà"ä úîâåãë åðîî àéä íøå÷î åðéúåáø ìöà íéøùåîä

éðù ,'á íåé ãò íééçá äøàùðå ,úåáöò õîù íåù åéìò äàøð

íàåáá" ìöàå ,"ìèå íùâ" úìôú ìöà íéøîæîù ïåâéðä ,"ïåâéð

ä"ä ùøòä ø"øä ìù åúéá ïîàðå åãéîìú øôéñ ì"ðä íéøåôéñ

ìáé÷ èòâéñ úéá øöçá øùà íéâäðî äáøä íâ ,â"ñá "íãàî

"á÷òé úòåùé"ä ìòáì ò"éæ ñòùèéà ò'ìùøòä 'ø ÷"äøä

òîù úøéîà åîë ,ùøòä ø"øä ìù åúãåáòî ò"éæ ì"èééä ïøî

åîòî øãòðù íåéî íéîéä åëøà :øîà øåôéñä åòîùëå ,ì"öæ

'á ÷ø åøîà íé÷éãö äáøä øùà úéùéìù äãåòñá ìàøùé

àìå (ô"÷ ïåéìâ åðøåãîá ïééò) ì"æ æ"îøäåî ïåàâä åãéçé åðá ò"ì

ìù åâäðîë ìàøùé òîù íâ øîåì åâäð åðéúåáøå ,êìî 'ã íéîòô

'éäå ,øåôéñä äæ åòîù ãò åáì úìáà ìò åùôðì íçåð àöî

äáéúä éðôì íãøé úò åðéúåáø âäðî ìò íâ ,ùøòä ø"øä

,(íéîä úåøàá) ò"éæ ùøòä ø"øä ìù åúùåã÷á ãéîú àéìôî

åøå÷î "äðä ãò"î ìå÷á ìéçúäì úáù ìù úéøçù úìéôúá

àîåéá äðùá äðù éãîë øåãä é÷éãö åôñàúä øîåòá ã"ìá à"ô

'éä ùøòä ø"øäù ì"æ åðéáø øôéñå ,ùøòä ø"øäî àéä øåäè

àöé äçðî úìôú øçà ,áåðåîéøá î"øøä ÷"äøä ìù àìåìéäã

÷éæçî àåä ïéàù ì"èééä øîàå ,úîùð úìéçúî ìéçúäì åëøã

ïåãì øöçá ò"éæ áå÷éæãî øæòéìà éáø ÷"äøä íò ì"èééä ïøî

òéâî øùàë ìáà ,úîùð úìéçúî ìéçúäì åúâéøãîá åîöò

ìò" úëøá 'éä äæå ,ìåãâ ùòø ìå÷ åòîù òúôìå ,ïéðò äæéàá

øîåì ìéçúäìî åùôðá ÷ôàúäì åçåëá ïéà áåù "äðä ãò"ì

ãîò áå÷éæãî ÷"äøäå ,ùøòä ø"øä ìù "øîåòä úøéôñ

.íø ìå÷á

àìä ,ë"ë äîúî äúà äî ïúåçî" :ì"èééä ì"à ,àäúùîå
."ä"ò åðéáà íäøáàë ùîî úåðåéñð øùòá äñðúð äæ éãåäé

ùîùä àáå

íìåëá ãîòå äñðúð úåðåéñð äøùò
úâùäî äìòîì åçåë ìëá ,äáø äçîùá åàøåá úà ãáò
íéà ïáàä æðåà" ò"éæ æðàöî ÷"äøä åéìò ãéòäù åîë ,ùåðà

íé÷÷æðä úáåèì íéôñë óåñàì àöé æ"øú úðù óøåçá

èùéð æéà èðééä ,èñåàååòâ èùéð øàâ êàð èàä øò ïòåå èðò÷òâ

ìôðå ïðèöð êøãá ,æà 'éäù íéøëéàä ãøî á÷ò åòâôðù

'éôà ,"ïééæ âéùî ïòðò÷ íéà ìàæ ñàåå íééåìéòáù éåìéò øòã àã

äîåöò úåáäìúäá áéøòî ììôúä åúøéèô éðôì ,áëùîì

åì 'éäù ì"çø íéðá ìåãéâ øòöî òåãéë àáåè íéù÷ íéðîæá

ìëäù" úëøáá åúìôú úà íééñå ,äèéîä ìòù úàéø÷ àø÷å

åùôð ìò àèç àì ,úåðáå íéðá íéãìé äøùò äðåîù åéìò åúîá

åæ äëøáù ò"éæ ïéæåøî ÷"äøä øîà åæ äëøá ìòù "åøáãá 'éäð

,äáø äáäàá ìëä ìáé÷å ä"á÷ä ìù åéúåãî øçà øäøä àìå

æ"øú åìñë ç"øã 'à ïåùç 'ì íåéá ÷ìúñðå äìòå ,äúéîä ìò 'éä

ìà äúàá ,äëãðä äçåøì øåöòî úúì øáë äìëé àìù åúùà

.÷"ôì

åáø åúåà àø÷ æà ,äùôð úøö åéðôì äçèùå ò'ìãðòî ø"øä åáø

ùà ãåîò ïéòë ÷åçøî åàø øèôðù äìéì åúåàá éë øôåñé

àì øùà ë"ë úåùåã÷ úåîùð êéùîî 'éäú éúî ãò :åì øîàå

øéòä ìù úåòù äøåîä ìëå ,áåðåîéø øéòäî äìåòå ò÷åá

'éä àì ùîîå ,øùò äòáùä åðá øãðòùë ,… íîéé÷ì ìëåú

íù ïîèåäå ,äøåäèä åúîùð úàéöé úòá íëìäî úà å÷éñôä

é"ðá ìëì éë úàæ äî åðúç åúåà ìàù ,úåáöò íåù åéìò øëéð

."íéîä úåøàá" øôñ ñôãð åúøåú éøáãî .áåðåîéøá

,ïåöøì åúìôú ìá÷úú íäéìò íéîçø ù÷áì åéðôì åàåáé øùà

àùéã÷ àìåìéä

àéä úàæ éë" åì áéùä ,ë"â åîöò ìò íéîçø ù÷áé àì òåãîå
íäøáà øùà ìò êéðéòá äù÷é àì òåãîå ,íùä úãåáò ë"â

íé÷éæçî (åæ äðùáë) øñç ïåùç ùãåç øùà íéðùä íúåàá

åðá úãé÷ò åðîî ùåøãé ìáù ú"éùäî ù÷éá àì ä"ò åðéáà

'ñá à"âîä áúëù åîë ,ïåùç è"ë íåéá àìåìéäã àîåéä úà

àì øùàå ,ïåöøá äìá÷úð äúéä åúìôúù ÷ôñ éìáå ,åãéçé

ïåùç ùãåç äøéèôä øçàìù äðåùàøä äðù íàù æ"÷ñ ç"ñ÷ú

åòøæì íåéä ÷çöé úãé÷ò íòèä éë ,äæî òîùð úàæ äùò

øùà äðù ìëá åéìñë 'à íåéá èééöøàéä úà íé÷éæçî æà àìî

äæå ,äæ úåìâá äîå÷ú åðì 'éä àì úàæ àìåìå ,øåëæú íéîçøá

ùãåç 'éä äøéèôä øçàìù äðùä íà ìáà ,øñç ïåùç ùãåç

åúá äúìçùë ,íàøåáì äæá åãáòé øùà íé÷éãöä úãåáò àéä

ùøòä ø"øäå ,ïåùç è"ëá èééöøàéä úà íé÷éæçî øñç ïåùç

åðîî åøãòðù øùò äðåîùä 'éä àéäù úîñøåôîä ú÷éãöä

ïëì øñç ïåùç ùãåç 'éä ç"øú úðùáå æ"øú úðùá ÷ìúñð

åëøãë äøéúé äçîùá åëøãë ììôúî 'éä ÷"áù ìéìáå ,ì"çø

. ïåùç è"ë íåéá àìåìéäã àîåéä øñç ùãåçäù åæ äðùá

øùàë ÷"áù ìéì úãåòñáå ,åâäðîë "éãåã äëì"á ïéãå÷éøå '÷á

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

øåãä ÷ñåô
åùã÷ ìöá úåñçì åéìà åàáù íéãéîìúä éðåîä ãáìî

א' כסלו
הגה"ק רבי שלום שכנא מלובלין זי"ע

äëìä éðéðòá íâ øáò ìëî åéìà åðô íâ ,åúáéùéá äøåú ãåîììå
ìù ïáø íùá åäåðéëå åáø ãåáë åì å÷ìéç äøåúä éìåãâ ,äùòîì
øåã ÷ñåô åéãéîìú ìåãâ åéìò áúëù äî ïééò ,äìåâä éðá ìë
éë… ":ì"æå (äî 'éñ) à"îøä ú"åùá à"îøä åðéáø ä"ä ïåøçàä
ìò ÷åñôì ,ùåøãìå ùåøçì ,ùàø íéøàå äô äöôà äëëéà
àåä ,åðéã úéáå àåä íéé÷ éáøå éøåî ãåòá åðéðôì àáä äùòî
ìàøùé øð ,úøàùðä úìçâ ,úøàôú úøèò ,úøúåëä úìåâ
ùãå÷ úçùî ïîùå ,úçøæ óôåòé íéîùä øäåæë øéäæé åøåàå
ïåàâä ,íéøåáâä ùàø ,íéøòùá òãåð øùà àåä ,úç÷øî äùòî
."[çöð äéçéù] ï"ù àðëù ø"øäåî

äéúåðúåðò

åéúåãìåúî
éáø åéáàì ãìåð ò"éæ ïéìáåìî àðëù íåìù éáø ÷"äâä
ì"öæ èàèùéåð- øòðéååî íåìù éáø ïåàâä ïá ÷çöé éáø ïá óñåé
,åøåãá êééøèñò éîëç ìåãâ ,èàèùéåðî ù"øäî íùá òåãéä
æðëùà éâäðî áåø øùà ,ãåòå ì"éøäîë íé÷ñåôä éìåãâ ìù ïáøå
íéðùá êø ãìé æà 'éäùë ç"ñø úðùá ,åðîî ì"éøäîä ìáé÷
'éäå ãçà íå÷îá äìåãâå äøåúá êøåáî 'éäù åéáà åéìò øèôð
'éä ïë ììâá øùà ,íéáø íéñëð åì øéúåäå ,ïéìåô éãéâð ïéá äðîð
åéøåòðî äùò ïë ïëàå ,åééç éîé ìë äøåú ìù äìäàá áùéì ìåëé
ïëî øçàìå ,àðæåô øéòá ãîì äìéçú ,äøåú íå÷îì äìâ øáë
,åãåîéì êøã ù"ò ïë àø÷ð) "íé÷åìéçä ìòá" ïåàâä ìöà ãîì

'éäå ,åúåùéøôáå åúùåã÷á ïééèöä äøåúá åúìåãâ ìò óñåð

øùà ,ì"öæ ÷àìåô á÷òé 'ø ïåàâä ä"ä (÷åìéçäå ìåôìôä êøã

øëæ øàùð àìù äîøâ äéúåðúåðòù ãò ,ãàî ìåãâ åéðò

í"øäîä íò ãçéá äîì åæ äáéùéá ,÷äáåîä åáø 'éä àåä

àì åúåìôù áåøá éë ïòé ,íéáøä åé÷ñôå åéùåãéçîå ,åúøåúî

ãçàë íñøôúäå åæ äáéùéá ãîì úåáø íéðù ,ì"öæ àáåãàô

àìå ,úåøåãì åéìò åëîñé àìù éãë øôñ éìò ïúåìòäì äöø

.ìàøùéì íäì åãîòù íéìåãâä íéôéøçäî

åðá áúëù åîë íéãéîìúä éìåãâå åðá úøöôäì óà êëá øúòð
:ì"æå (äë ïîéñ à"îøä ú"åùá àáåä) ìàøùé 'ø ìåãâä ïåàâä
ïøåàîå ïáø ïåàâä éáà éøåî éðåãàî äùòîì äëìä éúìá÷ ïëå
ä"ä ì"ö÷æ å"ðëù äðåëîä íåìù ø"øäî äìåâä éðá ìë ìù
åéôî åôåñ ãòå íìåòä óåñî äáøä íéãéîìú ãéîòä øùà î"ëä
íò éúù÷á ïéàéâñ ïéðîæã íéîìåò éùôð éçå .íéúåù åéîéîå íééç
áåø úîçî äúéä åúáåùúå ÷ñåô äùòéù åðîî íéãîåì äáøä
éðô ìò øùà íãàä ìëî øúåé åéðò äéä øùà åúåðúåðòå åúåãéñç
áåúëà øùàë à"ë å÷ñôé àì áåùã éðà òãåé øîàå .äîãàä
ì"ø ,éìò íìåòä åëîñéù éðåöø ïéàå ,àøúáë äëìäã íòèî
íéîòôì åà òéøëé àåäå àúååáø éðéá àúâåìô àëéàã àëéä ïåâë
ãçà ìë äùòé ïëì ,úåàåø åéðéòù äî íà éë ïééãì ïéàå ÷åìçé
åáø éîð äùò àì è"äîå .åááì íò øùàë äòù úàøåä éôë
äáåùú íåù íâ øôñ íåù (÷àìåô á÷òé 'ø) ó"éøäî ïåàâä
éë óà è"äî íéðåàâä åìà íúéáá å÷éúòä àì ÷åçøîì åçìùù
.ì"ëò ,àøäåéë íäéðéòá áùçð äéä

ùîùä àáå

åúåàéùð
äáéùé ãñéå ,ïéìáåì åúãìåî øéòá åúáéùé òá÷ íéîéì
íéãéîìú åéìà åôñàð øö÷ ïîæ êåú å ,"íé÷åìéçä ìòá" åáø ã"ò
åòãåð øùà íäî ,åéôî äøåú ìá÷ìå åéãé ìò íéî ÷åöéì íéáø
íìåë åéä øåãä éìåãâ øàùå åðéúåáø ìëå' øåãä éìåãâë íéîéì
ìòå ,(æè 'éñ ïéîéðá úàùî ú"åù ïåùì) 'ì"æ ù"ùøâä éãéîìú
,ì"öæ à"îøä - ùéìøñéà äùî åðéáø ìåãâä åãéîìú 'éä íùàø
åøåáéçá åøàúî ïëà êëå ,(ø"âååéæá) åðúçì íâ 'éä íéîéìù
áì ïåáàãì êà .'éîç éøåî ïåàâä' (é÷ 'éñ ã"åé) "äùî éëøã"
íéøùò úá äúåéäá ,äéáà ééçá äéîé éîãá ú÷ãöä äôè÷ð
ì"æå "êìî úá" äéìò àø÷ åãéôñäá à"îøä '÷ä äìòáå ,äðù
áåìñäà ÷"ãáà ì"öæ èøåôôàø ïäëä íäøáà éáø ïåàâä
à"îø ïåàâä øîàù … " :(àöú éë 'ô) "íéðúéàä çøé" åøå áéçá
àðëù ø"øåäî é÷ìàä ãéñçä ïåàâä áøä úá ,åúùà ìò ãôñäá
úàæä äøåøàä úà àð åã÷ô' ÷åñô ìò ïéìáåì ÷"÷ã ã"áà
àúéàã éô ìò ,(ãì è 'á íéëìî) 'àéä êìî úá éë äøåá÷å
ìëàù ïåùàøä íãà ìéáùá ,äîãàì ä"á÷ä ììé÷ù ìéáùá

éæðâì ÷ìúñð ÷"ôì è"éù úðù åìñë 'à ÷"ùò 'å íåéá

,äàèç àì àéäå 'êøåáòá äîãàä äøåøà' øîàå ,ú òãä õòî

íåéä ãò ë"çåðî íùå ,ïéìáåì øéòá ïîèåä øåäèä åôåâå ,íéîåøî

íéëìî úåðáå íéëìî éðáù ä"á÷ä äì ïúð ,äúòã ñéôäì ïë ìò

øùà úàæä ïáàä" :åúøåá÷ úáöî ìò èøçð øùà äæå ,äæä

ùåøéô ,'úàæä äøåøàä úà àð åã÷ô' :øîàù åäæå ,äá åøá÷é

øùà ,àøåðå ùåã÷ íé÷ìà ùéàì ïåìî úéá äéäå ,äáöî éúîù

úà åã÷ôéù åðééä ,ä"á÷ä úàî äøåøàä äîãàä ìò éà÷ã

,àøúá éøãá åéðôì äéä øùà ìëî øúåé ,äøåú ìàøùéá õéáøä

úá éë äåøá÷å' :ù"æå ,êìî úáä úà äá åøá÷éù äîá äîãàä

éøã ìëù ãò äáøä íéãéîìú ãéîòäå ,äøèò äðùåéì øéæçäå

ïäëì äðîúð ô"ø úðùá ,ì"ëò ,"ïðáø éëìî ïàî ,'àéä êìî

úøèò äéä àìä ,àøéãúá íéúåù åéîéîå ïééç åéôî àòøà

ìåò úà åîëù ìò àùðå ,ïéìáåì ÷"÷ã ã"áàå áøë íâ øàô

ùàø ,åøãäå øåãä úôåî ä"ä ,ìàøùé éôìà éùàø úøàôú

,úåëìîä úéá íòèî ó÷åú ìáé÷ á"ù úðùá ,æåòá úåðáøä

ø"øäåî íéðåàâä ïåàâ ,ìàøùé ã"áà ïáøå ïøåàî ,ìàéøà úìåâ

úåð÷ú ï÷éúå ,åéô ìò ÷ùé øáã ìòå úåìéìâä ìò øøåù úåéäì

øùà åéðòäå ãéñç ä"ä ì"÷åöæ óñåé 'øá àðëù äðåëîä íåìù

.é"áçàå úåãäéä úáåèì

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

ïúúéîá íé÷éãö íéìåãâ
ìò ììôúäì çåìùì ïéìáåìî éáøä ìù åëøã äéäù òåãé
àìù äøö ìë ìò ïéìáåìî àðëù íåìù éáø ÷"äøä ìù åøá÷
ìëî ,ïëàå ,åøá÷ ìò çìù àøâôã àî åé øàùå ç"øá íâå ,àáú
ìò úãîåò äøàùð íäéúåøåãì ïéìáåì éìåãâ ìù úåáöîä

."äøéöéì éùéùä óìàì è"éù åìñë ç"ø 'å íåéá åéîò ìà óñàð
äáéùéä ùàøë åîå÷î úà àìéî ìàøùé 'ø ìåãâä ïåàâä åðá
íåéá øèôðå íåéì íåéî äðù íéòáøà åéáà øçà íéîé êéøàäå
éîëç éìåãâî 'éä ìàøùé 'ø ,÷"ôì è"ðù åìñë 'à åéáà øèôðù
íéáøå ò"éæ à"îøä åðéáø åñéâ íò íéìåôìôå íéáåúëá àáå åøåã

úáöî äì êåîñå ,àðëù 'ø éáøä ìù åúáöî äúåîéìùá äãîò

.éëãøîä ìò úåäâä øáéç ,åøåã éðåàâî

ù"øù ïéìáåì éãåäé ìöà 'éä ìáå÷îå ,'÷ä "äæåç"ä ìù åùã÷

íéøåøîú ãôñî

ïäéëù ïîæáù øôåñîå ,ïéìáåì éáùåú ìò ïâäì éãëá íù øàùð
äôéøù íòô íù äöøô ïéìáåìá ò"éæ øâééà ò'ìáééì éáø ÷"äâä

÷ìç "äãîç õøà" åøôñá í"éáìîä ïåàâä áúëù äî ïééò

ùùç äéäù ãò äøáâúð äôéøùäå ,÷"äâä úéáì êåîñ äìåãâ

éúòîù :ì"æå ,ì"öæ "äéøà úâàù" ïåàâä ìò ãôñäá ,íéãôñä

äî ìåàùì íéùðà åàáå ÷"äâä ìù ïéðá ìò èùôúéù ìåãâ

ïåà âä åéîç ìù äéùôð çð éë ,ì"æ à"îøäåî ïåàâä íùá íéøîåà

äìéìçå ,äúåà úåáëì úåøùôàá ïéà øùà äôéøùäì úåùòì

éëå' áéúë ,àëäî àúùøô éàäì çúô ì"æ ù"øäåî ìàøùé øåà

àðëù 'ø éáøä ìù øá÷äì êìéì ÷"äâä äåéö æà ,äðëñá ìëä

'éôå ,'õò ìò åúåà úéìúå úîåäå úåî èôùî àèç ùéàá äéäé

,ïéìáåì ìò ïéâî úåéäì çéèáä àåäù åøá÷ ìò øîàìå ì"æ

òáù úá øîàîë ïåøñç ïåùì àåä àèçã ,êë ïéðòä àåä

."ä÷ñôð äôéøùäå ùàä äáëúð ë"çàå ,íùì ïéðî åëìäå

äîìù éðáå éðà éúééäå êìîä éðåãà áëùë äéäå' ,ò"òäãì
íéëìî ïééò) äìåãâä ïî íéøñç äîìù éðáå éðà é"ùøôå ,'íéàèç
øñçð äéäéù úåî èôùî àèç ùéàá äéäé éëå 'éôä ë"à ,(à à

ב' כסלו

,úîåäå ë"ôòàå ,øåîâ ÷éãö àåäù ,úåî èôùî äæ ùéàî
åúåà úéìúå õøúîå ,àèç àìá äúéî ïéà àìä êéðéòá äù÷úå

הגה"ק רבי משולם פייבוש מזבאריז' זי"ע
åúáöçî ùãå÷ øåö
÷"ú úðùá ãìåð ò"éæ 'æéøàáæî ùåáééô íìåùî 'ø ÷"äâä
ãéâîä øòìòä éåìä äùî ïøäà 'ø ÷"äâä åéáà ì êøòì
ïúç) ïéùã àøá éøàèñ ã"áà øéàî 'ø ÷"äâä ïá ïéèàéðñî
ãéçé ïá (äáø ùøãî ìò "äùî éãé" ìòá äùî á÷òé 'ø ÷"äâä
ãéçé ïá íâ 'éäù ïéùãøá éøàèñ ã"áà ïåùîù 'ø ÷"äâäì
ìàéçé 'ø ÷"äâä ïúç) àìå÷ òñ úáéùé ùàø íäøáà 'ø ÷"äâäì
,êìîä ãåã òøæî ùãå÷á äìòîìå ì"ùøäîä åðéøåî ãëð àéøåì
úåôñåú ìòá ÷"äâä ïá (è"ë 'éñ ì"ùøäî ú" åùá áúëù åîë]
äáéùé ùàø "êåøòä" ìòá ïúð éáøì ãëðå ïéð 'éä øùà ò"éæ è"åé
ìòá äéçøæ åðéáøì ïëå ,äãåäé èáùî íéçåôúä úçôùîî éîåøá
øùà éúä÷ä éðáî éåì èáùî åúáöçî øåö øùà "øåàîä"
.íäéìò ùãå÷ä úãåáò
éáøì ïëå ,âàøôî ì"øäîä åðéøåîì ãëð äéä êëì óñåðá
,à"ùøäîä åðéøåî ,"éáøáø éôà" ìòá âàøô ã"áà úåéç ÷çöé
éæðëùà ùøéä éáø ÷"äâä ,éìåôåøèñåàî ïåùîù éáø ÷"äâä
äìòîìå "íéùã÷ ïàö" ìòá ÷"äâäìå ,"éáö íëçä" ìòá
.õøà é÷åöîå íé÷éãö ùãå÷á
úøî ú÷éãöä úéðáøä åîà ,ñçéä íø 'éä åîà ãöî íâ
äéäù õéðòîñéè ã"áà äùî ìàøùé 'ø ÷"äâä úá äúéä òðëòåå

íìåòä ìò øæâðå äåçå íãà åðîî åìëàù úòãä õò ,õò ìò
äáåùúá ì"ðä åðá åéìò ïðå÷î äëå ,ì"ëò ,ç"çôãå ë"ò äúéî
äòùä äôøèð êéøáã àåá íåéá ä"åòáù úåéäá :ì"æå ì"ðä
,äìåâä øåàî ,äìòî ìù äáéùéá ù÷áúðå ùãå÷ä ïåøà äáùðå
ìàøùé àéùð íéðåàâä ïåàâ íéðáøä áø 'ä çéùî åðéôà çåø
äðåëîä íåìù ø"øäåî åùã÷ íùá àø÷ðä (à"î éðåãà ä"ä)
óåãøú ÷ãö ÷ãö øîàð äéä åéìò øùà î"ëä ä"ä ì"ö÷æ åðëù
úàáå åùøãú åðëùì åäôãøå íåìù ù÷á øîàðù äî íéé÷ì
éãéá ïéàå .äîåèà éúôùå .äîåâò éùôð ä"åòá äúòå .äîù
äìôð éë .äìåìö éúòã ïéàå .äìéáçä äãøôúð éë .äî áéùäì
äðà éðàå ,äáàë äáàã .äáåöò éùôð úàæ ìò .äìåâä úøèò
ïåãà í÷éø íéø÷éä (êéðô) áéùäì àìù úàæ ìë ìò .àá éðà
,àåä äåáàã àòøë àøáã úåéäá éãéá àáä ïî ò÷ø÷á (êéðôì)
ùé ÷øôá íù ïééò ,'åë ïá çéðî åðéàù ìë ì"æ íøîàî éúøëæå
òîù øãäå áéúëã éàî ñçðô 'ø ùøã äðäå .(æ"è÷ óã) ïéìçåð
éðôî àáöä øù áàåé úî éëå åéúåáà íò ãåã áëù éë íéøöîá
éðáî áéúëäå 'åë äúéî åá øîàð ïá çéðä àìù áàåé 'åë äî
åá äøîàð åúåîë ïá çéðäù ãåã àìà ìàéçé ïá äéãáåò áàåé
éåðéùáå ãåãá àøúá àéåðéùá ìéçúä äîì ÷"÷å .'åëå äáéëù
åðãîìì àá àìà .(åì äðîãæð úøçà àçñåðã éìåà) áàåéá àî÷
â"òà áàåé éáâ ìáà ãåã éáâ àìà ìëå ìëî äéá øãä àìã
åì ïéà åìàë áåúëä åéìò äìòî åúåîë äåä àìã ïåéë ïá ì"äã

.ùãå÷á äìòîìå íéãéñç øôñ ìòá ãéñçä äãåäé éáø éàöàöî

åãîìì ì"äã òùôã ìéòì éúàáäù ïéìçåð ùéã àåää ïéðòì ïá

ùã÷î ùéàä

íéøáãì éúñðëð ë"ò ,åéúåáà íò áëù øîéîì åéìò ÷ãöéùå

øéò éáåùçî ãçà ìù åúá úà àùð å÷øôì åòéâäá
,åéîç ìöà øøåâúä óà úîééåñî äôå÷úå ,òéöéìàâá ùèéðäéð÷
éù÷áî àúùéã÷ àúøåáç ,åùôð äáäàù úà àöî íù åúáùá

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

åæ äôøç åéìòî ìåâì íéìùäì áééåçî éðà ïëì .åëéøãäìå
éáà éøåî éðåãàì ïá ìàøùé áäåà úøéúò äë … áåè äî ïéáäì
ìò ìáàúîä ,ä"ä ì"ö÷æ åðëù äðåëîä íåìù ø"øäåî ïåàâä
êìùåäù ìàøùé éôìà éùàø ,úøàôú úøèò ,úøúåëä úìåâ
.î"ëä è"éù åéìñë ùãç ùàøá ,õøà ä"åòá

øáãä éäéå ,"èæàìòâøòáéà ïéåù êéî èñàä åã ì'ùåáééô"
.åéãéîìú éðéòá àìôì

.'ä úãåáòå äøåúì ÷æçå õéîà øù÷á øù÷úð íîò 'ä
ìèðòé úøî ú÷éãöä úéðáøä úà éðù âååéæá àùð íéîéì

åîë è"ùòáä éãéîìúî ãåò ìöà íâ ø÷éá òåãéä éôë ïëà

úñçåéî äúéäù ïàæòøá ã"áà ïéøôìä éëãøî 'ø ÷"äâä úá

ìãðòî íçðî 'ø ÷"äøä ìöà ïëå ,ò"éæ õéøà÷î ñçðô 'ø ÷"äøä

ìòá äôé éëãøî éáøå ,ì"ùøäîä ,à"îøä åðéáø úãëð ãåàî

éòîåùì õéìîäå äâä ïëå ,íéðùá åðîî øéòö 'éäù ò"éæ áåðéîéøî
.ò"éæ "óñåé á÷òé úåãìåú"ä ìòá ÷"äøä éøôñá ãåîìì åç÷ì

íéøáç íò åúáùá
åòø íò äàìôð úå÷éáãå äáäà úåúåáòá øùå÷î äéä ïë
øçàì øùà ,ò"éæ äàøèñåà- éðøàùèî óìàåå áàæ 'ø ÷"äøä
àöîå ,'æéøàáæì åòø ìà òñð '÷ä ãéâîä åáø ìù åúå÷ìúñä
ë"çàå ,ùéøàáæá åìöà 'éä à"ô ,åùôð äáäàù úà åìöà
,äìâòä ìò åîò äìòå åúå åìì ùåáééô 'ø êìä åðîî øèôùðë

.ùãå÷á äìòîìå ,íéùåáìä
úîñøåôî 'éäå ÷éãöä äìòá éøçà íéîé äëéøàä úéðáøä
íéîìùå íéáøù ãò ,úåøéô íéàùåðä äéúåëøááå äúå÷ãöá
áäåà ìòá ÷"äøä íâ íëåúáå ,äéôî êøáúäì äéìà åøäð
úìéâîá äøåúä ìò ïäëä í"ùøäî 'ñá øôåñîå ,ò"éæ ìàøùé
óôëå ,äéìà íòô àá àèôàî ÷"äøäã ,øôñä úîã÷äá ïéñçåé
.ïîà àèôàî ÷"äøä äðòå ,íéðäë úëøáá åúëøáå åùàø
,äúåð÷æ úòì äéìà åàá íéáø íéãéñç éë øôåñî íé é÷éôà 'ñáå
úç÷ì åãé èéùåä íéãéñçäî ãçà íà "êé÷òì"ä ú÷åìç úòáå

- éðøàùèì åòéâäù ãò äàìôð úåãéãéáå úå÷éáãá åççåùå

.ãçà íòô ç÷ì øáë äæ ãé :äøîàå äùéâøä äéðù íòô

äìòå ,ùåáééô 'ø úà úååìì ìéåìòåå 'ø äöø ë"çà ,äàøèñåà

åéúåáø ìöá

äáäàáå úå÷éáãá íòô ãåò äøåú éøáãá åççåùå ,åúìâò ìò
íéîòô äîë 'éä êë ,ùéøàáæì äøæçá åòéâäù ãò äàìôð

øéãàä ïåàâä åáø ìöà äìâðá åúøåú úà ãîì åéøåòð éîéá

êë éãë ãòå ,ãøôäì åìëé àì éðùä ìà ãçà íúå÷éáã ìãåâî

øòìòä éáö äùî éáø åúåàé÷áå åúåôéøç íöåòá íñøåôîä

úåìòì ù÷éá íìåòî éë íà ,ùåáééô 'ø åòøá åúå÷éáã äìãâ

óéñåäì äåà íéîéì ,"éáö ïåàâ" ñ"çîòáå õéååù÷åá ã"áà

åúáùçî àéöåäìî òðîð úàæ ìëá ,äøôò ïðåçìå ùãå÷ä õøàì

è"ùòáä éãéîìú øåãä é÷éãö ìà òñðå åúåîéìù ìò úåîéìù

ãøôéäì äöø àì éë ,ùåáééô 'ø ìù åúåéç éîé éë ìòåôä ìà
. åðîî

äáøä íéãéîìú ãéîòäå

.íäéëøãî ãåîìì éãë '÷ä
åéúåáø úùìù úà äðåî àåä íñøåôîä åáúëî úéùàøá
éðô úåàøì ÷ø éúéëæ àì éðàå :ì"æå úåãéñçä éòåøî íéìåâãä
éúééä íéîòô äîë óàå ,ä"äìæ øòá áåã éáø éäìàä åãéîìú

íéáøå ,'æéøàáæ åøéòá íéøùéî ãéâîë ïäëì äìòúð íéîéì

ïàìùéîòøôî ìãðòî íçðî éáø éäìàä ìåãâä ìùàä éðôì

íéøáãá åéúôù éøîàå åéúåùøã òåîùì åéìà íéøäåð åéä

âìôåîä áøä íééçä ïéáå íéúîä ïéá ìéãáäì øúåéáå ,ä"äìæ

.íéòîåùä úåáìì íéñðëðå ùåã÷ áìî íéàöåéä

.øéàé åøéð (áåùèàìæî ãéâîä) ìëéî ìàéçé áøä åðøî éäìàä

õéùáééà ãåã äîìù 'ø ÷"äøä 'éä åéãéîìú éìåãâî ãçà

î"ø òñð ÷"äøàì ïàìùîéøôî ìãðòî íçðî 'ø ÷"äøä òñðùë

'éäå ,ò"éæ "ãøù éùåáì"å "ìçð éáøò" ìòá ò÷àøñ ã"áà ò"éæ

úà êì ïúåð éðà :åì øîàå ò"éæ áåùèàìæî ãéâîä ÷"äøä ìöà

'ø ìù åúìä÷ éðáù øôåñîå ,åéôî äøåú ãåîìì åéìà ãéîú òñåð

ìéçúä æàå ,ïôéìùòâ èùéð ÷ø èðàîéã àåäù äæä ïàîøòâðåéä

íøîàá '÷ä åáøì òåñðìî åàéðäì åù÷á ò"éæ ãåã äîìù éáø

áùéå ãîç åìöá ò"éæ áåùèàìæî '÷ä ãéâîä ìà ìà òåñðì

êë ìë ìåãâ åðéàù éîì òåñðì åäåîë ïåàâì äàð àìù åéìà

.÷äáåî åáøì ÷éæçä åúåàå ,äáäà úåúåáòá åéìà øù÷úðå

êà ,äøåúá åðîî ìåãâ åáøù íçéëåäì ãéîú äñéð àäå ,äøåúá

øáã áúåë ì"åîä åãëð é"ò áúëðù "éáö ïåàâ" 'ñì äîã÷äá

,ò÷àøñì ò"éæ ùåáééô 'ø òéâä à"ô ,åéøáã úà åìá÷ àì íä

ìù äøåúá åúãîúä çë :ì"æå åá äöðöðù ùãå÷ä çåøå àìô

úà ãéîúìå úçà çëååäì ò÷àøñ éðá íéîëç éãéîìúä åöø

,ùôðäå óåâä úåìë ãò òáèä êøãî äìòîì 'éä éáö ïåàâä

ùù åéðôì åòéöäå åð÷ð÷ ìò úåäúì åñðëðå ,äøåúá åúåìãâ

ãçàá äçåðî åì øåúéù åúéá éðá åéìà åððçúäå åù÷éá íéîéì

ìåëéù íäì äðò åúåðúååðò ìãåâá àåäå ,ñ"ùá úåøåîç úåéùå÷

úåøöôä øçàì ,ùåìçä åôåâ úà úåøáäì éãë õé÷ä éùãçî

òãåé åðéàù - àéäå úçà õåøéúá úåéùå÷ ùùä ìë õøúì

'æéøàáæî ùåáééô íìåùî 'øå íää íéîéá ,íäì äðòð úåáåøî

,åéôá äðòîå åáøì ãøù éùåáì ìòá ÷"äøä ñðëð ë"çà ,ãåîìì

íéáäàá ñìòúäì åùôð äúåà ,ì"ðä åáø éðôì ãéîìú åðãåò

åéìà åéúåòéñð ìò åøéò éðáî úåáø ìáåñ àåä éëä åàìá íâù

åáøì êôä íéîéìù ò"éæ áåùèàìæî '÷ä ãéâîä ìöà úåìòúäìå

åçéðé àìù å"ëàò äøåúá åçåë úà úåàøäìî åîöò òðîù äúòå

êà ,åéìà òñéìî òðîð "éáö ïåàâ"ä åáø ãåáë éðôî êà ,÷äáåî

àìù éúìòôù ãò éúòâé úåòéâé äîë éì çðä åáø åì äðò ,åì

úúëì èéìçä åúáéùéáå åúéáá 'éä àì åáøùë åæ úåðîãæäá

ãáààù êðåöøá úòëå õåçìå äôùä ïî éúåðãîì úà äàøà

àìù éãëå ,ò"éæ áåùèàæìî '÷ä ãéâîä íòåðá úåæçì åéìâø

äøøåòúðå ò÷àøñá íòô ãåò 'éä à"ô ,úçà äòùá éîìåò

åáø áåù íåéá ,åáø áåù íøè øåæçì íéã÷ä åáøì øáãä òãååé

òâåðù øáãá ÷åñôì çøëåä æà úåàåå÷î éðéðòá äøåîç äìàù

éãë øéòì õåçî úåàñøô äîë íëåúá àåäå åéãéîìú åëìä

. åúðåàâá íìåë åçëåð æàå ,äøåú éø÷éòì

åáø ìà ùåáééô 'ø ùâéðùëå ,éåàøä ãåáëä ìëá åéðô ìá÷ì

éùåáì åøôñá åáø úà àéáî ãøù éùåáìä ìòá åãéîìú
.ã"åé óåñá íâå ,ç"ñ÷ 'éñ ç"åà ò"åùá ãøù

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

ìà òñðù øúà ìò åáø ùéâøä ,íåìùì åãé úà åì èéùåäå
:ì"äæá åì øîàå ,ùåá ãò åãé ÷éæçäå ,áåùèàìæî ÷"äøä

úåòåùé ìòåô
äáøäì òñðå ,äòø çåø ì"çø ñðëð ô"ø ÷"äøä ìù åéçàì
÷"äøä åéçàì òñéù åì åøîà íìåëå ,íäî êøáúäì øåãä é÷éãö
,åéçàì òñð óëéúå äùò ïëå ,åì òéùåäì ìåëé àåä ÷øù æéøàáæî

ã"áà ïäëä ãåã óñåé 'ø ÷"äøä åéãéîìúë åðîð ë"åîë
áåñà÷î ìãðòî íçðî 'ø ÷"äøä ,"äðåîàä éëøã" ìòá éñàé
èéìà÷ñ ã"áà øåù óìàåå áàæ 'ø ÷"äøä ,"íåìù úáäà" ìòá
ã"áà ÷öé 'ø ö"äâä åñéâ ïá ïëå ,"íéùåøãä øôñ" ìòá

÷"äøä ÷òö åéçà ìù åúéá ïúôî úà òñô êà øùàë éäéå

.õéååù÷åá

äòøä çåøä åðîî àöé òâø åúåàáå ,"àîè àö" åéìò æéøàáæî

åäéôá äúéä úîà úøåú

.íãàä ãçàë äùòðå

úåëæ óëì íãà ìë úà ïã éåäå
ãîéìå ,÷éãö íùá íãà ìëì àø÷ù 'éä ô"ø ìù åëøã

åéùòî ìëá úîàä úà ùôéçå ,ãàî úîà ùéàì òåãé 'éä
åéìò åðéùìäù éðôî çåøáì õìàð à"ôù øôåñî ,úåéðô éìá
åéáøå÷î åéìà åñðëðå ,åì äéåôö äúéä äìåãâ äðëñå úåðåèìùá

åéãéñçî ãçà øéùò åì àéáä à"ô ,äøéáò éøáåò ìë ìò úåëæ

åì åðéëéù íéëñäì áéåçî éë äëìää éô ìò åì åçéëåäå

,òáåëä áðâðù ãò íéáø íéîé åøáò àì ,ùãç éùî òáåë

,õøàä úà áåæòì ìëåéù éãë ,ãçà íù ìò óéåæî èøàôñàô

ãçà ÷éãö àáù êéà åì øôéñ ,òáåëä ïúåð åéìà ñðëðùëå

åîù úà åìàùå ìåáâäì òéâäùë ,íéëñä ùôð çå÷éô ïéâá ïëàå

ùãçä òáåëä úà ç÷ìå ,ùåáìì òáåë åì 'éä àì àîúñîù

,äãåòúá íåùø 'éäù óéåæîä àìå éúéîàä åîù àì éåãá íù äðò

ãåò íúà éëå øîàå äîú äðúîä ïúåðä àìîúð ,éøåáò úéð÷ù

éðà ,áéùä ïë âäð òåãî åéáøå÷î åäåìàùùë ,øåáòì åì åðúðå

àì êéáòð ÷éãö àåäù éàãå åì áéùä ,÷éãö áðâ åúåàì íéàøå÷

èìçåî ø÷ù íäì øîåì êéøöå ,ø÷ù ïéîé íðéîé íéñåøä éë òãåé

ïë íâ éáøä éì øîàé äáøãà ùéàä åì øîà ,ùåáìì äî åì 'éä

íåùø 'éäù íùä úà éúøîà åìà ,åôåñ ãò åúìçúî

,áåðâú àì áéúë äøåúá éøä ,÷éãö àø÷é ãåò éðàå áåðâì øúéä

íåùø êë éøäù úîà úö÷ øîåà éúééä èøàôñàôäá

úö÷ áùçå æéøàáæî ÷"äøä ÷úù ,÷éãö åúåà íéàøå÷ íúàå

.úîà úö÷ 'éôà íéìáåñ íðéà íäå ,èøàôñàôäá

à èøàô æéà øò" äùòà äî åì øîàå çúô ë"çà ,'÷ä åðåéòøá
øò ïìàôøàô æéà" ,íé÷éãö íìåë êîòå øîàð ùåøéôá éë "÷éãö
."÷éãö à ò÷àè æéà

ùîùä àáå
äáùðå íé÷å öîä úà íéìàøà åçöð ä"ð÷ú åìñë 'á íåéá
.'æéøàáæá ãåáë åúçåðîå ùãå÷ä ïåøà
'ø ÷"äøä ø"ååéæî :íéùåã÷ä åéúåãìåú åéøçà øéàùä
'ø ÷"äøäå ,õéðàååæî ÷çöé êåøá 'ø ÷"äøä ù"ååéæî ,äùî ïøäà
éáø ìù åúåìãâ ìò ."ïåùîù úåøéæð" ñ"çî ïàøéæåàî ïåùîù
úáù íòô :åéúåãåà øôåñîù äîî ñôàá ãåîìì ìëåð ïåùîù
àøîä æà 'éäù "ìàøùé áäåà" ìòá ÷"äøä ìöà æåáéæòîá
úîäãúì åéìò ã÷ô àúåðîéäîã àúãåòñ úò òéâäá ,àøúàã
âäðúäìå ÷"áùá åðåìî úéáá åðçìåù úåùòì íéçëåðä ìë
úãåòñá ,øáãä íòè òãåð èàì éë àìôì éäéå ,åúéáá åâäðîë
åðçìåù ìò àèôàî ÷"äøä áñä øùàë ÷"áùä íåé ìù úéøçù
éúéùò äìåãâ äáåè äæéà åòãú :ïéáåñîä ìà øîàå çúô
åðçìåù ìò áùéì åéúéåöù äîá 'æéøàáæî ïåùîù 'ø ÷"äøäì
ãçàå úåéä éë ,ìéçá àæåøë éø÷ ïåéìòä íìåòá éë ,åîöòì
åúã úà åéãëðî ãçà ãéîä äìòî ìù ïéã úéáá íéðééãäî
ãçà äìòé ïë ìò ,åîå÷î úà áåæòì åéìò 'éä ïëìå ,ì"çø
,åîå÷î úà úåàìîì ïåéìòä íìåò ìà äæä íìåòäî íé÷éãöäî
ìàéçé 'ø ÷"äøä øîà æà ,äîéîùä åðì äìòé éî øîàì åìàùéå
'ø åîùå ùåáééô 'ø ïá íìåòá ùé ïä ò"éæ áåùèàìæî ìëéî
äæ ìò éúøîàå éúéðòå ,àìèöéà äúåàì éåàø àåäå ïåùîù

'ä úàøé äåðò á÷ò
òìòãðòî 'ø éáø ÷"äøä ïéëäå áåðéîéø øéò êøã øáò à"ô
ãéì úáùì áøéñ åúåðúåðò áåøîå ,åøåáòá äôé äãåòñ áåðîéøî
íéòáù ïá øáë éðà éøä åãåáëìå éì äî åøîàá ò'ìãðòî 'ø
ò'ìãðòî 'ø åì øéæçä ,äáåùú éúéùò àì ïééãòå íéðù òáøàå
.ãçé ãòñðå àåáé ,åæ äøöá éëðà êîò ,êåîë éðåîë

...êá òâô íà
ø"äöéä åéìà àá åúìéëà úòùá ÷"ùá éë øôéñ à"ô
êéàå ,éåàøë íåéä úììôúä íåìë ,ìëåà äúà êéàä åì øîàå
,'åëå íãä ìò åìëàú àì íéîëç éøáã ìò øåáòì êáì êàìî
,ïðáøãî àéä äìôúã äúò ìëåà éðà ïéãáù òãú åì áéùäå
äìôú ìéáùáù ïëúé àìå ,àúééøåàãî àåä úáù úãåòñå
, àúééøåàãî àéäù úáù úãåòñ úåöî éçãéì ïðáøãî àéäù
äòùá úéøçù úìôú úòá ÷"áù íåéá åéìà àá à"ô áåù
åéúåéöéö ìù ãçà øù÷ øúåäù åì äàøäå åãéá úéöéöä ñôúù
íéîù úàøé ùéàä äæì ïéàù íéùåã÷ íéøôñ é"ôò 'éñ àéäå
òã åì áéùäå ÷æçúäå ,åáì ùéìçäì éãë æ"ë åì äàøä ùéàäå
éçëá 'éä ë"ìàù é"ùäî àøé ïë éðàù äàåø éðà äæá äáøãàã
ï÷úî éððéà øù÷ ÷"ùá úåùòì øåñàù éðôî ÷øå ,øù÷ä ï÷úì
.íùä úàøéî ÷ø äæ ïéàå

åôåâ úåùéìç

íå÷î ìò áùéì éåàø ïåùîù 'ø áøä äæ éë ,àåä ïë íðîà ,øîàì

'ø ã"áàä ìöà ÷ùéèùéìæá ô"ø ÷"äøä ïñëàúäùë

õôçì àåä ùåøã åðãåò íìåà ,äìòî ìù ïéøãäðñá ã÷ôðä

ìòáä øéäæä ,íéáéúð øéàîä ìù åéçà ïá úåéìâøî ìàåîù

åéúéåö ïëìå ,åúåéç íééçá åðúà äæä íìåòá úåéäì ìàøùé úáåè

åùôð úà áéùäì ìëàî éðéî íòô ìë åì ùéâäì åúá úà 'éðñëà

.åúãò úà ìäðì åðçìåù ìò úáùì

. '÷ä åúîùð ñîåò úà ìåáñì ìåëé åðéàå ,ãàî ùåìç åôåâ éë
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çé

הועתק ללה"ק מספר "על גאולתינו" היו"ל ע"י נטרונא

קיצור מגליון הקודם:
באותם ימים התפטר ד"ר פינסקער מתפקידו ,מכיון שהממשלה החליטה להיטפל עליו ופחד על נפשו ,ובשמוע
החפשיים דבר הזה פחדו מאוד שכל החברה יתפורר ובפרט שציבור החרדים נשארו קצת בחוץ וע"כ חששו
מאוד על הפסד כספיהם החליטו שחייבים לקחת כמה רבנים שיסכימו לעמוד בראש החבר ,ועל שמם יתנהל כל
עניני החברה ,וכך יוכלו לתפוס ברשתם גם את עולם החרדים שיסמכו על הרבנים בעיינים עצומות.
הדבר הראשון שעשו שהודיעו על קאנווענשן גדול בדרעסניק ,ולקחו את מוליבער שיזמין את הרבנים שיבואו
להשתתף ויסכימו לעמוד בראש ,מוליבער אכן הסתובב בין הרבנים ובפרט הניח את כובד משקלו על הגאון ר'
יצחק אלחנן ספוקטר זצ"ל שיבוא לפאר את האסיפה ,אבל מכל ההזמנות לא הצליח להביא אף לא רב אחד
שיבוא להשתתף ,על אף שהחרדים לא הצליחו במשימתם להביא רבנים להאסיפה הצליחו בזה שהרבה מהם
קיבלו תפקידים גדולים מאוד בתוך החברה ,כדוגמא שקבלו כמה חברים בוועד הפועל ועוד כמה גבאים ויועצים
שתפקידם לצאת אל העם ,ואם כל זה נשאר עיקר ההנהגה אצל החפשיים ומינו אז את 'לילנבוים' הנ"ל שיצא
בגלוי נגד כל דבר שביהודות ,שיעמוד בראש החברה.
החרדים שנהנו מהצלחתם בתוך החברה נוכחו במהרה לראות שכל הענין היה תכסיס מאת החפשיים שעיקר
ההנהגה נשאר אצלם ,רק רצו שהחברה לא יתפרק ושהחרדים לא יצאו במלחמה נגדם ,ועל כן קבלו את
התפקידים ,אז תפסו את עצמם והוציאו מכתב ארוך אל הרחוב היהודי  ,ובו כותבים באמצע דבריהם" :הנה
מבקשים יהודים כשרים לעמוד בראש והעיקר כי הנהגת התנועה וחלציה בחו"ל ובא"י צריך להיות שומרי תורה
ומצוות" ,ועל מינוייו של לילנבוים בראש החברה כתבו בלשונם" :כי אין עטרה זו הולמת לאיש בעל דעות
חופשיות".
*
כנזכר לעיל אחד מהחברות שנסייתדו היה החברה בשם ביל"ו ]ר"ת ב'ית י'עקב ל'כו ו'נלכה[ שעבדו ועסקו גם
בעליות לא"י ואחר התאמצות מרובה של כמה שנים הצליחו לארגן עליה שהיה אמנם קטן בכמות אבל עורר אז
את כל החברה בפרט ואת כלל ישראל בפרט,
הסיבה למה נתפרסם כל כך עליה זו ,הוא בשביל שאלו שהקימו את חברת ביל"ו היו חפשיים לגמרי שהראו
בריש גלי אז את דיעותיהם האפקורסיים להוריד מהם לגמרי את עול התורה והמצות ,והיו מאלה שאמרו בפירוש
ובריש גלי ,שבארץ ישראל אינם צריכים לקיים תורה ומצות אפ"ל  ,ועיקר המצוה הוא רק יישוב ארץ ישראל
שזה מכפר על הכל ח"ו ,ובסביבות העליה הזו יצאתה המחלוקת שהיה חבויה בין החרדים והחפשיים ,אין ס'האט
זיך צופלאקערט ,והחפשיים הביטו מן הצד איך התייחסו החרדים אל העליה והאם יסכימו על העליה איך שהוא
נראית.
וכדי לקבל את התמיכה מהמנהיגים החרדים שבחובבי ציוןן הצריכו העולים של ביל"ו להעמיד פנים חרדיות
מכלומר אל העולם ,ואכן תפסו לצידם גם כמה מאלו שהחזיקו עצמם לחרדים שבתוך החברה ,שעמדו לצידם
של החברה ועבדו במרץ רב שחברת החובבי ציון יתמכו בעליה וגם יחזיקו את יישובם שבארץ ישראל .
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אבל כמה שרצו להעמיד פנים כאילו לא הצליחו בזה באמת מכין שהם היו אנשים מקולקלים מבית ומבחוץ ,ולא
הצליחו להסתירו ,ובמצב של בני הישוב הישן היראים לדבר ד' מוציאים הם את כאבם אל העולם היהודי ,וחוץ
מהתנגדותם לעצם רעיונות העליה ,כותבים הם במיוחד על התנהגות פורקי עול ואינם הולכים בדרך התורה
והיראה ולא זאת המטרה לקרב את הגאולה אלא לרחק ח"ו.
באותם זמנים קשים עבור חברת ביל"ו ,באו לעזרתם כמה אנשים שתמכו בהם בחזקה ,ומראשי הממליצים היו
פינס וויסוצקי  ,פינס התאחד מנציגי החברה "מזכרת משה" ומראשי התומכים הנלבהבים של חוב בי ציון ,והיו לו
קשרים גדולים עם הרבה מעשורי היהודות מסביבות העולם ,וניצל אותם ועבד בחזקה שחובבי ציון יעזרו במה
ששייך להעולים מביל"ו ,ובדרשתו באסיפה של חובבי ציון קורא על העולים מביל"ו" :צעירים חרוצים טובים
וישרים ויראי ד' באמת" ואכן המלצתו עזר מאוד להעולים לקבל את הסכמתם של מנהיגי חובבי ציון ששלחו
כסדר כספים להחזיק יישובם,
גם אחד משליחי חובבי ציון בשם וויסוצקי שביקר אז בארץ ישראל מטעם החובבי ציון וכתב עליהם" :כל בני
הישוב ובני ביל"ו בכלל ,שומרי מצוה ונוצרי תורת ד' בכל לבבם ובכל נפשם ככל בני הדור הישן"
באמת היו כאלה שהמליצו טוב על פינס שתומך כל כך בשביל העולים מביל"ו ,שאם החובבי ציון יתמכו בהם
יהיו חייבים במדת מה להתנהג כרצונם,

מחפשי הפשרות
אחד ממנהיגי החובבי ציון בימים אלו היה אחד בשם
'אליאשבערג' שהיה לו דעה גדולה בעניני החובבי ציון ,והוא הגיע
עם ראיו ן של פשרה ]ככל המשכילים שבכל הדורות ,שכל
רעיונם היה להוריד מאת ישראל עול התורה תחת רעיונות
הפשריים[ ,והוא הציע שהעולים החדשים אכן ישמרו את כל
המצוות ,אבל החומרות אינם צריכים לקיים] ,וכמובן שמהו מצוה
ומהו חומרה לא יחליטו גדולי ישראל אלא הפורקי עול[.
וכותב כדלהלן" :רק שיהיו אנשים שומרי תורה ומצוות
שמחוייבים בהם כלל ישראל ,רצונו לומר כמו אנשים פשוטים
ולא לעשותם שומרי תורה ומצוה על פי מידת חסידות וקדושה
ויתרון הכשר שבזה אין אנו אחראין כלל ואין לנו להעמיס עליהם
יותר מדי".
וכל המשכילים שבאותו הדור כותב במכתב אחר שמעת
שהלכו ישראל בגלות אבדנו את חכמתינו ,וכותב אל החרדים
שבחובבי ציון" :חכמים הזהרו בדבריכם שבזה יתקרו עבודת ד',
וכך גם יושג האיחוד מדש בין ורוחכמיה אשר נפרדו זה מזה מאז
היציאה לגלות" )עפ"ל(,
והחפשיים שרצו להגן על העולים החדשים נתלהבו
ממחפשי הפשרות האלו ,ו יצאו עם תיאור ארוך על העולים
החדשים ,כאשר חוזרים על השקר שהעולים החדשים שומרים
את התורה והמצות רק לא בהידורים ,וכן טוענים שאי אפשר
להעמיד שומרים עליהם שדבר זה יגרום לשלוח את העולים
מא"י אם יעמדו על ראשם ,ובסוף הם כותבים" :ראוי לגדולי
ישראל שלא יפרזו על המי דה לבלי להעמיד דבריהם על דין
תורה כי מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין" ,ומובן מאליו שלא

כולם יכלו להתאפק מלומר את האמת לאמיתה ,וכן מצינו
במכתבו של אחד מהחפשיים שמבקש קולות בשמירת התורה
והמצות וכותב כך" :להקל על המתיישבים בארץ קצת את דיני
ההלכה דרך משל להתיר את העבודה בכרמים בשנת השמיטה
גם ללא שימוש בפירות שביעית ,וכן להקל בעניני תרומות
ומעשרות ופדיונם".

סופו של המערכה
המערכה נמשך הרבה זמן ,לפעמים ברתיחות יתירה
ולפעמים בהשקט ,ולבסוף אכן הגיעו לפשרה ,ומינו משגיח
שישגיח עליהם שישמרו תורה ומצות אבל כמובן שהמשגיח גם
לא היה מר בר רב אשי בבחינת "ערבך ערבא צריך" ,והסכים
לוותר על חלקים גדולים מהתורה לפי רצונם של הישוב החדש
שהחובבי ציון רצו לחזק בכל כוחותם.
טובה גדולה יצאה אז ליראי ד' שבארץ ישראל ,הגדולי
ישראל שבחו"ל שלחמו באותן שנים בכל כוחם נגד כל הרעיונות
של העליה לארץ ישראל עם כל רעיונותיהם ,וגם אלו שרימו את
עצמם שכל הארגאניזאציעס כוונתם לתורה וא"י ,הורד המסווה
מהם להראות לכל העולם את האמת ,שצריכים לשמוע לדעת
גדולי ישראל האמיתית שלחמו בכל כוחם נגד כל דבר חדש
שאסור מן התורה.

בשנים האלו משנת תרמ"ט התחילה המערכה
הכבידה אודות השמיטה וההתיר מכירה
שכתבנו כבר אודותיו בגליונינו עיי"ש ומשם
תדרשינו לטובה ואין כאן מקומו להאריך עוד
המשך בגליון הבא אי"ה

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

לח

~  לשבת" אוצר נפלא על עניני שבת- ~ נלקט מספר "מקראי קודש

והיה ביום השישי

 הכנת סעודת שבת- 'פרק ח
 בישול מאכלי שבת+  הכנת מאכלי שבת+ קניית צרכי שבת

úáù éëøö úééð÷

íúåà äðå÷ùë íéôéå íéð÷åúîå íéáåè íäù íéðéðò ìáà
ãåáëì øîàéå ,ïéîéã÷î ïéæéøæ äáøãà æà ,ù"òá åîë ù"ò íãå÷
.äðå÷ éðà úáù
( מסכת שבת פרק נר מצוה אות א- )שלה"ק

à"ãá ,'ä íåéá úåð÷ìî úáù áøòá úåð÷ì øúåé áåè
äðëä ö"àù íéøáãî íäá àöåéëå íéãâî éðéîå ïé÷ùîá
ïééãò íéëéøöä íéìëàî ìáà ,íúàðäì íéåàø åéäéù íðéëäì
äáøä éàðô åì äéäéù éàãë ,'ä íåéá úåð÷ì øúåé áåè ,äðëä
.úáù éëøö øàùá ÷ñòúäìå íúñðëäá çåøèì

äéð÷ä íãå÷ 'ãåçé íùì' øîåì
øîåì ,åéôî íéøáãä àéöåé úáù íùì íéøáã äð÷éù íãå÷
úùåã÷ èùôúé ïëáå ,'úáù íùì äæ äðå÷ éðà 'åëå ãåçé íùì'
åäæå ,éðçåø ïéòë óãåð åçéø 'éäéå ,àåää øáãä ìò úáùä
úùåã÷ úøëæî ïéðò àåäå ,åîù úáùå åðì ùé ïéìáú øîàù
.åéúùîå åéìëàîá úáùä
( בית מנוחה סי' נד- )בתי כנסיות החדש

éãë úáù ãåáëì úåð÷ì êìåä éðéøä åúëéìäá íâ ì"éã ì"ðå
ùøåù úà ï÷úì 'åëå åðéëäå éùùä íåéá äéäå úåöî íéé÷ì

( סי' רנ ס"ז- )שו"ע הרב

÷ø øîàé 'ä íåéá àåä íàå ,'åëå íòåð éäéå ïåéìò íå÷îá åæ äåöî

äìòîì ãåçé äùòð äáçøäá úáù éëøö ùéùë

ïåéìò íå÷îá åæ äåöî ùøåù úà ï÷úì úáù ãåáëì êìåä éððä
.'åëå íòåð éäéå

ãåñé ãåçé àåä çåéøáå éåìéîá úáù éëøö íãàì ùéùë
àåä

(ãåñéä íù)

éãù íùå úåëìî 'éçáá àåä úáù éë ,úåëìîå

( סי' רנ סק"ב- )כף החיים

àåä äáøãà ìåçáå ,áèéä ïáäå éã åîìåòì øîàù ,éã 'éçáá
.'åëå ìåëéáë äðéëùä íò óúúùäì éãë ,úåøñç 'éçá áåè

áòø àåäùë íéìëàî úåð÷ì
,ãòåîå úáù úãåòñì úåàöåä àéöåî äúàùë øéäæ éåä ,éðá

( שער ד אות א- )אמרי פנחס

,äàöåäá äáøú êë éãé ìòù ,áòø äúàù ãåòá íúåà àéöåä
äîåã àéäù éôì ,äðàúì úáù éâåðòú ìùîð ïë ìòå
àìà ,úçà úáá íìåë äéúåøéô úìùáúî äðéàù äéìåùéáá
úáù éëøåö úåùòì ïéëéøö äæ ïéòë ,èòî øçîìå èòî íåéä
úåð÷ì úáù áøòá ÷åùì íéîòô äîë êìéù ,åéâåðòú ï÷úìå

òåáùä éîéáå ,úåð÷ì äáøîå òáùé àìù åì äàøé áòøäù éôì
.úåð÷ì àö òáù äúàù øçà êôéäì
( פרק טז- )שבט מוסר

ïéëî 'å íåéá éë ,'ä íåéá ìåçá àì ,úáù éëøö 'å íåéá äð÷ú
.úáùì

êøåöä ìë úçà úáá úåð÷ìî øúåé ïåëð åäæù ,úáù éëøåö
äðå÷ àåä íéîòô äáøä úåð÷ì äáøî àåäùëù íåùî ,úáùì
øáã úøçà íòôì àöîé àîù åà ,íéâåðòúá øúåé äáøîå
åøîà ïë ìòå ,ãåàî äáøä åøëù æà ,øúåé åá âðòúî àåäù
âðòúäì äáøîä ïë ìòå ,àáä íìåò ïéòî úáùäù ì"æø
.ïãò ïâá âðòúäì äëæé úáùá
( הלכות ימי הסליחות אות י- )לקט יושר

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

( כוונת הלכות שבת- )סידור האריז"ל להר"ר שבתי

éëøö ìëù íãàì áåè ïîéñ :éòéáø ÷ìç äðåé éôðë øôñ íùá
çåèá àåä íà ,éùéîç íåéá àìå éùùä íåéá íúåà äð÷é úáù
.'åëå øñçé àìù
( מסכת שבת פרק נר מצוה אות א- )שלה"ק

øîà .óãåð åçéøå åëåúì ïéìéèî åðàù ,åîù úáùå åðì ùé ãçà

,âã ïéé øùá ,úáùä ãåáëì êéøöù äî ,äàð æîø éúòîù

,åì ìéòåî úáùä úà øîùîä ìë ,åì øîà .åðîéä åðì ïú ,åì
ìù åîù íùåø ïëù .'åì ìéòåî åðéà úáùä úà øîùî åðéàùå

.ïè÷ øôñîá äòáù íøôñî íìåë
( הו"ד בשו"ע מהודרת פר"מ ילקוט מפרשים סי' רמב- )כרם שלמה

úùåã÷ íùì åúðëäá ïéåëîù éîá àìà äðéà ìëàîá ä"á÷ä

úåðúî àðåù

éáø åáéùäù àåäå .àîìòá äìéëàì åúðååëù éîá àìå ,úáùä
àéä äúàø÷ì åîöò ïéëîå úáùä úà øîùîì ÷øù ,òùåäé
.äøîùî åðéàù éîì àìå ,äìéòåî

ìåëéå ,úåðúî àðåù úðéçá êééù àì ùãå÷ úáù ãåáëì éìåà
ò"òìöå ,ùãå÷ úáù ãåáëå âðåò äáøéù éãë úåðúî áåäàì
.áèéä

( פרשת מקץ-  מודזיץ,)דברי ישראל
( בוטשאטש – מהודרא תנינא סי' רמב,)אשל אברהם

äåöîä íéé÷ì ÷"áù ãåáëì íéìëàîä ïéëîù úòùá ïååëì
úáùä úùåã÷ êéùîî æ"éòå ,'åëå åðéëäå éùéùä íåéá äéäå
.íéìëàîá
( סי' ד אות קלה-  להחיד"א,)מורה באצבע

ä÷éúî éðéîå úåøéô úåð÷ì
éôë ãçà ìë äãåòñ çåð÷ì ä÷éúî éðéî åà úåøéô úåð÷ì
âäðúé ,ìåçá êëá åëøã ïéàù é"ôòàå ,åúâùä éôëå åëøò

úáù éìëàîì ïéìáú úåð÷ì

óéñåîä ìëå ,ìëåé íà íéëìî éðáë åìéôàå ,áåùçå øùÇ ëÀ úáùá

ìáúì ,ïäá àöåéëå ïéìáúå úå÷øéë ìéùáú éëøö ù÷áì

íãà ìë äùòé àìà ,úáù âðåòì äáö÷å êøò ïéà éë åì ïéôéñåî
..åéìà íéáåø÷ íééðò íò åúéá éðáå åîöò âðòì åãéá àáä

åìëàî ìëàéù ,åëç íòèå åðåöø éôë ãçà ìë ä÷úîìå äøã÷ä
êåúì àöåéëå ïéìôìô ïúéì ìåçá åëøã ïéàù é"ôòàå ,ïåáàéúì

( סדר הכנת השבת- )סדר היום

ìéâø áåùç íãà êøãù äî ìë ïéëäì êéøö úáùá ,ìéùáúä
.óãåð åçéøå íòèåî àöéù éãë ,åìéùáú ï÷úì
,úåëéàä áøå úåîëä ïè÷ ,äìéëàì ìåãâ ïéðò
,äàöåää ìò øúé çáùäå
éðå÷ú åúéáì àéáäìå ,åá

עניני שבת קודש בפרשת השבוע

éìá åéëøö ìëå ìéùáúä
.åúéá éùðà åì åìàùéù

ïå÷éú íäì ùé úåçãéðä úåîùðä íâ
úáù úìá÷ úòå ÷"áù áøò úçðîá

( סדר הכנת השבת- )סדר היום

ïééå øùá úðëä
úåðãâîå ïééå øùáá äáøé
.åúìëé éôë
( סימן רנ ס"ב- )שו"ע

÷åúîå áåè ïéé úåð÷ì
êéøöå ,ùåã÷ì ïéé ù÷áì
ìëåéù äî ìë åúåà ù÷áéù
äéäéå ,áåùçå áåè àåöîì
äî éôì ìëä ,åëçì ÷åúî
åðîî äðäúéù íãà àåäù

åäæå

R  שבת בשבתוQ

øäæäì êéøö íãà ìë êëìä

éìëàî ìåùéá
úáù

(ïéìáúä)

íéçøô úåð÷ì
íò íéøôë ,íéçøôå ,íéáùòå çéø éðéî úáù ãåáëì úåð÷ì

ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב
' הנ"ל בזה עפ"י מ"ש בגמ.לעת צאת השואבות
 א( בר' טרפון שהיה לן בליל שבת חוץ,)עירובין מה
 בארנו בפ' מצורע.לעיר למחר נכנס ודרש כל היום
באריכות לרמז בזה על מעלות הצדיק שבידו
להעלות הנשמות הנדחים ובפרט בליל שבת שאז הוא
 לכן המנהג להפוך לצד מערב.עליית העולמות למעלה
בשעה שאומרים בואי בשלום בקבלת שבת לרמז על
 וזה ויברך הגמלים.הנשמות הנדחים לחוץ גם הם יעלו
 פי' הנשמות הנדחים מחוץ לעיר הקודש.מחוץ לעיר
 כי לכך נקרא ירושלים עיר הקודש.גבול הקדושה
 ע"כ גם אותן הנשמות.מקור מחצב הנשמות למעלה
 לעת.הבריך ונטע אותם בקדושה 'אל באר המים
( ב,ערב' הוא ערב שבת קודש עיין )בזוה"ק קפא
. 'לעת צאת השואבות' אותיות שבת.בתפלת המנחה

åðîî åì àåáéù àìå ,âðòúéå
íåéä ùåãé÷ì èøôáå ,÷æéä

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

()תפארת שלמה

.àñà éðàãîå ,íéãøð
( דיני ערב שבת אות י- )סידור עמדין

éìëàî úðëä
úáù
éìëàîá 'ä íù íùåø
úáùä
äðëää úðååë éãé ìò
úáùì
ìù åîù àéä úáùù ïåéë
äòùá íàù àöîð ,ä"á÷ä
àåä úáù éëøö úà ïéëîù
,úáù úùåã÷ íùì ïéåëúî
åæ åúáùçîå åúðëäá éæà
ä"á÷ä ìù åîù íùøð
éãé ìòå ,úáùä éìëàîá
ä"á÷ä íù ñðëð åúìéëà
ìëá êøáúîå ,åéòî êåúá
øîàî øàáúé äæáå .áåèä
äéì øîà'

(.èé÷ úáù)

ì"æç

àéððç ïá òùåäé éáøì øñé÷
úáù ìù ìéùáú äî éðôî
ïéìáú åì øîà ,óãåð åçéø

.åúåà áäåà åðéà àåäù éô ìò óàå ,äôéå áåè ù÷áéù êéøö
)סדר היום  -סדר הכנת השבת(

äðåë ùé çìîå íéìöá íò íéâãä éåìéîá íâ

øîåàå ,(åçúô ìò íúåòî íäì ïîæî äéä ,øùáä åì àéáäì íàåá éðôì) àùãã
øäî å÷æçúäå åøùàúä) àééä øåùà àééä øåùà ,íäì
éìå .úáù éëøöá ÷ñòúäìå øåëîìå øåæçìå øäîì ,íëúåðîåàá
,äðåùàø àéáî äéäùë ,'àùãã àøåðöà åäì íéìùîå' ,äàøð

éøåî åãéîìúì [ïéìáåìî] ÷çöé á÷òé ø''øäåî ÷''äéáø øîàå

àìå ,åúéá çúô ìò ,åúãåòñ íéðéëîä íéùîùì äðúåð äéä

êì øîåàå àåá ,éðá ùøéä ,[áåùèéãéæî] ùøéä éáö åðéáø éãåã

íäì øîàå ,úøçà àéáäìå øåæçì øäîî àìà ,ñðëð äéä

íéâãä ïàìîîùë ïëå ,'åëå úáù ãåáëì íéâã úçéìî ìù ãåçéä

ãåòá ,åæ úà ïéëäì øäî åøùàúä ,'àééä øåùà' ,íéùîùì

úáù áøòá ïéùåò åðçðàù ,äðååëä åîöò åäæ .'åëå íéìöá íò

.(é"ùø ,åæ úà àéáäì êìàù

íéâãä íò åúåà ïéëúçîå ,çìî íòå íéìöá íò íéâãä éåìéîá

)שבת קיט(.

ìë ïëå ,úáùì äìåãâ äðëä åäæå ,íéìöáä øëéð àìù ãò ÷ã ÷ã
íäéùåáìîá ïëå ,úåéîùâá ìàøùé éâäðîå úåéùò ìëå ìëàî
.ïéæøã éæøå ,ïéæø íäá ùé

ïòðò÷ ìàæ òðòãéà à [äìéòåî äöò] õðå÷ à' ò"éæ àæìòáî
)נתיב מצותיך ,קאמארנא  -שביל אמונה ו אות ה(

÷øçáåîä ïî úáùá íåòèì íéçáè äáøäî øùá äð
éèéùô éøéúñà øñéìúá ïáæ àáà éáø
éçáè øñéìúî

ã"éøäî ÷"äøä íùá ã"éä òéàôî ö"äâä éøåîî éúòîù

)ïî úáùá íåòèì

)(äðéãî éòìñ

,àøùá

ìòâå÷ ïòèåâ à ïòëàî ìàæ éæ ,øá÷ä èåáéç ïåô ïøòåå ìåöéð
.úáù óéåà
)נפלאים מעשיך  -ח"ב עמוד שנב(

àøåðöà åäì íéìùîå ,(øçáåîä

 Qטהורים יירשוה ויקדשוה  /מעשי צדיקים R
גודל מדריגות הצדיקים שזכו בעת הכנת מאכלי שבת קודש
אחר הסתלקות של הרב מראפשיץ זי"ע נסעו הדברי חיים זי"ע ורבי שלום מקאמינקא זי"ע להשר שלום מבעלזא זי"ע ,פעם
אמר להם הרב מבעלזא כי רוצה לגלות להם יחוד שמכוונים טרם הגוף נפרד מהנשמה ,וגילה להם זה היחוד .אחד שאל אח"כ
את הדברי חיים אם אצל הרב מראפשיץ ג"כ שמע מזה היחוד ,ענה הר"ח כשעמדנו בעש"ק אצל רבינו מראפשיץ בהמטבח
וקלפנו תפוחי אדמה ,הניח הראפשיצער יד אחת עלי ויד אחת על רבי שלום קאמינקער ,ואז גילה לנו זה היחוד.
)אוצר ישראל  -עמוד שכט אות טז(

פ"א היו הרה"ק מצאנז והרה"ק ר"ש מקאמינקא אצל הרה"ק מראפשיץ לפני הפסח ,והיו מקלפים תפוחי אדמה ,והי' קערה
אחת להקליפות ,וקערה אחת עם מים להשים בתוכו הקארטאפיל ,ובאמצע נכנס הרה"ק מראפשיץ ,והם לא הרגישו בו כי היו
מתעמקין בשיחה ,וגם הרה"ק מראפשיץ לקח קארטאפיל וקליפה וזרקה להקערה עם מים ,וזלף המים על הרה"ק מצאנז ,אבל
הרה"ק מקאמינקא נחרד והזיז עצמו משם ולא עלו עליו המים .והי' הרה"ק מראפשיץ מתאונן על הרה"ק מקאמינקא ,ואמר
שצדיק גמור צריך לעבוד שמונים שנה על זה שקנה הרה"ק מצאנז ע"י המים הנ"ל.
)שיח זקנים  -ח"א עמוד רלח  /אוהב שלום ,קאמינקא  -פ"ג עמוד כח(

קדושה יתירה יש בהקאך שמבשלים לכבוד שבת קודש
פעם אחת ,כאשר המתעסקים בעבודת הקודש ,אפו ובשלו בביתו של הגה"ק רמ"א פריינד זללה"ה לכבוד שבת קודש ,יצא
רבינו זיע"א מחדרו ,וניגש לפתח המטבח שבשלו שם ,ונשען בשתי ידיו הקדושות על שתי מזוזות דלת המטבח ,והתחיל
לומר בהתפעלות אל המבשלים" :האם יודעים אתם איזו קדושה יתירה יש במטבח זה ,הרי אופים כאן חלות לכבוד שבת,
ומבשלים דגים ,ומכינים בשר ,וכל זה לכבוד שבת קודש" ,וכך המשיך לפרט כל סוגי התבשילים שבישלו אז ,מתוך התפעלות
ורגש קודש על הקדושה היתירה השורה במקום שעוסקים בו בעבודת הקודש הלזו.
)זמירות עטרת יהושע – סדר ליל ויום שישי צדיק מה פעל אות כ(

סיפר אא''ז זצוק''ל מקאזמיר ,כי הרבי ר' אלימלך זצוק"ל אמר ,כי מכיר מן העשן העולה מהארובה בערב שב''ק אם הוא יהודי
המבשל לכבוד שב''ק.
)כתבי האמרי שאול – פרשת משפטים בד''ה אל המקום(

פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק

דגים לשבת
סיפר הרה"ח ר' משה זאב ווייסבערג ע"ה ,מה שקיבל עובדא דהוה אצל הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר זצ"ל .בתקופה אחת בין
פורים לפסח מחמת הפשרת השלגים על הנהר היה מאד קשה לתפוס דגים ,ועל אף שביקשו מאת ציידי הדגים להשיג דגים
להרה"ק מקרעסטיר זצ"ל לא עלתה בידם .רבי ישעי' ביקש שיאמרו להגוי תופס הדגים 'ישעי'לע האט געהייסן כאפן פיש'.
ויהי לפלא כי כאשר שמע כן תיכף ומיד הלך בחזרה וניסה לתפוס דגים ועלתה בידו חכה מלאה עם דגים לכבוד שב"ק.
)זקניך ויאמרו לך  -ח"ב עמוד ( 150

שמעתי בשם אבי זקני הרב הקדוש האלקי מו"ה איציקל מקאליש זי"ע ,אחי הרב הקדוש מוהר"ם מפרימישלאן ,שפ"א לא
מצאו דגים לשב"ק ,והלך עם משמשו לנהר ,ופרש ידו על המים ,ותיכף בא דג גדול והניח א"ע על יד קדשו.
)צדקת יוסף ,פיטסבורג – פרשת כי תבוא עמוד שא(

הדג צעק הצילו אותי
סיפר הרה"ג ר' מאיר יודא קטינא שליט"א ,מה שמקובל בידו מבית אבותיו עד לזקנו הגה"צ המפורסם רבי יעקב קטינא זצ"ל
בעמח"ס קרבן העני ,רחמי האב ,דומ"ץ חוסט .זקנו הנ"ל היה לו ישיבה בחוסט ,חוץ מזה היה רגיל לילך סביב עיירות וכפרים
ללמד תורה עם בני עניים שלא היה באפשרות אבותם לשלחם לישיבות .וסיפר תלמיד אחד מישיבתו בעיר חוסט ,כי פעם
אחת נשמעה צעקה גדולה מקרב בית התבשיל הצילו אותי ,וכשנכנסו לראות ראו איך חתולה אחת עומדת ליד הסיר בו
בישלו הדגים לכבוד שבת קודש ,והדג צעק הצילו אותי )שיהא נשאר הדג לאכילה לכבוד שבת( .וכמובן שגירשו אותה,
והכינו את הדג לאכילה לכבוד שבת .כאשר שמע המרא דאתרא המהר"ם שיק זצ"ל את הדבר ,ביקש שיביאו לו מדג זה ויאכל
ממנה בסעודה שלישית.
)זקניך ויאמרו לך  -ח"ב עמוד ( 151

הכנת הדגים לכבוד שב"ק
סיפר מרן הייטב לב שאביו הגה"ק ר' אלעזר ניסן זי"ע היה פעם אחת באונגארן במחוז ניר על שבת אחד ,ולא היה שם דגים
על שבת ,ואמר לאשת בעה"ב דשם שיתנו על הכירה קדירה עם מים עם ובצלים וכן עשו ,ולעת ערב חצי שעה קודם שבת,
בא לבית צפור אחד והשליך דג גדול עד מאד והיה לפלא.
)צדיק כתמר יפרח ,בשם הגה"צ מלאפוש זצ"ל(.

הה"ק ר' יוסל'ע ניישטעטער ז"ל שהיו מכנים אותו דער גוטער יוד בן המאור ושמש ,בא פעם אחת על שבת קודש להה"ק
מווישניצא )הארי' דבי עילאה( ז"ל ,והיה זאוויעראכא גדול מאד ,אמר לו הה"ק מווישניצא שאין לו דגים על שב"ק ,השיב לו
ר' יוסל'ע שהוא הביא עמו דגים ,והיה לו שמחה גדולה ,ואמר לר' יוסל'ע שיתן לו הדגים כי היום קצר וצריכים לבשלו ,אמר
לו ר' יוסל'ע יש זמן עדיין .בשעת האנבייסען בא לביתו ערל א' עם דג גדול ,שאל אותו הה"ק מווישניצא מאין לקח זה בעת
הזאת ,אמר לו הערל שיש לו באר עמוק מאד ונתן הוויאדרע )דלי( לתוכו לשאוב מים והוציא הדג הזה .שאל הה"ק מווישניצא
לר' יוסל'ע האם זהו הדג שהביא עמו ,א"ל ר' יוסל'ע גלייבט מיר אז ער לויפט מיר שוין נאך הונדערטער מאל נאר איך אליין
האב אים נישט געקענט העלפן האב איך איהם געצויגן צו אייך.
)חמדה גנוזה(.

פעם שהה מרן הקדושת יו"ט בעיר קראסנא על שב"ק ,ואכסנייתו היתה אצל הגה"ק ר' ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ"ל
אבד"ק קראסנא ,ובערב שבת שאל את הגה"ק אבד"ק קראסנא מי מכין את הדגים לכבוד שבת ,והשיב לו הגה"ק מקראסנא
שהוא בעצמו עוסק בזה בכל עש"ק .ונכנס הקדיו"ט לחדר המבשלות לראות את עבודת הגה"ק מקראסנא בשעה שמכין את
הדגים לכבוד שבת ונענה הקדיו"ט ואמר ,זייער שיין זייער שיין.
)אבני אור ,בשם הגה"צ מקראסנא בעל כוונת הלב זצ"ל(.

סיפר מרן ז"ל שזוכר את הה"ק ר"י מטאמאשוב כשבא לחסות פעם בצל הקדיו"ט ,ואמר הקדיו"ט לזוגתו הרבנית הצדיקת,
הנה יש לנו אורח גדול על ש"ק .והוא היה דרכו לעשות בעצמו הגעפילטע פיש וגם אז נכנס לחדר המבשלות ועשה בעצמו
את הדגים לכבוד שבת ,וכדרכו היה משפשפם בידו.
)מושיען ש"י(.
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במסיבת השבע ברכות להחתן הרב יואל טייטלבוים שליט"א
בן הגה"צ רב דקהלתינו הק' בוויליאמסבורג שליט"א
_______________________________________________ ________________________________ ____________

____________יצ"ו
בוויליאמסבורג
יום ג' פרשת חיי שרה תשפ"א לפ"ק  -בבית מדרשינו הגדול
_______________________________________________________________________________
דוד המלך זאגט אין תהלים
באומרים לי בית ה' נלך .כ'האב געקלערט אזוי ,ס'איז דא
)תהלים קכב ,א(,

שמחתי

א שיין ווארט ס'איז געדרוקט פון בעלזער רב רבי אהרן ז"ל,
אבער כ'האב עס געזעהן געדרוקט בשם רבי יהושע'לע
בעלזער ז"ל )הובא בבאר שלמה מהדו"ת מערכת ב אות ה(.
ברענגען זיי אראפ אזוי א ווארט אין חידושי מהר"א פון
בעלזער רב אין פרשת ואתחנן ,ברענגט ער אראפ אז
ס'שטייט אין ספרי קבלה ,מקדש של מעלה איז מכוון קעגן
מקדש של מטה ,די בית המקדש של מעלה איז מכוון קעגן
דעם בית המקדש של מטה )שיר השירים רבה ד ,ד( ,מקדש
של מעלה ווער האט עס אויפגעבויעט ,הקב"ה און זיין
מחנה האבן אויפגעבויעט איין וואנט ,איז געקומען אברהם
און האט אויפגעבויעט דעם צווייטן וואנט ,איז געקומען
יצחק און האט אויפגעבויעט דעם דריטן וואנט ,יעקב אבינו
האט אויפגעבויעט דעם פערטן וואנט ,און משה רבינו האט
געמאכט דעם דאך.
זאגט ער אזוי ,וואס הייסט ווער ס'האט געבויעט הקב"ה
מיט זיין מחנה ,דער אויבערשטער האט אויפגעבויעט,
ס'איז דא א שם הקודש ,א הייליגן שם מחנ"ה ,וואס איז
בגימטריא הונדערט און דריי ) ,(103מיט דעם שם מחנ"ה
]דהשם של בנין הוא חס"ד א"ל ומספרו מחנ"ה .ובזה
מדוקדק הלשון הקב"ה ומחנ"ה דיליה[ האט הקב"ה
אויפגעבויעט דעם ערשטן כותל פונעם בית המקדש ,איז
געקומען אברהם אבינו און ער האט אויך צוגעלייגט
הונדערט און דריי ,אברהם אבינו קראו הר )פסחים פח] (.כמו

שאמר הכתוב )בראשית כב יד( אשר יאמר היום בהר ה'
יראה[ ,ה"ר מיטן כולל איז צוויי הונדערט און זעקס )(206
]שהוא ב' פעמים מחנ"ה[ ,ווייל אברהם האט צוגעלייגט
נאך הונדערט און דריי ווען ער האט געבויעט דעם צווייטן
כותל ,איז געקומען יצחק און ער האט אויך צוגעלייגט
הונדערט און דריי ,יצחק קרא שדה ]ויצא יצחק לשוח
בשדה )בראשית כד סג([ ,שד"ה איז בגימטריא דריי הונדערט
און ניין )] (309שהוא ג' פעמים מחנ"ה[ ,שטימט עס .איז
געקומען יעקב און האט צוגעלייגט אויך הונדערט און דריי,
איז קראו בית ]ויקרא שם המקום ההוא בית אל )בראשית כח
יז([ .בי"ת איז בגימטריא פיר הונדערט און צוועלעף )(412
]שהוא ד' פעמים מחנ"ה[ .איז געקומען משה רבינו און ער
האט געמאכט דעם דאך ,ואתחנן איז בגימטריא תקט"ו,
פינעף הונדערט און פופצן )] (515שהוא ה' פעמים מחנ"ה[,
משה רבינו האט צוגעלייגט דעם דאך] ,ולכן התפלל משה
רבינו תקט"ו תפלות )דברים רבה יא ,י( ואמר )דברים ג כד( אתה
החילות להראות את עבדך וגו' אעברה נא ואראה וגו' ההר
הטוב הזה והלבנון ,כי אמרו חז"ל בית המקדש של מעלה
מכוון כנגד בית המקדש של מטה ,וכיון שהחילות להראות
לי גמר בנין בית המקדש של מעלה ,אעברה נא ואראה ההר
הטוב הזה והלבנון ,לבנות בית המקדש של מטה[ .אזוי
ברענגט ער אראפ) .וכעין זה כתב בנחלת יעקב פ' ויצא ובאבני שהם
שם(.
האב איך געקלערט אזוי ,שטייט אין זרע קודש
ווען א איד איז מקדש א פרוי זאגט ער "הרי את מקודשת
)פר' בלק(
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לי כדת משה וישראל" ,ה'רי א'ת מ'קודשת איז די ראשי
תיבות "האם" ,מיטן ווארט "לי" שטעלט זיך צוזאם דעם
שם אלהי"ם ]שממתיקין על ידי הקידושין ,עיי"ש בדבריו
הק'[ .הרי את מקודשת לי און נאכדעם איז מען ממשיך
כדת משה וישראל ,שטייט אין תשב"ץ )סימן תקמ"ה(
ישרא"ל איז די ראשי תיבות א'ברהם י'צחק י'עקב ש'רה
ר'בקה ר'חל ל'אה ,קומט אויס אזוי ,אברהם מיט שרה,
יצחק מיט רבקה ,און יעקב מיט רחל און לאה ,שלשה
אבות און ד' אמהות .ווען עס בויעט זיך א אידישע שטוב
איז עס א מקדש מעט ,דער מקדש מעט איז מעין דמעין
פון בית המקדש של מטה און פון בית המקדש של מעלה,
ווען עס בויעט זיך א אידישע שטוב געבט דער
אויבערשטער א כח אין איין וואנט ,אברהם אבינו בויעט די
צווייטע וואנט ,יצחק אבינו בויעט די דריטע וואנט ,יעקב
אבינו בויעט די פערטע וואנט ,און משה רבינו מאכט דעם
דאך" .הרי את מקודשת לי" ,דאס איז דאך דעם
אויבערשטען'ס נאמען ,אזוי זאגט דער זרע קודש ,דאס איז
דער כותל וואס הקב"ה בויעט" .כדת משה וישראל",
ישראל איז א'ברהם מיט ש'רה ,י'צחק און ר'בקה ,י'עקב
מיט ר'חל און ל'אה ,זיי בויען די אנדערע דריי ווענט ,כדת
"משה" וישראל ,משה רבינו וואס ער מאכט דעם דאך ,אזוי
בויעט זיך א אידישע שטוב א מקדש מעט ,ס'איז דא א
חלק פון הקב"ה.
דעם ראפשיצער רב'ס מאמע זי האט דאך געזאגט דעם
טייטש "שמחתי באומרים ל"י בית ה' נלך" ,שמחתי ,איך
פריי זיך ,באומרים ל"י ,ווען מ'זאגט דעם הרי את מקודשת
לי ,בית ה' נלך ]כן מתאמרא דבר חכמה שאמרה אמו של
הרה"ק מראפשיץ זללה"ה כי בימים ההם לא הלכו
הבתולות בביהמ"ד עד אחר הנשואין ,ועל כן אמרה
שמחתי באומרים ל"י ,היינו שהיה לה שמחה כשאמרו לה
ל"י ,היינו הרי את מקודשת לי ,כי על ידי זה בית ה' נלך,
יכולה לילך לביהמ"ד[.
שמחתי באומרים לי ,כ'האב מיך געפריידט ווען מ'האט
געזאגט הרי את מקודשת לי ,דעם שם אלקים ,וואס
דעמאלטס איז בית ה' נלך ,ס'איז נישט נאר די אבות וואס
יעדער איינער האט צוגעלייגט צו דעם בית ,נאר ס'איז א
בית ה' וואס דער אויבערשטער איז אויך ,איש ואשה שזכו
שכינה שרויה ביניהם ,דאס איז דער חלק פון כותל וואס

הקב"ה בויעט ווען איינער בויעט א אידישע שטוב .די
מחנ"ה אלקי"ם וואס דער אויבערשטער בויעט.
וויל איך אנוואונטשן פאר מיין חשובער אייניקל ,דער
אויבערשטער זאל העלפן ,ער איז געגאנגען אונטער די חופה
און געזאגט דעם הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל ,ער
זאל זוכה זיין ס'זאל זיין איש ואשה שזכו שכינה שרויה
ביניהם ,ס'זאל זיין טאקע א בית ,לתפארת האבות ,די אבות
הקדושים יעדער איינער וואס האט געשטעלט א חלק אינעם
כותל ,הקב"ה וואס האט א חלק ,און משה רבינו על גביהם
דאס איז די דאך ,דער אויבערשטער זאל העלפן אז די שטוב
זאל זיין ראוי אויף השראת השכינה ,דער אויבערשטער זאל
העלפן זיי זאלן האבן א גליקליך לעבן ,מאה ועשרים שנה
מיט תענוג ונחת ,קענען עוסק זיין בתורה מיט הרחבת הדעת,
דער אויבערשטער זאל העלפן בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצוות ,דורות ישרים ומבורכים מיט געזונט און מיט
נחת און הרחבת הדעת און מיט אלעם גוטן.
דער היימישער עולם איז זיך משתתף דא ביי די שמחה פון
שבע ברכות ,דער אויבערשטער זאל העלפן ,עס איז מיר א
עונג ווען איך קום אריין דא צום היימישן ציבור דא אין
וויליאמסבורג זיך צו פרייען ביי די שמחת שבע ברכות פון
מיין זוהן ,די קהילה דא אין וויליאמסבורג א קהילה נאה
וחסודה ,א שיינע חשוב'ע קהילה ,בתי מדרשות מהודרות,
אויסער דעם ביהמ"ד דא ,וואס איז א מקום תורה און א
מקום תפילה ,א חשובער כולל ,ס'זיצן דא הונדערטער
יונגעלייט ,פיר הונדערט און פופציג יונגעלייט זיצן דא און
זענען עוסק בתורה בהתמדה רבה ,דער כולל דא איז פקיע
שמיה אין גאנץ וויליאמסבורג ,עד כדי כך ס'איז דא וואוילע
יונגעלייט וואס זיי האבן געלערנט אין אנדערע ישיבות,
אנדערע מקומות ,זיי ווילן זיך קובע זיין א גוטן מקום תורה,
זענען זיי בוחר דא צו קומען דא אין דעם כולל .ב"ה אין
ביהמ"ד זיצט מען און מ'לערנט א גאנצע וואך מ'דאווענט
שבת ,חסידישע אידן קומען זיך צוזאמען דאווענען ,אקעגן
איבער אויך אין ביהמ"ד אידן קומען לערנען ,מ'זיצט און
מ'לערנט .און אין אלע אנדערע בתי מדרשים אויך ,ב"ה אונז
האמיר שיינע בתי מדרשות דא אין שטאט דא אין
וויליאמסבורג ,אנדערע דריי ,צוויי איז שוין עקזעסטירנדע
ס'איז דא שיינע בתי מדרשות נהדרות כ'רעד פון א גאנצע
וואך ,די פערטע ענדיגט זיך יעצט ,און די פינעפטע האלט זיך
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אינמיטן בויען ,עס וועט אי"ה זיין חמשה חומשי תורה ,שיינע
בתי מדרשות נהדרות .און וואס הייסט שיינע בתי מדרשות,
אז ס'איז פול מיט מתפללים ,ס'איז פול מיט לומדי תורה,
ס'זיצן אידן מ'לערנט און מ'דאווענט ,תורה עבודה וגמילות
חסדים ,דאס הייסט א שיין חסיד'יש ביהמ"ד ,דאס הייסט א
שיין ביהמ"ד ,דאס פנימיות ,דאס ווארימקייט ,ווארימע
ערליכע חסיד'ישע אידן .דער אויבערשטער זאל העלפן
מ'זאל ווייטער קענען מוסיף זיין נאך א ביהמ"ד ס'איז דא
חלום צו בויען נאך א ביהמ"ד דער אויבערשטער זאל העלפן
מ'זאל עס קענען אויפבויען ,דער אויבערשטער זאל העלפן.
דאס איז די בתי מדרשות.
חוץ פון דעם איז דא פריוואטע הייזער ,בתים כשרים,
חשוב'ע בעלי בתים פון די קהילה ,ערליכע חשוב'ע בעלי
בתים וואס זענען קובע עתים לתורה און זיי לערנען און
מ'דאווענט מ'איז מחנך קינדער על דרך התורה הישרה
שיינע ערליכע לעכטיגע געבענטשטע אידישע הייזער מיט
ערליכע קינדער חינוך הבנים והבנות מ'דארף נישט אריין
גיין אין די מוסדות וואספארא שיינע מוסדות דא איז דא,
די תלמוד תורה מיט די בית רחל מיט די ישיבות קטנות,
ס'איז דא זעקס ישיבה קטנות ,מיט די ישיבה לצעירים,
אזעלעכע שיינע מוסדות ,די בעלי בתים זאלן זעהן מוסיף
צו זיין מיט שיעורי תורה ,זיצן אין ביהמ"ד זיצן און עוסק
זיין בתורה.
דא אויף דעם פלאץ וואו אונז זיצן מיר יעצט ,נאך פאר
ס'איז געווען א בנין דא ס'איז נאך געווען דא א אוהל ווער
ס'געדענקט ,האט מען מייסד געווען דא אויף דעם פלאץ
חבורת יסודי התורה ווער ס'געדענקט וואס ס'איז געווען דא,
ל"ג בעומר איז עס געווען דא אויף דעם פלאץ ,ס'איז שוין
ב"ה אדורך א לאנגע צייט ,מ'האט שוין אדורך געלערנט
שיינע פאר מסכתות אין ש"ס ,ס'איז געווען דעמאלטס
מ'האט געלאכט פונעם גאנצן רעיון ,כ'מיין היינט לאכט שוין
קיינער נישט ,אלע קהילות האבן אונז נאכגעמאכט ,ס'איז דא
ווער ס'זאגט עס אפען ,און ווער ס'זאגט עס נישט ,ווער
ס'שעמט זיך צו זאגן ,יעדער האט אונז נאכגעמאכט ,און ב"ה
אונז האבן מיר נישט קיין 'קאפי -רייט' פונקט פארקערט
יעדער זאל נאכמאכן און נאכטוהן אסאך גוטע זאכן פון
אונזער קהילה.

כ'וועל זאגן א זאך ,שוין מער ווי צעהן יאר וואס כ'האב
געזאגט – איך מיין טאקע אויך אין דעם מקום איז עס געווען
– אויף די ווייץ ,כ'האב געזאגט אז די ווייץ איז זייער שוואך,
מ'האט יארן לאנג געגעסן זייער שוואכע מצות ,כ'האב מעורר
געווען ,מ'האט מיך פארשריגן מ'איז משנה די מסורה,
מ'האט געשניטן היי יאר ווייץ ס'קומט שוין נישט פון לאנג -
איילענד ,מ'שניידט שוין נישט פון דארט וואו מ'האט
געשניטן אמאל ,נישט ווייל אין לאנג -איילענד וואקסט שוין
מער נישט קיין ווייץ ,נאר זיי שעמען זיך מודה צו זיין על
האמת אז מ'האט געגעבן פאר אידן צו עסן שוואכע מצות
יארן לאנג ,יא ,מ'האט געגעבן פאר אידן שוואכע מצות ,ווייל
ס'האט נישט געפאסט מודה צו זיין על האמת ,שטילערהייט
פון יאר צו יאר איז עס נתרבה געווארן ,כ'מיין רוב מצות פון
בעקערי פלוני ופלוני קומט שוין פון קאליפארניע וואס איז
אין שכינות פון אריזאנע אדער ענדליכע מקומות ,ווער
ס'ווייסט דעם אמת ,און כ'האב געשריגן די גאנצע צייט,
כ'האב מיך נישט ארום געקריגט ,כ'האט געוואוסט דער אמת
וועט ארויף קומען ,ווי לאנג קען מען בלאפן ,אידן עסן היינט
מער כשר'ערע מצות ווי מיט יארן צוריק ,איך דאנק דעם
הייליגן באשעפער אז כ'האב א חלק אין דעם .דער
אויבערשטער זאל העלפן מ'זאל קענען ווייטער טובן נאך
אסאך גוטע זאכן ,מ'מאכט נישט נאך תיכף ,קודם
פארשרייט מען און נאכדעם מאכט מען נאך.
דער אויבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין אלע זאלן
זיין געזונט און דינען דעם הייליגן באשעפער מיט נחת און
הצלחה און סייעתא דשמיא ,און כ'וויל זאגן א מזל טוב פאר
מיין חשוב'ער זוהן דער רב דא פונעם ביהמ"ד און די קהילה
דא אין וויליאמסבורג ,ער איז עומד לנס ,ער שטייט דא
בראש פון די קהילה און ער געבט זיך אפ מיט די ישיבות
קטנות און מיט די בחורים ,דער אויבערשטער זאל העלפן ער
זאל האבן גרויס הצלחה אין אלע ענינים ,ב"ה אזא שיינע
מקוה וואס מ'האט אויפגעבויעט ,א הערליכע מקוה לשם
ולתפארת ,און נאך אנדערע פעולות נשגבות ,דער
אויבערשטער זאל העלפן פאר אלע מחותנים ,דער
אויבערשטער זאל העלפן לכל הקהל הקודש יעדער זאל
זעהן נחת דקדושה דורות ישרים ומבורכים ברכה והצלחה
און סייעתא דשמיא ,ביז דער אויבערשטער וועט העלפן אלע
וועלן זוכה זיין אקעגן צו גיין דעם גואל צדק בב"א.
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קר
קול צהלה ורינה ,שפתותינו תרננה
נברך לאלוקינו ,שהשמחה במעונינו ,עת הזמיר הגיע בגבולינו
ובהדרת קודש ובאותות כבוד ואהבה ,נשגר בזה ברכת מזלא טב"א,
אל מול פני הדרת גאון מאורינו ומאליפנו ,המסור מריחוק מקום
וקירוב הלב למענינו ,שר התורה והיראה ,לוחם מלחמת ה' בעוז
ובגבורה ,משריש בלבות רבבות אלפי ישראל מסוף העולם ועד סופו
השיטה הברורה ,מלהיב לבבות בני ישראל בדברים אהובים,
היורות זיקים ושביבים ,חסידא ופרישא ,בוצינא קדישא ,נהורא נפישא

כבוד קדושת מרן
רבינו הגה"ק שליט"א
לרגל שמחת היכנס נכדו ני"ו לעוהתוה"מ
אצל חדב"נ הגה"צ רבי יוסף רוקח שליט"א

ולרגל שמחת הולדת נכדו ני"ו למזל טוב
אצל נכדו הרב ישראל יעקב יוקל טייטלבוים שליט"א
ר"מ בישיבת באר התורה
בן חדב"נ הגה"צ רבי ברוך טייטלבוים שליט"א
רב ביהמ"ד ויואל משה  -ברך משה בקרית יואל יע"א
ומצלאין אנו לחיי מלכא מרנא ורבנא ,יזכהו השי"ת לנהל את עדת מי
מנה ,מתוך נחת והרחבת הדעת ,על מי מנוחות ינהלינו ובמעגלי צדק
ינחינו ,ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יו"ח במדה גדושה ,מתוך
בריות גופא ונהורא מעליא ,עדי נזכה במהרה לרגלי מבשר צדק
משמיע ישועה ,ומלכינו מרן שליט"א בראשינו ,במהרה ב ימינו ,אמן.
המברכים בקידה חמש מאות

הנהלת הקהילה
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לעילוי נשמת
האה"ח

מרת

רחל לאה
בראך

ז"ל
בת הרה"ח ר' שמואל חיים ז"ל
נלב"ע א' כסלו

______________________________________________________________________________________________________

הונצח ע"י בנה

מוה"ר שמואל חיים בראך

הי"ו

אב"י בבארא פארק יע"א

לעילוי נשמת
האה"ח

פייגא
דייטש
מרת

ז"ל
בת הרה"ח ר' משה יהודה ז"ל
נלב"ע כ"ח מרחשון
______________________________________________________________________________________________________

הונצח ע"י בנה מוה"ר אהרן מתתי' דייטש

הי"ו

אב"י במאנסי יע"א
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