
 

 

  
למה נאמר פרשת קבלת התורה (י''ח, א') צ''ע כה
 מדי
 חת
 משה  ישמע יתרוו

 (זבחי� קט''ז) וכדאיתא בחז''ללמלחמת עמלק,  ה, ואי להסמיכבפרשת יתרו
סו� פרשת במלחמת עמלק, הי' צרי� לכתוב מעשה יתרו  �בא מה שמועה שמע ו

עפ''י דברי רבינו בחיי (בפרשה זו ד''ה מכל  וי''ל. אחר מלחמת עמלק בשלח
הע� אנשי חיל) בא וראה כמה כח וגודל מעלות המדות, שלא נשתבחו הצדיקי� 

כגו! נח ואברה� ויעקב וזולת�, בתארי החכמה התבונה  ,והנביאי� בתורה
וכל זה להורות  נאמר בנח איש צדיק תמי� הי', ,והדעת, כי א� בתארי המדות

כי אי! עיקר החכמה אלא יושר המדות, כש� שאי! האיל! עיקר אלא הפרי. 
פרשה זו שבה נשתבחו מעלות המדות (ואתה תחזה מכל הע� אנשי ש ולפ''ז י''ל

יראי אלקי� אנשי אמת שנאי בצע) היא הפרשה הראוי' ליכתב בה קבלת חיל 
רק מי שיש לו שלרמז לנו מה שאמרו חז''ל דר� אר" קדמה לתורה,  ,התורה

  .מדות טובות יכול לקבל התורה
  

 
ויצא משה (י''ח, ז') בפסוק  ג� אנו רואי�, זה של דר� אר" קדמה לתורהועני
פרש''י איני יודע  �וישאלו איש לרעהו לשלו� לו  לקראת חתנו וגו' וישתחו וישק

שנאמר והאיש  מי הקרוי איש זה ''איש לרעהו''מי השתחוה למי, כשהוא אומר 
משה עכ''ד. דהיינו אע''פ שמשה רבינו הי' איש אלקי� קדוש ונורא, ומנחיל 
התורה, ג� הי' בעל דר� אר" שקדמה לתורה, ולכ! הי' מקדי� בשלומו 

  ומשתחוה לו. 
   

דכתיב  ,אישאע''ג דג� יתרו נקרא  ,על פרש''י הנ''ל הקשה(גור ארי')  ל''המהר
השתחוה שנקרא איש ' שמשה (א''כ מהו הראי''ויואל משה לשבת את האיש'' 

האי איש דר� הכתוב  ותי' .למשה) הוחשתהשנקרא איש ליתרו, אפשר יתרו 
�ומי שאינו מכיר את האד�  ,כי לא הכירו משה מי הוא ומה ענינו ,לומר כ

דכתיב והאיש משה ענו  ,קורא אותו איש, אבל מרע''ה נקרא אצל שמו איש
מפני כי מלת איש בא על המיוחד שהוא איש  ,מאד, ומה שנקרא משה איש

שנאמר לא ק� כמשה עוד נקרא איש.  ,ומפני שמשה הי' מיוחד ,פרטי בדבר
מתחות  משהונפק  – עיי! בתרגו� יונת! שנראה שהרגיש בקושיא זו וכתב (אבל 

שבאמת  שמשמע מדבריו � ת חמוי, וסגיד ונשיק לי' וגיירי' עננא יקרא לקדמו
   יתרו השתחוה, דהיינו השתחוה להקב''ה שהכירו ונתגייר.)

  
האיש הוא משה או יתרו, למה לא כתוב  כיו! שיש מקו� לטעות א� יש להעיר

ת ודבעצ� הי' אסור למשה להשתחו וי''ל בתורה בפירוש ''וישאל משה ליתרו''.
יתרו ל, רק כיו! שוחכבודו אי! כבודו מ ! מל�, ומל� שמחל עלליתרו, שהי' לו די

הי' מכיר טוב לו ונת! לו כבוד גדול,  לו כשברח ממצרי�, וג� הי' חמיו, הי' עוזר
  לכ! התורה לא כתבה בפירוש שמשה השתחוה לו.

  
עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי! זצ''ל, דמסברא י''ל שמשה , וי''ל באופ
 אחר

כדאיתא ו ודלכבלקראתו ו תצאלר לו הקב''ה ליתרו, דכיו! שאמ והחהשת
במדרש, מסתמא משה רבינו קיי� מצות הבורא בכל פרטי' ודקדוקי', וכל מה 

רי� התורה שלא צ ולפ''ז י''לעשה ליתרו.  בודיהוא כשה רבינו ששהבי! מ
כדי  ,ה לווחשזה פשוט שמשה השתה ליתרו, וחלכתוב בפירוש שמשה השת

  . ולקיי� מצות הבורא לכבד
  

דבאמת זה שמשה רבינו איש אלקי� יצא לקראתו, הי' כבוד גדול  וי''ל עוד
גדול נתכבד יתרו באותה שעה, כבוד  – ליתרו, וכמ''ש רש''י (י''ח, ז') ויצא משה 

יצא אהר! נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאי! ולא  ,כיו! שיצא משה
בדו יכיצא לקראתו זה שבדחשב אצלו כיו! שמשה הי' ענו, לא נ אבל. עכ''ד יצא

 רק כיו!ש , נמצאלכולי עלמא ''כבודשזה נחשב ''לו, השתחוה , לכ! כראוי
, אבל באמת הי' ודלכבכדי  ת ליתרווצרי� להשתחוהי'  ,הי' ענו רבינו משהש

זה  שמטע� ולפ''ז י''ללקראתו.  יצאעי''ז ש צות הבורא לכבדומ� כבר מקיי
כיו! שהי' ענו לא הי' היינו דד ה ליתרו,וחהשתלרמז הטע� שמשה ''איש'' נאמר 
, קושיא אחרתולפ''ז יש ליישב . וה לושתחהשרק עי''ז  ,כבדו כראויל אפשר

שנתכבד יתרו, וכמו הכבוד הגדול  כ''כ פרס�לכאורה צ''ע למה התורה מש
, נתכבד יתרו בכבוד גדול שפרש''י הנ''ל, דבאותה שעה שמשה יצא לקראתו

של משה רבינו, שאע''פ  תווישבא ללמד על הענ ולדברינו י''ל. מהו הנפק''מ לנוד
נחשב  שלו לא תוויענהמשה לקראתו, מצד  שנתכבד יתרו בכבוד גדול בזה שיצא

   ה לו. וחלכ! כדי לכבדו השתו, לכלו� בעיני משה זה

. לכבדו א משה לקראת יתרומאיזה טע� יצ יש לעיי!, ואולי י''ל בדר� חידוש
. כה! מדי! �אד� חשוב  שהואדהיינו בגלל  ,שיש לו עצמיתהחשיבות המצד  א)
חות! משה.  של יתרו, אלא בגלל החשיבות שהואמית העצ מצד החשיבותלא  ב)

יצא לקראתו מתחלה � זה עשה משה שני דברי� לכבדו. א) מטעש ולפ''ז י''ל
 דהיינו לא מצד החשיבותכמ''ש ויצא משה לקראת חתנו, מצד שהוא חתנו, 

השתחוה  , דהיינווישתחו וישק לוואח''כ ק כיו! שהוא חתנו. ב) העצמית שלו, ר
 ,עפ''י פרש''י הנ''ל וי''ל עודמדי!. כה!  – שהוא אד� חשוב  ו,מצד חשיבות ''לו''
יצא אהר! נדב ואביהוא,  ,שיצא משהגדול נתכבד יתרו באותה שעה, ככבוד ש
שאע''פ שכול�  לפרשנראה . עכ''ד י הוא שראה את אלו יוצאי! ולא יצאומ

יצאו לכבדו, אבל הי' חילוק ביניה�, שמשה יצא מצד חשיבותו, ובנ''י יצאו כיו! 
נאמר ''לקראת חתנו'' דהיינו לכבדו  'ימשה, ולכ! כשיצא משה ובנ'שהי' חות! 

 נאמר מכבדו מצד חשיבותו, ולכ! כיו! שהי' חת! משה, אבל משה עצמו
    שיבות העצמית שלו. ח שהוא מכבדו מצד '' דהיינו להראותלו''השתחוה 

 
לא צרי�  ,שלו� לרעהוכדי לומר שהתורה רצה להדגיש ש באופ
 אחר, וי''ל

   רק צרי� להיות איש (א מענטש). ,להיות משה רבינו
  

, עפ''י דברי האור החיי�, דמזה שמשה השתחוה ליתרו הוא וי''ל באופ
 אחר
לכבודו יצא, ולזה אמרו חז''ל כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, רק ראי' ש

יצא משה.  ובניו אשתווזולת דברינו מני! לו כבוד מיציאה זו, דלמה לכבוד 
 ''וישתחו וישק לו''וה ליתרו, דזה שנאמר דזה פשוט שמשה השתח ולפ''ז י''ל

שמשה  דהיינו דזהתנו, משה לקראת חא יצו – בא לפרש תחלת הפסוק 
  . ובניו אשתולכבד את יתרו, ולא בשביל  רק השתחוה לו הוא ראי' שיצא

 

וטע� הנשיקה שלא נשק ג�  , עפ''י דברי הט''ז (דברי דוד)וי''ל באופ
 אחר
כמ''ש וישאלו  ,יתרו למשה כמו בשאלה, דהיינו ג� יתרו שאל בשלומו של משה

דשאני נשיקה דענינה לדבק רוחא דהנישוק ברוחה דנישק,  נראהאיש לרעהו. 
ומש''ה יש תועלת בהתדבקות רוחא דיתרו למשה שיתדבק בקדושה משא''כ 

דעיקר  ולפ''ז י''לבל בשאלת שלו� אי! לנו נפק''מ מי התחיל לשאול. להיפ�, א
לא הי' ההשתחואה אלא הנשיקה, רק משה הי' צרי� לעשות השתחואה כדי 
לנשק את יתרו, דמבואר בברכות (נ''ד) שמשה הי' גבוה עשר אמות, ומסתברא  

כדי  תוצרי� להשתחו הי' משה'כ בגביהת קומה כמו משה, לכ! שיתרו לא הי' כ'
כדי לקרב אותו לקדושה, וכ! מסתברא לומר שמשה השתחוה  ,לנשק ליתרו
דמל� שמחל על כבודו אי! כבודו  ,די לנשק לו, דבלי זה הי' אסור לוליתרו רק כ

רק דהיינו  – ונשיק לי' וגיירי' וסגיד  –  כוונת התרגו� יונת
 וואולי זה מחול.
   לו לקדושה.  רביק, דהיינו עי''ז נעשה גר נשק לואחר שמשה 

  
גבי רב אחא בר יעקב שמע אביי דקא  עפ''י הגמ' בקידושי
 (כ''ט) וי''ל עוד

דאביי, דכי הוו עיילי בתרי! אפילו ביממא הוו  הוה אתי ההוא מזיק בי' רבנ!
 !)(ל מיתזקי, א''ל לא ליתיב לי' אינש אושפיזא אפשר דמתרחש ניסא, על בת

ריעה דכרע נתר אידמי לי כתנינא דשבעה רישוותי', כל כ ,בההוא בי' רבנ! דאביי
תפלל על אותו מזיק נתר חד רישא) אמר להו למחר, רב אחא והדכרע חד רישא (

כרע ראב''י רי מבואר דע''י כל כריעה וכריעה שיסא סכנתי!. האי לא איתרחיש נ
 ,שמשה דוקא השתחוה ליתרו ולפ''ז י''להתבטל כח הטומאה של אותו המזיק. 

בל מעבודה זרה שעבד, ואח''כ נשק אותו ילבטל ממנו כל כח הטומאה שק
  להכניס לו רוח קדושה. 

  
אלא כדי  ,, דזה שמשה נשק את יתרו לא הי' כדי לכבדוויש להביא ראי' לדבריו

קדושה, שהנה נאמר (שמות, ד', כ''ז) ויאמר ה' אל אהר! ל� לקראת לקרבו ל
'! פי' אהר! נשק למשה, כי משה הענו נהג הרמב' – משה המדברה וגו' וישק לו 

נשיקה נראה מזה ש. עכ''ד ולכ! לא אמר וישקו איש לאחיוכבוד באחיו הגדול, 
(ואולי יש לחלק בי! אחיו  בוד, וא''כ האי� נשק משה את יתרורה לכיתהוא ס
  . אלא כדי לקרבו לקדושה ,שלא נשק לו כדי לכבדו נו י''לולדברי .לחתנו)

  
וכי יתרו  ''וישאלו איש לרעהו לשלו�''לכאורה צ''ע לשו! הפסוק ש וי''ל עוד

� וגשמטע� זה התר נראהועכשיו להתגייר. א יתרו בא רק להי' רעהו למשה, ה
ת חמוי, וסגיד מתחות עננא יקרא לקדמו משהונפק הפסוק הנ''ל, יונת! פי' 

הוא , נתגייר יתרוכיו! שדהיינו  – , ושיילו גבר לחברי' לשל� ונשיק לי' וגיירי'

  

  
  פרשת 
  יתרו
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

 עוד י''ל הנ''ל נודבריולנקרא רעהו של משה, וכדאיתא בגמ' רעהו ולא נכרי. 
' ''שיתדבק בקדושה'בודאי משה הי' גדול מיתרו, אבל אחר נשיקת משה ש

ות לו רעהו של משה רבינו. (עיי! באב! עזרא שכתב שקראו רעהו שיי� לקר
שתחוה , דבאמת ג� יתרו הואולי י''ל בדר� חידוש .)בעבור גודל מעלתו בחכמה

ורק שתחוה לו, שלא הי' נפק''מ לנו א� יתרו ה ,למשה, אבל התורה לא הזכירו
נחשב ו נתעלהועי''ז , הנ''ל וכדברי הט''ז קרבו לקדושהר שמשה נשק לו ומאח

התורה הזכיר מה דהיינו  �,ולו לשהעוישאלהו איש לראז נאמר  ,רעהו של משה
   . ששאל בשלומו של משה ,שעשה יתרו

  
 ,, שעד כה משה נקרא איש, וג� יתרו נקרא אישוי''ל עוד עפ''י דברי האלשי�

כמ''ש ויואל משה לשבת את האיש, ע� כל זה לא יתחברו בסוג, א� עתה יצדק 
שמטע� זה נאמר  ולפ''ז י''ללומר איש לרעהו, כי שני האישי� לרעי� יתוארו. 

נעשה יתרו רעהו  כדי לרמז שע''י הנשיקה � משה מפורש,ולא ש ''איש לרעהו''
הכבוד  כ''כ פרס�למה התורה מ, ולפ''ז יש ליישב קושיא הנ''לשל משה רבינו. 

שבא ללמד על הגדלות  ולדברינו י''ל. מהו הנפק''מ לנודשנתכבד יתרו, הגדול 
אדרבה ולא נתגאה מזה  ממשה רבינו,של יתרו, שאע''פ שקיבל כ''כ כבוד 

ו מאד מכל אד� בינו, שהוא הי' ענרעהו של משה ר ונעשה ,זה עמדמנתחזק מ
  אשר על פני האדמה. 

  
רב אבא בר כהנא אמר  –מצינו בדוד המל� ע''ה, שאיתא בילקוט  לזהודוגמה 

הלא צ''ע אותה אבקש.  שאל דוד המל� מלכות, שנאמר אחת שאלתי מאת ה'
הגאו
 ר' בקשה אחרת, דכתיב שבתי בבית ה' כל ימי חיי. נאמר בסו� הפסוק 

ברמז, וכמ''ש במדרש ששאלת השררה נכתב  יצחק ירוח� דיסקי
 זצ''ל תי'
 למלכות, וכ! כא! � לכהונה, הנני �  (שמות רבה) שאמר משה הנני, שהכוונה הנני

י כלי שידוע שאי! ישיבה בעזרה אלא לממפנ ,מרומז בזה ששאל מלכות בדוד
בית דוד, ומה שאמר שבתי בבית ה', רצה לומר שהי' יכול לישב בעזרה להיות 

, ויע! כי כלויוע� ה' ולבקר בהש� תמיד ולהתדבק ליוצרו, וכמ''ש ש� לחזות בנ
קש מלכות יבעזרה, לכ! ב והעמידה לעמוד ש� כל זמ! מש� היותהי' כבד עליו 

להשלי�  ,כדי שיהי' לו רשות ישיבה, והי' יכול לשבת ש� כל זמ! היותו ש�
 שדוד נתכבד בכבוד גדול להיות מל�אע''פ  נראה מזהנפשו בתורה ועבודת ה'. 

שיכול לישב בעזרה  העיקר אצלו הואאדרבה וב אצלו, , זה לא נחשישראל

העיקר אדרבה להיות ש� תמיד, וכ! כא! ביתרו, אע''פ שנתכבד בכבוד גדול, 
  רבינו. רעהו של משה ו ב! תורה להיות הי' אצלו

  
מזה שיתרו ד (תורת אמת) וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל

ב שאל יפול ל ,, הוא חיזוק גדול לכל אחד ואחדנקרא רעהו של משה רבינו
האד� לומר מה היו� מיומי�, אחר שכבר חלפו שני� רבות בהבלי עול� הזה, 
ומי יודע א� לעת כזאת יוכל להתקרב עוד להשי''ת, שיקח לו ראי' ברורה 
מיתרו, שאי! רחוק גדול ממנו, שהי' כל ימיו אדוק בעבודה זרה, ובסו� ימיו 

    משה רבינו.  השלי� את הכל ובא לדבק בהשי''ת, עד כדי כ� שנקרא רעהו של
  

וי''ל באופ
 אחר, עפ''י דברי מר
 הגר''מ פיינשטיי
 זצ''ל (קול ר� חלק שני) 
ת אח''כ למשה מצד דר� אר". ואמאי לא חזר יתרו להשתחו שלכאורה צ''ע

ת כלל, שהרי כל הימי� קוד� לזה הי' יתרו ודיתרו לא הי' רשאי להשתחו וי''ל
עובד עבודה זרה, ולא עבד סת� אלא מצד טעות שעשה כדור אנוש, שחשבו 
שכוונת הקב''ה שיעבדו ג� למלאכי עליו! ולמערכת השמי�, מ''מ א� יראו 
 �אנשי� שיתרו משתחוה למשה רבינו יטעו ויחשבו שעושה זה לא משו� דר

ר" אלא שנחשב משה כמי! אלקות, וא''כ נמצא מצד מראית עי!, והיית� א
ת למשה רבינו, משא''כ משה ונקיי� מה' ומישראל, לא הי' יתרו יכול להשתחו

שהרי לא יחשדוהו האנשי� שהוא עובר על עבודה  ,ת ליתרווהי' רשאי להשתחו
נשי� זרה ח''ו (ואחד מהטעמי� שנעלמה מקו� קבורת משה רבינו הי' כדי שהא

ת למשה ודבאמת יתרו רצה להשתחו ולפ''ז י''ללא יעשו כמי! אלקות ממנו.) 
מה' מצד דר� אר", אבל הי' אסור לו לעשות כ! מצד הדי! והיית� נקיי� 

ה, דמי שרוצה לעשות מצוה ונאנס נחשב וחומישראל, לכ! נחשב כאילו השת
לו איש וישתחו וישק לו וישא � כאילו עשאה, לכ! התורה כתבה בלשו! נסתר

לרמז שאע''פ דבמציאות רק משה השתחוה ליתרו, אבל נחשב  ,לרעהו לשלו�
רק איש לרעהו, דג�  ,משה ליתרו מפורש כאילו שניה� השתחוו, ולכ! לא נאמר

יתרו נקרא איש. (עיי! באב! עזרא שהוכיח וישתחוו דהכא הוא לשו! רבי�, וג� 
  יתרו השתחוה למשה)  

  
  

  
ר'  הרה''ק רבו נפטרכש בשנת תרי''ד .תואמרי אמ ,תורה אמת ספר המפורס� בעל מחבר ,איגר זצ''ל ב
 הגאו
 ר' שלמה יבללזכר נשמת הרה''ק ר' לי

 הרה''ק ר' צדוק הכה
 זצ''ל. תלמידומחבירו והי'  ,בליקעל הראשו
 שיטהקוו בלובלי
,רות ''לנהל אדמול יחתה מאיזביצא, האדמו''ר זצ''ל מרדכי יוס 
נשמתו הקדושה במלאת לו ע''ב שנה, וחסידי� מצאו רמז בפרשת , יצא רמ''חת �בשנת כי בא השמש  כ''ב שבט משפטי� בשבת קודש פרשת נלב''ע

� של הרה''ק מקאצק זצ''ל, ותלמיד ,הי' נכדו של הגאו
 רבי עקיבא איגר זצ''ל זכרו ברו�.  , יהימספר ימי� אמלאאת  (שמות, כ''ד, כ''ו)אותה השבת 
   ''מי השילוח''.  מחבר והרה''ק מאיז'ביצא בעל

  
צריכי� להזכיר  את�אמר של להזכיר את עצמו לפניו, אמר לו מי רה''ק ר' צדוק זצ''ל ע� קוויטעבערב ראש השנה האחרו
 של רבינו זצ''ל, נכנס אצלו ה

ר' צדוק זצ''ל בזה סמ� הרה''ק ני ר' צדוק זצ''ל, בשמו וש� אמו, ואת עצמכ� לפני, אולי אני צרי� להזכיר את עצמי לפניכ�, ומיד הזכיר את עצמו לפ
   תו של רבינו. לקולהיות רבי אחר הסת

  
כריעות  ,ארכה כשלש שעות בהשתחויותהתפלה  –בשעת תפלת מעריב בימות החול  פר על תפלתו של רבינויסודתו הי' בתפלה, חסיד אחד עיקר עב

יכלו לחכות כ''כ  מר לאחר חצות הלילה, וכשחסידיו לאובימי� נוראי� הי' רגיל לאחר את התפלות, ואת תפלת נעילה הי' גוגדולות, ובבכיות נוראות. 
יוה''כ בשעה שכול� גמרו ''נעילה'' ותפלת מעריב, הבדילו וטעמו משהו, וזה הי' קוד� תפלת מנחה ונעילה שלו, הי' רגיל לשאול בתמימות  יאזמ
, ובמוצ

� קדוש כזה''. ולהפרד מי''אי� אפשר   
  

ש� הספר של זקני הרה''ק  על שנקרא ,ובהקדמתכתב רת אמת'' והטע� קרא לה� ''תו ,אביו יספרבהדפיסו את בנו הרה''ק ר' אברה� איגר זצ''ל, 
 תמידהי' ספרו ''תורת אמת'' של החוזה זצ''ל,  כי, יעקב יצחק הלוי � שנרמז שמו הקדוש והטהור וחותמו ''אמת'' עולה במספר ,זצ''ל מלובלי
 החוזה
  . רבו ממש, ושהי' לו שייכות גדול בשורש נשמתו הקדושה הוא כי החזיק בו כילעיי
 בה�, שלח
'' ' נוהג בכל שבת לפני בואו אל ''הוהי ,אצלו

  
'ל, וכשנת
 ידו לידו הקדושה, שאל אותו 'אצל הרה''ק ר' לייבל איגר זצ שלח
 הטהורישב על  נכדו של החוזה זצ''ל, הרב ר' משול� זושא זצ''ל, פע� אחד

�בידו הקדושה, ואמר על זה שאחז אחד מבניו ד ואמר, אודה לה' שזכיתי לאחוז ביד ו הקדוש זצ''ל, והשיב ה
, שמח מאשהחזיק ידו ביד זקנזוכר  הוא א
ד, יל משל להרוצה ליגע בדבר גבוה מאתורה, על יסוד מאמר של רבינו הקדוש מפרשיסחא זצ''ל, על מאמר חז''ל מתי יגיע מעשי למעשי אבותי, שהמש

  הגבוה.  וקשר מקל במקל וכו', עד שנגע בקצה מקל העליו
 בדבר הגבוה, נמצא שיש לו איזה נגיעה בדבר
  
להשיג�, ופע�  הרבה השתדלו, שלשת ספרי� ביד אחד מנכדידע להרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל, שנמצא עוד כתבי יד קדשו של החוזה זצ''ל, מ� כי בהוג

טוב באת, פקח על  –י ד, ובבואי אמר אלבהתלהבות שלהבת קודש גדול מאאחת נכנס בנו הרה''ק ר' אברה� זצ''ל אל הקודש בעת עיונו בהכתבי� הנ''ל, 
   עיני� וראה התנוצצות אור הקדושה הזורח מהאותיות הקדושי�, מעשי ידי איש האלקי�, שאינו דומה כלל להנדפס. 

  
קדוש והטהור של אותו צדיק, , והי' רגיל לומר: וכשאנחנו אומרי� הדברי תורה אלו בשמו הרבינו הי' מרבה להטיב דברי תורה בשמו של החוזה זצ''ל

  פועל. בודאי יושפע בכח קדושתו כל הטוב הרוחני והגשמי, כמו שבודאי הוא ז''ל בקדושתו הגדולה המשי� בדבריו הקדושי� את כל הטוב הזה מכח אל ה
  

למה חייב מעביר ד' אמות ברה''ר,  ''מהל� כעומד דמי''שסובר לב
 עזאי  שהקשה �ד''ה בשלמא על התוס' בשבת (ה')  ,זצ''ל� דברי רבינו ורסידוע ומפ
 ואה''נ א� מעביר ד' אמות ברה''ר בלי קפיצה אינו חייבבקופ#, דמשכחת לה  ,שלמיוותי' בש� הירבכל פסיעה ופסיעה.  עקר והניחנחשב כאילו הרי 
בשבת, ולא יקחו לולב בשבת, בשביל החשש דשמא רבנ
 לגזור שלא יתקעו ה� ללא הי' ל ,ד' אמות ברה''ר חייב דוקא בקופ# א�ש שלכאורה צ''ע .עכ''ד

תי' רבינו ו דבר כזה שאד� יקפו# ד' אמות, ולא מצינו מי שיפלוג על גזירה זו, ובודאי ג� ב
 עזאי מודה לה. לא שכיחיעבור ד' אמות ברה''ר, שבודאי 
  # לעשות אות�. ופיקעד כדי כ� ש ,ות כמו שופר ולולב וכדומה לא נחשב קופ# לא שכיח, דאדרבה כל אד� צרי� לעשות מצוות בזריזותושבנוגע קיו� מצ
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