
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

ותשע"(  ד')שנה  ע"וקגליון   
 

 

 א

אצל מגבית הראשונה בתורה, שהאנשים  מצינו בפרשת השבוע
החכמים העושים במלאכה איש איש במלאכתו אשר המה עושים באו אל משה 
רבינו ואמרו לו, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה וגו', ויצו משה 
ויעבירו קול במחנה לאמר, איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, 

יים הק' וכי רע הדבר שיהיה בית אלקינו ויכלא העם מהביא. ומקשה האור הח
באוצרות זהב לכבוד ולתפארת, מה בכך שמביאים הרבה יותר ממה שצריך, 
הלא היו יכולים לעשות מזה כלים שניים ושלישים, שיהיה מכל כלי עוד במקרה 
של טומאה וכדומה, וכן היו יכולים להשים הנשאר בצד שיהיה עוד אם יצטרכו, 

שהביאו הרבה מדי, שיצטרכו להכריז על זה שלא יביאו מה היה כל כך נורא 
 יותר.

 

בהקדם מה שכתבו המפרשים ע"מ שנאמר בהמשך והמלאכה היתה דים  וי"ל
לכל המלאכה לעשות אותה והותר. ומקשה האור החיים הק' דלכאורה דים 
והותר הם ב' דברים הפכיים, אם דים אינו הותר ואם הותר אינו דים, וכתבו 

י שלא הביא תרומתו בנדיבת הלב במחשבה טהורה, רק בהכרח המפרשים דמ
בגאוה ופניות וכדומה, הרי אחר כך כשנגמרה המלאכה, נפלו ונסתרו מהכלים 
אותן החלקים שנעשו מהכסף והזהב שניתנה מבלי נדיבות הלב, והוזקקו לתקנו 
מחדש, וכל יהודי שהיה ירא שמים כראוי, היה לבו נשבר בקרבו, וחשב שבודאי 
תרומתי זה מה שנפל מן הכלים, ולא זכיתי שיהיה לי חלק בבניית המשכן, שהרי 
בודאי איני ראוי לכך, עכ"פ ז"ש שהמלאכה היתה דים, כיון שהיה שם בחינת 
והותר, והיינו שהיו חלקים כאלו שנפלו ונותרו ולא יכלו להשתמש בהם, לכן אף 

 שהביאו יותר מדאי, אבל לבסוף היה דים.
 

ם שעבדו במלאכת המשכן ראו כשבנו את המשכן, שנפל כל כך האנשי והנה
הרבה כסף וזהב ממנו, הבינו מזה שמה שלא נקלט לא נתרם כראוי, אלא היצר 
הרע היה לו חלק בהם, ושם לא היו צריכים נדבות כאלו, שם היו צריכים נדבות 
באיכות ולא בכמות, אנשים אשר נדב לבם אותם, את הלב של האנשים, זה מה 

היה צריך במשכן, על זה היתה ההכרזה שהעבירו קול במחנה, שאמרו למשה ש
מרבים העם להביא מדי העבודה, שאמנם מביאים הרבה מדי בכמות יותר ממה 
שצריך, אבל חסר האיכות, כי אם האיכות היה טוב לא היו נסתרים ונפלטים מן 

ד מלאכה, הכלים, ולכן ויצו משה ויעבירו קול במחנה איש ואשה אל יעשו עו
היינו שיפסיקו לעשות את הדברים המיותרים את החלק החיצוני, את התרומה 

 עצמה את זה שוב לא יעשו.
 

מה יעשו, לתרומת הקוד"ש, את זה צריך לעשות, על זה צריך עכשיו  אלא
לעבוד שהתרומות יהיו ביותר טהרת המחשבה לשם שמים, שהרי זה משכן 

כשיו שאין לנו בית המקדש, ואנו מייחלים שצריך להיות לכל הדורות, ואפילו ע
מקום המשכן הוא לדורי דורות, משכן שיבנה בית המקדש במהרה, מכל 

שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל, והקב"ה שפך חמתו על עצים ואבנים, אבל 
 דבר כזה צריך להבנות במחשבות טהורות, ולכן הכריזו הכרזה זו.

 

 
 

 

על הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע שפעם בערב יום הכפורים ציוה להכריז  מסופר
בעיר, שכל אחד צריך להביא לו סכום של רובל אחד לצדקה, כדי שיזכו 

חן בחצר, והצבור התחילו להביא להחתם לשנה טובה, והרה"ק נעמד ליד שול
אליו את הכסף, הוא ישב שם במשך כל היום, וכבר כמעט שהיה חשכה, אבל 
הוא עוד חיכה שם למי שעדיין לא הגיע, פתאום הגיעה אשה אחת, היא רצתה 
בנשימה אחת ואמרה לו, רבי אני אלמנה ויש לי בבית בן יחיד, נסיתי כל היום 

י שיהיה לי שני רובל, שאוכל להביא רובל אחד למכור חפצים שיש לי בבית, כד
לעצמי ורובל אחד לבני, אבל אחרי ככלות הכל לא הצלחתי להרויח רק רובל 
אחד, ולכן הבאתי אל הרבי רק רובל אחד, לכן אני מבקשת שאני יהיה יוצא מן 

 הכלל, ויקבל ממני את הרובל הזה עבורי ועבור בני.
 

לה לא, איני יכול לעשות יוצא מן הכלל,  הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע ואמר נענה
אני צריך רובל אחד לכל נפש ממש, האלמנה הנ"ל פרצה בבכי, ובלב נשבר 
הלכה משם ולא ידעה מה לעשות, כעבור קצת זמן היא חזרה אליו ואמרה, יש 
לי רק רובל אחד, אם הרבי אינו רוצה ליקח את זה עבור שנינו, אז אתן את זה 

שר אבדתי אבדתי, מה שיהיה עמי כבר יהיה, כששמע כן בשביל בני, ואני כא
מיד נענה הרה"ק סניגורן של ישראל ואמר, רבונו של עולם בא וראה מה יהודים 
צריכים כאן בעולם, הלא אין אנו צריכים כלום, כל מה שאנו מבקשים זה רק 
בשביל שבנינו ילכו בדרך התורה, בנערינו ובזקנינו נלך, הכל אנו מבקשים 

ל המשך הדורות, ואנו רק מבקשים לעצמינו גם כן כדי שנוכל לגדל אותם בשבי
 בדרך התורה, לכן תן לכולנו שנה טובה ומתוקה.

 

אומר לכם, גם אני הרי עובד בישיבה, ולכן אני יודע המשמעות של זה,  ואני
כשרוצים לעשות דברים טובים ברוחניות, אבל מצד הגשמיות הדבר נמנע, 

ם איזה דבר שהוא לתועלת בנינו, החשיבות והתועלת של ומחסרון כסף מונעי
המסיבה הזו אינו רק עבור הנדבות שתורמים כאן היום, זה צריך להיות כל 
השנה ולא רק היום, המסיבה הזו היא בשביל ההתבוננות, שיכירו וידעו כמה 
כוחות משקיעים בישיבה זה עבור דור העתיד, שידעו מה שעושים כאן במשך 

בשביל זה צריך מסירות נפש, כדאי וצריך לחסוך מהלחם וכל שכן כל השנה, 
מהמותרות, שהרי כל אחד יש לו מותרות, ולתרום את הכסף לישיבה, שעל ידי 

 זה יוכלו לגדל מזה גדולי תורה ראשי ישיבות ומרביצי תורה ודור העתיד.
 

 פעם אימרה שמאד עורר אותי, סוכ"ס הרי אין לשכוח שכל הדור שלנו ראיתי
הוא דור שניצלנו מהמלחמה הנוראה, אנו אודים מוצלים מאש, הרי מה שקרה 
לחלק גדול מאד מכלל ישראל, אם זה ששה מליון או מספר אחר, זה בכלל לא 
תפס מקום, מאה אלף אנשים יותר או פחות כלל לא היה נושא, נחשבנו כצאן 

ים, הם לטבח יובל, והרוב של כלל ישראל בכמות ובאיכות לקחו אותם לשמ
.                                                    כבר עכשיו כמו מלאכים, והנה ראיתי אימרה כזו  

 
אבות )פ"ד מ"ד( מאד מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רימה. בפרקי איתא 

, ולמה כי תקות אנוש רימה, בפשטות התנא מזהיר את האדם שלא יתגאה
 הפשט

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 למלאכת מהונם ישראל שיתנו היה המשכן נדבת של התכלית דהנה בזה ל"ואפ
 נדב אשר ואשה איש כל ש"העיקר וכמ דזהו לבבם פנימיות הרגשת עם המשכן

 םלב שנדב שמה היה דהתכלית' לה נדבה ישראל בני הביאו וגו' אותם לבם
 של הכוונה ופנימיות, ת"להשי נדיבות של ההרגשה אותה היינו אותם

 התחילו כאשר אמנם לה' נדבה ישראל בני הביאו זה את' ה לרצון ההתקשרות
 חיצוניות הרגשות לעורר בתוכם השטן גם ויבא המשכן בנדבת ישראל בני

 ואת הביא שזה זו במדינה וכרגיל פרסום של והכרזות נדיבים של עסק לעשות
 מרבים למשה החכמים שאמרו מה וזה. ההמון של החיצוני ההתעוררות את

 ימצא שלא חיצוני התעוררות כאן שיש מורה וזה וגו' העבודה מדי להביא העם
 היינו עוד יעשו אל ואשה שאיש רבינו משה צוה המשכן ולכן בנין אצל מקומו

 אחד דבר אלא פרסום של האופנים שאר היינו עוד של הענין את יעשו שלא
 לצורך המלאכה לעשות העיקרי התכלית והיינו הקודש לתרומת המלאכה יעשו

 ויכלא אלו דברים ההמון שמעו כאשר אמנם. הפנימיות נצרך שלזה המשכן
 נמנע וכאשר הפרסום של החיצוני חלק על בעיקר נחפזו המה מהביא כי העם
 .העסק בכל עוד רצו לא, זאת

 

 עבודת שיהיה שהשתדלו י"ע כי והותר וגו' דים היתה והמלאכה הפסוק ש"וז
 היה המשכן מלאכת בעת הלב לכן פנימיות של הקדושה בכח בשלימות המשכן

 כח נתותר ז"עי עוד אבל מלהביא נמנעו ההמון כי אז שהוצרכו מה די רק
 נדיבות בהרגשת ונותנים נתבעים שישראל, דורות לדורי המשכן של הקדושה

 .דקדושה ובפנימיות הלב
 

 מקומי על הכולל והתבוננתי לטובת מלכה בהמלוה פה עכשיו עומדים אנו נהוה
 שאברכים בכוללים גדול התורה כח ונבנה שהולך בעינינו רואים שאנו במה

 כמה במשך בתורה לעסוק אפשריות להם ויש בתורה ועוסקים יושבים חשובים
 .הוא דבר זה, והלא ענין הקודמים בדורות זאת ראינו שלא מה שנים

 

 בדורות ראו שלא מה נוסף ענין עוד בדורינו רואים אנו דהנה בזה וחשבתי
 ישראל מבני ורבבות אלפים אשר תשובה בעלי של הנורא הענין והוא הקודמים

, הדורות בהמשך כמוהו ראו שלא, והמצות התורה בשמירת לשורשם חוזרים
 העצום ורבןהח לענין שייכות בזה דיש לומר ויתכן. רב התבוננות צריך זה וכל

 האיום החורבן בשרינו על והרגשנו ראינו בעצמינו אנו אשר בתקופתינו שהיה
 ודכירנא הזמן בהמשך ומשתכח הולך שהדבר רואים שלדאבונינו ואף. ה"בעו

 שאף זמן יבא שעוד מפחד שהוא פעם לי אמר ל"זצ בער מיכאל רבי צ"שהגה
 שהיה ואז מה ישכחו רםבש על הצרות והרגישו הלזו הנורא הזמן בעת שחיו אלו

 אנו כהיום אבל כזה מציאות שיהיה יתכן האיך דבריו על נתפלאתי נוראות
 נראה ככה חיים בעצמם הללו אנשים אשר היום של החיים סדר לפי רואים

 אחר כ"כ שימשכו אפשר האיך זה בלי כי אז שנעשה מה ששכחו ה"בעו ברור
.      התוקף בכל בשריים תההנאו אחר להתמשך הגוי נוסח של הגשמיים החיים  

 

 ר' והרבי ההפלאה ק"הרה קדמאי תקיפי תרי הני של אביהם על ומסופר
 באלה לנסוע הקדושים האחים שני החליטו זקנתו לעת שפעם ע"זי שמעלקא

 וכאשר. אחרת במדינה ואולי מאד רחוקה הדרך שהיה אף בביתו ולבקרו מסעי
 שהמה להודיעו מיוחד שליח שלחו מושבו למקום ונראה סמוך בכפר הגיעו
 עכשיו יבואו שלא בני לשני ואמור לך לו אמר השליח דברי שמע וכאשר באים

 הרי וקדושים גאונים היצהרי בני שני את לראות עכשיו לי שיהיה ההנאה שאותו
 מהלך היה ככה ז"בעוה ליהנות רוצה ואיני ב"לעוה להניח רוצה אני הנאה אותו

 היום ה"ובעו ז"עוה הנאת של קטן פרט כל ודלמד הקודמים בדורות המחשבה
.                                           מאד מבהיל באופן הגוי בחיי ז"עוה הנאת אחר הולכים  

 

 הרהורי להם שהיה ורבבות אלפים שהיו בודאי אז הנוראה הגזירה בעתפ "ועכ
 היה שלהם הנכונה התשובה תוקף ולצד ה"בעו שנהרגו לפני אמיתיים תשובה

 לחזור באפשרי היה ולא ע"ל גזירה נגזרה כבר אמנם בחיים שישארו הראוי מן
 וניעור חוזר הלזה גדול וכח בעולם נשארו שלהם תשובה ההרהורי אבל מזה

 אלפים בתשובה חוזרים ז"ועי העולם את המקיף הנורא התשובה בכח בדורינו
                                                               .                      אבותם חיק אל ושבים ורבבות

 

 הכוללים בענין בדורינו התורה כח התגברות בענין כ"ג שזהו אפשר זה דרך ועל
 ובחורי הצאן צעירי של וטהורות קדושות נשמות רבבות אלפי כמה באמת כי

 בתורה לעסוק היה שאיפתם כל אשר ה"בעו עת בלא העולם מן שנעקרו חמד
 הגדולה שאיפתם אמנם הגזירה להחזיר היה אפשר אי בזמנו שאז ואף בקדושה

 בעולם נשאר, עת בלא שנגדעו קדשים צאן צעירי רבבות של התורה ללימוד
 תורה ללמוד לאברכים אפשריות שיש גדול תורה בכח וניעור חוזר הוא ועכשיו

 להשיב אפשר איש לו עונים כי זה על לקטרג להשטן אפשר ואי. הרחבה מתוך
 אל להוציאו יכלו ולא ז"בעוה הללו הקדושים בכח שהיה התורה כח ריקם

.                                     כוחם עתה שיתעורר ובהכרח הנוראה הגזירה לצד הפועל  
 

 ביאתינו תכלית כי ויזכרו כמוה גדול בענין חבל ליקח להתעורר ישפ "ועכ
שלהם הגשמיות הנאות חוקי כפי לחיות ולא ויםהג מדרכי להתרחק הוא ז"בעוה  

 
 

.ובבא בזה הימים כל לנו טוב ואז תורה לומדי התורה ולחזק בדרכי להתחזק ויש   
 

 ב

הפשט הוא שהסוף של האדם הוא שהתולעים יאכלו את בשרו בקבר, אך 
הלשון הוא קצת מוקשה, מה זה תקו"ת אנוש, ואף שבאמת הוא כן שהתולעים 

בשרו, וכמו שאמרו שם עוד )אבות פ"ב מ"ז( מרבה בשר מרבה  יאכלו את
רימה. אבל מדוע הוא אומר הלשון תקוה, וכי זה מה שהאדם מקוה, הרי התקוה 

 היא להיפוך, כל אדם מקוה שיהיה לו רק טוב, ולא שהרימה תאכל את בשרו.
 

הפירוש על זה הוא, כשהיינו בתוך הרכבות בדרך להלאגער ושמו אותנו  אלא
תוך הוואגאן, והכניסו כך כשמונים אנשים בתוך עגלה שהיו מיועד להוביל בה ב

בהמות, אינני יודע איך היה מקום לכל כך הרבה אנשים, כמה שהם דחפו 
לעגלה אחת כזו, מי שלא ראה את זה אף פעם לא יוכל להבין את זה, הגה"צ רבי 

שם, רק מיכאל בער זצ"ל אמר פעם, שבשעת מעשה כלל לא הבין מה קרה 
אחר כך כשהוא מתבונן למפרע הוא מבין את גודל השבר והאסון, והוא אמר 
שהוא חשש שיבוא יום שישכחו מה היה שם, ואני אומר לכם שבאמת שכחו 
את זה, כי אם לא היו שוכחים, אז החיים שלנו לא היה נראים כן כמו שהם 

 נראים.
 

ן יחד, במכונית כזו אחר כך הובילו את האנשים למכונית כשכולם עדיי עכ"פ
היה שם אולי מקום לחמישים אנשים, והם הכניסו לתוכה שלש מאות אנשים, 
והמצב היה ממש נורא, כמעט שלא היה אפשר לנשום, אנשים היו נחנקים 
למות, כך היו אנשים מובלים אז כצאן לטבח, והיה אחד שהתבונן וראה למטה 

ו ויצאו מתוך החור הקטן במכונית שהיה קצת פתוח, והיו שם תולעים שנכנס
הפתוח בעגלה, כשהוא נמצא במצב גרוע כזה שבקושי היה יכול לנשום אז חשב 
לעצמו, רבונו של עולם הלואי וגם אני הייתי תולעת, שגם אני הייתי יכול לזוז 
כמו שהתולעים זזים ונעים ממקום למקום, ונכנסים ויוצאים באין מפריע, וזה 

מאד הוי שפל רוח, שלא תתגאה, כי האדם  אפשר לרמז במשנה הנ"ל, מאד
הוא אין ואפס, ויכול לבוא למצב כזה שתקות אנוש רימה, שהאדם יהיה מקוה 

 ומייחל, הלואי שגם אני הייתי יכול לעשות מה שאני רוצה כמו התולעת.
 

המאורעות האלה צריכים אנו להשים אותם לנגד עינינו, ואם לא ישכחו  את
ינצלו את הכוחות האלה שהקב"ה נתן לדור שלנו, אותם, זה בודאי יועיל ש

שישתמשו בזה להרבצת תורה ויראה, אמנם יש היום תורה בעולם, כמה 
ישיבות יש שלומדים בהם תורה, אבל היכן שלומדים כל כך בטהרה וביר"ש, זה 
נשאר רק מתי מעט בכמה מקומות ספורים, לפני החורבן הנורא היה אולי בעיר 

תורה בטהרה מכל מה שיש היום בעולם, ואיני מגזם כלל,  אחת בגליציה, יותר
היום נשארו מתי מספר שיושבים ולומדים תורה באותה דרך, באותה קדושה 

 וטהרה, ומי שיש לו חלק בזה, לא ישכחו לו את זה לעולם לדורי דורות.
 

במליצה ישרה שאומרים בשם הרה"ק ר"ר משה לייב מסאסוב זי"ע על  ואסיים
אש השנה ב.( אמר רב חסדא שטרי חוב המוקדמים פסולים אמרם ז"ל )ר

והמאוחרים כשרים, שם מדובר לענין זמן השטר אם הוא מוקדם או מאוחר, 
אבל הוא ז"ל פירש, אמר רב חסדא, היינו הקב"ה שהוא רב חסד אומר ליהודי, 
אם אתה מתכוון להיות טוב ולשפר מעשיך, אזי שטרי חוב המוקדמין, כל שטרי 

תה חייב לי פסולין, כל החובות נמחקים, וכל מה שאתה חייב לי הוא החוב שא
כאילו כבר שלמת, אני קורע את השטרות, אבל רק בתנאי אחת, והמאוחרין 
כשרין, שמהיום והלאה כבר תתנהגו כמו שצריך, שהשטרות המאוחרין 
העתידין לבוא יהיו כדבעי, ומכאן ואילך חושבנא, והיא חסידי'ש ווארט, והגה"צ 
רבי יונתן שטייף זצ"ל אמר פעם, שמצינו במשנה איזה אימרה שהיא ממש 
חסידי'ש ווארט, והוא משנה במסכת יומא )דף פה:( שדרש רבי עקיבא עה"כ 
)ירמיה יז יג( מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר 
את ישראל. והוא ז"ל אמר דלכאורה שם מדובר על מקוה מלשון תקו"ה, 

ישראל מקוים אל ה', ולא מדובר כלל על מקוה המטהר טמאים, אלא מאי, ש
 המשנה מרשה לעצמה לומר איזה חסידי'ש ווארט.

 

ורבותי נתבונן בדברים האמורים ונעשה לעצמינו חשבון, ובזכות שיחזיקו  מורי
מקום תורה, זה ישפיע בודאי גם אצל עצמינו שיחול עלינו טהרת הנפש, באופן 

פני משיח צדקנו במהרה, ויתקיים בנו בניסן נגאלו ובניסן עתידין שנוכל לקבל 
 להגאל אמן.

 
 

 

 העבודה מדי להביא העם מרבים וגו' החכמים ויבואו כל
 אל ואשה איש לאמר במחנה קול ויעבירו משה ויצו וגו'

 מהביא העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה עוד יעשו
  .וגו' והותר דים היתה והמלאכה

 

 אם אף העבודה והלא מדי להביא העם מרבים אם החסרון דמהו בזה ד"ויל
 דקדקו וגם. הבית לבדק לעתיד בזה להשתמש יוכלו המשכן מנדבת ישאר

 סתראי מילי הני דלכאורה והותר וגו' דים היתה והמלאכה בלשון המפרשים
 .והותר מהו כ"וא שצריכים כמו בדיוק היינו די היתה דאם

 
 

 

 



 

.  ובבא בזה הימים כל לנו טוב ואז תורה לומדי התורה ולחזק בדרכי להתחזק ויש  
 
 

 

 ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא וגו' ויקהל משה
.השבת  

 

 י"וברש. יצאת ללאו או יצאת לחלק הבערה אי.[ ע שבת] תנאי איפליגי והנה
 כתב[ מ"וש ה"ד: ה] דבפסחים, יצאת לחלק ענין בביאור סתירה קצת מצינו

 אינו בשבת בשוגג מלאכות אבות חמשה או ארבעה העושה תאמר שלא י"רש
 עצמה בפני בה פרט לפיכך וכו' בכולהו איכא לאו חד דהא אחת אלא חייב

. כ"ע וכו' לעצמה עליה וחייבין מלאכה אב שהיא וחדתמי היא מה אליה להקיש
 בכל שבת שיחלל עד סקילה חייב אינו תאמר שלא י"רש כתב:[ ו] ביבמות אמנם

 אב שהוא מיוחדת הבערה מה לחלק הכלל מן הבערה יצאת לכן, מלאכות
 הקשה ם"והמהר. ש"עיי וכו' מלאכה אב שהוא כל אף וכו' עליה וחייב מלאכה

 במקושש מצינו האיך כ"א להתחייב המלאכות כל לעשות ריךשצ כ"דא זה על
.                                            ש"עיי אחת מלאכה אלא עשה לא והלא תורה שחייבו  

 

 הוי מכבה דמלאכת ל"צ, יצאת ללאו הבערה ד"דלמ מחדש יאיר החוות והנה
 להבעיר כי מנת על מכבה רק הוא כיבוי שמלאכת דמכיון, כרת ולא לאו רק כ"ג

 דמכבה לומר אפשר אי לאו רק הוי שמבעיר ומכיון מקלקל הוא כשלעצמו מכבה
 ל"ז האחרונים שהקשו מה מתיישב ד"ולפי. ד"עכ ממבעיר טפי חמור יהיה

 אחת על חייב ואינו אחת חסר ארבעים מלאכות אבות:[ צו שבת] ל"עמשאמרז
 על דקאי בפשטות ל"הול ורהולכא חייב אינו מלאכה איזה על להו ומספקא מהן

 נאמר דאי שפיר אתי י"החו אמנם לפי"ד יצאת שללאו ד"למ מבעיר מלאכת
 כי מבעיר ועל מכבה על מלאכות שתי על חייב דאינו נמצא, יצאת ללאו דהבערה

 לומר אין ולכן מהן אחת על חייב אינו אמרינן ובברייתא ל"וכנ זה בכלל מכבה גם
                                                                                               והבן.        מבעיר על דקאי

 

 איתא הבערה במלאכת דוקא זה דין תורה שגילתה מה הרי יצאת דלחלקד "ולמ
 הוא הבערה דמלאכת א"דסד ל"ז ן"ברמב וכן התוספות לבעלי זקנים בדעת
 הפעולה אבל והחימום הבישול לצורך תיקון ממנה שיוצא ואף קלקול בגדר

 ל"אפ ועוד מלאכה דהוי מפורש להודיענו צריך ולכן כמקלקל נראה כשלעצמה
 על הוא ההיתר ט עיקר"ביו נפש אוכל מלאכת התורה שהתירה דמה לצד דהנה

 וחייב מלאכה בכלל הוי דבשבת ל"קמ והבישול האפיה שהוא ההבערה מלאכת
                                                                                          .        ש"עיי לעצמה אף עליה

 

:[ קכ שבת] ל"דאמרז בהא ומסתפק עולה[ ג אות פרשתן] חמדה בכלי והנה
 אמרינן מלאכה כל תעשה לא דכתיב כיון שבת במלאכת ת"מה שרי דגרמא

 ולא תבערו לא ביה דכתיב בהבערה הדין מה שרי גרמא הא דאסור הוא עשיה
 לחלק הבערה ל"דקי למה והנה. לא או ביה אוסר גרמא אם תעשה לא ביה כתיב
 אלא יצאתה ולא מלאכה כל תעשה לא בכלל דהוא כיון לי מבעיא לא יצאת
 כיון ביה אסור גרמא אי בזה לעיין יש, יצאת ללאו הבערה ד"למ אמנם לחלק
 ועי' במכילתא. ביה אוסר גרמא דגם לומר יש מלאכה כל תעשה לא בכלל דאינו

 שבת מערב מבעיר אתה אבל, השבת ביום אש תבערו דלא מקרא דדריש
 דאסור נימא דלא שכתב ש"ועיי קרא ל"דלמ בזה נתקשה הזהב וברביד. לשבת
 כתב י"בנמוק הרי אמנם. ש"עיי להתיר קרא צריך לכן חציו משום אשו משום

 בערב אתעביד המעשה דכל דאמרינן כיון לאסור ש"ל חצו משום אשו ד"דלמ
 ד"דלמ ל"י שפיר בהבערה שבת במלאכת אסור דגרמא נימא אי אמנם, שבת
 ל"קמ אסור דיהיה א"והו לכוחו הכל ומתייחס הוא גרמא פ"עכ חצו משום אשו
 מוכח יהיה ז"ולפי בה לן לית שבת בערב מעשיו י"ע הוא דהגרמא כיון קרא

.                                                                    ש"עיי' וכו בהבערה אסור בשבת דגרמא  
 

 ש כתב"בער להדליק אפשר האיך חציו משום אשו ד"דלמ הקושיא עצם ועל
 אבל, בשבת מבעיר כאילו דנחשב דאף לתרץ ל"זצ אגרא משולם רבי הגאון
, מחטאת ופטורים שעשאוהו כשניהם ל"הו כ"א ש"בער הבעירו ס"שסוכ מכיון

 הוי ששניהם שעשאוהו שניהם היו אם רק זהו אבל דרבנן איסור עדיין שיש ואף
. מדרבנן אף אסור ואינו יותר קיל לגמרי מותר החול ימי שצד כאן אבל חיובא בר  

 

 דבריו על לו שכתב ל"זצ נזר האבני מדברי להלן מביא חמדה הכלי והנה
 תיתי דמהיכי, שבת במלאכת גרמא להתיר קרא צריך למה קשה דלכאורה

 מ"עפי נראה אמנם. מעשה כעושה אינו דגורם ידעינן מסברא והרי גרם לאסור
 פטור ללבותה כדי בליבויו אין דאם הרוח וליבתה דליבה.[ ס] ק"בב דמבואר
 דמלאכת שבת לענין מ"ה ותרצינן מסייעתו ורוח כזורה ליהוי ואמאי ומקשינן
 הרי. פטור בנזקין וגרמא אהו בעלמא גרמא הכא אבל תורה אסרה מחשבת

 לאסור סברא יש תורה אסרה מחשבת דמלאכת כיון דבשבת בגמרא מבואר
 קרא צריך ולכן בידים עשאה דלא פ"אע למלאכה מחשב דהוא כיון ת"מה גרמא

 כך המלאכה עשיית דאופן כיון מסייעתו ורוח בזורה דדוקא להורות תעשה דלא
 מלאכה עשיית דאופן היכא כ"אמש, מחשבת מלאכת מצד בגרמא אף חייב הוא

   
 
 

 דהוא שבת במלאכת דוקא זה ומעתה. גרמא על חייב אינו ממש בידים הוא 

 דהוא שבת במלאכת דוקא זה ומעתה. גרמא על חייב אינו ממש בידים הוא
 צריך לא שוב יצאת ללאו ד"למ הבערה אבל מלאכה כל תעשה לא בכלל

 גרמא להתיר קרא צריך לא כ"וא שבת מלאכת בכלל דאינו כיון מחשבת מלאכת
.   ד"עכ מעשה כעושה אינו דגורם התורה בכל כמו מותר דגרמא ידעינן דממילא  

 

 אש על קאי השבת ביום וגו' אש תבערו לא דענין ק"בספה מובא אגדה ובדרך
 פנאי יותר שיש בשבת אבל במלאכה טרודים השבוע בכל דהנה ע"ל המחלוקת

 ל"אפ ובפשטות' וגו אש תבערו לא אמר ולזה אנשים בין קטטה שיהיה ו"ח מצוי
 ולהשמר להזהר אמר ולכן ע"ל החטאים י"ע שמתגדלת הגיהנם אש על דקאי
, ו"ח הגיהנם אש יבערו שלא כדי מאד חמור שהוא הלשון מחטא השבת ביום

 ו"ח אם אמנם. כמוה מופלא בתענוג ולהתענג כמוהו לעשות כ"ג ירצו הם בודאי
 רתמים גחלי אותו שמאכילין ע"ל גורם קודש בשבת התורה מלימוד מבטלים

 אחד הפסיקו לימודו באמצע שפעם ל"זצ מצאנז ממרן וכמסופר תורה ביטול על
 מזמינו הוא כ"א להפסיקו רוצה שאם ל"זצ ח"הד לו ואמר נחוץ בלתי ענין באיזה

:[ יב חגיגה] ל"עמשאמרז דכוונתו לו והסביר עמו יחד ולאכול להתארח
 להפסיקו הגורם שהוא ומכיון רתמים גחלי אותו מאכילין ממשנתו דהמפסיק

                                                    .                      רתמים הגחלי עמו יחד לאכול יצטרך
 

 בזמן התורה מלימוד יתבטלו שלא וגו' אש תבערו לא בפסוק רמוז ז"ולפי
 של האש לבער גורמים הביטול י"ע ו"ח כי התורה ללימוד ביותר המיועד הקדוש

 לחקור מצות של שכרן מתן בקונטרס ג"הפרמ כ"לפימשובפרט , רתמים גחלי
 על ו"ח כשעבר ולדוגמא, בשבת שנעשה דבר כל על מתפשט שבת שתקדו אי

. לא או ק"בשב הדבר שנעשה כיון פגם תוספות בזה יהיה אי, בשבת תגנוב לא
 דקדושת הספק לפשוט התלמוד ים אפיקי על כיונים ועיניו בענין שם ומאריך

 חמור ק"בשב תורה דביטול בודאי כ"וא בה הנעשים הענינים בכל מתפשט שבת
 ט"הבעל בימים בפרט ביותר להזהר צריכים ולכן רתמים לגחלי וגורם ביותר
 שבת בקדושת ביותר עוד ויתקדש כהוגן בתורה לעסוק מתארך השבת שיום
.                                                                                                           עליה יחופף אשר  

 

 הימים על להתפחד שצריכים הזמנים בין תקופת לפני עכשיו עומדים והנה
 וידוע העינים שמירת בענין ובפרט מכשול ומבלי בשלום שיעבור שיזכו האלו

 מווארקא מ"הרמ ק"הרה בן ל"זצ מווארקא בונם שמחה רבי ק"מהרה המעשה
 בעצימת ברחוב שהלך עד עינים בשמירת מאד עד נזהר י והיה"בא שהיה ל"זצ

 מלעלוב צ"הרה אותו הוליך ושם בהליכתו יכשל שלא אותו מוליכים והיו עינים
 אל[ ז ג משלי] כתיב והשיב להזהר צריכים כך כדי עד וכי אחד אותו ושאל ל"זצ

 הזמנים ובבין. העינים ראיית בענין חכמות יעשו שלא והיינו בעיניך חכם תהי
 להשתדל הוא לזה הוהעצ. מאד להזהר צריכים ברחובות ביותר שמסתובבים

 חלק הוא התורה לימוד הרי הזמן כל במשך ואם בהתמדה התורה בלימוד ביותר
 שמים יראת כולו כל הוא התורה הלימוד הזמנים בבין הרי שבו שמים מהיראת

 אסורות מראיות רעה מחברותא, ברוחניות בישין מרעין מכל ינצל ז"שעי
 העבודה חלק גם יש הזמנים יןבב אמנם התורה בחלק זהווהנה  ,רעים וממקומות

 לעזור ביותר שישתדלו ט"הבעל הזמנים בבין להתעורר שיש פשוט והכוונה
 נעים ומה טוב ומה, בבית עבודה הרבה בזה שיש ט"הבעל הפסח לקראת בבית

 בזה, וחוץ ההורים כתפי על הרובץ הכבד העול קצת להקל כשמשתדלים
 שינצלו לזה לעזור שמים יראת של גדול חלק גם בזה יש ואם אב כיבוד ממצות
.                                                                                                 פשוט וזה חמץ ממשהו  

 

 התחייבותו אחד כל לזכור גדול חיוב שיש חסדים גמילות בענין גם לעורר והנני
 ההכנסות כלל ובדרך. למאד קשה במצב נמצאים שאנו מדרשינו בית לצורך

 הכלכלה ועל המחיה על המתייגעים ערך יקרי של השתתפותם על מבוססים
 שדבר ובודאי אומנתם תורתם אשר הישיבה בני של בתורתן חבל ליקח ורוצים

 שיחד ל"שאמרז שאף המשכן בנדבת רואים שאנו וכמו בשמים חשוב מאד זה
 די שירד יתכן שהיה ובודאי, יותומרגל טובים אבנים יום בכל יורד היה המן עם

 שישראל ת"השי רצון היה ז"עכ, בכלליות המשכן הקמת למען גם והותר
 חובה מוטל ולכן הארי את משביע הקומץ אין אבל המשכן למען ינדבו בעצמם

 מידת כפי לקבץ שישתדלו הזמנים הבין תקופת בבוא עכשיו התלמידים על
 א"שליט הרב צ"הגה כתפי על המוטל המעמסה גודל קצת להקל האפשריות

 בזה וכידוע חבל ליקח גדול זכות בזה ויש בעזרה העומדים הנהלה חברי ושאר
 הסכום כל לשלם רצה ואחד ד"ביהמ לבנות כשרצו שפעם ל"זצ חיים מהחפץ

 זכות בזה שיהיה נכון התורה לימוד למען שבבנין ואמר ממנו ליקח רצה ולא
                                                                                 .        בזה חבל יקחו והרבה הרבים

 

 עוד שינצלו לעורר הנני החיתום אחר הולך הכל:[ יב ברכות] ל"שאמרז וכלפי
 ק"בשב ובפרט בהתמדה ללמוד הנוכחי בזמן לפנינו שנשארו המועטים הימים
 שלא וגו' משבותיכם בכל שא תבערו לא בענין שאמרנו מה שיתקיים ט"הבעל

 שיזהרו שיעור חצי מרבינן דמכל ל"וכמשאמרז תורה ביטול של האש ו"ח יהיה
 את בשלום לעבור שיזכו ת"השי ויעזור ו"ח תורה ביטול של שיעור מחצי אף

 מתוך והזמנים העתים בכל והישרה הטובה בדרך ולהתנהג הזמנים בין תקופת
                                                                                       .                 ס"וכט ושמחה נחת
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שקלים ב.( אנו כעת בפרוס תחלת חודש אדר אשר אמרו ז"ל ) עומדים
באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, ובשבת זו כבר ברכנו 
ברכת החודש, וקראנו בפרשת שקלים, לכן הבה נתבונן קצת בענין 
משמיעים על השקלים. לכאורה יש להבין הלשון משמיעי''ם על השקלים, 
משמיעים הוא לשון פועל יוצא, שהוא אומר דבר אחד, ובזה הוא משמיע 

י בפועל יוצא, וצריך להבין על איזה דבר צריך להשמיע כאן בפועל דבר שנ
יוצא, ובהמשך נאמר ועל הכלאים, דהיינו ענין של תערובת, ויש לבאר בדרך 

 רמז.
 

אנו חיים במצב שכולם מעורבים יחד זה בזה, בבחינת כלאים, והרי  הנה
דול תפקידו של כל אחד ואחד מאתנו אינו שווה, הקב"ה רוצה שכל אחד יג

ויתעלה באופן שלו, בדרך הראויה לו, ולא שיהיו כולם מעורבים זה בזה, 
וכולם יעשו אותם דברים בבחינת כלאים, כן יש היום בלבול המוחות, ואיני 
מדבר כעת על האברים של כלל ישראל שלדאבונינו נכרתו, על אותם חלקים 

דול שאין יודעים מה זה שבת, מה זה טהרת המשפחה רח"ל, זהו צער ג
ונורא, אנשים כאלו א"א לשנוא אותם, אפשר רק לרחם עליהם שהם נכרתו 
משורשם, שאין להם שייכות להכלל ולמקור מוצאם, אבל אני מדבר עכשיו 
עלינו, על יהודים מבינינו, שיודעים מה זה תורה ומצוות, אבל גם בתוכנו יש 

בעקיפין איזה בלבול המוחות, והוא בא מן ההשפעה של העולם החיצוני, ש
זה נכנס לכל בית יהודי ויש לזה השפעה לרעה ח"ו, אמנם לא תיכף שמים 
זאת על לב, אבל במשך הזמן שמים על לב שנשפעו מדברים שאנו יודעים 

 באמת שזה אינו כדבעי, ואינו כמו שצריך להיות.
 

בדרך משל, שהמלך של החיות הוא האריה אמר פעם שאינו מרגיש  מסופר
בעצבות וירידה, והוא רוצה שיבדקו מהו הסיבה לכך, בטוב, הוא מרגיש 

וכמובן היו צריכים לחפש את רופא החיות שיוכל לקבוע למה הוא מרגיש 
כך, הביאו תחלה את הזאב, ושאלו אותו מה יש לו להגיד, למה האריה מלך 
החיות אינו מרגיש טוב, הזאב פתח את פיו של האריה והסתכל פנימה, ואמר 

אריה מיחוש בפיו, האריה כעס מאד על הזאב, היתכן לומר אני רואה שיש לה
כן עלי, על מלך החיות, שיש לי מחלה בפי, וציוה להרוג את הזאב, מיד לקחו 

אחריו הגיע תורו של השה לומר את דברו, , את הזאב וקרעו אותו לגזרים
ואחרי שהשה כבר ראה מה נעשה להזאב, הבין שחס לו מלומר שיש 

או מכאוב, נענה השה ואמר, האריה צריך לשתות קצת  להאריה איזה חולי
יין, וירווח לו, אין לו שום בית מיחוש, מיד נענו ואמרו קריינא דאיגרתא איהו 
ליהוי פרוונקא, והשה יעשה כן וישקה את האריה יין, ונראה אם ירווח לו, 
והוא אמנם עשה כן והביא אל האריה יין לשתות, מיד כשהכניס האריה את 

לפיו, התחיל לכעוס על השה, מה הבאת לי, הרי זה חומץ ולא יין, וציווה היין 
להרוג את השה כמעשהו בראשונה, אחריהם הגיע תורו של השועל הפיקח 
שבחיות, השועל אחרי שראה את קודמיו, הבין שמה שיגיד לא יהיה טוב, 
ואין לו תקוה להשאר בחיים, מיד פתח ואמר אדוני המלך, וכי אני יכול 

דש להמלך איזה דבר שהמלך יודע, אם המלך אינו יודע אז איני יכול לח
 להגיד כלום.

 

, יש כמה דברים שלא היה צריך לדבר עליהם כלל, ומוטב היה שלא ולעניננו
יאמרו, אבל הוא בבחינת אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומר, נמצאים כאן 

פ אינו מן הנמנע בעה"ב חשובים, ואינם צריכים לדברי תוכחתי, אבל עכ"
מלומר קצת כמה דיבורים מאחורי הפרגוד, באופן שהוא בדרך רמז, שכל 

 אחד יבין לעצמו למה הכוונה.
 

אמרנו בפיוט של שבת שקלים, אור פניך עלינו אדון נשא, ושקל 
והקשו המפרשים, מדוע אמר ושקל אשא, הרי רק  ,אשא בבית נכון ונשא

שלם, ומדוע א"כ אמר שקל אשא, חצי שקל נשאו בבית המקדש, ולא שקל 
 וכן צריך להבין מדוע אמר בבית נכון ונשא, מהו כפל הלשון הזה נכון ונשא.

 

לפרש בעז"ה, דהנה על כל אדם לדעת שיש לו שני מיני בתים, יש  ונראה
לכל יהודי את ביתו הפרטי, הבית שהוא גר בו, ויש את הבית הכללי של כלל 

לים לראותו, הוא הבית המקדש שאנו ישראל, הבית שאנו מצפים ומייח
מקווים שיבנה במהרה בימינו, וכן העבודה של כל יהודי הוא גם כן מתחלקת 
לשתים, העבודה הפרטית שכל יהודי עובד את ה' בביתו, והעבודה הכללית 

 שכלל ישראל עובד את ה' בבית הבחירה, שנזכה לכך לע"ל.
 

 לכך לע"ל. שכלל ישראל עובד את ה' בבית הבחירה, שנזכה
 

ציותה לנו לתת מחצית השקל בביהמ"ק, מדוע מחצית דוקא ולא שקל  התורה
שלם, כדי לרמז בזה שבביהמ"ק הוא מחצית העבודה של היהודי, ושם צריך 
להביא רק מחצית מן השקל, והמחצית השניה של השקל צריכה להשאר 

ל יהודי, וכל בביתו הפרטי של יהודי, והדבר הזה מלמד אותנו גודל ערך ביתו ש
בית יהודי שמתנהגים בו כשורה הוא מעין ביהמ"ק, ולכן יש לעבוד את ה' 
בביתו מעין מעבודת בני ישראל בבית קדשנו ותפארתנו, ואם עושים כן הרי זה 
שקל שלם ולא רק חצי שקל, מחצית השקל שנביא בעז"ה בביהמ"ק במהרה, 

הם שקל שלם, וז"ש  והמחה"ש שהביא בגלות בתוך ביתו הפרטי, שניהם ביחד
הפייטן אור פניך עלינו אדון נשא, מתחננים שנזכה לגאולה שלמה ולבנין 
ביהמ"ק, ואז ושק"ל אשא שקל שלם, אם בית נכון ונשא, כשביתינו בגלות היו 
בית נכון מוכן לעבודת ה', ונשא בית מרומם לכבוד השי"ת, אז יצטרפו שני 

 המחה"ש ויהא שקל שלם כנ"ל.
 

כל כך הרבה צרות בגלות, כבר עברנו חבלי משיח די והותר,  שסבלנו אחרי
וכולנו מצפים שנבוא בקרוב אל המנוחה ואל הנחלה, ואז נזכה לעבוד את 
השי"ת כדבעי, שיהיה בית נכון ונשא פשוטו כמשמעו, הרמב"ם )סוף הל' 
מלכים פי"ב ה"ד( כותב דברים נוראים וז"ל, לא נתאוו הנביאים והחכמים 

ח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגוים, ולא כדי לימות המשי
שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויין 
בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא, 

 לזה מחכים ומצפים יהודים במשך אלפיים שנות גלות, וכל מה שכלל עכ"ל.
ישראל סבלו במשך כל השנים, והם יושבים ומחכים לביאת משיח צדקנו, 

 ולגאולה השלמה, על מה הם מחכים, על שאז יוכלו ללמוד בלא שום עיכובים.
 

את הדברים האלה באמת תופס פחד, שהרי צריך להתבונן, אם אני  כשרואים
, והרי אם יכול עכשיו ללמוד בלא עיכובים לפני ביאת המשיח, וכי אני עושה כן

בשביל זה אני מחכה ומייחל לביאת משיח, כדי שאז אוכל ללמוד תורה ולקיים 
מצוות במנוחה, הרי בודאי צריך לנצל כל רגע של מנוחה שיש בגלות כדי 
לעשות כן, אם אני מצפה ומייחל לבית הבחירה, אז איך נראה הבית נכון ונשא 

השניה של השקל, הרי  שלי, הבית הפרטי, ששם אני צריך להביא את המחצית
מורי ורבותי, , צריך להתכונן קצת לביאת המשיח, כדי שלא נבוש כשיגיע הזמן

היסוד שעל זה נבנה הכל, הוא נאמנות להקב''ה, בכל ביתי נאמן הוא, נכון ונשא, 
אי אפשר בעולם לבנות בית שמיוסד על תורה ועבודה, אם זה אינו בבחינת נכון 

, זה בלתי אפשרי, ואז לא נוכל להרים הפנים ונשא, כשאין היסודות הנ"ל
מבושה בבא היום כשיבוא בן דוד לגאלנו, בית יהודי אסור שישמע בו דבר רע 
על יהודי אחר, איך יתכן כזה, הרי זה אסור עפ"י תורה, ומדוע מחפש כל אחד 
את הרע שאצל חבירו, מדוע הוא רואה את זה, הרי זה משום שיש קנאה בין 

יש קנאה חושבים רעה על השני, וכשחושבים רעה על השני אחד לשני, וכש
 ממילא זה יוצא בדיבור.

 

בשביל זה יש את ספר חובות הלבבות, הספר הזה מיוסד על דבר זה,  אבל
ואצל יהודים שומרי תורה ומצוות, אם שונאים אחד את השני, זה משפיע 

לי להזהר לרעה על כל התורה והעבודה, אי אפשר לבנות בית יהודי כדבעי ב
בזה, ילד ששומע מן ההורים כסדר דברים רעים על אחרים, שזה עשה ככה וזה 
עשה ככה, איך הוא יתרגל, איך הוא יגדל, מה הוא יחשוב כשיגיע לו נסיון 

 באיזה דבר עבירה, הרי הוא ראה את הוריו עוברים עבירות מדי יום ביומו.
 

 הזמנים שכל ק"בספה באוכמו, פרשיות הד' לזמני נכנסים אנו הללו ובימים
 לדברים הרגשה לו שיש ולמי, יהדות עניני בכל גדולים תיקונים להם יש הללו

 אין הרגשה לו אין ו"שח ומי הללו זמנים להחשיב יודע הוא הרי שבקדושה
 ועל כדת שלא מתנהג הוא עוד ואדרבה כמישור עליו דומה והכל אצלו חילוק

 בעניני לעסוק שיכולים נדמה שכבר דע, יהדות עניני של חותם מניח הוא הכל
 רק הוא ק"התוה לימוד שענין שסוברים כאלו יש וכן התורה לימוד מבלי יהדות

 איד חסידישער להיות יוכל ליהדותו כי נוגע זה אין בעצם אבל למדן שיהיה כדי
 את ירמה אם חסיד ואף הארץ עם הוא ק"תוה בלי כי גדול טעות וזה זה בלי אף

 בניו ועל ביתו על ניכרים הדברים יהיו כ"אח אבל בשנים תעשרו איזה עצמו
 בהנהגת מעלה איזה לקנות יכולים ש"ביר ק"התוה לימוד י"ע ורק אחריו

החסידות וזהו באחד באדר משמיעי"ם על השקלים, לשון פועל יוצא, אנו 
צריכים את השקלים משום הפועל יוצא, כדי שנוכל לעשות עם זה ליהדות, אי 

את התורה בלא ממון, אבל בסופו של דבר המטרה היא להשמיע  אפשר לקיים
 גם על הכלאים, היינו התערובת, שנדע מה טוב ומה רע.
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