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−¾−ñ¾í óî−ñ ó−òî×ò î−í  
úéáá åéúåøé÷å úåøåáù åéúåðåìç úåøå÷ò åéúåúìã øùà ïè÷å òåòø 

úåøçùåî ,íéáø íéîé åúçôùî íò éðò éøôë øã äéä ,éä àì ä÷ùîå ìëåà '
úéáá ,ðåæéðå íééç úéáä éðáåíãéì àáä ìëî íé ,úòååùî úåìãä , íåøéòä

äðéôå äðéô ìëî âàåù ìë øñåçå.  

íåé êùîì åúéáá à÷ååã ïñëàúäì êìîä ìù åúàéá ìò äøåùá åòéâî ãçà 
íéîé äîë ,êìîä åçøåà éðô úìá÷ ïòîì äæä éøôëä äùò äî , ìë úà õçø

úéáä úåøé÷ ,úåðåìçä úàå úåúìãä úà ï÷éúå , çøåàä úèéî úà òéöäå
îëåúìåëé áèé ,úâùî åãéù äî ìëá ìëåàä øãç úà àìéîå , àì äìéìå íåé

ã úà ïéëäì úðî ìò úáù 'êìîä ìù åúàéá úàø÷ì åéúåîà.  

øáò ìâøì åúéá úðëäå éå÷éðá åìåë ìë ÷åñò éøôëä åúåàøáå ãçà ùéà íù 
êìîä ìù åúàéá ,åúîåòì øîàå äðòð :íðéç ìù úåçøéè çåøèì êì äî , àìä
éìöú àì àìéîî ìù åãåáëì úåàéëå éåàøë êúéá úà øéùëäì êúîéùîá ç

êìî ,äîä ÷éøì êéìîò ìë éøä àåôéà ïë íàå.  

åáéùäéøôëä  :êîò ÷ãöä ïëà , ìåëé éðéàù êëá øéëî éððäù øçàî àìà
êìîä éðô úà ìá÷ì åæ áöîá ,íéãé ÷åáéçá úáùì éúìåëéá ïéà ïëì , éë óà ìòå

éåàøë éúéá øéùëäìî éãé äøö÷ ,î éðàåäëì úåùòì ìãúù"úåùò éãéáù äî ô. 

 ìùîðäåïáåî ,àø÷î äðäã  áåúëä øáéã àìî"éùéìùä íåéì íéðåëð åéä" ,
äøåúä ïî äáåç äåöî íåùá åðàöî àì øùà øáã , åðéîëç éøáã äë àìäåæ" ì

 äúåäî øîåòä úøéôñ úåöî ìë øùà ùàë äúðååëå ìù úëùîúî äðëä àéä
 ìåãâä íåé úàø÷ì íåé äòùúå íéòáøàåðéúøåú ïúî ïîæ àøåðäå , åðì éøä

äáøã äðëä ìù àúééøåàãî äåöî äøåúä äãéòåä úåòåáùä âçìù.  

ïëà ãîòîì ïðåëúäì øîåçî õåø÷å ìôù ùéà ìëåé äîá íãàä øîàé ìà 
 ïúî úòùá íìåòì åãøéù úåøåàä äìâúé åá øùà äøåúä úìá÷ ìù áâùðä

äøåú ,øë éîöò úà íéìùäì äðëä íåù éì ìéòåé àì éøä úàø÷ì ïåëðëå éåà
÷ä äøåúä úìá÷ ,' òãåé íâ òãåé åëøò êî úà øéëîå òãåéù éî øåîàä éôì êà

òàù"î äéåàøä úåîéìù ìà òéâäì ÷éôñé àìù ô" ÷åáéçá úáùì ìëåé àì î
äðéëùä éðô úìá÷ì äðëä íåù éìá íéãé.  

ïëáå íéãîåò øùàë åðà  äøåúä úìá÷ éðôìù àúáùã àîåéá éøä äáåç
ìèåîúì åðéìò äáøã äðëäá åðéîöò úà ïéëä ,îëå"äôñá ù" ïøäà úéá ÷

æå"ì : úìá÷ì åîöò ïéëäìå úåàøì ãçà ìë êéøö äøåú ïúî íãå÷ù äæ úáùá
äøåúä ,åì äðëä äéäé êéàå úåòåáùä âçî ìåãâ àåä úáùä éë , äæî ÷ø

âçäì äìåãâ äøàä êéùîäì êéøö úáùä , åîöò ïéëäì ãçà ìë äàøéå
úä úìá÷ì äçîùáå äùåã÷áäøå ,éëà úåòôùää ìëì äëæð äæ úåëæáå"ø.  
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ùàø úà àùð,éô àùð  ' ìàøùé ùéà ìë
äøåúä êøò úà íîåøìå úåìòäì áééç ,

ë äá ùéù äøåúä àåä ùàø úà" á
àî úåéúåà 'òú ã' .                    )íéðéò øåàî(  

  
 àùðïåùøâ éðá ùàø úà,éô ùàø úà  '

úåìòäì ïúéð äøåúä úåòöîàá , éðá
éô ïåùøâ 'éôà 'íéùøåâîäå íé÷åçøä úà .  

)ùãå÷ úåøîà(  
  

àáö àáöì , úà ïééãò íäì ïéà éë íà
úé åúãåáòì ùøãðä àìîä ïåöøä ,' àìà

éô àáö àáöì ÷ø 'úåöøì ïåöø ,éøä ùéù 
 úà àùð áåúëù åîë úåáéùç êëì íâ

íä íâ ïåùøâ éðá ùàø . )÷éãö ùàøì äøèò(  
  

çôùî úãåáò úàæåáòì éðåùøâä úå ã
àùîìå , ì÷äì ìàøùé éâéäðî ìù íúáåçî

úåìâä ìáñ úà íäéìòî , ãáòì úåòöîàá
òôùä úëùîä åðééä ,éô àùîìå ' éãëá

íìáñ úà úàùì åìëåéù .        )íéîùì øåà(  
  

úàæçôùî úãåáò åáòì éðåùøâä úå ã
àùîìå ,éô ' íé÷éãöä úãåáò ø÷éò

äæä íìåòá íéøâ íîöò íé÷éæçîä , ãáòì
éùä úãåáò ãáòì åðééä"ú , åðééä àùîìå

 ãòå áåèî íäéìò øáòé øùà ìëä ìåáñì
ã éãñç ìëä éë òø' .                      )éðòä ïáø÷(  

  
åãáòå íäì äùòé øùà ìë úàå , ìë úà

é øùàíäì äùò , äáäàá ìá÷ì íãàä ìò
åéìò øáåòù äî ìë úà , äî ìë éøäù
ãéáò áèì àðîçø ãéáòã , øö øùàë óàå

ãåàî åì ,åãáòå, åàøåá úà ãáòì åéìò 
åéøçà øäøäì éìáî.              )äùî éðô øåà(  

  
äá ìòî ìåòîì íãàä úàèç ìëî,' íà 

íãàä úàèç ìëî àéä äìéçúá , åðééäã
ââåùá ìùëðù ,êà áù àìù øçàî 

äáåùúá ,äá ìòî ìåòîì øãøãúð ,' åðééä
ãéæîá àèçì .                           )íäøáà ïâî(  

  
åîùà úà áéùäå, éô åîùà úà áéùäå '

ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ ,
åùàøá , úåîùð ùøåùä ùàø éøäù

ãåáëä àñë àåä ìàøùé .       )êìîéìà íòåð(  

äé åì åéùã÷ úà ùéàååé , åéùã÷ úà ùéàå
éô ' úà ùã÷ìå çéëåäì àá êðä íøèáã

íéøçà ,éô åéäé åì ' èù÷ì êéìò äîåù
äìéçú êîöò .                             )ùãå÷ òøæ(  

  
åéäé åì åéùã÷ úà ùéàå ,äì íðîà íà '

äàåìîå õøàä ,ë êàù äìòî ìàøùé ùéà
ðéðòéúé åéìà íìåòä  ,' åðééä åéäé åì éøä

äá åì ùéùãáëð ÷ìç í.         )ìàøùé áäåà(  
  

ìåääì øéæ'øéæé øëùå ïééî  ,äì øéæäì'éô  '
úé åéìà áø÷úäì äöåøä ,' øéæé øëùå ïééî

éô 'íééîùâ íéøáãî ùåøôì åéìò äîåù .  
)ïøäà úéá(  

  
 åéìà íùàä áéùäì ìàåâ ùéàì ïéà íàå

äì áùåîä íùàä 'ïäëì , ïéà íàá æîåø
øî åùôð úà ìåàâì úâùî åãéúçù úã ,

éô íùàä áéùäì ' úîàá äáåùúá áåùìå
äì 'éô ïäëì '÷éãöä ìà êìéù , åð÷úé íäå

úîàá äáåùúá åáéùäì .       )ùîùå øåàî(  
  

ä êëøáé 'êøîùéå ,á÷ä àöî àì" éìë ä
íåìùä àìà ìàøùéì äëøá ÷éæçî , êëéôì

ä êëøáé 'ãéçé ïåùìá êøîùéå , íà ÷øù
äëøáä ìëåú åúåãçàá ìàøùé ìë åéäé 

íäéìò ìåçì .                                )íéãâî íòåð(  
  

íåìù êì íùéå,íåìùä øåøùé íà ÷ø  ,
íåìù êì íùéå ,éäé ' úåëøáä ìëì êøò

åììä .                        )íé÷éãö éúôù ,ùòá"è(  
  

ìàøùé éðá ìò éîù úà åîùå , øçàî
úé åîùù åðééä ìàøùé éðá ìò åîùù '

íäéìò àø÷ð ,íëøáà éðàå êëéôì , åðééä
àøùåäëøáì íé , àåä ìàøùé ìù íãåáë éë

íå÷î ìù åãåáë .                     )ìàøùé úãåáò(  
  

ìàøùé éðá ìò éîù úà åîùå, êì ïéà 
åæî äìåãâ äëøá , úàøé ìàøùéì äéäúù

íéîù , åéäéù åðééä ìàøùé éðá ìò éîù
íäéìò éîù ìåçéù êëì íééåàø .   )ïøäà ïç(  

  
íëøáà éðàå ìàøùé éðá ìò éîù úà åîùå ,

ìàøùé éðá ìò éîù úà åîùå øùàë ,éô '
éäé àìù' íäéáàì ìàøùé ïéá ÷åúéð 

íéîùáù ,æàá÷äù íëøáà éðàå é" ä
 àåä åãåáëáíúåà êøáé.           )íãà úåãìåú(  

  
èîä éàéùð íäå ìò íéãîåòä íä ú

íéãå÷ôä ,éô ' äâéøãî éãéì åàá äî úîçî
åæ ,úîçîíéãå÷ôä ìò  , úãîá íä ãéîúù

äåðòä ïåøñçä ,äî úðéçáá.    )éåì úùåã÷(  
  

ãçàì øåùå , äéäù ìâòä àèç ï÷úì éãëá
øåù úéðáú ,éô ãçàì øåù åáéø÷ä ' åîùì

ãçåéîå ãéçé àåäù êøáúé .)íéðùåù éèå÷éì(  
  

íéàéùðä åáéø÷éå ,ùøá" øåáéö åáãðúé é
åáãðúéù äî , åðà íä íéøñçîù äîå

ïéîéìùî, íìùéå ï÷úé ãçà ìëù øçàì ÷ø 
åúâøãîå å÷ìç , ùéù ïéîéìùî åðà åæà

 íäéìò åòéôùé íéàåùðäù êëì íå÷î
íúùåã÷î .                            )êìîéìà éøîà(  

  
åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò , éàðúä
åàùé óúëá àåä äãåáòì ïåùàøä ,éô ' àéä

äòéâéä.                                   )ùãå÷ úåáäì(  
  

íåéì ãçà àéùð,  äî éô ìò ùøôì äàøðä
íéîéá àá ï÷æ íäøáàå áåúëù , íò àáù

ð åéîé ìëíéðåë ,ùð ïë íâ äæå íåéì ãçà àé
 íåé ìëá àøåáä úåãçà íéîéøî åéäù

íåéä åúåàì éåàøä.               )äîìù úøàôú(  
  

ùã÷ä ì÷ùá ì÷ù íéòáù óñë ãçà ÷øæî ,
é"ìóñë ÷øæî  ,ñëäåàú ïåùìî ó , íãà íàã

 åîöòî ø÷åòå ÷øåæ úààúäåúå, íéòáù 
ùã÷ä ì÷ùá ì÷ù ,éô ' ìë íéé÷ åìéàë ìå÷ùã

äìåë äøåúä .                        )ùãå÷ éôøù çéù(  
  

áàéìà ïåìåáæ éðáì àéùð,  åúëéîú úåëæá
äøåúá ÷åñòéù øëùùéá ,éìàì êëì äëæ -

 åðéáà êøáúé åá ÷åáã äéäéù áà
íéîùáù.                                     )úåáà úøåú(  
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úîùð éåìéòì  

äàä" úøî ç àèéà
ïàîæàøò "ä  

á"æ ìãðòî íçðî ø"ì  

áìð" òúåòåáù áøò  

ú .ð .ö .á .ä.  

úîùð éåìéòì  

äàä " úøî ç àáéåè
ùèéååà÷øòá ò"ä  

á"æ ñçðô íäøáà ø"ì  

áìð"ç ò 'ïåéñ  

ú .ð .ö .á .ä.  

úîùð éåìéòì  

äàä" úøî çøúñà  
 ùà÷øàôò"ä  

á"æ ìàøùé íçðî ø"ì  
áìð"ä ò 'øãà  

ú .ð .ö .á .ä.  

μ×þë−í  ’μþô¾−î. ¾þðôëîí μ×þë−  ’

ðîôñ³ëμ³î×ï ë³×−¾ μþô¾−î  ,−î"ñ 

−õ¼"ðôèí  ’ î−í ó−òî¾êþí ó−ð−½ì

 ö−íî¾í¼¾ ³ìê í¼¾ ö−ññõ³ôî ³ìê 

î×î ’ ³î¼¾ ¼¾³ ö−íî¾¾ þìñêô −×î

 ³þô³¾ô μ−êí ö³þî³ íñõ³ë óî−ë

êñôîö³× μî³ô êñê ³−¾¼ò μ−êí 

 ³þô³¾ô ö³þî³ óí ó−ð−½ì¾

³×þë³ô ö³×êñôî ,í¾ô ìô¾−ëî 

μ−þêíõë þ ’ëší¾ íô ñ× −× −−ì"í 

 ð®ô êîí î−³îî®ô þ×¾ óðêñ óñ¾ô

 −× ð½ìíëší"í −ôð ñ−ì³ôí êîí 

þôîèíî ó−−½ôí êîíî −òôðší , þëèî

 ëî¾ìñ îð½ì îò−ñ¼îñ−ê× íî®ôí ñ× 

êþëè ì×ë í³¾¼ò , íï −õñ ö×ê ¾−

 ³¼ ¾−î ó−î¾ ó−³¼í ñ× îêñð ¾îìñ

³ðô¾óñî¼ë ³¬ñî¾ ö−ðí  , ñðîèë μê

 þë× íî®ôí í¾î¼ óðêí¾ ð−ô îð½ì

 ¼−èô¾ þõ½ë ë³×òîñ öò³ð× þ×¾ 

 ö¼î¬íî ö−ë³×ò þõ½ë μ−¾¼ô ñ×î

óîñ× þôê êñ ö−ð ³−ë í¾¼ô −þìê ,

 îíïîþîê−ëíí μ×þë−  ’ ðîôñ³ë

 è−¾íñ μ³þî³ −ò−−¼ô î×þë³−¾

íî³ë"ší ³×þëô  ’ ö³þî³ð³×þë³í ,

 ð½ìí ð®ô êñê íï ö−ê¾ öî−× μê

 ñëš− êñî ö−ðí ³ðô ó−×½³ êñ −ñîê

îþ×¾ ,ïñ"êμ³î×ï ë³×−¾ μþô¾−î  ,

 ¹šïòî þõ½ë ë³×ò íþî³í ³î×ïð

 ¾îìñ ö−ê ëî¾î μ³î×ïñö−êð þìê 

 ñ¼ ¼−èô þ×¾íî óîñ× ö−ð ³−ë í¾¼ô

ö−ð −õ .              )ñêî− −þëð(  

  
μ×þë−í  ’μþô¾−î. ¾þðôëîí μ×þë−  ’

öîôôëó−š−ïôí öô μþô¾−î  , þêîë−î

ï óþôê −þëð óðšíë"ñ êî¼þ êí− 

 êñî ¼þï³ðð®ì³ šîõ−³ êñî ñ−−¼³ 

î×î ñ−−¼³ êñî šîõ−³ ’ öíñî× μòí

 îíò−ò ê³×þë¼þï³ ð−ñî³ ð®ì³ êñî 

 êñî ñ−−¼³ î³îô− êñî ó−òëšîõ−³ 

 öîšõ−ñð μòë î³ô−ñ êñî ê³ñ× ñ−−¼³

 ê³òë ð−ñî³ ñ−−¼³ êñî šîõ−³ êñî

 î³ô−îí−−þëîèμ−³îñ îþðí−ñî  , þê−ëî

íïòë"š íññš öî¾ñë îí×þ−ë íôñ 

 öô ¾îìñ ¾−ðó−è−þ¬šôí îë×¼−¾ 

¼î í×þëí ¼õ¾"× öî¾ñë îþôê íññš 

ñëîîë í×þëñ îòîî×³ò ëšíî"í ¼ðî−í 

î³ñê¾ô êñô− ëñ ³îôîñ¼³ , ³èîþ¼ëî

 ¾ðîš −êþšô íïë ¾þõñ ë³× ó¾îëí

³×þëëîë ³×þëë šþ êîíð ó−òí× "ð 

¾− íêëí í×þëë ñëê íïñ ¾îìñ 

ëší ³êô"í ö−ê ó−ñ¼íñ μþî®í öô 

×ëð í×þëí"ô íò−×¾í ³êþ¾í ¾−¾ 

ïî ¼þ ¼èõî ö¬¾ ö−ê"¾ í× î×þë³ 

òë ³ê"− óíñ þîôê íïí öî¾ñë îò−−í 

í μ×þë− ,’ öî¾ñ ¾îþ−õë îþôê−¾

í×þëí öî¾ñë í×þëí îô−ñ¼− êñî 

íññš ,òë ñ¼ −ô¾ ³ê îô¾î −×"− 

 ó×þëê −òêîí×þëëî îï×  ³êô íêëí

ëší"íó−ñ¼íñ μþî®í öô ö−ê  , íïëî

í μ×þë− ¾þðôí þêîëô ’öîôôë îò−−í 

ëší ³êô í×þëí êë³¾"íîô®¼ë  ,

 êñ¾ ó−š−ïôí öô μþô¾−î êñ−ôôî

 í−í−ó−è−þ¬šôíñ í×þëí ñ¼ í¬−ñ¾ 

í ³×þëë −× ’¼þ ¼èõî ö¬¾ ö−ê .  

)í¾ô μþë(  

  
í×ñêþ¾− −òë ³ê î×þë³ . ¾þðôëî 

 ³×þëñ ñêþ¾− î×ï ö×−íô ó−òí×

íþî³ ö³ôô ,õêî"ñ¾ô −õñ "× 

¬−−ë"ñï óþôê ñ¼ "ñ î−í íô −òõô 

ëší¾ −òõô ó−þš¼ îò−³îëê"í 

 íîê³ôõ³ñ−ö³ññêþ¾− ñ¾  ,−õ¼"ô 

 ó−ôñ êô® í−í¾ μñôñ ñ¾ô îë³×¾

 î−ðë¼ î®þî óô¾ þëðôëê−ëíñ îñ 

−ôó šõ−½ ¾− −ñ öíñ þôê šîìþô 

 −ñ ¾−¾ šìþôô ó−ô ê−ëíñ −ð−ë

 ó−ðë¼ íô×−ë×îþî−½î½  óðê ñëê ó

 ó−ôñ êô®−î íï μþðë μñ−¾ þìê

¼ ö×³½−"× îñ îþ×−¾ íî® þêë ó−ô 

 ñ×ñ ó−î®ô ó−ô î−í−¾ −ð× ó−−ì

îô×î þëî¼"× êîí ó−š−ð® ³¼î¾− 

 îô×ö−−¼ô ³îþîðñî ð−ô í¼î¾− ¼ëîòí 

ëší ö×ñî"íõ³ñ íîê³ô − −ð× ö³ñ

 ö³ñõ³ −ð− ñ¼¾ì³õ− þîò−®í 

 þëð î³îêñ μ−þ®¾ −ô ñ×ñ ö−−¼ôíî

¼"× ,íòíî¬−−ë ë³× "õ òëð"− 

 ñ−×¾íñî ö−ëíñ þíí ðèò îññõ³í

³− î−õô ñî×−ë× ê®î−í ³îþëð ,’ ö×ëî

−"ñ ðô¼ôë ïê îññõ³í¾ ö³ñõ³ð 

 ó−êëí ³îþîðñ þîò−® îì³õ þìëòí

 í¼¾ë ó−ò¼ò í−íò¾¾šëò¾ ö−ëíñ 

íþî³í ,í μ×þë− ¾þðôë ê³−êî ’

í þê− ðîôñ³ë ’ þîêô íï μ−ñê î−òõ

 íþî³þ−ê−¾íþî³ë μëñî μ−ò−¼ , 

 ³×þëñ ñêþ¾− î×ï ö×−íô îþôê íïñî

 íþî³í ö−ëíñ î×ï−¾ îò−−í ó−òí×

ó−ò¼ò ³î−íñ ó−êð× îòê ö−ê −þíî ,

 îññõ³í ïê þë×¾ íþî³ ö³ôôòë"− 

 ö−ëíñ ó−êëí ³îþîðí ñ¼î óí−ñ¼

 ó¾îþ í¾¼òî þîò−® îì³õî íþî³í

îñëš³−¾óî−í ð¼ ³îñõ³í íïí   .  

)×"š íèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(  



  

ã  
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øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  

 øéàî ïåøëæ øéàî ïåøëæ--÷øá éðá ÷øá éðá   

  

äáåùç äòãåä  
  

  ש מתפללי בית מדרשינו שיחיו"הננו להודיע בזה לציבור אנ
  

  צ"ק זו אחה"ה בשב"כי אי

  7.30תתקיים תפילת מנחה בשעה 
  
  

  ובסעודת רעוא דרעוין 
  ישמיע

 א"ינו שליטצ ראש ישיבת"מורינו הגה
  
  

  דברי התעוררות והכנה לחג השבועות
  

  ,ר שנזכה להתכונן כראוי וכנכון לקראת חג מתן תורתינו"ויה

  .ר"אכיה, עלינו שנקבל ההשפעות והארות קדושות מיומא קדישא הדין' ויהי נועם ה

  
àáè àúáù úëøáá  

íéàáâä 



  

ä  
  

  
 

  נשא

 
  ודו את חטאתם אשר עשווהת

ל על חסיד אחד "ק מרוזין ז"פעם אחת סיפרו לפני הרה
ל היה מגדולי החסידים "שנפטר והלך לעולמו החסיד הנ

, מכיר אותו חסיד כי הוא הסתופף בצילו כל ימיו' והצדיק הי
הוי הלא היה בעל : כששמע הצדיק את דבריהם נענח ואמר

צדיק נשתוממו והאנשים בשמעם את דברי ה, עבירה גדול
ולא יכלו לעמוד על דברי , למשמע אזנם וסמרו שערות ראשם
וכששאלתם בפיהם נכנסו , הצדיק מה ראה לקטרג על הנפטר

ק מסאדיגורא וסיפרו לו את המאורע ובקשו "ק הרה"לבנו הרה
אברהם יעקב ' ק ר"ענה הרה, ממנו להבינם פשר הדבר

ום הכיפורים הנה כשבא הכהן הגדול בי: מסאדיגורא ואמר להם
חטאו פשעו עוו עמך בית ", לקודש הקדשים מה הוא אומר שם

והנה , כי הוא הנבחר להתוודות בעד כלל ישראל" ישראל
ל ומי הוא "החסיד הזה שהזכרתם נפטר פתאום בלי וידוי ר

  .'איפוא שראוי להתוודות בעדו יותר מאבינו הק

  והרעותם בחצוצרות ונושעתם מאויביכם

 ע"י מאפטא זק"והרה, ל" ליעקב רחהיה עת צרהא "פע
ב בכל תפוצות ישראל "גזר תענית להתענות בה, שהיה זקן הדור

והחמיר מאוד בהתענית אף להאנשים החלושים שלא יקילו 
כידוע , ובעת הזאת היה רבנו הקדוש מרוזין נוהג בעבודת השיר

וכאשר נשמע פקודת הרב , שהיה לו חברת מנגנים בכלי שיר
ל לחברי המנגנים "קרא הוא ז,  אותה התעניתל בדבר"מאפטא ז

וצוה שייטיבו נגן לפניו במצלתיים וכלי נבל וחצוצרות והדבר 
צ "והעולם היו סבורים שיתרעם על הרה, נשמע להרב מאפטא

וכאשר הגיעו , מאבל ליום טוב, מרוזין שעשה היפך גזירתו
 אנן לא נוכל להישוות :ענה ואמר, הדברים לאזני הרב מאפטא

שהוא הולך על דרך הכתוב וכי תבואו , צ מרוזין"הרהעם 
' פני הוהרעותם בחצוצרות ונזכרתם ל' מלחמה בארצכם וגו

  )כנסת ישראל( .אלקיכם ונושעתם מאויביכם

  הינקי ממי המרים המאררים האלה

זאב וואלף ' ק ר"אשה קשת רוח באה פעם אל הרה
 כי ל ובכתה לפניו במר נפשה"ז" אור המאיר"מזיטאמיר בעל 

בעלה הוא שיכור ושותה יין כל היום ומתוך שכרותו מכה אותה 
וכבר כמה פעמים ביקשה , מכות אכזריות וסבלה גדול מנשוא

אני רוצה יותר : ממנו שיתן לה גט פיטורין אך הוא סירב ואמר
אמר לה הצדיק שתבוא עם בעלה , להיות אלמן מלהיות גרוש

: ר לה הצדיקאמ, הלא לא ירצה לבוא: והאשה אמרה, אצלו
כשתבואי לביתך ותראי שהוא שותה יין , שמעי נא לעצתי

וכשתשתי מהיין תהללי את , תבקשי ממנו שיתן גם לך מעט יין
ותאמרו לו , וכן תעשו בכל פעם שהוא ישתה, טעם היין מאוד

, שעד עכשיו לא ידעת את טוב טעמו של היין כי טוב הוא
אחד אצל בכפר וכשיעברו כמה שבועות תאמרו לו כי שמעת ש

לכן עצתך שיסעו לשם ,  טוב להפליאזאב מזיטאמיר נמצא יין' ר
 .לשתות מהיין המשובח ויקנה שם גם מידת יין להביא הביתה

עד שלבסוף עלתה בידה להביא , האשה עשתה כדברי הצדיק
לקח הצדיק שתי כוסות יין , כשבאו אליו, את בעלה אל הצדיק

הבעל ושתה ושיבח חטף , ונתן אחת להבעל ואחת להאשה
ואם לא שטית : "והצדיק פנה אל האשה ואמר, ש"מאוד את היי

תיכף כשסיים , "תחת אישך הינקי ממי המרים המאררים האלה
חוסו ורחמו עלי כי : התחיל הבעל לצעוק, הצדיק את הדברים

אמר לו , היין בוער בקרבו ולבי נשרף מהיין ועוד מעט אני מת
כששמע את , נה ולא אתה אלןמוטב שתישאר היא אלמ: הצדיק

והצדיק אמר , הדברים האלה נפל על פניו והתחיל לבכות מאוד
, והתוודה על כל אשר חטא, והתוודה על עוונותיך, תן תודה: לו

ונתן תקיעת כף להצדיק שמעתה יתנהג בדרך הישר ויחיה עם 
והזהירו הצדיק שאם ישוב לדרכו הרעה לא , אשתו בשלום

 הוסיף -אלא שיודע אני , וודאי ימותתהיה לו שום תקנה וב
,  שלא תוסיף עוד לשתות כי היין יהיה נמאס בעיניך-הצדיק 

  .ומאז חיו בשלום ובשלוה, נסעו האיש ואשתו לביתם

  בכתף ישאו

' ק ר"פעם אצל הרה' ל הי"יצחק מווארקא ז' ק ר"הרה
, ל והתבודד עמו בחדרו במשך כמה שעות"יחזקאל מקאזמיר ז

ווארקא מחדרו היו עיניו זולגות דמעות ולא ק מ"כשיצא הרה
ק "אחרי הסתלקותו של הרה, גילה לשום איש מה זה ועל מה זה

אביו הצדיק בא : מווארקא סיפר בנו גופא דעובדא הכי הוה
לקאזמיר להתיעץ אם מקום מנוחתו יהיה בווארקא הוא המקום 

והכניס יראת שמים בלבותיהם של ישראל כל ' שעבד את ה
 שיהיה גנוז בווארשא שפעל ועסק שם הרבה בצרכי או, ימיו

ק מווארקא היה נמצא לפרקים קרובים "הרה (ציבור לטובת כלל ישראל

 והוחלט אצלם שהוא בעצמו ,)בווארשא כדי להשתדל בעניני הכלל
ואכן בשנת . ואת ווארשא ישאיר בשביל בנו, יהיה גנוז בווארקא

מרדכי מנחם ' דיק רהצ(ק מווארקא "ה חלה בנו השני של הרה"תרל

והובילוהו לווארשא לדרוש ,  במחלה אנושה)ל מווארקא"ז
נהוג שהיו ' ובווארשא הי. ויצאה שם נשמתו בטהרה, ברופאים

מובילים את הנפטרים לבית החיים על עגלה מיוחדת ולא היו 
לא ) תלמידו' שהי(ק מאלכסנדר "אבל הרה, נושאים אותם בכתף

והלך לרב העיר , על עגלה' ו הקרצה בשום אופן שיוליכו את רב
בתחילה לא רצה , לבקש ממנו רשות לשאת את הנפטר בכתף

אך כשהפציר בו הרבה , הרב להסכים לכך לשנות מן המנהג
אמר לו שאם יתן לו רמז מן התורה שהנשיאה בכתף היא ענין 

ק מאלכסנדר "נענה הרה, של כבוד לתלמידי חכמים יסכים לזה
, ו"ף ישא"בודת הקודש עליהם בכתכי ע: כתוב בתורה: ואמר

, דהיינו דהאנשים שעבודת הקודש עליהם יהיו נישאים בכתף
ונתן לו רשות לשנות , נהנה הרב מאוד על שמצא סמוכין לזה

   .ממנהג המקום
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ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

  

  
  

  מזלא טבא וברכת הודאה
  

  

äø÷åäå çáù éøáã òéáð íéáø úá øòùá ,äøàôúìå äìéäúì íùì,  
àáè àìæî úëøáå ,ðà íã÷"àáäãã éøúðö éðä íéáåùçä ù,  

 åìôð íéìáç øùàíéîëç éøáã òåîùì íéîéòðá íäì  úëéøòá

èøàååä úåçîù-úåð÷úä éôì íéàðú  
ò åðùðù"äâä åðéøåî é"èéìù åðéúáéùé ùàø ö"à  

  

  הלא המה

  
  
  
  

  

  ממכם יראו וכן יעשו! אשריכם
  ובשכר זאת אך טוב וחסד ירדפוכם, זכות הרבים תלוי בכם

  

äéå"äìéä÷ä áø÷á íëúåîë åáøéù ø ,ãä úáçøäá äçîùá åùéùéåäìéâáå úò , äëæð éãò

àåâ úàéáá ïúçîùå ìàøùé úòåùéì"äéáø ïøî åðéëìîå ö"èéìù ÷"åðéùàøá à ,áá"à.  
  

  החותמים ברגשי שמחה והערכה

  הנהלת הקהילה 

÷øá éðá÷øá éðá

ישראל שלום ' הרב ר
א" שליטגאלדבערגער  

 

ישראל יודא ' והרב ר  
א"שליטר בערגע  

  

 

 

 

א"שליט דוד גרין' ח ר"והרה  
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  נשא

ä êëøáé 'êøîùéå.ãå  åùøæç"íé÷éæîä ïî êøîùéå ì ,ìéå"ôò ô" ã
åúäñ' )Ó·˙ÎÒ· "˜( åøîàã àäà çæ" ì òáù øçàì íãà ìù åøãù

ùçð äùòð íéðù ,íéãåîá òøë àìã àåäå ,ëå áúàúéà ùøãîáã ,
éçúä úéùòð äðîîù ãçà íöò ùé äøãùáù'  ùçð åúåùòäáå

íéúîä úéçúá íå÷é àìå äð÷ú åì ïéà éæàã ììå÷îä, ò åäîúå" æ
ùðåòä ìãâé äîìã ë"íéãåîá  òøë àìã øåáò ë , àåä ïéðòä ïëà

éåçúùä ïéðòãäò äãåî äòðëä ì , ìãåâ ìò äøåé äåçúùî éúìáäå
åúåàâ ,õåøç åèôùî øáë äæìå , ïéà äàâúîä ìëùøòðð åøã,  ïëìå

 íéãåîá òøë àìã ïåéëäá íå÷é àì ïëì åúåàâ ìò äøåîúéçé ú
íéúîä ,ìé äæáå" ÷åñôä ô"øîúì äúîã êúîå÷ úàæ", î òåãéã ä

 åøîàùæç"éôå óéìçî åòæâ ïéà øîúã ì 'ùø íù"àåä æîøäã é 
íéúîä úéçúá íå÷é àìù, éôä åäæå 'êúîå÷ úàæ,  äúàù äî

íéãåîá äåçúùî àìå äîå÷á, øîúì äúîã,  óéìçî åòæâ ïéàù
íéúîä úéçúá íå÷é àìå ,æ åáúë äðäå" íå÷îá íøîà ìò ì

á÷ä ìù åúìåãâ àöåî äúàù"åúåðúåðò àöåî äúà íù ä , íùäã
éåä"éä àåäù åúìåãâ äøåîã äá åäéäéå äåä äúà äåäîå ìëä ,  íù

åúåðúåðò àöåî äúà, éåä íùäã" íéøòæåî íä åìàä úåéúåàä ä
úåéúåàä øàù ìëî íàåìéî øôñîá .éô åäæå ' êëøáé ïàë áåúëä

äéå"ä, "ùéåä íùäî"á ä"éåçúùäå äëéøáì àåáú ä' )Í¯·ÈÂ ÔÂ˘ÏÓ  ˙‡

ÌÈÏÓ‚‰(íé÷éæîä ïî êøîùéå ïëìå , éò àáù ùçðä ïî åðééä '
ãåîá íéòøåë àìå íéàâúîùíé.                                    )íéãâî íòåð(  

  
ä êëøáé 'êøîùéå.éà  'ä êëøáé ùøãîá ' ïî êøîùéå ïåîîá

ïé÷éæîä ,ìðå"éôò ô"éàã î 'îâá ')Ó ‡ÚÈˆÓ ‡··"·(. äëøáä ïéàã 
ïéòä ïî éåîñä øáãá àìà äéåöî ,ä åöé øîàðù ' äëøáä úà êúà

êéîñàá ,ëôéà åðéöî ïé÷éæî éáâì äðäåæç åøîàù à" ì)˜ ÔÈÏÂÁ"‰(: 
äéðéî ì÷ùéîì úåùø ïì úéì íéúçå øééöã éãéî ìë , ïáåé àúùäå

äîàî"ä êëøáé ë ' ïéòä ïî éåîñá à÷ååã äéåöî äëøáäå ïåîîá
àå"æì ïé÷éæîì ùçéîì àëéà ë"ïé÷éæîä ïî êøîùéå à .  

)íéîåã÷ ìçð(  
  

ìòî åá äìòîå åúùà äèùú éë ùéà ùéà .ìðå"éôò ô"éàã î '
âáî ' âååéæá à÷ååã àåä åéùòî éôì àìà íãàì åì ïéâååæî ïéàã àäã

î ïéæéøëî ïåùàø âååéæá ìáà éðù 'ãìååä úøéöé íãå÷ íåé ,éôìå" æ
à"áåúëä úðååë ù ,éà"éà ù"éäéùë øîåìë ù 'á ' ùéà íéîòô

 íåâô àåä íâù øáãì ïîéñ åúùà äèùú íà æà éðù âååéæá åðééäã
òî éôì ïéâååæî éðù âååéæáãá äìòîå åäæå åéù" åðéà àåä íâù ìòî å

ïâåäë                                                                         .)  éøäî"éæâìà è(  
  

åúùà äèùú éë ùéà ùéà.ùøáå "éà é ' ïî äìòîì áéúë äî
 úåðúî áëòî äúà íà êì øîåì äéäé åì åéùã÷ úà ùéàå ïéðòä

ì êøèöúù êééç ïäëääèåñä úà åì àéáäì åìöà àåá , åù÷äå
åôîä 'àå ìòáä ùéøôî äîåøú àä" àåä íà äùàä äàèç äî ë

äîåøú ïúåð åðéà .é êà"á ùé äðäã ì ' äìåâñ íäù íéøáã

àä úåøéùòì ' åøîàù åîë)¯Ù ‡ÓÂÁ˙ '‰‡¯ ( ìéáùá øùò
øùòúúù ,á 'éàã 'îâá ') ‡ÚÈˆÓ ‡··"Ë (. éëéä éë åëééùðì åøé÷åà
åøúòúúã ,å éãë ïäëì äîåøú ïúéì êì äîì úøîåà äùàä äðä

úåøéùòì úåëæì ,îâä éøáãë øùòúú íâå éì ïúúù áèåî 'ðä"ì ,
äèåñ úåéäì äôåñ ïëìå äîåøú ïúåð àìù äîá äîøâ àéäù àöîð ,

÷ôð ùé úîàã àáéìà êà"á ïéá î ' äîåøú ïúåð íàã úåøéùòä
éì éðäà ä÷ãöå 'åúåî øçàì íâ ,ïéà åúùàì ïúåð éà ìáà åì 

åæ úåøéùòî íåìë åúåî øçàì ,éôä åäæå 'íéìäúá) Ó"Ë ,È"Ê( ìà 
 äàá úåøéùòä íà åðééäã åúéá ãåáë äáøé éë ùéà øéùòé éë àøéú

åúùà ìéáùá åì ,ìëä ç÷é åúåîá àì éë , ä÷ãöå äîåøúá ìáà
ç÷é åúåîá íâ                                                          .)        ãøôóñåé ñ( 

  
ä éô ìò ' ìòå åúãåáò ìò ùéà ùéà äùî ãéá íúåà ã÷ô

åàùî. å éåðéù ïéáäì ùéäïåùì , úä÷ éðá àùî ìöà øîà äîì
åàùî ìàå åúãåáò ìò ùéà ùéà íúåà åîùå åàåáé åéðáå ïøäà ,
åàùî ìòå åúãåáò ìò øîàð éøøî éðáå ïåùøâ éðá ìöà ïàë åìéàå ,

ïåøàä úà åàùð úä÷ éðáù ïåéë íøá åðéöî ïåøàä úàéùðáå 
åéàùåð úà àùåð äéä ïåøàäù ,àå" ìà íéìôè åéä úä÷ éðá éøä ë

 åúåà åàùð íä àìå íúåà àùðù àåä ïåøàäù øçàî íàùî
 ìà íéìôè íäù êë ìò äøåîä ìàå äæ ïåùì íäá øîàð êëéôì

íàùî ,åàùî ìòå øîàð éøøî éðáå ïåùøâ éðáá ïàë íðîà ïåøàä ,
äì ìôè äéä àùîäù ïåéëí , åàùð íä éøäù åéìò íéìòð åéä íäå

åúåà .                                               )  äâä"÷øäî "éæ àæìòáî ù"ò(  
  

åàùé óúëá. îâáå ')Ï ‰ËÂÒ"‰( àùðù êìîä ãåã ùðòð äî éðôî 
 øîàðù úåøéîæ äøåú éøáãì àø÷ù íåùî äìâòä ìò ïåøàä

éä úåøéîæ 'á÷ä øîà êé÷åç éì"ã ä" ú êééç åäì úéø÷ úåøéîæ
 éðáìå øîàðù ïéòãåé ïáø úéá ìù ú÷åðéúù øáãá êìéùëî éðàù

ëò åàùé óúëá íäéìò ùãå÷ä úãåáò éë ïúð àì úä÷"îâä ã ,'
ö äøåàëìå"ãì àø÷ù íåùîã åæ àåä äãéî ãâðë äãéî äî á" ú

äìâòä ìò ïåøàä àùð ïëì úåøéîæ , êàé"éôò ì"éàã î 'îâá '
íøëì åðéúåáø åñðëðùë çëúùúù äøåú äãéúò åøîà äðáéáù 

åëå ìàøùéî 'ø"ç øîåà ù" äøéùä äúðòå øîàðù çëúùúù å
åòøæ éôî çëùú àì éë ãòì úàæä , íéîëçã àåä ïéðòä øåàéáå

ñ" çëùú àì éë áéúëã àäå ìàøùéî çëúùúù äøåú äãéúòù ì
ñ åòøæ éôî" åéðôì ùøãð àø÷î àìà äøîàð äøåúä ìë ìò àìã ì

àä úøéù ìò éà÷å àéä äãáì äøéù äúåàå éàø÷ éøééî äáã åðéæ
çëúùú àìã ,øå"ñ ù" éà÷å åéðô éðôìå åéðôì ùøãð àø÷îã ì

 äøéù úàø÷ð äøåúä ìëã äøåúä ìë ìò úàæä äøéùä äúðòå
åòøæ éôî çëùú àìã äìò øîà÷å ,á÷ä øîà äæìå"ã ãåãì ä" ú

éø÷ úåøéîæ 'ñã åäì"øë ì" éà÷ã äøéù úàø÷ð äøåúä ìëã ù
ùä äúðòåàã äæî çëåîå äøåúä ìë ìò úàæä äøé" äøåúì à

ìàøùéî çëúùúù , úéá ìù ú÷åðéúù øáãá êìéùëî éðàù êééç
çëúùúù äøåúì øùôàù çëåîå íéòãåé ïáø           .)íéø÷é íéðéðô  (  
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  :ל"מהא דאמרו חז, הלכות העולים לדינא
  בת הבאהשייכים לש' ו' ה' וימי ד, שייכים לשבת העבר' ג' ב' ימי א
 êþôèë)¼"ï(.  אמר הבעל לאשתו הרי לאחר שבת מאי

איזה ימים מימות השבוע נחשבים לימים , זה גיטך אם לא אבוא לאחר שבת

 ,ואיזה ימים נחשבים לימים שלפני השבת הבאה, שאחר השבת הקודמת
ואמרי לה רבי אסי , זירא קמיה דרבי אסי' יתיב ר

ותלתא , יותר, קמיה דרבי יוחנן וקאמר חד בשבא
שאחרי בתר שבתא ש, ושני ושלישי נקראים הימים, ראשון בשבת

רביעי  ארבעה וחמשה ומעלי שבתא אבל. שבת שעברה

, שלפני שבת הבאהקמי שבתא חמישי וערב שבת נקראים הימים ש

  .ולכן אם עבר יום השלישי אחרי השבת ולא בא הגט חל

 μ−−¾ −¾−ñ¾ óî− ¹î½ ð¼¾ þëðí ó¼¬ þîê−ëëî
¼¾ ³ë¾ñþë , ë³× êëí ³ë¾ñ μ−−¾ −¼−ëþ óî−ôî

 ñêò³ò öëþšë)í ³îê öê×’( " דשבת היא הנקודה
וים , הכנה לקבל נפש דנשמה חדשה' ויום ד, האמצעית

לקבל נשמה לשבת ' ויום ו, לקבל רוח דנשמה חדשה' ה
' ויום ב, השארת הסתלקות נשמה חדשה' ויום א. הבאה

 הנפש השתארות' ויום ג, השתארות רוח מנשמה חדשה
  . ñ" ¼×"וחוזר חלילה

¾þí þîð−½ë ë³× ö×î" ¾)îê ó−−ìí ¹×ë êëîí"−½ ì ’

ñš"× ³îê ë"î(ïî " ñלכוון להשאיר בו הארה ' ביום א
לכוון ' ביום ב, מתוספת הנשמה של שבת שעברה

' וביום ג, להשאיר מתוספת הרוח של שבת שעברה
להמשיך הארה ' וביום ד. מתוספות הרוח משבת שעברה

, מבחינת הרוח' וביום ה, הנפש של שבת הבאהמבחינת 
  .   מבחינת נשמה של שבת הבאה' וביום ו

  
 óî− ¹î½ ð¼¾ ó−þëð íô× îòê®ô í×ñí ö−ò¼ñî

þë¼¾ ³ë¾ñ ë¾ìò −¾−ñ¾ , ³ë¾ñ ë¾ìò −¼−ëþ óî−ôî
íêëí.  

  
  קריאת שנים מקרא ואחד תרגום עד סוף יום שלישי

þíôë" íîêñì ó)š ¹ð ó−ì½õ"î(. ë³× " öê×ôð
ë³× êþšô ó−ò¾ êþš êñ óê¾ ó−³õþ®í îò−³îëþ î

þîë−®í ó¼ óîèþ³ ðìêî , ð¼ êîþšñî ó−ñ¾íñ ñî×−
³ë¾ë −¾−ñ¾ óî− ,דעד אז בתר שבתא מיקרי", êëîíî 

 ¹½î− ³−ëë îï í×ñí)îê"−½ ì ’õþ"½ í"ð(íèíí ó¾ë " ô
ñíë ’ íñ−õ³)−õ"¾ ³îê è’(.  

 ±þõ îò−ëþ ³îíèíë óòôê)ë¾³í ñ¼"ö¬š ± , öô−½ë

õš"ð(ëí ½î³ô ê− ’ íðîí− îò−ëþ)ì ³î×þë’(šñ−ì¾  ,
 êþšò −¾−ñ¾ óî− ð¼ð öò−þôê ö−¬−è ö−ò¼ñ êšîðð

"ê³ë¾ þ³ë" , öò−¼ëð í¾þõí þîïìñ ö−ò¼ñ ñëê
þîë−®í ó¼ î−³î−¾þõ ó−ñ¾−¾ , êþîš¾ íô −òíô êñ

³ë¾í þìê , í¾þõ êîþšñ þîë−®í îñ−ì³í þë×¾ öî−×
íìòôë ³þìê . ó−ò¾ êîþšñ −òíô íï ó¼¬ôð ë³×î

ô −þš−ô þ−õ¾î öî¾êþ óî−ô óîèþ³ ðìêî êþš" ó¼
þîë−®í" ,íìòôë í¾þõí îñ−ì³í þîë−®í¾ öî−×.  

  :ההלכות' ע ב"ולהלכה הובא בשו
ê(  ¾" יש אומרים שיכול להשלים עד רביעי בשבת) öô−½

õþ"½ í"ð( , íþîþë íò¾ôë ë³× ó¼¬íî)½"− š"ê( 
"èëð ’ ³ë¾ñ ³®š ö−−ð¼ ó−×−−¾ ó−òî¾êþí ó−ô−

î×î ,’ö×ñó−ñ¾íñ ñî×− ðë¼−ðë ."  
ë(  ¾"מיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור" ,)½ ó¾"è( .

ôëî" ë)š½"ï( ó¼¬í ë³× " ê³ìòôë ö−ñ−ì³ô¾ öî−×
êëí ¼îë¾ ³¾þõ ³îþšñ ê³ë¾ð , ëî¾ ë¾ìò

þîë−®í ó¼ êþîš× êþîší ,êî" ë³×¾ íô ×
êîí êšîð îêñ μñ−êî öî¾êþ óî−ô þëìôí."  

  
  הבדלה עד סוף יום שלישי

¾ë ë³×î" ¼)îê"®þ öô−½ ì"½ ¬"î(ïî " ñ" êñî ì×¾
³ë¾ −ê®îôë ñ−ðëí ,−¾−ñ¾ óî− ¹î½ ð¼ ñ−ðëô . ¾−î

þ³î− êñî öî¾êþ óî− ñ× êñê ñ−ðëô îò−ê¾ ó−þôîê .
ñîìñ ¾ðîš ö−ë ñ−ðëôíî öõèí −þõ êþîë êšîðî , ñëê

³ë¾ −ê®îôë êñê μþëô îò−ê ó−ô¾ëî þòí ñ¼ "
ôþí ë³×î" ê"íòî¾êþí êþë½× þš−¼íî ."×¼"ñ.  

 ë³× −¼−ëþ óî− ð¼ ñ−ðëíñ ñî×−¾ þëðí ó¼¬î
 íþîþë íò¾ôë)½"¬ š"ï(ïî " ñ" ó−ô− í¾ñ¾í îñê ñ×ð

þë¼í ³ë¾ñ ðî¼ ó−×−−¾ , ó−×−−¾ íêñíî öê×ôî
íêëí ³ë¾ñ "×¼"ñ.  

 íò¾ôë ë³× þòí ñ¼ ó−×þëô ö−ê¾ ó¼¬íî
 íþîþë)½"− š"ì(" þîêí ñ¼ ³×þëð , −ê®îôëð óî¾ô

î³ê−þë öôï êîí ³ë¾ ,ô¾ëí ñ¼î−ôò ó− , −ð× óî¾ô
íþ−³− íô¾ò ³ê−®−ë ³ëêî×í ¾õò ë−¾íñ , íï ñ×î

μñ−êî ³ë¾ −ê®îôô μ−−¾ êñ "×¼"ñ.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו



  

è  
  

  
 

  נשא

  וסדות דרבינו יואלמרכז המ
  מסאטמאר

    בני ברק-קרית יואל  

CENTERAL  INSTITUTIONS  

OF   SATMAR 
KIRYAS  JOEL   - BNEI  BRAK  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ף"תבואתה לראש יוס
 

כ ידידינו החשוב האי "אל מע, מלא טיבותא,  כסא דברכתא,באותות הערכה נשגר בהני שורתא

ובמיוחד משקיע מיטב כשרונותיו למען הבית , עושה ומעשה למען מוסדותינו תדירא, גברא יקירא

  , תוך אמוני עם סגולה, נודע לשם ולתהילה, נשוא פנים נכבד מאד נעלה, חינוך לבנות ברוח מסורה

  ,על פניו חופף' היראת , ף"את יוס' ויהי ה             
   

  אא""שליטשליטיוס יהושע גרי יוס יהושע גרי   ''ח רח ר""הרההרה
  'חבר הנהלת מוסדותינו הק

  
 

 
 

 

  הכפולה השרויה בביתו בהולדת הנכד והנכדה שיחיולרגל השמחה 
  ,שמו מהללים, לתורה ולעודה מרבה פעלים, ב איש תם יושב אוהלים"אצל חתנו כבנו ידידינו החשוב יעק

  ו"ר יעקב אביגדור פרידמאן הי"מוה
  

ח "מהם ומכל יוצ, שיזכה לראות ולרוות רב תענוג ונחת, כ ידידינו"אל מע, וצרופה בזה ברכותינו

  וימשיך להרבות בפעליו הכבירים לטובת מוסדותינו בכל , באושר ועושר והרחבת הדעת, בבת אחת

  .ס"וכט, ש המלאה הפתוחה והרחבה"מידו ית, ובשכר זאת יתברך בכל משאלות לבו לטובה, עת   

  
  החותמים למען שמו בהערכה ובהוקרה

  הנהלת המוסדות

  נטילת צפרנים לכבוד שבת מיום רביעי והלאה
î¾ë ë³×" ¼)îê"þ öô−½ ì"½ ½"ê("  ¹îìñ íî®ôî

¾êþí ,³ë¾ ëþ¼ë ó−òþõ®í ìñèñî "ôþí ë³×î" ê
"öþð½× ö³îê ñî¬− êñ î−òþõ® ñ¬îò¾×î ,−ì³−î ñ

¼ë®êë ö−ô−ëî í®−ôšë ñêô¾ë ,èíëð íïñ öô−½î" ê
èêðëî îñêô¾ë"ö−ô−ë í."  

 óíþðîëê þõ½ë ë³×î)ó−òþõ® ³ñ−¬ò −ò−ð( þíï−¾ 
μñ−êî −¼−ëþ óî−ô ³ë¾ ðîë×ñ ó−òþõ®í ñî¬−ñ ,
þë¼¾ ¼îë¾ñ μ−−¾ −¼−ëþ óî− ð¼¾ −òõô ó¼¬íî ,

 þêîëô× êëí ¼îë¾ô êîí íêñíî −¼−ëþ óî−ôî
 ö−−èî½ë êþôèë"í¼ëþêî×î ê³ë¾ −ñ¼ôî í¾ôìî  ,’

³ë¾ ðîë×ñ öîš−³í í−í−î.  

ïî" óíþðîëê ñ)ó¾("  ñî¬−ñ μ−þ® î−òþõ® ñ¬îòí
þð½í íï ñ¼ ,ëíèê ö−ô− ð−"ð ,èíëð ñêô¾ ð−"ê ,

א "קשיומצאתי כתוב בענין זה סימן אחר והוא 
מין 'ימאל 'שמיצה 'ק פירוש ,"א תירוץ"בל
ביעי 'רום 'יקוץ 'תתה 'אך 'לאזהרה 'בצבע 'א
והטעם מפני שעד יום רביעי הוא , פרניך'צהלאה 'ו

הוא משבוע , ומיום רביעי והלאה, משבוע שעבר
ולכן , כמו שאמרנו בהבדלת מוצאי שבת, שבא

כדי שיהיה , הזהיר לקוץ צפרניו מיום רביעי והלאה
וסימן זה רומז כי נטילתם על , התיקון לכבוד שבת

ו ואין לשאול טעם למה כי אין ב, זה הסדר קשיא
  . ñ"¼×" תירוץ

  א"ר שליט"ק מרן אדמו" בנשיאות כ- ע "ק בעל דברי יואל זי"י מרן רביה"נתייסד ע
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øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

× ³îê−¾òë" šîôðê öþô"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  
  

 øéàî ïåøëæ øéàî ïåøëæ--÷øá éðá ÷øá éðá   
  

  

  מודעה רבא לאורייתא
  י"לכל אנשי שלומינו הע בזה שמחים אנו להודיע

  ט"לקראת חג השבועות הבעלכי 
  ילמד

 éãàøá éáö éìúôð áøäèéìù"à  
  ד"בטוטו" מגילת רות"שיעור ב

áùá"äçà ÷" äòùá ö6.30åðéùøãî úéáá   
  

àáè àúáù úëøáá  

íéàáâä 

  סאטמאר'ד" חסדי יואל"ביקור חולים 
  א"ר שליט"ק מרן אדמו" בנשיאות כ-ע "ק בעל דברי יואל זי"ק מרן רביה"ש כ"ע

   קרית יואל בני ברק32ישמח משה ' רח
  

ä äáéèä 'åèìíéá  
äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷á ,äçáùå øéùá êøáð ,æî úëøá"àúåáøå ø÷éá è ,àúëøá ìëî àìéòì ø÷éä åðéãéãé íã÷ , íéìåç ïòîì

àúìéìå éîåé úåáùé àì íé÷÷æðå ,àúáùã éìòî àéðô ìëá ãâðî åîöò êéìùî èøôáå , åðé÷úàì íéìåç éúáì ìëåàä úòñäá 
     àúãåòñ ,çà áèéîá åðéúåìåòô ìåòá àùåðàúåéø ,àúåéìòî éìéî ìëì ïåùàøå ùàø ,àúçáùåú ìëá íéøàôî åîù,  

äåîäåî""èéìù óë ïåùøâ øèéìù óë ïåùøâ ø""àà  
÷ä åðéúåãñåî úìäðä øáçå ïåâøàä éìäðîî'  

  

  ט"ו למז"ו ניתבהולדת נכד, שיר ושבח על שפתו, לרגל השמחה שבביתו
  

úåçáùúá ììåäîä ø÷éä åðéãéãé åðáë åðúç ìöà ,úôôåç åéðô ìò ãñçå ïç ,å äùåò íéìåç øå÷éá ïòîì äùòî  
øäøä""éä ãìòôðééåå éáö ìàøùé øéä ãìòôðééåå éáö ìàøùé ø""åå  

ïåâøàä éáãðúîîïåâøàä éáãðúîî  

íéøéáëä íëéúåìåòôî íéðäðä ìë íùá ,íéøéùå ììäá íëúà êøáð ,äé"íéøùé úåøåã úåàøì åëæúù ø , úçðå âåðòú áø ååøúå
íéø÷éä íëéàöàöî ,íëéùòîá êéùîäì åëæúå ,íëééç éîé ìë êøåàì , íéáâùðä íëéùòîá èøôáåíéð÷æäå íéìåçä ïòîì , ãåò 

                                               íéðùá úåáø ,íéððòøå íéðùã ,íéðá éðáå íéðáì åëæú íúåëæáå ,èëå"ñ.  
  

î×í"íþôï ñîšî íðî³ë ì ,íþšîíî í®þ¼íë  
 ó−ñîì þîš−ë ³þëì"ñêî− −ð½ì"þêô¬ê½ð ë "ë 
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 äèéîù éðéðòá íéðéã éèøô äîë  

 
 

  קדושת פירות שביעית
לכן נכתוב פרטי ,  החל מכירת פירות שמיטהועתההיות 

  )לגבי ירקות כבר כתבנו בעבר(הלכות הנוגעים בעיקר לגבי פירות 

דין השתמשות בולהוי ידוע שבמדור זה לא עסקנו 
ורק כתבנו , שכידוע הרבה מחמירים בזה, ד"בפירות אוצר בי

הדינים בעצם השתמשות בפירות שיש בהם קדושת שביעית 
והן , הן בפירות נכרים להנוהגים שיש בהם קדושת שביעית

  .ד להנוהגים להשתמש בהם"בפירות אוצר בי
  קילוף פירות

פירות שביעית שהדרך היא לקלפם מותר לקלפם אף על 
ירות שאין הדרך לקלפם אין פ, פי שאפשר לאוכלם בקליפתם

יד שבקילוף זה הוא מפסיד פירות שביעית שאין ' א שביעית סי"חזו(לקלפם 

  ).ע"הדרך לאכול את הקליפה בפנ

  .אין לקלף'  שסק וכדו,משמש, לכן תפוחים מותר לקלף
  קילוף עבור קטנים

בכדי להאכיל לקטנים מותר לקלף כשאינם יכולים 
 הדרך לקלף פירות אלו עבור אף על פי שאין, לאכול בקליפתם

  ).א ומותר כיון שדרך אכילתם הוא בכך"ל שליט"בשם בעל שבה(, גדולים

, ומותר להסיר הקליפה עם חתיכה עבה מאד מבשר הפרי
דאז אינו נחשב כמי שהפסיד פירות (שהקליפה אינה נהפכת לפסולת 

  ).י הקליפה כיון שהוא עדיין ראויה לאכול עם הפרי"שבעית ע

, מעופשים, סיר מפירות שביעית חלקים נגועיםמותר לה
  .כפי שרגילים בכל השנים' חלקים שהחלו להירקב וכדו
  קדושת שביעית בקליפות

 וכם בכל קליפות ת תפוחים אסור להשליכםוקליפ
קליפות תפוזים גם יש , הפירות שראויים למאכל אדם

ם שהם ט שדן לגבי קליפות התפוזי"קצ' ב סי"ל ח"ת שבה"שו' עי(להחמיר 

פ "והוא נוטה להחמיר עכ, א יש להקל"ולדעת החזו, ראוים למאכל בהמה

י שהולך לתעשיה משתמשים בקליפות "בקליפי תפוזים שברוב הפירות שבא

  ).למאכל בהמה
  גרעיני פירות

גרעיני פירות שאינם ראוים לאכילה לא לאדם ולא 
, אינם קדושים בקדושת שביעית ומותר להשליכם, לבהמה

  .אין דבוק עליהם מבשר הפריובתנאי ש
, חרצני ענבים, גרעיני תפוזים[ולכן גרעיני רוב הפירות 

, אין בהם קדושת שביעית ומותר להשליכם, ]'אפרסקים וכדו
מותר ליתנם לילדים למשחק ] גאגא[וכמו כן גרעיני המשמש 

צ לשומרם "שיש בתוך הגרעינים כעין שקד א' ואפי, ד"רכ' ז סי"ל ח"שבה' ועי(

  ).מ להוציאם"שאינו עומד לאכילה שאין הדרך לפתוח את הגרעין עכין 
גרעינים שאינם ראויים לאכילה אך דבוק עליהם מבשר 

 אם נשאר דבוק - ] 'שזיפים וכדו, ומצוי באפרסקים[הפרי 

אז עדיין , שהדרך לאוכלם כך, לגרעין כמות גדולה מבשר הפרי
  .הם בקדושת שביעית

וק מהגרעין ואזי יוכל ולכן יוריד היטב את הפרי הדב
  .להשליכם על עף שנשאר מעט מהפרי

  מי קאמפאט
מים שבשלו בהם פירות שביעית ויש בהם טעם טוב של 
הפירות ורגילים לשתותם צריך לשמור את המים בקדושת 

  .ואסור לשופכם עד שיתקלקלו, שביעית
  כלי הבלוע מפירות שביעית

בו ואחר כך בישלו , כלי שבישלו בו פירות שביעית
אין צריך יש אומרים ד, מאכלים שאין בהם קדושת שביעית

 מהטעם הבלוע ולנהוג במאכל קדושת שביעית על אף שבלע
קובץ מבית ' עי(, בכלי בן יומו' בכלי בין בכלי שאינו בן יומו ואפי

לטעם הבלוע ' והסברא דמותר ולא חיישי, אורחות רבינו' הלוי וכן מובא בס

בלוע בכלי נחשב כמו שנפסד כבר דאין אדם כיון דטעם שביעית ה, בכלי

  )ששומר את הטעם הבלוע וממילא פקעה ממנו הקדושת שביעית

  

  שבועות בשנת השמיטה
  קטיפת פרחים

וכן מותר , מותר לקטוף פרחים לצורך שימוש בהם
וכל זה דוקא , לקצוף ענפי אילן סרק לצורך שימוש בהם

וגם , יםהצמחאו ם לתועלת האילן ת מתכוין בקציצןכשאי
בתנאי שאינו חותכם על פי כללי הגיזום שחותכים לתועלת 

  .האילן
  קניית פרחים

בקנית פרחים יש לבדוק שאין בהם משום איסור 
שהפרחים לא נעבדו באיסור בשנת ) שביעית דהיינו א

הן , דאם הם נעבדו באיסור יש להימנע מלקנותם, השמיטה
לקו בזה שנח(משום איסור הנאה מדברים שנעבד בשביעית 

המקילים באיסור ' ואפי, להחמיר' ע בתשו"הפוסקים וכידוע דעת רבינו זי

 והן משום שלא ,)א דזהו דוקא בגידולים לאכילה ולא בפרחים"נעבד י
  .לחזק ולסייע ידי עוברי עבירה

שהפרח לא זרעו בשביעית דיש סוברים דפרחים ) ב
אם הם פרחים הגדילים , שנזרעו שייך בהם איסור ספיחים

א דזהו דוקא "אלא דמצד טעם זה י) ט"ד סק"י' א סי"דעת החזו(מדי שנה 

  ).פרחים שיש בהם קדושת שביעית דהיינו פרחים המיועדים לריחב

  קדושת שביעית בפרחים
פרחים שעומדים לנוי ואינם עומדים לריח אין בהם 

י רוב "ועפ, ומותר להשליכם לאחר השימוש, קדושת שביעית
ט הם פרחים המיוחדים לנוי " יוהפרחים שקונים לצורך

  ).הפרחים העומדים לריח יש בזה מחלוקת הפוסקים( ,ומותר להשליכם

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é.èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"éî ìàéçé áøä éà ìëíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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  :קיצור מגליון הקודם
ויאסור את אמו ואחיו אלכסנדר בנחשותיים לבל יבגדו בו , כשבת אריסתובלוס על כסא מלכות

כבדהו כבוד גדול להשוותו לו אבל אחיו אנטיגנוס אהב ועשה אותו לשר צבא וי, ובמלכותו

  והצליח להכניעם , במעלה ואנטיגנוס יצא להלחם באחד המדינות אשר הרים יד למרוד במלך

  ויסב פניו לבוא ירושלימה בגבורה                       
  

ויכבד , אריסתובלוס נחלה במחלה אשר ימות בו
וירבו מחרחרי ריב להביא את דיבת , עליו החולי מאד

אבל המלך לא הטה , ס אחיו רעה לפני המלךאנטיגנו
כו ילהם אוזן כיון שידע שרוצים להכשילו לבל ימל

וישמע אנטיגנוס את בשורת אחיו שהדביקהו , כמלך
ויבוא העירה והימים , וימהר ירושלימה לבקרו, החולי

ויזדרז אנטיגנוס ואף לא הסיר מעליו , ימי חג הסוכות
להתחנן ' ל היכל הויעל תחילה א, מלחמתו שריונו וכלי

ויראו המוני בית , ולהתפלל על ישועת אחיו ורפואתו
והוא חגור כלי קרב , ישראל את אנטיגונס בחצר המלך

, סביב לוואנשי גדודיו , ומלובש שריון כסף מוזהב
  .ויתמהו כל העם אל מראהו

וימצאו מחרחרי ריב פתח להרגיז ארוסתובלוס 
טיגנוס עומד שאנ, וילשינו, המלך על אנטיגנוס אחיו

ק והוא מתכונן להרוג אותך ואת "בחצר ההיכל בביהמ
  .כל ביתך פתאום וליקח לו כתר מלוכה
וישם שומרים , ויחרד אריסתובלוס המלך מאד

, בערים וברחובות ובכל המצרים המולכים לבית המלך
כל איש אשר מלאו לבו , ויצוו את השומרים לאמר

בכם והרגוהו שלפו חר, לבוא אלי והוא חגור בכלי קרב
הסר השריון , אמר שלח לוואל אנטיגנוס אחי, כרגע

ואחקור אם , וכלי מלחמתך מעליך ומהר ובא אלי
  . המלשינים אם לאדברי נכונים המה

ויאמרו , וילכו השלוחים ויכזבו את מאמר המלך
שמע המלך כי לבשת שריון קשקשים , לאנטיגנוס

 ,והוא נתאו לראותך בכל יופי עדיי כלי מלחמתך
' שהי, וילך אנטיגנוס לבטח, כשאתה חגור בכלי קרב

וכאשר עבר אנטיגנוס את מגדל , בטוח באהבת המלך
וידגלו , שירשון שהוא במבוי צר סמוך להיכל המלך

  .עליו השומרים ויהרגהו
כשמוע המלך את מעשה התועבה ויצעק צעקה 

' והי, כי נכמרו רחמיו אל אנטיגנוס אחיו, גדולה ומרה

מתוך ו , בשני אגרופיו ויפול ארצהמכה את חזהו
 אגן וישלח המלך ביד הנער את, קיא דם מפיוההכאב 

 להביאו אל הרופא הזהב אשר הקיא לתוכו את הדם
כצאת ויעבור ' ויהי,  עניינושיתן עינו עליו לראות
 בו כתמי דם אנטיגנוס 'היבמקום הרצח שעוד 

,  הנער על רצפת השיש וימעד ויפולנחלקו, הנרצח
וך את דם המלך על כתמי דם אחיו ההרוג וישפ

 ויכעסו פקודי המלך על הנער ,ויתערבו דמים בדמים
, וישמע המלך את קול הצעקה, ויריבו עמו ורצו להרגו
ולא , לפשר קול הצעקה הגדולהוישאל את האנשים 

ואז הגידו לו , מאד וצוה להמיתם ויקצוף עליהם, ענוהו
, אמרילך וויתאנח המ, את אשר נגעו דמים בדמים

וברוך נוקם נקמת , השופט צדק והדיין באמת' ברוך ה
דם הנקי ואשר סיבב ונשפך דם רשע כמוני על דם 

ואז גברו החרטות בלב יהודה , אחי הצדיק הנהרג חנם
וימות בשנה השני , אריסתובלוס המלך ותצא נפשו

  .לו' למלכותו ובנים לא הי
המלך את אלכסנדר בן יוחנן כהן  ויוציאו שרי

גדול אחיו של אריסתובלוס ממאסרו אשר אסרהו 
בם וי, יון שהמלכה היתה זקוקה ליבוםכ, ארוסתובלוס

' והי, וימלוך תחת אביו, אותה ועלה למלכות על ידה
ויקראו לו , אלכסנדר מלך שביעי לבית חשמונאי

  .אלכסנדר ינאי
ויהי ינאי המלך גיבור חיל ואיש מלחמה וילך גם 

 לכיבוש ולשלטון כל הוא בדרכי הצדוקים אשר
, העל עכו שיושביה בני נכר ויצר עליויעל , מגמתם

אך תלמי , וישלחו אנשי עכו אל תלמי שיחוש לעזרתם
 טרם שכח את המכה כיבוא בעזרתם ירא מאוד ל' הי

אשר הכוהו יוחנן אז בעלותו לעזרת הכותים בהרי 
ויעל ינאי למלחמה ויהרוג רבים מהם ויקח , שומרון

                        .ירושלימה בגבורה ובנצחוןלב את ארצם ויש

  ה" המשך יבוא אי

  
  לב
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 ד"יעמוד .................לקח טוב

 ו"טעמוד ............דבש תמרים

 ז"יעמוד .........בשפתי צדיקים

 ט"יעמוד .....פרפראות לחכמה

 א"כעמוד .....הילולא דצדיקיא

 ד"כעמוד .........בלשון חסידים

 ח"כעמוד ..............דבר בעתו

 א"לעמוד .......מילתא בטעמא

 ד"לעמוד ........שולחן מלכיםמ

  

íþîì½ ñ×ô íþì½ ëî¬ −×  
ïðàùòåâøå  ,äîåöò äãé÷ùá ãîìå êøáàä åì áùé ,åéëøöì øåñçî ïéàá ,

 åðçìåù ìò êåîñ àäéù åúðåúç øçà åì çéèáä íéñëðä øéúò åðúåçù úåéä
çåéøáå ãåáëá åì øñçé øùà ìë úà åì ïúéå.  

éäéååä ïéà òåãî äìàùá åðúåç åúåà ÷çã åúðåúç øçà íéùãç ùìùîë  à
øçñîá ÷ñåò ,øçñîä éðôåà íä ãöéë òãåé åðéà éë åáéùä , êìéù åðúåç åì õòé

àåä íâ äùòé íäéùòîëå íéøçåñä äùòîá ïðåáúäìå èéáäì ÷åùäì.  

êøáàä íúåðç éðôì øùà ïåìçá íéìåú íéøçåñù äàøå ÷åùäì êìä íéîúä 
íúåðçá úåð÷ì úåéåöîä äøåçñäî íéðåù úåàîâåã , åì øëùå àåä íâ êìä

ðç íéðôáù ãåòá åúåðç éðôì øùà ïåìçá íúåà äìúå úåàîâåã èòî äð÷ úå
 úåðçääøåçñ ìëî í÷éø øéàùä.  

ïáåîëúåéð÷éø íéãéá åñðëðù úîåòìë åàöé åúåðçì åàáù íéðå÷äù  , éðôî
éä àìù 'íøëîì äî äîåàî åì , åðúåçì øáãä àáùëå ìò åúåà ìàùå åúåà àø÷

êë , åááì íåúá êøáàä áéùäåàùë äùòù óñë ïéà åìå ÷åùáù íéøçåñä ø
 ïåéãô ïéàååíåìë åì ìéòåä àì.  

æàøîàå âòìá åéìò ÷åòöì åðúåç ìéçúä  ,êúåîëù äèåù , íéøçåñä øàù àìä
íéðéîä ìëî úåáø úåøåçñ úåàìî íäìù úåéðçä , íééåìúä úåàîâåãä ìëå

íäì äùåøãä äøåçñá øåçáì åìëåéù íéðå÷ä ìò ì÷äì éãë ÷ø íðéà õåçá , ìáà
àðçù äúúåìëå ìëî ÷éø ê ,õåçá íééåìúä úåàîâåãä ìëá êì ùé úìòåú äî.  

ìùîðäå ïáåî,ä úøéîàá àåä ïëù " ïå÷éúúåòåáù ìéì " êøã ìò ÷ø ãñåéîù
äìåë äøåúä ìëá ùéù úåàîâåã ,úåéùøôä óåñå úåéùøôä úìçúä åðééäã , ìò

àåäù éî ÷ø ïë ìëáå íéáåúëå íéàéáð äøåúá äøåúä éðîëî ìëá àìî  úåùøã
æç"ì ,ì éãå äìåë äøåçñäì úåàîâåãä ïäù ïôåñáå úåéùøôä úåìéçúá 

øöåàá äðåîèäå , ìáàéîì ïéàù åäîëçäå äøåúä äøåçñä ìë  ,úìëéá ïéàå 
ãáì úåàîâåã úøéîàá äáåç éãé úàöì.  

ïëàåúåðçá úåàîâåã äìåú íãàù øçñîä êøãî òåãéë  ,éôà ' àì ïééãò íà
úù÷åáîä äøåçñä åãéì òéâä ,åæ äøåçñî ù÷áîå ùøåã øùà ìëìå , äðåò àåä

åãéì òéâä àì ïééãòù íéðô øáñá , íù÷åáî úà àìîì ìëåé èòåî ïîæ ãåòá ìáà
úìçåéîä äøåçñá.  

 êààñéâ êãéàî äôééò ùôð ìò íéø÷ íéîë åàåáé øùà íéøáãä ïä ïä 
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äæ ,íåéä íúùã÷å åäæå .     )äøä"íéðàìñî ÷(  

  
åäö÷á òåâðå øäá úåìò íëì åøîùä, ùé 

ôá øîåì 'øäá úåìò íëì åøîùä ÷åñôä ,
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éçá äùà àø÷ð ñøô 'ìá÷î , ãáåòä ìáà

á÷äì çåø úçð úåùòì úðî ìò" àìå ä
øëæ àø÷ð åîöò úìòåúì , ìà øîàù åäæå

 äùà úðéçáá åãáòú àìù äùà ìà åùâú
 úåùòì ÷øçð"ø éùäì"ú .    )ìàøùé úãåáò(  

  
 ïî íé÷ìàä úàø÷ì íòä úà äùî àöåéå

øää úéúçúá åáöéúéå äðçîä, äàøðä 
 äöåøä ùéà ìëì øùéä êøã äæá æîøì

äãåáòå äøåúä ìà úùâì , ìë êéìùéã
 äãåáòä úòùá åéðéò ãâðî åéòùôå åéàèç

ááì áåèáå äçîùá äùòé ÷ø ,éôä åäæå '
åëå íòä úà äùî àöåéå 'áöéúéå å

 íéãîåò íä éë åðåáéå åòãéù øää úéúçúá
 äøåúä úà ìá÷ìå íé÷åìà úàø÷ì

äçîùá .                                  )äîìù úøàôú(  
  

÷æçå êìåä øôåùä ìå÷ åéäéå , ïåùì êìåä
äåä , ìëì øàùð øôåùä ìå÷ù æîøì

úåøåãä , äøåúì ìàøùé éðá úà ú÷æçì
úååöîìå.                                      )ïøäà úéá(  
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)ùîùå øåàî(  
  

ïîä éìëåàì àìà äøåú äðúéð àì, äðä 
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åîìåò úà ìáåñå àùåð , úåéùå÷ä ìë íò
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äá ä÷áã úåøå äúîçì äôøò ÷ùúå, æîø 
óøåò íùá íéàø÷ðä íééîùâä íéøáãì ,
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îòñ è¾îôí í¾¼ò îþôê¾ , ¼ô¾òî
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  שבועות

  
  
  

   היא למחזיקי בה" חיי"ע
 תבתהילה ובתפאר, תאבאותות הוקרה ורבו, ומזלא טיבותא, נשגר כסא דברכתא, הני שורתאב
 ו ופעולותי מיטב כשרונותיו ומשקיע למענה, עסקן נמרץ לטובת כוללינו, כ ידידינו ומכובדינו"ון שיר למער
 דראש וראשון לכל דבר שבקדושה בכל לב ונפש ובכל מא, ל היום מרבה להיטיב לזולת במעשי צדקה וחסדכ
 הלו יאתה התהילה והתפאר, ת כוללינו המעטירהמשליך עצמו מנגד למען החזק, הילתו ושבחו בפי ישריםת

  

  

  מסור למע כוללינו ברוח מסורה, גריס באורייתא תדירא, האי גברא יקירא

 וו""היהייעקב אביגדור פרידמא יעקב אביגדור פרידמא   רר""מוהמוה
 øæðúáåèì íéð÷ñòä÷ä åðéììåë ' 

  
  רוממות קל בגרונו, במעונוכפולה ששמחה ' תת הלרגל 

  בהולדת הבן עם הבת שיחיו

æ úåðîãæäáåíéáø úá øòùá åîù äîîåøð å ,íéáåøîä åéùòîå íéøéáëä åéìòô ìò ,äøéèòîä åðéììåë ïø÷ úîøäì,
äøòùì ïéàù äîåöò úåøñîúäá úåáùé àì äìéìå íîåé ,ò"äøéùá åììäðå åîùì äãåð ë.  

  

  

  

  

  

  

  

נוג תע, ובשכר זאת תתברך בשפע ברכה והצלחה, ר שתזכה להמשיך במעשיך הטובים לעלם ולעלמי עלמיא"יה

  א"בב, עד ביאת מלכא משיחא, מתוך אושר ועושר בהרחבה ובהרוחה,  ומכל המשפחההםונחת מ

  
  בהודאה וברגשי הוקרה                , המברכי בברכת התורה

  הנהלת הכולל

 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמשכת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ
  

  והנה כי כן יבורך
  הרבני הנכבד והנעלה ידידינו חותנו

  ו"הי יוסף יהושע גרין' ח ר"הרה
  'חבר הנהלת מוסדותינו הק

 

  והברכה אחת היא
  לכבוד אביו ידידינו הרבני הנכבד והנעלה

  ו"הימאיר משה פרידמאן ' ח ר"הרה
  'בהחזקת כוללינו הקמשרי האלף 
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  שבועות

 

  וירד משה מן ההר אל העם

ח ספר תפארת שלמה "ק מראדאמסק בעהמ"הרה
 ורצה ל היה פעם אחת בקאזמיר קודם חג השבועות"זצוק

ק רבי "ז הרה"ולא הסכים אא, להיות גם חג השבועות שמה
ל באמרו יען כי החסידים המסתופפים "יחזקאל מקאזמיר זצוק

לכן אין , בצלו משתוקקים שיבא לביתו ויקבלו פני רבם ברגל
רק לנסוע לביתו להמסתופפים בצלו ללמדם , להשגיח על עצמו

, ע לביתוק מראדאמסק לא רצה לנסו"והרה, אורחות חיים
אמר  .ואמר גם אני רוצה לקבל התורה ואיך נוסעים מן ההר סיני

י מלמד "ל כתיב וירד משה מן ההר אל העם ופירש"ז ז"לו אא
ולכאורה , שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל העם

הוא תימה וכי איזה עסקים היו לו למשה רבינו הכי היה סוחר 
סקיו אלא הכוונה שלא שאמר שלא היה פונה לע' עצים וכדו

היה פונה לעסקיו היינו לעשות הכנה לעצמו לקבלת התורה 
כערך דרגתו הגבוה רק הלך מן ההר אל העם ללמד את העם 

וזאת היתה שבחו של משה רעיא מהימנא , לקבלת התורה
  .שהניח את עצמו ועשה רק הצריך לשיראל

  זכאין כד שמעתין תהוו בהנהו חבורתא

י מעלה בצוותא יחד עם אנשי ישבו פעם חסידים רמ
ש "מעשה שהגיעו להסתופף בצילא דמהימנותא בצל מרן מהר

ע וערכו ביניהם חשבון נפשם הנה רבבות עמך בית "מבעלזא זי
חסידים ואנשי מעשה , ישראל עולם לרגל לקבל כאן פני רבם

רבים מהם באו במסירות נפש , כולם טרחו, ואף סתם המון עמך
רך והן מחמת עניים אשר קבצו הן מחמת טורח הד, ממש

ובאו כולם לומר נעשה ונשמע ' פרוטה לפרוטה מיד ליד וכו
והנה אמנם מה טוב ומה נעים גורלינו בזה העולם אך , כאחד

בהגיע עת שנלך בו כדרך כל הארץ לעולם העליון מה יהא עלינו 
הלא רבינו ישב אז בגנזי מרומים גבוה מעל גבוה למעלה 

כ ביגיעתינו " ומה תועלת לנו א… ואנובקודשה עד אין ערוך
החליטו ברוב עם להיכנס אל הקודש פנימה  !?ובנסיעתינו

.. אך מי ירהיב ויאזור עוז להיכנס, ולשטוח שאלתם לפני הצדיק
עד שנמנו וגמרו על כמה מזקני החסידים שישמשו כשליחי 

דשבועות כשנכנסו אל היכל המלך ' היה זה ביום א .הציבור
אחר ששמע מרן שאלתם פתח , ם לפני מרןלהרצות הדברי

שכל העוסק תמיד בתורת רבו ומעיין בהם , דעו לכם .ואמר
נקשר הוא לרבו בקשר , ש"ומוצא בהם לקח טוב לעבודתו ית

של קיימא אף בעולם העליון ואף השומע דברי רבו ונזכר בהם 
מזמן לזמן זוכה לקירבתו בעולם האמת ולא אלו בלבד אלא אף 

ורק בשעת אמירתה נתעורר על , ור כלל בתורת רבוזה שאינו זכ
והוא , אף לו ישנה שייכות לרבו בעלמא דקשוט, ידה לטובה

זכאין כד שמעתין שבח דא "אשר אנו בפיוט האקדמות 
כלומר אם זכאים אתם " קביעין תהוון בהנהו חבורתא" שירתא

תזכו להיות קבועים בהנהו , אפילו רק בהשגת השמיעה
  .הצדיקיםחבורתא בחבורת 

  ומשה עלה אל האלוקים

משה מסאווראן ' ק ר"ק שנסתלק הרה"באותו יום שב
ק מרוזין על שולחנו הטהור במסיבת חסידיו "ל ישב הרה"זצוק

אחרי "... ה עלה אל האלוקים"ומש"פ "והתחיל לומר תורה עה
מעשה שהיו ביער שני שומרים וכשאחד : שגמר התורה אמר

ויהי , וענהו בקול,  את צעקתושמע השני, מהם היה צועק ביער
וכשצעק השומר הראשון והנה אין , היום והשני הלך לו מן היער

נודע לו מתוך כך שהשומר השני חלף עבר , קול ואין עונה
וכך סיים את דבריו ולא הבינו החסידים את דבריו עד ... ואיננו

  ק מסאווראן נסתלק מן העולם"שהגיעה השמועה שהרה

  חושך ענן וערפל

ל "יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ' ק ר"לתו של הרהתפי
כשהיה ' היתה באימה וביראה וביחוד היה ידוע עבודתו הק

נורא על כל ' קורא את עשרת הדברות בחג השבועות שהי
" אקדמות"והיה מעשה בחג השבועות שבקריאת פיוט , סביביו

נתלהב כל כך עד שאחד מגדולי תלמידיו קהו פתאום עיניו 
ק "וכשגמר הרה, ההתרגשות העצומה שתקפתומראות מחמת 

אחר התפילה כשסיפר , את כל הקריאה חזר אליו מאור עיניו
אמר לו הצדיק שהמאורע בא , החסיד להצדיק את אשר קרהו

חושך ענן "לו מפני שנתקשרה נפשו בנפשו והוא עבר אז דרך 
  .ועל כן חשכו עיניו לפי שעה, שבמעמד הר סיני" וערפל

  יכםם לאהל"שובו לכ

ק מרדאמסק "פעם נתוועדו על חג השבועות אצל הרה
יותר מכפי , ציבור גדול של חסידים" תפארת שלמה"בעל 

ועל כן לא הספיקו להכין בשביל כולם צרכי , ששיערו מראש
ל הכל מודים "ולא יכלו החסידים לקיים מה שאמרו חז, ט"יו

 בשעת פרידתם מהצדיק, :)ח"פסחים ס(ם "בעצרת דבעינן נמי לכ
' שהי" לכם"ה, "ם לאהליכם"שובו לכ: "אחרי החג אמר להם

  .שפע של פרנסה וכל טוב: חסר לכם פה תקבלו באהליכם

  )מגילת רות(.... ורחצת וסכת ושמת שמלותיך

ל היה אברך "ק השר שלום מבעלזא זצ"בעת שהרה
, יצאה הגזירה לקחת יהודים לצבא, סמוך על שולחן חותנו

תי היהודים ומחפשים אנשים והשוטרים היו מסתובבים בב
פעם הרגיש חותנו שהשוטרים עומדים , לבחור מהם חיילים

, וצעק לו שילך להחבא מפניהם, להכנס לביתו לקחת את חתנו
רק הלך ורחץ את עצמו במים חמים כמו , ק לא שמע אליו"והרה

, וישב אצל השולחן ללמוד, ולבש בגדי שבת, לשבת קודש
והלכו , ולא ראו אותו, דריםהשוטרים באו והביטו בכל הח

איך יתכן שלא ראו אותך , כ שאל אותו חותנו"אח, לדרכם
הלא מקרא מפורש הוא : ק מבעלזא"השיב לו הרה, בבית

אל תודעי ") בגדים של שבת: "י"ופרש(ורחצת וסכת ושמת שמלותיך "
  .שאם תעשה כסדר הזה לא יראה אותך איש" לאיש
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½î−½î−""í ¹í ¹ ’ ’ó×−ñ¼ó×−ñ¼  
äçîùå ïåùù ìå÷á ,äëøá áø äæá øâùð ,òî íã÷"åðéáà ë -åðéøé÷é åðéðúåç , äáäàáå ãåáëá ãåîöä

åðéáéìá ,àøé÷é àøáâ éàä ,äøåúä éúìã ìò ã÷åù ,äøåàë äëéùç ,äøàôúá íéöéøòî áåèä åîù ,
äãåòúìå äøåúì íéìòô áø   ,äãåé åéìà äô ìë ,ä éäéå 'ñåé úà"ó ,ä úàøé 'óôåç åéðô ìò , 

  

íþííþí""þ ìþ ì ’ ’¬−ñ¾ ö−þè ¼¾îí− ¹½î−¬−ñ¾ ö−þè ¼¾îí− ¹½î−""êê
ñíêë ó−¾òôî îò−ôê μþîë³ -−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì ’  

  

åéçéù íéîåàúä íéãìéä úãìåäá íðåòîáù äçîùä ìâøì  
áåùçäå ø÷éä åðéñâ íðáë íðúç ìöà ,áéáçå õøòð åðìåë ìò ,áøåç é÷ñòá é÷áå óéøç,  

äåî"éä ïàîãéøô øåãâéáà á÷òé ø"å  
  

  

 íëî¾ìí îò−³ò−šï μþîë³ ñíîêë ó−¾òôîþ¼ë−î¬¾ ³þô −ì³¾ ’¬−îêñ"ê  
 

 
äááø àðèä àåìîá úåëøá äæá äôåøöå ,äáåøî äãéîá ãòì úåçîù íëì òôùåé åìà úåçîùîù ,
öåé ìëîå íäî úååøìå úåàøì åëæúå"úçðå âåðòú áø ç ,úçà úáá øùåòå øùåà êåúî ,èëå"ñ. 

 
  

  בניכם וחתניכם, המברכים בכבוד ובאהבה
éìà øéàî 'øò÷à ,éòùé íäøáà 'ñééåå , ïééì÷ á÷òé íäøáà)ðàìïàã( , ïéøâ ìàéøæò)ïôøòååèðà( ,  

ïééèùàìá áåã íééç ,óòùæåé äãåäé óñåé ,øòâøòáðééåå ìàåé ,ãðééøô ìàåé ,õøàååù ìãðòî íçðî,  
 ïéøâ ìàåé)ïàãðàì( , øò÷à íçðî éëãøî)ïàãðàì(  

  

ééç"åì åôéñåé íåìùå í  
êë−ñð êšôî¼ô ,íë−ìî ðîë× ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî ,êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,¼ô ñê" ³−ë ¾êþ ×

êëê , îò−ëê–îò−¾êþ ³þ¬¼ −ò³îì  ,îò−ëëñ ³îþ−šë íëíêë ðîô®í , í®−õì ¾õòî ëñë þî½ôî
îò−ò¼ôñ ,−š− êþëè −êíêþ ,êþ−ð³ ê³−−þîêë ½−þè ,ó−þð¼ −þð¼ñ íìôîô ðôñô , ñ× ³ê ñëšô 

−þ−êô ó−òõë ðìê    "ó ,−−ì"ó−ô¾ ³êþ−î íþî³ îë ¾−¾ ó ,ó−þêõô îô¾ ,ó−þêî³î ó−ñîñ−íë,  
  

íîô"¬−ñ¾ ê¾−¾ −îñí ó−−ì þ−êô þ"ê  
éçúù äáåùçä åðéúøåî åðéîà êøåáú ìäàá íéùðîå'  

  

óòî¼ôë í−îþ¾í íìô¾í ñèþñ ,³îôôîþóòîþèë ñš  ,óòë −½îþ−êë ,îô ëî¾ìí þîìëí"íþî³ë ô ,íþêõ³ñ ¼ðîò ,  
−ò êðî− šì®− þô× ö³ìí"î  

ë¼"ìí è ’−ì³¾ ’îìô ³ë ’íîô ëî¾ìí"−í ½¼ñ¼ëê −ë® šì®− þ"î  
  

íëîþô í×þëëî ,íë−ìî ðîë× ³î³îêë ,îò−³î×þë ê¾−ò ,¼ô ñê"îò−ò−šï × ,îò−³ìõ¾ô ³þêõ³ ³þ¬¼,  
ëëñí μþî êþ−í ¾−ê ,óñî× ñ¼ëîíêî ±þ¼ò  , þî¾šîò−ñêíêñõò ³îþ−½ôë  ,í ³ê ðëî¼ ’íêþ−ëî ³ôêë,  

x axd 'hily xrh`x awri dyn"`  
  

 ‰·Â˘Á‰ ÂÈ˙È˜ÊÏ ‡È‰ ˙Á‡ ‰Î¯·‰Â `yiy zxnigzy 'hie`l"`  
  

íñ¼− öî®þñ ó×−ñ¼ îò−³î×þëî ,í íëî¬ñ ó×ëñ ³îñê¾ô ñ×¾ ’êñô− ,³î×þë ¼õ¾ μ¾ô³− îï íìô¾ôî  
ñ¼ô −ô¾ô ,ë ³ìòî èîò¼³ññ×ëî ¬þõ ,ê¾−õò êþîíòî êõîè ³î−þëë ,í¾îðšð ³¼ðí ³ëìþíî ,¬×î"½.  

  
ó×−òë ³×þë ³þ−³¼×-ó×−ð×ò ó×ò³ì  

  

óíþëê ðîð ,−ë® ¹½î− ,ñêî− ,î− þîðè−ëê"¬ ,þï¼−ñê óîñ¾ ñêšïì− ,−×ðþô ,ñë−þ ö½−ò óíþëê          ê¾−¾  
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  שבועות

øîùä øîàì íòä úà úìáâäå åäö÷á òåâðå øäá úåìò íëì å
åëå ' íéîé úùåìùì íéðåëð åéä íäì øîàéå øää ïî äùî ãøéå
åëå'òøî íäì øîà àì äîì äù÷å "äìáâä úåöî óëéú ä , åðéà íâ

äîàî ïáåî"ä øîàéå ë 'åëå åñøäé ïô íòá ãòä ãø êì äùî ìà '
 åðá úåãéòä äúà éë éðéñ øä ìà úåìòì íòä ìëåé àì äùî áéùäå

à ìáâäåúùã÷å øää ú ,â äù÷å" úåöî íäì øîåì äöø àì äîì ë
ä ìà åúáåùú äúéä äî íâå äìáâä 'åëå úåìòì íòä ìëåé àì ,'

ôá ïìäìå 'ä øîàéå áéúë 'åëå ïøäàå äúà úéìòå ãø êì äùî ìà '
ùøôå íäéìà øîàéå øää ïî äùî ãøéå" äîì äåîúå äìáâä úåöî é

äìáâä úåöîá åéùëò ãò ïéúîä ,äàøðäåùøôì òøîã " øùà ä
 øùôà êéà âéùäì ìåëé äéä àì äåáâ ìòî äåáâ äìòîá äéä

ä éô úà øåáòì 'ç úåùòì"úé åðåöø ãâð å" àåäù åîëã øáñå ù
íðå÷ ïåöø úåùòì íîöòî íéðëåîå åéøáà úà êëéæ ,åîë" ìàøùé ë

ä úåöî ìò øåáòì àìù íéëëåæîå íéðëåî íäéøáà àîúñî ,' ïëì
úåìòì íòä ìëåé àì éë øîà ,ø" óà úåìòì íúìåëéá ïéà àìä ì

åðá äúåãòä äúà éë éðôî íúìåëéá ïéà åöøé íä íà ,à" ë
íúìåòô úà åùòé àì íîöòî íäéøáà ,éùä åì øîà ïëì" êì ú

ãø , íéëéøöå åæ äâéøãîá àì íä ìàøùéù äàøú æàå êúìåãâî ãø
äàøúä                                                              .            )êåðç éøáã(  

  
ìàøùé éðá ìà øáãú øùà íéøáãä äìàùøôå " àìå úåçô àì é

 ìò óéñåé åà úåçôé åðéáø äùîù úòãä ìò äìòé êéà äåîúå øúåé
ä éøáã' .äàøðåäò äù÷ äðäã " éìå÷á åòîùú òåîù íà äúòå ô

ø úèéùìã íéîòä ìëî äìåâñ éì íúééäå ' ìåôë éàðú ïðéòá øéàî
)Ò ÔÈ˘Â„È˜"·(é êà åàðú ìéôëä àì éàîàå "áîøä úèéùìã ì" í

ñã"ø äãåî åéùëòî øîà íàã ì"ìåôë éàðú ïðéòá àìã î , àëäå
 øîà àéãäá"äúòå "åëå åòîùú òåîù íà à÷ééã 'åéùëòî åðééäã .

äæáåæéùø éøáã ïáåé " éàðúä ìåôëì äøåàëì êéøöã ïåéëã ì
ìàã"íéé÷ äùòîå ìèá éàðú ë ,÷ä åì øîàù ïåéë àìàá" ä

éàðúä ìåôëì êéøö äéä àì ïëì éîã åéùëòîëå äúòå ïåùìá ,
àå"úåìéôëá äæ éàðú ìàøùéì øîåì äöåø äùî äéä åìéà ë ,ò" ë

ä éøáã ìò óéñåäì êéøö äéä 'êøåöì , äúòå úáéú úçåô äéäå
åéùëòî àìáå ,òå" úáéú úåçôú àìù íéøáãä äìà åì øîà ë

äúòå ,éò óéñåú àìå"éàðúä íäì ìåôëì æ .           )éøäî éøáã"à(  
  

 åäö÷á òåâðå øäá úåìò íëì åøîùä øîàì íòä úà úìáâäå
åëå ' íéîé úùåìùì íéðåëð åéä íäì øîàéå øää ïî äùî ãøéå
åëå'éå " äùî úâäðäá åìëúñä øáãîä øåã ìëã òåãé äðäã ì

ùøôå åðúåç úàø÷ì äùî àöéå áéúëãë" ãáëúð ìåãâ ãåáë íù é
î àöéù ïåéë æà åøúé çëåîå àöé àìå ïéàöåé åìà äàø éî ïøäàå äù

éä íàù 'òøî"íúéáá íéáùåé íìåë åéä åúéáá áùåé ä ,éä äæå '

òøî úøáñ"ä ãøé äøåú ïúî úòùáù ïåéëù ïàë ä ' ìë íò
 ãåìéì äî åâøè÷é éàãååá íéëàìîäå éðéñ øäì äìòî ìù àéìîôä

à åðéðéá äùà" äåéö àì êëì ÷åçøî åãîòé ïøäàå äùî íâ ë
éìäìáâä úåöî ìàøù ,æå" éë éðéñ øä ìò úåìòì íòä ìëåé àì ù

ðá úåãòä äúà"ø å" ãåîòð åðçðà íàå äìáâä úåöî ïøäàìå éì ì
÷ ÷åçøî"÷åçøî åãîòéù ìàøùéì å ,ò"á÷ä åì øîà æ" ãø êì ä

äìáâä úåöî íäì úååöì úãøì êéøö úàù , äúà úéìòå éë
àå øää ìò åìòú íúàù ïøäàå"ä íâ ìàøùé åöøé ë úåìòì í

íëéøçà ,äìáâä úåöî íäì øîàéå øää ïî äùî ãøéå ïëìå.  
    )äùî úìä÷(  

  
íòä òîùé øåáòá ïðòä áòá êéìà àá éëåðà äðä, äøåàëìå 

ö"åæ àéä íòè úðéúð äî á ,á÷ä àá úîàá äîì äù÷ íâå" áòá ä
ìåãâ øåàá äøåúä úà úúì äéä éåàøä ïî àìä ïðòä . êàìð" ô

á ùé íéùåç äùîç äðäãíãà ,äòéîùä ùåç ,åëå äéàøä ùåç ,'
åçåë èòîúîå ãçà ùåç íãà ìöà òâôð íàù òåãéå , øáâúî

éðùä ùåçä ìù åçåë äæ úîåòì , øúåé òîåù øååéòù òåãé àåä êëå
íãà éðá øàùî áåè , áåø úééàøî øúåé äìåòî åúééàø ùøçä ïëå

íãà éðá ,äàìä ïëå ,á÷äù ïåéëî ïëìå" ìàøùé éðáù äöø ä
à åòîùéúòãå íòè áåèá úåøáãä úøùò ú , äùîì øîà ïëì

"ïðòä áòá êéìà àá éëåðà äðä " øáâé áåè åàøé àìù øçàî éë
íúòéîù çë , åäæå"êîò éøáãá íòä òîùé øåáòá    .")á÷òé ìå÷(  

  
åëå øäá úåìò íëì åøîùä øîàì íòä úà úìáâäå ' ãøéå

åëå íéðåëð åéä íäì øîàéå øää ïî äùî'éå " ïàéîù äî ì äùî
çà ÷øå úãøì äìéçúá"á÷ä åì øîàùë ë" ãø êì íòôä ãåò ä

íéëñä ,éôò"éàã î 'îâá') å úåëøá(:îäéáî àöåéä " òéñôé ìà ã
äå äñâ äòéñô"äá ïì úéì ìòéîì ìáà ÷ôéîì î ,åôîä åäîúå '

î÷ éàîã"öåéä øîà÷ àéãäá àä ì"ëäéáî à"ð ,éøä áúëå" ó) ïéòá

éñ úåëøá á÷òé 'ë"à(åé íà äðååëäã ëäéáî àö"ò ð" øäî àåáéù î
ëäéáì äøæçá"éôà õåøì øúåî ð 'ëäéáî åúëéìäá" äáéñ àåäù ð

äøæçá øäî àáéù ,æå"äå ù"ôéîì î" éøîâì úàöì åúðååëùë ÷
òéîì ìáà"éô ì ' àðèéäø ïëù ìëå äá ïì úéì æà øåæçì äöåøù

øäî øåæçì éãë éôè ,)éô äæáå ' íéøôà úéáá)åàì äçéúôá"ç ( íéòð øîàî

éîæáéùàå éëøã éúáùç ìàøùé úåø"ìâø ä"ò àöåé éðàù êéúåãò ìà é" áåùì î

äëá õåøì øúåî éë éúäîäîúä àìå éúùç æà úñðëä úéáì äøæçá"éôà â '

åúàéöéá( ,äæáåà " àöåéä ïéãë úçðá ãøéì äöø åðéáø äùîã ù
ëäéáî"åúãéøéá äîäîúä ïëìå äñâ äòéñô òéñôé àìù ð ,äå '

ò åúðååë ïéáä"åì øîà ëì "ø ê"éìòå ã" ìéàåäã ïøäàå äúà ú
äùî ãøéå æàå äñâ äòéñô òåñôì ìëåú øåæçì êéøö äéäúù.  

                                            )ïåùîù òøæ(  



  

ë  
  

  
 

  שבועות

÷òé êéìäåà åáåè äî"á  
ã áåøé÷å íå÷î ÷åçéøîàáéì,äáéç ìù ïåùì ìëáå , à äæá øâùäàé àéãâå àáè àìæî úëøá , àîåøî éîùî

äàìéò ,íã÷ òî" ëíéùðàá ø÷éä áåùçä éãåã ,ù øáã ìëì ïåùàøå ùàøíéùã÷á, àøé÷é àøáâ éàä,  ñéøâ  

                   àúééøåàáàøéãú  ,àøáñå àñøéâá é÷ðå á÷ åúðùî ïééøåà øáå ïäáà øá,   
  

  

ø áøäø áøä ' 'èéìù ïàîãéøô øåãâéáà á÷òéèéìù ïàîãéøô øåãâéáà á÷òé""àà  
  

  

óòî¼ôë¾ íñîõ×í íìô¾í ñèþñ ,óòîþèë ñš ³îôôîþ ,î−ì−¾ ó−ôîê³í ³ðñîíë  
  

 úøèò áåùçä éðé÷æ ãåáëì àéä úçà äëøáäååðéúçôùî úøàôú  

äøääøä""ø çø ç ' 'èéìù ïéøâ òùåäé óñåéèéìù ïéøâ òùåäé óñåé""àà  
ååðìåååðìå""éçúù äáåùçä éúðé÷æ áéçúù äáåùçä éúðé÷æ á ' 'èéåàìèéåàì""àà  

  

äëåøòå äôåøö äæáå ,äëøáä úàæ ,äëøòîä é÷åìàî ,éùäù"äçîùä úàæî òéôùé ú ,äëë íéîòô óìà ,

äëùîäå éåáøá ,äçååøäå úçð êåúî ,äçôùîä ìëîå íäî úçð áø úååøìå úåàøì åëæúå ,èëå"ñ.  
  

  

àîääëøòäáå äáäàá ìç  

øò÷à íçðî éëãøî  
äéò"òé ïàãðàì á"à  

ééç úåðùå íéîé êøåà éë"í  
קדם ידידינו היקר מלמד מומחה להועיל לתינוקות , לעילא מכל תושבחתא, הננו לשגר כסא דברכתא

ומידות טובות בדרך , משריש בליבות בנינו אהבת התורה, בהתמסרות נפלאה וברוח נאמן, של בית רבן

  להעלות תלמידיו וללמדם  ,אמונהעושה מלאכתו עבודת הקודש ב, בסבר פנים וברוח מסורה, הישרה

  ,שמו מהללים בשפתי רננה, כל מידה נכונה                         
  

  וו"" הי הישישאשישאהלוי הלוי  מאיר חיים  מאיר חיים רר""מוהמוה
  

äáä åðá éñåøéàá åúçîù ìâøì"àãåé ÷çöé øîë ç éä" å  
áò"çä â 'éçúù 'æîì"åèòùáå è"î  

  

ח רב נחת "מנו ומכל יווירווה מ, שמשמחה זו יושפע לך שמחות בכפליים, ר מלפני אבינו שבשמים"יה

  וחסד לאורך כל ימי  ב  טובתזכה לר, מנה למען תלמידיךובשכר עבודתך המסורה והנא, במלוא חפניים

  .ס"וכט, ותראה פרי קודש הילולים בעמליך, חייך                     

  
×"íþôï ñîšî íðî³ë îô¾ ö¼ôñ ó−×þëôí ð  

 

ë í³−×ë î−ð−ôñ³ −þîí ’)ê (³ë"ë þêô¬ê½ð ëñ ë¬− ³"ë  



  

àë  
  

  
 

  שבועות

 

 

  ל"בני בכורי ישרא
ע נולד לאביו "זי' ט הק"מרן אור שבעת הימים הבעש

שעברו עליו לעת זקנותו אחרי הרב רבי אליעזר הירש 

וגופא דעובדא באיזה , ק"שנים רבות שטרם נפקדו בזש

' זכות  נושעו בבן קדוש וצדיק זה מסופר כי כאשר ר

 יםדדפעם באו שו, זקנים באים בימיםהיו ואשתו אליעזר 

לעיר ולקחוהו בשביה ואשתו נמלטה לעיר אחרת ומרוב 

  .עניותה נעשתה מילדת והיתה מפרנסת עצמה בדוחק

, ליכו את רבי אליעזר למדינה רחוקה הושודדיםה

מקום שאין שם יהודים ומכרוהו לאיש חשוב מרוזני הארץ 

 אדונו נתודע כאשר נשא חן בעיני, להיות מופקד על ביתו

למשנה למלך בטכסיסי מלחמה והצליח מאד ונתן לו המלך 

כל הון ביתו וגם רצה להחתתן בו ועמד בנסיון כיוסף 

ובזכות זה שעמד בנסיון , בשעתו וברח משם וחזר לביתו

נתברך בבן קדוש שיאיר את עיני ישראל עד סוף כל 

זקנה מופלגת באמו ו אביו וט הי"וכשנולד הבעש, הדורות

  .חוץ לדרך הטבע ממש

גירסא אחרת תולה את זכותו של רבי אליעזר י "עפ

ה נשתבח "ואשתו בכך שהיו מכניסי אורחים עד שהקב

 קפץ אליהו הנביא ,בהם במדה זו ובקש השטן לנסותם

וניסה בכל מינה אופנים  ואכן בא לביתם". אני אלך"ואמר 

להרגיז אותם ולקנטרם ובא במקלו בשבת וצווח ככלבא 

 רבי אליעזר כבש כעסו וברוב רחמים טיפל בו אך, הב הב

ילה לו אליהו כי כ כשעמד בנסיו ג"ודאג לכל מחסורו ואח

יאיר את שה לבשר לו כי בן יולד לו "ח הוא מהקבשלי

  .העולם בצדקתו

  במעלליו יתנכר נער
י אנשי עיר אקופ "גדל ענתט נתיתם בילדותו ו"הבעש

כ "בני העיר דאגו ללימודיו ואח. מקום מגורי אבותיו

 דרכו של הנער ישראל היתה ,עוזר למלמדמינוהו כ

אך הסתיר דרכיו מעין כל , ח עם קונוילהתבודד ביערים לש

 אך איש לא עמד ,ש"הוא ירכלפי חוץ היה ידוע כי , בשר

ללמוד  בהיותו מביא את ילדים, יו האמיתיותעל מעלות

אג שיענו ודו, היה משנן עימם תפילות השחראצל המלמד 

  .ר בשעת התפילה"אמן ויש

את כוחו הגדול לשבר כבר בשחר ימי נעוריו ראו כבר 

השטין והפריע שכומר אחד מכשף ' היכאשר , הקליפות

הכומר התהפך למין היה רעה , םללימודלילדים בדרכם 

ואחרי  ט עקרו מהשורש"הבעשאך , יל את הילדיםהוהב

, מר המכשף מוטל מת בביתווהרג את החיה נמצא הכש

  . לנסויהי

  ט"בכתבי רבי אדם בעש
איש קדוש ונורא היה בעיר רופשיץ ושמו רבי אדם 

בעל שם שהיה עוסק בסתרי תורה ויש ושם לו בקבלה 

,  אדם היה כתבים עתיקים בקבלהבידו של רבי, מעשית

דברים שלא שזפתם עין ואין לגלותם אלא לאחד המיוחד 

בסוף ימיו עשה רבי אדם שאלת חלום והראו לו , שבדור

ט "לישראל בעש"משמים שעליו להעביר את הכתבים 

 לקח בנו ט"שלאחר הסתלקות רבי אדם בע" ופמאיר אק

מיו לעיר אקופ בים וישם פעאת הכת) שהיה צדיק ומופלג בתורה(

" ר אליעזר"הצדיק רבי ישראל ב"שם ביקש לדעת מי הוא 

ב שנים שכך "בן יבחור פשוט לבסוף נמצא כי יש בעיר 

התחיל בנו של רבי אדם לשים עין על תהלוכותיו של , שמו

עד שראה והבין כיצד הוא מסתיר מעשיו ובעוד , הבחור

ודם כולם ישנים הוא קם ולומד תורה וסתרי תורה ועוד ק

  .שיאיר השחר שם עצמו כישן ואיש לא מרגיש במעשיו

לאחר שנתודע לו וסיפר משליחותו קבעו שניהם 

, ת"ללמוד בכתבים הקדושים ומלבד זה למדו בצוותא גפ

רבי של  נופעם נתקשו בהבנת איזה ענין בכתובים ואמר ב

אולי נוריד את שר התורה בהשבעה כדי : ט"אדם בעש

, ט סירב ואמר כי סכנה בדבר"בעש ה,את העניןשיסביר לנו 

יום ועשו פעולות בטבילות וצומות  אבל הוא הפציר בו יום

וירד שר של אש אך טעו בשם ,  הראויותותוכיוונו הכוונ

 נתעלף ט"רבי אדם בעשובנו של , וכמעט שנשרפה העיר

  . בעיר אקופשםונסתלק באותו מעמד וקברוהו 

ד תבים ולאחר שלמכבאותם שקד הרבה ט "הבעש

בהם כל צרכו גנזם במעמקי ההר ואבן גדולה סגרה עליהם 

  .י השבעה היתה נפתחת"ורק ע

" תשואות חן"ס "ק רבי גדליה מליניץ בעמ"הרהוסיפר 

לעת ט "ק פולנאה תלמיד הבעש"מהמוכיח דקפעם ששמע 

את  כי יודע, בים משםו כח ליקח הכתיש לשזקנותו 

 רוצה ונאי, ט סגר עליהם ההר"מקומם אבל מפני שהבעש

  ..ליקח אותם

  נסתרצדיק חייו כ
ק "לעיר הסמוכה לקט מאקופ "הבעשכ עבר "לאחמ

ש והיה יושב "ח ויר"שמעו יצא כת, נהיה מלמדוד ברא

באותה העת היה . לפעמים בדין כאחד הדיינים הבוררין

ושמו רבי אפרים אשכנזי נזקק ד בראק "אחד מחשובי ק

ב בעיניו ונתן ט והוט"הכיר את מרן הבעשאז ת ו"לאיזה ד

בתוך הזמן המוגבל אך  ,לו שטר התקשרות עם בתו

היה ד בראק "בקו, תלק רבי אפרים לבית עולמולחתונה נס

 ' מקיטוב שהוא הי אברהם גרשון'ק ר"הרהאחד הדיינים 

  מרן הבעל שם טובע "זי אליעזר הירש' ק ר"בן הרה ישראל' רק "הרה
  )כ"תק(  חג השבועות-סיון'ויומא דהילולא
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  שבועות

ט אצלו "ל והלך הבעש"אפרים אשכנזי הנרבי בנו של 

להראות לו את כתב התנאים וההתקשרות כדי שישא את 

  .דובראחותו כמ

נדמה לו ' היט אל רבי אברהם גרשון "כאשר בא הבעש

אף כי היתה ניכרת על פניו , כאיש כפרי שאין בו ריח תורה

 ראוייראתו ותמימותו ולכן פיקפק רבי אברהם גרשון אם 

יקת אך אחותו הצד, ט"לו ולמשפחתו להשתדך עם הבעש

אמרה שיש להוציא את , ט"ותיו של הבעששהכירה במעל

  .ועל כרצון אביההשידוך לפ

, לאחר החתונה נסעו משם וקבעו דירתם בכפר נידח

רצה ' ט הק"היות והבעש

ללא טרדות ' להתבודד בעבודת ה

ומניעות ופרנסתם היתה מצויה 

להם בדוחק מחפירת טיט 

  .ומכירתו

בעת התבודדותו בין ההרים 

הרמים שבין קיטוב לקוסוב 

 ניסים כאשר רצו פ"כמאירעו לו 

, לו וניצל בהםהגזלנים להרע 

וסיפרו הגזלנים שראו כיצד 

ה הופך ההרים הרמים "הקב

מעקוב למישור כדי שלא יפול 

אותו צדיק לתהום בהיותו מהלך 

על ההרים הרמים תפוס 

 במחשבותיו ולא שם ליבו להדרך

  .שמתחתיו

   האור כי טובההתגלות
 נצטווה ד"בשנת תצ

, י רבו המובהק"ע' ט הק"הבעש

,  להתגלותשצריך, אחיה השילוני

הוכרח בדבר ולמרות שסירב 

  .'לעשות כן כרצון ה

בתחילה נגלה אורו לחבורת צדיקים הנסתרים שהיו 

עוסקים בתורה בדחילו ורחימו בנגלה ובנסתר והם 

 נגלה אורו לחבורת אך עד מהרה, קיבלוהו עליהם לראש

מקום שהיה עובר בו בעת , עליציאהחסידים שבערי ג

גם בעיר , חוזרלרתו וקדושתו החל ואור תו, מסעיו ונדודיו

נתודע כצדיק פועל ישועות ורבים מחכמי הקלויז ד ברא

  .נתדבקו בו וקיבלוהו עליהם לרב ומנהיג

לדרכו הקדושה ובפרט התנגדו רבים  אף שמתחילה

אולם , )י"ח צאנזר והנוב"ביניהם הגר(ד בבראאצל חכמי הקלוז 

וא אחר שתהו על קנקנו ראו כי איש אלוקים קדוש ה

  .ורבים מחכמי הקלוז דבקו בו

יסופר שפעם ,  הגדולבכוחואלו המתנגדים הכירו גם 

ברו שם נגד י וד,דבבראאחת היתה אסיפה של מתנגדים 

, ועוד מצדיקי הדור" קדושת לוי"כגון הגדולי החסידות 

אך הגאון , ט"והיה שם אחד שהתחיל לדבר גם נגד הבעש

חה בו לבל ידבר מרבי סנדר מרגליות שהיה זקן האסיפה 

וסיפר רבי סנדר שבעת שהיה צעיר , כן על צדיק וקדוש

התקיימה אסיפה של ד בראבעיר ' הילימים ומקום מושבו 

ט שהיה אז "מתנגדים ודברו מטיבו ומהותו של הבעש

ן את יזמהוהחליטו ל, דבראבתחילת פעולתו בסביבת 

מאחר שהיתה ו. לתהות על קנקנובכדי ט לאסיפה "הבעש

שאלוהו שיאמר להם איזה , אינו יודע ללמודשמועה ש

ט חידוש חריף ועמוק "אמר להם הבעשו, חידוש בנגלה

: ט ואמר להם"ובתוך כך המשיך הבעש, והשתוממו כולם

חידשו זה חידש ביום , אל תחשבו שחידוש זה הוא משלי

 )היה זה ביום חג השבועות (אתמול בבוקר קודם התפילה

א הגאון בעל מאיר נתיבים רבה של הו(תלמידי רבי מאיר מרגליות 

 שוב השתוממו כיצד ידע ,)ט מנעוריו"אוסטרהא שהיה דבוק בבעש

והחליטו לשלוח , ט מה חידש תלמידו באוסטרהא"הבעש

  .שליח לעמוד על מהות הדבר

לצורך השליחות הזאת 

ה רבי סנדר "המספר ה(נבחרתי אני 

 וכשבאתי לפני רבי מאיר )מרגליות

רהא התברר מרגליות בעיר אוסט

אכן שחידש חידוש זה בבוקרו של 

, חג השבועות קודם התפילה

 וגדול ,ט"בדיוק כפי שחזה הבעש

ט על "היה הרושם שהותיר הבעש

בכוחו לדעת כי ד בראלומדי 

ק מחשבות תלמידו "ברוה

יותר ממה שנתפעלו , במרחק

בתחילה על כך שידע לחדש 

אל , סיכם הגאון,  ובכן,בתורה

 כי איש ט"תהינו לדבר בבעש

  .אלוקים קדוש הוא

הגאון רבי חיים מרדכי 

שערי "מחבר ספר , מרגליות

אמר שאף כי הוא עצמו " תשובה

אך אי , מתנגד לדרכי החסידות

ט שהיה "אפשר להתנגד לבעש

  .גאון בתורה כאחד מן הראשונים

ושם ' בוזעזיק מ"ט אהלו בק"ק תקע הבעש"בשנת ת

ליו להסתופף החלו לנהור ארבים , יסד את בית מדרשו

  .בצל קורתו

הוא , י"ט מעירו בדרכו לא"ב יצא הבעש"בשנת תק

הגיע לקושטא אך משמים הורו לו כי לא הגיע העת והוא 

  .שב למקומו

  בעל שם טוב
כ בישראל ורק יחידי " כץהתאר בעל שם לא היה נפו

מן המפורסמים בין בעלי , סגולה זכו לו במהלך הדורות

עסקו ועוד שיזא ירמאוש מו"השם היו רבי אליהו בע

 "בעל שם"ובגין כך כונו , בקבלה ומהם בקבלה מעשית

  .'מחמת שהתעסקו בשמות הק

ש החכם צבי על זקנו רבי אליהו "ידוע ומפורסם מ

ט נוסף "אולם רבינו הבעש, ש שברא גברא בספר יצירה"בע

כי בכח שמו לבדו היה בכוחו , לשמו" טוב"לו התואר 

  .שמותלפעול ולא הוצרך להשתמש ב

, עות והיה פועל ישועות בכךיט היה מחלק קמ"הבעש

הביטש ענין זה ביקש לבטל כח אי מדר"וכששמע הר

ט "ט עד שהראה לו הבעש"הקמיעות של הבעש

  תיקון ליל שבועות
 שמעתי :כתב בסידור רבי שבתי מראשקוב

צריך להזהר מאד ש' הקט "בשם מורי הבעש

) תיקון ליל שבועות(שה בלילה אחר התיקון שע

שלא יפסיק בשום שיחה בטילה עד אחר 

במוסף כי אז כשאומר קדושת " כתר"שיאמר 

עולין כל קישוטי כלה שעשה בלילה על " כתר"

  ".כתר"פ עד "כן יזהר מאד לטהר מחשבתו עכ

*  

ע בהקדמתו לזוהר "ר מקאמרנא זי"והאדמו

 יש להזהר באזהרת מרן :ל"זוכתב ) ב"ח ע"ד(

שאחר התיקון , ש טוב"אלוקי קודש הריבה

שעשה בלילה שלא יפסיק בשום שיחה הנראית 

שבסוף כי אז עולין כל " כתר"כבטלה עד אחר 

קישוטי הכלה שעשה האדם בלילה ומזה נהגו 

הוא מרן העטרת (הרבה צדיקים ומורי הקדוש דודי 

בכללם לעמוד תיכף להתפלל ) ע"צבי מזידיטשוב זי

וגם , סיק כלל בשום שינהבאור הבוקר ולא יפ

אני נהגתי כך אחריהם וכעת נחלש כח העולם 

  .ונחלשתי אף אני ולא יכלתי עוד בזה



  

âë  
  

  
 

  שבועות

úîùð éåìéòì  

äøä"ø ç'æ ïîèøàä òùåé "ì  

á"æ á÷òé ø"ì  

åæå 'äàä"ò äøù úøî ç"ä  

á"æ äãåäé ø"ì  

éðáå 'äùî íééç ,ìàåîù  

éä"ã  

÷òð"é ä 'ïåéñ  

úîùð éåìéòì  

äøä   "ø ç 'á ÷çöé"íééç äùî ø
 ñééååæ"ì  

åæå     'äàä"á ä÷áø úøî ç" ø
ò éáö ïøäà"ä  

íäéðáå :øéàî ,ãåã ìàøùé ,
äøáàíéáö  ,íééç äùî , óñåé

éëãøî ,ùäø,àãìàâ  ,éä"ã  

÷òð"é ä 'ùú ïåéñ" ã  

 éåìéòìðúîù   
äøä"ø ç 'á áåã íééç"æ äîìù ø" ì 

÷òð"â ä 'ïåéñ  
âåæ      'äàä" íéøî àèìà úøî ç

á"éøà ø 'ò ùåáééì"ä  
      äøä"ø ç ' à÷ìòîù ìàåîù

á øòèìà"æ áåã íééç ø" ì  
âåæ      'äàä" úøî çìñéæ äðçá " ø

òùåé óñåéò "ä  
éðáå 'òùåé íäøáà ,ñçðô ,éä éáö"ã 

÷òð"ë ä"øééà ç  

" ישראל בן אליעזר"' שבקמיעותיו כתוב אך ורק שמו הק

אם כך הוא , הביטשאי מדר"ואמר הר" ישראל בן שרה"או 

 יכול הוא לתת קמיעות, ו לבדו הוא שם נורא ונשגבששמ

  .כמקדם

  ל"כבה נר ישרא
רק  , ט חולה קודם פטירתו לא שכב"בהיות הבעש

, דדותווהיה יושב בבית בהתב, כשנעשה כחוש וקולו נלקה

,  כשהיה צריך לומשושלא היה בו כח לקרוא למשון וכי

לה פעמון בבית הגדול וחוט נמשך אליו לבית קטן שלו ת

קול הפעמון המשמש שמע ך כט מושך בחוט ו"והיה הבעש

  .ובא אליו

ריץ אצל אפנחס מק' ק ר"היה הרה, בפסח שקודם לכן

ומפני זה בערב יום טוב האחרון של , ונחלש מעט, ט"הבעש

והסכימה דעתו שלא ,  אם לילך למקוה או לאהסתפקפסח 

ט "של פסח בתפלה ראה שנגזר על הבעש' וביום ז, לילך

ץ " נגד כת שמפני התעצמותו מאד, שיסתלק בקרוב

ק "התחיל הרה, ס"במעשה יום הכפורים שרצו לשרוף הש

נתעצב מאד על שלא , פנחס להתעצם בתפלה ולא הועיל' ר

כי אילו ראה דבר זה במקוה לדעתו היה , הלך למקוה

ט אם הלך "בעשאותו האחר התפלה שאל , מועיל לזה

כבר נעשה , חבל: ט"אמר הבעש, לא: ואמר, אתמול למקוה

  . אחר מעשה כלוםמעשה ואין

להעולם " משקה"ט לתת "בעשמרן הללו מנהג היה 

דשבועות וביום השבועות האחרון קודם פטירתו ' ביום א

שלח להביא משקה ולא רצה המוכר לתת בהקפה ואמר 

כנראה ) קהלת ה(אין שלטון ביום המות : ז"ט ע"הבעש

  !שאסתלק היום

בליל שבועות נאספו אנשי סגולתו להיות ערים כל 

ואמר לפניהם דברי תורה על ', י הק"לילה לתיקון הארה

 שיאתספו לתלמידיובבוקר שלח לקרוא , ענין מתן תורה

   .שיכניסו מנין להתפלל עמווביקש , כולם

נחמן מהורדנקא לבית המדרש ' לאחר התפלה הלך ר

אם היה , ט לחנם הוא מרעיש"אמר הבעש, להתפלל עבורו

בשמים גיל להכנס ראני יכול להכנס בפתח זה שהייתי 

  .היה פועל בתפלתוממעל אזי 

אני מוחל לך : ט אומר"ושמע שהבעשמש חזר המש

אמר לו המשרת עם מי , ולא תענה אותי, אותן שתי שעות

,  אמר אין אתה רואה את מלאך המות,רום מעלתו מדבר

שהיה תמיד בורח מפני ועכשיו כיון שנתנו לו רשות עלי 

  .יונתרחבו כתפיו ושמחה גדולה על

ואמר , ט" באו כל אנשי העיר לקבל פניו ביואחר כך

 משואחר זה בעת הסעודה צוה למש, לפניהם דברי תורה

נענה , נתן קטנהאך הוא שיתן דבש בצלוחית גדולה 

אינו המשמש אף  ו"אין שלטון ביום המות"אמר ט ו"הבעש

עד כאן גמלתי עמכם : אחר כך אמר, מקיים את פקודתי

  .מי חסדעכשיו תגמלו ע, חסד

שכאשר יפטר מן העולם יעמדו , גם אמר להם הסימן

מורה השעות ואכן כעבור זמן קצר עמד השני מורי השעות 

שלא יראו עמידת , סבבו אנשיו עליוו, הליכתו מהגדול

אמר להם ידעתי שעמד מורה השעות אין , מורה השעות

אני דואג על עצמו כי יודע אני בבירור שאצא מפתח זה 

  .בפתח אחרותיכף אכנס 

, ישב על מטתו וצוה שיעמדו סביב מטתוכ "לאחמ

ראו שעמד ת "לאחר שסיים הד,  תורהאמר להם דבריו

ה על המתינו עד בוש והניחו נוצ, מורה השעות הקטן

השית את נשמתו ' ט הק"חוטמו ואז ראו שמרן הבעש

  .הטהורה ליוצרו

 מקאמינקא שהבעל שם טוב היה מצפה ק"רהסיפר ה

ואחר שמתה אשתו , כמו אליהו זכור לטובלעלות בסערה 

 שמצטער על אלו המוחין ואמרהיה מצטער בצער גדול 

שיהיו מוכרחים לנוח בהאדמה כי הייתי מצפה לעלות 

  . ז אני מצטער"וע, עכשיו שאני פלג גוף אי אפשרו, בסערה

ושאלו , שקודם הסתלקותו עמדו אצלו תלמידיויסופר 

ותנו והשיב להם על הבן אותו רבינו על מי אתם עוזבים א

, ערשלעאמר כך פנה לבנו הקדוש ואמר לו ה, יחיד שלי

הנני מבטיחך שבכל עת , אתה ירא להתמנות על מקומי

והנה בשבת , אבוא אליך, שתצטרך אלי ותקרא אותי

ט ישבו כל התלמידים "הראשון שאחר הסתלקות הבעש

, ל היה נחבא אל הכלים"צבי זצ' ק ר"והרה, אצל השולחן

כן היה בסעודה ראשונה ושניה , א דיבר שום דברי תורהול

של שבת בסעודה שלישית לא יכלו התלמידים להתאפק 

לישב בחשאי והתחילו מעצמם לדבר בדברי תורה והזכירו 

שלא רצה (ל "צבי זצ' והרב ר, ל"ט ז"מאמר אחד בשם הבעש

בשמעו ) ברבנות בשום אופן כמו שהוכיחו סופו שלא עיכב אותם אצלו

ואמר ראה נא אבי שאין להם דרך , הוציא מפיו מילין, זה

ותיכף כשאמר זאת נתראה אליהם הבעל שם , ארץ ממני

והתנצלו , ונפל עליהם פחד גדול, טוב הקדוש ועמד לפניהם

אין כוונתינו רק בשביל , עצמם מיד ואמרו חלילה חלילה

עד שלא היה , שכל כך רגילים אנו בדיבורי הבעל שם טוב

  .פ מאמר אחד"להאתפק מלחזור עכלנו אפשר 
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  שבועות

 ó−ô¼õ íô×¾ ¾¬−þï¼ôô ñîðèí ð−èôí ð−¼í
¾¼ëí ³ê íêþ" î−ò−¼ë íêþò í−íî ñ×îê ¬

óðê ³ñ−×ê× êñî μêñô ³ñ−×êë.  )íêþ íô×ìí þîê(  

      
−¼íð í"ê−ò³í ñ¼ë " ¾îðší îëþô ¼ô¾¾

¾¼ëí ¾þð ³ìê ó¼õ¾ ¾¬−þï¼ôô" −òõë ¬
 þ¾ê ö−ïþð ö−ïþ ó−ð−ôñ³í óñî¼ô öïîê í¼ô¾ êñ

 êñê ó−òî¾êþí ó−ñëîšôí −þõ½ë ññ× ê®ôò êñî
ï−þêí −ë³×ë"−ð−ôñ³ ñ×î ñ¾¼ëí "¬ î−í −þí 
óñî¼ −ñîðè,íþíî " óðîš ¾¬−þï¼ôô ð−èôí š
¾¼ëñ îêîë" îë ðôñ êñ¾ íñëš þõ½ ì−òí êñ ¬

š" î¼ð−î ó−ô¼õ êë¼" þ−ðê öîêè í−í ö×î õ
¼îð−× íñèòë ,õ¼êî"ô¾¾ ³êïí ó¼õë¾ þôê × ¼
¾¼ëí îëþô" îñíëò íþî³ −þ³½î ó−þîë−ðí îñê ¬

 ¾õòñ¾ ö−ôêíñ í−í í¾š¾ ð¼ î−³îòî−¼þ
 ö−ïþ îñèò óðî þ¾ëô −ô¾èí ¹îèë ¾ëîñôí

òëô ó−½îô×î ó−½î×ô óí þ¾ê ö−þ−ô¬î"−õêî ê ’
 ó¾èí −êðî¾ îò−³¼ðë íñ¼î îôñ¼ò óîþô −×êñôô
 êîí ðëñ í¾îðší íô¾òí šþî îñ μñí ¹ñì

ð−ôñ³ íô×¾ ð¼ ³þëðôí ³îñ¼õ³í ëîþô ó−
¾¼ëí ñ¾ îð− ñê î¾èò" ¾− óê šîðëñ î¾ôôî ¬

³−ô¾è ð− îñ.  
      

 îð−¼í −ñîðè¾¼ëí −ð−ôñ³"¬  í−í óê¾
 ó−êò³í −ô−ë"êò³ í−í", ó−ê−ëòí −ô−ë í−í óêî 

" í−íê−ëò",î −í óê ’ í−í ³îëêí −ô−ë ðìê×
óíô  ó−þôîê î−íî"ëî¬ ó¾ ñ¼ë ñêþ¾− −šîñê" 

 ó−þôîê¾ μþð×" −šîñêóíþëê."  
      

 ¹−½îíîí"ê−ò³í ñ¼ë"ñ−ê êñô −³¼ô¾ êñ 
¾¼ëí¾ −ëþô" ö−ôêô −³−−í êñ í¾ê ðîñ− í−í ¬

î³ñ¼ô ñðîèñ êîí μ×¾.  
      

íþí"ñêþ¾− ëš¼− −ëþ š ¾¬ô¼šþê þõ−½ ½
íþí îò−šï −×" ñ¼ë š"ó−ò−¼ þîêô " ñ−ëêòþ¼¾¬ô

 ñ¼ þôê îëþ¾¼ëí" ¬"êë þîðî μñîí þîð " μê
¾¼ëí îô×"í− êñ ¬ì−¾ôí ³ê−ë ð¼ ðî¼ í− ,

í−í− êîí ì−¾ôí êëë ñëê ,è þïìî" ñ¼ õ
 ó−ñ−ôí"í−í− êîí " í−í− êîí¾ î³òîî× îò−ëíî
ì−¾ôí.  

ëê öôìò −ëþ ð−½ìí öîêèí ëþí þõ−½" ð
šêñê−ô−ñ íþí" ñ¼ë ší|"−ë® ³þ¬¼ "ëî¾¬−ð−ïô ,

¾¼ëí ³ñîðèô"¬, ó−ô¾ë μþ ðñ− î³î−íë¾ þõ−½î 
¾¼ëí öþôî"îô¾ ³ñ−õ³ë ðô¼ ¬" ¼ ³−þì¾ ñ¾

³−ñ¬ë ó−½î×ô î−òõ î−íî , í¾¼ô× î−³ì³ ±þ
³−ñ¬ë ó−½î×ô î−í¾ î−òõë ¬−ëíî ó−ðñ−í, íêþî 

ó−¾îðší î−òõë ö−òîîèí ó−ò³¾ô ¼èþ ñ×ë ð®−× ,
³ô −òõ× ó−òëñ î−òõ î−íî êšôî½ ñ−ïê ðìê ¼èþ, 

 ¾êë ö−þ¼ë³ôî ¾ô¾× ö−þ−êô î−òõ ðìê ¼èþî
î−òõë ¬−ëíñ ö−ê¾ ð¼ ¾ðîš ,¾ò ¼èþ ñ× μ×îíò³ ,

 íïí íêþôí ñ¼ îïìê¾ ðìõíî íêþ−í ñðîèôî
 ð¼ ³î¼îë¾ íï−ê ³ìðší −ñîìë íñìññõ³í¾ 

 î−ñ¼¾¼ëí öþô"¬êõþ³òî  .       )−ì þíîï ’−ì−î(  
      

¾¼ëí öþô ð−ôñ³ ðìê š−ð® þõ−½" ¬−ï"¼ 
íþíñ"þ š ’ ëî¾¬ò−õô −×ðþô óíþëê−ï" ¼ μñí¾

 öþô ó¼¾¼ëí" ¬ ³¼ë ¹þîìí −ô−ë íîšôñ−í¾ ’
þîšñîðè  , ¹×−³î óôì³ò íîšôíó−ðîì− −ð− ñ¼, 

 íîšôí óôìñ öþô ³−ë ñ× ó−ñî×− î−í íï ö−ò¼î
ð¼ ³î¼¾ íï−ê íîšôë ðô¼î ñîðè óîìë ñ−ì³í¾ 

¾¼ëíñ þôêî ³îë×ñî ¹¬õ¬ñ þòí"¬ þòí íòí 
 ¹¬õ¬ôîþò íë×− ¬¼ô ðî¼î ,¾¼ëí îñ þôêî" ¬

šñðíî èèí öô ñ−õòê½ ìš öî¾ñí íïë , þôê¾ −ô
− šîñð−î öô¾ñšîñð−î íïñ þôê , šñîð í−í¾ þõ−½î

ó−³¾î í¼¾ þìê î³−ëñ îô¼ μñí¾ ð¼ μñîíî ,
 þê¾ò ³−ëñ êë¾×îþòíô ¬¼ô.   )−þíô"êòþôîšô ê(  

      
íþí ³ë¾ ³ìê ó¼õ" −ëþ š öþíê¬−ïôê þ−ô

 ñêþ¾− −ëþ þè í−í ó¾î í−½îþë ëîñ−−þë þ−¼ë
š³î¾ ,¾¼ëí ð×ò"¬ ,íþí þôêî"ñêþ¾− −ëþ š :
 íôëñ ñ×îêê ðë×í ð−ôñ³ êîí¾ îðîë× ³íþ"š 

ëôêþðëî¾¬−, −òšï ³îðîê êðëî¼ë îðë×ê šíô’ .
íô ¼ô¾¾ íô þõ−½îíþ"ô šëê ¼ô¾¾ ëî¾¬−ðþ

ð−èôíôší ’ ³þî®ë ó−òô−½ óíñ í−í ê−þëìí¾ 
ší î−òõ ’³îêþñ íñ−õ³í ³¼ë  îñ®ê î−í óê

óíô ðìê îê ó−¼îþí ³¼ë¾ , ³îò³¾í −õ× î³þî®
í¾îðšíö−òîîèíî .  

þ ³ðî¼½ë ³ìê ó¼õ" −× −îò−¾ îñ®ê îêþ ì
 îñê¾î ó−¼îþí ³¼ë¾ô ðìê îñ®ê í−í î−õ ³ê

 þôêî í¼¾ í³îêë îñ®ê í−í −ô óíñ þôê−¾



  

äë  
  

  
 

  שבועות

¼ îò−ëþ í¾ô¾ óíñ"î× −× î−ñê êë í íï−ê öî
íðî¼½í ³ñ−×êë íëè¾ò íòî−ñ¼ íòîî× , öî−×¾ −õ×

îþ³− îò³îì ðîë×ñ í¾¼¾ íðî¼½ë îò−ëþ í¾ô ,
 îñ þôêî îò−ëþ í¾ô êëî"ì× þ¾− "¾ ñ¼ öîî−×

îï íòîî×.  
      

þ −ëþí ó¾ë þôîê í−í öí×í šîð® −ëþ ’
¾¼ëí −šîñêí ³ô¾ò¾ êì½−¾õô óòîë"ší ¬ ’

þêí ³ô¾ò í³−í"− , ó−−ì −ëþ ³ô¾ò í−í ð−èôíî
ñê¬−î ,íþíô ½ìòõ ¾þðôë êëîôî"±−þîšô š ,

¾¼ëí ð−ôñ³"ó−ð−ôñ³í −õë þîè¾ í−í¾ ¬ , óê
þêë ö−ê"ší − ’ î−ð−ôñ³ î−ñ¼ îë³×¾ íô šþ −þí

¾¼ëí îò−ëþë îò−êþ îòê"íïô þ³î− ¬.  
      

¾¼ëí êë ó¼õ" þ−êô −ëþ ñ¾ î³þîš ñ®ë ¬
öêñ¾−ôþõô ñîðèí, ðñ− ë−ñ öþíê −ëþ îòë í−íî 
¾¼ëí îñê¾î ö¬š"ší ¬’ : í³ê ¼ðî−í−òê −ô ,

ðñ−í ë−¾íî :þêí"ê−þîñ −,î šì¾¾¼ëí "þôêî ¬ :
í−ì³ í×.  

      
 ð−èôí þõ−½ší’−ë ó¼õ¾ ¾¬−þï¼ôô î" ¬

ê ’ñ¬ ³ñ−õ³ óðîš ì½õð ,¾¼ëí í−í" ññõ³ô ¬
 íë−³í −òõñðîêô ð¼ ñîðè ¾¼þ ñîšë . ð−èôí
ôí−ëô ê®−" ö¬ší ³−ëñ ð)õê¾−ñ ( ¹½îô óðîšî
¾¼ëí êë" ð−èôíî ñ¬−ší ¾îëññ −ð× ó¾ñ ¬

¾¼ëí ñ¼ þ−×í" íò−×¾í ³êþ¾í ïê îñ ¾−¾ ¬
 ñ¬−ší ³ê ¾ëñ¾×î óñî¼í íïë ññ× îò−ê¾ íêþî

−ší ñ¼ ¬ôš í−íò ð−èôí ïìêî î−õ³× ñ¼¾ ñ¬
¾¼ëí ¹³×ë ¼èò¾×î ¬ôší ¬î¾õñ −ð× ñ¬−šë" ¬

 îô¼ ðî¼þñ ñ−ì³í)¾¼ëí −×"íò−×¾í ðìõô ð¼þ ¬( 
î ¹ê¾¼ëí μñí¾ þìê" ¬ îòôô ð−èôí í−í ö−−ð¼

íô ¾š−ë¾ ð¼ î−þëê ñ×ë ð¼îþ ’ þëð îòôô ìš−¾
ñîë½ñ îìî×ë ö−ê −× íï³êï .  
      

½ë ë³× ’¾¼ëí −ìë¾"¬ :þíô −³¼ô¾ ë
šð" íêòñîõ š)³îðñî³í ñ¼ë ( ðô¼ ³ìê ó¼õ −×

¾¼ëí¾ í¼¾ë ó−ô ó¼ ñîðè −ñ×" ññõ³ô í−í ¬
 íð¼þ ±þêí óèî −ñ×ë ó−ðòî ó−¼ò ó−ôí¾ îêþî

 þôêò¾ −õ×"ðêô þíí ñ× ðþì−î " ð−½ìí ó¾ëî
ïôô ½îšþîõ ðîð −ëþ’ïîë− ,−³¼ô¾ : ³ìê ó¼õ

¾¼ëí ññõ³í" ñ³î×ñ μîô½î ìþïôí ñ³î×ë ¬
)−ò¾í îð®ô ( î−í íêîë³ ³îêñô ³î−ëì ³îðôî¼

î³ñ−õ³ ³¼ë ³ð¼îþ íêîë³í¾ ó−êîþ î−íî.  
      

íþí"−þíô š" î−þõ½ë ë³î× êòþôîšô ê
¾¼ëí −ð−ôñ³ô îð−ë íñëš¾" íòî¾êþí ó¼õ¾ ¬

ïîòèí þîê ³îñè³íë íþêíñ í×ï¾ , îðôñ ³¼ë í−í
½ôë ’õè ³îôë−"íþîê ³−ëí êñô³ò ¼³õñî ³ ,

ëþ îñ íñèòîîí í−ìê ê−ëòí šíëîôí  −òîñ−¾
íþî³ −þ³½ îðô−ñî.  

      
 íî−ñ þ¾ê×"ê−ò³í ñ¼ë "í ³êíþ" šþ ’

ô ñðò¼ô óìòîôî¬−ë¼ñ¼ μþðë š½−êñ î³−" ¼½ò −
 ð¼ þíò ö−¼ë ³ë¾î þ¬½−−òð ë−ñíêô ó¾ þôêî

ë ¼ô¾î ³îê−šëî ³îõ−þìë í¾þð ’ ó−ì−¾ô ó−¾òê
ðìêí þôêî −ò¾í ó¼ ðìê : êîí ëþí íï íòí

³"þêîõô ì ,í¾ öî¾êþí ëþí μê ³þî³ ê−®î
¾¼ëí êîí ±þêí ñ× −òõ ñ¼ ³îð−½ìí" í−í êñ ¬

³"ì ... ³êï ¼ô¾¾×"ê−ò³í ñ¼ë " ö×îðí ñ¼ íñ¼
¾¼ëí öþô ñ¾ îìë¾ ñðîèô ³−ò¾ ¾þðî"¬ , þôêî

 î¼ð− êñî îþ−×í êñ þ¾ê ó−¾òêí ³ì−¾ ¼ô¾¾
¾¼ëí ñ¾ î³îíô"¬, þôîñî¾¼ëí ñ¼ " êñ¾ ¬

ñ îô× êîí ðîôññ ¼ð−îó−ô ö−ê ó−ë¾ þô.  
îëþ¾ þôêî ¹−þì× ¼îð− êîí −þí ð−èôí 

íî ó−òîêèí öîêè ¾ôô −šëîí êîî−òõë ð−¼ , êñ −×
¾¼ëí ñî½þšñ ¼−èí"ðîô−ñë ¬ , î³òëíî îìîô −×

−−ëê ³ò−ìë ¾ôô í−í , ¾þðî ê−ò³í ñ¼ë ðô¼î
 ¼ô¾¾ ð−èôíô ¼ô¾¾ íôô ðìê ¾îþð óí−òõë

¾¼ëíô"ôèí ³−èî½ë ¬ ’ îê êòîôô êšïò êèñõ
 êšïò êèñõ ê½òš)ë"š( μ¾ôòî  ³î¼¾ ¾ñ¾ ñîõñõí

í®ìôî þõ−½î  ð−½ìê’ðô¼ô î³îêë í−í¾  , ð¼¾
ö−ëí ñîõñõí −®ì , ì×ë í−í êñ −ò¾í −®ì μê

ö−ëíñ îñ×¾ ,îþôêî îñ¼õ³ò þ−¼í −ñîðè ñ×î :
 ñ¼ îíô³ ö× îêþ óíî öò−ïì êš êëþî −−ëê ³î−îí

¾¼ëí ñ¾ î³è¾í šôî¼"íþî³ë ¬.  
      

íþí"þ š ’ þõ−½ ½êšþ¼¾¬ô ñêþ¾− ëš¼−
 μ−ê¾¼ëíñ ëþš³ò"íèí ëþí ¬"þ ñëîšôí š ’

šî®ï ¹−þì ñêþ¾−"ìô¼ë ëîò−¬ê½ô ñ" ½" ³þêõ³
ñêþ¾− ."íþí"þ š ’òí ñêþ¾−" óðîšô þ−×ô í−í ñ

¾¼ëí ³ê"ó−ô¼õ þõ½ô îíêþî ¬ , ö−ôêí êñ šþ
îë ,¾¼ëíî"î−ñê î³îê μî¾ôñ í®þ ¬ , ³ìê ó¼õ

 í−íñêþ¾− ³þêõ³íó−ò−ò¼ −ò¾ë ðêô μîëò  , ö−ò¼
îï−êë í−í ðìê¾ë í¬−¾ "ëôþë ðìê ö−ò¼î ½" ó

¾¼ëí íïë ¾−èþíî" ¬¾õí îñ þôêî î−ñê êëî ¬
îñê ó−ò−ò¼ë öî×òí , îñ ë−¾íñêþ¾− ³þêõ³í ,

 ñ−ë¾ëî ðîêô ëî¬ êîí ó³þôê¾ ¬¾õí −× ³ôê
ó¾ ñ¼ë î−í³ êñ¾ šþ ó×³ê ëíîê −³−−í íï.  

ðïò μ× þìêôíþí¾ ó¼õ ðî¼ ö"òí š" í−í ñ
ö−ò¼ íï−êë ðêô μîëò,¾¼ëíî "èþí ¬ êëî íïë ¾−

 öî×òí ¬¾õí îñ þôêî î−ñêêîí μê ó¼õ îñ þôê 
íòî¾êþë îñ þôê¾ íô ³õ½îò, îòë íñì μ× þìê 



  

åë  
  

  
 

  שבועות

 ñ¾ñêþ¾− ³þêõ³íþ ñîðè −ñîì " ñ¬îô í−íî ñ
 ¬¼ô× îþë¼¾ ð¼ ì½õí èì −òõñô −îð ¾þ¼ ñ¼

±−ší −ô− ñ× , êñí íþôêë ðêô îí³š−®í î³¾êî
¾¼ëíñ ó−¼½îò óñî¼í ñ×" ³î¼î¾− ñ¼îõ êîíî ¬

î³ êñ ¼îðô−− −ñîê î−ñê í³ê óè ¼½ ³îêõþñ ñ×î
îòòë ³ê , μþ¬®− í¼−½òí −ð− ñ¼ −× íñ ë−¾íî

íñõ³î íþî³ô ñ¬ë³íñ , ñî¬−ë −× ö−ôêô îò−êî
 ³îêõþñ ñ−¼î− íñõ³î íþî³ ³êíñîìí , ê−í μê

î íõþ−í êñ ó¼õ ðî¼ î³îê í®ìñ öôï þîë¼×
¼½−¾ , ³îì−ñ½í −ô−ë¾ ó−þõ½ë ê³−ê −× íñ þôê

ô ¬¼ôñ öî×ò ³êþ− −ò−ò¼ë šî½¼ñî ðîô−ñë ¬¼
þ³î−ë ó−ô¾ ,¾¼ëíñ ïê ¼½− ö×ñ"¬ , í¾¼ ö×î

½ò¾¼¾¼ëíñ "³îì−ñ½í −ô− ñ¼ ¬.  
î¾êþí íñ−ñëíò ³−ëñ êë ³îì−ñ½ ñ¾ 

¾¼ëí ñ¾ î¾þðô"¬ , þð½ îô¼ í−í êñ¾ ³ôìôî
 öïìí ó¼ ³îì−ñ½í þôêî ðîô¼í ñ®ê ðô¼ ³îì−ñ½

îñ¾ íì−ñ½ë ,¾¼ëí ñ®ê í−í èíòôíî" êîí¾ ¬
 îô®¼ë íë³í −òõñ þôê"μô¾ óîìþ ñê "î"îòò¼ "

šíî öïìí î¼−èí¾×îíñ ñ"μô¾ óîìþ ñê "ñíμ 
¾¼ëí êë−¾ ð¼ îò−³ôíî ðîô¼íô öîïìí" ñê ¬

ðîô¼í ,ñêþ¾− ³þêõ³íîðîô¼í ð−ñ ö−−ð¼ ðô¼  ,
 š½¼¾ šîô¼ ³îõ½î³ë î−³îòî−¼þ ïê š−ô¼ô í−íî

ëþ öôïô þë× îë , êñ ö−ò¼ î³îêë î³îšô¼ ³ôìôî
¾¼ëí êë¾ ¾−èþí"ðîô¼í ñê ¬ , ñ−ì³í¾×î

¾¼ëí" þôîñ ¬"îòò¼ " ñ¾ î−³îòî−¼þë ñõò
³þêõ³í³îõ½î³í ö−ò¼ë öî×ò ¬¾õ ñêþ¾−  ,

¾×ó−−½¾¼ëí " ³þ−ôê ¬"îòò¼ " þôêî î−ñê íòõ
îñ :í"îòò¼ "³îõ½î³ë ëî¬ ¬¾õ þôîñ ñî×− −ñ¾ ,

 þôê ³þêõ³í îñ ¾− −× −òê íêîþ í³¼ ñêþ¾−
¼ ñêþ¾−ô ðìêî ðìê ñ× ñ¾ íþî³íë šñì ó×ñ ñ

 ³ôêë −ëëñ ñ×ë ó×−ñê þ¾š³íñ öî×ò −òòí ö×
¾¼ëí −ð−ôñ³ô í¾¼ò ïêôî"¬ .  

      
ïôë’ ïîë−−í ’ ðôñôþ îô¾î ðìê ’í¾ô ,

íþî³ë ñîðè í−íî ,¾¼ëí μê" ëî¾ì í−í êñ ¬
î−ò−¼ë.î  ³−ëñ ì−ñ¾ ìñî¾ í−í¾ í−í îèíòô
¾þðôí,ñ μîô½î "î×þë "ññõ³íñ ½ò×ò í−í , ó¼õ
 ³ìêíñ¾ ðìê þôêô îñ í¾šî ³×½ôë ³îõ½î³ 
³î¼îë¾ , öôï ðêô îë í¾š³ô í−íî ëþ êñî−í ’

³ôêí ¬¾õñ êîëñ ñî×− , íêþ íñ−ñëî îôîñìë
ðìê ñ×−íñ ½ò×ò¾ ,¾¼ëí î³îê íêþî" þôêî ¬

îñ :³îõ½î³í ¬¾õ ³¼ð− êñ íô −òõô, ¬¾õí 
μ× êîíμ×î  ,¾×¬¾õí þ×ï î³ò¾ô þþî¼³í , óš

íòëñí þîêñ êþôèí ìšñî , ³îõ½î³í −þëð íêþî
íòíîðîêô ëî¬  ,îëñë þôê óîšô ñ×ô ñëê : −ñîê

êîí óîñì ,¾¼ëíî"íïô ¼ðî− îò−ê ¬ ,ìê" ×

¾¼ëí îí¾š−ë" ¬ êîë−¾³−¾−ñ¾ íðî¼½ñ, þôêî 
ëî¬î þ¾− ³îõ½î³í ñ¾ ¬¾õí îñ , ö×ê −× ¼ð− ïê

¾¼ëí"îñ þôê ¬ ,ïêî î−ñê ëþš³ò îë šëðî.  
      

šë"’ êîíî ñîðè ðìê þìî½ í−í ïîë−ï¼ô š
òê ö³îêô í−í¾¼ëí ðèò ö−−ð¼ î−í¾ ó−¾"¬ ,−íî ’
òí þìî½íñ" ðîô−ñë èñõîôî ó×ì −ð−ì− öë ñ

³îñ¼ôí −þê¾ëî , ð−ì− öëí ¼½ò ³ìê ó¼õ
íþîì½ þìê −îñ½¼þëñ , ë×¼³íñ í−í î×þðî
³î¼îë¾ ¼ëþê îï× í¼−½òë , þ³î− ë×¼³ò ³ìê ó¼õ

ññ× í¼−ð− óî¾ îòôô í−í êñî ³î¼îë¾ íþ¾¼ô ,
íï ñ¼ ðîêô î−þîí îþ¼¬®òî ,−î ó−ô−í ³îëþë −í

¾¼ëíñ ³×ññ ðîêô î³¾ê îí®ñê³î" ¾îþðñ ¬
î³¾ê öî®þ ³î¾¼ñ ìþ×îíî óòë þîë¼ , μñíî

¾þ¼ë"¾¼ëíñ š"þôêî ¬ :îò−ëþ , íþ¾¼ô þ³î− íï
 óî¾ −ñ ö−êî −îñ½¼þëñ −ð−ì− −òë ¼½ò¾ ³î¼îë¾

îòôô í¼−ð− ,¾¼ëí íî−® ð−ô" þõ½ îñ îê−ë−¾ ¬
îñ ë−¾íî íêþî î³îê ì³õî þíîïí : êîí μòë

ï¼ë"óîñ¾î ó−−ìë í , μîô½ þõ×ë ³îë¾− íï ³ë¾î
îòþ−¼ñ , ³î−íñ ñî×− μ−ê −× î−þëðñ ö−ôêí êñî

³ë¾ñ î³−ëñ êîë− êñî μîô½í þõ×ë îòë ³îë¾−¾ ,
í¾¼ôí í−í μ× ³ôêë ñëê , íñè¼í íþë¾ò¾

òí þõ×ñ î−ñèþë êëî μþðë ó−ô¼õ íô×" −®ìë ñ
³ë¾ ñ¾ íñ−ñí ,¾®îôë ¹×−³î"î³−ëñ êë š , ïêî

ìî½í íêþ¾¼ëí −þëð ñ× −× ¼þõôñ þ" ó−ò× ¬
ó−šðî®î ,¾¼ëíñ μñíî" íñ−ìô îòôô ¾š−ëî ¬

¼þí öî¾ñ î−ñ¼ þë−ð¾ ³î−í , ñ× îñ þõ−½î
í¾¼ôí ,¾¼ëí îñ þôê"¬ :í¬î¾ , þîê êñí

ëší êþë¾" ¬−ëô óðê í−í ³−¾êþë −ô− ³¾¾ë í
îõî½ ð¼î óñî¼í ¹î½ô îë , ð−³¼ñ ó−š−ð®ñ îïòèî

êîëñ ,íþî³ë îïòè ö×−íî ,ö×ñî ³ê ì³îõ −òê¾× 
îñî× óñî¼í ñ× ³ê íêîþ −òê þíîïí þõ½ .  

      
¾¼ëí"ší ¬ ’ óîšôë ðìê ñîðè ó¼õ íêþ

îô¼ þ¾š³íñ í−í îòî®þî −òîñõ ,ë¾ ñ−ñëî" óñì š
íîïë ðìê þôêô ñîðè î³îê îñ" þôê þ¾ê š

¾¼ëí"¬¾õ íï−ê íï ñ¼ ¬ ,þêíî"ší − ’ ñ¼ þôê
þìê ¬¾õ þôêôí íï ,ê¾òî μñò íïñ íï îþôêî ñ

ë¾þ ³ê"− ,ë¾þ þôêî"þêí× −"− ,¾¼ëí þôêî" ¬
ë¾þñ"− :õ¼ þíïí ³ê ó³−¾¼ êñí" ¾ðîší ìîþ −

ê"îô®¼ë ñî×−ë× ³ê ñê¾ò × , ó−ô¾ë îþôêî
¾¼ëí× ¬¾õí"ïñí ñîðèí óñì μ× ¬ , íðî¼½ëî

òí ñîðèí μñí ³−¾−ñ¾"¾¼ëíñ ñ" ³ê šìðî ¬
¾¼ëí ñ¾ íþî³í ¼îô¾ñ îô®¼"¬ , þôê¾ ¼ô¾î

íïñí þíîïí ,îñ þôêî¾¼ëí " ³¼ô¾ þë× í³ê ¬
þíïí ³ê íñ−ñë .  
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  שבועות

 êë ó¼õ−í¾ ðìê −þõ× ¾−ê ’ ³−ë ñ¼ë
íè−ïô íñîì îòë −× îñ¾ þõ×ñ îô¼ ¼½−¾ î¾šëñ 

þ"ñ ,¾¼ëí þ³¼ò" ³ê óî³þñ íî−®î î³¾šëñ ¬
 îòšòš ñ¼ ³îí³ñî ¼ðî³íñ îò−®þ¾ îòìòêî ó−½î½í

¾¼ëí ñ¾"î−ñê îòõþ¬®ò ¬ , íñè¼í ñ¼ μþðë
× îòðôñ"î−þî¼−¾ ³ê ê ,×ì ñ¬ëñ êñ¾ −ð" î
îò−ðîô−ñô ,¾¼ëí μñí þõ×ñ îòêîëë" ¬

ñíþš¼ ö½×îôí¾ ð¼ íòêî íòê ó¾ μñíî ¼ô¾¬
¼½ îô¼ ñî×êñ îò³îê ö−ôïíñ êëíðî , ¼®ôêë

î¼½í ³¾ê íêë íðíè−ïô ³−ëí ñ¼ë −× íš¼ïî 
¾¼ëí μê ½½îè ðñ−í"îôîšôô ¼ï êñ ¬ ,ìê" ×

ó−−ì šë¾ ðñ−í −× íš¼ïî íêë ,íî ñ¼ îêñõ³
¾¼ëí"í êñ¾ ¬ ñ× íñîìí ñ®ê ³×ññ îô®¼ ì−þ¬

þõ×ë íí¾¾ ³¼ í³îê , ³ô −× íš¼ï¾ þìê íòíî
ðñ−í ,¾¼ëí ¾š−ë" î−ñ¼ô ¾−ê ñ× îê−®î−¾ ¬

 î−þìê ³ñðí þè½î ³−ëë ðñ−í ó¼ îðëñ êîí þ³îòî
 ðñ−ñ îò³−¾ þôêî ê®−î ó−¼èþ íô× íôíô³íî

 îò³−êñ ë¾ −× ëñì ¬¼ô-îò−ò−¼ë ïê  −× îò−êþ 
ó−³ô ³î−ìíñ îìî×ë ¾−.  

ñôìê" × îò³−êô óñ¼òî þ¼− μî³ë îò¼½ò
μþðí, í óî−ë íï í−í ’íìê"® ,î−í ’ ñ¾ î×þð
¾¼ëí"ší ¬ ’¾ñìî³îõî¼î ³î−ì ³îôíë ó¼ ì, 

−þëðô óí íô ¼îô¾ñîó , îòôô îô³½ò ïê ñëê
−í −× íô×ì −þ¼¾ ’ö−ìîôí ³ñ−õòë, îòê ðî¼ëî 

 óðê îë þë¼ êñ¾ óîšôë þ¼− −šô¼ôë ó−×ñîí
¾¼ëí ðþ−"μñ−î íñè¼íô ¬ îòìòêî ððîë³íñ 

 êñë îí¾¼ô ³ê ³îêþñ î−þìê ¬êñë îò×ñí
¾−èþ−¾ ,¾¼ëí ð®−× ó−êîþ îòê íòíî" ñ¼ ñõîò ¬

ëšñ š¼®î öòì³íî ó−ñèþî ó−ð− ¬î¾−õë ±þêí"í :
 ¼î½òñô −ð¼ë −³þðè −× ¼îð−î −îñè μ−òõñ −þí

î óî−ë ’¾¼"ë¾ ñîñ−ì× −ñ®ê ¾ôô êîíî š"š , ñ¼
 ö×í −ò−þîí ’¼í êîëê ö¼ôñ ³ôê μþð ðî¼ë íþ−

 μþ¬®ê ñëñ ñ−ñî óî−ë ¼î½òñ ’î þðè ñ¼ þîë¼ñ
−ð¼ë −³þðè¾ íï ,ìê ð−ô"íñè¼ñ þïì × , ö×êî

î½ííþ−¼í îêëî μþðí ³ê óô®¼ô îê®ô ó−½.  
      

íþí þõ−½" ëî¾¬ò−õô −×ðþô óíþëê −ëþ š
®ï"ñ óè í−í ó−š−ð® ¾îô−¾ñ î³¼−½ò ³¼ë −× 

ð×ò ñ®êñ¾ î¾¼ëí öþô "¬ší ’ ,í"í ñ¼ë ëþí 
"ðó−þõê íòìô ñè "îñ þõ−½î  ïê íô×ì þëð

šïô−òší î’: ïô þ−¼ë’ïîë− ’ í−íî èñõîô þ−¾¼ í−í
šï ñ¼ šñîì−¾¼ëí −ò" ö−šñîì¾ ó−ê³õí μþð× ¬
ó−š−ð®í ñ¼ , ó−ñþ¼í îìšñ ì½õ ñ−ñë ³ìê ó¼õ

òí þ−¾¼í ³−ë þ®ìë î³îê îì−òíî þìê óèõ" ñ
 μþî®ñ îèþí êîí¾ êî¾ ³îñ−ñ¼ î−ñ¼ ê−®ôíñ

ì½õí ,þð í−íî ó−þôî¾ ë−¾îíñ íñêí ó−¼¾þí μ

 óðê óî¾ μñ− ñëñ ³îêþñ þèõí îì−òí¾ ³¼ô
î−õ³× ñ¼ ê¾ôî íïí ³−ëíô , ó−ñõîò î−í μ× þìê

 ó−èþîíî ó−ðîí−í þê¾ ñ¼î ³−ëí −¾òê ñ¼
óõ×ë ½ôì êñ ñ¼ ó−½ôîìî ,í−î í×ñí þ¾ê× −

òí þ−ëèí ³¾ê"í³−ë þ®ìñ ñòí þèõí íê®ô "ñ ,
 íõñ¼³ò ðìõíî þ¼®í ëîþôîìê šþî−þ ñô¼ ëîþ 

í¾õò ³ê îë−¾í í¼−è−î , ñ¼ í³×íî í³×ëî íš¼®î
í¾êþ , óíñ ¾−¾ íñ−ñ¼íô íñ¼ëñ íþõ½î

óþ®ìë þèõ îì−òí¾ ó−¼¾þí ó−ïìîõíô , îêðîîëî
 ó−¾š ó−þî½−ë ó³îò¼ñ óí−ñ¼ îñõ−î ð−ô îêîë−

ó×þð× ó³−ôíñî . óíñ í−í¾ ðìõíî þ¼®í ëîþô
 ñê μñ−¾ íñ¼ëñ íþôê¾¼ëí"ší ¬’ó¼−¾î−¾  ,

ñ þôê í"î−ñ¼ šñîì −òêî μñê μ−ê",îñ íþôê : 
"ñê μñî−þî¬− êñî óîš− êñî š−ð® êîí −× ."  

šï öþô ñê þ−¾¼í μñí− íëþ í−×ëë −ò
½î−í¾¼ôí ñ× îñ þõ ,íñîðè íò×½ë êîí¾ , íòõî

 −ñêšï−−ò−ñ þôêî  :−ð×ò ó−þõê , μñî í¬ôí ìš
î³−ëñ íïí ¾−êí ó¼ , þèõí ñê þîôêîíïë" ñ

" μ−ñê −òìñ¾ −òšï −ëêð−ôî ¹×−³ ðîô¼³¾" , ö×êî
−³×ñí¼ ó þèõñ −³þôêî íïí þ−¾¼í  ó−þëð×
 îñêí í¬ôí ó¼ μñíî î−ñèþ ñ¼ þèõí ðô¼ ð−ôî

 ñê −ô¼ îð−ë ³−ëšï−−ò , ³¬ô ñ¼ î³îê ë−¾îíî
íë−½ííþð½í ³×−þ¼ ¼®ôêë ïê í−í −× .  

 þ−ëèí ³−ë ñ¼ ó−ïìîõí îñõò³í μ× þìê
 öþô í−í¾ ³ôìôî ³ôîêô îê®ô êñî −ò−šï

¾¼ëí"¬³õîô ¾−êñ ó−ñþ¼í ö−ë óè ó½þîõô  ,
î³−ëë óè ¾õìñ î×ñ−¾ óí−ò−ë þôèò ,šï ìšñî− −ò

ëî×í ³ê¼ −ìêô þ ’μîþë , ðî¼ ê−íí ³¼ë í−í¾
ó−ò¾ë ö¬š ,ð−ë ö³òî þèõí ¾êþ ñ¼ î³îê ì−òíîî 

 íðèí ì½õ ñ¾ î−ñ¼ íî−®îíðèíí þôîñ , ð−ôî
 ñîšë šî¼®ñî íòêî íòê ¼¼îò³íñ þèõí ñ−ì³í

èíí μî³ô ñîðèó−þëð μî³−ì −ñë μê íð , îêë¾×î
ìî î¾šëî ó−ïìîõí−³−ëí ñ×ë î¾õ , ³ê îê®ô êñ

î³îê îþ−×í êñ −× þèõí , ³îñîšî ³î¼îò³ í¾¼ −×
×−ìí μþð ,ó×þðñ ó−ñþ¼í î×ñíî , ìñ¾ μ× þìê
šï− −òší ’ êîþšñòí ð−èòíñ" ñîñ þôêî:"  ³ê ìš

î³îê þîëšî þèõí "í¾¼ ö×î .  
      

 ðî¼î³í ñ¼ë −× þõî½ô ³ê ó¼õ íêþ ³îðñ
¾¼ëí" ð®−× ¬¾ëší −òõñ í×ë" îò−ê¾ ñ¼ í

 íìòô ³ñ−õ³ óðîš î−ð− ñî¬−ñ þ¼−ë ó−ô ê®îô
 ¹×−³î ó−¾îðší î−ò−¼ô ³îèñîï ³îì³îþ ³î¼ôð î−íî

ì ó−ô ö−−¼ô ê®ô î³ñ−õ³ þìêñ−îñ μîô½ë ó− , ïê
 ì×ô óí îñ î¾¼ò¾ ó−³õîôí ñ× −× ö−ëíî íêþ

ê ëþš³ò ïêî îë¾ ê¬ì ³êþ−î î³¾îðš ëñë î−ñ
³ôîš êñô îñ ¹õ×òî óñ¾î.  
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  שבועות

 גודל מעלת וקדושת יום חג השבועות 
מעמד הר סיני וקדושת היום הנשגב מתעורר בכל שנה בחג 
' השבועות וכשאדם זוכה שומע הוא את הקול שמכריז אנכי ה

  )קדושת לוי(                                                         . אלוקיך
  

ב אנכי עומד יי משה התעוררת בכל שנה כת"בלת התורה עק
  )שפת אמת(        . בהווה ולא עמדתי" עומד"וביניכם ' בין ה

  

בחג השבועות מקבל האדם את התורה והמצוות בכוח וכן 
את כל ההרגשות הקדושות של כל השנה ובמשך השנה אם 
האדם משתדל ברגש ובחיות הוא מוציא לפועל את הכוחות 

  )ק האבני נזר מסוכטשוב"הרה(                          . בלשקי
  

ת "פ וכמו שיש ראש השנה עשי"כהחג השבועות הוא נגד יו
ויום כיפור כן פסח הוא בחינת ראש השנה וימי הספירה הם 

  )בית אברהם(         פ "ת וחג השבועות כנגד יוהכ"כנגד עשי
  

טובים חוזר הדבר ידוע מדברי קדושי עליונים שבכל ימים 
לאיתנו הראשון ובחג השבועות מי שמזכך ומטהר את עצמו 
זוכה לפי מדריגתו לקדושה גדולה מעין קדושת ישראל 
במעמד הקדוש ביום הקדוש הזה בהר סיני וכמו שאז נפתח 
שער ענוה לישראל וכאמרו כן בכל דור ודור חוזר להיות כן 

ה לבא לכל מי שמטהר ומזכך את עצמו ביום הקדוש הז
  )מאור ושמש(                                                 . למדת ענוה

  

י היתה מחילה וסליחה כי זאת "ביום שניתנו לוחות שניות לבנ
פ וניתן יום זה למחילה ולסליחה לדורות ומכל "היה ביוהכ

שכן בחג השבועות שניתנה התורה לישראל בוודאי שהוא יום 
  )חסד לאברהם(           . י לדורות עולם"מחילה וסליחה לבנ

  

' מה שלא נתבאר בהדיא בתורה תשלומין לשבועות וכו
ש האכילה שהוא מצות "והטעם לזה כי חג המצות נקרא חג ע

ש המקום ודירה שהוא סוכת ואמנם שבועות "וסוכות נקרא ע
ד "שבועות תספר והוא ע' ש הזמן המקודש שבועות ז"נקרא ע

כ בשבועות שמקדש "כמוזכר בספר יצירה ועעולם שנה נפש 
א להשלימו בזמן אחר שאיננו אותו הזמן והזמן "הזמן א

  )ס"דרשות חת(              . א להחזירו לעולם"שעבר עבר וא
  

א ימים אחדים ויום חג "ל טעם לשבח שפסח וסוכות הם כ"י
י "ולכאורה הוא העיקר והוא עפ' השבועות הוא רק יום א

מקום הארון אינו מן המדה משום דכל דבר ) 'לה ומגי(ל "דחז
שבקדושתו הוא יותר הוא בעולם הזה יותר בהסתר והעלם 

ולכן מחמת שהעיקר הוא התורה לכן הוא בכמות קטן ' וכו
  )הישר והטוב(                                                           . יותר

  

דוע שבמעמד הר סיני עצרת תרגומו כנישון לשון אסיפה די
ד שהטיל אז זוהמא "ז חטא עה"פסקה זוהמת ישראל ונתקן עי

ר כנודע "בהם כנודע ונתקנו כל הנשמות שהיו כלולים באדה
במעמד הר סיני ויש ' והנה בכל שנה נתעורר אותו אור שהי

תיקון לכל הנשמות ובאים למקומם כל הדברים שנתפזרו וזהו 
  )תולדות יצחק(                   . עצרת מלשון אסיפה למקומם

  

החג הקדוש הזה הוא כלל המועדים של פסח וסוכות כי ענין 
יציאת מצרים הוא לדחות את ההיפך וסוכות הוא לכנוס תחת 

ת "צל קדושתו יתברך ושבועות כולל שניהם וזה שנאמר במ
אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים רומז על קדושת חג הפסח 

שא אתכם על כנפי נשרים הוא שהוא דחיית ההיפוך וא
קדושת חג הסוכות לחסות בצל כנפיו יתברך ואביא אתכם 

  )תורת אמת(  . אלי הוא קדושת חג השבועות הכולל שניהם
  

אמרתי כי אז בחג השבועות זמן השפעת פרנסה ובני חיי 
ומזוני כיון שהעולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית 

ת עמודי שמים " מובשביל התורה שנקרא ראשית ובעת
ירופפון אם לא יקבלו ישראל את התורה והפך העולם לתהו 

י קבלתם התורה הוי "ז דע"ז מגיע לישראל העוה"ובהו ע
ז כדין מציל מזוטו של ים ומשלילתו של נהר "מצילים העוה

  )שער יששכר(                                                  . ז שלו"שה
  

יש בהם מצות פרטיות מצה ולולב וכדומה בכל המועדים ש
אנו מברכין על כל מצוה ומצוה הברכה הראויה לה על נטילת 
לולב או על אכילת מצה וכדומה וזמנו של מצוה זו איננו 
בזמנו של זה וכל דבר ודבר בעתו מה טוב לא כן בחג הזה 

ג מצות ביחד "בקבלת התורה הנה נכללים בו כל התרי
  )תפארת שלמה(            . תחסר כל בוטועמיה חיים זכו לא 
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  שבועות

חסידי קדמאי לא הוי ניימי בהאי ליליא והוו לעאן באורייתא 
ואמרי ניתי לאחסנא ירותא קדישא לן ולבנן בתרין עלמין 
וההוא ליליא כנסת ישראל אתעטרא עלייהו ואתיא 
לאזדווגא ביה במלכא ותרוויהו מתעטרי על רישייהו דאנון 

  )אמור' רהר פוז(                                            . דזכאן להכי
  

ודע כי כל מי שלא ישן בלילה כלל ועיקר ויהיה עוסק בתורה 
מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק והוראות 

  )ל"ע האריז"שו(                   . הוויות האדם הוא בלילה הזה
  

השינה מכל מי שרוצה בלילה הזה של חג השבועות ידיר 
  )ה"של(                . לדבק בקדושה ויעסוק בתורה כל הלילה

  

ויזהר האדם מאד למעט באכילתו בסעודת הלילה זו בכל מה 
דאפשר כדי שיוכל לעשות התקון של הלמוד בלילה הזה 
ותיכף אחר ברכת המזון ילך בזריזות לבית המדרש לעשות 

חת חולין אף רגע כמימרא התקון של הלימוד ולא יבטל בשי
  )יסוד ושורש העבודה(                                               . ו"ח

  

ומה גם בליל התקדש יתלהב האדם ויתעורר מאוד כי הזמן 
גורם קרבת אלוקים ועת להשליך אחרי גוו אלילי כספו אשר 

  )לב דוד(                                                . דבק בהם באהבה
  

מנהג להיות עוסקין בתורה בליל זו של שבועות ומי שאינו ה
ישן אפילו רגע כל הלילה ניצל מכרת אותו השנה שכן 

ר הוא כרת ומובטח לו שישלים שנתו ולא יהיה "אותיות כת
לו שום היזק ומלאכי השרת מכתירים לנשמתו בכתר תורה 

  )שערי ציון(          .אשרי לו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא
  

אמנם הנעורים יזהרו שלא יעסקו בדברי בטלה ואין צריך 
  )ץ"יעב(     . לומר בשחוק וקלות ראש כי אז נאה להם השינה

  

צריך ליזהר מאד אחר התיקון שעשה בלילה שלא יפסיק 
בשום שיחה בטילה עד אחר שאמר במוסף קדושת כתר כי אז 

כ יזהר מאד לטהר "לילה עעולין כל קישוטי הכלה שעשה ב
  )ט"בעש(                                  . פ עד כתר זה"מחשבתו עכ

  

וממוצא דבר נראה דנכון הדבר ללמוד בשבועות ספר תהלים 
' כלו שהוא יום הלולא דדוד המלך ונקדמה פני יוצרנו ית

בתהלה לדוד אשר שר בדביקה וחשיקה וחפיצה הלל נרצה 
ליה ואלים זכותיה וכולה הוא שתגן לעוסק ביומא דהלולא די

  )א"שמחת הרגל להחיד(                                 . בתהלותיו
  

הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם הנה ידוע שאין להפציר 
ולדחוק למהר קץ הגאולה אך בעצרת שהוא זמן קבלת 

ל חירות משועבד מלכיות אזי הוא הזמן "התורה ואמרו חז
ר לעת רצון להתפלל לקרב קץ הגאולה וזהו הכל המוכש

מודים בעצרת דבעינן נמי לכם דבעינן לשון אם תבעיון בעו 
ץ היינו שאז "ם גימטריא ק"י לכ"והוא לשון תפלה ובקשה נמ

  )מאמר מרדכי(     . זמן המוכשר להתפלל שיתקרב הגאולה
  

ה הקריבו לפני שתי לחם בכדי שאברך "בשבועות אמר הקב
ירות האילן כי פירות האילן מורה על בנים ובשבועות לכם פ

  )דרך הישר(                .בני תורה צדיקים' נידון על בנים ויהי
  

נוהגין הצדיקים והחסידים להאריך באהבה רבה ביומא 
ומלבד טעם הפשוט כי אז הזמן (דשבועות חג הקדוש הזה 

קבלת התורה להתפלל על פתיחת עינים והארות לימוד 
י המבואר "ל עפ"התורה לשמה וביראה כדת מה לעשות עוד י

בשם רבו הוא רבינו ) וארא' פר(ת "בתולדות יעקב יוסף עה
ע שנאמר לו מן השמים הטעם "ט הקדוש זי"הגדול הבעש

ש ואם "איחור ביאת המשח שאין מאריכין באהבה רבה עיי
ק כי בחג "כ ביום זה ואשר מבואר בתיזוה"זהו לכל יום עאכו

ון מן גלותא וזהו בחג השבועות אשר הוא זמן הגאולה יפק
צריכין להאריך בברכת אהבה רבה שלא לאחר ביאת 

  )שער יששכר( .         המשיח רק לקרבו ודבר בעתו מה טוב
  

ויסעו מרפידים קשה למה איחר המוקדם כי פסוק זה היה לו 
להקדים קודם פסוק שלפניו שאמר באו מדבר סיני אולי 

 אומרם אהבה מקלקלת את השורה להקדים ד"שהוא ע
המאוחר שלהיות כי היא זה יום המקווה לבורא לתורה לעולם 
לעליונים ולתחתונים ומיום הבריאה הם יושבים ומצפים מתי 

י מדבר סיני לזה כשהגיעו שמה לא עצרו כח לספר "יבואו בנ
' סדר הדבר ותיכף קדמה ההודעה באמרו ביום הזה באו וגו

נחשק לחושק וחשוק ושמחו שמים וארץ כי זה הגיע חשוק ו
כ חזר הכתוב להודיע "הוא תכלית הבריאה ותקוותה ואח

  )יתרו' פראור החיים (                              .פרטן של דברים
  

ויזהר כי הגם שיש לשמוח ולאכול וכמו שמצינו דגדולי עולם 
ורה מ יקיים וגילה ברעדה כי הת"שמחים ושבעו ויתענגו מ

נתנה ברתת ואימה וגם הוא זמן דין על פירות האילן עוד 
הטובה עליו ויום ' יוסיף אומץ לתת חלק ביום לתורה כיד ה

קדוש כזה אל ישלחנו ריקם מלימוד התורה והשם אורחותיו 
ט בסעודה וללמוד "מוצא מקום לנוח מעט ולשמוח בשמחת יו

  )א"לב דוד להחיד(                             . תורה ביום שקבלוה
  

ם כי באמת "ד הוא אד"ויהי קול השופר הולך וחזק מאד מא
הקולות וברקים אינו דבר חידוש לפניו יתברך רק הוא לימוד 

ת היא נצחית בכל עת ובכל זמן שצריך "להאדם כי קבה
  )בית אהרן(                 האדם לעורר הקול והדיבור בהתורה 



  

ì  
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  יואל שישא
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âçä úåîù  
דאיתא , יש לתת טעם לשבח למה נקרא עצרת

ק שחסידים הראשונים היה נעורים כל הלילה דחג "הבזו
השבועות ועוסקין בתורה וכבר נהגו רוב הלומדים 
לעשות לפי שישראל היה ישנים כל הלילה והוצרך 

ה להעיר אותם כמובא במדרש לכן אנו צריכים "הקב
ט עצרת "ובזה אפשר לפרש הטעם שנקרא היו, לתקן זה

  ) אברהםמגן. (לזכרון שיהיה נעצרין מן השינה
, ה שלא ימיר אותנו"כי נשבע הקב" שבועות"

אור . (ו"ואנחנו נשבענו לו שאין אנו ממירים אותו ח
  ) טור ברקתוהחיים בספר

וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם 
ומנה ממנו ', ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה

וקדש , תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם
והימים הספורים בינתים כחולו , כשמיני של חגיום שמיני 
והוא יום מתן תורה , בין הראשון והשמיני בחג, של מועד

ולכך , שהראם בו אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש
כי הוא , ל בכל מקום חג השבועות עצרת"יקראו רבותינו ז

  ).ן אמור"רמב. (כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן
ן שפירש על פסוק "הרמבל על פי דברי "ועוי

מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד ) ז, ש ב"שה(
ופירש כשמגיע לאדם איזה התעוררות של , שתחפץ

אזי תיכף ומיד יראה לעשות , ה"יראה ואה בה להבורא ב
דהיינו שיתן , היינו שיעשה תיכף איזה מצוה, לה כלי

כי ידוע שהתעוררות , צדקה או ישב תיכף ללמוד וכדומה
ה אל האדם בפתע פתאום הוא אור הנשפע עליו הבא

אזי צריך האדם להלבישה , ונקרא בחינת נשמה, מלמעלה

, ו"בכדי שיהיה לה חיזוק ובסיס שלא יהיה מוטה ח, בגוף
מה תעירו ומה , וזה פירש הפסוק, כידוע למביני מדע

כי חפץ היא מלשון כלי , תעוררו את האהבה עד שתחפץ
א אל האדם צריך תיכף ומיד דהיינו התעוררות ההוא שב

והנה , ל אף שאין זה לשונו ממש"וזהו עד שתחפץ עכ, כלי
בשעת מתן תורה שהיה בודאי לישראל אז התעוררות 

עדיין שום מצוה לעשות  ולא היה להם, גדולה
מוכרח לומר שהיו מקיימים מצות , להתעוררות כלי

והם היו , ה שלא ליגע בהר"שהזהיר משה רבינו ע, הגבלה
, וממצוה הזה היו עושים כלי להתעוררות, צרים מליגענע

  ) קדושת לוי". (עצרת"ועל זם זה נקרא בשם 
, ה"מפני שכל החגים יש בהם מיני עבודות להבוב

כגון , האחד הוא בעשיית המצוה השייכת לחג פלוני
והשני הוא איסור עשיית , בפסח אכילת מצה ודומיהן

דהינו שאנו ' וה ארק מצ, ובחג השבועות אינו כן, מלאכה
.  נקרא בשם עצרתהזל וע, נעצרין מעשיית המלאכה

  )קדושת לוי(
מהספירה שסופרים ישראל שבעה שבועות נעשה 

  )זרע קודש. (לכן נקרא חג השבועות, חג
ל "י', וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה

דאם זוכים , שחג השבועות נקרא יום הבכורים, הטעם
נפסקה זוהמתו , עות כראויק בחג השבו"לקבל התוה

) אמור(וכמו שכתוב ברעיא מהימנא , ומבטל היצר הרע
דבעצרת לא נזכר חטאת כמו בכל המועדות בגין דיבטל 

כי ליום כזה משפט , ר ולכן נקרא יום הבכורים"ה"היצ
  ).צמח צדיק. (כי הוא ראשית אונו, הבכורה

ìàøùé úðéù  
 ל שינת עצרת עריבה והיו ישנים על"אמרו ז

ל בדרך צחות יען כי "י, מיטותיהן עד שבא משה ועוררן
ל שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות וכיון "אחז

כ היו ישנים "שנתקדשו לקרותם בשם ממלכת כהנים ע
  )אמרי נועם. (עד שלוש שעות

ידוע דלכן המנהג להיות נעור בליל שבועות כיון 
י ויש ליתן טעם אמא, דבליל קודם מתן תורה ישנו ישראל

באמת ישנו והא הסברא נותנת שבליל קודם מתן תורה 
י "ל עפ"וי, יהיו נעורים כל הלילה ולצפות מתי יגיע השעה

ש תנה "במדרש כשעלה משה למרום אמרו מלה' דאי
כ והנה ידוע דהעולם שממנו נחצבו "הודך על השמים ע

נשמות ישראל הוא יותר גבוה מעולם המלאכים וידוע 
 למעלה ונותנת דין וחשבון על דבכל לילה הנשמה עולה

ע לישן כדי שיעלו "ל דלכן הניחו א"ולכן י, כל מעשיה

נשמותיהם לעולמם ויראו שנשמותיהם הם בעולם גבוה 
. יותר מן המלאכים ולכן יקבלו הם התורה ולא המלאכים

  ).ד"יעקב יצחק אלחנן הלוי רוטנבערג הי' ק ר"הרה(
ל ל טעם לשבח על מה שישנו ישראל בלי" עוי

שבבוקר צריך , ח"באו' ד' ל בסי"דקיימ, קודם מתן תורה
והנה , חדשה' י השינה כברי"י משום שנעשה ע"נט

ישראל לא החשבו עצמם לראויים לקבלת התורה לזאת 
בבוקר ' למען יהי, דימו בנפשם שישנו כל ליל שבועות

ז "אמנם לפי, ראויים לקבלת התורה' ואז יהי, חדשה' כברי
ז "למה צריך הענין תיקון בזה, כוונתםל אם זאת היתה "צ

אמנם כאשר אם אדם יושב בהתבטלות , להיות נעורים
כ להביע למדריגה זו "יכול ג, וחושב עצמו כאין ואפס

הרי היו ישראל יכולים לישב , חדשה' להיות כברי
  ).מעגלי צדק. (במחשבה זו ולא לישן ולזה צריך תיקון



  

áì  
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úåø úìéâî úàéø÷  
רות בשבועות להיותה סיפור טעם שקורין מגילת 

תולדות כסאות לבית דוד לנטוע בנפשותינו מדת 
ת שמר הבטחתו "הבטחון שנאמין בו כאשר השי

, י משה בהוציאך את העם"אשר הבטיחם ע, לישראל
על אחת כמה , ויתן להם חוקים טובים וישרים וחי בהם

הרב . (וכמה ישמור הבטחתו השנית ויצר חטר מגזע ישי
  ).'ירבינו בן יח
דוד המלך נפטר ש) ירושלמי חגיגה (ל"דאחז

ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל "הקבו, בעצרת
כ קורין השתלשלות "ע, כ ודאי נולד דוד בעצרת"וא, יום

           )תבואות שור. (יחוסו בעצרת שהוא יום הולדו
כי הנה נמצא , מגילת רות בשבועות  טעם לקריאת

להורות שלא , ז"ן בועה פסוקים כמני"במגילת רות פ
  )ברכי יוסף. (י צער ויסורין של עוני"ניתנה התורה אלא ע

ו "זכר למעמד הר סיני שקיבלו אז ישראל סך תר
ולזה נתקן לומר , מצות שנצטוו בני נח' מצות נוסף על הז

  )תשואות חן. (ו"מגילת רות בחג הזה כי רות במספר תר
חת 'ערפל ת'כ ויט שמים וירד ו"ל בדרך רמז עה"י

י עולה "ן יש"ד ב"אשר יצא ממנו דו, ת רות"ר, גליו'ר
כ "ל והוא תחת רגליו שהוא נצח והוד ע"וערפ' בגימ

אז ויט שמים וירד אומרין רות לרמז על ' באותו יום שהי
  )אמרי נועם. (וערפל תחת רגליו

עוד טעם מה שאנו אומרים רות בשבועות יבואר 
 בעולם כתר שלשה כתרים:) ב"יומא ע(ל "פ מאמר חז"ע

כתר כהונה נטל אהרן כתר , כהונה כתר מלכות כתר תורה
' שמא תאמר וכו' כתר תורה וכו, מלכות נטל דוד המלך

שנאמר בי מלכים ימלוכו נמצא עיקר כתר מלכות שזכה 
ולטעם ' בי מלכים וכו' י התורה שנא"ה הוא ע"בה דהמע

ת ששם "זה אנו אומרים רות בשבועות שהוא שעת מ
י "דוד המלך שזכה בכתר מלכות להורות שעכתב לידת 

זכה דוד לכתר מלכות ' בה בי מלכים וכו' כתר תורה שכ
  )קדושת לוי. (ק"ודו

ל ביבמות "שבועות משום דאחזבקורין מגילת רות 
אותה צדיקת נתחדשה ההלכה עמוני ולא עמונית  שבגלל

מואבי ולא מואבית והוי כעין קבלת התורה שנמסרה 
  )ם"חידושי הרי. (וש בם כהבנתםלחכמי כל דור לדר

, טעם לקריאת מגילת רות בחג השבועות
דהגאולה שלימה ) בראשית(ק "ש האוחה"עפימ

והנה בתפלה אנו , ש"ק עיי"בזכות התוה' העתידה תהי
את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו  מתפללים

כי שורש ישועתן של ישראל הוא , תרום בישועתיך
כ ראוי לקרות "משיח ועמזרע בית דוד וממנו יבוא 

 .מגילת רות שבה קורין שורש לידת מלכות בית דוד
  )דברי יואל(

áìç éìëàî úìéëà  
דאיתא ויעש , טעם שאוכלין מאכלי חלב בשבועות

סעודה לגמרי  מכאן שעושין, שלמה משתה לכל עבדיו
ולכך , ובשבועות גומרין מצות ספירת העומר, של מצוה

אין היכר אם , ן סעודה בשרואם היו עושי, עושין סעודה
  )אמרי פנחס. (לכך עושין מחלב, ט"לשם זה אם לשם יו

ע ניתנה "כי לכו, עוד טעם לאכול חלב בשבועות
, ותיכף משקיבלו עליהם את עול התורה, התורה בשבת

כ אכלו חלב "וע, שהתורה מתשת כח, נעשו תשושי כח
       )               א"חיד. (לתינוקות שהיא מאכל, לרפואה

שהלכו לבתיהם ולא , ת"זכר לאבותינו בשעת מ
כי לבשר צריך , א מאכלי חלב"מצאו מה לאכול תיכף כ

ולבשל בכלים , הכנה מרובה לשחוט ולנקר ולמלוח
  ).ד"תצ' ב סי"משנ. (כשרים לכן הוצרכו לאכול חלב

אומרים נברך  ז"ט נותן הטעם שבברהמ"בתוי
כיון ', האלוקינו ובברכת התורה אומרים ברכו את 

ה בדין כיון שבראנו כביכול מחויב "שמזונות נותן לנו הקב
כ נתינת התורה זוהי מצד חסדו "לפרנס אותנו משא

כ מברכין על התורה ברכו את השם שם החסד "ש ע"ית
ד ביום מתן תורתינו שניתנה לנו בחסדו "ועפי, ורחמים

הטוב אוכלים מאכלי חלב רמז לגוון לבן שהוא חסד 
  ). יששכרבני. (כנודע

נראה פשוט לפי מה שאמרו חכמי המחקר אשר 
, כוחות המזון שיש בחלב לא נמצא בשום דבר שבעולם

וגם מים , אדם הלא הוא צמא למים' כי אם על הלחם יחי
כ חלב אנו רואים שהוולד "משא, בלבד בוודאי אינו מזין

כי היא כוללת ' ובזה נתגדל ויש בו כח אכילה ושתי, יונק
ת כמו כן התורה היא כוללת חיות הרוחניות חיות הגופניו

, ש לכו לחמו בלחמו"כמ, ונקראת בשם לחם ובשם מים
כ ביום "ע, וגם כל צמא לכו למים והוא כוללת הרוחניות

מתן תורה אוכלין חלב שהוא חיות הכוללת כמו התורה כי 
ט הם עניני פרטיות וכל מצוה פועלת "המצוות ומעש

נגד כולם והוא כוללת כ תלמוד תורה כ"משא, בשורשה
  ).אמרי נועם. (כל חיות הרוחניות

ארון לייב הגדול ' ק ר"מקובל בשם הרה
ל שאמר שמי שאינו אוכל מאכל "מפרמישלאן זצוק

סימן שלא , בחג השבועות) בצק ממולא בגבינה(לביבות 
  ).דברי מאיר. (עמדו רגלי אבותיו על הר סיני

ל וביום כי הואי, ע"פנחס מקאריץ זי' ק ר"בשם הרה
אינה  ל"י מאמרם ז"אשר עפ ,זה נתנה התורה הקדושה

כדמיון המים , במי שדעתו שפלה עליו מתקיימת אלא
ואשר לכן גם היו , שיורדין ממקום גבוה למקום נמוך

לומדים בדורות הקדמונים כשהיו יושבין על גבי הארץ 
לכך , להורות הכנעה ושפלות כלפי תורתינו הקדושה

. אכלי חלב המורים על קטנות כנודעהזה מ אוכלים ביום
  ).ע"משה מסאווראן זי' ק ר"הרה(

ל יסוד לאכילת גבינה בשבועות לזכר הר סיני "וי
. כלומר נקי כגבינה" גבנונים"שאחד משמותיו הוא 

  )ל"שמשון מאוסטרפולי זצ' הקדוש ר(
ה אמר להמלאכים לא זהו "י המדרש דהקב"ל עפ"י

קשה דהרי מבואר דלכאורה , שאכלתם אצלו בשר בחלב



  

âì  
  

  
 

  שבועות

 כ בשם"י מש"ל עפ"וי, כ בשר"שאכלו קודם חלב ואח
 ולא  כ חלב"הטעם דאסור קודם בשר ואח' היהודי הק

ונרמז בקרא להגיד בבקר [דחלב הוי רחמים , להיפוך
, ל תתאה גבר"ואנן קיי, ובשר הוי דין] ת חלב"ר, חסדך

כ "דרחמים יגבר משא, כ בשר מותר"ואח, ולכן קודם חלב
לא ' זה וכו ה לא"ל הקב"ל דא"ומיושב המדרש הנ, להיפך

כ "כ בשר וא"אכלתם רק להיפוך אכלתם קודם חלב ואח
וישראל הם , מגיע התורה לישראל דתתאה גבר

  ).קול דודי. (התחתונים ולרמז זאת אוכלים מאכלי חלב
נוהגין לאכול בשבועות מאכלי חלב ואחר כך בשר 

מדרש על הפסוק ל בזה על פי דאיתא ב"א והנ"עיין במג
באותו שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע ' ומשה עלה וגו

ה לא זהו "ל הקב"ה פניו דומה לאברהם א"בו צר הקב
ה למשה "אמר הקב, שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו

, וצריך ביאור' לא נתנה לך התורה אלא בזכות אברהם וכו
ד "יו[ס "ל בדרך דרוש על פי מה שכתב בתשובות חת"ונ

ל קיים אברהם אבינו כל התורה "אהא שאמרו חז] ג"ע' סי
שהיה נזהר מלערב ' ופירשו התוס, אפילו עירובי תבשילין

שהרי כתיב ויקח חמאה , תבשילי חלב עם תבשילי בשר
ואמר הוא דהרבותא בזה , וחלב והדר בן הבקר ולא להיפך
ממילא חלב נאסר להם , דבן נח מצווה על אבר מן החי

וממילא גם לבני נח , חדש היתרהעד שניתנה תורה ונת
אבל קודם מתן תורה ', שרי מטעם מי איכא מידי וכו

שמע מינה , ואם כן מדהאכיל אברהם אבינו חלב, נאסרה
עד , שכל כך נתעצם בשמירות התורה עד שלא נתנה

ולא הוא לבדו אלא , שיצא מכלל בן נח אפילו להקל

אלא דלכאורה ליכא הוכחה מזה , אפילו כל האורחים
על כן , דדילמא חלב שחיטה האכילם וליכא אבר מן החי

הוכיח הגמרא מדהקפיד על עירובי תבשילין חלב עם 
, שמע מינה דחלב מבהמה חיה היה ולא שחוטה, בשר

ואין , דאם כן לית ביה משום בשר בחלב דאורייתא
' צ' סי(ז "ש הט"להקפיד לאכלו אחר בשר כדמשמע ממ

ן דלא היה חלב שחוטה ומוכח מעירובי תבשילי) ב"ק י"ס
אלא על , ואם כן איך אכלוהוה הא נאסר מכח אבר מן החי

ומעתה  כיון  שעתידין  ישראל  . ד"עכ, כרחך יצא להקל
איגלאי  מילתא  למפרע  שלא   לקבל  את  התורה  אם כן

ה "וזה שאמר הקב, היו  עומדין  לכך והיה להם דין בני נח
 חמאה וחלב כלומר, למלאכים לא זהו שאכלתם אצלו

ועל כן מדהקפיד על זה מוכח דחלב , ואחר כך הבן בקר
ואם כן לבני נח היה אסור מכח אבר מן , בהמה חיה היה

על כרחך משום שאז כבר יצאו מכלל , החי ואיך אכלתם
בני נח להקל כדין ישראל בשביל שעתידים לקבל התרה 

אם כן איגלאי , ואם עכשיו תפגעו בו ולא תתניהו לקבל
ואיך ,  שלא הו עומדים לכך ודין בני נח להםמילתא

ועל כן , אכלתם אכילת איסור ומכח טענה זו הניחוהו
, למשה לא נתתי לך התורה אלא בזכות אברהם' אמר ה

היינו מה שהאכיל למלאכים חמאה וחלב ואחר כך בן 
שמזה מוכח שהיה חלב חיה אלא שאכלו בשביל , הבקר

יה להם על שם ודין ישראל ה, שעתידים לקבל התורה
ובכל זה הניחו מלאכים למשה לקבל התרה על כן , העתיד

וזה ענין , לזכר זה נוהגין לאכול מאכלי חלב ואחר כך בשר
  )ייטב פנים(. נחמד פטפטיא דאורייתא טבין

íéáùò úçéèù  
נ ובבתים זכר לשמחת "נוהגין לשטוח עשבים בבהכ

ן מתן תורה שהיו עשבים סביב הר סיני שנאמר גם הצא
  )לבוש. (מ שהיה שם מרעה"ש', והבקר אל ירעו וגו

כדי שיזכירו שבעצרת נידונין על פירות האילן 
  ).ד"תר' מגן אברהם סי. (ויתפללו עליהן

מנהג ישראל תורה היא להכין שושנת ורדים ושאר 
פ דברי המדרש "ל ע"נ, עשבים בשמים בחג השבועות

) 'ש ב"שה(על פסוק ) ג"כ' ר פ"ויק(פרשת אחרי 
, ר סימון"יהודה ב' עזריא בשם ר' כשושנה בין החוחים ר

משל למלך שהיה לו פרדס נטוע שורה של תאנים ושל 
, ומסר לאריס והלך לו, גפנים ושל רמונים ושל תפוחים

, לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדס לידע מה עשה
הביא קצצים לקוצו וראה בו , ומצאו מלא חוחין ודרדרים

, טלה והריח בו ושבת נפשו עליושושנה אחת של ורד נ
כך העולם , אמר המלך בשביל שושנה זו ינצל כל הפרדס

ו דורות הציץ "אלא בשביל תורה לאחר כ כולו לא נברא
, ה בעולמו לידע מה עשה ומצאו מלא מים במים"הקב

ודור , דור המבול מים במים, דור אנוש מים במים
והביא קצצים לקוצצו שנאמר , המפלגה מים במים

וראה בו שושנה אחת של , למבול ישב' ד) ט"כ תהלים(
ונטלה והריחה בשעה שנתן להם עשרת , ורד אלו ישראל

ושבת נפשו עליו בשעה שאמרו ישראל נעשה , הדברות

, ה בשביל שושנה זו ינצל הפרדס"אמר הקב, ונשמע
הרי שלך , ל"תורה וישראל ינצל העולם כולו עכ בזכות

גן של ישראל לעטר התורה לפניך יש ידים ורגלים למנה
  )בני יששכר. (בשושנים וורדים ביום מתן תורתינו

שבועות בועל כן מעמידים אילני סרק בבית הכנסת 
  )ס"חת(לומר גם אילני סרק יש להם חלק בתורה 

נוהגים לשטוח עשבים בחג השבועות ונראה טעמו 
אדר וכתיב ותצפנהו ' ה נולד בז"שמשה רבינו ע' כדאי

זה בשבועות וזכר ' אז ותשם אותו בסוף הישלשה ירחים ו
  )ל"מ בנעט זצ"הגר. (לנס הזה שוטחים עשבים

ל רמז טעם למנהגן של ישראל על מה שכתב "אפ
ס "נוהגין להעמיד אילנות בבכהנ) ד"תצ' ח סי"או(א "המג

, ל"עכ, נידונו על פירות האילן ובבתים לזכר שבעצרת
ו זכר לכאורה הסברא שבעצרת שהפירות נידונים יעש

אולם רמז גדול יש בו , ו בשבט באילונות"ובט, בפירות
מסתכלים גם , ד של מעלה"דכשהאבות נידונים בב

ואם העמידו  ,במעשה הבנים לראות איך נחתנכו על ידם
דנים  ובערך זה, ועבודתו' זרע בירך גידולי קודש לתורת ה

, וכשהבנים נידונים מסתכלים במעשה אבותיהם, אותם
כ בעצרת מתפללים על "וע,  נידוניםובערך זה המה

ה לאילנות עושים זכר "ברו ,י זכירת האילנות"הפירות ע
  )דברי יואל. (וברא מזכי אבא, בפירות
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  שבועות

 משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
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åîãàä"àðøåáãðî ø : ïúåçî ì÷éèù à êàã ïéá êéà

 êéåà-èéìù èòðàô ìà÷æçé óñåé áøä íòãééà ïééî " æéà à

èéìù ìãðòî íçðî áøä ïåô ïåæ à" íééá íòãééà ïà à

éáø øòöéìåñ'èéìù ï" à -ã éáø íò'ãééà ñð'âä íò" êåøá ø

èéìù"éáø øòöéìåñ íòðåô ì÷éðééà ïà êàã æéà à' ï

èéìù"à.  

éáø íòã'àôéì ì÷éðééà ñð' òì)áä 'áåçä"éððç è 'åé" àôéì è

øâäá"èéìù á"à(áåèù ïéà øéî ééá àã ïòååòâ æéà  , øò

ïäåæ ïééî èéî ãñç úøåú úáéùé éã ïéà àã êàã èðøòì ,

òøä ïéò éìá.  

åðéáø: àé , ïòðòæ ééæêéåàêòì÷éðééà øòðøåáãàð  . ïééî

 ïòîàð ïèéî ìâðéà à ò÷àè èàä êåøá éáø íòãééà' øëùé

øòá ,'éáø øòöéðæàøèñ ïëàð'æ ï"ì.  

åîãàä"àðøåáãðî ø: èëàøèòâ êàñà ïéåù ïáàä øéî 

 ïòîàð øòã èîàèù ñò åàåå ïåô'øòá øëùé ' ïéà æðåà ééá

äçôùî éã .î ñàåå òìà'ôåøòâ èàä æðåà ééá ï' øëùé

éöøòá ,' ìòðéâøà ïñééä'øòá øëùé'.  

åðéáø :î ñàåå òìà éã' ïñééäòâ ïáàä ïôåøòâ éåæà èàä

'øòá øëùé ,' øëùé èùéð ïåà'áåã ' áø øòååàìñéãéåàåå øòã

æ"ì , ïñééäòâ èùéð êéåà èàä'áåã øëùé ,' øàð'øòá øëùé '

)ã'øòá 'éò øëùùéì åà áåãì åà éåðéë àåä 'åîù úéáòäà íéùðà úåîù ìà" æ

ë÷ ïîéñ"è ,øëùùé åà áåãì éåðéë àåä ùéøòáå éöøòá ïëå ,éò ' øãåñî èâ

é úåà íéðùéä íéùðà úåîù'(  

åîãàä"àðøåáãðî ø : øòæìòá ïåô ïòîå÷ ñàåå òìà éã

 ïñééäòâ ïáàä èðòâòâ'øòá øëùé'.  

åðéáø: ïñééäòâ àé èàä ïééìà áø øòæìòá øòã ' øëùé

áåã'.) î' íéà èàäøòá øëùé ïôåøòâ øòáà.(  øòöéùéãàø øòã øàð

éæ" ïñééäòâ èàä ò'øòá øëùé ,' èùéð'áåã' .  

åîãàä"àðøåáãðî ø : øòùèéøæòî øòã èàä éåæà éåå

ïñééäòâ ãéâî?  

åðéáø:øòá áåã  . éåæà êàã íéà èôåø éåì úùåã÷ øòã

"øòá áåã .")éò 'øô éåì úùåã÷ 'ã êì"æå òãà äîá øîàé åà ä" ì' éô ìò

ùøî éæðâá åúîùð øòá áåã éáøå éøåî éðåãà ÷éãöäî éúòîùíéîå ,'ééò"ù ,

úåîå÷î ãåòáå(.  

åîãàä"àðøåáãðî ø:ë ' øòæðàö ïåô èøòäòâ áàä

êòì÷éðééà ,î æà' æà ïèìàäòâ èàä'øòá ' ïéé÷ èùéð æéà

ïòîàð , øàð ïáòâ ééæ'áåã øëùé'.  

åðéáø :àé , ïòîàð íòã éåæà ïáòâòâ ïòî èàä áéåà øòáà

øòá øëùé ,ïòîàð øòã ñàã æéà . èàä øòöéùéãàø øòã

 êàãáåã øëùé ïñééäòâ èùéð ììëá , ïòîàð øòìòðéâøà ïééæ

 ïòååòâ æéà'øòá øëùé'.  

 èùéð êéåà ïñééä êòì÷éðééà øòáåùèéãéæ éã'áåã øëùé ,'

 ïòî èôåø ééæ'ùéøòá øëùé 'ïòîàð øòã æéà ñàã ïåà .

äøä ïåô øòèàô øòã" ì÷éæééà éáø ÷éæ øòáåùèéãéæ" ò

ùéøòá øëùé éáø ïñééäòâ èàä , êàð òìà ïñééä ééæ ïåà

íäéà.  

åîãàä"àðøåáãðî ø:÷éæééà éáø ' êéåà èàä øòèàô ñì

ïñééäòâ éåæà?  

åðéáø:éàãååà  ,ñ'òîàî éã ñàåå æîø øòã òåãé æéà  íòðåô

éæ éáö úøèò" èâàæòâ èàä ò"ìñîá"äìòð ä ")ø"á ú'ùéøò ,

î'äù ,ñ'øãðò ,ì'ôé à ,ä'ùøò( ,øòãåøá óðéô éã ,á øòã ' êàã æéà

 æîåøî'ùéøòá'.  

  כג בלתי מוגהפנימי



  

äì  
  

  
 

  שבועות

ùéøòá æéåìá ïñééäòâ ò÷àè ïáàä æðåà ééá ïãéà êàñà ,

áåã èùéð ïåà ,ìùîì ,äøä"ø ç ' ùéøòá øëùé

 ùèéååà÷øòá)ïééãøàååðééì÷î(ò "ä ,äøä ïåô øòååù øòã" ç

ø 'ò ãòéøô äùî"ä ,ùéøòá ïñééä êòì÷éðééà òðééæ òìà .

äøä"ø ö 'æ à÷ðéôñî ùéøòá øëùé" èöòé æéà ñàåå ì

ïøàååòâ øèôð ,ïñééäòâ éåæà êéåà èàä.  
  

íåìùì åãøôðå  

à íåé 'ñùú àùú éë úùøô"ôì ç"÷  

äâä ìöà øå÷éá"ø ö 'èéìù éæðëùà éøåà"à  
åîãàä" ååàìñéðàèñî øïàãðàì  

åîãàä"ååàìñéðàèñî ø :èðàîøòã èàä éáø øòã 

 ïåô ïéðò ñàã"úãä é÷éæçî" ïáàä øåãä éìåãâ éã ñàåå 

ïòéöéìàâ ïéà ïòååòâ ãñééî .ë' ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä

)ä ïåàâöä÷éãöæ éæðëùà øëùé íìåùî éáø "åîãàä ì"ååàìñéðàèñî ø( æà 

áåùèàìæ øòã'äøä òãééæ øò"öæ éæðëùà ìàåé éáø ÷" ì

)åù ìòá"øäî ú"éæðëùà é ,äâä ïøî ïåô øòååù øòã"åé úùåã÷ ìòá ÷" è

éæ"ò(äôéñà éã ééá ïòååòâ êéåà êàã æéà .  

æ òèàè øòã èàä" èøòäòâ ñàã èàä øò æà èìééöøòã ì

öæ áø øòìàôéðøàè ïåô ïåæ íòðåô"ì , èàä ïòî ïòåå æà

æ òãééæ øòã æéà äôéñà éã ïôåøòâ ïòîàæåö" øòã ì

áåùèàìæ' ïøàô åö ïòîå÷òâ áø øò - ïòååòâ ïéåù æéà øò 

 øòèìò øòã óéåà -æ ïééî ïåà äøä òãéé"ìéùèðà éáø ö' ò

ïòîå÷òâèéî êéåà æéà ïåæ ïééæ . øòã èàä èëàðééá

áåùèàìæ' ïééâðééøà ìàæ øò æà ïåæ íòã è÷éùòâ òãééæ øò

áø øòæìòá íåö úåçéìù à èéî.  

î ïòåå'ñ æà èøòäòâ èàä' à èéî çéìù à ïòîå÷òâ æéà

áåùèàìæ íòðåô úåçéìù' òöðàâ éã ïéåù æéà áø øò

ååòâ ìåô áåèù øòã øòãééà êàð ïùèðòî èéî ïò

øòîéö ïéà ïòîå÷òâðééøà ììëá æéà áø øòæìòá . èàä

 éã êéæ èàä ïèàè íòã æà úåçéìù à ïáòâòâøòáéà øò

òâ èëàð'îåìç' ïåô äùøô éã èâàæ äøåú éã æà è' äúàå

äæçú ,'ùø ïåà" ìééåå åøúé ïñééäòâ èàä åøúé æà èâàæ é

'äæçú äúàå äøåúá úçà äùøô øúéù,' øò èàä 

 íåìç ïéà ïäòæòâ àìô øáã à èùéð ììëá æéà åøúé æà

 øàô ïééæ ï÷úî øòãà ïåèôéåà ñòôò ïòîå÷òâ

èéé÷ùéãéà , ïëàî áåøç ïòîå÷òâ æéà øò àáøãà øàð

èéé÷ùéãéà ñàã , ìàøùé ììë ééá ïëàî ïòîå÷òâ æéà øò

"úåøùò éøùå úåàî éøù íéôìà éøù" ,ñ éãë' ïøòåå ìàæ

ïòòèéîà÷ ,ñ' ìàæ÷éèéìàô ïøòåå ,î' ïåà ïâéø÷ êéæ ìàæ

ñ'ú÷åìçî ïøòåå èòåå'ï , æà äøèî ïééæ ïòååòâ æéà ñàã

ç ìàæ ìàøùé ììë ñàã"ïøòåå ìèá å.  

éåæà èâàæòâ øò èàä , ìàæ áø øòæìòá øòã æà èìàä øò

 íòã ììëá ïëàî èùéð"úãä é÷éæçî" , ïééìà ìàæ øò øàð

íòìà óéåà äðåîî ïééæ ,øò èäòæ áéåà ïåà èàèù à ïéà æà 

 ñàã ìàæ ñàåå áø à ï÷éùðéäà øò ìàæ ïå÷éú à ñéåà èìòô

ïééæ ï÷úî . ïéé÷ ïééæ èùéð ìàæ íöòá øòáà"úãä é÷éæçî "

ïøéô ñòìà ñàã ìàæ òéöàæéðòâøà éã ñàåå.  

 ïééæ ìá÷î áø øòæìòá øòã ìéåå áéåà æà èâàæòâ øò èàä

èåâ æéà ïåéòø íòã ,íééäà øò èøàô èùéð áéåà.  

òãèåðéî à èëàøèòâðééøà èàä áø øòæìòá ø , ïåà

èâàæòâ øò èàä íòãëàð ,èâàæ øòðééà éåå , ìéåå øò æà

ïøàôîééäà øò ìàæ ïøàôîééäà.  

øòìàôéðøàè íòðåô ïåæ øòã áø èàä  øòééæ êéæ

òâ'ùåãéç'è ,àìô à ïòååòâ êàã æéà ìë íãå÷ , êàæ òöðàâ éã

ïøàååòâ ìèá ò÷àè óåñ ìë óåñ êàã æéà ,åà ïòååòâ æéà àã ï

áåùèàìæ øòã'áø øò ,äøåúá ìåãâ à ,îåìç øò ïåà' à è

ôò àìù äøåàëì æéà ñàåå íåìç"äøåú é ,ùø" êàã èâàæ é

 øàô ïééæ ï÷úî ïòîå÷òâ æéà åøúé æà èøò÷øàô ùåøéôá

ìàøùé ììë.  

 éã ïòååòâ ìèáî èàä áø øòæìòá øòã ïòåå íòãëàð

"úãä é÷éæçî "âàæòâ áø øòæìòá øòã èàä øòã æà è

ùáø" æéà ò'ïáéøçîå úåîìåò äðåá ,' äðåá ïéåù èàä øò

íìåòä úàéøá øàô êàð úåîìåò ïòååòâ , èàä àìéîî ïåà

î áéåà æà ïèìàäòâ øò'êàæ à èëàî ,î ïåà' íòãëàð èäòæ

ïééæ ìèáî ñàã ïòî ïò÷ ïâéåè èùéð èòåå ñàã æà , æéà ñàã

ååòâ ìèáî ñàã èàä øò ñàååøàô äáéñ éã ïòååòâïò.  

åðéáø : ìèáî ò÷àè áø øòæìòá øòã ñàã èàä ñàååøàô

ïòååòâ?  

åîãàä"ååàìñéðàèñî ø: æà ïèìàäòâ èàä øò ìééåå 

ñ'ïâéåè èùéð èòåå ,âðåèééö à ïáòâñéåøà ñàã"...  

åðéáø :úãä é÷éæçî âðåèééö íòã øòáéà , êéà áàä

æ ïèàè íòðåô èøòäòâ"äøä ïåæ øòã æà ì" øëùé éáø ÷

æ øòá" èàä ìïòååòâ ìèáî ñàã.  

æ òèàè øòã"ø áø øòæìòá øòã æà èìééöøòã èàä ì '

æ øòá øëùé" èùèééèòâ èàä ì" úåáøç åîú áéåàä

çöðì ")è íéìäú 'æ'( , ïåè ïòî óøàã äîçìî à ééá æà



  

åì  
  

  
 

  שבועות

 íòã ïâò÷ ïééæ çöðî ïòðò÷ åö éãë ïëàæ òðòãéùøàô

àðåù , òìà éã øòáéà ïáééìá äîçìî éã êàð øòáà

àåå ïòìèéîúåðáøåç ïëàî ñ , èâàæòâ øò èàä" áéåàä

åîú "èâéãðòòâ ïéåù êéæ èàä àðåù øòã , øòáà" úåáøç

çöðì "ïà ïëàî ïòâðåèééö éã ñàåå úåðáøåç éã , ñàåå

î'ïééæ íçåì ïòðò÷ åö ïòååòâ ãñééî èàä , èáééìá ñàã

âéáééà óéåà ïéåù."  

åîãàä"ååàìñéðàèñî ø:ïôåà ìëá  , íòðåô ïåæ øòã

àôéðøàèàéù÷ éã ïòååòâ øòååù øòééæ æéà áø øòì .

õéðéì÷ ìèòèù à ïøàôøòáéøà æéà øò ïòåå ìàîðééà , ïòåå

 éã åö ïâàåå ïåà ãøòô ïééà ïåô ïùéåè èôøàãòâ èàä øò

òèééååö , øò ïåà ùøãîä úéá ïéà ïòâðàâòâðééøà øò æéà

éðáåàø èå÷ìé à ïôàøèòâ èøàã èàä , øò èàä èøàã

å÷ìé øòã æà ïäòæòâ àã èàä åøúé æà èâðòøá éðáåàø è

 ïèéî ìàøùé ììë ñàã ïëàî åö áåøç èàäòâ ïòðéæðéà

äöò éã ïáòâ , ãéîå óëéú åðéáø äùî íéà èàä øàôøòã

ìàøùé ììë ïåô ïòååòâ çìùî , ïøòå øåèô èìàååòâ èàä øò

íäéà ïåô...  

 èìééöøòã ñàã èàä øò æà èâàæòâ íòãëàð øò èàä

ìàôéðøàè øòã ïèàè ïøàôáø øò , íéà æéà èöòé ïåà

àéù÷ éã ïøàååòâ èøòôèðòøàô , áø øòáåùèàìæ øòã

èééäøòâðåé éðáåàøä èå÷ìé íòã ïäòæòâ éàãååà èàä ,

÷òâ øò èàä àìéîòîåìç éåæà èð'ïò...  

íééçìá åðéáø úà ãáéëå  

åðéáø åëøéáå :íééçì íééçì , ìàæ øòèùøòáééà øòã

î ïôìòä' ìòå äøåúä ìò ïöéæ ïòðò÷ ìàæ èéî äãåáòä

ãéîú úåãçå äçîùå úçð úòãä úáçøä.  

åîãàä"ååàìñéðàèñî ø :äì åãåä 'áåè éë ,ë' éåæà ïéá

ìòôúð ...á"äë 'ñ æà ïâàæ ïò÷'àîåùéø à øòáéà èáééìá 

àùéã÷, ñ'êàæ òâéãìàååòâ à æéà ,òèùøòáééà øòã ìàæ ø

 æà ïôìòäñ'øòèééåå äëøá éã ïòîå÷ðééøà ìàæ , èðåæòâ èéî

 ïåà úçðúòãä úáçøä.  

 íåéá 'ñùú àùú éë úùøô"ôì ç"÷  

 úåéãøçä úåìéä÷ä úåãçàúäã äìéä÷ä úìäðä øå÷éá)àéúãë(ïàãðàìá   
ðñëàáéë úé"èéìù åðéáø ïøî ÷"à  

åôúúùä:éä ãðàøô ãåã áøä " åìä÷ä ùàø,éä ãàøðà÷ ïáåàø á÷òé áøä "å àðééãã àøôñ,   
éä øòèðéô íäøáà áøä" åäøåúä éãåñé úåãñåî ìäðî ,ø 'éä ïàîãìòô àãåé"å ,  

ø 'éä âøòáðòæàø ñçðô" åêåðéçä ãòåå øáç,ø  'éä äèàø ïéîéðá"å  
  

÷ åðéáøäãáëðä úçìùîä éðô ìáé .øäì äðôåá ø ' íäøáà

øòèðéô : éã èøéô øéà"äøåúä éãåñé?"  

ø'øòèðéô íäøáà :àé  ,á ïáàä øéî" òñéåøâ à ä

äçìöä ,î'úåøåã òâéãøòèééåå éã óéåøà èâðòøá ìàæ ñò æà 

òá äëùîä ïà ïáàä"ä.  

ëåú ìò åðéáø ìàùåãñåîä éøãñ ï ,íéãéîìúä øôñî ìòå  

ø'øòèðéô íäøáà : èðæéåè íåøà àã æéà íåøà ïåà íåøà 

ìëä êñá øòãðé÷ ,êòìãééî èéî êòìâðåé , øéî ïáàä ø÷éòá

êòìãééî øòî .øòî ñìà êéæ ïøòîøàô êòìâðåé éã øòáà.  

åðéáø : ïòééâ êòìâðåé éã òùéîééä òøòãðà éã ïéà àîúñî

èàèù éã ïéà úåøåú ãåîìú.  

ø'øòèðéô íäøáà :àé  , øòî àã æéà êòìâðéà éã øàô

úåãñåî òâéñàô.  

ø 'ãðàøô ãåã: à êéåà èàä äìéä÷ éã "êåðéçä ãòåå " ïåô

7-6 ñàåå ïãéà øàô êåðéç éðéðò ïøòôèðò ñàåå íéëðçî 

ïééøà ïôåø ,åã êéæ ïééøà ééæ ïòîå÷ øòãàïãòøëø ,ø ' ñçðéô

)âøòáðòæàø( íòðåô êéåà æéà 'êåðéçä ãòåå'.  

åðéáø : ìàîà ïòååòâ ïéá êéà ïòåå ÷ðòãòâ êéà àã ïéà

ïàãðàì , øòãðé÷ òèðåæòâ èùéð øàô ãñåî à ïòååòâ àã æéà

ì"ò ,àã êàð æéà ãñåî øòã?  

ø 'ãðàøô ãåã :èéìù éáø øòã" èëåæàá ñèìàîòã èàä à

ãñåî íòã ,åö øéî èéîïòîàæ . èöòé èàä ãñåî øòã

õàìô òøòñòøâ à ïòîå÷àá , æéà éáø øòã ïòåå ñèìàîòã

 ïåô èééåå èùéð ïòååòâ ñàã æéà ïëåæàá ïòååòâ" éãåñé

äøåúä" ,èðééä æéà äøåúä éãåñé åàåå èøàã , ïéåù ïáàä ééæ

õàìô ïøòñòøâ à ,ïòéåá åö ïáééäðà èöòé ïòééâ ééæ . øòã

á èééâ ãñåî"ïà ä...  

éáøåð :ïà øòãééì èééâ ñò ...  

ø'øòèðéô íäøáà : ìàî òèùøò ñàã ïòååòâ æéà ñò 

áø øòøàîèàñ øòã ïòååæ "ì) éæ ìàåé éøáã ìòá ïøî"ò ( àã æéà

ïòååòâ , ñò åàåå õàìô íòðòé ïôéåà ùéè èøéôòâ øò èàä

ïéðá øòã ïééæ èééâ . ïéà'øåãâéáà 'ìàæ.  

]ùú úðùî äìéä÷ä ìù äòãåîä åðéáøì åàøäåé" úòôåä úåãåà á

ïàãðàìá åðéáø ,åðéáøì å÷éðòäå ,äòãåîä ïëåú àø÷ åðéáø:  



  

æì  
  

  
 

  שבועות

á"ä ,é 'éùú áà íçðî"á  

äøåúì ãåáë åðú  

òîì òéãåäì äæá íéçîù åðçðà" ÷éãöä ïåàâä áøä úùåã÷ ãåáëù ë

íñøåôîä ,äàøéäå äîëçäå äøåúä øù , ìàøùé ìù ïøåàîå ïáø

åîãàä"èéìù íéåáìèééè ìàåé ïøî ø"áàä à"øå ã"øàîèàñ î , úåáùé  

 ïåãðåìá äô öé"éà å"ùá ä"ô ÷ ' åá ïéëøáîù úáù äàø)çåùã (ìåìà  

ùá úåãåòñäå úåìôúä"ìàøùé úãò ìù ùøãîä úéáá äðëøòú ÷  

ë ìù åúàéá ïîæ"åîãà ÷"èéìù ø"íéðô úìá÷äå ÷åéãá à  

éà òéãåð"ãòåî ãåòá ä   

äøåúä úëøááå áø ãåáëá  

äìäðîä áø  

ø'ãðàøô ãåã  :à ñòã æéà è÷åøãòâ æéà ñàåå äùøã à 

æ éáø øòã ñàåå" éã ïåô úéáä úëåðç íééá èâàæòâ èàä ì

'úãò 'äìéä÷ , éã æéà ñàã æà èâàæòâ èàä éáø øòã

éãøç òâéèðééä'î äìéä÷ òù' ïåà ïééæ ÷æçî ñàã óøàã

ïøò÷øàèùøàô ,êàð èééèù ïéðá øòã.  

ø 'àðééãã àøôñ ãàøðà÷ ïáåàø á÷òé :æ éáø øòã" ì

éà áøä èéî äèéçù éã ééá êéåà ïòååòâ ñèìàîòã æ

æ àååãàô"ì .ìàî òèééååö ñàã ïòååòâ àã æéà øò ïòåå , æéà

úåñâ éã åö ïøàôòâñéåøà êéåà ñèìàîòã øò . èàä øò

äèéçù òùéèééöøàô à éåå éåæà æéà àã æà èâàæòâ.  

éáåùäå úåôåòä úèéçù øãñ ìò ÷åéãá ìàù åðéáø"òù í" ãòåå é

 ìù äèéçùääìéä÷ä.  

ø'àðééãã àøôñ ãàøðà÷ ïáåàø á÷òé : æà øòä êéà 

ïöéøôùðééà èéî íòìáàøô à àã æéà ò÷éøòîà ïéà?  

åðéáø :êàæ òèééååö à æéà ñàã ,úåñâ éã òâåðá æéà ñàã ,

ñøë íòã ïâòåå äìàù à ïøàååòâ æéà èøàã . ò÷éøòîà ïéà

äìàù éã àèùéð æéà , éã àèùéð êéåà æéà êéà ïééî éäàã

ìàùä.  

ø 'ãðàøô ãåã: èéî íòìáàøô øòã ïòååòâ æéà ñò ïòåå 

êìéî éã ééá êòìãéð éã , íòã ïòâðàâòâëàð ïéåù øéî ïòðòæ

êéåà íòìáàøô ,äìàù éã àöîðá èùéð àã æéà ñò.  

åðéáø :äìàù éã àèùéð êéåà æéà ò÷éøòîà ïéà , ìééåå

î æà éåæà úåîäá éã ïéåù ïòî èìàä èðééä' à ïñò åö ééæ èéâ

îïòîòìáàøô òìà éã ïòðòøàååàá åö ïéöéãò.  

ø 'ãðàøô ãåã : éã òâåðá éåæà èùéð êàæ òöðàâ éã æéà àã

úåñâ ,ñéåøâ éåæà èùéð æéà ãìòô øòã , éã àìéîî'æòâ ' ïéà

 ïâàîïà éåæà èùéð êéæ èìîàæ , èùéð ñàã ïòî óøàã

ïâéãééìñéåà ìéôéåæà , éåæà èùéð äìàù òöðàâ éã æéà àìéîî

ð èééååòâå.  

åðéáø:î ñàåå ïòðéöéãòî éã ' ïéà úåîäá éã øàô èéâ

ò÷éøòîà ,íòìáàøô ïöðàâ íòã ïééæ òðåî èåè ñàã.  

ñ åàåå èøàã' éã ñéåà èîå÷ ååéèéîéøô ìñéáà êàð æéà

ïòîòìáàøô ,ééååâøåà ïéà úåîå÷î òðòé ïéà øàð æéà ñàã ,

íòìáàøô íòã èùéð ïòî èàä æðåà ééá.  

èéìù åðéáø íãáéëå" àúåðåæîä ìò êøáì  

òù äùãç ïéìå÷î úçéúô ìò åøôñå"÷ä åðéúìä÷ é ,'  

 øåáéöä ìåãéâ úîçîùäòéìá" øäùãç ïéìå÷î çåúôì ïéëéøö ,

éäé úòëå 'øàîèàñ'òá ïàãðàìá øòùèåá ò"ä.  

åðéáø: èñ÷àåå ïàãðàì ïéà á" ä èéé÷ùéãéà ÷øàèù

úåëéàáå úåîëá.  

ë'ñ æà èøòäòâ áàä' ïòååòâ æéà àãíòìáàøô à éã èéî 

øàé ééä úåøôë.  

ø 'ãðàøô ãåã :àé , øòñéåøâ à èàäòâ àã ïáàä øéî

íòìáàøô , éåå ïæàìáòâôéåà øòî ïòååòâ ñàã æéà äùòîì

ïòååòâ æéà ñò ,á"î æà ä' èëàîòâ ñàã èàä) ìöà åèçùù

åùä"÷ä åðéúìä÷ã á 'øä"éä ïàîñòèàâ íäøáà ø" úãå÷ôá ìéâøë èçùù å

èéìù åðéáø"à( ,æéà øòèòôù øòã æà ïøàååòâ øéåàååòâ ïòî 

øòâéðééåå æéà íòìáàøô.  

ñ æà ñàã' ïòååòâ æéà ùåã÷ä íåé áøò è÷ðåô ïòîå÷òâðà æéà

íòìáàøô øòã ,î æà èëàîòâ èàä ñàã' éåæà êéæ èàä

ïåôøòã ï÷àøùøòã ,î' øøáî èééö ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä

êéìè÷ðåô ïééæ åö , æà ïøàååòâ øéåàååòâ ïòî æéà øòèòôù

ñòî éåå êéìøòôòâ éåæà èùéð æéà ' ïåô èðééîòâ èàä

áéåäðà.  

ø'øòèðéô íäøáà  :ïéøòã ïëàø÷òâðééøà ïéá êéà , ñò

 ïáàä ñàåå ïãéà òùéîééä øòãééì ïòååòâ ïòðòæ

øàô'øñî'è.  

ø 'ãðàøô ãåã:î 'éà èòåå øàé à øòáéà èôàä" ïééæ ä

øòèëééì ,ñ éåå øòèëééì èñééä ñàã'ïòååòâ ìàîà æéà.  

áøåðé : ùéðò÷øòáéà ïà ïòååòâ êéåà æéà ò÷éøòîà ïéà

úåøôë éã èéî .ñ'ø÷ôä éåæà ïòååòâ æéà , èàä âðåøéâòø éã

ñ æà ïäòæòâ' øòöðàâ øòã ùéðòéâéä èùéð ÷øàèù æéà

øãñ ,ïòîòìáàøô ïëàî èìàååòâ ééæ ïáàä àìéîî.  

 æðåà ééáèëòù íòðéà úåøôë éã ïòî "äèéçùä úéá " éã

à êàã æéà äèéçùìàåé úéø÷ ïé , ñòìà êàã æéà

èìòèùòâøòäà.  

ø 'äèàø ïéîéðá: èéî ïãéà éã êàð àã ï÷å÷ íéåâ éã 

ïâéåà òñéåøâ , òøòðòì÷ à ïãéà òùéîééä ïòðòæ àã

èðòöàøô.  

ø 'ãðàøô ãåã:ã ïòîå÷òâ àã ïòðòæ øéî  òöðàâ é'ìä÷ '

éáø íòã ïñéøâàá'ï.  

åðéáø :íëçåë øùéé  



  

çì  
  

  
 

  שבועות

ø 'ãðàøô ãåã: àã ïèòá øéî éáø íòðåô äëøá à'ï , øòã

äìéä÷ øòðàãðàì éã øàô ïééæ òéôùî ìàæ éáø ,ñ' à æéà

øòãðé÷ òùéãéà øàô áåùé øòðééù , ïééæ çéìöî ïìàæ øéî æà

ïòåè øéî ñàåå íòìà ïéà.  

åðéáø êøéáå:íééçì  ,íééçì , àéîùã àúòééñ èéî äçìöä

ïèåâ íòìà èéî.  

ä éøáçî ãçàå ãçà ìëì ãçåéîá åðéáø ìçéàåäìéä÷ä úìäð  

ø 'äèàø ïéîéðá:á "ïòîàæåö øòééæ àã êéæ ïèìàä øéî ä ,

ñ' ñàåå èìòåå éã óéåà úåìéä÷ òèñâéöðééà éã ïåô æéà

î'òéöàæéðòâøà àæà øòèðåà êéæ èìàä , úåìéä÷ òìà

íòðééàðéà.  

åðéáø:ìéåà øòáéà øáåãî à èöòé èøòåå ò÷éøòîà ïéà  .

å ñàåå ìéåà éã ïåô ìééè àã ïòðòæ ñò ïåô èâðòøáòâ èøòå

çøæî ïèééåå .ë éåå èéåì' íòìáàøô øòã æéà èøòäòâ áàä

î ñàåå éã ïåô èééåå éåæà èùéð'íé÷çøî éã ïåô èâðòøá , øàð

ñðééìà ò÷éøòîà ïéà èøòåå íòìáàøô øòã , ñò ïòåå ìééåå

 åéð ïéé÷ êééìâ èùéð êàã øò èîå÷ ò÷éøòîà ïéà ïà èîå÷

÷øàé ,à ïéà ïà íãå÷ èîå÷ øòò÷éøòîà ïåô èééæ ïéé , øò ïåà

ìéåà éã ïåô ìééè ôàøà èøàã èâééì , êàã èòåå øò øòáà

 åéð ïéé÷ ïà èîå÷ øò ïòåå æéá âéãééì óéù íòã ïèìàä èùéð

÷øàé , òøòãðà ò÷éøòîà ïéà ïééøà ïòî èâééì àìéî

õàìô íòã óéåà íéìåñô íéðîù , íé÷ìç òëìòæà èàä ñàã

î åàåå óéù éã ïéà' éã èìàäìéåà . éã àã æéà óéù éã ïéà

î åàåå ñøò÷ðòè'ñò èìàä , ïéà ÷ðàè ïééà ñéåà øò èâéãééì

èøàô ïééà ,ôàøà ñàã èâééì øò ïåà , ÷øàé åéð æéá ïåà

øòöòìô òëéìèò óéåà ôà êéæ øò èìòèù , ïééæ ïò÷ àìéîî

òèééååö éã ïåô ñðééà òìåá æéà ñò æà . à èöòé æéà ñàã

ìò ãîåò æéà ñàåå äìàù÷øôä .  

ë øòãééà' ÷ñåò ïòî èàä ò÷éøòîà ïåô ïøàôòâ÷òååà ïéá

ïéðò íòã ïéà ïòååòâ ,î ñàåå'ïåè àã ïò÷ .ë' èùéð ïéá

ñ éåæà éåå èðà÷àá'ãðàìâðò ïéà àã ïéðò íòã øòáéà æéà.  

ø 'ãðàøô ãåã : íòã èìãðàäàá ïéåù ïáàä øéî

àã íòìáàøô ,óéù àæà ,øò÷ðòè àæà , ïà èîå÷ ñò ïòåå

ã ïåô êéæ óéåà ïáàä éæ ïò÷ ñðèééåå é60ñøàðéòèðà÷  , à ïåà

úòùá èöééäòâ ïøòåå ïôøàã ìéåà éã ïåô ÷ìç'ïøàô ï.  

åðéáø:ñ æà ìééåå ' ñàã èøòåå èöééäòâ èùéð æéà

èøòååéìâøàô , êøåã èôéåì ñò æà íòèñéñ øòã éåæà èééâ ñò

òèééååö éã åö èééæ ïééà ïåô õéä èéî øòìéåá à , ñàã ïåà

åå åìéôà æà éåæà èùéåèòâ èùéð èøòåå øòìéåá íòðåô øòñà

èìééèòâôà ïâéì ìàæ ìéåà éã , òáìòæ éã êøåã øòáà èôéåì

äôéøè éã èëà÷òâ èàä ñàåå øòñàåå ñééä'íéðîù òð.  

ø 'ãðàøô ãåã :èìãðàäàá àã èøòåå íòìáàøô øòã , ïåà

î'î æà âðåèëà ò÷àè èéâ' åàåå ïôéù òëìòæà èîòð

î'øéøèòöðà÷ ïéé÷ èùéð ïòðòæ ñàåå íéðîù òëìòæà øàð è

äìàù òñéåøâ ,âéèøòô èùéðëàð ïåà , èùøòä èîå÷ ñò æà

èøòååéìòã ÷òååà èùéð ñàã èøòåå ïà ,ñ øàð' ïééøà èîå÷

 àã ïòðòæ èøàã ñàåå ÷ðòá øàðéòèðà÷ àæà ïéà

ñøàðéòèðà÷ òèöééäòâ òëìòæà øòèøòãðåä , àìéî

ðà÷ éã ïòîå÷àá åö ïòî èøéáåøô éã ïáàä ñàåå ñøàðéòè

èöåðòâ èøòåå ñàåå ìéåà , è÷òøéã ïòðòæ ñàåå éã

èøòååéìòã ,î' éøòååéìòã à ïáàä åö íòã óéåà ñ÷òè èìàö

ïèøàã ïèìàäòâ ïøòåå èùéð ìàæ ñàåå ,î' ïéåù èòáøà

øàé øàô à íòã óéåà.  

åðéáø :íòìáàøô øòã àã èöòé æéà ò÷éøòîà ïéà , ùîî

ïòî èàä ïøàô÷òååà ïøàôíòã øòáéà ïôåøòâ êéî  ,ñ' æéà

 ïåè åö âéøòäòâ ìééååøòã ïòîå÷òâñéåà èùéðëàð øéî

ïéøòã . ïòðòæ ñàåå éã øãç ïùéååèéì ïåô à÷åã ïòðòæ ñàã

íòã èéî ïòîåðøàô .âä" íéåáðøéá ìàåîù ø)æ"ì , úáéùé ùàø

øéî(ïøàååòâ øèôð èöòé æéà ñàåå  , åö ïáéåäòâðà èàä øò

ïéøòã ïåè ,ðééæ ïåàøòèééåå ïéøòã ïòåè íéãéîìú ò . éùàø éã

âä äáéùé"èéìù øòèëòù ïøäà ø" à)ø úáéùé ùàø ' íééç

ïéìøòá( ,âä"èéìù ïééèùðééô ãåã ø" à) úøàôú úáéùé ùàø

íéìùåøé(ïéøòã ïòåè ééæ  ,úåøøåòúä éã èöòé èîå÷ ééæ ïåô.  

ø 'øòèðéô íäáà:î æà ' äöò ïà èðò÷òâ àã êéæ èàä

ïáòâ ,æ ïòî ïò÷ïáòâ äöò ïà êéåà èøàã àîúñî êé.  

ø 'ãðàøô ãåã:àé  ,î'ïáòâ äöò ïà êéæ ïò÷ ,ñ' èñà÷

èìòâ ,î'ïèòáøàðééøà êàñà ïéøòã óøàã . ïòðòëòø ééæ

íìåò ïùéãéà ïèéî êéæ.  

åðéáø:î 'íìåò ïùéãéà ïèéî ò÷àè êéæ èðëòø , øòã

 ñàåå ñòéöàæéðòâøà àã ïòðòæ ñò æà øòáà æéà íòìáàøô

ìé÷î ïòåèåëå ïéøòã ïééæ '.  

ø 'ãðàøô ãåã:ñ 'î æà äöò ïà àã æéà' ïà ïëàî ìàæ

 òèìòôàè à èàä ñàåå øàðéòèðà÷ èøàñ òøòèñ÷ò

èðàåå ,äòéìá ïéé÷ ïééæ èùéð ìàæ ñò éãë.  

åðéáø :ñ'ïéøòã ïòåè ñàåå íéð÷ñò àã æéà , ïò÷ ïòîòåå éö

÷ñò íòã øòáéà éäàã ïãðòåå êéæ ïòî ?  

ø 'ãðàøô ãåã:ä øéî ø çéâùî à àã ïáà 'óøàù ìàëéî ,

íéðéðò èøàñ éã ïéà ñéåà ÷øàèù øòééæ êéæ ïò÷ øò , æéà øò

éäàã èùéð èöòé ,úåöî óéåà èöòé èòáøà øò , ïéà æéà øò

ìàøùé õøà ,íéðéðò èøàñ éã óéåà ïéáî øòñéåøâ à æéà øò ,

ãéá ïèéî ïòîàæåö èòáøà øò" éã ïåô ö"úéãøçä äãòä "

ðéðò èøàñ éã ïéàíé.  



  

èì  
  

  
 

  שבועות

)úëøòîä úøòä :á íåéá äæ òåáùá 'ìòòä àùð" äìåãâ äôéñà íéé÷úä è

äøàá úåáéùéä éùàøå íéðáøä éìåãâ úåôúúùäá" ÷øàô àøàá øéòá á

ë úåôúúùäá"èéìù åðéáø ïøî ÷"ùàøá ÷ìç ìèðù à , åðãå åáùé åáå

äùòîì óòúñîä ìëå äæ àùåðá(  

øì åðéáø êøéáå 'ãåã:íåìùìå íéáåè íééçì  , øòã

éàäçìöä ïáàä èìàæ øéà ïôìòä ìàæ øòèùøòáé , æà

î'úåøùë ïéà èåè ,î' à ñàã æéà ïâòåå ñðãéà øàô èåè

úåëæ øòâéãìàååòâ ,ñ'íéáøä úåëæ øòâéãìàååòâ à æéà ,

î'ïãéà äëæî æéà ,ïééèùééá èåè ñàã íéáøä çë øòã.  

ø 'øòèðéô íäáà :ø èééæ ' ïøàååòâ æéà ïòîå÷òâ æéà ãåã

à äìéä÷ éã ïéàúåøùë ïéà íéðå÷éú êàñ.  

åðéáø:î 'øîùîä ìò ãîåò ïééæ ò÷àè óøàã.  

ø 'ãðàøô ãåã : èâðòøáòâ èàä èìòåå òðøòãàî éã

ïòîòìáàøô êàñà.  

åðéáø :ñ'ñ æà úîà æéà' òééð êàñà àã èðééä ïòðòæ

ïòîòìáàøô , øòèëééì ñàã èàä ïéæ ïñéååòâ à ïéà øòáà

ïëàæ òðòãéùøàô êéåà èëàîòâ.  

ø 'ø á÷òéãàøðà÷ ïáåà : øòî èëåæ èðééä íìåò øòã

êéåà ïééæ åö øãäî.  

åðéáø :êéìøò æéà íìåò øòã ,øùë èëåæ íìåò øòã'ñ.  

éåæà æéà êàæ éã , ïòååòâ úåéðò ñàã ïòååòâ æéà íééäøòãðéà

ñéåøâ øòééæ ,î åàåå øòöòìô ïòååòâ æéà' èæåîòâ êéæ èàä

úåìå÷ óéåà ïæàìøàô ,î'èàäòâ èùéð èåùô èàä , èðééä

äáçøä ïà àã íùä êåøá æéà , åö êéæ èééøâ ïòðòæ ïãéà ïåà

úåøùë ïéà íéøåãéä øàô èìòâ ïèñà÷ ïæàì . ïòðòæ ïãéà

úåøùë øàô ïìàö åö èééøâ ,î'î ñàåå âéàåø ïééæ ìéåå'èñò.  

î'î ñàåå ïåô øà÷ òøòðòù à èéî èðééä èøàô' æéà

÷éøåö øàé âéöðàååö èéî ïøàôòâ ,øùë ñàã øò ìéåå úå

÷éøåö øàé âéöðàååö èéî éåå øòñòá ïáàä êéåà.  

ø 'øòèðéô íäøáà : éã ïåô íéøùëä éãOU êàã ïòðòæ ééæ 

íò ïåîä ïøàô.  

åðéáø:úåìå÷ òìà ïëåæ ééæ  .á" æéà ïãéà òøòæðåà ééá æà ä

øòðòù úåøùë ïéà áöî øòã.  

åðéáø ìàùå :úåöî ïòî è÷àá ãðàìâðò ïéà àã?  

ø 'ãðàøô ãåã:è÷àá ïòî úåöî  ,ìàùøòîà÷ óéåà èùéð .

î ñàåå'êéæ øàô úåöî ï÷àá ïùèðòî ñàåå æéà àã è÷àá .

úåöî ï÷àá íåö úåøåáç àã ïòðòæ ñò , ééøò÷òá à øòáà

àèùéð æéà úåöî ïôéå÷øàô íåö.  

ø 'ãàøðà÷ ïáåàø á÷òé:æ éáø øòöàù øòã " ì)ë"äâä ÷" ö

íåìù úòã ìòá (éð ïòî ìàæ ãðàìâðò ïåô æà èâàæòâ èàä èù

õééåå ïéé÷ ïòîòð ,ñ ìééåå'øãñë àã èâðòø.  

åðéáø:íòìáàøô ïéé÷ èùéð æéà ñàã  ,î ìééåå' êàã ïò÷

äðéãî òèééååö à ïåô õééåå ïòâðòøá.  

ø 'ãàøðà÷ ïáåàø á÷òé: àèùéð æéà òôàøééà õðàâ ïéà 

õééåå òâéøòäòâ ïéé÷ ,î ñàåå'ïöåð ïòðò÷ ìàæ.  

ø 'ãðàøô ãåã:òåå ïééæ ïò÷ øàé ñàã  ïáééäðà ñòôò ïòî è

ïéôðà øéòæá ééøò÷òá à .ïååéåà ïà àã èàä ïàîøòâðéà à ,

î ïåà' ïôéåà ï÷àá åö ïáééäåöðà íéøåô êàð èëàøè

íòðøàô íòðééì÷.  

ø 'øòèðéô íäøáà :êéåà ìéåô ìñéáà æéà àã íìåò øòã .

ïèòáøà åö èðéåàååòâ ïòî æéà ò÷éøòîà ïéà ,î' ïò÷

äòù à úåöî êñà ïáòâñéåøà,î 'è÷éùòâ èòáøà , æéà àã

éåæà èùéð.  

ø 'ãðàøô ãåã : øòñòøâ ìéô æéà èøàã ñàåå íòã øòñéåà

øåáéö øòã.  

åðéáø : ñò øòèòáøà ìéôéåå ïéà ñòìà êéæ èòãðòåå ñò

àã ïòðòæ , ïòî ïò÷ øòèòáøà âåðòâ àã ïòðòæ áéåà

øòî êñ ïáòâñéåøà.  

ø 'ãðàøô ãåã :íéùð éã èéî æéà íòìáàøô øòã , éã

øòùéñå ,àèùéð ììëá àã æéà ïëàæ èøàñ éã.  

åðéáø : øéî ïáàä ééøò÷òá äöî éã ïéà ìàåé úéø÷ ïéà

íéùð òùéîééä øàð ò÷àè ,ñ' ïåô ïòîå÷ ñàåå éã àèùéð æéà

ãðàìñåø ,èùéð ñàã ïáàä øéî øòáà . æéà èàèù ïéà

èøô íòã èéî øòãðéøâ ò÷àè ,ñ'øòâéìéá èøàã èñà÷ .

úåöî éã ïèñà÷ æðåà ééáïøéöéãàøô åö òøòééè .  

åðéáø ìàùå:úåôåò éã ïöìàæ ïôéåà äðåîî àã æéà øòåå ?  

ø 'ãðàøô ãåã :éåæà æéà ñàã , ïéà ïòî èöìàæ øòãà

èëòù-ïééìà æéåä ,ïãéà ïòðòæ ñàã , ñàã ïòðòæ ìàîà

èùéð ïòååòâ-ïãéà , øàð íòã óéåà øéî ïáàä èðééä øòáà

 ïãéà)åâ à èîòð ïòî æà êéæ èëàî ìàîàïòôìòäåö ìàæ é(.  

åðéáø :á" éåæà êéåà ñàã ïòî èàä æðåà ééá ä

 òùéîééä êøåã øàð ïééæ ìàæ ïöìàæ ñàã æà èìòèùòâðééà

ãéñç'ïãéà òùé.  

ø 'ãðàøô ãåã: ïéà ïöìàæòâ èøòåå ñàã ïòåå àã æéà øòãà 

ïèôòùòâ éã ,ïãéà òùéîééä êéåà êàã ïòðòæ ééæ.  

åðéáø : òøòãðà éã ééá ò÷éøòîà ïéà ïöìàæ äèéçùä éúá

íéåâ ,åáâ ìò ãîåò æéà ãéà à øàð.  

î éåå øòöòìô àã ïòðòæ ñò' ñàã ïöìàæ íåö ïéùàî à èàä

ùééìô ,ïéùàî à ïéà ïééøà èøàô ùééìô éã , èöìàæ ñò ïåà

èøàã êéæ.  

åðéáø íëøéáå : øäéà ïôìòä êééà ìàæ øòèùøòáééà øòã

ïèåâ íòìà èéî äçìöä ñéåøâ ïáàä ñèìàæ."  
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, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות
ז " על פי מה שכתב איתבאר .'וגופי הארץ , ואלו הן

 אמרה )ח"א ס"ר פי"ב( לפרש המדרש )אמור' פ(ה בייטב לב "זללה
ה "אמר לה הקב, שבת לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג

 )ב"סא "ח סימן רס"או(ל "דהנה קיי, כנסת ישראל יהיה בן זוגך
, שמצוה להוסיף איזה זמן שהוא ודאי יום מחול על הקודש

והנה כל העולמות תלויים , ואותו תוספות יש לו דין שבת
 גדולים .)כתובות ה(ל "ואמרו חז, ועומדים במעשה התחתונים

והנה כל המועדים , מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ
קיימת אבל שבת קדושה ו, ד הם מעשה צדיקים"שתלויים בבי

וזה שאמרה לכולם נתת בן זוג , ואינה תלויה במעשה הצדיקים
אך , ולי לא נתת בן זוג מושפע מצדיקים, מושפע מצדיקים

ועל זה היתה התשובה כנסת ישראל , קדושה וקיימא מאליה
 אם רוב )ב"ג סי"ח סימן רס"או(ע "ד דאיתא בשו"ע, יהיה בן זוגך

, ריהם בעל כרחםהקהל קבלו עליהם שבת המיעוט נמשכין אח
ונמצא גם שבת הוא , ואז הם מקדשים שבת מבעוד יום. ש"עי

  .ד"עכ, מעשה צדיקים
 קרח כפר בכח מעשה הצדיקים שהם יכולים והנה

וכמו שאמר כי כל העדה כולם , להוסיף ולחדש על גופי תורה
. י כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה"ופירש, קדושים

יינו איזה כח יש למשה וצדיקי וה', ומדוע תתנשאו על קהל ה
שבת יש לנו ראיה ' אמנם מתוס', הדור להוסיף מה שלא צוה ה

ולכן בערב , דגדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ
באותה , שבת בין השמשות בזמן שמוסיפים מחול על הקודש

כי ממה שמוסיפים מחול על הקודש , שעה נברא פי הארץ
ואם כן מגיע לו לקרח עונש על , מוכח דגדולים מעשה צדיקים

  .שחלק על משה רבינו
*  

 יתבאר מה שנברא פי הארץ בערב שבת בין עוד
 )קרח' פ(על פי מה שכתב האלגאזי בשארית יעקב , השמשות

שהיו , שקרח ועדתו באו לפרוק עול מלכות שמים מעליהם
, ש במתן תורה"אומרים שהם אנוסים בקבלת אלהותו ית

, ה עליהם ההר כגיגית" שכפה הקב.) פחשבת(וכמבואר בגמרא 
ועל זה אמרו , ואמרינן התם מכאן מודעא רבה לאורייתא

י כולם שמעו "ופירש,  כי כל העדה כולם קדושים)במדבר טז ג(
לרמוז ששם היו אנוסים בכפיית , דברים בסיני מפי הגבורה

שמקדשים , אלא שכל העדה כולם קדושים, ההר עליהם
' ועל כן מדוע תתנשאו על קהל ה, יןעצמם במותר להם מן הד

ואם בשביל , להיות אהרן כהן ואתה מלך', לבא עלינו בדבר ה
  .ד"עכ, ו"אין תורה ח, שעל ידיכם זכינו לקבלת התורה

ש " הביא בשם זקינו מהר)מסעי' פ( בשארית יעקב אולם
דלכאורה , אלגאזי בספרו רצוף אהבה להעיר על טענת מודעא

דאגב אונסא ,  תלוהו וזבין זביניה זביני:)מזבבא בתרא (ל "הרי קיי
ה הבטיח לשומרי מצותיו "וכיון שהקב. וזוזא גמר ומקני
ואגב אונסא וזוזא , הלא איכא שכר מצוה, שישלם כגמוליו

ותירץ . ושוב ליכא טענת מודעא, גמרו ישראל וקנו התורה
 אז אמרינן אגב אונסא וזוזי, )היינו שנותן מעות מיד(דתלוהו ויהיב 

 היום .)עירובין כב(אבל מתן שכר המצות הא אמרינן , גמר ומקני
, דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, לעשותם ומחר לקבל שכרם
' פ(אכן כתב בנועם מגדים . ד"עכ, ולכן לא מהני כשהוא באונס

 שכר מצוה בהאי עלמא .)קידושין לט(ל "פ דאמרו חז" דאע)אחרי
ר מצוה גם בהאי מכל מקום על מצות דרבנן איכא שכ, ליכא

ולפי זה על תוספות שבת איכא שכר מצוה . ש"עי, עלמא
  .ומכח זה ליכא מודעא רבה לאורייתא, בעולם הזה

 כי בערב שבת בין השמשות בזמן שמוסיפין בני ונמצא
דמכח , ישראל מחול על הקודש אז מתבטל טענת המודעא

ולזה , תוספות שבת מגיע לישראל שכר מצוה בעולם הזה
כי על ידי זה נתבטל טענת קרח מכח , מן נברא פי הארץבאותו ז

שהרי על ידי תוספות שבת איכא שכר מצוה וליכא , המודעא
  .ועל כן אז נברא פי הארץ ונבלעו קרח ועדתו, טענת מודעא

*  
ל בביאור הענין שנברא פי הארץ בערב שבת בין " יעוד

 )יתרו' פ(ט בצפנת פענח "בהקדם מה שכתב המהרי, השמשות
כי דור ', יאור הכתוב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני וגובב

אנוש שעבדו להמזלות אמרו שראוי לחלוק כבוד אל צבאי 
השמים משרתי האל אשר הם פקידים מאתו יתברך להשגיח 

שכבודן כבודו , על עולמו כמו חמה ולבנה ודומיהם מן המזלות
ך א. שעבד מלך מלך, של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

 אפלוגתא דתנאי במאי :)בבא בתרא קיט(איתא בפרק יש נוחלין 
ומר סבר , מר סבר חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, קמיפלגי

קשיא , והלכתא אין חולקין, והלכתא חולקין, אין חולקין
הא דפליג ליה , הלכתא אהלכתא לא קשיא, הלכתא אהלכתא

י דבפניו הר. ש"עי, רביה יקרא הא דלא פליג ליה רביה יקרא
רק אי פליג ליה רביה , אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב
ולזה אמר לא יהיה לך . יקרא אין זלזול אם מכבדין אותו בפניו

כלומר בפני ובמקומי אין לך לחלוק , אלהים אחרים על פני

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

 א"ק בקרית יואל יע"ח לפ"ק פרשת במדבר שנת תשס"ר פרקי אבות שבשיעו
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  שבועות

, והוא יתברך מלא כל הארץ כבודו, כבוד לשום אחד ממשרתי
תמונה אשר בשמים לפיכך אין לך מקום לעשות פסל וכל 

 אם )תהלים קלט ח(כענין שנאמר ', ממעל ואשר בארץ מתחת וגו
ואין לומר דפליג ', אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך וגו

' לזה אמר לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה, להו יקרא
  .ד"עכ, ועל כן כל שהוא על פני אסור, אלהיך אל קנא

 לגבי מצות כיבוד ) לך'פ( כתב האלגאזי בשמע יעקב ובזה
שיש לחקור היאך אפשר לחלוק כבוד לבשר ודם , אב ואם
ה חלק להם כבוד "אך ביאור הענין כיון שהקב, ש"בפניו ית

תו ליכא משום , והזהיר על כיבוד אב ואם, ופליג להו יקרא
 )דברים ה טז(וזה פירוש הכתוב , חולק כבוד לתלמיד במקום הרב

היינו משום , אלקיך' ך ה"צוכבד את אביך ואת אמך כאשר 
  .ד"עכ, ה יקרא וצוה לכבדם"דפליג להו הקב

 ביאר )לך עמוד רט' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ק מרן דו" כאך
שדבר זה אי חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב תלוי במחלוקת 

'  אי דרשינן את ה:)פסחים כב(שמעון העמסוני ורבי עקיבא 
דלרבי עקיבא , תלמידי חכמים לרבות )דברים ו יג(אלהיך תירא 

אם כן ריבה הכתוב לחלוק , דדריש את לרבות תלמידי חכמים
מה שאין כן , ה"כבוד לתלמידי חכמים במקום הרב זה הקב

לדידיה אין חולקין כבוד , לשמעון העמסוני דלא דריש את
  .ד"עכ, לתלמיד במקום הרב

 זכור את יום השבת )ד"ז ס"יתרו פ( איתא במכילתא והנה
מכאן אמרו מוסיפין , זכור מלפניו ושמור מלאחריו, שולקד

במרכבת המשנה דדריש ליה מדאמר ' ופי. מחול על הקודש
אך . ש"עי, לרבות דמוסיפין מחול על הקודש, קרא את יתירה

אף , אלהיך תירא לרבות' מבואר שם בגמרא דאי דרשינן את ה
, ראאלהיך תי' אבל אי לא דרשינן את ה, שאר אתין לרבויי אתי

ובכן . ש"עי, מדהא לאו לרבויי אתי כולהו נמי לאו לרבויי אתי
אם , אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים' אי לא דרשינן את ה

  .כן גם את דגבי שבת לא דרשינן לתוספות שבת
 לפרש מה שאמר קרח כי )נח' פ( כתב בשמע יעקב והנה

', ומדוע תתנשאו על קהל ה' כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה
דבפני הרב אין חולקין כבוד , מדוע תתנשאו' דהואיל ובתוכם ה

דהא היכא דפליג ליה , אך אין טענתו טענה. ד"עכ, לתלמיד
ולזה בערב שבת , רביה יקרא חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב

הרי נסתר , בין השמשות בזמן שמוסיפין מחול על הקודש
ינן את דהא מוסיפין מחול על הקודש משום דדרש, טענת קרח

ועל כן נברא אז פי , לרבות וחולקין כבוד לתלמיד במקום הרב
  .הארץ לבלוע את קרח

*  
על פי ,  יתבאר בטעם שנברא פי הארץ בערב שבתעוד

 בענין חומרות )תשרי מאמר י אות ז(מה שכתב בבני יששכר 
והידורים במעשה המצוות כי לכל מצוה יש גבול מוגבל באופן 

אבל דקדוקי המצוות , ר וזה פסולזה כש, עשייתה כהלכותיה
מה שכל אחד מישראל מדקדק בחומרות לעשותן באופן 

כי זה מחמיר בכך וכך וזה , היותר נאות לזה אין גבול מוגבל

וכל החומרות ומילי דחסידי בכל המצות מצריך , מדקדק יותר
כי על ידי עשיית המצוה בפועל , צריכי מאד לנפש הישראלי

,  מאיר רק אור הפנימי של אותו האברבגבול כפי הדין המוגבל
אבל על ידי מילי דחסידי והחומרות שעושה בהמצוות יותר מן 

הנה על ידו מאיר אור המקיף , וזה הוא מבלי גבול, הדין המוגבל
ונתקיים , והוא לו לשמירה מן החיצונים, שבאותו אבר בלי גבול

רא נק'  וראו כל עמי הארץ כי שם ה)דברים כח י(בו מה שכתוב 
  .ק"ש בדבה"עיי, עליך ויראו ממך

מזמור (ה בתפלה למשה "ז זללה" עוד מה שכתב אונקדים

 לבאר עניני פרישות וחסידות לעשות לפנים משורת הדין )פו
ולכאורה די לך מה שאסרה , משמרת למשמרת לאיסורי תורה

אמנם איתא בספרים אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב , התורה
 הוא צדיק במעשיו ואינו עושה לעצמו היינו רק אם, ולא יחטא

הנה צדיק כזה אי אפשר שלא , גדרים וסיגים ומילי דחסידי
אבל מי שעושה משמרת לעצמו אף , יכשל בשוגג באיזה חטא

מה שלא אסרה תורה כדי שלא יכשל בנדנוד איסור אז במדה 
ה שומרו "הקב, שאדם מודד מודדין לו ורגלי חסידיו ישמור

אף במה שאינו יכול לשמור עצמו ושגיאות ומצילו מכל מכשול 
ושומר אני את עצמי ,  שמרה נפשי כי חסיד אניש"וז. מי יבין

  .ד"עכ, ה ישמור אותו"אם כן ראוי שגם הקב, בגדרים וסייגים
 לא :)דף יב( פי זה יש לפרש מה דאיתא במסכת שבת ועל

אמר רבי ישמעאל בן , יקרא לאור הנר בשבת שמא יטה
פעם אחת קרא וביקש להטות ,  ולא אטהאלישע אנו אקרא

אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור 
, ולכאורה אינו מובן מה היה סובר רבי ישמעאל מעיקרא, הנר

ולפי האמור יובן . ומה חזר באמרו כמה גדולים דברי חכמים
היטב דהחכמים עשו בזה גדר וסייג שלא יקרא כדי שלא יטה 

מקיימין דברי חכמים וחסידות בזה יצילו השומר ועל ידי זה ש
וכיון שהוא לא , ת ישמור נפשו כדי שלא יבואו לשגיאה"והשי

, חש לדברי חכמים לכן לא היה לו שמירה וטעה ושכח והטה
ולזה אמר כמה גדולים דברי חכמים שאם מקיימים דבריהם אז 
ינצל משגיאה כי זהו הסגולה ממילי דחסידי שלא יבא לשגיאה 

  .ת"י שמירת השי"ע
ל להוסיף " זה יש ליתן טעם על מה שתקנו חזובדרך

 זכור את )ד"ז ס"יתרו פ(וכדאיתא במכילתא , מחול על הקודש
מכאן אמרו , זכור מלפניו ושמור מלאחריו, יום השבת לקדשו

במרכבת המשנה דדריש ליה ' ופי. מוסיפין מחול על הקודש
, ול על הקודשלרבות דמוסיפין מח, מדאמר קרא את יתירה

כי על ידי שיקיימו בני ישראל דברי חכמים ויוסיפו . ש"עי
ה רגלי "הקב, משמרת למשמרת לעשות לפנים משורת הדין

חסידיו ישמור שלא יבא לשגיאה לחלל את השבת אפילו 
שבת ' שיזכור תוס, וזה שאמר זכור את יום השבת. ו"בשוגג ח

ה לקדש את יום יזכ, ועל ידי זה לקדשו, דדרשינן מריבוי דאת
  .ו"השבת בשמירתו ולא יבא לידי שגיאה ח

 פי זה יש להבין טענת קרח שטען כי אנוש מאלקי ועל
ואין זה מן , ש"ולמה לו להיות צדיק יותר מאשר צוה ית, יצדק
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ומהו השבח שיעשה המצוה ביתרון ובחומרות יותר , הצורך
י "ופירש, ולזה אמר כי כל העדה כולם קדושים, ממה שנצטווה

היינו מה שאסרה התורה משורת , כולם שמעו דברים בסיני
שעל ידי ', ם ה"כי ובתוכ, וסגי בזה ואין צריך להוסיף עוד, הדין

שמירת המצות יהיה בהם אור פנימי המוגבל כמו מעשה 
ומדוע , המצוה המוגבל בלי דקדוקים וזהירות יתירות וסגי בזה

מה מיני להוסיף עליהם מפי חכמים כ' תתנשאו על קהל ה
והלא די לך מה שאסרה תורה ולא להוסיף , חומרות והידורים

', ל קהל ה"וזה שאמר ומדוע תתנשאו ע, על זה גדרים וסייגים
, שמקיף את איש הישראלי' רמז לאור מקיף שהוא על קהל ה

' ולזה השיב משה רבינו בקר ויודע ה. וטען שאינו צריך לכל זה
בין , ה בעולמו" הקבי גבולות חלק לו"ופירש, את אשר לו
הכוונה על , אבל יכולים אתם להפוך בקר לערב, איסור להיתר

 דבוקר יכונה מעשיהן של )ה"ב ס"ר פ"ב(פי המבואר במדרש 
וזה שאמר להם משה , צדיקים וערב יכונה מעשיהן של רשעים

בלשון ניחותא שעל ידי טעות אפשר להפוך בקר לערב 
ולכן צריכים , ת מי יביןושגיאו, ולחשוב על עבירה שהוא מצוה

למילי דחסידי דרק על ידי הוספות גדרים וסייגים רגלי חסידיו 
על ידי הגדרים , כך, וזה שאמר. ישמור מכל מכשול וטעות

על ידי שמקיים מצות עשה , ו"ויבדל אהרן להקדיש, וסייגים
ן לקדש עצמו במותר לו "שם הרמב' ופי, קדושים תהיו

והפרישו מכל שגגת ' הבדילו העל ידי זה , בפרישות יתירה
  .איסור

דאז הוא זמן תוספות ,  בערב שבת בין השמשותולכן
שזה מועיל לו לאדם על שמירת שבת שלא יבא לידי , שבת

אז נסתר טענת קרח על מה שמוסיפים בחומרות , ו"שגיאה ח
כי מכאן מוכח עד כמה צריך האדם ', והידורים על מצות ה

אשר זה ' והידורים על מצות הלהזדרז להוסיף תמיד חומרות 
ולכן אז נברא פי הארץ כי , יעמוד בעדו להשמר מכל חטא ועון

  .ראוי הוא לעונש על מה שחלק על משה ואהרן
*  

ד "ר פ"ויק(יתבאר בהקדם מה דאיתא במדרש  .פי האתון

כי אתם ,  כי דעת האומות שישראל בטלין ברוב לגבייהו)ו"ס
 דכל .)כתובות טו(ל " חזאמנם ידוע מדברי. המעט מכל העמים

ואם כן כאשר , קבוע כמחצה על מחצה דמי ואינו בטל ברוב
דכל קבוע , ישראל יושבין במקומן אין חשש ביטול ברוב

אבל לאחר שגלו הוי ניידי ממקומם ושוב , כמחצה על מחצה
ונתעורר הקושיא מדוע אינם בטלים , לא הוי כמחצה על מחצה

 על פי )במדבר' פ(ם אלימלך ק נוע"ותירץ בספה. ברוב האומות
 דדבר הדבוק צריך ביטול כנגד כל )ד"ב ס"ד סימן צ"יו(ל "מה דקיי

הרי הם , וכאשר בני ישראל עושים רצונו של מקום, הדבוק
וכשאנו דבוקים בו יתברך אינם יכולים , ש"דבוקים בהבורא ית

  .ד"עכ, לבטל אותנו
עם את פי האתון ותאמר לבל'  בזה הכתוב ויפתח הפ"ויל

ל רמז לו "י ז"ופירש, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים
ונתקשו . אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה

המפרשים למה הזכירו לו לבלעם דייקא מצוה זו של שלש 
ה "ז זללה"דהנה כתב א. רגלים יותר מכל שאר מצוות שבתורה

מואב מפני  ויגר )בלק' פ( לפרש הכתובים )שמות' פ(בייטב לב 
, על ידי והוא יושב ממולי בקביעות', וגו ב הוא"העם מאוד כי ר

לזה , דאז הוה להו לישראל דין רוב להכריע עצמם לכף זכות
ואגרשנו מן הארץ שיהא להם פיזור ויתבטלו ' לי וגו לכה ארה

ק כי היציאה לסוכה מורה על "אמנם מבואר בספה. ד"עכ, ברוב
אדם בבית יש בו מסך המבדיל כי בהיות ה, ת"התדבקות בהשי

אבל ביציאתו אל הסוכה הוא , בין ישראל לאביהם שבשמים
וזה מורה כי בני ישראל דבוקים בו יתברך ואינם תחת , בצל אל

אמנם הסוכה , ע"ממשלת שום שר בשמים כי אם תחת הבוכ
ולכן בחג הסוכות אנו אומרים בזכות צאתי , מורה גם על הגלות

תיך ארוצה יחשב לי כאילו הרחקתי מביתי החוצה ודרך מצו
כי בכל השנה אינו טוב להיות נדוד כי יש חשש להתבטל , נדוד

ת אז אנו "אבל בחג הסוכות כאשר דבוקים בהשי, ברוב אומות
ולא , מבקשים שיחשב לי זאת כאילו הרחקתי נדוד בגלות

כי מזה רואים דביקות ישראל לאביהם , חיישינן לביטול
ולזה אמר בלעם . א כל הארץ כבודות מל"כי השי, שבשמים

ואחד מהם הוא , אתה רוצה לעקור אומה החוגגת שלש רגלים
וממילא אינם ' חג הסוכות דאז בני ישראל הם דבוקים בה

  .ועל כן לא תוכל להם, בטלים ברוב
ל דלכן נברא פי האתון בערב שבת בין " יומעתה

אור  בבי)אמור' פ(ה בייטב לב "ז זללה"דהנה כתב א, השמשות
 מעולם לא זזה שכינה מישראל :)זוהר קרח דף קעט(מאמרם 

הכוונה על , בשבתות וימים טובים אפילו בשבת של חול
 שמצוה להוסיף איזה זמן )א"רס' ח סי"או(ל "דקי, תוספות שבת

ואותו תוספות יש לו דין , שהוא ודאי יום מחול על הקודש
, חולשניתוסף בשבת מיום ה, וזה נקרא שבת של חול, שבת

ועל כן בערב שבת בין . ד"עכ, וגם אז יש השראת השכינה
ק דאז זוכים בני ישראל להשראת "שב' השמשות זמן תוס

ע שיתבטלו "אם כן נסתר טענת אוה', השכינה ודביקות בה
  .על כן אז נברא פי האתון, ישראל ברוב

*  
הביאו (ש פרימו " אפשר לומר בהקדם דברי מהרעוד

 )ט"א זוטא פי"תנדב(ל " על אמרם ז)והתצ' א בראש דוד פ"החיד
יעקב נטל עולם הבא ועשו , שיעקב ועשו חלקו בשני עולמות

וקשה דלפי זה איך מצאנו ידינו ורגלינו לעשות . נטל עולם הזה
והלא יאמרו גזל הוא בידינו כי שייך , חיל ולאכול חלב הארץ

 תנאי התנה .)שבת פח(ל "והתירוץ כי אמרו חז. כולו לעשו
אם יקבלו ישראל את התורה אתם ,  במעשה בראשיתה"הקב

ואם כן . ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, מתקיימים
אלמלא קבלו ישראל את התורה מוט התמוטטה הארץ ונמצא 

וכאשר באו ישראל וקבלו התורה קיימו הארץ , העולם אבד
 דהמציל מזוטו של ים .)בבא מציעא כד(ל "וקיי, ומלואה

ועל כן מגיע לנו להנות מטוב , ל נהר הרי אלו שלוומשלילותו ש
  .ד"עכ, ז על פי הדין"העוה
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 הכל :)פסחים סח( פי זה יש לפרש מאמר הגמרא ועל
ם מאי טעמא יום שניתנה בו "מודים בעצרת דבעינן נמי לכ

והטעם בזה דמאחר שעל ידי קבלת התורה אנו . תורה הוא
,  בעינן נמי לכםעל כן ביום זה, זוכים להנות מטוב עולם הזה

להורות שעל ידי קבלת , לעסוק באכילה ושתיה וצרכי הגוף
  .התורה יכולים אנו להנות בדין מטוב עולם הזה

את פי האתון ותאמר לבלעם ' פ הכתוב ויפתח ה" ילובזה
ל רמז לו "י ז"ופירש, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים

 ונתקשו .אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה
המפרשים למה הזכירו לו לבלעם דייקא מצוה זו של שלש 

דהנה בלק אמר . רגלים יותר מכל שאר מצוות שבתורה
כי טען דאין לנו להנות מטוב עולם הזה דהוי , ואגרשנו מן הארץ

ולזה אמרה האתון אתה רוצה לעקור אומה החוגגת , גזל בידינו
זמן מתן ואחד מהם הוא חג השבועות , שלש רגלים בשנה

ל כדין מציל מזוטו של "ואם כן הו, תורתינו שאז קבלנו התורה
  .ים ושפיר יכולים להנות מטוב עולם הזה

' הוסיף ה,  יום הששי)בראשית א לא(ל " כתב רשיזוהנה
בששי בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת 

ה "ז זללה"וא. שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה
 העלה לפי זה דבגמר מעשה בראשית )בראשית' פ(בייטב לב 

  .ש באריכות לפי דרכו"עי, היתה התנאי
ל שמטעם זה נברא פי האתון בערב שבת בין " יומעתה

דאז היתה התנאי שאם לא יקבלו ישראל התורה , השמשות
ל כמציל "וכיון שקבלו ישראל הו, יחזור העולם לתוהו ובוהו

אם כן נתבטל ,  הזהמזוטו של ים ויכולים להנות מטוב עולם
  .ולכן נברא אז פי האתון, טענת בלק

*  
במדרש שמואל ' ופי .א אף צבת בצבת עשויה"וי

דצבת הוא מלשון רצון כמו שאומרים צבי ואתרעי בן ומסר לן 
  ש"עי, אורייתא

 לפרש )ד"דרוש ס( על פי מה שכתב בבינה לעתים ונראה
בריו  כל אדם שיש בו יראת שמים ד:)ברכות ו(ל "מאמרם ז

כלומר מה ששאר בני אדם יצטרכו דיבור ואמירה . נשמעים
אלא , יעשה הוא בלא מוצא שפתים', להוכיח זולתם לעבודת ה

מה שהוא בעצמו מתנהג ביראת שמים זה עושה רושם בלב כל 
' פי, ו"וזהו הכוונה כל אדם שיש ב, אדם וממנו יראו וכן יעשו

דבריו , דבריםאז אפילו אין אומר ואין , בתוכו יראת שמים
, ועושים רושם כאילו היה תוכחת מגולה, נשמעים מאליהם

  .ד"עכ, וממנו יקחו עשות כמוהו
 האריך בזה דיש צדיקים )מטות' פ(ה בייטב לב " זללהז"וא

אשר גם בלי דיבור לאחרים רק במה שעושה רצון קונו מעורר 
הפסוק וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל ' ופי, אחרים

אמנם איש כי ', זה הדבר אשר צוה ה, פה דברי תוכחהלאמר ב
לאסור איסר על נפשו לשמור ולעשות את אשר ' ידור נדר וכו

אז לא יחל דברו לא יצטרך לחלל דבריו ושפתיו להזכיר ', צוה ה
כי אם ככל היוצא מפיו יעשה ויקיים , שום חטא ועון כלל

 של ואז ממילא ידמו לעשות כמעשהו ויוכיח במישור, בעצמו
וזהו ביאור . ד"עכ, עצמו לזולתו בלי שום דיבור ואמירה

, ש"היינו הרצון לעשות רצון הבורא ית, ת"המשנה אף צב
', נגרם במה שהצדיק יש לו רצון לעבודת ה, ת עשויה"בצב

  .ובזה מעורר גם אחרים עמו
*  

ונתבאר , עומדים אנו לפני חג השבועותפ "עכ
די זה אנו זוכים מדברינו אלה מעלת קבלת התורה שעל י

ויתכן לומר בזה טעם לשבח על , להנות מטוב עולם הזה
כי לחם כפשוטו הכוונה , הקרבת שתי הלחם בחג השבועות

גם רמז על לימוד התורה ככתוב , על השפעת הפרנסה
ולזה הקריבו שתי הלחם לרמז ,  לכו לחמו בלחמי)משלי ט ה(

שבחג השבועות יום קבלת התורה מלבד מה שזכינו 
עוד אנו זוכים , שפעת הרוחני של התורה הקדושהלה

ל "להשפעת הגשמי להנות מטוב עולם הזה משום דהו
  .כמציל מזוטו של ים

 קרבו ויאתיו ימי קבלת התורה עלינו לעשות וכאשר
הכנה דרבה לקבל עלינו עול מלכות שמים ועול התורה 

וההכנה לחג השבועות הוא גדולה מההכנה , והמצות מחדש
 שואלין .)פסחים ו(ל "כי בחג הפסח אמרו חז, םלשאר רגלי

ואז בני ישראל טרודים באפיית מצה , ודורשין שלשים יום
מה שאין כן בחג , ובמצות ביעור חמץ להכין כל צרכי החג

וההכנה לחג , ט יום"השבועות צריכים לעשות הכנה מ
השבועות הוא שיכין האדם את עצמו שיהיה הוא מוכן 

 לחג השבועות הוא על ידי לימוד וההכנה, לקבלת התורה
ואם כי לא נשאר נו רק זמן קצר יכולים עוד לתקן . התורה

 )אמור' פ(ה בקדושת יום טוב "ז זללה"וכדברי א, הרבה בהם
 וספרתם לכם ממחרת השבת )ויקרא כג טו(לפרש הכתוב 

מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות 
, ספרו חמשים יוםתהיינה עד ממחרת השבת השביעית ת

היינו שאתם צריכים , כי וספרתם הוא מלשון ספיר ויהלום
אמנם אף , להאיר עצמכם ולתקן מעשיכם בימים אלו

אל , כאשר חלפו ועברו כמה שבועות ולא תיקנו עדיין כלום
אלא עד ממחרת השבת השביעית , יאמרו לנפשם נואש

ה אף ביום האחרון מימי הספיר' פי, ם"ם יו"ו חמשי"תספר
ועיין בעבודת (. ד"עכ, תוכלו לתקן ולהאיר כל החמשים יום

ועל אחת כמה וכמה שיש לנו עוד יותר . )ישראל לפסח
  . משבוע בודאי שיכולים אנו עוד לתקן הרבה

 יהא בעזרינו שנזכה לעשות הכנה הראויה ת"והשי
ונזכה לקבל , לימים הקדושים הבאים לקראתינו לשלום

ונזכה , ה ובאנפין נהיריןהתורה הקדושה בשמחה ובחדו
  .לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן
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