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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
á÷ä ìù åéúåòáöà"ä  

 ùãå÷ä ì÷ùá ì÷ùä úéöçî íéãå÷ôä ìò øáåòä ìë åðúé äæ
åâå' . ùøãîáå)å÷ìé" ù - ùøô ùéøïú (ø øîà 'á÷ä ìèð øéàî" ä

 òáèî åðúé äæ åì øîàå äùîì åäàøäå ãåáëä àñë úçúî ùà ìù
åâå'. îâá 'ñî ' úåçðî)ë"ò à"à( ,â àáåîå"å÷ìéá ë"ô ù 'äò àá" ë

ùàø íëì äæä ùãåçä åâå íéùãç ,'ø 'âî ãçà äæ øîåà àáé÷ò '
òáöàá ïìåë äùîì íå÷îä åäàøäå ïäá äùî äù÷úðù íéøáã ,

 øîåà äúà åá àöåéë'åâå äøåðîä äùòî äæå ,''éúëã ' íù' äù÷îäàé' 
åâå 'éàãë ïúééùòá äùî äù÷úðå 'íù ,åéë" á– 'àîèä íëì äæå' åâå '

åîàä úùøôá äøíéàîè íéöøù , êéàùééä 'íäá é÷á  ïäéúåîùáå
íéðåù íéðéî úåááø ùéå áåùéä éö÷ úåîå÷îå úåîâàáå íéøòéá ,éå" à

 øîàðù äèéçùá óà'çáæîä ìò äùòú øùà äæå' åâå 'îáåã àáø ùø
)ô 'àá (â óéñåî" ùãå÷ úçùî ïîù øîàðù äçùîä ïîù äùòî ë

éäé 'åâå äæ 'íéñéð éùòî ïäù éôì ïäá äù÷úðå.  
ùøäîá øéòäå"ã íé÷åñô äáøä ùéù àéúë' 'äæå ' ïðéùøã àìå

á÷ä äàøäù"òáöàá ä ,éùøã àìã 'éúë àìã àëéä àìà 'éðéî ìéòì '
ðò åúåàá íåìëéåâå íëì äæä ùãåçä ïåâë ï 'éðéî ìéòì éøééà àìã '
ììë ïéðò åúåàá, éúëã àëéä ìáà ' êééù øéôù äùøôä òöîàá äæå

 ïåùì'äæå 'éúà÷ äùøãì àìå.  
ñåúá 'îâá áéùç à÷ àì éàîà äù÷ä' éøîàã àä 'îâá ' ïéìåç

)î"ò á"à (éçä úàæå 'åâå åìëàú øùà 'à" ñôúù ãîìî ìàòîùé ø
á÷ä"å ïéîå ïéî ìë ää àì úàæå ìåëà úàæ øîàå äùîì åì äàø

ìëàú ,ðùîåé éúëã êä àìà ïðéáùç àìã ' åäá'äæå,' éúë úåéç ìöàå '
'úàæå'. éúëã ì÷ùä úéöçî áéùç àì éàîà åù÷ä ãåò 'åâå åðúé äæå', 

éúå ' äæéà òãé àìù àìà ïúééùòá äùî äù÷úðù êééù àì íúäã
åàéáé òáèî ,àå  ìâòä äùòî ìò øôëé äæë èòåî øáãù äîúù

)ééò"éâ ù 'îèù"÷( ,ñåúáå 'ñî 'éú ïéìåç ' äî øáãä ìò äùî äîúù
åùôð øôåë ïúéì íãà ìëåé ,á÷ä åäàøä" òéãåäìå áèéä ïéçáäì ä

ìàøùéì ,á÷ä äåö úåéçä ìöà ïëå"ä ì àéä åæéà ìàøùéì úåàøä
ò úøúåî àéä åæéàå äøåñà"ë.  
 ùøãîá åðéöî ãåò)å÷ìé" ù - àøéå (ø ' ùîç øîåà ìàòîùé

á÷ä ìù éðéîé ãé ìù úåòáöà"äìåàâ ãåñì íìåë ä , äðè÷ òáöà
)úøæ( á÷ä äàøä äá"úá úåùòì äî ääæå øîàù äáé  äùòú øùà

åâå äúåà ,' äðè÷ì äéðù òáöà)äöéî÷ (öîä úà äëä äá íéø' òáöà
àéä íé÷ìà 'òå"âîä áúë ë" à)åà"òú ç"ë÷ñ â"ç ( ÷åøæì ïéâäåðù

 úåëî øùò øéëæîùëå ïùò úåøîúå ùàå íã ìöà äöéî÷á) ÷çë àìã
ìãåâàäì êåîñä òáöàá ÷åøæì áúëù á÷òé( , úéùéìù àéäù úéùéìù

 äðè÷ì)äîà ( øîàðù úåçåìä äá áúë'íé÷ìà òáöàá íéáåúë ,'
ïäáì äéðù àéäù úéòéáø )òáöà ( ïåéãôì åðúé äî äùîì äàøä äá
åâå åðúé äæ øîàðù íùôð ,'ãéä ìëå ïäá , åéøö úà ãéîùäì ãéúò äá

îàðù åéáéåà ïäù úà úéøëäìå 'åúøëé êéáéåà ìëå êéøö ìò êãé íåøú ,
øãôáå" à)îô"ç (çñåðä ,á÷ä ãéúò äá" ïäùä åùò éðá úà ãéîùäì ä

à íäù ìàòîùé éðáì ïëå ìàøùé éðáì ïéøöåëå êãé íåøú øîàðù åéáéå'.  
úç úåùøãá" ñ)ô 'äøô ( äàøä äáéúä úééùò ìöàù øàáî

úøæá ,ïåéë éä äáéúäù 'ìåáîä øçà íìåòä íåé÷ì , àøáð íìåòäå
éúëã úøæá 'ïëéú úøæá íéîù ,íéøöîä úà äëä äöéî÷á , æîøäå

øä äúàå"åâå êèî úà î 'ðáå"äîø ãéá íéàöåé é ,îéâ 'äöéî÷ ,òå" ë
éúë 'øîáøîå äìåãâ ä÷òæ éëã"ä , äìòîìù äöéî÷ òáöà øøåòì

íéòùøä úåëäì ,éä ïëå 'òù óåñáì"ìä ãåîéì é ' íåéá ïîä ìôð äöéî÷
á 'çñô ìù ,úåçåìä áúëð åá äîà, ùîë æîøä"òøä ë" á)ñîá '

úåáà (â 'ëàùìã åéìò åøîàå ãçà ïçìåù ìò å" ïçìåùî åìëà åìéàë ú
á íå÷î ìù"éúëã ä ' ùåìù õò çáæîäåúåîà , Çà éø÷ú ìàåî" àìà ú

 Äàåî" àø÷îì íà ùé åîë ú)à"ö ä"åúðååë ò (öàáá äðáìä äàøä ò
 äùåãéçá)éâ 'ðäî äðåù"ì ( àøáðù íìåòä ùåãéç ìò æîøî àéä éë

åäà íúåçá"ø ä"à ú'ä ú'åâå íéîù 'åäà éåìéîå"éãåéá ä"ô÷ àéä ï" â
îéâ 'òáöà ,åëå ùà ìù òáèîä äàøä åá ïäáä àéäù ìãåâàáå 'îéâ '

ð"çáæî åîë æ, ééò"íéøáãä úåëéøàá ù.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )א"מקת( ט"יגליו�  ג"שנה י  שאת א"עתש 'אדר אא "כ
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  תשאק "עש

8888::::55551111        
  8:45 ויקהלק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  תשאפרשת 
  .לעד  .חכ פסחי�' מס

  ויקהלפרשת 
  :לבעד  :לפסחי� ' 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

  לצור� נפשות
לכפר ', העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל וגו

ונראה דקיימא . קשה מדוע לא ירבה העשיר א� ירצה. על נפשותיכ�

אז , א� באו רק מחמת ממו�, דמחנה צבא הבא לעיר ורוצי� ממו�ל� 

אבל א� , צרי� העשיר לתת כפי ריבוי נכסיו והדל ימעיט כפי כספו

, אז יד כול� שוה, באו להרוג נפשות אלא שיקחו כופר נפש ממו�

העשיר לא ירבה , וזה שאמר הכתוב. והעשיר והדל יתנו סכו� שוה

לזה אמר לתת את , יו כול� שווי�וקשה מדוע יה, והדל לא ימעיט

על כ�  ,ומכיו� שהוא לצור� נפשות, לכפר על נפשותיכ�' תרומת ד

  .כול� שוי�

  מדרש יהונת�

  אותיות מתחלפות
חייא ראה אחד ' דר, איתא בירושלמי שבת. מחלליה מות יומת

וקשה  .הל� למחר וכתב לו מחלליה מות יומת. תולש עשב בשבת

ועוד למה לו . לו ולא אמר לו כ� מיד למה המתי� עד למחר לכתוב

' ונראה דאיתא במגילה דר. לו לומר בעל פה' הי, לכתוב את הפסוק

. אומר והכיתי' א ובמקו� וחכיתי הי"ת ה"קורא לאות חי' חייא הי

נראה כאומר ' הי, חייא אומר לה� את הפסוק בעל ּפה' ר' ולכ� א� הי

  .ליהלכ� כתב לה� למחר מחל, ו"לליה מות יומת חהמ

  א מווילנא"הגר

  לעשות את השבת
המילי� . 'השבת לעשות את השבת וגו ושמרו בני ישראל את

ל "ונראה דהנה אמרו רז. לעשות את השבת קשי� ונראי� כמיותרי�

ה במעשה "כל האומר ויכלו השמי� והאר! כאלו נעשה שות  להקב

דהנה כתיב כי ששת ימי� , וביאר בזה האור החיי� הקדוש. בראשית

. 'ולא כתיב בששת ימי� עשה ד, את השמי� ואת האר!' ה דעש

י "אלא שע, ת רק ששת ימי�"והביאור הוא כי באמת לא ברא השי

כי , ת עוד ששת ימי�"בורא השי, שישראל משמרי� את השבת

ו "ואלו יצוייר ח. השבת הוא נתינת כח לעוד ששת ימי קיו� העול�

ולכ� כתוב כי . ול�ו מתבטל הע"אז ח, שלא יהיה שומר שבת בעול�

י "אלא ע, ה לא ברא אלא ששת ימי�"שהקב ',ששת ימי� עשה ד

  .וכ� הלאה עד סו  כל הדורות, שומרי השבת נבראי� עוד ששת ימי�

דכיו� , ואתי שּפיר מה שהשומר שבת ואומר ויכלו נעשה שות 

לכ� , י שמירתו את השבת נבראי� עוד ששת ימי� לקיו� העול�"שע

ושמרו בני , וזה הכוונה .ק"עכדה. מעשה בראשיתהוא כעי� שות  ב

כדי לעשות את השבת , שישמרו את השבת, ישראל את השבת

  .שבזה ה� עושי� ויוצרי� עוד ימי� ושבתות לדורות עול�, לדורות�

  'לשבת מאמר ד, בני יששכר

  הוציא מפיו
הלשו� אשר . על הרעה אשר דבר לעשות לעמו' וינח� ה

ונראה דהנה . לעמו" לעשות"מר אשר רצה לו לו' דהי ,קשה" דיבר"

. אז יארי� כעסו מאד ללא הר , האד� א� יחרה אפו ולא ישיחנו בפיו

י שיזעק מרה על המכעיסו וישמיע לפניו "אבל א� יוציא כעסו בפיו ע

ה ועתה הניחה "ולכ� אחר שאמר הקב. אז ישקט ויונח כעסו, איומי�

וזה שאמר . מתונחה דעתו ושכבה ח, לי ויחר אפי בה� ואכל�

מּפני , אשר דיבר לעשות לעמו, ולמה, על הרעה' וינח� ד, הכתוב

שהוציאו  וכיו�, שדיבר וביטא כביכול בפיו את אשר יעשה לעמו

  .שקט אפו ,בפיו

  אלשי� הקדוש

  בדיני שמי�
. את הע� על אשר עשו את העגל אשר עשה אהר�' ויג  ה

ועי� זאת והלא יד, למה להכתוב לבאר אשר עשה אהר�, קשה

דא� הע� עשו את העגל , ועוד דהיא סתירה מיניה וביה. מקוד�

ונראה דבאמת קשה מה דכתיב . האי� כתב מיד אשר עשה אהר�

וכי תימא דשלוחו של , והלא באמת עשאו אהר�, אשר עשו את העגל

ל� איתא דרק ווא. ל אי� שליח לדבר עבירה"והלא קיי, אד� כמותו

אבל בדיני שמי� חייב  ,לדבר עבירה חבדיני אד� ּפטור המשלח שלי

וקשה למה הוצר� , את הע�' ויג  ד, וזה שאמר הכתוב. ג� המשלח

לזה , לי� בית די� לענש�ווהלא יכ, ה בעצמו לענוש את הע�"הקב

כי עשיית� את העגל , אמר על אשר עשו את העגל אשר עשה אהר�

כ בדיני אד� אי� "וא ,שעשאו אהר� בשליחות� יל ידהיתה רק ע

דבדיני שמי� , ה בעצמו"לזה העניש� הקב, ליח לדבר עבירהש

  .חייבי�

  ּפני� יפות

  הקדי� עשיר לעני
ת העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת א

הכתוב לעשיר  ט הקדימו"ד מ"יל. לכפר על נפשותיכ�' תרומת ה

הלא שניה� נותני� בשוה ושניה� באזהרה , ירבה אלהזהירו בלאו דל

  .ה יתרונו של העשיר להקדימו בקרא לפני העניומ, בלאו

ארבע בד� של  �א� נתערב ד� מת' הגמ בריד פיל פ ע"ונל

י אומר ינתנו במתנה "א אומר ינתנו במת� ארבע ור"מתנה אחת ר

הוא עובר  י הרי"אמר לו ר, א הרי הוא עובר על בל תגרע"ל ר"א, אחת

ועשית ר יהושע כשנתת עברת על בל תוסי  "א', על בל תוסי  וכו

�, כשלא נתת עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה ביד�, מעשה ביד

איסור בא ויושב ואינו עושה לי ואינו דומה עושה מעשה "פירש

לעינינו דהלאו שלא ירבה חמור יותר מהלאו שלא  �כ וכמו ,מאליו

העני א� ה שאי� כ� מ, שהעשיר א� ירבה עובר בקו� ועשה, ימעיט

ואפשר דלטע� זה הקדימו , שהבשב ואל תע א"ימעיט אינו עובר כ

  .הכתוב

  דברי יואל

  יכריע המאזני�
ונה ּפתח כי אלקי� ירבי , איתא במדרש תנחומא כי תשא

ש מר� החת� סופר בתורת "ויתבאר עפמ .שופט זה ישפיל וזה ירי�

מפרַאנקפורט דהגאו� רבי אברה� אביש  'משה בפרשת� משמי

ל לעול� יראה "זדהנה אמרו ח, ביאור עני� מחצית השקל, ה"זללה

ע יוא� עושה מצוה יכר, אד� עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי

וזהו , אחת יכריע עצמו לכ  חובה וא� עושה עבירה, עצמו לכ  זכות

שא� עובר על מה , כל העובר על הפקודי�, שית� אל לבו, זה יתנו

אז ידמה עצמו שהוא מחצית השקל , הרשמופקד ומצווה מ� התו

, יינו שהמאזני� מכריע מחצית לכא� ומחצית לכא�ה, בשקל הקודש

לכא� את  ובזה יוב� מה שהסמי� המדרש. ד"עכ, ז לא יחטא עוד"ועי

היינו שהמאזני� מכריע , י אלקי� שופט זה ישפיל וזה ירי�כהכתוב 

והבחירה ניתנה ביד כל יחיד ויחיד , מחצית לכא� ומחצית לכא�

כי א� יעשה עבירה , �להשפיל ולהרי� את כ  המאזני� לכא� ולכא

וא� יעשה מצוה אחת יכריע עצמו , אחת יכריע המאזני� לכ  חובה

  .וכל העול� כולו לכ  זכות

  בר� משה
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  דותיומתול
ק "ע מדינוב נולד לאביו הרה"ק רבי דוד שּפירא זי"הרה

ק בני "בעמסה ,ע"המפורס� רבי צבי אלימל� מדינוב זי
  .ד"בשנת תקס ,יששכר ועוד

  .העיד עליו שהמשי� נשמתו מעול� האצילות' אביו הק
וכאשר נסתלק , ע"ק זי"ו הגהעיקר תורתו קיבל מאבי

 ק"נתמנה למלאות מקו� אביו לאבדק ,א"אביו בשנת תר
ק רבי שלו� "ואז נסע להסתופ� בצל קדשו של הרה ,דינוב

ק "קבע לו הרה ,ובכל פע� כאשר הגיע לבעלזא, ע"לזא זיעמב
  .אכסניא שלו בסוכתו

ק "ק רבי דוד מהרה"פע� אחת כאשר נפרד הרה
וכאשר יצא  ,עמדה ש� הרבנות, מבעלזא טר� נסע הביתה

 :ל"ק רבי דוד מ  החדר אמר השר שלו� להרבנית בזה"הרה
  ?זעסטו ַאז מע  הָאט ַאזַא זי  קע  מע  גוט שלָאפ "

ק בעל דברי חיי� "בידידות רבה ע� הרה' כ הי"וכמו
  .ע"מצַאנז זי

ד לבקר בהיכלו "ע נסע בשנת תרל"זיק משינָאווא "הרה
מועטי� לאחר שנסע מש� נפטר ימי�  .ק רבי דוד"של הרה

שראה בחלומו משינָאווא ק "ק מדינוב ואמר הרה"הרה
  .לכ  נתפז לנסוע אליו ,ק מדינוב יסתלק"שהרה

" צמח דוד"נדפס ממנו ספר . ד"ט אדר תרל"נסתלק י
י אחד מתלמידיו ששמע מפה "ת וליקוטי� ונכתב ע"עה

  .קדשו
  ק מצַאנז"ע
 הרה

ק רבי "התנצל לפני הרהע "זיק רבי דוד מדינוב "הרה
מרעיש עליו על ע "זיק מצַאנז "שהרהע "זיב ואליעזר מדזיק

נו (אזי נוסעי� : ק מדזיקוב"ר לו הרהאא. שאינו נוסע אליו
  .שנסע לצאנז לשבת, ש כ עוי). פָארט מע 

כל סעודת ק מצַאנז חלש ולא א"הרה' באותו שבת הי
ובאמצע הסעודה , לסעודה שלישית הוטב לו ואכל. היו�

ק רבי "לאחר הסעודה אמר הרה. ביר� שנית ברכת המוציא
זענט ( מטַארניגרַאדהא� את� מביני� על יהודי הזה : דוד

חסר ' הי, )ל'יוד טַארניגרַאדערדע�  �מבי  אוי עטס אַ 
� על כ  ביר, במרומי� ברכת המוציא שלו מסעודת שחרית

והסביר , ג אורות"י(, פעמיי� בסעודה שלישית כדי להשלי�
שאולי יש ליישב להלכה , ל"י מּפשעווָארסק זצ"ק מהר"הרה

אוכל תמיד שיעור ' שרבינו הי דכיו , הא דביר� בתו� הסעודה
כגמר בלבו שלא ' על כ  אחר שאכל השיעור ההוא הי, מסויי�

 ט"רב סקעע ה"י ושו"� המובא בב"רמבדלדעת ה ,לאכול עוד
ז "וסמ� ע ,ה"ה בביאור הלכה ש� בש� הרא"וכ ,חוזר ומבר�

בשעת הדחק לצאת ידי שמי� להשלי� הברכה שחסר 
  ).במרומי�

*  
ק רבי אייזיק מקָאמַארנא אמר ּפע� שהעול� "הרה

, )מצַאנז(' חיי�, ')האו בעצמו( 'אייזיק'היינו , ד"עומד על אח
, במילתא דבדיחותא רגיל' ק מדינוב שהי"הרה). מדינוב(' דוד'

א� , מה שהעמיד אותי באחרונה לא איכפת ליל: אמרהעיר ו
  )ג אורות"י( ...מדוע ש� את עצמו בראשונה

  
  הוא עוד יתחרט

בשנת ' קוד� שפרצה הדייטשע שלַאכט כמדומה שהי
ובדר� , וב למרח) קרעני)נק רבי דוד מדי"נסע הה, ו"תרכ

וש נסתגר ק קוד� קיד"בליל שב. בצַאנזשהה שבת קודש 
ולא ידע איש על מה המתיקו סוד , ז עמו כמה שעות"ק אא"כ

וקראו אז מצַאנז , הכ פרצה המלחמ"ואח, לפליאה גדולה' והי
ז ע� "ורצו כול� לאא, בער� מאה אנשי� לשרת בצבא

. והיו מוכרחי� ליל�, לא יחדלו  כמוב  נשיה� וטפ� והקולות
ולקח את , רשע גדול' אצל החזית שר הצבא מצַאנז שהי' והי

ושלחו ידיעה מזה לצאנז  ,אות� בחזית דכל היהודי� והעמי
 ז"ולא הניחו לאא ורצו נשיה� וטפ� ע� קולי קולות

ז "ק אא"וענו לכ, חו לו להתפלליוביקש מה� שינ, להתפלל
ותו לא יניחו א ,במקו� סכנה כזהשא� בעליה� ואביה� 

' לא יהי ,אותו להתפלל ואמר לה� שא� לא יניח, להתפלל
הניחו אותו ועבד עבודה . י על ישועת�"ביכולתו לבקש מהש

ובאותו רגע ירו , ת יש לה� ישועה"שתלי, אמר כ"ואח, שלו
באי�  ועדיי  היו המשפחות מצַאנז .בשר הצבא ונפל שדוד

אמר שמקוה , בקיצור. דינה כמוב כ  מכל המ ווכמ, ז"לאא
שאחרי כמה שבועות ' וכ  הי, שבקרוב יתבטל המלחמה
  .נתבטלה המלחמה מכל וכל

עוד פע� ' הי, ל בחזרה מקרעני)'דוד' כאשר נסע ר
ל גיי  הלא בקשתי ממנו ער זאָ , ל'דוד' ואמר אז ר ,בצַאנז
אבל , אי� הָאב געוואוסט ער וועט דערנָא� חרטה הָאב , לָאז 

  )חמדה גנוזה( .ביכולתי לפעול אצלו' א היל
  

  בורא רפואות
ה "זקינתי ע, י"מנח� שלמה ָאווענט נ' ח ר"סיפר לי הרה

 ,ל"משה טויב זצ' ק ר"הרבנית של זקיני הרה, )א� אמי(
רבי מנח� שלמה  הגאו ) אבי אבי(היתה בתו של זקיני 

 .ח ספר עבודת משא"ק נעמירוב בעהמ"ל אבדק"ָאווענט זצ
' והי, ל"ק רבי דוד מדינוב זצ"מחסידי הרה' הי ל"הנ הגאו 

היא  ,כשהיתה בתו. הראחרות לערו� די  תו נוסע לעיירות
נוזל אייטער משלש ' הי, ילדה בת שלש שני�, זקינתי

יכלו לעזור  אונסע זקיני לרופאי� ול, אצבעותיה על יד אחת
  .לו

 תורהפע� אחת כשנסע לדי  
מו לקח ע, בעיר אחת סמו� לדינוב

, ונסע עמה לדינוב, ל"את בתו הנ
ל אודות 'דוד' ק ר"וסיפר להרה

ק מדינוב בידו "עשה הרה, האייטער
ואמר ) ָאּפ הַאקט (כאילו חות� ' הק

 ,ביז דָא וועט עס גיי  :בלשו  קדשו
לּפלא ' ומאז הי, היינו האייטער

ל "שיותר לא גידלו אצבעותיו הנ
ניכר על ידה ששלש אצבעות ' והי
' ג .ו כמו אצל תינוקותל נשאר"הנ

עבות כשאר ' אצבעות אלו הי
וג� ראשי , א נתגדלואצבעות אבל ל

גולי� אלא עלא היו האצבעות 
חותכי  ' כאילו הי, מרובעי�
  )שיח זקני�( .העגולות

  
  לא ילמדו ממנו

צבי ' ח ר"סיפר לי הרה
ק רבי "ל ששמע מהרה"ז רָאלניצקי

ס שומר "ל בעמח"זצ רָאטהאהר  
ק "� אחת נגע הרהשפע, אמוני�

לרגע ' ל בידו הק"רבי דוד מדינוב זצ
' ומש� תיכ� את ידו הק, )קני( בברכו

 ,יונגעלייט, ואמר, שנכוה יכמ
ענק נישט זָאלטס עטס , יונגעלייט

  )שיח זקני�( .ָאּפלערנע  פו  מיר
  

  אחזתו רעדה
שמואל יפה ' ח ר"סיפר לי הרה

שמואל יעקב ' ר ח"זקיני הרה, ה"ע
ק "על תפלה אצל הרההב' קירש הי

סיפר לי בנו  ,ל"רבי דוד מדינוב זצ
שכשאמר  ,יוס�' ח ר"דודי הרה

ל לזקיני שיל� 'ק רבי דוד"הרה
להעמוד להתפלל תפילת מערבית 

אחזתו רעדה , ]צו צו מערבית-גיי[
ואמר אחר כ� שלולא , בכל גופו

ק מבלָאזשוב החזיקו "שהרה
זוכר את הניגו  ' לא הי, בהניגו 

  )שיח זקני�( ).דמרוב ּפח(
  

  ה"הדבק ע
 הקב
ק "אמר דודי הרב מצַאנז הה

בש� הרב , ל"ז זצ"רבי אהר  ב  אא
על מה , ל"ק רבי דוד זצ"מדינוב הה

, שנאמר ויסכרו מעינות תהו�
, נותיי כשנפתחו כתיב כל מע"ופירש

לפי שנשתיירו , וכא  אי  כתיב כל
בה� צור� לעול�  מה� אות  שיש

 .כגו  חמי טבריא וכיוצא בה 

נ א� יש בה� צור� לעול� למה "דממ, ולכאורה אינו מוב 
וא� אי  , ת בריאת העול�שעה ב"לא ברא אות� הקב

  .ה עתה אחר המבול"בה� צור� כל כ� אמאי הניח� הקב
שהא� יעלה על לב האד� ויתמה  ,א� העני  הוא כ�
לכ  , חתל� בפע� את את כל העו"על זה שהחריב השי

" בעדער"כדי שיהיו  ,ל"ה המעינות הנ"שייר הקב
וממילא יתור) , ויסעו לש� העול�, בעול�) מרחצאות(

ויראו שהצדק , כי יראו ש� התנהגות האנשי�, לה� הכל
  )חמדה גנוזה( .ה"א� הקב
  

  ואינו משמרו
 ,על החתונה' דרכו כשהי' מדינוב היל 'בי דודרק "הה

כדי שלא , יבורי� כאלה עד שצחקמדבר להחת  ד' שהי
ל כל הנהנה מסעודת חת  ואינו "לעבור על מאמר חכז

' חת  כזה שלא הי' והי, על חתונה' פע� אחת הי. 'משמחו וכו
ווָאס "עד שעלה ברעיונו ושאל אותו , יכול לשמחו בדברי�

ק "ואמר אז הה. וצחק החת  קצת, )מה היא עושה" (טוט זי
מה ", וויל משמח זיי 'ַאז מ ,"חהלשמ" :ל בדר� בדיחותא"הנ

חמדה . (ח"ודפח, צריכי� לשאול ווָאס טוט זי" עושה 'זו'
  )גנוזה

  

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

ïééòîî èùôä  
  נסי ניסי�

ר אלעאי שמ� השמחה שעשה "תנא רבי יהודה ב. זה לי 'ובמדרש שמ� משחת קודש יהי

ב לוג שנאמר "בו אלא י' שמתחלה לא הי ,משה במדבר נסי נסי� נעשו בו מתחילה ועד סו�

ה וכמה שהאור בולע והיורה מספיק על אחת כמ' ושמ� זית הי� א� לסו� בו העקרי� לא הי

רותחת והסממני� בולעי� וממנו נמשח המשכ� וכל כליו וכל כלי המזבח והכיור וכנו וממנו 

לו קיי� לעתיד לבא ונמשחו אהר� ובניו שבעת ימי המלואי� וממנו נמשחו כהני� גדולי� וכ

  .ה בגימטריא תריסר לוגי"לי ז' שנאמר שמ� משחת קודש יהי

  רבינו בחיי

  הוא פלא

ומשה , ראה קראתי בש�, אמר הש� למשה. ראה קראתי בש� בצלאל ב� אורי ב� חור

לא , דת חמר ולבני�ובש� והטע� כי ישראל במצרי� פרוכי� בעב' ראו קרא ה, לאמר לישרא

פלא שימצא בה�  אוהוהנה  .למדו מלאכת כס� וזהב וחרשת אבני� טובות ולא ראו אות� כלל

כי א� בלומדי� לפני , שת אב� וע  וחושב ורוק� ואורגאד� חכ� גדול בכס� ובזהב ובחר

והיודעי� ורגילי� בה� בבא ידיה� תמיד בטיט , מניות כול�וחכמי� לא ימצא בקי בכל הא

שהוא חכ� גדול בחכמה בתבונה ובדעת , ועוד, מנות דקה ויפהויוכלו לעשות בה� א ורפש לא

  .להבי� סוד המשכ� וכל כליו למה צוו ואל מה ירמזו

מלא אותו רוח אלקי� לדעת כל  אע כי הודוי, ה שיראה פלא הזהשכ� אמר הש� למול

כי הוא , ולכבודו בראו, רצו� מלפניו לעשות המשכ� במדבר' כי הי, אלה בעבור שיעשה המשכ�

לשו� כו ,� אצר� בבט� ידעת� ובטר� תצא מרח� הקדשתי�רבט �קורא הדורות מראש כדר

ולרבותינו בזה  .הששי לח� יומי� �כ� הוא נת� לכ� ביול נת� לכ� השבת ע' ה הזה ראו כי

וא� , תה שעהואמספרו של אד� הראשו� ואמר לו כל אחד התקנתי  מדרש הראה אותו

, והוא כעני� שפרשתי, ר ראה קראתי בש� בצלאלמשנא, בצלאל מאותה שעה תקנתי אותו

כי המשכ� ירמוז , �ניוהע, בצלאל לצר� אותיות שנברא בה� שמי� ואר ' ועוד אמרו יודע הי

  .באלו והוא היודע ומבי� סודו

  �"רמב

  לכפר על העגל

לכ� הזכיר בבצלאל אבי אביו מה שלא הזכיר באהליאב אלא . בצלאל ב� אורי ב� חור

לכ� נזכר כא�  ,והמשכ� בא לכפר על מעשה העגל ,לפי שחור נהרג על מעשה העגל ,אביו

  .במשכ�

  דעת זקני�

  רהינשמה ית

 ,אומר הרב יהודה חסיד שמכא� יש רמז לנשמה יתרה בשבת. שבת וינפשוביו� השביעי 

עקיבא ביו� השבת ' ומעשה בטורנוסרופוס הרשע שפגע את ר. תיבות הללו ויהיו שתי�קח סופי 

מאי שנא שבת משאר ' אמר לו מאי אמרית לי כו ,אמר לו מה גבר בגברי� ,אמר לו מה היו� מימי�

ה רצה שיכבדוני "כלומר ממ ,אמר ליה דמרי צבי ,אר בני אד�הימי� ואמרתי ל� מה נשתנית מש

אמר לו למה עשה בו מלאכה שמוציא  ,ה שיכבדוהו"שעשאני מל� אמר לו כ� שבת רצה ממ

אמר לו יודע אני ב� שאתה בקי בתורת היהודי� ושני בני אד� דרי�  ,'מרשות לרשות רוחות וגשמי

רגליו  ה השמי� כסאו והאר  הדו�"והקבבחצר אחת אפילו באנטוכיא מותר לטלטל בכולה 

  .לפיכ� יוכל לטלטל בכל העול� כולו ,ומלא כל האר  כבודו והכל שלו

  דעת זקני�
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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

זה יתנו כל העובר 

איתא  ',הפקודי� וגו

ק "עיי� בזוה(במדרש 

ובפסיקתא : תרומה ד� קנז

נתקשה משה ) ז"רבתי פט

במחצית השקל עד שנטל 

ה מטבע של אש "הקב

מתחת כסא הכבוד ואמר 

יש להבי� העני� . לו כזה יתנו

, למה נתקשה משה בזה

  .טבע של אשה דייקא מ"ומפני מה הראה לו הקב

גלוי וידוע , אמר ריש לקיש:) ד� יג(מגילה ' במס )ב

לפני מי שאמר והיה העול! שעתיד המ� לשקול שקלי! 

והיינו דתנ� , על ישראל לפיכ" הקדי! שקליה� לשקליו

באחד באדר משמיעי� על השקלי! ועל .) שקלי! ב(

וראוי להבי� במה היה יפה כוח! של שקלי . הכלאי!

 .רתו של המ�ישראל לדחות גזי

בהקד! מה שכתב הפרי מגדי! בשושנת  ונראה

, להסתפק בדי� עשה דוחה לא תעשה) כלל ב(העמקי! 

ובפני יהושע , א! עשה דחי לכמה לאוי� או רק ללאו אחד

ש בנזיר "לאוי� כמ' כתב בפשטות דעשה דחי לב.) ביצה ח(

וכתב על זה , מה לי חד לאו מה לי תרי לאוי�:) ד� מח(

דרבי עקיבא ) ש!(דזה תלוי בפלוגתת הגמרא  הפרי מגדי!

ל דאיצטרי" קרא להתיר במת מצוה א! היה כה� גדול "ס

ורבי ישמעאל לא אצטרי" , דהוספת לאוי� הוא, והוא נזיר

, כיו� דשרא רחמנא חד לאו גבי מת מצוה, ליה קרא להכי

וא! כ� הדר� לכללא . מה לי חד לאו מה לי תרי� לאוי�

לאוי� לא ' וב, :)עירובי� מו(חבירו דהלכה כרבי עקיבא מ

וכ� הוא שיטת הכריתות דאי� . ד"עכ, נדחי מפני חד עשה

  .עשה דוחה תרי לאוי�

כלל טו (ל בלקח טוב "הגאו� רבי יוס� ענגיל ז וכתב

על פי מה , הטע! דאי� עשה דוחה תרי לאוי�) אות יז

בטע! דעשה דוחה לא ) שמות כ ח(� "שכתב הרמב

הוא היוצא ממדת האהבה והוא  כי מצות עשה, תעשה

כי העושה מצות אדוניו אהוב לו ואדוניו , מדת הרחמי!

ומצות לא תעשה הוא מדת הדי� ויוצא ממדת , מרח! עליו

כי הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו ירא , היראה

כמו , ולכ� מצות עשה גדולה ממצות לא תעשה, אותו

ופו כי המקיי! ועושה בג, שהאהבה גדולה מהיראה

ובממונו רצו� אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע 

ולכ� . ד"עכ, ולכ" אמרו דאתי עשה ודחי לא תעשה, בעיניו

א! כ� הג! דעשה , כיו� דריבוי הכמות מכריע את האיכות

לאוי� דהוי ריבוי הכמות ' אמנ! בב, עדיפא מלא תעשה

  .ד"עכ, מכריע את העדיפות האיכותי דעשה, דלאוי�

הובא בחמודי צבי לפורי! (כתבו המפרשי!  והנה

, בטע! שאי� מועיל תשובה לחטא עבודה זרה) עמוד ער

דבשאר עבירות מחשבה  :)קידושי� לט(דאיתא בגמרא 

אבל בעבודה זרה , ה מצרפה למעשה"רעה אי� הקב

והנה הטע! , ה מצרפה למעשה"מחשבה רעה הקב

דמועיל תשובה הוא משו! דעשה דתשובה דוחה לא 

ולכ� , א" אי� עשה דוחה תרי איסורי�, תעשה של עבירה

דכיו� דלא הוי אלא חד , בשאר עבירות מועיל תשובה

אמרינ� דעשה דוחה , ולא המחשבהעבירה היינו המעשה 

אבל בעבודה זרה דג! המחשבה נחשב , לא תעשה

משו! הכי , הוי תרי איסורי� המחשבה והמעשה, לעבירה

אי� בכוחה של 

תשובה לדחות 

דאי� עשה , העבירה

, דוחה תרי לאוי�

ומעתה אי  .ד"עכ

ריבוי הכמות עדי� 

נ� כשיטת ספר אמרי

הכריתות דאי� עשה 

, דוחה תרי לאוי�

וחלילה אינו מועיל 

אמנ! אי ריבוי האיכות , התשובה על עו� דעבודה זרה

ג! על עו� דעבודה זרה , מכריע וחד עשה דוחה תרי לאוי�

  .מועיל התשובה

על מה ' פי אמרתי ליישב קושית בעלי התוס ועל

הוא , ני ממראובאל' וירא אליו ה )וירא' פ(ל "שכתב רשיז

. לפיכ" נגלה עליו בחלקו ,על המילהשנת� לו עצה 

אי" יתכ� שאד! גדול וצדיק כאברה! שנתנסה לכאורה ד

ל עצה על המילה ישא, בעשרה נסיונות ועמד בכול!

' פ(ל על פי דברי המזרחי "יביאור העני� " א .ה"שצוהו הקב

הג! שקיי! , בטע! שלא נימול אברה! טר! שנצטוה )ל"

ול המצווה ועושה יותר ממי שאינו כי גד, כל התורה כולה

שעתיד ויודע היה אברה! , .)קידושי� לא(מצווה ועושה 

ושאר המצוות שיי" שיעשה ג! , מילהה להצטוות על

מה שאי� כ� מצות מילה א! יקיי! , לאחר שיצטוה עליה!

. ד"עכ, מצווה ועושה עתה שוב לא יוכל לקיימה בהיותו

היה צרי" למול , �אי ריבוי הכמות עדי, ומעתה נחזי אנ�

וא� , כדי שיקיי! מצות מילה רבות בשני!, עצמו מקוד!

שהוא קט� באיכות משו! דאינו מצווה ועושה הלא הוא 

א! כ� כיו� דגדול , אמנ! אי ריבוי האיכות עדי�, רב בכמות

 כדי שיוכל, שפיר המתי� עד שנצטוה, המצווה ועושה

  .לקיי! המצוה כשהוא מצווה ועושה

א! יקיי! אברה! אבינו שבזה נסתפק ל "זה י ולפי

והיינו שהיה מסופק בחקירה , המצוה טר! שנצטוה או לא

וממרא פשט לו , אי אזלינ� בתר כמות או בתר איכות זו

, ה"שימתי� עד שיצטווה מפי הקב, ונת� עצה על המילה

  .משו! דאזלינ� בתר איכות

, ש!ל "דברי רשיזג! זה יבואר כמי� חומר  פ�ובאו

י לראות א! יש "ופירש, הל כחו! היו!והוא יושב פתח הא

 )וירא' פ(דת ישראל ובעב וביאר. עובר ושב ויכניס! בביתו

ויכניס! , הכוונה על מי שעבר עבירה ורוצה לשוב בתשובה

וצרי" ביאור למה נרמז עני� זה . בביתו תחת כנפי השכינה

ולפי האמור יש לומר  .דוקא אחר מילתו של אברה! אבינו

רה! אבינו למול את עצמו עד כי ממה שהמתי� אב

א! כ� לפי זה עשה , שנצטווה מוכח דאזלינ� בתר איכות

ולכ� , ושפיר מהני תשובה ג! לעבודה זרה, לאוי�' דוחה ב

, ישב אברה! אבינו פתח האהל לראות א! יש עובר ושב

, ורוצה לשוב בתשובהדעבודה זרה מי שעבר עבירה היינו 

מאחר דאזלינ� בתר י כ, ויכניס! בביתו תחת כנפי השכינה

עו� תשובה מהני ג! על איכות הרי עשה דוחה תרי לאוי� ו

 .עבודה זרהד

הי! ) הובא במאמר מרדכי(בזה מאמר המדרש  פ"ויל

והיא , שמעאל ראהברייתא דרבי י, מה ראה, ראה וינס

נזיר ' ל במס"ל דהנה רבי ישמעאל ס"ולפי דרכינו י. פלאי

ל דעשה "הרי ס, מה לי חד לאו מה לי תרי� לאוי�.) ד� מח(

והיינו משו! דאזלינ� בתר איכות ולא , דוחה תרי לאוי�

ולכ� הי! שלא רצה לקרוע לפני בני ישראל . בתר כמות

שעת קריעת דב) ד"בשלח רמז רל(כמבואר במדרש ילקוט 

הללו עובדי , י! סו� טע� שר של י! מה נשתנו אלו מאלו

אול! באמת אי� . עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה

, שהרי בני ישראל עשו תשובה שלימה, בדבריו ממש

ואיתא במדרש , ופרעה הקריב) שמות יד י(כדכתיב 

שהקריב את לב� של ישראל לאביה! ) ה"א ס"ר פכ"שמו(

, שעשו תשובה צרי" לדחות הלא תעשהוכיו� , שבשמי!

לזה ראה , וא! תאמר הא אי� עשה דוחה שני לא תעשה

ל מה לי חד לאו מה לי תרי "ברייתא דרבי ישמעאל דס

  .ועל ידי זה נקרע הי!, לאוי�

  )המש" בעמוד הבא(

  

˜˙Ï· ‰¯Â˙‰ ‰·‰‡Ó        

דער זמ� , געפונע� זי יעצט אי� חודש אדר מיר

איז 'או� הג� ס, רושוואס הדר קבלוה בימי אחשו

מגילה (זאגט דא אבער די משנה , נא אדר ראשו�

בי� אדר הראשו� לאדר השני אלא קריאת אי� :) ו

או� די משנה רעכנט  ,המגילה ומתנות לאביוני�

זאל זיי� א חילוק 'שט אויס לגבי הדר קבלוה אז סני

קוקט אויס אז , צוויש� אדר ראשו� או� אדר שני

או� , שט קיי� נפקא מינהלגבי הדר קבלוה איז ני

נאר אפילו , אדר שניאי� הדר קבלוה איז לאו דוקא 

  .אי� אדר ראשו� אוי�

מע� האט ווע� , טאקע יעצט דער זמ� איז

, אכאמאל מקבל געווע� די תורה מאהבה ומרצו�נ

אל נישט זיי� מע� זאל זיי� אז די תורה או� מצות ז

וואס איז די חילוק צוויש� כפיה או� אהבה , בכפיה

ל אי� "איז באקאנט דאס ווארט פו� זייד� ז, ורצו�

ער זאגט אז א זא וואס ) תרומה' פ(ישמח משה 

 ידווערט מע� געשטערט מיט , טוט באונס מע�

א זא וואס מע� , תירו! וואס מע� האט קלענסטע

די גמרא . טוט מיט חשק שטערט נישט גארנישט

צוויי ווע� , תרי קלא לא משתמעי:) מגילה כא(זאגט 

� ווייל מע, רעד� צוזאמע� קע� מע� נישט הער� איד�

וואס דער זאגט וואס  ל הלבקע� נישט משי� זיי� ע

אבער בהלל ובמגילה אפילו עשרה , יענער זאגט

או� אפילו תרי , או� מע� קע� יוצא זיי�, קורי� אחד

איידי דחביבא קע� מע� זי , קלא לא משתמעי

  .מצמצ� זיי� צו הער�

נעמט ארויס פו� דע� א  ישמח משה דער

יעדער האט , נעלושערי תירוצי� לא נ, גרויסע יסוד

דאס איז אבער , די סיבה אדער יענע סיבה, א תירו!

טאמער איז עס חביב , איז נישט חביב'אלעס אז ס

איז נישטא 'ס, דעמאלטס צוברעכט עס אלע מניעות

� .איז חביב געט מע� זי� א עצה'אז ס, קיי� תירו

 ריעדע, דאס איז א גרויסע יסוד אי� לעב� או�

, יעות או� זיינע עיכובי�האט זי זיינע מנ בחור

טאמער איז דא , אלעמאל מאכט זי עפעס א סיבה

ווייל , איז נישט חביב'א סיבה איז א ראיה אז ס

וואלט די תורה געווע� חביב ביי אי� וואלט ער 

וואלט נישט געווע� א 'או� ס, אלעס אדורכגעבראכ�

  .�רזאל אי� שטע'סיבה וואס ס

  ח"תשא תשס' מתו דרשה בישיבת תורת חסד לאנדא� א
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�ע יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות נדב גליו�הרוצה ל

  

ùãå÷ úåøáã ëî"èéìù åðéáø ÷" à)â ãåîòî êùîä(  
ולכאורה , פי זה יש לבאר עני� מחצית השקל שבא לכפר על נפשותיכ� על מעשה העגל ועל

מה מועיל התרומה , וא� לא עשו תשובה, למה לי התרומה א� עשו תשובה, קשה ממה נפש�

כי , אמנ� לפי האמור יוב� היטב, .)בבא קמא נ(' ה ותר� הוא וכו"הא כל האומר הקב, בלא תשובה

תשובה בלבד לא היה מועיל על מעשה העגל דהוי חטא עבודה זרה שאי� מועיל תשובה על זה 

ת על מחצית השקל שבא לכפר על "צוה השילזה , כיו� דהוי תרי איסורי� המעשה והמחשבה

לכפר על המחשבה ששו� , ה"ק בסוד מחצית השקל תרומה להוי"כמבואר בספה, הרהור הלב

שוב ישאר במעשה , ומאחר שתתכפר המחשבה, ה היודע מחשבות"אחד אינו מכיר בו אלא הוי

  .ועל זה שפיר מועיל התשובה מדי� עשה דוחה לא תעשה, העגל רק חלק המעשה

ותשובה מיראה , תשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכיות:) ד! פו(יומא ' איתא במס הנהו

דרבי� העושי� ) האזינו' פ(ה בישמח משה "ז זללה"וכתב על זה א, זדונות נעשות לו כשגגות

ה "ז זללה"וא .ואפילו עושי� תשובה מיראה ג� כ� נעשות לה� כזכיות, אל כביר לא ימאס, תשובה

, דשני� מיקרי רבי�) א"קמ' ד סי"יו(� "דלפי מה שכתב הש, מוסי!) ג מדות אות ט"לי(בעצי חיי� 

, וא! בתשובה מיראה זדונות נעשות לה� זכיות, א� כ� ג� בשני� העושי� תשובה הוי כמו רבי�

ויש להתבונ� בטעמ� של דברי� מדוע יש בכח תשובת הרבי� לעשות זדונות לזכיות א!  .ד"עכ

דהג� דתשובה מיראה יש לו , אמנ� לפי האמור יוב� .שובה מאהבהבתשובה מיראה כמו בת

ע� כל זה כיו� ששני� עושי� תשובה יש כא� ריבוי , מיעוט האיכות שאינו בשלימות התשובה

  .ולכ� הזדונות נעשות זכיות, וזה מכריע האיכות, הכמות

שקלי� על יתבאר הגמרא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול� שעתיד המ� לשקול  ובזה

ועל ידי זה נתעוררו בני ישראל , ח נביאי�"ל גדולה הסרת טבעת יותר ממ"ואמרו חז, ישראל

שיתאספו , הרי אמרה אסתר ל� כנוס את כל היהודי�, והג� שהיה תשובה מיראה, לתשובה

, ולפיכ� הקדי� שקליה� לשקליו, ועל ידי זה יחשב כתשובה מאהבה, לעשות תשובה ברבי�

ומזה מוכח דאזלינ� בתר , דאי� עושה דוחה תרי לאוי�, א לכפר על המחשבהדמחצית השקל ב

שסגולת ) ראה' פ(וכתב באגרא דכלה , א� כ� על ידי תשובה ברבי� זדונות נעשות זכיות, כמות

, תשובה מאהבה שזדונות נעשות זכיות הוא להשפיע ישועה לצדיקי� ומפלה לשונאי ישראל

  .שונאי ישראל ותשועת� של ישראל היה לנצח ועל ידי זה היתה מפלה לכל. ש"עי

כשראה משה את רבי עקיבא ) שמות רמז קעג(פי זה יש לפרש מאמר המדרש ילקוט  ועל

כי בני ישראל נגאלו ממצרי� בזכות התשובה , ביאור הדבר. אמר שלח נא ביד תשלח, יושב ודורש

יגה פחותה ואי אפשר לה� אמנ� ידע משה בה� שבאותו זמ� עדיי� ה� במדר, )ו"א סל"ר פ"שמו(

מנל� דריבוי הכמות , וא� תאמר שיועיל לה� תשובת הרבי�, לזכות לתשובה מאהבה בשלימות

והיינו ה� שמעתתא דאיצטרי� , לזה כשראה משה את רבי עקיבא יושב ודורש, מכריע האיכות

, כריע האיכותהרי דריבוי הכמות מ, משו� דאי� עשה דוחה תרי לאוי�, קרא לאחיו לכה� גדול ונזיר

  .לכ� אמר אז שלח נא ביד תשלח ביד רבי עקיבא

מהא דאיתא , ראיה דריבוי הכמות מכריע האיכות) ש� אות ג(כתב עוד בלקח טוב  והנה

קודמת ) של מזבח החיצו� שעליה מקטירי� כל הקרבנות(מערכה גדולה .) ד! לג(יומא ' במס

שממנה חותי� גחלי� להכניס למזבח , שעושי� בקר� מערבית דרומית(למערכה שניה של קטורת 

' דתניא היא העולה על מוקדה וגו, ופרי� מנל�, )פנימי שחרית וערבית להקטיר עליה קטורת

זו , ואש המזבח תוקד בו, )י מוקדה לשו� מדורת עצי�"פירש(זו מערכה גדולה , )ויקרא ו ב(

� יכניסו גחלי� על ומש, י ולימד� שתהא על מזבח החיצו�"פירש(, מערכה שניה של קטורת

מסתברא מערכה גדולה עדיפא שכ� , )להקדי� מערכה של קטורת(ופרי� ואיפו� אנא , )הפנימי

אדרבה מערכה שניה , )שעליה מקטירי� כל הקטרות חו# מקטורת שבהיכל(כפרתה מרובה 

, )ממנה חותי� גחלי� להכניס להיכל להקטיר עליה� קטורת(עדיפא שכ� מכניסי� ממנה לפני� 

מבואר דריבוי הכמות דהקטרות שעל מערכה . ל הגמרא"עכ, לו הכי כפרתה מרובה עדיפאאפי

שהיא מעולה באיכותה , מכריע מעלה איכותית דהקטרת הקטורת שעל מערכה שניה, הגדולה

  .ד"עכ, יותר מפאת נעשית במקו� המקודש יותר דהיינו בהיכל

אהבה הוא עבודה כי עבודה מ, נתקשה משה במחצית השקל, יתבאר המדרש ובזה

, ת לתת מחצית השקל"ולזה צוה השי, ועבודה מיראה איננו רק חצי דבר ולא של�, בשלימות

ל כדי להורות את בני ישראל יחס "ש אלקב# ז"והטע� ביאר האלשי� הקדוש פרשה זו בש� הר

ובהתחברו ע� , אלא כאילו כל אחד חצי, לבל יעלה על לב איש שהוא נפרד מחבירו, אחדות�

ונתקשה , והיינו כי עבודה מיראה שהוא ברבי� מכריע האיכות. ד"עכ, ו נעשה אחד של�חביר

סו! סו! כול� אינ� עושי� , מה יועיל דבר זה להצר! בעבודתו ע� הרבי�, משה במחצית השקל

רמז על , ש מתחת כסא הכבוד ואמר לו כזה יתנו"ה מטבע של א"לזה נטל הקב, אלא מיראה

ומערכה גדולה קודמת , הוא אש של המערכה השניה של קטורת, בוש המזבח תוקד "הפסוק וא

ע� כל זה מערכה גדולה קודמת לה כיו� , הג� דמערכה שניה עדיפא שכ� מכניסי� ממנה לפני�, לה

מיראה א� הוא ' ולכ� ג� בעבודת ה, מכריע האיכותהרי מזה דריבוי הכמות , דכפרתה מרובה

  .ש"עולה לנחת רוח לפניו ית וזה, ברבי� ריבוי הכמות מכריע האיכות

  
  
  

  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
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  .אדיכולי� להזיק להדורס עליה�, זורק� רשע, קבר� צדיק, השור צפורניו חסיד )א

אבל א� הניח , הצפורני� אינ� מזיקי� רק במקו� הראשו� שהונחו ש�) ב

  .באינה מזקת עוד] לחדר אחר[כ שינה מקומה "הצפורני� במקו� אחד ואח

ולא , שקצ  הצפורני� חשב להניח� במקו� ההואא� בשעה הוא דוקא כל זה ) ג

אבל א� מתחילה היה דעתו לשנות מקומו עדיי� מזקת ג� , היה בדעתו לשנות מקומו

  .גבמקו� השני והשלישי

כ לשנות "ואח, ומהאי טעמא כשקוצצי� הצפורני� לא מהני להניח� במקו� אחד) ד

  .דעדיי� מזקת ג� ש�מקומ� למקו� אחר 

אירע שנפל אלא ש, חשב להניח� במקו� אחדצת הצפורני� אבל א� בעת קצי) ה

ואי� צרי" [הצפורני� לחדר אחר כדי שישתנה ההוא מקו� היש לכבד  ,צפור� על האר 

  ].לחפש אחריו ולהגביהו דכיו� שלא היה בדעתו להניח� באותו מקו� אינו מזיק

נקרא  השלכת הצפורני� לבית הכסא שלנו לכאורה דינו כקבורה והמשליכו ש�) ו

  .דצדיק

ויש , הרוצה להיות חסיד העושה לפני� משורת הדי� יזהר לשרו הצפורני�) ז

  .להזהר לשורפ� תיכ ומיד אחר גמר קציצת הצפורני�

עדי להשליכ� לבית הכסא דא� ישאיר� , ומי שקשה לו לשורפ� תיכ ומיד) ח

ש שאי� להמתי� "וכ, �בביתו בלי גניזה יש לחוש דבי� כ" ובי� כ" יתגלו וידרוס אד� עליה

ולהניח הצפורני� באיזה מקו� עד שיתקב  הצפורני� של הרבה שבועות ואז ישרו הכל 

ז כשקוצ  הצפורני� בביתו אבל כשקוצ  "כ[, הדיש לחוש שיבא לידי מכשול, ביחד

הצפורני� בבית המדרש ליד המקוה במקו� שאי� הנשי� מצוי� ש� כלל יכולי� להקל 

  ].וד א שאינו שורפו בכל שבוע"וה אילהצניע� ש� אצל המק

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

' ומהאי טעמא מבואר בגמ, והטע� מבואר ש� שמא תעבור עליה אשה מעוברת ותפיל, )ז"נדה י(' גמ) א

צ לחוש שמא יזדמ� שאחד "וג� א, ד מותר להשליכו על קרקע"דבמקו� דלא שכיח נשי� כמו בביהמ) ח"ק י"מו(

�בסדר הנהגות (ח "אכ� בלקוטי מהרי. ודי� זה יתבאר לקמ�, אינו מזיקדמכיו� שנשתנה מקומו , ישלי� הצפור� לחו

ק דמזיק ג� לאנשי� ולא דוקא "הביאו מזוזה) ס"ר' סי "ל "צ מקאפיש זצ"להגה(וכ� בספר משנת יעקב ) ש"ער

דכתב ) ח"ס קצ"ד ס"יו(ח "ע בב"ע. [ד במקו� דלא שכיח נשי�"ז יש מקו� להחמיר ג� בביהמ"ולפי, ש"נשי� עיי

ת בצל "ובשו, ש"א דלוקי� במוכת שחי� עיי"� הרוקח דצפורני� של אשה נדה מזקת לבעלה וכ� לשאר בנבש

  ]. ש"מצדד דאפשר דלזה לא מהני דמשני מקומ� עיי) ב"ל' ב סי"ח(החכמה 

כ "שידרסו עליה משאדכשנשרפו ליכא חשש ) ז"נדה י(' והטע� שהשורפ� חסיד וקובר� צדיק כתבו התוס

בש� הערו� דטע� שנקרא חסיד הוא מחמת דשריפת דבר הבא מ� ) ש�(' ועוד כתבו התוס, קובר� אפשר שיתגלו

ה דהביא "ע בשל"וע, פ שמזיק לו נקרא חסיד"כ איש העושה דבר שלא יתגלו ושורפ� אע"וע, האד� מזקת לאד�

�אבל , לגמרי מ� העול� גור� שלו� ורחמי� בעול� והמעביר די�, בש� תולעת יעקב דהצפורני� רומזי� על די

י החסיד "על צוואת ר(ע במילי דחסידותא "וע. [ש"הקובר� אינו רק צדיק שלא העביר להדי� לגמרי מ� העול� עיי

מ כיו� שלא החליט כ� לדינא "ומ, שצידד דאולי בגירוד הצפורני� לבדו ליכא חשש סכנה בהדורס עליה�) ז"אות נ

  ].ע לדינא"ר דחמירא סכנתא מאיסורא וציש להחמי' לכאו

, וכנראה ש� דמהני להזיז� ממקו� למקו� אפילו בחדר אחד) א"רמ' סי(הובא בפרישה ) ק ש�"מו(' גמ) ב

ב "במשנג ו"בפמד "הו, ש"חולק ומצדד דלא מהני רק כשמעבירו לחדר אחר עיי) ז"ס סק"ר' סי(ר "אכ� הא

י ושאר פוסקי� נראי� להקל דסגי לשנות "ס ורש"דמסתימות הש' וכפסק כהפרישה ) י"סק(י "אבל הברכ, )ו"סק(

 .ש"מקומו בחדר אחד עיי

 .ש ושאר אחרוני�"הובא במחצה) ו"קט' ד סי"יו(ח "פר) ג

ל "צ מקאפיש זצ"להגה(ובמשנת יעקב ) ב"ק' א סי"ח "ל "צ מפאפא זצ"להגה(ת ויע� יוס% "בשו' עי )ד

והמה כתבו כ� לפי המצאיות בזמניה� שהשופכי� , � דינ� כמו שריפהשצדדו לומר שהשלכת צפורני) 'ב' ב סי"ח

אבל בזמנינו המציאות שרק , כ צדדו דזריקה לי� הגדול דינו כשריפה"כ היה נשפכי� להי� הגדול וע"של ביה

י שרצי� או "השופכי� שנעשי� כמי� צלולי� ממש נשפכי� לי� הגדול אבל שאר החלקי� יש שנאכלי� ע

ושאר החלקי� שנשארי� עושי� ממנו גוש אחד וקוברי� אותו , ט"ר פלענ"ס בהסאע"מיקעלי קע"שנשרפי� ע

שלכאורה הצפורני� אינ� נמסי� ] ט"ר פלענ"העובדי� בסאע[וכפי מה ששמענו מהמומחי� , ד"ד פיל"בלענ

כל ועל כ� מסתבר של, וקוברי� אותו ביחד ע� שאר החלקי� הנשארי�, רק נשארי� שלמי�' מהקעמיקעלס וכדו

וכ� אחר , הטעמי� דלעיל די� השלכת הצפורני� כמו קבורה דיש כמה מקמות עד שנקברו שאפשר שיתגלו

העושה כ� נכנס ' לכאו, מ כיו� שהוא רק נקבר"כ מ"א מסתובבי� ש� כ"וא% שאי� בנ, הקבורה אפשר שיתגלו

 .בגדר צדיק ולא חסיד

 ).ה"ל' ב סי"ח(ת בצל החכמה "וובש) ל"הנ(ובמשנת יעקב ) ל"הנ(ת ויע� יוס% "כ בשו"כ) ה

צ לחוש כלל א% שכתבנו לעיל "ובפוסקי� דבמקו� שאי� נשי� א' כ� נראה להכריע מכיו� דמצינו בגמ) ו

  .מ כיו� דקיל יותר מסתבר שיש להקל בזה וכ� עמא דבר"מ, ק להחמיר דהסכנה הוא ג� לאנשי�"מזוה
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