
 מרן ראש הישיבה
הגרמ”י ליפקוביץ זצוק”ל

 הגאון הצדיק
רבי ישראל אליהו וינטרויב 
זצוק”ל

 הגאון האדיר
רבי אברהם גנחובסקי זצוק”ל

 הגאון הגדול
רבי שלום בן ציון פלמן 
זצוק”ל
__  __

ויבלחט”א

 מרן ראש הישיבה
הגראי”ל שטינמן שליט”א

 מרן שר התורה
הגר”ח קניבסקי שליט”א

 מרן פוסק הדור
הגר”נ קרליץ שליט”א

 מרן רה”י
הגר”ג אדלשטיין שליט”א

 מרן הגאון
רבי יעקב אדלשטיין שליט”א

דברי שיח

כאיל תערוג

פרי חיים

נשיח בחוקיך

און יעקב
ג

משנת החפץ חיים

פניני דעת

דובב שפתיים

שו גחלים תלהט
נפ

פנינים משולחן רבינו

שלמים מציון

דרכי החיזוק

קובץ קי”ח ה’תשע”ו
USA $2.00 מחיר: א”י 2 ₪ ׀

קובץ גליונות
פרשת בחוקותי )חו”ל- בהר(

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

זכות הלימוד בקובץ 
לע”נ מרן הגאון רבי מיכל פיינשטיין זצ”ל
נלב”ע ט”ז אייר תשס”ג תנצב”ה



ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי
שיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(

ישיבת בני ראובן

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 

058-3231891 )שוורץ(
רובע ז’

052-7668323 )מונק(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר יעקב
ישיבת גרודנא באר יעקב

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה א’

ישיבת נתיבות התורה-תפרח
052-7138967 )אמרון(

ביהכנ”ס לב אליהו
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

כולל עטרת שלמה

ביתר
 A גבעה

*ביהכנ”ס זכור לאברהם

בית חלקיה
054-8413562 )פיינר(

בני ברק
*שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
*דסלר/כולל ברסלב

052-7159869 )בן אריה(
ויזניץ

050-4192923 )טסלר( 

בבתי הכנסת:
*ביהכנ”ס הגדול החדש
)בכניסה לכולל גרטלר(

*הליכות חיים
*המרכזי - רמת אלחנן

*הליגמן
*לדרמן

*נאות יוסף
*משכנות יעקב

*דברי שיר
*שם אבותי

*אוהל משה ורחל- רח’ פרל
*היכל משה

בכוללים:
*בית הלל

*נחלת משה
*חזון איש

אצל הנציגים בישיבות:
אורחות תורה

בית מאיר
בית מדרש עליון

גאון יעקב
משך חכמה

פונוביז’
קהילות יעקב

קרית מלך
שערי תורה

תפארת ציון
מרכז

חנות גל פז- ר’ עקיבא 88
פרדס כץ

052-7168580 )אבוחצירא 30(
בבתי הכנסת: 

*חניכי הישיבות  )ברוט 20(
*מנין אברכים )אבוחצירא 9(

קרית הרצוג
03-5708404 )שטרן(

052-7640848 )פרידמן(
שכון ה'

053-3151405 )נמירובסקי(

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

חיפה
נוה שאנן

054-8454992 )גינויער( 

טבריה
אלמלם 053-3115735

טלז סטון
02-5335545 )חנות כל בו אלן(

יסודות
054-8413562 )פיינר(

*ביהכנ”ס המרכזי

ירוחם
ביהכנ"ס בית פנחס

052-7627788 )מיכאל(

ירושלים
*ישיבת מיר

052-7677676 )לוי(
גאולה

053-3172626 )אלה(
*חנות גל פז )מלכי ישראל(

בית וגן
02-6449498 )שעיו(

הפיסגה 46 )ניתן להשאיר הודעה(
בר אילן/נוה צבי

054-8474651
גבעת שאול

052-7159755 )גינזבורג(

הר נוף
בבתי הכנסת:

*אמרי שפר
*קהילת בני תורה

*חניכי הישיבות- רח’ ברנד
כנסת

054-8429113 )גרוס(
מאה שערים

בבית הכנסת 
תפארת בחורים )הישן(

נוה יעקב
052-7677676 )לוי(

סורוצקין
בבתי הכנסת:
*אהבת תורה
*באר שמואל

סנהדריה
052-7171376 מקוה פאג”י

עזרת תורה
 054-8474651 )אלקיכן(
*בית הכנסת בית ישראל

קרית יובל
052-7639488

רוממה 
*בית כנסת חניכי הישיבות

רמת שלמה
02-5710175 )לאפיר(

בבתי הכנסת:
חזון איש

המרכזי כולל ישכר באוהליך
רמות א'

054-8408719 )גולדשטוף(
רמות ג'

*ביהכנ”ס 
חניכי הישיבות צא”י

053-3120780 )גליקסברג(
רמות פולין

*ביהכנ”ס אוהל יוסף
053-3180324 )דורוני(

רמת אשכול 
ביהכנ”ס חניכי הישיבות

שערי חסד
054-8498969 )קירט(

כרמיאל
052-7166636 )ברוורמן(

ישיבת רינה של תורה

מבוא חורון
054-8413562 )פיינר(

מודיעין עילית
*בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

הרב אברמוב
חפציבה

052-7143196 )דרמר(
ישיבת כנסת יצחק

נאות הפסגה
052-7608620

קרית ספר
בית הכנסת: קהילת משך חכמה 

053-3127555

מעלה אדומים 
*בבית הכנסת 

תלמידי הכתב סופר 

נס ציונה
מוסדות אור תורת שלום

בכולל בראשות הרב יפת 
שליט”א  

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים

052-7664668 

פתח תקוה 
בבתי הכנסת:

*אבי עזרי
*אוהל אברהם

*חניכי הישיבות
גני הדר 

*מקוה בעש”ט

צפת
כולל בראשות הרב קפלן 

שליט”א
054-8454791

קרית אתא
ישיבת מעוז חיים

052-7129279 

ראש העין
ישיבת בית הלוי 

בראשות הגה”צ ר’ אבנר עפג’ין 
רח’ חפץ חיים 6

רחובות
050-4101805

ישיבת מאור התלמוד

רכסים
גבעה א’

052-7606491
כולל נר ישראל בית יצחק

052-7183722
גבעה ג’

052-7171992 )פרקש(

תל אביב
ביהכ”נ אביר יעקב

050-6824384 )נוביק(

תפרח

 08-9924520

הזמנות במוקדים עד יום שלישי בערב.  ]*ללא הזמנה מראש[

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900 ׀ הפצה בארה”ב: 6463428424
ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל: k.gilyonot@gmail.com ׀ להנצחות ע”ג הקובץ ניתן לפנות ל: 053-3145900
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ניתן להשיג את הקובץ 
בארה”ב במקומות הבאים:

בורו פארק	 
פלאטבוש	 
וויליאמסבורג	 
מונסי	 
לייקווד	 



  

 )בהר(בחו"ל  בחוקותי ׀ פרשת 174' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 

 לזכות ולהצלחת  גליון זה יו"ל

 ‡"ËÈÏ˘ ·Â˘Á‰ Â�È„È„È 

ÂÓ˘ ÌÂÏÈÚ· ıÙÁ‰ 

 שיראה ברכה והצלחה 

  בכל עניניו ברוחניות ובגשמיות 

  דבר העורך �
 
 

, י"וברש ",תלכו בחוקותי אם"

 מצותי ואת אומר כשהוא

 אמור המצות קיום הרי תשמרו

 בחקותי אם מקיים אני מה הא

 אך. בתורה עמלים שתהיו תלכו

 שתהיו כאן מרומז היכן ב"צ

 בתיבת מרומז שזה ל"וי. עמלים

 ויגיעה עיון י"ע שרק תלכו

 בתורה ועולים הולכים בתורה

 .ויותר יותר עמוק

 של" התורה עמל" של זה בענין

 אחד סיפר א"שליט רבינו

: א"שליט רבינו של מתלמידיו

, שנים עשרות כמה לפני זה היה

 התקיעות קודם השנה בראש

  ולמד במקומו רבינו ישב

, )קמא בבא במסכת כמדומה(

 העביר' למנצח' לומר וכשהחלו

 שיחזירנה כדי לתלמידו' הגמ

 לרבינו התלמיד אמר. למקומה

 בסמוך' הגמ להניח כדאי אולי

 לאחר בה ללמוד שיוכל כדי

 יסיים שהחזן עד עשרה שמונה

 השיב, ץ"הש חזרת ויתחיל

 אסור הרי" לו ואמר רבינו

 הפסק דהוי הזה בזמן ללמוד

 והלה", לתקיעות הברכה בין

 ללמוד אפשר שהרי טען

 בשביל: "רבינו לו אמר, בהרהור

 צריך לא אני בהרהור ללמוד

 "!גמרא

ת  ב ש ת  כ ר ב םב ו  של

( ב " ב ) ף  ו ט ש ד ול ג ק  ח  יצ

 

  פשט על הפרשה �
 )ז ,כו( "לחרב לפניכם ונפלו אויביכם את ורדפתם"

 מאן אויביכם כ"וא בארצכם תעבור לא וחרב בארץ' שלו ונתתי כתיב מעיקרא קשה
. להלחם באין שאין אף חיוב שזה עמלק ומלחמת עממין' ז אמלחמת דקאי ל"וי. נינהו

' כדאי מעצמן לפניהן נופלין כראוי נוהגין ישראל שאם דלמעלה אמשטינים דקאי נ"א
 .אמזיקין דקאי אלף מצדך יפול' א' ו ברכות' ועי במדרשות

 

 )טו ,כו( "נפשכם תגעל משפטי את ואם תמאסו בחקותי ואם"
 הללו בעונשים נענשים נפשכם ותגעל המשפטים מאסו אם דדוקא משמע דקרא' פשטי
 עונשין יהו לא בהן תמאסו ולא והתרשלות עצלות מחמת התורה מקיימין אין אם אבל
 רק שם מתחיל ולכן תבא' בפ התוכחה וזהו למוטב להחזירן קלים עונשין אלא הללו
 בעונשין אתכם אעורר לי תשמעו לא אם כ"אח ורק הברכה שמסלקין' וגו אתה ארור

 יותר קשים תבא' בפ דהעונשים') ב ח"פ ב"בב( פירשו ל"חז אבל, כ"אח דכתיב הקשים
 .לתורה פנים ושבעים

 )דקראטעמא ( 

 )ו,ה  ,וכ( בארץ שלום ונתתי, בארצכם לבטח וישבתם
 בברכה צורך יש מה לשם", בארצכם לבטח וישבתם" שנתברכו לאחר כי הקשו כבר: שאלה

 ').הק" החיים אור"ב ועיין"? (בארץ שלום ונתתי"
 פתאום שלפתע יתכן אבל, ממלחמה תפחדו שלא היינו" בארצכם לבטח וישבתם: "תשובה
 ".בארץ שלום ונתתי" הברכה באה ז"וע, קודם שיפחדו בלא מלחמה ותבוא תפרוץ

  ),ה ,וכ( לשובע לחמכם ואכלתם
 ויוכלו אוצרותיהם שיתמלאו אחרי, הקשו כבר". במעיו מתברך והוא קמעא אוכל: "י"וברש

 ).ס"בחת ועיין? (זו בברכה צורך מה שוב, שבעם כל לאכול
 !יותר ללמוד יכול, אכילה זמן בפחות: תשובה

 (דרך שיחה)

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח � 
    יוחאייוחאייוחאייוחאי    ברברברבר    אדוננואדוננואדוננואדוננו

 יותר לפני: א"שליט אפשטין ישעיהו ר"הר, לב בכל אליו המסור רבינו של הוותיק מקורבו סיפר

 ברית הזדמן, לעיר חוץ של בבריתות גם סנדק להיות רבינו נסע בה בתקופה, שנים מעשר

 רבינו לי אמר ולאחריה, המילה ברית נערך למקום כשהגענו, מירון כפר של באזור בצפון

 למקום להיכנס כדאי, שמעון רבי התנא של קבורתו מקום למירון סמוך ואנו שהיות, א"שליט

 מנוחת למקום ונסענו עשיתי שכך כמובן, מכיון שהוא מקום מסוגל בתפילה ולהעתיר ציונו
 .שמעון רבי האלוקי התנא

 הנאה של איסור בזה שאין שסבור אף( המציבה על ממש להשתטח נהג לא הוא. הגיע רבינו

 שבנו לאחריה, רגעים כמה, והפרט הכלל על בתפילה והעתיר סמוך עמד אלא') וכדו מהמת
 .הביתה

 של אמות' לד בסמוך וכדומה תהלים פרקי להתפלל שאין א"שליט רבינו דעת ידוע כי, מעניין

 רק הוא, הקברות בבית וכדומה הוריו של לציון כשעולה ולכן, לרש לועג איסור משום קבר

 את שאלו ופעם, לגדר מעבר רק, תהלים או תפילה אומר לא אך שונות בקשות בלחש מעתיר

 סמוך מתפללים אין הלא אחד שמצד - הספק ויסוד. י"הרשב בציון להתפלל מותר אם רבינו

 כנסת בית וכמו קבועים תפילה מניני יש קבורתו במקום הלא שני ומצד לרש לועג משום לקבר

 אמות' ד המציבה מהמקום להרחיק ראוי שאכן השיב שרבינו כמדומה. שונה הדין ואולי, ממש

 מקום בדיוק לא הוא כיום המציבה מונחת בו שהמקום אומרים שיש אף. להתפלל שם ורק
 .ל"ואכמ אזור באותו אלא קבורתו

 א"שליט רבינו, בעומר ג"ל ביום למירון העליה על לדעתו אותו שאל רבינו מתלמידי אחד

 ללמוד יכול בהתמדה שלומד מי הלא'' צחות דרך זה בנוסח לו אמר לכן, לענות שלא העדיף

 כיצד דרכים לו לתת צריך לא כך כל גדול מתמיד שאינו ומי, הנסיעה בכל בדרך גם
    ...''להתבטל



   "קניני התורהמ" �
  

 היום לפניך נתתי ראה הקדושה בתורה חקק ה"הקב
 בדרך הליכה כי ללמדך' וגו הטוב ואת החיים את

 הנה, רע זה וההיפך הטוב דרך החיים דרך היא התורה
 אחד אצל אבל ומצוות תורה שומרי יהודים שני לפנינו

  . להיפך השני ואצל טוב רק זה החיים כל

 לעבוד אחד דבר רק אותו ומטריד בבוקר קם האחד
 ולדעת וללמוד ללמוד בכונה תפילה להתפלל' ה את

 אותו מענין לא מזה וחוץ לחזור ועוד ולחזור ולהבין
 השמש, פנים מאיר יפה העולם, עדן בגן חי הוא כלום

 יש רגע כל, מהכל נהנה והוא מזמרות הציפורים זורחת
 יכול מה ם"ורמב' תוס עם גמרא ללמוד יכולת לו

 בעולם משהו עוד בכלל שיש אמר מי יפה יותר להיות
 בישין מרעין ושאר פוליטיקה מחלוקת בעולם רע שיש
 יפה עולם  כזה ברא ה"הקב, זה תענוג איזה, דמיון הכל

 משם זזים לא תורה בדברי כי, ושלום אור רק יש בו
 מה אז בשפע יש וסיפוק, לזה זה אוהבים שנעשין עד

 בראש לו אין הזה ליהודי מאושרים חיים איזה,  חסר
 ללמוד רוצה הוא, אחת דאגה רק, דאגה שום שום

 אמר מה לא אותו מענין לא, הבורא רצון את ולקיים
 אחד דבר רק מאורע שום לא עשה פלוני מה לא פלוני
 מה החייים, וצלול נקי הראש ממילא, ורבא אביי

  . הם יפים כמה הם מאושרים

 הוא בעולם קורה מה להתעדכן צורך לו יש ומשנהו
 מי לדעת לו דחוף הגז במשבר קורה מה לראות צריך
 קצת מוכרח הוא וכהנה וכהנה, ב"בארה לנשיא נבחר

 כי בזה נגמר לא זה, מנותק להיות לא לראות להתעדכן
 עם קורה מה לדעת צריך הוא ד"לביהמ בא הוא כאשר
 ולהיכן אתמול אמר המשגיח ומה ואלמוני פלוני

 פלוני מה מוטרד גם הוא ובטח' וכו בשבת נסע אלמוני
 הוא וכך, שטות לכל בראש מקום לו יש כי עליו אומר
 יש  למי אז נו, קטן מכוער רע מסובך לעולם נחשף
  . יותר טובים חיים

 כי כותב צדיקים רננו בספרו ל"זצ מילר אביגדור רבי
 ומטרתו סקרנות שנקרא עצום כוח באדם טבע ה"הקב
 החכמה חלקי בכל התורה חלקי בכל אותו לענין כדי
 הכוח את מנצל והאדם, חלקית בידיעה להסתפק לא

  . לשטויות זה את מנצל הוא הנכון במקום לא הזה

 מבט על אלא ועינויים סיגופים על כאן מדברים לא
 הסתכלות, המבט של נכון מיקוד המדוברת בלשון נכון

 משמיעת התאפקות לא, החיים מטרת על אמיתית
, בתורה, הנכון בתחום יהיו שהחדשות רק, לא, חדשות

, י"והרש מהגמרא אחד מדבר רק איכפת אחד דבר רק
 זה בחור אצל אבל בחיים שלב בכל נכונים הדברים

 דאגה שום לך אין עול שום לך אין זה את מזמין ממש
 ותקבע מחשבה כל מדעתך תסלק להסתבך למה אז

 דבר רק ושואף רוצה אני כלום אותי מענין לא בדעתך
 וזהו בישיבה שלומדים המסכת את כעת ללמוד אחד

 אני בזה חושב אני זה על, והפוך ישר אותה ולדעת
 זה ולא זה לא, כלום אותי מענין לא מזה וחוץ, עסוק

, נייעס ולא פוליטיקה לא ישנות ולא חדשות לא
 ומה עלי חושב פלוני מה מוטרד לא גם אני ממילא
  . סיפוק ומלא ה"ב עסוק אני עלי אומר אלמוני

 ולא כלום יודע לא כך חי שנים עשרות א"שליט רבינו
 א"ורשב ם"ורמב גמרא אחד דבר רק כלום מענין
 מתוקים האלה החיים כמה אוי, וזהו ומדרש ב"ומשנ
 טירדה רק, עצב שום אין טירדה שום אין אושר איזה
 ללמוד, האדם את ומאשרת המשמחת מצוה של

, הלכה בדיקדוק השם ביראת עוד להתחזק, עוד ולדעת
 יש אז שיחה במיעוט לקיים כדי לדבר צריך כבר ואם

, בו להתענין לפלוני להחמיא, לדבר מה על מספיק
 איזה לספר או, נעימה אמירה איזה עם אותו לשמח
 בכל זה רבינו אצל אמנם', וכדו, מגדולים סיפור
 מה לא נשתה מה ולא נאכל מה לא מענין לא, החוזק
 ועוד תורה אחד דבר רק מענין כי כלום ולא נדבר
 כאשר יקרה מה לעצמנו נתאר כן אם אז נו, וזהו תורה

 רק שלו מהפה יצא כבר מה לישון הולך כזה אדם בן
 הוא מה על שקועים שם כי הלכה או משנה או ם"רמב

 בעולם לו אין באמת כי' וכדו גמרא איזה על רק יחלום
  . כלום

   .ארץ דרך מיעוט או שיחה מיעוט הזה הקנין נקרא איך

, הנפש בהשתפכות אמר משיחותיו באחת פינקוס ש"ר
 שאוכל הכוח את לי תן שבשמים אבא ממך מבקש אני

 במרץ הרף ללא  ליל עד מבוקר וללמוד לשבת
 מה באוזן לי ולוחש הרע היצר בא ואז, ובשמחה
 ערב עד מבוקר כזו ברציפות תורה ללמוד השתעגת

, קניבסקי חיים רבי כמו ז"מעוה תלוש בסוף תהיה עוד
 ואני, גר אתה שבו הרחוב שם את תדע לא גם ואולי
 אמנם, רוצה שאני מה זה עולם של רבונו כן אומר
, הזה המהלך של המתיקות את מרגיש אינני עדיין היום
 על אתפלא זו למידה אגיע כאשר כי בטוח אני אבל

  .  עכשיו עד הייתי איפה עצמי

 מרן של דאיגרתא קריינא מספר נעתיק הענין לשלמות
   ל"ז ה"ל איגרת א"ח א"זיע הסטייפלר

 העליה בשנות תורה לבני מפלגות עניני כל באמת כי
 מפלגה איזה יהיה ו"ח' הקדו התורה לשקידת מפסיד
 התורה בזכות רק הוא קיומנו שכל ומכיון', שתהי

 ולילה יומם בריתי לא אם הפסוק על ל"כמאמחז
 עניני להניח ראוי שמתי לא וארץ שמים חוקות

 לאותן או בתורה שוקדים שאינם לאותם המפלגות
 בני על אבל, החיים למלחמת ויצאו בימים באו שכבר
 התורה קדושת כי, במשיחי תגעו אל נאמר תורה

 ובזכותה, העולם בריאת תכלית היא כי, לכל קודמת
  . קיימים אנו

 ולא, זמן לבטל שלא העיקר', ג איגרת ב"בח ל"וז
  . דתיים ואפילו עתונים ו"ח לקרוא

 הללו היסודיים הדברים את להעתיק לנחוץ ראה רבינו
 שכתב דאגרתא בקריינא' עי ל"וז יושר אורחות בספר
 דבר בשום להתעסק לו אין עליה בשנות תורה שבן
 בעניני להתעסק ולא דתיים אפילו עיתונים לקרוא ולא

 לשקידת מפסיד ז"שכ שיהיה איזה יהיה מפלגות
 תכלית היא כי לכל קודמת התורה קדושת כי התורה
  .קיימין אנו ובזכותה העולם בריאת
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הפרשה פניני
 ונתתי גשמיכם

  .בעתם גשמיהם ונתתי' ד פסוקו ”פרק כ
 גשמיכם ונתתי איתא כ”ובת ,לצורככם היינו שגשמיכם ל”י בפשוטו

  .ל”חו לאפוקי הארצות כל גשמי לא ,בעתם
 דלאחר יהגה ובתורתו הפסוק על' א ט”י ז”בע דאיתא כעין ל”י ועוד
 מחשיב ה”שהקב כאן ל”י וכן ,תורתו נקראת היא בתורה יגע ת”שהת

 .ח”ובאוה ח”בשפ עוד' ועי ,”גשמיכם“שלנו  שהם כמו הגשמים את
 כתוב וכאן ארצכם מטר ונתתי כתוב (ד”י א”י) עקב בפרשת והנה

 אבל ,שצריך במקום שיורד מטרה לשון זה מטר ולכאורה ,גשמיכם
 .עקב בפרשת בחיי רבינו כ”ועמש ,מקום בכל היינו גשם

 השיג דיש את בציר
 ש את בציר.די םלכ והשיגו פסוק ה' ”פרק כ

 .הבציר עד בו עסוקים ואתם מרובה שהדי יהאש י”שפר
 יעסקו הם מתי השדות עם הזמן כל להתעסק יצטרכו דאם ב”וצ 

 ל”דר דרדקי מקרי אדא בר חייא דרב' ב א”קי בכתובות מצינו ?בתורה
 דלית ל”א איפגרת אמאי ל”א אתא כי ,אתא ולא יומי תלתא איפגר הוה

 ,יום לגרב אשכול אשכולות מאות' ג ממנה ובצרתי אבא לי הניח אחת
 בצרתי שלישי ,יום לגרב אשכולות' ב אשכולות מאות' ג בצרתי שני

 ל”א מחציה יותר והפקרתי לגרב אשכולות' ג אשכולות מאות' ג ממנה
 יותר יוצא' הי מתבטל היית לא אם' פי טפי עבדא הוה דאיפגרת לאו אי
 ל”וצ ,ברכה יותר יש בתורה יותר שמתעסקים שכמה משמע כ”וא  .יין

 ועמדו אצלם ויתקיים ,בתורה יעסקו והם בשדות יתעסקו שעבדיהם
  .צאנכם ורעו זרים
 מנהג ינהג אם י”ורשב ישמעאל' ר פלוגתת לגבי' ב ה”ל בברכות והנה
 דרבא' בגמ מובאו ,תורה ילמוד אלא כלל בזה יתעסק לא או ארץ דרך
 טרודין יהיו שלא בכדי ותשרי ניסן בימי אצלו יתראו שלא לרבנן אמר

 .ש”יעי השנה כל במזונותיהן
 שהלך' לי ניחא' הי שלא כתוב וכאן ,לעשות צריך שכך לרבא ל”דס הרי

  .כך לנהוג צריך' הי לא לתלמידים דלימד כיון ואולי ,לבצור
 אדא בר חייא' ולר ,שוות בדרגות האנשים כל דאין לומר נראה ועוד
 אמר הטבע כדרך שלא שנתברך איך שראה וכמו כזאת בדרגה' שהי
 דאין כיון יבואו שלא לתלמידיו אמר רבא כ”משא ,ללכת צריך' הי שלא

 .מזונותיהם עבור כלל להתעסק לא שיכולים כזאת בדרגה תלמידיו כל
 מדרגתו כפי אחד לכל אלא בשוה לכולם' יהי לא שהשפעסתבר מ

 .התורה בעמילות
 הקדש במחשבה

 .בפיו יפריש י”פרש )בחוקתי כז, ב( נדר אייפל כי איש שם
 גם חל שהקדש איתא' ב ו”כ בשבועות הרי ,בפיו יפריש כתב למה ב”צ 

  .א”כ ב”כ לעיל כ”ועמש בקונמות כמו דיבור צריך בערכין וכי ,במחשבה
 ,להקדיש אפשר מזבח קדשי דדוקא כתב ב”י סי' ח”הקצוהובאמת 

 צריך בערכין דגם ש”ז א”. ולפיבפה להקדיש צריך הקדשות שאר אבל
 במחשבה חל שכן לקדשים מה איתא' ב א”מ ובקידושין ,בפיו ישלהפר
 לב נדיב מכל זה דילפינן מביא י”שור .עולה זה ורש בלבו גמר ופרט

 .ח”לקצוה גם ש”וא מזבח קדשי לש דוגמא וזה עולות
 לבטלה דבריו מוציא אדם איןש מ”ר דלדעת איתא א' ה בערכין והנה

 בדבריו כלוםאין   אם ולכאורה  .דמים נותן עלי זה כלי ערך האומר
 הוציא לא הוא זה את הרי דמיה את לתת בייח הוא למה יןערכ דין מצד
 ל”דס משום רק חולקים ורבנן ,מחשבה כאן שי היותר ולכל ,בפיו

 ודלא ,במחשבה חל הקדש דכל מוכח הרי לבטלה דבריו מוציא אדםש
  .במחשבה חלים מזבח קדשי דדוקא ח”כקצוה
 ךצרי הנודרש כתב (ב”ד הי”פי) ותנהקרב מעשה כותהלב ם”הרמבוהנה 
 למיםש ואמר עולה עלי הרי לומר המתכוון :כיצד שוין ולבו פיו תלהיו

 דבריו הקדש ואמר בחרם לנדור קרבה ואמר בעולה לנדור נתכוין' וכו
 .ל”עכ הקדש והחרם קרבן שהעולה מיםייק
 חרם בין מ”נ שי לדבריו שהרי ח”כקצוה ל”ס דלא משמע ולכאורה 

 .אחד דבר זה ואין במחשבה חל לא דחרם ,להקדש
 בשפתיו להוציא ןהתכוי שאם ם”הרמב דברי מפרש שמח האור אמנם 
 כולל וןשל שזה קרבן ואמר ,עולה מזבחשי בקד כמו הקדש פרטי ניןע

 עולה והויטיות הפר נההכוו לאייח .הקדש ואמר חרם ב”בה בקדשי או
 ם.”מהרמב י'רא אין ולפי ,וחרם

 ע”שו י'ע ,קדשים כמו במחשבה חל צדקהדל ”והנה יש ראשונים דס
 ל”ס לא כ”ע והם ל' ק”ס א”הגר ובביאור ג”י סעיף ח”רנ ימןס ד”יו

 .במחשבה חל זה כ”ואעפ מזבח כקדשי האינ צדקה הריש .ח”כקצוה
 ל”דס כונתו מפרש והוא ,ק”שטמ מביאנדרים סי' ב'  יעקב תלויהקהו

 ולא ונדבות נדרים לש שבהקד דוקא במחשבה להקדיש שמועיל
 .ש”יעי ם”לרמב ל”דס מדייק הוא וכן חובה בקרבנות

 לכל מקדשים ליחותש דין ללמוד א”אש אמרינן ב א”מ ןבקידושי והנה 
 אפשר שהרי ב”צ ק”טמשול ,במחשבה חל כן לקדשים דמה התורה
 .ליחותש בהם ומועיל במחשבה חלים אינם חובה מקרבנות ללמוד

 מודרני ממך. לחבירו האומר ה”ד' א' ב נדרים השחר באילת כ”שעמו
 ליחותש לפינןיד ידושיןבק' מהגמ לו שהקשו יעקב לותיבקה ש”ועי

 פ”דאע ירץתו במחשבה חל זה ה”ואפ בנדבה בא לא הרי הוז ,מפסח
 נםיש קדשים ששם היא' הגמ פירכת מ”מ בנדבה בא לא עצמו שפסח

 ןדכיו הוא' הגמ דפירכת ינוקושיתנ גם בושמי תירוצו ולפי ,במחשבה
 בקדשים גם ליחותש מועיל ה”משו מחשבה בהם מועילש קדשים ישש

 .התורה לכל מקדשים ללמוד א”וא במחשבה להקדישם א”שא
 הקדש רגל

 עולה זו של רגלה אמר י”פרש' לה ממנו יתן אשר לכ' ט פסוקז ”פרק כ
 ,האבר אותו מדמי חוץ חולין' ודמי עולה לצרכי ותמכר קיימין דבריו
 אבל בכולה הקדש חל' הי בה תלויה שהנשמה אבר מקדיש' הי ואם
 הבהמה את למכור וצריך רגלה על רק הקדש חל רגלה את הקדיש אם
  .מרגלה חוץ עולה קרבן להביא שנדר למי
 הבהמה את לשחוט א”א והנה ,לזה קונה ימצא לא אם יעשה מה ע”ויל

 זה יונקים הבהמה שאיברי משום לעולה יתן הרגל דמי ואת ולאכלה
 .חייב אינו כולה את ולהקדיש ,'ב ז”ל בביצה דאיתא מה כעין מזה

 ,מום בה שיפול עד הבהמה את יניח הוא קונה ימצא לא שאם ונראה 
 א”שא כיון זו בהמה כשמשהה תאחר בבל עובר ואינו אותה יפדה ואז

 .,הקדש רגלה שרק זו בבהמה מום לעשות מותר אם ע”ויל  .להקריבה
' לי דהוי לחצאים אשם שאין ה”הרמ בשם הובא' א י”ק ק”ב ק”ובשטמ 

 דגם ויתכן ,ורבנן ה”בתוד' ב ו”נ ב”ב השחר באילת כ”ועמש ,מום בעל
 אפשר כ”ואעפ להקריבה א”שא כיון מום הוי עולה זו של רגלה באומר

' התוס כ”כמש להקדיש שבידו כיון ולהקריבה כולה את כ”אח להקדיש
 כמום נחשב זה הכי דמשום' א' ז קידושין ד”בתוריו ,ב”י דף בזבחים

 .עובר
 קריאת פר' התוכחה

ל היה פחד גדול מהשבוע של פרשת התוכחה, והיה ”סיפר רבנו שבחו
 א שבחור צעיר נפטר ותלו את זה שעלה לפרשת התוכחה.”פ

ים לא היה יוצא לנסיעות מחוץ א עצמו במשך שנ”ורבנו שליט
דברי והביא  שיש צורך של זיכוי הרבים יוצא.כ, רק לעיר בשבוע זה

 זו - יםאלק יככה וכן, יםאלק' ה יכךהגמ' בשבועות לו, א' דאיתא שם 
 ויתיב, יהודה דרב קמיה כהנא רב יתיב. בתורה הכתובה אלה היא

ז ”השחר שם עמד ע ת. ובאילכנה: ל”א, כדתנן מתניתין הא וקאמר
פסוקי התוכחה צריך  ע שאם אומר”ם ובטוש”ז ברמב”זכיר דשלא ה

 ש.”ילכנות עי

 151גליון 
 שנה ג'

 בחוקתיפרשת 
 תשע"ו שנת

 ששים גיבורים
נשמת מרת יפה עילוי ל
ה בת ר' טוביה "ע (ברעם)

 ט"יבדלח
 ע"ג בעומר תש"ע ל"נלב
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 ג בעומר”לעניני 

 גליון לג בעומר תשע"ד בענינים אלו בנערך ע"י הרה"ג רי"צ רינהולד  שליט"א מספרי אילת השחר על התורה, וראה עוד 
 

 כמה נאים מעשה אומה זו
י לא תתן להם חן, אסור לו לאדם לומר: ”ואתחנן ז, ב  ולא תחנם. פרש

כ בשבת לג: שרבי יהודה אמר: כמה נאים ”ומש... כמה נאה כותי זה. 
ל, שמותר, כיון שלא מדבר על אנשים ”מעשיה של אומה זו ... י

 )אילת השחר פר' ואתחנן ז, ב לגבי הלאו דלא תחנם(. מסוימים.
 רהי ובנו ברחו למע”רשב

והנה בהיותו במערה לא יכל לקיים הרבה מצוות כגון לולב מצה וכדו'. 
זר כיון שחיפשו אחריו להורגו. אבל רבי אלע ,י היה אנוס”ובשלמא רשב

 בנו, איך הכניס עצמו למצב הזה?
 הותר לו להכניס עצמו למצב זה., ל, דכיון שאביו היה מוכרח לו”וי 

 )אילת השחר וישלח לב, יא(.
 מהמערהבצאתם 

כ בשבת לג: דבתחילה כשיצאו מהמערה כל מקום שנותנין ”ע במש”ויל
, יה צריך לשלם על הדברים שניזוקו.י, ה”עיניהם מיד נשרף. האם רשב

)אילת השחר  .ה על המזיק בדרך סגולי”ק מ”עקב בועיין קהילות י
 וישלח לב, יא(.

 הרגשים בלב, זהו רצון ה'
מפרש דלפני מתן תורה אף שלא היו  (ב"ש ח"קוב) א וסרמן”הגר 

ואולי זה הכוונה,  ה'.-דברים שידעו שהם רצוןם עשו מצווים, מכל מקו
שחוץ מהדברים שחייבים לעשותם, תשמע בקול ה' לעשות דברים 

 שאתה יודע שהם רצונו.
וזה מדויק בכתוב: ועשית כל מצוותיו אשר אנכי מצוך היום. משום 
שאי אפשר לחדש לבד. כדאמרו במגילה ג. שאין נביא רשאי לחדש 

 מצווה היום.  דבר מעתה. אלא רק מה שאני
 ראכולים לחדש תמיד. כמו הסיפור בגמאבל דברים שהם רצון ה', י

שבת לג: על האיש שהלך עם שתי הדסים לכבוד שבת. והנה, זה לא 
להרגשים שיש בהם , ”הרגשים בלב“מצוה דאוריתא ולא דרבנן. אלא 

 )אילת השחר פר' נצבים ל, י(. ן ה' שייך לחבברצו
 הואיל ואיתרחש ניסא

י לא שהמזבח קרוי ... אלא על שם ”א לו קל אלקי ישראל. פרשויקר
ה עמו והצילו קרא שם המזבח על שם הנס להיות שבחו ”שהיה הקב

 של מקום נזכר בקריאת השם. 
ע בדברי מרן ”וע) וי לאדם לעשות דבר שיזכיר את הנסמשמע שרא

 .(ה ומזה”א בפר' יתרו יח, ד בד”שליט
עשרה אומרים: ועל נסיך שבכל -בשמונהוהנה כל רגע שאדם חי זה נס. 

יום עמנו. אבל את הניסים התדירים לא כל כך מרגישים, ואי אפשר 
לעשות להם זכר. אבל בניסים היוצאים מדרך הטבע שמרגישים יותר, 

 כרון.יצריך לעשות ז
ניסא, איזיל איתקין מילתא. איתרחש י אמר, הואיל ו”בשבת לג: רשב

, יז( מובא, שדוד עשה בגד מהכבש שמואל א)ובילקוט מעם לועז 
סי' שהציל מהארי והדוב כדי לזכור את הנס. וכן פסק המשנה ברורה 

ב על מי שנעשה לו נס, טוב וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים ”לסקח, ”רי
 )אילת השחר פר' וישלח לג, כ( בעיר וכו'.

 י נתעלה והעלה כל הדור בצער המערה”רשב
י, נכתב חסר, שיש דורות שלא הוצרכו ”פרש ת עולם.ורונח ט, יב לדפר' 

 י. ”ל'אות', לפי שצדיקים גמורים היו, כמו דורו של חזקיה ודורו של רשב
היו כולם בקיאין בהלכה )סנהדרין צד:(.  -והנה על דורו של חזקיה 

ל ידי שבזכותו לא נראתה הקשת, שנתעלה מאד ע -י ”ובדורו של רשב
מ כתוב, שהיה  השפעה על ”ובזוהר בכ מ פה(”שהיה בצער המערה )ב

  .י, ואפילו על תינוקות”בני דורו דרשב
 הסתרת ה'סוד'

סנהדרין קח: איתא, העורב אמר לנח, שהוא שונאו ... והיה דין בגמ' 
ה, ”רמ-? ומפרש ידרדבב, איך היה לעורב דעת ל”ודברים ביניהם. וצ

ימני בעלמא. ז מעשה נס, אלא יש להם שיחה ... ולא דיבור, אלא ס”אי
 כעין שיחת דקלים ... ועיין לעיל ג, א על דיבור הנחש. 

וכן מצינו בגיטין מה. רבי עיליש לא  כן כאן, העורב לא ביצע שליחותו.ו
 שאמר לו לברוח, עד ששמע מהיונה. סמך על העורב 

ובתיקוני זוהר )תיקון ע( איתא, על אמו דר' כרוספדאי ששלחה יונה   
מרה, שאפשר לסמוך עליה, כיון שעשתה לדעת אם מת בנה. וא

 שליחותה אצל נח.
בשער הכוונות )דף פו:( איתא, ובזה יתבאר לך לשון מאמר אחד מספר 
הזוהר )פר' בשלח דף נב:( בענין קריעת ים סוף בפסוק, מה תצעק אלי. 

 לא תשאל ולא תנסה את ה'.  ,בהאי מילה ,ה”י ע”ואמר שם רשב
ה ”י ע”שביאור המאמר הזה עמוק מאד, כיון שמצינו לרשב ובודאי

 בהאי מילה לא תשאל.  :שהפליג בהסתרת סודו, ואמר
ל ביאר לנו המאמר הזה, היינו יושבים בשדה תחת ”וביום שמורי ז

ל ענה ואמר ”האילנות, ועבר עליו עורב אחד צועק וקורא כדרכו. ומורי ז
 אחריו: ברוך דיין האמת. 

, ואמר לי: כי אמר לו העורב ההוא, כי לפי שגילה הסוד שאלתי את פיו
ד של מעלה ”הזה לכל בני האדם בפרהסיא, לכן נענש בעת ההיא בי

 וגזרו עליו שימות בנו הקטן. 
ותיכף הלך לביתו, ובנו היה מטייל בחצר, ובאותו הלילה חלה את חוליו 

ה ברך )העירו, למ ל. הרי מצינו שסמך על העורב”עכ ומת אחר ג' ימים
 )אילת השחר פר' נח ח, ז(. דיין האמת לפני שבנו מת(.

 לתפילה מלימודם בנו א”ור י”רשב הפסיקו האם
ה,  לתפיל מפסיקים ואין ש”ק לקרות מפסיקים (ב”עט'  שבת) במשנה
 שתורתם וחביריו י”רשב כגון והיינו (א”ע א”י שם)מ' בג ואמרינן
 ולא התורה מן שהוא ש”לק שמפסיקים חילוק יש שלהםם, אומנת

  ולתפילה ש”לק מפסיקים אדם כל שאר אבל ,מדרבנן שהיא לתפילה
 לולב לנטילת האכילה באמצע דמפסיקים מבוארא( ”ע א)ל הובסוכ

 .דרבנן שהיא מנחה לתפילת ולא דאורייתא שהוא ראשון ט”ביו
 ואין ש”לק דמפסיקים בשבת למשנה זה את דימה (שם) ח”ובר

 .לתפילה מפסיקים
 בשבת דאמרינן מהא הקשוו( וחבירי י”רשב כגון ה”ד א”י שםס' )בתוו
 היו( בחלא צוארייהו עד יתבי דהוו“ בנו א”ור י”דרשב במעשה (ב”ע לג(

 מכסו לבשו (התפילה בזמן) צלויי עידןב ל(בחו צואריהם עד יושבים
 כדי לימודו מפסיק היה י”שרשב הרי( להתפלל בגדיהם לבשו) ומצלו

 מפסיקים היו לא לתפילה אבל ש”ק היינו דמצלו ותירצול, להתפל
 .לימודם

 דוקא היינו דמצלי בברכותס' מתו שמביא (שם) ס”הש גליוןי' בוע
 דבמקום וכתבוק, דוח שהוא )שם) ה”ראמי' ובח ח”בצל כ”וכה, תפיל

  .לתפילה נמי מפסיקים אגב ש”לק לתורה שמפסיקים
 דתפילה (ה מצוה צ”סהמ) ן”הרמב כ”מש פ”דע תירץאב ז תורתס' וב

 צרה בעת היה י”רשב שהריב, היט מיושב התורה מן היא צרה בעת
 ש”לק דמפסיקים דהא משום לתפילה הפסיקו ולכך המלכות מן דברח

 צרה בעת תפילה אבלן, דרבנ ותפילה דאורייתא ש”שק לתפילה ולא
 .זו לתפילה ומפסיקים ש”ק כמו והוי דאורייתא היא

 הימים על לומר אפשר דאיך העיר א”ליטש אביגדור נבנבצל ר”הגו
 ונגלו תורה סתרי למד שם הרי צרה ימי שהם במערה ובנו י”רשב שהיה

 ?במערה י”רשב תורת ועיקר תעלומות כל לו
 שנה מאות כארבע לפני שנתחברי )יוחא רהפיוט במ לדבריו ראיה להביא ויש

 יום ישבת טוב מושב יוחאי בר"(  שנאמר בו לביא שמעון רבי המקובל י”ע
 ”והדרך הודך קנית שם שעמדת צורים במערות ברחת אשר יום נסת
 זה שהיה ואף ”טוב מושב" במערה י”רשב שהיה הימים דנחשבים הרי

 קנית ששם כיון שעמדת צורים במערות ברחת אשר יום נסת ביום"
 .”והדרך הודך

 שאין ואמר א”שליט שטיינמן ל”הגראי רבינו קמיה הדברים את והצעתי
 הדבר שעצם צרה עת שנחשב אמר הדבר בעיקרו ,מפיוט ראיה מביאים
 עת זהו חרובים אם כי לאכול מה להם היה ולא המלכות מן שברחו

 שם ושהו הגזירה נתבטלה שכבר עשרה השלוש בשנת ואף ,צרה
 )שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א( .צרה עת נחשב ל”הנ בתנאים

 םיצורה ן תורהק קניפרות ועויני חג השבן מוגדל על ענגלי ד"א בסחג השבועות יצראת לק
תלמערכ דפוס נא לפנות בהקדםה תואצוהב קלול חיטל  
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וכשחושב אדם מחשבות מעניני האמונה והבטחון הרי יכול לפעול דברים 

בה' חסד יסובבנו, ועי"כ ינצל מן הדברים  נשגבים בכל העולמות והבוטח

 הרעים וכדאי' טוב לחסות בה' וגו' סבוני כדבורים וגו'.

והמחשבה על יחודו יתב' )וכן גם בשש הזכירות התמידיות( מצד א' קלה 

 היא מאד דקל לחשוב על המחשבה הפשוטה שהקב"ה אחד הוא והוא 

 

שה לחשוב על כך הבורא ומנהיג את העולם, ומאידך יש בה צד קשה שק

כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה שבענין זה. 

ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ"מ מי שחושב כל העת 

 בדברי תורה עולה על כולם דת"ת כנגד כולם.   

 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

מונה הוא שמירת ה"חזק ביותר". והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק בא

 כל המצוות והכנעת היצר. 

והמתחזק בזה זכה לעצמו ולכל סביבתו, וכמו שכשהיה הח"ח בדורו מכיון 

שהיה הוא חזק באמונה העלה בזה גם את בני דורו, ולעומת זה בדורינו 

 נחלשה האמונה ביותר.

 

 שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז'[.

 

 

 

 

 

 

 

 ף שלום אלישיב. אהרן יהודה לייב שטיינמן.   

דברים הנ"ל . אהרן יהדוה לייב שטינמןבעזה"י כל ה
 פשוטים וברורים וזו הדרך היחידה לבטל הגזרה

חיים ק

 
 

 אורחיםהכנסת  – בפרשה ענין
 

 הכנסת אורחים בימינו
שמכניסים  להכניס אנשים שאין להם היכן לאכול, לישון וכו׳ והרי לא מצוי היום כי עיקר המצוה ,בימינו אין כל כך מציאות לקיים מצות הכנסת אורחיםשח רבנו: 

סעודה לעניים או לחלק להם  ים. וכן לגבי סעודת הודיה אמר רבינו למי ששואלו שעדיף לעשותהקודמ לבית עניים מרודים שאין להם מקום אחר לאכול כבדורות
 רבות עלול לגרום עין הרע[. כך אוכל בביתם אין בכך ענין גדול ]והוסיף רבינו עוד שמלבד זאת פעמים כסף, שבעשותו סעודה לאנשים שיש להם בין

 

 תפילין – בפרשה ענין 
 הבאנו הרבה ענינים מרבנו שליט"א אודות מצות תפילין ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים נוספיםבגליון פר' בא תשע"ה 

 הלוי סולוביצי'ק זצ"ל נלב"ע י"ט אייר תשנ"ה מרדכימשה  יעקביומא דהילולא דהגאון הגדול רבי 
ם המלחמה, וכן הלאה בכל ימי לשוייץ טר"עברו את הירדן", וגלו הגאון רבי משה היה נפשו קשור בנפש רבנו יבדלט"א מימי ילדותם בעיר בריסק, וביחד 

 ונביא כאן דברים נוספים. (במדבר תשע"ד, ופר' בחוקתי תשע"ה -חייהם. וכבר כתבנו בשנים הקודמות )גליונות פר' בחוקתי

 בבית הגר"מ
: שבילדותו היו רגילים בביתם לאכול סעודה ג' אחרי מנחה גדולה, ובמשפחתו של ר' משה היו אוכלים סמוך לשקיעה, והוא היה סיפר רבנו שליט"א

 מפי נכדו הרה"ג ר' אשר שטינמן שליט"א(הולך עם ר' משה לאכול אצלם, ושם היו שרים שירים עתיקים עם הרבה ווארמקהייט. )
 משה היה נורא, ולפעמים ר' משה היה הולך בער"ש להשיג קצת מצרכים לביתם. וסיפר רבנו שהעניות של הוריו של ר'

 נס ההצלה
על אודות הצלת רבנו מבריסק דרך שוייץ כבר הבאנו כמה פעמים, שזה היה ע"י כך ששלחו בקשה ממכתב מישיבת 'עץ חיים' בשויץ שרבנו והגר"מ 

 יכהנו כרמי"ם בישיבה.
ישיבת עץ חיים לא היתה כזו, והלך ר' משה בוצקו לעיירה במונטרי ו ,דות הרשמיים של שוויץמוסהזמנה מה היו צריכיםשרק יש להוסיף פרט זה, 

נות בפולין ראו חותמת רשמית של העיירה וחשבו ווביקש שיאשרו את חתימת ראש הישיבה על הזמנה של הישיבה, וכשהגיע המכתב לשלט
 וכך קיבל את האישור לו לצאת... ובשוייץ מזמינים אותו ואשר נותושהשלט

 בישיבת עץ חיים
"א וכך שהו רבנו והגר"מ בישיבת עץ חיים מקיץ תרצ"ז, עד קיץ תרצ"ט, והשפעה שלהם בישיבה היתה מפליאה, וכך כותב בגעגועים אחרי שנים ר' ב

 ושטיינמן שהלהיבו את הבחורים ע"י דוגמא אישית נפלאה, תוך התמדה גדולה. ווייד מציריך: למצב הישיבה בעבר בה לימדו הרבנים סולבייציק
 בפרוץ המלחמה התפזרו התלמידים ונסגרה הישיבה, בר"ה ת"ש עדיין שהו במונטרי, ובמהלך שנת ת"ש עזבו את מונטרי לעייריה בעי שם היה מוסד

 ראה בלי הפסק רגע וא"א להאריך בפרטים הנשגבים של התמדתם. ולמדו בהתמדה נולילדים של אדון מאייר, ושם שהו תקופה של שנתים. 
 לידידו בשווייץ בתקופת שהותו בבעי מכתבי רבנו שליט"א

 פערשטענדליך להסט, זיין צו מוסיף וואס געבליבן ניט גאר שוין מיר פאר איז עס, געשריבן אלעמען וועגן און אלעס וועגן משה' ר שוין אייך האט זעה איך וויאהמכתב המקורי באידיש: 
 צו אנטווארט איין בריף דער דאס לייג איך וועלכע אויף בראם פון ערהאלטען קארטע פאסט אין האב איך זייא לערנען וויא חברה די מיט דארט איז וואס זעהר אונז פעראינטערעסירט

 דאך איז לעבן גאנצע דאס העלפין ווירד ע"רבש דער און זיין מתפלל זאל ער איהם זאגט ן,דניאל מחזק אייך זייט זיין מתרשל לאזן זיך קיינעספאלס און זיין מתחזק זיך זעהט, איהם
 בעציהט דאס" תנח אל מקומך עליך תעלה המושל רוח אם" פסוק דעם אויף ל"חז די דאך זאגן אלענפאלס, נסיון דעם פארמען אנדערע אין האט אצווייטער נסיון דעם האט דער נסיונות

 מסירות זיין צייגט מענטש ווען דאן וכן האלטען פעסט זיך נור, אבטרעטן ניט שטעלע דיין פון זאלסטו טראצדעם איזט געגאנבען איבער דיר האט ער ווען זאלגער דאס ר"יצה דאם אויף זיך
' מר ש"ד ל"הנ התלמידים לכל ש"ד שטימן לייב אהרן ידידו, זיין תורה גדולי וערהן די דאס זיין זוכה ווילן מיר און, הצלחה געבן אייך ווירד ע"רבש דער מיר האפען, ע"רבש דער העלפט נפש
 .אייך מיט געשעהט עס וואס אלעס פון ביטטע אונז שרייבט. י"נ ונדר יוסף

 ב' לסדר ושבית שבי' ת"ש בעיתרגום ללשה"ק: 
 א"שליט הרץ יצחק ר"מוה' וכו ידידי כ"להו ס"וכט ט"כוח

, מה קורה עם בני החבורה, כתב לכם על הכול ועל כולם. לא נותר לי מה להוסיף. עם זאת, כמובן שאנו מתעניינים מאד כפי שנוכחתי, הרי שר' משה כבר
 אני מצרף את תשובתי אליו.  ( זה שאליו-וכיצד הם לומדים. קיבלתי את גלוית הדואר מבראם )

. לאחד ניסיון במקרה כזה, לשני יש כל החיים הם ניסיונותש"ע יעזור לו. . אמרו לו, שיתפלל והרב'להתחזק ובשום אופן לא להתרשל. חזקו את ד תראו
, כי הדברים מכוונים כלפי יצר הרע. שגם "תנח אל מקומך עליך תעלה המושל רוח אם"את הניסיון הזה במקרה אחר. על כל זה, אמרו חז"ל על הפסוק, 

לכן, אנו וכך גם, כאשר האדם מוכיח מסירות נפש, רבש"ע עוזר לו. ו בחוזקה. אם יצר הרע מנסה להשתלט עליך, אל תעזוב את מעמדך, אלא אחוז ב
 מקווים כי רבש"ע יתן לכם הצלחה ונזכה להיות גדולי תורה.   

 .כתבו לי בבקשה, מכל מה שקורה ומתרחש אצלכם. י"נ ונדר יוסף' מר ש"ד. ל"הנ התלמידים לכל ש"ד מן.שטיי לייב אהרן ידידו
 מכתב ב'

 בעי פה א"תש כ"לעריו אור ת"בעזהי
 ומשתוקקים החפצים תלמידיו ולכל הרץ י"מוהר' וכו' וכו לתורה י"אחב רינע לב ומלהיב מקרב ש"בתוי ומופלג המצוין הגאון ידידי כ"להו ס"וכט ט"גמח

 , קבלנו מכתבו .הברכה אחרי .סלה וברכה טוב אך' ה לדבר
 עס וויא אליס פון וויסן זעהר ווילן וויר, זיין מוסיף צו ואך ניט בלייבט מיר און, געשריבן י"נ משה' ר שוין אייך האט געאנטווארטעט ניט יעצט ביז אייך האבן איר ווארום אנטעטריפט וואס

 פון? התלהבות זייא האבן תלמידים די זיך זייא פילען וויא און הלמוד סדר דעס גענוי אלעס פון שרייבט געדולדיג און זעהר זענען וויר ארבייט הייליגע שווערע אייער אין צו אייך ביי געהט
 נאמען אונזער אין איבערגעבן זייא איר קענט אלענפלס זיין גון ווירד עס האפין צו ה"ב איז עס דאס שיינט עקיבא פון ברידער די יוסף און חיים פון ערהאלטען האבן מיר וועלכע בריף דיא

 זייא בעט יעצט, רוחניות אין זיך שפירן זייא וויא שרייבן אפטער זייא זאלן טוב וכל ט"אגמח זייא ווינטשען ווער און געשריבן אונז האבן זייא וועלכע בריעף די פאר דאנקען בעסטע אונזערע
 לערנען צו און קענען צו זיין זוכה זאלן מיר דאס אונז פאר זיין מתפלל זאלן זיא און מחילה

גבנו, כבר כתב לכם רבי משה. לא נותר לי מה להוסיף. אך, אנו רוצים לדעת, מה קורה ואיך הולך אצלכם. יאת הסיבה לכך, שעד כה טרם התרגום ללשה"ק: 
האם, בעבודה הקדושה והקשה שלכם, אתם מספיק סבלניים. כתבו לנו את הכול במדויק. מהו סדר הלימוד? איך מרגישים התלמידים? האם יש להם 

האחים של עקיבא, עולה כי הם קורנים ב"ה. מקווים שתמיד ימשיך להיות טוב. בכל מקרה, אתם יכולים התלהבות? מהמכתב שקיבלנו מחיים ויוסף, 
גישים למסור להם, בשמי, את התודות הטובות ביותר, עבור מכתבם, ואנו מאחלים להם, גמר חתימה טובה וכל טוב. שימשיכו לעדכן ולכתוב, איך הם מר

 ברוחניות. 
 ,ופשענו חטאתינו כל על לנו ויסלח, ליוצרנו רוח נחת שנזכה שנוכל ללמוד תורה לשמה ולעשותש שתתפללו עבורנו, כעת אני מבקש מחילה, ומבק

 בנחמת לראות ונזכה והושפל הורד לדאבונינו אשר התורה קרן להרים' ה לכבוד' ה לשם' ה עבודת בעבודתכם ותצליחו תפנו אשר בכל שתושעו' ה יתן
 .מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ ומלאה תפארתו על וארמון ציון

 י"נ ונדר ממר לכולם ט"וגמח ש"ד. שטיימאן לייב אהרן
 לקחת אחריות

סיפר הרב רוטנברג ]שהיה גר בבית וגן[ בעת שהגיע רבנו לנחמו על פטירת רעיתו, שהיה תקופה שמהלך המלחמה, שאנשים חששו לשלוח את 
, כי בשעת מלחמה כולם חששו לכל דבר, והלכו רבנו עם הגר"מ מבית לבית ואמרו להורים שהם לוקחים אחריות להחזיר את ילדיהם לישיבה בשויץ

כזו, הילדים ללא פגע, וכך סיכנו להם קבוצת הורים והלכו ללמוד בישיבה. ושאל הרב רוטנברג את רבנו בעת שהגיעו לנחמו, כיצד לקח ע"ע אחריות 
הסיט את השיחה לדבר אחר, ואמר לו אתה זוכר שבעת שהדלקנו נרות חנוכה בפתח החלון, הגיעו שוטרים והורו לנו לכבותם בגיל כה צעיר. ורבנו 

 מחמת האפילה של המלחמה.
 אש התורה יוקדת בהם

לבני משפחתו מג' ניסן תש"א מתואר גודל השפעתם ואצילי הבעלי בתים שבשוייץ[   מחשוביאח"כ רודצ"ח ושהיה במכתב שכתב הרב ראובן שפיצר זצ"ל בבחרותו ]
 של הגר"מ ויבדל"ט רבנו, על תושבי שוייץ. ]תורגם מגרמנית[

 וכך כתב: ... בכפל כפלים התעצמה שמחתי כאשר נודע לי כי זכינו שהרב סולובייצ'יק והרב שטיינמן יהיו אורחנו לשבת. 
 עת, ניתנה לי ההזדמנות להיווכח האם אכן דיווחים אלו אינם שגויים...על שניהם כבר שמעתי בעבר הרבה הלל ותשבחות, והנה, כ

באופן ולא שבני אדם מסוג נעלה זה טרם היו מוכרים לי עד הנה, אלא שכאן היה לי מזל נדיר להכיר שני אנשים אשר חדורים עד לשד עצמותם בתורה, 
הופעתם הותירה עלי רושם וחשתי רוגע מן הסוג   כל דבר זר נשרף כליל.אש התורה יוקדת בהם. ומכח זה שלא מותיר כל מקום לדברים אחרים. 

 ]א"ה הוא למד בהונגריה בישיבה בעיר שופרון אצל הגאון ר' שמעון ישראל פאזען זצ"ל מח"ס תורת אלף[. שחשתי רק אצל הרבי שלי )שליט"א( זצ"ל בהונגריה  
שבמחנה העבודה השוייצרי[ בשאואנבורג, אך  -שהפליטים סללו כבישים –והמפרכת  תפיזימצפים היינו כי אנשים כאלו לא יוכלו לבצע את העבודה ]ה

 ]וראה בגליון פסח תשע"ה שרבי משה עשה את העבודה של רבנו שליט"א[ )קו' מראה כהן עמ' נט(אדרבה, עוד משבחים את הספקם ברמה הגבוהה ביותר. 
 עדים על הכתובה של רבי ראובן שפיצר[ היומשה זצ"ל ]א"ה ויצויין שרבינו שליט"א והגאון רבי 

 טהרה למת
סיפר רבנו שבתקופה שהיו בישיבה במונטרי הגיע אבא של אחד הבורחים לבקר את בנו רא"ה, ושהה כמה ימים, וקיבל דלקת ריאות ונפטר, ושם 

סדרי הקבורה, וסיפר רבנו שהוא פסל לו את במונטרי לא היה באופן מסודר ח"ק לכך הלכו הגר"מ ויבלחט"א רבנו לעשות לו את הטהרה ואת כל 
נות הטלית לפני הקבורה כמנהג חו"ל, וחשב אז לעצמו 'או וי כעת הוא עולה לבית דין של מעלה ואם זכה לקיים מצותיו אשרי חלקו, ואם לאו, רחמ

 ר שטינמן שליט"א()מפי נכדו הרה"ג ר' אשגדולה עליו', הגר"מ בכה בכי גדול על הנפטר כאילו זה הוא אבא שלו שלו. 
 
 
 
  



 

4 

 
 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 
, וכן נפסק בשו"ע )או"ח לח י(. וכתב הר"ן הקורא בתורה פטור מן התפלין

תפילין, הוא  פטור מהנחת שהעוסק בתורה)ראש השנה יז.( שהטעם 
" ולכאו' תמוה, שהרי שדברי תורה הן עליו לאות ,אינו צריך אותמשום ש"

בשבת ויו"ט אסור נחת תפילין בשבת ויו"ט נפסק בשו"ע )לא א( "לגבי ה
ואם מניחים בהם אות אחר היה  ,להניח תפילין מפני שהם עצמם אות

", וא"כ למה הלומד בתורה רק פטור מהנחתם, והרי זלזול לאות שלהם
אם התורה היא "אות" נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב"אות", ויהיה אסור 

 להניחם. 
אה ליישב את דברי הר"ן, שהרי זה ודאי שאין לטעון כי כשם ובפשטות נר

שדוחים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח תפילין 
יהיה אסור ללמוד תורה, וכן שיהיה אסור ללמוד תורה בשבת, כי פשוט 
שהתורה לא ניתנה כאות בלבד, אלא שיש בה גם אות, ולכן, רק הנחת 

מטרת התפילין לאות, וכן מטרת השבת לאות, תפילין אסורה בשבת, כי 
אבל לימוד תורה אין מטרתו ל"אות" בלבד, אלא שממילא מתקיים בו 
אות, ולכן אינו זלזול לא בתפילין ולא בשבת, וכן לגבי טעם הר"ן, בעת 
לימוד התורה אין איסור לקיים אות נוסף, כגון הנחת תפילין, כי אין 

 לימודה נעשה לצורך אות.
שאל בני את מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א על דברי הר"ן, השיב אולם כש

לו ש"חיוב לימוד תורה קיים בכל זמן, ולכן לא יתכן שהשבת תקבע כזמן 
שפטור מתורה, וזה גם הטעם שהעוסק בתורה פטור מתפילין, כי אינם 

, שהרי מצוותן בכל זמן, ואם יתעסק בהן ככל המצוות
ר". )רשימות לא ילמד תורה, אבל אין זה איסו

 הרה"ג ר' חיים שולביץ שליט"א(
 

 שדברים גדולים מאד ארעו באופן שאינו  שתקום, ופעמים רבות ראינו
 

 

וכשחושב אדם מחשבות מעניני האמונה והבטחון הרי יכול לפעול דברים 

נשגבים בכל העולמות והבוטח בה' חסד יסובבנו, ועי"כ ינצל מן הדברים 

 בה' וגו' סבוני כדבורים וגו'.הרעים וכדאי' טוב לחסות 

והמחשבה על יחודו יתב' )וכן גם בשש הזכירות התמידיות( מצד א' קלה 

 היא מאד דקל לחשוב על המחשבה הפשוטה שהקב"ה אחד הוא והוא 

 

הבורא ומנהיג את העולם, ומאידך יש בה צד קשה שקשה לחשוב על כך 

ה שבענין זה. כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדול

ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ"מ מי שחושב כל העת 

 בדברי תורה עולה על כולם דת"ת כנגד כולם.   

 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

ה"חזק ביותר". והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה הוא שמירת 

 כל המצוות והכנעת היצר. 

והמתחזק בזה זכה לעצמו ולכל סביבתו, וכמו שכשהיה הח"ח בדורו מכיון 

ולעומת זה בדורינו שהיה הוא חזק באמונה העלה בזה גם את בני דורו, 

 נחלשה האמונה ביותר.

 

 שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז'[.

 

 

 

 

 

 

 

 ף שלום אלישיב. אהרן יהודה לייב שטיינמן.   

דברים הנ"ל . אהרן יהדוה לייב שטינמןבעזה"י כל ה
 וברורים וזו הדרך היחידה לבטל הגזרהפשוטים 

חיים ק

 
 

 הכנסת אורחים – בפרשה ענין
 

 הכנסת אורחים בימינו
 כי עיקר המצוה ,בימינו אין כל כך מציאות לקיים מצות הכנסת אורחיםשח רבנו: 

שמכניסים  לישון וכו׳ והרי לא מצוי היוםלהכניס אנשים שאין להם היכן לאכול, 
הקודמים. וכן לגבי  לבית עניים מרודים שאין להם מקום אחר לאכול כבדורות

סעודה לעניים או לחלק  סעודת הודיה אמר רבינו למי ששואלו שעדיף לעשות
כך אוכל בביתם אין בכך ענין  להם כסף, שבעשותו סעודה לאנשים שיש להם בין

 רבות עלול לגרום עין הרע[. רבינו עוד שמלבד זאת פעמיםגדול ]והוסיף 
 ולאחד שהתרגשה עליו צרה גדולה, ואמר לו רבינו לקבל עליו מצות חסד
 גדולה כהכנסת אורחים, ותוך כדי דיבור דן איתו אם יש אפשרות שיקיים

 המ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מאמצי הגר"מ ורבנו להוציא את חבריהם מהמחנה
במחנה בשוויץ וכבר הארכנו בענין זה בגליון פסח תשע"ה, ונביא כאן מכתב הגר"מ זצ"ל ]שנבתבו במקור באידיש  בתקופת שהותם בשויץ הוצרכו הפליטים לעבוד

 והודפסו בס' והאיש משה ח"ב, וכאן הובאו חלקם בעברית[.
 שלום יקירי !

איננו בנמצא...כפי הנראה, הרי אני  -ומי עוד מדבר על ראש רגוע  -כל הזמן היינו טרודים, לפחות אם היינו עושים משהו, אבל בפועל לא עשינו מאומה. אך זמן 
יא הבעיה שקיימת עם זו של ושטיינמן כעת חופשיים, עד שיימצא מחנה חדש וראוי )אם בכלל יקרה דבר כזה( וגם להבא, השי"ת וודאי יעזור. אך קשה ומר, ה

פני עצמו, מכל הכיוונים כותבים לנו, שאפילו על אלו שכבר נמצאים במחנות, קשה מאד לסייע להם. אך איננו יכולים להישאר רגועים. חוץ מזה, שהדבר ב רלינ
דון, ורק מפאת רשלנותנו והזנחתנו, אז הוא כעת מסובך אינו נותן מנוח, הרי שגם אנו טרודים בנושא החבילות, שכעת אנו נוכחים, שכן היה לנו מה לעשות בני

הנכונה לכך,  ברשת הרשעים ימ"ש. אבל אנו מקווים שהרבש"ע יעזור, שנוכל לחלץ אותו מידיהם, אך חייבים לעשות מאמצים בכל דרך, שכן אין לדעת מהי הדרך
 ומה יצליח ויתקבל בסופו של דבר. 

מן הציע משהו וכבר שוחחנו על כך עם כמה אנשים, וכולם אומרים שחייבים לאמץ זאת, אולי השי"ת יעזור. מכתבי, שטיירית שבגינה אני כותב וכעת, לסיבה העיק
הוא מייעד את אמנם, אכן מתנהלים כעת מגעים, שאזרח שוייצרי יגיש בקשה ויבקש, מול כל הגורמים המתאימים, כיוון שחייבים למנות מורה מוסמך לתלמוד, ו

יאושר, אים לתפקיד, ולכן, אנו דורשים אישור לכך, וברגע שזה יאושר, הרי שאלו שיכולים לתמוך בכך ולממן זאת, יעשו כן. ואנו מקווים, שזה אכן ליינ. כמי שמת
חנה. וכיוון שאתה הרי אך חייבים לעבוד על זה בצורה אינטנסיבית, ולנסוע ל'בערן' ולנצל את כל האפשרויות, וכאן, אנו מקווים, כבר לא יהיה קושי להוציאו מהמ

ישלח בדחיפות שוויצרי, יש לך הרבה קשרים וגם אתה מכיר היטב את ליינר, וכמוני, מאד תרצה, שהוא יצא מהמחנה כמה שיותר מהר. לכן מן המתחייב, שאביך 
שות את כל זה. אני בטוח יבחין, כפי שאמרו לי, בקשה כזו, ובמקביל יתחיל להפעיל קשרים ופרוטקציות כדי להוציא זאת לפועל. אין צורך ללמד אותך, כיצד לע

 צעדים כאלו , הכי קל לנסות בקנטון של לוצרן, שכן הם קתולים אדוקים. 
גם מאד עייף, שמורות גם הרב בראם, יכול כאן לעזור, והוא לבטח לא יעמוד מהצד ויסייע לך. איני סבור כי מן הכורח להרחיב בנידון, ולחמם את ליבו לכך, ואני 

 יני ממש נעצמות ונדבקות זו לזו... ע
ליח על הצד אני רוצה לסיים בדרישות שלום חמות. כמעט ושכחתי למסור דרכך דרישת שלום לבני החבורה. אני סבור שזה מאד חשוב. והשי"ת יעזור, שהכל יצ

 הטוב ביותר. היו בריאים וחזקים. 
 י.ב.ה. אתם בוודאי מבינים, שאני מצפה לתשובתכם בהקדם האפשר

 מכתב ה'
. לנסוע למחנות. הוא מתאונן יודע, הרי שלצערי, נכפה על ליינ. מכתבך קיבלתי בשבת, עליו אודה לך מאד, וגם על כך שאני מתעניין בעניינים שלנו. כפי שאתה

אחד לא מתגורר בסביבה. המרחק הוא  במכתבו הכאוב, שהמצב בכל הנוגע למזון, קשה. הוא בקושי יכול לקחת שם לחם יבש. לא שייך לרכוש שם מאומה, כי אף
. כבר מתלונן כל כך, אז עלינו לבקש ממי שרק אפשר, לשלוח לו חבילות. ולגבי ריך להיות לו שם רע ומר. אם ליינ.מיל מעבר לים. אני מתאר לעצמי, שצ 1900

 שבת, הוא כותב שזה מאד קשה, אך אינו מפרט. 
ל גוגנהיים בציריך והוא ביקש ממנו, עבור כולנו, לפעול לשחרורנו. גם להוציא את יוסל משם. אך, מי יודע האם כבר שמעת מן הסתם מסטאלניץ, שליינר. היה אצ

גוגנהיים, או הבטחותיו שוות משהו. בכל אופן, מה שאפשר לעשות, צריך לעשות והשי"ת יעזור. יתכן, שתוכל להפציר אצל הרב בראם, שיתעניין בכך ויכתוב ל
 ולות לסייע לענייננו, שיבהיר, כי אין זה הגיוני, שיורו לאנשים שבקושי חיים עם לחם יבש, לעבוד כה קשה ועוד לכפות עליהם לעבוד בשבת.אופציות אחרות שיכ

 בנוסף, הוא יכול לבקש במיוחד על שלושתנו. 
לדעתי, לא רק הרב בראם אלא גם בעלי הבתים גם שמענו, שלרב בראם יש קשים ומהלכים בחלונות הגבוהים של השלטון ויש לו השפעה אדירה עליהם. ו

יות השפעה החשובים של שוויץ, אילו היו עורכים פניה מסודרת לשלטון ומבקשים כי יעשו עבורנו מחווה וישחררו אותנו ממחנה העבודה, גם לכך יכולה לה
 מכרעת. בכל אופן, תראה לעשות כל פעולה, נזק זה בוודאי לא יעשה ולא יביא...

טון. כעת אנו הרב טיבש, אני כותב היום מכתב, אני גם רוצה לטלפן, אך אני מאד רוצה לדעת, אצל מי הוא יכול ללחוץ ולהשפיע, בקהילה או בשל כעת, לגבי
עיל במשהו, מן, לגבי הנסיעה מחר לביקור ולהצטייד באישור מהרופא שהיינו מצוננים. האם אתה סבור, שאולי בזמן הזה אנו יכולים להומתלבטים, אני ושטיי

עדיין אם ללכת,  ונדחה בינתיים את הביקור. האם תוכל לטלפן בעצמך? כעת, אחרי שאנו חושבים על כל האפשרויות, אם חלילה יקראו לנו למחנות, איננו יודעים
 עדיף להיות 'שחור', אך איננו יודעים בוודאות, אם יש לנו את האפשרות לכך, ובכלל, האם רצוי כך להתנהל. 

דעתך  שנאמר המתחיל במצוה אומרים לו גמור, כיוון שכבר התחלת לברר עבורנו, אל תחדל ותמשיך הלאה ותעשה ככל יכולתך בעניין והשב לנו מיד, מהכיוון 
 על כל הנושאים הללו.

 .אני גם מתנצל, שאני פונה אליך בלשון נוכח' אתה', רציתי לעבור באמצע ללשון רבים, אבל זה לא היה לעניין. מילא..
 תוספת למכתב מרבנו שליט"א

רבי משה לגבי הנושאים הקשורים לגוגנהיים. אולי זה יתכן ובא בחשבון, שכן הלה גם הגיע אליו ב הכל אני בא כעת מהרכבת, ליוויתי את וונדר, כפי שכבר כת
  מןוכו'... א"ל שטייוהשי"ת יעזרנו  באמצעות פרוטקציה וגם אמר לו, אודות שלושתינו. בכל אופן, התפללו ואמרו תהילים

 להתפלל במנין ישיבתי
ה, ורציתי לגשת מספר הרה"ג רד"ו שליט"א בשנת תשנ"ג נפטר א"א, ובאותה תקופה למדתי בישיבת פונביז' ואני הייתי ביישן, וחששתי לגשת לעמוד בהיכל הישיב

זצ"ל מה לעשות, וטען הרי אתה לומד בפוניביז ובמקום רינה שם תהיה תפילה וכך דן,  באיזה מנין צדדי ולכן לפני שיצאתי משוויץ לאר"י, שאלתי את הגר"מ
לשם ולבסוף אמר שתגיע לאר"י תשאל את הגראי"ל ד"ז, ושאלתי את הגראי"ל ואמר לי שאם במקום השני זה מקום שמתפללים באופן ישיבתי אפשר ללכת 

 תפלל במקום רחוק ואחרי כמה ימים הפסקתי והתחלתי להתפלל כל השנה בישיבה.הוצרכתי לה וחזר והדגיש דוקא אם מתפללים כך ולבסוף מחמת תנאי זה
 ענותנו

שר' משה  ופעם התבטא רבינו, כי מה שזכה רבי משה לגדלותו העצומה, זה בזכות מדת הענוה המופלגת שהיתה מוטבעת בו מילדותו... ובהזדמנות אחרת אמר
 ד שאפילו אנשים מבוגרים היו מחפשים להימצא בקרבתו... הי' בו גדלות וחכמה מגיל צעיר מאד, ע

 טרוד בעת חליו    
"כ ורבנו היה מקפיד לא לגעת בזה, ]כי אינו נוגע בחפצים שאינם באחד השיעורים שהתקיים בבית רבנו, היו מניחים מכשירי הקלטה וכדו' לשמוע את השיעור אח

 היה נראה מוטרד, ונגע בטעות באיזה מכשיר, ומיד תפס את עצמו וקפץ כאילו נגע באש, ולא הבינו התלמידים מה קרה. ופעם א' בתוך כדי השעור שלו[
א כעת במצב ומיד בסוף השיעור, הכריז הנכד שכולם יצאו, ולא התעכבו לשאת וליתן עם רבנו כדרכם תמיד כי רבנו רוצה להתפלל על הגר"מ סולוביציק שנמצ

 למפרע שמרוב טירדה נגע בטעות במכשיר שלא כהרגלו. קשה, ובזה הבינו
 מתוך עמל

  דבר. לעצמו ויתר ולא רצונותיו על קשה ועמל בקלות רק דברים עשה לא שהוא אחת לא תיאר א"שליט ל"הגראי שח בנו הגאון ר' ברוך שליט"א: מרן
 אבא את שהותירו א"שליט ל"הגראי מרן פעם התבטא לחינם לא וכדומה..... בשתיה בספק צורה באותה נוהג ל"הגראי מרן שגם ומענין נהג. הוא רבות וחומרות

 שנתיים או שנה אחרי שיעזבו רצו שהוריהם בחורים והיו האיזור בכל מהפכה שעשתה לוצרן ישיבת את הקים ואכן שוויץ, של התורה כל להקים כדי לפליטה ל"זצ
 לאורו והתעלו צמחו והפירות גדל הגרעין הזמן עם והבחורים הישיבה עם משפחה כמו היינו שם וכשדרנו וגדלו נשארו וככה ועוד, עוד להשאר אותם שכנע והוא
מאין  יש שהקים הקודש מפעלות בכל וברוסיה באירופה מקומות ובעוד בשוויץ שנים באותם מצוי היה שלא מה ממש של אמיתית מהפכה זו והיתה אירופה בכל

 מה את אחד לכל לומר שיכל מיוחד חוש לו היה כי לשמוע שצריך את שמע אחד שכל היה והמענין הלומדים לצד בתים בעלי שם ישבו שיעורים ומסר כשלימד
  שנצרך.

 מופת דמות בו שראה א"שליט הישיבה ראש מרן את שאלותיי את שאשאל לי אמר תמיד הוא שנים באותן קשה היה אבא עם והקשר פוניביז בישיבת כשלמדתי
 עליה התורה מתוככי נעשה הכל כי יגיעתם הפריעו לא והטירדות הציבור כשעול בתורה הרבה כה לשקוע שניהם הצליחו שהם הסיבה זו והלכה בהנהגה ממש

 וענין. תחום בכל מיוחדת לחכמה זכה אכן ל"זצ אבא כוחם בכל התייגעו
 הארה מוסרית בשמו

 עליו קשור וענן מרחוק המקום את אברהם כשראה מדרש מביא' ה ב"כ וירא' פ התוספות מבעלי ח"א עמ' ע"ג( הדעת זקנים כתב רבנו בכת"י )ימלא פי תהלתך
 אתם להם אמר דבר שום רואים אנו אין לו אמרו רואים אתם מה להם ואמר נעריו אצל חזר עליו קשור וענן נאה הר לו אמר רואה אתה מה בנו ליצחק אמר

  החמור. עם פה לכם שבו כ"א כמוהו רואים שאינכם שוים והחמור
 גבוהה מדרגה זה ק"רוה הרי כחמור הוא הרי זו במדרגה שלא מי וכי לחמור שוים שהם להם אמר למה ק"רוה דרגת בלי לראותו א"שא רוחני דבר זה דאם וצ"ב
 ראו? לא הם ואיך היתה פשוטה גשמית 'דראי כ"וע' א' ג במגילה עוד' ועי ראה לא ויעקב חי שיוסף ק"ברוה ראה שיצחק וכמו לראות שצריך מה רק רואים ק"ורוה
 אבל משם זז שלא ההר על קשור ענן המדרש וכלשון ,משם זז לא שהענן מתמיד אחרת שזה ראו ויצחק אברהם אלא ההר על קשור ענן יש פעמים דהרבה וצ"ל

 בודאי מהרגילות שיוצא ומה פשוט זה ואין ,בבריאה שינויים על בהתבוננות להסתכל שיש ידעו ויצחק דאברהם והיינו רגיל. ענן שזה ודנו לב שמו לא הנערים
 ולהסתכל מהבריאה ללמוד יודע שלא שמי להם אמר ולזה כרגיל שזה חשבו בבריאה שינוי מכל ללמוד בהתבוננות הסתכלו שלא נעריו כ"משא מיוחד הזה המקום

)כתבי  שאת היסוד שמעתי מהגאון רבי משה סולוביציק זצ"ל. להיות עכ"ד. ואמר רבנו )חשון ע"ו( כמדומה צריך אדם שבן מהמדרגה למטה זה כי אדם בן אינו' עלי
  צדיק כתמר יפרח(

 פלאי הבריאה.
אף ע"ג הרים שהמים  שח רבנו: ר' משה סולוביציק אמר שרואים פלא הבריאה, שכך באופן רגיל דרכו של מים שהולכים לכוון מטה, ורואים אנו שאילנות גבוהים

תועלת לבריות[ הולכים כלפי מעלה והאילן שותה המים לראשו, הרי הוא פלא הבריאה ]והכל מפני שזה צורך הבריאה, שיהי' אוכל ושתי', וכן באילנות סרק יש 
  )כתבי צדיק כתמר יפרח(

 קושיא בתפילה
  זצ"ל שאל מהו שמבקשים ובכן תן פחדך, וכו' ואימתך וכו' הא אומרים בסוף ושמך נורא על כל מעשיך, אז מה יש לבקש. שח רבינו אמר שר' משה סולוביציק

  )כתבי צדיק כתמר יפרח(
 
  
 

 



 
  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ו בחוקותי    118גליון מס' 

  

  (כו, ג) אם בחקתי תלכו

יכול זה קיום המצות כשהוא אומר ואת מצותו תשמרו וכו', הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו שתהיו 
  עמלים בתורה (רש"י)

  עצמיתה והקרבלימוד מתוך יגיעה 

  דברי חיזוק מאת אבי רבינו שליט"א
  הגאון רבי נחום מאיר קרליץ זצללה"ה

  א לאור על ידי כולל "חזון איש"וצמים" שי"שימוש חכבהקדמה לקובץ 
  [וכאשר ראה רבינו שליט"א שיש בה דברים הנוגעים גם לזמנינו הסכים להדפיסו כאן]

מתו שאינו אלא "שמוש חכמים", כלומר, העמל וההשתדלות ללמוד ולהבין שמו מעיד עליו על טיבו, מהותו ומגהזה,  הקובץ
ש והחתירה בדרכי ההישג והעליה בחכמת התורה, ולא ללמד רק על עצמו בא, אלא כל עיקרו של המוסד דברי חז"ל, והחפו

"כולל אברכים" המו"ל את הקובץ שלא נוסד על ידי מיסדיו אלא בשביל אלו המשתוקקים לעלות על במתי התורה, ולשקוד 
  ץ הראשון.על דלתותי' מתוך יגיעה והקרבה עצמית, כמבואר באריכות בפתח דבר הקוב

מוסדות  –בקיום התורה וחכמי'  אשר לרגלי המצב ההווה, נוטל חלק בראש הכוללים תקמבואר שם הנחיצות בהחז וכן
  ה"כוללים" המשמשים מקלט ליוצאי הישיבות, הרוצים להחזיק מעמד ולא להסחף הזרם הרחוב החילוני.

רי חז"ל חולין ע"א: ובלשון הזה אמר לי חבל על בן עזאי שלא שמש את ר' ישמעאל. ופירש"י ז"ל יש להתעורר בזה מדב וכמה
הפסד וחבלה היא בעולם תלמיד ותיק כמותי אני בן עזאי שלא שמשתי את ר' ישמעאל יעו"ש. והנה לפי פירש"י ז"ל לא דאג 

אם על כל כי  –עזאי ולא אמר חבל לבן עזאי  לפענ"ד דקדק רש"י ז"ל מלשון חבל על בן -להתמרמר בן עזאי על עצמו, 
שמש את ר' ישמעאל, ולא  ' יכול להתעלות עוד יותר קצת אלוותיק כבן עזאי, שהי העולם כולו, הנפסד והנחבל מזה שתלמיד

  עשה זאת.

ה התנא הקדוש בן עזאי אשר אמרו עליו משמת בן עזאי בטלו השקדנים, ומתוך חשקו בתורה לא נשא אשה, ועל והנה
בחכמת התורה עד שאמר על עצמו כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה (בכורות נ"ח), והי' בדורו 

במעלתו בתורה, שלא היתה אלו שמש  כשהרגיש בעצמו חסרון של ר' עקיבא וחבריו שאור תורתם האיר בעולם, ובכל זאת
  ודאג והתמרמר על זה. את ר' ישמעאל, ראה והרגיש את ההפסד והחבלה שבעולם

בן בנו של ק"ו בדור יתום כדורנו זה אשר שכחת התורה מתגברת בכל יום, וכל הישיבות הגדולות שבאירופה נחרבו  ק"ו
אחד מן התלמידים הותיקים אינו עולה  ית הפליטה מה גדול ההפסד בעולם אםבעונותינו הרבים, ואין להו שיור רק שאר

וחק הפרנסה וטרדת עול דרך ארץ. מחמת רפיונו והתרשלותו, אם מתוך דיו אשר חננו הי"ת אם בתורה לפי אפשרות כשרונות
כל את והנה עינינו הרואות ועיני כל הרואים ומרגישים במצב הירוד בדורינו, הן ברוח והן בגשם, עלינו להשתדל ולמנוע קודם 

  הדברים המביאים לידי ההפסד והחבלה וע"י זה לצפות ולחלות לתקון העולם ברחמי הי"ת.

הדברים לתשומת לב הן מצד העוסקים בתורה התלמידים הותיקים, שלא להחמיץ כל שעה והזדמנות לשקוד בתורה  כדאיים
מצד הבעלי בתים המחזיקים בעץ החיים, בדבוק חברים ובשמוש חכמים, ובכל הדרכים המובילים לעליה בחכמת התורה, והן 

עד כמה עליהם להשתדל להקל את עול טרדת פרנסה ועול דרך ארץ מאלה התלמידי חכמים השוקדים בתורה מתוך הקרבה 
  עצמית, כדי שיוכלו להתמסר בכל עצמותם ולקבל עליהם עול תורה בלי כל מפריע.

רבה חברים יצאו מן הכולל לשמש ברבנות או בתור ראשי ישיבות , אף כי הב"ה חברי הכוללנתרבו תוך הזמן הזה, בוהנה 
וכדומה, הנה לא חסר המזג ואדרבה עוד נתוספו כהנה וכהנה מבחירי הישיבות אשר בארה"ק וגם מפליטי הגולה, כולם ת"ח 

בערינו מה גדולים העומדים וראויים לעלות בדרגות גבוהות מאוד בתורה, וכדי להסיר העכוב מפאת מחסור בדירות אשר 
שמונע מהרבה אברכים למלאות תשוקתם להסתופף בתוך הכולל, נבנה על ידינו בנין גדול שבתוכו כבר יוכלו לגור אברכים 

ת מדרש מפואר לתורה ולתפילה, וגם מקום לספרים הנחוצים לנו, אשר עומדת להגמר יעם משפחותיהם, וגם אשר תכיל ב
  חוט שני, הל' ת"ת)(בקרוב.    



 

  לא) (כו,את מקדשכם  והשמתי

  יעשה בית הכנסת קפנדריא לא

ואין עושין אותו קפנדריא שנאמר והשמתי את מקדשכם וכו'. ובגמ' מאי קפנדריא, אמר רבא  תנן,(כח.) במס' מגילה 
קפנדריא כשמה, מאי כשמה, כמאן דאמר אדמקיפנא אדרי איעול בהא [בעוד שאקיף שורות של בתים הללו אכנס דרך הבית 

  רש"י]. קצר את הדרך ממבוי למבוי ובית הכנסת בין שניהן,הזה וא

  בגמ' שם, הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא וכו'.עוד 

משמע דבקפנדריא ליכא היתר דלישב מעט או  דאיתא דהנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לצאת בפתח שכנגדו, מהא
כה"ג להכנס לבית הכנסת כשצריך להכנס שם לצורכו דכתב בשו"ע ללמוד מעט, כיון  ללמוד מעט [כדאיתא לענין דמותר

  .]שמוכרח להגיע לתוך בית הכנסת

שאי אפשר להגיע אליו אלא דרך הבית מדרש, ליכא הך חומרא דקפנדריא, אלא דמ"מ י"ל דהוי הנכנס לצורכו דצריך  ומקום
  מוד מעט.לל

  עוד ענינים:

  לבית המדרש ליקח ספר י"ל דהוי כצורך מצוה, דמותר לעשותו קפנדריא כמבואר ברמב"ם, עיין ביה"ל. אם נכנס א.

ל הישיבה לחדר השיעורים, שאי אפשר לעבור לשם כי אם דרך אחד מהמקומות הנ"ל, אין שייך איסור מקום שבין היכ ב.
, ועל כן יוכל קפנדריא, אבל מ"מ צריך לישב מעט או לומר פסוק בדרך הילוכו, וי"ל דחדר השיעורים חשיב בית המדרש גמור

  .הישיבה לעבור נמי דרך היכל

יש , ושתיהם בית הכנסת, אם לכל אחד יש פתח להכנס מרשות הרבים, אע"פ שהםיזה ופתח בינשני חדרים סמוכים זה ל .ג
חלוקים בפתח ביניהם, מ"מ אין הדבר מוכרע ויש לחוש לאיסור קפנדריא אם מקצר  םאחד אלא שה לומר שהכל בית הכנסת

אם כן אין שייך איסור קפנדריא כיון שאין  ת חבירו. אבל כשדלת בית הכנסת אחד סגורהחד לבית הכנסדרכו בבית הכנסת א
לו ברירה, אלא לחוש לכניסה לצורכו לבית הכנסת, בזה ודאי אפשר להקל, שהרי באמת אין נכנס לצורכו אלא לעבור לבית 

  ל כן בזה אפשר להקל שלא להצריך לישב בבית הכנסת שעובר דרכה.הכנסת האחר, וגם הדבר ניכר, ע

  שנכנס קודם לבית הכנסת אחר, אם אי אפשר בענין אחר שרי, ובלאו הכי נראה דשרי וכנ"ל. ת ע"ינסליכנס לבית הכ ד.

אם יקרא שם מעט או ישנה,  בביה"ל (ד"ה לעשותו דרך) דאם נכנס לבית הכנסת על מנת לקצר דרכו, מותר לו לקצר עיין
עיי"ש. וצ"ע דהא מפני החמה ומפני הגשמים לא מהני להכנס לבית הכנסת מה שקורא ושונה שם, ואם כן מנא ליה דלענין 
קפנדריא מותר. וע"ע בביה"ל (ד"ה לקצר) שכתב דמשמע מהרמב"ם שכתב דלצורך מצוה מותר לעשות קפנדריא, מ"מ אם 

דרך בית הכנסת אסור, אם כן ה"ה הכא אין כאן צורך מצוה שיתחייב לעשותו בבית  המצוה אפשר לעשות בלא לעבור
  הכנסת. (ועיין ארחות חיים דמבואר דמותר אם אומר פסוק).

הנכנס לבית המדרש ללמוד, וחדר המעילים הוא פנימי לבית המדרש, ועובר תחילה לשם להניח את בגדיו, לא חשיב  ו.
  רש ללמוד אלא בכדי שלא יכביד עליו בגדיו פנה קודם להסיר את בגדיו.קפנדריא, משום דהגיע לבית המד

בית הכנסת שיש שתי בתים א' מזרח וא' מערב ופרוזדור ביניהם, ועומד בפרודזור, ועונה קדושה עם הבית כנסת המערבי,  ז.
ו נראה כמסלק עצמו לענין בפשטות אין איסור במה שעומד עם גבו לבית הכנסת, דכיון דיש בית הכנסת במזרח במציאות אינ

  אחר מן הציבור, וצריך לראות לפי המציאות.

בית כנסת שעשו באופן זמני, עיין ביה"ל (סי' קנ"א סעי' י"א ד"ה להשתמש) שכתב דבתוך הזמן תשמישין כאכילה ושתיה ח. 
א נזכר, והגאב"ד דפוניבז' מותר לעשות בהם, אבל חשבונות וכל שכן שחוק והיתוך אין לעשות בהם, עיי"ש. ודין קפנדריא ל

, (והיה זה בזמן המלחמה בשנת תש"ח שהישיבה למדה בפרדס (ברמן) והתפללו בבית האריזה, והיו זצ"ל חשש לאיסור
  הל' בית כנסת) (חוט שני           הלימוד). למקום עוברים דרך בית האריזה

  (כו, כה) והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית וגו'

וקלקול הדין וכו' חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בא וכו' דכתיב והבאתי בעון עינוי הדין ועיוות הדין  "ג.איתא בגמ' שבת ל
  .וכו' נקם ברית וגו' נוקמת עליכם חרב

מעים באותו אופן. נראים ונשרבינו שליט"א, היאך יכול הדיין להבחין בבעלי הדין מי הוא הדובר אמת, כששניהם נשאל 
בינו, ואם בכל והשיב, מן השמים משימים מילים בפיו של אותו שלא דובר אמת, מילים שלא חשב לומר אותם. ונשאל שוב ר

  ל' ת"ת)חוט שני ה(    זאת הדיין לא יכול להבחין ביניהם, והשיב, אז הדיין צריך לפשפש במעשיו.
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  בס"ד
 È˘Â„ÈÁÂ È¯ÂÚÈ˘Ó‡"ËÈÏ˘ ÔÈÈË˘¯·ÏÈÊ ˜ÁˆÈ È·¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰  

  
 

ÂÓÂ ‡¯Ó‚‰ ˙‡ ÌÈÚËÓ˘ ¯ÙÒ ÍÂ¯ÚÏ ÈÂ‡¯ Ì‡‰�ÌÈ¯·„‰ ˙�Î‰· ÏÓÚ‰Â ‰ÚÈ‚È‰ ˙‡ Ú  

מוזכר שפעמיים נזדעזעה ארץ ישראל ד' מאות פרסה, פעם אחת מבואר בסוטה (דף מט  בגמרא
כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואיסטובלוס מבפנים, בכל יום  ע"ב)

בקופה, ומעלין להן תמידים, היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת ויום היו משלשלין דינרים 
להם דינרים יוונית, אמר להן כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם, למחר שלשלו 

חומה נעץ צפרניו, נזדעזעה א"י ארבע מאות פרסה,  , כיון שהגיע לחציבקופה, והעלו להם חזיר
  שעה אמרו ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית.אותה 

אמרו מפי חגי  של נביאים יונתן בן עוזיאל יה: מובא במגילה (דף ג ע"א) תרגוםהפעם השנ
 זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, יצתה בת קול

ן בן עוזיאל על רגליו, ואמר אני הוא תואמרו, מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם, עמד יונ
בוד בית אבא, אלא ע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכסתריך לבני אדם, גלוי וידו שגליתי

  לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל.

מחזיקים את ארץ ישראל, ולכאורה הפעם הראשונה שארץ ישראל נזדעזעה מובן, הקרבנות 
וכשרוצים להקריב חזיר, הרי שכל ארץ ישראל עומדת בסכנה. אבל מה הדמיון בין המעשה 

  גם את הנביאים.זיר, לבין מה שיונתן בן עוזיאל תרהמחפיר ביותר של העלאת ח

מד י אדם, ולכאורה מי שלומי הוא זה שגילה סתרי לבנ עוד קשה מה שיצתה בת קול ואמרה,
  תרגום יונתן, לא מוצא שם שום סוד שנתגלה.

שכתב, שלא ארץ ישראל הזדעזעה, כיון דכתב  בזה היא על פי מה שכתב התוס' רי"דוהביאור 
לזמנו של יונתן בן תרגומא דקראי, לא מסרי נפשייהו למילפינהו כדמעיקרא. כלומר שעד 

עוזיאל, עמלו על הבנת הנביאים, אבל יונתן בן עוזיאל עשה פירוש לפשט את המוקשה של 
תורה, וזה שגילה סתרי, היינו הדברים המוסתרים, שהיו הנביאים ומשום כך אין צריך לעמל ה

  צריכים לעמול עליהם.

א רק בזכות עמלות ולכן נזדעזעה ארץ ישראל, כי כל ישיבת עם ישראל בארץ ישראל הו
התורה, וכמו שכתוב בפרשת בחוקותי אם בחקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, אז ושכבתם 
ואין מחריד, ונמצא כשחסר בעמל התורה, זה מזעזע את כל ישיבת ארץ ישראל בארץ ישראל, 
בדיוק כמו שלא הקריבו את הקרבן תמיד, שהוא המוריד את השפע בעולם, ומכפר על 

  עם ישראל.העבירות של 

ל לא יבינו ולכאורה זה המחלוקת בין הבת קול, לבין יונתן בן עוזיאל, כאשר חלק מעם ישרא
ו יותר ויותר, מה עדיף, שהבת קול סברה שיותר ראוי שלא לעשות למאת התורה, אבל חלק יע

פירוש כדי שיעמלו, למרות שלא יבינו, אבל יונתן בן עוזיאל, אמר גלוי וידוע לפניך שלא 
  כבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל.ודי עשיתי, ולא ללכב

ראל שיות פירוש קצר וקולע, כדי שכל עם , הרי שמותר לעשומן השמים קבלו את תשובתו
  יבינו את הגמרא.

זעים את ארץ ישראל, כי הם לה היא, שיש לדעת שספרים אלו, מזעונראה, שהתשובה לשא
ה, אבל לאידך גיסא, הם גם נצרכים כמו שעשה יונתן בן עוזיאל, ומן השמים מונעים עמל התור

קבלו את תשובתו, ולכן דבר זה מסור לגדולי ישראל בכל דור ודור, להכריע, איזה פירוש מותר 
  לעשות, ואיזה פירוש אין ראוי לעשות.

ול ללמוד אך בוודאי שגם לאחר שגדולי ישראל הכריעו שמותר להוציא ספרים אלו, מי שיכ
בלא ספרי עזר אלו, ולהתייגע כדי להבין את דברי התורה כפשוטם, בוודאי אשרי לו, ויקיים 

  בזה עמילות התורה, וכל הברכות שבתורה יחולו עליו.
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ת, וכשהגעתי למשנה יב נאמר שם, 'והתקן עצמך ללמוד דתי פרק ב' של פרקי אבומהשבוע ל
תורה שאינה ירושה לך' ופירש רש"י, אל תאמר הואיל ואבא חכם גדול היה, אך אני אהיה כמו 
כן בלי שום טורח. וכן פירש רבינו יונה שלא תשיגנה אם לא תיגע בה, כי אינה כירושת אבות 

שוב, ותאמר דורות לא תח נים מכמהונבושהבן זוכה בלי טורח, וגם בהיות אבותיך חכמים 
, ואין הדבר כן כי אם למחזיקים וכי פרי צדיק עץ חיים יא שלה בלי עמל,סנתורה חוזרת לאכ

ם תחפוץ אותה קנה בה ותומכיה מאושר, ולאבותיך לבדם ניתנה החכמה ולא תירש אותם. וא
  ך ביגיע כפיך, ואם כה תעשה אשריך וטוב לך.מאותה לעצ

נתעוררתי בשאלה, אם כן אי אפשר ללמוד בבקיאות, כי רק על ידי העמל התורה, אפשר לזכות 
, ואם כן לא אשיג את התורה בלי יגיעה מד בבקיאות, אין לי כל כך עמלבתורה, וכשאני לו

  ועמל.

‰·Â˘˙  

הדורת וורשא סימן ו) כתב לאחד שרצה הדרכה כיצד ללמוד, ובתוך בשו"ת צפנת פענח (מ
בבא בתרא פ"ח [בטעם הצבי כתב, שיש לומר  כאורה קשה, שמבוארהדברים כתב, של

אמרה  לעם ישראל מאבותינו הקדושים, ולמהבירושלמי פ"ח סוף ה"ב] שהתורה היא כן ירושה 
  ה לנו.המשנה שאינה ירוש

ראל, ולכל אחד יש לו חלק בה, אך הירושה היא שיא שבאמת התורה היא ירושה לכל עם אל
תפקידו של כל אחד, הוא לברר חלקו, ובירור חלקים של כל אחד אינם מבוררים, ומעורבת, וה

  החלק שלו, היא רק על ידי עמל ויגיעה בתורה.

, ולכן נקרא עמל התורה ולכן כתוב בתורה בלשון אם בחקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה
בשם הליכה, כי אף שמבואר בבבא בתרא (דף ק ע"ב) שהליכה אינה קונה, מבואר ברמב"ם 

ו ר לשותפים אר, אבל הליכה יכולה לבב ריש פ"א) שהיינו דווקא דבר חדש(פירוש המשניות ב"
ם גם בתורה, כל עם ישראל ירשו את התורה יחד, וכול ליורשים, מה החלק של כל אחד, כך

שותפים בה, וכדי שכל אחד יברר את חלקו צריך ללכת בה לארכה ולרחבה, והליכה זו היא 
  העמל והגיעה, שעל ידי זה מברר מה החלק בתורה ששייך לו.

ד, קונה והכל, כך גם והוסיף עוד דבר חידוש, שכמו בהליכה של ירושה גם אם הולך בצד אח
  לכל חלקו בתורה, אף במקום שלא עמל כלל.ם יעמול במקום זה, מכל מקום קנה בתורה, גם א

וראיה לכך מהמבואר בסנהדרין (דף צט ע"ב) הוא עמל במקום זה, ותורתו עומלת לו במקום 
ר שזה הפירוש בגמרא, שעל ידי העמל במקום זה בתורה, הוא זוכה לכל התורה מאחר, ויש לו

  אף במקום שאינו עמל כלל.
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כו ג) ופירש"י שתהיו עמלים בתורה, ולכאורה קשה למה כתוב 'תלכו', היה 'אם בחקתי תלכו' (
  הי לשון הליכה.מלכתוב תעמול, ו

זצ"ל  בנו של הסבא י מוסר, שהרה"צ ר' נחום זאב ז"ל,וכתב רבי יעקב ניימן זצ"ל בספרו דרכ
לו ושתו ולא היה ניכר הבדל בין על יד השולחן ואכ ואנשים ישב ,מקלם תירץ זאת על פי משל

ה קמו כולם והלכו, רק אחד נשאר על מקומו ולא ידעו מהי דוש לרעהו, אחר שנגמרה הסעיא
, שאין לו רגלים. כשישבו כולם ביחד על יד אינו זז ממקומו, הביטו למטה וראוהסיבה, ש

  ע הזמן ללכת נודע שאין לו רגלים.יגהשולחן, לא היה ניכר, שאין לו רגלים, אבל כיון שה

בין זה יושבים בישיבה ביחד עם כל החברים ולומדים ולא מכירים הבדל ש כך אמר יש אנשים
ת בעולם הגדול, אז מכירים הבדל בין זה לזה, ורואים למי יש לזה, אבל אח"כ שצריכים ללכ

נשים שכל הרוחות , ויש איש אנשים, שכל רוח קלה מפילה אותםרגלים ולמי אין רגלים. 
שבעולם אינם יכולים להזיז אותם ממקומם. כמו שאמר דוד המלך ע"ה תרחיב צעדי תחתי ולא 

  רסלי.קמעדו 

לכן אמרה התורה 'אם בחקתי תלכו' שתלכו עם התורה, שתהיינה לכם רגלים ללכת עם התורה 
  .ר לעשות רצון אביך שבשמיםמבעולם, לא להתבייש בעיני המלעיגים, ולהיות עז כנ

                                                                                                  )ÈÂÂ (ÌÈ„ÂÓÚ‰
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 (.פרק ג' מ"ונמצאת כשעשרה לומדים )עי' משנה אבות 
   שליט"א(.הגר"ח קניבסקי : גם בזה יש ענין )תשובה

 

 חשב שיש ב' ימים של ראש חודש
 ואמר "יעלה ויבא" במעריב  : חשב שיש ב' ימים ראש חודששאלה

 ראש חודש, מה עליו לעשות?  מוצאי
: יש בזה מחלוקת הפוסקים, ולמעשה אם לא סיים הברכה תשובה

יחזור ל"רצה", אבל אם כבר סיים "ברוך... המחזיר שכינתו ..." ימשיך 
(. ויל"ע אם נזכר לאחר שאמר "ברוך אתה ס' ק"ח סוס"ק ל"ח משנ"ב)

ימשיך  " האם יסיים "למדני חוקיך" ויחזור לתחילת הברכה או ד'
 הלאה.

 

 ש"ץ שלא סיים ברכת קדושה
 מיד לאחר קדושה התחיל הש"ץ ב"אתה חונן" ושכח לומר שאלה :

 "לדור ודור...", מה עליו לעשות? 
(, וצריך ח"א ס' ב'" מנחת שלמה" שו"ת: יחזור לראש התפילה )תשובה

מטה ו"ס' תקפ"ב ס"ק א'  "שערי תשובה"לומר עוד פעם קדושה )עי' 
 (. סעיף ח'שם  "אפרים

 

 ש"ץ ששכח "יעלה ויבא"
 ש"ץ שכח "יעלה ויבא" בשחרית ונזכר ב"שים שלום", שאלה :

 וכעת צריך לחזור ל'רצה', האם יחזרו אח"כ שוב על ברכת כהנים? 
הר " שו"ת: יש סוברים שאין צריך לחזור ולומר ברכת כהנים )תשובה

קצות נו..." )"(, ועכ"פ יאמר: "אלוקינו... ברכאו"ח ח"א ס' ס"א" צבי
(, ויש סוברים שצריך לומר שנית את ברכת ס' כ"ג ס"ק מ"ז" השולחן
 (. ס' קכ"ו, אשל אברהם בוטשאטכהנים )

 

 בירך ברכה אחרונה ע"מ להמשיך לאכול
 גמר לשתות כוס שתייה קרה, ויש לו כוס תה חם, וכדי שאלה :

קרה, שלא יעבור זמן שיעור עיכול בירך "בורא נפשות" על השתייה ה
ע"מ להמשיך לשתות את כוס התה. האם צריך לחזור ולברך ברכת 

 "שהכל" על התה? 
מביא פלוגתת )ס' ק"צ סעיף ב' ד"ה וברך ברכה(  הביאור הלכה: תשובה

הפוסקים אם מברך ברכה אחרונה ע"מ להמשיך לאכול, האם נחשב 
 להפסק וצריך לברך מחדש או לא, עי' שם. 

כן עדיף בכה"ג שיצא החוצה לרגע לעשות נמצא שיש כאן ספק ברכה, ול
שינוי מקום, ועי"ז בוודאי חייב ברכה חדשה, ומותר לעשות כן במקום 

ס' קנ"ט י"ג  "ביאור הלכה"ספק ברכות וכמבואר בכמה מקומות )עי' 
 "ביאור הלכהוב", ס' תע"ה א' ד"ה יטול ביאור הלכה, וכן ד"ה ולכתחילה

 (. ס' כ"ה ה' ד"ה וטוב
 

 בים לתורה זה אחר זהלהעלות קרו
 : האם אפשר לעלות אב ובנו בשביעי ומפטיר בזה אחר זה?שאלה

 : תשובה
אם שביעי ומפטיר הם בספר אחד )כמו שמצוי בכל שבת רגילה( אין  .א

להעלות אב ובנו, או ב' אחים בזה אחר זה, אע"פ שיש קדיש 
 (.ס"ק כ' ומשנ"ב, ס' קמ"א סעיף ו' רמ"אביניהם )

תורה אחר, מותר, כיון שיש גם ספר אחר וגם  אם יש למפטיר ספר .ב
 (.שם משנ"ביש קדיש ביניהם )

אם קוראים למפטיר ילד בר מצוה אם הוא בשבת לפני בר המצוה  .ג
כיון שהוא עדיין קטן אפשר להעלותו למפטיר אפילו באותו ספר 

 (שם משנ"בתורה כיון שיש קדיש ביניהם )
בשבת, ר"ח אדר או בשבת שיש ג' ספרי תורה )כגון ר"ח טבת שחל  .ד

ניסן שחלים בשבת( בין שישי לשביעי, אע"פ שהוא ספר אחר יש 
סוברים שלא לקרוא ב' אחים או אב ובנו בזה אחר זה אם לא שיש 

 (.שער א' סעיף ל"ב "שערי אפרים"צורך בדבר  או בשמחת תורה )
פתחי "ויש סוברים שבשני ספרים אין לחוש משום עין הרע )

 (."רי כנה"גשיי" בשם שם "שערים
במקום שאין קוראים בשם כלל, כגון שאומרים "יעמוד מפטיר",  .ה

מותר לקרוא אפילו אח או בן בזה אחר זה, ואפילו הראשון קראו 
(, אולם אם שם ס"ק כ"א משנ"בבשמו, מ"מ השני מותר בלי שם )

מפרטים את שמו באמירת "מי שבירך" נחשב כאילו קראוהו בשמו 
 (.שם ס"ק ל"ב "כף החיים")

 

 

 דיני ספירת העומר
 

 ספירת העומר באמצע שמו"ע
 באמצע "שמע קולנו" של ערבית שכח שהוא באמצע שאלה :

יבור )ואח"כ תפס שהוא באמצע שמו"ע התפילה וספר עם הצ
 והמשיך(, ושוב לא ספר פעם נוספת, האם יצא יד"ח או לא? 

: עשה שלא כדין אבל בדיעבד יצא, ויכול למחרת להמשיך תשובה
 שליט"א(.  הגר"ח קניבסקילספור עם ברכה )

 

 ספירת העומר באמצע קדיש
 לאחר שמונה עשרה הש"ץ אמר קדיש "תתקבל" ובטעותשאלה : 

כשהגיע ל"דאמירן בעלמא ואמרו אמן" הפסיק והתחיל ברכת ספירת 
 העומר, מה עליו לעשות? 

: יש לגמור את הברכה והספירה , ויאמר "עלינו", ולאחר מכן תשובה
 שליט"א(. הגר"ח קניבסקייאמר קדיש "תתקבל" )

 

 ילד שכח לספור
 ילד שכח לספור יום אחד, האם לחנכו למחרת לספור עם שאלה :
 כה? בר

עיקר ולעשות כשהוא יגדל, איך נכים ילד חכיון שמהוא יסוד השאלה 
, א"כ אולי צריך לחנכו לספור עם עם ברכה ספירתו אז הוא לספור

 .ברכה
: כיון שעכשיו שכח יום אחד, יש לספור בלי ברכה, ואדרבה, תשובה

מחנכו לדעת שאם לא ספר יום אחד הדין הוא שיספור בלי ברכה 
 שליט"א(. יהגר"ח קניבסק)

 

 כלה אשכנזיה והחתן בן ספרד
 בחורה אשכנזית ספרה כל יום ספירת העומר עם ברכה, שאלה :

בל"ג בעומר היא התחתנה עם בן ספרד, האם יכולה להמשיך לספור 
 עם ברכה או שתמשיך בספירה בלי ברכה?

: יש סוברים שתמשיך לספור אבל אסורה לברך דכיון שהיא תשובה
( תקפ"ט סעיף ו')סי'  השו"עספרד שנוהגים כשיטת  נשואה עכשיו לבן

שאשה לא מברכת על מצוות עשה שהזמן גרמא, וע"י הנישואין היא 
הגראי"ל שטיינמן חייבת לנהוג ככל מנהגי בעלה, לכן אסורה לברך )

 שליט"א(.
ויש סוברים שאם הבעל מסכים, תמשיך לספור עם ברכה )שהגדר הוא 

גיו, ואם הוא מסכים שתמשיך עם שאשה משועבדת לבעלה לפי מנה
 שליט"א(. הגר"ח קניבסקיברכה יכולה לעשות כן, 

 
 

 שאלות המצויות
 

 

 קניית צרכי קטנים לפי התפילה
 האם מותר לקנות אוכל בבוקר לצורך הילדים ההולכים לגן שאלה :

 או ל'חידר', לפני התפילה? 
הרי זה  : קניית מצרכי מזון לצורך קטנים היוצאים ללימודם,תשובה

זצ"ל,  הגרי"ש אלישיבוזצ"ל  הגרש"ז אויערבךצרכי מצוה ומותר )
(, וכעין זה מבואר פרק ו' סעיף י"ח "תפילה כהלכתהמובא בספר "

שמותר לקנות צרכי שבת ביום שישי לפני התפילה אם יש חשש 
 (.א' "קר"נ סס'  משנ"בשיפסידם, כיון שזה נחשב לצרכי מצוה )

 

 נסיעה במונית בבוקר
 האם מותר להזמין מונית במשך הבוקר  אפילו שיודע שאלה :

שהנהג חילוני ועדיין לא התפלל, ונמצא שמכשילו לעבוד לפני 
 התפילה? 

: מן התורה אין בזה "לפני עור" כיון שאין זה תרי עברי דנהרא תשובה
ובלעדו ג"כ יכול לעבוד אם רוצה, וגם משום מסייע אין כאן, כיון 

 הגרש"ז אויערבךלהתפלל, יתכן שאין בזה איסור )שממילא אינו עומד 
 (.ח"ג פ' ס"ו ס"ק מ"ג בשש"כזצ"ל, מובא 

 

 עשרה ראשונים בשיעור תורה
 מצאנו בתפילה שעשרה הראשונים יש להם שכר כנגד שאלה :

 כולם, האם גם בשיעור תורה או סדר לימוד אמרינן כן?
ס' צ'  שו"עיסוד השאלה הוא, משום שהם מביאים את השכינה )עי' 

 (, מסתבר שגם בלימוד תורה כן מכיון שכתוב בה ששכינהעיף י"ד



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              
           

 טפטוף גשם מדירה למעלה
 לשכן מלמעלה יש מרפסת פתוחה, והמרזב שכנראה לא  :שאלה

בנוי טוב, לא אוסף את הגשם כראוי, והגשם נכנס לתוך הדירה 
 שלמטה דרך החלון, מי צריך לתקן?

יסוד השאלה הוא שהשכן מלמעלה אומר שהוא לא צריך להיות מוגן 
  מהגשם, כיון שהוא לא הולך שם, והגשם הרי בא מעצמו.

ס'  חו"מ שו"עמי צריך לתקן )עי'  בשו"עש נדון : עפ"י דין יתשובה
( אבל המנהג הוא שהעליון מתקנו שם ובנתה"מקנ"ה סעיף ב' וס' קס"ד 

 שליט"א(.  סילמן גר"יה)
 

 תיקון צינור בקומה שלישית
 הצינור שמוריד את המים המלוכלכים מלמעלה למטה שאלה :

 נסדק וצריך להחליפו, על מי לשלם את התיקון? 
אם צריך להחליף את כל הצינור מלמעלה עד למטה מקובל  :תשובה

שכל השכנים משלמים ביחד, אבל אם מחליפים רק את החלק העליון 
בלבד, אזי רק אלו שגרים למעלה ונהנים מקטע זה, צריכים לשלם. 
אבל אם צריך להחליף חלק תחתון, כיון שכולם נהנים ממנו שכל 

  המים זורמים דרכו, כולם צריכים לשלם.
 

 תשלום מזוזות בקומה
 הגר בקומה ראשונה, האם חייב להשתתף בתשלום שאלה :

 החשמל, הנקיון והמזוזות של כל הקומות?  
: חדר המדרגות שייך לכולם, וכולם בעלים ושותפים בהם, תשובה

המנהג הוא שבתשלום החשמל והנקיון משתתפים כולם באופן שווה, 
ילו אם הוא בעלים על הנכס, אבל מזוזה היא חובת הדר, דהיינו אפ

מכיון שבפועל לא גר שם לא חייב במזוזה, וכמו כן בזה, כיון שבפועל 
לא גר למעלה, רק הדיירים העליונים, לכן רק הם צריכים לשלם על 

 המזוזות שלמעלה.
 

 קנה נעליים ונמצאו פגומים
 קנה נעלים ולאחר שבועיים התפוררו, ומודה המוכר שזה שאלה :

ואין לו נעליים מאותו סוג, האם יכול לתת רק זכות קניה מקח טעות 
באותו סכום )ולחייבו לקנות משהו אחר( או יכול הקונה לתבוע 

 שרוצה כסף? 
כל מקום דהוי מקח  )חו"מ ס' רל"ב סעיף כ"ג(ברמ"א : איתא תשובה

טעות וצריך להחזיר דמיו ואית ליה זוזי צריך ליתן לו מעות דהוי כבעל 
ולפ"ז בעל החנות חייב להחזיר לו את המעות ולא יכול  חוב, עי' שם.

 להכריחו לקבל תלוש זכות קניה.
, שאם היה מקח טעות, לא אה"ע ס' כ"ח סעיף כ"ב, בשו"ע)והא דמבואר 

קנה המעות ולא אמרינן שהוא הלוואה בידו, מדובר שידע המוכר 
 מראש שיש כאן טעות, וא"כ הוי גזילה ומותר לשלם אפילו שווה כסף

דכל מטלטלים הוא מיטב, אבל באופן שלא ידע מראש הרי זה 
להג"ר  "נחלת יצחקשו"ת "כהלוואה, וצריך להחזיר דוקא מעות, 

 זצ"ל(. יצחק אלחנן
 

 מצא כסף במכונת כביסה
 ראובן כיבס בגדים של שמעון ושל לוי במכונת כביסה, שאלה :

א היו לאחר שהוציא את הכביסה מצא בתוכה עשרה שקלים )וידע של
שם קודם(, ושניהם לא זוכרים אם היה להם כסף באחד הכיסים, 

 למי שייך הכסף? 
יסוד השאלה, באופן שלשמעון יש הרבה יותר חולצות מאשר ללוי, 
האם אמרינן כל דפריש מרובא פריש, וחייב ליתנו לשמעון או שאין 

 הולכים בממון אחר הרוב.
ב, זהו כשיש מוחזק, : הא דקי"ל אין הולכים בממון אחר הרותשובה

אבל במציאה שאין זה שלו כלל, הולכים לפי הרוב, כמבואר בגמרא 
. ובכל זאת כאן לא שייך אזלינן בתר )שם( "בפני יהושעו" )ב"מ כ"ז.(

רוב, כיון שאחד מהם שכח, ומה שיש לשמעון יותר בגדים מראובן אין 
היא  זו סיבה לומר שנפל ממנו, שהרי רק אחד מהם שכח )ולא החולצה

הסיבה רק האדם(, והיות שהם רק שני אנשים יש כאן ספק, והמוציא 
בענין בשר מרובע ובשר ב"ב כ"ג.  רש"שמחברו עליו הראיה )ועי' 

 משולש, ודוק(. 
 

 האב חולה, מי האפוטרופוס
 אדם שנעשה חולה אלצהיימר ואשתו מנהלת את כל שאלה :

 ו לא? נכסיו, האם יכולה לתת תרומה לבנם שמחתן ילד, א
: כיון שהוא נעשה חולה ממילא  היא ממשיכה במקומו לעשות תשובה

את כל העסקים, ונעשית כמו אפוטרופוס במקומו, והרי מבואר 
שאפוטרופוס יכול לתת את הצדקה הקבועה שלו, וכל שכן בזה שהוא 

 לצורך הילדים, שזה כעין צורך עצמו.
 

 לחזור משכירות בחודש הי"ג
 רות על דירה למשך שנה, והיתה שנה : חתם שטר שכישאלה

מעוברת, האם "שנה" הכוונה לשנה שלימה, ובשנה זו היא י"ג 
 חודשים, או הכוונה לי"ב חודשים? 

: אם כתבו בשטר כגון מיום ראשון באלול הכוונה לשנה עברית תשובה
שהיא  עד חודש אלול הבא, שהיא י"ג חודש, אבל אם כתב שם ראשון 

אשון בספטמבר( סימן שכוונתו לשנה לועזית לחודש לועזי )כגון ר
 שהיא י"ב חודשים לועזיים.

 

 ועל בזול או פועל יקר
 בעל מלאכה שכר דירה והתנה עם המשכיר לתקן שם שאלה :

שוכר פוחד שמא מזגן. המשכיר רוצה להביא פועל ערבי )בזול(, אך ה
יראה ויגלה סודות, האם יכול לחייב את המשכיר להביא פועל יהודי 

 ושיעלה לו יותר?  
: אין השוכר יכול לעכב את המשכיר מלהביא פועל ערבי לצורך תשובה

התיקון, ויש לזה עצה שבאותה שעה יכסה השוכר את עבודתו, ועכ"פ 
ועל היהודי אם מעכבו לכך, על השוכר לשלם את פער המחיר, שהפ

 עולה יותר היות ובגללו יש לו הוצאה זו.
 

 הביאו לביתו מוצרים בלי להזמינם
 בטעות הניחו עשרה קרטונים לפני ביתו של ראובן והוא שאלה :

הכניסם בינתיים לביתו, לאחר כמה ימי בירורים )בעזרת מצלמות 
שהיו לפני הבית( נודע לו מי הביאם והודיע לחנות שיבואו לקחתם, 

ם אמרו שהם כבר באים, אבל כבר עברו חמישה שבועות שאומרים ה
 כן, והארגזים עדיין נמצאים בביתו ומאוד מפריעים לו.

האם מותר לו להוציאם מחוץ לביתו, לחצר כמקודם, או שמא כיון 
שהכניסם נעשה עליו שומר אבידה וחייב לשומרם עד שהבעלים 

 יחליטו לבוא ולקחתם? 
מי שהכניס פירותיו לבית חברו )חו"מ ס' שי"ט( בשו"ע  : איתאתשובה

שלא מדעתו או שהיטעהו עד שהכניס פירותיו והניחם והלך, יכול בעל 
צריך להודיע קודם שיבואו ש הרמ"אוכתב הבית להשליכם לשוק, 

, ואם נאנס לאחר שהודיעוהו לקחת הפירות ואל"כ מוציאם לרחוב
 פטור, עי' שם. 

ות שאם תוך יום או יומיים הם לא באים לפ"ז בנד"ד יכול להודיע לחנ
 לקחת את הארגזים הוא מוציאם לחצרו, ולאחר מכן הוא פטור.

 

 מלמד הרוצה לעזוב באמצע הזמן
 מלמד ב'חידר' הרוצה לעזוב באמצע הזמן )בלי לתת הודעה שאלה :

מראש(, והמנהל טוען שהרי עשה קנין התחייבות שלא יעזוב בלי 
 ?הודעה מראש, הדין עם מי

, התחיל פועל במלאכה )חו"מ ס' של"ג סעיף ג'( בשו"ע: איתא תשובה
וחזר בו בחצי היום, יכול לחזור בו ואפילו שכבר קיבל כל דמי 

)ס"ק  הש"ךהשכירות, אלא שצריך להחזיר את הכסף הנותר, וכתב 
שאפילו השתעבד עצמו בקנין יכול לחזור בו, כיון דכתיב: "כי לי י"ד( 

ולא עבדים לעבדים, ומשמע שבכל ענין יכול  -בני ישראל עבדים" 
 כריטב"א, ודלא הטור ורבינו ירוחם, מהרא"שלחזור )שכן משמע 

 בשם רבותיו, עי' שם(.
וכל זה אם אפשר למצוא מלמד אחר, אבל אם לא יכול למצוא מלמד 

שם סעיף  רמ"אאחר, נחשב לדבר האבד, ואין המלמד יכול לחזור בו )
חכות קצת זמן עד שמוצאים מלמד שמא אין , אולם בזה שצריך ל(ה'

זה נחשב דבר האבד, כיון שזה בריאות לילדים שנותנים להם קצת 
 (. ס"ק כ"ו ש"ךרווח מהלימודים )

 

 קבלת דמי פורים משיכור
 משכן לדמי  ₪: בפורים בני )בן העשר( קיבל מאתיים שאלה

 פורים, למחרת  באה אשתו ואמרה שבעלה היה שיכור גמור כשנתן
את הכסף, אבי הילד מאמין לכך שהיה שיכור, אבל רוצה לדעת האם 

 חייב להחזיר לשכן את הכסף?
: מכיון שהיה שיכור גמור אין כאן נתינה כלל, ומה שנשאר תשובה

מהכסף בעין חייבים להחזיר, אבל מה שהבן כבר בזבז ואכל מהכסף, 
שגנב  קטן)חו"מ ס' שמ"ט ג'(  בשו"ע איתאאינו צריך לשלם הכל, כד

ואם אינו בעין פטור אף לאחר  ,מחזירין קרן לבעלים אם הוא בעין
 שיגדיל.

שעכ"פ חייב  "שבות יעקב"בשם )ס"ק ב'(  "פתחי תשובהב" וכתב שם
וא בעין יש לו להחזיר, לשלם מה שנהנה, עי' שם. לכן בנד"ד הכסף שה

 ומה שבזבז ואכל ישלם מה שנהנה כיון דסו"ס השתמש בכסף חברו.
 

 חמוד" על סיגריות"לא ת
 ביקש מחברו לתת לו סיגריה, האם יש בזה "לא תחמוד"? שאלה : 

כל החומד ביתו או כליו ה פ"א  הל' ט'( ב)הל' גני ב"םהרמ: כתב תשובה
של חברו וכו' ואין בדעתו למכרם, והוא הרבה עליו רעים, או שהפציר 

שרוצה בו עד שמכרם לו, הר"ז עובר ב"לא תחמוד", עי' שם. וכל זה כ
את מה שיש לחברו, אבל אם הוא צריך למשהו, ואין לו ענין דוקא במה 
שיש לחברו, מותר. וכי עני אסור לבקש מחברו שיתן לו פת לחם או 
דבר אחר, הרי פשיטא שמותר כיון שמבקש לצרכי נפשו, וה"נ בזה 

 מותר כיון שמבקש בגלל שצריך ולא בגלל שיש לחברו.
 

 גימטריא עם הכולל
 האם יש מקור למה שאומרים שאפשר לעשות גימטריא,  :שאלה

 ואם חסר מספר אחד מוסיפים הכולל?
או"ח ", תרומת הדשן")תלמיד של בעל  "קט יושרל": עי' שו"ת תשובה

" כי לקט יושר"( שכתב, אחד הטעמים שכתב הספר ח"א עמ' ג' ענין ב'
הוא גימטריא שם המחבר, שאף שחסר אות אחת במנין שמו אין 

 יד על זה, שיש לצרף הכולל ביחד, עי' שם.להקפ
: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון )פ' ויחי מ"ח, ה'(ויש מרמזים מהפסוק 

יהיו לי" , "אפרים ומנשה" בגימטריא "ראובן ושמעון" חסר אחד, הרי 
 (.בהקדמה לקונטרס הגימטריאות "ברכת פרץ"שאחד אינו מעכב )וע"ע 
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 "מעלת הרבים"                                                  

ם ְוָרְדפּו ם ּוֵמָאה ֵמָאה ֲחִמָשה ִמכֶּ  לומר צריך היה לא והלא, החשבון הוא כך וכי (כו, ח) ִיְרדֹּפּו ְרָבָבה ִמכֶּ
 את העושין למרובין התורה את העושין מועטין דומה אינו אלא, ירדופו אלפים שני מכם מאה אלא

 י("רש) התורה

הנחת היא ש ,יחיד למצוה שעושים רביםהשסיבת השוני בין מצוה שעושה  ,חובת השמירה פ"ח() מבאר רבנו
, מפני שרואה שמצוותיו חביבים על בניו. כששועים את המצוה רבים רוח של הקב"ה גדולה הרבה יותר

כשיש לאדם אפשרות לקיים מצוה ביחידות או לקיימה יחד עם הרבים, וודאי שעליו לקיימה עם  ,לכןו
שעושה את המצוה אותו הדבר הישגיו גדולים הרבה יותר. ודומה הדבר לאדם שמזדמן הרבים, מפני שאף 

לו שני עסקים להשקיע בהם, באחד ירוויח סכום מועט ובשני ירוויח כפלי כפליים, וודאי שיתאמץ 
 . (א"פכ א"ח עולם שם, )שמירת הלשון חתימת הספר להשקיע בעסק הרווחי יותר

ה'".  לבות ובוחן לזהב וכור לכסף מצרף" יז, ג( משלי)ות ברבים. כתוב מעלה נוספת קיימת בעשיית המצו
כלומר, כשם שהצורפים בודקים את הכסף והזהב, האם המתכת נקיה ומזוקקת, או שמא מעורב בה מיני 

 דברים יג, ד()מתכות זולות, כך הקב"ה בוחן כל מעשה מצוה האם נעשה בלב ונפש. יתר על כן, נאמר 
. כלומר, הקב"ה בוחן האם המצוה נעשתה בכל הלב "נפשכם ובכל לבבכם בכל' ה את אוהבים הישכם"

 אשר תחת" דברים כח, מז()ובכל הנפש. ומלבד זאת, הקב"ה בוחן האם המצוה נעשתה בשמחה, כנאמר 
. אולם כל זאת רק במצוה שנעשית ע"י יחיד, אבל "כל מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך' ה את עבדת לא

 תפלת אל פנה" קב, יח( )תהליםללא בחינות רבות כל כך. כפי שנאמר ברבים, מתקבלת  מצוה הנעשית
. ופירושו, שהקב"ה פונה אל תפילתו של היחיד ובוחן האם נאמרה בכוונה "תפלתם את בזה ולא הערער

או לא, אבל לתפילות הרבים אינו פונה ומקבלם אף אם לא נעשו בכל ההידורים. וכן הוא בכל המצוות, 
 .כט( מ' ומאמרים אגרות) שהקב"ה אינו בוחנם ובודקם כשנעשים ברבים

יש מצוה שצורת עשייתה מתעלה לפי ריבוי מצאנו ש הנ"לשמלבד  ,)ח"ח חייו ופעלו עמ' תתקפט(ומוסיף רבנו 
שככל שרבים המברכים כך משתנות מילות , דעת ר' יוסי הגלילי העושים אותה. לגבי ברכת הזימון

עשרה . בשאכלנו משלו' אומרים 'נברך ,שכשיש שלושה מברכים :מט, ב(ברכות )משנה ב הברכה. כנאמר
 אלקי אלקינו' לה באלף אומרים 'נברך' וכו', אלקינו' ה מאה אומרים 'נברךאלקינו' וכו', ב אומרים 'נברך

 הכרובים יושב צבקות אלקי ישראל אלקי אלקינו' לה אומרים 'נברך]עשרת אלפים[ ישראל' וכו', ובריבוא 
 שאכלנו'. המזון על

 ע"פ דברי חז"ל אלו, עורר רבנו בכמה מצוות להקפיד לעשותם ברבים:

. ובכך ירוויח שכל המצוות שעושה בתפילה: מצות תפילה, מצות ולא ביחידות א( להתפלל עם הציבור
וה ברבים קדושת מצ -קריאת שמע ומצות זכירת יציאת מצרים, כולן יתעלו בקדושה יתירה תפילין, מצות 

ב( שיתקבצו הרבה אנשים יחד, לקבל על עצמם להיזהר מאיסורי הדיבור, לשון הרע, . )שמירת הלשון שם(
חובת השמירה )רכילות, מחלוקת כעס וכדו'. ולעשות סייגים וגדרים שלא יכשלו בעוונות חמורים אלו 

שיעורו הקבוע בביתו. מלבד ללמוד תורה בקביעות בחבורה בבית המדרש, ושלא כל אחד ילמד את  ג(.(שם
)שם עולם המעלות הרבות המוזכרות בדברי חז"ל ללומד בחבורה, ישנה מעלה זו שזכות המצוה גדול יותר 

 .שם(

מי שמפשר בעניני התורה ומוותר על קיום איזו מן : ועשו סייג לתורה . פרקי אבות במחיצת החפץ חיים
המצוות, ואף אם כוונתו רצויה, דומה לאחד שלקח סחורה מהחנות והשליך אל הנהר וכל העומדים 

נשתגע חלילה. ואני עדיין מסופקני אם באמת נשתגע או לא, אבל דבר אחד ברור לי מסביבו חשבו ש
שהמשליך איננו בעל החנות והסחורה אינה שלו. כן הדבר במי שמוותר על מצוה מן המצוות או דבר 

 מעשי למלך                                                            מדברי חכמים, הוא מראה בעליל שהסחורה אינה שלו.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פניני הפרשה "במחיצת החפץ חיים"                   בס"ד

 תשמרו. מצוותי ואת תלכו בחקותי אם
 שאחרי המקרא ומסיים לקיים. מנת ועל בתורה עמלים שתהיו דהיינו הספרא, בשם י"רש ופירש

 וכמו שכתוב', ה קירבת של הנצחי לאושר יזכו עוד, מאוד מרובה הברכה שתהיה ז"העוה הצלחת
 ל"ור מפני. נרתעין אתם ואין עדן-בגן עמכם אטייל הספרא: בשם י"ופירש רש, בתוככם" "והתהלכתי

 עמל י"ע הוא האדם של והנצחי הזמני אושר הצלחת שכל בעבור והנה השכינה. פני אור לקבל שתזכו
 פ"ז( אור )תורהרבות. פעמים וחזרתה לימודה על התורה והכפילה הזהירה לכן, ז"בעוה וקנייתה התורה

 
 ורדפו מכם.

 יותר. גדולה זכותה ברבים, הנעשית מצוה כל
 היסוד שהוא, הישיבות' 'ועד בשם מוסד תורה גדולי רבנים הרבה י"עפ שנתייסד שנים שלוש זה הנה

 הזאת המצוה זכות גודל מילתא. ביה אימא זה ענין על וגם המועטות, הקדושות הישיבות לקיום היחידי
 רבים י"ע הנעשית מצוה וכל, מקומות בהרבה הזאת העבודה נתרחבה ה"שב מפני, לשער אין היא

 כך וכי י:"ברש ופריך, ירדופו" רבבה מכם ומאה מאה חמשה מכם "ורדפו כדכתיב, מאוד גדול זכותה
 כמה וכל, התורה את העושין למרובין התורה את העושין מועטין דומה אינו שם: ומתרץ החשבון? הוא

 יותר. גדולה המצוה זכות התורה את המקיימים האנשים שיתרבו
 צריכים בוודאי, מחבירו מרובה קללתו שאין יום לך ואין יום אל מיום מתגברות שהצרות אלה ובימינו

 לקיום העיקרי היחידי היסוד שהוא הישיבות' ב'ועד תומכים שאנו זה ענין י"וע, גדולים לזכותים אנו
 בוודאי הדור, פריצי י"ע ו"ח פלאים תרד שלא בתורה הקדושה, האוחזים הם שהם הקדושות הישיבות

 הישיבות( ועד ענין מאמר ישראל, )בית                 ו."ח זעם ביום למחסה לנו שיהיו זכותים עלינו יתוספו
 

 ופניתי אליכם.
 כמה בעסקו לו שהיה אחד לגביר דומה עניינו, ז"בעוה טוב הרבה נותנים הזה העולם שלרשעי מה

 ודאי הלוא בנפשו: והתבונן, לבנו נישואין לעשות צריך שהיה זמן והגיע, עבודתו עובדים שהיו איכרים
 לכבודי העם אצילי כל יתקבצו הלוא אז כי, שמחתי ויערבו בני נישואי שמחת ביום האיכרים גם יבואו

 הם זה כי מקודם חלקם את להם שאתן לפני טוב ועל כן, בתוכם הם גם שיבואו הכבוד מדרך ואין
 ויערוך בני. משמחת מקודם חלקכם לכם אתן משרתיי, אתם הנה: להם ויאמר ויקראם מבקשים.

 שעשה הטוב על רעהו אל איש וישמחו וישתו ויאכלו זמר, וכלי הרבה ש"ויי בשר עם שלחן לפניהם
 בנו. בשמחת מקום עוד להם היה שלא מהם, נתפטר ובזה עמהם.

 
 מאומה טעמו לא הגביר אהובי שאפילו בזמן כל, קודם ושמחים שותים אוכלים אותם הרואה כל, והנה

 היודע אבל? מכל אצלו חשובים האלה האיכרים האמנם: ויחשוב הדבר על יתמה הלוא, בנו משמחת
 מהם. עוד ולהתפטר חלקם להם לתת רק כוונתו כי וידע בזה כלל יפלא לא וראשיתו דבר אחרית

 משל משלו, אליכם" "ופניתי הפסוק על בחוקותי( )פרשת בספרא איתא זה וכעין, מאליו מובן והנמשל
 נכנסו, הרבה ימים מלאכה עימו ועשה אחד פועל שם והיה, הרבה פועלים ששכר למלך למה הדבר דומה,

 הצעירים היינו] הרובים לך אפנה בני, המלך: אמר לו עמהם. הפועל אותו ונכנס שכרם ליטול הפועלים
 רב חשבון אתה אבל, מועט שכר להם נותן ואני, מועטת מלאכה עימי שעשו הללו[ לעומתי צעירים שהם

 כל רע עושי והרשעים, המקום מלפני שכרם מבקשים ז"בעוה הצדיקים היו כך עמך. לחשוב עתיד אני
 הרשעים לכם, אפנה בניי לצדיקים: להם אומר והמקום, המקום מלפני שכרם מבקשים הם גם היום
 עמכם. לחשוב עתיד אני רב חשבון אתם אבל מועט, שכר להם נותן ואני מועטת מלאכה עמי עשו הללו
  (עולם )שם        אליכם. אפנה ואז הרשעים, של שכר מתשלום שאפנה והיינו אליכם", "ופניתי נאמר לכך

 
 לאלקים. לכם והייתי בתוככם והתהלכתי

 הזה שהעונג אף והנה מכם'. כאחד עדן-בגן עמכם 'אטייל :בחומש( י"ברש )הובא בספרי ופירש רש"י
 הוא המדינה מגדולי אחד שר אם אפילו כי, במציאות להימצא שיכולים העידונים מכל גדול בוודאי הוא

 שיעור לאין גדולה שמחתו עימו מטייל המלך אם וכל שכן, מאוד מתכבד כ"ג בגנו אחד עם מטייל
 אלוקי של בגדולתו נתבונן כאשר אלפים באלף ו"וק מדינתו. שער באי כל לפני מאוד בזה ומתכבד
-בגן האדם עם מטייל כשהוא ותחתונים, עליונים הכל ברצונו המחיה העולם כל על מלך והארץ, השמים

 מעלה. של פמליא כל לפני בזה יתכבד וכמה, שיעור ואין ערך אין עד שמחתו יהיה כמה, עדן
 ואם ז,"בעוה שלמד מה דבר תורה איזה ה"הקב שואלו טיולו בעת פן להתפחד האדם צריך מאוד אבל

 עצמך "התקן באבות: ל"שאמרו חז מה וזהו ז."עי לו יגיע וכלימה בושה כמה להשיב מה ידע לא
 יתבייש שלא כדי למעלה, שכתבנו מה בכל עצמו שיתקן והיינו לטרקלין". שתיכנס כדי בפרוזדור,

 פ"ט( הדת )חומת                               לו. וטוב אשרי ואז זה, כל לבו אל האדם וישים בטרקלין. בהיכנסו
 

 

 לע"נ ה"ה שלמה בן מרים, ולהצלחת ה"ה דניאל בן שלמה, דן אליהו בן שמעון.
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       ם תלהטנפשו גחלי
������� ניצוצות ממשנת הגאון הצדיק ר' ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל

��תשע"ה����������בחוקותיי��94גליון        
��

� �תורתנו �מתן �יום �שמתקרב �לבהיות �מתוך�ראינו לקט
� �רבינו �כתבי �ניצוצות �לזצ"ל �התשוקה עמל�לרענן

��תורה�הקדושה.�ה
  

ו היחודי שאינו שוה לכל נפש דברי תורתו מחמת סגנונהבהרה: 
של רבינו זצ"ל עוברים עריכה ועיבוד לשוני כפי שנעשה בספר 

י"ל בעדודו. על כן שעל עקבתא דמשיחא "נפשו גחלים תלהט" 
  . כל שגיאה וטעות נא לתלות אך ורק בעורך

��
��נשמח�על�כל�הערה�והארה.

המערכת����������������������������  

��

העלון יוצא ללא מטרת ריוח וניתנת העלון יוצא ללא מטרת ריוח וניתנת העלון יוצא ללא מטרת ריוח וניתנת העלון יוצא ללא מטרת ריוח וניתנת 
        רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.

        לתרומות והנצחות, הוספת מנוים, הצעות והערות לתרומות והנצחות, הוספת מנוים, הצעות והערות לתרומות והנצחות, הוספת מנוים, הצעות והערות לתרומות והנצחות, הוספת מנוים, הצעות והערות 
            0527697944052769794405276979440527697944לפון:לפון:לפון:לפון:יש לפנות בטיש לפנות בטיש לפנות בטיש לפנות בט
 shneiderav1@gmail.com או בדוא"לאו בדוא"לאו בדוא"לאו בדוא"ל

רק יגיעת התורה מושכת את הגוף 
 [עיני ישראל ח"ב עמ' שי"ג] לרוחניות

�מדרש� �בחוקותי�[במד"ר ר"פ בחוקותי] �כתוב �אם וז"ל
תלכו,�הה"ד�חשבתי�דרכי�ואשיבה�רגלי�אל�עדותיך,�
אמר�דוד,�רבש"ע,�בכל�יום�ויום�הייתי�מחשב�ואומר�
�למקום�פלוני�ולבית�דירה�פלוני�אני�הולך,�והיו�רגלי

�הה"ד� �מדרשות �ולבתי �כנסיות �לבתי �אותי מביאות
�נראה� �המדרש. �עכ"ל �עדותיך �אל �רגלי ואשיבה
�על� �שנאמר �"תלכו" �הלשון �מהו �למדרש שהוקשה
�המדרש� �ותירץ �תלכו", �"בחוקותי �בפסוק התורה
�ולהיות� �בתורה �צריך�לעמול �שהאדם �היא שהכוונה
דבק�בה�כ"כ�עד�כדי�כך�שבאופן�טבעי�יוליכוהו�רגליו�

��י�מדרשות.אל�בת

�בעצלות� �בתורה �עוסק �אדם �שכאשר �הדברים פירוש
�עסק� �בגדר �התורה �עסק �אצלו �ישאר ורפיון,
�והוא� �כלום �גופו �על �ישפיע �ולא �בעלמא במושכלות
�ורק� �תבל. �וחמודות �לתענוגות �וימשך �חומרי ישאר
כאשר�האדם�עמל�ומתיגע�בתורה�בכל�כוחו,�ומוותר�

� �יותר �ולהבין �להעמיק �כדי �העוה"ז �הבלי בתורה,�על
מושפע�גם�הגוף�מתורתו�עד�למצב�בו�נמשך�בסתמא�

� �"אם�בחוקותי" �זה�הפירוש�בפסוק �מדרשות. �–לבתי
היינו�שהד"ת�"נחקקין"�בנפשו�ע"י�עמל�התורה,�עי"ז�
�לדברי� �היא �שלו �שההליכה�הסתמית �ל"תלכו" מגיע

��תורה.�

  סוד כח השמיעה

הנה�התוה"ק�הגדירה�שם�בפ'�בחוקותיי�את�העבירה�
�לי"�ש"אינם�ע �"אם�לא�תשמעו �בלשון מלים�בתורה"

�השמיעה.� �בחוש �פגיעה �הוא �עמל �שחוסר ומבואר
�שהחוש� �[ש"ב] �בשע"ת �יונה �ר' �מש"כ �עפ"י ויתבאר
�השמיעה� �חוש �הוא �שבאדם �החושים �מכל הנכבד
�דמי� �לו �נותן �עינו �סימא�את �פ"ח) �(ב"ק �חז"ל וכמ"ש
�שבלא� �והיינו �עיי"ש, �כולו �דמי �לו �נותן �חירשו עינו,

�הר �בלא�חוש �אבל �לאדם, �גדול �ערך �עדיין �יש איה
�דמי� �לו �נותן �ולכן �כלום �שווה �אינו �השמיעה חוש
כולו.�טעם�הדבר�שחוש�השמיעה�כל�כך�חשוב�משום�
�כמ"ש� �האדם �גוף �על �גדול �השפעה �כח �לאוזן שיש
�ל')�מאור�עינים�ישמח�לב�ושמועה�טובה� �ט"ו (משלי

� �היינו �עצם, �לתוך�תדשן �לחדור �כח �לשמיעה שיש
�של �יבשים�הגוף�תוכו �מקומות �שהם �העצמות �עד ,

לגמרי�מכל�הרגש,�ולהפריח�בהם�חיות�והרגש�נפלא�
לעבודת�ה',�ולא�כשאר�החושים�שהשפעתם�חיצונית�

בלבד�ומכיון�שזו�תכלית�האדם�באבדו�כח�זה�מאבד�
��את�כל�ערכו.

�הגוף.� �על �להשפיע �חוש�השמיעה �של �כחו �סוד מהו
המגיעים�תכונת�השמיעה�היא�ל"הבחין"�בין�הדברים�

�בתנ"ך� �בכ"מ �מצינו �שכן �בהם, �ו"להתבונן" לאוזנו
�"תשמע�חלום�לפתור� �כמו �"הבנה" ששמיעה�פירושו
�כשאדם� �הרבה. �ועוד �עבדך" �ישמע �"כי אותו",
�הידיעות� �"מכניס" �רק �אינו �זה �באופן �באוזן משתמש

�פתוחה�ושומעת� �אלא�שאוזנו ומתבוננת�היטב�לאזנו
�גדול �עמל �ע"י �הדבבדברים �נחקקים �אז �בלבו�, רים

�מדוע� �היטב �מובן �עפי"ז �בטן. �חדרי �עד וחודרים
�בתורה� �עמל �חוסר �של �את�העבירה �הגדירה התורה

� �כי �השמיעה, �בחוש �לא�כפגיעה �התורה �עמל בלא
��יכולה�להיות�"שמיעת"�רצון�התורה.�

�שא"א� �מגיע�לתחושה �בתורה �זו �בצורה �עמל כאשר
�במצב�זה�אין�הגוף�כבר�מתנגד� לעשות�אחרת�כלל.

�א �ומזדכך�מלקבל �התורה �אור �בו �וזורח �הדברים, ת
�סתמי� �באופן �אותו �מוליכות �שרגליו �עד ומתעלה

��לבית�המדרש,�כנ"ל�במדרש.�

�פעם� �שאמר �האבנ"ז �של �הנפלאה �אמרתו �פשר זהו
�השכל� �בעיון �להיות �צריך �שהלימוד לתלמידו
בהעמקה�גדולה�עד�שיהיו�הדברים�ברורים�ובהירים�

�עפ" �להתנהג �"מוכרח" �שירגיש �עד �המסקנות�כ"כ י
של�הד"ת.�היינו�שרק�בלימוד�ע"י�יגיעה�ועמל�שמבין�
�אל� �להשתעבד �מוכרח �הדברים, �עומק �פנימיות את

��המסקנא�של�הלימוד.�

נפילה עד "כופר בעיקר"  -איבוד חוש השמיעה
  רח"ל

עתה�נבין�מדוע�"אם�לא�תשמעו�לי"�לעמול�בתורה��
�בעיקר� �כופר �להיות �התחתונה �לדיוטה �להביאו יכול

 מערכתדבר ה



 ב

 

��][מתוך�אגרות�דעת�א',�נ"ו,�ל"זהדרך לעליה בתורה 

כמה מילים בענין החיזוק בעליה בתורה. האדם בלידתו הוא בטבעו ַעיר פרא, והכניס הקב"ה בו נשמה 
עליונה מאד מתחת כסא כבודו, עם משרתו שהוא השכל הישר, כדי לרסן עיר פרא זה וליצר ממנו דמות 

סוגל לשמוע דאז הוא מ עיקר כח המרסן הוא עפ"י דביקות השכל לתורהאדם, זהו עיר פרא אדם יולד. 
צלילי עדינות החיים של הנשמה הקדושה בת העליונים שבו, והוא דרך העליה. אין עולים ומתגדלים ביום 

 ואיזליכולים להבין  ואחד ובשנה אחת רק ניתן לאדם ערך שמונים שנה לפתח גידולו. עפ"י האריכות הז
  צריך להגיע ואיזה אושר מופלא ממתין לו בגמר גידולו. התכלית גדול

מדידת הגדלות הוא לפי שיעור הדביקות בתורה ומצוות בכל יום. כל יום שעבר בלימוד ובקיום המצות 

א לא להחזיק מודד חום בכל יהוא השגת עוד שלב מההתפתחות, והוא אושרו. הבריאות של עבודת הנפש ה
נושא עול אתמול או לא, רק ליכנס לעול העבודה בפשיטות כשור ה לעומתה עליה תיום לראות האם הי

אין לכן  .יגע ללכת כסדר הלאהתאינו מסתכל לאחריו לראות מה נעשה בפעולתו, רק מוהתלם את וחורש 

לעמוד לפני ראי בכל יום ולראות אם נתגדל עוד סנטימטר ברוחניות, רק להיות כשור לעול וכחמור למשא 
רה כי אכן הוא מכניס בנשמתו ולחרוש כל יום הלאה, ולא להביט לאחריו כלל, ולהאמין באמונה שלמה וברו

  אוצרות שמימיים מחמדת כל החמודות, והם יוליכוהו ישר בדרכו הגדולה בת השמונים שנה.
עיקר העליות בעבודה לעלות למעלה מההרגשה שהוא תחת עול להמשיך הלאה תמיד, "עקשנות" 

  תמידית ללכת הלאה.

לה שלא יהא נפסד. ובזה העיקר הוא והעיקר שאחרי שמשיגים קנין לעשות שמירה עליו, שמירה מעו
שמירת הפה מדיבורים האסורים כמ"ש הח"ח זצ"ל כמה פעמים בזה. והשני לשמור המח מהרהורים רעים 
אשר אבי אבות הטומאה הוא הרהורי נשים. ובנקיות שני כלים אלו תלך בטח בדרכך והשי"ת יתן לך שמחת 

  ואושר החיים ובכל אשר תפנה תצליח.
וא הזמן שבטבע נמצא רעננות וחשק בחיי האדם, וצריך להכניסם תחת מסגרת העליה ימי הנעורים ה

  ולעלות ע"י החשק לעליה.
 

ברש"י].�כאשר�מאבד�אדם�את�חוש�השמיעה��[עיי"ש
נאבדת�כל�תקותו�כי�אין�כבר�בכח�האוזן�להשפיע�על�

��ההרגשים�של�גופו�להמשך�אחר�התורה�ולילך�

��

�כבר�שום�מעצור�מלהגיע� �ולכן�אין בדרכיה�הטובים,
�מערב� �במדינות �היה �וכן �רח"ל. �בעיקר לכפירה
�והגיעו� �התורה, �בעמלות �הזנחה �שהיתה אירופה

��ות�וכפירה�בעיקר�ממש�רח"ל.להתבולל

 תורתו, עולמו ותפקידו - צביונו של בן ישיבה 
�ב �נאמרו �הספירה[הדברים �בימי �חיזוק, �פטירתו��עצרת אחרי

��.�]הגה"צ�רבי�שמשון�דוד�זצ"ל�פינקוסהפתאומית�של�

�תקופת� �של �בעיצומה �מאתנו �נלקח �לב לדאבון
�הקדושה� �בארצנו �בעסק�עבודת�הקודש�שלו עלייתו,

תבל,�להשפיע�ולרומם�אלפי�ישראל,�לעוררם��וברחבי
 משנתם�ומשגיותם�בהבלי�הזמן.

�ב �אנו �בחג�נמצאים �תורה �מתן �לקראת �הכנה ימי
�לטובה. �עלינו �שיבא �את��השבועות �לתמצת ננסה

�"ישיבה"� �של�המושג ההשקפה�הנכונה�בדבר�מהותו
�הדברים�מחייבים� �גם�כי �ישיבה".�מתוך�כך�נבין ו"בן

 יותו�של�כל�בן�תורה.למעשה,�וכמה�גדולה�אחר

�ומחריד� �פתאומי �נסתלק�באופן בערב�המועד�שנה�זו
� �שבדור, �המיוחדים �העליה �מבני �ופשוט�אחד מאחר

הוא�שהשי"ת�מעוררנו�בזה�לשוב�בתשובה�לפניו�ית',�
�מה�השי"ת�דורש�מאתנו.� �להתבונן א"כ�חובה�עלינו

הגם�שדרכי�שמים�נסתרים�לנו,�אולם�דבר�ברור�הוא�
עה�מהכלל,�על�חטא�ופגם�כלל�ציבורי.�שיש�כאן�תבי

הרי�חז"ל�קבעו�לנו�כי�עונשי�שמים�באים�בדרך�מדה�
�באופי� �להבחין �שניתן �זו �הנהגה �מגדרי �מדה. כנגד
�יודעים� �הכל �הנה, �העונש. �אופי �עפ"י החטא

�והיעדרו �הסתלקותו �על �שהכאב חדר��-ומרגישים
�ברחבי� �הציבור �כלל �בלבבות �עמוק �עמוק ופגע

�ויתירה�מזו,�אנו�חשים�העולם,�הן�בארץ� והן�בחו"ל.
כאן�תופעה�משונה,�אשר�למרות�שכבר�עבר�זמן�מה�
�והצער,� �הכאב �גחלת �בלב �בוערת �עדיין מהמאורע,
�וטובים.� �גדולים �אצל �גם �מאד �עד �נדיר �שהוא דבר
�בהכרח,� �הרי �ציבורי, �כלל �הוא �העונש �שאופי כיון
�כשרואים� �זה. �מסוג �חטא �על �ג"כ �היא שהתביעה

�מפואר�כזה,�שנלקח�בשביל� �כלי ה"מדה�כנגד�מדה"



 ג

 

�ההצטיינות� �בנקודת �שהתביעה�היא�דוקא �מובן הרי
 המיוחדת�שלו.

�והיסוד� �התשתית �היא �התורה �בע"ה: �דברינו נבאר
�ישראל",� �ה"כלל �של �ה"חיות" �כל �מבוססת שעליה
�אל� �הכלל �התקשרות �מדת �כפי �לכן, �יונק. וממנה
�הקשר �[ועומק �הכלל. �בחיי �הדבר �יורגש �כך �התורה,

�חז"ל� �שביארו �הוא�מה �ישראל, �כלל �עם �התורה של
�וישראל,� �אורייתא �קב"ה �זב"ז �קשורים �דברים �ג' כי
 דהיינו�קב"ה�באורייתא�ואורייתא�בישראל,�ואכמ"ל].

�פגעה� �שהסתלקותו �בחוש �רואים �אנו �כאשר ולכן
במעמקי�"הרגשת�החיים"�של�כלל�הציבור,�אות�היא�

� שהוא�[שהתביעה�היא�על�מצב�ההוה�של�ה"תורה"
�התורה� �עיקר�ענין �עתה. �בדורנו מקור�חיות�הציבור]
�התורה� �נעשית �בה, �והדביקות �הלימוד �שע"י הוא

� �המושג �פירוש �נפשי". �"קנין �הוא��-אצלו �תורה" "בן
� �כמשמעו �התורה��-פשוטו �כאילו �התורה, �של בן

ילדתו�ויצרתו.�בדורות�שעברו�היה�זה�דבר�פשוט,�כי�
�ה"תורה" �תורה" �ה"בן �על �ניכר �הנהגתו,��היה שבו,

נימוסו,�שאיפתו�וכל�הליכות�חייו,�העידו�עליו�כמאה�
�בכל�ישותו.� עדים�שהתורה�ודעת�התורה�ספוגה�בו,
�באיזה� �עליו �ניכר �היה �עצמו �הלימוד �בשעת גם
�נפש� �במסירות �הוא �מחובר �נפלאה השתוקקות
לעמילות�בתורה,�בשקיקה�להבין�עומק�רצון�התורה,�

�שאי �כולם�ראו �וענין. �אלא�בכל�ענין �זה�אדם�רגיל, ן
כמין�מלאך�מלובש�בגוף�של�בשר,�אשר�חי�לו�בעולם�
�היתה� �זאת �תבל. �והבלי �הגוף �עניני �כל מרומם�מעל

 תפארתה�של�תורה�באמת.

אולם,�בתקופה�האחרונה�עדים�אנו�לתופעה�חמורה.�
�לתוך� �לחדור �החלה �הרחוב �אוירת �של �הדעת קלות

ותלי�עולמם�של�בני�תורה.�הנה�צומח�ועולה�בתוך�כ
בית�המדרש,�סוג�חדש�של�"בן�תורה�מזוייף",�בסגנון�
של�הפתגם�הקלוקל�של�דור�המשכילים�"היה�יהודי�
�הוא� �המדרש �בבית �בשהותו �בצאתך". �ואדם בביתך
�הרחוב,� �כאנשי �הוא �נוהג �וביציאתו �תורה, לומד
�בין� �בימי �לפעמים �החילונית. �התרבות �את ומחקה

�כיד �חריף, �ביטוי �לידי �בא �הענין �כאשר�הזמנים וע,
�הרחוב� �של �הבילוים �והואי �התפרקות �של אוירה
�זה� �הישיבות. �של�חלק�מבני �לנחלתם �הופך החילוני

 נעשה�כ"לכתחילה"�חלק�מצורת�חייהם,�רח"ל.

מורי�ורבותי!�זה�לא�זיוף�רק�של�ה"בן�תורה",�זהו�זיוף�
 של�כל�התורה�כולה!

�של� �הפאר" �"דמות �היה �זצ"ל �הגדול הנפטר
�האמיתית �תורה"��המשמעות �"בן �של והמקיפה

באמת.�בעונות�הדור�בנקודה�זו�לקחוהו�מאתנו�לכפר�
�תורה� �השי"ת�בלב�ציבור�בני �יתן �הדור�כולו. על�עון

 שיתעורר�בהם�רצון�לחזור�להיות�בניה�של�התורה.

 ד' אמות של הלכה "נקיות"

כידוע,�אבי�ישיבות�ליטא�ופולין�היה�הגר"ח�מוולוזין�
�הגר"א �תלמיד �הישיבה�ה�.זצ"ל, �את �בשעתו �יסד וא

�יש� �אח"כ. �הישיבות �כל �יצאו �ממנו �אשר בולוזין
�למסור� �כדי �רק �היה �לא �הישיבה �יסוד �שענין לדעת,
�רבו� �של �מדרשו �מבית �הלימוד �דרך �את לדורות
הגר"א.�אלא,�מטרת�ייסוד�הישיבה�היתה�כדי�ליצור�
סוג�מסגרת�שעל�ידה�תוכל�להתממש�ההבטחה�שלא�

מפני�שהיה�חסר�לימוד�תשתכח�תורה�מישראל,�לא�
�היו� �אז �המדרש �בתי �אדרבא, �דאז. �בתקופה התורה
�ממש� �מלאים �תורה, �מלומדי �לפה �מפה מלאים
�כשראה� �פקחותו, �בגודל �זצ"ל �הגר"ח �אבל כפשוטו,
�פורה� �השורש �של �והתפתחותו �התנוצצותו תחילת

דהיינו�ההשכלה,�הוא�צפה�מראש�את��-ראש�ולענה�
�חזה�מרא �הוא �הרוחנית, �הסכנה �שההשכלה�גודל ש

�קיומה� �על�המשך �מאיימת �הפכה�לתנועה] [שאח"כ
של�תורה�ומצות�בכלל�ישראל.�לשם�כך,�בהתייעצות�
עם�רבו�הגר"א�זצ"ל�ובהסכמתו,�יזם�את�רעיון�הקמת�
ה"ישיבה",�כהכנה�למבול�זה�של�כפירה�שלא�תגלוש�
�הישיבה� �הלכה. �של �אמות �הד' �לתוך �תתפשט ולא

�"נק'בולוז �אמות �ד' �בתור �נוסדה �עמוד�ין �ששם יות"
�חוליה� �בתור �הוקמה �היא �בטהרתה. �קיימת התורה
ראשונה�בשרשרת�הישיבות�שעתידים�לצאת�ממנה,�

� �ברורה �היתה �התורה��-המטרה �עמוד שימסר
��ובטהרת �ובהתאם�לכך,��-מדור�לדור דרך�הישיבות,

�"יש �של �וצורתה �צביונה �מלכתחילה יבה".�נקבעה
�כל� �על �ז"ל�אז �הגר"א �עם �דיבר �זצ"ל �שהגר"ח ברור
�צביון� �שיהיה �צריך �צורה �ובאיזה �איך �הישיבה, קווי

��הישיבה.

 בימינו -גודל אחריותם של בני הישיבות 

רעיון�ה"ישיבה"�היה,�שתהיה�מעין�תיבת�נח,�שתוכל�
�כך� �ואכן �המבול�של�דעות�כוזבות. �מי לשוט�על�פני

�שכאש �בפועל, �אח"כ �בולוז'ין�היה �הישיבה �נסגרה ר
�הישיבות� �וראשי �הישיבות�האחרות, �כל �משם צמחו

� �לברכה �כולם �זכר �השמועה העתיקו��-מעתיקי
�הם� �שראו �כפי �הצביון, �אותו �את לישיבותיהם
�והבינו� �ראו �ישראל �גדולי �רק �דאז, �בתקופת בולוז'ין.
�חי� �ישראל �שהכלל �בימינו �אבל �בכך, �הצורך את

� �שנתפשטה �בכפירה �מוקף �ועד�נמצא �העולם מסוף
�של� �שהטהרה �לכל �ברור �כבר �עכשיו �כפשוטו, סופו
�[וידוע,� �ימינו. �ועד �מאז �התורה �מסירת �ישראל, כלל
�כמעט� �לטמיון. �ירדו �הישיבה �צורת �ששינו �אותם כי

�גודל��הנשכח �את �נבין �מכאן �לגמרי]. �היהדות מהם
�הם� �בימינו. �הישיבות �בני �על �המוטלת האחריות

�התור �עמוד �את �לשאת �אותו�אחראיים �ולמסור ה
�דרך� �נמסר �התורה �עמוד �כי �הבא, �לדור בטהרתה

��הישיבות�דוקא!

 השאיפה לגדלות

�שבה� �מסגרת �היא �הישיבה �מהו? �הישיבה צביון
הלימוד�הוא�בריתחא�דאורייתא,�כאשר�כל�השאיפה�

גדלות�בתורה.�ידיעת��-מכוונת�למטרה�אחת�ויחידה�
התורה�לעמקה�ולרחבה,�מתוך�השתעבדות�מוחלטת�
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   דבקות בקוב"ה שאין עוד מלבדו - תורה בציור שאין עוד מלבדו
והנה�הלא�פשוט�שעל�הקוב"ה�לא�יתכן�אפי'�הו"א�שבהו"א�שאין�ידוע�מאמר�חז"ל�"קוב"ה�ואורייתא�חד".��

מת�לרגע�א',�זוהי�כפירה�גמורה,�דהוא�חי�וקיים�לעד,�וצריך�לדעת�דה"ה�ה"אורייתא"�הקשורה�מציאותו�קיי
�וכשם� �הזמן, �כל �מוכרח �באופן �קיימת �ג"כ �שהיא �שלה, �במהלכים �עכ"פ �השוה, �צד �לה �יש �"קוב"ה" עם

ום�שהקב"ה�מכריז�"אין�עוד�מלבדו",�כך�התורה�צריכה�להיות�באופן�שמכריזה�"אין�עוד�מלבדה",�שאין�ש
ערך�לדבר�אחר�בבריאה�זולתה,�והכל�נאצל�ממנה,�שהיא�ראשית�דרכו�קדם�מפעליו�מאז,�והכל�נמצא�רק�
�ראשית� �שנקראו �ישראל �ובשביל �ראשית, �שנקראת �התורה �בשביל �אלא �נברא �לא �העולם �שכל למענה,

ורה�שיעסקו�בה,�ואם�לא�בריתי�יומם�ולילה�חוקות�שמים�וארץ�לא�שמתי.�וממילא�אדם�הרוצה�שעסק�הת
�שכל� �והיינו �מלבדה", �עוד �"שאין �זה, �באופן �התורה �את �להעריך �צריך �בהשי"ת, �לדביקות �יביאהו שלו
שאיפתו�היא�רק�לדעת�ולהבין�את�התורה,�והכל�מרוכז�רק�סביב�זה,�וכל�עיסוקיו�החומריים�הם�רק�לעבור�

לעסוק�בתורה,��את�העולם,�ויעשה�אותם�רק�בכפיה,�שמוכרח�לעשותם,�אבל�צפור�נפשו�הוא�רק�השאיפה
��ורק�באופן�זה�שהתורה�היא�אצלו�בגדר�"אין�עוד",�יכול�להתקשר�עם�"הקוב"ה",�שאין�עוד�מלבדו�ממש.

�שבת�פ"ח�ב'�(ד"ה�� �רש"י �וכלשון �ויגע�לרדת�לסוף�הסוגיא, �זה�היא�שעמל הצורה�של�עסק�התורה�באופן
שמטריד�את�דעתו�הוא�רק�לגלות�למיימינים)�עסוקים�בכל�כחם,�וטרודים�לדעת�סודה�עכ"ל,�שהדבר�היחיד�

מעמקי�הסוגיא,�ולא�מעניין�אותו�שום�דבר�אחר,�כי�אדם�המתעניין�בדבר�אחר,�כבר�אין�התורה�אצלו�בציור�
�השי"ת�להיות�עמלים�בתורה�לשמה� �יזכנו �בשיעור�הדביקות�בקוב"ה. �וממילא�יחסר�לו �עוד�מלבדה, שאין

��ולהגיע�למעלת�הדביקות�האמיתית.

 תורה וקביעת קדושתה בו עי"זכתישת הגוף על ה

�מצותי� �ואת �אח"כ �כתיב �הרי �המצוות �קיום �יכול �בתורה. �עמלים �שתהיו �ופירש"י �תלכו �בחקתי �אם כתיב
�כאן� �דנזכר �הא �דבשלמא �בדוקא. �להליכה �בזה �השייכות �מה �מובן �אינו �אבל �ע"כ. �אותם �ועשיתם תשמרו

�לשכ �נוכל�לפרש�משום�דהם�קשים�יותר�להבינם�בהיות�שאין �ויגיעה�חוקים ל�מבוא�כ"כ�להם�ונצרך�עמל
חובת�מלך)�היה�צד�בשבילם.�אמנם�במד"ר�שם�מובא�ע"ז�מ"ש�בדוד�ואשיבה�רגלי�אל�עדותיך.�דבכל�יום�(מ

�וכנראה� �ביהמ"ד. �אל �סתמי �באופן �אותו �מוליכות �היו �רגליו �אבל �ציבור �בעניני �לעשות �מה �מתכנן דוד
�ענ �יתפרש �ולפי"ז �כאן. �תלכו �ענין �לבאר �בא �מלשון�דהמד"ר �(בחוקותי �בגוף �חקוקים �יהיו �דד"ת �בחקתי ין

,�ואז�יוחקק�ויוטבע�בגוף�הליכה�אל�ביהמ"ד�(באופן�סתמי)�כי�´חקיקה)�שגם�שם�יורגש�תוקף�דרופתקי�דאו
�ויגיעה�יוכל� �רק�בעמל �כי �עמלים�בתורה. �בשם�חז"ל�שתהיו �רש"י �הם�דברי �וע"ז �הטבע�החדש�שקנה. זהו

�וגוף�כתות�על�התורה�יש�לו�הרגשות�וטבעיות�אחרות�מכל�ליחקק�בגופניות�נטיות�גמורות� אל�חיי�הרוח.
 שאר�הגופים.�וכאן�נעשה�קדושה�קבועה�בגוף.

 

�השקפות�לת �לשום �לא �בלבד. �תורה �ולדעת ורה
ודיעות�זרות�הבאות�מבחוץ.�הישיבה�היא�בית�היוצר�
�שם� �מחדש. �ונולד �מתעבר �כאילו �שם שהמתחנך
�ל"בן� �נעשה �שהוא �עד �ישותו, �לכל �חודרת התורה
�גם� �וממילא �גידיו, �ושס"ה �אבריו �רמ"ח �בכל תורה"
�של� �גבוהה �במדרגה �הם �שלו �והמצוות התורה

�צבי �זה �וזהו�שלימות. �בולוז'ין, �שהנהיגו �הישיבה ון
הצביון�של�ישיבה�שהעבירו�מדור�לדור,�וכל�זה�היה�

��במושגים�לגמרי�אחרים�ממה�שאנו�רגילים�בימינו.

  תורה של "עבדות"

�האמיתית� �המדרגה �היא �התורה �לימוד �של �זו צורה
הנדרשת�מן�האדם.�פוק�חזי�מה�נאמר�בפרשת�שמות�

�הקב"ה �כשנתגלה �התורה. �קבלת �רבינו��על למשה
�בהוציאך� �שלחתיך, �אנכי �כי �האות �לך �"וזה �לו אמר

��את�העם�ממצרים�תעבדון�את�האלוקים�על�ההר�
��
��

�ג �(שמות �על�-הזה" �שהכונה �רש"י �שם �ופירש יב).
קבלת�התורה�במעמד�הר�סיני.�הרי�מפורש�ש"קבלת�

נקרא�"תעבדון�את�האלוקים".�במתן�תורה��-התורה"�
� �ישראל, �כלל �אצל �מהפך �להיות�התחולל שהפכו

� �התורה" �את �"קבלו �הם �כי �השם", בתורת��-"עבדי
 "עבדות�לה'".

�[בפרשה� �לבבכם" �בכל �"ולעבדו �הפסוק �על ה"ספרי"
�"קרבנות",� �הא' �פירושים, �ג' �מונה �ק"ש], �של שניה

 והב'�תפילה�(שהיא�במקום�קרבנות),�והג'�"תורה".

�ש"לימוד� �כאן, �הספרי �מדברי �רואים �ורבותי! מורי
�ה �מ"עבודת�התורה" �פחות �לא �"עבודה" �בגדר ריהו

�שמבינים� �בדיוק�כפי �ומ"עבודת�התפילה". הקרבנות"
�"עבדא� �הוא �תפילה �שהרי �עבודה, �זוהי שתפילה
קמיה�מריה",�ממש�"עומד�לפני�ה'",�וכן�קרבנות�הוא�
עבודה�שהרי�מוסר�את�רכושו�להקב"ה,�כך�לא�פחות�

עבדו�בכל�לבבכם"�של�לימוד�התורה.הוא�ה"ל�-מזה�



 א 

 םניניפ
  משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- תשע"ו פרשת בחוקותי -

 נגמר דינו למיתה
ת ֶדה מוֹת יּומָּ ם ֹלא ִיפָּ ָאדָּ ֳחַרם ִמן הָּ ל ֵחֶרם ֲאֶשר יָּ  )כ"ז כ"ט( כָּ

שעבר עבירה שחייבין עליו מי  )ו' ב'(הנה אמרינן במשנה בערכין 
ואחד אמר ערכו  ,ן של ישראלבבית דילמיתה נגמר דינו מיתה, ו

מהא יליף ו .אין לו ערךמי שחייב מיתה ד ,אינו חייב כלום עלי,
מי  ,רש"יופירש , 'לא יפדה אשר יחרם מן האדםכל חרם 'דכתיב 

 .אינו בכלל פדיון ,שהוא ראוי ליחרם וליהרג
  איגלאי למפרע א.

נגמר דינו על ידם חייב מיתה, ושאדם על העידו אם עדים הנה 
אינו חייב כלום, עלי,  וערכאמר עליו אחד תה, ואחר כך למי

 , אין לו ערךדהשתא 

חל חייב לשלם הערך, דהרי עכשיו הוזמו העדים,  אחר כךאם ו
אמר ערכו עלי, לא , דאיגלאי מילתא דבשעה שעליו הערך למפרע

 .ואם כן היה לו ערך היה דינו למיתה
 הוזמו המזימיםב. 

 מי אמרינןוזמו המזימים, אם אחר כך ה ,יש לעיין מעתה
ואם כן לא חל הערך, או  ,למיתה נגמר דינוכבר גלאי למפרע שידא

, מגמר דין הראשון שהרי נפטר ,בעינן עכשיו גמר דין חדשילמא ד
 .היה לו ערךואם כן 

חו"מ ליקוטים סי' י"ט )בחזון איש ויש לדון כהצד הראשון, דהרי 

, הגמר דין חוזר למפרע ,שהוזמו המזימים אחרידנקט  (א' לדף כ"ד
 .ואין צריך לדונו מחדש

ובאו עדים אחרים על המאורע,  ,לא הוזמו המזימיםאם אמנם 
 בזה מסתברא דבעינן גמר דין חדש.

 גברא קטילאג. 
אדם שנתחייב  והרגלענין גברא קטילא, שאם יש לדון  עין זהכ

שאין חייבין על רציחתו דהוא גברא קטילא, ואחר מיתה בבית דין, 
איגלאי מילתא שלא היה חייב מיתה השתא ך הוזמו העדים, הרי כ

  חייב מיתה,זה שהרגו ואינו גברא קטילא, ואם כן 

למפרע, דהרי השתא הורגו ואם אחר כך יוזמו הזוממין, יפטר ה
איגלאי מילתא דהנהרג היה כבר חייב מיתה ונמצא דגברא קטילא 

 מר דין מחדש. צריך ג דנתבטל הגמר דיןהרג, ולא אמרינן דאחרי 

                

 רואה דמות בחושך
עלי, ואחר ו ברואה דמות בחושך, ואומר ערכ , מהוהנה יש לעיין

 מי היה הדמות, כמה חייב לשלם להקדש: כך אי אפשר לברר

 א. יתחייב חמישים
מפאת ספק אזלינן לחומרא  הערכין,חייב לשלם על כמה הנה בספק 

ואם כן נימא  )פ"ב הל' ערכין ה"ח(,ם לאו דבל יחל, כמבואר ברמב"
דיתחייב לשלם חמישים, דהיינו לצאת כל הספיקות, שמא זכר, ושמא 

 ]דהיינו הסכום הכי גבוה[. מעשרים עד ששים שנה,
 ב. זיל בתר רוב אנשים

בתר רוב אנשים, והרי אין ערך רוב האנשים  דניזילאך יש לדון 
ם, אך דילמא הוה חמישים, ואף שרוב אנשים הם מעשרים עד ששי

 .]כמו אשה מעשרים עד ששים[ .אשה. אך אם כן יתחייב עכ"פ שלשים

אך יש לומר דאכתי הוה מיעוטא, כד נימא דחיים אנשים יותר 
]נמצא דעד עשרים ומששים עד יותר משמונים, איכא יותר משמונים, 

 מעשרים עד ששים[.שנים 
דהצעירים ואף אם חיים פחות משמונים, אכתי הוה רק מיעוטא, 

מרובים על הזקנים, שנולדים כל שנה חדשים. והיינו דכל שנה נולדים 
יותר אנשים מהשנה הקודמת מפאת הריבוי, והלכך מספר הקטנים 

 ים האחרים. אגדול יותר מהייחס שבין הגיל שלהם לגיל
]ואף בספק אם יש רוב כנגד השלשים, לא יתחייב שלשים, דאוקמה אחזקה 

 ה, ואז יתחייב עשרים דילמא זכר[.שלא הגיע לעשרים שנ

 ג. יתחייב עכ"פ עשרים
אם כן יתחייב עשרים, כמו זכר מחמש עד עשרים, ואף שיש נשים 

 הזכרים בצירוף הגדולים מעשרים[.], איכא רובזה כבר בשהם עשרה, אבל 

 בל יחל בכל פרוטהד. 
אך העירו, אמאי יתחייב עשרים, הא זה שמתחייב מספק אינו מצד 

ממון, דהרי ספק ממון לקולא, אלא היינו מצד איסור בל יחל החיוב 
דנדרו, ואם כן הרי להצד דיותר מעשרים גם מעשרים פטור, דמצד בל 
יחל הרי אינו מקיים נדרו, דהרי אינו נותן כמו שנדר אלא פחות. אך 

 לענ"ד חייב בכל פרוטה מצד בל יחל. 

ן ליה, הוה אלא אם נימא דלהצד שיותר מעשרים ומכל מקום פטרינ
ליה נדר שהותר מקצתו הותר כולו. אך יש לומר דזה לא מקרי הותר 

 .[)ח' ב'(ועיין בסוגיא דפלגינן דיבורא בגיטין ] .מה שכלפי שמיא גליא

 ה. יורשים
דביורשים אמרינן דספק ערכין לקולא, )שם( מבואר ברמב"ם  הנה

דידן לא  דאין בהם חיוב מצד בל יחל, אלא מצד הממון, ואם כן בנידון
הוה אשה פחות מחמש שנים דערכה רק  שמא, דאלא שלשיתחייבו 

 שלש, ואף שיש רוב כנגד, אין הולכין בממון אחר הרוב.

                
 היאך מקדיש בספק ערכין 

הנה יש לעיין בספק ערכין דמחייבינן מספק, הרי אם יתן להקדש רק 
לכל  ויצטרך להקדיש בחזקת חולין, ואם כן נוקמההרי  ,להצד שחייב

 .האופנים, והשתא אם יתברר שפטור לא יוכל לתבוע בחזרה

]או כשיש איש ואשה ואינו מבחין בחושך, ותחילה העריך האחד 
ונתן לגזבר, ואחר כך העריך השני, יצטרך ליתן פעמיים חמישים ולא 

 לתבוע בחזרה[.

אלא  ,אך יש לומר דבאמת מקדיש בפעם הראשונה לכל הצדדים
 הקדש ליתן תמורת החפץ, והושפטור, יתחייב ההה שאם יתברר שמתנ

וכגוונא הנ"ל  ,וממילא כשיקדיש שנים תרתי דסתרי] .כהלואה או כמכר
 .[לא ישלם עבור כל אחד אלא רק את הסך של שניהםבאיש ואשה בחושך, 

צריכים בנאבדו השקלים )נ"ח א'(  אך תיקשי מסוגיא דבבא מציעא
מצאו הישנים, אלו ואלו שקלים, ואמאי לא קלים חדשים, וכשנלתת ש

 נימא שיקדיש השקלים הישנים שאם ימצא הראשונים יחזירו דמיהם.

מקיים מצוות נתינת מחצית השקל, ואם כן  נוויש לומר דבזה אי
נמצא קרבן ציבור קרב מכסף שאינו מחצית השקל, וכדדנו הפוסקים 

 שע"ג[.]עיין מה שהבאנו בפרשת כי תשא ת .םבקטנים השוקלי

                
 מבן חודש ערכין

ה  ר ֲחִמשָּ כָּ יָּה ֶעְרְכָך ַהזָּ ִנים ְוהָּ ֵמש שָּ ְוִאם ִמֶבן ֹחֶדש ְוַעד ֶבן חָּ
ֶסף ִלים כָּ ה ֶעְרְכָך ְשֹלֶשת ְשקָּ ֶסף ְוַלְנֵקבָּ ִלים כָּ   )כ"ז ו'( ְשקָּ

 ועד בן חודשומ ,אין לו ערך כלל חודשעד בן הנה איתא בקרא ד
חמשה שקלים לזכר, ושלשת שקלים  יש לו ערךבן חמש שנים, 

 .לנקיבה

יום שלימים, או דילמא  םויש לדון האם הבן חודש היינו שלשי
 היינו חודש לבנה, שהוא כ"ט ימים וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים.
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 א. פלוגתא בפדיון הבן 
כתיב מבן חודש, דמצוות פדיון הבן אינו פדיון הבן נמי  הנה לענין

 א כשמגיע לחודש ימים.אל

)סי' ק"מ( ולענין פדיון הבן פליגי מהו 'בן חודש', דדעת היראים 

פדיון הבן היינו חודש לבנה, שהוא כ"ט ימים וי"ב שעות דדחודש 
)ב"ח תשובות סי' קכ"ה, וכן ותשצ"ג חלקים, וכך כתב הב"ח וש"ך 

ן . נמצא דכשעבר זמביו"ד סי' ש"ה ד"ה אין הבכור, ובש"ך שם סק"ה(
 שים יום.יון הבן, אע"פ דעדיין לא נשלם שלוהנ"ל, כבר הגיע זמן פד

דבעינן )סי' של"ט סק"ח( דעת המגן אברהם  אך לאידך גיסא,
ומסוגיא  )מ"ט א'(שלשים יום שלימים, ודייק לה מסוגיא בבכורות 

. וכן מצינו )י"א א' ד"ה רשב"ג(, ומתוספות בסנהדרין )ה' א'(דמגילה 
וחתם )סי' קי"ד( . וכך נקטו בחכם צבי ן הבן סי' מ"א()הל' פדיובאשכול 

ועיין מה שהארכנו . ])יו"ד סו"ס ש"ב(ומהר"ם שיק )או"ח סי' פ"א( סופר 

 בכל זה בפרשת קרח תשע"ה[.
דהבן חודש לענין ערכין תליא בהבן )מצוה ש"נ( כתב במנחת חינוך ו

ין לא חודש לענין פדיון הבן, נמצא דהאומר ערך בן חודש עלי, ועדי
נשלמו השלשים יום, אלא עברו כ"ט ימים וי"ב שעות ותשצ"ג 

  חלקים, תליא בפלוגתא הנ"ל אם הוה בן חודש.

 ב. ספק ערכין
אם נקטינן מעיקר ה ,לדידןמהו ערכין לענין השתא יש לעיין ו

 או דהוה ספיקא דדינא. ,הדין כמגן אברהם

סק בספק ערכין פ ריהואם נימא דהוה ספיקא דדינא, אם כן 
]אמנם היינו רק  .לחומרא משום בל יחל)פ"ב הל' ערכין ה"ח(  הרמב"ם

 חייבים רק מכח שעבודדפטורים, מן היורשים מיניה, משא"כ 
 [.מוןמ

 קולא וחומראג. 
אם כן יצטרך להחמיר גם ומרא, חנן לזליאהוה ספק והנה אם 

בכל צד בפלוגתת ש"ך ומגן כהש"ך וגם כהמגן אברהם, דהנה 
דהרי אם נולד בתחילת הלילה, אזי חומרא, קולא אברהם איכא 

לדעת הב"ח וש"ך יפדו קודם מהמגן אברהם, דהרי נגמר כ"ט ימים 
וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים לפני גמר השלושים יום, אך אם נולד 
בסוף היום סמוך להשקיעה, אזי אדרבא להמגן אברהם יפדוהו 

 "ג.קודם, דהרי השלושים יום נגמרו לפני שעבר כ"ט וי"ב ותשצ
 ד. האם חייב שנית

הוה ואחד  ,רק לש"ךהוה בן חודש , ואחד הנה אם העריך שני ילדים
  הדין נותן דחייב רק ערך אחד.רק למגן אברהם, בן חודש 

 השני, להקדש ואחר כך העריךהערך אם כבר נתן אלא יש לדון מהו 
השני, הרי ההקדש חייב להחזיר  האם יוכל לומר לגזבר שאם חייב את

  לו.

בהיו בחדר שני אנשים אחד למעלה מעשרים ואחד עין זה יש לדון כו
דהנה זכר פחות מבן עשרים ערכו עשרים, ויותר מבן פחות מעשרים, 

ך אחד שאינו מבחין מיהו, דמחייבינן ריוהעעשרים ערכו חמישים, 
, ואחר כך העריך וכבר נתנו לגזבר, לתת שיעור הגדול דחמישים מספק
  ליתן שנית שיעור הגדול. יהל אם מחייבינןההשני, 

 ה. לפרוע הערכין על ידי החוב של הקדש להדיוט
אם יבוא אליהו הרי יכול לתבוע בחזרה, ד בהא דיש לדוןהנה תליא 

 ואם כן השתא דיש ממה נפשך, יוכל לתבוע, ואם כן ישלם בזה הערכין.

אלא דתליא מהו באופן דהקדש חייב להדיוט, כגון שהיה פועל 
 לשלם בזה ערכין, בזה שמוחל להקדש. להקדש, האם יכול 

ולכאורה כמו שיכול לפרוע חוב להדיוט על ידי מחילת חוב הכי נמי 
 להקדש, וצריך עיון.

)פלוגתא אלא דיש לומר דנידון דידן תליא אם קם דינא או הדר דינא, 

אך חזינן דמהני הרשאה ולא אמרינן קם דינא, , בסוגיא ביבמות ל"ז ב'(
 ידון דידן.ואם כן הכי נמי בנ

                
  תמורהעשה ד

ִמיר  תוֹ ִיְהֶיה ֹקֶדש 'גווֹלא ַיֲחִליֶפנּו ְוֹלא יָּ יָּה הּוא ּוְתמּורָּ  )כ"ז י'( ְוהָּ
מקדים סדר ב גון, כעליו לאו הניתק לעשה אין לוקיןהנה 

 ,הותיר נותרבגירש אנוסתו, וב, ולקח האם על הבניםבו ,ההפרשות

 .ן דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין[]למא

אם כן בתמורה אמאי לקי, הא ד)ד' ב'(  ומקשינן בגמרא תמורה
כתיב עשה, דהא אינתיק להלא תעשה דלא יחליפנו ולא ימיר, 

, ותרי לאוי חד עשה הדהו, ומשני .קודש אחר כך העשה דיהיה
 חד עשה ומנתק תרי לאוי.לא אתי ו

ישנא אחרינא, אייתי ל)השמטות ד"ה סופג(  ובשיטה מקובצת
שוה בכל, וביאר שהלאו של דתמורה לאו שדתירוץ הגמרא היא 

תמורה כולל יותר מהעשה, כיון שהציבור והשותפים מוזהרים 
עליו, אבל העשה לא נאמר על  ה ולוקיםבלאו של עשיית תמור

הציבור והשותפים שהמירו לא חלה ציבור ושותפים, ש תמורת
 , ובהל'ריש תמורה פירוש המשניות)וכך כתב הרמב"ם  .תמורתם

 ויש לדון בהאי לישנא בכמה אנפי: .א(ה" תמורה פ"א
 נותר. א

חשיב  דאם כן מדוע נותר )כלל כ"ג ד"ה ודע( הקשה בגינת ורדים
הרי הלאו כולל יותר מהעשה, כי לאו הניתק לעשה של שריפה, 

מצוות בעשה של שריפת  םמוזהרות בלאו של נותר, אבל איננשים 
 נותר, דהוה מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות ממנו.

 תשביתו .ב
, דאמאי ין בל יראהלענ (צ"בסי' )הקשה בשאגת אריה  עין זהוכ

, ונשים תשביתו הוה זמן גרמאחשיב לאו הניתק לעשה, הרי עשה ד
 שא. יקבתשביתו מה ותירץ דנשים מוזהרות .פטורות ממנו

 ג. סומא
 שסומאלר' יהודה ד ,הקשה)מהדו"ק ח"ב סי' קכ"ו(  אל ומשיבבשו

אם כן , מעשין ולא מלאויןרק אם נימא דפטור פטור מכל המצוות, 
כל הלאוין שבתורה כוללים יותר ממצות עשה, שהרי סומא נמצא ד

ישנו בכל לא תעשה, אבל אינו בשום עשה, והיאך מצאנו לאו 
 .לעשההניתק 

 תירוץ החתן סופר .ד
]וכן בבל יראה ולענין פטור בנותר התם תירץ ד (כלל דיאוש)בחתן סופר 

אלא דנשים  ,משום חולשת העשה הא דנשים פטורות אינו ,סומא[
דהוה משום חולשת  משא"כ בתמורה בהעשה, אינם מוזהרות

 ,וי"ל כעין זה] תמורת נשים.אינו חל על דחלות ההקדש העשה, 
 .[חזינן דלא בא לנתק בתמורהד

 טורי אבןה. 
נשים באמת  לדברי הטורי אבןיש ליישב הקושיא מנותר, דהנה 

ה דשריפה, דלא חשיב מצוה שהזמן גרמא מכיון עשאינם פטורות מ
 דאינו מצוה המתחדשת מזמן לזמן,

למה לי קרא ן )כ"ט א' ד"ה אותו( בקידושי הנה הקשו התוספותד
דהוה מצות עשה שהזמן וק ליה תיפ מלמול בנה, נשים פטורותד

 .אינו נוהג בלילהגרמא, דהרי מילה 

 חשיבאלא ד ,ליישב)חגיגה ט"ז ב', מגילה כ' ב'( וכתב בטורי אבן 
אלא כל היכא שהזמן הקבוע לה הוא  צות עשה שהזמן גרמאמ

 ,תהוכשעבר הזמן אזדא לה לגמרי ובטלה מצושקבוע ועומד בענין 
זה ולא קיימה בטלה מצוותן  כשעבר רגל, דכשופר סוכה ולולב

 .חיוב חדשוהמצוה דשנה הבאה הוא  ,לגמרי

תורה למצותו ביום  הזמן שקבעהקביעת ד בכגון מילהאבל 
 ,אין הלילה מבטל מצותו לגמרי אלא מפסקת ,דווקא ולא בלילה

מבטל חיוב  ואבל אינ מילה,ראוי ל ואינהוה זמן ד ודהלילה עצמ
גופא  מילהזר וניעור מצות אלא כשהאיר היום חו למול, ומצות

מיקרי אין פטור הלילה אלא הפסק בעלמא ואין זה , נמצא דעליו
 .זמן גרמא

תירץ בזה הא דנשים חייבות בבנין ז'(  )או"ח סי' ג' אות ובבית יצחק
 ,נוהג בלילהאינו  העשה דבנין בית המקדשאע"פ ד ,בית המקדש

קה דמהאי טעמא לא חשיב זמן גרמא, דאין הלילה אלא הפס
  באמצע המצוה.

, דהנה ד"ה מעקה()ל"ד א' ויהא ניחא בזה דברי תוספות קידושין 
משום  ,ביום טוב שורפין קדשיםאין ד)כ"ה א'( אמרינן בגמרא שבת 

, ואין עשה דוחה עשה ולא תעשהום טוב יו ,שריפת קדשים עשהד
 קדשיםנשים ישרפו דאם כן )שם( לא תעשה ועשה. והקשו התוספות 



 ג 

ואם כן נימא דעשה דלדידהו ליכא עשה דיום טוב,  ,ביום טוב
ותיקשי הא לית להו דשריפת קדשים ידחה הלא תעשה דיום טוב. 

 וכדהקשה המקנה ,דהוה ליה הזמן גרמא ,נמי מצות שריפת נותר
 . ולהנ"ל אתי שפיר, דעשה דשריפת נותר לא חשיב זמן גרמא.)שם(

קשו דהבסמיכה זה ן עי]וכ ,אמנם מקושיית קמאי במילה
למה לי קרא לפטור נשים[, ל"ו א' ד"ה הקבלות(  קידושין)תוספות 

זינן דסברי דלא כהטורי אבן, ולדידהו נשים יהיו פטורות ממצות ח
 עשה דשריפת נותר.

 ו. השבת עבוט
פוסק שהמלוה  )פ"ג מלוה ה"ד(, שהרמב"ם ועוד תיקשי מהשבת עבוט

לעשה של שממשכן את הלוה שלא כדין אינו לוקה, שהלאו ניתק 
 השבת עבוט. 

ממשכן עשיר אין בן עני ניתק לעשה, אבל כממשבותיקשי, דדרק 
עשה של השבה, נמצא שהלאו כולל בין עשיר ובין עני, והעשה כולל 

כלים שאינו צריך[. וכך הממשכן ]וכן אינו כולל אינו כולל אלא עני, 
 .ה"ד( הל' מלוה)פ"ג  משנה למלךבהקשה 

כתב דהאי כללא רק בתמורה דהעשה  סק"ז( סי' צ"ז) ובתומים
דנעשה התמורה קדוש מעצמו, משא"כ בעשה דצריך לעשות  ,מעצמו

מעשה לקיימו, בזה חשיב ניתק לעשה גם אם אינו כולל כמו העשה. 
 וצריך עוד עיון בכל הני כללי. [.ד"ה וכל( ד' ב')כדחילקו תוספות בתמורה ]ו

                

 פסולאין מביאין קדשים לבית ה
ֲעִשיִרי ִיְהֶיה  ֶבט הָּ ֹצאן ֹכל ֲאֶשר ַיֲעֹבר ַתַחת ַהשָּ ר וָּ קָּ ל ַמְעַשר בָּ ְוכָּ

 )כ"ז ל"ב( ה'ֹקֶדש לַ 

 קראו ,יצאו שנים בעשירידב)ס' ב'( הנה אמרינן בגמרא בכורות 
יש כאן עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה, ולא  ,עשירי לשניהם

 יקריבום אלא ירעו עד שיסתאבו.

ואמרינן בגמרא דטעמא דירעו, משום דאין מביאין קדשים לבית 
הפסול, דהא בשלמים איכא חזה ושוק דנאכל רק לכהנים, משא"כ 
במעשר, כולה נאכל לכל אדם, ואם יקריבו שניהם, החזה ושוק 
דהמעשר יהא נאכל רק לכהנים, דהרי הוה ספק שלמים, ונמצא 

וכתב דהוה כורות ה"ד(, )פ"ח הל' בממעט באוכלין. ופסק כן הרמב"ם 
 כמו כל מעשר ושלמים שנתערבו.

                

לענין האי דינא דאין מביאין קדשים לבית הפסול,  מצאנווהנה 
דאסור לבשל ביחד שני סוגי קרבנות אם ממעט בזמן אכילתן , לבשל

 ,)פ"י ה"ח(באוכליהן, כמבואר בתוספתא דזבחים אם ממעט או 

 .)פ"י מהל' מעשה הקרבנות הי"ב(ופסקה הרמב"ם 
בנתערבו קרבנות אין מקריבין היכא מצאנו לענין להקריבן, דוכן 

)ע"ה ב'( אוכליהם, כדתנן בזבחים ממעט בדממעט זמן אכילתן או 

 .)פ"ח הי"ד(זבחים דובתוספתא , )צ"ח ב'( ובפסחים

יש לדון האם האי דינא דוקא אם מביא כל הקרבן לבית הפסול, ו
 אם מביא רק מקצת ממנו לבית הפסול. אףאו דילמא 

 מעשר ושלמים שנתערבוא. 
בהגמרא חזינן  דהנההנה לחד גיסא יש להוכיח דאיכא בזה איסור, 

דאמרינן דינא דאין מביאין קדשים לבית הנ"ל לענין מעשר בהמה, 
 קרבן.מהדאינו אלא מקצת אע"פ , שיפסל גם לענין חזה ושוק ,הפסול

 ערבוב. איל נזיר ותודה שנת
הל' פסולי המוקדשין( פ"ו וף ס) הקשה בשער המלךאמנם לאידך גיסא, 

דתודה שנתערבה ( זבחים פ"י ה"ח)הנה איתא בתוספתא דחזינן לא כך, ד
 הי"א(.ולי המוקדשין )פ"ו הל' פס, ופסקה הרמב"ם באיל נזיר יקרבו

תודה, אוכלים דהא ממעט ב היאך יקרבו, )שם(והשיג הראב"ד 
צריך ליקח מכל אחד מהם  ,ספק איל נזירהוה מהם שמאחר שכל אחד 

נמצא שממעט  ,אינו נאכל אלא לכהנים ובני ביתםש ,זרוע בשלה
וכתב בכסף משנה ]שדינה ליאכל לכל אדם.  ,זרוע של תודהד אוכליןב

 .[על התוספתאקושיא על הרמב"ם אלא לא  באמת זהומהר"י קורקוס ד

נמצא צת אוכלין, נאסר על מק הזרוע בשלהכיון דרק ד רצוותי
  לית לן בה.ואם כן , אינו ממעט באכילת כל הקרבן אלא במקצתוד

חזינן דבמקצת קרבן לא אמרינן דאין מביאין לבית הפסול, 
 ותיקשי מהנ"ל לענין חזה ושוק.

הא מעשר במתנה אחת הקשו, ד )ס"א א' סד"ה והא(בבכורות  ]הנה תוספות
מסיק ן ד' ומתן א' שנתערבו דמת"א דאתי כר רצוושלמים במתן ארבע, ותי

על  ראמהגמ שיאלא יקרבו, אך הקו ו הכילדידן בלא זה ים, ולפיעצלשם להו 
 התוספתא[.

 אמאי יבשל ג. הקדמה א',
ב' הקדמות, ע"פ  ישבכתב לי)יו"ד סי' קכ"א אות ד'(  בבית יצחק

היאך כתב הכסף  )יו"ד סי' קי"ד( תם סופרהקשו מקמי החהנה דחדא, 
מקצת הקרבן לא אמרינן דאין מביאין קדשים לבית דב)שם( משנה 

באופן דממעט זמן אכילת גם לבשל אסור ד חזינן הפסול, הרי
 מקצת.אלא  םאע"פ דהבליעות אינ, הבליעות

התם ודאי אמרינן דגם על מקצת אין בשלמא ד ,ותירץ החתם סופר
, ויביא מקצתו לבית הפסול דאמאי יבשל ,מביאין קדשים לבית הפסול

רק  אלהבי עדיףהרי , דלא אמרינן דירעו ,כא דכבר נתערבויה משא"כ
נאמר אם מאשר  תו,אכילזמן מעט מעל ידי ש ,לבית הפסול חדאבר א

 ב' הבהמות ירעו עד שיסתאבו.ד

 לצמצם ,הקדמה ב'ד. 
שנים  וויצא ,דקרא עשירי )שם( כורותבבגמרא הבאנו לעיל ההנה 

 ,עשירי וקרא עשירי אע"פ דביצאוהיינו דדשניהם קדושים,  ,כאחד
אין הי"א קדוש, מפאת דלא עקר שם עשירי,  ,ויצא י"א וקרא עשירי

 כאחת.שניהם ו הכא שאני דיצא

י אפשר לצמצם, הא א ז ב' סד"ה אפשר()י"בכורות ב והקשו תוספות
אינו יכול  כל מקוםדמ רצוותי והיאך אפשר שיצאו שניהם בבת אחת.

  .בבת אחת וייהועשירי לתר אקרהרי להכיר איזה קדם, ו

מכל מקום האמת הוא שיצא אחד מקודם, והוה ותמה בבית יצחק 
 ה השניה. אמהני הקרי היאךו, בזה אחר זה

, דמצאנו תירוץ אחר לקושיית התוספות, דהנה בית יצחקב כתבו
ו א' סוכה ט"ב' ד"ה וספק, וע"ע ב תוספות עירובין ה'ב) השמעי רבינודעת 

א הוה צמצם, מכל מקום הוה ספק שמדאף אם אי אפשר ל (פרוץ ד"ה
 בצמצום, רק דלא נדע בבירור.

 עשירישניהם באמת ד פק ספיקא, דספקדיש כאן סנמצא לפי זה 
, מכל מקום בכל עשיריואפילו אם שניהם אינם שים, וקדמשניהם ו

ה זשם דילקה על גי תב]וכשמא הוא יצא ראשון.  איכא ספקאחד 
 כתב)א"ה, לא מצאתי(  ן אישואך בחזדספק ספיקא כודאי, ועבודה, 

 לחומרא אין מלקין[.דבספק ספיקא 
  בית יצחקבץ ה. לאור האמור תיר

תב בבית יצחק, דאע"פ דאיכא ספק ספיקא דהוה עשירי, מעתה כ
קריב תרוייהו מבהרי ד ,להקריבםהספק ספיקא לא מהני  מכל מקום

 ר,להתי איכא רק חד ספקאם כן ו ,חד מינייהו חוליןדודאי ידעינן 
והא ] .ת אחתבבשניהם יצאו ש ,שניהם קדושיםדילמא והיינו ד

 .[כל אחד חייב מלקות בגיזה ועבודהבדאמרינן דשניהם מוקדשין, היינו ד

, וזה דמי שלמיםשנית לם להקדיש נןבעי םלהקריב ל מנתונמצא דע
לא שרינן להביא אפילו  דלעשות פעולה בידיםה שכתב החתם סופר למ

 סול.קדשים לבית הפמקצת 

 , אינו דומה לחת"סקושיא א'ו. 
תם חהא דהדהתם בדאינו דומה להא דהחתם סופר, אמנם יש לדון 

הכא אם לא משא"כ  ,וכולה ישאר כשר ,אמרינן דלא יבשל סופר
יה וכן הואם כן נימא דמותר גם לעשות פעולה, , ויפסלו יקדיש הא ירעו

ן הבית יצחק וכ .שער המלך לדוכתא שייתהדרא קו נראה יותר, ואם כן
 דיש ליישב כן לפי חומר הנושא. תבכ

 , מהו בתוספות בבכורותקושיא ב'ז. 
דכתבו דתרוייהו קדושים גם )שם( בכורות ב פותתו יש לדון לתוס

 שייןהדרא קומכיון שקראן בבת אחת, אם כן  ,מבלי שיקדיש
ש וי ו.א ירער ותודה שנתערבו יקריבו, אמאי הכתוספתא דאיל נזיהמ

דסובר דמביאין קדשים ב'(  ס' בכורות)ידו התוספתא כר"ש דיעמ לומר
 בחסדי דוד שם. לבית הפסול, וכמו שכתב
 יאכל שניהם, קושיא ג'ח. 

בכל  דאף אם לא יקדישו השני, אסור החזה והשוק ,יןתו יש לעי
חד החזה והשוק דתרוייהו, הא ודאי קא אדם א, דאם יאכל אחד מהם

 םשמקדישל ידי ונמצא שע ,מהעבר, דלא יתכן דתרוייהו מעשר בה
 לשלמים לא הוסיף איסור, 



 ד 

פק מפאת ס דמותר לאכול חזה ושוק דכל אחד מהםוכי תימא 
ואף אם  ,מעשר בהמה ו שניהםוהו ו שניהם ביחדילמא יצאד, דספיקא

מכל מקום הא דילמא איהו אכיל המעשר בהמה,  לא יצאו ביחד,
והיינו דילמא שניהם דאז ליכא אלא ספק אחד,  אסור לאכול,תרוייהו 

 יהו.ווידאסיר להקריב תר הבבית יצחק גופי ו שכתבכמיצאו כאחד, ו

 ו אותם כהניםדויעב ,דההקרבה מסורה לכהנים ש ליישבוי
]ובספק ריך עיון. ייהו, משא"כ באכילה לא יאכל אותו אדם, וצבתרו

נדון קי"א, ושייך ה דרבנן שנפל לשני עופות של שני בני אדם, נחלקו קמאי בסי'
 להכא, וצריך תלמוד[.

                

 חרמי כהנים
ל ֵחֶרם ֲאֶשר ַיֲחִרם ִאיש לַ  ה  ה'ַאְך כָּ ם ּוְבֵהמָּ ל ֲאֶשר לוֹ ֵמָאדָּ ִמכָּ

ִשים הּוא לַ  דָּ ל ֵחֶרם ֹקֶדש קָּ ֵאל כָּ ֵכר ְוֹלא ִיגָּ תוֹ ֹלא ִימָּ  ה'ּוִמְשֵדה ֲאֻחזָּ
 )כ"ז כ"ח(

נה איכא שני דיני חרמים, חרמי איתא בקרא לדין חרמים, וה
ויש מעילה ואין פדיון,  ,הקדשמתנות כהונה וחל כהנים דהוי 

ואיכא חרמים  לוקחים הכהנים ובזה פקעה הקדושה. ומההקדש
 מעילה ויש פדיון. להקדש בדק הבית, ויש

 ויש לדון בדין חרמי כהנים בכמה אנפי:
 מושב זקניםא. 

סתם חרמים לכהנים או סתם  אם)כ"ח ב'( בערכין הנה פליגי תנאי 
ר' יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק ד חרמים לבדק הבית.

 .סתם חרמים לכהנים , וחכמים אומריםהבית

למאן דאמר סתם  ,הקשה הר"ידבמושב זקנים על התורה,  איתאו
. ודחק הר' מנחם לד'מקרא זה, והכתיב  פירשחרמים לכהנים, היאך 

 .כי זכו משלחן גבוה קא זכו וכהנים ,לתרץ בראשונה לד'

 קושיא בדבריו. ב
גם למאן דאמר תיקשי הרי ד, קשו על דברי המושב זקניםנה הה

 מיבחרדידן קרא לכולי עלמא איירי דהרי  דסתם חרמים לבדק הבית,
, 'לא ימכר ולא יגאליחרם לד' ואחר כך כתיב 'דהרי כתיב  ,כהנים

פירש רש"י דלמאן ו והיינו דקאי על חרמי כהנים שאין להם פדיון.
דאמר סתם חרמים לכהנים איירי בסתמא, ולמאן דאמר לבדק הבית, 

 איירי במפרש דלכהנים.

פירש הרי לבדק הבית, דסתם חרמים למאן דאמר בשלמא , דצוותיר
פירש גם לכהנים, ואז קאמר קרא דאף ששיהא במפרש איירי רש"י ד

רמי כהנים, לח הא פירשמכל מקום  ,]כסתם חרמות[ ,לד'חרם  שיהא
 הכהנים לוקחים מהקדש,  ואחר כךשתחילה הוי הקדש, ולד' פירושו 

פירש רש"י דאיירי הא , לכהניםחרמים אבל למאן דאמר סתם 
 אם כן תיקשיו, דזה לחרמים אלא אמר ,כלום שלא פירשבסתמא 

בתחילה דקרא הונת ו, ואהא מתרצינן דכאמאי קאמר שהחרים לד'
 הקדש. הוה

  י כהניםהרי עלי בחרמ .ג
ק דחרמי בדדאע"פ  )ל"ב א' ד"ה והאמר(בתמורה  כתבו תוספותהנה 

דאמירתו לגבוה  ,בין באומר חפץ זה בין באומר הרי עליהיינו  הבית
חרמי כהנים לא שייך כי אם באומר במכל מקום כמסירתו להדיוט, 

ואע"פ , לא אמר כלום ,אבל באומר הרי עלי לחרמי כהנים ,חפץ זה
וה תחילה הקדש, ורק אחר כך לוקחים הכהנים דחרמי כהנים ה

ולא לגבוה, ואם כן  לכהנים החרמים עיקרמההקדש, מכל מקום הא 
 .לא אמרינן ביה דאמריתו לגבוה כמסירתו להדיוט

 ד. מופלא סמוך לאיש בחרמי כהנים
, דהנה מופלא סמוך לאיש לענין)מצוה שנ"ז( וכן דן במנחת חינוך 

, וכמו בכל הקדש, משא"כ להאי דינא אכבחרמי בדק הבית ודאי אי
ינה דהרי בנתליכא לדינא דמופלא סמוך לאיש, דבחרמי כהנים יש לדון 

דילמא או  ,חולין ביד כהן ההו והרי לכהנים לא אמרינן להאי דינא,
 ,שהוא בבית הבעליםכקדוש תיכף  הכיון דהואיכא להאי דינא, נימא ד

 אם כן הוה כהקדש. 
 . תוך כדי דיבור ה

דלדעת  ,תוך כדי דיבורלחזור בו לענין )שם( במנחת חינוך דן וכן 
בהקדש אינו יכול לחזור בו, מעשה הקרבנות ה"א( הל' )פט"ו מ הרמב"ם

מי אמרינן דכמו ובשאר דוכתי יכול לחזור בו, מהו לענין חרמי כהנים, 
הכי נמי לענין חרמי כהנים, או דילמא אינו יכול לחזור בו, בהקדש ד

כהנים לא הוה הקדש, כדחזינן דלא מהני הרי עלי, אלא מכיון דחרמי 
 .בו תוך כדי דיבור כמו בשאר דוכתי עיקרו לכהנים, אם כן יכול לחזור

 . ספק חרמי כהנים ו
אם מספק חייל ה ,ספק חרמי כהניםב)שם( במנחת חינוך וכן דן 

דילמא כיון דעיקרו מתנות כהונה, או וכמו בכל ספק הקדש, הקדש 
, דאמרינן דספק ממונא לקולא, ספק בכורמתנות כהונה דדמי לאם כן 

קודש  אינוממילא  ,וממילא כיון דלא חל עליו נתינה לכהן מחמת ספק
, שיבאו ליד כהן רמי כהניםדדוקא בח, קודם ביאתו ליד כהןם כן ג

ליתנו ליד  ין צריךאבל כאן א ,הוא דקודם הוא קדוש גזירת הכתוב
  .דאינו קדוש כלל ,כהן

 בלבו לכהנים אמר. ז
אמר חרם למאן דאמר סתם חרמים לכהנים, מהו אם  ,הנה יש לעיין

אמרינן דכונתו לחרמי בדק הבית, ואחר כך  ,כיון דפירש לד'דלד', 
 תחילה לד', והא דאמר חרם לד', כוונתו אומר שבלבו שיהא לכהנים, 

וכמו בסתם חרמים ואמר דבלבו כנגד  ,ויש לדון דהוה דברים שבלב
  .מא לן, דיש לומר דלא מהניהא דקיי

 ,חרםדבאמר  )נ' א' ד"ה ופשטוה( קידושיןבאך הרי חזינן בריטב"א 
יוכל לומר חרמו של ים, קל אם הרי חרמו של ים, ודכונתו ליכול לומר 

, כגון דאם סתם חרמים לכהנים, יכול יוכל לומר החרם השניוחומר ד
 .לומר דכונתו לבדק הבית

עניני שבת
 מלאכת בורר

אוכל מתוך  לברורדשרינן לאלתר  ,ש לעיין במלאכת בוררי
לברור משם ארבע  לפניו תערובות של פירות, ורוצהפסולת, והיה 

צריך ולאחר זמן  ,לשלשצריך רק לאלתר פירות מסוג אחד, אלא 
  .אחד, והוציא עכשיו ארבע בזה אחר זהעוד 

 עוד אופנים כהנ"לא. 
ותר לעשות מלאכת אוכל דמ יום טובתליא בהך נידון, לענין וכן 

ואחד  ,וצריך שלש להיום נפש רק לצורך היום ולא לצורך מחר,
בבת אחת הוה ליה ריבוי בזה אחר זה, ]דכל הארבע ומבשל  ,למחר

  .בשיעורין[

בצריך שלש לפיקוח נפש ואחד לא לפיקוח וכמו כן נפקא מינה 
 ., ועושה מלאכה בכל הארבענפש

 . בפשוטו חייבב
, דהרי בירר פרי כרתחייב ובמזיד  ,את בשוגגובפשוטו חייב חט

אך יש לדון דהאחד היחיד בטל ברוב של אחד לצורך לאחר זמן. 
 המותרים, דגם בדברים שאינם מבוררים אמרינן ביטול ברוב.

 ג. האם במלאכת שבת אמרינן רוב
אך תליא אם במלאכת שבת אמרינן ביטול ברוב, כגון במים שהיו 

עוט של מים שלא היו מבושלים, מבושלים מערב שבת, ונפל שם מי
  .אבני נזר סיק קכ"ט(ל"א י"ד, ואופה ) .דדן בזה באגלי טל ,ובישל הכל

, ודאי יתחייב, אך במלאכת שבת ואם נימא דליכא ביטול ברוב
, ביטול ברוב, אם כן אין כאן איסור דאורייתאדאיכא אם אמרינן 

 דרבנן דאין מבטלין איסור לכתחילה.איסור רק  אלא

 ד. ברירה
, איגלאי מילתא משתמש לאלתר בשלשאדם אחד דאם יש לדון 
, ואם כן ליכא ביטול ברוב לצורך לאלתר מתחילה דאלו היו

, ואולי תליא בברירה, ואם כן משום בורר לרביעית, ואם כן יתחייב
  הוה ספיקא דדינא.

י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב זאת למודע  
אריך רבינו בכמה וכמה בקצרה, ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים ה

 חלק מהדברים. במקום שהאריך העתקנו רקכ ע"הנדפס כאן, דרכים ואופנים באותו ענין, ולפעמים עשר ידות על 
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 נא לתרום להדפסת הגליון 
 ב"ב,  7א' דירה  17וקולוב ס

 035703949טל'   0737263949פקס   
 בערב 8.30עד  7.30
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        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  בחוקותיפרשת 
 

 "שתהיו עמלים בתורה"

        ).).).).''''ו פסוק גו פסוק גו פסוק גו פסוק ג""""פרק כפרק כפרק כפרק כ". (". (". (". (אותםאותםאותםאותם    ועשיתםועשיתםועשיתםועשיתם    תשמרותשמרותשמרותשמרו    מצוותימצוותימצוותימצוותי    ואתואתואתואת    תלכותלכותלכותלכו    בחקותיבחקותיבחקותיבחקותי    אםאםאםאם""""
 ואת אומר כשהוא, המצוות קיום זה יכול ,תלכו בחקותי אם" ,י"ופרש

 בחקותי אם מקיים אני מה הא, אמור המצוות קיום הרי תשמרו מצוותי
  ".בתורה עמלים שתהיו תלכו

  

מהי הצורה , "תהיו עמלים בתורה"הנה כדי להבין מהו הגדר של 
אפשר . ואיך צריך להתבונן על מעלת התורה, האמיתית שצריך ללמוד

ישבו ועסקו בתורה בכל שרואים בהם ש, ל"את זה מדברי חזללמוד 
 התהפוכות שהתרחשו בעת ההיא לא גרמווכל , הזמנים ובכל המצבים

  .של משהו מלימוד התורהלהם להפסיק או להפסיד משהו 
מובא המעשה שהעבירו את רבן גמליאל ) 'ז ב"דף כ(בברכות ' בגמ

ובאותו יום . ובמקומו מינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא, מנשיאותו
סילקו את , ע קיבל את הנשיאות והיה נשיא במקום רבן גמליאל"שראב

כל שרבן גמליאל סבר ש(כנס השומר הפתח ונתנו רשות לתלמידים ל
העמידו שומר ולצורך כן , תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש

ג "ועתה שהעבירו את ר. כנס למי שאינו ראויבפתח שלא יתן רשות לה
כ סילקו את "וע, כנסעשו חכמים כסברתם שכולם יכולים לה, מהנשיאות

שנוספו , שהתרבו הספסלים מאוד באותו יום' ומובא בגמ). השומר
  .והרבה תורה למדו ביום הזה, חדשים הרבה תלמידים

 עדיות תנא"' ואיתא בגמ, מרחיבה על כל מה שלמדו ביום ההוא' והגמ
 היתה ולא ,הוה יומא ההוא ביום בו דאמרינן היכא וכל ,נשנית ביום בו

  ".פירשוה שלא המדרש בבית תלויה שהיתה הלכה
 ואף" ',פ שהורידו אותו מהנשיאות איתא בגמ"ורבן גמליאל עצמו אע

 ביום בו דתנן ,אחת שעה אפילו המדרש מבית עצמו מנע לא גמליאל רבן
 בקהל לבא אני מה להם אמר המדרש בבית לפניהם עמוני גר יהודה בא

 ',וכו אתה מותר יהושע רבי לו אמר ',אתה וכו אסור גמליאל רבן לו אמר
שאפילו בשעה ' מבואר בגמ    ".'וכו גמליאל רבן לו אמר

, לא עזב את בית המדרש ,את רבן גמליאל מהנשיאותשהורידו וסילקו 
  .והמשיך לבוא לבית המדרש ללמוד שם כימים ימימה

, כתב) 'משנה ד' פרק ד(ם בפירוש המשנה במסכת ידים "וברמב
, , , , והתבונן איך לא הניח רבו גמליאל מלהכנס בבית המדרש ביום ההואוהתבונן איך לא הניח רבו גמליאל מלהכנס בבית המדרש ביום ההואוהתבונן איך לא הניח רבו גמליאל מלהכנס בבית המדרש ביום ההואוהתבונן איך לא הניח רבו גמליאל מלהכנס בבית המדרש ביום ההוא""""

כמו כמו כמו כמו והשיבו את רבי אלעזר בן עזריה והשיבו את רבי אלעזר בן עזריה והשיבו את רבי אלעזר בן עזריה והשיבו את רבי אלעזר בן עזריה , , , , והוא המורד מן הישיבהוהוא המורד מן הישיבהוהוא המורד מן הישיבהוהוא המורד מן הישיבה
  .""""לפי שהוא לא רצה בבטול התורהלפי שהוא לא רצה בבטול התורהלפי שהוא לא רצה בבטול התורהלפי שהוא לא רצה בבטול התורה, , , , שנתפרסםשנתפרסםשנתפרסםשנתפרסם

, וכוונתו לומר דהנה הכוחות הטבעיים של כל אדם שנמצא במצב כזה
שהרי רבן . וללכת ללמוד במקום אחר, הוא לעזוב את בית המדרש

וכאשר באים , גמליאל היה הנשיא וראש הישיבה ועל פיו ישק כל דבר
ולא די בזה אלא , לו יואותו מהנשיאות ומכל התפקידים שהומסלקים 
הרי לפי כוחות הטבע כח העלבון והבושה , שהו אחר במקומויממנים מ

אלא ללכת . לא לבוא יותר לבית המדרש הזה יםממה שעשו לו מחייב
ושם , ולפתוח שם כולל חדש או ישיבה חדשה, ללמוד בבית מדרש חדש

  .לשבת וללמוד כל היום
תו יום הגיע לאותו בית אלא גם באו, אבל רבן גמליאל לא עשה כך

  .כדי ללמוד תורה כאחד מן החבורה, מדרש ששם ישבו כל התנאים
כל המעלות שמקבל מהלימוד בצוותא את משום שרבן גמליאל ידע ש

ועל כן . אחר אילו ילמד לבדו במקום אינו יכול להשיג, ם כל התנאיםע
 לרבן גמליאל גבר אצלו על כל החשבונות ,ה לוכח קדושת התורה שהי

ובא ללמוד בבית המדרש שלא יתבטל ויפסיד את , וההרגשים הטבעיים
  .דברי התורה שלומדים בבית המדרש

תתבונן איך ובאיזה צורה צריך , """"התבונןהתבונןהתבונןהתבונן""""ם מתפעל מזה וכותב "והרמב
ואפילו , שכדי שלא להתבטל מהתורה לא עומד שום חשבון, ללמוד

, בים את הלימודגם כן לא עוז. במצב שלפי כוחות הטבע הוא גרוע מכל

  .ולא מתבטלים מהתורה
  

  מקום חיותנו ומקום מיתתנו
 הרשעה מלכות גזרה אחת פעם ר"ת", מובא) 'ב א"ס דף(בברכות ' בגמ
 שהיה עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא ,בתורה ישראל יעסקו שלא

 מתירא אתה אי עקיבא ,ליה אמר .בתורה ועוסק ברבים קהילות מקהיל
 שהיה לשועל ,דומה הדבר למה משל לך אמשול ,לו אמר .מלכות מפני

 להם אמר ,למקום ממקום מתקבצים שהיו דגים וראה הנהר גב על מהלך
 ,אדם בני עלינו שמביאין רשתות מפני לו אמרו ,בורחים אתם מה מפני
 עם אבותי שדרו כשם ואתם אני ונדור ליבשה שתעלו רצונכם להם אמר

 אתה פקח לא שבחיות פקח עליך שאומרים הוא אתה לו אמרו ,אבותיכם
 על מיתתנו במקום מתיראין אנו חיותנו במקום ומה ,אתה טיפש אלא
 שכתוב בתורה ועוסקים יושבים שאנו עכשיו אנחנו אף .וכמה כמה אחת

 אחת על ממנה ומבטלים הולכים אנו אם ,כך ימיך ואורך חייך הוא כי בה
בביאור תשובת רבי עקיבא לפפוס שמדמה את לימוד   ".'וכמה וכו כמה

, ל"מ פיינשטיין זצ"שמעתי בזה פשט נפלא מהגרי, התורה לדגים שבים
ענה לו שלימוד תורה אצל כלל ישראל הוא כמו אויר  שרבי עקיבא

לימוד התורה אינו נחשב רק כמעלה . שזה עצם מהות החיים, לנשימה
אלא זה עצם מהות , הזובעלמא שמי שלומד זוכה לקבל את המעלה 

וממילא אם   .כל החיות של כל יהודי ויהודי זה לימוד התורה, החיים
נחשב , מפסיקים לרגע אחד את הלימוד ופורשים בעת ההיא מהתורה

והרי זה כמו אדם שלקחו ממנו את . הדבר שמפסיקים את עצם החיים
  .האויר לנשימה שאינו יכול להמשיך ולהתקיים אפילו רגע אחד נוסף

אפילו בזמן שהמלכות גוזרת גזירות שלא יעסקו  ,ולכן אומר רבי עקיבא
שלא יתכן שמחמת הגזירה נפסיק , לא יתכן להפסיק את הלימוד, בתורה

  .את עצם החיים של עם ישראל
  

  מה בין ראשונים לאחרונים
וכל חיי חיותו , והנה כאשר אדם ירגיש שהתורה אצלו היא עצם החיים

והיסוד בזה . לו שלא ישכח לעולם את תלמודו זה יגרום, מכח התורה
ואם יגיע לכזו , הוא שאדם לא שוכח את הדברים שהם אצלו עיקר החיים

דרגה בלימוד התורה שירגיש שבזה הוא חי לא יתכן שישכח אותה 
  .לעולם ועד

ל היה אומר מה ההבדל בין הדורות הראשונים "ז מבריסק זצ"מרן הגרי
 םראשונים מצינו שידיעת התורה היתה אצלבדורות ה, לדורות האחרונות

 ו רואים שידיעת התורה היא לא בכזוואילו בדורנ, בצורה מפליאה ביותר
מדוע עתה בדורות האחרונים , ולכאורה מה השתנה בין הדורות. דרגה

  .דרגה כמו הראשונים הידיעת התורה היא לא באות
, וכשריםטחי היה אפשר לומר שהדורות הראשונים היו יותר מבמבט ש

ואילו עתה יש . ה נתן יותר כשרונות ומכח זה יכלו לזכור את הכל"הקב
ולכן לא זוכרים , שרונות נחלשווירדה חולשה לעולם והכ, ת הדורותיריד

אלא , הסיבה ז אמר שלא זו"אבל הגרי    .כראוי את התורה
הסיבה האמיתית היא שבדורות הראשונים התורה היתה אצלם עיקר 

וממילא , ענין הדבר הראשון שחשבו עליו היה התורהבכל דבר ו, החיות
  .דבר שאדם חי בזה אינו שוכח את זה לעולם

, הוא יענה מיד שלושים, ולדוגמה אם נשאל ילד כמה זה חמש כפול שש
ולכאורה הילד הזה גאון שברגע אחד בלא לחשוב פעמיים הוא יודע את 

אלא הוא למד בעל פה את , אבל האמת היא שאינו גאון כלל. התוצאה
אלא על כל שאלה בלוח , וממילא אינו צריך לחשוב כלום, לוח הכפל

  .ת לו ממול העיניםהכפל התשובה מונח
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הפשוט  אלא הפשט, כלל וכלל אבל האמת שאין זה הוכחה על גאונותו
כל ספר וספר , ספריםהא חנות הספרים הזה כל מהות חייו הי

כל מדף של ספרים הוא אבר , שהגיע לחנות הוא חלק מהחיים שלו
ולכן הוא זכר את כל הספרים . ואדם לא שוכח את החיים שלו

  .וידע כל ספר את מקומו המדוייק
והחשיבות שהאדם מחשיב את כפי הערך , זה הסוד להצלחה בתורה

כך , וככל שמבין ומרגיש שהתורה היא היא עיקר ומרכז חייו
ו על לוח לבו רי התורה יחרתודב, יעלה ויתעלה בה במעלות עליונות

וכפי הערך שמקבל על עצמו עול תורה , והבא ליטהר מסייעין אותו
  .ויצליח מאוד בתורתו ובכל מעשיו, דשמיא כך יזכה לסייעתא

 ודין ערבות בעוסק במצווה

לא נצטווה  הרי הוא עכשיו, אבל אדם שאינו אוכל בעצמו
  .ואינו יכול להוציא את חברו, שייך אצלו ערבות וממילא לא

 פ"אע כולן הברכות כל ,זירא דרבי בריה אהבה תני
 ואם ,מוציא יצא לא שאם ,היין וברכת הלחם מברכת

 פירות ברכת ושאר ,והיין הלחם מברכת חוץ", י"ופרש
 ובזו, ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור אלא

  ."ליבריך ולא ליתהני לא ,האדם על חובה שאינו
*  

  עוסק במצווה שקיים מצווה אחרת אם יצא בה ידי חובה
 מצה כזית אכל", כתב) 'ה ה סעיף"תע סימן(ע בהלכות פסח 

 לפי, שנתרפא אחר לאכול חייב נתרפא כ"ואח, שטותו
וכתב במשנה  ."המצוות מכל פטור שהיה בשעה היתה

 אז רצה לומר שהיה, מכל המצוות פטור שהיה בשעה
ע נאמרו "ב לומר שדברי השו"וכוונת המש  ".איש

רק לגבי שוטה שכיון שאינו איש ממילא אם אכל בשעה ההיא מצה לא 
אבל אדם שפטור מכל המצוות מסיבה אחרת כמו . 

הרי וודאי , בזה כיון שהוא נחשב איש, עוסק במצווה פטור מן המצווה
  .שאם יאכל בשעה ההיא מצה שייצא בה ידי חובתו

 שומר לאפוקי"וכתב , ביאר את דבריו הללו) ט"
 אכל אם, המצוות מכל אז פטור כן גם דהוא אף] המת

 מפני התורה חייבתו לא שאז אלא, איש דהוא, חובתו
  ."אחרת 

  ברכת המצוות בעוסק במצווה כשמקיים מצווה שפטור ממנה
אם יכול לברך על אכילת , אמנם בשער הציון מסתפק לגבי עוסק במצווה

שיתכן לומר שכיון , "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
וכל לברך כ אינו מצווה במצוות מצה ואיך י"שעתה הוא עוסק במצווה א

 אכילת ברכת לברך אז יוכל אם מסתפקנא מקום ומכל
  ".זה על מצווה אינו אז שהוא כיון ,'אשר קידשנו במצוותיו וכו

והנה לגבי קיום מצוות מצה השער הציון נוקט בפשיטות שאם העוסק 
בוודאי שהוא קיים , במצווה יאכל מצה בשעה ההיא שעוסק במצווה

הוא , שכל הדין שעוסק במצווה פטור מן המצווה. 
אבל , שבזמן עשיית המצווה התורה לא חייבתו לקיים מצוות אחרות

בוודאי שאם יקיים מצוות אחרות בשעה ההיא הרי זה נחשב לקיום 
, אלא שמסתפק לגבי הברכה    .מצווה שיוצא בה ידי חובה

א שייך לומר את הנוסח יתכן של, "וציוונו"שכיון שנוסח הברכה הוא 
  .הזה בזמן שהתורה לא מחייבת ומצווה אותו לקיים את המצווה הזו

  אם נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא
אבל , ע"ונראה לומר דכל ספקו של השער הציון שייך רק לדעת השו

א אין מקום להסתפק ובוודאי שיכול לברך על המצה ברכת 
דהנה נשים פטורות ". ידשנו במצוותיו וציוונואשר ק

והנידון הוא אם אשה שמקיימת מצוות עשה , ממצוות עשה שהזמן גרמא
או כיון , אם היא יכולה לברך על זה ברכת המצוות

והיא אינה מחוייבת במצווה ממילא " וציוונו"שבברכת המצוות אומרים 
) 'ט סעיף ו"סימן תרפ(ע "ודעת השו. אינה יכולה לברך את הברכות

והטעם לכך . שהנשים אינם מברכות על קיום מצוות עשה שהזמן גרמא

 ~ ב~ 

כל , ז היתה התורה אצל הדורות הראשונים
היה  ומרכזם החיים כל מהות, היתה אך ורק בתורה

, וממילא מכח זה כל דברי התורה היו פרוסים להם ממול העינים
ן ידיעת ועל כ. לעולם ממול העינים אי אפשר לשכוח אותו

  .התורה היתה אצלם בצורה מופלגת ללא גבול וללא שיעור

ושאלתי את המוכר על ספר , פעם נכנסתי אל חנות ספרים בבני ברק
המוכר לא הרים את העינים כדי לחפש את הספר 

  ".הספר מונח בארון השלישי במדף החמישי
וא זוכר בדיוק היכן מקומו של הספר 
הרי החנות מלאה באלפי ספרים וכדי לדעת בדיוק איזה 

ואם הוא זוכר , צריך גאונות עצומה
  .בצורה כזו את כל הספרים שבחנות הרי הוא גאון נשגב

אבל האמת שאין זה הוכחה על גאונותו
הספרים הזה כל מהות חייו הימוכר הוא ש

שהגיע לחנות הוא חלק מהחיים שלו
ואדם לא שוכח את החיים שלו, מאבריו

וידע כל ספר את מקומו המדוייק, שבחנות
זה הסוד להצלחה בתורה

וככל שמבין ומרגיש שהתורה היא היא עיקר ומרכז חייו, התורה
יעלה ויתעלה בה במעלות עליונות

  !לעולם ועד
והבא ליטהר מסייעין אותו

כך יזכה לסייעתא, ומצוות

  

ודין ערבות בעוסק במצווה, בדין ערבות במצוות

        ).).).).זזזז""""ו פסוק לו פסוק לו פסוק לו פסוק ל""""פרק כפרק כפרק כפרק כ". (". (". (". (''''וגווגווגווגו    איןאיןאיןאין    ורודףורודףורודףורודף
את " וכשלו איש באחיו"דורשים מהפסוק 

בידו למחות  ומי שיש, ההלכה של ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה
, הוא' ולשון הגמ. הרי הוא נענש בעוונם

 זה ערבים שכולן מלמד ,אחיו בעוון
  ".מיחו

, הנה עיקר החידוש שהתחדש בגדר הערבות שכל ישראל ערבים זה לזה
, בשעה שהצטווה לקיים את המצווה

נכלל בזה עוד ציווי , הרי מלבד הציווי שיקיים בעצמו את המצווה
לדאוג ולהשתדל שגם כל שאר כלל 

ולכן הגמרא דורשת מהפסוק הזה   
שמי שיכול למחות באחרים שלא יחטאו ולא 
משום שבזה שלא מיחה בהם נחשב הדבר 

 ,שבציווי שנצטווה במצווה, שנחסר לו בחיוב שלו בקיום המצווה הזו
נכלל גם קבלת ערבות על הכלל כולו לדאוג כפי האפשרות שבידו שהם 
וממילא כאשר מתרשל מקיום חובתו נחשב הדבר 

  .כ הוא נענש בעוונם

שמי , פ שיצא מוציא"והוא שאע, 
הוא יכול מדין ערבות לחזור , שקיים את המצווה וכבר יצא בה ידי חובה

  .ולקיים שוב את המצווה הזו כדי להוציא את חברו ידי חובה
דהנה מי שכבר קידש , והדוגמה הפשוטה לזה הוא בקידוש של שבת

לכאורה אם הוא ישוב ויברך עוד הפעם את ברכת 
שהמצווה היא לקדש , הקידוש הרי זה יחשב אצלו בגדר ברכה לבטלה

אבל בדין . ולא שייך שוב לברך את הברכה הזו
ערבות התחדש שהוא יכול לחזור ולקדש ולברך ברכת קידוש כדי 

ויסוד הדבר הוא שבהלכה של ערבות נאמר שכאשר אדם נצטווה 
נכלל בזה עוד ציווי לדאוג שגם חברו יקיים את המצווה 

שכל זמן שחברו לא , וממילא המצווה של חברו שייכת גם בו עצמו
לא קיים קיים את המצווה הרי גם הוא בבחינה מסויימת נחשב שעדיין 

ולכן מותר לו לשוב ולקדש כדי ). 
, שבמה שחוזר ומקדש בשביל חברו

הוא מקיים את דין הערבות שלו שהוא מצווה לדאוג שגם חברו יקיים 
אדם יכול לחזור ולקיים את , והוא הדין בכל המצוות

  .ולברך ברכת המצוות כדי להוציא את חברו ידי חובתו

מובא שכל ההלכה הזו בדין ערבות 
אבל , ה דווקא במצווה שאדם מחוייב בה

ם בדברים שאינו מחוייב בהם כמו ברכת הנהנין שאין שום חיוב על האד
א מפני שאסור לאדם להנות מהעולם 

אסור לו לברך את הברכה  ,בזה אדם שאינו אוכל עכשיו
לא , שכיון שהוא בעצמו אינו מחוייב בברכה הזו

וממילא אינו יכול לברך כדי להוציא אחרים 
שאז הוא , ודווקא כשהוא בעצמו אוכל את האוכל

שייך לברך לעצמו ולהוציא גם אחרים 

אבל אדם שאינו אוכל בעצמו. בברכה הזו
וממילא לא, בברכה הזו

תני", ואיתא בגמרא
מברכת חוץ ,מוציא שיצא

ופרש". מוציא אינו יצא
אלא חובה שאינן וריחני

שאינו ערבות כאן אין

עוסק במצווה שקיים מצווה אחרת אם יצא בה ידי חובה
ע בהלכות פסח "הנה השו

שטותו בעת נכפה והוא
היתה אכילה שאותה
בשעה", )ט"סקל(ברורה 

איש ואינו שוטה בכלל
רק לגבי שוטה שכיון שאינו איש ממילא אם אכל בשעה ההיא מצה לא 

. יצא בה ידי חובתו
עוסק במצווה פטור מן המצווה

שאם יאכל בשעה ההיא מצה שייצא בה ידי חובתו
"סקל(ובשער הציון 

המת משמר או[ אבידה
חובתו ידי יצא אזי מצה

 במצווה עוסק שהוא
  

ברכת המצוות בעוסק במצווה כשמקיים מצווה שפטור ממנה
אמנם בשער הציון מסתפק לגבי עוסק במצווה

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו"מצה את הברכה 
שעתה הוא עוסק במצווה א

ומכל"וכתב ". וציוונו"
אשר קידשנו במצוותיו וכו מצה

והנה לגבי קיום מצוות מצה השער הציון נוקט בפשיטות שאם העוסק 
במצווה יאכל מצה בשעה ההיא שעוסק במצווה

. אכילת מצהמצוות 
שבזמן עשיית המצווה התורה לא חייבתו לקיים מצוות אחרות

בוודאי שאם יקיים מצוות אחרות בשעה ההיא הרי זה נחשב לקיום 
מצווה שיוצא בה ידי חובה

שכיון שנוסח הברכה הוא 
הזה בזמן שהתורה לא מחייבת ומצווה אותו לקיים את המצווה הזו

  

אם נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא
ונראה לומר דכל ספקו של השער הציון שייך רק לדעת השו

א אין מקום להסתפק ובוודאי שיכול לברך על המצה ברכת "לדעת הרמ
אשר ק"המצוות ולומר 

ממצוות עשה שהזמן גרמא
אם היא יכולה לברך על זה ברכת המצוות ,שהזמן גרמא

שבברכת המצוות אומרים 
אינה יכולה לברך את הברכות

שהנשים אינם מברכות על קיום מצוות עשה שהזמן גרמא

ז היתה התורה אצל הדורות הראשונים"כך אותו הדבר אמר הגרי
היתה אך ורק בתורהחיותם של הראשונים 

וממילא מכח זה כל דברי התורה היו פרוסים להם ממול העינים. התורה
ממול העינים אי אפשר לשכוח אותו ודבר שמונח

התורה היתה אצלם בצורה מופלגת ללא גבול וללא שיעור
  

פעם נכנסתי אל חנות ספרים בבני ברק
המוכר לא הרים את העינים כדי לחפש את הספר . מסויים היכן זה מונח

הספר מונח בארון השלישי במדף החמישי"אלא מיד ענה 
וא זוכר בדיוק היכן מקומו של הספר התפעלתי מאוד מגאונותו איך ה

הרי החנות מלאה באלפי ספרים וכדי לדעת בדיוק איזה , המסויים הזה
צריך גאונות עצומה ,ספר יש בחנות והיכן הוא מונח

בצורה כזו את כל הספרים שבחנות הרי הוא גאון נשגב

ורודףורודףורודףורודף    חרבחרבחרבחרב    כמפניכמפניכמפניכמפני    באחיובאחיובאחיובאחיו    אישאישאישאיש    וכשלווכשלווכשלווכשלו""""
דורשים מהפסוק ) 'ב ז"כ דף(בסנהדרין ' בגמ

ההלכה של ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה
הרי הוא נענש בעוונם, בעושי עבירה ולא מיחה

בעוון איש ,באחיו איש וכשלו והכתיב"
מיחו ולא למחות בידם שהיה התם ,בזה

הנה עיקר החידוש שהתחדש בגדר הערבות שכל ישראל ערבים זה לזה
בשעה שהצטווה לקיים את המצווההוא שכל אחד ואחד מכלל ישראל 

הרי מלבד הציווי שיקיים בעצמו את המצווה
לדאוג ולהשתדל שגם כל שאר כלל , שמקבל ערבות על כל כלל ישראל

    .ישראל יקיימו את המצווה
שמי שיכול למחות באחרים שלא יחטאו ולא , "וכשלו איש באחיו"
משום שבזה שלא מיחה בהם נחשב הדבר . הוא נענש בעוונם, יחהמ

שנחסר לו בחיוב שלו בקיום המצווה הזו
נכלל גם קבלת ערבות על הכלל כולו לדאוג כפי האפשרות שבידו שהם 

וממילא כאשר מתרשל מקיום חובתו נחשב הדבר . יקיימו את המצוות
כ הוא נענש בעוונם"וע, והשלא קיים את ציווי המצו

  

  פ שיצא מוציא"אע
, עוד הלכה הוהנה בדין ערבות נאמר

שקיים את המצווה וכבר יצא בה ידי חובה
ולקיים שוב את המצווה הזו כדי להוציא את חברו ידי חובה

והדוגמה הפשוטה לזה הוא בקידוש של שבת
לכאורה אם הוא ישוב ויברך עוד הפעם את ברכת , ויצא ידי חובה

הקידוש הרי זה יחשב אצלו בגדר ברכה לבטלה
ולא שייך שוב לברך את הברכה הזו, וכיון שקידש קידש

ערבות התחדש שהוא יכול לחזור ולקדש ולברך ברכת קידוש כדי 
  .את חברו ידי חובת קידושלהוציא 

ויסוד הדבר הוא שבהלכה של ערבות נאמר שכאשר אדם נצטווה 
נכלל בזה עוד ציווי לדאוג שגם חברו יקיים את המצווה , במצוות קידוש

וממילא המצווה של חברו שייכת גם בו עצמו, הזו
קיים את המצווה הרי גם הוא בבחינה מסויימת נחשב שעדיין 

). כלפי החיוב של חברו(את מצוותו 
שבמה שחוזר ומקדש בשביל חברו, להוציא את חברו ידי חובת קידוש

הוא מקיים את דין הערבות שלו שהוא מצווה לדאוג שגם חברו יקיים 
והוא הדין בכל המצוות  .את המצווה הזו

ולברך ברכת המצוות כדי להוציא את חברו ידי חובתו, המצווה
  

  ערבות בברכת הנהנין
מובא שכל ההלכה הזו בדין ערבות  )'א ט"כ דף(בראש השנה ' ובגמ
ה דווקא במצווה שאדם מחוייב בהנאמר, פ שיצא מוציא"שאע

בדברים שאינו מחוייב בהם כמו ברכת הנהנין שאין שום חיוב על האד
א מפני שאסור לאדם להנות מהעולם ל ההלכה שצריך לברך היוכ, לאכול

בזה אדם שאינו אוכל עכשיו, הזה בלא ברכה
שכיון שהוא בעצמו אינו מחוייב בברכה הזו. כדי להוציא את חברו

וממילא אינו יכול לברך כדי להוציא אחרים , שייך אצלו ערבות על חברו
ודווקא כשהוא בעצמו אוכל את האוכל  .בברכה הזו

שייך לברך לעצמו ולהוציא גם אחרים  ,מחוייב בברכה הזו מצד עצמו



 ~ ג~ 

מדברי  לא מחוייבת שאינה בדבר וציונו דמהו) "י"סק(ב "כתב המש
 אף פטורות גרמא שהזמן במצוות עשה דאשה ,סופרים מדברי תורה ולא

 שהמנהג הוא שהנשים מברכות, א חולק וכותב"אבל הרמ        ".מדרבנן
  ).'ז סעיף ב"א בסימן י"וכן כתב ברמ. (על מצוות עשה שהזמן גרמא

  

  ע"ברכת המצוות בעוסק במצווה לדעת השו
ל דכל ספקו של השער הציון לגבי עוסק במצווה אם מברך "ומעתה י

ג אינם "ע שנשים במצוות עשה שהז"שייך רק לדעת השו, ברכת המצוות
. ווה שלא נצטוו על כךמשום שלא שייך לברך וציוונו על מצ, מברכות

אם , ולפי זה יש מקום להסתפק בדין עוסק במצווה שפטור מן המצווה
פ שפטור ממנה מחמת היותו "מקיים את המצווה ואוכל כזית מצה אע

  .האם מברך ברכת המצוות או לא, עוסק במצווה
ג אחד "שהז והנידון הוא האם דין עוסק במצווה ודין נשים במצוות עשה

, כך גם עוסק במצווה אינו מברך, מברכות שים אינןוכשם שהנ, הוא
  .שיו הוא פטור ממנהכעל מצווה שע" וציוונו"שאינו יכול לברך 

  

רכות על מצוות עשה שדווקא נשים אינם מב, או דלמא שיש לחלק
מקיימות  ןואפילו בשעה שה, פטורות לגמרי מהמצווה ג כיון שהן"שהז

אלא קיום , מקיימות בזה שום חיוב מחיובי התורה אינן, את המצווה
מעשה המצווה שלהם נחשב כעשיית מצווה שאינה חיובית וכעין דבר 

יש לה שכר על זה  ג"צווה שהזוכמובן שאשה שמקיימת מ. הרשות
והמעשה , )ח"ט סק"סימן תקפ(ב "כאינה מצווה ועושה כמו שכתב המש

חיובי התורה בקיום  אלא שכלפי. נחשב כמעשה מצווה לכל דבר שלה
מהמצווה  שהפטור שלהן, קיימות בזה שום חיובאינם מ ןהרי ה, המצווה

מברכות  אינןע שהנשים "ולכן סובר השו. הוא פטור גמור לכל הדינים
על מצווה שאין להן שום " וציוונו"לומר דלא שייך , על המצווה הזו

  .ום חיובמקיימות ש אינן, מקיימות אותו וגם כאשר הן, חיוב לעשותו
גדר הפטור מהמצווה הוא , אבל בדין עוסק במצווה פטור מן המצווה

שבעצם הדבר העוסק במצווה הוא חייב ומצווה בכל מצוות , שונה
והעסק שלו במצווה אחרת אינו , התורה כמו כל אחד ואחד מישראל

אלא ההלכה היא . מפקיע ממנו את כל חיובי התורה שנצטווה עליהם
הוא לא מחוייב להפסיק את המצווה הזו  ,מצווהשבשעה שהוא עוסק ב

הוא רק פטור  והפטור משאר המצוות, מצוות אחרות כדי לקיים עכשיו
ביחס למצווה שהוא עסוק בה שהיא פוטרת אותו מלהפסיק בקיומה 

  .לצורך קיום שאר המצוות
בוודאי  ,שעה שהינו עסוק במצווה וממילא אם הוא מקיים מצווה באותה

  .ציווי התורה שציוותה אותו לקיים את המצווהה את שהוא מקיים בז
אם יאכל באותה , ומעתה מי שהוא עוסק במצווה שהוא שומר אבידה

בוודאי שיקיים בזה את ציווי וחיוב התורה של אכילת , שעה כזית מצה
ולכן כותב השער הציון בפשיטות שאם העוסק במצווה אוכל מצה . מצה

נו צריך לחזור ולאכול שוב כזית מצה ואי, הוא קיים את מצוותו וחובתו
משום שהעסק . לאחר שגמר את העסק במצווה שהיה עסוק בה מתחילה

וזה רק פטור מלהפסיק , במצווה אינו מפקיע ממנו את חיובי התורה
אבל בוודאי שהחיוב של קיום שאר המצוות נשאר בו כמו , במצווה

שלגבי הברכה בוודאי שהעוסק  ל"ולפי זה י    .שהיה מתחילה
, במצווה יוכל לברך ברכת המצוות כאשר מקיים את שאר המצוות

" וציוונו"ושומר אבידה שאוכל מצה יוכל לברך ברכת המצוות ולומר 
ואכילת המצה הזו נחשבת אצלו , כיון שבקיום המצווה הוא עדיין מצווה

צוות עשה ואינו דומה לנשים במ .קיום ציווי התורה לכל דבר וענין
  .שבקיום המצווה אינה מקיימת שום ציווי מציוויי התורה, ג"שהז

אם יכול , צ בעוסק במצווה שפטור מן המצוות"וזהו ספקו של השה
ם זה הא. לברך ברכת המצוות כאשר מקיים את שאר המצוות או לא

או , ג"ע אינן מברכות על מצוות עשה שהז"דומה לנשים שלדעת השו
  .השיש לחלק בין זה לז

  

  א העוסק במצווה מברך ברכת המצוות"בדעת הרמ
אבל , ע"ומעתה נראה בפשיטות שכל הספק הזה שייך רק לדעת השו

עשה  א שסובר שהמנהג הוא שהנשים מברכות על מצוות"לדעת הרמ
פ שפטור "פשוט שאין מקום להסתפק והעוסק במצווה אע, ג"שהז

ול וחייב לברך הרי אם מקיים את שאר המצוות הוא יכ, תמשאר המצוו
  .ברכת המצוות

וגם בשעה , ג"ו מנשים אם אשה שפטורה ממצוות עשה שהז"והדברים ק
, שמקיימת את המצווה אינה מקיימת בזה שום חיוב מחיובי התורה

כ ההלכה היא "ואעפ, שהרי היא אינה מצווה במצווה הזו כלל וכלל
כל . "וציוונו"שמברכת ברכת המצוות על קיום המצווה ויכולה לומר 

, שכן העוסק במצווה שכאשר בא לקיים מצווה אחרת ממצוות התורה
שבשעה שהוא מקיימה הוא מקיים את חיוב וציווי התורה שנתחייב 

שכל הפטור הוא פטור שאינו צריך להפסיק במצווה שהוא , במצווה הזו
אבל בעצם החיוב הוא עדיין חייב , עוסק בה כדי לקיים מצווה אחרת

ילא כשמקיימם מקיים את חיוב התורה שנצטווה וממ, בשאר המצוות
  .בוודאי שיצטרך לברך על אותם המצוות, בה

  

  דין ערבות בעוסק במצווה
אמנם יש להסתפק לענין דין ערבות אם העוסק במצווה יכול להוציא את 

פ "והספק הוא לגבי דין ערבות שאע. או לא, חברו בברכה מדין ערבות
ואדם שכבר יצא ידי חובה באכילת מצה או בקידוש  ,שיצא מוציא

מותר לו לשוב ולברך ברכת אכילת מצה ולשוב ולקדש כדי , בשבת
דווקא כלפי מצוות שאדם מחוייב  הוההלכה הזו נאמר. להוציא את חברו

אבל מצוות , שעל זה יש לו דין ערבות כדי להוציא את חברו, בהם
ואינו , אצלו דין ערבות על זהלא שייך , וברכות שאדם לא מחוייב בהם

  .אם כבר יצא בהם לעצמו ,יכול להוציא את חברו בברכות הללו
האם יש לו דין , ומעתה יש לדון בעוסק במצווה שפטור מן המצוות

ויכול להוציא את חברו מדין , ערבות בעת ההיא שהוא עסוק במצווה
פ "אעושייך בזה הדין של . ערבות בברכת אכילת מצה או בקידוש בשבת

והנידון בזה הוא האם כיון שבהלכה של עוסק . או לא, שיצא מוציא
אלא פטור בעלמא , הפקעה מעצם חיוב המצווה הבמצווה לא נאמר

, כדי לקיים מצוות אחרות, שאינו צריך להפסיק במצווה שהוא עסוק בה
ממילא . ולכן אם קיים בעצמו מצווה בעת ההיא קיים את ציווי התורה

וממילא עד כמה שהוא , מוגדר כמחוייב בעצם המצווה ביסוד הדין הוא
וכאשר יברך ברכת אכילת . מחוייב בה בוודאי ששייך בזה דין ערבות

  .חברו ייצא בזה ידי חובה, מצה להוציא את חברו
ובשעה הזו חל עליו פטור , או דלמא כיון שעכשיו הוא עוסק במצווה

 ,המצווה בעצמו הרי כשם שחל עליו פטור מקיום, מקיום שאר המצוות
וממילא לא יוכל להוציא את חברו , כך חל עליו פטור גם על דין ערבות

פ שהוא בעצמו אם קיים את המצווה לעצמו "ויסוד הדבר שאע. בזה
מ כל זה שייך "מ, נחשב הדבר לקיום מצווה, בשעה שהוא עוסק במצווה

זה נחשב לו לקיום  ,דווקא כלפי עצמו שבפועל אם קיים את המצווה
צריך להיות , אבל כלפי דין ערבות שיוכל להוציא אחרים במצווה. צווהמ

ואז החיוב הזה , שעכשיו לפני קיום המצווה יהיה מחוייב בקיום המצווה
אבל בעוסק . ומכח זה יכול להוציא את חברו, מחייבו בדין ערבות

וממילא , במצווה לפני קיום המצווה הוא בגדר של פטור משאר המצוות
יו שום חיוב של מצווה שמכח זה אפשר לחייבו בדין ערבות אין לו עכש

לא שייך בשום צד , ועד כמה שלא חל עליו חיוב הערבות. כלפי אחרים
  .שבעולם שיוכל להוציא את חברו במצווה

  

  דין ערבות בחרש בתקיעת שופר
ע בהלכות "דהנה השו, א"ולכאורה היה אפשר להביא ראיה מדברי הרעק

 ,כותב שמי שאינו שומע באוזניו) 'ט סעיף ב"פתק סימן(תקיעת שופר 
ואפילו חרש המדבר . אינו יכול להוציא אחרים ידי חובה בתקיעת שופר

 דכיון"ע "והטעם כתב השו. כ אינו יכול להוציא אחרים"ג, ואינו שומע
  ."הוא חיובא בר לאו שומע דאינו

 למה אינו יכול להוציא אחרים) 'סימן ז, ת קמא"שו(א "והקשה הרעק
הרי כל אדם שכבר יצא ידי חובה בתקיעת , פ שיצא מוציא"מדין אע

כ הוא יכול "ואעפ, הוא כבר לא מחוייב עכשיו במצוות שופר ,שופר
. פ שיצא מוציא"מדין אע, לשוב ולתקוע כדי להוציא אחרים ידי חובה

פ שהוא אינו חייב בתקיעת "כ הוא הדין צריך לומר לגבי חרש שאע"וא
כמו , מ לגבי אחרים יוכל להוציאם ידי חובה"מ, שומעשופר כיון שאינו 

כל אדם שאינו חייב בתקיעת שופר מכח זה שכבר יצא ידי חובה ויכול 
ממילא הוא הדין בחרש שיוכל מהאי דינא להוציא , להוציא אחרים

  .אחרים ידי חובה
זהו , פ שיצא מוציא"וכתב לתרץ שכל ההלכה של ערבות שנאמר בזה אע

ובזה מדין ערבות יש לו כח , בר חיובא במצווה הזו דווקא במי שהוא
להוציא אחרים ידי חובה במצווה הזו אפילו לאחר שהוא בעצמו כבר 

הרי כשם , אבל מי שאינו בר חיובא במצווה. יצא ידי חובה במצווה
כך לא חל עליו דין ערבות כלפי , שכלפי עצמו לא חל עליו חיוב המצווה

וממילא בתקיעת שופר . א אחרים ידי חובהולכן אינו יכול להוצי, אחרים
כ מי שאינו שומע לא חל עליו חיוב "א, כיוון שהמצווה היא שמיעה

, ומאחר שלא חל עליו חיוב המצווה גם דין ערבות לא חל עליו, המצווה
  .כ אינו יכול להוציא אחרים ידי חובה"וע

  

סברא לגבי ההלכה של עוסק  ולכאורה לפי דבריו אפשר לומר אותה
, דכיון שבשעה הזו הוא פטור מהמצווה, במצווה פטור מן המצווה

. ממילא לא יכול לחול עליו דין ערבות כדי להוציא אחרים במצווה הזו
משום , ת שופר לדין עוסק במצווהולכאורה יש לדמות דין חרש בתקיע
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וממילא כשם שבחרש , הם פטור מקיום המצווהשניהם במצב שחל עליש
אנו אומרים שהפטור שלו ממצוות תקיעת שופר גורם אצלו שלא יחול 

ל גם לגבי עוסק במצווה שהפטור "כך י, עליו דין ערבות להוציא אחרים
שחל עליו כלפי קיום שאר המצוות גורם שלא יחול בו דין ערבות ולא 

  .יוכל להוציא אחרים
  

שאין לדמות דין עוסק במצווה פטור מהמצווה , חותאבל באמת יש לד
דהנה בתקיעת שופר כל החפצא של המצווה , לדין חרש בתקיעת שופר

חל בו הפקעה מעצם חלות  ,ומעתה חרש שאינו שומע, היא השמיעה
והפטור שיש לו מתקיעת שופר הוא לא רק פטור בעלמא שאינו , המצווה

שחיוב , פטור מעצם החיוב אלא הוא, חייב בעשיית מעשה המצווה הזו
ועיקר המצווה נאמר רק למי שיש לו . מצוות תקיעת שופר לא חל עליו

אי אפשר לחול עליו  ,אבל מי שאין לו אפשרות כזו, אפשרות של שמיעה
א "ולכן בזה כותב הרעק. חיוב של מצווה שענינה הוא מעשה שמיעה

א חל עליו ל, שאם אינו בר חיובא במצווה שלא חל עליו חיוב המצווה
אבל בהלכה של עוסק   .גם דין ערבות ואינו יכול להוציא אחרים

אינו , גדר הפטור שלו מקיום שאר המצוות, במצווה פטור מן המצווה
דבאמת חלות וחיוב המצווה חל על , בגדר הפקעה מעצם חלות המצווה

הלכה שמי  האלא שנאמר. העוסק במצווה כמו על כל אדם מישראל
, סק במצווה פוטרו מעשיית מעשה מצווה אחרהע ,שעוסק במצווה

וממילא . ויסוד הפטור הוא פטור צדדי שפוטרו מעשיית שאר המצוות
יתכן לומר שגם , בזה יש לדון ולומר שכיון שעצם חיוב המצווה חל עליו

  .ע"וצ, יחול עליו דין ערבות ויוכל להוציא אחרים ידי חובה
  

  ב"ו אייר תשכ"ע ט"נלב -ל "זצ הצדיק הגאון רבי יוסף שלמה הורביץ
היה הצדיק הגאון רבי יוסף שלמה ' יות ההוד של ישיבת פוניבזומדמ תאח

העבודה בהיכל על שהיה גאון וצדיק ששקד על התורה ו, ל"הורביץ זצ
  .הישיבה יומם ולילה

שבה שתה את כוס התרעלה , יוסף שלמה עלה לארץ לאחר המלחמה' ר
והוא , אשתו בניו ובנותיו חתניו וכלותיו נספו בגיא המוות, כאשר כל משפחתו

לבדו ניצל בדרך נס ופלא לאחר שהרוסים הגלו אותו בתחילת המלחמה 
בחכמתו הביא , ל"ש כהנמן זצ"מרן הגרי' וכידוע שהרב מפוניבז. לסיביר
שרובם ניצלו , ה כמה צדיקים שהיו גאונים ושלמים בתורה ובעבודהלישיב

כאשר כוונתו היתה שיהיה . א לדור בישיבהווביקש מהם לב, לבדם מהמלחמה
ויתעלו במעלות עליונות , "'עובד ה - אדם השלם "לבני הישיבה דמות של 

אחד מהצדיקים הללו היה     .מכח היותם במחיצת הצדיקים הללו
. הגאונים מהדור שלפני השואהמשהיה מהצדיקים ו, רביץיוסף שלמה הו' ר

ולאחר נישואיו למד בפרישות שנים רבות , בתחילת דרכו התחנך בבית קלם
ובמשך השנים זכה להרביץ , ל"בראדין אצל הכהן הגדול מרן החפץ חיים זצ
  .תורה בכמה ישיבות ולהעמיד תלמידים הרבה

שהוקמה (בברנוביץ " ל תורהאוה"ישיבת , הישיבות שהרביץ בהם תורה היו
ובעת המלחמה , דוקרלפני מלחמת העולם הראשונה בהשפעת הסבא מנובה

, ל"ק רבי אלחנן וסרמן זצ"י מרן הגה"כ הוקמה מחדש ע"ואח, התפזרה הישיבה
ו להקים "כ סייע להגרא"והוא מסר שם שיעורים עוד לפני המלחמה ואח

הראשונה שהקים הרב היא הישיבה (' ישיבת ווידז). מחדש את הישיבה
לאחר שחותנו עזב שם את הרבנות , בצעירותו כאשר שימש שם כרב' מפוניבז

צ רבי "יוסף שלמה יחד עם הגה' הביא את ר' והרב מפוניבז, ועבר לוילקומירר
ישיבת מיר לצעירים ). 'אליהו דושניצר לישיבה להרביץ תורה ויראת ה

רים צעירים מהעיירות בחו 50- ולמדו בה כ, הישיבה היתה בעיירת מיר(
  ).מ בישיבה"לר, ד"ר חיים משה קלאר הי"ושם צירף גם את חתנו הג. הסמוכות

יוסף שלמה היתה דמות של צדיק נשגב ' בכל המקומות דמותו של ר
  .ויומם ולילה ישב ולמד ללא הפסק, בהנהגותיו ובמידותיו

  

  בעל תוקע
הגדולה שיבוא בעת שיבתו במיר ביקשו ממנו ראשי הישיבה בישיבת מיר 

  .בראש השנה" בעל תוקע"ולהיות , בימים נוראים להתפלל בישיבה
אלא שאף פעם לא הצליח , יוסף שלמה תקע בשופר בימי ראש השנה' ואכן ר

אלא תמיד התחיל לתקוע את התקיעות . לתקוע את כל התקיעות בשלמותם
העבירו את השופר  ,וכאשר לא הצליח להמשיך את התקיעות, הראשונות

צ רבי ירוחם "כ מרן המשגיח הגה"ואעפ    .בעל תוקע אחרל
ורצה בכל שנה שהתחלת התקיעות יהיו , ל לא וויתר על תקיעותיו"ליבוביץ זצ

', תקיעות שיוצאות מפה קדוש של כזה עבד השמשום . יוסף שלמה' י ר"ע
  .בוודאי כוחם לעורר רחמים על כלל ישראל

  

  'בישיבת פוניבז
כבר היה זקן מופלג באמצע גיל ' לישיבת פוניבזיוסף שלמה ' כאשר הגיע ר

ובכל זאת ישב ולמד כל היום בהיכל הישיבה במרץ נעורים כבחור , הגבורות
שינה , רק בשביל צרכים הכרחיים כאכילה ולא יצא מבית המדרש, צעיר

בכל זאת לא , פ שאיבד במלחמה את כל משפחתו"אע    .וכדומה
רוב הזמן הוא למד בעמידה . הנפש אלא למד מתוך שמחה ושלוות, נפלה רוחו

שקנה בעבורו מרן המשגיח (תוך שהוא נשען על סטנדר מיוחד , ליד הבימה
ח היה מקדים ומגיע זמן ובשיחות של המשגי). ל"רבי יחזקאל לווינשטיין זצ

ובמשך השיחה היה עומד כל הזמן כדי לא להרדם באמצע , לפני השיחהניכר 
, עם בחורים מהישיבה היה לומד בחברותא    .מחמת זקנותו

ולא להפסיד או להפסיק אפילו לרגע , כשהוא מקפיד להספיק ללמוד הרבה
 ל"יו הגאון רבי יוסף ישראלזון זצבין אלו שזכו ללמוד עימו בבחרותם ה. קט

כמה שעות לפני תפילת שחרית כבר   .ל"צ רבי משה ברנשטיין זצ"הגהו
היה עדיין , תות ללמודהרבה פעמים כשהגיע בשב. הגיע ללמוד בבית המדרש

והתיישב על המדרגות ולמד שם לאור הלוקס שדלק , חשוך בהיכל הישיבה

  .וכאשר אור הלוקס היה קלוש נעמד על כסא כדי שיוכל ללמוד לאורו, שם
והיה , יהם אמןרבכל בוקר היה שומע את ברכות השחר מהמשגיח וענה אח

פך הואפשר להת, מאוד באמונה אומר ששמיעת ברכותיו של המשגיח מחזקת
  .על ידם מכופר למאמין

  

  לבוא מסוף העולם
. בירושלים" שערי צדק"ח "בשנותיו האחרונות היה צריך לעבור ניתוח בבי

אלא שלפני הניתוח היה צריך לסדר , הניתוח היה אמור להתקיים ביום ראשון
ולצורך כך נסע בסוף . הדרושים לכך בבית החולים את כל הבדיקות והענינים

לקראת שבת חזר לבני . וסידר את כל מה שהיה צריך לסדר, השבוע לירושלים
  .להיות בשבת בישיבה', ברק לישיבת פוניבז

למה לא נשאר בשבת , ל התפלא מאוד"צ רבי משה ברנשטיין זצ"הגה
לשהות בהם בשבת  היה לוהרי היה לו כמה מקומות שיכ, בירושלים
והנסיעות , ובפרט שבמצבו היה לו קשה מאוד טלטולי הדרך. בירושלים

יוסף שלמה ' ענה לו ר          .לו קושי רב לבני ברק הלוך וחזור גרמו ירושליםמ
הלא מסוף ? שאתם תשאלו כך ,משה' ר ,אני מתפלא עליכם", בפשטות

  .!"העולם כדאי לבוא לכאן כדי לשמוע את השיחה של המשגיח
  

  י יראה חכמים ימותוכ
ב "ד באייר תשכ"ויום לפני הסתלקותו בי, יוסף שלמה' בימיו האחרונים נחלש ר

שם שכב . 'העבירו אותו לחדר החולים שהיה באגף הדרומי בישיבת פוניבז
לאט לאט נשימותיו הלכו ונחלשו , בהשגחה רפואית כשהוא מחובר לחמצן

לא , עצמו היה חלוש מאוד יוסף שלמה' ר. וכולם הרגישו ששעותיו ספורות
  .וגם לדבר בקושי הצליח, היה בכוחו לקום

והיה אז מעמד נורא של חרדת אלוקים  - המשגיח ששמע ממצבו הגיע לבקרו 
שטערך זיך (יוסף שלמה תתחזק באמונה ' ר"כאשר המשגיח צעק לעברו  - 

  .!"אין עוד מלבדו, )מיט אמונה
  ."אני מאמין", יוסף שלמה ענה לו בשארית כוחותיו' ור

יוסף שלמה ' הבחור ששימש את ר, לאחר מכן המשגיח רצה לומר עימו ווידוי
כשהתיישב אמר לו המשגיח . עזר לו לקום ולהתיישב על הכסא ליד המשגיח

והוא עונה לו בשארית , )"זאגט אשמנו(יוסף שלמה אמור אשמנו ' ר"בקול 
יוסף שלמה אמור "מר המשיך המשגיח בקול רם וא ,וכשענה". אשמנו"כוחותיו 

כאשר , וכך המשיך המשגיח עימו את אמירת כל הוודוי, )"זאגט בגדנו(בגדנו 
כדי לעורר את חושיו וכוחותיו בעת אמירת , בכל פעם הוא חוזר וקורא בשמו

  .ל"ד פוברסקי זצ"סמוך לכניסת השבת הגיע לבקרו מרן הגר  .הווידוי
  

עד שכבר לא היתה אפשרות , תריוסף שלמה נחלש יו' ר, ו באייר"בליל שבת ט
, לאחר הסעודה נכנסו כמה בחורים לחדר    .לדבר עימו מאומה

ולאחר כמה , יוסף שלמה התיישב בעצמו על המטה' ר. ולפתע ראו דבר פלא
יצא , והתחיל ללכת כאשר הוא מחזיק את החמצן בידו, שניות נעמד על רגליו

". אשר יצר"דולה ברכת בירך בכוונה ג, םיכשהוא חזר נטל ידי. לבית הכיסא
שהכל נהיה "אחז את הכוס בידו ובירך ברכת , אחר כך התיישב וביקש כוס מים

נשכב על . קרא קריאת שמע". בורא נפשות רבות"בירך ברכת . שתה". בדברו
מאה בן קרוב לכשהוא , "זקן ושבע ימים ויגווע וימת ויאסף אל עמיו", המטה

, בבני ברק" זכרון מאיר"וכה נחקק על מצבתו בבית החיים     .שנה
מלפנים . גריס באורייתא תדירא, שייף עייל ושייף נפיק, איש צדיק תמים"
ועשה , הרביץ תורה לרבים. ומיר, ברנוביץ', מ לצעירים בישיבות ווידז"ר

  ."וקיבל יסוריו באהבה, לילות כימים בתורה ועבודה
ישעיה  אברהם' ג ר"י הרה"עשיצא לאור " הזוהר של הצדיק"קונטרס ב[

. מהיוסף של' נדפסו עוד הרבה עובדות והנהגות מר, א"ברנשטיין שליט
ומהצדיק הגאון , יוסף שלמה' ו עוד עובדות מרכל מי שיש ביד, ובהזדמנות זו

  .]נשמח מאוד לקבלם לתועלת זיכוי הרבים, ל"רבי אלעזר מנדלוביץ זצ
או במייל  0527120854ניתן להשיג את העלון בכל שבוע בטלפון 

7120854@gmail.com  

  

  ל"גרוסברד זצרבי צבי שרגא  צ"בן הגה רבי שלמהג "נ הרה"גליון השבוע מוקדש לע
  .ה.ב.צ.נ.ה ת"אייר תשעבג "ע כ"נלב    ומסר נפשו לחינוך בניו ובנותיו, הרביץ תורה לרבים, יגע בתורה כל ימיו
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  תלמידי רבי עקיבא

רואים אנו אותנו.  זה מחייבאנחנו עומדים בימי הספירה, ונתבונן מה 
אלף תלמידי רבי עקיבא, כדאיתא  השבימי הספירה מתו עשרים וארבע

בגמרא (יבמות סב, ב) שכולם מתו בין פסח לעצרת, ופסקו מלמות בל"ג 
  בעומר, ויש להתבונן מדוע מתו דווקא בימים אלו. 

חז"ל, דברי חטאם של תלמידי רבי עקיבא מבואר בשני מקומות בוהנה 
ינו לא במדרש אמרו (בראשית רבה סא, ג) שהייתה עינם צרה אלו באלו, הי

 אמרו , ובגמרא יבמות שםצרות עיןבלב היה רק שדיברו האחד כנגד חברו, 
לא פגיעה או ביזיון במעשים, אלא גם כן היינו ושלא נהגו כבוד זה בזה, 

חוסר הערכה, שמחמת זה לא נהגו בחבריהם בכבוד הראוי, וזה היה חטא 
 חמור עד כדי כך שנתחייבו מיתה בידי שמים, וצריך ביאור היכן שמענו 

  . דברים כאלוחיוב מיתה בידי שמים על  שיש

מאד שאמרו חז"ל (יבמות קכא, ב) וסביביו נשערה לומר, כיון וצריכים 
מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, היינו שיש הנהגה 
מיוחדת עם הצדיקים שהקב"ה מדקדק איתם גם על דברים דקים כחוט 

שהקב"ה מדקדק  ,זו השערה, וכך גם תלמידי רבי עקיבא היו במדרגה
הטעם בזה, ומדוע מחמירים על  יותר משאר בני אדם, ויש להבין מהאיתם 

  שהוא צדיק ייענש סתם ללא סיבה?  הצדיק, וכי מפני

יבוא לעולם על ידי זה כי העונש הוא לטובתו של הצדיק, שוהביאור בזה, 
שכל עונשי שמים אינם נקמה, אלא תיקון  כידועהאמת נקי מכל חטא ופגם, 

(ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה וכבר אמרו לנפש האדם, 
גם מה שנענש בעולם הזה הוא כך האדם, ושעושים מן השמים הוא לטובת 

 רווח עבורו, שהרי יש לו חטא וצריך לתקנו, ואם לא ייענש בעולם הזה 
ייסורי הגיהינום ועדיף לסבול ייסורים בעולם הזה, כי בגיהינום, ייענש 
  . יותר מכל ייסורי העולם הזההרבה קשים 

 הינום כמו שכתב הרמב"ן בהקדמתו לספר איוב שאפילו רגע אחד בגי
והיינו מפני שייסורי איוב הם ייסורי הגוף, ויש קשה יותר מכל ייסורי איוב, 

גבול כמה שהגוף יכול לסבול, ואם יכבידו על הגוף בייסורים יותר מכוחו 
ימות ולא יוכל לסבול את הייסורים, לכן הקב"ה אמר לשטן שיכול לתת 

שייתן לו ייסורים  לאיוב ייסורים "אך את נפשו שמור" (איוב ב, ו), היינו
ל לעמוד בהם, אבל ייסורי הנפש בגיהינום אין להם גבול, שהנפש ושהגוף יכ

  קיימת וסובלת גם את הייסורים הקשים ביותר. 

ומי שיש לו בעולם הזה ייסורים כמו איוב, שהגוף יכול לעמוד בהם, 
אין לו והוא צדיק אם  ,הייסורים האלו מביאים לו תועלת גדולה מאד

הייסורים הם ייסורים של אהבה, ומרוויח בהם עוד עולם אזי  ,חטאים
יש לו חטאים, אפילו בשוגג, גם כן צריך תשובה וכפרה, כמו ואם הבא, 

שכתב בשערי תשובה (ד, טו) כי השוגג ענוש ייענש, ויש חיוב חטאת על חטא 
לא עשה תשובה, כי אינו יודע שחטא, סופו להיענש, וכדאי לו ומי ששבשוגג, 

  לסבול ייסורים בעולם הזה במקום עונשי הגיהינום. 

ייסורים שמרן הגרא"מ שך זצ"ל היה אומר לכן צריך לשמוח בייסורים, 
רק לכתחילה  , צריך לשמוח בהם, כי הם שווים מיליונים!לאדםהיו שכבר 

לא יהיו ייסורים, כמו שאמרו (ברכות ה, ב) מבקשים שלכן זה ניסיון, ויש ב
יש חשש שלא יקבל באהבה את הייסורים, ומדרגת כי לא הן ולא שכרן, 

שמצינו בדברים שהתורה כמו קבלת הייסורים היא מדרגה גדולה מאד, 
נקנית בהם, שקבלת הייסורים הוא הדבר האחרון מכ"ד הדברים 

  ה המדרגה הגדולה מכולם. זהראשונים, מפני ש

שהתורה  דבריםבארבעים ושמונה ומכבר הזכרנו מה שעמדו המפרשים 
האחרונים וכ"ד מתחילים באות בי"ת, הראשונים שכ"ד נקנית בהם, 

ובמדרש שמואל כתב בשם קדמונים לבאר בזה מתחילים באות ה"א, 
[המדרש שמואל הוא כמו שיטה מקובצת על פרקי אבות ומביא מהרבה 

] שהדברים המתחילים בבי"ת שייכים לצורת הלימוד , וביארקדמונים
ללמוד בהתמדה בלא בטלה, וכן היינו  ,בשעת הלימוד, כגון בתלמוד

עריכת שפתיים היינו להוציא מהפה, בבינת הלב, באימה, בשמיעת האוזן, ב
ראשו  ,ביראה, בענווה, בשמחה, היינו ללמוד מתוך שמחה, כי כשאדם שמח

להבין את מה שלומד, וכשהוא עצוב הראש נסתם, וכן שאר הדברים  פתוח
אבל הדברים  ,המתחילים בבי"ת שייכים לצורת הלימוד בשעת הלימוד

האדם, מי הוא האדם השייכים למהות נים המתחילים בה"א הם עניי
שלא בשעת גם  ,טבעהכיצד צריך להיות והמוכשר להצלחה בתורה, 

היינו מלבד מה שצריך להיות בשמחה בשעת , כגון השמח בחלקווהלימוד, 
  . גם בשעה שאינו לומד להיות שמח בחלקוצריך הלימוד, 

  מכיר את מקומוה

המכיר את מקומו היינו שמכיר את חסרונותיו, ומכיר גם את כן ו
כתוב בחובות הלבבות (שער הכניעה פ"ט) שאדם צריך המעלות שיש לו. 
, שזה יתן לו שמחה ומרץ להוסיף עוד המעלות שיש לולדעת ולהכיר את 

אין זה סיבה להסתפק במעלות שיש  ,שיודע את מעלותיוואף על פי מעלות, 
כפי כוחו, עליהם ולהשתדל להוסיף שיש לו מוח במעלות צריך לשאלא לו, 

וידיעת המעלות נותנת כוח וחשק לזה, אמנם יש גם סכנה בידיעת המעלות, 
  . שעלול לבוא לידי גאווה, וצריך להיזהר שלא להתגאות

ובאמת אין שום סיבה להתגאות ולהחשיב את עצמו, אף על פי שיודע 
על עצמו בתורה (במדבר יב)  רבינו כתבוכן מצינו שמשה שיש לו מעלות, 

והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, פה אל פה אדבר בו 
ואף על פי שידע את כל זה, לא נגרע  ,במראה ולא בחידות ותמונת השם יביט

מאומה ממידת הענווה שהייתה בו, מפני שמידת הענווה אין הפירוש שאינו 
       מי שהוא בעל כישרון וחושב שאינו כן? א נקרמכיר את עצמו, וכי עניו 

או  או שהוא בקי בש"ס ואינו יודע שהוא בקי בש"ס? או שהוא בעל הבנה
יש לו מידות טובות ואינו יודע מכל המעלות האלו, זו אינה ענווה, ואין ש

את מעלותיו כדי שיידע את מעלותיו, אדרבה צריך לדעת שום איסור 
  בות הלבבות כנ"ל. להתחזק בהם כמו שכתב החו

הוא מבין שאין שום  ,שיודע את מעלותיועל פי וענין הענווה הוא שאף 
מן הם מפני שכל המעלות וכל הכוחות שיש לו להחשיב את עצמו, סיבה 

  כגון מה שיש לו כוח זיכרון, מהיכן יש לו את כוח הזיכרון, וכי השמים, 
שברא אותו הוא  הקב"ההוא יצר את הזיכרון? הרי זה לא מעצמו, אלא 

יש לו גבורת הגוף, וכי הגבורה היא מי שוכן ברא את כוח הזיכרון שלו, 
  מעצמו? מי שברא אותו הוא נתן לו את הגבורה. 

וכן כל מה שאדם חי ונושם, למה הוא נושם ומדוע אינו מפסיק ח"ו 
זה חסדי  שהוא נושםכל רגע לנשום? וכי זה מוכרח שימשיך לנשום? הרי 

שאנו אומרים בתפילה "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וכפי , שמים
בראשית", היינו שהבריאה מתחדשת בכל רגע, ורצון השי"ת הוא המקיים 

דבר דומם גם את הבריאה, כמו שכתוב (תהלים ל, ו) חיים ברצונו, ומחדש 
, ובלי רצונו ית' לא אינו קיים ועומד מאליו, אלא רצון השם מקיים אותו

כל  יםהשמש והירח וכל מעשה בראשית, מתחדש ,הבריאההיה כלום, כל 
אותם רק רצון השם הוא היוצר , שיהיו קיימיםהזמן, ואין סיבה עצמית 

. אמנם זה נגד בלשון הווה "יוצר המאורות"וזהו שמברכים , בכל רגע ורגע
  , ולא מבחינים בזה בעיני בשר, אבל כך היא האמת. החושים

מאמין יודע שכל הכוחות שיש לו אינן מעצמו אדם מי שהוא וממילא 
אלא בחסד מן השמים, והוא כמו עני המתפרנס מן הצדקה, שאין לו מה 

חשיב להלאכול, וצריך בכל יום לקחת מאכלו מבית התבשיל, וכי שייך 
? כך היא האמונה, שהאדם הוא כמו עני ואביון שמן השמים בזה עצמו

מן כוחות והמעלות שיש לו הם חסד ונותנים לו צדקה, וכל המרחמים עליו 
  שמים, וכשיבין זאת ממילא לא יחשיב את עצמו. ה

הכרת המעלות אינה סתירה לענווה, כי אפשר להכיר את מעלותיו לכן 
כי , במעלות האלולהחשיב את עצמו  ויחד עם זה להבין שאין שום סיבה

שכל הזמן והוא כמו חולה שנמצא בטיפול נמרץ, הכל בחסדי שמים, 
   , הכל בהשגחה ברצון השם, ובלי רצונו לא נשימים אותו מן השמיםמ

אפילו תוהו  ,היה יכול לנשום, ולא היה שום מציאות מבלעדי רצונו ית'
ובוהו לא היה, שגם תוהו ובוהו הוא בריאה, כמו שכתוב והארץ הייתה 

  את עצמו. להחשיב תוהו ובוהו, לכן אין סיבה 
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  הכנה לקבלת התורה

כחוט השערה מן השמים ונשוב לענין תלמידי רבי עקיבא, שדקדקו איתם 
, ושלא נהגו כבוד זה בזה, וצריך להבין מפני אלו באלו שהייתה עינם צרהעל 

עין הצרות  המה מתו דווקא בימים שבין פסח לעצרת, וכי רק אז התחיל
  ? בימי הספירהדווקא  ומתו נענשווחוסר הכבוד, ומדוע 

ההכנה לקבלת התורה, כמו  זמןונראה בטעם הדבר, מפני שימים אלו הם 
פרק במורה נבוכים ח"ג שביאר בספר החינוך מצוה ש"ו (וכן כתב הרמב"ם 

) שבני ישראל כשיצאו ממצרים ידעו שכל תכלית יציאת מצרים היא מג
בהוציאך את (שמות ג, יב) לקבל את התורה במעמד הר סיני, כמו שכתוב 

רים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ובמעמד הר סיני זכו העם ממצ
אילו קרבנו "עד כדי כך שאנו אומרים בהגדה של פסח  ,למדרגה גבוהה מאד

היה מעלה ומדרגה , היינו ש"לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו
  . קבלת התורהבלא במעמד הר סיני אף מיוחדת 

והענין בזה כמו שאמרו חז"ל (שבת קמו, א) כי בשעה שעמדו ישראל לפני 
הר סיני פסקה זוהמתן, היינו זוהמתו של נחש שהטיל באדם הראשון בחטא 

אדם הראשון לפני כי עץ הדעת, והנפש החיים האריך בזה בשער א' וביאר 
החטא היה לו בהירות האמונה גדולה מאד, שהיה מטייל עם הקב"ה בגן 

לו יין (סנהדרין נט, ב), עד  םלו בשר ומסנני ם, ומלאכי השרת היו צוליעדן
מן יותר חשובה כדי כך מלאכים היו משמשים אותו! כי נשמת האדם 

  . כמו שכתב המסילת ישרים בפרק א'המלאכים 

עם בהירות האמונה שהייתה לו, לא היה שייך כלל  ,ובדרגתו הגבוהה
בא ופיתה אותו, ויש כמה טעמים  שיתפתה מעצמו לחטא, רק הנחש מבחוץ

במפרשים מדוע נתפתה לזה, על כל פנים הוא מעצמו לא נתפתה, והרגיש 
לכך, בתוכו ובפנימיותו שאינו רוצה את החטא, אלא שהנחש פיתה אותו 

והטיל בו זוהמא, ומאז נכנס היצר הרע בתוך גופו של אדם, שמרגיש כאילו 
, אדם נה רוצה את החטאהנשמה איהוא בעצמו רוצה את החטא, אבל 

 המית, הנשמה היא קדושה, חלק אלוקונפש ב ,מורכב משני חלקים, נשמה
ממעל, והנפש הבהמית היא רצון הגוף ותאוותיו, ונשמת האדם אינה רוצה 

מרגיש מהו רצון הנשמה,  אינוואדם לחטוא, אבל הנפש הבהמית כן רוצה, 
  ומהו הנפש הבהמית שזה היצר הרע, וזהו הניסיון. 

ובמעמד הר סיני זכו כלל ישראל למדרגה גדולה כל כך שפסקה זוהמתן 
והיו במדרגת אדם הראשון קודם החטא, וזהו המעלה של "קרבנו לפני הר 

ו שאמרו קודם לכן בקריעת ים סוף זכו למדרגות גבוהות, כמסיני", וכן 
(מכילתא בשלח) ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל במעשה  חז"ל

ידעו ובני ישראל , מרכבה, ותכלית הכל היה לקבל את התורה בהר סיני
וחיכו מאד שקבלת התורה היא העיקר והתכלית שבשבילה יצאו ממצרים, 

הם שלזה, ומרוב השתוקקות ספרו את הימים, ושמחו בכל יום שעובר, 
  מתקרבים ליום הגדול שבו יזכו לקבל את התורה. 

ולה לתורה, לרוחניות ולקדושה, נמצא שבימי הספירה הייתה שאיפה גד
בספרים כי השפעת  בו, כמו שכתחוזרת ההשפעה בימים אלושנה  בכל וכן

השפעה של שאיפה ויצר חוזרת ההמועדות חוזרת בכל שנה, ובימי הספירה 
טוב לתורה ולמידות טובות, כי הרי קבלת התורה צריכה מידות טובות כמו 
שכתוב (שמות יט, ב) ויחן שם ישראל נגד ההר, ופירש רש"י כאיש אחד בלב 

ביניהם לא לא שייך גוף אחד, וממי ,אחד, היינו שהרגישו כמו אדם אחד
קנאה ותחרות וצרות עין, כמו שכתב המסילת ישרים פרק י"א ואהבת לרעך 
כמוך ממש, זה היה ההכנה לקבלת התורה, ובכל שנה בימים האלו חוזרת 

  ההשפעה של יצר טוב לתורה ולמידות טובות. 

מידות יש שיפור המידות, אם בזמן הזה לתורה ולזמן מסוגל  הזומכיוון ש
כי בכל השנה הקב"ה מאריך אף, ואפשר  !חמור יותר מכל השנה זהרעות 

לחזור בתשובה במשך הזמן, אבל בימי הספירה אם יש צרות עין, או חוסר 
חטא  גם כן כמו צרות עין, שנובע מחוסר הערכה לשני, זה שהוא כבוד ניהוג 

  פגעה מידת הדין. בימים האלו חמור מאד, ולכן 

זמן של הכנה לקבלת התורה, וסופרים נו נמצאים עכשיו בנחאלמעשה 
שמחים בכל יום שעובר, שמתקרבים יותר לחג אנו מפני שאת הימים, 

ונקרא זמן מתן תורתנו לא רק על שם העבר  ,"זמן מתן תורתנו"השבועות 
חוזרת בו  ,מתן תורה במעמד הר סיני, אלא גם בכל שנה ושנהשאז היה 

ההשפעה של מתן תורה, והוא זמן המסוגל לתורה, שיש בו השפעה 
  מיוחדת מן השמים לאהבת תורה ודבקות בתורה. 

שמתקרבים ככל שמתקרבים לחג השבועות השמחה גדולה יותר, אם כן 
 ים הימיםיותר לקבלת התורה, וכבר עכשיו יש קצת השפעה, וככל שעובר

ם כנגד מכווניארבעים ותשע ימי הספירה שגוברת ההשפעה, כתוב בספרים 
ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, שבכל יום מימי הספירה 
מתחזקים באחת מהמעלות שהתורה נקנית בהם, והיום האחרון כולל 

  . ומחזק את כל המעלות, ועל ידי זה זוכים לקבלת התורה

 אמנם  ,יהי רצון שבאמת נזכה לכל המעלות המביאות להצלחה בתורה
מתבטל ואינו לומד לא שייך שיצליח בתורה, ומי שאי אפשר לסמוך על הנס, 

לימוד התורה, והעצה היא להיצר הרע מפריע  בל, אבלי בטלה צריך ללמודו
ללמוד ספרי מוסר, אמנם יש כאלה שקשה להם ללמוד מוסר, כי המסילת 

, אבל זה דבר ישרים מוכיח אותם נגד מה שהם, ואינם רוצים לקבל תוכחה
יז) ולרשע אמר -חריג שאדם שונא מוסר באופן כזה, כתוב בתהלים (נ, טז

יהי רצון אלוקים וגו' ואתה שנאת מוסר, ברוך השם שאנחנו איננו כאלה. 
 שנזכה כולנו להתחזק בתורה ובמידות טובות, על ידי לימוד המוסר בכל 

הדברים יום שהוא דבר חשוב מאד, וזה יהיה לתועלת להתחזק בכל 
  הצריכים חיזוק, ונזכה לקבלת התורה אמיתית! 

 

  דברי רבינו שליט"א במעמד סיום מסכת עירובין
  בשיעורו של הגר"א גרבוז שליט"א בכולל פוניבז'

בין הזמנים חסר ימי ידוע שבהנה יש מעלה מיוחדת בשיעור הזה, המתקיים בשעות בין הסדרים, לאחר סדרי הלימוד בכולל. 
זכות התורה, מפני שלא לומדים בהם בהתמדה כמו באמצע הזמן, ולכן בבין הזמנים תמיד היו דברים לא רצויים רח"ל, בכל 

  . , אבל בבין הזמנים חסר זכות התורה(סוטה כא, א)השנה תורה מגנא ומצלא 

שהיה ומעשה , חסר זכות התורה הסדריםבין שעות שגם ב(בבא סאלי) זצ"ל ושמעתי בשם הגה"צ רבי ישראל אבוחצירא 
, ושאל אותם מתי חושבים לעשות את הפעולה, והשיבו שעמדו לעשותצבאית לפני פעולה את ברכתו שהגיעו אליו לבקש 

באותה שעה לא מתקיימים סדרי הלימוד בישיבות ובכוללים, והציע להם כי אמר להם שזה לא כדאי, ובשעה שתיים בצהריים, 
  , ויש יותר זכות התורה. סדרי הלימודלדחות את הפעולה לשעה ארבע, שאז מתחדשים 

, יאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמת(ירמיה לג, כה) כמו שכתוב כל קיום העולם הוא בזכות התורה, 
 כגון שאוכליםועוסקים בהכנה לתורה,  םה ממש, אעוסקים בתור איןגם בשעה ש ואמנםהחיים בשער ד', והאריך בזה הנפש 

אדם שאוכל וישן לשם שמים, ש ג, ג)הלכות דעות (עסק התורה, וכן מבואר ברמב"ם כנחשב גם וישנים לצורך לימוד התורה, זה 
שאי אפשר בזמנים אם כן גם . נחשבים לו כעבודת השםהאכילה והשינה גם , מפני שזה נצרך ללימוד התורה ועבודת השם

ובספק יש לנקוט לחומרא שלא להתאמץ  ,, אם עוסקים במנוחה הנצרכת להמשך הלימוד, כמובן לפי הצורך ולא יותר מדיללמוד
  כעסק התורה.  תנחשבלשם שמים היא מנוחה שיותר מהכוחות, 

   בין הסדרים שעות ממילא מה שיש כאן שיעור קבוע בשמים, אמנם לא כולם מתכוונים במנוחת בין הסדרים ממש לשם 
    אנחנו זקוקים לזכויות, וזה תלוי בבחירה, אך זכות גדולה מאד,  היבאמת זושמגינה על מה שחסר תורה,  מיוחדתזוהי זכות 

  שכולנו נזכה להיות דבקים בתורה! יהי רצון גם בסייעתא דשמיא לזכות להיות דבקים בתורה, 

  

  לעילוי נשמת הרבנית

  ע"האהובה צפורה יונגרמן מרת 

  זצ"ל גבריאל זאב ת הגה"צ ר'ב

 תנצב"ה - נלב"ע ליל פסח שני תשע"ב 

  לעילוי נשמת הגאון הצדיק

  זצ"למשה פנחס קופשיץ רבי 

  זצ"ל צבי הירש הכהןן הגה"צ ר' ב

 תנצב"ה - ד"סתש י"ח איירנלב"ע 

  לעילוי נשמת

  ז"ליוסף ב"ר יהודה  ר'

  נלב"ע י"ג אייר
 תנצב"ה

  לעילוי נשמת

ע"הברעם בת טוביה יפה  מרת

  נלב"ע י"ח אייר תש"ע
 תנצב"ה


