
 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”ט ה’תשע”ו
מחיר: גדול- 4 ₪ ׀ רגיל- 2 ₪

קובץ גליונות
פרשת מסעי

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

זכות הלימוד בקובץ לע”נ 
הר”ר שמואל ב”ר יצחק אפשטיין זצ”ל
איש אמונם של גדולי ישראל
נלב”ע ד’ מנחם אב תשע”ג תנצב”ה



ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי
שיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(

ישיבת בני ראובן

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 

058-3231891 )שוורץ(

רובע ז’
052-7668323 )מונק(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר 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(

ויזניץ
050-4192923 )טסלר( 

בבתי הכנסת:
*הליכות חיים

*המרכזי - רמת אלחנן
*הליגמן
*לדרמן

*נאות יוסף
*משכנות יעקב

*דברי שיר
*שם אבותי

*אוהל משה ורחל- רח’ פרל
*יד אהרון

*שבת אחים
היכל צבי רח’ סירקין

אשכנז רח’ יעל
בית אריה רח’ גרוסברד פינת בעל 

התניא
קהל חסידים רח’ חולדה הנביאה

בכוללים:
*בית הלל

*נחלת משה
*חזון איש

*פוניבז’ )אוהל קדושים(
*ברסלב

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

*חנות שאבעס חזון איש 49

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

הדר
 *ישיבת תפארת ישראל
04-8699455 )חסידים(

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(

בבתי הכנסת:
*אמשינוב

*מנין אברכים
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

מאה שערים 
ביהכנ”ס תפארת בחורים )הישן(

גוש 80 
*ביהכנ”ס בראשות הגאון ר’ דן סגל 

שליט”א

גבעת שאול
ישיבת הגרי”מ דרוק

מבוא חורון
054-8413562 )פיינר(

מודיעין עילית
*בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

כתר תורה הרב אברמוב

חפציבה
052-7143196 )דרמר(

ישיבת כנסת יצחק

נאות הפסגה
052-7608620

קרית ספר
בית הכנסת: קהילת משך חכמה -053

3127555

ברכפלד
* ישיבת מיר

דרדק 08-9741667

בבתי הכנסת
*אוהל תורה

*חניכי הישיבות רשב”י

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(

עוצם
ישיבת נר זרח

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
 ישיבת כפר חסידים

053-3136168

גבעה ב’
כולל נר ישראל בית יצחק

052-7183722

גבעה ג’
052-7171992 )פרקש(

בביהכנ”ס
*היכל משה - בנה ביתך

תפרח

 08-9924520

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

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900 ׀ הפצה בארה”ב: 6463428424
ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל: k.gilyonot@gmail.com ׀ להנצחות ע”ג הקובץ ניתן לפנות ל: 053-3145900
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 לרבים המבקשים 
 )A4( קובץ גליונות גדול 

 ניתן להזמין מראש 
במוקדי ההפצה.

מוקד הפצהמחירפרשה
רגיל )קובץ  מוגדל(2 ₪  יום א’ ג’ אב

רגיל2 ₪ דברים

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ ואתחנן

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ עקב

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ ראה

רגיל2 ₪ שופטים

 קובץ מיוחד
 בשבוע הבא החל מיום א’ ג’ אב, יופץ קובץ גליונות מורחב 

בעניני ימי בין הזמנים. ניתן\ יהיה להשיגו בכל המוקדים הרגילים.

 ישיבות וכוללים המעונינים בכמות גדולה, 
נא להזמין מראש במוקדים או במערכת.

 התקבלה תרומה לחלוקת הקובץ בביה”ח 
 ‘מעייני הישועה’ ו’תל השומר’ עבור החולים המאושפזים.

ניתן להזמין מראש במערכת.

 המעונינים לתרום להמשך חלוקה זו, 
וכן דרושים אחראים בבתי חולים נוספים, פרטים במערכת.

נבקש מהקוראים להסדיר את התשלום עד ליום ו’ ח’ אב, 
וכן נבקש מהמוקדים ליצור קשר ע”מ להסדיר את החובות.



  

 )מטו"מ(בחו"ל  סעימ ׀ פרשת 185' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 נ"לע יוצא זה גליון

 ל"זצ אפשטיין יצחק ר"ב שמואל ר"הר

 ישראל גדולי של אמונם איש
 ג"תשע אב מנחם' ד ע"נלב

 ה"תנצב

  דבר העורך �
 יותר נמצאים בהם, הקיץ ימי לקראת
 לבל הצעירים את להזהיר יש, בדרכים

 שאינם טרמפים על לעלות יהינו
 אל הגיעה דלהלן השאלה. להם מוכרים

 .בחורים מקבוצת זילברשטיין י"הגר
 ,סיפרו, צפת מהעיר ביציאה עמדנו

 .אותנו שיסיע טרמפ על לעלות וביקשנו
 ,רחום לב עם יהודי להם עוצר לפתע
 :ואומר ,₪ 200 של שטר להם מוסר

 יהודי'. באוטובוס סעו, כסף לכם הנה'
 שהורו כפי, בטרמפ מנסיעתם חשש זה

 .התורה גדולי
, לעשות מה שוקלים הם בעוד, והנה
 להם ומציע חרדי יהודי לידם עוצר

 אותם לקחת ומבטיח, לרכבו לעלות
 ד"ובס -, לרכב עלו הם. חפצם למחוז
 הם עכשיו. לביתם בשלום הגיעו

 ?השקלים 200 עם לעשות מה שואלים
 התנה לא, השטר את להם שנתן מי הרי

 ,בנסיעה בכסף השימוש את מפורשות
-על ניתן שהכסף מאליו ברור שהדבר או

 - הם כן כמו? בטרמפ יסעו שלא דעת
 רשות להם ואין במידה, שואלים

 ?בכסף לעשות מה, להשתמש
 היתה א"שליט הרב של תשובתו
 לכיס הכסף את לקחת. א: כדלהלן
 - היהודי כי, גזל זה הבחורים של הפרטי
 ,בטרמפ שיסעו התכוון לא בוודאי ההוא
 ,עכשיו. ב; לעצמם הכסף את ויקחו

 הכסף את לתת יש, בטרמפ נסעו כשכבר
 עוד שקיימת יתכן. ג; רבים לצרכי

 אחרים בחורים שיחפשו, אפשרות
 לנסוע ורוצים בטרמפיאדות הממתינים

 מנת על, הכסף את להם ויתנו, בטרמפ
Ó‰) .באוטובוס שיסעו ·̄ ÏÂ˜) 

ת כ ר ב ם ב שלו  שבת 
ף  שטו ד גול ק  ח )יצ "ב  (ב

  פשט על הפרשה �
 )ח ,לו( "לאשה' תהי' אבי מטה ממשפחת לאחד' וגו נחלה יורשת בת וכל"

מבואר דבת שאינה יורשת נחלה כגון שיש לה אחים יכולה להנשא לכל 
השבטים, וקשה שמא ימותו אחיה ובני הבנים ותהי' היא היורשת ותעביר 
נחלה, ואע"ג שעל הדור השני לא חששה תורה כמ"ש דבר זה לא יהא נוהג 

לא בדור הזה מ"מ הרי אפשר שימותו מיד לפני כיבוש וחילוק. וצ"ל דקמי א
 שמיא גליא שלא יהי' כדבר הזה.

 

 מדוע ותמוה. סימן חולה מחלה ב"קל איתא הפרשה בסוף הפסוקים במנין
 לחולי הכונה דאין נראה אמנם. במדבר ספר בסיום שזה ובפרט, רע סימן נקט
, )ב, כו תענית מסכת( בכרמים וחולות ויוצאות כדתנן, מחול מלשון הוא אלא
, לנשים דדיהן לבני' וגו מחלה ותהיינה הפרשה בסוף דכתיב הפסוק על וקאי

 .נישואיהן בשמחת במחול חולות היו' וכו ותרצה שמחלה והיינו
 )(טעמא דקרא 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח � 
    """"התקרבוהתקרבוהתקרבוהתקרבו    שלאשלאשלאשלא    הנמליםהנמליםהנמליםהנמלים""""

 

 מהתקופה, א"שליט לייב אהרן רבי הישיבה ראש מרן על ומיוחד מפעים סיפור

 .תגובתו ולהלן, א"שליט רבינו לפני סיפרו, האחרונה

 מרן של בביתו, הבית מפינות באחד קטן תיקון איזשהו עשו, תקופה לפני

 שם שנשאר הנראה כפי אך. לו והלך שעשה מה עשה התיקון מבצע. ל"הגראי

. האזור בכל והסתובבו רבים נמלים למחרת באו זה ובעקבות, קטן חור איזה

, מאוד מפליא בדבר הבחינו בבית זמן אותו שהיו הבית בני. נמלים במאות מדובר

 הריצפה בכל, ומתחתיו החלון על, וסביב השולחן על, מקום בכל שוטטו הנמלים

 לא הם, בחדר עת אותה שלמד א"שליט מרן אל... אך', וכו שם שעמדו בכלים גם

 לא שאליה מחיצה סביבו היה כביכול. מאוד והפליא בלט הדבר. התקרבו

 כמה עם מקצוע איש הגיע מכן שלאחר עד( שעות אותם כל הדבר אירע כך. התקרבו

 .)מיוחדים הדברה חומרי

 ומיד, מהסיפור ונהנה התפעל הוא א"שליט מרן לפני המעשה את כשסיפרו, והנה

 האשה כי שם נאמר ')ב' י( ברכות בגמרא. לזה מקור כבר יש בגמרא כי הגיב

' וכו?  ידעה מנא: ''שם הגמרא ולשון, קדוש איש שהוא באלישע ידעה השונמית

 והמרומם הקדוש האדם כי מפורש הרי'' שולחנו על עובר זבוב ראתה שלא

 ...בזה מכירים הפחותים חיים ובעלי הרמשים אפילו, אנשים משאר

 אותנו שהפליא מה, גם לציין אנו מוכרחים אבל. א"שליט מרן תגובת כאן עד

 :ל"הגראי מרן של ביתו מבני אחד לנו סיפר וכך, במעשה נוסף צד לשמוע, ביותר

 תורה שמר שלא ישראל בארץ הגדולים מהרשעים אחד מת שנים כעשור לפני

. דאז בתקופה. היראים ציבור נגד מאוד הרבה והסית וגרם בממשלה וכיהן ומצוות

 כולו הוא והנה וראו, הקבר את קדישא החברא אנשי פתחו, לקוברו כשבאו, והנה

 שלא מכיון... לטרף משחרים שהם ונראה שם עומדים זבובים מאות. זבובים מלא

 .הגולל את וסתמו. לקבר הגוף את הכניסו ברירה שום להם היתה

 למרן הסיפור את )ו"י הרב( קדישא החברא מאנשי אחד מכן לאחר סיפר, בזמנו

, לזבוב דומה הרע יצר הלא ואמר, והתרגשות התפעלות מלא היה י"רה ומרן, י"רה

 רואים כמה זה בסיפור הפליא ארוכה תקופה ומשך... לו חיכה הרע היצר, הנה

 .בזה והאריך דיין ויש דין שיש

 ושולט שזוכה, והנעלה המרומם האיש כי, היפך לראות זוכים אנו, כעת והנה

', א, ד"נ פרשה ר"ב במדרש גם ע"וע(... בו נוגעים אין ורמשים חיים הבעלי אז, ביצרו

 יתושים כגון ביתו מזיקי לרבות אויביו גם' - עמו ישלים אויביו גם איש דרכי' ה ברצות

 '')וזבובים ופרעושים

 

 מודעה רבא לאורייתא

 הספרהופיע ויצא לאור 

 תפארת ההלכה"" 

 ני שבת ינישו"ת בע מאות ובו אוסף גדול של

 שליט"א הגר"ח קניבסקירבינו ממרן 

  052-7627537  :ניתן להשיג אצל המחבר 
  .בבתי הכנסת, ויות הספרים המובחרותובחנ

 



  ושבת חזון בין המצרים
 עד ר"ח אב אוכל בשר כרגיל.  .‡

  עי' סי' תקנ"א ס"ט שיש מחמירין שלא לאכול בשר מי"ז בתמוז.

 להימנע מנישואין ובנין בתים.  הכוונה שצריך להיות בעצב רק שיש משנכנס אב ממעטין בשמחה אין  .·

 ' הדינים בסי' תקנ"א ס"א.ועי

 לא רצה שיביאו לביתו ספרים חדשים מהדפוס בתשעת הימים.  .‚

 כנראה משום שהוא שמחה, וכן הקפיד אביו מרן הקה"י.

כיון שמאחרי ר"ח אין לובשים בגדים מכובסים, לובשים אותם קודם ראש חודש (קצת זמן) כל הבגדים, אפילו בגדים   .„
 זה אחרי הלבישה הזו. ללבוש זה ע"ג זה, אם ניכר עליהם הצמודים לגוף וגם גרביים, ואפשר

(ואשת מרן הרבנית הצדקנית ע"ה היתה חסה עי' בשו"ע תקנ"א ס"א ג' ו' דיני הבגדים המכובסים ובגדי שבת. ועי' שו"ע יו"ד סי' שפ"ט א' ברמ"א. 
  .על זמנו היקר, ומבקשת מאחד הילדים או הנכדים שילבש במקומו את הבגדים)

 .)כובס (וזהו הגרבייםגר"א ללבוש כל הבגדים מכובסים ומ"מ בגד אחד נוהג ללבוש שהוא לא מת חזון נוהג כהבשב  .‰

  בשו"ע ומ"ב. וכן נהג החזו"א. עי' שם
  ולא מקפיד ללובשם כמה שיותר סמוך לשבת אלא אחרי מנחה כהרגלו.

Â.  .בשבת חזון נוהג לשיר זמירות שבת כרגיל 

  מספרי אחרוני זמניו שכתבו שיש להחמיר בזה. ועי' בכמה

Ê.  משהו ונותן לקטן לשתות ופעמים שלא טעם כלום, ואין צריך קטן שלא הגיע לחינוך אלא אפילו  יין ההבדלה טועם
 ב לבר מצוה.קרו

לחינוך... ודוקא אם לא הגיע עדיין להתאבל על ירושלים". ואמר לי טעמו כי היום סי' תקנ"א ס"י נותנים לתינוק, ומ"ב שם סק"ע "שהגיע שו"ע 
 ן מי שיודע להתאבל ואפי' גדולים א"כ קטנים אין נ"מ בגיל, וכן בדידי הוה עובדא בילדותי שנתן לי לשתות יין עד גיל י"ג. ושנה אחת נכדאי

(עי' מ"ב שם ס"ק ע"ג לענין אכילת בשר בסיום גדול סיים מסכת קודם הבדלה והורה שיכול לשתות וגם שאר המסובים יכולים אח"כ לטעום מהיין 
  ).מסכת

Á.   במוצ"ש חזון לא מניח בעיניו משיירי יין הבדלה, ואמר לי משום שאסור להתרחץ. וגם לא הניח טיפות היין בכיסים
 כהרגלו.

יש  אבל סתם עי' שו"ע סי' תנק"א סס"ז איסור רחיצה בימים אלו. ושאלתיו הרי מותר לרחוץ הפנים כדאי' שם, והשיב שדווקא כשיש צורך
  .להחמיר

Ë.  .אינו פושט בגדי השבת מיד אחר הבדלה אלא אחר מלוה מלכה 

  .(כן שמעתי ממרן) ג מותר, כי הוא כמו המשך להבדלהמפני שאוכל מלוה מלכה מיד אחר הבדלה ובכה"

È.  א אוכל בשר כהרגלו אלא דגים.במלוה מלכה ל 

  עי' כה"ח סי' תקנ"א אות קמ"ד. והעידו שזימר שיר המעלות כהרגלו כל מוצ"ש.

‡È.  .הורה למי שרגיל לטבול טבילת עזרא תמיד, שיכול לטבול גם בט' הימים 

   .שלא יהי' חם מאד)(ואמר לי שאפשר גם לטבול בפושרים למי שרגיל בכך והעיקר  "א אות ק"צנקוכ"כ בכף החיים סי' ת
  )דר השו"עהנהגות מרן שליט"א על ס (מתוך הספר רב המכר 'אלא'

 מעניני הפרשה

 ולאחר, טוב לא האב הרגיש האירוסין ןבזמ .באב ו"ט ליום נקבע החתונה זמן, טוב למזל האחרונה ובת את אירס אלמן
  בעזרת ואז, שנה במשך קשים טיפולים לעבור זקוק והוא, קשה במחלה שחלה ההקש בבשורה נתבשר בדיקות כמה
 השנה במשך אותו שילווה למי זקוק אוהו, קשים הם שהטיפולים ול והסביר הרופאים אבל, שיבריא סיכוי יש השם

  .הקשה
 לביתה תעבור היא, תנשא שאם ,הקשה בשנה ול לעזור שתוכל כדי, בשנה החתונה את שתדחה מבתו ביקש האב

  ...ועצמ בכוחות להסתדר יוכל אל והוא, לעזרה ול להיות תוכל ולא, החדש
  ".נעשה כך - לך שיאמר ומה, לרב תיגשי" אמר ןוהחת, לחתן כך על ספרה הכלה
 שאלו משפחתו כשבני. החתונה את לדחות שלא פסק והוא, א"שליט קניבסקי ח"הגר למרן השאלה את שאלה ההכל
 ןהכה מות עד, מקלט בערי שישב ודינ בשוגג רוצח כי, במכות מפורשת אגמר שהיא להם אמר, כן פסק למה ואות

. שימותו בניהם על ויתפלל שלא יכד וכסות מחיה להן מספקות כהנים של ןאימותיה) א"ע יא דף( במכות ושנינו ,הגדול
...  שימות חותנו על ולב בסתר שיתפלל לחוש יש, וכלת את מלישא ןהחת את נעכב אם ח"הגר הסביר זה בנידון וגם

, שנדחית החתונה על ומלב אנחה שיוציא ןיתכ לפעמים אלא, ימות שחותנו שיתפלל ו"שח הכוונה ןשאי רמסתב[
  ].הכלה לאבי להזיק יכולה, נשבר מלב שבאה אנחה ואותה

 על הרוצח תפילת תועיל איך בגמרא הקשו שם כי, מכות במסכת מהאמור העניין חלוק שלכאורה ח"הגר מרן את ושאל
 שולבק להתפלל להם שהיה ןכיו מועילה שהתפילה שמה בגמרא וותירצ, חלה האינ חינם קללת והרי, הגדול ן הכה

  ?לכאן עניינו ומה, וברציחת גורם הוא להגדו הכהן כ"א, וביקש ולא כזה עניין אצלם יהיה שלא דורם בני על רחמים
 של ןשאימותיה יועיל מה, והקש מוסר יבעל. [החתונה שידחו ביקש למה כי, גורם הוא האב ןכא גם: ח"הגר והשיב
  לצאת מבקש אינו, ושתיה סנדביץ יום כל ומקבל סוהר בבית השרוי אדם וכי ,ןומזו מים להם מספקות גדולים כהנים
 מעומק כך כל אינה כבר התפילה ,אוכל קצת שמקבלים כיון אבל, לבקש וימשיכ אולי שאמנם ותירצו? הכלא מבית
  ].ימות גדול שהכהן מועילה אינה כבר ווז, הלב
 י"ע מצוה תהיה ואם, לבתו אב כבוד מצות זה הרי, לבקש צריך אין האב באמת האם:  ח"הגר מרן את ושאל עוד

  ?יבקש שלא למה בקשתו
, לבקש חייב ואינ אבל, אב בכיבוד מצווה התהי היא כי, לבקש ול מותר, יתבטל לא והשידוך ול תשמע היא אם: והשיב

  ".בחנם" האינ כבר שהקללה מקום שיש סגי וזה
  (ווי העמודים)
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 הפרשה פניני
 

 הלימוד מהמסעות
 ? .  פרש"י, למה נכתבו המסעות הללואלה מסעי בני ישראל

מיותרת הנה ידוע, עד כמה התורה מקצרת אפילו באותיות. אות אחת ו
שבת באה על כמה -כל מסכת  תילים של הלכות.-רשים ממנה תילינד

 להודיע ן התורה האריכה בפירוט כל המסעות, וכאפסוקים בתורה
, במדבר ולהניעם לטלטלם עליהם שגזר שאף על פי ,מקום-של-חסדיו

 ולא שנה ארבעים כל למסע ממסע ומטולטלים נעים שהיו תאמר לא
 צא. מסעות ושתים ארבעים אלא כאן יןא שהרי מנוחה. להם היתה
 מרעמסס משנסעו, גזירה קודם, ראשונה בשנה היו שכולם, ד"י מהם

 :(טז, יב במדבר) שנאמר, המרגלים נשתלחו שמשם. לרתמה שבאו עד
 הוא וכאן'. וגו אנשים לך שלח :(ב, יג שם' )וגו מחצרות העם נסעו ואחר
 . פארן במדבר שהיא למדת, ברתמה. ויחנו מחצרות ויסעו אומר:

 עד ההר מהר אהרן מיתת לאחר שהיו מסעות שמונה משם הוצא ועוד
  הארבעים. בשנת מואב ערבות

 זה. מסעות עשרים אלא נסעו לא שנה, ושלשים שמנה שכל נמצא, 
 .הדרשן משה רבי של מיסודו
דהחידוש של כל הכתובים כאן, הוא, שנדרש יותר התעמקות היינו, 

 בחסד ה'.
ואף שכל הבריאה היא כולה חסד, מכל מקום, כדי להראות נקודה יותר 

ה' עם ישראל בחסד, אפילו באופן זה, כדאי לכתוב -עמוקה בהנהגת
 פרשה שלימה. 

שלמות, אבל בכדי -ואע"פ שאות אחת מיותרת נדרשת ללמוד הלכות
 להראות נקודה בהפלאת חסדו, כדאי לכתוב פרשה שלימה.

 ה' עלינו.-זה הוא, שצריך להכיר את חסדי והלימוד מכאן לפירוש
 ה'. -ה' היא חסד, ובזה מתקיים מצות ידיעת-שהנהגת
 ה' היא, על ידי הנהגתו בעולם. -כל הכרת
 ישראל רואים את הנהגתו יותר מיוחד מהרגיל.-ואצל כלל

ד שעשה ה' עד שצריך דאם לא כן, עדיין צריך ביאור, וכי זה החסד היחי
היה אפשר לקצר ולכתוב, שנסעו ב' מסעות במשך  ? והרילהכיר בפרטיו

 ל"ח שנה.
ה' עם ישראל. דלא רק שעושה -אלא על כרחך, שבזה רואים את הנהגת

חסד, אלא על אף שגזר להניעם במדבר, הוא ממתיק את הגזירה 
 ה'.-ה', כי בלא זה חסר בידיעת-בחסד, זה נקרא ידיעת

 שהיה ת, משל למלךורבי תנחומא דרש בו דרשה אחר ועוד פרש"י:ב( 
 אביו התחיל חוזרין, שהיו כיון לרפאותו. רחוק למקום והוליכו חולה, בנו

 את חששת כאן, הוקרנו כאן, ישננו כאן לו: אמר. המסעות כל מונה
 .'וכו ראשך

 עד שיכתוב בשביל זה פרשה ארוכה?  וצ"ע, מה המיוחד כאן להשמיענו
ואילו מהעתיד אין  .ש"ללמוד" יכולים מן העברונראה, דבא ללמד, 

 ללמוד ולא לחקור.
"לדעת" צריך את העבר, כי מזה אפשר ללמוד אם רוצים להתבונן 

 ה' עמו.      -בהנהגת
והלימוד הוא: תראה, שאם היית הגון, היית מאושר. כאן הוקרנו, כאן 

 ישנו.
 -ועליך מוטל ללמוד, שהכל תלוי בהנהגתך עם ה', אם זו היתה כהוגן 

 אושר. ולהיפך, היה אומלל. יראה שאז היה מ

: כאן ישננו כאן הוקרנו וכו' דזה תלוי לפי הנהגת האדם הבאורוזה 
 כלפי הקב"ה. ורואים, שאוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו.

 !רק על ידי זה, חש בראשו -שבעצם 
-נמצא, שצריך לחזור ולשנן את העבר, ולהסיק מסקנות לקבלת עול

 שמים.-מלכות
ת בזה. דהנה, אנשים רבים עברו בימי חייהם מסעות התורה מלמד

בכל מדינה  ם: איזה לימוד הם למדו במסעותיהםרבות, ואם נשאל אות
שעל ידי זה התעלו או הבינו  ומדינה ? איזה דרך או השקפה הם קיבלו

 דעו מה לענות. יילא  ?יותר
כאן לימדונו חז"ל בביאור הכתוב, שאדם לא יאמר מה שעבר עבר... 

אם עבר האדם בכמה מקומות, ובמקומות ההם הוא עמד  אלא
 במצבים שונים, מוטל עליו ללמוד מזה ולהוציא תועלת. 

חז"ל המשילו את הדבר למלך שמונה מסעותיו את מה שהרגיש בכל 
דהיינו שמשתדל לקבל תועלת מכל מסע. וכמו כן כיון שהיו  ,מקום

לחזור על זה מ"ב מסעות, הרי שבכל מסע היה ענין מיוחד וצריך 
 וללמוד מזה. 

תדע, כאן חששת את ראשך. ועליך ללמוד מזה לא להגיע שוב למצב 
ראש שבא במקרה על -כזה של חולשה, שהרי אין כוונת המשל לחשש

 ידי מכה, אלא שהוחלש עד שחשש בראשו. 
והנמשל, שהיו חלשים ברוחניות עד שבאו לידי חטא. וצריך ללמוד מזה 

ות, ולהוציא מסקנות להזהר שלא להגיע שוב להתבונן, מה היו הסיב
 לידי כך. 

ללמוד, למה נחלשת ברוחניות... מה היו הסיבות, ולהוציא מסקנות 
 שלא יבא לידי כך.

 לפי הכל כי להודיענו, אחרת, תועלת בזה יש רבנו בחיי כתב: ועודג( 
 כפי תלוי שהכל להורות, בשמותם, המסעות נמנו זה ומטעם הכוונה.

  ה."בהקב ישראל של מחשבתם
 באותן במחשבתם נוסעים והיו השם-רצון ועושים זכאים כשהיו

 מרחמת שעליהם רחמים-מדת היתה לטובה, רעה ממחשבה המסעות
  ."במתקה ויחנו, שפר בהר ויחנו: "ולכך, עליהם ומגינה
 הדין-מדת היתה לרעה טובה ממחשבה ונוסעים חוטאים וכשהיו

 ויחנו", "בחרדה ויחנו: "ולכך, להענישם כנגדם מתוחה שעמהם
החיים, מדוע מונה -.... )ומיושב קושית האור"במרה ויחנו", "בדפקה

 הפסוק המסעות ולא את החניות(.
 . ישראל היו מוקפין במדבר שמם, אבל מוקפים בכל הטוב

מן, באר, בשר. שמלתך לא בלתה מעליך מפרש רש"י ענני הכבוד היו 
 רד לכל העם והספיק המידה לכולם.מכבסים ומגהצים בגדיהם, והמן י

בעין כי מה שהאדם פונה אל הקב"ה ובוטח בו לא חסר -עד שראו עין
לו מאומה, ואם מתלונן חסר לו. ועל שם זה נקראו המסעות. דכאשר 
התרחקו מהקב"ה נקראים המסעות, לרעה. וכשהתקרבו אליו נקראים 

 טוב.המסעות, לטובה. ופירוש המסעות, נסעו ממצב רע אל מצב 
התורה כתבה את מ"ב המסעות להודיענו, כי ה' צלך על יד ימינך. 

ה' עם האדם תלוי בהתנהגות האדם, כדי שהאדם יידע שהוא -שהנהגת
לבדו קובע את גורלו. אם יהיה טוב, לא יאונה לצדיק כל אוון. 

 וכשמתרחקים ח"ו, יהיה להיפך.
 

.ניתן לפנות למערכת עד מוצש"ק פר' מסעי בלבד -ראה  -עקב  -דברים -הרוצים להנציח את קרוביהם בגליונות 
  

 .161גליון  
 ’שנה ג

 מסעיפרשת 
 ו”תשע שנת

 עילוי נשמת ל

הרה"ח ב"ר  ישראל רבה

 "ל ז שפיגל משה דוד
 ב תשע"אא 'ונלב"ע 

שופרם הנאמן של רבותינו 
מרן רבנו  זיע"א ויבדלחט"א
 שליט"א
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  ארץ ישראל -ענין בפרשה

שנלקט ע"י הרה"ג רי"צ ריינהולד שליט"א מספרי  וכאן נביא עוד כמה ענינים ,ארץ ישראלתשע"ה על עניני ן פר' מטו"מ מדברי רבנו בגליו כבר נכתב

 .אילת השחר עה"ת

 
 חשקת הגוים לטמאות את אר"י, בגלל קדושתה

טו, יח עד הנהר הגדל נהר פרת. פרש"י, לפי שהוא דבוק פר' לך לך 
-חושקים את ארץ באר"י קוראהו גדול. )וכן בשו"ע או"ח רכח( והעכו"ם

ישראל, כיון דכשיש קדושה, לעומת זה יש כח טומאה. ]ורוב השנים 
 לא זכינו להיות בא"י, דצריכים זכויות לקבל דבר טוב[. 

 ארץ ישראל, 'שדה' של ה'
האזינו לב, יג ויאכל תנובת שדי. פרש"י אלו פירות ארץ ישראל פר' 

רכה זו נאמרה שקלים לנוב ולהתבשל מכל פירות הארצות.   יתכן שב
קיב. ועיין בפר' ברכה לג, רק בזמן הבית ולא בזמן הזה. עיין כתובות 

  יג.
ולשון "שדי" משמע כביכול שדות של ה'. השדות של ארץ ישראל, הם 

 של ה'. כי ארץ ישראל נחשבת ארצו של ה'.   
 רוב הגשמיות באר"י מביא לידי וישמן ישורון ...

מסלע. הפסוקים כאן מאריכים בשבח דבש  וינקהופר' האזינו לב, יג 
הארץ שהיה שם שפע גדול של טובה. ובכמה מקומות התורה מזכירה 
  שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, ולא נזכרו מעלותיה הרוחניות.

? שלא ני מה אין פירות גינוסר בירושליםובפסחים ח: אמרינן, מפ 
ול הפירות דיינו. יאמרו עולי רגלים אילו לא עלינו לירושלים אלא לאכ

 .שפע גדול של גשמיות מפריע לגדול בתורההרי, ו
דכל פסוקים אלו נמשכים למטה,  כאן החיים-ש"כ האורמועל כרחך כ

 גזירת הדברים הוא: וישמן ישורון עכ"ד.]שזהו מביא לידי[ ... 
 האדם הנתון לבחירה-אין בכיבוש אר"י שום התייחסות לטבעי מעשה

כי יכרית ה' אלקיך את הגוים. הלשון: כי יכרית ה',  ראה יב, כטפר' 
 משמע שהכרתת הגוים בא"י, מתייחס לגמרי להקב"ה. 

 וצ"ב, דאף שכל מה שהאדם עושה, זה בסיוע הקב"ה. מכל מקום דברים
]ההורג אדם אינו יכול להיפטר  שעושים בבחירה, מתייחסים לעושים

 ם[.   בטענה שזה מתייחס אל השמים, והוא לא עשה כלו
וצ"ל, כיון שכיבוש ארץ ישראל היה לגמרי שלא בדרך הטבע. אמרו, 

חו. השלכת אבני אלגביש משמים. יונפלה חומת יר -עלינו לשבח 
הצרעה שהזיקתם. לכן לא מייחסים כלום מהכיבוש לבשר ודם, אלא 

 לה' לבדו.  
 שלטוני האומות בארץ ישראל

ים אפשר שכולם מארץ אפסי ארץ. פרש"י, ל"א מלכפר' ברכה לג, יז 
ישראל היו, אלא אין לך כל מלך ושלטון שלא קנה לו פלטרין ואחוזה 

איתא, משה אמר  (ברכות לב.גמ' )באר"י שחשובה לכולם.    והנה ב
להקב"ה כשביקש לכלותם לאחר חטא העגל, שאם יכלם, יאמרו 
הגוים: למלך אחד יכול לעמוד, אבל לל"א מלכים אינו יכול לעמוד. 

שהיו בהם אנשים רבים, ולא היו פלטרין בלא אנשי מלחמה.    ומשמע
ודוחק לומר, שכל החיילים באו ממדינותיהם בכדי להלחם שלא יכבשו 
את הפלטרין. וכן מזה שמנו בספר יהושע )פרק י"ב( את כל ל"א מלכים 

 במקומות מלכותם, משמע שהיו באר"י ל"א אומות. 
הרבה מלכים, י"ל, שהם היו  איך אפשר שהיו כל כך ,ועל קושית רש"י

העיר היה נקרא במקומו מלך. )ועיין -מלכים על מקומות קטנים, וראש
 רש"י יהושע ז, כא. וברמב"ן מסעי לה, יד(.

לא נמצא הכל בספרי כאן, אלא רק החלק דלהלן, אבל ההמשך )איתא בספרי 
 (שהמלכים שלטו מסוף העולם ועד סופו, נמצא בילקוט שמעוני רמז תתקנ"ט

והרי דברים קל וחומר, ומה אדוני בזק, שאינו כדאי לימנות על מלכי 
כנען, היו ע' מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים מלקטים תחת 
שולחנו ... וכי כמה ארצות כבש יהושע, אלא כל המלכים שכבש היו 

 שולטים מסוף העולם ועד סופו, עיי"ש. 
שאותם מלכים  ולפ"ז מה שכבש יהושע את כל העולם, זה משום

דר מוקדון שמלך על נשכבשם, הם שלטו על כל העולם. )וכמו אלכס
 (., תוס' מגילה יא. ד"ה שלשהכל העולם

 ה'-כניסה לארץ ישראל מתייחסת יותר למעשה
האדם הם בסיוע ה', ולמה -פר' בא יג, ה והיה כי יביאך ה'. הנה כל מעשי

 ? אן: כי יביאך, ולא כתוב: כי תבואהודגש כ

משמע דביאת ישראל לאר"י מתייחסת לה' יותר מיוחד משאר דברים. 
 )עיין אילת השחר פר' ויצא ל, טז(.

 יש חביבות לאר"י, כדי להכיר טובה לה' שנתנה 'לי', ולא רק לאבותינו
)ואף שהיתה השבועה קודם  פר' בא יג, ה כאשר נשבע לך ולאבותיך.

נה לך בו ביום, ואל תהי ונתנה לך. פרש"י תהא בעיניך כאלו נת לאבות(.
פקא מינה אם זהו ירושת אבות, או בעיניך כירושת אבות. צ"ב מה נ

תנה לך. ובשלמא על התורה שכתוב: אשר אנכי מצוך היום, כאילו נ
היום ניתנה, שיהא זריז לקיימה. אבל "להודות" צריך איך שיהיה. )וגם 

 לא מדבר על חיוב הודאה(. 
  וי"א, שזה לחבבה בעיניהם.

 והנה לא כתוב מפורש בתורה ענין חיבוב אר"י )אלא בתהילים קב, טו(. 
אמנם מסתבר, שעל ידי החיבוב מכירים יותר טובה להקב"ה. וצ"ל, 
דלימדונו בזה, שצריך להיות הכרת הטוב כאילו נתן 'לו' עצמו. אבל אם 
יחשבו שהנתינה היתה לאבותינו, ואנו קבלנו בירושה, לא מרגישים כל 

 טוב, כפי שיודעים שניתנה לנו ממש.ה-כך הכרת
 ה'-עץ סרק גילה השתעבדות הטבע לתורה ולציווי

ועץ השדה יתן פריו. רש"י, הן אילני סרק ועתידין   .פר' בחקתי כו, ד
 (כתובות קיא:גמ' )לעשות פירות. רש"י לא מפרש איזה סוג פירות.  ב

שתי  ין לך כל אילן סרק שבארץ ישראל שאינו מוציא משאוייתא, אא
 אתונות.  

בימי שמעון בן שטח ירדו גשמים בליל מובא,  (תענית כג.גמ' )ב 
עד שנעשו חיטים ככליות. הרי שברכה זו יכולה  ,שבתות ובלילי רביעיות

 להתקיים גם בזמן הזה.  
עדן. והשבתי -)יש ברכות ששייכות רק בעוה"ב, והתהלכתי בתוככם, בגן

 . ב ממלכים ה"א()פי" חיה רעה מן הארץ, לשיטת הראב"ד
לא יהיו אילני סרק. אז למה , שבזמן קיום התורה והמצוות ,משמע

 ?  י עדיין לא נברא אדם הראשון וחטאהעולם, הר-בבריאתך נבראו כ
 . וקללת אדם הראשון שזה היה לאחר החטא ,ברמב"ן שם משמע

משמע שהאילנות שמחו בציווים והוסיפו אילני כלאים א, ז בירושלמי 
? כי הטבע את הציווי "להוסיף", ואיך הוציאהי פירשה אולסרק. 

 ה'.-משועבד לתורה, והעץ הבין שזהו ציווי
 מעלת אר"י לחיות חיי אמונה השגחה וניסים

, כשמקיימים היא עקב יא, יא מעלת ארץ ישראל על שאר ארצותפר' 
גשמים  מצוות, יקבלו גשמים, אבל זקוקים שיהא להם ניסים.ירידת

מביא את האדם לידי אמונה בה'. שהכל בהשגחה פרטית. וככל שפחות 
 מעורב יד האדם, מתעוררים להכיר את השגחת ה'.  

 שבח אר"י, בהבאת הביכורים מפירותיה
פרש"י מראשית, ולא כל ראשית ... מה להלן מז' המינים פר' ראה יב, כט 

 ינים.שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אף כאן שבח א"י שהם ז' מ
לשון רש"י: "שבח" א"י, שהם ז' מינים, ולא כתב: אף כאן ז' מינים. 

 משמע שלמד שזהו הטעם שמביאים ביכורים מאלו המינים.
] וראה המינים. -להביא מכל מין ומין מכל שבעת 'צריך'ויל"ע, אם 

 .  [מכל מין ומין ....חייבד הל' ביכורים פ"ד סקע"ה אמונה-דרךב
 הארץספק בדין גבולות 

מסעי לד, ג מקצה ים המלח קדמה. יל"ע אם גבול הארץ מצומצם פר' 
במקום שנגמרים מי הים, או שמא קצת מהיבשה שייך לאר"י. ובשם 

הגר"ח קניבסקי שליט"א, במקום שרגילים  רבנו החזון איש אומר
 להכנס ולרחוץ, מסתבר שזהו מארץ ישראל.

 ספק בדין האיים שכנגד ים ארץ ישראל 
י לד, ו וגבול ים.  פרש"י אף הנסין שבתוך הים אף הם מן מסעפר' 

הגבול והם איים. יל"ע האם האיים מתקדשים מאליהם, כי מסתבר 
 הים. -שלא צריך ללכת ולכבוש את כל גבול

שארץ  )כותב בשו"ת לבושי מרדכי ח"ג סימן מט בשם החתם סופר,
 (אנגליה היא מאיי ארץ ישראל

אמנון -מצרים עד טורי-ין חוט מנחלהנה לחכמים בגיטין ח. שמותח
בודאי זה לא שייך. אבל לרבי יהודה שכל שכנגד אר"י הוי כאר"י, אולי 

 זה שייך. אבל במציאות דבר זה צ"ע.(
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 הערות והשלמות לגליונות הקודמים

 בס"ד התקבל הגליון בחיבה בהרבה מקומות בארץ ישראל ובחו"לכאשר 
ד כמה זכינו לקבל הערות והארות מרבבות הקוראים, ובל"נ נשתדל להביא מידי פעם ]בל"נ בכל גליון עשירי[ ממכתבי השולחים, ומאהבת הצניעות ומעוו

 טעמים, אנו נכתוב את שם המעירים רק בר"ת ועמהם הסליחה..
 
 

בענין מה שהובא שהחזון איש לא רצה להגיע לאסיפה למען קרן  150לגליון 
 השביעית

בתקופה הראשונה של קופת העיר שרבנו שליט"א  ותיק א: דנשלח מתלמי
ס כספים וכו', עבורם כדי שיוכלו לגיהתמסר אליה מאוד ועשה מעשים רבים 

ם על כך שחורג מדרכו ודרך גדולי ישראל טוביהבעתי את פליאת רבים ו
 בדורות עברו.

וגם הרב שך לא הלך בשביל  ,נכון החזון איש לא נהג כך א"ל מרן שליט"א:
 אבל היום זה אחרת.כסף, 

דים ת תש"ח מנה הישוב בארץ ישראל בסך חצי מליון יהוהנה בשנ וביאר:
עם כל  לא הצליחו לכלכל את כולם, הם וכשהציונים הקימו את המדינה

אן הנהגת צנע במשך כמה שנים, והיום המדינה שלהם הם הוצרכו להנהיג כ
ם לכולם, תר מחצי מליון כ"י, ומנין יהיה לחבלעה"ר הציבור החרדי לבד מונה יו

שאין כשאין לחם בבית כ !והיום לחם בבית זה לא רק אוכל זה אידשקייט
לעצמם אוכל ושאר  הילדים עלולים לעזוב את הבית ולחפש ,מה שצריך בבית
הודי, יהיה כל בית יכדי שב !, לכן חובת השעה לעשות הכל"לצרכים ברחוב רח

   כים שצריכים.פרנסה מסודרת וכל הצר
 ציקייבוסול עוד אודות הגר"מ

אצל הגרמ"ס  (י"ש) נחטףהציונים אמרו שהוא ש כידוע היה הילד המפורסם
ושהה בביתו, ובאותה תקופה ביקר הגרמ"ס אצל רבנו ודיבר עמו בכמה פרטים 

נמצא בבית, ובסיום השיחה שאל הגרמ"ס  ]שהוא לא בן[ שילד זרכהלכה עניני ב
ורבנו שהבין על מי מדובר, ביקש ממנו  את רבנו האם רוצה לדעת מיהו הילד?

    יאמר לו.שלא 
 אודות הגרח"א טורצין זצ"ל - 155לגליון 

שפ"א הציעו לו שידוך של אחד מנכדי הגאון ר' חיים  סיפר הגרד"ק שליט"א
אהרן, ושאל את רבנו אודות זה, ואמר לו רבנו 'הבית של ר' חיים אהרן שופע 

 מידות טובות'
 שם אודות הגאון ר' נפתלי נבנצל זצ"ל

.כששמע רבנו על פטירתו של הגר"נ רצה להספידו בהלויה, ואמר שכך ראוי 
 רמי"ם דפונביז לא יצא לו מחמת חולשתו שאר שבהלוויותלעשות, אבל מכיון 

להספידם בהלויה רק אח"כ, ג"כ לא ישנה ויספיד רק אח"כ והספידו בגמר 
 השלושים.

 לא תיתכן סייעתא דשמיא בפרנסה מעבודה עם אינטרנט פרוץשם נכתב:  
התקיימה לקראת הימים הנוראים שנשות ובנות ישראל רבבות עצרת ענק לב

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

 העבודה.
שליט"א, כי: "האיסור להשתמש  הגראי"ל שטינמן הובאו דברי מרן ראש הישיבה

באינטרנט פרוץ הוא גם לצרכי 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 

אשי החברה לחרוג עבורה מהכללים ולאפשר לה להתקין את ומיד נתרצו ר
 החסימה המורכבת.

שליט"א,  הגר"ח קניבסקי מסר מיוחד ממרן שר התורהובטעות נמחק ההמשך: 
, כי "לא תיתכן סייעתא דשמיא בפרנסה מעבודה עם אינטרנט פרוץ. שם הובא

חריך' יזכו הנשמרים יזכו לסייעתא דשמיא בפרנסתם, ועל ידי זהירות מ'ושב מא
 ל'ושב ד'' ולמוצאי שביעית בן דוד בא".

 אודות הגרמי"ל -פר' קרח  156לגיליון 
הגרמי"ל סיפר כי בתחילת תקופתו בישיבה עם רבנו שליט"א לא נתנו לבחורים 

ן שתפילתם הייתה בהבלעה מילים ובמרוצה. ולגשת להתפלל לפני העמוד כי
זמן רב, עד  לסרוגין כך עשו במשךיגשים לעמוד ראשי הישיבה נ–והיו שניהם 

שהרגישו שאין להם יותר כח. והגרמי"ל אמר 'מתגעגע אני לתקופה זו, שכך היה 
 'בכך חינוך מוחשי לתלמידים כיצד תפילה צריך להיראות. )מפי הגר"ד ה

 שליט"א(
 עונש לזמן מסוים 159לגליון 

סיבה, אבל אולי יש הנהגה שה' מעניש מפני שאמרו לרבנו שבמה שהובא שם 
 רק לזמן מסוים, אף שעדיין לא תוקן אותה סיבה', ע"כ.

הערה מהרה"ג רמ"ס שליט"א: באמת יש הנהגה כזו שהקב"ה מרחם למרות 
שלא עשו תשובה בינתיים, כמבואר בתומר דבורה על 'לא החזיק לעד אפו' )פרק 
 ראשון( וז"ל: 'זו מדה אחרת, שאפילו האדם מחזיק בחטא, אין הקב"ה מחזיק

אפילו שלא ישוב האדם. כמו שמצינו  אף. ואם יחזיק לא לעד, אלא יבטל כעסו
בימי ירבעם בן יואש שהחסיר הקב"ה גבול ישראל, והם היו עובדע עגלים, 
ורחם עליהם ולא שבו. אן כן למה ריחם? בשביל מדה זו ש'לא החזיק לעד 

ש אלא אפו', אדרבא מחליש אפו, עם היות שעדיין החטא קיים, אינו מעני
 מצפה ומרחם אולי ישובו. 

והיינו 'לא לנצח יריב ולא לעולם יטור )תהלים קג, ט(, אלא הקב"ה מתנהג 
 ברכות ובקשות, הכל לטובת ישראל.

ומסיים הרמ"ק: וז מדה ראויה לאדם להתנהג בה עם חבריו, אפילו שהוא 
רשאי להוכיח ביסורים את חבירו או את בניו והם מתיסרים. לא מפני זה 

רבה תוכחתו ולא יחזיק כעסו אפילו שכעס, אלא יבטלנו ולא יחזיק לעד י
אפו, גם אם הוא אף המותר לאדם וכו' אולי יועיל בדרך זה. והיינו ממש 

 מדה זו: 'לא החזיק לעד אפו', עכ"ל.
במגיה )בשם הגהות אמרי א"ש( כתב על 'זו מדה אחרת: משום דכתיב בקרא 

תשמעו לי ויספתי וגו'. ואם תלכו עמי קרי  )ויקרא כו, יח(: 'ואם עד אלה לא
ולא תאבו לשמוע לי ויספתי וגו'. )ויקרא כו, כא(: 'ואם באלה לא תיסרו לי 

כד(:  והלכתי אפ אני עמכם בקרי'. אלא שיש מדה אחרת -וגו', )ויקרא כו, כג

גם כן. והכל כפי רצונו ית' ולכן כתב 'זו מדה אחרת' ודוק, ע"כ הג"ה. ]וכעי"ז  
 לנו הרה"ג רא"ק שליט"א[ העיר

 אודות מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 160לגליון 
 הרבה שנים עוד

 מרן את צריכים אנחנו כי א"שליט רבינו אמר א"תשע תבא כי ק"ש בליל
 בזכות נסל אנו צריכים .שנים הרבה עודל (ל"זצ) א"ליטהגריש"א ש

 רבינו אמר ל"זצ מרן של הסתלקותו קודם האחרונה תקופהב .התפילות
 (ל"זצ) א"שליט א"הגריש רבינו של שהכליות נס זה הרי :גדול ברגש א"שליט
 שיחזרו מעולם כמעט קרה לא נס כזה אמר ח"הביה מנהל .לתפקד החלו

)רג"ה  הנס. נעשה זה בזכות התפללו הכוללים כל ,לילה באותו לעבוד
 שליט"א(

 לא שייך לחקות
 את לחקות בדורינו שייך האם שטינימן ל"הגראי את ששאל מאחד מעתיש

 אם אותו שאל .אלוקים מלאך ממש זה שייך לא לו ענה ?ל"זצוק מרן רבינו
 להגיע שנזכה הלואי :לו אמר ?גדלותו על כך כל ולדבר להספיד הענין מה כן

 בבחינת זה ויהיה לזה לשאוף פ"עכ אנחנו נזכה כן ,ממנו קטן אחד לחלק
 )רחא"י שליט"א( .מת לא אבינו יעקב

 מקום שהואבכל 
 ,לשאול מי את היה היה איתנו ]מרן הגריש"א[ שהואכ דבר בכל ספק כל

 חכם תלמיד איזהו :א"שליט ל"הגראי הישיבה ראש ר"מו עליו שאמר וכפי
 ד"יו קדשים טהרות זרעיםב אף יודע והוא מקום בכל אותו ששואלים כל
 )רחזי"מ שליט"א( .מקום בכל וכו' מ"חו

 קיום דברי הרמב"ם
 יהודי ,אלישיב מהרב שכח כביכול הרע שהיצר להם שנדמה רבים ישנם
 .שנה מאה כמעט מהתורה דעת הסיח שלא

 ם"הרמב דברי את כשהביא א"שליט הישיבה ראש ר"מו פעם שהזכיר וכפי 
 לילה אפילו לאבד שלא ידי על הוא בתורה לגדול שהדרך פ"ג מת"ת הי"ג

 אלישיב הרב אלישיב הרב כדוגמת ואמר ל"הגראי והוסיף מלילותיו אחד
 לא וכר חולה בין זקן בין תורה תלמוד חובת על ם"הרמב דברי בנפשו קיים

)רחזי"מ  .בזה כיוצא וכל חולה או בריא של חילוקים היו לא תירוצים היו
 שליט"א(

 שיעורי הגרי"ש
 היו בתפארת בחורים מיסודם השיעורים שח בנו הגר"מ שליט"א: כאמור

 ככל הדברים את להפשיט להשתדל נאלץ ל"זצ ואבא בתים בעלי עבור
 להגיע החלו כאשר ישיבות לראשי שיעור זה היה כבר לימים אכן שיכל,

 השיעור ורמת ספר ויודעי חכמים תלמידי מתלמידיו וכמה כמה לשיעור
 נהיה אבא כי א"שליט שטינמן ל"הגראי מרן פעם שאמר וכפי ועלתה. עלתה
 בני עבור שואבת לאבן נהפכו שיעוריו באשר שבעים בגיל ישיבה ראש

 שלימים. ספרים הודפסו אף אלו ומשיעורים התורה
 שקידה למעלה מן הטבע

 ,שקדנותו במידת להתבונן אנו באים אם שח נכדו הגרד"י שליט"א: והנה
שמדת שקדנותו של  :א"שליט שטינמן ל"הגרא מורנו פעמים כמה לי אמר

 הנהגת שגם והוסיף נפלאה, בהתגברות הטבע מדרך למעלה מרן זצ"ל היה
 ליפא ט"יו' ר אחי כשהיה פעמים והרבה הטבע. כדרך שלא היא עמו ה"הקב

 איך מתעניין א"שליט ל"הגרא מרן רבינו היה ל"זצ מהסבא חוזר א"שליט
 שקידה לדרגת להגיע אפשרש איך דמעות מוריד והיה ,מדול צורה ובאיזו

 כזו.
 פחד בפניו

 ל"הגראי י"רה מרן שאמר הפרק על שעמדו מהנושאים' בא היה מעשה
 ואכן זה בענין  רבינו עם לדבר לירושלים לעלות שחפץ א"שליט שטינמן

 בענין מילה הזכיר לא מה שמשום אלא רבינו, עם ונועד לירושלים עלה
 למה ממקורביו' א אותו שאל רבינו בית את שיצא לאחר הגיע שבעבורו

 הגיע? שלשמו הענין את ל"זצ רבינו מרן לפני הזכיר לא ישיבה הראש
 לדבר העז ולא וכבוד מורא אחזו רבינו אל נכנם כאשר כי רבינו השיבו 

 שאני איך ראה ישיבה הראש והלא המקורב אותו שאל זה, מענין לפניו
 לא אתה בנחרצות ל"הגראי לו ענה' וכו חביבות בכזו לי והשיב עמו דברתי
 אותו מכיר אני לפניו, הפה את לפתוח אתה ומעז בו גס ליבך אז אותו מכיר
 לפניו לדבר חושש אני ולכן

 לרפואתומכתב רבנו להתפלל 
  ק."לפ ב"תשע אדר א"י ד"בס

 בעונתה המגילה לקרות וצוו הקצר המצות למנין בהקדמה ם"הרמב כתב
 כדי לשועתנו קרוב והיה לנו שעשה ותשועות ה"הקב של שבחיו להזכיר כדי

 ומי בתורה שהבטיחנו מה שאמת הבאים לדורות להודיע וכדי ולהללו לברכו
 קראנו אליו.  בכל א"כה אליו קרובים' א לו אשר גדול גוי
 רבינו מרן חיי על ישראל בית תפילות שנתקבלו עתה גם שהראנו ה"ה

 להוסיף יש קשה במצב שרוי שעדיין כיון אך תפלתם בזה ולא א"שליט
  השלימה רפואתו שיחיש ה"הקב לפני ולהתחנן

 הציבור גזרו ל"מהרי כשחלה ל"מהרי מליקוטי הביא ב"סקי קיט' סי ובמ"ב
 דרבים ל"מהרי שאני ל"י הברכה באמצע אפילו וכר סליחות ואמרו תענית
 התענית ביום וכן ט"הבעל הפורים בימי כן על  דמי. וכרבים לתורתו צריכים

 לראות ונזכה י"בתושח בקרוב רפואתו לזכות ובתפלה בתורה חיזוק נוסיף
  והפרט הכלל בישועת במהרה

 שטינמן. א"ל
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 עליית רבנו לארץ ישראל חלק ב'
לארץ ישראל כבר כתבנו בגליון פר' מסעי תשע"ה וכעת נביא עוד ענינים על מגוריו בכפר סבא, ]אודות הישיבה  אודות עלייתו של רבנו שליט"א

 בכפר סבא כבר נכתב וכאן נעסוק בעיקר בהשפעתו על בני העיר[
 

 דר בכפר סבאיחי
הבן שלי, ושני הבנים של ר' משה שינפלד  שח רבנו: כשגרנו בכפר סבא עיקר הקושי היה במוסדות לימוד, והיה צד לפתוח חיידר לשלש ילדים

 שהיה גר שם.
מהם,  ומה שיצא ולהתחנך במזרחי לבסוף כמובן רא הםאת ילדי ושלחוועסקו בנטיעת פרדסים, ואמר רבנו שהיו שם אנשים צדיקים מיוצאי ליטא, 

 אצל הציוניםליטא ואח"כ בנו נהפך להיות חילוני והיה שר והיה א' שהגיע מ ילדיו לחינוך חרדי, אבל כבר היה מאוחר מדאי. וכ"כ שלא שלח והתחרט
 אבא בכה לי עדיף שהיתי נשאר בליטא וכך ילדי היו שומרי תו"מ ונהרגים על קידוש ה' מאשר מצבם כעת.הו

 למד עם בחורים
)ואחי משה שהיה  תאים לגיל הזהא ושם לא היה ת"ת מהיינו גרים בכפר סב 5זכורני, בצעירותי ממש, ילד כבן  שליט"א: הגר"ש בן רבנוסיפר 

אז היה מבקש מבחור שיבוא ללמד אותי  ללמוד בלומז'א בפתח תקוה,קצת יותר גדול הלך לקצה העיר ללמוד( אאמו"ר הרי היה הולך כל ערב 
 . הבחור היה מגיע בבוקר וחוזר בערב.היה בחור אחר שבועקצת א' ב' ואח"כ משניות. כל 

 להם? הרי מי ישתכנע לבוא בחינם ?ומה היה השכר שאפשר לשלם 
הסכימו כיון שרוב רובם של הבחורים, אז, היו ניצולי שואה ועניים חסרי כל ויתומים, הוא אמר שבשכר זה יתן להם קצת פירות מהפרדס... בשביל זה 

  לבוא.
 שם ועברנו לבני ברק.מ ת בני ר' משה, אבל אחרי שנה יצאנוואמר רבנו נפתח שם חיידר בשיכון התימנים ושלחתי לשם א

 עצתו אמונה
והיה ]והקשר התחיל בזכות ר"מ שינין ז"ל שקירב אותו לרבנו[ אחד מהתושבים היקרים בכפר סבא היה הרב טוביה עירוני ז"ל, שקבע ללמוד עם רבנו תקופה 

 שואל את רבנו כל צעד וצעד עוד בשנים ההם, ונביא כאן ממה שסיפר הנ"ל.
ם, ואחר שבע שנים החליט בעצת רבנו, לעבור לבית הספר של חינוך העצמאי בהרצליה ]ואחרי כמה שנים נסגר המוסד ביה"ס בירנבויבהוא לימד 

 בירנבוים הנ"ל[.
לפיצויים, וידידו אמר לו עצה שירמה במשהו וכך יקבל את הפיצויים, ורבנו הורה לו שבשום אופן  אז מחמת שהוא התפטר מיוזמתו לא היה זכאי

 הפסד הכספי.האת זה. ור' טוביה אכן שמע וקיבל למרות שכאב לו  יעשהכיון שאינו זכאי לזה שלא לא יעשה זאת 
סד ובבית הספר בהרצליה ויצא לפנסיה, והיו חסרים לו כמה שנות הוראה ואז הסתפקו האם לצרף את השנים שעבד במ שנה שעבד 33לאחר 

צירפו את אותם שנים לפנסיה מלאה, וכך ראה שכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו  הקודם, ואחר שהתברר שלא קיבלו פיצוים על הפסקת העבודה,
 נכשל.

וכשהיה לו שאלה על חינוך הבנות האם לשלוח לביה"ס בכפר סבא או לחינוך העצמאי בהרצליה, ורבנו הורה לו לשלוח להרצליה, ולמרות שהיה 
  .ר וכך עשה, וב"ה זכה לראות נחת מיוצאי חלציו הרהלא  בזה קושי גדול לטלטל בנות צעירות והוצאות מרובות של הנסיעה,

 )מפי חתנו ההר"ג ר"מ בן מנחם שליט"א.( ורבנו בימי השבעה התבטא עליו 'שהוא היה מהיחידי סגולה בכפר סבא ואיש צנוע'.
 עצי תות

נו היה בית ספר שתלמידיו קבלו חינוך פשרני תותים, וסמוך לבית רב הרבהסיפר רבנו שבחצר ביתו בכפר סבא גדל עץ תות שהיה משיר בכל לילה 
ו בהלכות, והתלמידים בדרכם לבית הספר היו נכנסים לתוך חצר רבנו בלי רשות ולוקטים לכליהם ע"מ לאכול בבית ספר ממה שנפל רולא נזה

 ממנו.
 והיה נידון גדול האם הם מחויבים במעשרות או לא ואכ"מ.

 נפלדיר' משה ש
וכשראיתי את התפילות שלו בר"ה ויוה"כ . יחד התפללנו בר"ה ויו"כ אלינונפלד, שגר קרוב ישהייתי שכן בכפר סבא של ר' משה סיפר רבנו: 

]וידוע שבכל ליל שבת אחרי התפילה וגם אח"כ היינו שכנים בבני ברק. הבנתי מהיכן יוכל היה לכתוב מאמרים יקרים,  שהיה מוריד דמעות כמים,
 .שיבוא להיות שם, והגיע לשם[ שליט"א , ובעת יציאת נשמתו קראו לרבנויעץ הרבה עם רבינו בכתיבת מאמריומתיך עם רבנו ובדברי שיר היה הול

 עמי הארצות
בת שבכפר סבא הי' יהודי, שהי' עמל כל השבוע לפרנסתו, ובשבת הי' לו זמן פנוי והי' בונה כל שבת רח"ל את ביתו, וכך לאט לאט מידי ששח רבנו: 

[ ה ולא ידעו דינים המפורשים בתורה]וכל זה הי' לרוב בורותו ביהדות, כמו שהיו הרבה עמי הארץ שעלו מן הגול הוסיף בבנינו, עד שהושלם בשבת
 לימים זכה לחזור בתשובה, והתעוררה שאלה גדולה אם מותר לו להשתמש בבית, היות ונבנה "כולו" בשבת, "מעשה שבת" ממש.

 הי' אחד שבא לביהכ"נ, והדליק הפריימוס בשבת.שהיו שם, שעוד סיפר על עמי הארצות 
 עוד סיפר רבנו על צדיק א' בכ"ס שהיה לו חתן חילוני שהי' זורע כלאים והוא היה גוער בו אך הנ"ל לא התייחס אליו.

 מוסד לילדים בכפר סבא
ילדים פליטי שואה שם, והיה האחראי על והיה ס וולף ז"ל ב"ר פינח המחנך הדגול הרב צבי בנימיןהיה בכפר סבא מוסד לילדים פליטים, שם כיהן 

 , שמוסד זה היה קיים בזמן שרבנו היה גר שם. הרבה עם רבינו שליט"א על חינוכם מתייעץ
למצוא הגנבים ומה לעשות שלא  וכשביקר אצלו יבלחט"א רבינו בתקופת חליו, סיפר לרבינו שפעם אירע כמה גניבות בין הילדים, ולא ידע האיך

שיהי' אוכל מצוי להם במשך כל היום, ולא ירגישו עצמם רעבים, כי בתור פליטי שואה הם חוששים מנין יהי' להם  (גנבו. ונתן לו רבינו שתי עצות, אי
שלקח. וכך הוה שהעיר באמצע השינה  וישאל אותו היכן נמצא הכסף ,שיעיר את מי שחשוד אצלו לגניבה באמצע השינה (. ב, וזה מביאם לגנובאוכל

 והצביעו לו על מקום הגניבה.
 ר' משה דינין שו"ב בכפר סבא

ן אחד מהיהודים היקרים בכפר סבא היה הרה"ג ר' משה דינין זצ"ל שהיה מעיר מינסק ]גיסו של הג"ר גרוזבסקי זצ"ל, וראה מש"כ אודותיו בגליו
 פר' יתרו תשע"ד[

לשחוט אצלו עופות, והיא לבשה פאה, והוא לא  [כלת מרן הגרי"זא הגיעה הרבנית אשת הגרי"ד הלוי ]קדק מאוד ופ"הוא היה שוחט בעיר, והיה מד
ה יכול לברך. ]כך סיפר שאל תדאג זה אשה כשרה, את :ידע אם זה פאה או שער, והסתפק כיצד יברך שם, והרבנית תמר ע"ה היתה שם ואמרה לו

 אבל על אמו ע"ה[.הבימי ראש ישיבת בריסק  ליט"א הלוי ש בנה הגאון רבי אברהם יהושע
 ונותן להם חתיכת עוגה, ומקרבן לתורה. אחה"צגמרא למד אותם מלר' משה כאב לו מצב הילדים בכפר סבא, והיה אוסף אותם ו

שהי' שואל את רבינו כל השאלות שהי' לו בעניני טריפה רמ"ד הנ"ל שליט"א, שבילדותו הי' גר בכפר סבא, והי' שם שוחט צדיק  רדצ"אגאון סיפר ה
 וכו', ואמר אותו שוחט שהכיר לפני המלחמה הרבה רבנים, אך לא ראה תלמיד חכם בקי כ"כ בהל' טריפות כרבינו.

בה של מינסק היה הגאון במינסק היה ראש המורי הוראות הגאון ר' שמשון גרוזובסקי זצ"ל ]אביו של הגאון ר' ראובן זצ"ל[ ורוסיפר רבנו בשמו ש
זצ"ל ]חתנו של המינסקר גדול[. וכשבאה שאלה קשה לר' שמשון הי' בא לפני ר' אליעזר שיפסוק, אמר לו רבי אליעזר הרי רבינוביץ רבי אליעזר 

למה שאצטרך אתה יודע בעצמך לפסוק ולמה באת אלי? השיב לו רבי שמשון, הרי אני מקבל רק ארבעים רובל ואתה מקבל ששים רובל, א"כ 
 [.דבר זה סיפר ר' משה דינין ז"ל נכדו של בעל המעשהלקחת את האחריות עלי... ]

 גן ילדים
ת שואה שתלמד ול, ונתן לגן, והביאו גננת ניצ[שלש חדרים]מתוך באוירה חרדית, לקח חדר אחד מביתו העיר כשראה רבנו שיש צורך בגן לילדי 

 יום ההוא, והיא החליטה שבשנהרג היא זכרה מתי התאריך יטה בשואה ואת אחד מהוריה', שהיא היתה פלאותה גננת תחי האת הילדים. וסיפר
 נהצמה ויש לה מיגרלגן וראו עליה שהיא  ההגיעה, ולכן הצום היה מאוד קשה לו, וכשניגרממסבלה  , והיאתצום לכבוד היארצייט היאת, כרושז

 וצער גדול. 
 צום העיקר זה לעשות מעשים טובים ולתת צדקה.תרת נדרים ואמר לה את לא צריכה לועשה ה יםונכנסו לרבנו וקרא לשני אברכ

ו בעת צרה ויצעקו שמע ישראל כבר בשביל זה יי ללמד אותם שאם יהאים והרבנית אמרה שכדישבקושי היו דת ילדים בגן שם היהעוד סיפרה ש
 שוה ללמד אותם בגן.

 לא לקחת
שליט"א והלך ר' הח"ק כסף לאברכים ולתושבים, והיחיד שלא לקח היה רבנו  וקא: שהיה תקופה שלפני פסח חילליט"סיפר הרה"ג ר' ישי מנדל ש

 ה לא לוקח, ואמר 'אני יש לי ואי לא צריך לקחת'. ישי לשאול אותו למ



 
  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ו  מסעי   128גליון מס' 

  
  (לה, לג) ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ

  הספרי כותב, כי מפסוק זה לומדים אזהרה לאיסור חנופה.
פעם הוצרך רבינו להעיד בבית משפט לצורך ענין מסוים, והתלוה אליו רבינו הגאון רבי ראובן קרלינשטין זצ"ל. בצאת רבנו 

  חייב אל השופט, ולחש באזנו שרבנו התבטא עליו ש'אין לו חלק באלקי ישראל'.מבית המשפט, פנה בעל הדין שיצא 
  השופט ביקש לקרוא שוב לרבנו, שכבר עמד בפתח, ושאל: "האם זה נכון שכך אתם אומרים עלי?" 

   "לא זכור לי שאמרתי כך..." רבנו הגיב בהתחמקות ואמר:
רבי ראובן קרלינשטין התפלא מאוד ושאל את רבינו מדוע השתמש בתשובה מתחמקת כזאת ולא הכחיש את ההתבטאות 

אני דואג לשמור על כאילו  –"הסיבה שלא הכחשתי לגמרי היא, מפני שחששתי שזה יראה כחנופה  מכל וכל. נענה רבנו:
  (הליכות שני)מק ממנו".     כבודו על השופט. לכן עניתי במינימום הנצרך, רק כדי להתח

  דיני תשעת הימים

  ממרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"א
  דיני כיבוס ולבישת בגדים מכובסים

  מגבת מכובסת לרחיצה בע"ש 
  שהרחיצה לכבוד שבת? שאלה: המתרחץ לכבוד שבת האם יכול לקחת מגבת מכובסת כיון

  תשובה: עדיין אי"ז נחשב כשבת וע"כ אין לקחת לזה מגבת מכובסת.
  שיעור זמן לבישת הבגד שיהיה משומש

  שאלה: מהו שיעור הזמן שצריך ללבוש בגד כדי שיהיה נחשב משומש?
  תשובה: השיעור הוא זמן מה, אמנם בשבוע שחל בו משמע שצריך לבישת חצי יום.

  ישתמש בבגד בשבילולבקש מבן ספרד ש
  שאלה: האם מותר לבן אשכנז לבקש מבן ספרד שילבש בגד בשבילו כדי שיהיה משומש?

  תשובה: קודם שבוע שחל בו מותר.
  לבישת בגדי שבת בע"ש 

  שאלה: ממתי אפשר ללבוש את הבגדי שבת בערב שבת?
  תשובה: לכתחילה יש ללבוש סמוך לשבת, ומסתבר שמזמן מנחה קטנה נחשב סמוך.

  לבישת טלית של שבת בשבת 
  שאלה: בשבת חזון האם צריך ללבוש את הטלית של יום חול?

  תשובה: יכול ללבוש את הטלית של שבת.
  לבישת בגדים נוספים בשבת 

  שאלה: האם בשבת מותר להחליף כמה בגדים, בכדי שיהיה לו לאחר השבת בגדים משומשים?
בהם לשבת, דכל ההיתר ללבוש בשבת בגדים מכובסים, הוא  תשובה: אין ללבוש בגדים מכובסים שאין לו צורך

רק לצורך שבת, וכיון שאין רגיל להחליף בכל שבת אין לו לעשות כן, אמנם בשבת בבוקר יכול להחליף לבגדים 
  אחרים.

  לבישת בגדי שינה מכובסים בשבת 
  שאלה: בשבת כשהולך לישון האם יכול ללבוש בגדי שינה מכובסים?

  ינה דינם כסדינים שאין להחליפם למכובסים אפי' בשבת.תשובה: בגדי ש
  החלפת בגדי שבת לחול במוצ"ש

  שאלה: האם צריך להזדרז במוצאי שבת להוריד את הבגדי שבת?
  תשובה: יש להזדרז להוריד את בגדי השבת מיד לאחר הבדלה, ואם זה טירחא גדולה יכול לאחר.

  לבישת בגדים מכובסים בט' הימים
  לו בגדים בתשעת הימים וצריך לזה מאוד מה יעשה? שאלה: אם אין

  תשובה: כשאין לו ברירה יזרוק הבגדים על הארץ וידרוך עליהם עד שיהיה ניכר שאינם נקיים ואח"כ ילבשם.



 

  לגוף הסמוכים בגדים
  ?מכובסים כשהם ללובשם להקל אפשר האם לגוף הסמוכים בגדים: שאלה

  .כיבוסו ניכר יהיה שלא וילכלך הארץ על יזרק הדחק ובשעת, בגדים כשאר אסור: תשובה
  גדר קטן שמותר לכבס בגדיו

  שאלה: מהו הגדר של קטן שמותר לכבס בגדיו בט' הימים?
תשובה: בגדי קטנים עד גיל חמש מותר לכבס, ואחרי גיל זה מותר לכבס עד שבוע שחל בו ט"ב, ורק אם יש צורך 

  מיוחד.
  מכובסיםילדים קטנים בלבישת בגדים 

  שאלה: ממתי יש לחנך את הילדים שלא ללבוש בגדים מכובסים בתשעת הימים?
  תשובה: ממתי שיודע להתאבל על ירושלים יש לחנכו גם בענין בגדים.

  לתלות ליבוש בגדי קטנים
  שאלה: בגדי קטנים שהותר לכבסם בט' הימים, האם מותר לתלותם על החבל לייבוש?

קטנים שמותר לכבס אין חשש משום מראית העין ומותר לתלותם, אמנם בבגדים  תשובה: כיון שניכר שהם בגדי
  שלא ניכר שהם של קטנים יש ליזהר שלא לתלותם בחוץ משום מראית העין.

  ניקוי כתם בט' הימים
  שאלה: בגד שיש בו כתמים האם מותר לנקות רק את הכתמים?
  ניקוי כתם אחד אי"ז בגדר כיבוס. תשובה: אם יש כמה כתמים לא ינקה דזהו תחילת כיבוס, אבל

  ניקוי בגד בלי מים
  שאלה: האם מותר לנקות בגד מלכלוך שלא ע"י מים?

  תשובה: מותר, דכל הדין שלא לכבס הוא דוקא עם מים.
  ניקוי בגד במים שלא יתקלקל הבגד

  שאלה: האם מותר לנקות בגד במים בכה"ג שאם לא ינקהו במים יתקלקל הבגד?
  מה שצריך בשביל שלא יתקלקל.תשובה: מותר רק 

  ניקוי בגד במטלית לחה
  שאלה: האם אפשר לשפשף לכלוך בבגד ע"י מטלית לחה?

  תשובה: מותר באופן שהבגד לא יתרטב בטופח ע"מ להטפיח.
  כיבוס בגד כשאין לו בגד אחר

  שאלה: מי שהבגד שלו התלכלך באופן שאסור להתפלל בו, ואין לו בגד אחר האם יכול לכבסו?
תשובה: מותר קודם שבוע שחל בו, דזה הוי כאין לו בגד אחר שמותר, וכן אם יש לו בגד אחד שאין יכול לצאת 

  עמו לרחוב מותר לכבסו, ושיעור הלכלוך תלוי כל א' לפי הרגשתו. 
  שימוש במגבות מטבח מכובסות

  שאלה: האם מותר להשתמש במגבות מטבח מכובסות בתשעת הימים?
אסור כיון שהגוף נהנה מהם, אמנם במגבות כלים שהגוף לא נהנה מהם יש להקל ותלוי  תשובה: במגבות ידים

  במנהג.
  החלפת מגבות בית הכנסת

  שאלה: מגבות של בית הכנסת שמתלכלכות הרבה האם מותר להחליפם?
  תשובה: אם זה במצב שא"א לנגב בהם מותר להחליפם.

  הברשת כובע או נעלים
  ת כובע או נעלים?שאלה: האם מותר להבריש במברש
  תשובה: מותר, דאי"ז נקרא כיבוס.

  שטיפת הרצפות בט' הימים
  שאלה: האם מותר לשטוף הרצפות בט' הימים?

תשובה: נהגו שלא לשטוף הריצפה, ולכבוד שבת מותר, וכן אם הריצפה מאוד מלוכלכת אפשר לרחוץ מן הדין 
  דאין איסור לשטוף את הריצפה.

  

  דיני רחיצה
  הרבהרחיצה למזיע 

  שאלה: מי שמזיע הרבה עד שכל גופו מלוכלך מהזיעה האם מותר לו לשטוף את גופו?
  תשובה: אם מלוכלך הרבה מהזיעה מותר לו לרחוץ את הזיעה. 

  רחיצה בריח רע מגופו
  שאלה: מי שנודף ממנו ריח רע האם מותר לו לשטוף את עצמו בתשעת הימים?

  תשובה: מותר.



 

  יםהעברת מים על הגוף בט' הימ
  שאלה: האם מותר להרטיב את גופו מים במים שלא בדרך רחיצה?

תשובה: אפשר לקחת מגבת רטובה אפי' טופח ע"מ להטפיח (ולא שנוזל ממנה מים) או ממחטות לחות ולהעביר 
  על גופו.

  סיכת חומר למנוע ריח רע בגופו
  שאלה: האם מותר להתיז על גופו חומר המונע ריח רע?

  מקומות שמזיע בגופו חומר למנוע ריח רע, ואפשר לעשות כן גם קודם שמזיע.תשובה: מותר להתיז ב
  רחיצת רגלים עם סבון למנוע פצעים

  שאלה: מי שיש לו פצעים ברגלו וכדו' האם מותר לו לרחצם עם סבון?
  תשובה: כיון שעושה כן כדי למנוע פצעים וגירויים מותר לרחוץ את רגליו עם סבון לפי הצורך.

  פצעי בגרות בסבוןשטיפת 
  שאלה: מי שיש לו פצעי בגרות האם מותר לו לרחוץ פניו בסבון?

  תשובה: אין להתיר כיון שהרחיצה היא לנוי, ואם הרחיצה לצורך ריפוי הפצעים מותר.
  רחיצת ראשו משום כינים

  שאלה: מי שסובל מכינים ומורח על ראשו חומר האם מותר לו לחפוף ראשו במים חמים?
  תשובה: אם צריך לכך מותר דאי"ז רחיצה משום תענוג.

  טבילת עזרא
  שאלה: האם לצורך טבילת עזרא מותר לטבול בתשעת הימים?

  תשובה: מי שנוהג לטבול תמיד מותר לו לטבול בצונן, אבל לתוספת טהרה בלבד אין להקל.
  רחיצה במקוה קודם הטבילה

  התרחץ קודם הטבילה, האם מותר לו לרחוץ?שאלה: מקואות שיש בהם תקנה שאסור לטבול בלא ל
  תשובה: נראה דמותר לשטוף בדוחק כמה שצריך.

  רחיצת קטנים בט' הימים
  שאלה: האם מותר לרחוץ ילדים קטנים בתשעת הימים?

  תשובה: במקומות החמים שסובלים הרבה מהחום, מותרים ברחיצה עד שנה לפני הבר מצוה.
  רחיצה ביום חמישי לכבוד שבת

  מי שרגיל לרחוץ לכבוד שבת בליל שישי את הילדים האם מותר לו לעשות כן גם בער"ש חזון? שאלה:
  תשובה: מותר, דזהו רחיצתו לכבוד שבת.

  רחיצת ידיו ורגליו בע"ש 
  שאלה: בערב שבת שהותר רחיצת ידיו ורגליו, האם מותר לרחוץ את כל היד והרגל?

  מותרים ברחיצה.תשובה: ידיו עד המרפק, וברגליו עד הברך 
  טבילה בצונן בערב שבת

  שאלה: האם בער"ש מותר ללכת לטבול במקוה?
תשובה: מי שרגיל בכל ער"ש ללכת למקוה מותר לו לטבול גם בער"ש זו, ויטבול בצונן, ואם אין צונן צ"ע אם 

  מותר בחמין.
  טבילה בצונן בשבת 

  שאלה: האם מותר בשבת לטבול את כל גופו בצונן?
  צה הוא מדברים שבצנעא שנוהגים בהם אבילות גם בשבת, וע"כ אין להתיר טבילה אפילו בצונן.תשובה: רחי

  רחיצה ולבישת בגדי שבת לצורך שידוך
  שאלה: בחור שנפגש לצורך שידוך האם מותר לו להתרחץ וללבוש בגדי שבת?

  תשובה: מותר, דלצורך נישואין דוחה המנהג.
  פגישת חתן וכלה

  הכלה בין האירוסין לחתונה האם מותר לו לרחוץ וללבוש בגדי שבת?שאלה: חתן הנפגש עם 
  תשובה: מותר להתרחץ כשיש צורך, אבל לא ילבש בגדי שבת.

  לנכדו בברית לסבא שבת בגדי
 שבת הבגדי את להוריד להזדרז צריך האם לנכדו לברית שבת בגדי ללבוש לו שהותר) הבן אבי אבי( סבא: שאלה
  ?הברית לאחר

  .יצטער שלא בנו משום הוא ללבוש ההיתר כל כי, להזדרז יש: תשובה
  לבישת בגדי שבת של חבירו

  שאלה: האם מותר לו ללבוש בגדי שבת של חבירו שאצלו הם נראים כבגדי חול?
  תשובה: מותר, כיון שאין ניכר שהם בגדי שבת.

  
  



 

  דיני אכילת בשר ויין
  טעימת התבשילים בע"ש חזון
  לטעום תבשיל בשרי, בכדי לדעת אם צריך להוסיף תבלינים?שאלה: בע"ש חזון האם מותר 

  תשובה: מותר לטעום ולפלוט כמו שמותר לענין תענית.

  שתיית יין הבדלה על ידי קטן
שאלה: בשתיית יין של הבדלה במוצ"ש חזון שנותנים לקטן לשתות, מאיזה גיל נחשב שהגיע לגיל חינוך שישתה 

  את היין? 

  שמתחיל ללמוד חומש, הוא כבר מבין את ענין ההבדלה שאפשר לתת לו.תשובה: בדרך כלל קטן 
  עד איזה גיל יכול לשתות

שאלה: מבואר שקטן שיודע להתאבל על ירושלים לא ישתה מיין ההבדלה, ממתי נחשב שיודע להתאבל על 
  ירושלים?

  ת לו לשתות מהיין.ממתי שלומד גמרא עם תוספות הרי זה קטן שיודע להתאבל על ירושלים ואין לת תשובה:

  לאכול אוכל שמעורב בו יין
  שאלה: תבשיל או עוגה שמעורב בהם יין האם מותר לאוכלו בתשעת הימים?

  תשובה: אם ניכר בו טעם היין אין לאוכלו.

  בשר בסיום בט' הימים
  המסכת?שאלה: סיום בט' הימים שמותר לאכול בו בשר אם מותר גם כשהסעודה אינה באותו יום שסיימו את 

תשובה: כל ההתר לאכול בשר הוא דוקא בסיום שבאותו יום סיימו את המסכת ממש, אבל אם עשה הסעודה 
  למחרת שסיים אי"ז נחשב סעודת סיום.

  

  דיני תפירה, תיקונים ועוד
  תפירת בגדים ישנים בט' הימים

  שאלה: האם מותר בתשעת הימים לתפור בגדים ישנים להצר או להרחיב?

  ר, דכל האיסור נאמר רק בבגדים חדשים.תשובה: מות

  הכנת בד לתפירה
  שאלה: האם מותר להכין [לגזור] בד לתפירה?

  תשובה: מותר, דאי"ז בכלל תפירה.

  רקימת ציור בחוטים
  שאלה: האם לרקום ציור מחוטים נחשב כתפירה שאסור?

  תשובה: נחשב כתפירה ואסור.

  עשיית ציצית בט' הימים
  ציצית בטלית חדשה בתשעת הימים?שאלה: האם מותר להטיל 

  תשובה: מותר, דאין זה נחשב כתפירת בגד.

  ברכת הטוב והמטיב
  שאלה: האם מותר לברך ברכת הטוב והמיטיב בתשעת הימים?

  תשובה: מותר, דרק לומר שהחיינו אסור.

  מתנה לבר מצוה בט' הימים
  שאלה: האם מותר לתת מתנה לנער בר מצוה בתשעת הימים?

  בתשעה באב אסור לתת.תשובה: רק 

  קנית כלים או ספרים בט' הימים
  שאלה: האם צריך לקנות ספרים או כלי בית אם יכול לקנות בתשעת הימים?

  תשובה: כלי בית קטנים או ספרים הנצרכים לו מותר לקנות.

  לעבור דירה בט' הימים
  שאלה: האם ראוי לעבור דירה בתשעת הימים?

עת הימים גם אם צפוף לו בדירתו, דלא מסמנא מילתא, אא"כ הוא מוכרח תשובה: לא כדאי לעבור דירה בתש
  לפנות דירתו כגון שוכר דירה שאז יכול לעבור דירה.
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 רבי יעקב אדלשטיין שליט"א    משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                            

 
 בס"ד כ"ז תמוז לפ' מסעי תשע"ו

 כל ישראל באהבה, כמשפחה אחת

ּטֹות ח( )פרק ל"ו,  בסוף הפרשה ת ֹיֶרֶשת נֲַּחָלה ִממַּ ְוָכל בַּ
ן  עַּ ֵּטה ָאִביָה ִתְהֶיה ְלִאָשה ְלמַּ ת מַּ חַּ ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלֶאָחד ִמִמְשפַּ

ת ֲאֹבָתיו  , ע"כ.ִייְרשּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִאיש נֲַּחלַּ

מצוות ל"ת , לנהוג כך, וגם ייתאמצוה דאור הנה יש כאן
ֶּטה ַאֵחר" ֶּטה ְלמַּ  וגו' "ְוֹלא ִתֹסב נֲַּחָלה ִממַּ

ָדָבר")קכ"א ע"א(  ובגמרא ב"ב דבר זה לא יהא נוהג  ,"ֶזה הַּ
אלא בדור זה, וכן בבעה"ט "זה הדבר" בגימטריא "בדור 

אמר רב  ?זה". ועוד שם בגמ' חמשה עשר באב מאי היא
יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה,  אמר שמואל,יהודה 

 ל."עכ
אלא, שעם ישראל עושה הכל לפי  ולמה דווקא יום זה,

ודנו פסק הלכה של סנהדרין, של ביה"ד הגדול, והם ישבו 
בעיון, אימתי זה כבר דור חדש שלאחרי דור חלוקת 
השבטים של יהושע, והיום שבו הוחלט בביה"ד שנגמר 
הדור הראשון, הי' בט"ו באב, ולכן נקבע זה ליום טוב לכל 

שבת יורשת הי' הדבר נדיר, כי לכולם היו  אע"פעם ישראל, 
גם בנים, כפי הריבוי, שנהגו להתחתן בגיל שאחרי בר 

 ה,מצו
כמה עצום ומפליג רגש האחוה בעם ישראל, וגם  ם אנוירוא

אחרי אלף שנים ויותר חגגוהו בריקודים, בסמוך אחר יום 
ית שני( של החג של התשיעי לאב, הששון ושמחה )בימי ב

ועדיין גם בכל הדורות מציינים יום ט"ו באב ליום טוב 
 זוטא,

, ויה"ר שנזכה בקרוב שימי האבל על אלאשריכם ישר
 החורבן ייהפכו לימי ששון ושמחה.

 

 בעזהשי"ת 

 
 

  מסעיפ'  ,צ'בגליון 
 ה'תשע"ו  אב ב'

 השרון -רמת 

 

 

 בין המצרים תשע"ו

ִניב 
ָפָתִים  ש ְׂ

 [תיקון המומים ו ]
 חלק א'

 

במדרשה, בר"ח אב שיחה שנאמרה 
 תשע"הה'

 
 

את עניין חורבן בהמ"ק כדי  אנו לומדים
ללמוד את הסיבות שגרמו לחורבן, כדי 
להתעסק בתיקון הסיבות האלה, וכדי שנזכה 
מהר יותר לבניין בהמ"ק. רבי ישראל מאיר 

הזה הכהן, חיבר ספר, החפץ חיים,  והספר 
מיוחד בכך שהוא ספר הלכה על הלכות 
שמירת הדיבור, איך לדבר. יש איסור דיבור 
לשון הרע, איסור רכילות, בהקדמה הוא 
כותב, איך הוא הגיע להתעוררות הזאת לחבר 
את הספר. הוא התבונן על הסבל שעמ"י 
סובל שעדיין לא הגיעה הגאולה השלמה, 

ורמי החורבן הוא חקר את גוביאת המשיח, 
 והוא ראה שזה בעוון לשון הרע.

שחורבן הבית השני היה כתוב  אבגמרא
בעוון שנאת חינם. אם לא מדברים לשון הרע 
ממילא אין שנאת חינם. כל זה בא ע"י 
שמדברים, אסור גם לשמוע ולהאמין ללשון 
הרע, אם אחד לא יאמין למה שמספרים על 

ק מישהו דברי גנות, או אפי' אם הוא לא ר
שמע אלא ראה בעצמו, אז ידון לכף זכות, לא 
 יצא מזה לשון הרע. וממילא לא תהיה שנאה. 

את הסיפור שגרם לחורבן מספרת  בהגמרא
ירושלים, 'על קמצא ובר קמצא חרוב 

חורבן ירושלים היה בגלל קמצא  -ירושלים'

                                                           
 ב"ט', עומא י א
 נ"ה, ע"ב גיטין ב

ובר קמצא. הסיפור הזה 
סופר בגמ'. אם כי בכל ספרי 
ההסטוריה שחיברו כותבי 

סטוריה של יון ורומא ה
ובחיבורים ופרוטוקולים של 
הממשלות, לא מופיע 
הסיפור הזה. יוסיפון, הוא 
ספר היסטוריה שחיבר 
יהודי, יוסף בן גוריון הכהן 
שקראו לו ביונית יוספוס 
פלאויוס, שאחר החורבן 
עבר לרומא ושם היה פרופ' 
למחקרים בחכמת המדעים 
של רומא וכתב ספרים 

עזית בשפה שלהם, בלו
ויונית, ספרים בהסטוריה של 
עמ"י וספרי מחשבה. גם שם 
לא מסופר הסיפור של קמצא 

 ובר קמצא. 

חז"ל  - אמר החזו"א
יודעים את הסיבה הפנימית 
מה גרם לחורבן, על פני 
השטח לא רואים את זה 
כלל, אז הם, ההסטוריונים, 
רואים מה שרואים, אבל מה 
מסתתר מאחורי כל זה, לא 

 ידעו.

 ור שהגמ' מספרתהסיפ
לא פורסם בתקשורת, זה 
היה סיפור שקרה בתוך עמ"י 
בתוך הסנהדרין, הסנהדרין 
לא היו מפרסמים בשוק מה 
שדיברו בחדרי חדרים. ישנה 
הלכה שמי שיוצא מבי"ד 
אסור לו לספר בחוץ מה 

. כשזה נוגע גשהדיינים אמרו
להלכה מפרסמים, אבל מה 
שדיברו כמה שעות לפני 
שיצא הגזר דין לא מספרים. 
כאן הגמרא מספרת את מה 
שהיה באותו דור שהיה 
חורבן בהמ"ק לכן כאן 

                                                           
 א במשנה"ט, ע"כ סנהדרין ג
 א"א, ע"וגמ' ל 
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'יה, ברטין בת רחל, בן ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג לעילוי נשמת:
יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר. ז"לבן יעקב בובה מימון, ניסים סופר, לאומה סופר, 

פרת את הסיפור של קמצא ובר הגמרא מס 
 קמצא.

 

  קמציןקמצין

 
שכך היה שמם של שני רש"י אומר 

והשני בר  אהיהודים, אחד שמו היה קמצ
כמו שיש  ,חגבזה  קמצא. קמצא בלשון ארמי

שמקפצים. בתרגום אונקלוס על חרגולים 
ְנִהי ְבֵעיֵנינּו "הפסוק שאמרו המרגלים  וַּ

ֲחָגִבים ְמִצין"כתוב  ד"כַּ ני הארבה י, ממ"ְכקַּ
והחרגולים שמקפצים. ויש מי ששמו בר 

של חגבים. ארבה  קמצא, יש עשרות מינים
, וזה היה גם הלמינו, סלעם וכו'למינו חרגול 

של מי שהתבלבל בין והטעות שם של אדם. 
 זה גרם לחורבן ירושלים. השמות, 

היה אדם  -'ההוא גברא'מספרת הגמרא 
שהיה אוהב את קמצא, היה ידיד גדול שלו, 
'ובעל דבביה בר קמצא' והיה שונא את בר 
קמצא, היתה ביניהם שנאה. האדם הזה, עשה 
סעודה, לפני הסעודה, שולחים הזמנות עם 

ימה של אנשים שיזמין,  'אמר לו שליח ורש
לך תזמין את  -לשמעיה זיל אייתי לי קמצא'

הוא  -קמצא, הלך והזמין את בר קמצא 
 הגיע לסעודה בר קמצא.  -התבלבל. 'אתא'

 את בר קמצא לסעודה וראהבעה"ב נכנס 
שכבר הגיע והתיישב, אמר לו בעה"ב, אתה 
הרי שונא שלי, מה אתה יושב פה? בבקשה 

כבר באתי עזוב אותי, תצא. אמר לו, הואיל ו
אשלם את המנות שאני אוכל. אמר לו בעה"ב 

, יהיבנא לך דמי פלגא לא. אמר האורח
אתן לך כסף של שווי חצי  -דסעודתיך'

סעודה. כנראה שהיה עשיר גדול והמנות 
יקרות, הבטיח לשלם חצי מהמנות, אמר לו 
לא! אמר לו בר קמצא אתן לך פיצוי כסף של 

היה  כ"כ הסעודה רק שאשאר כאן לשבת,כל 
עילאי לשהות  גדול אצלו הכבוד והתענוג

אמר לו לא. בעה"ב  גדולי תורה, במחיצת
 -ראה שהוא לא זז ממקומו, 'נקטיה בידיה'

העמיד אותו  -תפס לו את היד 'אוקמיה'
 והראה לו את הדלת. 

, אמר, הואיל ובסעודה הוא כעס מאוד
הזאת ישבו רבנן, התלמידי חכמים, אנשים 
גדולים ולא מיחו בו, ולא אמרו לו אל תוציא 

אני מוכיח מזה  -קא ניחא ליה'אותו, 'ש"מ 
שהם מסכימים למה שבעה"ב עשה לי 

שלא  בעה"בשניהם לא צדקו,  .והוציא אותי
                                                           

 יג, לג במדבר ד
 יא, כב יקראו ה

על שלא יצא  התגבר על יצר השנאה, והאורח
. הוא כעס מיד בכבוש יצר הכבוד והתענוג

ך אל -לא רק על בעה"ב גם על רבנן, 'איזיל'
 ואדבר דברי הלשנה אל מלך רומא.

אמנם היה גם מלך יהודי,  בימי הבית השני
אבל הוא היה נכנע לרומאים. מימי הורדוס 

א ולקחו והלאה לרומאים היו הרבה אנשי צב
מיסים, המלך היה רק בשביל הסדר הפנימי. 

אמר לקיסר מרדו בך  בר קמצא הלך
היהודים, הם לא מכירים בך בתור מלך. אמר 
המלך, מי אמר ואיך תוכיח לי? אמר, תשלח 

שגויים יכולים  ווישנה הלכהלירושלים קרבן.
להתנדב קרבן עולה לשלוח לביהמ"ק וצריך 

ִאיש "לקרבן, כתוב להקריב אותו וזה כשר 
ֵגר ְבִיְשָרֵאל ֲאֶשר  ִאיש ִמֵבית ִיְשָרֵאל ּוִמן הַּ

ואיש ששולח קרבן  כל איש ז"ָקְרָבנוֹ יְַּקִריב 
 . חמקריבים

אם יקריבו את הקרבן טוב, ואם לא  ותראה,
יקריבו סימן שהם לא רוצים להתפלל 
בשבילך ושהם מורדים בך ורוצים שאלקים 
לא יעזור לך, אולי יש להם קשרים עם 

המלך שלח בידו  -האוייבים. 'שדר בידיה'
צריך 'עגלא תלתא' עגל משולש, שמן. כאן 

כולם?  להבין למה באמת רבנן שישבו שתקו
מרהש"א אומר שהם הכירו את בעל הבית 
שהוא אדם תקיף וגם אם יאמרו לו אל תוציא 
אותו, הוא כן היה מוציא אותו, הוא לא 
מתחשב במה שהרבנים אומרים. אם הוא 
כועס על האיש הזה, אפי' במחיר כזה גדול 

מה  אין טעם לומר לו. אדם שלא שומע אין
 לדבר איתו. 

 פרשחיבר ס ,בספר של הרב יוסף חיים
אומר שאפשר  , בספר בן יהוידע'בן איש חי'

לומר באופן יותר פשוט, הם ישבו במקומם 
ולא ראו מה שבעה"ב עושה, בד"כ כשהת"ח 
יושבים בסעודה הם מדברים דברי תורה, לא 
מסתכלים על כל דבר וכל מריבה... אבל הוא, 

הוציאו אותו, היה בכעס זה שפגעו בכבודו ו
גדול, לא רק על בעה"ב אלא גם על רבנן, זה 
הסנהדרין אז הוא הביא לידי זה שהמלך 

 יחשוד שמורדים  בו היהודים. 

עם העגל לירושלים,  בדרך כשהוא הלך
עשה בו מום, איזה מום?  -'שדא ביה מומא'

בניב שפתיים, הוא עשה סדק בשפתיים. ויש 
עשה בעינים משהו.  אומרים 'בדוקין שבעין'.

למה בחר מום כזה, מום כזה 'לדידן הוה 

                                                           
 הל' מעשה הקרבנות, פ"ג ה"ב רמב"ם ו
 כב, יח ויקרא ז
 י"ג, ע"ב חולין ח

בביהמ"ק זה נחשב מום ולא  -מומא'
מקריבים, 'לדידהו לא הוה מומא', יש הלכה 
שגוי מותר לו להקריב קרבן להשם בכל 
מקום לא רק בביהמ"ק, ושם מותר לו 

, לבני נח, כשר גם טלהקריב גם מום כזה קטן
אבר, אם מום כזה, שם נאסר רק מחוסר 

לגמרי אין עין או שהיד שבורה, אם יש אבר 
שלם חתוך זה פסול גם להם, אבל אם יש רק 
חריץ בשפתיים זה פסול לקרבן בביהמ"ק, 

ל ממילא הרומאים לא יבינו שזה מום שפוס
 ויחשבו את הסירוב להקריב למרד.

 

  ענוותנותו של ר' זכריהענוותנותו של ר' זכריה

 
לא היה מפורסם כמובן.  כל הסיפור הזה,

אף בר קמצא שהלך ועשה מום לא סיפר ל
אחד, אבל כשכבר הגיע עם העגל לביהמ"ק 
ידעו שזה כך וידעו שהוא עשה את המום. 

כשהגיע העגל הזה  -'סבור רבנן לקרוביה'
סברו להקריבו משום שלום מלכות, להלכה 
זה פסול, יש הלכה, כבר הזכרנו את זה 

אחרת, אעפ"י שבי"ד לא יכולים  יבפעם
לעקור דבר מהתורה, אבל באופן חד פעמי, 

גם פה רצו . יש בזה צורך גדול מתיריםכש
להקריב אותו, 'אמר להם רבי זכריה בן 

 -אבקולס: יאמרו בעלי מומין קרבין למזבח'
יצא מזה מכשול גדול. הכהנים שבתוך 
בהמ"ק כולם רואים שיש לו מום ויקריבו 

 ותו ויאמרו שבעל מום כשר להקרבה. א

אז איך הרגו את זה  כאן נשאלת השאלה
שרכב על הסוס בשבת, יאמרו שמי שרוכב 
על סוס חייב סקילה. התשובה פשוטה, שם 
עשו בפרסום גדול את הסיבה למה הרגו 
אותו. כולם ידעו לגדור גדר שלא להיגרר 
אחרי היונים ולא לעזוב את עמ"י. כאן אי 

פרסם שמקריבים אותו בגלל אפשר היה ל
שהמלך שלח והוא עצמו עשה מום, הכל היה 
סודי. הסנהדרין ידעו אבל יש בביהמ"ק חוץ 
מאלפי הכהנים גם ישראלים שבאים 
להתפלל. אז יהיה פרסום וכולם יראו 
שמקריבים בעל מום, כמו שאמר החזו"א 
שלא מפרסמים ברבים כל הפרטים האלה כי 

אם יצא מזה יצא מכשול. הוא התכוון ש
 .טעות בהלכה אי אפשר לעשות את זה

 , ועיקרח"א, אי"ה בשבוע הבא המשך ]ע"כ
 השיחה[

                                                           
 מניןה', ע"ב ותוס' ד"ה  ע"ז ט
 חנוכה תשע"ה -, גליון ט' גאון יעקב י
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  10ן מס' גליו
,הזמנים לבין ההכנהישמח לב מבקשי ה', לכל החפץ להתחמם לאורם של רבותינו שליט"א, גליון נושא, 

áø÷úäá åðéìò íéîéä åãòåðù äçåðîì èøôáå ìöà éðá 
úåáéùéä íéìîòä ìë äðùä ìëá íçåë ìò äøåúä ìòå 
äãåáòä ,äæ ïîæä ìëì øá úòã óåèçì úà úåðîãæää 
úåéäìå éîé÷îî íìåò äøåúä .  

ïä úòãåî ìëì øá úòã éë íéîé åìà íéìåëé úåéäì øåáò 
øåçá éîé äçéîö äéìòå ,êãéàîå íéìåëé úåéäì éîé äãéøé 

ç"å .  
äîëå åðéøåî åðéáøå éàøâä"ì èéìù"à àùåðä ìò åáéì 

øåäèä úà àùî íìåò úåáéùéä âàåã øøåòì ,éë ìò ìë ãçà 
úìèåî äáåçä âåàãì àì úåôøäì íâ íéîéá åìà ,øåîùìå 

ìò óöøä éðçåøä ,êë àìù äéäé áöî ïîæáù ùãçä øåçáä 
êøèöé ìéçúäì ìëä ùãçî ,ãéáå åðìåë úìåëéä êéùîäì 

úà íéîéä äøéåàá äáåè ,ò"é úî÷ä úåøâñî ãåîéì 
úåáéùéå ïéá íéðîæä ìëá øéò áùåîå ,íéøåçáä ùé íäì áì 

áåè íäå íéòåðö äúà ïúåð íäì úøâñî úåðîãæäå íäå 
íéàá äçîùá ,úôñåúì ãåãéò ïåáøéãå äúà íâ ïúåð äîë 

úåèåøô ,äúàå ïâøàî íäì úö÷ ãåáéë ,íéîòôìå äæéà 
ïùøã áåè íîçéù úà áìä çååøäå àåä ìåôë ,íä íâ àì 
õåçá íäå íâ íéðôá .  
èøôá íéøáãä íéøåîà ìò úåøééò øôñä ,úåîå÷î íäáù 

àì òîùð ìå÷ äøåúä äîøá ,íù ø÷éòá êéøö ÷æçì úà ìå÷ 
äøåúä ,íéîòôì íéøåçáä íéøâù úåîå÷îá åìà ùé íäì 

úåããåîúä íò äáéáñä úøâñîå äáåø÷ úéáì äæ àìôð 
ãåàî íøåáò ,äúàå éãåäé ø÷é òãú éë äîëá úåèåøô äúà 
ìåëé àéáäì íìåòì äøåúä íéøåçá íéø÷é æôî ,íò úö÷ 

äøéîù äðååëäå íä åëéùîé äàìä åéäéå éãéîìú íéîëç 
íé÷äáåî ,÷ø ïú íäì úà úåðîãæää .  

äúà òãåé éë íéøåçáä íéìåìò óùçéäì íéøáãì íéøçà ,æà 
úîàá äîë ìáç ,ùéà ááìð ïú êúòã úåùòì ïòîì ä '
ïòîìå åúøåú äùåã÷ä ïòîìå ìë íò ìàøùé ,âàãúå éë íâ 
øéòá êìù äøééòá êìù ãäãäé ìå÷ äøåúä äîøá ,ùéàå 

åäòøì øîàé ÷æç ,íà ïéà êì çåë æà âàãú åäùéîù ç÷é 
úà äæ ìò åîöò ,ìáà ìà ïúéú úåðîãæäì åæë óåìçì ìò 

êéðô àìá úåùòì íåìë ,ç÷ú úåôúåù ÷ñòì ñéðëî äæë ,
úòë äæ ïîæ äîçìî úòë äæ ïîæ ìù ïåéôø ,÷åæéçäå ïîæá 

äæ äæ ìåëé òéôùäì äáøä ,æà àåá òé÷ùð äéùòá úéáåéç ,
ìë øåçá äúàù úøîù åéìò ïéáá íéðîæä äúà úéð÷ çöð ,

íìåò åàåìîå .  
íéáúëîá íéáø åðéáø éàøâä"ì èéìù"à øøåòî ïðçúîå àì 

úúì äîëì íéîé äðùá ñåøäì úà ìë äðùä ìáç ìáç .  
øáë òåãé íñøåôîå éë úåîåçä åðçðàù íéðåá ìãáéäì 

íðéàùî éøîåù äøåú úååöîå äæ úåáéùéä ,ãåò äáéùé ãåòå 
äáéùé ,äæ éøò èì÷îä åðìù ,äæ úåéøáãîä áîøäù"í 
áúåë øéòù äéùðàù íéì÷ìå÷î êéøö íãàä çåøáì øáãîì ,

äæ øáãîä åðìù ,ìë äáéùé ìë úøâñî ìù äøåú ìë 
íéãéîúî íéùåòù íéãìéì äæ äîåçä äøåöáä ,ïëìå íà ìë 

äðùä ìë ãçà øãåñî äæéàá úøâñî ,ìáà ïéáá íéðîæä 
ïéà úøâñî ,æàå úåîåçä àì úå÷æç ÷éôñî ,æà øåçáä àåä 

÷ìç áåùéäî éììëä äæå ïåñà ,øåçá êéøö øåîùì ìò äøéåà 
úéìéøèñ ìò øéåà é÷ð àì íäãæäì úîäåæá áåçøä .  

øîàîá øâñåîä ,úéáá êéøö øáãì ìò äæ ,éë áåçøä àåä 
åðãâð ,åðçðà àì íéëééù åéìà ,äæ ïîæä åáù øåçá úåçô 
øåù÷ äáéùéì ,àåäå øúåé øåù÷ úéáì äáéáñì ,êéøö 

ùéâãäì øéëæäìå éë äáéáñä àì úëééù åðéìà .  
éî àì àð÷î éãåäéá çìùù úà ïðøî éáø ïøäà øìèå÷ úàå 
ø 'á÷òé é÷öðéî÷ øëæ íé÷éãö äëøáì úáéùéì à÷ãåáìñ ,

ìë úåãäé íìåòä èøôáå úåöøàá úéøáä úáééç úøëä áåèä 
åúåàì éãåäé èåùô íåìò íù ,éà íù äæéàá äøééò äçåëù 
àèéìá ,êñçù äèåøô äèåøôì ïîéîå úà íúòéñð ìù ø '

ïøäà øå 'á÷òé é÷öðéî÷ à÷ãåáìñì àìîìà àåä éî òãåé 
êéà íéøáã åéä íéìåëé çúôúäì ,éãåäéäå èåùôä äæä äëæ 

åîöòì çöðì íéçöð ,àåä øîù ìò íéøåçáä äìàä ãéîòäå 
íòì ìàøùé éðù é÷ðò çåø ,åøéàäù úà ìë íìåòä øåàá 

íúøåú  .  
òîùú áåè ,äúàùë êìåä áåçøá äî íéòéöî êì úåçåì 

úåòãåîä äð÷ú ñéèøë åèåì ,íéòðëùî êúåà éë äúà ìåëé 
úåëæì ïåéìîá ì÷ù ,íéñðî úåúôì êúåà éë ÷ø íéøùòá 

ì÷ù äúà ìâåñî úåéäì øðåéìî ,éøäå äúà òãåé éë äæ øáã 
ïéàù åì éåëéñ ,éë éåëéñ ãçà ïåéìîì àì àø÷ð éåëéñ ,ìëáå 
úàæ ëäî íéùðà íéòé÷ùî ïåîä óñë ïîæå éãë úåð÷ì 

ñéèøë ,äå÷úá íåìçå éî òãåé éìåà íä åëæé åèåìá íäå 
åéäé íéøéáâ ,òîùú áåè ïàë äúà àì äðå÷ åèåì äúà àì 

øîäî äúà òé÷ùî ìò çåèá ,ìë äìàùä ÷ø íà çéåøú 
ïåéìî øìåã åà ãøàéìî ,ìáà ìë øåçá äòùù úçà ãîì 

íå÷îá úåéäì áåçøá äæ àì ïåéìî ,éë éðà àì òãåé äî äæ ,
ìáà äæ ú÷ñéò íééç ,ïáåîëå äæ ìåëé úåéäì äáøä øúåé 

ãøàéìîî ,éë àåä çîöé ãéîìú íëç êúåëæá ,íéîòôìå 
äúà êîöò ïëúé éë àì úéëæ ãåîìì äøåú äðäå ùé êì 

úåéåëæ ìù ãåîéì äøåú ,äúà àì ïéáî äî äúà äùåò 
êîöòì äæ úåðîãæä ìù íééçä êìù ìà ñôúñô .  

éðà øéëî úéùéà øåçá ïéáîù íéðîæä ãçà àåä çîö 
ãéîìúì íëç ,äéä úøâñî úéãåîéì ïéáá íéðîæä àåäå ãîì 

íù ÷ùçá ,æàå ïîæ ìåìà ìéçúä ìâøá ïéîé êëå äàìä 
äàìäå ãò çîöù úì"ç ìåãâ.  
ùôðá íééçä áåúë úåëéøàá äîòèäáå úà éøáã æç"ì 
äåæá"÷ äîëá úåîå÷î íéøòåáä íéãéôìë ìãåâá úø÷é 

ãåîéì äøåúä ,äîëå òôù ìù äáåè ãøåé íìåòì øùàë íò 
ìàøùé íé÷ñåò äøåúá åîë êéøöù ,äîëå úåèòîúä 

íåöîéöå òôùä ùéù ìëá úåîìåòä øùàë íò ìàøùé åðéà 
÷ñåò äøåúá éåàøë ,æà íöòá éîé ïéá íéðîæä íä íéîé 
íéù÷ éë ùé øåñçî íåöò ãåîéìá äøåúä ,úîàáå øãá"ë 
ïéáá íéðîæä ùé øúåé úåðåñà ùôðá ,çúô äìöää ãéçéä 
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àåä íâù äçåðîä ùé äì úìòî ÷ñò äðëäå äøåúì éë 
äçåðîä úððòøî úà ãîåìä úðúåðå åì çåë êéùîäì äàìä 

øúéá úàù ,êë àéäù ììëá éøéùëî äåöî ,ïëà ïîæá ùéù 
ïåéôø éî ãîåòù ÷æçúîå ãåîéìá äøåúä åøëù äáøä ãåàî ,
ìå÷ùå ãâðë íéáøä íéãîåìù ïîæá íìåëù íéãîåì åéìòå 

ìòå öåéë"á íìåòä ãîåò ,ãåòå êéøö øåëæì éë ùé øåñçî 
íåöò ìù ãåîéì äøåú íìåòá ,ìëå éî øæåòù úåáøäì 

ãåîéì äøåú íìåòá àåä òéôùî òôù íåöò ìù äáåè 
äàéøáá .  

ãåòå äãå÷ð äáåùç ãåàî] ,úåøîìå àéäù úâøåç àùåðäî 
ïåùàøä î"î éà øùôà øúååì ,[éãåäé ø÷é ,íà äúà çëî 
çøëää úàöé îäéáî"ã ,êðäå ÷ñåò êúñðøôì ìëá úåîé 
äðùä ,òãú éë úìèåî êéìò äáåçä âåàãì øàùäì øáåçî 

äøåúì ,òãú êì éë äæ øù÷ä øù÷éù êúåà á÷äì"ä ,
äùåã÷ì ,úàøéì íéîù ,éøä áåçøä íåéä àåä åîë ìåáî ,

ìåáî ìù äåàú òùøå ìâìâúî áåçøá ,éîå ïéàù åîå÷î 
êåúá úéá ùøãîä àåä ïåúð äîçìîá äàøåð ìù äùåã÷ ìåî 

äàîåè ,äúà äöåø åà äúà àì äöåø ,äúà óùçð ìëì 
éòåúòú íìåòä äæä ìëá ììù åéðååâ åéúåøåöå ,äæå ùîî 

øëùî ,òãú êì éãåäé ø÷é éë íà äúà àì äùòú äìåòô 
úãçåéî øåîùúù êéìò ,äúà ÷úðúî èàì èàì ìëî ïëåú ,

ïéà êøã úøçà ÷ø øáçúäì äøåúì .  
åðøåî åðáøå éàøâä"ì èéìù"à ãîåò ÷òåöå ìëì éãåäé ,ïéà 

úåàéöî ìù éãåäé àìá äøåú ,ïéà úåàéöî ,éî éçù éìá 
äøåú àåä àì øåù÷ íééçì ,êéà åøîà æç"ì éî àìù ùîúùî 
øåàá äøåú ïéà øåà äøåú åäééçî ,ïéà åì úåøùôà íå÷ì 

úééçúá íéúîä àåä úî øáë ,ïëì òãú êì éë íà äúà 
äñåç úçú åúâäðä ìù åðéøåî åðéáøå èéìù"à íà äúà 

òîùåîî åéìà ,äæ áééçî ãåàî ãåàî ,éë äæ äáåçä àåäù 
òáåú ìëî ãçà ,ïéà áöî àìá ãåîéì äæ íééç íéøçà 

éøîâì .  
äúà áééç úà äæ êúçôùîì ,êéãìéì ,êúùàì ,êéãëðì ,ìëìå 

êùîä úåøåãä ,øåáéçä êìù äùåã÷ì ùé åì äòôùä äøéùé 
ìò ìë êùîä êìäîä ,äúàå õøåç úà íìøåâ çöðì ,æà 

éãåäé ø÷é ïéáú úà ìãåâ úåéøçàä ùéù êéðôì ,øåáéçä 
îäéáì"ã àåä êéøö úåéäì øåðéö ïöîçä ,êë êéøö 

ñçééúäì åéìà ,æàå äæ äàøé íàúäá ,éë íãà øáåçîù 
ïåìáì ïöîç ìãúùî øåáéçäù äéäé ïéîæ áåèå ,äéäéù ÷æç 

àìå óôåø ,éë íà àåä äéäé óôåø úåì÷á àåä ìëåé ÷úðúäì ,
íàå àåä äöåø äáøä øéåà àåä êéøö øåáéç áåè áçøå ,êë 

ùîî äæ úøåö øåáéçä îäéáì"ã ,ìëë øåáéçäù äéäé øúåé 
÷æç êë íééçä åéäé ééç äøåú ,ïçáîäå êëì äîë äúà 

øáåçî úîàá äøåúì ,àåä éîéá ùôåç äçåðîå ,ïëìå éãåäé 
ø÷é ìãúùú ïéáá íéðîæä øùàë ùé êì ïîæ ùåôðì ùôåðä 

ïåùàøä àåä àåöîì ïîæ úåéäì øúåé îäéáá"ã ,ãåîìì øúåé ,
êë äúà øúåé øáåçî ,êë äúà ìéçðî ìëì êúçôùî úà 

úåáéùçä ìù ãåîéì äøåúä ,íìåë íéòãåé éë àáàì òâøá 
ùéù ïîæ éåðô ,àåä õø îäéáì"ã ,àåä ñôåú àøîâ ,àåä 

øù÷úî àúåøáçì òáå÷å ãåò øãñ ãåîéì ,äúà àìéîî 
øéãçî úéáá úà úåáéùçä ìù úãåáò ä ,'ìù úàøé íéîù ,

íéãìéä íéàåø éë àáà àåäùë òñåð ùôåðì àåä áùçî 
áèéä ïééãòù äéäé åì ïîæ ÷éôñî ãåîìì ,äúà àì òãåé äî 

äæ äùòé íäì ,äúà ïéôé÷òá øéáòî íäì øñî äîë áåùç 
êì ãåîéì äøåúä ,àìá øîåà íéøáãå íä íéàåø äîë äæ 

áåùç êì àìéîî íâ íäì äæ äéäé øúåé áåùç .  
àîâåã øáãì åðéðù éë úéá íéøåñàä øåèô äæåæîî ,òåãîå 

éë äøéã ìòá åçøë àì äéîù äøéã ,åðééäã úåøîì úéááù 

øäåñ íãàä àöîð íîåé äìéìå àåä ìëåà íù ïùéå íù æà 
äîì äæ àì úéáä åìù äáåùúä éë íé÷éæçî åúåà íù ìáà 
àåä àì øâ íù óåâä åìù úéæéô àöîð íù ìáà äæ àì úéáä 
åìù ,äæ ïçáî íãàì ïëéä åîå÷î íà øùàë ùé åì ïîæ éåðô 

ïëéäì àåä êìåä ,íà êìåä îäéáì"ã äæ ïîéñ éë úéáä åìù 
äæ îäéá"ã ,äæ àøîâä ,÷ø àåäùë çøëåî àåä ÷ñåò 

åúñðøôá ,ìáà àì äæ åîå÷î ,ìáà íà øùàë åðîæ éåðô àåä 
àì àá îäéáì"ã äæ ïîéñ éë àåä ÷úéð úà åîöò îäéáî"ã ,
äæå øåîç ãåàî ,ìë éãåäé àåä úðéçáá éøùà éáùåé êúéá 

úéáä åìù äæ úéá ä .'  
ììëáå ,ìë äðùä êéøö ÷æçì úà øù÷ä äøåúì ,ìë éãåäé 

ìëá íìåòä êéøö âåàãì éë àì øåáòé åéìò íåé àìì äøåú ,
éë äøåúä àéä åðééç ,åîë éàù øùôà úúì íåéì ãçà øåáòì 

àìá úåéçì ,êë ÷åéãá êéøö úåéäì äùâøää éôìë ãåîéì 
äøåúä ,åîë ìëù íåé íéììôúî êë ìëá íåé íéãîåì ,íàå 
øùôà øáçì úà äæ íò àúåøáç åà íò øåòéù äæ øúåé áåè 

éë äæ øúåé òåá÷ øúåéå ÷æç .  
øáë áúëð ïàë øåôéñä ìáà ìãåâì åúåáéáç éðà øæåç åéìò 
áåù ,ìò åúåà àáà äéäù êìåä øåòéùì  ìë íåé øùàëå àåä 
äéä òéâî øåòéùì àåä äéä íãøð ,åìàùéå ãéâîä øåòéù 

øîàú éì äî çååøä êìù õîàúäì àåáì øåòéùì ,éøä 
íãøäì äùòú úéáá áåè øúåé ,ïòéå ùéàä ááìðä øîàéå ,

ïéáú øùàë éðà øåòéùá ìë éî øù÷úîù äúéáä àåäå ìàåù 
úà íéãìéä äôéà àáà ,íìåë íéòãåé ãéâäì àáà åðìù êìä 

øåòéùì ìù äøåú ,äúà òãåé äî äæ äùåò íäì ,íä íâ 
íéàåø êéà éðà óééò øùàë éðà øæåç äãåáòäî ,ìëáå úàæ 

íä íéàåø éë éðà àì øúååî ìò øåòéù äøåú ,äæ ñðëð íäì 
úåîöòá äîë áåùç éðéòá ãåîéì äøåúä ,äæ øëéë ìù ùáã 
øåôéñä äæä ,äæ àáà íëç òãåéù êéà ñéðëäì åéãìéì êøò 

úåáéùçå ãåîéì äøåúä .  
éúåáø éðà àì íéæâî äìéîá úçà ,åðéøåî åðéáøå éàøâä"ì 
èéìù"à ÷ôåã ìò úìã ìù ìë éãåäé úàéø÷á ùãå÷ íãî 
åááì ,êì îäéáì"ã òá÷ úà êîöò êåúá øåòéù ìù äøåú ,
äúàå éãåäé ø÷é ìà ïúéú äàéø÷ì åæä óåìçì êãéì àìá 

ñçééúäì ,äæ íâ äáåç àìå ÷ø úåëæ ,øåòéùä åáù äúà 
óúåù åà úåòéá÷ä ùéù êì ìë íåé äæ úéòéáø íã úéöîúä 

ïúåðù êì úà úåéçä úéðçåøä ,äúà òãåé áèéä äîë áåçøä 
äù÷ íåéä ,æà êéà äúà ïñçî úà êîöò êéà äúà øîåù ìò 

êîöò.  
àì ïúéð íäì çöðì ,íçìéð êøãá åðìù ,åðçðà äðáð ãåò 

äîåç ãåòå äîåç ,ãâðë ìë äöøéô íéòùøäù åñðé õåøôì ,
ãâðë ìë äöøéô äáåùúä åðìù äéäú ,ãåò äáéùé ãåòå 
ììåë ,ãåò øåòéù ãåòå ÷åæéç ,èòîå ïî øåàä äçåã äáøä 

ïî êùåçä á÷äå"ä åéîçøá çìùé åðì úà ìàåâä áá"à .  
íåéñìå ùé åðì äôéàù äñåîë ãçàì úà ìë íé÷ñåòä 

íúñðøôì ,ùáâì íúåà äøèîì úéìòðä ìù ÷åæéç øù÷ä 
äøåúì ,ïåéòøä òâøë úåùòì øôñ íìù ìëî äòáä"á 

íéìá÷îù ò"ò ãåîìì ìë íåé ÷åç àìå øåáòé øåòéù äøåú ,
ìë ãçà áåúëé åîù åúçôùîå ,úåòéá÷äå ìáé÷ù ìò åîöò ,

åðúòãáå çéðäì úà øôñä úøîùîì ìöà åðéúåáø éøåàî 
øåãä èéìù"à ,àùåðäù áåø÷ ãåàî íáéìì ,éãë íîùù 
äéäé øëæåî ìëá úåðîãæä ,äìéôúì äëøáå ,ïëå ìë ùéù 

çú"é äæéà ïåéòø ìåëé úåðôì úáåúëá ìééî ìù ïåìòä ,ïëå 
úåîåøúì äçöðäå àð úåðôì úáåúëì ìééî ,ùé úåàöåä ìò 

ïåìòä éîå øåáñù ùéù åì äæî úìòåú íà ìëåé øåæòì àåáú 
åéìò úëøá áåè.    



 

 שואלים ודורשים בהלכות תשעת הימים

 ר יהושע מאיר"ר צבי ומרת פוריה גיטל ב"אברהם ב' ח ר"נ הרה"לע* ר אברהם הלוי "דוב ומרת רחל ב' ר ישעי"דוד ב' נ ר"לע
 ר מיכאל גוברין"ציון בן הר-חיים בן' ג ר"נ האברך הרה"לע* ל"אבנר בן סאלם ז' נ ר"לע* ר מרדכי "אליהו ומרת אסתר ביילא ב' חיים יוסף בן ר' נ ר"לע

 
וכל בנין שאינו לדירתו אלא . דהכל נחשב צורך פרנסה ,ובזמנינו נהגו להקל .עטין במשא ומתןוממ .בשמחה משנכנס אב ממעטין .א

נ קרליץ "הגר)דאינו להרווחה אלא לדירתו  ,מי שביתו צפוף לו מותר לבנות( ב שם"מ, א וב' ע תקנא סעי"שו)חה בעלמא אסור להרוו
ואם ( ח"מקו)ימים לצום יש להחמיר בכל בנין ' ותוך ג( ל"ר הנח קניבסקי על הספ"הערת הגר)ע "וצ( קרא עלי מועד' א בס"שליט

קובץ מבית לוי בשם )ה אין לסייד ולצבוע כלל "אבל בלא ,מותר לסייד אף בשבוע שחל בו' נתקלקל הסיוד בבית מחמת רטיבות וכדו
' א לא הי"א זיע"ומרן החזו (א"שליטנ קרליץ "הגר)כי לא מסמני מילתא  ,ולא כדאי לעבור דירה אף כשצפוף לו( ל"ר זצוקש ואזנ"הגר

 (בסוף ספר טעמא דקרא אות מ)המצרים ניחא ליה שילכו לחפש דירה חדשה בבין 

וידיו הוה עד  ,ופניו הוה מהמצח עד הסנטר( זט' א תקנא סעי"רמ)ופניו ידיו ורגליו מותר בצונן  .בצונן' ח אפי"אסור לרחוץ כל גופו מר .ב
 (ח קניבסקי"הגר)הולכים יחף וברגל אין להקל כלל בזמנינו שאין  ,א דהיד הוה עד פיסת היד"וי( ליץנ קר"הגר)המרפק ורגליו עד הברך 

ב "תשובות והנהגות ח, פד אות ד' ד סי"ע ח"מ אה"אג)ולא לתענוג יש מקילין לבני ישיבה שמזיעין הרבה כי כוונתם להוריד הזיעה  .ג
 (קרא עלי מועד' ס)ן להקל לבני ישיבה לרחוץ כל הגוף אף שמזיעין הרבה א דאי"ח קניבסקי שליט"א אמר הגר"ובשם החזו( י' סוסי

ויש ( רלז אות ד' ב סי"ח ח"רי יציב אות דב"שו, א שם"ח קניבסקי שליט"הערת הגר)דדמי לחטטין  ,הותרה "מחלה"ודוקא זוהמא שהוא 
ראוי לנגב כל  ,ואם אפשר( עז אות ב' ז סי"הלוי ח ת שבט"שו, ל"ש אלישיב זצוק"הגרי)אבר בצונן  מקילין למי שמזיע הרבה לרחוץ אבר

ח "שבט הלוי ח)ל רק בצונן אב ,בסבון לפי הצורך' ויש מקילין להסיר זיעה אפי (ל"ש אלישיב זצוק"הגרי)רחיצה מיד  אבר בנפרד אחר כל
 (עז אות ב' ז סי"שבט הלוי ח) "מתי להקל בזה' והדבר מסור ללב ירא ה"( זקכ' סי

 (א"נ קרליץ שליט"בשם הגר 72גליון  נשיח בחוקיך)מותר לו לרוחצם עם סבון לפי הצורך , רגליוהסובל מפצעים ב .ד
רחיצה  הז מים נוזלים על הגוף אפשר שז"כ שעי"מ אם היא רטובה כ"ומ .מ להטפיח"אף שטופח ע ,מותר להעביר מגבת רטובה על הגוף .ה

 (פוסקים)רנט מותר ודודאו( שם ח קניבסקי"הגר)ח מ להטפי"ויש מחמירים בטופח ע( קרא עלי מועדב נ קרליץ"הגר)
ומי שהוא חולה או חלוש  .מותר לרחוץ ולסוך ראשו לפי הצורך ,וכן מי שיש לו חטטין בראשו .בתשעה באב' מותר להעביר לכלוך אפי .ו

, א"תריג סק' ב סי"מ, דק צ"צ שם ס"שעה, גק צ"תקנא ס' ב סי"מ)מלבד מתשעה באב עצמו , ואמר לו הרופא שצריך לרחוץ בחמין מותר
ויש  (א"נ קרליץ שליט"הגר)וכן מי שצריך לרחוץ רגליו כל יום עם סבון כדי למנוע פצעים או גירוים מותר ( א' תריד סעי' ע סי"ושו

 .אלא קרים עד פושרים ש"הגרי דלא התיר י דרזי"אמנם שמעתי מהגר, בחמין' אפיל דלהעביר לכלוך מותר "א זצוק"מביאים מהגריש
א התיר אף למי שאין מקפיד "והחזו( ל"ש אלישיב זצוק"הגרי, ו"ט ס"א פי"דינים והנהגות להחזו)לת עזרא מותר בתשעת הימים טבי .ז

 (קרא עלי מועד' א בס"ניבסקי שליטח ק"הערת הגר)תמיד 
, עז ב' ז סי"בט הלוי חת ש"שו, ה"א סלתקנ' ש סי"ערוה)יום לפני התפילה לאלו הנוהגים לטבול כל  ללכת למקוה כל יום יש מקילין .ח

 (בזהדחלילה להקל ' א כ"ח קניבסקי שליט"הגרו. ל"ש אלישיב זצוק"הגרי)ן להקל בזה א שאי"וי( ח"ליקוטי מהרי
נ קרליץ "הגר)דהיינו רביתייהו  ,אפשר להקל ברחיצה עד שנה לפני הבר מצוה ,ילדים קטנים במקומות החמים שסובלים הרבה מהחום .ט

 ויש מקילים רק עד גיל חינוך (ל"זצוק א"בשם הגריש ח קניבסקי"הגר)בר מצוה כשרגילין להתרחץ כל יום  ויש מקילין עד( א"טשלי
 (ש"בשם הגרי א"וכן שמעתי מהרב דרזי שליט, ל"זצוק א"הגריש)

י שרגיל בכך בכל ערב ויש מקילין לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין למ( זט' א תקנא סעי"רמ)ורגליו בצונן ש חזון מותר לרחוץ פניו ידיו "בע .י
ע מותר גם "א דמה שמתיר השו"וי (ב שם"מ)סבון אבל לא ב( א שם"רמ)ומותר לחפוף ראשו בחמין למי שרגיל בכך ( ב שם"מ)שבת 

 (א יכול להיות שכולל גם שערות הראש והזקן"דעת החזובש ,ח"ושמעתי מהגר .א"בש החזו בספר קרא עלי מועד ח קניבסקי"הגר)בסבון 
ואם קשה לו ( צ שם"שעה)ודוקא שלא בחמין  (הק צ"ב תקנא ס"מ)מי שמבטלה לפעמים אסור  אבל ,ש למי שרגיל בכך"ל בעמותר לטבו .יא

, א"חיים על הח' ב בשם תוסק ר"ח שם ס"כה)ו מבטלה בשום פעם לטבול בצונן או שאין שם אלא מים חמים אפשר להקל אי אינ
 (ה"ר בשם השל"א)ש "ו כל עולא ירחץ אלא כשיעור טבילה כמ( ל"א זצוק"הגריש

מים חיים בשם )ו בשבוע שחל בו מותר לבעל הברית להתרחץ "וק( ע תקנט"שו)בתשעה באב שנדחה מותר לבעל הברית להתרחץ  .יב
 (א"שליט ח קניבסקי"נ קרליץ והגר"הגר

' ומי שאין לו אלא חלוק א( ג א תקנא"ע ורמ"שו)ר תשעה באב אם אינו רוצה ללובשו אלא לאח 'אפי ,ולגהץ בתשעת הימים לכבסאסור  .יג
 (עט' ג סי"מ ח"אג)לניקוי יבש אסור ולתת ( נ קרליץ"הגר)במברשת מותר  ודוקא במים אסור אבל( טק כ"ב ס"מ)עד השבת  מותר לכבס

מ מותר לשפשף הכתם במטלית "ומ( א מובא בארחות רבינו"ח קניבסקי שליט"הגר)כתם על הבגד אסור לרחוץ עם מים  א שגם"י .יד
ויש  (ל"ש ואזנר זצוק"הגר)ניכר על בגדו ויש מקילין בכתם ה( א"נ קרליץ שליט"הגר)מ להטפיח "ז טופח ע"אופן שאינו נעשה עירטובה ב

 (ל"ש אלישיב זצוק"ים חיים בשם הגרימ' ק, ל"ז אוירבך זצוק"שלמי מועד בשם הגרש)מקילין בכתם לגמרי 
 72נשיח בחוקיך גליון )מותר לכבסו , ואין לו בגד אחר, לצאת איתו לרחוב א"או באופן שא, כשבגדו התלכלך באופן שאסור להתפלל בו .טו

 (א"נ קרליץ שליט"מהגר
נ "ל והגר"א זצוק"הגריש) עד גיל חמש' והיום מצוי שמתלכלכים תדיר אפי( בק פ"ב ס"מ)להקל עד שבוע שחל בו  בגדי קטנים אפשר .טז

שנה  בקטן בן' ויש מחמירים אפי( עד שבוע שחל בו. א"נ קרליץ שליט"גרה) אף מעל גיל חמשובשעת צורך מיוחד מותר  (א"קרליץ שליט
המכבסים ש ב"המ' ומה שכ( שאפשר להלבישו הבגד המלוכלךא "דאמר החזו ח"הגר שם' וכ .א"א זיע"בשם החזוח קניבסקי "הערת הגר)

ומותר לתלות בגדי קטנים  (ל"א זצוק"ישהגר, ג"סקפ ב"מ) הדברים אינם נוגעים היום במכונת כביסה, לקטנים לא יכבסו הרבה ביחד
 (נ קרליץ"הגר, ל"א זצוק"הגריש)לא יתלה בחוץ  אבל מגבות וכדומה .כיון דניכר שהם של קטנים ,בחוץ ואין בזה משום מראית עין

ח "מלפני רשן כ לב"אא ,מגבות ומפות שולחן אסור' ואפי .ולא להציע המטה עם סדינים מכובסים ,ח"בגדים מכובסים מר ללבושאסור  .יז
מבית לוי  קובץ, ל"ש אלישיב זצוק"מים חיים בשם הגרי)ח "ובגדי זיעה אפשר להקל אף שלא הכין אותם לפני ר( ג' ע תקנא סעי"שו)

פ שיתקמט "ולכן עכ ,א שקשה להקל בזה"וי( א"נ קרליץ שליט"הגר)א שיניחם על הריצפה לפני הלבישה "וי( ל"ש ואזנר זצוק"בשם הגר
 (דמ' י סי"י ח"מנח)נקי אפשר להקל  ובאורח שבא להתארח ומצטער בסדין שאינו( א"ח קניבסקי שליט"הגר)ז "ויתלכלך עי

 (ל"צ פלמן זצוק"שלמי תודה מהגרב)אדם כיון דאינם לשימוש גוף ה, מגבות לכלים מותר במכובסים .יח
וגם בשבת מותר להחליף בגדים  (ל"צוקש אלישיב ז"מים חיים בשם הגרי)מותר ללבוש כמה ביחד , כשמכינים חולצות לתשעת הימים .יט

 (שם)לא יאמר שמחליף בשביל כן אמנם . יון שאינו ניכר שעושה כך להכנהכ, ולהכינם ליום חול
 (א"נ קרליץ שליט"מהגר 72נשיח בחוקיך גליון )חינוך קטנים באיסור בגדים מכובסים הוא מהגיל שיודעים להתאבל  .כ



 
וכן נוהגים ( דק מ"ב תקנא ס"מ)' גון נעלים וגרבים וכדוכ ,דים שאין מברכים עליהם שהחיינובג' ואפי ,ח"מר חדשיםאסור ללבוש בגדים  .כא

 .אבל לא הקוואטער ,ללבוש בגדי שבת ובברית מילה מותר להמוהל ואבי הבן ואמו והסנדק, איסור ללבוש בגדי שבת בתשעת הימים
ובבר ( ח"כה)ה בפדיון הבן "וה( צ שם"ב ושעה"ומ א' א סעי"ז ברמ"כ)ן אף בקוואטער ויש מקילי .והאשה המכנסת את התינוק מותר

א שרק הבחור "יו( חרל' ב סי"ח ח"דברי יציב או, ל"א זצוק"הגריש) ללבוש בגדי שבת מצוהוחתן הבר  ו של הבר מצוהמצוה מותר לאבי
ללבוש  כ מותר"ר שהולך לפגישה גובחו( ויעשה שהחיינו על החליפה לפני כן. א"נ קרליץ שליט"מים חיים בשם הגר)הבר מצוה מותר 

 (ט קלא ד"שבט הלוי ח, א"א זיע"החזו א בשם"ניבסקי שליטח ק"הגר) בגדי שבת
כגון , אף פשוטים]חמור מהם חדשים , חמור מהם מגוהצים, בגדי שבתחמור מהם , מכובסים, הדרגות באיסורים שיש בבגדים הם .כב

שם מיירי שיש לו לשבת . ל"א זצוק"הגרישגלאט מ)מלכבס , וללובשו בימים אלוועדיף לדרוך על בגד חדש ( ל"א זצוק"הגריש[ )גרביים
 (עדיף לקנות חדש לכבוד שבת ולא לכבסש דגם "ועי. ש שילכלך את החדש ולא יכבס"ואמר הגרי, או בגד חדש או בגד שאינו מכובס

 (א"בסקי שליטח קני"הגר, שלמי מועד)פ שגיהוצן ניכר "בגדי חול שלבש לפני תשעת הימים מותר אע .כג
ויש מקילין  (ל"א זצוק"הגריש)ולכבוד שבת מותר  (חרי' שלמת חיים סי, ל"א זצוק"הגריש)ח "עם משחה מר לצחצח נעלים א שאין"י .כד

 (פ' ג סוף סי"ח ח"מ או"ע אג"וע. ל"ש ואזנר זצוק"הגר קובץ מבית לוי בשם )כשהתלכלכו למי שרגיל בכך 
ובשם  .א"נ קרליץ שליט"הגר, הליכות שלמה)באמצע השבוע ' פה ממש מלוכלכת מותר אפיואם הרצ .לכבוד שבת לשטוף הרצפהמותר  .כה

א שאל את "ח קניבסקי שליט"ג מביא שהגרקל' ב עמ"ובארחות רבינו ח .רק לפי הצורך, ש ואזנר הביאו שלא יעשה נקיון יסודי"הגר
ש "ח בשם הגררי שלמת חיים)לא פחות קצת א וף כרגילש חזון לא ישט"א דאף בע"וי( א וענה לו דלכבוד שבת יש להקל"א זיע"החזו

ש "בע" פוליש"ויש מחמירים לא למרוח ( ל"ש ואזנר זצוק"הגר, ל"א הנ"חזו) א שלכבוד שבת מותר כרגיל"וי (ז אוירבך"הגרש, סאלאנט
 ש אלישיב"דרזי בשם הגריי "שמעתי מהגר)ואינו אסור בתשעת הימים , ויש סוברים ששטיפת הבית אינו בכלל איסור כיבוס (פוסקים)

 (אלא שאין לעשות ניקוי שאינו רגיל, שאין איסור לשטוף רצפה בימים אלו, נ קרליץ"בשם הגר 27מים חיים גליון ' ועי. ל"זצוק
פ שיש לו בגדים משומשים "ואע ,וכן טלית קטן מותר להחליף .מכובסים' ואפי ,א ללבוש כל בגדי שבת בשבת חזון"פ הגר"נוהגים ע .כו

שמביא דברי  ק ו"ב ס"מ' ועי. א שלא החליף גרביים"דינים והנהגות להחזו' ועי .א"ח קניבסקי שליט"הגר, ל"ש אלישיב זצוק"הגרי)
 ('ומביא שיש משנים בגד א, הפוסקים בזה

 ל"ש אלישיב זצוק"לי מועד בשם הגריקרא ע' ס, ל"רחות רבינו בשם הסטייפלר זצוקא)מותר ללבוש בגדי שבת מחצות ש חזון "בע .כז
" 'ב שחל ביום א"ת"בספרו ' עי –א "ש דבליצקי שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"הגר)א דוקא ממנחה קטנה "וי( ל"ש ואזנר זצוק"והגר

מורידם מיד ' א הי"והחזו( ל"ש אלישיב זצוק"שם בשם הגרי)מיד צ להורידם "ובמוצאי שבת א( שמסתפק אולי דוקא מפלג המנחה
 (עד לאחר הבדלה התיר א"נ קרליץ שליט"הגרו .ל"הספר הנ א על"ח קניבסקי שליט"הערת הגר)

 (ק כ"ב ס"מ)ע שחל בו ומותר לקצוץ צפרנים עד שבו (בק ל"ס ב"מ)מי שאין לו בגד לשבת מותר לכבס  .כח
 (א"נ קרליץ שליט"הגר) [ויש לזכור להכין מגבות לפני תשעת הימים] או המקוה ש חזון לנגב אחר הרחיצה"יש לקחת מגבת משומשת בע .כט

שלמי )כיון דהוה לכבוד שבת , מותר להשתמש במכובסים, אבל אם לא הכין, א דלכתחילה ראוי להכין מגבות לפני תשעת הימים"וי
 (א"ל שטינמן שליט"תודה בשם הגראי

נ "רהג)וכן בגדי שינה אסור להחליף דדינם כסדינים ( גק ל"ב תקנא ס"מ)בל סדינים אסור מותר להחליף מפות ומגבות לכבוד שבת א .ל
 (א"ח קניבסקי שליט"הגר)מותר גם בשבת חזון  ,א דאלו המחליפין כל שבת בגדי שינה"וי( א"קרליץ שליט

' ואין לגהץ אפי( פ' ג סי"ח ח"מ או"אג)ופרוף אסור חתן שיש לו א' ואפי( ק ט"ב שם ס"מ)ש חזון "בע" חדשים"אסור ללבוש בגדים  .לא
 (א"נ קרליץ שליט"הגר)שבת כ מגוהץ כבר מותר ללובשו לכבוד "אא ,לכבוד שבת

 (טמה ומ ב"ומ ז א"רמ)ם עד לאחר תשעה באב שאין דעתו ללובש' אפי ,וגם בגדים פשוטים אסור ,ח"בגדים ונעלים מרלקנות אסור  .לב
תשעת הימים מותר לקנותם ב ,וקשה לו לילך יחף ,ב"ומי ששכח לקנות נעלי גומי לת (ל"א זצוק"הגריש)ואם יש מבצע חד פעמית מותר 

 (קרא עלי מועדקניבסקי ב ח"הערת הגר)ויש מחמירים בזה ( ש ואזנר"מים חיים מהגר, פ' ג סי"ח ח"מ או"אג, ח תקנא צו"הכ)
ש "מים חיים בשם הגר, ל"א זצוק"גלאט מהגריש)אבל לתקן כפתור או קרע בבגד מותר  (ז' שם סעי)ח "ולתקן בגדים מר לתפוראסור  .לג

ובקייטנות של בנות שאין מה להעסיק אותם יש  (א"א זיע"טעמא דקרא בשם החזו)רוול אסור אבל להאריך או לקצר ש( ל"ואזנר זצוק
 (ל"ש ואזנר זצוק"ם הגרקובץ מבית לוי בש)ובלבד שלא יגמרו את העבודה  ,בתפירה להקל

תר להכין בגדים חדשים וכן מו( א"נ קרליץ שליט"הגר)דזה אינו בכלל איסור תפירה , מותר לתופרת לגזור בד ולהכין אותו לתפירת בגד .לד
 (א"נ קרליץ שליט"הגר)לצורך נישואין 

נ קרליץ "הגר ,א"ל שטינמן שליט"בשם הגראי שלמי תודה ,ל"זצוק ש אלישיב"הגרי)הוה מצוה כיון ד ,בבגד להטיל ציציות חדשות מותר .לה
 (ל שטינמן"שם בשם הגראי)חדשות  וכן מותר לקנות תפילין (ב' א סעי"שמתיר אף להחולקים ברמ ש"עי ,בד קנבצל החכמה , א"שליט

ח קניבסקי "הערת הגר)ודוקא כשצריך אותם לתשעת הימים ( א"נ קרליץ שליט"הגר)מותר לקנות ספרים חדשים הנצרכים ללימודו  .לו
מים )דהוה כמשא ומתן של שמחה , ואין לתת מתנות ופרחים בימים אלו (ל"א זצוק"הגריש)וגם בציצית ותפילין אפשר להקל  (א"שליט

נ קרליץ "הגר, ל"זצוק ש אלישיב"מים חיים בשם הגרי) מתנה לבר מצוה בתשעת הימים ר לתתמותאבל ( ל"א זצוק"חיים בשם הגריש
 .שר לתת ולהקנות לאחר תשעה באבואמר שאפ ,"ע"צ"ז "ע' א כ"ח קניבסקי שליט"והגר( ל"ש ואזנר זצוק"הגר, א"שליט

אבל מותר לקנות דירה  (ל"ש ואזנר זצוק"מים חיים בשם הגר)ומה בתשעת הימים אין לקנות מזגן חדש או מכונית או רהיטים וכד .לז
 (ל"ש אלישיב זצוק"שם בשם הגרי)כ "כשיש חשש שיפסידו אותו אח, בימים אלו

, א שהתבשל ביחד עם בשר"וכן תפו] תבשיל של בשר' ונוהגים לאסור אפי( ט' תקנא סעי)ח "מר ייןולשתות  רבשנוהגים לא לאכול  .לח
ויש ששים כנגדו מותר ואם נפל בשר לתוך התבשיל   .אולם אם נתבשל בסיר בשרי מותר ,[א"הגריש –א "ם לאסור לאכול התפונוהגי

ט "באה)יש בו טעם יין אסור וכן יין שנתערב בתבשיל ו (צ שם"שעה)אם אין טעם בשר מותר  ,ואף כשאין שם ששים( ק סג"ב שם ס"מ)
, ש ואזנר"עלי מועד בשם הגר קרא, ש אלישיב"שארית בשם הגרי) ויש בהן טעם יין אסור ן ייןוכן מיני מזונות שנתערב בה( טק כ"ס

 (ט"ט שחולק על הבאהרנ' ב סי"תשובות והנהגות ח' ועי. נ קרליץ"הגר
 (אקל' ט סי"ת שבט הלוי ח"שו, שדה חמד)ברכה לבטלה ' שלא יהי ,יאכל וישתה קצת ,מי שבירך בטעות על בשר או יין .לט
א "ומי שא .באב' ובמקום חולי מותר גם אחר ז. באב' ויולדת תוך שלושים יום מותר בבשר עד ז .מי שהוא חולה קצת מותר לאכול בשר .מ

ומינקת שצריך לאכול בשר  .ש שמותר בתבשיל של בשר"וכ ,[עדיף בשר עוף מבשר בהמה] מותר בבשר עוף ,לו לאכול מאכלי חלב
 (דסק "א וסק ס"ב ס"מ) בבשר בהמה' מותר אפי בשביל חלבה

ש ואזנר "גרה)מותר [ כבני שנתיים ושלש]ובקטני קטנים ( ק ע"ב ס"מ)ן של הבדלה שהוא מצוה חוץ מיי ,מחמירים גם בקטןבבשר ויין  .מא
וקטנים הרגילים לאכול סעודת שבת כשעה או שעתיים לפני קבלת שבת  (ל"א זצוק"הגריש)א שהאיסור מתחיל מגיל חינוך "וי (ל"זצוק

 (כא אות ד' ד סי"ח ח"מ או"אג)לא לפני זה אבל  ,תר להאכילם בשרמו
מלבד הקרובים ובעלי  ,ובשבוע שחל בו לא יאכלו אלא מנין מצומצם .סעודהיין כל השייכים לשותים בסעודת מצוה אוכלים בשר ו .מב

ובסיום מסכת לא ימהר לגמור ( בק ע"ס ב"מ)דהוה כמו תוך הסעודה , ז מותר"וכן כוס של בהמ( זק ע"ב ס"י ומ' סעי' א סעי"רמ) השמחה



 
אסור לאכול בשר , ושלחו לו לביתו ,'ומי שלא הי (גק ע"ב ס"מ)ום לא יעשה כן גם עתה אם לא רגיל בבשר בסי וכן .כדי לעשות סיום

ח בחוקיך גליון נשי)ההיתר בסיום הוא דוקא כשגמר באותו יום ו (וק ע"ב ס"מ)לאכול עבירה היא בידו ומי שבא רק כדי ( הק ע"ב ס"מ)
, דכיון שהתירו מותר, ואין למהר לגמור את המסכת קודם ימים אלו כדי לא לעשות סיום בתשעת הימים( א"נ קרליץ שליט"מהגר 72

 (ל שם"הגראי)וגם סיום על סדר משניות נחשב סעודת מצוה ( א"ל שטינמן שליט"פרי חיים גליון רפט מהגראי)ולימוד מהר אינו לימוד 
כיון דלמעשה כבר גמר את המסכתא , ולעשות סיום בתשעת הימים" להשאיר קצת"אינו מועיל , תא לפני תשעת הימיםאם גמר מסכ .מג

 (שם)אבל מיום אחד בתשעת הימים ליום אחר בתשעת הימים מותר לדחות את הסיום ( ל שטינמן שם"הגראי)לפני תשעת הימים 
 (ל"ש אלישיב זצוק"קב ונקי בשם הגרי) ויין ם לאכול בשראין היתר להמשתתפי, א כשקטן עושה סיום בתשעת הימים"י .מד
 (א"ח קניבסקי שליט"הגר)וכן בנותיו ( ה"ב סקע"מ)אשת בעל הסיום ובניו מותרים בבשר ויין  .מה
 (ב שם"מ)שם בשעת הסיום ' אסור לאכול בשר מהסיום אם לא הי .מו
ח קניבסקי "הגר, ל"ז אוירבך זצוק"טעי גבריאל בשם הגרשנ[ )כשהיו שם]א שגם נשים וילדים יכולים לאכול מהבשר ויין של הסיום "י .מז

 (שבט הלוי ו עב)א שאין לנשים וילדים לאכול בשם ויין מסיום "וי( א"שליט
. צ להפסיק"ואם נמשך לאחר חצות א( ח"ב סקע"מ)ובלבד שיעשנה קודם חצות ( י' א סעי"רמ)גם בערב תשעה באב מותר לעשות סיום  .מח

 (א שם"רמ)ובסעודה המפסקת אסור לעשות סיום ( ט"צ סקפ"שעה)דרק לאלו שלמדו מותר  ואפשר. אבל לא יותר מעשרה
נשיח )א שיטעום ויפלוט "וי (ל"ש ואזנר זצוק"הגר)סעודות מצוה  וכן תבשיל של שאר .לפי הצורך חזון ש"מותר לטעום תבשיל בע .מט

 (א"נ קרליץ שליט"מהגר 72בחוקיך גליון 
כאד אף אלו האוכלים כל שבוע בשר למלוה ' ד סי"מ ח"אג' ועי. א"ק שליט"מים חיים בשם הגרח, א"חזו)במלוה מלכה לא הקילו בבשר  .נ

 (צ התרה למנהגם"וא, אין להקל בתשעת הימים, מלכה
מים ) 9-01והוא מגיל , גיל שמבין להתאבל על ירושלים לאאבל כשמגיע ל. 6שהוא גיל , ן לילד שהגיע לחינוךבהבדלה יש לתת את היי .נא

דאז כבר ', עד הגיל שלומד תוס, שמהגיל שלומד חומש אפשר לתת לו את היין, ק"עוד מובא מהגרנ. א"נ קרליץ שליט"ם הגרחיים בש
א "שם בשם הגריש)ולא יתנו היין לבנות . ויכול לשתות רביעית (י' א סעי"רמ)ישתה בעצמו , ואם אין ילד שיכול לשתות( יודע להתאבל

 (ל"א זצוק"הגריש)עדיף שיתן לילד ולא ישתה בעצמו , והוא עדיין לפני בר מצוהואם יש לו רק ילד גדול  (ל"זצוק
 (א"ח קניבסקי שליט"הגר)ג "יש להילד לברך שוב בפה, והילד הפסיק בדיבור בין הגפן לשתייה, אם נותן היין לילד .נב
 (א"ח קניבסקי שליט"נחמת ישראל בשם הגר)אבל לכבוד שבת מותר , אין לקנות פרחים בימים אלו .נג
 (א"ח קניבסקי שליט"שם בשם הגר)ראוי להחמיר בימים אלה , ירא שמים שיודע שכל פרנסתו הוא רווח ויותר מכדי פרנסתו .נד
 (א"ק שליט"שם בשם הגרח)ב אחר חצות "ם יכתוב בערב ת"אינו ראוי שסופר סת .נה
פרי )וכן חיסונים בטיפת חלב ראוי לדחות ( א"ל שטינמן שליט"בשם הגראי 99כאיל תערוג גליון )אינו ראוי לעשות ניתוח בימים אלו  .נו

 (א"ל שטינמן שליט"חיים גליון רפט בשם הגראי
 א באב"דיני תשעה באב נדחה וי*  דיני מוצאי שבת*  דיני תשעה באב שחל בשבת

ת קול תורה ל בישיב"ז אוירבך זצוק"וכן הורה הגרש, ב תקנג י"מ)צ להפסיק בחצות "וא, מותר ללמוד כל היום, תשעה באב שחל בשבת .נז
 (א בספר קרא עלי מועד"ח קניבסקי בשם החזו"הגר) וילמוד דברים המותרים, א שגם בשבת יפסיק בחצות"וי( שמותר ללמוד עד מנחה

 (ל"א זצוק"מבקשי תורה בשם הגריש)כגון קינות , אמנם לא ילמד דבר שיגרום לו לבכות בשבת
 (ל"ב שם סק"מ" )אב הרחמים"אבל אומרים ( יבא תקנב "רמ" )צדקתך"אין אומרים , תשעה באב שחל בשבת .נח
 (תקנג' י סי"ת בשם ברכ"שע)אין לטייל כל היום , תשעה באב שחל בשבת .נט
ונכון "ב "המ' וכ. אמנם צריך להפסיק לפני שקיעה. ואוכל סעודה שלישית כרגיל, אין דין סעודה המפסקת כלל, תשעה באב שחל בשבת .ס

 (ק כד"ב ס"מ, ע תקנב י"שו) "שבתשלא יטעו שהוא כשאר , להודיע זה להמון
אבל מותר . לא יאכל עם חבירים, אבל מי שאינו רגיל. מותר לעשות כן גם בשבת זו, מי שרגיל לאכול סעודה שלישית עם חבירים .סא

 (ק כג"ב שם ס"מ)וכן מותר לזמן ביחד . לאכול עם בני ביתו
 (ב רצ ד"מ)דנראה כמכין משום , יש ליזהר שלא יאמר בפירוש שאוכל בשבת כדי להקל על הצום .סב
 (אור לציון כח ד, ו"הליכות שלמה פט, קיב' ד סי"ח ח"מ או"אג)מותר לשיר זמירות בסעודה שלישית בשבת שחל בו תשעה באב  .סג
 (צ תקנג ז"שעה)ז "צ להתנות ע"וא, אחר הסעודה' מותר לאכול עד שקיעת החמה אפי .סד
 (ב שחל בשבת"ט' ס)א שיטול מים אחרונים לפני שקיעה "ולכן י (חיי אדם קלו)משקיעת החמה אסור באכילה ושתיה ורחיצה  .סה
ח "ספר קרא עלי מועד בשם הגר, ב הערה פח"כ פס"שש)כ "להוריד נעליים עד צאה וכן אין. עד צאת הכוכבים" גבוה"ת מותר לשב .סו

 (עז' ז סי"שבט הלוי ח, א"קניבסקי שליט
א שדוקא בודאי בין "וי( ח הערה קנט"כ פכ"שש)א שמותר "ר שקיעה יואח. י בשביל הלילה"אסור להכין את הקינות וכדומה מבעו .סז

 (ל שם"ב שמב ב וביאוה"פ מ"ח קניבסקי בספר קרא עלי מועד ע"הגר)אבל בספק בין השמשות אין להקל , השמשות
 (כג ב תקנב"מ)יעשה את הסעודה קודם מנחה , אבאם חל ברית מילה בשבת שהוא תשעה ב .סח
ואינו מברך לא על , ובמוצאי תשעה באב עושה הבדלה( ע תקנו א"שו)ואין מברכים על הבשמים , "מאורי האש"ש מברכים "במוצ .סט

 (ב שם"מ)כ "יברך אח, ואם לא בירך לפני איכה. לפני איכה" מאורי האש"ויברך ( שם)הבשמים ולא על האור 
ח קניבסקי בשם "הגר, עז' ז סי"בט הלוי חש, א הערה סט"כ פס"שש, מז' ב סי"מ ח"מ חו"אג" )מאורי האש"אשה יכולה לברך לעצמה  .ע

 (ש אלישיב בספר קרא עלי מועד"הגרי
רבבות אפרים  ,ל"ארחות רבינו מהסטייפלר זצוק)ב "ומבדיל ככולם במוצאי ת, ב בלי הבדלה"המנהג הוא שאוכל בת, קטן שהגיע לחינוך .עא

 (ארחות רבינו)ו מ יתפלל ערבית ויאמר אתה חוננתנ"ומ( מועדים וזמנים ,ל"א זצוק"בשם הגריש
שבט הלוי , ל"ש אלישיב זצוק"קרא עלי מועד מהגרי, י"תקנו בשם הברכ' ת סי"שע)חייב להבדיל לפני שאוכל , ב"חולה שצריך לאכול בת .עב

 (שם)ישתה בעצמו , ואם אינו יכול. ולכתחילה יתן היין לתינוק לשתות( עז' ז סי"ח
 (קכט' ח סי"שבט הלוי ח, מד' ד סי"חי א"צי)והחולה ישתה את היין , עבורוה יכול בריא לעשות הבדל, אם החולה אינו יכול להבדיל .עג
קרא עלי מועד , קכט' ח סי"שבט הלוי ח)תבדיל בעצמה , ואם אינה יכולה. לכתחילה ישמע הבדלה מאחר, אשה חולה שצריכה לאכול .עד

א שבאשה שעושה "וי( א"ק שליט"שם בשם הגרנ)א שתתן היין לתינוק אם אפשר "וגם באשה י (א"ק שליט"ל והגרנ"א זצוק"בשם הגריש
 (א"ח קניבסקי שליט"שם בשם הגר)תשתה היין בעצמה , הבדלה



 
וישתה מלא לוגמיו ( ל"א זצוק"מבקשי תורה מהגריש)אלא יבדיל על חמר מדינה או מיץ ענבים , לא יבדיל על יין, ב"מי שמבדיל בת .עה

 (ל"א זצוק"י שוב בשם הגריש"הגר)
 (קכט' ח סי"שבט הלוי ח)אינו צריך להבדיל , ואינו אוכל ואינו שותה שום דבר אחר, בתשעה באב מי שצריך לשתות מים .עו
 .ויש לשאול רב. בתשעה באב נדחה הקילו הפוסקים יותר במעוברת ויולדת ומינקת .עז
פשר לערבב אותו וא( ל"א זצוק"הגריש)משום איסור הכנה ואיסור רפואה , לא יקח תרופות המקילות על הצום, בשבת ערב תשעה באב .עח

 (שם)וישתה כך בשבת , בשתיה בערב שבת
 (ע' ו סי"שבט הלוי ח)אלא ישתה בעצמו , צ לתת את היין של הבדלה לתינוק"א, בתשעה באב נדחה .עט

אבל מותר ( א תקנח א"רמ)אבל בלילה אסור משום אבילות של יום . אב מיד בבוקר' ימותר לאכול בשר ויין ביום , בתשעה באב נדחה .פ
וכן מותר לברך ( הליכות שלמה, מבית לוי, שבט הלוי ו ע)וכן מותר בלילה ברחיצה וכביסה ותזמורת ( ב שם"מ)כבר בלילה  להסתפר

 (פוסקים)שהחיינו בלילה 

 דיני קריעה בכותל המערבי ושאר דיני הכותל
כ מוסיף עוד טפח על הקריעה "ואח, וקורע קריעה ראשונה מן הצופים, טפחצריך לקרוע , הרואה ירושלים ובית המקדש בחורבנה .א

, ובזמנינו שירושלים הוא מקום ישוב( ב שם"מ)כ אומר ברוך דיין אמת בלי שם ומלכות "ואח( ע תקסא ב"שו)כשרואה מקום המקדש 
, א ששלטון של פורקי עול גרע מישמעאלים"וי( א"נ קרליץ שליט"הגר, (יא)מ ד ע "אג)צ לקרוע רק כשרואה מקום המקדש "א שא"י

ארחות רבינו ' ועי .שבט הלוי ז עח, א"ח קניבסקי שליט"י כהן בשם הגר"הגר)אי גם היום עיר האלוקים מושפלת ויש חיוב קריעה ובוד
 (א"ק שליט"וכן נוהג הגרח. ל נהג לעצום עיניו עד שהגיע למקום שרואה את המקדש"שהסטייפלר זצוק

 (נ קרליץ בספר הנני"א גניחובסקי בשם הגר"הגר, ש אלישיב"הגרי)יכול לקרוע , בלבד" כיפה"גם כשרואה את ה .ב

בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך בו אבותינו היה לשרפת אש וכל ", "ציון מדבר היתה ירושלים שממה"לפני הקריעה יאמר הפסוקים  .ג
 (ב' ע סעי"שו" )מחמדנו היה לחרבה

בדיעבד אפשר לסמוך על שיטת , ואם קרע בכלי (ב"יב סק"מ)ולא בכלי ויקרע ביד ( ג"ב סקי"מ)צריך לקרוע בצד שמאל כנגד הלב  .ד
 (א"ד שמ ב מהחכ"ש יו"פת)וצריך לקרוע לאורך הבגד ולא לרוחבו  (קב' ח סי"אבני ישפה ח)ד ואינו צריך לחזור ולקרוע "הראב

, ארחות רבינו, נסקימ טיקוצי"י להגרי"ספר א)ד לקרוע רק בגד העליון "מנהגינו כדעת הראב, לקרוע עד שרואה את לבו' ע כ"אף שהשו .ה
וסבר שחייבים לקרוע עד , ע"החמיר כדעת השו, ל"ש זצוק"שבשנים אחרונות של הגרי, רגנשטרןוד מ"ואמר לי הגר. א"ק שליט"הגרח

 (ד' ע סעי"שו)ויקרע מעומד ( שרואה את לבו

ויכול ללבוש חולצה מעל . החולצה יכול להוריד את החליפה לפני שמגיע למקום החיוב ולקרוע את, אם אינו רוצה לקרוע את החליפה .ו
ארחות , ח"ב סק"מ)אצבעות ' אלא שירחיק בין קריעה לקריעה ג, ויכול לקרוע באותו חולצה כמה פעמים. חולצה ולקרוע את העליון

 (ועוד, א"נ קרליץ שליט"הגר, רבינו

ח קניבסקי "ונה הלכות שכן נוהג הגרתורת המועדים על ש' ועי, ארחות רבינו)א שמותר לפשוט בגד הקרוע מיד לאחר הקריעה "י .ז
ואם לבש שני חולצות וקרע העליונה והוריד . א שאין להורידו עד שיוצא למקום שאינו רואה מקום המקדש ועיר העתיקה"וי( א"שליט

 (ל"זצוק ש אלישיב"ד מורגנשטרן בשם הגרי"עתי מהגרשמ)צריך לקרוע גם התחתונה , אותו מיד

 (ארחות רבינו)דהיינו שיוסיפו עוד בגד כדי לקרוע , יזהרו שיעשנה בצניעותרק , גם נשים חייבות בקריעה .ח

 (ארחות רבינו, ז"ב סקי"מ)ואין חייבים לחנכן בזה , קטנים פטורים מקריעה .ט

 (א"ח קניבסקי שליט"הגר, א"נ קרליץ שליט"הגר)עדיף לא ללכת בכלל לכותל המערבי אם אין כוונתו לקרוע  .י

ריח אומרים ספק ' והעירו דאולי רק שם בסי. ב ריח יא"מ)כ פטור "ויום השלשים ג( ה' ע סעי"שו)יום  חיוב קריעה הוא פעם בשלשים .יא
 (ל הקיל גם בזה כיון דהוא מדרבנן"ש זצוק"ד מורגנשטרן שהגרי"אמנם שמעתי מהגר. ברכות להקל

. שאין אומרים בהם תחנון חייבים בקריעה ח וחנוכה וכל הימים"אבל בר. מ וחתן וכלה בימי המשתה אין דין קריעה"ט וחוה"בשבת ויו .יב
, א"תשובות והנהגות א שלד בשם החזו, א והסטייפלר"ארחות רבינו בשם החזו)ט לאחר חצות חייבים בקריעה "גם ערב שבת ויו

 (א"ש דביליצקי שליט"הגר)וגם באסרו חג חייבים לקרוע ( ל"ש אלישיב זצוק"הגרי

א "נחת שלמה חמ)צ לקרוע "א, ק"וכן אם שהה בכותל עד מוצאי ש. ר מקריעה שלשים יוםפטו ,[שאסור לקרוע]אם הגיע לכותל בשבת  .יג
 (מ שם"אג)יום ' א ששבת אינו פוטר אותו לל"וי( ב"ק כה ע"ש מו"הערות הגרי' ועי. פ שיינברג"הגרח, יץנ קרל"הגר, ש אלישיב"הגרי, עג

 (ד"ב סק"מ)כל אותו היום לא יאכל בשר ויין , פעם ראשונה בחייו שרואה את המקדש בחורבנה .יד

אם הוא עדיין תוך חצי , אם יצא' א שאפי"וי (עג' א סי"ש ח"מנח)יכול לקרוע כל זמן שנמצא בעיר העתיקה , בכותל ולא קרע' מי שהי .טו
 (ש דבליצקי"נד בשם הגר' ב סי"אבני ישפה ח)יש לקיים מצות קריעה , שעה

 (ש אלישיב"אשרי האיש מהגרי)היינו דוקא לאלו שגרים בעיר העתיקה , יום' צ לקרוע אף לאחר ל"מה שמובא שתושבי ירושלים א .טז

נ קרליץ "הגר, ז רנז"מועדים וזמנים ח, ח קניבסקי בשם הסטייפלר"הגר)א שאינו מועיל להקנות הבגדים כדי לפטור עצמו מקריעה "י .יז
 (ק ראיתי שאמר שאינו מתכוון באמת להקנות בגדיו"ובשם הגרנ. א"שליט

ז "הגרש, כן מובא בשם הרב מבריסק)באלו המחפשים מיני התירים לפטור עצמם מן הקריעה , ל גדולי הדורות נוחהלא היתה דעתם ש .יח
ד "וכן שמעתי מהגר. ל"עכ" ע מטפחים על פניהם"ס וטור ושו"ודברי הש, אין זה מנהג ותיקים"' עח שכ' ז סי"שבט הלוי ח' ועי, אוירבך

. כיון שאפשר להוריד את החליפה ובקלות לקרוע החולצה, נוחה באלו שמקנים הבגדים ל"א זצוק"גנשטרן שלא היתה דעת הגרישרמו
 (ס השני אינו מקפיד שלא יקרע"כיון דסו, ז"דאין לסמוך ע, ב"ק דף כ ע"ש על מסכת מו"ע בהערות הגרי"וע

 (ש אלישיב"הגרי)נ "קדושת ביהכ אין לו דין, אבל הרחבה העליונה. יש לו דין קדושת בית הכנסת, רחבת הכותל המערבי שליד הכותל .יט

קריינא )יש איסור מבעיר " שבת"כי גם בבדיקת , יש מורים לא ליכנס כשיש עליו מתכת, בכניסה בשבת לכותל דרך שער בדיקת מתכת .כ
 (ל"א זצוק"הגרשז)ויש מקילין ( ל"ש אלישיב זצוק"הגרי, צא' ב סי"דאיגרתא ח
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 בס"ד 

 

   '(:ה -)א' ימות השבועב, בני ברק. פתוח 4", רח' זכריה דברי שירע"י ביהכ"נ " בית הוראה
 30-1674946. טל': 53:51 -54:31בין השעות   ,אחה"צ

 סעודת מצוה בשבוע שחל בו
  וכן נוהגים בני אשכנז בשבוע שחל בו רק עשרה הרמ"אלפי מנהג 

איש אוכלים בשר בעת סעודת מצוה, אבל לפי מנהג בני ספרד, אפילו 
( שת"ב חל בשבת כיון ו"תשע)השנה בשבוע שחל בו כולם אוכלים בשר. 

שי"א שאין נוהגים בו דיני שבוע שחל בו לענין זה יש להקל גם לבני 
 (.ס"ק ל"ה "מגן אברהםאשכנז לאכול בשר אפילו יותר מעשרה )"

  

 ערב תשעה באב -שבת חזון 
 

 רחיצה וצחצוח נעליים
  לרחוץ פנים, ידים  –בערב שבת חזון מותר למי שרגיל בכל ערב שבת
(. ובלי סבון. וכן מי ס"ק צ"ז ומשנ"ב שם רמ"אגלים במים חמים )ור

שרגיל לחפוף את ראשו במים חמים בערב שבת מותר לו לחפוף גם 
 והחזו"א (.ס"ק צ"ו ומשנ"ב, שם רמ"אבערב שבת חזון, אבל בלי סבון )

לכתחילה יש לעשות כל זה לפני חצות, ובדיעבד גם  מתיר אפילו בסבון.
 (.פמ"ג" בשם ביאור הלכה)"אחרי חצות מותר 

  הנוהגים לטבול בכל ערב שבת, ואינם מבטלים את טבילתם לפעמים
מפני טרדה או צינה רשאים לטבול גם בערב שבת חזון במים פושרים 

 (.שם ושעה"צ ס"ק צ"ה משנ"ב)
  .כשיש צורך מותר לצחצח נעליים בתשעת הימים וכ"ש לכבוד שבת

נעליים אך לא להבריקן. ולכבוד ויש סוברים שמותר להשחיר את ה
 (.ח"ג תש' פ'" אגרות משהשבת מותר גם להבריק )שו"ת "

 

 בגדי שבת
  מי שיוצא ביום שישי וחוזר לביתו סמוך לשבת, ורגיל ללבוש בגדי

שבת כבר מיום שישי בבוקר, מותר לו לעשות כך גם בערב שבת חזון 
 רים שאין ללבוש מכיון שרגיל בכך, וזה גם נחשב לכבוד שבת, ויש סוב

 בגדי שבת אלא סמוך לשבת. 
 ( ס' תקנ"א ס"ק  משנ"בנוהגים ללבוש בשבת חזון את כל בגדי השבת

 .)שם(( ויש נוהגים לשנות בגד אחד ו'
 

 שלום זכר
 "( ח' " מבית לוינהוג לעשות "שלום זכר" בליל שבת כמו בכל שבת
 (.י"ג

 אכילת בשר
 ר לאכול בשר כסעודת שלמה השנה שבת הוא ערב תשעה באב, מות

בשעתו, אפילו בסעודה שלישית. ומי שנמנע מלאכול בשר משום 
אבילות, עבירה היא בידו. ומ"מ בסעודה שלישית ישב בדאבון נפש, ולא 
ישב בסעודת חברים. ומי שיושב כל שבת עם חבריו )כגון בישיבות( אינו 

 (.שם ומשנ"ב ס' תקנ"ב סעיף י' שו"עצריך למנוע עצמו )
וכן מותר לשיר זמירות שבת, ואפילו מי שאין רגיל בכל שבת אין 

 (.או"ח ח"ב תש' קי"ב" אגרות משהלאסור )"
 

 דברים שבצנעא
 חוץ מדברים  ,וכן כל שאר העינויים אינם נוהגים בשבת כלל

, )תקנ"ד סעיף י"ט(אסור  הרמ"אולדעת  ,מותר השו"עשלדעת  ,שבצנעא
שם משנ"ב בת זו שגם זה קרוי צנעא )ידיו בחמין בש ץולכן אסור לרחו

מנחת (, אבל במים קרים מותר משום עינוי ונדחה בשבת )"ס"ק ל"ט
 (.מצ' שי"ג אות י"ט" חינוך

[ 

 בגדים וקידוש לחתן ולבר מצווה
  ,מותר לעשות קידוש לחתן בשבת זו כמו שרגילים לעשות בכל שבת

ם לא יעשו כן, וכן מותר לשיר לחתן כמו שרגילים בכל עליה לתורה, דא
שליט"א(. החתן בעליה לתורה,  הגר"נ קרליץהוי אבילות בפרהסיא )

 לא ילבשו בגדים חדשים. –וכן נער בר מצווה 
 

 תפילה
  אומרים "אב הרחמים" אחר קריאת התורה ואין אומרים "צדקתך

 (.סק"ל ומשנ"ב סימן תקנ"ב סעיף י"ב רמ"אצדק" במנחה )
 

 לימוד תורה
  שאין ללמוד רק  )סי' תקנ"ג( הרמ"אבשבת, כתב כשחל תשעה באב

דהיינו אחר )ס"ק ט'(  המשנ"בוכתב  דברים המותרים בתשעה באב.
 חצות אבל קודם חצות מותר )דלא כהאוסרים ללמוד כל היום, עי'

 תשעת הימים
 

 בר"ח אבבסבון  רחיצה בחמין
 ( שר"ח אב חל בערב שבת קודש, הגם שבכל שנה ו"תשעהשנה )

בערב שבת תמיד ר"ח אב ואילך, כל מי שרוחץ מאסור לרחוץ בחמין 
(, ס' תקנ"א ס"ק פ"ט משנ"בלכבוד שבת מותר לרחוץ כל גופו בחמין )

 שליט"א(. רליץהגר"נ ק) למשנ"ב עם סבוןאפילו ו
 

 הורדת בגדי שבת במוצש"ק
 "חזון אישיש שפושטין את בגדי השבת מיד אחר ההבדלה )ה "

הגרי"ש הוריד בגדי השבת מיד(, ויש סוברים שאין צריך להחליף )
 (.ל"זצ אלישיב

 

 שבוע שחל בו
 ( שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשוןו"תשעהשנה ),  י"א

נוהגים כלל, וי"א שנוהגים מיום ראשון שאין דיני "שבוע שחל בו" 
(, ולמעשה בדברים שהם מעיקר הדין סי' תקנ"א סעיף ד' שו"עשלפניו )

"(. רוב בני מבית לוייש להחמיר, ובדברים שהם מנהג יש להקל )קובץ "
כדעת סתמא  ספרד נוהגים להקל לגמרי בכל הדינים עד ערב שבת חזון

(, ומ"מ י"א סי' תקנ"א" ייםכף הח", וה"חיאיש  בן)וכדעת ה" בשו"ע
 (.שם" כף החייםשראוי שלא להסתפר בימים הסמוכים לתשעה באב )"

 

 כיבוס
  לפי מנהג האשכנזים אסור לכבס בגדים מר"ח אב ואילך, אפילו

 בכוונה ללבשם רק לאחר תשעה באב, ואפילו לכבוד שבת. 
 גם לפי האשכנזים אין צורך להחמיר שלא לכבס בגדי קטנים )עד 

אבל לפני כן מותר לכבס  בר מצוה(, אלא בשבוע שחל בו תשעה באב,
 1-9שמתלכלכים תדיר )גילאי  עד גיל בר מצוה,, אבל בגדי קטנים

שנים(, ויש צורך להחליפם בכל יום מותר לכבסם גם בשבוע שחל בו, 
", חיי אדםבשם ספר "ס"ק פ"ב  משנ"ב, שם סעיף י"ד שו"ע)עיין 

 ט"א(. שלי הגר"נ קרליץוהוראת 
 ( שחל ת"ב בשבת ונדחה ליום ראשון, במקום צורך ו"תשעהשנה )

 אפשר לכבס בגדי קטנים )עד גיל בר מצוה( עד ערב שבת חזון.
  אין לצרף אליהם  –כאשר מכבסים בגדי קטנים המותרים בכיבוס

 בגדים שאין היתר לכבסם.
  מותר לנקות כתם מבגד בתשעת הימים משום שאין בזה שמחה

 (.ל"זצ י"ש אלישיבהגר)
 

 לבישת בגדים מכובסים
 ( ס"ד ורמ"א שם ס"ג שו"עאין ללבוש בגדים מכובסים בימים אלו )

נוהגין (. והרבה ל"זצ הגרי"ש אלישיבאך בגדים הסמוכים לגוף מותר )
 זצ"ל "שבט הלוילהכין גם בגדים אלו לפני תשעת הימים )בעל "

 שליט"א(. והגר"נ קרליץ
 הימים, ואפשר ללבוש אפילו כמה לפני תשעת יש להכין חולצות 

הימים  ביחד בערך לחצי שעה, או לדרוך עליהם אפילו בתוך תשעת
 (.ל"זצ הגרי"ש אלישיב)
  מי שעושה בר מצוה בתשעת הימים, רק בחור הבר מצוה יכול ללכת

עם בגדי שבת ולא האחים והאחיות. וכן הבר מצוה ילבש את החליפה 
 הגר"נ קרליץרך "שהחיינו" באמצע השבוע )לפני ר"ח כדי שלא יב

זצ"ל  הגרי"ש אלישיבללבוש בגדי שבת ) שליט"א(. גם הוריו יכולים
בני בנים דמותר משום  ו(, וכן להורי הוריח"ג ס' ל"ה" קובץ תשובות"

 זצ"ל(. הגרש"ז אויערבךהרי הם כבנים )
  בשבת בבוקר אפשר ללבוש בגדים מכובסים אחרים כדי שיהיו לו

ומשים לאחרי השבת, ואין זה נחשב כהכנה לצורך חול, מכיון שלא מש
גדולי ניכר שעושה כן, ובכל זאת לא יאמר שלובשם עבור ימי חול )

 שליט"א(. הפוסקים
 

 בגדים מכובסים בת"ב
  לפי מנהג בני ספרד, עד שבת חזון מותרים לכבס, וגם ללבוש בגדים

ש  בגדים מכובסים, מכובסים, אבל בתשעה באב אסור לכבס או ללבו
 ויש להם להכין בגדי חול משומשים לצורך תשעה באב.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              
           

א נוהג, ואסור עמשום אבילות שבצנ "שערי תשובה" ו"באר היטב"
)ס"ק  המשנ"בתב אולם כ (.ללמוד בשבת כמו ָאֵבל בתוך שבעה בשבת

הלומד כרגיל לא הפסיד, ויש לסמוך על זה, עכ"ד ש הט"זבשם  י'(
" זצ"ל בשבת ערב תשעה חזון איש(. מרן ה"שם" ביאור הלכה)וע"ע "

 (.ח"ב עמ' קל"ו" אורחות רבנובאב, מחצות ואילך למד מסכת מו"ק )"
 

 טיול בשבת
 תשובה שעריויש אוסרים רק מחצות )" ,י"א שאין לטייל בשבת זו "

 (.סי' תקנ"ג
 

 הכנה משבת לחול
  אסור להכין משבת לחול, ולכן אסור להביא הקינות לבית הכנסת

בשבת )במקום שיש עירוב(, אלא אם ילמד בו מבעוד יום. וכן כשאוכל 
סעודה שלישית לא יאמר שאוכל כדי שיהיה לו כוח לצום בלילה, אבל 

 מותר לחשוב כן.
יתו שיאכלו כדי שיהיה להם כוח לצום ויש להיזהר שלא יאמר לבני ב

 או פרי זה טוב לצום, דהוי כמו הכנה משבת לחול.
 

 קלי צום
  לכתחילה יש לרסקם ולערבבם מערב שבת במזון אחר או לערבב

את הסירופ "קלי צום" במשקה, ובדיעבד אפשר לערבבו בשבת היות 
או"ח ח"ג תש' " אגרות משהשאין זו תרופה אלא ריכוז צמחי מזון )"

 (.פרק ל"ד שש"כ, חל' י"ג עמ' נ"ב" קובץ מבית לוי, ו"נ"ד
 

 להפסיק מלאכול
  ,יש להיזהר להפסיק מלאכול מבעוד יום, דהיינו לפני שקיעת החמה

ס"ק משנ"ב לאחר השקיעה )גם כל שבת שממשיכים לאכול בולא כמו 
 (.כ"ד

 

 האם צריך להתנות לפני ברכת המזון
  לפני ברמה"ז לכתחילה יתנה דלא  תקנ"ג ס"ק ב'()ס'  המשנ"בכתב

  מקבל על עצמו את התענית עד בין השמשות, עי' שם.
חר שאסור לצום בשבת, בודאי אמבשבת  שהוא( ו"תשעאולם השנה )

 לא אמרינן שברכת המזון היא קבלה על התענית.
 

 רחיצה בין השמשות
 דיו, יטול אסור לרחוץ כל ידיו משקיעת החמה. ואם צריך ליטול י

כמו בתשעה באב, דמה שלא רוחץ ידיו, לא ניכר שעושה אבילות, וכן 
 אסור לסוך בושם על גופו מבין השמשות.

 

 ישיבה על הארץ
  מכיוון שיש בזה עד אחרי צאת הכוכביםאין לשבת על הקרקע ,

וכן אין חולצים נעליים בין השמשות, מכיון  אבילות בפרהסיא בשבת.
 (.ס"ק ו' משנ"ב תקנ"ג ס"ב רמ"אבילות בשבת )שאסור להראות שום א

 
 

 תשעה באב -מוצאי שבת 
 

 

 בגדי שבת
  אין חיוב לפשוט בגדי שבת וללבוש בגדי יום חול לפני שהולך לבית

 ש"הגריהכנסת, ומ"מ אם אינו לבוש בהם, אין ללובשם בלילה )
" זצ"ל כולם לבשו בגדי חזון איש(. ובמנין של מרן ה"ל"זצ לישיבא

ת, וכבר הגיעו לביהכ"נ לפני צאת הכוכבים, ולאחר 'ברכו' חלצו שב
נעליהם, ומרן ה"חזון איש" נכנס לחדרו, ולבש בגד עליון של יום חול 

 (.ח"ב, עמ' קל"ז" אורחות רבנו)"
 

 תפילת מעריב במוצש"ק
  "...לפני  )תהילים ס"ז(במוצש"ק זה אין אומרים "למנצח בנגינות

מרים "ואתה קדוש" בלי "ויהי נעם", ואין מעריב, ואחרי הקינות או
 (.ס' תקנ"ט סע' ב' שו"עיתן לך" )ואומרים "

 ( ס' תקנ"ט  שו"עמבדילים בתפילה "אתה חוננתנו", כשאר מוצש"ק
(, ואם שכח להבדיל אינו צריך לחזור ולהתפלל כיון שמבדיל על ס"א

י"א שכאשר ת"ב חל  (.ס' רצ"ה ג' שו"עהכוס במוצאי תשעה באב )
( כיון שאין מבדילין על הכוס ראוי ו"תשעמוצש"ק )כמו השנה ב

שהנשים יתפללו ערבית ויבדילו בתפילה, משום דעיקר התקנה היתה 
 הגרש"ז אויערבךבשם  פרק צ"ב" שלמי מועדלהבדיל בתפילה )ספר "

ונשים שלא מתפללות יזהרו שלא לעשות שום מלאכה עד  זצ"ל(.
 (.סי' תקנ"ט ס"ק ב' משנ"בול" )"ברוך המבדיל בין קודש לח שיאמרו

 

 הבדלה במוצש"ק
 ( קודם שקורא ס' תקנ"ו א' שו"עמברך "בורא מאורי האש" על הנר )

( ואם לא בירך בתחילת הלילה יכול 'אשם ס"ק  משנ"במגילת איכה )
 של תענוג דברים מ( ואין מברכים על הבששם משנ"ב) לברך כל הלילה

 (.שם שו"עהוא )
  אין מבדילים במוצש"ק זה שאפשר לתת לתינוק יש שואלים למה

 )ס' תקנ"ט ס"ק ל'( המשנ"בלשתות, וכמו שעושים בתשעת הימים וכתב 
 שמא יבוא להבדיל גם כשיהיה גדול. ןמאחר שזה דבר קבוע חיישינ

 

 י האכילהנחולה יבדיל לפ
 שערי )" חולה שצריך לאכול בת"ב, חייב להבדיל לפני האכילה

 ל ישועתי" -, ולא יתחיל כמו כל מוצש"ק ב"הנה א(סי' תקנ"ו" תשובה
 

 (.ח"ו" דברי מלכיאלאלא יתחיל מברכת הגפן )"
וכמו בסעודה  דמשנהויש סוברים שאיסור בשר ויין בת"ב זהו מדינא 

יאכל בלא מפסקת )ולא רק משם מנהג כמו שבוע שחל בו ת"ב(, ו
 לכתחילה יסחט ענביםשליט"א(, וי"א ש הגר"ח קניבסקיהבדלה )

בדיל עליו משום שיין תוך ג' ימים לא נכלל בתקנה זו. ואם אין לו יו
, ובשעת הדחק יש המר מדינחענבים יכול להבדיל על מיץ ענבים או 

(, ואם צריך רק טעימת ל"זצ הגרי"ש אלישיב) גם על יין רגיל להבדיל
שבט מים אינו צריך להבדיל ויכול לשתות ללא הבדלה )עי' שו"ת "

 .(ס' קכ"ט וח"ח, ע"ה ס"ק ה'"ז ס' " חהלוי
 

 הבדלה לחולה בת"ב
  אם הבעל חולה ומבדיל לעצמו יכול להוציא את כל בני ביתו
 "(.ברכו יוסףהשם " ס' תקנ"ו ס"ק א'" שערי תשובה)"

לכתחילה תעשה הבדלה לעצמה ותשתה את , שהיא חולה, גם אשה
שר להקל (. ובעת הצורך אפו'-ח"ז תש' ע"ז ד'" שבט הלויהכוס )שו"ת "

לאשה לאכול בלא הבדלה משום ספק ספיקא שמא נשים אינן חייבות 
שכשחל ת"ב במוצש"ק אין חיוב  ן"הרמבדלה, ושמא כדעת בכלל בה

 (.ח' י"ג עמ' נ"ג" מבית לוי" זצ"ל "שבט הלויהבדלה כלל )בעל "
או האשה וגם הוא  וכמו כן יכול הבריא לעשות הבדלה עבור החולה

חשב בר נ שהוא ח"ח ס' קכ"ט," שבט הלויה )"יוצא בזה יד"ח הבדל
 משנ"בשמי ששותה היין הוא יעשה הבדלה ) ףובכל זאת עדי חיובא(,

 .("אס' ער"ב ס"ק ל"ג ובס' רצ"ט ס"ק כ
 

 קטנים האוכלים בתשעה באב
  קונטרס אחרון,  מהרי"ל דיסקיןקטנים האוכלים בת"ב כתב בשו"ת(

ו לשיעור חינוך( ולא שייך בזה שיבדילו לפני שאוכלים )בהגיע אות ע"ב(
לחשוש שמא יעשו כן כשיגדלו, שהרי גם בגדול שצריך לאכול בת"ב 
כגון שהוא חולה, חייב להבדיל. ויש סוברים שקטן אוכל בלי הבדלה 

 (.ח' י"ג" מבית לוי)"
 

 בעלי ברית
  בעלי ברית )הסנדק, המוהל ואבי הבן( מותרים לאכול אחרי המילה

( סי' תקנ"ט סעיף ט' שו"עהיות שהוא תענית נדחה ) )לאחר מנחה גדולה(
 (.שםמשנ"ב ני האכילה, כנ"ל לענין חולים )פויבדילו ל

 

 מי שיש לו מיחוש
  וכן חולים ומעוברות שיש להם מיחוש קצת יכולים לאכול בתענית

 ( וכל אחד יעשה שאילת חכם באיזה אופן יכול להקל.שם ביה"לנדחה )
 

 רחיצת כלים
  שאין לעשות שום מלאכה עם שהוי לפני  )סו"ס תקנ"ד( אהרמ"כתב

חצות היום, ואפילו מעשה הדיוט, אבל הדלקת נרות וקשירה שאין בו 
" שכתב דכמו כן אין לסדר הבית ערוך השולחן" 'ועי שהוי מותר, ע"כ.

לפני חצות, עי' שם. ולפ"ז ה"נ אין לרחוץ כלים של שבת לפני חצות, 
לתת עליהם מים שלא ידבק האוכל  משום שיש בו שהוי, ואפשר
  עליהם, ואין בזה משום שהוי.

ולאחר חצות, יש לרחוץ רק כלים שיש בהם צורך ליום ת"ב לאכילת 
)ס' תקנ"ד ס"ק  במג"אסעודת הערב, וכמבואר  קטנים וחולים או לצורך

שמותר לרחוץ בשר לצורך הלילה, וכן ביוה"כ מותר לרחוץ  י"א(
אבל מה  )ס' תרי"א ס"ק ה'( במשנ"בבואר הירקות לצורך הערב, וכמ

שאין לו צורך, לכתחילה אין לו להרטיב ידיו בת"ב שלא לצורך, ועי' 
מש"כ בזה, ואם לובשים כפפות מגומי  )ס' פ"ז( "מחזה אליהושו"ת "

 כפי שמצוי כיום בודאי מותר.
 

 במוצאי ת"בבדלה ה
  ,ואין במוצאי ת"ב מבדילין על היין וא"צ לתת לקטן את היין

אומרים את הפסוקים "הנה קל ישועתי", וכן אין מברכים על הנר 
 ומשנ"ב א' וס' תקנ" שו"עוהבשמים, כיון שהם שייכים למוצש"ק )

 בשו"עלאכול מיד, ומבואר  רגיליםשמבדילין במוצאי ת"ב (. כשם
שיש לכסות הפת בשעת הבדלה או שלא להביאו עדיין  )או"ח ס' רצ"ט(

 פת.לשולחן משום בזיון ה
 

 שכח "אתה חוננתנו"
  מי ששכח "אתה חוננתנו" במוצש"ק ולאחר הצום התחיל לאכול

 הגרש"ז אויערבךקודם שהבדיל אין צריך לחזור ולהתפלל שמו"ע )
שליט"א( כיון שדוקא במוצש"ק תקנו  לחזור  והגראי"ל שטיינמןזצ"ל 

 להתפלל ולהבדיל בתוך התפילה, וזה שייך רק במוצש"ק.
וגם באופן זה במוצאי ת"ב יחזור  ,שסו"ס תקנו לחזורויש סוברים 

 שליט"א(. הגר"ח קניבסקיויתפלל שמו"ע )
 

 

 אכילת בשר ויין ותספורת במוצאי ת"ב
  יום עשירי באב, אבל חצות לא לאכול בשר עד מחמירים כל שנה

כשחל ת"ב בשבת ונדחה ליום א' מותר לאכול בשר ויין ביום שני 
, . תספורתמשום אבילותו של יום בבשר ויין בבוקר, אבל בלילה אסור

וברמ"א  ס' תקנ"ח שו"עאפילו בלילה ) יםמותרכיבוס ורחיצה 
 .(שם ובמשנ"ב

 

 יהי רצון מלפניך... שיבנה בית המקדש במהרה בימינו
 ! "ותן חלקנו בתורתך"
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  תשע"ו -  תשעת הימים –דיים הוהגים מר"ח אב 

שו"ע עי' (דריע מזליה  ישתמט ממו בימים אלו (או ישראל מומר)ואם יש לו דין עם גוי  ,אב ממעטים בשמחה א. משכס
 ודין זה מתחיל ,"ב סק"ב)(מועכ"פ עד אחר תשעה באב  ),סק"ב שם (מ"א י"א שידחו עד ר"ח אלול סי' תק"א ס"א),

  .(פמ"ג א"א סק"ב) אבל איסור מו"מ מתחיל מר"חוזהו שאמרו "משכס אב" המולד של חודש אב מ

  מיעוט משא ומתן

ו הגו להקל י, ובזמ(שו"ע שם ס"ב ותק"ד סוסכ"ב)במשא ומתן, ויעסוק רק כדי פרסתו  ועד התעית ממעטיםב. מר"ח 
עסקים שעסקיהם בדברים המשמחים לבו של אדם, כגון  בעליומ"מ (מ"ב סקי"א),  תובזה משום שהכל קרא כדי פרס

   (שעה"צ סקי"ג). שעסקיהם עם גוייםכ ואף אפילו כדי פרסתם מכירת כלי כסף או תכשיטים ימעו בימים אלו מלסחור

ורהיטים  םלקות כלי זה ובכלל ,)שעה"צ שם(כגון כלי כסף ותכשיטים דברים המשמחים  בימים אלו לקות להמעיש  .ג
 לקות מזגן שיש בקייתו שמחה אבל מי שסובל מאודוכן  ,(מבית לוי הל' תשעת הימים פ"ו אות י"ח)שיש בקייתם שמחה 

     .הגרשז"א זצ"ל)מותר ( משקפיים וכן אביזר הצרך לבריאותו כמו שם), מבית לוי(חשב כחולה ומותר החום מן 

ומ"מ דברים ההוגים לתת בזמן  ,)שו"ת אג"מ אהע"ז ח"ד סי' פ"ד סק"א(חתן לכלה ולהיפך לתת מתות של שמחה מ אין. ד
  (הגרש"ז אויערבך זצ"ל).כתיבת התאים מותר לתת שזהו כחוב בין שי הצדדים 

לא מציו איסור תית מתה רק בת"ב) (הליכות שלמה פי"ד הערה י"א שלתת מתה לחתן בר מצוה בתשעת הימים . מותר ה
  .סוף השה ובפרט שזה חשב כפריעת חובה במטעם זה מותר לתת לגת מתו

  תיקוי בית ושיפוצים

(ע"פ השו"ע שם ס"ב לתלות וילוות ושאר קישוטים ו, ובכלל זה להדביק טפטים אלו לסייד את הבית בימים אסור .ו
   (ע"פ מש"ב סקי"ב).כדי לתקן הקלקול  םמותר לסייד הואם תקלקלו קירות הבית מחמת זילדבכלל בין של ציור הוא), 

וכן אם , מחמת שצר לו המקום בו הוא גר מותר רווחה בעלמא, אבל אם משפץועדו להאם לעשות שיפוצים  . אסורז
  .סקי"ב)שם מ"ב ע"פ (מותר, הפסד ממון אם לא יעשו בימים אלו לפי שדר בדירה שכורה  משפץ דירה שקה ויהיה לו

   ).(רמ"א ס"בוישיבה, ובפרט שהוא מצוה דרבים כמקוה  ת"תו כגון לשפץ בית כסת ,מצוהשל  ןבבי לעסוק מותר. ח

  .)שם אות ה' מבית לוי(אבל לסדר הגיה כרגיל מותר  ,(שו"ע שם ס"ב)ליפות את גיתו  טיעות של וילטוע . אסור ט

  תפירה וקית בגדים חדשים 

 רמ"אעי' (מצעי המטה, מטפחות ומגבות ובכלל זה  ,רבייםגחשובים כמו  שאים אפי בגדים לקות בגדים חדשיםי. אסור 
  .(אור לציון שם)מיהו אם קרעו בגדיו מותר לקות חדשים (שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' פ'), לבד מעלי בד לצורך ת"ב  ,)ס"ז

   שם). "צלר(אום במתה או לית ,סקמ"ט)שם (מ"ב ללובשם לאחר ת"ב  על מתקית בגדים חדשים הוא אפי'  איסור. אי

  (מ"ב סקמ"ו שעה"צ סק"א).דהוא צורך מצוה  חדשיםבגדים  בקייתוכלה שמתחתים אחר ת"ב מותרים  חתן. בי

  ,מותר אף לקותובמקום שמותר לכבס בגדי קטים  ,וכמו בכיבוס שאסור קיית בגדים הוא אפילו לקטים איסור. גי
  .הלידה ואין צריך לקות לפי ,אין לו מה ללבוש שהריגדים חדשים תיוק שולד מותר לקות עבורו ב ומ"מ

ביריד או במכירות סוף עוה במחירים מוזלים שלאחר ת"ב יתייקרו כגון  דבר האבדלקות בימים אלו  מותר. יד
י"א (הגרחה ואולם אין ראוי לבעלי החויות להוריד מחירים כדי להשאיר את חותם פת ,המחירים (ע"פ מ"ב סקי"א)

  ).שם צ"(אול ומטעם זה מותר לחתום חוזה לקיית דירה בימים אלו, לפי שאיו יודע אם יזדמן לו אח"כ ,דיר שליט"א)

שקרעו  בגדים ישיםאבל  ,בימים אלו ובכלל זה שלא לרקום או לסרוגבגדים חדשים לתפור לארוג או לתקן  אסור .וט
  . (שערי חמה)ואם משאיר סיום התפירה לאחר ת"ב מותר  ,)קט"ז-ק קט"וכה"ח ס" ועי' (שו"ע ס"ז ומ"ב סקמ"ומותר לתקן 

  שליט"א). (הגר"קדשמחת מצוה היא להטיל ציצית  וכןליתן בגד לבדיקת שעטז ולא קרא תיקון בגדים,  מותרז. ט

  שליט"א). "של(הגראי תפילין דשמחת מצוה היא, אפילו אם יש לו כבר ,לקבל תפילין חדשות בתשעת הימים מותר. זי

  רחיצת הגוף

אפשר וכן אבל פיו ידיו ורגליו מותר לרחוץ בצון,  סט"ז) סי' תק"א (רמ"אאפי' בצון מר"ח שלא להתרחץ  והגים. חי
ומהג הספרדים שאין מעים מרחיצת  ,)שליט"א רליץק(הגר"  לקחת מגבת רטובה או ממחטות לחות ולהעביר על גופו

(עפ"י והשה שחל ת"ב בשבת והגים הספרדים להתרחץ ולהסתפר עד ערב שבת חזון בו, הגוף בחמין אלא בשבוע שחל 
   .חל ת"ב בשבת אין דיי שבוע שחל בו)דכשהשו"ע סעי' ד' 

   .)(מ"ב סקפ"חלצורך רפואה כגון לחולה או שיש לו פצעים מותרת אפילו בחמין ואפילו בשבוע שחל בו  רחיצה. יט

 קרליץ "(הגר ואפי' עם סבון ,(מ"ב שם סקפ"ט) כבוד שבתלתר לרחוץ כל גופו בחמין מו "ח אב בער"שרשחל השה כ. 
  בריכה שאין זה צורך שבת. ל ואאולם אסור לשהות תחת המים יותר מכדי צורך השבת, וכן אסור ללכת לים  ,שליט"א)

  מרדכי בום זילברברגהרב  
 רב שיכון ה'

  בי ברק
 03-5740398טלפון: 

 Mordechi Bunim Zilberberg  Rabbi  

Rabbi of Shikun Hey   

Bnei Brak  

TEL. 03-5740398  
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שבה"ל שו"ת (לא בבת אחת ל אב אבר אבראפילו עם סבון מזיעה מרובה לרחוץ כל גופם בצון  סובליםלמתירים יש . אכ
  . )ד' אג"מ אהע"ז ח"ד סי' פ"ד(אין כוותם לתעוג כשאפי' רחיצה גמורה בצון ויש מקילין ח"ז סי' ע"ז ב' וח"ח סי' קכ"ז), 

מרן ו( .(שם סל"ו ושעה"צ סקצ"ד)אולם לצורך רפואה ובריאות מותר  ,(ערוה"ש סל"ד) הכילשחות בים ובבר . אסורבכ
חילול ה' (ארחות רבו, ח"ב עמ' קכ"ט)  משום חששדהוי לצורך בריאותו ולא לתעוג אף ים רק עד ר"ח ל ה הולךזצ"ל הי החזו"א

ובשו"ת קין תורה ח"ב סי' ק' מביא שראה את  ים המלח) שיכר שעושה זאת לרפואה,ואולם מסתבר דמותר לרחוץ בחמי טבריה (ו
  .]לרחוץ לרפואה ואיו לתעוג כללשסע ואמר הגרי"ז  ,ת"ב זצ"ל במקום הרחיצה במדית שוויץ בערב מרן הגרי"ז

(עי' מ"ב תק"א סקצ"ג וקרא וילדים גדולים רק כשצריכים לכך  ,קטים שמתלכלכין תדיר מותר לרחצם כדרכםילדים . כג
  ם).שליט"א ש ייבסקיק ח"(הגרילדים הרגילים להתרחץ כל יום מותר לרחצם כל יום כדרכם ו ,עלי מועד עמ' ל"ד)

שבת חזון מותר לרחוץ ראשו פיו ידיו ורגליו בצון אבל לא כל גופו, ומי שרגיל כל ערב שבת לרחוץ בחמין יכול . בערב דכ
, ומהג הספרדים (החזו"א זצ"ל), וי"א אף בסבון (מ"ב שם ס"ק צ"ו) אבל לא בסבון(רמ"א שם) לרחוץ מקומות אלו בחמין 

וי"א שהמהג להקל לרחוץ בשבוע שחל בו, רק אין אוסרין רחיצה המחבר הרי לש מין כדרך כל ער"שלרחוץ כל גופו בח
(שו"ת רבבות אפרים ח"ג סי' שמ"ז בשם הגר"מ פישטיין זצ"ל,  אפילו כל גופו בחמין לכבוד שבת, בפרט בימיו שהחום גובר

  .)מיןועי' שו"ת מהר"י ברוא סי' י"ב שכתב וז"ל: וראה לי היתר גמור ומצוה לחוף ראשו בח

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

  ).י"ל שטיימן שליט"אהגרא(שרוחץ מותר לרחוץ  ואם יש שלט במקוה לא לטבול קודם ,סי' ע"ז)

  בשר ויין

סי' שו"ע עי' (בתשעת הימים ואף ר"ח בכלל זה או מיץ עבים  שתות ייןא לול ואפי' בשר עוף בשרשלא לאכול והגים . וכ
ואם בירך  ,)ו(כה"ח שם ס"ק קכ"ה וקכ"וכן מהג בי ספרד, למעט ר"ח עצמו שאוכלים בשר  ,ומ"ב סק"ח)וס"י ס"ט תק"א 

  .(שו"ת שבט הלוי ח"י סי' פ"א)על בשר בטעות יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה 

 ,(מ"ב סקס"ג)תבשל בקדירה בשרית מותר  אם רקשלא לאוכלו, אבל להחמיר שתבשל ביחד עם הבשר הגו . תבשיל כז
   ).ח"ט סי' קל"ט שבה"לו"ת (ש לאוכלווכן עוגה או תבשיל שמעורב בו יין ויכר טעם היין הוא בכלל המהג שלא 

ומיקות הן בכלל המהג שלא לאכול בשר ולשתות יין, אלא אם כן הן חלושות וצריכות לכך, וכל שכן חולה  . מעוברותכח
(עי' רמ"א  או יולדת הסובלת מחוסר דם או אדם חלוש הצריך לאכול בשר מותרים באכילת בשר אפילו בשבוע שחל בו

  .(כה"ח ס"ק קל"ז)מותרת וכלת בשר וכן מיקת שמזיק לתיוקה שאיה א ,ס"א)סעי' ט' ומ"ב סק

(מ"ב לאכול בשר ויין הוא גם להאכיל לקטים אפילו שעדיין אים בגיל שיודעים להתאבל על ירושלים . האיסור כט
   .ציב ח"ב סי' רל"ו)(ערוה"ש סכ"ו ושו"ת דברי יאבל אם אכילת הבשר מועיל לבריאות הקטן מותר להאכילו בשר סק"ע), 

, דהייו כל מי שהיה הולך כל השייכים לסעודהיין  םמצוה כמו מילה או פדיון הבן אוכלים בשר ושותי. בסעודת ל
מילה יתן  ובברית ,(מ"א סקל"ה)חל ת"ב בשבת אפילו עד ערב ת"ב כיון שהשה , (רמ"א ס"י) לסעודה גם שלא בימים אלו

  .מ"ב סקס"ב)עי' (אולם ב"וואך אכט" או שלישי למילה אין להתיר בשר ויין  (רמ"א שם), לקטן לשתות את היין

 ,(רמ"א שם ס"י ורמ"א יור"ד סי' רמ"ו סכ"ו)סיום חשבת ג"כ סעודת מצוה ומותר לאכול בשר ולשתות יין . סעודת אל
  (מ"ב שם סקע"ג),ואפי' אותן שלא למדו מותרין לאכול אם היו באים גם בזמן אחר משום רעות 

 ,(עי' מ"ב ר" סק"ב, אור לציון ח"ג סכ"ו)לכבוד שבת מותר לטעום מעט מהתבשיל משום "טועמיה חיים זכו"  . המבשלבל
  (שו"ת התעוררות לתשובה ח"ב סי' קס"ט).וי"א דאין לו לבלוע את התבשיל רק לטעום ולפלוט 

ועד בשבת סעודה שלישית ומשכה והס ,(מ"ב סק"ט)לאכול בשר ולשתות יין בסעודות שבת כמה שירצה . מותר גל
     (מ"ב סק"ו).סעודתו עד הלילה מותר עדיין לאכול בשר ולשתות יין כיון שאומרים רצה בברהמ"ז והוא אצלו שבת 

לקטן שהגיע לחיוך ותים לשתות את היין אלא  והגים להחמיר שלאו ,(שו"ע שם) על היין מבדיליןשבת  במוצאי. לד
שאין ותים לשים לשתות  ואם אין לו אלא בת שהגיעה לגיל זה ישתה בעצמו ,(רמ"א שם) ירושליםועדיין איו חש בצער 

לשתות את יין  והגיש שמחמת הספיקות בהגדרת תיוק שהגיע לגיל ה"ל ואמם  ,(הגרי"ש אלישיב זצ"ל)מהבדלה 
אך היו  ,מחמת ספק זה שתה את היין בעצמוהיו שים ששליט"א וכן רביו הגראי"ל שטיימן  (הגרש"ז אויערבך זצ"לבעצמם 

 שהמבדיל שותה ומהג החסידים ,)אך ביקש שיהיה מיץ עבים ולא יין ,ותן לו לשתות שים שבדק את גילו והבתו של הקטן
  .(מבית לוי שם פ"ח אות ו') בלא כוס ברכת המזוןויברכו  אף שהוא מצוה בימי חול בברכת המזוןומ"מ לא ישתו יין  בעצמו,

משום דהוי מצוה  ושוה מכל ברכת ההיןכשותן לקטן לשתות אין צריך המבדיל לשתות כלל מהכוס  . בהבדלההל
הכוס ואח"כ תחרט הקטן ולא רצה לשתות צריך  שהקטן ישתה את על דעתואם עשה הבדלה  ,ומועיל בזה ערבות

ואולם רביו הגראי"ל , בין המצרים עמ' ל"ד (שלמי תודההמבדיל לברך שוב בפה"ג כיון שלא היה בדעתו לשתות מהכוס 
   .)כיון דמ"מ הוי ברכת ההין ,שטיימן שליט"א ותן לקטן לשתות רק אחרי שטועם 

  וגיהוץ ולבישת בגדים חדשים ובגדי שבת כיבוס

האשכזים ומהג  ,(שו"ע ס"ג וזהו מעיקר דין המשה)לכבס ולגהץ בגדים ומגבות וסדיים בשבוע שחל בו ת"ב . אסור ול
ואם אין לו  ,(שו"ע שם)אפי' אם איו רוצה ללבשו עתה אלא להיחו לאחר ת"ב אסור ו ,(רמ"א שם) מראש חודש להחמיר

במקום עד ערב שבת חזון והשה שחל ת"ב בשבת מותר לכבס  ,(מ"ב סקכ"ט) שבוע שחל בולכבס עד  מותראלא בגד אחד 
  .חוט שי ר"ה עמ' תי"ג)( אחר לבישתו מותר לגהצובגד שהתקמט לו ,הצורך אם אין לו אלא בגד אחד

ולא להציע המיטה בסדיים  ,ובגדים מכובסים (שו"ע ס"ו) ללבוש בגדים חדשיםהכיבוס כולל גם שלא סור יא. זל
שו"ת מח"י סי' מ"ד שהיות שאין הדרך לישון (ואולם מותר לתת לאורח סדיים ובגדי שיה מכובסים  ,(שו"ע ס"ג)מכובסים 

  ).על כלי מיטה שישן עליהם אדם אחר מותר שאין זה בגדר תעוג אלא מצד בריאות
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(הגרשז"א בהליכות  להעביר כתם שעל הבגד ע"י שפשוף במטלית לחה שאין זה בכלל כיבוס האסור בימים אלו מותר. חל
  ועי' בשו"ת אור לציון פכ"ז עמ' ר"ז). ,(טעי גבריאל פל"ה סי"בש כובע מאבק וכן מותר לער אבק מן הבגד או להברי ,שלמה)

שו"ת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ו(שמחליפין אותם מחמת זיעה כגון לבים וגרבים מותר להחליפם בימים אלו  בגדים. לט
  ).ליט"אוהגר" קרליץ ש (שו"ת מח"י חי' סי' מ"דויש שמחמירים אף בזה  להורות תן ח"ז סי' ל"ז),

ובעלי הברית מותרים ללבוש בגדי שבת, ויש מקילין שאף המכיס  ,)מ"ב סקמ"ד(ללבוש בימים אלו בגדי שבת . אסור מ
  .)"ג(שעה"צ שם סקהקוואטר מותר ללבוש בגדי שבת  –ומוציא של התיוק 

   .)ט סי' קל"א אות ד'(שו"ת שבה"ל ח"רשאי ללבוש בגדי שבת ולהתרחץ לצורך שידוכין שפגש בימים אלו  בחור. אמ

היום להכין לפי ר"ח את הבגדים לתשעת הימים ע"י שילבש את כל הבגדים המכובסים שיצטרך לט' הימים . המהג במ
ויכול ללבוש כמה בגדים אחד על השי זמן מה [חצי  ,והעיקר הוא שלא יהיה יכר חידושועד שהבגד יהיה ראה כמשומש 

  שליט"א). יבסקיק ח"(הגר לבשם ממש ביחד דקשה לשכחהשעה] ובלבד שיתקמטו קצת, ולא י

דהוי כמכין משבת לחול, אבל אם פושט בגדיו קודם שהולך לישון  ם לפי ר"ח אין להכים בשבתשכח להכי אם .גמ
וכן יכול להחליף כמה  (כף החיים סי' צ"א בשם בן איש חי),ואח"כ לובשם בבוקר דלא יכר שמכין משבת לחול מותר 

חולצות בשבת לכבוד שבת ולהשאירם לימות החול, ויש שוהגים להיחם על הרצפה עד שיתקמטו ויאבדו  פעמים
  וקובץ הל' ימי בין המצרים עמ' כ' אות ע"ט).  ,(שו"ת מח"י שםחידושם 

מ"ב ו (ע"פ הרמ"א סי"ד שאז אסור מעיקר הדין [עד גיל י"ג] מותר לכבסם עד שבוע שחל בו תשעה באב ילדים. בגדי דמ
) ויש צורך להחליפם בכל יום מותר לכבסם גם בשבוע שחל 6-7ומ"מ בגדי קטים שמתלכלכים תדיר (עד גילאי  ,סקפ"ב)

  .שליט"א) ב והוראת הגר" קרליץ(עי' שו"ע סי"ד ומ"ב סק"בו 

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

ומ"מ אין ללבוש בגדים  ,(מ"ב סק"ו)חזון והגין עפ"י הגר"א ללבוש בגדי שבת כרגיל, ויש משים בגד אחד  בשבת. ומ
שליט"א כי בעיר הולדתו בריסק הגו בשבת חזון לשורר שטיימן סיפר רבו הגראי"ל ו ,(שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' פ')חדשים 

  .)פרי חיים גליון קמ"ט תשע"ב(" אלי ציון ועריה"ליגון ביגון עצוב דומה  "לכה דודי"

(מ"ב , וכן במגבות מכובסות אבל לא בסדיים (רמ"א סעי' ג')לכבוד שבת  להשתמש במפות שולחן מכובסות מותר. מז
 (מ"ב ס"ק ל"ב). ומ"מ לכבס אף לכבוד שבת אסור ,סקל"ג)

  .(פוסקים) ם אבל אם פשט בגד של שבת אין ללובשו בחזרהאין חיוב לפשוט מיד את בגדי השבת שלבוש בה. במוצ"ש חמ

  (מ"ב שם סק"כ). ליטול צפרים בשבוע שחל בו ת"ב והשה שחל ת"ב בשבת מותר ליטול צפרים בערב שבת אין . מט

 עליים. מותר אפילו  שאוסרים ויש ,(שו"ת אג"מ ח"ג סי' פ')כשהוא רק "משחיר" אותם ולהבריק אותם אסור  לצחצח
  .(עי' מבית לוי שם פצ"ז אות ד') מותר לכו"ע ואפילו להבריק ולצורך שבת ,(בשם החזו"א זצ"ל)להשחיר  רק

והגיםא .  קוהרצפה  לשטוף אתשלאמבית לוי ( אך לכבוד שבת מותר ,באופן יסודירק בצורה קלה ולא בית ה ת אתול
  ובת"ב מותר להדיח רק מקום המטוף. ,)שם אות ט'

  

  שחל להיות בשבת ודחה באבדיי תשעה 
  

  תשעה באב שחל בשבת

ויש שאוסרים אבילות (שו"ע סי' תק"ד סי"ט) אפילו בצעא בשבת אומרים שאם חל ת"ב בשבת אין אבילות כלל . יש ב
  (רמ"א שם).בצעא וכן המהג 

שאסור לדעת הרמ"א) (מ"ב שם סקל"ט לבי אשכז לרחוץ ידים במים חמים בשבת שגם זה בכלל דברים שבצעא . אסור ג
ואולם י"א דמי שרגיל  ,(מ"ח שי"ג אות י"ט)ומטעם זה יש למחות בבן אשכז ההולך לטבול בשבת זו אפילו במים קרים 

(א"א מבוטאשטש סי' תק"א, וכן שמעתי מרביו הגראי"ל לטבול בשבת מותר לו לטבול גם בשבת זו לתוספת קדושה 
  מי שרגיל לטבול במקוה בכל שבת ולא הולך בשבת זו הרי זה בכלל אבילות בפרהסיא).דיתכן עוד דוהוסיף  ,שטיימן שליט"א

וי"א (מ"א תק"ג סק"ו מטעם אבילות בצעא), אומרים שאסור ללמוד תורה כל השבת רק דברים המותרים בת"ב . יש ד
א שמותר ללמוד כל השבת וי"(רמ"א שם ס"ב ומ"ב סק"ט), שאסור בלמוד תורה מחצות ואילך ואין אומרים פרקי אבות 
  (מ"ב שם סק"י).ויש להקל כדבריו (ט"ז שם סק"ב) כדרכו והלומד בשבת ת"ב אפילו אחר חצות לא הפסיד שכרו 

  (שע"ת סי' תק"ג סק"ב וברכי יוסף שם סק"ה).לטייל בשבת זו כל היום . אין ה

  ).אות ז'פרק צ"ז (מבית לוי לעשות בליל שבת זו שלום זכר כמו בכל שבת . הגו ו

  (מ"ב סי' תק"א סקע"ז).ויכול לזמן כל הקרואים שרוצה (מ"ב תק"ב סקכ"ג) בשבת עושים הסעודה קודם חצות  מילה. ז

) אות ט' (שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סי' קי"ב מבית לוי שםזמירות שבת כרגיל בכל הסעודות כולל בסעודה שלישית . שרים ח
  ).(הליכות שלמה בין המצרים פט"ו אבל שירים אחרים לא גילים של שבתהרהזמירות את רק לזמר י"א שאין ומ"מ 

  להתפלל תפילת מחה של שבת מוקדם כדי שישאר זמן לאכול סעודה שלישית בחת ולסיימה לפי השקיעה.. יש ט

ו ויברך אלא עם בי ביתומ"מ לא יאכל (שו"ע תק"ב ס"י)  לישית אוכל בשר ושותה יין אפי' כסעודת שלמהש. סעודה ס
  (מ"ב סי' ר"צ סק"ד מ"א).ואם אוכל יותר מהרגילות לא יאמר שעושה כן שיהא לו כח לצום (מ"ב שם), בזימון 

  ).אות י"ד (מבית לוי שםבביהכ"ס עם הקהל אלא יאכל בביתו לסעוד סעודה שלישית בשבת זו אין . סא
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ליטול מים אחרוים קודם אף ראוי ו ,ס"י)(רמ"א שם להפסיק את האכילה מבעוד יום קודם שקיעת החמה . צריך סב
  ומ"מ יכול לברך ברהמ"ז אחר השקיעה בלא כוס.), (הגר"ש דבילצקי שליט"אהשקיעה 

ועדיף אם אפשר  ,להקלת הצום יערבם במאכל או משקה ואז מותר לקחתם בשבת(קלי צום) לקחת כדורים . הרגיל סג
  .(עי' מ"ב בשם מ"א שם)יאמר שוטלו להקלת הצום אך לא ), אות ט"ו (מבית לוי שםלערב כבר מערב שבת 

לא יכיו  בבית הכסתכו להכין ספרי קיות ועלי ת"ב מבעוד יום או מבין השמשות של מוצ"ש לצורך הלילה, ו. אין סד
  ). (עי' מ"ב סי' תק"ז סק"ואת הספסלים עד צאת השבת 

ושתיה, רחיצה וסיכה, ותלמוד תורה, אבל אין  באכילה ,אסרים בכל העויים שבת"ב] 7:26[ החמה. משקיעת סה
  .(עי' רמ"א תק"ג ס"ב ומ"ב סק"ו)יושבים על הקרקע ואין חולצים עליים ואין פושטים בגדי שבת עד צאת השבת 

  ליל תשעה באב שחל במוצ"ש

עלים  וחולציםופושטים בגדי שבת שמיד בצאת השבת אומרים כולם "ברוך המבדיל בין קודש לחול" . והגים סו
ולכן מאחרים את זמן תפילת ערבית בכדי לאפשר לכולם להגיע  –עם בגדי חול ולובשים עלי ת"ב והולכים לבית הכסת 

  ושש"כ פכ"ח הע' קפ"ט). –(עי' רמ"א סי' תק"ג ס"ב ומ"ב שם סק"ו בזמן לתחילת תפילת ערבית 

ואם שכח להבדיל אי"צ לחזור תק"ט ס"א), (רמ"א סי'  בתפילה "אתה חותו" כשאר מוצאי שבתות. מבדילין סז
  (מ"ב רצ"ד ס"ג).ולהתפלל כיון שמבדיל על הכוס במוצאי ת"ב 

התפילה קוראים מגילת איכה וקיות וסדר קדושה, וא"א "ויהי ועם" אלא מתחיל מ"ואתה קדוש" וא"א . אחר סח
  (שו"ע ורמ"א סי' תק"ט ס"ב)."ויתן לך" 

(שו"ע סי' תק"ו ביהכ"ס ברכת "בורא מאורי האש" אבל אין מברכים על הבשמים קודם קריאת איכה ב. מברכים סט
(שו"ת שבה"ל ח"ז סי' ע"ז, ועי' ביאוה"ל סי' רצ"ו די"א דאין שים חייבות לברך והשים יכולות לברך בבית לעצמם  ,ס"א)

  ברכת הר, אבל מ"מ רשאית האשה למשוך על עצמה חיוב זה).

ו"ע ורמ"א סי' (שאכה שיש בה שיהוי קצת כמו סידור הבית ורחיצת הכלים עד חצות היום מל שלא לעשות. והגים ע
אבל את הטלית מותר לקפל במוצאי  ]12:45[אחר חצות היום שטוף כלי הסעודה של שבת למחרת יולכן  ,)תק"ד סכ"ב

  (שעה"צ שם סקמ"ג).היום צות חהצום אלא לאחר  מוצאיוכן והגים שלא להכין צרכי סעודה ל, )(מבית לוי שם, שבת

  הפטורים מהצום בת"ב שדחה וחיוב הבדלה

  (שו"ע סי' תק"ט ס"ט).הברית (הסדק המוהל ואבי הבן) מותרים לאכול אחרי המילה היות שהוא ת"ב דחה . בעלי עא

 ת פמ"ח ס"ד)(תורת היולדוה"ה מיקת  (ביה"ל שם)ומעוברת שיש להם מיחוש קצת יכולים לאכול בתעית דחה  הולח. עב
  ובכל אופן יעשו שאלת חכם באיזה אופן יש להקל ומאימתי יפסיקו הצום.

"ד שצ"א (עי' פ"ת יורומתחיל מברכת הגפן  )(שע"ת סי' תק"ולהבדיל קודם שאוכל  הצריך לאכול בת"ב צריך. חולה עג
יון שפסק החזו"א שאין לו היום לם י"א שכווא, (הגר" קרליץ שליט"א)ויעשה הבדלה על מיץ עבים ולא על יין  )סק"א

  (הגר"ח קיבסקי שליט"א בקובץ תשובות ח"א סי "ז). חמר מדיה איך יבדיל על היין בת"ב, ולכן חולה יאכל בלא הבדלה

מהתעית יעשה לה בעלה הבדלה בצום והיא תשתה ויצא גם הוא יד"ח הבדלה בזה ואי"צ לעשות  הפטורה אשה. עד
ואם אין מי  ,)ושש"כ פס"ב אות מ"ח שו"ת שבה"ל ח"ח סי' קכ"ט דחשב בר חיובא לגבי הבדלהעי' (הבדלה במוצאי הצום 

ולעת הצורך יש להקל עליה  ),(הליכות שלמה פט"ו אות ז'שיעשה לה הבדלה תעשה היא הבדלה לעצמה ותשתה הכוס 
כשחל ת"ב במוצאי שבת אין מא וש ,שמא שים פטורות מהבדלהדמטעם ס"ס  ואזר זצ"ל הוראת הגר"ש(שתאכל בלא הבדלה 

   ).ושו"ת שבה"ל ח"ז סי' ע"ז, שםעי' מבית לוי  ,כדעת הרמב"ן חיוב הבדלה כלל

(אורחות רביו ח"ב עמ' קמ"ה בשם ומ"מ ישמעו הבדלה במוצאי הצום  ,האוכלים בת"ב אוכלים בלא הבדלה. קטים עה
  מים ח"ז ר"ה).הסטייפלר זצ"ל ושו"ת שבה"ל שם וח"י סי' קמ"ז ב' ומועדים וז

  (שבה"ל ח"ח סוס"י קכ"ט).שצריך לשתות מים בת"ב אם איו אוכל ואיו שותה דברים אחרים אי"צ להבדיל . מי עו

   ).(תורת היולדת פמ"ח הערה י'בת"ב החל במוצ"ש פטור מסעודת מלוה מלכה  עפ"י הוראת הרופאים)האוכל (. חולה עז

  מוצאי ת"ב שדחה

ושים הבדלה על היין ואי"צ לתת לקטן את היין, ואין אומרים הפסוקים "הה קל ישועתי" תשעה באב ע. במוצאי עח
  (שו"ע סי' תק"ו ס"א ומ"ב שם).ואין מברכים על ר ובשמים 

ויש לעשות הבדלה ולטעום דבר מה לפי  ,"א)יסק סי' תכ"ו ס"ב ומ"ב שםרמ"א ' (עיאת הלבה במוצאי ת"ב . מקדשים עט
(עי' מ"ב ומטעם זה צריך ליזהר שלא לקדש בלי עליים או בעלי בית  –דיש לקדש לבה בשמחה שמקדשים את הלבה 

  (הגר"י קמיצקי זצ"ל אמת ליעקב ס"ב).אבל הועל עלים מכובדות מגומי או מבד יכול לקדש ואי"צ עלי עור דוקא שם) 

אבל ביום מותר ואי"צ להמתין  י אבילות של יוםת"ב שדחה אין דיי אבילות חוץ מבשר ויין שאסור בלילה מפ. במוצאי פ
וכן כביסה ולבישת בגדים מכובסים  ,(מ"ב סי' תק"א סק"ד)תספורת וומותר ברחיצה (רמ"א סי' תק"ח ס"א), לחצות 

 וכן מותר לברך ,ודלא כלוח א"י שאוסר בכל עד הבוקר) ,מבית לוי שםו (הליכות שלמה פט"ו אות כ"חושמיעת תזמורת מותרים 
  ).ושו"ת שבה"ל ח"ח סי' קכ"ט (שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קמ"חהחייו במוצאי ת"ב שדחה ש

  

לע" הרב חמיה בן רבי דוד צבי ציטרון ז"ל לב"ע ט' כסלו 
 תשע"ו
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 והמותרת האסורה -חנופה 

א ... ְולֹאָבּה ַאֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִניפּו ְולֹא ן ֲאִני ֲאֶשר ָבּה ֹיְשִבים ַאֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ְתַטמֵּ  ֹשכֵּ
 (לד-לה, לג) ְבתֹוָכּה

)ספרי מסעי פ' פשטות הפסוק בא להזהירנו, שלא לחון את הרוצח אלא לדון בו דין מיתה. אולם חז"ל 
מביא הרבה גאונים ( , במ"ח שם)ח"ח פתיחה לאוין טזלמדו מפסוק זה לאו על החנופה. רבנו קסא( 

למד מפסוקים אלו "ולא  )סי' רמט(מלבד זאת, היראים  שסוברים, שזהו לאו גמור מדאורייתא.
. ועונש עוון מישראל שתסתלק לשכינה וגורם הארץ, את מטמא נקרא תחניפו... ולא תטמא", שהמחניף

 :)שם(גולה'. עוד אמרו  לסוף חנופה בה שיש עדה 'כל :א(, מב )סוטהאמרו חז"ל כמו שזה גדול מאוד 
 הרע'.  לשון מספרי וכת שקרים וכת חניפים וכת ליצים כת שכינה פני מקבלות אין כיתות 'ארבע

ישראל החניפו שעוון זה חמור כל כך, שחייב אדם להכניס עצמו לסכנה ולא יחניף. כמו שנענשו על 
, יז )דבריםוהגיע לפסוק זמן שקרא את פרשת הקהל , שב)שם מא, א(לאגריפס המלך כמסופר במשנה 

ישראל הוא" זלגו עיניו דמעות, מפני שלא היה מזרע  אחיך לא אשר נכרי איש עליך לתת תוכל "לאטו( 
 תתירא 'אל לו אלא מזרעו של הורדוס שהיה עבד, וממילא הוא פסול למלוכה. באותה שעה אמרו

 ישראל שונאי שבגלל חנופה זו 'נתחייבו )שם ע"ב(אתה'. ואומרת הגמ'  אחינו אתה אחינו אגריפס
 כלייה', ובית המקדש נחרב בימיו.

 חלקים בעוון חמור זה: כמה)חובת השמירה פי"ד, בשם רבנו יונה( רבנו 

 אלא מוכיחו שאינו די ולא רעהו, נגד הגונים שאינם דברים מדבר או שעושה שרואה את חבירוא( 
 למעשיו. להסכים מילה אחת מוסיףרק  אם ואפילו ,ויבדיבורו ויבמעש שצדקלעודדו  מחניפו בדברים

, הרי החניף לו. וכן הרואה את בני מקומו לדבריו, אלא שאינו מוכיחוכלל ואפילו אם אינו מסכים 
. ]מלבד, כשידוע בבירור שלא יקשיבו לו[שחוטאים ונמנע מלהוכיחם מהחשש שמא לא ישמעו לתוכחתו 

וכן, היושב בחברת מדברי לשוה"ר או לועגי תורה ומצוות ושותק, אף שיודע בבירור שלא ישמעו 
ושתיקתו, יאמרו שהוא סובר כמותם ומסכים  לגערתו, עובר על איסור חנופה, שהרי בישיבתו עמהם

 לדבריהם.

מפני שהשומעים  .אפילו במעלותיו הטובות, כל עוד אינו מזכיר את מעשיו הרעים ,שבח רשעאסור לב( 
בכלל חנופה  - כששום אדם אחר אינו שומעו -בפניו בלבד  כן אסור לשבחוחושבים שהוא אדם טוב. ו

וכן אסור  .הואחנופה איסור מתחבר לרשע, ה מפני החנופה. וכןהיא, שהרי רשע זה לא ישוב בתשובה 
לכבד את הרשעים, אף אם מכבדם כמי שמכבד עשירים לתקוות תועלת, אבל מותר לכבדם בשעה שידם 

 הזה'. בעולם לרשעים להחניף 'מותר)סוטה שם( תקיפה וחושש פן יזיק לו, כפי שאמרו 

]אף כשהוא קרובו או חברו[ ור לו לומר על אדם אחר ג( אדם הנחשב לאדם אמין בעיני הבריות, אס 
שהוא אדם חכם כשאינו כזה, מפני שבני אדם יסמכו על הוראותיו, ויכשלו. וכן אסור לו לומר על אדם 
אחר שהוא אדם אמין, כשאינו יודע שהוא כזה, מפני שיסמכו על דבריו ויפקידו בידיו פקדונות וכדו', 

להחניף לאשתו מפני דרכי שלום, רבנו, שמותר להחניף לתועלת. כגון:  אולם אומר, ולבסוף יכחש להם.
)עי' ארחות צדיקים שער , וכן לתלמידיו ולחבריו בכדי שישמעו לדבריו לרבו בכדי שילמדנו תורהו

 .החניפות(

 לעיני הפקר' ה דברי שנעשה במקומות מלדור להימנע האדם מאוד צריך ארחות חיים במחיצת רבינו.
 ובשעה (ד, סז ר"ב) דיליה גבי לבסוף מקום מכל אבל, אפיה מאריך שהוא אף ה"שהקב ידוע כי, רבים

 ישאר שהוא ומשער יודע אם אפילו לכן (א, ס ק"ב) ו"ח לרע טוב בין מבחין אין למשחית רשות שניתן
, ממש לנפשו זה דבר לבסוף ו"ח לנגוע יכול כי, שם שיישאר אופן בשום כדאי אין, לעולם וטובו באמונתו

 ג פרק, ישראל נפוצותנכסיו                                                                                         מכל שירד לפחות או



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פניני הפרשה "במחיצת החפץ חיים"                  בס"ד
על שם לשון הרע של מרגלים, שנאמר "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה,  - ויחנו ברתמה

 .)רש"י( חיצי גבור שנונים עם גחלי רתמים"
 לשון באיסור ילכדו שלא כדי טובה תקנה הזו הקדושה חברה עשתה אחת שבעיר עוד ושמעתי

 וכל, "רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה" עליהן שכתוב קטנות פתקאות שהדפיסו והיא ,הרע
 ששם ,כיסו בתוך להניחה טוב ויותר .שולחנו על והניח אחת פתקא נטל החברה מאנשי אחד
 .טובה למזכרת ויהיה שעה בכל למשמש עשוי

 הקדימו 'ארור' שבכל ל"חז שאמרו וכמו ,ולברכה לטובה ה' לפני יזכר שעבור זה אצלי וברור
 ענו זה ועל "בסתר רעהו יכה לא אשר ברוך" להיבתח אמרו כן ואם, 'ברוך' לומר להיתח םיהלוי

                          '.אמן' ואמרו העם כל
 )זכור למרים(

 
 הישיבות - ערי מקלט

 ורוצה בתורה ידיעה חוסר מחמת בשוגג וחטא העולם בהבלי ששקע מי כל .מקלט ערי הישיבות
 ,המקלט ערי הישיבות אל יברח - להמיתו המבקש הרע היצר הוא - הדם גואל מכף להינצל

 .בהם רגל דריסת לשטן שאין הסגורים המבצרים
 )משלי הח"ח(

 
 ולא תחניפו את הארץ.

 שאיגם דברים מדבר או שעושה חבירו על יראה שאם והוא ,חנופה מדברי ליזהר האדם צריך
 ,בורויבד או במעשהו שצדק בדברים מחניפו אלא מוכיחו שאינו די ולא ,רעהו גדנ הגונים
 כתות בכלל והוא ,הוא גדול ועוון הוא חנופה בכלל ,למעשהו להסכים תיבה איזה מוסיף ואפילו

 וכולם .ר"לשה מספרי כת ,חנפים כת ,ליצנים כת ,שקרנים כת - השכינה פני מקבלות שאין
 ".יבוא חנף לפניו לא כי" שנאמר ,ןימני וחנפים .מקרא למדו

 לא"ד לאו והוא ,התורה מן ת''ל הוא (גבירול ש"ור התוספות בעל מ"ורא גאון) גאונים ולכמה
 .לחנפים אזהרה זה דפסוק בספרי אמרו שכן ",הארץ את תחניפו

 השמירה( )חובת
 

 ש"ור וגאון התוספות בעל ם"הרא) גאונים להרבה שהוא ,חנופה איסור על עוד עובר לפעמים
 ר"הלשה בסיפורו מתכוון אם כגון ".הארץ את תחניפו לא"ד לאו והוא ,גמור לאו (גבירול-אבן

 חן ימצא  ז"ועי ,מכבר השנא פלוני אותו על לו שיש יודע שהוא ,להשומע להחניף כדי והרכילות
 שהעצות מ שהוא] הוכחה מצות מקיים אינו אשר ממנו המעט כי ,פלילי עון והוא. בעיניו

 אשר השנאה את בסיפוריו יחזיק גם אבל ,חבירו בינו ובין אשר השנאה על להוכיחו [דאורייתא
 כמה ועוד חדשה מחלוקת מזה ויולד ,ויותר יותר באיוולתו ישנה ידו ועל מכבר ביניהם

 .ישמרנו השם קלקולים
 אף והשומע חבירו בגנות מספר כשאחד והוא ,מאוד הרבה מצוי רביםהונותינו בעו זה ןודעו ודע

 ,זה לדבר ראשו כ מנענע"ג הוא ןכ פ"אע ,הוא הדין מן שלאעל חבירו  שדיבר זה שמכיר שדבר
 הוא לפעמים שהמספר מפני, לפגם תיבות איזה שמוסיף בלשונו הדבר את הוא גם ומחליק

ל וע ,וכדומה חכם לאינו אותו שיחזיקו שירא או ,טובות ממנו לו שיש וכדומה חשוב יתב-בעל
 .לזה הוא גם שיסכים הדחק מפני היצר יסיתנו ןכ

 מתבאר כאשר ,תיבות איזה יוסיף רק אם אפילו דחנופה לאו בעצם הוא שזה אחי תדע אבל
 וחייב ,"אתה נפש בעל אם בלועך סכין ושמת" שנאמר מה שייך כזה ענין ועל יים',חים מאר ב'ב

 .כזה אשמה עון נפשו את ישיא ואל לסכנה עצמו למסור אדם
 שיראה אחת בתנועה אפילו לסייעו שלא מאוד להתחזק פ"עכ מעשה בשעת צריך התורה פי ועל

 אדם קראישי מוטב' ה(")פ בעדיות ל"חז מאמר שייך זה ועל. לסיפורו מסכים ממנה שהוא
 ,להמספר נשמעין יהיו לא בתוכחה שדבריו מבין הוא אם אפילו הוא וזה. 'וכו 'ימיו כל שוטה

 (לאוין פתיחה, ח"ח)                                                הזל ע כ"להוכיחו ג חייב בוודאי כיהאו לי דא
 

 .דן אליהו בן לאה ,דניאל בן שלמה ,לע"נ ה"ה שלמה בן מרים
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בענין רבינו ואוִדת מפי שנשמעו והִדרכות עובִדות בזה מביאים אנו גֹליון שֹל מעניינו

הֹלשון. ושמירת הִדיבור נֱקיות ומעֹלת חובת
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        וגדריםוגדריםוגדריםוגדרים

אבילות מנהגי מוטל עלינו לנהוג שבימים אנחנו עומדים כעת 

.  אבילותשני סוגיוהנה באבילות מצאנו , על חורבן בית המקדש

 ואמר בזה רבי .ואבילות על חורבן בית המקדש, אבילות על מת

ל מת מצאנו גדרים עד כמה עשבאבילות , ל"שלמה אלקבץ זצוק

על  ."לא תתגודדו"התורה מצווה ומזהירה בלאו , מותר להתאבל

בכל , אמנם גדול צערו בהלקח ממנו קרובו הקרוב אליואף ש

, שנובעות מכח הצערולות זאת צריך להיות מסויגים בצער ובפע

האב הגדול כי היהודי בכל מצב שנמצא הרי הוא תחת צילו של 

" אלוקיכם' בנים אתם לד. "שבשמים שהוא הבורא והמנהיג

שהוא הרוצה בטובתינו ומרחם עלינו ומתוך זה הביא עלינו את 

מכל מיני סיבות וחשבונות שהמטרה היא אחת להיטיב , הצער

על אף שזה גם הכל נעשה מקדש  אבל בחורבן בית ה.אתנו

אין ת לטובת הכלל ישראל בכל זאת אנחנו מוצאים ש"מהשי

מי יתן ראשי מים " כמו שאמר ירמיהו בנבואתו ,גבול לאבילות

, בכיה בלי סייגים וגדרים" ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה

ל שמצות האבילות על "והביא בשם רבי יעקב עמדין זצוק

ויש לנו להתבונן מה .   ה לקונן ולהצטערירושלים היא כפשוט

ולהבין זאת צריך התבוננות מה הענין של , השינוי באבילות זו

  .חורבן בית המקדש

        חורבן בית המקדש הוא חורבן החייםחורבן בית המקדש הוא חורבן החייםחורבן בית המקדש הוא חורבן החייםחורבן בית המקדש הוא חורבן החיים

ש אלקבץ דעלינו להבין שחורבן בית המקדש הוא "וכתב הגאון ר

, כי ערך החיים הוא קיום התכלת שבעבורה נברא, חורבן החיים

ולמשל אדם בעל ,  חסר בתכלית הרי חסר בעצם החייםואם

חכמה ותבונה וגבורה שנעשה משותק וניטלה ממנו דעתו 

ולמה לו חיים אם , הרי חייו אינם חיים, ונשאר בו רק רוח חיים

בהבנה זו . חסר אצלו קיום התכלית שבעבורה נברא האדם

שהיה מקום שממנו , צריכים להבין את חורבן בית המקדש

ינקו את הרוחניות והמעלות כדי שהאדם יגיע לתכלית שאבו ו

י שראו את עבודת הקרבנות שנעשה בקדושה "ע, הנרצית

וכשאדם נכשל בחטא , ובטהרה נוסף השפעה של יראת שמים

ואחר שחסרנו זאת ונאבד מאתנו מקור . הביא קרבן ונתכפר לו

ההשפעה הרוחנית והקדושה שעל ידה באנו לתכלית היצירה של 

ממילא פשוט הוא שהאבילות היא ללא גדרים , ישראליהאדם ה

ואמנם נכון הוא , "מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה"אלא 

אלוקינו גם אחר החורבן אולם בכל זאת לא ' שנשארנו בנים לד

נאמר באבילות חורבן בית המקדש גם את הציווי של לא 

ה כמו שכתב "כי היה מצב בין הכלל ישראל להקב, תתגודדו

אותנו ' שהכלל ישראל אמרו בשנאת ד) ז"כ' דברים א(י "רש

ולכן , ל"והוא היה אוהב אתכם אבל אתם שנאתם אותו רח

  .האבילות והקינה היא ללא הפוגה

בימים אלו של בין המצרים צריכים להתבונן ולדעת ולהרגיש 

את השפל הרוחני של הכלל ישראל ומצב הגלות והסבל שנובע 

סיבה לכל זה היה מחמת מעשי האדם שה. מחורבן בית מקדשינו

ומפני חטאינו גלינו "שזה גרם לכל המצב הירוד בעולם 

ולכן שאנחנו מתאבלים ורוצים לראות בבנין בית " מארצינו

לפקח , המקדש במהרה זה מחייב אותנו לתקן דרכינו ומעשינו

על מה "ל "ואם אמרו חז, על מעשינו ולהוסיף בקיומי מצוות

 שלא ברכו בתורה –ם את תורתי  על עזב–אבדה הארץ 

הרי אנו מחויבים להסיר מעלינו את הסיבה הזאת ".  תחילה

ולבקש בתפילה , י התמדה ושקידה ביגיעת התורה"והוא ע

השיבה " "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"ותחנונים 

ובזה נזכה שיקויים , ז והסר ממנו יגון ואנחה"ועי'  וכו" שופטינו

   .א על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בב כל המתאבל"בנו 

  ]ט"פנחס תשל' מתוך שיחת רבינו פ[

ועל הירידה ועל הירידה ועל הירידה ועל הירידה , , , , להצטער על חורבן בית המקדשלהצטער על חורבן בית המקדשלהצטער על חורבן בית המקדשלהצטער על חורבן בית המקדש

        הרוחנית של כלל ישראלהרוחנית של כלל ישראלהרוחנית של כלל ישראלהרוחנית של כלל ישראל

, ימים אלו ימי בין המצרים נקבעו בו הלכות של הנהגת אבילות

להצטער על , כל ההנהגה באבילות הוא כדי לפתוח את הלב

ירידה הרוחנית של כלל ישראל שירדו ועל ה, חורבן בית המקדש

ועל זה , וירדו ירידה אחר ירידה ממדריגת הקדושה והטהרה

צריך לקונן ולהתאבל יותר מן הצרות והרדיפות שעוברים הכלל 

ומכח ההתבוננות בזה צריכה לצמוח , ישראל בכל שנות הגלות

שאיפה לגדלות בתורה ובמצוות מתוך הכרה אמיתית שזה 

כי כל מה שרואים ברחוב אינו צורת . צב אחרהחיים ולא שום מ

  .אדם אלא צל של דמיון שחולף ואיננו

, באב' ז בתמוז לט"והנה החורבן והגלות היה בימים אלו בין י

ז בתמוז נעשה העגל "בי, והמתבונן בזה ימצא דברים מפליאים

ובליל , שעל ידו ירדו כלל ישראל לשאול והוסר עדיים מעליהם

ושני מאורעות אלו שינו את מהלך , ליםב היה מעשה המרג"ת

קודם חטא העגל היו הכלל ישראל . הכלל ישראל לדורי דורות
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וכפי שאומר הנפש החיים , בדרגה של אדם הראשון קודם החטא

, שראו את הנשמע ושמעו את הנראה יותר ממלאכי השרת

אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון "פ "ודרשו במכילתא עה

שבריאת האדם ביסודה היתה שיהיה , )ב"תהילים פ" (כולכם

אכן כאדם "אולם שנכשלו בחטא , האדם בדרגה של בן עליון

וכן בחטא המרגלים נגרם . והפסידו כל המדריגה הרמה" תמותון

י ואם היו נכנסים מיד היה נכנס עמהם משה "שלא יכנסו לא

רבינו והיה נמשך עמהם ההנהגה הניסית שהיה במדבר גם בארץ 

הרי לנו כמה גורם החטא . א היה נחרב בית המקדשול, ישראל

והתיקון לזה הוא התחזקות בתורה ובאמונה , לחורבנות

  .ת"בהשי

ימים אלו צריכים להשתדל שלא יעברו מתוך רפיון אלא אדרבה 

ובעבודת התפילה לשתף את הלב , להתחזק בלימוד התורה

שיהיה יחס טוב בין , ולעשות חסד עם השני, בהבנת התפילה

ל כל המתאבל על "ויתקיים בנו מה שאמרו חז, ם לחבירואד

  . ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

ש "ג ר"י כתבי הרה"עפ, ט"ג תמוז תשמ"כ' שיחת רבינו יום ד[

  ]א"שטרנפלד שליט

        קקקק""""התבוננות בחיוב אבלות על חורבן ביהמהתבוננות בחיוב אבלות על חורבן ביהמהתבוננות בחיוב אבלות על חורבן ביהמהתבוננות בחיוב אבלות על חורבן ביהמ

השבועות מה שקוראים בהם את ההפטרות של ' עומדים אנו בג

על , שבזה הנביא מדבר על ישראל, מיהוביר, שלשה דפורענותא

, ע איך צריכים לנהוג בימים האלו"ויש הלכות בשו. חורבן הבית

  .שענינם אבלות על חורבן בית המקדש

צריך להיות שלא יהיה מצות אנשים ,  בכל קיום של מצוההנה

ללא הרגש שהוא , שלא יצא קיום מצוה מתוך הרגל, מלומדה

ה מקבל מאתנו את "הקבנכון שאמנם . מקיים את המצוה

אבל התכלית היא שהמצוה צריכה לתת ,  גם באופן כזההמצות

ובזמן , להיות אחרת, שהאדם צריך להתרומם, קדושה על האדם

 היא לא נותנת את, שעושים את המצוה כמצות אנשים מלומדה

  .התכלית מה שהיא צריכה לתת

, האם מתבוננים. שבועות אלו' גוכן בנוגע לקיום ההלכות של 

? ל קבעו את ההלכות האלו"האם התעכבו לחשוב על מה חז

נכון שיודעים שהתחילו הפורעניות של החורבן וזה נמשך עד 

. ק"אבל לחשוב ולהתבונן מה זה חורבן ביהמ, החורבן ממש

מתחילים לחשוב על הצרות מה , אפילו בזמן שחושבים על זהו

ע לאותו  בזמן שמגי.מה שכל יחיד ויחיד סובל. שאנחנו סובלים

זאל שיין קומען , הוא מתחיל לחשוב, ל איזה סבל"היחיד רח

שהמשיח [. משיח וועט מען אויס גילייזט ווערן פון אלע צרות

אבל לגמרי שכחו שזה לא ] יבוא כבר וניגאל כבר מכל הצרות

אלא , החורבן של הכלל ישראל לא היה חורבן הגוף. !העיקר

ה כל צורת החיים על ידי החורבן ניטל. ממש חורבן החיים

. 'איך היה נראה החיים בזמן המקדש שהיו דבוקים בה. מאתנו

איך היה נראה האופן של , וכשהיו מתעסקים בבית המקדש

באיזה , באיזה גדלות, ואיך כל יחיד ויחיד עמד, הקרבת הקרבנות

  .ועל זה לגמרי לא חושבים. רוממות

ועל כל . משמרות בלילה' שיש ג, מביאה) 'א', ברכות ג(הגמרא 

על , שאג ישאג על נוהו. ה ושואג כארי"משמר ומשמר יושב הקב

ל כי בשעה שישראל נכנסים "ועוד אומרים חז. בית המקדש

, ועונים יהא שמיה הגדול מבורך, לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו : ה מנענע בראשו ואומר"הקב

זמן שהיו מקלסין אותו ב, ה"ה הקב"ממ, כמה מאושר המלך. כך

ואוי להם לבנים שגלו , מה לו לאב שהגלה את בניו. בביתו כך

  .מעל שולחן אביהם

אם חייבים אנו לקיים את ההלכה להתאבל על חורבן בית 

אנחנו צריכים להתחיל לחשוב את האוי להם לבנים , המקדש

כשהבנים ? מה הכוונה שולחן אביהם. שגלו משולחן אביהם

ואם האבא הוא אדם , ב הם נמצאים בתוך ביתונמצאים אצל הא

ולמדים ממנו , את מעשיו, גדול הם רואים את ההנהגה שלו

  .זה נקרא בן שיושב על שולחן אביו. להיות כמוהו

אומרים לנו שמצבו של כלל ישראל שהם חיים כמו בן ' ל הק"חז

והם חלק בלתי נפרד , הם יושבים ליד שולחן אביהם. עם אביו

ק גרם לסילוק השכינה מאיתנו ולריחוק " ביהמחורבן. ממנו

ועל , על זה דווה לבנו. כל צורת החיים השתנתה. ממקור החיים

  ]. ב"דרכי החיים ח [.אלה חשכו עינינו

  

  מעשה רב
  קצת הנהגות ועובדות ממה שעולה כעת בזיכרון

  מיצר ודואג

 אף שמן הדין -לפני השקיעה של ימי בין המצרים ' סיום'ורה רבינו להזדרז ולערוך את הוה. סיימו בלימוד הישיבה את מסכת קידושין, ח"ז בתמוז תשכ"ביום ט

ולא להסיח , בימי בין המצרים צריכים להתחנך שאלו הם ימי אבלות"טען רבינו ,  מכל מקום-מותר לערוך סיום מסכת ולאכול בשר אף בתשעת הימים 

  !". לכןכשאפשר לעשותה קודם, דעת אפילו אם זו שמחה של מצוה

ועם שקיעת . סיימו את הסעודה מבעוד יום, כהוראתו. היה רבינו שש ושמח עם תלמידיו בשמחת התורה, אשר במשך מסיבת הסיום, ומה מפליא היה המחזה

  .כמי שמתו מוטל לפניו, כשתוגה נסוכה על פניו, החמה התחלפה באחת ארשת פניו השמחה של רבינו במבע של עצבות

תלמיד הישיבה שהתבקש פעם לחזור על תוכן שיחת . וביותר בשבוע שחל בו תשעה באב,  בעיקר בימי בין המצרים-חורבן הבית היה לדבר מוחשי לנגד עיניו 

  ...".שרבינו בכה ובכה ללא הפוגה, דבר אחד אני זוכר: "השיב, רבינו באותם הימים



 
וכשהיה . צבע פניו היה חיוור כסיד מחולשה ומצער. והיה עולה למפטיר', חה בישיבה הגדולה דפוניבזהיה רבינו מתפלל בתשעה באב תפילת מנ, בערוב ימיו

  ...".ולעלובת נפש תושיע "-וכשהוא משתנק בבכי היה מתחנן , היו רגשותיו עולים על גדות לבו ההומה, מברך את ברכות ההפטרה

*  

בני תורה ותלמידי ', וכל בניו וחתניו לימודי ה,  משפחתית ספוגה באהבת תורה ללא מיצריםזכה להקים ולהחזיק מסגרת, איש מסחר בעל עסקים מסועפים

  .חכמים מופלגים

  ? למרות מעמדו וסביבתו בה הוא שרוי-כאשר נשאל איך זכה לכל זאת 

למד את ההלכה ,  ומעוטר בתפיליןבעודו עטוף בטלית, ופעם בעת שיעור הלכה שנמסר על ידו לאחר תפילת שחרית, בצעירותי למדתי אצל רבינו: אמר

  . פרץ לפתע בבכי-" שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש, ראוי לכל ירא שמים: "שבראש שולחן ערוך אורח חיים

הבת תורה ומכוח השפעה זו החזקתי את עצמי ובני ביתי קשורים לתורה באוירה זכה של א, מהדהד באזני מאז כל הימים "- אמר איש העסקים -" אותו בכי"

  !"ויראת שמים

  הוראות והדרכות
  ה"אימרות מתוך השיעור היומי שבט תשנ. יצחק מרגליותמתוך אוצר רשימות הרב 

  מהו עיון הלימוד

'  אלא עיון לברר כל דבר מה הגמ, אני לא מתכוין לעיון שלכם שמחפשים בספרים!? אך איזה עיון.ללמוד בעיוןהוא עיקר הלימוד 

   . זה ללמוד בעיון וזה עיקר הלימוד,'י ותוס"לדקדק ברשן וכ . מה הסברא,אומרת

  יסוד הבנת הפשט הוא בשנים הצעירות

  . משום שלשמוע דבר חידוש יוכלו לשמוע הרבה שנים,לשמוע פשט יותר חשוב מלשמוע דבר חידוש

  ענוות רבינו

, לכאורה אלא העיר על דברי רבינו בלשון של רבינו לא רצה לחלוק עליוותלמיד משום כבודו , רבינו הסביר איזה ענין בשיעור

האם אתם שומעים דבריו של , אמר לציבור התלמידים אולם רבינו.  ואמר את זה בלשון תיקון,יהא אחרתי דברי רבינו "שעפ

  .מדבריורבינו וחזר בו ! הוא לא מתקן אלא חולק! ?פלוני

  על ספר אבן האזל

  .ם והוא מתרץ את כל הדברים שצריך לשאולהאבן האזל מפרש את כל הדברים הקשי: אמר רבינו

  הבדל גדול בין קושיית הנחלת דוד לאי הבנה

אבל , אמר רבינו הוא שואל בגלל שיש לו קושיא ולכן קשה לו להבין. כ שאלה זו"גשאלה ושמע שהנחלת דוד שואל רבינו שאל 

ז זה "בכו. זה לא מבין כך וזה לא מבין כך, רגתוודקשה להבין זה תלוי בלומד לפי דרכו . שאני לא מביןמחמת אני לא מבין זה 

  . לראות שאנחנו לא טועים זה מחזק,כ שואל כך"מחזק מה שהנחלת דוד ג

  בשבח ספר דרכי דוד

  .דרכי דוד הוא ספר ברור מאד כל מקום מה שהוא אומר הם דברים ברורים: אמר רבינו

  בשבח התלמידים

 וכל , זה לא פעם ראשונה שאני לומד את זה.בגללכםהבנה זו זכיתי לה  לכם ש ותדעו,ככה אני חושב שצריך לפרש: אמר רבינו

  . אני מרגיש שיצא לי יותר בהירות בזה,אמרתיפי ש ועכשיו כ,פעם שאני למדתי יצא לי כמו שאני מתחיל מחדש

  א"ק ועצרת תפילה בת"בענין יוכ

 צריכים לסגור הם , בעלי מסחר -זה לבעלי חנויות , נומדובר אלי אך זה לא ,א"בתתפילה יש מודעה לעשות עצרת : אמר רבינו

בספר . זה מועיל כמו תפילהו יש לנו מה לעשות ללמוד תורה ,אנחנו לא צריכים ללכת, להשתתף שםוללכת עסקים שלהם את ה

י "ילה ע מה שאפשר לפעול בתפ,הוא מדבר שיסוד התורה ויסוד התפילה זה דבר אחדל "זצירוחם ' רדעת תורה ממרן המשגיח 

  .תורה וודאי אפשר לפעול

 ,סיפורשם  והוא מביא ,] לא רק שאפשר ללמוד,צריכים ללמודשספר זה [, ע" מרבינו חיים מולאזין זייש ספר רוח חיים על אבות

 ,ז יבריא אותו" ומבקשת שהט,ז שתינוק שלה יש לו חום והרופאים לא יודעים מה לעשות"שפעם באה אשה ובכתה לפני הט

ז " וכשהט,זכות התורה שלובמבקשת שעד שהאשה מתוך הבכיה צעקה . ולא ענה לה, ]ז"הט[ אדונינו דוד לפניכתה ובכתה וב

שהתורה שלומד עכשיו יעמוד לזכות  ,ענה להשלא חושבת עליו שהוא המושיע והמרפא אלא מבקשת בזכות תורתו שמע 

  .התינוק שיירפא

 ישראל בירר "כן אצל האדמוא ו"היה גם מהמקורבים אצל החזוש(ל "ח הישיש רבי משה בוים ז"מבעל העובדה הרהשמעתי 

סיפר לי ו ,שכב במיטההוא אחרון שהייתי אצלו אמר לי שעוד כמה שבועות יהיה בן מאה פעם ) מידי פעםהיה בא אליו מגור ש



 
יהושע ' רהרי  א"החזו ל אמר,מקבל קוויטלאךש ה'אני לא רבהחזון איש  אמר לו ,לעא ונתן לו קויט"היה אצל החזוהוא פעם ש

 וכאשר ,כח התורהה יברכני מ'א אני מבקש שהרב"משה להחזו' ר עד שאמר .אני לא יודעא "החזו ואמר ,כ היה מקבל"מקוטנר ג

  .עיין בקויטעלחתיכת אש ונעמד על רגליו ופניו כ ו נעש,א שמע את זה"החזו

ובגדר של  ואם פטורים זה לא רק פטור ,פטורים מלנסועחנו שאנאמרתי וכמו ש, למדנו מה הוא כח התורה ,פ מה שנוגע לנו"עכ

האם , להדפיס חוץ מבני תורה שלומדיםכי אי אפשר , במודעות למי מיועד העצרת הגם שלא מוזכר .ביטול תורהזה אלא , רשות

  . לכן כותבים סגנון שכולל את כולם!?זה לענין

  תוכחה על דרך ארץ

שאמר שיעור ל "זצוקברוך בער ' פעם שמעתי מתלמיד של ר: אמר רבינו. לחנא להואילו אשכחי בה טעמא לא ש: ק דף ס"בב

ברוך בער לא שם לב '  ור,'שאל אותו מה הביאור בתוסואחד מהם  ,ברוך בער' את רעדיין לא הכירו שצעירים היו בין התלמידים ו

ה של חוסר דרך ארץ להיכנס בתוך דברי בתוכחברוך בער ' רפנה אליו , שוב כמה פעמיםהתלמיד לשאול  וכשהמשיך ,והמשיך

אתה רוצה להיות גדול האם ,  אך חלק ממה שאמר,אני לא אגיד לכם כי לא תבינוברוך בער לאותו תלמיד ' רה שאמר מ. הרב

  .)עם הארץ(בעם ארצות 

   ]. הארץהוא קרע קריעה וישב עלוא "הייתי אצל החזול "על פטירתו של הגאון רבי ברוך בער זצוקכשהגיע הידיעה [

  מהו תלמיד

 וכותב שרב צריך להיות כאשר התלמיד מרגיש שהוא הרב ,ב לכי תשמש לי"ע' ק כ"ב' הגמאת השערי יושר בהקדמה מפרש 

ידענו לחיות על כל מילה כי  !? ולמה זה כך, שלי קבלנו יותר ממה שמקבלים בתקופה הזאתה' אצל הרב: והוסיף,וממנו מקבל

איך .  אבל אוצר הספרים זה לא רב,בתקופה הזאת יודעים אוצר הספרים. כלוםלא היה לנו יותר  ה'חוץ מהרב, ה'ששמענו מהרב

 ה'היום יש רב, ה'ספרים ולא שום דבר אחר היה לנו רק את הרב לא היה שם .ששמענו כל מילה ומילה כל ביטוי וביטוי של הרב

  ... של גמראה' אצלינו היה רעב,רק אצל חסידים

   שלא מקבלים מהרב–רים החסרון מלימוד בספ

 אתמול בערב יצא לי לדבר עם אחד הראשי ישיבות ואמר . חיסרון ממש מה שאתם מסתכלים בספרים,אה איזה חיסרון...

והסיבה לזה היא , לא שאין ממי לקבל אלא אין מקבל, ים הדור הזה אין מקבל,שרואה בזה את השינוי של הדור הזה לדור שעבר

  .וכל הזמן מעיינים בספריםח ספר זה כי הנה פתוח ספר זה פתו

 ואני בטוח שאם ,ה' והוא נשאר אצלי הרב,ה'שלמדתי אצל הרבמאז  כבר קרוב לשישים שנה ,אתם יכולים לראות את זה ממני

 אני מרגיש ממש ,איסר זלמן היינו שומעים שיעורים בבית'  רה'הרבוכן  .רושם' הייתי מסתכל בספרים לא היה נשאר אפי

   . הגם שאני למדתי במקום אחד והוא במקום שני אבל קבלו,נו ממשקבלתי

  הכרח היגיעה בהבנה

  .ס"לדעת ולהבין ולא ללכת ולחטט כל המפתחות בש' צריכים להתייגע בסוגיות הגמ: אמר רבינו

, ניםהם שרפים ואופ, תאר כללא ל"היגיעה של אלו מה שאתם מביאים אאת . אבל יחסר לכם היגיעה, תביאו לי ספריםאתם 

תורה היא וללמוד אני '. אבל כל זמן שלא נתברר אצלינו ההבנה לא יועיל לי לדעת שהם מסבירים ,ד"ט ונחל"עונג יוהלא הם ה

אני לא בא . שלא לעיין באחרונים אלא לעמול על הבנת הפשט ביגיעה ,ו"יש לי הסכמה מהחזון איש לזה ח'  וברוך ה.'צריך ללמוד

 אבל שמעתם את הדברים ברורים , מי יכול לעמוד במחיצתם,ב"הם איזה דבר חידוש בעוה הלוואי ונשמע מ,לדבר עליהם

  .שאמרנו

  ם רק לאחר ידיעת הסוגיא"הרמב

את כל הסוגיא אחרי שיודעים אפשר ללמוד ' ם זה רק כשלומדים את הגמ"אלא מתי שואלים מהרמב, ם לא שואלים"מהרמב

  .ם ולשאול"את הרמב

      יעורתוכחה על הפרעות במהלך הש

 מי שרוצה ,שזה אומר ככה וזה אומר ככהבצורה כזו א לומר שיעור "אבל א, מכםאני מוכרח להגיד את זה אני לא מבטל אף אחד 

ה למדתי " אני ממש רואה שזו תקופה חדשה ב!!! השיעור נועד להסביר ולא לדבר בלימוד.יכול אבל מחוץ לשיעורומר משהו ל

  .לא היה לי עסקים כאלונשארו תלמידים וכולם תלמידים 

  ל"עוד כנ

]. ברור ויסודי ועושים אותו ממש עפר' לוקחים תוס[פר אאון מעכט פון דעם העפר ו' יקער תוס'היסוד' מען נעמט הקלארן תוס

  .שישאר לכם זיכרוןאבל  . כי מה שאני אגיד בענין זה לחינם, אני חושב שנעבור הלאה. זה קורה לי פעם ראשונה!והתביעה עלי
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  נפשו גחלים תלהט
��ותשע"�מסעי��104גליון������������������������������� ניצוצות ממשנת הגאון הצדיק ר' ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל

        shneiderav1@gmail.com    לאו בדוא" 0527697944לתרומות והנצחות, הוספת מנוים, הצעות והערות יש לפנות בטלפון:

         ��
�המאמר�הראשון�הוא�שכתוב�של�שיחה�בענין�בין�המיצרים

��[ניתן�למצוא�בקול�הלשון].�שנדמה�שלא�נדפסה�עדיין
��

לקראת�ט'�באב�למרות�שעברו�כבר�ג'�שנים,�עדיין�חי�בקרבנו�
�כאשר� �זצ"ל �רבינו �של �מדרשו �בית �לבאי �שאירע האסון

� �הרה"ג �המובהק �יוסףתלמידו �אוחיון�ר' �השיב��חיים ז"ל
�מותיקי� �אחד �העיד �וכבר �פריחתו �בשיא �לבוראו נשמתו

שנים�האחרונות��10-התלמידים�שכל�התורה�של�רבינו�זצ"ל�ב
�וענין� �ענין �בכל �לימינו �שעמד �לתלמידו �נזקפות �חייו של
�מאוד� �הפליג �מאוד �מקצר �שהיה �למרות �ורבינו ואכמ"ל
�יוסף� �הר"ר �של �מאורו �להנות �זכה �העלון �עורך �גם בשבחו.
�וידוע� �זצ"ל �מרבינו �שקיבל �דברים �מעט �הבאנו �ז"ל. חיים

��ל.�לתלמידים�עד�כמה�דקדק�בהעברת�דברי�רבינו�זצ"
יהיו�הדברים�לעלוי�נשמתו�הטהורה.�ובגליון�הבא�נביא�בל"נ�
עוד�מדברי�תורתו�שהם�ממש�דברי�רבינו�זצ"ל�שהעיד�עליו�
"פיו�כפי".�וידוע�שרבינו�זצ"ל�לא�היה�משמיע�הפלגות�כאלו�

��כלל.�
��

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����������������������������  

���

���
��זמן�השתוקקות�-המיצרים�בין�

  שכלהמדמה וכח ה –ב' כחות באדם   .א

�הוא� �המיצרים, �בין �ימי �אלו, �ימים �עבודת עיקר
�לנקודה� �להכנס �ננסה �שחסרנו. �למה להשתוקק

��אחת.�
�בהמשך� �תשמש �אשר �לסוגיא �נכנס ותחילה
�דרכי� �לכל �לשמש �יכולה �זאת �ומלבד הדברים

��החיים.
התחבר�ע"י�ששאומרים�בליל�יוה"כ�[�בשיר�היחוד

� �אומרים �הראשונים] �אתה�מ"אחד �כל שנהיה
�שנעשתה�"בכל �מציאות �שיש �שלמרות �היינו .

�כל� �עדיין �מיחידותו. �שינוי �נעשה �לא �כל", "נהיה
פרט�ופרט�אתה�מנהיגו.�יש�כאן�הערה�שיש�לתת�
עליה�את�הדעת.�לא�קושיא�חלילה�רק�לברר�את�

�ש �אומרים �אחד �מצד �אתה�נע"הענין. �הכל שה
�אבל�"בכל �הוא�נמצא�בו, �פרט�שאין �נמצא�שאין .

�לבינו.� �בינינו �עצום �מרחק �מורגש �גיסא מאידך
�להגד �נוגע �זה �דסתרי. �כתרתי �נראים ת�רוהדברים

��נסיונות�וכיצד�לעבור�אותן.מהות�ה
�מסוגל�� �שהוא �השכל �כח �כחות. �ב' �בבריאה יש

מה�זה�מציאות�ומה�אינו��-�להבחין�מה�זה�אמת
זהו�שח�שאין��.כח�המדמה�-ויש�כח�נוסף�מציאות.�

�ענינו��ויכולתב �שכל �כח �זהו �האמת, �על לעמוד
�וכך� �לחושים �הנראית �השטחיות �את לתפוס
�הם� �המדמה �כח �של �כליו �שלפניו. �את להגדיר
החושים.�שמיעה�ראיה�מישוש.�מה�שחושים�אלו�

המדמה.��מביאים�אליו�זו�המציאות�הנתפסת�בכח
��והראיה�שזו�מציאות�שהרי�החוש�מעיד�על�כך�!!!�

� �אכן �הפירוש �מסתתרזהו �קל �מדוע�אתה .
�מסת�"מסתתר" �החוש �תפיסת את��הריכי

� �השכל �כח �לעומתו מבחין�ההמציאות�האמיתית.
�מחיצות� �את �לשבור �יכול �לשקר �אמת בין
�האמיתית� �במציאות �ולהבחין �החושית המציאות

��.אותה�אי�אפשר�להמחיש�לחושים
�.זה�הפתרון�לתרתי�דסתרי�דלעיל.�אין�כאן�סתירה

�במציאות� רק�נמסרה�לכח�המדמה�יכולת�להבחין
אתה�קל�החושים�וכלפי�זה�אכן�שמראים�רק�כפי�
�את�מסתתר �לדעת �יכולים �השכל �בכח �אבל .

��המציאות�האמיתית�שעדיין�"אתה�בכל".
��

��נוסיף�בזה�עוד�נקודה.

ה�הבאנו�בעבר�את�דברי�הגר"א�על�מטבע�התפיל
�שיותר� �הגדולה �שהטובה �לשמו". �כבוד �יצר "טוב
�של� �מהלך �שחידש �הנבראים �עם �הבורא שעשה

��"כבוד" �ובזה �מהם. �להתכבד �שרוצה יצאו�היינו
� �כל�מאפסיותם �חסרי �שהנבראים �היינו [א.ה

מציאות�לעומת�כללות�הבריאה�והם�כאפס�ממש]�
�ו �נוגע�יזכו �וזה �לבוא. �לעתיד �והזיו �הנועם לכל

�כ �שממילא �את�לעניננו �מיצג �בבריאה �פרט ל
�ובזה�שהאדם�מגלה�נקודת� הכבוד�הנרצה�ממנה.

מתגלה�ש"אתה�בכל".�אבל�מצד�החושים��,כבוד�זו
�שיש� �הכבוד �נקודת �לזהות �אפשרות �שאין כמובן

��בכל�דבר�ודבר.�
��נמחיש�הדברים�בב'�משלים�ואח"כ�נבוא�לנמשל.�

הפעם�הראשונה��.נדמיין�מי�שמעולם�לא�ראה�ים
� �בחייו �ים �בקיעתו.�שרואה �בזמן �סוף �ים �על הוא

�בכ �זה �ציור �אצלו �נתפס �[שקולט�כיצד �המדמה ח
?� �בלבד] �החושים �ים��לפי �ראה �שמעולם�לא כיון

�למה� �הכחשה �שום �לו �אין �לכן �אחרת בצורה
� �קולטים, �שחושיו �הוא �בהחלט�וממילא מחליט

�חומות�ניצבות�ובאמצע�יבשה.� �ב' שכך�נראה�ים,
�ש �מי �אבל �נתכבר �אחרת �בצורה �ים פסת�ראה

בין�מה�שהורגל�לבין�מה�שרואה�על��אצלו�סתירה

 מערכתדבר ה



 ב

 

,�כי�מה�שהחוש�מראה�לו�כעת�נסתר�מכל�ים�סוף
מה�שמורגל�לראות.�הביאור�בזה�שמי�שראה�פעם�

� �רגילה �בצורה �ים �זהאחת �על �החוש �נתפס �כבר
�כ"נס",� �הסותר �המראה �אצלו �נתפס וממילא
כיציאה�מהכלל.�ולכן�לא�מעלה�על�הדעת�שיכול�

אבל�מי�שלא�ראה�הציור�הרגיל�אין�להיות�אחרת.�
��אצלו�שום�פלא�במחזה�זה.

�אמנים� �היו �דורות �לפני �משל. �בעוד �זה נמחיש
�תמונות� �עצומים �בדים �על �לצייר �בקיאים שהיו
�שיש� �צילומים �כמו �מוחשיות. �ממש שנראות
�היה� �מרחוק �בתמונה �מביט �שהיה �מי �כל בימינו.
בטוח�שיש�כאן�יער�וחיות�טרף,�ממש�מקום�סכנה.�

�לגלות�שאין�אב �לציור�הופתע �מתקרב �היה ל�אם
��כאן�אלא�ציור�בעלמא.

מאבק כח השכל בכח -נסיונות החיים   .ב
  המדמה

�ית �בורא �לתפיסת �בנוגע �שלנו �שמאז�הבעיה �היא '
שפתחנו�את�עינינו�ראינו�עולם�והורגלנו�לחשוב�כסדר�
לפי�מה�שקלטו�חושינו.�החוש�מראה�לנו�ציור,�אבל�זו�
�רק� �שזהו רק�תפיסה�שטחית�של�המציאות.�ולא�ידענו
ציור�בעלמא�אלא�עבורנו�זו�המציאות.�מה�שיש�בורא�
�שנקלע� �מי �כציור �אצלנו �חידוש �זה �למציאות מתחת

�המציאות�וצריך�לים�בפעם�הראשונ �זו ה�בזמן�שנבקע.
�מי� �אבל �להסתדר. �צריכים �ואיתה �איתה להתחשב
שעבד�על�עצמו�בבגרותו�וגבר�על�המבט�השטחי�שרכש�
בילדותו�יכול�לראות�מציאות�אחרת.�מציאות�של�כבוד�
שמים�שנמצא�בכל�דבר.�השכל�משבר�את�מחיצת�כח�

��המדמה.
ם�לעכב�בזה�נבין�את�נסיונות�החיים.�הנסיונות�לא�יכולי

באמת�את�רצונו�ית'.�אלא�הם�רק�ציורים�שכח�המדמה�
�המציאות� �את �ומסתיר �ממש �כמציאות �בפנינו מציג
�כותל� �אלא �ואינן �מאחריהן. �שמסתתרת האמיתית

��מנייר.
�שהמבט� �צועק �המדמה �הכח �הנסיונות. �ברוב �כלל זהו
�בריא� �כשהוא �השכל �אבל �מלבדו" �עוד �"אין השטחי

לא�כותל�שמסתיר�צריך�למשמש�ולפשפש�שאין�כאן�א
��מאחריו�את�הפנים,�את�ה"אתה�בכל".��

  מבט התורה מבט השכל היפך מבט הדמיון  .ג

�ש �לשמו"אמרנו �כבוד �יצר �עוד�"טוב �בזה �נוסיף .
��מילה.

�פירוש� �מה �תורה. �אלא �כבוד �שאין �חז"ל אמרו
�מה� �רק �היא �האמיתית �המציאות דבריהם.
�אסתכל� �הבריאה. �פנימיות �זוהי �קובעת. שהתורה
�נותן� �לא �המדמה �כח �עלמא. �וברא באורייתא

��לראות�את�מבט�התורה�על�הבריאה.
�הר� �עליהם �שכפה �חז"ל �שאמרו �מה �בזה נבין

אבל�כגיגית.�הגם�שמכאן�מודעא�רבא�לאורייתא,�
�ישראל� �כביכול �ביאור. �עוד �בזה �שיש �לדעת יש
נאנסו�על�קבלת�התורה.�ובאונס�"לא�יכול�לשלחה�
כל�ימיו"�ואם�שילח�ב"עמוד�והחזר�קאי".�נבין�מה�
ההכרח�שהיה�כאן.�במתן�תורה�הקב"ה�פתח�את�

כל�פנימיות�הבריאה�[שהיא�כאמור�לעיל�התורה]�
�בבריאה� �אחרת �מציאות �שום �שאין �איך וחשף

�כ �[ולא �המדמה �כח �לפי �כן �לפני �שראו כח��–פי
�ראו� �זה �במבט �הבריאה �את �כשראו החושים].
�אפשר� �אי �וממילא �מלבדו. �עוד �שאין כפשוטו
לסטות�מרצונו�כמלוא�נימה.�וכמ"ש�בעבור�תהיה�
�שעשה� �היינו �תחטאו. �לבלתי �פניכם �ועל יראת
�על� �המבט �את �כשפתח �כיצד. �יראים. אותם

�ולכן�היתה�התגו �האמת. בה�רכישת�הבריאה�לפי
�זו� �לחטוא. �שייך �לא �כזה �במצב �שמים. יראת
הכפיה�שהיתה�כאן.�וממילא�לא�יכול�לשלחה�כל�
�ראינו� �כי �בעצם �בו �דבוקים �שנהינו �היינו ימיו,
�נחקקה� �והיא �הזו �הבחינה �את �הנבואה במראה

��עמוק�בנפשנו.
זהו�גם�ביאור�מה�שאמרו�חז"ל�שבמעמד�הר�סיני�

ה.�זהו�דבר�היו�רואים�את�הנשמע�ורואים�את�נרא
�כיצד�רואים�את�הנשמע,� �מתאים�לחושים. שאינו
�התשובה� �החושים. �מהלך �לפי �כזה �דבר אין
�המבוקש� �המדמה". �כח �את �"פוצץ �שכאן פשוטה
�הבריאה� �של �הפנימיות �את �שראו �שאחרי היה
�כפי� �הכל �לראות �והלאה �מהיום �מאיתנו מבקש
�האמת� �את �אחת �פעם �ראינו �כבר �שהרי הפנים.

��בנו�ומסוגלים�אנו�לכך.הזו.�משמע�שנחקקה�
  גדר הלוחות הראשונים  .ד

�מאיתנו� �שנאבדו �הראשונות �הלוחות �גדר מהו
�תשא]� �[כי �נאמר �אלו �לוחות �על �העגל. בחטא

�ֱאלֹ� �ַמֲעֵׂשה �ִמְכַּתב�קְוַהֻּלֹחת �ְוַהִּמְכָּתב �ֵהָּמה ים
�ַהֻּלֹחתקֱאלֹ� �ַעל �ָחרּות �הּוא �היינו�ים �בפשוטו .

�מ �וכן �אותם �שחקק �הוא �שהקב"ה פרש�אומרים
�כתב� �השני �בפירושו �אך �הראשון �בפירוש רש"י

�של�" �עסקיו �כל �לחבירו �האומר �כאדם �אחר דבר
� �פלונית, �במלאכת �של�פלוני �שעשועיו �כל כך
�בתורה �הוא �ברוך ��:"הקדוש �להבין �מקור�ויש מה

�היא� �התשובה �כן. �לפרש �ההכרח �ומה דבריו
�שירדה� �לפני �מרומים �גבהי �ברום שהתורה

�היא�מש"כ�ב �לעולמנו ָוֶאְהֶיה�ֶאְצלֹו��ל']פ"ח�[משלי
� �ְּבכָ��יֹום�יֹום�ָוֶאְהֶיה�ַׁשֲעֻׁשִעיםָאמֹון ל�ְמַׂשֶחֶקת�ְלָפָניו

.�ואומרים�חז"ל�שהמדובר�לפני�בריאת�העולם�ֵעת
�של� �שעשועיו �והיא �שם �נמצאת �התורה שרק
�שהתורה� �למרות �זה. �התגלה �סיני �בהר הקב"ה.

�ירד �אצלו �שהיא �כפי �היא �נשארה �למטה �–ה
��שעשועיו.בחינת�

�שאין� �שהתגלה �תורה �מתן �היה �הראשון בשלב
�היא� �הבריאה �פנימיות �רק �כנ"ל, �מוחש כלל
המציאות.�אבל�מנין�לנו�שמציאות�זו�יכולה�לרדת�
למטה�בקביעות.�לכך�בא�מתן�הלוחות�שבכל�עסק�
�היינו� �מרומים, �גבהי �הרום �יתגלה �תורה של
�בחינת� �למעלה �בחינתה �כפי �שהיא התורה

��שעשועים.



 ג

 

�היינ �תפיסה�אם �לנו �היתה �אלו, �ללוחות �זוכים ו
�זוכים�לראות� �היינו �בלימוד�התורה. אחרת�לגמרי
�כך� �כי �בלימודה �הבריאה �של �הפנימיות �כל את

��היה�טבעה.�את�זה�איבדנו�בעגל.
  מה איבדנו בי"ז תמוז  .ה

�בזה�נפתחים� �נבקעה�העיר�בבית�שני. �בתמוז בי"ז
��ימי�בין�המיצרים.�

��נו�שרויים.כאן�היא�תחילת�גלות�אדום�שבה�א
אחרי�כל�מה�שנתבאר�לעיל�עדיין�לא�ירדנו�להבין�
�משל� �שנבין �כדי �הלוחות. �בשבירת �איבדנו מה

[שהיה�בי"ז�למה�שנאבד�מאיתנו�בלחות�הראשונים�

�אדום.��בתמוז] �בגלות �מאיתנו �נאבד �כמה נראה
בגלות�אדום�התורה�יורדת�מדור�לדור�כידוע�דברי�

� �לנו �קל �פעמים]. �כמה �[הובא �בזה להבין�הגר"א
�למה� �דוגמא �אלא �זה �אין �הזה. �התורה איבוד
�יחזור� �ש"הכתב" �הזמן �כשיגיע �תמוז. �בי"ז שאירע

��ללוחות�אז�יתבטל�הי"ז�תמוז�שלנו.
�שנזכרו� �"השעשועים" �הכתב�שצריך�לחזור�? מהו
�על� �הבהירות �תמצא �התורה �שבעסק �היינו לעיל.
�נמצא�קיצור�נמרץ� �כל�מה�שאמרנו �ית'. מציאותו

��בגר"א�אדרת�אליהו�על�חבקוק�פ"א�עיי"ש.
  עבודתנו להכין בית קבול  .ו

�אלו �תורה �לדברי �שייכות �לנו �שאין [א.ה��ואף
�שעשועים] �הנקראים �ליצור�. �היא �עבודתנו מ"מ

� �הבית�קיבול�שיאפשר�חזרת�השתוקקות�לכך. זהו
�למצוא� �משתוקק �דבר �שאיבד �מי �רק �זו. תורה
�תמוז� �י"ז �ביום �משהו �שאיבד �שמרגיש �מי אותו.
�אחד� �אמר �השתוקקות. �של �תקופה �אצלו נפתחת
�כל� �הפסוק �על �מליצה �בדרך �העבודה מבעלי
�את� �שרודף �כל �המיצרים. �בין �השיגוה רודפיה

�א�השגה�זו�בימי�בין�המיצרים.�והוסיףקב"ה�ימצה
�לפגוש� �קשה �בארמון �שנמצא �מלך �משל. �זה על

                                               חורבן�בית�שני�מיתה�לכנסת�ישראל
��"ל]כת"י�הרה"ג�ר'�יוסף�חיים�אוחיון�ז"ל�תלמיד�רבינו�זצרשימות�[

� �מש"כ �הוא�ממש�מיתה�ועי"ש��רבינובענין �בליקוט�סוף�ספרא�דמציאות�החורבן �ז"ל הגר"א
איך�שמתאר�ומדמה�כל�שלבי�המיתה�והריקבון�בקבר�לשלבי�הירידות�בגלות.�ושאלוני�בזה�
�בגמ'� �דשם �הם �עניינים �דב' �ועניתי, �בציבור. �מיתה �דאין �גמירי �ערכין �בגמ' �ז"ל �אמרו דהא

הופעת�כנס"י�בעולם�ושהוא�ע"י�הציבור�דכנס"י�והוא�נקודה�מהותית�המדובר�הוא�על�עצם�
של�קדושה�הנמצאת�בפנימיות�הציבור�על�אף�כל�הירידות�שלהם,�ומשא"כ�הגר"א�ז"ל�צייר�
את�הירידות�בפועל,�דוגמא�לדבר�מהדמיון�שדימה�הגר"א�ז"ל�בעצמו,�דהרי�אנו�יודעים�דעל�

� �נשאר�עצם�הלוז �עדיין �כל�הריקבון �בקבר�אף�אחרי �הוא�קיסטא�דחיותא�הנשאר�שם ושם
תדיר,�וחוזקו�ותוקף�קיומו�ידוע.�הרי�דעל�אף�מצב�המיתה�יש�כאו�עדיין�"שטח"�כזה�שהוא�חי�
וקיים�ומופקע�הוא�מענין�המיתה�בעצם.�וכן�הוא�נמי�בענינינו,�דמה�שאין�מיתה�בציבור�הוא�

��הנקודה�פנימית�המופקעת�ממיתה�בעצם�וכו'.�
נר"ו�והסכים�רק�חידד�יותר,�וזת"ד:�שמה�שאין��הגרי"א�וינטרויב�רבינוי'�דוהצעתי�הדברים�קמ

שהוא�מציאות�הכנסת�ישראל�ואילו�הגר"א��הנקרא�ציבור�החפצאמיתה�בציבור�הוא�על�עצם�
בהיות��דסו"ס�ושאלתידהיינו�על�היחידים�המרכיבים�את�הציבור.��אישי�הציבורז"ל�דיבר�על�

�התורה� �וכבוד �התורה �בלימוד �וכן �והעבודה �ברמת�התורה �ירידה �קיימת שבכללות�הציבור
שזה�ממש�כמו�המיתה�שכל�ענין��וענניא"כ�איפה�יש�כאן�הנקודה�אשר�בה�לא�חלה�המיתה.�
� �הנשמה. �על �ולא �הגוף �על �רק �חל �המיתה �היא��ושאלתיחורבן �הלא �הנשמה �סו"ס אבל

�זה�גופא�מצב�של�אי�מסתלקת�לחיות�חייה�הנשמתיים� �מתגלה�בגוף אך�עצם�היותה�בלתי
� �בדווקא. �וכלים) �(אורות �ונשמה �גוף �הוא �צורת�אדם�שצורתו �הופעת �יש�בידינו�וענני אשר

זצ"ל�דהגם�דככל�שהדורות�מתקדמים�לכיוון�הסוף�הרי��קבלה�מרב�שמחה�בונים�מפשיסחא
.�והפירוש�בזה�הוא,�כי�מיםהלבבות�אדרבה�הולכים�ומתעצהם�יורדים�כ"ז�הוא�בחיצוניות�אך�

יש�כאן�בירור�אחר�בירור�אשר�גם�במצב�של�דוחק�והסתר�פנים�כ"כ�נורא�עדיין�אנו�קשורים�
.�אשר�זה�מורה�שעל�אף�מצב�שלא�היה�מתראה�בלי�מצב�העניות�והירידות�הללובו�ית'�מה�

��המיתה�יש�כאן�נקודת�חיים�עמוקה�מאוד�שעדיין�חיה�וקיימת.
אה�על�חשיבות�עבודת�דורנו�דווקא�לזכות�למדרגות�נשגבות�של�קשר�[א.ה�יש�כאן�הארה�נפל

�מה� �וחלילה�להתרפות�מצד �הירידה�ברובד�החיצוני. �עם�הקב"ה�למרות�ודוקא�בגלל פנימי
�הדחיקות�בחיצוניות� שהחוש�קולט�אלא�לחיות�את�פנימיות�החיים�שמתעוררים�דווקא�ע"י

��החיים]�
��



 ד

 

�אין� �בארמונו �אינו �כאשר �אך �יש�סדרים �כי אותו
סדרים�וניתן�לפגוש�בו�ביתר�קלות.�זו�כונת�דברינו�

��כאן.

��[עיני�ישראל�עמ'�תרכ"ב]בעית�פינוק�הדור�

יש�בעיה�בדור�הצעיר�שבלשון�עדינה�קוראים�
�כשרוצים� �שאומרים�בחוץ את�זה�פינוק�[כמו

�אומרים�לתר �בחוץ �שקורה �האסונות �כל ץ
ערבי�התאבד�והכל�מתיישב]�זה�פשוט�קישוט�
במילים�יפות�ובזה�מסתדר�הכל,�יש�בזה�בעי'�

��והולכים�הלאה.

��אי�התמודדות�עם�הקשיים  .א

�יסתדר� �שהכל �רוצה �אחד �שכל �זה פינוק
�פעמים� �אלף �זה �על �וחוזר �ורצונו, כדעתו
�עם� �להתמודד �להתחיל �איך �יודע �לא ממילא

�בע �הוא�שום �רציני �דבר �כשמגיע �בעולם, י'
�הולך� �לא �שמשהו �כשרואה �זה. �תחת נופל
כרצונו�מתיאש�וחושב�שהוא�לא�יוצלח,�וכבר�
�והכל� �רח"ל, �ומדרדר �והולך �בחוץ �א' רגל
�היה� �שזה �כיון �בבעיה �התמודד �שלא משום
�כרצונו,� �והוא�רצה�שהכל�יהיה שלא�כרצונו,
�מלאים� �שהחיים �ידעו �שלפנינו בדורות

��ריך�לעבור�אותם�ולהצליחבקשיים�שצ

�את� �מגדיר �המוסר �בחלק �הישר �בספר ר"ת
�מי� �בית�מלא�תלאות. העולם�"נוה�התלאות"
�זה�כך�הוא�סתם� שסוגר�העינים�ואומר�שאין
�ר"ת� �שם �האריך �כך, �המציאות �ולמה שוטה,
�כדי� �בקשיים �האדם �לנסות �רוצה שהקב"ה
�יציב� �יהא �ואז �הקושי �ויעבור שיתעקש

� �וכשקורס �ית', �זה�בעבודתו �הקושי תחת
��מפסיק�את�כל�דרך�העבודה�שלו.

�כרצונו� �דברים�שלא �לדעת�שיש�הרבה צריך
ואף�על�פי�כן�יש�שו"ע�ויש�דעת�תורה�לדעת�
איך�להתמודד�עם�כל�זה,�וזו�ההצלחה�בחיים.�
�חז"ל� �בשם �אומר �נצבים �פ' �בתחלת רש"י
דאחר�צ"ח�קללות�ששמעו�ישראל�נבהלו�אמר�

�אתכם, �מיצבים �שהיסורים �משה מי��להם
�ליפול� �לא �אותו �מיצב �זה �קשה �דבר שעובר
�זה� �התורה �יגיעת �של �יסורים �הקושי, תחת
מיצב�את�האדם�בדעת�תורה�וכך�יודע�לעבור�
קשיים�כשנפגש�בהם.�כך�צומח�גדלות�לא�רק�

��בתורה�אלא�בהכל.

� �

��בטחון�עצמי�אמיתי  .ב

ילך�חלק�לפניו�ואז��אמרנו�שאדם�רוצה�שהכל
�מה�שקוראים�היום�בטחון� יעשה�מה�שצריך,
עצמי�רגילים�לפרש,�כמה�שאני�אוחז�מעצמי�
�בחור�או� �ממילא �יכול�להתמודד, �זה�אני לפי
�לא� �שלו �שהאישיות �שמרגיש �צעיר אברך
�זהו� �ואומר �הידים �את �מרים �בנסיון עמידה
�עצמי� �בטחון �המובן �גמורה, �טעות �זו גמרתי.

�מישרא �שאדם �לו�הוא �שיש �להאמין �צריך ל
��כח�בחירה.

��עומק�כח�הבחירה  .ג

אנו�חושבים�שבחירה�היא�רק�לבחור�בין�טוב��
�של�כח� �זה�לא�העיקר�זה�החלק�השולי לרע.
�בכח� �הכניס �שהקב"ה �הוא �העיקר הבחירה.
�העומדות� �מחיצות �כל �לשבור �מישראל נפש
�למעלה� �בעוה"ז, �נמצא �הוא �עוד �כל בפניו

ין�עולם�לעולם�מעוה"ז�יש�עולמות�רוחניים�וב
�טובים� �המעשים �תבא. �כאן �עד �מחיצות יש
�ומגיעים� �המחיצות �כל �ושוברים �עולים שלנו
�בספר� �שכתב �כמו �השרשים. �כל �שרש עד
�מדורות� �מקמאי �לאחד �הקודש עבודת
האחרונים,�שעיקר�הצלם�אלקים�שבאדם�הוא�
כח�בחירה�הזה�כמו�שכביכול�כלפיו�ית"ש�אין�

�אין �כך �בעדו, �לעצור �שיכול מחיצה��מחיצה
העומדת�לעצור�בעד�האדם�וע"ז�צריך�לבטוח�

� ��–שבאמת �רוצה �אני �יש��–אם �רק �יכול, אני
�לא� �פטרי' �רחמנא �אונס �של �בהלכה גדרים
שאי�אפשר�רק�כיון�שהתורה�הגדירה�את�זה�

��כאונס�אז�אני�פטור.

�שיכיר�את�כח�הזה�יתמודד�עם�כל�� כעת�מי
הבעיות.�וכח�זה�לא�מזדקן,�כמו�שאמר�הגר"א�

�ב �דבריו�ז"ל �ותמצית �ראה, �פ' �אליהו אדרת
שבכל�יום�הקב"ה�מחדש�אצל�האדם�את�כח�
�והוא�בכל�הרעננות�שלו,�אך�האדם� הבחירה,
לא�מכיר�את�זה�וחושב�שזה�כמו�אתמול.�וזה�
�וכאן� �חדשה, �בחירה �מתחיל �יום �כל �כך לא
�של�האדם�שאין� �העצמי יכול�להיות�הבטחון
�שהיא� �היגיעה �ואז �לעשות, �אפשר �שאי דבר

ת�קשה�אך�יודע�שאפשר�להתגבר�על�כל�באמ
��המחיצות,�שהם�נשברות�בפני�כח�זה.



 א 

 םניניפ
  משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- תשע"ו פרשת מסעי -

 כהן גדולמיתת 
ְקָלטוֹ ֵיֵשב ַעד מוֹת ַהֹכֵהן ַהָגֹדל ְוַאֲחֵרי מוֹת ַהֹכהֵ  יר מִּ י ְבעִּ ן ַהָגֹדל כִּ

 )ל"ה כ"ח( ֶאֶרץ ֲאֻחָזתוֹ  ָישּוב ָהֹרֵצַח ֶאל

מקלט במיתת כהן גדול.  יוצא מעירהנה איתא בקרא דהרוצח 
 ויש לדון בזה בכמה נידונים:

 א. כהן גדול שמת מהו לענין קבורה
עיר גלה לו רג בשוגגהדרוצח ש)י"א ב'(  מכותבגמרא  אמרינןהנה 

אשר נס , דילפינן מקרא 'שםבעיר מקלט, קוברין אותו  מקלט, ומת
 .שם תהא קבורתו ,שם תהא מיתתו ,שם תהא דירתו ,'שמה

מוציאין עצמותיו מהעיר מקלט, מת הכהן הגדול, ואחר כך כש
ישוב הרוצח אל ארץ ' דילפינן מקרא ,קברי אבותיול אותםמוליכין ו

 .הוי אומר זו קבורה ,איזהו ישיבה שהיא בארץ אחוזתו ,'אחוזתו
 .[בתוך הקרקעקבורה שהיא פירש רש"י, דלשבת בארץ פירושו ו]

את הנפש וגלה הרג שהן גדול דכ( שם)הנה אמרינן במשנה במכות ו
]דאינו יוצא במיתת כהן גדול  .לעולם משםאינו יוצא לעיר מקלט, 

 [. הדיןלא היה עדיין כהן גדול בשעת גמר הוא תחתיו, דהרי  שנתמנה

ולכאורה אין  .ברו בעיר מקלטואם חייבים לקהמת, כשיש לעיין ו
כשמת הכהן גדול מוציאין את  ,שהרי כל רוצח בשגגהחיביים, 

 .צא במיתת עצמויי , ואם כן האי כהן גדול נמימותיועצ

שאין מוציאין את )סי' כ"ב אות כ"ג( יחזקאל  יוראיתי בשם דבר]
 .[כתב כדברינו, ונשאר בספק עצמותיו, אך בצפנת פענח בהגהות

 ב. האם גואל הדם יכול להרוג הכהן גדול
הנה יש לעיין בכהן גדול שהיה בעיר מקלט ויצא מחוץ לעיר 

 .מותר לגואל הדם להורגו האם ,מקלט

השתא  אאם אזלינן בתר השתא, הוצדדי הספק, דלחד גיסא הרי 
א מעיר מקלט יכול גואל הדם להורגו, ציאם כן כשוחייב בגלות, 

להאמור , לאחר שיהרגנואם אזלינן בתר אמנם לאידך גיסא, הרי 
, ואם כן אסור לגואל מוציאין את עצמותיודהרי  ,כבר אינו בר גלות

  .להורגו הדם
שרוצח שיצא מעיר )חו"מ ליקוטים סי' כ"ג( ]א"ה, דהרי כתב בחזון איש 

עיין מקלט, ומת כהן גדול, נפטר מגלות, ואסור לגואל הדם להורגו. ו
 [.)שם ד"ה ונסתפקתי(עוד בערוך לנר 

כהצד השני דאזלינן בתר קודם ההריגה, ומותר לגואל משמע ו
 הדם להורגו.

                

 הכהן גדול תתבענין מיוד ע

נתן לו גואל הדם ו ,רוצח בשגגה שיצא מעיר מקלטיש לדון בהנה 
  אם מקרי רוצח.ההכהן גדול, הרוצח, מת  מתמכת מות, ועד ש

וצדדי הספק, האם אזלינן בתר מעשה זריקת החץ, ואם כן הרי 
באותה שעה היה מותר להורגו, או דילמא אזלינן בתר שעת 

 אסור להורגו.היה מת הכהן גדול ו התוצאה, והרי באותה שעה כבר

כדי  וזה תליא בזורק חץ על נכרי שעומד להכנס למקוה ולטבול
דאם , והחץ יפגע בו בהיותו במים לאחר שחלה הגירות, להתגייר

, אמנם אם ופטור אזלינן בתר שעת המעשה, הרי עדיין הוה נכרי
 . וחייב אזלינן בתר שעת התוצאה, הרי כבר התגייר

ואם כן הכי נמי  ,חייבזלינן בתר שעת התוצאה ואיש לומר דו
 דכוותה.

 הטוב והמטיב
יוצאים לחפשי הרוצחים כהן גדול וכשמת ה ,לשאול ישתו 

  ם מברכים הטוב והמטיב.אמהערי מקלט, ה

וכי תימא הא על מות יהודי, הטוב והמטיב דאין לברך ויש לומר 
לה יבתח ,ורשומת אביו והוא ידאם )נ"ט ב'( רא ברכות גמאמרינן ב

 ,אומר ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיב
רק הוה והמיתה  שיורש, על הנכסיםמברך הטוב והמטיב התם 

, שהנידון לברך על המיתה, וזה סיבה לירושה, משא"כ בעיר מקלט
 לא מצינן.

 ,נמי יוצאים מהעיר מקלט ,והנה אם כהן גדול מסתלק בפה
אם מתה כהונה יוצאים מעיר  חללבנמצא דם( )שמהגמרא וכדייקינן 

בדרך שיחה ח"ב ]ועיין  מהו לענין הטוב והמטיב.יש לדון  בזהומקלט, 

 .[פרשת מסעי שדן בזה

                

 קושיית החזון יחזקאל
ְרַצח ֶאת ָהֹרֵצַח  ים יִּ י ֵעדִּ  וגו' )ל"ה ל'(ָכל ַמֵכה ֶנֶפש ְלפִּ

ב מיתת בית דין. ואיתא בקרא הנה איתא בקרא דההורג נפש חיי
, והיינו דהעדים '(דברים פי"ז ז)יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו 

 שהעידו שחייב מיתה הם ממיתים אותו במיתת בית דין.

עדים זוממין, דאם בית לענין  )ה' ב'(והנה אמרינן בגמרא מכות 
למיתה, אז העדים זוממין  וזה שהעידו עלילא הרגו דין עדיין 

כאשר זמם אמרינן ', דאין נהרגין ,הוהרגואבל אם כבר  ,יןנהרג
 .'ולא כאשר עשה

הגאון בעל החזון יחזקאל הקשה הנה דכירנא מכבר הימים דו
 תיפוק ליה, אמאי אמרינן דאם כבר הרגוהו לא הורגין ,זלה"ה

, ונמצא דהעדים בו בראשונה הדהא יד העדים תהי, דהויין רוצחים
ידעו על עצמם דהרי  ,ויין רוצחיםה הו במיתת בית דיןשהרגו

ן חיייבים מיתה מצד עדים אע"פ דאיואם כן שהעידו עדות שקר, 
 וכבר הקשה כן]מכל מקום חייבין מצד שהם רוצחים.  זוממין,

 [.(ח"א סי' צ"ח אות ג'אה"ע )בית יצחק  בותבתשו

 . התראהא
ין צריך חבר אלחד תנא, וכי תימא משום דלא התרו בהם, הא 

 .ור להרוגידעי דאסלי עלמא כוהרי , ויון דיודע מעצמומכ התראה

מכניסין  , הא עכ"פרוצח בלא התראהאף אם הוה ד ,פווהוסי
 אותו לכיפה.

 חייב מיתה אחרת .ב
אם היה ד ,ונה בדין עדים זוממיןודהרגו אין נהרגין הכ ש לומרי

בשריפה דינו בעדים זוממין, היה מיתתו כאשר זמם על השני, כגון 
 מיתת רוצח.סייף מדין חייב יהא אין הכי נמי לה, אבל בסקי או

 נקטעה יד העדים .ג
נקטעה יד  דאע"פ דאם)מ"ה ב'( סנהדרין הנה אמרינן בגמרא 

אבל אם  ,יד העדים תהיה בו בראשונה וליכא ןדבעינ ,העדים פטור
שהיתה  'יד העדים'דאמר קרא , כשרים, מעיקראעדים גידמין ה היו

, גדמין מעיקראזוממין קרא בעדים איירי דב ואם כן יש לייש .כבר
 .הונמצא דהעדים לא הרגו

 עדים כהנים .ד
מהו  ש לעייןדיד העדים תהיה בו בראשונה, יבמצוות עשה הנה 

להיטמא  שאסור להם, דאינם יכולים להרוג ם כהניםעדים השהכ
 למת.
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 ב 

אע"ג אבל אחרים יהרגוהו, ולא יהרגוהו, הם ובפשוטו 
 זה דמי לגדמים מעיקרא.אך , נפטר ממיתה ה יד העדיםטעקדבנת

 .היו כהניםאיירי באופן דדואם כן יש ליישב קושיין 

מעכשיו דקיבל העד נזירות עולם, ר דין היכא דלאחר גמ]אך 
אמנם יש דיפטר הנידון דדמי לנקטעה,  , יש לומראסור לו ליטמא

 .[לישאל הנן ליייפידכ לומר

 לא עלתה בידם. ה
העדים רצו דאם '( א)שם מ"ה  מבואר במשנה וד יש ליישב, דהנהע
ואם כן נימא  אז יד כל העם באחרונה. ,רגו ולא עלתה בידםולה

 דאיירי דוקא באופן דלא עלתה בידי העדים זוממין להורגו.

 העדים היו נהרגיםו. 
אחר כך אינם רוצים , ודהעידו שפלוני חייב מיתהעדים הנה 

, קיימולאותם כפינן לכאורה לקיים המצוות עשה דיד העדים, 
  .ועד בכללצא נפשו דבעשה כופין עד שת ואיכא דסברי

לא היו הורגין הנידון למיתה, היו העדים מכיון שאם ד נמצא
זוממין שיודעים דהוה שקר דהעדים נהי אם כן , העדיםהורגים 

מכל מקום  ,דיהרג ואל יעבוררציחה אמרינן דב, להורגולהם  אסור
 (ה"דפ"ה הל' יסוה"ת )הרמב"ם ו שכתב כמ ,טורים מעונשפ אם יהרגו

 .בכל זאת עברו, אינם נענשיםאם , רבועדבהני דדינם יהרג ואל י

רוצחים, משום ממיתה פטירי העדים דשיין, יהא ניחא קום כן וא
  .אונסדהרי הוה 

יש לדון דהכא חייבים מיתה, דלא חשיב אונס, דהרי על ידי אך 
דתליא בפלוגתת  ש לומרוי .שיכריחו אותם גרמו לעצמם ששיקרו,

המובאת בישועות ישראל )ח"א סי' כ"א( ט ומהרי" )סי' קע"ה( ריב"ש
ולא עיינתי כלל  האם בכהאי גוונא חשיב אונס. (סק"א סי' כ"א)

  .וכתבתי רק להעיר

חייב  רהלכאו ,ד שתצא נפשו עד ולא עד בכללאם עכל מקום ומ
 .הוה אונס דמיתה, דהרי לא מיתה

                
 נאמנות המזימים רק כלפי העדות. ו

דלענין נידון דרציחה לא , לתרץ החזון יחזקאלהנה שמעתי מה
מאי אמאי מאמינים להמזימין, שהרי באמת  ,מהימנינן למזימים

 היארת הכתוב אלא דגזי ,חזית דסמכת אהני סמוך אהני
דנאמנות המזימים רק כלפי ם כן יש לומר וא ,דמאמינים למזימים

 .ת אך לא למילי אוחריהעדו

ונמצא דהמזימין נאמנים רק לענין דהזוממין היו עמנו במקום 
 הרגו אדם שאינו חייב מיתה.אחר, אבל אין נאמנין לענין שהעדים 

 ,כיון דמאמינים למזימיםריך תלמוד בעיקר היסוד, דהרי אך צ
 בפשוטו מהימנינן להו אכולה מילתא, דלא מפלגינן בזה.

 חזון יחזקאל בכמה אנפי:ויש לדון בדברי ה
 א. מיושב קושיית ברוך טעם

. דהנה איתא במשנה הברוך טעםתי שפיר קושיית הנה לדבריו א
שעל מהלך לילה ויום מחללין את השבת ( 'ב א")כראש השנה ב

 .ויוצאין לעדות החדש

' בכ"ה ראש השנה "ל מהרא דושיחיבספר )מובא הקשה הברוך טעם ו

 םדושיעטרת חכמים להברוך טעם בחי פרבסוכן מובא , דהקשה לו הברוך טעם

היאך העדים מחללין שבת כדי לבוא  רה(שבועות ל' ד"ה דלכאו כתלמס
הרי ללו שבת לא יהא עדות כשר כלל, דיחלהעיד, הא בכהאי גוונא ד

אם יזימו אותם, איגלאי ד, הוה עדות שאי אתה יכול להזימה
 ללו שבתיחדקודם העדות אשתכח דכבר נפסלו מקודם, דמילתא 

הרי אם איגלאי דנפסלו ו, מחמת החילול שבתלעדות ונפסלו  בחינם
הוה עדות דאינו יכול  ם כןוא, מקודם לא נענשים מחמת ההזמה

 היכי מקבלינן עדותם.להזימה, ו

לענין ולהאמור אתי שפיר, דהרי באמת לא מאמינים להמזימים 
 ממין חיללו שבת.הזוהא ד

 נשבעו שהעדות אמתב. 
שאמת אמרו,  זוממיןונשבעו ה בעדים שהוזמו ,פקא מינההנה נ

 האם הזוממין פסולין לעדות מצד שבועת שקר.

מפאת ההזמה אין לפוסלם, כגון שהוזמו גם על דבר בשלמא ו
, ועשו תשובה, באופן יהאחר ונפסלו בודאי מחמת הזמה שנ

אמת, ובפשוטו הוא א על האי עדות ששהשתא כשרים, ונשבעו השת
 כיון שהוזמו אמרינן דמהימינינן לבתרא לכל מילי.

 האם נאמין להמזימין לפסול העדים הראשונים .ג
הנה יש לדון דתיקשי קושיית הברוך טעם לא מצד דנאמין 
להמזימין מצד הזמה, אלא דנאמינם מצד דהם פוסלים הזוממין, 

עדים הראשונים,  שנים יותר מעדים אינם נאמני שניאע"פ ד נהדה
דהוה תרי ותרי, מכל מקום נאמנים לפסול העדים הראשונים 
בגזלנותא, דהרי לענין זה העדים הראשונים אינם נאמנים על 
עצמם. ואם כן הכי נמי נימא דנאמין להמזימין דהעדים פסולים 

 לעדות מכיון דחיללו שבת. 

ין נאמין לבתראי דמעידדבכל הכחשה תיקשי הנה אך 
אלא  .וכדאמרינן דמהימנינן משום גזלנותא ,שהראשונים פסולים

אם כן הרי על המאורע, אינו לפוסלם אלא דון יבפשוטו כיון דהנ
 .המאורע בספק

הכחשה והראשונים נשבעו  הולפי"ז הדין נותן דהיכא דהו
שדבריהם אמת ומעידים המכחישים שנשבעו שקר, לא יפסלו 

ורע, ואף היכא דהמאורע אעל המ הראשונים, דאכתי חשיבא נידון
 אינו נוגע השתא.

רבנן בתראי לא מפאת נאמנות המזימים ל כרחך קושיית והלכך ע
לפוסלם לחילול שבת מדין גזלנותא, דמשום הא הוי בספק, אלא 

 משום הזמה, וחזינן מזה דפסיקא להו דנאמנות הזמה לכל מילי.

                

 מזיד הייתי
שהעידו באיש פלוני שחייב גלות, עדים מכות,  הנה אמרינן בריש

לפינן די ארבעים, אלא לוקין ,אין אומרים יגלה זה תחתיו ,והוזמו
 .ולא זוממיןהוא  ,'הוא ינוס'מקרא 

יכולים לחייבו גלות  עדיםהיאך ה)שם ד"ה מעידין(  והקשו התוספות
 .הייתי ואין כאן חיוב גלותיכול לומר מזיד הרוצח והא  ,בעדותן

דעדים שהעידו דפלוני  )ג' א'( בגמרא בבא מציעא אמרינןכמו הא דו
  יכול לומר מזיד הייתי.האוכל ד קרבן, ויכולים לחייב לאאכל חלב, 

יירי כשראו בו רגלים לדבר שנשמט הברזל ]ותירצו התוספות דא
 [.מקתו ואיכא למימר דלא נתכוין

יתי, היאך כתבו תוספות שיכול לטעון מזיד הי ,מהרש"א השוהק
דאינו יכול לטעון כך  )ג' ב' ד"ה מה( א מציעאבבבהקשו תוספות הרי 

ות פסתו רצותיובשלמא התם  ,אין אדם משים עצמו רשעמשום ד
, אך הכא דאינו מביא חולין בעזרה ביאאינו רוצה להנאמן משום שש

 שייתקו לא קשה ם כןואחולין בעזרה, אם כן לא נאמינו שהוא מזיד, 
 .פותהתוס

 כמה דרכים ליישב:ומצאנו 

 רוצה לעלות לרגלא. 
דכמו דאמרו תוספות דנאמן לומר  ,הרש"אמ שייתהנה יש ליישב קו

קאמר שהוא מזיד הייתי כדי שלא להביא חולין בעזרה, אם כן הכי נמי 
ך כתב וכ .לרגל קיים המצוה דעלייה, כי רוצה לואינו חייב גלות מזיד

 .)יכין אות ו'( שראלבתפארת י

דרצונו להעיד עדות מצוה, דאם חייב גלות לא  רץות תיובכוס ישוע
דיכול לשלוח בכתב  ריך עיון]וצ .העידצאת מעיר מקלט כדי ליוכל ל

 [.בכתב להסוברים דמהני

, או רופא הדרבים צריכים לו כיואב בן צרוי, דכן יש לומר עוו
יוצאין מעיר  דאין (י"א ב')במכות וכמבואר במשנה ] שמרפא חיי נפש.

 .[שמיישב גם כךועוד עיין בתפארת ישראל שם  ם להני דברים.מקלט ג

דהנה כשאומר מזיד, הרי  רת ישראל,ובאהבת איתן נחלק על תפא
לרגל דהרי ימות  לא יעלההא בין כך ונתו דווכ .יכניסו אותו לכיפה

 . בכיפה

באמת יכניסוהו הייתי אומר מזיד לומר דכש ריך עיוןולענ"ד צ
 גלות. טרו מקרבן וורק לפטינן כדבריו ש לומר דנקיאלא לכיפה, 



 ג 

 עיר שרובה רוצחים. ב
 ,עיר שרובה רוצחים אינה קולטת)שם י' ב'(  הנה אמרינן בגמרא

 .ולא שהושוו דבריהן לדבריו 'ודבר באזני זקני העיר ההיא'שנאמר 

ויבוא לעיר מקלט גורם שלא  מזיד האם היד ,יש ליישב עודולפי זה 
 , לכן אומר האמת שהוא מזיד.שלא כדין תקלוט

 אומר מותר קרוב למזיד. ג
ממעטינן מקרא לענין חיוב גלות, ד )ז' ב'(הנה אמרינן בגמרא מכות 

ובתוספות ] ופטור מגלות. דקרוב למזיד הוא ,בשגגה פרט לאומר מותרד

 .[דכתיב שגגה יתירהביארו  (שם ד"ה אלא)

תבו תוספות דיכול שכ האש ("עקח"א סי' )בשבות יעקב  רץתיולפי זה 
שוגג , דהוה הייתי אומר מותר דיכול לומרונה והכלומר מזיד הייתי, 

 ., והרי בזה אינו משים עצמו רשעקרוב למזיד

משא"כ לענין אכילת חלב דגם אומר מותר חשיב שוגג, אם כן 
האומר מזיד כוונתו למזיד גמור, ורק בזה הקשו התוספות דהרי אין 

בספר ו .(ח"ג סי' ס"ח)ים שריבדובב מ כתבך וכ אדם משים עצמו רשע.
 .(ים עצמו רשע ענף א'שאין אדם מ ,להגרש"א איגר)העיקרים 

 .פושע המשים עצמו רשע לפי שהיבאומר מותר הא נמי  וצריך עיון
  ש ליישב.וי

מכיון רשע עצמו משים השבות יעקב, דלא חשיב ש בדרך]ויש לבאר 
נימא דלא על זה  ,ס לכיפהיכנוכי תימא דאם כן  ,רגלעלות לדרוצה ל

 .[אומר מותריאמר דהיה אלא  מזיד גמורדיאמר דהיה איירי 

                

 רוצח בשב ואל תעשה
בשפיכת דמים יהרג ואל ד)כ"ה ב'(  הנה אמרינן בגמרא פסחים

אני יהרוג ואי לא  לו להרוג לפלוני, אומרדאם נכרי והיינו יעבור, 
מאי חזית דדמא דידך סומק ד השני, חייב ליהרג ולא להרוג אותך,

 .דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי ,טפי

יהרג רוצח דהא דאמרינן ב)שם ד"ה אף(  וכתבו התוספות בפסחים
אבל אם  ,אומר לו להרוג בידיםשהנכרי כ ואל יעבור, היינו דוקא

אינו  ,תיהרגואם לא הנח לזרוק עצמך על התינוק הנכרי  לו אומר
דאדרבה איכא למימר מאי  ,כדי להציל חבירוחייב למסור עצמו 

  .סומק טפי החזית דדמיה דחבריה סומק טפי דילמא דמא דידי

רוצח,  אי גוונא הוה ליהאם בכהה ()סי' א'דן באור גדול והנה 
 ה ליהאלא דהוה בשב ואל תעשה, או דלא חשיב רוצח כלל, דהו

 ויש לדון בזה בכמה אנפי: כאבן בעלמא ביד הרוצח.

 שב ואל תעשה עבירה קלה. א
 לזרוק עצמך על התינוקבהנח ד דאם נימאהנה יש להקשות, 

כל מפאת מאי חזית הפוך, הרי מ רוצח, אמאי באמת שרי חשיב
 בשב ואל תעשה. דרציחה  יש כאן עבירהמקום 

 שב ואל תעשהבדרציחה ליישב וכתב  .(שם)באור גדול  שההקוכך 
כול להציל התינוק, וכך לא דאע"פ דמשום פיקוח נפש ימצא נ .קילא

יעבור על עבירה דרציחה בשב ואל תעשה, מכל מקום שרי להציל 
 עצמו, אע"פ דיעבור על עבירה דרציחה בהתינוק.

 ואחד נה, ואחד כהןלפי"ז דאם ב' אנשים בשבי בסכונמצא 
 ש כזית מן המתיובמכונית במכונית,  ישראל, ורק אחד יכול לברוח

 ,לברוחלהציל עצמו ולכהן גם שרי ום כל מקדכהן מוזהר עליו, מ
טומאת כהנים הרי דאע"פ דכך יעבור על איסור טומאת כהנים, 

 ח נפש.הותרה משום פיקו

מקבל ש, דאם יש רופא ן יחזקאלהחזושמעתי מכפיסקא ד ווזה
בחמש דקות  אחד יכול להגיעל, ושתי הודעות על חוליםבשבת 
ן נית, קאמר החזובמכורק השני יכול להגיע בחמש דקות לברגל, ו

 ולהאמור מתבאר כן מדברי האור גדול. .דיעשה מה שירצה יחזקאל

 דהוה רוצח על עצמו ביאור החזון איש. ב
אף  שב ואל תעשהאחר אמאי שרי רציחה ב רוץאמנם מצאנו תי

דאם לא  (בריש הספר הגר"חן )גליו חזון אישב דביאררוצח,  חשיבאם 
, וזה הוה בקום הורג עצמוהרי ד ,הוה רוצח ם כןיניח לזרוק עצמו, ג

מאשר לא  ,ע"י הנכרים שב ואל תעשהוהלכך עדיפא להיות ב ועשה.
אין  חזון אישוהנה לדברי ה .קום ועשהב ה ליהלהניח עצמו ואז הו

 ן יחזקאל.לדינא דהחזו ראיה

 . הוכחה דהוה רוצח גמורג
ל חשיב רוצח גמור, כיון דעאמרינן דדבאמת יש להוכיח כהנ"ל 

 פותתוס דהנה כתבו ,הרג התינוק, אע"פ שאחר זורק אותופו נגו ידי
 הרוח מצויל ידי דמי שנמצא בגג, ונפל ע ב' ד"ה דילמא( ל"ג)כתובות ב

אמרינן דהוה כדינא דהגמרא בבא קמא והרג אדם, חייב גלות, ולא 
ולא הכיר בה ועמד ונפלה דאם היתה אבן מונחת לו בחיקו )כ"ו ב'( 

 פטור מגלות. והרג אדם

אחר כך ו ,שםוהחליט להשאר בהעלוהו לגג באונס, ש לעיין ]וי
קום ועשה מה אם יהא חייב גלות, ואולי חשיבא ה, הנפל ברוח מצוי

 .קום ועשה, ואולי נפילתו היא ת המקדשבבי היכמו בשהי שנשאר
דפטורים מגלות  האין לי ראיאף אם חשיב שב ואל תעשה, ובאמת 

באונס, ולא קם הרבים  שותבר בנפלפקא מינה , ונשב ואל תעשהב
 .ונהרג[עליו נפל אחר  אזל לקום, וויכהיה שאע"פ 

 ,התינוק עלכדי לזורקו לכאן  להביא אדםוהנה אם אומרים לו 
דהרי אף  ,שחשיבא רוצח ה, אך אינה ראיואל יביאו ודאי דיהרג

)כדכתב הריטב"א בפסחים  ,בכלי נשק אסור לו למסור ויהרג ואל יעבור

 עצמו לא גריעא מהבאת כלי נשק. והבאתשם(, 

                

 היאך ילפינן לגילוי עריות
עריות  גילוידהא דאמרינן ב)שם( הנה כתבו התוספות בפסחים 

היכא שהיא  דיהרג ואל יעבור, היינו דוקא כשעושה מעשה, אבל
, הא ילפינן מרוצח דבשב ואל תעשה קרקע עולם ולא עבדה מעשה

 פשיה.אינו חייב למימסר נ

 ,וצח כללא הוה רלדבהנח עצמך על התינוק אם נימא ותיקשי, ד
היאך  ,פותתיקשי על התוסאם כן כאבן ביד המאנס, ה ליה אלא הו
הא , שב ואל תעשהבשב ואל תעשה, מרוצח בעריות  גילויילפינן 
 .רוצח כלל א הוההתם ל

 שב ואל תעשהיכת דמים קישא הוי, דבשפה כל מקום]ויש לדחוק דמ
באור גדול ן מבואר , וכעריות גילויואם כן הוא הדין ברוצח,  א הוהדלשרי 

 שם, אך הוא דוחק[.

 :בג' אופנים פותיש ליישב דברי התוסו
 באמת חשיב רוצח גמור .א

גם בשב ואל תעשה , דבאמת פותיש ליישב דברי התוסחדא, 
הרג התינוק, אע"פ שאחר זורק גופו נ ל ידיחשיב רוצח גמור, כיון דע

 מתוספות בכתובות.)אות ג'( נו לעיל חוכמו שהוכ .אותו
 איכא גווני דהוה רוצחב. 

דנהי דבגוונא דמשליכים על  (הספר תחילת)הגר"ח  הנה כתבד, תו
שב אלא ב דהוה רוצח ת לןרוצח כלל, אבל משכח א הוההתינוק, ל
 .מאופן זה עריות גילויוממילא ילפינן  .ואל תעשה

ופניו כלפי חוץ  ,בחלון היחידי בחדרכגון שעומד ב רה היינו]ולכאו
והאדם בחדר  ,חדרב אין אוירבחלון עומד ש בזהו ,והדלת סגורה

אף כשעמד בחלון עמידתו,  ל ידירוצח גמור ע הבפנים מת, דזה הו
  .לפני שהשני נכנס[

 אסור גם להביא אבן. ג
בריטב"א כתב , דהנה פותעוד יש ליישב באופן ג' דברי תוס

דאם אומר נכרי לישראל תן לי כלי נשק על מנת )כ"ה א'( פסחים ב
ה מאי מקשינן דהו ם כןבור, ואלהרוג, ואם לא אהרגך, יהרג ואל יע

  .אבןהא באמת אסור גם להביא ביד הזורק,  כאבןליה 

, שב ואל תעשהאבל באמת אופן זה אינו מספיק, דהיכא דהוה ב
צמו, כגון דיכול למנוע לקיחת הנשק, פשיטא דאין צריך למסור ע

, אלא דהוה רק מניעת הצלה, ובזה שב ואל תעשהלא מפאת דינא ד
באור גדול דמה  תב]וכדכ .חייו קודמיןדכהא דר' עקיבא פשיטא 

דחייך קודמין  ' עקיבאמר הראי )מצוה רצ"ה( חת חינוךשהביא במנ
 , אינו, דהתם רק מניעת הצלה[.פותנא דתוסלדי
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  ציחהרחלוק  לרמב"ן
 ילוי עריות בשב ואל תעשהדג ,יל דעת התוספותהבאנו לעהנה 

בשב ואל  דילפינן מרוצחדקרקע עולם, , דהוה תעבור ולא תיהרג
  .)פסחים ו' א' בדפי הרי"ף( הרז"ה בסוגיין. וכך כתב תעשה

דבגילוי נחלק על הרז"ה, וכתב  )שם( במלחמות אמנם הרמב"ן
סברא , ולא אמרינן ואל יעבורגם בשב ואל תעשה תיהרג עריות 

 ב'כתובות ג'  יטה מקובצתהובא בש) ריטב"אב וכך כתב .דקרקע עולם

)י"ז ב' בדפי הרי"ף( במלחמות בסנהדרין אמנם  .(ד"ה וז"ל הריטב"א

 .שב ואל תעשה תעבור ולא תיהרגדב פותאסיק כתוס

, פותבדעת הרמב"ן בסוגיין, מה יענה לראיית התוסש לעיין הנה יו
אמרינן  שב ואל תעשהציחה, וברציחה ברילפינן מעריות  גילוידכל 

 מאי חזית להיפוך.

 . כאבן ביד המאנסא
דבשב ואל תעשה לא הוה אם נימא ליישב דברי הרמב"ן, דהנה יש 

ברציחה דהא  אם כןכאבן ביד המאנס, רק  ה ליהאלא הו ,רוצח כלל
רוצח כלל, משא"כ משום דלא הוה דוקא ב ואל תעשה היינו שרי בש

 עריות. גילויב

 פותדברי התוסכתבנו לעיל ליישב אבל באמת, אינו מספיק, שהרי 
דשב ואל מרוצח ב ואל תעשה דש עריות גילויפינן היאך ילבג' דרכים 

אם נימא דהרמב"ן פליג, הרי לדרך הראשון הנ"ל, נימא ]וכי תימא  תעשה.

 .[דלא דמי לאבן, קשה לומר דרמב"ן פליג בזה פותבתוס
 . באמת אסור להניח עצמו שיזרקנו על התינוקב

 , ויאמרפותאופן ב' ליישב דברי הרמב"ן, דבאמת יחלוק על התוס
נאסור שפיכות כי נמי , השב ואל תעשהבעריות  גילוידכשם דאסרינן 

 התינוק. ו עליזרקנשבאמת אסור להניח עצמו ו, שב ואל תעשהדמים ב

חזון בו שכתב מוכרח, כמ פותתוסשהרי דין הריך עיון, אבל דרך זו צ
, הרי אם לא יניח פותך אפשר לומר דלא כהתוסהיאד)גליון הגר"ח(  איש

 רציחה בקום ועשה כלפי עצמו. ליה העצמו הו
 ג. שאני לענין רציחה דבין כך עובר 

הדבר פשוט  כיון דברציחה הבדראבדעת רמב"ן, ד ש לומרי 'גאופן 
איסור רציחה לב' הצדדים,  שרי, כיון דיש שב ואל תעשהד פותכתוס

 י אפשרממילא א כדברי החזון איש הנ"ל דיש איסור רציחה על עצמו[,]

 ם כן, דשם אין סברא זו, ואב ואל תעשהבשעריות  יגילוללמוד ל
 .שב ואל תעשהבעריות  גילויאסור אמרינן ד

ונמצא דמי לרציחה,  עריות גילוידדסברי  פות צריך לומרסובדעת תו
או יעבור  יעבור על רציחה בעצמו,דגם לענין גילוי עריות אמרינן דאו 

 פוך.מאי חזית להים כן ואעל גילוי עריות דדמי לרציחה, 

א חמירחזינן דיהרג ואל יעבור,  עריות גילויבד האדעת רמב"ן דמאך 
ואם כן בשב ואל תעשה עדיף שימות ולא יעבור מנפשות, גילוי עריות 

 .פותפלוגתת רמב"ן ותוס ווזהעל גילוי עריות החמירא. 

שב ואל או שיזרקוה ע"ג תינוק והיא ב ,ולפי"ז אם יש לאשה ברירה
פות , לרמב"ן יזרקוה ולתוסשב ואל תעשהב ילוי עריותאו ג ,תעשה

 .גילוי עריות

                

 לגרום מיתה לעדים זוממין
מי שהעידו עליו עדים שחייב מיתה בידי אדם, והוא יודע 
שהאמת שאינו חייב, ויודע נמי שיש עדים שיזימו את עדים 
המחייבים אותו, ואם יזימום קודם גמר דין הוא יפטר, וגם הם 

 רים, ואם לאחר גמר דין הוא פטור והם חייבים מיתה. פטו

אם רשאי לבקש מהזימים שיעידו רק לאחר הגמר מעתה יש לדון ה
 יהרגו.ידין בשביל שהעדים הראשונים 

איסור נקמה, אך בצערא דגופא דן בחפץ חיים יש בזה ולכאורה 
ומכל מקום לענ"ד לא אריך אם מותר לנקום,  (במ"ח )אות ח' בפתיחה

 ות כן.לעש

ובשביל שיבואו  ,אבל אם העדים כדרכם יבואו רק לאחר גמר דין
קודם גמר דין, יצטרכו לחלל שבת, ודאי אסירא, דלא נתיר משום 

 ואפילו איסור דרבנן לא נתיר. ,פיקוח נפש של העדים הראשונים

דבהכניס פת לתנור אף בעדים )ד' א'( וכל זה משמע בסוגיא דשבת 
כדי  ירו לרדותה ולעבור על איסור דרבנןרק לדידיה הת ,ובהתראה

להציל עצמו, אבל אסור לאדם אחר לעבור על איסור דרבנן דרדייה 
 .כדי להצילו ממיתה

 עניני שבת
 מוקצה בפירורים 

לא הוה פחות מכזית  דפירורים)קמ"ג א'( הנה אמרינן בגמרא שבת 
 מוקצה, כיון דהויין מאכל בהמה. 

מוקצה,  ם כן הוה הפירורים, אבעיר הליכא בהמאם ד נמצא
לענין עצמות שו"ע סי' ש"ח סע' כ"ט(  )א"ה, עייןוכדחזינן בדברי הפוסקים 

 דדוקא כשיש בהמה בעיר. ,וקליפות וגרעינים

 א. היאך שרי לאכול הפירורים
 צה לאכול הפירוריםאם אדם רוכשאין בהמות בעיר, יש לעיין,  הנה

דעתו מתחילה לאכול הכל,  היהאם ]ו אמאי שרי ליה. ,שאין בהם כזית
 .ואינו פירורים[ זיתכהוה ליה חשיבות של 

וכי תימא דעכשיו חישב לאכלו, ואין מוקצה לחצי שבת, אטו בשברי 
 כלים שנשברו בשבת וחישב עליהם יועיל.

ולענ"ד יש לומר דמהני המחשבה לפני שנעשה פירורים, וכדחזינן 
לבהמה מערב שבת, ולא  דעתומהני ם, דילענין בני מעי)ביצה ל"ג א'( 

 נימא בזה בטלה דעתו.

]ולפי זה יש לעיין  .דבחשב בשבת לפני שנעשה פירורים יועילל "וגם י
 לי התם גרע[.ווא ,ברואה כלי שעומד להשבר וחישב על השברים מקודם

 . בעצם הוה מאכל אדםב
, דהא דפירורים לא הוה לבאר באופן אחר בשם חכם אחדשמעתי ו

כיון שעומדים לבהמה, אבל כשאין בהמות יינו דוקא מהמאכל אדם, 
 . כלל לא הוה מוקצההוה מאכל אדם, ואם כן 

דהרי אף באיכא בהמות, הרי אינם עומדים לא נראה בעיני, אך 
ו, וגם לא שיהא אצל אצל יהאבהמה בעיר לא בעינן שהשהרי לבהמות, 

  .רוב בני העיר

מכל מקום לבהמות, דיליה  פירוריםנתן מימיו לא אף אם ש ,ותדע

ולא מפאת דחזי  ,רק מפאת דראוי לבהמההיינו לא הוה מוקצה הא ד
 .לאדם

 . גרעיני תפוחיםג
לא הוה דגרעיני תפוחים ש"ח סע' ל'( סי' ) בביאור הלכהכתב הנה 

, ותיקשי פירורים נמי .עם התפוחים מוקצה, דזימנין דאכיל הגרעינים
  .א זימנין אכיל לכולהוצה כשאין בהמות, הוקמ אמאי אמרינן דהוה

דאוכל נה והכו ,עם התפוחיםמה שכתב הביאור הלכה ולענ"ד 
 .לאכילת אדם חזידנמצא , חיםלאחר שאוכל התפוהגרעינים גם 

מוקצה כשאין  הניחא, דלעולם פירורים לא הו מה שהעירו לעילול
 ' שמעוןוכשיש בהמות, תלי בר] .ולא הוה נולד ,חזי לאדםהרי בהמות, ד

 .[ודה שיהא נולד, ולר' שמעון לא הוה נולד דראוי לבהמותור' יה

האי קושיא דתפוחים כנגד פירורים, דפירורים הוי  תו העירו ליישב
ולענ"ד משמע דגם  .נולד, אבל גרעיני תפוחים לא הוה נולד דלא נשתנו

 בכהאי גוונא חשיבא נולד.

 איכא בהמות בעיר. ד
אם אין , הנה לכאורה לענין הא דחזי לבהמה כשאיכא בהמות בעיר

, ואם כן נימא דחשיב כעיר עיר, אם כן לא יוכלו להגיע לבהמהעירוב ב
  .שאין בהמות

בהמות הפקר לא מהני לזה דאסור להאכילן, דאין מזונותיהם עליך. אך ו
וי העירו, דמכל מקום לא הוה מוקצה דיכול לזכות בהם בקנין חצר ואז ה

שהמוקצה מפריע באופן  ,לדבר מצוההיא  מזונותיהם עליך, והזכיה מהפקר
לא הוה גרף של רעי, ואין מיגו דאתקצאי כי בכניסת השבת לא אע"פ דלו 

והא דהוה  .ולפי זה אם היה קליפות בערב שבת לא נימא לה. הוה מוקצה
משום  והא דאם עשה תנאי בערב שבת לא הוה הטבל מוקצה] .בידו לא מהני

לעיין ביום טוב  לא דחייה בידים ויושב ומצפה, אך ישדהתם  ישאנ, בידו
 להמחמירים כר' יהודה ביום טוב[.

  

לכתוב  י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתהזאת למודע  
בקצרה, ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים האריך רבינו בכמה וכמה 

 דרכים ואופנים באותו ענין, ולפעמים עשר ידות על הנדפס כאן, ע"כ במקום שהאריך העתקנו רק חלק מהדברים.
 

 ב"ב,  7א' דירה  17מערכת 'חמדת אברהם' סוקולוב 
 בערב  8.30עד  7.30 בין השעות   035703949טל'    0737263949פקס  

 נא לתרום להדפסת הגליון 
 ב"ב,  7א' דירה  17סוקולוב 

 035703949טל'   0737263949פקס   
L5703949@gmail.com  

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                    

        
        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 

  דינים והנהגות המצויים בנסיעה לים

 דברים מכל יזהר וכן"וכתב , ם הללו"מביא את דברי הרמב
 לספק יותר לחוש ויש מאיסורא חמירא סכנתא כי, סכנה
 קיר תחת כמו ,סכנה מקום בכל לילך אסור ולכן .איסור
  ".סכנה חשש בהן יש אלו דברים כי ',וכו בלילה

ואין לו זכות , מבואר שיש איסור לאדם להכניס את עצמו למקום סכנה
אלא מדיני שמירת , לומר שאינו מפחד מהסכנה הזו או אינו חושש עליה
והיסוד בזה הוא . הנפש אדם מוזהר שלא להכניס את עצמו לסכנה

שאדם אין לו בעלות על עצמו לומר שמותר לו לעשות מה שרוצה ואיך 
אלא גם בעניני שמירת הגוף והנפש יש הלכה מה מותר לו 

ות לומר שאינו מפחד מהסכנה ן אין לאדם זכועל כ
  .אלא אסור לו להכניס את עצמו למקום סכנה, כפת לו להסתכן

  סכנה כשהים סוער
שהרבה פעמים , והנה ההלכה הזו מצוייה מאוד בשעה שנוסעים לים

ך ולפי הוראות המצילים יש סכנה להכנס לתו ,והים סוער
שאסור להכניס את עצמו , כנס ליםור לההרי יש איס

 לבית ההולך", כתב) 'ה סעיף ג"תרי סימן(ע בהלכות יום כיפור 
 או בחכמה ממנו שגדול מי או רבו או אביו פני להקביל
 המים יהיו שלא והוא .'צווארו וכו עד במים לעבור 
 מגיעים אינם אם אפילו, הסכנה מפני אסור בחול אף

, מבואר שאפילו בשעה שאדם הולך לדבר מצווה
כיון , אסור לו לעבור בנהר בשעה שהמים סוערים ושוטפים במרוצה

  .שזה מקום סכנה ואסור לו להכניס את עצמו לתוך הסכנה
, המים העמוקים כנס לתוךיש איסור לה, כאשר מי הים סוערים

ואסור ללכת למקום צדדי שהמציל . להוראות המצילים
אלא כיון שהים . כנס ליםולעבור שם על ההוראות ולה

ומי , כנס לתוך מקום סכנההרי אסור לה, עת ההיא כמקום סכנה
שמעשיו נבדקים , מעמיד את עצמו בסכנה אמיתית

  .אם הוא ראוי לזכות לנס
אלא חובה לשמוע , כ לחינם טרחתי והגעתי עד הנה

ובאמת         .ולשמור על גופו שלא יכנס למקום סכנה
 השכבר בתחילת הקיץ כשמתחיל, רואים בחוש כמעט מידי שנה בשנה
ער שכאשר הים סו, ל טובעים בים"יש אנשים שרח

  .וחובה רבה להזהר בזה מאוד, הרי הוא מקום סכנה לכל דיניו והלכותיו

תמיד היה ", כתוב) 'ד אות ל"עמוד צ" (שיחות החפץ חיים
  ".וסר מרע' אל תהי חכם בעיניך ירא את ה

אל תהי חכם ", ואחד מהצדיקים אמר ביאור בפסוק הזה בדרך רמז
אלא את העיניים צריך תמיד , אל תעשה חכמות עם העיניים

שלפעמים אדם חושב שבמקום פלוני אין צורך לשמור על 
במצב שלו וודאי לא יזיק לו אם יראה דברים לא שאו שחושב 

  80 גליון
  'שנה ב

 ו"תשע

 ~ א~ 
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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

  פרשת מסעי
 

דינים והנהגות המצויים בנסיעה לים

 הגוףשמירת 

        ).).).).''''ג פסוק אג פסוק אג פסוק אג פסוק א""""פרק לפרק לפרק לפרק ל
 בשעת מתות נשים עבירות שלש על

  ".הנר ובהדלקת
 נפל רבא אמר ,לידתן בשעת שנא

 עומד שהוא לארץ ,תורא נפל"
 טורח ויהא, יקום שלא עד לסכינא

  ".לבא פורענותה מזומנת
א משום הי, נידונה בשעת לידתה

. וצריכה לנס כדי שתעבור את זה בבריאות
בודקים אותו לראות אם הוא , ובזמן שאדם צריך שיעשו לו נס משמים

יש , עבירות ולכן אם אינה זהירה באלו שלש
לחוש שזה יגרום שלא תזכה שיתנהגו עימה בהנהגה של ניסים בשעת 

, ת ומשלים מעניני העולםמה דוגמאו
לא מטפלים בו ולא מקימים , שכל מי שנפל והורע מזלו

כך . גמריאלא משאירים אותו במצבו הרעוע שיפול ל
אם אינה זהירה במצוות , אשה בשעת הלידה כיון שהיא צריכה רחמים
וישאירו אותה במצבה , יש לחוש שלא ירחמו עליה משמים

 עוונם להזכיר שלהם מעשים( מיבדקי
 ,לא ותו גשר .הגשר על שעוברים 
 נטוי קיר כגון סכנה מקום כל ,גשר

כיון שהוא צריך נס , מבואר בגמרא שכאשר אדם נמצא במקום סכנה
ממילא השטן מקטרג בו ואם אין מעשיו ראויים יש 

הלידה הוא שעת ואצל אשה שעת 
קום סכנה ם כל פעם שעובר במואצל אד

הרי זה זמן שמעשיו , עובר ליד קיר נטוי וכדומה
ואם אינו ראוי יש חשש , ויש לשטן מקום לקטרג עליו

 הרבה", כתב) 'ה א הלכה"י פרק הנפש
 עליהן העובר וכל ,נפשות סכנת 
 ,כך על מקפיד איני או בכך עלי לאחרים
ז סעיף "ד סימן קט"יו(א "וברמ  

מביא את דברי הרמב) 'ה
סכנה לידי המביאים

איסור מלספק סכנה
בלילה יחידי או נטוי

מבואר שיש איסור לאדם להכניס את עצמו למקום סכנה
לומר שאינו מפחד מהסכנה הזו או אינו חושש עליה
הנפש אדם מוזהר שלא להכניס את עצמו לסכנה

שאדם אין לו בעלות על עצמו לומר שמותר לו לעשות מה שרוצה ואיך 
אלא גם בעניני שמירת הגוף והנפש יש הלכה מה מותר לו , שרוצה

ועל כ. לעשות ומה אסור
כפת לו להסתכןולא א

  

סכנה כשהים סוער
והנה ההלכה הזו מצוייה מאוד בשעה שנוסעים לים

והים סוער, באים לים
הרי יש איס, המים העמוקים

  .למקום סכנה
ע בהלכות יום כיפור "ובשו

להקביל או המדרש
 יכול, מצווה לצרכי

אף כן דאם, רודפים
מבואר שאפילו בשעה שאדם הולך לדבר מצווה. "מתנים עד אלא

אסור לו לעבור בנהר בשעה שהמים סוערים ושוטפים במרוצה
שזה מקום סכנה ואסור לו להכניס את עצמו לתוך הסכנה

כאשר מי הים סועריםוממילא 
להוראות המצילים וחייבים לשמוע

ולעבור שם על ההוראות ולה, רואה אינו
עת ההיא כמקום סכנהמוגדר ב

מעמיד את עצמו בסכנה אמיתיתנכנס לשם הוא ש
אם הוא ראוי לזכות לנס בשמים

כ לחינם טרחתי והגעתי עד הנה"ולא יאמר אדם א
ולשמור על גופו שלא יכנס למקום סכנה, בקול ההלכה

רואים בחוש כמעט מידי שנה בשנה
יש אנשים שרח, עונת הרחצה בים

הרי הוא מקום סכנה לכל דיניו והלכותיו

  

 שמירת הנפש
, והוא שמירת הנפש, יש עוד דבר שצריך להזהר בו כשהולכים לים

כך חייב לשמור , שכשם שאדם חייב לשמור את גופו שלא יגיע לו נזק
כאשר לא ו. את נשמתו שלא יכשל בדרך בחטאים ובראיות אסורות

, לים ובפרט בדרך שהולכים בה, נזהרים בזה אפשר בקלות להכשל בזה
עלול ברגע אחד להכשל בראיה 

שיחות החפץ חיים"ובספר 
אל תהי חכם בעיניך ירא את ה, הכתוב שגור בפיו

ואחד מהצדיקים אמר ביאור בפסוק הזה בדרך רמז
אל תעשה חכמות עם העיניים -בעיניך 
שלפעמים אדם חושב שבמקום פלוני אין צורך לשמור על  ".לשמור

או שחושב , העיניים
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פרק לפרק לפרק לפרק ל". (". (". (". (''''וגווגווגווגו    ישראלישראלישראלישראל    בניבניבניבני    מסעימסעימסעימסעי    אלהאלהאלהאלה""""
על", מובא) 'ב א"ל דף( במשנה בשבת

ובהדלקת בחלה בנדה זהירות שאינן על ,לידתן
שנא ומאי", )'א ב"ל דף(ואיתא בגמרא 

 ,י"ופרש". 'וכו לסכינא חדד תורא
לסכינא חדדו אומרים הכל לשחיטה
מזומנת מזלה ואיתרע הואיל כך, להשליכו

נידונה בשעת לידתה מבואר בגמרא שהסיבה שהאשה
וצריכה לנס כדי שתעבור את זה בבריאות, שהזמן הזה הוא זמן סכנה

ובזמן שאדם צריך שיעשו לו נס משמים
ולכן אם אינה זהירה באלו שלש. ראוי לקבל את הניסים

לחוש שזה יגרום שלא תזכה שיתנהגו עימה בהנהגה של ניסים בשעת 
  .ותמות בלידתה, לידתה

מה דוגמאוכוהגמרא מביאה על זה עוד 
שכל מי שנפל והורע מזלו םהשרואים מ

אלא משאירים אותו במצבו הרעוע שיפול ל, אותו מנפילתו
אשה בשעת הלידה כיון שהיא צריכה רחמים

יש לחוש שלא ירחמו עליה משמים, הללו
  .וממילא תמות בלידתה ,הרעוע

  

מיבדקי היכא וגברי", ומובא בגמרא
 בשעה לקיש ריש אמר, )י"רש, וזכותם

גשר כעין, י"ופרש". גשר כעין אימא
  ."לדרך ויוצא

  

מבואר בגמרא שכאשר אדם נמצא במקום סכנה
ממילא השטן מקטרג בו ואם אין מעשיו ראויים יש , שייצא מהסכנה הזו

ואצל אשה שעת . לו לחשוש שמא לא יזכה לנס וינזק
ואצל אד, שאז היא נבדקת בו, כנהס

עובר ליד קיר נטוי וכדומה ,שיש חשש שינזק בו
ויש לשטן מקום לקטרג עליו, נבדקים בשמים

  .גדול שינזק במקום ההוא
  

  אסור להכנס למקום סכנה
הנפש ושמירת וצחר הלכות(ם "וברמב
 בהם שיש מפני חכמים אסרו דברים
לאחרים ומה בעצמי מסכן הריני ואמר
    ."מרדות מכת אותו מכין

יש עוד דבר שצריך להזהר בו כשהולכים לים
שכשם שאדם חייב לשמור את גופו שלא יגיע לו נזק

את נשמתו שלא יכשל בדרך בחטאים ובראיות אסורות
נזהרים בזה אפשר בקלות להכשל בזה

עלול ברגע אחד להכשל בראיה , עיניים שלושמי שלא שומר על ה
  .הזיק לנשמתו הקדושהול, אסורה



  נתן מסמרים בעיניו
מאריך הרבה על פגם ) 'שער הקדושה סוף פרק ח

ומביא מהילקוט בפרשת ויחי מעשה מרבי מתיא בן חרש 
 אמר", וכתב. שתקע מסרים בעיניו כדי שלא יכשל בראיה אסורה

 חרש בן מתיא ברבי מעשה יוסף פורת בן פסוק ,בילקוט
 לחמה דומות פניו זיו והיה בתורה ועוסק המדרש

 לאשה עיניו נשא לא שמימיו השרת למלאכי דומות
ובמדרש מאריך ". 'וכו בו ונתקנא שטן עבר אחת

ורבי מתיא בן , בתחבולות שהשטן עשה כדי להכשילו בראיה אסורה
 שמא אני מתיירא אמר", ובסוף כתוב. חרש עמד בניסיון ולא נכשל

 תלמיד לאותו קרא צדיק אותו עשה מה, ויחטיאני הרע
 לו הביא .ומסמרין אש לי והבא לך ליה אמר ,לפניו

, לאחוריו ונפל נזדעזע כך השטן שראה כיון .בעיניו
 בן מתיא רבי את לרפא לך ליה אמר ,לרפאל ה"הקב
 ששלחני רפאל הוא אני לו אמר אתה מי לו אמר, לפניו

 לפני חזר .היה שהיה מה הניחני לו אמר, עיניך
 לך ליה אמר, מתיא לי אמר וכך כך עולם של רבונו 

  ".'אותו וכו רפא מיד, הרע יצר בו ישלוט שלא
עד כדי כך שרבי , רואים מזה כמה גדול הוא הפגם של ראיה אסורה

  .בראיה האסורה מתיא בן חרש העדיף לסמא את עיניו כדי שלא להכשל

, מישיבת כפר חסידים ח היה מעשה נורא בבחור ישיבה
והנה היה . וחיפשו אותו בים במשך כמה ימים עד שמצאוהו

הדגים , שבדרך כלל הטבע הוא שכאשר אדם טובע בים
ואילו אצל הבחור הזה אפילו . באים מיד ואוכלים את העיניים שלו

. בכל זאת העיניים שלו נשארו שלמות, שהיה בתוך הים כמה ימים
שהבחור הזה היה נזהר מאוד בשני , ד עליו אמר ראש הישיבה

וממילא לכן אין זה פלא , בשמירת הפה ובשמירת העיניים
שכיון שקידש את עיניו ושמר עליהם . שלו נשארו שלמות

ה גמל עימו חסד ושמר על עיניו שהדגים לא "לכן הקב

מצינו אצל איזבל שהיתה מרשעת גדולה ונענשה 
' מלכים ב(וכתוב בפסוק , שהכלבים באו ואכלו את בשרה לאחר מותה

שכאשר באו לקורבה לא מצאו אלא את הגולגולת והרגלים 
ורק אלו האברים , שאת כל גופה אכלו הכלבים לגמרי

א הי, לא אכלו את אלו האברים הכלביםומובא בילקוט שהסיבה ש
 אנו חסדים גמילות", ל"וז. משום שהיתה מקיימת בהם מצוות חסד

 בשוק עובר שהיה מת וכל ,לשוק סמוך היה ביתה 
 עשרה ומהלכת בפיה ומקוננת בכפיה ומכה ביתה 

 ומסלסלת ביתה מפתח יוצאה הייתה בשוק עובר שהיה
 לטוב זכור אליהו עליה ונתנבא, צעדות עשרה ומהלכת
 לא חסד שגמלו והאברים, יזרעאל בחלק איזבל 
  ."'וגו לקברה וילכו שנאמר, לקבורה וניתנו 

שלא , רואים מזה שזכות המצווה שקיימה באברים הללו עמדה לה
וממילא יש ללמוד מזה לענין . קבורהשלטו בהם הכלבים וניתנו ל

ה שומר לו "כנגד זה הקב, שכאשר אדם שומר על עיניו

    אלוקינו מלך העולם עושהאלוקינו מלך העולם עושהאלוקינו מלך העולם עושהאלוקינו מלך העולם עושה' ' ' ' אומר ברוך אתה האומר ברוך אתה האומר ברוך אתה האומר ברוך אתה ה
אלוקינו מלך העולם אלוקינו מלך העולם אלוקינו מלך העולם אלוקינו מלך העולם ' ' ' ' הההה    אתהאתהאתהאתה    ברוךברוךברוךברוך    אומריםאומריםאומריםאומרים, , , , 

 ,גדלו מפני עצמו בפני ברכה קבעו עליו ,העולם כל
 ,הגדול ים זה לענין נקרא לא לארץ ישראל בו שעוברין

ולפי זה צריך לברך על הים ברכת . "ימים שאר על
ורק ים אוקינוס קובע לעצמו ברכה אחרת של , "מעשה בראשית

."  

 כשרואה אלא אינן האלו הברכות דכל ודע", )ב"סק

 ~ ב~ 

אלא האדם בכל , הרע אבל האמת היא שכל זה הוא מעצת היצר
העיניים הם . ובכל זמן חייב לשמור על העיניים

אלא , משחקים או כל מיני חכמות
וכך יזכה לשמור . צריך לעמוד על המשמר ולשמור כראוי את העיניים
  .מראיות אסורות, לא יגיע לה שום נזק ומכשול

ואפילו בתוככי , והנה עתה לדאבוננו בימי הקיץ צריך בזה זהירות יתירה
רבה להיות חכם עיניו  וחובה, הערים החרדיות עלולים להכשל בזה

ולחשוב תחבולות מבעוד מועד איך לשמור על העיניים והנפש 

 מכריז שלשה ,יוחנן רבי אמר", איתא
 ספרא רב. 'וכו חוטא ואינו בכרך 

 דרב פניו צהבו ,ספרא ורב דרבא
 'וכו אושעיא ורב חנינא רב כגון אלא

 רבנן בחייהן הכי ומומתייהו ,בהו

זהו , ה מכריז ומתפאר בו בכל יום
והגמרא מבארת שהכוונה היא שאינו נכשל 

שמסביבו , ואפילו כשנמצא במקום של ניסיונות
ישנם הרבה מכשלות והוא מתגבר ואינו מרים את עיניו לראות ראיות 

  .ה מתפאר בכל יום על גבורתו הנשגבה
עד , עינייםרגות גבוהות מגיעים מכח שמירת ה

. ה לוקח את האדם הזה ששומר על עיניו ומכריז עליו בכל יום
רבנן קדישי דבארעא "והגמרא מסיימת שבעבור זה קראו להם 

  .עינייםשכל מעלת הקדושה זכו לה בזכות שמירת ה

ד "אב -ל "זבולון גרז זצלפני כמה שנים קבלתי מכתב מהגאון רבי 
וכל המכתב , ל"שהיה ידידו של אבי הגאון רבי שמואל זצ

ובתחילת המכתב כתב . היה תשובה בלימוד על שאלה ששלחתי לו
 ברה' מצוות ה"כתוב ) ט"פרק י(לים 

שהיה צריך לכתוב , מיותרת" ברה
  ".ברה"ומהי המשמעות של המילה 

דהנה שבאמת יש הרבה דברים שהם מאירים את 
כ "וא, עינייםכמו אור השמש שהוא מאיר באור גדול ומאיר ל

הלא , עינייםשהם מאירות ' לכאורה פלא מה הפסוק משבח את מצוות ה
 עיניים הרי יש עוד דברים שגם הם מאירים

הארה של שאר ל' ת ההבדל בין ההארה של מצוות ה
 - " ברה"לכן הפסוק מוסיף את המילה 
כל  עינייםשבכל הדברים שהם מאירי 

והוא רואה  עינייםשר יש לאדם שכא
אבל . עינייםהרי בא אור השמש ומאיר לו בתוספת אורה לאור ה

ואינו , אור השמש לא מוסיף לו כלום
, עינייםהוא בורא מאירת ', אבל מצוות ה

 עינייםאדם זה בורא ל' מצוות ה, 
משהו , אדם זוכה לקבל ראיה חדשה

שבכוחם לברוא , ומעלה זו ישנה רק במצוות
  .רוחניות חדשות שלא היו לו קודם

נתן מסמרים בעיניו
שער הקדושה סוף פרק ח(ובראשית חכמה 

ומביא מהילקוט בפרשת ויחי מעשה מרבי מתיא בן חרש , עינייםה
שתקע מסרים בעיניו כדי שלא יכשל בראיה אסורה

בילקוט הועתק במדרש
המדרש בבית יושב שהיה

דומות פניו וקלסתר
אחת פעם, בעולם

בתחבולות שהשטן עשה כדי להכשילו בראיה אסורה
חרש עמד בניסיון ולא נכשל

הרע יצר עלי יתגבר
לפניו משרת שהיה

בעיניו ונתנם מסמרין
הקב קרא שעה באותה

לפניו ועמד בא, חרש
עיניך את לרפא ה"הקב
 לפניו אמר ,ה"הקב

שלא ערב אני לו ואמור
רואים מזה כמה גדול הוא הפגם של ראיה אסורה

מתיא בן חרש העדיף לסמא את עיניו כדי שלא להכשל
  

  שלמות עינייםה
ח היה מעשה נורא בבחור ישיבה"תשל בשנת

וחיפשו אותו בים במשך כמה ימים עד שמצאוהו, שטבע בים
שבדרך כלל הטבע הוא שכאשר אדם טובע בים, שם דבר פלא

באים מיד ואוכלים את העיניים שלו
שהיה בתוך הים כמה ימים

ד עליו אמר ראש הישיבהפהסוב
בשמירת הפה ובשמירת העיניים, דברים

שלו נשארו שלמות עינייםשה
לכן הקב, מראיה אסורה

  .יאכלו אותם
מצינו אצל איזבל שהיתה מרשעת גדולה ונענשה וכיוצא בדבר 

שהכלבים באו ואכלו את בשרה לאחר מותה
שכאשר באו לקורבה לא מצאו אלא את הגולגולת והרגלים ) 'פרק ט

שאת כל גופה אכלו הכלבים לגמרי. וכפות הידים
  .נשארו שלמים

ומובא בילקוט שהסיבה ש
משום שהיתה מקיימת בהם מצוות חסד

 כי ,מאיזבל למדים
 מתוך יוצאה הייתה
שהיה חתן וכל, צעדות

ומהלכת ידיה בכפי
 את יאכלו הכלבים

 הכלבים בהם שלטו
רואים מזה שזכות המצווה שקיימה באברים הללו עמדה לה

שלטו בהם הכלבים וניתנו ל
שכאשר אדם שומר על עיניו עינייםשמירת ה

  .על העיניים

  

 בדיני ברכת הים
אומר ברוך אתה האומר ברוך אתה האומר ברוך אתה האומר ברוך אתה ה, , , , ומדברותומדברותומדברותומדברות    וגבעותוגבעותוגבעותוגבעות    הריםהריםהריםהרים    ונהרותונהרותונהרותונהרות    ימיםימיםימיםימים    עלעלעלעל"""", , , , ))))''''ח סעיף אח סעיף אח סעיף אח סעיף א
, , , , ולמצריםולמצריםולמצריםולמצרים    ישראלישראלישראלישראל    לארץלארץלארץלארץ    בובובובו    שעובריםשעובריםשעובריםשעוברים    היםהיםהיםהים    והואוהואוהואוהוא, , , , הגדולהגדולהגדולהגדול

עושה מעשה "שתיקנו לברך על הים הוא 
  ".עושה הים הגדול

א הים שעוברים בו לארץ יע שההגדרה של הים הגדול ה
". עושה הים הגדול"ולפי זה בים שלנו צריכים לברך 

 יגיפל אחרונים הרבה אבל", )ב"סק
 שבכל הגדול הים שהוא אוקינוס ים

כל את שמקיף הימים
שעוברין ים על אבל

על כמו עליו ומברכין
מעשה בראשיתעושה "
".עושה הים הגדול"

  

סק(ב "עוד כתב המש

אבל האמת היא שכל זה הוא מעצת היצר. ראויים
ובכל זמן חייב לשמור על העיניים בכל מצב, מקום

משחקים או כל מיני חכמות תןאיולא עושים , קדושות וטהורות
צריך לעמוד על המשמר ולשמור כראוי את העיניים

לא יגיע לה שום נזק ומכשולו ,את נפשו מהמכשולות
והנה עתה לדאבוננו בימי הקיץ צריך בזה זהירות יתירה

הערים החרדיות עלולים להכשל בזה
ולחשוב תחבולות מבעוד מועד איך לשמור על העיניים והנפש , בראשו

  .שלא יגיע אליהם שום מכשול
  

  עינייםשמירת ה
איתא) 'א ג"קי דף(בפסחים ' והנה בגמ

 הדר רווק על ,יום בכל ה"הקב עליהן
דרבא קמיה תנא תני, הוה בכרך הדר רווק

אלא מר כגון לאו רבא לו אמר ,ספרא
בהו לאיסתכולי עינייהו מדלן לא ואינהו
  ".דישראל דבארעא קדישי

ה מכריז ומתפאר בו בכל יום"מבואר בגמרא שאחד מאלו שהקב
והגמרא מבארת שהכוונה היא שאינו נכשל , רווק הדר בכרך ואינו חוטא

ואפילו כשנמצא במקום של ניסיונות. אפילו בראיה אסורה
ישנם הרבה מכשלות והוא מתגבר ואינו מרים את עיניו לראות ראיות 

ה מתפאר בכל יום על גבורתו הנשגבה"הרי בו הקב, אסורות
רגות גבוהות מגיעים מכח שמירת הרואים מזה לאיזה ד

ה לוקח את האדם הזה ששומר על עיניו ומכריז עליו בכל יום"שהקב
והגמרא מסיימת שבעבור זה קראו להם 

שכל מעלת הקדושה זכו לה בזכות שמירת ה, "דישראל
  

  מאירת עיניים
לפני כמה שנים קבלתי מכתב מהגאון רבי 

שהיה ידידו של אבי הגאון רבי שמואל זצ, ברחובות
היה תשובה בלימוד על שאלה ששלחתי לו

לים דבתהי, ביאור נפלא מהסבא מקלם
ברה"מילה ולכאורה ה". עינייםמאירת 

ומהי המשמעות של המילה , "עינייםמאירת ' מצוות ה"
דהנה שבאמת יש הרבה דברים שהם מאירים את , וביאר הסבא מקלם

כמו אור השמש שהוא מאיר באור גדול ומאיר ל, עינייםה
לכאורה פלא מה הפסוק משבח את מצוות ה

עיניים הרי יש עוד דברים שגם הם מאירים הם מאירות' לא רק מצוות ה
  .עיניים

ת ההבדל בין ההארה של מצוות הל שכדי ליישב א"וי
לכן הפסוק מוסיף את המילה , עינייםהדברים שהם מאירי 

שבכל הדברים שהם מאירי , עינייםמאירת  ברה' מצוות ה
שכא, עינייםההארה היא דווקא כשיש 

הרי בא אור השמש ומאיר לו בתוספת אורה לאור ה, בהם
אור השמש לא מוסיף לו כלום, ל אינו רואה בעיניו"מי שרח

אבל מצוות ה    .עינייםמאיר לו ל
, "עינייםמאירת  ברה', מצוות ה"וזהו 

אדם זוכה לקבל ראיה חדשה. טהורות וקדושות עיניים, מאירות
ומעלה זו ישנה רק במצוות. שלא היה לו קודם לכן

רוחניות חדשות שלא היו לו קודם עינייםלאדם 

ח סעיף אח סעיף אח סעיף אח סעיף א""""סימן רכסימן רכסימן רכסימן רכ((((ע ע ע ע """"כתב השוכתב השוכתב השוכתב השו
, , , , הגדולהגדולהגדולהגדול    היםהיםהיםהים    ועלועלועלועל. . . . בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    מעשהמעשהמעשהמעשה
        ....""""הגדולהגדולהגדולהגדול    היםהיםהיםהים    עושהעושהעושהעושה

שתיקנו לברך על הים הוא  ע שהברכה"מבואר בשו
עושה הים הגדול"ובים הגדול הברכה היא , "בראשית

ע שההגדרה של הים הגדול ה"ודעת השו
ולפי זה בים שלנו צריכים לברך , םישראל ולמצרי

סק(אבל למעשה כותב המשנה ברורה 
ים על וסבירא להו דדווקא ,המחבר על



הפסיד את הברכה , בנסיעה לא בירך כיון שבפעם הראשונה שראהו
  .ושוב אינו יכול לברך

ב כתוב שאין מברכים את הברכה הזו "דהנה במש
ובביאור הלכה כותב שאפילו אם , אלא משלושים יום לשלושים יום

כ אינו יכול שוב "ג, בפעם הראשונה שראה את הים לא בירך את הברכה
ורק לאחר שיעברו שלושים יום , לברך את הברכה בתוך שלושים יום

  .שבהם לא ראה את הים יכול לשוב ולברך
כיון שהתחייב , ומעתה לכאורה כשראה את הים תוך כדי הנסיעה לים

כ הים נתכסה "הרי אם לא בירך ואח, לברך באותו הרגע שראה את הים
יוכל לברך את  וממילא כשיגיע לים לא. מעיניו הפסיד את הברכה

וכיון שכבר ראה , שכאשר יגיע לים זה נחשב כראיה חדשה
  .מקודם את הים ולא בירך עליו שוב אינו יכול לברך את הברכה

שבוודאי , א בפשיטות"ל שטיינמן שליט"וכן הורה למעשה הגראי
  .ושוב אינו יכול לברך על הים כשיבוא לים

כ הים נתכסה "ווקא אם בתחילה ראה את הים ואחאמנם נראה שכל זה ד
. בזה כאשר בא לים נחשב הדבר כראיה חדשה ואינו יכול לברך

ונזכר בדבר , אבל אם הגיע לים וברגע הראשון שכח לברך את הברכה
בזה נראה שכיון שלא היה הפסק בראיתו אלא כל הזמן 

אחת ויכול עדיין לברך את  ממילא הכל נחשב לראיה
וכל ההלכה שהפסיד את הברכה זהו דווקא אם בתחילה ראה 

בזה הראיה , ואז שוב נעשה הפסק שלא ראה את הים
השניה מוגדרת כראיה אחרת וכיון שכבר ראה מתחילה את הים ולא 

וכל  ,אבל אם לא היה שום הפסק בראייתו. בירך הרי הפסיד את הברכה
הזמן הוא רואה את הים ברצף אחד הרי זה מוגדר כהמשך של הראיה 

  .ויכול עדיין לברך את ברכת הים, שהתחייב לברך עליה

 ברכת הציצית כשלובש את הציצית בשעה שיוצא מהים
  .ומה מוגדר כזמן רב שנחשב כהפסק בברכה

ביום ש, ל"ש קרליץ זצ"א בשם הגרח"ל שטיינמן שליט
ל הוריד את הטלית בהפסקה שבין תפילת "כיפור מרן החזון איש זצ

. והשאיר את הטלית במקום שהתפלל והלך לביתו, מוסף לתפילת מנחה
ורצה ללבוש את הטלית הסתפק , וכאשר חזר לתפילת מנחה לבית כנסת

או שעדיין , האם הזמן שעבר בהפסקה נחשב כזמן מרובה וצריך לברך
ולמעשה מספק לבש את . ואין זה הפסק בברכה

  
א הסתפק "כ החזו"ואעפ, ואמר שההפסקה היתה לפחות כשעתיים וחצי

  .האם צריך לברך על הטלית ולא בירך מספק
וצריך , זה כבר וודאי נחשב לזמן מרובה, ונראה שאם עברו שלש שעות

  .לברך מחדש על הציצית

אם היה בים שלש , מי שהוריד את הציצית בים ולפי זה הוא הדין לענין
הרי זה הפסק וצריך לחזור ולברך , שעות שבהם לא היה לבוש בציצית

  .אבל בפחות מכן לא יברך מספק

  שינוי מקום אינו הפסק
א השאיר את הטלית בבית הכנסת והלך "פ שהחזו

שהגדר של , כהפסק לגבי הברכהאין השינוי מקום הזה מוגדר 
הפסק לגבי ציצית תלוי רק בזמן שאם יש הפסק של זמן רב שאינו לבוש 

. ואין הפסק של שינוי מקום נחשב בזה להפסק, בציצית הרי זה הפסק
 מקומו שינה אם ואפילו"שכתב , )ז"סקל(ב "ודבר זה מפורש במש

 הוי לא ,זהב כיוצא וכל לבית הכסא כנסלה אותו שפשט
  ".עצמו טלית אותו ולבש שחזר כיון ,הפסק

  לבש ציצית אחרת
זהו , שכל הנידון הזה אם חוזר ומברך על הציצית, 

אבל אם . ציצית שלבש בתחילה אותהדווקא כאשר חוזר ולובש את 
בזה וודאי שצריך לברך , מוריד את הציצית וחוזר ולובש ציצית אחרת

  .מחדש על הציצית שלובש
אם , שמחליפים את בגדים לבגדי שבת, ודבר זה מצוי בערב שבת

  .מחליף את הציצית ולובש ציצית אחרת צריך לברך על הציצית החדשה
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  ".]אחרונים
לגבי , כתב) הזה במקום ה"ד ',

שצריך שיעבור שלושים יום , בשלושים יום
וכל זמן שלא עברו שלושים יום אפילו אם בפעם 

 ואפשר", ל"וז. אינו יכול לברך, 
 שלא כל ,ימים איזה בעוד המקום

 בפעם בירך שלא אף מברך אינו
 שראה ,לחוד הראיה על נתקנה 

 אין צריך ,אצלו חדש דבר זה ואין
  ".חדשה כראיה 

מצוי מאוד שלקראת סוף הנסיעה כבר רואים 
בכל זאת כבר נראה , ואפילו שעדיין לא הגיע בפועל אל הים

מיד , "עושה מעשה בראשית"ונראה שצריך לברך את הברכה 
ואפילו שעדיין לא הגיע בפועל ממש 

משום שבהלכה של , לברך כבר את הברכה
אלא , שכדי לברך צריך לעמוד ממש סמוך לים

א שבכל צורה שרואה את הים מתחייב לברך את 
אם למעשה , וממילא אפילו שעומד עדיין במרחק רב מהים

  .רואה את הים בוודאי שצריך מיד לברך את הברכה

  ם בעת הנסיעה ולא בירך
, הרבה פעמים רואים את הים לזמן קצר

הים מסתתר מחמת ההרים או הבנינים 
ויש לדון מה הדין אם כשראה את הים בפעם הראשונה 

או . האם עתה כשהגיע לים יכול לברך את הברכה

כיון שבפעם הראשונה שראהו
ושוב אינו יכול לברך

דהנה במש, והנידון בזה הוא
אלא משלושים יום לשלושים יום

בפעם הראשונה שראה את הים לא בירך את הברכה
לברך את הברכה בתוך שלושים יום

שבהם לא ראה את הים יכול לשוב ולברך
ומעתה לכאורה כשראה את הים תוך כדי הנסיעה לים

לברך באותו הרגע שראה את הים
מעיניו הפסיד את הברכה

שכאשר יגיע לים זה נחשב כראיה חדשה, הברכה
מקודם את הים ולא בירך עליו שוב אינו יכול לברך את הברכה

וכן הורה למעשה הגראי
ושוב אינו יכול לברך על הים כשיבוא לים, הפסיד את הברכה

  

אמנם נראה שכל זה ד
בזה כאשר בא לים נחשב הדבר כראיה חדשה ואינו יכול לברך, מעיניו

אבל אם הגיע לים וברגע הראשון שכח לברך את הברכה
בזה נראה שכיון שלא היה הפסק בראיתו אלא כל הזמן , רק לאחר זמן

ממילא הכל נחשב לראיה, רואה את הים
וכל ההלכה שהפסיד את הברכה זהו דווקא אם בתחילה ראה . הברכה

ואז שוב נעשה הפסק שלא ראה את הים, את הים ולא בירך
השניה מוגדרת כראיה אחרת וכיון שכבר ראה מתחילה את הים ולא 

בירך הרי הפסיד את הברכה
הזמן הוא רואה את הים ברצף אחד הרי זה מוגדר כהמשך של הראיה 

שהתחייב לברך עליה, הראשונה

  

ברכת הציצית כשלובש את הציצית בשעה שיוצא מהים
, הנה כאשר באים לים בזמן השהות בים מורידים את הציצית

יש לדון האם כשחוזר , וכשיוצאים מהים חוזרים ולובשים את הציצית
האם . או לא, ולובש את הציצית צריך לברך מחדש ברכה על הציצית

, ת בים מוגדר כהפסק מהברכה שבירך בבוקר
או שאין זה . וצריך לשוב ולברך מחדש כשחוזר ולובש את הציצית

הפסק והברכה שבירך בבוקר פוטרת גם את מצוות ציצית שלובש אחרי 

 טליתו פשט אם", כתב) ד"י סעיף
 ויתעטף כשיחזור לברך צריך, מיד
 לחזור דעתו היה אם מברכין שאין

שאם אדם מוריד את הציצית ודעתו לחזור 
וממילא , אין זה נחשב כהפסק לענין הברכה

אלא נפטר בברכה , ו צריך לברך מחדש

 דבעת דכיון ,היש אומרים הוא וטעם
. 'הפסק וכו הפשיטה הוי לא ,עשה

 אף ,זמן איזה אחר רק מיד ללבוש
והוא הדין  .'וכו ולברך לחזור צריך

 איזה נשתהא כ"ואח ,מיד ללבוש
  ".'וכו ולברך לחזור

זהו , ב שכל הדין שאינו צריך לחזור ולברך על הציצית
כ "ודעתו לחזור וללבוש מיד אח

בזה אנו אומרים שהזמן שאינו לבוש בציצית אינו 
או , אבל דעתו ללבוש את הציצית רק לאחר זמן

אפילו אם היה דעתו ללבוש מיד בחזרה את הציצית אבל בפועל 
שיטה הרי בזה הפ, למעשה התעכב ולא לבש את הציצית אלא לאחר זמן

וצריך לחזור ולברך שוב ברכת הציצית 

מהו שהות הזמן שמוגדר כזמן מועט שאינו הפסק 

ומה מוגדר כזמן רב שנחשב כהפסק בברכה, בברכה
ל שטיינמן שליט"שמעתי מהגראי

כיפור מרן החזון איש זצ
מוסף לתפילת מנחה

וכאשר חזר לתפילת מנחה לבית כנסת
האם הזמן שעבר בהפסקה נחשב כזמן מרובה וצריך לברך

ואין זה הפסק בברכהאינו כזמן מרובה 
  .הטלית בלא ברכה

ואמר שההפסקה היתה לפחות כשעתיים וחצי
האם צריך לברך על הטלית ולא בירך מספק

ונראה שאם עברו שלש שעות
לברך מחדש על הציצית

  

ולפי זה הוא הדין לענין
שעות שבהם לא היה לבוש בציצית

אבל בפחות מכן לא יברך מספק. מחדש על הציצית
  

שינוי מקום אינו הפסק
פ שהחזו"שאע, יש להוסיף

אין השינוי מקום הזה מוגדר , לביתו
הפסק לגבי ציצית תלוי רק בזמן שאם יש הפסק של זמן רב שאינו לבוש 

בציצית הרי זה הפסק
ודבר זה מפורש במש

שפשט כגון ,בינתיים
הפסק בזה מקום השינוי

  

לבש ציצית אחרת
, אמנם יש להדגיש

דווקא כאשר חוזר ולובש את 
מוריד את הציצית וחוזר ולובש ציצית אחרת

מחדש על הציצית שלובש
ודבר זה מצוי בערב שבת

מחליף את הציצית ולובש ציצית אחרת צריך לברך על הציצית החדשה
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אחרונים[ יום לשלושים יום משלושים אותן
',א סעיף ח"רי סימן( הלכה ובביאור

בשלושים יוםברכות הראיה שמברך פעם 
וכל זמן שלא עברו שלושים יום אפילו אם בפעם . מראיה אחרונה

, הראשונה שכח ולא בירך את הברכה
המקום את או האדם את ראה דאפילו עוד
אינו ראשונה מראיה יום שלושים עבר

 הברכה דודאי בזה אבל .'ראשון וכו
ואין המקום ראה שכבר וכיון הנס מקום
 הוי ואז שלושים יום שיעבור עד לברך

  

  ראה את הים ממרחק
מצוי מאוד שלקראת סוף הנסיעה כבר רואים , הנה כאשר נוסעים לים

ואפילו שעדיין לא הגיע בפועל אל הים, את הים
ונראה שצריך לברך את הברכה . הים

ואפילו שעדיין לא הגיע בפועל ממש . כשרואה בפעם הראשונה את הים
לברך כבר את הברכהבכל זאת צריך , אל הים

שכדי לברך צריך לעמוד ממש סמוך ליםברכת הים לא נאמר 
א שבכל צורה שרואה את הים מתחייב לברך את משמעות הדברים הי

וממילא אפילו שעומד עדיין במרחק רב מהים. הברכה
רואה את הים בוודאי שצריך מיד לברך את הברכה

  

ם בעת הנסיעה ולא בירךראה את הי
הרבה פעמים רואים את הים לזמן קצר, והנה כשרואים את הים בנסיעה

הים מסתתר מחמת ההרים או הבנינים  ,כ כשממשיכים בנסיעה"ואח
ויש לדון מה הדין אם כשראה את הים בפעם הראשונה . שסביבות הים

האם עתה כשהגיע לים יכול לברך את הברכה, לא בירך את הברכה

הנה כאשר באים לים בזמן השהות בים מורידים את הציצית
וכשיוצאים מהים חוזרים ולובשים את הציצית

ולובש את הציצית צריך לברך מחדש ברכה על הציצית
ת בים מוגדר כהפסק מהברכה שבירך בבוקרמה שהוריד את הציצי

וצריך לשוב ולברך מחדש כשחוזר ולובש את הציצית
הפסק והברכה שבירך בבוקר פוטרת גם את מצוות ציצית שלובש אחרי 

  .ההפסקה שהוריד את הציצית בים
  

סעיף 'ח סימן(ע בהלכות ציצית "בשו
מיד בו ולהתעטף לחזור דעתו היה אפילו

שאין, ויש אומרים", א"וכתב הרמ". בו
  ".בו ולהתעטף

שאם אדם מוריד את הציצית ודעתו לחזור , א"מבואר בדברי הרמ
אין זה נחשב כהפסק לענין הברכה, ולהתעטף בו שנית

ו צריך לברך מחדשכשחוזר ולובש את הציצית אינ
  .שבירך בתחילת היום על הציצית

וטעם", )ז"סקל(וכתב המשנה ברורה 
עשה וכן ללבשו תיכף דעתו היה הפשיטה

ללבוש דעתו היה לא הפשיטה בעת דאם ודע
צריך ע"לכו ,מיד בו ונתעטף חזר כ"שאח

ללבוש דעתו היה הפשיטה בעת אם ,להיפך
לחזור צריך ע"לכו בזה גם ,דעתו והסיח זמן

ב שכל הדין שאינו צריך לחזור ולברך על הציצית"מבואר במש
ודעתו לחזור וללבוש מיד אחדווקא אם הוא הוריד את הציצית 

בזה אנו אומרים שהזמן שאינו לבוש בציצית אינו , בחזרה את הציצית
אבל דעתו ללבוש את הציצית רק לאחר זמן. הפסק לענין הברכה

אפילו אם היה דעתו ללבוש מיד בחזרה את הציצית אבל בפועל 
למעשה התעכב ולא לבש את הציצית אלא לאחר זמן

וצריך לחזור ולברך שוב ברכת הציצית , של הציצית מוגדרת כהפסק
  .כשחוזר ולובש את הציצית

  

  מהו זמן מרובה
מהו שהות הזמן שמוגדר כזמן מועט שאינו הפסק , אלא שיש לברר

  

ניתן להשיג את העלון בכל שבוע בטלפון ניתן להשיג את העלון בכל שבוע בטלפון ניתן להשיג את העלון בכל שבוע בטלפון ניתן להשיג את העלון בכל שבוע בטלפון 



 ~ ד~ 

 

  

  בין המצרים

  המקרר שהתעכב
היה מספר מעשה , ל בשיעוריו בימי בין המצרים"צ פלמן זצ"הגרב

  .ל"י קנייבסקי זצ"מרן הגרי - מהסטייפלר 

באותם ימים היה הדרך שכאשר היו קונים מקרר חדש או כל , וכך המעשה

. היה לוקח הרבה זמן עד שהמוצר הגיע לבית הלקוח, מוצר חשמלי אחר

עד שהגיע תורו של , ולפעמים היו צריכים להמתין אפילו כמה שבועות

שנה אחת בתחילת חודש סיון קנה   .הלקוח לקבל את המוצר שקנה

וכשקנה סיכם עם החברה על התאריך שבו , צ מקרר חדש לביתו"הגרב

  .והתאריך היה בימים הראשונים של חודש תמוז, המקרר יגיע לבית

צ מכתב מהחברה "קיבל הגרב, יך המיועדחלפו הימים וכשהתקרב התאר

זאת אומרת שהוא , שעקב שיבושים בהספקה המקרר יגיע באיחור של חודש

  .יגיע בתחילת חודש אב

הרי הימים הראשונים של , ולא ידע מה להכריע, צ ראה את המכתב"הגרב

. שבו לא קונים ולא מחדשים דברים חדשים, חודש אב אלו ימי תשעת הימים

בוודאי שלא , שזהו שמחה לכל בני הבית, ש בבית מקרר חדשוכל שכן לחד

אבל מצד שני אם יתקשר לחברה ויבקש    .ראוי להביאו לבית בתשעת הימים

ואז שוב יצטרך , הרי ידחו אותו לסוף הרשימה, לדחות את התאריך הזה

ואולי יש להקל באופן זה . להמתין עוד מספר שבועות עד להגעת המקרר

  .כדי שלא יצטרך להמתין כל כך הרבה זמן, עת הימיםלקבל את המקרר בתש
  

, עלה אל בית הסטייפלר והציע לפניו את כל צדדי השאלה, כששאלתו בפיו

  .וציפה להכרעתו כדת מה לעשות

באמת בתשעת הימים אין ראוי לקבל מקרר חדש שגורם , אמר הסטייפלר

פילו א, וראוי לדחות את הספקת המקרר לאחרי תשעת הימים, שמחה רבה

  .שיתכן שמחמת זה יצטרך להמתין עוד זמן רב

שלא יתקשר אל החברה ויבקש לדחות את  -הוסיף הסטייפלר  -אבל 

ויסביר לו את , אלא שיסע אל החברה ויבקש לפגוש את המנהל, ההספקה

שהם ימי אבלות על חורבן בית המקדש שנחרב בימים , ענין תשעת הימים

, אוי לקבל דברים חדשים שגורמים שמחהומסיבה זו אין שמחים ולא ר, הללו

משום . ומחמת כן הינו מבקש לדחות את הספקת המקרר לאחרי תשעה באב

  .ראוי שגם המנהל יידע את ענין חורבן בית המקדשש
  

את מהותם , נסע אל המנהל והסביר לו בטוב טעם ודעת, ואכן עשה כדבריו

ר הוא ענין קניית וכמה חמו, של ימי בין המצרים בכלל ותשעת הימים בפרט

ולכן ביקש לדחות את הספקת המקרר . וקבלת דברים חדשים בימים הללו

את הדברים , המנהל ששמע עתה לראשונה    .לאחרי תשעה באב

אני אדאג , ואמר מיד אם הימים הללו כל כך חמורים. התרגש מאוד, הללו

 ז"שהיה עדיין כמה ימים לפני י(שהשבוע הזה לפני שיתחילו ימי האבלות 

... וכבר באותו יום שלח את המקרר לביתם. תקבלו את המקרר) בתמוז

ולא הזכיר שהוא היה בעל , צ היה מספר את הסיפור הזה על אברך"הגרב(

  ).כדרכו שלא הזכיר את עצמו בשיעוריו, המעשה

*  

  הכרטיס שנשרף
לעורר להתבונן על מה מתאבלים בימים , צ משל נפלא"עוד סיפר הגרב

  .הללו

יום . שבקושי רב הצליח להביא כל יום טרף לביתו, עני ואביון מעשה באדם

כדי להרוויח מעט כסף , יום היה מכתת רגליו בעבודות שונות ומשונות

  .שיספיק לו ולבני ביתו לצורכי אותו היום

ולקנות כרטיס הגרלה שאפשר לזכות , יום אחד החליט העני לנסות את מזלו

  .הוא יכול להתהפך בו לעשיר גדול שביום אחד, בו בסכום כסף גדול מאוד

והגיע עימו , קנה את הכרטיס המדובר, ואכן ממחשבה למעשה כך עשה

וביקש ממנה שתשמור עליו עד , בבית הראה את הכרטיס הזה לאשתו. לביתו

האשה . משום שהוא כרטיס חשוב שיכול להביא להם הרבה תועלת, מאוד

העליון שבבית שיהא מונח והניחה את הכרטיס בארון , עשתה כמצוות בעלה

האמא היתה עסוקה , יום אחד בשעת הצהרים  .שם למשמרת

ופתחו את , והילדים שהיו בבית חיפשו משהו מענין להתעסק עימו, בעיסוקיה

עלה , אחד מהילדים לקח כיסא. הארונות כדי לתור אחר איזה חפץ מעניין

, דול ויפהעליו ופתח את הארון העליון ולהפתעתו הוא רואה שם כרטיס ג

ולקח את , הילד התפעל מהציור הזה. שמצוייר עליו ציור מאוד מרשים

  .הכרטיס כדי לשחק עימו במשחקיו

להעתיק את הציור , והתחילו לשחק בכרטיס, הילדים כולם התקבצו סביבו

  .וכהנה וכהנה, לצבוע אותו, שמצוייר בו

וך התנור והכרטיס נפל לת, פתאום באמצע המשחק הילדים לא נזהרו כראוי

  .וברגע אחד נשרף כולו והפך לכמה פרורי אפר, שדלק בפינה

ומרוב צער , הילד שלקח את הכרטיס הצטער מאוד על הציור היפה שאבד

הבינו שצריך , הילדים הקטנים שראו את אחיהם הגדול בוכה. התחיל לבכות

  .ולפיכך התחילו גם הם לבכות, עכשיו לבכות

כששמעה את הילדים בוכים , במעשיהםהאמא שלא הבחינה כל אותה העת 

וכשסיפרו לה על הכרטיס עם הציור היפה . הזדרזה מיד לבדוק מה קרה להם

הבינה שמדובר בכרטיס היקר שבעלה ביקש , שהורידו מלמעלה והוא נשרף

וגם היא , ואם הוא נשרף כנראה שהפסידו משהו חשוב. ממנה לשמור עליו

  .התחילה לבכות על שריפת הכרטיס

ולהפתעתו , וק באותו זמן האבא הלך לבדוק איזה כרטיס זכה בהגרלהובדי

וזכה בסכום כסף עצום שיכול להפוך , הוא רואה שהכרטיס שלו עלה בגורל

והתחיל לרוץ בשמחה לביתו כדי להביא את , את מצבו מחושך לאור

, וכששאל מה קרה, והוא רואה את כולם בוכים, הוא נכנס לבית. הכרטיס

על ... ומיד גם הוא התחיל לבכות... של ההגרלה נשרף באש הבין שהכרטיס

  .האובדן הגדול שהפסיד עתה בשריפת הכרטיס

זה בוכה על הציור , אבל כל אחד מסיבה אחרת, יוצא למעשה שכולם בוכים

אבל , זה בוכה כי כולם בוכים, זה בוכה על הכרטיס היקר שאבד, היפה שאבד

זה האבא שמבין את תוכן הכרטיס היחיד שבוכה ומבין על מה הוא בוכה 

  .כמה הוא היה שווה וכמה הפסיד עתה בשריפתו
  

יש כאלו , אותו הדבר הוא בענין האבלות והבכי על חורבן בית המקדש

יש שבוכים על הכבוד , שבוכים על ההוד והדר החיצוני שהיה לבנין הבית

ויש שלא מבינים כלום ובוכים כי כולם , שכלל ישראל הפסיד בחורבן הבית

מתבונן איזה דרגות של קדושה וטהרה כלל , אבל האיש המשכיל. בוכים

וכל זה , לאיזה רוממות עלו ונתעלו, ישראל זכו כשהיה בית המקדש קיים

ואצלו הבכי והצער הוא אמיתי שמבין את ההפסד . הפסידו בחורבן הבית

על מה , ועל זה צריך להתבונן בימים הללו. תי שהפסדנו בחורבן הביתהאמי

  ...לבכות

*  

  הרכבת
  .ל"מ פיינשטיין זצ"מעשה ששמע ממרן הגרי, צ"בהזדמנות אחרת סיפר הגרב

ונסע , מ למד במיר"הגרי(ל "ז זצ"מ בבריסק אצל מרן הגרי"כאשר למד הגרי

, ל"ז זצ"מרן הגרי לבריסק לתקופה מסויימת כדי ללמוד אצל הרב מבריסק

זכה , ז עלה לארץ"ולאחר המלחמה כשהגרי. ונעשה אז מגדולי תלמידיו

ז הסתובב בבית "היה פעם אחת שכשהגיע לבית הגרי, )מ להיות חתנו"הגרי

ולקח את כל הכסאות שהיו , ל שהיה אז כבן שמונה"ר מאיר זצ"בנו הקטן הג

  .זה אחרי זה העמידם בשורה ישרה, "רכבת"בחדר וסידר אותם בצורת 

מדוע הוא מסדר את הכסאות , ושאל את בנו למעשיו, ז נכנס לחדר"הגרי

  .מהכסאות הללו" רכבת"שהוא עושה עכשיו , ענה הבן  ?בצורה כזו

אצלנו רכבת ענינה הוא ", ז לתלמידיו שהיו בבית באותה העת"אמר הגרי

שהמהות של הרכבת היא התכלית , שנוסעים על ידה מוילנא לוורשא

אבל אצל ילד . והיא הנסיעה שנוסעים על ידה ממקום למקום, את ממנהשיוצ

החיצוניות שרואה , קטן התכלית של כל דבר הוא מה שרואה עתה בעיניו

וכשרואה רכבת רואה בה את הקרונות , עכשיו היא נדמית לו כעיקר

וכשעושה שורה של . ונדמה לו שזה עיקר תכליתה, והכסאות שבתוכה

  ".נדמה לו שבנה בזה רכבת אמיתית, תכסאות כדמות קרונו

מי שלא מתבונן רואה בכל עניני העולם , ה בעולם"וזהו משל על הנהגת הקב

אבל האמת . ונדמה לו שזה העיקר והתכלית האמיתית, רק את החיצוניות

כולם יבינו ויראו את , ה"היא לעתיד לבוא כאשר יתגלה מלכותו של הקב

הכל היה מכוון בדקדוק עצום , לםהאמת שכל דבר וכל מעשה שנעשה בעו

  ".אני אני הוא ואין אלוקים עמדי"ש, כדי לפרסם את שמו הגדול
  

יש שרואה רק את החיצוניות , ל בענין האבלות על חורבן הבית"ואותו הדבר י

אבל האמת הוא שצריך . ועל זה מתאבל ובוכה, ונדמה לו שזה העיקר

ועל זה , ת המקדש ומה אבדנומה היה לנו בבי, להתבונן לראות את הפנימיות

ועל התכלית הזו לבקש ולהתחנן שבעבור זה יבנה בית , לבכות ולהתאבל

  .ר"אכי, המקדש במהרה בימינו
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  זיכוי הרבים

הנה יש ענין של זיכוי הרבים, לתת זכויות לציבור, כמו שיש חסד 
זיכוי הרבים ברוחניות, חסד בגשמיות, שאדם עושה טובות לאחרים, כך יש 

חסד ן הבתורה, במידות טובות, וביראת שמים, וזה חסד גדול יותר מ
  רק בעולם הזה, ואילו רוחניות זה חיי נצח היא בגשמיות, כי גשמיות 

  בעולם הבא, לכן זה דבר גדול מאד לזכות את הרבים. 

  לא רק כשאומרים שיחות מוסר או שיעורי שייך זיכוי הרבים  הנהו
   גיל קטן מאד, כגון בגם לילדים זיכוי הרבים יש ותורה בפני ציבור גדול, 

נותן להם את היסוד של תורה, הוא מי שמלמד אל"ף בי"ת לילדים קטנים, 
למד אותם משכוכי בלי זה לא ידעו לקרוא, ולא יוכלו ללמוד ולהתפלל, 

הוא מזכה אותם ונותן להם את היסוד של תורה ושל הרי אל"ף בי"ת 
תפילה ושל יראת שמים, וזה עצמו דברי תורה, ומקדש את האדם בקדושת 

לומר את הילדים שייך זיכוי הרבים, שמלמדים אפילו בגן ילדים תורה. וה
יראת מחדירים בהם שעל ידי מנגינות ושירים וכן תורה ציווה לנו משה, 

  נחשב זיכוי הרבים. גם אהבת תורה, זה ושמים 

  שכרו של זבולון

ויש עוד זיכוי הרבים שזבולון תומך ביששכר, ומסייע בגשמיות לאלו 
נעשה הזאת שעוסקים בתורה, ועוזר להם בכסף או בעצות, על ידי העזרה 

  ומקבל שכר כמוהו בעולם הבא. שותף ליששכר, זבולון 

והנה בעולם הזה רק מי שעוסק בתורה ממש זוכה לאשריך בעולם הזה, 
און רבי אהרן קוטלר זצ"ל שאמר לגביר אחד וכפי שידוע המעשה ממרן הג

אבל בעולם הזה אין  ,כי אמנם בעולם הבא אנחנו שווים ,תורהה ימחזיקמ
  . לך את האושר שיש לי בלימוד התורה

חיים מאושרים זוכה לומכל מקום מסתבר שגם מי שעוזר לתורה, 
 בעולם הזה יותר ממי שאינו עוזר לתורה, אמנם לא יהיה לו ומצליח 

   ועמל בתורה  עם פת במלח ומים במשורה עוסק בתורההאושר של מי ש
, בזכות שהוא מזכה , אבל יהיו לו חיים מאושריםכל ריכוז המחשבהעם 

  הרבים, שעוזר לתורה, וגם לומד בעצמו כפי יכולתו. 

ידוע שהעולם הבא הוא תענוג תבונן מהו העולם הבא של זבולון, הנה נו
שאין לשער, ואמרו (ברכות לד, ב) שאפילו הנביאים לא ידעו מה הם תענוגי 

"עין לא ראתה אלוקים זולתך (ישעיה סד, ג) העולם הבא, שעליהם נאמר 
תענוגים אלו, היינו מי שמחכה לעולם הבא הוא זוכה ל יעשה למחכה לו",

תענוגים שנמשכים, ומתחדשים כל הזמן עוד ועוד תענוגים בלי סוף,  והם
  . וגם זבולון זוכה לתענוגים כאלו כמו יששכר

יששכר, כמו בעולם הבא יזכה גם לעסוק בתורה אך יש לעיין אם זבולון 
  תורה. או שרק יהיו לו התענוגים ולא יעסוק שם ב

  ברא מזכה אבא

אדם שהיה שה שהיה, וכבר סיפרתי לאחרונה, עדבר זה יש ללמוד ממ
שנפטר צעיר, שלא למד גמרא בעצמו, והשאיר אחריו בן יתום, והבן נכנס 

גמרא, והיה קשה לו מאד, ופעם בלימוד הלא היה רגיל ו, ללמוד בחיידר
על נרדם ו, למבחןמוכן ובכה בפני אמו שהוא לא אחת עמדו לפני מבחן, 

בבוקר קם משנתו ואמר שהוא יודע את הגמרא, למחרת , ובכימתוך מיטתו 
   .הכלאביו בא אליו בחלום ולימד אותו והסביר לו 

אני מכיר את בעלי המעשה. האב נתגלה לבנו מעולם האמת ולימד אותו 
מכל מקום למרות שהאב בחייו לא למד ולא ידע את הגמרא,  !את הגמרא
למד את הגמרא, בעולם הזה (סנהדרין קד, א), וכיון שהבן אבא ברא מזכי 

  ללמוד אותה במתיבתא דרקיעא. כה וזגם האב 

הוא  רואים בזה כמה עניינים, ראשית מבואר שענין ברא מזכי אבא 
שהבן מזכה את אביו לא רק בתענוגים של העולם הבא, אלא גם בתורה 

ד אותה במתיבתא מלו כל התורה שהבן לומד בעולם הזה, גם האבממש, 
לישב הרבה מתיבתות שעוסקים בתורה, והאב זוכה שיש שם דרקיעא, 

  בזכות הבן שלומד תורה בעולם הזה. עמהם, לעסוק בתורה ו

ועוד דבר רואים, שמלבד מה שזכה האב לעסוק בתורה בעולם הבא, גם 
יש הרבה  !רשות מבית דין של מעלה להתגלות אל הבן וללמדו תורהקיבל 
ת שהיו רוצים לחזור ולהתגלות לבני משפחתם, אך בית דין של מעלה נשמו

מניחים לכל אחד לעשות כן, וצריכים רשות מיוחדת לזה, והאב שבנו  אין
  . עסק בתורה זכה וקיבל רשות לבוא וללמד את הבן

לומד  בכל תורה שהבן לומד בעולם הזה, הוא מזכה את האב, שגם הא
, ושם הוא מבין הבנה עמוקה יותר במתיבתא דרקיעא תורהאת אותה ה

ממה שהבן מבין, כי מלמדים אותו עם הבנה של מתיבתא דרקיעא, ובנוסף 
אל הבן יכול להיות שיתנו לו רשות מבית דין של מעלה להתגלות גם לזה 

  וללמד אותו תורה. זהו הענין של ברא מזכי אבא. 

  בצל הכסףבצל החכמה 

וזר ליששכר ללמוד, ובלי עזרתו לא וכך גם ביששכר וזבולון, שזבולון ע
זבולון  ו של, ובזכותצריך לדאוג לפרנסתוכי היה יששכר יכול ללמוד, 

בתורה בלי הפרעות, נמצא שזבולון מזכה את יששכר יששכר יכול לעסוק 
בתורה, וכל התורה שיששכר לומד שייכת גם לזבולון, ובשכר זה יזכה 

עולם הבא כמו יששכר, אלא גם לתורה ממש, הזבולון לא רק לתענוגי 
וכאותו האב שזכה בזכות הבן ללמוד תורה במתיבתא דרקיעא, כיון שהוא 

  מזכה אותו ונתן לו את האפשרות לעסוק בתורה. 

וכן כתב מרן החפץ חיים זצ"ל בשם עולם (פרק ט"ו) כי המחזיק תורה 
שיזכה לישב  יזכה שיפקח השם את עיניו לעתיד וירחיב את אור שכלו עד

כל המטיל מלאי לכיסן של  , ב)נגפסחים (בישיבה של מעלה, כמו שאמרו 
תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר כי בצל החכמה בצל 

ויעוין עוד בהערה שם מה שהוסיף בזה, ובשמירת הלשון שער  .עכ"דהכסף, 
  . זהו הענין של זיכוי הרבים ברוחניות. רק ה'פהתורה 

שהיה חולה וחלש בכוחותיו, והיה נוסע אחד לי ראש ישיבה  סיפר
למדינות רחוקות לאסוף כספים לישיבתו, ובין התורמים היו גם אנשים 

רק מתוך אהבת חסד ורחמנות רחוקים מתורה, שלא היו אוהבי תורה, 
רח ובא במסירות נפש, והסוף ושראו אדם חולה וחלש שטכיון , לותרמו 

ם קיבלו אהבת תורה, מפני שזיכו את הרבים היה שאותם אנשים בעצמ
אלא לשם חסד,  ,בתורה על ידי ממונם, ואף שלא הייתה כוונתם לשם תורה

  . בזכות זיכוי הרבים בתורה, אהבת תורהקבל זכו ל

  בהנהגתו כל אחד משפיע

 זיכוי הרבים על ידי פעולות מיוחדות, כגון שמרביץ כל זה הוא והנה 
 שמים ומידות טובות, או שיש לו ממון ומחזיקתורה ומחנך לתורה ויראת 

כל אדם פעולות מיוחדות, בלי יש גם זיכוי הרבים אבל  ,ידי לומדי התורה
  ומשפיע גם על אחרים. הוא מתקדש  שלומד תורה בעצמו

יש הבדל בין שידוע כ, על סביבתו משפיע קדושה ,אדם שיש בו קדושה
שגרים בבני ברק לאלו שגרים בערים אחרות, כי אלו שגרים החילונים 

  בסביבת בני תורה מקבלים השפעה של קדושה. 

בהתנהגות שלו, כל אחד יכול להשפיע זיכוי הרבים במה שהוא, ו
רואים בני אדם שעל כל הסביבה, בזה ובמידות הטובות שלו, הוא משפיע 

 השפעה מרשעים, ואםאם רואים רשעים מקבלים  אותו ומושפעים ממנו,
  רואים צדיקים מקבלים השפעה מצדיקים. 

  

 בס"ד
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  מה הבריות אומרות עליו

יך שיהא שם וקאל שםואהבת את הומצינו שאמרו חז"ל (יומא פו, א) 
ויהא תלמידי חכמים, שיהא קורא ושונה ומשמש  ,שמים מתאהב על ידך

   , היינו שעוסק בתורה בנחת עם הבריותבאמונה, ודיבורו משאו ומתנו 
ויחד עם זה הוא מתנהג במידות טובות, מכבד כל אדם, ומתייחס בסבר 

  פנים יפות לכל אחד ואחד, בלי לפגוע בשום אדם. 

כפי ששמעתי פעם מאחד שאומר שיעור בקיאות בישיבה קטנה, וידוע 
להחזיק משמעת, ואילו יותר שבשיעורי הבקיאות אחרי הצהריים קשה 

שהוא וסיפר לי כמסיח לפי תומו בשיעורים שלו יש משמעת טובה מאד, 
ופשוט כי זוהי  .נזהר מאד בכבוד התלמידים, ואינו מסוגל לפגוע בהם

התלמידים מעריכים אותו, ומקשיבים בשיעוריו, ויש להם יראת הסיבה ש
  . , בזכות הנהגתו במידות טובותהרוממות אליו

אשרי פלוני  עליו הבריות אומרות ,ג במידות טובות כאלומתנהשאדם 
, ואשרי שלימדו תורה, ואשרי רבו שלימדו תורהאביו , אשרי שלמד תורה

כל אלו שיש להם שייכות אליו, שחינכו אותו, ושעזרו לו, וממשיכים לעזור 
זכותם שמגדלים אדם כזה שמתנהג בהנהגה היא לו, אשריהם ומה גדולה 

  על ידו. מתקדש שם שמים יפה כל כך, ו

קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין אדם שאם  ,אמרו שםומאידך 
משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות 
עליו, אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו 

לים מעשיו וכמה שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולק
שפוגע לומד תורה ומידותיו אינן מתוקנות, כגון שאדם  .מכוערים דרכיו

, בני אדם תולים את קלקולו במה שלמד תורה, ומצער אותם אחריםב
ואומרים הנה פלוני זה שלומד תורה, ומה היא התוצאה? שמתנהג במידות 

הסיבה  רעות, כביכול ההנהגה הזאת היא מפני שלמד תורה, ואמנם לא זו
האמיתית, אלא להיפך, למרות שלמד תורה, התורה לא השפיעה עליו לתקן 
את מידותיו, אבל בני אדם מאשימים את התורה, ומבזים את התורה 

  בגללו, וגורם חילול השם וביזיון התורה בהנהגתו. 

  מכבד את הבריותאוהב ו

יש וענין זה שייך לאהבת הבריות, שהיא מהדברים שהתורה נקנית בהם, 
ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, ואחד מהם הוא אוהב את 
הבריות, היינו שאוהב בלבו את כל אחד ואחד, ומחמת זה אינו יכול לפגוע 

  ה זוכים להצלחה בתורה. ולצער שום אדם, בז

  , בשום אדם לא רק שאינו פוגעשויש עוד ענין של מכבד את הבריות, 
ואמרו (אבות ד, א) איזהו  אחד ואחד, תנהג בכבוד לכלמגם הוא אלא 

הוא בעצמו גם  ,מכבד אחריםאדם שאם מכובד המכבד את הבריות, היינו 
  וכולם מכבדים ומעריכים אותו. נעשה מכובד, 

מפני שהם  ,שהיו מכובדים מאד בעיני הבריות ,והכרתי אנשים כאלו
  בעצמם היו בעלי מידות טובות ומכבדים את הבריות. 

 והחשיבו העריכו אותו מאד,  ,שכל אלו שהכירו אותוכזה, היה אדם 
מאד את דבריו, ופעם אחת כתב המלצה לאחד שביקש לפעול עבור בני 
הישיבות, והלך הלה לבית מסחר של מוצרי הלבשה לבקש הנחה לבני 

כיון  :הישיבות, והראה להם את ההמלצה שקיבל מאותו אדם, ואמרו לו
לך הנחה כפי רצונך, ותאמר בעצמך כמה הנחה ניתן שיש לך המלצה ממנו, 

  , זההוא רוצה הנחה בשיעור חמישים אחוז, והסכימו לכי אתה רוצה, ואמר 
, שהיה אוהב הבריות שהמליץ בשבילו מפני שהעריכו מאד את אותו אדם

ומכבד את הבריות באופן מיוחד מאד, וכל מי שהיה זקוק לאיזו השתדלות 
, ומשתדל וממליץ, רצון, והוא היה עוזר בהיה פונה אליו ומבקש ממנו

העריכו אותו שממנו, אלא שהיו מפחדים נשמעים, לא מפני היו ודבריו 
  והחשיבו אותו, בזכות שהיה מכבד את הבריות. 

  מתרחק מן הכבוד

מהדברים שהתורה נקנית בהם, מתרחק מן הכבוד, שהוא ויש עוד ענין 
היינו לא רק לכבד אחרים, אלא גם להתרחק בעצמו מהכבוד, למרות 

נהנה ממה שמכבדים אותו, אף על פי כן ששהכבוד נעים מאד, ובטבע האדם 

ובאמת אמרו (עירובין  !להתרחק ולברוח מן הכבוד, זוהי זכות עצומה מאד
  דולה מחזרת אחריו. כל הבורח מן הגדולה ג יג, ב)

שמובא בגמרא כמו והנה יש מקרים שאי אפשר להתרחק מן הכבוד, 
וכשהיה הולך ממקום (סנהדרין ז, ב) על רב, שהיה רבן של כל בני הגולה, 

היו ציבור גדול מלווים אותו והולכים אחריו לכבודו, ולא היה יכול  ,למקום
למנוע מהם, מפני שהם עוסקים בכבוד התורה, ואי אפשר למנוע מהם את 

שיהיה בעל גאווה, לא שמא זה ישפיע עליו משהו,  , אבל חששהזאת הזכות
והיינו שמא יזוז משהו משלמות רק שמא תזוח דעתו עליו (רש"י שם), 

  הענווה, וירגיש איזה חשיבות בעצמו. מדרגת 

(חולין פט, א) שמשה רבינו אמר ונחנו מה, ומדרגות הענווה מצינו בגמרא 
ואילו אברהם אבינו אמר ואנכי עפר ואפר, ודוד המלך אמר ואנכי תולעת 

גדול מה שנאמר במשה ממה שנאמר בגמרא שולא איש, ואמרו שם 
ינו שלא הרגיש בעצמו חשיבות משה אמר ונחנו מה, היכי , ובדוד באברהם

כלל, ואילו אברהם הרגיש איזה חשיבות כמו עפר ואפר, ודוד הרגיש יותר 
 , כמו משה ונחנו מהומה שלא אמרו  .מזה כמו תולעת שיש בה רוח חיים

   , וכל אחד אמר את האמת לפיבעצמם עד כדי כךשלא הרגישו מפני  וזה
  מה שהרגיש בעצמו עד כמה שאין לו חשיבות. 

, 'ונפשי כעפר לכל תהיה'וכבר ביארנו שבתפילת שמונה עשרה מבקשים 
ולא היינו שנזכה לדרגת הענווה כמו אברהם אבינו שאמר ואנכי עפר ואפר, 

מבקשים על דרגת ונחנו מה כמו משה רבינו, שזה לא שייך, ואין אדם שיכול 
מכל מאד עניו והאיש משה ורה העידה עליו להיות עניו כמו משה שהת

האדם אשר על פני האדמה, היינו שלא היה ולא יהיה עוד עניו כמוהו, אבל 
כמו אברהם אבינו יכול להיות, כמו שאמרו (תדא"ר פכ"ה) חייב אדם לומר 

  מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. 

להתרחק יכול ולא היה וממילא רב חשש בעצמו שירגיש איזה חשיבות, 
ואינו שהם עוסקים בכבוד התורה, מפני אותו, כיבדו שהציבור מהכבוד 

לעצמו פסוקים של שפלות וענווה כדי שידע אמר יכול למנוע מהם, לכן 
בזמן שיש לאדם סיבה שעלול להחשיב את ויזכור שלא להחשיב את עצמו. 

   עצמו, צריך להשפיע ההיפך על ידי דברי מוסר.

א שם בגמרא על מר זוטרא חסידא, שהיו נושאים אותו על וכן מוב
כך היה דרכם לכבד את הרב בנשיאתו על הכתף, [הכתפיים כדי לכבד אותו 

   ]ובעיני ראיתי פעם צדיק אחד שהרימוהו ונשאוהו על כיסא לכבד אותו
ומר זוטרא לא היה יכול לסרב לזה, מפני שהם עוסקים בכבוד התורה, ולא 

 צריך להשתדל שלא ירגיש חשיבות רקשייך למנוע מהם את הזכות הזאת, 
  , והיה אומר פסוקים כמו רב, שלא תזוח דעתו עליו. בזה

אם כן יש מקרים שאי אפשר להתרחק מן הכבוד, וכגון מי שהוא רב 
העיר, ומכבדים אותו בעליית שלישי, ומושיבים אותו במזרח, אין לו ברירה, 
ומוכרח לקבל את הכבוד, שהוא כבוד התורה, רק צריך לומר לעצמו 

  פסוקים ודברי מוסר שהכבוד לא ישפיע עליו. 

וד, אבל מה שאינו מוכרח, ובידו וכל זה במקום שמוכרח לקבל את הכב
להתרחק מן הכבוד בלי שיהיה בזה ביזיון התורה, אז צריך להתרחק 

   .וזה קשה מאד ,ולברוח מן הכבוד עד כמה שאפשר

בפרט מי שכבר הורגל לקבל כבוד, קשה מאד להיגמל מזה, וכפי שכבר 
סיפרתי העובדא ברב אחד שרצה לעלות לארץ ישראל לעת זקנתו, ורבי 

שבארץ ישראל יהיה קשה לו מאד, ששם לא תהיה  אל סלנטר אמר לוישר
, צריך הוא רוצהלו קהילה, ולא יהיו לו את כל הכיבודים של הרבנות, ואם 

תחילה להרגיל עצמו במשך ששה חדשים, שלא לקבל עליית שלישי, ולא 
כיבודים, שום לשבת במזרח, ויפציר בבני הקהילה שירחמו עליו ולא יתנו לו 

, ל זמן שהוא מורגל לקבל את הכבוד אינו יכול לעלות לארץ ישראלכי כ
  . וקשה מאד להתרחק ולהיגמל מן הכבוד שהיה מורגל אליו

ואשרי מי שיזכה להתרחק מן הכבוד, זוהי זכות גדולה מאד, יש כאלה 
שזה לא קשה להם, ומי שקשה לו יכול להתרגל על ידי עצות ושיטות 

   .בסייעתא דשמיא שנזכה, יהי רצון המועילות לזה

 

  תלמיד רבינו שליט"אנדבת 
 שיחי'הרב ש. נ. ב. 

בפרט ו הודאה להשי"ת על כל חסדיוב
ולהצלחתו , טובבמזל עתה בהולדת בתו 
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