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 דבר העורך 
"מימיהם של  (כד, א) "ואברהם זקן בא בימים"

אבותינו לא פסקה ישיבה מהם... אברהם זקן 
על  (ילקוט שמעוני רמז קד)ויושב בישיבה היה" 

אף זקנותו ישב אברהם אבינו והגה בתורה 
הקדושה, עד היום נוכחים אנו לראות את בניו 
אחריו ממשיכים בדרכו, שוקדים על התורה 
בכל גיל שהוא ואינם פוסקים מלמוד יומם 

פלג ולראות אנשים בגיל מ ולילה. מרגש
יושבים והוגים בתורה ושמים בה את כל 
מעינם, עד שהם מתנתקים לגמרי מהויות 
העולם, וכתוצאה מכך אף אינם פנויים להכיר 
היטב את עניני העולם הזה. מדרגה זו נחשבת 

(עבודה זרה נ לקדושה יתרה וכפי שנאמר בגמרא 

 על רבי מנחם ברבי סימאי, שנקרא בנן של ע"א)
 קדושים, "דאפי' בצורתא דזוזא לא מסתכל".

רבי שמואל רוזנברג ספר כי באחד הימים נכנס 
אל רבי חיים קניבסקי שליט"א והראה לו את 

ילה. ספר זה מהספר "חמודי דניאל" על הלכות 
בר על ידי רבי דניאל מהורודנא על "יורה וח

דעה". מרבית כתביו של רבי דניאל אבדו 
דים שנותרו לפליטה בשרפה גדולה, ומן הבוד

הוציאו ספרים אחדים, אחד מן הספרים הללו 
 עוסק בהלכות מילה.

‡ÈÎÓ È��È¯ "משראה רבי חיים את הספר אמר: 
."‰Ê‰ ¯ÙÒ‰ ˙‡ 

"אם כן, אביא אותו לרב", הגיב מיד רבי 
 שמואל.

 ."˘ÈÁÈ ˙Â�˙Ó ‡�Â‰"אולם רבי חיים סרב: 
"אבל אני רוצה להביאו לרב", נסה שוב רבי 

 .שמואל
רבי חיים שוב סרב, אין הוא רוצה להנות 

 "ÂˆÓ ¯·Ï È˙Ï·˜ ¯·Î ˙Â�˙Ó‰"ממתנות: 
 ."ÂÈÏÚ ÌÏ˘‡ ?¯ÙÒ‰ ÍÏ ‰ÏÚ ‰ÓÎ"אמר, 

"עשרים ושנים שקלים", השיב רבי שמואל 
 בלית בררה.

ופסא ושלף רבי חיים צעד לארון, הוציא ק
ים שקלים ועוד שתי מתוכה שטר בן עשר

ן, מטבעות של עשרה שקלים כל אחת מה
 והגיש לו.

יש כאן יותר מדי", הסב רבי שמואל את "
 תשומת לבו.

"?‰ÓÏ" ,שאל רבי חיים , ÌÈ¯˘Ú ÈÏ ˙¯Ó‡"
"!ÌÈ�˘Â 

 "וכאן יש לי ארבעים".
 "?˘È ‰ÓÎ" שאל שוב רבי חיים, ולאחר שהות
"˜ÈÊÁ˙Â ,ÍÈ¯ˆ ‰˙‡˘ ‰ÓÎ ÍÏ Á¯ קלה הוסיף: 
"¯˙È‰ ˙‡ ÈÏ. 

רבי שמואל שרבי חיים אינו  רק כעת הבין
 את המטבעות... לאחר מעשה, נגש אל מכיר

בנו של רבי חיים ושאלו האם נכון שאביו אינו 
 מכיר צורת מטבע.

אכן, השיב לו, שמתי לב לכך כבר כמה פעמים. 
את צורת השטרות הוא מכיר, אולם צורת 

 )(ומתוק האור מטבעות אין הוא יודע...

 בברכת שבת שלום
טוף לדש ק גו ח ) יצ ב " ב ) 

 

 לע"נ נודבגליון זה 
 ז"ל  דב פריזלב"ר דכי מרהר"ר  

 נלב"ע א' כסלו תש"ע 
 תנצב"ה

 נתרם ע"י בנו שיחי'

 ד"בס

                                                                ïøîî øù äøåúä øâä"ç é÷ñáéð÷ èéìù"à 

 שנה ג' ו"תשע חיי שרה פרשת 145גליון מס'   

 פשט על הפרשה
 )טז, יט(" ויתמהמה"

ח. ופגעו לי בעפרון בן צוחר. יש ליתן טעם לפי פשוטו למה ביקש לקנות 
וי"ל דקי"ל (בכורות דוקא מעפרון (וחז"ל אמרו שידע ששם קבור אדה"ר), 

נ"ב ב') המוכר קברו באין בני משפחה וקוברין אותו בע"כ משום פגם 
משפחה ולכן חשש שאם יקנה קבר יבואו אח"כ המשפחה ויסלקוהו 
ויאמרו לו שזה קבר משפחתם וא"א למכור ולכן קנה דווקא מעפרון 
דמבואר בת"י פ' דברים ובתוספתא דתרגום יהושע ט"ו וכ"א דארבע 

את חברון (כמ"ש קרית ארבע) הוא צוחר אבי עפרון ונקרא שבנה 
ביהושע ארבע אבי הענק ועפרון בנו נקרא הענק ואחימן ששי ותלמי הם 
בני עפרון ונקראים ילידי הענק ובני ענקים וכיון שכל המשפחה ענקים 
א"א להיות שמערת המכפלה הקטנה הזו יהי' קבר משפחתם שהם 

מדתן [ועל אדה"ר אחז"ל שקיפלו הקב"ה  צריכים קברים גדולים מאד לפי
והכניסו לתוכו]. ועי"ל בפשוטו שלא יבא אדם לערער אח"כ שהקרקע 
שלו לכך קנה מעפרון דכיון שאביו בנה את העיר א"כ השדה שביד בנו 
היא בודאי שלו. ואפשר דלכך הקדים בתחלת הפרשה ותמת שרה בקרית 

ל דרשו קרית ארבע ארבע היא חברון ולא כתב בקיצור בחברון וחז"
לפי פשוטו י"ל שבא ליתן טעם למה קנה אברהם מעפרון  זוגות אבל

 וכנ"ל.
 )(טעמא דקרא

    

    שי"ח שי"ח שי"ח שי"ח עלי עלי עלי עלי 
    

    שידוכיםשידוכיםשידוכיםשידוכים
 בנושא שרואים המיוחדת פרטית ההשגחה, כל לעין ניכר השבוע בפרשת
, סוף ים כקריעת אדם של זיווגו קשה, ל"חז שאמרו מה ידוע הלא. הזיווגים

 רואים שעדיין היחיד הדבר הוא שבשידוכים אומר ל"זצ איש החזון מרן והיה
 .אחד כל המלווה והפרטית הניסית ההשגחה את בימינו

 
 הרי), א"כ ד"כ( לא אם דרכו' ה ההצליח לדעת מחריש לה משתאה והאיש

 גדול של ביתו, ונישא רם בבית מורגל כבר שהיה אברהם עבד אליעזר שגם
 הוא אפילו', ה יד בחוש וראו ונפלאות ניסים שם שהיה, אבינו אברהם הדור
 צעירה נערה. עיניו מול שנגלתה הפרטית ההשגחה מול משתאה עמד

 .יאומן לא. לב ובנדיבות, הרבים הגמלים לכל מים כדי שממלאה
 

 שהיה כאן שמשמע תימה דבר כאן יש הלא, טובא העיר א"שליט ורבינו
 היה מה ותמוה, הספק פשט ואז דבר באיזה שהבחין עד ענין באיזה מסופק
 כך על ומשיב, לשתות הגמלים שכילו אחרי לו נתברר ומה קודם מסופק

 היא רבקה אולי מסופק היה אליעזר: ונפלא עמוק תירוץ) דקרא טעמא(
, פרנסתה וזה העיר בני לכל מים למלאות אותה ששכרו, שכירה נערה בעצם

 שייך שאינו למי מהמים שנתנה כהוגן שלא עשתה אדרבה אז, כן אכן ואם
 של והגמלים לשתות כלו שהגמלים שראה אחר אולם, גזילה והוא העיר לבני

 ש"כמ גזילה חשש עליו שיש דבר שותים היו לא, כידוע אבינו אברהם
 היתה והיא הפקר שהמים מזה הוכיח כ"א) ש"ע' ח' סי ס"פ ר"ב( במדרש

 סבר דאליעזר, ל"י נוסף תירוץ. והנזם הצמידים מיד לה נתן ולכך חסד גומלת
 כשכלו אבל חסד גומלת שהיא' ראי ואין לה שישלם לכסף ממתינה שהיא

 .הצמידים לה נתן ואז מחסד בא שזה הבין כסף מבקשת שאין וראה לשתות
 

 לשאול נבוכים והורים רבים בחורים רבינו לפני באים יום שבכל ומעשים
 שלהם הזיווג זה אכן אם יודעים אינם, הם ונבוכים שידוך הצעת באמצע שהם

 שניתן - היא רבינו תשובת, כלל בדרך, נכון להחליט ידעו ואיך, שלא או
 כל על ויתגברו" בקלות ילך זה" אז המיועד הזיווג זהו שאם להבחין

, שנגזר השידוך לא זה אם', וכו' וכו טכני ומכשול כספי מכשול, המכשולות
 .המאמצים כל על וחבל יועיל לא

 
 שלא בתפילה להרבות יש הכל על שכמובן – א"שליט רבינו תמיד ומוסיף
 אין, לטוב ויזכה התורה חוקי לפי ילך אלא, לעצמו רע ויגרום מעשיו יקלקלו

 נאמן בית בקרוב לבנות זיוגים הצריכים כל ויזכו) מדרש( אשה אלא טוב
 .בישראל



  
  

  
        

  פרקי הדרכה לתקופת השידוכין
שזו היא הדרך בתורת יש האומרים שכל שידוך שמציעים להם 'נתקע', ונדמה להם שהצד השני לא רוצה אותם, כביכול. אבל האמת 

  מתנהלים הדברים, עד שמגיע מה שנגזר מן השמים, ואז הכל 'רץ', עד שאי אפשר לעצור את הגלגל. השידוכים, וכך
ך שלא נגזר, הרי שיתכן מאוד שכאשר מתבצע בירור על המשפחה, ייאמרו דברים שלא היו ולא נבראו, כן, אם עומד לפנינו שידו- כמו

  יתברך. לא ייצא אל הפועל, והכל הוא מאתו העיקר שהשידוך
והכל תלוי בסיעתא דשמיא. יש מקרים שתקופת השידוכים עוברת מהר, ויש שנגזר להתעכב, הכל מאת ה' הוא. יודעני על בחור 

, הכלה 17. מה התברר? כשהוא היה בגיל 24, וזאת על פי הוראת החזו"א, ולבסוף השתדך רק בגיל 17לשידוכים כבר בגיל שנכנס 
  , והיה עליו להמתין עד שתגדל...12היתה רק בת 

˙ÈÏÈÏ˘ ‰·Â˘˙ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï  
יש משודכים רבים שיש להם עוגמת נפש מהתקופה, ומצידם היו מעוניינים שהכל יעבור בקלות ובמהירות, אבל הגמרא (סוטה ב' א') 
אומרת שקשין לזווגן כקריעת ים סוף, ואת הים אי אפשר לקרוע בקלות, וצריך להתפלל שזה ילך מהר. וכאמור, כאשר מציעים שידוך 

  את כל הסיבות שיתעכב, וכשמגיע השידוך המתאים, הכל נעשה מהר בעזרת השם.שלא נגזר, מערימים מן השמים 
יש שמתרעמים על כך שמשיבים להם תשובה שלילית, אבל האמת שלא שייך שתהיה תרעומת על צד שלא רצה. משל למה הדבר 

ראה שזה שמעון; וכי שייך  דומה, לאדם שהלך ברחוב וחיפש את ראובן, ופגש את שמעון, וחשב בתחילה שזה ראובן, ורק לבסוף
  שתהיה לו תרעומת על שמעון למה הוא אינו ראובן?... בודאי שלא!

  הדין לענייננו, מה שהצד השני סירב ולא רצה להתקשר, זה לא מפני שהוא שונא וכו', אלא מפני שזה לא השידוך שנגזר.-והוא
מכך, וזה אינו נכון, מפני שאם נגזר, הכל יהיה בעז"ה, ואי  יש שחוששים לשדך ילדיהם בצעירותם (כמו שאכן צריך לעשות) ונרתעים

  אפשר לעשות מאומה נגד רצון ה'.
אחד אף  - יש שחושבים שכביכול יש מי שמקלקל להם בשידוכים, אבל נחזור שוב ושוב על הכלל שכבר אמרנו לעיל, ששידוך שנגזר 

  דוק ומנוסה.לא יכול לקלקל, וזה ב
תזכה ויגיע כאשר  - הצעת שידוך... ומה השיב לו החזו"א? וידוע המעשה שאחד התאונן בפני החזו"א שהשכן מלמטה מקלקל לו כל 
  "ה כבר יגלגל את הדבר בצורה הטובה והנקיה ביותר.מה שנגזר, ישאלו אצל השכן למעלה... וכך הווה... מה שנגזר כך יהיה, והקב

עם שידוך שאינו שלו, ומתגרש ובכך  וב בספר חסידים שלפעמים אדם משתדךופעמים שנגזר השידוך דוקא ע"י גירושין, כמו שכת
מיתי שלו, מקבל את שידוכו, שרק בתור גרוש הי' מקבלו, ואחרת לא הי' מקבלו. ובתחלה לא התאים לו להשתדך עם השידוך הא

  והתגלגל רק בצורה כזאת, ורואים זאת בחוש הרבה.
˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰  

והנה, אחד הקשיים הגדולים בשידוכים הוא ההתחייבויות הכספיות, ובאמת אין צריך להתחייב על מה שאין לו (דמה יעשה, 
השני יאמר לו שהוא מצידו ישתדל לתת כל מה שרק אפשר, וכך יאמר לצד השני הצד  שיגנוב?!). העצה היא שכאשר הוא יושב עם

  שגם הוא ישתדל כך.
ובעצם זו בעיה של כל האברכים בזמננו, ויתפלל לה' שיבוא מה שנגזר, שיוכל להסתדר איתו גם מהבחינה הכספית, ופוק חזי מאי 

  לדאוג ולבסוף יהיה הכל בסדר בעז"ה. לא צריךעמא דבר, שכולם משדכים ילדיהם, ו
גדול שיש היום הוא שבני תורה מחתנים את ילדיהם. מעשה שהיה בבחור שהגיע אליי, ואמר שזכה להתארס  החזו"א אמר שהנס הכי

פתחי נדיבים ולקבץ נדבות. הבחור היה נבוך מאד,  אבל אין לו פרוטה להוצאות הנישואין, והוא עני ואביון, וחושב שיאלץ לחזר את
ואובד עצות. הנחתי ידיי על כתפיו, והרגעתי אותו ואמרתי: נאמר בפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", שהקב"ה דואג לכל 

  שוכח אף אחד, אז גם לך הוא ידאג. בריה ואינו
ים שהיו לי בכל ילד שחיתנתי, כגון שהי' פעם שביקשו ממני לכתוב הערות על ספר ה'רוקח', וזה שהציע לי את זה, סובדידי חזיתי הני

בדיוק כפי הסכום שהייתי צריך  שנים ולא שילמו על כך, ואח"כ הביא את הכסף, 3אמר שלא יאמר עכשיו את המחיר. והנה, עברו 
  אדם ששילם לא ידע מכלום.ה ההיא לנשואי בתי, והפקובת

  ועצה טובה היא לקנות דירה במקום זול, ולשכור ולהשכיר במקום אחר.
  גרש, דלפעמים אינו אשם כלל.תהתמיד זה חסרון, תלוי מה הסיבה ש יש שמציעים להם שידוך עם גרוש, והאמת שלא

¯ÈÚˆ ÏÈ‚· ÍÂ„È˘· ‰ÏÚÓ‰  
במתני' (אבות, פרק ה' משנה כ"א) בן י"ח לחופה, וברמב"ם כתב בן י"ז  רך הנכונה, דהא איתא, וזו אינה הדבשידוכים יש שמתעכבים

  לחופה, וצ"ע שסותר, וביאר הגרע"א הכוונה שנת הי"ח, דהיינו בשנת י"ז [ועי' שו"ע אבהע"ז סי' א' ס"ג].
ישא אשה מבן י"ח כדברי המשנה והשו"ע, ע"י שנושא אשה מוקדם יותר, יגרום שבאים יותר מוקדם נשמות והנה מלבד שחייבים ל

  דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. אין בן לעולם, ויתקיים מה שאמרו חז"ל בגמ' (יבמות ס"ב א')
ישאו כמה נשים, ויבואו יותר נשמות ובשם הגר"א נאמר שלולא דמסתפינא היה מתיר חרם דרבינו גרשום שלא לישא ב' נשים, כדי ש

  לעולם, ויבוא המשיח. והחזו"א רצונו היה שיינשאו כבר בגיל שבע עשרה.
ובפרט בזמננו שיש אפשרות ללמוד אחר החתונה, בודאי יש לישא קודם אשה (עיין קידושין כ"ט ב'). יש כאלה שלא רצו לשמוע 

 חז"ל (ברכות ז' א) כשרציתי לא רצית, עכשיו ינתקיים בהם דברלהם שידוך, ושידוכים בגיל צעיר, ועכשיו שכבר רוצים, קשה למצוא 
  .שאתה רוצה איני רוצה

ן שהרי מה שייך שאינו בשל, כבר מגיל שלש עשרה ויום אחד אפשר להתחתן, שמרגיש שאינו בשל, אמנם אינו נכוויש שמתרץ עצמו 
  ועד כמה שמתחתנים בגיל צעיר, יותר טוב.

התחתן היה זה היה שייך פעם בחו"ל, שכשבחור דכל  -בל כל זה אינו נכון, והטעם אויש שטוענים שזה יגרום להם לירידה בלימוד, 
  וד ומפסיק ללמוד, אבל היום שיש כוללים וממשיכים ללמוד, לא שייך טעם זה. יוצא לעב

ויש התולים עצמם במרן הגרא"מ שך זצ"ל, אבל גם אינו נכון, שהרי ברור שכל כוונתו היתה רק באם לא ילמד אחר החתונה, אבל 
  אחרי החתונה ימשיך ללמוד'!עובדא ידענא שהוא בעצמו אמר 'על כזה שידוך לא התכוונתי, כש

דודים. מתחלה הייתי סבור להתיר רק חמישי בחמישי, כדמצינו -יש דברים שראוי להימנע בשידוכים משום חשש סכנה, כגון לישא בני
  .לענין עדות גט וחליצה, אמנם שמעתי שהעידו בשם אאמו"ר שהתיר אף שלישי בשלישי

  

ÍÂ„È˘Ï ˙ÂÏÂ‚Ò  
אם הירבה להתפלל, כבר אמרו בגמרא (ברכות ל"ב ב')  ילה, ואףטובה ומועילה היא תפ השתדלות הכיה ומהסגולות למציאות שידוך:

  אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'.
רחמים עליו, ואפשר היה מבקש ו חולה אף פעמים רבות, שאם היה מבקרועיין ברא"ש (בנדרים דף מ' א') בטעם למה יש לבקר את ה

שעת רצון הוא, ותהיה תפלתו נשמעת, ומניעת הביקור גורם שימות. וזה הפשט ב'יחזור ויתפלל', שהרי אי אפשר לדעת מתי יהיה 
  העת רצון שתקובל תפלתו. וכשמגיע לגיל השידוכים, יתפלל שיזדמן בנקל מה שנגזר.

  ן בברהמ"ז.ווכך סגולה לשידוך היא לכבדו בזימ
(שמ"ר פרשה א' פסקה ל"ב), וישב בארץ מדין וישב  .אבות הק' שמצאו זיווגם ליד הבארוכן יש סגולה להתפלל ליד באר, כדמצינו ל

  על הבאר, קלט דרך אבות, שלשה נזדווג להם זיווגיהם מן הבאר, יצחק יעקב ומשה, וכו'.
ן ציפור', וסמיך 'כי ישא איש אשה', וע"י שילוח הקן כי יקרא קוכן מצינו סגולה לקיים מצות שילוח הקן, (מדרש תנחומא כי תצא), '

  זוכים לאשה ובנים.
  מנחת תודה)( 

  
    



 שנגזר שידוך להוציא הדבר מגלגל ה"הקב איך הדבר ולחיזוק
 חיים' ר מהגאון ם"הרמב על משנה סדר הספר מהקדמת העתקתי

 מסורת"מ הביא הלב בינת בספר ראה שכתב ל"זצ תאומים יונה
 השם למקור מופלא סיפור, עתיקים י"וכת וספרים" אבות

 שאול' ר וטפסר השר: כלשונו כאן אותו מביאים ואנו" תאומים"
 פולין מלכות שרי גדולי בין מוטלת כסאו' הי כידוע אשר וואהל

 ובא, שם המלכות כסא על גם ישב קצר וזמן ז"הט המאה באמצע
 בעת אשר רדזויל כריסטוף מקולי הפרינץ י"ע גדולתו רום לידי

 ולמען ,מכיסו הכסף שאזל סיבה לו נזדמן אטליא מדינת דרך עברו
 בדעתו גמר, בשם המדינה עם שרי לפני עצמו להתוודע יצטרך לא

 הסך לו להלות היהודים חשובי מגדולי' א אל עצמו את לפנות
 בן ץ"ימינ"מוהר הגאון מפדוה הרב אל עצמו ופנה, לו הנדרש
 מלך דוד משרשי נצר' שהי ל"ז י"רש מגזע( מפודוה ם"מוהר הגאון

 לספר מילין בהקדמת באריכות כמבואר וקים חי ישראל
 רחבה וביד) ל"ז תאומים משה רבינו הגאון לזקני ת"ממהדו"דב

 שאל הפרדו ובטרם, ימים איזה בביתו התארחו וגם, שאלתו מילא
 לו והשיב, במדינתו לטובה אות לו להראות יוכל אם הרב את

 איזה שיצטרך יזדמן ואולי, לובלין בישיבת לומד הוא שאול שבנו
 בשובו .שם לטובה אות לו להראות יוכל עמו בני עבור טובה
 ומאוד, שאול את אליו להזמין תיכף שלח, בריסקלטבסקי לעירו
 וגם, פולין ואצילי שרי בעיני ומנשאו מגדלו' והי, בעיניו חן מצא
 הרבות וידיעותיו חכמתו מגודל אותו ומכבדים מוקירים' הי הם

 אפסי כל על יפעתה בגודל אז הופיעה אשר, בקולטוראטליאנית
 חמש אלף בשנת בטורי המלך מות שאחר כך לידי שהגיע עד, תבל

 זגמונד החדש המלך המלוך עד) למספרם( ושישית שמונים מאות
 כסא להשאיר אין החק לפי אשר, וזימשודין ממשפחת השלישי
 לפי למלך וואהל ש"הר את למנות כלם הסכימו פנוי המלכות

 כשרונות עם מאוד ונעים נחמד יקיר בן היה שאול' להר .שעה
 ת"בשו המוזכר וואהל מאיר' ר הגאון הוא - מאיר ושמו מצויינים

 אתו להביאו רגיל היה בו משתעשע שהיה ואביו-ו"כ' סי ח"הב
 אותו מחבבים היה אשר המלוכה שרי בחצרות ביקוריו בעת

 שבת... מילתא ואיתרמי-,הופעתו ויופי חכמתו גודל על ומתפלאים
, קשה במחלה נחלתה רדזויל הפריץ של גיסו שהיה -זיגמונד המלך

 שתגלה בה האיצו מחלתה סיבת על לעמוד יכלו שלא והרופאים
 בדמעות להם וגילתה בלבה צפון סתר דבר איזה אולי לפניהם

 הרופאים וכאשר. וואהל מאיר בהעלם חשקה שנפשה עיניה
 מאויי תשיג לא אם בסכנה היא ושחייה הנערה להורי זאת הודיעו
 האהובה הנערה חיי בעיניהם יקר היה כי במבוכה באו לבבה
' הר .לתשובתו מחכים והיה דעתו לשמוע להאפפיור ופנו, אצלם
 יוצא להיות דרכו אחז, זה מכל מאומה ידע שלא וואהל שאול
 הרגיש לתמהונו רק, ומקדם כמאז והשרים המלך בחצר ונכנס

 בנוגע שם שורר סתר דבר שאיזה והתלחשותם מרמיזתם והתבונן
 שפנה עד הדבר פשר למצוא היהיכול לא עמלו ולמרות, אליו

 בסוד לו גילה וההוא סודו ממתי מידידיו לאחד נמרצה בבקשה
 עצה לטכס התחיל זאת איומה משמועה ונרעד נפחד .הדבר תוכן

 עצה לפנות שאין בדעתו וגמר, המיצר מן להחלץ האיך בלבבו
 המלכות דבר יבא בטרם לבנו אשה להשיא למהר רק אחרת

 ואין במהירות נעשה להיות צריך הדבר הלא אבל. לפניו בהצעה
 ערכו רום לפי הראוי שידוך ויבחור וימצא שיבקש עד להמתין עת

 ולדרש לחקור בלבבו עצות שת לכן, בנו וגדולתו גדולתו ותפארת
 אשר חולנית אשה איזה למצוא החולים בתי רופאי פקידי אצל
 תיכף אותה יקדש ובנו למות ועומדת לחייה נואש אמרו כבר

 ידיעה השיג ולשמחתו, אשה נשא כבר שבנו להם להוכיח שיוכל
, מבקש שהוא כזאת אשה נמצאת ששם בורשה' א שפיטל מרופאי
 שבע לביתו שב מהר וחיש אותה וקידש לשם בנו נסע ומיד ותיכף
 והועילה היה כן דמו וכאשר .ממצוקתו להנצל זממו הפך כי רצון
 הנערה להורי האפפיור הסכמת בא כאשר כי, תחבלותם להם
 שבנו צערו להם הביע והוא, וואהל ש"להר ולבשר להודיע חרדו
 מאותו שנים שלש אחר .בשלום ממנו ונפטרו, אשה נשא כבר

 אחת אשה והנה ,בהיכלו ושאנן שקט יושב ש"הר בהיות, המאורע

 יש כי מאיר להבחור לכנוס רשות וביקשה ארמונו פתח לפני באה
 על השתומם ש"להר מזה הודיעו וכאשר, אליו נחוץ דבר לה

 לפניו בבואה -.אליו להכניסה וצוה, מאשה כזאת מוזרה דרישה
 שנים' ג לפני אותה שקידש מאיר בנו אשת היא שהיא לו הודיעה

 כהופיע ופתאום, למות נוטה מסוכנת חולה אז שהיתה בשפיטל
 הפיח לאשה אותה נשא וגם לבקרה שבא מאיר הצעיר לעיניה
 לחיים ושאיפה והתקוה 'אלי רוחה ושב חדשים חיים בקרבה
 שבה לאט לאט הרופאים שלהשתוממות עד לבבה את אמצה

 בבריאות היא כאשר ועתה, לנס זאת שחשבו מה לאיתנה
 מיד .ארעא כל כאורח בעלה עם לדור באה היא הנה השלימות

 הביעה, המסירה וקודם, הגט את לכתוב צ"הביד דייני נקראו
 – בעלה שהוא בעוד -בעלה עם לשוחח פ"עכ שחפצה דרישתה

 בחדר ושם, בקשתה נתמלא וכמובן, מיוחד בחדר אחדים רגעים
 לפניך שיציעו אנכי יודעת! מאיר נא שמע- :אליו אמרה המיוחד

 וגם, הון ובעלי היחס גדולי בנות עם תבל אפסי מכל שידוכים
' ה ויראת מלומדת נערה עם ,הגון שידוך לפניך להציע רוצה אנכי

 ועל -, היחס ומגדולי גדולים בת והיא, הון לה ויש, לפניך הראויה
 עמך הנצבה הנערה הנני אנכי: לו השיבה? זאת היא מי שאלתו

, הגט בעבור נותן שאתה דוקטין אלפים עשרת סך הון לי שיש בזה
 ,אבי עלי שמת ואחרי, א"הרמ של גיסו פנחס' ר הגאון בת והנני

 והייתי ממני מתייאשים' הי הכל שכבר עד מאוד ונחליתי נהייתי
 לבקרני אלי שבאת פניך פתאום לפני שהופיעו עד, למות עומדת
 שאול מן והעלית חיים רוח בקרבי הפחת, לאשה לך אותי ונשאת

 החיים תקות חוט כורת הנך כריתות גט לי בתתך ועתה, נפשי
 כפליים הם ושנותיי ימים עול הנך שאתה הדבר אמת -.שלי

 חיים, לי שתגרום הצער הטהור בלבבך תשקול אולי, משנותיך
 נכנס תיכף זאת כשמעו ..!ממני ליטול עתיד אתה והחיים לי נתת

 ואמר ש"הר לאביו ופנה, הגט מסידור להפסיק וצוה צ"הביד לחדר
 ואינני ,וחולנית גדולים בת יתומה היא הזאת הנערה! אבי: לו

 לב להרנין כי, עמה ולדור לאשה להחזיקה אני ומוכן לצערה רוצה
 ז"עוה תענוגי מכל יותר בעיני שקול צער לה לגרום ולבלי יתומה

 אם! בני: לו ואמר לדבריו והתקצף התרגז שאול' הר '.והצלחותי
 הרשות אין אבל, משלך ז"עוה תענוגי על לוותר הרשות לך יש כי

 כשתשא ממך להשיג מצפה שאנכי התענוגים ממני לשלול בידך
, כמוך' ה ברוכי צאצאים תולדות ממנה ותעמיד שלך בגיל נערה

 מלהוליד שנותיה עברו כמעט אשר זאת מנערה לקוות שאין מה
 להביא הסכימו ביניהם דברים וכוח אחרי -, הרבה לא ובוודאי

 והוא - הנערה של דודה-א"הרמ הרב לפני תעצומותיהם דברי
, טענותיהם לפניו והציעו א"הרמ לפני כשבאו ...ביניהם יכריע
, היא טענה לאו ש"הר שטענת, ואמר דעתו הכרעת להם הוציא

 זרע רק אם ואף, הטבע בדרך להוליד ראויה עדיין שהנערה כיון
 שיתמלא, הרבה תולדות שיעמידו הדבר אפשר עדיין, אחד

, תאומים משפחות מחלציהם שיצאו ידי על שבתולדה החסרון
 ,הרבה כנגד שקול' יהי שאחד ערך רבי חשובים בנים ידי על וגם
 הודה א"הרמ של דינו פסק שאול' הר כשמוע .ביחד שניהם על או

 והינדא לי בן הנך אתה! יקירי בני: לו ואמר בנו את וחבק לדבריו
, וברכתו איסרלס הרב דברי בכם שיתקיימו ר"ויה, לבת לי תהיה

 .כמוך הערך גדולי צדיקים בבנים תאומים משפחות מכם שיצאו
 היה לא בהשפיטל שהקידושין א"רמ להרב בשאלה פנו כ"אח

 א"הרמ, מחדש קידושין לעשות מהצורך דעתם ושלפי כהלכה
 חוזה אז ועשו - מחדש הקידושין להם וסידר לדבריהם הסכים
, תאומים בשם מכונה' יהי שיולידו הזרע ,הדבר שלמזכרת ביניהם

 בשם עצמו מכנה כ"ג הוא יהיה לאיש ותנשא תלד בת ואם
' להר כ"אח ונישאה ,בילא ושמה בת להם נולדה כ"אח - , תאומים

 בשם עצמו את וקרא, מוינה פרענקל' ישעי' ר הגאון של בנו יונה
 בעל שבורג וניקל מץ ק"אבד תאומים יונה' ר הגאון הוא, תאומים
 רק מתחיל תאומים השם של מקורו זו גירסא לפי .דיונה הקיקיון

  .תאומים יונה מרבי

  מנחת תודה)(
  

   



 2092005-077: או בפקס  okmail.co.il@0573145900:  לקבלת הגליון ניתן לשלוח בקשה במייל
 

 נשמח לקבל הערות והארות וכן עובדות ושו"ת מרבינו

˙ Â Ó Â ¯ ˙ Ï Â  ˙ Â Á ˆ � ‰ Ï :0 5 3 - 3 1 4 5 9 0 0                              ‡È˘�‰ ‰„Â‰È È·¯ :˙·Â˙Î52 ˜¯· È�· 

  
  

  נישואין בענינינינים פ
‰È¯ ˙‡ÂÂˆ"Á  

 אמרכדעת רבותינו דר"י החסיד ציוה צוואתו לכל ישראל וו ,אף מי שאינו מצאצאיו יש להיזהר מאד בצוואת ר"י החסיד א.
  רבינו בשם מרן החזו"א זצוק"ל שלא ראה מי שעשה נגד צוואת רבי יהודה החסיד והצליח.

משום רבינו בזה כתב  נזהרים שאיננוומה  יש מזרעו את בנו יהודה ולא שמואל.ריה"ח סעי' נ"א כתב לא יקרא אבצוואת ב. 
  שהורה לזרעו בלבד וזה אחד מהם.  שישנם חלקים בצוואה שמקובל

 אינם צריכים להזהר, צאצאיהם ידעו מקיום הצוואה אזיאף ש שלא נהגו במקומותיהם להזהר בצוואת ר"י החסיד ספרדבני ג. 
  על הצוואה צאצאיהם צריכים להיזהר בזה. שלא ידעושלא נזהרו מחמת  ותםאך א

 יםשו הנשיםכתב ששני אנשים ששמותיהם שווים לא יזדווגו יחד בילדיהם, כתב רבינו שאף כששמות ד. אף שבצוואת ריה"ח 
אהע"ז סי' ט"ו שנסתפק  חסידים שהביא משו"ת אבן יקרה מהדו"ק ספרמקור חסד על  הגהותועי' בזה ב  .אין לעשות השידוך

היא לכל ישראל לא שייך בזה  הנ"ל שהצוואהל אמנם ספק לזרעו בלבד וספק אנשים דווקא.להתיר מצד ס"ס  כתב ושם ,בזה
  בס"ס. היא יש להחמיר אףסכנה כיון דד רבינושציוה רק לזרעו אמר  ואף להשיטות ,כאן ס"ס

לחוש בזה כיון דשני אין רבינו מורה ש ,שאחד מהם שמו של הראשון ב' שמותבצד השני ושם אחד נקרא באחד צד באופן שה. 
ועיין בהנהגות אדם רק באותו השם דבזה יש לחוש.  כלכ נקראים בפי "אא ,השמות הם שם אחד א"כ אין שמותיהן שוים

  .ב"טעמא דקרא אות ל בסוףוהוראות ממרן החזו"א 
כעת רוצים לשנות שם והבאותו  רגילין לקוראםכשאצל ההורים , וע"כ לקרא לו בני אדם רגיליןשמה פי אזלי' לשוהכלל הוא ו. 
תשתנה המציאות שאכן  ומרבגיל מבוגר קשה לש לעשות כן משום לאשבשם השני, אומר רבינו  מעתהלקוראו מבקשים ו

  סכנה גדולה.נמצא שבאים למעתה ויקראוהו בשמו השני ו
ה יקראוהו בשמו השני, מעתשבחתן צעיר שיש לו שני שמות ובפי בני אדם נקרא כשם אבי המדוברת ורוצה לשנות  אמנםז. 

  שכולם יקראוהו כך.משנה  אכןבאופן שמורה רבינו להקל ולשנות בדרך כלל 
˙ÈÈ�˜ ÌÂ˜Ó ‰ÙÂÁ‰   
 הורה לא רבינו בחתונת וגם, הייחוד חדר ואת החופה מקום את שיקנה לחתן מורה היה לא ל"זצוק א"החזו שמרן רבינו אמר
, לחתן קנויים להיות צריכים אלו דמקומות נמי א"להחזו ל"דס דפשוט רבינו ואמר). מדנפשיה הוא וקנה. (כן לעשות א"החזו
 היא השוכרים כוונת דבסתמא, החופה ומקום היחוד חדר את גם החתן עבור ממילא שוכרים האולם דכששוכרים ל"דס אלא

  .ההלכה י"עפ הנצרכת ההשתמשות לכל המועיל באופן לשכור
ÔÈ�˜ ˙Ú·Ë‰  

  .ד"סק ח"י' סי בכורות א"בחזו כמבואר התורה מן הוא ע"דלכו, יד בקנין הוא הטבעת את הכלה שקונה הקנין
 ז"אהע א"הרמ כתב ט"ומה. ק"ל לידו שחוץ ומה ממש ידו אויר בתוך שמונח למה רק מהני יד דקנין א"הגרעק' שי שידועה ואף
 ידה בתוך ככולו חשיב, לבישה דרך באצבעה כשמונחת דהטבעת רבינו כתב.  ידה בתוך הכל שיהיה הגט דמקפלים א"ס ו"קל' סי

  .לקנותה
¯ÂÓÈ˘  

  יחידי.בושרי לילך  ,שעד כניסתו לחופה אין דין חתן לענין שימור ל הורה לרבינו"א זצ"מרן החזוא. 
  שומר מהני אף קטן בן יומו.ב. 
  דלא נהגו כן. ואמר רבינו .יושב ומשמר ולא מהני ישןביעב"ץ כתב דבעי להיות ג. 
  דשומר מצוה לא ידע דבר רע. ,קל בשימוריש להאו לדבר מצוה דכשהולך לתפילה  רהמרן החזו"א הוד. 

  יש להקל בשימור.רואים אותו והוא רואה אותם מצויים עוברים ושבים הה. כשהולך ברחוב אם 
ÍÏÓÏ ‰ÓÂ„  

, דאינו אלא דומה למלך ח,"לקום מפני ת חייבאמר דאינו צריך לעמוד מפני ת"ח. ורבינו  בס' תשב"ץ קטן סי תס"ה כתב שחתן
בפרהסיא לא יעמוד מפני אדם, ד ו"ב ממלכים הל"ם פ"והא דכתב הרמב ביו דאף מלך חייב לקום מפני אביו.מפני אלקום  ו"וק

  אביו דאף מלך חייב בכבוד אביו.מפני  ח ולא"תעמידה מפני דקאי על  רבינואמר 
È·Ï Ô˙Á‰ ˙ÎÈÏ‰�Î‰"Ò  

. ץ"בית יעקב להיעב דורוכן הובא בסי ,נ בז' ימי המשתה כדי שלא ימנעו הציבור מלומר תחנון"ז כתב דהחתן לא יבא לביהכ"בט
  ז."שאין לחוש בזה לדברי הטא הורה "ומרן החזו ו."ק כ"סי' קל"א סב ב"משננפסק בו

 להעדיף משום דברי הט"זענין יש  בים האםורמחד המתפללים מועטים ובשני ס ולפניו ב' מנינים שבמנין א"חתן שבא לביהכנ
  מ בזה."שאין נפק כתב רבינו .את המנין הקטן

 Ì„Â˜ ‡ˆÈ˘ Ô˙ÁÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ�  
פוטר הוא ש ,ס"שכתב שלא יבוא כלל לביהכנל "ב הנ"מהמשנמשמע חתן שיצא מביהכנ"ס קודם שהגיעו הציבור לתחנון 

פוטר אא"כ נמצא שם בשעה שבאו לאמירת  נושיש אומרים שאיוכתב רבינו  דאל"כ מדוע ימנע לגמרי מתפילה בציבור. מתחנון
  תחנון.

  ם.העם הציבור אלא נמצא עמיחד חתן פוטר אף באופן שאינו מתפלל 
˙Â˘„Á ÌÈ�Ù  

ממש"כ רש"י בכתובות דף ז ע"ב  דאין לדייק רבינו כתבו .אדם שלא היה כלל באחד מימי השבע ברכותדוקא פנים חדשות היינו 
אלא כל ששמע פ"א  לברך בעבורם אפשרלא היה יום אחד מימי שבע הברכות שאם ד"ה פנים חדשות שלא היו שם אתמול, 

   השבע ברכות אצלם אינו פנים חדשות.
  וא"א לברך בשבילם. ,יש דעות בזה ויתכן דלא מהני ,הפנים חדשות בסעודה ויצאו קודם הברכותהשתתפו  אם

גמור וי מה שנשתתפו בסעודהסמכי' על בדיעבד דלא מעכב  לברךאחר שהתחילו הפנים חדשות  אם יצאולענין דיעבד אבל 
  לברך כל הז' ברכות.

מ ופורים לא "חוהמ"מ ו. משום שמרבים בהם בשמחה ובסעודהבתוס' כתובות דף ז' ע"ב כתבו ששבת חשיב פנים חדשות 
  חשיב כפנים חדשות אף שמרבים בהם בסעודה.

  להסוברים דגם סעודה שלישית חשיב פנים חדשות, יש להסתפק אם נמשכה הסעודה למוצ"ש אם יברכו, וצ"ע בזה.
 (ייש"כ לידידינו הר"ר יצחק אוהב ציון שליט"א על מסירת הדברים) 

  

  
  


