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 בעניני התקופה 
 שריד לדור דעה 

בנושא   לכתוב  להמשיך  הי'  הראוי  מן  החורבן  למעשה 
מ והגאולה  נחסרה  אלו  בימים  לדאבוננו  אך  ישראל,  ,  כלל 

דור ענקי    -  אחד מהמיוחדים, משרידי "דור דעה" דמות הוד,  
 . המחנך הדגול הגאון הצדיק רבי משה הלוי זצ"ל הרוח,  

מאליו וכ  הגדולה,  ודרגת   טותו פש   לפי ,  מתבקש  ידאג  ש ו 
ברורה  צוואה  להספידו",   להשאיר  הכריעו    "שלא  כבר  אך 

הקודמים,   עולם מדורות  לדורות  גדולי  תועלת  שיש  שכל 
 . אינו יכול לעכב, לכן נראה כמה דברים   הבאים, 

 
 הערכה מיוחדת 

,  גיע לרבינו י' מ ה כל פעם שרבי משה  עלי לציין שב ראשית,  
למידים שבאו  קשות, או עם ת אם זה בשאלות הכרעתיות  

את    הבחין הי' אפשר ל או לבקש להתפלל על חולה,  למבחן,  
  להיות אצל מעט  אף הרגיל  , ו אליו   רבינו של  ה  צ גודל ההער 

כאן   שיש  להבחין  יכול  הי'  אציל רבינו,    ותהתייחסות 
 . לרבי משה   ת" מיוחד " 

איזה   לפני  ברכה  לבקש  בא  אחת  פעם  מענינת,  אפיזודה 
ובטע  רפואי,  אמר  טיפול  לרבינו  ות 

שמו   יוכבד" את  בן  מיד  "משה   ,
דער נאממען פון  האיר רבינו פניו,  

הרי זה שמו של משה    משה רבינו! 
 רבינו. 

משה   רבי  לב  שם  לא  רגע  ובאותו 
]באשר אשתו הרבנית ע"ה  לטעות,  

יוכבד[,   אח"כ התקשר אלי  נקראה 
אמו  בשם   שטעה מביתו   ושם   ,-  
 רעכיל. 

 
. . . זיכה ו  משה זכה, 

ה   והתבוננתי  זה  במשך  הלוי  משה  שר'  ונוכחתי  לא  שנים, 
"מחנך"  שהוא    שכוחו   איזשהו  לחינוך,  מחמת  "מומחה" 

"תלמיד חכם" גדול, עם כ"כ הרבה אהבת תורה  אלא היה  
מופלגת,   שמים  וכך  ויראת  גדותיו,  על  וגדוש  מלא  שהי' 

 . השפיע על אלפי ורבבות תלמידיו 
הגאו  שאמר  המשל  את  הרבה  רבינו  מביא  שהי'  ן  וכפי 

למלאות את  להשפיע לאחרים, צריך   ער מגיד, שבכדי לדובנ 
דוגמת הכוס העולה    עצמו הרבה מאד, עד שישפך ממנו, 

 . שבסביבתו  על גדותיו, ונשפך לכוסות הקטנים 
שעות  על  שעות  של  עם    התמדה  בכולל  ויגיעה,  בעמל 

זצוק"ל החברותא   פויפר  מאיר  רבי  הנשגב  או  הצדיק   ,
מי  ר ל כ י , כפי שהי' נ ה תור   דרי בח   אותו וחריפותו ובקי בת"ת,  

 . שהי' לו שיח ושיג עמו 
ואף   וקרוע,  הבלוי  הש"ס  את  לראות  יכלו  לנחם  והבאים 

כמו   ספרים  וחזון  שאר  והרמב"ם  טורים",  "הארבעה  כל 
 ניכר עליהם רוב העמל והיגיעה בהם. איש ועוד,  

 
 תלמוד תורה "תשב"ר" 

זכ  בכדי  ביחד ולא  צדוק  הצדיק  הגאון  עם    ה  אלעזר  רבי 
חכם    זצ"ל   טורצ'ין  תלמוד  "התלמידי  להקים  את  שבנה 

 חכמים של הדור הבא". 

זצוק"ל  כפ  מרבינו  הרבה  ששמענו  מופלגים י  על    דברים 
 . החיידר, ונביא מעט שאומר הרבה מאד 

שרוצה לתת כסף  באחד  ני לשאול את רבינו,  ו פעם ביקש א'  
 "... "לת"ת תשב"ר ואמר רבינו שיתן    לדבר "הכי חשוב", 

 

שא   ב'  י.  מורינ ל  פעם  חזקי'  רבי  הגה"צ  המשגיח  ו 
שליט"א  אמר    מישקובסקי  שרבינו  ששמע  רבינו,  את 

 ? מה הסיבה   "שאברך צריך לגור בבני ברק", 
 "... "כדי שבניו ילמדו בחיידר תשב"ר רבינו  לו  השיב  

 

אבלחט"א    ג'  ביקשני  לארה"ב,  רבינו  של  הראשונה  בנסיעה 
הלוי   משה  שיתמו רבי  שם,  יקרה  דמות  עם  ך  שאדבר 

תי רשות מרבינו, היות שאמר לי בכללות שלא  קיבל ]ו   ר. בחייד 
לבקש לשום דבר, כדי שלא יחשבו שדבר זה הוא הדבר הכי  

יקירא,  אצלו חשוב   גברא  אותו  עם  וישבתי  לי  [.  והסביר 
 . בהרחבה למה אינו רוצה לתמוך בתשב"ר 

  כך:   דברים לרבינו, ושמע הכל, ואמר לי וסיפרתי את ה 
פי'    

אין לו את הזכות לתת  כנראה ש 
 ... לתשב"ר 

הסביר   רבינו ואח"כ  שכל  לי   ,
ממש, הטענות שטוען   בהן    אין 

לו אלא   נותנים  לא   שמשמים 
במצוה  לכן   לזכות  זו,  גדולה 

 . ממציא לו היצר תירוצים 
 

. . . יע ל זכות לסי  צריך 
המוסגר,]  ז   ובמאמר  ה  משפט 

  אחת   עוד פעם שמעתי מרבינו,  
להת כש  לי  לאדם    קשר אמר 

לדבר  ש  מסויים  ישראל", סייע  שי ו  את רוצה    "לטהרת 
  התחיל לצעוק אליו שרבינו רוצה לדבר אתו,   וכשהתקשרתי 

  הסכים לא  ש עד כדי כך  סתם את רבינו וכו' וכו',   שמטריחים 
 ... מסכן שאביא לרבינו את הטלפון...  

לקודש   חזרה  ומחכה ורבינו  פנימה,  ונכנסתי    .. לטל   עומד 
אויס    ט ווייס סיפרתי לו את הדברים, התבטא רבינו אותו הדבר:  
פי' כנראה    אז ער האט נישט קיין זכות צו געבין פאר דעם. 

 ...[ לתת בשביל זה. ולא הקפיד עליו כלל   שאין לו את הזכות 
 

 ומה בהכוונת גדולי הא 
 . של "תשב"ר   ליצירת הענק ונחזור  

והדרכתו של מרן  ונתו כו בה זכה התלמוד תורה הזה, שהוקם 
 . לדורות   את חותמו בחיידר  הגרי"ז זצוק"ל שהטביע  

סילוקו  בנשיאותו    ל התנה   ,ואחר  מרן  של  והכוונתו  החיידר 
זצוק"ל  יעקב  הקהילות  פטירתו,    . בעל  לידי    עבר ואחר 

זצוק"ל   אמונה"  "הדרך  בעל  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
את    שהסכים  עצמו  על  ]מה  לקחת  החיידר,  נשיאות 

 [. הסכים לשום מקום אחר לא    ה ומ שכמד 
וזה הי' "ביתו" ממש,  כ"כ  והי' הדבר   היות  פשוט וטבעי היות 

כולם   זצוק"ל והרגישו  איש  החזון  מרן  "בבית    שנמצאים 
, וההמשך  זצוק"ל הסטייפלר  מרן  תחת מטריית האבא הגדול  

 . ברור ומובן מאליו 

פרשת  
 סעימ
◆   ◆   ◆  

נת ש  
ב תשפ"   

◆   ◆   ◆  

  162ון  גלי 

   



 
שב מרן זצוק"ל עם  ו י הי'  שעות  גבי  וזכורני כמה שעות על  

בים  וכות   ר, י אלעזר צדוק זצ"ל במשרד החייד רותא רב החב 
 , בבחינת "כי שם ביתו". ת השונה הלכו ומסדרים ביחד את  

 

 "מגדלור" לדעת תורה 
רבות  דעת  היודע  עם המנהל המסור,  נו,  י וזכה ת"ת תשב"ר 

נושא שעלה על  "למגדלור" להיות  על כל פרט ופרט,   , בכל 
סופק  מנהל שמ ודי הי' ל   חינוך ה"צאן קדשים", הפרק בענין  
דבר,   בתשב"ר,   לברר באיזה  זה  בנושא  מתנהגים    האיך 

 . ועושה על פי זה 
 

ו  נ  בבת עי
שיכריע, בדברים קשים   והרבה דברים הי' מפנה מרן לרבינו 

 . שאין כאן המקום לפורטם 
אצל    "בבת עינו" ראינו כל הזמן האיך שתשב"ר זה בבחינת  ו 

את   להמשיך  בידו,  שהי'  מה  בכל  ומסייע  דואג  והי'  רבינו, 
 . המפעל הענק, המעמיד את הדורות הבאים 

  בהצלחת המשך הת"ת "ברוחניות ובגשמיות". ונשא בעול  
עמי   האריך  פעמים  מאד, וכמה  רציני  הצלחת    בדיון  על 

 המשך החיידר. 
תורה  התלמוד  מעלת  גודל  על  שכתב  מיוחד  מכתב    ,וישנו 

 . וקח כסף ממקורות שאינם טהורים שאינו ל 
 

ל תלמידי חכמים מופלגים  יתן השי"ת שימשיך החיידר לגד 
האמיתית   לגאולה  ונזכה  בתורתם,  העולם  את  המאירים 

 . במהרה בימינו אמן 
להעמיד,  ו  שזכה  המפוארה  המשפחה  את  ינחם  המקום 

 . זצוק"ל  הממשיכים דרכו הגדולה המסורה לו מרבותנו 
 

 אשת חיל מי ימצא 
של  עוד   מרום,  לשמי  עלייתה  על  אלו,  בימים  נתבשרנו 

הצדקנית   א"ח  הרבנית  ע"ה  סוקולובסקי  בלימה  מרת 
חמותו של יקירנו  ]   ליבלחט"א הגאון ר' בנימין צבי שליט"א 

 [ שטיינמן שליט"א. צ.  הרב ר' נח  נכד רבינו  
כפי   כי  במילים  נכביר  עשתה  לא  הכבירים  מעשיה  שכל 

 . כך גם בודאי לא ניחא לה בפירסום   בשקט, 
מסייע,    זכיתי  בבחינת  להיות  השנים  הגדול  במשך  לחלקה 

ישראל"  ש ב"טהרת  מאד  ,  הרבה  בזה,  מאד  הרבה  עשתה 
בעלה   עם  ביחד  סוף,  בלי  חסדים  מעשיית  לבד  וזה  שנים. 

 ממש "בית של חסד". הגדול שליט"א, כפי שידוע שזהו  
, וחתנין רבנן  בנים תלמידי חכמים מופלגים זכתה להעמיד  

 צאיה הנבחרים, את עולם התורה. גדולים, המפארים עם צא 
את   ינחם  הגדול המקום  המ   בעלה  שאר  וכל  בתוך  שפחה 
 אבלי ציון וירושלים. 

 
 הערה קטנה 

האחרון,   בדור  אנו  הנה    הטכנולוגיה התקדמות  ל עדים 
ענק,  חיי וזה    בממדי  לצורת  הציבור  את  אחרת    ם הכניס 

 הכל נגיש, הכל בא במגע אצבע... לגמרי,  
יודע,  כל  אך   "היתר    שכל יהודי  צריכה  ופעולה,  פעולה 

אצבע   ערוך",  מהשלחן  להזיז  ברור,    בלי   ואין  שהתירו 
כמבואר בתשובות הרא"ש שכל שלא התירה תורה, הרי הוא  

 בכלל איסור. 
"האיסור ברור" אין   אשר כ קל וחומר בן בנו של קל וחומר,  

 חולק שאסור!!! 
כאן הגיע המחותן הראשי.. ושמו   , והחליט ללמד  "שטן" אך 

והפתרון המתוחכם    "פרווה..." ו אסור, וישנו מותר, וישנו  שישנ 
זכ  לקיים בעצמו  הזה,  הפילה" ה  כמו    "ורבים חללים  רח"ל. 

 הגדירוהו רבותינו גדולי ומאורי הדור זצוק"ל ויבלחט"א. 
רבינו זצוק"ל. ולא נח  טרח הרבה מאד, אותו צדיק,  ובדבר זה  

עד   אור ולא שקט  לראות  של  שהתחיל  המושג  בהעמדת   ,
 טלפון "כשר", נקי מכל ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. . .  הוציא "עצמו"

 מרת "הכל". שאו ואציין אימרה קטנה, ששמענו מפיו,  
לא כשר  כאשר הי' מעשה עם בחור ישיבה שמחזיק טלפון  

, ובאו לשאול מה לעשות אתו? השיב בצורה נחרצת  רח"ל 
 "לזרקו מהישיבה". 

זריקת   על  לשאול  כשבאים  המקרים  ברוב  הרי  שאלוהו, 
להתאזר בסבלנות, ולתת  יבה, רבינו אומר שיש  בחור מהיש 

נסיון   תקופת  י לו  הראש  כאן  ולמה  מיד  וכו',  אומר  שיבה 
 לזרוק? 

כשיש לו טלפון לא כשר,  השיב רבינו במשפט חד וחריף:  
  "הוא כבר כעת, לא בישיבה..." 

מושג,   לנו  לתת  מספיק  שזה  הדבר  וכמדומני  הי'  כמה 
 חמור אצלו. 

 
 מלחמת הטומאה 

ל  ישנה  ובעוה"ר  בקדושה אחרונה  הטומאה  ,  מלחמת 
ומתריע   הכשרים,  הטלפונים  של  למערכת  ח"ו  ולהפריע 

רשכבה"  שליט"א רבינו  הישיבה  ראש  מרן  חומר  ה על    ג 
 , ויעזור הקב"ה שתתבטל הגזירה. הנורא שבגזירה זו 

אלו,   אך  לכל  הנוגעת  הערה  להעיר  רציתי 
"מוכרחים" להחזיק מכשירים שונים בשבעה   שלדאבונם 

וכפי    "סינון" וכמובן עם    הרע...  שנקרא היצר   שמות  מלא, 
 שהתירו להם רבנים, ואינני נכנס לזה. 

 
. . . יותר  לא לקלקל 

ראיתי   לבם ל אך  תשומת  את  הזמן  העיר  שבמשך  היות   ,
.. ממילא  הודעות הם מתרגלים לתקשר עם "חביריהם" דרך  

מתייחסים  ואינם  כשמתקשרים   כמעט  טלפון  לשיחות 
רק    ום או יומים, אין קול ואין קשב.. אף י אליהם, ולפעמים  

 לפונים אליהם דרך ההודעות.. ואז כמובן יש תשובה מידית. 
עצמו  לנושא  נכנס  אליכם,  ואינני  אני  פונה  אך  כולנו  ,  הרי 

וכלות   רואות  ועינינו  רואים ושומעים את זעקת רבותינו, 
של   בעטיו  רח"ל,  ונחרבו"  "שנהרסו  משפחות  אותן  את 

וע  הזה.  הנורא  לעצור  השטן  האחריות  מוטלת  "כולנו"  ל 
המשחית   השטן  שרוצה  לשאול,  המטורפת  הריצה  את 

לא   כולנו  על  חובה  וממילא  רח"ל.  להיות  להפילנו 
רח"ל,  מהמסייעים  לסט"א..  על    ח"ו  ועוד  עוד  ולהכביד 

הציבור היקר השומר על גחלת הקדושה, ומתנזר בהחלט!  
וממ  קולות.  בלי  ית"ש  כרצונו  בישין,  המרעין  ילא  מכל 

אליכם  מיד, בטלפונים,   כשפונים  בבקשה  זה    ענו  והי' 
 שכרכם. 

שנזכה   רצון  ית"ש, ויהי  מאתו  פנים  לכל    להארת  המאיר 
 . חקים מדברים הנוגעים לקדושת וצניעות בישראל המתר 

 

 
 
 
 

 

   "אוהבים דבריה" 
 עשיית טחינה 

ששמע   הישובים,  מאחד  יקר  יהודי  עוררני  תקופה  לפני 
בשבת  בטחינה  מים  לערב  לדבר  שאסור  לו  ונראה   ,

 תמוה, מה הבעיה בזה. 
אמנם שאלתי לרבנים שליט"א ואמרו לי שזהו דבר ברור,  

גולמית",  טחינה    ש"טחינה  אומרת  שהי זאת  א  כמות 
"לישה",   לערבה במים, דנחשב   שבאה מהמפעל, "אסור" 

ביחד.   הטחינה  של  החלקיקים  נדבקים  המים  וע"י  היות 
 ]וראה ארחות שבת ח"א פ"ו ה"ו[. 

ה  נתערבבה  כבר  אם  י אמנם  מבעוד  רוצים  ו יטיב  רק  ם, 
 להוסיף מים כדי שתהא דלילה יותר, מותר. 

 
 



 

  
 

 

 

 זקן המחנכים הגאון ר' משה הלוי זצ"ל

   
צדיק  האי  נסתלק  האחרון  תלמוד   ,בערש"ק  מנהל 

זצוק"ל  הלוי  משה  רבי  הגאון  המחנך  תשב"ר  תורה 
עמלי  רבבות  בהעמדת  רבות,  לו  חייב  התורה  שעולם 
הדור  ובפרט מאות ת"ח מופלגים המאירים את  תורה 

 . בתורתם
רבות בתורה ובדרכי החינוך והיראה מרבותינו   מסורות

ביא הזיע"א  רבינו  רשכבה"ג מרן  ואף    העביר לישראל,
א ורבנא החזון איש זיע"א עדויות  בספר הזכרון למרנ

 . זצ"ל רבות מר' משה הלוי
מצער,    יסוד  תשי"חמשנת   )בתחילתו  תורה  התלמוד 

רבינו של  הגדול  בנו  ביניהם  תלמידים  ,  חמישה 
קניבסקי ואחריתו  שליט"א   הגראי"ש  נתקיים  וב"ה   ,

 . ישגה מאד(
והיראה,  וכיוון התלמידים בדרכי התורה  והדריך  פעל 

ץ עימם לכל  , שהתייעעיני העדה  על פי מסורת רבותינו
הדרך עם  אורך  התייעץ  הת"ת  בהקמת  רשכבה"ג  , 

 . זיע"א סולבייצ'יק נא הגרי"זמר
יעקב  יד  ומ הקהילות  מרנא  רשכבה"ג  פטירת  אחרי 

מאד  זצוק"ל לזה  מסור  והיה  הת"ת  יבדל"ח  שנשא   ,
רבינו נטל על עצמו התלמוד תורה והדבר    זיע"א   מרן 

באחד   רבינו  שציין  )כפי  לליבו  מאד  קרוב  היה 
קרליץוהיו    .ממכתביו( שאול  חיים  ר'  הגדול  , הגאון 

הלוי   משה  ר'  והגאון  טורצ'ין,  צדוק  אלעזר  ר'  הגאון 
שהיו   דבר  וכל  הת"ת,  בענין  רבות  עימו  מתייעצים 
ברוחניות   תורה  התלמוד  למען  עזרה  צריכים 

 . ובגשמיות סייע בעדם
ת"ת   לתלמידי  אך  כתפיו,  על  הדור  כל  נשיאת  למרות 
רבינו,  של  הטהור  בליבו  יקרת  פינת  היה  תשב"ר 

נבחנו רבות  מרבינו   ופעמים  חיזוק  דברי  ושמעו 
 . והדריכם בדרכי העליה

למען   כמו"כ שנערך  המגבית  בכינוסי  והשתתף  טרח 
שנערך    בתשע"ו    חירום  )ביניהם כינוס  התלמוד תורה,

העדה  ראשותבבת"ת   אילת    נאמר  עיני  הישיבה  ראש 
זיע"א,מרנא הד  ,זיע"א  השחר ט  החו  מרנא  רך אמונה 

זיע"א מרן  שני  ויבדל"ח  וכן  ,  שליט"א,  הגרי"ג  רה"י 
במעונ בנערך  פתיחת   וזעקה  תפילה  כינוס  תש"פו 

קיוםה למען  נדיבים    ,("רתשבת"ת    מערכה  עם  ודיבר 
 . בכתב ובע"פ בחשיבות הסיוע למען ת"ת
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ולמרות שבתקופתו לפני עשרות בשנים רבינו כתב רוב  
למען   אך  בקיצור,  באריכות   הת"תמכתביו  כותב  היה 

החזקת מכתביו  הת"ת  במעלת  בתוך  פעם  כתב  רבינו   ,
אע"פ שיש עוד חדרים, אבל הוא המעין  למען הת"ת:  

 והעיקר שממנו יראו וכן יעשו. 
שרוחו הגדולה של דודו   התבטא רבינו בחשיבות הת"ת

מרנא ורבנא רשכבה"ג החזו"א זיע"א, דהושתת הת"ת  
בת"ת, במאד  הורגשה  בדרכיו  וההנהגה  ואף   בביתו, 

לכולל  זיע"א  רבינו  מבית  ס"ת  הכנסת  מעמד  כשנערך 
כיוון  למעמד,  התלמידים  חריג  באופן  יצאו  חזו"א 

 שהת"ת הוא ת"ת החזו"א. 
עם רבינו נשאל  , פתלמוד תורהרוב צאצאי רבינו למדו  

מביתו   רחוק  היה  תשב"ר  תורה  שתלמוד  ילד  בענין 
כרבע שעה, ושאלו האם לשלוח לת"ת תשב"ר המרוחק  
חיידר   הוא  שאף  מאד  לבית  שקרוב  חיידר  או  מהבית 
כי   רבינו  ואחז  לתשב"ר,  שישלח  השיב  ורבינו  טוב, 

 . חינוך ת"ת תשב"ר מעולה ומופלג ביותר
ת"ת ילדי  לחינוך  מאד  דאג  ילדים  רבינו  כאשר  ופעם   ,

מסוימת   הרבה  מכיתה  בצעירותו  רבינו  את  שאלו 
שם  ולימד  לכיתה  בעצמו  הגיע  רבינו  בלימוד,  שאלות 

 זמן קצר כדי לעודד התלמידים.
מחזה מפעים ללמוד מושגים בשאיפה לשקידת התורה 
רבינו   את  לראות  הגדול  המראה  הת"ת  לתלמידי  היה 

אלעז ר'  הגאון  החברותא  עם  טורצ'ין  יחד  צדוק  ר 
במשרד   הלכות,  שונה  הספר  וכותבים  יחדיו,  לומדים 

  .של הנהלת הת"ת
יחד   ת"ת  כמנהל  שימש  פטירתו  עד  טורצ'ין  )הגרא"צ 
היה   והמפקח  הרוחני  ומנהל  הלוי,  משה  ר'  הגאון  עם 

 הגאון הגדול ר' חיים שאול קרליץ(, 
למד בקביעות   הלוי  יצחק אייזיק  ר'  הרב  בנו  כי  יצויין 

של מספר יחד  וימים  בחברותא,  רבינו  עם  שנים  וש 
שהוא לא הרגיש טוב הגיע רבינו ללמוד עמו בביתו כי  

 קביעות בלימוד התורה לא מבטלים. 
הרבים   וזיכוי  הגדולה  שלו  תורתו  צת  בהרבהגדול 

בדורינו   התורה התורה  בהרבצת  ובעקיפין  במישורים 
מאורי  מרבותינו  המסורה  בדרך  וביראתה,  בטהרתה 

ושיבדלחט"א,   זיע"א  זכויותיוהדורות  המרובות    ושאר 
 ב.ה. ות.נ.צ.עד אין קץ, מהלכים לפניו, 

 מסעי פרשת 

 הנ"גיליון ק

 ד'שנה 

 תשפ"ב  אב
 



  

 

   

  

  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו -(ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

●  

בית המקדש היה משפיע קדושה על כל 
  קדושה ðגד היצר הרע. השפעת כלל ישראל, בכל מקום שהם, 

עסק התורה 
ומי שעוסק בתורה מתקדש ומשפיע  ,משפיע קדושה כמו בית המקדש

קדושה,

  וזה כמו חורבן בית המקדש! 

                                                 
 הושלם מדברי רביðו שליט"א במקום אחר.  *

שאם הקב"ה, שהוא ברא את האדם וברא גם את היצר הרע, הוא 
אמר שהתורה היא התבלין, אם כן ודאי שזהו התבלין היחידי,

 בס"ד
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אלא  !מוסר איðו מפחיד
,ðותן חיים מאושרים

 
 

דבר עכשיו מלאו עשר שðים לפטירת מרן רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה, ולכבודו צריכים לעשות איזה 
לות שהם עוסקים, ברשויות . לכן, ðציגי 'דגל התורה' צריכים לדעת, שבכל הפעוציבוריתהפעילות חשוב הðוגע ל

ובכל מקום שהם, אי אפשר שכל אחד יסמוך על דעתו מה דרך התורה בכל עðין ועðין, וצריך לברר את דעת התורה, 
  בðוגע להכריע איך להתðהג בעðייðי הציבור. מה דעתם מה דעת גדולי התורה שבדור, 

זכויות! וצריך סייעתא דשמיא עם זכויות להצלחה במעשים הטובים,  כי בשביל הצלחה צריכיםועוד יש לדעת 
   .בצרכי הציבור הרוחðיים וגם הגשמיים, והזכויות העיקריות הם לעסוק בתורה

עדיף עם חברותא, וזו זכות גדולה וקביעות לכל הפחות חצי שעה ללמוד גמרא, בכל יום שתהיה  ,צריכיםלכן 
חðיים. וגם צריכים שתהיה קביעות יום יומית של כמה דקות, זמן קצר, ללמוד להצלחה בזיכוי הרבים בעðייðים הרו

ושðי הדברים  .בספרי מוסר, וספרי המוסר ðותðים לאדם את הזכות וגם את השכל איך להתðהג בכל הðהגת החיים
  האלה, זכות עסק התורה, גמרא ממש, וזכות ספרי המוסר, הם הזכויות להצלחה. 

מסייעין אותו, מן השמים יש סייעתא דשמיא למי שבא ליטהר, ומה ðקרא 'בא ליטהר'?  ואמרו חז"ל הבא ליטהר
יש יצר הרע, והעצה היא ספרי המוסר, כמו שאמרו חז"ל בראתי לו תורה תבלין, שהתורה היא תבלין ðגד היצר הרע, 

  הרע. וכתב במשðה ברורה סימן א' שהתבלין הוא תורת היראה, ספרי יראת שמים הם התבלין ליצר 

ו'תבלין' פירושו, שיש בזה גם טעם! יש טעם ומתיקות בספרי המוסר ויש טעם ומתיקות ביראת שמים, כל 
הדברים החיוðיים ביותר יש בהם מתיקות, וכמו בצרכי הגוף שיש טעם באוכל, כך גם בצרכים הרוחðיים של האדם 

והם  ,, וכך גם ספרי המוסר הם דברי תורהיש טעם, ודברי תורה מתוקים מדבש, וðמשלו ליין ולמים, לדבש ולחלב
  התבלין שמועיל באופן ישיר ðגד היצר הרע, וזה ðקרא 'בא ליטהר'. 

  ובזכויות האלה בעזרת השם יוכלו ðציגי 'דגל התורה' להצליח במעשים הטובים. 

  

    

 



ִמּדֹו ַבד
מתורתו של רבנו ראש הישיבה מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א

טבע הבריאה להתרחק מן הרע

ֵבי ָהָאֶרץ  ל יֹשְׁ ם ֶאת כָּ תֶּ ן וכו' ְוהוַֹרשְׁ ְרדֵּ ם עְֹבִרים ֶאת ַהיַּ י ַאתֶּ כִּ
ֵניֶכם וגו'. )ל"ג נ"א -נ"ב( ִמפְּ

ובמדרש )במדבר רבה כ"ג ט'( איתא :
ומעוף  ל"ה( מלפנו מבהמות הארץ  )איוב  זהו שאמר הכתוב 
למדו  הוא  ברוך  הקדוש  להם  אמר  וכו',  יחכמנו  השמים 
הבעל,  לעובדי  אליהו  שאמר  שבשעה  אליהו,  של  מפרו 
בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה וכו', והפר שעלה לשם 
הבעל נתקבצו כל נביאי הבעל ונביאי האשרה ולא יכלו לזוז 

את רגלו וכו',
מן העורבים שהיו  למדו  הוא  ברוך  יחכמנו, אמר הקדוש  ומעוף השמים 
ולחם  בבקר,  ובשר  לחם  לו  מביאין  היו  ומהיכן  וכו',  אליהו  את  מכלכלין 
ובשר בערב, משולחנו של יהושפט, ולא היו רוצים אותם עורבים ליכנס 
בביתו של אותו רשע אחאב להוציא משלחנו כלום, בשביל אותו צדיק, 

מפני שהיה בביתו עבודת כוכבים;
ילך  מי  גורל  ועשו  תאומים  פרים  ב'  שהיו  המעשה  כל  שהביאו  יעו"ש 
לבעל ומי לקרבן לה', והפר שיצא לבעל לא הסכים ללכת, וטען ששנינו 
שווים היינו, ומדוע אני לבעל והוא לקרבן לה', עד שנטלו אליהו ומסרו 
להם, יעו"ש, וכן למדו מעורבים שהיו מכלכלים את אליהו והיו מביאים לו 
מביתו של יהושפט ולא היו רוצים ליכנס לביתו של אחאב הרשע, יעו"ש 
בכל דבריהם, והיינו שאמר להם הקב"ה לישראל שכמו שרואים אתם אצל 
הפר והעורבים שאינם מתקרבים לרשעים, כך אתם השמידו את כל הגויים 
אשר בארץ כדי שלא יהיו ביניכם, וצריך ביאור מדוע ואיך באמת השכילו 
בהמות ועופות כן, הרי דעת ודאי שאין בהם, ואם כן איך אפשר לתבוע 

מישראל שילמדו מהם.
כרחך  על  הרע,  מן  בורחים  והעופות  שהבהמות  דמזה  הדברים  וביאור 
שהקב"ה טבע זאת בבריאה, שמצד הטבע הנטיה לברוח מן הרע, ולכן הפר 
והעורבים מצד טבעם אינם מתחברים לרע, אלא שהאדם יש לו יצר הרע 
והוא מושכו לידבק ברע, ועבודתו של היצר הרע הוא שהוא מכסה עיני 
השכל של האדם, וחוצץ בינו לבין הקב"ה, ולכן נאבד ממנו הרגש טבעי זה 
של לברוח מן הרע, אמנם זאת היא התביעה על האדם שיעבוד על עצמו 
וישבור הקליפות ויסיר המחיצות, ושוב מצד טבעו יתרחק מן הרע, ועל 
הטומאה  צ"ל שהם  והגויים  העורבים,  ומן  הפר  מן  למדו  חז"ל  אמרו  זה 
והרע בעצמו ואין בהם ענין זה, ועל כל פנים לכן נצטוו להשמיד את כל 
כי חיובם  ולא להשאיר אפילו אחד מהם,  הגויים כשבאים להכנס לארץ, 

הוא להתרחק בתכלית מן הרע והטמא.

פיתויי הגויים מעוורים עיני ישראל

ים  כִּ ְלשִׂ ֵמֶהם  ּתוִֹתירּו  ר  ֲאשֶׁ ְוָהָיה  וכו'  תוִֹריׁשּו  לֹא  ְוִאם 
יֶכם וגו'. )ל"ג נ"ה( ִצדֵּ ֵעיֵניֶכם ְוִלְצִניִנם בְּ בְּ

לשכים בעיניכם - ליתדות המנקרות עיניכם. תרגום של יתדות 
שיכיא )רש"י(

הדברים  שביאר  ברמב"ן  ויעויין  העינים,  את  המעוורים  קוצים  והיינו 
דבתחילה על ידי שלא השמידום כולם יתקרבו אליהם, והגויים הרי בעלי 
עיניהם  את  ויסמו  לחטוא,  ויפתום  הם,  ומחטיאים  וחוטאים  הם  עבירה, 
שלא יתנו לבם שחטא הוא דבר זה, וכמו שהשוחד יעור עיני חכמים, כך הם 
על ידי פיתויים ישחדו ויעוורו עיני ישראל מלראות ולהרגיש ברע, ולבסוף 

כשיכשילום יתחילו להצר להם ולהלחם בם.

שכר מקומות המדבר שקבלו את ישראל

ְלִצְבאָֹתם  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו  ר  ֲאשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ְבֵני  ַמְסֵעי  ה  ֵאלֶּ
וגו'. )ל''ג א'(

במדרש )במדבר רבה כ"ג ד'( איתא :
זכו ליכתב בתורה כל המסעות  דבר אחר אלה מסעי, למה 
הוא  ברוך  הקדוש  ועתיד  ישראל,  את  שקבלו  על  האלו, 
ותפרח  ותגל ערבה  וציה  ליתן שכרן, דכתיב יששום מדבר 

כחבצלת פרח תפרח ותגל ערבה וגו' וכו';
והיינו שכעת הכל מדבר שממה, ולעתיד לבוא יפרח שם הכל, וצריך ביאור 
מה שייך ליתן שכר למקום, וכן מה מעלה יש במה שקבלו את ישראל, מה 
היה ביד המקום לעשות, האם מגיע לו שכר על שלא פתח פיו לבולעם, או 

שלא פלטם והקיאם מתוכו, וצ"ב.
ונראה ביאור הדברים דענין שכר ועונש אינו ענין חיצוני כמו בענייני עולם 
הזה, שמי שעשה טובה נותנים לו על זה דבר טוב, ומי שעשה רעה מכין 
ומענישים אותו, אלא ענין השכר הוא מציאות רוחנית, שעל ידי המעשים 
הטובים האדם מתעלה, וממילא הוא קרוב ודבוק לקב"ה וזהו השכר, וכן 
ענין העונש הוא מציאות, וכמכניס ידו לאש שנכוה ממנה, שאין זה עונש 
אלא שאש שורפת היא, ומקומות אלו שהיו שם ישראל נתעלו ונתקדשו 

על ידם, והמקום נעלה וכבר ראוי לפרוח, וזהו שכרם.
ושכר זה יהיה רק לעתיד לבוא, דבזמן הזה זמן הסתר פנים הוא ואינו ראוי 
למראות כאלו של שכר לדומם, וגם מראות אלו יבררו לעין כל שהקב"ה 
מנהיג העולם, ולכן פורחים כל מקומות אלו שעברו בהם ישראל, וזה לא 

יהיה בזמן הזה שהוא זמן הסתר פנים, ואינו ראוי לגילוי נפלא כל כך.
עושה  שאינו  מדבר  מקום  אם  המדרש,  בדברי  לדקדק  יש  שעדיין  אלא 
להיות  זה  מקום  יעוד  הוא  דזה  או  המקום,  על  עונש  חשיב שיש  פירות 
בו,  וחסרון  פגם  זה  הרי  פירות  נותן  שאינו  פרי  עץ  דהנה  מדבר,  מקום 
אולם עצי סרק לכאורה לא חשיבי עצים פגומים, שכך הוא ענין בריאתם 

מעיקרא, להיות אילן שאינו עושה פירות.
ּוְלָאָדם ָאַמר וכו'  ובפרשת בראשית )ג' י"ז-י"ח( אחר חטא עץ הדעת כתיב 
ְצִמיַח  ר תַּ בוֹן ּתֹאֲכֶלנָּה ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך, ְוקוֹץ ְוַדְרדַּ ִעצָּ ֲעבּוֶרָך בְּ ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה בַּ
נתקללה  אם  זו,  בדרך  להסתפק  כן  גם  יש  ֶדה,  ַהשָּׂ ב  ֵעשֶׂ ֶאת  ְוָאַכְלתָּ  ָלְך 
האדמה עצמה מחמת מעשי האדם, או שהקללה היא לאדם שאדמתו לא 

תוציא לו פירות אלא קוצים, ויצטרך להתייגע בה הרבה.
והנה אם ננקוט דקללה היא לאדמה עצמה מה שאינה מוציאה פירות, אזי 
אין צריך לשכר מיוחד למקומות שעברו בהם ישראל כדי שיפרחו, ודבר 
ראוי הוא שאם קבלו את ישראל תוסר הקללה מהם, וכעין ענין זה כבר 

מצינו ששייך אף בדומם, ואיתא בב"ק צב :
אמר ליה רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמרי אינשי, 
לא  דכתיב  א"ל  קלא,  ביה  תשדי  לא  מיניה,  דשתית  בירא 
היית  גר  כי  מצרי  תתעב  ולא  הוא,  אחיך  כי  אדומי  תתעב 

בארצו;
ובמכות מצרים כשהיה צריך להכות את היאור, או את האדמה, עשה זה 
וכן במלחמת מדין  כי היה למשה הכרת הטוב כלפיהם,  ולא משה,  אהרן 
בפרשת מטות לא יצא משה בעצמו ושלח את פינחס, ואיתא בחז"ל )יעויין 
ילקוט שם( דאמר משה כיון שגדל במדין אינו בדין שיהיה מיצר למי שעשה 

לו טובה, ואם כן אף אותם מקומות שעברו בהם ישראל, ראוי שתיפסק 
הקללה מהם, ומדברי המדרש כאן דמקומות אלו יטלו שכרן לעתיד לבוא, 
מבואר לכאורה דמדבר שהוא מקום צחיח אינו חשוב פגם בהמקום, ודומה 

לאילן סרק שזה יעודו, וכדי שיוציאו פירות ויפרחו צריך לשכר מיוחד.

פרשת מסעי 
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זהירות מלשון הרע תיקון החטא

ושמירה על השראת השכינה בבתי מקדש מעט 

וגמילות  ובמצוות  בתורה  עוסקים  שהיו  שני  מקדש  ב'  ט'  ביומא  איתא 
חסדים, מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חנם, והדבר מבהיל שהרי 
מבואר בדברי הגמרא שלא נמצא בישראל חטא אחר במדה שיש לתלות 
בו החורבן, והיו מקיימים כל התורה כולה, אבל מפני שנאת חנם כבר היה 
טעם לחורבן בית המקדש, וצריך כל אחד להתעורר מאד על גודל הקלקול 

שבענין זה, והרי למדנו בזה כי קיום בית המקדש תלוי באחדות ישראל.
אלא  ירושלים  חרבה  לא  יוחנן  רבי  אמר  איתא  ב'  ל'  מציעא  בבא  ובגמ' 
שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין, ובתוס' שם 
הקשו מהגמרא ביומא, ותירצו דהא והא גרמא יעו"ש, וראוי לפרש הדבר 
דשורש אחד הוא, דענין לפנים משורת הדין, הוא יסוד דין ועשית הישר 
והטוב, שהיא מדת החסידות, החסיד הוא אוהב, לפנים משורת הדין הוא 

בסוד האהבה, אהבת ה' ואהבת הבריות.
וגם ראוי ללמוד ולדעת ענין נשגב, שורשה של שנאת חנם בישראל נעשה 
בשעת מכירת יוסף, ובשפת אמת על התורה כתב ביאור מופלא על מה 
צוארי  על  בכה  אחיו  אל  יוסף  שנתודע  שבשעה  ויגש  בפרשת  שכתוב 
חורבן שילה  וכתב רש"י שבכו על  צואריו,  בכה על  ובנימין  בנימין אחיו 
שבחלקו של יוסף, וחורבן בית המקדש שבחלקו של בנימין, והוא בילקוט 
שם, וצריך ביאור מה ענין הבכיה על חורבן בית המקדש בשעה זו, וכן גם 
יש לעיין במה שכתוב בפרשה ולא יכל יוסף להתאפק, ולמה רצה להתאפק 

ולא להתודע אל אחיו.
יוסף הי' ענין תיקון על  אולם הענין הוא כי כל הפרשה וההתנכרות של 
חטאם, ויוסף ידע זאת, והנה גם ידע כי עדיין לא הושלמה סאת היסורים 
הפנים,  בהסתר  להמשיך  ראוי  היה  עדיין  ולכן  לגמרי,  החטא  תיקון  כדי 
והנה אם היה הענין נמשך עד תומו, והיה נעשה תיקון גמור, היה נעקר על 
ידי זה שורש שנאת חנם מישראל לדורות, ולא היה באים לידי חורבן בית 
המקדש, שכמו שנתבאר ארע בעוון שנאת חנם, אבל מכיון שכבר לא היה 
והיה כבר  יהודה,  יכול להתאפק כמבואר בכתוב מפני דבריו הקשים של 
מצב של סכנה לו ולכל מצרים, והוצרך להתודע אליהם קודם זמנו, הרי 
נשארה עדיין נקודה של שורש שנאת חנם בישראל, וכבר בשעה זו נקבע 

ענין חורבן בית המקדש ועל זה בכו, והדברים נפלאים.
בין  הפירוד  ענין  כל  כי  בה  נראה  זו, אשר  בפרשה  להתבונן  יש  גם  והנה 
השבטים, כבר היה מקודם כשיוסף הוציא דבתם רעה, והוא ענין לשון הרע, 
ומבואר במדרש שנענש על זאת, וכל עניני מכירתו ויסוריו היה עונשו על 
ענין זה, ואמנם הדבר פשוט כי לשון הרע מביא לידי שנאה, וכל זאת היה 

צריך לתקן עד תומו ולא עלתה בידם, ועדיין השטן מרקד בענינים אלו.
והנה בברכות ח' א' איתא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו 
כבודו,  גילוי  היא  התורה  כי  בזה  והענין  בלבד,  הלכה  של  אמות  ד'  אלא 
רזי  לו  ומתגלין  ולהבין,  להשכיל  וזוכה  וכהלכתה,  לשמה  תורה  והלומד 
תורה וצפונותיה ונפלאותיה, זוכה לגילוי כבודו בתכלית, וזהו גילוי השכינה 

להשמידם,  שנצטוו  בזה  הענין  מבואר  חז"ל  שמדברי  נתבאר  כבר  אולם 
מפני שהרע הוא מורגש בטבע, ואם לא ישמידו אותם על כרחם יושפעו 
טבעם  ומצד  זרה  דעבודה  מיאוסא  הרגישו  והעורבים  הפר  דאם  מהם, 
נתרחקו מהם, על כרחך שהוא קיים בטבע, ואם לא ישמידו הכל, יתקרבו 

לזה בהמשך הזמן.
ֵניֶכם וכו' ְוָהָיה  ֵבי ָהָאֶרץ ִמפְּ וזה ביאור המשך הכתוב ְוִאם לֹא תוִֹריׁשּו ֶאת יֹשְׁ
ה ָלֶכם, שאין הכוונה דחומר הדבר שאינם  יִתי ַלֲעשׂוֹת ָלֶהם ֶאֱעשֶׂ מִּ ר דִּ ֲאשֶׁ כַּ
נורא  מקיימים הציווי להורישם הוא גדול כל כך עד שהוא סיבה לעונש 
של כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם, אלא כמו שנתבאר שעל ידי 
שמשאירים מהם מתקרבים אליהם, וז' עממין היו אדוקין במיוחד בעבודה 
עבודה  עובדי  להיות  ויגיעו  ממעשיהם  ילמדו  אליהם  יתקרבו  ואם  זרה, 
שנאמר  עד  ישראל  את  להחטיא  מואב  לאנשי  בלעם  וכעצת  רח"ל,  זרה 
ָרֵאל, שהביאה  ִישְׂ ַחר ַאף ה' בְּ עוֹר ַויִּ ָרֵאל ְלַבַעל פְּ ֶמד ִישְׂ צָּ בהם )לעיל כ"ה ג'( ַויִּ
כך  לידי  שיבואו  סופם  יורישום,  לא  שאם  הכתוב  וגילה  עליהם,  מגיפה 

שכאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם רח"ל.

ויש כאן מאמר מאדמוח"ז המשגיח רבי ירוחם זצ"ל, שכך הוא תמיד דרך 
היצר, לסמא את עיני האדם, לפתותו ולהטעותו שחפץ הוא רק בטובתו, 
ודבר פלוני נצרך לו, ושצריך ליסע למקום פלוני שהוא מקום מפוקפק כי 
לטובתו  אפי'  שדואג  ומפתהו  בשלוה,  ללמוד  שיוכל  כדי  לו  הוא  מוכרח 

הרוחנית.
ומסטין  ומלאך המות שעומד  נהפך פתאום לשטן  אולם אחר שמכשילו 
עליו, ובא אליו ונוטל נפשו ממנו, וביאר בזה מה שאחז"ל )יעויין סוטה ג.( 
אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, וביאר דהשטות הוא מה 

שמאמין לפיתוי היצר כי ידידו ודורש טובתו הוא.
ונראה דהדבר מפורש בשירת האזינו שנאמר שם )ל"ב ו'( ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם, 
וצריך ביאור דלא חכם אינו שם נרדף לנבל, דהיפך נבל הוא צדיק, והיה 
צריך לומר עם נבל ולא צדיק, או עם נבל ורשע, אמנם הביאור הוא פשוט 
דנעשה עם נבל, מפני שהוא לא חכם ומתפתה אחר הטעיית היצר, שאם 
הי' בו חכמה ופקחות לא היה מתפתה לעצת היצר, והיה מבין שמטרתו 
להכשילו ולהחטיאו, וזה מה שאמרו חז"ל אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו 

רוח שטות. )עיין בפרשת נשא לעיל ה' י"ב(

מעט  מקדש  ותורת  הישיבות,  והיכלי  התורה  מקומות  והם  בתחתונים, 
עליהם.

ועל כן הרי הדבר פשוט ומבואר כי בני התורה הנמצאים בתוך ד' אמות של 
הלכה, צריכים תמיד להתחזק מאד בענינים אלו, להתרחק בתכלית מלשון 
אמר  הרע  לשון  דהמספר  ט"ו(  )ערכין  בגמרא  ואיתא  חנם,  ומשנאת  הרע, 
הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, והיינו שהוא דוחק כביכול רגלי 
השכינה, והרי גורם בזה להסתר פנים גם במקדש מעט, ואוי לנו לאותה 
בושה אוי לנו לאותה כלימה, להיות גורם להפסיד גם את בתי מקדשות 
אלו הנותרים לנו לפליטה, מלבד גם שבשעת הסתר פנים הרי כבר בטלה 
ואין  שעה,  בכל  לה  ומיחלים  מתפללים  אנו  אשר  בתורה,  הפנים  הארת 

הקב"ה מאיר פניו לגלות נפלאות התורה, בינו נא זאת.
ויש להוסיף עוד הערה נכבדה כי לשון הרע מטמא ופוגם קדושת הפה, 
וכדאיתא בעירובין  והבנתה הוא בפה,  ידיעתה  ועיקר קיום תלמוד תורה 
נ"ד א' כי חיים הם למוצאיהם וכו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם 
בפה, והרי שאינה תורת חיים אלא ללומד בפיו, והוא גם ענין כי שם ה' 
אקרא וגו' שאין מצות ברכת התורה אלא כשקורא בפה, שהוא עיקר דין 

תלמוד תורה ודרכי קנינה, והמטמא את פיו מפסיד ענין זה.
והרי אמרו חז"ל שמשה רבינו שהיה עתיד לקבל את התורה, היה פיו טהור 
מלידתו שלא ינק חלב נכרית, ועל זה נאמר בישעיהו פרק כ"ח את מי יורה 
דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים, ועל אחת כמה וכמה 

שהמטמא את פיו אינו זוכה לתורה, והיא הערה נשגבה.
פוגם  אם  :אבל  בזה"ל  כתב  י'  פרק  הזכירה  שער  הלשון  שמירת  ובספר 
ומטמא ח"ו את כח הדיבור שלו על ידי לשון הרע ורכילות ושקר וכו' ואחר 
כך ידבר בפיו דברי תורה ותפילה, איזה כח יש בהם להמשיך על התורה 
פגומים  הם  שלו  המבטא  שכלי  אחרי  עליונה,  קדושה  ההיא  והתפילה 
זה צריך  וגם  ו'  וכן כתב בספר חובת השמירה פרק  יעו"ש,  וכו'  וטמאים 
דיבורים שאסרתן תורה,  לדעת שמלבד האיסור שעובר האדם כשמדבר 
עוד נמשכת רעה גדולה, מזה כשמדבר אחר כך דברי קדושה גם כן לא יזכה 

האדם בהם, והביא ע"ז דברי הזוה"ק בפרשת פקודי, יעו"ש.
ובירושלמי בפ"ק דברכות איתא שאמר רשב"י שאילו היה במעמד הר סיני 
בשעה שניתנה תורה היה מבקש מהקב"ה שיברא שני פיות אחד לדברי 
תורה ואחד לשאר צרכיו, ואחר כך חזר בו ואמר ומה בפה אחד אין העולם 
יכול לו מפני לשון הרע, אילו היה שנים על אחת כמה וכמה, יעו"ש, והוא 

להדיא שדברי לשון הרע מעכבים קבלת התורה ותלמוד תורה.
ולכן בימים אלו של התעוררות על חורבן הבית הבה נתחזק כולנו בשמירת 
גילוי כבודו והשראת  הלשון, ובאהבת אחים ובאחדות גמורה, לקיים בנו 
השכינה והארת הפנים, ובזכות זה נזכה כולנו לבנין בית המקדש במהרה, 

ותגלה עלינו כבוד מלכותו לעולם ועד, אכי"ר.
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ֵעי תשפ"ב  פרשת ַמּסְ
שיעור הגר"י זילברשטיין שליט"א ב"בית הכנסת המרכזי רמת אלחנן"

 לע"נ שמואל ב"ר משה גודלבסקי ז"ל
לע"נ אברהם יצחק בן אליעזר מנחם ושרה שפס ז"ל

בבניין אחד מתו שני ילדים, האם זה 
קשור לעקירת העצים ?

שאלה :

ראובן קנה דירה בקומת קרקע, ובחצרו היו כמה 
עצי פרי, שלא היה לו שום צורך בהם. לפני כחמש 
גוי  הזמין  ולכן  דירתו,  את  להרחיב  רצה  שנים, 
ְוִיְׁשֶּתֵּלם במקום  שיוציא שני עצי פרי ממקומם, 
אחר בחצר, שלא יפריע לבניה. הגוי עשה כן, אך 

השתילה לא הצליחה, והעצים נבלו ומתו.

בינתיים הרחיב ראובן את דירתו, וגם השכנים 
מעליו הרחיבו. לפני כחצי שנה אירעה טרגדיה 
בבניין; בנו של השכן שגר מעל ראובן, שגם הוא 

הרחיב, נפטר באופן טראגי.

בבניין,  ילדה  עוד  נפטרה  כחודשיים  לפני 
בצד  אלא  שהרחיבו,  בצד  גרים  לא  כשהוריה 

אחר.

כמובן שהשכנים עשו חשבון נפש, למה עשה ה' 
ככה? וחשבו שאולי זה בא, בגלל עקירת עצים, 
ממשות  אכן  יש  האם  כעת  היא  השאלה  לכן 
בדבר, והאם יש סכנה לגור בבניין זה, שהוציאו 

שם עצים, וצריך לעבור דירה?

תשובה :

שנאמר  סכנה,  בו  שיש  לאו  הוא  אילן  עקירת 
בתורה ]דברים כ', י"ט-כ'[: "...לא תשחית את... 
א ֹתו  הוא  מאכל  עץ  לא  כי  תדע  אשר  עץ  רק 
תשחית". ונאמר במסכת ב"ק ]צ"א:[: "אמר רב, 
ואמר  למקצייה  אסור  קבא  דטעין  דיקלא  האי 
ר' חנינא לא שכיב ברי אלא דקץ תאנתא בלא 

זימניה".

היה  "וכן אם  ט"ו[:  ]שם פ"ח סימן  כתב הרא"ש 
]יו"ד  הט"ז  וכתב  דמותר".  נראה  למקומו,  צריך 
"ומזה התרתי לאחד שהייתה  סימן קט"ז סק"ו[: 

לו קרקע עם אילנות, לקוץ האילנות, אף על פי 
שיש בהם פירות, כדי לבנות בית דירה עליה".

בכל זאת כתב בשו"ת 'שאילת יעבץ' ]ח"א סימן 
ע"ו[: "בנו של רבי חנינא, היה צדיק גדול, ולא עבר 
על לאו של בל תשחית, וכן משמע נמי מדקאמר 
חסיד  דוודאי  מוכח  דקץ,  אלא משום  לא שכיב 
גדול היה שלא נמצא בו שום עוון, כי בחטאו מת 
בשביל דבר קל נענש. מפני שהקב"ה מדקדק עם 
הצדיקים כחוט השערה". צריך לומר שגם במקום 
שמותר לקוצצו, מכל מקום אינה משנת חסידים, 
וראוי להחמיר על עצמו. אף על גב דלכל אדם 
שרי. אי נמי לכו"ע נמי איכא סכנה, אף על גב 

שמותר מן הדין. 

שאירעו  שהמקרים  נראה  בעניננו,  מקום  מכל 
בבניין, אינם קשורים לעקירת העץ מכמה סיבות:

העצים,  את  לעקור  מותר  היה  הדין,  מעיקר  א. 
בא"י  ובפרט  בניה,  בשביל  אותם  שעקרו  כיון 
שיש יותר 'ישוב א"י' בבניה, מאשר בעץ שאין 

בו שום תועלת, ואין אוכלים את פירותיו.

כתבו  סכנה,  בזה  שיש  שאמרו  הפוסקים  גם  ב. 
לא  אמנם  גוי.  ידי  על  העץ  את  לעקור  שאפשר 
ברור אם עשו קנין עם הגוי שיקנה את העצים 
על מנת לעקרם, אבל מסתמא עשו זאת על הצד 

היותר טוב.

עם  העצים  את  הוציאו  גם  לכך,  בנוסף  ג. 
ואף  אחר,  במקום  לשתלם  מנת  על  השורשים, 
כדי  הנצרך  כל  עשו  אם  השני,  במקום  שמתו 

שהעצים יחיו שם, הרי הם אנוסים.

ד. לא מוזכר בשום מקום, שבגלל שהאבא עקר 
עצים בניו ימותו, מה שכתוב, שזה מסוכן לעוקר 

עצמו, ולא לבניו.

ה. העצים נמצאים בחצר פרטית של השכן, והוא 
שאינם  השכנים,  בני  ומדוע  העצים,  את  עקר 
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קשורים לזה, צריכים למות, וכי זה דין בקרקע, 
צריכים  עץ  עקרו  ששם  זה,  בבניין  שגר  שמי 

למות ?!

סוף דבר, נראה שיש לבדוק בדברים אחרים ולא 
וצדקה,  נדרים  בהלכות  לבדוק,  יש  ביותר  בזה. 
נאמר  זה  שעל  ונדרים,  צדקה  מצות  קיימו  אם 
'בעוון נדרים בנים מתים', כתב ב'בעל הטורים' 
'רוצח'.  בגימטריא  "נדרים.  ב'[:  ל'  ]במדבר 
דבעוון  משלם,  אינו  אם  כרוצח  חשוב  שהנודר 

נדרים הבנים מתים ]שבת ל"ב:[".

לבין  המקרים  בין  קשר  שאין  לסיכום: נראה 
אחרים,  בדברים  לבדוק  ויש  העצים,  עקירת 

וראשון לזה הם נדרי מצוה שלא שילמו.

אמר לאשתו שתהיה חולה

שאלה :

מעשה בבעל ֶׁשֵּמֹחֶסר סייעתא דשמיא, לא שלט 
בפיו, ואמר לאשתו שמאחל לה ש'תהיה חולה'. 
קילל  שבעלה  הרב  בפני  להתלונן  האשה  באה 
שהדבר  טוענת  וכן  לקללתו,  וחוששת  אותה, 
מפר בצורה חמורה את שלום הבית. כיצד יוכל 

הרב להרגיעה?

תשובה :

בסוף פרשת מסעי נכתב, שבפרשת מסעי ישנם 
קל"ב פסוקים, מחל"ה חול"ה סימן ! יש שהתקשו 
זה, דלכאורה הדבר תמוה לכתוב  סימן  בביאור 
סימן שיש בו סימן קללה. ושמעתי מגיסי הגר"ח 
היא  שהכוונה  מבארים  שיש  זצ"ל,  קניבסקי 
מלשון 'חֹוָלה בכרמים', כמו שמצינו בסוף מסכת 
וחולות  יוצאות  ירושלים  "ובנות  ]כ"ו:[:  תענית 
בכרמים". לכן אין זה לשון קללה, אלא אדרבה 
סימן ברכה - 'מחלה חולה', כלומר מחלה נישאה 
לבן דודה שהיה צדיק והגון כמוה, כמבואר בסוף 
הפירוש  וזה  במחול,  יצאה  ולכן  מסעי,  פרשת 
מחלה חולה, שמרוב שמחה יצאה במחול. על פי 
זה אפשר לפייס את האשה, ולומר לה שמסתבר 
ובאמת  מחול,  מלשון  היתה  הבעל  כוונת  שגם 
התכוון לברך אותה שתזכה להיות במחול מרוב 

שמחה, ולרקוד בחתונות צאצאיה.

פנים,  לשתי  שמשתמע  לשון  שאפילו  אמת  הן 
אסור לומר לחברו אם נראים הדברים שכוונתו 
לרעייתו  כך  לדבר  לבעל  וכל שכן שאין  לרעה, 
לפייסה  ומחויב  מגופו,  יותר  לכבדה  שמחויב 
עד שתתרצה ותתפייס, מכל מקום מצוה גדולה 

להרגיע את הנפגע באופן זה.

קיבל עליו ללמוד משניות לע"נ ילד 
שדרס, ואח"כ התברר שהוא בן למחבל

שאלה :

כדי  לעיר  מעיר  שנסע  מומחה,  ברופא  מעשה 
ְלַרֵּפא חולים. בדרך נהרג ילד ר"ל שלא באשמת 
הרופא, כי הילד רץ לתוך הכביש ובאשמתו נפגע. 
יאמר  'כאשר  אמר:  כי  לדיכאון,  נכנס  הרופא 
]שמואל  רשע'  יצא  מרשעים  הקדמונים  משל 
א' כ"ד י"ג[, ומגלגלין חטא ע"י רשע. הוא הגיע 
לו,  שהמתינו  חולים  לקבל  סירב  חולים,  לבית 
על  שקיבל  אחרי  חולים,  לרפא  נתרצה  ולבסוף 
עצמו שילמד פרקי אבות לע"נ הילד. לאחר זמן, 
למחבל  בן  והוא  ָנְכִרי,  שהילד  לרופא  התברר 
בלימוד  להמשיך  אם  הרופא  שאל  מפורסם. 
המשניות? כי אולי נחשב לנדרי שגגות שמבואר 

במסכת נדרים ]כ"ה:[, שמותרים?

תשובה :

נאמר בשו"ע ] או"ח תקס"ט ס"ב[: "יחיד שמתענה 
על צרה ונודע שקודם קבלת התענית כבר עברה, 
א"צ להשלים". לפי זה לכאורה ה"ה בעניננו, כל 

הקבלה היתה בטעות, ואין צריך להשלים נדרו.

זצ"ל,  קניבסקי  הגר"ח  מרן  אמר  למעשה  אולם 
שהוא קיבל על עצמו ללמוד משניות שנה, וזוהי 
מצוה שלו, שאי אפשר לחזור בה, ומה שהתברר 
שסיבת המצוה לא קיימת, אין זו סיבה להתבטל 

מהמצוה. 

ונראה שיש חילוק בין תענית שאינה מצוה בעצם, 
ורק שהיא מדרכי התשובה, ולכן כשהייתה קבלה 
בטעות, אין זו קבלה. משא"כ בלימוד תורה שהוא 
לנפטר,  יהיה  הלימוד  מצוה בעצם, אלא שזכות 
בטעות,  הייתה  שהקבלה  שאפילו  אמרינן  בזה 



ֵעי תשפ"ב | 578 הרב יצחק זילברשטיין שליט"אפרשת ַמּסְ

ד

על  שקיבל  המצוה  את  לקיים  חייב  מקום  מכל 
עצמו1.

קניבסקי  הגר"ח  מרן  שדברי  לומר  יתכן  עוד 
זצ"ל אמורים דוקא בלימוד תורה, שהרי בעצם 
יש מצוה ללמוד תורה יום ולילה, וממילא ברגע 
הוא  הרי  תורה,  קצת  עוד  ללמוד  עצמו  שקיבל 
מחויב בזה, שהרי בלאו הכי היה מחויב ללמוד, 
משא"כ בשאר מצוות שלא היה חייב בהם, בזה 
אמרינן שאם הקבלה היתה בטעות, הנדר בטל2. 

השופט שאל את הרב- להיכן לשלוח את 
הפושע הצעיר ? 

שאלה :

ילד קטן - הוא גנב גדול, ויש כלפיו עשרה תיקים 
על גניבות רבות שביצע. שואל השופט: ישנן שתי 
אפשרויות: א. לשולחו לקיבוץ, שם ילמדוהו לא 
נבלות  שם  יאכל  אבל  לחברו,  אדם  בין  לחטוא 
שם  לנוער,  כלא  לבית  לשולחו  ב.  וטריפות.  
אמנם המזון כשר, אבל הוא 'יתמקצע' בגניבות.

מצוות,  תורה  שם  ששומרים  מבית  בא  הוא 
וההורים מתנגדים להכניסו לקיבוץ שלא שומרים 

שם על כשרות, ויאכל שם נבילות וטריפות. 

מה עדיף על מה?

תשובה :

שאלתי שאלה זו את מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל, והשיב לי שעדיף להכניסו לבית הכלא ששם 
המזון כשר, ואין אנו סו ֹפים לו מאכלות אסורות, 
ואם ילמד פשע, הרי שהוא עושה זאת על דעת 
עצמו, אבל אנו לא סוֹ פים לו זאת, ולא מכריחים 
אותו ללמוד פשע. ואולי אם ירצה, יוכל אף ללמוד 

1   יעוין מש"כ בחשוקי חמד עמ"ס כתובות ]דף צ"ז[, לגבי פסקו של המהרש"ם, ולפי חילוק זה מיושב הקושיא 

המובאת שם.

2   יעוין במש"כ בחשוקי חמד עמ"ס ברכות ]ט':[ סברא כעין זו לגבי מי שקורא ק"ש לאחר זמנה לשם מצוה, שאינו 

עובר על בל תוסיף מכיוון שאדם יכול לקרוא קריאת שמע תמיד לשם מצות תלמוד תורה. נמצא דאינו עובר על 

איסור בל תוסיף בעצם הקריאה, )דהרי מקיים מצות תלמוד תורה(, ואיסור בל תוסיף הוא רק כאשר כל כוונתו 

לצאת בזה ידי חובת ק"ש, ובכוונה בלבד לא מצינו שעובר על בל תוסיף, עיין שם.

הצדיק. יוסף  כמו שעשה  בבית האסורים   תורה 
שאינם  לקיבוץ  אותו  נכניס  אם  זאת,  לעומת 
איסור  לו  סופים  שאנו  הרי  תורה,  שומרים 
)ואסור  לאכול  חייב  אדם  כי  אסורות,  מאכלות 
לנו גם לתת בידיים חגב טמא, כי נחשב כאילו 
כמבואר במסכת  דברים טמאים  אותו  מאכילים 
סק"ג[(,  שמ"ג  ]סימן  במג"א  ונפסק  ]צ':[,  שבת 
כי  גונב,  שלא  ישר  אדם  משם  ֶׁשֵּיֵצא  הגם  לכן, 
יחנכוהו לכך, אבל אנחנו חוטאים בזה שמאכילין 
עוד  אמר  שמו"ח  וכמדומני  אסור.  מזון  אותו 
שהוא  ידע  הלא  בכלא  יהיה  שכשהוא  סברא, 
שאין  מה  בתשובה,  שיחזור  ויתכן  ונבזה,  שפל 
כן כשיהיה בקיבוץ, הוא לא יהרהר בתשובה כי 
יחשוב שהוא אדם חשוב כמו כל דיירי הקיבוץ. 
שבשעה  במקרה  גם,  כך  פסק  שמו"ח  כמדומני 
שמכניסים אותו לקיבוץ יאכל כשר, ורק במשך 
הזמן יאכל מאכלות אסורות. מכאן נראה שמו"ח 
זצ"ל סבר, דאעפ"י ֶׁשַהֵחְטא יבא כעבור זמן, גם 

אז אסור, וכדברי המג"א הנ"ל.

האשה לא רצתה לצער את אביה והלכה 
לבכות ב... רפת

הרב אלישיב זצ"ל היה איש פלא, תורתו מתוקה 
הרב  גדל  כיצד  כברזל.  חזקים  נימוקיו  מדבש, 

אלישיב זצ"ל ?

סבו של הרב אלישיב זצ"ל היה בעל ה'לשם שבו 
ואחלמה'', גדול המקובלים בעולם. בתו - מרת 
חיה מושה - הייתה נשואה 18 שנים ולא היו לה 
ברופאים  לדרוש  נסעה  היא  היום,  ויהי   ! ילדים 
במילוי  לה  שיסייעו  כדי  וינה,  הגדולה  בעיר 
הדורות  העמדת  של  הגדולה  משאלת-הלב 

הבאים. 
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למרבה הצער, חיוו הרופאים את דעתם שאין לה 

כל סיכוי ללדת, וחזרה ְלֵביָתּה בשברון לב עצום. 

כאשר הגיעה ְלֵביָתּה, התעורר אצלה רצון לפרוק 

את כל אשר על לבה, ולבכות ולבכות...

אשה צדקנית זו התגוררה בקרבת אביה - שהיה 

מגדולי הדורות – והחליטה, שכדי לא לצער את 

אבא היא תלך לבכות ב...רפת, שהייתה ממוקמת 

מהריח  מאוד  סבלה  היא  אמנם  הבית.  בקרבת 

לא  שאבא  העיקר  אבל  הרפת,  מן  שעלה  הרע 

יצטער בשומעו את קול בכיה!

בין  נישא  בכיה  וקול  לרפת  נכנסה  עשתה.  כך 

הפרות...

שומע  הוא  והנה,  הגדול,  אביה  שם  עבר  לפתע 
קול בכי, הקול נשמע לו מוכר... הוא עמד והאזין 
לקולות שיצאו מהרפת. נכנס בעל ה'לשם שבו 
את  "מדוע  בתו:  את  ושאל  לרפת  ואחלמה', 
הרופאים  אצל  שהייתה  הבת,  ענתה  בוכה?". 
ואמרו לה שאין סיכויי שתלד אי פעם. אמר לה: 
הזכה;  תפילתך  את  שמעו  שבשמיים  "בטוחני 

כעת חיה את יולדת בן".

למותר לציין שכך הווה, ולשנה הבאה נולד לה 
בן – מרן הגריש אלישיב זצ"ל.

כיבוד  מצות  דרך  הישועה  הגיעה  דנן,  במקרה 
אב. בזכות המאמץ שעשתה האשה שלא לצער 

את אביה ְּבִבכיה, נושעה! 

 להזכירכם, השיעור הבא יתקיים בעז"ה ביום ב', ד' במנ"א תשפ"ב,
בבית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן בשעה 20:00. תפילת ערבית בשעה 19:40.

 יישר כוח גדול למערכת קול הלשון ולראשיה,  
על העברת השיעור באיכות מופלאה.

ניתן להאזין לשיעור בשידור חי מקול הלשון במס' טל' 03-6171004
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ברש"י הביא ב' טעמים למה  )ל"ג, א'(. אלה מסעי בני ישראל וגו'.

 נמנו כל המסעות הללו. 

למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות ובמדרש איתא עוד טעם וז"ל 

את וכו' ליתן שכרן ב"ה ועתיד הק ,שקבלו את ישראלעל  ,האלו

וכו' עכ"ל, וצריך להבין מה  מוצא עתיד המדבר להיות ישוב

הרבותא בזה שהמדבר קיבלם לתוכו, ולמה מגיע למדבר שכר 

 מיוחד על כך.

ונראה לבאר בזה דהנה המדבר והישוב הם מקומות חלוקים 

מקום לדירת  במהותם ועצמותם, דהמדבר אינו מקום ישוב ואינו

אנשים, ודבר זה אינו מקרה בעלמא, אלא כמבואר בגמ' בברכות 

)דף ל"א.( דארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיישבה, ושלא 

גזר עליה לישוב לא נתיישבה, הרי דכל מקום יש עליו גזירה אם 

יהיה מקום ישוב או מקום מדבר, מעתה נמצא דבזה שהמדבר קיבל 

ולדור בו, שינה בזה את עצם מהותו  את ישראל לשהות בתוכו

וטבעו, וממקום שאינו ראוי לישוב ודירת אנשים עשה עצמו מקום 

ישוב ודירה לישראל, וזהו ביאור הענין שהמדבר קיבל את ישראל 

 לתוכו, וע"ז מגיע לו שכר מיוחד. 

והנה השכר שהמדבר מקבל על זה, הוא שנעשה מקום ישוב לעתיד, 

נה בעלמא בתשלום שכר על מה שקיבל ולפי המבואר אין זה מת

את ישראל, אלא הוא בזה שקיבל את ישראל לתוכו והעמיד את 

עצמו להיות מקום ישוב לאותו זמן כנגד טבעו ומהותו, בזה גופא 

הכשיר את עצמו להיות מקום ישוב, ומקבל שכר להיות מקום ישוב 

 לעולם, והשכר הוא מתוך המעשה עצמו.

נה מבואר בקדמונים דהמדבר הוא מקום ויש להוסיף בזה עוד, דה

החושך והחורבן, והוא מקומו של הסט"א והס"מ, וברמב"ן בפרשת 

 .אחרי שזהו הטעם שהשעיר משתלח לעזאזל

והגאון רבי איצלה מוואלוז'ין זצ"ל אמר לבאר למה האריכה התורה 

בפרשת בהעלותך בענין המסעות שכל נסיעותיהם וחניותיהם 

יתם הכל היה לפי העלות הענן ועל פי ה', ומשך זמן שהייתם וחני

והתורה כתבה בארוכה שפעמים שהאריך הענן על המשכן ימים 

הענן מערב עד בוקר או יומם ולילה או יומים או רבים ויש שהיה 

חודש או ימים ובכל האופנים היה נסיעתם וחנייתם רק לפי העלות 

מה את משמרת ה' ולא יסעו, וצריך ביאור שמרו והענן על פי ה' 

 בא הכתוב ללמדנו בזה.

וביאר דהמדבר כולו הוא מקום חושך וצלמות והיה מלא טומאה 

ורע מכל מיני קליפות וחיצונים, והוא משכן הס"מ וחיילותיו,  זוהמא

ותכלית הליכת בני ישראל במדבר היה כדי לשבור כל תוקפו וחילו 

ולבטלו ולטהר המקום, ותכלית שהיית בני ישראל במדבר היה 

 בשביל לתקן המקום ולהכשירו מטומאתו, ויש במדבר מקומות שהם 

המקומות צריך שיתעכבו זמן יותר מזוהמים וטמאים, ולטהר אותן 

ך יותר, ויש מקומות שדי במעט זמן כדי לטהרם ולתקנם, וזהו ורא

שבא הכתוב ללמדנו, שבכל מקום נשתהו כפי הזמן הנצרך לתיקון 

וטהרת אותו מקום, ונסיעתם וחנייתם ושהייתם הייתה רק לפי צורך 

תיקון המקומות, ובא הכתוב לומר שבחם של ישראל שאחר 

קום, רצו בני ישראל להישאר שם, מ"מ עשו רצון ה' שטיהרו המ

 ולא הסתכלו על עצמם מאומה, עכ"ד.בחניה ובנסיעה 

ונמצא דכל המקומות שהיו בהם ישראל במדבר התכלית היה לתקן 

המקום ולטהרו, ואותן המקומות שהיו שם בני ישראל על ידי 

שהייתם פקע מאותן המקומות תורת מדבר דעיקרו שהוא מקום 

 קם ליה בתורת ישוב הראוי לדור בו.יך לטומאה ולסט"א, והשי

ולפי זה יתבאר היטב דברי המדרש שאותן המקומות עתידין להיות 

מקום ישוב, דאין זה כשכר בעלמא על קבלת ישראל, אלא הוא 

תוצאה, דכיון דהיו בו ישראל ותיקנו אותן המקומות מהטומאה, 

 ם הראוי לישוב.ממילא פקע מהם הטעם להיות מדבר והוו מקו

 

 –ויסעו מרעמסס וגו'. ויסעו בני ישראל מרעמסס וגו'. )ל"ג, ג' 

 ים שתחילת סדר המסעות הוא מרעמסס.הנה מבואר בכתוב ה'(.

 ולכאורה צריך ביאור למה לא מתחיל מיציאתם ממצרים.

על פי דברי המכילתא הובאו ברש"י בפרשת יתרו על ויש לבאר 

הפסוק 'ואשא אתכם על כנפי נשרים' וכתב רש"י זה יום שבאו 

ישראל לרעמסס שהיו ישראל מפוזרין בכל ארץ גושן ולשעה קלה 

שבאו ליסע ולצאת נקבצו כולם לרעמסס. ומבואר דיציאת ממצרים 

וקדק מלשון לא הייתה במסע, אלא נישאו על כנפי נשרים. וכן מד

המכילתא שכשבאו ליסע נקבצו לרעמסס, הרי מבואר דכשבאו 

להתחיל המסע אז נקבצו לרעממס, והיינו דרק מרעמסס הוא 

 דמתחיל המסע. 

ומבואר היטב למה מונה הכתוב תחילת המסעות רק מרעמסס, כי 

 באמת רק משם הוא שהתחיל סדר המסעות.

 

ר פסוק הנה אח ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה וגו' )ל"ג, ל"ט(.

וצריך ביאור דהרי זה באמצע סדר  זה יש הפסק של פרשה סתומה.

המסעות של ישראל, וא"כ למה מפסיק הפרשה באמצע ענין 

הנה כשמת אהרן חזרו לאחוריהם שבע מסעות, ד לוי" המסעות.

מסעות ת חוקת )כ"א, ד'(, ונמצא דהבדברי רש"י בפרש וכמבואר

נים אחד, והמסעות שנסעו אחר שהיו עד מיתת אהרן היה עני

מיתתו היה מסעות שחזרו לאחוריהם, וא"כ שני סדרי מסעות הם, 

 ומבואר למה נתחלקו המסעות לשתי פרשיות. 

 



 

 ת חיינובי -בית המקדש
שאומרים בנוסח אתה יצרת בתפילת מוסף דר"ח 'ונוטל כבוד מבית חיינו', וכן נוסח ברכת ההפטרה 'רחם , וכמו בית חיינו''נקרא הנה בית המקדש 

שורש ואחת בתורה, פש החיים דכל אחד מישראל שורש נשמתו העליונה הוא באות נמבואר בה ויש לבאר בזה על פי .על ציון כי היא בית חיינו'

וכדברי הזוהר הק' דקודשא בריך יניקת חיי כל אחד מישראל הוא מהתורה, כמו אילן היונק ממקום חיותו באדמה, והתורה והקב"ה הוה דבר אחד, 

ונמצא דמקור חיות ישראל הוא מהקב"ה,  .דהקב"ה אמר לפרוש הימנה איני יכולאיתא ל"ג א'(  ר"במדרש )שמוו .ייתא וישראל חד הואואור הוא

ומות העולם, דיש להם חיים אמיתים עליונים לנצח נצחים, ולא כחיי הגויים דמקור נשמתם הוא וכלול בזה דמהות חיותם הוא ענין אחר מחיי א

 ג' כ"א( 'ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ'.)קהלת באמר הכתוב ות בלבד, כמו רוח הבהמה, ועליהם מקליפות והם מחוברים לחומר ולארצי

ישראל דבוקים ביותר לקב"ה ויש להם 'חיות' בתכלית  ועל ידמקור חיותם של ישראל, ו הוא מקום השראת השכינה הואש דשקהמת דבי מעתה נמצא

שכינה מישראל הרי זה ריחוק ישראל  הקלתסנוהשלימות, דעל ידי המקדש ה' שוכן בתוכם, והם מחוברים ביותר למקור חיותם, אבל כשנחרב הבית 

 יים' האמיתיים של ישראל.מהקב"ה שהוא מקור חיותם, והוה חסרון בעצם ה'ח

צריך ביאור מה שייכות הטל היורד ב 'כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם', וווהנה בתהילים )קל"ג ג''( כת

 .ובות מציון'המדרש תהילים שם וז"ל 'כל פעולות ונחמות טדברי עפ"י הוא ביאור הדבר אכן  .חרמון להררי ציון, הרי הם שני מקומות נפרדיםבהר 

מקור חיותם הוא כוחו הוא מהר ציון, כי משם  שיש לישראל מקורם מ'הררי ציון', ואם יורד טל בהר חרמון, שורשו וסוד והיינו דכל הברכות והנחמות

ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם',  שםהכתוב 'כי המשך וזהו ביאור  הר ציון.בועל כן כשיורד טל בהר חרמון, נחשב זאת שהוא יורד של ישראל, 

 היינו דמקור הברכה הוא מהר ציון.

טלך' דכל שיש בו  'כי טל אורותכתוב הדרשו וכן בגמ' בסוף כתובות  .טל של תחיהבמתן תורה שהיה שם וכדמצינו , חיים''ענין הטל הוא ענין של ו

 וזהו שאמר הכתוב כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם. ל 'חיים'.. הרי דטל הוא ענין שתורה מחייהו טלתורה טל 

מפני מה אמרה  קיבאעיהודה משום רבי מר רבי , וכדאיתא בגמ' )ר"ה ט"ז ע"א( 'תניא את המקדשישראל שורשו מבי לשכל הברכה והשפע באמת ו

ן תבואה הוא, אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, ומפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח, מפני שהפסח זמ

תורה הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן, 

 הרי דמבית המקדש מושפע כל השפע שיש לישראל. כו לכם גשמי שנה'.ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג וכו' כדי שיתבר

'ראית פנים' לטובה מהקב"ה, והארת פני ה' היא מקור כל יש ישראל לל בזה דכלנב 'יראה כל זכורך את פני האדון ה', ווכת מצות עליה לרגלוכן ב

וברכה ורחמים וחיים ושלום', וכן בנוסח הטובה והברכה, כמו שאומרים בנוסח שים שלום 'כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה 

ה וכל ז ברכת כהנים 'יאר ה' פניו אליך ויחנך', והיינו דבמקום המקדש נשפע ענין 'הארת פנים' לישראל, הכולל בתוכו את כל הטוב שבכל העולמות,

 .הוא בכלל הביאור 'בית חיינו'

חוץ לעזרה, מ מת המשתלח בטמאמדובר שם  הנימים כל הורג נפש וכל נוגע בחלל' וגו', והשבעת מחוץ למחנה 'ואתם חנו כתוב בפרשת מטות הנה ו

דהמקום העיקרי והשורש של כל אחד מישראל הוא בבית המקדש, ומבואר  .'חנו מחוץ למחנה'קורא לזה כתוב ה, ומ"מ הוא מותר בהר הביתאבל 

', כמו אדם הנמצא מחוץ לביתו, ואין זה רק חסרון שאינו יכול לקיים מצות עליה לרגל בג' ואם אינו יכול ליכנס לשם הרי נחשב שהוא 'מחוץ למחנה

הדבר מוגדר שהוא 'מחוץ למחנה', דצורת קיום ישראל היינו שהם בביהמ"ק במקום השראת משך זמן טומאתו רגלים מפני טומאתו, אלא בכל 

 הרי הוא בגדר מחוץ למחנה. שמשם יונקים את כל החיות והקיום, ואם יש זמן שאינו יכול ליכנס לשם, 'בית חיינו',והוא  השכינה,

ת, ויש ללמוד מזה, דקיום ביהמ"ק אינו ענין מעלה גדולה בלבד, אלא הכרח גמור שכל חיי ישראל תלוים בו, ואין לנו אפשרות קיום במציאות אחר

אוזן כמו איש ואשה שנפרדו זה מזה ונחרב ביתם והלך זה לכאן ובלא ביהמ"ק כל הבסיס והיסוד של ישראל נהרס ונחרב, ודוגמא לדבר לשבר את ה

זה וזו לכאן, האם יש לזה צורה ומהלך, הרי זה דבר בלתי אפשרי, וכמו אדם שאין לו בית אלא מסתובב בשווקים וברחובות, זה דוחה אותו לכאן ו

כים ומתגלגלים עת הגלות, שאין לנו בית לחיות בו, אלא הולדוחה אותו למקום אחר, לילה אחד לן בעיר זו ולילה אחד בעיר אחרת, כך מצבנו ב

 'אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם' כפשוטו.ממקום למקום, וזהו דברי הגמ' בברכות 

 

 

 

 

 

 בני ציון היקרים המסולאים בפז
 תשפ"בתמוז  – עליה לישיבות קטנותקראת בחורי ת"ת החדש ב"ב להכנה והדרכה למתוך דברי 

דר לישיבה, כשאדם עובר שלב צריך שידע מה עומד לפניו, מה תעודתו, לא בשביל אתם עומדים בסיום שלב אחד והתחלת שלב חדש, ומעבר מחיי

יד יתחיל בצורה ראויה, ולא שיחשוב שישיבה קטנה זה המשך של התלמוד תורה, ואז ביום ולמורך, אלא להיפך שיבא מוכן ומ לפחדח"ו לגרום 

ים, ויקח לו משך כמה ימים להבין לאן הוא הגיע ומה עומד לפניו, אלא אדרבה שיכין את עצמו כבר מעכשיו, הראשון הוא יבחין שאין כך פני הדבר

שה על ידי המלמד, לומדים מפי המלמד, ומתפללים כולם ביחד, בתלמוד תורה הכל היה נע מהיום הראשון בצורה טובה וראויה.ובכך הוא יתחיל 

הבחור מתחיל לבנות את עצמו, כבר יש סדר של הכנה שהוא מכין לבד, ובשיעור המגיד שיעור מביא את שיטות הראשונים  אבל בישיבה קטנה

בעצמו צריך לבנות את שמעכשיו הוא בצורה שהוא  כי המטבע והצורה ,ולקלוט מתוך השיעורלעצמו ויסודות האחרונים, וכל אחד צריך לקנות 

, עד עכשיו הייתם בגדר אוחזים ביד אביכם, 'מי שיכול לאחוז ביד אביו לעלות' ,גלחיוב בעליה לרהשיעור בגמרא בחגיגה כתוב על  עצמו בלימוד.

האבא וכן המלמד היו אוחזים בידכם ומוליכים אתכם, אבל מכאן ואילך אתם בעצמכם מוליכים, כמובן הכל בהדרכה מפי רבותיכם בישיבה, אבל 

שהלימוד של השנים צריך לדעת  כל אחד הולך על משענתו שלו. השקעתו.לפי המהלך הוא שהבחור בונה את עצמו, משקיע מכוחותיו, ומתגדל 

את  ר, כי בשנים האלה רוכשים את היסודות והעיקרים שמלווים את הלימוד לכל השנים שאחר כך, כל אחד זוכקנייני נצחבמיוחד האלה הם 

  ולכן חשוב מאוד להשקיע בשנים האלו. ,גם כעבור עשרות שנים הבישיבה קטנ שמע מהר"מ שלו ושל הגרעק"א שהואקצוה"ח יסודות של הה



 ִבד הזהבר 
 ברוך דב דיסקין שליט"א   ביהגאון ר   ראש הישיבהרבינו  מתורת

 

 ב " פתש  מסעיפרשת      ארחות תורה שיעורו השבועי בישיבת תוך מ
 
 

 )ל"ד. ב'(   זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה 
בגיטין   ח.(איתא  ישראל    )דף  יהודה ס"ל דכל שכנגד ארץ  דרבי 

ו רבינו פטר לר"ת  הרי הוא ארץ ישראל,  כתבו התוס' דהקשה 
דבזמן הזה היה להתחייב לר"י במעשר, שאנו במערבה של ארץ  
ישראל, ותירץ דלא כבשו עולי בבל, א"נ כדפירש הקונטרס דכל  
שכנגד ארץ ישראל היינו כל הים שכנגד ארץ ישראל, דלא איירי  

 ביבשה שעד אוקיינוס, אלא בנסין שבים הגדול דוקא, עכ"ד.
ודברי התוס' צריכים ביאור, דהא לא מצינו כלל שהיה כיבוש  
וחילוק במערב ארץ ישראל, ומהיכי תיתי דיהיה על זה קדושת  
ארץ ישראל, וגם בנסין שבים קשה דהיכי קדשי בקדושת ארץ  

 ישראל, והלא לא מצינו שכבשום כלל, וצ"ב כל נידון התוס'.
ארץ ישראל ושמעתי מהגרי"מ פיינשטיין זצ"ל לבאר, דבאמת  

לא הוי אלא שבע עממין, וכל שלא היה משבעה עממין אי"ז בגדר 
ארץ ישראל, אלא דהים נמי נתרבה מקרא, דכתיב וגבול ים והיה  
לכם הים הגדול וגבול, והיינו דהים קדושתו אינה מפאת היותו  
וזהו אשר  גבול לארץ ישראל,  ארץ ישראל, אלא מפאת היותו 

ול הארץ נמי אית בה קדושה אף  נתרבה בהאי קרא, דבהיותה גב
 שאינה מארץ ישראל. 

ואף מה שכתבו תוס' בתירוץ הראשון דלא כבשו עולי בבל, אמר  
לבאר בזה, די"ל דאף דבכיבוש יהושע נתרבה דהגבול קדוש מעצמו  
וכמו שנתבאר, מ"מ בעולי בבל שקידשו ע"י ישיבה, י"ל דרק הארץ  

 א כבשוהו. היא שנתקדשה, אבל גבול הארץ לא נתקדש אם ל 
 

  והקריתם לכם ערים וגו'. ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה
 )ל"ה. י"א(

מכה נפש פרט למכה אביו, ואליבא דר"ש   )דף ח:(איתא במכות  
דס"ל דחנק חמור מסייף, שגגת סייף ניתנה לכפרה שגגת חנק  
עונש   יקבל  לא  מ"ט  להקשות  יש  ולכאורה  לכפרה,  ניתנה  לא 

אע"פ דחייב חנק, אטו מי שהרג    גלות כדי לכפר על חיוב סייף,
את הנפש וחילל שבת לא יגלה משום חיוב סקילה דשבת, וביותר  
חמור   דסייף  להו  וסבירא  אר"ש  דפליגי  דלרבנן  להקשות  יש 
מחנק ושגגת סייף נתנה לכפרה, והבן שהרג את האב גולה, מדוע  

 הגלות מכפרת לו גם על חיוב חנק, והא זה שני עבירות, וצ"ע.
איתא דרבא אמר מכה נפש פרט לעושה חבורה באביו,  ובגמ' שם  

והקשה בשיעורי הגרי"ד דבעושה חבורה ליכא גואל הדם כיוון  
דלא היה רציחה, ומ"ט היה הו"א דיתחייב גלות, והוכיח דהדין  
חייב   הדם  גואל  כשאין  גם  אלא  הדם,  בגואל  תלוי  אינו  גלות 

גלות הוי כפרה ועונש, וכ"כ באו"ש   )פ"ו מרוצח  גלות, כיון דדין 
דאם נגמר דינו ומת    )דף יא:(להוכיח מהא דאיתא במכות    הלי"ב(

הכהן גדול מוליכין עצמותיו לעיר מקלט, ומוכח דזה דין עונש  
דצריך שיהיה בעיר מקלט, וזה לא רק הצלה מגואל הדם, ועיי"ש  

 באו"ש שהביא עוד כמה ראיות לזה. 
 

 )שם(   ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה
י.(במכות   איתא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו, וילפינן מהא    )דף 

חיותא,   ליה  דתיהוי  מידי  ליה  עביד  "וחי"  בדברים  דכתיב 
כתב הטעם שמגלים רבו עמו, כי חיי    )פ"ז מרוצח הל"א(והרמב"ם  

החכמה בלא תלמוד כמיתה חשובה, ובפשטות הטעם דחסר לו  
סם חיים, אמנם מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל ביאר בזה ע"פ מה  

תנחומא   במדרש  כ'(שכתוב  הברכה  בחייהם    )וזאת  שרשעים 
רואים   אור,  יוצר  מברכים  ואין  חמה  שרואים  מתים,  קרויים 

מעריב ערבים ע"כ, ומבואר שמי שאין לו    ששוקעת ואין מברכים
הרגשים חשוב כמת, וכמו שאין בשר המת מרגיש באיזמל, כך  
ההרגשים   את  מרגיש  ולא  כמת  הוא  לומד  שאינו  מי  בתורה 

 הרוחניים שבתורה. 
 

 )ל"ה. י"ג(  והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהינה לכם 
ר  פירש רש"י מגיד שאע"פ שהבדיל משה בחייו שלוש ערים בעב

הירדן, לא היו קולטות עד שנבחרו שלוש שנתן יהושע בארץ כנען  
ע"כ. ויש לדון כשאחד מהערי מקלט הפסיק לקלוט, שנחסר בו  
כיון   יקלטו,  לא  מקלט  ערי  שאר  גם  האם  מקלט,  ערי  מדיני 
דבעינן כל הששה כאחת, או דלמא דלאחר שכבר קלטו קולטות,  

הל"ג(וברמב"ם   מרוצח  דב  )פ"ח  זו  הלכה  כל  הביא  שיהיו  עינן 
לאחר   נפק"מ  דמאי  צ"ע  ולכאורה  כאחת,  קולטות  הששה 
ישראל,  שבארץ  השלוש  נבחרו  וכבר  ישראל  לארץ  שנכנסו 
והמבואר מדברי הרמב"ם דזה נפק"מ להיכא שאחת מהם לא  

 תהיה ראויה לקלוט, דאז כולם אין קולטות. 
התוספתא   ה"ב(]ז"ל  פ"ב  אותה    )מכות  בונין  מהם  אחת  נפלה 

כו', תהיינה שיהו מכוונות וקולטות כראשונות, וקצת  במקומה ו
אחת   הנפלה  והיינו  קולטות,  אינם  מכוונות  שהן  שבלי  משמע 

 [.  )הגר"מ שטיבל( –מהן 
 

את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו 
 )ל"ה. י"ד( בארץ כנען ערי מקלט תהיינה

וקדש,  שכם  חברון  הם  ישראל  בארץ  שהיו  מקלט  הערי  הנה 
ואפלטהו"  חשק  בי  "כי  בקרא  דמרומז  הגר"א  מאחי  ושמעתי 

י"ד(  צ"א.  וההולך )תהלים  קדש,  שכם  חברון  ר"ת  חש"ק  והיינו   ,
בעבר  שהיו  המקלט  וערי  שינצל,  והיינו  'ואפלטהו',  אלו  לערים 

 )שם פ"ט. מ"ט(   הירדן הם גולן בצר ורמות, וגם אלו מרומזים בקרא
"מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו", גב"ר ר"ת גלעד בצר 

 רמות, והיינו שההולך לשם יחיה ולא יראה מות וימלט נפשו.
 

הערים  שש  תהיינה  בתוכם  ולתושב  ולגר  ישראל  לבני 
 )ל"ה. ט"ו( האלה למקלט 

פריך מקרא דוהיו לכם הערים למקלט, דמשמע    )דף ט.(ובמכות  
ולה,  לכם ולא לגרים, ומשני דאם הגר תושב הרג ישראל אינו ג

כיון דלא סגי ליה בגלות, אבל גר תושב שהרג גר תושב גולה, ויש  
לדון היכא שהרג גוי, דלכאורה א"א לומר שנהרג כיון דא"כ דינו  

)מצוה  יותר חמור כשהורג גוי משהורג גר תושב, ובאמת במנ"ח  
כתבו דהיכא שגר תושב הרג    )ב"ק סי' י' סקט"ו(ובחזו"א    ת"י אות ז'(

לגמרי פטור  תושב, עכו"ם  בגר  דינים  ג'  איכא  דבריהם  ולפי   ,
גולה, וכשהרג ישראל  דכשהרג עכו"ם פטור, וכשהרג גר תושב 

דייק מדברי רש"י דגר תושב שהרג עכו"ם   )שם(נהרג. ובריטב"א 
 אפילו במזיד פטור. 
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 על מה אבדה הארץ
ט, ב( אומרת במסכת יומא ) הגמרא ישנה שאלה מפורסמת:

"מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה, 
עוסקין  גילוי עריות, ושפיכות דמים. וכו', אבל מקדש שני שהיו

מפני מה חרב? מפני שהיתה בו  -בתורה ובמצוות וגמילות חסדים 
ע"ז,  -שנאת חנם, ללמדך: ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות 

זה  ,והחפץ חיים כותב ששנאת חנם גילוי עריות, ושפירות דמים".
 לשון הרע.

 עכ"פ, בבית ראשון היו ג' עבירות חמורות!
אומרת: א"ר  בא מציעא )פה, ב(והנה הגמרא בנדרים )פא, א( ובב

"מי האיש החכם ויבן )ירמיהו ט, יא( יהודה אמר רב, מאי דכתיב 
 ויגידה על מה אבדה הארץ"?... ,ואשר דבר פי ה' אליו ,את זאת

דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד 
שפירשו הקב"ה בעצמו. שנא', "ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר 

 שלא בירכו בתורה תחילה, וברש"י -אר"י אמר רב נתתי לפניהם" 
 .וכיון דלא מברכי גליא דעתייהו שאינה מתנה חשובה, )בב"מ שם(

"עד שפירשו הקב"ה בעצמו שהוא יודע מעמקי  -ובר"ן בנדרים כתב 
כלומר, שלא היתה התורה שלא היו מברכין בתורה תחילה.  -הלב 

שלא היו עוסקין  חשובה בעיניהם כל כך שיהא ראוי לברך עליה,
 ".ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה ,בה לשמה

ומביאים  ומאד מעניין, איזו ברכה לא היתה חשובה בעיניהם?...)
'והערב נא', שאילו שלא ברכו  ,בשם הבעש"ט שבתולדות כתוב

 (.היתה מתיקןת התורה בפיהם, לא היו נופלים וחוטאים
שבית ראשון  - לכאורה זו סתירה מפורשת... הגמרא ביומא אומרת

רכו חרב בגלל שהיו בו ג' עברות החמורות, ובב"מ כתוב בגלל שלא ב
ויתר  מובא( פרק א' הלכה ז')ובירושלמי בחגיגה בתורה תחילה, 

ולא ויתר על  ,הקב"ה על עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים
 וי"ג ביטל תורה. של תורה, מאסה

 -הגמ' ביומא אומרת ש וגם כאן כתוב מפורש לא כמו הגמ' ביומא,
 בירות חמורות, שעל זה הארץ אבדה!שזה בגלל שלש ע

 המלך חונן כשהניגון לא מזייף
בצורה  בכינור שהיה מנגן 'כנר'מביא משל ל)ירמיה ט, א( האלשיך 
. וכל פעם שהיו למלך שעות קשות בממלכה היה מגיע הכנר מיוחדת

הרגש של המלך, ופורט על נימי הכינור, ומשם זה היה נפרט על נימי 
עד שהמלך היה נרגע וחוזר לשלוות הנפש שלו. וכך הממלכה נשמה 

ויהי היום, והכנר עשה עבירה על החוק שאחת דתה  לרווחה.
המלך היה צריך  - להמית! ובמשפטים של פעם, על כל גזר דין מוות

והוא לא הסכים לחתום... הוא  -הביאו את הגזר דין למלך  לחתום.
שבע שנים הכנר חלה, והיו צריכים לכרות לו שתי  אחרי צריך אותו!

 אצבעות, וממילא הוא כבר לא יכל לפרוט על הכינור.
הוא חזר לביתו שבור ורצוץ, ושם ממתינה לו מעטפה אדומה 

 מהממלכה, עם גזר דין מות. עוד שבוע הוא נלקח לעמוד התלייה.
הוא רץ למלך... אני לא מבין... לפני שבע שנים כשעשיתי את 

המלך חנן אותי. אבל היום אני כבר  -העבירה ובאמת הגיע לי למות 
 -אמר לו המלך, עשית עבירה  בסדר, למה כעת מגיע לי למות?...

מגיע לך מוות! וחננתי אותך כי הייתי צריך אותך, אבל עכשיו שאני 
חוזר להיות הגזר דין. למה שתהיה שונה מכל  -כבר לא צריך אותך 

 מוות.את הגזר דין ל אזרח אחר... כעת תקב
זה היה בגלל  -מה שמקדש ראשון חרב  ,אומר על זה האלשיך

 עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים. אבל, כל זמן שהכנר ניגן,
, בלי לזייף... נו, כל זמן שהניגון של דף הגמרא היה כמו שצריך

 הקב"ה היה צריך את הניגון המתוק הזה. השאירו אותנו,
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 - - -ייף... לא ברכו בתורה תחילה אבל ברגע שהנידון התחיל לז
 עבירות החמורות. שלשחוזר הגזר דין הראשון, בגלל 

מ"ב לפני כעשור שנים, נכנס אל מרן ראש הישיבה זיע"א, הגר
והוא מספר לראש ישיבה, שיש לו זילברברג, )רבה של שיכון ה'(. 

בעיה... הוא היה רגיל לדבר לפני תשעה באב לקהל גדול של בעלי 
ועיקר הדברים שלו היו בנויים על המשל של האלשיך  תשובה,
 הקדוש.

עד שהתגלגל לידיו דברי המהרי"ט )סימן ק'( שכותב בחריפות נגד 
האלשיך ומשלו הנזכר, ונקרא מעט מלשונו: "ואותו חכם שדורש 
ברבים ומרגלא בפומיה שכל מי שעוסק בתורה אין שואלין ממנו 

דמאן דאשתדל  ,פירושהר בושום חשבון בעוה"ב, שכ"כ בספר הז
לא מתבעי מיני' דינא כלל, ורגיל לדרוש על מה אבדה  ,באורייתא

מיטיב  חדהארץ על עזבם את תורתי, משל למלך שהיה לו אדם א
 נגן וכו' וכו'.

מהרי"ט: ראוי לשתקו טפי מהנך דחשיב במגילה )כה, הכותב עליו 
א(, ויש שמשתקין אותו בנזיפה כשעוקר הכתובים ממשמען, כל 

אם הוא  ן במקום שיש חילול ה' שאין חולקין לו כבוד אפילושכ
שזה הדורש  נראה בעיני - - -וממשיך המהרי"ט  גברא רבה וכו'...

דיבר סרה על ה', ועשה תורתו פלסתר! אטו רביה דהאי קטיל קני 
לא המדרש הוא העיקר אלא  -באגמא?! לא שנה לו משנתינו 

ומעשים טובים שנאמר  תשובה -המעשה, והלא אמרו תכלית תורה 
והמהרי"ט מאריך להוכיח מהגמרות שהדברים האלו לא  וכו'...

נכונים, וכי הקב"ה צריך את התורה של בן אדם כזה רשע?! ומביא 
 הרבה הרבה ראיות מחז"ל נגד האלשיך ההוא.

 , מה אני עושה?...אש ישיבהשאל הרב זילברברג את הר
שניהם, אם אתה לא  אמר לו הראש ישיבה, אתה צריך להסתדר עם

אז אל תתחיל עם זה אפילו. תחפש דרשות אחרות... לא  -מצליח 
ה גדולה... איך ייתכן מיובמקום שררה ת מתחילים עם המהרי"ט...

 כאלו לשונות על האלשיך...
זה ברור שהדרשן ההוא לא היה האלשיך! החכם ואמנם יתכן, ש

העולם אין לך מה לדאוג מ -ההוא אמר, אם אתה לומד תורה 
הבא... אתה יכול לעשות את כל העבירות ולא יתבעו אותך... 

ודאי! אמנם  ר כאלו דברים, זה דיבר סרה על ה',האלשיך לא אמ
 של האלשיך, אך ודאי שהנמשל לא נכון... המשלהוא גם גנב את 

הדעת שרשע שיעבור ג' עבירות וילמד  וכי יעלה על .והוא משלו
 תורה ינקה מדינה של גיהנום?!

 בני תורה מקיימים את העולםה
אבל הטענה של המהרי"ט היא טענה... איך ייתכן שהקב"ה יוותר 
על עבודה זרה וגילוי עריות בשביל התורה שלהם, וכי הקב"ה צריך 

 תורה של פושעים?!...
)ושם מופיע מכתבם של  ספר "עמלה של תורה"הקדמה למובא ב

וט שלא זו ( והוא מסביר: פשזיע"א מרנן הקה"י והאבי עזרי
ונבאר דרך משל, המדינה הזו מדינת ישראל )בחלק  הכוונה...

החיובי(, יש ספיקות למה היא קיימת?... מי מחזיק אותה? רק הבני 
 תורה!

לגייס את בחורי הישיבות. נכנס  רצוכאשר היה ב"ג ראש הממשלה, 
הרב אברמסקי ואמר לו, בגמ' מסופר על בר כוכבא שהוא מרן אז 

ניצח בלי סוף. ופעם הרומאים עשו תחבולה, ושלחו היה גיבור חיל, ו
ש משהו וחללר המודעי באמצע שהוא התפלל מישהו לרבי אלעז

באזנו, ואז הלשינו לבר כוכבא שרבי אלעזר משתף פעולה עם 
האוייב, והוא שלח לקרוא לו, ושאל, מה הוא אמר לך? ורבי אלעזר 

 לא ידע מכלום... ואז בר כוכבא הרג אותו בבעיטה.
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 אותו רגע נכבשה ביתר, בר כוכבא מת, והכל נגמר...!בו
הבני  זה -אלעזר המודעי של הדור הזה  - -אמר לו הרב אברמסקי 

אין לך מדינת ישראל! וב"ג  -תורה. אם אתה נותן להם בעיטה 
 חשש, כי הוא ידע שהוא צודק...

)תהלים והיינו, שוודאי תורה של רשעים אלו, אליהם הכתוב אומר 
לי ותשא בריתי ע ,"ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקינ, טז( 

זה מגן  ,ורה שלומדים בקדושה ובטהרהתבני  רופיך", רק כשיש בד
שלא ברכו  -על כל הדור, אבל כשבבית מדרש מתחיל להזדייף 

וכך גם מדוייק  אז מגלגלים עליהם את הכל. -בתורה תחילה 
היו שם עובדי  דייקא, לעם ישראל! - לישראלבגמרא ויתר הקב"ה 

, אז בשבילם כדבעי ע"ז, ומגלי עריות, אבל כל זמן שהיו בני תורה
 ,אפיקורוס כגון מאןוכדאיתא בסנהדרין )צט, ב(,  הקב"ה ויתר.

 והםוכו', ופרש"י  אמר רב יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן
מר רב נחמן בר יצחק מהכא . אעולם מתקיים עליהםהאינן יודעין ש

 ".בעבורם )סדום( ונשאתי לכל המקום"שנאמר  ,מינה נמי שמע
הגאון ר' אהרן רוטר היה פעם אצל מרן הרב שך, והראה לו נצי"ב. 
יש כמה דברים שהתורה כותבת עליהם, "ותקיא הארץ אתכם" 
כמו עריות, ומאכלות אסורות. א"כ למה הארץ לא מקיאה 

 אותנו?...
ם אכל אוכל אומר על זה הנצי"ב, משל למה הדבר דומה? אד

מקולקל... אבל אח"כ הוא קיבל גלידה טעימה במיוחד... וכעת הוא 
הטעם הטוב הוא יקיא גם את  -צריך להקיא, אבל אם הוא יקיא 

הגלידה, וזה כל כך טוב לו הטעם שלה... אז הוא מתאמץ בכל של 
 כחותיו לא להקיא, בשביל שיישאר לו הטעם של הגלידה בפה...

וצה להקיא אותנו. כי הארץ עדינה, אומר הנצי"ב: הארץ ר
והדברים הללו מגעילים אותה... זה סחי ומיאוס בשבילה! אבל אם 

היא תקיא גם את הבני תורה. זה לא שווה לה... היא  -היא תקיא 
העיקר שקומץ הבני תורה  -מוכנה לסבול את כל הסחי והמיאוס 

 יישארו בתוכה...
שצריך, אז הקב"ה מחל  כל זמן שהיו בני תורה שלמדו כמו ממילא,

לכלל ישראל. הוא לא קיים את הגזירה, כי א"כ זה היה הולך גם 
 אלו העשרה צדיקים. ,על הבני תורה. וסלחתי לכל המקום בעבורם

אבל אם בבית מדרש  קיימים. אמת! -בזכות התלמידי חכמים 
מתחיל להזדייף... לא ברכו בתורה תחילה... זה כבר לא יכול להגן. 

 רה באה בשביל כל העם שעברו עבירות.ואז הגזי
דיבר  -וממילא אין סתירה, האלשיך קיים על מכונו. ואותו דרשן 

 נאמרו על הדרשן ההוא.סרה על ה', וכל דברי המהרי"ט 
בהקדמה של הגרא"ל מאלין מביא שהיטלר ימ"ש בא מגרמניה, כי 
בגרמניה התחילה ההשכלה הארורה, ובני תורה כמעט ולא היו 

 משם יצא החורבן. שמה, אז
 ואעפ"כ אמר החזון אי"ש, כל זמן שהיה את עמל התורה של]

 היטלר לא יכל לבצע את זממו, ,הגרש"ש, ושל רבי ברוך בער בעולם
 זה התחיל.[הוא יכל. ומשם  -אבל ברגע שהם נפטרו 
 תורתם מגן לנו. אז כל כלל ישראל בסכנה, -כשאין בני תורה להגן 

 רק למי שחשובה בעיניו -תורה תבלין 
בכוכבי אור )הנדפס מחדש, מכת"י  בלאזרמהלך שני אומר הגר"י 

אתי יצר הרע בראתי לו ברל, ב( הגמרא אומרת בקידושין ) אות ח'(,
ואם אתם עוסקים בתורה, אי אתם נמסרים בידו.  תורה תבלין,

 ומצלא. וניגא -ובסוטה )כא, א( תורה בעידנא דעסיק בה 
היה קשה לגמ' למה אבדה  , לאפטרבורגר זצ"ל אומר רבי איצל'ה

הארץ, זה פשוט! בגלל ע"ז, גילוי עריות, ושפיכות דמים, וכמש"כ 
ביומא. השאלה היתה, הרי הם עסקו בתורה, ותורה מגנא ומצלא. 

 איך הם הגיעו לכזה מצב???
שנאמר על  (א, א - אעה"פ במלכים אלא שאחז"ל )ברכות סב, ב, 

את מחמת שביזה  שזה ,דוד המלך ע"ה ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו
והיינו שאינו  הבגדים בכרתו כנף מעיל שאול בהיותו במערה.

 ,להחם את הגוף, וזו מתנת השי"ת -בתורת עונש, רק בטבע הבגדים 
]וכדרך כל נותני המתנות  ומאחר וביזה אותם כבר לא עשו פעולתם.

 שאם יבזה אותם האדם, ימנעו מנתינתם[.
 

זוהי סגולה רוחנית וכן הדבר שהתוה"ק היא תבלין ליצה"ר, ו
ומי שהתורה אינה חשובה בעיניו, שוב לא תפעול  ,שנותנת לנבראים

פעולתה להיות תבלין ליצה"ר, ולכן היא גם לא מגנא ומצלא, וירדו 
 במצולות החטא של ג' עבירות חמורות.

]וכבר ספרנו פ"א בארוכה על אותו תלמיד שהגיע עד דכדוכה של 
טבע לעיניהם ל"ע, ואח"כ  חדאעם חברים בים ו הנפש, מאחר והי

הגיע לישיבתו של הגרח"פ שיינברג זצ"ל שהבחין בזה, ושאלו על 
א"ל אין לך ברירה פניך, ושח לו כל אותו מאורע. ומה ולמה נפלו 

לרה"י קל ה' ישרים משמחי לב, וא"ל רק להיות מתמיד, ופקודי 
ם מן השורה, פעמי ורלומר מפני שהוא אוהב ללמוד, אבל אני בח

בא בארוכה וכשאין חשק פעמים בא בקצרה, וא"ל באותו נוסח 
' ישרים השהבאנו מהכוכבי אור, שהרי בעצם הכתוב אומר פקודי 

שכאמור לעיל רואים  משמחי לב, וזה לכל אדם בכל מקום, אלא
מבזה דבר מסוים שוב לא יתן פעולתו ומתנתו  מדוד שכאשר אחד

מביאה עה"פ כי דבר  (אצט, ), וכיון שהגמ' בסנהדרין חדלאותו א
' בזה וכו' זה מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הרי כל מי ה

שמבזה אותו שוב אינה פעולת מתנתה ופעולתה להיות 'משמחי 
 לב'.

לא בקשו ממך ברגע הראשון להיות 'המתמיד' של הישיבה, אבל 
במה שאתה יכול אל תוותר לעצמך בשום אופן ושוב לא נקרא 

תורה, ואז היא תביא לך שמחה וממילא יקל לך שבזית את ה
גם  הללמוד יותר ושוב השמחה תגדל יותר, וחוזר חלילה עד שתהי

וכך הוה והיום הוא מהת"ח היותר גדולים  - מתמיד וגם מאד שמח,
 וחשובים[.

 בוכים על בזיון כבוד שמים
כתוב באגרת וענין הבזיון לתורה במי שיכול לעסוק בה ואינו עוסק, 

"וחייב אדם לעסוק : (סוף יום ראשון, אות ז')בה לרבינו יונה התשו
בתורה בכל יום. ואמרו בספרי, כשם שתלמוד תורה גדול מכל 
המצוות, כך עונש בטול התורה גדול משאר עברות. ומצינו בבית 

 ,ושפיכות דמים ,גילוי עריות זרה,שון שויתר הקב"ה על עבודה רא
מרות והוא מביא עוד את כל הג ולא ויתר על עוון ביטול תורה".

"כשבני אדם פוסקין ממלאכתם : בענין הזה. ואח"כ הוא כותב
רעתם רבה,  -ומעסקיהן, והולכין לבתיהן, או יושבים בקרנות 

וחטאתם כבדה מאוד, לפי שהם מבזים את התורה ! שאילו היו 
למה לא ישיבו רגליהם לבית  -מאמינים שאין תכלית למתן שכרה 

לכות, או קורא מקרא או סידור התפילות?... הלוא הספר ללמוד ה
, ויודע כי הכל הבל; ואיך האדם זריז ואץ ברגליו למלאכתו ולעסקיו

ישכח חיי העולם הבא ולא יתן להם חלק ביום מן הימים או שעה 
 מן השעות, אף בעת שהוא בטל ממלאכתו???

 לעשות לה', לקרא בתורה ולתנות צדקות ה'! ובל יאמר בלבבו: עת
אשם הוא, אשום אשם לה'! ע"כ אמרו רז"ל, )סנהדרין צ"ט( כי  -

זה שאמר הכתוב "כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת 
כי זה על כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה  -הנפש ההיא עונה בה" 

 ואינו עוסק, שהוא בוזה את דבר ה'".
ינו וממילא, הבזיון של התורה, של מי שאפשר לו לעסוק בתורה וא

 אתה מפסיד את הכל. -זה בזיון. וברגע ואתה מבזה  -עוסק 
 גם בבזיון הגדול שנולד מהם. -ולכן גם נענשנו מלבד עצם החורבן 

 שועל בקודש הקדשים
ג ר"מכות שפ"א היו  כתהגמ' שלהי מסראיתי שמפרשים את דברי 

כיון שהגיע  ,עולין לירושלים ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ור"ע
כיון שהגיע להר הבית ראו שועל שיצא  ,יהםלהר הצופים קרעו בגד

וא"ל למה  ,מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'
א"ל מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו , אתם בוכים

המהרש"א שמתחילה קרעו  ארובי ?!ולמה נבכה ,שועלים הלכו בו
בגדיהם, ואח"כ בכו על זה שמלבד עצם חורבן ביהמ"ק, הנה ירד 

 .שפלות גדולה שחיה שפלה שהוא השועל מתהלך בהל
]והיינו מה שאחז"ל לקו בכפליים שנא' כי לקתה בכפלים בכל 

והיינו שמלבד  -ומתנחמת בכפליים שנא' נחמו נחמו עמי  ,חטאותיה
 עצם החורבן, גדלה הרעה בגודל הבזיון שבו[.

 



 דמוע תדמע ותרד עיני דמעהעה"פ מביאה  )ה, ב( בחגיגההגמרא 
ל מקדש ראשון, , שלש דמעות הללו למה, אחת ע)ירמיהו יג, יז(

מקום יש לקדוש ברוך הוא, ומסתרים ואחת על מקדש שני וכו', 
 : במסתרים תבכה נפשי מפני גוה.שנאמרשמו, ושם הוא בוכה, 

א"ר שמואל בר יצחק מפני גאותן של ישראל שנטלה מהן ונתנה 
מפני גאותה של מלכות  -ים. רב שמואל בר נחמני אמר לעובדי כוכב

 שמים, ניטלה התפארת גם מהיהודים, וגם ממלכות שמים.
 הוא היה נורא! -הבזיון הנורא שהיה בחורבן בית המקדש 

חז"ל ט( פרק יסוף )במביא שהמסילת ישרים וע"ז הביאו את דברי 
ו, "כל חכם בישראל שלמד תורה לאמית - ד(רבא )כ בתד"א -

של ישראל כל הימים,  כבודםשל הקב"ה, ועל  כבודוומתאנח על 
הוא מזכיר  בית המקדש"... ולכבודירושלים,  לכבודומתאוה ומצר 

כל הזמן את הכבוד. כיון שהדבר הכי נורא זה הבזיון והחילול ה' 
)שזה תלוי אחד  ,הנורא, שניטל גאותו של הקב"ה וגאותן של ישראל

 ניתן למשיסה, והושפל עד עפר.בשני( כבוד מלכות שמים 
בספר של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל )על המסילת ישרים( מביא 
סיפור על האדמו"ר מקלויזנבורג, שהוא היה פעם בכותל המערבי, 

הרבי מקלויזנבורג הזדעזע, ראה איך שרוקדים שם ליד הכותל... ו
. היה יהודי גביר הוא אמר להם, אתם יודעים למה אתם דומים?..

גדול, כל הבית שלו היה מצופה בשיש וזהב, פאר והדר, מליונים... 
ואת הכל הוא הפסיד! נשאר לו כפית זהב אחת יקרה, הוא לקח את 

 הכפית והתחיל לרקוד איתה, יש לי כפית זהב...
מעט עם  כלה, ונשארת סך רמיליארדמדבר?... היית על מה אתה 

תה לנו השראת שכינה... לרקוד ... היה לנו בית מקדש, הימזער
מסגד בתוך קודש פה?!... נשאר לנו בסך הכל כותל אחד! 

זה לא שועל שיוצא, זה שועל שנמצא! ולא סתם שועל,  הקדשים!!!
 זה עם הדומה לחמור! איך אתם יכולים לרקוד???

אומרים בשם הרמב"ן, שהביזוי כבוד שמים הכי גדול הוא 
 וכל אחד מבין את זה. שבמקום קדש הקדשים יש מסגד!!!

 אל תזרקו אבנים!
ומהו ", חדשכעת נדע: אומרים בקינות, "אספוד בכל שנה מספד 

יש ירידת הדורות, וכל שנה רואים את הדרדור ש '.חדש'המספד 
יותר ויותר, וזה  שהדורות יורדים, איך שכבוד שמים מתבזה

ת . אנחנו הגענו הרי למקומות של טנופתוספת הספד שבכל שנה
 וטומאה רבה... כבוד שמים מתבזה... כבוד שמים מתבזה!!!

על מה צריכים לדבר?... צריכים לדבר שיהודי חרדי לא יסתכל 
במכשירים טמאים?! יש ליצר הרע הרבה שמות. וכמו שאמר מי 
שאמר, איך ייתכן שבמכשיר כזה קטן נכנס יצר הרע כזה גדול... 

 זה אחד מהפלאים של היצר הרע!
ג' עבירות החמורות. גם את עוון בית ראשון, וגם -כל היש בו את 

את עוונות של בית שני, הכל יש שמה. שתי חורבנות, כל שלא 
 נבנה כאילו נחרב בימיו.

מי האמין שנדרדר  -והטומאה הולכת מבית ומחוץ... מספד חדש 
עד כאן?... מי האמין?... וכי מישהו האמין שאפילו יהודי אחד 

 יכול לגעת בטינופת הזו?!...שומר תורה ומצוות 
ייתי ולא  -חז"ל אומרים בסנהדרין )צח, ב( על דור המשיח 

גדולי האמוראים ויתרו על ביאת משיח, כי הם לא יכלו  אחמיניה.
 לשאת בביזוי כבוד שמים, הם לא יכלו לראות!

תמיד שאל איך הם אמרו "ותחזינה עינינו זיע"א )מרן הרה"י 
שלכן ברלין שליט"א,  ז"ב"נ הגרהחדבשובך לציון ברחמים"? ואמר 

 הבעתה, אלא באחישנה. ושם לא יהייהיה זה לא ש, ברחמיםאמרו 
מה יהיה אם יגידו לאחד שהוא יכול  כ"כ בזיון לכבוד שמים(.

לחכות עד ביאת המשיח, אבל אז יראו לו איך ששורפים את אבא 
שלו באש... כל אחד ירצה לוותר על זה... וכי אדם מסוגל לראות 

וכי איך יוכלו האמוראים קדושי עליון לראות כבלע את  דבר?! כזה
 הקודש בבזיון כבוד שמים גדול כזה.

מרן הרה"י ר' מיכל יהודה, היה מביא בשם רבי לייב חסמן שהביא 
בשם החפץ חיים, משל למלך גדול, שרצה לצאת ולראות את כל 

 ויהי כאשר יצא, בכל המקומות הקרובים  שלו. האדירההממלכה 
 

כירו אותו שהוא המלך, התרגשו, וכבדו אותו בכבוד מלכים...! שה
וכאשר הלך למקומות יותר רחוקים, גם אם לא חשבו שהוא מלך, 
חשבו שהוא שר חשוב, ועדיין כבדו אותו. וכך הוא ירד מעיר לעיר, 

 יותר רחוק ויותר רחוק... וכך פחות ופחות כיבדו אותו...
שהיו שם  ה הכי רחוקהכאשר הוא הגיע לסוף הממלכה, בעייר

, פחדו שהוא רמאי נוכל שרוצה אנשים נבערים מדעת ופשוטים
 וזרקו עליו אבנים... -להשתלט עליהם 

היה אומר רבי לייב חסמן בשם החפץ חיים; ]ור' מיכל יהודה היה 
חוזר על זה בדמעות![ הקב"ה שלח אותנו לגלות. בהתחלה, עוד 

ים... עוד ליוו את הקב"ה הכירו את בית המקדש, זכרו את כל הניס
ירד כבוד  -לאט לאט  , וכל כך השתוקקו...בכבוד גדול ובמורא

אל תזרקו  - - -שמים יותר ויותר... אמר החפץ חיים אבל דבר אחד 
 אבנים! אל תזרקו אבנים!!!

 כל המכשירים הטמאים הללו זה לזרוק אבנים כלפי שמיא!!!
כניס דבר של רחוב לה שומר נפשו ירחק מהם, מכל דבר של רחוב!

 זה להכניס צלם בהיכל! צלם בהיכל!!!
 להתרחק מטומאת הרחוב

 אםמלבד הביטול תורה, אמר לי מרן הגריש"א ש !ןעיתוגם  ונבין:
 חועדת רבנים מוסמכת וחשובה, הרי זה יכול להילק לו אין

העיתונאים?... אנשים זרוקי חלק ממי הם ם של רחוב.מדיבורי
צים לראות אותם, עוד כמה שנים תראו ישיבות! כאלו שפה לא רו

אותם עיתונאים גדולים... הם יחוו לנו דעות?!... אנחנו לא 
מתביישים?!... היום אנחנו לא רוצים לשבת לידם, ייתכן שעוד ניתן 

 להם כבוד וגדולה?!...
]ותכף מתחיל הבחירות, והם עוד יסבירו לנו מה מרן הרה"י אומר, 

הם מבינים  -איזה מחלוקת ביניהם ומה הרב ההוא אומר, ואם יש 
טוב את שתי הסברות עם כל הלומדע'ס... עם כל ה"ראש העקום" 

"הראש  מרנן אבירי הם ירצו להסביר אתשל עיתונאים, 
 [הישר"...

 כזו עקמימות עוד לא קמה בבריאה!
וסיפרנו פעם, שהיה בחור בזמן הג"ר שמעון שקופ, שהביא עתון 

הוא עלה לבימה ואמר,  היה מזועזע...לישיבה, לגרודנא. והגרש"ש 
אם נכסוף נכספת לבית אביך, למה גנבת אל אלהי?!... לבן הרשע 
אומר ליעקב, אתה יעקב כל הזמן אומר לי שאני לבן הרשע, ואבא 
שלך הוא גדול הדור... אם אני לבן הרשע ואבא שלך הוא הצדיק, 

 ??...הים שלי טובים לך?ום האלואלמה גנבת את אלוהי?... למה פת
אנחנו מדברים כל הזמן נגד הרחוב, כמה צריך להתרחק ממנו, 

כל החילומונים  ולבסוף אנחנו מביאים את הרחוב הביתה?!...
האלו למיניהם, לסוגיהם, ולאלפיהם... לשמוע דעות של רחוב?! 

 לחיות רחוב?!...
כאשר הייתי צעיר לימים, היתה לנו במשפחה אשה חולה, והיו לה 

יא בקשה לשמוע חדשות ברדיו, רק בשביל שיבלבל יסורי איוב! ה
 לה את הכאבים קצת... זה הכל! ורק חדשות!

ארבעים שנה!( למעלה משאלתי את הסטייפלער )מדובר על לפני 
כשאתה זה להזמין משומד הביתה ו -לפתוח רדיו בבית ואמר לי, 

הוא ברך  לתת לו לדבר...!מסובב את הכפתור לפתוח זה לבקש 
, וקיבלה. זה היה נסיון קשה! אבל הקב"ה שילם לה שמעה האשהו

 בילדים טובים ומצויינים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה...!
 זה צלם בהיכל! -כל טיפה של רחוב שנכנסת לבית מדרש 

גדול המחטיאו יותר מן  -אם יש אפילו אחד שמחטיא אחרים 
 ההורגו! זה פחד אלוקים!!!

 תרומת עולם הישיבות...
לדעת: התורה בנויה עלינו, העולם בנוי עלינו! אם יש אדם צריך 

זה רק בזכות הבני תורה, ולכן האחריות  -קיום לעולם בדור הזה 
רובצת עלינו בכפליים, וזה גם לומדים מבני גד ובני ראובן גודל 

שלא תזדייף המנגינה של הבית מדרש  חיוב האחריות לדאוג לכלל
 ו.כימים ימימה, ואז לא תוכל להגן עלינ

ה נדפס שוב בעלון יערב )לאחרונ ,ראיתי מופיע סיפור מאד מעניין
 נא שיחי(.

 



חגג בראש כל  -אחרי מלחמת ששת הימים, הצבא של המדינה 
 חוצות... כל מקום העריצו את צה"ל, וחלקו להם כבוד.

של "חיל  בסיסהזמינו את המגיד רבי שבתי יודלביץ' לדבר ב
וכ"כ השפיעו עליו והתחננו, עד  האויר", רבי שבתי מיאן, ולא רצה,

שהסכים, לבסוף הוא התחרט... אבל כבר היה מאוחר. הוא אמר 
 שהוא ידבר קצר.

 לעיני כולם: -מפקד הבסיס ברוב גאותו ושחצנותו אמר לרבי שבתי 
תרם כך וכך למלחמה,  -מורכב מכל מיני חילות. החיל הזה  -הצבא 

יחד שחררנו את תרם כך וכך, ובסך הכל כולנו ב -החיל הזה 
ירושלים, ואת הכותל המערבי, ואת קבר רחל וכו' וכו'. מה תרמו 

סיים בציניות  "עולם הישיבות" לניצחון של צה"ל, ולעם היהודי?...
 ומחיאות כפים ברקע. כל הקהל חייכו בהנאה...

רבי שבתי לא נבהל, ואמר שאלו אותי שאלה, ואני בתור מייצג 
 ם בדיוק מה תרמו בני הישיבות:עולם הישיבות רוצה להגיד לכ

לפני המלחמה דברו, שבאופן נורמלי צריכים  -ובכן, העיתונות 
חמישים אלף הרוגים! והיות וצריכים לקבור מיד, -להתכונן ל

נים הציבוריים ות לא יהיה מקום לכולם, אז כל הגובבית הקבר
שהם שטחים נרחבים, יהפכו אותם לבית קברות  -בערים הגדולות 

 ואח"כ יראו איך לסדר את כולם.עראי, 
 -ובכן, תרומת בני הישיבות: א. במקום חמישים או שישים אלף 

י נבקבורתם?... ב ח"ו היה במקרה כזה, מי היה מטפל שאם
התורה, ואז היו מבינים תרומתינו למערכה, אבל הקב"ה לא רצה 

על כל אותם עשרות אלפי הרוגים,  ויתרלכן , לימודהשנתבטל מ
 אלף אחד לא היה, וזה תרומה גדולה וחשובה שלנו. ואפילו

ב. תרומה שניה: בני הישיבות תורמים גם לשטח ירוק, ודואגים 
שיהיה לעם היהודי גנים יפים! רצו להפוך את הגנים הציבוריים 

 גנים! ולבתי קברות. ואנחנו דאגנו שיישאר
של בני  זה בזכותם -ג. תרומה שלישית: כל מה שצה"ל ניצח 

אומרת  -ת! "עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים" הישיבו
עומדות היו רגלינו )י, א( עה"פ )תהילים קכב, ב( " הגמרא במכות

שערי  ,מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ",בשעריך ירושלים
 .ירושלם שהיו עוסקים בתורה

ואז ליוו את דבריו מחיאות כפים ושיר של 'הקב"ה אנחנו אוהבים 
 אותך'.

 היום השראת השכינה? איפה יש
רצינו הרבה הרבה להאריך, אבל מקוצר הזמן נסיים רק בדבר 

 אחד:
ם: "קומי ואאחרי שכתוב, "על ההרים אשא נהי ובכי", כתוב פת

רוני בלילה"! ותמוה, אני אומר לבן אדם שמתאבל על אמא שלו, 
קומי רוני  -תבכה, תבכה, עוד לא בכית מספיק... ומיד אחרי זה 

 עת תקום, ותתחיל לרקוד! מה הפשט?...בלילה... כ
על הפסוק "קומי רוני בלילה", ( ב, אומרת הגמרא בתמיד )לבאלא 

שכינה כנגדו! ובמדרש זה כתוב על כל תלמוד  -כל מי שלומד בלילה 
 ההכל חשוך הכל חרב, אבל ישנה קרן אור תורה, ולא רק בלילה.

המקדש, המחזירה אותה לאותה נעימות של השראת השכינה בבית 
 !!!שכינההנת כושם ש גם היום עם דף גמרא! דהיינו

חיים שמואלביץ, שהיה רגיל למסור רבי מרן וידוע הסיפור עם 
  ת בבוקר. והיה בחור שהיה מגיע באופן קבוע.ועושיחה כל שב

שאל  ,המערבי, אותו בחור לא הגיע לשיחהששחררו את הכותל כ
 ?...אותו רבי חיים, איפה היית בשיחה

שכינה לא הייתי בכותל המערבי, אמר לו הבחור, הראש ישיבע'! 
 זזה משם...!

נכון, משמה היא לא זזה, אבל פה היא נמצאת  -אמר לו רבי חיים 
 כל הזמן והרבה יותר! בבית מדרש היא נמצאת הרבה יותר.

 תחליף ליסורים -התורה עמל 
 ואני רוצה לגלות לכם סוד...

כל שלשת השבועות האלו, על מה הם באו?... כתוב בחז"ל כמה 
לל חטא המרגלים שכל העדה בכו, אמר להם פעמים, שזה בג

לכם בכייה בע קהקב"ה, אתם בכיתם בכייה של חנם, אני א
 לדורות.

אז בעצם יש לנו כבר הבטחה של בכייה לדורות... יהיו צרות, 
בני  ודדעיסורים, והרבה דמעות יישפכו. מה אנחנו יכולים ל

 אדם?...
שמיוסד על המדרש  (שער ד אות יא)בשערי תשובה יש חידוש גדול 

ן עליו התורה גשני פנים תמו' (ר אלכסנדרי", אב, אצ)בבמדבר רבה 
התורה יכולה להגן עליו.  -אדם שנגזר עליו יסורים ]מן היסורים. 

 [תורה מגנא ומצלא. איך?...
 כי אמרו ז"ל תלמוד תורה כנגד כולם.האחת 

אשר תדד שנתו מעיניו ווהשנית, כי ישים עמלו בתורה, וטרחו בה, 
עמל יולדו, יעלה במקום יסורים. וכמו שאמרו ז"ל כל הגופים ל -

למה נקרא שמה תושיה, שמתשת כוחו  (כו, ב)בסנהדרין ל "ואחז
 אשרי מי שהיגיעה שלו היא בתורה!!!של אדם. 

יב זה דבר שמתיש כחו של אדם, אך אדם חי -אתה מחליט! יסורים 
יש לך אפשרות  , בכיה לדורות.עד סוף כל הדורות לקבל יסורים

 להחליף את זה בעמל של תורה.
שכינה  הימים האלו הם באמת אבלות על החורבן, צער, ויגון... אבל

 כנגדו... "קומי רוני בלילה"...
 - - -נכון, צריך לבכות, אבל אני נותן לך עצה  -הקב"ה אומר 
 יש לך בית המקדש, שכינה כנגדו, אין לך יסורים!!! -כשאתה לומד 

 כמה אפשר לזכות!
ומצד שני, תארו לכם איך זה נראה שאבא בוכה, ובאפשרותך לנחם 

 לך... ולהרגיע אותו, ולא אכפת
אתה יודע שאתה יכול להסיר  .שמים נשאו קדרות... שמים בוכים..

את הדמעות עם דף גמרא שלך! עם לימוד שלך! עם השראת שכינה! 
 אתה מציל את כל כלל ישראל!!! עם ישראל קיים עליך!!!

 -על מה אבדה הארץ? על עזבם את תורתי!!! כי כל זמן שיש תורה 
כל  -אצל אחרים עבירות חמורות תורה מגנא ומצלא. ואפילו שיש 

אחד הוא כמו רבי אלעזר המודעי! ממילא כל אחד צריך לדעת איזה 
אחריות יש לו, איזה אחריות זה להכניס צלם בהיכל, ולהביא 

 דברים מהרחוב...
על כך אבדה  - - -כי חס ושלום אם מזדייף הניגון בבית מדרש 

 הארץ.
בכות, אלא צריך הזמנים האלו כתוב בספרים, שזה לא סתם ל

לעשות חשבון הנפש, לראות מה היו הסיבות שגרמו לחורבן, 
 התחזק כדי לבנות.ללעשות על זה תשובה, ו

  ואז זוכים לבנין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו אמן!!!

 

 לע"נ
 ע"ה חנה אצלאן בן זקאלחי מנשההרב 

 נלב"ע ב' אב

 תנצב"ה

 

 

  

 נ"י מרים בןישראל 
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בהכוונת הגרמ"מ לובין שליט"א רב שכונת רמת אהרן בני-ברק

גליון מס' 100 מסעי תשפ"ב

לעילוי נשמת רבן של כל בני הגולה מרן פוסק הדור רבי יוסף שלום בן רבי אברהם אלישיב זצוקללה"ה

דבר המערכת
השבוע ביום רביעי כ"ח תמוז יחול היארצייט העשירי לרשכבה"ג מרן פוסק 
הדור רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, ברצוננו להביא שיחת חיזוק שמסר 
מרן זצ"ל בחינוך ושיפוץ בית הכנסת בחשיבות תפארת בית הכנסת )דברי 

אגדה, פר' תרומה(:
אחת  לחורבה  ונכנסתי  בדרך  מהלך  הייתי  אחת  פעם  יוסי  א"ר  תניא 
הפתח  על  לי  ושמר  לטוב  זכור  אליהו  בא  להתפלל  ירושלים  מחורבות 
)והמתין לי( עד שסיימתי תפלתי לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי שלום 
עליך רבי ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי ואמר לי בני מפני מה נכנסת 
לחורבה זו אמרתי לו להתפלל ואמר לי היה לך להתפלל בדרך ואמרתי 
לו מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים ואמר לי היה לך להתפלל 
תפלה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים למדתי שאין נכנסין 
מתפלל  בדרך  שהמתפלל  ולמדתי  בדרך  שמתפללין  ולמדתי  לחורבה 
תפלה קצרה. ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו שמעתי 
בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי 
ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות ואמר לי חייך וחיי ראשך לא 
שעה זו בלבד אומרת כך אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך, ולא 
זו בלבד אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין 
יהא שמיה הגדול מבורך הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין 
אותו בביתו כך מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל 

שלחן אביהם )ברכות ג.(.
ויש להבין, מה קול בחורבה 'זו' דוקא, ועוד וכי בכל חורבה שומעים קול 
לקול  הקול שבחורבה,  בין  הבדל  יש  עוד  ביום?  פעמים  ועוד שלש  זה? 
שבבתי כנסיות ובתי מדרשות. בחורבה מתחיל ב'אוי' לבנים, ובבתי כנסיות 
מתחיל ב'אשרי המלך' ו'מה לו לאב' המעורר מדת הרחמים. בבתי כנסיות 

ובבתי מדרשות נאמר שהקב"ה מנענע בראשו, מה שלא נאמר בחורבה?
יש מצות עשה של בנין בית המקדש 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו', אף 
הוא  זה  כל  אבל  בכך;  צורך  לו  ואין  הזהב',  ולי  הכסף  'לי  אמר  שהקב"ה 
נסיון לדעת כמה אהבה יש לישראל אליו, וכמה רוצים באמת בזה. וכן אנו 
מוצאים 'אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי לבנון... רפידתו זהב מרכבו 
ארגמן' מפני 'שתוכו רצוף אהבה'! וכן היה הדין שבבוא כל ישראל ליראות 
'ולא יראה את פני ד' ריקם'. והנה כאשר חרב הבית מבקש היהודי בכל 
עת מצוא 'בנה ביתך כבתחילה', 'והשב את העבודה לדביר ביתך', הוא גם 
אומר 'ונשלמה פרים שפתינו', 'יהי רצון כאילו הקרבתי עולה... חטאת...' 
הוא יכול להביא אלף עולות בכל יום אבל רק באמירה )ומהאי טעמא אין 
אדם מביא קרבן עולה ויורד באמירתו(. אבל מי יודע אם מקירות לבו הוא 
לנו הקב"ה את המקדש מעט,  לכן אף שחרב הבית, השאיר  כך?  מתפלל 
וצווה לרומם את בית אלוקינו, ולהעמיד את חורבותיו, והמה הסימן והסמל 

לבית הגדול והקדוש. 
וכאשר בא הקב"ה אל הבית מקדש מעט, ורואה איך הם מפוארים, רואה 
כי  הוא  חושב  ואז  והבית,  התורה  כבוד  ניכר  ויפה,  נאה  בסדר  הכל  איך 
ראויים המה גם לבית הגדול. אבל אם בא הקב"ה ורואה שהקירות מנוקבים, 
חלונות שבורים, חושך, והספרים קרועים ובלוים, והם אומרים "יהי רצון 
כאילו הקרבתי עולה... חטאת...", אבל כל זה רק באמירה, כשרואים שאין 
יוסי,  וזה היה אצל רבי  וקצף.  מחזיקים את התורה בכבוד, אז כדי בזיון 

שהיה אחר החורבן, נכנס פעם אחת לחורבה אחת מחורבות ירושלים - 
בית כנסת חרב. שהיה סבור שמכיון שהיה כאן מקום תפילה, על כן ראוי 
כן,   - 'מה קול שמעת'  זכור לטוב:  לו אליהו  כן אמר  ועל  כאן,  להתפלל 
שמעתי בת קול מנהמת 'אוי לי' רואה את האלמנה יושבת וראשה חפוי, 
שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, שאין להם שום מושג בכבוד הבית. וכי 
בשעה  אבל  כך?!  משאיר  כן  גם  היה  כזה,  מצב  הפרטי  בביתו  היה  אילו 
שישראל נכנסין לבתי כנסיות ובתי מדרשות, בנין מפואר מסוייד ומכוייר, 
שם נשמע קול אחר 'אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, מה לו לאב שהגלה'. 

***
ובקובץ תשובות ח"ג )אחרי תשובה י"ט( הביאו מילי דאגדתא ממרן זצוק"ל:
אותו  של  מברכתו  יוחנן  רבי  אמר  אומרת:  קה,ב  בסנהדרין  )הגמרא  א[  
כנסיות  בתי  יהיו להם  לומר שלא  ביקש  בלבו,  היה  רשע אתה למד מה 
ובתי מדרשות אמר מה טובו אהליך יעקב וכו'( לכאורה צריך ביאור, לפי 
האמור בגמרא סנהדרין, הכוונה של מה טובו אהליך יעקב לבתי כנסיות 
סף  על  בדורכו  בוקר  בכל  התפילה  סידור  מתחיל  ]וכן  מדרשות,  ובתי 
ביהכ"נ אומר מה טובו אהליך[. ובבבא בתרא דף ס. מנה"מ לא יפתח אדם 
'וישא בלעם את  פתח כנגד פתח חלון כנגד חלון, א"ר יוחנן דאמר קרא 
עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו' ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה 
לזה, אמר ראויין שתשרה עליהן שכינה. פירש רשב״ם, ראה היאך שוכנים 
שכינה  עליהן  שתשרה  הללו  ראויין  אמר  אהליך  טובו  מה  אמר  ולפיכך 
מדכתיב התם מה טובו אהליך קדייק. ובכן הכוונה לאוהליך ומשכנותיך 
בסנהדרין שבבתי  כמו שאמרו  לא  ופרט,  פרט  כל  של  אהליהם  על  קאי 

כנסיות דיבר הכתוב.
אך באמת הם שנים שהן אחד אם יש בתי כנסיות בישראל שעליהם אפשר 
להגיד מה טובו אהליך יעקב, ]בית ד׳ זה בית המקדש - 'ואת כל בית גדול' 
ר״י וריב״ל חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו 
תפלה )מגילה כ״ז(, 'ה׳ מעוז אתה היית לנו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות 
'ד׳ אהבתי מעוז ביתך' )מגילה כ״ט([. אז כל בית של הפרט בשעה שהוא 
בא להניח את היסוד לבנין בית הוא כבר הכין תכנית שהבית יהיה מתאים 
להשלחן ערוך שלא יהיה פתחי אהליהן מכוונין זה לזה, ומה טובו אהליך 
יעקב קוראים על שניהם יחד, הן על בתי כנסיות והן על אהלי ישראל. ואם 
ח"ו אי אפשר לקרוא על אהלו את המקרא הזה 'מה טובו אוהליך' האהל 
לא בנוי על פי התורה והשלחן ערוך, סימן הוא כי אצלו גם הבית כנסת לא 

חשוב כבית גדול שמגדלין בו תורה ותפלה.
בו  עלו  ביהכ"נ שחרב...  יהודה  רבי  ועוד אמר  )במשנה,  כ״ח,  ב[  מגילה 
עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש( רש״י ד"ה מפני עגמת נפש, מניחין בו 
עשבים כדי שתהא עגמת נפש לרואיהן ושיזכירו את ימי בניינו ואת שהיו 

רגילין להתאסף שם ויבקשו רחמים שיחדרו לקדמות.
חז״ל אמרו בילקוט שמואל 'ויבא גד אל דוד ביום ההוא כאשר יצא הקצף 
על ישראל ויאמר לו עלה הקם לד׳ מזבח בגורן ארונה היבוסי' ואמרו חז״ל 
כי כל אותן אוכלסין שנפלו הוא על ידי שלא תבעו את בנק בית המקדש, 
אנו  כך  המקדש  בית  בנין  את  ראו  שלא  אלו  ומה  וחומר  קל  דבר  והלא 
ישראל  כל  שיהיו  הראשונים  הנביאים  התקינו  וכן  וכמה,  כמה  אחת  על 

מתפללים בכל יום ג׳ פעמים השב שכינתך לציון.

קוראים כותבים
ברצוני  מעט'.  מקדש  בתי  'קדושת  הרבים  מזכה  החשוב  העלון  לכבוד 
פתח  לי  "פיתחו  ביהכ"נ,  בקדושת  להתחזקות  מעשי  רעיון  לכם  לכתוב 
כחודו של מחט". כולנו משתוקקים לקיים "מקדשי תיראו" כראוי, כולנו 
גלויה על אלו השלמים בזה שלא לדבר דברי חולין  מתבוננים בהערצה 
ועט... או מסמנים  ]וכשהם זקוקים לשיחת חולין מוציאים דף  בבית ה'. 

יה"ר שחלקינו  חלקיהם,  ואשרי  אשריהם  אחריהם...[.  לצאת  לבן-שיחם 
יהיה עימכם בתוך כלל ישראל בקרוב, אמן. 

)והוכתב הקטן בתוכם( בס"ד מרובה עלה  זכו לכך  אבל לאלו שעדיין לא 
שכאשר  והוא,  ולכובשה...  התחלה  לבצע  איך  וידוע  פשוט  רעיון  בידי 
נזכרים להתחזק, מחליטים חזק, מעכשיו רק עד... סוף הסדר, עד אחרי 

לעילוי נשמת רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה רבי שמריהו יוסף חיים בן רבי יעקב ישראל קניבסקי זצוקללה"ה
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התפילה, רק לשעה וכדו' ]כ"א לפום חורפיה[ אני לא מדבר דברי חולין 
בביהכ"נ, ואם יבואו לדבר איתי אסמן להם לצאת החוצה וכדו'. זה אמנם 
חור שהוא רק בגודל של מחט, אבל זהו מה שהקב"ה מבקש מאיתנו פתחו 

ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. בדוק  לי פתח כחודו של מחט 
ומנוסה התפילה אחרת, הלימוד לימוד אחר... תטעמו תבינו. 

ויה"ר שנזכה בקרוב לפתחו של אולם, ולנשמע קולו בבואו אל הקודש  י.ל. ב"ב

בירורי הלכה
ליקוט הלכות מרשכבה"ג מרן פוסק הדור רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל 
ולשתות  א[  הא דהותר לת"ח הלומדים בקביעות בבית המדרש לאכול 
ושאר דברים שאינם בזיון, הנ"מ בזמן שלומדים שם אבל כשלא לומדים 

שם אין היתר.
חוב  לשלם  או  ללוות  להם  להקל  יש  בקביעות  בביהמ"ד  הלומדים  ב[  

ולדבר דברים הנחוצים, אם ע"י שיצאו לחוץ יגרם להם ביטול תורה. 
מחדר  ליכנס  ומותר  הכנסת  בבית  לחדר  מחדר  קפנדריא  איסור  אין  ג[  
אחד דרך חדר אחר גם מבלי לומר פסוק, דכל בית הכנסת חשיב מקום 
אחד, וה"ה לעבור דרך ביהכ"נ לעזרת נשים המיועדת ללימוד הסמוכה לה 

דחשיב ג"כ מקום אחד. 
ד[  אף שבביהכ"נ זמני אין קדושה מ"מ קפנדריא אסור לעשות שם דחשיב 

בזיון.
ה[  אם יש לביהכ"נ שתי כניסות, יש להדר לצאת מהדלת השניה ולא מזו 

שנכנס בה ואפילו אם זה מאריך לו את הדרך.
ו[  עיין קובץ תשובות ח"א שכתב לענין ארץ ישראל: ואף שאנשים מקרוב 
באו להנהיג לערוך קידוש בביהכ"נ בקריאת חתן או בר מצוה דבר זה הוא 

לא לפי השו"ע וע"ש בדבריו.
ז[  הלומד בביהכ"נ כל הלילה יכול לישן אם יש צורך.

ח[  אין לנשק לבניו הקטנים בבית הכנסת, ובעזרת נשים יש להקל. )א.ה. 
ובעז"נ שלומדים בה לכאורה דינה כביהמ"ד(.

ט[  החצר או רחבה שעל יד ביהכ"נ שעושים שם מנינים בשעה שאין מקום 
בביהכ"נ אין לה קדושת ביהכ"נ. )א.ה. ובמקום שמתפללים שם תדיר כל 
זמן שהם נדחקים, המקום נעשה קבע לעצלנים כמבואר במהרי"ט מובא 

במשנ"ב סי' קנ"ד סק"ג(
י[  רחבת הכותל המערבי שהוא מקום קבוע לתפילה יש לו קדושת ביהכ"נ. 
רצוי לא לנקות ולחדש את פני הכותל ולהסיר השחרורית שעליהם והעשבים 
שעלו בהם אלא רצוי להשאירו כמות שהוא, כיון שעי"ז מוסיף עגמת נפש 

לרואים ויזכרו החורבן ויתפללו שיחזור לקדמותו )קוב"ת ח"ג ס"כ(.
יא[  חדר המשמש לתשמיש חול ויש בו כל יום מנין קבוע למנחה ומעריב 
קדושת  לו  אין  בו(  מתאספין  התפילות  שבזמן  חרושת  בית  )כדוגמת 

ביהכ"נ.
גודל  ושיעור  ס"ד(,  צ'  סי'  )שו"ע  חלונות  י"ב  בביהכ"נ  שיהיה  טוב  יב[  
החלון הוא בכדי שראשו של אדם יוכל לעבור בו, וצריך י"ב חלונות ממש 

ולא סגי במה שיש בחלון אחד שיעור י"ב חלונות )קו"ת ח"ג סי' כב(.
יג[  פרוכת התלויה על ארון הקודש אין לה קדושת ארון רק קדושת ביהכ"נ 
ובמקום  ומותר לעשות ממנו דבר אחר לביהכ"נ דלב ב"ד מתנה עליהם 

שאין דרך להשתמש לדבר אחר )כבזמנינו( אין ההיתר של לב ב"ד.
ארון  מעל  או  ס"ת  של  במעיל  אריות  של  צורות  לעשות  דנהגו  הא  יד[  

הקודש ועל הפרוכת, רצוי שלא לעשות כן לכתחילה.
טו[  מומר לחלל שבת בפרהסיא )כשאינו תינוק שנשבה( או מומר להכעיס 
אפילו באחד משאר עבירות שנתן נרות לביהכ"נ )וה"ה שאר דברים( אסור 
וכן אין להשתמש בנרות חשמל שנדב המומר לביהכ"נ, אבל  להדליקם, 

אם נתנו מעות לקנותם מותר.
טז[  נמצא בתקנות הקדמונים שלא להוציא טלית או ספר מביהכ"נ בלי רשות 
רשות  ויש  הממונה.  רשות  בלי  ביהכ"נ  של  ספרים  להוציא  אין  וכן  בעלים, 

לממונה )הגבאי( להשאיל ספרים בזמן שאין צורך בהם לאנשי ביהכ"נ.
יז[  נשאל על ביהכ"נ שרוצים לסתור את הקיר המפריד בין ביהכ"נ לעז"נ, 
בכדי להרחיב את ביהכ"נ, ורוצים לבנות עזרת נשים חדשה מעבר לקיר 
בשביל  הארון-קודש  שמעל  מהקיר  חלק  וישברו  ביהכ"נ  של  המזרחי 
פתיחת החלונות. והשיב שע"פ ז' טובי ביהכ"נ יפדו ע"י מכירה את חלק 
הקיר שרוצים לשבור, ויתנו במפורש שדמי הקיר יחול על הכסף )ויזהרו 
שלא יהיה פחות מסלע( והכסף ילך לתיקוני ס"ת, ויסתרו ע"י גוי )קובץ 
בפרוטה  העיר  טובי  ז'  ע"י  אבניו  ימכרו  שנותץ,  ביהכ"נ  ח"ה(.   תשובות 

ומותר להשליך האבנים )אשרי האיש(.
שאין  ס"א(  ק"נ  )סי'  רעק"א  בהגהות  שמבואר  מה  בענין  נשאל  יח[  
נוטעין אילנות בסמוך לביהכ"נ, האם מועלת מחיצה נוספת שמעבר לקיר 
ביהכ"נ? והשיב: שמועילה מחיצה גם אם צמודה לקיר ביהכ"נ וכן מועיל 
צורה"פ, ומועלת המחיצה גם אם גובה האילנות גבוה מהמחיצה )משנת 
איש סי' כד(.  ומותר להניח פרחים וכן עציץ נקוב, ואם הביהכ"נ בקומה 

שניה ובקומה ראשונה יש חניה וכדו' שרי ליטע אילנות. )אשרי האיש(
יט[  וילון המשמש מחיצה בין ביהכ"נ לעזרת-נשים, שאילו היתה רוח מצויה 

בביהכ"נ היה הוילון מתנדנד, אין למחיצה זאת שם מחיצה רק שם מגביל.
כ[  מי שגר בשכירות בעיר י"ב חודש יש לו ליתן דמים לבנות ביהכ"נ גם 
גם אם דעתו  עיר  לבן  ליה  די"ב חודש משוי  אם דעתו לעזוב את העיר, 

לעזוב )אשרי האיש(.
]לוקט מהספר 'פסקי הגרי"ש אלישיב', אלא א"כ צויין אחרת[

סיפור השבוע
זצוק"ל  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הדור  פוסק  מרן  מרשכבה"ג  מהנהגות 

בעניני ביהכ"נ ותפילה.
כאשר בנו בימה חדשה בבית מדרשו השני ה'קראון' שאל רבינו את נכדו 
יד ימינו הר"ר אריה אלישיב שליט"א, אם זכרו לעשות 'עליה' היינו שיעשו 
את הבימה גבוה, באופן שהעולה לתורה יעלה מדרגה, שלכך נקראת עליה 
והוסיף  ואף הקריא מאיזה ספר את הדברים.  ולא ברכת התורה,  לתורה 
הר"ר אריה אלישיב שליט"א ששאלו כי אם יכנסו בימה גדולה לביהמ"ד 
הדבר יגרום למחלוקת מי יפסיד מקומו בשיעור בביהמ"ד המצומצם שהיה 
תפוס במקומות קבועים, והרי במשך עשרות שנים בבית מדרשו הקודם 
מדרגות  כלל  עולה  אינו  הסבא  הלא  גם  מה  זה,  באופן  הבימה  היה  לא 
מחמת השבר ברגלו רק בשבת. רבינו השיב שענין בימה גבוהה חשוב יותר, 

ומה שצריך לעשות אפשר לעשות, וכן עשו. )משנת איש סי' כ"ז(. 
***

בשנותיו המאוחרות לא תמיד היה בכוחו לקום בכוחות עצמו, ופעמים רבות 
נזקק לעזרה, אך הוא מצדו לא המתין אף רגע קט ומיד ביקש מבני הבית 
לבדו  קם  היה  דיו,  חזק  כשהרגיש  פעם,  מידי  ממיטתו.  לקום  לו  שיסייעו 
בזריזות אופיינית, בעוד סובביו משתוממים לראות את גבורתו עילאית וכיצד 
הוא מקיים כפשוטו את מאמר חז"ל: "הוי... גיבור כארי לעשות רצון אביך 
שבשמים".... אף בעת זקנותו המופלגת נהג לקום על רגליו בזריזות עצומה 

בעת אמירת קדיש, בחזרת הש"ץ, בקריאת התורה ולכבוד כל דבר שבקדושה, 
כעומד לקראת מלך... כל המביט בו ראה אדם בגיל מאה שנים, שהתורה 
הינה נשמת אפו ועצם חייו, וכאשר הוא מגיע לעניין של הלכה אין ניכר בו 
כל שמץ של עצלות. ועל כן, אם מובא בהלכה שיש לעמוד בתפילה, אזי גם 
אדם בגיל כזה, הניצב לאחר שעות רבות של עמל עצום בתורה, אינו מוותר 
על דבר, מגיע לבית הכנסת ואומר פסוקי דזמרה מילה במילה בכוונה עצומה 
עד כלות הנפש. שהרי מבין הוא ויודע, כי אלו תפילות דוד בן ישי המחברות 
בין קודשא בריך הוא לבניו. ואם כן, היאך אפשר להחמיץ אפילו מילה אחת, 
וכיצד ניתן להסיח את הדעת אף לרגע קט, בעת שאדם חי ומרגיש בידיעה 

חושית את הווית "שויתי ה' לנגדי תמיד"!  )דרשו, בלק תש"פ(
***

סיפר הגה"צ רבי יצחק קולדצקי שליט"א, לפני כעשרים שנה היה פיגוע 
בעיצומו של עריכת ליל הסדר במלון פארק בנתניה, ורח"ל נהרגו שלושים 

ושתים אנשים הי"ד.
במוצאי יו"ט הלכתי למרן הגרי"ש ושאלתי אותו במה להתעורר, ענה לי 
ההרוגים!(, שאלתי  כמנין  ל"ב  בגימטריא  )כבוד  לה'  כבוד  לתת  הגרי"ש 
אזי  שבע  בשעה  מתחילה  התפילה  אם  לי  אמר  לה',  כבוד  זה  מה  אותו 
ברכות השחר  אומרים  ובתפילין  ברבע לשבע מתעטפים בטלית  מגיעים 

וקרבנות זהו מכבדי אכבד כפשוטו ממש.   )דרשו(
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 ("בפ)תשדיני בין המצרים 

  ן בימים אלונישואים, אירוסי

עד ר"ח אב כדעת  ספרדים מקיליםוה רמ"א תקנ"א ס"ב) נושאים נשים מי"ז בתמוז ואילך עד לאחר ט' באב שאין. נוהגים א
 (.בין המצרים סוס"ב חמד ח"ו תחתן בימים אלו וכמבואר בשדיהספרדים מחמירים בזה משום שאין סימן ברכה להמהרבה  ואמנם המחבר שם,

, אבל בלא ריקודים ומחולותוכתיבת תנאים עם סעודה בבין המצרים מי"ז בתמוז עד ר"ח אב אירוסין לעשות  . מותרב
ב )מ" וכיבוד קל עם מיני מזונותאים עושים אירוסין וכתיבת תנואפילו בשבת, ואולם אב אסור לעשות סעודה  מר"ח

 )הגרש"ז אויערבך זצ"ל(.ומותרים החתן והכלה ללבוש בגדי שבת כרגיל  ק כ"ו(,סקט"ז וסקי"ט ושעה"צ ס" תקנ"א

 ריקודים וכלי זמר 

ביאוה"ל שם  עי')לנגן בכלי נגינה אסור ובכלל זה  מ"ב שם סקט"ז(,עי' )לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ואילך  . אסורג

 ושו"ת שבט הלוי ח"ח קכ"ז ב'(. ח ח"א סי' קס"ואו" רות משה)שו"ת אג ות של שירים עם כלי זמרלשמוע קלט וכן אסור (,ס"ב

 )שו"תויש מתירים  (,שם ט הלוי)שו"ת שב"וואקלי"  י שירכל בלא חזנותאו שירה בפה קלטת שיש בה גם לשמוע  סורשא"א . יד
 .(עי' קרא עלי מועד פ"ב הערה י"א) להימנע משירה ברבים יששירה בפה מותר ומ"מ סתם ואולם או"ח קס"ח הערה י'(  אגרות משה

ואמנם מותר להשמיע  (,אימשום שאבלות דרבים ה )שו"ת אג"מ שם השמעת כלי נגינה הוא גם לקטן שהגיע לחינוך. איסור ה
 )פוסקים(.לקטנים קלטות של סיפורי ילדים שיש בהם גם קטעים של נגינה 

)שו"ת שבט הלוי ח"ג סו"ס קודם י"ז בתמוז אבל בלא ריקודים ומחולות  התחתןי שלעשות סעודת שבע ברכות למ מותר .ו

ובשאר סעודות מצוה כמו בר מצוה ברית  ,אהע"ז ח"א סי' צ"ז( רות משה)שו"ת אגויש מתירין אף ריקודים ומחולות  קנ"ז(,
 (.ג סוס"י ל"ה)קובץ תשובות ח"אבל מותר לשיר בפה כנהוג אסור לרקוד וסיום מסכת  הבן מילה פדיון

ואולם  ,קרליץ זצ"ל עי' קרא עלי מועד שם )הגר"נ שירה בפה אבל בלא רקודים תפני החתן הנהוגה בישיבות הק' מותר בקבלת. ז

 (.)הגראי"ל שטיינמן זצ"לריקוד ומותר אינו נחשב לבעלמא  מעגל עשיית אולםו, (ע מכךנמיאחר ר"ח יש לה

  (.זצ"ל)הגרח"ק ווי כלי זמר יללא ל שמוע שיריםשמוע שירים אך ישתדל למותר לו ל ירדםלהוחושש ברכב  הנוהג. ח

תקנ"א  )ע"פ פמ"ג סי'ולא לשמחה, אבל מר"ח ואילך יש להחמיר  לימודלשם א תכלית היהשכ השיעורי נגינ דוללמ . מותרט
  .(ושו"ת צי"א חט"ז סי' י"ט אות א' סי' פ"זורך פרנסה ועי' אג"מ ח"ג דמותר אפילו לנגן בבתי השמחה של גויים לצ סק"י ומובא בביה"ל שם

 וכן ,(עי' שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' ק"ו) אפילו בתשעת הימים םבדידות ופחדילשמוע מוזיקה לצורך רפואי להפיג  מותר .י
 (.זצ"ל נ"ק)הגרלעשות התעמלות או הליכה לפי קצב הנגינה יכולים להמשיך בכך עד ר"ח אב לצורך בריאותם הרגילים 

לערוך מסיבות בגני ילדים עם כלי זמר בימים אלו, ובודאי שאין לעשות כן בבתי חינוך של ילדים גדולים יותר  . איןאי
 .יש לעשות שאלת רבשאלה של איבוד פרנסה בזה הלה ויש ואם קבעו מסיבה ע"י ההנ )חוט שני ח"ב עמ' שכ"ה(,

 תספורת 

ומנהג  (,ומ"ב סקל"ב )רמ"א סי' תקנ"א ס"ד"ז בתמוז עד אחר ת"ב האשכנזים שלא להסתפר אפי' לכבוד שבת מי . מנהגיב
 אין דין שבוע שחל בו ונדחה ליום ראשוןשבת בוהשנה שחל ת"ב  (,ד)שו"ע שם ס"הספרדים לאסור רק בשבוע שחל בו ת"ב 

כדי שיכנס  שבתאותה שלא להסתפר לפני  ראויומ"מ  ,ומותר להספרדים להסתפר עד שבת)לדעת השו"ע עי' תקנ"א ס"ד(, 
  .()בן איש חי דברים שנה ראשונה אות יב מנוול ליום התענית כשהוא

כן מותר למוהל כמו ו, ש"ע כתב דאין לגלח בשבוע שחל בו ת"ב(יצוובק )שו"ע סי"גלגלח שיער השפם כל שמעכב האכילה  מותריג. 
ודלים מותר לו להסתפר במקום הנחת וכן מי ששערות ראשו מג)כה"ח שם ס"ק קע"ב(,  המציצהאת לגלח את שפמו המעכב 

 )עי' מ"ב שם שקע"ט(. וכן מותר לאשה לגלח שערות ראשה משום צניעות ,()הליכות שלמהתפילין ה

עד  ילדיםלספר  ןיש מקיליו ,)שו"ע שם סי"ד ומ"ב סקפ"א ופ"ב ושעה"צ סקצ"א( לא הגיעו לחינוךשלספר ילדים אפילו  אסור .די
ואם מלאו לילד ג'  ,(בשם הח"א שם מ"בעי' )לחתן בר מצוה להסתפר שהוא יום שמחה שלו  ןיומטעם זה מקיל ,שבוע שחל בו

  .בין המצרים אות ט'( מבית לויעי' )אפי' בשבוע שחל בו לספרו מותר  "חלאקה"שנים 

 בן ספרד הנוהגבצנעא  בתמוז ואילך, אבל מותר לספראשכנז שיש לו מספרה אין לו להשאירה פתוחה מי"ז . בן טו
 .(שדין האבילות אינו אוסרו רק בתספורת עצמו ולא בגילוח אחרים )מבית לוי בין המצריםלהסתפר עד שבוע שחל בו ת"ב 

וי"א דלצורך גדול  ,(ה)חוט שני שבת ח"ב ע"מ שכ" דליל י"ז בתמוז דינו כיומו שלא להסתפר הוא מליל י"ז בתמוזהמנהג . טז
וכן לברך שהחיינו  ,שואין בליל י"זיולשיטתו קאי שהתיר אף נגרות משה או"ח ח"ד קי"ב ב' )שו"ת א יש להתיר תספורת בליל י"ז בתמוז

כתב שהשנה שי"ז בתמוז  , ובאג"מהקרא עלי מועד פ"ב אות טו בהגהעי' ואשרי איש פס"ח סי"ג שהתיר בדיעבד להסתפר עי' ובליל י"ז בתמוז, 
מבואר שבין המצרים הוא בין הצומות ולא בין תקנ"א סקמ"ב ואולם צ"ע שבמג"א  יוצא בשבת אין להסתפר בליל י"ח שהרי כבר בין המצרים,

     (.וא"כ מה"ט מותר בשעת הדחק להסתפר גם השנה בליל הצום שהוא ליל י"ח ,התאריכים ולכן מותר לכו"ע לברך שהחיינו בשבת י"ז בתמוז

 מרדכי בונם זילברברגהרב  
 רב שיכון ה'

 בני ברק
 03-5740398פון: טל

Mordechi Bunim Zilberberg  Rabbi 
Rabbi of Shikun Hey  

Bnei Brak 
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 ברכת שהחיינו והטוב והמטיב

", ולכן לא יאכל לזמן הזה "והגיענווהיאך יאמר  הם ם דימים אלו ימי פורענותמשו בבין המצריםלברך שהחיינו  אין .זי
בשבת ואולם  (,ומג"א שם )שו"ע סי' תקנ"א סי"ז שלא יתחייב בברכת שהחיינוכדי  ימים אלופרי חדש או ילבש מלבוש חדש ב

 .(מ"א סקמ"ב)לברך שהחיינו אף בשבת אין  האריז"לועפ"י  )מ"ב סקצ"ח ושעה"צ סקצ"ט(, אש חודשרבאפשר לברך שהחיינו, וכן 

וכששומע שהחיינו  ,שם()שו"ע ולא יחמיץ הברכה  הבן )או מילה( מותרתשהחיינו על מצוה עוברת כגון פדיון . ברכת חי
 )שד"ח מערכת ביהמ"צ סי' א' סק"ד, וצ"ע דשני סוגי שהחיינו הם(.או בגד חדש  יוין לצאת בזה על פרי"א שיכול לכ בריתב

 על השימוש בהםכיון שהאיסור הוא  "בבשו עד אחר תור"ח אב ולא לללקנות בגד חדש בבין המצרים עד  . מותרטי
שאין מברכים  םיאבל בגדים שאינם חשובים כמו חולצה או גרבי (,)כה"ח סקפ"ח והליכות שלמה ומשום ברכת שהחיינו

 .סקמ"ה( ב)מ" כלל יםחדש יםבגדוללבוש ת אבל לאחר ר"ח אב אין לקנו, עד ר"ח ולחדשם אפשר לקנותם עליהם שהחיינו

 .(שם סקי"ד)מ"ב  מותרים לקנות בגדים חדשים לצורך הנשואים אפילו אחרי ר"ח אב "בשמתחתנים אחרי ת. חתן וכלה כ

 )שעה"ת סקי"ח(.על פרי חדש ונזכר שעתה הם ימי בין המצרים יכול לברך ברכת שהחיינו  שבירך בטעות. מי אכ

שהחיינו דשמא תתאווה ויגרם נזק לה  ברכת וברת מותרים לאכול פרי חדש בימים אלו אף בלאאו אשה מע . חולהבכ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         )כף החיים סקי"ג(.לברך שהחיינו  אף וי"א שיכולים סקצ"ט(, שם  )מ"ב ולולד

ן רמ"א שם סי"ז, ובימינו שלכל אחד יש מקרר בביתו ניתעי' )ולברך עליו שהחיינו  וכלוחדש שלא ימצא אחר ת"ב מותר לא . פריכג
והרי  פעם הראשונהמותר לברך שהחיינו שהרי יש לו לברך כשרואה אותה ב וכן מי שנולדה לו בת לשמור את הפרי עד שבת(,

 .(שיחכה ויברך בשבת תורת היולדת פמ"ח הערה ט"וועי'  )עי' מ"ב סי' רכ"ג סק"בזה כפרי שאינו נמצא לאחר ת"ב 

על כך ברכת "הטוב המטיב" מותר לברך  מברכים כמו מכונית שאז ועבור בני משפחתוקונה חפצים יקרים עבורו  . אםכד
 .ן המצרים עד ר"ח אבברכה זו בבין המצרים כי אין בה שבח על הזמן, ויכול א"כ לקנות חפצים אלו בבי

)א"ר  לבנות ולשפץ או לצבוע את הבית בבין המצרים עד ר"ח אב, ומ"מ נכון להמנע מזה בכל ימי בין המצרים. מותר כה
  החזו"א זצ"ל(.מרן )טעמא דקרא בשם וי"א שאין לחפש דירה בימים אלו  ,"ד(סק

 )שו"ת דברי סופרים סי' מ"ז(.לעשות סעודת חנוכת הבית עד אחר ת"ב שיהיה סימנא טבא מלהמתין  . טובוכ

 זהירות מסכנה

שום שהעת מסוגל לרעה מנע מלהתרחץ במים עמוקים מאבל מ"מ יש להעד ר"ח אב,  לבריכהאיסור ללכת לים ו . איןזכ
מים מללכת לים ולבריכה בי ויש שנמנעים (,החזו"א זצ"ל לא הלך בתוך הים אלא בקצה הים, ומרן עי תשובות והנהגות ח"ב סי' רס"ג)

 .(ביתו לנסוע לים בבין המצריםהסטייפלר זצ"ל לא נתן לבני מרן וכן עי' מקור חיים שם סי"ד ) אלו

)עי' שו"ע סו"ס תקנ"א שלא להכות התלמידים בימים ל דיחוי יש להמנע מלעשותו בימים אלו או טיפול רפואי שסוב . ניתוחכח
 ואם יש לבצעו מיד אין לחוש ושומר ישראל ישמור מי שמקיים ונשמרתם מאד לנפשותיכם. אלו משום סכנה(,

דיש למעט בטיולים מחמת אבל הימים  ובשו"ת שבט הלוי ח"י סי' כ"ו סק"ז כתב רמ"א תקנ"ג ס"בי' )עלטייל בימים אלו . מותר כט
 (.שד"ח בין המצרים סי' א' אות י') ילך לטייל במקום שיש בו סכנה אבל לא (,לולה

 (ב"פתש) – עד תשעה באב מר"ח אבתשעת הימים  נידי

 י')שו"ע סישתמט ממנו בימים אלו דריע מזליה  )או ישראל מומר(גוי  אב ממעטים בשמחה, ואם יש לו דין עם . משנכנסל
 )פמ"ג א"א סק"ב(. חודש אב וזהו שאמרו "משנכנס אב"ודין זה מתחיל מהמולד של  תקנ"א ס"א(,

ובזמנינו נהגו להקל )שו"ע שם ס"ב ותקנ"ד סוסכ"ב(, ויעסוק רק כדי פרנסתו  ממעטים במשא ומתן,ועד התענית . מר"ח לא
 מובדברים המשמחים לבו של אדם, כ קיהםעסקים שעס ומ"מ בעלי )מ"ב סקי"א(,בזה משום שהכל נקרא כדי פרנסתו 

  )שעה"צ סקי"ג(. מכירת כלי כסף או תכשיטים ימנעו בימים אלו מלסחור אפילו כדי פרנסתם

ובכלל זה  )שו"ע ומ"ב שם(,שאינם לצורך פרנסתו לקנות בימים אלו דברים המשמחים כגון כלי כסף ותכשיטים  אין לב.
 יתו שמחה אבל מי שסובליש בקנוכן לקנות מזגן שי )מבית לוי פ"ו אות י"ח(, לקנות כלים ורהיטים שיש בקנייתם שמחה

    )הגרשז"א זצ"ל(.וכן אביזר הנצרך לבריאותו כמו משקפיים מותר  )מבית לוי שם(,ן החום נחשב כחולה ומותר אוד ממ

ומ"מ דברים הנהוגים לתת , א(אהע"ז ח"ד סי' פ"ד סק" רות משה)שו"ת אגלתת מתנות של שמחה מחתן לכלה ולהיפך  . איןלג
 )הגרש"ז אויערבך זצ"ל(.בזמן כתיבת התנאים מותר לתת שזהו כחוב בין שני הצדדים 

 )הליכות שלמה פי"ד הערה י"א שלא מצינו איסור נתינת מתנה רק בת"ב(בתשעת הימים  לחתן בר מצוהלתת מתנה . מותר לד
 .נחשב כפריעת חוב ומטעם זה מותר לתת לגננת מתנה בסוף השנה ובפרט שזה

 תיקוני בית ושיפוצים

 )ע"פ השו"ע שם ס"בלסייד את הבית בימים אלו, ובכלל זה להדביק טפטים ולתלות וילונות ושאר קישוטים  אסור .לה
 משנ"ב סקי"ב(.  י')עואם נתקלקלו קירות הבית מחמת נזילה מותר לסיידם כדי לתקן הקלקול  דבכלל בנין של ציור הוא(,

וכן אם , אבל אם משפץ מחמת שצר לו המקום בו הוא גר מותר אם נועדו להרווחה בעלמא,לעשות שיפוצים  . אסורלו
 )ע"פ מ"ב שם סקי"ב(.משפץ דירה שקנה ויהיה לו הפסד ממון אם לא יעשנו בימים אלו לפי שדר בדירה שכורה מותר 

והשנה  ,)מבית לוי שם אות ה'(סדר הגינה כרגיל מותר אבל ל)שו"ע שם ס"ב(, לנטוע נטיעות של נוי ליפות את גינתו . אסור לז
 .עבודות הקרקע בכל אופן השמיטה אסורות שנת

 )רמ"א ס"ב(. כגון לשפץ בית כנסת ות"ת וישיבה, ובפרט שהוא מצוה דרבים כמקוה , מצוהלעסוק בבנין של  . מותרלח
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  חדשים ית בגדיםיתפירה וקנ

 )עי' רמ"א ס"זמטפחות ומגבות  שאינם חשובים כמו גרביים 'אפיעת הימים בתשבגדים חדשים וללבוש לקנות . אסור לט
 או"ח ח"ג סי' פ'(. רות משה)שו"ת אגלבד מנעלי בד לצורך ת"ב  (,ומ"ב סקמ"ה

  )אורל"צ שם(.או ליתנם במתנה  )מ"ב שם סקמ"ט(,ת בגדים חדשים הוא אפי' על מנת ללובשם לאחר ת"ב יקני . איסורמ

קניית בגדים הוא אפילו לקטנים וכמו בכיבוס שאסור, ובמקום שמותר לכבס בגדי קטנים מותר אף לקנות,   איסור .מא
 .מ"מ תינוק שנולד מותר לקנות עבורו בגדים חדשים שהרי אין לו מה ללבוש, ואין צריך לקנות לפני הלידהו

מחירים מוזלים שלאחר ת"ב יתייקרו או במכירות סוף עונה ב ת בימים אלו דבר האבד כגון בירידלקנו . מותרמב
 )אול"צ שם(., לפי שאינו יודע אם יזדמן לו אח"כ לחתום חוזה לקניית דירהומטעם זה מותר  )ע"פ מ"ב סקי"א(,המחירים 

לתפור לארוג או לתקן בגדים חדשים בימים אלו ובכלל זה שלא לרקום או לסרוג, אבל בגדים ישנים שנקרעו  אסור מג.
  )שערי נחמה(.ואם משאיר סיום התפירה לאחר ת"ב מותר קט"ז(, -ע ס"ז ומ"ב סקמ"ו ועי' כה"ח ס"ק קט"ו)שו" מותר לתקן

 רחיצת הגוף

וכן אפשר  ,)רמ"א סי' תקנ"א סט"ז( אפי' בצונן אבל פניו ידיו ורגליו מותר לרחוץ בצונןאב שלא להתרחץ מר"ח  נוהגים מד.
  .(זצ"ל)הגר"נ קרליץ גופו  לקחת מגבת רטובה או ממחטות לחות ולהעביר על

שבה"ל  )שו"תעם סבון אבר אבר אבל לא בבת אחת  )פושרים( מרובה לרחוץ כל גופם בצונן מתירים לסובלים מזיעהיש מה. 
אלא להסיר הזיעה כשאין כוונתם לתענוג  )פושרים(אפי' רחיצה גמורה בצונן  םויש מקילי ח"ז סי' ע"ז ב' וח"ח סי' קכ"ז(,

  אהע"ז ח"ד סי' פ"ד ד'(. רות משהאגשו"ת ) חמיםה ימי הקיץב המרובה שעליהם

  )מ"ב סקפ"ח(.לצורך רפואה כגון לחולה או שיש לו פצעים מותרת אפילו בחמין ואפילו בשבוע שחל בו  רחיצהמו. 

ס' ג ו)עי' מ"ב תקנ"א סקצ"תדיר מותר לרחצם כדרכם, וילדים גדולים רק כשצריכים לכך  קטנים שמתלכלכיןילדים  .מז
  (.זצ"ל )הגר"ח קניבסקיכל יום כדרכם בכל יום מותר לרחצם בוילדים הרגילים להתרחץ קרא עלי מועד עמ' ל"ד(, 

ובשו"ת קנין תורה  ,)שם סל"ו ושעה"צ סקצ"דאולם לצורך רפואה ובריאות מותר )ערוה"ש סל"ד(, בים ובבריכה  לרחוץ . אסורמח
 .(שוויץ בערב ת"בבלרפואה "ל במקום הרחיצה הגרי"ז זצח"ב סי' ק' מביא שראה את מרן 

 ר"ח אב שחל בערב שבת

ראשונה שבת חזון אלא השבת השניה שהיא ערב צום תשעה השבת האין כמו השנה כשר"ח אב חל בערב שבת  .מט
 ,(פי"ד סי"טהליכות שלמה בין המצרים  )מ"ב סקפ"ט ועי' ט"ז סקט"ובאב, ולכן מותר לרחוץ כל גופו בחמין עם סבון לכבוד שבת 

 )עי' קצשו"ע קכ"ב י"ב(. והרגיל לרחוץ כל ערב שבת יכול גם לטבול במקוה אף שאינו רגיל בטבילה

לרחוץ  ר"שמי שרגיל כל על חמיןץ ראשו פניו ידיו ורגליו במותר לרחו שהשנה הוא ערב ת"ב נדחהשבת חזון בערב  .נ
כל גופו בחמין  ויש מקילין לרחוץ ,)מרן החזו"א זצ"ל(אף בסבון וי"א  )מ"ב שם ס"ק צ"ו(,אבל לא בסבון  ,)רמ"א שם(בחמין 

וז"ל: ונראה לי היתר גמור ומצוה לחוף  י' שו"ת מהר"י ברונא סי' י"בזצ"ל, וע "פח"ג סי' שמ"ז בשם הגרמ )שו"ת רבבות אפרים לכבוד שבת
)פמ"ג  ובדיעבד יכול גם אחרי חצותנדחה  ערב ת"בש קודם חצות בפרט השנה דהוא ונכון לחפוף ראשו בע" ,(ראשו בחמין

ומש"כ הלבוש דאדרבה יש לאחר סמוך לכניסת השבת הוא דוקא בער"ש חזון שאינו סמוך לת"ב אך משב"ז שם סקט"ו וביאוה"ל שם סט"ז 
תר ובני ספרד הנוהגים איסור רחיצה רק בשבוע שחל בו מו ,השנה דערב שבת חזון הוא ערב ת"ב יודה שיקדים לרחוץ קודם חצות(

ולמנהג אשכנז מקילין  (שו"ע ס"דעי' )לדעת השו"ע  דאין השנה דין שבוע שחל בו לרחוץ ולטבול בערב שבת זו כרגיל
 .לבוש שם ומג"א סקל"ה(ורמ"א  עי') ממנהג אלאשאינם אסורים דין שבוע שחל בו רק לענין דברים  איןבת"ב נדחה ד

וכן מי שרגיל לטבול כל יום במשך ימות  )מ"ב סקצ"ה(,שבת חזון  לטבול כל ערב שבת מותר לו לטבול אף בערב . הנוהגנא
)שו"ת שבט הלוי ח"ז סי' השנה או לטבילת עזרא מותר גם בימים אלו, וראוי לטבול בפושרים, אך לא ישתהה שם ויצא מיד 

 )הגראי"ל שטיינמן זצ"ל(.לא לטבול קודם שרוחץ מותר לרחוץ שואם יש שלט במקוה ע"ז(, 

 בשר ויין

)עי' שו"ע סי' שלא לאכול בשר ואפי' בשר עוף ולא לשתות יין או מיץ ענבים בתשעת הימים ואף ר"ח בכלל זה נוהגים  .נב
 .()כה"ח שם ס"ק קכ"ה וקכ"ווכן מנהג בני ספרד, למעט ר"ח עצמו שאוכלים בשר  תקנ"א ס"ט וס"י ומ"ב סקנ"ח(,

 )מ"ב סקס"ג(,ו, אבל אם רק נתבשל בקדירה בשרית מותר שנתבשל ביחד עם הבשר נהגו להחמיר שלא לאוכלתבשיל  נג.
  )שו"ת שבה"ל ח"ט סי' קל"ט(. וכן עוגה או תבשיל שמעורב בו יין וניכר טעם היין הוא בכלל המנהג שלא לאוכלו

מחוסר דם או אדם חלוש הצריך לאכול בשר מותרים באכילת בשר אפילו בשבוע שחל בו  יםאו יולדת הסובל חולה .נד
 )כה"ח ס"ק קל"ז(.וכן מינקת שמזיק לתינוקה שאינה אוכלת בשר מותרת  רמ"א סעי' ט' ומ"ב סקס"א(,)עי' 

 סק"ע(, )מ"בלקטנים אפילו שעדיין אינם בגיל שיודעים להתאבל על ירושלים  יין הוא גםלשתות לאכול בשר ו. האיסור נה
  ערוה"ש סכ"ו ושו"ת דברי יציב ח"ב סי' רל"ו(.)הקטן מותר להאכילו בשר  ו שללבריאות האבל אם אכילת הבשר מועיל

דהיינו כל מי שהיה הולך  כל השייכים לסעודה,מצוה כמו מילה או פדיון הבן אוכלים בשר ושותים יין . בסעודת נו
ת"ב אין לאכול בשר ולשתות יין רק למנין מצומצם מלבד הקרובים בו , אבל בשבוע שחל לסעודה גם שלא בימים אלו

 ה שחל תשעה באב בשבת ונדחהוהשנ)רמ"א שם(, ובברית מילה יתן לקטן לשתות את היין  ,)רמ"א ס"י( דותהפסולים לע
 .סקל"ה( )מג"א שר ולשתות ייןומותרים כל השייכים לסעודה לאכול ב שהוא רק מנהג לענין זהשחל בו  שבועדין אין 

שלא למדו  םואפי' אות (,שם ס"י)רמ"א יין  שתייתבשר ו ת באכילתסעודת מצוה ומותרכסיום נחשבת ג"כ . סעודת נז
אבל בשבוע שחל בו ת"ב אין להתיר לאכול בשר , )מ"ב שם סקע"ג(מותרין לאכול אם היו באים גם בזמן אחר משום רעות 

 .וכנ"ללענין זה והשנה אין דין שבוע שחל בו , )מ"ב שם סקע"ז( רק למנין מצומצם כמו לענין ברית מילה
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יכול השנה שצום ת"ב נדחה ליום ראשון ו )מ"ב סקנ"ט(,ולשתות יין בסעודות שבת כמה שירצה  לאכול בשר. מותר נח
   .)עי' שו"ע סי' תקנ"ב ס"י ומ"ב שם( ומפסיק את הסעודה לפני שקיעת החמהבשר ולשתות יין בסעודה המפסקת אכול ל

שלא לשתות את היין אלא נותנים לקטן  ונוהגים(, )שו"ע שםעל היין  מבדילין ראשונה בתשעת הימיםשבת  במוצאי. נט
ואם אין לו אלא בת שהגיעה לגיל זה ישתה בעצמו שאין נותנים  )רמ"א שם(, שהגיע לחינוך ועדיין אינו חש בצער ירושלים

ואמנם מחמת הספיקות בהגדרת תינוק שהגיע לגיל הנ"ל יש שנהגו  )הגרי"ש אלישיב זצ"ל(, לנשים לשתות מהבדלה
 ועדיף, (שמחמת ספק זה שתה את היין בעצמוהיו שנים  זצ"להגראי"ל שטיינמן  מו"ר)הגרש"ז אויערבך זצ"ל וכן  צמםיין בעהלשתות את 

ומנהג החסידים שהמבדיל שותה בעצמו, ומ"מ לא ישתו יין בברכת )הגראי"ל שטיינמן זצ"ל(,  מיץ ענבים ולא ייןישתו ש
 )מבית לוי שם פ"ח אות ו'(. א כוסהמזון בימי חול אף שהוא מצוה ויברכו ברכת המזון בל

כשנותן לקטן לשתות אין צריך המבדיל לשתות כלל מהכוס ושונה מכל ברכת הנהנין משום דהוי מצוה  בהבדלה .ס
אם עשה הבדלה על דעת שהקטן ישתה את הכוס ואח"כ נתחרט הקטן ולא רצה לשתות צריך ו ,ומועיל בזה ערבות

 נוהגים לתתיש ואולם  ,(שלמי תודה בין המצרים עמ' ל"ד) ה בדעתו לשתות מהכוסהמבדיל לברך שוב בפה"ג כיון שלא הי
  )הגראי"ל שטיינמן זצ"ל(. כיון דמ"מ הוי ברכת הנהנין מיםלקטן לשתות רק אחרי שטוע

 לבישת בגדים חדשים ובגדי שבת ,גיהוץ ,כיבוס

ומנהג האשכנזים  ס"ג וזהו מעיקר דין המשנה(,)שו"ע לכבס ולגהץ בגדים ומגבות וסדינים בשבוע שחל בו ת"ב . אסור סא
ובגד  )שו"ע שם(,בשו עתה אלא להניחו לאחר ת"ב וואסור אפי' אם אינו רוצה לל )רמ"א שם(,מראש חודש  להחמיר

 )חוט שני ר"ה עמ' תי"ג(. שהתקמט לאחר לבישתו מותר לגהצו

מאשר לכבס דכיבוס  בגדומ"מ עדיף לקנות  ט("ב סקכ")מאלא בגד אחד מותר לכבס עד שבוע שחל בו  אין לוש מי .סב
  .(ואזנר זצ"ל "הש)הגראחד  וכן מי שנתלכלכו כל בגדיו בזיעה דינו כמי שאין לו אלא חלוק ,(זצ"ל )הגר"ח קניבסקי הוזכר בגמ'

ולא להציע המיטה בסדינים  ובגדים מכובסים,)שו"ע ס"ו(  הכיבוס כולל גם שלא ללבוש בגדים חדשים. איסור סג
 (.סי' מ"דח"י  ת יצחקשו"ת מנח)ואולם מותר לתת לאורח סדינים ובגדי שינה מכובסים )שו"ע ס"ג(, ובסים מכ

ויש  (,)הגרי"ש אלישיב זצ"למחמת זיעה כגון לבנים וגרבים מותר להחליפם בימים אלו תדיר שמחליפין אותם  . בגדיםסד
 .(שם ת יצחק)שו"ת מנח שמחמירים אף בזה

 )רמ"א ובעלי הברית מותרים ללבוש בגדי שבת סקמ"ד(, שם מ"ברמ"א תקנ"א ס"א ו)ים אלו בגדי שבת ללבוש בימ. אסור סה
אינו ( הקוואטר)אבל המכניס והמוציא  ,שם סק"ז( כף החיים) וכן הדין בפדיון הבן מותר לאותם קרובים ללבוש בגדי שבת (שם

 שם סק"ג(. מ"ב) זהו עיקר מצותהומכל מקום האשה המכנסת את התינוק לובשת בגדי שבת ש ,זה בכלל

 .)הגרי"ש אלישיב זצ"ל(מותר לחתן הבר מצוה והוריו ללבוש בגדי שבת  בר מצוה בסעודת. סו

  ח"ט סי' קל"א אות ד'(. לויה ט)שו"ת שברשאי ללבוש בגדי שבת ולהתרחץ  ים אלושנפגש בימ . בחורסז

"י שילבש את כל הבגדים המכובסים שיצטרך לט' הימים היום להכין לפני ר"ח את הבגדים לתשעת הימים ע. המנהג סח
 חצי)ש כמה בגדים אחד על השני זמן מה ויכול ללבו ,עד שהבגד יהיה נראה כמשומש והעיקר הוא שלא יהיה ניכר חידושו

 (.זצ"לקניבסקי )הגר"ח  ובלבד שיתקמטו קצת, ולא ילבשם ממש ביחד דקשה לשכחה (שעה

 )ע"פ הרמ"א סי"ד ומ"בלכבסם עד שבוע שחל בו תשעה באב שאז אסור מעיקר הדין ר מות (עד גיל י"ג)ילדים . בגדי סט
אין שבוע דבפרט השנה שי"א ומותר לכבסם גם בשבוע שחל בו  (6-7)עד גילאי ומ"מ בגדי קטנים שמתלכלכים תדיר  סקפ"ב(,
 .(ב סק"ב)עי' שו"ע סי"ד ומ" שחל בו

 )רמ"א שם ס"ב דלצורך מצוה הכל שרי וכ"ש צרכי רבים(.שהוא צרכי רבים  לכבס ולהחליף מגבות בביהמ"ד לפי . מותרע

הנוהגים שלא ללבוש בגדי  אףהשנה שבת הראשונה בתשעת הימים אינה שבת חזון ולובשים בגדי שבת כרגיל . עא
פשוט מיד את בגדי ל צריךאין ו ,(עי' מ"ב שם סק"ט) אבל לא בגדים חדשים (,)יד אפרים סק"כ ושעה"צ שם מ"ו שבת בשבת חזון

 .(זצ"ל )הגרנ"ק וי"א שיש לפשוט את הבגדים מיד לאחר הבדלה(, )א"א בוטשאטשבחזרה  םאין ללובש םהשבת אבל אם פשט

 )מ"ב ללבוש בגדים חדשים אסורומ"מ  )מ"ב סק"ו(, ויש משנים בגד אחד ללבוש בגדי שבת כרגיל, חזון נוהגין . בשבתעב
  (.זצ"ל"ז אויערבך )הגרש כל ערב שבת ולובשם בשעה שרגיל ללובשם ,שם(

 )מ"ב שם סק"ט(, שלו בשבת חזון אסור לו ללבוש בגדים חדשים רק בגדי שבת "פרוףיאו" העליה לתורה ששבתחתן . עג
בשו כדי שלא ו, ומ"מ אם לא לבשו קודם יש מקילין ללשלפני תשעת הימים בשבת יחדש אותו "שטריימל"ולכן אם לובש 

 )שלחן עוזר סי' ו' ס"א סק"ב(.הסיא יראה כאבילות בפר

)מ"ב סקל"ג(, וכן במגבות מכובסות אבל לא בסדינים  (,ג")רמ"א סלהשתמש במפות שולחן מכובסות לכבוד שבת  . מותרעד
 מ"ב ס"ק ל"ב(.) רומ"מ לכבס אף לכבוד שבת אסו

חל והשנה שת"ב  )מ"ב שם סק"כ( ניםים עד שבוע שחל בו ת"ב, ובשבוע שחל בו יש דעות בין האחרויליטול צפרנ מותר. עה
 . ם עד שבתינדחה אפשר ליטול צפרניבשבת ו

שאוסרים אפילו רק  ויש ח"ג סי' פ'(, )שו"ת אאסור  קלהבריאבל לצחצח נעליים כשהוא רק "משחיר" אותם . מותר עו
 אות ד'(.)עי' מבית לוי שם פצ"ז אפילו להבריק  ולצורך שבת מותר לכו"ע החזו"א זצ"ל(, מרן)להשחיר 

שם  )מבית לויהרצפה ולנקות את הבית רק בצורה קלה ולא באופן יסודי, אך לכבוד שבת מותר  שלא לשטוף . נוהגיםעז
 ובת"ב מותר להדיח רק מקום המטונף. אות ט'(,
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 איסור לקבור בעיר מקלט 

י"ב א' א"ר אבהו ערי מקלט לא נתנו לקבורה דכתיב ומגרשיהם  במכות 

והיינו שאין    יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם לחיים נתנו ולא לקבורה,

 עושים קברות במגרש 

ישראל  בני  העלו  אשר  יוסף  עצמות  ואת  ל"ב(  )כ"ד  יהושע  בס'  והנה 

בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי  ממצרים קברו בשכם  

 שכם במאה קשיטה ויהיו לבני יוסף לנחלה. 

העיר  מן  הקברות  את  מרחיקין  שהרי  הק'  ע"א  סי'  וייל  מהר"י  ובשו"ת 

חמישים אמה, כדאי' בב"ב כ"ה א' ותי' דהי' חוץ לחמישים אמה וג"ז מיקרי 

 שכם.

ה  וצ"ע והרי שכם  יוסף,  יתה מערי מקלט איך קברו שם את עצמות 

 כמבואר ביהושע פכ"א. 

בבראשית   אחיך  והנה  על  אחד  שכם  לך  נתתי  ואני  כ"ב  מ"ח 

אחיך   על  יתירה  אחד  חלק  לך  תהיה  היא  ממש  שכם  ופרש"י 

דשכם  קרתא  ית  לך  יהבית  הא  ואנא  יונתן  בתרגום  וכ"ה 

וע' בדעת זקנים    ,חולק חד למתנא יתיר על אחך

חד היינו  מבעלי התו' שפי' ויש מפרשים שכם א

קברו   יוסף  עצמות  ואת  כדכתיב  שבשכם  קבר 

יעקב   נתן  גופה  שזה  שפי'  ונמצא  כו',  בשכם 

ליוסף, אבל מ"מ הואיל והיה עיר מקלט והרי אין 

 עושים קברות במגרש א"כ ק' כנ"ל.

 

 קרנות של מגרש אם יש להם דין מגרש

בעירובין נ"ז א' רבינא אמר מאי רביע רביע דתחומין  

רביע רביע דקרנות, וכ' התו' ד"ה מאי "קסבר דאין   רב אשי אמר מאי 

אלא   מגרש  אין  דאדרבה  סבר  אשי  ורב  לקרנות  מגרש 

אפ  ולפ"ז  לתחומין",  ולא  הנ"ל לקרנות  קו'  ליישב  שר 

שלא  קברו  אשי  רב  ולפי  בקרנות  קברו  רבינא  שלפי 

 בקרנות, אבל יש חולקים ע"ז שיש מגרש סביב הכל.  

ילן מן העיר עשרים וחמש אמה  מרחיקין את הא ב'   וע' ב"ב כ"ד

, ובגמ' מ"ט אמר עולא משום נויי  ובחרוב ובשקמה חמשים אמה

 העיר, ותיפו"ל דאין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה.

והרי   וק' מאי הק' בגמ' תיפו"ל משום אין עושין שדה מגרש, 

]ובקר"א   בקרנות,  ולא  העיר  מול  אשי  ולרב  בקרנות  לרבינא  נפ"מ 

וע' בשו"ת   ב' רמז לקו' זו על ד' רב אשי ולכא' ק' גם לרבינא[,עירובין נ"ו  

זכרון יוסף או"ח סי' ז' אות מ"ב נקט ששי' הרמב"ם כרבינא שאין מגרש 

לקרנות, וכ' שלפ"ז הי' אפשר ליישב קו' הגמ' במרחיקין את האילן מן העיר 

 דנפ"מ לקרנות. 

ה בפי"ג מהל' שמיטה  ד' הרמב"ם  כ' שסתימת  יא כרבא אך בשפ"א שם 

 בעירובין שם שהמגרש הוא בעיגול, וק' כנ"ל.

 

 זללה"ה  הגר"ח קניבסקירבנו תי' 

מקלט,  ל  "זהגר"ח  נו  רב בעיר  יוסף  את  קברו  איך  הקו'  על  "אסור השיב 

 ."לקבור במגרש אבל לא מצינו שצריך לפנות קבר שהי' בו מקודם

והנה בס' יהושע כ"א כ"א נאמר שנתנו ללוים את שכם עיר מקלט, ואח"כ 

כ"ד ל"ב הוזכר קבורת יוסף בשכם, וסדר הפסוקים משמע שנתינת שכם בפ

ב' אין מוקדם  ו'  ואולי כמו שאמרו בפסחים  יוסף,  ללוים קדמה לקבורת 

ומאוחר בתורה ה"נ בנביאים, וע' בס' בית האוצר כלל ק"ט שהביא מתו'  

יומא ל"ח ב' ד"ה דלא שגם בנביאים אמרי' אין מוקדם ומאוחר וכן הביא 

 מי ר"ה פ"ה ה"א.מירושל

 

 ח"ק הגרתי' שני מ

 ועוד קבר שלפני הדבור אינו מטמא באהל". " ח"קרג הנו רבעוד השיב 

מכ  בגמ'  שלענין  ווהנה  משמע  חייתם  ולכל  מקרא  קוברים  שאין  למדו  ת 

דברים של חיים וא"כ הי' אפשר שאין זה תלוי בטומאה אלא ערי מקלט 

 . ניתנו לצורך חיים

נתנו יש   לא  מקלט  ערי  אבהו  ר'  אמר  א'  י"ב  במכות  דאי'  חדא  להעיר 

לחיים  חייתם  ולכל  ולרכושם  לבהמתם  יהיו  ומגרשיהם  דכתיב  לקבורה 

נתנו ולא לקבורה, וא"כ אין זה משום טומאה אלא משום שניתן לשימוש  

 . של חיים

נקט שזה מחמת הטומאה, וחידש עוד שרק דבר שמיטמא   בל הגרח"קא

אהל אסור ואילו קבר לפני הדיבור שאינו מומא באהל יהא  ב

נכרים   שם  לקבור  מותר  יהא  ולפ"ז  מותר, 

 .שאין מטמאים באהל

 

 אם קבר יוסף מטמא באהל 

שם שקבר    ו'בתו' ב"ב נ"ח א' הק' במה שמב 

ואדם הראשון מטמא   של אברהם אבינו 

הדבור  שלפני  קבר  והרי  באהל, 

דנכרים  דאף  ותי'  במגע,  רק  מטמא 

ין קרויים אדם אבל אברהם איקרי אדם  א 

   דכתיב האדם הגדול וכן אדם הראשון. 

ובסוכה כ"ה אי' ויהי אנשים אשר  

אותם   אדם  לנפש  טמאים  היו 

של   ארונו  נושאי  היו  מי  אנשים 

ובחשק  הגלילי,  יוסי  ר'  דברי  היו  יוסף 

לפני   היה  יוסף  שהרי  הק'  שם  ב"ב  שלמה 

הדיבור ולמה מטמא במשא. והנה באמת  

טו"מ של מהל'  פ"א  הרמב"ם  שהרי  "ק 

הי"ב כ' "אחד המת מישראל או מן הגוים 

מטמא   הגוי  ואין  ובמשא,  במגע  מטמא 

באהל", ואמנם יש לשאול שהרי ברמב"ם שם  

שמטמא  ממה  היא מק"ו  במת  שטומאת משא  כ'  ה"ב 

באהל, והרי גוי אינו מטמא באהל ומנלן דמטמא במשא 

באהל מטמא   וצ"ע, אך עכ"פ מפורש שאף שאינו מטמא

 במשא, וא"כ ה"נ י"ל לענין קבר שלפני הדיבור.  

ויהי   הפסוק  את  בגמ'  ופי'  שהואיל  כ'  שם  שלמה  בחשק  אך  

אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם דקאי על נושאי ארונו של יוסף, א"כ 

מפורש בפסוק שיוסף נקרא אדם, ולפ"ז ה"נ שמטמא באהל, והביא עוד 

"ויהי   כ'  אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ממדרש רבה שמות פרשה 

והיינו  באדם",  שכן  אהל  ע"ח(  )תהילים  שנאמר  יוסף  אלא  אדם  ואין 

המד"ר  ופי'  באדם",  שכן  אהל  שלו  משכן  "ויטש  כתיב  שם  שבתהילים 

טמאים  שהיו  למדו  ומזה  אדם  ונקרא  יוסף  של  בחלקו  היה  שלו  דמשכן 

 לנפש אדם היינו יוסף.

והכוונה לסתם בני אדם. ובסוכה שם ס"ל   מיהו בתרגום שם אי' "בני נשא", 

לר"ע שאותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם היו מישאל ואלצפן, ולא 

דריש על יוסף ואפשר דס"ל כהתרגום דיוסף לא איקרי אדם, וא"כ אפשר 

יוסי  שלר'  זו,  תנאים  במחלוקת  תלי'  באהל  מטמא  יוסף  קבר  אם  שד"ז 

באד שכן  דאהל  שפי'  להמדרש  וכן  אדם  ולר"ע איקרי  יוסף,  על  קאי  ם 

שמפרש על נדב ואביהוא אין מקור דאיקרי אדם, ואפשר שסובר כהתרגום 

 . בתהילים דאדם היינו בני נשא ולא קאי על יוסף



 

 

 מהיכל ה' ת נלבבוברכות 
 חבר המערכתעל ראש ידידנו 

 יצ"ו רץאאמ"ש שוו רה"צה
 לרגל הולדת הבן בשעטומ"צ

לת' דהוי קבר שלפני הדיבור ואינו מטמא באהל, לכא' להנ"ל  הגר"ח  ומש"כ  

"ג דקרי אדם צ"ל דמטמא ושוב ק' איך קברוהו תלי' במחלוקת תנאים ולריה

 . בערי מקלט

 

 שנה דין מגרש מלקות במ 

כ"א יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין החורש בשור במכות  

וחמור והן מוקדשין וכלאים בכרם ובשביעית ויו"ט וכהן ונזיר בביה"ק, ובגמ'  

בעל קהלות   רבנוש ברמן    ר"חהגפי  מושמעתי  הרבו להקשות וליחשוב נמי כו',  

הק' לו דליחשוב נמי חורש במגרש,   "ל שהג"ר פנחס עפשטיין זלו  "ל אמר  זיעקב  

  .דתנן בערכין אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה כו'וכ

ונזיר בבית הטומאה,   קהלות יעקבה בעל  והשיב ע"ז   דא"כ לא משכח"ל כהן 

ב א  מכותוכדאי'  יהיו    'י"ב  ומגרשיהם  דכתיב  לקבורה  נתנו  לא  מקלט  ערי 

ושו"ר שבדרך אמונה   לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם לחיים נתנו ולא לקבורה.

 פי"ג ה"ג בבאור ההלכה הביא ג"כ קו' ותי' הנ"ל. . הל' שמיטה ויובל 

ולהנ"ל משכח"ל טומאה במגרש בקבר שקדם לעשית עיר מקלט, וקבר שאינו  

 מטמא באהל.  

ק' עוד דמשכח"ל קבר של רוצח דאי' במכות סופ"ב דגלי ביה רחמנא, ולכא'  

אך י"ל שנקבר בעיר עצמה ולא במגרש, וכדילפי' שם תהא דירתו שם תהא  

ושב הכהן בערכין    בס'בס' שיח יצחק, ו  "כ וכקבורתו והרי דירתו בעיר עצמה, )

"ם  (, ואפשר שהאיסור לחרוש לא נאמר בעיר אלא רק במגרש, אך ברמבדף ל"ג

 פי"ג משמיטה ה"ה משמע שגם את העיר אסור לשנות ולעשותה לשדה וי"ל.

לואגב   שהקו'  להעיר  שמ"ב  הח ויש  מצוה  ובינוך  ע"ז  פ"ט  שלוקין  רמב"ם 

 . מנין הלוקיןבמסנהדרין לא מנה זאת 

 

 אם מותר לכהנים להכנס לקבר יוסף 

ל קבר  כל  כמו  יוסף דאם חשיב  לקבר  לילך  לכהן  מותר  בהנ"ל אם  פני  נפ"מ 

באהל,   מטמא  הרי  אדם  קרוי  אם  אך  באהל,  מטמא  אינו  מו"ר    בודוכ הדיבור 

וצ"ב   ע"ז "וכי יודעים היום בודאות מקום הקבר",תב לן  כזללה"ה  יבסקי  הגר"ח קנ 

שאם אין יודעים מקום הקבר א"כ אפשר שאין כלל קבר, ואם בודאי יש שם  

קבר הרי אפשר שהוא קבר של א"י שאינו מטמא באהל, ואולי הוא ספק קבר 

ישראל אחר שמטמא באהל, ויש לדון דהוי ספק קבר שמטמא באהל ספק של  

ברה"ר דטהור,  ספק טומאה  הוי  בנ"א  ג'  כשיש שם  וא"כ  באהל  מטמא  אינו 

בזה  וע'  ברה"ר,  טומאה  לספק  להכנס  לכהן  מותר  אם  האחרונים  בד'  ותלי' 

 . במנ"ח מצוה רס"ג ובהערות שם

ני הדיבור ולא מצינו בפסוק ומיהו לענין קבר רחל הרי לכא' חשיב קבר שלפ

שנקראת אדם וא"כ להתו' בב"ב אין טומאת אהל, אך ע' בשדי חמד כרך ט'  

שהביא משו"ת זית רענן ח"ב סי' כ"ו בשם    61מערכת ראש השנה סי' א' עמ'  

הגר"ש סלאנט ז"ל לאסור לכהנים לילך לקבר רחל ע"ש דיש סוברים שקברי  

' גבי אברהם דאיקרי אדם ה"ה נכרים מטמאים באהל, וגם אפשר דמש"כ תו

ארץ   מערכת  השדה  פאת  ו'  כרך  חמד  בשדי  וע"ש  ע"ש,  ואמהות  אבות  לכל 

, והנה ע' בחי' הריטב"א ב"ב נ"ח שכ' "ויש מקשין למה 388ישראל סי' ג' עמ'  

מציין מערתא דאברהם דהא קברי גויים אינם מטמאין באהל וכדאי' ביבמות 

ש  אבינו  דאברהם  בתו'  ותירצו  הוא  )סא.(,  כולה  התורה  כל  וקיים  נביא  היה 

בין אברהם   ולפ"ז אפשר שאין לחלק  נביא היה",  וכן אדם הראשון  כישראל, 

 לשאר אבות ואמהות.

 

 יוסף במחיצתו   משה את ארון הניחאיך 

אי' וט"מ מותר ליכנס למחנה לויה ולא ט"מ בלבד אמרו אלא    'בפסחים ס"ז א

ת יוסף עמו עמו במחיצתו, ומבואר  אפי' מת עצמו שנאמר ויקח משה את עצמו

 .דמשה רבינו לקח את עצמות יוסף אף אחר שהוקם המשכן ונקבעו המחנות

 

 

אי' אמר רב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה    'בזבחים ק"א בו

שנאמר מאיל המלואים למשה היה למנה כו', ובדף ק"ב ע"א אי' כתנאי ויחר  

מר אף זה נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן  אף ד' במשה כו' ר"ש בן יוחאי או

אחיך הלוי והלא כהן היה ה"ק אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן 

ואתה לא, וחכמים אומרים לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים בלבד  

 . וי"א לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה כו'

יוסף עמו במחיצתו. והנה לכא' ק' למ"ד שהיה כהן כל מ' שנה איך היו עצמות  ו

בסוכה כ"ה א' אי' ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם אלו נושאי ארונו  

של יוסף, ומבואר שאחרים היו נושאים את הארון, אלא דמ"מ ק' שהואיל והיה 

 עמו במחיצתו א"כ מטמא באהל.  

אי'   בגמ'  דהרי  י"ל  משום  ולכא'  נגעים  למראות  כשר  היה  לא  רבינו  דמשה 

והיינו שאף שהיה כ"ג אבל מראות נגעים תלי' באהרן ובניו  ובניו כתיב, דאהרן  

ולא רק בכהונה, ולפ"ז י"ל שלא היה מוזהר על טומאה שהרי גם בזה כתיב אהרן  

 ובניו, וע' בקו' הרב מפוניבז' שנקט כן מס' שלא היה מוזהר על טומאת מת  

וף פ' בהעלותך ואולם א"א שמשה היה טמא כל הזמן מארונו של יוסף שהרי בס

כתיב ויאמר ד' פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל 

מועד כו' ופרש"י נגלה עליהם פתאום והם טמאים בדרך ארץ והיו צועקים מים  

מים להודיעם שיפה עשה משה שפירש מן האשה מאחר שנגלית עליו שכינה 

הרה תמיד משום  תדיר ואין עת קבועה לדבור", ומבואר שמשה היה נוהג בט

אותו   שמונעת  טומאה  מכל  נזהר  היה  ובפשוטו  תדיר,  שכינה  עליו  שנגלית 

 מלהכנס באהל מועד, וא"כ לא יתכן שהיה כל הזמן טמא מארונו של יוסף.  

והשתא יש לתלות בהנ"ל אם ארונו של יוסף שהיה מת מלפני הדבור מטמא  

אלא  מטמא  היה  הרי  אדם  קרוי  שהיה  דמוכח  מאי  ולפי  שנתבאר    באהל, 

 שאפשר שבזה גופא פליגי ר' יוסי הגלילי ור"ע בסוכה כ"ה. 
 

 _ דף היומי - באותות הצמרא +
 הפה שאסר הפה שהתיר אחר כדי דיבור 

י נאמנת שהפה שאסר בכתובות כ"ב א' האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אנ 

 . הוא הפה שהתיר

ונחלקו הראשונים אם הפה שאסר דוא תוך כדי דיבור, ובתו' כתובות שם מבואר 

וע'   בד' הרמב"ם שאף אחר כדי דיבור, ה"א  דוקא תוכ"ד וע' מ"מ פי"ב מגירושין  

רש"י כתובות ק"ט ותו' ב"ב דף ל' ע"א ומבואר שד' רש"י שהפה שאסר אפי' אחר 

 .כדי דיבור והתו' ס"ל דוקא תוכ"ד 

בתו' גיטין ב' ב' כ' דע"א באיסורים ילפי' מקרא דוספרה לה גבי נדה, ובתו' הרא"ש ו

כ' וא"ת והיא גופה מנ"ל דעד אחד נאמן על זה, י"ל דגמרינן מנדה דדרשינן שם  

בכתובות פ' המדיר וספרה לה לעצמה, והק' ה"ר משה הכהן ודילמא שאני התם 

להאי  לה  וספרה  איצטריך  דלא  וי"ל  שהתיר,  הפה  הוא  שאסר  שהפה  דנאמנת 

איצטריך   אלא  הזה  לאיש  נתתי  בתי  את  דכתיב  נפקא  אחרינא  אפי'  דמדרשא 

   .הוחזקה נדה על פי שכנותיה דנאמנת עכ"ל

והנה מוכח בד' תו' הרא"ש בשם ר' משה הכהן דהפה שאסר מהני גם אחר כדי 

דיבור, שהרי תחילה אמרה שהיא טמאה ואח"כ אמרה שטבלה והוי אחר כדי דיבור 

ומוכח דמהני, דאי לא מהני הי' לו לת' דאיירי גם באופן זה, ועוד מוכח דמהני אף 

ההיתר נתחדש אח"כ שהרי גם בנדה ההיתר נתחדש אח"כ שטבלה, ומזה מוכח  אם  

 כש"נ בד' רש"י בכתובות. 

פי"ב מגירושין ה"א הביא בשם ה"ר משה הכהן דהפה שאסר לא מהני   וק' שבמ"מ 

 אחר כדי דיבור, וסותר להמבואר בתו' הרא"ש גיטין ב' ב' בשם ה"ר משה הכהן.

לפי' מקרא דאת בתי צ"ע דכ"ז לההו"א בגמ' דהפה שאסר יבתו' הרא"ש  ומש"כ  

כתובות כ"ב ע"א אבל למסקנא אינו מקרא אלא מסברא, ומיהו ע' קידושין ס"ד 

ע"א שמשמע בל' הגמ' שהוא מקרא וצ"ע, והנה לכאו' י"ל דאם הוא אחר כדי דיבור 

 ב"ב סי'  צה"לוע'    שלא יועיל מס' אלא מקרא, אבל מ"מ צ"ע מהגמ' בכתובות כ"ב.

 . ב"מ
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נשאלתי באחד שהתחיל לברך בברכות של ז' ברכות ברכת שמח תשמח 
קודם שוש תשיש, ומיד תקנו אותו והמשיך שוש תשיש, האם שפיר עביד, או 

שמח תשמח היה צריך לסיים הך ברכה ואח"כ יברך  דכיון שהתחיל בברכת
 שוש תשיש. 

 יבואר דאם התחיל ברכה אפילו אמר רק ברוך אתה אסור להפסיק

צינו במ"ב בסי' נ"ט סק"ז דבר חידוש, שאם טעה והתחיל קודם ברכת יוצר אור מ
ברכת אהבה רבה, אפילו שאמר רק 'אהבה רבה' לא יפסיק בינתיים, רק יסיים 
כסדר ברכת אהבה רבה ואח"כ יאמר ברכת יוצר אור. ובפשוטו דין זה צ"ב, דאמאי לא 

 כסדר, הא אפילו לא אמר שם השם. יפסיק ויתחיל ברכת יוצר אור ויאמר הברכות 

מזה דס"ל להמ"ב דכל שהתחיל בברכה אסור לו להפסיק באמצע, דכיון 
שהתחיל לברך את השם אסור לו להפסיק, ואפילו אם יאמר רק ברוך אתה אין 
לו להפסיק וצריך לסיים את הברכה, ולהכי כיון שהתחיל אהבה רבה צריך קודם לסיים 

 אח"כ יאמר ברכת יוצר אור.את הברכה, ורק 

דיסוד לסברא זו דאם התחיל בברכה אסור  143נתבאר בגליון מעדני כהן 
להפסיק חזינן מהא דקי"ל דאם התחיל בשבת להתפלל תפילת חול אפילו אם 
אמר רק תיבות אתה חונן צריך לגמור את הברכה ולכאו' היינו טעמא דכשהתחיל בברכה 

 אסור להפסיק בה בחנם[. 

הכא נמי בענינינו שטעה והתחיל ברכת שמח תשמח היה מקום לדון דצריך 
לגמור את הברכה שהתחיל, וכמו בהתחיל ברכת אהבה רבה דאמרי' שצריך 
לגומרה ורק אח"כ יאמר ברכת יוצר אור, ה"נ כיון שהתחיל ברכת שמח תשמח יגמור את 

 .      אהברכה ורק אח"כ יאמר ברכת שוש תשיש

 ברכת שבע ברכות אמרי' לתקוני שדרתיך ולא לעוותייבואר דב

יש לומר דכיון דברכות אלו הם ברכות של החתן והכלה, ואין כל אחד יכול 
לברכם, יכולים לומר לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, וכיון שהתחיל ברכה אחרת 
 הרי רצונם שיברך הברכות כסדרם, א"כ כשטעה והתחיל ברכה אחרת אינו כשלוחם
לעניין זה, ואינו יכול לברך מה שלא שלחוהו לברך, ולהכי י"ל דיפסיק הברכה ויאמר 

 .בברכת שוש תשיש ויברך הברכות כסדר

יבואר דבהתחיל הש"צ בתפילת שבת אתה חונן אינו צריך לסיים הברכה משום 
 דלתקוני שדרתיך

נשאלתי בש"ץ שטעה והתחיל בשבת אתה חונן האם צריך לסיים את הברכה, או 
מהדורה שתיתאה ] בבשו"ת שואל ומשידנימא לתקוני שדרתיך, וכבר נשאל כן 

והנה בשנת תבר"ך בש"ק וישלח במנחה טעה הש"ץ והתחיל בסופו[ וז"ל  ב"סימן כ
 ,ס"ה דאם התחיל אתה חונן גומר והנה אף שמבואר בסימן רס"ח ,בתיבת אתה חונן ונזכר

אבל מה שמתפלל בשביל הציבור אם כן הם לא עשו  ,מ"מ זה בתפלה שמתפלל בלחש
דבאמת אינו סי' יפה מה  ,אותו שליח להתפלל בשבילם תפלת חול ולתקוני שדרי'

 עכ"ל.שטועה ומתפלל של חול בשבת כמ"ש האחרונים ועכ"פ להוציא הציבור ודאי א"צ 
 קצות השולחן.בספר פסק  ןוכ

                                                           
וגם אם אחר שתקנוהו ואמר שוש תשיש לכאורה צריך לחזור ולומר שמח תשמח כיון שהתחיל  א

התחיל אתה חונן ושוב תיקן לאתה ברכה זו וצריך לגומרה וכן נראה פשוט שאם בתפלת השבת 
ומה שכיון שהתחיל לומר אתה חונן צריך לגומרה, מסתבר דקדשת צריך לחזור ולומר אתה חונן 

אם אחר שאמר אתה קדשת חוזר לומר אתה חונן סימן רס"ח  בשערי תשובהשנחלקו האחרונים 
התפלה אם חוזר ומתפלל כדי לומר אתה חונן אבל כל זמן שעומד הברכה או גמר איירי שגמר 

 גם אם חזר והתחיל שוש תשיש יחזור לומר שמח תשמח.בברכה זו חוזר ואומר אתה חונן והכי נמי 
ראיתי בהערות הר צבי שעל טור אה"ע סי' ס"ב שמביא ב וז"ל כתובמנחת שלמה ח"א סימן י"ח  ב

עובדא בגדול אחד שסידר קידושין וטעה ובירך על היין שהכל נהי' בדברו וחזר ובירך מחדש בפה"ג 
וכשנשאל הא על כולם שאמר שהכל יצא השיב ואמר דאף שעל כולם אם אמר שהכל יצא מ"מ 

ה"נ שטעה והתחיל ברכת שמח תשמח קודם ברכת שוש תשיש אף דבעלמא 
אמרי' דכשהתחיל ברכה צריך לגמור את הברכה, הכא דהוא שליח של החתן 
והכלה י"ל דלתקוני שדרתיך, ולא שלחוהו על דעת שיברך את הברכות שלא כסדרן, 

 ולהכי יכול להפסיק והתחיל ברכת שוש תשיש.

יו"ט  שלתפלת המוסף מש"כ הטור בס' קי"ז דשואלין על הגשמים עד  יבואר
 ראשון של פסח

 בעיקר דינו של השואל ומשיב יש להוכיח מדברי האחרונים דלא ס"ל הך סברא,
יו"ט  שלושואלים על הגשמים עד תפלת המוסף וז"ל קי"ז סימן כתב הטור הנה ד

 טוב יום של המוסף תפילת עד ושואליןמש"כ  קי"ז סימןראשון של פסח, וכתב הב"י 
 בהו לאדכורי שייך לא טוב יום בתפילות שהרי מדוקדק, אינו' וכו פסח של הראשון
 של הראשון טוב יום ערב של המנחה תפילת עד ושואלין כתב כאילו ליה והוי שאלה,

 מלשאול עכ"ל.  פוסקין ואילך ומשם פסח
 תפילת והתחיל בשבת טעה דהרי אם דבדוקא כתב הטור לשון זה, הב"ח שם כתב

 משאר אחת בברכה נזכר שנא לא חונן אתה בברכת נזכר שנא לא שטעה ונזכר חול
 טעמא והיינו ,(א א"כ דף) שמתו מי בפרק וכדאיתא בה, שנזכר ברכה אותה גומר ברכות
 והתחיל טעה אם הילכך רבנן, אטרחוהו לא השבת כבוד ומפני ח"י לצלויי דבעי הוא דבדין
 טעם ולפי ברכה, אותה גומר שטעה הברכות מן באחת הברכה באמצע ונזכר חול בשל

 של טוב ביום שחרית התפלל דאם להורות בלשונו רבינו בא והשתא טוב, ביום הדין כן זה
 בה ומדכר ברכה, אותה דגומר השנים ברכת באמצע ונזכר חול בשל והתחיל וטעה פסח

  פסח, עכ"ל. של הראשון טוב יום של מוסף תפילת עד פוסקין דאין ומטר, טל ותן
 תפלת עד וז"ל ושואליןהעתיק הב"י כשיטתו שסובר שאינו מדוקדק שם בשו"ע 
  מלשאול, עכ"ל. פוסקין ואילך ומשם, פסח של הראשון טוב יום ערב של המנחה

של יו"ט ראשון של פסח ואמר  שחריתבתפלת  אם טעההב"י והב"ח  שנחלקו
לשאול כיון דאין ב"י אינו צריך ה, לעל הגשמים האם צריך לשאולאתה חונן 

על  הב"ח צריך לשאוללדעת ושל ערב יו"ט, עד תפלת המנחה שואלין על הגשמים אלא 
 .הגשמים דזמן שאילת הגשמים היא עד תפילת מוסף של יו"ט ראשון של פסח

והתחיל ברך עלינו ביו"ט ראשון של פסח אינו יבואר דעת המ"א דאף כשטעה 
 אומר טל ומטר

 אף לפסוק ל"ה בערבית מיד מדינא דהא שם בסק"ב תמה על הב"ח, אברהם
היינו טעמא דאינו פוסק מלהזכיר, הוא  משיב הרוח ומוריד הגשם, אלא מלהזכיר

ונמצא זה אגודות, דבערבית אין כולם מצויים בבית הכנסת,  אגודות יעשה שלא כדי
דבתפילת מוסף שכולם מצויים  תפילת מוסף, עד מזכיר וזה אינו מזכיר, ולהכי מזכירין

דהרי  טעמא, האי שייך דלא בבית הכנסת אז פוסקים כולם מלהזכיר, וא"כ לפ"ז בשאלה
בתפילות של יו"ט ליכא שאילת גשמים, וא"כ נמצא דכולם מפסיקין לשאול כבר 
בתחילת יו"ט, א"כ אף אם משכח"ל היכ"ת לשאול על הגשמים, וכגון שטעה והתחיל 
להתפלל של חול והגיע עד ברכת השנים לא ישאל על הגשמים, כיון דבאמת זמן שאילת 

 הגשמים הוא עד תחילת היו"ט. 

 הוכחת המ"א מדברי הגמ' בתענית דביו"ט אין שואל כלל על הגשמיםיבואר 

 ב, דמקשה דברי רבי יהודה אהדדי,"ע' ד כן המ"א מדברי הגמ' בתענית דף
ביו"ט ' כו התיבה לפני העובר אומר יהודה דבמשנה בריש תענית תנינן דרבי

וכיון שברכה כזו לכתחילה היא שלא כהוגן הוי שינוי בשליחות ויכול הואיל והוא רק שליח על הברכה 
המשלח לומר שהוא רוצה בברכה כזו שלכתחילה מברכים אותה וכיון דבטלה השליחות שפיר מחויב 

וכתב ע"ז מרן הגאון זצ"ל שטעות היא בידו והברכה היא ברכה לבטלה דהרי הוא לחזור ולברך כהוגן 
ברכת אירוסין לא נתקנה כלל להמקדש בעצמו אלא על הנועדים נפישי רבוואתי שסוברים ד

ולדבריהם אין זה מתורת שליחות מהחתן ושפיר יצא בברכת שהכל וכשחוזר ומברך בפה"ג הוי 
 , עכ"ל. ברכה לבטלה

לא עלה למנין ז' ברכות, וצריך לברך ברכה אם והנה יש לעיין אם קפץ אחד ובירך אחת מן הברכות, 
ומסתברא  ,ות שייכי לכולם כי אם לחתן והכלה, ואם לא כבדוהו אינו יכול לברךאחרת, דאין הברכ
   אבל היכא דהברכה אינה כהוגן יש לעין דבזה אינו שלוחם לזה ,דהברכה עלתה לו
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 שואלין מתי עד אהראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר, ובברייתא אית
וקא  ניסן, שיעבור עד אומר מאיר רבי הפסח שיעבור עד אומר יהודה רבי הגשמים את

 ראשון טוב ביום היורד ראשון צבור שליח שיעבור עד הפסח שיעבור עד מאי יוסף משני רב
  עיי"ש.איכא  מי טוב ביום שאלה ופריך ליה אביי פסח, של

חול והגיע עד ברך עלינו צריך לשאול טל ומטר הב"ח דאם טעה והתחיל תפילת 
א"כ הכא נמי ש"ץ שטעה והתחיל ברך עלינו היה צריך לשאול טל ומטר, וא"כ 
מאי מקשה אביי שאלה ביו"ט מי איכא, הא שפיר משכח"ל שאלה ביו"ט כשטעה 
והתחיל ברך עלינו, ועל זה קאמר רבי יהודה עד שיעבור שליח ציבור ראשון היורד ביו"ט 

שון של פסח דאפילו אם טעה והתחיל ברך עלינו אינו שואל טל ומטר, אלא ע"כ מוכח רא
כדעת הב"י דמתחילת היו"ט כבר אין שואל כלל על הגשמים, ולהכי פריך אביי שאלה 

 ביו"ט מי איכא, עכתו"ד המ"א. וכ"כ להוכיח הגבורת ארי בתענית שם.
שאין מסתבר וכתב ליישב  ג"כ עמד בקושיית המ"א מדברי הגמ' בתענית,

מדבריו משמע ו .דהש"ץ יגיע עד ברכת השנים בשבת בלי שהציבור יזכירו
טל ומטר, אלא דלא מוקים צריך לשאול הש"ץ עד ברך עלינו הגיע באמת אירע שדאם 

 הגמ' באופן זה כיון דלא משכחת לה שהש"ץ יגיע עד ברך עלינו.
י ליכא שאלה ביו"ט הא משכחת לה מבואר גם מהמ"א והגבורת ארי, שהקשו אמא

בש"ץ שטעה וכנ"ל, ומבואר דס"ל דאם איכא שאלה ביו"ט ה"נ ש"ץ שטעה היה 
 צריך לשאול טל ומטר.  

 

 יבואר דמדברי האחרונים מוכח דלא אמרי' הך סברא דלתקוני שדרתיך בש"צ

כדברי השואל ומשיב דש"ץ שטעה והתחיל אתה חונן אין צריך לגמור את הברכה 
כיון דלתקוני שדרתיך, א"כ כשנזכר הש"ץ באמצע ברכת השנים לא היה צריך 
לסיים את הברכה אלא צריך להמשיך בתפילת יו"ט, וע"כ דס"ל דלא אמרי' הך סברא 

 צריך לסיים את הברכה.  דלתקוני שדרתיך, ואף ש"ץ שטעה והתחיל תפילת חול 
יש להוכיח עוד כדברי האחרונים דלא אמרי' הך סברא דלתקוני שדרתיך, דהנה 
אם טעה בעשי"ת וחתם הקל הקדוש צריך לחזור לראש התפילה, ומסתימת 

הדברים משמע דה"ה בש"ץ שטעה וחתם הקל הקדוש דצריך לחזור לראש התפילה, 
תקוני שדרתיך א"כ ה"נ נימא לתקוני שדרתיך ולא ואם כדברי השואל ומשיב דאמרי' ל

 לעוותי ויוכל לחזור לברכת אתה קדוש, ומבואר דלא אמרינן כן, וצ"ע.
אפשר דכיון דהש"ץ לעצמו סיים הברכה תו אינו חוזר אלא לראש משום שהסיח 
דעתו מהברכה ואפי' שכלפי הציבור לא סיים מ"מ כיון שלדידיה סיים שפיר חוזר 

 ע.לראש וצ"

יבואר דכוונת המ"ב שיגמור ברכת אהבה רבה הוא משום הפסק ולא משום 
 שהתחיל ברכה

משנ"ת להוכיח מדברי המ"ב דכל אחד שמתחיל ברכה אסור להפסיק וצריך 
לגמור את הברכה, ולהכי כשהתחיל אהבה רבה יגמור ברכת אהבה רבה ואח"כ 

שהתחיל לברך, דכל שלא אמר ברוך יאמר יוצר אור, י"ל דלעולם ליכא איסור להפסיק כ
אתה ד' לא חשיב שהתחיל את הברכה, והא דבהתחיל אהבה רבה אינו מפסיק ומתחיל 
ברכת יוצר אור, היינו טעמא דהרי כשענה ברכו את השם המבורך חשיב כמו שעומד 
באמצע הפרק, ואסור להפסיק אז בדבור, ואם יפסיק ויאמר ברכת יוצר אור נמצא 

שאמר תיבות אהבה רבה, ולהכי כ' המ"ב דיסיים ברכת אהבה רבה שהפסיק בדבור כ
ועי"ז נמצא שלא הפסיק בדבור כלל, ולפ"ז בנידון דידן שהתחיל שמח תשמח שפיר יכול 

 להפסיק ולברך שוש תשיש.

 יבואר דאם איתקיל מילוליה לא חשיב שהתחיל הברכה

תקיל מילוליה ואמר באופן שידע שצריך לברך ברכת שוש תשיש אבל אייש לדון ד
דלא חשיב כהתחיל את הברכה, וכמו שדן הביאור הלכה ]בסי' אפשר שמח תשמח 

רס"ח סע' ג' ד"ה ושלא[ לענין התחיל בשבת אתה חונן, דאם נכשל בלשונו והתחיל אתה 
עיי"ש  ,חונן לא חשיב שהתחיל תפילת חול, דכשנכשל בלשונו לא חשיב דיבור כלל

ה"נ בענינינו אם נכשל בלשונו ואמר שמח תשמח אפשר דלא שהניח דבר זה בצ"ע, וא"כ 
 חשיב דיבור כלל. 

נשאלתי באחד שנעשה בר מצוה בתשעת הימים ושכח ללבוש הבגדים 
החדשים של הבר מצוה קודם תשעת הימים ונסתפק אם ללבוש הבגדים 
החדשים קודם ר"ח אב באחד מימי השבוע ואזי יצטרך לברך שהחיינו בבין 
המצרים, או ללבוש בשבת שאחר ר"ח אב, דבשבת של בין המצרים כתב 

 המ"ב בסי' תקנ"א ס"ק צ"ח שמברכין שהחיינו.

מצרים או בשבת חזון, בזה מסתברא שלא ילבוש אם היה הנידון או ללבוש בבין ה
בגדים חדשים בשבת חזון, דהרי הרמ"א בסי' תקנ"א סע' א' לא התיר ללבוש בגדי 
שבת בשבת חזון, ואע"פ שנוהגים על פי הגר"א ]כמ"ש המ"ב שם סק"ו[ ללבוש בגדי 

אבל לא שילבש בגדים חדשים, אבל בשבת גשבת, מסתברא שלא התירו אלא בגדי שבת 
הראשונה של אב, כמו השנה שהוא ב' אב שאינו שבת חזון, הרי גם לדעת הרמ"א צריך 
ללבוש בגדי שבת, וא"כ אפשר שלא נהגו אבילות כלל בשבת זו, וא"כ היה מקום לומר 
שהוא הדין שמותר ללבוש בגדים חדשים, ולכן היה נראה שילבוש הבגדים החדשים 

 .דבשבת זו ויברך עליהם שהחיינו

 ם בשבת ראשונה של אב אסור ללבוש בגדים חדשיםיבואר דג

מדברי היד אפרים שהביא השער הציון בסי' תקנ"א ס"ק מ"ו נראה דס"ל שלא 
התירו אפילו בשבת ראשונה של אב אלא בגדי שבת, אבל בגדים מכובסים לא, 

 וכ"ש בגדים חדשים לא התירו.  

להחמיר מראש חודש ואילך,  ואפילו לפי מה שכתב רמ"א דנהגו]השעה"צ שם[ 
היינו, בחדשים או מגוהצין ממש, אבל בבגדי שבת שאין האיסור רק משום 

אבל אם שהגיהוץ ניכר אין המנהג שלא ללבוש רק בשבת חזון, או אם יש מילה בט' באב, 
, עכ"ל. ]יד אפרים[ חל ראש חודש ביום וי"ו או בשבת, שפיר לובשין בשבת זה בגדי שבת

דבגדים חדשים או מכובסין ומגוהצין אסור גם בשבת ראשונה, אע"פ  ומשמע מדבריו
 שאינה שבת חזון, ולא התירו בשבת ראשונה אלא בגדי שבת בלבד.

לפ"ז עדיף שילבש את הבגדים החדשים קודם ר"ח, ויברך שהחיינו בבין המצרים, 
 ולא ילבש בשבת שאחר ר"ח אב בגדים חדשים.

ן קטן בשבת זו, והרי נחלקו האחרונים אם המנהג של אפשר דכיון שהוא עדיי
אבילות שמר"ח עד התענית נוהג בקטן, דדעת הא"ר דאף בקטן נוהגים אבילות 
מר"ח, אבל בחיי אדם כתב שלא נהגו איסור לבישת בגדים מכובסים לקטנים אלא בשבת 

של אב  חזון, אבל מר"ח מותר, עיי' במ"ב סימן תקנ"א ס"ק פ"ב , וא"כ בשבת ראשונה
 בוודאי יש מקום להקל בזה לקטנים ללבוש אף בגדים חדשים.

 יבואר דנחלקו האחרונים בקטן אם נוהג בו אבילות דכבוס מר"ח

דיש לעיין במה ראוי להקל לקטן יותר, האם באמירת שהחיינו בבין המצרים, או 
בלבישת בגדים חדשים בשבת הראשונה של אב, דלכאורה לבישת בגדים חדשים 

יסורו חמור יותר מאמירת שהחיינו, שהרי על אמירת שהחיינו בבין המצרים כתב א
, ומשמע דאין זה איסור גמור, טוב מלומר שהחיינובשו"ע בס' תקנ"א סע' י"ז רק לשון 

אבל לבישת בגדים חדשים דלדברי האליה רבה נוהג אבילות מר"ח גם לקטנים, א"כ הוא 
אסור לגדולים לספר קטנים ולכבס כסותם, "ד בכלל מה שכתב השו"ע בס' תקנ"א סע' י

ומשמע דזה איסור מדינא, וא"כ אפשר דזה חמיר יותר, ואולי עדיף שילבש את הבגדים 
 החדשים בבין המצרים.

אפשר דלגבי אמירת שהחיינו בבין המצרים אין חילוק בין קטן לגדול, שהרי אין 
לומר בו שהחיינו, ומ"ש גדול איסורו משום אבילות, אלא משום שהזמן אינו ראוי 

מקטן, אבל דברים שנוהגים בהם משום אבילות בזה יש להקל בקטן כיון דמדינא דגמ' 
אין אבילות לקטן, אלא דמ"מ נהגו לאסור בשבוע שחל בו גם לקטן, והחיי אדם כתב שלא 

די שבת בשבת זו קיל טפי וצ"ע.  נהגו בו איסור מר"ח, וא"כ אפשר דללבוש בג

אבי מה שנתבאר שהלומד בלא כוונת מצוה אינו חייב בברכת התורה הראוני ב
בהא דבעל קרי מהרהר בלבו ק"ש כתב שה"ב אות ב' הלכות ברכות פ"ד מעזרי 

למה אינו מהרהר ברכת התורה מאחר בס' כ"ד  השאג"אוהקשה  ,ואינו מברך ברכת ק"ש
כיון שאסור בדברי תורה הבעל קרי דע"כ האבי עזרי וכתב , והוא מצוה של תורה כק"ש

                                                           
והנה פשוט שאף להנוהגין שלובשין בגדי שבת ' וז"ל פ 'סי "גח "חשו"ת אגרות משה אווכ"כ ב ג

דלא עדיף מחתן שאף להאוסרים מותר ללבוש בגדי  ,בגדים חדשיםאין נוהגין ללבוש בשבת חזון 
, עכ"ל. וכ"כ בארחות רבינו שבת בשבת חזון ואסור בחדשים כדאיתא במג"א סימן תקנ"א סק"ו

 ח"ב עמ' קל"ד עיי"ש.
 ויש משניםוהנה במ"ב סימן תקנ"א ס"ק ו' כתב דהמנהג בוילנא שלובשין בגדי שבת בשבת חזון  ד

 

אינו מכוון לשם מצוות תלמוד תורה א"כ כשקורא ק"ש אינו מכוון ללימוד תורה וכל ש
  .אינו חייב בברכת התורה

גתת הראשונים באומר דברי תורה דרך והקודם דפל העירוני במה שנתבאר בגליון
תחנונים תליא בפלוגתא אם מברכין על המצוה של ת"ת או שמברכים על התורה 

 ונראה פשוט דבשבת ראשונה של אב אין משנים אפי' בגד אחד שאין נוהגין אבילות בגד אחד
  .כלל בלבישת בגדי שבת בשבת זו

 חומרא לנהוגחשיב  ןנראה דאילשנות בגד אחד מי שאין לו מנהג בזה נראה דובעיקר מנהג זה 
כבוד שבת  לשנות בגד אחד דחומרא יותר ללבוש כל הבגדים בגדי שבת שהוא מכבוד שבת וחיוב

 הוא חשוב יותר ממנהג שלא נהגו אצלו ופשוט.
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באמת בשו"ע עצמה דאי מברכין על התורה עצמה מברכין גם כשאומר דרך תחנונים אבל 
רי שנראה מדבריו דס"ל שברכת התורה אינה ברכת המצוות שה פהביא בזה ב' דעות אע"

חייב נשים בברכת התורה ופטר המהרהר מברכת התורה כמבואר בחידושי מרן רי"ז הלוי 
בשם הגר"ח וא"כ נראה שדעת השו"ע שאמירת תורה דרך תחנונים מגרע גרע מלומד 

 שלא לשם ת"ת ואפשר שאינו חשוב תורה כלל וצ"ע בביאור הדברים.
בעניין הלומד שלא בכוונת  "אהגאון הגדול ר' רפאל רייכמן שליטמה שכתבתי בשם 

 ,העירוני המעשה בדיוק כפי ששמעו ממנומצוה אם עובר באיסור דברים בטלים, 
ששאל למרן גאב"ד בריסק זצ"ל אם מי שלומד בלא כוונה למצוה אם מקיים מצוות 

ושאלו אם הרי הוא מבטל תורה בעת שלומד  ,ואמר לו פשוט שאינו מקיים ,תלמוד תורה
ואמר לו להביא רמב"ם )פ"א ה"י מת"ת( והראה לו שכתב בזה"ל  ,תורה בלא כוונה למצוה

'עד אימתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו שנא' ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן 
בכל עת הוא בלימוד הרי הוא שוכח' ע"כ, ומבואר דהא דמחוייב ללמוד  קשלא יעסו

משום דכשאינו לומד הרי הוא משכח הלימוד, ומשמע דאם אינו משכח אינו אסור לדבר 
וא"כ בכה"ג שלומד שלא בכוונת מצוה אע"פ שאינו מקיים מצוה מכל  ,דברים בטלים

 ינם בכלל דברים בטלים."כ אוא ,מקום אין הדברים שמדבר משכיחים ממנו את התורה

 ת המרחץיבואר בדין דברים בטלים בבי

איתי בספר תולדות אדם פ"ז שהגאון ר' זלמן מוולאזין זצ"ל  הסתפק אם איסור ר
אבל בבית המרחץ שאין  ,דברים בטלים הוא רק במקום שמותר לעסוק בד"ת

וזה היה דרכו  ,לעסוק בתורה אזי יהיה מותר לעסוק בדברים בטלים, וכך הכריע למעשה
 ע"כ.  תיםבבית המרחץ לשאול ולספר בקורות העי

בזה גורם הוא לכאורה הרי כל מה שמכניס בראשו דברים אחרים הרי דבזה לעיין 
כל מים כמו בדבש לדבש ונמשלה כמו דאיתא במדרש שהתורה  ,לשכח הלימוד

, ה"נ בתורה כל דברים אחרים שנכנסים אליו יוצא כנגדו דברי שנכנס יוצא דבש כנגדה
 . תורה שלמד

אינו במה שמדבר  דהאיסור דברים בטליםמבואר מה שנתבאר מדברי הרמב"ם ל
בבית  "כא ,על ידי שאינו לומד הוא משכחד דברים בטלים אלא במה שאינו לומד,

ועצם הדברים בטלים  גורם לשכח לימודו,המרחץ שאינו יכול ללמוד מה שאינו לומד אינו 
 ולכן הדברים בטלים שמדבר במקום שאסור בדבר תורה אינם משכחים. ,אינם משכחים

אע"פ שדבר דברים בטלים זצ"ל יכל לנהוג כן משום שבאמת רק הגאון ר' זלמן 
 ,בבית המרחץ אבל אחר שיצא מבית המרחץ לא נשאר בלבו כלום מאותן דברים

ודאי אסור לדבר חקוקים אצלו בו ואבל מי שהדברים בטלים ישאר ,לכן היה מותר לו
    דברים בטלים גם בבית המרחץ.

מי שמסופק אם מי שעומד מאחוריו הוא עומד באמצע תפלת בנשאלתי 
אם מותר  ,תפלת לחש או שאומר תהליםוקשה לברר אם הוא מתפלל  ,הלחש

 .בשביל שצריך לילךלפסוע 

דבר שיש אמנם העירוני דהוי  ,לפסוע מספקספק דרבנן ומותר נראה לכאורה דהוי 
ועד שתאכלנו  ,יוכל לפסוע אחר שיפסע מי שעומד מאחוריו דהרי ,לו מתירין

 באיסור תאכלנו בהיתר. 

 

 דבר שיש לו מתיריןכ יכלים חשיבגם תת האחרונים אם יבואר פלוג

או מוקצה  ,כבר נודע שנחלקו האחרונים האם בכלים שיכולים להתירם בטבילה
נובי"ת וב "דביצה דבהצל"ח דדעת  ,אם אמרינן ביה דהוי דשיל"מ ,שמותר למחר

שייכת  הסברא של דבר שיש לו מתיריןלא אמרי' בזה דהוי יל"מ, משום דאה"ע סל"ח ד
 ,ואין משתמשים בו אלא פעם אחת ,רק בדבר מאכל או בחפץ ששימושו מכלה אותו

אבל לגבי שימוש בכלים  ,דבזה אמרינן עד שתאכלנו היום באיסור תאכלנו למחר בהיתר
כשאין השימוש מכלה את הכלים וכן לענין טלטול כלים ואוכלין לא שייך לומר דהוי 

להקל ולהתיר לטלטלו בשבת  ישוא"כ  ,ם וגם מחרכיון שיכול לטלטל גם היו ,דשיל"מ
ועיין בחידושי רע"א על המג"א סי' ש"ח סקי"ז דלא  ,שלא יפסיד את הטלטול של היום

 .לה דשיל"מ בובכל גוונא חשי ,נקט כסברא זו של הצל"ח
כיון  ,א חשיב דשיל"מדברי הצל"ח ללשמסופק אם חבירו סיים תפילתו בזה 

ודמי למש"כ הנו"ב דכלים של מוקצה  ,לעשות בו כחפצוזמן הזה לא יוכל דב
שנתערבו לא חשיב דבר שיש לו מתירין לאחר השבת משום שהשתמשות של שבת לא 

 .אפשר דהוי דשיל"מ רעק"א דלא ס"ל סברא זואמנם למש"כ ה ,יוכל להשתמש למחר

 קולאיבואר נמצא בהרבה מקומות שלא אמרו ספיקא דרבנן ל

 

דמצאנו בהרבה מקומות  ,מקום אמרינן ספיקא דרבנן לקולאלא בכל נראה ד
משנה ברורה סימן בובהלכה זו גופא יעויין  ,שלא הקילו בספיקא דרבנן בשופי

בעניין הא דאסור לישב בתוך ד"א של מתפלל אבל אם עוסק בתקוני התפלות ' ב ס"ק ו"ק
דס"ל דלא אסרו ל במ"ב שם וז"וכתב  ,גם בעוסק בתורהויש מתיר  ,מותר לישב בתוך ד"א

חכמים לישב בצד המתפלל אלא כשיושב ודומם דנראה כאלו אינו רוצה לקבל עליו 
ועיין באחרונים  ,עומ"ש אבל כשהוא יושב ועוסק בתורה הרי הוא כמקבל עליו עומ"ש

ובלאחריו נ"ל שאין להחמיר  ,דטוב להחמיר לעמוד כדעה הראשונה אם לא במקום הדחק
 .אע"פ דאינו אלא ספק איסור דרבנן התיר אלא בשעת הדחק, עכ"ל, ומבואר שלא בזה

 בספיקא דרבנן במקום חזקהיבואר 

סיים תפלתו או שעדיין לא סיים חבירו שעומד מאחריו נסתפק אם ש בנידון דידן
סימן  ,ונחלקו בזה הש"ך והפר"ח ,שלא סיים תפלתוחזקה  איכאלכאורה  ,תפלתו

משום ש ,במה שהתפללולא חשיב חזקה  ,בפני עצמו אפשר שכל דבור הוא מעשהאבל ק"י 
 .הבתפלהעומד הוא עדיין חזקה נימא ש

ואם הוא יודע שהיה כאן מי רגלים ונסתפק אם כתב וז"ל  ה"כ ק"ו ס"ע 'סי ב"מב
הטיל לתוכו רביעית מים וכיוצא בו כתב הח"א דכיון דאיתחזק איסורא אזלינן 

ומ"מ בשעת הדחק שיתבטל עי"ז מק"ש ותפלה יוכל  לחומרא אפילו במילתא דרבנן
לסמוך על הפוסקים דאפילו בזה אזלינן לקולא במילתא דרבנן. ואם אירע לו כזה בצואה 
דהיינו שהוא יודע שהיה כאן צואה בבית ונסתפק אם פינוהו נראה דאסור לקרות 

דגם במקום  'לכאו אר, עכ"ל, ומבוולהתפלל עד שיתברר לו דהלא הוא מילתא דאורייתא
  במקום הדחק.חזקה סמכינן לומר ספיקא דרבנן לקולא 

 יבואר דנחלקו האחרונים אם אמרינן ספיקא דרבנן לכתחלה

בעיקר הדבר אם אמרינן ספיקא דרבנן לקולא בכל ספק שעומד לפניו לכתחלה 
וכתב הב"י ז"ל ]ד"ה ואם[ כתב וז"ל ' ג סעיף ב"פרי חדש אורח חיים סימן פבהנה 

היינו דוקא לענין בדיעבד אבל לכתחילה לא דאע"ג דמשום ספקא דרבנן נקיטנן לקולא, 
וכפי זה ספק ספיקא דאורייתא דהויא לקולא הוי דוקא בדיעבד. וכ"כ הר"א  עד כאן.

ועיין במה שכתבתי סימן תרע"ב סעיף ב' ]ד"ה  ,מזרחי בחידושיו ]לסמ"ג[ להלכות מגילה
מדליק[. ומסתייעא קצת הך סברא מהא דאמרינן פרק שלשה שאכלו ]ברכות נא,  ומ"ש

הואיל וראשונים איבעייא להו א[ ראשונים שאלו שמאל מהו שתסייע לימין, אמר רב אשי 
. ואמרינן נמי בסוף פרק קמא דשבת ]כ, א[ רב אמר ולא אפשיט להו אנן ניעבד לחומרא

וכן  יו ורוב היקפו.הילכך בעינן רוב עובר רב פפא רוב עובייו, ואמרי לה ברוב היקפו. אמ
ב; ס, ב[ ובכמה דוכתי ]תענית ו סוף  -בפרק קמא דברכות ]יא, ב[ ובפרק הרואה ]נט, א 

ע"ב; מגילה כא, ב[ לענין מילי דרבנן קאמר רב פפא דבעינן לתרוייהו, ואמאי נימא ספיקא 
וליתא, דהיכא דאתמר  דרבנן להקל, אלא משמע דדוקא בדיעבד אבל לכתחילה לא.

 אתמר, היכא דלא איתמר לא איתמר, וכל ספיקא בדרבנן נקיטנן לקולא, אפילו לכתחלה.
ומשמע לי עיקר כדברי המתירין אפילו לכתחילה בבית הכסא חדש דספקא דרבנן 

 , עכ"ל.לקולא
שכתב בתו"ד וז"ל  סוף סי' רמביו"ד בהנדפס ש"ך הנהגת הוראות באיסור והיתר ב

בדיני ס"ס דין י"ט וגם ועוד שהרי יש כמה ספיקות דרבנן להחמיר כמו שכתבתי 
רבינו ברוך דאשכחן דפליגי בספק דרבנן ופסקינן להחמיר  'החולץ כתב תשו 'כי פבמרד

 , עכ"ל.ומי יפריש ביניהםועוד דיש כמה דברים שהם דרבנן ונוגעים באיסור דאורייתא 
בבין שהרי סופרים ספירת העמר זה שאינו מבורר דיו בעניין צריכים בירור רב 

השמשות משום ספיקא דרבנן לקולא ורק המדקדקים ממתינין עד צאת 
יש לעיין למה לא ולמה אין אומרים שאין עושין ספיקא דרבנן לכתחלה, וגם  ,הכוכבים

 וצ"ע.ימתין עד צאת הכוכבים דהוי יש לו מתירין 

אין אומרים תחנון בת"ב, כתב השו"ע )סי' תקנ"ט ס"ד( '
לענין כמה  ', וכןואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד
כתיב 'קרא עלי הלכות הובא דבר זה שת"ב מקרי מועד ד

 .מועד לשבור בחורי'

                                                           
ויש לעיין אם עומד בתפלה ואינו מתפלל ועדיין לא הפסיק מתפלתו ועדיין לא אמר יהיו לרצון  ה

ושמעתי שהגאון הגדול ר' אברהם גנחובסקי ולפ"ז אפשר דחשיב חזקה, אם הוא חשוב כמתפלל 

והנה יש להתעורר מדוע תשעה באב חשוב מועד, דלא 
מסתבר לומר שהוא על שם העתיד שיהפך ליו"ט לששון 

, ועוד ולשמחה דלא מצינו שקובעים יו"ט ע"ש העתיד
שיש בתשעה  , ומשמעדא"כ גם שאר תעניות יקראו מועד
 .ן של אבלותבאב בחינת מועד גם כיום שהוא זמ

ונראה שנסתפק שאם אינו מתפלל כשהיה מתפלל ואחד עובר לפניו היה מפסיק תפלתו  זצ"ל
 .הפסיק תפלתו מהאי טעמאר לעבור כנגדו ומות

מועדים  נאמר על הג' רגלים שהם'מועד' ובאמת דשם 
 ,שבהם שואבים השפעות מרוממות ונעלות במאוד מאוד

מבואר במדרש 'והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה כי וכ
ואבן גדולה על פי הבאר וגו'  -מן הבאר ההיא ישקו העדרים

וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את 

 והנה

 והנה

 ויש

 אבל

 אבל

 היהו

 אמנם

 וא"כ
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 הנהו

 והנה

 והנה

 'ויעוי

 והדברים



 

הבאר למקומה', שהמכוון כנגד צאן הוא ישראל וישנם ג' 
צאן והם כנגד שלושה רגלים שבהם ישקו את  עדרי

כלל ישראל מן הבאר לאחר שגללו את האבן -העדרים
שהוא כנגד שאיבת השפע האלוקי שיש בימים טובים 

ואפשר לשאוב בימים  ,שהקב"ה משפיע על כלל ישראל
פעות רוחניות ברמות גבוהות ביותר, ואח"כ וגללו אלו הש

את האבן מעל פי הבאר, שאחרי הימים טובים אין את 
 ההשפעה הנפלאה של המועדים כמו שיש בזמן המועד.

וגל לשאיבת דאקרי מועד ה"ז זמן מס ב"תוא"כ יוצא שגם ב
מנם שדרך בני אדם לחוש בשלושת אשפע אלוקי, וה

שבועות אלו של בין המיצרים כימי אבלות שנקבעו בתוך 
מהלך מעגל השנה ומצפים ליום שבו יעברו שלושה 
שבועות אלו, ויגיעו ימי בין הזמנים לחיים לשמחה ולששון 
אבל האמת היא אינה כן אלא בתוך ימים אלו מונח רוממות 

נה דוקא בימים אלו כבשאר ת שישנה וצפומיוחד
 ירוש והתבוננות מהו המועד של ת"ב.המועדים, וצריך פ

ה ור' יהודה האיתא )פ' בשלח דף נ"ו ע"ב( והנה בזוה"ק 
נב( קול )ישעיה  תיב, כהוה קארי, ור' שמעוןד היב קמיית

 ,כי עין בעין יראו בשוב ד' ציון[] ל יחדיו ירננוקו שאונ ךצופי
מאן אינון צופיך, אלא אלין אינון דמצפאן  ,יךקול צופ

אימתי ירחם קוב"ה למיבני ביתיה, נשאו קול, ישאו קול 
מבעי ליה מאי נשאו קול, אלא כל בר נש דבכי וארים קליה 

, יחדיו ירננועל חורבן ביתיה דקוב"ה זכי למאי דכתיב לבתר 
לפרש הפסוק 'כל וזכי למחמי ליה בישובא בחדוותא, והיינו 

צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ד' ציון', 
דמ"ט לא כתיב ישאו קול מהו נשאו קול דמשמע לשון 
עבר, דהא בקרא מבואר דלעתיד לבוא ישאו קול צופיך 

קול בכי על  ביחד, וכתב שם דנשאו קול היינו דכעת נשאו
חורבן בהמ"ק ולכך לעת"ל יזכו שיחדיו ירננו כי עין בעין 

 ון, וכמו שאמרו חז"ל )תענית דף ל':(בשוב ד' צי יראו
שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש '

מכאן אמרו כל המתאבל על  ,לים עליהכל המתאב
ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על 

 .'ירושלים אינו רואה בשמחתה

ובאמת דלפי גודל האבליות על ירושלים וההשתוקקות 
הנפלאה לקרבת ד' שהיתה בזמן בהמ"ק כן לפי זה זוכים 

, דלפי גודל הצמאון והתשוקה לקרבתו ית' כן 'יחדיו ירננו'ל
בוא הקירבה הגדולה הזו, כשתביתר עוז זוכה לשמוח 

השלישי הוא תכלית כל הבריאה כולה  ובאמת דבנין הבית
שתכלית הבריאה היא כדי שישרה הקב"ה שכינתו 

וכמו שאמרו צאנה וראנה בנות ציון במלך בתחתונים, 
ת שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנותו וביום שמח

מתן תורה וביום שמחת ליבו הוא ליבו ביום חתנותו הוא 
בנין בהמ"ק, שהוא שמחת ליבו כביכול של הקב"ה, 

 והשייכות לכל זה הוא ע"י נשאו קול על חורבן בהמ"ק.

ובאמת שיש בזה קושי גדול בדור האחרון לעורר בכייה על 
 חורבן בהמ"ק דידוע דבדורות העבר שאינם כ"כ רחוקים

 כמעט נמצאמאתנו, היו בוכין במאוד בת"ב, אך כהיום הוא 
ואע"פ שגם הדורות הקודמים היו , רק ביחידי סגולה

ל בזה שינוי גדוהרבה שנים, מ"מ יש קים מזמן הבית ברחו
 .בדורות בזמן הזה

 

וההסבר לזה נראה מפני שכהיום ב"ה יש שפע גדול מאוד 
פך לגשמי ולרדיפה אחרי של גשמיות מכל צד והעולם נה

הגשמיות במאוד, בבחינת הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, 
בין כשהוא בא בצורת עשיו ובין בצורת אחי, וכהיום 
היצה"ר בא בצורת אחי ברידפה אחרי העוה"ז בתשלום כל 
תנאיו, וממילא ההשתוקקות והבכייה על חיסרון ברוחניות 

ת' הניחנו בדור היא יותר קשה מכל הדורות, ומ"מ הבורא י
הזה במקום שרבים בו המרחקים אותו ממנו יתברך הם הם 
התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא 
מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם 
באמת בתוך המלחמה החזקה, כלשון המס"י, וא"כ כל 
התעוררות ובכייה קלה ע"י שהאדם מעורר את עצמו 

תקרב אליו ית' הוא חביב מאוד לפי לרצות קרבת ד' ולה
 הקב"ה ובמיוחד בדורינו שהדבר קשה עד למאוד.

על קרא ויתן את קולו בבכי  במדרש פ' ויגש תאוהנה אי
וישמעו מצרים וגו', מה יוסף לא פייס את אחיו אלא בבכי 

ו אף ישראל אין נגאלין אלא בבכי, כמו דכתיב בבכי יבוא
וס שפייס יוסף את אחיו וצ"ב מהו הפיובתחנונים אובילם, 

 .ע"י הבכי
ונראה דהנה יוסף הרי ניטל ממקור מים חיים מאת אביו 
יעבק ומאת מקור ישראל, וכעת היה אפשר לחשוב שהוא 

ערומת על אחיו שמכרוהו לעבדות תבודאי בכעס וב
במצרים ועל ידם נתגלגל שהיה בריחוק כ"כ גדול ממקור 

כי יוסף בכיו היה על הריחוק שהיה לו יים, וכעת בבהח
מאחיו כ"ב שנים, וזהו כעין בכי של שמחה שלשון בכי הוא 

בה כשכעת כשיש כזה אור גדול של הקיר, 'מבוכה'מלשון 
עם אחיו הבכייה היא שחבל על כך שלא היו קרובים 
מקודם לכן, וזהו בכי של פיוס השייך בזמן הגאולה וכמו 
שכתב הרד"ק שם דבבכי יבואו היינו בבכי של שמחה, 

הקירבת ד' שהבכי יהי' על כל כ"כ הרבה שנים שכ"כ תערב 
וזהו קירבה זו שחבל שלא נתקרבנו עד כה, היה  אשל

 המוטל עלינו לנסות לעורר בלבנו את הקריבה לבורא ית'.

דמחשבה ורצון טוב של האדם הקב"ה מביא  'יבו
 אותם לידי מעשה

 הקפר אלעזר רבי תניא ע"א כ"ט דף מגילה איתא בגמ'והנה 
 שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי עתידין אומר

 והלא יבוא בים וככרמל בהרים כתבור כי מרשנא י"רבא
 שעה לפי אלא באו שלא וכרמל תבור ומה ו"ק דברים
 ובתי כנסיות בתי ישראל בארץ נקבעים תורה, ללמוד

וכמה,  כמה אחת על תורה בהן ומרביצין שקורין מדרשות
ידי ההשתוקקות של ישראל ללמוד בארץ  דעל היינוו ,ע"כ

 זוכים שיקבעו בארץ ישראל.  ,ישראל אלא שאין יכולים
 איתא בביאור יותר וז"ל כי ס"ח תהלים מזמור ובמדרש

 אומר זה(, יח מו ירמיה) יבוא בים וככרמל בהרים כתבור
 גבוה שאני לפי, שכינה שתשרה נאה עלי, תבור הר נקראתי

 נקראתי אני אומר וזה, המבול מי עלי ירדו ולא, ההרים מכל
 נתמצעתי שאני לפי, שכינה שתשרה נאה עלי, הכרמל הר

 כבר הוא ברוך הקדוש אמר, הים את עברו ועלי, בתוך
, לפני פסולים כולכם, בכם שיש בגבהות לפני נפסלתם

 מקפח אתה שמא או, לפניך יש פנים משוא וכי לפניו אמרו
 והטרחתם הואיל הוא ברוך הקדוש להם אמר, שכרינו את

 תבור להר נתתי הרי, שכר לכם אשלם, כבודי בשביל לפני
 בהר ומשכת לך שנאמר, דבורה בימי לישראל תשועה

 שנאמר, לאליהו תשועה הכרמל ובהר(, ו ד שופטים) תבור
 הכרמל, ע"כ. הר אל[ הנביאים( ]ישראל כל) את ויקבוץ
אנכי כתב על הפסוק אנכי לד'  ה' פרק שופטים י"וברש

 לא אגדה מדרש שמעתי כפול אנכי אשירה וגו' וז"ל אנכי
 תורה למתן שבא וכרמל תבור שכר הוא ברוך הקדוש קפח
 להם אמר הפנים בבשת וחזרו התורה את עליהם לתת

 אנכי בסיני נאמר כפלים לכם פורע שאני סוף ה"ב הקדוש
' ה אנכי בסיני נאמר, אנכי אנכי יאמר בתבור אלהיך' ה

 יםקהאל הוא' ה יםקהאל הוא' ה כפול יאמר בכרמל אלהיך
אליהו, עכ"ל, ומבואר דכל שאיפה לטוב הקב"ה נותן  בימי

 שכרו משלם וכ"ש אצל האדם.

על הפסוק  ושמעתי מידידי הרה"ג ר' דוד רפפורט שליט"א
אנכי אנכי הוא מנחמכם שבא לומר על דרך הרמז שהאנכי 

שום שאנו אנכי שהגיע שכר להר הכרמל מנחם אותנו מ
רואים שכל שאיפה הקב"ה נתן שכר טוב על זה וכן אנו 

 השתוקקנו ושאפנו לבסוף נזכה לזה.ש

שסיפר שבא ודה זצ"ל שמעתי מהגה"צ ר' שלמה ברעוו
אליו אברך ואמר לו שזכה במשך חודש לחוש קירבת ד' 
גדולה מאוד, ובכל יום היה קם בחשק עצום להתפלל 
ומתפלל בכוונה גדולה וכל מילה ותיבה היתה עליו עריבה 
ומתוקה כדבש, ואח"כ למד בכזטו שקיעות ושמחה והיה 

 דש נעלם לוממש מהלך כמו מלאך מלא וגדוש, ואחרי חו
כל הרגשי קודש וההתועררות הנפלאה, ובא אל ר"ש 
ברעוודה לשפוך לומר ליבו ואמר לו שהוא חייב להחזיר 
לעצמו את אותם הרגשי קודש המרוממים, ואינו מסוגל 

 לחיות כך בלא הרגשות האלו.

באמת שלכל בר ישראל משפיע הקב"ה לפעמים איזה ו
 הרגשה נפלאה ומתיקות עצומה של קירבת ד' שכשהאדם

אוחז באותם המדריגות אינו יכול להתנתק משם וכולו מתענג 
על ד', ובאמת שזוהי מתנה נפלאה מן הקב"ה, ואם האדם 

 מתבונן בזה הרי יש לו להוריד כנחל דמעה על חורבן בהמ"ק.
דאפי' מי שנקרא יהודי פשוט דידוע בשם הגר"א שאמר 

בזמן של זמן בהמ"ק אינו קרוב כלל להשגתינו, מפני ש
בהמ"ק היו רואים את קירבת ד' וחשים ברגשות קודש 
נפלאים ביותר, וחיים חיים אמיתית של להתענג על ד', 
וכעת הריחוק הגדול החסר לנו בחורבן הבית הוא נורא 

 ועצום מאין כמותו.
ות זכור ד' מה היה לנו הביטה וראה את ואנו אומרים בקינ

, הנשמה בתינו לנכרים לזרים חרפתינו, נחלתינו נהפכה
ד שהיא נחלתינו, היא הקדושה החצובה מתחת כסא הכבו

ובתינו לנכרים, דזהו החורבן האמיתי  נהפכה לזרים
 קדושה היא רחוקה מאוד מקירבת ד'.ה שנשמתנו

דאמר רבי יהושע בן לוי )דף ס"ט ע"ב( איתא 'ובגמ' ביומא 
למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה 

אתא  ,הנוראהאל הגדול הגבור וליושנה אתא משה אמר 
ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר 
נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה 
גבורותיו לא אמר גבור אתו אינהו ואמרו אדרבה זו היא 
גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים 

ה היאך אומה "מלא מוראו של הקבן נוראותיו שאלואלו ה
ת', ובתו"י שם הביאו למה חת יכולה להתקיים בין האומוא

דאיתא בירושלמי דלא אמר ירמיהו נורא לפי שנאמ' נורא 
אלוקים ממקדשיך, והיינו דרק בבהמ"ק שייך לקורותו 
נורא, ואנשי כה"ג תקנו לומר נורא י"ל לפי שמקדשיך הוא 

בתוכם, המקדש שיש בכל יהודי ועשו לי מקדש ושכנתי 
וכן באמור להם היכל ד' המה, שכל אחד יש לו משכן 
ומקדש בתך ליבו ונפשו לכבוד ד' ית', וזה ניכר גם היום 
בקיום כלל ישראל כבשה אחת בין ע' זאבים שהוא מפני 

 השכינה השרויה בתוך כל יהודי.
והנה ע"י שכל אחד מרבה בעצמו את ההשתוקקות והרצון 

הו המביא ל'יחדיו ירננו' לראות עין בעין לקירבת ד' כך ז
בשוב ד' ציון, ולהשראת השכינה בתוך בית המקדש בגלוי 
ולא רק בתוך כל מקדש בנשמת היהודי, וזהו המועד של 
ת"ב שיש לנו זמן שיש בו אפשרות וסגולת היום להתעורר 

 לראות בכבוד ד' והשראת שכינתו בגלוי.התקרב ולרצון לו

דכל הנביאין סיימו בדבר  תאעמידין איובירושלמי פ' אין מ
טוב, ומקשינן מ"ט באיכה סיימו בכי אם מאוס, ותי' 
דהשיבנו תחת מאוס, ובפני משה שם ביאר דאומרים שוב 
השיבנו, וצ"ב דאינו מן הכתובים מה שאומרים שוב, ויש 
שאמרו דהוא כמו קרי ולא כתיב וכן משמע ברש"י שכתב 

סוק כ"ג ובהכרח דהוא כמו פסו' כ"ג השיבנו והרי אין פ
דהשיבנו תחת מאוס פסור בקרי, אכן בחרדים שם כתב 

 היינו דכלל ישראל מבקשים השיבנו מפני שאפי' אם מאוס
מאסתנו וכ"כ הרבה נתרקנו אנו עדיין מבקשים השיבנו 
דזהו גופא הסיבה לבקשה, וזה ביותר שייך בדורינו שיש 
כ"כ התגברות ענין הגשמיות בעולם והרדיפה והמשיכה 
לתאוות העוה"ז שאם בכל זאת זועקים השיבנו הוא סיבה 

 גדולה למילוי הבקשה.
ון עצמו וידוע בשם הס' הישר ועוד שאם האדם רוצה לבח

כמה הקב"ה אוהבו יבחון זאת ע"י שירגיש כמה הוא אוהב 
להבוי"ת וחפץ בקרבתו, ואם האדם הוא אם לב אבן ואינו 

ומתענה מרגיש בעצמו שום התעוררות ומ"מ זועק השיבנו 
ואומר את הקינות ומעורר עצמו להצטער על חורבן הבית, 
יש בזה הרבה חביבות שאע"פ שהוא כ"כ רחוק יש לו אכתי 

וא"כ יש לנו הרבה להתעורר את הרצון להתקרב ולשוב, 
שוקה אליו ית' וזהו המועד ולהכניס בלבנו את הרצון והת

 של ת"ב.
ובאמת שאהבת ד' לא פסקה מעולם וכמו דכתיב אחרי כל 

כתיב  ובסוף נבואת שמעו שהקב"ה מוכיח הרבה לישראל
 זכרתי לך חסד נעוריך וגו'.

בת ד' ובתשוקה גדולה אליו ולבנין ריונזכה לחוש בק
 בהמ"ק בב"א.

  'אשליט" שלמה נחמיהז"ל בן יבדלחט"א ר'  יעקב צבילע"נ ר 



 שליט"א רבה של אחוזת ברכפלד ישראל זיכרמןמורינו הגאון רבי מ לבין המצרים שיחת חיזוק
 

 מבין המצרים יזרח אור לישרים
 

(כן נהגו הנודע נהגו גדולי ישראל מקדמת דנא ועד לדורנו, לציין בימי בין המצרים במכתביהם "בין המצרים יזרח אור לישרים" 
 .)ביהודה, השואל ומשיב, הכתב סופר, הגרי"ז מסלנט, ועד לימינו כמו הקהילות יעקב, המנחת יצחק, הציץ אליעזר ועוד רבים זכר צדיקים לברכה

בתמוז עד ט' באב, הם כנגד כ"א הימים  והמקור למנהג זה, נראה שהנה כבר האריכו בספרים הק' בענין זה שכ"א הימים שמי"ז
 השנה עד שמיני עצרת. -שמיום ראש

 מהו ה"אור" אותו אנו מבקשים שיזרח לישרים. -ונביאם כל אחד לפי דרכו, בביאור ענין זה 
כן  ,הםתולדות ליבון עון וכפרה עלי ,כמו שהכ"א יום שמר"ה עד הושענא רבה, "(ח"א בכורות ח ע"ב ד"ה הג' שאמר)כתב המהרש"א 

 ".כי הצרות ויסורין מכפרין כמ"ש הגלות מכפר ,היה תולדות ליבון עונות ,גם ימי כ"א יום פורעניות מי"ז בתמוז עד ט' באב
הרי אף שימי בין המצרים שהם ימי עצב וצער, רחוקים מאד מימי השמחה והסליחה של הימים הנוראים וחג הסוכות, אבל 

 ת ישראל לשוב ולהתקרב להשי"ת.והיא לעורר א -המטרה שלהם אחת היא 
שהם קוראים לנו לשוב ולהתקרב אל  -וזאת העבודה המוטלת עלינו בימים אלו, להתבונן על משמעות הצער והיגון על החורבן 

 , נזכה גם לסיפא של הפסוק: "חדש ימינו כקדם".(איכה ה, כא)הבורא ית'. וכשנזכה ל"השיבנו ה' אליך ונשובה" 
 אין עדיין הרבים בעונותינו אך ,מאוד גדולים טובים ימים הם יום הכ"א שאלו" קצת: אחר באופן כתב ,פינחס) פ'( ישראל אוהב ובספר

 אז ,הזהב זוהם ולהעביר החומר לזכך ומעש"ט תשובה לעשות בימינו במהרה כשנזכה ואי"ה בגווייהו. גניז וטובייהו להם ראויים אנו
 ונוראים גדולים טובים ימים ימים הכ"א יהיו ואז הדין, מצד טובות וישועות הברכות לכל ראויים נהיה אז כי ,הצפון טוב רב יתגלה

  ."גדול יותר למועד באב ט' יהיה כולם ועל בזה"ז. עושים שאנו טובים ימים הכ"א לכל שרשיים מקוריים והם להעריך אין אשר
בימים אלו אם מתחזק האדם בלימוד התורה ועבודת התפילה ימצא בימים אלה יותר משאר ימים, כי הזמן מצד  ואם כן, דוקא

 עצמו מסוגל, ולכן "בין המצרים יזרח אור לישרים".
: "יש ימים בשנה שהם שפלים, דהיינו ימי בין המצרים, יוכל אדם יותר להעלות (עמ"ס אבות פ"ג מ"א)וכ"כ בספר עבודת ישראל 

 תר נצוצות ויותר אבנים טובות ומרגליות יוכל ללקוט בהם ולהעלותם... וכל זה צריך לתקן בתורה ובתפלה ובתשובה".יו
 ואדרבה בימים אלו הקדושה רבה מאוד, וכמשל אבן טוב שלפי גדולת ומעלת האבן הטוב, כמו"כ יש עליו כיסוי גדול יותר. 

, דהיינו כל 'כל רודפיה השיגוה בין המצרים' (איכה א, ג)רמז בפסוק ממזריטש " בשם המגיד (פרשת מסעי)והביא עוד בעבודת ישראל 
מי שרודף להמליך את הבורא יוכל להשיג יותר דוקא בימים אלו בין המצרים. למשל כי כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת 

וץ לפלטרין שלו אז הוא קרוב לכל אשר לא כל איש ואיש יכול לבא פנימה, מה שאין כן אם השר עובר בשוקים וברחובות ח
 ".עכ"ל ,. לכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל מלכו של עולם והוא עונה אליהם..קוראיו ויאזין שועת כל הקוראים בשמו

ולכן, הימים הללו הם ימים מסוגלים מאוד להתקרב אל השי"ת, ואף כי האור בימים אלו הוא מוסתר, על כן אנו מבקשים שאותו 
 "יזרח לישרים", שנזכה לראות ולנצלו כראוי. - "אור"

"קרא עלי מועד לשבור בחורי", וכתב השל"ה  (איכה א, טו)וכן מצינו כי צום תשעה באב נקרא "מועד", וכמו שקונן ירמיה הנביא 
קרא עלי ' , טו)(איכה אורמז כי לעתיד יהיה צום רביעי לחג לששון ולשמחה. ותשעה באב נקרא מועד כמו שנאמר : "(בלק, תו"א)

וכבר כיום הוא נקרא 'מועד' כי ה'ששון והשמחה', נמצאים כבר היום, אלא שהם מכוסים  .", על שם עתיד שיהיה חג'מועד
 ו"טובייהו גניז בהדייהו". -ומוסתרים 

הלוחות  והגרא"א דסלר זצ"ל כתב, שעיקר ההכנה לימים הנוראים מתחילה לא רק מר"ח אלול, אלא כבר מי"ז בתמוז, כי הרי
הראשונות נשתברו ביום י"ז בתמוז, ומיום זה עלה משה רבינו ע"ה למרום לבקש רחמים על ישראל, והסיום היה ביום הכיפורים 

 .)49(ראה מכתב מאליהו ח"ב עמ' שבו חזרו וניתנו הלוחות השניות כדאיתא בגמ' תענית כו ע"ב עי"ש. 
 וזה ועוז, בתוקף יתברך לעבדו מוכנים הללו הימים אדרבה כי ומפורסם, ידוע זה ודבר" וז"ל: שם) מסעי (פרשת ישראל בעבודת כתב וכן

 עכ"ל. ",הבאים אלול לימי הכנה הם אלו בימים ..הקדושים. רצון ימי אלול לימי הכנה והם ,גדול אומץ שצריך מהם ית' שעשועו עיקר
י"ז בתמוז לט' באב, המכוונים נגד ג'  "ג' השבועות שבין :מקובריןבשם רבי משה  (בספר תורת אבות עמ' קיז)והובא ע"ז משל נאה 

השבועות שמראש השנה עד שמיני עצרת, הם ע"ד הצייר שרוצה לצייר ציורים נאים ועושה שתחלה צבע שחור כיסוד שיקבל ע"ז 
 .את הציורים היפים"

 מטין משמו של מרן רבי ישראל מסלנט זצוק"ל שהחורבן מעולם לא שלט בהלכה. 
בית המקדש חרב, ירושלים חרבה, ארץ ישראל שוממה וישראל גלו בין העמים, ונדמה שלא  -והיינו, שאף שלכאורה הכל חרב 

 לא נחרב כלום! -נשאר דבר שלא שלט בו החורבן, בכל אופן במה שנוגע להלכה 
רה מופלאה, ואיך לא נעמוד משתאים וכן הוא בכל ההלכות המעשיות, כהלכות שבת תפילין כשרות וכו', הכל על מקומו ניצב בצו

נוכח הפלא הזה, שקיבלנו התורה מלפני למעלה משלשת אלפי שנה, ולאחר כל הרדיפות ההלכה עומדת בתפארתה ובשלמותה, 
 ושום חורבן, אפילו כחוט השערה לא שלט בה.

הקב"ה כרת ברית עם ישראל שלא " )ג 'נח סי(מדרש תנחומא וכבר הובטחנו מפי הקב"ה על קיום התורה בכל הדורות, דאיתא ב
ולפיכך קבע הקב"ה שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה יומם  ...תשכח תורה שבע"פ מפיהם ומפי זרעם עד סוף כל הדורות

ולילה ומתקבצין שתי פעמים בשנה באדר ובאלול מכל המקומות ונושאין ונותנין במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר על 
ואותן ב' ישיבות לא ראו שבי ולא שמד ולא שלל ולא שלט בהן לא יון ולא אדום והוציאן הקב"ה י"ב  ...תהיאמבוריו והלכה ל

 ".שנה קודם חרבן ירושלים בתורתן ובתלמודן
: "הנה אני בונה בית לשם ה' אלוקי להקדיש לו, (ב, ג), שהביאה הגמ' את הפסוק בדברי הימים ב' (קי ע"א)ומפורש כן בגמ' במנחות 

 לעולם זאת על ישראל". להקטיר לפניו קטורת סמים ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחדשים ולמועדי ה' אלקינו, 
 ופי' רש"י שם במנחות: "לעולם זאת על ישראל, מקרא הוא בדברי הימים בשלמים ובקרבנות משתעי, דלעולם הם עומדים".



"רבי יוחנן אמר אלו תלמידי חכמים  -עולם זאת על ישראל", והרי בית המקדש נחרב ומבארת שם הגמ', איך שייך ענין זה של "ל
העסוקין בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם". והיינו כמבואר, שמה שנוגע להלכה של עבודת הקדש 

 והמקדש, הוא יישאר "לעולם זאת על ישראל".
דכתיב 'זאת תורת החטאת' 'וזאת תורת האשם', כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב עוד מובא שם בגמ': "א"ר יצחק, מאי 

 חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם".
וכתב בבן יהוידע במנחות שם, לבאר הקשר בין מימרות האמוראים שם, שאם עסק התורה נחשב כעבודת קרבנות, נמצא שהם 

שום שחוטי חוץ? לכן הביאה הגמ' הא דר' יוחנן, "כאילו נבנה בית המקדש בימיו", מקריבים קרבנות חוץ לביהמ"ק, ואסור מ
 נמצא על ידם נעשה לבית המקדש, וכל מקום שלומדים בו, דין בית המקדש, והוה ליה מקריב בבית המקדש"."

יום, שפסוק זה עם השמות , שהצירוף של חודש אב ע"פ תיקוני הזוהר הוא ה'סכת ו'שמע י'שראל ה'(סו"פ בלק)כתב במאור ושמש 
 הק' רומז לעניניו של חודש אב. 

עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין  -: "'הסכת' (ברכות סג ע"ב)והשייכות של פסוק זה לחודש אב, הביא שם דרשת חז"ל 
ר"ל, מנין שאין  התורה נקנית אלא בחבורה... דבר אחד 'הסכת ושמע ישראל', כתתו עצמכם על דברי תורה, כדריש לקיש דאמר

 דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר 'זאת התורה אדם כי ימות באהל'". 
(עי"ש ובימים אלה של חודש אב שהוא עת תגבורת הדינים, צריכים ישראל לעסוק בתורה שבע"פ כדי להמתיק הגבורות בעולם 

 .במאור ושמש)
לחודש אב, שבו חרב  -זצ"ל, מה שייכות המשך הכתוב "היום הזה נהיית לעם"  והקשה האדמו"ר מסלונים בעל הנתיבות שלום

 בית ראשון ושני?
 .אלקיך" לה' לעם נהיית הזה "היום - הקב"ה ע"י רק שהוא ישראל, "עם" של המשמעות ביטוי לידי בא זה שבחודש דאדרבה, וביאר,
 - אב בחודש - הזה היום וא"כ וקוב"ה, תורה יש לנו אך לעם, אותם מחזיקה והמלוכה והמולדת הדגל שלהם העולם, לאומות בניגוד
 לעם! נהיית

". וכבר הק' שם בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה" )יומא נד ע"ב(והדבר מבואר, על פי מה שאמרו חז"ל 
ובזמן של חורבן בית המקדש,  -" רצונו של מקום דהא בב"ב אמרינן שלא היו פניהם איש אל אחיו אלא כשהיו עושיןהריטב"א "

 הרי היה "אין עושים רצונו של מקום", אחרת לא היה נחרב!
וביאר בעל הנתיבות שלום, שכשחרב בית המקדש, אז השכילו כנסת ישראל דאין דבר בעולם מלבד לעשות רצונו של מקום! 

ושים את ישראל ל"עם". ובימים שבהם השכילו עם ישראל והתורה והמצוות הם הם המקשרים בין ישראל לקב"ה, והם מה שע
 להבין את הדברים הללו, הם גם הימים המוכשרים, להתחזק ביתר שאת בלימוד התורה ובקיום מצוותיה.

 התורה, לימוד על שהכוונה חז"ל דרשו ה'", פני נוכח לבך כמים שפכי אשמורות לראש בלילה רוני "קומי יט) ב, (איכה הפסוק על
 שפכי אשמורות, לראש בלילה רוני 'קומי שנאמר כנגדו שכינה בלילה בתורה העוסק כל חייא ר' "תני ,ע"ב) (לב תמיד במס' כמבואר

  אצלך". שרויה שכינה כלומר - ה' פני נוכח לבך כמים שפכי בתורה. לעסוק - בלילה רוני "קומי רש"י: ופירש ה''". פני נוכח לבך כמים
 , שהרי אין תפילה קבועה בראש אשמורות, ובהכרח דקאי על התורה דלא איברא לילה אלא לגירסא. וביאור הענין

לעסוק בתורה", וכי ביום לא צריך לעסוק בתורה, והרי  -, מדוע נאמר "קומי רוני בלילה (אבל משה על איכה ב, יז)והק' הישמח משה 
 "והגית בו יומם ולילה". (יהושע א, ח)כבר נאמר 

, שיש ג' משמרות בלילה, ותפקיד המשמרות הוא (לרבי יאשיהו ב"ר יוסף פינטו, על העין יעקב, בריש ברכות)פי מ"ש הרי"ף  ופי' על
שלא נעכלו מבעוד יום עושים  להמתיק את תוקף כח הדין המושל בלילה. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היו האברים והפדרים

תיקון זה. אבל לאחר חורבן הבית, אף שיש את המשמרות האומרות שירה, "מכל מקום יותר היה חפץ ה' יתברך בתיקון ההוא 
שנעשה על ידי האברים יותר מתיקון הנעשה ע"י המלאכים, כי חביבים ישראל לפניו יותר ממלאכי השרת, ולפיכך, אע"פ 

ים כח הדין, הקב"ה יושב ושואג ואומר אוי לי שהחרבתי את ביתי, כי שמה היו ממתיקים ישראל כחות שמשמרות הללו ממתיק
 .(עכ"ל הרי"ף שם)הדין, ואני חפץ באותו תיקון יותר ממה שעושין מלאכי השרת" 

שכבר אמרו חז"ל כדי להמתיק את הדינים, ע"י העסק בתורה,  -ולכן לאחר שחרב הבית, יש ענין של "קומי רוני בלילה" דוקא 
"כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת" וכו'. [ולכן נאמר פסוק זה באיכה, בקינתו של ירמיהו הנביא על  (מנחות קי ע"א)
 חורבן הבית].

שיר המעלות הנה ברכו את ה' : "')מנחות קי ע"א(ויש להוסיף, שזה לאו דווקא אם עוסק בתורת חטאת או עולה, שכבר אמרו חז"ל 
אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו  ,א"ר יוחנן ',בלילות'מאי  ',עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילותכל 

 ".עסוקים בעבודה
ואם בכל לילה, בכל ימות השנה, חשוב לימוד התורה כעבודה בבית המקדש, ומרוצה ומקובל הדבר לפני הקב"ה, על אחת כמה 

שגודלה המעלה של לימוד התורה, ואין לשער את עוצם הנחת רוח שעושה חורבן גדול הרבה יותר, וכמה, בימים אלו, שצער ה
 הלומד לפני הקב"ה.

 אשר אהבה, באש לבנו אל הק' התורה את מאמצים אנו שלנו דמשיחא עקבתא שבדור ירושתנו, יפה ומה חלקנו טוב מה אשרינו
 נוראות וממחלות ה', ירחם וטרור רשע כוחות מיני כל של פיזי חורבן של פחד המוכה שלנו ובעולם ישטפוה. לא שבעולם מים שום

 ובישועתך! בתורתך - בך" ונשמחה "נגילה בנפשינו ומקיימים הקדושה, תורתנו - דחיי באילנא ודבוקים חבוקים אנו רח"ל,
י"ז -[צום הרביעי  ,ותקצבה' כה אמר : "(זכריה ח, יט)ועל כן, לעתיד לבוא יהיו הימים הללו לששון ולשמחה, וכמו שניבא זכריה 

יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה י' בטבת], -[וצום העשירי  צום גדליה],-[ וצום השביעיט' באב], -[וצום החמישי בתמוז], 
  ".עדים טוביםוולמ

מי הסליחות והשמחה , ומסגל לעצמו את מעלות הימים הללו, בעסק התורה, ובהכנה ראויה לקראת י(דניאל יב, יב)"אשרי המחכה" 
 שמתוך כך יזכה ל'אור הזורח' מבין המצרים. -הבעל"ט 

 ומבין המצרים יזרח אור לישרים.
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מדברי רבותינו זצוק"ל ושיבדלחט"א במעלת תפילת מנחה בערש"ק וקדושת השבת 

זמני הדלק"נ שבת מוקדם שבת פרשת מסעי

ירושלים: 7:03 מוקדם: 6:53
         בני ברק: 7:18 מוקדם: 7:08 
   מודיעין עילית: 7:11 מוקדם: 7:01

             חיפה: 7:13 מוקדם: 7:03

דברי רבן של ישראל מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א על חובת תוספת שבת לרגל יומא דהילולא כ"ח תמוז תשע"ב
כמה  יומא  "עיולי  נב.  בברכות  הגמ'  על  בשיעורו  אדיר  במסר 
דמקדמינן ליה עדיף אפוקי יומא כמה דמאחרינן ליה טפי עדיף": 
הוכיח מרן: בא וראה, כמה זמן נמשכת ברכת היין, והלא רגע קל 
יציאת  בלבד. לומדים אנו מכאן, חשיבות רגע אחד שמאחר את 
)שיעורי מרן הגריש"א ברכות(   בו עדיפות על תדיר.  יש  השבת, 
והעדיף  השבת  בכניסת  גם  זצוק"ל  מרן  הקפיד  כמה  ידוע  ואכן 
להדליק נרות אפי' 50 דק' העיקר לא להדליק לאחר הזמן שנקבע 
בירושלים של ארבעים דק' לפני השקיעה, ואפי' בער"ש חנוכה.

ידוע שדעת מרן שבזמן המינימלי של המצוה דאורייתא  כן  כמו 
ולא  המנחה!  תפילת  לסיים  יש  טובים  וימים  שבת  תוספת  של 
לכאו"א  ויש  בלבו,  שבת  שמקבל  או  ממלאכה  שפורש  מספיק 
והמתפללים מנחה לאחר  לקבל עליו בפה "מצוות תוספת שבת" 
ולא  לחש,  תפילת  לאחר  מיד  שבת  שיקבלו  סבר  הדלק"נ  זמן 
שיגמור  מיד  אלא  שמתאחרת  הציבור  של  שבת  לקבלת  ימתין 
שמונה עשרה צריך שיקבל על עצמו קדושת השבת, כדי לזכות 

לקיים מצוה חשובה זו.

לפני  הכנסיות  בבתי  המנחה  תפילת  את  להקדים  ונכון  ראוי  וא"כ 
שבת, ושיספיקו קבלת שבת לפני השקיעה, ולכה"פ שיוכלו לקבל 
שיש  כתבו  השולחן  והערוך  המשנ"ב  וכבר  מנחה,  לאחר  שבת 
חילול  ימנע  ושעי"ז  השקיעה,  לפני  שבת  קבלת  ולגמור  להקדים 
"שאין  השולחן  הערוך  עליו  וכותב  העיר!!!  מרבים מאנשי  שבת 

ע"ז.  לוותר  ירצה  ומי  עליו"  תמליץ  ושבת  שכרו,  למתן   קץ 
וז"ל הערוך השולחן: )רנ"ו ס"ג( ויש להקדים תפילת קבלת שבת 
עדין  בא  שלא  גדול  אדם  על  להמתין  ואין  יום,  בעוד  ומעריב 
לבהכנ"ס וזכות גדול הוא, ובעוה"ר עתה מאחרים מאד להתפלל 
ואבוי  אוי  בזמנו,  מעריב  להתפלל  למצוה  זה  וחושבים  מעריב 
רבים  כן באים לחילול שבת  ומנוסה שע"י  זה בדוק  כי  זו  למצוה 
מאנשי העיר, ואשרי אנוש יעשה זאת להתאמץ שיתפללו מעריב 
בעוד יום ואין קץ למתן שכרו ושבת תמליץ עליו, עכ"ל. ואם כתב 
כך לגבי המזרזים להתפלל מעריב כ"ש וכ"ש להמזרזים להתפלל 

מנחה וקבלת שבת לפני שקיעה... שאין קץ למתן שכרם!!!

וכבר כתב הרא"ש בספרו האורחות חיים אות י"ט וז"ל "ויקדים 
להתפלל ערב שבת תפילת מנחה כדי שיקבל עליו השבת מבעוד 
השבת  יקבל  "שלא  וז"ל  יו"ט  התוס'  בעל  דבריו  והסביר  יום" 
כמעט  שהוא  הזמן  לפני  שיקבלו  והיינו  הששי  ביום  מאוחר 
מנחה  ויתפללו  שבת  קבלת  שיקדימו  ביתו  בני  ויזהיר  חשיכה, 
מוקדם ועי"ז יקבל השבת מבעוד יום" עכ"ל. וכן כתבו גם גאב"ד 
שטרנבוך  והגר"מ  זצ"ל  זילבר  והגרב"י  קליין  הגר"מ  אנגווער 
שזהו  שמבינים  לרא"ש.  חיים  האורחות  על  בספריהם  שליט"א 
ויש לקבלו בפיו  כוונת הרא"ש שכיון שתוספת שבת דאורייתא 
ואין אפשרות לקבלו לפני מנחה לכן יש להקדים תפילת המנחה 

)לשון גאב"ד אונגווער זצ"ל(. 

במלאות עשור לפטירת רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל דברי הגאון הגדול רבי יצחק 
זילברשטיין שליט"א על קדושת השבת בבית חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 

לכל אורך שעותיה של שבת קודש היה מו"ח במצב הרבה יותר 
נינוח מאשר בימות החול, כל בר דעת מבין שגם במצב זה של 
רוגע ונעימּות, 'הרב אלישיב נשאר הרב אלישיב', אבל בני הבית 
הקדוש  הבית  בכל  שהתפשט  הנשמות'  'נועם  את  בבירור  ראו 
פרצופו,  תבנית  על  ריחפה  כמו  אלוקים  רוח   .10 חנן  ברחוב 
היה  כיצד  כאן  נספר  הדין.  מעלמא  שלא  נשגב  פנים  קלסתר 

נראה בית חמי, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשבת קודש. 

כל העם היהודי הכיר את מרן זצ"ל וזיהו אותו על פי כובד הראש 
כניסתה  מרגע  שהחל  להעיד  יכולני  ברם,  הרציני.  פניו  ומראה 
בבחינת  ממש  אחרת,  צורה  מו"ח  לובש  היה  קודש  שבת  של 
'פנים אחרות באו לכאן'. מלבד ארשת הקדושה והטהרה שהיתה 
וקלסתר פנים נשגב שלא מעלמא הדין, היה  נסוכה על דמותו, 
שינוי בולט נוסף שהורגש בכל חזותו, והיא הנינוחות והשלווה 
ובהנהגתו.  במעשיו  גם  ניכרת  והיתה  פניו,  תווי  על  שהשתררה 
לכל אורך שעותיה של שבת קודש היה מו"ח במצב הרבה יותר 
דעת  בר  כל  עליו.  ניכר  היה  והדבר  החול,  בימות  מאשר  נינוח 
נשאר  אלישיב  'הרב  ונעימּות,  רוגע  של  זה  במצב  שגם  מבין 
הנשמות'  'נועם  את  בבירור  ראו  הבית  בני  אבל  אלישיב',  הרב 

שהתפשט בכל הבית הקדוש ברחוב חנן 10.

השיעור בשבת – במסכת אחרת

גם  והדבר השפיע  ריחפה על תבנית פרצופו,  כמו  רוח אלוקים 
צורת הדיבור שלו, שבניגוד לימי החולין התערב בה קורטוב של 
בדיחות הדעת, שבאה לידי ביטוי גם ביחסו לבני הבית, ובמיוחד 
בשבת.כידוע,  הקבוע  השיעור  באמירת  וגם  הצדקנית,  לרעייתו 
מלבד שיעורו הקבוע בימי החול היה אומר מרן הגרי"ש שיעור 
גם בשבת קודש, אלא שבשיעור זה השתתפו רק אלה שהתגוררו 
בקרבת מקום, בעוד שבימי החול הגיעו מאות איש מכל קצוות 
להגיע,  מהרחוקים  נמנע  שבשבת  כיון  לה.  מחוצה  וגם  העיר, 
היה אומר מרן זצ"ל בשבת שיעור במסכת אחרת, כדי לא לגרום 

הפסד לאלה ממשתתפי השיעור היומי שלא הגיעו.

השיעור בשבת היה נמסר באווירה נינוחה יותר, ומדי פעם היה 
הדעת.  בדיחות  של  מלים  האוויר  לחלל  מפריח  השיעור  מגיד 
דוגמא אחת שבה היקשה אחד המשתתפים דבר מה על  זכורני 
פירוש רש"י. היה זה גאון אחד, תושב אמריקה, שהיה מגיע לארץ 
מדי פעם, ומתאמץ להשתתף בשיעורו של מו"ח. כשהסביר פעם 
הרב אלישיב פשט בדברי רש"י מסוים, הקשה אותו גאון ואמר: 
'מה הרוויח רש"י בפירוש שלו'? הכוונה בשאלתו היתה, לשם מה 

וכד'  דרשות  לשליחת  או  להצטרפות  או  והנצחות  לפרטים 
 a0732951324gail.coa  ניתן לפנות למייל

לשמיעת שיחות חיזוק בנושא שבת בטל: 073-2951324 

קופת  ו"קהילות"  פלוס"  ב"נדרים  גם  אפשר  לעלון  לתרומות 
בטלפון  או  שבת"  תוספת  "עלון  קופת  גליונות"  "אוסף 
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הוזקק רש"י לבאר את מה שביאר, הרי היינו מבינים זאת לבד! 
זצ"ל  מרן  של  תשובתו  את  לשמוע  הופתעו  השיעור  משתתפי 
השואל,  אל  אלישיב  הרב  פנה  אתה,  הדעת.  בבדיחות  שנאמרה 
שייצא  פעולות  רק  לעשות  נוהגים  ושם  באמריקה,  נולדת  הרי 
אמריקאי,  היה  ולא  באמריקה,  נולד  לא  רש"י  אבל  רווח;  מהן 
בהם  שאין  דברים  גם  לומר  לעצמו  להרשות  יכול  הוא  וממילא 
זוכרני שהתשובה הזו השרתה אווירה של שמחה בקרב  רווח… 
משתתפי השיעור, וכולם – ובהם השואל עצמו – צחקו ונהנו…

השיב לשאלות אבל בקיצור נמרץ
קודש.  בשבת  זצ"ל,  במרן  בו,  שהיתה  לנינוחות  אחת  דוגמא  זו 
הביטוי העיקרי לכך היה, כמובן, בהיכנסו לביתו לאחר התפילות 
זוגתו הרבנית ע"ה בבדיחּות  נוהג לשוחח עם  בשבת, שאז היה 
נוקט  אף  היה   – יותר  ממשי  באופן  זאת  לבטא  וכדי  ובעליצּות, 
בחוש  לראות  היה  אפשר  החול.  בימי  אצלו  ראו  שלא  במעשים 

שהרבנית נהנית מאוד מהנהגתו זו עימה.

גם  העצומה.  בהתמדתו  להמשיך  כמובן,  ממנו,  מנע  לא  זה  כל 
על  שקד  שם  שרה',  'אהל  המדרש  לבית  ללכת  נהג  ששי  ביום 
בשעה  לביתו  הגיע  מכן  ולאחר  ארוכות,  שעות  במשך  תלמודו 
שהוא  תוך  השבת,  בפמוטות  השמן  נרות  את  וסידר  מדויקת, 
עושה סלסולי חיבה עם פתילות הצמר גפן. כבר אז, עוד לפני 

כניסת השבת, ראו את השכינה על פניו.

אחד השינויים המובהקים שנראו בהנהגתו בשבת קודש התבטא 
בכך שבעוד שבימי החולין נהגו להשתרך אחריו עשרות אנשים 
מבית הכנסת עד הגעתו הביתה, הרי שבשבת קודש מיהר מרן 
זצ"ל לביתו, ולא התעכב כלל. הוא אמנם השיב לשאלות, אבל 
זאת  עשה  הוא  לביתו.  ללכת  והזדרז  נמרץ,  בקיצור  זאת  עשה 
בגלל ההלכה המפורשת שנאמרה בשו"ע )אורח חיים, רע"א א'( 
מובא  ברורה' שם  וב'משנה  מיד',  לאכול  ימהר  לביתו,  'כשיבוא 
כמה  דכל  כניסתו,  תחילת  בעת  שיזכור שבת  כדי  לקדש  'ַהְיינו 
דמקדמינן ליה טפי עדיף, ומכיון שקידש צריך לאכול מיד' וכו'. 
אבל נראה לי שהיתה סיבה נוספת להזדרזותו להגיע הביתה מיד 
עייפה  רעייתו  בליבו שמא  והיא, החשש שקינן  התפילה,  לאחר 
לגרום  שלא  כדי  השבוע.  ימות  במשך  ָאּה  ָׂ ַמש וטורח  מעבודתה 
לה טרחה יתירה, השתדל תמיד להגיע הביתה כמה שיותר מהר.

ָיַׁשב בסעודה נינוח וזימר את הזמירות
הסעודה  כל  במשך  אבל  מדי,  רב  זמן  ארכו  לא  השבת  סעודות 
במהלך  הירבה  הוא  זמירות השבת.  את  וזימר  נינוח,  מו"ח  ישב 
ח את רעייתו על טיב המאכלים, והיה חוזר כמה  ּבֵ הסעודות לׁשַ
פעמים על כך ש"הדגים מאוד ערבים" ו"הצ'ולנט מאוד טעים", 
ומחמיא  מהלל  היה  לפניו  שהוגש  ומאכל  מאכל  כל  על  וכן 

לרבנית על בישוליה הטעימים.

זצ"ל  מרן  מרשה  היה  הסעודות,  בזמן  ובעיקר  קודש,  בשבת 
גדולי  של  בקודש  הנהגותיהם  על  ששמע  דברים  ר  לסּפֵ לעצמו 
ישראל, כמו רבי יצחק אלחנן, ה'אור שמח', ה'חפץ חיים' ועוד. 
את  גם  נציין  השבת,  זמירות  את  לזמר  נוהג  שהיה  כשאמרנו 
שפעם  ונספר  אלישיב,  הרב  של  הגבוהים  המוזיקליים  חושיו 
אחת הבחינו בני הבית שבשעות הצהרים בשבת קם מרן משנתו 

זו  בשינה  הרי  ותמהו  כך,  על  כששאלוהו  הקבוע.  הזמן  לפני 
'עונג שבת', השיב, ש'היום בתפילה היה חזן  הוא מקיים מצוות 
שהנעים מאוד בקולו, ונהניתי מאוד מכך, ולכן יצאתי כבר ידי 
יותר  מוקדם  עתה  לקום  יכול  ואני  שבת',  'עונג  מצוות  חובת 

ולהתחיל ללמוד'…

'ארץ  בספר  לעיין  נוהג  היה  בצהרים,  מעט  לישון  הלך  כאשר 
מאוד.  מפולפל  ספר  כידוע  שהוא  מקוז'יקלוב,  הגאון  של  צבי' 
'בעוד שבימי השבוע אני עסוק וטרוד בסוגיות הש"ס, הרי בעיון 

בספר זה הנני מקיים מצוות עונג שבת', היה אומר.
)גליון 'לקראת שבת' דרשו, מתוך הספר שבת בשמחה(

הזהירות מללכת למקומות ואתרים מחללי שבת
אצל  קניה  וגם שיהיה הפסדים מאי  לא הסכים להתפשר  רבינו 
טיול  לתלמידים  שהובטח  ואפי'  רבינו,  התיר  לא  שבת,  מחללי 
שום  רבינו:  הורה  ללימודם,  יעזור  וזה  שבת,  מחלל  למקום 
מטיול במקום מחלל שבת,  להגיע  יכולה  אינה  חינוכית  תועלת 
ובפעם  כזה,   במקום  ביקור  באמצעות  תורה  להרבות  שייך  לא 
לכך  לנצרכים  המלח,  ים  בחופי  רחצה  בעניין  שנשאל  אחרת 
נוספת  לבריאותם, שיש חוף אחד סגור בשבת אבל רחוק שעה 
השבת  הוסיף:  יקר..  יותר  ואף  שבת,  המחלל  מהחוף  מירושלים 
ואנו  בענינה,  פשרות  לעשות  יכולים  ואיננו  לנו  שייכת  איננה 
הסוף  עד  נלחמים  ובמלחמה  השבת  על  מלחמה  במצב  בזמנינו 
נוחות או על בזבוז  ובודאי לא מסתכלים על  בלי שום פשרות, 
זמן וכסף.  ולמנהלי סמינרים אמר שאין לערוך בשופו"א טיול 
למקום מחלל שבת, ואפי' שלא יהיה להם להיכן לטייל, ויתבטל 
שלה  אחת  חנות  רק  שאפי'  חנויות  שרשת  הורה  וכן  הטיול.. 
פתוחה בשבת אין להכנס לכל הרשת!!!  ואין לעיתון לפרסמם. 
)גדולה שימושה עמ' תקפז( 

מהפכת הלימוד בכוללים גם בימי ששי
הימים  של  ביזבוזם  את  כאב  מאד  זיע"א  הגרי"ש  מרן  רבינו 
מוצדקת  סיבה  שום  אין  ואמר:  השבוע,  סופי  של  הקדושים 
להזנחת הלימוד ביום ששי, את ההכנות לשבת יש לעשות לפי 
בכל  הדור  גדולי  כולו,  היום  לכל  לזה  צריך  אין  אבל  ההלכה 
הדורות אף אמרו שהנוהג לבטל מזמנו בימי ששי שבת מפסיד 
שליש מחייו, וביסוד ישיבת הרן הורה רבינו שיהיה סדרי לימוד 
שעתים  להם  שהורה  הלימוד  סדר  כך  ששי,  ביום  גם  "חובה" 
חובה בין 9—11 שעל כל אחד מלומדי הכולל יש להשתתף בו, 
כיון שזמן זה בדרך כלל אינו נחוץ כל כך להכנות לשבת, ועפ"י 
רגיל,  סדר  זה  בזמן  לקיים  הורה  ולכן  סתם,  מתבזבז  הוא  רוב 
תוספת  עם  רשות,  סדר  לקבוע  אמר  שלאחמ"כ  בשעתים  ורק 

במילגה, למי שבאפשרותו, ואינו נזקק להכנות לשבת. 

שינברג  רח"פ  הגה"ג  בשם  לו  שנאמר  מה  את  אישר  רבינו 
זצוק"ל שברור לו שאחת הסיבות שקורים לאברכים אסונות, כי 
האברכים הם נזרי הבריאה ועליהם העולם עומד, והם מזלזלים 
ומתבטלים  לריק  שעות  ומבזבזים  ששי  בימי  התורה  בלימוד 
מהתורה. מרן הורה להחדיר בקרב האברכים את חשיבות הלימוד 

בימי ששי ושבת 
)גדולה שימושה עמ' תריא- תריב( 
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