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 חדש אור
תאיר ציון על
 לימודו מדרך ושביבים לדמותו קווים

 הגדול המאור של
ועניו חסיד ההוראה עמוד

המופלא הגאון

זצללה׳׳ה שאול אבא ציון בן רבי
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הפרשה בתרי בין אמונה
 שליט״א נויגרשל מרדכי הרה״ג

לתורה הארצות עמי בין החוצצות המחיצות
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הפשט עומק
 אקטואליים הלכה דיוני

 המזוזה נישוק

ברכב תפילין שוכחים לא - העורך דבר

נדברו אז
הישיבות לבני מחשבות

 כולם לא בספטמבר!!!! 11 לא זה באב תשעה
זאת... מבינים

 עד עד... העולה ומשוכללת חדישה מעלית לפניך
השמים!!!

 יוסף פורת ישיבת ראש
לציון האור ובעל

דרכי חשבתי
 זצוק״ל שפירא משה רבי הגדול הגאון

ח"א - התפילות בתקנת האבות חידוש

חומש שיעור
 שליט״א פיינשטיין חיים רבי הגדול הגאון

סביב אש חומת אהיה... ואני

'T eXsT>

שבת ליל ועד
 שליט״א שרייבר בונם ישראל רבי הגדול הגאון

התורה לעמלי המזומן הנס

אליהו נחל
 שליט״א דיסקין אליהו רבי הגאון

הדיבור כח

השנה במועדי התבוננות
 שליט״א רוטמן נתן רבי הגאון

 - ראובן ובני גד בני פרשת

ה' לפני הארץ העמדת

הפרשה בנתיבות
 שליט״א קסטנר נחום רבי הגאון

אדם כצאן אותם ארבה

 גל עינינו • חן יעלת • ועד בית • ליעקב דבריו מגיד • בינה שיעורי

ל קצרה מחשבת • צבי נחלת • המחכימה הפרשה • הלכה בירור • הדף ע

שבת תוספת
 וקדושתה השבת מעלת

 - היומי הדף ללומדי

ביו׳׳ט? רק או שמחה מצות בשבת יש האם

nreX3r'
תיראו מקדשי

 הכנסת בית קדושת בענייני

זצוק׳׳ל אלישיב הגרי׳׳ש ממרן מעשה

זכיס מיס
 ונחמדים ערבים בנושאים ופלפול מו״מ

רוסיה-אוקראינה מלחמת

 המועדיס עטרת • הלכה פניני • לדעת •

הספר עס • שבת לקראת • בפרשה טמונה

תשנ"ב תמוז כ"ד ז"ל קנול הערש צבי הר"ר בת ע"ה בלייברג-קנול איטה שרה לע"נ
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השבת ויציאת כניסת זמני
-------מטות פרשת-----

ר״ת יציאה כניסה
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21:07 20:25 19:22 ברק בני

21:09 20:26 19:15 חיפה

21:06 20:24 19:16 עילית מודיעין

21:06 20:23 19:06 שמש בית

ספר
יוצא
לאור
בצוף
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'צוף' מבית
לאור הוצאה

מן נתן פלד

ת אוסף נו ליו סיוע מופיע ג  ב

ת הילכתא- ע ד כהלכה לחיות ל

הילכתא

.

ל ג ר ת ל חבו תר ת גיליונות' 'אוסף ה מו כ  ובאיכות ב

ל בקריאה פונים אנו כ  המעוניינים הקוראים ל

 והנכבד החשוב במפעל חלק ליטול
נוספים למקומות והרחבתה התפוצה בהגדלת

ת ת לזכו ע מידי חינם ובגיליון התורה הפצת בזכו  שבו

ת נא לפרטים פנו ן ל פו ל ט -052 ל 76 2 3 1 7 2

 התורה בברכת

גיליונות אוסף מערכת

6 ירושלים 6:16 : 5 7

7:12 ברק בני 6:18

6:17

6:17

בית
שמש

מודיעין
עילית

6:56

7:06

6:177:06 אלעד

7:12 אשדוד 6:19

6:57 ביתד 6:16

7:12 | קדיתגת | 6:18

אחיסמך 6:177:04

7:03טבדיה 6:16

7:05חיפה6:19
 עם שותפים להיות ברצונכם אם |

 להירשם: ניתן השבת שהירי
( )הקו 0722-722-730 שודרג

 זצ״ל אהרן מתולדות הרבי ששהה מהפעמים באחת
 פשוט איש של בביתו הוא התאכסן לירושלים, מחוץ
 ומלוויו הרבי שהלכו בשעה במצוות. כ״כ דקדק שלא

 מנהג לפי נרות הדלקת זמן לאחר מנחה, לתפילת
 כך ובתוך חפציו את החסידים אחד סידר ירושלים,

 הבית. בעל בפני גמורה מלאכה עשה

 התלהטו פניו מאד, לו וחרה לרבינו נתוודע הדבר
 ״היתכן מוסר: בתוכחת אברך באותו שגער בשעה

 ובפרט נרות? הדלקת זמן לאחר מלאכה לעשות
 יותר לזלזל ח״ו יבוא הבית שבעל יגרם כן שנדי

 החסיד האברך שאפילו בראותו השבת, בקדושת
לעצמו״!! מיקלבזה

 ולא קודש ברגשי רבינו נתעורר שוב השבת, במשך
 לך, דע להוכיחו: והוסיף בדבר, להשלים מסוגל היה

 עליך גדולה קפידא לידי שאבוא הדבר היה כפסע כי
 עצמו על שיקבל עליו ציוה כן החמורים. מעשיך בגלל
 איך בחוש, ראו הנוכחים רב. זמן למשך מסוים קנס
זה. מעין מעשה לנוכח להירגע יכול היה לא

צג[ הע׳ כב סי׳ ח״ב לאברהם ]זכור

°' , •?ר״ ״ ,״ <ו0והרו ,

* ׳° י ׳,י =nP ,0 ״™pn°;%' י׳י״׳ יי''־״-׳  
״ ״ ״, < ׳”י'־׳ « y י׳ ׳ ׳’ ״, '" ־ ׳ ׳

,ז . , כ/ר  iceijo
[o e n, 3 כר׳/׳] ת פ

 על מוסיפים שישראל התוספת את לרבות ׳את׳ ג(, ב, השביעי״)בראשית יום את אלקים ״ויברך
ויברך[ ד״ה בראשית פר׳ דבלה, ]אגרא עמם. מסבים שהקב״ה השבת,

 גיליונות קניית עבור לשלם וכן לתרום ניתן
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 קווים לדמותו ושביבים מדרך לימודו
 של המאור הגדול

עמוד ההוראה חסיד ועניו

הגאון המופלא רבי בן ציון אבא שאול זצללה”ה
 ראש ישיבת פורת יוסף

 ובעל האור לציון 
נלב”ע י”ט תמוז תשנ”ח 

לקראת שבת  | 95
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עם הספר | 100'

פרסומים, מודעות וכתבות שונות מבית 'צוף' הוצאה לאור ועוד

אמת וצדק

מאת הרה"ג יונתן נחמני שליט"א



̂  גיליונות" "אוסף את להשיג ניתן
כדלהלן: התורה בהיכלי חמישי בימי

ד ע ל א

שרגא "מאור הכנסת בית " 

הר״ן "ישיבת כולל " 

בתפארתה "תורה ישיבת "

אופקים

"שיויתי הכנסת בית "

שמש בית

לישרים "אור ישיבת " 

קריה אברהם" "היכל הכנסת בית  

א רמה אליהו" "לב הכנסת בית ' 

א רמה הישיבות" "חניכי הכנסת בית ' 

א רמה מרדכי" "משאת הכנסת בית ' 

א רמה שמואל" "פני הכנסת בית ' 

ג רמה תורה" "אהבת הכנסת בית ' 

"הכולל הכנסת בית "

ת ביתר עילי

A גבעה אברהם" "באר הכנסת בית  

A גבעה הר״ן" "ישיבת הכנסת בית  

B גבעה הישיבות" "בני הכנסת בית

ברק בני

"פוניבז״׳ כולל  

אי״ש "חזון כולל " 

הלל "בית כולל " 

הגדול הכנסת "בית ידי שעל כולל " 

תורה "אורחות ישיבת " 

עליון מדרש "בית ישיבת " 

ציון "תפארת ישיבת " 

"סלבודקא ישיבת " 

יעקב "גאון ישיבת " 

אהרן רמת אהרן" "יד הכנסת בית  

קלאר הרב כולל נחמן" "תפארת הכנסת בית  

ה שיכון "המרכזי" הכנסת בית  

משה "נחלת הכנסת בית " 

אלחנן "רמת הכנסת בית " 

יעקב "משכנות הכנסת בית " 

יוסף "נאות הכנסת בית " 

אריה "בית הכנסת בית " 

סירוקה נחלת "צא״י" הכנסת בית  

"לדרמן הכנסת בית " 

חיים "הליכות הכנסת בית " 

איש "דרכי הכנסת בית " 

מצאנז האדמו״ר רח' "צעירים" הכנסת בית  

88 " עקיבא רבי רחוב פז" גל  

השם ברכת )מינימרקט 46 סוקולוב רחוב )

ת ים ב

פיצהלך )מכולת 36 ויצמן רחוב )

ת ע ב החדשה זאב ג

אליהו "בית הכנסת בית "

הישיבות" "בני הכנסת בית

קב זכרון יע

ישרים" "מסילת הכנסת בית

טון ס טלז

תורה" בני "קהילת הכנסת בית

יסודות

המרכזי הכנסת בית

ירושלים

"מיר" ישיבת

 מרדכי גבעת "חברון" ישיבת

 אהרן" "יד ישיבת

 שלום" "אהבת ישיבת

 אור" "תורה ישיבת

 ד' רמות - "הר״ן" ישיבת

 שמואל" "בית ישיבת

 וגן בית שלמה" "מנחת הכנסת בית

 וגן בית אברכים" "מנין הכנסת בית

 יעקב נוה הישיבות" "חניכי הכנסת בית

 שלמה רמת יוסף" "אהל הכנסת בית

 שלמה רמת "המרכזי" הכנסת בית

 שלמה רמת איש" "חזון הכנסת בית

 שלמה רמת לנר" "ערוך הכנסת בית

 סורוצקין רח' שמואל" "באר הכנסת בית

 יעקב זכרון ישיבות" "חניכי הכנסת בית

 שאול גבעת יוסף" "ברכת הכנסת בית

 שאול גבעת באב״ד" "משכן הכנסת בית

 נוף הר שפר" "אמרי הכנסת בית

 נוף הר "בוסטון" הכנסת בית

 נוף הר "ויז'ניץ" הכנסת בית

 נוף הר תורה" בני "קהילת הכנסת בית

 א' רמות תבונה" "שערי הכנסת בית

 א' רמות שרגא" "משכן הכנסת בית

 ג רמות אברהם" "זכרון הכנסת בית

 ג' רמות "צא״י" הכנסת בית

 ד' רמות החומת" "שומרי הכנסת בית

 פולין רמות יוסף" "אהל הכנסת בית

 סנה״מ הישיבות" "בני הכנסת בית

 אשכול רמת הישיבות" "בני הכנסת בית

 סנהדריה אסתר" "משכן הכנסת בית

 סנהדריה אשכנז" ״פאג״י הכנסת בית

 אוריאל שיכון לאה" "אוהל הכנסת בית

 פאג״י ציון" עזרת "בנות הכנסת בית

 המורחבת סנהדריה חיים" "מאור הכנסת בית

 המורחבת סנהדריה תורה" "עזרת הכנסת בית

 המורחבת סנהדריה יהודה" "כנסת הכנסת בית

 המורחבת סנהדריה "המרכזי" הכנסת בית

 80 גוש "ברסלב" הכנסת בית

 80 גוש משה" "אוהל הכנסת בית

תורה עזרת ישראל" "בית הכנסת בית

 צאנז קרית תורה" "אהבת הכנסת בית

 סורוצקין יוסף" "שארית הכנסת בית

ישראל מלכי רח' פז" "גל

ת מודיעין עילי

 "מיר" ישיבת

 שלמה" "עטרת כולל

 באהלך" "יששכר כולל

 אברמוב( )הרב תורה" "כתר כולל

 אתרוג( )הרב עוז" "מגדל כולל

 תפילה" "בית הכנסת בית

 השחר" "אילת הכנסת בית

 רשב״י הישיבות" "חניכי הכנסת בית

 הנשיא יהודה תורה" "אהל הכנסת בית

 עקיבא" רבי "קהילת הכנסת בית

 ספר קרית משה" "זכרון הכנסת בית

 ספר קרית יצחק" "היכל הכנסת בית

 פארק גרין הישיבות" "בני הכנסת בית

 דוד" "חזון הכנסת בית

 נתיבות" "משובב הכנסת בית

 חפציבה אברהם" "אהל הכנסת בית

המרכזי הפסגה" "נאות הכנסת בית

ת תיבו נ

 התורה" "משכן המדרש בית

יצחק" "בית הכנסת בית

תקוה פתח

 "לומזא" ישיבת

 עזרי" "אבי הכנסת בית

 הדר גני אברהם" "אהל הכנסת בית

הדר גני "הבעש״ט" הכנסת בית

ן שו ן רא ציו ל

חמד שדה שלמה" "עטרת ישיבת

חובות ר

שאול" בר "כולל הכנסת בית

רכסים

א גבע חזקיהו כנסת שיבת

 ב גבעה יצחק בית ביהכ״נ
ג' גבעה מלכה אהל ביהכ״נ

אביב תל

 ב' קומה 87 יהודה בן רח' דבורה מלון

רחל( )מכולת 15 מסלנט ישראל רבי רחוב

ציון תל

החסידי כנסת בית

תפרח

"תפרח" ישיבת

יוסף" "בית המרכזי הכנסת בית
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תשפ״ב שמיטה < תפילה 'ענייני המשך < תמוז < 11 מספר עלון < בס״ד

 של ומשולחנו מפיו ובאים המתחדשים אור וניצוצי פנינים
זצוק"ל קניבסקי חיים רבינו התורה שר מרן רשכבה"ג

שיח תורת
זצוק״ל הרב במשנת התפילה במשנת ליקוטי בתר ליקוטי

- תחילה' נענה חבירו על המתפלל 'כל
עצמו על מכוין אפילו או חבירו, לטובת כשמתכוין דוקא אם

 אמר כאשר א' צ''ב בב''ק אמר. כאשר שרה את פקד וה'
 על רחמים המבקש כל רבנן דאמור אבימלך על אברהם

 והובא תחילה, נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו
 לטובת רק כשמתכוין דוקא זהו אם יל''ע כאן. ברש״י
 חבירו על מתפלל אם דגם או תחילה, נענה אז חבירו

 ומדברי הכי, אמרינן תחילה יענה שהוא כדי ומתכוין
 שהוא מכוין אם דגם מבואר סק''ו ר''ל בס''ס המג''א

עיי''ש. הכי אמרינן תחילה יענה עצמו
’א כ״א וירא דקרא טעמא

 שאחר מנחה בין תחנון, אמירת לגבי החילוק
החופה לאחר חתן עם מנחה לבין מילה, הברית

 אומרים אין המילה דביום ד’’ס א’’קל בסי' א’’הרמ כתב
 במנחה אבל התינוק את מלים שאז בשחרית דוקא תחנון
 אצל שמתפללים פ’’אע תחנון אומרים מ’’הברי לאחר

היום כל תחנון אומרים אין בחתן אבל הנימול התינוק

החופה. אחרי אפילו

 נגמרה כבר הברית אחר מ’’דבברי פשוט, נראה והטעם
 אפילו תחנון א’’א והמוהל והסנדק הברית שבעל )ומה השמחה

 ש’’כמ ט’’ליו היום אותו חשיב דגבייהו המילה שלאחר במנחה
 אז החופה לאחר אדרבא הרי בחתן אבל בסקכ״ה(, המ״ב

לשמחו. המצוה עיקר מתחיל

 לפני תחנון אומרים דאין א’’ברמ מבואר מ’’בברי והנה
 א’’בסקכ ב’’המשנ מביא החופה קודם חתן ולגבי המילה,
 החופה דלפני ולהסוברים האחרונים, בזה דנחלקו
 מ’’דבברי הוא, דהחילוק ל’’צ החזו״א( מרן הורה )וכן אומרים

 המילה לפני גם כ’’וע היום למולו ציותה התורה הלא
 ידעינן מנא בחתן כ’’משא הברית, יום הוא שהיום חשיב
 ז’’כ ולכן כן אומר שהחתן רק היום החופה תהא שאכן
תחנון. ואומרים חתן חשיב לא עדיין החופה היתה שלא

תפילה ביאורי
ובינה דעת ואנוש, אדם - חונן' 'אתה ברכת

 ד’’עפ יתבאר בינה. לאנוש ומלמד דעת לאדם חונן אתה
הוא דבינה מבינה גדול דדעת ז’’מי ג’’פ באבות י’’רש

2 בעמוד המשך

התלמידים שיחת
זצוק״ל הרב של ותלמידיו ביתו מבאי פנימה, מהקודש עדויות

 'שיח לעלון שנכתבו ופנינים, הוד שביבי רב, מעשי
 בשנים, עשרות רבינו של הנאמן מקורבו ידי על אמונה'

שליט״א אפשטיין ישעיהו רבי הרה״ג

 ישראל ארץ ברחבי לסנדקאות הקודש מסעות
הסנדקאות מעלת בגודל

 ישראל ארץ בכל רבינו עם לנסוע שזכיתי רבות שנים מזה
 מהדברים אחד אצלו היה הסנדקאות ענין כסנדק, לשמש

 בלבד, א״י ובגבולות בא״י מקום לכל נוסע היה המיוחדים.
 התורה ללימוד מנוצל היה מזמנו ורגע רגע שכל אע״פ

 לא בסנדקאות אותו כשכבדו אבל אחד רגע הפסיד ולא
 ופעם בערב, וחזרנו בבוקר יצאנו רבות פעמים סירב,

 לענין רבה כה חשיבות מייחס מדוע רבינו את שאלתי
 זיע״א החזו״א מרן אצל ראיתי לי והשיב הסנדקאות?

 יום וביטל הסוכות בחג לעיר מחוץ בסנדקאות שכובד
 את ולפשוט ללבוש הקפיד רבינו וכידוע מהסוכה, שלם

 לבטל ״חבל לישנא בהאי לי ואמר בסוכה וכובעו מעילו
 את מזכיר היה רבינו זאת מלבד מהסוכה״. אחד רגע אפ'

 כל על לו שמכפרים כגון בסנדקאות הנשגבים הענינים
קטורת. וכמקטיר ושנותיו ימיו ומאריכין עוונותיו

 אלישיב הגרי״ש למרן כשנכנסנו מהפעמים באחת
 לא לסנדקאות הנסיעות איך רבינו את שאל זצוקללה״ה

 שמאריכין כתוב הרי רבינו לו ועונה ללמוד? לך מפריעים
 זמן לו יהיה לו שמאריכין הזה ובזמן ושנותיו ימיו לו

הלימוד. את להשלים

 שואל היה קודם יום כגון חשבונות לו היה בנסיעות
 נוסעים שלמחר כשאמרתי מחר? נוסעים לאן אותי
 צפת או לחיפה או בדרום ירוחם שבע לבאר כגון רחוק

 ובנסיעה הלילה רוב ללמוד מחשבן היה בצפון, טבריה
 היו בבוקר כשהנסיעות מאידך השינה, את ישלים בבוקר
 אני בשבילי טובה זה לי ואמר בנסיעה ער היה קצרות

 היה רבינו זמנים ובאותם שכתבתי, מה על וחוזר מלבן
 היה הנסיעה ובזמן אמונה״ ״דרך ספרו כתיבת באמצע

תורתו. חידושי מלבן

הזמן ניצול
 ואומר: הגמרא, את מבקש היה לרמזור מגיעים כשהיינו

 שורות כמה עוד ולומד הזמן', על חבל אדומים, פה יש’
 את לי ונותן מפסיק היה ליסוע מתחילים וכשהיינו

שלא והסיבה ללמוד. נותן לא הרע היצר לי ואומר הגמ'

2 בעמוד המשךזר דוד באדיבות בגליון הצילומים

שיח בפצותי
המערכת דבר

 סמוך תמוז, בחודש אנו עומדים
 בין ולימי הרביעי צום ליום ונראה

 והצומות האבל כשימי המצרים,
 על הצער עומק את מבטאים

 את נוסכים כן אך הבית, חורבן
 במהרה. המחודש לבניינו התקווה

 קבעו ויום, יום בכל בתפילותינו
 ירושלים 'ובנה ברכת את חז״ל, לנו
 זאת וקבעו והוסיפו הקודש', עיר
 מזכירים אנו שם המזון, בברכת גם

 וכואבים הקודש', עיר ירושלים 'ובנה
 הזמנים, ובכל הבית, חורבן את

 הבית, של חורבנו על האבל מלבד
 אנו העמוק והכאב הצער את

 לשיבת וכמיהה, בתפילה מבטאים
ברחמים. ציון

 לעסוק ממשיכים אנו זה בגליון
 דורות דורי במשך התפילה, בענייני

 שהחזיקה זו היא ארוכה, גלות של
 חרב, הבית כאשר ישראל, עם את

 השראה מקור היותה התפילה
 ומלבד לברואיו. הבורא בין וחיבור,

 מסמלת גם במהותה התפילה זאת,
 בקרבנות המקדש, בבית העבודה את

 בתחילת יום בכל מזכירים אנו אשר
 עצמה התפילה כי וביותר התפילה,

 'תפלות שהרי הקרבנות, כנגד היא
 ב' כ״ו )ברכות תיקנום' תמידין כנגד
שפתינו״. פרים ״ונשלמה ע״ש(,

 הקבועים המדורים מלבד זה, בגליון
 זצוק״ל, הרב מתורת גילויים ובהם

 מדור נתחדש הרבים, המדורים וכל
 שביבים התלמידים', 'שיחת מיוחד,
 ומשמשיו מתלמידיו הוד, ופניני

 בשנים. עשרות הרב, של הנאמנים
 דברים הבאנו זה, מדור לפתיחת
 ביתו, נאמן משמשו, מאת נפלאים
 ישעיהו רבי הרה״ג בשנים, עשרות

 קצר ובמדור שליט״א, אפשטיין
 ועובדות שביבים לנו כתב זה, ומיוחד

 הארץ, ברחבי לסנדקאות מהנסיעות
 הסנדקאות ועל רבות, שנים במשך

 פעמים, אלפי עשרות הרב, כובד בה
 הקצר במדור הים, מן טעימה

שלפניכם.

 שימי במרומים, לאל תפילה ונישא
 ולשמחה, לששון לנו יהפכו הצומות
 ולבנין גוא״צ, לביאת נזכה ובמהרה

ממש. במהרה המקדש בית

המערכת



1 מעמוד המשך

Wשיח תורת

 והנה ע''ש, וראי' טעם שמראה ודעת טעם, מראה אינו אבל להבין שיודע
 חכם הוא אדם אבל חכם שאינו הדיוט הוא דאנוש כ' רפ״ח בישעי' רש״י

 ע''ש, המעולה לאדם היתרון ע''ד הוא דאדם א' נ''ט בסנהדרין תוס' כמ''ש
 ללמדו א''א דעת גבי אבל שידע ללמדו ואפשר מלמד שייך בינה גבי והנה

 דלאדם כלומר דעת לאדם חונן אתה אמר ולכן מעצמו, דעת בו אין אם
 יהיב )ע״ד מתנה שהיא חונן לשון ונקט דעה לו חונן אתה וחכם המעולה

 הדברים להבין בינה מלמדו אתה פשוט לאנוש אבל לחכימין( חכמתא
ש(.”ע קט״ו סי' או״ח ברכה במחזיק זה כעין הראוני )שוב הפשוטים.

הטובות' ׳כשנים
 מהפסיקתא( )והוא שכ״ח רמז ירמיה בילקוט הטובות. כשנים שנותינו וברך
 העולם ימות כל עשתה שלא מה מרובים פירות הארץ עשתה שנים שתי
 ע''ז, פסוקים שמביא ע''ש הארץ מן שגלו א' ושנה לארץ בכניסתן א' שנה
 שנותינו וברך שמבקשים וזהו האלו כשנים השנים כל יהיו לעת''ל אבל

הטובות. כשנים

----------------------------------------------------------1 מעמוד המשך

ממנו' והסר שופטינו... 'השיבה
 ואנחה. יגון ממנו והסר כבתחלה ויועצינו כבראשונה שופטינו השיבה

 אלא לעולם באה פורענות אין קל''ט בשבת הגמ' ע''פ מתבאר ההמשך
בב''א. כו' ממנו והסר וממילא וגו' השיבה ולכן ישראל דייני בשביל

אויבינו' במות על 'המדריכנו
 וזאת בפ' דכתיב עפ''מ ויל''פ בזה. הכונה וצ''ב אויבינו. במות על המדריכנו

 על שידרכו בזה, והכונה תדרך, במותימו על ואתה כ״ט( ל״ג )דברים הברכה
 תדרך, מלכיהון צוארי פריקת על ואת שם בתרגום וכדאיתא הגוים, צוארי

 שימו כ״ד( י' )יהושע שנאמר כענין תדרך במותימו על ואתה רש״י שם וכ״כ
 וירא ר״מ( )רמז שמות ביל''ש ואיתא האלה, המלכים צוארי על רגליכם את

 כלבו את נוטל מישראל כאו״א היה עושין היו מה מת מצרים את ישראל
 מן אכול לכלבו אומר והיה מצרי של צוארו על רגלו את ונותן והולך

 וזהו וכו' עלי חסו שלא הללו הזרועים מן אכול בי שנשתעבדה הזו היד
המצרים. צוארי על שדרכו אויבינו במות על המדריכנו

התלמידים שיחת
 לי אמר העינים בריאות על שמר מאד שמאד כיון עצמה בנסיעה למד

לעינים. להזיק עלול וזה מהכביש קלות קפיצות יש נוסע כשהרכב

 היינו באונסדרוף, אורלנסקי הרב בית אכסניה לרבינו היה בירושלים
 קצת לנוח רק לעיתים או זמן הפרשי היה אם לברית, ברית בין לשם באים

 לתת אפשר האם רבינו את שאלתי שם שהיינו הפעמים באחת ולהמשיך.
 שאני לו אמרתי בסדר, והשיב, מנחה, אחר היה כבר כי לטעום משהו לו

 כי מדאי יותר תחמם אל הלשון בזה לי ואמר האוכל את לחמם רק הולך
הזמן. על וחבל לאכול זמן מדאי יותר לי יקח

 ובנתיים שמוכנים עד ברכב נשאר היה רבינו לבריתות מגיעים כשהיינו גם
 דקות מס' לוקח והיה לצאת שאפשר לו אמרתי מוכנים וכשהיו לומד, היה
שקיעותו. מרוב הלימוד את מפסיק שהיה עד

 הסטיפלער מאביו שירש הטלית את לובש היה כסנדק ששימש בבריתות
 הטלית השנים ובמשך הסטייפלער של שבת של הטלית היתה היא זיע״א.
 פעם לא יושן. מרוב קרעים של תיקונים הרבה בה והיה מאד בלתה

 הסברתי חדשה. טלית לרבינו לקנות ובקשו אנשים אלי נגשו בבריתות
 הזאת ״הטלית הפעמים באחד לי אמר ורבינו מיוחסת טלית שזה להם

הנביא״. אליהו את פעמים אלפי ראתה

 והן בתיקונים הן בטלית תטפל שהיא לאחותו הולך היה בעצמו רבינו
בטלית. לטפל אחד לאף נתן ולא בכיבוס

 כמה יודעים היו גם וכך התינוק שם את בברית לרשום מוהלים של מנהגם
 כותב לא רבינו מדוע רבינו את שאלתי מהבריתות באחד מלו. הם ילדים

 הזה בעולם אדם גליא״, שמיא ״כלפי לי וענה שזוכה? הסנדקאות מס' את
עושה. ומה עושה כמה יודעים בשמים ולדעת לפרסם צריך לא

 לפעמים תורה מעניני כולם היו דיבוריו וגם בלימוד מהרהר היה הדרך כל
 כל הזה״, האדום האדום ״מן כגון אדום, זה מה לי אומר היה אדום ברמזור
 לביהכנ״ס מביתו הגשר על עוברים כשהיינו תורה, של לשון היה דיבוריו
 שם שיש לב שם אחת פעם ולסנדקאות, ביום פעמים שלוש לדרמן

 ושאינו ״תדיר זה מה לי ואמר ״תדיראן״ עליו שכתוב מזגן של מנועים
תדיר״.

 אנשים לו מחכים כי לב שם ורבינו ארוכות מנסיעות חוזרים כשהיינו
 להם תקרא עליהם רחמנות בזה״ל לי אמר הרבה עייפותו אף על למטה,
 לא אדם אומר היה האבא לשונו, על שגור היה הרכב(. )בחלון בחלון שיגשו

 שאני אנשים עם חסד עושה שאני בזכות אולי חי הוא מה בזכות יודע
בתורה עמלו ורבינו שהסטייפלער אף על הדבר ופירוש אותם, מקבל

 חי הוא מה בזכות אבל שלהם, החמצן זה התורה עמל בשנים, עשרות
 הקדיש כמה לכל ומפורסם וידוע אנשים, עם חסד שעושה בזכות אולי

 וברכות עצות ולתת אנשים לעודד כדי הציבור עבור היקר מזמנו רבינו
וכו'. וכו'

בזמנה התפילה מעלת
 לחזור להספיק היה ניתן ולא הבוקר במשך לבריתות יוצאים כשהיינו
 שידאג הבן אבי עם להתנות ממני מבקש היה ,12.30 הכוונה בזמן, למנחה
 לצאת לחילופין או ליסוע, מסרב היה אחרת הברית אחרי 12.30ב למנחה

 מב״ב שעה כרבע והיינו בריתות של מיום שחזרנו פעם אירע מנחה. אחר
 רבע עוד לו ואמרתי הזמן? הגיע כבר מעריב עם מה אותי שואל ורבינו
 מעריב פה נחפש הזמן הגיע לי אמר שם, ונתפלל לב״ב מגיעים שעה

בזמן. מנין ומצאנו לראשל״צ ונכנסנו

הבריות בכבוד זהירות
 רבינו התכבד בב״ב וילד אם באולם שהתקיימה הבריתות באחת

 כשהגענו פלוני. מוהל לו ואמרתי המוהל מי אותי שאל בדרך בסנדקאות
 כבר אם לראות ויצאתי ללמוד, ברכב ונשאר הגמ' את ביקש רבינו למקום
 שם אני לפתע להכנס. יכול רבינו מוכנים כולם לי אומר הבן ואבי מוכנים

 שאמרת המוהל לא זה הבן אבי את שאלתי לי, שאמר המוהל לא שזה לב
 שמוכנים לרבינו ואמרתי לרכב יצאתי אותו. ביטלתי נכון לי ועונה לי

 אומר תומי לפי כמשיח ואני לצאת והחל הגמ' את סגר רבינו לברית
 זה ונזעק אותו? ביטל הוא מה שואל ורבינו אחר, מוהל זה שבסוף לרבינו

 הייתי הביתה, מיד נחזור סנדק פה להיות רוצה לא אני לחבירו אדם בן
 יחכה, שלא הבן לאבי לומר להכנס רשות מרבינו ביקשתי עצות אובד
 הסכים רבינו

 שהיתה הסביר
 רץ בעיה, איזה

 לרבינו לרכב
 לו להסביר

 שדיבר ולאחר
 והסביר אותו

 בו פגע שלא לו
 של דעתו נחה

 והסכים רבינו
סנדק. להיות

ומיד הבן, לאבי הדבר את ואמרתי ונכנסתי
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היראה שיח
זצ"ל להרב יושר ארחות בספר 'תפילה' הערך מתוך המשך

בציבור תפילה ענין
 בגמ' כדאי' מדינא גמור חיוב והוא בציבור להתפלל להשתדל יש וביותר
 וכן מיל עד לאחריו או מילין ד' עד לפניו זה עבור לילך שחייב מ״ו( )פסחים
 מהר''ם כמש''כ לביהכנ''ס ולילך ממטתו לקום שחייב ש”]וכ בשו''ע נפסק
 בעלי כאלו בביתו ומתפלל בעיר לעומד ק''ו דן אתה ומזה וז׳׳ל שם לאווה
 גאוה בעלי או בזוי לבעלי זה ענין מה ויל''ע עכ''ל הגאוה בעלי או הבזוי

 הצבור שכל מזה גדולים בזוין לך שאין וי''ל העצלנים לקרותם ל”הו
 כאילו לבדם בביתם ונשארים משתתפים אין והם בביהכ''נ מתפללין

 מאחרים ולכן לקום ומתעצלים ערסותם על שסרוחים ויש מנודים הם
 לביהכ''נ הולכין שאין ויש מהם גדול בזוים לך ואין בביתם ומתפללים

 כראוי אותם מכבדים ואין כולם בין לעמוד להם נאה שאין גאותם מחמת
 חשובה ששינתם גאותם מחמת שחושבים ויש הבזוי' דעתם לפי להם
 סקכ״ט( צ' סי' מ״ב )עי' הפוסקים וכ' כן[. קוראם ולכן בצבור מהתפלה יותר

 א'( ח' )תענית חז''ל ואמרו בצבור, תפלה לבטל אסור תורה בשביל שאפי'
 לגמרי פטור ששם הכונה )ואין מכוונים שאין אך מתקבלת הצבור שתפלת

 אין צבור תפלת פ''ב( )דב''ר ואמרו נמאסת( תפלתו אין שעכ''פ אלא מלכוין
 מעשיו הציבור אחר המתפלל ג'( פ״ג )איכ״ר ואמרו לעולם, ריקם חוזרת

 יצדק( ומי במעשיו בודק הקב''ה הצבור תפלת אחר להתפלל המאחר נפרטין)ר''ל
 של )חמיו מירל''ש זלמן ר' מהגאון סקכ''ט( צ' סי' מ''ב מעשה)עי' והביאו

 לו למכור שרצה אחד בו ופגע להתפלל לביהכנ''ס שהלך ז''ל( צבי החכם
 לו ואמר עמו לילך רצה ולא הרבה בו וירויח ומרגליות טובות אבנים
 וכששמע רב הון בזה והרויח אחר לאיש ומכרו והלך התפלה אחר שיבא

 עבור רב ממון להשליך שזכה מאד גדולה שמחה שמח ז"ל הגאון זה
בצבור. התפלה

דילוגים בלא הציבור עם יחד דוקא הוא - בציבור תפילה ענין
 כשהצבור מיד להתחיל הוא הצבור תפלת שעיקר הפוסקים וכתבו

 עוברין גם הצבור תפלת עיקר שמפסידין מה מלבד והמתאחרין מתחילין,
 לקדושה להגיע יספיק לא אם שמו׳׳ע להתחיל שאסור איסורים כמה

 לבו על שם שאין שמי בשו''ע המבואר דינים הרבה ועוד וקדיש ומודים
 סדר על בנוי התפלה סדר שכל הגר''א כתב כבר והנה עליהם, עובר בודאי

 מפסוקי לדלג התירו ולא מהתפלה א' דבר לדלג וח''ו העליונים העולמות
 המ''ב )כמ״ש הפוסקים כתבו ע''ז וגם הצבור תפלת בשביל אלא דזמרה

 יעשה הכרח במקום ורק הצינורות, שמהפך מזה למנוע שראוי נ''ב( בסי'
 אבל בשו''ע[ כמ''ש שהחסיר מה כל התפלה אחר מיד להשלים ]וחייב כן

לומר חייב השחר ברכות וגם גמור, איסור והוא בקביעות כן לנהוג חלילה

 ברכת וגם כבר, לאומרן שא''א ברכות יש התפלה אחר כי התפלה לפני
 וכן השם, בחתימת לאמרה מאד נזהר החזו''א מרן הי' אדם יהא לעולם
 אחר שאומרים מה כל וכן חיוב, שהוא בפוסקים מבואר התמיד פרשת

 עלינו לומר שיזהר שהביא קל''ב סי' במ''ב ועי' מדינא, חיוב הוא התפלה
 עם עומד והקב''ה שומעים השמים צבא כל כי וביראה באימה בכוונה
 עכ''ל כו' לו שככה העם אשרי ואומרים עונים וכולם מעלה של פמליא

 הוצאת בשעת שאומרים הפסוקים כל וגם בעלינו, שמזלזלים כמו ולא
בזה. לזלזל וח''ו ופוסקים בש''ם יסוד לו יש והגבהתה והכנסתה ס''ת

דוקא הכנסת בבית הוא התפילה ענין
 תפלתו אין א'( ו' )בברכות שאמרו כמו בביהכ''נ להתפלל המצוה עיקר גם

 לביהכ''נ נכנס שאין מי א'( ח' )שם ואמרו בביהכ''נ אלא נשמעת אדם של
 הקב''ה אמר פ״ד( )בשו״ט אמרו וכן לבניו, גלות וגורם רע שכן נקרא

 ואמרו בחוץ או בחצר להתפלל ואסור בביהכ''נ, התפלל מתפלל כשאתה
 יתהלכון רשעים סביב שנא' רשע נקרא ביהכ''נ אחורי המתפלל ו'( )ברכות
 ]כלומר יתפלל ואח''כ פתחים ב' אדם יכנס לעולם א'( )ח' שם ואמרו
 יהא שלא לפתח סמוך יתפלל ולא פתחים ב' כשיעור לביהכ''נ שיכנס

 שאין סקס״א( צ' )סי' המ''ב וכ' ס''כ[ צ' סי' בשו''ע עי' לברוח כדעתו נראה
 כל ריב''ל אמר פ''ד( תהלים )ילקוט ואמרו ביהכ''נ, שלפני בעזרה להתפלל

 ולביהמ''ד לביהכ''נ ונכנס זוכה בעוה''ז ולביהמ''ד לביהכ''נ נכנס שהוא מי
 ברכות )בירו' ואמרו סלה, יהללוך עוד ביתך יושבי אשרי שנא' הבא לעולם

 לעת''ל בביהכ''נ נכנס אין בעוה''ז בביהכ''נ נכנס שאינו מי כל ה''א( פ''ה
 לפנים יכנסו הצדיקים כשכל שלעת''ל היינו יתהלכון רשעים סביב שנא'

 אדם יצא לא תשע''ט סי' בס''ח וכדאי' בתפלה שנהג כמו בחוץ אותו ישאירו
 ומעשה להקיא או לנקביו צריך אא''כ התפלה כל שיסיימו עד מביהכ''נ

 מותה לאחר טובים מעשים בה והי' לתפלה מקדמת שהיתה אחת בזקנה
 אותי מכין להם אמרה עולם באותו את מה לה אמרו לטובים בחלום באה

 אותי מגרשין בשמחה וצדקניות צדיקים שאר וכאשר נדולים בדינים
 קדושה בסדר מביהכ''נ יוצאה הייתי בחיים כשהייתי ואמרה מביניהם

 מעשה עוד שהביא וע׳׳ש מביהכ׳׳נ יוצאין שהיו עד ממתנת הייתי ולא
 שם( )בית׳ ואמרו בזה,

 בביהכ׳׳נ המתפלל
 מנחה מקריב כאילו

\ * ה׳ דרשו כו׳ טהורה

 חשיבות בדבר הבא, המעשה את זצוק׳׳ל הרב בשם סיפרה ע"ה הרבנית
 היה וכך לתפילה בזמן ולבוא בבוקר כארי כגבור לקום החובה ומעלת

 מקפיד שהי' וכד' ארונות לייצור מלאכה בית בעל סוחר היה המעשה:
 שאמר, בברוך מגיע היה לפעמים בזמן, לא אבל לתפילה יום כל להגיע

 ושאל אליו ניגש ביהכנ׳׳ס של והרב קבוע, לא בזמן בישתבח, ולפעמים
 מגיע לא הוא למה לתפילה להגיע מקפיד כך כל כבר הוא אם אותו,

 מגיע!, אני העיקר מגיע? אני מתי משנה 'מה הסוחר: השיב בזמן'...,
התפלה'. את משלים אני בסוף הרי משנה ומה

נפולות בפנים ביהכנ׳׳ס של הרב אל סוחר אותו הגיע מה זמן לאחר

 כי לו, קרה זה למה יודע והוא נשרף, שלו מלאכה הבית שכל לו וסיפר
 יודע', אתה 'מאיפה הרב: אותו שאל לתפילה! בזמן להגיע הקפיד לא

 הם ואכן אש, מכבי מיד הזמינו השריפה פרצה 'שכאשר הסוחר: השיב
 הכל אלו, מועטים וברגעים מאוחר, קצת היה וזה בזמן, לא אבל הגיעו,

מגיעים!. אנו העיקר מגיעים? אנו מתי משנה 'מה לו, ואמרו נשרף...'

 חשיבות על יושר' ב'ארחות כתבתי 'אמנם הרב: הוסיף בהזדמנות
 כתיבת בזמן זה ממעשה יודע הייתי אם אבל לתפלה, בזמן לבוא הדבר

בספרי'. אותו מביא הייתי הספר,
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זללה״ה, החזו״א מרן אגרת

זצוק״ל הרב בכתבי שנרשמו כפי הנהגותיו והמשך

 חוץ ננעלו השערים כל בית־המקדש שחרב מיום אמרו ...והנה
 והנמאס הרע את להרגיש האדם יזכה ואם דמעות, משערי
 ב''ה, המקום לפני בבכי לבבו שימס עד ידיעת־התורה, בהעדר

 מובטח וכבר חלקו, ואשרי הרבה זכה כבר כי האדם ידע הנה
 שקידתו על שקידה להוסיף האדם על אך נשמעת, שתפלתו הוא
 והעמל חלדו, ימי כל וגדל הולך השדה כעץ האדם כי יום, יום

באמת. ״חיים״ הנקראים הנה הן וההשתדלות
קנ"א ג' אגרות קובץ

הזכרונות קונטרס
מאד בלחש במלה מלה ומתפלל בש''ע מאריך הי' יב(

)רמ''ג(

 את ללבוש בלי אף עליון בבגד ש''ע להתפלל מותר יג(
סקי''ב( במ''ב צ''א בסי' )ועי' לי אמר כן השרוולין

 )עי' לתפלה חוגרה והי' לבגדו מחוברת חגורה לו הי' יד(
 גארטל גם לתפלה לבש ימיו שבסוף וי''א סק''ד, צ''א סי' מ''ב
מהחגורה( חוץ

 הקרש על השעינם רק לבו על ידו נתן לא בש''ע טו(
 סי' או''ח )ועי' הסדור עליו להניח במקומו מהכותל שיצא

הב''י( בשם סק''ו שם ובמ''ב ס''ג צ''ה

 בכל צרכים שאלת ש''ע בתפלת להוסיף מותר טז(
 פסוקי ואף ובקביעות קבוע בלשון אף וברכה ברכה

 ז''ל קוסובסקי )ר''ש ע''ז הלב התעוררות כשיש תהלים
ובמ''ב( ב' ס''א קי''ט סי' ועי'

 בברכת רם בקול להכריז לו אין ש''ע באמצע העומד יז(
 )ועי' לתפלה ד''א זה שאין הצבור להזכיר טו''מ השנים

 החיים צרור בס' ועי' קי''ד, סי' ריש ובבה''ל סק''ד קי''ד סי' מ''ב
 ז''ל הרשב''א למורי ושמעתי שכ' ט''ו עמוד הרשב''א לתלמיד

 כדי הראשונים יום ל' ההזכרה רם בקול אומר הי' ז''ל הרמב''ן כי
לחלק( ויש עכ''ל לא או הזכיר אם שידע

 במקום רב שלו' בשחרית לומר יכול אם שאלתי יח(
שלא והשיב הצבור עם לקדושה להגיע כדי שלו' שים
 שנייטוך ריב''ם בתשו' בזה ועי' אבל ד''ה קכ''ז סי' בה''ל )ועי'
י''ב( סי'

 שהן פסיעות ג' פוסע הי' ש''ע שאחר הפסיעות יט(
 והוא )רמ''ג, רגליו משוה הי' ואח''כ מזה זה מרוחקות

ושיעור( ד''ה בה''ל קכ''ג סי' עי' כמאן דלא דהוא תמוה

זללה״ה יעקב הקהלות רבנו מרן מתורת

בעהייי

 ומ"מ מכתבים לערוך עמי כוחי אין
בקצרה. הפעם אשיב אמרתי

 התפילה וכוונות המחשבות בענני
 הדרך כי ,בזה שוי האדם כל לא

 שלזה יתכן לזה ומתאים שטוב
ומקלקל. מבלבל

 כהוגן המחשבה בטהרת להתפלל
 בזה זוכה אחד וכל זוכה אדם כל לא
 שראוי ממה יותר והתופס ערכו, לפי
 הי רבים מפריעים עליו באים לה

ישמרנו.

 רק בזה וגדרם כללים לכתוב וא״א
שלך. הרוחני מנהל עם תתיישב הכל
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 בררג ובהצלחה טוב בכל ומברכך דו״ש והנני
קניבסקי ישראל יעקב

נ"ז דאיגרתא קריינא

תפילה בענין
 שצריכים וכש''כ כן כמו ומזוני, חיי בני עוה''ז עניני על להתפלל שצריכים כמו והנה

 והמצוות. התורה ית', הבורא עבודת הוא נברא שבשבילם העיקריים עניניו על להתפלל
 צלותא בתר חז''ל דצלו התפלות ורוב דשמיא לסייעתא בהם שיזכה להתפלל שצריך

 רחב''א על אמרו ע''ב פ''א דף ובקידושין שם עיין רוחניים ענינים על המה י''ז( דף )בברכות
עיי''ש. מיצה''ר יצילני הוא הרחמן ואמר לאפי' נפיל דהוה עידן כל רגיל דהוה

 להתפלל שצריך מחשבות, ובלבולי היצר, הטרדות קשים, נסיונות לו שיש בזמן וכש''כ
 יהיו פסוק אמירת )אחר צלותי' בתר קצרה תפלה להתפלל כגון מצרותיו, שיצילנו להקב''ה

 לפי אחד כל וכיו''ב רעות ממחשבות יצילני או מיצה''ר, יצילני הוא הרחמן פי( אמרי לרצון
צריך. שהוא מה

 זה אין לפעמים כי תפלתו שיתקבל בטוח אינו גשמיים ענינים ע''ד כשמתפלל והנה
 בענינים וגם עיי''ש. ט' סימן תרומה במד''ת כמבואר לחטא יביאנו שזה כגון לטובתו

 בספר כמש''כ תפלתו שתתקבל בטוח אינו מ''מ לטובה ודאי שבקשתו אע''פ הרוחניים
 אדם של תפלתו אין דברים שבעה שבשביל ז''ל גאון ר''ס בשם תרי''ב סימן חסידים

 אע''פ )פי' תפלה שערי ננעלו בהמ''ק שחרב מיום ב' ל''ב ובברכות היטב עיי''ש מתקבלת
 היינו ונענו, שהתפללו מספר אין ובמקומות דב''מ בפ''ז ובניו דר''ח ובעובדא פ''ג בתענית דמבואר

 תפלה מ''מ אבל נענה שיהא מובטח שאינו היינו ננעלו דקאמר דהא ונראה בצדיקים(
 וכו' ויתפלל יחזור נענה ולא שהתפלל אדם ראה אם התם אמר רחבר״ח שהרי מועלת

 המתפלל דה''ה )ונראה ריקם חוזרת תפלתו אין בתפלתו המאריך כל ר''ח אמר ר''ח ואמר
 ואפילו בתפלתו( המאריך בכלל שהיא יום, בכל רב זמן זה על מבקש שהוא אלא מאד, קצרה תפלה

 מלהתפלל, יניח אל כלום, תפלתו הועילה שלא לו ידמה אשר ושנים ימים כמה יעברו אם
 תפלה דיש פ''ד שמואל במדרש ואחז''ל מאד, לו הועילה שתפלתו בעיניו יראה סוף וסוף

 ע''ש שנה לשלשים שמועלת תפלה ויש וכו' ימים לג' שמועלת תפלה ויש מיד שמועלת
 נכון אינו רב, זמן זה על שהתפלל אע''פ בתפלתו נענה שאינו לו שנדמה מה ובעיקר עוד,
 היה תפלתו לולי דאולי התפלל, לא אילו אצלו המצב היה האיך לדעת א''א שהרי כלל
ע''ש. פ''י בויק''ר ריב''ל כדאמר מחצה עשתה ותפלה ויותר, יותר גרוע המצב ח''ו

 יוצאים שהתיבות ולא ממש, וכמבקש נשבר ובלב בהכנעה שיהא הוא התפלה ומעיקרי
הקדושים. בספרים בזה והאריכו עמו. בל ולבו מפיו

כ׳יח פרק עולם חיי



הדעת גנזי
נוטה' 'דעת ממכון זצוק"ל הרב תשובות

שאמר ברוך שגמר אחר ונישוקם הציציות, אחיזת בענייני
 הפחות לכל או"ד שלפניו הציציות ב' דווקא לומר רצונו האם ויל׳׳ע שאמר, ברוך שאומר בשעה שלפניו ציציות ב' לאחוז דיש סק״א( נ״א )סי' כתב המ׳׳ב שאלה: א.
1 שלפניו. ב'

2 שלפניו. ב' דווקא להגר״א תשובה:
 3 שמאל. ביד או ימין ביד הציצית את לאחוז יש האם יל׳׳ע בהנ׳׳ל, שאלה: ב.

4 בימין. תשובה:
 בידו. שנוטלם ומיד תיכף לנשק הו"ל כן אם המצוה חביבות משום מנשק דאי וצל׳׳ע 5ינשקם, שאמר ברוך שגמר דלאחר )שם( המ׳׳ב כתב שאלה: ג.

6 בסוכה. מצינו וכן המצוה כשגומר תשובה:
 7 לתפילה. שאמר ברוך בין הפסק יהא שלא כדי הודו, קודם דיתחיל או שאמר ברוך אחר מיד הציציות לנשק אפשר האם שאלה: ד.

8.יכול תשובה:

עת בציצית לאחוז דמצוה ס׳׳ב( כ׳׳ד )סי' השו׳יע כתב ק׳יש דלגבי 1 ש ע׳׳ב(. כ׳׳ז דף ק׳ש כוונת ענין הכוונות )שער ציציות בד' דיאחוז המקובלים וכתבו ק׳יש, ב
מנית בידך תאחוז 'וגם ע׳׳ג( י׳׳ז דף השחר תפלת ענין הכוונות )שער המקובלים וכ׳יכ 2 טלית של הציציות שתי הי  כמוש׳׳כ דלא )והוא להכא, דה׳יה וי׳יל שלפניו' ציציות ב' אוחז שמע 'בקריאת כתב ל׳׳ט( )אות רב ובמעשה פניך', כנגד שהם אותם ה

ת דאין ביאר ו'( אות מוולוז'ין )מהגר׳׳ח ראש ובכתר סק׳׳ג(, ס׳׳י תשובה בשערי עי' כנפות, בד' יאחוז דבק׳׳ש המקובלים שו ת01וב@ סק׳׳ו( כ׳׳ד סי' הגר׳׳א ביאור )עי' לאחריו, וב' לפניו ב' שיהו דבעי כיון כן לע ע שאר דצייל תשכייח תשובה ציצית 04נוטה@ ד  ד
כן. ס׳יל לא פוסקים

ת קמיצה בין בשמאלו לאחזם צריך דדילמא 3 שם(. ובמ׳׳ב ס׳׳ב כיד )סי' כבקייש, לזר
ש בן ובס' החזה, כנגד אותם דיחזיק דכתב יעבייץ בסידור ועייע )שם(, הכוונות בשער כ׳יה 4 שמיה )בהסכמות( הביא ימיני אי טר דאף שליטייא דהרב מ  בין חילוק דאין יתכן ועייכ הסוד עפייי הם האריזייל דברי שכל מפני דעלמא, בימין יחזיק אי

 בקייש יאחוז דש׳יץ הרב כתב אחר ולשואל וכו'(. עלמא בתר דאזלינן פשיטא בימין שהוא החסד מידת להגביר סוד עפ׳׳י שהם דברים וכן וכו', עלמא בתר דאזלינן פשיטא דהקב׳׳ה ימין משום שהם דבדברים הב', בחילוק איטר איש בקונטרס הרב כתב )וכן לאחר, איטר
טלית של הציצית את שנה וכייה הטיק(, של את )ולא גדול ה שאמר. ברוך ברכת כשאומר הדין הוא ולכאורה כ׳יד, סי' חיייא הלכות במ

ם והרואה 5 שק אד מר ברוך בסוף עומד שהוא וידוע ציציותיו שמנ ם אותו שמעו שלא אלא שא ת מסיי ג'. דין רטייו סי' הלכות בשונה הרב וכמושייכ לענות, חיוב אין אבל ברכתו על אמן לענות יכולים מ׳'מ הברכה, א
שם שכתב סק׳׳ה( תעיז )סי' מ׳יב עי' 6 שקין שהיו עליה מבני 'ראיתי השלייה, ב ת שעובד מי ואשרי המצוה לחיבוב והכל וכו', וביציאתו בכניסתו הסוכה וכן והמרור המצוות מנ  כיון מ״מ לגמרי, המצוה גמר דלא דאע״ג הרב וביאר בשמחה', ה' א

ש מר בברוך ענין די ק שא חזי ה שגומר ע״כ ציצית, ל ת כ שו ע ה ענין ל ק ז ש ת מנ הציצית. א

ק דאם )סק׳׳ד( המייב כתב דהא 7 סי שר בטלים בדברים הפ ק איכא דהא ולברך, לחזור דצריך אפ פס  בין ה
שתיקה דאפילו שם וסיים להמצוה, הברכה שהות שלא לכתחילה ליזהר טוב ב  הנישוק אי וילייע הרבה, ל

שק היה לא דהגרייא ל׳׳ט( אות )שם דמש׳׳כ דביאר להרמ׳׳ז, גרגרים ביאור עם רב מעשה בס' )עי' הפסק, חשיב  מנ
ת ועייע הפסק, דהוי בזה הטעם בקייש, הציצית ע  )סי' לאלפים בחסד ויעוין תשלייב-ג(, תשובה ציצית נוטה ד

שמע שאמר ברוך אחר אמן לענות דמותר דאע׳יג דכתב סק׳׳ג( נ׳׳א מירת למהר טוב יותר מ׳'מ מהש׳יץ, ש  בא
מר ברוך ברכת על אמן שיענה כדי ספרד(, )למנהג שאמר ברוך אחר מיד לתודה מזמור  מזמור אחר דהשייץ שא

ק יהא שלא כדי לתודה, פס עכ׳יד. עליו שמברכים להדבר שמברך הברכה בין ה
ת נקט וכן הפסק, הוי הגר״א דברי דלפי הרב והוסיף 8 תפיל  ינשק, לא ומשוייה הפסק דהוי לאדריית דוד ב

שאל ולאחר ת ועייע עכיל, וכמר עכיל כמר לעכיל שליטייא הרב כתב לזה, לחוש יש האם ש  תפילין נוטה בדע
 מסתכר לדינא אכל למנוע וטוב נהגו לא אצלנו הנחתן, קודם שייר תפילין נישוק לגבי הרב שכתב שע׳יו, תשובה

שם. בהערות ויעוין הפסק, שאינו

ן בהן מזלזלים שרבים תפלה דיני צת ק
יושר' 'ארחות בספרו זצ"ל הרב שחקק דברים

בידו. הציצית ויאחז לעמוד יש שאמר בברוך טז.

האלקים. ה' הוא אתה שיאמר עד לעמוד יש דוד בויברך יז.

 לחזור צריך כיון לא ואם המלים פרוש לבדן צריך ידך את פותח בפסוק יח.
והלאה. משם

לעמוד. יש בישתבח יט.

 מיד שיאמר הוא ברכו תקנת עיקר כי הפרק באמצע כמו דינו ברכו אחר כ.
 אומר כשהש''ץ אור יוצר בברכת עדיין עומד ואין שמאחר ומי אור יוצר ברכת
 לבא שאסור וכ''ש סקי״ג( נ''ד סי' )מ''ב ברכו תקנת עיקר בידים מבטל ברכו

 לומר ]שחוזרין שמע פריסת תיקנו שהרי לשמוע גמור חיוב שהוא ברכו לאחר
ברכו. שמעו שלא אלו בשביל התפילה[ לאחר ברכו

 רפ''ט )רמב״ם לעמוד יש ומשם תהלות עד לישב יש ובק''ש ק''ש בברכות כא.
סקי''ב(. נ''ט סי' מ''ב ועי' ומ''ב מתפלה

 וכשמגיע לבו כנגד לקמיצה זרת בין בשמאלו הציצית יאחוז שמע בקריאת כב.
 על יתנם אותו לוראיתם וכשמגיע עיניו נגד ידיו בשתי יטלם ציצית לפרשת

עיניו.

לעד. ונחמדים עד הציצית יאחוז כג.

 יכוף והאגודלים השמאלית על הימנית לבו על ידיו יתן עשרה בשמונה כד.
לפנים.

עושה שאינו ]ומי שבשדרה חוליות כל שיתפקקו עד לשוח צריך במודים כה.

הקודם מהגליון המשך

דב״ק([. )ספ''ק בגמ' כמ''ש למותו שנים שבע לאחר נחש שדרו נעשה כן

בדיבור. להפסיק אסור תחנון אחר עד שמו׳ע בין כו.

 פסיעות ג' לפסוע וצריך יותר, ולא פחות לא הרגל כאורך א' כל פסיעות ג' כז.
 יעשה הוא לשמאל, משתחוה במרומיו שלום עושה כשאומר אחת, בכריעה

לפניו. משתחוה ישראל כל ועל לימין, משתחוה עלינו שלו'

 קכ״ד )סי' ללמוד או תחנונים לומר ואפי' הש''ץ חזרת בשעת לדבר אסור כח.
 יקבל שלא די לא וקדיש הש''ץ חזרת בשעת הפרשה קורא או והלומד סקי״ז(
 ברכות )עי' השוא בחבלי העון מושכי הוי נאמר וע''ז ע''כ עונש יקבל רק שכר

 לא דיעבד דאפי' ואפשר מטות, פ' במד''ר כמש''כ תצליח לא כזו ותורה ב'( כ״ד
 סקי״ג ע''ז כלל מ' אות שד''ח )עי' בעבירה, הבאה מצוה דהוי מקרא שנים ידי יצא
 אסור וגם שם( הרחיד''א ובהגהות תשע''ב סי' ס''ח ועי' הלקט שבלי גי' ואההיא ד''ה

בשו''ע. כמבואר לתחנון ש''ע בין להפסיק

 קכ״ג )סי' הש''ץ שיגמור עד לצבור פניו להחזיר לו אסור שמו''ע הגומר כט.
ס''ב(.

לעמוד. יש רחום בוהוא ל.

יעמוד. נעשה למה וכשמגיע נדע לא ואנחנו עד לישב יש בתחנון לא.

לעמוד( החזו''א ע''פ שמנהגינו דסידרא מקדושא )חוץ לישב יש לציון ובא באשרי לב.
 ומש''כ גיאות רי''צ בשם ומצוה ד''ה בה''ל תפ''ט סי' ומ''ב ע''ש ה''ה מתפלה פ''ט )רמב''ם

ע''ש(. הש''ץ היינו לכתחילה לעמוד שיש קל''א סי' מיגש ר''י בתשו'

לעמוד. יש בעלינו לג.



מסודר באופן ירושלמי ללימוד הזדמנות
I

 הגדול הגאון אלחנן רמת גאב"ד מדברי

זצ"ל הרב גיסו מפי שליבן שליט"א זילברשטיין יצחק רבי

 שנאמר פ״ו( תפלה שער אלקים )בית המבי״ט הקשה הנה
 שנאמר בתפילתו קולו להגביה אסור ע״א( לא )דף בברכות

 מקומות בכמה מצאנו הרי וקשה ישמע', לא 'וקולה בחנה
 אל משה 'ויצעק כגון: בתפילה, שצעקו מציינת שהתורה

 ישראל בני 'ויצעקו ח(, )שמות הצפרדעים' דבר על ה'
 אל לאמר ה' אל משה 'ויצעק ונאמר יד(, )שמות ה'' אל
 קולנו' וישמע ה' אל 'ונצעק יב(, )במדבר לה' נא רפא נא

 אמר, ]זצ״ל[ שליט״א קניבסקי הגר״ח וגיסי כ( )במדבר
 ילקוט במדרש המבואר פי על הרב ממשה ראיה שאין

 הן תפילה לשונות ש'עשר תתיא( רמז )ואתחנן שמעוני
 שמרים הכונה שאין יתכן וא״כ זעקה. מכונה מהן ואחד
תפילה. של מסויים סוג הוא אלא קולו

ק״י עמ' י״ג וחשוקיהם העמודים ווי

 תפילת באמצע התקף שקיבל סכרת חולה שאלה.
 סוכר קובית לאכול הסכנה מטעם ונזקק עשרה שמונה

 יאכלנו שמא או זו אכילה על הנהנין ברכת יברך האם
התפילה. באמצע והוא מאחר ברכה בלי

 צידד ]זצ״ל[ שליט״א קנייבסקי הגר״ח גיסי תשובה.
 חייב ולאכול להפסיק וחייב דמאחר לברך שיש דיתכן

 יוכל לא לאכול דבלי התפילה צורך דהוי לברך גם
 )דף בברכות שכתוב מה וכעין יברך גם לכן להתפלל

 ממנו יצא דאם ס״ה([ ק״ג )סימן המשנ״ב ]וכתבו ע״ב( כד
 זה ואין נקבים נקבים יצרתנו העולמים 'רבון אומר: רוח

 יכול ולכן הרוח, ע״י כבר ועומדת מופסקת דהא הפסק
 ויש רש״י( )לשון באמצע' זה דבר ולומר נמי, להפסיק

לברך. מותר אם וצ״ע לחלק,

ב' כ״ד ברכות חמד חשוקי

 קודש, ארון יש מחדריו, שבאחד הכנסת, בבית מעשה
 מה והסתפקו, בקביעות, בו מונח אינו התורה שספר

 לפותחו, כדאי האם ריק, הקודש ארון כאשר הדין
 בהם בתפילה המקומות ושאר מלכנו, אבינו באמירת

 תורה ספר בו שאין כיוון שמא או הארון, את לפתוח יש
 הגר״ח גיסי לפני הדברים את ושאלתי בכך, טעם כל אין

 טעם כל רואה שאינו ואמר ]זצ״ל[ שליט״א קניבסקי
הריק. הארון בפתיחת

א' י״ד ב״ב חמד חשוקי

לימוד
הירושלמי

 זצוק״ל מון
 הקבוע בלימוד

ביוושלמי

 לגרנרשכבדדגמרןשר
 זצוק״ל התורה

 חייו בכל רצונו פי על
 הירושלמי, לימוד לעידוד
 לימוד, סדרי קבע בהם

 עליהם חיבר ואף
ביאורו ת

ר  י*  י ' ת׳; :'.;, w י י ׳" ־ל

דרי מי ס של מו הירו קיי ת  f י
ק בה פ  ,ם ביו םיפד2ט?ו ס

חו ת פ  וניבש וי
במ םימסלול ם לייק

 היש״ס סדר לפי ברמת סלול מ א:
 ה/שיעור סדר לפי כלאים מסכת מסלול ב:

 שליט״א קניבסקי הגרי״ש ע״י הנמסר
 אביו לע״נ לדומן׳ ושדהמ ת בבי
 זצוק״ל. ורה והתש ןמוג״הנב רש

במסגרת מתחילים אלו בימים

גזיוזודו! הגווה
 בן־ ביי׳ן דהר 3ב !

יתס ומדיו ו  ו
 ען יודנרושיה

S00TP חו̂״ודו 
ם יוס מידי המסיי

 עולמי,ו ר בי ימוד ;דוה ייסלול למ המצטרפים וביו! ה לתועלת
 ו1יע הש ן inn ,ההספק ייפ על לשיעורים אד! לה יהיו! ניתן

טליט״א: קניבסקי ט וי״ 4ה בנו יוםע״י די מי נמסו ה
1 בשלוחה התווה', שיח׳ של בקו בוכות במסבת •
 13:50 שעה ב יום ייד מ כלאים ת במסב רים הנמס ם י בשיעוו •

 ן׳והלש ל קו ׳ ת במעוב ן, לוומ ש ר המו בבית מנחה תפילת לאחו
073-321-200וי יו שו פו סיכנומ

 בטלמסו יומיים במבחנים ההשתתפות
שמספרו התווה׳ ׳שיח של

03-3085000
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A חולין שיחתנהדר מה
אלו בימים זצוק"ל הרב של משולחנו הוד מראות

החודש שהתקיים הסיום מעמד לצד אמונה, ושיח דרשו ע״י זצ״ל הרב בראשות שביעית' קבין’ תכנית של הייסוד מעמד

שליט״א קניבסקי הגרי״ש בנו אצל זצ״ל הרב בבית בבחינה 'טשכנוב' וישיבת מרדכי' 'היכל ישיבת

הקדושות לישיבות שימשיכו כדי שליט״א קניבסקי מהגרי״ש חיזוק ודברי בברכה ומנתיבות יעקב מבאר הקירוב מוסדות תלמידי

 ברק, בבני ישראל גדולי בבתי בקרו דוד' 'סוכת תורה תלמוד הגאון בראשות אמונה' 'דרך הכוללים רשת יסוד מעמד
זצ״ל הרב בבית שליט״א קניבסקי הגרי״ש אצל לבחינה והגיעו שליט״א מקלב יואל רבי

דיומא בעניני והמתחדש מהנעשה

שמחה ד מצוה של ב ס ה' 'שיח מכון ידי על נו  אמונ

שי יום כולל ני שי עני ם ב עי ר לוי ז עי ת ל מ ש  הרב נ

ת זצ״ל. שו א ר מד הכולל ב ש חדב״נ עו א ת ור ב שי  י

ה תורה ת ר א פ ת ר רבי הגאון ב עז ל טיין דוד א ש פ  א

ת שליט״א. ל חי מוד ת ת הלי כ ס מ שר ב ע שני. מ

חני מעמד ש רו רג ד נ סו ת בי ש לי ר ב כול ר דרך ע ' 

תו אמונה' שו א אל רבי הגאון של בר ב יו ל ק  מ

לוי שליט״א עי ת ל מ ש ד זצ״ל. הרב נ מ ע מ ם ה קיי ת  ה

ת זצ״ל הרב של בחדרו פו ת ת ש ה קי הגרי״ש ב ס ב  קני

מדי שליט״א, ם. ולו ם הכוללי א דברי ש ש נ  רא

ם ב הגר״י הכוללי ל ק ה שליט״א מ ל פי ת ת ב ב ח ר ה  ל

ת לו בו ה, ג ש דו ל הק הגדי ה ול ה. תור אדיר ה ל  ו

ד מ ע מ סוד ב ע, הי ב ק כל כי נ מדו יום ב ל ק י ל ח  ב

דר ס ה ר מ פ ס ת' 'שונה מ לכו בר ה חי זצ״ל. הרב ש

ש ת רב ביקו פו ר ט צ ה ה, ו ל רב ה ק ם ל מדי רי הלו ד ס  ב

מי של ת הירו ר סג מ ה' 'שיח ב תור  זצ״ל, הרב לע״נ ה

ד חייו בכל רצונו פי על דו עי מוד ל מי, לי של  הירו

ם מי קיי ת מ ף ה ס ל בנו ל רי לכ ד מוד ס ל הלי ע פ מ  ב

ה' 'שיח תור ם ה הוק ה', 'שיח מכון ע״י ש ת אמונ ב טו  ל

שמתו. נ

דרי מוד ס מי הלי ל ש רו ם, בי מי קיי ת ל מ סלו ת מ כ ס  מ

ת, כו ר כל ב ת ב מו שבוע י ק ה פ ס ה ם, דף 2 של ב  ליו

ל מסלו ת ו כ ס ם מ לאי ם כ מי שון בי שי עד רא  חמי

ק פ ס ה ם, דף 2 של ב מי ליו שי ובי ת שי ב  על חזרה ש

מד ת הנל מו ת החול, בי ל ע תו ל ש ה, כ בנ שינון הה  ה

ם והזכרון מדי לו ם ה חני ב ל יום מידי נ ד ע מ  הנל

ר ס מ ל ט ה' 'שיח של ב תור פרו ה ס מ  03-3085000 ש

ת או דו מ ע ם ב פלוס'. 'נדרי

ה ת הגרל חד ת מיו ד ר פ מדי כל בין נ רי לו ד  ס

מי של ת ש״ח 500 סך על הירו מ קיי ת ם, מידי מ  יו

תן אזין וני ה ם ל רי עו שי ק, פי על ל פ ס ה  מתוך ה

שיעור ר ה ס מ ש בנו ע״י יום מידי הנ קי הגרי״ ס ב  קני

ת שליט״א, כ ס מ ת ב כו ר קו ב ה', 'שיח של ב תור  ה

שלוחה ם או ,1 ב רי עו שי ם ל רי ס מ ת הנ כ ס מ ם ב אי ל  כ

שעה יום מידי חר 13:50 ב א ת ל ל פי ת מנחה ת בי  ב

ש מדר מן, ה דר ת ל כ ר ע מ קול ב פר הלשון' ' ס מ ב  ו

שיר 0 י 7 3-321-20 04.

חרי שנה ה א ת שנוסד כני קנין ת ת' ' עי בי  ע״י ש

שו' ה', ו'שיח 'דר מונ תו א כ ר ב  זצ״ל, הרב של ב

ם קיי ת ת ה ע מד כ ע ם מ ש הסיו מרג תו ה בי על ב  ו

ם שולחנו ת מיו ת זצ״ל. הרב של ה ר סג מ ת ב כני תו  ה

ת די חו ת שהוקמה היי א ר הו מלו זצ״ל, הרב ב פי ע ל  א

ם ברכי מוד א א ועיון בלי ת כ ס ת מ עי בי ם ש ברי ע  ד

אור הרמב״ם בי דרך ו אמונה'. '

ד מ ע מ ם ב קיי ת ה ת ש בי ך זצ״ל, הרב ב ת ער ם א  הסיו

קי הגרי״ש בנו ס ב א, קני ם שליט״ דברי שאו ו  נ

א הגרח״א ד א, ברוי ן הגר״ד שליט״ קי ס א, די  שליט״

א שי שו' ונ טר דוד רבי הרב 'דר ט ש פ  שליט״א. הו

ם סיו מד ב ע מ ה ה כ ער ה נ ת של חלוק רו ם פי שי קדו  ה

ת ש דו ק ת ב עי בי ף ש תו שי ת ב שנ שבע'. ' ה

לע־׳נ
זצוק״ל רבינו מרן

אמונה' 'שיח מכון
ת ר ד א ה רי ל פ ג מרן ס ה׳׳ ב כ ש ח ר קי הגר" ס ב י נ ל ק " ק צו ז

0 טל: 3 - 3 0 - 7 7 7 0 ס < 0 ק 0 פ 7 2 - 2 6 0 6 4 2 5
 השמיטה שעורי לשמיעת טלמסר

שליטא קניבסקי שאול יצחק רבי מהגאון

03-308-5000 
se3077700@gmail.com העלון לקבלת להרשמה

mailto:se3077700@gmail.com


דרכי חשבתי
זצוק״ל שפירא דזגר״מ משכת ע״פ אור נקודות

225 מס׳ גליון 1 תשפ״ב ל״ה תפילה עניני מטות פרשת
v___________________________ _____________________________ J

ע׳׳ה לוין הלל מנחם ר' בת בלה האשה נשמת לעילוי

 אלינו זאת והמשיכו בעולם חרטה מציאות הבחירה בכח חירטו האבות

]א'[ תקנום״ אבות ב״תפילות

 תמידין כנגד או תקנום אבות תפילות

תקנום

 תפילות אם דנה ע׳׳ב( )כ׳׳ו השחר תפילת בפרק בברכות הגמרא
 לכאורה ושם תקנום, תמידין כנגד תפילות או תיקנום אבות

 של ודעתו כך סובר לא כך שסובר מי מחלוקת, שזאת משמע
זה. של כדעתו לא זה

 שיהא תקנו "וכן כותב ה׳׳ה( )פ׳׳א תפילה בהלכות הרמב׳׳ם
 שני כנגד יום בכל תפלות שתי הקרבנות, כמנין התפלות מנין

 כנגד שלישית תפלה בו תקנו מוסף קרבן שיש יום וכל תמידין
 אחת תפלה מתפלל אדם שיהא התקינו וכן כר מוסף קרבן

 כל והולכין מתעכלין הערבים בין של תמיד איברי שהרי בלילה
 הקרבנות עבודת התמידים, כנגד הן התפילות כו״׳ הלילה

הקבועה.

 את גם הרמב׳׳ם מביא ה׳׳א( )פ׳׳ט מלכים בהלכות מאידך,
 הסדר היה היאך שם לספר מתחיל הרמב׳׳ם השניה. הדעה

 הרמב׳׳ם פותח וכך לעולם, והמצוות התורה שהגיעו והאופן
ל ע  מונה שהוא ולאחר הראשון׳, אדם נצטוה דברים ששה ׳

 ממשה בידנו קבלה הן שכולן פי על "אף כותב הוא אותם,
 אלו שעל יראה תורה דברי מכלל להן, נוטה והדעת רבינו

 אך שנאמר החי מן אבר לנח ׳הוסיף ממשיך והוא נצטוה׳׳,
 שבע הן אלו מצות׳, שבע נמצאו תאכלו, לא דמו בנפשו בשר

 אברהם. עד העולם בכל הדבר היה ׳וכן הידועות, נח בני מצוות
 שחרית, התפלל והוא במילה אלו על יתר ונצטוה אברהם בא

 תפילת היום׳, לפנות אחרת תפלה והוסיף מעשר הפריש ויצחק
 ובמצרים ערבית. והתפלל הנשה גיד הוסיף ׳ויעקב מנחה,
 ונשלמה רבינו משה שבא עד יתירות, במצוות עמרם נצטוה
 והוריד ציוה הקב׳׳ה היאך המהלך, סדר זה ידו׳. על תורה

אדם, של המצוות אותן היו תחילה והמצות, התורה את לעולם

1
המשפחה באישור נכתב

 מילה מצות לו ונוספה אברהם בא כך ואחר לנח, הוסיף כך אחר
 תפילה והוסיף מעשר הפריש ויצחק שחרית, התפלל והוא

 והתפלל הוסיף, הוא אף שוב, הנשה, גיד הוסיף ויעקב אחרת,
ערבית.

 הלא התפילות, על לציווי מתכוין לא הרי הרמב׳׳ם והנה,
 לא הרמב׳׳ם בלשון ואף שחרית, תפילת על הצטוה לא אברהם

 ׳והוא כתוב אלא שחרית, תפילת על נצטוה שאברהם כתוב
 התפלל ויעקב מנחה התפלל שיצחק וכן שחרית׳, התפלל
 הגעת לסדר כאן, נוגע הזה הדבר מה לשם כן, אם ערבית,
 שייך זה שדבר כאן רואים אנו בהכרח לעולם. והמצוות התורה
 עניין את ונבאר ונקדים כאן, שנוצר הדברים סדר לעיקר

 הדעות שתי כיצד תמידין, כנגד ותפילות אבות כנגד תפילות
 את שפוסק מהרמב׳ם שמוכח וכפי זו, את זו סותרות אינן

שונות. בחינות שתי כאן ויש סתירה, זו שאין ובהכרח שתיהן,

 של האפשרות עצם את יצרו האבות

התפילות שלושת

 העבודה מבחינת זה תקנום, תמידין כנגד תפילות הדבר, ביאור
 התפילה. עבודת עצם באה מה כנגד בעצמה, התפילה של

 של לעבודה שייכת השחר תפילת בעצמה, התפילה בעבודת
 הערביים, בין של לתמיד שייכת הערב ותפילת שחר של תמיד

 אכן, העבודה. מבחינת שייכת שהיא כפי ערבית, בתפילת וכן
 לעצם האפשרות למתן בזה הכוונה תקנום, אבות תפילות

 לעולם, התפילה עניין הגיע איך תפילה. הנקרא הזה העניין
 הגיע הזה הדבר איך וערבית, מנחה, שחרית, תפילת של הסדר

 לעולם. הגיעה היא איך תפילה, של הזאת הבחינה לעולם. וירד

 תקנום, אבות שתפילות פוסק אינו באמת הרמב׳׳ם אכן, מעתה,
 תמידין. כנגד היא כחובה התקנה כחובה, אותן תקנו שהם היינו
לישראל, להם תקנו הגדולה כנסת שאנשי כחובה התקנה זאת
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 להם תקנו הגדולה כנסת "אנשי בברכות הגמרא וכלשון
 תקנו זה כל את והבדלות", קדושות ותפלות ברכות לישראל

 על כותב הרמב׳׳ם כאשר אולם הגדולה, כנסת אנשי להם
 היא, הכונה התפילה, את יסדו האבות כאילו האבות, תפילות

 של הזאת המציאות הזה, התפילה לסוג האפשרות לעצם
 הזמן, לפי ומכוונת הזמנים בסדר מסודרת תפילה שהיא תפילה
 התפילות את ערבית, ותפילת מנחה, תפילת שחרית, תפילת
שיתבאר. וכפי מהאבות, זה את לנו יש האבות, יסדו האלה

 חובת היא אחת הבחינה שונות, בחינות שתי שאלו נמצא
 העבודה בחינת התפילה, במעשה מקיימים אנחנו ומה התפילה

 "כנגד היא הזאת הבחינה בעצמה. התפילה במעשה שיש
 עצם זו הרמב׳׳ם, מביא שאותה השניה והבחינה תקנו". תמידין

 לאבות, שייך הזה הדבר בכלל. כזאת תפילה שתהיה האפשרות
 תפילה. לעולם הביאו האבות לעולם. אותו הביאו האבות

 דברים, סיפור זה שאין הרמב׳׳ם, בדברי רואים אנו מזו גדולה
 תורת לעצם שייך הזה הדבר אלא רפו׳, אבינו אברהם עשה מה

 הרי הנה, כי שלהם. האבהות התבטאה תוספת, באותה ה״אב״,
 ומצוות, תורה של התגלות של הדרגות על כאן מדבר הרמב׳׳ם

 היינו, התפילה בגילוי גם היתה האבות של ההתגלות כן, אם
 היה בזה גם התפילה, עניין את גילו שהם הזאת בעובדה גם

 לא בעולם, חידשו שהאבות הדבר האבות. של ההתגלות עצם
 כלל את חידשו הם אלא יתרות, מצוות חידשו שהם רק היה

 שייכת האבות של עניינם ולעצם שמם לעצם כי נמצא, ישראל.
 הזאת, המסוימת התפילה עניין את חידשו שהם העובדה גם

 וערב. צהרים, בוקר, של הסדר כפי

 דבר לא זה בעצם, לאבות שייכת שהתפילה כאן מבואר מעתה,
 זאת עם יחד האבות, האבות. של אבהותם בעצם זה אלא מקרי,
 תפילה. לעולם הביאו הם ישראל, כלל את לעולם הביאו שהם

 שלהם. האב תורת לעצם ששייך דבר זה תקנו שהם התפילות
להבין. ננסה

 סדר בתוך אב של התחדשות שייכת כיצד

העולם

 כזה דבר שייך אופן באיזה להבין, צריך אבות, המושג בעצם
 והיא נבראה, שהבריאה אחרי אפשרי. זה כיצד במציאות,

 שההמשך הרי דברים של טבעם ומעצם מסוים, טבע על נבראה
 שהדברים המשך, הפירוש זה ההתחלה. את עוקב הוא שלהם

 שתהיה ייתכן זה כיצד כן אם מקודם. שהיו למה המשך הם
 כזה חידוש יעשו והם בעולם אדם בני שיבואו מציאות, כזאת

 לא היא הבריאה צורת שכל היינו, בעצם. יהיה הזה שהחידוש
חדשה. אדם צורת זו אלא מקודם שהיה למה המשך

 היה הנבראים. כל שנולדים כמו אופן באותו נולד הלא אברהם
 לא מיוחד דבר שום ביולוגית, אמא לו היתה ביולוגי, אבא לו

 עתה, נולדים. הנולדים שכל כמו שנולד אדם היה הוא שם היה
 עוקב המשך כל בדומה, מוליד נברא שכל מחייב הדברים סדר
ההתחלה ההתחלה. של המשך הוא המשך כל ההתחלה, את

 ההתחלה, בעקבות הולך וזה המשך, הוא וההמשך כך היתה
 מהפכה. של חידוש כאן שיהיה כזה, דבר ייתכן איך כן, אם

 ישנה כזה, דין שיש יודעים אנו ישראל, כלל את יש כאשר היום,
 שנולד כקטן שנתגייר גר התורה, מדיני דין זה כזאת, מציאות

 לא זה התפתחות, לו לקרוא שאפשר דבר לא זה היינו, דמי.
 הדבר חדש. דבר כאן חל אלא מקודם, שהיה למה המשך נקרא
 נקראת זאת מקודם. שהיה למה ביחס גמורה מהפכה הוא הזה

 אחרי היום, זה כל אולם חדש. יצור כאן נולד חדשה, לידה
 שהקב׳׳ה אחרי כזה. דבר יש ההלכה, ונתחדשה תורה שנתנה
 חידוש, כולו שהיא דבר היא התורה הורדת לעולם. תורה הוריד

 היה הזה הדבר איך אבל העולם, לסדר מחוץ כולו שהוא דבר
 כולה הזאת המערכת היום, תורה. שנתנה לפני האפשר מן

 כזה דבר ייתכן איך אבינו, אברהם אצל אבל בתורה, נמצאת
 אנחנו איך העולם, סדר מתוך יצא כזה שדבר יתכן איך מעצמו,
 להבין חייבים אנו כרחנו ועל כזה. דבר ולתפוס להבין יכולים
 מתוך גם שמכוחה עובדה, איזו קיימת גם העולם סדר שבתוך

החוצה. לצאת אפשר העולם סדר

 אצל אבל הכתוב, כגזירת גם הזה הדבר את תופסים אנחנו היום
 של במהלך לא הזה הדבר את להבין חייבים הרי אבינו אברהם

 זה כיצד כן, אם העולם, לסדר ששייך באופן אלא הכתוב גזירת
 מה בעקבות מגיע שלא לגמרי חדש דבר שינוי, כאן יש אפשרי.

 בעולם, שנוצר מה כל חדש. דבר נולד איך אולם מקודם, שהיה
 הכל הזמן ובהמשך בראשית, ימי בששת להיווצר ונגמר נוצר

 כזה, דבר שיהיה ייתכן איך ההתחלה, אחרי והולך עוקב
 של המוקד איפה העולם. סדר בתוך חידוש של מידה שתהיה

הזה. הדבר

 מתרח ניתק אבינו אברהם ״לך ב״לך

אב להיות והופך

 היא אבינו אברהם של תחילתו בכתוב. מפורש הרי הדבר עיקר
 מארצך לך לך אברם אל ה׳ "ויאמר בפסוק שכתוב כמו

 שואל הרמב׳׳ן אראך". אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך
 איך הקדמה, שום כתובה לא מדוע הזה, הדבר ייתכן איך שם

 וגו׳", לך לך אברם אל ה׳ "ויאמר פתאום נופל הזה הדבר
 מעשה איזה עשה שהוא לכתוב התחלה, איזו להיות צריכה

 סיבה איזו כן, לפני בכתוב שהוא כל רמז איזה להיות צריך טוב,
לדבר.

 מה גופא זה שאדרבה מקומות, בכמה כך על כותב המהר׳׳ל
 ה׳ "ויאמר המשך. לא הוא הזה שהדבר ללמדנו, הכתוב שבא

 היא הכוונה אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל
 שום כאן אין מקודם. שהיה למה בכלל מתייחס לא הזה שהדבר
 מהפכה. בעצם שהוא דבר כאן יש מקודם. שהיה ממה המשך

נגמר. מקודם, שהיה מה

 היה שהדבר פי על אף בחרן", תרח ב׳׳וימת נגמרת נח פרשת
 מארצך לך לך אברם אל ה׳ "ויאמר שנאמר לאחר רב זמן

שלא כדי בחז׳׳ל, כתוב לכך, והטעם אביך", ומבית וממולדתך
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 מסתיר כאילו הפסוק לכן והלך, אביו את עזב שאברהם יאמרו
 וכל פשוט, דבר זה הלא מובן, אינו הדבר לכאורה, הדבר. את
 אברהם, נולד ומתי תרח של שנותיו חשבון את שיעשה מי

 שתרח הראשונים, כל זאת שמצאו כמו אחד, ברגע ימצא
 וכפי לך, לך לאברהם שנאמר אחר רב זמן לחיות המשיך

 ושבעים שנים חמש בן ׳׳ואברם זמן שבאותו בכתוב שמפורש
 מסתירה, כאילו שהתורה בזה הפירוש מה מחרך. בצאתו שנה
 פתוח החשבון הרי אב. בכיבוד זלזל שהוא יאמרו שלא כדי

 יש טעם איזה כך. שיאמרו וודאי זלזל כן שהוא ונראה וגלוי,
 נעלם, לא הזה הדבר הרי פה, מעלימים מה הזאת, להעלמה

גלוי. הוא

 הקשר ניתק שכאן מגלה התורה הוא, כאן שכתוב הדבר אכן,
 לך אברם אל ה' ויאמר בחרן. תרח "וימת לתרח. אברהם בין

 המכוון לתרח. קשר יותר אין אברהם של מבחינתו היינו, לך"
 באופן יתפרשו לא שהדברים הוא כו״׳ יאמרו שלא ב׳׳כדי

 הרי וכהמשך מקודם, שהיה למה המשך כאילו הוא שאברהם
 כאן שאין לנו מגלה התורה לכן אביו, בכבוד פגיעה כאן שיש

 דבר כאן יש חדשה, לידה כאן שיש לנו מגלה התורה המשך.
אב. להיות הפך הוא בן, מלהיות ואברהם, חדש, אדם חדש,

 המשך לא הוא הראשון. הוא ראשון. מקור שהוא פירושו, אב,
 ממשיך, שמישהו כמה עד כלום. ממשיך לא הוא דבר, שום של

 משום אביו, בכבוד חייב הוא לכן ההתחלה, בכבוד חייב הוא
 הפך כשאברהם אבל הלאה. וכן שורשו, משם בא, הוא שממנו
 אלא דבר שום ממשיך לא הוא בן. להיות חדל הוא אב, להיות

חדשה. התחלה כאן מתחיל הוא

 הדבר את מגבילה והאם הרצון הוא האב

לפועל שיצא

 כזה, דבר להבין יכולים אנחנו איך הדבר, יתכן איך לכאורה,
 העולם סדר בתוך מציאות זו הרי בעולם. מציאות כזאת שישנה

 מתנגד עולם של טבעו עצם אפשרי, זה איך חדשה, התחלה של
 ולצאת, לפרוש שאפשר מוצא נקודת יש איפה הזה. לדבר

 שהקב׳׳ה נאמר שעליו אברהם, אצל שנעשה כמו צעד לעשות
 את שם רש׳׳י שמביא וכפי החוצה׳, אותו ׳ויוצא אותו לקח
 במזלות שראית שלך מאצטגנינות צא לו "אמר חז׳׳ל, דברי

 לו יש אברהם אבל בן לו אין אברם בן, להעמיד עתיד שאינך
 והראה המזלות, מערכת לכל מחוץ אותו הוציא הקב׳׳ה בן׳.

 בכל נמצא הוא כפוף, הוא הזה בעולם פה שנמצא שאברם לו
 החוצה׳, אותו ׳ויוצא אולם מוליד, אינו והוא המזלות, מערכת

 מציאות סדר אחרת. מציאות במערכת אותו שם הוא היינו,
 להוליד, יכול אברהם שם ההוא, המציאות ובסדר לגמרי. שונה

אב. הוא אברהם שם

 אבה, רצון, משורש הוא אב המילה של הקודש בלשון השורש
 ׳׳׳׳ולא כגון מקומות. וכמה בכמה בפסוק שכתוב כמו רצה,
 בתורה מקומות בהרבה וכך בלעם׳, אל לשמוע אלקיך ה' אבה

 ׳אהבה', גם וכך שורש מאותו היא גם 'תאב׳ המילה שבכתב.
יש הדברים בפירוש ]כמובן, רצון. של השורש מאותו הכל
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 במילה דווקא ביטוי לידי שבאה לרצון מיוחדת משמעות
אב. עניינו רצון להאריך[, המקום כאן ואין הזאת,

 ביולוגית. אימהות גם לזה ונצרף אבהות היא מה במשל, נתבונן
 החוצה, לקראת משורשו דבר של יציאה בכל כידוע, כאן,

 תמיד זה חוץ, כלפי מעצמו יוצא שדבר הראשונה היציאה
 דבר אל החוצה, יוצא חוץ, כלפי מעצמו יוצא הדבר שם הרצון,

 היציאה. תחילת תמיד זה הרצון לו. שמחוצה

 מהמקור והשורש השפע תמיד נמצא ברצון הדבר, פירוש
 שהוא דבר כל של היווצרות תחילת תמיד זה משם הראשון,

 הדברים כל על מסתכלים כשאנחנו וכך, הראשון. לדבר מחוץ
 היציאה תחילת יצאו, שהם ממה יצאו והם נוצרו כשהם כעת,

 שאדם לפועל הוצאה בכל גם זה כך ברצון. תמיד היא שלהם
 לעולם, עניין, בכל שהוא. עניין באיזה לפועל, עצמו את מוציא

 ברצון. היא היציאה תחילת לפועל, עצמו את מוציא כשהאדם
 ואחר הרצון, תמיד היא כולו הדבר כל של הראשית ההתחלה,

 הוא כללי, רצון תמיד הוא הרצון ומתפרט. הולך הזה הרצון כך
 במשהו מוגדר להיות בלי יציאה של שפע של רצון תמיד

התחלה. זו רצון, זה מסוים.

 אף כתוב מהדברים וחלק בראשונים, אפילו בקדמונים, כתוב
 את דורשים חז׳׳ל אגם. בלשון גם נדרשת אם שהמילה בחז׳׳ל,
 קולך׳, תתן לתבונה תקרא לבינה אם ׳כי ג'( )ב' במשלי הפסוק

 אם ׳כי אם, נקראת כאילו הבינה היינו אם, אלא אגם תקרי אל
 שאנחנו מקום שבכל גדול כלל זה והנה, תקרא׳. לבינה

 שניתן בחינה שיש היא הכונה כך, אלא כך תקרי אל אומרים
 באם לקרא שאפשר נמצא הזאת. בבחינה גם המילה את לקרוא

אם. באם או אם

 תנאי. הוא המילה פירוש אגם, המילה פירוש מה נבדוק אם עתה
 עצמו שמצד מסוים דבר ישנו דבר. של הגבלה תמיד זה אם,
 כוח ישנו וב'אם׳ לפועל, לצאת להתקיים, לעבור, רוצה הוא

 כך אם תעבור אתה אומר הוא מתנה, הזה הכח שעוצר. מסוים,
 תנאי יש תעבור. לא כך יהיה לא ואם תעבור, כך, יהיה אם וכך.

 ייתכן. לא זה כך יהיה לא ואם אפשר, כך, יהיה אם מסוים,
 נראה. שהוא כמו לא הוא ומותנה, מוגבל הוא הדבר

 אין עצמו השפע מצד מוגבל, לא הוא בעצמו השפע מבחינת
 את להוציא רוצה הוא לצאת, ורוצה שופע הוא הגבלה, שום

 לפועל לצאת רוצה הוא תנאי. בלי הפועל, אל החוצה, עצמו
 אופן בכל והולך הדבר, את רוצה הוא תמיד, שהוא, תנאי בכל

 אותו ומתנה אותו, ומגביל אחר כח בא כאן אכן, עניין, ובכל
 הכח אותו להיות. יכול זה כך תיראה אם רק מסוימים. באופנים

 וחלק חלק כל על שם הוא במקומו, וחלק חלק כל ושם מגביל
 הראשון הכח זה בתנאי. אגם, יתקיים הזה הדבר שלו. האגם את
ההגבלה. של

 כחות שני על פה מדברים ואם, אב על מדברים שכשאנו נמצא
 הרצון של הכח הוא הראשון הכח הדברים, בשורש בעצם,

 הנותן שהוא האם, כח זה השני, והכח האב, זה בעצמו, הנקי
כך קיימים, הם שבו באופן קיימים יהיו שהדברים אפשרות
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 שהוא כמו יראה במקומו, יעמוד ודבר דבר כל הדבר, יראה
בעולם. מסוים דבר שיהיה נראה,

 קיימים הם אלא מסוימים, לא הם הדברים הרצון מבחינת
 לכן ביחד. הכל את רוצה הרי הרצון ביחד. שהכל באופן

 אם, של תנאי התנאי, את עליהם ולשים אותם להגביל חייבים
 אפשר יתקיים, לא זה אחר ובאופן יתקיים זה כזה באופן היינו,

ההגבלה. היא זאת לא. ואפשר כן

 משורש אב, בעולם. ואם אב שנקראים הכוחות שורשי הם אלה
 אבל כך, הוא הדבר כן, להיפך. הוא ששורשה ואם רצון, אבה,

 של הראשית זו מסוים, באופן בתנאי, קיום היינו, אם, רק
 נקראת ההגבלה של הראשית וכך. כך אגם קיים דבר ההגבלה,

 שבה ההתחלה לפועל, היציאה של הראשית לעולם, אבל אם,
 שדבר התחדשות, חידוש, ידי על לפועל עצמו את מוציא דבר
 הרצון, זה לכל הקודם הדבר מדבר, דבר שיצא כדי מדבר, יוצא

הראשון. הדבר זה

 את קובע רצונו - בחירה בעל הוא האדם

מציאותו

 מכל נבדל האדם הדברים. שורש נמצא וכאן להבין, עלינו עתה
 הנמצאים יתר מכל הנמצאות, יתר מכל החיים, בעלי יתר

 נמוכים יצורים לבין האדם שבין המבדיל הדבר מה בעולם.
 גדול האדם במה אותו, מייחד מה ממנו, גבוהים ויצורים ממנו

 כולה, היצירה לכל וראשון הראש הוא האדם במה ממלאכים,
 שגור דבר וזה ברורה, לדבר התשובה בעיקר. שונה הוא במה
 הוא האדם מובן[, לא או מובן הוא אם ]בין אחד, כל בפי

בחירה. בעל שהוא היחידי

 כולם כולם, הנמצאות כל כולם, הנבראים כל הדבר, שורש
 כך שאני מכיון הקיום. פי על נקבע הרצון אצלם אכן, רוצים,

 מהאדם נמוכים שהם ליצורים זה כך וכך. כך רוצה אני לכן וכך,
 לפי למעלה שהם ביצורים או במלאכים להבדיל, גם, זה וכך

 הם עליונים. יצורים יותר, גבוה בעולם, עכשיו הנראה הסדר
 כך. רוצים הם לכן כך, שהם מכיוון שהם. מה פי על רוצים
מציאותם. פי על נקבע הרצון

 פי על נקבעת שמציאותו והיחידה האחת הבריאה הוא האדם
 הוא שהאדם המילים פירוש זה כזאת. בריאה עוד אין רצונו,

 רוצה אני אם המציאות. תהיה כך כך, רוצה אני אם בחירה. בעל
 פי על נקבעת האדם של מציאותו המציאות, תהיה כך אז כך

הרצון.

 לא שהם כולם הברואים מכל נבדל האדם שבה הנקודה זאת
 פי על רוצים שהם הוא הפירוש בחירה, בעלי לא בחירה. בעלי

 את רוצים כולם אבל רוצים, כולם רוצים, אכן הם מציאותם.
 בחירה, בעל אולם שלהם, המציאות פי על שנקבע הרצון

תמיד הוא הרצון הרצון. פי על נקבעת שהמציאות פירושו,

 בעולם חידוש הוא אדם כל הבחירה בכח

בריאתו עצם זו

 חידוש הוא ואדם אדם כל הדברים, בעומק באמת, מעתה,
 כחידוש, נברא האדם האדם, של הבריאה עצם זה בעולם.

 רוצה לא הוא חדש, משהו רוצה שהאדם רגע שבאותו משום
 משהו רוצה באמת שהוא אלא מקודם, שהיה למה בהמשך

 פי על מציאות זו אחרת. מציאות להיות הופך הוא ואז חדש,
הרצון.

 בעל הוא שהאדם בזה הדברים, בעומק דאמת, שאליבא נמצא,
 לא בעצם הוא חידוש, הוא בעולם ואדם אדם כל בחירה,
 המשך המשך. שיהיה ייתכן ולא לאדם, המשך שום אין המשך.

 הרצון, פי על שנקבעת במציאות אבל נקבעות, במציאויות זה
 אחד לכל לבחור, יכול אחד שכל הרי בבחירה, הוא והרצון

 כאן יש לחדש, יכול והוא לפניו שישנן הדרכים ישנן ואחד
 ואדם אדם כל החידוש, ישנו ואדם אדם כל אצל וכך, חידוש.

 יכול ואחד אחד כל ובאמת חידוש, של הזאת הנקודה את לו יש
 בעולם היחידי היה אבינו אברהם באמת, אכן, אב. להיות היה

 ידה ועל אמיתית בחירה בחר הוא חדש, רצון שרצה באמת
 באברם בחר אשר האלקים ה׳ הוא "אתה המציאות נשתנתה

כו״׳.

 שנוצרה המציאות חידוש בביאור נמשיך הבא בשבוע בעז׳ה
 אצלנו ממשיכה מציאות אותה וכיצד והאמהות, האבות ידי על

תקנום׳. אבות "תפילות בכח

ההתחלה.
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חומש שיעור
השבוע פרשת על

שליט״א פיינשטיין חיים רבי הגאון מרן משיעורי
תשפ״ב מטות פרשתשלמדו עטרת ישיבת ראש

 ישראל לבני היו הנה הן נקבה כל החייתם משה אליהם ויאמר

 -י״ז(. ט״ו )ל״א הרוגו. איש יודעת אשה וכל וגו׳, בלעם בדבר

 שנכשל היא זו לומר אותן מכירין שהיו דהיינו הנה, הן רש׳׳י, כתב

 הפחות דלכל משום היה משה של וקצפו דטענתו המבואר פלוני, בה

 בהן. שנכשלו מכירים שהיו הנשים אותן את להרוג להם היה

 את רק דהורגין הוא הדין מלחמה בכל דהנה בזה, לבאר ונראה

שת וכדכתיב אותן, הורגין אין והטף הנשים אבל הזכרים,  בפר

 תבוז וגו' והטף הנשים רק חרב, לפי זכורה כל את 'והכית שופטים,

 דין נתחדש זו במלחמה אבל ממלכים, פ׳׳ו ברמב׳׳ם וכ׳׳ה לך',

 הרוגו', איש יודעת אשה 'וכל שכתוב וכמו הנשים, כל את דהורגין

 והטף הנשים ואת זכר, כל את רק הרגו החיל פקודי דלכן ונראה

 מלחמה. בכל כמו הוא זה, לענין מדין במלחמת דהדין דסברו החיו,

 לישראל שנבעלה גויה בכל דין יש עוד המלחמה, דיני דמלבד אלא

 פי׳׳ב הרמב׳׳ם שכתב וכמו ידה, על תקלה שבאת מפני שנהרגת,

 על שבא כיון וכר הגויה על הבא ישראל אבל ה׳׳י, ביאה מאיסורי

 ידה על תקלה לישראל שבאת מפני נהרגת זו הרי בזדון, הגויה

 הרמב׳׳ן. בדברי כאן מבואר וכן כבהמה.

 הרגו לא למה משה, של טענתו הייתה זה דעל לבאר נראה ולפי׳׳ז

 היו דסבורים דהגם בהן, שנכשלו אותן שמכירין הנשים אותן את

 הזכרים דרק מלחמות, כל כדין הוא זו מלחמה שדין החיל פקודי

 הנשים אותן דאת מיהא הא אבל נהרגות, אינן הנשים אבל נהרגין,

 בבהמה, דהדין וכמו תקלה, מדין להרוג צריכים היו בהן, שנכשלו

 הרגו לא דלמה דקצף, הוא וע׳׳ז תקלה, מדין נהרגת בה נכשלו שאם

 נקבה', כל 'החייתם שאמר וזהו בהן, שנכשלו אותן את הפחות לכל

 'הן והלא הרגו, לא בהן, שנכשלו שמכירין אלו את גם דכי כלומר

 ואם בהן, שנכשלו אתם ומכירין בלעם', בדבר ישראל לבני היו הנה

 הרגתם לא ומדוע תקלה, מדין להרוג צריכים היו עכ׳׳פ אותן כן

משה. דקצף הוא זה ועל אותן,

 בדבר ישראל לבני היו הנה הן נקבה כל החייתם וגו׳ משה ויקצוף

 י״ד-ט״ז(. )ל״א, הרוגו. איש יודעת אשה וכל וגו׳ ועתה וגו׳. בלעם

 הרמב׳׳ם ובדברי הנשים. כל על הריגה דין זו במלחמה נתחדש הנה

 תקלה לישראל שבאת מפני תקלה, מדין הייתה דהריגתן מבואר

 על הבא ישראל אבל ז׳׳ל מאיסו׳׳ב י׳׳ב בפרק שכתב וכמו ידן, על

 שבאת מפני נהרגת זו הרי בזדון הגויה על שבא כיון וכו' הגויה

 הן שנאמר בתורה מפורש זה ודבר כבהמה, ידה על תקלה לישראל

למשכב איש יודעת אשה וכל וגו' בלעם בדבר ישראל לבני היו הנה

&

 תקלה. מדין הוא מדין נשי הריגת דטעם מדבריו, ומבואר הרוגו. זכר

 שלא מי גם מדין, נשי כל את הרגו דהרי ע׳׳ז, הקשה משנה ובמגיד

 תקלה מדין היה הריגתם דטעם לומר אפשר איך וא׳׳כ נבעלה, שלא

 הרגו. ידה על תקלה באת שלא מי גם הרי

 כל שהעמידו כיון מדין דבנשי הרמב׳׳ם מדברי מבואר ואשר

 עצמה בפני ואחת אחת כל על דיינינן לא שוב לתקלה, בנותיהם

 כולם דמכלל כאחד, כולן את דיינינן אלא ידה, על תקלה באת אם

 חשיב וע׳׳כ ישראל, של לתקלתן עמדו ביחד דכולם תקלה, באת

להכשיל. עצמן העמידו שכולן בכך כולן, ידי על באה שהתקלה

 הנשים כל מדין דבמלחמת הוא דהדין דהגם נתבאר, לעיל והנה

 שנכשלו אותן את הרגו שלא מה על רק קצף משה מ׳׳מ נהרגות,

 רק למה ביאור וצריך הנשים, כל את הרגו שלא מה על ולא בהן,

 שגם הנשים, כל את הרגו דלא מה על ולא קצף, זה דין ביטול על

 הרמב׳׳ם. שכתב כמו תקלה, דין מאותו הוא זה

 דלוי שם דאיתא ע׳׳ב, ל' דף בזבחים הגמ' דברי עפ׳׳י לבאר ונראה

 ויוכל אחת, שאלה רק שישאל ואמר דינים, שני מרבי לשאול רצה

 לו ישיב אם התשובה, את לו שישיב מהאופן התשובה, את ללמוד

 ומבואר רבי'. רתח 'מרתח אז פשוטה תהיה שאלתו ואם בניחותא,

 רבי. עליה רתח דמרתח פשוטה, שאלתו דאם ליה, פשיטא דהיה

 רתח דמרתח לו פשוט היה דמנין לבאר זצ׳׳ל הגאון אאמו׳׳ר ואמר

 בשם זצ׳׳ל הגרי׳׳ז מרן אא׳׳ז לו שאמר מה פי על ואמר עליה. רב

 הרמב׳׳ם על בהשגותיו דהראב׳׳ד דהטעם זצ׳׳ל, הגר׳׳ח רבנו אביו

 משום דזהו הגר׳׳ח ואמר כך, כל חריפים בלשונות הרמב׳׳ם על משיג

 דעתו את לומר מחוייב דעתו, דזוהי וכיון בתורה, פנים משוא דאין

 בהשגות. לשונותיו הראב׳׳ד כתב ולכן שהיא, כמות

 ללוי, ליה פשיטא דהיה לבאר, זצ׳׳ל הגאון אאמו׳׳ר אמר זה פי ועל

 למירתח ראוי פשוט, דבר הוא דאם דכיון עליה, רתח מרתח דרב

 וצריך בתורה, פנים משוא דאין עליו, ירתח שרבו בודאי כן על עליו,

עכ׳׳ד. שהיא, כמות דעתו את לו לומר

 הוא פשוט דבר ידיעת דחסרון הגמ', מדברי מבואר נמצא ועכ׳׳פ

 ללוי, ליה פשיטא היה ולכן זה, על רתח מרתח להיות דצריך מילתא

 עליה. רתח מרתח דפשיטא, מילתא הוא דאם

 אותן את הרגו שלא מה על רק משה קצף דלכן לבאר יש מעתה

 מילתא הוא זה, תקלה דדין בהן, שנכשלו מכירין שהיו הנשים

 מה על אבל בהמה, מדין זאת ולמילף לדעת להם והיה דפשיטא,

תקלה, מדין הוא הריגתם דגם דאע׳׳פ הנשים, כל את הרגו שלא
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 מילתא זה ואין תקלה, נחשבים דכולן מחודש, דין הוא מ״מ אבל

 ראוי אין זה, דין ידיעת וחסרון זה, דין ביטול על ולכן דפשיטא,

 הוא שזה בהן, שנכשלו הנשים את גם שהחיו מה על ורק לקצוף,

משה. קצף ע׳׳ז דפשיטא, מילתא

 כאשר יעשו עבדיך לאמר משה אל ראובן ובגי גד בגי ויאמר

 למלחמה ה׳ לפגי צבא חלוץ כל יעברו ועבדיך וגו׳, מצוה אדגי

 אשר את לאמר ראובן ובגי גד בגי ויעגו ולהלן, דבר. אדגי כאשר

 כ״ה- )ל״ב, וגו׳, חלוצים געבר גחגו געשה, כן עבדיך אל ה׳ דבר

 את עצמם על קבלו ראובן ובני גד דבני מבואר -ל״ב(. ל״א כ״ז

 קבלת את לכפול הוצרכו למה ביאור וצריך פעמים. ב' התנאי

אחת. בקבלה סגי לא ואמאי התנאי,

שת זצ׳׳ל הגרי׳׳ז מרן אא׳׳ז דהנה בזה, לבאר ונראה  וזאת בפר

 ראובן ובני גד בני שלקחו הדבר שעיקר דאע׳׳פ כתב, הברכה

שה אח׳׳כ מ׳׳מ ובקשתם, שאלתם פי על בא הירדן מעבר נחלתם  נע

 שהם והמלחמה החלוקה באופן ה' מאת וציווי ומשפט לחוק זה

שת שכתוב וכמו ישראל, בני לפני חלוצים יעברו  והייתם מטות, בפר

 ומה' ומישראל, מה', דברים, שני דקחשיב ומישראל, מה' נקיים

שה פירושו  ומישראל חלוצים, לעבור ה' מאת חובה עליהם שנע

שת הכתוב ביאר וכן ישראל, לבני נוגע שזה התנאי קיום היינו  בפר

 שעברו דזה ישראל', עם ומשפטיו עשה ה' 'צדקת הברכה וזאת

שהיה ה', צדקת האחד, דברים, שני בזה קיימו העם, בראש חלוצים

 בזה שקיימו ישראל, עם ומשפטיו ושנית, מה', שנצטוו ציווי זה

 דבריו. כל עיי׳׳ש ישראל, עם שהתנו התנאי

 ישראל, בני עם אחד תנאי התנאות, שתי כאן היו דבאמת ונמצא

ה'. מאת בחיובם נוסף ותנאי

 את עצמם על לקבל צריכין היו גם טעמא דמהאי לומר יש ולפי׳׳ז

 ישראל בני עם התנאי את להתנות חדא, פעמים, שתי התנאי

שה במה זה, תנאי עצמם על לקבל ושנית, הארץ, בחלוקת  שנע

ה'. מאת חובה עליהם

יאיר. חות אתהן ויקרא חותיהם את וילכד הלך מגשה בן ויאיר

 לזכרון. בשמו קראם בנים, לו היו שלא לפי רש׳׳י, פירש מ״א(. )ל״ב,

 יאיר, של בנו הוא דנובח ליה דסבירא מבואר הרמב׳׳ן בדברי והנה

 ובנותיה לקנת שקורא כ׳׳ג( )ב', הימים בדברי הכתוב ביאר ]ובזה

 לכן יאיר, בן היה ובנותיה קנת את הלוכד שנובח כיון כי יאיר, חות

יאיר[. חות הן גם יקראו

 בשמו, יאיר חות אותן קרא למה הטעם לומר אפשר הרמב״ן ולדעת

 הוא דיאיר מבואר הימים בדברי דבכתובים כתב הרמב״ן דהנה

 וכתב מנשה, משבט דהוא מבואר בכתוב וכאן יהודה, משבט

 משבט הוא אמו מצד ורק יהודה, משבט הוא אביו דמצד הרמב״ן,

 עמהם. אחוזתו שלקח בעבור מנשה, שבט שם על כאן ונקרא מנשה,

 לא זה חלק דנוטל לומר בשמו, המקום קרא דלכן לומר יש זה ולפי

שמו. על למקום קרא כן ועל אמו, מחמת אלא אבותיו, נחלת מצד

i )

 סביב אש חומת לה אהיה ואני

 ב״ב דמב״ט׳ הישיבות חניכי הל ק’ הכנסת בבית ונהי קינה משא מתוך

שר בשבעה אירעו דברים חמשה תנן ע"א כ״ו דף בתענית שנה במ  מה לכאורה והנה העיר. והובקעה הלוחות נשתברו זה דביום ובכללם בתמוז, ע

 מוגנת, העיר הרי חומה שיש זמן שכל תימצי היכי אלא אינו וחורבנה העיר, על שמירה אלא אינה דהחומה עצמו, בפני מאורע אינו העיר שנבקעה

 דיש נראה בתמוז בי"ז שאירעו מהדברים לאחד במנין לה מדשנינו אכן עוד. מוגנים ואינם העיר לתוך ליכנס האויבים יכולים החומה וכנשבקעה

העיר. לתוך ליכנס יוכלו ידה שעל תימצי היכי רק ולא עצמו, מצד מאורע בזה

 )עירובין ’בגמ ואיתא ,’הלוחות על חרות הוא אלוקים מכתב והמכתב המה אלוקים מעשה והלוחות’ כתוב הלוחות לגבי דהנה הדברים לבאר ונראה

 שבירת ידי ועל בדרגתם, ישראל ירדו הלוחות דבשבירת ומבואר בישראל. לשלוט יכולה ולשון אומה כל אין הלוחות נשתברו דאילמלי ע״ב( נ"ד דף

בהם. לשלוט ולשון אומה יכולים כבר הלוחות

ל דרק נראה מעתה  שבירת ורק ישראל, על שולטים ולשון אומה כל אין קיימים הלוחות בעוד כי העיר, בקיעת להיות יכול הלוחות שבירת ידי ע

בתמוז. בי"ז אלו דברים ’ב אירעו ולהכי העיר, בקיעת של האפשרות את הביאה הלוחות

 דבקיעת בהם, לשלוט יכולים ולשון שאומה הענין נתחדש העיר שבבקיעת מפני עצמו, בפני מאורע נחשב העיר הובקעה דלכן לבאר יש זה לפי

ל האומות שלטון של בפועל הקיום הוא יר הע  במדרגתם ישראל ירדו הלוחות דבשבירת הלוחות, בשבירת המונחת הירידה לפועל יצא ובזה ישראל, ע

שו זה. ענין לפועל ויצא נתקיים העיר ובבקיעת ולשון, אומה בהם לשלוט שיכולים שנע

 תלויה ירושלים קדושת באמת דהנה ורוחני, פנימי ענין ירושלים בחומת יש אלא העיר, על שמירה של חומה רק אינה ירושלים דחומת נראה ובאמת

 עמוד חומת וכעין לעיר, חומה יהיה כביכול בעצמו דהקב"ה והיינו ,’סביב אש חומת ’ה נאום לה אהיה ואני’ אומרים נחם תפלת ובנוסח בחומתה, היא

ל’ (’ו )ס״ב, בישעיה בנביא כתוב וכן סוף. בים לישראל שהיה הענן  )דף במנחות ’ובגמ ,’הלילה וכל היום כל שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך ע

 להעמידם כדי טובות אבנים מנסרים השרת דמלאכי איתא ע"א( ע"ה )דף בב"ב ’ובגמ יעוי"ש, ’ה את המזכירים מלאכים דהיינו מבואר ע"א( פ"ז

 השמים. מן רוחני ענין הוא אלא בתוכה, היושבים על והגנה שמירה של מציאות רק אינה דהחומה מבואר זה ומכל ירושלים, בשערי

 ולשון אומה שאין חורין בני בגדר שהם ישראל של במדרגתם דרגא הוא אלא העיר, על והגנה שמירה רק אינה ירושלים דחומת שביארנו כמו והיינו

 חומר וכשאר עצמו, בפני ’מאורע’ חשיב בקיעתה כן ועל ישראל, כלל מדרגת בזה ומונח ורוחני פנימי ענין שיש חומה היא והחומה בהם, לטת שו

ת עו התורה. ושריפת הלוחות כשבירת זה דיום ־
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שליט׳׳א שרייבר בונים ישראל רבי הגאון רה״י שיעורי

קסט מצוה
 לולב ליטול

 הראשון ביום לכם ולקחתם שנאמר

ונו״ הדר עץ פרי

ושמחתם - ולקחתם

 ״ולקחתם הלשון בזה אמור, בפרשת נאמרה לולב נטילת מצות
 עבות עץ וענף תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם

 מ(. כג )ויקיא ימים״ שבעת אלוקיכם ה׳ לפני ושמחתם נחל וערבי

 ביום מינים ד׳ לקיחת של המעשית בחובה פותח הפסוק
 ימי שבעת כל במשך ה׳ לפני השמחה בחובת ומסיים הראשון,

 לולב דנטילת דקרא מרישא מג.( )סוכה בגמ׳ וילפי׳ הסוכות. חג
 מנא בגבולין התורה מן ״דאיתיה - בגבולין חובה הראשון ביום

 דקרא ומסיפא בגבולין״. אפילו - ראשון ולקחתם... דתניא לן,
 שהיא שבעה כל נטילה חובת את פט״ז( יב פר׳ )אמור בתו״כ ילפי׳

 ולא ימים, שבעת אלהיכם ה׳ לפני ״ושמחתם - בלבד במקדש
 חלוקה במקדש לולב נטילת וא״כ שבעה״. כל בגבולים

 ב׳ שונות זאת ומלבד הנטילה, בזמן בגבולין לולב מנטילת
 - לקיחה מצות נאמרה דבגבולין הקיום, בצורת גם הנטילות

 בד׳ בשמחה נצטוינו ובמקדש הראשון, ביום הלולב את ליטול
ימים. שבעת מינים

 בלולב דאיכא נג( נב )עשין סה״מ על בביאורו פערלא הר״י והעיר
 מצינו ולא לגבולין ואחת למקדש אחת נפרדות, מצוות ב׳

 של אחת כמצוה אלא מצוות כשתי מנאום המצוות שמוני
לולב. נטילת

 אחת כמצוה המצוות שתי את העמיד ברמב״ם ובאמת
 - וז״ל יחד שתיהן את כלל דבסה״מ אחד, אופי ולשתיהן
 והוא ימים שבעת ה׳ לפני בו ולשמוח לולב ליטול ״שציונו

 שאין התבאר ושם וכו׳... הראשון ביום לכם ולקחתם ית׳ אמרו
 הארצות בשאר אולם במקדש אלא ימים שבעת זו מצוה חובת

 מדבריו משמע התורה״. מן בה שחייבין הוא לבד ראשון יום
 קיום וזמן ימים, שבעת הלולב בלקיחת לשמוח היא שהמצוה

ימים. שבעת ובגבולין אחד, יום במקדש המצוה

שבעה כל במקדש גזול לולב בפסול ראשונים מחלוקת

 או שבעה כל במקדש גזול לולב פסלינן אי הראשונים נחלקו
 בגבולין. כמו בלבד הראשון ביום פסול גזול לולב במקדש דאף

 שבעה, כל במקדש פסול דגזול כט:( )סוכה התוס׳ דדעת כתב )רעק״א
 ביום אלא ׳לכם׳ בעינן דלא סברו והריטב״א הרמב״ן ואילו

 פלוגתא תליא ולכאו׳ בגבולין. בין במקדש בין בלבד הראשון
 - לולב בנטילת שונות מצוות ב׳ נחשבו דאם דידן, בנידון זו

 לגבי רק נאמר ׳לכם׳ דדין -אפשר שמחה ומצות נטילה מצות
בעינן לא ה׳ לפני ימים שבעת שמחה למצות ואילו הנטילה,

 שיהיה צריך אחד, שענינה היא מצוה חדא אם אך ׳לכם׳.

 דהרחיבה ימים, בשאר בין הראשון ביום בין משלכם הלולב
 ימים לשאר הראשון היום של הנטילה חיוב את התורה

היא. אחת ונטילה במקדש,

 ימים ובשאר הראשון ביום פסול בו שיש לולב על ברכה
כשר

 שפוסל חיסרון עם לולב לו שיש במי דן ט( )סי׳ צבי חכם בשו״ת
 ביום עליו לברך יכול האם ימים, בשאר ולא הראשון ביום רק

 שבעה לולב ליטול האידנא שתקנו חכמים תקנת מכח הראשון
 אינו שמדאורייתא אחר עליו, מברך שאינו או למקדש, זכר

הראשון. היום לנטילת כשר

 שאינו בלולב אלא לצאת יכול שאינו במי לדון יש זה וכעין

 האם בלבד, שאול לולב לו שיש כגון כלל ׳לכם׳ דין בו מקיים
 דאינו דאע״פ דיתכן לא. או הראשון ביום עליו לברך יכול

 לולב ליקח לו יש מ״מ זה, בלולב הלקיחה מצות את מקיים

 ימים שבעה ליטול שתקנו חכמים תקנת מצד שלו שאינו
 ימים שבעת בלולב שמחה של דאורייתא המצוה כעין בגבולין

 מצוה דאיכא דבמקום י״ל שמא או ׳לכם׳. בה כתיב דלא

 הלולב את שיקח ענין ואין כלל, חכמים תקנו לא דאורייתא
 תקנות בכל עצמו בפני נידון ]והוא מדאורייתא. בו יוצא דאינו

 כל לדון ויש דאורייתא, מצוה שיש במקום שבש״ס חכמים
ענינו[ לפי מקום

 מצות - לולב נטילת של מצוות ב׳ דאיכא כהצד נאחז אם והנה
 זכר תקנו ורבנן שבעה, כל שמחה ומצות הראשון ביום לקיחה

 מצות את המקומות לכל שתקנו פשוט בגבולין, למקדש
 שנהגה דהמצוה הראשון. ליום יתקנו שלא צד ואין שמחה

 בכל כיום נוהגת לשמחה, ימים שבעת ליטול המקדש בזמן
 אחת מצוה רק יש אם אולם כלל. להסתפק מקום ואין מקום,

 הספק את להבין מקום יש חלוקים, שזמניה לולב נטילת של
 דאפשר לא, או הראשון ביום רק הזה כהיום נוהגת אם

 מחויבים שכבר כיון הראשון ביום כלל תקנו לא שחכמים
 וכיון ולתקן, להוסיף מקום ואין הראשון ביום בנטילה ועומדים

דאורייתא. המצוה את מקיים כשאינו ליטול אין שכן

ים1מי בד' סוכה לסכך יהודה דרבי ק"ו

 נוהגת סוכה דאין יהודה רבי דעת את מביאה )לו:( בסוכה הגמ׳
לולב ״ומה וחומר מקל ולמד שבלולב. מינים בארבעה אלא
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 סוכה מינין, בארבעת אלא נוהג אינו כבימים, בלילות נוהג שאין
 בארבעת אלא תהא שלא דין אינו כבימים בלילות שנוהגת

 דן שאתה דין כל”ד ו”ק זה דאין יהודה לרבי לו אמרו .”מינין
 יהא מינין ארבעת מצא לא דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחלתו

 של סוכה ימים שבעת תשבו בסוכות אמרה והתורה ובטל יושב

 ענין דמה כלל, מובן אינו יהודה רבי של ו”הק ועצם .”דבר כל
 שפשיטא דכשם לזה. מזה ללמוד ניתן וכיצד לסוכה, מינים ד'

 שאינה ציצית מה - שנאמר וכגון לסוכה מציצית ללמוד דאין

 ובלילה ביום שנוהגת סוכה בתכלת, וחייבת ביום אלא נוהגת
 ביום, רק שנוהגות רבות מצוות וכן בתכלת... שחייבת ש”כ לא
מינים. ד' נטילת חיוב מכוח מינים בד' סוכה לחייב אין כך

מינים בארבעת תוסיף בל

 דמי הלכה, לענין תורה שציוותה למינים משמעות שיש מצינו
 וכתב לא.(, )שם בגמ' כדאי' תוסיף בל על עבר חמישי מין שהביא

 הוסיף אם אבל אחר מין להוסיף דאסור יד( סי' פ׳׳ג )סוכה ש”הרא
 מן אחד בו שיש פ”אע תוסיף בל בו אין מינים ד' מאותם

 שיש המשמעות מה ב”וצ ב.”וכיו שוטה הדס כגון הפסולים
 סיבה מכל פסולים מינים שאר או ההדס אם והרי הכשר, למין

 סתם תורה אמרה שלא המצוה, בכלל אינן ממילא שתהיה,
 מין זה אין עבות וכשאינו 'עבות' על הקפידה אלא הדס, ליקח

 תוסיף בל על עובר אינו מה מפני כ”וא תורה. שציוותה
מצוה. לשם כשמביאו

מינים ד' לעזין במצוות דיחוי

 מעליו מרובין ענביו שהיו הדס לענין לג:( )שם הגמ' דנה כן כמו

 והספק שאגדו, לאחר ענביו את כשמיעט דינו מה פסול שהוא
 ל”וקיי וכשר, דיחוי שאין או ופסול מצוות אצל דיחוי יש אם

מצוות. אצל דיחוי דאין להלכה

 ימי שבעת בתוך שהגדיל קטן לענין צו( סי' פ׳׳ג )מו׳׳ק ש”הרא וכתב
 שנדחה כיון עליהם מתאבל שאינו ואימו, אביו על האבילות

 דאין דפסקינן ואף להתאבל. ראוי היה לא דכשגדל מעיקרא
 כמו דחוי היה דמצוה שהחפצא היכא היינו מצוות, אצל דיחוי

 ואהכי במצוה מחויב היה הגברא מ”דמ דאמרי' ב,”וכיו ההדס
 מעיקרא נדחה קטן, שהיה הכא אבל הדיחוי. מחמת נפטר לא

 הצד מה ב”צ ז”ולפ כלל. מעיקרא מצוה חובת עליו חלה ולא
דיחוי. דאין מכריחה ש”הרא דסברת במצוות, דיחוי דאיכא

זה אחר בזה נטילה

 ד' ליטול לכתחילה המצוה בו. לעמוד שיש בלולב נוסף דין

 ע”ובשו ו”ה לולב מהל' ז”פ )רמב׳׳ם נפסק אך אחת, באגודה ביחד מינים

 המינים ארבעת שיהיו ובלבד זה אחר בזה ליטלם דיכול יב( תרנא

 יועיל מה יחד כולם את ליטול החיוב דאם ב”וצ אצלו. מצויין
זה. אחר בזה שיטלם

בגבולין שמחה לחובת במקדש לקיחה חובת בין החילוק

 אלא בלולב, נטילה מצוות שתי אין דבאמת זה, בכל הביאור אך

 בו ולשמוח לולב ליטול שציונו” ם”ברמב כ”כמש אחת המצוה
 אך ימים שבעת לשמוח המצוה ותכלית .”ימים שבעת ה' לפני

 קיום אופני בשני הוא בגבולין לחיוב במקדש החיוב בין החילוק
 דהיינו ה' לפני לעומד המצוה ושמחה. לקיחה - המצוה של

 לשמחה, המביאים הללו המינים עם לשמוח היא במקדש
לשמחה. המביאים מינים ד' של הלקיחה היא בגבולין והמצוה

 בכל כשר שהוא בלולב רק שהשמחה יתכן לא פשוט ממילא
 פסול וכשיש התורה, שקבעה במינים היא דהשמחה הלכותיו,

 פרטי דין הוא אלא בשמחה ממעט אינו פסולים שאר או הדר
 בל זה מין בהוספת דאין ש”הרא פסק ואהכי המינים. בכשרות

 יש פ”דעכ פסול, מחמת בו לצאת כשר אינו כאשר גם תוסיף

מצוה. קיום בו שאין הגם שמחה בו

 דכיון לסוכה, מינים מד' ו”בק יהודה רבי דיליף מה ש”א ובזה
 ה', לפני לשמוח בדווקא אלו מינים ד' ליקח תורה שציוותה

 בד' תלויה תהיה ה' לפני לשמוח שתכליתה סוכה שגם ש”כ

 ל'זמן שייכות הסוכות חג של המצוות דכל בדווקא. אלו ינים
אהדדי. שייכי מישך שכן וכיון לשמחה, ומביאות שמחתינו'

השאלות ״שוב

 הראשון, היום לענין צבי החכם דנסתפק מה מובן ומעתה

 המצוה קיום באופן חילוק שיש אלא אחת, מצוה הכל דבוודאי
 את תקנו שבעה כל נטילה חכמים וכתקנו לגבולין, המקדש בין

 שביום אפשר וממילא הימים, שבעת כל שמחה של הנטילה
 מקום מצאו לא אחת מצוה שהכל כמה דעד תקנו. לא הראשון

 אם ואדרבה, הללו. המינים נטילת הראשון ביום במיוחד לתקן
 הימים, לשאר הראשון היום בין מחלקים היו לא מצוות ב' היו

הימים. שבעת לכל אחידה התקנה אלא

 במקדש לכם דין דליכא שפסקו ראשונים יש טעמא ומהאי

 שתהיה תורה הקפידה הראשון היום דעל הראשון ביום אלא
 השמחה היא המצוה הימים שאר בכל אבל 'לכם', נטילה

'לכם'. על קפידה ואין הללו, במינים

 דכיון לולב, לענין במצוות דיחוי שיש הצד את לפרש יש וכן
מצותו. פקעה זה במין לשמוח יכול שאינו

 ליקח - ”ושמחתם - ולקחתם” אחת במצוה נצטוינו - ומצא
 המצוה שבמקדש אלא הסוכות. בחג בהם ולשמוח מינים ד'

 תורה הקפידה הראשון וביום מינים, ד' של הנטילה י”ע לשמוח
לשמחה. המביאים המינים אותם את ליטול

ע״ה בער דב ב״ר פרומה ומרת ז״ל הכהן משה ב״ר קלמן ר לע״נ הודפס
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תשפ״ב מטותבס״ד

שבת ליל ועד
 אבות מסכת ע״ס והשקפה מוסר דברי

ל רבי הגדול הגאוך הישיבה מראש א ר ש ם י נ ו ד ב ב י י ר שליט״א ש
בישיה״ק שנאמרו

התורה לעמלי המזומן הנס
 לקיימה סופו מעוני התורה את המקיים כל אומר יונתן רבי ט'. משנה פ׳׳ד

 מעוני. לבטלה סופו מעושר התורה את המבטל וכל מעושר,

הכסף' בצל החכמה 'בצל
 עוני, מתוך התורה את שילמד מי כי הבטחה כלולה המשנה בדברי

 מתוך מקיימה שאינו מי כן שאין מה מעושר, לקיימה שיזכה סופו
 עוני. מתוך ממנה להתבטל שיצטרך עונשו עושר

 כפשוטו גשמי בעושר דוקא אמורים אינם המשנה שדברי ופשוט
 שמתאמץ שמי האדם, על שעובר ודבר דבר בכל אלא כפשוטו, ובעוני
 ומכאוב חולי מצד אם אותו, שעוטפים טרדין חבילי מתוך גם ללמוד

 את לקיים שיזכה הוא בישין, מרעין שאר או הנפש צער מצד ואם
 וכן דעתו, את שיטריד דבר בלי הדעת, והרחבת עושר מתוך התורה
גיסא. לאידך להיפוך

 כל הכוללת היא התורה כי המשנה את שביאר יונה ברבינו ויעויין
 ומשקיע הרבים החשבונות עול מעליו שפורק ומי שבעולם, הטובות

 הטובות לשאר גם שיזכה לו מובטח ממילא בתורה, ראשו את
 אותו ששאל המלך שלמה אצל וכדמצינו בעושר, שכלולות הגשמיות

 שהיא החכמה, את אלא שלמה ביקש ולא מבקש, הוא מה הקב״ה
 ובנכסים. ובכבוד בעושר השי״ת השליטו זה ומחמת הכל, את הכוללת

 הוא מה עבדו את ששאל למלך חז״ל, משל את יונה רבינו הביא כך ועל
 יש כבר שארצה ומה יכול כל הוא המלך הרי - העבד ואמר מבקש,

 ביתו את ממנו אבקש כן על וקרקעות, נכסים ואם וזהב כסף אם בידו,
 שזוכה מי הדבר אותו כך לו. אשר בכל לזכות אוכל וממילא לאשה

 ויוכל טוב כל זה ידי על משיג אשר הקב״ה, של ולתורתו לחכמה
 כפיו. יגיע אל שיצטרך בלי פנאי מתוך בתורה לעסוק

 שהבטיח קנז בן עתניאל גבי דאמרינן א'( )ט״ז, בתמורה בגמ' ויעויין
 ההלכות דהיינו התם )דמפרשינן ספר קרית את שילכוד למי

 לאשה, ביתו עכסה את לו שיתן משה( של אבלו בימי שנשתכחו
 ואין ריקן ביתו זה שאדם לאביה עכסה אמרה ולקחה, כלב בא ולבסוף

 ותחתונים עליונים רזי שכל 'מי קנז בן עתניאל לה אמר תורה, אלא בו
 כיון בה, אשר וכל תבל לו שתנתן ודאי - מזונות' ממני יבקש לו גלוים
 לחמו. את לו שמביאה סוחר כאניות היא הרי תורה בידו שיש שמי

 אלא לעושר, מלכתחילה זוכה אינו שהאדם המשנה בדברי חזינן אמנם
 הטובות לכל לזכות וכך מעוני התורה את לקיים עליו כל קודם

 משלו להקריב האדם צריך שבתחילה משום בתורה, הכלולות
 למתנת לזכות יוכל כך ורק בעבורו, חשובה התורה כמה עד ולהראות

חלקו.

 המתנה מקבל והנה שדה, במתנה לחבירו שנתן אדם כדוגמא ניקח
 שנות עברו שלא עוד כל אולם וקצר, חרש זרע כוחותיו, כל עם בה עבד

 היתה לא עתה שעד נאמר האם התבואה. מפרי ליהנות יכל לא הערלה
 על אולם מלכתחילה, מתנה היתה שהמתנה ודאי מתנה? הנותן מתנת

 הוא וכן לו. להועיל שתוכל כדי המתנה את להכשיר נדרש המקבל
 ראשית אך המתנות, כל את שכוללת שמיים מתנת כולה התורה, לענין

 מה לכל שיזכה כדי למתנה עצמו את להכשיר האדם על מוטל כל
בה. שכלול

הטבע מעל - הכוללים אברכי
 מעינינו פשוטה קושיא המשנה על להקשות יש לכאורה הנה אך

 מעוני התורה את שמקיים מי תמיד שלא נראה פניו שעל הרואות,
 על חלה המשנה הבטחת והיכן עושר, מתוך שניהם לקיים לבסוף זוכה

 בממון. משופעים שאינם תורה בני אותם כל

 אך אופנים, בכמה ותירץ אתר על יו״ט בתוס' עמד זו בקושיא ואכן
מעיקרא קושיא הדבר דביסוד להקדים יש דבריו על שנעמוד לפני

 בנס הלוחות מקבלי שבאמת היטב ולראות לצאת יש זה ובעבור ליתא,
עומדים. הם

 הלא השורה, מן אברך של ההכנסה ממוצע מה ונבחין לבחוץ נצא הבה
 דופן, יוצא סכום שמכניס במקצוע עובדת אינה האשה גם כלל בדרך

 ואותו הראשון. האלפים עשור את עוברת אינה החודשית וההכנסה
 כעשרה בממוצע ומוליד חודש, אחרי חודש חייו את כך מנהל זוג

 לא זה בשלב שכבר וברור שלו, את דורש מהילדים אחד שכל ילדים,
 צווארו. על שישתרגו חובות בלי החודש את לסיים האברך אמור

 גדלים ילדים אותם מכן לאחר אבל ניחא, הרי בזאת עוצרים היינו ואם
 כל מכן ולאחר בשכרו, בא מהם אחד שכל לימוד, למוסדות ונכנסים

 בנים בממוצע וכשנשקול הנישואין, בברית לבוא אמור מהם אחד
 כמה של בסכום לעמוד האברך צריך הפשוט שבאופן הרי בנות לעומת

מליונים.

 ולקחת שונים בסכומים להתחייב האברכים מצליחים זאת כל ולמרות
 מהיכן. מושג אף להם שיהיה בלי ולפרוע, גדולות הלוואות עצמם על
החודש את לגמור מצליחים הם היאך מלכתחילה כבר אותם נשאל אם

 את להשיא זוכים כשהם מכן לאחר שכן וכל תשובה, להם תהיה לא -
 מאומה. לדעת בלי השמימה כפיהם לפרוש אלא להם נותר לא ילדיהם

 אפשר אלא ידעם, לא שאיש בודדים תורה בבני אמורים הדברים ואין
 מהיכן אברך אחרי אברך ולשאול הגדולים התורה מקומות לכל ללכת

 ואם במיר זה אם תשובה. אין אחד לאף כיצד יראה אחד וכל חי, זה ירק
 בתי את וממלאים אברכים יושבים איש, ובחזון פוניבז' בכולל זה

 בלי השפע את הקב״ה שולח ולכולם ולרבבות, לאלפים המדרשות
טבעי. הסבר שום

 מכאן אותה ולסתור עליה לדון שאפשר בסברא האמורה מילתא זו אין
 אותו אחד כל אצל לגלויי דעביד שבמציאות דבר הוא אלא ומכאן,

 שום שאין ותגלו בעצמכם זאת בדקו עשו, זאת אפוא כן ואם תשאלו,
 באוהלה עצמם שממיתים אברכים אותם כל חיים מהיכן אנושי הסבר

תורה. של

 שבהם האחרון עד ילדי כל את לחתן שזכיתי עובדא, הוה בדידי אף
 הקודש, שבארץ מקום מכל אברך כל אצל הוא וכך עמדי, אלוקים והיה
 שיצטרך ובלי הרגל, את שיפשוט בלי ולומד יושב שהוא מה עצם

 בעזרו, שה' מוכיח זה האסורים, לבית להכנס או לארץ לחוץ לברוח
 אין אלא אלף מיני אחד מקרה זה אין וכאמור, מתקיים... הוא ובנס
 האם שם. הם באשר הכוללים המוני כל את שכוללים מקרים, ספור
 ומדוע התורה? עולם כל את שתפיל כללית רגל פשיטת פעם אי מצינו

 מנין זאת וכל הממון, על שחשודים גנבי באינשי מדובר לא הן לא?
זאת. נא ובינה תשכח, ולא דוק להם...
 גביר בלווית פוניבז' לכולל נכנס שפעם ברק מבני אחד עסקן לי סיפר
 המבוגרים האברכים את לראות התפעלות מרוב מכליו שיצא גדול,

 הגביר אמר המדרש. מבית למוש בלי נעוריהם כימי ולומדים שיושבים
 ואמור שבעים, גיל את שעברו האברכים כל את לי אסוף עסקן, לאותו

 לאחד. אחד חובותיהם כל את לשלם מוכן שהנני להם

 שהזדמנה הכשרה המציאה לרגל בהתלהבות יצא המדובר העסקן
 בין בידו שעלו עד השבעים, את שעבר מבוגר אברך לכל וניגש לידו,
 ההצעה את העסקן הציע לכולם אברכים. של מנינים לשני מנין

 משאת בידם תשאר שלא עד חובותיהם כל את להשלים המרנינה,
 אותה את אמרו שבהם, האחרון עד האברכים, כל אולם מאומה.
 לקבל, בושים הם אולי שוב, ניסה העסקן חובות... שום לי אין תשובה:

 הילדים, כל נישואי לאחר גם אבל כיצד, יודעים לא בשלהם: כולם אך
 קרוב הוא אברכים מאותם )אחד בו... להתחייב חוב שום בידינו אין

היה לא שמעולם קאמינא ובמכירי שביודעי ראשונה, מדרגה משפחתי
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 אחד היה הוא גם זאת ועם המעטה, בלשון וזאת בממון משופע
האמורים...(. מהמשיבים

 הילד נישואי לפני אלי מגיעים תמיד הקהילה, בני אצל לראות ביכולתי
 העצומות, הממון בהתחייבויות לעמוד אפשר היאך ושואלים הראשון
 הראשון, בילד רק זה כל אולם ריקנית. ביאה מעייל דקא ליה ותיפוק

 להגיע... טורח אינו כבר אחד אף והשלישי השני בילד

 של ככולם רובם את שכולל הגדול, התורה עולם על חטופה הבטה כל
 פשרו. את יודע איש שאין האלוקי הקיום את מגלה הישיבות, בוגרי

 וכל לאשורם, הדברים את ומבררים מגיעים כאשר וכמה כמה אחת על
 שגם אחד פה יענו כולם משפחתו, קרובי אצל זאת לבדוק יכול אחד
שאלה. אותה את קשה להם

 לצמצם התורה לעולם לו תוכל לא גזירה ששום וברור פשוט לפיכך
 גזירות ואלו תקום ממשלה איזו משנה ולא לכאן, או לכאן מחייתו את

 כיון שונים, מכלים בכלים ואם וכלכלה בפרנסה אם תעמיד, משונות
 והדור מחסור, בו שאין שמימי קיום הוא התורה קיום כל הכי שבלאו

ליראיו. מזון להכין למקום לו יש שלוחין הרבה ה', דבר ראו אתם

תורה׳ אלא טוב ׳אין
 אופנים בכמה שיישב המשנה על בתוי״ט יעויין ענין של לגופו אכן

 בתירוץ ממון, לרוב יזכה לא מעוני התורה את שיקיים שמי יתכן היאך
 ומיירי עליו שנגזר האדם של במזלו תלויה המשנה שגם כתב הראשון

 החטא מפעל הוא ש'לפעמים כתב האחרון ובתירוצו בינוני, במזל
 יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין שהנה ממרקין', ויסורין

 שנגזרים היסורים במקום ולפיכך יעמוד, יוכל לא לו ישמרו עוונות ואם
 להורידו שעלול לעושר לזכות ולא בעוני להשאר לו מוטב האדם על

שאולה. ביגון

 תתקל״ד( )סי' במשלי הילקוט דברי פי על התוי״ט כתב השני ובתירוץ
 תלמידי מה שמפני חכם', יהולל העושק 'כי בקהלת האמור הפסוק על

 וישכחו אחרים בדברים יעסקו שלא כדי הזה, בעולם עניים החכמים
התורה.

 כדי אדרבה, הוא לאדם העושר ניתן שלא הסיבה כל שלעיתים והיינו,
 שמי מוכיחה והמציאות הואיל תורה, בדברי ולעסוק להמשיך שיוכל
 הזמן כל מסובב כולו כל מאתיים, רוצה מנה לו יש לממון שזוכה

 צורכו כדי לו שיש מי כן שאין מה לישון, לו מניח איננו והשבע בעסקיו
 טרדה. בלי ובמנוחה בנחת התורה באהל ספון להשאר יכול

 אחד, הוא התוי״ט תירוצי מכל המשתמע היסוד כך, אם ובין כך אם בין
 בפתח הקדמנו שכבר וכפי לעושר, זוכה התורה את שמקיים מי שודאי
 אך התורה, עמלי את שמלווה המיוחדת דשמיא הסייעתא על דברינו

 לבעליו ששמור עושר יש כי לעינינו, שנראה מה הוא העושר תמיד לא
 שנשלחים היסורים חשבון על בעולם, תפקידו כנגד זה אם - לרעתו

 נשאר האדם וכאשר עצמה, מהתורה אותו שמבטל כזה עושר או אליו,
 לו שיתן מכל הגדול לעושר זוכה הוא תמיד אזי תלמודו על שקוד

 בחייו. עולמו לראות מעשיו, בכל הצלחה

 לתוך אדם אליו נכנס שפעם יעקב, הקהילות בעל מרן על מסופר
 הדברים היכן עד בה שהיה מי לכל )וכידוע והצנועה הדלה דירתו

 לקיימה 'סופו התורה הבטחת היא היכן מפיו: פרצה והשאלה מגיעים(
 הספרים, מדף על והצביע הקה״י לו השיב לענות, במקום מעושר'?...

עושר'?... אינו זה 'וכי - יעקב הקהילות ספרי כל מונחים היו שבו

 מקבל האדם תמיד שלא התפילה, לענין הקה״י בעל נקט שכן וכידוע
 מה - עבורו הטוב עצמו שזה ודאי אולם לטוב חושב שהוא מה את

 רואה שכאשר אחר, באופן עליו מושפע והטוב מקבל, לא שהוא
 הוא לאדם טובה אינה מסויים דבר אותו על התפילה קבלת כי הקב״ה
 ריקם. השבה תפילה ואין נצרך, שהאדם אחר דבר כלפי אותה מקבל

 פשוטים אנשים היו שהוריה ברק מבני חשובה משפחה על לי ידוע וכן
 תורה, ולא חכמה לא בידם היתה לא שמים יראי היו כי שאם בתכלית,
 שמייהו. דפקיע מופלגים חכמים תלמידי בניהם כל יצאו הכל ולמרות

 מהונגריה, הסבתא של הדמעות מכח זה שכל הקה״י, בעל כך על ואמר
לנכדיה... עד והגיעו שזלגו

 עצמו שמנבל שמי שבעולם ספק אין התורה, לענין הדבר הוא כן אם
 גדול לעושר זוכה הוא תמיד לא אם ואף להתנשא, סופו תורה דברי על

 למנוחה עבורו, ביותר הגדולה לטובה זוכה הוא תמיד מקום מכל
 ורעבו רשו כפירים - עיניו את שיפתח אחד כל שרואה וכפי ולנחלה,
טוב. כל יחסרו לא ה' ודורשי

 שלושה לחתן שזכה זצ״ל, קמינצקי יעקב דהג״ר משמיה פעם שמעתי
 בידו זאת עלתה היאך ושאלו אדם אליו ניגש שנה. באותה מילדיו

 מופלא פשט פי על יעקב ר' לו השיב אחת?... בשנה כולם את לחתן
 הגמ' אומרת שם דהנה א'(, )ל״א, דתענית מסכתא בשלהי חז״ל בדברי

 על מצביעה היתה אחת שכל בכרמים מחולות שהיו הבנות על
 אומרות היו מיוחסות ליופי, עיניכם תנו אומרות היו ״יפיפיות מעלתה,

 מעלה אף בהן היתה שלא המכוערות ואילו וכו', למשפחה״ עיניכם תנו
 בזהובים״. שתעטרונו ובלבד שמים לשום מקחכם ״קחו - אומרות היו

 שום שאין בלבד זו לא דהנה תמוהה, המכוערות של בקשתן ולכאורה
 בזהובים, לעטרן ודורשות הן באות האחרות, לעומת לקחתן סיבה

 ירושה? גם שיבקשו לקחתן מוכנים כי מהן המעט
 מילתא, סימנא אם כי כאן היתה בקשה לא יעקב: רבי כך על והשיב
 האחרות בשלמא הנה כי ונכסים. עושר ברוב יפה יפה הזיווג שיעלה

 אותן אך יחוס, מצד אם יופי מצד אם לשאתן, מדוע טבעית סיבה יש
 גזרה שכך מצד אם כי לקחתן איש שיבוא סיבה שום אין - מכוערות

 ימנע לא - ית' מאיתו הוא שהכל כמה עד כן אם ממילא יתברך. חכמתו
 לא - הראשון הנס את עשה שכבר ואחרי רב, שפע להשפיע גם ממנו

 די... בלי עד ברכה עוד להוריק מזימה ממנו תבצר
 הסברים מחפשים היינו אם בשלמא שואל: לאותו יעקב רבי ענה וכך
 שבכל אחרי אבל בו, לדון מקום היה שאז הרי הראשונה החתונה על

 ישנה רבותא איזו - לעשות זכיתי אחת חתונה כיצד מובן לא מקרה
 גם קיימת הראשונה החתונה על שיש תשובה אותה חתונות? בשלוש

השלישית... החתונה על
 מעוני התורה את המקיים שכל התורה של השמימית הבטחתה זוהי

 את שמוסר מי שכן ומפסיד, לי שומע אדם ואין בעושר, לקיימה סופו
 ימוט, לא לעולם כי לו מובטח תורה בדברי להגות ה' דבר על עצמו
 לו. יחסר אשר מחסורו כדי לו שיתן בה' בטוח ליבו ונכון

 ועוני עושר על בדוקא אמורים המשנה דברי אין דברינו, בפתח וכאמור
 אם האדם, על לבוא המתרגשת וצוקה צרה כל על אלא ממון של

 שכאשר הנפש, אל הנוגעים בדברים ואם הגוף אל הנוגעים בדברים
 המונעות האחרות הטרדות כל מעליו יפרקו תורה עול ליבו על ישים
 עם בחכמה ה' בתורת להגות היכולת בידו ותהיה השקידה מן אותו
ראשו. על עולם ושמחת נחלה

״ויהבלר ־ החורבן בזמן ישראל על הטענה
-----------------

א הנה  מה ה׳ אמר ״כה אומר הוא ישראל עם את מוכיח ירמיה כשהנבי
ל בי אבותיכם מצאו הבלד. ההבל אחרי וילכו מעלי רחקו כי עו  עם וי

ת עובדים הבורא, דרכי את ועוזבים חוטאים ישראל  האלילים, עבוד
ל אינה עליהם התוכחה ואילו ל ע  ושמאמינים ה׳ דבר עזיבת חומרת ע

ל רק אלא אחרים, באלהים ם את הופכים שהם ע ש הבל נפ  ׳ויהבלו׳. - ל
צ״ב. הדבר ו

של ראיתי ה הנ״ל. התמיהות כל את המיישב מ ח  את ניקתה אחת שפ
 העבודה. כדי תוך חפצים כמה שברה לב שימת ובחוסר האדון, בית

 לבינתיים, להעסיקה שמפסיק והודיע התרגז הוא זאת ראה כשהאדון
ה הביא הוא במקומה ההמשך. לגבי שוב ויחשוב ח  ולאחר אחרת, שפ

ת לא שהיא ראה ימים כמה ל כמובן כלל. עובד ע ל הודיע הוא אתר ש  ע
שוב אמר לא הוא כאן הסופיים. פיטוריה ח  מה ההמשך. לגבי שי
ה לא היא הרי החילוק? לגביה - שהזיקה הקודמת ואילו וקלקלה, שבר

שוב אמר ח ל שי שובה ההמשר. ע ת טה, ה שו  קלקלה, הראשונה אמנם פ
ה לכה״פ אר ה לא השניה אבל וניקתה, עבד ת ש  שום בה ואין כלום ע

תועלת.
של. גם הוא כן מ  יש חטאיהם בתוך גם אך וסרים, חוטאים ישראל עם בנ

ם שגם משום תקוה. שעוברי ל כ  את לשמור משתדלים הם ה׳ פי מוצא ע
 במשהו, מתעסקים הם מקום מכל לגמרי הדרך מן סרו אם ואף מצוותיו,

שעדיין זה כל אך בזכויות. זדונות יחליפו והם יום יבוא ואולי  הם כ
ם ולא ונחים יושבים הם אם עושים. שי  להם, יש תקוה מה מאום, עו

ת כשם ע כ  ואין בעצלותם, ימשיכו הלאה גם כך מצוות מקיימים אינם ש
ה לך מזו. גדולה טענ
הפכו עצמם הם ויהבלו׳. ההבל אחרי ׳וילכו הנביא אומר כך על  להיות נ

שים שום בהם אין הבל, של חפצא  של לא גם טוב של לא ממש, של מע
ל בי מצאו מה ביותר, הגדולה הטענה וזו רע, ויהבלו. - עו
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1־־נחגשליט״א דיסקין אליהו הרב משיעורי
אליהו

הדיבור כח

 שבועה השבע או לה' נדר ידור כי איש
 ככל דברו יחל לא נפשו על איסר לאסור

ג(. )ל, יעשה מפיו היוצא
 יחל לא הכתוב, בדרשת אומרים היו רשומות דורשי

 ככל שלו, הדיבור קדושת את מחלל שלא מי - דברו
 יעשה, מפיו היוצא שככל זוכה הוא - יעשה מפיו היוצא
 וכן פירות. עושים תפילותיו מקיים, והקב״ה גוזר צדיק
 ודברי תורה שדברי ויטאל חיים ר' בשם החיד״א מביא

 ככל דברו מחלל לא אדם ואם קדושה, פועלים קדושה
יעשה. מפיו היוצא

 עצום! כח עצום, כח הוא הדיבור שכח ידוע, זה ודבר
 אדם כל של אלא צדיק של רק לא הדיבור כח מהו

 עם לעשות אפשר עור, לוקח אדם פשוט? אדם אפילו
 ברגע אולם דבר, כל זה עם לעשות ואפשר נעליים זה

 קדושת 'לשם אומר הוא העור את מעבד שכשהוא
 ומאידך תפילין, בקדושת קדוש נהיה הזה העור תפילין'

 כשר לא העור תפילין' קדושת 'לשם אמר לא הוא אם
 עולה', זו 'הרי עליה ואומר בהמה, לוקח אדם לתפילין.

 להיות צריך לא והוא הקדוש האר״י להיות צריך לא הוא
 'הרי אומר כשהוא פשוט הכי היהודי אפילו אלא הרמ״ק,

 שמועל ומי עולה, בקדושת קדושה נהיית היא עולה' זה
עצום! כח הדיבור, כח זהו בהקדש. מועל בבהמה

 פועלת כוונה בלי תפילה אפילו התפילה, כח וכן
 יותר, עוד פועלת כוונה עם שתפילה כמובן עולמות,
 בלי תפילה גם אבל יותר, הרבה פועלת הלב עם ותפילה

 שהקב״ה הדיבור כח שעצם מפני עולמות, פועלת כוונה
 לדבר, וראיה נורא. כח עצום, עצום, כח לו יש באדם נטע

 על שיטות כמה אמרו ב( קי, )סנהדרין חלק בפרק שבגמרא
 משנולד או משנזרע הבא לעולם בא הוא מאימתי קטן

 שיאמר משעה מאיר: רבי משום ותנא משנימול, או
 צדיק גוי ויבא שערים פתחו ב(: כו, )ישעיה שנאמר אמן,

 אמן, שאומר אלא אמונים שומר תקרי אל אמונים שומר
לחיי בא הוא הראשונה האמן את אומר שהקטן מהרגע

 הראשון? האמן את אומר ילד גיל באיזה הבא. עולם
 כוונות האר״י? כוונות לו, יש כוונות ואלו וחצי, שנתיים

 לו הבטיחה שאמא הבמבה כוונת רק לו יש הרש״ש?
 לעולם כניסה מפתח כבר וזה אמן, יפה יענה הוא אם

כוונה. בלי אפילו דיבור נצחים, לנצח הבא,

 הפה את מטמא כשאדם ולכן נורא, הוא הדיבור כח
 הוא ואם שלו, העוצמה את מאבד הדיבור כח שלו,
 הוא פירות, יעשו שלו, התפילות שלו, שהתורה רוצה
 וכשאדם דברו, יחל לא הדיבור, כח על לשמור צריך

 מפיו היוצא שככל זוכה הוא דיבורו כח את מחלל לא
הקב״ה. יעשה

 רב אצל מבקר היה שהוא פעם בכל סאלי, הבבא
 אצל היה הוא אחת פעם ברכה, מבקש היה הוא חשוב

 שאל ברכה, בקש לא והוא חשוב רב נקרא שהיה אדם
 ברכה? ביקש לא הרב כבוד למה בקודש המשמש אותו
 לשון באבק נכשל שהוא ראיתי סאלי: הבבא לו אמר
 לא שלו הברכות וממילא שלו, הפה את טימא הוא הרע,
 שומר אדם אם רק יחולו, לא שלו הברכות כלום, שוות

יעשה. מפיו היוצא ככל אז דברו, יחל לא פיו, על

 האמור על הזה, בענין רשומות דורשי אמרו ועוד
 לה(: לב; כח, )שמות תצוה בפרשת במעיל - כהונה בבגדי
 הקודש אל בבואו קולו ונשמע סביב... לפיו יהיה שפה
 שפה עושה אדם אם - סביב לפיו יהיה שפה ה', לפני
 אל בבואו קולו ונשמע הדיבור, על שומר הוא לפה,

נשמע. שלו התפילה וקול התורה קול - ה' לפני הקודש

 פרק בסוף ידועה גמרא כתובות, במסכת גמרא ויש
 יהושע רבי הזאת, הגמרא את מכירים כולם ב(, )עז, שביעי

 זכה הוא איך עדן, לגן חיים שנכנסו מאלו היה לוי בן
 של זמנו כשהגיע - שכיב הוה כי מספרת: הגמרא לזה?

 למלאך ליה אמרו מהעולם, להסתלק לוי בן יהושע רבי
 התפקיד את תעשה לך - רעותיה ליה עביד זיל המוות:

 שמלאך זכה לוי בן יהושע רבי - ליה אתחזי אזל שלך,
אמר - דוכתאי לי אחוי ליה: אמר אליו, נגלה המוות
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 בגן שלי המקום את לי תראה לוי: בן יהושע רבי לו
 בשביל לו: אמר המוות מלאך - לחיי ליה: אמר עדן,

 דלמא סכינך, לי הב ליה: אמר הכל, עושה אני הרב כבוד
 תביא לוי: בן יהושע רבי לו אמר - באורחא לי מבעתת

 האנשים, את שוחט אתה שאיתה שלך הסכין את לי
 שלך, בידיים יהיה זה אם בדרך אותי יפחיד לא שזה כדי

 מטא כי הסכין, את המוות מלאך לו נתן - נהליה יהבה
 בגן למקומו הגיעו כשהם - ליה אחוי קא דלייה להתם,

 המקום את לו והראה המוות מלאך אותו הגביה עדן
 לגדר, מעבר קפיצה נתן לוי בן יהושע רבי - שוור שלו,
 נקטיה עדן, לגן בחיים נכנס והוא - גיסא לההוא נפל

 משם אותו להוציא רצה המוות מלאך - דגלימיה בקרנא
 אמר - אתינא דלא בשבועתא אמר: שליחותו, לקיים

 באו מפה, יוצא לא שאני נשבע אני לוי: בן יהושע רבי
 החטא אחרי אחד, מצד אתו? עושים מה לדון להקב׳׳ה

 של התהליך את לעבור צריך אדם כל הראשון אדם של
 על יעבור הוא ואיך נשבע הוא שני מצד אולם המיתה,

 אי הוא: בריך קודשא אמר הדיבור, את יחלל השבועה,
 פעם אם - ניהדר לא לא אי ניהדר, אשבועתא איתשיל

 לחכם הלך הוא כך ואחר נשבע הוא החיים במשך אחת
 אפילו עדן, מגן אותו שיוציאו השבועה את להתיר

 זה הלכה פי על חכם אצל שבועה להתיר שכשהולכים
 אחרים אבל דברו" יחל "לא בתורה כתוב שכך עוזר,

 חילול של אבק של אבק פה יש מקום מכל לו, מוחלין
 יוצא השבועה את מתיר שהוא ידי על שהרי הדיבור,
 פה ויש לבטלה, שבועה כביכול היא שהשבועה למפרע

 אמר ולכן חסידות, מידת בשביל הדיבור חילול של אבק
 שאף רק לא דיבור, של נקיות כזו לו יש אם הקב׳׳ה:

 לא אפילו אלא הרע, לשון דיבר ולא שיקר לא הוא פעם
 דיבורו את לחלל אפשר אי ניהדר לא שבועה, על נשאל
 עד נקי לא שלו הדיבור אם אבל אותו, יוציאו ולא עכשיו

 וזהו אותו. תוציאו שבועה, על נשאל הוא אלא כך כדי
 על שמר הוא החיים כל שאם מידה, כנגד מידה ממידת
 שלו, השבועה את לחלל אפשר אי כך כדי עד שבועה
 של תהליך לעבור צריך אחד שכל גזירה שיש ואפילו

פה. ישאר הוא מיתה

 היה ומה מדין למלחמת יצאו לוי שבט האם
הצבא חלוצי מנין

 שנים למטה אלף ישראל מאלפי וימסרו
ה(. )לא, צבא חלוצי אלף עשר

 ישראל רועי של שבחן להודיעך - וימסרו
 שלא עד ישראל, על חביבים הם כמה
 עוד ד(: יז, )שמות אומר הוא מה במיתתו שמעו
 משה שמיתת ומששמעו וסקלוני, מעט

 עד ללכת רצו לא מדין, בנקמת תלויה
)רש"י(. כרחן על שנמסרו

 בתוכם היה לוי שבט אף האם חלוקים מדרשים יש
 נמסרו לא לוי שמשבט או למטה, אלף מהם שנמסרו

 היה לוי שבט שאף האומרים ולדעת למטה, אלף
 נמצא ומנשה, אפירם - לשתים נחלק יוסף ואף בכללם

 שבפסוק ביאור וצריך אלף, עשרה שלוש הכל סך שהיו
צבא? חלוצי אלף עשר שנים נאמר:

 היו שבאמת נאה, פשט הרי׳׳ם החידושי בזה וביאר
 נאמר בפסוק פה אבל צבא, חלוצי אלף עשרה שלוש

 וזה רש"י, שאומר כמו כרחם בעל שנמסרו - וימסרו
 נמסרו לא לוי שבט אבל שבט, אלף עשר לשנים רק היה
 מפני כרחם? בעל היה לא לוי לשבט ולמה כרחם. בעל

 ששמעו ללכת, רצו שלא שהטעם רש׳׳י ביאר שהרי
 אמר שהקב׳׳ה מדין בנקמת תלויה משה שמיתת
 אחר המדינים מאת ישראל בני נקמת נקום למשה:
 היה וזה למלחמה. לצאת רצו לא והם עמך, אל תאסף

 העגל שבחטא לוי שבט אבל השבטים, שאר אצל רק
 ולאמו לאביו "האומר בעצמם וקיימו חשבונות עשו לא
 שמרו כי ידע לא בניו ואת הכיר לא אחיו ואת ראיתיו לא

 עשו לא מדין במלחמת גם הם ינצורו", ובריתך אמרותיך
 ולא למלחמה, יוצאים הם ה' נקמת יש ואם חשבונות,
 בעל הלכו לא הם בדבר, תלויה משה שמיתת מחשבנים

 עשר שנים כרחם, בעל - וימסרו ברצון, הלכו הם כרחם,
כרחם. בעל היה לא לוי ושבט צבא, חלוצי אלף

 בדברי דקדוק עוד יבואר הרי׳׳ם החידושי דברי פי ועל
 ישראל רועי של שבחן להודיעך רש"י: שכתב רש׳׳י,
 זה למה ביאור וצריך ישראל, על חביבים הם כמה

 של שבחם זה לכאורה ישראל, רועי של שבחם להודיע
 ומדוע רבינו, משה את להפסיד רצו לא שהם ישראל

 החידושי דברי ולפי ישראל? רועי של שבחם רש׳׳י אמר
 היו אילו שבח יותר היה שלישראל היטב, מבואר הרי׳׳ם

 והיו למשה הגדולה האהבה למרות למלחמה יוצאים
 הגדולה המעלה שזו לוי, שבט כמו ברצונם נמסרים
 רוע של שבחן אבל חשבונות, עושים לא ה' דבר שכשיש
ישראל. על חביבים הם כמה להראות בזה יש ישראל
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)מסעי( מטות פרשת
המקדש בתי חורבן טעם מרומז מסעי - מטות כפרשיות

 הזמן. ומעניני מסעי, - מטות הפרשה, מעניני לדבר נראה יתברך ה' בעזרת

 שהפרשיות רבותינו שהעירו מה וידוע המצרים', ׳בין בימי עכשיו נמצאים אנחנו
 בדבר. יש גדול ורמז המצרים, בין של אלו בימים תמיד חלות מסעי', ׳מטות האלו

 ׳וידבר הכתוב שאומר וכמו הפה, קדושת הוא ענינה תחילת מטות פרשת שהרי,
 ידור כי איש ה׳. צווה אשר הדבר זה לאמר ישראל לבני המטות ראשי אל משה

 מפיו היוצא ככל דברו יחל לא נפשו על אסר לאסור שבועה השבע או לה׳ נדר
 רוצח, עניני את יש מסעי ובפרשת ושבועות, נדרים פרשת כל באה וכך יעשה׳,

וכיוצא. מקלט, וערי בשגגה רוצח

 הגמרא הנה כי המצרים, בין בימי האלו הפרשיות שתי חלים לחנם לא ולכן
 מחורבן שני בית חורבן השתנה למה בשאלה, ודנה חוקרת )ט:( יומא במסכת

 ובית וחרב, שנים ועשר מאות ארבע תלו על עמד ראשון בית הראשון. הבית
 בדברי מתבוננים אנחנו כאשר הוא. גם וחרב שנה ועשרים מאות ארבע עמד שני

 את שהוכיחו מוצאים אנחנו ההם, בדורות ישראל כלל את שהוכיחו הנביאים
 ושפיכות עריות גילוי זרה, עבודה שבידיהם, חמורים עוונות על ראשון בית אנשי
 זה, כעין מובא ובירושלמי חנם. בשנאת - שני? בבית החטא היה מה דמים.

 חיים, חפץ ספר בהקדמת ]ככתוב הרע לשון עוון היה שני בית אנשי שחטא
ש. רב דבי ספרי בפירוש כתב וכן כ׳(, )דף המנהיג לספר בהקדמה מפורש וכן ע

ע״ש[. רל"ז( דף ב׳ )נ"ג יומא ארי גבורת ובספר ת"ב, דף קס"א פסקא מסעי )פרשת

 אלו של או ראשון, בית דור אנשי של עוונותיהם ממי, חמור מי הגמרא, שואלת
 גלינו ראשון בית כשנחרב הרי תוכיח׳. ׳בירה הגמרא זה על ואומרת שני. בית של

 היתה מתוכם שנה ושתים חמישים ובמשך ישראל, מארץ ויצאנו שנה שבעים
 מעוף חיה, נפש שום ישראל בארץ היה ולא וכל, מכל וריקה שוממה ישראל ארץ

 הבית את ובנו ונחמיה עזרא באו שנה שבעים שעברו אחרי השדה. ומחית השמים
 ותשע עשרים מאות תשע אלף כבר אנחנו והנה חרב, שני בית זה לעומת השני.
 מבואר לנו הנה כן, אם מחדש. נבנה לא הוא ועדיין הזו, השחורה בגלות עדיין ,שנה

ראשון. בבית שהיה ממה יותר חמור היה שני בבית שהיה שמה

 ביחד, שהולכות עבירות שיש ידוע הרע. ולשון חנם שנאת 1שני? בבית היה ומה
 שבזמן מליצה, דרך ז( תהלים שמעוני )ילקוט במדרש שמסופר וכמו יפרדו. לא

 השקר גם בא ה', כציווי זוגות זוגות החיות כל התיבה אל ובאו המבול שירד
 יכול לא אתה נח, לו אמר להכנס. וביקש מהמבול, פחד הוא אף נח, תיבת אל

 ואז תתחתן, לך אסורה... לרווקים כאן הכניסה זוג. לא שאתה מפני להכנס,
 חיפש השקר הלך השקר?! עם להתחתן ירצה מי להכנס. תוכל נשוי כשתהיה

 לשון 'פחתא', גברת את מצא כנגדו, עזר שמצא עד לו, להנשא ירצה מי וחיפש
 להציל כדי איתי להתחתן רוצה אתה לשקר, פחתא לו אמרה והפסד. חסרון פחת,

 הפרוטה עד ממך, אקח אני שתרוויח מה שכל כתובה, תנאי לי יש חייך?! את
 דא כתובתא בשטר עליו הכתוב כל את ולקיים לאשר דנן חתן ונשבע האחרונה.
לפחתא. הולך מרוויח ששקר מה כל אמרו, מכאן תחבולה... שום בלי

 שאינה בדרך לאדם שיבוא מה שכל הוא והנמשל רבותינו, של המשל זהו
 דיני ועל אמת על היטב מבוסס שלא עסק כל קיום. לו יהיה לא אמת, של

 עליו חלמת שלא מקום מאיזה יבוא 'פחתא', איזה תבוא בסוף אמת, שהם התורה
 מרבותינו ועוד החינוך ובעל לטמיון. ילך הגדול הרווח וכל וחסרון, הפסד איזה

 מכל ביושר, לאדם שהגיע ממון שאפילו מזה, יותר אותנו לימדו הראשונים
 שאמר וכמו נאבד. הכל ביושר, שלא שהגיע ממון קצת בו מעורב אם מקום

 הביא והרד״״ק יעזבנו', ימיו בחצי במשפט ולא עושר ׳עושה יא( יז, )ירמיהו הכתוב
למבין. ודי מי, את יעזוב מי בזה פירושים שני

ושלוש. חמישים מאות תשע אלף - תשפ״״ב והשנה תשנ״״ח, משנת הוא השיעור .1

 הולכת חנם ושנאת הפחתא, עם תמיד הולך השקר זוגות. זוגות יש שאמרנו, הוא
 לשון עליו לדבר רגיל רעהו על שנאה בלבו שיש אדם הרע. לשון עם תמיד
 חנם ששנאת וכשם שיוכל. מה בכל אותו ולהכפיש אותו לבזות רכילות, הרע,

 שנאה. מוליד הרע שלשון להיפך, גם זה כך הרע, לשון לדבר האדם את מביאה

 עוסקת הראשונה הפרשה המצרים. בין בימי חלות האלו שהפרשיות הסיבה זו
 לרמוז רציחה. בעניני עוסקת שניה ופרשה דברו׳, יחל ׳לא הפה, קדושת בעניני
 פרשת הקדימו ומדוע החורבנות. לשני שגרמו העיקריות הסיבות שני הם שאלו
 חמור שהוא מפני שני?! בית לחורבן גרם הפה וענין אחרי מסעי, לפרשת מטות
 נבנה, לא שעדיין המקדש בית תוכיח׳, ׳בירה הגמרא מדברי שראינו וכמו יותר,

הכל. מן חמור הרע ולשון חנם ששנאת מוכיח

לבבך אל והשבות היום וידעת
 רבותינו אמרו לבבך׳. אל והשבות היום ׳וידעת לט( ד, )דברים אומר הפסוק

 הידיעה, ענין את יש בתחילה ענינים. שני הזה בפסוק יש שהנה המפרשים,
 ומבין משכלו משכיל שאדם מה והשכל, הדעת השגת דהיינו היום', ׳וידעת

 הידיעה שאת מבקש אני אומר, והקב״״ה בזה, מסתפקת לא התורה אבל מדעתו,
 פנימה. הלב אל ההרגשה, כלי אל הדעת מכלי תעביר לבבך', אל 'והשבות - הזו

 החיות לנו חסרה אבל ה! עבודת בעניני והבנה ידיעה לנו שיש מצוי פעמים הרבה
 חטאתי'. לא אמרך על אותך נשפט 'הנני לה( ב, )ירמיהו אומר הפסוק הזו. בידיעה

 היה לא ישראל, את הוכיח שירמיה הדור באותו וכי הדבר?! יתכן איך ולכאורה,
 'חטאתי'. אמרו באמת כי הוא, והביאור 'חטאתי'?! ואמר וידוי שאמר אחד אף

 שפיו צריכים אנחנו בלב. 'חטאתי׳ אמרו ולא בפה, רק אמרו אבל שאמרו. ודאי
 והלב ובהיות חטא. הוא שבאמת בלבו יבין ושהאדם שווים, יהיו אדם של ולבו

אותך'. נשפט 'הנני מהשי״״ת, רחוק שהוא הרגיש ולא ׳חטאתי' הרגיש לא

 ואומר לבו על ומכה וידוי שעושה אחד פעם ראה זצ״ל מרופשיץ נפתלי רבי
 מכה אתה ולמה דופק אתה 'למה נפתלי, רבי לו אמר ׳פשעתי'. 'עויתי', ׳חטאתי׳,

 יש טעם מה הלב, הרגשת את אין אם נמצא׳... לא הבית בעל הרי הלב? על
 דוד לב 'ויך ו( כד, א )שמואל נאמר המלך דוד אצל ׳חטאתי׳?! ושוב שוב לדפוק
 שאנחנו כמו ולא אותו, והרעיד אותו שהכה הוא הוא מבפנים הלב כלומר, אותו'.

 הספים' אמות ׳וינועו לבו על שכשמכה אחד יש הלב... את מבחוץ מכים עושים,
 מביא ג( אות תר״ז )סימן אברהם המגן אמנם חיים... בעלי צער של חשש בזה ויש
 - לומר הוידוי?! בשעת הלב על שמכים הטעם באמת מה המדרש, דברי את

 כל את שמפעיל זה והוא חומד, הוא הכל, ראשית הוא הלב לי. גרמת אתה
 זה ואין מילתא תליא בהכאה לא עדיין, אבל גומרים'. המעשה ו'כלי האיברים

 והתנהג יתברך מה' שהתרחק ירגיש שאדם הלב, הרגשת הוא העיקר אלא העיקר,
כשורה. שלא

 זה פה'. בוידוי לפניך שחטאנו חטא 'על אומרים, שאנחנו הוידויים אחד וזהו
 בכלל ולבו חטאיו, על מחילה ומבקש ומדבר המלך לפני עומד שאדם עצמו

 חטא עצמו זה הרי מאומה, מרגיש ולא שאומר מה על חושב לא והוא עמו בל
 למה מכוון ולא לנו' ׳סלח שאומר שאדם חיים בארחות הרא״״ש כתב ולכן ועוון.

 מחילה מבקש שאדם עצמו זה כי לסליחתו״, סליחה ״צריך בשפתיו, שמוציא
וכפרה. מחילה מצריך עצמו זה לזה, להתכוון בלי

 בהם לנו ואין היטב אותם יודעים שאנחנו דברים הרבה שיש הוא, הדברים כלל
 לחיות אנחנו צריכים אלא הידיעות, את לנו שיש מספיק לא זה אבל פקפוק, כל
 אבל ולחבל, להפריע כדי הכל ועושה נכנס היצר כאן בלבבנו. האלו הידיעות את

 ההנהגה ועם הלב תחושת עם שלנו הידיעות את ולקשר לחבר עבודתנו, זאת
 העבודה כל המצוות, מפרטי פרט לחיות מצליח וכשאדם והמעשית. היומיומית

שנותן אחד ויש צדקה, לתת מצוה שיש יודע אחד כל למשל, אחרת. היא שלו

 תשמ״ה. משנת שליט״א רבינו משיעורי תשע״ט, בשנת ליעקב״ דבריו ״מגיד בקונטרסי נדפסו אלו שיחות
• 1 • >^יעקב דבריו מגיד • מטות פרשתואילך תשמ״ו משנת אחרות שיחות של ליעקב״ דבריו ״מגיד קונטרסי בלוי י. של ההפצה בשולחנות להשיג ניתן
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 שלו הנתינה כל הצדקה, מצוות את שחי אחד זה לעומת יד. כלאחר אבל צדקה,
אחרת. בצורה היא

 בדורו, החסד מעמודי היה זצ״ל, מלודז' חיים אליהו רבי הקודם, הדור מגאוני אחד
 שפעם ספרו, עושה. שהיה והחסד הצדקה עניני כל על ומעשים עובדות הרבה ויש

 הארץ, את וכסה הפוגה בלי ירד שהשלג בזמן החורף, באמצע אחד בלילה אחת
 כשהמשרת שם. העשירים אחד של ביתו אל והלך ביתו את חיים אליהו רבי יצא
 אתה ׳אדוני, לו, ואמר הגביר אל רץ הגיע. העיר של שרבה ראה הדלת, את פתח
 שליח'. ולא הוא אחר ולא הוא בדלת, נצב ובעצמו בכבודו העיר רב הגיע?! מי יודע

 אך קל, מעיל כשלגופו היטב המוסק ביתו בסלון יושב היה הזמן באותו העשיר
 הרב. פני את לקבל הבית פתח אל ורץ עניניו כל את עזב הגיע שהרב כששמע

 ענין. איזה על אתו לדבר שרצה לו אומר והרב הרב, פני את בברכה קידם העשיר
 אחרי תורה, בדברי אתו מדבר הרב התחיל הדלת, פתח על עומד בעודו וכך,

 השיחה וכך הנהגה, בעניני ממשיך סיפור, עוד מוסיף ואף סיפור איזה מספר כן
 הדלת. יד על עומדים הם הזה הזמן כשכל ועוד עוד ומתארכת הולכת

 ארכובותיו קרח... נציב ונהיה כמעט כבר שעה, חצי שם שעמד אחרי העשיר
 הרב ממשיך וכך מקור. קופא שהוא הרגיש והוא לדא, דא נקשו העשיר של

 להשחיל העשיר הצליח ואז מדיבורו הרב הפסיק אחד שרגע עד ומדבר, ומדבר
 אהיה לא כבר אני מעט עוד בפנים? להכנס אפשר אולי הרב, 'כבוד משפט:

 המוסק, האח ליד התיישבו החם. הסלון אל הבית, אל נכנסו הזה׳... בעולם כאן
 בפתח לי שמסרת הזה השיעור כל אחרי הרב, 'כבוד הרב, אל העשיר פנה ואז

 'אני חיים, אליהו רבי לו אמר הרב'?! של מבוקשו מה הגיע?! הרב מה לשם הבית,
 כסף להם שיהיה העניים, עבור מקיים שאני מגבית לצורך לי שתעזור מבקש
 יפה. בעין גדול כסף סכום לרב ונתן נענה העשיר הבית'. הסקת עבור עצים לקנות

 אני וללמוד היא תורה הרב, כבוד ׳במחילה לרב, ואמר העשיר פנה מכן לאחר
 כמעט כשכבר העז, בקור שעה חצי הבית בפתח אותי העמדת מה בשביל צריך.
 ענה הבית'?! אל ומיד תיכף נכנסת לא למה קדישא... חברא לי להזמין צריך היית

 בכלי ותרגיש קצת שתטעם רציתי הדבר... פשוט כך כל ׳הרי חיים, אליהו רבי לו
 אם עצים. לקנות כסף להם כשאין עכשיו, העניים אחיך מרגישים איך התחושה

 הייתי חם תה כוס על ומדברים יושבים ובעודנו המוסק, לבית אליך נכנס הייתי
 פוטר ובזה ,,רובל ח"י לך הנה 'בסדר, אומר היית לעניים', קר 'תשמע, לך אומר

 בעולם נמצא כבר שאתה הרגשת וכבר בקור שעה חצי שהיית עכשיו עצמך. את
 שעה חצי לא הזה בקור שיושבים העניים על עובר מה יותר הבנת לבטח העליון,

יפה'. בעין ותרמת שלמים, לילות אלא שעה ולא

 העבודה וטועם, מרגיש גם אלא בשכלו יודע רק לא שאדם דברים שאמרנו. הוא
 אותם ומרגישים האלו הפרשיות את חיים היינו אנחנו ואם לגמרי. אחרת נראית בהם

הבא. ובעולם הזה בעולם בעיות, הרבה מעצמנו חוסכים היינו התחושה, בכלי

המאמץ לפי המצוות שכר - אגרא צערא לפום
 משנה היא זו אגרא'. צערא ׳לפום כתוב פג( )פ״ה, אבות במסכת במשנה שהרי,
 שיש והצער ההתאמצות שלפי הוא התנא דברי ופשט מאד, ומפורסמת ידועה
 בשביל הרבה מתאמץ אדם אם שכרו. קיבול יהיה גם כך המצוות, בקיום לאדם
 הבריאות מצד הפרעה לו היתה אם בין תהיה, שלא סיבה מאיזו מצוה, לקיים
 סיבות, שאר או הפרנסה מסיבות הפרעה לו היתה אם ובין טוב הרגיש שלא

 אלא הקצוב, שכרה את לו ונותנים מצוה' קיים 'פלוני רק בשמים אומרים לא
 המצוה, בקיום לו שהיה הצער וכל הטרחה כל את הסובב, כל את גם מחשיבים

יותר. הרבה גדול יהיה ושכרו

 מצוות על לעבור לא מאד מאד שהתאמץ אחד בעבירה. להיפך, גם הוא דבר אותו
 עבירה, עבר שלא הזה החלק את רק בשמים מחשיבים לא כי מאד. גדול שכרו ה,

 במסכת הגמרא בדרך. לו שהיה והצער ההתאמצות כל את גם מחשיבים אלא
 בזמנינו היום דהיינו, התכלת. מן יותר לבן של עונשו שקשה אומרת, )מג:( מנחות

 תכלת, פתיל וגם לבן חוטי גם בציצית להיות צריך הדין מעיקר אבל תכלת, לנו אין
 העונש היה שלו מהציצית הלבן חוטי את מבטל שהיה ומי בתורה. שכתוב כמו
 היה ואדם יקר, היה שהתכלת מפני מדוע? תכלת. שמבטל ממי יותר חמור שלו

 לארץ, לחוץ לנסוע כסף לי שיש נכון זה. בשביל תקציב לי אין ׳מצטער, אומר
 יקר שהתכלת ותשובה, תירוץ קצת לו יש תקציב'... לי אין התכלת בשביל אבל
 בזול בשוק נמצאים טובא, שכיחי הם הלבן חוטי אבל אותו. לקנות כסף לו ואין
 העונש ולכן תירוץ, לך אין זה על אותם?! מבטל אתה ומדוע ביוקר, עולים ולא

 אלא לא, או מצוה קיים אדם האם רק מסתכלים לא שבשמים למדנו, יותר. חמור
אותו. הסובב כל ואת הנתונים כל את ופרט פרט בכל בודקים

 כן פי על ואף ומשונות, שונות מסיבות לשיעור לבוא לאדם וקשה קורה לפעמים
וללמוד לבוא לאדם כשקל מאידך, ורב. עצום שכרו כזה, אחד ומגיע. מתאמץ הוא

 אז?! ללמוד באת לא למה ומכופלת, כפולה עליו התביעה זה, את עושה לא והוא
 כי אגרא׳, צערא ׳לפום המשנה פשט זהו התכלת'. מן יותר לבן של עונשו 'קשה זהו

ומעלתה. שכרה יהיה כך המצוה, בקיום לאדם שיש והטרחה הצער לפי

ועונשו שכרו את קובע האדם של פיו - אגרא צערא לפום
 הבעל של נכדו זצ״ל, ממזיבוז' ברוך רבי של בשמו ביאור עוד אומרים אבל
 צערא - לפום המשנה: את לקרוא צריך כך ברוך, רבי הסביר זיע״א. טוב, שם

לפום כי לך דע התנא, אומר זה ועל פה, משמעותה בארמית ׳פום' המילה אגרא.
 שלו שהפה אדם ועונשו. שכרו יהיה כך האדם, של הפה לפי אגרא. צערא -

 אונאת או הרע לשון לא וכזבים שקרים לא בפיו אין הלשון, חטאי מכל טהור
 יהיה וכדומה, חסד בעניני ויראה, תורה בדברי עוסק שלו הפה ואדרבה, דברים

 שרוצה מאתנו ואחד אחד וכל לכל, גמור הפקר וזהו כל. מכל בכל 'אגרא׳, לו
ויטול. יבוא - וליטול לבוא

 שיברך, רוצים כשהיו פעמים והרבה בברכות, פזרן היה לא זצ״ל חיים החפץ
 שלו הברכה מברך, חיים החפץ שאם נאמנה, ידעו זאת אבל מזה. נמנע היה

 למה צריכים. אנחנו וללמוד היא תורה הרב, ׳כבוד אותו, שאלו פעם מתקיימת.
 לבטלה, ברכה זו הרי מברך, אחר כשאחד מתקיימות?! כולם שלך הברכות

 מתקיימות... שהם בידוע מילים, כמה מפיו כשמוציא והרב יזיק... שלא ולוואי
 זכיה זו ואין שלי ירושה זו שאין לכם ׳דעו חיים, החפץ להם אמר מדוע'?!
 משום זה קיום, להם יש מהפה מוציא שאני שהמילים הסיבה עבורי. מיוחדת

 ועכשיו הפה, מן שקר דבר הוצאתי לא מעולם אני שלי. הפה על שומר שאני
 דיבור היה הברכה של שהדיבור יימצא תתקיים, לא והברכה מישהו אברך אם

 בלי קדוש פה יהיה שלי שהפה משתדל חיי כל שאני ואחרי אמת. של שאינו
 יסייעו ולכן הזה בדבר השמים מן אותי יכשילו לא שקר, של אמירה שום
 שגם רוצים אתם ׳אם חיים, החפץ להם אמר 'וממילא', תתקיים'. שהברכה אותי

 הפה על שישמור אחד כל שצריך'. כמו הפה על תשמרו יתקיימו, שלכם הברכות
ישועות. יפעל שלו שהפה יזכה וטהור, קדוש שיהיה שלו

 כגון, הפה, הלכות גדרי את ללמוד צריכים וטהור, נקי הפה על לשמור וכדי
 האם הרב, 'כבוד אותו ושאל אחד לגדול הגיע יהודי פעם שקר. גדר מהו לדעת
 מה לי תפרש 'להגזים'. נקרא זה מה יודע לא ׳אני הרב, לו אמר להגזים'?! מותר

 שמספר שאדם היא הכוונה 'להגזים היהודי, לו אמר לך'. לענות ואוכל הכוונה
 וקצת פרטים משנה קצת הסיפור, את מנפח קצת שאירע, משהו על סיפור
 אמת, של גרעין איזה הזה בסיפור יש שבאמת שלמרות עד מעצמו, מוסיף

 מותר האם לכאן... באו חדשות פנים כבר שהוסיף הנופך ריבוי בגלל מקום מכל
 מה לשקר'... מותר האם שואל אתה אותך, 'הבנתי הרב, לו אמר זה'?! את לעשות

 לחשוב חייהם כל יכולים הם לומדים לא אנשים אם אבל שקר?! לבין זה בין
הגזימו... רק שיקרו, לא שהרי להגזים, איסור שאין

 או שכר אם לו, יהיה מה שקוצב זה הוא האדם של הפה אגרא. צערא - לפום
 שאמרנו שכמו אלא יודע, אחד שכל דברים הם האלו והדברים חלילה. צער

 האלו הדברים את חשים אנחנו האם היא השאלה השכל. בידיעת די לא למעלה,
 איך להרגיש לבבך', אל 'והשבות שלנו, התפקיד זה והתחושה. ההרגשה בכלי גם

ממוות. מר זה דברו', יחל 'לא שלנו הדיבור חילול באמת

 נחסוך ובזה המצויים, הלשון חטאי של הללו בענינים להתחזק עלינו מוטל
ת בתנחומא צרות. הרבה מעצמנו  שרוצה שמי רבותינו אמרו ס״ו( ויצא )פרש
 החזון השתיקה. במידת יאחז בישין מרעין מיני מכל להנצל ולהשתכר להרוויח

 עליה... יתחרט שלא רגוע להיות יכול אדם שתיקה על כי לומר רגיל היה איש
 י, )משלי שלמה שאמר כמו אזי הפוגה, בלי מדבר והוא פתוח אדם של פיו אם

 רגיל אדם כאשר כי מזיד, בגדר הוא ו'פשע' פשע', יחדל לא דברים ׳ברוב יט(
 טוב רק ישתוק, אדם אם אבל במזיד. אסורים דיבורים לידי גם יבוא בדיבוריו

יז(. א, )אבות משתיקה' טוב לגוף מצאתי ו'לא מזה, לו יצא

 הברית ובספר ט״ו, ול' ב, כ״ב ומשלי י״ג, ז' דברים אליהו באדרת לגר״א )עיין כתבו רבותינו
 ומדבר. חי צומח, דומם, חלקים, לכמה הנבראים שנחלקו ועוד(, פ״א י״א מאמר ח״א

 כמו האדם, הוא המדבר ישראל. את - חמישי חלק הוסיף א( )מאמר ובכוזרי
 לבין האדם בין המבדיל כל כי חיה, לנפש אדם 'ויהי ז( ב, )בראשית שכתוב
 ולא שלו הדיבור כח את שהחמיץ אדם כן, ואם שלו. הדיבור כח הוא הבהמה

 חמור! יותר הוא הרי ואדרבה, החתול?! לבין בינו יש מה נכון, שימוש אתו עושה
 כח את שקבלת אתה אבל לעשות? היה יכול ומה לדבר, יכולת בלי נולד החתול
 בדיבורים אותו והשחתת והזקת הלכת ונצורות, גדולות בו לעשות ויכלת הדיבור

שכזה. לאחד אבוי אסורים?

 הרע לשון של הזה הענין חומר על מהפרשה, רמז דרך שלמדנו הלקח זהו
 להתחזק עלינו מוטל המצרים, בין ימי אלו, בימים ועכשיו אסורים. ודיבורים

בעזרנו. יהיה וה' זה, בענין
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התבוננות
 הגאון משיעוריהשנה במועדי

שליט״א רוטמן נתן רבי

ה' לפני הארץ העמדת - ראובן ובני גד בני פרשת
ם כמה השנה לדבר זכינו מי ת על פע ל ע  ובכ׳׳א הקודש, ארץ מ

ש הנפלא החידוש את נראה הקודש מחיבת תפר ה  בתורה ש

ת ש ה והמצוה מטות, בפר ש תפר ה ת גם ש ש ר פ  ומתוכה מסעי. ב

טל התפקיד יסוד לנו יתבאר מו ל ש ם ע  בימי וביותר כיום, ישראל ע

טל במה המצרים, בין מו ל ש ש ישראל ע  יתבאר וכן הארץ. בכיבו

ש שורש תפר ה ת בתורה ש ש ר פ  - המרגלים קלקול בעניין מטות ב

אבילות המצרים בין לימי ג"כ אלינו שנוגע  הזה בזמן החורבן ב

תא דור - שלנו המיוחד ובדור קב דמשיחא. ע

ראובן ובני גד לבני משה תוכחת

ם ראובן ובני גד בבני בה להתבונן ראשונה נקודה  להציע שמגיעי

ה ש מ ארץ שמכיון רבינו ל  ולעבדיך מקנה מקום וגלעד יעזר ש

ר לנחול ולא פה להשאר אנו רוצים לכן מקנה, ב  המערבי הירדן בע

ר אלא ב ל ועוג. סיחון ארץ המזרחי הירדן בע שה ע ק  להם אומר זו ב

ר של רבה באריכות גדול מוסר רבינו משה ש  בהרחבה פסוקים, ע

ה יבואו "האחיכם - גדולה ובחריפות מ מלח שבו ואתם ל ה? ת  פ

שר הארץ אל מעבור ישראל לב את תניאון ולמה  ה'". להם נתן א

ה עוצר היה ובאם אל ש ה ב ט שו  המרגלים, לחטא שייכות בה אין זו פ

שהו רק יש אלא ש של מ ש שו מה של דמעין מעין ח ע  המרגלים ש

שה אבל כו'. לבבינו" את המסו "אחינו כמשנ"א תפק לא מ ס  מ

ש אותם משווה אלא החטא של זה בחלק מ שיך למרגלים מ מ מ  ש

שו "כה להם ואומר חי אבותיכם ע של ש אותם ב קד  כו' ברנע" מ

ספר ומאריך ל התיאור כל את ל  של והכעס המרגלים קלקול ע

ש הקב"ה העונ  אבותיכם תחת קמתם "והנה שנה, הארבעים של ו

ת חטאים אנשים תרבות ספו ל ה' אף חרון עוד ל  די ואין ישראל". ע

ש מבאר אלא להם, שנתן בתואר ד להם שי  למרגלים שייכות עו

 אומר פה וכן (ד יד )שם מצרימה" ונשובה ראש "נתנה שם נאמר שהרי

מדבר להניחו עוד "ויסף וממילא מאחריו" תשובון "כי להם  ב

ת אריכות בזה ויש הזה". העם לכל ושיחתם  שאומר במוסר מופלג

מיד חמורה אשמה וגם וגד, ראובן לבני מרע"ה מע  עליהם, ש

ה יש ולכאורה ת שני פ  להניאם, שלא ישראל כלפי גם שונות טענו

ם כלפי וגם מ ה'. מאחרי ישובו למה עצ

 חושים יחלצו שהם הפתרון, את והציעו ראובן ובני גד בני ענו וע"ז

בר יחזרו ואז ישראל בני לפני  המוסר שכל נתברר ולפ"ז הירדן, לע

שה להם שאמר  בטעות. ביקורת זאת היתה אלא רלוונטי היה לא מ

 כמו אלא שפחדו, מצד היתה לא להשאר שרצו הסיבה שהרי

 יצאו שהם קמן והא מקנה, מקום שרצו - לכן קדום כבר שאמרו

א מיותרת, כביכול הארוכה התוכחה וא"כ למלחמה. מ של  לחלק וב

 שיעברו בכך פתרון נתנו בנ"י" לב את תניאון "למה של הראשון

ת כל אבל למלחמה, חלוצים ש רלוונטי היה לא המרגלים קלקול דר

אתמהה. -

הפרשה כפילות

 את שאומרים שאחרי הפרשה, בסדר בה להתבונן שניה נקודה

שה מגיע הצעתם ל וחוזר מ שונו ההצעה פרטי כל ע  ולא שלו. בל

שון "אם באמרו מסתפק שיך אלא הזה" הדבר את תע מ "אם מ

ה ה' לפני תחלצו מ מלח  הארץ" "ונכבשה כו' חלוץ" כל לכם ועבר ל

שה שמאחר ונראה כו'. ומישראל" מה' נקיים "והייתם כו'  והפר

ת מד ל מל  חוזר ועוד ולהיכפל.. לחזור הדברים צריכים כפול תנאי ע

שון לא "ואם להם ואומר משה  ודעו לה' חטאתם הנה כן תע

 מפיכם "והיוצא כו' לטפכם" ערים לכם "בנו וממשיך כו' חטאתכם"

ש הדברים אותם ואלו תעשו", מ מכופל כפול מ  וצריך בכפליים. ו

ל להבין  ובני גד בני שבים בכך די לא ואם הזו. האריכות כל מה ע

שה של דבריו על שוב וחוזרים ראובן  ראובן ובני גד בני "ויאמרו - מ

שה אל שו עבדיך לאמר מ שר יע  מקננו ונשינו טפינו מצוה אדוני כא

ה ואח"כ וגו'. יעברו ועבדיך וגו'... בהמתנו וכל ש מ ש  לאלעזר מצוה כ

 כו'. יעברו" לא "ואם כו' גד" בני יעברו "אם הפירוט חוזר ויהושע

ם ראובן ובני גד בני חוזרים הכל ואחר ע ת פ ספ  אשר "את ואומרים נו

ה כן לעבדיך ה' דיבר ש  בירור וצריך וגו'". חלוצים נעבור נחנו נע

ל טובא שה האריכה ולמה מה ע כ"כ. הפר

לטף המקנה הקדמת

 ראובן ובני גד בני של הסדר על רש"י הערת את להביא יש עוד

שה ותיקנם לטף, המקנה את שהקדימו  וצ"ב לצאן. הטף להקדים מ

מת האם קסברי, מאי מעיקרא שוב הצאן בא  מבניהם, יותר להם ח

טני וכי הזה? כדבר היתכן שופ  להעיר נראה וביותר, עסקינן? ב

ט ש פ ת בסדר צודקים הם שלכאורה ב  לא שהרי הדברים. הצע

ם מושא שכל אלא לטף, קודם שהצאן נתכוונו ת ש ק  להישאר ב

ר ת הוא הירדן בעב מ  כסיבה הצאן את הביאו ולכן הצאן. מח

שביל ראשונה, ף בודאי הטף דב  ישראל, ארץ וברכת ערי את עדי

טובת הזה בסדר ואמרו  רצה ואם הגורמת, הסיבה היא המקנה ש

ת משה שנו  ולא לארץ להכנס להם לומר שצריך הרי הסיבה את ל

ת שנו גרידא. הסדר את ל

שה בין בדו"ד יש חילוק עוד תחילה גד, לבני מ שה להם אמר שב  מ

שבו ואתם ה? ת ם ואמרו הבינו לא שהם ונראה פ ת שוב  "גדרות בת

ה למקנינו נבנה צאן ם להם והעיר שחזר ואחרי לטפינו". וערים פ  פע

שו "עבדיך אמרו שניה שר יע א  מקנינו ונשינו טפינו מצוה אדוני כ

הגלעד" בערי שם יהיו בהמתינו וכל

בתורה באריכות המובאות הפרשות יסוד

ת הקדמה להקדים ויש טי ש ש פ מ חו אר הכניסה לפני ב  את לב

ת קבעו צורה ישנה הדברים. כפילו  מראה התורה האיך חז"ל ש

שיבות ת התורה כאשר - ח ט שא סימן בהרחבה נושא מפר  יקר שהנו

ת השכינה השראת בענייני מצינו וכן וחשוב.  של הגדולה בכפילו

ה ש  כמו ישראל, ארץ בענייני הוא וכן והרכבתו, בניינו, המשכן, מע

ה שמאריכים ש שר שהיה המו"מ את פסוקים הרבה בכ"כ בפר  אפ

ש התורה, הדברי אריכות מתוך למדנו ועוד לקצר.  כזו מציאות שי

שוב עדיין שיכולים ח  אבותיכם תחת קמתם "הנה של הזה בסגנון ל

שוי המרגלים שחטא כלומר חטאים" אנשים תרבות שך ע מ ה  גם ל

שבר אחרי מ  מתוך מגיעה והיא לב. שימת חוסר ע"י שהיה הגדול ה

ת ש ק  למה הלב את יתנו שלא החיים, סדרי בכל צאן' ה'גדרות ב

התורה הכי אפילו הכוונה, כלל זה שאין והגם מכך, להגרם שיכול
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 ההשתמטות בעצם חטאים" אנשים "תרבות לזה קוראת
 כי "’ה מאחרי תשובון "כי נקרא וזה ישראל, ארץ על מהמלחמה

ה פה היה סו"ס  "גם ’שנא כענין הזה הקשר של והחלשה פגיע
בעל הוא אח במלאכתו מתרפה  תורף צ"ב עכ"פ משחית", ל
פה. שהיה הקלקול

 בתורה אות שבכל לנו ידוע שהרי הנ"ל, ביסוד קצת להרחיב ונראה
 הקדמונים שאמרו וכמו בעולם הקב"ה של אלוקותו גילוי נמשך

 עיי׳יש(. ח יז א )דה״י הגילוי הוא שהשם הקב"ה, של שמותיו התורה שכל
 שכל אלא בעלמא, דברים כסיפור נאמרים לא שהפסוקים כלומר
 הפרשיות וכל הקב"ה, של והנהגתו דרכו את לגלות תפקידה התורה
 ומתוך והנהגותיו, בדרכיו ’ה ידיעת גילוי של לנושא מסביב ארוגות

 וד"ז הקב"ה. של שמותיו כולה התורה ולכן בו, מתדבקים כך

 תשמור לא "אם - המצוות שמירת על שנאמר בתורה, מפורש
ת שו ספר הכתובים הזאת התורה דברי כל את לע  את ליראה הזה ב

 בספר הכתוב שכל כלומר אלוקיך" ’ה את והנורא הנכבד השם

 צריך וכך בעולם הקב"ה מופיע איך השם גילוי עניין הוא התורה

]וכמו׳יש ’כו ליראה" אם כי ממך שואל ’ה "מה ’שנא כעין אותו לירא

הוראה רק לא היא והתורה התורה[ עמודי חמשת כל את כוללת שהיראה שם
שבה ש אלא הדברים של וההשכלה במח  איך הגילוי את גם בה שי

ת וזה בעולם, פועלים ’ה דברי שפע תי וכן התורה. דיבורי ה מע  ש

 את להאיר היא תפקידה מסכתא שכל זצ"ל זקס הלל ’ר מהגאון
 בהבנת ויותר יותר ויתורגמו ויתממשו שיחולו התורה דיבורי

 הקב"ה של שמו גילוי של התיקון את מביא וזה ,1נכון המציאות
 אשר המקום "בכל ’שנא וכמו ’ה בשם הקריאה ענין זהו בעולם.

 הללו הפרשיות שמיוחדים מבואר נראה לפי"ז שמי". את אזכיר

שכן שעוסקים  העניין עיקר על עומדים שהם - ישראל ובארץ במ
ויתבאר. בעולם, האלוקי העניין החלת של

משה לדברי - וראובן גד בני הצעת חילוק

ט בעל שכל ואמת ש ש מבחין פ  ובני גן שבני מה בין עצום הבדל שי

שה מה לבין אמרו ראובן  בעצם מהותי משהו והוא אמר, שמ
 בני לפני חושים נחלץ "ואנחנו אומרים ראובן ובני גד בני התפיסה.

 כל את משנה רבינו ומשה מקומם", אל הביאנום אשר עד ישראל

 למלחמה, ’ה לפני תחלצון אם הזה הדבר את תעשון "אם - התמונה
 וכן ישראל. בני לפני ולא - "’ה לפני הירדן את חלוץ כל לכם ועבר

 לפני הארץ ונכבשה מפניו, אויביו את הורישו "עד דבריו בהמשך

 "ואחר - אח"כ ורק לפניו, ’ה של אויביו את להוריש שצריכים ה׳"
 לכם הזאת הארץ והיתה ומישראל ’מה נקיים והייתם תשבון

 ולהודיע לגלות לישראל ’ה את שהקדים היינו ׳”ה לפני לאחוזה

 של הכבישה הוא הנושא אלא ישראל, לבין ביניכם הסכם כאן שאין
 ידיעה להם ומוסיף למקום. אדם בין של סוגיא שהיא ,’ה לפני הארץ

מעו שהם - נפלאה שה ש  המרגלים חטא את להם שאומר ממ
 אולם ישראל", בני לב את תניאון "למה רק הוא שהעניין והבינו

מעו שלא להם מבאר משה ש העיקר, את ש  של שורש בבקשתם שי
 הזאת הטעות ואת המרגלים טעות כעין ישראל לארץ ביחס טעות

שלול. משה בא  התוספת עם שלהם התנאי על חוזר לכן ל
המרגלים. בחטא ויפלו יטעו שלא כדי המבוקשת

וראובן גד בני בדברי הקלקול נקודת

 שגרם ישראל ארץ על המרגלים של במבט חדש יסוד פה ומתבאר
מוביל שהקב"ה כלומר מאחריו". תשובו ה"כי והוא לטעות, להם

ם טעות של אפשרות ויש קדימה  וביאור מאחריו, שבים ישראל שע
 רגבי נתינת לצורך היתה ישראל שארץ הבינו שהם הוא העניין

ם מקום שיהיה ע"מ היינו אדמה  יש וא"כ שם, לנוח ישראל לע
 פחות בארץ להם די ,’טובות מוחל’ ע"ז לאמר ישראל עם באפשרות

שית טעות וזאת סיכונים... פחות עם מוצלחת  נתינת במציאות שר

ם הארץ  כשבאים לכן המרגלים. בחטא שנכלל מה וזה - ישראל לע
ש  מהמלחמה, להתחמק מתכוונים שאינם הגם צאן גדרות לבק

 לפי לשינוי ניתן שהנושא כשאומרים ישראל ארץ את מחללים אבל

 ישראל. ארץ אחוזת תעמוד כך התועלתיות שלפי ,’צאן גדרות’ה
 שיש ’ויכוח סדר’ ישרים במסילת הרמחל אומר זו טעות וכעין

טעו שבו התורה בעניין ש ח  האדם את לתקן באה שהתורה ש

ש סבירה בצורה שיתנהג מו  ולא בנחת הזה, העולם של נאות בשי
ת ולא בכשרות בצער סלו ת’ הרי שהוא ע"ז ואומר בפ  ותרמית טעו

 .’יליץ הוא ללצים אם קורא אני ועליהם התאוה אחר הנפתה הלב
שוב מאוד גרועה טעות שהיא היינו  את מבינים לא כי כן, לח

ש הדקדוק שר’ במצוות לדקדק שי  לגודל הפנינים שוקלי ישקלו כא
 תורה, מדברי דקדוק כל ונשאים רמים כמה יבואר ולא ’יקרם

 בקב"ה האדם של הדביקות של המושגים כל נלקח שמהתורה

 התכלית והיא נברא הכל שלה הנשגבה התכנית והיא נצחים לנצח
ם היום’ה של שות .’לע

ישראל ארץ של עניינה הבנת

 בחר בו מקום שהיא ישראל לארץ מתייחסים אם הדרך אותו על
 אלא כלל כן ואינו נעים, במקום ישראל את להנחיל ע"מ הקב"ה

 ישראל ארץ של שעניינה אחריו. ללכת צריכים ואנו מוביל שהקב"ה
מדת שהיא הוא ת ובה ולכיבוש, למלחמה שעו מד  המלחמה נע

 לפני נתנה שהארץ כלומר אויביו", את הורישו "עד הקב"ה באויבי

ה כתפקיד ישראל בני  את לנו ואין העולם, ולתיקון לפעול
ש כמובן לא. או רוצים אנחנו האם לומר האפשרות  סמיכות את שי

 לבוא הגישה אבל בו, לעבוד טוב חלק לנו שבחר הקב"ה על הדעת
 נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה "עלה כלב שאמר כמו היא לארץ

מי ",’ה לפני הארץ "נכבשה עניין והוא ל( יג )במדבר לה"  הארץ שע
 הכנענים על נאמר שהרי לקב"ה, הארץ בין חוצצים הם השפלים

 הארץ רגזה ועליו לאחיו" יהיה עבדים עבד כנען "ארור כה( ט )בראשית
ד "תחת כא-כב( ל )משלי ב  בניו וי"א כנען של המושגים ימלוך". כי ע

 ומתוך השפלים, העבדים כתרבות להעמידה הארץ את שכובשים
מוד כדי הארץ את להוריש ישראל על מוטל כך תע מוד ראויה ש  לע

ש וכמו ",’ה "לפני מפור ת ש ש  היא בארץ השכינה שצורת מסעי בפר
וזהו כהוגן. שנוהגים עליה החיים בבנ"א רק אלא עצמה, בארץ לא

את תטמאו "ולא הארץ[ בכל שהיא השכינה על שכתוב בתורה היחיד ]מקום שנאמר
 שוכן ’ה אני כי - בתוכה שוכן אני אשר בה יושבים אתה אשר הארץ
 בתוך השכינה אגב היא בארץ שהשכינה כלומר ישראל". בני בתוך

 למנוע לא כדי הארץ סדרי את להעמיד מחוייבים ולכן ישראל, בני
ת וכך השכינה, השראת את מד שר ישראל ארץ נע קדושותיה. וע

למשה וראובן גד בני בין המו"מ ביאור

 הנכונה, בצורה הקרקע על החיים את להעמיד האדם תפקיד
שוה’ב ת שהארץ וכיון הפעילות ובסדרי במלכויות ’כב ש  לפני נכב

מקבלת הרי ’ה  שהעיר וסימנך וחלוקה. כיבוש ע"י קדושתה את ש
שה הראשונה  על ההקפות ע"י הברית ארון ע"י היתה בארץ שנכב

 הארץ" כל אדון הברית ה"ארון ע"י הירדן מעבר גם היה וכך יריחו,

שו "שאם רבינו משה להם שאמר והוא יא( ג )יהושע הזה הדבר את תע

 של תהילתו ידיעת היא התורה כל וידיעת בתורה, מתורגמת - בעולם המתגלה תהלתו״ כל ישמיע ה' גבורות ימלל ״מי ללמד הראוי על חז״ל שדרשו וכעין 1
ש( יג: )הוריות ת.1אבמצי הלהמתג ה״הקב הקב״ה של שתהילתו דהיינו התורה, חלקי בכל שיודע והכוונה עיי״
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 יזכו שאם כלומר ה'". לפני לאחוזה לכם הזאת הארץ והיתה
 גם להעמיד זה מתוך יזכו כראוי, המערבי הירדן עבר את להעמיד

 עבר דקדושת ישראל. ארץ לקדושת כשייך המזרחי הירדן עבר את
 ואז וחלוקה, כיבוש לאחר רק וחלה לא"י, תוספת בתור באה הירדן

 "עד בתחילה שאמרו וזה ישראל, ארץ של המשך להיות הופכת
 אבל להם, לדאוג לנו שיש אלא שלנו לא המלחמה אבל הביאונום".

 להיות שצריך - הארץ יושבי הכנענים של הקודש בחילול טעו בזה
 תחת תעמוד ה' שארץ להיות יכול איך הארץ לזעזוע שותפים

 נעשה וזה ה' לפני אותה להעמיד שצריך ימלוך כי עבד המציאות
 הרע ביעור במלחמת בעצמם קניין שיקנו אחרי ורק המלחמה ע"י
ישראל. ארץ של לעניינה הירדן עבר את לשייך יוכלו אז

 הלשון וזהו הארץ של בעניינה להאחז ראובן ובני גד בני יזכו עי"כ
 לך "ונתתי (ח יז )בראשית לאברהם שנאמר המילה בברית שכתוב
 להם והייתי עולם לאחוזת כו' מגוריך ארץ את אחריך ולזרעך

 האחיזה היא ופנימיותה לישראל אחוזה שהארץ היינו לאלוקים"
 סדרי גם לו שניתן לאאע"ה שהתחדשה הברית וזה בקב"ה,

 עה"פ חז"ל שאומרים והוא רבה, שבק האלוקות בגילוי התקרבות
 אלוק לו שיש כמי דומה בא"י שהדר לאלוקים" להם "והייתי הנ"ל
 ארץ של שהסדר כלומר שם( ברש״י )הובא לו שאין דומה בחו"ל והדר

 האחוזים החיים בגילוי האחיזה היא קדושותיה ועשר ישראל
הקב"ה. של באלוקותו

 והשתיה, האכילה שגם הירדן לעבר הקדושה הרחבת צורת היא כך
 ה' לפני החיים לענין כפופים כולם החיים וסדרי והכלכלה המחיה

 כמה ולפי הזה, הדבר את יקבלו אם וכ"ז ישראל. שבארץ כמו
 את שמכינים כלומר לטפכם", ערים "בנו כך הזה החלק את שיקבלו
 רק שעסוקים ולא העיקרי, לדבר טפל והצאן שלכם, הישיבה
 זה ומתוך כראוי, הארץ את להעמיד אלא הצאן למרעה בסידור

ה'. לפני נעמד שהכל שלכם לצאן גם נכון מקום יהיה

 כאשר יעשו "עבדיך רבינו למשה לענות וראובן גד בני חזרו ולכן
 נשינו אלא צאן וגדרות ערים בניית על מדברים ולא מצוה" אדוני

 שכרגע שהבינו הזה המרוחק במקום הגלעד" בערי שם יהיו וטפינו
 יוכלו הארץ שיכבש לאחר ורק שם בחינת והוא בעצם מקום לו אין

 שגדרו מנת' 'על ולא ב'אם' רק חל הוא והתנאי 'פה' למקום לקרוא
חל. זה התנאי השלמת אם שיחד

הארץ ירושת חלקי שני

שת הארץ ירושת מצות בגדר שנאמר ממה להקדים ונראה  בפר
 בירושת חלקים שני שיש הפסוקים בדקדוק שם ומבואר מסעי
 כי אלהם ואמרת ישראל בני אל "דבר נא-נג( )לג שם נאמר שכך הארץ
 הארץ ישבי כל את והורשתם כנען: ארץ אל הירדן את עברים אתם

 תאבדו מסכתם צלמי כל ואת משכיתם כל את ואבדתם מפניכם
 לכם כי בה וישבתם הארץ את והורשתם תשמידו: במותם כל ואת

 נאמר ולמה הציווי כפול ולכאורה ע"כ, אתה: לרשת הארץ את נתתי
 ולהוריש הארץ, יושבי את להוריש מצוות, שני שיש אלא פעמיים?

 "עד א. משה בדברי פה שמוזכרים החלקים שני והם הארץ, את
 שיש היינו ה'" לפני הארץ "ונכבשה ועוד מפניו" אויביו את הורישו
 הראשון הפסוק זה עליה ששמו הע"ז עם הארץ יושבי את להוריש
 כו' מסכתם וצלמי משכיותם את ולאבד הארץ יושבי את להוריש

 הרמב"ן כדברי וליישבה הארץ את להוריש שניה מצוה יש ועוד
להם, והלכו מפנינו ההם האומות ברחו אם 'וכן ד( עשין - לסה״מ )בהשגות

 ארץ הוא ברוך הקדוש להם ונתן לו', והלך פנה 'הגרגשי כמאמרם
 ולכבוש בארץ לבוא אנחנו נצטוינו אפריקי, זו כארצם טובה

 נמצאים אינם אם גם כלומר עכ"ל. שבטינו' בה ולהושיב המדינות
 את להעמיד המצוה והיא הארץ את להוריש מצוה עלינו יש פה

הרמב"ן. למד כך - כראוי ה' לפני הארץ

ל”בהנ י”רש שיטת ביאור

 הארץ יושבי כיבוש על ג"כ שהוא השני בפסוק ביאר ברש"י אמנם
 להתקיים תוכלו בה, וישבתם ואז - מיושביה אותה "והורשתם וז"ל
 "ותתרכון בתרגום וכ"כ עכ"ל בה להתקיים תוכלו לא לאו ואם בה,
 מלשון ובאמת הנ"ל כהחילוק סברו לא א"כ כו' ארעא" יתבי כל ית

 למה להרמב"ן מובן כ"כ שלא 'הפעיל' הבניין לשון קשה ג"כ הפסוק
 למה ועוד( א )ד דברים בספר כמו"ש הארץ את 'וירישתם' אומר לא

 עצמו, על חוזר למה מבואר לא רש"י לשיטת וגם "והורשתם",
 חלקים שני יש לרש"י שגם רש"י שיטת על יישוב להביא ורצינו

 ע"ז ולבער הע"ז העובדי את להוריש א. הארץ, יושבי בהורשת

 ג"ע על כח( יח )ויקרא אתכם" הארץ תקיא "ולא שנאמר כעין מארצינו,
שת שהרי וע"ז  בשפיכות וכן מולך, איסור גם נאמר שם העריות בפר

 החלק ב. ,הל לה )במדבר הארץ" את יחניף הוא הדם "כי נאמר דמים
 את יש עוד מרע מסור הארץ מנקיון חוץ כלומר הביטול הוא השני

 הארץ הורשת שע"י ה' לפני הארץ ונכבשה של הטוב ביטול
 החלק מתגלה וכך ה', לפני לעמוד אותה להקים אפשר מהגויים

 שני יש שבגויים כלומר הרע שלילת רק ולא הארץ של החיובי
ט את יודעים לא כי נכון הארץ את מעמידים שלא א' קלקולים שפ  מ

 שניהם ועל הסדרים את שמקלקלים מזה חמור ועוד הארץ אלוקי
 ג"כ הישיבה של החלק הרי לרש"י שגם כלומר ירושה, מצות יש

 מכח רק לשבת יכולים שמציין אלא בה" וישבתם "אז פה מוזכר
 עבר את להעמיד כדי חייבים היו וראובן גד בני ולכן ,2הירושה

 המושגים נבנים ואז הארץ, יושבי את להוריש - כראוי הירדן
 לא וא"כ ה' לפני לעמוד לכבשה בתוכה היושב העם של הנכונים

והרמב"ן. רש"י כ"כ פליגי

וראובן גד בבני ל”הנ החלקים שני

 וצורת המרגלים חטא מושג בהפקעת פה שמתגלים הדברים והם
 הארץ ונכבשה של התפקיד הבנת בלי שמגיע מאחריו' ה'תשובון

 שהיא לכשעצמו 'גברא' היא שהארץ בכ"מ מצינו וכן ה' לפני
שפך הדם על סולחת לא והיא עליה החוטאים את מקיאה  בה שנ

 צריכה והיא מב( כו )ויקרא אזכור" "והארץ הגלות בסוף נאמר ועליה
 לא ואם ישראל, על הזה התפקיד שניתן אלא ה' לפני כראוי להתקן
 המאמץ והוא המרגלים, מחטא התנקו שלא הרי אותו מבינים
 ושני ה'" לפני למלחמה חלוץ כל "ועברו בתנאי משה להם שאומר

 ומישראל" מה' נקיים "והייתם שמסיים במה נכללים החלקים
 - "ומישראל" כראוי, לפניו לעמוד צריכה שהארץ מה' כלומר
 לאלעזר ואמר משה שחזר וזהו הארץ, יושבי את להוריש לעזרם

 את לדעת צריכים הם שהרי ראובן ובני גד בני תנאי את ויהושע
 את וראובן גד בני של והורשתם כיבושם רמת שלפי התנאי תוכן

 וראובן גד בני אח"כ חזרו ולכן הירדן, עבר את לקבל יזכו כך - הארץ
 שאנחנו איך לפי כלומר לירדן" מעבר נחלתינו אחוזת "ואתנו ואמרו

 בנחלת האחיזה את מעמידים אנחנו כך לפניכם חלוצים עוברים
 שם להם שאומר ביהושע, בפסוקים מפורש שכך ואמת הירדן, עבר

שנלחמו המלחמה מכח ממשה שקבלו לנחלה לחזור הולכים שהם

 לצאת איסור שיש ועוד! ם-, )ביפות בגמ' יהודה רב שיטת את כך ליישב שרצו ויש 2
 שישיבת שסבר אלא מצוה, יבטל שנביא שייך מה היא מצוה אם שהרי מהארץ,

בטלה א״כ לירש אפשרות לנו אין הגלות בזמן ואם הירושה, מתוך רק היא הארץ

 ירושה בלא גם ישיבה של מצוה שיש סברו עליו והחולקים ג״כ, הישיבה מצות
 שייך ולכן מקום באיזשהו ירושה עושה תמיד שישיבה שסברו או הרמב״ן, כדברי

ואכמ״ל ט״ג כרש״י לבאר אפשר )ואז הכיבוש עצמת בלי גם המצוה
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 מטה ולחצי ולגדי לראובני יהושע יקרא "אז וז׳׳ל ישראל, עם לטובת

 משה אתכם צוה אשר כל את שמרתם אתם אליהם ויאמר מנשה.
בד שמעו ה' ע  את עזבתם לא אתכם. צויתי אשר לכל בקולי ות

ד רבים ימים זה אחיכם שמרת את ושמרתם הזה היום ע  ה' מצות מ
 ועתה להם דבר כאשר לאחיכם אלוקיכם ה' הניח ועתה אלוקיכם.

בד משה לכם נתן אשר אחזתכם ארץ אל לאהליכם לכם ולכו פנו  ע
ת מאד שמרו רק הירדן. בעבר ה' שו  אשר התורה ואת המצוה את לע

 דרכיו בכל וללכת אלוקיכם ה' את לאהבה ה' עבד משה אתכם צוה
 נפשכם". ובכל לבבכם בכל ולעבדו בו ולדבקה מצוותיו ולשמור

שו ההסכם את שקיימו מה שמתוך כלומר ע מעו משה עם ש ש  ש

שע לדברי  הרע ביעור של במלחמות השלם השיתוף בכל יהו
שמרת ושמירת מהארץ  הירדן, עבר את להעמיד זכו כך - ה' מ

שו למה ביאור גם זה ולכאורה ע  - למראה' 'גדול מזבח שם ש

 כמו המערבי הירדן בעבר היושב מהעם חלק שהם להם להזכיר
 צריכה שלהם הישיבה שכל נכון הבינו כי בהרחבה שם שמתואר

שען תמיד הארץ. וכיבוש ירושת עיקר על לה

הנ״ל לפי המצרים בין עבודת

 בין בימי המרגלים חטא של המצב שמתעורר נקודה להציע ונראה

ה שנאמרו פורענויות החמשה את פותח הוא שהרי המצרים שע ת  ב
 תשובה מדרכי וודאי לארץ, יכנסו שלא אבותינו על שנגזר - באב

ש וא"כ לתקנו, ע"מ בקלקול להתבונן ה פה מפור ש  צורת בפר
 חלוץ להיות שצריך המרגלים, מחטא ישראל עם של ההתנקות

 בזכריה שמתואר והגם ה', לפני הארץ את להעמיד למלחמה
 את יצטרכו שאז ירושלים סביב להיות שעתידות במלחמות

 לפני כיום מאיתנו המבוקש את יש אבל - במלחמה הגבורה
ש וכמו המלחמה, שנות משה מהם שדר  המושג בכל התפיסה את ל

שר ישראל ארץ של ש קדושתיה, וע  ישראל מצד ההבנה את פה שי
 שלהשאיר בהשגות הרמב"ן וכלשון נכון, הארץ את מעמידים איך

 את מניחים ישראל ואם עשה, מצות ביטול היא לשממה הארץ את
 נכונה בהבנה שלהם בתפקיד מועלים שהם הרי הזו המצוה

 - נחלתו" חבל יעקב עמו ה' חלק "כי בעולם, ה' חלק את להעמיד
 שצריך לעמו, נתן - ישראל ארץ היינו ה' חלק שאת הגר"א כביאור

 ישראל של תפקידם והוא כראוי הארץ של הנחלה את להעמיד
הקב"ה. כלפי

 של הנכונה ההכרה אחרי הזה בתפקיד ביותר הנמוכה והדרגה
 מסרו וכמה ידם, תמצא כאשר הארץ את לתקן הוא הזה התפקיד

 בהרחבת הארץ את לקדש האחרונות בדורות ישראל גדולי ע"ז

 ועוד, בארץ התלויות המצוות סדרי ובכל והתורה הקדושה גבולות
סקו אנשים שהיו ש למחצה הארץ ביישוב שע שלי  ועיקר ורביע, ל

 כלפי היה שהתפקיד והיינו למקומם, ישראל את להביא היה העסק
ש שלילי תפקיד לא שהוא והגם ישראל,  כלפי החלק את גם שי
 לקדושת לדאוג צריך כל שקודם לדברים סדר יש אבל ישראל,

 כמו"ש ישראל, עם לישיבת הארץ את להעמיד זה ומתוך הארץ

 )בר״י חז"ל שדרשו מה והוא ומישראל" - ואח"כ - מה' נקיים "והייתם

כו', בארץ" שכון מצרימה תרד אל ויאמר ה' אליו "וירא עה"פ (ג סד
שה -  שכון ד"א נציב, הוי זורע הוי נוטע הוי ישראל בארץ שכונה 'ע

כן בארץ  ורעה ארץ "שכן ג( לז )תהילים עה"פ וכן בארץ'. השכינה את ש

 שהכלי זצ"ל אולמן שלום ר' מו"ר ופירש תתצב( ראה )ילק״ש אמונה"
שה של המעשי שה ישראל' בארץ שכונה 'ע  את לשכן כדי נע

 להסיר ה'" לפני הארץ "ונכבשה של ההגדרה והוא בארץ, השכינה
 שראינו כמו הארץ, את פוגמים שהם התורה שאומרת הדברים את

ש נקיון היא שהמטרה בעברות, הארץ את לטמאות לא הזהרה שי
וקידושה. הארץ «'/
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 החזו"א שאמר וכמו ישראל עם על שמוטל העיקרי התפקיד והוא

 והתורה הקדושה את להקים הזה, הדבר על מהנחלצים שהיה
תב וכמו בארץ שה התורה איך 'שרואים במכתב שכ  מסילות עו

אלו שידוע וכמו הצבי' לארץ לשוב ש ש שר איך הסאטמר-רב שכ  אפ
ד - לו וענה לדת, וההתנכלות השנאה כל עם פה לגור  יראה שעו

 לא ואמנם הארץ, תבנה כך - תורה מקום ועוד ישיבה עוד שע"י
שוט שר והיה כיום נמצאים שאנו המצב פ שוב אפ  שהעיקר לח

 אלא כן אינו אבל כו' בחדריך" בא עמי "ולך חלקינו את לנו שיהיה
ש שהקב"ה ישראל על עצום תפקיד יש  כוחינו לפי מאיתנו מבק

הקב"ה. של כמקום הארץ את להעמיד

לחם ישבע כי ונבל ימלוך כי עבד תחת - הארץ רגזה שלוש תחת

 שאנחנו הוא, ובהבנה בתפיסה לפחות ביותר הראשוני החיוב אמנם

 "תחת כב( ל )משלי כמו"ש הארץ, רוגז עם שותפים להיות צריכים
ש שבע כי ונבל ימלוך כי עבד תחת כו' הארץ רגזה שלו ם לחם" י  שע

 את לקבל מתאים ולא ראוי ולא יתכן שלא ע"ז מתעוררים ישראל
 ראיתי חולה רעה "יש - ע"ה המלך שלמה עליו שאומר הזה הדבר

ש תחת  על עבדים ראיתי - השליט מלפני שיוצאה כשגגה השמ
ל כעבדים הולכים ושרים סוסים  ולא שותפים לא שאנחנו הארץ" ע

ת הזה הנורא לקלקול מסכימים שפלות שהעבדו  בכל שולטים וה
 האבילות בימי הבסיסית ההבנה וזה הארץ, את ומצערים מושגיהם

ל ישראל עם של  העבר על רק מתאבלים שלא השכינה, גלות ע
 גם אלא קדם, מימי לה שהיו מחמדיה בכל ואיננו שהיה המפואר

 כב( ח )ירמיה עמי" בת ארוכת עלתה לא "מדוע הרפואה דחיית על
 את מלשאת שנלאים מהלכים ועוד סיבובים בעוד בהתעכבות

שבר עד בנים ובאו הזה, הדבר ש שנה וכל ללידה, אין וכח מ  מתחד
מועד  קיץ כלה קציר "עבר נגאלנו לא למה השאלה ת"ב של ב

 נבנה שלא דור ש'כל א( א )יומא בירושלמי כמו"ש נושענו", לא ואנחנו
ש והוא בימיו' החריבו כאילו בימיו  בין בימי שנה כל מתחד

 מוטל מתו כאילו וסופד 'יושב של חידוש יש בת"ב ולכן המצרים,

 החלצות של הראשון שחלק עולה א"כ ט(, יח סופרים )מסכת לפניו'
 את כואבים שישראל זה עצם הוא כיום ה' לפני למלחמה חושים
 של ביותר הנמוכה שהדרגה המהר"ל וכדברי והחיסרון, המצב

 את שרואים ע"י החיסרון, את שחווים היא לשלימות השייכות
ם מתאים כך האם השאלה עולה וכך כמעוותת, המציאות  לעול

 הסדרים כל הקודש לארץ מתאים כך האם אותו? ברא שהקב"ה
 - וביותר ימלוך? כי עבד של הללו והמרוחקים המעוותים הקשים

שבע כי נבל לחם. י

קיד הללו הקלקולים שני וביאור שול האדם שתפ  הארץ על למ
ש העבד מולך - מתאים מלך שימלוך ובמקום  עקום אותה שכוב

ת נאמר ועוד ימלוך, כי עבד וזהו מעל  לא אשר "ארץ הארץ ב
 מי הוא והנבל כו' ושבעת" ואכלת כו' לחם בה תאכל במסכנות

ה את לו נותנת שהארץ  - לו שנותן למי טובה מכיר לא והוא שפע
ת תאכל "פן שבע ת תבנה טובים ובתים ו שבע  לבבך ורם כו' ו

שפע את שלוקח דהיינו כו' ושכחת"  אחר לעניין הארץ של ה
ת הנבלה היא הזו טובה והכפיות שי  שמתוך נזכה וכך פה, שנע

 את הקב"ה יקיים אז - הארץ של וברוגז בצער שלנו השותפות

 של והאבילות הצער שמתוך ב( ג )חבקוק תזכור" רחם - "ברוגז הנבואה
 אגילה אעלוזה בה' ל"ואני להגיע ונזכה עמו על ה' ירחם ישראל

 את לנו ויחזיר הקב"ה לנו שיאיר מתוך יח( שם )שם ישעי" באלוקי
 תאיר והארץ ה', לפני הארץ ונכבשה של באופן לציון השכינה
אכי"ר. מכסים לים כמים ה' את דעה הארץ ומלאה מכבודו,
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דצ״ל ברונר דוד רבי הגאון של לדכרו
חכמה נתיבות בישיבת רוחני מנהל

20 מס׳ גיליון

אהרן יד ישיבת - שליט״א ווכטל אביהם רבי הגאון

האורה סיבת החושך

הק' השל״ה קושיות ג'

 ע( אות תענית )מסכת הקדוש ה”השל
 שאלות שלוש קצרות במילים שואל

 ירושלים, על האבילות בענין מהותיות
בדבריו. מעט ולהרחיב להתבונן ויש

 האריכו האמת וחכמי הנביאים כל א.
 ייסורים קבלת במעלת והפליגו
 אנו מתאבלים כיצד כן, ואם באהבה,

 ה”הקב אותנו שייסר הייסורים על
 לנו אין דלכאו' המקדש? בתי בחורבן

 ה”הקב של מעשיו את לקבל אלא
 שואל אלוקיך ה' ולהבין'מה בעולם,
 ותו החורבנות של בעונשין מעימך'

 החסר על ולהתאבל לשוב לנו ומה לא,
 שהיו מקדשות בתי שני של והחורבן

ואינם?

 צער שכל כך על הפליגו הקדמונים ב.
 ובחובות הבל, של דבר הוא העבר על

 כתב הביטחון) שער (סוף הלבבות
 צער לו היה לא מעולם בה' שהבוטח

 מתאבלים כיצד כן ואם שעבר, דבר על
 בעבר שאירע מה על ומצטערים

 לנו יש המקדש.ולכאו' בית בחורבן
 לתקן והעתיד הווה על עינינו לשים

 לעסוק ולא ולהבא מכאן דרכינו את
העבר. בזיכרון

 מונעים הם והעצב שהצער ידוע דבר ג.
ל”שאחז וכמו ה', ולעבודת להשכלה

c) G

 עצבות... מתוך לא שורה שכינה שאין”
 ”מצוה של שמחה דבר מתוך אלא

 האגלי בהקדמת האריך וכן ל:(. )שבת
 מתוך התורה לימוד בחשיבות טל

 בדמו נבללת התורה כך ושרק שמחה,
 עבודת ל”חז קבעו וכיצד הלומד. של

אבלות? מתוך ה'

ההווה על אבילות

 מתבאר ה”בר הגמ' דברי מתוך אכן
 האבל אלא העבר, על מתאבלים שאין

 על” )יח.( ה”בר דשנינו ההווה. על
 ,”יוצאים השלוחים חודשים שישה

 השלוחים אין מה מפני הגמ' ומקשה
 והלא תמוז, חודש על גם יוצאים

 קבלה מדברי הוא קבוע תענית יום
 כה” ט( )ח זכריה בנבואת כמפורש

 וצום הרביעי צום צבא-ות ה' אמר
 לחכמים היה שכן וכיוון ,”החמישי

 חודש קידוש על שלוחים לשלוח
 להודיע בכדי תמוז חודש הוא הרביעי

 להתענות. צריכים יום באיזה לגולה
 כה” בנביא דנאמר פפא רב ומיישב

 וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר
 העשירי וצום השביעי וצום החמישי

 ,”ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה
 יהיו שלום שיש בזמן קאמר, והכי

 אין צום, שמד יש ולשמחה, לששון
אין רצו מתענין, רצו שלום, ואין שמד

(2^3־

 דרשות וכיוון” י”רש ומפרש מתענין,
 .”עליהו שלוחים מטרחינן לא הוא
 הצרה על התענית את קבעו שלא הרי

 מה מ”נפק מאי כן דאם בעבר, שהיתה
 שלא כרחך ובעל הזה, כהיום המצב
 שהיה המאורע על התענית את קבעו
היום. הקיים המצב על אלא

מהחושך יבוא האור יתרון

 ב( בלק )פרשת הקדוש ה”השל כתב
 לאומה מלמעלה יורד רע אין כי דע” -

 שחרה ואף לה', הם בנים כי ישראלית
 המקדשות, בחורבנות בהם ה' אף

 האומות בין וגליותם ישראל וחורבן
 ומבאר ומוסיף .”לטובתם הוא הכל
 ,”דיליתני כי ה' ארומימך” הפסוק את

 פירושים: שני סובלת 'דיליתני' שתיבת
 רוממות ולשון ועניות, דלות לשון

 דהדלות זה, בפסוק והמכוון והגבהה.
 להתרוממות סיבה הם הצרות שהם

שהיה. ממה אור יתרון להם וגורמת

 מספר שנים לפני שהיה מעשה
 קשה סופה לאחר הברית, בארצות

 בעל- הגיע רב, הרס אחריה שהותירה
 הרחבה בגינתו שטיפל הגנן אל בית

 שהעצים כך על ד”בבי אותו ותבע
 הבין לא הגנן בסופה. נהרסו והצמחים

 והסופה מאחר התביעה, עילת את
שלא לגינה שהזיק חיצוני גורם הינה
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 אמור אינו הדעות ולכל הגנן באשמת
 אמנם לנזקיה. באחריות לשאת

 וטען בפיו, הבית בעל של תשובתו
 ואף הסביבה כל את סחפה שהסופה

 בבית הדר השכן של וגינתו ביתו את
 על גינתו עומדת כ”ואעפ הסמוך,

 מקומם. על עומדים העצים וכל תילה
 בהכרח הבית, בעל טען כן, ואם

 כהוגן ניטעו השכנה בגינה שהעצים
 לעמוד יכלו כך ובשל נכונה ובצורה
 יצאו הטענות לאור הסופה. ברוחות

 הגינות, שתי בין ההבדל את וחקרו
 הוא ביניהן היחיד שההבדל ונוכחו

 מערכת הותקנה התובע של שבגינה
 ואת )טפטפת( אוטומטית השקיה

 קבוע. באופן ידנית השקו השכן גינת
 היתה המומחים של והמסקנה

 היו ההשקיה מערכת עם שבגינה
 כל מים וקבלו ׳מפונקים׳ העצים
 להוציא התאמצו לא כך ובשל צרכם

 בגינה ואילו שורשיהם, את ולהעמיק
 מים, פחות העצים קבלו השניה

 להתאמץ העצים נזקקו זאת ובעקבות
 האדמה. בעמקי שורשים ולהכות
 - האור סיבת החושך היה ממילא
 צריכים העצים שהיו לעובדה הודות

 כוחות קבלו הם לשרוד, כדי להילחם
 בפני לעמוד יכלו וכך בהרבה חזקים
החזקה. הסופה

 במחשכים” איכה במגילת נאמר
 הק׳ ה”השל ומפרש ,”הושיבני

 בחושך אותנו שם ה”שהקב )שם(
 )אות תענית ובמס׳ לאור. שנצא כדי

 לטוב סיבה הוא שהרע מבאר ז(”ס
 לפרי. הקודמת הקליפה כדוגמת

 קודמת הקליפה היתה לא שאם
 ונמצא בו מעורבת היתה היא לפרי,
 שהלילה וכמו ברור. הפרי היה שלא
 האור, בא החושך שמתוך ליום, קודם
 הבדיל ה”הקב העולם מבריאת וכבר

 הגאולה כך החושך, מתוך האור את
הגלות. מתוך דווקא מגיע

 העבר, על צער לא הוא החורבן
 ועומד התלוי קיים דבר הוא אלא

ב׳דיליתני׳ משתמשים אם - בבחירה

 את לוקחים אם לא. או נכונה בצורה
 אין להתרומם, בשביל ההשפלה

 לנו היה שהחושך וזכינו היות תענית,
 המלך שלמה שאמר וכמו לאור. סיבה

 ודרשו ט( )ב ”לי עמדה חכמתי אף”
 שלמדתי תורה” שם( ר”)קה ל”חז

.”לי נתקיימה בקושי( )דהיינו באף

האור סיבת החושך

התורה בלימוד

 וולבה שלמה רבי המשגיח מרן
 א )חלק שור עלי בספרו כתב ה”זללה
 ללמוד שזכו ישראל צעירי” כג( עמ׳

 לימודם את להשתית להם אין תורה
 הכרח על אלא בתורה, חשקם על

 כל ידע הקודמים בדורות בתורה.
 ”חיים. היה לא היא אילולי כי יהודי

 לומדים אם מ”הנפק ומה” - ומבאר
 אם הכרח? מצד או החשק מצד

 כשהחשק אז הכרח מצד לומדים
 לריפיון נותנים אין לגמרי פג או נחלש

 הוא הכרח כי הכרה תוך להשתלט
 תורה בלי וכי בתורה, ולעסוק ללמוד
 הוסיף ועוד .”חיים אינם החיים

 ולפעמים שברגש, דבר הוא שחשק
 אולם נפגע. הוא קטנים בדברים
הלימוד. עם בא החשק

 מסוימים שבזמנים שהסיבה נראה
 היא בלימוד, חשק חוסר מרגישים

 בתפארת ל”המהר שמבאר כפי
 כל” שהכלל מח(, )פרק ישראל
 ”ממנו גדול יצרו מחברו הגדול
 גם אלא גדול אדם על רק לא נאמר

 שזכו אחרי לכן גדולים. זמנים על
 הרוחניות לפסגות להתעלות ישראל

 הגיע תורה, במתן ביותר העליונות
 העגל חטא של הקשה הניסיון

שזכו מהמעלה ולהורידם להכשילם
 בין ריפיון, זמני לכל נכון והדבר בה.
 שבכל הזמן, וסוף ושבת שישי ימי
 סגולת מפני דווקא גדול הקושי אלו

 זמן ללמוד שזוכים לאחר הימים,
 מסכת, בעוד בתורה ולגדול שלם

 איש בלימוד. ובהירות עומק ובעוד
ברינה באים וטבעו כוחו לפי איש

 ולאסוף לחזור האלומות, נושאי
 הזמן במשך שלמדו מה כל את

 בצורה הרבות הידיעות את ולשמר
 הבא הזמן לקראת ולצאת מסודרת,

 נוסף נדבך של הרוחני המטען עם
 וגדל שהולך חכם התלמיד בקומת
 רוממות בגלל דווקא לשנה. משנה
 הקושי מגיע הזה, הזמן יקרת וגודל

 כמו קטנים בדברים נפגע והחשק
 ב,”וכיו סביבתית אווירה מחמת

 הגדולים ההישגים את לייקר ויש
 זאת ומלבד הזה. בזמן להשיג שניתן

 ולהשקעה ללימוד שיש היתרון את
 החושך את להפוך הקושי, שבזמן
האור. סיבת שיהיה

 )בספר רוזובסקי ש”הגר כתב וכך
 שכאשר תקעו( עמ׳ שמואל זיכרון

 למה זוכים אלו בזמנים מתחזקים
 שכר נוטל ואתה” ל”חז שאמרו

 המדובר השכר מהו ומפרש ,”כולם
 הלימוד וחשיבות שזכות” ל”וז

 ונטילת מאוד, עד היא גדולה הזה
 שזוכים מה היא בעיקרה השכר

 באותו מיוחדת ולהצלחה לעלייה
 שהדרך בזמן הלומד שאדם לימוד,

.”בלימודו ביותר מצליח להתרפות,

 בטובתינו, רק רוצה הרחמן אב אבינו
 הוא והחורבן שהחושך בוודאי ולכן

 משתמשים כאשר האור. סיבת
 ל׳דיליתני׳ ההשפלה, של ב׳דיליתני׳

 את ומשיגים מגיעים רוממות, של
 אין בצום. צורך יהיה לא ואז המטרה,

 ההווה על אלא העבר על צער כאן
 התרוממנו, לא שעדיין מה כל על

 צער מתוך לעבוד עניין אין ואכן
 התעסקות האבילות ואין צער, לשם

 נועדה האבילות אלא בהיסטוריה
 ועדיין שאירעה הצרה את שניקח

 תהיה שהיא תיקונה נשלם לא
 כמה שכל נבין וממילא לאור. סיבה

 שהקושי ולהבין להתרומם שנזכה
 הגדול כל” בבחינת הוא הזמן בסוף

 בהבנה שכר ליטול נזכה ,”מחברו
 ד”בס ונצליח יותר, גדולה ובידיעה

הזמן. במשך עסקנו בו הלימוד בקנין
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שבועי גליון
,,ההלכה בנתיבות” מבית
 ״והגית״ ארגון שע״י

שליט״א לןםטנר נחום הרב
תשפ״ב מטות פרשת

אדם כצאן אותם ארבה

טז[. לב, ]במדבר לטפנו... וערים פה למקננו נבנה צאן גדרות ויאמרו, ראובן... ובני גד בני ויבואו

הענין. זה צאן גדרות האם

שני אלא העם, בקצה מדובר לא טת ושכינה כבוד, וענני באר מן אלוקים, מראות שראו דעה, שבדור שבטים ב ש מלה  ההר, ברא

ת מטה ורגליהם אלוקיך. ה' אנוכי ואומרת קוראת קבל נצבים ההר למרגלו מסיני. תורה ל

צאן'. 'גדרות עם להם מה 'צאן', עם להם מה
*

ת מקדם. ימים ל היו סמוכים השבטים ע  שם ושם עבר, ואהלי שם אהלי אהלים, יושב תם איש סבא. ישראל של שולחנו ע
קב באוהל ם יע מלי באהבתה. ושוגים בתורה ע

ם אביהם צאן' את 'לרעות אחיו וילכו ההם... ובימים שכ  לו הוא זקונים בן כי בניו מכל יוסף את אהב וישראל יב], לז, [בראשית ב
מד מה שכל [אונקלוס], ליה הוא חכים' 'בר כי בניו, מכל יותר ולמה ג], לז, [בראשית ם של  ישראל ויאמר שם]. [רש״י, לו מסר ועבר מש

אשלחך לכה בשכם, רועים אחיך הלא יוסף, אל  [בראשית דבר והשיבני הצאן', שלום 'ואת אחיך שלום את ראה, נא לך אליהם... ו
יג-יד]. לז,

מוד השמימה, מגיע וראשו ארצה מוצב סולם האבות, בחיר יעקב ל חקוקה שצורתו התורה, ע 'ולצאן'. לו מה - הכבוד כסא ע

השמימה. מגיע וראשו גובהו ארזים שכגובה מי של ההתעניינות בתחום בכלל צף הצאן' 'שלום איך
*

ת שרי הבלתי הקשר את מאפיינות סופיות אין ומורדות עליו קב האחים שני בין אפ  במורד. מרחם, עוד שהתחיל קשר ועשו. יע

ת ומריבים זה, עם זה מתרוצצים כב], כה, [בראשית בקרבה הבנים ויתרוצצו חל ת שני בנ מו  איכשהו שהחזיק קשר שם], [רש״י, עול
קב יצחק. אבא, בבית שיע שב תם איש כ שו אהלים, יו שדה... איש ציד יודע איש וע

שו וישטום המורד. שוב, בא ואז קב את ע ל יע קב את אהרגה ויאמר... הברכה... ע  עליה. שוב, ולאחריו מא], כז, [בראשית אחי יע
שו וירץ ל ויפול רש״י] רחמיו, [נתגלגלו 'ויחבקהו' לקראתו ע  שונה עשו בידוע הלכה רשב״י אמר [וישקהו, ד] לב, [בראשית 'וישקהו' צוארו ע

רש״י]. לבו, בכל ונשקו שעה, באותה רחמיו שנתגלגלו אלא ליעקב,

ש, אותו של בסופו שו ההוא ביום וישב המורד. הפרידה, הגיע עליה. אותה מפג סע ויעקב שעירה, לדרכו ע  בית, לו ויבן סכתה, נ
ה 'ולמקנהו ש ל סוכות'. ע טז-יז]. לג [בראשית סוכות ההוא המקום שם קרא כן ע

קב של העמידה צורת היא הזו, הפרידה שו יע ד וע ד הגואל, ביאת ע ת ע ם יעלו בו הע שיעי ט ציון בהר מו שפו שו' 'הר את ל  ע

שו ואילך מאז כא], א, [עובדיה המלוכה לה' והיתה סוכות. ב... ויעקב שעיר', 'בהר בארמונו ע

קת ושוב השאלה. ועולה מזדע

שבו שמקום ראוי האם ל 'סוכות', יקרא סבא ישראל של מו ה 'ולמקנהו 'הצאן', שם ע ש סוכות'. ע
*

ה ולמקנהו מדרש, בית - בית לו ויבן ש מו אם שם]. יב״ע [תרגום סוכות בנה - סוכות ע קב בנה לעצ  בנה ולמקנהו מדרש, בית יע

קב ידור היכן בו, לדור בית ביתו. בני ידורו היכן עצמו. יע

שגיו קבע' של 'בנין שבית אלא, זאת אין מו קב של ב הוויתו. כל שם חייו, שם ביתו, שם המדרש', 'בית זה אבינו יע

קב של ביתו אין. בו, ולדור בו לחיות קבע, של אחר, בית ם חייו, שם ועבר, שם אהלי המדרש, בית ה', בית זה יע  יונק הוא מש

חיותו. את

שכבנו אלוקינו ה' כן, על שיח ובקומנו ב מח בחוקיך, נ ש  [תפילת ולילה' 'יומם נהגה ובהם חיינו'... 'הם כי תורתך... תלמוד בדברי ונ
בבית. צורך מה ולילה', יומם 'נהגה ובהם 'חיינו' היא התורה אם אבינו״]. יעקב ״שתיקן ערבית,

ה 'ולמקנהו לצאן. 'למקנהו' אבינו יעקב בונה קבע' של 'הבנין את 'הבית' את כך, משום אכן, ש  יב״ע]. [תרגום בית בנה - סוכות' ע
קבע בית עראי'. 'בדירת לו די 'לעצמו' קבע, של לבנין זקוק אינו אבינו יעקב קב של ה המדרש. בית הוא יע

ע חיים תורת להם שאין הצאן, המקנה, אולם, ש ע ת ש ה ה 'ולמקנהו כך משום בו. לדור קבע של לבנין לבית, זקוקים הם בו, ל ש  ע

בית. בנה סוכות',

ש של בשיאו מפג קב בין ה שו יע ד הדבר' 'התברר וע ת ע שב המוחלטת. להפרדו שו ההוא ביום וי  טז], לג, [בראשית שעירה לדרכו ע
שו שו רק יש קבע' של 'בנין בית כי וטירותיו. לארמונותיו לביתו שב ע ע ותולדותיו. ל
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קב ת דר הוא קבע, של בנין לו אין בית לו אין אבינו יע ה לצאנו למקנהו, עראי', 'דירת וביתו המדרש, בבי ש קבע. של בנין סוכות, ע

תבררה קב של ואורחותיו הליכותיו דרכו כשה קב של שאחיזתו ונודע אדמות, עלי אבינו יע  של סוכות של אחיזה הוא בעוה׳׳ז יע

ת’ ש עראי', דיר ק קב ב סוכות". ההוא המקום שם קרא כן "על הבאים, לדורות זאת להנציח יע
*

ח האבות. כנגד נתקנו המועדים ס ת אברהם... כנגד פ עו בו קב כנגד סוכות יצחק... כנגד ש תיב יע ה 'ולמקנהו דכ ש  או״ח ]טור סוכות' ע

ת תי״ז[, סי' ש ה הם המועדים שלו ש ת מהלכים שלו ד בו ת לנו הנחילו אותם ה', בע ש לו מודי ש ויעקב. יצחק אברהם האבות העולם, ע

ת מועד עבוד בע מדירת צא היא הסוכות חג של ה שב ק  סוג זה האם הקבע. מדירת ביציאה הענין מה א[. ב, ]סוכה עראי בדירת ו

ש. של ת נופ א ש מהבית לצ פו לנ ה עם ו ח שפ מ ת תחת הטבע, בחיק ה סול ויקב. גורן פ

ת כדי נועדו עראי, בדירת והישיבה הקבע, מדירת שהיציאה הטור, מדברי נראה ע ט תו את בנו ל ש קב של והנחלתו מור  אבינו, יע

והצאן. המקנה, של ביתם הוא קבע' 'הדירת ואילו ביתנו, הוא עראי' 'שדירת

ש. בית בית, 'לו' ויבן ה 'ולמקנהו' המדר ש 'סוכות'. ע

ם הגר״א, רבנו אמר האלה כדברים טע ת אלא הסוכה מן תהנה ...שלא סוכה, מצות ב ל סו ש ויקב, גורן בפ תפרו ר ו ש עו  רק עוה״ז, מ

שב צל ת ש, תחת ולא ב מ ש בע תורתך 'ויהא ה תה מרובה צילה וזהו עראי', ומלאכתך ק ה[. ד, יונה ]גר״א מחמ
*

אל ויאמר שר ם את וראה, נא לך יוסף... אל י ם ואת אחיך, שלו בר יוסף יד[, לז, ]בראשית דבר והשיבני הצאן', 'שלו  שכל הוא, חכים ש

ד מה מ ל קב ש ת יע ם בבי תול להיות צריך לו, מסר ועבר ש ע המדרש, בבית ש דו קב הוציא מ ש מבית יוסף את יע מדר  'לראות כדי ה

ם את הצאן'. שלו

ש שסימן אלא, זאת אין ק קב בי סור יע ם ליוסף, למ שלו ש ם אחיו ' שלו  בנינים לצאן האחים בנו אם לראות, ילך זאת ואת הצאן'. כ

ם בידך יהיה סימן אז או קבע, של מ צ יפריחו. אלוקינו ובחצרות ה', בית בתיהם עראי, של דירה האחים בנו שלע
*

טי יתכן איך תמיהה. העלנו כבר טז[. לב, ]במדבר לטפינו... וערים למקנינו' נבנה צאן 'גדרות ויאמרו ראובן... ובני גד בני ויבואו ב ש  ש

שימו י-ה צאן'. 'בגדרות מעייניהם י

הדברים. הן שהן אלא,

שיכו ראובן ובני גד בני ת את המ ש ת הדורות' 'מסורת את ההנחלה, את אב, מור קב מבי הו אבינו, יע מקנ של ה ' ש  לצאן סוכות', ע

קב בנה מו קבע, של בית יע צ ה ולע ש ם עראי, דירת ע שו אמרו: כך מ

למקננו״. 'נבנה' צאן ״גדרות
*

קננו נבנה צאן 'גדרות טפנו' וערים למ ש טז[, לב, ]במדבר ל ר ל היו חסים רש״י, פי  שהקדימו ובנותיהם, מבניהם יותר ממונם ע

ה להם אמר לטפם, מקניהם ש שו כן. לא מ קר העיקר ע טפל עי ה ם ערים תחילה לכם בנו טפל. ו טפכ  ]רש״י לצאנכם גדרות ואח״כ ל

שם[.

שו זאת, עם ע בע 'תורתם ש ש שהקדימו 'בלשונם' לקו עראי', ומלאכתם ק ק ב ם צאן גדרות ל קנ שו לפני למ ק  לטפם, ערים שב

ת הזו מההקדמה צ צב ת מב מדנו הממון'. 'חביבות ח

תו באה זה ועל ב משה: של תביע אלו, כסיל ולב לימינו חכם ל שמ ם ל ת שי טפל את 'ע  להקדים לכם היה ט[, כב, ]במדב״ר עיקר' ה

טפל עיקר, העיקר 'שיהא כדי למקננו', נבנה צאן 'גדרות אמירתכם לפני לטפנו', 'וערים אמירתכם טפל'. וה
*

ש זאת עוד פג מ ה קב בין מ שו. יע לע

ת הזה המצב שך עראי' 'דירת הוא העוה״ז שדיר מ ד רק י ת ע ד הגאולה, ע ה אדוני אל אבוא ע יד[. לג, ]בראשית שעיר

ד יהיה לא מכן, לאחר בע עו ם יתוקן כי וטפל, עיקר ועראי, ק ת העול מלכו שב ש-די, ב  הכל ויכוון תאנתו', ותחת גפנו תחת 'איש י

ת התכלית, אל שו ע ה'. רצון ל

ם ויחפרו עצביהם, את ויזנחו זבחיהם, את לך ויזבחו לעבדך... כל ויאתיו ם ויטו פסיליהם, ע  'כתר לך ויתנו לעבדך... אחד שכ

מלוכה'.

ת אותה ועל ם אנו הע בנבואה: מובטחי

אדם'. 'כצאן אותם ארבה

ד שהיה המצב מקנהו עתה, ע של ה ' ש  'כצאן אתכם ארבה עוד. יהיה לא לאדם. עראי' 'והדירת לצאן קבע' 'הדירת והיה סוכות', ע

שיו אדם'. מעכ לאדם. קבע' 'הדירת יהיה ו

ם לא ה', אמר כה כי מענכ ם אם כי עושה... אני ל ש שר קדשי, ל ם א שתי בגויים... חיללת מי את וקיד מחולל הגדול ש  בגויים... ה

ב לכם ונתתי אדמתכם... אל אתכם והבאתי הגויים... מן אתכם ולקחתי ה'. אני כי הגויים וידעו ש ל שה' 'ורוח חד בקרבכם. אתן חד

אדם'. 'כצאן אותם ארבה

שים כצאן במועדיה. ירושלים וכצאן קד
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חן יעק־ית
וזיסה אב״ד שליט״־א גמוו שמואל יצוזק רבי מהגהייצ וזיווק דברי

i f

תשפ״ב מסות

ז{

 להנות המאירה אספקלריא בגדר המצות את לקיים
השי׳ת רצון קיום מעצם

ב'( ל' )במדבר "ה' צוה אשר הדבר זה וגו' משה "וידבר

 כחצות ה' אמר בכה ד( יא )שמות נתנבא משה הדבר, זה וז"ל, ופרש׳׳י
 שנתנבא משה עליהם מוסף ה', אמר בכה נתנבאו ונביאים הלילה
עכ׳׳ל. )ספרי(. וכו' הדבר זה בלשון
 הדבר משמע הדבר' ד׳זה יתרה, מעלה וזה וז׳׳ל, חכמים השפתי וכתב
 כ שא" מ המאירה, אספקלריא ונקרא מהקב׳׳ה, ששמע וברור עצמו

 חלומות, ידי על או בחידות אלא להם מדבר היה דלא נביאים, בשאר
 עצמו הדבר מדבר היה למשה אבל מאירה, שאינה אספקלריא ונקרא

 בו אדבר פה אל פה יח( י׳׳ב )לעיל שנאמר כענין ישראל לבני שיאמר
 בפר׳ כדכתיב ה' אמר בכה משה שנתנבא ומה בחידות. ולא במראה

 בהר עמידתו דקודם לומר יש ג(. י )שם בא ובפרשת יז( ז )שמות וארא
 הדבר, בזה מתנבא היה תורה מתן אחר אבל בכה, מתנבא היה סיני
 מתנבא היה סיני הר מעמד שאחר כיון וצ׳׳ב עכ׳׳ל. פניו. עור קירון אחר
 בשאר ולא הדבר, זה כתוב נדרים בפרשת דוקא למה הדבר, בזה

סיני? הר מעמד אחר שנאמרו פרשיות

 אספקלריא של דרגה יש שבנבואה שכמו בסה׳׳ק מבואר דהנה ונראה
 ועבודת המצות קיום אצל כן מאירה, שאינה ואספקלריא המאירה,

 קיום מעצם ונהנה שרואה המאירה, אספקלריא של דרגה יש השי׳׳ת
 שאינה אספקלריא דרגה ויש לקב׳׳ה, רוח נחת שעושה השי׳׳ת מצות

 והנה לעוה׳׳ב, שכר שיקבל בשביל המצות את שעושה מאירה,
 אינו שזה ע׳׳א(, כ' ע׳׳א, ט' )דף נדרים במסכת מבואר נדרים כשעושה

 שרואה מהיצה׳׳ר להנצל כדי שנודר במקום אבל חוטא, ונקרא משובח
 שמעון על ע׳׳ב( )ט' אומרת שהגמרא כמו משובח, זה הרי עליו שמתגבר

 אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם אכלתי לא מימי שאמר הצדיק
 רואי וטוב עינים יפה שהוא וראיתיו הדרום, מן נזיר אחד אדם בא

 את להשחית ראית מה בני לו אמרתי תלתלים, לו סדורות וקווצותיו
 בבבואה ונסתכלתי וכו' לאבא הייתי רועה לי אמר הנאה, זה שעריך

 על ונשקתיו עמדתי מיד לשמים, שאגלחך העבודה וכו' יצרי ופחז שלי
 הכתוב עליך בישראל, נזירות נוזרי שירבו כמוך בני לו אמרתי ראשו,
 לשם שנזירותו וכו'. לה' להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר
וכו'. שמים

 וכו' בנדרים רגיל תהי אל וז׳׳ל, כתב א'-ז' סעיפים ר׳׳ג סי׳ יו"ד ובשו׳׳ע
 שלא ליזהר צריך וכו', הבמות איסור בשעת במה בנה כאילו הנודר

 יתן בידו ישנו אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר, שום ידור
 דעותיו לכונן כדי נדרים שנדר מי לנדור, מותר צרה בעת וכו'. מיד

 ומתי לנדור, מותר מתי ע׳׳ש וכו'. ומשובח זריז זה הרי מעשיו ולתקן
מנדרים. להמנע יש

 זה הפסוק את נדרים בפרשת התורה כתבה דלכן לבאר אפשר והנה
 אם רק לנדור מותר שמתי לומר המאירה, אספקלריא שזה הדבר,
 קיום מעצם שנהנה המאירה אספקלריא בגדר הוא המצות בקיום

 אבל יתברך, רצונו שעושה הקב׳׳ה בחושאת רואה הוא כאילו המצות,
 שמצפה כיון רק מאירה, שאינה אספקלריא בגדר המצוה עושה אם

 שלא עדיף נדרו, את לקיים יזדרז שלא להיות ויכול הבא, עולם לקבל
 ולא משתדור תדור שלא טוב )ט( בנדרים בגמרא שמבואר כמו ידור

 להשתדל צריך שהאדם מהענין ללמוד ויש תקיים. לא שמא תקיים,
 קיום מעצם שיהנה המאירה אספקלריא בגדר המצוה את לקיים

 היטב לעיין צריך לנדור, לא ומתי לנדור מותר מתי ולגבי המצוות.
תורה. גדולי עם ולהתיעץ ר׳׳ג, סימן יו׳׳ד בשו׳׳ע

------------------------------------------------------ y r

מתקיימים ותפילתו דבריו פיו, דבורי מחלל שלא מי
 ג'( ל' )במדבר יעשה" מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא

 דבריו יעשה לא דברו, יחלל לא כמו דברו, יחל לא וז׳׳ל, רש׳׳י וכותב
 דבריו יזלזל לא ופירושו וז׳׳ל, חכמים השפתי וכתב עכ׳׳ל. חולין.

עכ׳׳ל. כקדש, רק מטומאה, בשמירתן חושש שאינו החולין כזלזול

 עושה חולין, דבורו עושה שאינו מי וזלה״ק, כתב לוי קדושת ובספר
 נ׳׳ב )איוב הפסוק פי )על לו ויקם אומר ויגזור מפיו, היוצא בכל תיקונים

 אלקים ביראת מושל צדיק אור(. נגה דרכך ועל לך, ויקם אומר, ותגזור נ׳׳ח(
 להטות שיוכל מטות וזהו הלשון, ברית שמירת ידי על ג'(. כ׳׳ג ב' )שמואל
 שעל מבאר לוי והקדושת עכלה׳׳ק. לרחמים, מדין הקב׳׳ה של מדותיו

 מפיו היוצא ומכל מתקבלת, תפילתו חולין דברו עושה שאינו ידי
 לך, ויקם אומר ותגזור כמו מתקיים מפיו שיוצא מה כל וגם יעשה,

 אומרים שהצדיקים ומה הברכה ולכן אלוקים. ביראת מושל צדיק
 ככל בהם מתקיים לכן דיבורם את מחללים לא שהם כיון מתקיים,

 ראוי התפלה לפני הזאת, בדרגה שאינו מי ואפילו יעשה. מפיו היוצא
 יחלל ולא הרע לשון ידבר ולא חולין, דבריו יעשה שלא עליו שיקבל

 שקבל הקבלה גודל לפי מפיו, היוצא ככל תתקבל תפילתו ואז פיו, את
פיו. את לשמור

צרה בעת לנדור -ב-
 לנדור. מותר צרה בעת מבואר ה' סעיף ר׳׳ג סימן יו"ד בשו"ע

 אדם מעל שלא הזקן הלל על אמרו תניא ע׳׳ב( )ט' בנדרים בגמרא והנה
 עליה וסומך ומקדישה לעזרה, חולין כשהיא מביאה ימיו, כל בעולתו

בסוגיא. עיי׳׳ש וכו' ושוחטה
 דברו יחל לא לה' נדר ידור כי מבאר זיע׳׳א לוי שהקדושת כיון והנה
 שככל זוכה נדרו דברי מחלל שלא ידי שעל יעשה, מפיו היוצא ככל

 לו יש צרה, בעת לנדור שמותר שבמקום אפשר יעשה. מפיו היוצא
 קופה לפי או העני לפני עומד כשהוא בידו לצדקה כסף שיקח עצה

 לצדקה, זה את יתן ומיד לצדקה, זה את נודר שהוא ויאמר צדקה, של
 יעשה, מפיו היוצא ככל דברו, יחל לא כפשוטו המקרא יתקיים ואז

לך. ויקם אומר ותגזור ויתקיים צריך, שהיא הענין על ויתפלל

כפרה צריך טלה בשר ואכל חזיר בשר לאכל נתכוון

ו'( ל' )במדבר לה" יסלח "וה'
 והפר בעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה מדבר הכתוב במה וז׳׳ל, ופרש׳׳י

 זו למתים, ומטמאה יין ושותה נדרה על ועוברת ידעה לא והיא לה,
 המופרים ואם כג.(, )נזיר מופר שהוא פי על ואף סליחה, שצריכה היא

עכ׳׳ל. )ספרי( מופרים. לשאינן וחומר קל סליחה צריכין

 מדבר, הכתוב במה לה, יסלח וה' הפרם אישה ת׳׳ר בנזיר)כג.( ובגמרא
 צריכה שהיא מדבר, הכתוב ידעה לא והיא בעלה לה שהפר באשה
 מי ומה בוכה, היה זה פסוק אצל ר׳׳ע מגיע וכשהיה וסליחה, כפרה

 כפרה טעון טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות שמתכוון
 אחת על חזיר בשר בידו ועלה חזיר, בשר בידו לעלות המכוון וסליחה,

וכו'. וכמה כמה

 זצוק׳׳ל, קניבסקי הגר׳׳ח התורה שר למרן דקרא, טעמא בספר וכתב
הכוונה, על אלא טלה, אכל שהרי האכילה על העונש אין לכאורה

בתשחי״א רחל בן שמואל יצחק לרפואת
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^  ואפילו חזיר לאכול נתכוון למימר ליה הוה טלה, אכל מצייר *זלמה—5,
א / למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה הרי ועוד כפרה, שצריך אכל |

שתירץ. מה 'עיי״ש

 כיון כפרה צריך אין אכל ולא חזיר לאכול נתכוון דאם נראה ולכאורה
 נהנה, לא הרעה וממחשבתו למעשה, מצרפה הקב״ה אין רעה דמחשבה

 היתר של הנאה שזה אפילו נהנה, הרעה ממחשבתו אזי טלה אכל אם אבל
כפרה. צריך לכן הרעה ממחשבתו שנהנה כיון אבל טלה, שאכל

להצליח אפשר הלב מעומק תפילה ע״י
 מאלפי וימסרו לצבא, תשלחו ישראל מטות לכל למטה אלף למטה ״אלף

אצבא״ חלוצי אלף עשר שנים ישראל ל ה( ד )

 אלפים ג' אומרים ויש כתוב: )ג( תנחומא ובמדרש ב( כב )פרשה רבה במדרש
 וי״ב וכו' הכלים את לשמור אלף וי״ב צבא, חלוצי י״ב ושבט, שבט מכל
 ד' בפסוק למטה, אלף פעמים ג' שכתוב ממה הוא והדרוש לתפלה. אלף

 וימסרו כתוב ה' ובפסוק לצבא, תשלחו למטה אלף למטה אלף כתוב
צבא. חלוצי אלף עשר שנים ישראל מאלפי

 לצבא, אותם לשלוח צריך למה לתפילה שהם אלף הי״ב צ״ב ולכאורה
 שהאלף נראה ועוד ישראל, כלל עם ביחד במחנה להתפלל יכולים הם הרי

 צבא? חלוצי של למטה לאלף קדמו עוד התפללו שהם
 למטה אלף לקחו הראשון הדבר למלחמה, הלכו שכאשר מכאן ונראה

 בני ונקמת ה' נקמת היה שזה ואף יצליחו, התפלה ידי על שרק שיתפללו
 וכן שיתפללו, אלף י״ב למטה אלף צריך הראשון הדבר זאת בכל ישראל,

 אז במחנה, מתפללים היו הם שאם הלב, מעומק תהיה שהתפילה צריך
 נמצאים שהם כיון להם נוגע ולא נלחמים שהם לאלו נוגע הדבר כאלו

 כבר שזה הנלחמים, עם ביחד שיהיו לצבא, אותם שלחו ולכן במחנה,
 כיון ונפש לב בכל תהיה התפלה ואז במלחמה יפלו שלא להם נוגע

 על שרק לדעת בשבילנו לימוד וזה שלהם. גם לחיים נוגע שזה שיודעים
להצליח. אפשר הלב מעומק תפלה ידי

בחרב הרגו בעור בן בלעם ואת
 בחרב״ הרגו בעור בן בלעם ואת וגו' חלליהם על הרגו מדין מלכי ״ואת

 אלף וארבעה עשרים שכר ליטול שם הלך בלעם וז״ל: ופרש״י ח( )לא
 רעה, עצה ומשיאן ישראל לקראת ממדין ויצא בעצתו, מישראל שהפיל

 בשנים ועכשיו להם, יכולתם לא רבוא ששים כשהייתם אם להם, אמר
 )ספרי קפחוהו ולא משלם שכרו לו נתנו להלחם, באים אתם אלף עשר

 והא הרגוהו, איך כן לא דאם וז״ל: יז( )אות חכמים השפתי וכתב עכ״ל. קנז(
 עד זה ידעו לא הם שהרי חטאו שבסיבתו משום לומר דאין מדיני, אינו

 אלא בלעם', בדבר ישראל לבני היו הנה 'הן להם שנאמר ממדין שובם
עכ״ל. הקב״ה בצווי למרוד רעה עצה שמשיאן מפני

 מזה? ירויח ומה מדין עם להלחם לא עצה השיאן למה וצ״ב
 ששב לאחר בלעם, ואת וז״ל: כתב ח( )בפסוק החזקוני דהנה והנראה
 כששמע מדין, מזקני ממון לקחת למדין בא שוב נהרים לארם למקומו

 שאמר לפי אחר, דבר קו.( )סנהדרין בעצתו בישראל שהיתה המגיפה דבר
 יחזור למה חטאו לא כלומר כא(, כג )לעיל וגו' ביעקב און הביט לא להם

 חטאו שהרי לקללם תוכל עכשיו לו ושלחו והחטיאום הם עמדו מלברכם,
 המטרה להחטיאם עצה שהשיא זה דבריו לפי ונמצא עכ״ל. ונהרג, ובא

 שהובא בספרי שהפשט לומר גם אפשר ולפ״ז לקללם, שיוכל כדי היתה
 הקב״ה, בצווי למרוד כדי להלחם לא עצה ישראל לבני שהשיאן ברש״י

 לקלל שמטרתו רוצח מדין הרגוהו ולכן לקללם, שיוכל כדי היתה מטרתו
ישראל. כלל את ולהרוג

אגרא צערא לפום
 מחמש נפש אחד לצבא היוצאים המלחמה אנשי מאת לה' מכס ''והרמת
 הכהן לאלעזר ונתת תקחו ממחציתם וגו' הבקר ומן האדם מן המאות
מן ן האדם מן החמישים מן אחוז אחד תקח ישראל בני וממחצית ה', תרומת  כח-מז(. לא, )במדבר וגו' ללוים״ אותם ונתת וגו' הבקר ין^

/ ר1 ר א בו מ אחד לה' מכס הפרישו לצבא היוצאים המלחמה שמאנשי בפרשה ^
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 התורה וכן הכהן, לאלעזר המכס את ונתנו המאות, מחמש נפש
 בני. ממחצית ואילו והאדם, מהבהמות המכס היה כמה אח''כ מפרטת
 פי שזה מחמישים, אחוז לקחו נלחמו שלא העם לשאר שהגיע ישראל

 כהן, שהיה מאלעזר פחותה במדרגה שהם ללוים ונתנו הרבה, יותר עשר
 והאדם. מהבהמות המכס היה כמה מפרטת לא והתורה

 על ועבדו המלקוח על נלחמו הם לצבא שהיוצאים הוא, שהחילוק ונראה
 מחמש אחד מועט- סכום שזהו אפילו לה' מכס נותנים שהם מה ולכן זה,

 וכן הכהן, לאלעזר המכס את שנתנו וזכו השי''ת לפני חשוב זה מאות,
 של המחצה אבל והאדם, מהבהמות המכס היה כמה מאריכה התורה
 מכס מחמישים אחד שנתנו אפילו זה, על עבדו ולא נלחמו שלא העדה

 לא התורה וכן מכהן, פחותה שבמדריגה ללוים רק נתנו זאת בכל לה'
המכס. היה כמה לפרט מאריכה

 יותר זה צדקה מזה ונותן הכסף על עובד האדם שאם בשבילנו לימוד וזהו
 בכל ג''כ וכך צדקה. ונותן הכסף על עובד שלא ממי השי''ת לפני חביב
 קיומם על ומתאמץ שעובד מי ומצוות תורה תפילה השי''ת עבודת עניני

 לאדם לו שטוב )ג,ו( דר''נ באבות שכתוב וכמו להשי''ת חביב יותר זה
 ע''ז וכותב , בצער( שלא אחרת: )נוסחא ברוח ממאה בצער אחד דבר

 מדבר לפרוש או מצווה דבר כי וביאורו ז': סעיף א' בכלל חיים החפץ
 כמותה אחרת ממצוה יותר פעמים מאה שכרו צער, ע''י לו שבא איסור

עכ''ל בצער. שלא לו שבא

 אע״פ מזה להתרחק צריך לממון שנוגע דבר כל
לשם-שמים שהכוונה

וגו'. מאד״ עצום גד ולבני ראובן לבני היה רב ״ומקנה

ס״ז(שמעוני ובילקוט  שהיו ראובן ובבני גד בבני מוצא אתה וכן וז״ל. כתב )
 מעבר להם וישבו המקנה את וחבבו גדול מקנה להם והיה הרבה, עשירים

 ע״ש. וכו' ולגדי' לראובני 'ויגלם ה'( )דה״א, שנא' תחילה גלו לפיכך הירדן
 מבהלת 'נחלה ראובן ובני גד בני על דרשו ז-ט( )כב, רבה במדרש וכן

 כן על בראשונה נחלתם שלקחו לפי תברך', לא ואחריתה בראשונה
ולגדי. לראובני ויגלם שנא' גולים כל בראש הלכו כי תברך לא אחריתה

 חלקת שם כי לו ראשית 'וירא כתוב כ״א( )ל״ג, הברכה וזאת בפר' והנה
 בארץ חלק לו ליטול ראה לו, ראשית וירא וז״ל, ופרש״י וגו' ספון' מחוקק

 אשר ידע כי מחוקק, חלקת שם כי הארץ, כיבוש ראשית שהוא ועוג סיחון
 חלקה אותה ספון, משה, והוא מחוקק קבורת שדה חלקת בנחלתו שם

 עכ״ל. )ספרי( קבורתו את איש ידע ולא שנא' בריה מכל וטמונה ספונה
 ששם שידעו משום זהו הירדן בעבר גד בני שבחרו שמה מבואר ולכאורה

 היכן וכו' יהודה רבי אמר יג,ב בסוטה בגמ' מבואר וכך רבינו, משה נקבר
 וא״כ וכו'. גד של בחלקו קבור משה והיכן וכו' ראובן של בחלקו מת משה

 ושם מת משה ששם כיון הירדן, בעבר חלקם את רצו גד וגם ראובן גם
זה. על נענשו ולמה נקבר

 גלו ג״כ ולכך ממונם את שחבבו ובילקוט במדרש המבואר על וקשה
רבינו? משה קבור ששם מצוה לשם עשו הם שהרי תחילה

 סיחון ארץ את גד כשבחר אמנם כי וז״ל, כ״א( ל״ג )דברים כתב והספורנו
 דבר להשיג כוונתו היתה הירדן עבר כקדושת שאינה פי על אף ועוג,

 אותה היתה ספון, מחוקק חלקת ועוג סיחון בארץ שם כי אצלו, עיקרי
 סמוך להיות והחביבות עכ״ל. משה. שהוא בה קבור שהמחוקק החלקה
 צ״ב וא״כ ישראל, בארץ חלק מלקבל יותר זה את החשיבו משה לקבורת

נענשו. למה
 באו שלא לומר ה', הכה אשר וז״ל, ד( - ג )לב כתב הקדוש החיים והאור
 כבשום לא כולם המדינות פרטי כל כי אמרו גבוה, מנכסי אלא לשאול

 היא מקנה ארץ ואומרו וכו', לפניהם אותם הכה ה' אלא הטבע דרך
 הם שצריכים כמו לה צריך אחר שבט אין אמרו לזה וכו' מקנה, ולעבדיך

עכלה״ק. רב. מקנה יש ולהם מקנה, ארץ שהיא לפי לה,

 כדרך שלא כבשו הזאת שהארץ כיון אמרו הם הטענות אלו מכל והנה
 אותה צריכין והם גבוה, נכסי והם ישראל עדת לפני היכה ה' אלא הטבע

 כוונתם וכן להם. הזאת הארץ שיותן הכוונה ודאי לכן ישראל, משאר יותר
 שגלו נענשו זאת ובכל רבינו. משה קבורת ששם שמים לשם היתה

 היתה שכוונתם כתוב שבמדרש כיון ישראל, כלל לכל תחילה מהארץ
 שמבואר ראובן ובבני גד בבני מושג שום לנו שאין ואף ממון. לשם

 שכנראה מזה ללמוד לנו שניתן מה אולם שמים. לשם היתה שכוונתם
 ולבני ראובן לבני היה רב ומקנה שכתבו כמו ממון, לשם כוונה גם היתה

 אע״פ לממון שנוגע דבר שכל מזה ללמוד לנו ויש נענשו, הם ולכן גד,
tמזה. להתרחק צריך שמים לשם וכונתם צודק, שזה שנראה
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: n ■—1 גל עינינו
חינם לאהבת להגיע הדרך

 בעוון נחרב שני שבית ביומא)ט,ג( הגמ' דברי ידועים א.

 וכתב זו, גמרא הביא בהקדמה, חיים והחפץ חינם, שנאת

 לשון על כן גם היא הכוונה חנם, שנאת נקטה שהגמ' שהגם

 כל נענשים היו לא כן, לא שאם השנאה, מצד שיוצאת הרע

 עבודה כנגד חנם שנאת שקשה ללמדך שם שסיים וזהו כך,

לשה״ר. גגי בערכין)טו& וכדאי' דמים, ושפיכות ג״ע, זרה,

 הן עונות איזה ונחקורה דרכינו ״...וכשנחפשה שם: וכתב

 אך הרבה. נמצאם גלותינו, לאריכת הגורמים מהעיקרים

 זה כי אחד, טעמים. כמה מפני כולם על עולה הלשון חטא

 הנ״ל. יומא מגמ' שהבאנו כמו גלותינו לסיבת העיקר היה

 להיות תוכל איך החטא, זה לתקן נראה שלא כמה כל א״כ

 מארצינו, גלינו זה שע״י כך כל פגם החטא שזה כיון גאולה,

עכ״ל. לארצינו... לבוא מניחנו שאינו וכמה כמה אחת על

 אלו בימים להשתדל למעשה, אחת נקודה כאן ונראה כ.

 הח״ח שהבין שכמו השני, אצל טובה נקודה ולמצוא לפרגן

 פגמים מציאת שעניינה ללשה״ר, גם שייכת חינם ששנאת

 ויפרגן מעלות, בשני שיחפש מרובה, טובה מדה א״כ בשני,

חינם. אהבת לריבוי אותו יביא זה מעלותיו, על אותו וישבח

 מילה חשובה כמה מאד, מחזק אמיתי מעשה ושמעתי

 התאמה, אי עקב שלו מהישיבה שנזרק בחור שהיה טובה.

 נקלע אחת ופעם ישיבה, ללא חדשים כמה ככה והסתובב

 לביקור, שקפץ ראה וכשהמשגיח למעריב, לישיבה שוב

 איש״ר, ברגש שענה וראה לו, לפרגן ענין איזה וחיפש חשב

 מהצורה התפעלתי מאד לו, ואמר התפלה אחרי לידו ועבר

!!שמים יראת על מעיד זה רבא, שמיה יהא אמן שאמרת

 ולפתע אחרת, לעיר משגיח אותו נקלע רבות שנים אחר

 האם אליו: ופונה חמד, ילדי כמה עם משי אברך אותו עוצר

 בדמות, להזכר הצליח לא המשגיח אך מכירני...? המשגיח

 מהישיבה, שנזרק בחור אותו הוא אני האברך: שהזכיר עד

 אותי וחיזק הזמן, כל גי הדהד לי, אמר שהמשגיח והפירגון

למוטב. החזירני וזה ירא״ש, בי ושיש מסוגל, שאני להפליא

 יכולה אחת!! מילה מה ולשער, לתאר אפשר אי ואכן

היא אם ובפרט משפחתו, בני אצל וגם הזולת, אצל לחולל

 שאמרו במה נכלל זה וכל ובאמת, הלב מתוך נאמרת אכן

 תקרא ״אז אומר הכתוב עליו קרוביו את שהמקרב חז״ל,

 להתקבלות נוראה סגולה כאן שיש אומרת זאת יענה״, וה'

 רק לא הוא מהענין וחלק קרוביו, את מקרב כאשר התפלה

טובה. מילה גם ולומר לפרגן שיודע אלא עזרה, כשצריכים

 תקנת על כששוקד חינם, לשנאת גדול תיקון ישנו גם ג.

 אוהב הוא אכן אם כי ברוחניות, לו להועיל ומחפש הזולת,

 דרך על ולהעלותו שחת, מרדת להצילו ידאג בוודאי אותו,

 אהבת מקיים הרי הרבים, את לזכות זוכה אם וכ״ש ישרה,

רוחניותם. דרגת לו שאכפת שמראה ישראל, ואהבת חינם

 יכול בסביבתו, שמארגן חיזוק כל כמה לדעת אפשר ואי

 או לרבים, חיזוק דברי כשכותב וכן ונצורות, גדולות לפעול

 בדבר יכול כתבו, שאחרים מעוררים דברים ומפיץ מפרסם

שלו. המעשה משיעור כמה פי כבירות, בזכויות לזכות קטן,

 שבוע נכל שמגיע אברך עם לאחרונה, ארע יפה ומעשה

 ביהדות, שמתעניינים ״מתקרבים״ עם ללמוד רמלה לעיר

 על תמונות עם פליירים שם שיחלק ממנו ביקש ומישהו

 בו דחק הלה אבל סירב, ובתחילה הראש, הקפת ענייני

 דפי את וחילק החברותות בין והסתובב וקיבל, וסבר מאד,

 שנדהם חילוני אחד בחור שם והיה התמונות, עם ההסברה

 לתורה שיש ידע ולא מעולם, עליו שמע שלא הזה, מהדין

 רק להסתפר עצמו על קיבל ותיכף להסתפר, איך הוראות

 הפרוספקט, את לו והראה ברמלה, שלו הספר אל ורץ כך,

 ג״כ הלה התורה, הוראות לפי רק אותו שיספר ממנו וביקש

 הדף את תלה התפעלות ומרוב עדיין, ע״ז שמע שלא נדהם

 את מספר הוא שמהיום שם וכתב שלו, במספרה הצבעוני

בלבד! בדף המובאים ההלכה תנאי כפי רק שלו הקליינטים

 אחד שכל חינם, השנאת וריפוי הגאולה מתיקון חלק וזה

 ובוודאי הוא, באשר יהודי לכל שיש והצרה הצער את יחוש

 שלא או ללמוד יודע שלא מיהודי גדולה יותר צרה שייך לא

 או מחייבת אמיתית ישראל ואהבת כראוי, מהמצוות שמע

 בכל להתפלל או ממש, בפועל הללו הטועים לאחים לעזור

לפניו. שלימה בתשובה כולם שישובו שמים, ולהרעיש לב,

 מילה לומר ביכולת הוא ״קירוב״, של שתחילתו ובאמת

 למצוא שיתחיל ידי ועל הטוב, את אחד בכל ולמצוא טובה,

ברחוקים. אפי' הטוב את למצוא יצליח במשפחתו, מעלות
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באירופה והשריפות החום גל על
 של במבט עולם במאורעות להתבונן רגילים ה' עובדי א.

 שבא הנורא והשריפות החום בגל וכעת והתעוררות, חיזוק

 בדברי להתעורר ניתן תמוז, בחודש כעת בדיוק אירופה, על

 כשיבואו לבא לעתיד שיהיה מה שמתארת ע״ז, בריש הגמ'

 כלל על אז ישפיע שהקב״ה העצום השכר את ויראו הגויים

 והקב״ה מצוות, לקבל זכו לא הם למה יתלוננו הם ישראל,

מצוות. מקיימים הם איך אותם לבחון הסוכה, את להם יתן

 ואחד אחד כל ״...מיד הזה: בלשון שם אומרת והגמ'

 עליהם מקדיר והקב״ה גגו, בראש סוכה ועושה והולך נוטל

 ויוצא״. בסוכתו מבעט ואחד אחד וכל תמוז, בתקופת חמה

 כעת שפרץ למה דומה חום, גל של מצב על שמדברים הרי

 בסוכה, אז לשבת מסוגלים ואינם נוראי, שהשרב באירופה,

 כפי ויוצאים, ״בועטים״ הם למה עליהם הגדולה הטענה רק

 הסוכה, מן פטור מצטער רבא, והאמר הגמ: שם שאומרת

 ומשחק יושב הקב״ה מיד, מבעטי? מי בעוטי דפטור, נהי

 שחוק אין יצחק א״ר ישחק״, בשמים ״יושב שנאמר עליהן,

 להתעורר יש א״כ ע״כ. בלבד. היום אותו אלא הקב״ה לפני

שלהם. המבחן את לגויים מכינים כבר אולי הזה, החום בגל

 אין לקיש: בן ר״ש דאמר שם, הגמ' מביאה מזה ויותר כ.

 מנרתיקה חמה מוציא הקב״ה אלא לבא, לעתיד גיהנם

 רשעים בה. מתרפאין וצדיקים בה נידונין רשעים ומקדיר,

 זדים כל והיו כתנור בוער בא היום הנה ״כי דכתי': בה נידונין

 ה' אמר הבא היום אותם ולהט קש, רשעה עושה וכל

 שורף חום שיהיה כזו במציאות מדובר )כלומר, צבאות״...

 לכם ״וזרחה דכתי' בה מתרפאין צדיקים תנור(, כמו ובוער

ש שמי יראי  אלא עוד ולא בכנפיה...״, ומרפא צדקה שמ

ע״כ. מרבק״. כעגלי ופשתם ״ויצאתם שנא' בה, שמתעדנין

 לעתיד גיהנם אין מדוע למהר״ל, אגדות בחידושי וכתב

 במציאות, שיש והחסרון ההעדר מצד הוא הגיהנם כי כו'.

 גיהנם שיהיה שייך לא א״כ וחסרון העדר שום אין ובעוה״ב

 הקב״ה אלא לעתיד. הרשעים נדונין יהיו במה וא״כ בעה״ב,

 כי זה, דבר פירוש בה, נדונין ורשעים מנרתיקה חמה מוציא

 יבא וכאשר וחושך, ובוהו תוהו של מציאות הם הרשעים

נדונין הם לעתיד, שיהיה המציאות אור פי' השמש, עליהם

 השמש, של אורה את לראות מסוגל שלא לאחד משל בו.

 לעתיד וכן שלה. האור נגד אותו מעמידים אם סובל שמאד

 את סובלים אינם במציאות, אחיזה להם שאין הרשעים

 אור בעולם יזרח וכאשר המציאות, אור שהיא השמש

עמו. שיעמדו אפשר שאי הרשעים בה ידונו המציאות,

 להם שיש הצדיקים פי' בה, מתרפאים צדיקים זאת לעומת

 וכאשר חסר, מציאות הזה בעולם להם שהיה רק מציאות,

 השלמה, יקבלו אז העתיד, של המציאות אור עליהם יזרח

המהר״ל. עכ״ד לעתיד... שיהיה באור נהנים שיהיו עוד ולא

 אור הוא השמש אור עצום, יסוד המהר״ל בדברי מבואר

 המציאות, פני על שיזרח האמיתי האור וכשיאיר הבהירות,

 ואדרבה התהיות, ערפילי ויתפוגגו הספיקות יתבטלו אז או

 בהסתר מעשיהם את ועשו החושך, על שחגגו הרשעים כל

 יהיה גופא זה האמת, של העצום אור שיאיר כעת ובמחשך,

שתצא. הבהירה האמת מכוח ויכלו שישרפו הגדול, עונשם

 מעשינו את לבחון לנו שכדאי לנו, מאותת העולם ובורא

 שמנחה זו לבדה שהיא הקדו', תורתינו של הבהיר באור

 והפשרניים המבולבלים וכל דרכינו, את ומכוונת אותנו

 ומנהלים שיחתה, את ולהבין עליה לעמול מוכנים שאינם

 תאוותם, ותשוקת בטנם, נטיית לפי הבליהם חיי את עדיין

 להתל ועד לעולם ושימשיכו חוסן, שלעולם הם חושבים

 יבא עוד אבל וגחמותיהם, תחבולותיהם את סביבתם בכל

 הזה והאור האמת, של האורות אור ויתנוצץ ויופיע היום,

 שסובבים וההבלים השקרים כל את וישרוף יכלה בעצמו

לצדיקים. כעידון ישמש ממש אור כשאותו הרשעים, את

 היצר מלחמת את ללחום להמשיך מזה, להתעודד ויש ג.

 הגמ' וכדברי גואל, יבא תיכף כי להרפות, ולא הכוח בכל

א(בסוכה  רבנן תנו היצה״ר, את לשחוט עתיד שהקב״ה )נב,

 ״ואת בעתיד(: יצה״ר על שיוטל העונש על יואל נבואת )אודות

 של בלבו ועומד שצפון יצה״ר, זה מעליכם״ ארחיק הצפוני

 בנ״א שאין למקום ושממה״ ציה ארץ אל ״והדחתיו אדם.

 אל פניו ״את ששם על הוא ועונשו בהן. להתגרות מצויין

 והרג והחריבו, ראשון במקדש עיניו שנתן הקדמוני״ הים

 שני במקדש עיניו שנתן האחרון״ הים אל ״וסופו שבו. ת״ח

 שמניח צחנתו״ ותעל באשו ״ועלה שבו. ת״ח והרג והחריבו,

 הגדיל ״כי ישראל. של בשונאיהם ומתגרה העולם אומות

מכולם. יותר מתגרה חכמים ובתלמידי אביי, אמר לעשות״

 ״בואש״ בדמות מוחשי ציור לנו הראה הקב״ה לזה גם אז

 הרבה הוא שלו שהסרחון שמפורסם בהפגנות, שמתיזים

 יצר כל שמכיל מה זה באמת והרי לדמיין, שניתן ממה יותר

 בו, לעמוד אפשר שאי נורא סרחון שכולו העוה״ז, מתאוות

 צבעוניות בתמונות ופיתוי, בצוף מגיע מצידו שהיצר ואע״פ

 כולו באמת מיוחדים, ומעדנים עריבות במנגינות ומושכות,

 פיתויו. מכל ננצל כזה ובמבט !!נוראיים וצחנה בבואש מלא

גואל. יבא ובמהרה ובירא״ש, בתורה להתגבר שנזכה ויה״ר

J
גל עינינו | גיליונות אוסף



ולמה...? בלעם, מת גיל באיזה
 את שהרגו התורה אומרת מדין, במלחמת בפרשתן א.

 והגמ' בחרב, הרגו בעור בן בלעם ואת מדין מלכי חמשת

 רבי את שאל אחד שמין קו,ב( )סנהדריןחלק בפרק מספרת

 השיב הריגתו, בעת היה בלעם כמה בן לו ידוע האם חנינא,

 אפשר אבל בתורה, במפורש זאת כתוב לא שאמנם לו,

 שהיה ימיהם״ יחצו לא ומרמה דמים ״אנשי בפס': לדייק

 את ראיתי שאני אמרת, יפה המין לו אמר ,34 בן או 33 בן

 ושלוש שלושים בן בו: כתוב והיה בלעם, של )יומן( הפנקס

ליסטאה. פנחס אותו הרג כאשר היה החיגר בלעם שנה

 גדול, יסוד הזאת מהמשנה לומדת באבות המשנה והנה

 של לתלמידיו אבינו אברהם של תלמידיו בין שהחילוק

 הבדל יש בעוה״ז גם אלא בעוה״ב, רק אינו הרשע בלעם

 עין להם שיש שבזכות אבינו, אברהם תלמידי בין עצום

 ונוחלין בעוה״ז אוכלים הם שפלה, ונפש נמוכה, רוח טובה,

 אמלא״, ואוצרותיהם יש לאוהבי ״להנחיל שנאמר לעוה״ב

 רוח רעה, עין להם שיש בגלל הרשע בלעם תלמידי ואילו

 שנא' שחת, באר ויורשין לגיהנם יורדין רחבה, ונפש גבוהה

 לא ומרמה דמים אנשי שחת לבאר תורידם אלקים ״ועתה

 לשכר רק איננו ביניהם שהחילוק הרי ע״כ. ימיהם...״ יחצו

החיים. את מפסידים הרשעים בעוה״ז כאן אלא העוה״ב,

 הרבה יש כי פיזית, גופנית למיתה רק הכוונה אין ודאי כ.

 ״מצאת השעון סביב שעובד אחד כגון מיתה, של צורות

 והוא חיים, אינם שחייו הרי הנשמה...״ צאת עד החמה

 מעילת מחמת לכלא שהושלך אדם או מהלך, מת בבחינת

 בכלא שנים כמה מבלה שהוא הסתבכויות, מיני וכל כספים

 גודל ע״י הרוס, שלהם הבית ששלום אנשים וכן מת, כמו

 מתים. כמו שחייהם בוודאי העוה״ז, תאוות אחר רדיפתם

 שקעה חמה, ״שקעה הנודע: הפזמון את בקלם שוררו וע״ז

 את במלחמתי, נלאתי כי / כים רב רעיונות, מתהום / נפשי

 קחת מבלי / עוברים ימים חולפים, ימים / הדם ואת הבשר

מת..?״ זה מה קלי, נא אמור / חי קראת לזאת אם / תת מבלי

 שהחילוקים המשנה אמרה באמת למה הפשוט, והטעם

 כאן הם הרשע, בלעם לתלמידי אבינו אברהם תלמידי בין

שת כיון בעוה״ז, של  המשנה, שאמרה הללו החילוקים ש

 אבינו, אברהם בתלמידי שפלה ונפש נמוכה, רוח טובה, עין

 שלוים לחיים תנאים שלשה אלו בלעם, בתלמידי והיפוכם

 לרוץ הלהיטות את לו אין טובה עין לו שיש מי כי ורגועים,

 הרמב״ם שם שכותב וכמו הממון, אחרי היום כל ולרדוף

ממון, להשיג החריצות הוא דבלעם רעה שעין המשנה בפי'

 על כתבות בעיתון עורכים שלפעמים נוראה, הגדרה וזוהי

 הגדול, להונו הגיע איך לדעת אותו ומראיינים גדול, גביר

 שקט ולא סניפים עוד לפתוח חריצות לו שהיה עונה והוא

 של מתלמידיו שהוא גדול בקול מודיע הוא הרי שמריו, על

 עין גדר שזה ממון, להשיג חריצות לו שיש הרשע, בלעם

ועוד. עוד ורוצה לצרכיו, לו שיש במה מסתפק שאינו הרע

 דבר, כל על וזועם רותח שאינו ענווה הוא נמוכה רוח וכן

 אנשים עם ללכת הסכים שלא ושחצן, גאוותן בלעם אבל

 קטן דבר שכל חיים, אינם חייו גאוותן שהוא ומי פחותים,

 חייהם שהרתחנין בגמ' מפורש וכן אותו, ומרגיז מרתיח

 לעומת שפלה נפש וגם ממש. כמתים הם א״כ חיים, אינם

 ואינו גופו, לקיום שנצרך מה במעט ששוקט התאוות,

 בלעם אבל ולילה, יומם במעדנות נפשו את ומפנק מעדן

 כותב והמהרש״א ההתפנקות, את הזמן כל שמחפש נהנתן

 דעתו מרחיבים נאים וכלים נאה ודירה נאה אשה שמש״כ

 ונאמר רחבה, נפש בלעם אצל שכתוב כמו הוא אדם, של

 מנקרת פאר לדירת עצמו את להרגיל ראוי שלא לגריעותא

וכו'. עיצוב וכלי החדשני הריהוט במיטב שמאובזרת עיניים

 שתלמידיו המשנה אמרה לא מדוע לתמוה שיש אלא ג.

 ומדוע ומעש״ט, ותפילה תורה להם יש אבינו אברהם של

 להנ״ל, בזה נראה ואשר לכאו', צדדיים סימנים על דיברו

 שלל כל על שאחראים בקרה מרכזי שלשה יש לאדם דהנה

 שבגוף, ה״לב״ שבראש, ה״מוח״ והם ופעולתיו, החלטותיו

 לב מוח מל״ך הוא הנכון והסדר התחתון, שבחלק וה״כבד״

 והסדר והכבד, הלב החלטות את מנווט שהמוח כבד,

 ששם הכבד זה אצלו שהעיקר כל״ם הוא דבלעם המקולקל

 אלו כלים בשלשת והנה התאוות. ומרכז הדמים רתיחת כל

 ב״מוח״ הוא דתורה ומעש״ט, ותפילה תורה להשיג ניתן

 אח״כ בתורתך, עינינו לוהאר שיזכה כדי טובה עין צריך לכן

 תפילה, זהו לבבכם בכל לעובדו כדכתי' ב״לב״ הוא תפילה

 שצריך שבכבד, הבהמית הנפש ששם בגוף, הוא ומעש״ט

במצותיך. קדשינו שמתפללים כמו במצות, יתקדש שהגוף

 חלקי שלשת את לקדש שצריך המשנה, הדגישה ולכן

 בכדי האדם, של ונשמה רוח הנפש חלקי ושלשת הגוף,

 לא שאם ה', עבודת של הקניינים שלשת את לו שיהיה

 לוהאר ויזכה טובה עין לו תהיה מדומה, עושר אחרי ירדוף

 שפלה לרוח יזכה גאווה, בעל יהיה לא ואם בתורתך, עינינו

 ואם התפילה, בקשות בכל ויתחנן בתפילתו ה' לפני ויכרע

 במצוות, גופו יתקדש תאוה, ובעל רחבה נפש בעל יהיה לא

בעוה׳׳ז! כאן מאושרים, לחיים תימצי היכי הוא כאמור, וכ״ז
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(8) העושר ניסיון
 להם שהיה וראובן גד בני ענין באורך מובא בפרשתינו א.

 נחלתם להם שתנתן רבינו ממשה וביקשו רבה, עשירות

 הוציא התוספות״ מבעלי זקנים וב״דעת לארץ, בחוץ ברווח

העושר. לניסיון בנוגע עצומים, יסודות חמשה זו מפרשה

 ״לפי כתב: בחו״ל להשאר שהעדיפו למה ביחס ראשית,

 ממונם חבוב ובשביל ממונם, חבבו ביותר עשירים שהיו

 גלו ולפיכך ישראל, לארץ חוץ להם וישבו מאחיהם פירשו

 ולחצי ולגדי לראובני ״ויגלם שנאמר השבטים, לכל תחלה

 מתבטא ישראל לארץ חיבור אומרת זאת המנשי״. שבט

 מחובר שאינו ומי בה, נשארים ודחוק כשקשה שגם בזה

 הארץ ממילא לארץ, לחוץ בורח קושי ובכל ישראל, לארץ

ראשונים. גלו בארץ שזלזלו ומכיון כולם, לפני אותו פולטת

 שדוחק מי ביד מתקיים העושר שאין מהם למדנו ,שנית

 ולא וממערב ממוצא לא ״כי הכתוב שאמר וזהו השעה: את

 כלומר ירים״ וזה ישפיל זה שופט אלהים כי הרים, ממדבר

 למערב ממזרח והולך בסחורה ויוצא עמל שאדם מה כל

 זה, בשביל עשיר נעשה אינו להתעשר, השעה את ודוחק

 הרים״ ממדבר, ״ולא מהו ההרים, ואל במדבריות ילך ואפי'

 שהוא מזה חוץ ממש הרים שבמקרא הרים כל אבא ר' אמר

 אלהים ״כי בזה!! מתרומם האדם שאין כלומר הרמה, לשון

 לזה, ונותנם מזה נכסים נוטל ירים״ וזה ישפיל זה שופט

 ולמה לזה. ונגלין מזה נכסין שהם נכסים שמם נקרא ולמה

 נקרא ולמה לזה. והולכין מזה זזין שהם זוזים שמם נקרא

 שמם נקרא ולמה אותם. מונה אתה למה כלומר ממון שמם

 מצווח שהפסוק ומבו' עכ״ל. המשפט. את שמעותין מעות

 במה תלויה העשירות שאין ״הרים״ ממדבר שלא זה, יסוד

 שמות ארבעת כל ולכן להשיגה. ומתאמץ משתדל שאדם

 ההצלחה אי ע״ש נקראים ומעות, ממון זוזים, נכסים הכסף,

 בדיוק מגיע אינו שהכסף ללמדינו, מהות, זה ושם להשיגם,

ההפסד. ע״ש שמו לכן בו, שהשקיעו והמאמצים כתוכניות

שעת דוקא שלישית,  מזה שמרוויחים כאלו יש גזירות, ב

 דוקא מאד שנתעשרו שהיו הקורונה בעת כמו ומתעשרים,

 - חנה אמרה אבא, ר' אמר ועוד וז״ל: הקשה, המצב מתוך

 שהוא מאף כלומר מרומם״ אף משפיל ומעשיר מוריש ״ה'

 ראובן ובני גד בבני מוצא אתה וכן זה, מתרומם זה על מביא

 שהביא מאף לו״ איש בזזו הצבא ״אנשי למעלה כתיב מה

 מאף וכן ראובן, ובני גד בני נתעשרו מדין, על הקב״ה

 וזהו עכ״ל. ישראל, נתעשרו מצרים על הקב״ה שהביא

עולמיות, טלטלות בתקופת עתה בפרט מאד, חשוב יסוד

 בשעה דווקא ויתעשר, קרנו יעלה איש, דרכי ה' שברצות

 עצמו מהאף ואדרבה וחימה, אף של במצב העולם שכל

מרויח. היה לא אחר שבזמן עושר ולהרויח להתעשר, יכול

 ובה ה', ויראת התורה חכמת היא הזכיה שעיקר רביעית,

ש חז״ל אמרו וכן וז״ל: העשירות, גם תלוי  ברא מתנות של

 מהם לאחד זכה ועושר, וגבורה, חכמה, בעולמו, הקב״ה

 התורה חכמת מכח באים שהם בזמן ואימתי לכולם, זכה

 האדם ועושר גבורה אין אחר בענין אבל השם, ויראת

 בחכמתו חכם יתהלל ״אל ירמיה אמר וכך כלום. לו מועיל

 המתהלל״ יתהלל בזאת אם כי בגבורתו, הגבור יתהלל ואל

 מוכרח העושר, לו שיועיל רוצה אכן אם וא״כ עכ״ל. וכו'.

לו. תועיל העשירות אז שרק התורה, בחכמת להשתלם

 וז״ל: שנולד, לפני לו נקבעה העשירות שדרגת חמישית,

 היד כל פרק נדה במס' שאמחז״ל מה זה על שמעתי אני וגם

 הטפה ומביא שמו ולילה ההריון על ממונה אחד שמלאך

 טפש או חכם עליה תהא מה זו טפה ואומר הקב״ה לפני

 כי קאמר, לא וצדיק רשע אבל עשיר, או עני חלש או גבור

 חוץ שמים בידי הכל כדאמרינן אדם של ברצונו תלוי הדבר

 חכם יתהלל ״אל הכתוב שאמר וזהו שמים, מיראת

 בזאת אם ״כי שנוצר, מיום עליו נגזר שהרי בחכמתו״

 שזה עליו נגזר לא שזה אותי״ וידוע השכל המתהלל יתהלל

 סופן הקב״ה מאת שאינן בזמן הללו והשלשה הוא. בידו

 עשירים והיו היו חכמים שני רז״ל שנו וכן ממנו, ליפסק

 קרח העולם מאומות ואחד מישראל אחד בעולם. עמדו

 שמור עושר חז״ל אמרו וכן מהעולם. נאבדו ושניהם והמן

 לפי למה וכ״כ המן, ושל קרח של עשרו זה לרעתו לבעליו

להם...״. אותן חטפו אלא הקב״ה מאת מתנתן היתה שלא

 אדם שכאשר ביותר, מחריד הזה, החמישי היסוד הרי

 אצלו שמור עושרו כדין, שלא ונוטלו הכסף אחרי משתדל

 שלו שהעושר משמים עליו שיכריזו מוכן מי וכי לרעתו, רק

 א״כ בעושרם, שנאבדו והמן קרח של העושר בסגנון הוא

 תורה בלימוד תהיה שלו ההשתדלות שעיקר לראות צריך

לידיו. יתגלגל כבר הוא לעושר, הוא ראוי אכן ואם וירא״ש,

 שהוכרז מה כפי שהכל מכך לשאוב אפשר חיזוק וכמה

 נדוניה ואפי' הרבה, להתאמץ לו מה א״כ ההריון, קודם עליו

 הסידור שדרגת ראשונים, בשם יח,ב( )מו״קבמהרש״א כתוב

 יש אם גם א״כ בלידתו, הוכרז זה גם מחותנו שיקבל המלא

ת יש אם וגם כלכליות, גזירות  להפוך צריך לא מיתון, שע

 כך ובין כך בין תצא הגזירה אלא עושרו, את לחפש עולמות

לו. שנקצב האחרון השקל עד מאמצים, ובלי בקלות שישיג
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הגיליון נושא

,המזוזה 'ניעזוק

ביתןז מזהות ג)ל
358 גיליון סת״ם, כשרות בסדרת הגיליונות נושאי :תסציר

ת תפילין ׳בדיקת - 359 גיליון ם.”סת הגהת - שנו 360 גיליון .’י
ת מזוזות בדיקת’ - שנו 362 גיליון מחשבי. הגהת’ - 361 גיליון .’י
ת’ - ת’ - 363 הנוכחי הגיליון .’הבדיקה סגול ק שי המזוזה׳. נ

ק יד להניח המקור מה ש  וביציאתו, בכניסתו המזוזה ולנ
מדוע?  במזוזה הדין מה לבית? בכניסה רק או מזוזה, בכל האם ו

ת? יאמר ומה אז? לומר יש פסוקים איזה כיסוי? בלא שב  ב
יח(. פרק המזוזה שערי יא-יב, ס״ק ביתך מזוזות )מקורות:

ברכב: תפילין

 הנתונים התבררו מקצוע אנשי עם בבירור :חשוב מידע
ש סגור ברכב החום שרטוט( )ראה הבאים, שמ  יום בצהרי ב

 מגיע החום הרכב מושב על ביותר, גבוהות לרמות מעפיל קייצי
 מעל הקדמית השמשה תחת הקדמי ובמדף ,C° 80 עד C° 60 ל

שבורד)לוח  עלול הנסיעה( נתוני את לנהג המציגים מחונים הד
שעות ,C° 90 עד להגיע בצהרים. 2 ל 12 הןבין ביותר החמות ה

 ברכב נוצר בתלונות, פתוח חריץ בלי ואטום סגור שהרכב כיון
 נעים. אויר יש בחוץ כאשר גם ,’החממה ליאפקט בדומה גבוה חום

טת  לקולט בדומה גבוה, חום קולטת שחור רקע מעל זכוכית פל
שר אי הרכב בפתיחת לעיתים שמש. הדוד של ת אפ  בהגה לגע

חום. מרוב

 ברכב ממושך זמן התפילין את פעמי חד באופן הניח אדם אם
ש חם, ביום ש של מוחלט אינו הפסול ח  ולא הבתים, עור עובי ב

 שעות. מספר תוך הדיו את להמיס יצליח השמש שחום בטוח
 ריעותא בו שנולד סת״ם כדין בדיקה, חייב האם להסתפק ויש

 אם אמנם לאש. בסמיכות שהו או למים שנפלו כגון חזקה,
ש בחום, התפילין את בקביעות הניח  כי ביותר, גבוה הפסול חש

 ואטומות, שחורות כלל בדרך התפילין ותיקי שחורות, התפילין
קלמן(. משה תמונות: )קרדיט בדיקה מחייב סביר וחשש
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ברכב! תפילין שוכחים לא
 אין מזהירים, סת׳׳ם מגיהי :חום מכת
ת מספיק דעו ם בציבור מו ש שחו מ ש  ה

ל לו שגיח האדם וחובת לסת״ם, להזיק ע  לה
א ש. מחום יפסלו של מ ש תי ומצוי ה ש  ב

ת הבאותז הדוגמאו

קבועה מזוזה א. ש מול ה מ ש חת ה קופ  ה
מת תחמ ה מאוד, מ סל, ועלול ה להיפ ש מע  ו

ע הי״ו בכבד ביהודי שהיה ב ק  מזוזת את ש
ר ע ש מול החצר ש מ ש ת ה ח קופ  הגנה ללא ה

 שהאותיות התברר בדיקה ולאחר מתאימה,
ה והמזוזה קפצו א ר ה) ל ס פ תמונה{. נ

טוף והעצה:  בנילון היטב המזוזה את לע
ש, שר ה ובנייר מר ל עב ע  לבידוד הניילון מ
ה מהחום, קובע ק ול תי טיק בנר ס ע פל ב צ  ב
א ל בן) חודר שקוף ל ש, קרני ש מ ט מתכת ולא ש קול  חום( ש

ם ה יכול ואם סיליקון. פקק ע קבענ ת בין י  או למסילה, הדל
א המשקוף, תחת שוף יהיה של ש. ח מ ש ל

ם ב. שנ לי י ע  את מניחים מהתפילה, שבחזור רכבים, ב
ל ברכב התפילין שב ע מו ל או לנהג, הסמוך ה ע שבורד, מ  הד

ם מניחים רובם תי ת לזמן ברכב התפילין את לע קניו ר) צ  ק
ם וכדומה(, סידורים שנ ם י ד ארוך לזמן אפילו שמניחי ע ( 

ם ם ומהם וכדומה(, בצהרים הביתה שחוזרי מניחי  את ש
אופן ברכב התפילין קבוע. ב

אות תפילין מצ ש תחת ברכב הנ מ ש ת ה ח קופ ת ה לו לו  ע
סל היפ ת ל סבירו ל גבוהה ב ם החום ידי ע שורר העצו  ה

ספור ברכב, ם אינ מי אות המגיהים נוכחו פע ת לר שיו ר פ  ש
סלו תפילין ם השהיה מכח נפ ש בחו מ ש  שאי בצורה ה
שר ת כגון לתקן, אפ וכדומה. אותיות קפיצ

ר מגיה יהודי ב תפילין וראה רכב, ליד ע ה ת ש או מצ  נ
ל שבורד ע ל וכתב הרותח, הד טי ע תב קטן צ הג בכ לנ " דו  י

תפילין את לבדוק נא הנכבד סלו", יתכן כי ה  ואכן שנפ
תפילין בדיקה לאחר התברר ה סלו. ש נפ

םבמדרש כתוב רי ב ד רו בידך נרי ד(, ד רבה )  אם בידי, ונ
ת מר מר אני נרי את ש ש  אני נרי את כיבית ואם נרך, את מ
צערינו, נרך. את מכבה ם תקופה מידי ל מעי ל שו  ילדים ע

חו שכ ם והלכו ברכב שנ מ ל הגבוה, והחום מהחנק לעול ע  ו
ם ניתן ברכב׳, ילדים שוכחים ׳לא קמפיין פורסם כך ס  לפר

קל קמפיין ש מ  וזכות ברכב׳, תפילין שוכחים ׳לא דומה ב
ת מיר ל תגן התפילין ש הילדים. כל ע

ת  התורה בברכ
לוי יוסף עקיבא  אמת בזמן מדידה הקלטת

הרכב בתוך החום מעלות עול
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גידיון

ק1ע נ־7ענ3ה מ

ס .1 קלו הגר אונ
ה ש הג ביותר הקדום המקור שרדה: מע מנ ל היד הנחת ל  ע

הבגט׳ המסופר הוא המזוזה, ד ו ב ע ס יא.( דף זרה ) קלו אונ  בן ש
הגהות התגייר קלונימוס בעין מציינים והדר עוז וציונים )ב  ש

קב ם’ במקום ׳קלוניקוס' הגירסה יד וכתב יע מו  שלח {,’קלוני
ת אחריו רומי קיסר  שלח שוב וגיירם, להחזירו חיילים פלוג

וגיירם. שניה פלוגה

ה ת לפלוג שי שלי שר כלום, איתו לדבר לא הקיסר ציוה ה  כא
ל ידו הניח ללכת אותו לקחו תח, המזוזה ע  החיילים תמהו בפ

מר שהקבייה להם והסביר זה, מה אל את שו שר  להיפך מבחוץ, י
ר מלך ממידת ש  דכחיב מבחוץ, עליו שומרים שחייליו ודם ב

ק )תהלים מר די ח( פסוק קכא פר ש תה ובואך צאתך י ד מע ע  ו
מר את לגייר הצליח וכך עולם, שי החיילים מש שלי ח ה של  ש
ח הוסיף לא כך, הקיסר שראה כיון להביאו. המלך אחריו שלו  ל

אחריו. עוד

היד הנחת .2
מר ש ם רבינו ומנהגי בהלכות כתוב :אטלה טל ב  שלו
ט ט ש מוד תמה, )סימן מנוי  ספר )סוף ובמהרי׳׳ל סא(, אות לג ע
מוד המנהגים  כדרכי הובא צא(, אות ממהר״ש ליקוטים תרלד ע

ה יורה )הקצר משה  לדרך לילך הרוצה ב(, אות רפה סימן דע
א לעיר, חוץ שיוצ  ויאמר המזוזה על ידו יניח ביתו מפתח כ

ך’ מ ש תוב השם והוא ׳כוזו׳ בגימטריא טל׳’ כי ’אטלה טל ב  שכ
חוץ המזוזה על רבע שם כנגד מב  אותיות הוא כי אותיות, א

ת רבע דשם אותיות אחר שניו א א ת בכל ביתא. באלפ א ע שיצ  כ
ל ידו יניח ביתו, מפתח האדם  צילי ה' שומרי ’ה ויאמר המזוזה ע

ת הלכות )אשר׳׳י ימיני יד על ד מזוזה(. הלכות סוף קטנו עו  ו
ש מהר׳׳ש אמר מור השם לומר: שצריך בגמרא שי ש  צאתי י

ד מעתה ובואי ע ם. ו עול

שונה התפילה א  הפסוק פי על היא במהרי״ל, המוזכרת הר
ל צלך ד׳ שמרך ד' ה( פסוק קכא פרק )תהלים  ימינך. יד ע

םהפסוק פי על היא במהרי״ל', המזוכרת השניה והתפילה לי ה ת ( 
מר ד׳ ח( פסוק קכא פרק ש ד מעתה ובואך צאתך י ע עולם. ו

מה של כים וכתב ק יבמות )מסכת של  הביאו ג(, אות א פר
שערי שובה ב חח או׳׳ תי ובקבלה כד(, ס״ק יא סימן ) מע ם ש ש  ש

ת הוא וטוב אחד, ה׳ בגימטריה הוא הטל תפיל  להניח הדרך, ל
ל ופיו האגודל ה ולומר המזוזה, ע ש חי שה בל  ובכיסוי ובקדו

מך פנים ש ם, ג׳ אטלייה ל”ט ב ם וג׳ פעמי מי  בגימטריה טל פע
האלקים, ה׳

ק ס שו״ע נפ  אומרים יש ברמייא(, ב סעיף רפה )סימן ב
שיוצא ל ידו יניח הבית מן כ  ’ד ויאמר )מהרי״ל(, המזוזה ע

מור ש ד מעתה ובואי צאתי י ע ש(, ו ר ד מ ם) ל ס וכן עו שיכנ  לבית, כ
ל ידו יניח שיוצא ד(, )ס״ק הש״ך וכתב המזוזה. ע ר חוץ כ  לעי

 )מהרי״ל, כוז״ו בגימטרי״א טייל כי אטלה׳, טל 'בשמך יאמר
משה(. בדרכי הובא

שון  בכל ידו להניח א. הבאים: הדינים מדויק הרמ׳יא בל
 ביציאה רק ידו להניח ב. מהעיר. ביציאה רק ולא מהבית יציאה

ר מחדר בהליכה ולא מהבית, רו בי ר) ד ח  זילבר להגרא׳יי הלכה ל
מוד רפה סימן יו״ד רי קלא, ע  ג הערה יח פרק המזוזה שע

ם(. מנהג שכך והוסיף  ולא מהבית, ביציאתו רק הפילה ג. העול
סתו ת ב שנה חי איש בבן מדויק )וכן לבית בכני ש  תבוא כי פר

שון מאידך ג(. אות ש בל  והיד ב(, סעיף רפה סימן )יו׳׳ד הלבו
ק הקטנה שלחן והערוך יב(, סעיף ג )פר מןה סי  ד(, סעיף רפה )

תפלל שצריך מדויק יא(, )ס״ק ביתך ומזוזות ה תו גם ל ס  בכני
לבית.

ת הובא א(, רסה, )וז״ג הקדוש בזהר מבואר תולע קב ב יע
ת אמר(, ד׳׳ה תפילין )סוד טר ב(, ס״ק כה סימן )או״ח זקנים ובע

 מלווין מלאכים ד' ואז ביתו, מפתח שיוצא קודם במזוזה "ונוגע
ד אותו הכנסתי׳. בית ע

ספרו הרמ״א :הגרע״א דברי  סימן יו״ד )הקצר משה דרכי ב
ל בהגהותיו כמו כותב ב( סי׳ק רפה ענין ומוסיף השוי׳ע, ע  ש

תב יד הנחת מ מוזכר המהרי״ל שכ ז’בג ״ ע  הגר״א וכן יא.(, דף )
ל ע ת מאידך בע״ז. הגמ' לדברי מציין ה( אות הרמ׳׳א ) שו׳׳  ב

 לדבריו ציין נח(, סימן יו׳׳ד פסקים קמא )מהדורא הגרע׳׳א
שובה בפתחי מןת סי ת שאסור ד(, ס״ק רפה ) ע ה במזוזה לג מ  עצ

הבגט׳ כמבואר כיסוי, בלי ב ש ע שאסור יד.( דף )  בידו, בס״ת ליג
הבתוס׳ ומבואר ד׳׳  כן ואם הקודש, כתבי לכל הדין שהוא תנא(, )

מנהג בש״ם מקור שאין כיון הגרע״א והסיק בכלל, מזוזה גם  ל
ח ל ידו להני  כן אם המהרי״ל, בשם ברמ׳׳א מקורו וכל המזוזה, ע

א ט שי ת שלא פ שו ע ש בו יש אם כן ל ש  בגמ' שמקורו איסור ח
ע שאסור ה, הבאה מצוה והוא ת,”0ב בידו ליג  רוצה ואם בעביר
ח ל ידו להני שוך טוב המזוזה, ע שרוול את למ  היד את ויניח ה

ל הבגד עם המזוזה. ע

הג יא( סי׳ )יו״ד יצחק בית בשו״ת וכתב מנ ם ש  להניח העול
 שיצא כיון אך טעמם, וביאר בזה, מדקדקים ואין היד את

שו להוריד טוב צדיק, מפי ל להניח ידיו על מלבו  המזוזה, ע
ברכה. עליו תבוא בזה והמדקדק

ספר תוהקבלה הכתב וב ש ר פ אתחנן )  תמה ת( פסוק ו פרק ו
ל תב מה ע ת שאין הגרע״א שכ ח הנ ל היד ל  מקור המזוזה ע

ש מקורו הרי בש״ס, ה מפור ש מע תירץ הגר. אונקלוס של ב  ו
ספר דנתן זכר ב ו מ ע  להניח שחייב מהגמ' הוכחה שאין קלה(, )

קלוס ומה המזוזה, על ידו אונ ל ידו את הניח ש  היה המזוזה, ע
שביל רק ר ב ר עו ם אסר המלך שהרי החיילים לב את ל  עליה

ת והוצרך איתו, לדבר שו ע ה ל ש איתו. לדבר שיתחילו כדי מע

שה, מפי הלכה למדים שאין להוסיף, ויש ה מע ש מע ב  של ו
ת והוראה חיוב הוזכר לא אונקלוס שו ע ה אם כי כן, ל ש  מע

צל שכך שהיה סיפר המלך, מחיילי ני ת את בכך ש שיבו  בני ח
ר א ב ל) א ר ש צח(. סימן ב חלק משה י

ש ש תהגדולה כנסת השיירי כתבו :מחיקה ח הו הג  יו״ד טור )
הוהט״ז ב(, אות רפט סימן ר ו י  ובקסת ה(, סי׳ק רפו סימן דעה )

מןהסופר סי ת כז ) שכ שו״ת ו(, ס׳יק הסופר ל מןשדך פאת וב סי ( 
קבוע שאין קל(, שך כי כלל, כיסוי בלי מזוזה ל מ  עבירה, מזה נ

ם שבכל ם פע ט מוחק ויציאה, בכניסה במזוזה שנוגעי  משם מע
י - ד - ד מבחוץ המזוזה עייג הכתוב ש ק ע ח מ מרי שנ  אחר לג

אנו כמו רב זמן  נרתיק לתוך יכניס אלא בתים, ברוב רואים ש
נראה. השם שיהיה מזכוכית

ת תזצ׳׳ל זוננפלד הגרי״ח ולדע שו׳׳ ת ) מ  סימן יוייד חיים של
ש בודאי קסה(, ם. בכל היד את להניח זריזות י  והטעם פע

ח נהג לא זצ׳׳ל דיסקין שהמהרי״ל הני ל היד את ל  המזוזה ע
ם, בכל ש היינו במזוזה, מביט היה אם כי פע ש ח  לידי שיבוא מ

עיוסף בילקוט וכתב מחיקה. ב ו ש ת ) חו מ סעיף מזוזה א, חלק ש
ח וטוב ד(, ם בכל ידו שיני ס שיוצא פע ם כמה ונכנ מי ביום. פע

ת .3 המצוה כוונ
א בזהר כתוב מזוזה, מצות טעם :השי״ת יחוד  מהימנא )רעי

ת ג כרך ש ר אתחנן פ  טו(, כלל א חלק אדם החיי הביאו רסג: דף ו
קבע פקודא מ ש בר ל ה, מזוזה נ תרעי שי דלא ל ש בר ינ  דוכרנא נ

מין, דקוב״ה  אמר, דאת כמה דציצית, כגוונא איהו ודא לעל
ש בר דחמי כיון כוי, אה וזכרתם אותו וראיתם  דוכרנא, האי נ

ד בגרמוי אדכר ב מע קודא ל  במחוק ותרגם כוי, ורזא דמאריה. פ
ש ם( מדב ש ע ) קבו תחו, מזוזה ל א בכדי בפ ח של שכ  האדם י
ם, הקב״ה זכרון ם לעול טע ת כמו הוא זה ו  שנאמר ציצית במצו

ט( פסוק טו פרק )במדבר  מצות כל את וזכךתם אתו וךאיתם ל
מו נזכר הזה, לזכרון האדם שרואה כיון ד', צ ת בע שו ע  מצות ל

קונו.
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שון וזה  תורה וספר ומזוזה תפילין )הלכות הרמב״ם ל
 וכל רפה(, סימן )יו׳׳ד הטור כותב זה וכעין יג(, הלכה ו פרק
ס זמן ע ויצא שיכנ פג מו השם ביתוד י ש של ש  הוא ברוך הקדו

תו ויעור אהבתו ויזכור שנ היו מ שגיו  שאין וידע הזמן, בהבלי ו
מד דבר ם העו מי לעול ם ולעול מי ת אלא עול ם, צור ידיע  העול

תו חוזר הוא ומיד דע מישרים. בדרכי והולך ל

ת חרדים בספר וכתב :היד הנחת ה )מצוו ש  סעיף ה פרק ע
ל ידו אדם וישים כא(, ס תמיד המזוזה ע שנכנ  וכשיוצא, לבית כ

ל יתברך הוא כי ויזכור ע שתו ובניו והאדם הבית, ב  וכל וא
מר והוא שלו, נכסיו וכל אורחים, הם לו אשר שו  בבית אוהו ה

ל ובשדה, ע ת כך ידי ו שב ח פני יום בכל מזוזה מצות לו נ  ל
.והתפילין ציצית מצות כמו הקב״ה

א וכתב עץ בפל ת( יו ל ידו שישים מצוה )כללו  המזוזה ע
ס תמיד כנ שנ  בעה׳יב הוא שהשי״ת ויזכור וכשיוצא, לבית כ

שר וכל מר והוא בבית א מו את שו אל. ע שר י

ה איש בבן וכתב שנ ת שניה חי) ש ר א ג( אות תבא כי פ שיצ  כ
ל ידו יניח מביתו מור ’ה ויאמר המזוזה ע ש  לחיים ובואי צאתי י
ם טובים שלו ד מעתה ול ע י קל עולם, ו - ד -  ויהן אותי יברך ש

רחמים. לי

ת ומבאר טר מזוזה בע ם) ענין יב(, ס״ק זקני ל היד הנחת ש  ע
א המזוזה שיוצ ד כדי הוא, כ מו ט שיע  הפתח דרך ירוץ ולא מע

ת. ללא תבוננו קבל במזוזה ויסתכל ה  השי״ת יחוד עליו ל
ה ש ל וקבלת ראשונה, שבפר ה מצות עו ש ל שניה, שבפר ע  פי ו

מו תיקן זה צ ע ת עם קצר נוסת ל  לאומרה מזוזה, מצות כוונ
ת למזוזה סמוך ע ש בבוקר. מהבית יציאה ב

שוק .4 המזוזה ני
ה יורה יוסף )ברכי החיד״א כתב מנהג_האריד׳ל:  סימן דע

ך הובא י, אות ב סימן שמיר ציפורן ד, אות רפה חן בערו של  ה
ם ד(, אות רפה סימן יו״ד אריז״ל)וכעין בש סגרת מובא זה ה מ  ב

חן שול ם כד, סעיף יא סימן שו׳׳ע קיצור על ה  תורה ליקוטי בש
ת ויטאל חיים לרבי ש צבעו שיניח ואתחנן( פר ת א שי שלי  ה

-י שם על אמה הנקראת ד - קנה, ש תפלל וינש מרנו לה׳ וי ש  שי
ם י בש - ד -  )אותיות תכייה המאוחרות באותיות וחילופו ש

 תכ״ה שם אותיות הוי״ה, שם לאותיות מאוחרות כוזו שם
י( שם לאותיות מאוחרות ד- צילנו ש-  והוסיף הרע. מיצר שי

י לומר: נוהג שהוא החיד״א - ד -  חטא ומכל הרע מיצר יצילני ש
שון ומכל חלץ צרה, ומכל הרע ל ב ץני י איו ץניו)  והיה טו( לו, ב

י - ד - מע לומר ויש"נוהגים כה(. כב, )איוב בצריך ש ש אל׳ ׳ שר  י
מועיל מאוד. ו

אל, חביבין א( סעיף טו כלל א )חלק אדם החיי כתב שר  י
סיבבן ש ש שו תפלין במצוות, הוא ברוך הקדו א  ובזרועו, בר
תחו. ומזוזה בבגדו, וציצית ל אלו, מצוות ג׳ והמקיים בפ  ע

ש והחו-ט יב( פסוק ד פרק )קהלת נאמר זה של מ  במהרה לא ה
שיצא לפיכך, ינתק: ק ביתו, מפתח אדם כ ש  וישים המזוזה ינ

ל שגיח לבו ע כתיקונה. היא אם לה

מן שולחן בקיצור וכתב סי ך) רו מטרת לפי כד( סעיף יא ע  ש
שיוצא לכן השי׳ית, יתוד להזכיר המזוזה ס כ קנה, ונכנ ש  אבל ינ

ל ידו יניח לא סק אלא עצמה, המזוזה ע ל זכוכית בהפ  השם. ע
 ה׳ ימיני, יד על צלי ’ה שומרי ’ה יאמר: ביציאתו היד ובהנחת

מר ד מעתה ובואי צאתי יש ע  שצריך רואים מדבריו עולם. ו
ת שתי את לומר תפילו יב(. סעיף ג )פרק הקטנה ביד נקט וכן ה

שולחן כתבו וכן מן ב סי ה) בו מן ובית ו(, ס׳׳ק רפה ג סי  אריה)
הג ס״ה(, פ׳׳א רפה מנ אל ש שר ק י ש  וביציאה. בכניסה המזוזה לנ

שערי ר וב ע ש ם) רי פ ש( ד”ס י א ת״ ענין בפ שיקה ש  חיבור הוא הנ
ספר וכתבו מצוה. וחיבוב לטהרה  חסדי ובשו״ת בחכמה, נוהג ב

מן סי ת) ם ו( אבו קי ש ה היד את שנו במזוזה. שנגע

ד( )סימן אומץ ביוסף וכתב  פסוקים אמירת לגבי תנ
ח מני ש ל ידו כ  נוהג ז״ל החסיד מורי אבי ראיתי המזוזה: ע
ת שו ע ם, ג׳ כן ל ם ובכל פעמי ה ידו את נישק פע ל ונתנ עיניו. ע

ספר כתב ד זכר ב מו ע תן) ל תימה קלה(, נ  להניח הנוהגים ע
ל היד ם המזוזה ע קי ש  והוא המזוזה, את ולא ידיהם את ונו

שה פרחה וכי בורות מנהג שק ליד. מהמזוזה קדו  אליעזר ובדמ
ל ע ב ל ץ הפלא ) ע ת יו  שזהו וכתב דבריו, דחה כב( אות מ מערכ
אפילו מצוה חיבוב עו הידים ש  וכן אותם. מנשקים במזוזה שנג

שערי כתב ר ב ע ש ם) רי פ שוק לגבי ד( סעיף י א  אינו שאם ס״ת ני
ק יכול ש ק בפיו, לנ ש ה ידו את ינ ע ספר שנג תורה. ב

שראל מנהג .5 תורה י
זצ״ל וינקלר ליב יהודה מרדכי הג״ר מנהג יתירה: וזיבה

שי שו׳׳ת )מחבר  שבכל המו״ל(, בהקדמת כמתואר מרדכי, לבו
מע קריאת לפני לילה ל ש ע ק המיטה ש ש תו מזוזה כל ני  שבבי
בע ם ש מי שה, כדיוטגמא יהרה וחיבה באהבה פע חד

קב הג״ר מנהג אל יע שר  רבנו )ארחות זצ״ל קניבסקי י
שנה מהדורה מוד ג חלק י ה מהדורה ב, אות מזוזה קסד ע ש  חד

מוד ד חלק ק רלה( ע ש ש פתח בכל בידו המזוזה את לנ  שי
שק לחדר, ויציאה כניסה ובכל מזוזה,  היה כי שמאל ביד וני
סף איטר, ק היה בנו ש  שוכב שהיה לפני בחדרו המזוזה את מנ
ענין לישון. ענין של״ה בקיצור מופיע השינה קודם נשיקה ו ( 

מע קריאת ל ש פסוקים. אמירת סדר שם וכותב המיטה(, ע

ת זצ״ל קנייבסקי הגר״ח והשיב ע ד שובה מזוזה נוטה )  ה
ב(,  רבים מקום מכל מהבית, ביציאה רק כתוב ברמ״א שאכן נ-נ

ק נוהגים ש מו. נוהג וכן וחדר, חדר בכל המזוזה אה לנ בעצ

א )שויית זצ״ל מישרים הדובב מנהג  ז חלק המאיר שרג
 ממש הניתה ולא למזוזה, סמוך ידו שהגביה א(, ס״ק ה סימן

שק המזוזה, על ם ידו, את וני מעול ע לא ו ג במזוזה. ממש נ

חל מה הג״ר מנהג יד:ה הני  זצ״ל אויערבאך זלמן של
ת הליכו ק תפילה שלמה ) מוד ז פר ח (,35 הערה פט ע  להני

ל ידו ק ולא המזוזה ע ש  שהציבור שבמקום והוסיף, ידו. את ני
ם ק נוהגי ש ש לא לנ רו  הדבר, ניכר יהיה אם הציבור מן יפ

ם לזלזל וחלילה ק בנוהגי ש חי וכתב מצוה. חיבוב משום לנ ת  בפ
ם ש כו( ס״ק רפה )סימן שערי מנינו גם נוהגים י  את להניח בז

ק. ולא בלבד היד ש לנ

מוד ם מנהג :ליד לע א)דיני חזו״ ת ה הגו הנ  אות ג פרק יו״ד ו
ה מהדורה רבינו ארהות יב, ש מוד ד חלק חד  היה שלא רלה(, ע

שק ע ולא המזוזה מנ ג ם וכמה בה. נו מי ל הסתכל פע  המזוזה ע
ר ב ע ש תח. כ ארחות וציין בפ תב למה רבינו ב שר בלקט שכ  יו

ק מוד יו׳׳ד ב )חל שר א( ענין ס ע  יוצא היה הדשן התרומת כא
ע ולא במזוזה הסתכל מביתו ג הלך אבל בה, נ ש  לדרך מביתו כ

ע ג למזוזה, נ

ה זצ״ל קנייבסקי הגר״ח וביאר ע ד מוד מזוזה נוטה )  ע
שובה מט מוד א חלק שיחה דרך מט, מח ת  ב חלק תקיז, ע

מוד ק לא שהחזו״א תלט(, ע ש  קשה שהיה משום המזוזה ני
ל ידו להניח כח לו שאין ואמר הטירחה, לו  היה לכן המזוזה ע

ענין הגרח׳יק והוסיף בה, מביט ל היד הנחת ש  הוא המזוזה ע
תוב מה לזכור כדי ש בראיה וגם בה, שכ  קשה ואם זה, ענין י

ל ידו להניח לאדם ה, המזוזה ע ק ש תכל מספיק ולנ ס ל שי  ע
המזוזה.

אל הבית ומנהג שר מפי מגור י א) ה(, זיע״ מוע ש  היה שלא ה
רחוקה. לדרך יוצא כשהיה אם כי פעם, בכל המזוזה את מנשק

אל רבי האדמו״ר כ״ק ומנהג שר  )מאורי זיע״א מסטאלין י
מוד אש ת תו, ע שע הג׳יר עדו הו ל י שי ע  שלא הלטובסקי(, ה
ק היה ש ש היה אלא ובידיו, בפיו המזוזה את מנ ר  כלפי ידיו פו

בר וכך המזוזה אל והסתכל מעלה ת את ע ביתו. דל
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הגיליון: סיכום

העולים דינים
משיב

שיוצא :היד תהנח א. ל ידו יניח בבית, ונכנס כ  ובבואו המזוזה. ע
ל יראתו ויתן השי״ת, יחוד יזכור ובצאתו  יחטא. פולא פניו ע

חדר מחדר כשהולך ל ידו להניח צריך אין ל  ויש המזוזה, ע
לחדר. מחדר גם מדקדקים

ת :תפילה ב. ע ת שמניחים ב ל היד א  תפילה. זמן הוא המזוזה, ע
ל צילי ’ה שומרי ה׳ בצאתו יאמר למהרי״ל  ימיני. יד ע
ץ וכשיוצא  יאמר לרמ״א אטלה׳. טל ׳בשמך יאמר לעיר חו

תו א עד מעתה ובואי צאתי ישמור ה׳ בצ ש עולם. ו לבו  ל
ת יאמר שו״ע לקיצור בכניסתו. גם כן יאמר  התפילות שתי א

בצאתו.

ת הזכירו ישראל גדולי :המזוזה ז7נישו ג. שק המנהג א ת לנ  א
ת המזוזה ע ת וינשק ויוצא, שנכנס ב במזוזה. שנגעה ידו א

 נהגו שלא יש בורות. מנהג הוא היד שנישוק אומרים יש
שק דו ויש המזוזה, לנ מ ע המזוזה. לפני ש

ל רק ידו יניח :הפסק ד. ל ולא המזוזה, בית ע  עצמה. המזוזה ע
ע אם ולכן ב ל מזוזה ק א הפתח ע  היד את יניח לא נרתיק, בל

ל לו יפשיל אלא עצמה, המזוזה ע ת וינשק שרוו עו צ מ א  ב
הבגד.

^ יב ^ ^ ^ ] ה כ ל ה כ

וע ההגרלה ל השב מזומן שקל 100 ע
 מזומן שקל 100 כסך 362 גיליון כהגדלת הזוכה

 שליט״א גיר אברהם הד״ר המופלג האברך
ירושלים שוטבשטיין כולל

הלבה עדכוני
קודש שבת
מו רשומ  שבת{, הנהגות של״ה )קיצור השל״ה כתב :ישראל ע

שבצות חיים )אורח מגדים בפרי הובא  אינו{, ד״ה רסז סימן זהב מ
שוק ח(, ם״ק רמז )סימן רבה ובאליה ת המזוזה בני שב  ה׳ יאמר לא ב
ת יום את זכור אם כי כוי, צאתי ישמור שב אץ כמו לקדשו, ה  אומרים ש
שבת החול. בימי כמו לעדי ישראל עמו ׳שומר ב

 אברהם המגן שיטת שלפי )שם(, רבה והאליה הפמ״ג והוסיפו
 וכמו לאומרו, יש א{, ס״ק רסז )סימן והט״ז ג{, ס״ק רסז )סימן

 אומרים שאין המג״א, כותב הדבר טעם צאתינו. ושמור שאומרים
ל תפילה שהוא ישראל עמו שומר  ושמור אומרים אבל ישראל, כל ע

ל תפילה שהוא צאתנו ל תפילה הוא במזוזה וכן יחיד, כל ע יחיד. כל ע

הגא: הגליוו נושא
יד׳ עבודת ׳קלף

הגא הגיליון בהוצאות והשתתפו העצום, הרבים בזיכוי חלק טלו

במקורות לעיין בלי למעשה הלכה הדברים על לסמוך לא נא הלומדים, לב את לעורר נועד הגיליון

 נשמת לעילוי הוקדש הגיליון
 תשע״ה כתמוז י"ג נלב״ע זצ״ל בקר ברוך בהג״ר נחמיה הג״ד

 ע״ה הלפרין הכהן אפרים ב"ר ציון בת פרומא מדת הצדקנית ואשתו
ת.נ.צ.ב.ה. תשע״ב תמוז י"ב נלב״ע

 בקלף מעלה יש האם שאלה:
ומדוע? למת״ם, יד עבודת

ה? להיות צריך בעיבוד שלב איזה מ ש  או מדאורייתא והאם ל
 האם תורה? לספר ומזוזות תפילין בין הבדל יש האם מדרבנן?

שב מכונה ה? נח מ ש ל

תגמ׳ :מסורות ב ש  לב סימן )או״ח שו״ע נד:(; גיטין עט: )
ט, סעיף דשאמר ברוך שם(; הלכה וביאור ח- מו ע ( 

 י(; ס״ק ו סי׳ )או״ח חזר׳א א(; )רעא יונה בני לו{;
קיצחק מנחת ל ח ט א{; סימן ט ) קהלוי שב ל ח  א )
קלציון אור קעג(; סימן י חלק ו, סימן ל ח  עמוד ב )

םשני חוט והנה(; ה“ד לד אי ש ת קב(; עמוד )נו ע  ד
קנוטה ל ח מןיוסף ויען תנ-תנא(; סימן ג ) סי כא{. )

 ששולח מי כל הבא, הגיליון בנושא שבועית שאלה מופיעה זה במדור
 המפעל, רבני דעת על ההגרלה להגרלה. נכנס השאלה על נכונה תשובה

הקרוב. בגיליון האפשר במידת ישולבו המובחרות התשובות
אחד! מקום במראה לעיין מספיק להגרלה, ולהכנס להשיב בכדי

 שתגיע בערב)תשובה הקרוב ראשון יום עד התשובות את לשלוח נא
 טלפון, )שם, המשיב פרטי בצירוף הבאה(, להגרלה תכנס ראשון יום אחרי
הבאות: מהאפשרויות באחת לימוד(, מקום

4 שלוחה 02-5377085 טלפון בקו'הילכתא׳ . 1
הפשט׳ ׳עומק - ׳הילכתא׳ קופת ו׳קהילות׳, פלוס׳ ׳נדרים בעמדות .2
׳הילכתא' תיבת ירושלים, מיר ישיבת הלשון', בחדר'קול .3
1532-6507823 מספר בפקס .4
5 במייל .5 0 4 7 8 6 7@gm ail.com

לוי הוקדש המדור עי ת ל מ ש בינו נ טר בן חיים ר  ע
 זיע״א הקדוש החיים האור

ע ״ ב ל ה. התק״ג תמוז טי׳ו נ ב. צ. ת.נ.

הילכתא
ה כ ל ה ב ! ת ע ד ל

 הפשט עוסק שבועי גיליון
 עיון וימי שיעורים

 טלפוני הודאה בית
 אקטואליים הלכה בירורי

 הלכתי מידע קו
הדרכה חוברות

38

 הלכתי מידע קו
02-5377-085

ם, להאזין ניתן שיעורי ת, ל  הודעו
ם, ת, רישום עדכוני ועוד... להגרלו

02-535-0-535 הילכתא מכון
הגילי!] מערכת הוראה בית אנושי מענה

gm@5047867 במייל: הגיליון לקבלת 02-6507823פקס: ail.com
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״לדעת״
ף - שבועי מבחן היומי בד

ך ר' לע"נ רו ז"ל סוב יום יוסף ב"ר ב

073-7289669

133 ׳0מ מבחן ~ י"ז עד י"א מטות~כתובות פרשת

בלילה. שני יום עד שישי מיום שבוע, בכל נפתחת הטלפונית המערכת

 ההפצה ולנקודות נוספים לפרטים המבחן, ועשיית לרישום
. 073-7289669 הטלפון: בקו לשמוע ניתן

טפסים. נוספות-״לדעת״-מילוי פלוס-בקופות נדרים בעמדות גם המבחן לעשות ניתן
קבוע, באופן במייל המבחן ולעשות לקבל ניתן כמו׳׳כ

@a0527692282 בכתובת: רישום ע״י gm ail.com.

? כלל כתובה לה אין רבא לפי אשה איזו .1

עץ. מוכת א.
בעולה. ונמצאת בתולה בחזקת כנסה ב.

 ונמצאת אחד ויום שנים ג' אחרי שנתגיירה גיורת ג.
בעולה.

 לטעון יכול האם הנישואין, לפני כלתו עם שנתייחד מי .2
בתולים? טענת

כן. ובגליל לא ביהודה א.
לא. בגליל גם ב.
כן. ביהודה גם ג.

 אחרי שנאנסה לומר נאמנת האשה שלהלכה הטעם מה .3
האירוסין?

עדיף. ברי ושמא שברי משום א.
בתולה. חזקת או מיגו לה שיש משום ב.
לגרשה. בשביל כך יאמר שלא כדי דרבנן תקנה ג.

? מעוברת בראוה נאמנת לא עלמא לכולי האשה מה לגב .4
פסולים. רוב שיש היכא א.
בתה. את להכשיר לגבי ב.
מכשירים. יש הנ״ל המקרים בשני ג.

 באלמנת גם אוסר מדברת בראוה שאוסר יהושע רבי האם .5
עיסה?

א.
ב.
ג.

כן.
לא

מחלוקת.

 בזה הדין מה ונאנסה, מהמעין מים למלא שירדה תינוקת .6
יהושע? רבי לפי

אופן. בכל אסורה א.
מותרת. לכהונה משיאין העיר אנשי רוב אם ב.
רובי. תרי יש אם רק מותרת ג.

 טוענת והיא אלמנה שנשאה טוען והבעל שנתגרשה אשה .7
ש כמה עדים, לה ואין בתולה שהיתה ? בכתובתה לה י

מנה. א.
מאתים. ב.
מנה. יהושע ולרבי מאתים גמליאל לרבן ג.

 בתולה, שנישאת עדים לה ויש כתובתה, שאיבדה אשה .8
ש כמה בכתובתה? לה י

עדים. לה יש שהרי מאתים, א.
שובר. כותבים שאין מפני כלום, לה אין ב.

מחלוקת. ג.

? מי מפני נדחה מי בדרך, שעוברים ומת כלה ישראל מלך .9
המלך. מפני נדחים ושניהם כלה, מפני נדחה מת א.
המלך. מפני נדחים ושניהם המת, מפני נדחית כלה ב.
שקולים. ומת ומלך המת, מפני נדחית כלה ג.

 ממנו, ולקחתיה היתה אביך של זו שדה לחבירו האומר .10
נאמן? הוא האם

חזקה. או עדים לו יש אא״כ נאמן אינו א.
נאמן. ב.
נאמן. אינו יהושע ולרבי נאמן גמליאל לרבן ג.

חכמה לדעת מדור-
נ ל14י׳ ר' לע" ז״ל אייזיק יצחק ב״ר יעקב רא

ן ורש״י( לגירותו)גמרא קטן להטביל אפשר אופן באיזה .1
עימו. להתגייר מביאו כשאביו א.
דין.. בית דעת על אותו מטבילים להתגייר אותו מביאה ואמו מת אביו אם גם ב.
בקדושה. ולידתו בקדושה שלא בהורתו אלא קטן גר שייך לא ג.

? נאסרת שנתייחדה שאשה יהושע רבי בדעת אסי רב סובר מה לענין .2
כשרים. ברוב ואפילו נשואה, אינה ואפילו לכהונה, רק א.
איש. באשת פוסלים שכולם מפני לבעלה נאסרת נשואה וגם כנ״ל, נאסרת לכהונה ב.
ביוחסין. מעלה משום כהן, הוא אם לבעלה רק ג.

? לחומרא רק או לקולא גם נאמר דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל הדין האם .3
רקלחומרא. א.
לקולא. שספק במקום לקולא גם ב.
להכשיר. רוב שצריך במקום אפילו לקולא, גם ג.

? אבידה לו מחזירים מתי בעיר, מושלך תינוק מצא .4
נכרים. ברוב אפילו א.
ישראל. במחצה רק ב.
ישראל. ברוב רק ג.

ומדוע? בהם, חזרו הם האם המעוברת״, על ״השבתנו אליעזר ורבי גמליאל רבן כשאמרו רשות-
נבעלה. שודאי כיון כן, א.
ם ב. שו מ א, כשר. שהוא בודקת המזנה שאשה ל
אצלה. כשרים שהרוב משום לא, ג.

השבוע ההגרלה
₪ 500 על-

 נוספת הגרלה
חכמה: לדעת מדור על

₪ 200 ע"ס שובר
לבחירה:

( 7 - 1 U 3 J 1
 S׳S ברשת

. החנויות: י ׳ ^
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ברורה משוה
א' סעיף סוף ל״ד סימן עד ל״ג סימן מתחילת

כשר? זה האם יד, של התפילין של בבית קרע נעשה
 פסול. א׳
בדיעבד. כעור ב'
פסול. צדדים בעוני אבל כעור, אחד צד נקרע אם נ׳

לעומו? מעובד עויהיה צריך הרצועות עור האם
 כן. א׳
לא. ב'
בזה. מיקל והרחב״ם כן, ’ג

עור?1נ דווקא לעעיותם עיצריך או כעורות מקלף רצועות האם
 מעור. א דחק לעשותם צריך א'
כשרות. מקלף רצועות גם ב׳
כעור. אם צ״ע מקלף עעואם ואם מעור, לעעוותם צריך ג׳

בדיעבד? פוסלת הרצועות עותרות האם
לא. א׳
 להעוחירם. א״צ ירד והצבע עוחורות היו מתחילה ואם כן, ב'
להשחירם. צריך ירד הצבע ואם כן, ג׳

בדיעבד? פוסל זה האם הרצועות, את עוהעוחיר נכרי
 כן. א׳
לא. ב׳
פוסל. ולרנז״א פוסל אינו לשו״ע ’ג

ת היכן הרצועה? נקרעה אם בגידים לתפור מותר אם מחלוקת יש יד של ברצועו
הזרוע. הקפת בעויעור רק א׳
 האצבע. על כריכות ג' וכריכת האצבע עד הרצועה מתיחת בעויעור גם ב'
האצבע. על כריכות וג׳ היד על כריכות ז׳ וכריכת הזרוע הקפת בעויעור ג׳

תם? רבינו לפי הפרשיות כתיבת סדר מהו
 רעו׳׳י. לפי הנחתם סדר עוזה בתורה כתיבתם כסדר א׳
 תם. רבינו לשיטת הנחתם כסדר ב'
יעעוה. עוירצה מה ג'

C

הלשון שמירת
מצינו עוד ח פרק עד מצאתי ועוד ר פרק

הרע? לשון בעוון טוחאה רוח נמשכת אברים איזה על
 פיו. על א׳
 ראשו. כל על ב׳
אבריו. כל על ג׳

מכלב? יותר גרוע הוא הרע לשון המדבר מדוע
 דעה. לו שיש למתת עצמו עוומר אינו הרע לעוון והמדבר לעוונו, מלחרוץ הצורך בעת עצמו עוומר עוהכלב מפני א׳
 תמיד. מעווחררת לעוונו הרע לעוון ובעל לפעמים, רק לעוונו חורץ עוהכלב מפני ב׳
מנעויכה. יותר מזיק עודיבור מפני ג'

&

* ת:־מב לנזיזעיבה קידה1 *M W
 מדעות פ"ו הרמב״ם לעוון את עוהעתיק במ״ח ועיין כמור", לרעך "ואהבת על עובר הרע לשון עוהמספר ב' בעעזין רבינו כתב
 את קצתינו לאהוב עוציוונו הרמב״ם כתב ר״ו מצוה החצוות ובספר כגופו, מישראל אחד כל לאהוב אדם כל על עומצוה ’ב הלבה

 תמידיות מצוות שעו התתוך מספר הביא א׳ סעיף א' סימן הלכה בביאור רבינו דהנה להעיר ויש עצמינו. שנאהב כמו קצתינז
 שחושב רגע שכל כמוך" לרעך חצות"ואהבת את גם מנה לא למה וקשה עשה. מצות מקיים הוא בהם חושב שהאדם רגע שכל

ליישב. ויש השם(. אהבת חצות את שם שמנה )כפי זו, מצוה מקיים הוא חבירו את שאוהב
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חיים חפץ

 י״א סעיף סוף ח׳ כלל עד י״ג סעיף ז׳ כלל
חסד אהבת

ז”י פרק סוף עד בכאן" "ואעודר ט"ז פרק ב' חלק

| חיים חפץ   j

 חעזוד שהוא אדם להכות לבי״ד מותר אופן באיזה
בגניבה?

 הנניבה. על עדות יש אם רק א'
 עדות שקיבלו או הגנב, שהוא הניכרים דברים ראו אם ב׳

הניכרים. הדברים על
התובע. ע"י אם כי הניכרים האברים להם נתבררו לא אם נם ׳1

ומדוע? הארץ עם על הרע לשון לספר מותר האם
 ודרכיו. מהנהגותיו לפרוש ראוי כי תותר, א'
 שהוציאם וצבאותיו ד' עם בכלל הוא עינם כיון אסור, ב׳

תתצרים.
להקל. תקום יש מדרבנן הוא שהאיסור נ'בדבר

 לענין חכם תלמיד דין לו שיש אדם ישנו בזמננו האם
חכם? תלמיד מבזה איסור

 ביותר. חכמים שהיו הנמרא בזמן רק היה וז”ת דין א׳
 ופוסקים בש״ס בקי הוא אם חכם תלמיד שייך בזמננו אף ב׳

מקום. בכל לענות ויודע
 ויגע להורות שראוי מי כל ובזמננו הדור, ערך לפי הכל ׳1

חכם. תלמיד נקרא בתורה

 לו מותר תה אפיקורס, שהוא פלוני על לו שסיפרו אדם
ח? שתועה סמך על לעשות

 בפניו. שלא בין בפניו בין לגנותו תותר א'
 בפניו. שלא בין בפניו בין לגנותו אסור אבל להאמין מותר ב'
 בהחלטה לקבלם אסור אבל לדברים, לחשוש רק מותר ׳1

לגנותו. או

 כדי בעיר שהוחזק דבר על לסמוך ל1יכ אופן באיזה
הרע? לשון להתיר

 שאינו בעיר שהוחזק אדם שסיפר הרע ללשון להאמין א׳
משקר.

 לאפיקורס. בעיר שהוחזק מי על לדבר ב׳
 הרע לשון מספר שהוא בעיר שהוחזק אדם על לספר ׳1

ורכילות.

לאשתו? הרע לשון לספר חותר אופן באיזה
 בעצמו. הדברים את ראה אם ודווקא בדברים, תועלת כשיש א׳
 ובלבד לתועלת, כשכוונתו מותר מאחרים שמע אם אף ב׳

ודאיים. אינם שהדברים שיאמר
 שידע ובלבד עליו, שעובר מה כל לאשתו לספר לאדם מותר ג'

לאחרים. זאת תספר לא שאשתו

אביו? בפני אחיו על הרע לשון לספר לאח מותר האם
אופן. בכל אסור א'
 להוכיחו יכול שאינו ובלבד תותר, יוכיחו שאביו כוונתו אם ב׳

בעצמו.
נכונים. שהם לא אם לדברים יאתין לא האב שודאי כיון תותר, ׳1

ת הב א | חסד )

 בהלוואות לו יש חלק איזה בגת״ח, מעותיו הנותן
הנמ׳׳ח?

 בגמ״ח. לו שיש האחוזים כפי רק ה הלוא בכל א׳
 שלן. נחשבת ממש מממונו שהיא ההלואה רק ב'
 העני היה לא שבלעדיו כיון המלוה, היה לבדו הוא כאילו נ׳

מבוקשו. את תשיג

 לא שהמלכות זכות שהוא חז״ל אחרו דבר איזה על
העיר? בני את תכפה

 מצוה. לדבר חבירו את אחד שיכפו ידי על א׳
תסדים. גמילות ידי על ב׳
וצדקה. תפילה ידי על נ'

הצדקה? מן חסדים גמילות גדולה במה
 למתים. וגם לעשירים וגם בנופו שהיא א׳
 וכבוד. צדקה לחיים שזוכה ב׳
עותד. העולם שעליה נ'

 הנותנו מן יותר לעני המלוה גדול נאמר אופן איזה על
לו?

 הורגל ולא להקימו יכול וההלוואה מנכסיו שירד מי על א׳
צדקה. לקבל

 להלוות. רק אלא צדקה לתת מתון לו שאין אדם על ב׳
 שלא כדי הלואה שזה למקבל ואותר צדקה הנותן על ג'

יתבייש.

 ולימות דוד בן ולימות לעוה״ז אבותינו זכו תה בזכות
המשיח?

 התפילה. בזכות א׳
 הצדקה. בזכות ב׳
התורה. בזכות ג׳

לזריעה? הצדקה נמשלה מה לענין
תיד. ולא זמן לאחר מגיע ששכרה א׳
 צדקה ע״י כי הצדקה, ע"י מפסיד שהוא האדם יחשוב שלא ב׳

יברכו. הקב׳׳ה
 צדקה, נתן הוא שעברה שנה שכבר האדם יחשוב שלא נ'

ועוד. עוד ולתת לחזור צריך אלא

לתודה? שזזה תצוה איזו
 צדקה. א׳
חסד. ב׳
לתורה. שווה שהיא מצוה אין נ׳

י■■

ן .™יי•. °,לע מבית: לעיונא הערה \

 נזהרמב״ם. ומקורו ראש, ת1וקל שחוק דרך אפילו הרע לשת לספר שאסור גי סעיף גי כלל רבינו כתב

ש, וקלות שחוק דרך ולהזיק לגנוב שאסור לומר צריר דאטו קמ״ל, מאי ביאור וצריך ט. דבר זה הרי רא שו  פ

ק בבמ״ח ועיין הרע. לשון איסור גדר היטב מכאן ודו׳׳ק ז', ס"
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מטות פרשת
תשפ"ב

הל!כה פגעי1
י ש ו ד י ה ח כ ל  ה

מיר בישיבת חבורות ורבני מראשי

 פרלמן אליסף הרב ♦ ת"ב אחר ימצא שלא ובפרי ומעוברת בחולה בביהמ"צ שהחיינו

 פראנק זאב הרב ♦ המערבי לכותל לילך ורוצה האבל אביו של חדשה חליפה הלובש

 פרלמן אליסף הרב ♦ שלישית בסעודה העיקרית שבת סעודת לקיים אפשר אם

זנגר אברהם הרב ♦ בעיר שבעלה להודיעו עליה האם מלאכה בעל המזמינה אשה

פרלמן אליסף הרב

 ומעוברת בחולה בביהמ"צ שהחיינו
ת"ב אחר ימצא שלא ובפרי

 בין שהחיינו מלומר ליזהר טוב וז״ל סי"ז תקנ"א סי' השו"ע כתב א[
 יחמיץ ולא אומר, הבן פדיון על אבל מלבוש, על או פרי על המצרים

 מותר באב, ט' אחר ימצא שלא בפרי וכן כתב והרמ׳׳א עכ"ל המצוה
 דלא דכיון הרמ"א מדברי ומבואר עכ"ל. המצרים בין ולאכלו לברך
 עליו יברך וגם עכשיו זה פרי לאכול לו מותר זה פרי ט"ב אחר ימצא

 אחר פרי לו שיהא בכה"ג היינו דיזהר דאמרנן מאי וכל שהחיינו,
ט"ב. לאחר שהחינו לברך ויוכל ט"ב לאחר

 על משהחיינו להימנע דטוב השו"ע בדברי ביאר צט' ס"ק והמשנ׳׳ב
 לחדש או הפרי מלאכול ימנע כן דעל הוא דהביאור מלבוש, או פרי

שביל המלבוש,  וכתבו וז"ל עוד המשנ׳׳ב וכתב לברך, יצטרך שלא ב
 דשמא שהחיינו בלא פרי לאכול מותרת מעוברת דאשה האחרונים

 פותחין שהפירות מותר ג"כ חולה וכן ולולד. לה נזק ויגרום תתאוה
עכ"ל. עלן. קבלינן לא חולי ובמקום טובים דברים לאכול תאותו לו

 אכילת את עליהם לעכב דא"א דכיון וחולה במעוברת מבואר הרי
 והיינו שהחיינו, יברכו לא מקום ומכל לאכול, הם מותרים הפרי

בביהמ"צ. שהחיינו ברכת מאמירת להימנע דיש דינא הך משום

 בבין פרי להם שנזדמן חולה או במעוברת יהא מה לדון יש ואשר
 גם הלא גונא דבכהאי נימא מי ת"ב, לאחר ימצא שלא המצרים

 שהחיינו ברכת עליו ולברך לאוכלו מותרים היו חולים היותם בלא
 ואמאי חולים, גם דהם אכפ"ל מאי י"ל וממילא הרמ"א, שפסק כמו

 ברכת עליו ומברכים לאוכלו מותרים אשר אדם בני משאר יגרעו
 הוא מברכים אינם דחולים מאי וכל המצרים, בבין גם שהחיינו

 עכשיו וגם באכילתו אסורים היו חולים היותם זולת אשר כזה בפרי
עליו. מברכים אין באכילתו שהותרו

 זה פרי אוכלים היו דהם מאחר שהרי גיסא, לאידך י"ל דילמא או
 עיקר וא"כ לאו, אם ובין ת"ב אחר להשיגו אפשר אם בין מקרה בכל

 היותם מחמת אופן בכל ומותרת המוכרחת אכילה הוא אכילתם
 בבין חדש פרי אוכלים הם כאשר דגם הוא דדינם וכיון חולים,

 ממילא כזאת, באכילה שהחיינו ברכת מברכים אינם הם המצרים,
 ימצא לא אשר כזה בפרי גם שהחיינו ברכת היתר להם נוסף לא

 חוליים מחמת היא אכילתם דסו"ס כיון שוב, המצרים בין לאחר
שהחיינו. מברכים אין ובהכי

אח״כ ימצא שלא לפרי ומעוברת חולה בין החילוק
 אינן הם אכן מדוע לבאר לן צריך זה, לנידון דבהקדם והנראה ב[

L( לדינא כסותר הוא נראה זה דין והרי אכילתם, על שהחיינו מברכים
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 בין לאחר להשיגו אפשר שאי דבפרי ביאר דהרמ׳׳א דאחר דהרמ׳׳א,
 הכי א"כ המצרים, בין עליו ומברכים דאוכלים הוא דינו המצרים

 אי כבר דעי"ז חוליים, מחמת לאוכלו שמוכרחים דבפרי נימא נמי
 שאין שהחיינו, ברכת המצרים בין לאחר עליו לברך שנוכל אפשר

ם אלא הברכה  בבין גם שהחיינו עליו נברך ומעתה הראשונה, בפע
הברכה. להפסיד שלא המצרים

 בין לאחר ימצא שלא שבפרי כך, הוא דהחילוק לבאר נראה והיה
 שהחיינו ברכת טעון שהוא עצמו בפרי סיבה נעשה הרי המצרים

 זה בזמן ברכה בו להיות עצמו הפרי מצד סיבה שיש וכל זה, בזמן
 שנזדמנה מילה מצות כמו למצוה ודמי הברכה, את דוחים אין שוב
 של זמנה זהו כרחנו דעל כיון שהחיינו דמברכים במצרים בבין

 לאחר גם עליו לברך ראוי הפרי דמצד כיון בחולים משא"כ הברכה,
 הרי זה זמן בתוך אותו אוכלים חוליים מחמת כשהם גם א"כ זמן,

 הפרי מצד הברכה לזמן זה זמן נעשה לא אבל מצידם, סיבה זה
 שהחיינו עליו לברך חכמים התירו לא גונא כהאי וכל עצמו,

שהחיינו. לברכת ראוי אינו זה דזמן דין נשאר הזמן מצד דאדרבה

 אשר זה פרי לחולים דנזמן דלעיל בהנידון נראה זה לביאור והנה
 החולים אלו גם א"כ שהחיינו, עליו לברך ראוי כבר סיבתו מעיקר
 זה בפרי הברכה של זמנה נעשה שהרי שהחיינו, ברכת עליו יברכו
 חיסרון רק זהו הלא חולים, שהם במה גרע ומאי עכשיו, עליו לברך

 והכא זה, זמן של ברכה להיות לברכה גרמו לא זה מכח שעדיין
אדם. כל כשאר שהחיינו עליו יברכו ממילא זמנו דזהו נקבע דכבר

בטעות העץ עליו שבירך פרי מדין תמיהה
 יח' ס"ק תשובה השערי דהנה הנ"ל הביאור על להקשות יש אכן ג[

 חדש פרי נטל בטעות דאם אחרונים בשם הברכ׳׳י דברי את הביא
 זה הרי לאוכלו עתה וחייב העץ פרי בורא עליו ובירך המצרים בבין
 של זמנו דזהו לומר אפשר אי הרי בכה"ג והנה עכ"ד, שהחיינו, יברך
 המצרים, בין לאחר גם להשיגו יכול שהרי שהחיינו עליו לברך הפרי
 אופן ובכל עכשיו לאוכלו שנתחייב הגברא מצד סיבה אלא כאן ואין

 דאין וחולה מעוברת שנא מה יקשה לפי"ז ואכן שהחיינו, עליו מברך
הפרי. את לאכול שמוכרחים אע"ג שהחיינו מברכים

 שאין בחיוב טעם להם יש דחולים מוכח דמכאן עוד להוסיף ויש
 שהחיינו, לברך להם להתיר סיבה העדר רק ולא שהחיינו, מברכים

 את כשאוכל שהחיינו מברך אינו מדוע הנידון מלבד חולה כל שהרי
 כמו הוא הרי הפרי על שבירך כמה דכל עוד להקשות יש הרי הפרי,
 שהחיינו, נמי דמברך דאמרינן המצרים, בבין הפרי על שבירך אדם

 אדם, כשאר יברכו לא מדוע חולים שהם מה מהכא דל נמי והכא
 ועל שהחיינו, לברך להם שאין בחיוב טעם בהם דיש צ"ל כרחך ועל

 על שבירכו כמה דכל אמרינן אדם דבשאר אדם משאר גריעי כן
שהחיינו. בברכת נמי נתחייבו לאוכלו ומחויבים הפרי

שיש בכה"ג בו, שפתחנו לספק נמי פשיטות נראה היה לכאו' ומכאן
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 או והחולה המצרים בין לאחר להשיגו יוכלו שלא פרי כאן
 שאין טעם בהם דיש דמוכח מאי דלפי זה פרי אוכלים המעוברת

 ששאר ואע״ג שהחיינו, יברכו לא נמי הכי א"כ שהחיינו מברכים הם
 לעולם שהרי זה לדבר והראיה בכה"ג, שהחיינו עליו מברכים אדם

 נמי מברכים היו אדם שאר כל כבר הפרי על העץ מברכים כשהם
 טעם בהו דאית כרחך ועל מברכים, אינם הם אופן ובכל שהחיינו,

 הדין דהוא וממילא אינשי, משאר וגריעי שהחיינו מברכים דאין
 עליו לברך להם אין דהם המצרים בין אחר להשיגו יוכלו שלא בפרי

 טעמא בעי זה דדבר אלא לזה[ דחיה יתבאר ד' אות ]ולהלן שהחיינו,
שהחיינו. לברך להם שאין ענינם גריעי במאי

הברכ״י מתמיהת מהרח״ו דברי סתידת ישוב
 חולה לבין בטעות דבירך היכא בין לחלק דיש בזה, לבאר והנראה ד[

 הרי בטעות שבירך דכל די''ל הפרי, את לאכול הצריכים ומעוברת
 שהרי שהחיינו, מברך שהוא במה המצרים בין לדין סתירה אינו זה

 דהוי הדבר ויסוד לפניו, שנזדמנה מצוה וכמו הברכה לפניו נזדמן
 בהדיא, הימים דין את סותר אינו מקרה דרך דהוי וכל מקרה בדרך

 את לאכול שצריך הוא בדין הוא כאשר משא"כ לברך, שלא שדינן
 אכילה אלא מקרה, דרך על אכילה חשיב זה אין גונא כהאי כל הפרי,

 דהוא מיהת הא אכילתו על מוכרח כשהוא וגם וקביעותו, מדעתו
 גונא כהאי וכל אוכל, הוא במקרה ולא מעיקרא, לכך עצמו קובע

 לברך שלא הימים לדין סתירה זה שהחיינו מברך שהוא מה הרי
שהחיינו. בהם

 בה דנתקשה הרח״ו של שיטתו יתיישב זה בחילוק אנו כנים ואם
 אם וז"ל יב' באות מתחילה הביא דהנה תקנ״א סי' שם יוסף הברכי

 ברכת יברך הפרי, ברכת עליו ובירך חדש פרי המצרים בין לקח
 ל״ד, סי' א"ח ח"ב כנה״ג הרב בתשו' הובא נעים, ן' מהר״י שהחיינו.

 מהרח״ו מלשון לדקדק יש וכן ל״ה. סי' שם כנה"ג הרב עמו והסכים
 למנע להזהר צריך גם וז"ל, שכתב ע״ג( פט )דף הכוונות בספר זצ"ל

 חדש, מלבוש שום ללבוש ושלא חדש פרי שום ההם בימים מלאכול
 זה ענין שנזכר וכמו שהחיינו, ברכת עליו לברך יצטרך שלא כדי

 הרי עכ״ל. אב, ור״ח בשבתות אף נוהג זה וענין הפוסקים, הספרי
 הוא דהזהירות משמע וכו', מלאכול להמנע להזהר דצריך שכתב

 הפרי, ברכת בירך דכבר זה כנדון לאכול, נצרך הוא אם אבל מלאכול,
עוד. ועיי״ש הברכ״י. עכ״ד שהחינו. יברך

 המקובל לרב עיני ראתה אמנם וז״ל הברכ״י הביא דבריו בהמשך אך
 של בנו לי ספר וז״ל, שכתב כ״י לא״ח בהגהותיו זלה״ה צמח מהר״י

 חכמי היו אחת שפעם זוכר הוא כי נר״ו, שמואל ]כמה״ר[ ז״ל הרב
 אותו ואכל חדש פרי לאכול בו והפצירו אביו בשלחן אוכלין הדור

 משמע הכונות בספר עצמו דמדבר וק״ק עכ״ל. שהחיינו, ברכת בלי
 יש לעיל דברינו ולפי זה, בדבר בקושיא ונשאר הברכ״י, עכ״ל להפך.
 ברכת עליה לקבוע א״כ היתר דרך נעשית דהאכילה היכא דכל לבאר

 קבע לא כאשר אבל והצער, האבל ימי לענין סתירה הוא שהחיינו
 א״כ בטעות שבירך ע״י מקרה בדרך לו נזדמנה אלא זו לברכה עצמו

 לברך הזמן את קבע שלא כיון שהחיינו ברכת לאסור זה על גזרו לא
מקרה. בדרך לו נזדמן אלא שהחיינו עליו

 שאין פרי שאכל היכא דידן, לכה״ג ראיה לנו דאין יתבאר לפי״ז והנה
 לברך אדם בני בשאר ההיתר דהתם משום זמן לאחר עליו לברך
 זמנו שזהו מצד דהיינו שנתבאר הראשון החילוק מחמת הוא עליו
 ברכתו, את לעכב אין לברך זמנו שהוא וכל עליו, לברך הפרי מצד
 ליה אית בהכי הלא הזמן, באותו חולה גם שהוא אכפ״ל מאי וא״כ
 גרע ולא עליו לברך הפרי של זמנו שזה מה מצד לברך, היתר שפיר
 ההיתר את להם שאין לה כלל דמי ולא אדם, בני משאר זה בענין

 שהם גופא זאת מחמת שבירך ממי גריעי דהתם שבירכו, מה ע״י
לעיל. וכמושנ״ת במקרה, ולא מדעתם מברכים

 והדין ומעובדת חולה בדין הפוסקים ביאורי
ת״ב אחר ימצא שלא בפרי לשיטתם

 שאין וחולה מעוברת של דינם את מבארים ראיתי אמנם ה[
 בהערות 'דרשו' משנ״ב הביאו וכך אחר, באופן שהחיינו מברכים
 שאין שמז' סי' תשובה התעוררות השו״ת דביאר ק' ס״ק למשנ״ב

 על נתקנה שהחיינו שברכת כיון בטעות שבירך למי דומה זה
 ובירך, חדש פרי בטעות ובנטל חדש, פרי באכילת שיש השמחה
 כן שאין מה שהחיינו, לברך צריך ולכן שמחה, עכשיו לו יש למעשה

בזמן חדש פרי לאכול חוליים מחמת להם שהתירו ומעוברת חולה

 אוכלים היו לא הם גם וברצונם לאוכלו, שלא נוהגים העולם שכל
 מברכים אינם ולכן שמחה, ולא נפש עגמת להם יש עכשיו, הפרי את

 ביאר קנייבסקי והגר״ח אלישיב. הגרי״ש ביאר זה וכעין שהחיינו,
ש נפש פיקוח מפני שאוכל שכיון  יאכל, לא אם ימות שאם שחוש

עכ״ד. הזה. לזמן שהחיינו שיברך שייך לא

 כן אם הנ״ל, תשובה התעוררות השו״ת שביאר מה דלפי והנראה
 וא״כ ת״ב אחר ימצא לא אשר בפרי דמיירי דידן בכה״ג לדון יש

 צער אין ולפי״ז שהחיינו, עליו ולברך לאוכלו לבריאים גם הותר
 היו בריאים היו אם גם שהרי אותו, שאוכלים לחולים נפש ועגמת

 שהחיינו לברך להו יש גונא כהאי דכל נראה וממילא אותו, אוכלים
 סיבה זה אין מקום מכל לאוכלו המה שמוכרחים ואע״פ זה, פרי על

לברך. להם יש ושפיר כך, על מצטערים להיות להם

 בכל גם שהרי שהחיינו מברכת ימנעו לא לעולם דא״כ לומר ואין
 שהחיינו לברך הותר כבר שוב הפרי אכילת על בטעות דבירך אדם

 היו אם גם דהא מותרים, יהיו הם גם וא''כ לעיל, בברכ״י כמבואר
 היו לא בריאים היו אם דהכא בזה לחלק דיש מברכים, היו בריאים
 מפני דרק וכיון עליו, מברכים היו לא כן ועל הפרי את כלל אוכלים
 שהחיינו, ברכת עליו לברך שמחה בזה אין לאוכלו הוכרחו חוליים

 מיוחד היתר הוא מקרה דבדרך לעיל דביארנו מאי לפי לדחות יש וכן
בחולה. שייך שאינו

 לברך לו אין נמי בכה״ג האם לדון יש הגר״ח דברי לפי אמנם
 פקוח מחשש אוכלו שהוא דכיון משמע פשוטו לפי והנה שהחיינו,

 כל השנה ימות בשאר דגם לדון יש ולפי״ז שהחיינו, בו אין נפש
 דין שמענו לא אך שהחיינו, יברך לא נפש פקוח מחמת אוכל שהוא

ש נמצא שהוא דכל נימא דא״כ ועוד זה,  טעם מאיזה נפש פקוח בחש
 שאינו כיון דפטור נימא לתיאבון סתם הפרי יאכל אם אפי'

אצלו. פקו״נ זמן שהוא הזה' לזמן ב'שהחיינו

 דכל הנ״ל, לביאור בדומה הוא הגר״ח דברי לביאור דגם נראה ויותר
 היה לא בריא היה שאם תימצי בהיכי נפש פקוח מחמת שאוכלו

 דאין השנה ימות בשאר אך שהחיינו, ברכת את שמונע זהו אוכלו,
 דהכא י״ל זה דרך על וא״כ לברך, לו יש שפיר א״כ מלאכול מונע

 עליו ולברך לאוכלו לבריאים גם והותר זמן לאחר פרי דליכא באופן
החולה. גם שהחיינו עליו יברך שפיר שהחיינו,

 להמג״א הראיה על הברכה דין
ומעוברת בחולה והדין

 פרי דכשרואה גב על אף וז״ל מג' ס״ק אברהם המגן כתב והנה ו[
 להמתין שנהגו כיון מ״מ הברכה מחמיץ שהחיינו מברך ואינו חדש

 והביאו עכ״ל. רכ״ה עסי' המצוה, מחמיץ מיקרי לא אכילה שעת עד
 בשעת לברך יכול היה לא אכן דאם מדבריו ומדויק ק', ס״ק המשנ״ב

 וזה המצוה להחמיץ שלא כדי ראיה בשעת מברך היה שפיר אכילה
 והביאו הברכ״י שהביא האחרונים בדברי דמבואר למאי דומה

 שלא כדי שהחיינו נמי יברך הפרי על העץ בירך כבר שאם השע״ת,
 מקרה דרך הברכה שנזדמנה דכל לבאר לעיל ונתבאר הברכה, יחמיץ

אלו. בימים שמברך סותר אינו

 הפרי את שראו ומעוברת בחולה יהא מה לדון יש דלפי״ז אלא
 עליו לברך יכולים אינם הם דהנה שהחיינו יברכו האם החדש

 המצרים בין לאוכלו המה מוכרחים דהא לכשיאכלוהו שהחיינו
 א״כ באכילתם עליו לברך יוכלו דלא וכיון עליו, מברכים שאין ודינם
 היה לא שאם במג״א כדמשמע ראיתם, בשעת עליו שיברכו נימא
בראיתו. עליו יברך באכילתו עליו לברך יכול

 החולה דפטורים אמרינן אימת דא״כ להקשות יש דא״כ אלא
 החדש הפרי את להם שיביאו עת בכל הלא מלברך והמעוברת

 שהחיינו עליו יברכו ומיד לאכילתם, מקודם אותו יראו הרי לאכול
 עפ״י לדחות דיש אלא כלל, עליו מברכים דאין משמע בפשטות והרי
 מברכים מקרה בדרך הרי ראוהו מקרה בדרך דאם לעיל דנתבאר מאי
 לכתחילה הפרי את מביאים אם אבל אלו, לימים סותר ואינו עליו
 שהחיינו עליו לברך סותר הוא בזה לאוכלו הם שצריכים מפני

בתחילה. מאיליו שראוהו בכה״ג הוא הנידון וא״כ אלו, בימים

 באכילתו עליו לברך יוכלו לא טעמא מאי הרי דהכא לחלק והנראה
 להמתין יכולים ואין לאוכלו הם שצריכים צער להם דהוא משום
 דהרי כן לדון יש הראיה זמן כלפי דגם י״ל ומעתה בריאים, כשאר

 לזמן להמתין ולא לברך להו אמרינן טעמא דמאי משום בצער, הם
ואינם המצרים בין בימי לאוכלו מוכרחים שהם מפני אכילתם
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 בשעת גם להם צער זה הרי הוא, טעמא דמהאי וכיון בריאים, כשאר

 לברך, ואין בו שמחה להם אין ושוב לברך הם שצריכים מה הראיה
 כמו ואינו צער, של חשבון רק הוא הכא דהא מוכרח זה אין ואמנם

 כאן אך עצמה, באכילה להם הצער שזהו עצמה האכילה בעת
 לברך יכולים שאין החשבון ורק לברך, סיבה והוא צער, אינו בראיה
ויל׳׳ע. הצער, הוא אח״כ

 ונמצא שברפו!אקראי ומעוברת חולה
חוליים מחמת לאפלו שצריפים

 הפרי, על העץ לברך והתחילו ליבם על שמו דלא היכא לדון ויש ז[
 דהנה לאוכלו, הם שחייבים וגם שהחיינו שחייבים לב שמו ושוב

 לעיל דאמרינן מאי ולפי מקרה, בדרך היתה האכילה של ההזדמנות
 דרך היה לא אם דהכא אלא שהחיינו, לברך הותר מקרה בדרך הרי

 נימא מי לכתחילה, אותו אוכלים והיו לאוכלו נמי חייבים היו מקרה
 היא הרי לכתחילה להיות היתה ראויה האכילה דאותה כיון

 דכיון או שהחיינו, בהם מברכים שאין הימים דין את כסותרת
וצ״ע. שהחיינו לברכת סותר אין מקרה בדרך נזמנה דבכאן

 באופן בכאן הספק את להעמיד יש תשובה ההתעוררות דברי ולפי
 דהוא משום הוא שהחיינו מברך אינו דחולה דמה כיון והוא אחר
 הרי דהכא לחלק יש א״כ הפרי, את לאכול מוכרח שהוא לו צער

 אלא כלל, הצער מחמת לאו לאוכלו בכונה הפרי על לברך התחיל
 נימא מי לו, צער גם שהוא נזכר הברכה אחר ורק לבו, על שם שלא
 עליו לברך דינא הדר בהכי א״כ אוכלו הוא צער מחמת דלאו כיון

 ואינו אופן בכל לאוכלו מוכרח שהוא דנזכר דכיון או שהחיינו,
 לברך ראוי אינו וכבר באכילתו צער לו יש שוב הבריאים כשאר
וצ״ע. עליו,

פראנק זאב הרב

 האבל אביו של חדשה חליפה הלובש
המערבי לכותל לילן ורוצה

 ולפי חדשה, חליפה שקנה השנה תוך אמו על באבל שהיה מעשה
ש)כמבואר י״ב כל חדשים בגדים בלבישת איסור שנהגו  ביו״ד חוד
 ועי״ז ימים, כמה שילבשנה לבנו אותה נתן בהג״ה(, ס״ג שפ״ט
 המכובסים(, בגדים לענין ס״א שם )כמבואר חידושה את תאבד
 זה במעשה ומקיים אחר של בגד בלכלוך עוסק לה משכחת ]ובזה
 של החליפה בלבישת כוונתו כל שהרי דאורייתא!.. עשה מצות
 אביו יוכל שעי״ז כיון אבל ונקיונה, מחידושה שתאבד כדי אביו

 כדאמרינן)קידושין אביו, כיבוד מצות מקיים באבילותו, ללובשה
מלביש[. וכו׳ כיבוד ואיזהו ב׳( ל״א

 עברו וכבר המערבי, לכותל לילך הבן אותו שרוצה בכגון לעיין, ויש
 לבוש היה שאם בחורבנו, לביהמ״ק האחרונה מראייתו יום ל׳

 ס״ב(, תקס״א )או״ח הש״ע כדין לקורעה צריך היה שלו, בחליפה
 סל״ד( ש״מ )יו״ד קי״ל הא אביו, של בחליפה לבוש שעתה כיון רק

 שמת, ומצאו והלך החולה, אביו את לבקר מחבירו חלוק בשואל
 מלילך לימנע לו יש שמא וא״כ בו, יגע לא זה הרי הודיעו, לא שאם

 ולא החורבן, ראיית על קריעה לחיוב יבוא שבזה המערבי, לכותל
החליפה. בעל אביו קפידת מחמת כדינו, לקרוע יוכל

אונס או פטור הוא אם קורע, שאינו חלוק שואל
 פטור שהוא די״ל קורע, אינו חלוק שהשואל מה בגדר הספק ויסוד

 אלא הקריעה מצות את חכמים עליו הטילו שלא הקריעה, מחובת
 הריטב״א שבחידושי ועוד זאת לקורעו, ויכול שרשאי בגד כשלבוש

 פטור בגד ששואל מה דטעם התוס', בשם כתב ב׳( י״ט )מו״ק
 וכ״כ בגדיכם, בהו דכתיב למדנו אהרן דמבני משום מלקורעו,

גזול בחלוק בקורע דקי״ל בהא נ׳( אות )שם יהודה שבט בספר

 קרע אם שאף בו, יגע דלא חלוק שואל לענין הש״ך)סק״נ( כתב והנה י
 וכתב יצא, דלא הגזול בחלוק וכקורע מדעת, שלא שואל דהוי יצא, לא

 רשאי שכן המהרי״ל ממש״כ בזה דצ״ע פרענקיל, ברוך הג״ר בהגהת
ברכה ובשיורי )סי״א( יוסף בברכי קדמו וכבר ולשלמו, החלוק לקרוע

 הקריעה שיקיים דבעינן משום דטעמא קריעה, ידי יצא שלא
 וא״כ כלל, קרע לא כאילו חשיב שלו דכשאינו שלו, שהוא בחלוק

 עליה רמי לא בגדיכם, ביה קרינן ולא שלו, הבגד שאין דכל י״ל
כלל. הקריעה חיוב

 הקריעה, מצות ביטול על אונס דהוי חלוק בשואל י״ל ומאידך
 בבגד לקיימה יכול שאינו רק הקריעה, מצות עליה רמיא דלעולם

 שמדרבנן סק״ט( מ״ב י״ג )סי׳ קי״ל הא גיסא ולהך שלו, שאינו
 אנוס שיהא במצוה לחיוב עצמו את להכניס לאדם אסור

 ביהמ״ק לראיית עצמו להביא לו אין דהשואל וממילא מלקיימה,
הקריעה. ממצות לאונסו ליבטל מוכרח יהא שהרי בחורבנו,

 רמי לעולם הקריעה שחיוב גיסא כהך נראה היה מסברא והנה
 רק בחיוב, מגרע אינו שלו שאינו בגד וכשלבוש דגברא, אקרקפתא

 אות דיסקין)קו״א המהרי״ל בפשיטות נקט וכן מלקיימו, דאניס
 היה לא אפילו דגברא, אקרקפתא נמי רמי הקריעה שחיוב קפ״ה(
 רשאי אינו לכאו׳ בגד דהשואל וממילא חיובו, בשעת בגד לבוש

 יודע שהרי בחורבנו, ביהמ״ק בראיית קריעה לחיוב עצמו להכניס
לאונסו. שיבטלנו בעצמו

 רשאי אם מלקורעו, עליו שחס בגד
לפושטו או באחר להחליפו

 בלבד זו דלא בגד, בשואל ללמוד יש המהרי״ל מתו״ד הנה אמנם
 על כלל אנוס ואינו חיובו, לקיים בידו גם אלא בקריעה, שחייב

 בגליון והביאו ל״ב, אות טור )הגהות כנה״ג שבשיירי הקיום.
 שואל מדין ללמוד שכתב מהרי״ל, מתשובת הביא לס״ט( מהרש״א

 בגד לו ויש אביו, ואפילו מת לו שמת דמי דמכאן קורע, שאינו בגד
שיקרע. קודם להחליפו יכול לקורעו, שחס

 דקי״ל ואימו, אביו על הקריעה חיוב לענין נמי מינה נפקא ולכאו׳
 את שמגלה עד כולם קורע בגדים, עשרה לבוש שאפילו ס״ט( )שם

 לבד בגדיו כל שיפשוט ע״י עצמו את לפטור יוכל דמ״מ ליבו,
 לי דמה בלחוד, הבגד באותו הקריעה מצות ויקיים אחד, מחלוק
 קרע לא ׳ואם )שם( הש״ע לשון דייק והכי פשיטה. לי ומה החלפה

 אומרים עליו, הבגד שאותו זמן וכל בו, וגוערים יצא לא בגדיו כל
 שהבגד זמן כל דדוקא ומשמע שלושים', לאחר ואפילו קרע לו

מלקורעו. נפטר פשטו אבל עליו,

ח בחוט אמנם או״  לבוש היה שאם כתב, שע״ד( עמוד ח״א שני)
 שפשטו מה ליה מהני לא בחורבנו, ביהמ״ק ראיית בשעת בחליפה

 פשיטא והכי בגדיו, בשאר הקריעה חובת לקיים יוכל ולא אח״כ,
 הבגד על קריעה חיוב שחל שם(, )קו״א דיסקין למהרי״ל ליה

 מדברי וצ״ע החיוב, חלות בשעת בו לבוש שהיה המסויים
צ״ע[. ועדיין כ', הערה פי״א מועד עלי קרא בספר ]ויעויין המהרי״ל,

 מדין לקורעו שחס בגד לו שיש במי המהרי״ל שלמד מה ובביאור
 הדברים קצ״ח( )סי׳ המהרי״ל תשובת בתוך הנה בגד, שואל

 למשאיל ולשלם לקרוע רשאי רוצה אם נמי שבשואל מפורשים,
 אלא בממוניהי, מצוה דליעבד למשאיל ליה דניחא חדש, חלוק דמי

 עד מלקרוע להמתין רשאי שלם, חלוק דמי מלשלם שחס דכיון
 מלקורעו, שחס בבגד שלבוש למי גם ומינה שלו, חלוק לו שיהא

אחר. בבגד להחליפו שמותר

 שפיר מיקיימא הקריעה דמצות ללמוד, יש לכאו׳ המהרי״ל ומתו״ד
 גם דהא התוס', בשם מהריטב״א כהנ״ל ודלא שלו, שאינו בבגד גם

 מצות השואל שיעשה למשאיל ליה דניחא המהרי״ל מש״כ אחר
 למימר שייך לא תו מדעתו, שלא שהוא כיון מ״מ בממונו, הקריעה

 במג״א להדיא כמבואר להחזיר, ע״מ במתנה לו נתנו כאילו דה״ל
שער ממש״כ מוכח וכן סק״ח(. )י״ד  הקריעה( ענין הסוף הרמב״ן)

 הבאה מצוה דהויא משום יצא, לא גזול בחלוק שהקורע מה בטעם
יהודה. בשבט כמש״כ שלו בבגד קריעה דבעינן משום ולאו בעבירה,

בחולצה הקריעה יקיים שאולה חליפה הלובש
נלמד המהרי״ל שמתו״ד בגד, שואל דין בגדר דידן לנידון ונשוב

 על בקורע דמהרי״ל שריותא דכל נימא, שמא דבריהם ולולא )סי״ז(.
 על שלא בקורע איירי הש״ך אבל למשאיל, החלוק דמי לשלם מנת
 החולה, אביו את לבקר שהולך במפרש כמו קרעו, דמי אלא לשלם מנת

יצא. ולא בקריעתו גזלן ה״ל ולהכי
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ת ועומד מחוייב שהשואל מצו  בבגד לקיימה בידו וגם הקריעה, ב
 מלקרוע להמתין שרשאי רק אונס, ולא פטור לא כאן ואין השאול,

שלו. חלוק שיגיענו עד למשאיל, הבגד דמי תשלום הפסד מחמת

 לחבירו חליפה משאיל שסתם מילתא מסתברא לכאו' כהיום אמנם
 מצות דליעבד ליה ניחא ולא בעצמה, שיחזירנה קפיד מיקפד

 לא שוב וממילא אחרת, חליפה דמי לו ושיחזיר בממוניה הקריעה
 אין ושוב השאולה, בחליפה הקריעה חובת לקיים השואל יוכל

 דהוי בחורבנו, ביהמ״ק בראיית קריעה לחיוב ליכנס הבן לאותו
מו מכניס  ליה אית מ״מ אבל מלקיימה, אנוס שיהא למצוה עצ

 שהמנהג ואע״פ שלו, כן שהיא החולצה שיקרע אחרינא, תקנתא
 כבר מ״מ העליון, הבגד רק שקורע הפוסקים כדעת החורבן בראיית

 מהרש״א בגליון הביאו י״א, אות טור )הגהות כנה״ג בשיירי כתב
 הביא )לס״ט( רעק״א ובחידושי יצא, התחתון בגד קרע שאם לס״ט(

 וגם אהרן, מטה פרח לשו״ת חסד תורת שו״ת בין פלוגתא בזה
 לפשוט בידו הרי דוקא, העליון הבגד לקרוע הוא דלעיכובא למ״ד

לכ״ע. ונפיק העליון, בגדו עתה שהיא החולצה ולקרוע החליפה

לביתו שיחזור עד מלקרוע להתעכב רשאי אם
 ביהמ״ק ראיית בשעת מיד מחוייב יהא אם לעיין, יש ומעתה

 להתעכב יוכל שמא או החולצה, ולקרוע החליפה לפשוט בחורבנו
שואל המהרי״ל במש״כ לעיין יש וכזה לביתו. שיחזור עד מלקרוע  ב

 יש אם שלו, חלוק לו שיהא עד וממתין ההוצאה על שחס בגד
יותר. הקריעה לעכב רשאי יהא שלא זמן שיעור איזה

 כתב והנידון( ד״ה סק״א ש״מ )יו״ד וביאורים חידושים בספר והנה
 בסמוך מיד ויקרע בשיחליף אלא קאמר לא המהרי״ל דאף בזה,

דו  אסור, הבגד ריוח מחמת הרבה לאחר אבל חימום, בשעת בעו
 מלקרוע להתעכב רשאי מת שעל קריעה גבי דהתם נמי ואת״ל ע״כ.

 דקי״ל התם דוקא היינו חימום, שעת לאחר עד אפילו הפסד מחמת
 ופירש שקורע, שבעה, תוך לו ונזדמן חלוק לו דאין במי סי״ח( )שם

ש שהיה גוונא, בחד )סקכ״ו( הש״ך  שיוכל וכיון שאולים, בגדים לבו
 רשאי לכתחילה גם שמא שבעה, תוך כל הקריעה מצות לקיים

 בקריעה רק שייך וזה יומי, הנך כל הפסד מחמת מלקרוע להמתין
 הוא, קריעה זמן אכתי באבילות, שנוהג שבעה תוך דכל מת, שעל

 מצות לענין אבל אבילות, עליה שנוהג למיתה הקריעה ומשתייכת
 אבילות, ימי שבעת בה נוהגים שלא החורבן ראיית שעל הקריעה

 שאינו קרע דכל א'( כ״ד )מו״ק קי״ל הא החימום, שעת שעברה כל
 שיחזור זמן לאחר עד מלקרוע ימתין ואם קרע, אינו חימום בשעת
הקיום. זמן עבר כבר לביתו,

 תשובה בפתחי הביאו ס״ה, )שם למשה בתפארת לזה מצינו וכבר
שומע שנשרף ס״ת ברואה הקריעה חיוב לענין ט״ו(, אות  ברכת ו

 ומשום השבת, לאחר לקרוע א״צ בשבת, שמע או ראה שאם השם,
 שמת חכם על קריעה גבי א'( )כ״ה במו״ק כדאיתא הוה, דהוה דמאי
 הוה, דהוה מאי סברת וביאור בצ״ע. והניח מיתה, בשעת שלא
 לענין וא״כ ל״ט(, )עמוד הר״ן כדפירש הוא חימום שעת דלאו מצד

 החימום, שעת שעברה כל נמי, החורבן ראיית שעל הקריעה חובת
הוה. דהוה ומאי הקיום, זמן הפסיד לכאו'

 הרואה בדין ה'( אות ע״ג סי' )קמא שלמה מנחת בשו״ת כ״כ ואכן
 להיות צריכה שהקריעה שבת, במוצאי יקרע אם בשבת החורבן

 משם, שהלך אחר ולא רואהו, שעדיין בשעה דוקא, חימום בשעת
תו ואפילו או  אות פי״ז )ח״ג והמקדש הקודש עיר בספר גם היום. ב

 החורבן משראה רב זמן עבר שאם לחלק ומסיק כזה, כתב ד'(
 פג לא דאכתי השבת, לצאת סמוך בראהו אך יקרע, לא בשבת,

יקרע. שבת, במוצאי מיד החימום

 שחייבו שכיון בזה, כתב ד'( אות ל״ז סי' )ח״ה משה אגרות ובשו״ת
 אחר ולא דוקא ראיה בשעת להיות צריכה הראיה, על הקריעה

 יעויי״ש הראיה, כשעת הצער בהרגשת עומד ואפילו לביתו, שחזר
 בשעת בחורבנו לביהמ״ק רואה שיהא צריך דוכי צ״ע, ובזה בתו״ד.

 בגדו, על מביט דכשקורע דמילתא אורחא והרי ממש, הקריעה
הראיה. דשעת שיעור יהא מה וא״כ

 נ״ו( אות ח״א הסהר אגן )בספר מובא זצ״ל גנחובסקי ומהגר״א
תע שערים, מאה לרחוב בסמוך הלך שבצעירותו שסיפר  ראה ולפ

 לא דחוק, מצבו והיה חדשה חליפה אז ולבש המקדש, מקום את
 הדור גדולי לאחד לב״ב ונסע וקם הקריעה, בענין לנהוג איך ידע

החליפה. את לקרוע וחייב עיצה שאין לו שהורה

הלפרט חיים הרב

 שבת סעודת לקיים אפשר אם
שלישית בסעודה העיקרית

שבתות מצוי  העיקרית היום סעודת את לאכול שרוצים הקיץ ב
 בשחרית ועושים בבוקר, כבידה סעודה לאכול לא כדי בצהרים

 בה שאוכלים שלישית סעודה אוכלים מנחה ולאחר קלה סעודה
ג'. בסעודה עיקרית הסעודה לקיים אפשר אם ויל״ד והבשר, החמין

 עשיית א. דינים. ב' ישנם השבת יום בסעודת דהנה הנידון. שורש
 דכבוד נוסף דין ב. סעודות. שלש דין קיום מצד שחרית סעודת

 בשו״ע ונפסק ע״א ק״ה דף בפסחים כמבואר לילה מכבוד עדיף יום
 דוקא היום כבוד את להרבות צריכים אם ויל״ד ס״ג, רע״א בסי'

שלישית. בסעודה אף שאפשר או שחרית, בסעודת

 חלבית שחרית סעודת לעשות אפשר אם
בשרית שלישית וסעודה

 נכונה מנוחה ספר בשם כתב ס״א הערה פנ״ד ח״ב שש״כ בספר
 ולסעודה חלבית, ארוחה בבוקר בשבת האוכלים עושים יפה ״דלא

 שא״י שניה סעודה דכבוד בשרית, ארוחה אוכלים שלישית
 לאכול יש אלא שלישית, סעודה לכבוד קודם לחם, בלי לעשותה
 ממה שהוכיח ומבואר הטמונים״. התבשילים את הבוקר בסעודת
 ולהכי חשובה, פחות זו דסעודה פת, בלי ג' סעודה יד״ח דיוצאים

פת. חיוב בה שיש בסעודה יום כבוד דין לקיים ראוי

 מועיל ״ואם שכתבו, ע״א ק״א דף בפסחים בתוס' משמע וכדבריו
 דוקא היינו בסוכה כמו שבת סעודות ג' להשלים תרגימא מיני

 עיקר שהם ושחרית ערבית בסעודת לא אבל שלישית בסעודה
 שבת כבוד שעיקר משום הדין חילוק דטעם ומבואר שבת״. כבוד
ושחרית. ערבית בסעודת הוא

כדבריו. דלא ראיות כמה להביא יש אולם

 אוכלים בשבת שחל דבער"פ המ"ב בד'
ג' בסעודה החמין

 הכי, משמע לא ד סקי׳׳ תמ״ד בסי' שבמ״ב ציין שם בשש״כ א.
 וסעודה קרה ראשונה סעודה עושים בשבת שחל שבער״פ מדכתב

 שאפשר ומבואר פסח, של בכלים מנחה לאחר חמה שלישית
 דהוא לדחות, ]ויש שלישית. בסעודה יקויים עדיף' יום ש'הכבוד

הדחק[. שעת

היום סעודת בחילוק הרא"ש בד'
 שחרית סעודת את שמחלקים דאותם כתב רצ״א בסי' הטור ב.

 יד״ח יוצאים אינם המנחה זמן קודם ג' סעודה ואוכלים לשנים
 לחלק לכתחילה דאפשר הרא״ש בשם כתב אבל שלישית, סעודה
שות עדיף ואף מנחה, זמן לאחר השני שהחלק באופן לשנים  כן לע

 גם דשרי ומשמע בס״ג. השו״ע וכ״כ גסה, אכילתו תהיה שלא כדי
 שמחלקים מדכתב המנחה, אחר אוכל הסעודה עיקר כשאת

 בזמן העיקרי כשהחלק גם איירי ומסתמא לשנים, שחרית הסעודת
ג'. בסעודה להתקיים יכול עדיף יום כבוד שדין ומבואר מנחה.

 שחרית בסעודת רצה דהשוכח הקה"י בחידוש
מזונות על קידש כבר אם חוזר אינו

 כיסנין פת על קידוש שעשה במי דן כ״ה סי' בברכות הקה״י ג.
 יצא דשמא חוזר דאינו העיקרית בסעודה רצה ושכח בבוקר בשבת

 ובשש״כ פת, ספק הוי כיסנין ופת היות בקידוש שבת סעודת יד״ח
 ודעת חוזר, דאינו הקה״י דדעת דיעות, ב' בזה הביא ס״ט פנ״ז ח״ב

 משום דהוא הגרשז״א שי' את באר ל״ב ובהערה שחוזר, הגרשז״א
 ויל״ע בקידוש. שבת סעודת יד״ח לצאת שלא מכוין כלל שבדרך
 פת על בקידוש שבת סעודת יד״ח שיוצא דאפשר שדנו מה בעיקר
 בסעודה מקיים עדיף' יום ה'כבוד שאת נמצא דלפ״ז כיסנין,

 בסי נפסק דהא עו״ק, והחמין. הבשר אוכל בה שרק שלישית,
ולדעת המנחה, זמן קודם שלישית סעודה לקיים דא״א ס״ב רצ״א
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 קודם העיקרית הסעודה ואוכל מזונות על שקידש מי כל הקה״י
 דאת ל צ" וע״כ חצות, קודם שלישית סעודה שמקיים נמצא חצות,

 מקיים יום הכבוד ואת המנחה, אחר מקיים השלישית הסעודה
 שאפשר דכ״ש נשמע ומינה הסעודות, ג׳ ממנין שאינה בסעודה

שלישית. בסעודה היום כבוד עיקר את לקיים

 במיני סגי שלישית דבסעודה שכתבו בפסחים מהתוס׳ דצ״ע אלא
 המנוחה הוכחת מבוססת וע״ז שבת, כבוד עיקר שאינה תרגימא

נכונה.

שלישית דסעודה הקולא בבאוי החיד״א בד׳
 ג״ס דמקור דכיון לתמוה רצ״א בסי׳ ברכה המחזיק עפמש״כ ונ״ל

 סעודה כח גרעו אמאי היום, אכלוהו זימני תלתא מדכתיב
 ביום סעודות ב׳ לאכול בנ״א שדרך משום רק דהוא ובאר שלישית.

 רק ולהכי תקכ״ט[, בסי׳ כמבואר ב״ס רק דחייבים דיו״ט ]דומיא
שותה אפשר אחת סעודה אבל בנ״א, כדרך להיות צריכות ב״ס  לע

 בערבית שבת כבוד דעיקר תוס׳ דמש״כ י״ל ולפ״ז תרגימא. במיני
 רגיל אם אבל בנ״א, הדרך את קיימו שבהם אחרי הוא ושחרית
שות  כדי חלבית סעודה רק ובשחרית בצהרים בשרית סעודה לע

 סעודות ב׳ אצלו יום[, כל המקובלת הדרך ]שזה עליו להכביד שלא
 חלבית נוספת וסעודה ומנחה, בערבית נעשים בנ״א כדרך

 שחרית דסעודת משום ולא דתרגימא, ממיני גרע דלא בשחרית
 אלא רצ״א, בסי׳ כמבואר א״א דזה שלישית, סעודה נעשית

 ומיושבת המנחה, בזמן שלישית הסעודה היא בשרית הסעודה
נכונה. המנוחה תמיהת

פנ״ח הוי עיקדית ג׳ דבשסעודה החיד״א בד'
 דכתב ע״ד סי׳ ח״א שאל חיים בשו״ת מבואר הדברים ויסוד

 אינם שלישית בסעודה עיקרית הסעודה לאכול שנוהגים דאותם
 באה״ע השו״ע לדעת אף שלישית לסעודה חדשות פנים צריכים

 הוא פנ״ח שבעי הטעם דכל שלישית, לסעודה פנ״ח דבעי ס״ב סי׳
שה אבל תרגימא, במיני דסגי הב״י שם כמש״כ  את בה כשעו

 לקיים דאפשר ומבואר פנ״ח. הוי בודאי העיקרית הסעודה
לפנ״ח. מועיל ואף שלישית בסעודה חצות אחר עיקרית הסעודה

תרגימא. במיני סגי הא דמ״מ צ״ע, דבריו שעדיין אלא

 שלישית בסעודה קולא שום דאין במחז״ב לשיטתו דהחיד״א ונ״ל
שות חיוב שאין ורק סעודות, משאר  שיותר באופן סעודות ג׳ לע

בנ״א, כדרך סעודות ב׳ שאכל אחרי וכ״ז אדם, אכילת מדרך
 ממנין שאינה משום פנ״ח אינה השלישית הסעודה דממילא

 לא עדיין העיקרית הסעודה כשאת אבל בנ״א, דרך של הסעודות
 ולהכי בנ״א, כדרך שניה סעודה קיום הוא זו שסעודה נמצא אכל,

 ובחיד״א פנ״ח, אינה חלבית שחרית סעודת ]ולפ״ז פנ״ח. חשיבא
וצ״ע[ כפנ״ח, הוי דמ״מ כתב

 רצה לומר שובח דה ובנו האיחות בד'
חוזי אינו שחיית בסעודת

 דהקה״י זצ״ל הגרח״ק שסיפר הובא רל׳ז עמד ח״א רבנו בארחות
ולברך, לחזור אם לחזו״א ושאל שחרית בסעודת רצה לומר שכח

רצה. תאמר ואז שלישית סעודה תאכל הלא צריך אינך לו ואמר
 דבב׳ מדכתב דפליג, מבואר דבמ״ב שם העיר זצ״ל הגרח״ק אולם

ולברך. לחזור מחוייב שחרית ושל לילה של הסעודות

 כדרך שאוכלם סעודות ב׳ דבאותם החיד״א, ע״פ י״ל המ״ב ובבאור
 מדרך יותר שאוכל בסעודה ורק רצה, על לחזור דין יש בהם בנ״א

 המובא דהקה״י י״ל ולפ״ז חוזר. שאינו קולא יש זו בסעודה בנ״א,
 בסעודה רצה לומר ושכח בקידוש תרגימי מיני דכשאוכל לעיל

 בב׳ תלוי לא הסעודות ב׳ דשם לשיטתו חוזר אינו העיקרית
הראשונות, הסעודות בב׳ הוא בסתמא אלא העיקריות, הסעודות

 סבר המ״ב אבל רבנו, בארחות כמבואר הסדר לשנות יכול ומ״מ
 בסעודת ולפיכך לאכול, בנ״א שדרך סעודות בב׳ דתלוי כהחיד״א

חוזר. עיקרית כשהיא שחרית

 בסעודה נעשית העיקרית דכשהסעודה לדינא, חידוש ל נ״ ולפ״ז
 דין דאין חוזר, אינו שחרית בסעודת רצה לומר ושכח שלישית

 בנ״א, מדרך שאינה בסעודה תליא אלא חוזר, שחרית שבסעודת ף/[
לחזו״א. מודו כו״ע ובכה״ג \י״
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זנגי אביהם הרב

 האם מלאכה בעל המזמינה אשה
בעיר שבעלה להודיעו עליה

 שנכנס דמי ל״ה( סי׳ ח״א שלמה )מנחת זצ״ל אויערבאך הגרש״ז כתב
 ומותר בעיר שבעלה יודעת שהיא אע״פ מלאכה( בעל אשה)כגון אצל

 לו ולהודיע להקדים חייבת היא אפ״ה עמה, להתיחד הדין מן
 הבית באותו שיש מפני בהיתר הוא היחוד אם וכן בעיר, שבעלה

 לו ולהודיע להקדים חייבת היא אפ״ה לרה״ר פתוח שהוא פתח עוד
 כלום שואל ואינו מקפיד אינו עמה שהמתיחד אף דאל׳כ כך, על

 היא שאם נמצא לשאול, צריך היה הדין שמצד בכה״ג הוא אם מ״מ
 ומכשילתו עבירה עוברי ידי מסייעת היא הרי לו לומר תקדים לא

 מתכוין בגדר הוא הרי היתר בזה שיש יודע ואינו דהואיל באיסור,
 כמבואר וכפרה סליחה דצריך טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול

 על עובר בכך המכשילו לב. קידושין התוס׳ ולדעת פא:, בקידושין
עכת״ד. הכרע, צריך והדבר עיור, לפני איסור

חזיר בשי לאבול נתבוין איסוי על עיוי לפני
 של באיסור אדם להכשיל עיור לפני איסור דיש הדין עיקר והנה

 להלכה, כן שנקטו באחרונים נמצא כבר חזיר, בשר לאכול נתכוין
 אדם על לחבירו השואל לענין סי״א( ד׳ כלל )לשה״ר חיים בחפץ וכ״ה
 שמברר דהטעם לו להודיע דחייב שידוך בשביל כגון לתועלת אחר
שביל הוא  השואל הרי לתועלת שהוא חבירו ידע לא דאם שידוך, ב

 חזיר בשר לאכול נתכוין של באיסור שמכשילו עיור בלפני עובר
כדין. שלא לשה״ר לדבר מתכוין שחבירו כיון

בשוגג חזיר בשי לאבול נתבוין איסוי יש אם
 ע״פ שהרי נוסף, חידוש יש יחוד איסור לענין הגרשז״א בדברי אולם

 מצוי והדבר יחוד, איסור חשש כאן שיש יודע לבית הנכנס אין רוב
 למשרד המגיע אדם או בבית, מה דבר לתקן המגיע מלאכה בבעל

 יחוד, מאיסור כלל יודע זה אדם ואין לבדה, מזכירה שם שעובדת
 תו״מ שומר באדם מדובר רבות ]ופעמים שוגג בגדר אלא איננו וא״כ
 חומרא שאי״ז שיבין באופן האיסור את היטב לו יבארו שאם

 לענין שוגג בגדר והוא כלל מזה יודע שאינו אלא לנו ישמע בעלמא
 לאכול נתכוין איסור שייך בשוגג דאף הגרשז״א דנקט ומשמע זה[.

 פ׳ בגליון בזה והארכנו זמנינו, חכמי בו נחלקו זה ונידון חזיר. בשר
זה. איסור קיים בשוגג דגם ראיות כמה והבאנו תשע״ט, מטות

חזיר בשי ספק לאבול נתבוין
 דגם לדון מקום דיש הגרשז״א, בדברי עוד לעורר מקום יש אמנם

 בשר ודאי לאכול בנתכוין רק זהו מ״מ בשוגג, קיים זה איסור אם
 אין טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר ספק לאכול נתכוין אבל חזיר,

 חזיר, בשר ספק הוא לכאו׳ הגרשז״א של ובציור כלל, איסור בכך
איסור. מספק יותר ואי״ז בעיר שבעלה יתכן ודאי שהרי

 איסור יהא מהיכ״ת מובן אינו מסברא באמת דהנה הדברים, ביאור
 וכל היתר הוא המעשה והלא בשוגג, חזיר בשר לאכול בנתכוין
 ובשוגג עבירה, לעבור שנתכוין הזדון מחשבת מצד הוא האיסור

עבירה. שום לעבור נתכוין לא הלא

 הוא חזיר בשי לאבול נתבוין איסוי אם
המעשה על או המחשבה על

 נתכוין איסור ביסוד האחרונים שנחלקו עפ״מ זה דבר לבאר ונראה
 המעשה הוא האיסור האם טלה, בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול

 רעה, המחשבה על רק הוא בזה האיסור בפשוטו דהנה המחשבה, או
 רעה דמחשבה מ. קידושין בגמ׳ מהמבואר ע״ז הקשו והאחרונים

 חזיר בשר לאכול שנתכוין מי מ״ט וא״כ למעשה, מצרפה הקב״ה אין
 הרמב״ם עפ״ד האחרונים ע״ז)כמש״כ מרדות מכת חייב וגם כפרה בעי
 משבת פ״ב או״ש סק״ח, א״א שכ״ח סי׳ או״ח פמ״ג עי׳ הי״ח, מנדרים פי״ב

ועוד(. ד׳, ענף ל״א סי׳ יצחק נחל הט׳׳ז,

 רעה מחשבה על מעניש הקב״ה דאין דהא תירצו מהאחרונים ורבים
 המחשבה שאין משום אם כי כפרה א״צ לחוד דמחשבה משום אי״ז
ממחשבת ובפרט ממחשבתו, להימלך אדם ועשוי מוחלט דבר
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 מחשבה זו הרי מעשה לכלל מחשבתו שהגיעה כל אבל עבירה,

ש ולכן מוחלטת  מהמבורג הכהן רפאל להג״ר קדושים)ב. ]דעת עליה. נענ
 להנצי״ב שדה מרומי ח׳( אות )פתיחה הכרי תרומת הכהן( ושב בעל

 וירד ו׳ סי׳ ח״א )או״ח אג"מ ויחי( )פ׳ עה״ת דיסקין מהרי״ל מ.( )קידושין
 באופ״א שתי' פא:( )קידושין השלם חת״ס וע״ע רבים, ועוד ו׳( סי׳ ח״ב

המחשבה[. הוא דהאיסור ג״כ ונקט

 עבירה דהעובר שם בקידושין דמבואר הא האחרונים ביארו ובזה
ש בה ושנה  כהיתר, לו ונעשית הואיל כמעשה המחשבה על נענ
שית דכל האחרונים ביארו ולהנ״ל וצ״ב.  גם נעשית כהיתר לו שנע

 מחשבתו מלהוציא מניעה לו ואין הואיל מוחלטת מחשבה מחשבתו
ש כן ועל הפועל אל לחוד. המחשבה על נענ

 שהאריך אחר פ״ז( א׳ למאירי)מאמר התשובה בחיבור מבואר וכן
 מצרפה הקב״ה אין רעה דמחשבה בקידושין הגמ׳ דברי לבאר

 מחילה צריך שהוא אחר צד המחשבה בחלק ׳ויש ה״ל; כתב למעשה
 מעשה ועשה עבירה לעשות שחשב במי והוא כולם, דעת על

 הוא צריך וכו׳ מותר המעשה שהיה שנזדמן אלא עבירה במחשבת
 היה זה לפסוק מגיע ר״ע וכשהיה וכו׳ מחשבתו על ומחילה סליחה

 בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו להעלות המתכוין ומה ואומר בוכה
 עליו, יחויב לא דבר המעשה היות שעם הנה וכו׳. כפרה צריך טלה
שה אחר הכוונה רוע על סליחה צריך  וכן ההיא, בכוונה מעשה שנע

 היא מחשבתו ואילך שמכאן בה ושנה עבירה שעבר מי על אמרו
עכ״ל. למעשה׳ מצטרפת

 אם כי זאת שייך דלא מסתבר המחשבה על כפרה דצריך זו ולדרך
 שוגג וכל כלל, רעה מחשבה כאן אין דבשוגג בשוגג, ולא במזיד

 הפי׳ ובפשוטו למד, ולא ללמוד לו שהיה היא עליו התביעה בעבירה
 בגדר ואינו דידיה עבירה המעשה על אחראי הוא הרי כך דמשום

 מסתבר לא רעה המחשבה על רק הוא שהנידון כאן אבל עליו, אנוס
רעה. מחשבה מקרי דבשוגג כלל

 מחודש איסור בזה דנתחדש הגרי״ז דברי
המעשה גוף על

 על הוא בזה דהאיסור לבאר האריך כג.( הגרי״ז)נזיר בכתבי אולם
 במה לה, יסלח וה׳ הפרם אישה ׳תניא שם בגמ׳ דאיתא המעשה,

 לא והיא לה והפר בעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה מדבר, הכתוב
 עקיבא רבי למתים, ומטמאה יין שותה והיתה בעלה לה שהפר ידעה

 לאכול שנתכוין מי ומה אמר בכי, הוה פסוקא להאי מטי הוה כי
 וסליחה, כפרה צריכה תורה אמרה טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר

 כמה אחת על חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול שנתכוין מי
 דמעשה מחודש, איסור בכתוב כאן דנתחדש הגרי״ז וביאר וכמה׳.

 ולפי בעצמותו. איסור מעשה הוא איסור בכוונת הנעשה היתר
 על קאי מקום בכל כפרה ול׳ ׳כפרה׳, דצריכה הל׳ מדוקדק דבריו

וסליחה. תשובה דבעי בעלמא ומחשבה רצון על ולא עבירה, מעשה

 מאיסור ענף הוא חזיר בשר לאבול מתבוין איסור
לעבירה נתבוין של בללי איסור ולא חזיר

 מעשה לעשות בעלמא כללי איסור דאי״ז לחדש הגרי״ז והוסיף
 כל מענפי הוא אלא רע׳(, דבר מכל ׳ונשמרת )כעין איסור בכוונת היתר

 חזיר איסור על בזה עובר חזיר בשר לאכול והמתכוין ואיסור, איסור
 סבור שהוא מעשה לעשות דאסור בעלמא כללי איסור על ולא

 הוא שבתורה חזיר איסור דבכלל גילוי הוא אלא עבירה, שהיא
 מסתבר ]ובאמת חזיר. אכילת הוא דעתו לפי אשר מעשה לעשות

 ממנין שאינו מחודש כללי איסור כאן דנתחדש לומר דרחוק כן,
עבירה[. שהיא סבור שהוא מעשה לעשות דאסור מצוות, התרי״ג

 ידעה ולא ׳הפר מטות פ׳ זוטא בספרי דמבואר מהא דבריו ויסוד
 יסלח וה׳ ת״ל ]ממלקות[ פטורה שהיא מנין עליהן ועברה והזידה

 וכן נזיר, פרשת של מלקות חייבת היתה הילפותא דלולי הרי לה׳.
 או האב לה והפר ׳נדרה הלי״ח(; מנדרים )פי״ב הרמב״ם מל׳ מדוקדק

בזדון שבועתה על או נדרה על ועברה שהפר ידעה לא והיא הבעל

 בעלה שמת ע״א ע״פ שנישאת דאשה הטעם לבאר באו הגרע״א דברי 2
 שבעלה עדים ע״פ נתברר אם אף נהרגת שזינתה עדים באו ואח״כ

 חי היה הראשון בעלה אם דהא וקשה הזנות, בשעת מת כבר הראשון
 ולזה ע״א, ע״פ דנהרגת ונמצא קדושין, קידושיה אין הקידושין בשעת

מוחזקת שהיא מון א״א ביאת איסור על עברה דודאי הגרע״א ביאר

 ההיתר ונעשה הואיל לאיסור שנתכוונה ואע״פ פטורה, זו הרי
 אותה ומכין אותה, אביה הניא כי לה יסלח וה׳ נאמר וע״ז פטורה,

 לה׳ יסלח ׳וה׳ הכתוב דלולי מדבריו משמע עכ״ל. וכו׳ מרדות׳ מכת
לאיסור. שנתכוונה מפני נדרים של מלקות דלוקה ס״ד

 איסור בכלל דאי״ז ילפינן לה׳ יסלח ׳וה׳ דמהכתוב י״ל עדיין והנה
 ס״ד היה לא בודאי בעלמא מסברא דהא כן, לומר אין אך כלל, נזיר

 שהפר כיון כלל נזירה אינה והרי דמהיכ״ת, נזיר, איסור בכלל דהוי
 וכן בדבר, איסור כלל היה לא קרא הך דלולי ודאי אלא בעלה, לה

 בוכה היה זה לפסוק מגיע ר״ע דכשהיה בברייתא מהמבואר משמע
 היתה ולא בדבר איסור שום היה לא קרא הך דלולי ומשמע וכו׳,

 דגדר והרמב״ם הספרי כוונת בע״כ אלא כפרה, שום צריכה
 כן ועל נזיר, איסור בכלל דהוי הוא לה׳ יסלח ד׳וה׳ מקרא הילפותא

 ילפינן גופא קרא דמהך שכתבו וזהו מלקות, חיוב נמי דאיכא ס״ד
 מפרשת זהו ומ״מ וסליחה, כפרה בעי רק אלא מלקות דליכא נמי

נזיר. איסור

 דרבנן מלקות עונש מדין הם מרדות המבת לפ״ז
בעלמא לרדותו בדי ולא חזיר איסור על

 שם: במתני׳ יהודה ר׳ של לשונו היטב מבואר דלפ״ז הגרי״ז והוסיף
 מכת תספוג הארבעים את סופגת אינה אם אומר יהודה ׳רבי

 הארבעים את סופגת שאינה מה והרי זל׳ז, ענין מה וצ״ב מרדות׳.
 מרדות מכת שמקבלת מה ואילו נזירה, דאינה שנתברר משום הוא
 יהודה ר׳ דכוונת ניחא, להאמור אכן לאיסור. שנתכוונה מה על הוא

 מלקות לחייבה ראוי היה ומסברא נזירות איסור על דעברה דמון
 תספוג מ״מ דאו׳ ממלקות דפטורה מגזה״כ דילפינן נהי כן על דאו׳,
נזירות. איסור על שעברה כיון דרבנן מרדות מכת

 דין אינה מרדות דהמכת שם בפירושו הרא״ש מל׳ כן לדקדק והוסיף
 הוא אלא המקומות, ברוב כמו העבירות מן וסייג הרחקה של כללי

ש דין  כמה הראשונים דנו דהנה נזיר, איסורי של דרבנן מלקות עונ
 שיעור אין מרדות מכת דבשאר דאף הרא״ש וכתב תלקה, מלקות
 שתצא עד או לחטוא ישוב שלא עליו שיקבל עד לוקה אלא למכות

 הטעם וביאר דאו׳, מלקות כמו ארבעים לוקה ודאי כאן מ״מ נפשו,
 והמוכרח זל׳ז, ענין מה וצ״ב לה׳. הפר לא מאם עדיפה ׳דלא משום

 כוונת על מרדות המכת דאין שנתבאר כמו להרא״ש דס״ל מזה
 כן ועל נזירות, איסור על דאו׳ מלקות במקום אם מ גרידא איסור

 נזירות איסור על דאו׳ ממלקות טפי חמור דאי״ז הרא״ש כתב
עכת״ד. מארבעים, יותר לוקה שאינה

 בשוגג, אף קיים זה דאיסור לומר רב מקום יש הגרי״ז של דרכו ולפי
 כל אלא כלל, זדון במחשבת תלוי אינו דהאיסור י״ל דלהאמור

שה שסבור  איסור, מעשה הוי נזירות על שעובר או חזיר אכילת שעו
שוגג ואם מרדות, מכת חייב במזיד כן עושה ואם  על כפרה חייב ב
של מה  עליהם שהעובר שבתורה איסורים שאר כמו זה באיסור שנכ

כפרה. חייב בשוגג

 בבי״ד המוחזקת אשה על דהבא הגרע״א דברי
א״א אינה באמת אם אף מיתה חייב בא״א

 מ חזיר על בדוקא אינה חזיר אכילת דאיסור הגרי״ז דברי וכדוגמת
 לדברי לציין יש האיסור, בכלל הוי חזיר אכילת שהוא שסבור כל אם

 דנין דאנו דכל היסוד, הוא דכך ל ׳י״ ה״ל; ק״ז( סי׳ )שו״ת הגרע״א
 אף א״א, על בא מקרי עליה שבא מי איש לאשת אותה ומחליטין

 לבא שלא צוותה התורה מ״מ א״א, אינה דהיא גליא שמיא קמי אם
 עכ״ל. מיתה׳ חייב ע״ז והעובר לא׳׳א, לודאי מחזיקין שאנו אשה על
 דבאמת ׳אחרי ה״ל; איגר הגר״ש מבנו תשובה באותה הועתק וכן

 עליו וחייבתה התורה שהזהירה מה כל ממילא רובא, בתר אזלינן
ש  כאילו הוא הרי אביו מכה התורה וכשאמרה הרוב, על הזהירה עונ

 יצילו לא ובזה וכו׳, יומת הרוב ע״י אביו שהוא איש מכה אמרה
 הא גליא, שמיא דקמי כן יהי לו מ״מ דהא המיעוט, מן שהוא לומר
.2עכ״ל מיתה׳ עליו ונתחייב אוסרתו שהרוב דבר על עבר הוא מ״מ

 מסנהדרין )פט׳׳ז הידועים הרמב״ם לדברי זאת ודימה הע״א, מכח כא״א
 ובא חלב שהיא חתיכה על שהעיד דע״א יוחזק, בע״א דהאיסור ה״ו(

 וכבר הואיל למלקות, נאמן אינו שע״א אע״פ מלקות חייב ואכלו אחד
חלב. שהוא נתחזק

ע״פ כדין שהוחזק דדבר הוא, הרמב״ם בדברי הביאור בפשוטו והנה
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וחזק באופן רק אמורים דבריהם והנה יש ולא בבי״ד הדבר שה  כש
ות , לאדם ודמיון טע  היא ובאמת א״א על לבא בנתכוין דהא פרטי
, חייב אינו פנויה יעתא כאן יש הסברא בעיקר מ״מ אך מיתה י  ס
הגרי״ז. לדברי

 ונמצא חלב לאבול דנתבוין חידושלמי טעם
מחטאת פטוד שומן

וכח הגרי״ז וכדברי )תרומות מ  ה״א( פ״א והוריות ה״א פ״ח מהירושלמי
ו ן ונמצא סלב לאכול נתכוין מ״ט שהקש ומ , פטור ש  והשיבו מחטאת

ו לפי מחטאת דפטור נ  ורש״ס(. הר״ש בפי׳ )ע״ש מידיעתו שב שאי
יהא מהיכ״ת כלל מובן אינו ולפו״ר , חייב ש  אכל לא והלא חטאת

וב ניחא, הגרי״ז לפ״ד אכן כלל. סלב ׳ יסלח ׳וה׳ דמהכת  ילפינן לה
 מאכל אכילת והן ממש חלב אכילת הן נכלל דקרא סלב דבאיסור

וא , לפי סלב שה ו ו ולכן מחשבת נתמעט דאע״פ הקש , ש ות  ממלק
נש אלא מיעוט אי״ז מ״מ ו וא מכרת אבל אדם בידי מע נש שה ו  בידי ע

ים , לא שמ , על הבא חטאת בו שייך כן ועל נתמעט  והשיבו הכרת
ו לפי מחטאת פטור דמ״מ נ . שב שאי י וכן מידיעתו ו״ת מצאת  בש

יח ו׳( סי׳ )אבה״ע אפרים בית וכ נחשב הללו הירושלמי מדברי שה  ד
, רק ולא במעשה חוטא נס דין לענין לדינא מזה והעלה במחשבה  ק

ושא נ וברת ל , חבירו מע ילתא איגלאי אם דאף שיגרשנה  נפל דהוי מ
, בכלל דהוא י״ל ושא איסור על עבר כי הקנס וברת נ  מדין חבירו מע

 צ״ב, עדיין הירושלמי דברי בעיקר ]אולם חזיר. בשר לאכול נתכוין
, לחייב ס״ד מאי ואר מזיד הוא והרי חטאת ׳ כמב , הירושלמי בל  שם

. שב אינו לדין צריך ולמה ] מידיעתו

 זצ״ל קנייבסקי הגד״ח של המפליאה גאונותו
 במזיד שבת לחלל שנתבוין דמי המקוד בביאוד

לשבת מומד נעשה מותו ונמצא
י להביא יש הגרי״ז לדברי מקור עוד )מו״ק מפסק ׳  נ״ג(, אות פ״ב תוס
וא ׳דבר ז״ל; ותר שה וא סבור והעושהו מ ושה הכי ואפילו אסור שה  ע

.3גרידא במחשבה ולא במעשה עבריין דהוי ומשמע עבריין', מקרי

׳ והנה י כן העלה מהיכן וצ״ב זה דבר נמצא לא שם בתוס  הפסק
. י תוס׳  זצ״ל גנחובסקי הגר״א למו״ר הורתי חדר בספר ומצאת

ע שכתב מ״ד( סי׳ )מהדו״ח  זצ״ל קנייבסקי הגר״ח מרן מפי ששמ
יאר י מקור שב ׳ הפסק נות תוס , בגאו ׳ דהנה מפליאה  ושאר בתוס

ו סט.( ראשונים)עירובי! ובא המעשה על הקש יא באחד שם המ וצ  שה
ומרתא לרה״ר ן ח )מי  נשיאה יהודה רבי את וכשראה בשמים( דמדושא
, יראה שלא כיסהו  אינו זה כגון נשיאה יהודה רבי ואמר בקלקלתו
יא שבת מחלל נקרא יא ונתבייש הואיל בפרהס וצ )ונפ״מ מלה  בפניו
' והקשו ע״ש(, רשות לבטל שיכול לענין  גופיה נשיאה יהודה דרבי תוס

ומרתא בשבת הוציא ושא ח ואר דמד יב ובע״כ יב: במו״ק כמב  דחש
, דרך , מה וע״ש מלבוש י אך שתירצו ׳ הפסק  לפניהם היה כנראה תוס

׳ ( )שאינו שם במו״ק תוס ו אשר לפנינו יא הקש וש  ותירצו זו ק
, ותר דאה״נ באופ״א ום להוציאו מ , דרך דהוי מש  כיון אך מלבוש

ו ות יש שא ותר ידע לא בע״כ נשיאה יהודה רבי בפני כיסהו הא  דמ
 ומזה במזיד, לרה״ר הוציא ואעפ״כ דאסור סבור והיה להוציאו

יב ילפינן י ושוב עכת״ד. עבריין, דחש נת הללו כדברים מצאת  בצפ
נח . דגבי י״ל והנה ד׳ה ה״ב מתרומות )פ״ב פע חטאת(

ואר והנה ׳ מב ושה היה דאילו שם בגמ יא כן ע  דינו היה בפרהס
, מבטל דאינו לשבת כמומר ׳ רשות  האיסור אם כן לומר רחוק ולכאו

, רק הוא ום המעשה על איסור דהוי ובע״כ במחשבה  עבריין כך ומש
י כמש״כ מקרי ׳ הפסק ושה אם כמומר ודינו תוס . כן ע בפרהסיא

זה מחודש איסוד שייך לא ספק באיסוד
ן מי דגם נקטינן אם דאף לדון נראה ומעתה י  בשר לאכול שנתכו

 ודאי לאכול נתכוין אם רק זהו מ״מ האיסור, בכלל הוא בשוגג חזיר
ום והיינו בה, לן לית חזיר ספק לאכול נתכוין אם אבל חזיר,  מש

ודש האיסור דכל  ובזה חזיר, בשר שזהו לו ברור אם רק הוא המח
וא בשר לאכול חזיר איסור בכלל דהוי נתחדש  חזיר, שזהו סבור שה

ו לפי גם הלא חזיר בספק אבל  ואף חזיר, שאי״ז יתכן מחשבת
ור יקא מדין לאכול לו שאס ׳ ספ , דאו יקא דין מ״מ לחומרא ׳ ספ  דאו

ומרא ורה בכל כללי דין אלא חזיר בפרשת איסור אינו לח  לצאת הת
, מן יקא דין ולולי הספק ׳ ספ ומרא דאו ותר היה לח  את לאכול לו מ

יתר צד על ולסמוך הבשר ודש האיסור את בזה היה ולא הה  המח
וא בשר לאכול שלא הנ״ל וא סבור שה י חזיר, שה  סומך הוא שהר

נתחדש אחר אף וא״כ חזיר, שאי״ז הצד על יקא דין ש ׳ ספ  דאו
ומרא נע דעליו זה כללי דין אלא בזה אין לח נס להמ  לבית מלהכ

,  בזה לדון שייך לא חזיר אכילת של האיסור עצם כלפי אבל הספק
 אוכל הוא האמת לפי אם אבל חזיר, שאכל נמצא האמת לפי אא״כ
ום כאן אין טלה בשר  חזיר. מפרשת איסור ש

יקא דין על עובר הוא אם ואמנם ׳ ספ ומרא דאו  דאסור י״ל במזיד, לח
יל אם אף בכך להכשילו , בשר שזהו יודע המכש  זה גם סו״ס כי טלה

ול וא מכש וטל הדין על במזיד עובר שה נס שלא עליו המ  לספק להכ
ידש מה ]וידוע איסור, י שח )שער יקא דדין פ״ח( ש״א יושר הגרש״ש  ספ

׳ ומרא דאו  עיור לפני איסור יש בודאי וא״כ בפנ״ע, איסור הוא לח
ו מי על יל ולם זה[, איסור על לעבור שמכש  כך על עובר הוא אם א

, וא כגון בשוגג ותר סבור שה  שייך לא בכה״ג הרי חזיר, לאכול לו שמ
יקא דין כלל אצלו ׳ ספ , דאו נהגה על כללי דין דזהו לחומרא  הה

ועל ופק למי בפ  איננו הלא זה אדם אך איסור, כאן יש אם שמס
ופק ו שהטעם ]ואף איסור, כאן יש אם כלל מס  ספק לו אין שמחמת

ות היא  למי אלא ההנהגה דיני ניתנו ולא ספק לו אין סו״ס גמורה, טע
, לו שיש י האיסור מצד אלא לדון מקום ואין ספק[ ית , האמ  במעשה

, כמו זה איסור שייך לא דבספק י״ל זה ומצד נתבאר היטב. ודוק ש

מדדות מבת חייב לחומדא סד״א על העובד אם
, להוכיח ונראה י כדברינו ים שהר נ ו ו האחר )פי״ב מדברי העל  הרמב״ם
ן הי״ח( מנדרים י ות מכת לוקה חזיר בשר לאכול דהמתכו  )הובא מרד

ולם לעיל(, ובר א ומרא דאורייתא ספק על הע ׳מ הוכיח לח ׳  )פ״ט הכס
 לוקה דאינו ה״ח( )שם הרמב״ם מדברי רצ״ז( סי׳ וב״י)יו״ד ה״ו( מכלאים

. מכת מרדות

ים ]והנה נ ו ו האחר  דוכתי בכל מהרמב״ם והוכיחו הכס״מ ע״ד תמה
יקא דין על דהעובר ׳ ספ ומרא דאו ות מכת חייב לח  גם אך ,4מרד

ות המכת לדבריהם  סד״א דין על שעבר מה עצם על הם מרד
,  הכוונה מצד נוסף איסור כאן אין אבל בפנ״ע, איסור וזהו לחומרא

 סומך אלא חזיר בשר לאכול מתכוין אינו דבאמת חזיר, בשר לאכול
. כמו טלה בשר דהוי הצד על ] שנתבאר

יע מלאכה בבעל זצ״ל הגרשז״א דבנידון לפ״ז ונמצא ג יש לבית שמ  ש
 באיסור שוגג הוא אך מכך יודע אינו והוא בעיר שבעלה אשה שם

ור יחוד,  חזיר, בשר לאכול נתכוין באיסור עובר הוא אין להאמ
וברת אינה האשה וממילא בעיר, בעלה אם ספק לו ויש הואיל  ע

נת עיור לפני באיסור ות נ . לו כש ור כל ]וכמובן להכנס  הוא האמ
ולא . לדקדק יש והרבה בשערה התלויים הררים הם כי לפלפ בדברים[

)סוטה ל׳ ]שו״ר  בכלל הוא ספק חתיכת לאכול נתכוין דאף דמשמע כח.( התוס׳
 ציין וכן ו׳(, סי׳ אפרים)אבה״ע בית בשו״ת בזה ועמד כדברינו, ודלא האיסור,

 סוגיות ביאורי ספר בתחילת שנדפסו בדבריו שליט׳׳א לנדו הגר״ד מרן לזה
׳ בר בספר וע״ע שבת, עמ״ס בכ״ז[. עוד וצ״ע תס״א(, עמ׳ פ״ז אלמוגים)סי

 מועלת הע״א דנאמנות בודאי, כידוע מעתה נידון המעשה קודם ע״א
 משא״כ עליו, נאמן שהוא החלב מאיסור המתיילדים הדינים לכל גם

 שעורים בקובץ )וכ״כ נאמן אינו המעשה גוף על להעיד בא כשע״א
 כלפי ודאי איסור באמת דהוי היא הגרע״א ל' אולם ועוד(, כב. כתובות
כהע״א. דלא היא המציאות אם אף שמיא

 כוונתם אם וצ״ע טובא, מחודשים הגר״ש ובנו הגרע״א דברי באמת אך
, ׳ כפשוטו  שהוחזק כפי דלא אח״כ מתברר אם דהא טובא, צ״ע דלכאו

 ולהאמור אותו, מלקין אין הלא הוכחשו או העדים שהוזמו וכגון בבי״ד
 חתיכה ואכל הואיל ומיתה מלקות חיוב ממנו יפקע דלא נימא

נתה לן אכפת ומה בבי״ד לאיסור שעה באותה שהוחזקה נשת  החזקה, ש
, שינוי אי״ז והרי ו חתיכה שאכל ונמצא למפרע  וצ״ת. תורה, שאסרת

׳3 י )שבת ע ׳ ליה למיקרי שרי אדרבנן דעבר מאן האי רבא ׳אמר מ.( בגמ

)יבמות אזיל דרבא האחרונים וכתבו עבריינא',  רשע דנקרא כ.( לשיטתו
 דעבריין נט. קידושין הרי״ף על כמהרי״ט ודלא סק״ז, במ״ח ד׳ כלל ח״ח )עי׳
' וכתבו ר״ב(, סי׳ תרוה״ד ועי׳ מרשע, פחות הוא  )כתובות יונה ורבינו תוס
 דמודיעים היינו לגרש בדברים דכפיה סכ״א( קנ״ד סי׳ ושו״ע)אבה״ע סד.(

 ובריטב״א עבריין, לקרותו דמצוה עליו יכריזו יגרשנה לא דאם לו
ן לה:( )ע״ז הרא״ה וחידושי ה:( )מגילה נ  עבריין. דמקרי למאן דמשמתי

 הט״ו( מאיסו״ב )פ״א הרמב״ם על הגרע״א וגליון שם רוקח מעשה עי׳ 4
ו כ״ו( סי׳ ח״א כוללת )פתיחה ופמ״ג  ברמב״ם, מקומות מהרבה שתמה

וט ה״ז( מאיסו״ב )פי״ז המ״מ וכ״כ  סד״א על מרדות מכת דיש דפש
יש בפ״א כתבתי ׳וכבר מקומות בהרבה כמבואר  מרדות מכת ש

׳ בספיקות וכ״ש דבריהם של באיסורין  בספר בכ״ז והאריך עכ״ל, אלו
)ח״ד דעת ואילך(. קע״ח אות משפט
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המועדים עטרת
שליט״א מדלוב עקיבא רבי הגאון שיעורי

 המצרים בין בת לו נולד
שהחיינו ולברך לראותה כדי שבת עד ממתין האם

 ולא הפרי יאכל לא ממילא - שהחיינו לומר להזהר טוב

חבירו את יראה ולא הבגד ילבש

 בין 'שהחיינו מלומר לזהר 'טוב סי״ז תקנ״א סי' השו״ע כתב

 יחמיץ ולא אומר הבן פדיון על אבל מלבוש על או פרי על המצרים

 לברך מותר באב תשעה אחר ימצא שלא בפרי 'וכן וברמ״א המצוה.

המצרים'. בין ולאכלו

 יאכל לא 'וממילא מלבוש, על או פרי על סקצ״ט המ״ב וכתב

 מותרת מעוברת דאשה האחרונים, וכתבו הבגד', ילבש ולא הפרי

 חולה וכן נזק לה ויגרום תתאוה דשמא שהחיינו, בלא פרי לאכול

עלה. קבלינן לא חולי ובמקום וכו'

 יום שלושים לאחר חבירו את הרואה בדין כמו״כ ובפשוטו

ש לו מזדמן שאם בדין רכ״ה, כבסי' שהחיינו דמברך  בבין להפג

שות, צריך כן לשבת לדחותו בידו ויש המצרים  ובגד כפרי לע

שהחיינו. מברך דבשבת המ״ב להכרעת שבת עד דממתין

 המ״ב דהכריע הבת בלידת שהחיינו ברכת לענין לפ״ז אשר

 עד מלראותה הבעל דימתין בדין חבירו, את רואה מדין דמברך

 נהגו לא וכמדומה חדש, בגד או פרי ככל שהחיינו לברך בכדי שבת

בזה. הנכון הדרך בעזה״י יבואר ולקמן כן,

 בתו את ראה הלידה אחר ומיד שבת עד המתין דלא באופן והנה

 רואה דע״כ האם לענין נפק״מ וכן שהחיינו, יברך האם לדון יש

 האחרונים רבותינו נחלקו ובפשוטו שהחיינו, תברך האם בתה את

כדיבואר.

 פלוגתת המצרים דבין זמן מכח שהחיינו ברכת מבטלים בדיעבד האם
ת“והשע י“הברכ

 בבין שהחיינו לומר להזהר דהשו״ע דינא האי עיקר בכל

ש או הפרי אוכל אינו וממילא המצרים  הברכי נחלקו הבגד, לוב

ת תשובה, והשערי יוסף  להביא דלא דינו יסוד יוסף הברכי לדע

פורענות זמן הוא שהזמן משום שהחיינו יברך שבו למצב עצמו

 ואין שהחיינו יברך אופן בכל לעולם אבל זה, בזמן לברך ראוי ואינו

 העץ בירך אם ולכן שהחיינו ברכת חובת את מפקיע פורענות הזמן

 מבטלים לא דלעולם משום שהחיינו גם יברך כבר חדש פרי על

 על להביא לא הוא הענין כל אלא זה זמן מחמת שהחיינו ברכת

 ראוי אינו זה בזמן הנאמרת הברכה ועצם שהחיינו לברך עצמו

 מחמת השע״ת לדעת ואילו זה, מכח אותה מבטלים שלא אף על

 בגד או פרי לאכול לא והדין שהחיינו מברכין לא פורענות זמן

 אמנם שהחיינו ברכת לבטל דגורם משום דממילא מידי זהו חדש

 דאין הדין גוף זהו שהחיינו לומר להזהר טוב בשו״ע דמבואר מה

 ואם הבגדא, ילבש או הפרי יאכל לא וממילא שהחיינו אומרים

 העיר יוסף והברכי שהחיינו. יברך לא העץ פרי בורא פרי על בירך

 באוכל בדיעבד הדין מהו זה בפרט ויטל חיים ר' בדברי סתירה

 דהניח יעו״ש שהחיינו מברך האם המצרים בבין החדש הפרי

דרכו. לפי ישבו והשע״ת בצ״ע,

 לאכול שצריכים ומעוברת חולה לענין מהאחרונים הביא ובמ״ב

 כשיטת זהו בפשטות הרי שהחיינו, יברכו שלא החדש הפרי

 לשון הוא וכן המצרים. בבין שהחיינו מברכין לא דלעולם השע״ת

 לברך לו אפשר שאי משום כלים קונה או הבגד לובש דאינו הב״ח

 וכן השהחיינו. מבטלין זה דבזמן והיינו המצרים'. בין כל שהחיינו

 עליו' 'לברך מותר אח״כ הפרי לו יהי' לא דאם הרמ״א לשון הוא

 שמותר רק לכתוב בזה די הברכ״י לדעת והרי 'ולאכלו', ]שהחיינו[

 מחמת שהחיינו מבטלינן לא לעולם דהרי מברך, וממילא לאכלו

 היתר דזהו 'לברך' אף לאוכלו דהותר מלבד מדכתב ומשמע הזמן.

 בעלמא אולם שהחיינו', 'לברך אח״כ לו יזדמן שלא בפרי מיוחד

 ויטל חיים ר' עם מהמעשה מתבאר הרי וכן שהחיינו. מברך אינו

 והפצירו שולחנו על יושבים הדור חכמי שהיו בברכ״י דהביא

שהחיינו. ברכת בלא ואכלו חדש פרי שיאכל

 קודם ראה שהבעל באופן הבת בראית שהחיינו לענין ולפ״ז

 חדש פרי האוכל כמו שהחיינו יברכו שלא לכאורה האם, וכן שבת

יברכו. הברכ״י ולדעת שהחיינו. מברך אינו דבדיעבד

-3^-
 עצמו מכניס מדין הבגד ללבוש או החדש הפי לאכול יותר ושוב הברכה על אנוס נמצא המצרים דבין זמן מכח הזמן ברכת לברך יכול דאין כיון הרי ויל״ע א(

 משום להתיר יש ברכה חובת משום עלה אתינן דאי ס״ב סי' הלכה הביאור דכתב ברכה בלא המרחץ בבית כהשותים הוי דלכאורה באונס, מצוה לביטול
, הנודע כיסוד בשבת ציצית בלא כנפות ד' כלבישת באונס מצוה לביטול עצמו מכניס  יכול דאינו במקום לכתחילה ללבוש שרי מצוה רק יש דאי דהמרדכי
' המג״א דאסר מאי וכל המצוה לקיים  הנהנין ברכת לענין הלכה הביאור שם מסיק ורק ציצית, בלא ללבוש נאסר מדרבנן דמ״מ דדעתו משום זהו י״ג בסי

 וא״כ אנוס, אינו האכילה שעל משום תאכל שלא דינו דאיסורא ובמילתא ברכה, בלא העוה״ז מן להנות אסור חז״ל אמרו הלא הברכה חובת מלבד הרי
 כך בין הרי דבציצית י״ל ומ״מ ברכה, חובת רק כשיש המרחץ בבית השותים מדין נתיר שוב איסורא צד וליכא ברכה וחובת מצוה רק דהוי שהחיינו לענין

, במאי כוחו תת יוסיף דלא עצמו להכניס שרי ולכן המצוה יקיים לא  ובזה המצרים בין אחר גופא ברכה אותו לקיים יש הרי פרי לענין כאן ואילו דלובש
, בבית לברכה ציצית דימה ס״ב בסי' הח״ח הרי אמנם הברכה, מצות לבטל היתר אין ות דרוצה כיון וי״ל המרחץ ' אח״כ ישתה וגם עתה לשת  לציצית, דמי

 דמבטל יתרום לא ערום לענין ועד״ז לכתחילה עצמו להכניס היתר אין ובזה אח״כ יקיים הברכה אותו הרי חדש הפרי על שהחיינו ברכת לענין כאן ואילו
 ויש עתיקין, והדברים אח״כ, כיסוי בו לקיים ניתן הדם דאותו משום מוכן עפר כשאין ישחוט דלא הדם מכיסוי איגר הגר״ש קושית לענין וכן הברכה, חובת

 הדין דבמעיקר אף המצרים בין קבוע באופן המצוה לביטול לגרום להכניס לא שהחמירו החומרא בכלל זה דכל עוד וי״ל ואכ״מ. טובא, בזה להאריך עוד
 משום זמן יברכו דלא אף הפרי לאכול להם דהותר וחולה מעוברת לענין המ״ב דכתב הלשון כן מורה וקצת באונס, מצוה לביטול עצמו להכניס איסור אין

' 'הקבלינן בכלל זהו אדם לכל והיינו עלן', קבלינן לא חולי ד'במקום ' 'לומר להזהר יש דכתב דהשו״ע ונראה הברכה, לביטול לגרום לא עלן  לא שהחיינו
, להאופן בעינן וא״כ ומ״ב הב״ח כלשון דממילא מידי זהו אלא הפרי אכילת על קבלינהו היה  'לא דנהגו דנשנה הכוונות וס' חסידים לספר אמנם הראשון

' פרי לאכול ועיין. השני, כהאופן לאכול לא הקבלה דבכלל י״ל בזה וכו' חדש
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ש הפרי דאוכלת מעוברת שנא מאי  מפרי שהחיינו בלא חד
כ“אח ימצא ולא לו שהזדמן

 מבואר דהרי האחרונים העירו גדולה, מבוכה בזה יש האמנם

 דלא מבואר הרי שהחיינו דמברך אח"כ ימצא שלא דפרי ברמ״א

 הברכה, יחמיץ שלא כדי פורענות הזמן מכח שהחיינו ברכת דחינן

 הפרי שיאכלו ומעוברת חולה לענין הפוסקים כתבו אמאי וא"כ

הברכה. מחמיץ הרי זמן יברכו ולא

 י"א בשם הביא גיסא דמחד יוסף הברכי דברי סתירת העירו וכן

 שהחיינו, יברכו ןלא יאכו חדש פרי לאכול הזקוקים וחולה דמעוברת

 כדי שהחיינו יברך שעתה העץ חדש פרי על בירך שאם הביא ומאידך

חיים. ובתורת תשובה בהתעוררות העירו כן הברכה, להחמיץ לא

 דלעולם הגריש״א בשם מובא ועד״ז תשובה התעוררות ובשו״ת

 הברכה מבטלים דלא משום והיינו שהחיינו יברך פרי באוכל

 וחולה מעוברת לענין ורק יוסף, הברכי כדעת והיינו בדיעבד

 העולם שכל בזמן חדש פרי לאכול חולים מחמת להם שהתירו

 עכשיו, הפרי את אוכלים היו לא הם גם וברצונם לאוכלו לא נוהגים

ש' 'עגמת להם יש  שהחיינו, מברכים אינם ולכן שמחה ולא נפ

ש פיקוח מפני שאוכל כיון הובא הגרח״ק ובשם ש נפ ש  שמא שחו

 כל אף ]ולכאורה הזה, לזמן שיברך שייך לא יאכל, לא אם ימות

 לעולם זמננו גדולי ולדברי וצ"ע[ הגרח״ק, לדעת תברך לא השנה

 להזהר טוב ומש"כ לכך לגרום לא השו״ע דין וכל שהחיינו מברכין

 אבל לכך, לגרום לא מדוע טעם נתינת רק היינו שהחיינו מלומר

 יש ומעוברת בחולה ורק לשהחיינו מבטלינן לא לעולם בדיעבד

מברכת. שאינה מיוחד טעם

ת חולה בדין בביאורם רבותינו בדברי פליאה ומעובר

 ענין הוזכר שלא לגמרי חדש דבר נראה דזה חדא, צ"ע, והדברים

 לגופו[ וחולה מעוברת בכל ]ותלי' שמחה וחסרון נפש העגמת של זה

 ועוד, חדש, פרי האוכלים ומעוברת בחולה נפש דפקוח זמן משום או

 כאן דאין משום שהחיינו ברכת תנאי הושלם לא הרי לדבריהם הרי

 מאי דכל כתב הברכ״י והרי שהחיינו, מברכין לא זה ומטעם שמחה

 והרי רשות, שהחיינו דברכת מטעם הפרי אוכלים וחולה דיולדת

 שהחיינו יברכו שלא בדין חובה שהחיינו אי אף הזמן גדולי לדברי

 חובה שהחיינו אי תלי' ואינו שהחיינו, ברכת תנאי נשלמו דלא משום

 ומעוברת לחולה דהותר ביארו והמ״ב שע״ת בברכ״י ועוד, רשות, או

 כמה עד הזמן גדולי לדברי והרי בחולה, גזרו דלא משום הפרי לאכול

 תוכל מדינא שוב בשמחה, דחסר שהחיינו ה' מעיקר לברך לה דאין

 לא לעולם והוא בגד הקונה אדם וככל דין שום מתבטל ולא לאכול

 דברכתו דבר הקונה וכן המצרים, בבין אף לו דשרי שהחיינו מברך

 וא"כ המצרים, בבין קפידא דליכא השע״ת הביא והמטיב הטוב

 ולא הפרי אוכלים הם הרי גזרו', לא חולי 'דבמקום לזה בעינן למאי

 באופן אדם וכל שהחיינו ברכת דיני מעיקר שהחיינו לברך זקוקם

צע״ג. ודבריהם שרי, טעם, מאיזה הזמן ברכת לברך דינו דאין זה

 ובכל שהחיינו ברכת מבטלינן לא דלעולם בזה שתפסו מה ועוד

 הברכ״י כשיטת והיינו הזמן לברכת מבטלינן ולא מברכין אופן

 והב״ח הרמ"א דברי פשטות והרי כהשע״ת, ודלא בצ"ע, סיים ואף

 שהחיינו בדיעבד אף מברכין אין דלעולם ויטל חיים דר' ומעשה

כדיבואר. המג״א מדברי וכן המצרים, בבין

בדיעבד אף פרי על שהחיינו מברכין דלא המג״א דעת

יחמיץ 'ולא המהרי״ל בשם הרמ״א ע"ד כתב סקמ״ג המג"א

 הברכה מחמיץ חדש פרי דכשרואה אע״ג וז"ל הברכה, או המצוה

ת עד להמתין שנהגו כיון מ"מ  הברכה מחמיץ מקרי לא אכילה שע

המ״ב. והעתיקוהו רכ״ה. עסי'

 מברכין ולכן הברכה מחמיצים דלא לטעם המג"א דמקשה והיינו

 וע"כ מברכין אף אלא הפדיון עושים רק ולא הבן בפדיון שהחיינו

 שהחיינו לומר להזהר בשו״ע כתב היאך א"כ הברכה, מחמיצים לא

 מרואה זמן דמברך הבן פדיון ומ"ש הברכה, מחמיץ והרי פרי על

הברכה. מחמיץ והרי מברך דלא פרי

 קאמר לא מעולם דהרי לקושי' מקום אין הברכ״י לדעת והנה

 בכבר לדעתו ואדרבה חדש פרי ראית על זמן מברך דאינו השו״ע

 המברך וכגון מחמיץ ולא מברך לעולם שהחיינו בברכת נתחייב

 השו״ע דין כל ואכן שהחיינו, מברך גם דממילא חדש פרי על העץ

שות לא היינו  לא כגון שהחיינו ברכת לחייב הגורמים מעשים לע

ש ולא הפרי לאכול  נכלל לא ע"כ פרי ברואה אבל הבגד, ללבו

 לראות לילך ואמנם מברך, ממילא כבר ראה אי שכן המחבר בדברי

שות אין באמת  הברכה למחמיץ שייכות אין אופן בכל אבל כן, לע

הברכה. מחמיץ ואינו מברך באמת דמתחייב אופן וכל

 לומר להזהר טוב בשו״ע דמש"כ המג"א דדעת מזה, נראה אשר

 הזמן משום נתחייב אם גם מברך אינו דבאמת היינו שהחיינו ברכת

 בפדיון ורק זה, מחמת שהחיינו ברכת דמבטלין והיינו פורענות,

 הקשה ולזה והברכה, המצוה יחמיץ ולא הזמן ברכת אומר הבן

 לא פרי לענין מדוע א"כ הברכה יחמיץ דלא הטעם אי המג"א

 שנהגו כיון תירץ ולזה הברכה, מחמיץ הרי חדש פרי ברואה יברך

ת עד להמתין הברכה. מחמיץ דאינו נמצא ברכה שע

ש פרי רואה דלענין הדברים סתירת  שהחיינו מברך חד
מברך אינו הפרי אכילת לענין ואילו

 כהבר״י שהחיינו דיברך בדין חדש פרי על העץ בבירך לפ״ז ואמנם

 מדברי מתבאר ובי' מיני' והרי הברכה', ד'מחמיץ הדרינן בזה שהרי

 בדיעבד אף שהחיינו מברכין דלא השו״ע דדברי דפירש המג"א

שעת לברך שנהגו משום לאו אי פרי ברואה והרי השע״ת, כדעת  ב

 הפרי באוכל מ"ש וא"כ הראי', על שהחיינו מברך היה אכילה

הברכה. דמחמיץ אף שהחיינו מברך דאינו הבגד ולובש

 דהשהחיינו או המצרים, בין זמן מברכין בדיעבד האם דצ״ב באופן

 דאוכלים ומעוברת חולה לענין א. המצרים, בבין מלברך הופקע

 ויטל חיים ר' עם המעשה וכן ב. שהחיינו, מברכין ולא חדש הפרי

 ואכל חדש פרי לאכול שולחנו על כשהסיבו הדור חכמי בו דהפצירו

 פרי על ובירך שוכח בכל השע״ת דעת וכן ג. שהחיינו ברכת בלא

 המג"א וכן ד. הברכה דמחמיץ אף זמן ברכת מברך דלא העץ, חדש

 א. ומאידך, בדיעבד, אף שהחיינו מברכין דלא המחבר בדעת דלמד

 ג. דמברך, אח"כ ימצא שלא פרי וכן ב. שהחיינו מברך הבן בפדיון

שעת רק דמברך כמה עד במג״א מבואר פרי ברואה וכן  דינו ראיה, ב

זו. בשמעתתא הסתירות וצב״ר הברכה, מחמיץ ולא שהחיינו דמברך

 מברך עתה' ש'זמנה כל - הזמן בברכת חלוקים אופנים ב'
ם אי ואילו מברך אינו עתה, דוקא לאו זמנה בעצ

 בבין הזמן לברכת דמבטלין פעמים דיש ענינא, בהאי והנראה

 המצרים, בבין הזמן ברכת מבטלין דאין פעמים ויש המצרים

 דמחמיץ במאי נגמר לא המצוה יחמיץ שלא דענין דמילתא וכללא

 עתה מתחדש דזמנה במה אם כי הזמן, ברכת יתקיים ולא גרידא

יהי' ולא המצרים בבין עתה מתחדש דזמנה כל מכן, לאחר יהי' ולא
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 או הפרי זמן דמצד כל אמנם שהחיינו, מברכין בזה אח״כ, זמנה

 מדה באותה זמנה ומצד עכשיו שנתחדש מסוים זמנה אין המצוה

 הברכה, חובת לחדש הגורם הוא והגברא המצרים, בין אחר קיים

 הדין וכל עתה', כ'זמנה נדון דלא משום שהחיינו מברכין לא בזה

 משום היינו שהחיינו דמברך אח״כ ימצא שלא פרי וכן הבן בפדיון

 בבין זמנה מתחדש ואם המצרים, בבין כעת זמנה חשיב דממילא

 מבטלין ולא דמברך הדין בזה זמנה, יחשב לא ואח״כ המצרים

עתה. שזמנה שהחיינו ברכת

בסידורו היעב״ץ מדברי ללמוד יש זו שמעתתא יסוד

 המצרים, בין ה' בסידורו היעב״ץ מדברי ללמוד יש הדבר ויסוד

 פרי לאכול כגון דרשות במידי דוקא והיינו שהחיינו מברכין ׳אין וז״ל,

 ופדיון מילה כגון דמצוה מידי אבל חדש, בגד בגד ללבוש או חדש

 מצא כגון עתה, שזמנו הרשות ובדבר דמברך, פשיטא ודכוותיהו הבן

 דחשיב דמברך לומר אני קרוב וכדומה החביב חבירו ראה או מציאה

 לברך מצווה והוא הנאה לו הגיעה והרי לדחותו שא״א מאחר כמצוה

לבריך'. ולא ליתהני דלא וכדומה דפירי זמן משא״כ עליה,

 לדחותו יכול זה דדבר כיון פרי דלענין היעב״ץ מדברי ומתבאר

 משום מברך אינו בזה מאליו, חל ולא החיוב לידי המביא הוא והגברא

 חבירו את מהרואה ושאני הברכה, דמחמיץ ואף עתה זמנה חשיב דלא

 ולפ״ז הברכה, מחמיץ לא ובזה עתה' 'זמנה דחשיב מציאה מצא או

 בשבת או המצרים בין לאחר חבירו עם להפגש שיכול דכל נראה

 זמן מברך דאינו לפוגשו, ילך אופן בכל דאם אה״נ רואהו', בעי ו'אי

 דנדון משום מברך בפתע חבירו בראה ורק אכיל, בעי דאי פרי כמו

 והיינו היעב״ץ. כמש״כ זמן דמברך מציאה וכמוצא עתה', כ'זמנה

 מברכין לא ממילא לעכשיו מסוים זמנה דאין מגדיר לדחותו היכול

הוא. פורענות דזמן משום עכשיו של הפרי הזמן על

שמעתתא דהך וישובו ביאורו

 דמברך אח״כ ימצא דלא פרי לענין הרמ״א מש״כ יבואר ומעתה

 ׳זמנה חשיב דממילא אלא המצוה, דיחמיץ משום רק אינו שהחיינו

 שהחיינו, מברך שפיר בזה המצרים, בבין היא זמנה דעתה וכל עתה'

 ואין המצרים בין לאחר לו ויש עכשיו לו יש עצמו דמצד בפרי ורק

 דמצד כל פורענות בזמן שהחיינו מברך אינו בזה דוקא, כעת זמנה

אח״כ. קיים זמנה עצם

 לברך נהגו דלא במקום הפרי דרואה המג״א דברי ומיושבים

 זמנה זהו הראיה דע״י משום שהחיינו מברך בזה האכילה זמן על

 אכיל בעי דאי פרי לענין אמנם חבירו, ראה לענין היעב״ץ כמש״כ

 שהחיינו. יברך לא יאכל אם אף בזה לעכשיו, מסוים זמנה ואין

 בזה כלול שהחיינו מברך דאינו פרי לענין השו״ע דדברי והיינו

 טעמים ב' מכח אמנם הפרי, אוכל לענין הן הפרי רואה לענין הן

 דכבר כיון רואה בעי אי משום בזה אין הפרי ראית לענין חלוקים,

 לברך לא דנהגו משום מברך דאינו מאי ורק עתה, זמנה וא״כ ראה

 הפרי אכילת לענין ואילו הברכה, מחמיץ אינו וא״כ אכילה שעת עד

 הברכה, מחמיץ כבר דבזה אף ומעוברת] חולה ]כגון מברך אינו

 זמן מברכין לא ובזה זמנה זה דאין נמצא אכיל', בעי ׳דאי משום

עתה. זמנה חל דלא כל המצרים בבין

 בלא הפרי דתאכל ומעוברת חולה לענין המ״ב מש״כ וזהו

בהכרח זמנה דאין נמצא אכיל בעי דאי דכיון משום והיינו שהחיינו,

 מברכין לא ושוב המצרים בין אחר כמו עכשיו זמנה אלא עתה

 שהותר ומה שהחיינו, ברכת מבטלת ולעולם המצרים, בבין זמן

 חולי במקום גזרו לא מ״מ הברכה לביטול דגורמת אף לאכול לה

ומ״ב. השע״ת כמש״כ

 הפרי על העץ ובירך בשכח האחרונים נדון

שהחיינו מברך אי

 האם החדש הפרי על העץ ובירך שכח לענין לדון יש ומעתה

 כאן אין דכבר כיון כעת זמנה נחשב כבר דאולי שהחיינו יברך עתה

 לאכול לבטלה ברכתו יהי' שלא מכח מחויב דהרי אכיל' בעי ׳אי

 ורואה חבירו רואה כמו שהחיינו לברך יכול שוב וממילא חדש הפרי

 עתה זמנה אין החפצא דמצד דכיון י״ל ומ״מ נתחייב, דכבר הפרי

 נדון בשוגג דנעשה כיון ואולי זמנה, חשיב לא הגורם הוא והגברא

 הדור חכמי דהפצירו באופן אמנם וצ״ע. ממילא, עתה דנתחדש

 כבודם מפני לאוכלו ונטל חדש פרי לאכול זצ״ל ויטל חיים בר'

 אכיל' בעי ׳אי ועדיין מחויב מקרי לא הרי י״ל , שהחיינו בירך ולא

 ׳מחויב', אינו מ״מ לאכול היתר ראה כבודם דמשום אף בזה וממילא

 היתר להם דיש אף ומעוברת כחולה וזהו שהחיינו. מברכין לא ובזה

שוטו מחויבים אינם מ״מ לאכול  ׳וחי חובת בכלל עדיין אינו ]דפ

 ושאני שהחיינו. מברכין לא ושוב אכיל, בעי אי בגדר ועדיין בהם'[

הוא'. ׳זמנה בכלל וממילא כמחויב דנדון די״ל העץ מבירך

 ואילו רואה מדין תברך היולדת הבת, בלידת שהחיינו

רואה' בעי ד'אי משום יברך לא הבעל

 היולדת דלענין הבת, בלידת שהחיינו לענין לדינא נראה ומעתה

 כמש״כ חבירו את הרואה מדין שהחיינו מברכת שפיר עצמה

 לברך נהגו שלא כל פרי הרואה לענין במג״א וכדמוכרח היעב״ץ

 עבר אם אף בזה לראות', בעי ׳דאי הבעל לענין אמנם אכילה, בשעת

 משום שבת עד לראות לא לכאורה ודינו שהחיינו, מברך אינו וראה

שבת. עד להמתין דבעי ובגד חדש פרי וככל הברכה מיני' דמבטל

 והעצה המצרים, בבין ע“שומכ מדין שהחיינו לצאת

למעשה

 בברכת להוציאו מאשתו דיבקש לענ״ד, בזה הנכונה העצה אמנם

 והיא כמש״נ עתה דזמנה משום כדין מברכת הרי והיא שהחיינו

 פשוט דנראה לראותה, ויוכל בזה יוצא ממילא והבעל ע״כ, רואה

 אבל המצרים בבין נאסר זהו שהחיינו הנוסח בעצמו לברך דרק

 מחדש דאינו משום קפידא אין כעונה שומע מדין מאחר לצאת

 יוצא שהוא ורק הזה' לזמן ׳שהחיינו מילות לומר ודיבור אמירה

שומכ״ע, מדין חובתו ידי מאחר

 דהמחויב לו דנראה דכתב המצרים בין תודה שלמי בספר וראיתי

 השיטות משום המצרים בבין אחר מאדם לצאת לו אין בשהחיינו

 טובא תמוה שהדבר וכמדומה ממש. כמדבר הוי כעונה דשומע

 האופנים ולכל כמדבר שומכ״ע אי אף לעולם אלא כן, לומר

 שהחיינו הנוסח לומר דידן נדון לענין מ״מ שומכ״ע, בגדר דנאמרו

 ׳השהחיינו המילות והשמעת הדיבור בגוף תלוי ודאי הזה בזמן

ופשוט. עונה, בהדין ולא הזה', לזמן
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ישראלי׳ קדושת - אירוסין ברכת

 את לנו ואסר העריות על וצוונו במצוותיו קדשנו אשר” האירוסין: ברכת
 המקדש בא״י וקידושין, חופה ע״י הנשואות את לנו והתיר הארוסות

.”וקידושין חופה ע״י ישראל

 א( מקשה: יב( )סי׳ הרא״ש זו. בברכה קשיים בכמה עמדו הראשונים
 מה על ברכה מצינו היכן ב( האשה. את לקדש שצוונו מברכין אין למה

 לנו והתיר החי מן אבר לנו שאסר מברכין אנו אין והרי הקב״ה לנו שאסר
 חופה כאן להזכיר לנו מה ד( כאן. עריות להזכיר ענין מה ג( השחוט. את

חופה. היתה לא שעדיין כיון

 אירוסין, מצוות עצם על אינה שהברכה ראשונים ועוד הרא״ש ומבאר
 נתקנה זו שברכה אלא ורבו. פרו למצות הכנה אם כי מצוה אינה שבאמת

 וצוונו העמים מן והבדילנו במצוותיו קדשנו אשר להקב״ה שבח לתת
העריות. מן אחת ולא לנו המותרת אשה לקדש

 כותב הרמב״ן והר״ן. הרשב״א כהרמב״ן ראשונים בשאר מבואר וכן

 שמברכין בשבת דקידוש ודומיא ישראל, של קדושתן על היא שהברכה
 שבחר על מברך זו אף שבת, בקדושת וקדשם בישראל בחר אשר

להם. ובמותר להם באסור שקדשם בישראל

 וקידושין׳ חופה ע״י ישראל ׳מקדש שהחתימה מוסיף המהרש״א
 הקב״ה בין וקידושין חופה בדוגמת שהיה סיני הר מעמד על מתפרשת

ישראל. לכלל

 מבאר עו( סי׳ וכתבים אגרות בכרך שנדפסה )בהסכמה יצחק הפחד
 שהקב״ה כפי להתנהג דהיינו ליוצרה׳, צורה ׳לדמות חובה לנו יש שהרי

 חוץ זו. ביחסיות מוצהר באופן עוסקים אנו אין כלל שבדרך אלא מתנהג.
 מתדמים שאנו כך על מדברים אנו מפורש באופן כאן הקדושין. מענין

 ובין עושים שאנו מה בין מחברים אנו הברכה באותה שהרי לעליונים.
 הפתיחה המהרש״א(. )וכביאור סיני הר במעמד עשה שהקב״ה מה

 היא והחתימה מישראל, אדם כל של וקידושין בחופה היא הברכה השל
 בחופה מעלה״ של שה״דוגמא מכאן הרי הקב״ה. של וקידושין בחופה

 מקור שמכאן הוטנר הרב ומציין הברכה. מטבע עצם עד מגיעה וקידושין
 כל בידך, כללא האי ״נקוט תסז(: סי׳ קטן)סוף התשב״ץ שכתב למה

 עמו מראה היה ששם תורה, ממתן למדים אנו וכלה חתן של המנהגים
לישראל״. כלה נגד כחתן

 ק׳( האותיות השל״ה)שער זה. פי על שמתבאר עמוק ענין עוד כאן נוסיף

 הרבה מדברים המקובלים דהנה קדמון( קבלה החייט)ספר מספר מביא
 יב״ק(, קדושה׳)ר״ת ברכה, ׳יחוד, מלמעלה: שמגיעות ההשפעות ג׳ על

 קדושה, כנגד הקדושין הנישואין. שלבי ג׳ מכוונים אלה דברים ג׳ וכנגד
 והכלה החתן של וההתייחדות ברכה, כנגד ברכות ושבע הנשואין שמחת

יחוד. כנגד

 חכמים ראו מה השואלים שיש הביא שבת( ליל )תפילת ובאבודרהם
 משה, ישמח קדשת, אתה - מזו זו משונות תפילות ג׳ בשבת לתקן
 שחרית לערבית בחרתנו׳ ׳אתה אחת אלא תקנו לא וביו״ט - אחד אתה

 תיקנו כן על חתן, נקרא והקב״ה כלה נקראת ששבת מפני וביאר ומנחה.

ע״ש משה ישמח ואח״כ לכלה, החתן שנותן הקדושין ע״ש קדשת אתה

 החתן שמתייחד ע״ש אחד אתה שבת של ובמנחה בכלה, החתן שמחת
הנ״ל. שלבים הג׳ הם והם הכלה. עם

 יש שבת בליל השבת. סעודות ג׳ נתקנו זה שכנגד מוסיף הכהן צדוק ורבי
 כנגד קצר קידוש לנו יש בשחרית האירוסין. ברכת כנגד ארוך קידוש לנו

 בייחוד כי כלל, קידוש אין שלישית בסעודה הנישואין. של הגפן ברכת
כוס. אין והכלה החתן

 בזה יש למטה, הנישואין צורת על מדברים אנו שכאשר לדעת הראנו
 האירוסין ברכת בנוסח הכל ושורש מעלה. של לצורה גמורה הקבלה

ישראל. לכנסת הקב״ה קדושי ובין מישראל, האדם קידושי בין המחברת

ח דף

ל - ברכות שבע־ חדשה יצירה ע

 ו׳ בכרות, שבע ס״ה והם בנישואין, שנאמרות הברכו על מדברת הגמ׳
הגפן. וברכת המצויינותבגמ׳ הברכות

אחת. בנקודה כאן ונתמקד והמחשבה. הקבלה בעלי בזה דיברו והרבה

 השבע שעניין במפורש אומרים ע״ב( מד דף )ח״ג הזוהר בספר חז״ל
 הבית. נבנה ידם ועל מבוסס חיבור של למצב הנישואין את מביא ברכות

 כאן יש אלא חמורה, עבירה רק זו אין איש באשת שחוטא אדם כן ועל
 שנוטל ברכות השבע ענין את מבטל הוא ובכך ובישראל, בהקב״ה פגם

 עם לה שהיו ברכות השבע מכוח אצלה שנמצאת הברכה את מהאשה

בעלה.

 ברכה, בלא מעוה״ז להנות שאסור חכמים שאמרו שה חז״ל ומוסיפים
 עליו שאסורה ברכות, שבע מברך ואינו אשה הנושא אדם על גם קאי
 השבע הריסת כאן שיש איש באשת כ״ש ופנויה, בפנוי וזהו ברכה. בלא

כנ״ל. שלה ברכות

 משורש שבע, במספר מתגלה דבר כל שבעוה״ז רבותינו בדברי ומתבאר
 בתחתונים כאן הקב״ה שגילוי הוא, בזה והטעם בראשית. ימי שבעת

 והתפארת הגבורה הגדולה ה׳ ״לך יום: כל מזכירים שאנו מידות בז׳ הוא
 המקובלים שבלשון הממלכה״, ה׳ לך ובארץ בשמים כל כי וההוד והנצח

העולם. את מנהיג הקב״ה שבהן ספירות שבע נקראים

 בדברי מבואר וכן שבע. של בצורה בנוי לעוה״ז ששייך דבר כל כן ועל

 בקיום דבריו את שתולה שבע, מלשון ג״כ היא ש׳שבועה׳ הראשונים
 הם נישואין כל שבע. במספר הוא העולם לעצם ששייך דבר כל העולם.

 נעשה והוא שבע, של לקיום נזקקת יצירה ואותה בעולם, חדשה יצירה
הזוהר. כוונת זו ברכות. השבע ע״י

 היסוד את מבאר חתונה( עניני במקבץ קורח פרשת )סוף משמואל בשם

 קרבן כן ועל שבע, של באופן להתקיים צריך בעולם דבר שכל הנ״ל
 הברית שגם כתוב שבחז״ל אמו)ולהוסיף תחת ימים שבעה להיות צריך

 נזר האבני מאביו ומביא ימים(. שבעה אחרי להגיע צריכה אדם כל של
 נעשה הנשואין ידי ״דעל - מהותי שינוי בו חל אשה נושא אדם שכאשר

 נעשה ועתה פרטי היה עתה שעד חדשה, בריה נעשה כללי... האדם
 מדוע מבאר ובזה ישראל, לכלל ושייך לזולת מתחבר הוא מעתה כללי״.

 כן ועל לכלל. שנוגעת יצירה כאן יש כי חתנים, לברכת עשרה צריכים
בעולם. חדש דבר של יצירה בכל כמו ברכות, שבע צריכים
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 עולם שלה חדשה יצירה שיש יום שבכל רבותינו בדברי ומתבאר
 ברכות שבע ג״כ ישנם בראשית״, מעדה תמיד יום בכל בטובו ״המחדש

שבע. של מהות מחייבת חדשה יצירה בערב. וד' בבוקר ג' - ק״ש של

ט דף

 - דוד בית למלחמת היוצא כל
המלך דוד של חטאו ביאור

 המלך, לדוד נאסרה לא בת-שבע מדוע השני, בתירוץ בע״ב בגמ' נאמר
 והקושיה לאשתו. כותב כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא שכל משום

 והרי חטא, כן שדוד להדיא עולה הנביא דברי שמתוך היא הפשוטה
 ואיך בע״ז. הגמ' כלשון תשובה של עולה והקים תשובה, לעשות הוצרך

מתיישבים. הדברים

 גמור. היתר כאן היה לא גט, שהיה דאף בסוגיא הראשונים ביארו וכבר
 מעשה שבשעת בפשטות וניחא שימות, תנאי על היה הגט דרש״י אליבא

 היה שהחסרון כתבו התוס' למפרע. התנאי שיתקיים ברור היה לא עדיין
לעולם. ידוע היה ולא בצנעא היה שהגט מצד

 שטען מה וזה היתה, דוד על שהטענה מבואר ח( )דף הזוהר בהקדמת
 והקב״ה הקודם. הבעל אחרי חדשים ג' המתין שלא 'דומה', המלאך

 למעלה שבע בת עם היה לא אוריה כי המתנה, צריך היה שלא השיב
מכך. ידע לא עצמו דוד שמאידך, אלא חדשים. מארבעה

 היתה. לחטוא וכוונה מחשבה מ״מ היה, לא גמור שחטא שאף נמצא
 הגמ' שאומרת מה את החמישי( באר הגולה המהר״ל)באר מבאר וכן

 נתן לא הקב״ה כלומר לחטוא', אבל'ביקש חטא לא המלך שדוד בשבת
שחוטא. חשב דעתו מצד אבל לחטוא לו

 המלך דוד דהנה הכהן, צדוק רבי אצל למתבאר היטב מתחבר זה ודבר
 לא המלך שדוד ב( בע״ז)ד, בגמ' מבואר וכן תשובה. של עולה הקים

 תשובה. דרך שיראה כדי הדבר נתגלגל ומשמיים מעשה לאותו ראוי היה
 את להשיב הוא שעניינו המשיח, מלך יוצא המלך דמדוד הדבר, ועומק

 היא וכיצד תשובה מהי כולם את מדריך המלך ודוד בתשובה, העולם כל
נעשית.

 המעשים על אינה בעולם התשובה ענין כל שבעומק צדוק רבי ואומר
 המעשים כל כזכויות. לו נעשו זדונות הרעה. והכוונה המחשבה על אלא

 עלה שכך ה' מרצון וחלק העולם מסדר חלק להיות להפוך בכוחם יש
הרעה. המחשבה את הוא לעקור צריך שאדם ומה שיהיה. ברצונו

 מתגלה אצלו כן ועל לרבים, התשובה דרך את מורה משיח שורש דוד
 היא עליו שנידון מה וכל רע, מעשה אינו שהמעשה - זה יסוד בבירור
 לפי חטא, בו היה לא עצמו שהמעשה התברר למפרע הרעה. הכוונה
 מתברר ואז הרצון את לעקור התשובה, סוד וזה כריתות. גט שהיה

לזכות. נהפך זדון שהיה שהמעשה

י ףד

מגה שם על אלמנה

 נבאר דאיך מקשה והגמ' מנה. שם על בגדתאה חנה רב אמר אלמנה, מאי
 לאלמנה. כתובה נתקנה לא עדיין הרי בתורה, שכתובה אלמנה לשון את

 'אשור' העיר שנזכרת וכמו העתיד, שם על נאמר שהכתוב ומתרצת
החידקל. נהר לגבי בראשית בפרשת

 שאדם שמצינו וכמו הדבר. מהות מבטא ש'שם' ידוע דהנה להבין, וצריך
קריאת כי מכך, התפעלו והמלאכים הבריות, לכל שמות קרא הראשון

 שאלמנה הביאור מה א״כ הנמצא. של המהות תפיסת את מבטאת השם
 מדוע פחותה? שכתובתה מהותה זהו וכי בכתובה, הסכום שם על מכונה

 אלמן הכינוי יבואר דאיך המהרש״א מקשה ועוד מרכזי? כ״כ ענין זה
 שאלמנה מה דהרי קשה ועוד ישראל'(. אלמן לא 'כי בנביא )שמצינו
 אלמנה נקראת ולמה שנייה, פעם שתתחתן אחרי רק הוא מנה מקבלת

בשנית? שנישאת קודם עוד

 ובתשובה כאן )בחי' סופר החתם של הנפלא התירוץ את יש זה כל ועל
 טז, שמות רש״י )כמ״ש הכנה לשון הוא ש'מן' שמבאר ק״ע(, סי באעה״ז

 לצרכיו... ההכנה היא כי והכנה מן בלי הוא מאשה המשולל ״והאיש טו(,
 מזונה, מכין הוא כי שלה, הכנה משוללת היא איש לה שאין האשה וכן

 שרוי אשה בלא השרוי שאדם הדבר וביאור מן״, אל שם עליה גם ויוצדק
 הוא הרי אשתו את שאיבד אדם וכו', תורה ובלא שלום ובלא שמחה בלא
הכנה. חסר אל-מן, וזהו בעצם. חסר

 של שם באותו האשה את מכנים אין מדוע היא הגמ' שאלת וממילא,
 אות לה הוסיפו ומדוע הכנה. מלשון מן מחוסרת שהיא המבטא 'אל-מן'

 כתובה דין השם זה בנעימת דהבליעו ״ר״ל מנה, שם על הוא והתירוץ ה',
 שמת לחוד, הפורענות על שמה יקרא שלא כדי מנה שיהיה השני מבעלה

שניים״. נישואי לרמז אלמנה, ה' לה הוסיפו הכנה, בלי ונשארה בעלה

 לעיקר ביחס ולא הה״א, לתוספת ביחס אמורים כאן הגמ' שדברי נמצא
 כמטר המוזכרים השמות שאר לגבי הגמ' המשך כל מתבאר ובזה השם.

מהשם. שיוצאת משמעות על אלא השם עיקר על מדברים שאין ומזבח,

 השם שעיקר מבאר כתובות( מסכת על )בהערה ח״ב השילוח ובמי
 וזה השני, הבעל רוח רוחהמתובין שםהמריבהשישבין אלמנהניתןעל

 זאת המתיקו וחז״ל הזאת, המנה שייכת מי ״אל מלשון אלמנה שנקראת
 שהיא לחלקו שמבוררת היינו מנה, שם על אותה שקראו לשונם במתק

שלו״. מנה

 אינו האלמנה עניין עיקר שודאי הראשונה, הקושיה היטב מיושבת וא״כ
זה. דבר של והזכרה משמעות יש אבל המנה,

 שאלמנה כאן אמרנו שהנה יז( לעיניים )יפה פנים הייטב דברי כאן ונוסיף
 בדד ישבה ״איכה באיכה הראשון הפסוק מתבאר בזה העתיד, שם על

 הפסוק וממשיך עם', 'רבתי היא עכשיו שגם כלומר עם״, רבתי העיר
 שירושלים לומר עכשיו ניתן כיצד תתמה שאם כלומר כאלמנה״, ״היתה

 כאלמנה', 'היתה היא התשובה בדד, יושבת היא הרי עם', 'רבתי היא
 ירושלים כך העתיד, שם על מדבר שהכתוב באלמנה מצינו שכן כלומר

נפלא. העתיד. שם על עם רבתי נקראת הגלות בעת גם

יא דף

דוכרנית איילונית

 לשון ״דוכרנית רש״י: פירש ילדה״, דלא דוכרנית איילונית נאמר, אנו ״אף
יולד״. שאינו כאייל היא הרי שלים, דכר דמתרגמינן תמים אייל

 לה שיש הם האיילונית שסימני ביבמות הגמ' ע״פ במהרש״א מבואר וכן
זכר. של תכונות

 בהמה ולא דוקא, האייל בהמת ע״ש לאיילונית אנו קוראים למה ותמוה
 ללא ה'זכרות' עצם ע״ש אותה לכנותה אפשר היה וכן זכר, ממין אחרת

כלשהי. לבהמה התייחסות

 נאמרו השירות שכל המדרש דברי על עומד פמ״ח( ישראל )נצח המהר״ל
 כמו נוספת, וגאולה שעבוד אחריהן יש הללו שהגאולות כיון נקבה בלשון
תהיה העתידה בגאולה השירה משא״כ ויולדת, וחוזרת שיולדת הנקבה
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ן . אחריה שאין זכר, בלשו  שלם יותר הוא שהזכר המהר״ל מבאר שעבוד
ות וא״א וקשה יש דבר היא ונקבה אותו. לשנ  רך יותר כביכול שינוי, בו ש
ות ויכולה נ  גם הוא אייל כי כך, קורין לאיילונית ולכן בקלות. יותר להשת

'אילי חוזק לשון , כמו , שאינה תכונה יש ולאילונית הארץ'  כן על משתנה
החוזק. ע״ש אותה מכנים

קוראים האייל לזכר למה להבין יש דבאמת רמז. כאן להוסיף יש ואולי
זכר. -

 זכר לקבל יכולה אינה וע״כ צר, שרחמה חכמים אמרו איילה על והנה
יש עד וללדת יכולה ואינה ז:(, )בכורות  טז:(. )ב״ב נחש אותה שמכ

ל רבים במקומות מבאר והאריז״ל  יכלו שלא ישראל לכלל הוא שמש
נחש עד ממצרים להגאל אותם. יכיש ש

ל גדר לה יש זו שאיילה נמצא זכר. היא הנקבה שגם זכר. ש

ורגם מה הוא רש״י עליו שמדבר האיל כך: י״ל אולי וא״כ  דכר, שמת

נקבה מין וזהוא )שה ו כבש , היא של  הוא שכן איל שנקטו הטעם וזה רחל(
יא אילה, הנקראת לחיה גם רמז כאן יש אבל זכר. מתורגם  נקבה לא שה

ות לה שאין זו שאשה להורות זה שם דוקא נקטו ולכן גמורה,  אפשר
כך. שם על ונקראת לאילה, דומה היא ללדת

יב דף

יג דף

מדברת ראוה

חיים אנו מפיהולא"

נה  ובכולן יהושע. לרבי ר״ג בין מחלוקות כמה מובאות להלן, וכן זו במש

 זו, לשון פשר מה להבין ויש חיים״. אנו מפיה ״לא יהושע רבי אומר
נאמנת. שאינה בקצרה אמר לא ומדוע

)דף נקט כתב א( יג, הריטב״א  במסכת ששנינו לפי צחות דרך זו לשון ש
 על הדין על )וי״ג'קיים'( עומד העולם דברים ג' על פ״א( )סוף אבות

ולם שאף ]דהיינו השלום ועל האמת  עבודה תורה על עומד כבר שהע

 אמת - דברים ג' אותם הוא וההמשכיות הקיום את לו שנותן מה וגמ״ח,
 בשטמ״ק וכ״כ התויו״ט[. שמציין וכפי - הרע״ב מבאר וכן ושלום, דין

ומר וזה הרדב״ז. בשם )כאן(  על סומכים לא אנחנו - יהושע רבי שא
,  אבל חיים, מביאה אמת כלל בדרך חיים. אנו מפיה לא ממילא האשה

, דוברת שהיא נוקטים אנו שאין כאן  חיים. אנו מפיה לא ממילא אמת
ן נוספת, דרך מוסיף עצמו השטמ״ק ו , כלפי בפרט שייכת זו שלש  האשה

לעולם. מיתה גרמה היא שכן

ל הספרים אחד 'שער האריז״ל ש  כתובות מסכת ועל חז״ל', מאמרי נקרא

נה על היא הראשונה קצרות. נקודות כמה יש  שבכמה ומציין שלנו, המש
ו אותנו ללמד שבאה ייחודית בלשון משתמש התנא מקומות  שאינו משה

'לא כמו הסוגיא, מעיקר ו חיים' אנו מפיה כאן  שהאשה שכיון לבאר שבא
, על שמתקיים והעולם חיים אנו מפיה לא בדבריה משקרת  לא האמת
נה הלשון את מבאר וכן דרכה. מתקיים  קרן על מעותיו 'הניח לקמן במש

נה הנאמר וכן הצבי',  שחז״ל והוא שיניה'. בין כריסה 'הרי בר״ה במש
נוספת. נקודה אותנו מלמדים לשונם בתוך עיקרי, דבר ללמד כשבאים

 מבאר י( אות אמת ענין ח״א )סוף מקוריץ פנחס מרבי פנחס אמרי בספר
' עיר וכאותה להיפך, והשקר לעולם חיים מביאה שהאמת  'קושטא
, בה שדיברו שכיון א( צז, )סנהדרין  מביא וכן זמנו. קודם אדם מת לא אמת

גב וכו', חיין אנו מפיה לא הפירוש ״וזה שלנו: הגמ' את  בא אורחא שא
עת שם ומובא כלל״. חיות לית שקרים שמחמת להשמיענו בש  המגפה ש

יפה כלל, פנחס רבי דאג לא  לומר מקפיד שאינו במי רק פוגעת שהמג
, רק לומר מקפיד שהיה כיון אבל אמת, וש לו אין אמת . לח מהמגיפה

. ״ראוה ' ומבואר מדברת״ יא שהכוונה בגמ נבעלה. או נסתרה שה

ל צורה הוא שדיבור המקובלים בספרי למבואר המקור מכאן  וכן זיווג. ש

ומת האר״י הביא  ״כל כתב: פ״ד( ט״ז )שער בע״ח ולודגמא רבים, במק

יצא דיבור , זיווג סוד הוא הלא כי א', מלאך נברא הקב״ה מפי ש  לכן ממש

ן הזיווג שכינו לרז״ל מצינו דיבור״. בלשו

נה )פ״א יצירה לספר בפירוש הגר״א  מבאר יג( אופן בסוף א' מש

)שהם חכמה - קטבים שני יש שבעולם י ובינה  ומה וגבורה(, חסד שרש

ו כמבואר חיבור הוא הדיבור כי הדיבור הוא ביניהם שמחבר  במשנתנ

. 'ראוה ' נה לשון את בזה ומבאר מדברת ולם יצירה בספר המש  נברא שהע

 המידות הם הספרים וסיפור. ספרים שני כלומר ובסיפור״, בספר ״בספר

. הדיבור הוא והסיפור ההפוכות, המחברם

ולם בזוהר חז״ל כוונת שזו ומבאר ורה בי״ת באות נברא שהע  שני על שמ

ל דיבורו הוא כולם בין שמחבר מה אבל ההפוכים, הצדדים  הקב״ה ש

 אלקיך. ה' אנכי אל״ף, באות מתחילות והן הדברות בעשרת שמתגלה

 האלף בך. אלא ייחודי יהיה לא אל״ף לאות אמר שהקב״ה בחז״ל ואיתא

 כדיבור, התגלו הדברות עשרת וכמובן הצדדים. בין שמחבר האחד הוא

יא והזיווג החיבור הוא הדיבור 'דיברות'. - נקראות הן וכך  את שמב

. להיות ההפוכים הצדדים אחד

ירא הגר״מ מו״ר בשם רבות שהזכרנו מה על כאן ונחזור  שכל זצ״ל, שפ

 שברא מה כל דיבור. לשון הוא כי 'דבר', בלה״ק נקרא בעולם חפץ

ל דיבורו גילוי הוא בעולם דבר כל לכבודו, אלא ברא לא בעולמו הקב״ה  ש

ל הגילוי הקב״ה. ות הוא בעולם הקב״ה ש  חיבור המהווה דיבור באמצע

ים בין - הפוכים דברים בין וזיווג  בין לתחתונים, עליונים בין לארץ, שמ

. ימין לשמאל

 הבעש״ט העבודה. צורת אל הללו הדברים את מעבירים חסידות בספרי

)פרשת ( עה״ת ודת כתב עקב  ולכן העולם, את לחבר היא הדיבורים שעב

, אדם  לייחודים מביא הוא אלה דיבורים ע״י תורה, לומד אדם מתפלל

ל דיבורים ע״י שגם ]וכתב העולם את ומחבר  לגרום יוכל חבירו עם חול ש

לייחודים[.

, שהאדם זה על להוסיף ויש ' 'מדבר  דיבורים להביא הוא ענינו שכל נקרא

וקח זה הוא בעולם. וחיבורים  ועושה בעולם ההפוכים הקטבים את של

. אותם אחד

ובא מה את ונוסיף פרשת ישראל אוהב בספר שמ ( , מאפטא  על תצוה(

נאמר מה , בני את תצוה ואתה ש  הוא אנשים בין דיבור דבאמת ישראל

, עם לדבר רוצים אינם צדיקים כן ועל וזיווג, חיבור  נוצר בכך כי רשעים

 בני את לצוות שעליו רבינו למשה הקב״ה ואומר ביניהם. וזיווג חיבור

. ואפילו ישראל וש לו ואין לרשעים  ממקום מגיע הדיבור כי מכך, לחש

יע וכיון עליון  רבינו. למשה פגם יגיע ולא התחתונים על גם תורה שמשפ

עליה. לצורך ירידה נקרא וזה

יש רבותינו דברי עם אחד בקנה עולים הדברים אלו שכל כמובן  ש

יא הלשון ברית בעולם, בריתות שתי יא המעור וברית העליונה, שה  שה

 התחתון הזיווג כנגד הלשון, לברית השייך הזיווג הוא והדיבור התחתונה.

להאריך. המקום כאן ואין המעור. לברית השייך
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^ לתורה הארצות עמי בין החוצצות המחיצות ^

 ולהפוך איסורים, של מציאות ליצור הדיבור של בכוחו יש הדיבור כח על מלמדת נדרים פרשת

 הנדר את לעקור שיכולים החכמים, של הדיבור כח - מזה ולמעלה לאסור המותר את פה בהבל

 כלומר, לך״. ״מותר שאומרים ידי על פיהם! בהבל וזאת בעבר שהתרחשה במציאות ולפעול למפרע,

 שהתרחשו דברים ולשנות לזמן ומעבר לחומר שמעבר המציאות אל לנסוק החכם של דיבורו בכח

 חכם אצל הלך ג' וביום אותה אכל ב' וביום מסוימת לחם מככר הנאה א' ביום שנדר )אדם בעבר

הנדר..(. על עבר שלא כמי נחשב הנדר את והתיר

 ודאי החכם של העקירה וכח לנודר, תורה שנתנה הדיבור כח הוא הנדר, את היוצר הדיבור כח

 להבין יוכל לא המדרש בית מבאי שאינו שמי תורה אותה בידו. שהופקד התורה בכח שמקורו וודאי

מהותה. את

 ומאידך שחקים. להרקיע ניתן שבאמצעותו כח לו דומה שאין כח כאן יש שמחד הזה, הסוד מהו

 ויודעים מבינים מרחוק העומדים גם אחר תחום בכל המדובר? במה כלל מבין אינו קרוב שאינו מי

התופעה? פשר מה לתורה ביחס כן שאין מה להעריך

 וראה הראהו, סיני. הר את ואראך בא חנה: בר בר לרבה אמר הישמעאלי, הסוחר טייעא״, ״ההוא

 ושמע לבנים. חמורים של בגודל עקרבים של בצורה חומה מוקף הוא כי להר לגשת אפשר שאי

 שבועה איזו על ידע לא כי לך״ ״מופר אמר ולא יפר ומי שנשבעתי לי אוי ואומרת שנאנחת קול בת

שבע בשבועה מדובר שמא וחשש מדובר,  )ב״ב לעולם. נוסף מבול יביא שלא המבול אחרי ה' שנ

ע״ד(

מהר״ל. פי על זו באגדה נעיין

 סחור סחור מסתובב - פירושו וסוחר סוחר הוא טייעא שהרי האדם, לשכל ביטוי הוא ״טייעא״

 רווחים. להניב שעשויה עיסקה באיזו ייתקל שמא פקוחות בעינים למקום ממקום מסתובב הסוחר

 אליו המקשיב את מדריך השכל - ה״טייעא״ היקום. את להבין ומנסה סביב סביב מתבונן השכל כך

סיני. הר בענין להתבונן

 נאמר רבנו משה על ״סיני״. מכונה כולה התורה כל את היודע חכם התורה. מקור הוא סיני הר

 פירושו ״סיני״ המושג מיקרי, הר של מקרי שם סתם אינו סיני כלומר, מסיני. תורה קיבל ״משה

תורה.

 כחמורים שגודלם בעקרבים נמשלות והן לתורה. האדם בין חוצצות מאד חזקות מחיצות ואולם,

המתבונן. לבין בינו וחוצצים סיני הר את המקיפים לבנים והחמורים

 בתפילה עומד כשאדם הסתייגויות. שום בלי מיידי מוות לאדם גורם עקרב לאדם. מתנגד עקרב

 הנחש זיע ללא יעמוד הוא ואם אליו. מתנכלים לא אם מכיש אינו נחש כי יפסיק, לא נחש ורואה

 מקרה. בכל וממית עוקץ עקרב כי תפילתו, את יפסיק עקרב הרואה ואילו בו. יבחין לא בכלל

אלה היו הנחשים אותם כשתקפו מקום מכל ועקרב״ שרף ״נחש מקום הוא שהמדבר למרות )הנה
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ש>ל דוד מרדכי ר' הרה"ג שליט״א גויגר

 אולי ולשרפים. לנחשים הועילה הנחושת נחש של והתרופה העקרבים לא אך והשרפים הנחשים

העיר( לו גורם - האדם את מעדיר עקרב כי לעקרבים מועילה היתה לא

 בחכמים המתגרים עקרב. עקיצת שעקיצתם חכמים של בגחלתם להיזהר שיש שנאמר זהו

 הגמרא שאומרת כמו האדם. את מעדיר שהעקרב כמו כלל נמצאים כלא נחשבים בהם ומזלזלים

 את היא גם מבטאת וזו רותחת. בצואה נידון חכמים דברי על המלגלג שכל נ״ז( גיטין כ״א )עירובין

 נפלט החומרי בגוף מקומו את מוצא שלא ומה החמרי בגוף נספג המזון כי המוחלט ההעדר בחינת

פולטו. החומר שאפילו מוחלט להעדר ביטוי כמו שאין כך החוצה

 נושכים שניהם החמור, גם כך האדם את מעדיר שהעקרב כמו כי כחמורים. גדלם והעקרבים

 עקיבא לרבי ביחס הגמרא שאומרת כמו עצם. ושובר נושך והחמור וממית. עוקץ העקרב וממיתים.

 ענה ככלב״ ״אמור שאלוהו: כחמור החכמים תלמידי את לנשוך רצה הארץ עם שכשהיה שאמר

 השקיעה את מבטא החמור - פירוש העצם. את שובר החמור ואילו עצם שובר אינו כלב ואמר:

 האוכל את לו שמביא לאדם טובה מכיר השור בעליו״ אבוס וחמור קונהו שור ״ידע )ככתוב בחומר

 החמור אותו. המניעה הרוח את לא שלפניו, החומר את רק רואה הוא לאבוס... מודה החמור ואילו

 בסחורה המרבה כל )״לא חכם התלמיד של לעצמותו מתנגד החמור-החומר החומר( את אפוא מבטא

 מתנגד הארץ שעם עקיבא רבי שאמר וזהו וכו'״( תאכל במלח פת תורה של דרכה היא ״כך מחכים״,

החכם. מתלמיד ההפך הוא וממילא חומרי והוא לארץ קרוב הארץ עם כי החכם של לעצמותו

 המחיצה את מהווים חכם, לתלמיד המתנגד והחמור האדם, את שמעדיר העקרב אלה, כוחות שני

סיני. הר את הסובבת

 שהיא שבכתב לתורה להגיע שכדי לעבור שיש המחיצה את מבטא שהחמור לומר ניתן ואולי

 החכמים שהרי פה שבעל לתורה להגיע כדי לעבור שיש המחיצה את מבטא והעקרב החומר מעל

להם. עקרב עקיצת

 והתורה מורכבות, ללא אחדות אומר הווה פשיטות. מבטא הלבן שהצבא הם. לבנים והחמורים

 עניו היה רבנו משה ולכן לתורה המתאימה היא הפשיטות ומידת ב״אחד״ ומקורה היא אחת הרי

הפשיטות. מידת לעניו כי האדמה פני על אשר האדם מכל

 המחסומים את כשעוברים כי השבועה את שיתירו המבקש הקול את חנה בר בר רבה שמע

למפרע. הנדר את לעקור וניתן הגשמית המציאות מעל שהוא ״סיני״ שנקרא במקום נמצאים

 של וכוחם תורה של מהותה אודות ההבנה אי את להבין המפתח נמצא זו, עלומה בסוגיה כאן,

תורה. לומדי

 שולחים היו בשבילם, המקדש בית משמעות מה יודעים ונבוכדנצר טיטוס היו שאם אמרו חז״ל

 באבק מתאבקים היו תורה של סודה את יודעים שבתוכנו הארצות עמי היו לו עליהם. להגן חילות

 לתורה מאספסינוס בקשותיו כל את זכאי בן יוחנן רבי ייחד בכדי לא הרי לומדיה. של רגליהם

 תורה של ערכה את להבין כדי אבל צדוק( לרבי ורופאים הנשיאים שושלת וחכמיה, )יבנה ולומדיה

 הלבן שהצבע הפשיטות למדרגת ולהגיע והחמורים העקרבים של המחסומים את לעבור צריך

 המחסומים את לעבור כדי הנדרשת מהדרגה התורה לומדי נגד הלוחמים רחוקים ומה מבטאה.

האלה.
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זאת... מבינים כולם לא בספטמבי!!!{ 11 לא זה באב תשעה
 לעצמי: חשבתי לפתע מסוימים ביגעים אבל טיפש... באמת שהייתי ומתוודה מודה ואני עשיה הטיפש בגיל פעם הייתי

 יותי מבין שאני חשבתי שלי... מאבא אחית חשבתי בסה"כ היי טיפש?? כ"כ נקיא עשיה הטיפש גיל למה למה? בעצם
 מבין אני לאחוי, במבט היום מילא שתבין: טיפש??? זה למה האחיונים... מחלוקת לזה נקיא בא אז בסייידי... נו... ממנו...

מפיע  הוא בדיוק והשבוע עשיה... הטיפש בגיל עמוק הוא ועכשיו שכעת מי על מדבי כעת אני אבל טיפש... הייתי כמה עד ל
 שלי שאבא אשם אני מה שלי...?? מאבא יותי מבין שאני בגלל יש... מה טיפש?? שאני טוען אתה למה לי: וטען איתי דיבי

והטיפש??? הטועה להיות נהפך אני אני!! לכן צודק... לא
ה הטיפש של הטפשות שנקודת זהו!!! אז שי  אני אבא, שלי.. לאבא אחד יום ניגשתי עשיה הטיפש בגיל כשהייתי כר: היא ע

 לו יש ביאשו... הנהן שלי אבא בסיידי... נו... בסייידי?? ממך... יותי תחום בכל מבין אני ממך... מוצלח יותי ממך... חכם יותי
 התעגלו שלי אבא של העיניים כסף!!!! צייך אני אבא יוצה??? אתה מה הלאה... מה ס תכל אבל נו... שיהיה... ביייה...?

בתדהמה...
ע לפני היי כסף??? לי יש מאיפה ממני??? ממי... ועוד כסף?? צייך אתה אתה?? מה... ג  מוצלח יותי היבה שאתה לי הסבית י
 אין עדיין הכל אחיי כמוך..." וחכם נבון ואין זאת כל את אותך אלוקים "הודיע אחיי ואם תחום... בכל ממני מבין ויותי ממני

 שאלה אה... הקיי?? אזובי יגידו מה השלהבת נפלה באיזים אם כסף?? לי שיהיה יוצה אתה מאיפה לי?? אז כסף... לך
עצומה...

 עדיין שלו... מאבא מבין יומיו חכם קתו שהוא האחוזים במאת שבטוח והמתוק הצעיי ידידנו שגם מתביי??? מה בקיצוי:
 ויכבה מהבוץ אותי שיוציא שלי אבא על ליפול ידעתי לא... ואני בחיים מסתדי שלי שאבא מצצצויין מבין הוא הלב בתוך

 ואני לו... והולך ומבין מצליח שלי אבא נושא ובכל תחום בכל מה שמשום הבנתי אומית: זאת הדלקתי... שאני השיפות את
 ושעל... צעד כל על שלו התמיכה ואת שלו העזיה את צייך ואני לבד מסתדי ולא מצליח לא

היבה...!!! והיו שלי בעיה לכל הכתובת את מאוד טוב ידעתי מממצויו!!! זה את והבנתי
 אין ולי כסף יש שלי לאבא שבשטח יודע אני כלומי: שלי!!! מאבא יותי מבין אני להבין ? ! ? להבין זאת!!! בכל מה?? יק

שלי... מאבא יותי" "היבה מבין אני זה כסף... עושים איך!!!! אבל כסף...
 מצטעי הגדול... המומחה אני בזה בחיים... להצליח איך איך!!! אבל יותי... היבה בחיים מצליח שלי אבא שבשטח יודע אני

המייבין... פה אני אבא...
טפשות!!! באמת זה כי מטופש!! טטטיפש כזה הוא עשיה הטיפש גיל לכן הנקודה!!! זו

 חילוקי לזה נקיא שיהיה... נו... לחיקוי... מודל לא שהוא חושב אתה שלך... אבא של התוצאה מבחן כל על חולק אתה מילא
 תחום בכל מצליח שהוא מלא בפה מודה אתה שלך... אבא של ה"קבלות" על חולק באמת לא אתה ! לא!! אבל דעות...
י נתקע שאתה דבי בכל שלך הכתובת הוא נכשל... שאתה בחיים הי ט )ו ע מ ל כ כ ה מה ב ת א ע ש ג ו ה נ ת  אתה למה אז נזק..."( "אבו א
 ! עשיה!!! הטיפש גיל של הטפשות זו לא??? והוא הגדול המבין שאתה לחשוב ממשיך עדיין

אמויים.??? הדביים מה כלפי כעת!!! בדוד??? כאן עד
ת העצומות הקושיות אחת מתעוייו  יואים אנחנו אחד שמצד זה המקדש: בית חויבן על מתאבלים שאנחנו אלו בימים ש
 בכלל הם היי שני! מצד אבל גדול!!! הכי עונש בשבילם היה זה נחיב... המקדש שבית והצטעיו התאבלו מאוד ישיאל שעם

 בשבילם היה זה נחיב.. המקדש כשבית למה אז הי... את ועזבו זיה עבודה עבדו הם המקדש... בית של "בקטע" היו לא
עונש???

אי הישיבה... את שונא בישיבה... להיות יוצה שלא בחוי לעצמך תאי ש  אחד יום והנה לישיבה... לחזוי מוכן לא בבית... נ
 לו?? יענה הבחוי מה מהישיבה... אותך מוציא אני היום... לישיבה חוזי לא אתה אם עליו: ומאיים מתקשי ישיבה היאש

ע סוף... סוף בכיף... הלוואי... בבקשה...  שם לדיוך יוצה לא אני ולשלום... לחיים מהישיבה אותי תוציא חיכיתי... הזה ליג
יותי...

 העונש מה ואז זיה... עבודה לעבוד יוצים אותו... לעבוד יוצים לא מהי... להתיחק החליטו ישיאל עם משקל: אותו על
 יואים מכאן?? יואים מה עכ"פ מאי??? אלא עונש??? נחשב זה למה זה?? עונש מין איזה נחיב?? המקדש שבית שלהם??

ביחד!!!! הלך זה סתייה!!! היה לא שזה
 יוח נשמת היה שהוא סתייה לא וזה שלהם... בקטע היה לא הוא המקדש!!! בית עם הסתדיו לא אחד מצד ישיאל עם

 היפנו אותו... יצו לא לא... הם שני ומצד הנפש... כלות עד אליו מחוביים והיו המקדש בית את אהבו אחד מצד הם אפם...
 התיאויים כל אחיי איכה... מגילת בסוף שתבין: יק ביחד?? הולך זה איך השמים: לב עד ת0שזוע שאלה זו ותכליס גב... לו

 האחיון הפסוק מגיע זה כל אחיי במדבי..." כיענים לאכזי עמי ו"בת ילדיהן" בשלו יחמניות נשים "ידי של המזויעים
 מה זה זה!!! ששמם!!! ציון הי על מה?? על עינינו... חשכו אלה על אלה!!! על לבנו.. דוה היה זה על זה!!!! על והמסכם...

 על ויק זה!! על ששמם!! ציון הי על איכה... במגילת שקיאת ומזעזעים קשים הכי התיאויים מכל לנו כואב הכי הכי שהכי
 עומד היה אתמול שעד ביהודי מדובי מדובי?? במי לב: ושים עינינו... את מחשיכה הכי שהכי הנקודה זו לבנו... דוה זה

 הינם... בן בגיא למולך בנו את בלהעביי עסוק היה בכלל הוא לשמש... קדמה ומשתחווה קדמה ופניו ה׳ היכל אל כשאחוייו
 הולך זה איך ששמם... ציון הי על עינינו חשכו אלה על לבנו דוה היה זה על זה!!!! על אוי... אוי המקדש בית נחיב יק והנה...
איך??? ביחד?

בלבד״ הכותב דעת על זה... בגילי! 6 בעמוד העניין ביאוי

 התפוצה לרשימת להצטרפות

במייל:

a8447168@ gmail .com

 בפקס הגיליון את לקבל ניתן

טלפון: שיחת באמצעות

* 079-5319191

שתתפותכם נודה  לה

הגדולות!!! בהוצאות

^ נ ג פאגי בנק ב

 182 סניף

 747815 השבע

שמעתא שב ע״ש:

) )ע״י

ית קבלה לקבל ניתן וכ  מ

י (46 )סעיף מס להחז

י יא  פלוס" "נדיים :באש

^ ל ס  0799-654321 :ב

חיפה 15 גאולה פולק, :בדואי

052-7683095 אנושי: למענה

מראש!!! תודה
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יי
"וימאן" הספר את לקנות ניתן

 הנוגע בכל שתשיב' מה ו'דע בדורנו הקדושה בעקרונות העוסק
והנסחף הרדוד בדורנו ישיבה' 'בן של והחוסן השליטה לתעצומות

 הגיס.. דוד.. הבן מול בהתחככות מאיתנו הרבה שמפגישים הזמנים, בין לימי מומלץ

 בעוז שתשיב!!! מה דע באשמתו.. שלא גם ולעיתים מפרגן... לא או מבין.. שלא האח

ובאסרטיביות!!

 הספר של נוספת הדפסה לצאת עומדת הקרובים בימים
 בסבסוד חלק ליטול שרוצה מי מהדורה( לא )הדפסה, ׳וימאן׳,

 הנייר עלויות )שכידוע כה, עד שהיה המחיר ושמירת המכירה

 זכות וליטול לתרום ניתן המוצרים...( משאר יותר עוד המריאו
מתין נוכל )לא הרבים, בזיכוי ת לה חו הנצ ת, ל סו  בסדר... זה אבל מודפ

ם שבשמים טוענים דבר" "יודעי סתדרי ת ללא גם מ ת תזכור ח מונצ  ש

בספר...(

 הספר את לקנות ניתן האחרון, בחודש כאן שפורסם כפי כן, כמו

ם אי ל סו מ ה " " פז  ל׳עסק', נכנסים כיצד התורה... ב׳עסק׳ מעשית בהדרכה העוסק ב
מתיקות להרפות... ניתן ומתי כמה העסק, את למנף כיצד ה׳עסק', את לבסס כיצד

ועוד... התורה... חלקי התורה...

תי, הספרים של המכירה מוסדי הב א ת, ( הב א  וימאו, ו

ם אי סול מ ( ה פז הארץ: שברחבי ב
ירושלים

 ג' קומה 10 נחמיה רח'
 054-8491554 עוזיאל- בן רח' שאול, גבעת

 29 פראנק הרב רח' נוישטט משפחת וגן- בית
 053-3148861 נוף- הר

 052-7682281 -29 ג”המ רוממה-
 054-8419684 -47 רובין די- רמות

BBS)- 0527680281( יעקב נוה

עילית מודיעין
 052-7174781 ,14 החושן קצות רחוב
 089742750 דרבקין- משפחת -14 חיים חפץ

 0527137444 בלבד: בראשית-ברכפלד פיצוחי
 052-7137444 -24 המשפט נתיבות

 0527644795 פארק גרין
 053-4112035 שפירא: משפחת - אופקים

 9 אשר שבט 052-7171721 אחיסמך-שרגל
0534162979 ב' שלב אחיסמך

03-9073067אלעד-

050-4120311 צור- הרב אשדוד-

ת לפניר שוכללת חדישה מעלי השמים!!! עד עד... העולה ומ

|Qg 0533162445 חיון משפחת שבע- באר

054-8450998 לוי- רמי אזור - עילית ביתר

 058-3294147 ב”ר 9 הירדן נהר -שמש תבי
 0533119644 -3ד'/ רמה שמש בית1ש1?
055-6728458 -9 גלויות קיבוץ ברק- בני

 052-7117271 34 א”חזו
QES 0527603814 קוק- הרב רח' אזור 

 052-7683095 , 15 גאולה פולק, חיפה:
 054-8441354 טבריה-

 054-8431731 הגליל- נוף
 052-7136165 שטיימן משפחת כרמיאל-
 089934274 42 גרשונוביץ הר' נתיבות-
 052-7686876 עפולה-

 0504124235 העיר( )מרכז תקוה- פתח
 052-7181828צפת-

 054-8423047 רחובות-
 054-8415410רכסים-

 052-7150166 - ציון תל
055-6705003 לימן- - תפרח

 ל:”בחו הפצה נקודות
 914 879 6022 מונסי, ב,”ארה

 3475123254- ברוקלין:
/  347-675-6830 ליקווד: ד
״  5512778074 :מקסיקו ן

_ ה: פ ~ו ל( 07970287781 לונדון: /
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מי העיניים... בשמירת אלו בימים המתמודדים חברי ורעי לידידי אין ) ת לו ש דו ד מו ת ם ה א זה... ע ל א( ש קר  אני י

 אלו... בימים עיניים בשמירת נפש ותעצומות כח הרבה לי שנתן נפלא בהרגש אתכם לשתף מוכרח
 זה אחת: אפשרות השמים!!!! עד להגיע איר דרכים שני שישנם לבי תשומת את העיר מישהו ובכו!

 מלאך אתה באמת אבל אדם כבן ונראה אנשים בין מהלך אמנם אתה ואז לארץ!!!! השמים את להוריד
 לשמים?? עלה פירוש מה יום... 40ל- לשמים עלה שהוא רבינו משה אצל שהיה מה וזה בשמים... ואתה
 ושם!!! להר... עלה רבינו משה ואז סיני... להר ירדה השכינה ועי"ז ונשמע נעשה אמרו ישראל ועם משה

אגב: השמים... היה שם לי ) בי ש ה חידוש... היה זה ב ש ה לא רבינו מ ל מו ע ת כ לי ל ט הוא מהגלקציה... ויצא ח שו ה פ ל ת ע ג ס פ  ל

ם סיני הר ש ה כי השמים... היו ש כינ ש ה ה ל ירד ת זו סיני...( הר ע אחת!!! אפשרו
ת יש אבל  שהארץ הפוכה, פעולה לעשות אפשר לארץ... השמים את להוריד במקום אחרת... אפשרו
 עושים איר מה?? רק בשמים... עצמך את מוצא אתה תוצאה... אותה היא התוצאה ואז השמים... עד עולה

 בקדושה בתורה ועוסק יוסף הבית מרן מגיע מבין... אני זה לארץ... שמים מורידים איר מילא זה?? את
 עושים בדיוק איר השמים... עד הארץ את להעלות אבל בארץ.... ושוכנת מהשמים יורדת והשכינה וטהרה

דבר?? כזה

 בגמי: כתוב לדוגמא: טוב... יותר מבינים אנחנו בזה הרב.... לצערנו תדע... שלא זה... את עושים איר אה...
 ועולות מטפסות שהעוונות דבר כזה יש אומרת: זאת לשמים!!! עד עוונות מגדיל הרע לשון שמדבר שמי

 ועולה ראש ונושאת ותופחת הולכת החומר וגסות 2022 דור שמגיע דבר כזה יש השמים... עד ומגיעות
 בעיר שם רוחניות... ויש חומריות יש שמים... ויש ארץ שיש ידענו פעם כן... השמים... עד ומגיעה ועולה

 לא אני בינינו... אבל השמים... שער זה כאן והטהור הישן המדרש בבית פה ואילו ארציות... יש החילונית
 וגסות חומריות של הר בתור עצמר את מוצא ואתה ניסיונות של מבול לפתע שמגיעים לר... לספר צריר

 תופסים והניסיונות ההתמודדויות אליהם... לברוח שמים לר אין כלומר: השמים... עד מגיע וזה החומר
 בתור אותר פוגש המדרש... לבית איתר נכנס זה השמים... עד ומגיעים האויר... כל את המקום... כל את

 אפשרות אופציות!!! שתי יש כעת קשים... רגעים כאלו וכשמגיעים לברוח... לאן לר ואין התפילה
 עליה בן אותו אבל בתוכו... ולהיקבר בבוץ לטבוע הנטל... תחת לכרוע פשוט היא והצפויה הנורמלית

 את חזק חזק מחזיק הוא השמים... עד ומגיע מטפסת שהחומריות ולמרות בשיניים!!! להחזיק מחליט

 מה ולתדהמתר העיניים.. את פוקח לפתע אתה ואז ואז!!! לטבוע... לעצמו נותן ולא הארציות מעל האף
מגלה?? אתה

 הארציות בתור טבעו כולם טבעי באופן השמים... עד עלתה הארץ בטח... בשמים!!!! אני מאמין... לא אני
 אותם זה השמים!!! עד אותו שהביאה רמפה לו שימשה הזו הארץ דווקא חזק... שהחזיק מי אבל הזו...

ט שמים להם... זכו והגר׳א הקדוש שהבעש׳

 באמצעות אתה ואילו לארץ... השמים את להוריד הצליח הוא טוב" ב"עשה הקדוש... הבעש׳ט אצל רק
 מאוד!! עצוב זה לשמים עד מגדילים כשהעוונות לשמים... עד הארץ עם יחד להעלות הצלח מרע הסור
שים בעצמם האלו שהעוונות זוכה הוא עוונות... לאותם נכנע שלא מי אבל שמ  שמגיעה כמעלית לו מ

פשוט... כ"כ זה הרעיון?? את הבנת השמים!!! עד

 ומקבל זוכה ממנו עיניו זן ואינו ערווה דבר הרואה כל שאומרים: חז"ל בדברי הפשוט הפשט זה לענ"ד
ישכון... מרומים הוא ברע, מראות עיניו עוצם שנאמר: שכינה פני

 לשמים... עד עוונות שמגדיל ובוץ וארציות חומריות שם ויש מעורבת... עיר של ברחובה ללכת נאלץ אתה
 ולשקוע הבוץ בתור לצלול האפשרויות כל את כעת לר ויש האלו הבוץ שכבות על מהלר בעצמר ואתה

 כשתגיע אבל העיניים... על לשמור תמשיר תמשיר!!! ממנו... להתעלות מעליו!: ללכת בחרת ואתה בו...
 של החופש בטח... : בשמים!!! נמצא שאתה תגלה ואתה העיניים... את לפתע תפקח מבטחים... למקום

 עד מהארץ שמגיע ורפש התמודדויות של כמויות מספק הוא השמים... עד עוונות מגדיל אוגוסט יולי

 אני זה?? את לי עושה הרבש׳ע למה למה?? אותי: ושאלת אלי התקשרת שעבר שבוע ואתה השמים...
 מאוד: פשוט שלנו?? בדור ניסיונות כאלו שולח הקב"ה למה אז ושמור... טהור להיות רוצה כ"כ

ת היה עברו בדורות ם של מסוג שירו מי  לנו אין שלנו... שבדור נעשה מה לארץ!!! עד שיורדים ש

ת ת א ת להוריד הגבוהות המדרגו ם א מי ש ם נחבר איר אז נו... לארץ... ה מי  פה אנחנו סו"ס וארץ?? ש

ם חיבור בו"ה- י"ק לחבר בשביל מי  קוראים הזו למעלית מעלית!!! ברא הקב׳׳ה זה בשביל וארץ?? ש

 בתור לטבוע שבוחר מי השמים... עד ומגיע ועולה ועולה שעולה בוץ מצמיחה הזו הארץ ארציות..

שאר הוא אז הזה... הבוץ ם באותו נ ם מי אבל היוון בטיט וטובע מקו ח  להישאר אלא לטבוע לא שנל

ט הוא הזו... הארציות מעל שו ש פ מ ת ש ת בעצמה הזו הארציות כמעלית!!! הזו בארציות מ ס פ ט  מ

 ממנו עיניו זן ואינו ערווה דבר שרואה מי אומרים: שחז׳׳ל מה בדיוק זה לשמים... עד אותו ומעלה

ת עיניו "עוצם שנאמר: איר?? שכינה... פני ומקבל זוכה  הרע ישכון!!! מרומים הוא ברע-- מראו

ת שמעלה זה הוא השמים... עד ומטפס שעולה בעצמו  לא זה ישכון!!! מרומים עד עליה הבן א

ם מי ש ה ת לוקח הוא לשמים... עד עולה הארץ אלא לארץ יורדים ש ש והגסות החומריות א  בדורנו שי

 אותי... תפס מאוד מאוד הזה ההרגש לשמים... מגיע הוא בעצמו זה ועם

 לרחוב יציאה כל שוב ניסיונות... שוב אוי... נאנח... אני הזו... התקופה כשהגיע תמיד היום... עד

ת כרוכה שי לו שאין למי )אגב: יומיומית... בהתמודדו  בכח... לא עלינו... הלוואי לו... כיף זה... עם קו

ת כאלו הרבה יש הערה: ועוד שלו... והניסיונות אחד כל סיונו ם שהני  דון אז בקיץ... כמו בחורף של

ומינה...( מינה

ם כח לי אין ת הזו חומריות לפרץ הזו... לארציות כח לי אין האלו... למאבקי ר תג א מ  אבל אותי... ש

ם לא!!!  ולמי להתרומם... רוצה אני להתעלות... רוצה אני סו"ס רמפה!!! בסה"כ שזה קולט אני פתאו

ש בחיפה שיודע... ת הרבה י שה מדרגו ם על מסתכל אני פעמים הרבה לטפס... וק שמי  ומקנא... ה

ת לי שיוריד צדיק איזה או המעגל חוני איזה לי יתן מי לשם... להגיע רוצה אני ם א מי ש  לארץ... ה

שני שמעתין "נהירין )שיהיה ם מעלית!!! הגיע הגיע!! זה והנה... וכוי( כ-ב מנ  של מסוג מעלית לא א

ת לנו שמוריד רבינו משה ם א מי ש  ארציות של מסוג מעלית אחר... מסוג מעלית הגיע לארץ... ה

אני וזה זה... מעל ולהתעלות להתמודד וצריר פה תקוע שאני וחומריות  האלו... העוונות מעל צף ש

ם!!! עד אותי מעלה עצמו זה שמי  המיצרים הבין דווקא המיצרים... בין השיגוה רודפיה כל כן... ל

א הזה... ת נצליח אם אוגוסט... היולי כל עם הזו התקופה דווק ם נגיע הניסיונות מעל להתעלו ת  אי

ם!! עד שמי ל
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 להתאבל במדרגה אוחז שלא למי
ק...”ביהמ על

 באי זעים וכולנו המיצרים בין ימי מגיעים שוב והנה

שה בינינו... נוחות...  הימים האלו... הימים עם לנו ק

ת בנו מעוררים האלו  בית אוי... מצפון... נקיפו

ש  ותכל'ס... לי... כואב להיות אמור וזה נחרב המקד

ת לא אני מ א  מצב נוצר ואז לזה... להתחבר מצליח ב

 ״מכבד...״ שנקרא מה אני אני... אחד שמצד

תדל ש  ואפילו האבלות מנהגי כל על להקפיד מ

ט זה כי כי... לשמוע מוכן לא אני וואקלי ס א  פ

 מצליח לא אני דבר של בסופו תכל'ס... אבל נישט...

ת ת באמ מ א  על וצער אבלות לרגשות להיכנס ב

 לתרגם אפשר כן איך כן??? מה אז ביהמ״ק... חורבן

ת  ישנה״ ל״אבלות החורבן על האבלות ימי א

 ולהמשיך דפוק להרגיש חכמה לא זה סו״ס שלנו??

 יכול כן ערכי לפי אני מה לחשוב ננסה בא הלאה...

 שזו כמדומני האלו?? מהימים במשהו להיאחז

ם שהרבה שאלה בה... מתחבטי

ת אכן ובכן: מ א  על לב מעומק ולהצטער להתאבל ב

 בזמן (כבר מדרגה!!! של סוג זה המקדש... בית חורבן

 שמסודר למי רק מדרגה זו כי אם כמדרגה, לזה התייחסו הגמ'

 פליטי כי משהו... ״באמצע״ אותו תופסת הזו והאבלות בחיים

 סבתא וגם השכינה... גלות עם מזדהים מאוד מאוד אוקראיינה

שעה לביתה שנכנס למי אוי שואה... ניצולת בתור שלי  באב... בת

 חיי שחי למי זה פה המדרגה כמים... ודמעות נהי קול שם היתה
 לא שזה כך כאן... שחסר למה להישאב מצליח זאת ובכל שיגרה

 השכינה צער את שחשים אנשים יש כי מדרגה שזו להגיד מדויק

 האיוון מול הדורות כל לאורך היה וכך שלהם.. אישית מזוית

 עלי עדן בגן חיים שאנחנו בדורנו כן לא התורנים... והסטפן

 לנו שמפריעים שוטרים כמה על ומתבכיינים ומתפנקים אדמות

המוסגר( במאמר למירון.... בדרך

תרגם הייתי זאת?? בכל מה כן??? מה אז ת מ  זה א

שכזו: לנוסחה

מילים: שלושה זה המיצרים בין בימי שלנו העבודה

ם!!!! אבא על לחשוב ע!!!”הרבש על לחשוב שמי  שב

מנו לי איכפת ושיהיה עליו לחשוב  זו יתברך.. מ

המיצרים!!!! בין ימי של הנקודה

ש בית על האבלות כלומר: מקד  האיכפתיות זה ה

ת א ט תב מ ם ש מקו  אין אם גם אז וחסר... כאב של מ

ת לי  של הזו הספציפית מהזוית האכפתיות א

 באיכפתיות... נאחז לפחות אז וצער... אבלות

 עיקר זה סו״ס כי מהרבש״ע... לי איכפת שיהיה

שהעניין!!! זה הנושא... שור

 הרבש״ע...״? על ״לחשוב פירוש מה תשאל... מה רק

 הרי הרבש״ע... על חושב איכשהו אני תמיד הרי

 מצוות ומקיים ומתפלל תורה לומד אני מה בשביל

 לי ואיכפת הרבש״ע על חושב שאני בגלל לא אם

ממנו...

ם שאם לשמוע תתפלא שלא!!! זהו אז שי  לב ת

 הרבש״ע... על חושבים לא פעם אף כמעט אנחנו

ת הזה הנתון ם אם אבל מזעזע... קצ שי  לב... ת

 הרבש״ע!!! עם להסתדר איך חושבים בעיקר אנחנו

ת לא אנחנו אבל מ א  יתברך!!!! עליו חושבים ב

 על להתפלל... הכנסת לבית נכנס כשאני לדוגמא:

על חושב לא אני כלל (בדרך ככה: אז חושב.?? אני מה

שב־( כן כשאני אבל כלום...  לחשוב אני הטוב במקרה חו

 או לא... או טוב מתפלל אני האם מתפלל... אני איך

 התפילה אוי... ואז שלי מהתפילה מרוצה לא שאני

 שה' ומייחל רוצה שאני לחילופין או הפנים... על שלי

ת יקבל  מסתובב הנושא כל לב: שים שלי.. התפילה א

 כמעט סוף... ועד מתחילה הנושא פה אני סביבי!!!!

 לה' לעשות רוצה כ״כ אני הוי... לחשוב... לי יוצא ולא

ת לשבח נלך בא רוח... קורת  לו... להודות ה'... א

אותו... לעבוד

ש!!!!! לי חולפת ולא כמעט הזו המחשבה  אותו ברא

 אני מה על ללמוד... הולך כשאני בלימוד... דבר

 עצמו בלימוד בלימוד... חושב שאני או אז חושב??

 שאני זה על חושב אני לפעמים שכך...( )וטוב

 בסדר... לא אני לכן מה?? ולכן ו... בריפיון לאחרונה

 על לחשוב לי יוצא לא לי!!! בסדר?? לא זה למי

 לו לתת רוצה ואני תורה... רוצה שהרבש״ע הרבש״ע...

ת זה... א

 גם סביבי... מסתובב הכל השגרתי יום ביום בקיצור:

ת צרופה הכי ה' העבודת אר ש סא בתוך נ  הקופ

 המיצרים... בין שבימי זהו!!! אז אני... לה שקוראים

ת זה שלנו העבודה א לצאת לנסו ס הקופ  הזו... מ

ת  ושמאלה ימינה להסתכל גדול... ראש לפתוח לנסו

ה!!! זה רבש״ע... רגע... ולשאול: ת ת בראת אתה א  א

 לך לעשות בשביל פה אני בשבילך!! פה ואני העולם...

 לומדים שיהודים שמח שאתה שמעתי רוח!!!! נחת

שמח כדי לכאן.. באתי לכן ומתפללים... תורה  ל

בחיים.. שלי היעוד זה כי אותך...

 לצאת המיצרים... בין בימי שלנו העבודה זו

א  על לחשוב ולהתחיל יום היום של מהקופס

עליו!!! לחשוב הרבש״ע...

תי כמה ובינינו... סי  מה לך להסביר והשתדלתי שני

 לי נדמה הרבש״ע...״ על ״לחשוב מתכוין אני

נכון?? להסביר... הצלחתי לא שלמיייעשה

ת הכי הדוגמא הנה!! אז עק  והיא קולעת והכי זו

 הנושא זה המיצרים בין ימי עבודת של הההדוגמא

ת של א ם!!!! שנ ש שנה כל חינ חד שנן אני מ  כאן מ

ת בגיליון שני( צווי שיש היסוד: א  באהבת דינים )־

ת נוסח ישראל אהבת יש ישראל...  העומר ספיר

ם ש ת זה ש מ א  לחבירו... אדם בבין חיזוק של עניין ב

 זה הזולת... עם חסד לעשות בזה... זה כבוד לנהוג

 בין כשמגיע אבל דבר... לכל לחבירו אדם בבין חיזוק

 בנושא להתחזק צריכים אנחנו שוב ואז המיצרים...

ת של א  זה אחרת!!! סוגיה כבר זה כאן וכו'... חינם שנ

 זה לא!!! לחבירו... אדם בין של לנושא שייך לא כבר

ם ישראל״ ״אהבת קו מ ם לבין של מ למקום... אד

ת שונא אני מנו אוחז לא שלי... אח א  הוא בגרוש... מ

ק ומצידי העצבים על לי עולה ש ח ת  אותו לזרוק לי מ

ם אלא בלבד... זו ולא מהחלון... ת אעשה אני א  זה... א

חד אף  עד מבינים כולם כי בטענות אלי יבוא לא גם א

ת הוא כי ביושר לו מגיע זה כמה מ א  נסבל בלתי ב

ת עושה לא אני למיייעשה אבל לחלוטין...  זה... א

למה??

תי!!!! איננו והנער אבי אל אעלה איך כי אני איך אי

 לי אין שלנו... המשותף לאבא דבר כזה לעשות יכול

נפש... עגמת כזו לאבא לגרום לב

ם הבין זה ח לחבירו אד ס לא זה המיצרים!!! בין נו

 על בלחשוב חיזוק זה החבר... על בלחשוב חיזוק

ם!!! אבא שמי ת שונא שאני נכון אז שב  שלי חבר א

 למצרים... אותו ולמכור לבור אותו להשליך ומצידי

 איננו הילד אבא... עם אעשה אני מה אבא??? אבל

ת לעשות יכול אני איך בא... אני אנא ואני  זה א

ת דוגמא לך הנה לאבא!!! שי ח  זה מה ונוקבת מו

 ברזל: כלל לך תדע שבשמים... אבא על לחשוב

 פערים ביניהם שיש חרדים שני רואים כשאנחנו

ם שקפתיי ת אחד וכותשים רבים והם ה  השני א

 בשם והכל השני על אחד ורפש בוץ ושופכים

שאל אם היידישקייט...  לא אני צודק?? מי אותי ת

 ברור אחד דבר צודקים... שניהם כלל בדרך יודע...

ש שמ  על לרגע חושבים לא שניהם בצהרים: כ

ת יבלבלו שלא הרבש״ע!!!!  ינסו שלא המוח... א

ת לרמאות  הרבש״ע... למען נלחמים שהם מישהו א

 הם שבשמים אבא על חושבים היו אחד לרגע הם כי

ת לו עושים היו לא שמים אבא כי הזה!!! העוול א  שב

ת נעלב שי ת ומגדפים כשמחרפים אי  אז שלו... הבן א

חושבים... לא הם שבשמים?? אבא על לחשוב

מן היו מצידם שהם אחים שני של וב' א' זה  ממז

ם ת מפרקי  אבל להתראות... ולא ושלום החבילה א

ש מבינים הם ם הורים פה שי תפי שו  לא שאנחנו מ

ת להם לעשות רוצים ת למחוק שמסוגל ומי זה... א  א

ת זועק שלו... בקו לא הוא כי השני היהודי  מההתנהלו

 עולם... של מרבונו חוץ הההכל על חושב שהוא שלו

 על המצוות... על התורה... על השבת... על חושב הוא

 מעל חוץ חושב... הוא היהדות כל על ההשקפה...

 )לא( זה מה ונוקבת חדה דוגמא לך הנה הרבש״ע!!

 העבודה בדיוק זו הנה!!!! אז הרבש״ע... על לחשוב

 הרבש״ע... על לחשוב המיצרים... בין בימי שלנו

 על חושב אני ממוקדים... יותר אנחנו השנה במשך

ת סכ  אני שמיטה!! הלכות על חושב אני כתובות!! מ

 על חושב אני האינטרנט... נגד המאבק על חושב

 הישיבה על חושב הכנסת... בית על חושב חסד...

 ״אז על חושב אני אז רוצה... אתה ואם והכולל...

 עבודת בתוך פרטים זה האלו המחשבות כל נדברו...״

 שלב ללכת ננסה בא כעת המיצרים... בין בימי אז ה'...

ע!!!!”הרבש על ולחשוב כן... לפני אחד

 לכתוב מה נדברו..״ ״אז על בעיקר חשבתי היום עד

ת לזכות ואיך ההפצה על חשבתי לא... ומה  הרבים א

ם יש המיצרים... בבין כעת אבל וכו'... ס!!! פתאו  פו

ת לרגע עזוב רגע... רגע  על נחשוב בא נדברו...״ ״אז א

שמים אבא הרבש״ע!!!  לי חשוב בשבילך... פה אני שב

ת אעשה איך רוח... נחת לך לעשות  טוב יותר זה א

שלי?? נדברו״ ה״אז באמצעות

 עסוק אני השנה במשך ביהכנ״ס... גבאי שאני נניח

ם בלתי במאבקים סקי  המודעות תולי כל מול פו

 סדר.. פה שיהיה דואג אני הספרים... ומפיצי

שים ת שזה לחשוב יפסיקו שאנ  ותליתי פה... הפקרו

ם או תורה שיעורי לקיים שאין מודעה  ללא מתמידי

ת רשות ש ם ואם מהגבאי... מפור שי  ללכלך ימשיכו אנ

 ערב לכולל להגיד אאלץ אני הערב... בשעות פה לי

ם לעצמם שיחפשו  בין ימי הגיע והנה!!! אחר... מקו

ת לרגע עזוב עזוב... כעת המיצרים... ת א חו ת מפ  ה

ת שים והמודעות... והניהול  כעת בצד... לרגע זה כל א

ם: אבא הרבש״ע... על רגע נחשוב בא אני שבשמי

וסף נדברו אז | גיליונות א
Q j u -

i
59



4
ת על חראי א ש זה שלו היעוד שכל כזה גדול בי  לקד

ת ת לך ולעשות ולשבח ולהתפלל שמך א ח  רוח... נ

ת הבית כמה יודע כמוך מי לי!!! חשוב וזה ס  הזה כנ

ת כמה לפניך וידוע גלוי בחיים... לי עולה חו ת פ  מ

ת שו שר ת וכמה הבי״כ בגלל בכיס לי מר  מודעו

תי ואזהרות ש רק פה תלי חוד  אני אבל האחרון... ב

ת של השיפוץ על לא חושב... לא עכשיו  ולא שני... בי

ת על ם ח״פ הכוסו רי אי ש מ  על ולא לי... ש

ם די מי ת מ אני ה שים הם כי לגרש הולך ש  בלגן... לי עו

ם!! אבא עליך רק חושב עכשיו אני מי ש ב  רוצה אני ש

ח מ ש  בזה? להתייעל יכול אני איך ואנא... אותך... ל

ח יותר עוד יכול אני איך מ ש ת אותך ל בצ ש מ  שלי ב

ת של כגבאי זה??? לה' גדול בי

ם לנחש... לי תרשה א תו ש ם גבאי או סכי  על לחשוב י

שך הרבש״ע מ  עלול הוא המיצרים... בין ימי ב

תנו להפתיע ת עם או קנו ס ת מ חרו  הוא לגמרי!!!! א

ם או ת ה יגיע פ סקנ מ ר ל ש פ א ת ש ת  ערב לכולל ל

שות להמשיך ת להשאיר וגם בלגן כאן לע  א

ם די מי ת מ ם למרות ה ה שו לא ש ת בק שו  ר

ר לא זה שלגבאי נכון כי ״מפורשת...״ ד ת ס  והם מ

ת לו לעלות הצליחו  וחושבים היות אבל הפיוז... א

שיקולים אז הרבש״ע... על פה ת קצת... ה צ  ק

ם... משתני

ה נכון ובינינו... ת ת נכון עכשיו??? מחייך א א  ש

ה הזו הדוגמא ת  סליחה אז מממצוין?? מבין א

תי מהגבאי פל תי כקרבן עליו שנ ש מ ת ש ה  בו ו

ש בא אנא... אבל כדוגמא... קי מנו נ  תבין אלינו... מ

צץ שהגבאי שכמו ת... עם שמתרו  ברגע המפתחו

א יצא שהוא ס פ קו ה ת של מ חו ת פ מ  ויתחיל ה

ה הרבש״ע... על לחשוב אוד טוב מבין את  מ

ם קולי שי תנו שלו שה ש ח אז היכר... לבלי י  בחשבון ק

תו או חד כל אצל בדיוק דבר ש מאיתנו... ואחד א

 עבודת בתוך וצודקים נכונים שיקולים המון לנו יש

תי!!! באופן צודק זה אבל ה'... ד קו מן כל נכון זה נ  ז

שאר שאני ם אבל המגירה!!! בתוך סגור נ  רק א

ח נסכים  על לרגע לחשוב ונסכים ראש... לפתו

 הוא הרבש״ע?? פה איפה רגע... הרבש״ע...

הופה!!! נגד?? או בעד הוא מרוצה??

ם פה או ת ת!!!! יש פ עו ת ת לנו יש זה ובשביל הפ  א

המיצרים... בין ימי

שך נדברו אז אדון מ ק השנה ב ת עסו בו ש ח מ  ב

ת תיו קוד ם הזה?? בשבוע כותב אני מה נו.. נ שי  ולאנ

ס א מ ת על לקרא נ ר מי  ופגעי העיניים ש

ר מי ואת הטכנולוגיה... סו  כדי השבוע להרגיז לי א

ת לקבל לא תי הצעקות א  שעבר??? בשבוע שקבל

שיקולים כשזה ם ה מדי עו ש לי ש ם אז ברא התכני

ה.....וכך כך הם הנ ם ו או ת המיצרים... בין ימי הגיע פ

ם: אבא נדברו.. אז עזוב וזהו... מי ש  פה אני שב

הו השבוע לכתוב רוצה אני למענך?? ש ח מ מ ש  שי

ת ליהודים שיגרום אותך?? שו ת לך לע ח  רוח??? נ

ה ת לבד מבין את קנו ס מ ה ת הם ש חרו  זה לגמרי... א

ם ם תכני לגמרי... אחרי

ת חביבה: האחרונה והדוגמא מנים לבין התכניו  הז

ה מה בעיצומם.. כבר ת  יוצאים?? לאיפה אומר... א

 ועם טיולים??? איזה נעשה? ומה ננפוש?? ואיך

ח או גיס איזה ש זה לצאת??? לי ״בא״ א מ  הרכבת מ

ה!!! של מ מ

מנו וכפי המיצרים.. בין ימי כעת רגע... אבל כ סי  ש

ם ת רוצה אני רבש״ע: ובכן: הרבש״ע... על חושבי א  לצ

ם רוצה ואני לנופש... ש!!! יהיה לך שג פ ם נו ה שג ת  א

ח מ ש ח יכול אני איך שלנו.. בנופש ת מ ש  אותך ל

בנופש???

תו הופה!!! חיל הכל רגע באו ת תדר מ ס ה  בראש... ל

ת רוצה אני בטח.. ט הגיס עם דווקא לצא ק ש  הזה... ה

שאני ש שהוא יודע )  לו...( לתרום יכול וזה בפינה... מרגי

חנו ם נצא גם אנ מקו מור ל ת מצד ש ר מי  העיניים.. ש

חנו וכעת ם אנ טי חלי חלק מ ש נפרד בלתי שכ פ הנו  מ

חנו ץ אנ  ואצל בהוסטל האחיין אצל קצר לביקור נקפו

א המבוגר הדוד מצ אבות... בבית שנ

אני סוד לא זה נשכח... בל סו״ס  בשביל פה ש

ה לא זה הרבש״ע... שנ ם מ ת לומד אני א סגר מ  דף של ב

ם שבע של או ליום ה לא זה ליום... דפי שנ ם מ  אני א

 אני כך ובין כך בין סדרים... ג' לומד או יום... חצי לומד

ש  ככה... ואם יתברך... למענו פה אני הרבש״ע... של אי

תר ת לי מו חו שות בשנה פעם לפ ם!!! ריענון לע  נהלי

ה רבש״ע: ולשאול: ת  אני התהליך...?? מכל מרוצה א

ת שאולי או שלך לטעם קולע עו ט תי ב שמאלה??? זז

תי תקופה היתה שי ע ל זה מטורף... שטייגן ש  התחי

ם ליום... מדף ש מ ם זה ו ד ק ת  אח״כ דפים... לשני ה

תי ספ ת הו ד דף של חזרו ח ם ליום א ש מ ם זה ו ד ק ת  ה

מן כמה וכל דפים... לשלוש תי ז שי ש חשבון ע אם נפ  ה

שר פ  לחזור ואז דף... עוד וללמוד שעה... עוד להוסיף א

ם ארבע על ש!!! בחשבון הייתי הזמן וכל גמ'.. דפי פ  הנ

שבן הייתי הזמן כל חד יום ואז הדפים... עם מחו  א

 חשבון היה זה הפעם אבל הנפש... חשבון שוב עשיתי

סוג הנפש תו אחר... מ  דפים על לא דיברתי לא פעם באו

ת על ולא עו ם הרבש״ע... על אלא חזרות... על ולא ש  שלו

אני מה לפניך וידוע גלוי הרי רבש״ע...  שני עושה... ש

ש דפים...  מה רבש״ע... רגע בעצם חזרות... דפים... שלו

מר אתה ם!!! הייתי הופה!!!! רבש״ע??? זה על או מו  ה

שאול פעם אף לי יצא לא האחרונה שנה בחצי ת ל  א

זה... עם הוא איך הרבש״ע

תר מותר??? אותך: שואל ואני  לפזול פעם מידי מו

ם לראות הרבש״ע של לכיוון  לא?? או ״בעניין״ הוא א

א ם בהכרח לא זה תבין: של א ב אני ש שו  על אח

ם אז הרבש״ע... או ת ק אני פ סי ת א קנו ס ת מ חרו  ויהיו א

ד לא עזוב... לא!! מהפכניים... שינויים פה מי  צריך ת

א השלכות... לזה שיהיה מ ת ס מ א )  ולא...( והלוואי של

ם פה מדבר אני עזוב!!! ש ס המענטשקייט... ב ה סו״  את

ה אדם... בן ת הו פה עושה א ש  למענו הלב כל עם מ

ק לא אז יתברך... ת תזי צ שורת... ק צות תק  פה עין קרי

ושם...

ש כדי רק חי מ ה ת ל ת חבר לי היה האבסורד: א צ ק

ד יפה... מאוד לרקוד יודע היה הוא מרובע!!! או  מ

 כידוע ושמאלה ימינה הרגלים עם בדיוק מדויק...

ד ח״ן... ליודעי או ש לו חרה מ  לפי רוקדים שלא כאלו שי

ם והם הקצב ת הורסי  זה על לו היה המעגל... כל א

ס... שלימה... תויירה תי תכל' שהיי תו מגיע כ  לחתונה אי

ם שהבן ברגע חבר... של ד  עם אין זהו... לרקוד התחיל א

סוק בריקוד... מרוכז כולו כל !לדבר!! מי שלו... ברגלים ע

חנו אה... חתן...?? פה יש אה...  בשביל רוקדים פה אנ

ח מ ש תו מעניין לא איפה... לא!!! אותו?? ל חתן לא או

ת ולא ח מ  לרקוד... באמצע כעת אני חתן... ש

תן מצידו ח ה ס אל רק יתגרש... ש ת לי תהרו  א

הריקוד...

תו אוי  צריך מי רקדנים כאלו עם ריקוד... לאו

באב... תשעה

ת מבחינה מ סוי ד כל מ ח תנו א אי ת מ צ  מזכיר ק

ת הרקדן... ידידי א

חד כל תנו א אי א מ ס פ קו  כאלו יש אז שלו!!! ב

א ס פ קו ה הם ש ש קטנה... מאוד מאוד של  הרא

ת... סגולה באיזה נמצא שלהם  דברנו נקודתי

 שזכו כאלו יש עזוב... אבל שעבר... שבוע עליהם

א הם והקופס ד היא של או  ומהותית... רחבה מ

חד יש לדוגמא: ש א א הר  הזמן כל נמצא שלו ש

ס... ת... במראי בעיון.. בלומד' מו חד ויש מקו  א

ש שכל ם שלו הרא קי פ ס ה שר׳ וחזרות ודפים ב א ( 

חד יש חלקם...( ש א א הר ם בניהול... נמצא שלו ש  א

ר או חידר או ישיבה של רוחני ניהול זה מינ  או ס

ם כנסת... בית שהו החיים באמצע ופתאו  מגיע מי

חיל הוא הריקוד... באמצע לי להפריע ת  לדבר מ

תי ה אדוני!!! הרבש״ע... על אי ת תה מפריע... א  א

ת לי הורס  פה להתעצבן באמצע אני המעגל... א

שהו על ת לי שמזעזע מי  ואתה המערכת... א

תי מדבר  לרקוד... באמצע אני הרבש״ע... על אי

ה מה ת תה החתן?? על לי מצביע א  להרוס רוצה א

ת המעגל?? א

 החתן הריקודים באמצע ואם ? ! ? ! ? כן ואם

ק שהמעגל רוצה סי פ הו יש עכשיו כי לרגע... י ש  מ

תר אחר משהו???? יקרה חשוב... שיו

 עליו שדיברתי כמה הרקדן... שלי חבר בקיצור:

ס טועה... לגמרי לא הוא בציניות.. ה סו״  בחתונ

ם כאלו ויש לרקוד... צריך חי מ מו מיד להרוס ש  ת

ת ת הורסים והם המעגל א  לא וזה הריקודים א

ס צודק... והכל נכון הכל הההלו... אבל טוב...  סו״

תן!!! פה יש שא זה ובסוף ח העיקרי!!! הנו

 מידי לשכוח לא אבל בריקודים להתרכז מותר

לחתן!!! לחייך פעם

 שוב: אז המיצרים... בין בימי שלנו העבודה זו

ם מנ חנו המיצרים בין בימי א ם בעיקר אנ שי  פוג

ת ם החתן א קו מ ת וצער כאב של מ  על ואכפתיו

ם גם עזוב... אבל גירושין... והכמעט הפרידה  א

חנו ם לא אנ חזי ת בכאב או פו ת ת ש ה ב  אבל הזו... ו

ת ת שיהיה לפחו פ כ ת מהרבש״ע... לנו אי חו  לפ

ת נוציא פעם שמידי ש א תכל מהרגלים הרא ס  ונ

ה ונזכר החתן של לכיוונו  יהיה... שזה ריקוד שאיז

ר רוצה ואני בשבילו!! זה שמו תו ל ר אי ש  והכי עין ק

א לוודא לי חשוב הכי: ת שהו מ א ח ב מ זה... עם ש

ת שיהיה ברגע  נוכל כחתן... מהרבש״ע לנו איכפ

ם ש ם מ קד ת ה  שכלתו החתן עם להצטער הלאה ל

 יתן מי אבל עליה... ובוכה יושב והוא בגלות הלכה

ם ועוד ד ק קו פי ס ם הזו... למדרגה להגיע ש תקיי  י

א בנו ש שכתוב: מקר ש שו שי שי תגל בה' א  נפ

תן באלוקי... ח  כליה, תעדה וככלה פאר יכהן כ

ש שו מ ש כלה על חתן כ שי אלוקיך... עלייך י
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ממש בקרוב

״ ה ש ע מ חמה״. דמדומי בשעת לירושלים מתקרבים :,ג פרק ל
ש כמנהגי ד קו ה ב חרונ א ת ל עו ט ת ל עויו ט ע אז מביכות... ב שבו א ה מ ת ס ת מ מ ב ש ת ל עו ט ב תי ש תב שדה כ ה ש חוז  א

ת שנמכרה ע לפי נפדי ר ר ז מ ק אינו!!! וזה שעורים... חו סו ש פ ם בתורה: מפור א ה ו שד תו מ חוז  והיה לה' איש יקדיש א

עו לפי ערכך ר ע ז ר ר ז מ ם חו ם שעורי שי מי ח קל ב סף ש  ערך לפי אותה פודה אחוזתו שדה שמכר שמי נכון הוא הרעיון עצם )עכ"פ ”כ

שעורים..( חומר זרע לפי דווקא לאו רק השנים...

 אבל המקדש... בית של הסופי היעד יצחק... הרבה עם וג' ב' כיתה של השנתי הטיול את ליוינו האחרונים בשבועיים עכ"פ

שדה שם נעצרנו יוסף... נחלת של המופקרות השדות בין מהלכים הם לבנתיים  בשביל השדה רוב את שמכר זלמן ר' של ב

מענו הלילה שבחצי עד ללון... בשדה שם נשארנו עכ"פ בתורה... לעסוק  השחר את שעורר יצחק ר' של המתוק קולו את ש

 ויצאנו ו... והתפללנו ק"ש קראנו ויכירנו... אמות ד' בריחוק קצת( עמו )הרגיל חבירו את שיראה עד המתנו בתורה... לעסוק

 לבנו...( את ניטיב שבה מופקרת פרדס איזה עוד הבוקר, במשך נמצא עוד אנחנו ת"ח... מאכל כדין חמישית בשעה רק נאכל אנחנו בוקר )ארוחת לדרך...

תע שינוי לשם הבוקר  הרבה קרה?? מה בזהירות: ושאל לרבה ניגש יענקי ומרוגש!!!! דרוך נראה יצחק שרבה לב שמנו לפ

מול?? רואים מה תראה הצביעלו... יצחק  אחד יום של במרחק אנחנו שאוטוטו אומר זה לוד!!! העיר את ממרחק פה רואים מ

 את עברנו שכבר אומר זה )אחיסמך לאחיסמך... הגענו שעה חצי של צעדה לאחר להתחמם... מתחיל העסק זהו... מירושלים!!!! בלבד

 אני ילדים: מעט... אכלנו תפוחים... לשדה ליכנס לילדים הורה יצחק רבה דן( למטהאחיסמךבן אהליאב סו"ס דן... לנחלת והגענו יוסף נחלת

 ילך הכל אם סו"ס חשודים... בחפצים מלנגוע שאת בייתר להיזהר מבקש אני להתקרב!!! מתחילים שאנחנו לכם... להגיד רוצה

 להישאר יצטרך הוא נעים... לא אז יטמא... שחלילה ומי המקדש... לבית להיכנס נספיק אנחנו היום שעוד סיכוי יש כשורה...

תע כולם שמש(!!! הערב עד )עכ"פ המקדש לבית להיכנס רשות לו יהיה ולא הבית... בהר  קלילות נהיו הרגלים התנערו... לפ

 טוב כל המלאים המופקרים לפרדסים להיכנס רוצה לא אחד אף כבר כעת נלך... ה' בית לי באומרים שמחתי שמחתי!!! יותר...

 חיינו... לבית מהר שיותר כמה ולהגיע להזדרז רוצים קדימה!!! נשואות העיניים הדרך... בצידי שניצבים

שבוע מיוחד מבצע היה חושב... אתה ומה  מיוחד "זיכוי" קיבל שצבר ומי נקודות... צבר בע"פ משניות שלמד ילד כל האחרון... ב

 של תמיד לאחר יהיה זה לירושלים להגיע נספיק אם גם היום... יקריבו לא ודאי זה )את העוף... עולת של אחת פרידה להקרבת כסף" "מעה של

 הלילה וגם היום כל את לו יש בהספק עמד לא שעדיין מי גם מאוחר... לא שעדיין כך מחר... רק יהיה זה כולם.. הקרבנות כל השלם ו"עליה הערביים בין

 בחודשיים אחות או אח להם נולד פשוט הזה... ה"זיכוי" את צריכים" ש"לא ש... מהכיתה ילדים ארבעה גם פה יש אבל שאחריו(

 חובה... קיני של ב"שופר" זה את וישלשלו יצחק הרבה עם יחד שילכו כסף בסכום אותם ציידו שלהם וההורים האחרונים...

 קיבלו כן שלי חבר למה ממורמר הייתי ובהתחלה הקינים בשביל כסף לי נתן לא דווקא שלי אבא אבל חודשים... שלושה לפני אח נולד לי שגם היא )האמת

 אותנו בירך ה' כי לי נותן לא שהוא שהסיבה לי והסביר בי נזף אבא ואז עלי?? סומך לא שלי אבא למה לא?? ולי להקריב קינים המעות את שלהם מההורים

 וממילא יונה... בני שני או תורים שני שמקריבה עניה יולדת כמו ולא בהמה עולת להקריב שצריכה עשירה' 'יולדת של דין ב"ה יש שלנו לאמא ולכן בממון...

 והתפילות הדמעות על לוותר מוכן ומי היא מצוה ששיירי סמיכה מצוות על מוותרים לא ואמא אבא ככה ואם סמיכה.. של דין יש אז בהמה, עולת שזה ברגע

ת ואז 'עשירים'( של צרות לי שיש לי הסביר אבא בקיצור: הפורענות... מן ה' אותו וישמור שיגדל התינוק האברימי על שעו תע אחה''צ... ב מע לפ ש  נ

 הוא אם בוגר... די יחסית ילד מוטי מוזר... מכה?? קבלת בוכה?? אתה למה קרה?? מה מוטי... נבהל... יצחק רבה סוער... בכי קול

 בשקט ענה מוטי ואז אותו... דובב יצחק הרבה אבל לספר... רצה ולא בכתפיו משך בהתחלה מוטי משהו... שקרה סימן בוכה

 בו אין שאפילו אצבעות מג' פחות חוט שזה לי נראה היה הריצפה... על מוזר משהו ראיתי בטעות... ממש בטעות!! בשקט:

שה מתה לטאה זנב יותר ולא פחות לא שזה גיליתי ואז זה... את הרמתי ולכן בתו" בצוואר ותולה נימין ג' קולע "עני כשיעור  בכעד

למקדש. היום להיכנס אזכה לא כבר טמא! אני בקיצור:

 דקות... של עניין זה אבל שמש... הערב צריך כי השקיעה... לפני להיכנס תזכה לא אמנם אז נורא... לא אותו... להרגיע ניסה הרבה

 אנשי של כהנים וברכת נעילה התפילת את אפסיד אני נרגע... לא מוטי אבל השקיעה... לפני הרבה נגיע לא הכי בלאו אנחנו

מד יש השקיעה. לפני של ברגעים כן... מעמד... מד אנשי ואז שערים... נעילת מע  המרטיטה... נעילה תפילת את מתפללים מע

מד שאנשי רביעי יום זה היום ובדיוק  ממש ממני ביקשה שלי ואמא בתינוקות תיפול שלא האסכרה על ומתפללים מתענים מע

שנגיע בתחנונים ם מידי שסובל התינוק אחי על להתפלל אשכח לא שאני לביהמ"ק שכ  שמחתי כ"כ וכבר נשימה... מקוצר פע

 את להרגיע מנסה יצחק שרבה כדי תוך הקלפים... את וטרפה הזו המתה הלטאה הגיעה והנה... רביעי... ביום להגיע שנספיק

תע לפתע!!! מוטי... מע לפ ש  הילדים כל מהתרגשות.. אדומות נהיו פניו נעצר!!! אחת בבת יצחק רבה ברור!!!! אבל עמום צליל נ

מענו ש... ש... חושב אני בלחש: הפטיר והוא סביבו... התגודדו  שזו כנראה כן... עיניו... בזוית נצנצו דמעות המגריפה!!! את ש

 בשיר לעמוד עת שהגיע יודע קולה את ששומע ולוי קטורת להקטיר עת שהגיע יודע קולה את ששומע ומי למזבח אולם בין אותה זורק )שהכהן המגריפה...

 כעת לעצור רוצה אני נסער... היה הרבה הערביים. בין קטורת להקטיר נכנס הכהן אלו בשניות שכעת!! אומרת זאת בדוכן..(

 תפילתו את סיים יצחק רבה וכו'... שוועי לקול הקשיבה ערב מנחת כפי משאת לפניך קטורת תפילתי תכון מנחה... ולהתפלל

 ריקה.. כמעט חזור הדרך אמנם עמוסה... יותר נהיית הדרך שמתקרבים ככל פעימה!!! מחסיר הלב נזדרז... בואו ילדים.. וקדימה

ם להיום... שבניגוד )כך בירושלים... יצא לא הוא וממילא לינה דין לו יש אז קרבנות והקריב היום בירושלים היה שכבר מי כי  הפקקי

ל בבוקר( 10.00 בשעה אלא אחה"צ 4.00 בשעה לא הם בירושלים ביציאה ב ם א ת אין הלוך בדרך ג ת ואין ביכורים... העולי א  א

ת סעו מ ת ה תיו שגר ם של ה שי ם אנ ר ע ש ע ת ביעור של פסח שלאחר הביניים בתקופה בדיוק אנחנו )כי שני... מ שרו ע  ובעיצומה מ

ת של שר שאין שמיטה שנ בל חדש( שני מע שם פה ראינו ראינו... שכן מה שכן!!! מה א ת ו לו ת עג צו צ פו ם מ בי ענ  כרם של ב

ם רבעי מעלי ם ש ת ם או שלי ס לירו סו"  את יעלו לירושלים( אחד יום מהלך שהם בערים )כלומר: ירושלים" "עוטף שבכל תקנו חכמים )

ת הפירות ם כמו חק הרבה אותם.( יחללו ולא שה ש יצ ד ניג ח א עלי ל ב ת מ עגלו מנו וביקש ה בד יכול הוא האם מ תנו לכ  או

סו"ס בענבים... ח אל אבל בירושלים... לאכול וצריך רבעי כרם זה אם גם ) שכ ם לא שאנחנו כך שמיטה... גם שזה ת שי ל שנוררים( מרגי ע  ב

ה ה העגל חל ת ה שדנות!!! הגיב ב שר האם ילדים... זה סו"ס בח ך אפ מו ס ם ל ה ת יאכלו שהם עלי ך רק זה א תו  ב

כלל הם והאם ירושלים... ם ב חק רבה בטהרות... בקיאי מר חייך יצ א ל ו ע ב א בבקשה... העגלה: ל חן ב ב ם ת ת  כל על או

ל טהרות!! סדר ע ה ב ש העגל ת התרג או קות לר מי יותר שבקיאים רבן בית של תינו ע תן והוא מבוגרים... הארץ מ  נ

שות כל ר ת ילד ל ח ק שכול ל ם א בן ענבי מו ת שכ חנו זה א אכל אנ ד נ סה מי בן לירושלים... בכני מו ק שרבה כ  מיד יצח

טי הזכיר מו סור ל א עדיין הוא כי לקחת... עדיין לו שא תר רבעי )וכרם טבל ל ש הרבה יום( לטבולי רק מו קי ביק  שיקח מיענ

שבילו ש ב ד ובעזה" עו טרים כמה ב מ לנו קילו ע כו ה נגי קו מ ם טהרה ל ע שמש. הערב קוד ת פ ע ל מ ש  רבה עדין... קול נ

סער שוב יצחק ע אני ילדים: נ מ ת שו ע ת כ ת ציר א תו ל ר זה ההיכל. ד מ ם או ם אלו שברגעי  כל ההיכל... שערי ננעלי

חד ש א ה פר תפיל שית ל ק חרי מ עו ח לב. מ ת ת שער לנו פ ע ת ב יום... פנה כי שער נעיל

מאוייש... לא שעדיין ח”הגמ את תחפש
 בבית אצלי ביקר מעניינת.. קצת חוויה עברתי השבוע

 לא משהו שכתבתי בגלל אולי יודע... )מי עכבר!!!
 אני שתמיד הזכרתי כבר האינטרנט... נגד ברור לגמרי

 תוציא נכון.. הבין שלא למי אנא... אז אח״כ... מתחרט

 שלי( מהבית העכבר גם ואיתם מהראש העכברים את
 על הבית נראה... זה איך לך לתאר צריך לא ואני

 לדפדף התחלתי לי בצר עושה... אני ומה גלגלים...
 לי אמר מישהו ואז לעזור.. יכול מי טלפונים בספר
 שהוא פנים ונשוא מכובד יהודי בשכונה... יהודי שיש
 אליו להתקשר נעים!! לי היה לא הזה... בנושא מבין

 החיים אבל עכברים... על איתו לדבר ולהתחיל
 הוא אליו... והתקשרתי מהכל... חזקים )ועכברים(

 מגיע!!! אני בפשטות!! לי עונה
 באתי מלכודת... והניח ובדק מטאטא עם הגיע והוא

 לי: אומר והוא אותנו... שהציל ותקילין טבין לו לשלם
שלי... גמ״ח זה לא!!!!
 תקח... לך... תודה אסיר אני פתאום... מה לו: אמרתי

 מדהים!! ממש משפט לי אמר הוא ואז
כך: לי אמר הוא

 לסנדקאות!!! גמ״ח פתחתי נפטר... כשהסטייפלר
 לסנדקאות הרבה הולך היה הסטייפלר כידוע:

 של בנושא אדם בכח מחסור נוצר נפטר וכשהוא
 גמ״ח פתחתי יהודי- אותו לי מספר לכן- סנדקאות...

 חיים ר׳ שמרן עקא... דא סנדקאות!!! לשירותי
 והוא גמ״ח... כזה פתח בדיוק גם זצוק״ל קנייבסקי

הגמ״ח... את לי ״לקח״
 גמ״ח פותח שאני החלטתי יהודי... אותו מספר ואז!!!
 שיקראו גמח בלעדיות!!! רוצה אני הפעם אבל נוסף

לי!! רק
 שקט ומאז עכברים!!! ללכידת גמ״ח פתחתי

 כ״כ הגמ״ח... על לי ״משתלט״ לא אחד אף ושלווה...
 להכניס שווה היה לו: אמרתי מהוורט... התלהבתי

 אנשים... כאלו לפגוש בשביל הבייתה עכבר
 רוצה אתה הזה!!! ההיבט אותי תפס מאוד עכ״פ

 אבל גמ״ח!!! תפתח חסדים??? גמילות לעשות
 ויש!!! עליו... לך ישתלט לא אחד שאף כזה גמ״ח

 בגמילות צורך הרבה יש עמך... צרכי מרובים אוהו...
 לאייש מוכן מישהו האם היא: השאלה חסדים...
 אותו... לפתוח רצים שכולם גמ״ח תפתח אל אותם??

 גמילות לגמרי לגמרי שהוא כזה גמ״ח תפתח
 לוכד להיות הולך לא אני שבטוח... מה חסדים!!!

 כן אני גמ״ח איזה הראש את שובר אני אבל עכברים...
 לא אחד שאף עליו... בלעדות לי שיהיה לפתוח יכול

 כולו... הציבור של עניין מחוסר אותו לי לקחת יחפש
 רעיונות... הרבה יש יש!!! אז

 גמ״ח המזלג: קצה על רעיונות שני לך אתן אני
 באזניים ביותר חמור מחסור יש אזניים!!!

 להקשיב תרתם אזניים לך יש אם מקשיבות...
 זה... את לך אקח לא שאני לך מבטיח אני לאנשים...

 נפלא ארגון אמנם )יש להקשיב... סבלנות טיפת לי אין

 קורס הוא אבל מקצועיים יועצים עם שומע לב שנקרא

 נצרך... מאוד גמ״ח עוד רוצה אתה ואם מהביקוש...(
 מי כל מהניסיון: דחף״!! ״מנת אותו מכנה שאני גמ״ח

 קטנה ישיבה או ערב כולל איזה משהו... איזה שפותח
 אלו זה מולו שמופיעים הראשונים כנסת... בית או

 ונזקף מקדימים... הזריזים תמיד הם מפרגנים!!! שלא
 כי באיבם שעוצרים טובים דברים הרבה ״לזכותם״

 אותו ששיתק צוננים קיתון אחת בבת קיבל אדם הבן
 תגיע גם שאתה דחף מנת גמ״ח תפתח ואתה לגמרי...

 רעיון איזה אוה... לפרגן!!! אבל ראשונים... מהעשרה
 גם שבטוח מה בשכונה... ונחוץ חסר זה כמה כביר...

 עין צר אף איתך... יתחרה לא אחד אף הזה גמ״ח עם
 כאלו לפגוש מרגש כמה השטעלע... את לך יקח לא

 בישראל!!! כמותם ירבו טובים... אנשים
 לפתוח... יכול אתה גמח איזה אתה.. גם תחשוב

שלך... בלעדי משהו
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)-המשך( ביהמ׳ק?? בחורבן חסרנו מה
הי... את ועוזבים חוטאים ישראל עם מצד איר השאלה: נשאלה הגיליון בפתח )המשך-(

התשובה? מה נו... ביחד??? הולר זה איר חייהם??? משוש זה המקדש בית שני ומצד
 ידידי התשובה... את לנו עונה הגיליון( בפתח )שהוזכר עשרה הטיפש בגיל הילד הנה... אז
 וההורים ”הזה בבית כלום ו׳׳אין מבין לא כ”כ שלך שאבא חושב אתה אם עשרה... הטיפש בן

 תלך אז פה... לך רע כ”כ אם בבית?? פה רובץ היום כל אתה למה אז לי... מנדנדים רק האלו
הכל!!! לי יש ש-פה יודע אני הלב בתוך עמוק עמוק ! לא!! התשובה?? מה אחר...?? למקום

שלי... העולם כל הם שלי הנפלאים ואמא אבא בבית... פה רק יש שלי הסיפוקים מילוי כל

 לאבא שאם קולט לא שאני אעשה מה טיפש... שאני אעשה מה יותר!!! מבין אני עדיין: אבל
 אז תחום... בכל ממני ומוצלחים טובים יותר שהם בידיים מוכחות קבלות יש שלי ואמא
 תגלו שלכם... מהניסיון אותי תחכימו ואמא... אבא מורכן: בראש אליהם לגשת כדאי אולי

בו?? נכשל שאני דבר בכל מצליחים אתם איך לי
ל חכם... אדם בן להתנהג אמור ככה א ד הוא דאגה: )ו ל יבא... עו ה הגי ש ע ת י לו א ד והוא ש ע עו ל יגי  בגי

ה מיד ץ הע תייע ה  ביטוי לידי מגיע שלי והטפשות טיפש!! כעת אני שסיכמנו: כפי אבל איתכם...( ל
ל )יותר להעריך יודע אני לבית... קשור הכי אני אחד שמצד הזה בקונפליקט כ ד מ ח  את אחר( א

 מקבל אני טובים הכי הדברים כל בטח... כאן... מקבל שאני החמה והפינה והשפע הטוב כל
ל בבית... פה רק ל כו ה סיגריות... ) פ אי ש מ ף לי י ס ת?? כ בן ש... מההורים רק סיגריו מו ם לא שכ שצריך..( ש... מביני

 משנן היום כל שלי שאבא נוקשים כללים מיני כל אותי מעצבן במקביל שני... מצד אבל
 הורים כבר אתם להרוס?? חבל לא מסוימים... חברים ונגד סיגריות ונגד רישיון נגד שהוא לי

האוירה?? את מעכירים אתם למה אז שלכם... בבית כיף טובים...

 בבית חוו ישראל שעם קונפליקט אותו את בדיוק חווה עשרה... הטיפש בגיל ילד כל פג..
 כל הארץ... כל משוש נוף יפה בעולם... עוצמתי הכי המקום היה המקדש בית המקדש...

 לרצות בשביל במיוחד צדיק להיות צריך היה לא המקדש... לבית התנקז שבעולם השפע
 שיש והגשמי הרוחני השפע לכל הראשי השיבר היה המקדש בית המקדש... בית את

 המקדש לבית מחוברים היו ישראל שעם כך תרצה... שרק הסיפוקים מילוי ולכל בעולם...
חיינו!!! בית מגנט!!!! כמו
 אבא מה משום המקדש... בבית האוירה את שמעכיר אחד משהו שיש חבל רק חבל... רק

 שהשפע שבשביל הוראות מיני כל לנו לתת מתעקש והוא כאן... שמחליט זה הוא שבשמים
 ומנחות זבחים מסכת עולם לבורא יש ככה.. ולא וככה ככה דווקא לעשות צריך יעבוד

 מסוימים די לחצנים על לנו מצביע שבשמים אבא בקיצור: וכוי... תמורה וערכין ובכורות
 אחרת מסוימים, בתנאים ורק עובד זה מסוים קוד בבר ורק ללחוץ צריך עליהם שדווקא

וכוי... אחרים למקומות להתנקז להתפוצץ... עלול השפע צינור
 ללחוץ לי תן לבד... מבין כבר אני בזה לי... תשאיר ! לי!! תתן לי... מתערב אתה למה רבש׳ע:

 הגדול שהשפע חושב דווקא אני אעשה... מה מבין... שאני איך ולהתבטא הכפתורים כל על
 מה לפומיה... עפרא פה עובד שאני מהע׳׳ז דווקא מגיע המקדש בבית כאן שמושקע

ככה... טוב יותר עובד שזה לי שנראה אחרים לחצנים דווקא לי יש אעשה...
 יותר מבין שאתה חושב אתה אם אותך... מבין לא אני לו! ואומר לבנו שבשמים אבא פונה

בבקשה... אז ו...”ח שבשמים מאבא ויעיל מוצלח יותר שאתה חושב באמת אתה אם ממני...
 למה שלך... היכולות את משם תוכיח אותך... ונראה ע׳׳ז שמה ותעבוד אחר למקום לך לך...

 שבשמים... אבא של האהוב בנו יענקי עונה פה?? זה את לי עושה אתה
עשרה!!! הטיפש בגיל אני אעשה... מה אבאלע...

 יודע כמוני מי שבשמים... אבא ממך שהכל מאוד טוב מבין אני הלב בתוך עמוק עמוק
 ולכן ! יותר!! מבין אני זאת בכל זאת... בכל אבל ”לך... נתנו ומידך הכל ש׳׳ממך איך ופוגש

 כל על ואלחץ אני מכאן ז...”ע אעבוד אני ומכאן ! ומכאן!! כאן... להיות להמשיך רוצה אני
יותר... מבין אני כי אלחץ... אני אבל עליהם... ללחוץ לא לי שאמרת נכונים הלא הכפתורים

המקדש..! בית בתוך בו חיים היו ישראל שעם הקונפליקט זה
המקדש... בית את ולהחריב השלחו על לדפוק נאלץ שבשמים אבא אחד יום ברירה... ואין
 שתבין הזמו הגיע להתבגר... מוכרח אתה טיפש!!!! כזה אותך להשאיר אפשר אי יקירי... בני

 מהבית כעת צא הנה... אז ממני... יותר מבין שאתה חושב באמת אתה שאם הקשה: בדרך
 בכוחות משם מסתדר אתה האם לבדוק תנסה יותר... משם להבין תנסה ותנסה... שלי

תה )והרי תסתדר... לא ואם עצמך... א א שנה... שבעים בעוד שוב לכאן נחזור אז תסתדר...( ל
 מורכן בראש תגיע אתה ואז לקחים... עמוס אבל וחבול מוכה אמנם לכאן תחזור ואתה

 מגיע הגדול השפע שכל וחכם גדול כ”כ שבשמים אבא שאם ותבין: מוחלטת ובהכנעה
 הוראות ממנו לקבל אמור ואני יצרן... הוראות מה ממני יותר להבין אמור גם הוא אז ממנו...

תשמאילו... וכי תאמינו כי תלכו הדרך וזה עובד... זה איך
 הוא רגע ובין מהבית... אחת בבת מגורש והילד המקדש... בית נחרב אחד בהיר יום ואז!!!!

הפסדתי... מה אוי פה!!! קרה מה מאוד טוב מבין הוא ראשו... שערות ומורט נורא בבכי פורץ
נכון... ששמם!!! ציון הר על עינינו... חשכו אלה על לבנו דוה היה זה על לנו... היה מה אוי

 העצום בפרוזיקטור מאסתי שבאמת בגלל לא זה אבל זרה.. עבודה פה עבדתי אתמול
 בלוח משחקים איך יותר מבין אני זאת שלמרות שחשבתי בגלל אלא אבא... של והנפלא
 לא” שזה איך עיני במו רואה אני עכשיו... אבל טוב... יותר אותו מפעילים ואיך חשמל...

 יש עובד!!! לא זה אין... המקדש... מבית התנתק שאבא מאז אין!! עינינו... חשכו !!!”עובד
 שאני מידי מאוחר מבין אני עכשיו נדלק... לא דבר ושום ולוחץ לוחץ אני במגעים... בעיה
 למה אבא... אתה ואיפה יכל... אבא רק כלום... לעשות מצליח לא אני חכם... לא בכלל בכלל
ימים??? לאורך תעזבנו תשכחנו לנצח

 מראים ואין ישראל מאסו דברים בשלושה אומר: י”רשב אמורים??? הדברים מה כלפי---

 בית מלכות שמים, מלכות שלשתם... את שיבקשו עד )לגאלם( לישראל טוב סימן להם
המקדש!!! בבית מאסו ישראל שעם כאן כתוב פ”עכ המקדש!! ובית דוד,
 כל משוש נוף ב׳׳יפה מאסו הם האם מאסו??? בדיוק הם במה במה?? אותך: שואל ואני

ש הארץ...׳??  שלא ב׳׳מי מאסו הם אולי אז המממצב... שיא זה בזה... למאוס למה לא... ממ
 בית איזה בזה?? למאוס למה שלא... ברור מימיו׳?? מפואר בנין ראה לא ביהמ׳׳ק בנין ראה

 אני מאסו?? באמת הם במה מאי??? אלא מפואר?? בבית שמואס מישהו ראית מדהים...
שלא אומרים הרי חז׳׳ל כי לי... חשוב זה הזו... השאלה את שואל סתם לא אני שתבין: רוצה
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 חשוב ככה: ואם שמאסנו... מה את שוב ונבקש נחזור שלא עד טוב סימן לנו מראים
 ולבקש?? לחזור מה את לדעת כדי מאסנו... במה לדעת לי

 בדיוק??? מאסנו במה לי תגדיר המקדש... בבית שמאסנו כשכתוב אז נו...
 השפע את אהבנו מאוד המקדש... בית של היופי את אהבנו מאוד היא: התשובה

 הלכות ברמב׳׳ם מאסנו מאסנו? במה רק מהי... שם שקבלנו שנפלא החיבוק ואת
 פסולי הלכותב מאסנו ומוספין... תמידין הלכותב מאסנו הקרבנות... מעשה

 הי... זה... את לעשות איך לנו מכתיב שה׳ לנו... מתערב שה׳ אותנו עיצבן המוקדשין...
 שמאסנו הנקודה זו זו!!! זה... את לעשות איך איך!! טוב יותר יודע אני לי!!! תן

 בחיבוק מואס לא הוא אבא... של בכספומט לרגע מואס לא עשרה טיפש הילד בה!!!
 הוא מזה אותו... להכיל ממשיכים הכל שלמרות ואמא אבא של השפתיים ושחיקת

 תעשה ואל וכך כך תעשה מילה: לו להגיד מעיז כשאבא אבל נהנה... מאוד דווקא
 לבד... מבין אני לי... תנו לי?? אומרים אתם למה הגדול... האאאאוף מגיע כאן אחרת...

 עובד!!! זה איך לנו מחליט שהי בזה מאסנו מאסנו... בזה יותר... מבין אני
 צריכים כעת כשאנחנו כלומר: לבקש... כעת צריכים אנחנו זה את ככה, ואם

 אליה??? להתגעגע צריכים שאנחנו העיקרית הנקודה מהי המקדש... לבית להתגעגע
 מחכים אנחנו בחירתך!!!! בבית ׳חובותינו׳ לעשות מתגעגעים אנחנו הי... אנא

 בבית רוצה אתה מה הוראות לנו תתן יתברך אתה ואתה!!! שרוולים להפשיל
לאשי!! לחמי!! קרבני!!! את המקדש...

ש בקרוב ׳הלכה מדור לכתוב שבוע מידי הי זיכני דוגמא: לך אתן  ועיקר למעשה׳ ממ
 שמת אם אבל המקדש... בית לבנין וכמיהה געגועים לעורר זה המדור של מטרתו

 כל הקרבנות... בעבודת הזהירות סביב זה והגעגועים בכמיהה הדגש עיקר לב:
 וקדשים... ומעשרות תרומות ובהלכות בטהרה הזהירות סביב הוא העקשען
 אתה די!! מתלוננים: אנשים יש ושם ופה החרדתיות... גבול על אפילו זה ולפעמים

 לבית געגועים לי היו פעם המקדש... בית לבנין והגעגועים החשק כל את לנו מוציא
 כל משוש קדוש... מרומם... עילאי... משהו זה המקדש שבית חשבתי המקדש...

 זהו... שלו... דת העומס כל את לשם לי ומכניס מגיע נדברו אז אדון ופתאום הארץ...
שתוקק פחות כבר אני המקדש... בית לבנין וכמה מ
 מפואר... יפה... ישאר המקדש שבית רוצה אתה הנקודה!!! בדיוק זו הנה!!! אז

שתוקק אתה ואז מה?? ואז מדהים...  בית מצטער... הזה??? המדהים לבנין ותייחל ת
שתוקק אתה אם התאומים!! מגדלי לא זה המקדש  על תשב מפואר... לבנין מ
 בשבילך ביהמ׳׳ק אם שאיננו... מפואר בנין על בוכים שם בספטמבר... 11ב- הריצפה

 אור מופעי יש חבל... הכותל... מנהרות של המדומה׳ ב׳מציאות שם שרואים מה זה
ם ומעצימים... מרגשים יותר עוד קולי א ש )ו ה י ל אז לאינטרנט... חיבור לז ל כ ר ב ש פ ר א א ש הי  ל

 להשתוקק זה המקדש... לבית להשתוקק מאיתנו כשנדרש שלא!!! זהו אז שם...( קבור
 מאסנו לא המפואר... בבית מאסנו לא מאסנו?? ובמה מאסנו... שבה נקודה לאותה

 מואס!!!! כעת שאתה במה מאסנו??? במה רק שם... לנו שהיה בכספומט
 שאני שלי פלחן לא זה הי שעבודת בזה עלינו!!! מחליט עולם שבורא בזה מאסנו
 בזה יום!!! הסדר את לקבוע להי נותן אני אלא ממני... יקבל הוא מה להי מחליט

 רוצים שעדיין יהודים יש זה... את רוצים שאנחנו מאליו מובן לא וזה מאסנו...
 ישיבות לפתוח מוסדות... לך לבנות מוכן אני רבש׳ע: עולם... בורא במקום להחליט

 לעבוד!! צריכים אנחנו זה ועל רצונך... מה אקבע אני להחליט!!! לי תן אבל וכוללים...
 דמעות... וסוחט מרגש מרטיט למופע להשתוקק לא זה המקדש לבית להשתוקק

 במילים המקדש לבית להשתוקק הלויים... של הפלהרמונית לתזמורת לא גם
שתוקק שאני זה אחרות  ממני!!! רוצה הוא מה לי להכתיב להי לתת מ
 שם לקדש הטוב הרצון כל עם המקדש... בית לא זה נדברו אז עלון הרב לצערי

 כריזה לי יש יום כל התכנים... את כאן מחליט יותר או פחות אני סו׳ס שמים...
 לאז האדמו׳ר!!! פה אני רוצה... הרבש׳ע מה מחליט אני העניין לפי יום כל אחרת...

 בעלון הי את לעבוד משתדל אני שלו... הנוסחה את שלו... ה׳׳שיטה׳׳ את יש נדברו
 יהיה שזה צריך שכך... )וטוב שלי!!! אישי ביטוי בעיקר פה יש אפפסס... אבל הזה...

 שלי העלון מתוך הראש את ולהוציא להגיח פעם מידי ממני נדרש אבל כך..(
 את תקבע יתברך אתה שם ששם!!! המקדש!!! בית את תבנה הי... אנא ולהשתוקק...

שתוקק כ׳כ אני האם רוצה... אתה מה תחליט יתברך אתה שם יום... הסדר  לזה?? מ
 אוהב אני טבעי באופן מאליו... מובן לא זה פשוט... לא זה זה!! על עובדים עובדים!!!

 רוצה... שאני איך להתבטא יכול ואני האדמו׳ר פה שאני פתוח מרחב לי שיש
 עבודה או הי עבודת באמת זה האם זה?? את אוהב הרבש׳ע גם האם השאלה

 לרצות המקדש... בית את לרצות זה!!! על עובדים אז עצמי?? את משרתת שבעיקר
אותו!! לעבוד רוצה!! הוא מה לי להגיד להי לתת
 חמות מאוד מאוד תגובות המון לקבל מופתע שאני אישית בנימה לסיים מוכרח ואני

 בקרוב הלכה מהמדור דווקא מתרגשים??? הם וממה שמתרגשים... וטף נשים מאנשים
 מאיזה מתרגשים לא ועלילתי... סוחף קולי אור ממופע מתרגשים לא הם למעשה... ממש

 עם פסח קרבן של מהלחץ דווקא מתרגשים הם לא!!! דמעות סוחטת מדומה מציאות
 עשרון... ששים מנחה של מההסתבכויות דווקא מתרגשים הם בו... שיש החרדתיות כל

 יהודים עבודה... הלכותל הקרבנות... תורתל אדיר צמאון לראות ניתן ולאחרונה
 אתה מה לנו שתגיד רוצים אנחנו חובותינו!!!! לעשות רוצים אנחנו אבאלע... משתוקקים:

נעשה-ונשמע!!! מאיתנו... רוצה יתברך
 המקדש... בית את ומבקשים משתוקקים ישראל כלל מזה.. נפלא יותר טוב סימן לך ואין
 בידיים... אותו איבד והוא עשרה הטיפש בגיל לילד שהיה למה לחזור רוצים לא הם לא!!

 רוצה... הוא מה לנו להגיד לו ולתת שבשמים לאבא בהכנעה להגיע מתגעגעים אנחנו
 בית של העצומה להשפעה נאמנים שותפים להיות משתוקקים אנחנו הי ואנחנו

 תחזור ואז ההוראות לפי נפעל ואנחנו ללחוץ מה על לנו מכתיב יתברך שאתה המקדש...
 אנחנו שנים... אלפיים בת ביותר הארוכה חשמל להפסקת הסוף יגיע לעולם... התאורה

שבשמים... אבא של החשמל בחברת עובדיםה
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 ■ שבת תוספת
השבת וקדושת בערש״ק מנחה תפילת במעלת ושיבדלחט״א זצוק״ל רבותינו מדברי

 מטות פרשת שבת מוקדם שבת הדלק״נ זמני
 6:57 מוקדם: 7:07 ירושלים:

 7:12 מוקדם: 7:22 ברק: בני
ת: מודיעין  7:05 מוקדם: 7:15 עילי

7:07 מוקדם: 7:17 חיפה:

'•Y* *y׳׳

ה פשוטה יהודיה איך שפיע ל ה א ע שי ת, שמירת התרבה ובזכותה ארה״ב נ  אנו גם ומאידך שב
ת שומרי ואטרקציות לחנויות בכניסתינו ש יכולים אנו שב קד ת שמירת ולהרבות שמים שם ל ב : ש

 שהתגוררה יהודיה ע״ה ברל גב' נפטרה אחדות שנים לפני
 בעצת החליט טרומן הארי הנשיא של כהונתו ובתקופת בארה״ב,

 זמן שזה שבת, בלילות לאומה נאום ישא שבוע שבכל יועציו
 גב' אמונם, ולקנות להם לטפטף יוכל וכך ושלוים, פנויים שכולם

 יהודים, צופים ע״י גדול שבת לחילולי יגרום שזה שחששה ברל
 את תיארה במכתבה ארה״ב, לנשיא מכתב ושיגרה מעצמה פנתה

 ממנה נבצר והדבר לנאומו להאזין רצונה ואת לארצה נאמנותה
 את שיעביר מבקשת היא ולכן שבת שומרת יהודיה שהיא מחמת
 יגיע שהמכתב סיכוי אין אומרים.. היינו אנחנו אחר, ליום נאומו

 לבקשתך... יענה שהנשיא ולמה אליך.. קשור זה מה לנשיא..
 שזה לו אמרו יועציו רוב והרי לו? מאזינים יהודים כמה ובכלל

 בכובד למכתבה התייחס הנשיא אבל ביותר... המתאים הזמן
שבוע שהחל הודיע ובנאומו ראש  ג' ביום נאומו ישודר הבא מ

 שנים לשער! שא׳׳א בזכות זכתה אחד, במכתב אחת אשה בשבוע!
 ואמונתה הכרתה בשל שבת! מחילול יהודים רבבות מנעה רבות

 והיה שאמר ומי שביכולתה, את לעשות מוטל עליה כי התמימה
המשימה, את השלים העולם

 בפרשת קראנו שעשה, בודד במעשה לדורות שזכה נוסף אדם
 אמורים דברים במה הנביא", אליהו נהיה "פנחס האחרון שבוע
 במפעלים ולתמוך להכנס לא אותנו מעוררים רבותינו רבות שנים

 יקר.. זה "אולי" קשה.. זה לפעמים נכון שבת, מחללי ובפארקים
 שלו קטנה שבפעולה יודע עולם של רבונו לו שחשוב מי אבל
לקראת וכעת השבת, לשומרי מצטרפים ועוד עוד וכך משפיע הוא

ת האם היומי: הדף ללומדי ב ש ביו״ט? רק או שמחה מצוות קיימת ב

 שבשבת ברכות שבע לגבי כתבו והוא( )ד׳׳ה ז: בסוף בכתובות תוס'
 וז"ל: חדשות! הפנים היא בשבת השמחה כי חדשות פנים א"צ

 בשבילם שמרבים אדם בבני אלא קורא אין חדשות דפנים אור״י
 מזמור באגדה דאמרינן חדשות פנים דחשבינן ושבת יותר, השמחה

 שירה נאמר לכאן באו חדשות פנים הקב״ה אמר השבת ליום שיר
 מוכח עכ״ל. ובסעודה, בשמחה השבת לכבוד מרבים נמי התם

שבת שמחה שיש מתוס'  ושמחת מצאנו בחגים רק הרי ומנלן ב
 ושבת" מועד בציון ה' שכח נאמר: איכה במגילת ואכן בחגך?

 בזמן השבת שמחת שהושבת איכה התרגום ומבאר ו( ב, )איכה
 ע"כ. ושבתא, טבא יומא חדוות בציון ה' אינשי וז"ל: החורבן.

 וכן טוב. ויום שבת שמחת את ישראל שכחו הגלות שמחמת חזינן,
 אור ושמחה מנוחה בשבת: שמחה שיש מודגש השבת שירי בכל

וכו' ושמחה, אורה לישראל זה יום ליהודים,

 וביום איתא י( י, )במדבר בהעלותך פרשת בספרי שיטות: עוד
 'שמחתכם )שם( הטורים בעל וכתב השבתות. אלו שמחתכם

 "מה יוסף הבית כתב זה וע"פ השבת'. ביום גם בגימטריא
 מה על שסמכו צדק, כהן ה״ר פי' במלכותך, ישמחו שאומרים

 סמכו זה שעל וי"ל שבת, זה ואמרו וכו' שמחתכם וביום שכתוב
 הישיבה ראש למרן ועי' שמך". מקדשי ישראל בך וישמחו לומר:

שהביא בהעלותך פרשת השחר באילת זצוק״ל שטיינמן הגראי״ל

 בסירות )למשל לב לשים שנכנסים מקום בכל כדאי הזמנים בין
 בכם בחרנו להם ולהודיע שבת השומרים מי בכנרת..( ופעילויות

 שבת שהשומרי נגרם גדול ה' חילול וכמה שבת! שומרים אתם כי
שביל רואים בכנרת  לחבריהם הולכים אנשים פחות... שקל שב

שבת!! המחללי
 מרן שכתב ממכתב שבת מחללי למקומות להכנס האיסור

 זצוק״ל אלשיב הגרי״ש מרן ובהצטרפות זצוק״ל שטינמן הגראי״ל

 אבינו על להישען אלא לנו ואין גדולה בצרה נמצא ישראל כלל
 שמים דרכי לדעת אין במעשים. לפשפש צריכין ואנו שבשמים,

 שמירת שענין ידוע כן במעשיו... לפשפש צריך א' שכל ודאי אבל
 בזמן והנה שנוא. מאד זה ולהיפך הקב״ה בעיני חביב כ"כ שבת

 שידוע במקומות דברים יעשו שלא חיזוק לעשות רוצים האחרון
 וכהנה טיולים כגון דברים זה רוב וע״פ בפרהסיא. שבת שמחללים

 אשר מהציבור לחלק זאת ובכל אדם, לחיי נוגע זה שאין דברים
 מקומות ושוכרין זה, על לותר קשה ומצות תורה לשומרי שייכים

 מקום כ״כ תופס לא השבת שענין מוכיח זה שבת, מחללים אשר
 מהדברים וזה שבת, מחלל אינו בעצמו שהוא במה ומסתפק חשוב

 צריך הצניעות ענין וכן השבת. את לבזות לא לקבל צריך אשר
 מאד וצריך מאחריך" "ושב צניעות אין שאם וכתוב תיקון, מאד

 ישנו למה הסיבה יודעין שאנו לומר באתי ולא בזה. להתחזק
 שיסיר להועיל יכול שמתחזקין מה שכל ודאי זה אבל הצרה,

אף. החרון הקב״ה
אלישיב שלו' יוסף שטיינמן לייב י. אהרן תשס״ו תמוז כ'

 בשבת. שמחה חיוב שיש מצינו היכן והקשה הספרי דברי את
 הגירסא[. את שמשנה שם הספרי על הגר״א בהגהות עי' ]אמנם

 משום שמחה, שייך דבשבת ה״ד( פ׳׳א )מגילה בירושלמי משמע וכן
 לערבב לא א', ליום פורים סעודת דוחים בשבת, פורים כשחל כך,

 "ודרך י"ב( סי׳ )פ"א כתובות רא"ש ועי' שבת. בשמחת פורים שמחת
 משה ה"ר בשם )ז.( כתובות ובשטמ"ק בשמחה" בשבת להרבות

 כמו "הטעם ב'( ח' ומו׳׳ק ב' ל"ו )ביצה בשבת לישא דאסור דהא
 חיוב יש בשבת דגם מבואר בשמחה". שמחה מערבין דאין בחג,

 מז. שבת. ושמור "מו. שכתב: )הקדמה( מהבה"ג משמע וכן שמחה.
 דהוא כתב רכ׳׳ח( סי' )יו"ד שאול וביד ועינוג". מח. שבת. ושמחת

 ואילו בשבת, שמחה חיוב אין הבבלי דלפי וירושלמי, בבלי מח'
בשבת. שמחה חיוב יש הירושלמי לפי

 )נדרים המשניות בפירוש הרמב"ם מדברי ראיה להביא שרוצים ויש

 השבת כי הנדר בשעת ידעת אילו לו אומרים שכתב מ׳׳ו( פ׳׳ט
 בשר בהם לאכול אתה חייב הללו הימים שבכלל טוב יום או

 מוכרח אינו אך נודר. היית ענג לשבת וקראת שנ' יין ולשתות
 הביא א'( אות רע׳׳א סי' אלעזר, המנחת )לבעל או"ח ובנימוקי כ"כ.

כג.( בר"ה הגמ' מדברי ראיה  שבת, במוצאי החודש קידוש לגבי )
 איתנוסי עבדי דלא והאי הוא מלא האי אמרי סברא הגמ' הביאה

השבת משתה של בשכרות דאיתנוסי רש"י ופירש דאיתנוסי, הוא
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שבת תוספת
 יין שותים היו למה דאל״כ בשבת, שמחה חיוב דיש לומר ומוכרח

 שהוכיח מה ב,ג< )בראשית תמימה בתורה וע״ע מצוה. לשם לא אם
 אי בזה שהאריך פ״א< אות כללים א' )מערכת חמד בשדי ועיין בזה.

 מט< )ברכות למשפט בעינים ועיין כביו״ט, בשבת שמחה חיוב יש
בזה. שהאריך שמחה, אמר לא אי ד״ה

 שהובא משה רבינו דברי את דחה ז.< )כתובות מקובצת השיטה
 שמחה ערבוב ביה למימר דשייך הוא דבמועד וכתב, לעיל

 כתיב לא בשבת אבל כר בחגך ושמחת ביה דכתיב משום בשמחה
 דבריו: בתוך כתב א'< סי' )מהדו״ק רעק״א בשו״ת וכן שמחה. ביה

שמחה. חיוב ליכא בשבת דהא שמחה חיוב מצד אינו פת דאכילת

 הראשונים גדולי רוב דדעת שכתב י״ז< )סי' אפרים יד בשו״ת ועי'
 )כ״ג< מגילה עיין שמחה, ולא עונג חיוב ישנו דבשבת ואחרונים,

 טוב״ יום שמחת ״משום וברש״י מביהכ״נ, לצאת ממהרין ביו״ט
 הרי שבת״. עונג ״משום וברש״י לצאת, ממהרין ובשבת ושם:

שבת״. ״עונג ובשבת טוב״ יום ״שמחת רש״י מזכיר טוב ביום

 ויו״ט בשבת אבילות בדבר שכתבו מאן< ד״ה ב' )כ״ג מו״ק בתוס' וכן
 משום כלל, אבילות בו ואין הואיל שבעה למנין עולה, אינה ״רגל

 אינה אפילו שמחה, ביה כתיב לא מיהא בשבת שמחה, ביה דכתיב
 המשתה ימי ״ז' פ״ג< מו״ק )מלחמות הרמב״ן כתב וכן עולה״ נוהגת
 ולא עולין, אינם ושניהם בהו כתוב שמחה דתרווייהו דמי, כמועד

 )שערי הגאונים תשו' ועי' ביה״. דכתיב הוא דעונג לשבת דמי
 ולא בה כתיב דעונג בשבת רק אומרים דצדקתך ל'< סימן תשובה

 רק התירו חלום דתענית בסופו< טוב יום )הל' במהרי״ל וכן שמחה,
 מערבין אין בשבת שייך לא כן שמחה. ולא כתיב דעונג בשבת
 כתובות התוס' מדברי שנראה כמו טוב ביום רק בשמחה שמחה

 לעשות דמותר קכ״א< )סימן מברונא מהר״י ותשו' דמסר< ד״ה )מז.
 )ח״ג תשב״ץ ועי' וכו' מערבין אין בה שייך דלא בשבת הבן פדיון

 וכן עונג״. רק שמחה יום דאיקרי בשבת אשכחן ״לא רח״ץ< סי'
 )סימן שאג״א א'< )ל' תענית שור הבכור האחרונים: גדולי דעת
 )סימן או״ח חת״ס תשו' תרפ״ח<, )סימן או״ח אפרים בית הגהות ס״ה<,

ועוד. מ״מ< ד״ה ר״ח

 דברי ע״פ ליישב כתב י״ט< סי' שבת סורוצקין, )להר״י יצחק בגבורת
 החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת הי״ז< יו״ט מהל' )פ״ו הרמב״ם

 אדם וחייב ותענית, בהספד אסורים כולם טובים ימים שאר עם
 הנלוים וכל ביתו ובני ואשתו ובניו הוא לב וטוב שמח בהן להיות

 הגרי״ז מרן בשם לבאר ומביא וגו'. בחגך ושמחת שנאמר עליו
 בשר אכילת רק ולא היום כל היא השמחה מצות דביו״ט זצ״ל

 את המביא דבר רק הוא ולשתות לאכול שצריך ומה יין, ושתיית
 יש בשבת גם דבאמת יצחק, רנת כותב ולפי״ז לשמחה. האדם
 רק אלא השבת, מיום ושעה שעה בכל לב וטוב שמח להיות חיוב

 האדם על יש אך שמחה, לידי המביאה ושתיה אכילה חיוב אין
 להתענות מותר ושפיר השבת. יום כל שמח להיות חיוב מצוה

 חייב מ״מ אך לשמחה, להגיע כדי אכילה חיוב אין כי בשבת,
ויו״ט. בשבת היא דהשמחה התרגום מפרש ושפיר בשמחה. להיות

 המקדש שבית דבזמן קי״ט< עמ' ח״י מאנסי ישראל )אור שכתבו יש
 מבאר ובזה ויו״ט, בשבת גם התורה מן שמחה חיוב היה קיים היה
 והיינו ושבתה, חגה משושה כל השבתי יג< )ב, בהושע הפסוק את

 בימים מוסף קרבן מקריבים הייו קיים היה המקדש שבית שבזמן
 עם כי הרד״ק שם שכתב וכמו שמחה, ימי נקראים היו ולכן אלו

בהם שהיה והשבתות החדשים וראשי שבת ואין חדש אין הצרה

 מנוחה ימי שהיו והמועדים החגים וכן שמחה, ימי היו מוסף קרבן
 חמדת בספר וע״ע הצרות. מרוב שמחה בהם להם יהיה לא ושמחה

כן. שכתב ל״ג< )סי' שאול

 סתירה דאין כ״ד< עמ' הלכה שיח מ״א חלק דהלכתא, )אליבא שכתבו יש
 בשבת, שמחה חיוב שאין שסוברים לראשונים הספרי דברי בין

 ואתי בשבת, שמחה חיוב אין אך שמחה, יום נקראת שבת דלעולם
 שהתבטל מבואר התרגום דגם לומר ואפשר הספרי. דברי שפיר

חיוב שאין ואף השבת', 'יום שמחת והיינו שבת, שמחת בחורבן
שמחה.

 שכתב מה ע״פ קיט< עמ' נ״ג חלק דהלכתא )אליבא שביארו יש עוד
 כסאו היה לא וז״ל: שם הספרי על הנצי״ב עמק בביאורו הנצי״ב

 התעלה השביעי ביום וזהו וארץ, שמים מלאכת שנגמר עד שלם
 אותם ויעשו דמגילה פ״א בירושלמי וע״ע כבודו, כסא על וישב

 תלוי ששמחתו את ושמחה משתה ימי אותם לעשות א״ל בשבת,
 מלכות שמחת היינו שמים בידי תלוי ששמחתו זה יצא בבי״ד,
 עצמו על להפעיל האדם על חיוב שאין וכוונתו ע״כ. שמים.
 שם זה יום על יש וא״כ וקיימא, שקביעא בשמים תלוי דזה שמחה

 האדם. במעשה תלוי אינו כי זה ביום שמחה חיוב אין אבל שמחה,
 דשמחה באיכה, מהתרגום קושייתנו את מיישב אינו דזה ]אלא

לעולם[. להתבטל יכולה לא כזו

 נשמה דיש קודש בשבת וזלה״ק: כותב תר״ס< )סוכות אמת בשפת
 ע״י השמחה לעורר צריך ואין היום, בעצם השמחה יתירה,

 מ״ש לענין הרי״ם< החדושי )בעל ז״ל מאמו״ז שמעתי וכך המינים,
 זביחה דבעי שמחה, שלמי לקיים צריך דאין משבת להוכיח התוס'
 בעצם שמחה יש דבשבת ואמר ה'<. ד' בר״ה )ע״ש שמחה בשעת

 אלו שמחתכם וביום בפסוק חז״ל כמ״ש שלמים בלי אפי' היום
 מביא יתירה הנשמה דהארת כמ״ש, נכון והטעם עכ״ד. השבתות
 דבשבת פי״ב< הקדושה )שער חכמה בראשית כתב וכעי״ז השמחה.

 קיימת שמחתו שכבר כיון מלתתא השמחה לעורר צריך לא
 ברמב״ם משמע וכן מלתתא. לקדשו דבעינן ביו״ט משא״כ בשמים,

 נושאין אין מועד של בחולו ואפילו בשבת, לישא שאסור שכתב
 ולכאורה בשמחה. שמחה מערבין שאין לפי שביארנו כמו נשים

 וכתב בשבת. נישואין אסרו למה וא״כ בשבת שמחה חיוב אין
 כיון מעצמה שמחה יום הוא ששבת רמ״ב< סי' ח״ג )או״ח שם באהלי

 לשמחה, מביא וקדושתה מלאכה ושביתת ועונג כיבוד בה שיש
בשמחה. שמחה מערב שהרי בשבת, אישה נושאין אין ולכן

 'ברנה אומרים אם דודי לכה במזמור שונות נוסחאות יש והנה
 'ביום שבת של בזמירות הוא וכן ובצהלה', 'בשמחה או ובצהלה'

 שאין שאף השבת< אוצר )עי' האחרונים וכתבו ושמחו', שישו השבת
 בשמחה השבת את מקבלים שאנו לומר שייך מ״מ בשבת, שמחה חיוב

 אנו ושפיר בשמחה, ה' את עבדו המלך דוד שאמר דרך על ובצהלה,
 ביום ושמחו שישו וכן בשמחה השבת את מקבלים שאנו אומרים
 וכעין בשמחה. ה' מצוות כל את עושים שאנו משום והוא השבת,

 ישמחו בשבת לומר תיקנו היאך כו:< )חולין חיים התורת כתב זה
 אלא ברגלים אלא שמחה שייך לא והא שבת שומרי במלכותך

 יתברך במלכותו ישראל שישמחו איירי רוחנית דבשמחת משום
 ה' עשה היום זה רבה השירים שיר במדרש מצינו גונא האי וכי

 ביום אם לשמוח במה יודעין אנו אין אבין א״ר בו ונשמחה נגילה
 וכו'. בך ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא בהקב״ה אם

חזקיה< שלום הרב מאמר וחקירה דרישה מעלון ברובו )מלוקט
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התשפ׳׳ב 8ו מס' גליון בס״ד,

מטות פרשת
 הלכה בירורי

 אקטואליים

 הסוגיות מתוך

והפוסקים

 אביב( בתל מרכזית )תחנה חילונים רוב בו שיש במקום סימן בה שיש אבידה מצא - הנידון
לעצמו לקחת רשאי או להשיב צריך האם

מדעת( שלא בנפילתו)יאוש הרגיש לא שהמאבד חפץ גויים רוב שיש במקום בחול מצא
לעצמו לקחת רשאי האם

לו להשיב חייב המוצא האם סימן הישראל המאבד הביא אם הנל באופן
 יאוש בנפילתו)ספק הרגיש המאבד אם שספק חפץ גויים רוב שיש במקום בחול מצא

לעצמו לקחת רשאי האם מדעת( שלא

 המוצא אומר א”רשב היה "וכן ברייתא מובא ד”כ בב"מ בגמ'

 שלו אלו הרי שם מצויים שהרבים מקום ובכל גדולה ופלטיא הסרטיא

 ברוב א”רשב קאמר כי להו איבעיא מהם. מתייאשין שהבעלים מפני

.”נמי ישראל ברוב אפי' דילמא או לא, ישראל ברוב אבל כנענים

 במקום אבידה דהמוצא ל”ס אלעזר בן שמעון דר' בגמ' מבואר

 הרי ישראל ברוב גם האם דנה והגמ' שלו, אלו הרי ם”עכו רוב דאיכא

 חולקים. במה חולקים ואם א.”רשב על חולקים רבנן והאם שלו. אלו

הראש׳יל. עכו"ם דברוב ל”קימ ולהלכה

 מחמת התיר רשב"א דאי הק', קאמר" "כי ד"ה שם בב"מ תוס'

 מתייאשין דהבעלים טעמא קאמר אמאי עכו׳׳ם, מרוב דנפל דתולין

 אין דבכה׳יג מישראל דנפל יודע שהמוצא בגוונא מ”דנפק ות' מהם.

 עכו"ם רוב דאיכא כיון דהראש׳יל, הדין ה”ואפ עכו׳׳ם, ברוב תליה

 לעצמן, ויטלהו עכו"ם ימצאהו שמסתמא דחושב מתייאש המאבד

עכו׳׳ם. מרוב שנפל דיתלה יכריז, לא הוא ישראל ימצאנו אם ואף

 מצד להתיר אפשר להתיר, אפשריות שני דאיכא בתוס' מבואר

 נמי אפשר תליה, שאין ובמקום הרוב. דהם מהעכו׳ים דנאבד תליה

 ויטלו ימצאו דהם מסתבר עכו"ם דהרוב היות יאוש, מדין להתיר

 יכריז לא הוא ישראל, ימצא אם ואף מתייאש, הבעלים ולכן לעצמן,

עכו׳׳ם. של דהוא דיתלה

 תולה המוצא א' עכו"ם. ברוב להתיר טעמים ג' דאיכא בתוס' מבואר

 ימצא דעכו׳ים חושב כי מתייאש הבעלים ב' לעכו׳ים. שייך דהחפץ

 יחזיר לא הוא ימצא ישראל אם דאף חושב הבעלים ג' לעצמו. ויטלה

מתייאש. הוא ולכן מעכו׳ים, שנפל דיתלה משום

לבדו מועיל טעם כל האם להלכה
 האם להלן(, )׳תבאר תליה ויש יאוש שאין באופן - עכו"ם ברוב א'

 מרוב נאבד דהחפץ תליה מחמת רק בחפץ לזכות מותר להלכה

העכו׳ים.

 האם להלן(, )יתבאר יאוש ויש תליה שאין באופן - עכו"ם ברוב ב'

 ימצא עכו"ם דמסתמא יאוש מחמת רק בחפץ לזכות מותר להלכה

האבידה. את לו יחזיר ולא

 שני בצירוף דווקא מהני היאוש מחמת ההיתר האם - עכו"ם ברוב ג'

 ימצא ישראל אם אף ב' ימצא, עכו"ם דמסתמא א' יאוש, של הסברות

דמסתמא הסברא דמצד )דאפשר הגוי, של דהחפץ דיתלה יחזיר לא הוא

 שני בצרוף רק ולכן ויכריז, ישראל ימצא אולי דחושב מתייאש, לא אכתי הגוי ימצאהו
ל(.”והראש מתייאש דוודאי אמרינן יאוש של הסברות

 תליה ויש יאוש אין

 מהעכ״ם דנאבד תולין עכו״ם ברוב האם והט״ז הסמ״ע מח'

 )בורו ישראלים, רוב שעוברים במקום נמצא והחפץ גויים שרובה עיר

 וחייב שנמצא המקום בתר דאזלינן ג' רנ"ט סימן בשו"ע כתוב פארק(.

ישראל. ימצאנו דמסתמא מתייאש דאינו משום להכריז,

 לתלות יש מ"מ יאוש דאין אף להכריז, חייב מדוע ע”הסמ והק'

 רוב יש דהכא ואף לעכו׳ים, אבד דהחפץ ונתלה עכו׳׳ם, דהם העיר ברוב

 ע”הסמ ות' הראש׳יל. ויהיה הרוב אחר הולכים וקרוב רוב מ"מ ישראל,

 מדברי עולה הקרוב. אחר הולכים ובכה׳יג במקומו הקרוב דהכא

יאוש. דאין במקום אף ברוב תליה מהני עכו"ם ברוב דבאבידה הסמ"ע

 וכל ברוב, כלל תולין אין דבאבידה ות' ע”הסמ על חלק ז”הט

 לא ישראלים רוב שעוברים במקום דנמצא וכיון יאוש, מצד רק ההיתר

להכריז. חייב ולכן מתייאש

 הט"ז וקרוב, רוב בדין א' דברים. בג' הסמ"ע על נחלק דהט"ז עולה

 יש במקומו דהקרוב בכה"ג דאף וסובר ע”הסמ של הת' את מקבל לא

 מצד מתירים לא עכו"ם ברוב דאבידה סובר הט"ז ב' הרוב. אחר לילך

 ברוב תולין דלא חז״ל תקנו דבאבידה כג, וב״ב כג, ב״מ תוס' מש״כ )ע״ד תליה,
 דבתוס' ז”הט על הק' משפט ובדברי לבעלים. האבידה להשיב למיעוט וחוששים

 ד”בכ תוס' כ”דמש ז”הט דברי ליישב ויש תליה, מהני ם”עכו דברוב מבואר ד”בכ
 תליה, מחמת לא ל”הראש ם”עכו ברוב להלכה אולם א,”לרשב הוא תליה דמהני

 מחמת הראש׳יל ם”עכו דברוב סובר ז”הט ג' יאוש(. מחמת רק אלא

 ולכן לו, יחזירו ולא ימצאו הם מסתמא עכו׳׳ם, שם והרוב דהיות יאוש,

 שאין במקום דאפי' ז”הט מדברי עוד עולה ולפי׳יז מתייאש. הבעלים

 בעיר מצא )ולכן הבעלים. יאוש מחמת בחפץ לזכות המוצא יכול תליה,
 דמתייאש, כיון ל”הראש גויים רוב שעוברים במקום נמצא והחפץ ישראלים שרובה

 ברוב דבאבידה הט"ז מדברי עולה להלן(. ויתבאר תליה, אין ג”שבכה אף

 ללא יאוש מהני עכו״ם דברוב בט״ז עוד )ועולה ברוב. תליה מהני לא עכו"ם

להלן(. יתבאר תליה,

 דנח' דאפשר וכותב - מהני יאוש ללא לבד תליה האם דן רעק"א

 ללא תליה דמהני מוכח בגמ' דבפשטות בגמ', הלשונות שני בזה

הראש׳יל, ם”עכו ברוב בטמון אבידה דמצא מבואר ק”בל דהגמ' יאוש,
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 וכתב יאוש. ללא תליה דמהני מוכח ע"כ יאוש, אין שם ובפשטות

יאוש. ללא תליה מהני לא דלל"ב דאפשר רעק"א

עכו״ם. ברוב תליה מהני האם דנח' עולה בראשונים גם
 ברוב תליה דמהני דס"ל מוכח קאמר" "כי ד"ה כ"ד ב"מ בתוס' א'

לעיל. כמשנת' יאוש, דאין במקום אף עכו"ם

 עכו"ם ברוב תליה דמהני "טמון" ד"ה שם תוס' בדברי עולה כן ב'

יאוש. דאין במקום אף

 חייב ישראל רוב אם אבידה "מצא במכשירין משנה הביאה דהגמ'

 מוכח האם דנה והגמ' להכריז", חייב אין כנענים רוב ואם להכריז

 במצא דאיירי הגמ' ודוחה להכריז, חייב ישראל דברוב מודה דרשב"א

 דהרי"ז יאוש, מחמת להתיר א"א דבטמון תוס' וכתבו טמון. במקום

 א"כ עכו"ם. של דהאבידה תליה מחמת בטמון ההיתר וכל של"מ, יאוש

יאוש. דאין במקום אף עכו"ם ברוב תליה דמהני מבואר

 מהני. דתליה מטמון ראיה אין שם, הריטב"א ביאור לפי ומאידך

 דדרך יאוש, משום הראש"ל עכו"ם דברוב הטעם כתב דהריטב"א

 מתיאשים בטמון ואפי' המצונעין במקומות דמחפשים העכו"ם

 ברוב תליה דל"מ ס"ל דהריטב"א נראה לכאורה ואדרבא הבעלים.

להלן. וע' עכו"ם,

 תליה דמהני בירן, בנהר רש"י גי' וכן דידן הגמ' לגירסת עולה כן ג'

 דישראל בירן נהר "שאני להכריז חייב בירן דנהר הגמ' דג' עכו"ם. ברוב

 נפל, מישראל אימור ליה סכרו דישראל כיון ליה, כרו וישראל ליה סכרו

 להכריז, חייב שיהיה דכדי מבואר מיאש". לא ליה כרו דישראל וכיון

 דאל"ה ישראלים, מוצאים רוב וגם ישראלים מאבדים רוב שגם צריך

 מתייאש שאינו אף ישראל, מוצאים ורוב עכו"ם מאבדים רוב אלא

 ורוב ישראל מאבדים רוב אם להפך וכן והראש"ל. ברוב תליה יש מ"מ

 גירסת לפי א"כ והראש"ל. יאוש יש מ"מ תליה דאין אף עכו"ם מוצאים

תליה. ללא יאוש ומהני תליה, דמהני עולה רש"י כמ"ש דידן הגמ'

 עכו"ם, מרוב דנפל תליה מהני דלא מבואר ברשב"א ומאידך

 כהא מצויים ברבים אלא סגי לא ב"א שמעון דלר' כתב דהרשב"א

עכו"ם. ברוב תולין דלא ומוכח יאוש, מהני דבכה"ג ופלטיא דסרטיא

 עכו"ם, ברוב תליה מהני דלא בירן בנהר התורא"ש בדברי עולה וכן

 והדין ישראל, מוצאים ורוב עכו"ם, מאבדים רוב הוא בירן דנהר דכתב

 חזינן עכו"ם, מרוב אבד דהחפץ תליה יש בכה"ג והרי להחזיר. דחייב

בדבריו(. לדון דיש מה להלן )וע' תליה. מועיל דאין הרא"ש דדעת

 עכו"ם, ברוב תליה מהני דלא עולה בירן בנהר שם בריטב"א וכן

 המוצאים, והישראל המאבדים דהישראל כרש"י גרס לא דהריטב"א

 ליה". כרו וישראל ליה סכרי דישראל בירן נהר "שאני בגמ' גרס אלא

 לא האובד ולכן ימצאו דהם מסתבר שם נמצאים דישראל דכיון וביאר

 כמשנת' תליה מצד מ”דל בטמון פ' ולכן לשיטתו בזה דהריטב״א )ונראה מתייאש.

לעיל(.

 וכן ״טמון״, ד"ה שם ותוס' קאמר״, "כי ד״ה כ״ד ב״מ בתוס' עולה

 עכו״ם דברוב הסמ״ע כדברי רש״י, כמ״ש דידן הגמ' לגירסת בירן בנהר

ברוב. תליה מדין מהני

 מהני דלא הט״ז כדברי עולה ובתורא״ש ובריטב״א ברשב״א ומאידך

ברוב. תליה

הט״ז לדעת בירן בנהר הגמ' ג' ישוב
ע"פ הט״ז לדעת בירן בנהר דידן הגמ' ג' את לבאר אפשר לכאורה

 להכריז חייב "לפיכך דכתב מישראל" "אימא בד"ה שם רש"י דברי

רש"י ודברי לרבנן". כנענים ברוב לעיל כדאמרינן יניח אמרינן ולא

 לרשב"א והרי מניח, היה כנענים רוב היה דאם מדבריו דמבואר צ"ע

 אף דלל"ב דאפשר כתב ורעק"א מהרש"א, וע' הראש"ל. כנענים ברוב

 מחמת ומ"מ למיעוט(, וחוששין לברורי דאיכא לרבנן )כמו תולין לא לרשב"א

 ראיה דאין עולה רש"י דברי לפי וא"כ שיניח. וסגי להכריז א"צ התליה

 דמהני הגמ' דכוונת דאפשר דהראש"ל, לומר תליה דמהני מהגמ'

להכריז. שא"צ התליה

 דחוששין תליה דאין כתב דהט"ז יעזור, לא זה ביאור לט"ז אולם

להכריז. דא"צ מבואר בגמ' זו ולג' להכריז, וחייב למיעוט

 שאר כג' אלא כרש"י ג' דלא א' לומר אפשר הט"ז את וליישב

 ליה". כרו וישראל ליה סכרי דישראל בירן נהר "שאני דג' הראשונים

 דישראל וכיון נפל, מישראל אימור ליה סכרו דישראל "כיון גרסו ולא

תליה. מהני לא הראשונים ולג' מיאש". לא ליה כרו

 מהני לרשב"א דבאמת אפ"ל מ"מ כרש"י, ג' אם דאף אפשר עוד ב'

 דלא להלכה, הוא תליה מהני דלא הט"ז ומש"כ זו. בג' כדמוכח תליה

כדלהלן(. התורא״ש, דברי מסתירת )וכדמוכח כרשב"א ממש פוסקים

תורא״ש שיטת
 ליה סכרו דישראל בירן נהר "שאני ז"ל כתב בירן בנהר התורא"ש

 מיאש לא ישראלים המוצאין דרוב כיון גויים אובדים דרוב אע"ג הלכך

 כרשב"א", הלכה גויים מוצאין ורוב אובדין דרוב היכא אבל האובד,

 לא איבדו, הם ומסתמא גויים רוב דאיכא דאף בתורא"ש מבואר

מהני. יאוש שיש ורק תליה, מחמת מתירים

 תולין אם דהק' בכ"ד כתוס' התורא"ש כתב בכ"ד לעיל הרי ויל"ע

 כתוס' ות' מתייאשים, דהבעלים לטעם רשב"א הוצרך מדוע גוים ברוב

 תליה דמהני דס"ל מבואר מישראל. שנפל כשראה ליאוש דהוצרך

 ולכאורה עכו"ם. ברוב תליה מהני דלא מבואר הכא ואילו עכו"ם, ברוב

דבריו. התורא"ש סתר

 ר' לשיטת הוא עכו"ם ברוב תליה דמהני דמש"כ ליישב ונראה

 מהני ולא בעלים, יאוש משום רק דמהני בירן בנהר ומש"כ ב"א. שמעון

 יתבאר הראש"ל.)ולהלן עכו"ם דברוב דפוסקים להלכה הוא ברוב, תליה
התורא״ש(. בדברי לדון שיש מה עוד

תליה ויש יאוש דאין אופנים כמה
 תליה. ויש יאוש אין - עכו"ם רוב במקום טמונה אבידה מצא א'

 דבכה״ג איתא בל"ק דבג"מ )והתבאר יאוש. ללא תליה מהני אי תלוי ויהיה
 והתבאר יאוש, ללא תליה דמהני ומוכח עכו״ם, של שהוא דתולין מחמת הראש״ל
תליה(. ל"מ דלל״ב דאפשר

 ויהיה תליה. ויש יאוש אין - עכו"ם רוב במקום מדעת שלא יאוש ב'

יאוש. ללא תליה מהני אי תלוי

 תליה. ויש יאוש אין - ישראל מוצאים ורוב עכו"ם מאבדים רוב ג'

יאוש. ללא תליה מהני אי תלוי ויהיה

 לא שהמאבד חפץ גויים רוב שיש במקום בחו״ל דמצא בנידון לפי״ז

ת( שלא (יאוש בנפילתו הרגיש  דאין אף החפץ, לזכות יוכל לסמ״ע - מדע

 חייב יהיה לט״ז ומאידך מגויים. נפלה דהאבידה תולין מ״מ יאוש, כאן

עכו״ם. ברוב תולין ואין יאוש, היה לא והכא היות האבידה, בהשבת

 המוצא יצטרך שלו, שהחפץ סימן יביא ישראל המאבד אם ובכה״ג

 ברוב תליה מחמת היה ההיתר וכל יאוש, כאן דאין החפץ. את לו להשיב

ישראל. של אלא עכו״ם של לא שהחפץ והתברר עכו״ם,

 המאבד אם שספק חפץ גויים רוב שיש במקום בחו״ל מצא ואם

ת( שלא יאוש (ספק בנפילתו הרגיש החפץ. לזכות יכול לכ״ע - מדע
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 גוי ספק ס״ס, דיש דבאופן מציאות אלו בריש ברעק״א דמבואר

 ס״ס, בזה יש דידן ובנידון הראש״ל, של״מ, יאוש וספק ישראל, ספק

 מישראל, דנפל למיעוט חוששין אם וגם מישראל, ספק מגוי נפל ספק

מדעת, יאוש דהיה צד יש

יאוש ויש תליה דאין אופנים כמה
 משיירה שנפל ראה או החפץ, את איבד שישראל שיודע באופן א'

 ב״מ בתוס' )מבואי יאוש. ויש תליה אין - עכויים רוב בעיר ויש ישראל, של

והיאש״ל(. היאוש מהני דבכה׳׳ג כ״ד

 בגמ' עכו״ם שומרים בהם שיושבים ישראל של כנסיות בתי ב'

 דהישראל דאף הראשונים ובארו עכו״ם, רוב דנחשב דהראש״ל איתא

 דהישראלים כיון מ״מ מישראל, דנפל ומסתבר כנסיות בבתי הרוב הם

 והעכו״ם אבידות, ולמצוא לראות לב שמים ואינם ולומדים יושבים

 מסתבר חפצים. ולמצוא לראות ליבם נותנים בפתח שם היושבים

מתייאשים. הבעלים ולכן ימצאו, דעכו״ם

 דמסתבר מעכו״ם, דנאבד תליה מצד להתיר דאין דאף מבואר

 ימצא, דהעכו״ם יאוש מצד מתירים מ״מ הרוב. דהם מהישראל דנפל

ה תליה. ללא יאוש דמהני עולה מתייאש. המאבד ולכן ר או כ ח )ל סגי מוכ ד

ש או ת בי מ ח אנו מ צ מ ם שי ד. עכו״ ב ש כאן דאין ל או ת י מ ח אר תליה, מ תב לן(. וי ה ל

 יאוש, ויש תליה אין - עכו״ם מוצאים ורוב ישראל מאבדים רוב ג'

מ״מ תליה דאין דבכה״ג בירן בנהר רש״י ולג׳ דידן הג״מ לגי ומבואר

ה הראש״ל. היאוש מחמת אור ח )לכ סגי מוכ ש ד או ת בי מ ח אנו מ צ מ ם שי ד. עכו״ ב  דאין ל

ש כאן או ת י מ ח לן(. ויתבאר תליה, מ ה ל

 ללא יאוש מהני עכו״ם ברוב האם והט״ז הפרישה מח'

תליה
 גויים, רוב שעוברים במקום נמצא והחפץ ישראלים שרובה עיר

 שנמצא המקום בתר דאזלינן בשו״ע כתוב המוסלמי( ברובע לכותל )הדרך

 וא״א הרוב, אחר הולכים וקרוב דרוב הק׳, ובפרישה שלו, אלו והרי

 כנ״ל ות׳ הראש״ל. ומדוע מישראל, דנפל אלא מעכו״ם דנפל לתלות

הקרוב. אחר הולכים ובכה״ג במקומו הקרוב דהכא

 דהבעלים הא דמצד דס״ל להוכיח יש הפרישה מק׳ לכאורה

 מה מובן לא דאל״ה מהני, לא עכו״ם המוצאים דרוב מחמת מתייאש

 תליה, מצד היתר ואין מישראל נפל דמסתבר אף דהרי הפרישה. שהק׳

 ע״כ דהראש״ל. הדין ולכן מתייאש, המאבד עכו״ם וימצאהו היות מ״מ

מהני. לא יאוש מצד עכו״ם דברוב לפרישה דס״ל

 כאן לכן יאוש, מחמת רק מהני עכו״ם וברוב דהיות ביאר שם ובט״ז

מתייאש, הבעלים עכו״ם, המוצאים דרוב

 ומסתבר היות גויים ברוב האם והט״ז, הפרישה דנח' עולה לכאורה

מתייאש, הבעלים הגויים, דימצאו

 דרוב מחמת מתייאש דהבעלים הסברא מהני דלא נראה בפרישה

להלן, וע' עכו״ם, המוצאים

 דרוב מחמת מתייאש דהבעלים הסברא דמהני נראה בט״ז מאידך

עכו״ם, המוצאים

 מצד עכו״ם ברוב מתירים דלא הפרישה בדעת מוכח האם

מתייאש דהבעלים

 אומרים לא עכו״ם דברוב סובר דהפרישה לומר ק׳ לכאורה

 מחמת הראש״ל עכו״ם דברוב הגמ׳ דמשמעות מתייאש. דהבעלים

הבעלים. יאוש

 שומרים שם דיושבים ישראל של כנסיות דבתי בגמ׳ דמבואר

 ימצאהו. דהעכום מתייאשים דהבעלים מחמת הראש״ל, דהדין עכו״ם
שיושבים והעכו״ם ולומדים, יושבים דהם ימצאו לא דהישראל ביארו )הראשונים

 דהרי מהגוי דנאבד תליה אין שם והרי עכו״ם(, כרוב והרי״ז ימצאו הם בחוץ

 א״כ מתייאש. דהבעלים כיון דהראש״ל אמרינן ואפ״ה ישראל, רובן

מתייאש, דהבעלים אומרים מ״מ תליה, דאין דאף בגמ׳ מפורש

אחר באופן הפרישה ק' לבאר אפשר
 נמצא והחפץ ישראלים שרובה בעיר הפרישה, של בנידון דהרי

 ורוב דהיות בק׳ לפרישה דס״ל התבאר גויים, רוב שעוברים במקום

 שהישראלים תולין ישראל העיר דרוב כיון הרוב, אחר הולכים וקרוב

רוב יש החפץ שנמצא זה דבמקום אף החפץ את איבדו לכאן הגיעו

ם עכו״ם. אול ט )ב פ ש מ ל הק׳ ה ה ע ש רי פ ה ה ב וקרוב, רוב הכא שייך מ ש היכא שייך וקרוב דרו  די

ק פ ש העוברין, רוב מי ס הלכה קרוב, או רוב וי ל ברוב. דתולין ה ב ם הכא א עי ד ם שיו קו מ ב  מצויים זה ש

ת שייך מה גויים, לו ת ה ברוב, ל ר או כ א הרוב דל ל ל ל כ ק. ב פ ס ה ה א ה ונר הבנ ה ה ד ש רי פ ת ב  ורוב דהיו

ם העיר אלי ר ש ם והם י עי א אף זה, למקום מג כ ה חר הולכים וקרוב רוב מ״מ עכו״ם, מצויים ד  הרוב, א

ר הלך ומדין ח ל תולין הרוב א א ר ש מ . ד ל( פ נ

 נראה החפץ את ימצא מי הנידון לענין דה״ה לומר מקום יש ולפי״ז

 ברוב ניתלה איבד מי שכלפי לומר הסברא דמה ימצאנו, דהישראל

א )כגון העכו״ם, שימצאו נתלה ימצא מי וכלפי ישראל, העיר צ ה מ אביד

ע ב רו מי ב סל מו הרוב ה ם ד ם רוב ומאידך גויים, ש שלי ש יהודים ירו ת וי צ ק ם יהודים מ רי ב עו ם ש  ש

ל. בדרך ת כו ה ל ש רי פ ה ב ד ת ענין כ ל ל תולין איבד, מי ד א ר ש ר, רוב דהם איבד די ש ה״ה ולכאורה העי  י

ת תלו ל ל א ר ש הי א, ד מצ ק מקום דאין י חל א(. למי איבד, מי בין ל צ מ י

 מסתבר רוב, אחר הולכים וקרוב ורוב דהיות הפרישה ק׳ כוונת וזה

 ולכן יאוש(, ואין תליה אין )וא״כ ימצא דישראל ומסתבר מישראל דאבד

 מתירים דלא לפרישה דס״ל ראיה אין ולפי״ז הראש״ל. אמאי הק׳

 מתירים עכו״ם דברוב לפרישה דס״ל ואפשר יאוש, מחמת עכו״ם ברוב

מתייאש, דהמאבד מחמת

 מי ולענין בישראל תולין איבד מי לענין מדוע ביאור

בעכו״ם תולין ימצא
 חילוק היה באבידה, תליה דין היה דאם להדיא כתוב בט״ז באמת

 אומרים איבד, מי הנידון דלענין ימצא, מי לנידון איבד מי הנידון בין

 ולענין גויים(, רוב מצויים זה שבמקום )אף העיר, רוב דהם איבד דישראל

 כאן, המצויים רוב דהם ימצא דהגוי אומרים החפץ את ימצא מי הנידון

 הבין וכן בפרישה גם הפשטות כן ולכאורה ישראלים(. העיר שרוב )אף

להלן, ע׳ הפרישה את משפט הדברי

 ישראל, העיר ברוב תולין המאבד דלענין בזה ההבנה מה לבאר ויש

שם. המצויים עכו״ם ברוב תולין המוצא ולענין

 וקרוב ורוב רוב, של הלכה איכא נאבד ממי דלענין לבאר ונראה

 יאוש לענין אולם מישראל. דנפל אומרים הילכך הרוב אחר הולכין

 ימצא שהחפץ הסתברות יותר שיש וודאי במציאות, תלוי זה הבעלים

 דהרוב דס״ל עולה הפרישה ק׳ את לבאר )ולמש״כ מתייאש. הוא ולכן גוי ע״י

להלן(. וע׳ היאוש, על והן נפל, ממי התליה על הן משפיע

משפט הדברי כמ״ש הפרישה ק' בכוונת ביאור עוד
 וקרוב דרוב הפרישה הק׳ מה הפרישה, על תמה משפט הדברי

הדין יהיה יאוש מחמת מ״מ הרוב, אחר נילך אם אף הרוב, אחר הלך

א דהראש״ל. ל א )ו רי ניח ב ד ט ל פ ש ת׳ מ כ ל ש״ מ מו כ לין דכ תו ץ ש פ ח ה ד ש אב ל נ א ר ש  אף מי

א כ ה ה״ה גויים. רוב מצויים שה ל ת ל נ א ר ש או די מצ ץ. י פ ח ד ולכן ה ב א מ ש. לא ה א תיי ת מ טו ש פ ב  ד

ה נראה ש רי פ ה תולין כהט״ז ס״ל ד ל ד א ר ש מי ד ד אנו ותולין אב צ מ ת׳ הגוי, די שנ מ כ ענין ו ל ד מי ד ב א מ  ה

ר הלך דין יש ח ש ולענין רוב, א או ת תלוי י רו ב ת ס ה ש גויים מצויים והכא והיות ב ת יותר י רו ב ת ס ם ה ה  ש

מן, ויקחו ימצאו צ ע ד ולכן ל אב מ ש(. ה א תיי מ

 דהפרישה אחר, באופן הפרישה ק׳ את משפט הדברי ביאר ולכן

 דהראש״ל הדין תליה ואין נפל דמישראל שיודע דבאופן בטור דייק

 דאם משמע של״מ. יאוש יהיה שלא צריך ובכה״ג יאוש, דיש כיון

 ברוב. תליה מצד מהני של״מ יאוש דהוא אף נפל דמישראל ידע לא

וקרוב רוב הרי מקום שבאותו בעכו״ם תולין אמאי הפרישה הק׳ וע״ז

Qjl,וסף הלכה בירור | גיליונות א
Q j u -

i
67



<5
68

 ם”עכו דברוב לפרישה ל”ס דוודאי עולה ז”ולפי הרוב. אחר הולכים

מתייאש. דהמאבד מחמת מתירים

 דהמאבד מחמת מתירים לא עכו״ם דברוב נראה דבפרישה - עולה

דמתייאש, מחמת מתירים ולט״ז תליה, ללא מתייאש

 ולפי״ז אחרים, דרכים בשני הפרישה ק' את לבאר דאפשר וכתבנו

מתייאש, דהמאבד מחמת מתירים עכו״ם ברוב לפרישה אף

 שני בצירוף דווקא מהני היאוש מחמת ההיתר האם

יאוש של הסברות
 מחמת ההיתר ם”עכו ברוב לפרישה( אף )ואולי ז”דלט התבאר

 יאוש של צירוף צ”וא לעצמו, ויטול ימצא הגוי דמסתמא דמתייאש

מגוי. דנפל תליה מחמת

ת ומיהו  שני כתב ד”כ דתוס׳ לעיל דהתבאר לדון, יש תוס' בדע

 ימצא ישראל אם אף ב' ימצא, ם”עכו דמסתמא א' יאוש, של סברות

 סברא כל האם א”רעק והסתפק הגוי, של דהחפץ דיתלה יחזיר לא הוא

 יחד הסברות שני בצירוף שרק או החפץ, את לקחת מתירה לעצמה

 הגוי ימצאהו דמסתמא הסברא דמצד דאפשר החפץ, את לקחת מותר

 שני בצרוף ורק ויכריז, ישראל ימצא אולי דחושב מתייאש, לא אכתי

ל.”והראש מתייאש דוודאי אמרינן יאוש, של הסברות

יאוש של הסברות שני צירוף את דא״צ מהגמ' ראיה

 בהם שיושבים ישראל של כנסיות דבתי דבגמ' לעיל התבאר

 דהגוים מחמת מתייאש דהבעלים ל”דהראש איתא ם”עכו שומרים

 ישראל הרוב דהרי הנוספת, היאוש סברת את אין שם והרי ימצאו.

 שימצאנו מחמת ביאוש דסגי מוכח לכאורה לישראל. דאבד ומסתבר

לבד, עכו״ם

 דברוב עולה בירן בנהר י”רש ולג' דידן מ”הג לגי לעיל התבאר

 סברת את אין ג”ובכה ל,”הראש ם”עכו מוצאים ורוב ישראל מאבדים

 - ישראל של דהחפץ מסתבר ישראל שם הרוב דהרי הנוספת היאוש

וצ״ע. לבד, עכו״ם שימצאנו מחמת ביאוש דסגי מוכח לכאורה

 ימצא ם”דהעכו מחמת ביאוש דסגי נראה בירן בנהר ש”בתורא גם

 ליה סכרו דישראל בירן נהר שאני” ל”ז יאוש, עוד של צירוף צ”וא

 מיאש לא ישראלים המוצאין דרוב כיון גויים אובדים דרוב ג”אע הלכך

 ,”א”כרשב הלכה גויים מוצאין ורוב אובדין דרוב היכא אבל האובד,

ימצא. ם”דהעכו מחמת ביאוש וסגי תליה מ”דל בדבריו מבואר

מע ש”התורא ד”בסו אולם ש  דהינו יאוש, עוד של צירוף דצריך מ

 שני ובצירוף לגוי שאבד דיחשוב יכריז לא הוא ימצא ישראל אם דאף

ע”צ ודבריו מתייאש. הבעלים אלו סברות

 רוב בו שיש במקום סימן בה שיש אבידה מצא אם דידן נידון לענין

לעצמו לקחת רשאי או להשיב צריך האם חילונים

 דהרי יאוש, מצד היתר בזה ויש תליה, מצד היתר בזה אין לכאורה

 צריך דלהלכה באבידה, לזכות להתיר א”א מחילוני, דנפל תליה מצד

 אינם ורבים להכעיס, מומרים אינם החילונים )דרוב לחילונים, אבידה להחזיר
 דדינם אפשר בפרהסיה שבת המחללים ואף בפרהסיה, דאורייתא שבת מחללי

באבידתן(. לזכות דמותר כגויים מוגדרים ואינם שנשבו, כתינוקות

 המאבד ולכן אבידה משיב לא חילוני כ”דבד יאוש, מצד רק לדון ויש

האבידות(. וסוגי האנשים ובסוגי דתלוי אפשר )ומיהו מתייאש.

 לזכות, יוכל לט״ז והפרישה, הט״ז במח' תלוי יהיה ולמשנת'

כדלהלן, להכריז, חייב יהיה ולפרישה

 לו. יחזיר לא דהמוצא מחמת שמתייאש במה דסגי ל”דס ז”לט

 שנפל דחושב יחזיר לא שהמוצא תליה מחמת יאוש של צירוף נמי צ”וא תליה, צ”)וא

חפץ לזכות יוכל ז”לט דידן בנידון כ”א מגוי(. ש במקום שמצא כיון ב  שי

 מתייאש. המאבד לכן לו, יחזירו ולא ימצאו הם מסתמא חילונים רוב

בהשבה. חייב יהיה דמתייאש, מחמת מתירים דלא לפרישה כ”משא

 מחמת להתיר דבשביל תוס' בדעת רעק״א שדן כמו נימא אם אולם

 גויים דהרוב מחמת יאוש (א' יאוש, של סברות שני צירוף צריך יאוש

 דהינו המיעוט י”ע ימצא אם אף ב' אבידה. מחזירים לא והם ימצאו, דהם ומסתמא

 ולגוי גויים מרוב דנפל דיתלה יחזיר לא הוא ג”בכה מ”מ אבידה, שמחזיר יהודי י”ע

באבידה(. לזכות יכול גמור יאוש דיש ג”בכה ורק להחזיר, צ”א

 יש דהרי גמור, יאוש כאן דאין בחפץ לזכות יוכל לא דידן בנידון

 ולא ימצאו הם מסתמא חילונים והרוב דהיות א' היאוש סיבת את רק

 המיעוט י”ע ימצא דאם אין, לכאורה ב' היאוש סיבת את אבל יחזירו.

 שהמוצא דאף יחזיר, המוצא אבידה, שמחזיר דתי יהודי י”ע דהינו

 לו ומחזרים כגוי אינו )דחילוני לו להחזיר יצטרך מ”מ מחילוני, דנפל יתלה

בחפץ. לזכות יוכל לא ז”לט אף גמור יאוש כאן ואין והיות אבידה(

 דסגי להדיא מבואר בט״ז א' בזה, להחמיר דא״צ נראה להלכה באמת

 וראיה כנסיות, דבתי בסוגיא מהגמ' ראיה הבאנו לעיל ב' אחד, ביאוש

אחד, ביאוש דסגי בירן, מנהר

 יאוש, של סברות שני צירוף צריך להלכה אם דאף לומר נראה עוד ג'

 שמצא דהרי בחפץ, לזכות יוכל ולכ״ע היאוש יועיל דידן בנידון מ״מ

 ימצא אם ואף יחזיר, לא הוא ימצא חילוני אם חילונים רוב שיש במקום

 כ”בד וחילוני שם, חילונים והרוב היות להחזיר, יצטרך לא גם דתי אדם

 גם הם מחזירים לא שהם וכמו כלל, לו שיחזירו חושב ולא מתייאש

 א”א ברוב תליה שמצד )ואף מתייאשים. והם להם, שיחזירו חושבים לא

 יאוש יש כ”וא מתייאשים, הם דבמציאות נראה מ”מ לחילוני, להשיב דחייבים להתיר

בחפץ. לזכות יוכל המוצא א(”ולרעק לפרישה )אף ע”לכ ג”בכה ולכן מושלם.

 שמיעוט דחושב מתייאש לא החילוני דאולי במציאות לדון יש אולם

 בחפץ. לזכות לו אסור יהיה מושלם יאוש צריך ואם לו. יחזירו הדתיים

 לו שיחזירו חושב לא גם אבידה, מחזיר שלא שחילוני נראה יותר אולם

לעצמו. המציאה לקחת מותר יהיה ע”לכ ולכן מתייאש, והוא

 סימן בה שיש אבידה מצא אם דידן נידון לענין - בקצרה העולה

תל מרכזית (תחנה חילונים רוב בו שיש במקום  להשיב צריך האם אביב( ב

לעצמו לקחת רשאי או

להשיב. חייב ולפרישה לעצמו, במציאה לזכות יכול ז”דלט התבאר

 ויכול יאוש, דמהני וסובר חולק לא הפרישה דאף דאפשר והתבאר

לעצמו. במציאה לזכות

 מהני דיאוש בתוס' א”דרעק כהצד להלכה ננקוט דאם עוד והתבאר

 אדם דאם גמור, יאוש כאן אין ולכאורה דיאוש, סברות שני בצירוף רק

 להשיב דיש איבד, דחילוני מחמת מלהשיב להיפטר לו א”א ימצא דתי

בחפץ. לזכות יוכל לא זו ולדעה לחילוני. אבידה

 גמור יאוש דיש בחפץ, לזכות יכול ע”לכ דידן דבנידון דנראה וכתבנו

כלל. לו שיחזירו חושב דלא מתייאש כ”בד וחילוני היות

ש במקום מצא אם וכן  ע”לכ להכעיס, מומרים חילונים רוב שי

 דנפל לתלות אפשר אבידה, להם מחזרין דאין כיון בחפץ, לזכות יוכל

מהרוב.

 יש בפרהסיה, דאורייתא שבת מחללי חילונים רוב שיש ובמקום

 בחפץ. לזכות יוכל ברוב תליה מצד כ”א להכעיס, כמומר דינם אם לדון

 של היתר יהיה לא ו'(, א' סימן ד”יור א”חזו )ע' שנשבו, כתינוקות דינם ואם

לעיל. כמשנת' תלוי ויהיה תליה,
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תשפ״ב -187 מס' גליון למו״ל שמורות הזכויות כלבס״ד

זכים מי־ם
שי ת דור מו שו מרו ר ם 'אין א א מי ה' אל ר  תו

מר א ל 'הוי שנ א כ מ ם' לכו צ מי פב.( )ב״ק ל

מסות פרשת
̂ר  מאת ישראל ב.ני נקמת נקם לאמר: משה אל ה׳ ו׳יז״
א-ב(. )לא, עמיך: אל תאסף אחד !?מזיינים

 לאוקראינה רוסיה בין המלחמה בעקבות הנה
 בביהמ״ד, גדול פולמוס התעורר רב, זמן זה שנמשכת

 במלחמה לפתוח לרוסיה מותר הי' נח בני דיני ע״פ האם
 להם אסור הי' ב״נ דיני שע״פ או״ד אוקראינה, נגד

קבוצות. לב' הלומדים בזה ונחלקו - במלחמה, לפתוח

 שכאשר חשש הי' שלרוסיה טענה, אחת קבוצה
 באירופה האומות איחוד עם ברית תכרות אוקראינה

 לפגיעה יגרום זה דבר מאוד, תתחזק ואוקראינה
 להורגך ׳הבא מדין ולכן - רוסיה, של ושלומה בביטחונה

 מותר הי' בב״נ(, גם נאמר זה )שדין להורגו׳ השכם
אוקראינה. את לכבוש ולנסות במלחמה לפתוח לרוסיה

 שכיום שכיון טענה, השנייה הקבוצה ומנגד
 של וביטחונה שלומה על כלל מאיימת לא אוקראינה

 לפתוח היתר שום לרוסיה הי' לא ב״נ מדיני לכן רוסיה,
 כיון - בעתיד, שיקרה ממה החשש מחמת נגדם, במלחמה

 בגדר נחשבת אינה אוקראינה הרי הנוכחי במצב שכיום
 שום לרוסיה הי' לא ולכן רוסיה, כלפי להורגך' ׳הבא
 שאוקראינה החשש מחמת במלחמה, כיום לפתוח היתר

בעתיד. אותם תתקוף

 יכלה לא שרוסיה טענה, הראשונה הקבוצה ומאידך
 אירופה, עם הברית את תכרות שאוקראינה עד להמתין

 כיון רוסיה, של וביטחונה שלומה על לאיים תתחיל ואז
 כבר ורוסיה רוסיה, בשביל מדאי מאוחר יהיה כבר שאז

 שאוקראינה כיון להורגו', 'השכם את אז לקיים תוכל לא
אירופה. עם שכרתה הברית ע״י ומגובה חזקה אז תהי'

 לחכות צריך אינו שהנרדף הלומדים, בזה טענו ולכן
 את ולהרוג להשכים יוכל לא כבר הוא שאז האחרון, לרגע

 מותר הי' כיום דכבר לומר, דנו זה מטעם ולכן הרודף,
 שרק משום אוקראינה, כנגד במלחמה לפתוח לרוסיה

להורגו'. 'השכם את לקיים יכולים עדיין הם היום

וכדלהלן. בזה, טובא לפלפל ויש

- א -

 מהמבואר הנ״ל השאלה את לפשוט יש לכאו' דהנה
 בני נקמת ׳נקם )שם( בקרא כתיב דהנה - דידן, בפרשה
 הראשון(: )בפירוש רש״י ופירש !?מדינים/ מאת ישו״אל

נכנסו שהמואבים המואבים, מאת ולא - !?מדינים מאת ׳

 שוללים שיהיו מהם יראים שהיו יראה, מחמת לדבר
 מדינים אבל מלחמה, בם תתגר אל אלא נאמר שלא אותם,

עכ״ל. להם', לא ריב על נתעברו

 בע״ז בנ״י את הכשילו ג״כ שהמואבים שאע״פ והיינו
 לא בנ״י מ״מ אך בהם, גם לנקום ראוי הי׳ ולכאו׳ ובזנות,

 רצו שהמואבים שהסיבה כיון זה, על בהם לנקום נצטוו
 את שישללו מהם פחדו שהם משום הייתה לישראל להרע

 עד וכו׳, לבלעם וקראו לבנ״י להרע רצו ולכן ממונם,
 עשו לא אך בלעם, עצת ע״פ ובזנות בע״ז אותם שהחטיאו

 לנקום נצטוו לא בנ״י ולכן רישעותם, מחמת כך סתם זאת
ע״ז. בהם

 כך סתם לישראל להרע שבאו המדינים ומשא״כ
 סתם אלא מבנ״י, שפחדו מחמת ולא רישעותם מחמת

 בהם, רק לנקום נצטוו בנ״י ולכן להם, לא ריב על התעברו
הנ״ל. רש״י דברי ביאור ע״כ -

- ב -

 :כתיב ד( )כב, בלק בפרשת דהא בזה, טובא צ״ע ולכאו'
 כל את הקהל ילמכו עתה מדין זקני אל מיוא! 'ויאמר

 רש״י ופירש השדה...', ילק את השיור כלחך סביבתינו
 היו מעולם והלא - מדין זקני אל מיואכ 'ויאמר )שם(:

 שלום עשו ישראל של מיראתן אלא זה... את זה שונאים
 מואב שגם שם, ברש״י מבואר נמצא וא״כ - עכ״ל, ביניהם׳

 בכדי ביניהם, שלום עשו הם ולכן מבנ״י, פחדו מדין וגם
משותפים. בכוחות לישראל להרע לנסות

 הכא, רש״י בדברי שמבואר במה טובא צ״ע וא״כ
 שהם משום זה הי' לא לישראל הרעו שהמדינים שמה
 להם לא ריב על נתעברו כך סתם הם אלא מבנ״י, יראו

 רש״י, בדברי מבואר בלק בפרשת שהרי בזה וצ״ע וכנ״ל,
 מואב עם שלום עשו הם ולכן מבנ״י יראו המדינים שגם

 על נתעברו סתם שהם נחשב זה מדוע צ״ע וא״כ וכנ״ל,
וכנ״ל. להם לא ריב

- ג -

 נצטוו )שבנ״י הנ״ל רש״י דברי דהנה בזה, צ״ע וביותר
 לא ריב על נתעברו סתם שהם משום במדינים, רק לנקום

 וכך קנז(, )פיסקא הספרי מדברי נובעים הנראה כפי להם(
 נצטוו לא מדוע )וצ״ב - !?מדינים ׳מאת בספרי: איתא
 לדבר, תחילה היו מואבים והרי במואבים( גם לנקום

עשו לא מימיהם - מדין, וזקני מואב זקני וילכו שנאמר
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 שלום עשו ישראל עם להילחם וכשבאו זה, עם זה שלום
ישראל׳. עם ונלחמו זה עם זה

 והיו כעדר שהיו כלכים לשני דומה, הדכר למה ׳משל
 מן טלה ליטול זאכ כא זה, עם זה )מתקוטטים( צווחים

 אמר כנגדו, מתגרה )מהכלבים( מהם אחד והי׳ העדר
 הורגו )הזאב( עכשיו, ומסייעו הולך איני אם חכירו

 זה עם זה שלום עשו )לכן( והורגני, עלי ותוקף )ואח״כ(
 שלום עשו לא מימיהם ומדין מואכ כן הזאכ, עם ונלחמו

 עם זה שלום עשו ישראל עם להילחם וכשכאו זה... עם זה
הספרי. עכ״ל ישראל׳, עם ונלחמו זה

 בסיפור הספרי התכוין מה כזה, טוכא צ׳׳כ ולכאו׳
 בתחילה, ששאל השאלה את בזה לתרץ שהביא, המשל
 והרי במואבים גם לנקום נצטוו לא בנ״י מדוע דצ״ע

 מואב זקני ׳וילכו שנאמר כמו לדבר תחילה היו המואבים
 שני עם במשל המבואר לפי והרי - וכנ״ל, מדין׳ וזקני

 ישראל עם נלחמו מדין וגם מואב שגם נמצא הכלבים,
 בנ״י מדוע בזה, טובא צ״ב אכתי וא״כ מהם, שפחדו מחמת
במואבים. ולא במדינים רק לנקום נצטוו

 והוסיף שהגיה שם, הספרי על הגר״א בהגהות ]וע״ע
 כך הגיה ולכאו׳ עיי״ש, נוסף משפט הנ״ל המאמר בסוף

 שתירוץ שלפנינו הגירסא על לו קשה הי׳ שאכן משום
ואכמ״ל[. עיי״ש וכנ״ל, מובן אינו הספרי

-ד-
 הנ״ל הספרי דכרי שכוונת כזה, לכאר כס״ד והנראה

 צריך הי׳ לא שהוא השני, הכלכ על טענה שהייתה היא,
 משום הזאכ, עם כמלחמתו הראשון לכלכ ולסייע לכוא

 השני, הכלכ את תקף לא עוד שהזאכ זמן כל דין שע״פ
לו. לא כריכ להתעכר אסור השני לכלכ

 כעת יסייע לא הוא שאם חשש, השני שהכלב ואע׳׳פ
 הראשון, הכלב את להרוג יצליח הזאב א״כ הראשון, לכלב

 יצליח לא כבר הוא ואז אותו גם לתקוף ילך הזאב ואח״כ
 נמצא וא״כ אותו, גם יהרוג והזאב לבדו הזאב עם להילחם

 כעת, רק הינה הזאב את לנצח שלו היחידה שהאפשרות
 עם ביחד משותפים בכוחות כנגדו להילחם ילך כאשר
הראשון. הכלב

 לצאת לו מתיר לא אכתי הזה החשש אעפ״כ מ׳׳מ אך
 לא עדיין הזאב שלמעשה כיון הזאב, עם כעת ולהילחם

 לבסוף ואולי בעתיד, יהי׳ מה יודע ומי כעת, אותו תקף
 על טענה הייתה ולכן בעתיד, גם כלל אותו יתקוף לא הזאב
לו. לא בריב התעבר הוא מדוע השני הכלב

- ה -

 הם מדוע המדינים על שהייתה הטענה זו ומעתה
 חששו שהמדינים שאע״פ משום להם, לא בריב התעברו

 יבואו בנ״י אח״כ אזי למואבים יסייעו לא הם כרגע שאם
 בנ״י כנגד לבדם להילחם יצטרכו הם ואז איתם, וילחמו

 להם התיר לא הזה החשש מ״מ אך לנצחם, יוכלו לא וכבר
 כלל בהם התגרו לא שישראל כיון לישראל, כעת כבר להרע
בעתיד. יהי׳ מה כלל לדעת וא״א כעת,

 ריב על שהתעברו במדינים רק לנקום נצטוו בנ״י ולכן
 שהמואבים כיון במואבים, לנקום נצטוו ולא להם, לא

 להם שהי׳ מישראל, שיראו היראה מחמת לדבר נכנסו
 המבואר וכפי אותם, וישללו יבואו שבנ״י מיידי חשש

הזאב עם שנלחם הראשון לכלב נמשלו שהמואבים בספרי

 המדינים גבי ומשא״כ וכנ״ל, מהעדר טלה יטול שלא
וכנ״ל. השני לכלב שנמשלו

 שלכאו׳ לעיל, ששאלנו השאלה נמי תתיישכ ומעתה
 רש״י כתכ מטות שכפרשת כזה, משנתו סתר רש״י

 כלק כפרשת ומאידך להם, לא ריכ על נתעכרו שהמדינים
 הם ולכן מכנ״י יראו המדינים שגם רש״י כדכרי מכואר

 נחשכ זה מדוע דא״כ ושאלנו וכנ״ל, מואכ עם שלום עשו
וכנ״ל. להם לא ריכ על נתעכרו סתם שהם

 יראו אכן המדינים שבאמת שאע״פ כזה, י׳׳ל ומעתה
 במדינים, התגרו לא מצידם שבנ״י כיון מ״מ אך מבנ״י,

 ילחמו בנ״י שאולי חשש רק הי׳ המדינים של החשש וכל
 כעת ולסייע לבוא להם אסור הי׳ לכן כעתיד, עימם

 ריב על נתעבת סתם שהם נחשב זה הכי ומשום למואבים,
ודו״ק. להם, לא

- ו -

 שהתעורר הפולמוס לגבי גם לכאו׳ ללמוד לנו יש ומזה
 י״ל הנ״ל כל שלפי הנ״ל, ואוקראינה רוסיה מלחמת בעניין
 כיון אוקראינה, כנגד במלחמה לפתוח לרוסיה אסור שהי׳

 ביטחונה על כלל מאיימת אינה אוקראינה הרי שכיום
 כלל נחשבת אינה אוקראינה וכיום רוסיה, של ושלומה

 שאע״פ י״ל ולכן רוסיה, כלפי להורגך׳ ׳הבא של במצב
 שלומה על תאיים אוקראינה שבעתיד חוששת שרוסיה

 כלל לרוסיה מתיר אינו הזה החשש מ״מ אך וביטחונה,
כעת. אוקראינה את לתקוף

 שאוקראינה לאחר שבעתיד חוששת שרוסיה ואע׳׳פ
 לקיים תוכל לא כבר רוסיה אזי אירופה, עם ברית תכרות

 חזקה אז תהי׳ שאוקראינה כיון להורגו׳, ׳השכם את
 להם מתיר אינו הזה החשש מ״מ אך אירופה, ע״י ומגובה
 לכאו׳ שמבואר כפי אוקראינה, את היום כבר לתקוף
 הזאב עם להילחם אסור הי׳ השני שלכלב הנ״ל, בספרי

 להילחם יוכל לא כבר הוא שבעתיד פחד שהוא אע״פ כעת,
 כעת להילחם לו מתיר זה אין דמ״מ הזאב, את לבדו ולנצח

ונפלא. ודו״ק - אותו, תקף לא שהזאב זמן כל הזאב עם

 שבנ״י הנ״ל ברש״י שהובא מה שכל לציין וחשוב ]ונ.ב.
 מחמת לדבר נכנסו שהם משום במואבים לנקום נצטוו לא

 כך שמשום זה לעניין רק זהו בזה, שפילפלנו מה וכל יראה
 כך סתם זה הי׳ שלא כיון ע״ז, בהם לנקום נצטוו לא בנ״י

 להם אסור הי׳ דין שע״פ ודאי אך שלהם, הרישעות מחמת
 ישללו שלא מבנ״י להינצל לנסות בשביל בג״ע לעבור
 ע״ז עונשם את יקבלו הם בנ״י של הנקמה בלי וגם אותם,
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 מעשיים לקחים של מופלא אוצר - המחנימוז׳ ׳הפושה מבית פידודים
225 גליון התשפ״ב מטות פרשת מהפושה ואקטואליים

ת החזרה חוב

ישכחנו? ולא בלבו ממוסר או מלימוד שיכנסו כדי מאדם יעשמ ממי שאלמ:
ר א. ב ד מ י "איש ג: ל, ב ר כ ו ד ר י ד ״ נ ה פל למה קשה, .,ל  וכן לה׳״, ידור ״כי בקצרה אמר ולא לה׳״, נדר ידור ״כי ואמר כ

ל אסרה אשר איסר וכל אסרה... אשר ואסרה ״ ה( וכן)פסוק נדר׳/ תדור כי ״אשה ד( )להלן כתוב  היו ״ואם ז( והמשיך)פסוק יקום׳/ נפשה ע

 דברים שאין ״ללמד ל״ מ, )סוף מוסר השבט ותירץ וכדומה. לאיש״ תהיה ״ואם בקצרה נקט ולא המילים את כפל כאן וגם לאיש׳/ תהיה

ל אם כי הדעת, אל נרשמים ל החזרה במעלת והספרים חז״ל האריכו וכבר הרבה״. פעמים עליהם שחוזרים ידי ע ד, ח״א )ובדברים הלימוד ע

 לפחות פה בעל שידע וראוי בחשק, ילמד הלימוד בעת וגם היטב, עליו לחזור צריך לכן תלמודו, רוב את האדם שוכח החזרה שבחסרון שהואיל בזה, הארכנו הלימוד׳ על החזרה ׳חובת ט

ם שהולך(. מקום בכל לשננה שיוכל כדי אחת מסכת ל שחזרו צדיקים היו המוסר, בעניני ג  הדברים שנכנסו עד רבות פעמים אחד מוסר מאמר ע

 הידוע את להזכירם אלא ידעו, לא אשר את האדם לבני ללמד חברתיו לא הזה ״החיבור ישרים( למסילת הרמח״ל)בהקדמה וכתב ללבם, היטב

ל פירסום אצלם ומפורסם כבר להם ..1גדו  ימצא שלא אפשר כבר כי אחת, פעם בו הקריאה מן יוצא הספר מזה הנלקט התועלת אין .

 לו יזכרו כי וההתמדה. עליו החזרה מן יוצא התועלת אבל מעט, אלא קריאתו, לפני בו היו שלא קריאתו אחר חידושים בשכלו הקורא

.2ממנה״ מתעלם הוא אשר חובתו לבו אל וישים בטבע, האדם מבני הנשכחים האלה הדברים

ן כ ל  מהאף, לו יוצא וכבר פעמים כמה ששמעם מאחר שוב, זה דבר לשמוע יכול איני שכבר לומר שייך דברים בשאר אם אפילו ו

כל אלא כן, אינו תורה בדברי אבל  )בדברים שהבאנו מה ]וכעין ממנו. לחלק שנהיה עד התורה נשמת אל יותר מתחבר כך - וחוזר שחוזר כ

ל שאף א'( חלק ל שבדרך פי ע ל  וכמו ועוד, עוד רוצה אלא כן, אינו - בתורה אבל בו, קץ כבר הוא - מסויים בדבר האדם שמרבה לאחר כ

ל אחר שרצים שבים הדגים  — דבריהם את בצמא שותה ״והוי ד( א, אבות חיים )רוח מוולאז׳ין הגר״ח גם שכתב וכפי מים. של חדשה טיפה כ

 ׳כי י( ב, )משלי ככתוב התורה, וכן ביותר. צמא יוסיף יותר ישתה אשר כל כי מלוחים, מים כשותה שיהיה ׳בצמא/ אלא ׳כצמא׳ אמר לא

ד לו וינעם יתאוה יותר שילמוד מה כל כי ינעם׳, לנפשך ודעת בלבך חכמה תבוא  שהוא ׳בצמא׳, אמרו וזהו אלרקיו. תורת לדעת עו

ל זו תאנה ״מה אמרו נד:( )עירובין ובגמרא צמא״. ועדיין שותה  שאדם זמן כל תורה דברי אף! תאנים, בה מוצא בה ממשמש שאדם זמן כ

ל זה דד מה טעם... בהן מוצא בהן הוגה  בהן מוצא בהן, הוגה שאדם זמן כל תורה דברי אף חלב, בו מוצא בו, ממשמש שהתינוק זמן כ

ל חביבה מהו המהרש״א ופירש טעם״.  גם ולפעמים האדם, בו נלאה - הרבה בו רגיל שאדם דבר שכל ״לפי ושעה, שעה כל בועלה ע

 אחד כל לחזור וניתן הישיבה סדרי את שאין הזמנים׳ ׳בין בימי ובפרט ושעה״[. שעה כל שחביבין כן, אינן תורה דברי אבל נמאס, הוא

חפץ. שלבו כפי שלמדו אלו ימים מכח גדלו גדולים שהרבה ועוד זצ״ל הסטייפלר שכתבו וכפי בלבו, הדברים שיקבעו עד יכולתו כפי

 - עלימם לחזור שירבח וככל פעמים, שיותר כמח דברים על לחזור גדולמ מעלמ תשובמ:
בלבו. וייקבעו מדברים ייכנסו כך

נדרים ידי על רציחה

בדיבורו? אנשים ימרוג שמאדם שייך מאם שאלמ:
. ר כ ב ד מ י "איש ג: ל, ב ר כ ו ד ל כתב נדר". י ע  אינו אם כרוצח חשוב שהנודר )ללמה ׳רוצח׳, בגימטריא - ״נדרים הטורים ב

 לא אשר ״טוב o ה, )קהלת אדם מכל החכם אמר וכבר קטנים(״. )כשהם מתים הבנים נדרים שבעוון עב.( וכתובות לב: בשבת אמרו )שהרי משלם,

כלל. נודר היה לא שאם ממה יותר בעצמו לחוב יכול ישלם, ולא ידור אם כי ,3תשלם״ ולא משתדור תדור,

 מתחיל לאט ולאט ללבו, עמוק הם נכנסים אצלו ושנינתם חזרתם ידי על אבל לבו, אל זאת משים לא במלחמה שוטף כסוס הזמן במרוצת מסויימים, מדברים האדם שיודע אף כי .1
פיהם. על להתנהג

 שיבוא מקרה כל על ההסתכלות ממילא כבר זה ידי ועל בו, הנמצא התת-מודע ובתוך לפניו, הפשוטות המושכלות מן בנפשו, קנין הדבר לו נעשה בתמידות החזרה ידי על כי והיינו .2
ל וכדומה, דולקות בשפתיים המוסר את ללמוד שיש זצ״ל מסלנט ישראל רבי שאמר במה גם הפשט )וזה בעלמא. בידיעה רק אצלו שיהיה ממה אחר באופן תהיה לפניו שו זה ידי שע כנ״ל(. בנפשו ויקבעו רושם הדברים עליו יע

לנדור. ראוי אם (,הצדקה התחייבות נתינת ׳אי כב כג, ח״ב )דברים ולהלן שבסוף( בהערה הקבלות׳ קיום’ א טו, שמות שבסוף, בהערה הנדר׳ קיום איחור סכנת1 א לה, )בראשית לעיל הרחבנו 0כב .3

1
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 בעולם, המתרחשות ורציחות משונות מיתות שרואים ד( פרק ריש ח״ב הלשון בשמירת והובא רסד: ח״ב בזוהר )עיין הזוהר בשם מובא זה כעין
 ״מות כא( יח, )משלי ככתוב זממו, את להפיק חיל לעשות כח לו שנתן זה הוא כי מתבונן ואינו זאת, שעשה הגוי את ומקלל עומד והאדם
 כן ו בעולם/ והרג וחרב מוות הרע לשון של ההיא בהתעוררות 'וגורם הרע( לשון אסורי להלכות חיים׳)בהקדמה ה׳חפץ כתב וכן לשון״. ביד וחיים
 גוי קם החטא טומאת ובכח חבירו, על מתלוצץ או הרע, לשון ומספר בביתו יושב מישראל ;שאדם זצ״ל, מקלויזנבורג האדמו״ר אמר

 לתומו יטען והוא מישראל, נפש הריגת על יחייבוהו וחשבון, דין לתת האמת לעולם בבואו ח״ו. ישראל בר שם והורג מרחקים בארץ
 ׳כח יב ו, )בראשית לעיל הארכנו וכבר להרוג. לרוצח כח ונתן מפיו הדיבור הלך איך לפניו יציירו אז הלז, הנרצח את הכיר לא שמימיו

 כל את לקלקל שעושה, רע מעשה בכח ומאידך עמו, העולם כל את ולתקן לרומם אחד, אדם של טוב מעשה שבכח בבריאה׳( האדם מעשה
 יזקף והדבר בישראל, רצח ח״ו לגרום יכול מקיים, ואינו שנודר ידי על כאן גם וכך ע״ש. לרעה, הטבע את ולשנות עמו העולם

 משפט שאומר או יפה, ומתפלל ולומד בחברה הנמצא כן אם ,0ק )סנהדרין חמש׳ פי פורענות ממידת מרובה טובה ׳מידה ואם לחובתו.
לזכותו. יזקף והכל שעשה, טובים מעשים מאותם יקבל פירות ופירי פירות כמה יודע מי מחמתו, ונתחזק תפסו והדבר לחבירו, מחזק

מכל. למיזמר ויש אגשים, של למוות חלילמ לגרום יכול אדם נגררים זלזול ירי על תשוכמ:
הדיכוי קיום

יתקיימו? מאדם שידנד מדנדים שכל מיתכן שאלה:
חל "לא ג: ל, במדבר ג. ל דברו, י כ  יעשה לא - דברו יחל ״לא קנג( פיסקא בספרי רש״י)ומקורו פירש .יעשה" מפיו היוצא כ

 גם לפרש יש הדבר ובטעם דיבורו. בשמירת יזלזל שלא חולין, לעשותו - דיבורו״ את יחלל לא - דברו יחל ״לא כלומר חולין״. דבריו
 כשהוא שאדם ״כמו עקב( פרשת תורה, )לקוטי ויטאל המהר״ח שכתב וכמו בחינם, לחללו אין ולכן חיות, בו יש האדם של שהדיבור משום
 נמצא דיבור, ולא הבל לא בו נשאר לא מהגוף הנשמה שתצא שאחר לזה וראיה חיותו, חלק הוא הבל ואותו מפיו, הבל מוציא מדבר

 וכן נשמתו. חלק בהם שמפסיד בטלים דברים לדבר שלא נצטוינו לכן נשמתו, מחלק הוא הדיבור בעת מפיו שיוצא ההבל שאותו
 היוצא ככל כי חולין, דבריו לעשות לאדם שאין יעשה׳, מפיו היוצא ככל דברו, יחל ׳לא הפסוק על זללה״ה שורק ר״ש מהחכם שמעתי

 קטגורים״. או סניגורים ובורא, עושה כן רע, אם טוב אם יעשה, מפיו
חולין, דיבורו שעושה יחל״ ״לא באיסור עובר נדריו, על ועובר דיבורו מחלל כשהאדם הלשון/ ביד וחיים ״מות כא( יח, )משליוכתוב

שכתב וזה ולמוטב(. לטוב פיו, בהבל האדם דיבור השפעת בגודל הזוהר ממאמרי כמה שהביא ד פרק הכולל שער העבודה ושורש ביסוד עוד )ועיין מהותו בעצם ופוגם
 מעצם עצמו מפקיע והמכזב חייו, בטלו - הדיבור בטל ואם בדיבור, החי מעלת שכל בעבור כמת, חשוב ״הכזבן אבות( מסכת )ריש המאירי
 במחשבה שעולה בשעה הולד, שנוצר קודם עוד כי הובא האדם׳( חיות הוא ׳הדיבור מאמר טהור בלב )הבאנום ובספרים שבו״. חיה׳ ה׳נפש

 דיבוריו שיגמר לחוש יש - מדאי יותר ידבר ואם ידבר, דיברות וכמה ישיח בטילות שיחות כמה הוא ברוך הקדוש עליו גוזר להיבראות,
מיותר׳(. מדיבור ׳שמירה ו ה, השירים שיר ויקרא, ובסוף האדם׳, ׳מעלת ז ב, בבראשית )ועיין האדם חיות הוא הדיבור כי לעיל כנזכר והיינו ע״ש. עליו, שנגזר

 שיתקיימו כח לו שיהיה דיבוריו, ויתקיימו יעשה״ מפיו היוצא ״ככל בו יתקיים אז דברר/ יחל ״לא בעצמו מקיים שהאדם מה ובכח
 בתרא )בבא כאומרם גזירות, לבטל יכול גם ולכן לפעול, בכוחה שיש חדה סכין כמו היא הרי אמת, רק דוברת שלשונו שכיון ברכותיו,

 בגמרא וכמובא כאמור. דבריו שיתקיימו דיבורו בכח כי רחמים׳, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו, בתוך חולה לו שיש מי ׳כל קטז.(
 עדן, בגן מקומו את לו להראות ממנו ביקש יהושע ורבי לוי, בן יהושע רבי של נשמתו את לקחת רצה המות שמלאך 0עז )כתובות

 במשך אם שיבדקו, הוא ברוך הקדוש אמר משם, יצא שלא ונשבע חי בעודו בתוכו יהושע רבי קפץ עדן, לגן עמו המלאך וכשהגיע
 שבועתו, את להתיר אין - לאו ואם משם, לצאת שלא שנשבע הזו השבועה את גם לו להתיר אפשר - שבועה על פעם נשאל חייו

 פיו על שמר אלא שבועתו את היפר לא לעולם חייו במשך שאם בזה, והענין עדן. בגן נשאר מעולם, שבועה על נשאל שלא וכשבדקו
קטן ומועד נט: שבת )עיין בו ויקויים כדבריו, יעשה הוא ברוך הקדוש ולכן דיבורו, את להפר אין כעת וגם בדיבורו גמור כח יש כן אם כראוי,

זצ״ל(. מקוסוב ומהרמ״מ יקרים, הפנינים פב, דף שם לוי הקדושת ב, אות מטות פרשת אנך בחומת החיד״א פירשו שכן )שו״ר מקיים״. והקב״ה גוזר, ש״צדיק הענין טז:(
 דבריו ל כ זצ״ל, איש להחזון מאוד ונתקשרו מהונגריה, שעלו ברק בבני משפחה היתה תודה׳(, ׳שלמי מח״ס !זצ״ל פלמן הגרב״צ סיפר

 סמוך שישי ביום אחת פעם ובמים. באש להם, שאמר מה מכל זזו ולא עמו, התייעצו מעשה בכל וכמעט קדשים, קודש אצלם היו
 לאינסטלטור לקרוא אפשרי היה ולא דחוקה, כבר היתה השעה במים, התמלא הבית וכל המים, צינור בביתם התפוצץ השבת, לכניסת

 ועוד, עוד הבית התמלא לרגע ומרגע המים, ברז את לסגור אפשרות שום היתה לא לעשות, מה ידע לא הבית בעל נרות. הדלקת לפני
 רץ המצב חומרת את כשראה כלום. לעשות אפשר אי כזה ובמצב נרות, להדליק צריך כבר מעט ועוד נפש/ עד מים ׳באו כי עד

 הצרה על לבכות והתחיל במהירות, חדרו אל ונכנס לבית הגיע להושיעו. איך ידע בוודאי שהוא בבטחון איש, החזון אל בבהלה
 שאני רוצה אתה מה אז אותו: ושאל כזו, בשעה לעשות מה אין לו שגם והבין הסיפור, את שמע החזון בבית, הצינור לו שהתפוצץ

 אני ואמר: כמבוקשו עשה איש החזון בצינור. לזרום יפסיקו שהמים יגיד שהרב רוצה אני ובבטחון: בתמימות השיב היהודי אעשה?
 ובמהירות בצינור. לזרום הפסיקו המים התממשו, איש החזון של ודבריו לביתו, חזר היהודי בצינור... לזרום יפסיקו שהמים אומר

 היהודי שב שבת במוצאי להם. שקרה הגדול הנס על לבב, ובטוב בשמחה שבת לקרת והתכוננו בבית, שהיו המים כל את הוציאו
לשתיה בבית מים להם אין שוב לזרום, המים שהפסיקו שכיון אלא שישי, ביום לזרום הפסיקו המים שבאמת וסיפר איש, החזון אל
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 בצינור. לזרום יתחילו שהמים יגיד שהרב תמימות: באותה השיב והיהודי אעשה? שאני רוצה אתה ומה איש: החזון שאלו שוב ולרחצה.
 אינסטלטור הביאו ומיד לצינור, המים חזרו הרגע באותו היה, וכך בצינור. לזרום יתחילו שהמים ואמר: כדבריו, עשה איש והחזון
המים. נזילת את שתיקן

 ויקם אומר ׳ותגזר ואז בדבר, הבורא שרצון יודע כן אם אלא דבר, מפיו אדם יוציא ״לא תקמב( )סימן חסידים בספר כתב בזה כיוצא
 שיוצא דיבור שכל עד הדיבור, על בעלים להיות זוכה הדיבור שמירת שבכח משום משה( )באר מאוז׳רוב האדמו״ר וביאר כח(״. כב, )איובלך׳

 להיות חייב תורה שהלומד כך על לרמז פה', שבעל 'תורה אלא שבפה׳ 'תורה אומרים שלא פה, שבעל תורה ענין וזהו מתקיים, מפיו

 היוצאים בדיבורים יתירה זהירות החכם צריך ולכן פה. שבעל תורה למעלת יזכה ואז מופקר, יהיה שלא פיו, על ואדון אחראי - בעלים
ע״כ. מתקיים, בכוונה, שלא אפילו מפיו היוצא דבר שכל מפיו,

 )כתובות רבי על אמרו וכן כח(. כב, )איוב לך״ ויקם אומר ״ותגזר נאמר עליך לו: שאמרו המעגל, חוני על כג.( )תעניתבגמרא שמצינו וכמו

 כדוגמת מאוד גדול הדיבור שכח הפה׳( ׳כח לב לא, )בראשית לעיל הרחבנו וכן בטעות. הוא אפילו למעלה רושם עושה צדיק דיבור כי קג.(
 אפילו ילכן ביותר. חדה סכינם להט אשר והחכמים הצדיקים בפרט מאוד, בה להזהר יש ולכן מתכוין, בלא אף לחתוך שיכולה הסכין

 )קהלת הפסוק על ועוד( נז: נזיר יח. קטן מועד סח. ב״מ כג. )כתובותחז״ל שהמליצו כמו להתקיים, דבריהם יכולים כן גם בטעות, דבר מפיהם יצא אם

 שהקדוש יתכן כך דבריו, את מקיימים בשגגה, שהוציאם אף! מפיו, דבר שהוציא ששליט שכשם - השליט״ מלפני שיצא ״כשגגה ה( י,
 כרותה ׳ברית ה כב, )בראשית לעיל שהרחבנו וכמו אליהם. התכוין ולא בשגגה מפיו הדברים יצאו אם גם הצדיק דברי את יקיים הוא ברוך

 יותר שדיבורם הצדיקים ובפרט מפיו. שמוציא בדיבור היטב יזהר ולכן ולמוטב, לטוב העתיד, על להשפיע האדם דיבור שבכח לשפתים׳(
השליט. מפי היוצאת שגגה מפיהם יצא שלא יזהרו רושם, עושה

 הסיום לאחר נדרים, מסכת סיים והנכד הוזמן, הוא צ״ל, ז שור׳( ׳עלי )בעל וולבה שלמה רבי הגה״צ המשגיח של לנכדו מסכת בסיום
 רגל על המסכת את הגדול לסביו לסכם התכונן לא שכן להשיב, מה קצת נבהל הנכד מהמסכת? למדת מה ושאלו: לנכדו הסבא ניגש
 לו אמר וכך. כך הוא נדר של שהגדר לו שיצא לו: ואמר מעט חשב הוא חשובים, אנשים בו ששהו המעמד גודל לפי בפרט אחת,

 שהרמב״ם וזהו עליו. ולשמור להיזהר וצריך מאוד, חשוב הוא האדם של שהדיבור מהמסכת, יצא לי התכוונתי, לכך לא הגר״ש:
 את שפתח ממה לבד כאן, וגם הסוגיא, את'מהות׳ ללמוד יש כה, עד שנכתבו ההלכות עצם שמלבד ללמד אגדה דבר איזה כדרכו מביא

 ואם במה, בנה כאילו הנודר כל חכמים, ״אמרו סיים דברו...״, יחל שלא שנדר, כמו ויעשה שפתיו מוצא ״שישמור וכתב נדרים הלכות
.4שפתיו מוצא על היטב שישמור דהיינו לפניו׳/ מכשול יהא שלא כדי נדרו, על להשאל מצוה ונדר, עבר

 חוץ לעצמו, מורה אדם שבתורה ההלכות ״כל שכתב ה( ב, נגעים רבה )אליהו הגר״א דברי עם גם אחד בקנה עולים הדברים
 מנדרי חוץ מתיר, אדם הנדרים עצמו...כל מנגעי חוץ רואה, אדם הנגעים 'כל שם )כדתנן ובכורות ונדרים נגעים אלו, משלשה
 ׳טהור' או הכהן'טמא׳ שיאמר נגעים)צריך( פה. במאמר שתלויין משום( והיינו עצמו/ מבכורות חוץ רואה, אדם הבכורות כל עצמו...

 הרי 'כשר'״. הדיוטות שלשה או מומחה היחיד שיאמר ובכורות 'מותר׳, החכם שיאמר נדרים הדיבור׳(, ׳כח ג יג, בויקרא שהבאנו )וכמו
 של דיבורו כח ידי על למדנו וכאן הנודר, של דיבורו בכח ראינו שלעיל אלא פיו, מאמר ידי על הנוצרים השלשה בכלל הם שהנדרים

הנדר. את המתיר החכם

מפיו. מימאים דבריו כל שיתקיימו בכוחו יש פיו, את משומר וחכם עדיק תשובמ:
בלבד ה׳ למען עשייה

מ'? מעוות את עשותו בעת לאדם מדעוימ מכווגמ מיא ממ שאלמ:
שה "וידבר ג: לא, במדבר ד. ל מ מר, העם א א  עמדו כבר במדין". ,ה נקמת לתת אנשים... מאתכם החלצו ל

 לישראל אמר משה ואילו המדינים״, מאת ישראל בני נקמת ״נקום ב( בפסוק )לעיל לו שאמר ה' מדברי משה שינה מדוע המפרשים,
 שתהיה משה ציוה לכן רצונו, וקיום ה׳ מצוות לביטול גרמו שהמדיינים שכיון החיים/ ה'אור וביאר רש״י(. בתירוץ )ועייןה׳!:מדין״ ״נקמת
 המצוה זכות להם יהיה לא שמים, לשם יתכוונו לא אם כי מישראל, כמה שמתו מהחטא שנגרם מה על ולא ה׳, לקנאת הנקמה כוונת

 ״נקמת לנקום כשיתכוונו רק הנקמה את לקיים שיוכל משה הבין ״נקום׳/ משה שנצטוה ממה ואף במלחמה. להנצל עליהם שתגן
 לנקום שיכול משה הבין מנין האלשיך פירש זה מעין עכ״ד. לפועל, הנקמה תצא ולא מלמעלה להם יסייעו לא זה ובלא השם׳/
 ופירש נשרים׳/ כנפי על אתכם ״ואשא ד( יט, )שמות אמר בעצמו הוא ברוך הקדוש שהרי ישראל, נקמת ולא יתברך, לכבודו - ה׳ נקמת

 צדיקים של כבודם על הוא ברוך הקדוש 'חס רא( יג, א׳ מלכים שמעוני )ילקוט במדרש וכאומרם בבני׳/ ולא בי החץ יכנס ״מוטב שאמר רש״י
הבין מזה ו ידו/ יבשה )תיכף( - בצדיק ידו ששלח וכיון ידו, יבשה ולא זרה לעבודה המזבח על ומקריב עומד ירבעם שהרי מכבודו, יותר

« עמי התלמדות פ״ה המוסרית העבודה מערכת ®״ב ™״ב שור עלי בספרו כתב בזה כיוצא .4 צ  כאשר רב, בעיון צרעת טומאת בהלכות הרמב״ם ובפסקי בה ועוסק העמוקה נגעים מסכת ״הלומד ק
 בהלכות חיים חפץ בספר באמת עסק הוא המסכת בכל כי לדעת יווכח עיניו מעל וילון נקרע וכאילו הרע, לשון באיסור אש להבות חוצבים דברים שם ימצא ברמב״ם ההלכות לסיום יגיע
 הצרעת בנגע 'השמהח( כד, )דברים בתורה היא מפורשת פרשה והלא עוסק, הוא הרע לשון איסור בחומר כי הרגיש לא המסכת על שקידתו בכל ׳הוא׳ איך הזה, הלומד וישתומם הרע! לשון

 למרים העשוי זכור הרע, לשון תספר אל בצרעת תלקה שלא להזהר באת ׳אם רש״י ופירש ממצרים׳, בצאתכם בדרך למרים אלקיך ה׳ עשה אשר את זכור ולעשות... מאוד לשמור
אלו(. הלכות מכל ב'התלמדות' לנו יצא מה לדעת אגדה, בדברי פעם בכל מסיים הרמב״ם )ולכן ..״.התלמדות. בלי אבל נגעים, מסכת את היטב למד הוא כי הזה הלומד ונוכח בנגעים/ ולקתה באחיה שדיברה
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 ועבדיו, עמו אנו אבל לישראל, שעשו מה על לנקום כדי היא מדין מלחמת שעיקר ענוותנותו מרוב זאת אמר הוא ברוך שהקדוש משה
כאן. עד יתברך, לכבודו רק ולעשותה לנו, הנוגעת הנקמה את ולעזוב בדרכו, ללכת צריכים
סופר, הכתב ופירש צדיקים. דוקא לבחור ציוה למה ותמוה, .,׳צדיקים רש״י ופירש אנשים״, מאתכם ״החלצו ואמר משה שדייק זהו

 על יותר הקפיד משה כי במדין״, ה׳ ״נקמת אמר משה אך ישראל״, בני נקמת ״נקום אמר לכן ישראל, כבוד על יותר הקפיד ה׳ כי
 לו שעשו מחמת בהם לנקום לבו את יתן לא להם, שמציק האויב עם להלחם עומדים כאשר שגם ביותר, צדיקים צריך ולזה ה/ נקמת
 רק לנקום מחשבתם וכל ברוחם, ששולטים צדיקים״, - אנשים ״החלצו אמר ולכן .,ה נקמת לנקום רק מחשבותיו כל יהיו אלא רעה,

הנ״ל. והאלשיך החיים׳ ה׳אור דברי עם אחד בקנה עולים והדברים במדין. ה׳ נקמת
 שמיתתו ששמע פי על ״אף רש״י ופירש עמיך״, אל תאסף אחר המדינים, מאת ישראל בני נקמת ״נקום ב( כתוב)פסוק מזו יתירה

 שיהה שלא במה משה נשתבח שלא הרי״ם בחידושי וכתב מדין(״. עם ולהלחם ה׳ דבר את )לקייםאיחר ולא בשמחה )זאת(עשה - בדבר תלויה
 לבו על יעלה לא הוא״, נאמן ביתי ״בכל ז( יב, )לעיל עליו שנאמר מי בודאי כי שם(, שנתבאר וכמו )בהפשטותמיתתו להרחיק כדי המלחמה

 היה ואלמלא הגבורה, מפי כציוויה בשלימותה, המצוה את שקיים במה משה נשתבח אלא מיתתו. להרחיק כדי המצוה ביום לשהות
 מחשבה מכל פנוי היה שלבבו אלא לעצמו, נגיעה שיש במקום שלימה לצאת הנקמה יכולה היתה לא נפשו, נימי בכל ה׳ ברצון דבוק

 בשלימות. מעשהו היה ולכן עצמו, על
ונגיעותיו מחשבותיו את לערב ולא בלבד, יתברך שמו למען לעשותם יכולתו כפי ישתדל עשיותיו בכל שגם האדם ילמד מזה

 מתכוין כאילו עצמו את האדם יעשה לא שבזמננו נוראים, בימים התפילות לענין הפוסקים שכתבו מה )וכעיןעצמו את לרמות לאדם שאסור ואף בענין. האישיים

 ׳לעולם 0טז ערכין י: הוריות כב: סוטה כג: נזיר נ: )פסחיםשאמרו ואף לשמה׳(. ׳תורה יד כ, )שמותלעיל שנתבאר במה גם וראה בלבד(, שמים לכבוד בתפילתו
 כבר אך לשמה, שלא ללמוד ניתן מלכתחילה שגם ומשמע לשמה׳. יבוא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא ומצוות... בתורה אדם יעסוק
 תמצי היכי בתורת רק לשמה שלא שעושה ויודע ללשמה, להגיע שרוצה אמת, של נקודה לו יש כאשר דוקא דהיינו הגדולים, אמרו

 ופעולותיו המצוות לעשות שרוצה זאת, ולומר יכולתו כפי לחשוב לפחות יכול זו, בדרגה אינו עדיין אם אף ולכן האמת. אל להגיע
 יתברך, הבורא לעבודת אלא להנאתו, יכוון לא הזה, בעולם שיהנה מה ״בכל כתב רלא( סימן )או״חערוך השולחן גם שמים. לשם

״ ב, )אבותחכמים ואמרו דעהו/ דרכיך ׳בכל כדכתיב  והשתיה האכילה כגון רשות, של דברים שאפילו שמים/ לשם יהיו מעשיך ׳כל י
 שאינם בדברים שגם התחדש, כאן אבל עבודתו...״. הגורם לדבר או בוראך לעבודת כולם יהיו גופך, צרכי וכל והישיבה... וההליכה

 להוציא צריך מאויביו, לנקום שנהנה כאן הנקמה כענין מהם, צדדית הנאה איזה לו שיש אלא בעיקרן, מצוות הן אלא גופו צרכי ממש
בלבד. יתברך ה׳ נקמת לצורך כן ולעשות מהתמונה, עצמו את ולהוציא זאת

בלבד. יתברך רעונו לעשות כד תם שמעשיו למין ת/ מעוות את מקיים כאשר לאדם הרעויה הכוונה תשונה:
נדרים׳ ׳התרת בענין המחכימה׳( ׳החידה )מתוך חידה

לנדרה? היתר לה היה - הנדר את מיפר היה לא ואם הנדר, עליה שנאסר יגרם - לאשה הנדר את יפר שאם יתכן איך שאלה:
 היתה מיפר, האב היה לא אילו אבל הארוס, חלק את להפר יכול האב אין - ומת שמע לא והארוס לה והיפר שמע שאביה ארוסה

לא(. ס״ק בש״ך ועיין טז. רלד, יו״ד ערוך )שולחןלה להפר יכול והיה לגמרי אביה לרשות חוזרת

הנדר? את לקיים שיעטרך גורמת ההפרה אדרבה אופן ובאיזה והנזירות, הנדרים את לבטל גורמת הפרה אופן באיזה שאלה:
ה( הקטנה !של אביה או בעלה יכולים - לבינה שבינו בדברים או נפש עינוי בנדרי שנדרה אשה כלל בדרך מער  תצטרך ולא נדרה את לה להפר ו

שהרמב״ם לדעת - עבדו של הנזירות את שיפר אדון ואילו לקיימו. רו פי ב  תחתיו העבד היה שאם אפילו 1יז ח, עבדים יח. ב, נזירות ובהלכות א. סוף ט, בנזיר המשניות !
הלו היפר אם אבל הנזירות, את לקיים שלא לכופו יכול היה ל גי ק לכופו, רק אלא לעבדו להפר יכול האדון אין שהרי עבדו, שאינו !  העבד של מעמדו את בזה סילק 1ול

לנזירותו את משלים ולפיכך לחירות ויצא ב א ועוד(. לט רסז, יו׳יד ובט׳יז נב, סי׳ פ׳יד גיטין שלמה של ים סב: בזהמןאירי ועיד שם. וברע׳יב בראב׳יד עיין )

 ׳הכנה עלון וכן שבוע, בכל שבוע פרשת על ,המהכימה ׳הפרשה עלוני - במייל בחינם גם להשיג ניתן שמורות. הזכויות כל ©
 נפלאה ׳הכנה )כנ״ל(,מצוה׳ לבת נפלאה ׳הכנה עלון ההתחלה(, אחד הולך ושהכל היום אותו )כמעלתבחיים׳ פעם הזדמנות - מצוה לבר נפלאה

 ביקול לשומעם וניתן משניות, הש״ם רוב כל על דקות 40ב: במשניות היומי בפרק מוקלטים ושיעורים לחתנים( והנמה )הלכהלנישואין׳
 0733,211612 שמספרו: ישיר בקו או במשניות׳, היומי הפרק - שליט״א דוד בן שילה ׳הרב שם פי על הלשון׳

פיויגלחט״א זצ״ל ישראל גדולי בהסכמות הספרים את ולרכוש ל  בזאת ישראל(, גדולי של תודה אהבת על )סיפוריםתורתך אהבתי א״ב(: סדי )
שדוהיתר איסור הלכות בהרי אחדות(, כמסכתות שתשוכותיהן זצ״ל קנייכסקי הגד״ח מדן מכת״י הש״ס על שאלות 630)תבחנו  פז-קיא, ירד ותערוכות כחלב )כ

להמחכימה המגילה ומאירים(, בהירים וכידודים, כיאודים כתוספת להלכה, ומפרשיה הסוגיות כעיקרי מפורט סיכום ע להמחכימה המשנה אסתר(, מגילת ) ע  פרקי )

ה אכות(, ש ר שכעה הפ מה)  והנהגות עוכדות כצירוף התודה מפסוקי היוצאים אקטואליים ומוסד חכמה גי, כי א■ דכדים כמדכד ויקרא שמות כראשית שהם חלקים המחכי

 וכענייני כללי, ומועדים חודש ראש שכת, על וכאגדה, כהלכה ומועדים, שכת כענייני ופלפולים וכידודים, )כיאודים א' חלק ומועדים זמנים החיים(, מנסיונות ומעשים

 )כנ״לב׳ חלק ומועדים זמנים עמודים(, 380 כ: עצרת. ושמיני סוכות דכה, והושענא הכיפורים יום השנה, וראש אלול שהם נוראים, ימים - ותשרי אלול כחודש המועדים

s / עליכם שלום המצרים(, וכין שכועות העומד, ספירת פסח, פודים, כשכט, ט״ו חנוכה, על וכאגדה, כהלכה אב, עד כסליו כחודשי h a lo m  a le ic h e m תרגום( 

 לעת ]אזל עמוד( 960 ישראל: מגדולי דב ומעשי כעוכדות משולכים וכמוסד, כאגדה כהלכה, פנים, והארת שלום )שאילתרב שלום לאנגלית(, המקוצר דב ■שלום הספד
אחר עד לידתו מקודם האדם ושנות גילאים )כעניניאדם תולדות חדש: נפש(, לכל השווה כשפה ומנוקד מעוכד דב, שלום ספד )קיצורהמקוצר רב שלום עתה[,

הפדד״ס( כדרך המכות עשר כענין והעדות )סיכוםהמכות עשר תורת ,פטירתו(

B אלקטרוני: כדואר .02-5864229 כטלפון: והערות הארות לפרטים, H 5 8 6 4 2 2 9 @ G M A IL .C O M, יעקב סולם וחוב ככתובת: או 
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הרוממות יראת
ם ם פניני אי בהכ״ב קדועות בחומרת נפל

לנגדי ,ה עוויתי
בהכ״נ והנהגות הלכות

ליוצאי-גרמניה ירוחם רבי שאמר הוועד
ו נ י נ פ ר ל ו פ י ק ס ת ר ל מ ך ע ר ש מ ״ י ר ג ב ה י ש י ל צ א ע ל”ז ו ב ש ה ל ש ד ח ט י י י צ ר א י  ל1ע ה

, ו נ י ב ר ר ו פ י ס א ה ב ו ן ה ו א ט ב ל ב ו ה ק מ ר י ב ל כ , מ ן ו ש א י ר פ ה מ ר י ג”ה ב ו ר ה י ת ת  מ

, י ק ס ב ל ד ו ד ג מ ו ע ש ה א ר ת ב ו ד ס ו ן’ מ ר ד ק ל י .’ה

ת העותתפתי עונה 250 לפני  מרן עול קרובו גם שיהיה קרוב-מעופחתנו, בחתונ
 להעותתף רצונו את הביע עוהגרי״עו סיפרו המעופחה בני זצ״ל. אליעויב הגרי״עו

 עוערים, מאה בעוכונת 10 חנן ברחוב למעונו לגעות מוכן אני האם ועואלוני בעומחה,
אולס-העומחה. אל ולהסיעו

סק- מעונכנס הגרי״עו. מרן את להביא כדי מיד ונסעתי לכך, עוהסכמתי כמובן  פו
 לחזות עוביקעוו ונערים, ילדים ובעיקר גדול, ציבור מסביב התקהל לרכב, הדור
ם יכולתי עולא עד רב, כה היה הקהל אליעויב. הרב עול בפניו  בנסיעתי. להתקד

 מההמולה מרוצה אינו עוהוא לראות היה אפעור זצ״ל מרן עול ממראה-פניו
\ המתרחעות חו  מרן אל ופניתי גודלבסקי, הרב מספר פניי, העזתי לרגע לרכב. מ

אם’ אותו: ועואלתי  .’אדרבה’ העויב: ומרן ?’דבר-מה לרב לומר לי מותר ה
 לבחורים מיוחד וועד לומר נהג זצ״ל ירוחם רבי המעוגיח עומרן וסיפרתי פי פתחתי
 יוצאי- זכו מה ובעול כך, נוהג הוא ולמה מדוע אותו כעועואלו מגרמניה. עוהגיעו
ואמר: המעוגיח העויב הזה, המיוחד ליחס גרמניה

 מההיכל התורה ספר את מובילים עוכאעור נוהגים ובליטא בפולין יעוראל בקהילות
 הכתר את מוריד זה הבימה אל הספר אחרי עולים הילדים בימת-הקריאה, לעבר

 נעעוה זה כל אבל החגורה, את להוריד לזכות נדחף והעוליעוי המעיל את מוריד וזה
 עוואבים והילדים ולעיני-כל. בפרהסיא חיבתה את להראות כדי תורה, עול לכבודה

ואהבת-תורה. יראת-עומים מכך
 פי על המתנהלות בגרמניה, ’היייקיות בקהילות ירוחם, רבי המעויך זאת, לעומת

 ומובל מההיכל, התורה ספר יוצא כאעור אלא כך, נוהגים לא מדויק, ומעוטר ’סדר’
 הספר, את מנעוקים הם לבימה. ולעלות להידחף מורעוים לא הילדים הבימה, אל

ת את למנוע כדי זאת כל למקומותיהם. וחוזרים  התורה. ספר סביב הצפיפו
ע ירוחם, רבי הוסיף זה, דבר  היראה אווירת את לספוג בגרמניה הצאן מצעירי מונ

עפעת מפ  אומר אני ,’החסר את להם להעולים’ וכדי וליטא. פולין בקהילות ה
 ואהבת-תורה. במוסרי-יראה דבריי את מתבל אני במהלכו מיוחד וועד בפניהם

 על והתרפקו התדפקו הרבים והנערים עוהילדים בעת הגרי״עו למרן סיפרתי זה כל
הו רבי מספר עולי, המכונית חלונות  ואמרתי: הוספתי ואז גודלבסקי, מתתי

 את להם להעולים כדי יוצאי-גרמניה לתלמידיו מיוחד וועד מסר ירוחם רבי אם
 בעול באהבת-תורה ספוגים עוהיו וליטא פולין יוצאי ובין בינם הקיים הפער

 לרכב מסביב עתה עומתרחעו מה גם כן אם התורה, ספר סביב עוכרכרו הכרכורים
ם בהיותם באהבת-תורה, הצאן צעירי את מספיג תורה סביב ומקפצים מפזזי  ספר-

— עוליט״א הרב עול בדמותו חי,
 לספר אותו עוהעווויתי מאחר עליי יקפיד או יכעס הגרי״עו עומרן חעובתי לרגע אם

 התפעוטה אליעויב הרב עול עועל-פניו לראות מאוד ועומחתי הופתעתי חי, תורה
ה!!! מיוחדת נהרה-עול-אור ם’ הוא עומעתה ולהודיע, לידע במינ סכי  עוהצעירים ’מ

בו!!! ויביטו למכונית, מסביב יתאספו
 עול דבריו את בעוומעו זצ״ל, מרן פני על עונראתה ההיא נהרת-האור את אעוכח לא

ראעוונה. הקפה כאן עד ירוחם. רבי המעוגיח
 עו. ע. הרבנית עול הלווייתה אלחנן ברמת התקיימה יותר מאוחר עונים 4

 נסע עובה המכונית מעוהגיעה אלחנן. לרמת הגיע הגדול ואביה ה,’’ע זילברעוטיין
ב\ המרכזי הכנסת בית אל ק ת  יעוראלזון דב רבי והרה״ג מאוד, רב קהל מסביבה ה

האנעוים. את להרחיק לעוווא, ניסה, עוליט״א
ת יצא לפתע ואמר זצ״ל, מרן עול יד-ימינו עוליט״א, אליעויב אריה רבי מהמכוני

נוות הדלהת
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ק י פ ס מ י ה ד ב ו ע ם ל ש ר ה ל ם ’) ה ר ב ן א ם( ב ״ ב מ ר ב, ה ת  כ

ך י ר ח צ י ט ב ה ת ל ת א י ת ב ס נ כ ד ה י מ ל ת י ע ד א י ו ט א  ט

ת צ י ח ר ו ו ת פ צ ק ר ו ר י מ ו ו י ת ו ר י ו ק י ד ב ר מ ן ו פ ו א ה ב י ה ת  ש

ת א ר ד י ו ב ב כ ל י ב ו מ נ א ר י ם ש י ש י ו ו י מ ע . פ ו י ל  א

ל כ מ ן ו כ ך ש י ר צ ר ש ה ז ה א ל ל א ש ה א י ו ו ה מ צ ם ע ר ו  ג

ך, ו ל כ ל א ל צ ו י ש כ כ ו ה ב א נ”מ ר ל י א ש ו י י ר ח ם א ו ר ש ב  ד

ו נ י א ף ש י ס ו ד מ ו ב ם, כ ו ק מ ן ל ו ג ו כ ש י , ט ש מ ו ש ו מ ס א ו  כ

ה י ת ק, ש י א ר צ ו י כ ה. ו ז ב

ה 1 ה הנ ר או כ ה ל א ר ר נ ק י ע ה ד צו א זו מ אוג הי ד ה ל הי ת עיי בי  ה

ת ס נ כ אר, ה ה אין וא"כ מו א ז ק ת, ע״י דו א נרו ל א א דין הו  ע״י ה

ת ר או ל. ת מ עי ם ח ל י או פ ם ל ע ט עיני ה עי ה ת די רו לו בנ א א ה מי  דו

עי, ד ק מ אוי י״ל ד ר ק ד לי ד ה ת ל רו א נ ק ה דו הי ן עיי עי ת כ ק ל ד  ה

ה. ר מנו אכן ה עוין ו רי י ב ד ל ב כ י ה ס ( ו ם י״ז, ,ב מעי ר עי קו ם מ ע  ט

ה( ף ז סי הו ב עי תו כ תי ח״ל, ל א צ מ ר ו פ ס ו ב דנ מ ל עי י ר ד מ ( 

א( מ חו ת תנ עי ר פ ך ב ת ו ל ע ה פ ב " ע ת א בנו ר ק ה ו עי ל ט ת ב רו א הנ  ל

לו, ט ן ב נ י ע מ י א ע ה הג מ מנ עי עי ד ק ו ה הג ם, נ ה ו ב ענ מ עי  ו

ם מוני ד ק ה ו ז״ל עי הג ם נ ה ר ב סו ל אי ו ד חין ואין ג ק מני לי ד ה הן ל  מ

לו פי ב א תו כ ד או ל מו ל כן ל א ן ) י ב עי ״ עינ מ  נ״ד ס״ק קליד סי' ב

ר תי מ ק עי לי ד ה ו ל מנ ך מ ר צו ר הרי ת״ת(. ל א בו ס״ל מ ת ד רו הנ  ד

ת עיל ת בי ס כנ ם ה עי ה מ ם מ קו מ ת ב רו ה נ ר מנו עי, ה ד ק מ ב הו עי  וז

ר מ א ק עי ד ר ד מ ת ה רו הנ א ד לו. ל ט פי ב ל אי זה ו ד אוי ו ר ק ד לי ד ה  ל

ת רו א, בנ ק א דו מי ה דו ר מנו ם ד מנ א ע ) מב״ן ד הר ת ד עי ר פ  ב

ך ת ו ל ע ה י ב תנ רי פי ב עי ד ר ד מ אי הנ״ל ה ק ן ד י נ ע ת ל רו ה, נ כ  חנו

א ן ול י נ ע ת ל רו ״נ(. נ כ ה ב

ציין ויעי ם ל ה ג מ ב ל ת כ ד עי כ ח ב מ ק ו ה בנ ר ל חיי, ) ך ב ר ״נ( ע כ ה  ב

ב ח״ל, ם חיי ד ק א לי ד ה ת ל רו ת נ בי ת ב ס נ כ י ה פ ם ל קו מ ה א עי הו  ה

ד ח ה מיו ל פ ת א ל הי ת עי ו ל ו ע פ ה מ מ עי ה הנ מ עי הנ ת ו ל עי מ ר נ  לנ

מר עיכן ה א מ ל ה עי ״ ם יאור ע קי די ח' צ מ לי יעי עי מ ל ט(, יג, ) ע  כן ו

ה מ עי ת הנ הני ה נ ת ח מ עי ה ו ב רו ה מ ת או אור ב ת ה ב ח ר ת מ  ו

ת ט י ע פ ת מ ה ו ת או ה, ב ח מ י עי פ ר ל או ה ה עי נ ל מי כ א מין ו  הו

ב ר ק ת ל מ ה, מינו א הנ ך ונ תו מ ה ו ת ח מ ת עי ד ב ו ת ע ת א  העיי״

ה, ח מ עי ת אין כי ב מו ל ה עי ד ו ב ע א ה ל ה. א ח מ עי אן ב כ מ ם ו ע  ט

ת ק ל ד ה ה ל ר מנו כן ה עי מ עי ב ד ק מ ב ל ו רך ע ט. ד עי פ פ ה ״ ע א ה ו  עיז

י אור נ פ ו ם ג צ ע ה ו מ עי מ עיכלי, אור הנ ו מ" צינ ת כי מ מ עי ם נ ד א  ה

ת עי ב ל ת ה מ ח מ ה עי דו ח תו ו א ר ק א ל הי ת ו ר ר עו ת תו מ ב סי ל ב  א

ה ד בו ע ה, ה ח מ עי ך ב כ ל רו ו הי ק ז״ל הז לי ד ה ת ל רו ״נ. נ כ ה ב ל. ב ״ כ  ע

ו רי ב ד ל ר ג"כ ו עי פ ן א נ י ע ב ה ד ת לז ב ה ל עי עיל עי א א ק א דו י ול הנ  מ

ה ל. אור לז מ עי ח ך ה י ת ו נ כ ש מ ( ) ל א ר ש י

”התורה וקריאת התפילה בעגעת אותו תקרא אל אנא בהכ״ב קדועזת ענין את לחזק נועד העלון”
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 הצעירים את להרחיק צריך אינך נורא, לא’ ישראלזון: ד”להגר
ת מךשה סבא מהרכב. שו ע !!!’זאת ל

 להרב ל,”הנ הרבנים-הגאונים הנכדים, לאחר-מכן סיפרו וכך
ע שסבא שלאחר גודלבסקי, מ ה את ממך ש ש מע ל ה  ירוחם, רבי ע

 התייחסותו את ושינה הללו, מדברי-האמת מאוד התרשם הוא
שו למעמדי-כבוד-התורה ע  לאהבת-תורה תורם הדבר אם סביבו. שנ

מען להקריב גדול-הדור מוכן הצעירים, בקרב  ענוות- את גם זה ל
ד שלו... התום שנייה. הקפה כאן ע
שלב שי ה שלי ש גודלבסקי, הרב מספר הסיפור, של ה תרח  כמה ה
ת השנה, בראש זה היה מכן. לאחר שנים ע ת’ה ב קיעו  בבית ’ת

החלו המרכזי. הכנסת ש  אז שהיה שלי הקטן הבן מיהר לתקוע, כ
ת 3 בגיל  קיום את מקרוב לראות כדי הקודש ארון בימת אל לעלו

. שופר תקיעת מצוות
ט דאתרא המרא בהוראת - הגבאים ברם, ל אסרו - א”שלי  הילדים ע

ת  שתיקן דאתרא המרא של התקנה מכוח זה היה לשם. לעלו
 למקומו. מאוכזב חזר שלי הבן הבימה. אל יעלו לא שילדים
תי לספר: גודלבסקי הרב ממשיך ש ט הרב אל ניג  לו וסיפרתי א,”שלי

ה את ש מע ם ההוא ה  והוועד ל,”זצ אלישיב ש”הגרי מרן חמיו, ע
שר כדאי שאולי ואמרתי ,’וכו ליוצאי-גרמניה ירוחם רבי שאמר אפ  ל

ת לילדים ת בזמן רק הבימה אל לעלו  המחזה שכן שופר, תקיע
 הילדים ישובו מכן לאחר ומיד טהורה, שמים יראת בליבם מכניס

למקומם.
ט הרב  שבזמן בקהילתנו נהוג ומאז לכך, הסכים אכן א”שלי

ל להיות הילדים מורשים התקיעות  הקודש. ארון בימת ע
סיפרנו וכיון  לנו סיפר גודלבסקי שהרב שבזמן נוסיף ל,”הנ כל את ש

 2 אורליאן ברחוב הכנסת בית מייסד גם במקום נוכח הדברים, את
סיפר אחיעזר, בנווה ל ש  כדי שתוקנו שלו הכנסת בבית המנהגים ע

ל לשמור ל המקום, נקיון ע ל הספרים, באוצר המופתי הסדר ע  ע
ת כדי והכל הריהוט, שלימות ת ש ט ל מע ש-ה קד מ ת-  נאות, מראה לבי

ונקי. מסודר
 אין מספר, הוא תורה, בני מאות מתפללים בו שלנו, הכנסת בבית
ל עולים שילדים כזה מצב  אנחנו ושולחנות. ספסלים ריהוט, ע

מיע משתדלים הט  שבית-כנסת המסר את המתפללים כל בקרב ל
 אחד שכל וכמו פרטי, בית של סלון מכל בחשיבותו נופל אינו

ל יטפסו לא שלו שהילדים מקפיד  כך בסלון-הבית, הריהוט ע
 הילדים את לחנך צריך - מכך יותר והרבה-הרבה - מידה באותה

ס שלא טפ ל ל הכנסת. בית ריהוט ע
ת בבתי לבקר לאחרונה לנו הזדמן ס  היא וההדר שההוד מפוארים כנ
ת המילה  ומפארים משבחים שכל-כולם קודש היכלי שלהם, הנרדפ

 בקירות- המתבטא החיצוני מהפאר ולבד ויתעלה, יתברך ליוצרנו
ש שי  אי- האלוקים, לבית והדר חן המוסיפות המוזהבות ובנברשות ה
שר ל למצוא אפ ת הבנין קומות ובכל הרצפה ע ס  אין כלשהי. נייר פי

ומצוחצח. נקי הכל כזה. דבר
ם הילדים בקרב גם יוצר זה מצב  הקהילות של בצילן המסתופפי
הבית את בו מרגישים הם המדרש. לבית בל-יינתק קשר ההן,

קדש בית שייבנה ועד שלהם, הפרטי מ  הקודש, עיר בירושלים ה
 שלהם. הפרטי המקדש בית את זה בהיכלם רואים הם

ש קטן, בילד כשמדובר וכמה כמה אחת ועל וכשאדם,  כה קשר מרגי
ה כל את זה ממקום יקבל גם הוא הכנסת, לבית הדוק פע ש ה  ה

ת וישאב לו הדרושה ארבע  גם ואז אמיתית. ויראה קדושה כתליו מ
 הכנסת. בבית לדבר לא הדרישה מאליה תתייתר

ה החיצוניות פיע ש ל תמיד מ  חיצוני בדור במיוחד הפנימיות. ע
ם נכון אז שכמונו... ש ת בית לבנות צריך לא כך של ס ש כנ ד  ח
ל להקפיד צריך כן אבל ומפואר, ש בית של נקיונו ע קד  המעט, מ

א וברור שם יתקינו גם אם נורא של  כמו מתקנים-של-יופי פה-ו
 סיוע אלא ,’ואנווהו קלי זה’ משום רק לא בכך יש .’וכו נברשות

ל ע פו ת ב  הכנסת. בית של וכבודו קדושתו לשמיר
 שיירי-לכלוכים וסתם בניירות להיתקל שמזדמן מקרים יש

ל לרוב המתגוללים ת ע  את יטריחו יהודים כמה הכנסת. בתי רצפ
ם מ ש”ה את הנייר, את ולהרים הקרקע אל להתכופף עצ  את או ”1טי

אלוקינו? בית את המכערים הלכלוכים יתר
ל מוטל זה נייר היה אם והלא ת ע  היינו לא וכי שלנו, הסלון ריצפ

ח ולהניחו להרימו מתאמצים ה?! בפ שפ א  עבורנו זה היה לא הרי ה
ל הימצאותו כי מאמץ, בגדר כלל  את לנו מקלקלת בסלון הנייר ש
המצוחצח. הנוף את ומכערת הבית פני

שמדובר אבל ע התירוצים מתחילים כבר כאן כנסת, בבית כ פי ש ה  ל
מץ שלא כדי עלינו א ת ק נ העני ט ל מע ש-ה קד מ ת-  כבודו את לבי

ט עוד הרי לו. המגיע ע  כל את להרים שמתפקידו המנקה יגיע מ
ה שאני ומדוע הניירות, ש ע ם הרי במקומו? זאת א ש  מקבל הוא כך ל

 ובין בינם שאין שונים, מתירוצים תירוצים באלה, וכיוצא משכורת!
ל המוטלת האמיתית החובה  כלום. ולא האדם, ע

ת קמעה; נהרהר הבה  בוץ הגשמים יוצרים החורף בתקופ
ס וכשאדם בחוצותינו, תדל הוא לביתו, נכנ ש  נעליו את לנקות מ

טבר מהבוץ ומגפיו  ברחוב. בלכתו עליהם שהצ
ה לא הלא ל יעל תו ע ם להיכנס הישוב מן אדם אף של דע  בנעליי

 עפר. וברגבי בבוץ הנקיים החדרים את ולטנף הבית תוך אל שכאלה
ויפה. טוב הכל
 ולכלוך טינוף של מידה ובאותה נעליים באותם מגיע כשיהודי אבל

 הלוך מגפיו את ויקנח בחוץ יעמוד הוא תמיד לא הכנסת, לבית
ם ייכנס אלא וקנח, שם החל מאז קצר זמן ובתוך הבוץ, כל ע  הג
ת את נראה לירד, ת הכנסת בית רצפ ת טובע פ ט ע מ  ובוץ. מים של ב

ם הלא אלוקינו? בית של כבודו ואיפה ש  שלא מקפידים שהננו כ
א וכמה כמה אחת ועל לביתנו, כזו בצורה להיכנס  לה עו היה של
תנו ל ארמונו את לטנף בדע שר מלך ש  לכל מזדמן וכאשר ודם, ב

ה להיכנס מאתנו אחד שכ  אנו פלונית, אישיות של מפוארת לל
ם ובגדינו נעלינו את מצחצחים ע ם, אחר פ ה כדי פע  לא שחליל

 שם! היושב של זעמו את בכך ונעורר הרצפה בטינוף אותנו יאשימו
שעריו כך להיכנס מעיזים אנו כיצד כן ואם -  ובית הכנסת בית של ב

המדרש?
ת גודל את להרגיש, ולב לראות, עיניים לנו והיו הלוואי ש נ.”בהכ קדו

נפלאותיך ועל
שועות סיפורי ת שמירת בזכות י ש נ”בהכ קדו

3.000.000 במקום 100.000
 נהנה דוקא הוא אך מליונים, שלמה של עסקיו לו הכניסו לא מעולם

 עם קשרים יוצר לזה, ונותן זה עם נושא היה הוא שלו. הייחודית מהיצירתיות
 ’דיל’ה חיות. מלאה פעילות בקיצור, מתחלפים. קליינטים עם והיכרות סוכנים,
 מהבנק ליד, מיד עוברים כסף סכומי מרובה, פעילות כך, התחיל גם הנוכחי
 במידע חסר היה קריטי אבל קטן פרט רק רוחש. הכל לבנק, מהמתווך למוכר,

 בו שמצאו התתחון, העולם אנשי אלא היו לא הסוחרים שלו,
 אבל ויפה, טוב דפק הכל בהתחלה קופתם. את להעשיר קרבן

 קרני טוב. לא להריח התחיל משהו שבועות כמה לאחר
שמש  התחילו זוהרים, צבעים בשלל מחייכות שנראו ה

ל ... טורפות כשיניים להיראות  אמור היה שכביכול הסחורה ע
 אבל דבר. כזה יהיה ולא היה לא חולם, אינו שהוא ,ברור להגיע

 חובות לא אף ח,”בגמ הלואות לא וקיימים, חיים החובות
 אין להשתמט, אפשר אי אלו מחובות .’מאפיה’ל אלא לבנק,

 התחיל החוב העולם. לקצה שיברח יעזור לא וגם הסדרים,
ד אבל אלפים, מאות בכמה  שלהם ’ההלוואה תנאי’ב אותו יידעו ’הם’ מהרה ע

 וצומח איומה בתדירות עצמו את המכפיל המפלצתית, הריבית תכנית עם
 יכול הוא מי אל לחשוב וניסה שלמה התיישב מצבו את להעריך בנסיון ועולה.
 לועו אשר הבור את לסתום כדי הלוואות לגרד יכול הוא היכן לעזרה, לפנות
 לגרד נעוריו, משנות בחברים להיזכר ניסה הוא יום. אל מיום והולך נפער

 מאד הוא רחוק כי ראה הימים שעברו ככל אך מכרים. אלו אי עוד מזכרונו
 ובינתיים הסכום. אל אותו קרבה לא ביותר האופטימית ההערכה גם מפתרון,

. ממנו שכחו ’הם’ כי במחשבה להתנחם ניסה הוא לפעם מפעם והולך. גדל זה

 על שלמה נפל שוב
 הפעם אבל הכורסה,

 את לעכל כדי
הנפלאה. הבשורה

מעו ואיומיו השליח של הגס קולו הקולי, בתא הודעה לו שחכתה עד ש  שם נ
 הוא ישותו, כל את תפס הייאוש כאן?! עושים מה עולם! של ריבונו אוי בבירור.

ל נפל ד ואחכה כאן אשב לעצמו וחשב הגג, אל ובהה הכורסה ע  יבואו ’הם’ש ע
 לחסל רוצים הם אם לעצמו, ואמר התאושש שעות כמה לאחר ... אותי ויקחו
 הימים מן ביום שלי. החיים את לנהל יכול לא אני שבינתיים אומר זה אין אותי

 א”שליט גרינוואלד מיכאל מאיר רבי הכנסת, בבית אורח הופיע
 בענין לחזק והתחיל בקודש, כדרכו התפילה לאחר נעמד

מע דבריו, את מיכאל מאיר ’ר סיים אך המדרש. בית קדושת ש  נ
 שלמה גם נפש! פיקוח ורבותי! מורי המדרש: בית מפינת קול

ד אבל שלו, הקול שזה הראשון ברגע לב שם לא עצמו  מהרה ע
המאפיה, עם שלו ההסתבכות את בקצרה ותיאר התאושש

 אנא ידידי, בהכרזה: עליהם ופנה בסכנה. עומדים שחייו ואיך
ל קבלו משפחתי ולמען למעני  בעת לדבר שלא עצמכם ע

ש הציבור כמובן התפילה. ל קבלו הנרע  ועד אחד, פה עצמם ע
ל להאמין, לא ופשוט עברו ימים כמה זה. על חתמו וכולם דף הובא מהרה  קו ע

מע הטלפון ש ל כיום עומד שלך החוב אומר: והוא ,’ההוא’ של הגס קולו נ  ע
שר עד היום ואם לכסף, דחוף זקוקים אנו אבל דולר 3,000,000  תשיג בערב ע

 על שלמה נפל ...שוב אלף מאה כמה??? החוב... כל את נמחק דולר 100.000 סך
מע מי הנפלאה. הבשורה את לעכל כדי הפעם אבל הכורסה,  הנחה כזאת ש

ד ???’מאפיה’מה  נגד ובמירוץ המדרש, מבית לחבריו שלמה התקשר מהרה ע
שעה עד הסכום הושג השעון היעודה. ה

ד(”ביהמ קדושת’ מגליון )מתורגם
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צבי נחלת
 עוליט״א לןליין זאב אפדיס דכי הגאון בראת

ל צבי נהלת בוה״ס בועות תודת יעויבת וד״בו התודה ע

>$< מטות פרשת >$<

במצוות תנאי

 את אתכם ראובן ובני גד בני יעברו אם אלהם משה ויאמר”
 לפניכם הארץ ונכבשה ’ה לפני למלחמה חלוץ כל הירדן

 חלוצים יעברו לא ואם לאחוזה, הגלעד ארץ את להם ונתתם

 כט-ל( לב, )במדבר ”כנען בארץ בתככם ונאחזו אתכם

 בני כתנאי שאינו תנאי כל אומר מ”ר א( )סא, בקידושין תנן

 אליהם ויאמר לב( )במדבר שנאמר תנאי, אינו ראובן ובני גד

 הדבר צריך אומר גמליאל בן חנינא רבי .’וכו גד בני יעברו אם
 לא כנען בארץ שאפילו במשמע יש כן שאלמלא לאומרו

ל.”עכ ינחלו,

שליח י”ע אפשר

 לקיים דאפשר דבעינן ל”חז למדו ראובן ובני גד מבני והנה

 בי בר ל”א א( )עד, בכתובות איתא והכי שליח. י”ע המעשה

 בני מתנאי גמרינן מהיכא תנאי כל מכדי אמרת קא שפיר רב

שר תנאה ראובן, ובני גד אפ  התם כי שליח י”ע לקיומיה ד

שר דלא תנאה תנאיה הוי  לא התם כי שליח י”ע לקיומיה אפ

ל.”עכ תנאה, הוי

דמילתא בטעמא

ם( ’בתוס והקשו ש  גמרינן דלא כאן, יש סברא ומה ת”וא ל”וז )

 מהתם ילפינן לא דהא סברא, שהוא מה לענין אלא מהתם

 טעמא דהיינו ל”וי קרקע, בנתינת אלא תנאי מהני דלא
 סברא שליח, י”ע לקיימו שיכול בידו כך כל והמעשה דהואיל

 שאין חליצה אבל תנאה, ביה לשוויי בידו כן כמו שיהא הוא

 תנאה ביה למירמי נמי בידו הוי לא שליח, י”ע לקיימה בידו

ל.”עכ קיים, המעשה יהיה התנאי יתקיים לא ואפילו

ט”יו העונג שיטת

 שניתן דכל בזה, אחרינא טעמא כתב )ג( ט”יו בעונג אולם

 נתינת מעשה אין כי ראיה זו הרי כגירושין, שליח י”ע לעשותו

 הוי נמי ורצונו רצונו, בהצטרפות אם כי לחודיה, המתיר הגט

 ומשום כאחד, שיתירו שניהם על תורה דהקפידה אלא מתיר,

 בכך, לגרשה רצונו שהרי שליח י”ע הגט ליתן בידו שפיר הכי

 תנאי, במעשיו לתלות בידו שפיר המתיר הוא שרצונו והיות

 היכא זאת לעומת הגט. נתינת מהני לא התנאי נתקיים לא ואם

פועל המעשה כי ראיה זו הרי כחליצה, שליחות מהני דלא

 בבעליו נקשר החליצה מעשה אלא העושה, רצון כל ללא
 בדעתו דיהיה דבעינן והא מעשיו. מכח מתיר פועל הוא והרי

 עושה, הוא למה כוונה דבעינן משום אלא זה אין לגרשה,

 אותה. פוטרת עושה שהוא שהחליצה לדעת שצריך דהיינו

 הדבר בקיום חפץ אינו אם דאף בזה, תנאי מהני לא ט”ומה

 המעשה סוף סוף דהא כלל, לן אכפת לא התנאי, קיום בלי
 והמעשה היות כלל, וחפצו ברצונו צורך ללא עצמו מכח פועל

בעלמא. כמתעסק ולא פטור בכוונת פ”עכ נעשה

בשחיטה תנאי

 והנה ל”וז בזה, מ”נ שהעלה ט( - ב )עו, ע”בקוה מצינו וכן

 היכא א( אופנים, שני ישנם האדם י”ע הנעשים הדברים בכל

 ובקידושין הקנינים בכל כמו האדם, מכח נעשה הדין דחלות

 היכא ב( הדין. חלות את הפועל הוא שהאדם וגירושין,
 הדין, חלות את פועלת האדם, כח בלא בעצמה, שהמעשה

 אינו האדם מ”מ גברא, כח דבעינן אף דמתרת, בשחיטה כמו
 כהלכתה. נעשית אם מתרת, עצמה השחיטה אלא המתיר,

 הוא שהאדם דבמקום האלו, האופנים משני טובא מ”ונ

 או מגרש או שמקדש תנאי, להטיל בידו יש המתיר, או האוסר
 הקידושין יחולו התנאי יתקיים שאם וכך, כך תנאי על מוכר

 רצונו, י”ע נעשית הדין דחלות יחולו, לא לאו ואם והגירושין,

 יתקיים אם ולומר תנאי להטיל יוכל לא בהמה, השוחט אבל

 תהא לא התנאי יתקיים לא ואם ניתרת הבהמה תהא התנאי

 מתרת, בעצמה דהשחיטה מילתא, תליא בדידיה דלאו ניתרת,

 ל.”עכ המתיר, האדם ואין

בזה. רבות מ”נ והביא

 שפיר וגירושין דבקידושין לחלות, זמן לקבוע ניתן אם א[

 ואילו יום, ’ל לאחר אלא יחולו דלא זמן, להן לקבוע ניתן
 מותרת תהא לא הבהמה כי לקבוע השוחט בכח אין בשחיטה

 במעשה כבר התירה התורה שהרי יום, ’ל לאחר אלא באכילה

השחיטה.

 ולכן בקנינו, לשייר ניתן דבקידושין בקנין, לשייר ניתן אם ב[

 דהמעשה היכא זאת ולעומת מפלוני, חוץ אשה לקדש ניתן
כלל. לשייר אופן אין החלות, פועל גופא

בלי הקנינים בכל דהנה המעשה, אחר חזרה מהניא אי ג[
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 היה א( נט, )קידושין מעשה ומבטל דיבור אתי דלא טעמא
 דאתי נימא אי אף בהמה, השוחט זאת לעומת חזרה, מהני

משחיטתו. בו לחזור יכול אינו מעשה, ומבטל דיבור

ה מהני, לא עביד אי אמרינן אי ד[  כללא הך אמרו דלא ברור ת
 שגירש, אונס כגון האדם, מעשה י”ע באה דהחלות היכא אלא

 זאת לעומת היפה. על הרעה מן ותורם לאוין, חייבי ומקדש

 כלל למימר ליכא מאליו, נעשה וההכשר היות בשחיטה,
נעשה. המעשה דהא מ,”דאיעל

 זו דסברא שלו, שאינו דבר אוסר אדם דאין אמרינן אי ה[

 דהאיסור היכא אך האדם, הוא דהאוסר היכא אלא שייכא לא
 ואמנם שלו. דאינו הא לן אכפת לא מעשיו, מכח קאתי ממילא

 נאסרת, אינה חברו לבהמת דהמשתחוה א( נד, )ע״ז ל”קי

 וייחוד דהיות ל”י דעובד, כרחיה בעל חייל ז”ע דאיסור הגם

 לייחד כמיניה כל לאו האדם, רצון י”ע נעשה ז”לע הבהמה
 תכריכי גבי ב( )מז, בסנהדרין דאיתא הא וכן שלו. שאינו דבר

 לייחד בידו ואין היות מ”מ מאליו, חל האיסור דאמנם המת
 במה תלי מיתלא האיסור לכן המת, עבור שלו שאינו בגד

למת. מיוחד שהבגד

 )קידושין ל”קי דהנה שבערוה, דבר כדין עדים תרי בעינן אי ו[

 המקדש ולכן לקיומי, משנים פחות שבערוה דבר דאין ב( סה,
 שזינתה, איש אשת מ”ומ קידושין, קידושיו אין עדים בלא

 זינתה אם אף אלא הדבר, לקיום עדים בעינן לא ע,”דשב דהוי

 כ”כמש כרחה, בעל חייל דהאיסור משום נאסרת, עדים בלא

 דבעינן הסוברים דעת ע”צ ז”לפי ואכן א(. סו, )קידושין ’בתוס
מ.”ואכ הדבר, לקיום עדים ביבום

שבגופו מצוה

 המפורסם ד”התורי כ”דלפמש ט”יו בעונג לחדש כתב ומעתה
 כ”א שליח, י”ע לקיימה א”א שבגופו דמצוה מב( )קידושין

 מהא כך על תמה אך תנאים. בהם להטיל א”א דאף נמצא

 בשם אבודרהם דוד רבי הרב כתב ל”וז )תפט( י”בב דכתב
 בספק והיינו יום, מבעוד הצבור עם המתפלל ויטרי מחזור

 בלא ספירה עמהם מונה ז,”הט שם ש”כמ לילה ספק יום
 ואברך אחזור בביתי בלילה אזכיר אם אמר מימר ברכה.

 מניתי הרי אשכח ואם לבטלה. ברכתי שלא ונמצא כדין

 דאזיל כתב ז( )שם, א”ובמג ל.”עכ למצוה, ושבועות ימים

 ואם כוונה, צריכות דמצוות ד( )ס, לדינא דנקיט לשיטתיה
 בספירה לצאת בדעתו אין בלילה יזכור דאם בלבו יכוין כן

שנ אכן ד.”עכ זו, מ  לא כ”א מצוה, בכוונת להתנות א”דא ת”לפ

 הריני בלילה אזכור לא אם דקאמר וכיון זה. תנאי כלל מהני
 שהרי לספור, בלילה יזכור אם אף יוצא שפיר לצאת, מכוין

מצוה. בכוונת מועיל תנאי אין

שופר בתקיעת תנאי

 ת”תשר לתקוע המנהג בהסבר תמה תקצ( ח,”)או י”בב
 ת”בתשר די הלא האי, כולי לי דלמה פעמים, ’ג ת”תר ת”תש

 גנח הוי דאי ת,”תר ת”ר ת”תש ת”ש מכן ולאחר פעמים, ’ג

תקיעה לו תעלה לחוד גנח ואי ת,”בתשר יצא הרי וייליל

ת של אחרונה שד  אתה וכן התעדת, שלפני לפשוטה ת
ת. בשל אומר י, ביאר דכבר וכתב תד דן)  ’התום בשם ב( ה

 דאם למיטעי אתי דדילמא משום טעמא דהיינו ב( )לג,
 לומר יטעה ויתקע, ישוב לא הראשון שבעדת אומר אתה
 דכיון דאפשר ביאר )י( והראי׳ש עדת. אלא לעשות לו דאין

 שתעלה רצו לא התרועה, אחר פשוטה לשום תקיעה דעביד
יא, שופר ג”לסמ )בביאורו ם”והרא התרועה. שלפני לפשוטה

 כוונה, צריכות מצוות דאמר ב( )לג, זירא כרבי ל”דס ביאר ד(

 תקיעה לשם ת”דתשר אחרונה תקיעה לאחשובי מצי לא ותו
 תקיעה לשם ת”דתש אחרונה תקיעה ולא ת,”דתש ראשונה

 כוונה ליכא כן דאם הכא שייכא לא ותנאה ת,”דתר ראשונה
 בה יוצא ואינו ראשונה, לתקיעה ולא אחרונה לתקיעה לא

 שפיר בתנאי דהא י”הב עליו תמה אכן כ.”ע לזה ולא לזה לא
 מכוון מקום מכל מתנה, ספיקא משום דאמנם מכוון, מיקרי

 אי עולם גדולי דנחלקו לן הרי תקיעה. חובת ידי לצאת הוא
בכוונה. תנאי מהני

התפלה קודם שקורא ש”בק תנאי

 דהנה במצוות, תנאי דמהני דוכתי בכמה מצינו דכבר איברא
 שמע אחר בשחרית לומר דטוב ט( מו, ח”)או א”הרמ כתב

 לקרותה שמע קריאת עם שוהין לפעמים כי ו,”בשכמל ישראל
 שהצבור ירא דאם א”הגרע וכתב בזה. ויוצא בזמנה שלא

 יוצא יהא יעברו אם תנאי בדרך יכוון שמע קריאת זמן יעברו
 בשם )תפט( י”הב כ”כמש בזה, יצא לא יעברו לא ואם בזה,

 אהני א”הגרע הנראה וכפי העומר. ספירת גבי האבודרהם
 עם ש”ק עמם לקרוא יוכל ש”ק זמן יספיקו הצבור דאם בזה

 ידי יצא אם אף ש”ק ברכות לומר יכול דאמנם בזמן, הברכות

 חובת ידי שיצא מוטב לכתחילה מ”מ לכן, קודם ש”ק חובת
 עם ש”דק )א( יצחק בפרי כ”לפמש ובפרט הברכות. עם ש”ק

 יספיק שלא במנין מתפלל ואם בצבור, תפלה דחיא ברכות
 ביחידות, שיתפלל מוטב ש,”ק בזמן ברכותיה עם ש”ק לקרוא

 יקרא ולא ש,”ק בזמן ברכותיה עם ש”ק לקרוא שיוכל בכדי

 ואמנם ש.”ק זמן אחר יאמר והברכות התפלה, קודם ש”ק
 מבואר א”הגרע מדברי מ”מ כן. נקט לא מו( )שם, ב”במשנ
המצוות. בקיום להתנות דניתן

מצה באכילת תנאי

 נזר האבני בעל של חידושו רבים בת בשער מפורסם הנה
 יציאת בסיפור מאריכין הסדר בליל שכאשר ה( שפא, ח”)או

 אפיקומן כזית לאכול יספיקו לא שמא חשש ועולה מצרים,
 דאם חצות קודם המצה באכילת להתנות ניתן חצות, קודם

 עד הוא מצה אכילת דזמן עזריה בן אלעזר כרבי ההלכה
 ימשיך מכן ולאחר אפיקומן, לשם היא זו אכילה כן אם חצות,

 נפשך, ממה ויצא אפיקומן שנית ויאכל חצות, אחר בסעודתו

 כבר שפיר חצות עד הוא האכילה דזמן ע”כראב הלכה דאם
 אחר לאכול יכול שפיר ולכן שאכל, הראשון באפיקומן יצא

 דיכול עקיבא כרבי הלכה ואם רוחו. על העולה ככל חצות
 שפיר כן אם השחר, עמוד שיעלה עד אפיקומן ידי לצאת

השני. באפיקומן יוצא

C
'isS )

פגיליונות אוסף



 נאכל הפסח דאין דלראבי׳ע שהניח מה על מבוססים ]ודבריו
 בפיו מצה טעם שיישאר בעינן לא מצה, וכן חצות עד אלא

 ואחר והיות המצוה, בזמן אלא אינו זה חיוב שכן חצות, לאחר

 טעם שיישאר לחייבו סיבה אין שוב המצוה, זמן זה אין חצות
פשוט[, זה אין לכאורה אבל בפיו, מצה

באכילה תנאי

 מצה, באכילת תנאי דמהני דבריו בעיקר להעיר דיש אלא
 כיון ולא מצה שאכל דאדם ד( )תעה, ע”בשו כתב דהנה

 נהנה. שכן מצה, אכילת חובת ידי יוצא המצוה, ידי לצאת

 שבדעתו בפירוש דאומר היכא מ”דמ לו) (שם, ב”במשנ וכתב

 בגרונו שנהנה ואף טפי דגרע אפשר המצוה, ידי לצאת שלא

 התנאי שהרי תנאי, גם מהני לא לכאורה ז”ולפי ד.”עכ יצא, לא
 וכאן לצאת, רוצה אינו התקיים לא התנאי שאם בכוונתו הוא

 צד יש לצאת רוצה שאינו בפירוש מכוין שאפילו רואים

יצא. זאת שבכל

ח”הגר הנהגת

 ל”זצ לווין אריה ’ר גיסו בשם הביא (נו) קודש מקראי ובספר
 וזמנים במועדים אך נזר. האבני תנאי להתנות נהג ח”שהגר

 אביו כי לו סיפר ז”והגרי היות זו, שמועה על פקפק קפח( )ז,

 הסדר. ולגמור המצה באכילת מאד ממהר היה

 ח”הגר דהלא לתמוה, הוסיף נזר האבני דברי בעיקר כן כמו

 עלות עד הוא גופיה פסח הקרבן אכילת זמן ע”דלכו לן ייסד

 אכילתו דזמן והא הבוקר. עד נותר נעשה אינו ט”ומה השחר,

 שחייב וכשם הפסח, אכילת מדיני אלא זה אין חצות עד הוא
 חצות. עד להיאכל דינו נ”ה ומבושל נא לאכלו ואסור לצלותו

 הוא ע”לכו בפיו מצה טעם שיישאר דהחיוב נמצא ומעתה

 בסעודתו להמשיך ניתן נזר האבני לדברי וכיצד הבוקר, עד

 בפשטות דהא מבוררים אינם דבריו לכאורה אכן חצות. אחר
 מדין אלא קדשים, אכילת מדין אינה מפטירין דאין זו הלכה

הפסח. אכילת

 עד הוא התורה מן האכילה דזמן א”הגר כתב דהא העיר עוד

 חצות, קודם לאכלו וחייבו הרחקה עשו ל”דחז אלא הבוקר,
 אוכל הוא שהרי ל,”חז תקנת מקלקל נמצא זה בתנאי כ”וא

 הפסח, אכילת זמן אכתי דזהו התורה דין כעיקר חצות, אחר

ב( רב דבמעשה הביא ואכן מזה. להרחיקו באו ל”חז ואילו  )נ
 כי וראה א,”הגר בבית פסח של בהגדה האריכו פעם כי מובא

 המאכלים ונשארו האפיקומן אכל ותיכף ובא, ממשמש חצות

 בני עם ט”יו שמחת ביטל א”דהגר הרי השלחן. על והמעדנים
 להתנות. נזר האבני כעצת נהג ולא ביתו,

 המצוות, קיום על להתנות דניתן דוכתי בכמה וחזינן היות

 דליתא מילתא הלא להתנות יתכן כיצד לברר עלינו כן אם
בתנאי. ליתא בשליחות

בנזירות תנאי

 שאשתה מנת על נזיר הריני דהאומר א( )יא, בנזיר איתא והנה

מתנה שהוא מפני בכולן ואסור נזיר ז”ה למתים, ואטמא יין

 בתורה שכתוב מה על המתנה וכל בתורה, שכתוב מה על

 תנאה אהני דלא ליה דתיפוק ,בתום והקשו בטל. תנאו

 הוזקקנו ומדוע שליח, י”ע לקיימה אפשר דאי משום בנזירות

 ואחרים דהיות ’תום וביארו בתורה. כ”עמש מתנה דהוי לכך

שליח. י”ע לקיימה דניתן חשיב תחתיו, קרבנות להביא יכולים

במצווות תנאי דמהני הא

 תנאי דמהני דהא צ( ב, ז”)אבהע ס”בחת כתב זאת לאור

 משום היינו שליח, ידי על לקיימן א”דא הגם המצוות, בקיום

 אכפת ולא שליח, י”ע לקיימה ניתן מיהת בעלמא מצוה דשם

 ובזה שליח. י”ע להתקיים יכולה אינה שלפנינו דהמצוה לן

 גבה שייכא בעולם נזירות שם פ”דעכ דכיון ’התוס כוונת ביאר

 זו בדרך כי והביא בשליחות. איתא חשיבא שפיר שליחות

 ביאה, בקידושי תנאי דמהני הא א( עד, )כתובות י”בפנ ביאר

 קידושין דשם דכיון שליח, ידי על לקיימן אפשר דאי הגם

 אמרינן שפיר שליח, י”ע לקיימם ניתן ושטר בכסף בעלמא

ביאה. גבי אף תנאה דמהני

 התם דהא גופייהו, ראובן ובני גד מבני זה לגדר דיסוד והוסיף

 כשליח לשמש ניתן היה לא ואף שליח, י”ע התנאי נעשה לא

 י”ע לעשותו דאפשר מעשה מקרי זאת ועם הקטנים, עבור

 לעשותו ניתן בעולם ההוא המעשה שם ס”וסו היות שליח

 שליח י”ע לעשותם אופן אין אשר מדברים בשונה שליח, י”ע

כלל.

ש זאת וביאר ם( ’תוס כ”עפמ ש  ביה מהני דאלים דמעשה )

 י”ע לעשותו ניתן דהא אלים זה דמעשה כיון כן ואם תנאה,

 לעשותו א”א עתה שנעשה האופן דעל נהי בעלמא, שליח

 מחמת אלא דמעשה, גריעותא משום זאת אין מ”מ שליח י”ע

 מפני שליחות שייכא דלא גד דבני האי כגון ידועה סיבה

תנאה. ביה מהני ושפיר אלים אכן המעשה גוף אך הקטנים,

עצמו לבין בינו תנאי

 ליישב ב( קכו, ב”)ב ן”הרמב כתב ’התוס קושיית בעיקר והנה

 שהוא בו כיוצא מילי הני ראובן ובני גד מבני גמרינן דכי

 ענין בכל עצמו לבין שבינו תנאי אך לחברו, אדם בין תנאי

 לקיים הוא ורוצה התנה מדעתו שהרי נותן והטעם תנאי. הוי

 קודש ובמקראי ד.”עכ בעינן, לא כפול תנאי אף הילכך תנאו,

 דהא במצוות, תנאי למיעבד דמצינן הא ניחא דלדבריו כתב

עצמו. עם מתנה הוא הרי במצוות

התנאים משפטי יתר

 משפטי לכל בעינן אי הללו, הביאורים בין מ”דנ ונראה

 כפול[ ותנאי למעשה, קודם ותנאי ללאו, קודם ]הן התנאים

 במצוות בעינן לא קודש במקראי כ”דלפמש דמצוות. בתנאי

 אך עצמו. לבין בינו תנאי הוי דהא כלל, התנאים למשפטי

 י”ע לעשותו אפשר דבעינן להא רק טעם זהו ס”החת כ”לפמש

 שליח, י”ע לעשותם אפשר דעלמא מצוות דשם כיון שליח,

התנאים. משפטי יתר בעינן דלא הכרח כלל בכך אין אך
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לון שבוע בפרשת והבקיאות העיון לעידוד שבועי ע ה

פנינים
המלחמה״ מצבא הבאים המאות ושרי האלפים שרי החיל פקודי על משה ויקצף”

 הכל בסך שנשלחו יוצא כן, אם שבט. מכל אלף להילחם, אנשים 12,000 מדין למלחמת שלח משה
 עצת את לבטל כדי במתכוון משה עשה זה דבר .132 וביחד: מאות, שרי 120ו אלפים שרי עשר שנים
 האלו השרים על משה קצף לכן מדין. בנות ע׳׳י ישראל את להחטיא שבא ,132 בגימטריא שהוא בלק

 שבו והם בלעם, לו שיעץ בלק כוונת את ולבטל להפר כדי דווקא אותם הוא שלח שהרי במיוחד
החת׳׳ס( )ע״פ הנקבות?! את והחיו מהמלחמה

”ומישראל מה' נקיים והייתם”
 שהשוחט כתוב ע"ה:( )חולין ובגמרא העין, מראית מפני הנעשית מצוה על לברך יש האם לדון יש

 אמו. בשחיטת הותר כי שחיטה, ללא באכילה מותר העובר פקועה(, )בן בתוכה עובר ומצא בהמה
 ומוסיף העין. מראית מפני מדרבנן שחיטה טעון הקרקע, גבי על והפריס הוולד עמד אם מקום ומכל

 משום רק בשחיטה שחייב מפני כשירה השחיטה השחיטה, במעשה הגרים או שהה שאם הרשב׳יא,
 נפסלה אם יודע הרואה אין שהרי מועיל, שחיטה כמעשה לעין שנראה כל כן, ואם העין. מראית

 שהרי שכזה, פקועה בן בשחיטת לברך יש האם תקכ׳׳ה( ס' )שו׳׳ת הרשב׳׳א וכשנשאל השחיטה.
 חכמים שהצריכו כל השיב: כך, על לברך אין שמא העין מראית מפני הוא חיובו כל אם לכאורה
 הביא איגר עקיבא רבי אמנם. עליה. ומברכים הוא, דבריהם של מצוה שאמרו, טעם מאיזה לשחוט

 הואיל פקועה, בן שחיטת על המצוות ברכת לברך שאין רפ׳׳ג( )ס' ראש" ה׳׳בשמים של דעתו את
 של שם שכזה מעשה על אין מקום מכל האדם, על מוטלת שהמצוה )שלמרות העין מראית ועיקרה

 )שבת ביתו פתחי בכל חנוכה נר הדלקת היא החשד מפני מקיימים אותה נוספת מצוה 'שחיטה'(.
 שנחלקו כן אם יוצא החשד. מפני אלא שאינו לפי נר' 'להדליק לברך שאין הר׳׳ן שם וכתב כג:(.

 והמעיין העין. מראית מפני אלא אינו שהוא דבר על המצוות ברכת מברכים האם והר׳׳ן הרשב׳׳א
 )ס' באו׳׳ח אך פקועה, בן שחיטת על לברך כן הרשב׳׳א כשיטת שמשמע ימצא ס״ב( סי׳׳ג ברמ׳׳א)יו׳׳ד

 שסובר הרמ׳׳א של סברתו את לבאר וניתן החשד. מפני ההדלקה על לברך שאין כתב ס׳׳ח( תרע׳׳א
 אין השני, בפתח חנוכה נרות הדלקת על אך העין, מראית משום הנעשות מצוות על אף שמברכים

השני.( הפתח על מברך הראשון על בירך לא אם אך הראשון, פתח על בירך שכבר משום לברך

”ומקנכם וטפכם נשיכם רק”
 לזכרים, נקבות הקדים ועשו לנקבות, זכרים הקדים נשיו׳, ואת בניו ׳׳את כותב: ויצא בפרשת רש׳׳י

 לנקבות הזכרים את להקדים היא צדיקים של שדרכם דהיינו בניו׳. ואת נשיו את עשו ׳׳ויקח שנאמר:
 א. לומר: ויש וטפכם׳׳? נשיכם ׳׳רק וראובן: גד לבני אמר משה כאן מדוע כן, אם לבאר ויש בדיבורם.

 העיקר, הן היו הנשים על נפל הבנים של והחינוך ההשגחה ועול למלחמה יצאו שהזכרים כיון כאן
 )אלף חביב. אחרון אחרון בדרך למעלה מלמטה הזכירם כאן ב. צדיק( )שפתי להזכירן. הקדים לכן

 הדבר שכל להם רמז ד. בדיבורו. זכרים הקדים הרי - חלוצים יעברו שהם משה כשאמר ג. המגן(
 שליט׳׳א הנכבדים הקוראים תשובות )ע׳׳פ כך. כל רב לזמן שייעדרו לכך נשותיהם בהסכמת תלוי

תש׳׳פ( שבת' לשולחן ל'שאלה

1 i r f e ?
ש נפרעות  nnotiטמונה

ה בפרעו

ר מ « \ ! כ ה ש ע כ
 משפחות אלפי שעשרות והאהוב המוכר העלון

 לצאת עומד בלעדיו... שבת סעודות עורכות לא
ומרענן. חדש פר0ב

 הבלתי והמדור׳□ החידות מיטב של נרחב לקט
 מלא, בצבע עמודים 600ל במעל נשכחים
השבת! לשולחן כיאה וחגיגיים. מרגשים

עכשיו הצסרפו
hamatmon4 0@gmail.com | 052-7665775

שלהם. לקהילה העלון את לקבל הארץ ברחבי הכנסת בבתי רב ביקוש יטנו
לתרום: ניתן תורה. בהפצת לזכות שלכם ההזדמנות זו

למערכת שיק לשלוח .2 ’ביין’ ש”ע ,5055271 שבון ח 905 סניף (10)לאומי לבנק בהעברה .1
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התפילה בשעת בגליון לעיין לא נא '
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פטות פרשת

* הפרשה את לסדר

 מעורבב, בסדר הפרשה נושאי רשימת לפניכם
 ההתרחשויות סדר לפי מחדש לסדרם עליכם

 חלק מהאותיות תקבלו כשתצליחו, בפרשה.
מהפרשה. מפסוק

מעבר לנחול וראובן גד בני בקשת .3

לירדן

מדין מלחמת א.

גד ראובן, בני ע׳׳י האמורי ערי בנית ו.

ומכיר

והפרתם נדרים דיני ל.

המלחמה שרי של הזהב קרבן ד.

להשי׳׳ת

המלחמה שלל חלוקת ל.

וראובן גד בני לתנאי משה הסכמת ר.

מדין משבויי חלק הריגת י.

המלחמה לאחר העם טהרת ח.

שבת לשולחן שאלה

ולבני ראובן לבני היה רב ומקנה”

”גד

 שרק לכך, הסיבה את לבאר יש

 היה וגד ראובן של לשבטים

 היה מאשר יותר רב, כה מקנה

 כך כדי עד השבטים, לשאר

 מעבר נחלתם את לרשת שבחרו

 המקנה כמות מפאת לירדן

שלהם?

 השאלה מטרת
 השבת. שולחן סביב דיון לעורר הינה
 למערכת תשובותיכם את לשלוח ניתן

ישנם( אם מקורות, )בצרוף
כחודש. בעוד התשובות מן אכתוב נ”ובל

80
/

ש העלון קד  לע׳׳ג מו
א מרת ה קובלין שיינ  ע׳

ת.נ.צ.ב.ה
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ד”בס

aית יא חידון
השורה בתחילת המופיעה באות מתחילה שאלה לכל התשובה

ישראל? בארץ הגיעו המרגלים נחל לאיזה עד א.

טהרתם דרך מבוארת שבפרשה מתכות שתי ב.

הירדן בעבר רבים ישובים בנו בניו ג.

חנו שם ישראל בני ובמסעות בנו, אותה גד בני ד.

״__״בית את גם בנו גד בני ה.

ומישראל״ מד' נקיים___״ ו.

- כל השבוי מהטף הרגו ישראל בני ז.

״__נעבור ״נחנו למשה: אמרו וראובן גד בני ח.

 והמאות האלפים שרי שהביאו מהתכשיטים ט.

גד בני שבנו מהערים אחת י.

והמאות האלפים שרי שהביאו תכשיט כ.

פה״?! תשבו ואתם____יבואו ״האחיכם ל.

 המלחמה יוצאי משלל לקח משה מ.

 אותם שמעו ביום לאשתו להפר יכול בעל נ.

 הירדן מעבר ישראל בני ירשו ממלכתו את גם ס.

 - מקנה היה וראובן גד לבני ע.

 עליהם קצף משה פ.

מדין מלכי מחמשת אחד צ.

___ה כלי עם חיילים מדין למלחמת שלח משה ק.

 מדין מלכי מחמשת שניים ר.

 ראובן בני שבנו מהערים אחת ש.

חטאים״ אנשים___אבתיכם תחת קמתם ״והנה ת.

הפוך ית ,א חידון

השורה בתחילת המופיעה באות מסתיימת שאלה לכל התשובה

ראובן בני שבנו עיר א.

מועד לאהל והביאו בזזו ממנו ב.

הבשן מלך ג.

מנשה בן מכיר בני נחלת ד.

״___ה ״חצוצרות - קרויים הכסף חצוצרות ה.

ראובן בני שבנו מהערים אחת ו.

)רש״י( תכשיטים שאינו מטלטלין שלל קרוי כך ז.

קנת העיר את לכד הוא ח.

המנשה״____״וחצי ט.

מדין מלכי מחמשת י.

 משה בפני עצמם את וגד ראובן בני כינו כך ך.

 והמאות האלפים שרי שהביאו תכשיט ל.

 מדין במלחמת נהרג הוא אף ם.

 חשבון את בנו בניו ן.

 מדין למלחמת שנשלח הכהן ס.

המרגלים את שלח משה זה ממקום ע.

__ה כלי את גם להכשיר נצטוו בנ״י ף.

__ה כלי ואת ץ.

 כנען ארץ את לתת השי״ת נשבע לו גם ק.

 בפרשה רבות פעמים המוזכר כהן ר.

 קיימים נדריה - שמעו ביום _ בעלה\אביה אם ש.

____ה את גם מדין למלחמת שלח משה ת.

שמות ואלה

”רגע ואת חור ואת צור ואת רקם ואת אוי את”
ל המקורי שמה היה מה התשובות( במדור )התשובה צור? בת כזבי ש

המדרש מן

 שהיא לתורה לבם נותנים שהם הצדיקים הם אלו - לימינו״ חכם ״לב

מר מימין, א ם שנ ש ״מימינו לג,ב(: )דברי סיל ״ולב למו״, דת א  - לשמאלו״ כ

ם הם אלו שעי ר, לבם נותנים שהם הר שי הע מר ל א לי שנ ש מ  ג,טז(: )

ר ״בשמאלה ש  ״ולב משה, זה - לימינו״ חכם ״לב אחר, דבר וכבוד״. עו

ד ובני ראובן בני אלו - לשמאלו״ כסיל שו ג ע ל העיקר את ש פ  ואת ט

טפל בו עיקר, ה חיב ת. מן יותר ממונם את ש שו  למשה: אומרים שהם הנפ

ה צאן ״גדרות קננו נבנ מ  כלום, אינה משה: להם אמר לטפנו״. וערים פה ל

שו אלא  ואח״כ: לטפכם״, ערים לכם ״בנו תחילה: עיקר. - העיקר את ע

סיל ״ולב משה זה לימינו״ חכם ״לב - הוי לצאנכם״. ״וגדרות  לשמאלו״ כ

 יותר מקניכם את חיבבתם אתם הקב״ה: להם אמר גד. ובני ראובן בני אלו

ת, מן שו מר עליהם, ברכה בו שאין חייכם הנפ א שלי שנ מ  ״נחלה כ,כא(: )

ה מבוהלת שונ א לי אומר הוא וכן תבורך״. לא ואחריתה בר ש מ  ״אל כג,ד(: )

ר תיגע שי הע ר? הוא ואיזה חדל״. מבינתך ל שי שמח ע מר בחלקו, ה א  שנ

שריך תאכל כי כפיך ״יגיע קכח,ב(: )תהלים לך״. וטוב א

 לו, שיש ישן מטבע
 לבנו, אותה הרשה לא

 כבלו, ואף התעקש
נדרו. את התיר ולא

 מילה הינד המבוקש המונח
 בפרשה. ופיעה המ אותיות 3 בת

 בחידה שורה כל אשר
 שלה. שונה להקשר רומזת

 אותיות וחילופי חסר כתיב )יתכן
דומה( הגיה בעלי

הבא בגליון ה”אי תתפרסם התשובה

Qjl,וסף ומה א ומ וסףזגל m3בפרשה גא



דייבס

שועיחול טמוני ושפני דאורייתא שע

 הוא הרי ממנו חצי אכל ואם זה. בשר יאכל שלא נשבע אדם
לוקה? אינו הרבה אכל ואם לוקה

* ־* * *

”ד' לפני חלוצים נעבור נחנו”
 מפני בחיי, רבנו תירץ ׳אנחנו׳. אמרו לא מדוע קשה, לכאורה

 טרף לטרוף המקומות בכל וגבורה הכח בעלי גד בני שהיו

 המעיטו לכך ד'״, לפני ״חלוצים בלשון: עצמם ושיבחו האויבים,
מה״. ״ונחנו כלשון: והשפלה, ענוה דרך ״נחנו״, בלשון: עצמם

 ”נדר ידר כי איש”
 2)שבועה(? נדר)לא שנדר מסופר בתורה מי על

תשובות(
*  *  *  *

*  *  *  *

 שבתות בשתי ונקראות השנה מחולקות ומסעי מטות פרשות
 שנים, 13 בעוד רק יתרחש יקרה זה שדבר הבאה הפעם בנפרד.

ת שנ  פשוטות, בשנים מחוברות אלו פרשות ה׳תשצ״ה. ב
 ו׳החא׳, ׳השג׳ שסימניהן בשנים רק מחולקות מעוברות ובשנים
ו׳גכז׳. ׳בשז׳ מסוג בשנים גם ישראל ובארץ

 בפרשה: נא מצאו
ערים. של שמות תשעה עם פסוק .1
נ׳. באות ומסתיים שמתחיל פסוק .2

ו׳. באות שמתחילות רצופות מילים שמונה .3
הש״ס. ממסכתות שתיים של שמותיהן את .4

 )לא ברציפות. פעמים 3 המופיעה מ׳ האות את .5
 מילה( באותה

 ב׳. הא׳ בסדר עוקבות אותיות שלוש בת מילה .6
׳גדה׳( )לדוגמא:

סימן ,,זיכרון’
 הפרשה פסוקי מספר לזכירת ורמזים גימטריאות

ת בתחילת ש ה הנודרת, האישה דיני מובאים מטות פר  נדריה. את מפירים אביה או שבעל

שת המילים: זכירת ע״י זאת לזכור ואפשר פסוקים, 112 ישנם מטות בפר

112 = בגימטריא = ואבא" "בעל

aתשובות
 את לסדר הקרבתו. אודות והציווי התמיד קרבן ביטול לעניין פנחס לפרשת קשור בתמוז י״ז שעבר: לשבוע תשובה - חול טמוני ושפני

 מכס, למלחמה, כומז, יעזר, טבעות, חלוצים, זכר, והייתם, הרן, דיבון, גד, בדיל, ברזל אשכול, - ’ת ’א חידוז דברו״. יחל ״לא - הפרשה
 בז, נבו, תרועה, גלעד, עוג, זהב, אלעלא, - הפור ’ת ’א חידון תרבות. שבמה, רקם, רבע קודש, צור, החיל, פקודי ורב, עצום סיחון, נדריה,

 יעקב: - דאורייתא שעשועי חצוצרות. החריש, אלעזר, יצחק, עץ, כסף, ברנע, קדש פנחס, ראובן, בלעם, עגיל, עבדיך, אוי, שבט, נבח,
 ונבו ושבם ואלעלה וחשבון ונמרה ויעזר ודיבן ״עטרות .1 לד׳״. נדר ישראל ״וידר חוקת: בפרשת ישראל בני ויאמר״, נדר יעקב ״וידר

 ונבו ושבם ואלעלה וחשבון ונמרה ויעזר ״ודיבן .3 לירדן״. מעבר נחלתנו אחזת ואתנו כנען ארץ ד׳ לפני חלוצים נעבר ״נחנו .2 ובען״.

 בפרשה מילה פב:( )סנהדרין שמה. זהו - וילנאי באביה, שכזבה - כזבי - שמות ואלה ״בגד״. .6 ממצרים״. ״העלים .5 נדה. אבות, .4 ובען״.
 בכורים, = בחוצבים - בחוצבים״ סרה ״דיברו בכור, הוא כרחך על אחים לו שאין מי - אהובים״ אחים ללא ״אנשים בכורים. - פינחס

בפרשה טמונות הביכורים. הם ישנים הכי הפירות - עתיקים״ פירות ״אכלו גרעיני(, כור היתוך, בכורים)כור - מפיקים״ שחום ״ובמתקנים
 .4 ׳מטוס׳ כמו: נשמע אשכנזית בהברה הפרשה שם .3 המבצר״)לב,יז( ״בערי טירותם״)לא,י( כל ״ואת .2 )לא,כב( כלים הכשרת דיני .1 -

 כל תפילת .8 )לא,מח( ״האלפים ״שרי .7 לא,ו( )רש״י האויר׳ מן החללים על ׳שנופלים .6 )לא,ו( התרועה״ ״וחצצרות .5 )לא,ח( רקם״ ״ואת
 הרגו בלעם... ואת מדין מלכי ״חמשת .11 )לא,מז( החמישים״ מן אחד אחוז״ .10 ״טבעת״)לא,נ( .9 ב-יז( )ל, והפרתם נדרים דיני נדרי,

 .3 פי״)א,ט( על ״ויגע .2 נפוח״)א,יג( ״סיר .1 - בהפטרה טמונות אביה״)ל,יז( בית ״בנעוריה בתו: נדרי את האב שמיעת .12 בחרב״)לא,ח(
 מעיקרי כמה חולים? ביקור מצות על מברכים אנו אין מדוע שאלנו: - סרח השבת לשלחז שאלה שקד״)א,יא( ״מקל .4 ונטוע״)א,י( ״לבנות

 צדקה מצוות על מברכים לא גם ולכן בנוכחותו, ירצה לא החולה אם להתבטל שיכולה מצוה שהיא כיון .1 במערכת: שהתקבלו התשובות
 לפי חולים ביקור על לברך אין .3 )או״ז( ממנה. להפטר זמן ואין תדיר בה שחייבים מצוה על מברכים אין .2 )רשב״א( ואם. אב כיבוד או

 אותה מקיימים הגויים שאף מצוה על אבל מהגויים מקודשים שאנו מצוות על אלא לברך אין .4 )ראב״ד( הקלקול. על שמודה שנראה
 שהיא מצוה כל .6 לדוד( קרן )שו״ת פועלה. לשם אותה שעושה ניכרת שאינה מצוה על מברכים אין .5 בחיי( )רבנו מברכים. לא לפעמים,

עליה. מברכים אין לחברו אדם בין

------------------------------------------- העלון: את להשיג ניתן -------------------------------------------
זאת. ציינו נא ־ ספר ובתי תורה תלמודי מלמדים, - temunabaparashah@gmaiL.com אל: בקשה מייל שליחת י”ע במייל:

ש(’וינקל אידישער’ לדעתי,’ ב: די אי ב .’וידרשו )
ובמערכת. ,1 ישראל בית ’רח ’ישראל בית פיצוחי’ בחנות בירושלים:
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שרות שבוע מדי מגיע העלון  המשתמשים וילדים, משפחות אלפי לע
השבת. שולחן סביב משותף ללימוד בו

-766-5775 טלפנו: או המערכת, עם קשר צרו מטרה? לכל העלון את להקדיש מעוניינים

 ביין. לאהרן שמורות הזכויות כל ©
ת רעיונות תגובות, לשלוח  למערכת: והערו

שלים 17 קויפמן ,ירו
t e m u n a b a p a r a 5 h a h @ g m a il .c o m
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תאיר ציון על חדש אור
 לימודו מדרך ושביבים לדמותו קווים

 הגדול המאור של

ועניו חסיד ההוראה עמוד

זצללה״ה שאול אבא ציון בן רבי המופלא הגאון
 יוסף פורת ישיבת ראש

 לציון האור ובעל

תשנ"ח תמוז י"ט נלב"ע
________________;______________________________________________________________________________________

לסר ■ש■ ג”הרה

 לחכם מובהק תלמיד היה הוא תבל. פני האירו אשר ופסקיו בהוראותיו נודע זצ״ל שאול אבא ציון בן רבי העצום הגאון
 חודרים פסקיו איש. החזון של לימודו מדרך התבסם זה עם ויחד הספרדית, העיון דרך את והמשיך זצ״ל, עטייה עזרא

בדרך חדשים יסודות בהעמדת ולעתים נפשט, הכל שממנו העניין יסוד העמדת מתוך ומכריעים הסוגיא, לב אל
השערה. אל קולע הכל אלא יתירה אריכות בתורתו אין עצמאית.

 על סמוכים כלל בדרך היו פרס יהודי ארוכה. תקופה במשך פרס ליוצאי המפורסם הראשון התורני הגאון היה הוא
 היו לא אך גדולים, סגולה ואישי מקובלים צדיקים, בה היו אמנם תורה. ולימוד ההלכה פסיקת בעניני בגדד של שלחנה

צובה. וארם בבל יוצאי היו בירושלים החכמים כל מפורסמים. תורה גאוני בה צמחו לא ולכן ישיבות, בה

 גדול ופוסק מחד, תלמידים להעמדת עצמו המוסר ישיבה ראש - פרצופים דו בעלת היתה באשר דמותו בולטת כן כמו
שוורץ יואל רבי כך על עמד )וכבר זצ״ל אויערבך הגרש״ז של לדמותו דמיון בכך יש שואל. לכל תלפיות תל מהווה אשר

הגרב״צ(. לזכר בקונטרסו שליט״א

 בתקופה רק ייעודו. עיקר את ראה הוא ובכך מובהקים, תורה גדולי להיות שצמחו רבים תלמידים העמיד הגרב״צ
דעתם, ועומק ברחבות ניכרים תלמידיו ספר. עלי ופסקים תשובות והעלאת שבכתב תורה בהעמדת החל מאוחרת

בהם. שנטע והפסק הלימוד דרך את ממשיכים כשהם

 שמים, ביראת בחסד, בתורה, שלימות של זו מופלאה דמות אודות והנהגות עובדות שונים ממקורות ליקטנו זה במאמר
 על נרחבת תמונה לקבל והרוצה מאפשר, היריעה שקוצר ענינים מבחר אלא כאן אין הלומדים. לתועלת היסורים, ובקבלת

מעדנים. נפשו וירווה הגדושים, כרכיו שלושת על לציון״ האור ״רבינו הנפלא לחיבור יפנה זצ״ל, הגאון של ועזוזו גבורתו רוב

 צעיר כה נער כיצד הדבר ומפליא ש.“ע ח,“הכה של
זה. מקובל גאון אחרי ועקב לב שם

 יוסף הגר׳׳ע נעוריו חבר גדול. שובב היה בילדותו
להפסקות. יוצא ולא מתמיד היה בילדותו כבר זצ״ל

לחצר, יוצא היה מימרא באיזו מתקשה כשהיה
 ההשתובבות באמצע ציון בן את ועוצר תופס

ט מה אותו ושואל ש  אומר היה הלה זו, במימרא הפ
 לקח יותר כשבגר הילדים... במשחק וממשיך מיד לו

מל מרצו כל את התורה. לע

 רבי הגאון יוסף פורת בישיבת ביקר אחת פעם
 בסדר קושיא ושאל מארה״ב, סילבר אליעזר
ל לו השיב ציון בן הנער טהרות.  אליעזר רבי אתר. ע
תפעל תו שאל הוא קושיא אותה שכן מאד ה שע  ב

ל הגאון את ע  בשאלה התבונן והוא שמח האור ב
ד דקות כארבעים  עונה צעיר תלמיד והנה שהשיב, ע

התירוץ. את מיד לו
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________שעשועיה גידלה צבי ארץ
 נולד זצוק״ל שאול אבא ציון בן רבי הגאון

ל ונימול תרפ״ד, תמוז כ״ט בירושלים  ידי ע
 זוננפלד. חיים יוסף רבי הגאון ירושלים של רבה

 הת״ת שהיה ציון' 'בני תורה בתלמוד למד בילדותו
ת הראשון  מכן ולאחר בירושלים, הספרדים לעדו
 הגאון היה המובהק רבו כאשר יוסף' 'פורת בישיבת

עטיה. עזרא רבי

 תורה למד הוא הספידו: שרבני ראובן רבי גיסו
 היה לא שחורה. בעניות 'גדלתי לי אומר היה בעוני,

 עלינו יורד היה שלי בבית למדנו. רעבים לאכול. מה
בשינה'. מים

 הכיר וכך בהם. ומביט בחכמים דבק היה ילדותו מטל
 ט״ו(, בן צ“הרב בהיות נפטר )הוא החיים הכף בעל את

יומו סדר את מוסר הוא ומוסר חכמה צ“אול ובספרו



_______“תורה של ריח לכם יש”
 וקדושה. צידקות של בבית לגדול זכה צ“הגרב
 במצוות. ומדקדק חסיד היה אליהו רבי אביו

 במעשיה צנועה היתה כי” רבינו: כתב אמו על
 והיתה במועט מסתפקת במצוות, ומדקדקת

 ויר״ש לתורה בניה בחינוך ויגעה טורחת
.“טהורה

 היתה מהת״ת חוזרים בניה כשהיו כי סיפר
 להם: ואומרת בחיבה פניהם את מקדמת

 אהבת בנו חקקה כך” מכם! יש תורה של ריח
 הביתה שנכנס אח כל” רבינו, סח ,“תורה

 חמה: נלהבת, פנים קבלת באותה התקבל
 בניחוחה! אפופים התורה, לומדי באים הנה
 שבעתיים, התורה על לשקוד אותנו דירבן וזה
 בבואנו תורה ריח ביותר אפופים שנהיה כדי

.“יותר בנו שתשמח לאמא הביתה,

 אמר ואם אב כיבוד דיני על השיעורים באחד
 לו שתעשה מאמו מבקש בן איך מבין שאינו

וכך. כך

_________עזרא רבי של בהיכלו
 הישיבה בראש ובפרט ברבותיו, דבק בישיבה

עטייה. עזרא רבי

 מפי תורה ללמוד שזכיתי ה“ב רבינו: כתב וכך
 בדורו מופלג האמיתי הגאון הישיבה ראש מורנו

 ימצאנו, מי עמוק עמוק הלכה, של בעומקה הלן
 עזרא רבי הרב מורנו כבוד ראשי עטרת ר“מו

 מבעית והיה כאולם רחב לבו אשר ל,“זצ עטייה
 ם“הרמב שכתב לשון )-מטבע התלמוד בעיון

ח״א(. צ“אול ת“לשו )הקדמה מיגאש(. י“הר על

 העיד חייו, כל לאורך ברבו דבקותו מידת על
 שבכל פעם, לי אמר אבי מור רבינו: של בנו

 עזרא רבי של דמותו הוראה, מורה שהוא פעם
 אם אלא הוראה מורה אינו הוא עיניו. לנגד

 לי אמר כך עיניו. מול עזרא רבי של דמותו
“שאלה! כל על פעם:

 לא בעולם אחד אף אצל” רבו: את הספדו מתוך
 שלומדים יש אצלו. שראיתי כפי עמל ראיתי

 לחשוב אבל שעות. ז“ט רצופות, שעות ב“י
 שבועות, כמה או ימים, כמה אחד ענין על

 אצלו! אלא ראיתי לא חדשים, כמה ואפילו
 עד חדשים ששה בקושיא התחבט לפעמים

 שמחים הדברים והיו האמיתי, לתירוץ שהגיע
.“מסיני כנתינתם

_____________בה! לכו הדרך זו

 מהירה תפיסה בעל עצום עילוי היותו חרף
 צורת טיפה, מאבד שאינו וזכרון כברק

 לבנה הסוגיא בבניין מתון, מתון היתה לימודו
לבחורים לומר רגיל היה ביגיעה. לבנה אחר

 אוהב לא אני הברק: אחר שנטו כשרוניים
מתוק... אוהב אני חריף,

 ומוסר חכמה בספרו פירט בלימוד דרכו את
 ונביא התורה, עמל כולה שכל דרך נו(, )עמ'
 את ללמוד יש בראשונה” מהדברים: חלק

 כשלומדים לכן, ובבהירות, טובה בהבנה היסוד
 מלא, בפה מילה כל לפרש צריך ועוד, ת“גפ

 לילד שמפרשים כמו ממש לעצמו שיסביר
 כן, לא שאם הגמרא. בלימוד שמתחיל קטן
 להבחין עליו ויקשה נכון, אינו שפירושו יתכן

 שנראים בדברים אפילו כן ויעשה בטעותו.
המילים כל את לעצמו יתרגם כפשוטים.

מחנה מול מחנה

משמעותם. את לעצמו ויפרש הכתובות,

 בשר דיני בלמדו הבקיאים, אחד ולדוגמה,
 כתוב מלא: בפה לעצמו אומר היה וחלב,

 אמו, בחלב גדי תבשל לא פעמים: ג' בתורה
 אחד אכילה, לאיסור אחד ל,“חז ודרשוהו
 היה כך בישול. לאיסור ואחד הנאה, לאיסור
בפיו... דבר כל מסכם

 ותוס'. י“רש דברי גם ללמוד יש זו בדרך
 בדעתו ידמה י,“פירש לומד הוא שכאשר

 ויבין בלתו, ואין האמיתי, הפירוש בלבד שזה
 מתפרשת הסוגיא כל וכיצד בוריו על פירושו

 התוספות, דברי מכן לאחר וכשילמד לפיו.
 שפירושם שיראה עד בדבריהם יעמיק

 סלולה. ודרכם איתנה קושייתם הנכון, הוא
 ומדוע קושייתם, על י“רש יענה מה מעתה,

 הסבר י“לרש היה ודאי אלא מפירושם. נטה
 שיטת בעיניו קשה והיתה גמרא, באותה אחר

 לאשורה ויבין שונים. מנימוקים התוספות
 בשיטת ויעיין ישוב ולאורה י,“רש שיטת

“אחר... יסוד שהציבו ויבין התוס',

 קבוצות. לשתי כיתתו את רבינו חילק אחת לא
 הוא כיצד י“רש בשיטת חקר תעמיק האחת

 לקושיות תשובותיו ומה הסוגיא את למד
 התוס', בשיטת תצדד השניה והקבוצה התוס',

 קושיות ולהעמיד י“רש דחיות לדחות תתאמץ
 מקבוצה עובר רבינו והיה תילן. על התוס'

האש! את ומלבה לקבוצה

 ושיטת י“רש שיטת את סיכם כשסיימו,
 ושאל: לתלמידים פנה ואז בפרוטרוט. תוס'
 כיצד ביניהם להכריע נדרשים היינו אילו
 נכניס וכי נזעקו: התלמידים מכריעים? היינו

 שאין ודאי בשלו: ורבינו ההרים? בין ראשנו
 דעה לו שתהיה אדם חייב אבל כדאים, אנו

 לשקול להרגיל יש לו. הנראה את ויאמר משלו
עצמית. דעה ולגבש סברות

 התוס', בסברת צידדתי בצעירותי, אמר: פעם
י.“רש את יותר טוב אני מבין ועתה

 של קושיא השאיר לא תלמידיו: מספרים
 א”רעק של קושיא השאיר לא י.”רש על תוס'

 א”מהרש קושיות כל דרכים. בכמה ולפעמים
 נכתב לא זה שכל ומה יישבם. ל”מהרש על

 לתפוס שייך היה לא כי המודפסים, בספריו
בשיעור. שאמר מה כל את

 שער בפרט היה להביא שאהב מהאחרונים
 וכן הובא. שלא שיעור היה לא שכמעט המלך,
 ט”מהרי אפרים, מחנה למלך, משנה ט,”מהרי

איש. חזון פעלים, רב לב, חקרי אלגזי,

“עניינית השגה לשמוע אשמח”

 תיקשה שלא באופן הגמרא את הסביר פעם
 שמקושיית תלמיד כנגדו טען א.“הגרע קושיית

 רבינו: ענה אחרת. היא שההבנה מוכח א“רעק
 משועבד איני הגמרא. להבנת משועבד אני

 לך יש אם איגר. עקיבא רבי הגאון להבנת
 לפי אם לשמוע. אשמח דברי, על ענינית השגה

 הראיה עצמה זו הרי הקושיא, מיושבת הבנתנו
 לו והיתה יתכן שהקשה, א“ורעק לנכונותם.

פגם. בו מוצא איני אני, זה. הסבר על קושיא

________תורה ללמוד שקוד הוי
 הזמן. ושמירת הגדולה בהתמדתו נודע צ“הגרב

 כתוב הוא הלא זה בענין לחנך שביקש ומה
שפתיים. במתק ומוסר חכמה צ“אול בספר

 את כשסיים בניסן ד“לי באור זכורני סיפר: בנו
 היה ומותשים, עייפים כולם בעוד החמץ, בדיקת

 מתחיל צופיוף, הכנסת בבית מסתגר אבי מר
 זה הבוקר. לאור עד ומסיימה פסחים מסכת את

 ללמוד, התאוה וזו העמל זה הידיעה, זו החשק,
הזמן( שמירת )ספר “ללמוד! ועוד ללמוד, ועוד
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 לעצמו וגדר עיתונים מקריאת לגמרי התנזר
ת שלא  מכמה חרדי אפילו עיתון בשום לגע

 מכיון וגם תורה, ביטול שבהם והעיקרי סיבות,
 סקרן יהיה שלא עצמו את לחנך צריך שאדם

 שהקב״ה מה שכן אותו, הסובב את לדעת
 לימוד בשביל הוא הסקרנות את באדם הטביע

שביל ולא תורה העוה״ז. להבלי סקרנות ב

_______חזרה - ובחזרה בהליכה
 העתיקה בעיר לישיבה הולכים כשהיינו סיפר:

 בערך לנו לוקח היה יוסף, עובדיה רבי ידידי עם

ל חוזרים היינו דקות, וחמש עשרים  כל ע
 כארבע שנמשך ]בשיעור אמש שלמדנו הסוגיא

ל שעות[, לו(. עמ' ומוסר )חכמה פה. בע

 תעניות ארבע עובדיה בחזון נמסר דומה נוסח

 בימי כי מקדם ימים אזכרה” תצב(: )עמ'

 לישיבת צ”הגרב עם הולך הייתי צעירותי
 עוברים והיינו העתיקה, בעיר אשר יוסף' פורת’

 שער דרך העתיקה לעיר ישראל בית משכונת
 מה ולומדים חוזרים היינו הדרך וכל שכם,

 בהליכתנו תוס' עם אחד דף - בישיבה שלמדנו
 וקיים בפיו שגור הכל והיה בחזרתינו, אחד ודף

 מגירסא פומיה פסיק ולא בדרך, ובלכתך בזה
ד בתורה והתמיד שקד וכך ה ע ש  גאון שנע

.”וקדש ראה כזה עולם,

____________ההתעלות עיקר
 תחשבו אל אמר: תלמידיו את כשדירבן

 עיקר לסדרים, מעבר בלימוד שהתעליתי
 לומד הייתי עצמם! בסדרים היתה ההתעלות

 שהוזכרה גמרא כל פותח עצומה, בשמחה

 ומשנן וחוזר הסוגיא, את ולומד בתוספות

ד ומעמיד  שפתי היו הלימודים שבסיום ע
מל מרוב יבשות ושקידה. ע

 ומוסר )חכמה לתלמידים אמר שישי יום על
ת ד“י ארוך, הוא היום ה“ב לה(: עמ'  חוץ שעו

 סדרי היו שלא בימים ותפילה... אוכל משינה
 לוקח נ,“לבהכ הולך הייתי בישיבה לימודים

ד מהבוקר ללמוד ויושב לאכול, משהו עמי  ע

ש ובפרט הפסק. בלי אחת מיקשה הערב  בע״
 מסכת מספיק הייתי ארוך, שהיום הקיץ, של

עצום. סיפוק לי והיה שלימה

_____לציון' 'אור מפעל התחלת
 אך ספר. שום בחייו להדפיס חשב לא הוא

 דעתו את שינה הקשה, ממחלתו שקם אחרי

 טובה הכרת בתור ספריו את להדפיס והחל
 מרבנו זאת ולמד לחיים, שהחזירו להשי״ת

ה יהושע הפני בעל שע  מפולת עליו שנפלה שב
 יוציא ללימודו, ויחזור בשלום יצא שאם נדר

א.“ח צ“אול בהקדמת בזה עי' ספר.

 במסיבה דבריו של הקלטה מתוך תמלול להלן
ספרו: יציאת לרגל שנערכה

 מקודם, כתבתי שלא הסיבה לכם אומר”
 דעתי, נשתנה דברים שני דעתי, שיניתי ועכשיו

 שום להדפיס לא חשבתי לכן קודם אחד דבר
 ללמד עצמי את יעדתי שאני מפני למה, ספר,

 הרבה תלמידים מלמד וכשהייתי התלמידים,
 אתם אז כוחות באפיסת כמעט הייתי פעמים

ת צריכים מל איזה לדע  תלמידים, ]ללמד[ יש ע
מל איזה יודעים שבישיבה רבנים רק  הם ע

 בהיות כן אם אחד. דבר זה וכו'. עושים.

 הייתי לא תלמידים הרבה כך כל שהעמדתי
 אני לכתוב אשב אני אם שני דבר לכתוב. יכול

ל והספיקות מהמחשבה זמן לגזול מוכרח  ע
 פניתי לא זה בשביל אז תלמידים, ללמד ]הזמן[

 בחיי טעות עשיתי זה טעות... ועשיתי לכתוב.
”בספר... מקטנותי כתבתי שלא

______יהבית כתבית נפשי אנא
 יצאו עולם לאור לציון אור הספר שיצא לאחר

 יצא שהוא כמות הספר אכן אם עוררין עליו
 א”שליט פטרובר מ”הגר וכתב ידו. מתחת

 חלק להיות ה' וזיכני מאחר 'ישורון'(: )בתוך
 את נאמנה להעיד באתי במלאכה, מהעושים

 מעל לעז ולהסיר זר, ולא ראו עינינו אשר
 עמר ציון רבי ג”הרה ערך הספר את הספר.

 לאחר רבות. שנים לקחו משומעי היה אשר
 כמה הספר כל את ציון ר' קרא הספר עריכת
 וגרע הוסיף תיקן אשר ל”זצ הרב לפני פעמים

 אחריות מתוך המלאכה. הושלמה אשר עד
 שנערך הלכה פסקי ספר לאור להוציא

ע שיעורים מתוך  אלא בכך הסתפקו לא פ,”ב
 נוספת. ביקורת הספר את להעביר החליטו

 לעבור ואנכי, זעפרני ש”הגר התבקשנו ואז
ל בנפרד אחד כל  את ולהעיר שבת הלכות ע

 ברוב ל”זצ הרב הואיל מכן לאחר הערותינו.
ל לדון עמנו לשבת ענוותו  ונשא הערותינו כל ע

ד עמנו ונתן מחוורים... יצאו שהדברים ע

 ל”זצ הרב של הגופנית שהמוגבלות לציין ראוי
 בשליטתו פגמה לא מוחי, ארוע לאחר אז שהיה

 לא וענין. ענין בכל הנפלאה ובבהירות בתורה

 לתשובות מהנימוקים ונימוק תשובה היתה
 הקטן ואפילו פרט שום היה לא זכרם, שלא

 גם ידו. מתחת יצא שלא נראה שהיה ביותר

 השגות לנו והיו תמוהים לנו נראים שהיו דברים
מד ל”זצ הרב וראיות, ל ע  לנו וביאר דעתו ע

 יישוב באריכות ש”ע כ.”ע ונימוקו. טעמו את

ל אומר היביע השגות צ.”האל ע

______________ישראל אוהב
 היה להתברך קטנים ילדים אליו באים כשהיו

אותם. אהבתו מרוב אותם מנשק לפעמים

ם  באותה והוא ברכה, בחור ממנו ביקש פע
ל תשוש, מאד היה שעה  אין לבחור: אמר כן ע

 בסמוך שהיה תלמיד בריא. תהיה כח, כבר לי

 תתקיימנה, שברכותיי אותי שיברך לרב, אמר

 לו אמר כבודו. את יטריחו ולא לברך אוכל ואני
ש כמו ישראל אהבת לך תהיה אם הרב:  לי, שי
עצמך. בזכות לברך תוכל

ל מדבר כשהיה  משתנה פניו צבע השואה ע
ש, ועגמת צער מרוב  ונראה מחוויר הוא נפ

ש  שלא וכמעט ומצוער, מזועזע מוכלם נרע
)מנכדו(. דאבון מרוב מדבר

ל העיד  לפניו, אדם בן רואה שכשהוא עצמו ע

 חייב הוא מצוות אלו חשבון: עורך מיד היה
 גדולה רשימה מיד מוצא והיה הזולת. כלפי

 את תשנא לא כמוך, לרעך ואהבת חובות: של

 תיקום לא בעמך, רכיל תלך לא בלבבך, אחיך
ועוד. ועוד תיטור ולא

__________חייא מעשי גדולים
 התתי״ם רשת את יסד תשמ״ח שנת בשלהי

 והגר״ע צדקה הגר״י אליו ונצטרפו הספרדים
יוסף.

ם אמר  להעמיד זכה שלא מצטער הוא כי פע
 ומתקנא מאד גדול זה שעניין תשובה, בעלי
לכך. שזכו באלו הוא

 להנות וכשרצו ישראל, ילדי את מוהל היה
 לתרום אותם מפנה היה כסף, לו ולהעניק אותו

 לשיר מתחיל היה לברית בא כשהיה לישיבה.

 לשיר הציבור כל את סוחף והיה המצוה, לכבוד
עמו.

_____________”שלי הילד זה”
 ק”ורוה ברכותיו אודות נמסרו רבים סיפורים

 גיסו שמסר אחד סיפור נביא בפיו. שהופיעה
 הפעמים באחת” בהספדו: שראבני ר”הר

ת? צ”ב חכם לו ואמרתי אליו באתי מע  פלוני ש

 לי? מספר אתה צ”ב חכם לי אומר בן. לו נולד
 אליי באו והוא שלו שאבא לך דע שלי! הילד זה

 אני אמר ח”ת שלו אבא להתגרש, והחליטו
שרה חמש עברו כבר מסכים לא  והיא שנה ע

 ובוכה, בוכה והאשה גט. רוצה אני ילדה, לא

 לחכות מוכן לא אתה לאבא, אמרתי מסכנה.
 אתה הבאה בשנה לי תחכה שנה, עוד לי

.”ילד נולד הבאה בשנה ואכן תראה.

________ואמירות הנהגות לקט
 אודותיו מעניינים דברים מקבץ נביא להלן

ששון(: שם קונטרס מתוך )בעיקר

ם אף אומר היה לא הוא  לשון שזה 'באמת', פע

'באמיתות'. אומר היה אלא שבועה,

&
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 דרשה, הכין לא פעם אף כי עצמו על אמר
 היה הנדרש, למקום בנסיעה כשהיה אלא

 ומכין מהפרשה פסוק וקורא חומש פותח
נפלא. דרוש

 ישנים בספרים הישיבה בספריית לומד היה
 כי אומר והיה עברו, דורות של ממחברים

 ולא בתורתם, וללמוד חסד עמהם לגמול רוצה
הופכין. לה שאין כאבן להשאירם

 נפלו שיניי כי אראה אם אפילו אומר: היה
 רובם ימינו של שהחלומות אצום, לא בחלום
הם. הבל ככולם

 כסף סכום בידו יש כי שאלו, אחד בחור
 ל”א ע.”שו או ס”ש לרכוש אם ומסתפק

 חדשה, וחליפה חדש כובע בזה יקנה כי הרב
 מחמיו יקבל עוד ל”הנ הספרים את כי והסביר

 לקחת ירצה מי מרושל ילך אם אולם וכדו',
כחתן. אותו

 שבת, חילול רואה הוא שכאשר עצמו על העיד
בקרבו. נקרע לבו

 לו ייתלשו שמא חשש כי מקוצר היה זקנו
בשבת. שערות

 הביע ז( )עמ' ומוסר חכמה אול״צ בספר
 בלילה, מאוחר עד הלומדים אותם על פליאה

 לתפילה: לבא מאחרים למחרת הם כך ועקב
 הקב״ה של התורה את לקחת אפשר "כיצד

“נגדו? בה ולהשתמש

 מתפלל היה הישיבה ליד שעבר אמבולנס כל
החולה. לשלום

 נכנס שהיה או להתפלל נכנס שהיה תמיד
 בקופה כסף שם היה מקום, באיזה לשירותים

 חשמל? עולה לא לנקות? כסף עולה לא ואומר,
כסף. תשים ספרים? בלאי

 והיו לטיול יוצאים היו שהבחורים פעמים
 צופה היה פעם מדי הרב בכדור-רגל, משחקים

 טוב שוער אלמוני טוב, חלוץ פלוני ואומר, בהם
הלאה. וכן

 עדות לבני שואה היתה חלילה שאם אמר
 משוגעים. בבתי הניצולים כל היו המזרח,

 הרבה לאשכנזים נתן הקב׳׳ה כי כ”ג ואמר
הנוראה. השואה לאחר פיצוי

 גמרא ללמוד לאברכים אומר היה לפעמים
י.”רש

 ולמד תלמידים כמה שתפס תקופה היתה
 את כתבו שלא וחבל שמעתתא, שב עמהם

שלם. ספר יוצא היה בוודאי הערותיו,

בחזרות. מאד יגע היה זכרונו, כח כל עם

שע מהשעה רצוף שיעור למסור היתה דרכו  ת
 בימי לרבות הפסקה, שום ללא לאחת, רבע עד

מחמדים(. )כולו שישי

 חמימות לתת באה החסידות שתורת אומר היה
 יש לספרדים הם. קרים שבטבעם לאשכנזים

 לתורת עצמם יכניסו ואם טבעית, חמימות
 )מפי כאילים מרקדים להיות יתחילו החסידות

ו(.”נר הכהן שלום חכם

 קול ממנו שבוקע מדרש בית ליד עובר כשהיה
מאד. מתלהב היה תורה

 וחוזר, לצרכיו השיעור באמצע יוצא כשהיה
 אז אומר, היה השיעורים לחדר בכניסתו כבר

וכך... כך אמרנו

 דאורייתא מצוה לא שהם דברים יש אומר היה
 כגון חשובים, מאד מאד דברים הם אבל

שמחה. לידי גם שמביאה טבילה,

שירותים. לאחר בכלי נוטל היה לא

ישראל בנות תקנת על שקוד
 עושה שהאישה לאברכים אומר תמיד היה

 להתלונן מה ואין שחייבת, ממה יותר הרבה
לכבדה. צריך זה ועל עליה,

 שהיתה ולמרות שישי יום כולל לו שהיה ידוע
 מרוויח שהוא ואמר בעול, נשא טירחה בזה לו

 אלה במעות ב( תורה. א( דברים: ג' בזה
 שאם בית, שלום ג( שבת. צרכי קונים אברכים

ואבוי... אוי היום כל שישי ביום בבית יישאר

 חזונו את להרחיב ביקש מכן, לאחר מה זמן
 וילמד, המועד חול בימי שיבוא מי כי והכריז

 אליו בא הכרזתו לאחר אך נאה. סכום יקבל
מע כי ואמר, שרבאני ראובן חכם גיסו  ש

 על התמרמרו נשותיהם אשר אברכים מספר
 רואות איננו השנה כל מספיק לא באמרן, זאת

 אתכם. נראה לא המועד בחול גם עתה אתכם,
התכנית. את לבטל צ”ב חכם הורה ומיד

י“נט ענין על דיבר שרבינו השיעורים באחד

 צריכים אם שאל השומעים אחד שחרית, של
 אחר אם השיב, רבינו למיטה. סמוך ידיים ליטול

 סמוך עדיף לכיור, הספל ייקח הוא הנטילה
 לאשתו, זה את משאיר הוא אם אבל למיטה,

מחמדים(. )כולו למיטה. סמוך יעשה שלא עדיף

_________נשא הוא חליינו אכן
 ימיו. כל ובנפש בגוף יסורים כבעל נודע רבינו

 השמחה היתה תמיד הצרות, כל ולמרות
פניו. על שפוכה

 להם היה שלא כך י“ע נפטרה היחידה בתו
 לקתה והבת התקלקל, והחלב מקרר,

 אהרן לרבי הלך הוא ע.“ונלב בדיזינטריה
 של לזרע ברכה מהם וקיבל ולחזו״א מבעלז
 אליהו. הג״ר לבנו זכה שנה וכעבור קיימא
 עד אלו בענינים הרבנית סבלה מאד הרבה

זש״ק. לראות שזכתה

 מוצפי, הגר״י על הספד כדי תוך תשמ״ג בשנת
 רבות תפילות לאחר התדרדר. ומצבו ברע חש

 לחיים חזר ישראל, בית המוני עליו שנשאו
 בחלק מוגבל נשאר אך תורה, מרביץ והיה

 הודיה לה' מודה היה הוא הגוף. מתפקודי
 בתלמודו פגעה לא שמחלתו כך על מיוחדת

אותו. שכח ולא

_______________מאודך בכל
 שאסור ההלכה את בשיעורו ביאר אחת פעם
 יישרף. רכושו כל אם אפילו לכבות לנכרי לומר
 אומר, הרב כבוד מה ותמה: עמד הנוחים אחד

 השיב נשרף? רכושו שכל בשעה וישתוק שיישב
 שירקוד, אלא אמרתי, כך לא ואמר: מיד הגרב״צ

 "ואהבת הכתוב את לקיים שזכה וישמח ישיר
 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את

ממונך. את נוטל הוא אפילו חז״ל ודרשו מאודך״
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 מעדיף הוא ולכן יבכה, הילד שבלכתו חושש שהוא חיים, רבי לי אמר
 לא הדבר אם יבכה, ולא בישחון תחושת יחוש שהילד בכיתה, להישאר

 לכיתה יסתגל שהילד עד ימים כמה במשך לכיתה אבוא למחנך, מפריע
 יום מדי מגיע רבינו היה, וכך הסכמתי, את הבעתי כמובן, החדשה...

 רבינו בלימודו. ושוקע זווית בקרן מתיישב ספריו, ערימת עם לכיתה
 חודש במשך תורה התלמוד בכיתת לשהות שרח הגדולה, ברגישותו

ילד של בכי למנוע כדי ימים!!

 מהליכותיו בפנינים שליש״א לוונששיין שלמה רבי הגאון

זיע״א קנייבסקי הגר״ח מרן התורה שר של

ל״ב( ל׳׳ב, )במדבר ד'" לפני חלוצים :?נב'ר1 ״::וזנו

 את סיפר תשב״ר, תורה בתלמוד כמחנך כיהן אשר שיש, ברוך רבי

 הגר״ח מרן רבינו הגיע השנים אחת בראשית הבא: המאלף הסיפור

 הורים כמו תורה. לתלמוד בנו את להכניס כדי זיע״א, קנייבסקי

 לשהות כדי בכיתה החדר בפינת לשבת רשות רבינו ביקש אחרים,

 ושקע התיישב הוא כסא, לו הגשתי הראשון. ביומו הילד עם מעט

 עודנו חיים רבי אך הלכו, כבר ההורים קלה, שעה חלפה בלימודו.

בידו. ותלמודו במקומו יושב

 שההורים לבו שת לא לכן בלימודו, שקוע חיים שרבי בלבי חשבתי

 בנוכחותו, מתכבדים אנו שכמובן לו, ואמרתי אליו ניגשתי הלכו, כבר

ל חס אני אבל  הילד את ולהשאיר ללכת יכול הוא ומצדי זמנו, ע

ההורים. שאר שנהגו כפי לבדו,

 מעדיף הוא ולכן יבכה, הילד שבלכתו חושש שהוא חיים, רבי לי אמר

 לו אמרתי יבכה. ולא ביטחון תחושת יחוש שהילד בכיתה, להישאר

ל חיבה ליטופי של דקות כמה לאחר יבכה, הילד אם גם שמנסיוני  ע

 בכיו... את ויפסיק יתרצה הוא סוכריות, וכמה הלחי

 לי אבל לומדים, הם היכן להם שמשנה כאלו יש חיים: רבי לי אמר

 ׳חזון בכולל גם ספר אותו עם דבר אותו אלמד אני משנה, לא זה

 של הבכי את גם מהילד לחסוך מעדיף אני לכן בחדר... כאן וגם איש׳

 במשך לכיתה אבוא למחנך, מפריע לא הדבר אם לכן, דקות. כמה

 את הבעתי כמובן, החדשה... לכיתה יסתגל שהילד עד ימים כמה

 רבי במחיצת ילמדו שהילדים היא זוטרתא מילתא וכי הסכמתי,

חיים...

 מתיישב ספריו, ערימת עם לכיתה יום מדי מגיע רבינו היה וכך,

 שראה עד ימים, כחודש נמשך הדבר בלימודו. ושוקע זוית בקרן

 מלהגיע. פסק אז ורק לכיתה והסתגל התרגל כבר היניק בנו כי רבינו

במשך תורה התלמוד בכיתת לשהות טרח הגדולה, ברגישותו רבינו

ילד! של בכי למנוע כדי ימים חודש

 רבינו של במעונו שיש יעקב רבי ביקר מכן, לאחר שנה כששים

 בכיתתו תשב״ר, תורה בתלמוד שהתרחש המאורע את מפיו ושמע

 האוירה את יעקב רבי באזני תיאר חיים רבי ברוך. רבי אביו, של

 שיעוריו את למסור שנהג אביו, של בכיתתו ששררה הגועשת

 והריקודים השירה אולם תלמידיו. עם ולרקוד ולשיר בהתלהבות

 ספרים ערימת מאחורי יום מדי שישב התורה, שר למרן הפריעו לא

 חזון כולל בהיכל נמצא הוא כאלו מוחלט בריכוז תלמודו על ושקד

איש.

תורה בישול אינה לת״ת הילדים הבאת
 חנוך בית שם אין ברק, בני העיר בקצה גרה משפחה רבינו: נשאל

 רבה לטרחה גורם הדבר תורה. לתלמוד הסעה וצריכים לילדים.

 יש תורה, ביטול נגרם לאב החיים. סדרי את ומשבש זמן ולבזבוז

הזמן. נגד והמרוץ בבוקר המוקדמת ההשכמה בגלל בבית רב מתח
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 שטורחים וכמה במצוה, עוסק הוא כי תורה בטול זה אין כי והשיב,

נחת. יותר מהם לרוות יזכו כך - הילדים בשביל יותר

המדה על יתר בלימודו המתאמץ ילד
 ומתאמץ התורה בלימוד עצמו את המשקיע נער אודות נשאל רבינו

ל יתר שפיע שהדבר עד המידה, ע ל לרעה מ  אך בריאותו, מצב ע

ש קיים ש  רוצים שהם לחשוב הבן עלול כך, על לו יעירו הוריו שאם ח

 צריך זאת בכל האם איתו, לנהוג יש כיצד תורה. מלימוד למנעו

ל לו להעיר כך? ע

ל לו להעיר צריך כי רבינו, השיב ל לפעמים שכן כך, ע  התאמצות ידי ע

 ללמוד שיפסיק למצב להגיע הוא עלול בבריאות, פגיעה כדי עד יתר

 מעולם. דברים היו וכבר רח״ל, לגמרי,

מע כי וסיפר,  נכנס היה חיים״ שה״חפץ דושניצר אליהו מרבי ש

שעה לישיבה  באמרו: האור, את מכבה והיה בלילה עשרה אחת ב

יום!״ זה מחר ״גם

 בהם צריך כללים, שייך לא האלו בדברים ככלל, כי רבינו, הוסיף

 ומה לומר מה לדעת ויש לגופו, מקרה כל הדעת, ושיקול הכרעה

 שהדבר שיבין ישר, ובשכל בתבונה עמו לדבר צריך לומר... לא

 התורה. למוד בחשיבות זילות מחמת ח״ו נובע ואינו לטובתו הוא

ל ישמר אם אדרבה,  בלמוד ולהתאמץ לאיתנו לשוב יוכל בריאותו ע

לתורה. חילים ולהגביר

לסרב?... אפשר איך - להתקבל משתוקק כשבחור
 שמשתוקק בחור של בעניינו רבינו אל בא הישיבות מראשי אחד

 ולא מאד, חלש שהוא היא הבעיה אך לישיבה, להתקבל מאוד

 לא שהוא מאד סביר אותו, יקבלו אם הישיבה. של לרמה מתאים

 הישיבה ראש שאל אותו. להוציא יאלצו זמן וכעבור בישיבה, יסתדר

 הזה. בבחור לנהוג עליו כיצד רבינו את

 סופר״: ה״חתם עם שהיה המעשה את לו סיפר רבינו

 שאל לישיבה. להתקבל שביקש בחור סופר החתם אל בא פעם

 אתה?״ כמה ״בן סופר: החתם אותו

 עשרה״. שמונה ״בן השיב:

 בלימוד?״ אותך לבחון ״אפשר סופר״: ה״חתם אמר

 יודע״... איני חומש ואפילו גמרא, למדתי לא ״מעולם הבחור: השיב

 ה׳ בעזרת תתחתן, לחופה. עשרה שמונה ״בן סופר״: החתם לו אמר

 בישיבה״. ללמוד תשלח ואותם ילדים, לך יהיו

הארץ?!״ עם אשאר אני אתי? ״ומה ואמר: בבכי הבחור פרץ

 ופנה הסיפור את רבינו סיים
 של כשדמעות הישיבה, לראש

 ״אם מעיניו: זולגות התרגשות
 אפשר איך רוצה, כך כל הבחור

 אפשר אי לעולם לו?! לסרב
 תקבל ממנו. יצא מה לדעת

יצליח!״ הוא ה' ובעזרת אותו,

 הבחור כמה עד ראה הוא סופר״, ה״חתם של ללבו נגעו הדברים

 מבחורים ביקש הוא לישיבה, לקבלו והסכים ללמוד, ורוצה מתעקש

 מאומה. קלט ולא הבנה, קשה היה הבחור אולם איתו, ללמוד בישיבה

 יגעים״. אנו ״בחינם והתאוננו: סופר לחתם הבחורים באו

 לקלוט יצליח הוא לבסוף איתו, ללמוד תתמידו ״אם להם: אמר

בחינם״. זה אין כן ואם משהו,

 ואפילו משנה, חומש, - לקלוט התחיל הבחור אט אט היה. וכך

גמרא...

 נותק. עמו והקשר אחרת, בעיר להתגורר ועבר הבחור נשא לימים

שרות כעבור  אחד זה היה מכתב. סופר״ ה״חתם קיבל שנים ע

 מכל ורבנים תורה שגדולי תורניים מכתבים ואלפי מאות מאותם

 הדור. גדול סופר, החתם אל מריצים היו והמדינות הערים

 במכתב לעיין ממנו וביקש סופר״ ה״כתב לבנו סופר החתם קרא

ל דעתו את ולחוות  הוא בעיון, המכתב את קרא סופר הכתב תכנו. ע

תפעל  חכם תלמיד הוא שכותבו המכתב מן ״ניכר ואמר: מתוכנו ה

גדול״.

 וקשה-הבנה עם-הארץ בחור אותו את ״התזכור סופר״: החתם אמר

שרות לפני לישיבה אלינו שבא  המכתב!״ כותב הוא שנים? ע

 של כשדמעות הישיבה, לראש ופנה הסיפור את רבינו סיים

 לסרב אפשר איך רוצה, כך כל הבחור ״אם מעיניו: זולגות התרגשות

 ה׳ ובעזרת אותו, תקבל ממנו. יצא מה לדעת אפשר אי לעולם לו?!

יצליח!״ הוא

חיים( רבי פניני האור׳ ׳ומתוק הספר )מתוך

 בחסות יו״ל שבת׳ ׳לקראת גליון
02-6715501 בע״מ וכריכייה דפוס וחסד׳ ׳אמונה

 זה גליון בהפצת הרבים זיכוי
 זצ״ל רוזנטל צבי דוד ב״ר בנימין הרה״ח לעי״נ

תשע״ו אב ר״ח נלב״ע
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 בקשר איתך לדבר רוצה 'אני חתומה. מעטפה מיד לו והגיש זאת, שמע הגביר
 אנחנו 'למה השיבו: הגביר ואילו במבוכה, האברך אמר - כספית׳ לתרומה
 לשלום!׳ סע במעטפה, הכל צריך, שאתה מה כל את לך נתתי לדבר? צריכים

 המעטפה, את פותח מהגביר, יוצא האברך אחריו. הדלת את וסגר סיים, -
!...$100,000 הסכום: מתנוסס עליה חתומה, המחאה בתוכה ומגלה

ומדוע? דולרים, אלף מאה של מסלולם את ׳שיבש׳ מה

שליט״א קובלסקי אשר הרה״ג

 האחרונות, מהשנתיים התאושש טרם תבל רחבי בכל הכלכלי העולם

 שעיניו מי כל יאמיר... והיוקר מחרידה, במשק המחירים התייקרות

 מרמז, יותר הרבה בזה יש תובע, בעולם שהמצב מיד מבין בראשו,

 מה מאתנו? מבקש הוא מה שבשמים. מאבא בוהק תמרור של סוג

שנבצע?! תובע הוא

ת קשה  להתבונן הזכות לנו ניתנת זאת, ובכל עולם, בורא דרכי לדע

 חכמינו לנו שגילו ממה פנינים ולדלות ישראל, עם של בהיסטוריה

ת לפעול כיצד נלמד מהם ומאורינו,  הפרשיות אחת הזאת. בע

 השרפים׳ ה׳נחשים הינה במדבר, ישראל בני שחוו הכאובות

 גדולה מהומה ויוצרים ארס, ומדביקים נושכים בעם, שהסתובבו

ל נחושת נחש להציב רבינו ממשה מבקש עולם בורא במחנה. ץ ע  ע

ת שנדבק מי כל - הנשוך וכל גבוה, מגפ  ירים המשתוללת, הנחשים ב

ויחיה. הנחושת נחש אל עיניו

ת את מעו ש  החיים׳ ה׳אור בעל חושף הזה, הפלאי הרפואה׳ ׳סדר מ

ת בביאורו זי״ע הקדוש ש  ודבריו ח׳, פסוק כ״א פרק חוקת, בפר

 ׳כי מדבש: המתוקה בלשונו אותם שנצטט עד ומזהירים, עומדים

 ולכל למחייתם שבשמים, לאביהם תלויות יהיו שעיניהם חפץ השם

 הפסק באין תמיד ליבם שיהיה כדי זולתו... מבטח וללא צרכיהם

ת בכל ובוקר ערב אביו לשולחן המצפה כבן להשם, קרוב  וזמן!׳ ע

 ישראל עם על קשיים הביא עולם שבורא לכך הסיבה כלומר:

 יתחברו אליו, שיתפללו כדי עיניים. אליו שישאו כדי היתה במדבר,

 ישראל בני שולחנו. על רק סמוכים שהם ויחושו - ממנו יבקשו אתו,

 גדול קושי, עוד ה׳ להם שלח ולכן הקשיים, על והתלוננו התרעמו

 ולצפות עיניהם להרים הדרך: זו ורק זו כי יידעו למען מקודמיו,

 רק היא רפואתם גם ולכן, לפניו. ולהתחנן ממנו לבקש עולם, לבורא

 מלכתחילה! הקשיים מטרת זו כי השמימה, עיניהם בנשיאת

תפלל עיניים. אליו שנרים מצפה הקב׳׳ה התשובה: הנה  אליו, שנ

 עיניים, אליו ונישא נשוב הוודאות חוסר מתוך והדאגה, המתח מתוך

 שלנו! הקשיים על אתו ונדבר מחדש אליו נתחבר

 בה השוררת הדאגה שלמרות בתקופה, לחיות שזכינו אשרינו

 אדם, כל ייחודית. מעלה כזו בה יש המחריד, המחיה יוקר ולמרות

ל שליטה לו שאין יודע תבל, רחבי בכל כולו העולם המחר. ע

ס כמו זה ותוהים. מודאגים - בתוכו האנוש ובני ונבוך, מבולבל  פנ

 תדבר לאבא, אותן ושא העיניים את פתח יהודי, בעוצמה: בוהק

 לעזור! יכול הוא רק המצב, על שליטה יש לו רק אתו, ורק אתו

 רש״י בחרב. בלעם את שהרגו ישראל בני על מספרת השבוע פרשת

שלנו בחרב לפעול ביקש שהוא כיוון בדווקא, בחרב שנהרג מגלה

 שלו, חרבו את ממנו גזלנו ולפיכך מתפללים, אנו בו הפה היא -

 אנו שלנו. החרב - הפה הוא היהודי הנשק כי בעזרתה. אותו והרגנו

 בפניו קשיינו את פורשים ממנו, מבקשים עולם, לבורא מתפללים

 צרה כל ננצח בעזרתו שלנו, הנשק זה ורק זה - לעזרתו ומתחננים

וקושי! בעיה ומועקה, אויב וצוקה,

 עולם. לבורא עיניים לשאת האלוקי, האיתות את להבין הזמן זה

 זאת רואים גם אנו עכשיו עכשיו. גם כן, המצב, על שליטה יש לו

 מנצח חזק, נשק לנו יש יקרים, אחים יום. בכל זה את חשים בעיניים,

 בנק, חשבונות ומעמיס יהודית נחת מבטיח נגיפים, ומדביר וירוסים

 תפילה. קוראים: הזה ולנשק מחסומים, ושובר בעיות פותר

 לבורא לבוא אותו. לנצל הזמן עכשיו הזה, בנשק נשתמש הבה

 כראוי, להתפלל לפניו. ולהתחנן לבקש ביום, פעמים שלוש עולם

 את ולכבות לתפילה בזמן להגיע הדעת, ביישוב בהתלהבות, בכוונה,

נשק את ולאמץ לחדד הזמן זה סופה. ועד התפילה מתחילת הסלולרי
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 שנשתמש כדי הקושי את עלינו השיל עולם בורא כי שלנו, התפילה

 ונתחבר בשמחה זאת נעשה אז עיניים, אליו ונישא התפילה בכח

מאוד! בקרוב ויושיענו פה כל תפילת שומע רחום והוא באהבה, אליו

הדולרים? יעד מהו
 ההומה, יורק לניו ברק, מבני שמים וירא יקר יהודי משה, ר׳ כשנקלע

 בטובתו, שלא בעיר הסתובב הוא זרות. תחושת מהי היטב חש

 הבדיקות וכל רפואית, בעיה עם נולד הקט בנו מרצונו. שלא הגיע

 נודע רפואי במרכז רק הנערך טיפול לעבור עליו כי העלו והבירורים

 בדרכו בעגלה בנו את נושא ומנוכרת, זרה לעיר נקלע כך יורק. בניו

החולים. לבית

 דרשו $ 100,000 בזול... ולא מראש, שולם וגם מראש, נקבע הטיפול

 גייס הכסף. את לארגן משה ר' דאג בארץ בשבתו ועוד הרופאים,

 הכסף את ושלח עתק, סכומי לווה מחבריו, ביקש מחסכונותיו,

 משה ר׳ הגיעו עתה המפורסם. החולים לבית בנקאית בהעברה

ש היה הצפוי שאורכו הטיפול, את לבצע ורעייתו  שעות. ש

 כשלבם לחדר, מחוץ ורעייתו משה ר' ישבו האלה השעות כל לאורך

 המועד לפני קלה שעה עולם. לבורא ותחנונים בתפילה משתפך

 ואמרו: הפעוט להורי פנו רופאים, שני מהחדר יצאו לסיום, המתוכנן

 נוספות בעיות ישנם כי התברר הטיפול שבמהלך היא, 'האמת

ש עוד יתארך שהטיפול אומר זה טיפול. הדורשות נוספים  שעות, ש

 נוספים. 100,000$ בסך נוסף, תשלום בגינו שנדרש אלא בלבד, זו ולא

 הזו?' במתכונת להמשיך רוצים אתם

 רבונו נוספים? דולר אלף מאה לגייס המומים. היו ורעייתו משה ר'

 התאמצו הראשונים הדולרים אלף מאה עבור הרי - מנין?! עולם, של

 בעודם נוספים, דולר אלף מאה ועכשיו כאן לגייס ומעבר. מעל

מהקהילה?! ומנותקים זרה בארץ

 בטיפול, להמשיך החליטו הם הון. כל שווים בנם חיי זאת, ובכל

 עולם שבורא בקשה מוסיפים כשהם להתפלל, המשיכו - וכמובן

 משמים, עליהם 'יפלו' הדרושים הדולרים אלף ומאה בעזרם, יהיה

 כזה... סכום לגייס מנין חוט קצה להם אין שכן

 אליהם ניגש הוא מקומי. יהודי שם עבר בדמעות, מתפללים בעודם

 מתוחים כה הם ולמה מה על להבין ביקש בנעימות, עימם ושוחח

 יעץ מצוקתם, את לו כשהסבירו ומתחננים. מתפללים ומודאגים,

 להסביר בדלתו, לנקוש מקום, בקרבת הגר עשיר ליהודי לפנות להם

 בנם על וירחם יחוס אולי - עזרתו את ולבקש המצוקה, את לו

ש ויציל הפעוט מישראל... נפ

 היכרות לו אין נכון, לנסות. החליט אונים, וחסר נבוך משה, ר׳

 בלי אליו להגיע שיוכל להאמין שקשה גם ונכון אתו, מוקדמת

 עם ולצאת המורכבות, את להסביר עמו, לשוחח פגישה, לקבוע

ת החליט זאת, ובכל ההוצאות. את לכסות כדי בו שיש סכום שו  לע

 הגביר. של לביתו ופנה ההשתדלות, את

 הזדהה הוא בעצמו. הגביר בידי מיד נפתחה היא בדלת, כשנקש

 מתורגמת אברך והמילה אברך, הוא שכן ברק׳, מבני ׳יונגרמן בשם

הזדהה ולכן מכירו, לא שהגביר ידע הוא ׳יונגרמן׳. למילה באידיש

 ברק׳. מבני ׳יונגרמן ברקי, בני כאברך בסתמיות

מע הגביר  לדבר רוצה ׳אני חתומה. מעטפה מיד לו והגיש זאת, ש

 הגביר ואילו במבוכה, האברך אמר - כספית׳ לתרומה בקשר איתך

 צריך, שאתה מה כל את לך נתתי לדבר? צריכים אנחנו ׳למה השיבו:

 האברך אחריו. הדלת את וסגר סיים, - לשלום!׳ סע במעטפה, הכל

 חתומה, המחאה בתוכה ומגלה המעטפה, את פותח מהגביר, יוצא

 הסכום: מתנוסס עליה

100,000 !$

 מן וכיצד, איך לדעת אין כי הסיק משה ר' ופלא! נס כן! אכן כן,

 או כך שיק. עבורו והכין מצוקתו, על שמע כבר דנן הגביר הסתם

 ריקוד, בצעדי החולים לבית רץ לב, ושוב שמח עתה הוא הרי כך,

 שולם, - השני השלב גם כי החותמות למזכירות השיק את מעביר

לחדר מחוץ להמתין ושב

 עולם בורא את מהללים הפעוט כשהורי בהצלחה. הסתיים הטיפול

ל  משה ר׳ קיבל המחרת, שביום אלא עימם. שגרם ופלא הנס ע

 בכתובת... בטעות מדובר אולי כי שהבהירה מוזרה, טלפון שיחת

ל  ׳זכרון ישיבת ראש זצ״ל, יונגרמן מאיר שלום רבי הגאון היה הקו, ע

 יונגרמן, הרב הטעות: התבהרה ואז שאלות, כמה שאל הוא יעקב׳.

 הפעיל הוא דולר. אלף מאה של לסכום הוצרך הישיבה, ראש

ל שידברו שונים ושתדלנים מאמצים  עם וסיכם הגביר, של לבו ע

שעה פלוני ביום השיק את לקחת יבוא כי הגביר  אחה״צ. 4:00 ב

 הגביר של לביתו הגיע משה שר׳ אלא קל, באיחור הגיע באמת הוא

שעה ובדיוק יום באותו בדיוק  אברך, - כ׳יונגרמן׳ וכשהזדהה ,4:00 ב

 יונגרמן הרב נקש כך אחר דקות הגביר... של מידיו השיק את קיבל

 אחר ל׳יונגרמן׳ השיק את העביר שכבר טען שהעשיר אלא בדלת,

שעה בדלתו שנקש היעודה! ב

 הגלגל את להשיב יכול היה שלא אלא לבו, מעומק התנצל משה ר׳

 בעזרתו. שילם החולים, לבית השיק את העניק כבר הוא לאחור.

 העניין את כיוונה ה׳ יד כי הבין שקרתה, הטעות לעשיר כשהתחוורה

 יונגרמן להרב להעניק ונעתר משה, ר׳ של הפעוט בנו את להציל

 ׳יונגרמן׳ לאברך העניק שכבר לשיק בנוסף נוסף, שיק

 למורו המפעים הסיפור את סיפר לארץ, יונגרמן הרב כשחזר

תפעל זצ״ל, גריינימן חיים רבי הגאון ורבו, ה  ההשגחה מיד מאוד ש

 לפגישה, איחר יונגרמן הרב הפעם שבדיוק קרה כיצד העליונה.

 מדובר היה ובדיוק כ׳יונגרמן׳, באידיש שהזדהה אברך הגיע ובדיוק

 יסופר! כי יאומן לא זה הרי - סכום... באותו

 כאשר פלא. כל בכך שאין 'האמת, והשיב: גריינימן חיים רבי נענה

 ומבקשים נשבר, מלב עולם לבורא ומתחננים בוכים יהודים זוג

 רק בתפילתם ומייחלים בו רק עיניים תולים דולר, אלף מאה ממנו

 $ 100,000 להסיש שמים, מערכות לשנות בכוחם כי ספק אין - אליו

 תפילה!' של הכח בדיוק זה הרי לשובתם. המקורי ממסלולם

 שליש״א, זילברששיין יצחק רבי הגאון סיפר אותו זה, מופלא סיפור

 מתאמץ אחד יהודי התפילה. כח גדול כמה כן, כי הנה הלב: את מעורר

 מעומק בתפילה אחר, ויהודי $, 100,000 של תרומה לקבל ומשתדל

זוכה פשוש שליש, ובדמעות אמיתיים בתחנונים הנפש, ומעמקי הלב
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מההפקר! כזכיה בכסף

 ועת זמן בכל התפילה. כח את הפה, כח את אלא לנו אין יקרים, אחים

 אותו נאמץ ידינו, בשתי התפילה כח את נתפוס הבה עכשיו, ובפרש

 בהגעה בהתלהבות, בכוונה, בתפילה להתחזק הזמן עתה ליבנו. אל

 שורדניים. שלפון צלצולי ובלי הפרעות בלי - הדעת וביישוב הזמן

 לשומע מייחלות עיניים ולשאת התפילה את לחזק הזמן כעת

ישועתנו! את ויחיש תפילותינו את ישמע והוא ישראל, עמו תפילות

לחמים? מחלק או אושובוס נהג
 שהיה ומעשה בעצמו, המעשה מבעל שמעתי הבא הסיפור את

 בבית 415 בקו המשרת אוטובוס, נהג הוא המעשה בעל היה: כך

 האוטובוס, צאת זמן לפני לעבודה לבוא הקדים הימים באחד שמש.

ש לו שנותר בזמן כי והחליט ת יחפ שו שה לע ל טוב. מע  ירד אתר ע

 תבניות 2ו- לחם ככרות 2 בה רכש סמוכה, למכולת ופנה מהאוטובוס

לנזקק. להעניקן וביקש ביצים,

 כאן מכיר לא הוא שבעצם נזכר בידיו, היו שהמוצרים לאחר רק

ש רק מקומי, אינו עצמו הוא איש. שמ  יש עכשיו אוטובוס. כנהג מ

 מה יודע באמת לא הוא אבל ביצים, ותבניות לחמים ובה שקית בידו

שות תע בדעתו, חוכך הוא שבידיו... בשקית לע  לו יש כן, נזכר: ולפ

 טובות. שנים כמה לפני בישיבה בחברותא אתו שלמד נעורים ידיד

 בסביבה... כאן גר הלה - טועה אינו אם

 הוא כי ומגלה מהעבר, חברו של כתובתו את מברר הוא קל חיש

 הוא נעורים ידיד אותו ׳נו, הליכה. דקות 3 ממש, סמוך בבניין מתגורר

 האוטובוס, נהג מהרהר בכיסו׳, מצויה לא שהפרוטה אברך לבטח

 לביתו בדרכו פסיעותיו את מאיץ הוא ראויה׳. כתובת זו כי ספק ׳אין

ת בדלת נוקש נעוריו, ידיד של שע  ו... מוקדמת, בוקר ב

 בהתרגשות מהולה בהפתעה אותו מקבל חברו נפתחת, כשהדלת

ל כי ומגלה פנימה מביט הוא גדולה,  אוכל שקיות במטבח השיש ע

 חברו של רעייתו יושבת במטבח כסא על דבר. בהן אין ריקות,

 ׳בדיוק׳ כי לחברו מסביר כשהוא בדמעות. מתפללת בידיה, ותהלים

 בדעתו העלה ו׳בדיוק׳ וביצים, לחמים רכש ׳בדיוק׳ הנה, נקלע

 בהתלהבות: מזנק החבר אותם, לו להעניק

 נגמרו והביצים שהלחם וגילינו הבוקר, קמנו ממש! יאומן לא זה 'הרי

 לא אולם וחביתה, לחם הכולל סנדוויץ' מבקשים שלנו הילדים אמש.

 מתיישב יהודי כזה שבמצב החלישה רעייתי פרושה. כל בידי היתה

 - הרואות ועיניך שעשתה. מה וזה עולם, לבורא לבו בכל ומתפלל

 הדלת, עד אלינו הגיעו והביצים והלחמים בידיה, ותהלים יושבת היא

 לי והביא ארוכות, ניתוק שנות לאחר בי שנזכר ודואג שוב חבר בידי

עליו!' שהתפללתי מה את בדיוק

 את משלשל והוא בעצמו, המעשה מבעל שמעתי הזה הסיפור את

 התיישבה הילד, של בסנדוויץ' לתת מה כשאין אבוד, ברגע הלב:

 למי לה אין מצוקה, בשעת שהיא הבינה היא והתפללה. הזו האשה

 הוא רק כי - יכול באמת והוא לעזור. יכול שבשמים אבא רק לפנות,

יחליש לעבודה, מוקדם יבוא שהנהג כך העולם את לסובב היה יכול

 בדיוק אותם ויעניק עבורם, כתובת יחפש זרה, בעיר מוצרים לרכוש

הנכון! לבית

 אבא יהודי. כל של כולנו, של הוא הזה התפילה כח יקרים, אחים

 שנפתח כדי קשיים לנו יוצר הוא עלינו, להקשות מנסה לא שבשמים

 לנו העניק הוא לעזרתנו. יחוש והוא ממנו נבקש אתו, ונדבר הלב את

 מעומק אליו ונתפלל עמו הקשר את שנחזק כדי זו בתקופה קושי

 וברצון ברחמים יקבל שהוא ונזכה הלב, בכל זאת נעשה הבה ליבנו,

תפילותינו! את

דירה... בדמי ששולם חשמל חשבון
 ומרוקן לחודשיים אחת מגיע החשמל שחשבון יודעים כולנו אם

 זו. מגזירה ניצול אחד שיהודי הרי אחת, באבחה הבנק חשבון את

 חברת של המחשוב ממערכות נשמט שמו ברורה, לא טכנית מסיבה

 חשמל חשבון ולו שקיבל בלי חלפו תמימות שנים ארבע החשמל.

 לנצח... מתשלום אותו פטרו אולי הרהר כבר והוא אחד,

 קיבל והוא העניין, את חשפו הבקרה מערכות הימים, מן שביום אלא

ל חשמל חשבון  ממנו תבעו ₪ 50,000 אחת. בבת שנים ארבע ע

 סכום לו מנין - ₪? אלף חמישים במערכה. אבוד חש והוא לשלם,

 אחד?! בהיר ביום שכזה עתק הון ישיג מהיכן יום? של בעיצומו כזה

מוע אבתה לא החשמל שחברת אלא ש ל ל  תשלומים פריסת ע

 צרך הוא בטעות, שמדובר התברר - לה היא אחת אחר. פתרון או

 ידע הוא מידי. באופן הכל, לשלם ועליו ₪, 50,000 של בסכום חשמל

 כשהוא שלו, במילים שבשמים לאבא ופנה לשלם, מהיכן לו שאין

 אנא כזה. סכום לגייס מהיכן לי שאין יודע כמוך מי ׳אבא, מבקש:

בזה!׳ לעמוד לי עזור אבא,

 מצפה לבו, מעומק להתפלל מוסיף הוא חולפים. הימים בינתיים

 סבר, חמורי חשמלאים שני בדלתו נקשו בהיר שביום אלא לישועה.

 וזו החשמל, זרם את מנתקים שהוא עד שעה רבע לו יש כי והודיעוהו

בהחלש!... אחרונה התראה

 להתקשר והחליש עולם לבורא שוב התפלל עצות, אובד חש האברך

 בשומעה כזה. סכום ללוות מנין רעיון לה יש אם לשואלה לאמו,

 עכשיו, 'בדיוק ואמרה: ממקומה המבוגרת האם קפצה דבריו, את

 אני וחצי שנה שלי. ירושה דירת למכירת חוזה חתמתי עכשיו, ממש

 כתשלום ₪ 50,000 וקיבלתי החוזה נחתם הרגע ובדיוק למכור, מנסה

 לך!' מוכן הכסף החוזה. בחתימת ראשון

 הרגע עד לצדו עמד עולם בורא כיצד ההשגחה, מיד נדהם האברך

 בביתו, החשמל זרימת המשך את והציל חובו את שילם הוא האחרון.

 לנו יש אם כתובת. לנו יש כן, כולנו: נדע למען סיפורו את וסיפר

 לבין בינינו החשמל זרם את לחבר נועד זה מצוקה, או צרה שעת

 אליו נתפלל אתו, ונדבר אליו נפנה הבה אותו. להדק שבשמים, אבא

תמיד! ויגאלנו יושיענו שהוא ונזכה ובכוונה, כראוי

 העלון ולקבלת הטור לכותב תגובות לשליחת
g@6182918?- כתבו במייל, קובלסקי: אשר הרב של m ail.co m 

שבוע פרשת פניני המפואר הספר מתוך
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■

ספר

שביעית ירשיעו
 זצוק״ל אדלשטיין יעקב רבי הגדול הגאון מאת

שביעית. מסכת כל על

שך מ ה, כארבעים ב ע מידי שנ בו בוע, ש ש קב רבי הגדול הגאון מגיע היה ב טיין יע ש ל רבה זצוק׳׳ל אדל  שם ברק, בני לעיר השרון, רמת ש

ש מהבתי באחד ע מופלגים, חכמים תלמידי חבורת מתכנסת היתה התורה, בעיר מדר מו ש ל שיעוריו את ל ת ע שניו מ סדר ה מ  זרעים ש

דו היה לימודו סדר וטהרות. מ שנה את יחד של שי עם המ ה, והר׳׳ש הרמב׳׳ם פירו  לנכון שמצא ממה הלימוד כדי תוך מעיר והיה שעלי

ם להעיר, מי ם נוסח, דקדוקי ואפילו קצרות הערות פע ת ואף ארוכות הערות ופעמי ת מערכו מו ה. ענין באיזה של שנ מ  והתלמידי מה

ם, חכמים שיעור את מפרים היו המשתתפי שיב היה והוא בהערותיהם, ה ל מ ה דבריהם ע ת מ ח מל ל ב  מאירים הדברים שהיו עד תורה, ש

מסיני. כנתינתם

מוד זצוק׳׳ל הגר׳׳י לרבינו היתה מיוחדת חיבה ת, מסכת ללי ש זו בחבורה לימד אותה שביעי לו ם, ש ת פעמי קופ ת ת שמיטות, ג' ב ט מי  ש

ת תש"מ, ט מי טת תשמ׳׳ז ש שמי מד והיה תשס׳׳א. ו חיל לימוד גדול, בעיון המסכת לו ת ה ת לפני ש  לאחר הרבה והמשיך השמיטה שנ

ת מתוך סיומה, תדלו ש ח לא ה סו ל לפ שנה, שום ע ת החמורות בסוגיות הארוכים הר׳׳שים כל את קורא והיה מ עי בי ש ב שונו ומדקדק ש ל  ב

ם ובמחזור היטב. הדק מד אף אחד שיעורי ל ל שך הסדר ע מ ם כמה ב ת סוגיית את שיעורי  שזר העיון כל ובתוך קטן. מועד במסכת שביעי

ה מחיי דוגמאות ש מע אלות ה ש שמיטה. לדיני הנוגעות מ ה

 גדולה יגיעה לאחר הדפוס, אור הם רואים ה' בחסדי ועתה המובהקים, מהתלמידים כמה אמירתם, כדי תוך כתבו השיעורים את

ת ק ת הע תב הבנה ומתוך רב, בדקדוק ועריכתם התלמידים, מכתבי הדברים ב כנכ ש המחבר בני ע"י ) א ספר( בר כל ה ב טא מילה ש תב  שה

ש רבינו בה ת. לה י מעו ש אף זצוק׳׳ל, רבינו לעיני הובאו השיעורים מגליונות הרבה מ ת עליהם הוסיף ש רו ש  בכתב והוספות תיקונים ע

ה ועוד ידו, ד השוואה נערכ שי לעו חידו אר ונכתבו נאמרו אשר רבינו מ ש ם מקומות, ב ם בעניני מר למה החופפי א שיעוריו שנ ל ב  מסכת ע

ם שיצאו ועד שביעית, חן עבור והדר בהוד ערוכים מטעמי רבנן. מלכי מאן - מלכים שול

ספור אינ ת והבנות ביאורים ] שו ם. לאורך פזורים חד שיעורי קה דיומא מענייני קטנה דוגמא רק נביא זו בבמה ה  במסכת מעניינת: להבר

ת ק שביעי ה ז' פר שנ אכל כתוב א' מ מ ש והדרדרים החוחים - בהמה ש ת. להם י שה שביעי ש דאיתא מהא רבינו והק מדר ל איכה ב  ע

ק הייתי הפסוק חו ל ש כ ם תרטיאות לבתי גמלים מביאים היו שהגויים עמי, ל ה ם של שי אלו אלו ושואלים שקים, אותם ומלבי ל ל  מה ע

מרי היהודים ועונים, מתאבלים, הגמלים ת שו ל החוחים את אוכלים הם ולכן ירקות, להם ואין הם, שביעי מל ש ם. מתאבל והוא הג  עליה

ה, סתירה זו ולכאורה שנ מ ש ל מדר ה מ ע ד מ ש ם מ חי חו ת אין של ש ת קדו אכול יכלו היהודים ולכן שביעי  היו הם אם שהרי אותם, ל

ם היה קדושים תירץ לאוכלם. יכלו ולא ספיחין איסור עליה ם מש"כ עפ"י רבינו ו שיעורי ם שם, ב מנ א  החוחים את גם אוכלים היו הם ש

ת ש קדו ת, ב ם היה לא ספיחין שאיסור אלא שביעי תוב הטעמים מחמת עליה ם שכ ם ש שיעורי ש.[ ב עי׳׳

סו עוד ת בספר, נדפ רו ש ל רבינו יד מכתב סימנים ע ע מ מ ל) ״ ק צו ת 70 ז ל כתיבה( שנו  ע

ת, מסכת סדר ת מענייני ובעוד שביעי בע, שנ ש  תורה גדולי עם התכתבויות זה ובכלל ה

מלבד ועוד. ה היורדים סימנים הרבה ו ש ר שו ל ל ה ש שנ  מילה, אחר מילה בה לבאר מ

ק טובא האריך בהם סימנים הרבה גם ישנם מ א סביב עיונו בעו ש ת, מעיניני אחד נו  שביעי

ת בבהירותו בו ופרס תו. את הנודע שנ ם למצוא ניתן כך מ  בענין סימנים כמה לדוגמא ש

ת לגבי לאילן ר״ה אם ת שנ שביעי שמינית ה שרי א׳ הוא וה ט, ט״ו או ת שב  ארוך דיון או ב

ה לגבי ש שה ראשונה קדו קדו ת מאריך בו שניה, ו ט שי  ועוד זו, בסוגיא הגרח״ס מרן ב

ועוד.

ספר צורף עוד ל תדפיסים ל ת ש שניו ת מ ם כל עם שביעי שי מפר  ואחרונים, ראשונים ה

יד. כתבי עפ״י ומתוקנות עיניים מאירות מפוארות במהדורות

ספר 6)הנכבד ה 5 מ 0 אר ׳צוף׳, הוצאת ע״י לאור יצא (׳ע  ההוצאה. וכמסורת לו, הראוי בפ

שיגו ניתן ה ת המובחרות, הספרים בחנויות ל צע כע מב ל מיוחד ב רג ספר הוצאת ל  ה

ת שנ טה. ב שמי שיג ניתן כן כמו ה ה 0 בטלפון: ל 5 2 -7 6 3 8 3 4 7



ומחנכים להורים משמחת בשורה
 לאור יצא דשמיא בסייעתא

המיוחל: הקונטרס

בדורינו' 'החינוך
 שליט״א אייכנשטיין יהושע רבי הגאון ממרן

אהרן' 'יד ישיבת ראש

 נושאים של רחב במגוון ויסודית, נרחבת בצורה דן הקונטרס

 והבהירה העמוקה משנתו מתוך הילדים, בחינוך אקטואליים
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וצמו

 הנביאים בדברי וביאורים עיונים
 הראשונים דורות בנוראות להתבונן
עולמו את השי"ת הנהגת ובדרכי

=&■

 ובמדרשים באגדות חז"ל דברי על מיוסד
ואחרונים ראשונים רבותינו ודברי

יה־ועיע
םיעוופצו

עימואל

נ כי ל מ

 "חברון" ישיבת ראש הסכמת מתור
שליס״א: כהן דוד רבי הגדול הגאון

 לראות ונוכחתי מהספר חלקים כמה על עברתי
 פסוקי ולהשכיל להבין מרובה תועלת בו יש כי

 שייסדו ומה שבע"פ תורה יסודות ע"פ הנביאים
 הדברים בעומק ונושא נושא בכל רבותינו

 ללמוד שמשתוקק מי לכל גדול לסיוע ויהיה
רבותינו. ויסודות חז״ל של לאורם הנביאים

(___________1__________________ ,1_______________ m

053-3173444 - בחנויות הפצה 1052-7644150 בטלפון או המובחרות הספרים בחנויות להשיג
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ספר

שביעית
של בהירותם בעומק הנודעים שיעוריו

זצוק׳׳ל אדלשטיין יעקב רבי הגאון מרן
שביעית מסכת כל על

 של בחבורה שמיטות, כמה במשך נמסרו אשר
 בדיבוק לימדם בעת תורה, גדולי חכמים תלמידי

מפרשיה עם משנה אחר משנה חברים

 המפרשים כל עם שביעית משניות כולל
יד כתבי י”עפ ומתוקנות מפוארות במהדורות

 המובחרות הספרים בחנויות להשיג
052-7638347 בטלפון: או

ספרים הוצאת ׳צוף׳ מבית חדשים ספרים

התורה קניין
 אברהם ר' הרה"ג מאת

שליט"א שוואב יעקב

 בסוגיות מקורות ליקוט
והפוסקים הש"ס

המזוזות צדיק
 של ותולדותיו חיים פרקי
 משה רבי הצדיק ה' עבד

זצוק"ל טוב בן

צבי יעקב באר
 עם כתובות מסכת על

 חתנים. ברכת קונטרס
 צבי יעקב ר' הגאון מאת

שליט"א פרידמאן

הראשי החזן
שליט"א אדלר חיים ר'

 הרבגונית, אישיותו חייו, סיפור
 ברוח שלו המוזיקלית הקריירה
התקופה.

072-2441670 קולמוס הפצה: | צוף לאור הוצאה | המובחרות הספרים בחנויות להשיג ניתן


