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הפרשה פגיגי
חצאים בב' הנוגע

 דם רביעית דזו בפרש"י ועיי יג( )יט ימות" אשר האדם בנפש ״הנוגע
 חצאי בשני ידיו בשתי הנוגע בעדיות דמבואר צ"ע בו. תלויה שהנפש

 בשני ידיו בשני הנוגע ואילו הנוגע. את לטמאות מצטרפים מת של זית
 חלוק מה וצ"ע נטמא דאינו פ"ג טו"מ הל' בראב"ד מבואר רביעית חצאי

 ידיו? בשני בדם לנוגע ידיו בשני בכזית נוגע בין
 דברביעית בשר, כזית מדין דם רביעית השיעור דחלוק שליט"א רבנו ואמר

 לטמאות כדי בו אין מרביעית דפחות המטמא, בעצם הוא השיעור דם
 רק איסור בו יש כ"ש דכל אסורות במאכלות כמו בשיעור דחסר רק ולא
 כל המת מן בכזית וכן לחיוב, כזית שיעור יש

 שיעור יש רק טומאה בו יש הבשר מן מקצת
 כזית של בשיעור טומאה צריך לטמאות דכדי

 טומאה דין בו אין מרביעית פחות דם משא"כ
 מרביעית ופחות הנפש דם הוא דהשיעור כלל
 עמי ח"ה גבוה משולחן )פרורים הנפש. דם זה אין

כאן) השחר אילת ועיי קע"ד,

הפרה שריפת
 בשרה ואת ערה את לעיניו הפרה את "ושרף

 מש"כ ה(. יט, )חוקת ישרף" פרשה על דמה ואת
 של וצ"ל ט"ס, זה אהרן של לעיניו הרשב"ם

 א׳ מ"ב יומא עיי לעיכובא, הוא זה ודבר אלעזר
 ישרף. פרשה על דמה ואת בשרה ואת עורה את

 הדברים סדר כפי בפסוק שכתוב יתכן
 סמוך שהוא העור נשרף דבתחילה שנשרפים

 למה אוה"ח ועיי וכוי הבשר ואח"כ לאש יותר
 כתוב ולא הדברים כל את מפרט הפסוק

 כולה. את שישרוף בכללות
 דם שהרי דם לשרוף קשה במציאות והנה

 אמרינן ב׳ ל"ג ובתמורה נשרף, ולא מתאדה
 להקבר שדרכן ואת ישרוף לשרוף שדרכן את

 יקברו ומשקין ישרפו אוכלין ופרש"י יקבר
 הי"ב פ"ד פרה הלי הרמב"ם רש"ש ועי"ש
 ממנה חסר ואם כולה את לשרוף צריך כתב:
 מעורה פקע ואם פסולה מפרשה אפיי כלום

 לא ואם יחזיר כזית משערה אפיי בשרה או
 מטלפיה מקרניה פקע אם אבל פסולה החזיר

 בתוספתא מבואר זה חילוק והנה עכ"ד. להחזיר צריך אינו מפרשה או
 בשריפתה. מעכב לא בחייה מעכב שלא דבר דכל ה"ז פ"ג פרה
 לא השערות וא"כ כשרה היא שערות לה שאין פרה דלכאורה וצ"ב

 לה יש שאם כיון ואולי בשריפתה? יעכב זה ולמה בחייה מעכבים
 בחייה, המעכב כדבר נחשב זה משו"ה פסולה היא שחורות שערות
 במקום שערות לה כשאין מסופק שצ"ז מצוה חינוך במנחת ובאמת
כשרה. היא האם להיות שרגיל

מרים כבוד להודיע ואהרן משה בזכות וחזרו מרים במות נסתלקו המים

 שאין מן משה. בזכות מן אהרן, בזכות עננים מרים. בזכות היו המים
 גדול. היה שכחו משה, בזכות זכו בעולם, כמותו
 ואהרן, מרים במיתת נסתלקו והעננים הבאר ט.( )תענית המהרש"א ומעיר
 דבר ולחדש לחזור והרי נסתלקו? בתחילה מדוע אז משה. בזכות וחזרו

 היה שזה להודיע כדי וכתב, יפסיק? שלא מאשר גדולה זכות צריך שפסק,
 רק נועדה זו ידיעה ולכאורה, כה. עד אהרן של ובזכותו מרים של בזכותה

 לדורות! וחורבן ואהרן משה חטא זו? בהפסקה אירע ומה לכבודם.
להודיע כדי רק שנועדה זו, קטנה הפסקה ידי שעל ונתבונן, הבה ואולם

 גדול חטא הפסקה באותה היה לכבדם. כדי הללו, ההטבות היו מי בזכות
 וכתוב לאר"י. יכנסו שלא ואהרן משה על נגזר שבעטיה מריבה מי של

 חורבן היה לא לאר"י, נכנס היה רבנו משה שאם בשה"ש( בגר"א )עיין בספרים
 בחורבן שאירעו הצרות כל את להעריך ניתן וכי הצרות. כל ולא הבית,
 עברו... צרות איזה בלבד האחרון ובגלות יהודים. מליוני נהרגו הרי ומאז,

 קצר. מאד זמן ובפרק הבאר הפסקת אותה ידי על רק נסתובב זה וכל
 אהרן, כבוד וכן מרים, כבוד לגלות ההפסקה ששווה יודע תעלומות יודע

בהפסקה. שהיה והחורבן החטא אף על
 הכל ואעפ"כ הפסקה, באותה שיהיה מה וידע תעלומות, כל יודע הי והרי
 הקצר בזמן וכן מרים. בזכות היה הבאר עכשיו שעד שיידעו בכדי כדאי

 שבי. ממנו וישב להילחם בא שהכנעני צרה עת היה אהרן, פטירת לאחר
 וצריך אפשר הנהגתו, את אבל ידיעתו, ולא האמונה, עיקרי יודעים איננו

 י"ל ואולי להאמונה. נשתייך ואז לדעת,
 בדורות בפרט מהעיקריים. זה האמונה, כך,

 וצדיק אחת: על והעמידן חבקוק שבא האחרונים
 אלא הי. ידיעת צריך ולאמונה, יחיה. באמונתו

 הנהגתו את אבל מציאותו. את לדעת אפשר שאי
 שנדע וככל לדעת. וצריך לדעת, אפשר בבריאה

אמונה. יותר שייך הנהגתו, את
 שעה אחיה, עם מרים שעשתה ה׳חסד׳ זכות
ללמדנו, כך. אחר רק הועילה, שלא זכות אחת,
 כזו בזכות שנה, ארבעים נהנים מליונים כמה
 שיזכו שכן כל דרבנן... מצוה לא אפילו שזה

מצוה... של בזכות
 רבנו כותב מרים, בזכות ישראל ששתו ומה

 מרחוק אחותו "ותתצב בזכות זה שהיה בחיי,
במים, מצוה שעשתה וכיון לו", ייעשה מה לדעה
 שמליוני וזכתה משה, עם יעשו מה לראות רצתה

 כי מבני רבוא, משישים )חוץ בזכותה מים שתו אנשים
רב(. וערב ונשים, וצעירים זקנים היו סי, עד
 ללא מים נותן אדם זו, זכות לשער ניתן וכי

 שנעמדה בזכות וזה אנשים. למליוני תשלום
 דאוריתא מצוה לא זה משה. עם יהא מה לראות

 אף ועל חסד... של אביזרייהו אלא, דרבנן. או
 זה אח עם גם מקום מכל משה, עם היה שזה

שמה, עמידתה הועילה שלא אף ועל חסד. מצות
שתניקהו, לאמו בקראותה כך, אחר רק אלא

 שעה רק שעמדה כתבו יא. סוטה והתוספות
 בשביל החסד, מידת הנהגת בזה רואים אחת!

 סכום ויקבל קצת להמתין לאדם נאמר אם גדול. כה לשכר זכתה קצר, כה זמן
 וחיו שנה ארבעים מים שותים שמליונים לזכות דמיון שום לזה אין גדול... כסף

 לחיות. אפשר אי מים בלי כי בזכותה, במדבר
 ״זכות...״ שווה מה ה' הנהגת ללמדנו שווה הכל
 נחשב זה אבל המים, שחזרו הזכות היה ומשה, אהרן בזכות שגם ואף

 מסוגל היה גם ומשה אהרן שזכות אף שעל ואומרים, מרים. של לזכותה
 מרים. בזכות מקבלים הם אבל לכך,
 העוה״ב בתשלומי שכן כל העוה״ז, בתשלומי רק וזה

 לעולם קיימת הקרן כאשר הזה, בעולם רק שרואים תשלום זה והנה
 תשלום להראות התורה שרוצה ומה גדול. יותר הרבה השכר ושם הבא,

 אמונה מוסיף שזה בבריאה, הי הנהגת את לראות חסד, מעשה על
 שיתמסרו המצוות למעשה זירוז יוסיף זה דבר הי. בידיעת והתחזקות

חסד. ועשיית מצוות לעשיית

 באדם היקר אבינו נשמת לעילוי
ז״ל הורוביץ הלוי שלמה ב״ר שמואל )חיים( הרב

ת.נ.צ.ב.ה תשנ"ז תמוז ז׳ נלב"ע

השטן את להכיר
 חקה בה כתב לפיכך פרש״י התורה״ חקת ״זאת
 והנה אחריה להרהר רשות לך אין מלפני היא גזרה

 להכשיל רצונו אלא שאלות סתם שואל אינו השטן
 טעם שאין דכיון לומר בזה שכונתו נאמר ואם

 העולם אומות כונת זה וכן לקיים צריך לא בדבר
 את יקיימו שלא השטן כמו להכשילנו דרצונם
 מלפני היא גזרה התירוץ מה דא"כ קשה המצוות

 הקושיא אם הרי אחריה להרהר רשות לך אין
 טעם. לזה שאין התירוץ מה הטעם מה היתה

 טעם שיחפשו רוצה השטן דאדרבה משמע אלא
 והנה טעמים למצוא אפשר רוצים דאם וימצאו

 שאכילת וביררו שחקרו אנשים היו לאחרונה
 מחלות מביא שזה ומוכיחים לאדם טוב לא חזיר

 טעם דבלא טוב דבר שעושים סברו והם מסוימות
 דיני את מצדיקים והם הבנה שאין ח״ו נראה

 מחלות, גורמת חזיר שאכילת ואומרים התורה
 יש טעם מה בשאלתו רוצה שהשטן מה זה אבל

 שדבר טעם ימצא וזה טעמים שיחפשו דרצונו בה
 יבוא בטעמים דתולין ולאחר וכף מחלה גורם זה

 אופנים יש א״כ האיסור טעם זה אם ויאמר אחד
 התורה זה ומטעם היתרים וימצא לעבור שאפשר

 גזרה התורה חקת זאת אלא טעמים כותבת לא
 צריך ולא טעמים תחפש אל תהרהר ואל היא

לקיים. שצריך המצוה זה אלא טעמים



 ישיבה בחירת אופן על שליט"א רבנו ממרן הדרכות כמה כאן נביא גדולות לישיבות לעלות הולכים בחורים שהרבה הללו בימים
 רק ומהותו, ענינו כפי אחד כל לראות דצריך כללים בזה לתת דא"א כמובן והנה ועוד. יפרח' כתמר 'צדיק מספר נלקטו אשר

הבא בשבוע נכתוב אי"ה לישיבות המבחנים עניני על בכללות. ענינים כמה נביא

 עם ולהתייעץ קטנה לישיבה במכינה בצורך
והמנהלים המורים

 בתי מנהלי לכבוד תשנ"ו. בטבת ח' ברק בני בס׳׳ד.
 התלמידים. ולהורי חדרים תורה, תלמודי הספר,

מאד. ישגא שלומכן
 החינוך בתי גומרי להתכונן מתחילים כידוע הנה

 לישיבות להיכנס לימודיהם את וכדו' והחדרים
 למתכונת מתאימים אינם מהתלמידים חלק לצעירים,
 רוצים הוריהם מקום ומכל הרגילה, הלימודים
 וכשנתקלים לפניה, הולכת ששמה בישיבה להכניסם
 שמצליחים עד טצדקי כל עושים להתקבל, בקשיים

 והיות גבוהות, דרישות עם לישיבה להכניסם
 ויש נשברים שם, טוב להיקלט יכולים לא שאלו

 למסלול להחזירם יכולים לא אשר עד שמתדרדרים
הנכון.

 מטעמים להכיר, רוצה אינו הורה כל כי והטעם,
 דרישות עם בישיבה להיות יכול אינו שבנו מוטעים,
 טובות. לא מאד והתוצאות גבוהות,

 חינוך ומוסדות ישיבות נוסדו האחרון בזמן בס"ד
 שם אשר כאלו, תלמידים לקבל נועדו אשר

 ובסבלנות ובהתמסרות קטנות, בקבוצות מלמדים
 רבים כאלו. לתלמידים צריכים אשר מיוחדת,

 ולהיות גדולה, לישיבה להיכנס אח"כ יכולים מהם
 המניין. מן כתלמידים נחשבים

 לאיזה שמחליטים שלפני להעיר בזה הנני לכן
 המורים עם ההורים יתייעצו להיכנס, ישיבה

 התלמיד שיתקבל שרוצים המקום אם והמנהלים
 תלמידים ח"ו יהי' ולא בשבילו, ראוי באמת הוא

 כי לקוות יש כי לצעירים, מהישיבות שנושרים
 הרבה יחסכו והמחנכים המורים עם בהתייעצות

 ישראל. ולכלל להורים ויגון צער
 הנכון בחינוך הבנים לחנך אמת בדרך שיוליכנו יה"ר

שטינמן. א.י.ל. וכו'. ..."לימודי בניך "וכל בנו ויקוים
 לחלשים גם ישיבה מכתב

 לפ"ק תשס"ו ניסן ט' בס"ד
 גוזר שהקב״ה א( ל, )נדה בחז"ל מבואר וכן ידוע
 חוץ טפש או חכם האדם יהי' מה שנולד לפני עוד

 טובות כשרונות גם כמובן כלול ובזה שמים, מיראת
 לזה זכו שלא ואלה לזה זוכים שלא כאלה וגם
 יגיעה שצריכים אלא בורים, שישארו הכרח אין

 מגיע כשרון בעל שהוא שמי למה להגיע כדי יותר
 שהדורות ומה הדורות, בכל הי' וזה יגיעה, בקצת
 אלה יותר יש בחטאים שוקעים ויותר יורדים יותר

 בכח כמובן לעמול, מאד צריכים שיזכו שכדי
 ללמוד שצריכים אלא להגיע יכולים אין עצמם
 גדול צורך דורנו לכן יותר, בהם ולהשקיע אתם
 וגדולות קטנות וישיבות ספר בתי מיני כל ליסד

 והרבה טובות בכשרונות חוננו שלא אלה שגם כדי
 להיות יוכלו יגיעה, ומשקיעים שמלמדים ע"י מהם

 הדור גדולי יהי' לא אם ואפילו חכמים תלמידי
 גם דורנו, מצב לפי ת"ח נחשבים להיות יוכלו מ"מ

כשרונות בעלי הי' שלא הרבה הי' הקודמים בדורות

 להצלחת מוקדש
 דוד ר׳ בן זלמן שלמה אליעזר ר׳ החתן
 הי״ו דוד ציון בן ר׳ בת הדס והכלה הי״ו

נשואיהם לרגל
 וההצלחות, הברכות כל טוב מזל ברכת ברכתי בזה שלוחה

 ביניהם שיהי' ויה״ר אלו, בימים להינשא העומדים להזוג
 לדורות ויזכו בבית, שכינה ואז וריעות, שלו' ואחוה אהבה

סלה. אמן האמיתי גואל ביאת עד וחסידים צדיקים
לנשואין( ברכה מכתבי בכמה שליטייא רבנו )נוסח

בתורה. מאד ועלו
 עבור מתאימות ישיבות יעשו לא אם שני ומצד
 וממילא בורים ישארו גדול די שחלק נמצא אלה

 מאד. לקוי יהי' ומצות תורה שמירת גם
 להוסיף שביכולתו מה לעשות מחויב א' וכל

 שאינם אנשים והרבה הצעירים בכל תורה ולהגדיל
 כשהוא אדם לבן חסר ומה תורה זה מה מבינים

 ישיבות, הרבה כ"כ לנו מה אומרים הארץ עם
 לשכר זוכה וישיבות תורה לומדי בכל והתומכים

להעריך. שאין
 לענות יכול אחד כל לא

 מעשה לו שידוע שליט"א הגר"ש רבנו בן סיפר
 לימודו שנות את לסיים שעמד אחד בתלמיד
 כי סבור היה שליט"א מרן אאמו"ר קטנה, בישיבה
 לצעירים בישיבה שנה עוד להיות צריך הוא לטובתו

 )כדרכם והבחור גדולה, לישיבה בנתים לעלות ולא
 אדם לשאול והלך רצה, כך כל לא צעירים( של

 לו ואמר הדברים את שמע וההוא מסויים, גדול
 היה מאוד אבי גדולה, לישיבה כבר לעלות שיכול
 שתק. לו, וענו שאל שהבחור כיון אבל לו אכפת
 בכאב לי אמר שליט"א מרן שאבי אח"כ זכורני

 בחור של רוחני גורל לחרוץ יתכן איך ובפליאה:
 שמי שיודע ובזמן אותו, להכיר ובלי אחת רגל על

 שנה עוד ללמוד צריך שלטובתו סבור אותו שמכיר
לצעירים. בישיבה

להתערב לא
 כללי באופן שליט"א: הגר"ש רבנו בן שח עוד

 או לבחור הורים בין ויכוח שהיה רבים במקרים
 לשלוח, ישיבה לאיזה להורים הישיבה צוות בין

 סיבה אין אם כי מאאמו״ר פעמים כמה שמעתי
 בזה, מתערב היה לא מהם, לאחד לשלוח מיוחדת

 באיזה בודאות לדעת אפשר אי שלעולם ואומר
 בתור - )ומרן ויעלה יצליח יותר הבחור ישיבה

בכה"ג( להתערב מסרב בישיבה ר"מ או רב
* * *

 האם קטנה בישיבה שיעור מגיד שהוא שאל אברך
 מלמד? שבו לישיבה בנו את לשלוח יכול
 כיון הדבר, טוב אין כלל שבדרך רבינו אמר

 לא בעצמו שהוא או בנו, את מקניטים שהחברים
בנוח. מרגיש

* * *
 ילד להשאיר האם לרבנו שאל אחד הישיבה ראש
 בנתיים להכניסו ולא לישיבה במכינה שנה עוד

 אמר קבוצה, עוד ויש יחיד, אינו הוא אבל לישיבה,
בסדר. וזה יתבייש לא כבר יחיד אינו אם רבינו

* * *
 לראש ההורים שהבטיחו בחור עבור לרבינו שאלו

 שאת מפני הבחור את אליו שישלחו אחד ישיבה
 הזה שהבן אע"פ לישיבה, קיבל הקודמים אחיו
 וקיימו שלו, מהאחים יותר הרבה גבוהה רמתו

 מתאים ולא טוב הכי ילד שהיה אף ההבטחה
 ולא מרוצה לא מאד הזה הבחור אך זו, לרמה
 לעבור ומבקש מתאימה, חברותא לעצמו מוצא

 לו. שהבטיחו מרה"י להורים נעים ולא ישיבה
 לרה"י שיגידו זה, של קרבן לא הבחור רבינו: אמר

אחרים. בחורים לו שיהיה
* * *

 ויש קטנה ישיבה שמסיים בחור עבור לרבינו שאלו
 הלימוד שרמת גדולה לישיבה ללכת אפשרות לפניו

 נקרא הישיבה סגנון אבל לשם, נמשך ויותר גבוהה
 יותר שנחשבת נוספת ישיבה ויש יותר, פתוח

ההיא. הישיבה כמו לימוד ברמת לא אבל 'פרומר'

 שאלו ה'', יראת חכמה 'ראשית כתוב רבינו אמר
 רבינו הגיב ההיא, לישיבה חפץ לבו יותר אבל לרבנו

 הגיב רבינו ]לאחמ"כ שמים? יראת רוצה אינו מה נו
 יקרא לזה וכי אמרתי שכבר פתוחה, ישיבה המילים על

 סתומה[. נקרא זה יר"ש? פחות יש אם פתוחה
* * *

 שצריך בנו עבור לרבינו שאל אחד תשע׳׳ה( כסלו )א׳
 בשיעור להיות גילו לפי וצריך ישיבה, עבורו לסדר

 א' לשיעור לקבלו שמוכנה טובה ישיבה ויש ב'
 חלשה ישיבה יש שני ומצד חלש[ בחור שהוא ]כיון

 ב'. לשיעור לקבלו שמוכנה יותר בהרבה
 שילך הבחור טובת האמת שמצד רבינו השיב

 אפשר מה אבל א', לשיעור יותר הטובה לישיבה
 לרדת יסכים לא הבחור פשוט, לא זה כבוד לעשות
 ממושמע שבנו בבירור שיודע האבא טען שיעור,

 אם רבינו אמר לו, שיאמר למה ברצון ויקבל ויבין
 והבושה יותר הטובה להישיבה א' לשיעור שילך כך

עבורו. כפרה יהי' לו שיהי'
* * *

 את לשלוח קטנה ישיבה לאיזה לרבינו שאל אחד
 תלוי העיקר ההבדלים, יודע איני רבינו אמר בנו,
שמים'. 'יראת שיותר מה

* * *
 שמצליחים בחורים שיש בכאב כך על דיבר רבינו

 אחר, למקום לעבור רצון בהם ונכנס ישיבה, באיזה
 במקום כבר נמצא שאם היצר, עצת הכל וזה

 אחר למקום עובר הוא למה שטייגן, ועושה ומצליח
 הכל להתחיל צריך עי"ז הרי אותו, מכירים שלא

 היצר. עצת אלא זה אין מחדש,
 נ"ג באות ראש הכתר דברי רבינו ציטט כמו"כ

 ענין ובאיזה מקום באיזה בלימודו כשיצליח וז"ל
 לעשותו למהר שלא וכו' לשנות עליו ומתחדש

וכו'. כנאמר תיכף
* * *

 עבור ישב"ק של אחד רה"י בשם לרבינו שאלתי
 מסויימות. גדולות ישיבות בין ספק לו שיש בחור
 כי כזאת, שאלה על להשיב יכול איני רבינו אמר

 ישיבה מעדיף אני שכביכול יתפרש יאמר שאני מה
 טוב, הכל עונה אני זה בכגון לכך חבירתה, על זו

 השמועה שבסוף לענות, יכול איני לקרובים ואף
 שיחשבו בכך לגרום יכול ואיני להתפרסם יכולה

חבירתה. על ישיבה שהעדפתי
* * *

 את לשלוח מוסד לאיזה רבינו עם שהתייעץ אחד
 רבינו, משפ' מבני לאחד קשור מהמוסדות ואחד בנו,

בדבר. שנוגע מפני להשיב יכול שאינו רבינו לו אמר
* * *

 קטנה בישיבה ר"מ שהוא אחד עבור שאלתי
 ויכול לישיבה, להכניס בן לו ויש בירושלים

 אין וכן אחרת, בישיבה יותר רמתו לפי להצליח
 אבל בתוכה, ר"מ שאביו לישיבה לבוא חשק כ"כ לו

 יצטרך לישיבה, בנו את יכניס לא שאם מצב נוצר
 יעשה? מה ושאל הישיבה, את לעזוב הוא גם

 נראה לכאורה אבל קשה, שאלה שזה רבינו אמר
 ממנו יגרע ולא הישיבות, בין גדול הבדל כזה שאין
 החשק, בענין וכן הזאת, לישיבה יבוא אם כלום

החשק. יבוא הזמן עם
* * *

 בחור איזה רגעים חמשה בחנתי בזמנו רבינו סיפר
 מאד, טוב והיה קטנה לישיבה להתקבל יכול אם

 גם בדיוק לדעת לו אמרתי שעה, בחנו אחר ור"מ
מספיק. דקות כמה גם בערך לדעת יעזור, לא שעה



למעשה הדברים על לסמוך אין וע"כ מעשה, מפי הלכות למדים שאין לציין הדאוי מןוהליהות הלהות
בלבד. מו"מ בדרך נכתב והכל אופן, בשום

 קודם לברך אין | ג' סעיף קס״ז סימן בשו״ע
 )שם( ברורה המשנה ומפרש הלחם. את שיתפוס

 וכו' לעשייתן סמוך אלא המצות על מברכין אין
 אין ג״כ בידו נטלו ואח״כ בירך אם ובדיעבד

וכו'. ולברך לחזור צריך
 ברכת שזה המוציא ברכת על מדברים כאן והנה

 דלאו וצ"ל המצות ברכת על כתב ולמה הנהנין
 הנהנין. בברכת ה"ה אלא המצות ברכת דוקא
 דבר כל כתב ד' סעיף ר"ו סימן בשו"ע והנה

 לאוחזו צריך בו להריח או לאכלו עליו שמברך
 דטעם מפרש י״ז ס״ק ברורה והמשנה בימינו,

 רק והוא שמברך למה לבו שיכוין כדי האחיזה
 הפת לאחיזת טעמים שני יש וא"כ לכתחילה

 לכתחילה רק הם דשניהם אלא הברכה, בשעת
 עיקר. יותר כאן שכתוב הטעם ומ"מ

 ולשון קודם לברך אין כותב השו״ע כאן ובאמת
 צריך כתב שם אבל איסור, קצת משמע זה

דש( עמ' בתפילה עיונים תהלתך פי (ימלא לאוחזו.
* * *

 על להביא מצוה ומ"מ כתב ברמ"א ה' סעיף שם
 והאכילה למזבח דומה השולחן כי מלח שולחן כל

 מלח. תקריב קרבנך כל על ונאמר כקרבן
 את ולא הקרבן את למלוח צריך במלח לכאורה
 השולחן, על מלח שיהי' הענין מה וא״כ המזבח,
 הרי בלחם מלח כבר שיש אפי' דמיירי ובפרט
 ענין יש זה דמלבד משמע מלח עם כבר האוכל
 הקרבן שמולחין ועי״ז המזבח על מלח שיהי'

 מלח דיש נמצא המזבח על אותו מקריבין ואח"כ
 במקום שהוא השולחן על גם לכן המזבח על

(שם) וצע״ק. מלח עליו שיהי' ענין יש המזבח
* * *

 או מלח הביאו אמר שאכל וקודם | ו' סעיף שם
 לאכול. לפלוני תנו ליפתן

 וצ״ל עשיר. ובין עני בין כתב ברורה המשנה
מאכל. לו לתת דמצוה כיון עני רק דסד״א

* * *
 מ' ס״ק ברורה המשנה לבהמה מאכל תנו | שם

 דלשתות חסידים ספר בשם כתב דהמג"א מביא
 שאמרה ברבקה כדכתיב לבהמה קודם אדם

 לפני הי' זה והנה אשקה גמליך וגם שתה לעבד
 הזה. הדין אין נח ולבני תורה מתן

 כך ומשום תורה מתן לפני הדין דקיימו וצ"ל
(שם) מזה. להוכיח אפשר

* * *
 לאכילה ידיו נוטל שהי' ראובן | ז' סעיף שם

 להוציא ונתכוון המוציא מברך הי' ויעקב
 ענט"י ובירך ידיו ראובן ניגב ואח"כ השומעים

 הסעודה. מענין דהוי והיינו הפסק הוי לא
 הסעודה מענין היא דהנטילה נהי ולכאורה

 כלל שייכות לה אין הא דענט"י הברכה אבל
 צורך היא שהנטילה דכיון ומשמע להסעודה?

 ויותר הסעודה, כמענין הברכה גם אז סעודה
 אומר הבציעה דלפני י"ד סעיף לקמן מצינו מזה

 הסעודה צורך כלל אינו וזה ורבותי מורי ברשות
 זה ועושה הפסק הוי לא ומ"מ ענוה, מדרך רק

 סגי הי' דלכאורה בדברים דמרבים וגם לכתחילה,
ורבותי. מורי ברשות שאומר וכתוב ברשות לומר

* * *
 אם המוציא בירך ולא ואכל שכח | ח' סעיף שם

 ואם מברך פת שאכל דהיינו הסעודה בתוך נזכר
 ומברך. חוזר אינו סעודתו שגמר עד נזכר לא

 אפשר אם ומיהו כתב: מ״ח ס״ק ברורה המשנה
 ויאכל, המוציא שיברך טוב מעט עוד לאכול לו

 הראב"ד דעת לצאת כדי הציון בשער ומפרש
 ברכת לברך צריך סעודתו נגמר דאפילו דס״ל

דוקא לאו הוא זה דין והנה העבר. על המוציא

 לצאת כך לעשות טוב מאכלים בשאר דה״ה בפת
הנ"ל. הראב"ד שיטת
 יעשה שלא יתכן לברך ושכח מים השותה אמנם
 יכול אינו לצמאו שלא מים דהשותה כיון זו עצה

 ולאחר ברורה) ובמשנה ז' סעיף ר״ד סימן (עי' לברך
(שם) לצמאו. עכשיו שותה אינו כבר הרי ששתה

* * *
 המוציא בירך אם מסופק הוא אם | ט' סעיף שם
 ומברך. חוזר אינו לאו אם

 ומברך חוזר אינו כתב מ״ט ס״ק ברורה ובמשנה
 מדרבנן אלא אינו המוציא דברכת עוד כשיאכל
 ירצה אם אפי' זה ומטעם לקולא, וספיקא
 ברכה משום רשאי אינו ג״כ ולברך להחמיר

 ברכה דוקא לאו דהכונה אפשר צריכה. שאינה
 ברכה כבר שעשה הצד על דממ״נ צריכה שאינה
 משום אזלת ואי לבטלה ברכה זה הרי קודם
 שאינה ברכה גם הרי ברכה עשה לא שמא

ליכא. צריכה
 מדבריו דמשמע ק״ב דף פסחים במהרש״ל ועי'
 חייב אם ספק יש אם לבטלה ברכה חשש דיש

 הוא עליה דפליג המהרש״א וגם לא, או לברך
 חשש יש עכ״פ קולא או חומרא נקרא זה אם

 של דבר יעשה בכונה אם אמנם לבטלה, ברכה
 שאינה ברכה יהי' אז לברך כדי הדעת היסח

 שאינה ברכה לגרום מותר בספק הא אבל צריכה
 לבטלה. ברכה משום האיסור כאן וע״כ צריכה

 דלנשים דהוכיחו ל״א דף קידושין בתוס' ועי'
 בזה ואין פטורות שהן מצות על לברך מותר
 צריכה שאינה כיון התם וגם צריכה שאינה ברכה

)שם( לבטלה. ברכה להיות צריך הי'
* * *

 אמר המוציא ברכת במקום אם | י' סעיף שם
 יצא. פיתא דהאי מאריה מלכא רחמנא בריך

 בנוסח דהא פיתא דהאי לומר דאי״צ אפשר
 זה. לחם אמרינן לא ג״כ לחם המוציא הברכה

 לחם בכלל נזכר שיהא צריך מה לעיין ויש
 א״כ יוצא בדברו נהי' שהכל בירך אם גם דהא
 דכל או הדברים דכל מארי' יאמר אם סגי אולי

)שם( המזונות. דכל או האוכלין
* * *

 גדול רבים המסובים אם | י״ד סעיף שם
 ס״ז ס״ק ברורה המשנה וכתב בוצע. שבכולם

 כבודו. מפני בחכמה שבכולם גדול
 שיברך צריך הברכה דלכבוד לומר אפשר והי'

 לכבוד שעושים דברים שאר כמו חשוב אדם
 האדם לכבד ג״כ בזה יש דע״כ ואע״ג הברכה,

 אבל הכהן, את לכבד ע״כ וזה כהן מקדים דהא
 דלא ונפק״מ הברכה לכבד ג״כ בזה יש מ״מ

 כבוד משום זה דאם חשוב האדם מחילת יועיל
 זה אם אבל כבודו על למחול יכול הוא החכם
 למחול. יכול החכם אין הברכה כבוד משום

 ביום דהחתן כתב ס״ח ס״ק ברורה ובמשנה
 ממנו, גדול בהמסובין שיש אע״פ בוצע חתונתו
 דהי' מ״ז דף בברכות מרש״י זה הוכיח ובמג״א
 ביום דרק בדבריו מבואר בוצע דהחתן המנהג

 חתן שדין זמן כל ה״ה דלכאורה וצ״ע חתונתו.
 הסעודה המשתה ימי שבעת כל דהיינו עליו

 יום ומ״ש למלך דומה שהוא וגם לכבודו נעשית
 המשתה? ימי משאר חתונתו

 צריך מצוה הבר לכבוד שעושים בסעודה וכן
 מזכיר לא והמג״א יבצע מצוה הבר שנער להיות

 יש זה דעל חתונתו יום רק דנקט ויתכן זה כל
מהגמ'. הוכחה לו

 ובהוריות למלך, דומה הוא כי חתן דדוקא ויתכן
 רמב״ם עי' גדול לכהן קודם דמלך מצינו א' י״ג
דמכבדים העירו ועוד ה״ה, פ״ב מלכים הל'

 מיסב דחתן ב' י״ח במו״ק המבואר משום לחתן
 בראש. חתן אף בראש כהן מה בראש
 הבית בעל עמהם יש ואם בשו״ע כתב ואח״כ

 והוא ע״ג ס״ק ברורה המשנה וכתב בוצע, הוא
 יפה. בעין שיבצע כדי ות״ת לכהן אפילו קודם
 ת״ח כיבוד וכן דאורייתא דין זה וקדשתו הרי וצ״ב
 הדין? דוחה יפה בעין שיבצע דכדי זו סברא ואיך
 הם אלו דינים אם נחלקו הראשונים והנה

 ס״ק ר״א סימן והמג״א אסמכתא, או מדאורייתא
 זה בכל עכשיו נזהרים אין למה דצ״ע כתב ד'

 ביחוסי בקיאים אנו שאין ואפשר כהן להקדים
 ג'. ס״ק ט״ו סימן תומים עיי עי״ש, כהונה

 אע״פ א״כ דאורייתא שזה ס״ל אם ולכאורה
 ספיקא זה מ״מ כהונה ביחוסי בקיאים אנו שאין

 מתנות ספק ובשלמא להחמיר, וצריך דאורייתא
 מחבירו שהמוציא משום לכהן לתת א״צ כהונה

 לומר שייך דלא וקדשתו בדין אבל הראי' עליו
 ובמנחת מספק, מחמירים לא למה הממע״ה

 למלך דהמשנה מביא רס״ט מצוה סוף חינוך
)שם( לחומרא. דאורייתא דספיקא מקשה

* * *

 חתיכות לפניו היו | א' סעי' קס״ח סי' בשו״ע
 על מברך אחד ממין הכל שלם ופת פת של

 מצוה. הידור משום כתב )סק״א( ובמשנ״ב השלם.
 שליש עד מצוה בהידור איתא ב( )ט, בב״ק והנה

 ופת שלם לפת אפשרות כשיש ויל״ע במצוה.
 השלם, על לברך בשביל להדר צריך אם פרוסה

)שם( קטן. ופת גדול פת וכן
* * *

 ביין השרוי שפת שאומר מי יש | י״ב סעי' שם.
 ס״ד, ס״ק ברורה משנה הטעם ועי' וכו'. אדום
 אדום, משקה כל דה״ה אדום יין נקט למה וצ״ב
 כתב ולא לבן, יין דבריו בהמשך נקט המ״ב וגם
אדום. שאינו משקה כל

 צ״ל מה צ״ב בפרוסות. או בפירורין אלא שם.
)שם( נ״מ מאי הדוגמאות שני את

* * *

 לאכול יתן לא | ב' סעיף קס״ט סימן בשו״ע
 שיברך. בו שיודע למי אלא

 שלו' דרכי דמפני זצ״ל החזו״א בשם ואומרים
 תומ״צ שומר שאינו לפועל מאכל לתת מותר
 בשנאה אותו מכשיל דאל״כ מברך שלא אע״פ

 בשם יט עמ' תפילה שלמה הליכות וראה ]א״ה וכו'.
בזה[ ומ״ש החזו״א

* * *

 יקח לא לסעודה הנכנס | י״ח סעיף ק״ע סי'
 קלקול דבר יארע שמא לשמש ויתננו חלקו

 חלקו ליתן יכול זאת דלולא מבואר בסעודה.
 שרוצה מה ולעשות בזה לזכות יכול דכבר הרי
 לאכול. דוקא לו נותנים ואין

 הלבוש בשם הביא ל״ט ס״ק ברורה ובמשנה
 ויצטרך יחסר שמא וע״ז קלקול יארע דשמא

 לו אין ולכאורה להאורחים. זה לחלק הבעה״ב
 בלקיחתו. בזה זוכה שהאורח כיון רשות
 שיחזור מהאורח שיבקש דהכונה לומר ודוחק

 שאח״ז בדין צ״ע וכן . זכה שכבר מה לו ויתן
 בעה״ב של לעבדו או לבנו יתן דלא י״ט בסעיף

 דהי' מה שהי'. מעשה משום בעה״ב רשות בלי
 מבואר שלו דאינו אע״ג זה לולא ליתן מותר

 ע״ב מ״ג בתרא בבא ברשב״ם הובא בתוספתא
 בתים. בעלי נהג שכך גזל משום דאם
 לבנו ליתן אבל שהי' מעשה משום דאסור וצ״ל

מותר. אוהבו של לעבדו או



הישיבות עולם
מיר ישיבת

 ובשנת תקע׳׳ז. בשנת - שנה מאתים לפני בפולין מיר בעירה הוקמה מיר ישיבת
 פינקל הגרב׳׳ב בנו ואח׳׳כ זצ׳׳ל פינקל הגרא׳׳י מרן ע׳׳י הקודש בארץ הוקמה התש״ד

 ע׳׳י מכן ולאחר זצ״ל פרצוביץ הגר׳׳נ נכדתו וחתן זצ״ל שמואלביץ הגר׳׳ח וחתנו
שליט״א. פינקל הגרא״י בראשות וכיום זצ׳׳ל. שמואלביץ והגר״ר זצ׳׳ל פינקל הגרנ״צ

אלול בימי השיחות
 וכששמעו תשסייד. אלול בכייח בישיבה שיחה למסור לראשונה רבנו הגיע רבנו

 אמר והגרנצייפ וכוי, שיפריעו איימו באיזור שגרים מעלי דלא מאנשי כמה מכך
יהיה. מה אחריות לקחת יכול איננו הרי כי לעשות מה יודע שאינו לרבנו

 על וסיפרו להגריייש רבנו הלך ואחייכ תקלות, ללא ביה היה והכל הגיע ורבנו
 כאלו יש ]והוסיף עמו' ישלמו אויביו גם איש דרכי ה' 'ברצות הגרישייא ואמר זה,

להבין[. זמן הרבה להם שלוקח כאלה ויש מיד שמבינים
 שנים תשע במשך הנוראים הימים לפני שנה מידי שליטייא רבנו הגיע אז ומיני

 גדול מעמד והיה זה. קדוש במקום החשובים הלומדים אלפי לפני שיחה לומר
 ונדפסו -תשעיג( )תשסיד חיים. אלקים דברי לשמוע שהתאספו האברכים לאלפי

הנוראים. ימים עניני תהלתך פי ימלא בספר השיחות

הקדושה הישיבה אודות
 עיר בירושלים כידוע הנה יחי'. עליכם ה' ברזיל. במדינת עם לנדיבי בסיד.

 הכי המוסד וזה ואברכים, בחורים אלפי לומדים בה מיר ישיבת קיימת הקודש
 מצב וגם הדחק, מתוך תורה לומדים מהם כולם וכמעט חכמים תלמידי של גדול

 דעתו שליטייא פינקל יהודה אליעזר רבי הגאון הישיבה וראש דחוק, הישיבה
 כל ובודאי לקרבם, נא הזה, הגדול המוסד לעזרת לבוא מדינתכם אנשי אל לפנות

 התורמים כל ויתברכו זה, כל על רבה ותודה יכולתו בכל לה ויעזור יתמוך אחד
מאשר ותומכיה בברכת

יצייו. ברק בני לפיק תשעייג שבט י"ז שטיינמן א.ל. תורה עמלי לכבוד הכותב
* * *

 כידוע הנה יחי'. עליכם ה' מיר ישיבת לטובת המתכנסים עם לנדיבי בסיד.
 בעירה היוסדה מאז הישיבה פסקה שלא שנה 200 זה אשר מיר ישיבת זכתה

 בחורים אלפי בה לומדים וכיום עיהייק, לירושלים הגעתה עד שגלתה והגלויות מיר
 לומדים מהם כולם וכמעט חכמים תלמידי של גדול הכי המוסד וזה ואברכים,

 על רבה ותודה יכולתו בכל לה ויעזור יתמוך אחד כל ובודאי הדחק, מתוך תורה
תורה. עמלי לכבוד הכותב מאשר ותומכיה בברכת התורמים כל ויתברכו זה, כל

הישיבה ראשי עם
 רהייי וחתנו זצייל פינקל הגרייב לרהייי רבנו מרן של העצומה הערכה על

 ואודות תשעייה. יתרו פר' ובגליון תשעייד- לך לך בגליון הבאנו זצייל הגרנצייפ
תשעייו. תצוה בגליון הבאנו זצייל שמואלביץ הגרייר רהייי

 בעניני שליטייא רבנו עם להתייעץ מרבה היה זצייל הגרנצייפ הישיבה ראש
 לחוייל נסיעותיו לפני ברכה ולקבל ולהתייעץ להיפרד אליו הולך והיה הישיבה,

 אסיפה בביתו כינס רבנו גדולים, חובות והשאיר פתאום בפתע שנלבייע ובעת
הקדושה. הישיבה את ולהמשיך לחיזוק

 רבנו ממרן רשות שקיבל מבלי לחוייל יוצא היה לא הגרנצייפ של חיותו ובחיי
 זוכים ענינים בהרבה וכן שליח. שולח היה ולעתים בעצמו, בא הה לעתים שליטייא

 שעה הישיבה רבני עמו ישבו תשעייו אב ובחודש רבנו. בפני להתייעץ הישיבה ראשי
ואכמייל. ענינים בהרבה עמו ודנו ארוכה

עילית מודיעין מיר ישיבת
 הגרנצ׳׳פ דמיר הישיבה ראשי בראשות עילית במודיעין ישיבה נפתחה תש׳׳ס בקיץ

 הגרא׳׳י בראשות היא וכהיום זצ׳׳ל. פינקל אריה רבי הגדול והגאון שמואלביץ, והגר׳׳ר
בגליון כתבנו זצייל פינקל הגרייא רהייי אודות שליט׳׳א. אלון והגרנ׳׳י שליט׳׳א פינקל

תשעייו. שופטים

 ]ומיני מיוחדים חיזוק דברי בה ומסר תשסייה באלול לישיבה הגיע שליטייא רבנו
 דף בעייז בגמ' יש מדבריו: קטע ונביא הנוראים[ הימים בפרוס בשנה שנה מידי הגיע אז
 לא כרמש הים כדגי אדם ותעשה דכתיב מאי שמואל אמר יהודה רב אמר ב', ג'

 ישראל כלל על שמדובר מביא אחיכ בניי על מדבר ]כאן אדם בני נמשלו למה בו מושל
 המדרגה אבל משהו הם העולם אומות גם אמנם ישראל כלל בשביל היא הבריאה עיקר כי

 בנייא נמשלו למה ישראל[, לכלל הכונה אדם תעשה כתוב אם איכ ישראל כלל זה בניא של
 כיון אדם בני אף מתים מיד ליבשה שעולים כיון שבים דגים מה לך לומר הים כדגי

מתים. מיד ומצות תורה מדברי שפורשין
 תורה בדברי עוסק שאינו שבנייא זה מפסוק ללמוד צריך למה כך, היא והשאלה

 שלא ברגע מיד וכי ממש, מת הפשט אם מת הפשט מה ממנייפ הלא מת, הוא
 כאלו ואף מתים, ולא שחטאים אנשים רואים כך זה אין הלא מתים, מצות עושים

 תיכף מתים שלא עייכ עבירות הרבה שעושים אפילו ימים ומאריכין עבירות שעושים
 אדם מתים, קרוין בחייהם רשעים כמת, הוא מקיים שאינו שבזה הכונה אלא ומיד,

 תעשה שאומר חבקוק בנביא לפסוק להגיע וצריך מת, כבר הוא עבירות שעושה
בחקתי בפר' ובין תבא כי בפר' בין הפסוקים כל הלא ממנו, ללמוד הים כדגי אדם

 עונשים מיני כל וכתוב קרי בחמת עמי תלכו ואם בקרי עמי תלכו ואם כתוב
 מצאו לא וכי אייכ בבחוקתי, בין בדברים בין שכתוב מה נוראים דברים חמורים

 תעשה של הפסוק בחבקוק רק כמת, הוא תורה דברי על שעובר שמי אחר פסוק
הים. כדגי אדם

 מיד מהים שפורשים שכייז הים כדגי המשל זה מה להבין, צריך דבר עוד
 מהים עולה שהדג כמו תמות, לים שנכנסה פרה הפוך להגיד אפשר מתים,

 להגיד צריך למה מתים הם לים כשיורדים היבשה בהמות גם כך מת הוא ליבשה
 והפרה מהים הדג גידולו מקום היפך שהוא למקום שנכנס דבר כל אלא דג, דוקא

זה? הדבר את נוקטים ולמה מהיבשה,
 אבל מחויב, שאדם מצות חלק שיש יודע אחד כל הלא כך: להגיד אפשר לכן
 בציצית מחויב לא הוא כנפות ד' של בגד לובש לא אדם אם ציצית מצות למשל

 בציצית, חייב ואז כנפות ד' של בגד וללבוש לקיים יכול הוא רוצה הוא אם ורק
 שאין שאעייפ מייא דף ביבמות בגמ' כתוב ובכייז מחויב, אינו רוצה שאינו א' אבל
 ד' של ציצית של בגד לובש שאינו מי בכייז כנפות ד' של בגד עם ללכת חיוב

 שיש זמנים ויש ריתחא, שיש בזמן עייז נענש הוא ריתחא שבעידן כתוב כנפות
 בכלל מחויב אינו אם נענש הוא ואם עייז, גם נענש הוא ריתחא ובעידן ריתחא

נענש? הוא למה
 יופי, אומר הוא המצות, יופי חמד שלא כיון יונה ברבינו שכתוב מה כפי עייכ

 צריך משהו, מבין שהוא אמיתי שבנייא כנראה אבל ביופי, אחר טעם לו יש כייא
 שהוא עייז הזה את חמד לא ואם עושה, שהקבייה במצוה שיש יופי איזה לראות

 בעידן רק עייז מעניש לא הקבייה רק לעונש ראוי הוא בכייז הזה היופי את חמד לא
 חטא לא זה חטא, לא הוא הלא נענש למה בכלל חטא הי' לא שאם ועייכ דריתחא,

 מצוה רואים ואם לעשות, מחייב שהשכל לדבר שואף לא שהבנייא רואים אבל ממש,
 שהנפש סימן זה חומד אינו ואם שלו בלב חמדה לו שיהי' צריך המצוה של היופי

 לא הוא ואייכ נענש, הוא דריתחא שבעידן כתוב וממילא בסדר, לא הוא בסדר לא
 יכול כנפות ד' של בגד לובש לא א' אם פסול לא הוא שלעדות להיות יכול עבריין
 אם רק זה שבדאורייתא ברמביים כתוב לעדות פסול לעדות, פסול לא שהוא להיות

 לא א' שאם מצינו לא עכייפ מלקות, בלי גם ומדרבנן מלקות בה שיש בעבירה חטא
 לעדות, ופסול נענש, הוא זה ובשביל חייב שהוא כתוב לא ציצית עם טיק לובש

 התורה, עייפ מתנהג לא הוא התורה, עייפ מתנהג שהוא נקרא לא זה בכייז אבל לא,
התורה. עייפ מתנהג לא הוא אבל עבירות עושה לא הוא

 אותם מוציאים אם שבים שהדגים הים, מדגי שדרשו מה לפרש אפשר ולפיייז
 רגעים כמה אחרי אלא ומיד תיכף מתים לא אמנם מתים, הם בים חיותם מעיקר

 בפרה, משאייכ שלו, החיות וזה הים הוא שלו החיות אבל שעה, חצי אחרי אולי
 ואינם לריאות נכנסים המים לים כשנכנסים יבשה של בהמות הוא, הפשט פרה,

 יש חיות להם שאין בגלל ולא להם שמזיק משהו שיש בגלל זייא לחיות יכולים
 צריך הזמן כל ביבשה, חיות להם אין שבים דגים אבל להם, שמזיק חיובי משהו
חיות. להם אין מים להם אין ואם המים, בים, הוא שלהם והחיות חיות

 והמצות, התורה הוא שלו החיות יהודי ישראל, כלל דימו שחזיל מה החילוק וזה
 כמו ולא חיים לו חסר בהחיות, לו חסר אלא חסרון, לא שיש הפשט לא לא ואם

 אלא לה שחסר לא אבל לה שמזיק משהו יש ואז למים כשנכנסת בהמה להבדיל
 החיות חיות, להם אין כשיוצאים שבים דגים משאייכ לה, שמזיק חיובי משהו שיש

 ראה כתוב שבתוכחה אחר מפסוק נמלד הזה שהלימדו חזייל או' ישראל כלל של
 לא אבל חיים זה התורה שקיום הקללה ואת החיים את הברכה את להם נתתי
 החיים הם ומצות ותורה בזה, תלוים שלו החיים שכל חסר, שזה במפורש כתוב

דורשים. שחזיל מה וזה אויר לו חסר שלו בחיים חסר ואיל שלו
 זה, את מצאנו לא דברים בשאר כי הים דגי של בפסוק דוקא נתחדש זה ואייכ

 עבירות הכל וכאלה, כאלה עבירות נעשה שאם כתוב ובבחקתי תבוא בכי בתוכחה
 למדו חזייל לכן במפורש, כתוב לא שזה החיים אחרי שזה לא אבל עושה שהוא

ומצות. תורה זה שלהם החיים ישראל כלל החיים, הוא שזה זה מפסוק
 שמענו האחרון בזמן מצות, לקיים אפשרויות פעמים הרבה יש אייכ עוד: והוסיף

 יריש פחות פתוח, זה מה פתוח, להיות שרוצים ואו' שמתחכמים צעירים אנשים שיש
 פריקת פתוח, זה ומה פתוח זה אבל חיו, עבירה עושים לא יש, מה נכון פחות קצת
 מקיום מהחיים מתרחק מתרחק, שהוא נקרא וזה יותר או פחות שמים, מלכות עול

 כייא שעל הוא התורה דרך אבל עבירה עושה לא שהוא להיות יכול ומצות, תורה
 ובמעשה התורה בלימוד להתחזק תורה להרבות דוקא מצות, לקיים דוקא עצמו לחזק

 יעזור הקבייה ועייז בה, לזלזל שאפשר מצוה שום אין לזלזל, לא מצוה שום המצות
ברוחניות. גדולה עלי' לו יוסיף זה את שיעשה לכייא

 להתחזק צריכים כולנו בכייז אבל עצמך, שקשוט אעייפ להתעורר לומר רוצים אנו ועייז
 מותר, זה פטור וזה פטור זה התירים למצוא אפשר ופטורים, היתרים לחפש ולא בזה,
 המים זה והמצוות והתורה במים לחיות צריך הוא במים, חי לא הוא סוף כל סוף אבל

 יכול שמתחזק משהו וכל הדין ליום זכות גייכ יהי' וזה יתחזק שכאוייא יעזור והקבייה שלנו,
 פטורים לחפש ולא ומצות בתורה נתחזק שכולנו יעזור והקבייה ליוהייד לזכות זכות להיות

 דברים רואים אנשים יפים דברים אוהב בנייא המצות, יופי את או' שהרייי כמו לחפש רק
 היופי טעם את להרגיש רוצה הוא אם אבל שלו הלב את שובה וזה בגשמיות יפים

 יופי את ממש לקיים נכסוף שאנחנו כזה למצב שנגיע יעזור והקבייה המצות, של
טובה. וחתימה בכתיבה להכתב כולנו שנזכה יעזור הקבייה זה ובזכות המצות,

 0527680034@01נמ1ג11.00.11 למייל לפנות גא והנצחות, לתרומות געלון, וזנכתגים הענינים על והוספות הארות להערות,
תערוג האיל עלון מערהת עגור ולציין 0722164414 בפקס או ירושלים, 5397 גת.ר. או הסדרים. גין 0527680034 ל: או
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 חקת ופרשת 236 מס' גיליון
חמישית שנה תשע׳׳ז

 נ״י מאיר הילד לזכות
 החלא'קה שמחת לרגל
 החשוב לידידינו גן

 שליט״א ציון אוהב יצחק הר״ר
רגינו מתלמידי

^ הפרשה על פשט ^
 לכן ישראל בני לעיני להקדישני בי האמתם לא יען אהרן ואל משה אל ה' "ויאמר

יב( )כ, " להם נתתי אשר ארץ ה אל ה ז ה ל ה ק ה את או תבי לא
 העדה לעיני מקודש הייתי והוציא הסלע אל דיברתם שאילו להקדישני, פי' רש״י ש.

 של דיבורו מקיים לפרנסה צריך ואינו שומע ואינו מדבר שאינו זה סלע מה ואומרים
 נמו המים, מן גמא בתיבת משוי ״זכור אומרים הגשם בתפילת והנה אנו״, ק״ו מקום

 וצ׳׳ע מים״ ויצאו הך הסלע על למים, צמאו עת סגוליך ומים, צאן והקשה דלה דלה
 הגשם על ולבקש רחמים לעורר באים הכא והרי הסלע, על ההכאה ענין שהזכירו דמהו

ה'. רצון נגד היתה זו והכאה
שצריך. חשב הוא ב. הקב״ה. בידי ליקבר זכה עי״ז א. רבינו: ותירץ

הבא( עמוד בתחילת )המשך

50 שי״ח עלי 05
לנפשותיכם״ מאוד ״ונשמרתם

 הרבה רבינו חוזר גיסא מחד ושקול. מדוד נושא הוא שליט״א רבינו אצל הבריאות שמירת נושא
 שאמרה התורה, שיכחת אצל הוא האחד ימאודי, המילה את מצוות בשני רק מצינו בתורה כי ואומר
 ט״ו( )די בדברים הוא השני והמקום וגוי, תשכח פן מאוד נפשך ושמור לך השמר רק טי( די )דברים תורה

 של שענין הרי ס״א(. ל״ב סימן שרע קצור )עיי הבריאות שמירת על הולך וזה לנפשותיכם, מאוד ונשמרתם
 התורה. ושכחת בזה רק מצינו ימאודי של לשון שאותה כך כדי עד מאוד חשוב הוא הבריאות שמירת
 כבר ברפואה שמבין אחר או רופא של מפיו שיוצאת מילה כל לא כי ומדגיש רבינו חוזר אמנם,
 כל בהם שאין דברים או בעלמא, השערות אומרים שהרופאים רבות פעמים עשה... למצוות נהפך
 והיכן רפואה של עשה מצות היא היכן לדעת בכך המומחה גדול אדם עם להתייעץ ראוי ולכן שחר,
לריק. זמנו ומבטל שהולך השני בימאודי חלילה עובר

 סברו הם כי לבריאותו שעה כחצי הרופאים, ציווי עפ"י יום בכל הולך רבינו היה ארוכות שנים במשך
 חתנו שליט״א, שטינמן הגר״ש מפי השבוע שמענו מופלא מעשה לבריאותו. מאוד חיוני שהדבר

רבינו. של הגדול
 חוזר היה שישי יום ובכל תקוה, בפתח לומזיא בישיבת שליט״א רבינו למד בבחרותו כי סיפר, הוא

 שבת ואחרי זצ״ל, הסטייפלר מרן ואביו זצ״ל איש החזון מרן רבו בצל לשבות ברק, שבבני לביתו
השבוע. לכל לישיבה שב היה

 לנסיעות לו שיהיה כסף סכום לו נותנת ע"ה, מרים מרת הצדקנית אמו היתה לישיבה, שחזר קודם
בישיבה. בשהותו משהו לקנות ירצה אם כיסי וידמי

 הוא אחרים... דברים אלא וממתקים עוגות בזה לקנות לא אך לכסף, מאוד זקוק היה הצעיר, הבחור
 כדי אצלו. מונח שיהיה שאף הוא אחר דור גדול או קדמון של ספר וכל ספרים, מאוד מחבב היה

 הכסף שכל כך תקוה, פתח ועד ברק מבני רגלית הליכה עושה היה זה, לצורך מהכסף ליהנות שיוכל
ונצחית. רוחנית הנאה מעוד ליהנות ספרים בו לקנות יכול והיה בשלמות נשאר

 בהם תקופות באותם כי חמי לי אמר שליט״א, הגר״ש חתנו לנו מספר - שנישאתיי אחרי יתקופה
 חרדיים אנשים שנה כמאה לפני יסדו תקוה פתח את מעניין. בדבר הבחין תקוה לפתח רגלי הלך

 את סידרו הם לכן הרחובות, של בצורה נוצרי צלב של צורה תיהיה שלא הקפידו והם )חלקם(
 לרחובות יציאה הרחוב באמצע בו שיש ההסתדרות( )רחוב העיר של הראשי שברחוב באופן הרחובות
 יהיה אלא זה, מול זה הרחובות שני של מקבילה יציאה יהיה שלא סידרו הם ושמאלה, ימינה נוספים,

למשל. שמאל, בצד השני לרחוב יציאה עוד הרחוב ובהמשך אחד, לרחוב יציאה

 שאין הזה, המפליא הדבר שם קיים עדיין המקומות ברוב אך הרחובות צורת את קצת שינו בהמשך,
 הוא בחור שבעודו הפליא יותר אותי הגר״ש, ]הוסיף רחוב. מאותו בפנייה זה מול זה ושמאלהי יימינה
שכאלה[. בדקויות הבחין ומיד תורה של במבט דבר בכל הבחין

^ העורך דבר ^

הלימוד לזכירת סגולות שלש

 יעקב אברהם רבי רב ה ר סיפ
 לעם הקשות בשנות קיש,

 היתה ישראל כשקרן ישראל
 במחנות שרויים והיינו למרמס,

 הנאצים קלגסי תחת מות
 לא שם, היה שלא מי ימ״ש,
 הנורא הקושי את להבין יצליח
 המחזות את שם, שהיה

 שאנשים פלא ולא הקשים,
 היה הפלא אנוש, צלם איבדו
 צלם על ששמר מי על יותר

 שפוי. ונשאר אלוקים,
 עם יחד שהיתי הימים באחד

 זצ״ל מקלויזנבורג האדמו״ר
 אותו ושמעתי יציב, הדברי בעל

 שהוא בטוח הייתי ממלמל,
 מעניני או דיומא, מעניני מדבר

 דיבר הרבי לא, אבל דאתרא,
 פרשת השבוע פרשת על תורה
אמר. וכך חוקת
 אשר התורה חוקת ״זאת כתוב

 מה וידוע לאמור״, ד' צוה
 מה מפני המפרשים שנתקשו

 חוקת ״זאת אומר אינו הכתוב
 מענינה שמתבקש כפי הפרה״

הפרשה? של
 רמז פה שחבוי הסביר, אלא,

 לזכירת המועילים דברים לג'
 פרקו על שיחזור א. הלימוד:

 שיצייר ב. פעמים, ואחד מאה
 בשעת עיניו מול הוי״ה שם

 בספרים כמובא הלימוד,
 ד. האריז״ל, בשם הקדושים

 וישמיע רם בקול שילמד
לאזניו.

 זאת מלמדנו: שהכתוב וזה
 נוטריקון 'זא״ת' התורה, חוקת
 'חוקת ת'שכח, א'ל ז'כור

 התורה, לימוד את התורה'
 ק״א, בגימטריא צו״ה' 'אשר
 מאה פרקך שתשנה היינו

 שם תצייר 'ה״ ואחד, פעמים
 'לאמר', עיניך, מול הוי״ה

 שלש אם ובקול. בפה שתגיד
 את תשכח לא לך, תעשה אלה

העמודים( )ווי תלמודך.

ת כ ר ב  שלום שבת ב
ק ח צ >ף6ש גולד י
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 ליקבר זכה בסלע מרע״ה שהכה שע״י שליט״א רבינו לן מש״כ הנה
 השי״ת וזיכני זה דבר מקור אחר הרבה חיפשתי הקב״ה בידי

 בזה״ל תת״כ אות ואתחנן פ' שמעוני בילקוט איתא דכן ומצאתי
 נכנס היית אילו לך נתון שביקשת ממה לך הרבה לך רב אחר "דבר

 בקבר נקבר אתה ועכשיו אדם מעשה בקבר נכנס היית לארץ
 מצוייר אלא ספון אין וגו' לו ראשית וירא שנאמר שמים מעשה

בארז". וספון שנאמר
 נקבר לכן ישראל לארץ נכנס לא דמשה שמשום הילקוט בדברי ומבואר

 שמשה היא בסלע ההכאה מחמת שהיתה התוצאה וא"כ שמים בידי
הקב״ה. בידי נקבר

 ליקוטי בס' שליט״א מרגלית הגר״מ ידידי הראני הנ״ל הילקוט דברי ]ובביאור
)ושם מאוסטרופולי שמשון רבי הגאון של מש״ב בהג״ה קרנים( בס׳ )הנדפס׳ שושנים

 אם למשה הקב״ה שאמר התם דאי׳ זו( לשון רבה במדרש כעת מצאתי )ולא רבה המדרש ע״ד זאת לאחר הביא
 דכביכול לומר דאפשר ידי( על נקבר אתה בחו״ל אבל ודם בשר ע״י נקבר אתה לא״י בא אתה

 גדול כהן בשם מכונה אינו בחו״ל אבל בא״י דוקא גדול כהן בשם מכונה הקב״ה
 שם ודוקא א״י היינו ועיר וכו' בעיר״ מאד ומהולל ה' ״גדול מדכתיב הכי ודייק
 שאסור כה״ג דין להקב״ה יש דהתם לא״י משה נכנס אם ולפ״ז גדול איקרי

 שפיר גדול שאינו לכהן מכונה דהתם בחו״ל נקבר אם ומשא״כ לבן אפילו ליטמא
 ומגן שמש בס' בזה וע״ע באורך. בזה מש״כ עי״ש בקבורתו להתעסק הקב״ה יכול

 באורך במש״כ עיין הילקוט דברי בביאור ועוד וירא. פרשת ל״א בדרוש )ניניו(
 מאר״י להרב תורה שערי ספר משם ואתחנן פרשת קדומים נחל בספרו החיד״א

 עי״ש שמואל ברכת הנקרא דראיתיו בס' הזבח ברכת הרב משום שהביא כ״י זיין
באורך[.

 ליקבר שכר משה קיבל מדוע דצ״ע שליט״א לרבינו שאלתי ועוד
 מרן ואמר ה', רצון היתה לא ההכאה והרי ההכאה על הקב״ה בידי

 זכות גם היה אבל איסור ההכאה בעצם היה דאמנם שליט״א
ה'. קידוש היה הסלע מן מים שיצאו שע״י

 המושלים אלו - המושלים יאמרו כן על זה על דרשו בתרא בבא במסכת ובגמרא ב'( )ב״א, חשבון בואו המושלים יאמרו כן על
שבונו ונחשב בואו - חשבון בואו ביצרם, כו'. הפסדה כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצווה הפסד עולם, של ח  שליט״א רבינו ו

מ' לצטט מרבה חיזוק רבינו מעודד כמה וכידוע לאורו, וההליכה המוסר לימוד את הוא מעודד כאשר זו ,  ואף המוסר לימוד ל
שר' 'ארחות הספר את בעצמו חיבר ם(, )!( אלפי במאות כה עד )הודפס מקום, להם שקבעו המוסר מספרי יו  אמרנו עותקי
מנחת בספר הובאו מהדברים גדול )חלק המוסר. לימוד בענין מפיו שנשמעו אמרים מעט ללקט זו הזדמנות ננצל תודה'( '

 ואין מאד כשרוני בחור עבור נשאל רבינו
 ]רק גמ', ללמוד שנתיים כבר חשק לו

 מוסר שילמד רבינו אמר שבכתב[ תורה
 לו שיקחו או חיים. לחפץ הבית תורת

בכסף. תלמיד
העצה מה רבינו נשאל אחרת, ובפעם

 בס' עיין שצריך, חשב דהוא השני בתירוץ שליט״א רבינו ומש״כ
 בספרים שמובא כעי״ז שכתב נ״ז סי' ג' חלק סוכות קודש מקראי

 ח״ו יהיה שלא כדי לש״ש היתה בסלע בהכאתו משה שכוונת
 לא וישראל השי״ת בקול שומע שהאבן ישראל עם על קטרוג

 דף במגילה כדאי' ופורענויות מכות ע״י אלא דברו בקול שומעים
 נביאות ושבע נביאים ממ״ח יותר הטבעת הסרת גדולה ע״א י״ד

 הסרת ואילו למוטב החזירום לא שכולם לישראל להם שנתנבאו
 היתה משה שכונת דא״כ בזה ועוד למוטב, החזירתן הטבעת

 כונתו שהיתה דאף ליישב ונלע״ד ע״ז, משה נענש מדוע לש״ש
 גם ע״ז קיבל ומ״מ נענש לכן השי״ת מצווי ששינה כיון מ״מ לש״ש

 שמזכירים וזהו ישראל כלל למען עצום דבר עשה דסו״ס שכר
זאת. זכות להזכיר הגשם בתפילת
 הנ״ל הקושיא ליישב שליט״א רבינו שכתב ראיתי נוסף ובאופן

 ״על שמזכירין הגשם בתפילת שהכונה למשה( תפילה )בסידור
 ציווהו שהקב״ה בשלח בפ' דכתיב להא היא מים״ ויצאו הך הסלע

 סימן א' חלק יהוסף זכר לשו״ת שם וציין מים, ויצאו בצור להכות
 ד'. אות רוה( הגן )שעל חנוך דברי בס' וע״ע וכן. ד״ה כ'

 ויצאו הך הסלע על למים צמאו עת ״סגוליך לומר בא דהפייט נלע״ד עוד
 ישראל עם את שראה רחמנותו מרוב ע״ה רבינו שמשה היינו מים״

 מראה וזה צמאונם להרוות ה' רצון נגד זה שהיה אף בסלע הכא צמאים
משה. אצל היה להטיב רצון כמה עד

יצחק( שיח הערות הגר"ח )חידושי

תמאס.. אל תורתי ה', מוסר
 בתורה כי אוחז רבינו כי לציין חשוב
 שראוי סובר וע״כ מוסר, הרבה יש עצמה
 את לנטוש ולא הגבול את לשים לדעת
 כאשר אכן וכך המקובלים, הלימדו סדרי
 מוסר ללמוד צריך אם לרבינו שאל בחור

 שאל ביום, פעמיים רבינו ענה יום, כל
 זה ברורה משנה השיב: ספר? איזה הבחור

מוסר.. ספר
 לומד הוא אם רבינו נשאל כאשר גם וכך

 היומי החובות בסדר זה אין שהרי מוסר
 שהנה ואמר הקבועים, לימודיו של

 כן זצ״ל אבא אבל יום כל למד לא החזו״א
 גמ' הרבה שלומד כיון הוא אמנם למד,

 יודעים שלא ורואים גמרא וכשלומדים
 גדול. הכי המוסר זה כלום

 רבינו נפל התשס״ב, שנת בשלהי ואמנם,
 קיבוע, זה על ושמו נשברה הימנית וידו

 על חיבורו בתחילת אז שעסק וכיון
 חלק אז לכתוב, היה יכול לא הקדשים
 מוסר ספרי לומד היה היום משעות
 גם הקדושה, שער חכמה ראשית ובעיקר

 ישראל. גדולי תולדות לומד היה
 שבזמנו שליט״א מן אליהו ר' מהגאון ]שמעתי

 כי יושר, ארחות הספר שהוציא רבינו לו סיפר
 להושיבו שרצו השל״ה של חברו על מסופר

 וטען הסכים לא השל״ה השל״ה, ליד עדן בגן
 אני אבל ספרים, הוציא הוא גם שאמנם
מוסר[. על גם הוצאתי
 הגרמ״י של בייארצאיט שעבר בשבוע

 שרבו רבינו סיפר זצוק״ל, לפקוביץ
 דברי מכניס שהיה זצ״ל, לפקוביץ הגרמ״י

נצרך. כשהיה השיעור בתוך מוסר

לילדים מוסר
 איתו קשה שמאד ילד על לרבינו שאלו

 אמר ענינים, בכמה בו לטפל ניסו כבר
 יום, בכל מוסר איתו שילמדו רבינו

 פשרות. ללא יום כל בעקביות להקפיד
 עצום[. שיפור חל כבר שבוע ]כעבור

 יושר' 'אורחות בספרו רבינו כתב כי יצוין
 ילדים עם ללמוד מייעץ הי' זללה״ה דאביו
 בכל דקות חמש אפי' מוסר, שבע מגיל

 ואדם הפקר, אינו שהעולם שידעו כדי יום
 ויש כו' וגיהנם ג״ע ויש לעולם, חי אין

 יבינו ילדים שגם קל, בספר אתם ללמד
 הזמן ובמשך וכה״ג צדיקים ארחות כגון

 תועלת, ויראו שמים, יראת בהם ידבק
 טוב הכל יהי' שמים יראת בהן וכשיהי'
 שלבנו התאונן לאבא הורה גם כך בעה״י.

 איתו שילמד רבינו אמר ללמוד. חשק אין
 שזה צדיקים ארחות כגון מוסר ספר אביו
טוב. ספר

 בפני התאונן שאבא אחר במקרה אמנם
 לו אמר במבחנים, מצליח לא שבנו רבינו

 הכל שמים ירא יהיה מוסר שילמד רבינו:
 שילמד, ספר איזה האב לשאלת יסתדר,

 ישרים. מסילת רבינו השיב
 לגחורים המוסר לימוד

 על מרבינו שאלו כאשר לבחורים, וגם
 השיב חיזוק, וצריכים חלשים בחורים

 מוסר. איתם שילמדו רבינו,
 רבינו את שאל לחו״ל לנסוע שצריך בחור

 שם, שישנם מהנסיונות להנצל יעשה מה
 להיות הוא ראשון הדבר רבינו, אמר

 מוסר, ללמוד והשני בלימוד, שקוע
ישראל. לארץ לחזור והשלישי

 מוסר. ללמוד השיב ועקשנות, לכעס
 נחלש שלמד מרוב קטנה מישיבה בחור
 תלמד רבינו: לו אמר ללמוד, חשק לו ואין

 יד לו נתן קלים, דברים תלמד מוסר,
 תהיה תרצה רק אם לו ואמר פעמיים
גדול. חכם תלמיד

 באיזה שאל 'פנמה' ממדינת בחור גם כך
 על רבינו השיב להתחזק, כדאי מידה
 ללמוד רבינו: איך? שאל, שמים. יראת

 ספרי רבינו השיב ספר. איזה שאל מוסר.
 חיים. החפץ

 המוסר לימוד גענין עוד
 זמן כמה ומוסר הלכה לרבינו שאל אחד

 שירצה וכמה שרוצה זמן כמה ללמוד?
שילמד. העיקר

 עימו, שהתיעץ רבינו ממקורבי אחד
 חובת מוסר. ספרי ללמוד לו אמר רבינו

 חיים. חפץ ספרי שילמד ואח״כ הלבבות
 שמים, ליראת ברכה וביקש אחד נכנס
 צריך זה בשביל בברכה, לא זה רבינו אמר

מוסר. ללמוד
 אמר ה', אהבת מרגיש שאינו אמר אחד

מוסר. שילמד רבינו,
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כז( )כא, חשבון באו המשלים יאמרו כן על

 עולם, של חשבונו ונחשוב באו חשבון" "באו ביצרם, המושלים אלו המושלים", יאמרו כן "על ב( ע׳׳ח, בתרא )בבא חז׳׳ל דרשו

הפסדה. כנגד עברה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד

 לשדד לב נשים לא אם החוצה יראה בל הלב במצפוני נחבא בנו מסתתר רק הזה הכללי כוח לב ודאבון רוח למורת "אכן

המוסר( אגרת זצוק׳׳ל סלנטר ישראל רבי )מרנא המוסר" רעיוני בהרחבת לבבנו אדמת

מוסר קטעי
 תשובה״ ״שערי מהספר אחדים קטעים

ובהתרגשות בהטעמה לקרוא רגיל שרבינו

בעבורם״ נברא אשר בדברים עסקו ועיקר נפשו עמל ישים לא אם הנברא תקות "ומה

י׳׳ז( אות ג׳ )שער

 הזאת המצוה לאשר יבינו לא כי החמורות, על כמו קלה מצוה על בכפו נפשו וישים וידקדק יחמיר ה', דבר את הירא כי ״ודע

יתברך״ עליה המזהיר לגדולת יבינו אך החמורות, לעומת קלה

כ׳׳ג( אות ג׳ )שער

 המחשבות, וקישוט והצניעות, היראה, כמו הזכירה, מן המחויבות ההנהגות תמיד לנפשו לבנות להשתדל אדם ״וחייב ...

וכו'. יתברך״ השם מזכירת בעליה והמעטירה נאוה הנהגה כל ישיגו קודש זרע כי המידות, וטכסיס

כ׳׳ז( אות ג׳ )שער

 לנפש יסוד כי ידים, ופעל הנהגה ובכל עינים, ירמזון אשר ובכל שפתים, מבטא בכל להודיע יתברך השם קידוש ״מדרכי ...

וכו'. ותורתו״ ויראתו יתברך השם עבודת בו, אשר והיקר והתועלת והעיקר והטוב עדיו וצבי האדם

קמ׳׳ח( אות ג׳ )שער

 בהם כח איך ואשר לתורה. הלבבות יכספו למעך וכו' התורה בעסק הנמצאות התועלות יהודה לבני ללמד נתחייבנו כך ״על ...

הבא״ העולם מן נפשם תאבד ולא בידעתו ויזכו התורה, עסק כבוד הדר ידעו ללמוד,

קנ׳׳ו( אות ג׳ )שער

יתברך״ השם פני מעל ויראה אימה בליבו להשכין עת, בכל ליבו מערכי להבין חייב האדם ״כי ...

קס׳׳ד( אות ג׳ )שער

מוסר! ללמוד היא מהרחוב מושפע להיות לא הדרך

 הזה? העולם בתאוות השקוע הסוחף, מהרחוב מושפע ולהיות להגרר שלא הדרך מהי רבנו: נשאל

ברצינות. תורה ללמד כל, קודם היא, להנצל הדרך והשיב:

 אדם יש לזה; זמנים יקבע טבעו לפי אחד וכל הזאת. למלחמה מאוד עוזר המוסר למוד המוסר. בלמוד להתחזק יש ובנוסף,

ביום. פעמים מוסר ללמוד צריך כלל בדרך פנים כל על אך שעה שצריך אדם ויש דקות עשר לו שמספיקות



 במה רבינו נשאל הדור, גדולי על ביקורת דברי להשמיע החלו קנאים לעצמם הקוראים אפיקורסים שאנשים בתקופה שאלה:

מהשפעתם? להתרחק כדי להתחזק עלינו

עול'. 'פריקת תהיה שלא הדגש, את לשים צריך שעליה העיקרית והמטרה מוסר! ללמוד הוא העיקרי החיזוק תשובה:

*

 להתחזק? עלינו במה רבנו נשאל הגיוס', 'גזרת התורה עולם על שריחפה בתקופה

התורה. עסק בחשיבות מוסר, ללמוד זו בשעה תפקידינו והשיב:

*

המוסר למוד

 ופוסקים. הוראה למורי לא וחומר וקל ללמדנים, ולא מסוים אנשים לחוג רק כביכול שייך המוסר שלמוד אנשים בלב מחשבה נשתרשה

 השלם. האדם נבנה כך ורק כך מוסר. ללמוד צריכים שכולם ולימד זו קביעה שלל בהנהגתו רבנו

 הכל״. למד הוא ״בודאי, והשיב: מוסר? למד זצוק״ל איש החזון מרנא האם רבינו: נשאל

 הלבבות? חובת ספר את ימים שלושה במשך למד איש שהחזון המעשה נכון האם רבנו: נשאל עוד

איש״. לחזון מתאים בודאי הסיפור עצם אבל יודע, אינני לא, או היה הסיפור ״אם והשיב:

*

 אליהו רבי מרן המשגיח של בשיחות להשתתף שבוע מדי ]פוניבז'[ לישיבה לעלות מקפיד היה רבנו ע״ה: הרבנית שחה

זצוק״ל. לוינשטין יחזקאל רבי מרן המשגיח מפי השיעורים את לשמוע המשיך דסלר, הרב שנפטר לאחר זצ״ל. דסלר אליעזר

*

 נערים ארבעה לנו, קרא רבנו )תשי״ז(: סופר חתם ״חוג בישיבת שיעור מגיד היה שבה מהתקופה רבנו מתלמידי אחד שח

יונה. רבינו בספרי שבוע כל בביתו עמנו ולמד עשרה, שש בני צעירים

מספריו. למד עת שבאותה בפרט, יונה רבינו ושל בפרט, הראשונים רבותינו של גדולתם את שהדגיש עוד וזכורני

*

 שער הלבבות, חובת בספר עסקו - החג ימי - דפגרא יומי לפני במוסר השבועי השיעור את רבנו כשסים ניסן, בחודש

 ]חשבון היום שלמדנו מה עם אבל שבועים, של הפסקה לנו יש ״עכשיו השיעור: בסיום רבנו אמר ג'. פרק הנפש חשבון

להתבונן!״. - לעשות מה הרבה יש הבורא'[ בנפלאות 'התבוננות - ועשרים השלשה

המוסר לחיזוק מכתב

 שמעיה״. ״בית ישיבת משגיח זצ״ל, רוט אלינו ר׳ הגאון ידי על לאור שיצא המבואר ישרים מסלת לספר הסכמה מכתב מתוך

 לראות היצר מחשך ולצאת הישרים במסלת ולעלות מוסר ללמוד ישראל בני אחינו לבות ולקרב לחזק דברי להביע בזה הנני

בזה. הרבים את לזכות שזוכה למי היא גדולה וזכות האמת. אור

המוסר לימוד בעניני שליט״א מרבינו שו״ת

ממוצעת. בדרך ללכת זה ו״מדות״ עצמו, את מיסר להיות זה ״מוסר״ תשובה: ״מדות״? זה ומה ״מוסר״ זה מה שאלה:

 אחד לכל - ספר אותו תמיד לא זה בזה. כללים לקבוע אפשר - ״אי תשובה: ללמוד? להמליץ ניתן מוסר ספר באיזה שאלה:

 אחר״. ספר יותר עליו שמשפיע מי ויש זה חלק זו בתקופה עליו שמשפיע מי יש עליו; שמשפיעים החלקים יש תקופה ולכל

 מוסר? ללמוד להמליץ יש לו גם האם מוסר, בספרי הלימוד טעם את טעם לא שעדין צעיר נער שאלה:

 אותו שמביאה דרגה גם יש אבל גבוהה, דרגה יש אמנם דרגות. יש המוסר בלימוד מוסר. ללמוד מחויב אחד ״כל תשובה:

שני״( ״הליכות הספר מתוך לוקטו )הדברים יתקדם״. לאט - ולאט ... ל'משהו'

ת.נ.צ.ב.ה תשע״ז תמוז ג׳ נלב״ע ברוך בן משה לע״נ



בס״ד
החיזוק דרכי

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

מרן שיחה • שון רבי הגאון מ שטיין גר • שליט״א אדל

שלו היה הכל - הראשון אדם
 מכם״ יקריב כי ״אדם הפסוק על כתב ויקרא בתחילת רש״י הנה

 וכו', אתם אף שלו, היה שהכל הגזל, מן הקריב לא הראשון אדם מה
הראשון. לאדם שייך היה בעולם שהיה מה שכל ומבואר

 הפקר היה הכל לכאורה שלו, היה זה מדוע הדבר טעם להבין ויש
 בזה וזכה הפקר שהיה מצד כתב לא רש׳׳י אבל בזה, לזכות יכול והיה
 שייכים היו שבעולם החיים ובעלי הבהמות כל שלו", היה "שהכל אלא

 כגון קנין, ומעשה זכייה צריך שלו, שיהיה כדי שהרי ביאור, וצריך לו,
הראשון? אדם זכה וכיצד ומשיכה, הגבהה

 כגון דבר, איזה היוצר שאדם ידוע הנה כי בזה, שפירש מי ושמעתי
 רק בעפר, זכה לא אם אפילו כלי, ממנו ועשה האדמה מן עפר שלקח

 זה את שיצר מפני זה, על הבעלים והוא לו, שייך זה כלי, ממנו עשה
שיצר. במה זוכה חדש דבר שיוצר ומי בזה, וטרח

 הזורע שאדם ולוה( מלוה )הלכות בספרו מבריסק הגר׳׳ח שכתב כמו
זה. את יצר שהוא כיון שם, שצמח במה זוכה הפקר, בשדה

 זה, על בעלים והוא לו, שייך האדם של ששערו לזה, דומה דבר ומצעו
 שהשיער ב( סה, )נדרים בגמרא מפורש וכן בגופו, ונוצר גדל שזה כיון

 שלו, הגוף מן גדל שזה מפני יותר, פשוט הטעם שם אמנם לאדם. שייך
 שיוצרות פעולות שעושה מי גם אבל פירות. הצמיחה שלו שהאדמה וכמי
לו. שייך שיצר והדבר זה, על בעלים נעשה חדש, דבר

האדם ידי על העולם קיום
 נברא העולם וכל בראשית, מעשה כל לאחר נברא הראשון אדם והנה
 נברא ובשבילו הבריאה, תכלית שהוא לאדם, מוכן שיהיה כדי קודם,

 בתורה שיעסוק שמים, לכבוד היא בריאתו תכלית עצמו והאדם העולם.
שמים. כבוד יתרבה זה ידי ועל מצוות ויקיים

 הקב׳׳ה של אומנותו כלי הייתה והתורה לעולם, קדמה תורה
 בריאת לאחר וגם א(, א, רבה )בראשית העולם את ברא שבאמצעותה

התורה. בזכות הוא העולם קיום כל העולם,

 שאם כלל, ספק שום בלתי "והאמת יא( )ד, החיים בנפש שכתב כמו
 מהעסק ממש אחת רגע אף ח׳׳ו פנוי קצהו עד מקצה כולו העולם היה

 עליונים העולמות כל נחרבים היו כרגע בתורה, שלנו והתבוננות
ושלום". חס ותוהו לאפס והיו ותחתונים

 מה רק לא הוא התורה" "עסק כי זצ׳׳ל החזו׳׳א ממרן ידוע ואמנם
 כדי ישן שאדם מה כגון לתורה, הנצרך עסק כל אלא ממש, שלומדים

 בשביל שישן שמי ג( ג, דעות )הלכות ברמב׳׳ם כתוב תורה, ללמוד שיוכל
 שלו והשינה בשינתו, השם עובד הוא השם, לעבודת כוח לו שיהיה
 לקיום שנצרך מה כל וכן השם, עבודת לצורך שזה כיון למקום, עבודה

והמצוות. התורה עסק בכלל הוא והמצוות התורה
 כמו המצוות, ויקיים בתורה שיעסוק האדם, בריאת תכלית וזה

 לעבדה עדן בגן "ויניחהו טו( ב, )בראשית הראשון אדם אצל שכתוב
 זו ולשמרה עשה מצות זו לעבדה ב( כז, שם )זוהר ואמרו ולשמרה",

 הבריאה, תכלית שהוא הראשון, אדם נברא כך לשם תעשה. לא מצות
הבריאה. כל קיימת זה ובזכות

 אדם בשביל היה הזמן, באותו קיים העולם שהיה מה שכל נמצא
והמעשים המצוות ידי ועל בעולם, יחידי היה שהוא ובזכותו, הראשון

 את יצר כאילו בזה ודומה העולם, כל את וקיים החייה שעשה, הטובים
 נברא בעולם שהיה מה וכל ומכוחו, בזכותו קיים שהכל כיון העולם,
 בשבילו קיים שזה מפני שלו, היה שהכל רש״י כתב לכן ולצרכו, בשבילו

זה. את שיצר כמי והוא ובזכותו,

 כל אנחנו, גם וכך קיים, העולם שבשבילו האדם, של המדרגה זוהי
 קיים העולם כי העולם! את מקיים הוא בתורה שעוסק ואחד אחד

 ולילה יומם בריתי לא אם כה( לג, )ירמיה שכתוב כמו התורה בזכות
 כי לעולם, קיום שום היה לא התורה ובלי שמתי, לא וארץ שמים חוקות
 בראתיו, לכבודי ז( מג, )ישעיה שכתוב כמו שמים, לכבוד נברא העולם
המצוות. וקיום התורה עסק ידי על הוא שמים וכבוד

 וצריכים העולם, את מקיימים אנו בתורה עוסקים שאנו בזה כן אם
 לפי אחד כל טובים, ובמעשים בתורה שעוסקים החשיבות, את לידע
 המעשים וכל וחסד, תפילה, עם בתורה, שעוסק מה כמובן, כוחו

בזה. העולם את ומקיים מאד, גדולה זכות זוהי הטובים,

אמת ותורתו אמת משה
 וגו', ותבלע פיה את הארץ ותפתח לב( )טז, כתוב קורח בפרשת והנה
 ואחד השמשות, בין שבת בערב נבראו דברים עשרה ו( )ה, באבות ושנינו
 המיוחד הכוח נברא בראשית ימי בששת שכבר היינו הארץ", "פי מהם
 שבלי ומשמע קורח, עדת את ולבלוע פיה את לפתוח הארץ שתוכל הזה,

 שבת בערב הארץ פי שנברא לאחר ורק הבריאה, בשלמות חסר היה זה
בראשית. מעשה ונגמר הושלם השמשות בין

 כגון התקופות, במשך ניסים הרבה עוד היו שהרי ביאור וצריך
 אצל וכן הים, על מכות ועוד במצרים, המכות ועשרת סוף, ים קריעת
 אלגביש אבני נפלו ובגבעון נד, כמו ועמדו המים שנעצרו בירדן יהושע

 רק השמשות, בין שבת בערב נבראו לא האלו הניסים וכל השמים, מן
 וצריך שם(, במשנה המוזכרים הדברים )ושאר הארץ פי פתיחת של הנס

 מושלמת, הבריאה הייתה לא שבלעדיו הזה בנס המיוחד מה ביאור
בראשית. ימי בששת כבר להיבראות והוצרך

 הטבע, שינוי של כזה מיוחד נס צריכים היה מדוע להבין יש גם
 דרכים הרבה והלא קורח, עדת את ותבלע פיה את הארץ שתפתח
 שמצינו כמו אופנים, ובשאר במגיפה, החוטאים, את להמית למקום

כזה. משונה לנס הוצרכו ומדוע אחרים, במקומות

 משה תורת אם שאלה הייתה ועדתו קורח אצל כי המפרשים, וביארו
 "משה אומרים קורח שבלועי א( עד, )ב׳׳ב בגמרא שמצינו וכפי אמת,
 שקורח רבינו, משה על מחלוקתם הייתה בזה כי אמת", ותורתו אמת

 ח׳׳ו, בדאי רבינו משה כי ואמר התורה, באמיתות פקפוק הכניס
 הכהונה את גם תבע כך אחר אבל לעצמו, נשיאות ביקש רק ובתחילה

 נתן מעצמו רבינו משה כי וטען כהונה, גם וביקשתם י( )טז, שכתוב כמו
הדיבור. פי על ולא אחיו, לאהרן הכהונה את

 למה להאמין אפשר אי כבר משקר, רבינו שמשה כדבריו ח׳׳ו ואם
 קיבלו כולה התורה כל את והלא הקב׳׳ה, בשם אומר רבינו שמשה
 ממש, הגבורה מפי ששמעו הראשונות דיברות משתי חוץ רבינו, ממשה

התורה. בכל לכפור יבואו רבינו למשה יאמינו לא ואם

 שום אין תורה ובלי התורה, ידי על הוא העולם קיום שכל ומאחר
כדי הארץ", "פי לברוא העולם בבריאת כבר צורך היה לעולם, קיום

ת את לקבל ניתן חו שי ת 80527600485@9^31^ו0ש במייל ה מו תרו ת ל חו  0527600485 - והנצ
ו עמוד(7ו0 )קוד החיזוק׳ ׳דוכי החיפוש לפי פלוס׳ ו׳נדוים ׳קהילות׳ בעמדות לתווט ניתן חדש!



 משה, בתורת לכפור ויבואו רבינו משה על הרהור איזה יהיה ח״ו שאם
 ותבלע פיה את הארץ שתפתח ידי על שקר שזה השמים מן יוכיחו מיד
 תהיה שלא מובטח שהיה העולם, בריאת נשלמה בזה ורק החולקים, את

העולם. קיום כל תלוי בזה אשר משה, בתורת כפירה

 יראו שכולם כזה, באופן הטבע שינוי של מיוחד נס צריכים היו ולכך
אמת. ותורתו אמת שמשה מוחלטת בבהירות

הענווה מדרגות
 מכל מאד עניו משה והאיש ג( יב, )במדבר כתוב רבינו משה על והנה
 בעולם אדם עוד שיהיה שייך שלא היינו האדמה, פני על אשר האדם

 האדם ״מכל היחידי היה והוא רבינו, משה כמו ענווה של מדרגה עם
כזו. למדרגה שזכה האדמה״ פני על אשר

 וכאפס כאין עצמו את שהרגיש רבינו? משה של הענווה הייתה ומה
 מפני מה״, ״ונחנו ז( טז, )שמות שאמר כמו כלל, עצמו החשיב ולא

 וכל שלו החיים כל שמים, בידי שהכל האמיתית המציאות את שהכיר
 אלא בכוחו, לא הכל מדבר, שהוא מה וכל מבין שהוא מה כל שלו, השכל

עצמו. את להחשיב במה אין וממילא שמים, בידי

 שנאמר ממה ואהרן במשה שנאמר ״גדול א( פט, )חולין חז״ל ואמרו
 ואהרן במשה ואילו ואפר עפר ואנכי כתיב באברהם דאילו באברהם

 המאמינים, ראש שהיה אבינו, אברהם שאפילו היינו מה״, ונחנו כתיב
 מה״ ״ונחנו אמר שמשה רבינו, משה של הענווה למדרגת הגיע לא כן גם

 מעט, עצמו את החשיב כן אברהם ואילו דבר, לשום עצמו החשיב ולא
וממשות. חשיבות איזה בו שיש ואפר, עפר כמו

 יכול ומי עצומה, מדרגה כן גם זוהי ואפר עפר כמו להרגיש ואמנם
 אבינו אברהם רק האדמה, כמו מרגיש שהוא כזה, דבר עצמו על לומר
 רק כן, אמר לא המלך דוד ואפילו זאת, לומר יכול היה מדרגתו ברום
 קצת זה ותולעת שם(, בגמ' שמובא )כמו איש ולא תולעת ואנכי אמר
 ולזוז, ללכת ויכולה חיות, בה יש תולעת כי ואפר, מעפר חשיבות יותר

 שלא מפני ואפר, עפר ואנכי אמר לא ודוד כן, אינו ואפר עפר ואילו
תולעת. כמו רק כך, כדי עד חשיבותו אי את הרגיש

 אנו ואם כן, לומר יכול המלך דוד שרק עצומה מדרגה כן גם וזוהי
 במדרגתו המלך דוד רק שקר, זהו תולעת, כמו מרגישים שאנו נאמר

 וכפי העתידות, כל את שידע לו, שהייתה הקודש רוח עם הגבוהה,
 שיהיה מה העתידות על הולך ממנו גדול שחלק תהלים, בספר שרואים

 ענווה של כזו לדרגה המלך דוד זכה הגבוהה ובמדרגתו המשיח, בימות
 שאמר אבינו אברהם כמו היה לא זה כל עם אבל תולעת, כמו שהרגיש

 משה כמו לא וגם ענווה, של יותר גבוהה מדרגה שהיא ואפר, עפר ואנכי
ביותר. הגדולה הענווה לדרגת שזכה רבינו

תהיה לכל "כעפר" ונפשי
 אנחנו אבל מדרגתם, גודל לפי בדקות דרגות חילוקי הם אלו כל והנה
 תולעת, כמו או עפר, כמו שנרגיש שייך ולא לזה, שייכים שאיננו בודאי
המלך. ודוד אבינו אברהם של מאד גדולות דרגות שהם

 לכל כעפר ״ונפשי התפילה בסוף שמבקשים מהו כן אם להבין ויש
 אדם בני שאם היינו תידום״ נפשי ״ולמקללי מבקשים ותחילה תהיה״,
 להגיע שאפשר דרגה באמת וזוהי - מזה לי אכפת יהיה לא אותי מבזים
 החסידים אחד על פ״ה( המעשה )יחוד הלבבות החובות שכתב כמו אליה

 שווים והביזיון השבח האם כלומר ״הנשתווית״, חברו את ששאל
 אותך, כשמבזים מצטער ואינך אותך כשמכבדים שמח שאינך בעיניך,

 מרגיש הוא כי אותו, כשמבזים מצטער אינו הזאת למדרגה שזכה ומי
 שזוכה בביזיונות, שמח גם והוא אותו, לבזות וראוי חשוב, שאינו באמת

 לו אכפת שלא רק שלא נוספת, מדרגה וזוהי עוונות, לכפרת בהם
בהם. שמח הוא אדרבה, אלא מהביזיונות,

 להגיע ששייך מדרגה שהיא תידום״, נפשי ״ולמקללי מבקשים זה ועל
 צריך תהיה״ לכל כעפר ״ונפשי כך אחר שמבקשים מה אבל אליה,

 אבינו אברהם כמו ״כעפר״ ענווה לדרגת לזכות יכולים אנו וכי ביאור,
 ואנכי אלא אמר לא המלך דוד אפילו הלא ואפר? עפר ואנכי שאמר
לזה? נזכה שאנו יתכן וכיצד איש, ולא תולעת

 לכל כעפר ״ונפשי אחר באופן פירשו י״ז דף בברכות התוס' ובאמת
 יכלה לא שזרעי רצון יהי כן לעולם כליה מקבל אינו עפר מה - תהיה

 הכוונה אין באמת כי מובן זה ולפי שם, במהרש״א עוד ועיין לעולם״,
 שייכים ואיננו אבינו אברהם של מדרגתו שזוהי ״כעפר״, ענווה למדרגת

שייכים. איננו המלך דוד של לדרגתו ואפילו לזה,

ענווה בטלה רבי משמת
 כמו ענווה והנה ענווה״, בטלה רבי ״משמת אמרו סוטה סוף ובמשנה

 שגם ומסתבר הקדוש, רבינו בזמן אפילו הייתה שלא בודאי רבינו משה
 של הענווה מדרגת הייתה אבל היה, לא המלך ודוד אבינו אברהם כמו

 בטלה רבי ומשמת מאד, גדולה מדרגה כן גם שהיא הקדוש רבינו
 תיתני ״לא זה על אמר יוסף שרב בגמרא שם ומובא הזאת. המדרגה

 מפני הענווה, מדרגת בטלה לא שעדיין היינו אנא״, דאיכא ענווה בטלה
הזאת. במדרגה כן גם יוסף רב שהוא

 גאווה זו אין וכי עצמו, על כן אומר הוא היאך לתמוה יש ולכאורה
 בזה עצמו החשיב לא יוסף שרב פשוט, הביאור אמנם עניו? שהוא לומר

 שווה שאיננו האמת מכיר שהוא המציאות, את אמר רק עניו, שהוא
 את וידע שהכיר הקדוש, רבינו של הענווה מדרגת הייתה וכן כלום,

 וכל לסדר, שזכה והמשניות שלו, הקדושה כל שמים, בידי שהכל האמת
 במה אין וממילא דשמיא, בסייעתא כולם שלו, והמדרגות הכוחות
 עצמי, את מחשיב לא אני גם יוסף, רב שאמר וזהו עצמו. את להחשיב

כלום. שווה שאינני יודע שאני האמת, אומר והנני

להתקדם יכול אחד כל
 אחד וכל מאד, וחשובה מאד, גבוהה מדרגה היא ענווה פנים כל על
 שהתורה ששי פרק באבות שאמרו כמו דרגתו, לפי בזה להתקדם יכול

ואחד. אחד לכל שייך וזה בענווה, נקנית

 ועל לו, שיש החסרונות הם מה לראות בעצמו יחפש שאדם בזה ונכלל
 יתבונן אדם שאם דיברנו וכבר לתקן, שצריך מה לתקן יתעורר זה ידי
 וכי עכשיו, ועד מצוה בר מגיל שלו, החטאים ומה שלו, החסרונות מה
 ודאי בטלים, דברים היו שלא לומר יכול מי תורה, בביטול נכשל לא

 התורה זכות כולם, כנגד תורה תלמוד ומאידך זאת, לומר אפשר שאי
 תורה של מילה וכל רגע כל שלומדים, מה כל מאד, גדולה זכות היא
האדם. את מקדש זה קדושה, וגם מצוה, היא

 להתקדם, אפשר ובתורה, בענווה בזה, להתקדם יכול ואחד אחד וכל
מדרגתו. לפי להתקדם יכול אחד כל להתייאש! ואין

 שהמוסר מרגיש אדם אם משפיע, זה יום בכל מוסר לומדים ואם
 רפואית מבעיה שסובל מי כמו זה, את לשמוע ושמח אותו, מעניין

 גם כך שמח, הוא הרי לזה, רפואה שיש ושומע הגוף, בבריאות
 לשמוח! צריך לזה, עצה ויש ברוחניות, מדרגה חסרון בעצמו כשמרגיש

 משפיע, זה מעניין שהמוסר זמן כל העצות, את נותנים המוסר וספרי
 והפוך בה הפוך משפיע, שמעניין מה אבל משפיע, אינו שמשעמם לימוד

התקדמות. משפיע המוסר לימוד של רגע כל בה,

 מה בכל והלאה הלאה להתקדם כיצד מצוינים ודרכים עצות לנו יש
 אחד להתייאש! מה ואין להתקדם, אפשר דשמיא בסייעתא שרוצים,

 בזה לשמוח וצריכים ״בשמחה״, הוא בהם נקנית שהתורה מהדברים
רוחנית. להתקדמות עצות-תרופות לנו שיש

2 עמוד
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 עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין

 )פרק ימים״ שבעת יטמא באהל אשר וכל באוהל... ימות כי אדם התורה ״זאת
 בו, מת שהוא באהל דווקא אינו באהל, אשר כל את מטמא שהמת זה דין יד(. יט,

 שנמצאים הכלים את מטמא הוא שמת, לאחר אהל לאותו הכניסוהו אם גם אלא
 מת? הוא היכן לי מה באהל״, ימות כי "אדם הכתוב שאמר זה הוא מה וא״כ שם,

 פ״ג( )שבת חז״ל את הביאה זו שתמיהה אתר( על דבר )העמק הנצי״ב אומר
 במי אלא מתקיימת התורה אין - באוהל' ימות כי אדם התורה ״זאת לדרוש:
עליה״. עצמו שממית

 צריך לכך לזכות שכדי מגלים חז״ל אך בנו תתקיים שהתורה רוצים כולנו והנה,
 ״ממית שיקרא כדי לעשות צריך ומה בזה הפירוש מה עליה״. עצמו ״ממית להיות
עליה״? עצמו
 לשבר פירושו, עצמו״ ״להמית מפרש: גי( אגרת א' )חלק באגרותיו איש החזון

 רבות שבאדם המושחתות המידות ״כי שבקרבו, הרעות המידות את ולהמית
 זו ומיתה עצמו. את המית מהן אחת והממית האדם, של ובשרו עצמו והם הנה,

 המושחתות המידות כלומר, בידו״. מתקיימים תורה ודברי בעליה את תחייה
 שהיו האדם כהמתת נחשבת המתתן וממילא ממנו, חלק להיות הופכות שבאדם

 דברי הרעות המידות המתת ידי שעל חז״ל, אומרים וזה המושחתות, המידות בו
בידו. יתקיימו תורה

 ביכולתו אין שוב האדם, מות לאחר כידוע, מאלף: דבר מוסרים הגר״ח בשם
 מאן- של מותו לאחר שזמן-מה לעצמנו, נתאר חדשות. זכויות לעצמו להוסיף

 שעות כמה למשך לשוב חד-פעמית אפשרות מעלה של דין בית לו העניקו דהו,
זכויות. לעצמו להוסיף מנת על ולמשפחתו, לעירו

 של הכנסת לבית ירוץ הוא לעירו, פלוני אותו לכשיגיע שתיכף לשער, יכולים אנו
 לעצמו להוסיף הנדירה האפשרות את לנצל כדי בלימוד, מיד וישקע העיירה
 העליון העולם מן הגיע שפלוני בעיר השמועה תתפשט כאשר והנה, זכויות.
 מנת על הכנסת לבית ירוצו וידידיו משפחתו שבני הסתם מן קצר, לביקור

לפוגשו.
 רגיל שהיה כפי בעיר, ונשמע בנעשה להתעניין בכדי מתלמודו יפסיק הוא האם

 שום כי למה? כך וכל שלא! בוודאות להניח יכולים אנחנו - מותו? בטרם לעשות
 אשר זכויות לעצמו להוסיף לו שניתנה הנדירה האפשרות את יבזבז לא דעת בר

 מה-בכך. של דברים בעבור - תורה לימוד בעד עבורו הצפון השכר את יגדילו
 במי אלא מתקיימת התורה ״אין חז״ל דברי דרוש בדרך מתפרשים זה פי על

 זמנו את שמנצל מי אצל אלא מתקיימת, התורה אין - עליה״ עצמו שממית
 לשוב מותו, אחרי הזדמנות קיבל אילו אותה מנצל שהיה מידה באותה ללימוד,

תורה... לימוד של זכויות לצבור בכדי הזה, לעולם שעות לכמה

את מותו, לאחר לאדם יציעו אם הנה למתבונן: נוראים הדברים ובאמת
 אין הלא תורה, לימוד של שעות כמה עוד של זכויות לעצמו להוסיף האפשרות

 שהצעה לעשות מה אך שבעולם, הון כל כך על לשלם מוכן יהיה שהוא ספק
 זכויות לעצמו להוסיף יכול שאדם היחיד שהמקום משום אליו תגיע לא כזאת

 יהיה הוא מותו שלאחר שעות, אותן שאת חבל כמה וא״כ הזה. בעולם רק הוא
מבזבז הוא לכך( האפשרות לו תנתן לנצלן)ולא כדי שבעולם הון כל לשלם מוכן

 צער לעתיד להצטער שבמקום עדיף לא וכי מיוחדת. סיבה ללא יד, כלאחר עכשיו
 ילך שלא מפז, היקר הזמן את עכשיו לנצל להשתדל לאיבוד, שהלך הזמן על נצחי

בכך. מה- של דברים בשביל לאבוד
 דבר לתלמידים: אומר היה זצ״ל משקובסקי אליהו ר' הגאון הישיבה ראש מורנו
מהר! חולף שהזמן תדעו לי: שתאמינו מבקש אני אחד

 באדם תתקיים שהתורה כדי הדרושים התנאים
 במי מתקיימים ד״ת ״אין כותב: י״ב( הלכה ג' )פרק תורה תלמוד בהלכות הרמב״ם
 שלומד בעת אם והן בהתמדה, מתרפה אם הן פירושו, רפיון עליהן״. עצמו שמרפה

 ומתוך עידון, מתוך שלומדים באלו ״ולא הרמב״ם: ממשיך כוחותיו. בכל עמל אינו
ושתיה״. אכילה
 הרמב״ם אבל ניחא, היה יתירה״, ושתיה ״אכילה שולל היה הרמב״ם היה אם והנה,

 ממ״ח שאחד כותבת מ״ו( )פ״ו אבות במסכת המשנה וביותר: כך? כתב לא הרי
 אפשרי, תענוג שמיעוט משמע תענוג״, ״מיעוט זה בהם נקנית שהתורה דברים
 משמע עידון״, מתוך שלומדים באלו מתקימין ד״ת ש״אין כתב שהרמב״ם בעוד

 ולעפעפיו לעיניו שינה יתן ״ולא ובהמשך: עידון? מעט אפילו שולל שהרמב״ם
יתירה? שינה הרמב״ם כתב לא כאן גם - תנומה״

 כאשר כי מטרתן, אלא שקובעת זו היא והשינה האכילה כמות לא שבאמת ונראה,
 על אין הבורא, את לעבוד כח לו שיהיה וכדי גופו בריאות לצורך ישן או אוכל

 כי ה׳, לעבודת גופו חיזוק של מעשה אלא ושינה אכילה מעשה של שם המעשה
 הגוף בענייני עוסק אם אבל נעשה. שבעבורו התכלית עפ״י נקבע המעשה שם

 שכולה - לתורה מפריע וזה הגשמיות חיזוק משום בכך יש גופו, עינוג לצורך
 מיעוט שוללת שאינה באבות מהמשנה שמשמע ומה באדם. להדבק רוחניות,

 נפשו. בריאות לצורך תענוג למעט נצרך אדם כלל שבדרך לפי הוא תענוג
 אין - באהל׳ ימות כי אדם התורה 'זאת רמז, דרך חכמים ״אמרו הרמב״ם: ממשיך
 שלמה אמר וכך החכמה. באהלי עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה

לי״. עמדה באף שלמדתי חכמה - ליי עמדה חכמתי 'אף בחוכמתו..

התורה מתיקות השגת
 התורה. מתיקות השגת לעניין גם נוגע גשמיות מריבוי זהירות של זה עניין

 כלומר: מתוק״. מר כל רעבה ונפש נופת תבוס שבעה ״נפש זי(: )כ״ז, במשלי נאמר
 כל להפוך הרעב של שסגולתו בעוד מתוק, בדבר גם מרירות מרגישה שבעה נפש

למתוק. מר
 שבעה, נפשו שכאשר יונה, רבנו מפרש שבעה? נפש היא ומה רעבה נפש מהי

 בתורה, מרגליות לו אומרים אפיי אזי לידיעתה, משתוקק ואינו מהתורה כביכול,
 טעם, בלי דבר לו אומרים אפילו תורה, לדברי רעב הוא אם אך לזה, נמשך לא גם

 האדם של השתוקקותו על נסוב והרעב השובע זה, פירוש ולפי לו. הוא מתוק ג״כ
תורה. לדברי
 בדברי החפץ את ממנו נוטל זה נפשו, תאוות ממלא אם נוסף: פירוש מפרש הגר״א
 שהתגבר בשעה שהיתה המרירות כל אזי נפשו, תאוות ממלא אינו אם אך תורה,

 השובע זה, פירוש ולפי התורה. מתיקות את ישיג עי״ז כי למתוק, יהיה יצרו על
התאוות. מילוי ואי למילוי מתייחס והרעב

בתאוות, עצמו ממלא הוא אם זה: את זה משלימים הפירושים ששני נראה, ובאמת

1(
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 לא גם כן ומחמת לידיעתה, ישתוקק ולא מהתורה כשבע שירגיש גורם עצמו זה
 רעב הוא: בתורה לערבות שהמפתח א"כ, נמצא מתיקותה. את ירגיש

 בתאוות עצמו למלא לא הקפדה תוך בתורה, יגיעה לתורה, והשתוקקות
גשמיות.

 ואחד יום, יום בזה עצמנו את לחזק עלינו אלא ממילא שהולכים דברים לא וזה
 אחר ההולך של ההנאה נמשכת זמן כמה ההתבוננות הוא לכך האמצעים

זה. עבור משלם הוא ביוקר וכמה תאוותיו,

 ישראל לכל מונח - תורה כתר
תורה, כתר ישראל, נכתרו כתרים "בשלשה הרמב״ם: כותב ג פרק בתחילת

 בו זכה מלכות כתר אהרון... בו זכה כהונה כתר מלכות, וכתר כהונה וכתר
ויטול. יבוא שרוצה מי כל ישראל... לכל ומוכן ועומד מונח הרי תורה דוד...כתר

 מלכים "בי אומר הוא הרי תורה, מכתר גדולים הכתרים שאותם תאמר שמא
 גדול תורה שכתר למדת הא ישורר, שרים בי צדק יחוקקו ורוזנים ימליכו

משניהם״.

 יותר - ולויים כוהנים היו ישראל מגדולי שרבים ומצא, חישב חיים החפץ
 והלוויה הכהונה באמת כי השבטים. שאר לעומת לוי שבט של היחסי מגודלם
 להשתדל במיוחד צריכים ולויים כהנים כך ]ומשום תורה בכתר לזכות מסייעת

באמת( )לעבדך תורה. בכתר לזכות ישראל לכל האפשרות ישנה מ"מ אבל בזה[,

עולם של חשבונו לחשב
 - חשבון' 'בואו ביצרם, המושלים אלו - המושלים׳ יאמרו פן ״על עח(: בתרא )בבא חז״ל אומרים זה פסוק על כז(. )פא, סיחון עיר ותכונן תבנה חשבון בואו המושלים יאמרו כן על

 לעוה״ב״. ותכונן לעוה״ז תבנה כן עושה אתה אם - סיחון׳ עיר ותכונן ׳תבנה הפסדה. כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד עולם, של חשבונו נחשב בואו
 על הוא שהחשבון פירושו עולם' של ש׳חשבונו שביארו, ויש שלו. הנצח חיי עתיד על אלא שנים מספר על אינו האדם ניצב שבפניו שהחשבון חיים, החפץ מבאר - עולם״ של ״חשבונו

 יראה ש״לעולם ע״ב( מ דף )קדושין חז״ל וכדברי להיפך. חלילה או זכות לכף כולו, העולם גורל את אלא שלו, גורלו את רק לא להכריע עלולים האדם של מעשיו כולו. העולם של גורלו
 כולו העולם ואת עצמו שהכריע לו, אוי אחת, עבירה עבר זכות, לכף כולו העולם ואת עצמו את שהכריע אשריו אחת, מצוה עשה זכאי, וחציו חייב חציו כולו, העולם ואת עצמו את אדם
חובה״. לכף
 הרע, היצר עם במלחמתו שיכשל לודאי קרוב אז כי לידו, העבירה באה שכבר בשעה לא עולם, של חשבונו את לחשב צריך שאדם אבות(, מסכת על )בפירושו כותב מוולוז׳ין חיים רבנו
 להתגבר. יצליח הוא נסיון לידי יבוא אם ואף לנסיון, מלהיכנס ממנו ימנע זה ראשית ואז העבירה, בשעת שלא תמידי, באופן זה חשבון על לחשוב עליו אלא
 הכדאית ההשקעה היא שמצווה החשבון את מבין בשכלו לוקה שאינו מי כל שהרי לעיין ויש ביצרם. המושלים נותנים עולם, של חשבונו לחשב העצה שאת הוא חז״ל לשון והנה,

 אינן עיניהם יצרם, במאסר החבושים שאלו ג׳(, פרק ישרים )מסילת הרמח״ל כך על תירץ ביצרם? למושלים דוקא זו עצה חז״ל מיחסים ומדוע ביותר, הגרוע הדבר היא ועבירה ביותר
אותן. רואות עיניהם ואין מכשולות לפניהם שיש בחושך, כהולכים הם והנה ממש, עיניהם את מסמא היצר כי הזאת, האמת את רואות
 כך ומשום חשבון בלי לו שחי מי על ד( פרק )קהלת שלמה אמר בשרו״, את ואוכל ידיו את חובק ״הכסיל הפסוק את אנשים. סוגי שני עולמות, שני זה חשבון ובלי חשבון עם לחיות

בשרו. את לאכול לו תגרום עצלותו בעתיד אך ידיו, את חובק הוא

מעלתו ברום האדם שיתבונן
 ענייניו״. סוף יהיה ומה הקב״ה, המלכים מלכי מלך ממנו מבקש מה או לעולם, בא ולמה הוא, ״מה לחשוב: האדם שעל החשבון את מבאר החיים עץ בספר הרמח״ל

 מבאר למת״. עיניכם בין קרחה תשימו ולא תגודדו לא אלוקיכם לה׳ אתם ״בנים יד( )דברים בתורה מצווה ישנה הוא״. ״מה האדם שיתבונן הרמח״ל, שכתב הראשון החשבון את נבאר
 מליצה זו אין אלוקיכם״, לה׳ אתם ״בנים תורה שכשכתבה קוטלר, אהרן ר׳ הגאון כך על אומר וכרוכים. גדודים ולא נאים להיות לכם ראוי מקום, של בניו שאתם שכיון שם, רש״י

 באנגליה, המלוכה ממשפחת דוגמה לכך להביא )אפשר הקב״ה המלכים מלכי מלך של לבנו מתאימה אשר הנהגה המחייב יחוס - ישראל בן כל של האמיתי יחוסו אלא בעלמא
 מפגמים רחוק להיות מחייב שזה כ״ש ומקורח, גדוד ולא נאה להיות מחייב זה יחוס אם ק״ו: ודברים העם(. כפשוטי זולה מהתנהגות ונמנעת נכבדות של בגינונים להתנהל שמקפידה

בעצמותם. המגונים ומעניינים רוחניים,
 פעולה אם בדעתו יחשוב לעולם חשיבותו, הכרת מצד שהרי מכל, יותר - המעשים לתיקון ועיקרי גדול גורם הוא חשיבותו הכרת כי העצומה, בחשיבותו ולהכיר להתבונן אדם ״וחייב

 קוטלר(. אהרון ר׳ הגאון )לשון נאים״ להיות לכם וראוי אלוקיכם, לה׳ אתם בנים שהרי חשיבותו, כבוד לפי שאינה והתנהגות מעשה מכל וימנע לו, והגונה ראויה זו
 ערכו. לרום מתאימים שיהיו מעשיו את לבחון אותו תביא חשיבותו, בגודל האדם של שהכרתו האדם, גדלות של זה יסוד על החינוכית דרכו את השתית מסלבודקא שהסבא וידוע

 מעושרו. כלשהיא תועלת לו שתהיה מבלי גמור כעני ימיו כל וחי מעושרו, יודע שאינו לעשיר משול הוא ערכו רום את יודע שאינו מי ובאמת,
חשיבותו. את ידע שהאדם הוא ה' בעבודת הראשון שהפתח העבודה, שערי בספר אומר יונה רבינו

נשמע הכל דבר סוף
 החוטא שעתיד האיומה הבושה על לעורר, מרבה היה זצ״ל לאפיאן אליהו ר' הגה״צ מורנו ענייניו״. סוף יהיה ״מה הוא: בו להתבונן האדם שעל השלישי שהדבר הרמח״ל דברי ולענין
 שעתיד הבושה לבין הזה, בעולם האדם על שבאה בושה בין מהותי הבדל שיש מ״א(, ג' )פרק אבות לפרקי בפירושו יונה רבנו דברי את מביא והיה חטאיו. בגלל העליון בעולם לנחול

אותה. מחליש לפחות או הבושה, את הזמן במשך משכיח בגוף שיש השכחה טבע בעוה״ז, אדם של קלונו כשנחשף כי העליון, בעולם להתבייש
 בבושה תעמוד עד ולעולמי לעולם הקב״ה, המלכים מלכי מלך לפני וכשמתביישת וזכה... ברה היא כי לפניה שכחה אין בתוכה, גשמי טבע שום ואין מהגוף נפרדת שהנפש לאחר ״אבל

 המעלה עכ״פ, לכן כלימה'. לאותה לה אוי בושה לאותה לה 'אוי ע״ה( )ב״ב רבותנו שאמרו מה וזהו לעולם! מבוישת תעמוד ההוא, הפעם וכמו לפניו, עומדת שהיתה שעה כבאותה
עבירה״. לידי יבא לא העליון(, בעולם הנוראה הבושה )של אלו דברים בלבו
 בצנעה בעלמא דאיתעבד פתגם ״סוף התרגום: וז״ל ירא...״ האלוקים את נשמע הכל דבר ״סוף בקהלת: אדם מכל החכם מאמר על התרגום דברי את אלי'ה ר' מורנו מביא היה עוד

האדם(״. בני לכל ולהשמע להתפרסם עתיד )הכל אנשא בני לכל ולאשתמעה לאתפרסמא עתיד כולא בצנעה(, בעולם שנעשה דבר )סוף
 בעולם בצנעה שעשה דבר וכל העליון, בעולם שנמצאים ורבותיו וקרוביו הוריו ואת בעוה״ז, שהכירוהו האנשים כל את יאספו העליון לעולם האדם שכשיגיע אלי', ר' מתאר והיה

זה?! במעמד לחוטא שיהיה הבושה גודל את לתאר הנוכל לעיניהם. שם יתפרסם התחתון,
 הוי תחוב ואי בסתר(, עבירות לעשות שלא שמור, מצוותיו ואת תירא ה' את כך )משום בסתרא למחב דלא נטיר, הוי פיקודוהי וית דחיל הוי דה' מימרא ית כן, ״בגין התרגום: ומסיים

בתשובה! לשוב זהיר היה עבירה, תעשה אם כלומר, - למיתב״ זהיר
 כדי הזה, בעולם חייו ימי בכל איוב ביסורי להתיסר בשמחה עליו לקבל מוכן יהיה הוא הגהנום, עונשי ואת עדן, בגן המצוות שכר את אדם לבן יראו שאם הגמול, בשער אומר הרמב״ן

גהנום. יסורי של אחד רגע אפילו מעצמו למנוע וכדי עדן, בגן שכר של אחד לרגע אפילו לזכות
 אלא צער, עי״ז נחסוך שלא בלבד זו לא הנה הקושי, על בהתגברות הכרוך הצער בגלל ליצר נכנע שאם לדעת יש אך גדול, בצער כרוכה היצר על שההתגברות רבות פעמים ואמנם

מהעבירה. ההמנעות מצער יותר גדול העבירה על שנקבל העונש צער כי צערנו, על צער יתווסף אדרבה,
 לפום )שהרי שכר עליו שמקבלים בדבר יהיו שהקשיים עדיף וא״כ מכך, להימלט דרך ואין לו יהיו קשיים כמה אדם על נגזר שהרי ומכופל: כפול רווח נרוויח הקושי, למרות יצרנו על נתגבר אם ואדרבה,

וכדו'. שידוכים ילדים, גידול בפרנסה, קשיים כדוגמת שכר, עליהם מקבלים שאין הקשיים את נחסוך כך וע״י אגרא(, צערא
ב



בעזהשי״ת

 חקת פ' קל״ו, גליון
 ה׳תשע״ז תמוז ז׳

השרון - רמת
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הגדול הגאון מו״ר של משיחותיו

 נשמת לעלוי
 בן שמעון בנימין, בן ציון בן

 וסימה מנחם בת שרה אברהם,
משה בת שמחה

זצוקללה״ה אדלשטיין יעקב רבי

 ׳משעבדין
לבם׳ את

ד •
[ מכתתין משעבדין- וכשאין ]

תשע׳׳ד סיון כ׳׳ט חקת, פ' עש׳׳ק

 מתו מישראל', רב עם וימת העם את ׳וינשכו ממית
 משפיע העם כי מישראל, גם אלא מהעם, רק לא
 הם הראשונים, היו רב, הערב העם, ישראל. על

 היה כבר - בלב אבל הרע, הלשון את דיברו
עמ״י. לכל תלונות

השמירה בהפסק העם ת1מ

 א!ץ את לסבב סוף ים !!ך ההר מוהר עזעו1״
 העם ״וידבר בך.רך״, העם נפש ותקצר אדום

 זה ש׳העם׳ המפרשים אומרים ובמעיה״, באליקים
 המקולקלים. אלה רב, הערב זה שבעם, הגרועים

 למות ממצרים העליתנו ״למה ואמרו התלוננו הם
 בלחם קצה ונפלנו מים ואין לסם אין כי במדבר

 ואין לחם אין מאוד, קשה במדבר כאן הקלקל״.
 מן מים ויש לחם, יש - מן יש באמת אבל מים,

 לחם שאין אמרו איך כן, אם - מים יש - הסלע
 בדרך עכשיו היו הם יקר, הכלי אומר ? מים ואין

 את להרגיל צריכים הם אז לא״י, הגיעו וכמעט
 רגיל ואוכל יותר, כבד יותר, טבעי לאוכל עצמם

 לעבור ופתאום ,אמאוד קל היה והמן כבד הוא
 כבר הם אז טוב, לא זה - כבד לאוכל קל מאוכל

 של כמויות לקנות למים בנוסף להתרגל התחילו
מים. וגם אוכל

 ישראל מחנה שסביב הגויים הסוחרים - התגרים
 תקופה באותה ובעצם למכור, מזון מביאים היו

 וקצת פירות קונים היו כבר לא״י, קרובים שהיו
 וכן להם. מביאים שהיו הסוחרים מהבדווים קמח
 מים היו הסלע של המים רגילים. מים קונים היו
 רגילים, מים אבל קלים. יותר הרבה היו הם נס, של
 כשהיו כעת אז קלים פחות הם אדמה, של מים

 לא שם כי רגיל, אוכל להם היה לא במדבר,
 למכור המסובבים הרוכלים התגרנים מסתובבים

 מים, ואין לחם אין פתאום שוק, שם ואין סחורות
 אוכל לאכול צריכים הרי אנחנו מן, - נשאר מה אז

 והלחם בא״י, החיים לקראת להתרגל צריכים רגיל
 לנו. טוב לא הזה, הקלוקל
את וינשכו השרפים הנחשים את בעם ה׳ ׳!ישלח * ־ ן • •• ד ד * ז : • ־ ד ■ : ־

 בספר הח״ח מדייק מישראל״ רב עם וימת העם
 - ׳עם׳ כתוב הראשונים בפסוקים הלשון, שמירת
 העם ׳וידבר בךרך...״, העם נפש ״ותקצר

 הנחשים את בעם השם ׳וישלח באלוקים׳,
- שורף כמו שלהם שהרעל - שרפים השרפים׳.

י \

 השם ״וישלח אומר התורה על בפירושו הנצי״ב
 תמיד יש במדבר בעצם השרפים״. הנחשים את

 רק .3ועקרב״ שרף ״נחש, כתוב ועקרבים, נחשים
 אם בהם, פגע לא אחד שאף נס, היה עכשיו שעד
 הנחשים יבואו ממילא הנס, את מפסיק השם

 סילוק רק לא עשה השם אבל אותם, וינשכו
 - בהם גירה ׳וישלח׳, עשה גם הוא אלא השמירה,

 הטבע. בדרך מאשר יותר שישרפו נחשים שלח
 פה פעם הורגים הם נחשים, כשיש הטבע, בדרך
 נחשים של משלחת היתה כאן, אבל פה, פעם

 כתוב לא ׳וימת׳. - ׳בעם׳ זה המונים. ושרפו שבאו
 שהשמירה כיון מתו ישראל עם מישראל. וינשכו
 וגם מישראל רב עם גם מתו הטבע בדרך אז פסקה,

 א״כ מהנחשים. ניזוקים היו המיוחד השילוח בלי
 כן, וכמו הנחשים של מהמשלחת שמתו רבים היו

מישראל. רב עם גם מתו
 לחזור שצריך יודע ישראל עם הצרה, אחרי

 כי חטאנו ויאמרו מעיה אל העם ״ויבא בתשובה
בשם דיברנו עבירות, שתי עשינו ובך״, בה׳ דבךנו

 דיבור ובמשה״. באליקים העם ״וידבר בך, וגם -
 להחזיר שרוצה לנו, עושה אלקים מה - אלקים על

 יקח. זה שנים כמה יודע מי אחורה. אותנו
 את מעלינו ויסר ה׳ אל ״התפלל למשה, אמרו ואז

 בעד מעיה ״ויתפלל בשבילנו. תתפלל הנחש״,
 עמהם נהג שמשה רואים מכאן רש״י אומר העם״
 אני להגיד, יכול היה הוא הדין, משורת לפנים
 אותי! השמצתם אתם עליכם?! להתפלל צריך
 ובמשה...׳ באלקים העם ׳וידבר אמרתם אתם

 אומר נזכרתם? עכשיו צרה לכם כשיש עכשיו
 שיכול אפילו סליחה ממנו שמבקשים אדם רש״י,
 גדולה, בסכנה כשאתה מבקש אתה עכשיו להגיד

 - מחילה מבקש אתה אז תמות, שלא מפחד אתה
 בוחרים אנשים הרבה כזה במצב שווה. לא זה

 שמי לומדים מכאן רש״י אומר למחול. שלא
 שלא אכזרי יהיה שלא מחילה, ממנו שמבקשים

 העם׳. בעד משה ׳ויתפלל ככתוב: למחול,
 שרף קיף עשה מעיה אל ה׳ ״ויאמר הפסוק בהמשך

 דגל על אותו שים נחש, תעשה נס״ על אתו ועיים
 ורזי״. אתו וראה הנשוך כל ״והיה נס, על - גבוה
 מסופר פעמים וכמה כמה עצום, פלא יש כאן

התפילה את קיבל ושהשם התפלל שמשה בתורה,

 הנהגות או סיפורים בידו שיש מי
 !בלבד ראשון מכלי זצללה״ה ממרן

 או מכתבים הקלטות, או תמונות וכן
 ישלחם אם לו נודה נושא, בכל ד״ת

לכתובתנו

 077-3179681 בפקס: או
 או מוקלטות הודעות להשאיר גם ניתן
 .03-5400059 בטל׳ אליכם שנשוב בקשה

המשפחה ובני המערכת בשם

/ ׳

ע

שלחו שכבר לאלה תודות

 יהוה ויאמר ״ סוף ים קריעת לפני אפי׳ להם. ועזר
 ישראל בני אל ךבר אלי תצעק מה מעיה אל

 - אלי״ תצעק.. מה התרגום, אומר מה וייסעו״,
 כתוב בהעלותך, בפ׳ גם .גתפילתך את קיבלתי

 הארון, בנסוע ויהי אחרי כמתאוננים״. העם ״ויהי
 ויחר השם ״וישמע בתורה כתוב התאוננו, העם

 והשם התלוננו העם השם. אש בם ותבער אפו״
 המחנה. בקצה ותשרוף אש ותבער אש הביא
 לנסוע רק כשהתחילו היה זה משה. אל העם ויצעק
 המרגלים. חטא אחרי ימים כמה ישראל, לארץ

 התפלל משה האש. ותשקע השם אל משה ויתפלל
 רואים הנה למטה... ירדה האש שקעה, האש ומיד

 בחטא גם וכן מתקבלת, והתפילה מתפלל שמשה
״.דכדברך סלחתי משה אל ה׳ ״ויאמר - המרגלים

מעלה כלפי מסתכלים

 אמר לא והשם העם בעד משה ויתפלל כאן, אבל
 רוצה לא שהוא אומר כאילו השם כדברך׳, ׳סלחתי

 צריך אלא התפילה, את קיבלתי לא להפסיק,
 והיה שרף.... לך ״עשה ח׳( )פסוק משהו, לעשות

 על שיסתכל מי שכל וחי״, אותו וראה הנשוך כל
 נחושת. נחש יש וכעת כך, עשה משה יחיה. הנחש,

 מנחושת. עשה משה לעשותו, ממה אמר לא השם
 איש, את הנחש נשך אם ״והיה הנס״, על ״וישמהו
 חי, - נשיכות קיבל שכבר מי אפי׳ וחי..״ והביט..

 לא כעת התפילה וניצלו. הנחש, על הסתכלו כולם
 כי הועילה, לא למה חיים, החפץ אומר הועילה.

 ובמשה׳, ׳באלקים - כפול שהוא כזה לשה״ר חטא
 שלהם. הקטגור היה והנחש גדול, קטרוג זהו

 רק אוכל אני אמר, הנחש התוספות, בעלי אומרים
 - אוכל להם יש אם רק והם מתלונן לא ואני עפר

 הנחש מתלוננים! ומיד רוצים, שהם כמו לא אפילו
נענש, הנחש ולמה עליהם, שקיטרג זה הוא עצמו,

----------- אונקלוס קליל״ דמיבליה הדין במנא עקת ״ןנפשנא א
טו ח, דברים ב ה כא, במדבר

 צלותך״ קבלית :למשה ה' ״ואמר :אונקלוס ג
כ יד, במדבר ד
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 את עכשיו עושים והם הרע, לשון דיבר הנחש כי
 צריכים הם לכן הנחש. שעשה עבירה אותה

הנחש. על הסתכלות ידי על תשובה לעשות

 נחש וכי ממית נחש ״וכי :ההמשנה אומרת
 כלפי מסתכלים שישראל זמן כל אלא מחיה?
 היו בשמים לאביהם ליבם את ומשעבדים מעלה

 אנחנו ואמרו מעלה כלפי כשהסתכלו מתרפאים״,
 הקב״ה, שזה למעלה שיושב מי כלפי מסתכלים

 וכבר בתשובה חוזרים ואנחנו ומחיה, ממית הוא
 כבר וזה לשה״ר, לדבר שלא עצמנו על מקבלים
 ותיקון. גדולה צרה רואים ושוב שלהם. הלימוד

 ״אז :שכתוב רואים שסמוכים, בפסוקים זה אחרי
 סיחון, ומלחמת שירה השירה״ את ישראל ישיר
 כח בה יש אדומה שפרה כמו זה נלחם. רבנו משה

 להמית כח בו יש הנחש גם כך ולטהר, לטמא
 כלפי מסתכלים כי למה, זה וכל מחיה. גם והנחש
שבשמים. לאביהם ליבם את ומשעבדים מעלה

______________• ־■־'׳ -______________

הלאומי במחיאון הנחש לשכת
____________________________

 שנים קיים היה עשה רבנו שמשה הזה הנחש
 ישראל, לארץ כשבאו שנה. לאלף קרוב רבות,
 שמור היה והוא הזה הנחש את איתם לקחו

 מכובדת לשכה איזו לו עשו אולי בירושלים.
 זה - אמרו וכולם אותו, שמרו מוזיאון, באיזה
 דבר זה אותו, עשה ממש משה משה, של הנחש
 הנחש, של סופו היה ומה וחריג. חשוב כ״כ עתיק
 נמצא? הזה מנחושת הנחש היום איפה

 יחפרו שאם לחשוב, יכולים הארכיאולוגים
 הכותל, יד על במנהרות אולי אותו ימצאו בחפירות

 פסוק מובא בגמ' אותו. ימצאו לא לעולם הם אבל
 צדיק מלך היה המלך, חזקיהו הימים. דברי בספר

 ראוי, היה בזמנו ישראל עם שאם אומרת שהגמרא
 בן אחר בן היה הוא כי למשיח. אותו עושים היו

 סנחריב המשיח, מלך חזקיהו היה ואם המלך לדוד
 ומגוג. גוג היה אשור מלך

 אומץ לו שהיה דברים, עשה המלך חזקיהו
 והגמ' לעשותם. העיזו לא ולפניו אותם לעשות

 חזקיהו עשה דברים ששה רבנן, תנו אומרת:
 דברים שלושה על לו', הודו שלושה 'על המלך,

 התורה, חכמי ישראל זקני כל הגדולה הסנהדרין
 רק עשית. טוב אמת, - לו אמרו שהם לו הודו

 שלוש אלה איתו. הסכימו לא לו, הודו לא שלושה
ההודאות:

 שלו אבא חבלים. של מיטה על אביו עצמות גירר
 לאליל מזבח בנה הוא זרה, עבודה שעבד מלך היה
 הניח בהלוויה מת, כשהוא )הארמים(, דמשק של

 כלל בדרך הכתפיים. על ששמים אלונקה על אותו
 הוא אבל לכבוד, מזהב יקרה מיטה על מלך שמים
 הכי המיטה מחבלים. מיטה שלו לאבא עשה

 מלבן - כלונסאות ארבע של מסגרת - פשוטה
 החבלים ועל חבלים, של רשת עם עץ של מקרשים

אותו סחב אותו, גירר וכך המת את שמים האלה

מ״ח פ״ג השנה ראש ה
ע״א נ״ו פסחים ו

 לבזות כדי הארץ, על כבד מלא שק שסוחבים כמו
 משתי זה? את עשה למה לו. הודו זה ועל אותו,

 במה כפרה לאביו שתהיה אחד, דבר סיבות,
 השם, קידוש שיהיה - שני ודבר אותו, שמבזים

 מתחשבים לא מלך, שהוא שאפי' יראו שהרשעים
 הגיע לא זאת ובכל שלו אבא וגם מלך גם זה, עם
 מלך זה חזקיהו שהמלך יבינו שכולם כבוד, לו

 היה זה שלו, מאבא הפוכה אחרת, דרך לו שיש
 לא שלו לאבא שאפי' זה, את יראו העם שכל חשוב

כבוד. נותן
 בזמנו רפואות, ספר גנז חזקיהו, עשה דבר עוד
 מיוחדים וצמחים עשבים רפואות, של ספר היה

 משתמשים והיו מחלה. מיני כל לרפא שיכולים
 וחזקיהו המחלות, כל את לרפא איך לדעת בספר

 כתוב - אותו ששרף כתוב לא הספר. כל את גנז
 וגם בגמרא שרמוזות תרופות הרבה יש שגנז,

 ראה הוא כי לו, הודו וחכמים רמוז. זה בזוהר
 רצה השם אבל מתפללים. לא כבר שהחולים,

 ומה השי״ת. אל מחובר ויהיה יתפלל שהחולה
 אני דבר, אין מחלה? לי יש אומר? היה החולה

 הרפואות בספר לקרוא שיודע לחכם הולך מיד
 גנז המלך חזקיהו לכן רפואה, לי יביא כבר והוא

הספר. את
זהנחושת נחש כיתת שעשה: השלישי הדבר
 נחש שיש ראו אחריו, שטועים ראה הוא לו, והודו

 - לנחש משתחווים והיו קדוש, דבר משה, שעשה
 קטורת הקטיר מישהו אולי זרה, עבודה כבר זו

 של שליח כאילו זה שהנחש חשבו כבר כי לנחש,
 של כבוד כבר לו ועשו משה, של מהידיים הקב״ה,

 גם הזה, שהנחש אומר הקדוש האוה״ח בעל ע״ז.
 בהנאה, נאסר לא הוא ע״ז, כמו אותו עבדו אם

 שהוא שדבר דין, יש כי זה את עשה שמשה אלא
 אוסר אדם שאין מכיון אבל להשמיד, צריך ע״ז
 לפרה משתחווה אדם אם כלומר, .חשלו שאינו דבר
 לא הוא כי לקרבן, כשרה הזו הפרה שלו, חבר של

 שלך, לא זה חברו, של הפרה את לאסור בעה״ב
 לא בעה״ב כי בפרה שינוי לעשות כח לך אין

 לך' 'עשה ציווי היה הנחש, כך שתשתחווה. הסכים
 אם אז רבנו, משה של פרטי רכוש היה זה שלך, זה

 הזה הנחש אז לו, השתחוו לא משה של היורשים
 של לא הוא כי בעצם, ע״ז נהיה לא הדין, מעיקר

 רבנו. משה של הפרטי רכושו זה העם,
 מבני למנוע כדי זה את עשה המלך, חזקיהו אבל
 עבירה, זה שמשתחווה מי כל כי להיכשל אדם

 כתת הוא לכן נאסר. לא שהנחש אע״פ ע״ז עובד
 חול, עפר, מזה ועשה אותו טחן הנחושת, נחש את

 כדי המים, אל קדרון נחל של הואדי אל ופיזר
לו. הודו זה ועל הים אל המים עם שיזרום

יקר ארכאולוגי נכס
____________________________

 תקלה שיש שמתי חז״ל, אותנו מלמדים מה
 זה '...הרי סנטימנטים אין הלכה, נגד דבר ועושים

להיות יכול אפשר...' איך כ״כ, יקר ארכאולוגי נכס

ד יח, מלכים-ב ז
ע״א מ״ד ע״ז, ח

 אומרים היו כזה נחש רואים שהיו שהמדענים
 אין תקלה, מזה יוצא אם אבל אותו, לשמור שצריך

 משה אותו שעשה אפי' אותו, לשמור עניין שום
 תודה להם אומר עדן בגן רבנו שמשה ברור רבנו.
 מקפיד... לא רבנו משה רבה,

 המגילות את מצאו המלח ים במדבר במערות
 בימי שכתבו עתיקים ספרים מצאו הגנוזות.
 של ספרים של חלקים הרבה גם יש השני, ביהמ״ק

 ספרי גם מצאו נוצרים, של כפירה או זרה עבודה
 של נייר - שטר מסחרי בשימוש היה פעם נביאים,

 בספר קטע של צילום היה ועליו לירות, עשר
 בכתב שכתוב האלה, מהמגילות שצילמו ישעיהו,

 -היכן הגניזה, מקום בעצם היו המערות סת״ם.
 האלה שבספרים כנראה פסולים. ספרים שגונזים

 כזה נביאים בספר ולקרוא שנמחקו, אותיות היו
 שהאבא פעם קראתי פסול. בעצם הוא כי אסור,

 )פרופסור גדול ארכיאולוג היה דיין משה של
 יש שבתהילים מצא שהוא אומר הוא שמו( סוקניק

 גירסא מצא הוא אז תהילים, ספר יש לנו גירסאות,
 פ״ג תהילים בספר כתוב מצא? הוא מה אחרת,
 המיון אויביך הנה ״כי כתוב לאסף, מזמור

 ישראל, עם על אויבים באו ייאש״, נשאו ומשנאיך
 ״עשה והגרים״, מואב וישמעאלים אדום ״אהלי

 הפסוק האויבים, את שננצח תפילה - כמדין״ לד!ם
 הוא- פירושו וישמעאלים״, אדום ״אהלי

 אז באוהל, שגרים בדואים הם הישמעאלים
 באו ואדום ישמעאל שלהם, מהאוהלים ״אהלי״

ישראל. בני את להתקיף כולם
_____________.״־'•'•׳.•־!׳ • י______________

ח( יד, )משל׳ מרמה כסילים- ואיולת
_____________________________

 למ״ד ה״א אל״ף - 'אהלי' במקום הזאת במגילה
 אמר 'אלהי', יו״ד ה״א למ״ד אל״ף כתוב יו״ד,

 אדרבה אבל כזאת, גירסא שיש רואים הפרופסור,
 כי במערה, הזאת המגילה את ששמו - הסיבה

 י' ל' ה' א' בין טעה הפסוק את הסופר כשכתב
 חייבים בטעות, השם שם כותבים אם אלהי, וכתב
 בזה, להשתמש שלא כדי זה את גנזו ולכן לגנוז,

 ובמקום יהודה, לכתוב שרצה מי אצל גם הדין ככה
 וכו' ק' יוד כתב הדלת את לכתוב שכח הוא יהודה
 היריעה כל את צריך השם[, שם את בטעות ]כתב

 מה זה אז בגניזה, ולגנוז התורה מספר להוציא
 והיתה אהלי, במקום אלהי שם כתבו כאשר שעשו,
 שם. נמצא זה לכן המלח ים במערות הגניזה

 הגניזות, מכל חזקה יותר שלנו המסורת כי
 מימי שהעתיקו תורה חומשי חמישה - החומש

 אות וכל נכון, הכתיב הזה, היום עד רבנו משה
 שלא דבר זה וכתובים, נביאים וכן נכונה, ואות

 הם - שנגנזו מדברים המחקרים כל לכן משתנה,
 הכי היא שלנו המסורת אבל פסולים, מספרים
 של הנושא כל מתוך שלומדים מה זה אמתית.
כן. גם חזקיהו

 ולא הגדול, האור שיתגלה שנזכה רצון יהי
 כמים ה' את דעה הארץ ומלאה הנחש, את יצטרכו

ואמן. אמן מכסים לים
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תשנ״ד[ חקת שב"ק ישרים ]בסוד אדומה פרה ענין עומק

ת ]א.ה בנ ה מר ל מא ת להקדים נחוץ ה הגו ההנ  באות השמימיות ש
 להגדיר ניתן המציאות. רובדי בכל שונות במערכות בטוי לידי

ת החובקות מערכות שתי שישנן בכללות  מערכת המציאות. כל א
מת ומערכת ה' יחוד  שורש היא ה' יחוד מערכת יחודו. העל

מת ומערכת חיים"[ מקור עמך ["כי החיים  שורש היא יחודו העל
שמעות נוסיף המיתה. תופעת מית שהמ  היא "מיתה" של הפני

 וכניסה ית' יחודו שלטון שהוא העולמים, בחי מהדבקות ניתוק
 לפירוד גורם המיתה תהליך ולכן יתברך ממנו הפירוד לעולם
ת איברי מ ה ה חר שלב מזה ז עת ולעומתו כנודע, שלב א פק  ה

ה ענינו המיתה, חזר ת שיהיה ]כמו יחודו לשלטון ה חי ת  המתים ב
ה עפ^ גוף[. לצורת שנית יתחברו היבשות שהעצמות  נכנס ז

ת טומאת סילוק לביאור  אדומה[. פרה אפר ע'^ מ
ת והיא וכוי אדומה פרה אליך ויקחו ק  ברמב"ן יעויין התורה. ח

 מש"כ א( דבריו. מתוך דברים ג' על נעמוד צ"ב. ודבריו שם
 מונין העולם שאומות מה ב( הדין, למדת רמז היא אדומה שפרה

ת דהרי לה ב קר ה כאילו ונראה בחוץ נ ב הקר  לשעירים היא ה
ת פה שבעל תורה ג(היא חקק  לבארם ננסה שבכתב. מתורה שנ

לערכנו.

בנטיעות קיצוץ החטא עומק
ה פי על נבין הדעת. עץ חטא תוצאת הוא לאדם המיתה מהלך  ז

ת רבינו משה כששמע במד"ר רז"ל שאמרו מה ש  מת טומאת פר
ה. של טהרתו תהיה במה מאד הצטער  מת שטומאת פירושו ז

ת עץ מחטא ישירה תולדה היא ע מהלך הד תה ב  והרי שלו, המי
ת לבוא לעתיד רק יהיה המיתה תיקון חי ת ם ב  כיצד כן ואם המתי
 הקב"ה לו גילה חקת לפי כשהגיע אבל זו. לטומאה טהרה תתכן

תה לתוצאת מסוימת במדה תיקון יש כיום גם כי  ]היינו המי
אדומה. בפרה והוא מת[ טומאת

 למשל )עיין בנטיעות מקצץ חז"ל קראוהו החטא עצם והנה
שר נבין נח(. סוף ברמב"ן ה בטוי פ  ענין בנטיעות". "קיצוץ של ז
ת החטא לפני הראשון שהאדם הוא הקיצוץ ע  רגליו על עמדו ב

ת אז ראה הוא כי לבש", גאות מלך "הי שירת אמר  כל א
ת כחטיבה הבריאה ח  שהשיג היינו ]א.ה שמים מלכות של א

 ראה כי שמים, מלכות כבוד גלוי רק היא הבריאה כל איך בחוש
שרת אותה ש אבל במקורה[. לחלוטין מקו שהנח תם כ  הסי

הם הכניס והחטיאם, ת ב  דעה להם להיות שיכולה השבוש א
 "והייתם מ"ש וזה הגבורה. מפי שנצטוו מה מלבד עצמית ודרך

 ליתן חדש מהלך לתוך שיכנסו היינו ורע", טוב יודעי האלקים
ת נמצא גאנג(. אייגענע )א לעצמם ישות הגדר  הראשון החטא ש

 מהבריאה חלק לחלק - "קיצוץ" הוא דכולהו אבוהון שהוא
ה מהלך מבוראה.  שנקראו ההפלגה דור בני אצל אח"כ המשיך ז

שך היו הם הי קדמאה", דאדם "בנוי  שרצו חטא אותו המ
 נעלה כמ"ש ית' משלטונו ולמטה מהרקיע הנמצא כל להפריד

ה. דרך על היה העגל גם מלחמה. עמו ונעשה לרקיע  כל כי ז
 הבנתו שכל היינו הוא", נאמן ביתי "בכל היא משה של מהותו

שהראה מסיני". תורה קיבל "משה כמ"ש הגבורה מפי היא  כ
ת השטן להם  היה כן אם מת שהוא בשמים משה של מטתו א

הגה שכאילו מהעם לחלק נדמה הנ  נפסקה הגבורה" "מפי ה
ת על לעשות צריכים ומעתה ע  לעשות הביקוש יצא מזה עצמם. ד

שא(. הרמב"ן )כפי' פנים כל על מנהיג בציור עגל  בהיות אבל בת
שה תורה, יש ממשה רק הרי כי מתורה פרישה גם היא זו שבק

 העלומה. אדומה פרה סוגית על אור מעט שופך רבינו
מקורי". "יהודי המשך השני במאמר

ש לכל שוה שאינו היחודי סגנונו מחמת הבהרה: תורתו דברי נפ
שה כפי לשוני ועיבוד עריכה עוברים זצ"ל רבינו של פר שנע ס  ב

 כן על בעדודו. שי"ל דמשיחא עקבתא על תלהט" גחלים "נפשו
ת נא וטעות שגיאה כל בעורך. ורק אך לתלו

והארה. הערה כל על נשמח

הם התקיים את ב' )פ' רש"י מ"ש ב ש כיון שמע( דקרי  אדם דפר
ה, בעבודה דבק הוא מיד התורה מן ר  ממש לאליל העגל ונהפך ז

 פירוד היינו ]א.ה "פירודא" של לתפיסה הכניסה זו ליצלן. רחמנא
 ונפילה היחוד מן יציאה וממילא הקב"ה[ של במחיצתו מהחיים
דפירודא". ל"עלמא

ימים זי המת טומת ענין
ה דרך על שר מת הטומאת ענין עומק להבין יש ז  יוצאת א

 העולם פירוד - בנטיעות קיצוץ של מהלך כאמור שהוא מהחטא
ת ח ת  המרחיק דבר רק הטומאה אין ית'. משלטונו הרקיע ש

שה מלת מהקדו מס ת ה  מורה קדושה כי ]א.ה דיחודא" ה"עלמא א
שר על שה וממילא ית' לבורא ק  עומק אלא הפירוד[ מעולם הפר

 כונתו העדר". היא ש"טומאה ז"ל המהר"ל כמ"ש היא ההגדרה
 מציאות בגדר אינה מקום מכל מציאות, היא שטומאה שהגם

ת תי מי ה - א  היא הטומאה יסוד עיקר כן אם "העדר". נקרא ז
 העלמא מציאות שכל להוסיף יש ]א.ה ה"פירודא" המצא

מת של מציאות היא דפירודא ת עכ"פ ית', שלטונו העל ס פי ת  ב
אר כמו האדם ב ת ת שנ מ ד ק ה  שטומאת מה נבין ובזה המאמר[ ב

חרבה מה כנגד ימים ז' היא מת  קומת כל אדה"ר[ ]בחטא שנ
 )אשר מלא עולם הוא הרי והאדם מיתה[. עליו ]ונגזרה האדם

 גילוי שיעור זו מיתה לעומת הוא כן ימים( בז' נברא כללותו
והבן. לתוכה, שירד דפירודא העלמא

ה קלקול לתקן שבאה אדומה פרה כן על תה ז  עבודתה כל הי
 ]א.ה ה"חוץ" מן להחזיר ענינה שהרי דוקא, ה"חוץ" במקום

ת שמבטא  ה"פנים" אל ממנו[ שחוץ מציאות דפירודא- העלמא א
שעמו[. דיחודא-מציאות לעלמא ]א.ה

אדומה פרה על ישראל את מונין העולם שאומות טעם
ת בהחלט שנשארו העולם אומות ר סג מ  יכולים ולא ה"חוץ" ב
שית העבודה שכל לישראל מונין זו חזרה כלל להבין  בעלמא נע

ה דפירודא ת רואים רק הם ]א.ה "לשעירים" הפירוש ז  העבודה א
שית ת להחזיר תכליתה זו שעבודה להבין יכולים ולא בחוץ הנע  א

ה ויובן "לפנים"[. ה"חוץ"  שזר הגם שלפיכך הרמב"ן מש"ש בז
שית שתהא כדי רואה אלעזר שיהא צריך שוחט  כי כונתו על נע

שית הרי  לשם השוחט שיכוין שחוששים הכונה אין ע"כ. בחוץ נע
ה עבודה ר  לבד העולם אומות רק כי ברשיעי, חשידי דלא ח"ו ז

ה מונין ת בז ה ענין בהיות אלא ישראל. א חזר  מהעלמא ה
 גדול אדם צריך כן על במושכל הדקים מהדברים דפירודא
לזה. כונתו שיצרף סגן שהוא כאלעזר

אדומה בפרה הנרמז הדין מידת ענין
קע הנה כי להדין. הרומז ה"אדומה" ענין עפי"ז יובן עוד  בר

ת מבחינים אנו שלנו החיים שכר א  הפכיות של בציור והעונש ה
ת לנו שנראה רבינו שכוונת נדמה ]א.ה לטוב הפכיות הן שהרעו
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 שא״א ברכות סוף כמ״ש ית'[ מאיתו טובה של אופן עוד ולא
 שירדנו אחרי כי והמטיב הטוב רעות שמועות על האידנא לברך
ה ממילא הפירוד חזון לתוך טנ תק ה נ ס תפי  ונעשתה שלנו ה

 אבל הקב"ה. של במדותיו הפכיות מבחינים אנו כן על מוגבלת
ש, למעשה, שר ה. חזון מופקע דיחודא בעלמא ב  במציאות כי ז
 וממילא חקר לה שאין ית' רוממותו כלפי מתבטל הכל היחודא

ת מאבד אחד כל  שיוסבר וכפי ]א.ה לפניו שלו הפרטי האופי א
של מיד שר הוא והענין תלמידים ב' במ  ית' שלטונו מורגש שכא

ס ממילא פ ת  מהוים סותרים שנראו הפרטים כל כיצד בחוש נ
 ניגודים[. שום בהם ואין ית' כבודו גילוי של שונים צדדים

בר כל של הפרטי האופי וכשהוסר  שום במציאות אין אז ד
 נושא על שהתוכחו חריפים תלמידים לשני למה״ד משל נגדיות.

פות אחד ה שונאים "נעשים של לשיעור שהגיעו עד גדולה בתקי  ז
חה פתאום השוה. לעמק להגיע יכלו לא כן ומחמת לזה",  נפת

שכבה״ג ונכנס הדלת  הם אז דבריהם. ושמע הדור של הר
שתתקו  חשובה מה כי עוד, עצמית דעה שום בלי כמעט ועמדו נ

ת מול דעתם ע  מציאות כל ומעתה הנ״ל. בענקים הגדול האדם ד
 וישותם שלהם האופי כי הגדול, של רק היא כאן הנמצאת הדעה
ה ופקעה ונתבטלו. בגדלותו נבלעו  והבן. הנגדיות, כל בז
 שהפכו אדום יש דפירודא[ בעלמא ]ר״ל ב״חוץ״ לנמשל. נעבור

שם אבל החסד, אופי היפך נראה שהוא דין לבן, הוא שר  אינו ב
ה גמרה עיקר היה פרה בעבודת כן על כלל. כן ת שריפ  )שהיא ב

חזר והחומר הישות כל שאז כאן( רמב״ן ניחוח, כריח  ליסודו, הו
 קירוב שענינו קרבן ניחוח, ריח בציור יסודה אל וכשחוזרת אפר.

 עוד זהו לשרשה. כן גם האדמימות כל חוזרת אז כידוע, לשרש
ת של ציור ע ק פ ת ה ס פי ליחודא. והכנסתו דפירודא העלמא ת

שבע״פ לתורה אדומה פרה קשר
שר ומה  הכופרים כל כי ענינו שבע״פ לתורה אדומה פרה בין שקי

 יתכן שלא הכוזבת הדעה מתוך לכך הגיעו פה שבעל בתורה
 הילוכים לקבוע יוכל וגבוליו דפירודא לעלמא המצומצם שאדם

במהלך אבל ית״ש. מצדו ניתנה שהיא שבכתב בתורה ופירושים

תה ליהושע״ ומסרה מסיני תורה קיבל ש״משה ש שרות נע  אפ
ה מהלך נעשה ליהושע במסירה כי לזה.  עליו״ ידיו ב״ויסמוך ז

ת להעביר  הבאים הדורות אל משה שקיבל הגבורה״ ה״מפי א
ה ידי ועל ת שום שיחדש מה כל ז  בכלל יהיה מאז וחכם דין בי

ת רמב״ם )לשון ישראל״ אלקי מפי כולם ״נמצא מ קד ה פר ב  ס
 ואלו מסיני, למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד ומה היד(.
ת היא פה שבעל תורה כן אם חיים. אלקים דברי ואלו חקק  נ

שאר חקיקה בכל הרי וביותר שבכתב. מתורה ממש  החקוק נ
 התורה סוגית שגם נמצא בתכלית. חד והם האחד מציאות תוך

ת היא שבע״פ ר חז  דפירודא בעלמא להיות צריך שהיה מה ה
 אל הפירודא[ עולם בתוך בתורה העוסק האדם היינו ]א.ה

היחודא.

אדומה בפרה משה השגת
 למשה אבל לישראל רק הוא חק שהיא דזה כאן במד״ר ואמרו

מר ה ענינו וצ״ב. טעמה שאגיד הקב״ה א הנ  דעיקר ביומא אמרו ד
 חטאת במי שהנוגע מה הוא אדומה בפרה מהשכל הלמעלה

ה להבין שא״א טהור. הטמא על אותה מזין ואם טמא  לפי ז
 לטהר, בכוחם אין טמאים דמים בתורה, בהבנתנו שיש הכללים

ה )ידוע ה ועל במקוה( גם ז מר ז  והיא אחכמה אמרתי שלמה א
ת אמנם ממני. רחוקה רו תי  הפירוד בעולם מושג הוא והפכיות ס

ת לראות יכולת בלי התפיסה מאד הצטמצמה ששם חב א מר  ה
 אצלו נמצאת כך האדם קומת שכפי כלל לנו יש אבל האמיתי.

 רבינו משה של החיים מהות שכל בהיות כן אם תורתו. קומת
ת בחזון היתה מ  ביאתו )וכן ית״ש מלבדו עוד שאין הגמורה הא

ת כל שנתמלא כמ״ש הגנוז אור בצירוף היה לעולם  אורה, הבי
ה ואור ת ריש רש"י עיין היחוד וזמן במקום רק משמש ז שי א  בר

אר הרי כן אם וכוי( ויבדל על תב ש כי לעיל נ שר  של מושג אין ב
ת. חזון  כן גם היתה משה של בתורתו גם כן אם הסתירו

ת ת חזון שפקע עד ה״לפנים״, על הסתכלו רו תי  התורה בגילוי הס
חוקה. לאחרים אבל טעמה אומר אני לך זהו עצמה.

ה פ ק ש ה [ דעת ]אגרות ה ד ק

 של אופיו כל את חובק אינו המעשה כשלון המציאות. בהשקפת כשלון ב. המצוות, במעשה כשלון א. יש, כשלונות סוגי ב׳
 מי תוצאותי׳ הכל, על האדם של הכללי במבט כשלון בהיותו בהשקפה כשלון אבל ושעתו. במקומו פרטית כשלון הוא אלא האדם

 על שמדובר פי׳ ביה, מה ביה דא ודלא ביה כולא ביה דדא הדעת כח על שם שאמרו א( מא, )דף בנדרים היא מפורשת וגמ׳ ישורנו.
 יתגבר מ״מ לפעם מפעם כשלונות שיש והגם הרצוי, בשביל שילך האדם מוחזק כבר נכונה ובהשקפה האדם, של ההשקפה מערכת
בתיקונים. לעסוק שלו האופי

 הכרת והוא לאמיתו האמת על המבט הוא שמך יודעי ענין לשמה. תורתך ולומדי שמך יודעי שנהי׳ תיבות קבעו התורה בברכת
 השגת הוא כוונתו כי לשמה תורה לימוד שזהו שלימותו לפסגת האדם יגיע זו השקפה מתוך ואז משלה. בכל אשר ית״ש אדנותו
כפשוטו. ביה, כולא ביה דדא הנ״ל בגמ׳ אמרו ע״ז כמוהו, מאושר אין העולמות מציאות ובכל לאמיתו. האמת

 על היא הדברים שרש נקודת חוצפא. של תקופה שהוא במשנתם חז״ל לנו הגדירו שלנו האחרונים הדורות של הכללי האופי
 הדורות, היקף על גם מדבר זה ש״עקב״ ז״ל מהגר״א וקבלנו עקב״, )רק( תשופנו ״ואתה הנחש נתקלל אדה״ר חטא אחר זה, דרך

 בהם הנחש ארס הכנסת היא עקב תשופנו אתה והגדרת בזה, יכשלו הדורות( קומת של העקב )שהם האחרונים שבדורות היינו
 ית״ש מאדנותו עול פריקת היא הדבר נקודת כא־לקים. תהי׳ תאכל דאם לחוה הנחש כמ״ש הוא זה קלקול אופי יתקלקלו. ובזה
זו. מציאות על ולהתגבר )כביכול( לנצח שיכול מתמודד האדם אשר

 עמלק והרי ההוא, ההרס אופי שזה פי׳ עמלק. גימ׳ דצפע צפע, יצא נחש משרש כט( יד, )ישעי׳ עה״פ במדרשם משאז״ל לדבר זכר
 יש ע״כ האדם, קומת לתוך הנחש ארס חזרת היא עקב, תשופנו אתה קללת וכאן י׳(. סי׳ תצא פ׳ )תנחומא חז״ל כמ״ש חצוף בשעתו הי׳

 הנחש קללת כאן תגיע אם אבל בד״ק(. כמ״ש הגלות להפקעת הכושר שעת הי׳ דבדורו ז״ל מהגר״א )וידוע כאן. מיתה קללת גדר
 התגברה לאט ולאט החוצפא התנוצצות התחילה דמשיחא( )עקבתא האחרונים בדורות ע״כ שוב, המיתה מערכת תתנוצץ אז

הנ״ל. בתקופה בהציבור והתפשטה
 תחתית היא וכפירה זו. בתקופה שהתפשטה הכפרניות שיטת היא שתולדותם וכוזבות משובשות דעות היא הנזכרת זו וחוצפא

 האנושיות וכל בכיפה המושל והוא רשע ביד ניתנה שהארץ הרגשה בהם שהתנוצץ כך כדי עד הדברים הגיעו האדם. קומת כל
 שטחי מגדר ולצאת ז״ל, דבריהם לעומק לחתור הוא וההשקפה המבט תיקון האחרונים. הדורות של המחלה זוהי אחריו. נגרר
לטובה. האדם של האופי כל ישתנה ואז מבין לגדר



דמיון מול שכל ג' פרק מקורי יהודי
 אנו בה האחרונה שהגלות נתבאר הקודמים בפרקים ]א.ה

 להציג וענינה תורה. הבן צורת את רומסת בעיקר נמצאים
 שמדות עוד לא כלומר יהודי... של מסולפת צורה

 היותו היהודי של הפנימי התוכן כל ריקון אלא ואינקויזיציות
 היהודי צורת עומק להציג אנו מבקשים כן ועל הבריאה. נזר

 העולם מציאות מה להבין עלינו שומה כן ועל המקורי.
 הקב"ה בו "חלל" היא המציאות בה. האדם ותפקיד
 על לשכר ויזכה לגלותו התפקיד לאדם ונמסר מסתתר
זו[ עבודתו
אר ב ת  היינו "חלל". של מציאות בתוך נמצא שהאדם לעיל נ

ר שהקב"ה ת ת ס  העלמה מהות יותר להבין עלינו מאיתנו. מ
 כלומר שמו. קידוש על נפשו למסור מוכן יהודי כל הרי זו.

ה על שימסור כך כדי עד בהירה ה' שמציאות ת ת מי ת א  א
 לחלוטין נעלמת זו השגה בהירות אף על ומאידך חייו.

? הכיצד מאיתנו.
 האדם תפיסה. מערכות ב' בקרבנו שיש להבין עלינו

 אלו מערכות ב' בין דעתו על עמדו מיום מטולטל
שות ת בקרבו. המתגוש  נבין הדמיון. ומערכת השכל מערכ

ויעודה. מערכת כל מהות

החושים תפיסת מול השכל תפיסת

ת בין להבחין כשרון יש השכל למערכת מ  מה לשקר, א
ת המציאות תי מי ת היא ומה א חיז  לשכל יש כן כמו עיניים. א

 מוחשי שאינו אפי' מושכל דבר על לעמוד העמקה, כשרון
ה ]כל עיניו נגד שאר שהשכל בתנאי ז  נפגע לא וחלילה נקי נ
אר כפי תב שך[. שי ת בהמ מערכ  הדמיון, היא השניה ה

 הם הדמיון כח של כליו מהשכל, לחלוטין הפוך כח שהוא
 מביאים שהחושים מה ומישוש. ראיה שמיעה החושים.

 החושים שהרי המציאות שזו והראיה המציאות. זו אליו
!!! כך על מעידים
ת רק המציאות תופס שהדמיון בהיות ר עז  לו אין החושים ב

 אליו מביאים החושים שהרי והעמקה הבחנה יכולת שום
ת רק  מחליט כן ומשום נפגשים. עמה המציאות שטחיות א
ר על ת בר כי האמיתית, המציאות היא זו שרק א  המוחש ד

 ומוכחת, קיימת מציאות נקרא הוא החושים ה' י״ע אצלו
 כלל. קיים אינו אצלו מוחש שאינו מה ואילו

ת נמחיש משלים. בב' הדבר א
 הראשונה הפעם ים. ראה לא שמעולם מי לדמיין ננסה

פס כיצד בקיעתו. בזמן סוף ים על הוא בחייו ים שרואה ת  נ
ה ציור אצלו  ? בלבד[ החושים לפי ]שקולט המדמה בכח ז

ת בצורה ים ראה לא שמעולם כיון ר ח  שום לו אין לכן א
 בהחלט מחליט הוא וממילא קולטים, שחושיו למה הכחשה

 מי אבל יבשה. ובאמצע ניצבות חומות ב' ים, נראה שכך
ת בצורה ים ראה שכבר ר ח ת א ס פ ת ה אצלו נ תיר  מה בין ס

 מראה שהחוש מה כי סוף, ים על שרואה מה לבין שהורגל
ת לו ר כע ת ס ה הביאור לראות. שמורגל מה מכל נ  שמי בז

ת פעם שראה ח  על החוש נתפס כבר רגילה בצורה ים א
פס וממילא זה ת תר המראה אצלו נ סו  כיציאה כ"נס", ה

ת על מעלה לא ולכן מהכלל. ת. להיות שיכול הדע חר  אבל א
ה פלא שום אצלו אין הרגיל הציור ראה שלא מי חז ה. במ  ז

 בקיאים שהיו אמנים היו דורות לפני משל. בעוד זה נמחיש
ת תמונות עצומים בדים על לצייר  מוחשיות. ממש שנראו

בתמונה מביט שהיה מי כל בימינו. שיש צילומים כמו

 מקום ממש טרף, וחיות יער כאן שיש בטוח היה מרחוק
קרב היה אם אבל סכנה. ת  כאן שאין לגלות הופתע לציור מ

בעלמא. ציור אלא

אתה מסתתר קל אכן

 ספק שום בלא יעיד סיני הר למרגלות רגליו שעמדו מי כל
ר ולית מקום, בכל נמצא שהקב"ה ת  והוא כלל, מיניה פנוי א

 הנביא וכמאמר בחושים. מושג אינו זה אבל מכל, קרוב
ה "אכן ת ה, ענין )ישעיה(. מסתתר" קל א תר ס ה  הוא ה

 "כח הנקרא ממש, מאין יש מחודש כח יצר שהקב"ה
ת רק התופס הדמיון",  נדמה מוחשי, שאינו ומה המוחש, א

ר הוא זה דמיון כלום. שאינו לו תי מס ת ה  הנבדל הקב"ה א
ת ולכן מוחשי, גשם מכל ס פי ת משיגה אינה הדמיון ת  א

ת באדם יש ומאידך ית'. הוויתו ת א  שמסוגל השכל כח א
 המציאות. עיקר אינו המוחש שאדרבא ולהבחין, להעמיק
ר רוחני שכח מוכרח ובאמת ת ת ס  עיקר והוא הכל, ומחזיק מ

בו. תלוי והכל המציאות,

השכל לעומת הדמיון בתפיסת הנ"ל הדברים המחשת

ת מזינים עיניהם שפקחו מרגע האדם בני כל ת א ס פי  ת
 לאט לאט וכך להם. מציגים שהחושים מה כפי רק עולמם

ת מ ק תר ת מ ס פי ת כפי מציאות ת ס פי  ולא בלבד הדמיון ת
מיתית התפיסה כפי  שיש לנו וכשמספרים והנכונה. הא

ת ומקיים המחיה עולם, בורא  בגדר כבר זהו הבריאה, א
ת שאין להשריש יש אך אצלנו. "חידוש" א  כח אלא ז
ת הקובע שלנו, החושים ה' ע"י המופעל המדמה  המוחש א

שר לעין מוחש שאינו ומה ומוכרחת, קיימת למציאות  הוא ב
 קיימת, כמציאות העולם לנו נתפס ולכן דליתא, כמאן
 אבל חידוש. הוא הבריאה את המחיה עולם בורא ואילו

 ולשבור שלו, השכל כח את להגביר היא האדם עבודת
 האמיתית, התמונה את ולראות לגמרי, המוחש את

המציאות. עיקר ושזהו בריה, בכל שמים כבוד שמסתתר
הנסיונות כל שורש

 האדם כשנקלע האדם. של הנסיונות כל הם זו בנקודה
ה קושי או באויבים, מוקף קשה, למצב  ונדמה וכדו', בפרנס

 השכל אבל אותו, לשבור שא"א חזק כותל כמו שהוא לו
ה, דמיון נגד ללחום צריך הבריא  כותל כאן שאין ולהתבונן ז
בר שום ואין בעלמא, נייר כותל אלא אבנים  בעד מעכב ד

ממש. כרצונו לעשות הקב"ה של שליטתו

סכום

ת להעמיד הבריאה שמיסודי למדנו  כחות ב' בין האדם א
 - וחילותיו הדמיון שני ומצד השכל אחד מצד הפכיים.

 האדם הוא החי.. האיש הוא זה במאבק שחש כל החושים.
שר ת על העולם נוצר בעבורו א  שבו השכל בכח שיגלה מנ

ת ת יותר נבין זה פי על החושית. המציאות מעל הלוט א א
כח עצם על הוא המאבק ......האחרון בגלות תפקידנו

ת אותו לכבוש השכל. ח מראים העיניים הדמיון... שלטון ת
לנוטים הצלחה .......לרשעים הצלחה ממש מופלג באופן
ת ידעה תמיד .......ה' מדרך ס של מושג שיש ישראל כנ
 של רובו שרוב מידה קנה בכזה לא אבל לו". וטוב "רשע

כך ליעודו. זיקה שום בלי ופורח מתקיים ישראל עם



 ... השכל ביציבות לכרסם ומבקשים זועקים החושים
ת ולערבב לבלבל  חיי עצם על אינו המאבק הדעת. א
ת בהירות על אלא התורה ת מי  הדמיון כח האם אלו. חיים א
 תראה "הנה חזקה והראיה חיים עוד שיש לשכנע הצליח

 פי על המקוריים לחיים להרכיב הדמיון הצליח האם ..."
 על מדובר לא העין. מראה כפי חיים צורות עוד השכל

ת על אלא הזה בעולם שימוש תינ  להבלי ומשמעות ערך נ
החושים. מצד ומעמד חשיבות המקבלים הזה העולם

 מקורו ה"מותגים" מושג האם אחת. דוגמא רק נקח
ת ס פי ת ל... ב שכ ש שנצרך יודע מקורי יהודי כל ה שתמ  לה

ת לקיים כדי הזה עולם בעניני ה כך גופו, א  ית'. חכמתו גזר
 דברים אבל גוף צרכי ושאר מכנסיים חולצות, צריך אדם

 לעיקר ולא האדם של הטפל לחלק שייכים בודאי הם אלו
אומות והנה עמו. עדיין ששכלו מי כל שמבין כפי מציאותו

ת בבואם העולם ת  חשיבות של מימד החומר לצרכי ל
 היחידה[ החשיבות שהוא להם אין רוחני עולם ]שהרי

 פרסומית מערכת כלומר "מותגים". של שקרי מושג המציאו
ש כפי המוצר איכות על לפרסם במקום מתבק ת למען ש  דע

ת ישמש האם חלת מערכת מנהלים כראוי, האדם א  הנ
ת גופניים לצרכים ו"ערך" "כבוד" מושגי מו  "מותגים". בד
ת הוא הענין עומק ד מ ע  החושים. לצרכי "רוחני" תוכן ה

ת נבין  שכל בין מאבק עוד לא שבזה. החורבן עומק א
בר כל ערך לקבוע שענינו ת כפי ד ת מי  החושים לבין ענינו א

שתלטות אלא המציאות חיצוניות המראים  העולם ה
ת בן להיות הפך השכל השכל... כח על החושים ברי

ת ]עיין המושבע. אויבו להיות במקום ......הדמיון ר סג מ ב
לכך[ עצה

שפ"ח[ עמי ישראל ]עיני התורה -עסק מלך לפני שעומד הרגשה לקבל הדרך

 העומד מלבושים, 10 ב- ולבוש עטוף המלך באם גם ודם, בשר מלך לפני העומד שאדם פשוט והנה
 והגם בעצמו, למלך כבוד נותן הוא הרי מלכות, כבוד שם וכשנותן עצמו, המלך לפני עומד הוא במחיצתו,

 כמה חילוק אין עמו ההמצאות כלפי אבל אותו, המסתירים מלבושים מרוב המלך את לראות יכול שאינו
 חוצצים המלבושים ואין בפנים, פנים אליו לדבר ויכול ממש, במחיצתו נמצא הוא דסו״ס כאן, יש לבושים

 ומחיצה הסתרה כאן דיש בודאי המלך, של הלבושים בעצם ולהתבונן לעסוק יבוא שבאם והגם בזה, כלום
 למלך שנוגע במה אבל החיצון, הלבוש את תחילה שיסיר עד הפנימי, הלבוש את לראות יכול דאינו גמורה,
 אצל ממש הוא וכן ממש. במחיצתו עומד שם והעומד מהותו, עצם את משנים הלבושים אין בעצמו,

 שמסתיר יותר, עב נוסף, לבוש יש עולם שבכל מאיתנו, אותו המסתירים לבושים הרבה שיש דהגם הקב״ה,
 בלי ומקום מקום בכל נמצא דהוא המצאו, עצם את במאומה משנים אינם אבל ית׳, המצאו את מאיתנו

כלל. בזה ומשנים חוצצים הלבושים ואין ממש, במחיצתו אנו ועומדים והדרגה, שינוי שום

 ויגיעה בהתמסרות התורה, עסק ע״י הוא ממש, מלך של במחיצתו עומד שהוא זו, להרגשה להגיע והדרך
 באופן ית׳, בהמצאו ההכרה את העולם גבולות לתוך המכניס הכלי היא התורה כי טהורה, יר״ש מתוך
 הוי׳ה, שם היא ופנימיותה מקום, בכל קדושה באותה היא כי לעולם, עולם בין זה גילוי בעצם חילוק שאין

 אבל התורה, של הלבושים שינוי רק הוא התורה של ההסברים ושינוי כנ״ל, לעולם מעולם משתנה שאינו
 שינויים, בלי מקום בכל נמצא שהוא הוי׳ה, של העצם שם את ומגלה שינוי, שום בה אין התורה עצמות

 להכרה מגיעים טהורה ביראה לשמה בה העסק וע״י במאומה. לפניו חוצצים והמחיצות הגבולות ואין
 וזהירות זהירות, לידי מביאה שהתורה משום רק זה ואין תמיד, מלך של במחיצתו שנמצא זו, פנימית

בעצם. העולם מחיצות את מבטלת היא שהתורה אלא וכו׳, זריזות לידי מביא

 שיש שיודע והגם ומוכרחת, קיימת כמציאות העולם את ורואה והשכל, דעה בחוסר נולד האדם והנה
 הוא העולם אבל מלמעלה, משגיח רק שהוא אצלו נתפס אדם, בני דרכי על ומפקח המשגיח אלקים

 הנאות לו יש כי כמוצלח, העשיר על ומסתכל זו, בתפיסה והולך ומתפתח לשנותה, שא״א חזקה מציאות
 שניהם, עיני ותפקחנה שכתוב עה״ד מאז התחיל זה שטחי מבט מוצלח. אינו והעני רחבה, ביד העולם
 על מבט שקיבלו כלומר עלמא, דהאי לשטותא עיניהם שנפקחו ומפרש ונשכר? חוטא יש וכי המדרש ושואל
 רוח, בלי הנפש בחינת הוא זה מבט אליהם. ונמשכו ותענוגים, הנאות של נפלאות אוצרות בו שיש העולם

 היא השכל רוח ורק יעבור, ולא נתן חק העולם, של הטבעית המציאות את רק מבחינה הטבעית הנפש כי
 נפקחו לכן וכמשנ״ת, בלבד נפש למדרגת ירדו וחוה שאדם ומפני האמת, פנימיות את לתפוס המעמיקה

וקיימת. נפלאה כמציאות העולם את לראות עלמא, דהאי לשטותא עיניהם

 הרוחניים בעולמות הוא המציאות ועיקר קיימת, מציאות העולם כל שאין הוא האמיתי המבט אמנם
 האדם וכשניגש בעדו, כלום חוצצים העולם של והמחיצות החציצות אין זה במבט וממילא למעלה,
 אותו מחייבת כנגדו, חוצץ דבר שום ואין היחיד, הנמצא שהוא בהכרה קונו, לפני לעמוד וצריך לתפילה
 התורה עסק ע״י רק הוא לזה והדרך מלבדו, עוד שאין העולם, על נכונה להביט זה, לרקע להיכנס ההלכה
 שרק הפנימי, המבט את ויקבל נכונה, פנימית בהכרה שמך״, ״יודעי יהיה שעי״ז הלב, ובטהרת לשמה
 גילוי היא התורה דפנימיות העולם, גבולות ע״י ומוגבל משתנה ולא האמיתית, המציאות היא ית׳ הוייתו

וכמשנ״ת. ית׳ הווייתו

ד
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- תשע״ז חקת פרשת -
שלשלת

 מהחוליות, באחת שרץ ונגע חוליות, כמה של בשלשלת לעיין יש
 לכל שיש כגון השרץ, מגע בשעת בחבירתה נוגעת אחת חוליא ואין

 שאר נטמאו האם השניה, באויר האחת והוי נפרד מחזיק חוליא
להסתפק[. שמעתי ]כך החוליות.
 כלי דהוה מכיון טמא דהכל לומר יש גיסא דלחד הספק, וצדדי

 בו שנגע החוליא אלא טמא דאינו לומר יש גיסא לאידך אמנם אחד,
 נוגעים אינם דהרי החוליות, לשאר מגיע אינו השרץ מגע דהרי השרץ,

בהשניה. אחת
 מגיע אינו השרץ מגע דהרי תטמא, דלא השני כהצד פשוט ונלענ״ד

אחד. כלי שהוא אע״פ השניה, לחוליא
 לומר יש שפיר אחת, חוליא על הזו אם הזאה, לענין מקום ומכל
מוכרח. אינו זה וגם כולם. בשביל דמהני

לאחריו או הפעולה קודם
 באהל אשר וכל האהל אל הבא כל באהל ימות כי אדם התורה זאת
י״ד( )י״ט ימים שבעת יטמא
 דלאחר בגוונא המת, באהל ליכנס יכול כהן אם לדון יש הנה
טהור. שהוא נפסוק שיכנס

 או הפעולה קודם בתר אזלינן התורה בכל האם הספק, וצדדי
 בספק אזלינן האם כזה, בלשון רבינו כתב אחר ]ובמקום הפעולה, לאחר
 אם דהרי מספק[, מחוייב דהשתא אמרינן דילמא או עליו שנפסוק לאחר

 המת, אהל בספק נכנס דהרי אסור כן אם הפעולה, קודם בתר אזלינן
 אמרינן שנכנס לאחר דהרי שרי, הפעולה, אחר בתר אזלינן אם אבל

טהור. שהוא
 דהרי הפעולה, אחר בתר דאזלינן חזינן לכאורה גיסא, לחד והנה

 לכהן מותר התורה דמן בית( ד״ה ב' )כ״ח בכתובות התוספות כתבו
 טומאה, בספק שנוגע דאע״פ הרבים, ברשות טומאה בספק להיטמא

 פסקינן כך אחר והרי כך, דאחר הפסק בתר אזלינן מקום מכל
שטהור.
 דהרי הפעולה, קודם בתר דאזלינן חזינן הרי גיסא, לאידך אמנם

 פ״י תרומות למלך משנה ועי' זר, ד״ה ב' )ל' בכתובות בתוספות עוד מצאנו
 מספק, תרומה תשלומי להפריש חייב תרומה, שאכל כהן דספק הי״ד(
חולין. בחזקת התשלומין נעמיד כך דאחר אע״ג

 חזקה ליכא ובזה לא או כהן אם דהספק התם דשאני לומר ]ויש
תרומה[. ספק באמת ויהא

 קודם בתר אזלינן דלעולם לדון יש ואולי אהדדי. סתרי ולכאורה
 טומאת של האיסור דהתם לכהן, טומאה דספק הך ושאני הפעולה,

טמא. יהא שלא האיסור אלא עצמו שמטמא הפעולה אינו כהן

מדלגין
 המת על מאהיל או המת לאהל דהנכנס אהל, טומאת בקרא איתא

נטמא.
 צדוק, בר אלעזר רבי אמר ב') )י״ט ברכות בגמרא איתא והנה
ולא ישראל, מלכי לקראת מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין

י ^
 אומות מלכי לקראת אפילו אלא אמרו בלבד ישראל מלכי לקראת
העולם. אומות למלכי ישראל מלכי בין יבחין יזכה שאם העולם,

 ליטמא אסור והיה כהן, היה צדוק בר אלעזר דרבי ואע״פ
 לראות כדי הקברים גבי על לדלג מותר היה מקום מכל מת, בטומאת

 בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אהל כל תורה דבר דהרי עכו״ם, מלכי
 שיש על גזרו חכמים אלא טפח, חלל בהן יש ארונות ורוב הטומאה,

 לא מלכים כבוד ומשום טפח, חלל בהן שאין משום טפח חלל בהן
רבנן. בהו גזרו

 גבי על להאהיל לכהן מותר דמדאורייתא הגמרא מדברי חזינן
 ואינם טפח חלל בהם דיש הארונות רוב בתר דאזלינן ארונות,

מטמאים.
 בתר אזלינן היאך תס״ז) סי' והיתר איסור )הל' הרוקח בספר והקשה

 דהרי דמי, מחצה על כמחצה קבוע כל דהרי רוב כאן אין הא רוב,
במקומם. קבועים הארונות

דרכים: בכמה ליישב לדון ויש
הרבים ברשות טומאה ספק א.

 הרבים ברשות טומאה דספק דינא מפאת דשרינן ליישב יש הנה
טהור.

 ארונות דרוב משום דוקא שרינן אמאי כן דאם כך, ליישב אין אבל
 טפח, חלל להם אין ארונות רוב אם אפילו הרי טפח, חלל להם יש

 ולישתרי מחצה, על כמחצה ליהוי קבוע דהוה מכיון מקום מכל
הרבים. ברשות טומאה ספק משום

ניכר דלא קבוע ב.
 העגלה שעורפים ]מקום איתן דנחל ה'( כ״א )דברים בקרא איתא הנה
 ר' )סי' הכריתות בספר הר״ש והקשה ובזריעה. בעבודה אסור ערופה[

 דשמא מפאת בעבודה דוכתי כל דליתסר י״ב( ס״ק ק״י סי' בפלתי מובא
 לא מינכר דלא דבקבוע מוכח כרחך דעל ומיישב איתן, נחל הוא

 דמי ולא איתן, נחל הוה שדה איזה ידוע לא ]והרי דקבוע. דינא אמרינן
קבועות[. לחנויות
 טפח הפותח אי בשלמא ארונות, ע״ג דמדלגין דידן בנידון זה ולפי

 יכול הא השמים[, כיפת תחת הטומאה שתצא חוץ, כלפי ]דהיינו בצד, הוי
 לומר יש אלא ניכר, אינו דהקבוע חשיב ולא חפירה, בלא לבדוק
 מכוסה להארון דהצינור והחיבור צנור, הארונות מעל דיש דאיירי

 לא וזה טפח, פותח יש לארון הצינור בחיבור אם ומספקינן עפר,
ידוע. חשיב

 בדאיכא דהא מיד, להסתכל אפשר דאי באופן דאיירי להוכיח יש הכי ]ובלאו
 לברורי, באיכא אסרינן מדרבנן דרק נימא אם אך הרוב, על לסמוך אסור לברורי

 הוי אם יודע איני להסתכל באפשר אך מלכים, כבוד משום הקולא שייכא הכא
ק'[. סימן תשובה בדרכי ועיין מדרבנן, רק

 נימא בזה אך מדרבנן, עכ״פ אסור ניכר דאינו דקבוע תימא וכי
טהור. ספיקו הרבים ברשות טומאה ספק

 דאזלינן בית( ד״ה ב׳ )כ״ח בכתובות בתוספות כדמשמע נימא כד היינו ]אמנם
לעיל[. שהבאנו וכמו הפעולה, אחר בתר

קמן דליתא רובא ג.
 דברובא ונימא קמן, דליתא רובא זה דהרי ליישב, יש לכאורה הנה
דקבוע. דינא אמרינן לא קמן דליתא

 לוקחים היאך י״ב( - י״א סעיף ק״ג סי' )תניינא הגרעק״א דן דהנה
 ולא כשירות בהמות דרוב הא על וסומכים המוכר, מבית בהמה

קבוע. הוי והא טריפות,
 דפריש דכל דנין ואנו התערובת, מכח דהרוב היכי דדוקא ותירץ

מדין לאו כשירות, בהמות רוב אבל קבוע, דין יש בזה פריש, מרובא

א



 בנולדה גם דהא כשירות, מהרוב פירשה הזו דהבהמה דנין, תערובת
 רובא בתר לה דשדינן אלא פריש, ענין בזה שייך ולא מותרת, לפנינו

קבוע. דין ליכא ובזה הרוב, כדרך ובריאתה דהוייתה דעלמא,
 דליתא רובא הוה רוב האי ארונות, דרוב בדינא נמי הכי כן ואם

 כזה וברוב טפח, שיש באופן הארונות נעשים דמילתא דסתמא קמן,
קבוע. שייך לא

בקבע מיעוט יש ודאי ד.
 כאן שיש לן מנא ביה שאיירינן דבאלו עוד, הגרע״א כתב הנה
 היכי דוקא היינו דמי, מחצה על כמחצה קבוע דכל דינא והרי מיעוט,
 אותם וכדומה, טריפות דספק בגווני אבל בקבוע, מיעוט יש דודאי
 ועל עליהם, דדיינינן הספיקות בכלל אינם טריפות שהם לנו שידוע
טריפות. ודאי בהם אין דנים, שאנו אותן

 היה עליהם דדילגו דבארונות ודאי דאינו בארונות, נימא נמי והכי
טפח. פותח בה היה שלא אחד ארון

 שדילגו הארונות כל דדילמא שתירץ )שם( ברוקח מצאנו זה וכעין
כהנ״ל. לכאורה וזהו טפח. פותח בהם היה עליהן

 כאן שיש ודאי דאינו אע״פ דהרי בדבריהם, ביאור צריך אלא
 כל נימא ואכתי רוב, בתר אזלינן אלא ספק, הוה עכ״פ אבל מיעוט

מחצה. על כמחצה קבוע
 היינו דקבוע דדינא דבריהם, בביאור לומר נצטרך אלא

 אם ומספקינן החפץ דידעינן לא אבל הלך, חפץ לאיזה כשמספקינן
לא. או לרוב שייך
 ודאי אינו דהרי כך, לא הנ״ל הכריתות ספר מקושיית חזינן אך
 בין נפקותות כמה תשע״ג חקת בפרשת שהבאנו מה עיין ]ועוד איתן. נחל שיש

דהגרע״א[. תירוצים ב'
קמן אינו ה.

 דרוב קושיין הקשה נמי סק״ד( כ״ג סי' )אהלות איש בחזון הנה
 לומר דיש וכתב מחצה, על כמחצה אלא ואינו קבוע הוי ארונות
 לעיין ויש קמן. אינו יש אם ואף טפח, פותח בו שאין ארון אין דילמא

וכהנ״ל. הכריתות ספר מקושיית
 והגרע״א מהרוקח כהנ״ל דלא איש החזון דכוונת לומר יש אך

 שדילג אף טפח פותח כולהו זה במקום דילמא כונתו אלא ב׳, בתירוץ
 שאינו אחד כאן יש שמא לספוקי לן לית כן ואם מהן, אחד על רק

הכריתות. מספר יקשה לא זה ועל טפח. פותח
 השדה איפוא יודע אינו הכריתות דספר בהא דבשלמא כונתו, נראה ]א״ה,

 עם קבר לעשות זה במקום המנהג דילמא הכא משא״כ ערופה, עגלה בו שנערף
טפח[. חלל

ברוב ביטול ו.
 טפח חלל בהם שאין דהקברים ברוב, ביטול כאן דיש לומר יש עוד

 לא ברוב בביטול והרי טפח, חלל בהם שיש הקברים ברוב בטלים
 )אהלות איש בחזון ועיין מחצה. על כמחצה קבוע דכל דינא אמרינן

ברוב. ביטול דנימא דדן סק״ד( כ״ג סי׳
הפורשת טומאה ז.

 שייך לא מהמת, שפורשת הטומאה על שהנידון דכיון לדון יש תו
 וכדברי במקומו, קבוע הפורשת הטומאה דאין דפריש, כל עליו לדון

 דלא להבדלה, גויים של אור לענין י״ג( ס״ק רח״צ )סי׳ אברהם המגן
פירש. דהאור מכיון קבוע, חשיבי
 על ולא המת הארון על הנידון עיקר דידן, בנידון לכאורה אך

הפורשת. הטומאה

חוצץ אינו טומאה המקבל דבר
 חלון ויש חדרים, כמה איכא דאי מצינו אהל טומאת בדין הנה
החדרים. לכל עוברת הטומאה המבדיל, בכותל פתוח

 ואין הטומאה בפני חוצצת הסתימה החלון, סותם אם אמנם
השני. לחדר עוברת הטומאה

 שאם לחלון, הסותם ברקיק א׳< )י״ט בתרא בבא בגמרא ומתבאר
 המקבל דדבר אמרינן במים, שנילוש כגון טומאה, מקבל הרקיק
הטומאה. בפני חוצץ אינו טומאה

 חוצץ אינו טומאה המקבל דדבר דינא דהאי בטעמא לעיין ויש
 עוברת וממילא עליו חלה דהטומאה מפאת הוא האם הטומאה, בפני

 אין טומאה המקבל דבר דהוה כיון זה בלא אף דילמא או הלאה,
לחצוץ. בכחו

 מקבלת שבעלמא בדבר החלון דסותם באופנים מינה ונפקא
 בזה לדון ויש טומאה. מקבלת אינה סתימה בהאי אבל טומאה,

אופנים: בכמה
פתיל צמיד חרס כלי בתוך פירות א.

 שאינו פתיל צמיד חרס כלי בתוך מוכשרין פירות בחלון בהיו הנה
 ביטל אבל להחלון הכלי ביטל דלא ובאופן מגבו. טומאה מקבל

עצמם. בפני שם לעמוד יכולים והפירות להחלון, הפירות
 הפירות לענין אבל לקחתו, דעתו דהרי חוצץ, אינו דהכלי נמצא

 הטומאה אין דהרי חוצצין, הראשון דלטעם הנ״ל, בחקירה תליא
 השני, לטעם אמנם פתיל, צמיד חרס כלי בתוך היו דהרי עליהם, חלה
 אין טומאה המקבל דבר והרי טומאה, המקבל דבר הוי פירות הרי

לחצוץ. בכחו
 תוספות שיטת הא לגמרי חוצץ דאם ממעט רק חרס דהכלי ]וכגון

ביטול[. בלא אף חוצץ גוונא דבכהאי היא( ד״ה א׳ כ׳ )שם
המת של לחדר הכלי גב ב.

 כלפי הכלי פתח אלא פתיל צמיד כשאינו אף נפקותא דהאי דע
 גוונא דבכהאי הכלי, גב רק אין המת של ובחדר הטהרות שבו החדר

טומאה. יקבלו לא הפירות
 יקבלו הפירות ממילא תעבור, שהטומאה נדון דאם לומר ואין

 אינה והטומאה חציצה כאן שיש דיינינן תחילה דהרי טומאה,
דפומה(. אי ד״ה ב׳ )י״ט בסוגיין הרמב״ן מדברי מוכרחת זו וסברא עוברת,
 דלא דאע״ג היא( ד״ה א׳ )כ׳ תוספות לשיטת רק נפקותות ב׳ הני והנה

 הכלי שיקח דרצונו ואע״ג מבוטלים, הפירות מקום מכל הכלי ביטל
הכלי. בתוך הפירות והרי

 סיבה דאיכא אע״פ ביטלם, הפירות דמפאת לכאורה וטעמא
 דאם )שם( בגמרא שמבואר ברקיק וכמו לקחתם, שיצטרך אחרת
 על פסח קודם דהרי יקחנו, ודאי כך דאחר אע״ג חוצץ, יהא יבטלו
חמץ. ביעור החיוב מחמת יקחנו כרחך

 חוצצים אינם הפירות גם הכלי ביטל לא דאם )שם( רמב״ן דעת אבל
 כך בין דהרי נפקותא, ליכא ולדידיה עצמן, בפני לעמוד ביכולים אף

חוצץ. הכלי
העליון חלק ג.

 חרס כלי בתוך מוכשרים פירות באיכא מינה נפקא לדידיה גם אך
 עם הכלי לקחת שעומד מחמת לא אבל הכלי, ביטל ולא פתיל, צמיד

 חלק אבל הכלי, של העליון חלק רק ליקח דעתו כי אלא הפירות,
 ולא התחתון החלק רק דביטל ]נמצא הפירות, עם ישאיר התחתון

 נפקותא איכא כן ואם פתיל. בצמיד מצילין מקום ומכל העליון[, חלק
עלמא. לכולי
 פתיל דהצמיד העליון החלק לקחת דדעתו גוונא דבכהאי תימא וכי

 ואם טומאה, יקבלו הפירות אז העליון החלק דכשיקח נמצא כן אם
 לא ברקיק והא לזמן, רק חציצתו הא הטומאה בפני יחצצו היאך כן

לאכילה. לקחתו עומד דהרי לזמן, רק דהוה מפאת מהני
 קאמרינן דבזה לזמן רק החפץ כל אם בין איכא חילוקא בפשוטו

 דאין הא רק לעולם ישארו דהפירות היכא משא״כ מהני, דלא בגמרא
לקמן. שיתבאר וכמו זמני. דבר הוי טומאה מקבלים

מת ספק ד.
 וכן הרבים, ברשות דהמת היכא מינה נפקא עוד לדון יש הנה
 ואין היחיד, רשות הוי השני בחצר אבל הרבים, כרשות דינו החלון

 ]כגוונא חי, ספק מת ספק שהוא מסוכן איכא אלא גמור מת כאן
בחלון. מוכשרין פירות ויש מ״ז[, פ״ה דטהרות דמתניתין
 מפני חוצץ אינו טומאה המקבל דדבר דטעמא להצד דהנה

 הלאה, עוברת וממילא עליו חלה דהטומאה מפאת היינו הטומאה,
 ספק ליה דהוה בטהרתן נשארו הפירות גוף דהרי חוצץ, הכא כן אם

 לקבל בראויה גם חוצץ דאינו להצד אמנם הרבים, ברשות טומאה
 לקבל ראויין הפירות דהרי חוצץ, אינו נמי הכא כן אם טומאה,
מספק. טמא היחיד ברשות הנמצא האדם יהא כן ואם טומאה,



קמאי פלוגתת ה.
 אינו טומאה המקבל דכל דינא בגדר ספיקא האי בעיקר לכאורה הנה
קמאי. פלוגתת בזה מצאנו הטומאה, בפני חוצץ

 חוץ לצד המפתח דאם מבואר לבר( דפומה אי ד״ה ב' י״ט )שם ברמב״ן דהנה
 דבעינן מזה חזינן חוצצת. דהדלת כיון טומאה מקבל אינה חשיבא
לגמרי. טומאה דיקבל

 לקבל ביכול דאף מתבאר מי( ד״ה ב' )פ״ד בשבת בתוספות הר״י אמנם
 פליג לכאורה )שם( בשבת נורש״י נטמא. שלא אע״פ חוצץ, אינו שוב טומאה
 עיין לתוספות מודה דרש״י כתב )שם( בשבת סופר בחתם אך ממש, דנטמאה מדכתב

פליגי. והר״י הרמב״ן לכאורה כן ואם שם[.
 מפאת ולא דטמא מפאת דמשמע שם( בתרא )בבא מקובצת בשיטה ועיין

טומאה. לקבל דיכול
 בחזון עיין ועוד )שם(, בנקה״כ וש״ך סק״ג( שע״א סי' )יו״ד בט״ז עיין ועוד

 חזינן והנה בפועל. טומאה קבלת דבעינן י״ג( ס״ק ג' סי' )אהלות איש
 חזינן בשבת מהר״י אך איש, החזון כדברי ראיה הנ״ל דמהרמב״ן

רמב״ן. מדעת מיהת ראיה הביא איש דהחזון לכאורה לומר ויש להיפוך.

* * * 

לבטלם דעתו
 מוכשרים בפירות מינה נפקא גי( אות הקודם )סימן לעיל הבאנו הנה

 אינם דהפירות בחלון, הממעט פתיל צמיד חרס כלי בתוך המונחים
 אינו עצמו והכלי פתיל, הצמיד בתוך מונחים דהרי טומאה מקבלים

ליטלו. עתיד דהרי שלו העליון לחלק מבטל דאינו חוצץ
 אם דהכלי, העליון החלק לקחת דדעתו גוונא דבכהאי תימא וכי

 פתיל, צמיד יהא לא כבר אז העליון החלק דכשיקח נמצא כן
 הא הטומאה בפני יחצצו היאך כן ואם טומאה, יקבלו והפירות
 לא דברקיק בי( י״ט בתרא )בבא בגמרא אמרינן והא לזמן, רק חציצתו

לאכול. שיקחנו לכך עומד דהרי לזמן, רק דהוה מפאת מהני
 אמרינן דבזה לזמן רק החפץ כל אם בין איכא חילוקא בפשוטו

 הא רק לעולם ישארו דהפירות היכא משא״כ מהני, דלא בגמרא
זמני. דבר הוי טומאה מקבלים דאין

אנפי: בכמה חילוקא בהאי לדון ויש
מים עליהם יפלו א.

 ודעתו מוכשרין שאינן פירות דכשיש מסתברא להאמור הנה
 ליה נדניחא ויכשירום, מים עליהם יפלו שתיכף וידעינן לבטלם

 בפני יחצצו ולא טומאה המקבל דבר יהיו ואז הכשר[, בהאי להבעלים
 חוצצין, שפיר הפירות המים, נפלו שלא זמן כל מקום מכל הטומאה,

לזמן. הוא הרקיק קיום דכל לרקיק דמי ולא לזמן, דהוה אע״ג
שמונה מבן הוכחה ב.

 בתרא )בבא דחזינן מהא לזה ראיה וגם מסברא. נראה היה כן הנה
בחלון. ממעט בחלון, המונח נפל[ נדהוה שמונה דבן א׳( כ׳

 ליה ודריא אמיה אתיא הרי בחלון, ממעט דאמאי בגמרא ומקשינן
 ומשני משם[, ותשאנו אמו דתבוא נהיינו דידה, סכנה מפני להאכילו

מוקצה. דהוי בשבת דאיירי
 )שם( ורמ״ה ורשב״ם יונה רבינו דעת הגמרא, בביאור קמאי ונחלקו

 שאמו אע״פ שכן וכיון ביטול, הוי לזמן דביטול דמילתא דטעמא
 דעת אבל מבוטל, הוי השתא מקום מכל שבת במוצאי ליה דריא

 דעד דאיירי אלא מהני, לא לזמן דביטול אתיא( ד״ה )שם תוספות
גוסס. דהוי כיון ימות שבת מוצאי

 אינו נפל דבעודו נהי בשבת, חוצץ אמאי תיקשי, לתוספות ומעתה
 לא דאינו ברמ״ה וכדאסברה אחרים, מטמא אינו וגם טומאה מקבל

 באהל מטמא דנפל חוצץ, אינו הא שימות לאחר אבל חי, ולא מת
חוצץ. אינו מהמת וכזית א'(, )ט' פסחים בגמרא כמבואר
 הא וגם כלל, מסתברא לא מכזית, פחות שהוא בנפל דאיירי ולומר

בכזית. בפחות אף מטמא שלם מת
 דיליה החציצה שכח אע״פ קבוע הדבר דאם מינה שמעינן אלא

חוצץ. שפיר מקום מכל זמני
ושלג מים ג.

רש״י ופירש בחלון, ממעטין אין דמים א'( כ' )שם בגמרא אמרינן

עצמן. בפני עומדים אין הכלי ינטל אם והרי כלי על דנסמכין מפאת
 דלא והא מבטלו. דאינו או טומאה, מקבל דהכלי חוצץ, אינו הכלי נומכח
 במים דאיירי לומר יש טומאה, מקבלים דהמים הא מפאת חוצץ דאינו אמרינן
 נעשו דהמים ביאר שברמ״ה ראיתי שוב מרביעית. בפחות או משתיה, שנפסלו

 דאף וחזינן להם. אין עצמן טומאת אף התורה דמן דאמר כמאן או קפואים,
חוצצין[. מקום מכל מת טומאת להו אית דמדרבנן

 הואיל דטעמא רש״י ופירש ממעט, אינו נמי דשלג התם אמרינן וכן
מאליהם. דנימוקים מים להיות דעתיד

 בפני עומדים אין דהרי ממעטין, אינם מים דבשלמא ותיקשי,
 בתוך עצמו בפני עומד שלג הרי אמנם כלי, על נסמכין אלא עצמם

 כמו יהא אז השלג כשינמס דהרי לחצוץ שלא דעתיד נהי כן ואם כלי,
יחצוץ. השתא עכ״פ אך כלי, על דנסמך מים

 מכל קבוע שהדבר דאע״פ אלא כהנ״ל, דלא מינה שמעינן אלא
 מהך תיקשי כן ואם חוצץ, אינו זמני דיליה החציצה כח אם מקום
דנפל.

לשלג מנפל הסתירה ליישב ד.
אופנים: בגי ליישב יש אלא

 כשימס כן ואם כלי, בתוך שלא במונח דוקא איירי דהשלג נימא א.
 היינו חרס ע״ג דאיירי כולן( ד״ה )שם תוספות שכתבו ומה לאיבוד, ילך
 ילך כשימס והלכך דפנות לחרס אין אבל ינזק, לא שהכותל כדי

לאיבוד.
 גרע, לקיחה ידי על ולא עצמו מחמת דנימס כיון דשלג תו, ב.

נסמך. מפאת לחצוץ יוכל שלא סופו בתר ואזלינן
 אחד( לטעם רואין, ד״ה ב' י״ט )שם תוספות דכתבו לומר יש תו ג.

 הוא עראי דסתימת משום היינו כלי, על בנסמכין מהני דלא דטעמא
 סתימת להיות שסופו דבר והרי עצמו, בפני לעמוד יכול שאינו כיון

מהני. לא השתא גם ארעי
 לא תוספות דדברי כתב י״ג( ס״ק ג' סי' )אהלות איש בחזון עיין אבל
 משום והוא דתוספות, השני כטעם קיימינן נאלא במסקנא. קיימו

טומאה[. מקבל שאינו דבר ידי על עומד החוצץ דבר דבעינן

הרבים ברשות טומאה ספק
 דהמת היכא מינה נפקא ד׳( אות מינה )נפקא לעיל כתבנו הנה

 הוי השני בחצר אבל הרבים, כרשות דינו החלון וכן הרבים, ברשות
 מת ספק שהוא מסוכן איכא אלא גמור מת כאן ואין היחיד, רשות
בחלון. מוכשרין פירות ויש מ״ז[, פ״ה דטהרות דמתניתין ]כגוונא חי, ספק

 היינו הטומאה מפני חוצץ אינו טומאה המקבל דדבר להצד דהנה
 חוצץ, הכא כן אם הלאה, עוברת וממילא עליו חלה דהטומאה מפאת
 טומאה ספק הוה דהפירות בטהרתן, נשארו הפירות גוף דהרי

 טומאה, לקבל בראויה גם חוצץ דאינו להצד אמנם הרבים, ברשות
 ויהא חוצץ אינו נמי הכא כן ואם טומאה, לקבל ראויין הפירות הרי

 מספק. טמא היחיד ברשות הנמצא האדם
וכדלקמן: כן אינו לכאורה אמנם

 תליה מחמת רק א.
 היחיד, רשות לענין דיינינן דכד ליתא, נפקותא דהאי נלענ״ד אמנם

 נטמאו, דהפירות חציצה כאן אין כן ואם מת, היה דשמא דיינינן
 בלתי פירות הרבים ברשות הנמצא בחלון יש אם כמספקינן והוה

 מטמאינן גוונא דבכהאי פירות, כלל שאין או שממעטינן, מוכשרין
 להו מטהרינן הפירות גוף דלענין ואע״ג הכא, נמי והכי היחיד, לרשות

טהורין. הויין דבאמת לא אבל תליה מחמת אלא זה אין
 שמעתתא השב דברי ב.

 פ״ז( )ש״א שמעתתא בשב שכתב ממה לזה, ראיה להביא יש הנה
 דספק למילף יש כן אם מסוטה, טומאה דספק דינא דילפינן דמכיון
 לבועל מדשרינן איסור, בחזקת אף טהור הרבים ברשות טומאה

 ספק כן וכמו איסור, חזקת דיש אע״ג הרבים ברשות טומאה בספק
 מדאסרינן טהרה, בחזקת אף טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה

 היתר. חזקת לו דיש אע״ג לבעל
ברשות טומאה בספק לבועל דשרינן דהא לומר דיש קשה ולכאורה



 מפאת והיינו אחר, מטעם הוא איסור, חזקת לו דיש אע״ג הרבים
 כתבו טעמא דמהאי לבועל, שריא לבעל דשריא וכל שריא, דלבעל

 דמכיון לבועל, שריא דאנוסה מפני( ד״ה א' )ט' בכתובות תוספות
לבועל. נמי שריא לבעל דשריא
 גם דאסירה למידן יש הבועל דלענין כדכתבנו, חזינן כרחך על אלא
איסור. חזקת יש דלהבועל לבעל,

 אמרינן היחיד רשות לענין דיינינן כד דידן, בנידון הדין הוא כן ואם
נטמאו. דהפירות

דבועל אנפשיה שויא ג.
 כן אם עליה, שבא מודה הבועל דאם הרא״ש בתשובות איתא הנה

 נאסרת שאינה אע״פ הבועל, על דאסירא חתיכה אנפשה שויא דין יש
הבעל. על

מאנוסה, שנא מאי תמה ק״ל( )סי' צהלון מהרי״ט ובתשובות

 עניני
קדימה דיני לצורך בורר

 טפי לו וחביב מעורבים, ומלפפונים אדמה תפוחי כשיש הנה
 על לברך צריך בברכות קדימה הלכות משום כן אם אדמה, התפוחי
אדמה. התפוחי
 התפוחי חשיבא כן אם אדמה, בתפוחי רצונו דהשתא דכיון נמצא

 כדין שרי, אדמה התפוחי יקח ואם פסולת, והמלפפון אוכל אדמה
 כמו יד דחשיבא ומזלג, בכף ]ואפילו ביד, לאלתר פסולת מתוך אוכל

 אסירא, המלפפון דוחף אם אבל [,0ע״ סי׳ ח״א יצחק במנחת שהכריע
אוכל. מתוך פסולת ליה דהוה

אנפי: בכמה דינא בהאי לעיין ויש
אוכל מתוך אוכל א.

 יאכל המלפפון גם דהרי המלפפון, בברירת בורר כאן דאין לדון יש
אוכל. מתוך אוכל דהוה ונמצא כך, אחר

 שרצונו מינים בשני מ אות דלקמן )בסימן דלקמן בספק תליא זה אלא
 השני ובורר השני, ולא הראשון המין בברירת ורצונו לאלתר, לאכול

מהראשון.
שכבות ב.

 ד״ה ג' סע' הלכה וביאור ט״ו, ס״ק שי״ט )סי' ברורה במשנה כתב הנה
 להגיע כדי שלמעלה הבגדים לדחוף מותר בגדים דבערימת מיד( לאכול

 דבדחיפת נימא נמי הכי כן ואם בורר. בכלל הוה ולא שמתחת, להבגד
בורר. הוה לא אדמה לתפוחי להגיע כדי המלפפון

 מעורבים בכולם אבל שכבות, שכבות כשהוי דוקא דזה לדון יש אך
לה. אמרינן לא

ביחד שניהם יקח ג.
 דהרי ביחד, שניהם שיקח סגי לברכות דבקדימה העירוני הנה

 בתוך פרוסה מניח היה שלמן דרב ב'( )ל״ט ברכות בגמרא אמרינן
 וכן קדים חיטים של ]שהפרוסה השיטות, ב' ידי לצאת כדי השלימה,
 דאין טענו ולכן גווני, בכל הדין דהוא ונימא קדים[, שעורין של שהשלימה

שתיהן. לקחת יכול הקדימה משום דהרי בורר, כאן
 לא דברכ״י ספיקא ]וחזינן מוכרח. אינו בקדימה ההלכה עיקר אך
 החביב ואדמה ועץ, המינין דשבעת ספיקא לענין וכן עצה, האי אמרי
השני[. מהעץ ופחות המינין משבעת יותר

 דוחף הרי סוף דסוף בורר, חשיב דאכתי לעיין יש לדבריו וגם
שיהא. טעם מאיזה בו רוצה ואינו המלפפון

אחרת מסיבה מפריד ד.
 באיל דחזינן העירו בורר, משוי קדימה דדיני דכתבנו בהא הנה

 מבחינה אלא אוכל מבחינת לא בהפרדה דרצונו סק״ד( )פ״י משולש
משום רק אחד פרי כשבורר מעורבים פירות להפריד כגון אחריתי,

עיון. וצריך מבוררת. תהא שהשניה כשרוצה רק לישתרי בצד

 ]ועיין הבועל. על נאסרה לא הבעל על נאסרה דלא דכיון דאמרינן
כך[. כתב נמי א' ט' כתובות רש״ש

 על תמה מהדו״ח( כתובות על הגרע״א בחידושי מובא )בגליון, והגרע״א
 זו דביאה דמכיון אמרינן אונס, לענין דבשלמא צהלון, מהרי״ט דברי
 לענין משא״כ לבועל, מותרת נמי הכי כן אם בעלה, על אוסרת אינה
 הוא שמא דהרי אותה אוסרים אין דין דהבית אע״פ אנפשיה, שויא

 קמי ידיעתו לפום כן אם כדבריו האמת אם מקום מכל אבל משקר,
להבעל. על אסורה דבאמת גליא שמיא

 שריא מדינא שמעתתא דהשב דבהך טפי, עדיפא דא גוונא והנה
 פשיטא זה והרי דהגרע״א. בהך משא״כ הספיקות, בהכרעת לבעל

 יודע השני שבחצר וזה מוכשרים, אם ידענו ולא פירות היו דכאשר
 הפירות בעל שלענין אע״פ הטהרות, טמאים לגביו מוכשרים, שהם
טהורים. הויין

שבת
 מלאכה רק אלא חטאת שחייב בורר זה אין בחדר, ריח שמפיצים

לגופה. צריכה שאינה
 מאינם שבורים כלים במפריד דן שלמה דבשלחן הביאו ]תו

 מותר שיהא דדן כאן, יהיו השבורים שכלים דמפחד מכיון שבורים,
חטאת[. חייב או לכתחילה

 ולא מסויים סוג להעביר דרצונו הוא התם ההיתר צד באמת אך
 שיש או בריחות כגון מיותר, דהוא אלא השני שיתלווה לו איכפת

 פרי רוצה הרי דידן בנידון אבל כאן, עליהם שמפחד שבורים כלים
בלבד. בו ורוצה קדימה לשם

* * *

מנות לשני להפריד
 מנות לשני להפרידם ורצונו מעורבים, מינים שני דיש היכא הנה

:גווני בג׳ בזה לדון ויש בורר. חשיב האם לדון יש נפרדות,
שניה מתוך ראשונה א.

 מתוך הראשונה יקח זמן, לאחר והשניה לאלתר הראשונה אם הנה
 ואע״פ שמבררם אע״פ להתיר, מהני לאלתר דאכיל והא השניה,
מבוררים. שיהיו שרצונו

 רק לחוד, שיהא דוקא צריך אין עכשיו אכילתו לגבי אם ואפילו
 אכיל מקום דמכל שרי, כן גם לכאורה לחוד, יהא השני שהמין רצונו

אכילה. דרך והוה השתא
שירצה איזה ב.

 המנה בין שירצה איזה לקחת יכול לכאורה לאלתר, שניהם אם
מהראשונה. השניה ובין מהשניה, הראשונה
הראשונה להפריד כשכונתו הראשונה מתוך שניה ג.

 שתהא בראשונה רצונו אלא לאלתר, שניהם אם לעיין יש אלא
 לקחת מותר האם לא, או מבוררת אם ליה איכפת לא והשניה לחוד,

מהראשונה. השניה
 אכילה דרך דהוה לומר אין דהרי בורר, דחשיב לדון יש גיסא דלחד

 הפרדתו דכל ונמצא השניה, להפריד מעוניין אינו דהרי שניה, כלפי
אוכל. מתוך פסולת וזה הראשונה לתועלת
 דזה לומר דאפשר בורר, הוה דלא לדון יש גיסא לאידך אמנם

 דהרי מבררו, שאינו אף השניה של אכילה דרך הוה בצד שמניח
 משוי לא לאוכלו שיוכל כדי מהשני אחד להפריד שרוצה זה בעלמא
 מאי כן ואם אכילה, דרך ההיתר אלא בורר, זה הרי דאדרבה קולא,
 בזה דהרי מבוררת, תהא שלא בהשניה לו איכפת לא אם מינה נפקא

זה. בכל לעיין ויש אכילה. דרך היא בצד דההנחה נימא נמי
דההנחה בתחילה כדכתבנו נראה ויותר

 לכתוב היתה דרכו שלפעמים מפאת זצ״ל, רבינו של בלשונו תמיד אינם כאן הנדפסים הדברים ילמודע זאת
 בכמה רבינו האריך פעמים הרבה והסבר. קישור תיבות להוסיף הצורך מן היה המעיינים ולתועלת בקצרה,

מהדברים. חלק רק העתקנו האריך ש במקום ע"כ כאן, הנדפס על ידות עשר ולפעמים ענין, באותו ואופנים דרכים וכמה

הגליון להדפסת לתרום נא
 ב"ב, 7 דירה א' 17 סוקולוב

 035703949 טלי
ע5703949̂§@311.00^
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 ן ורבנו מורנו של מתורתו ובאגדה בהלכה השבוע בפרשת תורה דברי
: זצוק״ל פלמן ציון בן שלו' רבי הגדול הגאון

___חוקת פרשת.....................

גלידך
124

 ג' שנה
תשע"ז

 בגדר ־ באדמימות תמימה
אין אשר תמימה אדומה פרה אליך ויקחו ישראל כני אל "דכר

 שתי בה היו שאם באדמימות, תמימה שתהא תמימה, ״אדומה ופרש״י,
 לא אדומה״ ״פרה של שההלכה בזה מבואר פסולה״. שחורות שערות
 שערותיה שגם שערותיה, על אפילו אלא הפרה, גוף על רק נאמרה
 שערות שתי בה צמחו אם ולכן באדמימותם. תמימות להיות צריכות

 ב׳ )פרק בפרה ובמשנה אדומה. פרה מדין נפסלת הפרה אחר, בצבע
 או שחורות שערות שתי בה ״היו ותנן הזו, ההלכה מובאת ה׳( משנה
עוד. וע״ש וכו׳״, פסולה וכו׳ לבנות

 רש״י דברי על מקשה התורה, על מברטנורה עובדיה רבנו ובפירוש
 זה דין את כתב מדוע פסולה״, שחורות שערות שתי בה היו ״שאם שכתב
 שחורות שערות שתי היו שאם זה דין הרי שחורות, שערות על דווקא
 היו השערות אם שאפילו שחורות, שערות על דווקא נאמר לא פסולה
 נלמד זה דין שעיקר הפרה. את פוסל זה כן גם אחר בצבע או לבנות
 באדמימות״, ״תמימה דין בזה שנאמר תמימה״, ״אדומה הפסוק מלשון

 השערות אם וממילא אדומות, להיות צריכים הפרה של שערותיה שגם
 שכל השערות, צבע באיזה הבדל לנו ואין פסולה הפרה אדומות אינם
 הפרה את לפסול סיבה וזה באדמימות״, ב״תמימה פגם הוא שיהיה צבע
 שערות על דווקא זה דין כתב רש״י מדוע קשה ומעתה אדומה. פרה מדין

 ובין שחורות בין השערות צבע בכל שווה הזו ההלכה הרי שחורות,
פסולה. הפרה אדומות אינם שאם לבנות,

שלקה אלא הוא, אדום שחדר
 דאמרינן משום שחורות, שערות רש״י נקט דלרבותא ״וי״ל ליישב, וכתב

 אלו פרק חולין במסכת בגמרא הובא וגם א׳, י״ט דף נדה )במסכת
 סבור הייתי כן ואם שלקה, אלא הוא אדום שחור האי ב׳( מ״ז דף טריפות

 לכך אדומות, היו ותחילתן עקרן שהרי כשרה תהיה שחורות היו שאם
תמימה דין שבאמת בדבריו מבואר וכו׳״. שחורות אמר

 שתי בה יש ואם אדומות, יהיו הפרה של ששערותיה שצריך באדמימות
 זה בדין הבדל ואין אדומה, פרה לדין נפסלת הפרה אחר, בצבע שערות

 פגם זה הרי אדום צבע שאיננו צבע שכל הללו, השערות שתי צבע מהו
 כאן וכתב דייק שרש״י ומה הפרה. ונפסלת באדמימות״ ״תמימה בדין

 שדווקא לומר כוונתו אין שחורות״, שערות ״שתי על נאמר שהפסול
 להדגיש כוונתו אלא אחר, בצבע ולא פסולה היא שחורות בשערות
 הצבעים. שאר שכן וכל הפרה את פוסלות שחורות שערות שאפילו

 בפרה פוסלות אינם שחורות ששערות לומר צד היה הסברא שמצד משום
 כדם מוגדר דם כל שלא שההלכה נידות דם לגבי כתוב שבגמרא אדומה,

 כדם מוגדרים שהם דם של צבעים כמה רק יש אלא מטמא, שהוא נידות
 ואיזה טמאים דמים איזה מפסוקים דורשת והגמרא ומטמאים. נידות

 אומרת והגמרא טמא. דם שהוא אדום דם על פסוק ומובא טהורים,
 אלא הוא, אדום בעיקרו שחור שדם משום שחור, דם גם נכלל זה שבכלל
לשחור. מאדום צבעו והשתנה שלקה

 לנו נראה שהוא ומה אדום, צבע הוא בעיקרו שחור שצבע בזה ומבואר
 נהפך כן ומחמת והתקלקל שלקה משום הוא אדום, ולא שחור כצבע

 ולכן אדום. כצבע מוגדר צבעו ובעצמותו בעיקרו אבל לשחור, מאדום
 הוא אדום שדם כתוב שאם שחור, דם לטמא פסוק צריך אין נידות בדם
הוא. אדום בעיקרו שחור שכל שחור, דם גם בזה נכלל ממילא טמא

 באדמימות״ ״תמימה דין לגבי הדין שהוא ולומר לדון מקום היה ומעתה
 ששערות י״ל אדומות, יהיו ששערותיה שצריך אדומה בפרה שנאמר

 שלקה, אלא הוא אדום שחור שצבע שכיון הפרה, את יפסלו לא שחורות
בפרה פוסל הזה הצבע אין ממילא אדום, צבע הוא שבעיקרו כיון כן אם

 אדומה בפרה שחור שער
כ'(. פסוק י"ט )פרק עול". עליה עלה לא אשר מום כה

 הפרה, את לפסול סיבה זה אין שחור, ונעשה לקה שהשער ומה אדומה.
 שדם אומרים אנו נידות שבדם וכשם אדום. צבע הוא שבעצמותו מאחר
 שחור שצבע לומר לנו יש אדומה בפרה כך אדום, כדם מוגדר הוא שחור

הפרה. את פוסל ולא כאדום מוגדר בשערות
 שחורות שערות שתי גם אדומה שבפרה בפרה, במשנה כתוב באמת אבל

 הוא אדום שחור ״האי הסברא את בזה אומרים אנו ואין אותה, פוסלות
נידות. דם כלפי שאומרים כמו שלקה״ אלא

 שערות שתי בה היו ״שאם ואומר מדגיש רש״י כן שמשום י״ל ומעתה
 שאפילו לומר שחורות״, ״שערות כתב ובדווקא פסולה״, שחורות
 דינו שחור ששער בזה אומרים אנו ואין הפרה, את פוסלות שחורות

 דווקא ולומר להפקיע בא לא ר״י וממילא נידות. דם לגבי כמו כאדום
 שאינו אחר צבע שהוא שער שכל וודאי זה אלא אחר, צבע ולא שחור

 וזה פוסל, אינו ששחור לומר צד היה אלא הפרה, את פוסל אדום, צבע
 פוסל שחור שער ואפילו שונה הדין שבפרה לומר להפקיע רש״י בא

הפרה. את פוסל זה הרי אדום, אינו שלמעשה שכיון

כדם דינו שחור דם
 שדם נידות דם כדין ואינו הפרה, את פוסל שחור שער שבפרה והסברא

 בעיקרו הוא ששחור הסברא את בזה אומרים ואנו כאדום דינו שחור
 אדום, דם שצריך הדין יסוד נידות שבדם לומר נראה שלקה, אלא אדום
 אחר. בצבע ולא מטמא אדום בצבע דם שדווקא בצבע מסויים דין אינו
 הגבלה בו נאמר ולא מטמא, הוא שדם נדה בהלכות הדין בעיקר אלא

 מהפסוק דורשים שאנו אלא יהיה. הוא מראה או צבע באיזה מסויימת
 משום הוא מטמא אדום שדם ומה כדמים, מוגדרים שאינם דמים שיש

 אינם אחרים בצבעים שהם דמים ואילו דם, הוא אדום שדם שנאמר
 משום הוא נדה, בדם טמאים שהם הצבעים כל ויסוד כדם. מוגדרים

 שהוא דם ואילו דם, שם בו יש זה בצבע שדם מפסוק לומדים שאנו
 נידות בדם היחידית והטומאה הטהרה וסיבת דם. שם בו אין אחר בצבע

 או אדום בצבע אינו וכשהדם דם, לא או דם זה אם ורק אך תלוי הוא
 כאן אין דם זה וכשאין דם, לא שזה אומרים אנו המטמאים צבעים בשאר

טמא שחור דם שגם ההלכה מאוד מובנת ומעתה טומאה.
 לצבע והשתנה שלקה אלא אדום, הוא בעיקרו ששחור שכיון נידות, בדם

 אדום שדם מים. סתם ולא דם הוא הזה שהדם בזה נאמר כן אם שחור,
 אלא דם, שם ממנו מפקיע המראה שינוי אין אחר לצבע והשתנה שלקה
 שהצבע ומה דם, דיני כל כלפי דם ודין שם ובטבעו במהותו נשאר

 דם כן ועל והמהות. החפצא עצם את ממנו להפקיע סיבה אינו השתנה
אדום. כדם נדה בדם ומטמא כדם, מוגדר שחור

פוסל שחור צבע
 דין הוא באדמימות״ ״תמימה שצריך הדין אדומה בפרה זאת ולעומת
 בפרה דווקא חלים אדומה פרה דיני שכל בזה שנאמר בצבע, מסויים

 היא אדומה פרה של שהמהות משום צבעים. בשאר ולא אדום, שצבעה
 שבמהותה שפרה בזה לומר שייך אין וממילא הפרות, משאר שונה לא

 משום מהותה, נשתנה לא שחור צבע בה יש עכשיו אם גם אדומה היא
 שפרה היא האמת אלא שלקה. אלא אדום הוא ביסודו שחור שהצבע
 דין שנאמר אלא הפרות, משאר שוני שום בה אין החפצא בעצם אדומה
 שום בה שאין באדמומית תמימה והיא אדום, שצבעה שפרה מסויים

 פרה דיני וכל אדומה. פרה דיני בה חלים אדומה, כולה אלא אחר, צבע
 צבעה שעדיין זמן שכל בצבע, ועומדים תלויים הם בה, שחלו אדומה

השתנה שצבעה וברגע דיניה, כל עם אדומה פרה בגדר היא הרי אדום



דיניה. כל ממנה ופקעו אדומה, פרה לא היא
 פסולה, היא הרי שחורות שערות בה היו אם מדוע היטב מובן ומעתה

 שאפילו שלקה, אלא אדום בעצם הוא הזה שהשחור אומרים אנו ואין
 אלא הוא אדום בעיקרו השערות של שהשחרורית האמת הוא כך אם

 משום ומוריד. מעלה זה אין אדומה פרה דין כלפי זאת בכל שלקה,
 שחור, או אדום הוא אם הצבע מהות על דנים אנו אין אדומה שבפרה

 הוא הצבע עתה ואם הזה, ברגע בפועל שישנו הצבע על דנים אנו אלא
 שחור וצבע נפסלת. והיא באדמימות״, ״תמימה בדין פגם זה הרי שחור
 צבע הוא עתה למעשה זאת בכל אדום, הוא וביסודו במהותו אם אפילו
 זה שלקה אלא הוא אדום שהשחור לומר שהסברא אדום. ולא שחור
 שלקה לאחר בפועל למעשה אבל מהותו, את להגדיר כדי רק סברא

 היא ההלכה אדומה פרה ובדין שחור. צבע בגדר הוא הרי שחור ונעשה
 מהות מהו לנו משנה ולא פסולה, היא הרי אדום אינו הצבע עתה שאם

 למעשה שחור הוא שעתה ובצבע הצבע, מהו הוא העיקר אלא הצבע,
הפרה. את ופוסל שחור, הוא

 רוצה שרש״י החידוש שזהו מברטנורה עובדיה רבנו כותב וממילא
 וכוונתו הפרה, את פוסלות שחורות שערות ששתי שכתב במה להדגיש
 הוא שחור שצבע הזו הסברא את אומרים לא שבפרה שחור צבע להדגיש
 לא הפרה ופסלות הכשר דין שבפרה משום שלקה. אלא אדום בעיקרו

 אלא אדום, או שחור הוא במהותו אם הצבע של החפצא במהות תלוי
 שחור, צבע הוא עכשיו ואם הצבע של העכשווית במציאות תלוי בעיקרו
 כיון כאדום, להגדירו אפשר הצבע מהות בעצם אם אפילו הפרה נפסלת

שחור. צבע הוא עתה בפועל שלמעשה

ברייתו מתחילת שחור שער
 ששערות שמה שכותב הרע״ב של דבריו בעיקר לעיין יש לכאורה אמנם

 היה הסברא שמצד משום חידוש, בזה יש אדומה, בפרה פוסלות שחורות
 כדם מוגדר שחור שדם אומרים אנו נידות דם שכלפי שכשם לומר מקום

 שיש אע״פ וממילא שלקה, אלא הוא אדום בעיקרו שהשחור אדום,
 מטמא שחור דם שגם אומרים אנו טמא, דם הוא אדום דם שדווקא הלכה
 שגם לומר יש הדין הוא ממילא אדום. כדם נידות דם כלפי מוגדר שהוא
 שחור שער ממילא שלקה, אלא הוא אדום שהשחור כיון אדומה, בפרה

אדומה. בפרה יפסול לא
הוא שבעיקרו שחור דם כלפי אומרת שהגמרא מה הרי קשה ולכאורה

 של שהמהות שחור, צבע כל על כלל בזה נאמר לא שלקה, אלא אדום
 שהוא שחור צבע יש בוודאי שהרי שלקה, אלא אדום הוא שחור צבע

 הגמרא דברי כל אלא שלקה. אדום צבע בגדר ואינו מעיקרו שחור
 ועל טמא, אדום דם שרק היא שההלכה נידות, דם כלפי ורק אך אמורים

 מטמא, שאינו מעיקרו שחור דם אינו שבאשה שחור שדם אומרים אנו זה
 הדם נדה כלפי וממילא שלקה, אלא אדום בעיקרו הוא הזה הדם אלא
 רק מסויימת הגדרה בזה נאמרה וביסודו ומטמא. אדום כדם מוגדר הזה

 צבע סתם אבל שלקה. אדום בגדר הוא שחור דם שבזה נידות, דם כלפי
 שחור הוא אלא שלקה, אדום בגדר אינו בוודאי התורה דיני בשאר שחור
 כלל שייך ואינו שחור הוא מהותו שכל שחור צבע שיש מהותו, בעצם
אדום. לצבע

 בא השחור שהצבע לומר סיבה לנו שאין במקום שחורות שערות ומעתה
 ואינו עצמותו מצד שחור שהוא לומר לנו יש בוודאי שלקה, אדום מכח
 שערות בה שנולדו אדומה בפרה וממילא אדום. לצבע כלל שייך

 והפרה שלקה, אלא הוא אדום הזה שהשחור לומר תיתי מהיכי שחורות
 הללו שהשערות לומר היא הפשוטה הסברא הלא זה, מכח תפסל לא

 שערות בה שיהיו פרה של דרכה היא כך והרי מעיקרם, שחור צבעם
 אדום. לצבע שייכות שום בלא עצמותם מצד שחורות
 אדום שחור האי נידות בדם שנאמר שהכלל שנוקט הרע״ב דברי וממילא

 אדומה, שבפרה שחורות שערות כלפי גם שייך בעיקרו שלקה אלא הוא
 שורשו שבשערות שהשחרורית לומר תיתי מהיכי מובנים אינם לכאורה

 שחור צבע שהוא הפשוטה כסברא בזה לומר ולא שלקה, אדום הוא
מעיקרו.

לשחור שנהפך אדום
 בתור צמחו שמעיקרם שחורות שערות בסתם שבאמת לומר ואפשר
 הוא הזה השחור שהצבע לומר סברא שום שאין הרע״ב מודה שחור,
 לו ואין מעיקרו שחור הוא השחור צבע בוודאי בזה אלא שלקה, אדום
 שערות כלפי רק אמורים הרע״ב דברי וכל אדום. לצבע שייכות שום

 שהתהפך רואים אנו זמן ולאחר אדומה, בפרה אדומות היו שבתחילתם
 שהתחדש השחור שצבע הזו הסברא את לומר צד יש בזה לשחור, צבעם

 זה ועל שלקה. אדום הוא אלא חדש, שחור צבע אינו הללו בשערות
 אדומות בעיקרם הם אם שגם שחורות, שערות וכותב רש״י מדגיש

הפרה. את פוסלות הם זאת בכל שלקה, אדום צבע הוא ושורשם

 לזריעה הראוי מקום הוא מדבר אם - זרע מקום לא
ה'(. פסוק כ' )פרק וגו'". ורמון וגפן ותאנה זרע מקום לא הזה, הרע המקום אל אותנו להכיא ממצרים העליתנו "ולמה
 היתה המדבר אדמת במדבר, ישראל כלל שהיו שבשעה בפסוק מפורש

 פירות לגדל וגם זרעים, בה לזרוע ראוי היה שלא זרע״, מקום ״לא בגדר
ראויה. היתה לא ורימון״ וגפן ״תאנה
 וירקות, פירות זרעים להצמיח ראוי אינו שמדבר הדבר שעיקר ובאמת

 היא שההלכה הדם כיסוי לגבי ב׳( פ״ח )דף בחולין בגמרא מבואר הוא
 שאינו מקום או עפר אבל ומצמיח, בו שזורעים בדבר אלא מכסים שאין
 אינו שמדבר משום אומרת והגמרא הדם. לכיסוי ראוי אינו להצמיח ראוי
 שהולך מי כן ועל מצמחת. ואינה יבשה שם האדמה כי הדם לכיסוי ראוי

 שבמדבר, בעפר לכסותו יכול אינו לכסותו, שצריך דם לו ויש במדבר
 לזריעה, הראוי עפר שהוא ישוב ממקום עפר עימו להביא צריך אלא

 את לכתוש יכול הוא זהב דינר לו יש שאם עיצה עוד מביאה והגמרא
הדינר. של בעפר הדם את ולכסות הדינר

 המדבר, טבע את במדבר היה במדבר, כשהיו ישראל כלל גם וממילא
 ישראל כלל שהתלוננו התלונה וזהו וירקות, פירות לגדל ראוי שאינו
 ורימון, וגפן תאנה בו ואין זרע מקום שאינו למדבר ובאו ממצרים שיצאו

דבר. שום להצמיח ראויה לא הזו שהאדמה

וקצרו זרעו הם
 מובא ב׳( מ״ט )דף בשבת בגמרא דהנה בזה, לתמוה יש לכאורה אמנם
 שהיו מלאכה וכל מהמשכן, המלאכות את שלומדים שבת, מלאכות לגבי

 ואיתא בשבת. האסורה כמלאכה מוגדרת היא במשכן אותה עושים
 במשכן, היתה בה שכיוצא מלאכה על אלא חייבין אין ״דתניא בגמרא,

 ״הם ופרש״י, וכו׳״. תקצרו לא ואתם קצרו הם תזרעו, לא ואתם זרעו הם
 בגמרא מבואר וכו׳״. אילים ועורות תכלת לצבוע סמנין, וקצרו זרעו

 המשכן, לצורך וקוצרים זורעים היו במדבר היו ישראל כלל שכאשר
 זרעו אילים, והעורות התכלת את לצבוע בשביל סממנים לעשות שכדי

 היו זמן באותו והנה הצבע. סממני את עשו והפירות ומהעשבים וקצרו,
 בהכרח המשכן, לצורך וקצרו שזרעו כתוב ואם במדבר, ישראל כלל כל

וקצרו״, זרעו ״הם בגמרא וכתוב במדבר. היתה והקצירה שהזריעה

 אלא כלום, הצמיחה שלא זריעה סתם היתה לא שהזריעה בזה ומבואר
אותם. קוצרים והיו במדבר ופירות עשבים להם גדלו הזריעה מכח באמת

 מקום הוא מדבר הרי במדבר, וקצרו שזרעו יתכן איך תמוה ולכאורה
 בה כשזרעו ואיך מצמחת, שאינה יבשה ארץ שהיא לזריעה, ראוי שאינו

להם. מצמחת הארץ היתה למשכן סממנים
 שהיו בשעה ישראל שכלל מפורש בפרשה שבפסוק תמוה וביותר

 מפי עדות לנו הרי זרע״, מקום ״לא שהוא הזה המדבר על אמרו במדבר,
 ואם זרע, מקום היה לא בו שהיו שהמדבר ובעצמו בכבודו המדבר דור

 הם הרי וקוצרים, זורעים היו המשכן סממני שבשביל יתכן איך כן
לזריעה. הראוי מקום היה לא שהמדבר ואומרים מעידים בעצמם

מצמיח היה ישראל שם כשבאו
 שכתוב הגמרא דברי על מקשה בדבר( אלא )ד״ה בחולין ובתוספות
 )דף זרה בעבודה מהגמרא ופירות, זרעים לגדל ראוי היה לא שהמדבר

 יכשלו שלא כדי לאבדה צריך ולכן בהנאה אסורה זרה שעבודה ב׳( מ״ב
 בזה, די לים מטיל או לרוח וזרה שוחק אם יוסי רבי ולדעת אדם, בני בה

 תקלה, לחוש יש שעדיין מספיק לא שזה ואומרים חולקים וחכמים
 בני ממנה ויהנו זבל יעשה זה לים או לרוח העפר את שיזרוק שלאחר

 בכלל שהיה העגל ממעשה לחכמים מקשה יוסי רבי ובגמרא אדם.
 שאת אומר רבנו שמשה בפסוק וכתוב במדבר, שהיו בשעה ישראל
 חשש בזה שיש חכמים לפי ולכאורה הנחל, לתוך זרק העגל של האפר
 בזה יש הרי לנחל האפר את זרק איך קשה מהזבל, להנות שיבואו תקלה
תקלה. חשש

 הרי הקושיה, מה כן אם לזריעה, ראוי אינו מדבר אם התוספות ומקשה
 גם וממילא לזריעה, ראוי אינו ומדבר במדבר, ישראל כלל היו זמן באותו

 חשש בו ואין לכולם משמש אינו עדיין לזבל בסוף יעשה האפר אם
משם. לחכמים יוסי רבי מקשה ומה לתקלה,

מבואר מצמיח״. היה ישראל שם כשבאו אז דשמא ״וי״ל ליישב, וכתב



 היו ישראל שכלל בשעה אבל מצמיח, אינו מדבר שבאמת בתוספות
 לחכמים יוסי רבי טוען ולכן מצמיח. והיה המדבר טבע השתנה במדבר
 לחוש שיש הנחל, לתוך זרה העבודה אפר את לזרוק לאסור שצריך
 הפרה. של מהאפר הזריעה לצורך זבל לעשות שיבואו לתקלה

 שהיו שבשעה בשבת, הגמרא דברי מיושב הללו התוספות דברי ולפי
 המשכן, סממני בשביל במדבר וקוצרים זורעים היו במדבר ישראל כלל

 כשזרעו כן ועל לזריעה, ראוי ונעשה המדבר טבע השתנה הזמן ושבאותו
זרעים. להם מצמיח המדבר היה המשכן, לצורך הזרעים את בו

 אינו שמדבר שכתוב הגמרא מדברי הקושיא על ישוב זה כל אמנם
 שכלל השעה על נאמר לא הזה שהכלל לומר אפשר שבזה מצמיח,
 והמדבר במדבר זורעים והיו שונה היה הטבע שאז במדבר, היו ישראל

 בעצמם ישראל שכלל בפרשה, מהפסוק קשה עדיין אבל מצמיח. היה
 לא שבמדבר זרע״ מקום ״לא שהוא במדבר בו שיהיו השעה על אמרו

לזריעה. הראוי מקום היה
 שהיו שבשעה שכותב התוספות דברי על גם קשה הזו שהקושיא ובאמת
 ישראל וכלל הפסוק הרי ותמוה מצמיח, היה המדבר במדבר ישראל

 בו שהיו המדבר על אמרו שכולם בפרשה כאן שכתוב זה, את מכחישים
 היו ישראל שכלל שבשעה לומר יתכן איך כן ואם זרע״, מקום ״לא שהוא

 כן. לא במפורש מעיד שהפסוק בזמן זרע מקום היה כן המדבר במדבר,
 וכתב בחולין, התוספות דברי על הזו הקושיא על עמד ברש״ש ובאמת

 שכתב במה וע״ש זרע״. מקום לא ואמרו התלוננו הרי קשה ״קצת
ליישב.

המים אמת לו עושה שבט כל והיה
 בפרשת תנחומא במדרש מפורשים הללו התוספות דברי באמת אבל

 את להם היה במדבר ישראל שהיו שבזמן שכותב ז׳(, )פיסקא קדושים
 ומה במדבר. להם צומח והיה וזורעים הבאר מימי לוקחים והיו הבאר,

 אומר זרע״, מקום ״לא שהוא המדבר על ואמרו שהתלוננו שכתוב
 המדבר טבע חזר שאז הבאר שהסתלק לאחר היה שזה התנחומא
 במדבר. וירקות פירות להם צמח ולא לקדמותו

 במדבר, מהלכים והיו ממצרים יצאו שישראל ״כיון התנחומא, וז״ל
 את להם והעלה השלו, את להם והגיז המן, את הקב״ה להם הוריד
 והיה אצלו, ומכניס המים אמת לו עושה ושבט שבט כל והיה הבאר.

 מתחילת שהיה כשם יומן, בן פירות ועושים ורימונים, תאנים בו נוטע
 מה הבאר משנסתלק וכו׳. למינו פרי עושה פרי עץ עולם, של ברייתו

 לשתות אין ומים למה כך כל ורמון, וגפן ותאנה זרע מקום לא שם, כתיב
 כ״ו(. אות ד׳ )פרשה השירים שיר במדרש גם מובא זה ובדרך וכו׳״.

הארץ מצמיח, שאינו המדבר טבע שבאמת הכל, מיושב זה לפי ומעתה
*

מהמשכן שבת מלאכות לימוד גדר
 מלאכה וכל המשכן, ממלאכות שבת מלאכות את שלומדים הענין בעצם והנה

 הפני לדברי המשכן, מלאכת את לעשות כדי נצרכת שהיתה )או במשכן שהיתה
 מצינו שבת. מלאכות כלפי למלאכה נחשבת שהיא מזה לומדים אנו יהושע(,

 שנעשתה כפי בדיוק מהמשכן נלמד שבת במלאכת האיסור האם נידון בפוסקים
 מלאכת ממעשה אחרת בצורה הזו המלאכה את עושה ואם במשכן, המלאכה
 ממלאכת שהלימוד או שבת. במלאכת התורה מן איסור בזה אין המשכן,
 שהיתה מלאכה כצורת מלאכה שעושה וכל המלאכה, עצם על הוא המשכן
 את עושה אינו הדבר בעצם אם גם שבת, מלאכת איסור בכלל זה הרי במשכן

 המשכן. מלאכת שנעשתה הצורה כפי ממש המלאכה
 מים, של בריחיים החיטים את כשטוחן הדין מה הפוסקים דנו טוחן ובמלאכת

 היתה במשכן שהיתה טוחן מלאכת דהנה מדרבנן. רק או התורה מן אסור זה אם
 מסובב שהוא בכוחו, הטחינה פעולת את עושה האדם שבזה יד, של בריחיים

 עושה לא האדם מים של בריחיים אבל החיטים. את זה בכח וטוחן הריחיים את
 את שיטחן בכדי הריחיים את מסובבים שבנהר המים טחינה, של פעולה בכוחו

 הטחינה של והפעולה הריחיים לתוך החיטים את מכניס רק והאדם החיטים,
 אדם. ידי התערבות בלא הנהר מי ידי על מאליה נעשית
 המלאכה כצורת דווקא נאמר התורה מן טוחן איסור האם בזה לדון יש ומעתה
 מעשה את בכוחו עושה כשהאדם דווקא הוא האיסור וממילא במשכן, שהיתה

 ידי על נעשה לא הטחינה שמעשה כיון מים של בריחיים וממילא הטחינה,
 ממלאכת לומדים שאנו או תורה. איסור בזה שאין להיות צריך האדם, מעשה

 מלאכה היא שבמהותה שמלאכה המלאכה, גוף על טוחן איסור את המשכן
 על הוא הלימוד טוחן באיסור וממילא האיסור, בכלל זה הרי המשכן כמלאכת

 אם הבדל בזה ואין הטחינה, פעולת על נאמר שהאיסור המלאכה, מהות
 עושים שניהם שבמהות כיון מים, של בריחיים או אדם בידי היא הטחינה
ביניהם. לחלק ואין הוא אחד בשניהם האיסור כן על טחינה, של אחת פעולה
האש אל התבשיל מקרב

האחרונים בשם כתב, קול( להשמעת ד״ה ה׳, סעיף רנ״ב, )סימן הלכה ובביאור

 ישראל כלל שהיו בזמן אבל ולהצמיח, לגדל ראויה ואינה יבשה שם
 זורעים היו הבאר מי שבכח ופלא נס הבאר ידי על להם נעשה במדבר

 זורעים שהיו בשבת הגמרא מיושבת וממילא מצמחת. היתה והארץ שם
 שהיו הסממנים להם צמחו הבאר שבכח וקוצרים, המשכן סממני לצורך

 שרבי התוספות דברי מובנים וכן המשכן. עורות את בהם לצבוע צריכים
 בזה יש הרי לנחל, העגל אפר את שהשליכו ממה לחכמים מקשה יוסי

 ממנו, להנות ויבואו הזריעה, לצורך הזה האפר את שיקחו תקלה חשש
במדבר. זורעים היו הבאר ידי שעל משום
 אז דשמא ״וי״ל שכותב, בחולין התוספות בלשון להעיר יש ועדיין

 משמע ״דשמא״ הלשון מהו ולכאורה מצמיח״, היה ישראל שם כשבאו
 מלאכת את שלומדים בשבת מהגמרא הרי זה, בדבר מסופק שתוספות

 שבשעה מפורש המשכן סממני לצורך וקצרו שזרעו ממה וקוצר זורע
 בלשון רק זה את אומר תוספות ומדוע מצמיח, היה במדבר ישראל שהיו

״שמא״.
*

בידם מצוי היה
 וקוצר זורע מלאכת את שלומדים בשבת בגמרא הקושיא בעיקר הנה

 איך וקשה המשכן, סממני לצורך וקוצרים זורעים שהיו מהמשכן,
 להצמיח. ראויה ואינה קשה היא המדבר ארץ הרי וקצרו זרעו במדבר

 שכתב א׳(, ע״ה )דף בשבת יהושע בפני שכתב מה פי על ליישב נראה
 אותם את במדבר וחורשים זורעים היו לא שמסתמא דבריו בתוך

 הללו הסממנים אלא המשכן, עורות צביעת לצורך שהוצרכו הסממנים
 ומה מחודשת. וקצירה זריעה עתה לעשות הוצרכו ולא בידם, מצויים היו

 הללו במינים שייך שהיה כיון הוא וקוצר, זורע מלאכת מזה שלומדים
 זורעים היו הללו הסממנים את בידם היה לא אם שהרי וקצירה, זריעה

 שהיה הדבר את להחשיב כדי לנו מספיק זה וממילא כן, לצורך וקוצרים
 הללו המלאכות את מזה ללמוד שנוכל וקוצר, זורע מלאכת במשכן
 וחורשין זורעין היו לא ״דמסתמא וז״ל, שבת. לענין מלאכה שיחשב

 כיון הכי אפילו בידן, מצוי שהיה אלא למשכן, צריכין שהיו הסמנין אותן
חייב״. מינין באותן וחרישה זריעה דשייך

 והסממנים במדבר, וקצרו זרעו לא בפועל שבאמת מיושב דבריו ולפי
 אנו זאת ובכל מחודשת, וקצירה זריעה בלא בידם מצויים היו הללו

 המינים את להשיג שכדי זה עצם מצד וקוצר, זורע מלאכת מזה לומדים
 לא בפועל אחד שמצד מיושב וממילא וקוצר. זורע מלאכת נצרכת הללו
 מצמיח. אינו המדבר הרי קצרו איך קשה לא כן ועל במדבר, וקצרו זרעו

 כבר זה הללו, בסממנים וקצירה זריעה שהיו הדבר בעצם שני ומצד
וקוצר. זורע מלאכת את מזה ללמוד כדי מספיק

מים של בריחיים טחינה ובדין -
 למלאכת זה את ומדמים מים, של בריחיים לטחון התורה מן איסור שיש שנקטו
 את בידיו עושה לא האדם כאשר גם הוא האיסור ובישול שבאפיה מבשל,

 את מקרב רק והאדם ובתנור, בכירה דולקת האש שאם הבישול, של הפעולה
 זאת ובכל אדם, מעשה ידי על שלא מאליו נעשה הבישול הרי לאש, התבשיל

 שבת במלאכות שהאיסור בזה ומבואר בישול. איסור מצד התורה מן אסור זה
 עצם אלא המלאכה, מעשה בידיים בעצמו עושה אינו שהאדם במקום גם נאמר

 איסור בכלל זה הרי בישול, פעולת זה מכח ונעשה לאש התבשיל את שקירב זה
 עושה לא שהאדם במקום שגם טוחן, איסור כלפי י״ל הדין הוא וממילא מבשל.

 והריחיים מים, של הריחיים לתוך החיטים מקרב רק אלא טחינה, מעשה בידיו
 שהאדם זה שעצם טוחן, איסור בכלל זה הרי החיטים את טוחנות מעצמם

 איסור בכלל זה הרי טחינה, פעולת זה מכח ונעשה לריחיים החיטים את מכניס
לומר שמצדד אברהם, במגן ״עיין הלכה, הביאור וז״ל טוחן.

 אח״כ דהטחינה חטאת, חיוב ליכא בשבת מים של ריחיים לתוך חטים דנתינת
 והסכימו וכו׳. ראייתו דחו האחרונים וכל וכו׳, לזה ראיה והביא אתי. ממילא

 מחוקק[ והחלקת מרבבה והדגול העוזר והאבן רבה האליה ]היינו האחרונים
 לענין ע״ב י״ז דף התוספות מדברי ראיה בעצמו אברהם המגן שמביא למה

 אף דחייב ונלכדה לתוכה החיה נכנס פריסתו ובשעת מצודה דפורס מצודה,
 מקום מכל לבסוף, אתי ממילא שהאפיה אף בתנור כשאופה וכן ממילא, דאתי
 והאש האש לגבי הפת אלא הפת, לגבי האש מקרב שאינו אף ממש מעשה מקרי
 ממילא שהטחינה אף בעניננו הדין והוא חייב. הכי אפילו לבסוף, פעולתו פועל
 הנידון שעיקר מבואר הלכה ובביאור וכו׳״. חייב הכי אפילו לבסוף, אתי
 עושה לא שהאדם זה מצד הוא מים, של בריחיים התורה מן טוחן איסור יש אם
 מבשל, ומלאכת צידה ממלאכת ראיות מביא זה ועל טחינה. מעשה בידיו שם

 אלא בישול, ומעשה צידה מעשה בידיו עושה לא כשהאדם גם הוא שהאיסור
 האש אל התבשיל מקרב רק או מאליה, ניצודה והחיה מצודה פורס רק

 שמשמעותה פעולה עושה האדם שאם רואים ומזה מאליו. מתבשל והתבשיל
צידה מעשה עושה לא בידיו אם גם התורה מן איסור בזה חל בישול, או צידה



 החיטים את נותן האדם אם טוחן, מלאכת לענין הדין הוא וממילא ובישול.
 בזה יש הרי טחינה, שמשמעותה פעולה בזה שעושה כיון מים, של בריחיים

טחינה. מעשה בידיו עושה לא אם גם טוחן איסור
 האדם, מעשה ידי על נעשית הטחינה המשכן שבמלאכת שהגם מדבריו ומבואר

 מים, של בריחיים טחינה על גם איסור משם ללמוד יכולים אנו מקום מכל
 ההקפדה שעיקר רואים אנו ואפיה( )צידה שבת מלאכות שבשאר משום

 עיקר בטוחן גם וממילא מעשיו. מכח עושה שהאדם התוצאה היא במלאכה
 אם אפילו כן ועל האדם, מעשי מכח שיוצא טחינה של התוצאה היא המלאכה

 שיוצא פעולה שעושה כיון זאת בכל בידיים, טחינה מעשה עושה אינו האדם
טוחן. איסור בזה יש טחינה מזה

למשכן דומה אינו
 שהאיסור שנוקט אברהם המגן דברי את מביא א׳( י״ח )דף בשבת סופר ובחתם
 איסור, בזה אין התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא מים של בריחיים לטחון
 הראיה מכח דבריו על חולקים שהאחרונים ומה כדבריו. מהירושלמי ומדייק
 בידיים עושה לא כשהאדם גם איסור שיש משם שרואים ובישול, מאפיה
 שיש סופר החתם כתב האש, אל התבשיל מקרב רק אלא בישול של פעולה
 פת שאני לומר ״וצריך וכתב טוחן. לאיסור ובישול אפיה איסור בין לחלק
 במשכן טחינה אבל ממילא. נעשה ואפיה בישול דכל במשכן, היה דכך בתנור

 כל לכן מצודה, פרישת ידי על לא ממש צד היה מצודה וכן יד, של ברחיים היה
 שמדמים הראיה עיקר על שחולק בדבריו מבואר וכו׳״. פטור ממילא שיעשה

 את לומדים שאנו שכיון משום מבשל, לאיסור טוחן איסור את האחרונים
 של והגדר הצורה ומלאכה מלאכה כל ממילא המשכן, ממלאכת שבת מלאכות
 של הגדר מהו דנים אנו כאשר כן ועל במשכן. שהיה מה כפי נקבע המלאכה

 טוחן מלאכת גדר היה מה בתחילה להיות צריך הנידון עיקר טוחן, מלאכת
 גדרי את שקבענו אחרי ורק טוחן. מלאכת גדרי את לקבוע יש זה ולפי במשכן,

 שאינם פרטים עדיין לנו יש אם המשכן, במלאכת שהיה מה כפי המלאכה
 לאחר רק דווקא זה כל אבל שבת. מלאכות משאר זה את ללמוד אפשר ברורים

 העיקר שזהו המשכן, במלאכת שהיה מה כפי המלאכה גדרי את שקבענו
המלאכה. מהות מהי שקובע

 שהאדם יד, של בריחיים נעשית היתה הטחינה המשכן שבמלאכת כיון ולכן
 מלאכת גדר ממילא הטחינה. מעשי כל את עשה בעצמו והוא בכוחו, טוחן היה

 טוחן כשהאדם דווקא בטוחן חל התורה מן והאיסור כזו, בצורה נקבע טוחן
 של בריחיים בטוחן אבל הטחינה. מעשה כל את העושה שהוא ממש, בידיו
 את טוחנות והריחיים החיטים, את הריחיים לתוך מכניס רק שהאדם מים,

 ממלאכת ללמוד יכולים אנו אין האדם, בכח ולא המים, מכח מעצמם החיטים
 בריחיים טוחן איסור כן ועל המשכן. במלאכת טוחן כזה מצינו שלא המשכן,

 שבמלאכת שכיון איסור, בזה אין התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא מים של
 כמלאכה זה את להגדיר אפשר אי כן על מלאכה, מעשה כזה מצינו לא המשכן

שבת. מלאכת לענין
 בידיו מבשל אינו כשהאדם גם הוא שהאיסור בישול, באיסור שמצינו ומה

 האש, אל התבשיל את מקרב רק אלא בידיים, בישול מעשה עושה שאינו ממש,
 המלאכה צורת היתה כך בבישול אלא טוחן. מלאכת על הוכחה מזה אין

 התבשיל וממילא האש, אל התבשיל את מקרבים רק שהיו המשכן, במלאכת
 גדרי מבשל מלאכת את משם לומדים כשאנו ולכן מאליו. מתבשל היה

 בידיים בישול מעשה עושה אינו שהאדם במקום שגם כזו, בצורה היא המלאכה
 דווקא שייך זה כל אבל בישול. איסור יש האש, אל התבשיל מקרב רק אלא

 הטחינה שצורת בטוחן אבל במשכן, הבישול מלאכת צורת היתה שכך במבשל
 טוחן איסור טחינה, מעשה עושה בעצמו שהאדם כזה באופן במשכן היתה
 שטוחן במקום וממילא טחינה. בידיו עושה שהאדם כזה באופן רק נאמר

 והחיטים הריחיים, לתוך החיטים את מקרב רק שהאדם מים, של בריחיים
התורה. מן איסור אין אדם מעשה ידי על שלא נטחנות
בטוחן התורה מן איסור יש אם טוחן, במלאכת הפוסקים שנחלקו בזה מבואר

 שבמשכן הטחינה, מעשה את בכוחו עושה אינו שהאדם מים, של בריחיים
 פעולת כל את העושה שהוא בכוחו טוחן כשהאדם נעשית היתה טוחן מלאכת

 האדם. בכח ולא המים בכח נעשה הטחינה מעשה מים בריחיים ואילו הטחינה,
 את ולומדים תורה, איסור בזה שיש שסוברים מהאחרונים מביא הלכה ובביאור

 אל התבשיל את מקרב רק כשהאדם גם האיסור ששם שכשם ומבשל מאופה זה
 הריחיים, אל החיטים מקרב רק כשהאדם גם האיסור נאמר בטוחן כך האש,

 המלאכה גדרי שכל וסובר חולק, סופר ובחתם מאליהם. טוחנות והריחיים
 נעשית הטחינה המשכן שבמלאכת וכיון במשכן, שהיה כפי בדיוק נקבע

 ולכן מים, של בריחיים שנעשה טחינה משם ללמוד אפשר אי האדם, במעשי
תורה. איסור בזה אין

בכך טחינה דרך
 ובסוף בזה, הפוסקים דברי את הביא סקל״ח( כ״ה )סימן בשביעית איש ובחזון
 דברי נראין מיד, נעשה שהמלאכה לרחיים חטים בנותן ״מיהו כתב דבריו

 מבואר בכך״. טחינה דדרך כיון דאורייתא, חיוב כאן דיש ז״ל האחרונים
 לטחון שהאיסור הלכה, הביאור שהביא כאחרונים למעשה שנקט בדבריו

 שהוא איש החזון כותב לכך הטעם אבל התורה, מן הוא מים של בריחיים
 של בריחיים לטחון הוא שהדרך שכיון בכך״. טחינה דדרך ״כיון אחרת, מסיבה

 של בריחיים בטחינה גם נאמר התורה מן שנאמר טוחן איסור לכן ממילא מים,
 המלאכה גדרי שבת במלאכות שהרי צ״ע, דבריו לכאורה אמנם מים.

 הוא כמלאכה מוגדר המשכן שבמלאכת מה ורק המשכן, ממלאכת נלמדים
 של הסברא בזה מועיל מה תמוה וממילא שבת. מלאכת לענין מלאכה נחשב

 שבמלאכת מלאכה בגדרי תלוי עיקרו בשבת טוחן איסור הרי בכך, טחינה דרך
 זה אין בכך, טחינה דרך שבטחינה מה וממילא טחינה. בגדרי ולא המשכן,

 במלאכת אם שהרי כזו, בצורה לטחון התורה מן אסור יהיה שבשבת סיבה
 אסור יהיה לא התורה שמן להיות צריך מלאכה, של צורה כזה היה לא המשכן
בשבת. כן לעשות
המלאכה איכות
 שהפרטים אחר, ענין לגבי כותב נ״ז( סימן )סוף שבת בהלכות איש ובחזון

 נאמרו המשכן, דמלאכת דומיא שיהיה שצריך שבת במלאכות לומדים שאנו
 דברים אבל המלאכה. באיכות חסרון יש חסר, זה שכאשר דברים כלפי דווקא
 בה ואין מלאכה אותה היא המלאכה אלא המלאכה, לאיכות שייכים שאינם

 להתחייב שכדי המשכן ממלאכת לומדים לא הללו, הפרטים מצד חסרון שום
הללו. התנאים את דווקא שיהיה צריך הזו במלאכה

 הבדל אין טחינה, של המלאכה שבאיכות בטוחן, גם לומר אפשר היה זה ולפי
 כמו נטחנות החיטים שבשניהם מים, של בריחיים או בידיו טוחן האדם אם בין

 אומרים אנו המשכן ממלאכת טוחן מלאכת את כשלומדים כן ועל שצריך.
 באיכות בזה הבדל שאין כיון מים, של בריחיים בטוחן גם הוא שהאיסור
המלאכה.

 בין המלאכה באיכות גדול הבדל יש שבוודאי כן, לומר אפשר אי באמת אבל
 מקרב רק שהאדם או הטחינה, מעשה את עושה והוא טוחן בעצמו האדם אם
 שאפילו המים. ידי על מאליה נעשית והטחינה הריחיים אל החיטים את

 או יד של בריחיים אם נטחנו הם איך בצורה הבדל אין שנטחנות שבחיטים
 ואינם מלאכות, סוגי שני שזה וודאי המלאכה באיכות אבל מים, של בריחיים

 עושה שהאדם שמלאכה שבוודאי ביניהם. המלאכה ואיכות במהות דמיון שום
 בידיו פעולה שום עושה לא שהאדם ממלאכה לגמרי אחרת מלאכה היא בידיו,

הריחיים. אל הדבר מקרב רק אלא
 מים של בריחיים התורה מן חיוב שיש שכותב הללו איש החזון דברי כן ועל
 במלאכת הרי בכך, טחינה שדרך לי מועיל מה צ״ע, בכך״ טחינה ״דדרך כיון

 או במשכן מלאכה כזו היתה אם המשכן מלאכת כלפי הוא הנידון עיקר שבת
 הזו המלאכה את ולקבוע לאסור סיבה אינה בכך טחינה דרך של והסברא לא,

וצ״ע. בשבת, למלאכה

מקום של דיבורו מקיים
 והוציא, הסלע אל דברתם "שאילו כותב, י"ב( פסוק כ' )פרק בפרשה ברש׳׳י
 שומע ואינו מדבר שאינו זה סלע מה ואומרים העדה, לעיני מקודש הייתי
אנו". וחומר קל מקום, של דיבורו מקיים לפרנסה צריך ואינו

 זצ"ל פלמן להגרב׳׳צ הזדמן אחת שפעם שליט׳׳א, קפלן משה הג׳׳ר מספר
 המשתתפים את כיבדו הסעודה ובסוף ברכות, שבע בסעודת בשבת להשתתף
 את אכל שכאשר הגרב"צ, אל קרוב שישב אחד היה ופיצוחים. בגרעינים
 השולחן. על שנותרו הקליפות עם בידו ומשחק נוגע היה הגרעינים

 מוקצה, הם הללו שהקליפות בעדינות לו העיר צעיר אברך אז שהיה הגרב"צ
 לתומו חשב בהלכה, בקי היה שלא אדם אותו אבל בשבת. בהם לגעת ואסור
 על לו שמעירים כך על והקפיד מחמיר, הזה שהאברך חומרא סתם שזהו

 בזלזול גער ואף בהלכה. בסיס שום להם שאין בעלמא, חומרא שהם דברים
 כאלו". חומרות עם הראש את מבלבל אתה מה שומקצה, "מוקצה ואמר
 לו ואמר ידידותית, ובהרגשה בחיוך הגרב"צ אליו ניגש הסעודה לאחר

 את יחד נלמד בא אז מוקצה, זה שאין באמת צודק אתה אולי "תשמע,
הסכים אדם אותו בשבת". אסור ומה מותר מה ברור לנו שייצא הזו, הסוגיא

 מוקצה דיני את ממושך זמן ולמדו ישבו הסעודה ולאחר בשמחה, לכך
 למעשה. ההלכה את והסיקו שביררו עד שבת, שבמסכת הסוגיות מתחילת

 שנגע במה שטעה הבין כך ומתוך הגדרתו, ומה מקוצה מהו הבין ובכך
בנגיעה. ואסורים מקוצה הם הדין שמעיקר בקליפות,

 לא היא חז"ל של גזירה שכל להגרמ"ק, הגרב"צ אומר היה רבות ופעמים
 הרע יצר של כוחו מה ידעו חז"ל אלא רחוק, חשש איזה בשביל גזירה סתם
 שלא עלינו להגן לשטח ירדו פשוט כן על וערמומי, תקיף חזק, הוא כמה

 ביותר המעולה שמירה היא וגזירה גזירה וכל היצר, של ברשתו וניפול נכשל
 בהם. להכשל שעלולים והניסיונות היצר מפני עלינו ששומרת
 להם התחשק מחמירים, הם שחז"ל חושב אתה "מה זאת, אמר ובלשונו
 את הכירו פשוט הם ושלום! חס החיים? את לנו ולהקשות עלינו, להחמיר
 ניפול". שלא עלינו לשמור לשטח וירדו היצר של הדרכים

 שבזה אותה", למדת שלא "הלכה היא חומרא של ההגדרה ואמר, והוסיף
 שלמדת הלכה אבל מחמיר. אתה לעשות, מה הדין את יודע שאינך כיון

הדין. עיקר זהו אלא חומרא בגדר זה אין מקיימה, ואתה
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ראובן יחי

 חקת פרשת עלון
תשע"ז תמוז ז'

ראובן" "יחי הספר מתוך
זצ״ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

מתורה! פנוי זמן אין
יד( )יט, נאהל ימות פי {אדם התווה זאת

ד : ■ד * ■ד ■ד ■ד ־

 של אמות ד' אלא בעולמו לו אין תורה. של באהלה - באהל" ימות כי "אדם
 חיים. תורת הקדושה, בתורה - מעייניו כל כוחותיו, כל זמנו, כל תורה.

 שבדרון שלום רבי הרבי בא פעם פוניבז'. של קטנה בישיבה למדתי בצעירותי
 הוא הבא. הסיפור את סיפר הדברים ובתוך לבחורים, 'שמועס' למסור זצ"ל
 הוא בחברותא! ללמוד צריך הזה הסיפור שאת אמר רב שהבריסקער אמר
 ששמע הלוי", מה"בית ששמע בריסקער, חיים מרבי הזה הסיפור את שמע
 ה"שאגת של תלמיד - וולוז׳ינר חיים מרבי ששמע וולוז׳ינר, איצלה מרבי

 אריה".
סיפר: וכך

 מעיירה נודד ואביון, כעני לבוש היה גלות. עורך היה אריה" ה"שאגת כידוע,
 אוכל. מעט לו ונתנו בביתם אותו שהלינו יהודים בבתי ומתאכסן לעיירה
 פשוט. איש שהוא סברו כולם הכירו, לא איש כמובן,

 שקוע בעודו מרק. צלחת לאכול לו נתנו אחת. משפחה אצל התאכסן פעם
 והתחילה הבית בעלת כעסה השולחן. על מרק מעט נשפך עליונים בעולמות

 אוכל?"... אתה איך שם לא אתה המפה, את לכלכת "מדוע בו: לגעור
 הוא המציאות. לקרקע והחזירוהו ממחשבותיו אותו העירו האשה של צעקותיה

 ולמה, מה על הבין לא הוא כלפיו... כוונו שהן לו ואמרו הצעקות, לפשר שאל
לו... והסבירה שבה הבית ובעלת

 הכנסת על למארחיו הודה מהשולחן, קם מעשהו, על התנצל זאת, כששמע
 קץ לעירו. לשוב דרכו ועשה - מטלטליו מעט ובו שקו את נטל האורחים,

 לדעת ביקשו הצפוי. מן מהר הגלות מן שב לראותו הופתעו תלמידיו לגלות!
גלותו. את שקיצר הסיבה מה

 מרק מעט ששפך על בו שגערה בית בעלת באותה המעשה את להם סיפר
 גלותו. את גדע זאת בעקבות כי ואמר השולחן, מפת את והכתים

 יש אם נפשך, ממה צריכים. אנו וללמוד היא תורה רבנו, התלמידים: תמהו
 לגלות?! קץ שמים בית בעלת איזו של אחת צעקה בגלל וכי בגלות, צורך

 בושות ולסבול המידות את לשבור היא הגלות תכלית כל הרי קשה, וביותר
 שעוברים והבזיונות הסבל כל לעומת בית בעלת איזו של גערה זו ומה ובזיונות,

בגלות?
 מוקדש זמני כל לגלות, יוצא כשאני העניין. פשר לכם אסביר להם: אמר

 צעקה בית בעלת כשאותה והנה, הגלות. מעלת עיקר זה ה'. ולעבודת לתורה
 ולברר בתורה עיוני את להפסיק נאלצתי מלימודי. הופרעתי רגע באותו עלי,
 תיכף כן על ערך! לה אין - תורה לביטול גורמת גלות ואם הצעקה. פשר את

 המדרש. לבית לעירי, ושבתי הגלות את הפסקתי ומיד
 לגמרי מנותק בתורה, שקוע כולו כל אריה"! ה"שאגת של תורה' 'ביטול זה מה

 זה - אחד לרגע שלו המחשבה חוט נפסק כך כדי ותוך הארצית, מהמציאות
 הוא אחד רגע של הזה תורה והביטול אריה"! ה"שאגת של תורה' ה'ביטול

 הביתה! ולשוב הגלות את לחסל מספקת סיבה
נוראות! נורא

 מיר ישיבת ותלמידי רבני שהו שנים, כמה במשך השניה, העולם במלחמת
 חוסר ואיום. נורא היה החום תנאים. לא בתנאים שם חיו הם בשנחאי.
 בישיבה קשה. היה באירופה שנשארו משפחתם בני של גורלם לגבי הוודאות

 ה"אדם את לקיים להם הפריע לא זה כל אבל וספרים. גמרות להם היו בקושי
 מבהילה. היתה בלימוד שלהם השקיעות טבעית. על בדרגה באהל" ימות כי

 האוניה ישראל. לארץ עלו ומשם הברית, לארצות הגיעו הם המלחמה לאחר
 מארצות שבועות כמה במשך דרכה את עשתה הישיבה מתלמידי רבים ובה

 האוניה, נמצאת בדיוק היכן לדעת רצה מהנוסעים מישהו לישראל. הברית
 מתהלך שמואלביץ חיים ר' את ראה הוא ישראל. לארץ קרובים כבר האם

 איפה - מען" האלט "וואו אותו: ושאל אליו ניגש האוניה, סיפון על מהורהר
כעת. נמצאת האוניה היכן לומר, רוצה אוחזים?

 הוא - ג'" "בשמעתתא לתומו: משיב והוא מען", האלט "וואו שמע חיים ר'
שמעתתא... בשב אחז

 אחר! משהו אין אוחזים. שבה בסוגיה - אוחזים? איפה
 איזו איתו לחטוף השתוקק שתמיד זצ"ל, הסטייפלר של משפחה בן לי סיפר

 אף אבל וכדומה. בנובהרדוק היה איך בחרותו, שנות על ממנו לשמוע שיחה,
 למד. תמיד זאת. לעשות שייך היה לא פעם

הזדמנות... שמצא עד
 ההם, ]בימים איש". ל"חזון המאכלים את הכינה הסטייפלר של הרעבעצין

 מכינים היו וממנו מהמחלבה, הביאו חלב בית. תוצרת - "אייגנע" היה הכל
 הקרוש החלב את דפקו שבו מיוחד כלי היה ומכשירים. מכונות היו לא חמאה.

 קשה מלאכה היתה הזה בכלי החמאה הכנת החמאה. את ממנו שהפיקו עד
 כמובן, במקומה? זאת עשה ומי זאת. לעשות לרבנית איפשר לא והסטייפלר
כוח. בעל היה שאגב, עצמו, הסטייפלר

 ומכין ושוב שוב בכלי מכה היה הסטייפלר שבו הזמן את ניצל בחור אותו
 לא כעת הסטייפלר. עם לשוחח הזדמנות לו יש סוף סוף הנה, החמאה. את

בלימוד... לו יפריע
 "מצטער, התנצל: הסטייפלר אך בשיחה. איתו לפתוח וניסה אליו ניגש הבחור

הלימוד"... באמצע כעת אני
 רק לא בתורה. ולהגות - בכלי להכות ללמוד... אפשר חמאה כשמכינים גם כן,

 מתורה. פנוי שהוא זמן אין - המציאות מחויב זה סותר, לא שזה
באהל"! ימות כי "אדם

מקיים והקב״ה גוזר צדיק
יג( )כ, ישראל נני לעיני להקדישני ני האמנתם לא .יען

 שלא נענש כך ועל אותו, היכה הוא אך הסלע, אל לדבר נצטווה רבנו משה
 להקדישני בי האמנתם לא "יען - ישראל לארץ ישראל עם את להכניס יזכה

 היה הסלע כך ובעקבות הסלע, אל מדבר משה היה אילו ישראל". בני לעיני
 ידי על נמנע זה ודבר שמים. שם ומתקדש מתגדל היה זה ידי על - מים מוציא
 שנצטווה. כפי אליו דיבר ולא הסלע את שהיכה בכך משה,

 אם לסלע משנה זה מה וכי להכאה, דיבור בין הגדול ההבדל מה ולכאורה
 זה - אותו שהיכו אחרי מים שמוציא סלע האם אותו? מכים או אליו מדברים

נס? לא
 אם הבדל שום אין עצמו לסלע אכן הכוזרי: בשם מביא סופר" ה״חתם
 הסלע אם בין - גדול נס זהו כך ובין כך בין אותו. מכים או אליו מדברים

 מינה נפקא יש אבל הכאה. מחמת מים שמוציא או דיבור מחמת מים מוציא
 על - לו שומע והסלע הסלע, אל מדבר כשהצדיק להכאה. דיבור בין גדולה

 כב, )איוב לך" ויקם אומר "ותגזר הצדיק. של כוחו את במוחש רואים כך ידי
 וכשמשה דברו. את מקיים והקב"ה הטבע מערכות על שולט הצדיק - כח(

 את לראות ישראל מעם מנע הוא בכך - אליו לדבר במקום הסלע את היכה
הצדיק. של הגדול כוחו

*

 ישראל. בארץ יישוב מקומות האוויר מן הפציץ המצרי הצבא תש"ח בשנת
 המצרים ששם ידעו כי ברמן", ב"פרדס התושבים מן חלק הסתתרו ברק בבני

יישוב. למקום מחוץ שהיה משום יפציצו לא
 איש": ה"חזון לו אמר בעניין. אותו לשאול איש" ה"חזון אל בא מפוניבז' הרב

 בה". יפציצו לא עצמה, ברק בבני להישאר "אפשר
 החזון את שמע מישהו אביב, תל מעל טסים מצריים מטוסים שני ראו פעם
 מספר אמר ככה ברק! בני את להפציץ לא מצווה אני בלחש: אומר איש

 נגעו. לא ברק בבני אך האזור, בכל הפציצו המטוסים ואכן פעמים.
 - בי מושל מי באדם, מושל "אני הקב"ה: אומר מקיים! והקב"ה - גוזר צדיק

 ע״ב(. טז קטן )מועד ומבטלה" גזרה גוזר שאני צדיק.
 החזון בבית הוותיקין מניין ממתפללי תמים, יהודי על מספר שלום ר' הרבה

לשבת סמוך החזו"א אל בא פעם איש. החזון את דבר בכל לשאול שנהג איש,
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 לבוא ירצה לא שהאינסטלטור ומכיוון התפוצץ, בביתו המים שצינור וסיפר
 החזו"א עשה לזרום... יפסיקו שהמים יאמר איש" שה"חזון ביקש זו בשעה אליו

מלזרום! פסקו אכן המים והנה כבקשתו,
 אין "עכשיו הפוכה: תלונה בפיו והפעם החזו"א, לבית היהודי שב שבת במוצאי

 ה"חזון עשה לזרום. שוב יתחילו שהמים יאמר שהחזו"א וביקש בבית..." מים לי
 לזרום! התחילו והמים כבקשתו, איש"

צדיק"! - בי? מושל "מי

מצוה מתוך למות
 אחון ומת נינו אלעזר את אתם וילבש מדיו את אהרן את מעזה ויפשט

ע׳.............................. א םנו כח( >נ, וזוזר ש ■י ■י ■י:

לה שנתאוית מיתה
 מטה ראה ונכנס. למערה היכנס ]לאהרן[: "אמר רבינו שמשה מובא, ברש"י
 פיך קמוץ ופשט, ידיך פשוט ועלה, למטה עלה לו: אמר דלוק, ונר מוצעת
 לב, )דברים לו שנאמר וזהו מיתה לאותה משה חמד מיד ועצם. עיניך עצום וקמץ,

 לה". שנתאוית מיתה אחיך' אהרן מת 'כאשר נ(
 רבינו שמשה הזו במיתה המיוחד מה אהרן. כמו למות התאוה רבינו משה

לה? התאווה
ונפלא. נורא דבר זה בענין ראיתי

 מבהילים דבריו ה'. עובד את מתאר האלקים( עבודת )שער הלבבות״ ב״חובת
 היוצאת המסקנה אבל בשלמות, להביאם כדי שלם שיעור ונדרש ומרעידים,

 זו - דיבור כל פעולה, כל תנועה, כל פסיעה, כל ה', עובד שאצל היא, מהם
 הפקת אחר אלא עפעף יניע ולא רגל, יעתיק "לא הזהב: וכלשונו השי"ת, עבודת

בהם". אדוניו רצון
 - לדבר אומר הקב״ה סוגרים. - עין לסגור אומר הקב״ה

 מונה הוא השי״ת. רצון בלי עושה, שהוא פעולה אין מדברים.
 הוא כולם ואת מעשים, עשרות האדם, של תנועות עשרות שם

 מיירעדיק. אלוקים. עובד זה הי. רצון בגלל רק עושה
שעושה מה כל אז חי, כשהוא - חיותו בחיי הכל זה אמנם,

 דברי אפילו אלא ממש, מצוות מעשי רק לא מצוה. הכל -
 נהפכת האכילה הי. עבד זהו אצלו. מצוות הם אף - רשות

 חושב, שהוא מה מדבר, שהוא מה למזבח. והשולחן לקרבן,
 פעולותיו בכל אין הי. יראת הי, אהבת הכל - רוצה שהוא מה

מצוה. דבר שאינו מעשה
 גם כיצד רבינו משה רואה הכהן, אהרן של בפטירתו כאן, אך

 את ״קח אומר: הקב״ה מצוה! מתוך נעשית אהרן של מיתתו
 להר לעלות מצוה יש ההר״. הר אותם והעל אלעזר ואת אהרן
בגדיו את אהרן את "והפשט כאן: הרמב״ן דברי את נא ראו ורבותי, מורי ההר.

 ירד כאשר כי והקרוב, עתה. בנו אלעזר בהם שנתרבה גדולה כהונה בגדי הם -
 ההר הר אל אותו העלה הנרות, והעלה הקטורת והקטיר התמיד מעשות אהרן

אותם". והפשיט כהונה בגדי לבוש כשהיה
 לבוש הנרות, את והעלה הקטורת, את הקטיר התמיד, קרבן את הקריב אהרן

 פי על אמנם ההר. על עולה הוא האלה, הבגדים עם וכעת, גדול. כהן בגדי עם
 אסור העבודה ובתום עבודה, בשעת אלא הכהונה בגדי את ללבוש אין ההלכה

 עם לעלות מצווה הכהן אהרן אולם שעטנז, בהם שיש כיון אותם ללבוש היה
 ללכת השי"ת של ציווי יש היא. מצוה - זו עלייה גם ההר. להר הכהונה בגדי

 ההר. להר הכהונה בגדי עם בעלותו זה ציווי מקיים ואהרן למות,
 של גרונו מתוך מדברת שכינה והרי למערה', 'הכנס עליו: מצווה רבינו משה
 למערה. להיכנס מצוה יש כן אם רבינו. משה
 למיטה. לעלות מצוה יש - למיטה' 'עלה

 ידך. פשוט מצוה, עוד - ידך' 'פשוט
 מצוה. עוד - פיך' 'קמוץ
מצוה. שוב - עיניך' 'עצום
 מצוה. היתה - שעשה פעולה כל מצוה. מתוך מת הכהן אהרן

 ה"חובת מדבר שעליו ה' עובד אותו כמו חי, רבינו משה גם - מצוה מתוך לחיות
 התאווה מיתה לאותה חידוש. כבר זה - מצוה מתוך למות אבל הלבבות".

 אהרון מת "כאשר הקב"ה: הבטיחו זאת על מצוה. מתוך למות - רבינו משה
 השי"ת כאשר רבינו, משה אצל כתוב אכן וכך לה. שהתאוית מיתה - אחריך"

 אשר בהר ומת נבו... הר הזה העברים הר אל "עלה מט-נ(: לב, )דברים לו אומר
 שמה". עלה אתה

למות. מצווה
 במותם. וגם בחייהם גם מצוה. הכל הצדיקים, אצל פלאים. פלאי

רצונית״ ״מיתה מת אהרן
 זאת מביא זצ"ל שר אייזיק ורבי הגר״א, אדוננו דברי בתוך מקופל זה כל

בשיחתו.

 על ההר הר אל הכהן אהרן "ויעל התורה: אומרת לח( לג, )לקמן מסעי בפרשת
 בדרך נעשתה המיתה שגם דהיינו ה'", פי "על היתה המיתה שם". וימת ה' פי

מצוה. של
 ולא רצונית, מיתה זו שהיתה הגר"א רבינו פירש "ואמנם אייזיק: ר' אומר

 זו מה מבינים אנו אין שכמובן אף עשה. מצות בה לקיים התכוון והוא טבעית,
ברצונו?" למות אדם יכול כלום רצונית. מיתה

 "הציץ נאמר עזאי בן על לפרדס. נכנסו שארבעה ע״ב( יד )חגיגה מצינו ומפרש:
 התדבקה עזאי בן של שנשמתו המהרש"א, מסביר ומת"? "הציץ זה מה ומת".

לגופו. לשוב רצתה ולא בעליונים
 בעולם שם אך כמוה, מאין נשגבה במדרגה היה עצמו מצד עזאי בן ואמנם,
ומת". "הציץ - לעונש לו נחשב הדבר העליון

 לצרור ועלה בעליונים, נשמתו את דיבק הוא למות. שנצטוה אהרן אצל היה כך
בדביקות. החיים

מוירעדיק! רצונית'. 'מיתה זו שהיתה באומרו הגאון כוונת וזו

 שליטה אין לשטן - נמצא כשהמנהיג

כט( )כ, אסון גוע פי העדה פנל ויראו

ראו? כיצד
 הוא היכן אמרו: ירד, לא ואהרן יורדים ואלעזר משה "כשראו רש"י: אומר
 המגפה את ועצר המלאך כנגד שעמד מי אפשר לו: אמרו מת. להם: אמר אהרן.
 להם השרת מלאכי והראוהו רחמים משה בקש מיד המות? מלאך בו ישלוט
והאמינו". ראו במטה, מוטל

קרועים. בגדים עם הולך רבנו משה את שראו ביאר, יונתן ובתרגום
 בחטא שכאלה. במצבים מנוסים כבר הם הרי השאלה: נשאלת

 להם והתברר משה, של מיטתו את להם הראה השטן העגל
 לבלבלם שרצה ששן, מעשה היה הכל נברא, ולא היה שלא

 במיטה מוטל אהרן את ראו כאשר כן ואם עיניהם. את ולאחז
 תצליח לא הפעם ששן, בעיניך, גירא לומר: צריכים היו הם

 ו״ראו העבר מן מאומה למדו שלא ייתכן והיאך אותנו! לרמות
והאמינו"?

 לשלוש השטן יכול נמצא, לא כשהרביה המפרשים: אומרים
 היה כך עיניהם. את ולאחז בהם להתל מצליח והוא בהם

הבית. בעל לא כבר השטן נמצא, כשמשה כן לא העגל. במעשה
 עם בהיותם לכן, לו. יתפתו לבל עליהם ומשגיח ששומר מי יש

 שזו והאמינו" ״ראו - במשה מוטל אהרן את כשראו משה,
ששן. מעשה ולא -אמת

ןראוב מעשי

 בדרכו לאמבולנס להיכנס עומד בעודו זצ"ל ראובן רבי של האחרונה בשנתו
 לו שהעניק לחייו, השלושים בשנות צעיר אברך לפניו הגיע הדיאליזה, לטיפול

עמלו. מפרי תורני ספר
 ונפרד ידיו את מחזק כשהוא כדרכו, ובחמימות בחביבות לאיש הודה ראובן רבי

 חשב בכאביו, ומתייסר שוכב בעודו באמבולנס, נסיעה כדי תוך לשלום. ממנו
 והיסורים, הקושי כל למרות חכם! תלמיד מקבלים לא "כך בליבו: ראובן רבי
הראוי!" בכבוד ולקבלו לביתי לשוב עלי היה

 של חמיו את ראובן רבי של מבניו אחד פגש המעשה, לאחר חודשים מספר
 ראובן, רבי של לבנו האיש אמר מה", דבר לך לספר "עלי הספר. מחבר האברך

 דולר! מאות חמש ובתוכה מעטפה לי שנתן אביך, אצל בקרתי מה זמן "לפני
 כראוי!" כיבדו שלא על לפייסו כדי לחתני, המעטפה את שאמסור ביקש אביך

 קטן שנראה בנין ליד חלף הוא מחלתו, עקב במנהטן שהה ראובן רבי כאשר
 אומר, אתה "מה ושאל: - לימים צעיר בחור - למלווהו פנה ראובן רבי קומה.
 גדול?" או קטן שמולנו, הבניין
"קטן!" בקצרה: ואמר הבניין את סקר הבחור

 נענה קומות״, וארבע מעשרים פחות לא בבניין ישנן כי ונוכחתי ספרתי ״אני
 לבנייני בסמוך ניצב שהוא מפני קטן? כה נראה הוא כן אם ״מדוע ראובן, רבי

 לעומתם עד קומות מאה של רב לגובה המתנשאים השחקים, גורדי 'התאומים',
כקטן!״ נראה קומות וארבע עשרים בן בנין גם

 להיזהר צריך כמה ״עד בדבריו, ראובן רבי המשיך ולהסיק״, ללמוד ניתן ״מכאן
 דרגתו את להעריך אפשר אי דשקרא', ב'עלמא כאן, שהרי אדם, כל של בכבודו

למעלה!״ ותחתונים למטה עליונים הבא ובעולם אדם, של
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♦ המדרש בבית קביעות - ה' בבית שתולים
 אין חז"ל ודרשו באוהל", ימות כי אדם התורה חוקת "זאת השבוע בפרשת

 זה ענין על כאן נעמוד עליהן, עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי
 הלימוד מעלת ובגודל תורה, של באהלה עצמו את להמית האדם שצריך

עי"ז. לזכות שאפשר ומה המדרש, בבית והקביעות

 הנשיאים כל של המטות את שהניחו קרח, פרשת הקודמת בפרשה מצינו
 אות בזה והיה שקדים, ויגמול ציץ ויצץ פרח ויצא פרח אהרן ומטה בביהמ׳׳ק,

 שדוקא הזה בענין להתבונן יש בכהונה. ועדתו קרח של הערעור על מרי לבני
 הזה. הענין של המשמעות מהי והלויה, הכהונה על האות היה הזו בצורה

 שעה באותה שנעשה נס זה היה שלא אנו רואים חז"ל בדברי כשמתבוננים
 יסוד הוא הפריחה ענין יסוד אלא אהרן, מטה של הפריחה על נס שהיה גרידא

 וכמו וצמיחה, לפריחה להביא סגולה בו שיש במקדש, שיש כללי ענין על
 שכשם משום , הלבנון" "יער שמו שנקרא ביהמ"ק על 1לט: )יומא חז"ל שאמרו

 בביהמ"ק נטע ששלמה הגמ', ע"ז והביאה מלבלב, ביהמ"ק כך מלבלב שיער
 הפירות נפלו הרוח וכשנשבה בזמניהם, פירות מוציאים והיו זהב, של פירות
 שגם בביהמ"ק שקיימת סגולה שזהו ומשמע מתפרנסים. הכהנים היו ומזה
 של כח לו היה בביהמ"ק מ"מ ורוח, צמיחה של כח שום בו שאין דומם דבר

 היה בביהמ"ק שהיה מה שכל ט( )נשא תנחומא במדרש וכדאי׳ ופריחה, חיות
וכו',. הבדים ויאריכו שנאמר ורבה, פרה

 עד חיים הברכה את ה׳ צווה שם "כי הביהמ׳׳ק על המלך דוד שאמר מה וזה
 שיהא ברכה, של המושג כל דזהו וריבוי, תוספת הוא ברכה וענין העולם",

 לתוספת מקור זה שיהא הברכה", את ה' צווה "שם טובה, ורבוי הוספה
 על הגר"א שכ׳ וכמו חיות. של כח בזה שיש היינו העולם, עד חיים ואמר ורבוי,

 השערים דבקו הארון את להכניס רצה שלמה שכאשר ( ל. )שבת ' בגמ דאי׳ מה
 והנשאו ראשיכם שערים שאו המלך שלמה ואמר להכנס, לו נתנו ולא בזה זה

 אחריו ורצו עצמו, על שכוונתו השערים וסברו הכבוד, מלך ויבוא עולם פתחי
 ע"ז וכ׳ וגיבור, עיזוז ה׳ להם ואמר הכבוד, מלך זה הוא מי ושאלוהו לבולעו,
 הכל היו הקודש רוח ששרתה שבזמן שידוע חיות בהם שהיה "משמע הגר"א,

 הכל היה הקודש, ורוח שם, שהיה השכינה השראת שמכח והיינו ממש", חיים
 היה בביהמ"ק מ"מ כלל, חיות שום בהם שאין הדוממים בדברים ואפילו חי,

חיות. בהם

 אהרן, מטה פריחת של הנס היה זה כל של שהשורש חז"ל בדברי ומבואר
 זה חיים, ויוצאין לפני נכנסים "מתים יא( )תרומה תנחומא במדרש כדאי'
 בביהמ"ק שתל המלך דשלמה הא המדרש שם הביא ואח"כ אהרן", מטה

 השורש היתה אהרן מטה שפריחת התם ומשמע פירות, והוציאו מזהב פירות
לזה.

 להוכיח מרי, לבני לאות הזו הפריחה ששמשה במה הענין דזהו נראה ומעתה
 חיות לתת כוחו שהביהמ׳׳ק כיוון דלכאו' ובלויה. בכהונה הקב"ה בחירת על

 שעיקר מקומו, שזהו משום היינו אלא אהרן. מטה רק פרח מדוע בדומם,
 כלי מהל׳ )פ"ה הרמב׳׳ם וכמש"כ קביעותו, ושם במקדש הוא אהרן של מקומו

 היום, כל במקדש יושב שיהיה וכבודו שתפארתו הכה"ג, על הל"ז( המקדש
 שבט לכל הלויה על אות זה היה וכן וכו'. בלילה לביתו אלא יוצא יהא ולא
א( ג )במדב"ר במדרש וכדאי׳ המקדש הוא לוי שבט של דמקומו ומשום לוי,

 לעולם, המקדש מבית זזים היו שלא לוי אבני קאי דזה ה׳ בבית שתולים עה"פ
 מביהמ״ק, יוצאים שהיו שודאי ולמרות מקומם, קביעות היה ששם והיינו
 מחשבתם עיקר כל אבל בזמנו, בא אחד וכל מתחלפות, משמרות היה שהרי

 הברכה את בהם יש ולכך למקומם, נחשב היה וזה בביהמ"ק, היה ומגמתם
 בחצרות של זו לסגולה לזכות דבכדי משום יפריחו", אלוקינו "בחצרות של

 היו שלא המדרש כלשון והיינו ה', בבית שתולים שיהיה צריך יפריחו, אלוקינו
. לעולם משם זזים

כיצד? יפריחו". אלוקינו "בחצרות

 הביהמ"ק, של הפריחה של הפשוטה בבחינה הוא זה שכל לדעת, אנו צריכים
 ביהמ"ק על דוקא לאו נאמר שזה יותר, עמוקה פנימית בחינה בזה יש אך

 את יש בהם גם מעט, המקדשות בתי התורה, מקומות בכל אלא בלבד,
 מה מעין ההשפעה את יש בקביעות, שם שלומדים במקומות הזו, הסגולה

 ציון שערי ה׳ אוהב עה"פ ח.( )ברכות בגמ' שאמרו מה וזהו בביהמ"ק. שהיה
 מבתי יותר בהלכה המצוינים שערים הקב"ה שאוהב יעקב, משכנות מכל

 שבשערים משום דהיינו שם, יונה הרבינו ובי׳ מדרשות, ובתי כנסיות
 ובתי כנסיות בבתי משא"כ בקביעות, תורה לומדים היו בהלכה המצוינים
 טעם מה יונה הרבינו ומבאר שעה, לפי אלא בהם לומדים היו לא מדרשות

 שהמקומות "מפני מדרשות ובתי כנסיות מבתי יותר ציון שערי הקב"ה אוהב
 לו אין המקדש בית שחרב מיום כדאמרי׳ המקדש, הבית במקום הם הקבועין
 מבתי יותר חביב שהמקדש וכמו בלבד, הלכה של ד"א אלא בעולמו להקב"ה
 כנסיות בתי משאר חביב התורה קביעות מקום כך מדרשות, ובתי כנסיות

 גדולה מעלה שיש יונה ברבינו ומבואר קבועים", שאינם מדרשות ובתי
 לבית שהיה מה מעין החביבות את להם שיש לתורה, הקבועים למקומות
המקדש.

 וכמו לוי, שבט בבחינת הם תורה והבני המדרש. הבית של הבחינה היא זו
 עצמו מעל שפרק מי שכל ויובל(, שמיטה הל׳ )סוף לבאר הרמב׳׳ם שהאריך

 שמצינו וכמו לוי. שבט כשל בחינה לו יש בתורה לעסוק הרבים חשבונות עול
 הגמ׳ ומקשה עמו, ישיבתו מגלין שגלה שהרב התם דאמרי' י.( )מכות בגמ'
 הגמ׳ שתירצה מה ועיי"ש קולטין, תורה דברי הרי לגלות כלל הוא צריך למה

 "קס"ד קולטין, תורה שדברי ההו"א הריטב"א ובי' זה, לענין קולט שאי"ז
 יהיה הביהמ״ד שדין הו"א שהיה ומבואר קולטו" מדרש שבית למימר דבעי
 כמבו׳ לויה, מחנה של קליטה דין יש שהרי י"ל, בזה והבי׳ מקלט, הערי כשל

 עמלי שהרי לויה, מחנה של בחינה הוא המדרש ובית משפטים, פרשת ברש"י
 בביהמ״ד, הוא שמקומם התורה עמלי הרי וא"כ לוי. שבט בבחינת הם התורה

 סגולה יש שלביהמ"ק משום והיינו שפרח, בביהמ"ק אהרן כמטה זה הרי
 אהרן מטה שרק אלא בדומם, אפי' חיות שנותן וחיות, צמיחה של מיוחדת

 המדרש לשון שהבאנו וכמו מקומו, שם היה בלבד אהרן שמטה משום פרח
 הוא וכן פרח, שמטהו הסיבה היא וזו לעולם, משם זזים היו לא לוי ששבט
 בקביעות. שם הלומד על ופריחה חיות של כח לביהמד"ר שיש ברוחניות הענין

 "רמז וז"ל, אהרן מטה פרח הנה הפסוק על יקר בכלי כתב מפורשים ודברים
 לחלוחית בלא יבש עץ אחד נראה אם כי ה', ישפוט האדם עיני למראה לא כי

אהרן מטה פריחת של זה שענין והיינו מפריחו", הקב"ה וחכמה, תורה מים
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 בו ואין כדומם, אלא שאיננו עצמו על האדם חושב אם שגם ללמדנו, בא
 מ"מ בתורה, להצליח והכוחות הכלים את לו ואין וחכמה, תורה מים לחלוחית
 ופריחה, חיות של כח נותנת ה', בבית שתולים בבחינת בביהמ״ד, הקביעות

 אהרן, במטה חיות הביהמ״ק שנתן וכמו יפריחו, אלוקינו בחצרות והיינו
בו. שהיה

 מוציא ביתה יחידים מושיב ״אלוקים עה״פ כ״ז( )רבה אליהו דבי בתנא
 תלמידי היינו ״אסירים״ פירש, צחיחה״. שכנו סוררים אך בכושרות אסירים
 ולתלמוד ולמשנה למקרא המדרש בבית למקום עצמם את שאוסרים חכמים

 עולה ע״ע מקבלים שאינם אותם היינו ו״סוררים״ ואגדות, ולהלכות ולמדרש
 דהיינו יבשות, מלשון וזהו צחיחה, שכנו סוררים אך נאמר ועליהם תורה, של

 כל ג:) )ע״ז בגמ' מצינו וכן מוחלטת. יבשות אלא כלל, לחלוחית בהם שאין
 ומייתי׳ רתמים, גחלי אותו מאכילין שיחה בדברי ועוסק תורה מדברי הפוסק

 לחות, מלשון היינו ד״מלוח״ ופירש״י , וגו' שיח עלי מלוח ״הקוטפים מקרא לה
 דברים משא״כ וחיות, בלחלוחיות מלאים בטבעם הם תורה שדברי והיינו

חיות. שום ובלא וריח, טעם שום בלא דברים הם כלום, בהם אין בטלים

 תורה דברי אין באהל, ימות כי אדם התורה זאת עה״פ חז״ל שדרשו מה וזה
 באהל״, ד״ימות מקרא לה ודרשי' עליהן, עצמו שממית במי אלא מתקיימין

 שכ׳ וכמו המדרשות, בבתי והיינו באהל, זה שיהיה תנאי שיש ומבואר
 שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי אין הי״ב( ת״ת מהל׳ )פ״ג הרמב״ם

 זה שיהיה מתקיימין, תורה בדברי תנאי שזה והיינו החכמים, באהלי עצמו
 תורה דברי שאין הזה לענין התורה רמזה מדוע להתבונן ויש החכמים. באהלי

 השייכות ומה מת, טומאת בהלכות עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימין
לכאן.

שטת האדם מציאות התורה טל החיות מכח נמצא הוא בו המקום כל על מתפ

 דלכאו׳ התורה״, חוקת ״זאת הלשון מהו הקשה, זה פסוק על באוה״ח והנה
 כל היא פרה פרשת וכי הפסח, חוקת זאת כמו הפרה, חוקת זאת לומר לו היה

 בזה והענין באוהל, מטמאין אינם עכו״ם שהרי החיים, באור וביאר התורה.
 העכו״ם ואילו התורה, את שקבלו בישראל רק שייך אהל דטומאת משום הוא
 התורה. חוקת זאת אמר ולכן באהל, מטמאין אינם התורה את קבלו שלא

 טומאת של הענין עומק את להבין אנו צריכים ולזה בעזהי״ת, הדברים ונבאר
אוהל.

 החטא ואחר סופו, ועד העולם מסוף היה הראשון שאדם אי׳ יב.( )חגיגה בגמ'
 שמעתי סופו, ועד העולם מסוף שהיה הענין ובביאור ומיעטו, הקב״ה בא

 נוכחותו שהיתה הוא שהענין לבאר, זצוק״ל שמואלביץ הגר״ח מרן ממו״ר
 שכשם הוא, והביאור ומקום. מקום בכל היתה מציאותו מקום, בכל משפיעה
 נגזר שלא הזמן, כלפי וקץ גבול ללא היתה החטא, קודם האדם של שחיותו

 ושיעור, גבול ללא זה היה והאיכות, המקום מבחינת גם כך מיתה, עונש עליו
 מושפע היה בעולם מקום וכל כולו, העולם כל על משפיעה מציאותו והייתה

האדם. של מנוכחותו

 הראשון אדם למדרגת שחזרו והיינו זוהמתן, שפסקה תורה מתן במעמד וא״כ,
 כל על השפעה כח להם שהיה הזו הדרגה את ג״כ להם היה החטא, קודם
 משפיעה שחיותו כזו, חיות באדם נותנת שהיא התורה, כח וזהו בעולם, מקום

שלא החטא קודם כאדה״ר דרגתם שהייתה וכמו כולו. העולם כל על ומקרינה

 דאי׳ וכמו חיות, של כח נותנים תורה שדברי משום והיינו מיתה, בהם שלטה
 לומד שכאשר והיינו המוות, ממלאך קולטין תורה שדברי י.( )מכות בגמ'

 המשכת של כח יש שלד״ת ומשום המוות, מלאך בו שולט לא תורה האדם
 שלא למדרגה וחזרו זוהמתן, פסקה לישראל, תורה ניתנה כאשר ולכך החיים.
 נשאר מ״מ זו, ממדרגה ירדו העגל בחטא שאח״כ ואפי׳ מיתה, בהם שלטה

 שלא חיים של כח שנותנת וכפי חיים. של כח נותנת שהתורה זה ענין בישראל
 משפיעה נוכחותו שתהא גבול, ללא חיות של כח היא נותנת כן מיתה, ישלוט

 ששמך ר״ע הוא אתה עליו שאמרו בר״ע, שמצינו וכמו מקום. בכל ומורגשת
 על להשפיע שזכו הדורות בגדולי שמצינו וכמו סופו, ועד העולם מסוף הולך

 עצם אלא למקום, ממקום רגליהם שכתתו זה דרך דוקא ולא כולו, העולם כל
העולם. כל על משפיעה ומציאותם קיומם

 הוא בו מקומו על הוא משפיע העולם, כל על הת״ח שמשפיע ממה ויותר
 מלמד חז״ל ואמרו שבע, מבאר שיצא אבינו ביעקב שמצינו וכמו נמצא,

 נמצא הוא בו שבמקומו משום והיינו רושם, עושה העיר מן צדיק שיציאת
 הוא שמורה משום רק ואי״ז העולם, כל על שמשפיע ממה יותר הוא משפיע

 וגם הכלים, אל נחבא היה אבינו יעקב שהרי נתיבותיהם, ומדריך דרכם את
 עשתה ומ״מ שבע, מבאר בהחבא יעקב שיצא התוס' ובבעלי בבעה״ט אי'

 מן ותצא ז( א )רות עליה שכתוב ברות מצינו וכן המקום. על רושם יציאתו
 ונראה רושם. עשתה מהמקום שיציאתה ופירש״י, שמה, היתה אשר המקום

 מהמקום יצאה שהיא אחרי שרק שם, היתה אשר שאמרו במה שההדגשה
 בצניעות נהגה שם היתה שכאשר משום שמה, שהיתה זו היא מי כולם הרגישו

 גודל את כולם הרגישו שהלכה לאחר ורק פנימה, מלך בת כבודה שכל
 הצדיק הימצאות שעצם שם, היתה היא כאשר השפיעה שהיא ההשפעה

המקום. כל על משפיעה במקום,

 כגון חיות, העדר מחמת הוא שיסודם הטומאות, בכל הוא גדול יסוד והנה
 הנפש, שהוא דם כגון באדם הטומאות או במיתה, דוקא שזה שרץ טומאת
 הגדולה והטומאה הטומאות, בכל וכיוצ״ב מיתה, של בחינה ג״כ הוא ומצורע
 הוא, והביאור באוהל, מטמאה היא זו וטומאה מת, טומאת היא מכולם
 ורוממות, קדושה אותו הסובבים כל על חיותו משפיעה בחיותו שהאדם משום

 וזהו נמצא, הוא בו האוהל כל על שבו, החיות העדר משפיע במיתתו, כך
 הוא בחיותו האדם של ההשפעה כח והרי מת. טומאת של והעומק השורש

 מטמאין, אינם עכו״ם ואילו באוהל, מטמאין ישראל רק לכך התורה, מכח
 בישראל אבל אותם, הסובב לבין בינם וחיבור קשר כלל אין שבעכו״ם משום

 הם מטמאים במיתת גם ולכך העולם, כל על להשפיע כח נותן הוא התורה כח
הסובב. כל את

 במי אלא מתקיימין תורה דברי שאין הגמרא דברי חדש באור יתבאר ובזה
 ורצונותיו חושיו כל את ממית שהאדם שע״י והיינו עליה, עצמו שממית
 מן חדשה חיות האדם מקבל עי״ז אליה, ונפשו גופו כל את ומוסר לתורה,
 לקבל שבכדי נשמתן, שפרחה סיני, הר במעמד שמצינו וכמו בעצמה, התורה

 שהתורה לכן, קודם להם שהיתה חיותם את להמית צריכים היו התורה את
 של ההשפעה שכח התורה, כאן אמרה וזה לאדם. החיים את נותנת היא היא

 שע״י שבו, התורה בכח הוא בנוכחותו, אותו הסובב כל על שמשפיע האדם
 בעצמה, הקדושה התורה מן חיותו את ומקבל עליה, עצמו את אדם שממית

הסובב. כל את גם הוא מטמא ולכך הכל, על להשפיע כח בחיותו יש עי״ז

 הת״ח של השפעתו בגודל רבינו מאריך זו בשיחה א.ה.
 ע״י בדווקא ולא במקום, נוכחותו בעצם הסובבים, על

 בלטה כמה עד ולשער לתאר אין ותוכחות. מוסר
 צורך היה לא זצוק״ל, הגדול רבינו אצל זו מציאות

 ואצילות רוממות קדושה, הקרינה מציאותו בדיבורים,
סובביו. כל על מופלאה

 כולו כל היה אשר ובמועדים, בשבתות לומר צריך אין
 אף מלאך. ליד כחמורים לידו והרגשנו בבוראו, דבוק
 כולנו. על יראתו הקרינה יום, היום מהלך בכל

 וברכה ברכה כל לפני כיצד קבע, בדרך ראינו לדוגמא,
מתחיל לאחמ״כ ורק שניות, לכמה נעצר הוא שאומר,

 בתוך גם כך הברכה. לתוך ״ליפול״ לא הברכה, את
 נעצר היה )כדרכו( בספר מעיין היה כאשר הארוחה,

הברכה. מתחיל לאחמ״כ ורק מתרכז, לרגע,

 ואומר הקיר ליד נעמד הי' יצר״ ״אשר בברכת
 מלבד דבר לעצמו שייר לא גדול. בריכוז במתינות,

כעת. אומר שאותה הברכה

 שם לא הקדושה, התורה בלימוד המופלאה שקיעותו
 עינינו לנגד שראינו כפי וכלל. כלל אותו לסובב ליבו

 לי סיפרו וכך היממה. שעות בכל לזה חיה דוגמא
כמה לדפוק הוצרכו סוכות לפני פ״א כי תלמידיו,

 לימודו כדי תוך וכך בו, למד אשר בחדר מסמרים
 רבינו ננער לפתע העבודה סיום לקראת זאת. עשו

 לו וכשאמרו קרה״, ״מה בתמיהה ושאל מהרעש ונבהל
 לעצמו אמר מסמר פה דופקים הם דקות כמה שכבר

לב״. שמתי לא ״מעניין,

 לדבר אליו כשנגשו עיר של ברחובה בהליכתו גם
 תמיד הוא ממחשבתו. ננער הוא כיצד ראו תמיד עמו,
 מוחלטת דבקות של זו מציאות כולו. כל שקוע היה

 הסובבים כל על ויראה תורה הקרינה ובבורא בתורה
זו. בשיחה באריכות רבינו כאן שמבאר כפי אותו,
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שע״ז סיוו ר״ח נלב״ע - זצולן״ל דינר תלוי צבי יוסף רבי תצדילן תגאוו בו - ז״ל שמעוו וטתור נלןי נפש לע״נ חיזולן דברי( )ת
צדיק1 נקי נפש
ת נשמה כל ר, אם משהו, לתקן תפקיד לה יש הזה לעולם שיורד בו  בדי
כוי, בראיה אם בשמיעה, אם די האלו והנשמות ו ל און תסמונת ]י  ד

הם[ ם, בכוחות הזה לעולם באים מושלמות, שכמעט ודומי  שהרי מוגבלי
 ע״י תיקונם את להשלים כדי רק ומגיעות אצלם, מתוקן הכל כמעט
התחתון. בעולם להם שיש הצער
ע דו שילד קם היה זצ״ל איש ן1החז שמרן י און תסמונת כ  נכנס היה ד
ת.1ה1גב ת1נשמ 1שאל אומר והיה

ר1ע חיים 1רבינ ישיבת וכשראש  לנחם בא שליט״א ברלין צבי מנחם רבי ז
 מרן אצל פעם שהיה מחיפה זצ״ל פט1קל אל1י רבי ן1הגא חמיו בשם סיפר

לד עם אבא ונכנס איש ן1החז מוגבל[, כזה י הלך ]  ולבש איש החזון ו
הדליק שבת של הכובע את  האבא ואמר בשבת, כמו בבית האור את ו

רך שאין חזון אמר לכך, צו  א1שה הבן ד1לכב רק ,האבא ד1לכב זה אין איש ה
ש1 צדיק רה.1טה נשמה 1ל י

פרו  שליט״א קניבסקי חיים רבי רה1הת שר למרן נכנס שאחד לאחרונה סי
סיפר ד לו שנולד הצער על לו ו ל בי מוגבל, י  נשמה זה לו אמר חיים ר

 רבי של שנשמה צה1ר היית לא כי1 איגר. עקיבא רבי ן1כג צדיק. איזה של
בביתך?! פקדת1מ תהיה איגר עקיבא

ע וגם דו ל שליט״א התורה שר שמרן מה י מר רגי  הם 1אל ת1שנשמ לו
הבית. על ת1מר1ש הן1 הבית של זה1המז

ם על אומר היה שלים1מיר זצ״ל שפירא משה רבי ן1שהגא ושמעתי  ילדי
ש אלו,  של דין לבית 1כשיגיע כזה. ילד להם לד1שנ שמתביישים רים1ה י

ש לא ד[1מא הה1גב בדרגא ]שהם 1האל שהילדים ה1נק מעלה.  רים1מהה 1יתביי
שלהם!!!

ל היה זצ״ל משה אברהם רבי ר1הבכ ואחי לפני הרבה, לנסוע רגי  הנסיעה ו
כי ברכה ז״ל משמעי מבקש היה ע ] קי[. נפש הוא ששמעי יד  נ
ים1ג של ת1סד1במ

ם כולם היום עי ם נראים איך יוד כיון כאלו, ילדי תר שזה מ  מצוי יו
תינו, לראותם לד לו שנולד מי שנה כשבעים לפני אבל בסביב  כזה י

הו לא או ת מחוץ הוצי שו לבי סד אותו מסרו או ממנו והתביי  של למו
ם כיון גויי מ ם( של מוסד היה לא שאז ) הודי  מנכ״ל לי אמר ]ובאמת י

שטיין1מרמ דה1יה הריר עליה ת1סד1מ שראל שבארץ שליט״א ר  כבר לבד י
ם מארבעים למעלה להוציא השתדלות( הרבה )ע״י הצליח  ילדי

ת ולהעבירם מהמנזרים ם! למוסדו הודי  שבבלגיא, שמעתי כן וכמו י
ם פעמים הרבה מקבלים קדישא החברא  גוף להם שיש ממנזר טלפוני

בלו שנים הרבה לפני כי לקבורה, לד קי און תסמונת י  בגיל וכדומה ד
ת, ממשפחה מאוד קטן הודי שתדלו מיתתו שלאחר בתנאי י  לשלוח י

שראל[. לקבר אותו  י
בבית גדל
לד ז״ל שמעי אחי שנולד ,1תשי אדר בכייה נו דיין וכ עו לא ע ד  כלל י

און, תסמונת שהוא חצי שנה לאחר ורק ד  היו מוגבל. שהוא הבחינו ו
חוץ שניסו מבחוץ אנשים סד הילד את שימסרו זצ״ל ההורים על לל  למו

ה עם מיי אז פני ם לגדל אפשרות על שמעו לא כמעט בכלל ]  כאלו ילדי
ת[,  ת1למלא כדי לא זה כזה. ילד לי נתן הקב״ה אם אמר זצ״ל ואאמו״ר בבי

מן כל 1ת1א נגדל 1אנחנ .1ת1א לגדל כדי א1ה התפקיד ת.1סד1מ ש ז  1חנ1בכ שי
כך לך,1ה אני גם הבית מן ילך א1ה אם .1עלי ר1לשמ לבד  שלמעלה היה ו

תנו. גדל שנה מחמישים בבי
 היתה ע״ה שאמא מקום כל ואדרבה מזה, התביישו לא מעולם ההורים
כל חתונה כל איתה, שמעי את לקחה הולכת,  הולך היה שמעי שמחה ו

איתה.
מרכז היה הוא תמיד בי, סוג הרגיש לא מעולם שמעי  המשפחה, ב

 כולם. כמו שהוא והרגיש
לאחרים ק1חיז

שנולדו פעמים הרבה ם כ  בכך, הצטערו וההורים ן,1נד1בל כאלו ילדי
ש הקבייה להם אומר והיה לחזקם אליהם הולך זצ״ל אאמו״ר היה  1ל י
ת1הנשמ על ר1לשמ לים1שיכ חדים1מי אנשים מחפש א1ה1 ת1חד1מי ת1נשמ

 י ע" מאוד מתחזקים היו והאנשים הפקדון, שומר להיות בכם ובחר האלו
ריו ב עין ד כ גרמיה דין חנן1י רבי אמר ע״א, קט״ז דף בתרא בבבא הגמי ]ו

בי כשהיה - ביר דעשיראה חנן ר  היה נפש, מרי אבלים לנחם הולך יו
 אמר והיה לאבל ומראה שמתו, מבניו לו שנשארה אחת שן עמו מביא

 שקיבלו לחשוב במקום זה, ואחרי בני״[, מעשרת לי שנותר מה ״זה
לד לד שקיבלו ההבנה עם התחזקו מהרגיל, פחות י  קדוש. י

המשפחה את מאחד
לד לו שנולד ע״ה לאמא צלצל מישהו פעם ה תסמונת י  לקבל ורוצ
ק, איזה  כי לה.1כ המשפחה כל את מאחד כזה שילד לך תדע לו ואמרה חיזו

בן 1מסביב לם1כ או אג שמעון אותו, לוקח ]ר ה לו דו הוד  איתו הולך וי
 ולשם[. לפה
אמת של חסד
ל היה זצ״ל ״ר1אאמ מר רגי מרגיל אותנו מלמד ששמעי לנו לו תנו ו  או

היינו אמת של חסד לעשות  מי כי פרס, לקבל מנת על שלא חסד ד
חי1 בפי רשייי ]עי תגמול ממנו לקבל מצפה אינו טובה לו שעושה מ״ז י

כ״ט[. -
לת1בז להתחשב ים1הג את ללמד
לד להם שנפטר משפחה אצל אבלים לניחום ״ר1אאמ הלך פעם  י

און, תסמונת פר ד סי  אבל .1שלנ ת1נ1החל על אבנים רקים1ז יים1ג שלפעמים ו
סיף ק,1לזר מפסיקים 1ת1א אים1ר1 ן1בחל מסתכל כששמעי הו  יים1הג 1שאפיל ו

 !1ת1בזכ להתחשב 1למד
ר1ית11 בלי ך1חינ

תר לא כלנו, כמו חינכו ״ר1אאמ ד, של קוצו שום על לו ווי כל יו  ו
תנו שהזהיר הלכה דקדוק היר או כן אותו, גם הז ל ע גם ו  והרגיש הכל יד

ע ומצוה מצוה כל ד  לקיימם. איך המצוות עשיית סדר וי
תפילין1 תפילה

קר כל ם, נטילת על עליו הקפידו בו  מביהכ״נ אאמו״ר וכשחזר ידי
שו עמו ישב הלבי לין טלית ו פי ת ת שתי עם ו  את תח1פ אמר וגם ברכו
ת את כשספר וגוי ידך עו, על הכריכו רו כן ז  לי ארשתיך1 באמירת ו
 בשעריך,1 עד וגוי שמע וגוי אני דה1מ האצבעות, בכריכת וגוי לם1לע

כך רת1המס מתוך גימל בית אלף אותיות כמה קרא ואח״כ  עשרות עשה ו
ם כשלא כלל שבדרך ]אף שנים ת רואי  משקיעים, לא ותוצאות פירו
ע אאמו״ר אבל הקפיד והמשיך תפקידו, שזהו יד כל עליו ו  השנים ו
ת[. אותם על חזר תיו  או
ת1ברכ

תו חינכו ת, הראשונות הברכות כל את לברך או  בכל כן וכמו ואחרונו
מזון ברכת מו מברך היה אאמו״ר ה עד מילה מילה עי  1עמ את יברך הי ]

כן !!![,1יחסרנ אל אמירת עד לקצר חיפש ולא ם,1בשל  מקפיד היה שמעי ו
ל בלי לחם לאכול לא טו דיו. לי י

ת, שכשהיו מהנכדים אי סיפר ד עם שמעי בבי  והתחיל אנשים, שני עו
מון, עשו לא למה העיר שמעי לבד, ברהמ״ז לברך מהם אחד  הרי זי

 ביחד!!! שאכלו אנשים שלשה כאן יש
יים1מהג ל1לאכ לא

ם הלך שנה משלשים למעלה ם יו סד יו צוני למו ם, עם חי כל גויי ם ו  יו
ע והוא התיק, בתוך עמו שיקח כדי אוכל לו מכינה היתה ע״ה אמא  יד
ם שהם הודי, והוא גויי ם לא ושאנחנו י כן משלהם, אוכלי מי ו ם בי צריי  נו

 למוסד. הלך לא
אם1 אב ד1כיב

מו לשבת, כסא לה מביא היה מיד הביתה, נכנסת היתה כשאמא  כן וכ
ט שבת בסעודות מן כל לאכול התחיל לא ויו״ דיין שההורים ז  לא ע
לו עוגה או שתייה לקח לא מעולם וגם התחילו, אפי  מונחים שהיו מתי ]

 ההורים! רשות בלי השולחן[ על
״ט1י1 שבת
ק היה הבית מן שיצא לפני סיו את בוד  או חפץ איזה שם אין האם כי

ב אין שהרי שבת ת1הלכ במשנ״ב שמבואר כמו מוקצה רו  באנגליה, עי
כן ח״ו. מוקצה בשום נוגע היה לא ו

ך־
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ת1תעני
ר תענית בכל בו קיץ היום כל צם היה צי ב ה[, 10 עד ]ו  היה ולא בליל

כן מים, טיפת אפילו לפה מכניס ה״כ ו  וצם בביהכ״נ, היום כל היה ביו
 המעל״ע. כל

מר1הע ספירת
 *]וכשהגיע מר1הע ספירת עמו שתספור ע״ה מאמי מבקש היה ערב כל

 שמעי ת,1ע1שב שני שהם ם1י עשר ארבעה ם1הי כגון השבועות, לשלמות
ם לא למה שאל ד מוסיפי ם[. מספר עו מי י
ת נהגו זצ״ל רי1מ אבי אצל מי של אבילו  ן,1סי ג עד אייר מרח הספירה י

אורגן מנגנת היתה במוש״ק ע״ה כשאמא פסח ואחרי  אמירת בשעת ב
כיר שמעי היה המבדיל, מן זה 1שעכשי לה מז  ע1לשמ ר1אס1 מר1הע ספירת ז

 ר״ח(. ולאחר ר״ח לפני חלקים, ב' שיש הבין לא )הוא זיקה1מ
ש1הק ן1אר ח1פת ד

מיר אנעים אמירת בשעת ההיכל פתיחת מקבל היה לפעם מפעם  ת1ז
מרו שם ]המנהג או ם כל ל  עמד א' ופעם שחרית[ תפילת לאחר יו
ת למעלה ד במדרגו  שישב מהמתפללים א' וראה הפתוח הקודש ארון לי

מן במקומו, סי  פתוח. הקודש שהארון היות שיעמוד לו ו
בע1כ עם ן1המז ברכת

סד כשעבר ת, את שם אכל ובשבת חרדי למו אג היה הסעודו  להביא דו
עו את הבית לבעל ב מזון ברכת לפני כו  שלו בבית עשה שתמיד כמו ה
 זצ״ל. רי1מ לאבי

1עלי מתפלל
ם, כל על מתפלל היה ״ר1אאמ  על מתפלל הוא מה וכששאלוהו הילדי

מר היה שמעי,  חשק. עם שיעשה ת1לעש גל1מס א1שה שמה מתפלל אני או
חיים שמחת
ש אהב במרכז, היה משפחתית שמחה ובכל שמח, היה תמיד  בכל לדרו

תו עולה שהיה ומה שמחה, מן באו מר היה בראשו ז ך היה ]לא או  צרי
הכין  כולם. כמו ובשוה באחדות והרגיש דרשה!!![ ל

ש1 שש שי מ
חגוג שהלך במקומות שמחה ולעשות בשמחה להיות רצה תמיד  משהו, ול

ם לעצמו חוגג היה שמעי חודשים או שבועות כמה כל לכן  הולדת יו
פי ל  שנה!!![. מאות כמה בן היה כבר הוא אלו חגיגות חשבון ]ו
אדם לכל ם1של מקדים
מידי באנגליה, לנחם הגיעו אנשים הרבה שיבות ראשי חכמים, תל  י

ם כוללי ם, ואנשים ו שו שהם אמרו כולם מכובדי ד היה ששמעי הרגי די  י
תו שפגשו פעם כל שלהם, חוב או  או ן1נד1בל זה אם מקום, בכל או בר

כוי עליכם ם1של ואמר אליהם ניגש תמיד היה האחים, אצל במנציסטר  ו
ת, ומתוך הלב מתוך דו די לו י אי ם שהיו כ מן מכירי  רב! ז

בדמעה רעים1הז
ם, ומופת דוגמא היה שמעי השנים כל במשך שאפילו לדעת יש  לכול

מי זאת בכל ריו, בי עו ד שהיה היות נ ל  היה ההורים עבור מוגבל, י
תר הרבה מאוד, מאוד קשה ל, מילד יו בכל רגי בלו זאת ו  הכל את קי

לו ובשמחה, באהבה אי  הוא שיש מה ושכל השמים, מן מתנה היה הוא כ
 טוב. הכי הצד על
כביסה זרק

ם וראתה במטבח למטה היתה ע״ה אמא פעם ם בגדי תוך נופלי  החצר, ל
ם הנקיים הבגדים כל את לקח ששמעי וראתה למעלה עלתה  ]מכובסי

ם[ לי מהחלון, וזרקם ומגוהצי ב  ואספה הלכה כעס ושום מילה שום ו
 שצריך. מה את שוב וניקתה הבגדים את

מגבת שריפת
או אחת פעם  לקח ששמעי ראתה אמא למטבח, עד מחדרו שהגיע עשן ר

ה מגבת חו גדול הני לי עשן, הרבה יצא ומזה ]מנפט[ התנור ע״ג ו ב  ו
התלונן, בלי ממנה[ שנשאר ]מה המגבת את לקחה כעס שום  רק ל

ת הודו  לה'. ל
משטרה

ם שאלו הביתה המשטרה הגיע א' יו  של אביו הוא האם ״ר1אאמ את ו
ם ענו אז קרה, מה מורי אבי שאל שמעי, תו לקחת שרוצי  לחקירה או

ה מישהו דחף שמעי בפארק כי ם!!! של לבריכ  ששמעי לב שמו ]לא דגי
ד היה ל מזיד שעשה וחשבו מוגבל, י  בעצמם המשטרה שאנשי כנראה - ב
 שמעי[. של השכל מדרגת רחוקים היו לא

אה1מחב
ת פעמים היו תו ששחקו רבו תו מצאו לא אחת ופעם במחבואה, אי  או

היו ם ו ם ונכנס מגירה שפתח שראו עד הלך, הוא לאן מודאגי  בפני
סוגרו! והצליח ל

חרדי סד1מ
עו לא השנים במשך ד קינו, כשההורים יהיה מה י שמור מי יז ליו י מי ע  ו
אלו חרדי מוסד שום היה לא שהרי עליו, אחראי יהיה ם לכ  ילדי

סרו הסכימו לא וההורים מו פן בשום ל סד או ם של סגור למו  ]עם גויי
ה[, ל היה ״ר1ואאמ פנימי מר רגי  יסתדר, הכל בס״ד1 ם1י ם1י השם ך1בר לו
תו ם ובאו רי לאבי שליח הגיע טוב, הרגישה לא ע״ה רתי1מ שאמי יו  מו

הגיד זצ״ל  ן1נד1ל - גרין לדרס1בג חרדי סגור מוסד כזה שנפתח לו ל
 המרכז היה הוא שנה חמישים הרי אאמו״ר, ענה אחי, את לקבל ושמחים

כוי אין כבר ובטח הבית של סד, לצאת שירצה סי מרו שכנעו למו א  ו
מי רק שיבוא ר, הוא ולשבת השבוע לי חזו  אמר הבדלה אחרי מיד י
חזור רוצה שהוא שמעי סד, ל אינו למו  שהישועה איך פרטית השגחה ר

ק הגיעה מן בדיו רי שאבי כמו הנצרך, בז  בטוח. היה מו
ערך תדרדר, התחיל שלו הבריאות מצב שנים, כארבע לפני וב ה כבר ל  ו

ם היו לא כולי ד י תו העבירו אז להחזיקו עו  נפלד,1ש זקנים למושב או
פלו ושם ת בו טי מיו. סוף עד נפלאה במסירו  י

גבר מצעדי מכין הי
ם בבית היה סור חולי פ ל, מומחה גוי, פרו  במסירות בשמעי שטיפל גדו

רו ועשה בו שבוע המקסימום את ע תו לפני ו  כמה שכבר אמר פטיר
תו ניצח שמעי אבל הסוף שהגיע חשב פעמים שרד! או  נפטר כששמעי ו
רו ב די סור, עם ו ק אמר הוא הפרופ  האחרון היום הוא היום שבדיו

בר והוא החולים בתי בשטח נמצא שהוא ר עו מרי! אחר במקום לגו  לג
מן שהקב״ה אומרת זאת תו להיות מומחה רופא לו זי ק שם אי  עד בדיו
שבילו! שם היה והוא האחרון יום  גבר. מצעדי מכין הי ב

ת1בשלמ ת1נ1הניסי את ר1לעב
ם בר זה מכל רואי  יצאה האניה שנה משבעים למעלה לפני נפלא, ד
ה )הנפש לדרך עבור שייך שלא נראה היה הדרך בתחילת למטה( ירד  שי

חות כאלו עם הים את  השני לצד תגיע שהאניה שייך ולא חזקות, רו
כיון מ ר איך מוגבל, שהיה ) בו ע שיו החיים(, את י ם אנו ועכ  איך רואי
ת הדרך את עבר בס״ד תיבו תר, הטוב הצד על הים ונ  ברוגע ביו

ת, הו מחדש ס״ד התגלה מצב בכל ובשלימו ק וז שבילנו, חיזו  שבכל ב
תן הקב״ה נמצא שאדם מצב  לצד להגיע והאמצעים הכוחות את נו

 השני!
שבת ערב
ש1ק שבת בערב נלב״ע זצ״ל ששמעי לחינם לא אר ת,1חצ לאחר נקבר1 ד מבו  ו

תוב ,1ל יפה סימן בע״ש מת ע״ב( ק״ג )דף ת1ב1כת בגמ' דבש ת1ביער וכ
ש )ח״א  שאין שהצדיקים הקי הר1בז איתא שהנה הדבר טעם ט״ז( דרו
טיו מתים חטא להם  שהסית הקדמוני נחש חטא שמחמת נחש, של בע

אכול לחוה ר הדעת, מעץ ל  שאין אף וחוה אדם בני כל על מיתה נגז
כן חטא. בהם ל מן שהוא שבת בערב שמת מי ו  מעץ חוה שאכלה ז

מן הדעת, ם מאותם שהוא לו, הוא יפה סי קי כל חטא, בהם שאין צדי  ו
 בלבד. הדעת עץ חטא מחמת הוא מיתתם סיבת

״ט1לי ך1סמ
סף ט ״ט,1י לפני ימים כמה נלב״ע ובנו טל ויו״  1וכשישבנ השבעה, את בי
שיבת ראש מרן הגיעו ע״ה, רתי1מ אמי על שבעה  מיכל רבי לצעירים ניבזי1פ י

ל זצ״ל ביץ1ליפק דה1יה בד ם וי ם לחיי  הגראי״ל הישיבה ראש מרן ארוכי
 אם1 הנפטר, ר1עב ן1תיק א1ה השבעה שימי אמרו ושניהם שליט״א שטינמן

 רה1טה נשמה 1ל שהיה סימן 1זה השבעה, את מבטל ״ט1שהי ״ט,1לי ך1סמ מת
 זה! ן1תיק צריך לא1

ילדים בלי נלב״ע
 ]שהי שליט״א שטינמן הגראי״ל הישיבה ראש ממרן פעמים כמה שמעתי

לי כמה שהיו שלימה[ רפואה לו ישלח שראל מגדו טרו י ם בלי נפ  ילדי
זצ״ל, האחיעזר בעל זצ״ל, איש ן1החז מרן זצ״ל, שמח ר1הא בעל כגון

הסביר ם ו קון המשך הם שהילדי תי לו הנשמות, ל אי ם אצל ו  הגדולי
אין השלימות, לתכלית הנשמה הגיעה האלו ם ו קון. צריכי  תי

כך קי נפש שהיה אחי על גם י״ל ו ק, נ צדי ם, בלי ונפטר ו  שהוא ילדי
ך היה ולא שלו, התיקון גמר את עשה ד צרי ת. המשך עו  דורו

אמלא ימיך מספר את
שב הקב״ה ע״א( ל״ח )דף שין1קיד בגמ' כתוב  של שנותיהם וממלא יו

ם ם מיום צדיקי  ״את כ״ו( - כ״ג ת1)שמ שנאמר לחודש, ומחודש ליו
מיך מספר ש אמלא״. י סיף וי הו  שתים,1 שבעים בגמטריא אמלא שתיבת ל

מן גם שזהו 1לחיי שתים1 השבעים בשנת היה ז״ל שמעי הצדיק ואחי  טוב. סי
קדישא חברא מראש מחילה

ה כל סיום לפני ל לוי  מהנפטר מחילה לבקש קדישא החברא ראש רגי
לי ה, בשעת בו פגעו או ה הלוי  החברא ראש התחיל שמעי של ובלוי

 קדישא, החברא בשם משמעי מחילה מבקש שאני ״לפני ואמר קדישא
היינו היות ממנו, מחילה אישית לבקש רוצה אני ם ש די די  הרבה כ״כ י

תי שנים, חד, אתו וגדל לי בי ה בו, פגעתי או מחילה״. ממנו לבקש ורוצ

ת.נ.צ.ב.ה.

ך־



תשע"ז תמוז_____________________________________________________בס"ד

ההלכה מתיקות 1
פז1 מזהב הנחמדים ת1 רב מ ם1מ ש קי ת1 מדב פ ם1צ נ י״א) - י"ט (תהילים פי

שליט"א דינר הלוי אריה יהודה רבי ממורינו
_________________________ב"ב מרכז ואזור שיר" רי3"ל ביהכ"נ 3ר_________________________

ס במייל לקבל ניתן ^0!.31@£^036194741^

( אבילות עניני
מוגבלים ילדים על אבילות

 אין שהרי החיים צער משום לא הוא אבילות יסוד הרי עליהם, להתאבל צריך למה א"כ תפקידם, כל את ועשו שלימות אלו שנשמות היות
 בשלימות. הכל עשה הוא והרי הנפטר של צער על הוא להתאבל החוב וע"כ המת על להצטער מצוה

להתאבל. מצוה יש ולכן יותר, להתעלות וממילא יותר, לעשות יכולת להם היה לא שבאמת זה על מצטערים הם שגם וי"ל
בשבעה[ לנחם כשבא שליט״א פוברסקי הגרב״ד פוניבז' ישיבת ]ראש

לבא לעתיד מוגבלים ילדים
 ואע״פ הגוף. בשלימות חוזרים והם תיקונם, את קיבלו כבר שהרי בשלימות, יבאו המוגבלים האלו האנשים כל המתים, תחיית שלענין מסתבר

 שום להם שאין קטנים ילדים על שאפילו לכך וראיה לנו, חסרים שהם על היא שהאבילות משום עליהם מתאבלים מ״מ מושלמים שהם
 שאם בודאי אבל עבורם קדיש לומר או משניות ללמוד חיוב שאין איש החזון בשם וידוע חטא, שום להם שאין הגם אבילות יש ג״כ עבירה
לומר. יכולים רוצים

בשבעה[ לנחם כשבא שליט״א אדלשטין הגרי״ג פוניבז' ישיבת ]ראש

היא טהורה בי שנתת נשמה
 מקלקלים אנו יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין שהרי היתה, טהורה גרס והחיד״א היא, טהורה בי שנתת נשמה אלקי בוקר כל אומרים

היתה. לומר צריך ולכן שקיבלנו, כמו זה ואין הנשמה את
 ורק שלימה נשארת תמיד הנשמה שעצם שכתב החיים( נפש בספר )מודפס מוואלז'ן חיים רבי דברי ע״פ ליישב יש היא טהורה גירסתינו ואת

 טהורה. עדיין עצמה הנשמה כי היא, טהורה בי שנתת נשמה לומר אפשר ולכן שם, עי' נפגמת, היא שבה בחיצוניות
טהורה. היא שעדיין היא, טהורה בו שנתת נשמה לומר יכולים בודאי עליו בעוה״ז, תפקידו וגמר וצדיק, נקי נפש היה זצ"ל שמעון אבל

אבלים[ ניחום בעת ממונסי, שליט״א קנטור יוסף רבי הצדיק ]הגאון

וירושלים ציון אבלי שאר בתוך אתכם ינחם המקום
וירושלים. ציון לאבלי אבל כל בין הקשר מה להעיר יש

 דעת על דהיינו חסרונך, ימלא המקום אומרים שמת עבד שעל בגמ' שם שמבואר שני( פרק סוף )ברכות יעקב עין על יוסף עץ בפירוש ומבאר
 במקומו אחרת עיר שיקבל זה אין וירושלים, ציון נחמת אבל במקומו, אחר ממון שיקבל הוא הנחמה ממון בהפסד שם, ומפ' ממון, שהפסיד

בחזרה. ירושלים אותו שיקבל רק
 שיקבל וירושלים, ציון נחמת כמו שיהיה אלא במקומו, אחר קרוב שיקבל ממון, כמו הנחמה תהיה שלא אותו מברכים נלב״ע, כשקרוב ולכן
המתים. תחיית ע״י בחזרה קרוב אותו את

בדין כולכם מספר יודע
בדין. כולכם מספר בדין...ויודע אתכם יצר ברוך...אשר מברכים הקברות לבית כשנכנסים

 ואם יש, קברים כמה מיד יאמרו הם וגם החיים, בית של למשרד ליכנס אפשר הרי המתים, מספר יודע שהקב״ה הגדלות מה להעיר ויש
בזה? הגדלות ומהו לברר, שאפשר דבר זה גם העולם, שבכל המתים מספר על הכוונה

 מקום באיזה ונקברו נהרגו או אכלם, רעה חיה או בים, נטבעו אולי הם, איפה יודע לא אחד ואף נעדרים שהם אנשים המון יש שהרי וי״ל
מקומו. את לו יש אחד וכל מהקב״ה נעלם לא אחד אף ואחד, אחד כל על יודע שהקב״ה אומרים ובזה

 אשר במקום והיה יספר ולא ימד לא אשר הים כחול ישראל בני מספר ״והיה א'( - ב' )הושע במדבר פרשת של הפטרה בריש שכתוב ועוי״ל,
 והיה כתיב: רמי: יונתן רבי נחמני, בר שמואל רבי אמר ב'(, עמוד כ״ב דף )יומא בגמ' וכתוב חי״, אל בני להם יאמר אתם עמי לא להם יאמר
 עושין שאין בזמן - כאן מקום, של רצונו עושין שישראל בזמן - כאן קשיא: לא יספר! ולא ימד לא אשר וכתיב הים כחול ישראל בני מספר
מקום. של רצונו

 שייך לא מקום של רצונו כשעושין אבל יש, אנשים כמה לספור יכול אחד כל וזה גוף, רק יש מקום של רצונו עושים שכשאין לבאר שמעתי
 )מכילתא( בחז״ל שכתוב כמו מאחרים, יותר ששווים אנשים יש ואחד, אחד כל של הדרגה מה מושג לנו אין איכות כשיש כי ספורים, שנהיה
 ותניא: איש, וששה כשלשים העי אנשי מהם ויכו ע״ב( קכ״א )דף בתרא בבבא בגמ' המבואר וכעין ישראל, כל כנגד שקול היה רבינו שמשה
 בן יאיר זה אלא וששה! כשלשים אלא נאמר לא והלא וששה? שלשים נאמר וכי נחמיה: רבי לו אמר יהודה; ר' דברי ממש, וששה שלשים

סנהדרין! של כרובה ששקול מנשה
 א' כל של האיכות את יודע כן הקב״ה צדיקים, הרבה איכות, הרבה החיים בבית כאן יש אפילו ר״ל בדין, כולכם מספר ויודע לבאר יש ולפ״ז

כאן. יש באמת כמה בדיוק לספור ויודע וא',

mailto:d036194741@gmail.com


שלושים דיני מבטל אם משתה ימי שבעת
 שלושים של האבלות דיני יתבטלו שמתחתן אבל גם כך ושלושים[, ]שבעה האבלות מבטל רגל שכל כמו האם זצ"ל, סופר החתם את שאלו

בעבורו. רגל כמו שהוא המשתה ימי שבעת ע"י
 מפסיקים לכן הרגל לאחר לדונו ממשיכים ולא למעלה הדינים שנפסקו כיון רגל, יש למעלה וגם ישראל, כלל לכל רגל שהוא רגל שגבי וענה
 מבטל לא זה ולכן למעלה, הדינים לביטול סיבה זה אין אבל רגל, דין עליו שיש אפילו המשתה, ימי שבעת של ברגל משא"כ אבילות, בדיני

עכ"ד. השלושים, דיני את

דינים קצת נשאר
 במשך שהוא מי כלפי לקדיש קדימה דין לאבל יש עדיין השלושים דיני מבטל כשהרגל אפילו קדיש, באמירת קדימה לענין שהרי להוסיף, ויש

 ולכן קל, יותר דין שזה ורק בפועל, יום שלושים עד הנפטר על קצת נשארים הדינים שעדיין משום קל׳ב(, ס' הלכה ביאור )ע' חודש הי"ב
אבלות. בדיני ממעטים

בשלושים משניות לימוד
 קודם, מתבטלים האבילות דיני אם ואפילו הפטירה, מיום בפועל יום שלושים עד לגומרם אפשר בשלושים, שגומרים משניות לימוד לענין וכן

יום. שלושים עד קצת שממשיך דין עדיין יש מ"מ
שליט״א[ קניבסקי ]הגר"ח

ותשובות^( לשאלות

 מוגבל ילד על והמטיב הטוב ברכה
 ילד על בשו׳׳ע( )כמבואר והמטיב" "הטוב ברכה לברך יש האם שאלה:
? דאון תסמונת
 לא זאת בכל ורבו, פרו מצות בזה שמקיים שאע"פ סוברים יש תשובה:

בזה. שמחים ואמו אביו שאין כיון יברך
שיב )הגרי׳יש זצ"ל( אלי

 הגאולה, וקירוב בעולם הנשמה בירידת שמחה שיש כיון סוברים ויש
והמטיב". "הטוב ברכת לברך יש

שליט"א( קניבסקי )הגר"ח

 א' אבא קם לא), או לברך (אם הנ"ל על ודנו דאון תסמונת ילדי להורים כנס היה ]פעם
 שוב בזה, שיש גדולה שמחה וראיתי דאון, תסמונת א' ילד לי היה שכבר "אחרי ואמר
והכוונה".[ השמחה כל עם והמטיב הטוב עליו וברכתי כזה שני ילד לי נולד

 שוטה אחד אח כשיש הירושה את ינהל מי
 הנכסים לחלוק יכולים האם שוטה, מהם ואחד יורשים ארבע שאלה:
 ? עבורו מיוחד אפוטרופוס דוקא צריך או ההוא, האח עבור ולעסוק

 יורשים והניח שמת מי אי( סעיף ר"צ ס' )חו"מ בשו"ע איתא תשובה:
 להם למנות מורישם צריך וגדולים קטנים שהניח או וכוי קטנים

 חייבים בי"ד מינהו, לא ואם וכוי. הקטנים עבור שיתעסק אפוטרופוס
 לא אפוטרופוס ממנים הבי"ד אין אבל וכו', אפוטרופוס להם להעמיד

 ויודע חיל ואיש נאמן אדם בודקים אלא וכוי הארץ עם ולא וכוי אשה
שם. עי וכוי, היתומים בסכות להפך
 עבור גם עזבון ינהלו שהם ביניהם מסכימים האחים כל אם אפילו ולפ"ז

 ולכן בעדות, נוגעים כולם הם דהרי זה על לסמוך א"א השוטה, האח
 וכמבואר אנשים שלושה סתם )ולא ישראל גדולי או מקומי בי"ד צריך

 בי"ד ואם האח, אותו עבור לעסוק נאמן אפוטרופוס למנות שם( ברמ"א
בידם. הרשות בטוב, שיעשו האחים על וסומכים מכירים

שליט"א( קרליץ )הגר"נ

 השבעה בימי שיעור להכין
 ללמוד אסור שאבל כתוב אי( סעיף שפ"ד סי )יו"ד בשו"ע שאלה:

 שם. עי מותר, לו צריכים רבים אם אבל תורה,
 לפני שבועות בערב כגון ליו"ט, סמוך נגמר שהשבעה באופן הדין מה

להכין זמן לו אין הרי שבועות, בליל שיעור להגיד צריך והאבל חשיכה,

 לאחר לו" צריכים "רבים משום האבל בימי ללמוד מותר האם כן, לפני
? שבועות[ ]בליל זמן

 צריכים "רבים בכלל זה דגם שיעור, להכין לו שמותר י"א תשובה:
לו".

שס"ז, פסח בערב זצ"ל אאמו׳יר על שבעה כשישבתי זצ"ל הלוי שבט )בעל א( בעיוה״ב ע"ה אמי על וכן ת שע" ת

 "רבים נחשב זה אין האבילות, ימי לאחר הוא שהשיעור שכיון וי"א
השיעור. להכין היתר לו ואין לו", צריכים

שליט"א( קניבסקי )הגר"ח

 בישיבה או בעמידה ינחם" "המקום אמירת
 או בעמידה דווקא וכוי אתכם" ינחם "המקום לומר יש האם שאלה:

? בישיבה דווקא
בישיבה. ובין בעמידה בין לאמרה ויכול הבדל, שום אין תשובה:

שליט"א( קניבסקי )הגר"ח

 השבעה בימי אותיות צורת לימוד
 אלף אותיות ילדיו את ללמד השבעה בתוך לאבל מותר האם שאלה:

? בית
 שיש ע"א( ק"ד )דף שבת גמי ]עיי תורה תלמוד נחשב זה גם תשובה:

השבעה. בימי ללמד ואסור האותיות[, של צורה בכל רמזים
שליט"א( קניבסקי והגר׳יח שליט"א, שטינמן )הגראי׳יל

 בשבת קבוע תורה שיעור
 האם חיים, חפץ בספר שבת כל שיעור שמוסר הכנסת בית רב שאלה:

 בפרהסיא אבילות נחשב שלא כדי השבעה, שבתוך בשבת גם מותר
 ? שיעור אומר לא שעכשיו יודעים כולם שהרי

אסור. תשובה:
שליט"א( קניבסקי )הגר"ח

 ילדים בלי שנפטר מי על קדיש זכות
 עבור קדיש לומר זכות לאח יש האם ילדים, בלי שנפטר מי שאלה:
? הנפטר

 לו ליתן צריך אחד קדיש אומר אחד שכל במקומות אפילו תשובה:
עליו. שיאמר אחר שאין כיון אחיו, על להגיד שיוכל אחד קדיש עכ"פ

שליט"א( קניבסקי )הגר"ח

ת.נ.צ.ב.ה. - תשע"ז סיון ר"ח נלב"ע - זצ"ל דינר הלוי צבי יוסף רבי הצדיק הגאון בן - ז"ל שמעון וטהור נקי נפש נשמת לעילוי
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