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הפרשה פגיגי
נה אדם , המש אדם-חדש נחשב הנהגתו

 'ויקם' )לשון ח( א, )שמות יוסף. את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך ויקם
 ומהרש״א במפרשים ועיין וימלוך. צ״ל היה דאל״כ מלך עצמו את שהקים משמע
 לא אשר להלן: שכתוב ומה גזרותיו. שנשתנו אמר וחד ממש, אמר חד יא.(. סוטה

 שזהו במדרש מפורש יודע, אינו כאילו עצמו שעשה רש״י ומפרש יוסף, את ידע
גזרותיו. שנתחדשו למ״ד רק

 המשנה שאדם מזה למדנו גזרותיו. שנתחדשו משום חדש, שנקרא ולמ״ד
 שינוי- עצם אבל לטובה, שלא הנהגתו ששינה ואפילו חדש. אדם נחשב הנהגתו

האדם. את מחדש זהו המעשים,
 וכתב טז:. ר״ה בגמ' כמבואר אדם של דינו גזר שקורע השם שינוי וכמו

 האיש אותו ואיני אחר אני כלומר ... התשובה מדרכי ד( ב, )תשובה הרמב״ם
ישרה. ולדרך לטובה כולן מעשיו ומשנה המעשים שעשה

 רק כי השם. שינוי רק מספיק ולא בהנהגה, שינוי זה השם ששינוי ומשמע
ך אחר. לאיש ייחשב הנהגה בשינוי ר  אפשר זו ^
 נכון ורוח יב(: נא, )בתהילים הנאמר לפרש
 מחדש הוא שישתנה, ידי על בקרבי. חדש

 חדש אור בתפלה: שמבקשים ]מה רוחו. את
 זהו ועבורנו הגנוז. לאור הכוונה תאיר, ציון על

לגמרי[. חדש

כולם על סימן זה דלטורים כמה יש אם

 את הרגת כאשר אומר אתה הלהרגני עלינו ושופט שר לאיש שמך מי ויאמר
יד( ב, )שמות הדבר. נודע אכן ויאמר משה ויירא המצרי

 אומות ע' מכל ישראל חטאו מה תמה, שהייתי הדבר לי נודע 'ומדרשו פרש״י,
 להלן רש״י כך, אחר )אלא הלשינו לא שעדיין אף על פרך. בעבודת נרדים להיות

לדלטורין'. נחשבים הם אז להלשין, הולכים שהם שאמרו כיון אבל טו(,
יחידים, אצל דלטוריא של תופעה כשיש אבל להלשין, רצו יחידים שרק אף

 בפר' וכן תשא, כי ר״פ להלן שפירשנו )כפי הכלל. אצל מזולזל שהדבר מוכיח זה
 נמנעים שכולם שחטא א. א, דברים כב. יד, שלח ה. מב, מקץ יב. ל, תשא כי

 זה שאם לזה, דוגמא רבנו נתן ]ופ״א לעשותו(. מעיזים לא היחידים גם לעשותו,
 את לשתות מעיז היה לא אדם אף אקונומיקה לשתות כמו כולם אצל נחשב היה
הרבים[. אצל מזולזל שזה ע״כ אלא זה,

 חשש מ״מ מידה-רעה, אצלם שיש יחידים אצל היה שזה אף על י״ל, עוד
לא הזכויות אחדות, וכשאין כלל-ישראל. בזכויות תלויה שהגאולה כיון משה,

הכלל. לכל נחשבים

לטובה שהכל מתברר בסוף
 היאורה הילוד הבן כל לאמר עמו לכל פרעה ויצו

כב( א, )שמות תחיון. הבת וכל תשליכהו
 שעבר לבחור עידוד דברי אמר רבינו
 אותו, העבירה הישיבה ]כשהנהלת ישיבה
 אני להשאירו[ מקום שהיה סבר ורבינו

 נתברר בסוף בגלות והייתי בשוייץ התגלגלתי
 כל חיי[, ניצלו ]שבזה לטובה היה שהכל

 שמצינו כמו לטובתו, הכל עובר שבנ״א מה
 הבן כל פרעה גזירת שהיה שמות בפרשת

 ומה תחיון. הבת וכל תשליכהו היארה הילוד
האדם. לטובת הכל רבינו, משה זה? מכל יצא

 עי' רבנו: בזה הוסיף אחרת ובהזדמנות
 הסימן הי' מה דכתב טז( ג, )להלן ברמב״ן

 קיבלו שכך פקדתי פקד ואמר שבא בזה
בהם. ויכזב אחד יבוא שלא מיוסף

 י״ב בן בר״ח אר״ח מדרש: מביא ועוד
 גדל שאילו למה? אביו מבית משה נתלש
 לא המעשים להם ואמר ובא אביו בבית

 מסרה אביו אומרים שהיו בו, מאמינים היו
 וקהת לקהת ולוי ללוי מסרה שיוסף לפי לו,

 וכשהלך אביו מבית נתלש ולכך לעמרם,
 בו האמינו לפיכך הדברים כל לישראל והגיד

עכ״ד ופו׳
 את שהרג לפי למדין ברח דמשה משמע מקרא של בפשוטו הנה רבנו ואמר
 אבל וכו', וברח כשיש צוארו ונעשה להרגו, רצה ופרעה עליו והלשינו המצרי

 פקד ולומר שנים ס״ו לאחר להגיע שיוכל בשביל היתה דהסיבה נמצא להרמב״ן
 רואים פורים שבנס וכמו לזה, סיבות מיני כל מסבב והקב״ה לו ויאמינו פקדתי

 הי' שאירע מה כל כאן וכן נס, אח״כ להיות הכל נסתבב איך אסתר במגילת
 וגם זה, לולא גם לו שיאמינו לעשות יכול שהקב״ה ואע״פ שיאמינו, זה לצורך

 שהם חושבים אנשים האדם, מעשי כל הם כך ובאמת יאמינו, שלא אפשר זה עם
 העושה הוא ולא אתו, עושים בעצם עושה שהאדם מה שכל יודעים ולא עושים

מבינים. אינם אדם שבני אלא להיות שצריך התכלית בשביל והכל

מהסנה אבן
 באש בער הסנה והנה וירא הסנה מתוך אש בלבת אליו ה' מלאך וירא

ב( ג, )שמות אכל. איננו והסנה
ש כאן, עמוקות המגלה וז״ל  התם איתא נבוכים מורה של קראקש בפירו
ת בו יש סיני הר על המסבבין אבנים שעל  אבן כל חוצבים אם סנה צורו

 מראות על האות לך וזה סנה. אילן צורת תמצא חתיכה כל על לחתיכות
הסנה. מראת על דייקא האות לך וזה הזה. העם את בהוציאך סנה

 הנמצאות האבנים כי לי העידו סיני הר כי דע עוז: במגדל היעב״ץ ל”ז
צוייר בו  שנתגלה הסנה שם על סיני ההוא ההר נקרא ולכן סנה עליהם י
 האבנים מן עמו הביא חסדאי בן מבני ברצלונה מנכבדי ואחד למשה ה'

 ושברתי אלקי ציור והציור הציור בתכלית מצוייר הסנה בו וראיתי ההם
 ונמצא לחצאין חלק אותו וחילקתי חלק בכל הסנה ונגלה לחצאין האבן
תו חלק כל בשטח מצוייר הסנה  החלקים שהיו עד רבות פעמים ובן בפנימיו

עכ״ד. זה, על ונפלאתי בהם הסנה עדיין קטנים בדמות
הועד כ': כאן נחל ערבי ובס'  צורת בו יש סיני מהר שאבן פלא דבר עליו 'ו
 ואם מבראשונה, קטן סנה צורת א' בכל יש לשנים האבן ישבר ואם סנה,

 החלק'. גודל כפי מאד קטן סנה צורת חלק בכל יש לרבבה ישבר
 שומר והוא סיני מהר גדולה אבן שליט״א לרבנו הביאו שנים כמה ולפני

תן רצו שהביאו שאלו למרות לזה תמורה לשלם ]והתעקש אצלו זה את  לי
פעם. מידי בזה ומביט במתנה[

 בנו נחמן ר' הסנה מתוך א”ד ב(”פ )שמו״ר המדרש דברי לרבנו וכשהראו
ש אחת עלה עושה מהן יש האילנות כל אומר נחמן בר שמואל ר' של  וי
 אבל עבות, עץ כג( )ויקרא שנקרא שלש עושה הדס שלש, או שתים מהן

עלין, ה' לו יש הסנה
סנה. בכל עלים ה' שיש ומצא האבן את רבנו ובדק

הוי שימוש, בה אין דהא מוקצה הוא זה שאבן רבנו ודעת  מחמת מוקצה ו
ט. בשבת ביד ליטלה שלא להיזהר יש ממילא האבנים, ככל גופו  ויר

זה( בענין אריכות שם וראה ,111-116 עמ' ובטחון אמונה אתבונן )מזקנים

בצער שרויה שכינה

 אלקים אליו ויקרא לראות סר כי ה' וירא
 הנני ויאמר משה משה ויאמר הסנה מתוך

ב( ג, )שמות

 משום אחר אילן ולא הסנה 'מתוך פרש״י
בצרה'. אנכי עמו

 בקוצים, כביכול נמצאת שהשכינה דהיינו
 בעת עמנו נמצאת שהשכינה אע״פ והנה
 בשבת אמרו שהרי להשיגה קשה מ״מ צרה,

 עצבות מתוך שורה השכינה שאין ע״ב ל' דף
וכו'.

 י״ל בצרה, אנכי עמו שאמרו במה והנה
 תוצאה היא שהצרה דאע״פ הוא שהחידוש
 השכינה שחטאו דכיון וסד״א מחטאים,

 א״כ אמנם כך, שאינו קמ״ל נמצאת לא
 גם נמצאת שהשכינה גדול יותר חידוש יש

 דבורה התומר כמש״כ עצמו החטא בשעת
 זן שהקב״ה גדולה סבלנות מידת שזה )פ״א(

 ב' מד״ר ועי' החטא, בזמן החוטא את ומחיה
ה'.

ישראל יד שם על ״עם״ נקראו עם-  העת
תורה שיקבלו

 אשר עמי עני את ראיתי ראה ה' ויאמר
 כי נוגשיו מפני שמעתי צעקתם ואת במצרים

ז( ג, )שמות מכאוביו. את ידעתי
 לפני גם עם-ה' נקראו שבני-ישראל משמע

 בני שנקראו: כב ד, להלן כתוב וכן צבאותי, ד(: ז, )להלן נקראו וכן תורה. מתן
טומאה(. שערי במ״ט שקועים היו שאז )ואף ישראל. בכורי

 וכן בתורתה, אלא אומה אומתינו שאין ז( ג, ודעות )אמונה כתב הרס״ג והנה
 וכי לעם, נהיית הזה היום ישראל ושמע הסכת ]סג,ב[ בברכות מדאמרינן משמע

 דכלל- הרי ... היה שנה מ' סוף היום אותו והלא לישראל, תורה ניתנה היום אותו
 העתיד שם על ״עמי״ נקראו הם ואולי ואילך. מקבלת-התורה לעם נהיו ישראל

 בני מכלל יצאו אברהם מילת לאחר אמור בס״פ הרמב״ן )לדעת התורה. שיקבלו
״עמי״(. נקראו כבר הכי דמשום י״ל נח,
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 טורח היה ורבנו שליט״א, רבנו מרן הכוונת ע״פ נעשה והכל עיה״ק, בירושלם כלה בירחי ימים כמה ללמוד חו״ל מבני בתים בעלי באים אלו בימים
להם. שנתן הוראות וכמה הדרשות[ כל ]מתוך שמסר הראשונה בשנה אחת דרשה כאן ונביא חיזוק, דברי שם למסור שנים[ ]י׳׳ד בשנה שנה מידי

התורה ללימוד רק
 בבחינת הקודש ארץ יושבי למען משהו לעשות אמריקה יהודי בקשו "א0תש בחורף

הקשה. מצוקתם בשעת אותם לעודד בצרה, אנוכי עמו
 נענו בארה׳׳ב, הרבנים גדולי של פיהם את כששאלו אך בארץ, לביקור להגיע בקשו הם

 עלה תקופה, באותה שנערכה השנתית י׳אגו׳ בועידת אמרו. דרכינו״, זו "אין בשלילה.
 ללימוד אלא ביקור לשם לא אך לארץ, הנסיעה את לקיים הרעיון, עלה ואז הנושא, שוב

ומצלא. מגנא תורה שהרי תורה,
 והוא שעלה, הרעיון על שליט"א ליב אהרן רבי רבנו את "שאלתי בלום: ש. הרב וסיפר
 ואם מאוד, שעסוקים באנשים שמדובר שהסברתי לאחר מאוד חשוב דבר שזה אמר

 אך עצמם את להקדיש כדי עיסוקיהם מכל אלה אנשים יתפנו לא בארה׳׳ב, זאת נעשה
לענין". הסכמתו את נתן הוא תורה, ללימוד ורק

 בית אחר לתור ניסו בארץ, כלה" ה"ירחי כינוס את לקיים מועד נקבע שכבר ולאחר
וילמדו. ישבו שבו מדרש

 משם. תצאו אל במלון. "תלמדו בשלילה. השיב הוא הענין, על רבנו את "כששאלתי
 לעשות מאתנו כשביקשו גם תורה". ללימוד ורק אך יוקדשו הימים שכל ברצוני

 בבין כאן, נעשה זה את "גם רבנו: הורה ועוד, 'שובו' ארגון עבור 'דינר' הכינוס במהלך
המלון". בתוך הסדרים
 שמגיעים לו אמרתי הענין, כל על שליט"א רבנו עם "כשהתייעצנו בלום: הרב וממשיך

 לביקור אותם לקחת ובקשנו תורה, ותומכי אוהבי 'זבולון' של בגדר שהם אנשים לכאן
 שילמדו הצענו הזו. החשובה למטרה גם הביקור את לנצל וכך וחסד, תורה במוסדות

 נחרצת: היתה שלו "התשובה התורה. במוסדות לבקר נסע הצהרים ואחר בבוקר,
 אחר גם לימוד סדר שיהיה צריך אז ללמוד, לכאן באים אתם לא. לא. אופן 'בשום

 עשינו. אכן וכך ביום'. סדרים שלושה אלא אחה"צ, רק ולא הצהרים
 לי: ענה והוא ברכה? לקבל כדי לרבנו לבוא למשל שירצו אנשים יש הרי שוב: שאלתי

 מגיע שליט"א שרבנו השנים כל במשך זכינו וכך אליכם'. אבוא אני אלי. יבואו שלא 'לא.
 ואדמורי׳׳ם". תורה גדולי מגיעים כן כמו ואחד אחד כל ומקבל ושנה, שנה בכל אלינו
 ולעודד לחזק היתה הכינוס של המטרה הדרך בתחילת ואומר מסכם בלום הרב
 אלו לכל יותר גדול ועידוד חיזוק לך אין דבר של שבסופו הרי הקודש, ארץ יושבי את

 מחנכים גם יש בתים, בעלי רובם הם שמגיעים האנשים אלו, בימים מאשר שבאים
 ימים להם היו לא בישיבה שלמדו שמאז אמרו, הכלל מן יוצא ללא וכולם ועסקנים,
 שליט"א ישראל גדולי ורבנן שמרנן איך רואים גם הם כאן, להם שיש כמו יותר נפלאים
 גדולה התעלות להם נותן וזה ושיחות שיעורים ומוסרים אליהם ובאים מגידרם יוצאים

לתאר שאין
"א0תש הראשונה בשנה רבנו שיחה

 כגון 'היום' הלשון את בתורה מקומות בהרבה מוצאים אנחנו ה'. בשם הבאים ברוכים
 שדרשו מה את ו'( ו' )דברים י׳רש׳ מביא היום? הכוונה מה וכדו', הזה היום היום, מצוך
כחדשים. בעיניך יהיו יום בכל חז"ל
 לא והוא מצוה עושה הוא אם אבל מצוות, עושה שהוא הגם יהודי כי אומרת זאת

 זה אבל המצוה, את מקיים הוא אמנם המצוה, של בחשיבות חסר 'כחדשים' בה מרגיש
 ומרגיש במצוה, חיות מרגיש והוא מצוה שעושה למי דמיון כל לזה ואין שצריך, מה לא

 כחדשים. בעיניך יהיו שנקרא מה זה עצומה בהתמסרות לרבש"ע כולו מתמסר שהוא
 חזק כ"כ מרגיש לא כבר הוא פעמים, הרבה דבר איזה עושה כשהוא האדם בטבע כי

 הרגשה, באותה לא כבר זה אבל המצוה, את כשעושה אפילו ואז הדבר, של הטעם את
מסירות. ובאותה

 שצריך זה את להדגיש כדי היום" "היום פעמים הרבה ואומרת חוזרת התורה ולכן
 כל את מרגיש אדם בן חדש הוא דבר וכאשר חדש, כמו תמיד שיהיה לראות

 )חמימות ווארמקייט מרגיש הוא ואז בזה, טעם לו ויש הדבר של )המתיקות( הגעשמאק'
במצוה. החיות כל את לו ויש לזה(

 עושים שהיו מה חז"ל בדברי וכן בתורה, דברים הרבה מוצאים אנחנו זה ענין ומחמת
 כחדשים. שיהיו כדי זה ענין משום הכל לעשות חייבו אפילו דברים וכמה בעצמם,

 שאין ומי תורה, מלמדו אב לו שיש מי מתחילה א' כ"א דף בב"ב אומרת הגמרא למשל,
 דרוש מאי בירושלים תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו התקינו תורה, למד היה לא אב לו
מירושלים. ה' ודבר תורה תצא מציון כי

 וכהנים גדולה קדושה רואה שהיה לפי תורה'? תצא מציון כי זה מה תוס' שם ואומרים
 למען בספרי כדרשינן תורה, וללמוד שמים ליראת יותר לבו מכוון היה בעבודה עוסקים
 עד בירושלים עומד שהיה לפי תלמוד לידי שמביא שני מעשר גדול וגו' ליראה תלמד
 גם היה ובעבודה, שמים במלאכת עוסקים שכולם רואה והיה שלו שני מעשר שיאכל

 מהספרי. שהביאו מה תוס' לשון זהו בתורה ועוסק שמים ליראת מכוון הוא
 היה שזה גדולה, קדושה לראות יכול היה המקדש לבית בא שהיה אחד שכל ומשמע

 מעשר של פירותיו את שיביא התורה צוותה ולכן ולתורה, שמים יראת ליותר אותו מביא
 מעבודת ויושפע במקום ישתהה בינתיים כולם, את לאכול שיגמור ועד לירושלים, שני
 תורה. וללמוד שמים ליראת יותר לבו יכוון ובזה בביהמ"ק, שרואה ה'

בבית, אצלו המצווה את לקיים אחד כל יכול שהיה מה מספיק שלא חז"ל מדברי רואים

 ואז זמן, למשך שם להתעכב מוכרחים ויהיו לירושלים שיבואו בדווקא צווה הקב׳׳ה אלא
 אצלו מתעורר היה וממילא בעבודה, עוסקים וכהנים גדולה קדושה בינתיים רואים היו

 וכמו המצות כל את מסתמא שקיים אפי' בביתו שהוא זמן כל אבל השם, לעבודת חיות
 המעשר עם לבוא מצוה היה כן פי על אף ראשון ומעשר תרומה הפריש כבר שבאמת

 ומשמע משפיע, זה וטהרה קדושה שיש במקום כשנמצאים שם כי לירושלים, שני
 לגמרי. אחר טעם תקבל המצוה ועי"ז וטהרה קדושה בירושלים מרגישים שהיו כפשוטו

 עם "לעבדיק" שיהיה וכדי מלומדה, קצת רדום, קצת שהיה לומר אפשר זה ובלי
 פרישקייט כזה עושה זה בעבודה עוסקים שכולם האיך ורואים לירושלים, באים חיות

 ובא שמים יראת מקבל היה ממילא ואז חיות לעבדיקייט כזה אדם, לבן התרעננות
 אי המצווה טעמי לסוף אבל לנו גלתה שהתורה המצווה מטעמי אחד ]זה תורה למוד לידי

להשיג[. אפשר
 מרחוק כשבאים מסוימת במדה מקום מכל אבל זה, למצב זכינו לא לדאבוננו בזמננו

 כל סוף שזה לירושלים באו והרי ובתורה, שמים ביראת להתחזק וכדי להתרענן כדי
 שראו המקום היה הרי זה הקודמים בדורות כי לזה, הסתגלות איזה בו שיש מקום סוף

 פ"ו רמב"ם )עי' שסוברים יש והרי משהו נשאר מסתמא זו ומקדושה גדולה, קדושה בו
בטלה. לא ירושלים שקדושת והט"ז( הי"ד הבחירה מבית

 הזו, הגדולה במדה ירושלים של הרוממות את מרגישים לא אנחנו שלדאבוננו ואפילו
 ובתורה. שמים ביראת להתחזק באמת שאפשר המקום הוא שכאן לדעת צריך מ"מ
בחז"ל. שמצינו אחד דבר זהו
 מצות היא ומה ביכורים, הבאת של מצוה יש הרי מוצאים שאנחנו נפלא דבר עוד יש

 הראשונים, הפירות את לירושלים להביא צריך הוא פירות לאחד יש כאשר ביכורים
 אפשר שאי מאד גדול ובפרסום מאד גדולה בפרהסיא עושים היו הבכורים והבאת

בכלל. להבין
 הצנע שיותר מה דוקא, אלקיך ה' עם לכת והצנע היא: התורה דרך הרי כלל בדרך
 לשון את להביא ונראה להיפך? בדיוק עושים ביכורים של הזו במצוה כאן ופתאום לכת,

זה. את מסדר שהוא האיך הרמב׳׳ם
 שבמעמד העיירות כל הבכורים את מעלין כיצד וי"ז הט"ז בכורים מהל' בפ"ד וז"ל

 הציבור מתכנסים היו ששם המעמד ראש היה ששם מקום ]היינו מעמד של לעירו מתכנסות
 מגיע היה אחד שכל יתכן זה ]ובלי יחידים יעלו שלא כדי העבודה[ על לעמוד באים כשהיו

 רצו לא חז"ל אבל וזהו, הבכורים פרשת את לעצמו אומר והיה שלו הפירות מעט עם לבד
 מקום עשו ]ולכן מלך הדרת עם ברוב שנאמר כולם[ ויבואו שיתאספו אמרו אלא כך שיהיה
 לבתים יכנסו ולא עיר של ברחובה ולנים ובאים מתאספים[ כולם היו ששם מרכז מסוים
 ציון ונעלה קומו אומר הממונה ובשחר ברחוב[ נשארים היו ]אלא הטומאה אהל מפני

 קרניו את וציפו שור עמהם ]הביאו זהב מצופין וקרניו לפניהם הולך והשור אלוקינו, ה' אל
 לפניהם מכה והחליל המינין משבעת שהבכורים להודיע בראשו זית של ועטרת בזהב[

 לירושלים קרוב מגיעין שהם עד החליל[ עם ומזמרים שרים שהיו פרסום בכזה מהלכין ]היו
 כתוב לא אלפים ועשרות אלפים אפילו יתכן והרי האנשים אלו כל הדרך כל הלכו הם ]ככה
 חוזרים היו הדרך ]כל נלך ה' בית לי באומרים שמחתי וקורין הדרך בכל הולכין והם כמה[

 ביום מהלכין היו ולא ה'[ לבית הולכים עכשיו שהם השמחה את לעורר כדי וגו' שמחתי וקורים
 נחים[. היו הזמן ובשאר הולכים היו מהיום שליש ]שתי בלבד ידות שתי אלא
 מגיעים כבר שהם ירושלים לאנשי להודיע שלוחין לפניהם שלחו לירושלם, קרוב הגיעו
 ואם הבכורים[ יופי את להראות כדי אותם מיפים ]היו אותן ופרכסו בכוריהם את ועטרו

 הרמב׳׳ם: מביא לקראתם יוצא היה ומי מלמעלה, הלח את מראין ויבש לח להם היה
 לקבל כדי מירושלים לקראתן יוצאין חשובים אנשים מיני כל והגזברים והסגנים והפחות

 ואם רבים, לקראתם יוצאין הרבה אנשים באו אם יוצאין, הם הבאים לפי פניהם את
 בשעריך רגלינו היו עומדות לקרות יתחילו ירושלים בשערי כולן ומשיכנסו מעט, מעט

 אנשי אחינו בשלומן: ושואלין מפניהם עומדין שבירושלים אומניות בעלי כל ירושלים,
 שהם עד לפניהם מכה והחליל ירושלים בתוך מהלכין והם בשלום, בואכם פלוני מקום

 הללויה ואומרין כתיפו על סלו ואחד אחד כל נוטל הבית להר הגיעו הבית להר מגיעים
 וקוראין הבית בהר מהלכים והם הללויה, יה תהלל הנשמה כל עד וכו' בקדשו אל הללו

 עכ"ל וגו' דליתני' כי ד' ארוממך בשיר הלוים דברו לעזרה הגיעו לעזרה שמגיעין עד
בבכורים. המשנה מלשון לקוח והוא
 שלו מהשדה שלקח פירות כמה הביא אדם קרה מה כאן יש מה עשו, גדול עסק כזה
 ביכורים? הראשון הדבר מה ומעשרות תרומות שהביא לפני עוד הראשונים, הפירות את
 ומדרבנן משהו רק לקחת ואפשר שיעור, לזה אין מדאורייתא הרי ביכורים זה ומה

 ששים רק הכל סך אדם לבן שיש להיות יכול עדיין אבל מששים, אחד הוא השיעור
 עושים זה על פירות קילו זה מה פירות של אחד קילו רק מביא הוא וא"כ פירות, קילו
עסק? כזה

 הטוב הכרת את באמת בזה מבטא שהאדם מצוה הרי זו כי עסק, עושים מזה כן
 ה'. לי נתת אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה לרבש"ע:

 בכלל לתאר שייך ולא העולם את הופכים ממש, גדול כזה עסק עם זה את עושים לכן
 )בפיהמ׳׳ש( ברמב״ם כתוב מ"ה( פ"ג בביכורים במש' )עי' אחר ובמקום וכו', שור מביאים

בכל היה וזה המצוה בשביל הכל אותם ומקריבים יונה ובני תורים ג"כ מביאים שהיו

<« הבא בעמי המשך



צץ ’הראו מן בלבד. מ”מו בדרך נכתב והכל אופן, בשום למעשה הדברים על לסמך אץ כ”ע1 מעשה, מפ הלכות למדים שאץ ל

הכריכות צורת
 זה צמודים כולם את לכיור שלא רבנו נוהג היד על הרצועות בכריכת

הנותרים. ג' כורך הרווח ואחר רווח, משאיר רצועות ד' אחר אלא לזה,
 כריכות הז' כי הסטייפלער מרן אביו בשם והסביר הגרח״ק מרן נוהג וכן

 במדבר לחומש רומז רצועות ג' היא החלוקה והנה ספרים, לז' רומז
תורה חומשי ארבע כנגד הנותרים רצועות וארבע חלקים לשלש שנחלק
 בס' שליט״א הגראי״ל רבנו של הכריכות תמונת וראה שליט״א נ. אהרן הרב )רשימות

לח( עמ' הלכה של ד״א אלא

שתים יהיו עיניך בבין חשש
 לו יש הימנית, בידו יד של התפילין את מניח שהוא שבשעה רבנו אמר

 רק עליו מונח שעה שבאותה ונמצא כלל, מונח כאינו הוא דנחשב חשש
 שתים. יהיו עיניך שבין זמן כל דין על לעבור שלא וכדי ראש. השל את

עורי ראש. בשל תפילין מצות לקיים שלא הזמן באותו לכוון מנהגו שי ( 
שוב א, ל״ח, מנחות קלאר הגר״י ע״א( ל״ד מנחות השחר באילת כעת נדפס ו

סי' משנ״ב עי' והנה  בתפילין לאונסו להפיח נצרך שאם שכ' סק״ג( ק״ג )
 במקומו אינו אם גופו על בתפילין שלבוש דאף חזינין ממקומם. יזיזם

הפחה. איסור אין
 המצוה יד״ח לצאת רוצה שאינו שיכוין עצה נתנו לא אמאי קשה ומה״ט

 במקומו, שלא לי ומה במקומו גופו על לי מה ואז יד״ח, יוצא אינו שאז
עורי טעמא. וצ״ע טפי חמיר דבמקומו וחזינן שי  השחר באילת וע״ע ברכות )
שם( מנחות

התפילין חליצת
 הימנית, ידו על תש״י להניח רבנו החל ר״ח במוסף הש״ץ חזרת אחר פ״א
 מלכרוך נעצר יתום קדיש כשאמרו התפילה. אחר יום בכל שנוהג כמו

לכרוך. המשיך ואח״כ בעלמא״, ד״דאמירן אמן עד הזרוע על תמיכות

רבנו של תפילין
 שלי התפילין פרשיות את הראיתי שלי מצוה הבר לפני רבנו: שח

בכל שמוצאים כעס הסופר ולבסוף חסרון, איזה מצא פעם וכל להגרש״ז,

בפרשה מענין המשך >>>

 הרבה כך כל הענין לפי פעם כל איש אלפי מאות כמה אפילו ולפעמים רגש, הרבה כך
גדול. כה עסק עם באו כולם אנשים

 להראות לירושלים ולבוא אויפריש'ן זאך ולהתרענן מצוה לעשות הולכים יש? מה
 התמסרות כזו עם אנשים הרבה כ"כ מתאספים היו לכן הקב"ה, את לעבוד שרוצים

להתעורר כדי לרבש"ע
 מקיים היה הוא אה"נ המצוה, את מקיים והיה בעיירה אצלו יושב היה הוא אם היה ומה
 והרגישו חיות הכניסו הזה העסק כל עם כאן חי. כ"כ היה לא זה אבל המצוה, את

 היה זה שמחה, כזו עם )חיות( לעבדיקייט כזה עם הנאה כזו עם הקב"ה את שעובדים
זה. כל של התכלית

 המקדש, לבית זכינו לא לדאבוננו באמת להתחזק, לזמן מזמן לראות צריכים אנחנו גם
 שהקב"ה הטובים הדברים ולכל לביהמ"ק שנזכה כדי לעשות צריכים אנחנו אבל

 לעשות המצות ובמעשה שמים ביראת התורה בלימוד שנתחזק שיותר מה אז הבטיח,
 נזכה וכולנו ניגאל שכולנו יעזור שהקב"ה יביא זה לב, יותר עם התמסרות, יותר עם

 מלך, הדרת עם ברוב עם המצות את לעשות ונוכל השלימה לגאולה בימינו בקרב
 נזכה שכולנו יעזור שהקב"ה ויה"ר רוצה, שהקב"ה המצוות וכל ביכורים הבאת מצות

 שיותר ומה להתחזק צריך שנזכה עד בנתיים אבל שלם, בלב הכל את לקיים בקרוב
לזה. שנזכה סיכויים יותר יש נתחזק
 יותר נעשה עצמו והאדם ומתרוממים שמתרעננים מה גופא, זה זה בלי ואפילו

 שהוא ירגיש לכאן שבאו אלו מכל אחד שכל מקוים ואנחנו זכות זה העכער, מרומם
 אחרת תהיה השנה כל שלו ההנהגה כל וממילא לרבש"ע, יותר ומתקרב מתרומם

 ונזכה יתברך אליו ונתקרב נתרומם שכולנו יעזור והקב"ה המצות ובכל הנושאים בכל
אמן. בימינו במהרה גואל לציון ובא הבטיח שהקב"ה לברכה

שליט"א. מנובומינסק האדמו׳׳ר מרן כ"ק של הסיום דברי
 שאחד יודעים כולנו אבל אמר, הישיבה שראש ההתעוררות דברי על להוסיף מה לי אין

 ישראל, גדולי של פניהם לקבל הזכות היא האלה, בימים כולנו של הגדולים מהרווחים
ישראל. גדולי של פניהם מקבלת הרוחנית ההתעלות ושתהיה

 ולא לאחרים רק היה זה אבל מקיל, היה שהגרש״ז אף ועל חסרון, דבר
לאחרים. ויקל לעצמו יחמיר שהמורה בחולין ברא״ש כמבואר לעצמו,
חביבו[. קרובו שהיה עצמו לגבי שנוהג כמו לרבנו ביחס שהרגיש ]וכנראה  כתמר )צדיק ו

(145 עמ' ח״ד אתבונן מזקנים תי״ח, עמ' יפרח

דקה כתיבה
 דקה, בכתיבה התפילין של הכתב את כותבים היו שבעבר רבנו סיפר
 )שהיה זללה״ה פאפערני משה ר' הסופר שהגיע עד הרבה נפסל והיה
מרן עבה. בכתיבה התחיל והוא סלונים( חסיד הפרשיות[ את ממנו קנה הגרי״ז ]ו

גויל מוקף חסרון
 כשר כתיבה לאחר האות נפסק דאם איתא סט״ז( לב סי' )או״ח בשו״ע הנה
 אם דממ״נ להבין וצריך תיקון, ומהני פסול כתיבה בשעת נפסק אם אבל

 כראוי נכתב שלא בע״כ הכתיבה, במעשה הוא גויל מוקף של החיסרון
 בצורת אלא הכתיבה במעשה חסרון אי״ז ואם אח״כ, שיגרר מה יועיל מה

ע״א( ל״ד מנחות השחר )אילת כשר? כתיבה לאחר כשנפסק מ״ט האות,

בשמאל סופר כתיבת
 מלאכתו ושאר ימין, ביד לכתוב רגיל שהוא דמכיון אמר שליט״א רבנו

 במשנ״ב וכמבואר סת״ם לכתוב עליו יד באיזה חושש ולכן בשמאל, עושה
 ס״ו כ״ז שבסי' דאף סק״ה, א״א ל״ב בסי' הפרמ״ג בשם סקי״ח ל״ב סי'

 וכתבתם, דקשרתם קרא משום להחמיר יש לאחרים מ״מ כרמ״א נקטינן
 להיות שלא לכתחילה נכון כזה אדם ולכן יכתוב, ג״כ שקושר יד דבאותו

עי' לאסור, אין ובדיעבד סופר,  כותב בדוקא ולכן י״ג[ סי' או״ח נזר אבני ]ו
כבר. שנשלמה אות תורה בספר

 נ״י שרגא בני רק יפה מזוזה לי יש משפחתו: מבני לא' במכתב רבנו וז״ל
 איטר מטבעו באמת הוא שהנ״ל היות חשש נתעורר הסופר עם בדברו

עיין ימין ביד הכל לעשות אותו הרגילו מנעוריו אבל יד  במ״ב הובא בפמ״ג ]
 מה מהני לא שמאלי הוא דמטבעו דכיון לומר מקום ויש יח[ ס״ק ל״ב סי

טבעו. נגד עצמו שהרגיל

 שנאמר וכמו גדולה התרגשות זו כולנו, בשבילנו הזה שהערב ידע הישיבה שראש רצוני
 אתנו להיות רוח קורת ישיבה לראש לו שיש בעומק כך כל מרגישים שאנחנו קודם,
 בשביל זכות תהיה שזו ובודאי מעשה, בשעת מהם שנהנים הפירות הם ואלו ביחד,

 מגיעים ישראל שגדולי הזכות את לנו שיש מלימודה" יותר שימושה "הגדולה הציבור
אותנו. ומכבדים אותנו ומהנים לכאן

 טובים ימים לאורך יזכה הישיבה שראש כל קודם יעזור והקב"ה שותים: אנו מימיכם
 את יוביל והקב"ה מזה, נתעלה וכולנו וביראתו בתורתו ישראל כלל את להאיר ושנים
 אמן. בימינו במהרה צדקנו משיח פני לקבל בראשנו שלנו המלכים עם ביחד כולנו

להגיע לחשוש לא
 האמריקאי הממשל הודיע האחרון שישי ביום בלום: שמואל הרב מספר תשס"ג בשנת

 כלה הירחי ]שכל שליט"א רבנו את לשאול התקשרנו לישראל לנסוע שלא לאזרחים
 כמה וכעבור בענין, להרהר ביקש הוא הנסיעה את לבטל אם ושאלנו הדרכתו[ לפי נערך

 להזיק. יכול לא זה תורה ללמוד באים יהודים אם השיב: שעות
 יסעו. שהם חששו שנשותיהם בשאלה שוב מהמשתתפים כמה פנו בהמשך

 בריאים שיהיו ואדרבה כלום להם יזיק שלא יעזור עולם של רבונו רבנו: שוב להם וענה
 גם הברורה התשובה בעקבות טוב. כל יהיה תורה ללמוד שבאים מה ובזכות וחזקים

ארצה. ובאו דעתם את שינו שחששו אלה
 תשע"ו בשנת לבאים רבנו מכתב

 בעיה"ק המתכנסים דאמריקה ישראל אגודת של כלה בירחי הנאספים לכבוד בס"ד
ד'. בשם הבאים ברוכים ירושלם.
 עמכם להשתתף ממני נבצר אך בירושלם, לימוד לימי מתכנסים כי לשמוע שמחתי
 התחדשות נותן ושזה י,׳בא׳ התורה לימוד מעלת על דיברנו כבר ובעבר עברו, כבשנים

השנה. גם לזה זוכים שאתם וב"ה ביר"ש, וחיזוק
 לציון לובא ונזכה להקב׳׳ה, להתקרב שהתרוממו ירגישו לכאן שבאו אלו שכל ונקוה
אמן בימינו במהרה גואל

לפ"ק תשע"ו שבט שטינמן א״ל



הישיבות עולם
מתתיהו בית ישיבת

שליט״א. ויבסקר ברוך רבי הגאון ע״י תשמ״א באלול הוקמה

הישיבה הקמת
 הגרא״מ מרנן של ובעידודם בברכתם בבני-ברק, רוקח בגבעת הוקמה הישיבה

 העמותה יו׳׳ר שליט״א. ויסבקר ברוך רבי הגאון ידי על זצ״ל, יעקב והקהילות שך
 ומרן שליט״א, הגראי״ל מרן מנויים: היו עמותה וכחברי זצ״ל שך הרב מרן היה

פוניבז'. ישיבת ראש שליט״א אדלשטיין הגרי״ג
 : מקורביו בפני יציאתם אחר התבטא לישיבה בנוגע שליט״א למרן כשנכנסו

 תלמידים'! מגדל הוא כי יצליח, ברוך רבי אבל ישיבות, פותחים 'הרבה
 הישיבה את לחזק בחור לשלוח אחד גדול של סירובו טעם
 הראשון. הבסיס את להוות חברון מישיבת מצוין בחור הגיע הישיבה יסוד בזמן
 אך מישיבתו, פלוני בחור אליו שישלח זצ״ל רה״י מגדולי מא' ביקש ברוך רבי

סירב. הנ״ל
 מדוע שליט״א מרן את ברוך רבי שאל שליט״א מרן בבית ברוך רבי ביקר כאשר
סירב? רה״י אותו
 ואם אגוזים של גל כמו זה ישיבה ראשית, טעמים: שני השיב שליט״א מרן

 אותו סבר כנראה ישיבתו טובת ובשביל הכל, את להזיז יכול אחד אגוז לוקחים
כדאי. אינו שהדבר גדול

 שכמה אנו רואים הרי דשמיא. סייעתא להרבה זקוקים ישיבה להקים שנית,
 שאולי גדול אותו סבור ולכן זכו, ולא ישיבה להקים שניסו הדורות וענקי מגדולי

עלייתו. את מפסיד הבחור ונמצא הישיבה בהקמת תצליח לא
למדן׳ א׳גרויסער איז ברוך רבי

 הישיבה ש'ראש פעמים: כמה שליט״א מרן של מפיו שמעו הישיבה מבוגרי הרבה
 את הממשיכים תלמידים ותלמידי תלמידים הרבה לו ויש למדן גרויסע א הוא

 ולעזוב אחרת חשובה בישיבה ר״מ להיות לו שהציעו אברך וכן בלימוד'. דרכו
 מרן של שולחנו על ספקותיו את להציע ובא מתתיהו' ב'בית 'משיב' מלהיות

 מכיון אותי שואל אתה אם אבל יפה הצעה זו שהצעה 'אמת שהשיב: שליט״א,
 זה...'. במקום להישאר לך כדאי ללמוד, יודעים מתתיהו בית שתלמידי
 שנשלח תשע״ד( )חשון הגרש״ב והמשגיח הגר״ב הישיבה ראש של במכתבם

נכתב: הישיבה, בוגרי לאלפי
 שך הגרא״מ מרן של הגדולה מנהיגותו להמשך זכינו לא שנה ט׳׳ו ״לפני

 מאד מעט נתן הראשונות בשנים זצ״ל אלישיב הגרי״ש מרן זצוקללה״ה.
 את הנהיגו שנה עשרה כחמש שמאז בדבר ספק אין ציבור. לענייני מזמנו
 שטיינמן הגראי״ל מרן ויבדלחט״א זצ״ל ליפקוביץ הגרמ״י מרן הישיבות עולם

 הוצאת ועד ישיבה פתיחת על מהתיעצות בראש... הגראי״ל כאשר שליט״א,
 הדורים ישוב שליט״א. הגראי״ל מרן אצל הכתובת היתה מהישיבה תלמיד

 את וכדו' וכדו' הבחינות זמני קביעת ההנהלה, כנגד בחורים של טענות בישיבה,
 פירצה לתיקון לאסיפה נקראנו פעם גבו. על נושא הוא השאלות כל של המשא
 ראש היה שליט״א הגראי״ל הגראי״ל... של בביתו היכן? חתנים, הדרכת בענייני
 את לחזק כולנו נצביע התורה... עולם הנהגת של הכבד המשא לנושאי וראשון
עליו״. נשענת שהתורה העמוד

דבר אותו כעין
 של לביתו מתתיהו' 'בית בישיבת בחורים מספר נכנסו כאשר קודש שבת בליל
 משהשיבו, לימודם, למקום שליט״א מרן שאל ברכתו, את לקבל שליט״א מרן

 רבי של חתנו הוא הרי כזה, משגיח לכם שיש זכיה לכם 'יש שליט״א: מרן הגיב
כמותו! דבר, אותו כעין ממש והוא תורה', ד'קול המשגיח אייזמן, גדליה

מצוות יקח לב חכם
 עילית. ומודיעין ברק בני בירושלים, מתמקדת הגליון הפצת תקציב, מגבלות בשל

 שליט"א. הישיבה ראש רבינו לתורת גדול צמאון אחרות בערים גם קיים זאת עם
 גבאי שבוע. בכל ד' מיום החל מיר בישיבת הגליון של חלוקה מוקד נפתח כך לשם
 ועוד( זאב גבעת ציון, תל טון,0 טלז )כמו ירושלים של הפריפריה מערי כנסת בית

 את שיביא מיר בישיבת הלומד מקהילתם אברך ימצאו הרבים את לזכות הרוצים
.053-3197725 בטל' קשר ליצור ניתן קבוע. באופן הגליון

בישיבה שיחות
 בישיבה. שונים במעמדות להשתתף שליט״א רבנו הגיע פעמים וכמה כמה

 הגיע יבדלחט״א יעקבזון אהרן הרב בת ע״ה הנע' לע״נ שנלמד הש״ס בסיום
בישיבה. חיזוק דברי ונשא רבנו

 דברי ונשא רבנו הגיע בישיבה ניידים טלפונים כנגד חיזוק שעשו בעת כמו״כ
ואמר: תשס״ה כסלו במעלתם חיזוק

 הדברים את זרקתם כי הישיבה מראשי ששמעתי מה על מאד שמח אני
 זה בענין ונוסיף הנכונה. להכרה ד' ברוך שהגעתם משמח מאד וזה הפסולים,

חנוכה[ בעניני דיבר ]וכאן דיומא: מענינא דברים
 להתחזק, אחד כל היום שצריך ומה בו, להתחזק רוצים שאנחנו הדבר וזה וסיים:

 את שמוסרים בישיבות, שלומדים תורה הבני לא אם ישראל חכמי יהיו מי כי
 לעשות שבכחו להפוך, בכחו שהוא להרגיש צריך אחד כל התורה. בשביל נפשם
 נסים, בעצמו לעשות יכול שהוא ולא הטבע. כדרך שלא ואפי' גדולים, נסים

 דבר כזה לעשות יכול הוא אבל ידלק, שהשמן לעשות יכול לא הוא שהרי
 צריכים ולא הטבע. כדרך שלא נס אפי' והערכה״ הוקרה ״לאות יעשה שהקב״ה

 אבל לזה, נזכה אם יודע מי פנים, הסתר כ״כ שיש בימינו כי כך, כדי עד להגיע
 יכול הוא ובזה ולמצות, לתורה נפשו את למסור יכול אחד שכל יכולים, שכן מה

מאד. גדול להיות
 דברים ההיפך להיות ח״ו שיכולים הדברים את שבטלו מה מאד טוב דבר וזה

 בני יהי' שלא ישראל, חכמי יהי' שלא ולגרום תורה הבן את להרוס שיכולים
 זה, את שבטלתם על שמח להיות צריך מכם ואחד אחד כל אמתיים. תורה

 שמים, יראת שיותר ומה שמים, ויראת בתורה שיותר מה לעלות כולכם ותראו
 העולם עליהם אשר ישראל מחכמי להיות יכול אחד וכל מאד, גדולים תהיו

 בימינו במהרה האמתית לגאולה שנזכה עד וימשיך ימשיך ישראל וכלל עומד,
סלה. אמן

התורה סיום מעלת
 הסיום במעלת יקרים דברים ונשא סיום, לרגל לישיבה רבנו הגיע תשע״ד ובקיץ
תשע״ז. הברכה וזאת בגליון והובא

תשנ״ט ניסן נלב״ע זצ״ל כהן שלמה רבי הגה״צ המשגיח
 ורבנו בחתונה. נמצא שליט״א שרבנו לו ונודע לחתונה להכנס אמור שהיה אירע

 מהכבוד, פחד כי בחוץ ]הגר׳׳ש[ חיכה ולכן רבות, שנים מזה היטב הכירו שליט״א
מזה. כבוד לו ויהיה יחד מדברים באולם אותם יראו שכולם

אומריפ כולפ
 פעם כי מתתיהו: בית בישיבת משגיח שהיה זצ״ל כהן שלמה רבי הגה״צ סיפר
 עד ורועד פוחד כשהוא השנה, ראש לפני שליט״א שטיינמן הגראי״ל את ראו

 כולם והרי לו: אמרו הדין. מיום אמר פוחד? אתה למה אותו שאלו למאוד.
 כולו העולם 'כל' ואפילו ב( )ל, בנדה בגמ' כתוב רבנו: וענה צדיק? שהרב יודעים

כרשע. בעיניך תהיה אתה, צדיק לך אומרים
* * *

 שליט״א ויסבקר הגר״ב ע״י ג״כ שהוקמה בחמד יצחק מאור ישיבת אודות
נפרד במאמר אי״ה נכתוב

 עליהם ליכתוב עומדים שאנו הנושאים רשימות את מפרסמים אנו רבים לבקשת
 יוכל שליט׳׳א מרבנו עובדה או הוראה בידו שיש שמי כדי הקרובים, בשבועות

הרבים. לזיכוי למערכת למסור
לח 1 ה' עבד - בא 1 הכעס מידת - וארא ו 1 נסיונות - בש  1 יעקב ובית סמינרים - יתר

ים ומה 1 בערכאות האיסור וחומר דינים בתי - משפט הלב טהרת - תר

חשובה הודעה
 ברק: בבני להשיג ניתן תשע׳׳ו. תערוג כאיל של אוגדים של מצומצמת כמות נותרה
 בית וברח (0533197725 )בטל מיר ישיבת ובירושלים: פז. גל ובחנות פוניבד, בכולל

026516834 בטל 16 דירה ב כניסה שערים

 מקוראי רבים של יפה היענות ובזכות והפצתו, הגליון הדפסת המשך למען המשאבים גיוס של הכבד העול את עצמם על ליטול אברכים מספר של נכונות בשל
 והפצת הרבים זיכוי ענין ערך ומבין היודע הציבור לב בנדיבת תלוים אנו בזה להמשיך שנוכל בכדי זאת, עם מודפסת. במהדורה לצאת ממשיך אי״ה הגליון הגליון,
שאנו שנדע כדי כעת, שיפנה רצוי השנה במהלך מסויימים תאריכים להנציח וכן זה גדול בענין חלק ליטול שמעוניין מי שליט״א. ישראל של רבן מרן של תורתו

במשימה. לעמוד יכולים
התרומה: אפשרויות

 נדרים לשירות חיוג י״ע ביממה שעות 24 הממוחשבת הטלפונית במערכת (3 אנושי( )מענה 072-2164440 המגבית למוקד פניה (2 המערכת לדוא״ל בפניה ו(
נוספות'. 'קופות על הקשה י״ע הארץ, ברחבי פלוס' 'נדרים מעמדות באחת (4 התרומה. לאחר מוקלטת הודעה להשאיר ניתן .198 שלוחה קוד ,03-7630585ב- פון

 0kmail.co.il@0527680034 למייל waft גא והנצחות, לתרומות געלון, תגיש5הנ העגיגיה על והוספות הארות להערות,
תערוג האיל עלון מערכת עגור ולציין 0722164414 קס3ב או ירועולים, 5397 גת.ד. או הסדרים. גץ 0527680034 ל: או

mailto:0527680034@0kmail.co.il
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שמות פרשת  I 212 ' מס גיליון  
ד שנה תשע׳׳ז '

לע׳׳נ יו״ל זה גליון
ז״ל חיים ב״ר שמריהו ר'

 החשוב ידידינו של אביו
 הי״ו מץ משה דוד הרב

ניו-יורק מלארענס

M

m הפרשה על פשט ^
כב( )ב, גרשם״ שמו את ויקרא בן ״ותלד

 שהבן משה עם התנה שיתרו שמות פ' ובת״י יתרו ריש במכילתא
 כפשוטו כלל יתכן לא וזה ע׳׳ש. משה מלו לא ולכך לע׳׳ז יהא הראשון

 ח׳׳ו ועוד כדפירש״י נידוהו ולכך כן לפני מע׳׳ז פירש כבר יתרו דהא
 ה' עבודת יכיר מעצמו שהבן רצה שיתרו ונראה לזה. יסכים שמרע׳׳ה

 עד וכו' במילה הראשון הבן יכוף שלא התנה ולכך הכיר שהוא כמו
 מ׳׳ר הסכים ולכן ה' בעבודת או בע׳׳ז לבחור אם מעצמו ויכיר שיגדיל
 בן שיצא נענש ואעפ׳׳כ מעצמו ירצה בודאי בביתו שיהא שאחר שסמך

יתרו. פ' ריש בעה׳׳ט עי' כמשאחז׳׳ל לע׳׳ז כומר בנו
 נכרית הי' מ׳׳ת שקודם מפני הביאור נראה כתב, שליט׳׳א ואאמו׳׳ר

 במצות ואינו אחרי' הולך הבן ממילא יגיירה לא ואם יעקב לבני מותרת
 כדי ראשון בן לידת קודם אותה יגייר שלא יתרו התנה וזה מילה,

 שלא דכיון לע׳׳ז, המכילתא שקראתו וזה אצלו הראשון הבן שישאר
 שבעולם. זרות עבודה לכל מופקר הוא ממילא ישראל בקדושת יתקדש
 כב( )ג, ושמלות״ וזהב כסף כלי וגו' משכנתה אשה ״ושאלה

 שבת לבגדי שהוצרכו וי׳׳ל היו, ערומים וכי לשמלות הוצרכו למה צ׳׳ע
 כשל שבת של מלבושך יהא שלא א' קי׳׳ג בשבת מ׳׳ש רמוז וכאן ויו׳׳ט,
 מ' כל מעליך בלתה לא שמלתך כמ׳׳ש לכך הוצרכו שלא ואע׳׳ג חול,
הטורים. בבעל ועי' שנה

דקרא( )טעמא

 שי״ח עליי0ג
”אנחנו בנים”

 בשנים, רך ילד עם יחד ידוע עסקן רבינו אל נכנס האחרונים בימים
 משערות מעט שיגזור רבים( עוד )כמו מרבינו ובקש שלוש, לגיל שהגיע
 ידים נטל מכן לאחר ומיד גזר רבינו ,”חלאקה” הינוקא, של ראשו

 שיגדל ובירכו אמו, ושם הילד של לשמו רבינו שאל זה בשלב כמנהגו.
 כמו אינו - זה ילד כי לרבינו ציין האיש, סוכריה, לו ונתן חכם לתלמיד

 אותו והשאיר תקופה לפני ע”ל נפטר אביו אבא. אין זה לילד כולם,
 של ולבן יתומים, אבי ה”הקב שכן ה,”הקב של בן הוא כן, אם” יתום.
 הלה. הוסיף ...”יותר חזקה ברכה מגיע ה”הקב
 בנים ואתה אני גם הגיב: ומיד הדברים מסגנון מרוצה היה לא רבינו

 מיוחדת השגחה יש יתומים כלפי ואכן בניו. ואנו אבינו הוא ה.”הקב של
 בנים... כולנו אבל חלילה, בהם לפגוע שלא כפולה זהירות וצריך
 הם גם הקטנות, מאחיותיו, כמה עם הגיע יתום ילד אותו המעשה, אגב

 גם סוכריה לו יתן שרבינו ביקש עמם שבא והמלווה ע,”ל יתומות
 לבם, את לשמח כדי בצד הנמצאות לילדות
 א”שליט רבינו של קדושתו על הרבה ידוע כי להקדים יש זה בשלב
 כותבות, שנשים מכתב קורא לא ואף אשה, שום לעולם מקבל שאינו
 וכיצד רבינו יגיב איך לראות הכל עמדו וכאן וצדקתו. פרישתו לגודל

יתומות. מול ינהג
 אבל לבנות.. מתנות נותן לא אני תראה, מיד: הגיב רבה בחכמה רבינו,

בשמי... להם ומסור סוכריות אתה קח
 עוד בהידור לשמח זכה ורבינו מאוד, שמחו היתומות שהילדות כמובן

המרוממת. ויראתו מהנהגותיו זה כהוא לשנות מבלי יתומים,

\

J

m העורך דבר ^

לבנים -סגולה ספרים חברו
 וחבור תורה חדושי כתיבת מאד מעודד רבנו

ספרים.
 לדרבן מרבה שהיה איש, מהחזון ינק זו גישה

 לאור. ולהוציאם חדושיהם את לכתב תורה בני
 הוא מכך העקרי שהמרויח סבר איש החזון

 ומלבן בסגיה היטב מעין שבכך עצמו, המחבר
הנושאים. את לעצמו

 שמרבה אחד חכם תלמיד רבנו את שאל פעם
 כי כתוב, חסידים' ב'ספר״ ספרים: להוציא
 שמעון רבן את להרוג הרומאים שעמדו בשעה

 גדול: כהן ישמעאל רבי באזני הקשה גמליאל בן
 לו: אמר להורג?' יוצא אני מה מפני 'אחי,
 ונהנית לבך ושמת ברבים דורש היית 'שמא

 כן, אם נחמתני'. 'אחי, לו: אמר תורה'. מדברי
 משום יש ספרים שבהוצאת לחשוש יש אולי

 על הדין את לתת ועלולים תורה מדברי הנאה
 ?׳׳ ספרים מחבור להמנע עדיף ושמא כך,

 היום שיכים אינם אלו ענינים כי השיב רבנו
 מלגלגים, הרבה יש שיוצא ספר כל על כי כלל,

 שכן אלו וגם שגיאות, ומחפשי דבה מוציאי
 לתועלתם זאת עושים הספר את משבחים

 מחיבור ׳׳שיהיה סיים, ׳׳והלואי׳׳, האישית...
 כראוי...׳׳ התורה כבוד הספרים

 ילד - ספר בל על
 ברכתו. ואת עצתו את לבקש לרבנו, בא אברך
 ׳ועדין פתח, מנשואי", חלפו כבר שנים "מספר

בילדים..." התברכתי לא
 השיב תורה׳׳, חדושי ספר שתחבר לך ׳׳עצתי
רבנו.
 שהוא וסיפר לרבנו האברך חזר תקופה לאחר
 חדושי ספר לאור הוציא הוא כמצותו. עשה
 את לחבוק שזכה עד רב זמן חלף ולא - תורה

בכורו! בנו
 המאשר. האב התענין זול׳ לסגולה המקור ׳׳מה

 נט חולין בגמרא הוא ׳׳המקור רבנו: השיבו
 בטנו׳׳' תשבע איש פי ׳׳מפרי אנפשיה 'קרי ע׳׳ב:

 של כצאצאיו נחשבים תורה שדברי הרי -
האדם׳׳.

 הוא אף הוציא זו עצה מרבנו שקבל נוסף אדם
 מה זמן קצרה. תקופה תוך לאב והיה ספר

 שניה, במהדורה הספר את הוציא מכן לאחר
 נוסף. ילד לו ונולד - והוספות חדושים עם

 להולדת זכה השלישית המהדורה את כשהדפיס
 להתבשר התפלא לא - וברביעית השלישי, בנו

 לו... להולד עומד רביעי ילד שגם
 לפי ׳כי הלה, של לאביו רבנו פנה לבנך׳׳, ׳׳אמור
 מספר יהיה כך - שיוציא הספרים מספר

חיים( )רגי ילדיו״״
o שבת בברכת iSe 

)ב״ב( ׳צחק
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^ הפרשה מעניני
 מצרימה" הבאים ישראל בני שמות "ואלה

 ת׳רגום. ו׳אחד מ׳ק־א 'שנים ׳לקרוא א׳דם ו׳חייב נוטריקון, שמות ואלה הלבוש: כתב
תרגום׳ ואחד מקרא ׳שנים שליט"א רבינו הנהגות

 ולא המקרא )בשני שמו״ת וקריאת בלימוד גם ולכן לעמוד, המנהג בחומש מקומות בכמה התורה קריאת דבעת לי מר א.
 קריאת פרשת הקללות, פרשת בתרגום( גם עומד )ובזה ישיר אז הענין( סוף )עד ויכולו הם: ואלו כשקוראם, נעמד בתרגום(

ובואתחנן(. יתרו )בפרשת הדברות עשרת שמוע( אם והיה ואהבת, שמע, )כולל שמע
, ן frf_ #1— ן ל"ו. אות התורה קריאת הל' החיד"א במנהגי בזה עי'
ונתחזק. חזק חזק אומר ואח"כ מקרא( )בשנים אחרון בפסוק נעמד חומש כל בסוף ב.

 סוס"י רמ"א עי' לתורה, לעולה שאומרים חיזוק כעין שהוי הוא זה למנהג והטעם בקריה"ת, זה לומר הקהל נוהגים שכן מפני כן שאומר ממרן שמעתי
\׳ קל"ט.

שם. העומדים שמקלל נראה יהיה שלא כדי לקיר, פניו מסב בתרגום( ולא )במקרא הקללות בפרשת ג.
ב'. ל"ה שבועות עי'
 מרן לי ואמר פעמים, ג' המקרא את יקרא תרגום עליהם שאין ושמעון ראובן שתיבות המ"ב( )עפ"י הלכות בשונה כתב ד.

 וא"כ מהמקרא, כלום משנה לא שהרי כמקרא הוי גופא התרגום התרגום, בלשון זה את שהכניסו דהיום כן נוהג שאינו
מקרא. כקורא הוי התרגום כשקורא

 את לקרוא שוב צריך אין אונקלוס התרגום בתוך זה שהכניסו כיום ירושלמי, תרגום לומר שם( )הנ"ל במ"ב שכתב ודיבון עטרות שגם לי ואמר
הירושלמי.

רבה. הושענא בליל שמו"ת קורא הברכה וזאת פרשת ה.
 פרק לעיל עי' תורה. שמחת בליל שקורא כתב סק"ד במ"ב תרס"ט שבסי' העיר הלכות ובשונה רבה, הושענא ביום שקורין סקי"ח במ"ב רפ"ה סי' עי'

השני. הלילה מחצי רק לקרות מחמיר רבה שבהושענא ח' אות כ"ו
ביו"ט. שקוראים בתורה הקריאה את תרגום ואחד מקרא שנים קורא אינו ו.

תרגום(. ללא חג, באותו שקוראים המגילות את לעצמו קורא )בחג ס"ז רפ"ה סי' עי'
שליט״א( מרן של בהלכה הנהגות - 'אלא' הספר )מתוך

שמרת קריאת בהלכות שרת
 וכו' ישראל" "שמע בפסוק ינהג היאך שעליו, התרגום ואח"כ פעמים ב' פסוק כל דהיינו ז"ל האר"י כדעת שמו"ת הקורא ש.

 חשש ואין פעמיים הפסוקים כל שקורא שניכר כיון כדרכו לקרות יכול האם זה, אחר זה פעמים ב' לאומרו שאסור
 תרגום מקרא קורא היה זצוק"ל החזו"א שמרן דמה שכתב לחכ"א ]ראיתי וכדו', הפסק לעשות דצריך או רשויות, דשני

אח"ז[. בזה פעמים לאומרו רצה שלא ישראל" "שמע פסוק משום גם הוא מקרא
זה(. הי׳ לא החזו׳׳א )וטעם חשש אין לכאו׳ ת.
 שהחסיר, הקודם השבוע של וגם הנוכחי שבוע של גם הפרשיות ב' עתה לקרות ורוצה שמו"ת, קרא לא אחד ששבוע מי ש.

לאו. או כסדר קורא שיהא בכדי הקודם השבוע פרשת להקדים צריך האם
כן. לעשות ראוי לכתחילה ת.
 די"א סק"ב במשנ"ב דעות כמה בזה שהובא שמו"ת קריאת סדר בענין זצוק"ל והקה"י החזו"א ורבנן מרנן נהגו היאך ש.

וכו'. עליו ותרגום ב"פ פסוק כל שיקרא
עביד. וכמר עביד כמד דעביד ת.
התרגום. במקום רש"י פירוש שילמד עדיף האם התרגום מבין שלא אדם ש.
שניהן. ילמד ת.
 שתגמרו עד בשבת לחם תאכלו שלא וכו' לבניו הקדוש רבינו ציוה דברים ג' ע"ב ח' דף בברכות בתוס' שהובא במדרש ש.

 שאמר זצוק"ל החזו"א בשם בזה מטין אך שחרית, סעודת על דקאי המשנ"ב ]משמעות קאי סעודה איזה על הפרשה, על
אחרת[.

מנחה. על דקאי שיתכן אמד הוא ת.

 עם כקורא וחשיב הבא השבוע פרשת לקרות יכול המנחה שמזמן סק"ז רפ"ה סי' במשנ"ב ונפסק שם התוס' במש"כ ש.
התפלל. שלא אף זמנה שהגיע דסגי או מנחה, התפלל באם דוקא זהו האם הציבור,

דהתפלל. מסתבר ת.

 במפסיק דוקא זהו האם דבר, שום על שמו"ת בקריאת יפסיק שלא סדה"י ספר בשם סק"ו במשנ"ב שהובא במה ש.
בלימוד. אחר לענין להפסיק אף דזה או י"א(, אות בשעה"צ קצת שמשמע )וכמו בטלים לדברים

אפשר. אם ליזהר ראוי ת.

שבת. בכל כך שנוהג באופן הפרשה, על פירש"י גם ללמוד יכול האם שמו"ת, בקריאת מותר דאבל שנפסק במה ש.

אסור. לכאו׳ ת.
 הפסיד, לא עצרת שמיני ביום קרא ואם הברכה, וזאת פרשת שמו"ת יקרא הוש"ר דביום כתב סקי"ח רפ"ה סי' במשנ"ב שץ

 ומבואר זמנה", הוא שעתה שמו"ת הפרשה יקרא שמח"ת שבליל הפוסקים "כתבו כתב סק"ד תרס"ט בסי' ומאידך
זמנה. אינו שמח"ת דקודם

זמנו. שניהם ת.
חיים( שיח ת”שו - ציון )שערי
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השעה ועניני השבוע פרשת על שבועי עלון
 שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק מרן של מתורתו

י תשע״ז שמות • 150 מס' גליון 1

יא( )ב, בסבלותם וירא אחיו אל ויצא משה ויגדל
 )רש׳׳י( עליהם מיצר להיות ולבו עיניו נתן

בישיבות בחורים לסדור רבינו דאגת
 וללמוד. לשבת בכונתו רציני אכן שהוא ומצא קנקנו על תהה רבנו רבינו. של עזרתו את לבקש ופנה ישיבה במציאת התקשה בחור

 מכתב יכתוב רבנו אם כי אמר הבחור, את הכיר הוא שגם זצוק״ל, גניחובסקי אברהם רבי האדיר הגאון כי לרבינו נאמר הדברים בין

 לגילו, מתאימה שאינה מיוחדת בזריזות ממקומו רבנו קם מיד הנוכחים, להתפעת ישפיע. שהדבר תקוה יש מסוים ישיבה לראש

 חכמים..." דברי בקול לשמוע מצוה חכמים, דברי בקול לשמוע ״מצוה ואומר: ממלמל שהוא תוך ה׳׳בלאנק׳׳ את והביא

כתב: וכך

 שני( )הליכות לנסות... החובה כן על חכם, ותלמיד אדם ליצר שאפשר נראה הבחור... בענין לכבוד...

ביותר הגדול החסד את לעשות אפשר פנים ומאור אמיתית הקשבה האזנה, באמצעות
 ונסו תוקף בכל לשדוך התנגדו הוריה רבנו. של דינו בבית שהתגייר בחור עם להשתדך עמדה מסוים, אישי במצב נערה

 הבחור. את שהכיר רבנו, של לעצתו לשאול לה הציעו השדוך את שלוו עסקנים אפשרית. דרך בכל מכך להניאה

 לא? או זה בענין הוריה בקול לשמוע חיבת היא האם בפיה: ושאלתה מצוקתה, את בפניו ושטחה לרבנו באה הנערה

 מה להחליט כדי במחשבות ששוקע עליו היה ניכר שתק. מכן ולאחר הפרטים, בכל והתענין שאל חקר, לדבריה, האזין רבנו

עבורה. טוב

בשדוך. שתמשיך פנים במאור רבנו לה השיב דקות, כעשר שהתארכה שתיקה לאחר

 במצבה להתמודד מיוחדים כחות בה שנסכה זו היא הלב, מעומק במצוקתה משתתף שרבנו ההרגשה שעצם חשו הסובבים

שמסביב. הקושי אף על

 החסד את הבריות עם לעשות אפשר פנים, ומאור אמית הקשבה האזנה, באמצעות כיצד מלמדנו רבים, מני אחד זה, מעשה

)שם( ביותר. הגדול

הענינים? את הרגיעה ההתענינות כיצד
 שכניו, עם פוסקות בלתי במריבות נתון היה הוא במיוחד; קשה דין בעל מהצדדים אחד היה רבנו אצל התורה מדיני באחד

להסכמה. איתו להגיע קשה והיה

 לגמרי, הנושא את רבנו הסיט ׳להתחמם׳, הדין בבית האוירה החלה וכאשר כשר, לשעת המתין שואה, נצול שהוא שידע רבנו,

 וכו׳. השואה הזמן עליו שעבר מה ועל הרכוז במחנות התקופה על אותו לשאול החל ולפתע

 )שם( שכניו. לבין בינו לשכון חזרו והשלום והשלוה נרגע, הוא שאט-אט לכך גרמו באיש וההתענינות היחס

 הדין? פסק את לקים דין לבעלי מסייע רבנו כיצד
התורה. דיני עבור טרחה שכר לקבל אופן בשום הסכים לא מעולם רבנו

 התנגדות. הביע לא שרבנו שליט״א ישעיהו אברהם רבי הגאון רבנו בן שך כח הוה, עובדה זאת, כל עם

 וכמוהו השלחן, על צ׳ק הניח העסקים איש בדין. חייב האברך יצא שבסופו עסקים, לאיש אברך בין תורה דין בסיום זה היה

קבלתם. את דחה לא גם אך בצק׳ים, נגע לא רבנו האברך. גם עשה

 הדין פסק את לקיים עצמי על מקבל אני ״אמנם ואמר: לבו מר את ושפך לרבנו האברך פנה העסקים, איש שהלך לאחר

ביתי״. למחית לי יש בקושי כאשר הסכום, את להשיג אתחיל מנין מושג לי אין אך במלואו,



 תוך בשבילך...״, הם השולחן שעל הצ׳קים הנה כל, ראשית לך. לעזור אפשר כיצד נראה ״הבה לו: אמר כאבו, את שכאב רבנו,

ש זאת ״מלבד האברך, של לכוונו הצ׳קים את הזיז כך כדי  כל ״ומלבד נכבד. סכום לו והוציא לאברכים״, לחלק כדי כסף בידי י

ש זאת,  נוסף...״ סכום לך להלוות ואוכל כספים, גמ״ח בידי י

)שם( בידו. הנדרש הסכום כל כמעט כאשר רבנו, מבית יצא האברך דבר, של בסופו

 צ”הגה המשגיח מאליהו המכתב לבעל דהילולא יומא
ד”תשי טבת ה לכ אור ע נלב זצוקל דסלר אליעזר אליהו רבי

א”שליט קרליץ נסים רבנו הדור פוסק ממרן זכרון מאמר

 בקלם, תורה התלמוד בבית היותם בתקופת בחרותם בימי זצ״ל דסלר הרב עם בחברותא למד זצ״ל מאיר נחום רבי אאמו״ר

 ישן בקלם, התלמידים מבכירי אז שהיה הי״ד מובשוביץ דניאל רבי לתקופה לשם וכשהגיע בסלבודקא אאמו״ר למד בתחילה

 לשם, להתקבל לבקש שלח אאמו״ר בקלם. הת״ת מעלת על גדולה בהתפעלות ממנו ושמע באכסניה, חדר באותו יחד עמו

 שעצם וגם בערך(, שנים בי׳ ממנו גדול היה דניאל )ר׳ יותר מבוגרים התלמידים היו ובקלם בלבד שנים כ׳ כבן צעיר אז שהיה כי אם

 ר׳ אצל ללמוד נסע לקבלו שהסכימו התשובה שהתקבלה )עד קיבלוהו. ולבסוף עליו המליץ דניאל ר׳ אבל קשה, היתה לת״ת הקבלה
אחד(. זמן שהה ושם במיר ירוחם

 אאמו״ר היות זמן כל בחברותא למדו וכנזכר שנים, בג׳ מאאמו״ר קטן והיה שבכולם, הצעיר היה דסלר הרב בקלם בת״ת

חותמיו( בין מאיר נחום שר׳ ער, עמ׳ ח״א ותלמידיו הסבא בכתבי נדפס תרע״ג, בשנת ברוידא הירש ר׳ בהסתלקות שנשלח ניחומים מכתב עי׳ )א.ה. בקלם.

מהותו. בכל קעלעמר תמיד ונשאר מכך הושפע לא מעולם אבל באנגליה שנים הרבה היה דסלר הרב

 אבל תלמידיו. אצל לביקור לגייטסהד חזר חודשים ג׳ לאחר בפונביז׳, כמשגיח לכהן מגיטסהד דסלר הרב הגיע תש״ז באלול

 ע״י גבוהה רוחנית התעלות חשו והבחורים הרבה, השתנתה האוירה מהפיכה, ממש יצר הוא בישיבה, הורגשה כבר השפעתו

יותר. רצינים נהיו הצעירים גם שיחותיו,

בדברים. וטעם הנאה שחשו עד השומעים ללב לדבר והצליח מאוד, בבהירות היו זה כל עם אבל עמוקים, בדברים היו שיחותיו

 וידע )ברייטקייט(, הדעת ברחבות ניגש היה דבר ולכל גדול כשרון בעל היה הוא הסברה(, )המשונה-דיקע מיוחד הסברה כח לו היה

 החסידות של מחשבה מספרי גם לפעמים מביא היה גישטעלט(. אוועק גיווען איז זאך )יעדן שצריך כמו הדברים ולהגדיר להעמיד

״מוסר״. של )בשפראך( בשפה הדברים אומר היה אבל הכהן, צדוק ר׳ ספרי כמו

 של התפעלות אצלו היה לא קנאות, של מגישה אצלו נבעה לא וכדו׳ הפרק על העומדים השעה בעניני הבהירה השקפתו

מחשבה. של ממהלך אצלו נבע הכל אלא קנאות,

 הדבר על חוזר הוא דבריו את לשומעים להטעים חפץ כשאדם שבעולם בנוהג פעמיים, משפט על חזר לא מעולם בשיחותיו

 היו הדברים המשגיח אצל אבל להבין. יוכל הראשונה בפעם לב שם שלא מי שגם בכדי שונים, באופנים פעמים מספר

 שלא התלמידים אצל מתח והיה כלום, לחזור הוצרך ולא לומר בדיוק איך מראש מחושב היה משפט וכל וברורים בהירים

דבר. שום יפסידו

מאוד. וכיבדו אותו שהחשיב איש החזון מרן עם מיוחד קשר לו היה רבא, גברא היה הוא

 הציע והוא אליו מקורב )שהיה שליט״א אולמן זלמן שלמה רבי ועם עמי וקבע המשגיח אצל יתירה לקירבה זכיתי אאמו״ר בזכות

 ניכר היה הלימוד בזה גם בראשית. מתחילת והתחלנו החומש, על ברמב״ן שיעור הישיבה, מתלמידי א׳ ועוד החבורה( הקמת את

פשוט. יראה ושהכל להבליע, ומה להדגיש מה ואיך, לומר מה המיוחד, בכוחו

מאליהו( המכתב לבעל הזכרון ספר מתוך )רש״ת,

I 0722722360 הדגים: כשרות בנושא לבירורים |



1 הח>זוק דרפ>
)רש״י( כחו בכל תמיד בהם אדם שיתחזק - לב:( )ברכות חיזוק צריכים ארבעה

286 ) שליט״א אדלשטיין גרשון רבי הגאון הישיבה ראש ממרן שיחה

א

יצחק״ ״תולדות כולל לאברכי בביתו רבינו שיחת מתוך
ז"ל לוית יהודה יצחק הרב שם על

 מאד גדול אדם שהיה זצ"ל שפירא משה רבי הגאון נפטר אלו בימים הנה
 אלפים על שהשפיע כמה נתפרסם וכבר לשער, שאין בצורה הרבים ומזכה

 שאין הרבים זיכוי השפיע המקומות בכל בארץ, רק לא העולם, בכל ורבבות
הזה. הגדול הרבים הזיכוי חסר ועכשיו לשער,

 שחסר. מה את למלא חייב ואחד אחד כל הרבים, זיכוי בעולם כשחסר
 ויהושע רבינו משה על שאמרו כמו המשפיע, כמו לא הם המושפעים ואמנם

 כן פי על אף אבל לבנה״, כפני יהושע פני חמה כפני משה ״פני א( עה, )ב״ב
 משה עם הייתי כאשר ה( א, )יהושע לו אמר והקב״ה השפיע, יהושע גם הרי

 ההשפעה את שקיבל מפני לבנה, כפני היה רבינו משה לגבי ורק עימך, אהיה
 גם הציבור לכלל ביחס אבל מהחמה, אורה את שמקבלת לבנה כמו ממשה,
עליהם. והשפיע חמה כפני היה יהושע
 ולהוסיף חיזוק להוסיף החסר, את למלא להשתדל ואחד אחד כל על

 להגיע יכול אחד וכל להתעלות, הזמן כל וצריך 'הולך', הוא אדם דרגות.
 למדרגות סוף אין דשמיא, סייעתא עם לשער, שאין עצומות למדרגות
 המוסר, לימוד ידי על זאת? עושים וכיצד העליונות. במעלות להגיע שאפשר

 ויעלה יתעלה שאדם כדי ביותר והחיוני ההכרחי הדבר זה המוסר לימוד
 האדם, את מקדש מצוה של מעשה וכל דיבור וכל מחשבה כל מעלה-מעלה,

 ועוד עוד ומוסיף דרגה, ועוד דרגה עוד מקבל הוא הרי שמתקדש וככל
המוסר. לימוד ידי על היא זה לכל והדרך זכויות,

 ברורה ובמשנה ב(, ל, )קידושין תבלין״ תורה לו בראתי הרע יצר ״בראתי
 חז״ל, מאמרי תוכחת הוא הרע היצר תבלין כי קדמונים בשם הביא א' סימן
 ביותר המועיל התבלין זהו המוסר, שבספרי היראה תורת לימוד היינו

 יראת של למדרגות סוף ואין הרע, היצר על ולהתגבר שמים יראת להוסיף
 באמונתו וצדיק שנאמר אחת על והעמידן חבקוק "בא אמונה. ושל שמים
 אמונה מקום מכל טובות, הנהגות עוד שיש פי על אף א(, כד, )מכות יחיה"

 אלא האדם, בטבע קיימת והאמונה כלום. מתחיל לא זה שבלי היסוד, זה
 את עשה ״האלוקים כט( ז, )קהלת שכתוב כמו זה, את מונע הרע שהיצר
 את רואים הישר שכל עם רבים״, חשבונות ביקשו והמה ישר האדם

רבים. בחשבונות ומסנוור מפתה הרע היצר רק האמונה,
 שאין מעצמו שהבין אבינו באברהם שמצינו כמו טבעי, דבר היא האמונה

 השמש מערכת בכל מתבוננים אם לבירה. מנהיג ויש בעלים, בלא בירה
 הרי נהיה? זה כיצד מאין, יש שהיא הבריאה, ובכל והכוכבים, והירח

 רואה, שהוא ומה נושם שאדם מה וכן זה, לכל ומנהיג בורא שיש בהכרח
 את לו ונותן אותו שמחייה מי יש בהכרח הללו? הכוחות את לו יש מהיכן

 להאמין מוכרחים הישר, שכל פי על היא מוכרחת האמונה לכן הכוחות,
 ביה תפיסא מחשבה ולית הגוף משיגי ישיגוהו שלא הבורא, מציאות שיש
 השכל נגד רבים בחשבונות מפתה הרע היצר רק הישר, השכל לפי כך כלל,

הרע. היצר על מתגברים המוסר לימוד ידי ועל הישר,
 נותן זה הרע, היצר על להתגבר מועיל המוסר שלימוד הדבר עצם ומלבד

 בקביעות מוסר ללמוד שהתחילו רבים לי שסיפרו וכפי מאושרים, חיים גם
 לזה וקודם מאושרים, ונעשו השתנו, חייהם כל זה ידי ועל יום-יומית,

 מוסר לומדים כשהם עכשיו אבל לא, ולפעמים בבית שמחה היה לפעמים
 ושמח רגוע הוא מוסר לומד המשפחה כשראש בבית. שמחה יש תמיד

הזה! בעולם אשריך בבית, נעימה אווירה ומשרה
 בעולם אשריך כן עושה אתה ואם עמל, אתה בתורה תורה, של דרכה וכך

 התבלין את וצריכים תורה, ללמוד מפריע הרע היצר אבל ד(, ו, )אבות הזה
 לו שיש שמי ומנוסה, ובדוק הרע, היצר על להתגבר המוסר ספרי של

מוסר בספר אלא שעמום, מתוך ולא בכפייה, לא מוסר, ללמוד קביעות

 כל זה ידי על אותו, שמושך מוסר בספר אחד כל ומרתק, שמושך שמעניין,
ומאושרים. טובים חיים ומקבלים משתנים, החיים
 ההשפעה חסרה ועכשיו זצ״ל, שפירא משה רבי הגאון שהשפיע מה זה

 צריך אחד כל אך שהשפיע, מה את ולהשלים למלא חייבים וכולנו הזאת,
 כמו אחרים, על גם ישפיע ממילא זה ידי ועל עצמו, על להשפיע תחילה
 אם אפילו אמיתי', תורה 'בעל שיש שבמקום סב( ח״ג )קו״א החזו״א שכתב

 יושב שהוא הדבר עצם לרבים, חיזוק דברי מפרסם ואינו דרשות, אומר אינו
 זהו הסביבה! כל על משפיע זה אמיתי, תורה בן של חיים ומתנהג ולומד
 אותו, הסובבים כל על שמשפיע אחד, אמיתי תורה בעל אחד, אדם של הכוח

העולם. בריאת בטבע ההשגחה וזוהי המציאות כך
 רבי שנסתלק לאחר עכשיו, שחסר מה את להשלים היחידה הדרך לכן
 המוסר, שבספרי הדרך לפי להתעלות ישתדל אחד שכל זצ״ל, שפירא משה
דשמיא! סייעתא אין תפילה בלי - הכרחי דבר שזה תפילה, ידי על וגם
 אם וגם הצלחה, לו תהיה לא עצמו, מכוח ברוחניות שיצליח שחושב מי

 דשמיא, סייעתא שצריך מאמין אדם אם רק הצלחה, זו אין משהו, יצליח
לשער. שאין דשמיא סייעתא יש אז זה, על ומתפלל

 ויבקש בישיבה ירבה וכו׳ ויחכם אדם יעשה מה ב( ע, )נדה בגמרא ומפורש
 ופירש לן, משמע קא מאי בגמרא שם והקשו שלו, שהחכמה ממי רחמים
 ותירצו תלוי. הדבר וברחמים הואיל בישיבה ירבה למימר ליה למה רש״י:

 שצריך לגמרא פשוט היה זה כי ברש״י ומבואר סגי. לא הא בלא דהא
 אלא התורה, לחכמת לזכות שייך לא תפילה ובלי רחמים, ובקשת תפילה
 בישיבה, להרבות צריך ולא לבד, תפילה מספיק אולי לחשוב מקום שהיה

בישיבה. להרבות גם וצריך כן, הדבר שאין הגמרא וחידשה
 מה כל בעצמו לעשות גם וצריך לבד, התפילה על לסמוך שאין מפני והיינו

 עליו ומתחדש מתגבר אדם של יצרו ב( ל, )קידושין שאמרו כמו יכול, שהוא
 הגר״א וביארו לו, יכול אין עוזרו הקב״ה ואלמלא להמיתו ומבקש יום בכל

 עוזר הקב״ה אימתי כי ב'( )פרק ישרים והמסילת סוכה( אליהו בקול )מובא
 ש״אלמלא למצב הגיע וכבר יכול שהוא מה כל שעשה בזמן רק לאדם?
 יכול שהוא מה כל בעצמו עושה אינו אם אבל לו״, יכול אין עוזרו הקב״ה

 להתפלל וגם שבכוחו, מה כל לעשות תחילה וצריך דשמיא, סייעתא לו אין
 לבקש, ממי שיש יודע הוא הרי לו, מגיע למה - מבקש אינו שאם ולבקש,

 וגם רחמים, יבקש אם רק מבקש?! אינו ומדוע לו, לעזור שיכול מי ויש
השמים. מן לו יעזרו אז יכולתו, כפי בעצמו ישתדל
 להתחזק החיסרון, את למלא כעת חייבים שאנו הדברים הם אלו

 גם צריכים אבל המוסר. לימוד היא להתמדה והעצה התורה. בהתמדת
דשמיא. לסייעתא זוכים תפילה ידי ועל דשמיא, סייעתא

 ועל התורה על עומד העולם דברים שלושה על ב( )א, שנינו ובאבות
 התורה, לימוד שהזכרנו, כמו הם ועבודה תורה חסדים, גמילות ועל העבודה
 אדם שבין טובות מידות היינו חסדים וגמילות תפילה, זו שבלב ועבודה
 לא אדם ששום להיזהר מאד גדולה ומדרגה מאד קשה דבר וזה לחברו,
כך. כדי עד זוכים סגולה יחידי פעם, אף ממנו ייפגע

 הדברים ידי על רק והתורה, תפילה עם מוסר ידי על היא לזה והדרך
 מצד טובות מידות לו שאין אדם אפילו טובות. יהיו שהמידות זוכים האלו
 טבע בעלי שאינם כאלה ויש בתורשה, עוברות שהמידות כידוע שלו, הטבע

 זוכים לב שימת ועם תפילה ועם תורה עם כן פי על אף טובות, מידות של
לשער! שאין טובות מידות של הנהגה היא שההנהגה

 ואילו טובות, מידות להם שיש אנשים רואים פעמים הרבה ולכן
 עוברות מידות שהרי פלא וזה טובות, מידות בעלי אינם שלהם הצאצאים
 היא האמת אבל אבותיהם, כמו טובות מידות בעלי לא הם ומדוע בתורשה,

 זכה לכן תפילה, והרבה אמונה, והרבה שמים, יראת הרבה לו היה שהאב
 ואף כן, אינם הבנים אבל טובות, מידות לקבל הטבע נגד דשמיא לסייעתא

 עוברים אינם ואמונה שמים יראת בתורשה, עוברות טובות שמידות פי על
 אמונה עם האב, כמו הדרך באותה להשתדל צריכים הבנים וגם בתורשה,

טובות. מידות להם יהיו ואז ותפילה, שמים ויראת
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 כתוב הדעת. היסח בלי ומוסר, ותפילה, תורה, האדם. עבודת זוהי
 הגדול השונא הוא הרע שהיצר פ״ה( המעשה יחוד )שער הלבבות בחובות
 שלו, שונא שהוא מרגיש אינו והאדם לבו, בתוככי שנמצא האדם, של ביותר
 היא האמת אבל אותם, רוצה בעצמו הוא - היצר פיתויי שכל לו ונדמה
 שאינו פי על אף כך, רוצה שהוא שיחשוב אותו ומסית מפתה הרע שהיצר
מוסר. ודברי מוסר ספרי ידי על רק היא והעצה רוצה,
 ולעלות להתעלות כולנו שנזכה רצון ויהי להצלחה, הדרכים הם אלו

!דשמיא בסייעתא העליונות המעלות בכל מעלה-מעלה

ברק בני שלמה״ "עטרת כולל בהיכל שנאמרה שיחה
 הכולל רבני ידי על טהרות סדר סיום ובמעמד

זצוק"ל ליפקוביץ הגרמ"י הישיבה ראש מרן נשמת לעילוי

 מכל יותר גדול התורה לימוד כולם, כנגד תורה תלמוד א( )א, בפאה שנינו
 הזה בעולם פירותיהן הבא, ובעולם הזה בעולם כולם, כנגד ושכרו המצוות,

מהכל. יותר הוא תורה תלמוד הבא, לעולם קיימת והקרן
מאד, גדול עליו שהשכר דבר שכל כתב טז( )ג, יונה לרבינו תשובה ובשערי

מאד. גדול העונש אותו, מקיימים לא אם להיפך, גם
 כרת עונש ויש עשה, מצוות שהם ומילה, פסח מקרבן לזה דוגמא והביא

 ואל בשב המצוה ביטל רק מעשה, שום עשה שלא פי על אף ביטולם, על
 גדולות מצוות הם ומילה שפסח כיון כרת, עונש בזה יש מקום מכל תעשה,
 פסח קרבן וכן ב(, לא, )נדרים בריתות עשרה שלוש עליה נכרתו מילה מאד,
 גדולות האלו שהמצוות ומאחר השבת, את ודוחה מצרים, ליציאת זכר הוא

בכרת. זה על ונענשים חמור, ביטולם על העונש גם מאד,
 לזכויות בו וזוכים כולם, כנגד מאד, גדול ששכרו התורה, לימוד גם וכך

 ממילא שצריך, מה ולכל המשפחה, לכל הזה, ובעולם הבא בעולם עצומות,
ביותר. חמור דבר זה תורה מבטלים אם להיפך, גם

 בקובץ איש החזון שכתב כמו מאד, גדולה התורה לימוד שהשפעת וכשם
 כל על ניכרת השפעתו אמיתי תורה בעל שיש שבמקום לעיל( )הובא איגרות

 עליהם משפיע הוא ניכרת, השפעתו שאין הרחוקים במקומות וגם הסביבה,
 לימוד וחסר תורה, ביטול שיש במקום להיפך, גם כך נסתרת, השפעה
הפוכה. השפעה משפיע זה הרי התורה,
 שיעור, להם שאין מהדברים והוא מאד, גדול חיוב זה תורה לימוד לכן

 בזמנים רק לא יכול, שהוא כמה אחד כל בתורה, העסק לחיוב שיעור אין
לפי אחד כל למסגרת, מחוץ גם אלא והכולל, הישיבה סדרי של הקבועים

מתורה. פנוי זמן יהיה שלא לחיוב, שיעור אין כוחו,
 לחשוב הפחות לכל ישתדל הספר, מתוך ללמוד יכול שאינו ובזמן
 בהנחת מכוון בהנני מבקשים זה ועל קדושות, מחשבות תורה, של מחשבות

 שהראש קדושות, מחשבות על מתפללים קדושות, יהיו שהמחשבות תפילין
 קשה זה אמנם בדרך. שהולכים או שאוכלים, בזמן גם בתורה, שקוע יהיה
כוחו. לפי אחד כל להשתדל צריכים אבל מאד,
 הזמן כל בתורה דבוקה הייתה שמחשבתם כאלה וצדיקים גאונים היו

 לדבר באים שהיו ידוע זצ׳׳ל עוזר חיים רבי הגאון ועל הדעת, היסח בלי
 ובאותו ושומע, מקשיב היה והוא פרטיים, בעניינים או הציבור בענייני איתו
 לשמוע בכוחו היה כך כדי עד תורה, בדברי חושב וגם מדבר, היה גם הזמן
 כישרונות לו שהיו שונים, עניינים שלושה על הזמן באותו ולחשוב לדבר

 ואם כוחו, לפי אחד כל להשתדל יש פנים כל על זכויות. הרבה וגם מיוחדים
תורה. ביטול זהו עושה ואינו יותר יכול

 אבל הדעת, היסח בלי בתורה שקוע להיות גדולה מדרגה זו ואמנם
בזה. שיתרגל עד ולהמשיך מעט מעט להתחיל אפשר

 בשלמות, לא היא שמים יראת בלי תורה שמים, יראת גם לזה וצריכים
 בלא ״אורייתא הזוהר מדברי בהגה״ה( פ׳׳ג )ש״א החיים הנפש שהביא כמו

 עולה אינה שמים יראת בלי שתורה היינו לעילא״, פרחא לא ורחימו דחילו
 ספרי ללמוד צריכים שמים יראת ולקבל התורה, בשלמות וחסר למעלה,
שמים. יראת אין המוסר לימוד בלי מוסר,
 להחליט וצריך הזה, העולם אהבת הגשמיות, את אוהב שהוא האדם טבע
או הזה עולם האם יותר, רוצה הוא ומה מעדיף, הוא מה את בלבו ולקבוע

 העולם שאהבת פ״ג( הנפש חשבון )שער הלבבות בחובות כתוב הבא. עולם
 ביחד, להיות יכולים ואינם דסתרי, תרתי הם הבא העולם ואהבת הזה
 שיבין או הבא, העולם על כלל חושב ואינו אצלו, עיקר הזה שהעולם או אלא

 הבא העולם לצורך רק הוא הזה העולם כל ואז העיקר, הוא הבא שהעולם
א'. בפרק ישרים המסילת שכתב כמו

 ולידע העיקר, מה בלבו ולהשריש לדעת מוסר, ספרי ללמוד צריכים לכן
 גם רבים, לי שסיפרו כפי מאושרים, חיים נותן גם וזה דיין, ויש דין שיש

 החיים כל זה ידי ועל יום, בכל מוסר ללמוד שהתחילו מבוגרים, אנשים
 יודעים וכולם חיים, שמחת נתמלא הבית וגם מאושרים, חיים השתנו,
בחלקו. ושמח מאושר הוא הזה שהאדם

 שייך לא תורה בלי עמל', אתה 'בתורה אם רק שייך הזה׳ בעולם 'אשריך
 אושר, לו נותנת אינה העשירות ביותר, הגדול העשיר גם מאושרים, חיים
 מאתיים לו יש מאתיים רוצה מנה לו יש א( ג, רבה )קהלת אמרו וכבר
 רק מאושר, אינו ולעולם לו, שחסר תמיד שמרגיש היינו מאות, ארבע רוצה

מאושרים! חיים נותנת התורה
 מאושרים, חיים נותן שזה כדאי, וגם חיוב, הוא התורה לימוד לכן

 הבא, לעולם הקיימת הקרן מעין הפירות? הן ומה הזה, בעולם פירותיהן
הבא. עולם מעין הזה, בעולם הבא עולם של תענוגים

 ידי על לזה, דשמיא סייעתא צריכים רק תורה, חיי ידי על שזוכים מה זהו
 בקשות הרבה מבקשים תפילה, ידי על וכן קדושות, ומחשבות מוסר ספרי

 יחיד, ובלשון רבים בלשון בתורתך, לבי פתח לתורתך, השיבנו כגון תורה, על
האלה. הטובים הדברים לכל זוכים תפילה ידי ועל

 חיים ולחיות האלה, בדברים להתחזק באמת נזכה שכולנו רצון יהי
!הבא ובעולם הזה בעולם ומאושרים טובים

העושים מרובים מעלת
 רבבה מכם ומאה מאה חמישה מכם ״ורדפו כתוב בחוקתי בפרשת
 אלא לומר צריך היה לא והלא החשבון, הוא כך וכי :כתב וברש״י ירדופו״,

 התורה את העושין מועטין דומה אינו אלא ירדופו? אלפים שני מכם ומאה
 הם בתורה העוסקים שהציבור ככל והיינו ע״כ, התורה, את העושין למרובין
יותר. גדולה מהם אחד כל של זכותו כך יותר, מרובים
 הרבה וצריך זכויות, צריך הדור בתורה, שעוסקים ציבור כאן יש וב״ה
 יא(, י, רבה )אסתר זאבים שבעים בין אחת שה הוא ישראל כלל ניסים,
 זכות בפרט הדור, כל על מגין התורה וזכות הדור, על להגן זכויות צריכים
מאד! גדול דבר זה העושים מרובים של התורה
 אחרים, על משפיע גם הוא הרי ולומד שיושב אחד שכל בזה, יש ענין ועוד

 אחרים אנשים מאה על בזה משפיעים בתורה שעוסקים שחמישה נניח ואם
 ודאי בתורה, שעוסקים ויותר מאה של ציבור כן אם טובים, מעשים שיעשו

יותר. הרבה משפיע מהם אחד וכל יותר, גדולה השפעתם
 שרויה שכינה בתורה ועוסקים שיושבים עשרה ו( )ג, שנינו ובאבות

 אפילו ומנין וכו' חמישה אפילו ומנין קל בעדת נצב אלוקים שנאמר ביניהם
 המקום בכל שנאמר אחד אפילו ומנין וכו' שנים אפילו ומנין וכו' שלושה

וברכתיך. אליך אבוא שמי את אזכיר אשר
 או שניים ואם עימו, שרויה שכינה בתורה שעוסק אחד שאפילו היינו
 יותר גדול העוסקים שמספר ככל ויותר, עשרה וכן בתורה, עוסקים שלושה

 שבעשרה מצינו המזון ברכת ]ולענין יותר גדולה השכינה השראת כך
 מוסיפים מעשרה ביותר שגם שסובר תנא ויש לאלוקינו, נברך אומרים
 שככל מזה ורואים מ״ט, דף ברכות עיין המברכים, ריבוי לפי אזכרות

 ליותר, עשרה בין חילוק אין להלכה אמנם חשיבות. יותר יש גדול שהציבור
 מוסיף העוסקים ריבוי פנים כל על לאלוקינו[, נברך שמזכירים מה ומספיק

 מזכה הוא בתורה שעוסק אחד וכל יותר, גדולה השפעה וגם זכויות, הרבה
מאד. גדולה וזכותו גדולה, השפעה ומשפיע הרבים את

 שלמדו טהרות, סדר משניות לסיים עכשיו שזכו מה כאן להזכיר ויש
 רואים יום, בכל דקות עשר הכולל, סדרי לאחר שנים, כמה במשך

 הרבה נתחדשו וגם טהרות, סדר כל שסיימו מצטרפת, לפרוטה שפרוטה
 עליהם שאין משניות זרעים, סדר בלימוד מתחילים ועתה בס״ד, חידושים

 לעסוק היא גדולה זכות ובודאי מפרשים, ומעט ורמב״ם ר״ש רק גמרא,
שצריך! מה ובכל בתורה הלאה יצליחו השם בעזרת בזה.

2 עמוד
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הגדול הגאון מו״ר  bp משיחותיו
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 הרב מורנו
זצ״ל דסלר

 נרשם במדרשה, שליט״א מו״ר מדברי נ
[ תש״ע שמות פ׳ מהקלטה
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 אדם של היארצייט יחול טבת כ״ד בערב מחר
 יום הוא טבת כ״ד האחרונה, מהתקופה גדול

 אלפים עוד של ומורה מורנו, של הזכרון
 צדיק זכר דסלר אליעזר אליהו הרב ורבבות,

לברכה. וקדוש

 שהצדיקים הקב״ה, ראה - אהגמרא אומרת
 את פיזר ודור, דור בכל שתלם מועטים,
 צדיקים הרבה אחד בדור יהיה שלא הצדיקים

 בכל שתל הקב״ה כלל. צדיקים בלי אחר ודור
 היה הוא השם. בבית השתולים את ודור דור

 תורה״ ב״תלמוד השם בבית מהשתולים אחד
 והוא השואה שלפני בדור חי היה הוא בקלם.

 נוח בשכ׳ כמו השואה. שאחרי בדור גם היה
 המבול שלפני בדור דהיינו בדורותיו היה צדיק

 בני בנס משאיר הקב״ה המבול, שאחרי ובדור
 חלקי ואת ההשקפות את להעביר שיוכלו אדם

 כדי הקודם בדור הצדיקים אצל שהיו התורה
החורבן. שאחרי לדור אותם להעביר

 חיים ר׳ צעיר, אברך דסלר הרב כשהיה עוד
 הסמכות הדין, בית ראש שהיה דודו, עוזר,

 ליטא רוסיא, יהדות בכל ביותר הגבוהה
 בבית דיין לתפקיד אותו למנות הציע ופולין,

 כי סירב דסלר הרב וילנא. בעיר שלו הדין
 שלא הייתה קלם ישיבת של החינוך שיטת
 רק ודיינות, רבנות של ציבורי תפקיד לקבל

 לפני קצר זמן ממש תורה. הרבצת של תפקיד
 הוא תרצ״ט בסוף השנייה מלחה״ע שפרצה

 המלחמה פרצה בינתיים באנגליה, בביקור היה
 יש הביתה. לחזור אפשרות לו הייתה ולא

 היה משם, כותב שהוא מרגשים מאוד מכתבים
 המלחמה של שנים לשש קרוב ובת, בן אז לו

 אחד ידעו ולא מפורדת הייתה שהמשפחה
והבן עבודה במחנה הייתה אשתו השני, איפה

 ע׳׳ב ל'ח, יומא א
ה' נח, תנחומא, ב

 הציבור את ולעורר לחזור נבקש
 מו״ר לרפואת ולהתפלל להמשיך

גיטל בת מרים בן יעקב רבי

שליט״א אדלשטיין יעקב רכי
 אחרי אחר. במקום אחד כל והבת

 יותר להם היו לא כשחזרו השואה
ילדים.

 היה הוא אנגליה, במדינת שם כשהיה
 אני מה בשביל עצמו את שואל תמיד

 הביתה חוזר היה אם בחיים? נשארתי
 את כמו אותו הורגים היו במלחמה

 הרי מתבונן, שהוא אומרת זאת כולם,
 קלם של היהודים שכל נגזר בעצם
 ר׳ הגה״צ שלו החותן גר היה ששם
 הבן שם, הישיבה ראש והיה זאב נחום

 בעצם אשתו. אבי היה מקלם הסבא של
 בגיל לעוה״ב לעבור גזירה עליו נגזרה
 למה חיים? אנחנו למה אז ביותר, צעיר

 כמוהם, כ״כ קדושים להיות זכינו לא
 דבר לעשות אפשרות לנו שיש כנראה

עושה. חי שאדם טוב

 הוא אז לעשות, צריכים אנחנו א״כ מה
 היבשות, העצמות את להחיות - אמר
 ולהדליק ניצוצות ללקט האפר בתוך
 אם אמר התורה. אש של האור את שוב

 היה הוא עצמי, בשביל חי לא אני כן
 באותו שם. משפחה בלי בודד אדם
 פליט מהשואה אחד בחור הגיע הזמן

 אמר, לכן מישהו, עוד והגיע לאנגליה,
 בתורה שיעסקו מדרש בית נקים הבה
החורבן. לפני שלמדו כמו ולילה יום

 ישיבה פתח הוא המלחמה ימי בעצם
 אנגליה זה? את פתח הוא ואיפה וכולל
 יום בכל היו ובלונדון מופצצת, הייתה
 הפציצו הגרמנים הרוגים. מאות

 פצצות זורקים והיו יום יום באווירונים
 המדינה לצפון עבר הוא אז אדירות.

 ואין מהאוויר התקפות אין ששם מקום
 שם גייטסהד, לעיר עבר הוא הפצצות,

 לרב אמר אז צדיק אחד רב כבר היה
 בית שם להקים לו שיעזור בבקשה
 בחור, ועוד בחור עוד הגיעו מדרש,

 ניצולים עכשיו אנחנו להם אמר והוא
 לעסוק תפקידנו ומהמוות, הגיהנם מן

 תורה שילמד מי שיהיה כדי בתורה
הבא. לדור

 עצמו את הפקיר דסלר הרב מורנו
 וכך כך יקדיש אברך שכל ואמר לגמרי,
להחזיק נדיבים להתרים בשבוע שעות

שמות לפרשת שלישי יום תשע״ז, טבת יט בס״ד

המילדות׳ ׳ותיראן
חכמה היא א׳דנ׳י יראת הן
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 ותיראן יז, פסוק א׳ פרק השבוע, בפרשת
 דבר כאשר עשו ולא האלקים את המילדות

 תמיהה כאן יש עכ״ל. מצרים, מלך אליהן
 רפאל ר׳ הגה״צ מו״ר מפי ושמעתיה עצומה,
 מכפר ע״ה מישקובסקי אליעזר אליהו

חסידים:

 וא״כ לחינם, אחת אות אפי׳ אין בתורה הרי
 מיותרות מלים ארבע לחינם נכתבו מדוע

 זו כאילו האלקים״, את המילדות ״ותיראן
 מלעשות התאפקו שבגללה היחידה הסיבה
 ללא גם הרי בלע״ז. ג׳ינוסייד עם״, ״רצח

 שאין העולם כל הבין ויר״ש, דת של טעמים
 אייכמן הגדול הצורר את לפטור סיבה שום

 וא״כ רשע, אותו של בקולו ששמע ימ״ש,
בתורה. הלשון אריכות על אתמהה

 הבלם באמת לה, מפרק והוא לה מותיב הוא
 יראת הוא היחידי בלע״ז( )״הב!קס״

 בבהירות זה עניין מבאר והרמח״ל א׳לקים,
 לא ואילו ישרים״, ״מסילת ספרו בהתחלת

 האדם הי׳ה שמים, יראת של הזה הבלם
 סיפוק לצורך חברו, את להרוג גם מסוגל

 תענוג או אותו, שתקפה תאוה של צורך איזה
 התורה ולכן מדבש. מתוקה נקמה של

האמיתית. הסיבה את מדגישה

 כ״ט פרק איוב מספר עוד מביא והרמח״ל
 ובפסוק תמצא׳, מאין ׳והחכמה י״ב פסוק
 חכמה׳, היא אד׳ יראת הן לאדם ׳ויאמר כ״ח

 ״אחת״ לשון הוא ״הן״ במדרש ואמרו
 חכמה, היחידה היא חכמה, היא בלועזית,

 הנאמר אלו מן ולהיות לדעת עלינו ועתה
אכי״ר. לו, מסייעין ליטהר הבא עליהם,
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 בן רחל, בת ברטין גורג׳יה, בן עובדיה זראדה, בת הילדה רפאל, בן אבנר נסים, בן דוד יצחק, בן מוריס משה בנימין, בת ברטה בייה אלפרד משה בת יעל :נשמת לעילוי
 ניסים מימון, בובה יעקב בן חי רומיה, בת נעמי אליס, בן יהודה משה, נח בן דני שמואל אברהם, ר׳ בן שמעון משה, בת שמחה סימה מנחם, בת שרה בנימין, בן ציון

ז״ל אסתר בת דליה חיים, בן עובדיה רחל, בת איטה צבי, בן שמאי לאומה, בת אסתר בובה, בן יעקב סופר, לאומה סופר,

 מלונדון נוסע היה עצמו הוא הזה, המוסד את
 ותלמידים נדיבים היו שם ובחזרה, לגייטסהד

 הוא לכן למוסד, כסף לחסוך רצה עצמו והוא
 פרנסה, בשביל עבודה איזו אעשה אני - אמר
 ולמרות בלונדון אחד כנסת בבית רב חסר היה

 רב להיות החליט רב, היה לא פעם שאף
 והיה אותו לקחו סיפר, הוא כך זה, בביכנ״ס

 היה הוא יומיים. או יום כל ונסע בתפקיד שם
שן היה השינה שאת מספר  ברכבת בנסיעה י

 זמן היה אז לגייטסהד, לונדון בין שעות של
שון הזמן על חבל לישון.  בזמן במיטה לי

 ישן פשוט היה אז משהו, לעשות שאפשר
ברכבת. בנסיעה

 אחת שפעם מעניינים דברים מספר היה הוא
 דג, על כשרות שאלת אותו לשאול באה אשה

 מצאה ולא הדג את ובודקת הדג, את פתחה
 והכבד הלב את מצאה שלו, המרה איפה

 היא אז מרה לה שאין בתרנגולת שאלה וכשיש
 כן לפני התפוצצה המרה בדג אבל טריפה,

 בית עקרת כל כי כשר הזה הדג אבל אולי,
 שום בו ואין שחיטה, צריך לא שדג יודעת
 שום בזה אין ונבילות, טריפות של בעיות
 לה נגיד שאם חשב הוא כשרות. של בעיה
 גם שאולי תחשוב היא שאלות אין הדג שעל

 אז בשאלה, לזלזל אסור שאלות. אין יונים על
 את עשה הספר את פתח רגע, המתיני לה אמר

 היה הוא כשר. הזה הדג לה ואמר מעיין עצמו
 החורבן׳, אחר ׳ויהי מאמר יש מאמרים, כותב
 החורבן. אחר לתלמידים זה את כותב היה

 שם להיות מפוניבז׳ הרב אותו הזמין זה אחרי
המשגיח.

 המבט את דבר בכל רואה שהיה אצלו ראינו
 שאם דברים רואים הזה בדור אנחנו הרוחני,
 בכלל הם האלה שהדברים נראה בהם נתבונן

 הסדר ככה לא זה הטבעי, המהלך לפי לא
 בארץ שאנחנו הדבר עצם הדברים. של הטבעי
ש ישראל  שלהם מינימום שהמטרת אויבים וי

 בארץ יהודי אף ישאר שלא אותנו, לחסל זה
 כ״כ זה, את עושים ולא ושלום חס ישראל
 אלא ומדוע? זה את עושים ולא רוצים

נותנים. לא שמהשמיים

 ועמל טרח דסלר שהרב העיקרון היה זה
 השיחות שומעי וכל תלמידיו בלבבות והחדיר

 הוא הקב״ה שרוצה מה שרק דהיינו, שלו.
 השמים ומן שליטה. שום אין אדם ולבני יקום,

 בזה ונביא רצונם, את לבצע להם נותנים לא
כדלהלן. מופלאה מאלפת דוגמא

 דוד לו קראו במדינה הראשון הממשלה ראש
 ואישיות מרץ בעל אדם היה הוא גוריון, בן

בכל נערץ היה הוא אותו. העריצו מדי ויותר

 למרות היהודים ואצל הגויים אצל העולם
 הוא טעויות. עשה שכאן שאמרו גנרלים שהיו

 טועה לא פעם אף שהוא לפרסם הצליח
בחיים,

 פנסיונר כבר והיה בוקר בשדה כבר כשהיה
 והיה ויוגה התעמלות עושה היה צאן, רועה
 איתו שהיה אחד אותו שאל הראש, על עומד

 שלמה ח״כ היה זה כנסת, חבר בתור בידידות
 לאחור במבט לי תגיד אותו שאל ז״ל, לורנץ

על מתחרט לא אתה שעשית, המהלכים כל על
!.....לא אמר דבר? שום ! לא גם אתה !

 באוניה תותח שהפעלת מה על מתחרט
 שם להרוג האצ״ל[ ארגון ]של אלטלנה
!׳לא אמר יהודים?  היה זה מתחרט! לא אני !
המציאות׳. מחוייב

 שווה יהודים שדם להלכה נשמעים לא אם
 בעניין אלא יהודי. אף להרוג אסור הכל את
 יש העולם, באומות מסודרת מדינה סידור של

 כל לורנץ הרב אותו שאל אז כזו. השקפה
 שהיית שנים עשרות כל שעשית המהלכים

 איזו עשית במדינה, חזק שלטון עם מנהיג
 שום ואמר, חשב הוא אז לפחות? אחת טעות,
 ומהי אחת, מטעות חוץ עשיתי לא טעות

 לבחורי דיחוי לתת שהסכים שציין? הטעות
 הצבא שירות את לדחות שהסכים הישיבות

 גייסתי ושלא הישיבה את שיסיימו אחרי רק
 שאל שעשיתי. היחידה הטעות זו מיד. אותם
 הוא כזאת? טעות עשית באמת למה אז אותו
 הרב אז לו אמר תשובה. אין - וחשב חשב

 רגיל אדם אתה עכשיו תשובה, יש לי לורנץ,
 וכתוב מלך היית אז רע, או טוב בוחר אתה

 על השם ביד מלך לב מים ״פלגי משלי בספר
 נותן לא השם כלומר ,גיטנו״ יחפץ אשר כל

 שילמדו רצה השם רוצה, שהאדם מה לעשות
 מלך לב זה בזה, בחירה לך הייתה לא תורה

 ממש הם והם לורנץ, הרב דברי ע״כ השם. ביד
 שליטים זממות על דסלר הרב שאמר כדברים
העולם. באומות

 הסתכל ממשלה, ראש ב״ג היה לא כשכבר
 אנחנו תרוץ, בלי קושיה לו היה חומרי במבט

 ביד מלך ׳לב של באופן הדברים על מסתכלים
 מנהיג ארה״ב, מדינת ראש את כולל זה השם׳

 השם, ביד מלך לב וסוריה, מצרים רוסיה, סין,
 דרש״י אומר הפוליטיים המאבקים כל גם וככה

 שרי בין מלחמות זה כאן מלחמות כשיש
 פרס ועל יוון על הממונה המלאך בין מעלה,

רוחניות השפעות של רוחני מאבק וזה וכו׳

כא משלי, ג
ע״א י״ז, ברכות ד

עצמם״ החיים ״את
 פעם, טובה ממנו שמקבלים אדם והרי

 אם וק״ו הטוב, הכרת רגש כלפיו מרגישים
 את לו שיזכור ממוות חברו את הציל אדם

 ואנחנו חייו, את לו שחייב ימיו כל זה
 ממנו שקיבלנו דסלר הרב כלפי מרגישים

גוזמאות. בלי עצמם החיים את

 עם החיים של שהיחס לומר ונכון מותר
 כמו זה דסלר הרב בלי והחיים דסלר הרב
 אפשר היה במחיצתו חיים, והעדר חיים

 חסר תורה שבלי מוחשית בצורה להרגיש
תשע׳ה( שמות יא, גליון יעקב, )גאון חיים.

אדם״ ״חכמת
 נשוי כבר שהייתי לאחר הימים, באחד
 רמת בעיר ציבור עניני של בעול ועוסק

 מורנו אצל הצהריים לפני ביקרתי השרון,
 שיחתנו, כדי ותוך ענין, איזה לצורך זצ״ל
 אחד כל של הפנים על מכיר שהוא אמר
 בשמעי למד. לא או תורה למד היום האם

 רבינו נא יאמר א״כ, ושאלתי, העזתי כך
 עיניו נתן אז היום, למדתי אני האם

 עיון ולאחר פני, על בהסתכלות הקדושות
היום. תורה למדת אמנם הן, אמר, קל

 שלא האמת יודע אני הרי לו, אמרתי
 מיהרתי שחרית, תפילת לאחר כי למדתי,

 הספקתי ולא ברק, לבני לנסיעה לצאת
 רגע עצור הרב, לי השיב אז ללמוד,

 עד מהבוקר שעשית מה כל לזכור והתבונן
וכו׳, הייתי היכן לו לספר כשהתחלתי עתה,

 בבית שביקרתי השאר בין לו אמרתי
 מישהו, לראות הישיבה של באולם המדרש

 בדברי איתי ששוחחו בחורים שם היו ואז
 רואה הנך הרב אמר קצת, והתפלפלנו תורה
 נחשב זה באמת כי דברי, שנכונים עתה

 על רושם השאיר כבר וזה בתורה, שעסקת
תשע׳ה( שמות יא, גליון יעקב, )גאון הפנים.

 זה בעולם קדושה נרבה שאנחנו כמה בעולם.
בעולם. ישראל עם של הכח את מרבה

 הרב מורנו של לזכרו הדברים את אמרנו
 המליץ ויהי בדורנו, שהושתל זצ״ל דסלר
 הזה הקדוש הקהל על לגו״נ להצלחה יושר
 ושלמדו ששמעו תלמידיו ורבבות אלפים ועל

?[ ושילמדו ? ? ?  או מפיו תורה דברי מתוך ]
 במהרה שלמה לגאולה ושנזכה ספריו מתוך

ואמן. אמן בימינו
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ס״ד ב

שמות 17 מסי גיליון

 והדרכה השקפה חיזוק מאמרי
המשגיחים מזקן

שליט״א יפה הגו׳׳ד מדן

j - a - j

ה מ א
הדור צורך - משה לידת סיבת

שמו ותקרא בן... ותלד ותהר לוי בת את ויקח לוי מבית איש וילך
 עמרם את התורה כאן הזכירה לא מדוע לעיין, יש א(. )ב, משה

 לקח ”לוי מבית איש”ש כתבה זאת ובמקום בשמותיהם, ויוכבד
?”לוי בת” את

 כותבת הייתה התורה אילו אריה': יגור בספרו ל”המהר אומר
 ונולד יוכבד את לקח שעמרם בשמותיהם, ויוכבד עמרם את

 הסיבה הם ויוכבד שעמרם מכך משתמע היה משה, מהם
 כן על בנם. להולדת הסיבה הם ואם אב שכל כפי משה, להולדת

 כתבה אלא ויוכבד עמרם של שמותם את התורה פירשה לא
 הולדת שסיבת ללמדנו ,”לוי בת את ויקח לוי מבית איש וילך”

 במושיע הדור צורך אלא ויוכבד, עמרם הייתה לא רבנו משה
 שלכלל לאחר ואמנם, מצרים. משעבוד ישראל את שיגאל
 עמרם נמצאו ישראל, של מושיען בלידת צורך היה ישראל
 הם לא סוף סוף אך משה, יוולד שמהם אלו להיות ראויים ויוכבד

בשמותיהם. הוזכרו לא ולפיכך רבנו משה של לידתו סיבת היו

הדור צורך לפי תורה גדולי שותל הקב״ה

 גאולתם לצורך רבנו משה של הולדתו את סובב ה”שהקב כשם
 כדי עולם, גדולי ה”הקב שתל הדורות במהלך כך ישראל, של

 הצריך את לתקן ויסייעו בו שחיו הדור על מרוחם שיאצילו
 לא שגדלותו סלנטר, הגר״י על אמר חיים החפץ רבנו תיקון.
 שליח היה הוא אלא בקרבו, חי שהוא הדור ערך לפי הייתה

 והמסתעף המוסר לימוד חיזוק באמצעות הדור להצלת ממרום
מכך.

 מבריסק, והרב איש החזון של המופלאה להנהגתם זכה דורנו גם
 עולם של דרכו את ולהתוות לכוון ממרום שלוחים היו אשר

 אירופה. יהדות חורבן לאחר הקודש, בארץ המתחדש התורה
 אהרן ר' הגאון את בתוכה שתל ה”שהקב זכתה ב”ארה ויהדות
 בארץ ויצר תורה, של מפואר עולם בה הקים אשר ל,”זצ קוטלר

 המושג את הכל, חזות היא ממון שצבירת במדינה - החומריות
 של חשבונות שום ללא התורה, לעסק החיים-כולם הקדשת של

תכלית.

הדור צורך כפי - דשמיא סיעתא

 היה ל”זצ כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון מפוניבז׳, הרב והנה,
 של בבניינו עוסקים אשר שאנשים בחוש רואה שהוא אומר,
 לסייעתא זוכים אירופה, יהדות חרבן שלאחר התורה עולם

 זקוק שהדור שהיות לכך, והסיבה ערכם. מכפי יותר דשמיא
 זוכים הם שחרב, התורה עולם של המחודש בניינו לצורך להם

הדור. צורך כפי - דרגתם מכפי יותר להצלחה

 שרואים אומר, היה מפוניבז' הרב בלימוד, הצלחה לעניין גם כך
 אשר לומדות, של גבוהות לדרגות מגיעים בחורים שבדורנו
 אלו, לדרגות להגיע בכדי רבה ליגיעה הוצרכו קודמים בדורות

 רק לא ניתנת דשמיא הסיעתא כשלנו עני שבדור משום וזאת
 מחייב וזה הדור. צורך את גם בחשבון לוקחים אלא מעשינו לפי

גדולות. הצלחות לנחול אפשר מאמץ שבמעט עבורנו, גדול

 שאנשים שפעמים ל,”זצ דסלר אליהו רבי מהגאון שמעתי גם
 משום לא דשמיא, לסייעתא וזוכים בדבר-מה לעסוק נטפלים

לכך. ראוי נטפלו שאליו שהעניין משום אלא לכך, ראויים שהם

 דור ראית אם” ברכות(: סוף )ירושלמי אמרו ל”חז והנה,
 .”כולם שכר נוטל ואתה בה והתחזק עמוד התורה, מן שמתרפה
 בעולם לשכר רק מתיחסת אינה ”כולם שכר נטילת” להאמור,

 מכפי יותר להשיג הזה, בעולם דשמיא לסיעתא גם אלא הבא,
מעשינו. וערך ערכנו

 חביבו תלמידו קמיה נשגר טוב מזל ברכת
 שליט״א המשגיח מרן של ואהובו

 שנים כמה זה בקודש לשמשו זכה אשר
 שליט״א שוב חננאל והנעלה המופלג החתן
 בשעטו״מ תחי' עב״ג נשואיו שמחת לרגל

 בית להקים שיזכו דליבא מעומקא ברכותינו
 מתוך והיראה התורה אדני על בישראל נאמן

הימים כל ואושר שמחה

א



חינוך!
 בכללים הקדש, במלאכת העוסקים את לצייד למטרה לה שמה אשג החינוך, לועידת ר”תשב ומלמדי מחנכים מאות התכנסו שעבר בשבוע

 וטורח זוז כינוס מאוד מחשיב א”שליט המשגיח ןמר הטהורים. ישראל ילדי שיל חינוכם באח: ולהשביח לרומם כדי ביותר, הטובים החינוכיים
 תוספות מעט הכליל)עם לתועלות מהם ונביא נחוצים, חינוכיים יסודות כמה על עורר הנאספים בפני דדבריו בוועידה. בעצמו להשתתף
אחרות(. בהזדמנויות שנאמרו

 אכל שנאמר ממה החיניך, עניין שה העצומה החשיבות על ללמוד אנו כוליםו ישראל. ילדי חינוך את לרומם שבאו המשתתפים כל ברוכים
 בגלל אבינו, לאבההם אהבתו על מעיד ה”הקב ”. אחריו״ ביתו ומות בניו את יכוה אשר למען ידעתיו כי”זט(. יחי )בראשית אבינו אברהם
ה׳. דרך שישמרו אחריו ובניו ביתו לחינוך אברהם של דאגתו

 לדעת צריך אך בחינוכו. להצליח יוחד מ מאמץ ה עוש המלמד הטבע בדרך חשובי אדם של בנו שהוא תלמיד מןלכיתה סזד כאשר הנה א.
 הקי התורה אמרה מישראל אחז ו אחד כל על שהרי הקב״ה, האהובשל בנו שהוא ביותרי הרדול היחוס את יש הוא באשר תלמיד שלכט

לחינוכם. שיתמסר למי די בבי עד טובות שירמול בודאי בניו, של בהצלחתם מאד שרוצה ה”והקב .”אלוקיכם לה׳ אתם בנים”
 שהתלמיד הידיעה עם חי טרידא שר׳ משום דבר, כלי על ם פע 400 תלמיד אותו ם ע ור לחז הכוחות היו לרידא שלר׳ אמרי הגדולים אחד
ה.”הקב של האהוב: בנו הוא? גם חלשים, הכל-כך הכשרונות עם

ת, הודיעה את לתלמידים ולפשריש להנחיל צריך ב.  לוזצלחז ביכולתו אחד כל אחר, דבר בכל או בכשרונות ותלויה אינה; שההצלחה ה^די
! הבא בעולם ש”וכ הזה בעולם גם חשוב, הכי הוא כוחותיו את מנצל אדם ם א כוחותיו! את ינצל אם

 איש החזון דברי הדוך״. מגדולי יהיה שאולי בספק הוא ישיבה כלבן ״שדמעט ל,”זה איש החזון לי אמר ש ברים ד כיר להז :אני רגיל זה בעניין
 הישיבות בני שכל לדאוג ראוי אם אותו כששאלתי זה היה מעשית: כהוראה אלא בעלאא, מליצה בתורת או עידוד כדברי נאמרו לא הללו

 הוא ה ישיב: בן כלי וכמעט שהיות , איש החזון לי אמר כך על בתשובה העולים. ילדי של הרוחניר־! להצלתם בפעילות הזמנים בבק ישתתפו
 עלייתו חשבון על הזמן, באמצע גב! בזה לעסוק להמשיא אותו לגרור שעלולה לפעילות בחור למשוך כדפי לא הדור, מגדולי להיות בספק

בתורה.

 ואחבים יתעל!, כך שכל מהם שהיפו אלו דוקא לאו הם הדור שגדולי האום, שנים עשרות ״לאחר איש: החזון וסיף ה הזדמנות באותה
 חשובה זו ידיעה בצעירותם. ובלטו מהם שציפו אילו דווקא יהיו לא! הדור שגדולי ראינו בדורנו גם וכך שציפו! כפי יצאו לא מהונו שציפו

 לשער אין כי מבטיח, פחות נראה ועתידם פחותים שכישרונותיהם בתלמידים פחות ישקיעו שלא למלמדים, גם מאד וחשובה לתלמידים
מהם. לצמוח יכול מה

 ל,”זצ המשגיח לו והשיב לתלמידיםו לומר מה מפוניבז׳ המשגיח את שאל ו^בה הרב התלמידים. בקרב פשוטה אמונה להחדיר חשוב ג.
!”לעולם בורא שיש להם ״תקד

 ה.”הקב את מראה כולה הבריאה כל עולם׳. מלא כבודך - אמצאך לא ואנה ונעלם, נסתר הנך - אמצאך אנה ׳ד׳ שורר: הלוי יהודה רבי
 קצר, זמן אפילו בלעדיו לחיות א”א שהרי ביותר, הנצרך שהוא לנשימה אויר וכגון מצוי, היותר הוא נצרך שהכי שהדבר מצאו החכמים

 שגם ובאמת ה.”הקב על מעידה כולה הבריאה שהרי מקום, בכל יש ואמונה אמונה, זה נצרך הכי מקלם: הסבא אמר ביותר. המצוי גם הוא
ה, מכירים הרחוקים ^ ה עליהם. לקבל רוצים לא הם רק מקום, בכל נמצא ה”הקב כי ב

 כדי לשלם נאלצים שאנו מס איזה אינן הן המצוות ג”שתרי התלמידיםו חינוך את להשתית יש שעליהם ביותר החשובים היסודות אחד ד.
 שנזכה כדי לנו נתנם אותנו ה”הקב ומאהבת ?,”בעוה מאושרים אותנו ועושה אותנו שמקדשות אורות ג”תרי הן אלא הבא, לעולם לזכות

הטוב. לפסגת באמצעותם

 דגש שמה שהיא מכך נבעה תלמידותיהו על והמצוות התורה את להאהיב הכבירה שהצלחתה מספרותו שנירר שרה מרת של תלמידותיה
באדם. נוסכים והמצוות שהתורה והאושר השמחה על חזק,

 בפני הדברים את כשאמרתי בשבוע. פעם לפחות או ביום, פעם כבוד, של כפית לבחור לתת צריך שבתקופתנו החזרא, בשם שמעתי ה.
כבוד... של צלחת לבחור לתת צריך אלא בכפית, להסתפק אין כבר היום שלדעתו הגיב, הוא זצ׳׳ל הוטנר יצחק ר׳ הגאון

רצונו. את לכפות יכול אינו הוא זאת עם יחד אך האפשר, במידת ברצונו להתחשב שמשתדלים לתלמיד להראות חשוב ו.
 לו שיקנו מהוריו תבע - הנפש בכוחות העמוקה ובהבנתו דעתו ברוחב המפורסם - ”דעת ה׳׳שיעורי בעל און1ה של הקטנים מילדיו אחד

 כאשר אך חדשות, נעלים ללא לישון ללכת לילד הורו האב, הוראת פי על לבקשתו. יעתרו לא אם לישון הולך שאינו והודיע חדשות, נעלים
 לא שהוא הילד את לחנך רצו אחה שמצד דעת, השיעורי בעל הגאון הסביר שביקש. הנעלים את מיטתו ליד מצא הוא בבוקר קם הוא

 אך רצונו, מילוי ללא לישון ללכת לו הורו כך ומשום רצונו[, את שימלאו עד לישון הולך שאינו ]בהודעה הוריו על רצונו את לכפות רשאי
חדשות. נעלים לו קנו כן ולכן ברצונו, שמתחשבים לו הראו מאידך,

 לשם תכוון אך” יודע, שאינו הסטיפלר לו השיב זצ״ל. הקה״י בעל מרן עם ונועץ מהישיבה, בחור לשלח אם הסתפק אחד ישיבה ראש
התלמיד. לטובת יתפלל גם שהמחנך צריך התלמיד, בטובת היטב לחשוב שצריך מלבד בחינוך ”תצליח... ואז שמים
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ת ו ר ש כ ״ ״ ת ו א ו ק מ ה
 הגרח״ק התורה שר מרן בבית גדולים ורבנים אדמורי"ם הישיבות ראשי גדולי עם, ראשי בהתאסף

 בתקופת השנתית המגבית פתיחת לקראת ישראל, טהרת ענין את לחזק כדי שעבר, שבוע בסוף שליט"א
 ובהיות המקואות". "כשרות ענין על הדגש עיקר זו ובשנה המשפחה", טהרת למען הארצי ל"מרכז שובבי"ם

קדשו. דבר את השורות כותב ידי על שלח להשתתף, מרבינו שנבצר
 אחריות חובת וממילא מקוה!״ אינו - כשר שאיננו ״מקוה כי לדעת צריך ברור יסוד

 זיין זוכה זאל העלפט, וואס ״דעד ברכתו את ושלח המקואות. בניית חובת בכלל היא הכשרות
שהוא יזכה שמסייע מי פי׳ ווערין״, געהאלפין זאלין אללע דורות, דורי און דורות, זיינע און ער

יוושעו. כולם דורותיו ודורי ודורותיו

מקוה לענין מזגן מי
 כדי מעט וארחיב מקואות, בכמה כעת למעשה הנוגעת שאלה רבנן מלכי שולחן על הועלתה מעמד ובאותו
 גשמים מי במקוה שיהיו ובכדי היות המקוה, בכשרות ועיקרי נכבד חלק הוא המקוה גג הנה הענין. לבאר

 לפני המקואות גגות את היטב בודקים ולכן שאובים, מים חשש בו שאין נקי ממקום שיבואו צריך כשרים,
 ח״ו. שאובין מים הם דרכם הבאים שהמים לחוש שיש דברים כלים, שם שאין לראות הגשמים

 הדרך החורף, בימות לחימום המזגנים את וכשמפעילים המקוה, גגות על מזגנים ישנם מקומות בהרבה והנה
 שבמנוע המיכל על שנצברו אדים של אוסף זה ממומחים שנתברר ]וכפי הגג, על מהמזגן מים שיוצאים הוא

למקוה. הגשמים מי עם יחד כשנכנסים אלו במים חשש יש האם ושאלנו המזגן,[
 למקוה, וירדו לאדים והפכום שהרתיחום מים על שמדבר סקי״א( קל״ז סי׳ )יו״ד איש בחזון מצאנו והלום
 האדים מתהפכים במקוה ושם שהתקין, צינור דרך למקוה האדים את המוליכים האש על מורתחים מים וז״ל

 מקוה עושין שאין ופשוט הן מים לאו דאדים פוסלים, אינם במקוה לוגין ג׳ מהם שנאסף דאף נראה למים,
 וכמש״כ שאובין, משום פוסלין אינם למקוה ופתקן בכלי אדים לוגין ג׳ אסף אם וכן מאדים, בתחלה

 שאובין מים אף פוסלים אדים שאין וכיון שאובין, משום פוסלין אין מקוה מהן עושין שאין דכל הראב״ד
 מקוה לעשות מותר ולפי״ז כשר. ונמוח שהגליד שאוב ל״א סעיף בשו״ע כדאיתא נטהרו, אדים שנעשו
 ג׳ פסול לענין אבל מרבותינו, שמענו שלא בדבר במקוה מעשה עושין אנו שאין אלא זה, באופן בתחלה

 האדים באו אם ואף מקוה, רוב באיכא פוסל שאין מהמשכה אדים גרע לא והרי להקל, יש ודאי לוגין
 ואמר עפי״ז. להקל למעשה לסמוך יש אם ושאלנו עכ״ל. מהן, המקוה רוב שאין כל להקל יש ריקן, במקוה

 הדחק. בשעת רק בזה להקל לא למעשה אך טעם. דברי הם זצוק״ל מרן דברי כי התורה שר מרן
 מים היו לא פעם ״אף אלו שאדים כיון זצוק״ל מרן שדיבר מה על עדיפי מהמזגנים היוצאים שמים ואף

עכ״ד. הדחק, בשעת בזה להקל שמספיק אמר זאת בכל שאובין״,
 באו שלא כיון בכלל, ״מים״ נחשבין אלו מים אם מכבר רבינו שנשאל אחר, נידון יש אלו שבמים ובאמת
באופן גם לטבילה, מזגן במי להשתמש אפשר האם ״מים״ מקוה דבעינן וכיון אדים, תחילתן רק ממים,

שצ״ו חיים פרי
L



 ננקוט אם דגם נפק״מ וממילא ראיה. צריך אך מים, חשיבי דלכאו׳ רבינו ואמר שאובין. יהיו שלא
 ארבעים לחשבון לצרפם אפשר אי וממילא מים, דאינן אפשר שני מצד אך ״שאובין״, למים נחשבין דאינן
 צדדין. משני היא הדחק בשעת רק להקל שלא שהזהירות ונמצא סאה,
 מקוה לענין דינם מה אדים על בהרחבה שדן בארוכה, י״ג סי׳ ג׳ חלק אברהם דבר בספר עי׳ זה ענין ובכל
 נחת. ותמצא ע״ש

 על מזגנים להפעיל כשהתחילו שנים עשרות לפני רבינו שהעיר לשבת, בנוגע הערה להביא יש להכי, ואדאתאן
 שמורידה שהצינורית לפעמים ומצוי נולד, שהם כיון ״מוקצה״, הם מהמזגן היוצאין דמים קודש, בשבת גנרטור

לשבתא. רבתא הילכתא מוקצה, שהם אלו ממים להיזהר וצריך בו, שמשתמשין בכיור נמצאת המזגן מי את
~ ~ ~
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 הכוונה מה וכדו'. הזה״ ״היום היום״, ״מצוך כגון ״היום״ הלשון את בתודה מקומות בהדבה מוצאים אנחנו

 יהודי כי אומדת, זאת כחדשים״. בעיניך יהיו יום ״בכל חז״ל: שדדשו מה את ו'( ו' )דבדים דש״י מביא ״היום״?
 המצוה. של בחשיבות חסד זה 'כחדשים', בה מדגיש לא והוא מצוה עושה הוא אם אבל מצות, עושה שהוא הגם

 ״חיות״ מדגיש והוא מצוה שעושה למי דמיון כל לזה ואין שצדיך מה לא זה אבל המצוה, את מקיים הוא אמנם
 כחדשים'. בעיניך 'יהיו שנקדא מה זה עצומה. בהתמסדות לדבש״ע, כולו מתמסד שהוא מדגיש במצוה,

 ואז הדבר. של הטעם את חזק כ״כ מדגיש לא כבד הוא פעמים, הרבה דבר איזה עושה כשהוא האדם, בטבע כי
 ואומדת חוזרת התודה ולכן מסידות. ובאותה הדגשה באותה לא כבד זה אבל המצוה, את כשעושה אפילו
 הוא דבר וכאשד חדש. כמו תמיד שיהיה לדאות שצדיך זה, את להדגיש כדי ״היום״, ״היום״ - פעמים הרבה
 ״וואדמקייט״ מדגיש הוא ואז בזה, טעם לו ויש הדבר, של )המתיקות( ה'געשמאק' כל את מדגיש אדם בן חדש,

 בדבדי וכן בתודה, דברים הרבה מוצאים אנחנו זה ענין ומחמת במצוה. ה״חיות״ כל את לו ויש לזה( )חמימות
 למשל, כחדשים. שיהיו כדי זה עניין משום הכל לעשות, חייבו אפילו דברים וכמה בעצמם, עושים שהיו מה חז״ל

 תודה, למד היה לא אב לו שאין ומי תודה, מלמדו אב לו שיש מי 'מתחילה א'( כ״א )דף בב״ב אומדת הגמדא
 מירושלים'. ה' ודבר תודה תצא מציון כי דדוש? מאי בירושלים. תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו התקינו

 היה בעבודה, עוסקים וכהנים גדולה קדושה דואה שהיה לפי תודה', תצא מציון 'כי זה מה תוס', שם ואומדים
 שמביא שני מעשד גדול וגו' לידאה תלמד למען בספדי כדדשינן תודה, וללמוד שמים לידאת יותד לבו מכוון
 שמים במלאכת עוסקים שכולם דואה והיה שלו, שני מעשד שיאכל עד בירושלים עומד שהיה לפי תלמוד, לידי

 אחד שכל ומשמע מהספדי, שהביאו מה תוס' לשון זהו בתודה. ועוסק שמים לידאת מכוון הוא גם היה ובעבודה,
 ולתודה, שמים יראת ליותד אותו מביא היה שזה גדולה״ ״קדושה לדאות יכול היה המקדש, לבית בא שהיה
 ישתהה בינתיים כולם, את לאכול שיגמוד ועד לירושלים, שני מעשד של פידותיו את שיביא התודה צוותה ולכן

 תודה. וללמוד שמים לידאת יותד לבו יכוון ובזה בביהמ״ק, שדואה ה' מעבודת ויושפע במקום
 צווה הקב״ה אלא בבית, אצלו המצווה את לקיים אחד כל יכול שהיה מה מספיק שלא חז״ל מדבדי רואים

 גדולה״ ״קדושה בינתיים רואים היו ואז זמן, למשך שם להתעכב מוכרחים ויהיו לירושלים שיבואו בדווקא
השם. לעבודת ״חיות״ אצלו מתעודד היה וממילא בעבודה, עוסקים וכהנים

 ומעשד תדומה הפריש כבד שבאמת וכמו המצות, כל את מסתמא שקיים אפי' בביתו, שהוא זמן כל אבל
 וטהדה קדושה שיש במקום כשנמצאים שם כי לירושלים, שני המעשד עם לבוא מצוה היה כן פי על אף ראשון,

 ובלי לגמדי, אחד טעם תקבל המצוה ועי״ז וטהדה! קדושה בירושלים מדגישים שהיו כפשוטו ומשמע משפיע. זה
 ורואים לירושלים באים ״חיות״, עם ״לעבדיק״, שיהיה וכדי מלומדה, קצת רדום, קצת שהיה לומד אפשד זה

 ואז )חיות(, ,לעבדיקייט״ כזה אדם, לבן התרעננות ״פדישקייט״, כזה עושה זה בעבודה, עוסקים שכלם האיך
 לסוף אבל לנו, גלתה שהתודה המצווה מטעמי אחד )זה תודה. למוד לידי ובא שמים יראת מקבל היה ממילא

להשיג(. אפשד אי המצוה טעמי
 וכדי ״להתדענן״ כדי מדחוק כשבאים מסוימת במדה מקום מכל אבל זה, למצב זכינו לא לדאבוננו בזמננו

 כי לזה, הסתגלות איזה בו שיש מקום סוף כל סוף שזה לירושלים באו והדי ובתודה, שמים בידאת להתחזק
 יש והדי משהו, נשאד מסתמא זו ומקדושה גדולה, קדושה בו שדאו המקום היה הדי זה הקודמים בדורות

 ירושלים של הדוממות את מדגישים לא אנחנו שלדאבוננו, ואפילו בטלה, לא ירושלים שקדושת שסוברים
________ובתורה. שמים ביראת להתחזק באמת שאפשר המקום הוא שכאן לדעת צריך מ״מ הזו, הגדולה במדה

שצ״ו חיים פרי
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תינו של לאורם להתחמם החפץ לכל ה׳, מבקשי לב ישמח ליון שליט״א, רבו ש, בתורה חיזוק נושא, ג ויר״
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 תפללת את שקלבל וזכלנו עללנו גבר כל ה' בחסד
 מורנו של השלמה בהחלמתו לראות נזכה כן הרבלם,

 ונוכל פללגא, גלטל בן לללב להודה אהרן רבל ורבנו
 מפלו חללם ודרכל וקדושה לקח לקבל להמשלך הלאה

 אחד כל על מוטל כמובן אבל בב"א, שללה לבא כל עד
 מורנו של השלמה לברלאותו להתפלל כסדר להמשלך

 שלש בתפללה ברכה זה על תלקנו חז"ל שללט"א, ורבנו
 ועל הצדלקלם על תפללה נושא להודל כל בלום פעמלם

 פללטת ועל לשראל בלת עמך זקנל ועל החסלדלם
 גם בלה, אלתנהו כולהו שללט"א וברבנו סופרלהם,

 פללטת וגם חכמה, שקנה זקן וגם חסלד וגם צדלק
 עוד אנחנו בקרבנו שללט"א רבלנו עוד כל הסופרלם,

 ברוך לרב מברלסק, להרב זללג, שמחה לרבל קשורלם
 את המלחמה, שלפנל הדור את נושמלם עוד וכו', בער

 ולראת בתורה הספוגה ללטא של המלוחדת האולרה
 לאבוקה לנו להלות להמשלך לוכל כל ונזכה שמלם,

הדרך. את לנו להאלר הגלות במחשך

 בתחללת שוב שנכתב לשראל בנל מנלן כל אמרו בחז"ל
 לכוכבלם שנמשלו חלבתן את להודלע שמות פרשת

 המוצלא שנאמר במספר ומכנלסן מוצלאן שהקב"ה
 רבלנו ובלאר לקרא, שמות לכולם צבאם במספר
 אחד לכל הרל כל נצרך אלנו הכוכבלם מנלן כל שללט"א

 הוא וכך חלבה, לשם רק נמנלם, מה ולשם תפקלד לש
 אנל אנל, מל האדם לחשוב אל לעולם כל לשראל, בעם
 התורה באה כוחל, ומה אנל מה רבלם, מתוך לחלד

 אתה הקב"ה אצל כל תדע הלחלד אתה כן, לנו, ומגלה
 הוא חשוב שלך מעשה כל מאוד, נחשב אתה לחלד, בן

 עם אתה אלשל, באופן אותך מחבב הוא בעלנלו,
 העללות עם שלך, הנסלונות עם לך שלש הקשללם

 עללך מסתכל הוא אצלו, חבלב בן אתה והלרלדות,
 עללך שומר הוא בעלנלו, חשוב שלך מעשה כל במלוחד,
 שלו לחלד בן אתה כאללו עללך משגלח הוא במלוחד,

 לשראלל שאלש בשעה כל אותנו ללמדו חז"ל ממש,
 מצטער, הוא גם כבלכול בצער, אלתו הקב"ה מצטער

 חשוב ואתה ממך, שוכח לא לרגע הוא אלתך, ממש הוא
 גם זה אבל מאוד, מרגש גם זה לכן מאוד, עד בעלנלו

 לו ולש עללך מסתכל הוא אחרלות, לך לש מחללב, מאוד
 מלוחד אתה אחד, עוד סתם לא אתה צלפלות, ממך

כמוך. אחד עוד כזה אלן מסולם מאוד,

 רבל של מחלתו בעת שללט"א רבלנו שנשא בדברלם
בלל חללם על הרבה דלבר זצ"ל רוזובסקל שמואל

 למה עללהם, לחזור מרבה שהוא דברלם זה התבוננות,
 והוא אדם לבן מאותת הקב"ה לחשוב, בלל חללם אנשלם

 אלתות, כאן לש כל מבלן לא אתה למה עלוור, כמו הולך
 אדם לבן שולח הקב"ה בהתאם, ותפעל תתבונן תעצור
 להמשלך מנסה הוא כל העולם דרך קטנה, מחלה

 וצדק, מהלך בזה ולש הענלן, את לגמד החללם, בשגרת
 האדם את להוצלא קושל לכל לתת אפשר אל כל

 מצד אבל אחד, מצד זה אבל חללו, ומשגרת משלוותו,
 הקב"ה כך, להלות צרלך לא זה ההתעוררות בענלן שנל
 הוא משהו, מאותת הוא הזה, הכאב את שלח סתם לא

 תלשן, שלא אותך לעורר מנסה הוא לשלנול, ממך מחכה
 אבל להלסטרלה, אותך להכנלס מתכוונלם לא כמובן אז

 ממנו ללמוד ועללך אלתות כאן לש לב, שתשלם הכונה
ממך. רוצלם מה

 לש אדם לבן כאשר לומר רגלל כסדר שללט"א רבלנו
 ולקחת ברופאלם, לדרוש ללכת לעשות דרכו מה מחלה
 לך שלח הקב"ה זה בשבלל שבעולם שוטה וזהו, כדור

 את למשוך מנסה הוא כדור, שתלקח כדל החולל את
 חזק שללט"א רבלנו מבלן, לא אתה למה ללבך, תשומת

 כל כדור, לוקח הלה לא הוא דלדלה אללבא מאוד, בזה
 שאקח הענלן מה אז חולה שאהלה רוצה הקב"ה אם

 כדור, לקחת מקום לש ואז להשתפר צרלך אנל כדור,
 על שמתבונן, להודל חל כך עלקר, מהטפל לעשות ולא
 הבלן, אלן כפרד כסוס תהלו אל המלך דוד אמר זה

 כדל גדול לותר קושל צרלך אתה למה תתעורר, תתבונן
להתעורר.

 הוא חולה אדם כאשר ודאל כל למדנו, נוספת ורבותא
 את מקשר זה נפלא, זה להתפלל ודאל להתפלל, מרבה
 הוא מל בלד לדעת לו מזכלר זה הקב"ה, עם האדם
 המטרה לא הלא התפללה זה, רק לא זה אבל נמצא,

 המעשלם, את לשפר להתעורר, הלא המטרה הלחלדה,
 עללו במה לודע אדם וכל המטרה, זה בתשובה, לחזור

 מוטל מה טוב לודע הוא עלור לא הוא אם להשתפר,
 להתחזק לעשות צרלך הוא זה ואת ולשפר, לשנות עללו

ולהתרומם.

 כאן חוסן, לעולם לא כל לאדם להזכלר באה המחלה
 לך כדאל אורח, רק אתה זמנל, אתה הזה בעולם

 לב שלם לך מאותתלם שלך, הקבע לדלרת להתכונן
 הוא מעמד שמחזלק דבר לא הוא הגוף כל תראה

 מתחלל העסק כבר מסולם מגלל התפרקות, של בתהללך
לזוז, מתחלל העסק שהלה, מה לא כבר הכוחות לחרוק,
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 חזק, חזק זה את תפנלם לזמן, רק כאן אתה ב1הלג תבין
 את ותדחק העינים, את תעצום אל בהתאם, ותתנהג

 באמת זה מת, לא לעולם, חי כאן אני ותחשוב המחשבה
 מיום לשכוח אדם הבן עם עשה שהקב"ה עצום טבע

 לשכוח, לעצמך תיתן אל טיפש, תהיה אל אבל המות,
 שהזכרון וכמובן לעצמך, זאת להזכיר מאמץ תעשה

 יהודי לדרך, צידה לך תכין להתקדם, אותך יוביל הזה
 אוצר לך ותכין לעבודה, תתחבר לתורה, תתחבר יקר

 שרבינו המסר זה הקבוע, למקומך בדרכך אותך ללות
 את העיקר, את תזכור אליך, שיגיע רוצה שליט"א
 תנהג הקבע, לחיי עצמך את ותכין הזה העולם ארעיות

 בכובד שלך הקבע לדירת ותתכונן אורח, כמנהג כאן
ראש.

 הטו שליט"א, רבינו של ליבו אהובי הישיבות לבני
 בדשן ותתענג חיים, אלוקים דברי לקח לשמוע אזנכם

נפשכם.

 יש בחבורה לומדים כאשר כי כך על עורר רבינו
 אחד הדברים מטבע כי יחיד, כל על מיוחדת אחריות

 כולם, על משפיע בביהמ׳׳ד אחד כל מהשני, לומד
 זה כי כולם, על השפעה לזה יש מתחזק אחד כאשר
 יראה ביהמ"ד שכל מצב יתכן יחיד ובעקבות גלגל

 מהפכה, לעשות יכול אחד יחיד ולמוטב, לטוב אחרת,
 אחד כל להיפך, או הרבים מזכי בגדר הוא אחד כל לכן

 מזכה הוא להפסיק בלא וללמוד בזמן להגיע שמשתדל
 זכות לו יש תורה תלמוד מצוות עצם מלבד הרבים,
 כולם את מחזק הוא בו, תלויים רבים כי הרבים,
ד מרפה הוא שמתרפה אחד ולאידך ממילא,  לכן כולם, י

 זה הרבים, את מחטיא של מענין מאוד להזהר צריך
 שאין מהדברים זה הזו לקטגוריה להכנס, מסוכן דבר

תשובה. לעשות בידו מספיקים

 בעצרת אמר שליט"א שרבנו ממה מצטט אני
 היו וכה זצ"ל הסטייפלר של חוליו בימי התעוררות

 זו תהיה להתחזק עצמו על יקבל אחד כל אם דבריו,
 היא החיזוק עצם אחד בחינות, מכמה גדולה זכות
 ואנחנו שמים, מלכות עול קבלת שזה שנית זכות,

 שהוא כיון ממנו, ללמוד רוצים שאנחנו בזה מראים
 חייו שכל אמיתי חכם תלמיד של דמות המהווה אדם

 אחר דבר לו ואין שמים, ויראת ועבודה תורה רק הם
 בגדר שנהיה משהו ממנו נקבל הפחות לכל בעולמו,

 הזו והזכות לו, צריכים הרבים את נחזק ואז תלמידים,
 עוד, ימים ויאריך ויקיימהו יחלימהו שהקב"ה תעזור
ה'. בעזר הרבה ממנו ללמוד עוד ונוכל

 התורה בני עלינו מוטל עצמם, בעד מדברים הדברים
 וזה המעוררים בדבריו עצמנו את ולחזק להתחזק

לזכות. לו יעמוד

 בימי בלימוד חיזוק על מאוד מעורר שליט"א רבינו
 רפיון, בהם שיש מיוחדים זמנים שהם שבת, שישי

 כאן יש הדעת, את עליה לתת שיש סוגיא זה באמת
לב. אליהם לשים שכדאי טובות מעלות הרבה

 גדולה הפסקה עושה אדם כאשר רצף של ענין יש
לענין, להכנס לחזור צריך הוא ראשון ביום מלימודו,

 התורה כי רוחנית מבחינה גם מיוחד, כוח מצריך זה
 יום תעזבני אם נוהג שהוא איך כפי האדם עם נוהגת
 מבחינה ושנית קשה, יותר כבר זה אעזבך, יומיים
 למה חבל באמת אז הרגלים, לחדש צריך טבעית
 מאמץ לעשות כדאי אדרבה גדולה, כ"כ הפסקה לעשות

 קל, יותר יהיה הכל וכך הרצף, על לשמור קטן
 יותר הכל התורה בקול ששומע אדם כי היא המציאות

 עצמו, על מכביד הוא שומע פחות שהאדם וככל לו, קל
 אם הכעס, את לגנות מאריכה התורה לדבר, דוגמא

 נורא דבר זה כי יודע הוא התורה בקול שומע אדם
 חייו ואז הגבול, קצה עד מזה מתרחק הוא אז ואיום,

 הולך והוא מקשיב לא הוא אם אבל וטובים, נעימים
 חיים באמת זה כי עצמו, על מכביד הוא ליבו, בדרכי
 הקב"ה תחום, בכל זה כך בדיק כעסן, להיות קשים
 רק טובים, חיים לך יהיו איך הנוסח את לך הכין

 על לשמור תמיד תדאג מאושר, ותהיה טוב תקשיב
 לו שאין בחור בפרט קל, יותר הרבה לך יהיה וכך רצף,
 יכול באמת הוא בית, של עול לו אין משפחה, של עול

 למה אז הכוח, בכל הלימוד של האוירה בתוך להשאר
החיים. על להקשות

 שיש בזמן כי כולם, כנגד שכר נוטל של ענין גם יש
 הזדמנות זה יותר, הרבה מקבל הוא שמתחזק מי רפיון

 דרך בכלל אין מאה פי לא שכר מקבל אתה עצומה,
 ביום כי אני מעיד ונורא, עצום זה אבל חשבון, לעשות

 מאוד מפורסמת ישיבה של לביהמ׳׳ד עליתי אחד שישי
 איזה יש כי הייתי שסבור עד כך כל ריק היה וההיכל

 נפטר מי שאלתי לתדהמתי זה, מעין משהו או לויה
 לקראת תבוא שישי, יום היום שכחת הבחורים לי אמרו

 אמרתי ואז גדול, יותר עולם שיש תראה אז הצהרים
 נבון האיש מי הבחורים את לעורר היה צריך כי לליבי

 רב מה הביהמ׳׳ד, את לחזק כוחו בכל מתחזק היה הלב
זכותו. היתה גדולה מה שכרו היה

 היא התורה כי מעורר היה זצ"ל הסטייפלר רבינו
 מספיקים לא שבישיבה חלקים הרבה בה ויש גדולה
 תתן אל הנלבב הבחור אתה אז אליהם, להגיע

 תחטוף מאומה, לעשות מבלי לידך לחלוף להזדמנות
 בעוד ידע ותרכוש מאמץ קצת תשקיע ההזדמנות את

 כך חפץ שליבך מקום בכל או המסכת, של חלקים
חכם. לתלמיד תגדל כך עולמך את תעשיר

 הזמן ניצול על והולך גודל האדם כי מרבותינו כידוע
 כדאיים הם אבודים הם שמטבעם אלו ימים האבוד,

להתרומם. אותם לנצל מאוד

 שישי ימי של בלימוד חיזוק יעשו המדרש בתי בכל אם
 אנחנו שליט"א, רבינו עבור עצומה זכות יהיה זה שבת
 מורנו מפי לקח לקבל צמאים אנחנו כי להקב"ה נראה
 ולנצל בדרכיו להדבק חפצים אנחנו שליט"א, ורבנו

 האוצר הזמן, מתנת והיא לנו, נתן שהקב"ה המתנה את
 בוראו את לעבוד אדם כל לרשות שעומד והנפלא היקר

 לקבל להמשיך יזכנו והקב"ה נצחים, לנצח ולזכות
 לילך נזכה ובקרוב שליט"א ורבינו מורנו מפי לקח

בב"א. בראשנו ומלכנו צדקנו משיח לקראת
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 ארה״ב[ ]לבני כלה בירחי שליט׳׳א שטימן הגראי״ל מרן רבינו דברי

תשע״ב טבת לכ״ב אור

 זאת בכל אך באו. הם למה כן לא אם כי תורה, זה מה יודעים לכאן שבאו האנשים שכל בודאי ורבותי, מורי
תורה. זה מהם ואחד חיזוק, תמיד שצריכים היינו חיזוק, צריכים דברים ארבעה בגמרא כתוב

 של הדורות אלו חז״ל הזה, מהדור יותר הרבה הבינו הקודמים שהדורות אע״פ כך, זה הדורות שכל אומרת זאת
 בכיוון לכן חיזוק. צריכים היו זאת בכל קדומים, מדורות הגדולים הדורות כל הראשונים, ואמוראים, התנאים

 ואולי עליו, עומד העולם שכל העיקר שזה תורה, של הענין רחוק כמה עד ולראות להסביר רוצים אנחנו הזה
יותר. ברור נהיה זה כך, על כשמדברים זאת בכל אך זה, את יודעים כולם

 בשביל בראשית רש״י אומר הארץ" ואת השמים את אלוקים ברא "בראשית הראשון הפסוק על בחומש רש״י
 וכתוב ישראל. ובשביל התורה בשביל נברא העולם ראשית, שנקראו ישראל ובשביל ראשית שנקראה התורה

 לתוהו העולם יחזור לאו ואם מוטב התורה את ישראל מקבלין אם הקב״ה אמר תורה מתן שהיה שבשעה
ובוהו.

 סדר הנה רוח. נחת מהם היה שלא כתוב תורה, מתן עד הראשונים הדורות היה, זה האיך ונראה בואו עכשיו
 גם וקין נהרג, הרי הבל כי היו, לא וכאילו כלום, כבר מדברים לא והבל קין על אבל אנוש, שת אדם הם הדורות

 מהגברים, זה הדורות המשך עיקר אבל נח[ של ]אשתו נעמה רק נשארה זכר, ממנו נשאר לא שבמבול כתוב כן
אנוש. היה השלישי הדור אנוש, שת אדם רק ונשאר זכר, שום מהם נשאר לא והבל קין ממילא

 מספיק לא צריך, הוא העולם כל את העולם, שייך לי אומר וזה העולם שייך לי אומר זה רבו והבל שקין וכתוב
 כל את רוצה הוא אומר אחד כל צריך?! הוא העולם כל הם אבל מספיק, מגרש, לו יש אדם בן היום כמו

ביניהם. המריבה הגיע ומזה התחיל זה כך העולם, כל את רוצה אני אומר והשני העולם,

 אומרת זאת קרבן, להביא שצריך - ממנו ביקש אחד שאף בלי - הבין הוא מאד, גדול אדם היה אחד מצד וקין
 שהוא מאד חשוב דבר זה לו, שנתן מה ועל אותו שברא מה על העולם, את שברא על תודה להקב״ה נותן הוא
 מספיק. שזה חשב הוא מהרגילים, לא מהטובים המובחר, מן לתת שצריך הבין, לא הוא מה אבל מעצמו. הבין

 עגבניה וכי מעגבניות, קרבן יעשה אחד היום האדמה, מפרי קרבן לעשות אפשר אי היום האדמה, מפרי והביא
 ההכרה את מהחלשים, הביא והוא מהטובים, להביא צריך רק מעגבניות, להביא יכלו אז אבל קרבן? מביאים

 והבל שכתוב כמו טובים, הכי את הביא לכן זה את הבין כן והבל מהטובים. דוקא שצריך לו היה לא הזאת
טובים. הכי - ומחלביהן צאנו מבכורות הביא

 מהבל, ולא מקין לא זכר ״משניהם״ נשאר ולא אותו. והרג השני, על כעס שאחד כך כדי עד הגיע זה ואחרי
בכלל. מדברים לא והבל מקין אך אנוש, שת אדם מתחיל הימים דברי וספר

 העולם מהיבשה, גדול חלק והציף הים בא זה שבשביל וכתוב זרה, עבודה על לחשוב התחילו כבר אנוש ובדור
 יבשה, מוכרחים לגור בים, לגור אפשר אי אבל אותו, צריך טוב, דבר זה ים אמנם לבד, בים לחיות יכול לא

 העולם את הקב״ה שברא שבשעה אומרת זאת העולם, שליש הקב״ה הציף זרה, עבודה לעבוד שהתחילו ובגלל
ראשון. דבר זה ישוב, כבר שם אין יבשה שם אין ים, נהיה מהיבשה גדול חלק והיום יבשה, גדול חלק היה

 ענקים, היו הם היום, אדם בן כמו היה לא ענקיים, אנשים היו הם ירדו, וירדו המשיכו הדורות כל זה אחרי
 לא חז״ל אומרים הארץ, על דרכו את בשר כל השחית כי כתוב המבול בדור טוב, לחיות שצריך הבינו לא אבל

גזל! הגזל, על אלא דינם גזר נחתם

 הוא השמיד! הכל צמחים, בין עופות בין בהמות בין אנשים בין העולם, כל את והשמיד מבול הביא הקב״ה לכן
 משהו רק והשאיר השמיד. הכל ממילא אותו, צריך לא הוא שצריך, כמו מתנהגים לא אם עולם, כזה צריך לא
 הטהורים, מהעופות הטמאה, מהבהמה הטהורה, מהבהמה השאיר העולם, את פעם עוד להחזיר שיוכלו כדי

 עולם כי הכל, השמיד מזה חוץ אבל העולם, את לבנות הלאה שיוכלו כדי קצת קצת מהכל הטמאים, ומהעופות
להיות. יכול לא כזה



 ה' אותם שהפך וצבויים אדמה ועמורה סדום עיירות שהיו כתוב לא, נגמר, כבר עכשיו האם המבול, ואחרי
 לא החזיקה״ לא ואביון עני ״יד שלהם החטא היה מה סדום.. חטאת היתה זאת הנביא ביחזקאל וכתוב בחמתו,
 לא ואביון עני יד יחזקאל אומר העיקרי החטא אבל סיבות, עוד היו העיקרי, החטא היה זה ואביון, עני החזיקו

 והפך ראוי, לא ואביון, עני יד להחזיק שצריך מבין שלא עולם כזה, דבר לסבול יכול לא הקב״ה שוב החזיקה.
וצבויים. אדמה ועמורה סדום את

 רק חייו כל שהיה אדם כזה חסד, של השיא הפוך, היה אבינו אברהם אבינו, אברהם עד העולם המשיך וכך
 הוציא שהקב״ה עד מאד. וחלש זקן, אדם ותשע, תשעים בן והיה עצמו, את שמל בשעה ואפילו חסד! רק חסד,
 לא אבינו אברהם אבל לשרתם, שיצטרך ולהטריחו לבוא יוכלו לא ואנשים מאד חם שיהיה כדי מנרתיקה, חמה
 לו שלח אז לחיות. יכול לא הוא חסד בלי מחסד, רק חי הוא חסד, לו שיהיה מוכרח הוא להחזיק, יכול היה

 הפוך חסד, בלי לחיות יכול לא שהוא בגלל חסד, אתם לעשות שיוכל כדי לאנשים דומים מלאכים שלש הקב״ה
 הוא אז, היה חסד של השיא חסד, שלו החיים כל דוקא אבינו ואברהם החזיקה, לא ואביון עני יד הם מאחרים,

 חשב ]כי לאכול, להם לתת שאפשר מה כל בהמות ושחט והלך עצמו, את ומל שנים ותשע תשעים בן היה כבר
מהפך! היה זה נתן, הכל אנשים[, שהם

 לא הוא אחרים הקב״ה, רוצה אנשים כאלו ויעקב״ יצחק ״אברהם הקב״ה רוצה ומה אבינו, אברהם עשה וזה
 אבינו ואברהם חסד, אין כי למה להקב״ה, לרצון היו לא הקודמים והדורות ועמורה סדום של האנשים צריך,
 לאכול. מה לאנשים לתת יוכל אולי אורחים, יבואו אולי היום כחום בפתח וחיכה ישב חסד״, של ״השיא היה

תורה. למתן שהגיעו עד ויעקב יצחק אברהם התחיל, וממנו

 יש כאילו היה שאז חז״ל ואומרים לבו, שמחת וביום חתונתו ביום השירים בשיר כתוב כבר תורה ובמתן
 הנאה לו היה אבל לאנשים, טוב לעשות רוצה שהוא רק כלום, צריך לא הוא באמת שמחה, עולם של לרבונו
התורה. את כעת לתת יכול שהוא

 אבל כן! ירקוד? שהר פעם שמעתם לרקוד? יכול הר וכי אילים, כמו רקדו ההרים כאילים, רקדו שההרים וכתוב
 היה עכשיו עד היום, עד שהיה כמו לא זה חדשה, בריאה שזה להראות למה? הטבע, את שינה הקב״ה כאן

 שהקב״ה כמו להיות שרוצים אנשים עם עולם אחר! עולם נהיה תורה, עם שזה ועכשיו רעים, אנשים של עולם
 שזה טובים, אנשים של דור שיש על משמחה, רוקדת הבריאה כל שאפילו ולהראות לשנות צריך לכן רוצה,
ישראל. הכלל

 בשביל ראשית, שנקראו ישראל ובשביל ראשית שנקראה התורה בשביל בהתחלה, אומר שרש״י מה וזהו
 רק רעים, דברים שעושים רעים אנשים בשביל עולם עושה לא הקב״ה העולם, את צריכים האלה האנשים

 רקדו ההרים ממילא רוצה, שהקב״ה מה לתכלית הגיעו אז תורה, מתן בשעת הגיע וזה הטובים, הדברים בשביל
 עשה הקב״ה תורה מתן בשעת תורה, מתן על הולך כבר זה אבל מצרים, ישראל בצאת מתחיל הפרק כאילים.

לתכלית. מגיע הטבע עכשיו כי הטבע, שינוי

 שום אין תורה בלי תורה, בשביל רק הבריאה שכל לדעת צריך שהאדם הוא העיקר מזה, לדבר לנו יש מה א״כ
 תורה! רק התכלית כל תורה! רק זה הבריאה כל ככה, לא זה תורה, גם ויש בריאה שיש חושבים אנשים דבר!
תורה! זה האדם של התכלית אבל בודאי, בבית, לגור חייב כן כמו לאכול, מוכרח אדם

 הוא טובה, שעושה מסתכל אדם בן וככה הבריאה, על אחר מבט יש ממילא תורה, זה שהתכלית יודעים ואם
תורה״. על עומדת הבריאה ״שכל לדעת צריך הוא אבל מצידו, מאד יפה זה מאד, טוב תורה, קצת גם עושה

 אחרת הסתכלות שתהיה צריך ממילא תורה, בשביל זה הבריאה שכל לדעת בזה יתחזק אחד שכל יעזור הקב״ה
תורה. לומדי ועל תורה על

 פצחו יותר עוד שיהיה כתוב שאז האמיתית, לגאולה ממילא ונזכה שצריך, כמו להתנהג שנזכה יעזור הקב״ה
 תורה, ממתן יותר עוד שתהיה לדרגה תגיע הבריאה יתפאר, ובישראל יעקב ה' גאל כי בו עץ וכל יער רנה הרים

 ונזכה יתפאר, ובישראל יעקב ה' גאל כי האמיתי לתכלית יגיע שהעולם יזכנו כשהקב״ה השמחה כל יהיה זה
סלה. אמן בימינו במהרה האמיתית לגאולה בעז״ה

צ״ט( חיים )פדי
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ספר ת. ב מו ספר ש ה ב ה ז כ ס׳׳ד נז ד ב מו ל ת ל דו  או

ד בו ע ם, שי צרי ת מ ל או ם ג צרי סע מ מ בר. העם ו מד  ב
ה מ ם כי דו כי רי כין אנו צ ה מנו ל צ ספר ע מ ת ב עו די  י

ת צו חו ה נ ת ממ מד ל מ תנו ש נו או תי ר ת הק/ תו דו  או
ם ת ת של תכלי רו ם צ רי סו ם יי ברי עו ל, עם על ה א ר ש  י
ם ברי אלו הד רו ה אי ת י נו א נ בין עי ה ת ל ם א עי רו אי  הן ה

ם מי הן ההם בי מן ו ה. בז הז
תו שי א ר של ר ב ם ד כי רי ם אנו צ שי ה ד ל נו לנג בין עני ה  ל

טב הבן ת הי תו א הו שו מ ר שו שר של ו ק ל עם בין ה א ר ש  י
א ר בו ם. ל ל עניין עו ה ב ר ז מ א או ר ם בו ל ה עו ש מ בנו ל  ר
ת דו ל עם או א ר ש בני - י רי ״ כו ל״. ב א שר הי י ה זו הגדר  ה

ה מצ מ ה ה פ קי מ ה ר ו ת ת ביו דו שר או ק ל כלל בין ה א ר ש  י
א ר בו ם. ל ל ת עו רו ם דו בי ה ר א חיכ ר ם בו ל או כי עד עו  ב

ת בו א ם ה שי קדו ד ה ע ע ו הגי ה עם ש תן סגול מ  ל
ה. ה כל תור א ברי ה ה ל א כו ה ל צר א נו ל אל בי ש  ב
ת ת תכלי ח ם - א ם ״בני ת ה׳ א ם״. ל כ קי אלו

תורה דעת

לעיתים שכך ט הרי מ שו פ ה ש הי בין י ע שנ ד  כל כי ונ
ם ברי ם הד ת א או בי א מ ר ם בו ל על עו

מו ת הם הרי ע חינ ב הג ב פי אב מנ ל  אשל בהיהם בל כ
א מה הן בנו. ה ל ש ע ר אב י סו  מ

ען מ ב, בנו ל הו א רי ה ה מר ו א - נ
שונות ואחדות, באלו צדות

הבורא מביא בעטיה
ת הב א ם ״ ל ך״, עו תי ב ה  א
ה ב ה א א ל ל, ל בו ו ג  ז

ה הב ב הא ה או  הקב״ה ש
מו. את ם ע מנ א ש ו ה י קר  וי

ץ פו ח דו בכל האב שי או ל מ כ ב ו
מי שו ני פ ב נ טי ה בנו, ל ם ל ל א או  ורוצה בניו בקרבת הוא ל

ה הי בר י תו. הד רו ש פ א א אך ב לשמוע הוא כך ל

 הינה ישראל, עם על ומשונות
חפץ בתפילתם, הוא חפץ בי

ם פני הם ברי ע בכל הד ת הנוג הב א  ל
נו, הקב״ה פי ל הרי כ נו ש בי א א ל, כל הו כו . י ם ת ו  א

כל שר ו ץ א פו ח מי מה אין י ע ו מנ מנו שי  מ
ת, שו ע ם ל רי ב ד כ לו ו ל תי ה ע מ רי ש מו בי מ ר  ו

און ק הג ה הרב הצדי ד הו ב י ק״ל. חסמן ליי צו  ז
ש ר פי ר ש מ א ת ו ה נוסח א ש נו של הבק בי א ״ ״ נו כי ל  - מ

״ בינו א א - ״ ר ם בו ל נו הינו עו בי פץ א ח ב ו טי ה  בכל ל
דו. או ם מ מנ ם א תי עי ד אין ל ב האב בי טי ה בניו, ל  ל

ם ל נו או בי נו א ת גם הי חינ ״ ב כנו מל דו - ״ בי  כל ש
ת שרויו פ א כל ה ת ו ל כו ב הי טי ה בניו, ל ל. כלל ל א ר ש י

קולך את השמיעיני
ה ת מע חר ו שנו א ר ש ה נו ש בי קר ת ב ה א הכר ם כי ה  בני

ה׳ אנו נו, ל קי לו ם א ם בני די חי אין י נו, ו תי ל חר זו א  ו
ם עי ד א כי אנו שיו ר ם בו ל ב חפץ עו טי ה ת ל חינ  אב בב

ל כו ב וי טי ה ת ל חינ ך, בב ה מל ת א מע בו בין נ ה  מה ל
ה טעם מ ש הטבה ו ם בכל י ת ת או רו שר צ  סבלו מהם א

נו תי בו ם א ה מ ם ו בלי ם. אנו סו ח כיו ת ם בפ ברי א הד בי  נ
ת רי א ב ש ד מדר ת ה ש פר ח ב של כיון - ב או ״ ר ל ש א ר ש  י

היו פין ש ק ת, מג׳ מו חו ם רו ר הי א סוג שונ ה ף ו ד רו

ת חיו ה בר מן ו מד ם תלו ה ה ם עיני ה אבי ם ל מי ש ב  ש
קו ע צ ה ו הקב״ מר ל א קו שנ ע צ ל בני וי א ר ש ה ה׳ אל י מ  ול

ה ש א כך להם הקב״ה ע ה אל הי ה הקב״ה ש או ת  מ
תן, פל ת מר ל ע ר׳ א ש הו ה״ד, לוי: בן י מ ך ל מל ה ל הי  ש

ך בא ר ד ה ב ת הי ת ו ם ב כי ת מל ק ע ה לו צו ש ק מך בב  מ
לני צי ד ה ם מי סטי ע הל מ מלך ש ה, ה ל צי ה חר ו א ם ל מי  י

ש ק א בי ש ה לי ת ה או ש א ה ל ה הי או ת ר מ ב ד ת מו ש  ע
א ל ה ו ת ה, הי צ ה מה רו ש מלך ע ה ה ר ם בה גי סטי  הל
ק כדי עו צ ת ע ש מ ש מלך, וי או כיון ה ב ה ש ם עלי סטי  הל

ה חיל ת ת ה ק ע ך, צו ל מ מר ל מלך לה א כך ה תי ל  היי
ה או ת ע מ מו ש לך ל ל כך , קו א ר ש היו י ש ם כ צרי מ  ב

היו ם ו בדי ע ש לו בהם מ חי ת ם ה קי ע לין צו תו ם ו ה  עיני
מר להקב״ה א הי ב׳( )שמות שנ ם וי מי ם בי בי  ההם הר

גו׳ קו, ו ע ד ויז א מי ר ם וי הי ת אל ל בני א א ר ש ל י חי ת  ה
אן הקב״ה צי ם מו ש ד מ ע חזקה בי רו בז ה״. ו טוי  נ

ם מדי ש אנו ל דר מ ה מ ר ז ב שר ד ד הינו א ג ך מנו ר ד  ל
תו ב ש ח ת מ סי סי ם, של הב אד ם ה ל ך או ר א זו ד  הי
ת הדרך תי מי א ה. ה כונ הנ ה ו ה צר מן הינ  בו ז

קרב ת ם הקב״ה מ ל. לע א ר ש ה י מן הינו צר  ז
א חפץ בו ר ם בו ל ע עו מו ש ת ל  עם א

ל, א ר ש ה י או ת א מ ם הו ת ל פי ת ל ל ש ב  ו
א כך ^ בי ם מ ה ת עלי ה א ת ה. או צר

ם כי רי ש אנו צ הרגי ע בכל ל  רג
ע ג ר ם כי ו ה׳ אנו בני ל

נו, קי לו ם א  מלך של אנו בני
כי ל ם, מ כי ל מ ל ה  מי ש
מר א ה ש הי ם. ו ל ך העו כ ש מ  ו

א כי לנו מה ר ש ני שו ח  מכך ונ
אנו ש ש ת. אנו מו ם האם י כי רי  אנו צ

חד ה לפ שר מז דו א סו פר י ע פו מ סו  ו
פר, ע א ל א, ל ל ת בכל הרי כי ו ה ע  צר

ה ק צו א לו אין ו א אל קר נו ל בי א שר ל  חפץ א
ד מי ב ת טי הי א ל הו כנו גם ו שר מל חו א כו  ב
ב טי הי פץ ל ח ב ו טי הי אין ל א ו א חפץ הו ת אל חינ ב  ב
עיני מי ש ה ת ״ לך״. א  קו

ה ת מע ם ו שי א נ בנו אל נ תן לי ת ני נו א תי ע ת ד דו  או
ש ב הרג שו די ח סו אין וי תו. מ מו ם כ כי רי בין אנו צ ה  כי ל

ם אין ש רו ם של פי רי ב ת כי ד תכלי א ה מצב הי תון בו ה  נ
ם אד ה ה העצ ה ו צ עו ת על הי ל מנ צ הינ מצב ל ה מ ה ז  הינ

ה. תפיל א ה א זו ל ת הי תכלו ס ה ה. ה כונ ה הנ ב  אדר
ה ב אדר ה ו ל תפי א ה א הי ת הי כלי ת א ה הי ה. ו מטר  ה
ם תי עי ה כל ל סיב שר ה ה א טי א בע בי א מ ר ם בו ל  עו

ת רו לו צ א ת, כ רו ח א ת ו נו ת שו נו שו מ ל, עם על ו א ר ש  י
ה א חפץ כי הינ ם, הו ת ל פי ת א חפץ ב ת הו קרב  בניו ב

ה צ רו א ו ע הו מו ש ם. ל ת או
ך הנה ר ד תון קבע ב ם נ אד ב ה צ מ ה של ב שר שגר  א

ם תי עי ה ל ת, אינ כ ר בו ה מ שגר ה ה ח שכי ם מ אד ה ת מ  א
תו לי כ דו ת עו ם וי ל עו ה, ב כך הז ם ל אי ם ב תי עי ת ל רו  צ
ם רי סו שר וי ם א ת טר ר מ ר עו ת ל ם א אד צו ה קי ה ל  ו

ת מ תרד ה. מ שיגר שר אז או ה א ץ כ קו ם י אד ת ה הו ק מ
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ם שי חו שר ה ת א ט של ליו מ ה, ע שגר בין אז ה  י
ר כו ת ויז תו א לי כ ע ת הגי ת ל קרב ב, לי ה׳ ל  אז טו

ק חז ת ה י ל פי ת ם ב שי ע מ ב ם, ו בי ה טו ר תו ת ב דו מי ב  ו
א ל מי מ ע ו גי ת י לי כ ת ת. ל ספ  הנכ
ה ת מע בין ו טב הבן נ ת הי שך א מ רי ה ב ש ד מדר  ה

אנו ב ה ל ש עי מר - ל א ה, ר׳ ״ כי ה בר ה יפ ת ת הי קרב  ה
ה ל פרע א ר ש ר לי ת ת מק׳ יו מו ת. צו לו פ ת ה? ו מ כיון ל  ש

פו ד ר ם ש ה חרי או א ר תן ו או או ר תיי אד נ לו מ ת ם ו ה  עיני
ם, מרו שו ל ע ה ו ב שו לו... ת ל פ ת ה או כיון ו ר ל ש א ר ש  י

היו פין ש ק ת מג׳ מו חו ם תלו רו ה ם עיני ה אבי  ל
ם, מי ש ב קו ש ע צ ש ו קדו ה ך ל רו א. ב ה הו מ ל ה ו ש  ע

ש קדו ך ה רו א ב א כך להם הו ה אל הי ש ש קדו ך ה רו  ב
א ה הו אוו ת ״. מ תן ל פי ת ל

תו או מד ב ע ם מ עי ל עם מגי א ר ש די י ה לי ה הבנ ע די  וי
ה ר ת ברו שי ח מו הם אין כי ו ען מי על ל ש ה א ל על אל

ם ה ם. אבי מי ש ב ם ש ביני ש הם מ חו ך להם אין כי ב ר  ד
ה תי הצל ל ה זו פיל ה ת ק ע א וז ר בו ם. ל ל ם עו עי מגי ש  מ

די הם ה לי ם הרי זו הבנ עי מגי ת הם ש לי כ ת ה לה ל  הי
ה אוו ת א מ ר ם בו ל ״, - עו תן ל פי ת ה ״ל ה תפיל ק מו  ע

ת תי מי א שר ו ה א ך בא תו בין לב מ מנו ורק בו רק כי מ  מ
א ם. תבו ת ע שו י
מד ל ם נ ברי לו מד ת א ת א כלי ת ת רו קו תנו, ה ל או כי ש  נ
ת א כל מז נו, ב כי ר בנו נחזק ד לי ה ב מונ א ה ה מ מי ת  ה

ה הור ט ה א ו ר בו ם, ב ל בין עו ם כי נ ה׳ אנו בני נו ל קי לו  א
כך ש מ א לנו אל ו ר תיי ה ם מכל ל נו הקמי לי א ע ם אל שי  ל
א ר בו ם ב ל א ורק עו ר בו ם ב ל ת עו חינו. א ט בין מב שנ מ  ו

ת כל א שך הרי ז מ ה כ ר ש שי ה י הבנ ה ו היר ק ב חז ת  נ
ה, ל פי ת ק ב חז ה נת מונ א חון, ב ט בי ב ש נחזק ו ת אי  א

הו ע ת ר חינ ב ש ב אי הו ״ ע רו לר עזו חיו י א ל ר ו מ א  חזק״ י
ה כ ה ונז ע שו ה לי מ שלי ה ה הר מ נו ב מי מן. בי א

דעת למעו
בינו. של המופלאות מהנהגותיו הוד פניני להביא בזה נמשיך ר

להם. העדים את מחדש פעם בבל הדהימו היו אלו הנהגות
תיו, פשטות ש. בן בשבל נתפס אינו אשר דבר הינם ואדם אדם לבל ויחסו הליבו אנו

יסודות״ ״שני
שני ת ״ דו סו ך י רי ד צ מו ל ״, ל נו בי ר און שח מ בי הג  ר
טין יעקב ש ל ד א, א ט״ ד שלי מו לי ה ״ תור ת ה רו הי ב  ב

ת ד מי ת״. ו סבלנו ה

אפרבסת. בולו ונעשה פניו מאיר
מן ד ה לי הז חרונ א ת ל או ר ת ל און מרן א ל הג דו בי הג  ר
כל ה מי ד הו ץ י בי קו פ א לי ט״ ה[ שלי ה״ לל א ]ז א הו צ  י

ה ח שמ הי מ ש כד עם כל הו, נ ליוו ש ש שי תי וי ל כר ב  מו
מד צ ליו. שנ מד, כ״כ א צ ש נ ק תע ה ע ו מי ש ה תיו, ל רו ב ד  מ

היו עד או ש ר שו ש ק בי קו. ו חי הר בי ל ל ר כ ה מי ד הו  י
ת היסה ם א חי מו מן ה סי דיו ו חו בי ני תו שי או חד ל  א

ך שי מ ה תיו, ל שו ר ד תי ב מד צד מן ע שך ה מ מן ב א ז  ל
עט תי מו ט ב ה ד ו צ בי כי ל ר כ ה מי ד הו ר י אי ה מ הל  פניו ל

ה ש ע לו ונ ת. כו ס ם אפרכ הי ל. מד הי ב מ  ו
ם תו ה ב שב הק ד ה ר פ מנו נ ת מ ביו ב ל אין ב אר, ש ת אז ל  ו

שו רו הוג ב ע ה ל ש רי של עי אן, צ ת צ קר ה, כב ע  רו
תברך. ה בי ל ל ר כ ה מי ד הו ר י ב כ ה ש ש הי ת ה מו ח מ ש ה  מ

ה הלא ס׳ קצר ע מו ש ה׳ מ תי ו פוי, הבל ב צ ה שו ח ת ד  א
לו שו א ק בי חו ש ברי ה ת ל כוני מ ש ל קדי ה מן ו  רב ז

ם, די ל ם לי רכ ם בי פ ט לי ה ו הב א ה. ב אר ה ב ו
תשס״ג(. באדר שהתפרסמה רצ״י של )מרשימתו

תו היחס מלא מצב בבל לזול
ל לו מ״ו. א ש ת ת בי נו ל בי חד נכנס ר בני א תו מ ח פ ש  מ

ר ש בי ה על לו ו ר שו ה ב א ר ה נו ע ר אי ך ש תו ה, ב ח שפ מ  ה
נו בי ד ר חר ע שנ מו ש ת ל ה א ר שו ב ה ה כון רא ת לנ א צ  ל

ד תו מי בי תו של ל ה בן או ח שפ ד לחזק ע״מ מ ד עו ל  ו
תף ת ש ה ל ער ו צ ל, ב דו שר הג א ד כ ר נו י בי ת ר ה א  הגבע

ע לו הגי מו ך מ בר ר א עי א צ ש ה שני א ז כבר ל ה מ הי  לו ו
ת כרו ת הי מ קד נו עם מו בי מן ר תו מז ד היו מי ל ת ת ב שי  בי
בז׳ ני ה, פו ל דו ת הג חר כע א איו ל שו ר ני ר תגו א מ  הו

ם לי ש רו ה בי הנ ם ו מן היו ד בני נז ק, ל נו בר בי הו ר א  רו
לו ב ק מ ה ו ח מ ש לו ב א שו מו, ו לו ש ה ל הל ל ו צ ת ני  א

ת מנו ד הז ה ה ת קר פניו שנ א ל הו ל ו חי ת ח מ שי ה  ל
נו בי ר ת ל תיו כל א רו ת, קו כן כע א הי ד הו מ ר לו ר תגו מ  ו

ם, תבל גם כיו א מ ת הו תו א ח ה עם שי ט איז ר א  וו
ש חד ת נו לו, שנ בי ר ד ו מ ב עו שי ק מ א ו מל ת ב מ שו הלב ת

בלי ת מ או הר ם ל מן שו הו סי ש שו כל א ר ע ש תון כרג  נ
ה ה בצר ת ח ליו שני א ע הו הר ו מ כו, מ ר ד תו בן ל  של לווי
נו בי מד ר סר עו חו ת ב בלנו בל ס נו א בי לו ר אי א כ  שם ל

ד כלל לב מ שך עו מ ם ב עי ם רג כי הל ארו מנ תו עם ו  או
ך בר ר א עי ה צ ח ת שי בי ב ד ל ר פ נ מנו ו ה מ חיב ת ב אר ה  ו

ם לו פני אי א כ ע ל ר בר. אי ד

 היו והשמחה הרוך רוח, האורך הסבלנות
חי מוסר בספר לפנינו

ד הנה ר עו או תו חי, תי ט או ט שר ״ד מ רי רג הג ב נ  רוז
בני ה: מר תני ת נ ם קבל ת, הפני שי אי ת ה בי ב ל  ה

ה, מ מי ח ה כל ו חד ש ה א מנו, לה זכ א מ  מן הי
ת. מו ס ר פו מ בר ה א הד די ב טוי לי חד בי מי מיו  בי

מ, ה״ ת חו א קר ת של ל פי ה מנחה ת ל דו א ג מל ת ת ה  הבי
ה, מפה ת לפ או מ או ו ב ת על צ ל תו. ד חר בי א ת ל ל פי  ת

רו מנחה ב ם ע ל ך כו בר ת ה ט ל עד״, ב״גו או מו ב ליו צ  ע
הו פו קי ה ה, ו עוג ל כ כ חד ו ע א הגי ליו ש ה א ת זכ קבל  ל

ם ת חמה פני בי ב ל ה ו ס מי ה ת ש בו א מד של ל עו פניו. ה  ל
ת הר א הלב ט הו א ש ט ת בי מ א ת ב כנו ב ה ו ס שב ח תיי  ה

חד, לכל ה א ת ה הי ד שוו מו סר לי ת. כמה של מו עו  ש
ת סבלנו ך ה ר או ח, ה ך רו ה הרו ח מ ש ה נו היו ו פני ספר ל  כ

סר ה הנה חי. מו נו לז כוו ת נו ה תי בו ל ר לי ז״ דו סר. ג מו  ה
ם זה אד ם! ה של ה ה ש חו ה ת מ עי א זו נ הו קרין, ש  ה

ה ת ת ליוו ם א אד ת. כמה ה עו נו ש בי ד ר מ כז שם עו מר  ב
חדר, ר ה ב ה מד פונ חד, כל אל ו לו א אי חד אף אין כ  א

חר תו א ל חדר, זו נו רק ב בי ל ר תו ז״ או ם, ו ך אד כ א ו  הו
בי ד. כל לג ל רי י ש ה עין א ת א ה ר ה חויי ה זו נעל ר תי הו  ש
ם ש ם. רו צו ע

 אל הנער עם רבון קץ אין בסבלנות
הגמרא

ת מו שי ר א״י מ ך: הגר ב ד רוזנ מי ל ה ת תו לו, הי שנ מ  ו
ליו קשה ל. ע ברז א כ בין ל ת אף ה עברי״ א  של טקסט ה״

א. מר שך הג מ ם ב תיי שנ קו )!( כ חזי לו ה צ ר. א עו שי  ב
ת לו לי חר ב א ם ש מל יו ת ע צ הרב ה ב א תור תן ל  הרב נ
ה ח שו. מנו פ ת לנ בלנו ס כון קץ אין ב ה ר ער עם הי  אל הנ

א, מר קד הג דו שו מ ל ת ל ד. של הא״ב א מו תל נו כי ה בי  ר
ש רק לא א ה ר ב שי ה, י א הי א אל פי אב ל א דיו. ל מי ל ת
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rtc.l Ktd״ crtcim u,‘ i,urVK,L cl, lcl ckucicui ulxi.u‘
i,cl‘ rvd,1d, ^11א Kcmii, \dt,d\L, kiu‘ ikiu cmc.d, c.cu‘ ru. cku ukil
KIG.rtU (׳Vd, UאL□ 1IUL KCL. KLIIl‘ fTW.I i,l 11א UCi,.□ UKIW.K.□ 

CKLU‘ IU11CI faXG,, UU״d 77!או  □א ‘□.^d\Lfa dlL י1
IULCL!□ KGILffl,□ CUI״i, P\XG,, LIU UlilLffl UffllLU (׳Vd, UאL□ KL.CU
mil! urtciLiu t□ ,ur
rvd,1d,■□ i,U11u KCfaii,.□ ikl.I k.lu ccicu !!,urtK.L kfadi,
1 א11̂  iu א̂כזו ‘,UKrtm.□ CGirti .״rt א,!!א i,m1□ KLLtu uuciix !!או
kk^iui‘ Kmi□ mcrti^K.ci - rtii,□ UKrtmi!‘ uci, ui^l rVG״. UKrtm.□‘ 
iu ot^kiu UKrtm.□‘ C1 UKrtm.□ u□ uci,.□ UKUi.d.□ 11א ci, 
CL, KLLtl! mcmrmj IWL□ C.^li U, WUClIi‘ KL.l i,UlirVi,lli CCtL
1urtc1L1! ci,c Kmi□ mc*Ll i,ut,rv ijwhIl, /aiu c.c.u□׳ u,,ci mccu. 
1 fa d\fa, k.iul ^uii emu. rtciLiu kl,\ .ul cixi.‘ urtciLu CKrtm.□

Ui
CUtCUr Z, UrfUUU UC״*, «GU

fT^KU‘ KdKU IWLA rVL 01GI'
 KU‘ !!,uiil i,u.m diKUא ,mc.u‘ l,xxu kI umGgu fai, d ס.נא!1
mm׳״ rt״, cl, Krtmu iKrtmu‘ ot^kiu ciiul ui,c‘ ui^cu iccc.u diKU 
iciu ccc,u icm^Kii utG/a ‘ 1uw ku mdixci l,k,l, ku^I faL, ״d,arvl 
cicu‘ iucicu u^ rtcim ui,c iukiu‘ U..C1 ui,d ucGm faL, 1!נא.□‘ 
cm״o xl,x א□ cicu Krtccu‘ xzl, c1״rt kil,□ ^!!,ciiu.^u ,fa u,1c
IUCICU UKKOLG,□ L,U(\fr\U C, UCICU U^ U.IC tKIL‘ fr\L,X CU£,dJl
ffldixci l,k,l, KUi,L faL, ״kmi,, Ktd״■ uui,d uc, uw oiul ui,r
UL,״t KSIIli QU..UO א^^□‘ ICICU 111א□‘ IKfa^.K□' IU^ KU
 ,c Ui,d uc/rVfau r*i״tib UNru□‘ c, u□ crvi,, ucirvu iKrvrau‘ 1rv א11

rvciLu 11 uui^dix ^c. u^d.□׳ uui,d u1א u^ rvs□ uuftfflu facicu
t.L.r
lk״u 1 ‘_.ו 1  u״u‘ ccc,□ fao״,u ui״ursK.LU Ki,m:1L rvd, fao ,״rt:זא
cicu irvirau 11א uאL□ crvsKi‘ farv״. d.1□ lk״u ksiiu trr?\u‘ ccc.□
Irtm.ll□ ״ס 111  ‘t KKIIU״fartfauU. CL, UL1 ‘□אNi,N 11 □אXL, UdLi 111 ‘א
UCGfS‘ CliGLfa CUI״i, rtU״G CGL, S.S.li‘ JICLli□ 11א CL, KKIIU U, 
 אUtlb 111 אLLl UrtCILU i,CCIli KULfS 11 ־CL, UCL^U Cld,U א11
CGfSI Cfa^iKlli‘ milUlU dlKlil KOlb Urtli,□ IrtL OIGI‘ ICGfSI uucid 
rtciLU £,.1r?»cu‘ !vain i,KLu:1i 1א□ urai,□‘ ^cciii mc,u 11א tiGi 11או 
fSC.U□ KL1C1□ Uidll‘ CrnziLli UאL□‘ CKfal m.U ו^א mc.l‘ i,UUI.L 
UאL□‘ KKU faud.GI CliU,i,U 11א CL, Urtli,□‘ L,d, אKU Ci,1:L‘ IKrtlXU
cu^l אוו□:!!?׳ rtu״L cGtc/i iciiKrtcii c,l utib 1c,I ucnuu faL, 

Itau׳(,
wU mcfivwu auu' «״< utum

'KU Ci,CLא
U1i,1d rvsi□ C1I CGfa fauicdu 11א cl, u.di□‘ i,c.l CGm fauicdu Ld d,

ICtlCU r?\L, Utlb‘ U^ CUCLU K.rtlCl‘ t□ cu.lli UCfSKU Crtli,K,Cl‘ Ufa 
Utlb‘ IGIrti,li 11א LSICU rtא  ,  UK.rtlCI CU.db א^,Utlb‘ IKK ,^״
rt״, Utlb‘ C, Ci,, tlb א,I i,CfSKU f71,,CHi i,rtlU״I C, KlitijU Ld rt״, 
1L1LU C1I Ctlb C1I CCfAUU ‘ mUL. 1!א U.ILC i,CfSKU Crtli,K.Cl‘ א^וא 
UfSKi□‘ IKl UאLA IrtL UmKi□‘ ICliKrtn i,^U אKU Ci,CL‘ mu. 
Ui,U CU□ t□ 1L1LU‘ mUL, CliU,i,U U,U tIGI KiJ^U UfflK,□ IrtL dSU 
i,KdlLU IfaiLfSU Crti,,IC,□' K^CL UOU.LU faui,u C,l Utlb i,CfSKU‘ 
IKK.^ CIOU ^ILfSl‘ i,rtGL.Uli lUIKL.Ili‘ 11,£.א UCfSKU fS^Gli 
liiCli אUL uucאו UtL.L udc״u 11א tIGI faL, UאL□ ״C, rtGL א^iU״‘ 
^U IrtfSLi□ fSCU‘ א;וא t□ CU11 Uillil CrtlU״!‘ ,fa t.tIL C1C1U□' mcl 
lUCfflKU UI1LU XL, U1̂אd,□ ה^אL CliCU‘ GL.LU II א,CU LiJ i^UL 

^UL uucאו Ui,U GL.LU C,l UtlL i,CfSKU‘ KrtlXU UtlL UI1L ijrtGL‘

rtL, Utlb‘ £,Uld,.CI CLLl U.fSL'
U^.KU i,tKL, i,CfSKU‘ faUCfSKli U,,□ - CllCli faCL,‘ fS^CIU i,tKL,
u,u cirtiix ״faci,,1i״‘ faL, umciciu: i,m□ mK,□‘ אcl, ks^iu utib 
UU.Gl‘ ld,cl U,l SL.C,□ G.lil. ״U.KIC,״‘ faL, UCUfS UdLKIC,‘ It□ IU
i,dL1fau‘ 1i,rtfa11i lsiI ci^i‘ א^א u.uu l,\ ״.ci^ii״ L,afa\\1 11א 
rauiiiu ci cciiU rtSKiix L,afa\\1 Lrt‘ אLLCו 611 ואה׳  u.uu uJ א 
CL^lil faL, UאL□' IUt□ mccfaL, L,MfaU CUCאו rtU״L‘ אCL, L,X KfSI□

u,u crti, cu.lu‘ rauL, 11 cl, uc^.ii ,א^ה׳ I 1u oiul i,cL,או

CliCi,,li UrtL.CILC‘ ^11ס,א i,tKL, rt□ LLtli CmKLCr 
m.rVILN (fa□)‘ C, UtlL UW t״C ,S,L CG.I faL, UC^ ,11, UUfa‘ IU.U 
tCIU Kl UאLA rtL UmKi□‘ IKdSU Urtli,□ IrtL OIGI‘ Cl ו^א W1L1 UL 
U..CI KG..U UfSCi, i,ud,b 11א CL, UCL^U Cli,U' ld,Cl tIGI U,U t□ 
LUCU TOIL U,U u.db Lא.. LC I KOlb Urtli,□ IrtL OIGI (0CULL.I i״,U)‘ 
1L ^IL‘ lUlINi□ i,tKL. rt□ CmKLCI' KfSI□ fSUiliU L,\ XI tfflUU 

i,UC,l CIClil CU1IL i,,S,Lli UאL□■ CliU,i,U U,U tIGI faL, אL□ ULה^אll

u<\XU±u CRtUU mcfivwu 
cuax &u,«1 itiwdii cU ^cm׳ ua

rtL, ״UU.CIL״ C,l fSC.U□ א,I Cl d\fa, CL,L,‘ lאLLCא KfS.̂K,□ IU 11א 
rtC.C.□ CGLL,□‘ fa,fa CCL, אUL KU□ i,Ut,rt Cl Um^KIll‘ אCL, ^ILU 
CX.Lib C, Ui,d, UrtCILU‘ 1C, ,fa C.tIL IOU1LU C.C.U□‘ U^ U□ C, 
fACUliLffl rtC״L' I^ILU LCL1 dLfaI liKIU.□ TOIL‘ ואIU d\fa, ,fa 
faCL, 1K11 Uli.itrt £,XLb C, rtCILIl! 1,>א ■UL 11_!1א KUrtCILIlI Uiiffllll
Kfa^Kiu ucicu mum ui,c 1urt,L1 u^k.l.i א̂הKL uאcc, cil 1k״l,‘
faL,n CrtCILU‘ fa.KfaU UCi, ״d,Krtl fSKI1 א^ו  ‘  UOL UIC1 UfflrtLU״
UL, I ‘ Ci,, i,III CU I Cl UfSrtLU KtLL! UUi,CU' mC.LC C.dfS א^י  i,CCI ׳7
IKSIIli‘ ra.UiU CliC^ili Ufa^Klli‘ IIU CdL״ LdLld - ״Krtti,. SLdא 
UKfa^iKiu 11 ׳ 1111 î‘ c.dfa rti, rts□ urtmi! urtciLu‘ cuiluוה̂אL א
C״t)‘ ^KLI li^KiLi UאCC, C1L 1K״L, CfSKl‘ fa,fa Q<l C, CdfTHli 
LIL UKi,L rt״U KliG^i, IKCdfa .CUC! CUrtti,. XLi! i,«rtI fAUI (liU.i,,□

UKCCa 4?w4 CJ4Z,i, cU fslda

L,UZ,X KאKL IU ̂הKCאL UrtC.I CKILU UdLICU L,CL, אUL ^UL' 
crti,, rtciLU rtiod,□ cu.dil uucאו mrv.du Gt□ u״Lrtu״‘ Lא,cו i,cc1l 
CU□ C.LIrt □״,î fSICCאCCCO,□ i,lilL lidlGU UCdL □או TOUL ^א

[rttct an, ua״m

ud ua* c^uils itaiLt uiai.1: u^c

uartLcu
Ci, UrtLU IXIXijTIi, rrLCU־
U^ua״ m,11״, TZfTLILI rtd, cl Ci, lartiu: TO (!,LX̂IU: 1א ILdJ TZrtlLl' 
lK״i, rtlTZL,□ rtL.CU Irt.TZIL d,m1C, CG, mCrtfflU TZOGL ״[Gffil tUil,,□
utzulu: auau: otcici u.uil, ra>;.ci miu <1,011, cgm ltzl, u:ilu:i md, ltz.ci

UUffliCia TZOLLIX UMUL1 CGffll tUi,,□ lXi,UQ rti, (TliriTM LUffliUM'
LI■ IXILU ILTI,□ Ui,i,,□ UG,i,U■
rMUlI UTIrt.llX UUKIillI TI.IIXL TICU.LU ffl.ffl TILILCI i,UCCO i,i,.t(IL 
TZttOtLlX II TULCI TUMUL UfflIU i,Ci, CGffl IU' TIOIGI Cltrt 
TZGLffl.llX UffllTIT:,1 □״X011 LTI.CI TIrtlttiJ Olt.lX IT.lill ״ULrtlX״■

1
ljUULCILU LUCSULU‘ ULQCU C!CUQ‘ USrtlU LU^ULU <01 ^CCLU LCC5^CLl:m169ItSO L^C!״^uj03'11EUjS(B)XAE.13p13uqs

Cosisiu ctcuaax uwil wa,»d 1. u&uh<, uccjuuc mdM̂ ^■1׳ vz v 1״ז׳ג ׳ 1111 !«ג׳

CGat !:u^a udjua
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KKCIi, mi, Ci,.ll UCTOJ UKOUICC CUIA' 01י 677 א_ mCU□ CKmL אi,UKC1TO□ CL, 111)0 _א1 א 1.1 11נLtl rtLI 1 א אי 'TOI.LU UTOJ ITOIU70J ו77
Lrviu‘ icuclu‘ mcKM: iu kl.I u.cu cu ukkllu cdLimu ku.ku ciiii,.! i,UK11x c.I urvii,□ 1c.l ku mcuicr 1 1או m udiu !!,ucKi,
CLILCI - Ui,X UnLdi□ UUC11□ KCG.LU IK.CIU‘ 7ןא^ CL, ULIL mdirV rVKld rVKld CC.KU 11' IIWL□ CKml CCICrVI אUL OC.C.I ICK״m UL״K Ui,,
mccicu KCi, um״o1 ׳i,1u kl.I 0,,^11א LmK^ klicu׳ i.Lirv - cclcu i.k.c - ltoku rVL ,gu u□ c1״i kll.kiu KLud] וא^ cl, rv1u1״ -
L״li i^K.U□ Ci,C UOL L,Z‘ UKIGdL y.L,OU 1-Ki, UmiL IUUKIL CU' [,lid mTOL UCmLICIU ■t.L LCL ,GU‘ אCL, i^K.UU mi, UILU‘ G.LimU
ו‘ א!1 11 ו( 0  cuci. א,* u mcuioL .^u xi״ccgu □ה׳ kcwl □^־ א,i,TOL iciu ulc.□ muio.b ciu i,mi,.K1uu mi, ccou !ffluu או!d,mrrl 1 א
ccGm uu,,□ mrv״L g״l iu, 1או rv*u1 שא^ c, kccii 11>&א■ i.icu ciu i,urVK,L ck.cil ukilI u.iul KCidmu ck.gil CGmu‘ !או  u״LC.mu u ו1
i,ICIU' 11א LCL, UILU mi,IKL CliGO,□ CKILU□ LWK.U, CKU mu^ א״ UILU L.trV ^״ 6  L U.CICאLICU ICאli CLIL,□ IKCWL IU C״I.U.I L,\ L א
Q<,i,l U□ CUKCI KUll UlilLU‘ 1.011X1, 1א 11  ,UL ,Cliא ,c.cur i,mi,,KIU IU KOIti, CL, ,trv CUILU i,Ut,rV‘ C, XL, CliLU mi, UILU CL אUL ,,^א
.OIL.I It.mU UU11□ mi,l־ cl UW Kimt ״cl״ UILU' LC.dlUl XL, UUILU UCm.LUl m.UGl MIG.I IKILUI UGC.K. mULאU U.i,ICI L.CILI IKUmCUl 

r7w.GU1 itoii.i mi, cl, cl .m.cu toi‘ U1U i,1c1u i,u.1u cl rvi,.u׳ Kimt cl uilu uw ccl uc1i,L toc או□ r7^1G. mi,u□ uw ucicu אu

amu uauac cl mm wruu l*u c״u

cd.KiL‘ א״או i^L.l rviL ciu׳
i,UrVK,L KLU CCICU L,CL, Ui,d IUd,(J CrVCILU U,' IUI UKS.U ULCL1□ 
Ci,CL‘ IG Lid I L0I UUi,CU i,tKL,‘ ISL.l אU UKfSiJi, KLll UCCll‘ 
KCU Um״K fSL״, IC,I״C fSU.Ci,! CrV□ KGC, rV0d□ CLI1 UUILU
uuilu‘ rvg^u i,uc^ ^cmîciu 1di,d1i,,□‘ 01או rv□ ,̂הL1̂א oci, ^il
KLU CCICU‘ או□ KIG.rtU C״f71,rVIL״ ,IUL C/1 UCi,,□ fai, d.l□ L.C. 
UUi,CU‘ C, CfSKU Ci,, tlb א,I i,U d.l□ CL,L, CUfr\״C‘ 11נ d SL.CU״UU א
Uu□ L1 א Li 1 uא ĈהוLס^סא 1י  sl.L klu ccicu ff\i,x !;ulgiu KUi,d ̂א
fSKUdLC COLL, UIKC,□ i,Wli,U UrVU.LU‘ KUGfSCIU ,IUL UCfSKU 
KOIti, i,Wli,U ra^KU‘ ILd ̂א ICI KGC, KrVfSU fSU.U‘ ICCi, LIL ILIL 
KULUJ 1״L, CאKl C.UI fai, UאL,1״L,‘ fSU.U IKl CU,, UאL,I1̂״ fSU.U 
i,UG,U Cl CfflKU ra^KU‘ faCL, KUIUU - ״i,Krtl fSKI״' ICCL UrV.L
irviKdu‘ c, utiL ccl ,u,u mi,□ c״Krvti,, kliI״‘ i.u.u אĜהL ccl
CUdLKUl L,G, Ui,d‘ IU..CI fflUUt^U UCfSK^ LאIL,,Uא CCi, UUCU
1i,rvu״i, ulcu ULrvu iuucku c,̂הL1̂א‘ c^il ulkc״□ cg,u״k 
uuu.i, i,uuc1sA crvii,□ urvod cli, uuilu - cmK^ LאlL,,uא■
fSCCCU UtlL אĜהL i,UUU,i, i,UG,U Ctlb IU אU U״CmKU U,,□״■ ld,cl
 rvd, d.m ksiiu uuilu‘ i^ul □וואLוumKLiu iuco.iciu c .״rv ‘אL1̂̂הו
jrVfa.u□ אu□״‘ ccc.u cc, fai,c,□׳ cuu,i,u cccu utib r*L, rv□ 
diKU rv□ ,rr^i, uccc.u rv״, rvod uuilu iukkiiu‘ clcl, u1״i, uc״i,
icicu אu ucraKU rai, rv□ ה̂וL1י ̂א
UUILU UK^KL אU ,UIL Ura,״U‘ Ciul אU ULCdlU UGC.KiU cura,״u‘
icmKU‘ 1ui,d uui,cu uw ucicu אu utiL fai, rv□ ,̂הL1̂א‘ igc.k.iu 
icra□ cdiKU rv□ .rr^i, - tib icraKU‘ cl .m cאlLווUא - tib 
UUILU C£^ CUI״i, ״[fiiaUN״ LאIL,,Uא‘ L,̂הL1̂א MIL111IN UL‘
1u1d1u,u ciJLא,□ [cKracu 06״א cut.tu] ״tiG.״ uilu‘ 1ui,d u, 
raiLra ulcl crviA clcl.ci uc״i,‘ c, ucu Ui,c1u uuilu ksiiu.u

,Cli,,□ i,,CCO i,rVIKd ULCL,□‘ CO<LC£j,KIL KUi,l ULCL,□ CIU'
1 ulcu Kcut,□ urauLrai crv□ ,̂הL1̂א KUi,d iu r*L, uuilu‘ או,I אcו 
 ‘i,,K1L uli, uuilu אL1̂ה̂, □uuGraci ,iul i.iul crv אciu‘ ^1 ס,̂וא
LILIU CGUU urvod CLI, UUILU‘ ICrTĤ UאLוI״i1 GUU GUUI fai, 
uuilu‘ KraGCi.u 1u1d,u‘ CKracu א^:»ו iKGLra.u□‘ 1i,GC, c - 9 
ucu rv□ ,rr^i, CKral mciu rvii,□ rvodi ctiG, uilu‘ c.ul Ui,c1u

LHiUiiiH 
wU 60, UUU׳

ICCL UאL,l CCGU״U Olb fr\״X C.OIL IU'
1d,u10.b אu u״i,Krvl raKi״‘ ciulu ui,c lUKuracu‘ ̂ואו i,rv,c1^‘ 
cum umrVLU‘ i,rvra1u ui,d iu i,rv״dL urvciLu‘ 1Ld ^ul kcI k̂lLi
U״HrVKi,, KLll״‘ r?\,UX KrairVCL ICCId, i,tKL, i,tLL, UUi,CU‘ Ci,, £,111
kl.cu k.lu CK״ra ui״£, cc״i,‘ 1£,d sl.L rvciLU irad.LU lcu rvd, u£,d 
usugu‘ rV£,1d, £,ut,rv £,cra£,1c1u id^dii,,□ tLii,,□ u, ,lu□‘ wg,, uu״d
CאUCU l,LאU U, CIUILU‘ Ci,, ^UII C״arVKi,, KLll״ - tLL! UUi,CU

ikk,̂א cא□ ,Led uאL□ cui,d urvciLu fai, u״i,Krvl raKi״ c^cl‘
CdLimU א^א CtCli,IU tLL! UUi,CU'
 d.1□ ^rvciLU ui,c א!dii□ i,craKU xi,x ctci^iu utib‘ cl 1 א!1
ci,. KrvsiL.□‘ iiui ulo kkil £,t1b 1£,cr?»KU cאUL‘ icra□ r7>CrVI£,K.CI 
tLL! ILdLld, UUi,CU‘ C, fr\X,GUU U^ £,rVlb li,ULCd cum,״u i,tKL, 
urara occu ciu‘ c, dmu i,u l,11zl, אu tc1i,1u u״Krvti,, kliI״‘ rau□ 
̂אוcrviu ̂א cl, crv1d,K.c1 ,raא ‘,KL ,i,c1 KU.i, xl, u.iאĉה ‘c״crv1u !״ 

1KurVi,u KrVi,u KrVi,u ci, uikI‘ iclcl, u1״i, SL.d,□ א,I i,u□ kciuu 
LUL״‘ אKC□ Ut□ ranu, UCICU CG^U rVL TOIL‘ mUCfflKU Uli,CU 
1i,ULcd cura,״u‘ ci,, tc1i,1u iksl,□ c^‘ ic^rail u1״i, u^ ״s.gil
UCraKU U^ CU Ki,i‘ CU UIL,I tKILU‘ IfflWGU i,U,UU‘ i,UUrVi,IU

f>ud 
ucfivwu cu mul' isut c,adix Midi, ^

iit.rvu i,rv01d crac. ui,d. urvciLu curai^u kkilu׳
,ul rvd, uklu‘ rvd,1£,u i,tu□ Kcra1i,1u 1udgu‘ i^l.L ulcu rVKd,
lUUL.tU KUm.rVIL UKLlid‘ U^ KOICCU‘ raUL, 0א,, uu״d ucאu
c.c.u□‘ it□ CGt□ cu ULrvu uraidi, אu ulcl,□ rvd, ccil CKra״c‘ 
i,craKU‘ i.ra dim■ k.iul i,cc1u אu utib lucraKU cאULlu‘ icurai^u 
urvciLu ui,g ,ul‘ 1CKrac״u Lcucאו rvu״L ui, c.uid c,l utib 
ursi,K1u cci, ui,d 1ud,d i,u1L‘ ,tf\ dim■ k.iul cu^ku c.I c, ui,d. 
mKI״ - CIIUL Ui,C lUKUfflCU‘ C. Ki,CL Udlffl. crv*□ umtu 
i,ucL אu urvciLu c״HrVKi,, kliI״ - UKrvm,□‘ rv□ urvciLu c״i,Krvl 
iui UG.um cku rrwKL uwil crvi, uאcc, cil 1k״l, muu,,trv cl, ,k.i

lacmiii,,□ cam״c■
Um.rtlL d,UU:a0L rti1, Lt.idll uartm,□' ICUrtLL undi, KLd iU׳ rt̂l̂iu: LJMU.
urnziLu‘ aui um.rtiL m^L.l .!,uiiaoL kl, Lt.dJil ouui ut̂ztziu:‘ iqu uin 
ltzl rt!t, cciI‘ 1rt״c □□1,א,!״ א TZ1L1C1 באםע  11  rtod אi,r?!d\i, ccil 11 ,]א
aurtLC cci, artmu 1TZC11, aumcu mi, lwl□‘ או,I tz.li □בא[, t,ftd\L, 
UmidJii, UC11, carttil,, ^LdJ' TZTZUiLIU: 11םאע' Crtmu TZrtil, ״Lrtu: QIC ILrt״' mULrt 

'״Lrtu: am״ ,rtA ULrtu:' CGt□ cu ULrtu: mo^L□‘ c, uuu: d,u,1u: TirTii אםט:ז

I CIIUL Ui,C
iKmdi, u״Lrvu״ KrVK.L U.CIC אu tcii, urvciLu‘ CKrvmu‘ iccicu 
ulcl,□ ^cl, UKrvmu‘ i,Grv1i, CLוא, rVG״, UKodciu umc^iu׳ 
UאL□‘ WUL murVK.L אU UKOdW (KL, LLC. UfflCi,‘ KrVC.L אU 
ULCL,□ CLאI,‘ C, ULrvu U^ ״UK0dCא״ rfii, CL, U.d,IC. UKUfflCU rfii, 

UKUfflCU' CK^ mcu ״ULrvu״ rTĤL□ UW UKrVKiL אU 
L,CL, KL‘ IKCL.rV C.C.U□‘ IKrtK.L אU UK0dCא ULSI.U fai, CL, U.d,IC. 
1̂CאI 1^א  U UKmdi, UCCllא i,,ul ״LrVU״ld,COlb KfflUKm CCU U ‘וא 
i,UC,C□ rvi, CIL,□ [״C.CU״] U,,CI mKUGl CKUmCUl CLLC1□ d.sic.iu
GirVd, rvd, g, meg‘ uu,i,u miKrv klci [״ucku״] wu״c lI clcl,□ 
cucאו rvA ULrvu׳ uu.i,u ctL.L kui cu ULrvu mcאL□■ א□^ muאL□

0.cu ciogu i,d1m. crvciLU UKrvmu 1ui,c c.ul‘ crviA 1נ ^u א

«gc4 g<o u4״,*cu״
lUCmKU CאUL■
UCmKU‘ r?\L,X UU.U Ci,,C1U lUL.tU L,KL iu‘ וא L,KL iu‘ א̂ו ,CCI Utlb
ccl ״uKrvm,□״ - ucic,□ אu utib‘ i״c1ulu ui,c״ - ucicu אu 
ccc.l diKU uאL□ mc.u cc, uui,d,□‘ ctib iccmKU‘ r?\L,x ,l,c\ cl 
mu^.Ki iu i,1u‘ 1CKmc״u cאlLL‘ 1rv״c‘ klu cklu‘ .m dim. 
rVGL.uu 1U1KL11U‘ 1ucmKU ciou i,m1Lmu crv̂.ic.□‘ א^̂ו ccuu,i,u 
mtL□ i,c.u1d 1G1L1L c.I utib 1ucmKU‘ mutib ciou i,mLm1 /suw 
cui,d א,‘ ^un U1Ct> t□ cui,d uc,׳ dim, iu miLmi cucאו rvu״L‘ 
KLindi□ toil i,md1i, coll אu ulcl.□ CKmdi, uccil‘ mcci, rvi,.u
i,UUt Kl UtCli,IU‘ ̂א i,KrVi,U א̂ו i,KC1U‘ ISL.l ״TOIC, KLd״

1.m dim. rv*1□‘ i,Lrvu אu UKmdi, uccil‘ cc, ui,d. urvciLu‘ m^ 
c, cl, UL.tu rvd,1d,u i,uc^ i,udi,u u״r
̂אI,‘ 1אi,KOU Kl Um.rVIL UL ̂א i,UUt KIU א̂ו 1נ  ‘,i,KrVi,U Kl UtCIi א
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חן ל שו ו מ נ י ב ר
און בי הג ם ר ה ר ב קי א ס ב חו נ ה ג ה״ עלל ז

ת - ש ת פר מו שע״ן ש ת
המזיק אוכל על ברכה

כ״ב( )א' וגו' תשליכהו היארה היליוד הבן בל
 פרעה, של מהגזירה לינצל דכדי ב') )י״א סוטה בגמרא אמרינן הנה

 התפוח תחת בשדה ויולדות הולכות מולדיהן, זמן שהגיע כיון
 וכו' מרום משמי שולח והקב״ה וגו' עוררתיך התפוח תחת שנאמר
 שנאמר דבש, של ואחד שמן של אחד עגולין שני להן ומלקט

 ]וביאר י״ג(. ל״ב )האזינו צור' מחלמיש ושמן מסלע דבש 'ויניקהו
לסיכה[. ושמן להנקה דבש דהיה )שם) במהרש״א

 מאכלים במצרים להילדים להאכיל מלאכים שלח דהקב״ה חזינן
נפשם. להחיות המועילים

 מאכל שהאוכל איתא ר״ס) סי' )או״ח שיק מהר״ם בתשובות הנה
 שהרי לבטלה, ברכה דהוה מכיון עליו לברך אין לבריאותו, שמזיק

איסור. דבר כאוכל הוה כן ואם לאוכלו אסור
 דאינו כך, לא שטען זצ״ל סרנא יחזקאל רבי מהגאון שמעתי והנה

 כן ואם מזיקו, אינו שאוכל הראשון המשהו שהרי לבטלה, ברכה
הזה. המשהו על הברכה חיילא

 רבי הגאון נתארח אחד שיום היה, שהמעשה מביא ת״ט( )אות הסהר ]באגן
 מזונות, עוגת לפניו והגישו זצ״ל, שולמן מרדכי רבי הגאון אצל זצ״ל סרנא יחזקאל

 ולבסוף הסוכר, במחלת חולה שהיה כיון לבטלה, ברכה תהא זה על יברך שאם ואמר
עוד:. שם ועיין מזיק. אינו שפירור טעמו וביאר עליו, ובירך פירור לקח

 לבטלה ברכה אינו דהרי שיק, דמהר״ם פיסקא תיקשי זה ולפי
הראשון. הפירור מחמת

 כשממשיך מקום דמכל שיק, המהר״ם דברי לבאר שיש והעירו
בנזק. משתתף הראשון הפירור גם לאכול,
 בביאתם דהנה אחר, מטעם שיק דמהר״ם דטעמא סברנא והוה

 והקשה חדש, איסור מחמת פסח בליל מצה אכלו לא ישראל לארץ
 תעשה לא וידחה מצה דאכילת עשה דיבא ה״א( פ״ב )חלה בירושלמי

 כזית דגזרינן אקרוב( ד״ה א' )ל״ח בקידושין תוספות ותירצו דחדש,
 המשהו גם לאכול דאסור נימא נמי הכי כן ואם שני, כזית אטו ראשון

השני. משהו אטו הראשון משהו דגזרינן הראשון,
 ולא כביצה, שאינו כל לסוכה חוץ פת לאכול דשרי חזינן הא אך

השני. אטו הראשון הכזית על דגזירה אמרינן
 בקידושין התוספות דברי על תמה צ״ו( )סי' אריה בשאגת ובאמת

 ביאה גזירה ב׳( )כ׳ ביבמות זה כעין דמצינו דאע״ג ]וכתב גזירה. הא לן מנא
 גבי שאני הכי בלאו ועוד לזה. זה חכמים גזירות לדמות אין שנייה, אטו ראשונה
שם[. עיין טפי, בהן וגזרינן להן ומתאוה מחמדתן אדם של שנפשו ביאה איסורי

* **
רעך תכה למה רשע

 למה לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שיני והנה השני ביום ויצא
 י״ג) )ב' רען תכה

 או דברים, משני אחד לחבירו לעשות אנס בהכריחו נסתפקתי הנה
 יכול ואם יעשה. מהן איזה יהרגנו, לא ואם ממונו, להזיק או להכותו
לשואלו. יכול כשאינו הספק אלא ישאלנו ודאי לשואלו
 או חמור ממון אי א׳( )ל״ב כתובות דגמרא בספיקא תליא ואולי
חמור. מלקות

 לא יש דבהכאה כיון יזיק, רק עלמא לכולי דהכא נימא ואולי
ועיין. במזיק. משא״כ יוסיף, דלא תעשה

באונס הכה
 כדי ממונו ולהזיק חבירו להכות ליה ששרי במי לדון יש הנה

 לאפרושי כאן שיש שהעידו עדים פי על כן ועשה מאיסור, להפרישו
 החבלה על לשלם חייב האם העדים, הוזמו מכן ולאחר מאיסורא,

לעולם. מועד אדם דהרי הזיקו, על או
גמור אונס א.

 הוזמו כך ואחר מלקות שנתן דין בית שליח דהרי העירו הנה
 מהל׳ פ״כ ברמב״ם ]כמבואר עשה בכאשר אף ההזמה דחיילא העדים,

 הוא כן ואם חבלה, תשלומי לשלם דיצטרכו שמענו לא ה״ב[, עדות
דידן. בנידון הדין

גמור. באונס פטור המזיק ואדם גמור, אונס דהוה וטעמא
חייב גמור דאונס לרמב״ן ב.

 חייב המזיק אדם ב׳( פ״ב מציעא )בבא הרמב״ן לדעת דהא תימא וכי
גמור. באונס גם

 דמבואר הא והיינו שאולה, מפרה הרמב״ן על תיקשי הנה אך
 והבנים שאולה, פרה לבניו שהניח שאב א׳( )קי״ב מציעא בבא בגמרא

 אינם אותה, ואכלו ושחטו לאביהם שייכת היתה שהפרה סברו
 היה שלא כיון לבד, שנהנו מה את אלא שהזיקו מה את משלמים

שאולה. היא זו שפרה לדעת להם
 אינם מקום מכל בידים הפרה את הזיקו שהם דאע״פ חזינן
 ]וזהו גמור. באונס נעשה שזה משום הפרה שווי כל את לשלם חייבים
פטור[. המזיק דאדם ושמואל( ד״ה ב׳ כ״ז קמא )בבא תוספות הוכחת
 הרמב״ן דדעת כ״א( סס״ק י״א סי׳ )ב״ק איש בחזון מבואר אלא
 אינו שהנזק אף ליזהר, ליה שאפשר בגווני רק המזיק אדם דחשיב

פטור. נמי הכי אין גמור באונס אבל כלל, מצוי
 שקלקל אומן טבח לענין כתב )שם( ברמב״ן דהרי לבאר, יש תו

ברשות. כמזיק הוא דהרי שפטור,
 לדעת דגם הנ״ל כגווני הוה הכא נמי דהכא לומר יש זה ולפי

פטור. המזיק אדם הרמב״ן
דאונס גווני עוד ג.

 בבית אש שראה כגון עדים, פי על שלא בטעה מהו לעיין יש מעתה
 ששיקפה מראה שם דהוה ונתברר להיכנס, כדי הדלת ושבר חבירו,

זה. לכעין כלל לחוש לן הוה ולא השמש, את
 גמור אונס הוה אם הענין לפי והכל גמור. אונס זה דגם לומר ויש

 אבידה, כעין ואם פטור, יהא נמי גניבה כעין אונס הוה ואם לא. או
חייב. יהא )שם( לתוספות
 דהרמב״ן. סברא איתא אבידה בכעין אם לעיין יש לרמב״ן אמנם

 אומן דטבח מהא היינו חייב אבידה דכעין התוספות מקור הרי אך
 סברא ]היינו אומן דדרך לומר נצטרך להרמב״ן כן ואם חייב, שבשכר

תלמוד. וצריך אבידה. בכעין מהניא לא ברשות: דמזיק
 אך )שם(. איש בחזון וכדכתב רמב״ן, מודה ודאי בפשיעה זה ולפי
 דגם כתב כ״ד( סי׳ ב״ק יעקב בקהילות מובא ה׳, סי׳ ממון נזקי )הל׳ אפרים במחנה

)שם(. יעקב בקהילות ועיין דפטור. לרמב״ן ליה סבירא בפשיעה

* **

* **

בשבת חבירו מכה
 מכל דם, ממנו ויוצא בו שחובל אע״פ בשבת, חבירו המכה הנה
 לגופה, צריכה שאינה מלאכה דהוה חובל, משום חייב אינו מקום
שיוצא. להדם צריך אינו דהרי

א
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 מ') )דף אורות הטל קושיית הביא א') ס״ק רע״ח )סי' אברהם ובמגן ט
 סי' )או״ח הטור פוסק גיסא דלחד סתירה, בזה מצאנו הטור דבדברי ט

 כהנ״ל זה לפי נמצא פטור, לגופה צריכה שאינה דמלאכה רע״ח)
מיתה. חיוב כאן אין בשבת בחבירו דבחובל
 דהחובל תכ״ד) סי' משפט )חושן הטור פסק הרי גיסא לאידך אמנם
 מחמת מיתה דחייב דמכיון מתשלומין, פטור בשבת בחבירו

 כן ואם ממון. מהחיוב ופטור מיניה בדרבה ליה קם אמרינן החבלה,
חייב. לגופה צריכה שאינה דמלאכה חזינן לכאורה

אברהם[. במגן מובאים תירוצים [ג' אופנים: בכמה ליישב לדון ויש
ספק א.

 דהא אורות, טל בשם סק״א( רע״ח )סי' אברהם במגן כתב א' תירוץ
 מספק, רק הוי פטור, לגופה צריכה שאינה דמלאכה הטור דפסק

 עליו מחבירו המוציא מפאת מספק מלשלם פטור הכי ומשום
 ליה דסבירא מוכיח א') סע' רע׳׳ח )א״א מגדים בפרי ]אמנם הראיה.
ודאי[. בתורת פטור לגופה צריכה שאינה דמלאכה להטור
 מיתה, חיוב ספק דהעושה להו דסבירא אברהם במגן מבואר והנה

א׳(. חלק ריש כוללת ובפתיחה )שם מגדים בפרי מינה יליף וכן מממון, פטור
 כך, לא משמע ז'( )אות שבת להלכות בפתיחה מגדים בפרי אמנם

 דאינו אומר יהודה בן דאיסי ב'( )ו' שבת בגמרא דאמרינן בהא ואיירי
 דכל נמצא מלאכה, איזה לן ומספקא מלאכות, מהל״ט אחת על חייב

מיתה. חיוב ספק רק הוה מלאכה
 לן דמספקא מלאכות מהנך חד בשבת דהעושה מגדים בפרי וצידד
 פטור היה ביה אתרו אי דגם כיון ממון, חייב ממיתה, דפטור בדאיסי
 כאן מבואר ולכאורה מיניה. בדרבה ליה קם כאן דאין נמצא ממיתה,
ממון. חייב מיתה חיוב דבספק
 וכלשון עולם, באי לכל הספק דאיסי דבהא דנימא לחלק, יש אלא

 ובכהאי הטור[, לדעת רק ספק דהוה הכא כגון ]ואינו )שם(, מגדים הפרי
מספק. נפטר לא גוונא

 דחייב הספק דלצד כיון דאיסי, בהך גם דהרי עיון, צריך אכתי אבל
מממון. לפוטרו יש כן אם מיתה, חיוב כאן יש מיתה

 שם השואל הגאון שדעת בתשובה, בסופו טעם ברוך בספר ]ועיין
 ראיה והנה כן. דאינו זצ״ל הגרב״פ ודעת בממון, חייב מיתה דספק

הנ״ל[. אברהם מהמגן לדבריו
לגופה צריכה באינה אף חייב ב.

 דמצאנו )שם( אורות טל בשם )שם( אברהם במגן כתב ב' תירוץ
 דהנה לגופה, צריכה דאינה אע״פ שמעון לר' דחייב חובל דשאני
 דר' אליבא ליה דסבירא אבהו דלר' א'( )ק״ו שבת בגמרא מבואר
 הדם צריך אין אפילו חייב כן אם חייב, בחבורה דמקלקל שמעון
לכלבו.

 הוה אם רק דחייב התוספות בדברי חזינן דהא תמוה ולכאורה
 הקשו בחובל( ד״ה )שם בשבת תוספות באמת דהנה לגופה, צריכה
 דחייב אע״פ הא לכלבו, הדם צריך באין אבהו לרבי חייב אמאי
 גם הכא ליה הוה אכתי מקום מכל מקלקל, כשהוא גם בחובל

 אף פוטר שמעון ר' גוונא ובכהאי לגופה, צריכה שאינה מלאכה
סוגיות. בכמה כמבואר בחבורה במקלקל
 הוי הכי ואפילו לגופה שצריך גווני לה דמשכחת בתוספות ותירצו
 ואחר מחשבתו, לפי לגופה וצריכה לכלבו, וצריך שחבל כגון מקלקל,

 נמצא לכלבו, ליתן ואסור הנאה איסור דהוה דנתברר שטעה, נודע כך
 לפי דהא מקרי, לגופה צריכה מקום ומכל מקלקל, הוי דלמפרע
 אזלינן לגופה צריכה שאינה מלאכה ולענין לה, צריך היה מחשבתו

מחשבתו. בתר
 ליה דסבירא )שם( הרמב״ן בשיטת אזיל אורות דהטל ליישב וצריך

 שמעון דלר' דינא האי ליה לית אבהו ר' באמת אלא כהתוספות, דלא
 מקלקל דבעלמא וכמו סוגיות, אהני ופליג לגופה, צריכה בעי חובל
 דבעלמא גב על אף הדין הוא חייב, ומבעיר בחובל מקום ומכל פטור
 צידדו וכן חייב. בחובל מקום מכל לגופה, צריכה באינה פטור

 השקל המחצית מדברי מתבאר ]כ״ז חובל(. ד״ה ב' )ל״ד קמא בבבא תוספות
אברהם[. המגן דברי בביאור )שם(

שוגגין מיתות לחייבי דמי ג.
קמא )בבא רש״י דברי לפי דרך, בעוד הטור דעת ליישב יש לכאורה

פ
L

ט ' ^ פ מחשבת, מלאכת דאינו מפאת דהפטור היכא דגם רבא( ד״ה א' ל״ה
ט הביא )שם( שבת ]וברמב״ן שוגגין. מיתות לחייבי דדמי מממון פטור
כן[. התם מבואר דלכאורה ירושלמי לשון

איכא בשוגג דבשלמא בזה, רש״י על פליגי קמאי שאר אמנם
כאן אין מחשבת מלאכת כשאינו משא״כ עלה, חייב אינו רק מלאכה
כלל. מלאכה
 מפאת הטור בדברי דדן ב'( סע' תכ״ד סי' )חו״מ מרבבה בדגול ועיין

 מדבריו ומבואר מקלקל, הוה שלא בגוונא דאיירי וכתב מקלקל,
רש״י. על החולקים כדעת דנקט

* **
מריבה דרך חובל

 )בתירוצו אברהם במגן כתב דהנה רביעי, תירוץ מצאנו הנה
 דהחובל כ״ב) סי' פ״ח קמא )בבא שלמה של הים דברי ע״פ השלישי)
 דם, ממנו שיצא דעתו עליו, ויתגבר שיחלש כדי מריבה דרך בחבירו

לגופה. צריכה הוה כן ואם
 דאיירי לומר שיש אברהם במגן כתב כך, על שדעתו ידעינן דמנא תימא ]וכי

כך[. הוה דחבלה דסתמא לומר דיש כתב ועוד היה, שכך שמודה
:אנפי בכמה בדבריו לדון ויש

לגופה צריכה שהוא חובל א.
 בתירוצו שכתב )שם( בשבת הרמב״ן כדברי כוונתו לכאורה הנה
 במקלקל אבהו לר' חייב דאמאי התוספות קושיית ליישב השני

 הוה אכתי מקום מכל חייב, בחבורה דמקלקל אע״פ הא בחבורה,
 זה דבאמת הרמב״ן ומיישב לגופה, צריכה שאינה מלאכה ליה

בקלקול. דרצונו כיון לגופה צריכה חשיבא
 דם ויצא קוץ דהנוטל דאמרינן מהא קשה לא הכי דמשום וכוונתו

 להוציא רק רצונו דהתם לגופה, צריכה שאינה מלאכה מפאת פטור
 ליה ניחא דלא רישא פסיק הוי ]אלא הדם, ביציאת רצונו אין אבל הקוץ
 שהרי בקלקול רוצה הא דחובל, אבהו דרבי בהך משא״כ דם[, דייצא
הדם. להוציא רצונו

מעליו להבריחו כדי רק להרוג רצונו ב.
 רצונו הרי הרמב״ן בדברי דבשלמא לחלק דיש עיון, צריך אבל
 בגוונא משא״כ הדם, להוציא כדי בקלקול דרוצה עצמו, מצד בחבלה

 ידי דעל מעליו, השני להבריח כדי רק בחבלה רצונו שלמה של דהים
 מלאכה הוי בזה ולכאורה עליו, להתגבר ויוכל חבירו יחליש החבלה
 בחיוב, בקלקול רצונו אין דהרי להרמב״ן, אף לגופה צריכה שאינה

המזיק. למנוע רק רצונו אלא
 מלאכה הוי המזיקין דהריגת ב'( )קכ״א שבת בגמרא אמרינן והרי
 על אלא בהריגה, רצונו הא להרמב״ן ותיקשי לגופה, צריכה שאינה
 אלא חיובי, באופן בהריגה רצונו דאין כיון הרמב״ן מודה דבזה כרחך

שלמה. של דהים בגוונא הדין הוא כן ואם מזיק, יהא שלא רק
חיובי באופן בהכאה רצונו אם תליא ג.

 ד״ה ב' )ה' בכתובות תוספות בדברי מתבאר דהנה ליישב, לדון יש
 לגופה. הצריכה מלאכה חשיבה המילה לאחר הדם דמציצת דם(

מזיק. כסילוק הוי הא קשה ולכאורה
 כהשבחת אלא כסילוק לא לה דחשבינן לומר צריך כרחך ועל

)שם(. להנתיבות יעקב בבית כתב וכך המהול,
 מנת על יתירה אצבע דהקוצץ שכתב ל'( סי' )או״ח בינה באמרי ועיין
 מרכבת על בזה ונחלק לגופה, הצריכה מלאכה חשיבא עצמו לייפות
שנראה(. ומה ד״ה ה״א שבת מהל' )פ״א המשנה

 שרצונו שהיכא שכתב שלמה של הים דברי לבאר יש מעתה
 צריכה חשיבא כך אחר להכותו שיוכל בכדי הדם ביציאת להחלישו

 חיובי, באופן ההחלשה שלאחר בהכאה רצונו דאם דתליא לגופה,
 לה הקודמת ההחלשה גם כן אם הימנו, להינצל מנת על רק ולא

 ודמי רצונו, למלוי הכשרה פועל הוא דבכך כיון לגופה צריכה חשיבא
מזיק. כסילוק לה חשבינן דלא למציצה

 יאמר לא להינצל, רק כך דאחר בהכאות דרצונו היכא לפי״ז אך
לגופה. צריכה חשיבא דההחלשה שלמה של הים
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e .שן הוצאת ד
 שן בהוצאת ג׳( סע׳ שכ״ח סי׳ הלכה )ביאור ברורה במשנה דן הנה |

 ]וכתב דם. יוצא דהרי דחובל דאורייתא מלאכה בזה יש אם לרפואה
 דאמר למאן גם וחייב מתקן, חשיב כן ואם לרפואה מכיון דהרי מקלקל דאינו

פטור[. בחבורה דמקלקל
 ממילא והדם השן להוציא רק מכוין אינו דהרי כך, דאינו וכתב
 ביציאת ליה איכפת לא עכ״פ הא רישיה, פסיק דהוי ואף קאתי,
מדרבנן. אלא איסורו ואין ליה, איכפת דלא רישיה פסיק והוי הדם,

 וציין חייב, זה גם חייב בחבורה מקלקל דאמר דלמאן כתב אבל
י׳(. סע׳ של״א )סי׳ הגר״א לדברי

 שברמב״ן הראשון לתירוץ אלא זה אין שנתבאר למאי אמנם
 חייב, בחבורה מקלקל דאם קמא, בבבא התוספות שצידדו ולמאי

 בשבת התוספות לדעת אבל לגופה, צריכה כשאינה גם חייב כן אם
 חייב, בחבורה מקלקל דאמר למאן אף שברמב״ן, השני לתירוץ וכן

 ]ואף ליה. איכפת דלא רישא בפסיק ופטור לגופה, צריכה שיהא צריך
יוחנן[. לר׳ ולא אבהו לרבי אלא אינו ברמב״ן הראשון לתירוץ

שבת מחילול להציל הורג ה.
 לחלל ההולך להרוג דאסור ב׳( )ע״ג סנהדרין בגמרא אמרינן הנה
 בעינן למה חד( ד״ה )שם בתוספות והקשו מקרא. הכי וילפינן שבת,
 שבת מחלל קא גופיה מציל הא דנהרגנו, תיתי מהיכי להכי, קרא
חבירו להציל כדי שבת שיחלל יתכן והיאך בחבירו, חובל דהרי

הכתוב[. גזירת הוא דהכי דעתיך דסלקא לומר דיש תוספות ]ותירצו שבת. מחילול
 שבת, מלאכת בהריגתו דאין התוספות, קושיית ליישב יש ולכאורה

 צריכה שאינה מלאכה אלא הוה דלא לומר יש דנתבאר למאי דהרי
 יהא שלא כדי והיינו המזיק, לסלק כדי אלא הורג אינו דהרי לגופה,
שבת. חילול

 מאיבריו באחד להצילו ביכול דהא עלה, אתינן עונש מפאת לא והרי
 לגופה, צריכה דחשיבא דין בית מיתות לחייבי דמי דלא נמצא שרינן, לא

 שלילת רק היא המצוה הכא משא״כ בחיוב להורגו המצוה דהתם
הרודף.
 לגופה צריכה שאינה מלאכה ליה דסבירא שמעון לר׳ רק זה כל מיהו
 הראשון לתירוץ אבהו דר׳ אליבא לא וגם דמחייב[, יהודה לר׳ ]ולא פטור,

לגופה. צריכה באינה גם בחובל דחייב דרמב״ן
 בעינן בחובל אבהו לר׳ דגם )שם( בשבת תוספות לשיטת דברינו אלא
 דלר׳ ברמב״ן השני כתירוץ או בטועה, איירי אלא לגופה צריכה שיהא
 צריכה אינה הוה מזיקין בסילוק אבל לגופה, צריכה חשיבא אבהו

לגופה.
 בחבורה מקלקל זה דאין דכתבו שם התוספות בדברי עיין אמנם ]א״ה,
 דין בית מיתת חייבי להרוג כמו והוה מיתה, דמיחייב כיון גברא תקוני דאיכא
 אלא מזיק סילוק רק דאינו משמע היה לכאורה כן אם בשבת. מלאכה דחשיב

ועיין[. מיתה, חיוב הוה
לדידן גם מינה נפקא ו.

 ההולך הכי דבלאו לן דקיימא אע״ג לדידן, נפקותא גם בזה יש הנה
 לענין מינה נפקא מקום מכל בנפשו, להצילו ניתן לא שבת לחלל

 אחר או חבירו אחרי רדף שהנהרג וחשב שטעה מפאת בשבת ההורג
חטאת. חייב האם הערוה,

 ]וכן חייב, בחבורה מקלקל דאמר למאן לפוטרו אין מקלקל דמצד
מקובצת[. לשיטה בהשמטות ב׳( )י״ט בכריתות עיין מתעסק, מצד לא

 צריכה שאינה מלאכה מצד שמעון לר׳ פטור יהא שכתבנו למה אך
ה״ז[. שבת מהל׳ פכ״ד למלך במשנה ]ועיין המזיק. סילוק רק דהוה לגופה,

מהאמור העולה ז.
 ברמב״ן השני והתירוץ בשבת התוספות לדעת דהנה מהאמור, העולה

 בגוף רצונו דאם דתליא אלא לגופה, צריכה בחובל בעינן נמי הכי אין
 התוספות במחלוקת תליא יהא בקלקול, רצונו דזה הדם הוצאת

 לא רצונו ואם לגופה, הצריכה מלאכה חשיב גוונא בכהאי אם והרמב״ן,
 שלמה, של דהים וכגוונא להתגבר, שיוכל כדי בהחלשה אלא בקלקול

 שאינה מלאכה הוי דאכתי נותן הדין שינצל, בכדי רק להתגבר רצונו אם
 דלהרמב״ן לדון יש אזי בחיוב, עליו להתגבר רצונו אם אך לגופה, צריכה
 ממש השבחה בענין דלא דמציצה, דומיא לגופה צריכה ההחלשה חשיבה

רצונו. מילוי אלא

* **

התגייר כך ואחר מנכרי לוה
 ה') )ב' וגו' היאר על לרחץ פרעה בת וותךד
 היאור, על לרחוץ פרעה בת ותרד ב') )י״ב סוטה בגמרא איתא הנה

 מגלולי לרחוץ שירדה מלמד יוחי, בן שמעון ר' משום יוחנן ר' אמר
 ופירש וגו'. ציון בנות צואת את ה' רחץ אם אומר הוא וכן אביה,
 גירות. לשם טבילה היתה דהרחיצה )שם) רש״י

 אסור, עכו״ם דגזל ב') )קי״ג קמא בבא בגמרא אמרינן הנה
 שרי[. נמי עכו״ם דגזל דאמר למאן ]ואיכא מותרת. הלוואתו והפקעת

 דהפקעת הכסף, לו להחזיר חייב דאינו הנכרי מן בלוה לדון ויש
 כך. אחר יתגייר המלוה אם מהו שרי, הלוואתו

החוב קיים עדיין א.
 גוזל דכאשר אמרינן מי מותר, עכו״ם גזל דאמר למאן לדון יש הנה

 מכל מהנכרי לגזול שמותר אע״פ דלמא או לגמרי, שלו נעשה מהנכרי
הנכרי. ממון הוי עדיין מקום
 סק״ג( תרל״ז )סי׳ אברהם במגן כתב דהנה השני, כהצד להוכיח ויש
 מכל מותר, עכו״ם גזל דאמר למאן דגם תכ״ב( )סי׳ יראים ספר בשם

 דבעינן מינים ד׳ לענין בכגון כן ואם קנאו, לא דהרי שלו הוי לא מקום
 השני כהצד מדבריו חזינן יצא. לא נכרי של אתרוג לקח אם לכם,

להנכרי. שייך עדיין האתרוג ממונות דבדיני
 חייב יהא בפשוטו ונתגייר, הנכרי מן דלוה דידן בנידון זה ולפי

 שרשאי אלא אינה הלוואתו הפקעת דלהאמור להגר, הממון להחזיר
 חייב שהתגייר עכשיו כן ואם קיים, החוב אבל לנכרי, לפרוע שלא

חובו. גובה שנתגייר דגר א׳( )ע״ב מציעא בבא בגמרא וכדמצינו לפורעו,
 להשתמש, היתר רק או המוציא של יהא אם שמותרת, עכו״ם אבידת ]ולענין

 הוה דלא קמ״ו( סי׳ )יו״ד הב״ח דעת והביא בזה, דדן ל״ז( )סי׳ משה באמרי עיין
באבידה[. ולא בגזל רק הכי קאמר אברהם דהמגן לדון ויש שלו.

בהנ״ל נפקותות עוד ב.
 שגוזל מה חדא, אברהם, דמגן בדינא נפקותות כמה בעוד לדון יש

 לקחת רוצה הנכרי דאם שנית, אשה. בו לקדש שלו יהא לא מהעכו״ם
 על להגן זכותו דהרי במכות, למונעו אסור מהישראל, הגזול ממונו
 לענין שלישית, להחזירו. ליה מחייבינן לא תפס כבר אם וכן ממונו,

 אבל חוב לענין רק ]וזה נתן. דר׳ שעבודא בדין לגבות ישראל יוכל אם
נתן[. דר׳ שעבודא יש בעין בחפץ אם תליא חפץ על

נכרי של שור נגח ג.
 לשור שנגח ישראל של דשור א׳( )ל״ח קמא בבא בגמרא אמרינן הנה

עכו״ם. של ולא ד׳רעהו׳ מקרא הכי וילפינן מלשלם, פטור עכו״ם של
 דיש דמשמע דרעהו, קרא לי למה עמד( ד״ה )שם תוספות והקשו

 גזל דאמר למאן הרי נכרי, של לשור הזיק דשורו באופן דוקא היתר
 חייב שאינו שכן וכל מהם, לגזול אפילו מותר כן אם מותר, עכו״ם
ניזקין. תשלומי להם לשלם

 לכולי הלואתו הפקעת הרי אסור, עכו״ם דגזל דאמר למאן גם קשה ]ולכאורה
 הפקעת רק דאינו השור דיוחלט דאמר למאן דאיירי לומר ויש אסור. עלמא

הנכרי[. של חפץ הוה אלא הלואתו
 הנכרי, נתגייר כך כשאחר מינה דנפקא ליישב, יש הא ולהמבואר

 דרעהו קרא מכח משא״כ לשלם, חייב יהא הלוואתו הפקעת דמפאת
כך. אחר שנתגייר לן איכפת ומאי פטור, כאן יש עכו״ם של ולא

 בהפקעת דהנה תפיסה, לענין מינה דנפקא זה, כעין ליישב יש וכן
 לתובעו יכול אינו הלווה, מנכסי תפס הנכרי אם דשרי, הלוואתו
 הוה נמי עכו״ם ולא דרעהו קרא בלא וכן כדין, תפס שהרי לו, שיחזיר
 מידו, יוציאו תפס, הניזק הנכרי אם קרא לבתר אבל הכי, אמרינן

מדינא. דפטור כיון
 בבא למסכת שקאפ שמעון רבי בחידושי מבוארים אלו ודברים

י״ד(. ס״ק י׳ סי׳ )ב״ק איש ובחזון נ״א( )סי׳ קמא
בכורות מגמרא גדולה קושיא ד.

 ילפינן דהנה ב׳( )י״ג בכורות מגמרא גדולה קושיא זה על יש אך
נכרי. למעוטי אתי ד׳לעמיתך׳ בנכרי, אונאה איסור דאין התם

 דאין קרא לי למה מותר, עכו״ם גזל דאמר למאן בגמרא ומקשינן
 לגזול מותר אם דהרי שרי, הכי בלאו הא בנכרי, אונאה איסור

 וקרא קרא, בעינן לא דבאמת ומשני לרמותו, שמותר שכן כל מהנכרי
אחריתי. למילתא אתי
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 אם דהא טובא, צריכא הרי הגמרא, קושיית מהו תיקשי, ולהאמור פ
 לא כן אם שרי, עכו״ם דגזל הא מכח רק הוי עכו״ם דאונאת התירא ט

 הנ״ל, גווני הני לכל מינה נפקא והרי ישראל, ממון החפץ גוף הוי
 אם לנכרי, ולא דלעמיתך הילפותא מכח גם דההיתר השתא משא״כ

 ממון הוי החפץ וגוף בעכו״ם, אונאה איסור שום דאין לומר יש כן
 תרמ״ט סי' או״ח )למהרש״ק שלמה בחכמת הקשה זו וקשיא הישראל.

גדולה. קושיא והיא א'( סע'
שלמה החכמת תירוץ ה.

 דאע״ג לומר שייך בעין כשהחפץ דדוקא מיישב שלמה בחכמת
 באונאה אבל ממונו, ואינו קנהו לא הכי אפילו מותר עכו״ם דגזל

 גוביינא. מחוסר הכי בלאו הא ובזה האונאה דמי להחזיר הנידון
 ]ואולי נתן. דר' לשעבודא מינה נפקא הא מקום דמכל עיון וצריך

החוב[. פקע ההלואה דכשמפקיע ליה סבירא
היתר רק הוה מעמיתך מיעוט גם ו.

 להא דמי לא דלעמיתך, קרא לבתר דגם לן דקים ליישב דיש נראה
 שמותר היתר רק הוי אלא כלל, אונאה בהם דאין בקרקעות דמצאנו
נפקותות. הני לכל יהא נמי הכי אין כן ואם לרמותו,

 והוא לו, לשלם חייב ונתגייר נכרי דבאונאת יתחדש זה ולפי
ראיה. וצריך רבתא חידושא

ט
ט

 ט דגר אונאה לענין דעמיתך קרא דבעינן להקשות, יש עדיין ולכאורה
 ט אסירא הלואתו הפקעת מקום ומכל עמיתך, הוה דלא תושב,

שכרו[. תתן ביומו בו דיש ב'( )קי״א מציעא בבא בגמרא ]כדמבואר
 כן דאם שפיר, אתי לעיל, וכדנתבאר היתר משמע רק דקרא נימא ואי

 מקום מכל דאונאה, איסורא בו ואין עמיתך חשיב דלא אע״פ תושב בגר
 מכיון להחזירו יתחייב כן ואם תושב, הגר ממון חשיב עדיין שמאנהו מה

וכדכתיבנא. רבתא חידושא זה כל אך אסירא, הלואתו שהפקעת
בסנהדרין רב שיטת ז.

 מיתה חיוב עם דגזל דהיכא א'( )ע״ב סנהדרין בגמרא אמרינן הנה
 שפטור כיון שלו, דהוה רב דעת מיניה, בדרבה ליה קם מפאת דפטור

 כן ואם שלו, הוה לא מהשבה דפטור דאע״פ לן קיימא אנן אך מהשבה.
וכהנ״ל. להשיב חייב יתגייר אם והלכך עכו״ם, בגזל הדין הוא

 למאי רק אברהם דהמגן דינא כל זה דלפי ליישב יש לכאורה מעתה
 כיון גמור שלו הוי נמי עכו״ם גזל רב לדעת אבל כרב, דלא לן דקיימא

רב. כדעת אתי בבכורות דהגמרא נימא כן ואם השבה, חיוב דאין
 גזילה, קניני לו דיש כיון רב קאמר בגזל דדוקא אינו, זה באמת אבל

 יזכה לא רב לדעת אף בהלוואה אבל קונה, שפיר השבה חיוב כשאין ובזה
 הקשה שפיר והלכך לגזל, דמי ולא מעליא חוב יש דכאן בחוב, הלווה

שלמה. החכמת

שבת עניני
מפתחות ב'

 המפתחות ב' והיו מנעולים, שני בה שהיו בדלת הוה עובדא
 להחליף צריך והיה אחד מנעול ונשבר ברזל, בטבעת מחוברים
 דאין מכיון מוקצה הוה השבור מנעול של דהמפתח ונמצא המנעול,

שימוש. שום בה
 בשבת, המפתחות ב' עם הטבעת לטלטל שרי האם לעיין ויש
המוקצה. המפתח גם דמטלטל אע״פ

מוקצה איזה א.
 ככלי דינו אם לעיין יש השבור, המנעול של מפתח האי הנה

למידי. חזי שלא כמוקצה או לאיסור שמלאכתו
 גופו לצורך לטלטלו מותר לאיסור, שמלאכתו כלי רק הוה ואם

 חזי לא אם אך האחר. המפתח עם דנמשך בה לן לית כן ואם ומקומו,
ליה. מטלטלינן היאך למידי

 מפתח בו שיש מפתחות במחזיק שכתב כ״ב( סי' )ח״ב יצחק במנחת ]וראיתי
לאיסור[. שמלאכתו כלי דהוי מכונית של

בסיס נעשה לא ב.
 גם שיש מכיון להמוקצה בסיס נעשית הטבעת דאין לומר יש אך

לנער. אפשר שאי כיון לטלטל שרי כן ואם המותר, המפתח
 ס״ק ש״י )סי' ברורה במשנה כתב והמותר, האסור שוין בשניהם ]והנה

מידי[. שוה לא השבור המנעול של המפתח הכא אבל דאסירא, ל״ג(
לנכרי לומר צריך האם ג.

 המפתח שיוציא לנכרי לומר יש אם נכרי, באיכא לעיין יש אלא
 מאי באמת אך מצוה, לצורך דשבות שבות דהוה מהטבעת, השבור

 נימא ולא לנער, אפשר כשאי לטלטל דשרי כיון הכא איכא מצוה דבר
לנער. אפשר חשיבא לנכרי לומר שאפשר דזה

 לומר דשרינן ג'( סע' רע״ו )סי' ברמ״א שכתב למה לעיין יש אכתי אך
 אינו והנכרי הואיל דלוק, שכבר נר בשבילו ויטלטל עמו שילך לנכרי
 בשבילו לטלטל לנכרי לומר דשרי חזינן בעלמא. הנר טלטול רק עושה

 לא כן ואם מצוה, לצורך דשבות דשבות להיתר בעינן ולא מוקצה,
 המותר, דבר לצורך הצד מן טלטול משום המפתח לטלטל היתר יהא

עמו. שנמצא לנכרי לומר יכול דהא לנער, יכול דהרי
 )שם ברורה במשנה כתב דהרי הרמ״א, דברי בעיקר לעיין יש אך

 לטלטלו מותר עצמו הישראל דגם מכיון היינו ההיתר דטעם ל״א( ס״ק
 יש אך נכרי. ידי על גם שרי כן אם ידיו, באחורי כגון הצד מן בטלטול

 שרי ]ורק המותר, דבר לצורך אף בגופו טלטול אסרינן דאם לומר
 הנר. לטלטל לישראל היתר אין כן אם הילוכו[, בדרך או קש על בשכיבה

הנדפס וברמב״ן י״ג(, ס״ק מ״ז סי' המוקצה )קונטרס איש בחזון ועיין

 שעל הסל תחת ראשו ליתן דשריותא שכתב שבת מסכת בסוך מחדש
חיים[. בעלי צער משום רק היינו בהמה
 או טבלה גבי על נר בשכח דלכאורה הרמ״א, בדברי עיון צריך ]וכן

 כן ואם האסור, דבר לצורך חשיבא בנר, להאיר ורוצה המותר דבר שיש
התם[. שרינן אמאי

* **
ינזקו שלא מוקצה טלטול

 במקום כלים נשברו דאם ו') סע' ש״ח )סי' ברמ״א כתב הנה
 במקום או השלחן על שנשברה זכוכית כגון להזיק, שיכולים
 בהם, יוזקו שלא לפנותן כדי השברים לטלטל מותר שהולכין,

היזק. במקום מוקצה איסור דהתירו
 הגוף היזק במקום דוקא דאיירי כ״ח) סע' ש״ח )סי' הגר״ז וכתב

מוקצה. איסור על גזרו לא אז דדוקא רבים, של
 בהיזיקא אף דשרינן כתב ע״ז) ס״ק )שם ברורה במשנה אמנם
 קוץ לטלטל דההיתר י״ח) סע' )שם ערוך בשולחן דמבואר והא דיחיד,

 התם שאני לרבים, היזיקא גורם כשהקץ דוקא היינו בכרמלית
מוקצה. מאיסור חמירא בכרמלית טלטול דאיסור

 )סי' ערוך בשולחן איתא דהנה הגר״ז, כדברי להוכיח יש ולכאורה
 שמא געגועים, משום בידו ואבן תינוק לטלטל דמותר א'( סע' ש״ט

 אסרינן, בידו דינר לתינוק יש אם אבל יקחוהו, לא אם התינוק יחלה
לטלטלו. אביו ואתי הדינר יפול דלמא דחיישינן
 יפול דילמא חיישינן אמאי אי( ד״ה ב' קמ״א )שבת תוספות והקשו

 ותירצו הגעגועין, משום נתיר זה טלטול גם הרי ויטלטלנו, הדינר
התינוק. אגב טלטול רק אלא ממש טלטול געגועין משום התירו דלא

 חזינן דהרי להגר״ז, ראיה ויהא ברורה המשנה על תיקשי והשתא
דיחיד. הזיקא משום בידים מוקצה טלטול התירו דלא

 הדינר כשמטלטל היינו הדינר, לטלטול דחיישינן דהא תימא וכי
 הוקשה מאי זה לפי אך להפסידו, שלא כדי אלא געגועים מחמת שלא

 התינוק, מליקח נמנע גזירה הך דמחמת דכיון כרחך ועל לתוספות,
עדיף. געגועין החשש כן אם

 שם( )שו״ע דאיתא והא האי, כולי נזק הוי לא דגעגועים לומר ויש
רחוק. חשש רק הוה התינוק, יחלה הדינר יקח לא שאם

 איסור דאמר מאן לחד דשרינן מהא רמי סק״א( א״א ש״ט )סי' מגדים ]ובפרי
 לא והכא י״ז(, סע' שכ״ח בסי' )כמבואר סכנה בה שיש לחולה שנוי בלא אף דרבנן
טפי[. גזרו דהכא ותירץ הדינר, טלטול משום התירו

 לכתוב היתה דרכו שלפעמים מפאת זצ"ל, רבינו של בלשונו תמיד אינם כאן הנדפסים הדברים ילמודע זאת
 וכמה בכמה רבינו האריך פעמים הרבה והסבר. קישור תיבות להוסיף הצורך מן היה המעיינים ולתועלת בקצרה,
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 ורבנו מורנו של מתורתו ובאגדה בהלכה השבוע בפרשת תורה דברי

זצוק״ל פלמן ציון בן שלו' רבי הגדול הגאון

שמות פרשת

גליון
103
 ג' שנה

תשע״ז

 הרבה אמות ידה נשתרבבה
 ותקחה". אמתה את ותשלח הסוף כתוך התיבה את ותרא היאור יד על הולכת ונערותיה היאור על לרחוץ פרעה כת "ותרד
ה'(. פסוק כ' )פרק

 וכו׳. יד לשון דרשו ורבותינו שפחתה. את אמתה, את ״ותשלח ופרש״י,
הרבה״. אמות אמתה שנשתרבבה ידה, את אמתה את דרשו והם

 היתה משה של התיבה אמות, שישים נשתרבבה שידה מובא ובחז׳׳ל
 כדי ידה את שלחה וכשהיא אמות, שישים של עצום מרחק ממנה רחוקה
 כדי אמות שישים באורך נתארכה וידה נס לה נעשה התיבה את לקחת

 כך כל היתה היא אם ידועה, והקושיא התיבה. את לקחת שתוכל
 הרי לקחתה, כדי התיבה לעבר ידה את שלחה מדוע התיבה, מן רחוקה

 לשם וממילא הרבה, אמות תשתרבב וידה נס לה שיעשה ידעה לא היא
 אי כזה שבמרחק יודע שכל בעל כל הרי התיבה, אל היד את לשלוח מה

 לעברה להתקרב צריך התיבה את להביא וכדי התיבה, את לקחת אפשר
 לקחת כדי היד את ולשלוח רב, כה במרחק לעמוד אבל לקחתה, ואז

 מסתמא מלך, בת שהיתה פרעה ובת כך. לעשות הגיון שום אין אותה,
 מה לשם וא״כ תועלת, שום בהם שאין דברים עשתה ולא חכמה, היתה

התיבה. אל היד את ממקומה שולחת היא

שביכולתו מה יעשה
 גדול, יסוד מכאן שרואים שביאר, זצ׳׳ל חיים החפץ מרן בשם ומובא

 עדיין להצליח, וביכולתו בכוחו שאין האדם לעיני שנראה בדברים שגם
 הטבע שבדרך דבר אפילו אלא כלום. לעשות צריך שלא פטור בזה אין
 לעשות. יכול שהוא מה לעשות האדם חובת בזה, להצליח אפשר אי

 את לו ישלח שהקב״ה יזכה הוא לעשות, שביכולתו מה כל וכשיעשה
בדרכיו. ויצליח משמים, עזרו

 התיבה את וראתה היאור, על לרחוץ ירדה פרעה בת כאשר וממילא
 להציל שצריך מישהו בתוכה שיש הבינה וכנראה ממנה, גדול במרחק

 את הושיטה ולכך לעשות, יכולה שהיא מה עשתה מצידה היא הרי אותו.
 ידה את ומשרבב הנס, את לה עושה הקב״ה ומעתה התיבה. לעבר ידה

 אליה. התיבה את לקחת שתוכל כדי לתיבה, עד הרבה אמות
 כשהוא אבל כלום. לו עושה לא הקב״ה גם כלום, עושה לא האדם אם

 ושולח הנצרך, את לו משלים הקב״ה שביכולתו מה כל ועושה משתדל
הטבע. כדרך ושלא ופלא, נס של בדרכים אפילו העזרה את

 החפץ דברי את מביא למלך״, ב״מעשי התורה״ על חיים ״חפץ ובספר
 מי את מלהציל האדם יתעצל לבל בא, ״וללמדנו כתב, וכך הללו, חיים

 בדרך בידו יעלה לא האדם עיני ראות לפי אם ואפילו להצלה, שזקוק
 בהצלה יתעסק אלא מנגד, יעמוד ובל ידו יניח בל מ״מ להצילו, הטבע

 בדרך מאליה ההלצה מלאכת תעשה ואילך ומשם מגעת, שידו מקום עד
 טבע הוא וכן החוף. אל ביותר תתקרב התיבה או תשתרבב, היד או נס.

 לה״. שקדמה הטבעית להשתדלות מילואים בתור תמיד שמופיע הנס,
לזה. ראיות עוד שהביא בדבריו ועיין

שלי את אעשה אני אף הקב״ה אמר
 וצריך הגואל שהוא לבועז אמרה רות שכאשר כתוב, רות במגילת והנה

 קודם והוא ממנו, קרוב יותר שהוא גואל שיש בועז לה ענה אותה, לייבם
 בפסוק וכתוב רות. את לגאול רוצה אם קודם אותו לשאול וצריך אליו,
 טוב יגאלך אם בבוקר והיה הלילה ״ליני לה שאמר י״ג( פסוק ג׳ )פרק
 כתוב הבוקר הגיע וכאשר אנכי״. וגאלתיך לגאלך יחפוץ לא ואם יגאל,

 הגואל והנה שם, וישב השער עלה ״ובועז א׳( פסוק ד׳ )פרק בפסוק
 וישב״. ויסר אלמוני, פלוני פה שבה סורה ויאמר בועז, דבר אשר עובר

הגואל את פגש הוא לשער, עלה בועז כאשר בבוקר שמיד בפסוק מבואר

״ובועז זה, על מובא ובמדרש ידו. על עבר במקרה שכאילו
 לאחורי מה בועז, דבר אשר עובר הגואל והנה שם וישב השער עלה

 שמיד השער, מאחורי עומד היה הגואל וכי )פירוש, קאים הוה תרעא
 היה אפילו נחמן בר שמואל א״ר לפניו?(. עבר הוא לשם עלה שבועז

 יושב צדיק אותו יהא שלא כדי לשם, והביאו הקב״ה הטיסו העולם בסוף
 רבי עולם גדולי שני דרשו כך ברכיה רבי אמר ישובו. מתוך ומצטער
 את עשתה ורות שלו את עשה בועז אומר, אליעזר ר׳ יהושע, ור׳ אליעזר

 שלי״. את אעשה אני אף הקב״ה אמר שלה, את עשתה ונעמי שלה
 את עושה האדם שכאשר חיים, החפץ דברי יסוד את במדרש מפורש

 הקב״ה אומר ואילך מכאן לעשות, שביכולתו מה כל את עושה שלו,
ופלא. נס בדרך משמים הסיוע ובא שלי״, את אעשה אני ״אף

בירושלים עומדים ונמצאו עמהם ידו נתן
 וז״ל דוסא, בן חנינא רבי על מעשה מובא השירים שיר בתחילת במדרש

 ראה אחת פעם אמרו חנינא, רבי זה במלאכתו מהיר איש ״חזית המדרש,
 לירושלים, שלמים מעלים כולם אמר ושלמים, עולות מעלים עירו אנשי
 בחורבה עירו של למדברה יצא מיד אעשה. מה כלום מעלה איני ואני
 עלי הרי אמר וכרכמה, וסתתה וסירקה יצא אחת אבן שם ומצא עירו, של

 אתם לי מעלים להם אמר פועלים לו לשכור בקש לירושלים. להעלותה
 ואנו זהובים מאה שכרנו לנו תן לו אמרו לירושלים, הזאת האבן את

 או זהובים מאה לי מנין וכי להם אמר לירושלים. אבנך את לך מעלים
 הקב״ה לו זימן מיד להם. הלכו מיד לשעה, מצא ולא לכם לתת חמישים

 סלעים, חמשה לנו תן רבי לו אמרו אדם, בני בדמות מלאכים חמשה
 עמהם ידו ונתן עמנו, ידך שתתן ובלבד לירושלים אבנך מעלים ואנו

 המעשה בא מצאן, ולא שכרם להם ליתן בקש בירושלים. עומדין ונמצאו
 האבן את לך העלו השרת שמלאכי רבנו דומה לו אמרו הגזית ללשכת

וכו׳״. לירושלים

 הכבדה האבן את להעלות שכדי שומע חנינא רבי כאשר קשה לכאורה
 עוד לעמוד ממשיך הוא למה זהובים, מאה הוא המחיר לירושלים, הזו
 מאה לו אין הרי האבן. את לו שיעלו פועלים ולחפש האבן יד על

 מה א״כ בידו, אין זהובים חמישים שאפילו אמר הוא ובעצמו זהובים,
 לו להעלות יסכים לא פועל אף הרי האבן, יד על לעמוד להמשיך לו יש
 אחד שהיה דוסא בן חנינא ורבי בידו. שיש המועט בסכום האבן את

 היקר, זמנו על חס לא ואיך מאוד, לו יקר היה זמנו בוודאי מהתנאים,
האבן. ליד תכלית ללא לעמוד והמשיך

 חיים, החפץ בשם בזה ביאר זצ״ל, כהנמן הגרי״ש מפוניבז׳, הרב ומרן
 שהוא מה את עושה מצידו האדם שאם היסוד, אותו את מכאן שרואים

 שיעלו השרת מלאכי את אפילו לו ושולח לו מסייע הקב״ה לעשות, יכול
 את שסיתת לאחר דוסא בן חנינא רבי ולכן לירושלים. האבן את לו

 האבן, את לו שיעלו פועלים ולחפש האבן, יד על לעמוד המשיך האבן,
 בשוק הקבוע המחיר כפי לשלם שיוכל הכסף את לו שאין שידע אפילו

 שיכול, מה כל את מצידו עושה הוא שאם ידע הוא זאת בכל לפועלים,
 האבן את לעלות שיסכימו פועלים לו ימציא ובסוף בידו, יסייע הקב״ה

 לעמוד וממשיך מתייאש לא שהוא ראה וכשהקב״ה בידו. לו שיש בכסף
 ופלא נס לו שיעשו משמים השרת מלאכי את לו הטיס מיד האבן, יד על

 עומדים ונמצאו עמהם ידו ״ונתן לירושלים, האבן את לו ויעלו
רחמ״י הגה״צ על זכרון בספר בשמו מובאים )הדברים בירושלים״.



 ק'(. עמוד זצ״ל, שניידר

ככה על עוזרו ה”הקב
 זצ״ל דיסקין המהרי״ל בשם מובא רי״ג( )עמוד אש״ ״עמוד בספר

 רבה להשקפתו אשר גדולה מצווה על עצמו למוד אדם ״יכול שאמר,
ככה״. על עוזרו הקב״ה כי ממנו, היא

 שבדרך גדולה מצווה איזה לעשות רוצה האדם שאם הדברים, פירוש
 זאת מלעשות להמנע צריך לא הוא הרי אותה, לעשות מאוד קשה הטבע

 המצווה את לעשות רוצה באמת הוא אם אלא בזה, יצליח שלא מחשש
 דברים אפילו וממילא שיצליח. עוזרו והקב״ה בזה יתחיל הוא

 משום מכך, להמנע לו אין קשים, מאוד הם האדם שלהשקפת
במעשיו. להצליח עוזרו שהקב״ה בחוש יראה זה, את ויעשה שכשיתחיל

זלמעלע רבי הגאון על מסופר ט״ו( פרק )סוף אדם״ ״תולדות ובספר

 היה אחת שפעם מוולאדין( חיים רבי הגולה מאור של )אחיו מווילנא
 מכיון הזה, הספר אל לגשת אפשר היה ולא ספר, באיזה ללמוד נצרך
 צורך היה הספר אל להגיע וכדי מאוד, כבד ארון מאחורי מונח שהיה
 להזיזו. כדי אדם בני שלשה והוצרכו כבד היה והארון הארון, את להזיז

 לארון. להזיז לו שיעזור מי היה ולא לבדו, זלמן רבי היה מקום ובאותו
 הגמרא דברי את בפיו חוזר כשהוא ושוב, הלוך בבית הלך זלמן רבי

 לא דכתיב מאי דוסא, בר חמא בר אבדימי ״דאמר א'( נ״ה )דף בעירובין
 אתה היא בשמים שאם היא בשמים לא היא, לים מעבר ולא היא בשמים

 אחריה״. לעבור צריך אתה היא לים מעבר ואם אחריה, לעלות צריך
 כח שקיבל בעצמו שהרגיש עד ספר, באותו ללמוד עצומה תשוקה מתוך
 ללמוד שרצה הספר את והוציא הארון, את לבדו והזיז וקם וגבורה אומץ

 מה כל את עושה אדם כאשר בתורה שגם מזה רואים בו.
בתלמודו. להצליח ופלא נס בדרך ה/ עזר לקבל זוכה הוא שביכולתו,

 בנה במלת אשה חיוב
כ"ד(. פסוק ד' )פרק המיתו". ויבקש ה' ויפגשהו במלון בדרך "ויהי

מצווה לדבר בהולכים אבל הרשות, לדבר בהולכים דווקא זה כל אבל בנו, אליעזר את מל שלא לפי למשה, המלאך המיתו, ״ויבקש ופרש״י,
 נתרשל, לא ושלום חס יוסי רבי אמר תניא מיתה. נענש שנתרשל ועל
 אמול ימים, שלשה עד לתינוק היא סכנה לדרך, ואצא אמול אמר אלא

 לפי נענש, מה ומפני מצרים. שוב לך ציווני הקב״ה ימים, שלשה ואשהה
 נחש כמין נעשה המלאך והיה נדרים. במסכת תחלה. במלון שנתעסק

 הבינה מקום, אותו ועד מרגליו ובולעו וחוזר ירכיו, ועד מראשו ובולעו
הם הללו רש״י דברי הנה הוא״. המילה שבשביל צפורה

 ביקש שהמלאך רש״י שכתב ומה א'(, ל״ב ב', ל״א )דף בנדרים מהגמרא
 בגמרא, ואיתא תנאים. מחלוקת בגמרא זה על מובא משה, את להרוג
 משה שעשה זכיות שכל מילה גדולה אומר, קרחה בן יהושע ר' ״תניא
 למשה לא אומר, רשב״ג וכו'. המילה מן כשנתרשל לו עמדו לא רבינו
 לי, אתה דמים חתן כי שנאמר תינוק, לאותו אלא להרוג שטן בקש רבינו

 וכו'״. התינוק זה אומר הוי חתן קרוי מי וראה צא
 התנאים לשאר וכן קרחה, בן יהושע רבי שלדעת בגמרא מבואר

 שהמלאך הוא המיתו״ ויבקש ה' ״ויפגשהו בפסוק הפשט שם, שבגמרא
 הוא הפשט גמליאל בן שמעון רבן לדעת ואילו משה. את להרוג ביקש

 מהול, היה לא שהתינוק שכיון התינוק, את להרוג ביקש שהמלאך
להורגו. וביקשה הדין מידת בו שלטה

אמו שנתעצלה מפני
 ״מצאנו וז״ל חידוש, דבר כותב ב'( פ״ה )דף ביומא חננאל ברבנו והנה

 שנאמר רבנו משה של בנו מאליעזר המיתה, מן מצילו התינוק שהמל
 לתינוק, המיתו, ויבקש - המיתו ויבקש ה' ויפגשהו במלון בדרך ויהי
 וקראתו אותו מלה שהרגישה וכיון אותו. מלה ולא אמו שנתעצלה מפני
 חולי וירף פירוש ממנו, וירף שנאמר המיתה מן והצילו דמים, חתן

 המילה״. בדמי לי אתה דמים חתן אמרה אז התינוק, מן מאתו המוות
 ביקש שהמלאך גמליאל בן שמעון רבן כדעת מפרש חננאל ברבנו והנה

 לא להורגו רצה שהמלאך שהסיבה חידוש כתב אבל התינוק, את להרוג
 שאמו מפני אלא להורגו, רצה ולא נתעצל רבנו שמשה מפני היתה

 את למול צריכה היתה משה אשת ציפורה אותו. מלה ולא נתעצלה
 להרוג רצה שהמלאך העונש בא אותו, מלה ולא שנתעצלה וכיון התינוק

 ומיד הדבר, את לתקן הקורה לעובי נכנסה היא דווקא ולכן התינוק. את
 קמה בגללה, שזה והבינה לתינוק להרוג רוצה שהמלאך כשהרגישה

המיתה. מן והצילתו התינוק, את ומלה

המצווה מן פטור במצווה עוסק
 זה מחמת היה התינוק של המיתה שחיוב שכתב הדבר בעיקר והנה

 משה על היתה שהטענה בנדרים הגמרא כדברי כתב ולא אמו, שנתעצלה
 רבנו שמשה שסבר י״ל תחילה. במלון ונתעסק המילה, מן שנתרשל רבנו
 שכיון המצווה, מן פטור במצווה עוסק מדין בנו ממילת פטור היה

 במצווה, עוסק ההיא בעת היה הרי למצרים, לשוב מהקב״ה שנצטווה
המצווה. מן פטור במצווה ועוסק

 דרכים, בהולכי סוכה מצוות לגבי מובא א'( כ״ו )דף בסוכה ובגמרא
 בעת דווקא אבל הסוכה, מן פטורים דרכים שהולכי היא שההלכה
 וחייבים ביום הסוכה מן פטורים ביום דרכים שהולכי בהליכה, שעסוקים

ביום. וחייבים בלילה, הסוכה מן פטורים בלילה, דרכים והולכי בלילה.

 בלילה״. ובין ביום בין פטורין מצווה, לדבר ״הולכים בגמרא איתא
 שאין פי על אף ובלילה, ביום פטורין מצווה לדבר ״הולכים ופרש״י,
 המצווה במחשבת ודואגים דטרידים ומשום ביום, אלא הולכין

 שעוסק שההלכה בגמרא מבואר המצווה״. מן פטורין ובתיקוניה,
 במצווה, בפועל שעוסק הזמן על רק נאמר לא המצווה, מן פטור במצווה

 ממצוות פטור הוא ג״כ במצווה בפועל עוסק שאינו בשעה אפילו אלא
 זה הרי ותיקונה, המצווה במחשבת ודואג טרוד שהוא שכיון אחרות,

 המצוות. שאר מקיום שפטור במצווה עוסק של פטור עליו מחיל לבד
 ולא ביום רק היא שהליכתו אפילו מצווה, לדבר הולך בסוכה ולכן

 מסוכה. פטור הוא בלילה שגם היא ההלכה זאת בכל בלילה,
 מצווה, לדבר כהולך מוגדר היה שבהליכתו כיון רבנו משה ומעתה
 לדבר כהולך נחשב הוא הרי ממילא למצרים, הקב״ה בשליחות שהלך

 ונפטר המצווה, מן פטור במצווה עוסק של הפטור עליו וחל מצווה,
 בדרך, ולנוח ללון למלון שהגיע בשעה ואפילו בנו. מילת של מהמצווה

 שבמחשבתו במצווה, עוסק בגדר הוא עדיין בפועל, בהליכה עוסק ואינו
 משאר פטור הוא וא״כ ותיקונה, המצווה מחשבת על ודואג טרוד הוא

 פטור הוא שעתה כיון בנו, את מל לא למה טענה עליו אין ולכן המצוות.
המצווה. מן פטור במצווה שהעוסק בנו, ממילת

 שסוברים התנאים את ליישב תשע״ה, בשנת בארוכה נתבאר וכבר
 בנו, במילת נתרשל שהוא מחמת רבנו משה על הוא המיתה שחיוב
 עוסק של הפטור עליו חל ולא בנו במילת נתחייב באמת מדוע לבאר

המצווה. מן פטור במצווה
 ואומר רשב״ג שחולק מה שעיקר שסובר י״ל חננאל רבנו בדעת אבל
 משום הוא תינוק״, לאותו אלא להרוג שטן בקש רבנו למשה ״לא

 פטור במצווה עוסק מדין מילה ממצוות פטור היה רבנו שמשה שסובר
 אביו ולא התינוק, את מלה ציפורה דווקא גם ולכן המצווה. מן

 במצווה עוסק בגדר עכשיו שהוא שכיון סבר רבנו שמשה רבנו. משה
 יכול אינו ולכן אחרות, במצוות ולעסוק ממצוותו להפסיק לו אסור הרי

 היא שהתביעה כשהבינה ציפורה ורק בנו. את למול כדי להפסיק עתה
 זה על תביעה כאן שיש הבינה למולו, עכשיו חייבת והיא עליה,

אותו. ומלה קמה ומיד המילה, מן שנתעצלה

בנה ממילת פטורה אשה
 במשנה מפורש הרי בנה, את למול התחייבה ציפורה מדוע קשה אמנם

 ונשים חייבין אנשים האב על הבן מצוות ״כל א'( כ״ט )דף בקידושין
 שעל מילה, מצוות היא המצוות מאלו שאחת מובא ובגמרא פטורות״,

 מפסוק זה את דורשת והגמרא פטורות. ונשים חייבים שאנשים נאמר זה
 ממילת פטורה שהאמא האם, על ולא האב על דווקא הוא מילה שחיוב

 במילת שנתרשלה בזה ציפורה על הטענה מה מאוד תמוה וא״כ בנה.
 על ורק אך היא המילה חובת שכל למולו, חיוב שום עליה אין הרי בנה,
 עונש מחייבת בנה ממילת התרשלותה מדוע וממילא האם, על ולא האב

 שהיה שכיון אומרים אנו רבנו משה שכלפי כמו הרי לתינוק. מיתה
 הזה המעשה לכן המצווה, מן פטור במצווה עוסק מדין בנו ממילת פטור

שאינו כיון לתינוק, מיתה חיוב לגרום סיבה אינו בנו את מל לא שבפועל



 ממילת פטורה שהיא שכיון ציפורה, כלפי לומר צריך כך בזה. מחוייב
 התרשלותה של המעשה ממילא בניהם, ממילת פטורות שנשים בנה,

התינוק. על מיתה חיוב לגרום סיבה אינו הבן ממילת

הערלים את למול ישראל כלל כל חיוב
 מפסוק לומדים א׳( כ״ט )דף קידושין בגמרא דהנה בזה, לומר ונראה
 דין שבית דין, בית על הוא למול החיוב בנו, את מל לא האב שאם

 בית על רק לא הוא שהחיוב שיתכן כתוב שם ובמפרשים למולו. מצווין
 שיש כשיודע ישראל מכלל אחד שכל ישראל, כלל כל על אלא דין,

 ״המקנה״ ובספר למולו. לדאוג מחוייב הוא מלו, לא שאביו תינוק
 דינא בי מיחייבי אבוה מהליה דלא ״והיכא וכתב בזה, האריך בקידושין

 דווקא, לאו הוא דינא בי מחייבי דקאמר דהא פשוט נראה למימהליה,
 זכר כל לכם המול כתיב סתמא קרא דהא זה, על מצווין ישראל כל אלא
 העם, את להזהיר הציבור על ממונים דהם דינא, ביה דנקט והא וכו׳.
 וכו״. כולם מן יותר מצווה דהוא יתירא עשה איכא הבן דבאבי אלא

 מחוייבת שאינה ממעטת שהגמרא באשה לדון כתב הדברים ובהמשך
 בנו את למול חייב שהאב החיוב כלפי רק הוא המיעוט שכל בנה, במילת

 למול חיוב עליה חל לא שאשה אומרים אנו זה שעל ישראל, מכל יותר
 כלל שכל החיוב את עליה יש עדיין אבל ישראל. שאר מכל יותר בנה את

 על כללי חיוב שהוא דין, בית מדין למול שחייבים בו, מחוייבים ישראל
 וכתב אותו. שימולו ערל, תינוק יש שאם לדאוג ישראל כלל כל

 עיון דצריך אלא כלל, מילה מצות בכלל אינה דאשה משמע ״לכאורה
 כל לכם דהמול מקרא ישראל כל לחיוב חד קראי תרי איכא דבאמת כיון
 חיוב גבי התורה דמיעטא נהי א״כ הבן, על האב לחיוב וחד כנ״ל, זכר

 ישראל מכל יותר מחויבת דאינה היינו אותה, ולא אותו הבן על האב
 מיעוטא, ביה כתיב דלא זכר כל לכם דהמול בקרא אבל האב, כמו

 וכו׳״. לכאורה נראה וכן היא. חיובא בת נמי אשה ממילא
 לא האב כאשר הערל, את למול דין בית על שיש שהחיוב בדבריו מבואר

 כלל כל על כללי חיוב הוא אלא דין בית על רק חיוב לא הוא מלו,
 נשים של הפטור שכל נשים. גם נכללו הזה החיוב ובתוך ישראל,
 בנו את למול לאב שיש המיוחד לחיוב ביחס דווקא הוא בניהם, ממילת

 שאין אותה״, ולא ״אותו המיעוט נאמר זה שעל ישראל, כלל מכל יותר
 ישראל. כלל מכל יותר למולו הבן אם שהיא זה מצד האשה על חיוב
 ישראל כלל כל על שיש חיוב אותו הוא האשה על שיש החיוב אלא

מלו. לא שהאב במקום הערל, את למול שמחוייבים

דין בית חיוב מכח במילה התחייבה ציפורה
 כלל כל על חיוב שיש שכיון משה, אשת ציפורה לגבי לומר יש ומעתה
 שהגיע בשעה לכן הזה. החיוב בכלל והנשים הערל, את למול ישראל

 היה יכול לא רבנו משה שהוא ואביו רבנו, משה של בנו של המילה זמן
 המצווה, מן פטור במצווה ועוסק במצווה, עוסק שהיה מאחר למולו,

 לא במלון, בדרך כשהיו ועתה ישראל. כלל כל על חל למולו החיוב הרי
 החיוב את לקיים יכול שהיה ישראל כלל מכל אחד אף מקום באותו היה

 למילתו לדאוג החיוב עליה חל וממילא משה. אשת ציפורה, מלבד הזה,
 מ״מ בנה, במילת מחוייבת אינה אמא שמדין שאע״פ בנה, את ולמול
 הרי הערלים, את למול ישראל כלל כל על חיוב שהוא דין בית חיוב מדין
בנה. את למול מחוייבת היא

 המלון, בצרכי ועסקה מהמילה, נתעצלה שכאשר מאוד, מובן ומעתה
 הרי בנה, את למול שהוא זו בשעה עליה המוטל המצווה בעסק במקום

 את להרוג ביקש שהמלאך המיתו״, ״ויבקש של העונש עליה הגיע מיד
למולו. חובתה את קיימה שלא האם חטא מחמת התינוק

שיש במקום במילה דיז בית חיוב
 כיון המבואר לפי דהנה הללו, בדברים לפקפק לדון יש לכאורה אמנם

 ועוסק במצווה, עוסק שהיה כיון בנו ממילת פטור היה רבנו שמשה
 כל וממילא דין, בית על חל המילה חיוב לכן המצווה, מן פטור במצווה

 של ההלכה מדין הערלים את למול שחייבים הנשים כולל ישראל כלל
למולו. התחייבה ציפורה זה ומצד למולו, חייבים דין בית חיוב

מדעתו שלא אדם של בנו מלין אין
 )וכל דין בית על חיוב שחל ההלכה כל דהנה בזה, לדון יש ולכאורה

 למול האב בדעת שאין במקום דווקא נאמר הערלים( את למול ישראל
 ורק אך חל המילה חיוב בנו, את למול האב שבדעת במקום אבל בנו, את
 מילה )הלכות ברמב״ם מפורש זה ודבר אחר. אחד אף על ולא האב על

 עבר וכו׳. בנו את למול האב על ״ומצווה שכתב, א׳-ב׳( הלכה א׳ פרק
למול מצווים דין ובית וכו׳, עשה מצוות ביטל וכו׳ מל ולא וכו׳ האב

תורה מתן לפני גרמא שהזמן עשה מצוות
 על חיוב כלל שאין שסוברות השיטות לפי שאפילו עוד לומר ונראה
 אינו דין בית מדין ישראל כלל כל על שישנו החיוב ואפילו למול, הנשים

 הפטור התחדש שאז תורה, מתן לאחר דווקא זה שכל י״ל הנשים. על חל
 הנשים את פוטרים אנו זה ומדין בנשים, גרמא שהזמן עשה מצוות של

 לא עדיין תורה מתן לפני אבל ישראל. כלל כל על שיש המילה מחיוב
 חיוב שני ומצד בנשים, גרמא שהזמן עשה מצוות של הפטור את נאמר
 שייך היה לא הרי ע״ה, אבינו מאברהם בזה ונתחייבו נצטוו כבר מילה

הערלים. את מלמול הנשים את לפטור
 שכתוב ממה ממילה, הנשים את לפטור דורשת שהגמרא הפטור דהנה
 אלוקים״, אותו ציווה ״כאשר בנו יצחק במילת אבינו אברהם אצל

 הציווי על דווקא פטור זה כל אותה״, ולא ״אותו הגמרא ודורשת
 נאמר זה שעל אבא, מדין בנו את למול נצטווה אבינו שאברהם המיוחד

 לכל שנאמר הציווי אבל הנשים. על חל לא הזה שהציווי בפסוק מיעוט
 נשים, על מיעוט הזה בפסוק אין בזה דין, בית מדין למול ישראל כלל

המקנה. שכתב וכמו
 כלל כל על שיש שהחיוב ולומר המקנה דברי על לחלוק הסברא וממילא
 גרמא. שהזמן עשה מצוות מצד רק הוא הנשים, על חל שאינו ישראל

 אבל גרמא, זמן של הפטור שהתחדש תורה מתן לאחר רק שייך זה וא״כ
 דין בית של החיוב ואילו התחדש, לא הזה שהפטור תורה מתן קודם
 ״המול אבינו באברהם שנאמר מהפסוק נלמד זה שהרי התחדש כבר
 כאשר הערלים במילת חייבות היו נשים הזמן באותו הרי זכר״, כל לכם
 עוסק והיה במלון, היה רבנו שמשה הזו בשעה ולכן מלו. אינו האב

 יכול היה ולא בנו, ממילת נפטר כן ומשום המצווה, מן ופטור במצווה
 עליה חל לידו, שהיתה היחידה היהודיה שהיא ציפורה הרי למולו,
 אותו מלה ולא כשנתרשלה וממילא הזה. הערל התינוק את למול החיוב

להורגו. בא והמלאך העונש עליה בא

 צריך מדוע הקשה, אותו( ד״ה א׳, כ״ט )דף בקידושין התוספות ]והנה
 בנה, מילת מחיוב האשה את למעט כדי אותה״ ולא - ״אותו הפסוק את

 גרמא. שהזמן עשה מצוות מדין בנה ממילת פטורה שהיא ליה תיפוק
 התחדש לא עדיין תורה מתן קודם המבואר לפי הרי קשה ולכאורה

 הזה המיעוט וא״כ בנשים, גרמא שהזמן עשה מצוות של הזה הפטור
 מתן לפני עוד היה שהוא אבינו, אברהם אצל נאמר אותה״ ולא - ״אותו
 הנשים. את למעט כדי הפסוק את צריך וודאי הזמן ובאותו תורה,

 לזמן צריך הזה הפסוק קרא״, לי ״למה התוספות הקשה מה ומעתה
תורה. מתן שלפני
 אבינו לאברהם נצרך והוא מיותר אינו הפסוק שבוודאי לומר ונראה
 עשה מצוות של הפטור אין שעדיין ואפילו פטורות, שנשים לו לומר

 על היא התוספות שקושית אלא פטורות, נשים זאת בכל גרמא שהזמן
 אשה למעט בכדי פסוקים לנו להביא צריכה הגמרא מדוע הגמרא, דברי

 עשה מצוות של הפטור מצד לפוטרה לנו יש הרי בנה, מילת מחיוב
גרמא. שהזמן

 ובאמת תורה, למתן קודם בשביל רק נצרך הפסוק כל שאם י״ל עוד
 שהזמן עשה מצוות מדין בנה ממילת פטורה אשה תורה מתן לאחר
 כיון הזה, הפסוק את לנו לכתוב צריכה היתה לא התורה א״כ גרמא,
 ללמד כדי נאמרו התורה פסוקי שכל זה. בדין מיניה נפקא שום לנו שאין

 אותנו מלמד אינו הזה הפסוק ואם תורה, מתן לאחר הנוהגים דינים לנו
 מצוות של ההלכה מצד יודעים כבר אנו הזו ההלכה שאת חדש, דין שום
הזו[. בדרשה צורך לנו ואין מיותר הוא הפסוק א״כ גרמא, שהזמן עשה

בנו את מלמול זמני עיכוב לאב
 אדם של בנו מלין אין וכו׳. בישראל ערל יניחו ולא בזמנו וכו׳ הבן אותו
 בעל אותו מלין דין שבית למולו ונמנע עבר כן אם אלא מדעתו, שלא
 חל הערל, את למול דין בית של החיוב שכל להדיא מבואר וכו׳״. כרחו

 למולו האב שבדעת במקום אבל למולו, האב בדעת אין כאשר דווקא
 שכיון האב. מדעת שלא למולו דין לבית ואסור עליו, רק הוא החיוב
 על ולא בדווקא, האב על היא המצווה חובת ממילא למולו רוצה שהאב

דין. בית

זמנית מניעה לו שיש אלא בנו את למול שרוצה אב
 עיכוב לו יש שכרגע אלא בנו, את למול רוצה האב שאם נראה ומעתה
 ימול הוא ממנו יסור הזה כשהעיכוב ומיד מלמולו, שמעכבהו מסויים

 ולא האב, על נשארת המילה חובת כזה שבאופן לומר לצדד יש בנו, את
ואינו למולו, רוצה בעצמותו האב שהרי למולו. חובה הדין בית על חל



 מלמול שמעכבהו הזה הזמני העיכוב וממילא למולו״, ונמנע ״עבר בגדר
 האב, על בזה נשארת המילה חובת וע״כ מלו, ולא נמנע בגדר זה אין

דין. הבית על חלה ואינה

 בנו את למול היה יכול ולא מעוכב היה רבנו שמשה דידן בנידון זה ולפי
 מנע וזה המצווה, מן פטור במצווה ועוסק במצווה, עוסק שהיה זה מצד
 שעתה אלא בנו, את למול רוצה הוא בעצמותו הרי בנו. את למול ממנו

 מיד אבל למולו, ממנו שמונע במצווה עוסק של עיכוב עליו יש
 בנו. מילת הוא שיעשה הראשון הדבר ממנו, ירד הזה כשהעיכוב

 חל ולא האב, על ורק אך נשארת המילה שחובת י״ל כזה באופן וממילא
 הרי המילה, חובת דין בית על חלה לא ואם המילה. חובת דין בית על

 האב על בדווקא עתה היא שהחובה האב, מדעת שלא למולו להם אסור
 ציפורה על שיחול יתכן שלא להיות צריך ומעתה דין. בית על ולא

 רוצה רבנו, משה שהאב, שמאחר דין, בית מדין הבן את למול חיוב
 ממנו להפקיע סיבה אינו מלמול שמעכבהו הזמני העיכוב הרי למולו,

 שחיוב כמה עד וא״כ ישראל. וכל דין בית לידי ולהעבירו החיוב את
 וא״כ ציפורה. על מילה חיוב שום שאין יוצא האב, אצל נשאר המילה

 התרשלותה מחמת התינוק את להרוג ה' מלאך ובא נענשה מדוע קשה
וכלל. כלל למולו חובה עליה אין הזה במצב הרי התינוק, במילת

למול חייבים דין בית בזמנה במילה
 שהוא אלא בנו את למול רוצה האב שאם הזו הסברא דכל לומר ונראה
 מחמת או המצווה, מן שפטור במצווה עוסק מחמת מלמולו מעוכב
 שלא שי״ל בנו, את למול בדעתו העיכוב כשירד ומיד אחר, צדדי עיכוב

 בזמנה, שלא במילה דווקא שייך זה דין, בית על המילה חובת בזה חל
 לדאוג הוא העיקר אלא זה, ביום דווקא למולו מיוחדת קפידא בזה שאין

 האב שבדעת שכיון לומר מסתבר בזה הרי ימול. הזה התינוק שבסוף
 המילה חובת ממילא המעכבים, ממנו כשיסורו דבר של בסופו למולו,
דין. בית על חלה ואינה האב על נשארת

 ביום למולו דווקא קפידא בזה שיש השמיני, ביום בזמנה במילה אבל
 השבת, את דוחה המילה הרי בשבת השמיני יום חל אם ואפילו זה,

 זה, ביום למולו האב בדעת אין אם בזה הרי בשבת. התינוק את ומלים
 את למול דין בית על חובה חלה צדדית, סיבה מחמת רק שהוא אפילו

 מיד למולו שבדעתו ואומר מוחה האב אם ואפילו השמיני. ביום הבן
 בזה נמסרת המילה חובת אלא לו, שומעים אין המעכב, ממנו כשיסור

השמיני. ביום למולו חייבים והם דין, לבית

 בזמנה, מילה היתה רבנו משה של בנו שמילת הדעות לפי ומעתה
 רבנו משה הזה ביום שלמעשה כיון א״כ השמיני, ביום היה שהמדובר

 חלה ממילא המצווה, מן ופטור במצווה עוסק שהוא למולו יכול אינו
 חובת חלה זה דין ומצד דין. הבית על זה ביום למולו המילה חובת

 ביום התינוק את למול מחוייבת היא דין בית שמדין ציפורה, על המילה
 שמלאך נענשה אותו מלה ולא שנתעצלה וכיון ללידתו. השמיני יום זה,
התינוק. את להרוג בא ה'

תחילה במלון נתעסק
 שסוברים התנאים לפי בנדרים בגמרא דהנה בזה, לעיין יש שעדיין אלא

 המילה התרשלות על שהטענה רבנו, משה את להרוג בא ה' שמלאך
 וכפירוש התינוק, את להרוג שבא רשב״ג כדעת )ולא משה על היתה
 בגמרא מובא ציפורה(, של התרשלותה על היתה שהתביעה ביומא הר״ח

 תחילה״. במלון שנתעסק ״מפני היתה שהטענה
 את למול יום באותו שהות היתה שבאמת ״תחילה״, בלשון ומדוייק
 למלון. כשבאו מיד למולו למהר חייבים היו ולא זמן, לאחר גם התינוק

 את הקדים למה ״תחילה״, במלון נתעסק מדוע היתה והטענה
 על היתה במלון שהתעסקותו מדובר שאם בנו. למילת במלון התעסקותו

 תהיה שלא להגרם אמור היה במלון התעסקותו שמחמת המילה, חשבון
 את שהקדים במה רק לא היא הטענה א״כ התינוק, את למול שהות
 שלפי יותר, הרבה להיות צריכה היתה הטענה אלא למילה, המלון
 במשך היה שבאמת מזה נראה אלא בנו. מילת את דוחה הוא מעשיו

״תחילה״ הקדים מדוע טענה היתה זאת ובכל הבן, את למול שהות היום

הודפסו לא מקום מחוסר

 מחובתו הרי בנו את למול מצווה לו שיש שכיון במלון, התעסקותו את
במלון. להתעסקותו המצווה קיום את להקדים

 על היתה שהטענה רשב״ג בדעת שמפרש הר״ח דברי לפי ומעתה
 כמו טענה אותה היתה ההתרשלות של שהטענה משמע לכאורה ציפורה,

 והיינו רבנו. משה היתה שהטענה הדעות לפי אומרת שהגמרא
 צריכה שהיתה תחילה, במלון שנתעסקה במה היא שההתרשלות

במלון. להתעסקות בנה מילת את להקדים
 באותו שהות שהיתה לומר צריך א״כ השמיני, יום במילת מדובר ואם

 כך על היה העונש זאת ובכל הבן, את למול וגם במלון להתעסק גם היום
תחילה. במלון שנתעסקה
 היה בנה את למול שהתחייבה ציפורה של המילה חיוב כל אם ולכאורה

 בחיוב שגם מנלן א״כ הערלים, את למול שחייבים דין בית חיוב מדין רק
 את להקדים שחייבים מקדימים, זריזים דין נאמר דין בית של מילה

 מצווה על מדובר אם בשלמא הרי האפשר. ככל השמיני ביום המילה
 דין אצלו שנאמר שכיון י״ל א״כ בנו, במילת שחייב האב של מסויימת

 האפשר, ככל המילה מצוות את להקדים חובה עליו יש מקדימים, זריזים
 מתחיל וכאשר המילה. במקום תחילה במלון להתעסק להתחיל ולא

 שנענש כתביעה אצלו נחשב זה במלון, ולהתעסק המילה את לדחות
עליה.

 אלא במילה, חייב שהוא מסויים אדם על אישי חיוב אינו החיוב אם אבל
 הזה בחיוב נכללו ישראל כלל שכל דין בית של חיוב הוא החיוב

 בפשוטו א״כ מלו, אינו האב כאשר הערל התינוק את למול שחייבים
 אבל מהול. יהיה התינוק יום של שבסופו לדאוג בעיקר הוא הזה החיוב

 וממילא בזה. דין מבית לתבוע אפשר אי לכאורה מקדימים זריזים דין
 לתבוע אפשר איך היום, במשך הבן את למול לציפורה שהות היתה אם

 יש אם הרי תחילה, במלון והתעסקה שנתרשלה כך על ולהענישה אותה
 את לה ואין חובתה, ידי יוצאת היא היום בשאר למולו שהות עדיין לה

ועיין. מקדימים. זריזים של הזו החובה
*

אב שאין במקום בנה במילת חייבת אשה
 המיעוט שכל שכתב, י״א( )סימן זרוע אור מהר״ח בשו״ת מצאתי שוב

 במקום דווקא מדובר בנה, ממילת אשה ממעטת בקידושין שהגמרא
 יכול אינו שהאב או אב, שאין במקום אבל בנו, במילת שיעסוק אב שיש

 בנה. במילת מחוייבת שהיא האמא, על הוא החיוב בנו במילת לעסוק
 כמו גמור חיוב הוא אלא דין, בית חיוב מדין אינו האמא של והחיוב

 חובת חלה בנו, במילת לעסוק יכול לא שהאב שבמקום האב, חיוב
 חובת של גדר באותו האם, על שחל המילה חיוב וגדר האם. על המילה

בנו. את למול האב
 אכילה בשעת איתנהו א'( ד' דף )יבמות זכריו דמילת ״וההיא וז״ל,

 התם חבושין. היו ואמו שאביו כגון לה דמוקי עשייה, בשעת וליתנהו
 מבית אביו שיצא עד זה של במילתו לעסוק האחרים על מוטל אין נמי

 כי ביה, מיחייבי לא שעתא בההיא דין שבית הענין, לפי ונראה האסורין.
 היא חבושה, היתה לא אמו ואם במילתו. ויעסוק יצא שאביו בטוחין היו

 ולא לאבוה. דאיתיה היכא אלא קרא לה ממעט דלא לעסוק, חייבת היתה
 ומולמדתם תפדה, מתפדה יליף דהתם תורה, ולתלמוד לפדיון דמי

 מצינו לא מאותו ואי מילה. גבי כן שאין מה כ״ט( דף )קדושין ולמדתם
 והשווה נאמרה, זכר בלשון התורה דכל לאב, ליתיה כי אפילו למפטרה

 השמיני שביום נמצא חבושה, היתה לא היא ואם לאיש. אשה הכתוב
 בין יצא האב היה אם ואפילו עליה, החוב הוטלה כבר המילה זמן שהוא
 דמי ולא האם, על הוטלה שכבר מלאכול מעכב היה לא לאכילה, עשיה

דינא״. לבי
 שציפורה הר״ח דברי מאוד ומובנים הקושיא, מיושבת דבריו ולפי

 היה יכול לא רבנו שמשה שכיון בנה, במילת שנתרשלה בכך נענשה
 חובת ממילא המצווה. מן ופטור במצווה עוסק היה שהרי בנו את למול

 וממילא בנה. במילת נתחייבה וציפורה האמא, על חלה המילה
 את להרוג בא ה' ומלאך בעונש נתחייבה אותו, מלה ולא כשנתרשלה

התינוק.

והנהגות עובדות השבוע
 ע"ה גרודקה לוויק אברהם ר' בהגה"צ גיטל מרת הצדקנית האשה לע"נ מוקדש השבוע גליון

ת.נ.צ.ב.ה. תשנ"ט בטבת כ"ג נלב"ע

7120854@gmai1.com במייל או 0521120854 בטלפון שבוע בכל העלון את להשיג ניתן
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רחוקים בקירוב - בבואך אתה ברוך
 מילדי ותאמו עליו ותחמיל בכה נעד והנה הילד את ותדאהו ותפתח

ו( >ג, זה ועבדים
 משה של חייו תיאור את הקדושה התורה פותחת כיצד ורבותי, מורי
ע״ה? רבינו
 ״והנה היאור: על שנמצא בשעה שלו הבכי את ראשון כדבר מציינת היא
 בוכה״. נער

בכה? הוא מדוע
 יקרה ומה שיבכה. כדי מכה לו נתן ה' מלאך גבריאל מכה. קיבל הוא
 ״והנה רבה: במדרש נאמר וכך עליו. תחמול פרעה בת בתיה יבכה? אם
 שיבכה כדי למשה, והכה גבריאל בא כנער. ומנהגו היה ילד - בוכה נער

רחמים״. עליו ותתמלא
 פרעה בת שבתיה לגרום בדרכים מחסור יש לקב״ה וכי מובן, לא לכאורה
 כך כל חשוב מה בכי?! של בדרך דווקא עליו, תרחם
 הראשון. הבכי לו היה יקר כמה עד יתברך ה' בעזר לכם אסביר

 זכה הבכי עם לקב״ה! בתיה את קירב ע״ה רבנו משה הזה הבכי עם
 עם שמיד כיון בבואך״, אתה ״ברוך - מהקב״ה לברכה ע״ה רבינו משה
 פרעה. בת בתיה את בתשובה החזיר לעולם, בואו
 רבי אמר - בבואך אתה ״ברוך תבוא: כי בפרשת רבה במדרש אמרו וכך

 בביאתו משה, זה 'בבואך' במשה. מדבר הזה המקרא סימון: בר יהודה
 משה, זה בצאתך' אתה 'וברוך פרעה, בת בתיה זו רחוקים, קירב לעולם

 יחי לג( )דברים שנאמר מנין ראובן, זה רחוקים, קירב העולם מן ביציאתו
ימות״. ואל ראובן

 ממלאך המכה את לקבל כדאי לו והיה ונחוץ, לו חשוב היה הבכי לכן
 - בצאתך״ אתה ברוך בבואך אתה ״ברוך נאמר: ועליו ולבכות, גבריאל
רחוקים. בקירוב

 אחת נפש - ישראל כלל
ה( )א, נפש שבעים יעקב ידי יצאי נפש כל ויהי

 הבאה הנפש ״פל הפסוק על כו(, מו, )בראשית ויגש בפרשת לעיל רש״י
 קורא והכתוב לו היו נפשות שש ״עשו מהמדרש: מביא מצרימה״, ליעקב

 יעקב הרבה, לאלהות עובדין שהיו לפי רבים, לשון ביתו', 'נפשות אותן
 אחד: לאל עובדים שהיו לפי נפש, אותן קורא והכתוב לו היו שבעים

 - הם ישראל שעם לאומות, ישראל עם בין החילוק את מציינים חז״ל
 נפשות כל ״את )בעשיו( כתוב העולם אומות לגבי זאת, לעומת אחת. נפש

רבות. נפשות - ביתו״
 מפורסמת דם עלילת זו היתה בייליס. במשפט בעת רעש העולם

 את הרעישה המרושעת העלילה רוסיה. יהודי את בסכנה שהעמידה
 רבה. בסכנה היו וגם בצער היו היהודים ישראל, תפוצות

 שפירא מאיר ]רבי כסניגור במשפט השתתף ישראל מגדולי אחד
 חשודים היהודים שאתם ודאי - נחרצות מולו טען הקטגור זצוק״ל[.
 אומות ואין אדם קרוים ״אתם כתוב שלכם בתלמוד כי נקיים, דם לשפוך
 אתם בגמרא, כתוב שכך שאחרי מאליו מובן אדם״, קרוים העולם
 נחשבים אנו מותר, שדמם וודאי אדם, כבני אינם העולם שאומות סבורים
 בייליס! שעשה מה וזה אותנו, להרוג אפשר ובהמות, כחיות בעיניכם

 ״הביטו מאוד: נפלא דבר מיירדיק, ישראל, מחכמי גדול אותו והשיב קם
 וכפי אחד, אדם לבייליס, משפט יש ״כרגע - לשופטים אמר - והתבוננו״

 מתענים בוכים, מתפללים, העולם בכל היהודים ושומעים, יודעים שאתם
 הכל בסך מה יש? מה הקשה. מהעלילה להצלתו יכולתם ככל ופועלים

 אם מציאות? כזו ישנה העולם באומות האם סובל. אחד יהודי קרה?
 המשפחה פתאום. מה באמריקה? עליו מתפללים סובל באפריקה גוי

 מכירים שלא אנשים אבל למצבו, דואגים קרוב או ידיד אולי הקרובה,
 לא ואף שמעו את שמעו ולא אותו ראו לא שמעולם אדם בני אותו,
בעם רק קורה זה רגעים. מכמה יותר עליו יחשבו לא לעולם, אותו יראו

 אחד. - ״אדם״ כולם ישראל עם - אדם״ קרוים ״אתם הכוונה וזו היהודי,
 בודדים... מיליוני אלא אחד, - אדם קרויים העולם אומות אין אבל
 - יעקב ירך יוצאי נפש כל ״ויהי שמות: פרשת בתחילת כאן רמוז וזה

 התשובה: לומר. צריך היה נפשות שבעים סתירה: לכאורה נפש״. שבעים
 "נפש". אבל שבעים הם אחד הם ישראל עם כי

 אתה ״ברוך מברכים: אנו פשט: גישמק'ע פעם אמר זצ״ל רבי הסאטמר
 שברא מה כל על וחסרונן, רבות נפשות בורא העולם מלך אלוקינו ה'

 תמוה. בנפש?! וסיים בנפשות פתח חי״ כל נפש בם להחיות
 מה? לצורך רבות״. נפשות ״בורא - שלם עולם גויים, הרבה ברא הקב״ה

 ״אתם חי. כל הנפש לצורך - היהודי בשביל - חי״ כל נפש בהם ״להחיות
 נפשות. נקראים הגויים אבל אחת, נפש הם ישראל עם כל אדם״ קרוים
 נפשות - ישראל״ בשביל אלא עולמו את הקב״ה ברא ״לא אומרים חז״ל
 ישראל. עם - אחת נפש בשביל שנבראו רבות,
גישמעק! זייער

ולבו עיניו נתן
 איש וידא בסבלתם וידא אחיו אל ויצא משה ויגדל ההם בימים ויהי

יא(׳ )ב, מאחיו עמדי׳ איש % מצדי
 מכה מצרי איש "וירא ושוב בסבלותם״, ״וירא "וירא"- פעמים שני מדוע
 וירא? אחת פעם כתוב היה אם די לא מאחיו״. עברי איש
 בשני, אחד הקשורים דברים שני הם כי ללמדנו התורה שבאה לומר ויש

לשני. שייך הראשון ה״וירא״
 שנתן אחר השני, ה״וירא״ שיבוא שייך הראשון ה״וירא״ אחרי רק כי

 איש "וירא - אז רק בסבלותם", "וירא בעול, אתם ולשאת להרגיש עיניו
 מבחין היה לא עליהם, ולבו עיניו נתן לולי מאחיו". עברי איש מכה מצרי
ולראות לעבור יכולים אנשים מאחיו. עברי איש מכה מצרי שאיש כלל

 לראות... ולא -
רואים? לא פירוש מה

 אינו מבחין, לא באמת בהם! מבחין לא ואיש מתייסרים אנשים כמה
 בסבלותם״ ״וירא אין אם וחבול. מוכה שהיהודי כלל רואה לא הוא מכיר.

 בכל אשם מי יודע אני מה בשקט, לשבת לי עדיף מהסיפור; מתחמקים
 לו נתן הרי הוא דבר, שום זה לו, הרביץ לא הוא ראשית, כאן. שקרה מה

 צריך לא ובכלל, בויכוח, כאן להתערב לי ומה לו, החזיר והשני דחיפה
הזאת. ולצרה לי מה דבר... מכל בלגן לעשות
 לי מסכן, ״אני תדיר: חושבים אנשים שהרבה ומנוסה, בדוק תבחינו,

 והוא, פלוניתא, וצרה פלונית מחלה קיבלתי רע, שכן יש לי סוכר, יש
 הוא סובל, שהשני כלל רואה אינו כי טוב, לכולם בחיים!״ לו טוב השכן?

 בעל לו נודע ]וכאשר בו... מקנא ועוד מאושר. והוא סובל אני משוכנע:
 עשרים כך כל סובל הוא מה?! וכואב, תמה הוא זולתו, צרות על כרחו
בו[. קנאתי כלום, ידעתי ולא שכנים שנה
 מיצר להיות ולבו עיניו ה״נתן את שרכש אחרי - איי, איי איי אבל,

 שהסיפור רואה הוא היהודים, של הכאב במקרי מבחין הוא מיד עליהם״
 המתגורר ההוא יהודי. שמכה רשע בשיכון כאן יש פשוט, כך כל לא

 אני הנה הוי, העיניים! נפקחות הכאב! את לגלות מתחיל סובל. ממול
מאחיו״. עברי איש מכה מצרי איש ״וירא סובלים! יהודים רואה

שכרו? ומה
 בעת מאד בזה התחשב הקב״ה כלל, פשוט היה לא ולבו״ עיניו ה״נתן

בסנה. רבינו משה אל שנגלה
 באש בוער הסנה והנה וירא הסנה מתוך אש בלבת אליו ה' מלאך ״וירא

 נא אסורה משה ״ויאמר נשרף, לא אך בער הסנה אוכל״. איננו והסנה
 הפלא את לראות - הסנה״ יבער לא מדוע הזה הגדול המראה את ואראה
 משה ויאמר הסנה מתוך אלוקים אליו ויקרא לראות סר כי ה' ״וירא
 הגואל להיות החל רגע ומאותו אליו נגלה הקב״ה הנני״. ויאמר משה,

ישראל. עם של הראשון



־ז ><

 סר רבינו כשמשה - לראות" סר כי הי "וירא בפשטות? לומדים איך
 בשני אומרים חז"ל לא, אך ה'. אליו ויקרא מיד הסנה, את לראות

לראות סר רבינו שמשה ראה הקב"ה לראות, סר כי ה' וירא - מקומות
 והולך שלו, העסקים מכל סר רבינו משה את ה' וירא בסבלותם! וירא -

 "שהיה השכינה. להתגלות זכה לכן ישראל, של בצערן עצמו את לצער
 ראה ... עליכם מותי יתן מי עליכם לי חבל ואומר ובוכה בסבלותם רואה
 ומשוי אשה על איש ומשוי גדול, על קטן ומשוי קטן על גדול משוי
 דרגון מניח והיה זקן, על בחור ומשוי בחור, על זקן ומשוי איש, על אשה
 כל על לפרעה". מסייע כאלו ועושה סבלותיהם להם ומיישב והולך שלו
 סר והוא שלו... הפאקלע את יש אחד לכל שונים, עניינים רובצים אדם

 המעלה[. ונקודת המיוחדות ]-זו הקונץ זה מעסקיו.
 לו היו רבים עסקים רבים. עניינים על ואחראי נסיך היה רבינו משה

 - מעסקיו עצמו את ניתק אבל ביתו", על פרעה "שמינהו בממלכה
 זה הנקודה, זו עסקיך הנחת אתה הקב"ה: אמר בסבלותם. לראות
 לראות הלכת עסקיך, הנחת אתה הקב׳׳ה: "אמר עסקך! הנחת הקונץ:
 ואיני ותחתונים עליונים מניח אני אחים, מנהג בהם ונהגת בניי בצער
 סר כי מאי לראות. סר כי ה' וירא - דכתיב הוא הדא בך. אלא מדבר

 הסנה". מתוך אליו ידבר שהקב"ה משה זכה לכך מעסקיו. סר לראות,
 אחיו. אל ויצא גדלותו? היתה מה המדרש: אומר וזה

 או בגופו ממש לעזור או עליו, תפילה ידי על לזולת להועיל אפשר
 עם גם ואפשרויותיו, אחד כל - לסייע איך שונים דרכים יש בממונו,

בסבלותם" "לראות וגם לסייע. אפשר שוחקות ופנים נעים טוב' 'בוקר

מופתים עושים איך
 המעשה את זצ"ל גדול מאדם ששמע שבדרון שלום רבי מפי שמעתי

הבא:
 זוכר אינני חולה. בחור למד זצ"ל חיים" ה"חפץ של בישיבתו בראדין,

 חולה. לישיבה שבא או בישיבה בהיותו נחלה אם
 וכי בריא אינו כי לו וסיפר חיים" ל"חפץ נכנס הבחור

 הנפילה ]מחלת למחלתו רפואה מוצאים לא הרופאים
 בגורלי?" יעלה מה אתי, יהיה "מה לפניו: בכה רח"ל[,
 "מה התעניין: אבל הגיב, ולא כמעט חיים" ה"חפץ

 תחזיות רבו באוזני פירט והבחור אומרים?" הרופאים
שחורות.

 לחצר חיים" ה"חפץ נכנס ארוכה, לא תקופה לאחר
 פלוני?" בחור "היכן התעניין: הבחור, את וחיפש הישיבה
 "סיפרת לו: אמר חיים" ה"חפץ הגיע. ]החולה[ הבחור

 לי תבטיח אם בשבילך. עצה לי יש חולה, אתה כי לי
 לך אומר - הבראת איך הסוד את תגלה לא שלעולם

 העצה". את
שאספר!" פתאום מה "ודאי,
 הוא בריא, שאינך לו ספר העיר, לרב תיכנס פלונית, לעיר סע "ובכן,
 תספר אל לעולם - התנאי, את תזכור אבל תבריא. ובעזה"י אותך יברך
בריא!" נהיית איך

 קיבל ואכן מצבו את ותינה הרב אל ניגש המיועדת, לעיר נסע הבחור
האדם. כאחד והפך הבריא מאז ברכתו. את

 בית לבנות משפחה, להעמיד והחל התחתן הבחור שנים, כמה חלפו
ושלוה. בבריאות עולמו את ולראות

 שבני וכיון רח"ל, מחלה, מאותה היא גם סבלה אשתו, של אחות
 בשאלות: אליו באו והבריא, חולה פעם היה שהאברך ידעו המשפחה

לקחת? רפואה איזו הלכת? רופא לאיזה
 לא להגיד, יכול "אינני פעם: אחר פעם להתחמק ניסה הצעיר האברך

 טמון דבריו מאחורי כי הריחו הם אך חלף". עבר מיוחד, משהו היה
 לו, הכאיבה אשתו לו. הניחו ולא שאלו אותו, חקרו - שכך וכיון משהו,

 פיך פוצה אינך כיצד עלינו, מרחם אינך "מדוע יום: יום גיסתו ואחריה
 סיבה לי "יש להתנצל: מזלו את ניסה והוא משפחתך?!" בני על לרחם

 לספר..." יכול לא אני מדוע לומר אפשרות לי אין וגם מספר, שאינני
 ולחצם. סקרנותם את הגבירה רק הזו התשובה

 שכח והוא המשפחה מבני שטוחות בקשות של נוספים ימים חלפו
 'וכי במוחו: להתרוצץ מחשבות והחלו פעם, חולה שהיה ]בהרגשה[

 יהיה מישהו שעוד מעוניין אינו וכי שאספר, חיים" ל"חפץ איכפת באמת
 ברוך והרי ביותר?! אלי לקרובים בחשאי לספר גם לי אסור האם בריא?

ולחצים. מחשבות אותו ליוו כך הבראתי...'. ה'
 פרופסור, ולא רופא לא "זה באוזנם: ולחש לספר, החליט מסוים בשלב
 עדיין הוא האם יודע אינני - העיר של הרב וזו, זו לעיר נסעתי פשוט

בריא". אני ומאז ברכה לי נתן - חי
 זעזוע אבוי. הנפילה'. ב'מחלת המקום על נפל - הסיפור את שסיים איך
 שבור לעצמו. שהזיק על כאוב היה והוא בהלם היו הם בכולם. אחז גדול
מאד.

חי. היה עוד חיים" ה"חפץ
 אשתי "אחות גורלו: רוע את ותינה בבכי פרץ נכנס, לראדין, ונסע מיהר
איך לספר. הוכרחתי גדול בלחץ שהייתי כיון לקיר, אותי לחצו הם חולה,

לרב, אותי תשלח לי!, עזור רבי!,----המקום. על נפלתי שסיפרתי
 אנא!..." שוב, שאבריא כדי אחר, צדיק או אדמו"ר, לאיזה

 אחר שתק. חזקה. באנחה ונאנח שתק הפרטים את שמע חיים" ה"חפץ
 מאומה". בידך לסייע יכול אינני תלמידי, "בני, לו: ואמר פיו את פתח כך

 לצדיק, אותי שלחת בשעתו הרי אבי?! לך אחת הברכה מדוע? "רבי,
 אנא!" החושך לערי מעבר גם אסע אותי שתשלח להיכן ועתה

 ושהרופאים העגום מצבך על וסיפרת נכנסת כאשר בשעתו לך "אסביר
 מכאובך את וידעתי צערך את ראיתי למחלתך תרופה אין כי אומרים
 עשיתי? מה מצבך לפי מזור לה למצוא מתקשים הרופאים ושאכן

 אליך באתי ואז בריא, שתהיה כדי תעניות' 'ארבעים עליך התעניתי
 יכול אינני אופן ובשום זקן, כבר אני כעת רב. לאותו שתיסע ואמרתי

ולצום". להתענות
 כאילו המופת את ועטף שהסתיר או - ההוא? לרב אותו שלח ]ומדוע

 עם התעניות ארבעים הועילו: שניהם שבאמת או הרב, של מברכתו שזו
הצדיק[. הרב ברכת

שלום. ר' מפי ששמעתי העובדה כאן עד
 אנחנו וכי חולים? מרפאים איך מופתים? עושים איך - שואלים רבותי,
 ה"חפץ לצום! נוכל עצמנו שבשביל הלוואי השני? למען לצום יכולים
 את עשה וכך מהישיבה, בחור בשביל תעניות ארבעים התענה חיים"

עליהם". מיצר להיות ולבו עיניו "נתן המופת:

במצרים למשה שנעשו הנסים
 מפני משה ויברח מעזה את להרג ויבןש וזיזה הדבר את פרעה ״וישמע

טו( >כ, ה?אר׳ על וישב מדן ?ארץ וישב פרעה
 נאמר כבר הלא פרעה", מפני משה "ויברח שוב נכתב מדוע להבין יש

משה. היה שברח מי כי אנו יודעים ממילא משה", את להרוג "ויבקש
 כי ברור ברח?... שפרעה לחשוב הדעת על עולה היה וכי

הבורח! הוא הקודמת בתיבה הנזכר משה
איי, איי איי ווארט. א-גוט הקדוש האלשין־ אומר

האלשיך!... של המתיקות
 ידי על משה כשנתפס כי אומרים 0ל א, רבה )שמות חז"ל

 נשמט ובינתיים ותפסוהו, משה בדמות מלאך ירד פרעה,
 מפני משה "ויברח התורה אומרת לכן משם. וברח משה

 שם נשאר אחר מישהו אך ברח משה כלומר, פרעה",
שבדמותו. המלאך והוא ברח, ולא
גישמעק! כזה איי, איי איי

 לא האלשיך: אומר - מדין" בארץ וישב פרעה "מפני
 מיד אלא מדין", אל "וירץ או מדין" אל "וילך כתוב

מדין. בארץ עומד נמצא עין כהרף פרעה, מפני כשברח
 מדין בארץ נמצא פרעה מפני כי מדין', בארץ וישב פרעה 'מפני "וזהו
 ועל הדרך קפיצת לו היתה לרוץ, צריך היה לא הוא - בדרך" הליכה בלי

למדין. הגיע המקום
 המצרי, את בדיבור שהרג מי כי ייפלא, "ולא הקדוש: האלשיך מסיים

 שיעשה יברח, עד במקומו מלאך הושם או כשיש, צווארו שנעשה ומי
זאת"... את גם לו

ראובן מעשי

 אותו שהסיעה מהמונית שירד לאחר ההזדמנויות, באחת
 מאה החסיר הנהג כי גילה לירושלים,

 לו. המגיע מהעודף שקלים
 היתה ראובן רבי של תגובתו

 לא הוא בעליל. צפויה בלתי
 הממון הפסד על כלל הצטער
 כשחיוך קרא כמימרא וברגע
 שפתיו: על נסוך

 שאני נס איזה נס! "איזה
 ההיפך. ולא הכסף את הפסדתי

 בטעות לי נותן היה הנהג אם הרי
 הייתי כיצד נוספים, שקלים מאה

 לו ולהשיב אותו לאתר מצליח
 המיותר?! העודף את

 כשהוא עכשיו, אבל
 מוחל הריני לי, חייב

 גמורה, במחילה לו
 על מיד הבעיה באה וכך

פתרונה!"



Iהבאות: בערים מודפס הקובץ את להשיג ניתןI
אופקים

 )סמיד( 052-7635246
הכנסת: בבתי

 *קיויתי
 שיויתי
משה *נחלת
אלעד

פנר(054-8415551 הו ( 
 שרגא מאור ס“*ביהכנ

בישיבות: הנציגים אצל
 ראובן בני

 יחזקאל כנסת
 בתפארתה תורה
 חסד תורת

אשדוד
חרדים קרית - ‘ג רובע

 (וינגרטן) 054-8454846
‘ז רובע

 )מונק( 052-7668323
‘ט רובע

 (בלומנטל) 077-7656779
אשקלון

)לוי( 050-4181543
שבע באר

)היקלי( 052-7628911
שמש בית

קריה
02-9910398 

 )פינקלשטיין(
 ס“בביהכנ
 תורה *שערי

 לישרים אור *ישיבת
‘ג רמה

 תורה אהבת ס“*ביהכנ
02-9920797 

נוף יפה
)וקסלר( 054-8488951

 ‘א רמה
הכנסת: בבתי

 שלמה עטרת *כולל
אליהו לב ס“*ביהכנ

ביתר
A גבעה

 אשכנז בביהכנ״ס
 B גבעה
הכנסת: בבתי

 הישיבות בני
 תורה בני

חסידים קהל
חלקיה בית

)מן( 050-4156578
ברק בני

הנשיא ג^יהודה *שכון
053-3145900

(גולדשטוף)
ויזניץ

 (טסלר) 050-4192923
הכנסת: בבתי

 חיים *הליכות
 אלחנן רמת - *המרכזי
*הליגמן

 *לדרמן
 יוסף *נאות

 יעקב *משכנות
 שיר *דברי
 אבותי *שם

 רח' ורחל- משה *אוהל
פרל
 אהרון *יד

 אחים *שבת
 סירקין רח' צבי *היכל

 יעל רח' *אשכנז
 גרוסברד רח' אריה *בית
 התניא בעל פינת

*שלייכר
 רדק רח' אהרון בית
 קהילות רח' תפילה שיח

יעקב
 נחמן תפארת

בכוללים:
 הלל *בית

 משה *נחלת
איש *חזון

 קדושים( )אוהל *פוניבז'
 *ברסלב

י“רשב
 רח' באוהליך ישכר

סורוצקין
בישיבות: הנציגים אצל

 תורה אורחות
 עליון מדרש בית
 יעקב גאון
 חכמה משך

 פונוביז'
 יעקב קהילות

 מלך קרית
 תורה שערי

 ציון תפארת
עולם נתיבות

מרכז
עקיבא ר' פז- גל *חנות

88
 חזון שאבעס *חנות

 49 איש
כץ פרדס

052-7168580 
 (30 (אבוחצירא

במקוה
 הכנסת: בבתי
 אברכים *מנין

 (9 )אבוחצירא
’ה שכון

053-3151405 
 )נמירובסקי(

 המרכזי ס“*ביהכנ
יעקב זכרון

 )קניגסבוך( 04-6392214
חדרה

 זאב יד ס“בביהכנ
 חיפה

שאנן נוה
 )גינויער( 054-8454992

הלויים נחלת ישיבת

 פרל רח' מקלט בביהכנ״ס
מנדלה פינת
הדר

 ישראל תפארת *ישיבת
 )חסידים( 04-8699455

טבריה
שמואל קרית

 הישיבות- חניכי ס“*ביהכנ
המגינים רח' דעת שערי

32
שלום אהבת ד“בביהמ

סטון טלז
 כל (חנות 02-5335545

אלן( בו
יסודות
המרכזי ס“*ביהכנ
ירוחם

המרכזי ביהכנ׳׳ס
(מיכאל) 052-7627788

ירושלים
ישראל בית

מיר *ישיבת
 (לוי) 052-7677676

גאולה
 (אלה) 053-3172626

 (מלכי פז גל *חנות
ישראל)

וגן בית
שעיו) 02-6449498 ) 

 להשאיר (ניתן 46 הפיסגה
הודעה)

הכנסת: בבתי
 *אמשינוב

 אברכים *מנין
צבי אילן/נוה בר

054-8474651
נוף הר

הכנסת: בבתי
 שפר *אמרי

 תורה בני *קהילת
 רח' הישיבות- *חניכי

ברנד
כנסת

(גרוס) 054-8429113
יעקב נוה

(לוי) 052-7677676
הכנסת: בבתי
 הישיבות *בני

 מרכז הישיבות *חניכי
 אברהם *מגן

ותפילה *תורה
 סורוצקין

הכנסת: בבתי
 תורה *אהבת

 שמואל *באר
 שמואל *היכל
תורה עזרת

 (אלקיכן) 054-8474651
ישראל בית הכנסת *בית
יובל קרית

052-7639488

רוממה
 חניכי כנסת *בית

הישיבות
’א רמות

054-8408719
(גולדשטוף)

הכנסת: בבתי
 שרגא *משכן
תבונה *שערי
’ג רמות

ס“*ביהכנ
י“צא הישיבות חניכי

(גליקסברג) 053-3120780
פולין רמות

יוסף אוהל ס“*ביהכנ
(דורוני) 053-3180324

חסד שערי
(קירט) 054-8498969

גילה
 נחום חזון ס“*ביהכנ

052-7653820 
 שערים מאה

 בחורים תפארת ביהכנ״ס
 (הישן)

80 גוש
 הגאון בראשות ס“*ביהכנ

א“שליט סגל דן ר'
שאול גבעת

 זופניק
 שלמה רמת
הכנסת: בבתי

 *המרכזי
 ש“אי *חזון
זאב גבעת

 שמואל ברכות בביהכנ״ס
054-8422492 גבע רח'

מטרסדורף
 שמואל בית ישיבת
שמואל היכל ס“בביהכנ

סנהדריה
י“פאג ס“ביהכנ

עילית מודיעין
*בכוללים:

 שלמה, עטרת
 ן“הר באוהליך, ישכר
 אברמוב הרב תורה כתר

 פוניבז'
אבא בית

חפציבה
 (דרמר) 052-7143196

 יצחק כנסת ישיבת
הפסגה נאות

052-7608620
ספר קרית

 משך קהילת הכנסת: בית
053-3127555 חכמה

ברכפלד
 מיר *ישיבת

08-9741667 דרדק
הכנסת בבתי

 תורה *אוהל
י“רשב הישיבות *חניכי

פארק גרין
הישיבות בני ס“ביהכנ
מיצד

דוד מצודת ס“בבביהכנ
ציונה נס

 שלום תורת אור מוסדות
 יפת הרב בראשות בכולל
א“שליט

נתיבות
 (טרבלסי) 054-8454356

 שכיר שכר ישיבת
נתניה
אפרים רמת

052-7664668 
 רח' אברכים מנין ביהכנ״ס

 054-8452828 25 גבע
(וייס)
 תקוה פתח

 הדר גני
הכנסת: בבתי

 אברהם *אוהל
ט“בעש *מקוה

העיר מרכז
 עזרי *אבי

 לומז'ה *ישיבת
אברהם כפר

 רחל אוהל כולל
050-4187771

אתא קרית
מאקאווא ישיבת

052-7626243
רחובות

050-4101805 
 התלמוד מאור ישיבת

 שאול בר כולל
לאחים לב

רכסים
‘א גבעה

052-7606491 
חסידים כפר ישיבת

053-3136168
‘ב גבעה
יצחק בית ישראל נר כולל

052-7183722
‘ג גבעה

(פרקש) 052-7171992
ס“בביהכנ
 ביתך בנה - משה *היכל

השרון רמת
 חזקיהו מאור בביהכנ״ס

צבי הוד בכולל
רעננה
 רח' הקהילתי בכולל
198 אחוזה

תפרח
8-9924520

מראש[ הזמנה ]*ללא בערב. שלישי יום עד במוקדים הזמנות
 053-3145900 ל: יפנו מגוריהם באזור להפיץ המעונינים

053-3145900 ל: לפנות ניתן הקובץ ג“ע להנצחות | k.gilyonot@gmail.com מייל: בכתובת זה קובץ לקבל ניתן
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