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 חשון תשע"ו -

 

ניתן להתחזק בזמן הזה של 'בחוץ  כיצד
 תשכל חרב ומחדרים אימה'?

שלא נתרגש  הקב"ה רוצה מאיתנו
, כי לא נשתנה שום דבר, הפחד מהאירועים

היה צריך להיות גדול כל הזמן. רק שבני 
לחשוב, ולא הכניסו מאדם עצלנים והתרשלו 

בלב את הפחד הגדול שהיה במציאות קיים 
כבר עשרות שנים. אנחנו מוקפים אוייבים גם 

הקב"ה עושה לפני שנה גם לפני שנתיים. 
תנו לדעת שאנחנו איתנו חסד, מעורר או

תלויים בחסדים של הקב"ה. זה חסד 
שהקב"ה מביא לנו שנהיה יותר קרובים 
לאלוקים. אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים 

 לחסדיו בכל רגע.

 צריך אם כן להגיד לקב"ה יש"כ על הקשיים?

 ! כן

 ואפילו לא לבקש שיבטל אותם?

נבקש שכולנו נשאר בחיים ושלא ינזק אף 
 יהודי. 

במצב  העוה"זלהמעיט במותרות  האם צריך
כזה, כמו שסופר על הח"ח שהיה ישן על 

 ספסל בזמן המלחמה?

 מי שמרגיש כך,  טוב מאוד שיעשה דבר כזה
, כדי להרגיש ]להמעיט במותרות העוה"ז[

לא לעשות את הקושי של צרת הכלל, אבל 
, לא למעט בדברים שזקוקים להם סיגופים

 .לא לקצץ בכךלצורך הבריאות, 

צעירות ולילדים. מה נאמר לנוער, צעירים ו
 למי שמפחד ללכת לחיידר לסמינר?

זה תלוי לפי הגיל, ילדים קטנים שעדיין לא 
לא יקרה לך ' צריך להבטיח להם שבני דעת, 

. זה לא טוב שיפחד 'שום דבר, שלא תפחד
בפיו שלא יפתח פחד. רק שיהא שגור וחשוב 

כי זה בכל הדרך הפסוק 'לישועתך קויתי ה", 
אפשר גם  .מיליםג'  - פסוק הכי קצרה

כי מלאכיו יצוה לך ' למשל פסוקים אחרים
 .יותר ארוך בכל דרכך' שהוא פסוקרך לשמ

את  לקרוא בדרךצריך ללמד את הקטנים 
. לקטנים צריך לומר את זה בתור הפסוק הזה

הבטחה ברורה שיהיו רגועים שבאמת לא 
בוגרים יותר אומרים ליקרה להם שום דבר. 

אין ערבים אף כי גם כש אין שום בטחוןש
 בכלל יוצא אםאם הוא אחד לא בטוח ש

 יחזור חי או לא יחזור. 

בת להמנע האם חובת ההשתדלות מחיי
 ?מלהיות במקומות ציבורים

לא לשנות אותו, ואם  - כל מנהג טוב שנהגו
צריך  , אזאוכל הרבהזה מנהג טוב לקנות 

 . לא יקרה שום דבר - ללכת לסופר

מי שלא היה רגיל לקרוא פרשת רק 
ש ותרגום שיתחיל להתרגל השבוע חומ

יש  –ובנות שיקראו ספרי מוסר קלים. . בזה
 ספר מנורת המאור, פלא יועץ וכו'

 תקופת חבלי משיח? זוהאם 

פני לזה נכון אבל זה לא רק היום זה היה גם 
חמישים שנה ולפני מאה שנה, ר' אלחנן 
חיבר הרי חוברת 'עקבתא דמשיחא', אמרו 

 .. .למשיח יש 'עקב גדול מאוד'ש

א בלי קשר משיח היביאת לחכות ל האמונה
ולא להקשיב לצרות. לא להכנס למחשבות 

לפרסומים שיש סימן שמשיח יבוא מחר או 
, אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא עוד שבוע

יכול להיות מחר ויכול להיות בעוד מאה שנה 
. אנחנו לא מבינים בדברים כאלה. אבל אג'כ

ם אומרים בשם הגר"א מוילנא שאם הרוסי
יעברו את הדרדנלים בדרך לים התיכון זה 

                                                           
גבי האירועים שאלנו את מרן שליט"א  א

האחרונים ואמר שזמן הגאולה של 'בעתה' יכול 
להיות יום אחד מסויים שנקבע בשמיים אבל יכול 

כל המאה שנה  !להיות גם שבוע, שנה או מאה שנה
להיות  הבבחינת 'בעתה' ובתוך הזמן הזה יכול

  .]ד.ר.[ 'אחישנה' ואין אתנו יודע

לא דברים שאפשר להסתמך  אלהסימן, אבל 
 עליהם.

, דבר טוב מאודגם חיזוקים בשבת זה 
אבל לא צריך להפריז בקבלת שבת מוקדמת 
מאוד. וכן להוסיף בעונג השבת וקדושת 

, כן לא לעסוק בקריאת עיתוניםהשבת, 
 סיפורי צדיקים אבל סתם שיחות בטלות זה
לא. וכן הנשים צריכות לקרוא תהילים כל 

 שבת. כל אחד לפי מה שיש לו זמן.

עלינו ועל כל עמו  סוכת שלום שהפור'

להגן  - 'על ירושלים'. 'ישראל ועל ירושלים
. פורס סוכת שלום שיהיה שלום על ירושלים
ל כי אויבי ישראל חושבים כל אמאויבי ישר

הזמן איך להשתלט על ירושלים. כי הם 
יודעים שזה משהו חשוב מאוד מאוד. יש 

מקנאים בעם ישראל שיש  להם קנאה הם
להם את ירושלים. חלק ממה שאמרתי כתוב 

 ן. "ם וחלק ברמב"חלקו ברשב

כתוב שהיא הכי טובה מכל  ארץ ישראל
הארצות. למה, לא כמצרים שיש נילוס יש 

רק גשם, אז  -. אבל בארץ ישראל מים שם
זה הרי יותר גרוע, אבל תדע  בזה? מה טוב

גשם כל לך שאם תשמע בקול השם יהיה לך 
הזמן ואם לא, לא יהיה גשם, ממילא שיש 
קרבת אלקים בארץ ישראל. עכשיו בישראל 
הקב"ה אוהב יותר את תושבי הארץ אז שם 

 כל פעם נפנה אליו.בבסכנה כדי ש םאות
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ְך ִיְהֶיה רו  ָּ ם ב  ַ   ג 
דבר שלא בא מכירת בכורה ובדין ]

 [לעולם

 

 מתוך הספר 'בעקבי מנחת חינוך'

, מו"מ הלכתי ,מרן שליט"אשיעורי מ

ע"ס המנח"ח  חידו"ת ואגדה

 .ופרשיות השבוע

אשר בקרוב יוצ"ל החלק השני על חומש 

ברב פאר והדר ולכבודה  דברים-במדבר

 .ומוסריה של תורה

 

ב' ו ֶאל ַיֲעקֹּ ַהְלִעיֵטִני נָׂא ִמן  ַויֹּאֶמר ֵעשָׂ
ם ַהֶזה ָאדֹּ ם הָׂ ָאדֹּ  וכנגד כך השיב יעקב: ;'הָׂ

ְתָך ִלי' רָׂ ם ֶאת ְבכֹּ ה ַכיוֹּ ר ' ולבסוף: ;'ִמְכרָׂ ַוִיְמכֹּ
ב תוֹּ ְלַיֲעקֹּ רָׂ אך לאחר ששמע עשיו ; 'ֶאת ְבכֹּ

ערער על דבא אחיך במרמה ויקח ברכתך 
ב' באומרוהמכירה  א ְשמוֹּ ַיֲעקֹּ רָׂ  ֲהִכי קָׂ

ה  ִני ֶזה ַפֲעַמִיםַוַיְעְקבֵ  ח ְוִהֵנה ַעתָׂ קָׂ ִתי לָׂ רָׂ ֶאת ְבכֹּ
ִתי ַקח ִבְרכָׂ , ומצינו שיצחק הסכים עם 'לָׂ

רּוְך ִיְהֶיה'הברכה שאמר   ועיין רש"י, 'ַגם בָׂ
שיחד עם כן הסכים עם מכירת  פס' ל"ו
 דהא בהא תליא.  הבכורה,

כיצד חלה מכירת הבכורה  העולם ומקשים
הרי הוי דבר שלא בא לעולם דענין הבכורה 
הוא לגבי ירושה אחר מיתת האב, וכתב 

קודם שבשם הריב״ש בס׳ שכא  בה״חקצוה
קונה, אך קצוה״ח  גםמתן תורה דשלבל״ע 

בד יעשיו אש תירוץ אחרלדרכו נוטה לומר 
מדין  'למה לי זה בכורה'הבכורה במה שאמר 

סילוק מועיל בדשלב״ע שהוכיח שסילוק 
 ״ש. ימזכיתו, ע מונע עצמוש

ענין שתם בעצם קושיי צריך ביאור אך
ממון  מכירת בכורה אינה מכירה על קניני

העתידים וכדו׳, או על זכויות, אלא היא על 
שם בכורה שזה מהות באדם וממילא זוכה 
, עי״כ בדינים הנובעים מכך כעבודה ונחלה

ואמנם אין אנו מבינים כיצד ניתן ושייך 
שאי למכור בכורה, הרי הוי ככהונה ולויה 

לקנותם בכסף ]כאותם הטועים בימי  אפשר
זה יחוס שניתן שהגלות בתפוצות העמים[, 

ונקבע ע״פ השושלת, כמו״כ בכורה ניתנה 
בין  ממונית סתם זכות ואין זהלנולד בכור, 

הבנים שניתנת להעברה ולמכירה, עכ״פ 
אשר יהיה במכירה זו, אך אי״ז  יהיה הטעם

                                                           
 סי' רעח סק"ג בד"ה ואפשר קצוה"ח ב

המכירה היא על שכדבר שלא בא לעולם, 
השם והמהות כיום ולא על התוצאות 
והדינים בעתיד, ותורת בכור שעליו כעת 

תמהים העולם דהוי בעולם ומדוע 
דבשלבל״ע. דכל דבשלבל״ע המכירה תחול 
 רק לכשיבא לעולם ולכן לא מהני אבל הכא

 המכירה תחול כעת.

א״ל שמואל ', גראבד׳ הגמ וכן יש לתמוה
פוק אייתי לי עשרה  :לרב תנא בגדתאה
, 'ר קנהבַ המזכה לעּו - ואימר לך באפייהו

דהוי המזכה לעובר לא קנה, ומטעם  והלכתא
והרי בדבר  ?דבר שלא בא לעולם, ומדוע

שלא בעולם המכר לא יחול עד לכשיבא 
לעולם ולכן לא מהני, כמוכר פירות דקל 

רק כאשר יצמחו הפירות יחול שלכשיצמחו 
, דהמקח, וכן המקדש אשה לכשתתגייר וכדו׳

ומי העובר קיים  ,המזכה לעובר כאןאך 
חול מעתה, וא״כ יהמקח  שסובר קנה, הרי

דוע איכא לגריעותא דדבר שלא בא לעולם, מ
כל החסרון אם עדיין המקח לא חל כעת, ש

 אך אם המקח חל כעת אי״ז דבשלבל״ע.

האומר לחבירו ': הקידושין איתא בגמ׳ וכן
אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר 

לא שנו אלא שאין אשתו  - כלום, וא״ר חנינה
, 'אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין ,מעוברת

ובפשטות למדו הראשונים שתהיה מקודשת 
לכשתלד והוי דבשלבל״ע ולרבנן לא 
מקודשת ולרשב״י ולר״מ מקודשת אך 
הרמב״ם פסק שבמעוברת מקודשת וכנראה 
שלמד שהקידושין חלים כעת, ותמהו ע״ד 
דהוי דבר שלא בא לעולם. וצ״ב מדוע, הרי 
הקידושין חלים כעת, ואי״ז כדבר שלא בא 

 לעולם.

בביאור הענין  מאבי זצ״ל ושמעתי
כשם שמקח לא יכול לחול על דבר שלא ש

יש כך שהקנין יחול לאחר מכאן, בא לעולם 
חסרון גם באופן שהקנין חל כעת, על דבר 
שאינו בא לעולם בשלימות, דהחפצא שלא 
בא לעולם הוא חפצא גרוע ולא חלים בו 

 קנינים.

דין מכירת מלוה  אפשר לבאר ועפ״ז
ד״ה המוכר מצדדים  ובכתובותדהנה תוס׳ 

המכירה היא דרבנן, ובפרט במלוה ע״פ, ש
ובדף נה ע״ב ד״ה שאם מבואר מטעם דהוי 

, זדבר שאינו בעין. ובתוס׳ רא״ש לשקנין 
ודאי דלא מהני קנין בהלואה 'מבואר בזה״ל 

כלל וסברא הוא היאך מהני קנין לדבר 

                                                           
 ובעוד דוכתי ז' ע"ב כתובות ג
 ס"ב קידושין ד
 ס"ב ע"ב קידושין ה
 ע"ב בתוס' ד"ה המוכר  הפ" כתובות ו
 דף פ"ח ד"ה שאם אמר תורא"ש ז

, 'ניתנהשאינו בעולם דמלוה להוצאה 
 ,עכ״ל. ואע״פ שהמקח חל על השטר כעת

המקח על החפצא של השטר  מכיון שאין
דבר על זכיותיו ושעבודו, הוי  הנידון אלא

שלא בעולם, דהרי זה דבר שאינו ממשי, 
 .ואיכא בזה גרעון וחסרון

ר דאע״פ בנמי דין עּו יבואר שפיר ומעתה
שבדעתו שיזכה כעת במכירה, או בקידושין, 

ולם, וכן מכירת בכורתו הוי דבר שלא בא לע
של עשיו ליעקב אף שהמכירה על שם 
הבכורה, סו״ס זהו חפצא גרוע, דמהות 
הבכורה אין בה ממש, אלא הזכויות שבה, 
והם אין להם כח ונ״מ כעת אלא רק 
לכשתבא המציאות של נחלה ועבודה 

 גרוע, ולא מהני.דחפצא לעולם, והוי קנין 

אם נבאר שכל החסרון  יתבאר שפיר וזה
בדבר שלא בא לעולם הוא דיש חוסר  בקנין

בגמירות דעת של הקונה והמקנה לקנין וכך 
אפשר דאף בדבר אז , חמבואר במהרש״א

והקנין  מסוג גריעות החפצאשלא בעולם 
יחול בו כעת לא מהני, כמו באופן שהדבר 
יחול רק בעתיד שיבא לעולם. דגם באופן זה 

 קנהליכא לגמירות דעת מצד הקונה והמ
 .הואיל ובינתים במציאות אין שום נפק"מ

שדבר שלא בא לעולם  יש המבארים אך
חסר בבעלות עליו דהרי החסרון הוא משום 

אינו, והקנין יחול רק בעתיד ולגבי זה כיום 
עדין אינו בעלים ולכך אינו יכול למכרו או 
לקנותו, א״כ בבכורה שהיא בבעלותו 

כרה אע״פ שהיא דבר שאינו הגמורה יוכל למ
ממשי והתוצאות הם עתידיות, וכל כהאי 

 גוונא.

לפי דרך נוספת בביאור  לא יבואר וכן
דבשלבל״ע ששמעתי מהגר״ש רוזובסקי 
]וכך גם דעת הגרב״ב לגבי מלוה ע״פ[ בדבר 
שלא בעולם לא שייך מעשה קנין דאין היכי 

קיים כעת, דקנינים  תמצי לקנין בדבר שאינו
שות בדבר קיים, ולא שייך לעשותם צריך לע

בדבר שלא קיים ואינו בעולם, שבהם לא 
נתפסים הקנינים המקובלים המועילים, ולכך 

שהקנין יחול בו  ממין כזה בדבר שלא בעולם
כעת, הנידון הוא האם שייכים בו קנינים או 

 היכי תמצי לכך. שאין

אינה בדבר  גם בעלות גמורהשואפשר 
לחול  שלא בא לעולם, אע״פ שהמקח צריך

כעת, כיון שאי״ז לגמרי בעולם חסר 
דליכא תורת קנינים  ע דיתכןבבעלותו וכן צ״

 רגילים ע״ז אם אינו בעולם.

                                                           
ב"מ, ט"ז ע"א בתוס' ד"ה בההיא  - מהרש"א ח

 הנאה


