
 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 קכ”ב ה’תשע”ו
USA $2.00 מחיר: א”י 2 ₪ ׀

קובץ גליונות
פרשת שלח

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

 זכות הלימוד בקובץ לע”נ 
ר’ אהרון ב”ר חיים קלונימוס קלמן פרידמן ז”ל
נלב”ע כ’ סיון 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 שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

כולל עטרת שלמה

ביתר
 A גבעה

*ביהכנ”ס זכור לאברהם

בית חלקיה
050-4156578 )מן(

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

*יד אהרון
בכוללים:

*בית הלל
*נחלת משה

*חזון איש
פוניבז’ )אוהל קדושים(
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: 
*מנין אברכים )אבוחצירא 9(

קרית הרצוג
03-5708404 )שטרן(

052-7640848 )פרידמן(
שכון ה'

053-3151405 )נמירובסקי(
ביהכנ”ס המרכזי

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

חיפה
נוה שאנן 

054-8454992 )גינויער(
ישיבת נחלת הלויים

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
הר נוף

בבתי הכנסת:
*אמרי שפר

*קהילת בני תורה
*חניכי הישיבות- רח’ ברנד

כנסת
054-8429113 )גרוס(

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

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(
גילה 

 *ביהכנ”ס חזון נחום
052-7653820

כפר חסידים
 ישיבת כפר חסידים

053-3136168

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

מרומי שדה 08-9791115

נס ציונה
מוסדות אור תורת שלום

בכולל בראשות הרב יפת שליט”א  

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים

052-7664668
ביהכנ”ס מנין אברכים רח’ גבע 25   

054-8452828 )וייס(

פתח תקוה 
בבתי הכנסת:

*אבי עזרי
*אוהל אברהם

*חניכי הישיבות
גני הדר 

*מקוה בעש”ט

קרית אתא
ישיבת מאקאווא 052-7626243

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

05
2-

76
60

85
4

לעילוי נשמת האי גברא רבה

הגאון רבי טוביה בהג”ר שמואל נתן אברמוביץ זצ”ל
יגע כל ימיו בהרבצת תורה והעמיד תלמידים רבים

מופלא בהטבה לזולתו ובטוהר מדותיו
נלב”ע ח”י סיוון תשע”א

לע”נ הגאון רבי ניסן יוסף לשינסקי

ב”ר ישראל אריה לייב זצ”ל
נלב”ע כ”א סיון תשע”א

תנצב”ה



  

 )בהעלתך(בחו"ל  שלח ׀ פרשת 179' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 

 הרה"ג החסיד  גליון זה יוצא לע"נ

 זצ"ל אברהם יוסף שפירא מוהר"ר

 זצ"ל פינחסבן הרה"ג החסיד מוהר"ר 
 זצוק"ל "חשב סופר"רבינו הגה"ק בעל ה חדב"נ

 נלב"ע בשם טוב כ"ג סיון תש"ס 
 תנצב"ה

 החשובה משפחת שפיראנודב ע"י 

 

  דבר העורך �
 

' חיים החפץ' מדברי הביא רבינו
 ויקרא' הפסוק על י"רש דברי על

 פרק( יהושע נון בן להושע משה

' ה, עליו התפלל" )ז"ט פסוק ג"י
 ויש", מרגלים מעצת יושיעך
 גם התפלל שלא הטעם מה להבין

 שניהם הלא ,יפונה בן כלב על
 כתוב ובהמשך, היו אחת בדעה
 על ונשתטח הלך עצמו שכלב
 ניסת יהא שלא אבות קברי

 אבל, בעצתם להיות לחבריו
 ואמר, עליו התפלל לא משה

 שהיה הענין להסביר חיים החפץ
 איך לכלב יהושע בין ויכוח כאן

 וזהו, [לרשעים להתייחס צריך
 שיהושע] ודור דור בכל לימוד

 וטען, עמם להלחם שצריך סבר
, להם לומר שצריך מה כנגדם
 שלא שמים לרחמי הוצרך ולכך
, אותו ויהרגו רעה עליו ייעצו
 מעצת יושיעך' ה ברכו ולכך

 איתם הלך כלב אבל, מרגלים
, איתם מסכים שכביכול בשיטה

 היה ולא, כלב ויהס שכתוב וזהו
 חשש היה לא שכן לברכה צריך

 אלא, רעה עמו יעשו שהמרגלים
 יהא שלא עצמו על דהתפלל

 .לחבריו ניסת
 שניהם דהנה רבינו והוסיף
 אנו ואין שמים לשם נתכוונו
 אבל, לנהוג צריך כיצד יודעים

 זה הוא יהושע שלבסוף חזינן
 ישראל כלל של מנהיג שנעשה

 (מנחת תודה) .רבינו משה אחר
� 

 עצה ושאל רבינו לפני בא אברך
 עם לו קשה שנים הרבה שכבר

 איך רבינו שאלו. בלימוד כוזיר
, שמו את לו השיב, לך קוראים

 של שם הזה השם רבינו אמר
 לכן, ירקב רשעים ושם, המרגלים

, השם תשנה, מצליח לא אתה
  .ותצליח

 ששינה לאחר אברך אותו חזר
. לו והועיל רבינו כהוראת שמו

 רבינו אמר, רוחניות של לענין
 .להשפיע יכול רשע של דשם

 

ם שלו ת  שב כת  ר  בב
ף  שטו ד גול ק  ח )יצ "ב  (ב

 

  פשט על הפרשה �
 )ב ,יג( "כנען ארץ את ויתורו אנשים לך שלח"
 

 מאי' וגו הרפה הוא החזק דעתו' הי ומה המרגלים משה שלח צורך לאיזה' לעי יש
 חשש ולא מרגלים לשלוח יהושע חזר למה וגם שיכבשו הבטיחם ה"הקב הרי מ"נ

 הנס בא אין טבע פ"ע שאפשר שמה) כן ראיתי במפרשים שגם וכמדומה( ל"וי. לתקלה
 אמר' כו שלו את עשה בועז ז"ס ז"פ רבה ברות ש"וכמ[ הנס בא בזה א"שא מה ורק
 הם שאם גבורתם כמה עד לדעת צריך היה ולכן] שלי את אעשה אני אף ה"הקב

 קצת צריך לאו ואם נס י"ע הכל יבא כ"וע כלל בהם להלחם שייך אין ביותר גבורים
 שלחם יהושע אבל תשובתם י"ע קלקלו שהעם אלא זה לברר שלחם ולכן להלחם

 צריך היה והוא לקלקול חשש לא ולכן משליחותם העם שאר ידעו שלא' פי חרש
 .)זה כעין קצת ן"רמב' ועי(. ל"וכנ יתנהג איך זה לדעת

   
 העצל כן לעינים וכעשן לשינים כחומץ ה"זש אנשים לך שלח רבה במדרש

 שלחם דמשה כתבו' דהמפ ל"וי, לכאן עצלות ענין מה מובן אין' לכאו. לשולחיו
 איך לדעת הוצרכו ולכן הטבע בדרך המלחמה יהא לארץ שכשיכנסו שידע בשביל
 לבא צריך כ"וע אתם להלחם כלל א"א הטבע שבדרך המרגלים אמרו ז"וע, להלחם

 את ליטול נכנס ואנחנו נס בדרך כולן האומות' ז שימותו טוב יותר כ"וא נס בדרך
 שהתעצלו העצלות מפני' הי כוונתם שעיקר גילו ל"חז אבל כלל מלחמה בלי י"א

 יצטרכו ולא נס בדרך הכל שילך יגרמו ז"שעי וחשבו דבה הוציאו ולכן להלחם
 .ע"וצ להלחם

 (טעמא דקרא) 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"לכותללכותללכותללכותל    הנסיעההנסיעההנסיעההנסיעה""""

לירושלים א"שליט רבינו נסע השבועות חג לאחר הסמוכים בימים, החולף בשבוע
כ"אח, כדין, הכותל מול, בגדו את תחילה קרע רבינו, המערבי לכותל והגיע, העתיקה
חר מכן נסע להעתיר בתפילה אצל לא[ תהלים פרקי כמה אמר, להכותל סמוך התיישב

 . לביתו וחזר ]רחל קבר
לעשות' טוב מהיות' אמרנו, כן נוהג ולמה מה על לדעת אלינו פנו וטובים שרבים מכיון
 .ה"בעז בדברים סדר
ולבוא' ה פני ליראות וסוכות פסח של המועד בחול ליסוע מקפיד היה רבינו השנים בכל
וכמו, שבועות לאחר לכותל ליסוע, לרבינו הציעו, שנים שלוש לפני. המערבי הכותל אל

ימים שבעה עד, החג לאחר גם הקרבן את להשלים שניתן חגיגה קרבן בדיני שמצינו
' השנה מועדי קרבנות' הקרבנות תורת בקונטרס עיין, הדברים הרחבת', א ז"י חגיגה(

נוחה גישה יסדרו כי זמן הרבה תארך לא שהנסיעה שסידרו לו אמרו וגם), [נחת וימצא
גם ליסוע המשיך וככה ליסוע והסכים, מההצעה נהנה רבינו'] וכו זמן ביטול בלי וקלה

 .כ"שאח בשנים
בשחרית אפים נופלים השבועות חג שאחרי ההשלמה בימי אם בפוסקים נידון יש, והנה

איש החזון מרן רבו בשם מוסר רבינו אך) שם כ"ונו א"קל סימן ח"או' עי( לא או ומנחה
 '.לדרמן' הכנסת בבית פיו על נוהגים וכך, השנה ימות כבכל תחנון לומר יש כי ל"זצ

� 
, מילדיו כמה עם, חכמים התלמידי אחד רבינו אל הגיע שבועותחג ה שאחרי הימים באחד
בימי להשלים יכול, במועד רבו פני הקביל שלא מי אם באחרונים ספק שיש ואמר

ביום לבוא הספיק לא שהוא וכיון, קרבן להביא שיכול שמצינו כמו, שלאחריו ההשלמה
עשה אם רבינו את ושאל, כעת בא הוא לכן הדור גדול של פניו להקביל שבועות של טוב
 ...לא או כדין
    ............הנכוןהנכוןהנכוןהנכון    למקוםלמקוםלמקוםלמקום    באתבאתבאתבאת    לאלאלאלא    אזאזאזאז, , , , השלמההשלמההשלמההשלמה    שמועילשמועילשמועילשמועיל    נניחנניחנניחנניח    אםאםאםאם: בקיצור רבינו לו ענה
    



 כולה התורה כל את לדעת השאיפה �
חרדו כולם לקראת נסיעה זו הגבאים  לקברו של אדוננו הגר"א זיע"א מוילנא (תשע"ה) כאשר משלחת של קופת העיר נסעה 

בקשתו  יט"א בה ביקש אתשל ורבנן ביניהם היה בקשתו של רבינו פירסמו אז את מכתבם  האישי של מרנושל הקופה 
אני לא מבין מדובר ביהודי זקן  ,"ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ˙Ú„Ï‰" ,האישית שיעתירו בעדו במקום גניזת מרנא הגר"א ומה ביקש

 ,דוש בתלאות וכולו שוקד על התורה כמימים ימימה אבל עדיין השאיפה בוערת היא במלא עוזהושבע ימים עמוס בתורה ג
גמרא בבלי ירושלמי ספרא סיפרי  ,הכל ,לא פחות !רצוני לדעת את כל התורה כולהשל רבינו הוא אחד, חלום החיים 

שיהיו  ,על המקום ,בידע של שליפהאני רוצה לדעת כל תוספות בש"ס  ,בלא להשאיר שיור ,מדרשים הלכה אגדה קבלה הכל
או איזה  ,כל רש"י נידח בנביא יהושעדברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד, 

ולכן  ,, והתשוקה הזו בוערת בורלא נעד גם שו"ע גם משנ"ב ועוד ועוד, אחד גם רמב"ם ,הכל הכלרבתי, מדרש שכוח באיכה 
 ,ביקש ,באו להציע לרבינו לכתוב בקשה אישית עבור התפילה הוא לא חשב פעמיים מיד נטל את העט וכתב כאשר הגבאים

  בדיוק. ,את כל התורה כולה זהואני רוצה לדעת הגר"א כן אני מבקש ממכם העתירו בעדי על קברו של אדוננו 

יעמדו וישאלו  וא כי כאשר יכנס לטרקליןהם הכנה בפרוזדור להכנס לטרקלין כי יודע ההחיים כולם כך נוהג מי שאצלו 
ואז  ,הדאגה הזו מטרידה טירדה דמצווה ,זה לא פשוט ,אז צריך להתכונן ,עמוד וערוך מקרא שקרית משנה ששניתאותו 

זיע"א לבחורים שבאו עם משברים שונים וכך  רגיל היה על לשונו של הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל דברי הסטייפלרהכל נשכח, 
לדאוג ממנו רק דאגה אחת איך להיות מוכנים למבחן הגדול לאחר חשוב היה אומר להם מרן זצ"ל תבינו אין לכם שום דבר 

    .אין שום דאגה משמעותית הכל מתגמד ,חוץ מזה הכל הבל ,מאה ועשרים שנה

תשובת הדבר כי נותן התורה הוא  ,זה נשמע חלום ,כל תוספות בש"ס אני אדע ,שאיפה זו היא הגיונית ואם תשאל וכי
ועוד גם התורה הקדושה תבקש עבורך  ,אם אתה תכין את עצמך כפי יכלתך תוכל לקבל ללא שיעור ,הנותן ואצלו אין גבול

גדולות , והיא מבקשת מהקב"ה עבור הלומדים אותה כדבעי, שיתן להם השגות מהקב"ה כי התורה אוהבת את אוהביה
  בתורה, כך מבואר במדרש.

במאמר המוסגר הספר הזה הוא נפלא ונורא גדוש בכל מילי [ ,זצ"לשל הרב פינקוס  יתי בספר השמש בגבורתו קורות חייורא
ולעומתו  ,ידוע שהגר"א זיע"א מנהגו בקודש בליל חג השבועות לומר את הסדר של התיקון כפי שמודפס בספרים ,דמיטב]

לשאלתו של הגאון מדוע כך הוא נוהג אמר המגיד במשל כי כאשר יש לסוחר חנות  ,יל היה ללמוד גפ"תהמגיד מדובנא רג
אמר המגיד נכון להגאון יש  ,מלאה בסחורה הוא מציג בחלון ראוה מכל דבר אבל החנות ריקה אין מה להציג בחלון ראוה

ל בסחורתי ולכן אני מתבייש להציג את הסחורה שלי אבל אני ד  ,ר מכל דבר דוגמאמכל הסחורה יכול הוא  בלילה זה לומ
והכמיהה ה שאיפהתיקון תבוא כאדרבה אמירת  ,אמר רבי שמשון אני הייתי משיב למגיד מדובנא כך ,ואני לומד גפ"ת

זה הדבר העצום השאיפה ס בבלי גם ירושלמי וכו' "גם חומש גם נביא גם שהכל לבקש מאבא שבשמים לדעת העצומה 
   .ני רוצה לדעת הכלהרצון החזק א

כמו זה השאיפה החזקה תבין  ,אבל באמת רוצה ,כן כל יהודי צריך וחייב להיות מלא בשאיפה העצומה אני רוצה לדעת הכל
רק עם  ,אם לא תהיה לך שאיפה אין סיכוי שתגיע למקום הזה ,השאיפה לא תתן לך מנוחה היא תדחוף אותך קדימה ,מנוע

   .שאיפה וחלום להגיע לזה יתכן שזה יבוא יום אחד
רק  ,תתחנן הקב"ה רוצה לתת לךהרבה, יש כאן גם את כוח התפילה כלשון הכתוב הרחב פיך ואמלאהו תבקש מהקב"ה 

   .תבקש תבקש אבל הכל אל תרפה
  )הרבים יוד על כתיבת הדברים לזיככותב הנכב(ייש"כ ל

  (טו, לח)"ועשו להם ציצית" 
 טלית עם ידו על עבר א"והגר, הכנסת בבית עמד קטן ילד שכשהיה לו שסיפר יהודי הכיר קרליץ מאיר' ר הגאון, רבינו סיפר 

 הילד כי, יכול ולא ללכת להמשיך רצה א"הגר ציציתו על כוונה בלא הילד דרך הילוכו כדי ותוך במחשבות שקוע כשהוא
 ועשו זאת שמעו ההורים. שלי מהציצית רוצה אתה מה תחיהאבל שנה מאה, בני, א"הגר לו אמר. זז לא הציציות על שדרך

  .לחיות כשנתיים עוד לי יש, א"מהגר' צק לי יש אמר ושמונה תשעים בן שהיה היהודי וסיפר, א"מהגר להתברך שזכה סעודה
  

 ציצית שמצות ללמדינו, לתכלת ציצית מצות בין לדורתם בתיבת מפסיק ציצית שבפרשת הטעם א"הגר בשם הביא רבינו
 ועוד ].נגנז שהתכלת כתוב ל"בחז[ ,תכלת יהיו שלא זמנים יהיו שכן, לדורתם תמיד ינהג לא תכלת אבל ,לדורתם נוהג] הלבן[

 לבא לעתיד ויתגלה, לדרותיכם א"הגר ש"וכמ לזה ראוים אין ז"ובזה ל"בחז ש"כמ נגנז התכלת. לאחד במכתב רבינו כתב
  (מנחת תודה)                                                                                                                                .בקרוב ה"אי

  שו"ת בעניני ציצית
  
 מצוות לזכור כדי ציצית ללבוש הוצרכו לא הכהנים מדוע. ש

  . האנשים כשאר י"הש
˙ .˙ÈˆÈˆ Â�È‡ ˙·ÂÁ ‡¯·‚ ˜¯ ÔÈ‡˘ ÈÂ‡¯ ËÓ˙˘‰Ï ‰ÂˆÓÓ 

Ï·‡ ÌÈ�‰Î‰ ‰¯Â˙‰˘ ‰�˙� Ì‰Ï ÌÈ„‚· ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡ ÔÈ·ÈÈÁ .  
, וחליפה כובע עמו ואין ע"שמו להתפלל שרוצה בחור. ש

 כובע במקום ככיסוי לו שיחשב בטלית להתעטף יכול האם
  . להתעטף יכול לא, בזה רגיל שאינו מכיון או, וחליפה

˙ .˙Ú˘· ˜Á„‰ .  

 במקום לכיסוי לו שיהא בטלית להתעטף הבחור יכול אם. ש
 שמתעטף מכיון או, כך על לברך צריך האם, וחליפה כובע

  . יברך לא, עליון כיסוי לשם אם כי מצוה לשם לא
˙ .Í¯·È .  
 כובע במקום בטלית להתעטף אפשר במעריב האם. ש

 לכן, במעריב טלית לובש לא אחד שאף מכיון או, וחליפה
 להתעטף יוכל בשחרית אם ואף, טפי גריע במעריב
  . יתעטף אל במעריב אולם, בדיעבד

˙ .‡Ï.  
  (קונטרס עזרת אליעזר)
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  הפרשה פניני
 

 ואבניםדיבור רע על עצים 
  אנשים לך לחש

 בצרעת שלקתה לפי מרים לפרשת מרגלים פרשת נסמכה למה "יפרש
  .מוסר לקחו ולא ראו הללו ורשעים ,באחיה שדברה דיבה עסקי על
 על דיברו המרגלים כ"משא ,משה על דיברה מרים שהרי ןהדמיו ב"וצ

 .ללמוד צריכים היו ומהיכן דומם דבר זהש הארץ
 הרי א"ל פסוק להלן יש"כדפר ה"הקב על דיברוש משום הכונה ואם 

  ?ממרים לימוד לזה צריך ומה מגונה זהש פשוט
 ר"לה  כח גדול כמה וראה בוא פרטא בן א"אר :תניא א ט דבערכין ועוד
 בירוח על ר"המוש כך ואבנים עצים על ר"המוש ומה ,ממרגלים מנלן

 .וכמה כמה אחת על
 להוציא אסור וממונו חבירו עסקי על' ואפי כתב א"קצ סימן והיראים 

  קרש על אותו נהוגי אחר ובא ,לחבירו מתנה לתת רוצהה כגון דיבה
עוד  ,ואבנים עצים על ר"לה דיברוש על שנתבעו הרי ,יןבערכ ןכדאמרינו

 אם מעשה בו שאין לאו על לוקיםש' א זט" במכות ד"למ יש לעיין
 ?ילקה ואבנים עצים על ר"לה המדבר

 ,אנשים על ר"ללה ואבנים עצים על הרע לשון דומה שאין פ"דאע ל"וי 
 על מאוד לשמור כיםצרי דמרים ממעשה ללמוד כיםיצר היו הם מ"מ

 ודרך ,רע ומדברים חסרונות כשמחפשים מגונה מידה וזה הדיבור
 שער הלבבות בחובת ש"כמ וכעין הטוב הצד את שלחפ הצדיקים

 מסרחת כלב נבלת על עברש  החסידים מן אחד על נאמרו פ"ו עהכנהה
 לבנים כמה להם אמר זאת נבלה מסרחת כמה תלמידו ל"וא מאד

 במות לספר איגנ שהוא וכעין בגנותה שסיפרו מה על תתחרטו יה,ניש
 .חי באדם ש"כ מת כלב

 מפארים הצדיקים :כתב ח"י אות א"ש תשובה שעריב יונה ורבינו
 מחפשים עיםרשו בהם הנמצאה טובה מעלה כל על אדם בני ומכבדים

 .להשפילם יאותםשגו אדם בני מומי
 יש משיכה לרע

 להיות לחבריו ניסת יהא שלא להתפלל הלך שכלב כתב י"רש הנה
 שיש כיון להתפלל הוצרך מ"מ כמותם להיות רצה שלא פ"ואע ,בעצתם
 וכולם ,אש זה שמחלוקת במציאות שרואים וכמו .רע לעשות משיכה
 .להצטרף שלא בכדי מאד גדולה התגברות וצריך בזה נאחזים

 שמירת העינים
 שלח) .כם אשר אתם זנים אחריהםיולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינ

 י"ח ט"ז(
 ?עיר חילוניתבלעשות החיזוק שאפשר  ומה אלה:ש

 ,העצה היחידה, וזה באמת דבר קשה יהוהעיקר הוא עצימת העינים, וז
שיש לאדם כל מה כי מאד. גדול אבל מצד שני השכר של זה הוא 

 אין לתאר!של זה השכר  ם,הינסיונות קשים והוא מתגבר על
מה שלא  ותראלהיום את העינים לא תעצום לאדם אם יגידו  רי אםוה

כאן אבל בודאי היה נזהר מאד. הרי  !תקבל עשרת אלפים דולר ,צריך
זה הרבה יותר מעשר "מליארד" דולר, הרבה הרבה יותר מעשר מליארד 

 ..דולר.
לשער איזה זכות שיש אין ווכל מה שאדם מתגבר על היצר הוא זוכה, 

 לו. 
יש לפניו אפשרות או להכשל חלילה וחס שוזה צריך כל אחד לחשוב 

ואז זה נורא ואיום! ומצד שני אם הוא מתגבר יש לו זכות שאין לשער! 
ובודאי אם היה יודע שיקבל מאה אלף דולר בודאי כל אחד היה נזהר. 

 בלי סוף! ,מליארדי דולריםכמו מרויח וכאן הוא 
של מרן  עיניו למראה היה הספר: הובאעל  קדושת החיים  ובספר 

 שהוא ,בשמו לכתוב הורה מקומות בכמה בו שעיין ואחרהגראר"ל, 
 מאושר הוא עיניו על לשמור השזוכ ומי מאוד גדול ודבר מאוד נחוץ

 גדולה זכות בזה ויש והצלחה בברכה שיהיה ובירך לזה הזוכה ואשרי
 .כ"ע הרבים לזיכוי בהפצתו

לישיבה בחו"ל שעבדו אצלם במטבח נשים שלא  מכתב חיזוק בזה
 בצניעות

 בס"ד
 לכ' הנהלת ...

 שלום וישע רב
אבקש מכבודכם דבר שנוגע מאד לצפור נפשם של התלמידים היקרים 
של הישיבה, הלא הנכריות פרוצות מאד ומספיק ראיה אחת של 

פגם גדול בהתפתחות הרוחנית של הבחור, וזה עושה פריצות עושה 
 כתם גדול כמעט בלתי נמחק כל החיים.

 ל יקח אפילו במחיר יוקר מאד. ראוואם אי אפשר להשיג אחרים בזו
מש"כ באגרת הגר"א שלא תלך לקנות שום דבר רק ע"י שליח ואע"פ 

 שזה מעלה הרבה אפילו פעמים ושלוש, היד ה' תקצר.
ובזכות זה יזכו זכות גדול מאד. וטוב יותר שלא ינקו כל יום ולא יהי' 

 רשע אפילו שעה אחת לפני המקום.
 אין לשער זכותם בזה ובבא. ,והמשתדלים שלא יאונה כל ָאֶון

 בברכה
 (ובץ אגרות נאק). ב' אב תש"ע

 לא תתורו במחשבת עבירה
 שלח) .ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם אשר אתם זנים אחריהם

 י"ח ט"ז(
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוזהרנו בזה שלא לחשוב 
לעשות עבירה ועל כל דבר פשע וחטאה כענין שנאמר מחשב להרע 

 וכו'. )רבינו יונה בשערי תשובה שער ג' אות מ"א(.
אין להקשות בכל מי שמקיים כלאים בציצית דאף על פי שבשעת קיום 

חילה מיד שבדעתו ללבוש הבגד המצוה נדחה הלאו, מכל מקום מת
כבר עבר בלאו דלא תתורו אחרי לבבכם כיון שיש בדעתו ללבוש 

 כלאים, ועל המחשבה עובר מיד קודם שמקיים את המצוה.
זה אינו דמכיון שבדעתו ללבוש כלאים בהיתר של עשה  פשוט אך

 דוחה לא תעשה, אם כן אינו חושב כלל לעשות איסור ולא עבר
)אילת השחר יבמות דף כ' ע"ב ד"ה ואין להקשות  תתורו.במחשבתו על לא 

ויש כאן להעתיק מש"כ רבינו עוד שם, בהא דלדעת רבנו יונה בכל מצוה איכא  דלדעת ר' יונה

נמי עשה דאת ה' אלקיך תירא, א"כ בכל עשה דוחה לא תעשה, ליהוי ל"ת ועשה, וביאר רבינו 

 (תורה דין דעדל"ת, ע"ש.דכיון דכך הוא בכל ל"ת, נמצא דבזה גופא אמרה 

 עוד בהאי ענינא
את מרן הגרי"ז זצוק"ל דלפי דברי רבינו יונה אלו  שאל רבנו שליט"או

כמעט לא ימצא מי שיהא כשר לעדות, דמי זכה למלט נפשו אף 
ממחשבה. ולא היה לו תשובה. רק מתחילה אמר לי "אין רמב"ם שטייט 

ברמב"ם הגרי"ז בדק אח"כ ברמב"ם כתוב ג"כ כך אמנם  –אויך אזוי" 
 וראה שאין ראי' שסובר כרבינו יונה, אבל תשובה לא השיב.

 טלית של קטן
כת' המ"ב סי' טו סק"א דאסור להעביר חוטי ציצית מטלית של אדם 
גדול לטלית של ילד קטן, לפי שטלית של ילד קטן אין בה חיוב כי אם 

צמר מדרבנן, והעירו מהמשך דברי המ"ב שמקל להסיר ציצית מבגד 
שסובר ששאר  'סי' ט' סעי' א לבגד של שאר מינים, ]אף לשי' השו"ע

 [ וצ"ע מהו החילוק?חיובם מדרבנן מינים אין
והשיב רבינו שליט"א דשאני בגד צמר ושאר מינים דבכל בגד מחויב  

הוא בציצית אלא דזה חייב מדאו' וזה חייב מדרבנן, אבל קטן אין 
ב בגדו בציצית אף מדרבנן דקטן פטור לגמרי, אלא דאביו צריך מחוי

 (צדיק כתמר יפרחתבי כ) לחנכו במצוות. 
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  פגעי הטכנלוגיה 
להלחם בזה ולשמר את פך  ומרצםמזמנם  ולוגיה, שרבותינו שליט"א משקיעיםהנסיונות ובעיקר עקב ריבוי פגעי הטכנ התרבוהנה בדור האחרון 

יר על עצם ירידת המדרגות של האדם ואפי' אם הזדת מחמת זה, רגיל רבנו שליט"א להכולים לרם שיירומהחהשמן הטהור, והנה מלבד עצם הדברים 
ים שונים לחזק ענין זה, וסבכינ שליט"א שאמר רבנו ריםמדב דמקצת , ונביא כאן מקצתכמה חמור הוא כל ירידה וירידהלא יגיע לשאול תחתית, 

 [םונמסרו באדיבות 'מרנןסברי 'מס' ]חלק מהדברים נערכו . ומכתבים שכתב על כך
 

 כינוס רבנים תשרי תשע"ג
 ,גדולה סכנה זהט[ אינטרנ]ה הזה שהדבר יודע אחד כלי, ורבות מורי

 להחטיאו להיות יכול זה וכאןו, מן ההורג יותר המחטיאו גדול !סכנה
 .ז"עי שקורה מה נוראים מעשים שידוע כמו ם" ואיו נורא"

 שהיה חסידא עמרם ברב מעשה תובכ א"ע א"פ דף בקדושין בגמרא
 כל צדיק זה חסיד רקם, סת לא זה ד"סי"חאומרת  וכשהגמרא ד, חסי
 בי נורא הוא צעק אז נשים שם שהיו מקום באיזה היה אחת ופעם ..כך

   .אש יש ,צעק הוא ככה "!עמרם בבית אש יש – עמרם
 רצה הוא כי ,עצמו את בייש כך כל למה הוא מביא לי נדמה חיים והחפץ
 את עצמו לבייש צריך הואמצב,  בכזה נמצא אדם בן שאם להורות
 !אש - עמרם בי נורא ולצעוק
ט[ אינטרנ] כזה דבר לו יש אם להבין צריך אחד כל הזה בדור אנחנו

 בי נורא לו שיש להרגיש ריךיך, צאחר משהו או בשביל פרנסה בשביל
 ."אש" אצלו יש - עמרם

 אחרי נכשלין אנשים שהרבה רואים כיה, ז את מבין אחד כל
 .נוראים לדברים ובאיםה, ז ומתוך היתר זה היתר מתוך שמשתמשים

 מאד וצריך !אש שזה אותם להזהיר לציבור להגיד צריכים הרבנים כל
  .מזה להיזהר

 ה"הקבה, שקור מה נוראים דברים נעבור לא וחס שחלילה יציל ה"הקב
 במהרה האמיתית בגאולה לראות ונזכהם, דבריכאלה  יקרה שלא יעזור

 .סלה אמן בימינו
 נסיון הדור האחרון

אחד יודע את הסכנה שיש לכל  לאנחנו שמענו דברים חושבים מאוד, וכ
 נשמה יהודית בזה, ואין כ"כ הרבה מה להוסיף.

ברא בעוה"ז ד' סוגי דברים, דומם, צומח, חי, מדבר, לדומם  ידוע שהקב"ה
למדבר, המחבר  קראין שכל, וכן לצומח, וגם לחי כמעט אין שכל, אלא 

של הבריאה זה המדבר, ומדבר נקרא האדם שהוא מדבר עם שכל, כי 
לדומם  ,הכל מדרגותלכל שאר הדברים אין שכל, ואפי' לחי אין שכל, 

הוא המדבר, והמדבר בלי שכל כמו תוכי זה  והתכלית ,'בכלל לא וכו
מעלת מדבר זה מי שמדבר עם שכל זהו העיקר של הבריאה  ,כלום
 לא ברא סתם ברואים בלי שכל אלא הם משמשמים לאדם. ההקב"

דבור זה קל מאוד לאדם קר מעלת האדם זה הדיבור, ואע"פ שוכל עי
יצירת האדם ובמעשים הוא יותר מתייגע, בכל זאת הדיבור זה העיקר, ב

 לרוח ממללא. ויהי האדם לנפש חיה, וכתב התרגום כתוב )בראשית ב, ז(
ש"כ הח"ח )שמירת הלשון מולדיבור יש יותר כח מדברים מעשיים, וכ

פ"א( דכמו שבעניני היסודות שהטביע ה' יתברך בעולם, היסוד הרוחני 
שבהתגבר סוד הגשמי, כמו שאנו רואים בחוש הוא הרבה יותר חזק מהי

אש על הדבר הגשמי מכלהו, וכן בההתגבר יסד הרוח הוא יכול לפרק ה
 הרים ולשבר סלעים עי"ש.

כל מעשה שאדם יוכל לעשות זה יותר מוגבל מדיבור, אפי' פצצת אטום 
שזה דבר הכי נורא שיש בעולם, זה גם מוגבל דאינו יכול להזיק בכל 

 בכל העולם. בל בדיבור שאדם מדבר ביכלתו להזיקהעולם, א
להלכה  , יש נידוןבהדהיינו כתיויש עוד חלק שזה תלוי בשכל האדם 

ת ע"א א' ובשו" ]עי' גיטין ורבבענין כתיבה על כמה דברים אם זה כדי
רעק"א ח"א סכ"ט[ וזה ג"כ עם דעת עכ"פ יש ענין של כתיבה ביחד עם 

נבראים שיש להם  נודאאים את כח האדם, בטדיבור, ושני ענינים אלו מ
 הכתיבה. או כח הדיבורכח 

יכול לדבר כאן ויכול להיות אפשר לעשות דברים נוראים, אחד בדיבור 
ה פחות ומצד ז ת רחוקת מאוד, כתיבה מצד אחדהשפעה גם במדינו

יש דין מפיהם ולא מפי כתבם דמתחשבים עם  אחד זה יותר, בעדות
חוזה  האיזהדיבור לעתידות אבל מצד שני אחד שרוצה לעשות עיסקא 

ל זמן שלא כתבו אין לזה תוקף, א"כ מצד מ"מ כ רו ביניהםאפי' דיב וכדו'
ף בלי כתיבה דאין תוק ,ומצד שני כתיבה זה יותראחד דיבור ויותר חזק 

מות וחיים ביד הלשון  )משלי יח, כא( יבחמור, כדכתד הדיבור זה דבר מאו
אפ' יותר השפעה רחוקה מדבר גשמי,  ההרב כול לדבר כאן ויהיהאחד י
שות לכל העולם אבל הלשון אינו עאטום שזה דבר נורא א"א ל פצצת

 .לבמוג
ל לכתוב וול אדם יכדעד הדור שלנו לא ראו שכתיבה יהא דבר כ"כ ג והנה

אפי' לכמה אנשים אבל לא לכל העולם, אבל היום הקב"ה נתן כח שאדם 
יכול לכתוב וכל העולם יראו את מה שכתב, וזה לכאורה הקב"ה עשה 

ובפרט בדור זה שאולי זה הדור האחרון  חרוניםארות הודהש לנסיון כיון

נות לאדם, לטוב ושיוכל להביא לידי נסי בריםדהכל צריכים לעבור את 
 או להפך.

בור, ובדורינו יש בכל הדורות עד עכשיו לא יכלו לעשות בכתיבה כמו די
ואים בכל העולם את מה דבר ור ובאחד יכול לכת כל נסיון של כתיבה

בכל מיני צורות  שהקב"ה רוצה שיעברו, שאפשר לחטוא סיוןנשכתב זה 
כותב דע"י כתיבה אפשר לעשות חורבן העולם דבכל העולם רואים מה ש

 זה.מקלקל תה דברים גדולים  אפשר מאוד להואם ז
ר שלנו יעבור גם את הנסיון הזה אדם צריך לעבור וזה הקב"ה עשה שהדו

את כל הנסיונות ודורינו צריך לעבור גם את זה ומצד אחד זה חמור עד 
לדבר לכל העולם  יכול אכזה חורבן לעולם אדם ל תשועעכשיו לא יכלו ל

לכל העולם וזה החורבן הגדול שיכול  רע"י זה אפש אחת, אבל תבב
אנשים  בדרך כלל רובדברים טובים אבל ת, אדם יכול לנצל את זה לאלצ

בבריאה לדברים טובים, אלא  הכחות שהקב"ה נתן צלים אתלא מנ
 ח"ל דברים רעים.ראת זה  מנצלים

בדבר  ושמתשישן שלא ימצא בתוכינו אנשים ווזה עלינו להתגבר בנסי
ה שאמרו שמותר, וזה צריך זהירות חוץ מלדבר כמה שאפשר,  דהזה ע

א מהדורות האחרונים לפני וול בדורינו כי הדיון הגדול מאוד וזה הנסג
 דולים והקב"ה יעזור שינצל גם מהנסיון הזה גהכי  ש נסיונותאז יהגאולה 

 -תהלתך עניני ציבור עמ' רסד )ימלא פי ..בבא"ס יתיתוע"י זה נזכה לגאולה האמ
 (מכינוס אב תש"ע רסו

 מי שיתחזק בזה בע"ה יקרב את הגאולה
 מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א: 

 אומרים בשבת בזמירות, דמשיחא עקבתא של בדור אנו נמצאים
 אם יודע ומי, ואנחה" יגון ונס תצמיח פדותנו, לרווחה יצלו משיח "מחבלי

 בעניינים שגם, משיח מחבלי חלק אינו האינטרנט פגע של זה דבר גם
 גם עולמית בעיה זוהי, שמים רחמי לזה וצריך משיח חבלי שייך רוחניים

 .באמריקה וגם ישראל בארץ כאן
בהתייחסו לכינוס רבני הקהילות לדון בחיזוק וביצור הסייגים בעניין זה 

 מאוד שהוא ציפור הנפש של היהדות הנאמנה, אמר מרן שליט"א: "טוב
 שיתחזק ומי, הפיל חללים רבים אשר בדבר להתחזק שמתכנסים מה
)בפני משלחת  בקרוב". לזה שנזכה והלוואי, הגאולה את יקרב ה"בע בזה

 רבני הקהילות, תשע"ד(
 הסכנה עומדת בתוקפה

שליט"א, בכנס חירום להצלה מפגעי  הגראי"ל שטינמן מרן ראש הישיבה 
האינטרנט במקומות העבודה והחובה להשתמש אך ורק באינטרנט 

 מסונן:
עומדת בתוקפה, מדברים על דבר שרבים חללים הפילה, והסכנה עדיין 

 למרות שעושים כל כך הרבה דברים על זה, בכל זאת צריך עוד חיזוק.
הריבונו של עולם יעזור שכלל ישראל ינצל מכל המפריעים שמפריעים 
ליהדות שמפריעים להכלל ישראל ונזכה לגאולה האמיתית במהרה 

 בני ברק( תמוז תשע"ה,)ט"ז   בימינו אמן סלה.
 ל"רח נותקורה אסו למה קושיות אין

ו את חייהם שמונת בני משפחת אטיאס, חלאחר האסון הנורא בו קיפ
זכרונם לברכה, ממושב בר יוחאי, בתאונה מחרידה בעת שהרכב איבד 
את הבלמים, ורק בת אחת נותרה לפליטה בדרך נס, נכנסו למעונו של 
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, לספר לו בחשש ובכאב 

רצון ד' יתברך  מה המחרידה שזעזעה כל לב, כדי שיורהאודות התאונה 
  .מאיתנו ובמה צריך להתעורר

 ", ושוב חזר על כך,!באש ומי במים "מי מרן  שליט"א, נאנח בכאב ואמר:
יכתבון.  השנה בראש הכל, בסקילה ומי בחניקה מי באש, ומי במים מי"

 שלימה משפחה כמעט שכילתה, ברחובות שריפה לאחרונה אירעה וכן
, יודעים איננו שמים וחשבונות, כתובת עם הכל, חשבון עם זה והכל, ל"רח

 .דשבת" בפ"ק ל"חז בדברי שרואים וכמו
 אנשים פעמים שהרבה מרן ראש הישיבה שליט"א, הוסיף ואמר: "ומה

 כן. הדבר אין התאונה, קרתה ולכן טעות עשה שהנהג בסיבות תולים
 שנגזרה בגלל, הטעות את שיעשה מהשמים זימנו למה אדרבה, אלא,

 ל"."רח הגזירה
 כשהייתה מרן שליט"א, "פעם אמר, מאיתנו ה"הקב חפץ מה וכששאלוהו
 בעיר אין אם מחפשים מיד היו, בעיר החולירע מחלת ל,"רח מתפשטת,

 הבינו, בעיר חוטאים שנים או אחד מצאו ואפילו. חטאים חמורים
, ל"רח העיר מבני הרבה שמתו גדול כזה אסון לבוא עלול שבשבילם
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. לזה' זה ערבים ישראל 'כל זאת בכל, מזה נקיים היו שאחרים ואפילו
 קושיות ואין. האינטרנט עם ובפרט, ירחם' ד אלו, חטאים חסר לא ובימינו,

 כאלו.  אסונות ל,"רח קורה, למה
 אינטרנט של נדנוד מכל ומתרחקים עצמם את ששומרים תורה בני "אף

, חזקה( ציבורית ואווירה )'רוח' אּשְִטימּונג'ה'  את חסר עדיין, ודומיהם
 ואחד אחד כל אצל וברור חזקה אווירה הייתה ואם האיסור. לחומר

 .מזה" מתרחקים היו העם המון שגם משפיע היה ממילא, אסור' 'שהדבר
 )אייר תשע"ב(

 החובה לחזק מפני סכנה זו נוגעת לכולם
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, התבטא לקראת הכינוס 
הגדול שנערך בארה"ב בהשתתפות למעלה משישים אלף יהודים, נגד 
סכנת האינטרנט ופגעי הטכנולוגיה, כי יש לכך חשיבות עצומה, ואמר 
למשגיח דליקווד הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א, כי "עצם הדבר 

שראל כדי להתחזק, דבר זה עצמו יש לו כח שמתאספים רבבות אלפי י
 השפעה עצום, ובוודאי יצליחו בסייעתא דשמיא". 

כמו כן אמר לראשי העסקנים באמריקה, כי "החובה לחזק מפני סכנה 
זו נוגעת לכולם, וגם לגבי אלו הבחורים שלא יודעים מה זה אינטרנט, 

ם לחשלם כי מי יודע אם למחר לא ירבוץ לפתחם החטאת רובץ, וצריכי
 )אייר תשע"ב( ולחזקם קודם שיפלו, ח"ו".

 המסית והמשחית הגדול של דורנו, כמו ההשכלה הארורה 
 מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א: 

האינטרנט הוא המסית והמשחית הגדול של דורנו, כמו ההשכלה 
 הארורה שחיבלה בכרם בית ישראל.

יתה זו ההשכלה הארורה, כל תקופה וההסתה שלה. לפני כמה דורות הי
וכידוע, היה אז הרשע "אדם הכהן" שר"י, רצה למשוך את נשמת קדשו 
של כלל ישראל, ה"חפץ חיים" זצוק"ל, בהיותו צעיר לימים, כאשר ישב 
יתום בעיירה ז'טל, וניסה אותו משכיל לשכנעו להתפתות להשכלה 

 הארורה, ובחסדי שמים ניצל מציפורניו. 
]היה אומר  דישא היה מקללו בקללות נמרצותוכל ימיו של הסבא ק

כך הייתה ההשכלה הארורה באותו הדור, וכך היום הוא האינטרנט,  ימ"ש[
שמנסה להפיל חללים מכרם בית ישראל, וצריך חיזוק גדול מאוד. )אייר 

 תשע"ב(
 הדרך היחידה להינצל מזוהמת וטומאת מצרים

ן ראש הישיבה בשיחה מיוחדת לקראת מתן תורה שנמסרה על ידי מר
הגראי"ל שטינמן שליט"א, בישיבת פוניבז' לצעירים, אמר: "מתן תורה 
היה הדרך היחידה להינצל מזוהמת וטומאת מצרים. ואף שכיום אנחנו 
לא במצרים, אבל יש היום בעולם כל מיני דברים גרועים, והיום זה לא 

 יותר טוב ממה שהיה במצרים. 
אינטרנט, וכן עוד כל מיני דברים  "כל אחד יודע שיש דבר שקוראים לו

גרועים מה שיש ברחוב, הרבה דברים, ויש מזה השפעה על כל אחד, 
ממילא צריך מאוד להתחזק כדי להתגונן נגד כל התוצאות הגרועות 

 האלה. כי כל אחד עלול להיות מושפע מהרחוב".  
באותה שיחה האריך מרן ראש הישיבה שליט"א, על הצורך להתחזק 

ן תורה בתיקון המידות ולהיזהר מפני מידות רעות. לאחר לקראת מת
השיחה, כאשר נשאל על כוונתו לעורר באותה שיחה גם בעניין 
האינטרנט וגם בעניין מידות רעות, השיב: "כולהו איתנהו בו... כל המרעין 

 )אייר תשע"ב( בישין נמצאים בו!".
 רואים צרות מתחדשות

 אמר רבנו בתו"ד אייר תשע"באחד הישיבות שיחה בוב
אבל יש היום בעולם כל מיני דברים  ,היום גם כן אף שאנחנו לא במצרים

גרועים, והיום זה לא יותר טוב ממה שהיה במצרים. כל אחד יודע שיש 
דבר שקורים לזה אינטרנט, וכן עוד כל מיני דברים גרועים מה שיש 

ריך מאד ברחוב, כל הרבה דברים, ויש מזה השפעה על כל אחד, ממילא צ
 מאד להתחזק כדי להתגונן נגד כל התוצאות הגרועות האלה.

 סוטה' ובגמ התרבו, הצרות ויום יום בכל גם מאד, יורדים הדורות הנה
 רואים ובזמנינו מחבירו, מרובה קללתו שאין יום לך אין אמרינן ט"מ

 טלויזיע כגון טובים הלא מדברים שכתוצאה יתכן מתחדשות, ממש צרות
 .הפילו חללים רבים אלה כל אינטרנט פלפון

 ביטול הזמן –שורש הרע 
ל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, התבטא כי שורש כ

 קור וערך הזמן. הסכנות הרוחניות הוא חיסרון בי
"הזמן זה הדבר הכי יקר בעולם. וכשאנשים מחפשים איך לבלות את 

"א, בכנס ראשי הכוללים )הגר"מ קסלר שליט הזמן מכאן מתחיל שורש הרע".
 והקמת בי"ד לפגעי הטכנולוגיה, תמוז תשע"ג(

 חוסר הערכה לזמן -יסוד ההרס 
ראש  למרן להיכנס זכיתי פעמים הרבהא. "שליט קסלר מאיר רבי הגאון

 זה כל קודם הברורה. דעתו ולשמוע הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א,
 אדם בהירות, רואים לגילו, להגיע שזכה בלי עין הרע יהודי עצום, פלא

 את היטב ומכיר היום של מהמציאות שנה שמונים-שבעים  הרחוק
  המצב.

 מכשיר להנפיק שרוצים לו אמרו לשוחח עימו, זכיתי שיחות כמה במשך
כל  לא מכשיר יש כשר, מכשיר דבר כזה "אין ואמר, מיד הזדעק כשר,

  טרף". כך
 יסוד וזה לשננו צריך עצום, יסוד אז שליט"א, אמר ומרן ראש הישיבה

 ישראל מקדש זאת, תיאר הוא כך לזמן. הערכה חוסר של העניין הכל:
 ה"הקב הזמן. על ישראל של השליטה זה ישראל כלל של הכח והזמנים,

 הבריאה זה זמן, כזו תמיד מציאות אינו זה זמן זמן, של בריאה יצר
 זה הוא הזמן אליהו", ב"אדרת א,"בהגר כתוב כך יצר, ה"שהקב הראשונה

 המצוות זמן, צריכה להתקיים בשביל תורה לתורה. האדם את שמחבר
 כלי הוא הזמן שבת, של חודש, של מצוות של בוקר, יש בזמנים, נאמרו
 האדם. את לחבר כדי יצר ה"שהקב
 של הבריאה את לוקח זה ,'וכו לגילוי עריות מעבר האינטרנט, של העניין
 זלוג ראשון דבר האינטרנט לגמרי. אחרים למחוזות זה את ומביא הזמן
 מעטים ולעבודה. לתורה שמיועד הזמן של העניין את המשתמשים מכל

 משועבד ולא מכור לא אני אם בחייהם, אך דקה כל לנצל זוכים מאיתנו
 עדיין אז הרגיל, היום בסדר לי ומפריע לשם אותי שואב שלגמרי למשהו

 שישראל זה ביותר היסודי היסוד ישראל קדושת הזמן. על שולט אני
 לביצור חומות הדת, )ועידת הרבנים הזמן. על בתים בעלי הם הזמן, על שולטים

 ב"ב, תמוז תשע"ד(
 סכנה להתמכרות

 עילית: מודיעין מרא דאתרא א,"שליט קסלר מאיר רבי הגאון
היצר  לאמיתה אמת הגראי"ל שטינמן שליט"א, אמר הישיבה מרן ראש

 כתוב העצה? מה מכולנו, מבוגר שנה 6,000 והוא מכולנו יותר חכם הרע
  סייגים. על סייגים גדרים, על גדרים למשמרתי", "משמרת

 למי סכנה יש להתמכרות, סכנה יש המוגנים המכשירים גם לדעת, צריך
  הדעת. נתנו לא אותם שיצרו אלה שאולי לדברים להגיע מחוכם שיותר

 ב"ב, תמוז תשע"ד( לביצור חומות הדת, )ועידת הרבנים
 מדוע אין אינטרנט כשר

הגרי"מ הכהן רובין שליט"א, רב קהילת בני תורה בשכונת הר נוף 
 בירושלים:

אי  הדבר, תשובת, כשר אינטרנט יהיה שלא למה ושואלים תמהים רבים
פסול.  דבר האינטרנט שביסודו כיון אינטרנט על הכשר לתת אפשר
 שמטפלים והגופים בתי הדין של הלשון לכן, לחסום אפשר להגן, אפשר

 .'כשר' ולא 'מאושר' לא 'מוגן', תמיד הוא בחסימות
 נכנסנו כאשר על כך עמד א,"הגראי"ל שטינמן שליט הישיבה ראש מרן

 פותח הוא ואז אחת רגל להכניס רק רוצה שהיצר הרע, לעצרת להזמינו
. פנימה רגליו שתי את מכניס כבר ומשם, הבצורה בחומה קטן סדק

 שאין גזירה זו אחד מצד, ביותר מורכבת שהבעיה א,"שליט מרן הוסיף
 כביכול כבר אז מוגן אינטרנט יהיה אם שני ומצד, בה לעמוד יכול הציבור

 ראש מרן. ביותר פסול דבר שהוא אינטרנט עם להשתמש הכשר יש
 משהו לבדוק דקות לחמש רק ניגש "אדם התבטא: א,"שליט הישיבה

 .דקות" חמישים משוטט עצמו את מוצא ובסוף
 ב"ב, תמוז תשע"ד( לביצור חומות הדת, )ועידת הרבנים

 לא תיתכן סייעתא דשמיא בפרנסה מעבודה עם אינטרנט פרוץ
עצרת ענק לנשות ובנות ישראל התקיימה לקראת הימים הנוראים בכל 

גדולי ישראל ריכוזי היהדות התורתית ברחבי הארץ, בה הובאו דברי 
שליט"א והושמעו דברי רבנים ומחנכים בדרכי השמירה על בתינו ונפש 
ילדינו מפני הסכנה הטכנולוגית ובהתמקדות בעניין חסימת האינטרנט 

 במקומות העבודה.
הגראי"ל  בעצרת הרבבות הובאו דברי מרן ראש הישיבה

י שליט"א, כי: "האיסור להשתמש באינטרנט פרוץ הוא גם לצרכ שטינמן
פרנסה". כן צוין, כי במקרים נדירים שלא היה פיתרון במקום העבודה 
הורה מרן ראש הישיבה שליט"א, לעזוב את העבודה. אחד האברכים 
סיפר במצגת, כי בעקבות הוראה זו גם אשתו הודיעה על עזיבתה ומיד 
נתרצו ראשי החברה לחרוג עבורה מהכללים ולאפשר לה להתקין את 

 החסימה המורכבת.
 עקת הדלז

בביקור מיוחד שערך ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל 
בארה"ב, כ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א, במעונו של מרן ראש 
הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, העלה בכאב את נגע האינטרנט 

 הנורא המחולל שמד רוחני, רח"ל, ברחבי ארה"ב.
ת העולם הראשונה, ארה"ב כ"ק האדמו"ר שליט"א, אמר, כי אחרי מלחמ

הייתה מדבר שממה רוחני, לא נתנו ליהודים שהגיעו לאמריקה לשמור 
שבת, אילצו אותם לפרנסתם לחלל שבת, רח"ל, לא היה שום דבר, לא 
הייתה מערכת כשרות ולא היו בתי חינוך בחינוך ילדי ישראל בדרך 

 ישראל סבא ועל ידי כך אבדו דורות שלמים. 
ב"ה, אין את הניסיון של שבת ויש מוסדות חינוך טובים וכשרות, היום, 

אבל היצר הרע אינו נותן מנוחה והוא שלח את פגעי הטכנולוגיה 
 הנוראיים הממיטים חורבן והורסים כל דבר שברוחניות.

מרן ראש הישיבה שליט"א, התבטא על כך בחריפות רבה ואמר כי 
דורנו, כמו ההשכלה "האינטרנט הוא המסית והמשחית הגדול של 

הארורה שחיבלה בכרם בית ישראל. כל באיה לא ישובון. וצריך לפעול 
 )חשון תשע"ו( בכל הדרכים כדי שלא נהיה אוטם אזנו מזעקת הדל".
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 וורט שך ר' שמואלזה 
, שהרי עכ"פ מבואר בגמ' זו ךנינהו, לכאו' אינו נצרדשלוחי דרחמנא 

להדיא דמ"מ חשיב נעשה ע"י שליח לענין דה"נ מהני שליח דידן. 
 ]וגם הלא כ' תו' דמ"מ הנם אף שלוחי דידן, וא"כ בלא"ה ניחא.[

 על הגר"ש וולבה זצ"ל 147גליון 
מובא שרצה לתרץ קו' רה"י שליט"א שלפי מדרגתם שהורגלו לכוין 

לא יצאו יד"ח כשקוראים בכוונה פחותה מזה והגרי"ז לא קיבל כראוי 
 דבריו.

יש לציין שכדברי הגר"ש וולבה זצ"ל מבואר בס' בדינים והנהגות 
 .ע"כ , וא"כ הוא פלוגתא בין הגרי"ז והחזו"אפ"ד או' כ"ב להחזו"א

וכבר הובא במק"א שרבנו שאל שאלה זו גם את החזון איש ולא 
 כי התחילו אז להתפלל מנחה. הספיק לקבל ממנו תשובה

 
 

 
 

 ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים נוספיםא אודות מצות תפילין ”ה הבאנו הרבה ענינים מרבנו שליט”בא תשע ’בגליון פר

 
 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל קורא  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 
ן )ראש ”ח לח י(. וכתב הר”ע )או”, וכן נפסק בשובתורה פטור מן התפלין

אינו ”תפילין, הוא משום ש ר מהנחתפטו שהעוסק בתורההשנה יז.( שהטעם 
תמוה, שהרי לגבי הנחת  ’ולכאו ”שדברי תורה הן עליו לאות ,צריך אות

ט אסור להניח תפילין ”בשבת ויו“ע )לא א( ”ט נפסק בשו”תפילין בשבת ויו
, ”ואם מניחים בהם אות אחר היה זלזול לאות שלהם ,מפני שהם עצמם אות

 ”אות“נחתם, והרי אם התורה היא כ למה הלומד בתורה רק פטור מה”וא
 , ויהיה אסור להניחם. ”אות”נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב

ן, שהרי זה ודאי שאין לטעון כי כשם ”ובפשטות נראה ליישב את דברי הר
שדוחים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח תפילין יהיה 

כי פשוט שהתורה  אסור ללמוד תורה, וכן שיהיה אסור ללמוד תורה בשבת,
לא ניתנה כאות בלבד, אלא שיש בה גם אות, ולכן, רק הנחת תפילין אסורה 
בשבת, כי מטרת התפילין לאות, וכן מטרת השבת לאות, אבל לימוד תורה 

בלבד, אלא שממילא מתקיים בו אות, ולכן אינו זלזול  ”אות”אין מטרתו ל
 מוד ן, בעת לי”לא בתפילין ולא בשבת, וכן לגבי טעם הר

 

 ע"בתש סיון ח'נלב"ע הגדול רבי נפתלי נבנצל זצ"ל מראשי ישיבת פוניבז' לצעירים יום היארצייט של הגאון 
 ודות הגרנ"נ זצ"ל כבר כתבנו בגליון פר' בהעלותך תשע"ד ונביא כאן דברים נוספיםא

 
 שאלה של בריאות

כמובן שמורי ורבי הגאון רבי  ,בשנת תשס"א כאשר הוא כבר לא היה צעיר התחילו בישיבה בזמן אלול פרק הניזקין פישהוף שליט"א: תהגר" סיפר
בסוף הזמן סכמו שבזמן הבא יתחילו פרק האומר אבל הגאון רבי נפתלי זצ"ל  ,שאינו ניכר ועוד היזקנפתלי זצ"ל נכנס לפני ולפנים של הסוגיות 

 .איך שייך להתנתק ,רת עמו הוא כבר בתוך הניזקין ועוד לא סיימורוח אח
ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א ותוך כדי הדברים סיפרתי לו שרוצים להתחיל האומר  רןיום לפני תחילת הזמן נכנסתי אל מ 

ברבי נפתלי חייבים להתחשב אצלו מה ללמוד זו שאלה של  :הגראי"ל שליט"א רןהגיב ואמר מ ,והגאון רבי נפתלי זצ"ל אומר שאינו יכול להתנתק
למחרת ביום הראשון של הזמן אנו רואים  ?אני רק יוצא מביתי ברחוב חזון איש והנה רבי נפתלי לנגדי ומיד הרשב"א אומר כך מה הפשט !בריאות

רבי מיכל יהודה ליפקוביץ ושחתי לפניו על  וןי אל מרן ראש הישיבה הגארגע עליתלא יכולתי להי :וסיפראת הגאון רבי נפתלי וצהלתו על פניו 
  .הקושי שלי להיפרד מהניזקין וברוך השם הוא הסכים עמי שאני ממשיך בהניזקין

 במעלתורבנו מכתב 
 ורב ברכה 'בס"ד.. לכבוד בני משפחת הג"ר נפתלי נבנצל זצ"ל שלו
הגאון זצ"ל שהי' ר"מ בישיבתינו ישיבה לצעירים פונביז', והי' מחדיר את הגמ' בתלמידים  שמחתי לשמוע כי אתם עוסקים בהוצאת כתבי אביכם

רים בכזו בהירות ומתיקות, והי' עוסק רבות בתורת הרמב"ן עה"ת ונתחדשו לו בדברי הרמב"ן ביאורים וחידושים והעלה הדברים על הכתב, וכעת מסד
 ויתענגו הלומדים ויטעמו טעם מצוף אמריו. י מדרש וישמחותאותם על סדר הש"ס כדי שיתבדרו בב

 יתברכו העוסקים שיהי' להם סייעתא דשמיא, ויזכו ללמוד וללמד לשמור ולעשות הם ויוצאי חלציהם א"ס.
 הצורת ההגבה

סדר ועשה כ ,בעשית ההגבהפ"א כיבדו אותו לא הנהגת מרן הגראי"ל שליט"א שאהגבה, ענה לנו אין ה ווכשנשאל הגר"נ מהו דרך הנכונה לעשות
 .לנוהגים כנוסח ליטא ים שבלולבעונהנענ

 ק"דומה
הגאון רבי נפתלי זצ"ל, היה ידיד טוב של להבחל"ח אמו"ר מרן שליט"א, היה להם קביעות כמעט מידי יום בתקופה  סיפר הגר"ש שליט"א בן רבנו:

 של שנים רבות ללבן יחד על פה את הסוגיות הנלמדות בישיבה, היה להם הרבה שיחות תורניות. 
על כל צעד ושעל בחיים, ואני הייתי פעמים רבות השליח  גם אחרי שהפסיק אאמו"ר שליט"א ללמד בישיבה היה הגאון רבי נפתלי מתייעץ איתו

 לי לביתו כדי שאשאל עבורו. הוא לא זז בלעדו. אלזה. רבי נפתלי לא פעם התקשר אלי ושולח אותי לשאול, וכמה פעמים גם קר
 כמדומה, שר"נ זצ"ל סידר עוד בחייו את הכתבים של שיעורים שלו ואף אמו"ר כתב מכתב ברכה לזה, 

"ל היה משתמש הרבה בשיעורים באילת השחר. והנה, כידוע, הספרים נדפסו בכמה פעמים וכמה מהדורות, והיו קטעים שאאמו"ר מרן ר"נ זצ
שזה ממהדורה קודמת וכעת לא עבר על זה שוב בעיון לקראת הדפסה שניה, ורצה שיהיה סימן לדעת מה  -)מהדו"ק( וכוונתו  ושליט"א רשם בסופ

 יה. וגם שלפעמים בהוצאה שניה יש מהלך אחר בסוגיא מזה שבהוצאה ראשונההוצאה ראשונה ומה שנ
שאם כתוב מהדו"ק הכוונה שבהמדורה ב' הוא לא מסכים לזה, אלא שלמחוק לא מוחק אבל היום הוא לומד פשט אחר,  -ר' נפתלי זצ"ל היה סבור 

 על זה שמרן לא היה מרוצה מזה מספיק...אז בשיעורים הוא היה מזכיר כל שטיקל שזה מהדו"ק ופלפל למה יש להקשות 
 ואלמשוורט של ר' זה 

זכורני, מעשה נפלא שאירע עמו. היה זה באחד השנים שלמדו בישיבה המפקיד. הוא שוחח בלימוד עם אאמו"ר, ואאמו"ר אמר ש, "סיפר הגרעוד 
זה חידוש לו איזה חידוש בסוגיא. רבי נפתלי כ"כ התלהב שאמר לאאמו"ר מרן שליט"א, הנה אתם בודאי כתבתם את זה בקצרה כדרכם, אבל כ

 מתוק מגיע לו להיכתב ביתר ביאור... והלך וכתב אותו בעצמו בטוב טעם ממש עם גישמעק אמיתי.
, רוזבסקי הוא בא לאאמו"ר להראות את זה, ואאמו"ר מסתכל ואז אומר לו 'זה וורט של ר' שמואל''... כי כידוע רבי נפתלי היה תלמיד של רבי שמואל

המבט שלו, צורת הלימוד שלו, והוא, לומד כמו ר' שמואל, אז אמנם עיקר החידוש היה של אאמו"ר  וכיון שהוא כתב את זה, הוא כתב את זה עם
כי כל מחבר מבין הכי טוב את מה שהוא אומר, עוד יותר  -אמו"ר אמר לי אאבל הוא כתב את זה כ"כ טוב שזה נהפך לסגנון וורט של רבי שמואל... 

 לו שהוא כתב את זה נפלא ממש.מאחרים, לכן לא רצה להכניס את זה בספר אפי
 

 ל"אתש סיון י"בנלב"ע הגדול רבי חיים אהרן טורצין זצ"ל ראש ישיבת מצוינים יום היארצייט של הגאון 
 בנו שליט"א היה בקשר חזק עם הגרח"א וכל פעם שהיה מגיע לבני ברק היה נפגש עמו ומשוח עמו בד"ת, והיה רבנו שולח עליו תלמידים מהישב"קר

שליט"א שלח אותי  אמו"ראבחרותי כאשר סיימתי את הישיבה קטנה, בן רבנו: הגר"ש שח צלו, וגם את שני בניו שלח ללמוד אצלו וכך ללמוד א
אי ללמוד בירושלים בישיבה למצוינים שהיתה בראשות הרב חיים אהרן טורצין, והרב קרסניצקי הוא סבר שהיות ואני צעיר מכפי גילי בשנתיים, כד

 שאלמד אצלו שנתיים, אבי הכיר אותו כת"ח שמצליח בהרבצת תורה, ואח"כ אעבור לישיבה הגדולה פוניב'ז בבני ברק.
 י שם שנתיים ואח"כ עזבתי לבני ברק.ואכן למדת

שלח היה לי סיפור מעניין, כשסיימתי שיעור ב', עמד רבי רפאל בן הגרי"ז לפתוח גם הוא ישיבה כמו שאר אחיו, הוא פנה איפה אל אבי שליט"א שי
י שאל אותי לדעתי ואני עניתי שיהיה הוא רצה לעודד את הישיבה שלו, אבל אב כי אותי אליו להתחיל את הגרעין הראשון של הישיבה, אבי הסכים

 פונביז'.לניבי'ז, אז אבי שליט"א אמר שאלך לי תועלת יותר גדולה בפו
 ולמעשה זה היה אחד הסיבות שלא נפתח בסוף הישיבה כי לא היה לו גרעין טוב. 

 קריאת שם
נים, ורבנו שהיה שולח מכתבים לבניו לישיבה וילמצכשפתח הגרח"א זצ"ל את ישיבתו לא קרא לזה שם, ואח"כ אחד המנהלים קרא את שמה ישיבה 

ך, וא"כ הוי שקר שהישיבה רק נים בישיבה, אבל יש גם פחות מכידאמנם יש הרבה מצו אף פעם את שם הישיבה ישיבה למצוינים, דטען לא כתב
 נים. למצוי

 ותכניסתו לעול תורה ומצורגל ל הגליון הפצתי שטורח מידי שבוע ב"ני ערקדוד ל טוב להבחור זמברכת 
 ימים ושניםבאריכות  ל בתורה ויראת שמיםדגוי שהדקדורוב נחת ח "כל יוצומממנו  ים היקרים לרוותהורכו יז

 



  ג"שפפרי חיים 
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‡Ó¯ ¯·‡  .]'נה וישראל בסיני עד לאחר הקמת המשכן בשנה שניה וכובעוד שכי,  חופתהקרבשזינתה ב
ÁÈ¯Ò‰ ·È˙Î ‡ÏÂ Ô˙� ·È˙Î„ Ô·‚ ‡Â‰ ‡˙Â·È·Á ÔÈÈ„Ú ,]לא הזכיר אלא , פ שהזכיר קלקוליהן"י אע"פרש

„Â�È·¯ ¯ÈÚ‰Â  ‰È‡¯ È‡Ó„  ÌÂ˘Ó‰È˙Â·È·Á  ˜ÂÒÙ‰ Ë˜� Ï‡¯˘È.]דלא כתיב הסריח, במראית חיבה
‰Ê ÔÂ˘Ï , ÈÓ� ÈÎ‰ Â‡Ï· ‡‰ÁÈ¯Ò‰ ÔÂ˘Ï ·Â˙Î ‡‰È˘ ‰ÓÏ ,˘‡Â‰ ÔÂ˘Ï ‰�Â‚Ó , È¯‰ ‰¯Â˙‰˙¯·„Ó 

‰È˜� ÔÂ˘Ï· ,Â Û‡ ˙ÂÈ˙Â‡ ‰�ÂÓ˘ ·Â˙Î‰ Ì˜ÈÚ‰Ê ÏÈ·˘· ,È¯Ó‡„Î '˘È¯·ÌÈÁÒÙ , ˘ÓÂ" ‰¯Â˙ ‰·˙Î ‰
"Ô˙�"ÂÁÈ¯ .  

 ÂÓÎ ÔÎ ‰Î¯·‰ ÔÂ˘Ï ÏÚ Â�È·¯ ¯ÊÂÁÏ˘  ˙Â¯ÙÂ˘‰�˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÛÒÂÓ· , Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜¯·Â ˙ÂÏÂ˜·
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ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· Â�Â˘Ï ÏÚ ÌÈ¯ÂÊ˘ ‰¯Â˙.  
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á÷ä éðôì äòù äúåàá äúéäùá÷ä éðôì äòù äúåàá äúéäùá÷ä éðôì äòù äúåàá äúéäùá÷ä éðôì äòù äúåàá äúéäù""""ääää . . . .øòùì ïéà ùîîøòùì ïéà ùîîøòùì ïéà ùîîøòùì ïéà ùîî , , , , äìåãâ äçîù äàéøáä ìëá äúéäù êéàä äìåãâ äçîù äàéøáä ìëá äúéäù êéàä äìåãâ äçîù äàéøáä ìëá äúéäù êéàä äìåãâ äçîù äàéøáä ìëá äúéäù êéàä
ãàîãàîãàîãàî , , , ,á÷ä äöø àì äæåá÷ä äöø àì äæåá÷ä äöø àì äæåá÷ä äöø àì äæå""""äçîùä úà åòéøôéù ääçîùä úà åòéøôéù ääçîùä úà åòéøôéù ääçîùä úà åòéøôéù ä,,,,     àìà àìà àìà àìàäçîù àäúù äöøäçîù àäúù äöøäçîù àäúù äöøäçîù àäúù äöøäàåìéîá äàåìéîá äàåìéîá äàåìéîá ....        
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äàåìéîáäàåìéîáäàåìéîáäàåìéîá . . . .á÷ä äöåø íéðô ìà íéðôä íéîëåá÷ä äöåø íéðô ìà íéðôä íéîëåá÷ä äöåø íéðô ìà íéðôä íéîëåá÷ä äöåø íéðô ìà íéðôä íéîëå""""ìàøùé ììë íâù äìàøùé ììë íâù äìàøùé ììë íâù äìàøùé ììë íâù ä    ãàî äìåãâ äçîùá íééåøù åéäéãàî äìåãâ äçîùá íééåøù åéäéãàî äìåãâ äçîùá íééåøù åéäéãàî äìåãâ äçîùá íééåøù åéäé , , , , éë éë éë éë

íéðô ìà íéðôä íéîëíéðô ìà íéðôä íéîëíéðô ìà íéðôä íéîëíéðô ìà íéðôä íéîë , , , ,âåâåâåâå""""äçîùá äøåúä úà åìá÷é ìàøùé ììëù úéìëúä äæ ëäçîùá äøåúä úà åìá÷é ìàøùé ììëù úéìëúä äæ ëäçîùá äøåúä úà åìá÷é ìàøùé ììëù úéìëúä äæ ëäçîùá äøåúä úà åìá÷é ìàøùé ììëù úéìëúä äæ ë . . . .ä úîàáåä úîàáåä úîàáåä úîàáå äçîùá æà åé äçîùá æà åé äçîùá æà åé äçîùá æà åé
á÷äù åîë éëá÷äù åîë éëá÷äù åîë éëá÷äù åîë éë""""äçîùá åéä ìàøùé ììë êë äçîùá äéä ääçîùá åéä ìàøùé ììë êë äçîùá äéä ääçîùá åéä ìàøùé ììë êë äçîùá äéä ääçîùá åéä ìàøùé ììë êë äçîùá äéä ä , , , ,á÷ä äöø àì äæ ìéáùáåá÷ä äöø àì äæ ìéáùáåá÷ä äöø àì äæ ìéáùáåá÷ä äöø àì äæ ìéáùáå"""" äçîùá áøòúéù ä äçîùá áøòúéù ä äçîùá áøòúéù ä äçîùá áøòúéù ä

äâàã äæéàå øòö äæéàäâàã äæéàå øòö äæéàäâàã äæéàå øòö äæéàäâàã äæéàå øòö äæéà , , , ,ìâò åùòéå åàèçé èòî ãåòùìâò åùòéå åàèçé èòî ãåòùìâò åùòéå åàèçé èòî ãåòùìâò åùòéå åàèçé èòî ãåòù , , , ,ïèùì åãøè ïëìåïèùì åãøè ïëìåïèùì åãøè ïëìåïèùì åãøè ïëìå....        
àåàåàåàå""""æà äéäù äî øáãä åìéàë øæåç äðù ìëáù áåúë íéøôñá éøä ëæà äéäù äî øáãä åìéàë øæåç äðù ìëáù áåúë íéøôñá éøä ëæà äéäù äî øáãä åìéàë øæåç äðù ìëáù áåúë íéøôñá éøä ëæà äéäù äî øáãä åìéàë øæåç äðù ìëáù áåúë íéøôñá éøä ë , , , ,àåàåàåàå""""â åðúàî ëâ åðúàî ëâ åðúàî ëâ åðúàî ë"""" íéöåø ë íéöåø ë íéöåø ë íéöåø ë

äçîùá äéäðùäçîùá äéäðùäçîùá äéäðùäçîùá äéäðù . . . .êéøöåêéøöåêéøöåêéøöåãçà ìë úòãì ãçà ìë úòãì ãçà ìë úòãì ãçà ìë úòãì  , , , ,ãéçéäå ììëäãéçéäå ììëäãéçéäå ììëäãéçéäå ììëä , , , ,äçîùá úåéäì íéëéøöäçîùá úåéäì íéëéøöäçîùá úåéäì íéëéøöäçîùá úåéäì íéëéøö , , , , úìá÷ äéäúù úìá÷ äéäúù úìá÷ äéäúù úìá÷ äéäúù
äçîùá äøåúääçîùá äøåúääçîùá äøåúääçîùá äøåúä , , , ,äçîùä àéä äîåäçîùä àéä äîåäçîùä àéä äîåäçîùä àéä äîå . . . .ñåú ãîì ãçàñåú ãîì ãçàñåú ãîì ãçàñåú ãîì ãçà'''',,,,äçîùá úåéäì êéøö äçîùá úåéäì êéøö äçîùá úåéäì êéøö äçîùá úåéäì êéøö  , , , ,ùøäî ïéáä ãçàùøäî ïéáä ãçàùøäî ïéáä ãçàùøäî ïéáä ãçà""""àààà , , , ,

ùø ïéáäùø ïéáäùø ïéáäùø ïéáä""""éééé , , , ,áîø ïéáäáîø ïéáäáîø ïéáäáîø ïéáä""""íííí , , , ,äçîùá úåéäì êéøöäçîùá úåéäì êéøöäçîùá úåéäì êéøöäçîùá úåéäì êéøö , , , ,îâ úëéúç ìëîâ úëéúç ìëîâ úëéúç ìëîâ úëéúç ìë ' ' ' 'òãåéùòãåéùòãåéùòãåéù,,,,øùåà ùéâøäì êéøö øùåà ùéâøäì êéøö øùåà ùéâøäì êéøö øùåà ùéâøäì êéøö  ! ! ! !
äçîùäçîùäçîùäçîù ! ! ! !ìåáâ éìáìåáâ éìáìåáâ éìáìåáâ éìá , , , ,á÷äù åîëá÷äù åîëá÷äù åîëá÷äù åîë""""çîùá åðì úúì äöø äçîùá åðì úúì äöø äçîùá åðì úúì äöø äçîùá åðì úúì äöø äääää , , , ,äçîù ùéâøðù éãëäçîù ùéâøðù éãëäçîù ùéâøðù éãëäçîù ùéâøðù éãë....     àì äáéùé ïá ìëå àì äáéùé ïá ìëå àì äáéùé ïá ìëå àì äáéùé ïá ìëå

éøö äçîù äæéà òãåééøö äçîù äæéà òãåééøö äçîù äæéà òãåééøö äçîù äæéà òãåéêêêêã êåúá àöîð àåäù äîá åì úåéäì ã êåúá àöîð àåäù äîá åì úåéäì ã êåúá àöîð àåäù äîá åì úåéäì ã êåúá àöîð àåäù äîá åì úåéäì  ' ' ' 'äëìä ìù úåîàäëìä ìù úåîàäëìä ìù úåîàäëìä ìù úåîà , , , ,ñåú äæéà ãîåìåñåú äæéà ãîåìåñåú äæéà ãîåìåñåú äæéà ãîåìå ,' ,' ,' ,'
ùø äæéàùø äæéàùø äæéàùø äæéà""""éééé , , , ,áîø äæéàáîø äæéàáîø äæéàáîø äæéà"""" í í í í . . . .îâ äæéàîâ äæéàîâ äæéàîâ äæéà,',',','    ãîåìù ïåùàø äæéà åàãîåìù ïåùàø äæéà åàãîåìù ïåùàø äæéà åàãîåìù ïåùàø äæéà åà,,,,    äçîùá àìî úåéäì êéøöäçîùá àìî úåéäì êéøöäçîùá àìî úåéäì êéøöäçîùá àìî úåéäì êéøö....        
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ו בעיר שרובה ישראל, ת"ר, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחוצה לארץ ואפיל

  וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין אלוה. שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה

שרוי בלא עון שנאמר (ישעיהו ל"ג) ובל יאמר שכן חליתי העם  עוד בגמ' שם (קי"א.), אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל
  עון.היושב בה נשוא 

ובפני יהושע שם כתב על זה וז"ל, נראה דהיינו דוקא במי שדר בה לשם מצות ישיבת ארץ ישראל שהיא מקום קדושה, וכדי 
שתגין עליו זכות ארץ ישראל שלא יבוא לידי חטא, ואז אף אם לפעמים חטא בא לידו או אפילו עון שהוא מזיד על ידי שתקף 

ת ישיבת ארץ ישראל שלא לן ועבירה בידו, דלאחר שחטא ומצא עצמו עומד במקום עליו יצרו מ"מ מסתמא גורם לו זכו
קדוש, ודאי תוהה על הראשונות ושב ורפא לו, מה שאין כן מי שדר שם דרך מקרה, או מפני שהוא מקום מולדתו או מפני 

ו הרע לא דברה תורה שבח פירותיה וכיותא בו, ומכל שכן במי שהוא מבעט בזה ומזלזל בקדושת הארץ לילך אחר יצר
טמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה, ומפני כך מצינו כשגברו עונות אבותינו גלינו במתים, אדרבה עליו נאמר ותבואו ות

מארצינו ושמם מקום מקדשינו ואיה הבטחת העם היושב בה נשוא עון, אלא על כרחך כדפרישית, ובלא"ה נמי מסתברא 
אל מכפר לגמרי אפילו הכי לא עדיף מיום הכיפורים שמכפר כפרה גמורה ואפילו הכי מי דהכי הוא, שאף אם נאמר דארץ ישר

, הרי דעל כרחך הא דאמרינן בארץ ישראל שרוי בלא עון :)שאומר אחטא ויום הכיפורים מכפר דאין יוה"כ מכפר (יומא פ"ה
זכות ארץ ישראל גורם שיתחרט לעשיית היינו דאף שעשה איזה עון מבלי שם על לב קדושת הארץ בשעת יצרו, בכהאי גוונא 

  עון, עיי"ש.

  חזינן מעלתה וחשיבותה וזכות ישיבת ארץ ישראל, ומאידך הזהירות שמוטל עלינו בכלל ובפרט כשיושב בארץ ישראל.

צת ממה שכתב בספר חרדים (פרק נ"ט) במצות ישוב ארץ ישראל וז"ל, וצריך על איש ישראל לחבב את ומן הראוי להביא ק
ארץ ישראל ולבוא אליה מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן אל חיק אמו, כי תחילת עווננו שנקבעה לנו בכיה לדורות, יען 

רצו עבדיך את אבניה  כי(שם ק"ב, ט"ו) , ובפדיון נפשנו מהרה יהיה כתיב ימאסו בארץ חמדהו(תהילים ק"ו, כ"ד) מאסנו בה שנאמר 
ומה  תקום תרחם ציון, ולפיכך היו האמוראים מנשקים עפרותיה ואבניה בבואם אליה.ה תא(י"ד) ואת עפרה יחוננו, ושם נאמר 

טוב ומה נעים לשיר שיר ידידות אשר יסד רבי יהודה הלוי עליה באהבה רבה, תחילת השירה, ארץ הקדושה יקרה חמודה וכו', 
גם הקרובים והרחוקים אשר חוצה לה ראוי להם שיהיו נכספים ותאבים אליה... ומצינו במדרש שהקב"ה אמר לאברהם אבינו 

חזור, ואחר שחזר לא נתן לו רשות לחזור ללכת לארץ ישראל עד חמש שנים, פעם ראשונה שילך לארץ ישראל ויראנה וי
לי אבר כיונה אעופה ואשכונה הנה ארחיק  מי יתן(שם נ"ה, ז) ואותן חמש שנים היה משתוקק לחזור ללכת, והיה אומר הפסוק 

רץ, והיה תאב, ומשהורשה, נדוד אלין במדבר סלה, מוטב ללון במדברות של ארץ ישראל ולא ללון בפלטריות של חוצה לא
כתיב וילך אברהם כאשר דבר אליו ה', וקודם בואו אל הארץ לא היה משתוקק, אבל אחר שבא שמה פעם ראשונה וראה 
במראה הנבואה יקר תפארת קדושת הארץ, אז נכסוף נכסף, וממנו נלמד לדורות אנחנו יוצאי חלציו להיות נכספים כמוהו 

  ך נהיה שמחין ביסורין. עיי"ש.אע"פ שיושביה בצער, על מנת כ

  וידוע אף בדורות האחרונים כמה השתוקקו והתאמצו גדולי ישראל לעלות לארץ ישראל.

והגר"א כשרצה לעלות לארץ ישראל כתב באגרתו למשפחתו וז"ל, באתי לבקש מאתכם שלא תצטערו כלל וכלל וכו', הנה 
ל נוסע לארץ הקדושה -, וגם הם נא ונד בחוסר כל, ואני תהילה לאאנשים נוסעים על כמה שנים בשביל ממון, מניחין נשותיהן

  .[וחמדת הש"י כל העליונים והתחתונים תשוקתם אליה] שהכל מצפים לראותה חמדת כל ישראל

ישיבת ארץ ישראל כל עת ורגע שהאדם בארץ ישראל  מצות [במנין תרי"ג מצות], עוד הוסיף בספר חרדים וז"ל, וכתב הרמב"ן
אשר לא עבדת את  תחת (דברים כ"ח, מ"ז) מצוה זו. וידוע שעיקר שכר המצוה הוא על השמחה הגדולה בה כדכתיב הוא מקיים

ה' אלקיך בשמחה, אם כן צריך היושב בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצוותו התדירה באהבתו אותה, וגם צריך להיות ירא 



 

ימו ודחילו לאו פקודא היא, לכך אמרו באבות דרבי נתן הוי שש וחרד כדכתב רבי שמעון בר יוחאי כל פקודא דלאו איהו ברח
וחרד על המצות... ויסורין של ארץ ישראל הן מן האומות, הן החולאים, מזבח כפרה הם כדבר שנאמר ובל תאמר שכן חליתי 

אלו ממרקין,  העם היושב בה נשוא עון, וכתיב וכפר אדמתו עמו. ודוקא בעונות קלים ששבים ומתחרטים עליהם, ויסורין
  ובעת מותו של אדם הולך נכוחו לגן עדן.

אבל הבאים לארץ ישראל ואין שמים על לב כי הם בהיכל המלך ומורדים, עליהם הכתוב אומר ותבואו ותטמאו את ארצי 
ו ונחלתי שמתם לתועבה, וכתיב כי תבואו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמום חצרי, ולא יעלה על לבם שאחרי מותם ישאר

ליושבים בארץ ה' וכן  עיקר כל המצוות(בפרשת אחרי מות) לא במותם יגרשום חוצה ככלבים... וכתב הרמב"ן בארץ ישראל, א
  שנו בסיפרא ולא תקיא הארץ אתכם, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות אינה מקיימת עוברי עבירה.

אל ארץ ישראל להיות ירא שמים כפל כפלים ממה שהוא בחוצה לארץ, וידע כי בבית וסיים שם, לכן כל אדם יחרד בבואו 
  המלך הוא יושב, עכ"ל.

, אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מיד כתב(הלכות מלכים פ"ה ה"ט) וברמב"ם 
  הגויים ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה.

  )'א (חוט שני או"ח   החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה וכו'. גדוליל' י') (העוד כתב 

  

   )כ, טו(   תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

  שיעור חלה

אלו החמשה רבעים שיעורם ים קמח חייבת בחלה וכו'. וז"ל הרמב"ם בפיה"מ שם, ותנן במסכת חלה (פ"ב מ"ו) חמשת רבע
החשבון שהמידה שהיא חייבת  נמצא לפי ארבע אצבעות על ארבע אצבעות ברום עשרה אצבעות וכו' ו' ומדת הקבמן הקב וכ

בחלה צריך שתהיה מידתה י' אצבעות על י' אצבעות ברום ג' אצבעות וכו', א"כ כל המידה שיהיה בחללה זה השיעור הנזכר 
באנו לשער מה שתכיל זאת המידה במשקל ישתנה כפי שינוי דבר המדוד, לפי שאין כובד המשקל יתחייב בחלה, אבל אם 

השעורים והחיטים שווה, ולא מיני הקמח כולם משקלם שווה אע"פ שהם ממין אחד, ולא נתנו לו שיעור חלה במשקל אלא 
  נתן זה בקרוב במין רמוז אליו, עכ"ל.במידה והנותן שיעור חלה בשיעור המשקלים טועה ומקום טעותו גלוי מאד אלא כן 

  וכיון ששיעור הפרשת חלה הוא בנפח ולא במשקל הדבר עלול להשתנות בסוגי החיטים וגם בצורת הטחינה שטוחנים אותם.

  טבל וחלה שנבלעו בתוך כלי

ירוש כשמפרישים חלה לאחר האפיה ההפרשה פוטרת גם את הטבל שנבלע בתוך הכלי שנאפה בו, ואף אם לא כוון בפא. 
  לכך.

באופן שיש בתנור מבליעת חלה, אותו המקום שבתנור נאסר ואין להשתמש בתנור  ת התנורשרפו את החלה ע"ג רצפאם ב. 
  עד שיעשה ליבון אותו מקום.

  לח) (טו,ועשו להם ציצית 

  תעשה ולא מן העשוי

  א. טלית שהיה של קטן, והגדול הטיל בה ציצית בשביל הקטן, ואח"כ הגדיל, אפשר דאין בזה משום תעשה ולא מן העשוי.
אמנם עיין בחזו"א (או"ח סי' ג' ס"ק ל"ב) שכתב, דאף אם הטלית של הגדול והיא מיועדת ללבישת קטן בלבד דאינה חייבת 

עדת ללבישתו אחר שיגדל גם כן ואף דהשתא שייכת לקטן, מ"מ הא הדבר דומה בציצית מדאורייתא, מ"מ הכא הרי מיו
להטלת ציצית בבגד בלילה למ"ד דכסות יום בלילה פטור, אמנם אם הטעם שם הוא משום דלילה לא חשיב מחוסר זמן אם 

  כן בנידון דידן צ"ע.
שהבגד הראשון קיים בטל בגד החדש לגביה ב. בגד של ציצית שבלה ותפר מעליו עוד בגד, יש לדמותו לטומאה, וכל זמן 

פנים חדשות באו לכאן, וכמו דפקעה טומאתו הכא נמי מיקרי בגד  אם כן ,גד הישןדמי, אבל אם אחר כך יגזור את הב ושפיר
  חדש, ובבגד זה חוברו הציצית לא מדרך הטלה, והוי תעשה ולא מן העשוי.

כל זמן שאין בבגד חסרון, מותר לתקנו בלא לחזור ולהטיל הציצית, אף שלא נשאר עכשיו עומד  ע בכתף,רג. טלית קטן שנק
  מרובה, ואף בטלית קטן של צמר דהדרך שמתפורר הבגד במקום הקרע, לא מיקרי נקב שיש בו חסרון.

מסמרים להשולחן וצד השני לובש על צווארו ד. סינר של עובדי יהלומים שיש לו ד' כנפות, אמנם צד אחד מחובר עם 
ה על גבי השולחן ולא , כיון שהוא מיועד לשמירבגד הוא ויצית, דכיון שהוא מחובר לשלחן לאומשתרבב על גופו, פטור מן הצ

  (חוט שני הל' ציצית)  לעיטוף האדם.
  

   ►  2164414   - 072 פקס 072-2164413 טלפון: והערות לתגובות או העלון להחזקת לתרומות◄
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  6ן מס' גליו
  ,הכולל אברכי חשיבות, נושא גליון, א"שליט רבותינו של לאורם להתחמם החפץ לכל', ה מבקשי לב ישמח
            

 ,äåôèùé àì úåøäðå äáäàä úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéî
 ì"éàøâä åðéáø äìâîù äáäàä úãéî úà éôìë à"èéìù

 .ø÷é ìëî åì íéø÷éå åáéìì íéáåø÷ íä ,ììåëä éëøáà  

 åðéáøå ,éðåìô êøáà ìò åúåà éúìàù íòô éë éðøåëæ
 éì øîà àåäå ,åéðô åøäð êøáà åúåà ìù åîù øëæì à"èéìù
 ,ãîåìå ììåëá íéðù úåøùò øáë áùåé éðåìô ,øùåàå äáäàá

à ,åðîî íéòîåù àì è÷ù àåä ìáà åðéáø úà éúìàù éì øî
 .úåîìåòä ìëá ìòåôå òéôùî åìù ãåîéìä ìáà åðéáø  

 úàöì íà ìåàùì åàáù íéëøáà äîëå äîëî òãåé éðà
 áåè íéãîåì ïééãò íä íàä íìàù åðáøå ,úéðøåú äøùîì
 íéëñä àì àåä áåè íéãîåì ïééãòù äúéä äáåùúä íàå
 íä éøä úòë àèáúä à"èéìù åðéáø ,ììåëäî åàöéù

âá íéâðòúîå íéáùåé ,äæ úà åáæòé êéàå ïåúçúä ïãò ï
 ììåëä éëøáà à"èéìù åðéáø éðéòáù êåúî éë ãåòå úàæ
 ùôð úåøéñîá ÷éæçî úéùéà àåä úåáéùçä úéìëúá íä
 éë à"èéìù åðéáøî íéòîåù åðà ,íéðù øáë ,íéììåë ïåîä
 åìù äðéôá ãçà ìë íéáùåéù ììåë éëøáàä äæ åðìù äåàâä

,ñøèðéà íåù àìì äøåúá íéòâéå  úåöî íåé÷ ìéáùá ÷ø
 ,øîà à"ãúáå ,à"ëô ã"ù ç"äôðä ì"æ ,äîùì äøåú ãåîìú
 íå÷îá äðåùå àøå÷å áùåé àåäå ú"ã åá ùéù íãà éøùà
 ,ä"á÷ä ìöà øîåà éåä ,åúåà ïéðéìî éî ìöà ,øúñå òåðö
 íäù íùë ,ïðåìúé éãù ìöá ïåéìò øúñá áùåé øîàðù

ë ,øæ ïäîò ïéàå æ"äåòá ïéãéçé ïîöò ïéîéùî ïë åî
 .ì"ëò ,åãáì ä"á÷ä ìöà íéáùåé íä á"äåòá  

 ìë íéòåùòù åìöà äéäàå ,ä"á÷ä ìù òåùòù úàø÷ð äøåú
 àìà úøãâåî äøèî íò äéùò àì åùåøéô òåùòù ,íåé
 ììåë éëøáà åæä äðéçáá ,åîöò òåùòùä íöòî äàðä

 .íðå÷ì úåîãäì íéëåæ  

 íé÷çãð ùîîå äëåîð àéä äâìéîä íâ úåáø íéîòô óñåðá
ò ìîòå áùåéù êøáàì äåùé éîå äîãé éî ,ãåîéìä øåá

 úòãì éåèéáä úìåëé úàå íéìéîä úà åðì ïéà ,÷çãä êåúî
 .äæë øáã øåáò øëùä úà êéøòäì  

 éì ïúú íà ä"á÷äì äðôù íãà åúåà ìò äçéãáä äòåãé
 ìë ãåîìì áùåéå íé÷ñòä ìë úà øâåñ éðà øìåã ïåéìî

äúà ,äúéä íéîùî ìáé÷ù äáåùúä ,íåéä  ùé ø÷é éãî
 øåáò äæ úà íéùåòù äìàë1500 ì÷ù  .ùãåçì  

 åìöà íä ììåëä éëøáà éë åðéáø àèáúä íéîòô äîë
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 äæ åðìù çðä úáéúå õåøô ë"ë áåçøäù åðøåãá êë ìò óñåð
 ÷áàîä ìù úéðçä ãåç çðåî ïàë ,íéììåëäå úåáéùéä

ð óçåñ äæ õåçá éë ,äáéúä êåúá øàùäì .àøå  

 ìë ìù íìòåô úà ñð ìò íéøäì åðéìò ìèåî äîë ïëìå
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ú úåçöçöá òáùú åùôðå [à"ëô ã"ù] ÷çãä êåúî äøå
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 äéäù éðåìô êøáàá êù áøä ïøî íò øåôéñä íñøôúð øáë
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 úòë òåãîå íåé éöçì åìéôà ììåëä úà áåæòàù íúîëñä
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 àøåð àåä áåçøäù åðøåãá éë òåãéëå ,øáãîá øåãì úëìì
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  בס"ד
 È˘Â„ÈÁÂ È¯ÂÚÈ˘Ó‡"ËÈÏ˘ ÔÈÈË˘¯·ÏÈÊ ˜ÁˆÈ È·¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰  

  
 

ˆÈÂˆÓ ˙ÈÏË ¯ÂÙ˙Ï ,ÌÈ�·Ï ‰ÏÂ‚Ò˙  

בספר כרם חמד סיפור ששמע מגיסו הרה"ג ר' ראובן קרישבסקי זצ"ל, אשר הגאון מוה"ר ישראל יצחק רייזמן 
זצוק"ל סיפר לו, שהיתה לו אחות שלא היו לה בנים, והלכה להרב בעל תורת חסד מלובלין שיתפלל עליה. נתן לה 

  כאשר עשו כן נולד להם בן., ויתנו את הטלית לו. ופור טלית והבעל יכניס בזה הציציתסגולה שתת

, דכתוב 'ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם "לדורותם", זה ם חמד, נראה דהמקור לזה הוא מקראוהוסיף בעל הכר
  שעל ידי שיתנו הציצית יזכו לדורותם. ואולי מכאן גם המנהג ששולחים טלית לחתנים לפני החתונה.

¯ÒÓ ˘˘Â˜Ó‰ ‰ÓÏ ‰Ê· Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ „ÓÈÏ ‰ÓÂ ,‰˙ÈÓÏ ÂÓˆÚ  

בתרגום יונתן בן עוזיאל, איתא שמקושש לשם שמים נתכוון, שעם ישראל היו יודעים שהמחלל שבת במיתה, אך 
  לא היו יודעים באיזה מיתה, ובא זה וחילל שבת, כדי שידעו באיזה מיתה.

צדיק, וראיה לכך, שאיתא במגילה (דף טו  ולכאורה קשה, שהרי בגמרא (שבת דף צו ע"ב) מבואר שהמקושש היה
ע"א) כל מקום שהתורה כותבת שמו של אדם ושמו של אביו, בידוע שהוא ואביו היו צדיקים, ויחוסו של צפלחד 

  מוזכר עד יוסף הצדיק.

יל להראות איזה מיתה ממיתים את המחלל שבת, היה צריך למסור נפשו, והרי בולכאורה קשה מה צדקותו, וכי בש
  לחילול שבת, דינו כמאבד עצמו לדעת, ומה כל כך חשוב לדעת כעת מה היא המיתה? בנוסף

עוד קשה דאמרינן בשבת (דף צו ע"ב) מקושש זה צלפחד..., דברי רבי עקיבא, אמר לו רבי יהודה בן בתירא, עקיבא 
  את הדין, אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו. ליתן בין כך ובין כך אתה עתיד

חד, אף שהיה צדיק, הרי גם חטאם של צדיקים פלה באמת הסתירה התורה את שמו של צך ביאור, למולכאורה צרי
התורה לא הסתירה, וגם חטאו הדק שבדק של משה רבינו במי מריבה לא הסתירה תורה, ולמה רק אצל צלפחד 

  הסתירה התורה.

כיון לשם שמים, שהיו  שצלפחדותירץ החתם סופר, מבואר בתוספות (בבא בתרא דף קיט ע"ב) שאמרו במדרש, 
ומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבין במצות, עמד וחילל שבת כדי א

  שיהרג, ויראו אחרים שעדיין חייבים במצוות.

˙ÂÂˆÓ‰Ó ÌÈ¯ÂËÙ Ì‰ ,ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙¯ÈÊ‚ ¯Á‡Ï˘ Ï‡¯˘È ÌÚ  

, השבת הזו היתה השבת הראשונה מיד לאחר חטא המרגלים, וכשנשמעה הבשורה סופר כלומר מבאר החתם
הקשה שעם ישראל לא יכנסו לארץ, אמרו חלק קטן מעם ישראל, אין יותר חיוב לקיים מצוות, כי עיקר חיוב קיום 

שכתב המצוות הוא רק בארץ ישראל, ובחו"ל החיוב הוא רק שלא ישכחו מהמצוות, כשיחזרו לארץ ישראל, וכמו 
יח) אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצות, הניחו תפילין, עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם חדשים  ,רש"י, (דברים יא

  כשתחזרו. וכן הוא אומר (ירמיה לא, כ) הציבי לך ציונים.

ן ישבו בבית המדרש, והקהיל קהילות ברבים בכל שבת, ונתאספו כל רהאה בחוש, משה וארואכן מיד זה היה נ
ראל אל מרע"ה, אך היו הרבה אנשים שלא נכנסו באותו שבת אל השיעור, כי אמרו שאינם כבר חייבים במצוות, יש

  שיעור.ה ואם מה יום מיומים שבדיוק היום אומר משה את

˙ÂÂˆÓ· ·ÈÈÁ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Ò�Î� Â�È‡˘ ÈÓ Ì‚˘ ,„ÓÏÏ ‡· ˘˘Â˜Ó‰  

נשים חסרים, ורצה רבינו ראה שהרבה א המקושש שראה את המצב של עם ישראל, וכשישב בשיעור של משה
וקושש עצים ביום השבת, כדי שעם  להראות להם שגם עכשיו עדיין חייבים במצוות, ולכן הלך ומסר את נפשו

ראל יראו שהמחלל שבת במיתה, ויראו שגם עכשיו במדבר, עדיין חייבים בכל המצוות, ומי שלא יקיים מצות שי
  סוקלים אותו.

בים בבית מדרש, שו"י שהיו יאת המקושש אצל משה ואהרן, ופירש חת"ס שהרי כתוב שהביאווהראיה לכך, כתב ה
ראל תורה, כיצד ראו אותו העדים, מקושש עצים, ולמה שיו יושבים בבית המדרש ומלמדים את ואם משה ואהרן הי

חד פלבילם מסר צלא היו בתוך בית המדרש, אלא שאותם העדים, סברו שכבר אין צריך לשמור מצוות במדבר, ובש
  ם שהוא נסקל.שכי שלא ישמור תורה ומצוות, יסקל, את נפשו, כדי להראות להם, שגם עתה חייבים במצוות, ומ
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פחד מסר את נפשו לחד, כי צפלבן למה הסתירה התורה את שמו של צוהוסיף על כך בספר אמרי שמאי, כעת גם מו
שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ, הם עדיין חייבים במצוות, ואם התורה  ראל, שגם במדבר לאחרשיכדי ללמד לעם 

ונתו, ומה שלימד הלכה למעשה, ואיתא בבבא קמא (דף סא ע"א) כך בת חטאו, היתה גם צריכה לכתוב כוהיתה כות
לכן מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. ו

  וא מסר עצמו למות על דברי תורה.חד, כי הפללא הזכירה התורה את שמו של צ

בציצית צוותה התורה להניחו  עת גם מובן למה נסמכה פרשת ציצית לפרשת המקושש, כיוהוסיף החתם סופר שכ
ע לשונות של חמש, כנגד ארב תולא בעלבמדבר טו מא) 'על ארבע כנפות' ולא בעלת שלש "י (על ד' כנפות, וכתב רש

  והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ז) -שמות ו, ו גאולה שנאמר במצרים (



של גאולה ', הם לשונות לש לשונות 'והוצאתי והצלתי וגאלתישל גאולה, ש בפרשת וארא, יש חמש לשונות
ת הארץ, והבאתי איי, היא בשין החמ'ולקחתי אתכם לי לעם', הוא קבלת התורה, והלשו ממצרים, עוד לשון רביעי

  אתכם אל הארץ.

המקושש לימד אותנו, הלכה מאד נכבדה, שהמצוות אינם תלויות בארץ ישראל, אלא חייבים בה בכל עת ובכל 
  שעה, גם במדבר, וגם שמובטח שלעולם לא יבא לארץ ישראל.
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צוות ציצית, כנגד ד' לשונות של גאולה, ולא בעלת שלש, דהיינו שיניח ציצית, רק בשביל שלש וזה גם מרמז מ
לשונות של גאולה, על עצם היציאה ממצרים, בלא הלשון הרביעי של קבלת התורה, שזה אינה חשובה לכלום, 

עבדון את , 'תכתובש תורה תכלית הטובה ביציאת מצרים היא כמוה שעיקר היציאה ממצרים היא בשביל קבלת
עושה ג' ציצית או שותה ג' כוסות, יורה יורה כי אין מתן תורה תכליתו כי אם הגאולה האלקים על ההר הזה'. וה

  והפדות לבד והרי הוא ככופר.

הארץ' ויאמרו שבחו"ל אין  ישי של 'והבאתי אתכם אלאבל גם לא בעלת חמש, שלא יאמר התכלית הוא הלשון החמ
ם התורה ' ציצית כי הכניסה לארץ אינה תנאי בקיוה יהודים במדבר, ולכן אסור לעשותמצוות, כמו שחשבו ה

טלית בת ד' כנפות בלי ציצית, אך  אסור ללבוש, צות, וסיים החת"ס שלפי האמור כשישראל שרויים על אדמתםוהמ
  אחריו.אין חיוב להדר אחר מלבוש הראוי לציצית, ואם אין לו בגד של ד' כנפות אין צריך להדר 

ה ללמד אותנו שלא יבא אבל בחו"ל מחויב להדר אחר טלית בת ד' כנפות, כי מצות ציצית שהיא בת ד' כנפות, בא
מא ע"א) בעידן ריתחא פי'  ת דףו דאמר מלאך לרב קטינא (מנחושבחו"ל אין חייבים במצוות, והינ לטעות ולומר

   .לחייב עצמו בציצית בשעת הגלות, ענשינן למי שלא לובש טלית בת ד' כנפות כדי
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  לכבוד הרה"ג רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
אות אלף שקל, ואני קניתי דירה בארץ ישראל להשקעה, כלומר פניתי למתווך שזה עיסוקו, והוא מכר לי דירה בארבע מ

שכירות תכסה את תשלום ה אלף שקל, ואת שאר הכסף הוא סידר לי הלוואה מהבנק, דהצפי הוא שהנתתי לו רק מא
  המשכנתא.

בנוסף לכך המתווך גם מתחייב להביא לי שוכר והוא גם עומד מול השוכר שישלם לי, ומה שצריך לתיקון הבית וכדו', 
  והתפקיד שלי מסתכם רק במעמד השכירות לחתום חוזה מול השוכר.

ר הזן שתחום זה מאד פרוץ, ויש להיה אחוז מהשכירות. [יש לצימקבל עשרכמובן שהמתווך לא עובד בחינם, אלא 
  מנוכלים, אבל ברוך השם למיטב הבנתי המתווך שאיתו אני עובד הוא אדם ישר].

השכירות של השוכר שגר כעת בדירה עומד לפוג, והוא רוצה לעזוב את הדירה,  אחד הימים מודיע לי המתווך שתקופתב
  המחיר בשוק, ושרק אבוא לחתום חוזה.וברוך השם הצליח להשיג לי שוכר אחר, במחיר קצת יותר מ

כשבאתי למעמד חתימת החוזה והתחלתי קצת לדבר עם השוכר משהו לא מצא חן בעיני, עד שלאחר שיחה של כמה 
ניתי למתווך ואמרתי לו פדקות פתאום תפסתי שבעצם מדובר ב... ערבי, אמרתי להם שאני צריך לצאת להתייעצות, ו

  יתי יגור ערבי.מדובר בערבי, ואני לא רוצה שבב
תשכח שאתה מקבל  ב, והוא אמר לי שאין שום בעיה להשכיר דירה לערבים בארץ ישראל, ואלהמתווך אמר לי שאלתי ר

  כאן סכום הרבה יותר גבוה מהמחיר בשוק, ועוד ישאר לך עודף לאחר ניכוי תשלום המשכנתא החודשי.
  יר דירה לערבי בארץ ישראל?אין מניעה להשכש אני פונה כעת בדחיפות לרב, האם זה נכון

‰·Â˘˙  

כיר לג' ט) אין מוכרים להם [לנכרים] בתים ושדות בארץ ישראל..., לא ימכור ולא יש-יו"ד סימן קנא סעי' ח(כתב בשו"ע 
צה. וכתב בט"ז (סק"ז) כיר כל מה שירשו להא ד או לשנים, מותר למכורלאחנות היהודים. אבל עובדי כוכבים ביחד, בשכו

  הטעם שאסור להשכיר לג' יחד, שמא יארע סכנה לישראל ע"י כך ח"ו.

  :כיר דירה לערבי בארץ ישראל מג' טעמיםונראה שכהיום בזמננו, אסור להש

כול להוות סכנה כך, ובזמננו, גם לאחד יכיר לג' יחד, שמא יארע סכנה לישראלים על ידי כתב הט"ז שלכן אסור להש  .‡
 כרתו לו, כפי שאנו רואים, יש להם איבה.ליהודים על ידי הש

ין שלו דירה לערבי, כך אין לו שיש בזה משום 'ואהבת לרעך כמוך', וכמו שכל אחד לא היה רוצה שישכירו בבנ  .·
 .כיר את דירתו בבנין אחר, כאשר הוא יודע שזה יגרום צער רב לשכניםלהש

אופן שעל ידי השכרתו זה ב שכתב בדרכי תשובה (ס"ק כג) בשם שו"ת קול אריה (סימן נט) שאסור להשכיר לערבי, גם  .‚
יגרום שכונה. ובעניננו, ידוע שלאחר שמשכירים דירה לערבי בבנין, בדרך כלל היהודים אינם רוצים לגור שם, וגם הם 

פי שקרה בהרבה שכונות, ולכן כל השכרת דירה לערבי, יש ישכירו את דירתם לנכרים, וממילא יגרם שם שכונה, וכ
  בזה משום גרימת שכונה, ויש לחוש לאיסור.

                                                                                                  )ÈÂÂ (ÌÈ„ÂÓÚ‰

 







 
 

 

 86גליון מס'  שלח . "הפרשה "במחיצת החפץ חיים                בס"ד

 "עצמו בעיני רשע"                                                 

ה א ִיְגַדל ְַעתָּ חַ  נָּ ר' ה כֹּ ְך' ה. ֵלאמֹּר ִדַבְרתָּ  ַכֲאשֶׁ רֶׁ ר... ַאַפִים אֶׁ ֹּאמֶׁ ַלְחִתי' ה ַוי ָך סָּ רֶׁ  ארך' ה( כ-יז, יד) ִכְדבָּ
. אפים ארך' ה וכותב יושב שהיה ה"להקב משה מצאו למרום משה כשעלה. ולרשעים לצדיקים - אפים
 ברוך הקדוש לו אמר. יאבדו רשעים לו אמר. לרשעים אף הוא ברוך הקדוש לו אמר. לצדיקים לו אמר
 לו אמר, אפים בארך לפניו משה התפלל ובמרגלים בעגל ישראל כשחטאו. לדבר שתצטרך חייך הוא

 (. י"רש) לרשעים אף לי אמרת והלא לו אמר. לצדיקים לי אמרת והלא הוא ברוך הקדוש

 משה עם ה"הקב של שיח-הדו את( ט"פכ רבה א"תנד) ל"חז מדברי מביא( ח"פ ב"ח עולם שם) רבנו
 לדברים נזקקת עכשיו למשה ה"הקב ל"א: 'ל"וז, זה שיח-דו המשך של תוספת עם, קצת אחרת בלשון

 הראשונים לדברים שנזקקתי הוא אמת ע"רבש לפניו משה אמר מתחלה לך שאמרתי הראשונים
 העם לעון נא סלח' וגו אפים ארך' ה לאמר דברת כאשר' ה כח נא יגדל ועתה" כ"ע מתחלה לי שאמרת

 מאי" כדברך סלחתי' ה ויאמר" מיד" הנה ועד ממצרים הזה לעם נשאתה וכאשר חסדך כגדל הזה
 המכיר כל אמרו מכאן. עומדת במקומה הגזירה עדיין מ"מ שסלחתי פ"אע למשה ה"הקב ל"א כדברך

 לכם שומעין אנו אין שלהם לנשיאים שיאמרו לישראל להם שהיה, גמור רשע ז"ה עליהן ועובר ת"בד
 '.וכו בשלום העלנו ממצרים שהרי

 משה של טענתו גם, לרשעים גם תהיה אפים אריכות שמידת ה"הקב אמר שמתחילה שאף, רבנו ומבאר
 ומעתה. משה לדברי' ה דברי בין פשרה כעין ונעשה, התקבלה קצת לצדיקים אלא אף להאריך שאין
 אבל, כך כל בהם מכיר האדם שאין בעבירות אלא נוהגת שאינה אלא, ברשעים גם נוהגת זו מידה

 במצרים מניסיונם שידעו ישראל ובני. אליהם אפים אריכות אין, כעבירות לאדם הידועות בעבירות
 .עבירה שהיא שידעו בעבירה חטאו המרגלים לדברי כששמעו, משה דברי על לסמוך שאפשר

 הפשט פי שעל', עצמך בפני רשע תהי ואל( 'ג"מי ב"פ אבות) המשנה דברי עומק את רבנו פירש זה פי על
, כוונתה עומק את לפרש אפשר אבל. רואהו אחר אדם שום כשאין במסתרים עבירה יעשה שלא פירושה

 שאף עבירות על לעבור שלא לפחות האדם יזהר אופן בכל, בשלימות שמים ידי לצאת מאוד שקשה שאף
 דוגמא) לבנו כך על הוסיף ורבנו'. עצמך בפני רשע תהי אל' וזהו, עבירות שהן יודע הוא שכלו קטנות לפי

 . הבא בעולם לדין בעומדו פה ופתחון תשובה שום לאדם יהיה לא כאלו שבעבירות(, ב, אבי מנמוקי

, אבל. גזל חשש מכל ולהיזהר, באמונה ולתת לשאת הדין פי על צריך במסחר העוסק כל: לדוגמא
 ביודעין מרמה או, בטובה רעה סחורה שמערב כמי, כך כל חמור דינו אין באמונה כ"כ סוחר כשאינו
 שמע קריאת במבטל, וכן. במזיד' ה רצון על ועובר רשע מעשה שעושה יודע שהרי, ובמשקלות במידות
 בכל, מזה להיזהר עליו שהיה מפני כך על הדין את שיתן אף' וכדו שינה אונס מתוך מבטלה אם, בזמנה

 שקם, במזיד המבטלה אבל. ומרידה במזיד העבירה את עבר לא שהרי כך כל חמור עונשו אין אופן
 .יותר הרבה חמור עונשו, בזמן קורא אינו אופן ובכל בזמן ממיטתו

 וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני . פרקי אבות במחיצת רבינו

 כל על נפשו עם חשבון ועושה העיר בשדות הרבה פעמים מתבודד שהיה, קטנותי מימי, עוד זוכר אני גם
 חשבונותיו כתוב היה שבו פנקס לו היה גם[. בלעדו אשתובב לא למען עימו לקח אותי] ויום יום מעשי

 .פעם שנכשל בדבר שגדר גדרים וכמה, נפשו עם

, קטנה היותר לחנות כי העולם בני על בעיניו שלפלא, כן אחרי הרבה בשנים, פעמים כמה ממנו ושמעתי
, כלל משגיחים אין נפשו עם האדם ולחשבון, שלה והוצאה והכנסה, הקפותיה לכתוב פנקס עושים

 יתוודע ששם, הבא לעולם רק וממתינים, להיפך ו"ח או, ההפסד על מרובה השכר האם, מצבו להיוודע
 ובעולם, שמה הולך אתה אשר בשאֹול וחשבון מעשה אין כי, כאמור, זמן לאחר הוא אבל, חשבונו האדם

 חייו תולדות קיצור                                                                                                . לתקן אפשר הלוא הזה



 
 

 

 פניני הפרשה "במחיצת החפץ חיים"             בס"ד
 

 כל סיבת הגלות מחמת מעשה המרגלים.
 כז(–)תהלים קו, כוכל סיבת גלותנו עתה הוא העיקר רק בשביל מעשה המרגלים, וכמו שכתוב 

"וישא ידו להם להפיל וגו' ולזרותם בארצות", וכמו שפירש רש"י שם, וכן כתב הרמב"ן בחומש 
שעיקר חטא מרגלים היה לשון הרע, שהוציאו דיבה על  )דף טו(פרשת מרגלים. ואמרו בערכין 

י שבכו אז בכייה של חינם נגזר עליהם בכייה לדורות, ועוד כמה רעות עד אין מספר "הארץ, וע
י חטא החמור הזה, כי גם כל חכמי ישראל שנהרגו בימי שמעון בן שטח גיסו של ינאי "ע השיגונו

עיי"ש, והריגת התנא רבי  )דף סו(י רכילות, כדאיתא בקידושין "המלך ע"י ינאי היה גם כן ע
י רכילות, שהרכילו עליו לפני בן "אלעזר המודעי, שהיה גם כן סיבה לחורבן ביתר, היה גם כן ע

 .)איכ"ר ב, ד(דאיתא במדרש איכה כוזיבא, כ
 פתיחה( -)חפץ חיים 

 
 ויהס כלב את העם אל משה.

וכפירוש רש"י שהשתיקם, שאמר: וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, והלוא קרע לנו את הים 
והוריד לנו את המן וכו'. וכוונתו: אילו בא הקב"ה עמנו בדין לא היה נקרע לנו הים ולא הוריד 

"וימרו על ים בים סוף", וכן על המן  )תהלים קו, ז(המן, כי גם בים היה שלא כראוי, כמו דכתיב 
)במדבר יד, מתחילה תלונה. וכן כל אותו העת עד כעת ]וכמו שאמר משה רבינו ע"ה אחר כך  היה

"סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה"[, ואף  יט(
 כאשר נבוא שם. –כעת עלה נעלה לארץ ישראל, כמו שאמר משה: "וירשנו אותה" 

 )שמירת הלשון ח"ב פי"ט(
 

 אפים ורב חסד. ארך
 כבר זה כל ועל עברתי עבירות וכמה כמה שעל לי ברור הנה לומר: עצמו את האדם יטעה אל

 ומזה עליהם, תשובה עשיתי שלא אף לי מחלו ומסתמא ממני נפרעו ולא בשנים עשיריות עברו
 עבירות. וכמה כמה על עוד לעבור לעצמו יתיר

 עליהן, תשובה עשה ולא בנעוריו אפילו עליהן שעבר העוונות אותן שכל היא, שטעות דע
 על עליו ויעידו העוונות מאותן שנבראו המקטרגים כל יבואו שאז הדין, ליום לרעתו לו שמורים

 וממתין אפיים ארך ה"שהקב מפני הוא עליהם עתה עד ממנו נפרעו שלא ומה אותם, עשותו
 סוף אבל וחיה, מדרכו בשובו אם-כי רשע במות חפץ איננו כי בתשובה, מעצמו ישוב שמא עליו
 בדין. פנים משוא עליהם ואין וחשבון דין ליתן מוכרח יהיה סוף

 לא ואם שאת, תיטיב אם "הלוא ה:"הקב לו שאמר קין, אצל בתורה מפורש זה דבר ומצינו
 לאחר שמת אף שמור, חטאך יהא קברך לפתח ל:"ז י"ופירש רש רובץ". חטאת לפתח תיטיב

 העת. אותו עד נשמר היה עוונו מכל מקום קין", יוקם שבעתים "כי כדכתיב דורות, וכמה כמה
 )מכתבי הרב ח"ח, מכתב ד(

 

 ולא תתורו אחרי לבבכם.
 לבבכם אחרי תתורו "ולא וכדכתיב העיניים, וראיית המחשבה בכח שקלקל מה לתקן יראה

 ואמרו בהם, להיכשל האדם שרגיל העידה והתורה אחריהם", זונים אתם אשר עיניכם ואחרי
 בלילה. טומאה לידי יבוא שמא ביום, אדם יהרהר אל ל:"חכמינו ז

 ז("פ ישראל )בית
 

 וכששאלתיו קצרה. היתה ראייתו כי אם( משקפיים) עינים בבתי הלך לא ע"זי חיים' ה'חפץ מרן
 איך ַאז צוקומען מיר וועט "ווָאס באנחה: ענני מרחוק, לראות עינים בתי לובש אינו למה פעם
 .(מרחוק אראה באם לי יוסיף זה מה-)ווייטען"  פון זעהן וועל

 לב(' ע ח"הח )תולדות

 
 לע"נ ה"ה שלמה בן מרים ז"ל, ולהצלחת ה"ה דניאל בן שלמה,           
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       נפשו גחלים תלהט
������� ניצוצות ממשנת הגאון הצדיק ר' ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל

�����������ותשע"�שלח��98גליון        
��

� �המאמר �עלהראשון �יותר �פנימי �במבט כמה��עוסק
�מתינות� �ודורש �שלח �בפרשת �גדולות תמיהות

��.והתבוננות
� �השני �במאמר �בעבודת�ובמסגרת �רבינו �מדברי הבאנו

��התפילה.
מחמת סגנונו היחודי שאינו שוה לכל נפש דברי תורתו הבהרה: 
זצ"ל עוברים עריכה ועיבוד לשוני כפי שנעשה בספר  של רבינו

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����������������������������  

��
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���]שבת�קודש�שלח�תשנ"ד[חטא�המרגלים��
שלח�לך�אנשים�וכו'�ואמרו�ז"ל�על�זה�לדעתך�

�וצ"ב� �זהכיחס�מדוע�היה�כאן�אני�איני�מצוך.
� �ברור�שהרי �דבר �לשמוע �משה �הובטח בכ"מ

��מפי�הגבורה�וכמ"ש�עמדו�ואשמעה�וכו'.�

הארץ דור המדבר כעובד במעי אמו ודור באי 
  כלידה

כנס�לענין�זה�צריך�לבאר�מהות�הנהגת�הלכדי�
�באי� �דור �לבין �בינם �וההבדל �המדבר דור

� �העובר�הארץ. �כהבדל �הוא �ביניהם ההבדל
�כלל� �העולם. �לאור �שיוצא �לעובר �אמו במעי

� �במדבר �שהותם �בזמן �ישראל �למדו כל�את
�שבו� �הגנוז �באור �והשתמשו �כולה התורה

(עיין�שבת�אפשר�לראות�מסוף�העולם�עד�סופו�

�בתוס') �כב: �דף �ואוכלים�, �כבוד �בענני מוקפים
אז�שעובר�במעי�אמו�כ�.�ממשלחם�מן�השמים

�ראשי" �על �נרו �כל��"בהלו �אותו ומלמדים
�ואוכל� �סופו �עד �העולם �מסוף �ורואה התורה

� �אבל �אוכלת, �שאמו �שייך�ממה �אינו עדיין
� �המעשה. �לעולם �המדבר �דור �גם היו�כך

� �מופקעים �המעלגמרי �עולם ורק��.שהמחיי
של�אפשרות�השם��הכניסה�לארץ�שנתחדשב

(וגם�עיקר�איכות�המצות�הם�רק�קיום�כל�התרי"ג�

�אחרי)�בא"י �בסו"פ �הרמב"ן �שהאריך גיעו�ה�כמו
�המעשה�לשלב �עולם �אל �והיציאה �.הלידה
בעת�הלידה�בא�מלאך�וסוטרו�על�פיו�שוהגם�

לימודו��הועילומביאו�לידי�שכחה�מכל�מקום�
� �אמו �ישבמעי �אליו��יגעתאם �יוחזרו בתורה

כדי�להתנהג�על�פיהם�הד"ת�שלמד�במעי�אמו�
�המעשה ��כך�.בענין �הלימוד �כל של�היה

�כדי� �אמם �במעי �בהיותם �המדבר תקופת
� �הלידה �לתקופת �ל�–להכינם ארץ.�הכניסה

�נפסק �לארץ �בכניסה �הגנוז��הואם �אור הארת
�בכ"מ� �עולם�וכמ"ש �של �אורו �בהמ"ק�שנקרא (עד�בנין

סו�לחיים�שיש�בהם�הסתרה�ונכנ�בדבריהם�ז"ל)
� �[לכן �מהוזהרו �ידי �ועוצם מכל��](ואתחנן)כוחי

� �זו �ירידה �למקום �וכמו�היתה �עליה צורך
��באר.�יתש

  תכלית התורה (חכמה) מעשים טובים

�ומעשים� �תשובה �חכמה �תכלית �רבא אמר
(ברכות�י"ז�ואמרו�ביבמות�דף�כל�האומר�אין�לי�טובים�

�וכו') בואר�בדברי�מ�.אלא�תורה�אפילו�תורה�אין�לו
�ש �רבא �גילוי �לאין �החכמה רק�עצמת

�כש �המעשה. �בכח �היתה�תתלבש �שזו נראה
�נהלבחי�ולא�הגיעשדור�המדבר�התביעה�על�

�ו ��ניצבוזו �ענינו�א"כ �החכמה. �תכלית לפני
שאמרו�בב"ב�אוירא�דארץ�ישראל�מחכים,�פי'�

�הש �המנהגת �המדה �ישראל �מדת�יבארץ א
�לבי��החכמה �כמ"ש �הראיה �לחוש הקשורה

�חכמה�ראה �הרבה �נפרש�. �הדברים להבנת
� �כח �שבין �החילוק �את �תחילה התלוי�הבנה

�ובין �ראיה�כח�החכמה�הקשור�ל�באוזן ראיה.
� �שאינה �תפיסה �ברורמקנה ��הרק גם�אלא

�בשמיעה�יתמוחש �הקשורה �הבנה �אבל .
� �(בכ"מ) �דורשת �לצייר �אח"כ �על�את המדובר

�ל �שיש �קדומות �הנחות �הציור.��שומעפי בכח
�ה �דור ��עסקמדבר �במהלך �של [לימוד�ההבנה

� �התורה] �היבאבל �לארץ �כיםצרי�וכניסתם
�שרכשו�לעלות �ההבנה �כל ��את של�למהלך

�וראיה �הקיום��חכמה �ידי �על �והוא [א.ה
�.�המעשי�כנ"ל] �

  עומק השאלה היש הוי'ה בקרבנו אם אין

� �בזוה"ק �עמוק �ביאור �יש �שעל �משה�מה אמר
אם�יש�בה�עץ�אם�שיתנו�לב�לראות�למרגלים�

�אשראין ��נואי�, �פשוטו �לפי �כלל (ויעויין�מובן

�בזה) �רש"י �ומ"ש �בזוה"ק. ��פי' �שאלה�שזו אותה

 מערכתדבר ה



 ב

 

� �בקרבנו �ה' �היש �במדבר �איןששאלו ,�אם
הנהגה�נוהגת�בהם.��דעת�איזושרצו�ל�רושופי

של�הוא�כפי�חוקי�הטבע�שמהלך�הוי"ה�האם�
או�.�"היש�הוי"ה�בקרבנו"�–�ההנהגה�העליונה

�אין" ��-�"אם �היינו �ההאם �יהנהגתם �פי�א על
�אדם� �מתפיסת �נעלמת �יותר, �גבוהה ההנהגה
�נעלמות� �[א.ה�היינו הנקראת�משום�כך�"אין"

� �אין ��-נוטריקון �נעלם] �להם�איה �ניתן ולא
�בזה �גמור �לבו�.בירור �ישראל�כניסתם ארץ

�בת �ברורה �הבחנה �היה �הנהגתם. אם�צורת
�ידעו� �הארצות �בכל �כמו �גדלים פירותיה

�ה �הוי"הישהנהגתה �במהלך �טבע�-�א ואם�,
� �יהיו �בגהפירות �שומשונים �ידעו הארץ�דלם

� �במהלך �[אין"מושגחת �ה�כי" היא�חיצוניות
�בטוי �ה�תמיד �למהלך �פנימי �שלה]חיות

��עכד"ק.�

בארץ ישראל מתגלה מידת החכמה מתוך שלטון 
  ה"אין"

�בהנהגת� �מושגחים �שבאר"י �שראו ובהיות
ה"אין"�שכן�פירותיה�משונים�ממילא�תתראה�

�כי �החכמה �מידת �גם �כתיב��אז �החכמה על
"� �והחכמה �חי�מאין �כל �מעין �ונעלמה תמצא

�דרך�וכו' �נתפסת �"אין" �הנהגת �כלומר "
� �לערעור�–החכמה �ניתנת �בלתי �בהירות היינו

על�שלטונו�[א.ה�משא"כ�הנהגת�הטבע�נותנת�
�עומק �זהו �כנודע]. �לטעות �להעמה�מקום

� �ישראל �לארץ �דארץ�"�-היחודית אוירא
דארץ�ישראל�".�היינו�שבאוירא�ישראל�מחכים

� �גם �זוכים �ומזה �החכמה �למידת לטעום�זוכים
� �ולהשיג �את �עומק �טעם �כי החכמה�"החיים,

��"תחיה�בעליה �כתיב. �ע"י�את זה�משיגים�רק
�ש �ההבנת �תורה בהילוך��יםתלבשמדברי

� �כי �המעשה. �חכמה�בזה �לתכלית מגיעים
�אה �בברכת �עדמ"ש �(והוא �רבה לשמור�בה

�עינינו� �והאר �מבקשים �כך �ואחר ולעשות
�).בתורתיך�וכו' �

�ללימוד� �זכו �דור�המדבר [א.ה�נסכם�הדברים.
התורה�כתינוק�כמעי�אמו�אך�עדיין�לא�הגיעו�
לתכלית�החכמה�שהוא�הקיום�שלה�וזה�היה�
צריך�להיות�בכניסה�לארץ�שהיא�מקום�קיום�

�בארץ��המצוות. �המצוות �קיום �של �זה מהלך
�להשיג� �זוכים �ובה �החכמה �תכלית הוא

�ו �ית'. �ארץ�ישראל�שהיא�בהירות�שלטונו לכן
�דאוירא� �סגולה �לה �יש �המצות �קיום מקום
�לתפיסה� �בה �להגיע �שניתן �היינו מחכים,

�של� �בהירות�זו �הקיום. �ידי אחרת�בחכמה�על
�יונקת� �שהחכמה �ממה �שרשה החכמה
�פירושו� �תמצא. �כמ"ש�החכמה�מאין מה"אין"
�נקרא� �הטבע �מסכי �בלא �המוחלט ששלטונו

�נ �אבל �להשיגו. �ניתן �לא �כי יצוצות�"אין"
מבהירות�זו�מתגלים�במידת�החכמה�השולטת��
�היא� �אות �משונים �פירות �ראו �כאשר באר"י.
שמגיעים�למקום�שאין�שם�שלטון�הטבע�אלא�

� �ה"אין" וממילא�המקום�גורם�שניתן��-שלטון
להגיע�שם�לבהירות�התפיסה�במלכותו.�כיצד�

��.התקלקלה�תפיסה�זו.�על�כך�המשך�המאמר]

  מקור טעותם של המרגלים

�שבו� �למצב �המרגלים �הגיעו �כיצד �להבין יש
היו�יכולים�לומר�כי�חזק�הוא�ממנו�אפילו�בעל�
�כמ"ש� �משם �כליו �להוציא �יכול �אינו הבית

� �רש"י. �ראית�כל�המכות�במצרים�שהרי אחרי
�נמנע� �כאן �היה �מה �וכו' �סוף �ים וקריעת

��במיוחד�וכאילו�יד�ה'�תקצר�כאן�בתמיהה.�
� �לזה �להקדים �צריכים �את �הגור אריה�דברי

� �בריש �פ' �הליכתם�ששלח. �מקיש �חז"ל אמרו
�כך� �רעה �בעצה �היה �חזרתם �מה �חזרתם, אל
�צדיקים� �היו �הלא �מובן �ואינו �הליכתם, גם
�ראשי� �אנשים �כולם �השליחות, �בשעת עדיין

�-גישת�הציבור�שבני�ישראל�המה.�ופי'�בהיות�
� �המשלחים �היו �תהי�-שהם �אלי�"ה ותקרבן

�הז �דוחפים �נערים �בערבוביא, קנים�כולכם
��"וכו' �בקבלת�השליחות �על�כן צטרף�העצמה

איזה�כח�הצטרף�יעו"ש�הכל.��להם�כח�המשלח
� �שהיאליהם. �תהבהילות �המשלח�ה בכח

�איתהי �על �עדות �בציבור��-ה �השכל תוקף
� �ובמקומו �ידוע�היתה �אשר �הדמיון התגברות

�סדריםש �לו �בערבוביא��אין �באו �לכן [א.ה
�נקודה�זו�דייקא] של�אפשרות�שלטון�הדמיון�.

�השליחי �לקומת �ול�ם.נכנסה �שהיו�כן למרות
� ��ראשיהם �הראש �ומעלת �ישראל בציבור�בני

� �כנגד �היא �השכל �הקומת �של מכל�וציבור,
�נתפס ��המקום �הגוף�בהם �לשלטון אפשרות

�הו �דמיון �השכל. �לארץ�ובכח �כשנכסנו לכן
� �הציבור �שליחות �לקיים �בנסיון כח�הועמדו

�.�מכח�שליחותם�שהתערב�בשכלם�המדמה �

  ביאור המאבק שבין השכל לדמיון

�כח� �לדמיון. �השכל �בין �המאבק �צורת נבין
�תהמדמה�חי�חוץ�למסגרת�המציאות�האמיתי

��מכחו�הריש( �בקופא�אפשר �פיל להכניס
�נסתר �האמת �כן �אם �והוא��תדמחטא) ממנו



 ג

 

�וממילא� �פנים �הסתר �של �מהלך �הכל תופס
�לכן�מכח�הדמיוןו�ומושפע�מההסתר�וחי�בתוכ

�.�תהמציאות�האמיתי�של�יוצא�פירוש�מזויף �
ענין�ההסתר�דומה�לשני�בני�אדם�המסתכלים�

� �מציאות, �על �יש �וה�הראילאחד �שניבהירה
כאן�שתי�תמונות��והוא�קצר�ראיה.�ממילא�יהי

�פירוש�אמיתי��תעל�המציאות�הנמצא לפנינו,
[אצל��ופירוש�מדומה[לבעל�הראיה�הבריאה]�

�רואי]. ��הקצר �המציאות �משתנה�עצמה אינה
� �אותה �רואה �שאינו �מי �רק �כלל תופס�באמת

�אחרת.� �תמונה �מקבל �וממילא �בטשטוש הכל
חלט�בבריאה,�והסתר�מ�תאין�מציאות�שנקרא

�רואה� �וממילא �לדמיון �יורד �האדם רק
�ההסת�.בטשטוש �גופא �המרגלים�וזה רה.

ולא�התגברו��ן�שעמד�בפניהםנכשלו�כאן�בנסיו
�אוכלת� �ארץ �ראו �זה �ידי �ועל �המדמה על

�וכיון� �כי�כל�הציבור�לא�שכן�יושביה. החליטו
� �אחרת �לראות �כניסתם �בעת �מעמד �-יחזיק

�-הרי�לפי�המדמה�באמת�אין�תמונה�אחרת�ש
�בארץ.� �יעודם �לקיים �יוכלו �לא �הרי �כן ואם

�כ �למסקנא �הגיעו �ממנו�ובזה �הוא �חזק י
�ופי ��רושוכביכול. �הקב"ה�שהוא �חקק �כך הרי

�אתערותא� �ע"י �שדוקא �שלו �ההנהגה יסוד
�עז� �ותנו �דלעילא �אתערותא �יהיה דלתתא

�יע �לא �הציבור �ואם �וכו'. �כתיב �מדולאלקים
�ב �זה �הסתר �גם �ממילא �"כביכול �כח של�תש

��ולא�יוכל�להם�ליושבי�הארץ.�מעלה"�

  הגישה הנכונה להסתר

�היתה �ש�הטעות �נכנסים�הגם שלשיטתם
�-כי�צריך�לעבור�הנסיון�הזה��-למקום�הסתרה�

�האור�מן� �אמר�שלמה�כיתרון מכל�מקום�הרי
�רז"ל� �ופי' �הוא�שבא�מן�שהחשך �האור יתרון

�למהלך� �וכניסה �ירידה �גם �כן �על החשך.
�גילויי� �עיקר �שיצמח �כדי �רק �נעשה ההסתר
�איני� �אני �לך �שלח �הקב"ה �מ"ש �וזהו האור.

.�כניסה�למהלך�של�הסתרהת�האמצוך�היינו�
היו��"אין"וכיון�שראו�שארץ�ישראל�נאחזת�בה

�בדרכי�פעול�במהלך�של�"צריכים�ל ויגבה�לבו
��ה.ולשבר�החשך�המדומ�"ה'

��[אגרות�דעת�מ"ה]�האופן�להרגיש�בתפילה�כעומד�לפני�המלך

אין חביבות לעבודת התפלה בין הרבה חובשי ביהמ"ד, אינו מצד זלזול בענין בעצם. שמה 
 רק הוא מסיבה אחרת. אדם החי תוך השקפה של השגחה פרטית, וע"ד שציירה הרמב"ן

בסוף פר' בא, הרי כל היום חי הוא עם הקב"ה כי כל מקרה ומקרה הוא רק לבוש אל 
א עם יהאוירה שלו השהדיבורים שמדברים עמו בפרטות ממש. (יעו"ש ברמב"ן). וכיון 

הבורא, אז כשנגש לתפלה אינו צריך לצייר לעצמו שיש בורא הכל והוא עתה מדבר עמו, כי 
  החוש שלו ממחיש זה מעצמו.

 –הוא ברשות עצמו והוא יוכל להסתדר שאשר במצבי היום יום שלו מוחש אצלו אדם 
במצב, הנה חי הוא מנותק מהקב"ה, ואז בהגיע זמן תפלה צריך הוא לצייר  –ע"י חכמתו 

בו.  םשאינו ברשותו רק ברשות אדון הכל, וזהו היפוך רשותו שהחיים הסדירים שלו ה
דבר לפני המלך, רק כאמירת תיבות אלו וממילא לא נתפסים אצלו תיבות התפלה כמ

טעמו וראו  (תהלים לד, ט)סתם, ובינו לבין עצמו. ואין לו טעם קרבת ה'. דוד המלך ע"ה אמר 
(תטעמו ענין התפלה) וראו (תראו) כי טוב ה' (דקרבת ה' הוא הטוב האמיתי), עיקר צורת 

א בנין עיקר אופי נפשו, האדם הוא הדיבור, ועל כן נקרא מדבר. בנין עולם הדיבור שלו הו
דתפלה היא דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם  (ברכות ו, ב)ועל כן אמרו חז"ל 

  מזלזלים בהם, כאן הוא בנין הרומו של עולם של האדם.
בתפלה מצוייר אמיתת ציור הבריאה המונהגת רק מאתו ית"ש, ועל ידה מתפרצים 

א ידם לגדר עבד ה' (התפלה בעמידה המהאדם סיגי השקפות רעות, התפלה הופכת הא
 (ראה פ' לג')כעבדא קמיה מאריה) התפלה מהפכת לימוד התורה לציור עבודה, וכמ"ש בספרי 

עה"פ ולעבדו בכל לבבכם, עבדהו בתורתו יעו"ש. וממילא נהפכת תורתו אל צורת לומד 
ללומדיהם לא  שכל טוב לכל עושיהם, (ילקו"ש תהלים רמז תתע')ע"מ לקיים, וכבר אמרו ז"ל 

נאמר אלא לעושיהם. העלמת עין מזה הוא אחד מהסיבות העקריות אל מהירות 
  ההתדרדרות בדורנו בחובשי ביהמ"ד.
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��(מתוך�פירוש�יראת�חיים�על�נפש�החיים�ש"ב�פ"א)עבודת�התפילה�[א]�
�ולעבדו� �אלקיכם �ה' �את �לאהבה �הפסוק על
בכל�לבבכם�דרשו�בספרי�איזו�עבודה�שבלב�

�תפילה. �זו �אומר �נאמר��הוי �זו �אהבה ועל
בפסוק�בכל�לבבכם�ובכל�נפשכם.�יש�להבחין�
בין�פשטות�הפסוק�המדבר�על�מצוות�אהבת�

� לבין�דרשת�הספרי�שמדובר��התלויה�בלבה'
� �על�מצוות�תפילה�שהיא �עבודה�שבלב.כאן

�ה'אהב �מ�ת �ההיא �בלב �התלויות כי�מצוות
�אינה� �אך �בלב, �המתקיימת �מצוה היא
"עבודה"�שבלב�משא"כ�תפלה�היא�"עבודה"�

�ללבהמי �ו[�וחדת �לתפילה �שנדרש כוונת�מה
� �רקהלב �כוונה�אינו �צריכות �מצוות .�]משום

�פ �עיבוד�הקדמונים �מלשון �ש"עבודה" ירשו
�עיבוד� �היא �שהעבודה �היינו �עורות) (עיבוד

כפי�שנראה��האדם�לעדנו�להפכו�רוחני�יותר
��.הדרך�לכך

� �פשוט, �בזה �"והפירוש כל�"ב�"אהבהשמצות
�המקום,��בכם"לב �על �חלוק �לבך �יהא �שלא היא
�יהיהש �ו�לא �ית', �מאהבתו �פנוי �בלב מה�מקום

"� �גדר �גם �בה �נפששיש �תוספת��ך"בכל הוא
באיכות�הפלאת�האהבה�לו�ית'�שמוכן�למסור�לו�
�את� �ואפי' �הגוף �עניני �כל �את �מכל, �בכל הכל

� �רפ"ב �פסחים �ר"ן �(ועי' �ועל�שנפשו, �יהרג חיוב
�ע"ז� �לעבוד �שלא �שהחיוב �לא �הוא �בע"ז יעבור
�אהבת� �מצות �הוא�משום �אלא �וא"י, �ביהרג הוא

�וזה� �היינו�אהבה�"בכל�נפשכם"הפירוש�השי"ת),
לטות�האהבה�על�גופו�ונפשו�לגמרי�עד�כדי�השת

��מסי"נ,�והיא�באיכות�יותר�מ"בכל�לבבכם".
�ו �שבלב, �"עבודה" �היא �תפלה �למרותאבל

�כאן� �ויש �בשפתיו �שיחתוך �צריך שהמתפלל
�מ"מ�היא�נקראת�עבודה�שבלב,� ג"כ�מעשה,

בכל�בתפילה�יש�בחינת�"ולא�רק�זה�אלא�גם�
�תנאי�"נפשכם �אינו �נפשכם" �ה"בכל �אך .

�וכמשי"ת,��להבתפ �נעלית �יותר �מדרגה אלא
� �משא"כ �אהבה �נפשכם"במצות הוא��"בכל

והה�אך�היא�מחויבת,�משא"כ�מדרגה�יותר�גב
� �ל"בתפלה �התפלה,��"בבכםבכל �עצם זה

��מעלה�בתפלה.�וז�"בכל�נפשכם"ו
כונת�הלב�בתפילה�כוללת�ב'�ענינים.�לפנות�

� �המחשבות �מטרדות �בגמ'�ליבו כמבואר
�פ �רמב"ם �(עי' �הט"ז)�ובפוסקים �מתפלה "ד

�משאר� �לבו �לפנות �בתפלה �העומד שצריך
�יכנס� �לעולם �ח.) �(ברכות �[כמאז"ל דברים

�פת �ב' �והרשב"א�אדם �הרא"ש �ופי' �וכו' חים
ע�הוא�כדי�שישהה�מעט�ויכוון�לבו,�וע"ששם�

אין�זה�עדיין�מהר"ל�נתיב�העבודה�פ"ה].�אך�

� �מספיק �שזהו �משום �רק �הלב�שלב הכשרת
�פנוי �שיהיה �בתפלה, מדברים��לעמוד

�להיות� �כדי �אבל �התפלה, �את הסותרים
�צריך� �בתפלה" �"עומד �נוסף להטותה�"�–ענין

במה�מספיק��לאשהיינו��"אל�הכוונה�השלמה
�אלא� �המחשבות, �מטרדת �לבו �את שמפנה

�לתפ �הלב �איכות �כל �את �גם �וזהו�צריך לה,
�דלבא �ומעומקא �שלם �ובלבב �שאין�. אף

� �הטורדת, �מחשבה �כי �צריך �כל�בתפלה את
�וזה�עיקר��באיכות�שהלב�פונההלב� רק�לזה,

� �התפלה, �היא�ועבודת �בזה �שמשקיע כמה
[א.ה�מרגלה�בפומיה�כשאמרו��"עבודת�הלב"

�אמר� �התפילה �בנוסח �רעיונות �זצ"ל לרבינו
�חידושים� �אלא �בתפילה �חידושים �זה שאין

א�להשקיע�יכונת�הלב�ה�ועיקר�.בסידור�ודוק]
� �התפלהאת �בתיבות �בנפה"ח��עצמו [כמ"ש

��.פרק�י"ג]�שער�ב'
המתפלל�צריך�שיכוין�את��ומה�שאמרו�חז"ל

�שאינו� �מתעסק �לאפוקי �חז"ל �באו �לא לבו,
�שנעמד� �שידע �מספיק �דלזה �שמתפלל, יודע
�בכל� �פשוט �וזה �המלך, �לפני �ועומד בתפלה,
המצוות,�ואין�צריך�להשמיענו�שצריך�להניח�

�מתעסקתפיל �בדרך �שלא �לולב �ליטול �או �.ין
�ה�בלא �כאן �מדובר �איהוא �הכוונה,�על כות

�שהביאו� �כמו �בתפלה, �שקוע �יהא שהלב
�והיינו��ראיה �לבה, �על �מדברת �היא מחנה

אדם�המדבר�לעצמו�בלבו�הוא�שקוע�לגמרי�ש
�הוא� �לבה �על �מדברת �שהיתה �ומה בזה.
�ישראל� �לבבות �עם �נמצא �שהקב"ה משום
כמאה"כ�(תהלים�עג)�צור�לבבי�וחלקי�אלקים�
�אני� �עה"פ �שה"ש �במדרש �ואיתא לעולם,

�ישראל",��ישנה �של �לבן �"הקב"ה �ער ולבי
וכשצריך�לדבר�אליו�ית'�אז�הדיבור�הוא�כמו�
אל�תוך�הלב,�ששם�מורגש�שמדבר�עם�המלך�
�שמשיג� �מה �כפי �היינו �לפניו �צרותיו ומתנה

ידיה,�כן�ירגיש�שעומד�לפני�באובנתא�דלבא�ד
�שלא��המלך �למרות �מתפללים �שאנו [ומה

� �אליו �לבבנו �כל �להטות �סיבה�–יכולים וזה
�ס"ה�ל �ערובין �בגמ' �כמבואר �מתפילה פטור

�מצלי� �לא �באורחא �אתי �הי �דשמואל אבוה
תלתא�יומין�עיי"ש�כי�לא�היה�במצב�של�בכל�
�שזו� �כיון �מ"מ �בתפילה. �תנאי �והוא לבבכם

� �תפילתנו �יוםדרגת �יכולים��בכל �אנו שאין
�ב �הלב �כל �לא�למלא �לכן �התפילה עבודת

 נפטרים�ממנה.



 א 

 םניניפ
  משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- פרשת שלח תשע"ו -

 מסיר טליתו לשינת צהריים 
ָעשּו ָלֶהם ִציִצת  ָת ֲאלֵֶּהם וְּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ  )ט"ו ל"ח(וגו' דַּ

הישן ביום שינת ד)סי' ח' ס"ק מ"ב(  משנה ברורההנה כתב ב
טליתו, ודעתו ללובשה שנית לאחר ו הצהרים ומסיר מעלי

בכלל  שינת צהריים הוהיש דעות בין הפוסקים אם שיתעורר, 
ונמצא  ]עיין בפסקי תשובות סי' ח' אות כ"ג כלל ז'[,, היסח הדעת

  דכשחוזר ולובש הטלית יש כאן ספק אם חייב לברך עליו.

 ויש לדון מהו התקנתא שלא יהא ספק ברכה:
 א. יתכסה בשעת השינה

בשעת  יתכסה בטליתושעכ"פ תקנתא הכתב ד)שם(  שנה ברורהבמ
 לי עלמא. אין צריך ברכה לכו ר כךכשלובשו אחאם כן ו ,השינה

 ב. ילבוש טלית אחרת ויכוון להוציאה
בטליתו בשעת אדם שאינו רוצה להתכסות ב אלא יש לדון מהו

 השינה מפני שהטלית מתקמטת.

נתו, ילבוש טלית ישאחר שיתעורר מש ,תקנתאעוד לכאורה יש ו
שוט את האחרת ואחר כך יפ ,אחרת ויברך עליה ויוציא גם את זו

 וישאר בטליתו הישנה.

 נפטר בהברכה ג.
כיון דיודע שאחר כך ילבשנה אם כן שוב ד ,אך לא ברירא לי

 הברכה הראשונה פוטרתה.

 שוב באנו לפלוגתת התבואות שור ,וכי תימא דיכון שלא לפוטרה

דפליגי  )שם ס"ק ח'(, הפרי חדשו (וס"ק כ"ז "ק י"ז)יו"ד סימן י"ט ס
באופן שמברך על פרי, ודעתו לאכול כמה פירות, האם יכול לכוון 

דדעת הפרי חדש דיכול  בדעתו שתחול הברכה רק על פרי אחד,
אך דעת התבואות ]במקום שאין בעיה דברכה שאינה צריכה[, לעשות כך, 

לה ממילא על כל מה הכי, שהרי הברכה ח שור דלא מצי למיעבד
  שבדעתו לאכול.

דגם התבואות שור  )סי' ח' ס"ק י"ב(מיהו כתב בשערי תשובה 
 מודה באינם לפניו.

 ד. טלית אחרת
רק באותה , היינו הברכה הראשונה פוטרתהדהא דאך יש לדון 

, דכיון דיש זמן , משא"כ במצוה אחרת כגון טלית אחרתהמצוה
הטלית של המוסף, לא תחול ן מופלג בין הטלית של השחרית ובי

 הברכה על טלית השניה.

אחר כך ו, מרחץפושט טליתו כדי להיכנס לבית הדהרי אם  ,תדע
, בזה דיינינן דיש לומר דלא הוה טלית שניתלובש אותה כשיוצא 

בזה כולי עלמא לא לטלית חדשה,  תוהפסק, אך אם מחליף את טלי
ו לעיל שפיר ואם כן נמצא דהתקנה שכתבנפליגי דחוזר ומברך. 

 דמי.

אלא אף אם ילבש  ,]ודע דלא רק מחמת ההפסק של המרחץ
 ,תדעמכל מקום החדשה אינו נפטר, החדשה בעודו לבוש הישנה, 

אם הניח מזוזה בבוקר בברכה, ודעתו בצהריים להניח עוד אחת, ד
 ל השניה, אבל באותה מזוזה אינו חוזר ומברך[.חוזר ומברך ע

                
 חשבתו על כל הזמןהאם מ

ת, באחר וד' כנפות כי החליפהמי שסבר שפשט הנה יש לדון ב
שתיהם, האם שבאמת לבוש ב והנה הוא מוצא עצמו לאחר זמן

 חייב לברך שנית על הראשון.

בגג,  הסוכהכיסו ווסובר שיורד גשם  ,דמי למי שיושב בסוכהו
ריך אם צה, הסוכהלא ירד גשם ולא כיסו לו שבאמת ואחר כך נודע 

, ע' מה שכתבנו בזה ]להסוברים שבנפסק הגשם חוזר ומברך .שנית לברך

 [.בסוכות תשע"ה סי' ב'
בהם מצוה בלילה, אף שלבוש קיום וכן בסובר דבתפילין אין 

 .מבעוד יום, ואחר כך אומרים לו דמקיים מצוה

 ויש לדון בזה בכמה אנפי:
 היסח הדעתא. 

היסח הדעת לענין אם יש ההנה הנידון מתחלק לשנים, חדא, 
אף שסבור דלא חשיב היסח הדעת, דהרי ובזה נימא  .הברכה

]א"ה,  בתוקף.להיות ברכה, אך יודע שממשיך הברכה השפטור מ
היינו דבהני גווני הנ"ל, הסיבה שסובר שפטור אינו מצד שרוצה 

 להפסיק לקיים המצוה, אלא מצד שסובר שפטור מהמצוה[.

ול יותר, אך סבר שבכל זאת בירך וכגון מי שרוצה כל הזמן לאכ
ה, ונתברר שבאמת לא בירך, בזה הרי לפי האמת ברכה אחרונ

הברכה הראשונה בתוקף, ומכיון שיודע שהברכה בתוקף לא הוה 
גאון ר' ]עיין בזה בקונטרס על היסח הדעת מה היסח הדעת מהברכה.

 ועקנין שליט"א, עמוד ל"א[.מרדכי 
 ב. פסקה המצוה

את שסבר שאין עליו ד' כנפות אלו, ואם כן אינו עוד יש למידן מפ
מכוין בהם לשם מצוה, והוה ליה כסבר שהולך עם בגד בלא חוטים, 

לא רק חשב שפטור מהמצוה, אלא באמת פסקה המצוה  ואם כן
 ונפסק הברכה, ואם כן צריך לחזור ולברך.

אך נימא דלענין ברכות תולין כמאן דאמר מצוות אין צריכות 
דדמי  ו, כדהעירדסבר דאינו בכלל החיוב כלל כא גרעכוונה, אך ה

אף למאן דאמר מצוות דלא יצא ואכל מצה, חול יום סבר שהוא ל
 אין צריכות כוונה.

 ג. כוון לכל הזמן שהוא לבוש
ון לכל הזמן שיהא לבוש, מהני זה ואך יש לומר כיון דבתחילה כ

 לענין מצוות צריכות כוונה.

וסובר שאחד  ל הציבור,את כ להוציאמי שרוצה ויש לדמות ל
צריך להוציאו, ובאמת צריך להוציאו, שדן באבני נזר  נומהם אי

האם יצא, והכי נמי הרי כוון לכל הזמן שהוא לבוש  )יו"ד סי' שנ"ט(
ויש פנים שהכא עדיפא, ויש פנים  .רק חשב שבאותו זמן אינו לבוש

בנידון  בנוכת]ועיין מה ש ויותר נראה שאין צריך לברך. שהכא גריעא.

 [.ר תשע"ו, ובימים נוראים תשע"ה חלק ב'האבני נזר בפרשת אמו
בהדיא דאם יחשוב  א,נוטה יותר שחייב בברכה, וטעמעירו, דוה

להוציא על כל הזמן שהוא לבוש, דמי לנידון האבני נזר, אבל בנידון 
 ולענ"ד אין החילוק מוכרח. .דידן המשך הכוונה הוא בסתמא

 בסוכה ובאמת חייב ד. חושב שאינו חייב
הנה למה שכתבנו דכוונת האדם על כל הזמן העתיד, אם כן 

והורידו  ונפסקו הגשמים ,סו הסוכהיוכ בסוכה בירדו גשמים
 אלא סובר שעדיין מכוסה, , והוא לא ידע שנפסקו הגשמיםהכיסוי

שהרי כוונתו  שנפסקו הגשמים והורידו הכסוי, אין צריך להודיעו
  .לא משמע כן ולכאורה על כל הזמן.

יודע היכא שלחלק בין היכא דלא נפסק כלל ובין כי תימא דיש ו
 נפסק, צריך עיון אם החילוק נכון.ש

אין כונתו על כל הזמן, , דבאמת אך אם נימא דלא כמו שכתבתי
, נמצא דביטל יורדיםאם כן בסובר שיורדים גשמים ובאמת לא 

 ריך תלמוד.וצ , דהרי אין לו כוונה לקיים מצוות סוכה.העשה

 186גליון    

 שנה ד'  
 



 ב 

 ו. הורידו והחזירו הציצית באמצע שינתו
גם ו ,מידיעתושלא הד' כנפות והורידו  ,הישן עם ד' כנפותהנה 
שלא מידיעתו, בפשוטו אין מכשילין אותו בזה  הוהחזירו

 נתו על כל הזמן. וזה מראה כדברינו.ושהרי כו ,שמחזירין

כנגד  אך אינו ענין לדברינו, דבדברינו הנידון מחשבה פרטית
 סתמא, וכאן נשאר הסתמא ואין מחשבה כנגדו.

                
 כלאים בטליתוצא מ

כך מצא ואחר  ,של צמר בו ציציתהניח שצמר של טלית הנה 
נמצא בגדיל של משי כלאים של פשתן, כגון ש בגדשהיה בה

 ,כלאיםהוהסירו את  ,שעושין בשפת הטלית חוטין של פשתן

שהיה איסור ללבוש טלית זו עד עתה  דכיוןלדון יש  מעתהו
שנתקו ממנה חוטי הפשתן  אם כן גם עכשיו ,משום איסור כלאים

מפני  ,הוו להו ציציות הללו שהיו בה כבר כמאן דליתנהו ,והותרה
והרי צריך שהעשיה יהא בכשרות, כדאמרינן  ,שהיו עשוין בפיסול

 .'תעשה ולא מן העשוי'

, וצריך ראוי להחמירדד (ג"א ס"ק מ"י 'סי)וכתב במשנה ברורה 
באר היטב בשם גינת ב מקורוו. שרםולהתיר הציצית ולחזור ולק

 .(י"ד 'סוף יו"ד כלל ו' סי)ורדים 

 ומצאנו כמה נידונים בהאי דינא:

 א. תליא בפלוגתא גבי סוכה
)מובא בהגהות דזה תליא בפלוגתת קמאי ינת ורדים כתב הגהנה 

 ,בתוך הבית תחת התקרה אם עשה סוכהאשרי סוכה פ"א סי' כ"ד( 
דהתורה אמרה  ,פסולהלדעת רבינו ברוך ד ,הסיר התקרה ר כךואח

 תעשה ולא מן העשוי. 

דאין שייך לומר תעשה ולא  ה,הלבן כשיראבל לדעת רבינו יצחק 
שהסכך היה כגון  ,מן העשוי אלא היכא דגוף הסוכה היה בפסול

רה אלא שהתק ,אבל הכא דגוף הסכך הוא כשר מחובר לקרקע,
 .הכי נמי דכשירה אחר שהסיר התקרה ,פסול גורמת לו

 לין,מקיהתם לענין סוכה נקטינן כהדאע"ג ד תב בגינת ודרים,וכ
 משא"כ, ב ואל תעשהבשמצות סוכה רק דמבטל  וקא התםד היינו
 ם ועשה.בקומצוות ציצית מבטל בציצית יש להחמיר, דהרי הכא 

לי אוכל ולענ"ד אינו מובן מה לי הולך בציצית בלא חוטים ומה 
 ,בלא חוטים ' כנפותדאו לילך ב מוכרחאם אדם הרי ו ,שלא בסוכה

 או לאכול חוץ לסוכה, לענ"ד יעשה מה שירצה.

, בלי ציצית בגדהלילך בן התורה חוטים מותר מ ואע"ג דבאין לו]
"י, ובאין רבשם ה)מנחות הלכות קטנות אות תתקמ"ד(  המרדכי תבכדכ

ן גם בסוכה מותר מ דבאמת, אך מסתברא ש לעייןלו סוכה, י
 .ריך תלמוד[וצ .באין לו סוכההתורה 

 ב. שאני הכא דמקיים מצוות ציצית 
 ,, דיש להכשיר)נדפס בסופו(ינת ורדים כתב הגרע"א בגליון הגאך 

 ,כיון שגוף הציצית נעשו בהכשרעשה ולא מן העשוי, דאין כאן ת
הבגד של כלאים,  אם לובשהרי ואין בזה אלא איסור לבישה, ו

וכך . קיים מצות ציציתמ , מכל מקוםדעובר על איסור כלאים "פעא
ונדפס  ,או"ח סי' י' דפוס יוהנסבורג)השולחן ערוך הגרע"א בגליון כתב 

 .(בעין הגליון בהוצאת טלמן

 ג. מצוה הבאה בעבירה
הגרע"א מתרי דברי  דן על (או"ח סי' ב' ד"ה וראיתי)באמרי בינה 

ינו אואם כן באמת  עבירה,, דהוה ליה מצוה הבאה באנפי, חדא
  תעשה ולא מן העשוי.ליה הוה  ם כןאקיים מצוה כשהיה כלאים, ומ

דמצוה הבאה בעבירה משוי מרי בינה אהנה חזינן דפשיטא ליה ל
וה דחסרון מצמבואר בדעת הגרע"א אמנם תעשה ולא מן העשוי. 

בעמק וכך כתב  עשה ולא מן העשוי.לא משוי תהבאה בעבירה 
 .י'( )ציצית סי'ברכה 

וכמו הא דדן  קנאו, ר כךותליא בדברי רבנן בתראי בגזול ואח
, ואחר כך כתב מזוזה בדיו גזולהב )סוכה סי' כ"ד(בקהילות יעקב 

כיון דהוה מצוה הבאה  ,אם יהא תעשה ולא מן העשויקנאה, 

 [., עיין בסימן הבאהיש עוד סברא דכשר לנגזל התםו]. בעבירה

הוציא , ואחר כך כשבונה סוכה במקום שמצטערדוהנה פשוט 
אע"פ דבשעת עשייה לא היה שייך הסוכה כשירה,  ,צערהסיבת 

לא שייך דרק  ,שאני במצטערדנימא יש לחלק, אלא קיום המצוה, 
, אבל אין פסול בהסוכה, משא"כ בטלית של כלאים מצוההקיום 

 .דהבגד הוה אינו ראוי להמצוה

 . שוגגד
ם הרי האמרי בינה ליישב דבר הגרע"א, דבנידון הגינת ורדי עיבו

דלא נודע לו שיש בו איסור כלאים, והרי בשעה שהטיל היה שוגג, 
וגג לא אמרינן מצוה בש (ב"שו"ת סי' ק)לדעת רבינו תם בספר הישר 

 ולא הוה עשייה בפסול. מצוהה מקייםהיה  אם כןוהבאה בעבירה, 

דאמאי אמרינן בגמרא )ל' א' ד"ה משום( סוכה בתוספות והנה הקשו 
תיפוק ליה  ,יוצא ידי מצה בטבל נואידבעינן קרא ד ל"ה ב'()בפסחים 

 דקא אכיל איסורא ונפיק ידי מצה.  ,משום מצוה הבאה בעבירה
צריך קרא להיכא דאכל  אדילמלתוספות, מאי קשיא להו ותיקשי, 

, דלא אמרינן מצוה הבאה בעבירה. אלא חזינן דדעת התוספות בשוגג
  וה הבאה בעבירה.דלא כרבינו תם, וגם בשוגג אמרינן דהוה מצ

א סברי כרבינו תם דבשוגג לא באמרי בינה דכולי עלמאך דן 
מתעסק באיסור דאף  אכילהאמרינן מצוה הבאה בעבירה, ושאני 

בירא אמנם הגרע"א ס , וחשיב עבירה גם בשוגג.חייב שכן נהנה בזה
 .סי' ח'[ בותבתשו יןעי] .מתעסקב ייבחדגם בכלאים  ליה

 ה. כשר לאחרים
דאפילו אם היה מזיד, מכל מקום  הוה מצי למימרלכאורה 

לעיל מינה בעשה  כשירה לאחרים שהיו שוגגים, וכדכתב הציצית
 .קונם על הטלית כיון דכשירה לאחרים

אם בשעה שהטיל פשתן לצמר  ,אמרי בינההלוכעין זה יש לדון 
כלאים דאפשר ואם כן אין לו לעשותו בחוטי צמר אחרים, לו היו 

דלא אמרינן דפסול , נימא החוטי הצמר ואחר כך נאבדובמינו, 
כשירה לאחרים שאין להם  דהטלית ,תעשה ולא מן העשוי משום

לא מקרי תעשה ולא מן ד ל"יואף שאינה שלהן לית לן בה, דזה ]. חוטי צמר

 .[הבאה ימןסב 'עו .טלית דחד וחוטין דחד ואחר כך קנה החוטיןהעשוי, כגון ב
 נו ראוי ללבישה. בגד שאיו

 משב"ז סק"א( סי' י"ח)פרי מגדים בשם )שם(  באמרי בינהתי יתו אי
לא ד ,כלל בגד א חשיבלמחמת כלאים, בשה בגד שאינו ראוי ללוד

  ,קרינן בה אשר תכסה בה

גם לולא הטעם דמצוה הבאה נמצא דד ,זה כתב באמרי בינהולפי 
כשמסיר הכלאים פסול משום תעשה ולא מן בעבירה, מכל מקום 

מכל מקום ו ,יתצמצי כסות לילה דפטורהב מוכהרי זה העשוי, ו
פסול משום ד, נמלך לעשותה לכסות יום ר כךואח ,הטיל בה ציצית

ועי' בגליון הגרע"א  ,האריך בסוגיא דהטל למוטלתו] .תעשה ולא מן העשוי

 דלא כהנ"ל.הנה דעת הגרע"א אך  [.סי' י' באורך בהאי סוגיא

שו פטור מציצית, שאסור ללוב חידושא לומר שבגדבאמת זה ו
 .ואטו בית שאסור לגור בו מחמת שאין בו מעקה פטור ממזוזה

 ואולי שאני הכא דכתיב כסותך אשר תכסה בה.

 נעשה בכשרותז. 
משום מצוה הבאה בהא דכתב דצריך לי עיון על האמרי בינה, 

 , [אלא שאני הכא דהוה שוגג]בעבירה הוה תעשה ולא מן העשוי, 

שיש כלאים, ואם כן באנו ר כך אח הכא שנודע לו רינןייהרי אד
 נעשה נעשה בכשרות ואחר העשייהתעשה ולא מן העשוי כשדלנידון 

 ,והחזירום וחזר להכשירו, כגון בסיכך כשהיה דפנות ונפלו פסול

סי' תרכ"ו בשערי תשובה  מובא)דן בזה בתשובות ארבע טורי אבן ו

 יתו של כל השנהבאת הקירוי מ סוכות מורידהחג בד גוונאבסק"ז( 
אין צריך להוריד המזוזה ולחזור ולקובעה,  גחלאחר הד, מסכך בוו

 אע"פ שהיתה בינתיים בלי קירוי, כיון שמתחילה נעשה בהכשר.

לה היו ימתחד גוונאב ,נקט לפסול( ב)סי' י' ס"ק י" במשנה ברורהו
אף  ,נחתך כנף אחד ונעשה עגולכך  רואח ,לה ד' כנפות עם ציצית

אלו הג' ציצית ממילא ל מקום כמ כך, רן אחשאותו הכנף תיק
 .נתבטלו

דן בהאי מילתא ואסיק  (ו' סי')ובתשובות מהרי"ל החדשות 
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בגוונא  ,לפסולנקט  סי' קל"ט(יו"ד )ובתשובות כתב סופר  דכשר.
 צריך להניח שוב המזוזה.דלקח הדלת והחזירה ד

אם ו ,נקט לעיקר כהמכשירים (ס"ק נ"זסי' רפ"ו )במזוזות ביתך ו
אין צריך  ,וחזר וקבעה הדלת קבע המזוזה כשהיה דלת וניטלה

 יון דנקבעה מתחילה בכשרות.המזוזה ולחזור ולקובעה כ דלהורי
הביא דברי העמק ברכה ס"ק קכ"ג וס"ק צ"ו( שם )ובשער הציון 

 וראיתו מציצית, וכן לדברי הכתב סופר.

                
 קשירה אינו ראויהבשעת 

ונותנה לשמעון להטיל בה  ,ביש לראובן טלית ,הנה יש לעיין
של שמעון, ואחר ששמעון יטיל החוטים, יקנה אותם חוטים 

לראובן, אם מיפסל משום תעשה ולא מן העשוי, כיון דבשעה 
לראובן, דאין החוטין שלו,  אין הטלית ראויההציצית שמטיל 

 דאין הטלית שלו.ראויה לשמעון,  הינאו

 . כמו לסכך קודם סוכותא
כיון דאינו  ,שויבפשוטו היה נראה דאין חסרון דתעשה ולא מן הע

 .בצורת החפץ, וכמו שמסככין סוכה קודם סוכות

ולפי זה אם יטיל חוטים בטלית של נכרי ואחר כך יקנה ממנו 
 ואחר כך יזכה. וכן בטלית של הפקר .יהא כשר

 ב. הניח מזוזה קודם ל' יום
בשוכר בית והניח המזוזה קודם ל' יום,  אך חזינן דהפוסקים דנו

]א"ה, עיין ביד הקטנה הל' מזוזה פ"ב מנחת דהוה תעשה ולא מן העשוי. 

 ןלומר דהתם גרע דבעיניש ועני אות כ"ה, ובחקרי לב יו"ד ח"ג סי' קכ"ח[. 
 וצריך עיון. .ופומקום דירה, והוה כחסרון בג
 קול שמחהג. 
דכשקונים הדסים מנכרי, מכיון )ל' ב'( הנה מבואר בגמרא סוכה 

דסתם נכרים גזלני ארעתא נינהו, וקרקע אינה נגזלת, אם כן אם 
 הקונה הישראל תולשם, חשיב אצלו הדס גזול. 

אמנם קאמר בגמרא דאם לולב צריך אגד, אמרינן דקנה הגזלן 
 ק הגמרא מדחה דשינוי החוזר לברייתו לא שמיה שינוי[.]רבשינוי מעשה. 

דאע"פ דאגוד )להגה"ק מפרשיסחא זי"ע( והקשה בספר קול שמחה 
דלולב חשיב שינוי, מכל מקום הא הוה תעשה ולא מן העשוי, דהרי 
בשעה שמאגד עדיין לא קנהו בשנוי מעשה, אלא עדיין הוה הדס 

א דבשעת האיגוד נמצ, ואאז קנשגומר לאוגדו  אחרלגזול, ורק 
]עיין פסול משום תעשה ולא מן העשוי. ודנו בזה רבנן בתראי. 

 בקהילות יעקב )סוכה סי' כ"ד(, ואפיקי ים )ח"ב סי' ל"ג([. 

דתעשה ולא מן העשוי )י"ג ב' ד"ה אם(  ]והיינו לחד שינויא בתוספות בסוכה
מפסיל אף בנתכשר בבת אחת, ומשום הכי במסכך בפירות אע"פ שעל ידי 

 הסיכוך אינם מקבלים טומאה, מכל מקום מיפסל[.

 ,הובאה האי קושיא לפני גדולי התורהדבספר קול שמחה  מביאו
ואם כן  לא הוה תעשה ולא מן העשוי. ותירצו דכיון דכשר לנגזל

 כשר לשום איש, יהא מיפסל. אינודבנידון דידן 

 ,גם התם הרי בפשוטו אם לולב צריך אגדיש להעיר, דאך באמת 
 לכם גם באגד, ואם כן אינו כשר לאף אחד. דין

 ד. דיו שאינו שלו
וכתב דן בלקח דיו שאינה שלו )סוכה סי' כ"ד( ת יעקב ובקהיל

הא לא ד ,]וצריך עיון לענין ברכה אם כשירה.המזוזה דקנה בשנוי, 
 ויש לעיין בנתן לאחר[.  .מברכינן אף בקנה בשנוי

קום כמדומה דעמא ומכל מ ועדיין צריך עיון לדינא בנידון דידן.
 דבר אין מקפידין בזה.

                
 מעמרמקושש היה 

ָבת שַּ יוֹם הַּ ִצים בְּ ׁש עֵּ ֹקׁשֵּ אּו ִאיׁש מְּ צְּ ִימְּ   )ט"ו ל"ב( וַּ

ג' דעות איזה מלאכה עשה )צ"ו ב'( הנה אמרינן בגמרא שבת 
 המקושש, או מעביר ד' אמות ברשות הרבים או תולש או מעמר. 

ופירש  .יעקב אומר שעבר על מלאכת מעמר רב אוהנה רב אח

. ויש לדון בכמה עמרן והואתלושין ומפוזרין  רש"י דהעצים היו
 נידונים במלאכת מעמר:

 יום טובלצורך  ולבל ודלאג
הותר אוגדו בים טוב, אוגדו )ל"ג ב'( הנה איתא בגמרא סוכה 

אגוד הלולב ביום טוב, רק לא כאגודה של ירק. והיינו דמותר ל
 כאגודה של ירק.  אוגדואלא  שרנויק

או  ,המקבץ דבילה ועשה ממנה עגולד)שם( כתב הרמב"ם והנה 
גוף אחד, הרי זה לשנקב תאנים והכניס החבל בהן עד שנתקבצו 

 ., חזינן דיש מעמר אפילו שלא במקום גידולותולדת מעמר וחייב
בדיבק הפירות ביחד חייב היינו משום דד)שם( וביאר בחיי אדם 

 .שלא במקום גידולואף 

אם כן היאך מותר ד )מלאכת מעמר ס"ק ד'(הקשה באגלי טל ו
, הא הוה גידולי קרקע, ואמאי לא לאגוד הלולב עם הדסים וערבות

 .נאסר משום מעמר

אך עדיין אם היה מאוגד ונתפרק יש להקל,  כתב דבשלמאו
]א"ה, וכן דן שם אם שייך מעמר בג' . אגוד כלל תיקשי כשלא היה

 [.ינים חלוקים שצריך לקיבוצםמ
מלאכת מעמר הותרה טעמא דמותר משום דד ,באגלי טל מיישבו

כתב דמעמר אסירא ביום ד )פ"ט(יין באיל משולש עאך ] .יום טוב לצורך

 [.סע' ב' סי' תצ"השולחן ערוך יין בועאו מן התורה או מדרבנן.  ,טוב

י צורך ולפי זה יש לדון דיהא מותר לאגוד הלולב רק כשיש ודא
 :וכדלהלן ולא בספק

 . בין השמשות של סוף היוםא
מצוה, נמצא לפי צורך  אם טעמא דהיתר איגוד הלולב משום הנה

אע"פ לאגוד הלולב, סוף היום יהא אסור  זה דבין השמשות של
 .מספיקא דאורייתאליטול הלולב שחייב 

 ספק מצוה לא חשיב צורך. ב
יש לעיין להפוסקים  נהוכי תימא דספק מצוה חשיב צורך, אך ה

דמותר לשרוף חמץ ביום טוב מפאת )ע' משנה ברורה סי' תמ"ו ס"ק ה'( 
רי ]דהוכן במילה דשרי ביום טוב מפאת צורך היום,  ,צורך היום

 מהו בספק.שרינן להביא איזמל[, 

)פ"א מהל' מילה כתב הרמב"ם דאסור, דהרי והנה הדבר מבואר 

יוצא הוה  הםן ביום טוב, וחד מדכל שאין מלין בשבת אין מלי הט"ו(
ספק, ואפילו הכי אסרינן רק הוה דופן, ואיסור מילת יוצא דופן 

  ביום טוב.

וכן בנולד בין השמשות של ערב יום טוב מדחינן ליה למוצאי יום 
והרי יש כאן ספק שמיני  )כמבואר ברמב"ם שם(,טוב דומיא דשבת, 

 .ספק צורך היום, והוה ספק מילה בזמנה, נמצא דהוה ספק תשיעי

משום דחיה, וכמו מילה ביום טוב  היתראם היה ובשלמא 
דהרי מספק אינו אם כן פשוט דבספק לא עבדינן,  ההיתר בשבת,

, אם יום טוב כיון דההיתר משום צורך יכול לדחות היום טוב, אך
 כן חזינן דספק לא הוה צורך.

 ספק אם תקע כהוגן. ג
ין עירוב, היאך יביאו לו המסופק אם תקע כהוגן ואכי תימא דו

ולא ] .יש להקל בספק זהדבכרמלית, ברק  מותרויש לומר ד .שופר

 .עד הערב רי אינו יכול להמתין במצוות לולבדה ,הוה דבר שיש לו מתירין
 .[וצריך תלמוד

 ד. להוציא לולב לטומטום
דאין להביא לולב )פ"ד ב' ד"ה תקיעת(  תוספות בחוליןכתבו 

דהא  תמה)סי' ק"ז( ובשאגת אריה  .צורך , דהוה רק ספקלטומטום
דהרי חייב הטומטום בהמצוה משום ספק  ,צורךודאי הוה 

דלא  ,מבואר מהך דמילהלדברינו ולכאורה  דאורייתא לחומרא.
 שרינן בספק צורך.

 ה. היתר מילה אינו מצד צורך יום טוב
מילה ביום טוב גם בלא דין דחיה, וכדחזינן שרינן כתבנו ד הנה

 יש להוכיח לא כך,  ךא .ן האיזמל אע"ג דבשבת לא מייתינןשמייתינ

דאיכא דסברי דביום סק"ה(  סי' תצ"ו)חזינן בשערי תשובה  דהנה 
דוקא יתנו  ,מילה בזמנה ישו ,של גלויות בארץ ישראלשני טוב 

שלא יעבור כדי  דבשבילו אינו יום טוב,למול,  למוהל בן ארץ ישראל



 ד 

לענין אוכל נפש לא אידך גיסא, הרי ליום טוב, ומלאכת על המוהל 
על ידי בן דוקא דהבן חוץ לארץ יעשה מלאכת אוכל נפש  שמענו

מכל מקום הא הוא האב,  בן חוץ לארץדהוה ם המוהל ף א]וא. ארץ ישראל

מקשינן היאך מל בצרעת הא אפשר לקיים שניהם דב'( קל"ג ) חזינן בגמרא שבת
 .מרינן דמצוה על האב[על ידי אחר, ואמרינן דליכא אחר, ולא א

 ו. יעשה המילה על ידי אשה
הקשה דאשה ד ,הגאון רבינו בונים איגר דושיתו אשכחן בחי

דאע"ג דהעשה מחזק הלאו גם  ,תמול ביום טוב דלית לה עשה
, מכל מקום הא א' ד"ה מעקה( ל"ד)כדכתבו תוספות קידושין  ,באשה

לאוכל נפש  אין לה עשה, ואם כן נעביד הקל הקל, ואם נימא דדמי
להעדיף שאשה ואינו צריך  ,בשל ביום טוביכול להא פשיטא דאיש 

 זינן מרבותינו דלא נקטי כדכתבנו.אלא ח .תבשל

 ז. מסופק אם יבוא אורח
הנה יש לעיין ביום טוב ומסופק אם יבוא אורח אם מותר לבשל 

ויש לומר דהכא  דבשביל ספק מצוה נתברר דלא שרינן. ,בשבילו
 .רר שהוא ודאידשמא יתב שאני

מספקינן אם זה שיגיע הוא נכרי או אם יהא חילוק, דולפי זה 
הוא ספק  זה שיגיעאם אז יהא שרי, אבל  ,ישראל וכשיבואו נכירנו

 צריך ביאור.ו .לא יהא שרי נכרי ספק ישראל, שאי אפשר לברר

                
 הניחם בכיסו

אסור לקבץ כל דבר ממקום ד)סי' ש"מ סע' ט'(  איתא בשולחן ערוך
)שם ס"ק ל"ז( וכתב במשנה ברורה  .משום מלאכת מעמר גידולו

 .הגדל מן הקרקעפירות וירקות ועצים ועשבים וכל  לקבץ היינוד

וכתב במשנה ברורה  .במעמר ממקום גידולםואינו חייב אלא 
דגם פירות שנפלו תחת העץ חשיב מקום גידולם וחייב משום )שם( 

ומשום הכי כתב דיש להזהר שלא ללקט פירות שנפלו  .מעמר
 בערב שבת תחת העץ.

והניח  ,לביתו םאם לקח שני פירות על מנת להביאויש לעיין מהו 
כיסים נפרדים, הניח בב' יכול גם להיה באמת ו ,בכיס אחד בבגדו

 ואין לו נפקותא בזה.

, דהרי למעשה קיבץ שני מעמר מי אמרינן דחייב משום מלאכת
הוה מלאכה שאינה אינו חייב, ד או דילמאפירות ביחד בכיסו. 

חשיב לא ריכה לגופה, דאין לו צורך בהעימור. או דילמא יש לדון דצ
  .מלאכה כללצורת ה

מהו כשיש לו רק כיס אחד, ואולי  ,ואם נימא דאינו חייב חטאת
התם כיון דעל מנת לקחתם צריך שיהיו במקום אחד חשיבא מעמר, 

דליקוט פירות, ]ובאמת גם בלא דברי המשנה ברורה  וכל זה צריך ביאור.

 [.בכיסו שבליםגם בלקח  ךכ וןדיש ל
יש כאן מלאכת  דאם נימא דאף כשאינו צריך לאיגוד ,העירוניו

ן צריך לגופה, אם כן יהא אסור לדחוף בדרך אלא דהוה אי ,מעמר
  .ליד פרי אחר, היכא דהוה פסיק רישיהפרי אחד הילוכו שיהא 

                
 מעמר בשניהם או רק באחד

הנה יש לדון האם מלאכת מעמר היינו דוקא כשעושה מלאכה 
 רק באחד: לאכהבשני פירות לקבצם ביחד, או דילמא אף בעושה מ

 מלאכה בשנים א.
ילה סברנא דמלאכת מעמר צריך לעשות מלאכה הנה לכתח

בשנים ולחברם, ואם לקח רק אחד ואגדו לפרי או שבולת שכבר 
י שיעור. ואולי גם לא היתה מקודם, לא חשיב מעמר, אלא רק חצ

 חצי שיעור.

 להחזיר לאגודה ב.
ירק  כתב דיש להזהר דאם הוציא( דכ")פ"ה ה אך באיל משולש

 חזינן דחייב אף באחד. .דהמאגודה בבית, ונמלך, שלא יחזירנה לאגו
הל' שבת ה"ו( מ פ"ח)]ואע"פ שבעינן מקום גידולו, הא כתב הרמב"ם 

דהחורז דבילות על חוט חייב משום מעמר, )סי' ש"מ סע' י'( ובשולחן ערוך 
)נשמת אדם ח"ב כלל י"ג את א', אדם ומשמע דאיירי אף בבית, וביאר בחיי 

 דרכים, חדא, שדיבוק חמירא בב'ומובא במשנה ברורה סי' ש"מ ס"ק ל"ח( 
 הדרך בבית כמו בשדה.מפאת דבזה , ותו, וחייב גם בבית

ומעתה בהא דיחזיר לאגודה, אם דיבוק גרע ודאי לא בעינן בית, ואם 
 מפאת דבזה בבית כמו בשדה, הרי מעמר דאלומות רק בשדה[.

 עולה בשניהםפשאני דיבוק דהוה  ג.
אך העירוני, דבדיבוק ודאי חשיבא כמדבק שנים, ואף היכא דיש 

מכל מקום יש דהרי אחד, רק להם , ומוסיף ק של כמהדיבו כבר
נים, אבל היכא דאינו מדבק הרי יש כאן דיבוק בשכאן פעולה של 

 .פעולה רק באחד, ואם כן אין לנו ראיה

דילמא יש כאן מעמר באחד,  ,אלא דמכל מקום יש לדון מסברא
 בשנים. לעמרבעינן אינו כן אלא אך בפשוטו 

 גרוגרתכשיעור  ד.
דהמעמר לאכילה שיעורו ל' שבת ה"ה( )פ"ח ההנה כתב הרמב"ם 

דאפילו אם אסף שבלים מעמר סק"ה( )באגלי טל כגרוגרת, וכתב 
שפחותים מגרוגרת, מכל מקום כשמצרפם לאלו המונחים כבר, 
  מצרפין המונחים להשלים השיעור, אף שלא עשה בהם שום מעשה.

 אחת, אבל לעניןבוזה צריך עיון, דאף אם נימא דסגי בפעולה 
היכא  הנ"ל,שיעור גרוגרת הרי לא קא עביד גרוגרת, אך לחילוקא 

בזה שפיר יצטרפו תרוייהו לגרוגרת, דחשיבא דעושה דמדביק 
 פעולה בכולם.

 עניני שבת
 ספק מלאכה שאינה צריכה לגופה 

ספק מלאכה וקא עביד לה במלאכה  היש לעיין בשבת היכא דהו
פיקא דרבנן לקולא, או שאינה צריכה לגופה, מי שרינן לה מפאת ס

 דילמא אסרינן, דהוה עיקרו דאורייתא.
 א. נפקא מינה

בישול לאחר ד)סי' שי"ח סע' ה'(  , הא דאיתא בשולחן ערוךולמשל
אם חשיב בישול, נמצא דהוה ספק מלאכה.  פלוגתא , הוהאפיה

המניח חלה קפואה על סיר ובגוונא דהוה אינה צריכה לגופה, כגון 
 אין לו ניחותא בבישול, הרי מים על הסירויש שם  ,חם לחממה

החימום הוא  ,]ואולי כיון דיש מים על הסיראלא בהחימום. 
 ולא אדע[. ,בבישול

 ב. כלאחר יד
אך לפי זה אטו נימא דבספק מלאכה דאורייתא, יהא שרי על ידי 

 .שינוי, ולא שמענו

 ג. ספק מלאכה בכרמלית
 .תלירי בכרמהנה דנו הפוסקים בספק מלאכה דאורייתא אם ש

דדן  (סי' י' ס"ק כ"ז)]א"ה, עיין במשנה ברורה  אך התם קילא טפי.
דלרוב הפוסקים מותר ללבוש ספק ציצית בכרמלית, אע"פ דלהצד 

 דאינה ציצית הוה מלאכת הוצאה[.
 ד. ספק דרבנן לקולא או עיקרו דאורייתא

)קמא סי' א דדן הגרע" הנה חזינן לענין איסור הטלת מום בבכור,

 בספק בכור על ידי נכרי,  האם אסור להטיל מום( ס"ד

מי אמרינן דמותר, מכיון דהוה רק ספק בכור, ואיסור אמירה 
 לעכו"ם הוא רק מדרבנן, ואם כן נימא ספק דרבנן לקולא.

או דילמא אמרינן דאסור, דמתחילה נאסר מצד ספק בכור, ומשום 
מקילינן  הכי נאסר מספיקא בגיזה ועבודה כדינא דבכור, אם כן לא

בספיקו בהא דנתגלגל ממנו איסור דרבנן, כגון להטיל מום על ידי 
ולכאורה קא  אמירה לעכו"ם. והכריע הגרע"א כהצד השני דאסור.

 נגעה בנידון דידן.
]וכן הנידון בספק בכור בזמן הזה, דהאיסור להטיל מום בזמן הזה אינו 

בענין זה באורך בכמה  אלא מדרבנן. עיין בתשובות אחיעזר )יו"ד סי' ל"ד( דדן
 גווני, והביא דברי רבנן בתראי[.

  
י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב זאת למודע

המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים האריך רבינו בכמה וכמה בקצרה, ולתועלת 
 דרכים ואופנים באותו ענין, ולפעמים עשר ידות על הנדפס כאן, ע"כ במקום שהאריך העתקנו רק חלק מהדברים.
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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

  שלחפרשת 
 

 "זהירות מחברה רעה -ויקרא משה להושע בן נון יהושע "

        ).).).).זזזז""""ג פסוק טג פסוק טג פסוק טג פסוק ט""""פרק יפרק יפרק יפרק י". (". (". (". (יהושעיהושעיהושעיהושע    נוןנוןנוןנון    בןבןבןבן    להושעלהושעלהושעלהושע    משהמשהמשהמשה    ויקראויקראויקראויקרא    הארץהארץהארץהארץ    אתאתאתאת    לתורלתורלתורלתור    משהמשהמשהמשה    שלחשלחשלחשלח    אשראשראשראשר    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    שמותשמותשמותשמות    אלהאלהאלהאלה""""
 מעצת יושיעך קה עליו התפלל ,'וגו להושע משה ויקרא" ,י"ופרש

  ".מרגלים
המרגלים  הנה מצינו בפסוקים בפרשת המרגלים שהיו שנים מתוך

אצל  .והם יהושע וכלב, לו מעצת המרגליםה להם תפילה שינצתשהי
בשמו ' יהושע משה רבנו התפלל עליו והוסיף לו בתפילתו את האות י

ואצל כלב כתוב שהוא עצמו . ה יושיעו מעצת המרגלים"לרמז שהקב
) ב"פסוק כ(שכאשר באו לארץ כתוב בפסוק , התפלל על עצמו שינצל

 לבדו כלב ,חברון עד ויבוא", י"ופרש, "'וגו חברון עד אויבו בנגב ויעלו"
בעצתם  להיות לחבריו ניסת יהא שלא, אבות קברי על ונשתטח שם הלך
, מה ההבדל בין יהושע וכלב, ולכאורה יש לעיין בזה    ".'וכו

ומדוע בתפילה על , מדוע משה רבנו התפלל רק על יהושע ולא על כלב
  .שעקברי אבות התפלל רק כלב ולא יהו

  

  'שתי דרכים בעבודת ה
מבאר בזה דבר , )ט"פרק י' חלק ב" (שמירת הלשון"ובחפץ חיים בספר 

. 'שהיה הבדל בין התכונות של יהושע וכלב בדרכי עבודת ה, נפלא
הוא , ונגד משיחו' יהושע היה טבעו שאם הוא רואה שעושים דבר נגד ה

וממילא  .בו מדרכם הרעהויוצא מיד וצועק על האנשים החוטאים שיש
, כאשר הוא יראה את המרגלים חושבים מחשבות כנגד משה רבנו

. לפי טבעו הוא יקום ויצעק עליהם, ורוצים להוציא דיבת הארץ רעה
משום שיש לחוש שמא כאשר המרגלים יראו , ודבר זה הוא מסוכן מאוד

ועל דבר זה התפלל עליו משה . הם יקומו ויהרגוהו, שאין דעתו כדעתם
  .שלא יתיעצו עליו להורגו, "עך מעצת מרגליםקה יוש"רבנו 

, והיא אחד בפה ואחד בלב', ה לו דרך אחרת בעבודת התאבל כלב הי
 רוח היתה עקב כלב ועבדי") ד"ד פסוק כ"י פרק(כמו שכתוב בפסוק 

, בלב ואחת בפה אחת רוחות שתי ,אחרת רוח"י "ופרש, "עמו אחרת
 היה כן ידי ועל ,האמת לומר היה ובלבו, בעצה עמכם אני אמר למרגלים

ה שכאשר רואה אדם שאינו הולך תודרכו הי". 'להשתיקם וכו כח בו
ומתוך כך כשההוא חושב אותו , הרי בתחילה היה מתיידד עימו', בדרך ה

וממילא אצלו . לידיד היה יכול להוכיח אותו ולהניע אותו מדרכו הרעה
קום הוא לא י, כאשר יראה את המרגלים חושבים מחשבות של רשע

ורק בסוף (ויצעק נגדם אלא בתחילה יראה להם פנים של ידידות 
הוא יראה לכולם את טעותם הגדולה של , כשיבואו לתוך כלל ישראל

, ולכן אצלו אין את החשש שמא המרגלים יקומו ויהרגוהו). המרגלים
כ אין נצרך לו תפילתו של משה רבנו שיתפלל עליו "וע, שאין צד כזה

שאין לו שום חשש של סכנת נפשות כשהוא , יםשיוושע מעצת המרגל
הסיבה שמשה רבנו התפלל רק על  וזו    .בחברת המרגלים

אפילו שבוודאי כבר מלכתחילה משה רבנו ידע , יהושע ולא על כלב
מ התפילה שהתפלל "מ, שיהושע וכלב שניהם לא יחטאו עם המרגלים

בעו יש ה שייך רק אצל יהושע שהוא לפי טתשהמרגלים לא יזיקו להם הי
ואילו אצל כלב שאין אצלו את החשש , אצלו חשש שהמרגלים יהרגוהו

  .הזה אין צריך את התפילה הזו
  

יש חשש גדול שמא , אבל מצד שני כאשר אדם נמצא בתוך חברה רעה

. במשך הזמן הוא ילמד ממעשיהם ודרכיהם הרעים ויעשה כמותם
להוכיחם או  ודעתו, ואפילו שבתחילה בתוך תוכו הוא מתנגד להם מאוד

מ עד שיעשה את זה יש חשש שילמד מהם "מ, להראות לכולם את פשעם
ועל דבר זה כלב הלך בעצמו להתפלל על קברי אבות . וירשיע כמותם

מהם פ שהוא מתחבר ע"שאע, ת אחר חבריושלא יהא ניס, בחברון
מ בלבו ובתוך תוכו ישאר בצדקתו "מ, ומראה להם שהוא כמותם

  .יהם כלל וכללרא יגרר אחמתחילתו עד סופו ול
שהרי יהושע מתחילתו , התפילה הזו רק כלב היה צריך ולא יהושעאת ו

וממילא אין , והתרחק מהם בתכלית הריחוק, הראה להם שאינו בחברתם
ולכן רק כלב הלך . יהם ואחרי עצתם הרעהרשום חשש שמא יגרר אח

  .שיהושע לא נצרך לתפילה הזו, להתפלל בחברון ולא יהושע
דרכים ישרים לפני  ששתיהן, יים כותב על שתי הדרכים הללווהחפץ ח

ולכן מובא בתוספתא שלפעמים הקדים הכתוב את יהושע לכלב ', ה
 הלא ולכאורה. ללמד ששניהם שקולים, כלב ליהושע את ולפעמים

 התורה מסר השלום עליו רבנו שמשה, מכלב גדול היה בוודאי יהושע
 ששתי זה לענין הכוונה אבל .משה תחת העמידו ה"והקב ,ליהושע
  .ש שהאריך בזה"וע". צודקות הדרכים

  

  דרך האדם להיות נמשך אחרי חבריו
מאריך בדבר זה שדרך ) 'הלכה א' הלכות דעות פרק ו(ם "הנה הרמב

וכתב שלכן צריך להתחבר רק עם , האדם להיות נמשך אחרי רעיו וחבריו
 ברייתו דרך"וכתב . ולא עם אנשים רעים וחוטאים, החכמים והצדיקים

 כמנהג ונוהג וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של
 החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך, מדינתו אנשי
 כדי בחושך ההולכים הרשעים מן ויתרחק .ממעשיהם שילמוד כדי תמיד
 ורועה יחכם חכמים את הולך אומר ששלמה הוא, ממעשיהם ילמוד שלא

 שמנהגותיה במדינה היה אם וכן .'וגו האיש אשרי ואומר, ירוע כסילים
 צדיקים שאנשיה למקום ילך ,ישרה בדרך הולכים אנשיה ואין רעים

ם שהסכנה הזו "מבואר ברמב    ".'טובים וכו בדרך ונוהגים
, היא סכנה כל כך ודאית, יהםראדם נמצא בחברת רשעים שימשך אחש

חובה עליו לעבור  ,שמנהגיה רעים עד שמי שנמצא בעיר של רשעים
  .למדינה אחרת שאנשיה צדיקים והולכים בדרך ישרה

  

  קשה מאוד לעבור למקום חדש
קשה לו מאוד לעבור  ,ל שמי שהתרגל לדור במקום מסויים"ומצינו בחז

שטבעו נמשך לאותו מקום וכמעט בלתי אפשרי לו לעבור , למקום אחר
 בר חמא רבי", )'הלכה ב 'פרק ט(דמובא בירושלמי בשביעית . מקום

 גדילה שבהר החיה אין ,לומר שיערו חנינא רבי בר יוסי רבי בשם עוקבא
והירושלמי מביא על זה מעשה ". בהר שבעמק חיה גדילה ולא ,בעמק

והכביד  שהיה נותן מיסים כבדים על בני פנייס, מדיקליטאניס מלך פנייס
עד שבני המדינה אמרו לו שאם ימשיך במעשיו הם , את עולו עליהם

ויועצי המלך אמרו לו     .יעזבו את המדינה ויעברו למקום אחר
ואם הם , שהם לא יעזבו את המקום הזה, שאינו צריך לחשוש לדבריהם
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 לבדו ישב ,החולי מפני או הגייסות מפני טובים 
  ".'וידום וכו בדד ישב

, ל שבזמן מלחמת העולם הראשונה"ח מבריסק זצ"
. אשר שם המקום היה יותר בטוח, והתיישב במינסק

' וכששמע שר, ל גם היה באותו זמן במינסק"י אברמסקי זצ
כאשר דפק בדלת הבית . והגיע לבקרו, חיים בא לשם בירר היכן הוא דר

 10הוא שמע שכדי לפתוח את הדלת פותחים , 
וכשרצו עתה לפתוח את , מנעולים 10-שהדלת היתה סגורה ב

למה , הוא כמובן התפלא מאוד. הדלת הוצרכו לפתוח את כל המנעולים
השיב . ח מה זה ועל מה זה"ושאל את הגר. צריך כל כך הרבה מנעולים

ח שבאותו הזמן באו למינסק מאות אנשים שברחו מעירם 
 והסתובבו בחוץ, םולהאנשים הללו באו כמעט בלא כ

עד , והעשירים שגרו במינסק לא רצו לפרנס אותם. 
ח שאסור לגור בעיר "וסבר הגר. כדי כך שהיו אנשים מתים בחוץ מרעב

ם שצריך "ועל זה נאמר דברי הרמב, אחת שיש בה כאלו אנשים רשעים
ואי אפשר , שעת מלחמה אבל כיון שעכשיו זו. למדינה אחרת
ם שישב "ממילא צריך לעשות כמו שכתב הרמב, 

  .שלא יתערב ויתחבר עם האנשים הרשעים הללו
ח "קבע הגר, וכדי להרגיש את הבדידות וההבדלה מאותם אנשים רשעים

מנעולים שהם יהיו לו לאות ולסימן על ההבדלה 
  .והבדידות שהוא מבדיל את עצמו מאנשי העיר הזו

 "בדין ובגדר מצוות הפרשת חלה ודין עמידה בברכה

פרק פרק פרק פרק ". (". (". (". (אותהאותהאותהאותה    תרימותרימותרימותרימו    כןכןכןכן    גורןגורןגורןגורן    כתרומתכתרומתכתרומתכתרומת    תרומהתרומהתרומהתרומה

מהעיסה אפילו במקום שהחלה טמאה ויהא שיש מצווה להפריש חלה 

שמעיקר הדין יש איסור לעשות את , ומבואר מתוך דברי המשנה הזו
אלא כאשר אדם צריך , העיסה קבין קבין כדי להפקיעה מחיוב חלה

החיוב הוא ללוש את כל העיסה ביחד , ללוש עיסה שיש בה שיעור חלה
ון במשנה הוא במקום שהחלה ולכן הניד. כדי שיתחייב בחיוב חלה

האם כאן מותר לעשות את העיסה , מה עדיף לעשות באופן זה
ויותר טוב , או שגם בזה יש איסור להפקיע את חיוב חלה

אבל . להפריש חלה טמאה מאשר להפקיע את כל עיקר חיוב החלה
יע החיוב הוא ללוש בדווקא כשיעור חלה ולא להפק

  .מהעיסה את חיוב הפרשת חלה
לומד מכאן שיש איסור לעשות את ) 'הלכה א' פרק ג

 שאסור ,אמרה הדא"וכתב , העיסה קבין קבין ולהפקיעה מחיוב חלה
  ."קבין 

דמובא בגמרא שבפסח היו , )'ח ב"דף מ(בפסחים 
, מעט מעט כדי להנצל מחשש חמץ הנשים נוהגות לעשות את העיסה

 נהוג דידן נשי הני ,יוסף רב אמר"ואיתא בגמרא . 
 אמר ).י"רש, החימוץ מן לשומרו לחומרא(לפיסחא  
 מפקע דקא הוא ,קולא לידי דאתי חומרא ,לחומרא דעתיך

מבואר בזה שיש איסור לעשות את העיסה באופן שלא 
ולכן אביי מקשה לרב יוסף איך הנשים עושות את , 

מזה תקלה שמפקיע את העיסה  תהרי יוצא, העיסה בפסח קבין קבין

*  

  עמידה בברכת הפרשת חלה
ל ברכת שכ, מביא מהירושלמי) 'ריש סימן ח, ח"

צריך לעמוד , שכאשר מברכים ברכה על המצווה

 ~ ב~ 

משום שהטבע הוא שאחרי שאדם 
לכן , קשה לו מאוד לעבור למקום אחר

הרי בסופו של דבר תראה , אפילו שהם מאיימים שיעזבו את המדינה
ואמרו . שהם יחזרו לכאן כי הטבע גורם לאדם לחזור למקום שנולד בו

שגם , שגדלו בארץ הזו והרגלו כאן
וכך עשה לקח צביים . ובסוף הם יחזר

יהיה לו סימן שאלו הם הצביים שהיו 
  .ולאחר שלש שנים חזרו הצביים

, אצל כל אחד ואחד לדור במקום שהתרגל בו
ועד כדי כך . ולעבור למקום אחר זה דבר קשה מאוד שהוא נגד הטבע

הרי זה נגד הטבע שיעבור למקום 
ולכן יועצי המלך אמרו לו בוודאות שגם אם יכביד את עולו על בני 

שאדם לא עושה , עמו אינו צריך לחשוש שכולם יעזבו את המדינה

ים רעים שאינם הולכים ם שמי שדר בחברת אנש
ההזק שמגיע לאדם כשהוא דר כי . 

עד כדי כך ששווה לו לעשות מעשים 
  .העיקר להנצל מהאש הגדולה הזו של חברת הרשעים

 יודעם שהוא המדינות כל היו ואם
 ללכת יכול שאינו או, זמנינו כמו טובה

 שמנהגותיה למדינה
ישב שנאמר כענין יחידי

"מסופר על מרן הגר
והתיישב במינסק הוא ברח מבריסק

י אברמסקי זצ"מרן הגר
חיים בא לשם בירר היכן הוא דר

, ח"שבו שהה הגר
שהדלת היתה סגורה ב, מנעולים

הדלת הוצרכו לפתוח את כל המנעולים
צריך כל כך הרבה מנעולים

ח שבאותו הזמן באו למינסק מאות אנשים שברחו מעירם "לו הגר
האנשים הללו באו כמעט בלא כ, חמהמאימת המל

. כשהם רעבים ללחם
כדי כך שהיו אנשים מתים בחוץ מרעב

אחת שיש בה כאלו אנשים רשעים
למדינה אחרת לעבור

, לברוח למקום אחר
שלא יתערב ויתחבר עם האנשים הרשעים הללו, לבדו יחידי

וכדי להרגיש את הבדידות וההבדלה מאותם אנשים רשעים
מנעולים שהם יהיו לו לאות ולסימן על ההבדלה  10בדלת הבית 

והבדידות שהוא מבדיל את עצמו מאנשי העיר הזו

  

בדין ובגדר מצוות הפרשת חלה ודין עמידה בברכה - ראשית עריסותיכם חלה תרימו 

תרומהתרומהתרומהתרומה    תרימותרימותרימותרימו    חלהחלהחלהחלה    עריסותיכםעריסותיכםעריסותיכםעריסותיכם    ראשיתראשיתראשיתראשית. . . . ''''להלהלהלה    תרומהתרומהתרומהתרומה    תרימותרימותרימותרימו

 רגילין שאתם עיסתכם כדי כשתלושו
ג "ושיעורו מ(לגולגולת  עומר בעומר
 ,ממנה שתאכלו קודם כלומר, מראשיתה

שיש , מבואר שחיוב הפרשת חלה חל רק על עיסה שיש בה שיעור חלה
אבל , ג ביצים וחומש ביצה"בה שיעור של עומר לגולגולת שהוא מ

  .בפחות מזה אין חיוב הפרשת חלה מהעיסה

  
 לעשות יכול שאינו מי", תנן) 'משנה ג
 אומר עקיבא ורבי .בטומאה יעשנה
 הוא כך לטהורה קורא שהוא שכשם

 אין קביים אבל ,בשם חלה קורא ולזו

חלה חל רק על עיסה שיש בה שיעור 
שלקח את העיסה ובמקום , אבל מי שחילק את עיסתו לקבין קבין

הוא לש מהעיסה מעט , ללוש ביחד כשיעור שיש בו חיוב הפרשת חלה
אינו מתחייב בחיוב , מעט באופן שבכל פעם לא היה בזה שיעור חלה

אבל , ור חלהואפילו שבסך הכולל יצא שעשה עיסה שיש בה שיע
  .לא חל על זה חיוב חלה

שכאשר יפריש , ומעתה הנידון במשנה מה הדין מי שיש לו עיסה טמאה
והשאלה היא מה , את החלה בטומאה יהיה אסור לאוכלה ודינה בשריפה

האם לעשות את העיסה קבין קבין באופן שלא יתחייב 
כדי , גם בזה יש חיוב ללוש את כל העיסה ביחד

 ואל קבין יעשנה"חכמים סוברים 
שעדיף לעשות את העיסה בצורה כזו שלא יתחייב 

 ,"קבים יעשנה ואל בטומאה יעשנה

שיש מצווה להפריש חלה 
  .דינה בשריפה

  

ומבואר מתוך דברי המשנה הזו
העיסה קבין קבין כדי להפקיעה מחיוב חלה

ללוש עיסה שיש בה שיעור חלה
כדי שיתחייב בחיוב חלה

מה עדיף לעשות באופן זה, טמאה
או שגם בזה יש איסור להפקיע את חיוב חלה, קבין קבין

להפריש חלה טמאה מאשר להפקיע את כל עיקר חיוב החלה
, בסתם עיסה טהורה

מהעיסה את חיוב הפרשת חלה
פרק ג(ובירושלמי בחלה 

העיסה קבין קבין ולהפקיעה מחיוב חלה
 עיסתו לעשות לאדם

בפסחים ' וכן מבואר בגמ
הנשים נוהגות לעשות את העיסה

. שהעיסה לא תחמיץ
 קפיזא קפיזא למיפא

דעתיך מאי ,אביי ליה
מבואר בזה שיש איסור לעשות את העיסה באופן שלא ". מחלה לה

, יתחייב בחיוב חלה
העיסה בפסח קבין קבין

  .מחיוב חלה

עמידה בברכת הפרשת חלה

"או(הנה בבית יוסף 
שכאשר מברכים ברכה על המצווה. המצוות בעמידה

משום שהטבע הוא שאחרי שאדם . יעזבו אחרי זמן קצר הם יחזרו
קשה לו מאוד לעבור למקום אחר ,ייםהתרגל לחיות במקום מסוש

אפילו שהם מאיימים שיעזבו את המדינה
שהם יחזרו לכאן כי הטבע גורם לאדם לחזור למקום שנולד בו

שגדלו בארץ הזו והרגלו כאן, לו שיכול לנסות את הדבר בצביים
בסוף הם יחזר, אם ישלחם לארץ אחרת רחוקה
יהיה לו סימן שאלו הם הצביים שהיו שוחיפה את קרניהם בכסף כדי 

ולאחר שלש שנים חזרו הצביים, ושלח אותם לאפריקה, כאן
אצל כל אחד ואחד לדור במקום שהתרגל בו רואים מזה שהטבע

ולעבור למקום אחר זה דבר קשה מאוד שהוא נגד הטבע
הרי זה נגד הטבע שיעבור למקום , קשה לו מאוד במקומושגם מי ש

ולכן יועצי המלך אמרו לו בוודאות שגם אם יכביד את עולו על בני . אחר
עמו אינו צריך לחשוש שכולם יעזבו את המדינה

  .דברים נגד טבעו
ם שמי שדר בחברת אנש"ובכל זאת כותב הרמב

. חייב לעבור למקום אחר, בדרך ישרה
עד כדי כך ששווה לו לעשות מעשים , בחברת רשעים הוא כל כך וודאי

העיקר להנצל מהאש הגדולה הזו של חברת הרשעים, קשים נגד הטבע
  

  ישב לבדו יחידי
ואם", ם ממשיך וכותב עוד"והנה הרמב

טובה לא בדרך נוהגים עתןשמו ושומע

ראשית עריסותיכם חלה תרימו "

תרימותרימותרימותרימו    הארץהארץהארץהארץ    מלחםמלחםמלחםמלחם    באכלכםבאכלכםבאכלכםבאכלכם    והיהוהיהוהיהוהיה""""

        ).).).).''''ככככ    - - - - ט ט ט ט """"ו פסוק יו פסוק יו פסוק יו פסוק י""""טטטט
כשתלושו ,עריסותיכם ראשית" ,י"ופרש
בעומר וימודו, היא וכמה. במדבר ללוש

מראשיתה תרימו ).ביצים וחומש ביצה
  ".'ה לשם חלה אחת תרימו תרומה

מבואר שחיוב הפרשת חלה חל רק על עיסה שיש בה שיעור חלה
בה שיעור של עומר לגולגולת שהוא מ

בפחות מזה אין חיוב הפרשת חלה מהעיסה
  

  אסור להפקיע חיוב חלה מהעיסה
משנה ג' פרק ב(הנה במשנה במסכת חלה 

יעשנה ואל קבין יעשנה ,בטהרה עיסתו
שכשם ,קבים יעשנה ואל בטומאה יעשנה

ולזו בשם חלה קורא לזו ,לטמאה קורא
  ".בשם חלק להם

חלה חל רק על עיסה שיש בה שיעור  דחיוב, וביאור דברי המשנה הוא
אבל מי שחילק את עיסתו לקבין קבין, חלה

ללוש ביחד כשיעור שיש בו חיוב הפרשת חלה
מעט באופן שבכל פעם לא היה בזה שיעור חלה

ואפילו שבסך הכולל יצא שעשה עיסה שיש בה שיע. חלה
לא חל על זה חיוב חלה, כיון שלא לש את כל העיסה ביחד

ומעתה הנידון במשנה מה הדין מי שיש לו עיסה טמאה
את החלה בטומאה יהיה אסור לאוכלה ודינה בשריפה

האם לעשות את העיסה קבין קבין באופן שלא יתחייב  ,עדיף לעשות
גם בזה יש חיוב ללוש את כל העיסה ביחדאו ש. בחיוב חלה

  .שיתחייב בחיוב חלה
חכמים סוברים , ובזה נחלקו חכמים ורבי עקיבא

שעדיף לעשות את העיסה בצורה כזו שלא יתחייב , "בטומאה יעשנה
יעשנה"ורבי עקיבא חולק ואומר . בחלה



 ~ ג~ 

ואפשר לברך , אבל בברכת הנהנין אין דין עמידה. בשעת הברכה
) 'סעיף א' סימן ח(ע בהלכות ציצית "ולכן פסק השו    .בישיבה

 יתעטף"וכתב . צריך לברך את הברכה מעומד, שכאשר מתעטף בציצית
  ."מעומדמעומדמעומדמעומד    ויברךויברךויברךויברך בציצית
, תנן) 'משנה ג' פרק ב(הקשה שבמשנה בחלה ) ב"סק(אברהם ובמגן 

 ,עצמה לכסות יכולה שהיא מפני ,ערומה חלתה וקוצה יושבת האשה"
 חלה מפרשת ,ערומה חלתה וקוצה", ב"ופירש הרע". האיש לא אבל

 ערותה וכל בקרקע טוחות מטה של שפניה והוא, הפרשתה על ומברכת
 לכסות לו אפשר שאי ,ערום ברךל יכול אינו האיש אבל. 'מכוסה וכו

ומבואר שאשה מותר לה להפריש חלה כשהיא יושבת ". 'וכו ערותו
ודברי המשנה . כיון שבצורה כזו היא יכולה לברך את הברכה, ערומה

ח סעיף "סימן שכ, ד"יו(ע בהלכות הפרשת חלה "הזו נפסק להלכה בשו
אם יש הלכה בברכות המצוות שצריך , והקשה המגן אברהם  ).'א

כ תמוה מאוד איך האשה יכולה להפריש חלה כשהיא "א, לברך בעמידה
  .הרי צריך לברך את הברכה בעמידה, יושבת

 לברך דמותר משמע ח"דביורה דעה ריש סימן שכ ע"וצ", א"ל המג"וז
  ".שלימה משנה והוא ,מיושב

  

  ךהפרשת חלה אינה מצווה כל כ
 אלא עושה דאינו, מצווה כל כך אינה חלה דהפרשת ל"וי", וכתב לתרץ

  ".דשחיטה כן נראה לי דומיא מאכלו לתקן
שמצוות הפרשת חלה אינה מצווה , מבואר בדברי המגן אברהם חידוש

שכאשר אדם בא . שכל מצוות ההפרשה היא בגדר תיקון העיסה, כל כך
אבל בעצם , ממנה חלהל מצווה עליו לתקן את עיסתו ולהפריש וכלא

וממילא כזו מצווה שמתחדשת רק . הדבר אין מצווה להפריש חלה
אין עליה גדר של מצווה לענין , לצורך תיקון העיסה ואינה מצווה בעצם

ולכן אין בברכה של הפרשת חלה . זה שהברכה תחשב כברכת המצוות
שהברכה הזו אינה מוגדרת כברכת , דין עמידה כדין ברכת המצוות

ומעתה מובן מאוד דין זה שאשה שהיא ערומה מותר לה . ותהמצו
שאין זה מוגדר כברכת , ולברך את הברכה בישיבה, להפריש חלה

  .המצוות שדינו בעמידה
  

  א שהפרשת חלה היא מצווה גמורה"דעת הגר
 ודברי"וכתב , חולק על דברי המגן אברהם הללו) ג"סק(א "ובביאור הגר

 אסור והלא ,שחר להם אין דבריו ,והמצו אינה שחלה מגן אברהם שכתב
 לחומרא דעתך מאי דפסחים 'בפרק ג ואמרינן ,קבין עיסתו לעשות
  ".'כו קולא לידי דאתי חומרא

ואין , א חולק וסובר שמצוות הפרשת חלה היא מצווה ככל המצוות"הגר
אלא יש מצווה בעצם , זה מוגדר כשחיטה שזה בגדר תיקון עיסתו

מוכיח את זה מהדין שאסור  א"והגר    .הפרשת החלה
, לעשות את העיסה קבין קבין כדי להפקיע מזה את מצוות הפרשת חלה

כ "אלא רק בגדר תיקון עיסתו א, ואם הפרשת חלה אינה מצווה בעצם
. מה האיסור לעשות את העיסה קבין קבין כדי להפקיע מזה חיוב חלה

אוד כ מובן מ"א, ובשלמא אם מצוות הפרשת חלה היא מצווה בעצם
. שיש איסור לעשות את העיסה בצורה כזו שמפקיע ממנה את המצווה

אבל אם אין מצווה בעצם ההפרשה אלא כל המצווה היא רק בגדר תיקון 
כ מי שעושה את העיסה בצורה כזו שלא יצטרך לעשות את "א, העיסה

שאינו מוגדר כמי מפקיע , התיקון הזה צריך להיות שאין עליו שום איסור
  .שהמצב הזה אינו מוגדר כהפקעה ממצווה, המעצמו מצוו

ואינה רק בגדר תיקון , ומוכח מזה שהפרשת חלה היא מצווה בעצם
, ל מצוות התורה שאדם מצווה להפריש חלהכאלא זה מצווה כ, עיסתו

וממילא מובן מאוד שיש איסור לעשות תחבולות כדי להפקיע ממנו את 
ן קבין שבאופן כזה הוא כ אסור לעשות את עיסתו קבי"וע, חיוב המצווה

  .מפקיע ממנו את המצווה
  

מדין זה שאשה , א קשה קושייתו של המגן אברהם"אולם לדעת הגר
כיון שבמצב הזה שהיא יושבת , יושבת ומפרשת חלתה כשהיא ערומה

ולכאורה אם מצוות הפרשת חלה היא מצווה . מותר לה לברך את הברכה

וברכת , כת המצוותכ הברכה מוגדרת כבר"א, גמורה כלל המצוות
ואיך מותר לאשה לשבת ולהפריש את החלה , המצווה דינה בעמידה

  .בישיבה הרי צריך לעמוד בברכה
  

  להפריש תרומה מן העיסה לכהן
' ה פרק ,ביכורים הלכות(ם "דהנה ברמב, ונראה לומר בזה דבר חידוש

 מן תרומה להפריש עשה מצוות", בהלכות הפרשת חלה כותב) 'א הלכה
  ".תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית שנאמר ,לכהן העיסה

, "לכהןלכהןלכהןלכהןלהפריש תרומה מן העיסה "ם שכתב "ומדוייק בלשון הרמב
והיינו , ששורש המצווה של הפרשת חלה הוא להפריש את החלה לכהן

שעצם זה שהעיסה טבולה ואסור לאוכלה לפני ההפרשה זה לבד לא 
הן זה עיקר מצוות חיוב הנתינה לכאלא , מחייב במצוות ההפרשה

ובמצוות הפרשת חלה נאמר שבכל עיסה ועיסה יש לכהן חלק . ההפרשה
ולזה דייק . וחלק הכהן הוא מחייב במצווה של הפרשה, בעיסה הזו

כתב , ם בלשונו וכאשר כתב את עיקר מצוות הפרשת חלה"הרמב
  .שהמצווה היא להפריש את החלה לכהן

האחד הוא תיקון העיסה , יםולפי זה יוצא שיש בהפרשת חלה שני ענינ
, ובחלק הזה באמת גדר המצווה הוא כשחיטה, שיהא מותר לאוכלה

וכל , שכלפי עצם העיסה אין מצווה לתקנה כדי שתהא ראויה לאכילה
ענין תיקון העיסה מוגדר רק כשחיטה שהוא מעשה תיקון לתקן את 

  .העיסה לאכילה ואינו בגדר מצווה
וא ענין המצווה וגדר המצווה הוא ה, והחלק השני שיש בהפרשת חלה

ודבר זה הוא מצווה מצד עצם עצמותו שכל , להפריש את החלה לכהן
  .אדם נצטווה מצווה חיובית להפריש מעיסתו חלה לכהן

, א שהוכיח שהפרשת חלה הוא מצווה חיובית"ולפי זה כל דברי הגר
, ולכן יש איסור לעשות את העיסה קבין ולהפקיע ממנה מצוות הפרשה

דמצוות הפרשת חלה לכהן . מצד מצוות ההפרשה לכהן ין זה נאמר רקד
אבל כלפי . שאסור לאדם לבטלה ולהפקיעה ממנו, א מצווה חיוביתהי

אלא הוא , אין בזה מצווה חיובית, תיקון העיסה שתהא ראויה לאכילה
ואינו , בגדר מצווה קיומית כשחיטה שהוא פעולה של תיקון העיסה

  .חיובית המצוומוגדר בגדר 
  

  לא מברכים בשעת נתינת החלה לכהן
האריך לבאר למה לא ) ח"י סימן 'א חלק(א "והנה בתשובות הרשב

שישנם הרבה מצוות שחכמים , מברכים ברכת המצוות על כל המצוות
וכתב בזה כמה כללים מתי יש ברכה ומתי אין . לא תקנו בזה ברכה

והלוואה ומתנות וכתב שמצווה שתלויה באחרים כמו צדקה . ברכה
לא תיקנו ברכה כיון שאפשר שהעני לא ירצה לקבל , עניים וכיוצא בזה

ותקנו ברכה רק על דבר שביד , כ בירך לבטלה"ממנו את הצדקה וא
ואם העשיה תלויה באחרים שיכולים למנוע ממנו , האדם לעשותו כולו

  .את עשיית המעשה לא תקנו ברכה
כיון שבזה הישראל , תקנו ברכה ובנתינת מתנות כהונה לכהן וללוי לא

והכהן , ה זיכה את המתנה הזו לכהן"שהקב, אינו נותן משלו כלום
וממילא לא שייך לברך ברכה על . משולחן גבוה קזכי ולא מיד הישראל

 על אבל", והוסיף וכתב  .מצווה כזו שהאדם אינו נותן משלו כלום
 על מברך שאינו מפני ,מברך ומעשרות חלה הפרשת ועל הבן פדיון

  ."בו שתלויין הפדיון ועל ההפרשה על אלא הנתינה
  

עיקר הברכה במצוות הפרשת חלה ש, א שסובר"רואים בדברי הרשב
ועל זה , שזהו עיקר המצווה, להיות בשעה שנותן את החלה לכהן צריכה

ולכך הוצרך . בתחילת דבריו מתקשה למה אינו מברך כשנותן לכהן
 אלא ,משלו נותן הישראל דאין"ליישב שלא תקנו בזה ברכה כיון 

  ."זכו קא גבוה ומשלחן לכהן אותן זכה ת"שהשי
א "קשה לרשב, שייך לברך כשנותן את החלה לכהן ומעתה אחרי שלא

ומיישב שאינו מברך על הנתינה , כ למה בהפרשת חלה כן יש ברכה"א
  .אלא על ההפרשה

החלה ולכאורה לא מובן מדוע בתחילה הוקשה לו שיברך כנותן את 
וכיון שבירך בשעת , הלא עיקר המצווה היא הפרשת חלה, לכהן

עוד יש להבין מדוע השאלה שמקשה למה מברך על . ההפרשה די בזה
, נו מברך על הנתינה לכהןיההפרשה מתעוררת דווקא אחרי שיישב שא

רואים מדבריו שבתחילה לא הוקשה לו למה מברך על ההפרשה ורק 
כ למה מברך "ברך על הנתינה אז קשה אאחרי שיישב את הטעם שאינו מ
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  .על ההפרשה

  

א סובר במצוות הפרשת חלה כמו שנתבאר לדייק "ונראה לומר שהרשב
שבשורש , שעיקר המצווה היא להפריש את החלה לכהן, ם"בדברי הרמב

וכל הענין של תיקון , המצווה עיקר המצווה היא נתינת החלה לכהן
  .א מצווה מחמת הנתינה לכהןהעיסה הוא לא מצווה מצד עצמו אלא הו

א מדוע לא תקנו ברכת המצוות "ומעתה מובן מאוד קושייתו של הרשב
וממילא ראוי לקבוע ברכה , שהרי זה עיקר המצווה, בשעת הנתינה לכהן

, ומיישב שכיון שהישראל אינו נותן משלו כלום לכהן. על מעשה הנתינה
ועוד . (ה ברכהאלא הכהן משולחן גבוה קא זכי ממילא לא שייך על ז

שיכול להיות שהכהן בסוף לא ירצה , שהוא מצווה שתלויה בדעת אחרים
  ).כ לא תיקנו ברכה"ובזה ג, לקבל את המתנה מיד הישראל

א שאם בעיקר המצווה של "ולפי זה מובנים גם המשך דברי הרשב
מכח הסברא הזו , לא שייך בזה ברכה, הפרשת חלה שהוא הנתינה לכהן

כ למה מברך ברכה בשעת "א, משלו כלום לכהן שהישראל לא נותן
הרי אם עיקר המצווה היא הנתינה לכהן וזהו דבר שלא , הפרשת החלה

כ איך שייך לברך על ההפרשה שהוא דבר שאינו "א, שייך עליו ברכה
  .עיקר המצווה

  

  גדר הברכה בהפרשת חלה
 ועל ההפרשה על אלא ,הנתינה על מברך שאינו", א"ומיישב הרשב

  ."בו שתלויין הפדיון
ונראה לבאר שמיישב שבאמת הברכה בשעת ההפרשה אינה ברכה על 

, שבאמת על דבר זה לא שייך ברכה, עיקר המצווה שהוא הנתינה לכהן
פ שעיקר "כלומר שאע. אלא הברכה היא על מעשה ההפרשה בלבד

אולם בהפרשת חלה יש עוד ענין של תיקון , המצווה היא הנתינה לכהן
היא טבולה ואסורה ל זמן שלא הפריש חלה העיסה שהרי כ, העיסה

. פרשה הוא מתקן את העיסה שתהא ראויה לאכילההמעשה הו, באכילה
בכל זאת יש , אינו עיקר המצווה, פ שהמעשה הזה של תיקון העיסה"ואע

דהיינו שמצוות התורה , במעשה הזה קיום מצווה קיומית ולא חיובית
ועל . קודם להפריש ממנה חלההיא שכאשר יבוא לאכול מהעיסה צריך 

. תקנו ברכה, המצווה הזו שענינה הוא תיקון העיסה להכשירה לאכילה
מעשה ההפרשה שהוא תלוי א הברכה הזו היא ברכה אך ורק על וממיל

  .ולא על עיקר המצווה שהוא הנתינה לכהן, ביד הבעלים
 הוא בגדר ברכת הנהנין, ולפי זה נראה לומר שגדר הברכה בהפרשת חלה

אלא ברכה על התיקון שיכול , שאינו ברכה על החפצא של המצווה
א ברכה על התיקון שהי, והוא כמו ברכת השחיטה. העיסהלאכול את 

אולם . ל זה מברךעאבל אין בזה מצווה חיובית ש, והכשר הבשר לאכילה
, אינו ממש ברכת הנהנין שהרי למעשה הברכה הזו היא ברכת המצוות

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו "כה שמברך וכמו שרואים בנוסח הבר
אמנם בגדר הברכה ברכת המצווה הזו מוגדרת כברכת ". להפריש חלה

וכשם שברכת הנהנין ענין , הנהנין שעניינו הוא תיקון העיסה לאכילה
כך גם בהפרשת חלה ענין ברכת המצווה הזו  ,הברכה הוא על האכילה

  .הוא על ענין האכילה של תיקון העיסה לאכילה
  

  ברכה על תיקון אין דין עמידה
ומעתה אחרי כל זאת שנתחדש שעיקר המצווה בהפרשת חלה הוא 

והברכה , וכל ענין תיקון העיסה אינו עיקר המצווה, הנתינה לכהן
א מעין ברכת הנהנין שהוא רק על מעשה תיקון העיסה יבהפרשת חלה ה

  .לאכילה
א הקשה "דהנה המג, לפי כל זה יש ליישב את קושייתו של המגן אברהם

, מהמשנה שאשה ערומה יושבת ומפרשת חלתה ומברכת את הברכה
והקשה איך יכולה להפריש חלה בישיבה הרי ברכת הפרשת חלה זהו 

ומכח זה כתב שהפרשת חלה אינה מצווה . ברכת המצוות ודינה בעמידה
. ועל כן אין צריך עמידה בברכה, כל כך אלא ענינה הוא תיקון העיסה

, א מצווה חיובית לכל דברא חולק וסובר שהפרשת חלה הי"אבל הגר
  .א"ולדבריו קשה קושייתו של המג
א שמצוות הפרשת חלה "ל דברי הגרדכ, ונראה דלהמבואר מיושב הכל

דווקא על עיקר המצווה שהוא הפרשת חלה  ונאמר, א מצווה חיוביתהי
א כיון "ועל מצווה זו באמת לא שייך ברכה כמו שכתב הרשב, לכהן

אלא שיש עוד . אין הישראל נותן משלו כלום ומשמיא קא זכו לכהןש
, ודין זה הוא בגדר מצוות שחיטה, חלק במצווה שהוא תיקון העיסה
וגדר הברכה בזה הוא כעין ברכת , שאינו מצווה חיובית אלא קיומית

ובברכה כזו שהיא בגדר ברכת הנהנין לא נאמר דין עמידה של . הנהנין
דווקא בברכה  ההדין שברכת המצוות בעמידה נאמרוכל , ברכת המצוות

, אבל במעשה כזה שאינו עיקר המצווה, על מעשה שהוא עיקר המצווה
לגבי דין העמידה דין הברכה הזו כברכת , אלא הוא רק גדר תיקון עיסתו

ולכן מבואר מדברי המשנה שהאשה , הנהנין שיכול לברכה בישיבה
  .יכולה לברך את הברכה בישיבה

  

  מי האיש החפץ חיים
חובת הזהירות מעוון לשון הרע הוא אחד מהדברים היסודיים ששאיפתו 

  .להנצל ולברוח מהעוון החמור הזה, של כל אחד ואחד להתחזק בזה
  

בלשון  ל נזהר בתכלית הזהירות שלא להכשל"צ פלמן זצ"כל ימיו של הגרב
  .ושמר על פיו ולשונו בתכלית השמירה שלא ייצא ממנו דיבור אסור, הרע

מפי (בעת הגיעו לגיל בר מצווה קיבל על עצמו שלא לדבר לשון הרע 
ועל קבלה זו שמר כל ימי חייו שלא , )'אחותו הרבנית פלשניצקי שתחי

  !ויהי מה, לעבור עליה
  

  ההתחלות קשות
, הנהגה טובה שמתחיל לנהוג בזה איזו כל קבלה שאדם מקבל על עצמו או

פתאום צומחים , "כל ההתחלות קשות"ל "בתחילה הדברים קשים וכדברי חז
אבל . מעשה הטובהלהם ניסיונות שנדמים כהר גבוה ומונעים את קיום 

הדרך , "מכאן ואילך יערב לכם"סיונות ההתחלה שעוברים את נאחרי 
  .'לים בדרך העולה להר הוללא קושי עולים ומתע, נעשית קלה ונעימה

, "הר גבוה"זה היה לו בבחינת , צ את הקבלה הזו"כך כשקיבל עליו הגרב
, ואפילו יותר מזה - בחור צעיר כמו כולם שמעורה חזק בתוך החברה 

אבל . זה כדי למצוא חן בעיני האחריםעל ובמצב כזה הטבע לדבר על זה ו
  .סוריםובלם את פיו מדיבורים א, הוא בכח חזק שמר על הקבלה

  

ולא היה מסוגל להוציא מפיו דיבורים , עד שבסוף הרגל נעשה טבע
  .אסורים

בתקופה מסויימת היה מוסר בבית הכנסת לאחר התפילה שיעור בספר 
לא לדבר ", ופעם אחת אמר תוך כדי הדברים בפשטות רבה, "חפץ חיים"

אלא עיקר הקושי הוא לא ! פשוט לא לדבר וזהו, לשון הרע זה קל מאוד
שאחרי שכבר שמע את הדברים לא לקבלם ולהוציאם , קבל לשון הרעל

  ."מלבו זה דבר קשה
א הל? וכי לא לדבר לשון הרע זה קל, השומעים שמעו והתפלאו מאוד

כמה , ומדיח את האדם לדבר לשון הרע עינינו רואות כמה היצר הרע מסית
 אבל. הדיבור לצאת החוצהאת כח רב צריך כדי לבלום את הפה ולעצור 

אחרי שכבר עברו את ההר הגבוה ונשאר , התשובה היתה פשוטה מאוד
  .זה קל מאוד ,וודאי שכדי לכבוש את החוט הזה, חוט השערה

  משומר מהאיסור
צ מוסר בליל שבת לאחר הסעודה שיעור "במשך שנים רבות היה הגרב

לבחורים מישיבת ) סעדיה גאון' בתקופה שעדיין גר ברח(בהלכה בביתו 
עד שעת , לאחר השיעור היה הולך ללמוד בישיבה עם חברותאו. 'פוניבז

  .לילה מאוחרת
בשעה שהלך לישיבה היו מצטרפים אליו בחורים ושואלים , ברוב הפעמים

ההליכה היתה . אותו שאלות על עניני השיעור ועל עוד ענינים בהלכה
  .תמיד ברוגע ובנעימות

. שון הרעאחד מהבחורים אמר איזה דבר ל, פעם אחת בשעה שהלכו
היו אדומות אבל פניו נ, הוא לא אמר כלום, זעצ שמע את זה והזדע"הגרב

  .מרוב ההלם הזה ששמע דבר לשון הרע
' ויראה גדולה מפחד ה, הבחורים שהלכו עימו נבהלו מאוד ממראה פניו

ותכף ומיד הרגישו שכאן זה לא . בהם על העוון הגדול הזה הועוזו נכנס
  .בירו את הענין לנושא אחר לגמריוהע, המקום לדבר לשון הרע

גד שעד היום הזה עומדת לנ, ומספרים הבחורים שהלכו עימו באותו השעה
  .הוא ירא ודואג שלא להכשל בלשון הרעאיך , צ"עיניהם דמותו של הגרב

  

עשה , צ על נושאים שיש בהם חשש לשון הרע"בכל פעם שדיברו עם הגרב
ואפילו דברים שהיו . נין הזהאת עצמו כאילו שאינו יודע שום דבר מהע

לא הוציא , וגם היה מעורב בהם בדרך כזו או אחרת, בהירים ונהירים לו
ממראה פניו היה אפשר לחשוב כאילו אינו יודע . מפיו מילה לטוב או לרע

  .ן זה מאומהינבע
צ למד "פעם אחת דיבר עימו בנו על מעשה מסויים שהיה בעת שהגרב

והאב אינו , הבן שואל. את פרטי המעשהושאל אותו , בבחרותו בישיבה
אבל . אדם אחר היה חושב שבוודאי הוא אינו מכיר את המעשה הזה. משיב

, שהוא מכיר את המעשה וודאי, בישיבה שאביו היה בעת ההיאהבן שידע 
  .ניסה שוב ושוב לשאול על פרטי הענין הזה

תי וכי אתה רוצה להכשיל או"אמר , בסוף כשראה שאינו יכול להתחמק
  ."?בלשון הרע
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  אחרי שבועות
אנו עומדים אחרי חג השבועות, שהוא זמן של חיזוק והתעלות 

 נקרא לכן זה בכל שנה בחג השבועות יש השפעה של תורה, ובתורה, 
חוזרת ההשפעה של בזמן הזה , שבכל שנה ושנה 'זמן מתן תורתנו'

ומוסיפים  ,דשמיא להצלחה בתורה, ולכן לומדים כל הלילהסייעתא 
  פי כוחו. לכל אחד  ,כמה שאפשרבעסק התורה 

עכשיו להמשיך מוטל עלינו ואחרי שזכינו להתעלות בחג השבועות, 
  מעלה מעלה, ולעלות להתעלות יותר, שכן אדם חייב תמיד להתחזק 

אינך עולה דע  אינו עולה הרי הוא יורד, כפי שידוע המאמר: אםומי ש
(זכריה ג,  'עומדים'אדם איננו עומד, רק המלאכים נקראו  .שאתה יורד

 בעלייה או בירידה, לכן מוכרחים להמשיך או תמיד ו), אבל אדם נמצא 
  את העלייה כדי שלא תהיה ירידה. 

בתורה ויש ובאמת זה לא קשה, כי לימוד התורה מעניין ומושך, 
למים, ליין, ללחם, לדבש ולחלב, כל תורה נמשלה ה ,מתיקותוערבות 

כשאדם צמא הכי טוב בשבילו זה  הטעמים שבעולם שייכים בתורה,
אמרו (ב"ק יז, א) אין מים מים, וכך גם התורה נמשלה למים, כמו ש

  אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים. 

  לפי טבעו
לומדים בצורה שאינה הם יש כאלה שקשה להם ללמוד, מפני שאמנם 

ולא שייך שילמד נגד מה לפי טבעם, כל אדם יש לו הטבע שלו, מתאי
כשם שאין פרצופיהן שווים כך אין דעותיהן שוות אמרו , וכבר טבעו

יש לו הטבע שלו אדם ואדם ), כל תנחומא פנחסמדרש , (ברכות נח, א
  . בלימודוממה הוא נהנה ומרגיש מתיקות 

ו; יא, יג) שדברי  כמו שכתב רש"י (דברים ו,, ויש גם סקרנות בתורה
כחדשים כאילו ניתנו היום, היינו ללמוד מתוך  תורה צריכים להיות

וכבר סיפרתי שמרן הגרא"מ שך זצ"ל ביקש פעם  ,התעניינות וסקרנות
אך באותה לעיין בספר התרומות שמביא שיטת הרמב"ן באיזה ענין, 

שעה לא היה בישיבה ספר התרומות, רק בדירתו של הרב מפוניבז', 
ואמרתי לו כי בבוקר , לעיין בזהיפש הרב שך כיצד אפשר להגיע וח

ושם יש ספר התרומות, ואמר לי כיצד בישיבה יפתחו את אוצר הספרים 
ואני אמתין  אפשר לחכות למחר, הרי הרמב"ן נמצא כאן בקרבת מקום,

  . זוהי סקרנות לתורה מתוך אהבת תורה !למחר?

מושך אותם, זהו לא ומה שיש כאלה שאין להם סקרנות והלימוד 
  . כאמור מפני שלומדים בצורה שאינה מתאימה לפי טבעם

בפשטות ובקלות, כמו במילי שמובן ל אדם נמשך למה בדרך כל
או ידיעות פשוטות, אבל  ,לקרוא סיפור פשוטאדם נמשך שדעלמא 

גם מזה, וכל אחד מושך, אמנם יש שנהנים פחות מאמרים עמוקים זה 
אם לומדים בצורה מעניינת  - כך גם בתורה יש סקרנות  .לפי טבעו

שלומדים את פשטות הגמרא, מה ומתאימה לכל אחד לפי טבעו, כגון 
, וכיצד רש"י מפרש את הקושיא, מה התירוץ, וכיצד תהגמרא שואל

   .זה תורת אמת, וגם מעניין ומושך ,רש"י מסביר

אפילו רבא אמר שהם למעלה מהשגתנו, סברות יש בגמרא והנה 
וכבר הזכרנו שהנתיבות שאינו מבין סברת הדור שלפניו (עירובין נג, א), 

, אבל נראה לו לחלוק, וכותב שמסברא היה מביא סברא בשם התומים
הדור הקודם וההבנה של , ממנו מבוגרהיה התומים כי הוא מבטל דעתו, 

  תורת אמת. קרובה יותר להר סיני, והיא יותר 

רבי ברוך ששמעתי מתלמידו של הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, כמו ש
סברא בשם רבו הגר"ח, והוא התווכח עם רבי ברוך בער פעם אמר בער 

על סברת הגר"ח, ורבי ברוך בער ניסה להסביר לו שוב ושוב, אבל הוא 
ואמר לו: דע לך כי אותו , עד שרבי ברוך בער הפסיק התווכחלהמשיך 

הרבי שלי, רבי חיים, עמד בהר סיני יותר קרוב ממך! רבי חיים קרוב 
  תו היא יותר תורת אמת. תורולכן יותר להר סיני, 

קרובה יותר להר סיני, והיא יותר תורת אמת, היא הפשטות  וכמו כן
הפשטות היא שרא"א דסלר זצ"ל בשם הגר"א ה"צ מו"ר הגשמעתי מ

פשוטים לאדם שהם אמנם יש דברים  .והאמת היא הפשטות ,האמת
, וכפי שהיה עובדא במרן החזון איש לאדם אחראחד ואינם פשוטים 

מסתבר לומר שזצ"ל שדיברו עימו פעם על שאלה בהלכות שבת, ואמר 
חידוש להלכה, וכך כתוב גם ברשב"א, ושאלו אותו אם זה חידוש של 

  גם בלי הרשב"א פשוט לומר כך, ואמר החזו"א זה שהרשב"א, או 
 .הרשב"אפשוט גם בלי הרשב"א, ומי שזה לא פשוט לו שיסמוך על 

החזו"א לפי דרגתו הרגיש שזה פשוט, אבל אחרים זה לא היה פשוט 
  להם, ככה יש דרגות בהבנה באמיתה של תורה. 

הגמרא עם דברי היא הפשטות סתם בני אדם אצל אמנם בדרך כלל 
רש"י שולפעמים גם ברש"י יש חידושים, כפי שכבר הזכרנו רש"י. פירוש 

מי שמדייק , ועליו מקושיות התוספותהרבה במילותיו הקצרות מיישב 
אמר כי ברש"י שהגר"א מגם ידוע ל להבחין בזה, ורש"י יכדברי 

הכל פרק י"א,  מילה מיותרת, וכן במסילת ישרים עדשום וברמב"ם אין 
  צמצום בלי מילה מיותרת. בבדיוק ושם כתוב 

לכל  ובאופן כזה שייך התמדה בתורה, אם לומדים בצורה המתאימה
טבעו, יש כאלה שנהנים ללמוד בעמקות, וזהו טבעם אחד לפי 

אוהבים את הפשטות, ש, אבל יש גם רבים שהעמקות מושכת אותם
  הפשטות מגיעים לעמקות. תוך ובמשך הזמן מ

  חזרהבבהירות 
ראשונה יש ללמוד הכשניגשים ללמוד סוגיא בפעם  .בעבראמרנו וכבר 

את הגמרא עם פירוש רש"י, ולמחרת לחזור שוב גמרא עם רש"י עד 
שיהיו הדברים ברורים ופשוטים, ואז חוזרים פעם שלישית ביום אחר 

עדיין לא כל דברי התוספות מובנים, ולפעמים אמנם תוספות,  עםגם 
תוספות מביאים גמרות ומשניות מזרעים קדשים וטהרות שקשה 

 בחזרה הרביעית מתבררים עוד פרטים, וככל שחוזרים להבינם, אך
  יותר כך הדברים מתבררים ונעשים פשוטים יותר. 

כת נדרים, הייתי כשלמדו בישיבה מס ,ומעשה שהיה לפני שנים רבות
הצהריים, והיו חברותא שניגשו לשאול אותי על  עולה לישיבה אחר

מייעץ להם  בסדר שני, ולא תמיד ידעתי לענות להם, והייתיהנלמד 
, בחזרהתברר מזה ויראו אם  ,יחזרו פעם שנייהשימשיכו הלאה, ומחר 

 עד שהחליטו לעשות כך, בחזרה נתיישב להם הכל - ובכל פעם שעשו כן 
  . וחוזרים למחרתבקביעות, וכל דבר היו לומדים 

וכך במשך תקופה לא באו לשאול, עד שפעם אחת באו עם שאלה 
, וכבר מובנות שאינןשיש שם כמה מילים נדרים דף מ"ז, בר"ן בדברי ה

עיינתי וראיתי שגם אני ומובן להם, אינו ועדיין וחזרו את הענין למדו 
שמחר יחזרו פעם ה ענין מסובך עם הרבה פרטים, והצעתי שז, מביןלא 

וראו שוב חזרו אם הבינו, ועשו כן, ולמחרת אחר כך ויודיעו לי שלישית, 
מה שלא מבינים מאד, זהו טבע האדם וכך דרך הלימוד, מובן הר"ן כי 

כל חזרה מוסיפה בהירות בפשטות  מבינים בחזרה,בפעם הראשונה 
  הדברים, והעמקות באה לאחר הפשטות. 

  כנגד כולם
, היינו ששכר 'תלמוד תורה כנגד כולם'שנינו בריש מסכת פאה והנה 

יותר מכל המצוות, וגם קדושת התורה מקדשת את גדול תלמוד תורה 
מוואלוז'ין רבינו חיים כפי שהאריך בזה והאדם יותר מכל המצוות, 

  בנפש החיים שער ד' וברוח חיים על פרקי אבות. 

ואמרו חז"ל (סוטה כא, א) עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה 
ה תורה, היינו שאם אדם עשה מצוה, ואחר כך עבר עבירה, העביר

מבטלת שכר המצוה, אבל אם למד תורה ועבר עבירה, אין העבירה 
  מבטלת שכר התורה, ונשאר בידו שכר לימוד התורה. 
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וזהו המעשה שמובא בגמרא (חגיגה טו, ב) על אחר, הוא אלישע בן 
בגמרא שם אבויה, שהיה רבו של רבי מאיר, ויצא לתרבות רעה, ומובא 

רבי מאיר תוכו רה ממנו, אלא שגם אחר כך לקבל תושרבי מאיר המשיך 
אכל קליפתו זרק, היינו שידע לקחת ממנו רק תורה ולא להיות מושפע 

   לרעה, ורק רבי מאיר היה יכול לעשות כן.

ואמרו כי בבית דין של מעלה, אותו וכשנפטר אלישע בן אבויה דנו 
ן מעליו נה ימגמפני שזכות התורה  ,בגיהינום אי אפשר להכניסו

כמו , עומדת לו זכות התורה שלמדעדיין אף על פי שחטא,  .הגיהינום
 ,אבל גם לעולם הבא אינו יכול להיכנס .אין עבירה מכבה תורהשאמרו 

ואחר  ממרק אותוהיה מפני שחטא, ואם היה נידון בגיהינום, הגיהינום 
עולם הבא, כנס לנגיהינום אינו היה נכנס לעולם הבא, אבל בלי כך 

  קלע שזה ייסורים איומים. ונשאר בינתיים בכף ה

, היינו 'מתי אמות ואעלה עשן מקברו'וכששמע מזה רבי מאיר אמר 
אחר כך כדי שיוכל  ,שיבקש מבית דין של מעלה שיתנו לו גיהינום

מקברו של אחר, עלה עשן כשמת רבי מאיר אכן להיכנס לעולם הבא, ו
וכי 'רבי יוחנן ששמע מזה אמר וזה היה סימן שנכנס לגיהינום, אבל 

, 'גבורה היא לשרוף את רבו בגיהינום? מתי אמות ואכבה עשן מקברו
זכות להוציאו מהגיהינום ולהכניסו לעולם הבא, עליו ילמד הוא היינו ש

  ובאמת כשמת רבי יוחנן פסק העשן מקברו של אחר. 

  ההשפעה נמשכת
בימים שאחרי תלמוד תורה כנגד כולם, בפרט  !התורהזהו כוח 

נמשכת, שיש תשלומין לקרבנות החג במשך ששה שבועות, ההשפעה 
עדיין אנו ש ימים עד י"ב בסיון, והשפעת הקדושה נמשכת בימים אלו,

גדול יותר בחג השבועות כמו שחיוב תלמוד תורה ו עומדים בעיצומם,
מכל השנה, כך גם בימים אלו החיוב גדול יותר, מפני שזה זמן המסוגל 

ולהיות שקועים בתורה, ולהיזהר  וחייבים יותר ללמוד להצלחה בתורה,
  ביותר מביטול תורה, שהזמן מחייב את זה. 

גם העונש על ביטולו חמור יותר, כפי  ,גדול יותרהוא וככל שהחיוב 
לפי גודל ששאנו רגילים להזכיר מדברי רבינו יונה בשערי תשובה (ג, טז) 

מוד תורה שהוא חיוב המצוה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה, וממילא תל
גדול מאד, גם העונש על ביטולו חמור מאד, וכן הביא בשערי תשובה 

כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות כך  :(שם יד) מדברי הספרי
  עונש המבטלה חמור מכל העבירות. 

  לא יסיח דעתו
רמב"ם (הלכות ת"ת ג, ו) כתוב ב ?וכיצד מקיימים מצות תלמוד תורה

לא  ולהיות מוכתר בכתר תורהמי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי 
אפשר שלא להסיח ככל היסיח דעתו לדברים אחרים, היינו להשתדל 

בשינתם חולמים בדברי אפילו ידוע שאנשים גדולים  .דעת מדברי תורה
גלתה פח) שכתב סברא שנת מןסיתורה, כבר הזכרנו מדברי הט"ז (חו"מ 

מה  .לו בחלומו, וגם בדורנו יש אנשים כאלה שחולמים בדברי תורה
חולם על  - מי שחושב דברי תורה  .שאדם חושב ביום הוא חולם בלילה

חולם על שטויות, וזהו סימן עד כמה  - דברי תורה, ומי שחושב שטויות 
  . בתורה או בדברים אחריםאדם שקוע ומונח 

כך, אבל אם הלימוד מעניין כדי עד אמנם קשה להיות דבוק בתורה ו
  ממילא לא מסיחים דעת מזה, כי זה מעניין ומושך! וכפי שסיפר לי הרי 

אחד שאם הוא מעיין בדברי תורה לפני השינה, זה מרתק אותו כל כך 
מה שמעניין ומושך  ,אדם לומד לפי טבעוכש .עד שאינו יכול להירדם

ממילא אינו מסיח דעת מזה, ומחשבתו נמשכת לזה גם בשעה אותו, 
  . בדברי תורהשהוא אוכל, ואפילו כשישן הוא חולם 

  בעלי מדרגה כאלה.  , אבל ישמאד אמנם זו מדרגה גבוהה

  ששי ושבת
 אצל ימי ששי ושבת בהנה  .ברצוני לעורר על ענין נוסף חשוב מאד

סדרים קבועים כמו בהם , מפני שאין מתבזבז הזמן חלק גדול מהציבור
בכל השבוע, וביום ששי בישיבה יש סדר לימוד עד תפילת מנחה, אבל 

השבת שאין סדר עד כניסת שעות רבות עוד אחר כך היום גדול, ויש 
חורף שהלילות ארוכים, זמן לילי שבת ומוצאי שבת, בפרט בבקבוע, וכן 

  . בזמנים אלויש שמורים היתר לעצמם 

  .ובדרך כלל זה מפני שרואים אחרים שמזלזלים, ומושפעים מהם
בריאות הגוף, במשהו של היזק אם היה איזה חשש הלא אבל נתבונן, 

היה סומך בזה על אחרים שמזלזלים בבריאותם, ודאי שהיה נזהר וכי 
סכנה לבריאותו, וכאן מדובר שיש ולא היה מתחשב באחרים במקום 

ודאי  ך לפחד ולחשוש?ורצ איןבשאלה של חיי עולם, חיי נפש, וכי בזה 
  לסמוך על מה שאחרים מזלזלים. מקום שאין 

בואו חשבון, בששי ושבת יש עשרים וארבע שעות בכל יום, וכבר 
לתת שהיה שם מלמד בעל השפעה, שידע  ,בחיידר אחדהמעשה סיפרתי 

גישמאק בלימוד, עד כדי כך שהיו לומדים בששי ושבת לתלמידים 
תשע שעות בכל יום, אם נעשה חשבון זה לא קשה,  ,שמונה עשרה שעות

 אפילו תשע שעות זהשעות, ואם נפחית מיש עשרים וארבע  ביוםכי 
נשארו הרבה עדיין , ועוד כמה שעות לתפילות ולסעודות שבת, לשינה

 והזשהלימוד יהיה מעניין, ו י קושי, רק צריךשעות שאפשר ללמוד בל
  כשלומדים בצורה המתאימה לכל אחד לפי טבעו. 

  להתענג על השם
עשות חפציך  ) אם תשיב משבת רגלךישעיה נחעל שבת נאמר (הנה 

מי ששומר , וגו' אז תתענג על השםוגו' ביום קדשי וקראת לשבת עונג 
 דיבורי חול ואינו מדברנזהר כראוי בכבוד השבת, והשבת כהלכתה, את 

   .לשכר מיוחד להתענג על השם ה, זוכבשבת

כי "האדם לא נברא אלא להתענג על כתוב במסילת ישרים פרק א' 
השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל 
העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם 

שמקום התענוג על השם הוא בעולם הבא, ולא בעולם מבואר הבא", 
כים על ידה ), וזובהזה, אך שבת היא מעין העולם הבא (ברכות נז, 

מעין העולם הבא, ואמנם אין זה  –להתענג על השם כאן בעולם הזה 
  העולם הבא ממש, אבל הוא תענוג מעין העולם הבא! 

, בשבת משתנההפנים לכן בשבת יש לאדם נשמה יתירה, וגם מראה 
כיון שהפנימיות משתנה, אמנם לא כל אדם זוכה לנשמה יתירה, ולא כל 
אדם פניו משתנות בשבת, רק מי שמחשיב את השבת ומכבדה כראוי, 

  . 72מכתב מאליהו ח"א עמ' בבזה מה שכתב יעוין 

  קבלת שבת
כגון ומחשיבים את השבת כראוי, ואינם  אמנם יש כאלה שמזלזלים

מנחה  יםתפללמבעלי בתים ה, הנה קבלת שבת בזמנה לפני השקיע
, יושבים בערב שבת בשעה מוקדמתכבר קטנה, ובאים לבית הכנסת 

במקומותיהם ונמצאים באווירה של שבת, ומקבלים את השבת בניגון 
ובנעימה, גם הניגונים מעוררים קצת להרגיש את השבת, אבל בישיבות 

, ודבר שאינם זריזים בקבלת שבתיש כאלה שמתפללים מנחה גדולה, 
  חמור מאד. ה זו, זה הוא זלזול בכבוד השבת

אם היו יודעים את החשיבות של השבת, ומה שאפשר לזכות בשבת, 
איזה עולם הבא ואיזה גן עדן, היו נזהרים יותר בכבוד השבת, להגיע 

כמו שמובא בגמרא (שבת  ,לקבלת שבת בזמן, ולקבל את השבת בשמחה
ח רסב, ג) ילבש בגדיו הנאים קיט, א) וכן נפסק בשולחן ערוך (או"

וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה 
דרבי חנינא מעטף וקאי בפניא דמעלי שבתא ואמר בואו ונצא לקראת 

  ינאי אומר בואי כלה בואי כלה.  בישבת מלכתא ר

בשבת בעיר אחת, ועורר את פעם מסופר על הערוך השולחן שהתארח 
בשעה מוקדמת בערב שבת ולקבל את השבת לבוא לבית הכנסת הציבור 
, ואכן נשמעו לדבריו, ונתאספו לקבלת שבת בשעה מוקדמת, מוקדם

הערוך וחשש הגיע אחרי קבלת שבת, ו ,זהמשלא ידע רב אחד והיה שם 
הרי  :הרב ואמר לואל ופנה , השולחן שמא הרגיש הרב פגיעה בכבודו

 םכלה, בת זוגהלבואו, שבת היא  שמחכים ,שבת זה אורח חשוב מאד
כבודו של הרב. בשביל לדחות קבלת שבת לכן אי אפשר של כלל ישראל, 

לבעלי בתים ואמר  ,רב היה בעל מדרגה, והתפעל מאד מהדבריםהואותו 
  . שם רבכשייקחו את הערוך השולחן לכהן 

   !זהו ענין הצריך חיזוק, וכדאי להתחזק בזה
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