
 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 קט”ז ה’תשע”ו
USA $2.00 מחיר: א”י 2 ₪ ׀

קובץ גליונות
פרשת קדושים )חו”ל- אחרי(

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור



ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי
שיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(

ישיבת בני ראובן

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 

058-3231891 )שוורץ(
רובע ז’

052-7668323 )מונק(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר יעקב
ישיבת גרודנא באר יעקב

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה א’

ישיבת נתיבות התורה-תפרח
052-7138967 )אמרון(

ביהכנ”ס לב אליהו
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

כולל עטרת שלמה

ביתר
 A גבעה

*ביהכנ”ס זכור לאברהם

בית חלקיה
054-8413562 )פיינר(

בני ברק
*שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
*דסלר/כולל ברסלב

052-7159869 )בן אריה(
ויזניץ

050-4192923 )טסלר( 

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

*הליכות חיים
*המרכזי - רמת אלחנן

*הליגמן
*לדרמן

*נאות יוסף
*משכנות יעקב

*דברי שיר
*שם אבותי

*אוהל משה ורחל- רח’ פרל
*היכל משה

בכוללים:
*בית הלל

*נחלת משה
*חזון איש

אצל הנציגים בישיבות:
אורחות תורה

בית מאיר
בית מדרש עליון

גאון יעקב
משך חכמה

פונוביז’
קהילות יעקב

קרית מלך
שערי תורה

תפארת ציון
מרכז

חנות גל פז- ר’ עקיבא 88
פרדס כץ

052-7168580 )אבוחצירא 30(
בבתי הכנסת: 

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

קרית הרצוג
03-5708404 )שטרן(

052-7640848 )פרידמן(
שכון ה'

053-3151405 )נמירובסקי(

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

חיפה
נוה שאנן

054-8454992 )גינויער( 

טבריה
אלמלם 053-3115735

טלז סטון
02-5335545 )חנות כל בו אלן(

יסודות
054-8413562 )פיינר(

*ביהכנ”ס המרכזי

ירוחם
ביהכנ"ס בית פנחס

052-7627788 )מיכאל(

ירושלים
*ישיבת מיר

052-7677676 )לוי(
גאולה

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

בית וגן
02-6449498 )שעיו(

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

054-8474651
גבעת שאול

052-7159755 )גינזבורג(

הר נוף
בבתי הכנסת:

*אמרי שפר
*קהילת בני תורה

*חניכי הישיבות- רח’ ברנד
כנסת

054-8429113 )גרוס(
מאה שערים

בבית הכנסת 
תפארת בחורים )הישן(

נוה יעקב
052-7677676 )לוי(

סורוצקין
בבתי הכנסת:
*אהבת תורה
*באר שמואל

סנהדריה
052-7171376 מקוה פאג”י

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

קרית יובל
052-7639488

רוממה 
*בית כנסת חניכי הישיבות

רמת שלמה
02-5710175 )לאפיר(

בבתי הכנסת:
חזון איש

המרכזי כולל ישכר באוהליך
רמות א'

054-8408719 )גולדשטוף(
רמות ג'

*ביהכנ”ס 
חניכי הישיבות צא”י

053-3120780 )גליקסברג(
רמות פולין

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

רמת אשכול 
ביהכנ”ס חניכי הישיבות

שערי חסד
054-8498969 )קירט(

כרמיאל
052-7166636 )ברוורמן(

ישיבת רינה של תורה

מבוא חורון
054-8413562 )פיינר(

מודיעין עילית
*בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

הרב אברמוב
חפציבה

052-7143196 )דרמר(
ישיבת כנסת יצחק

נאות הפסגה
052-7608620

קרית ספר
בית הכנסת: קהילת משך חכמה 

053-3127555

מעלה אדומים 
*בבית הכנסת 

תלמידי הכתב סופר 

נס ציונה
מוסדות אור תורת שלום

בכולל בראשות הרב יפת 
שליט”א  

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים

052-7664668 

פתח תקוה 
בבתי הכנסת:

*אבי עזרי
*אוהל אברהם

*חניכי הישיבות
גני הדר 

*מקוה בעש”ט

צפת
כולל בראשות הרב קפלן 

שליט”א
054-8454791

קרית אתא
ישיבת מעוז חיים

052-7129279 

ראש העין
ישיבת בית הלוי 

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

רחובות
050-4101805

ישיבת מאור התלמוד

רכסים
גבעה א’

052-7606491
כולל נר ישראל בית יצחק

052-7183722
גבעה ג’

052-7171992 )פרקש(

תל אביב
ביהכ”נ אביר יעקב

050-6824384 )נוביק(

תפרח

 08-9924520

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

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

בורו פארק	 
פלאטבוש	 
וויליאמסבורג	 
מונסי	 
לייקווד	 



  

 (בחו"ל אחרי)קדושים  ׀ פרשת 171' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 

 לזכות ולהצלחת  גליון זה יו"ל

 ‡"ËÈÏ˘ ·Â˘Á‰ Â�È„È„È 

 שנדב את הוצאות הגליון לשבוע זה

 שיראה ברכה והצלחה 

  בכל עניניו ברוחניות ובגשמיות 

  דבר העורך �
ב"ה עברו עלינו ימי חג 
הפסח בהתרוממות הנפש 
בלימוד ועיון בתורת רבינו 
שליט"א, כפי ששמענו 
מרבים שנהנים ללמוד מדי 
שבוע את דברי רבינו 
שליט"א ובפרט בימי 

זכה עם ישראל לבא  המועד.
ולהקביל פני רבינו ברגל 

מי חול המועד, ואלפים בי
 רבים עברו להתברך בימי

הנהגות רבות נוספות  החג.
התווספו לנו בעניני חג 
הפסח ועוד חזון למועד 
להעלותם ע"ג הכתב לזיכוי 

 הרבים אי"ה.
ימי ספירת -בימים אלו

בהם עלינו להתחזק -העומר 
בענינים שבין אדם לחבירו, 
שמענו מחתנו של רבינו 

שטיין הרה"ג ר' דוד אפ
 שליט"א את המעשה הבא:

היה זה לפני שלושים שנה, 
זמן לא רב לאחר נישואי, 
באתי לבית מו"ח בליל 
בדיקת חמץ בשעת חצות 
הלילה. באותו הזמן בדיוק 
סיים רבינו את בדיקת החמץ 
שכידוע רבינו שליט"א בודק 
את החמץ שעות ארוכות, 
וסיפר לנו רבינו כי קודם היה 

בשמו)  כאן יהודי אחד (ונקב
שבא לשאול שאלה והיות 
ואיני מפסיק בדיבור בזמן 
הבדיקה לא יכולתי לענות לו 
וחוששני שאותו אחד נפגע 
ממני שלא עניתי לו. בבקשה 
לכו חפשו אותו ופייסו אותו 
בשמי. מיד ביררנו היכן גר 
אותו יהודי, והתברר שהוא 
גר ברחוב הסמוך רחוב 
חידושי הרי"ם אך לא ידענו 

וכך בשעת לילה  באיזה בנין
מאוחרת עברנו בנין בנין 
דירה דירה עד שהגענו אליו 
וביקשנו סליחה בשם רבינו. 
ורק כששבנו והודענו לרבינו 
שביקשנו את סליחתו ואכן 

 מחל, נחה דעתו.

יהי רצון שנזכה להגיע 
לשלימות האמיתית בבין 

  אדם לחבירו.

ם ו ל ש ת  ב ש ת  כ ר ב  ב
א י ר ב ץ  י ק  ו

ף ו ט ש ד ל ו ג ק  ח צ ) י ב " ב ) 

  פשט על הפרשה �
 "לפני עור לא תתן מכשול"

 ד)י ט,(י "לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול"
אמר רבינו שליט"א: לכאורה, בשלמא בקללה כתוב שלא לקלל "חרש", דסד"א כיון שאינו 

וקמ"ל שאסור, אבל באיסור נתינת מכשול מדוע נזכר "עור", הרי אדרבא, שומע מותר לקללו 
ונראה, דהנה בספרי על מסכת כותים (פ"א ה"ג) הבאתי מספר "יד  כל שכן שבעור אסור?

מלאכי" (סי' שס"ז) שכתב כי נסתפקו בני הישיבה בנתן מכשול לפני עיור ולא נכשל, אם עבר 
מ"מ בעיור שפיר עבר, כי בעיור בכה"ג עבר איסור  איסור או לא. ונראה שאף אם בפיקח לא

 עצם נתינת המכשול היא האיסור, ואף שאין דרכן של בנ"א להתבונן בדרכים מ"מ עיור אינו.
ובזה מיושב מה שהקשו על מה שאמרו במסכת קדושין (ל"ב,א') ודילמא רתח וקעבר אלפני 

ולהנ"ל אתי שפיר כי שם כפיקח  עיור וגו', ואם גם בלא נכשל אסור למה אמרו "דלמא רתח",
 אצל פיקח.מו לכן אמרה תורה ולפני "עיור", כי בעיור עצם הנתינה היא מכשול, שלא כ דמי.

ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ·ÂË ‰˘Ú 
זצ"ל, שהלך פעם אל גביר אחד ובחדר  ת"ח אחדספרתי לרבינו שליט"א מה ששמעתי על 

, היית להנ"ל ביר אמר לו הגבירההמתנה היתה תמונה לא צנועה, ומיד קרע אותה. כשנכנס לג
 צריך לשאול! ענהו: "וכשאתה תלית את התמונה שאלת אותי?!"... 

והגיב רבינו שבוודאי עשה טוב עפ"י דין, הרי זה לפני עיור, אבל אם זה היה גוי היה צריך לבקש 
 רשות, כי גוי אינו מוזהר על לפני עיור.

˘ÓÓ ÌÈ¯ÂÒÈ‡· ˜¯ 
:‰Ï‡˘ ,ויודע בבירור שהם גונבים ממנו אלא שזה משתלם לו, אם  יש לאדם פועלים במפעל

 בזה שמעסיקם עובר בלאו דלפני עיור?
:‰·Â˘˙ .שימחול להם בתנאי שלא יוכל להוציא מהם הממון 
:‰Ï‡˘ ?והמתכוין לאכול בשר חזיר ועלה לו בשר טלה, אם ע"ז אין לפני עיור 

:‰·Â˘˙  דושין (דף ל"ב ע"א) דמחיל ליה בשם ר' ישראל סלנטר זצ"ל שהביא מגמרא קאומרים
אבל יסוד  -ליקריה, אף שמכשילו בכעס וע"כ שבמדות אין לפני עיור. ואף שכאן אין זה מדות 

(ועי' בתוס' קדושין  דבריו הוא שרק איסורים ממש יש בהם לפנ"ע, וגם כאן אין זה איסור ממש.
לשוה"ר כלל ד' באמ"ח  שם ל"ב, א' ד"ה דמחיל ובריטב"א שם, והעירו לעיין בספר ח"ח הל'

 סקמ"ו וכלל ט' באמ"ח סקכ"ב).
 )(דרך שיחה

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    הראשונההראשונההראשונההראשונה    המסכתהמסכתהמסכתהמסכת

 פניו על ניכר יום בכל לא. מצוה של מיוחדת בהתרגשות א"שליט רבינו שרוי היה פסח של בשביעי

 . מצוה של שמחה, גדולה כה שמחה

 הרבה ועוד( וירושלמי בבלי ס"הש כל את ברבים לסיים שנה כמידי רבינו זכה פסח בערב. נזכיר

 בפעם כאילו ברכות המסכת את ללמוד התיישב הסיום לאחרי ומיד ותיכף), כנודע ספרים

 למד החג ימי כל במשך. כמה - יודע - המי בפעם חזרה זה אין כאילו ושקיעות בעמקות... הראשונה

 .קבוע סדר לפי וירושלמי מבבלי ברכות המסכת את יום בכל כהרגלו

 הוא היום' ה שברוך הבית מבני לאחד רבינו אמר בבוקר כבר. הגדול היום הגיע פסח של בשביעי

 המקבילים הדפים את גם יגמור כ"ואח הרואה פרק גומר הוא דפים כמה בעוד. מסכת לסיים זוכה

 . ויסיים בירושלמי

 לכמה אחת קורה ושהדבר, מאוד נדיר דבר הוא מסכת סיום כאילו הדבר נראה הצד מן לעומד

 לסיום המתינו וכולם הבית בני כל את'' הדביק''ל הצליח מצוה של בשמחה א"שליט רבינו אך... שנים

 . יין מעט ושתה ההדרן את ואמר המסכת את גדולה בהתרגשות גמר הוא היום בהמשך, ואכן. הגדול

 רבינו התבטא) בשבת כמו טוב יום בכל לאכול רבינו שנוהג( שלישית סעודה במהלך כי לציין מעניין

 סיום של מצוה סעודת וגם הסעודה באכילת טוב יום עונג מצות גם מקיימים אנו' ה ברוך" בשמחה

 ..."מסכת

 ללמוד אחרים וספרים מסכתות שאר לסיים יזכה כך זו מסכת לסיים שזכה כשם" בברכה נסיים

    .אמן'' ולעשות לשמור וללמד

„ÏÂÓ‰ ‰È‰È ·ÏÈÏ ˙·˘ ˘„˜ ‰Ú˘· 10 ÌÚ 59 „˙Â˜ Â- 17 ÌÈ˜ÏÁ¯ÈÈ‡ Á"¯ , ‡ ÌÂÈ·' '·Â 



   ות מרן שליט"א בימי ספירת העומרהנהג �
 .‡ ‡ÏÂ ÌÈ˜ÂÒÙ ÌÂ˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Ì„Â˜ .„ÂÁÈ Ì˘Ï ¯ÓÂ‡  

לומר, רק  מקפיד שלא חוד ובספירת העומר לא, ואמר אינילשם י . ושאלו את רבינו למה בליל הסדר אומר'ע 'ר סי"מע 'עי
  לומר.נהגו אצלנו  י, ובליל פסח"כ לא לומר בגלל הנוב"שנהגו בד

˘‰Ó ÚÓÂ˘˘ ‰Ú˘· .·"‡Ï ,ÌÂÈ‰ ÌÈ¯ÙÂÒ˘ ÔÈ�Ó‰ ı ÂÎÂ ¯ÙÒÓ‰ ˜¯ ‡Ï‡ ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ËÙ˘Ó‰ ÏÎ ¯‰¯‰Ó'.   
מתכוין  המשוטטות במחשבת האדם ממילא יש לומר דכל שאינו ה ונראה. דבהני המחשבות"ב ד"ב סק"י 'י ברכות סי"קה 'עי

  דיבור אינם כדיבור. בפירוש להשתמש בהרהורי לבו להיות במקום
.‚  ¯ÓÂÚ· ¯ÓÂ‡)¯ÓÂÚÏ ‡ÏÂ( Á‡Â"ÂÎÂ ÔÓÁ¯‰ Î'.  
  הרחמן. לגבי -י ", ובסק"בעומר”ח לענין "ב סק"ט במ"תפ 'סי 'עי

Ú ˙È�·¯‰ Â˙˘‡Ï ‰¯Â‰ .„".‰Î¯·· ¯ÂÙÒÏ ‰  
בנותיו  להתפלל במניין כל יום ואין חשש שתשכח לכן תברך, וכן ואף שיש כתבו שנשים לא יברכו, אמר לי שכיון שרגילה

הבת נרדמה העירה  לוקח האחריות על עצמו ומזכירם כל לילה ואפילו אם לספור בברכה מצעירותם, ומרן היה של מרן נהגו
שבנותיו יספרו בברכה,  ל שרצה"וסיפר על אביו זצ )ה"כן העידה ביתו הרבנית ע(יום  שתברך ומעולם לא קרה שהפסידו
שם יביטו כל יום. ובדין ברכה  להזכיר להם לברך, כיהיה תולה פתק על המראה בביתו,  אבל חשש שישכחו יום אחד, לכן

  ג."סק ב"במ ט"תפ 'בסי 'לגבי נשים עי
‰· ÌÈÓÈ· ‰�Ú˙Ó ‡Ï .‰".·  

  ב."תצ 'ע סי"בשו 'ב עי"ומנהג תענית בה
Ï·˘ ÈÏ ¯Ó‡ .Â"Â‡ ‰ÎÏ‰ ÌÂ˘ ÌÈ‚‰Â� ÔÈ‡ ¯ÓÂÚ· ‚ „Ú ¯˜Â·‰ÓÂ ,ÔÂ�Á˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ „·ÏÓ ‰‚‰�‰  ÊÂÊ‚Ï Ï˜ÈÓ ‰ÚÈ˜˘‰
 ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â¯Ú˘)‚ È�·'(.   

מתיר להסתפר  ב"ג בעומר ביום ראשון אף שהמ"להסתפר. אבל כשחל ל ג וממתי מותר"המנהג ביום ל 'ג דין ז"ה תצ"שו 'עי
עימו, היות והשערות שהוא  לא גוזז שערות לילדים אלא ביום ראשון בבוקר, וטעמו מ מרן"ביום שישי, לכבוד שבת קדש, מ

  ב לכבוד שבת."ואין זה בכלל ההיתר של המ פר הם למנהג בעלמאמס
¯ÓÂ‡ È�˘ ÁÒÙ ÌÂÈ· ‡¯˙· È�˘ ˙ÂÁÈÏÒ ÏÁ˘Î .Ê .ÏÈ‚¯Î ÔÂ�Á˙Â ˙ÂÁÈÏÒ  

נוהגים  מיקל גדול בענייני תחנון ובירושלים 'ל הי"בעל הלוח זצ י כתוב שאין לומר תחנון ביום זה אמנם"ואמר לי שבלוח א
  א לא נהגו כן."י החזו"כמותו, אבל אצלנו עפ

˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ· ÌÈ˘„Á ˙Â¯ÈÙ ÏÚ Í¯·ÏÓ Ú�Ó� ‡Ï .Á .¯ÓÂÚ‰  
  .'ג אות ד"תצ 'ח סי"לברך עליו שהחיינו יברך, ודלא ככה ב שאם נזדמן לו איזה ענין שצריך"ג סק"תצ 'ב סי"מ 'עי

ÌÂÈ‰ ‰ÓÎ ·Â˙ÎÏ „ÈÙ˜Ó ‡Ï ·˙ÎÓ· ÔÓÊ ·˙ÂÎ˘Î .Ë ·ÓÏ".·˙Î ÌÈÓÚÙÂ È  
  י."ד למב"כ 'ב גמרתי וכובסוף ספרו נחל איתן שכת 'עי

 ÊÓ¯· Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡· ˜Ù˙Ò� .È”È�˜ ÔÈ�ÓÎ ÌÂÈ‰ ‰¯Â�Ó‰" Â„ÎÂ' ‡ÏÂ ‰Ê ÊÓ¯ È„È ÏÚ ¯ÙÒ˘ ·˘Á� Ì‡‰  ¯ÂÙÒÏ ·Â˘ ÏÎÂÈ
‰Î¯··.  

הא הוי  'דמי ששואלו חבירו כמה היום יאמר כמה אתמול ולכאו )ו"ט דין ט"תפ 'ה סי"שו 'עי( 'יש לפשוט מדאי 'ואמר דלכאו
 'שמעתי ממרן, ועי וכאן אומר כמה היום ויתכן שגרע ולא יוכל לברך. כל זה ש לחלק דהתם אמר כמה אתמולרמז, ודחה די

  .'ט אות ו"תפ 'ת סי"שע
 )שליט"א בד' חלקי שו"ע(מהספר 'אלא' הנהגות מרן 

  

ÌÈ‡¯Â˜‰ ˙Â¯Ú‰  
ÁÒÙ· ÌÂ˘ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ�Ú·  

  

ח של פסח הבאנו בשם מרן שליט"א שנוהג שלא לאכול שום בפסח כי הוא כמו קטניות. ורבים העירונו על "בגליון דברי שי
  הנהגות מרן שליט"א: -זה, ונביא מכתב תוספת דברים שקיבלנו ממחבר הספר 'אלא' 

  
בספר 'דרכי יעקב' (הנהגות מרן בעל הקהילות יעקב זצ"ל שהעיד בנו מרן הנה כפי שהבאנו בספר 'אלא', וכפי שמובא גם 

שליט"א) שהעיד רבינו שליט"א על אביו מרן זצ"ל שלא אכל שום בפסח כי שום זה קטניות, וכמה העירו על זה שלא ראינו 
  ולא שמענו כן.

נכד נאמן וגם העיד שזוכר, וגם הרבנית ע"ה אכן אני זוכר בבירור כי כן העיד רבינו, וכן שאלתי מעוד  -הנה לעצם השמועה 
  לא היתה משתמשת מטעם זה בשום כל הפסח.

ולעצם הדין, הנה בשונה הלכות (סי' תנ"ג דין ב') מביא המנהג באשכנז להחמיר שלא לאכול מיני קטניות בפסח. וגדר 
עדשים ודוחן ואורז וכו' דהיינו כל קטניות, מבואר ברמב"ם (פ"א מכלאים ה"ח) שכל זרע שנאכל לאדם כגון פול ואפונים ו

גרעין שאוכלים אותו כמות שהוא ולא נוסף עליו עוד בשר (כגון עגבניה שזורעים גרעין קטן וצומח בשר הפרי סביבו, וזה לא 
קטניות), אמנם הרמב"ם בהמשך שם מונה את שום בכלל "זרעוני גינה שהזרע לא ראוי למאכל אדם והפרי ראוי כגון זרע 

השומים". ואולי החמירו כי זה דומה קצת לקטניות, עכ"פ כלל בידינו כי בחומרות של פסח, יותר משאר ענינים, הבצלים ו
  אין להקל אפי' שבטל הטעם.

וחפשתי בעוד ספרים ולא ראיתי שמביאים חומרא זו של שום בפסח מצד קטניות, ועי' עוד בפרי מגדים בא"א סי' תס"ד 
לא ידעו טעם לחומרא זו (ומ"מ מסיים בפמ"ג להחמיר). ועי' בס' הלכה של פסח חלק א' סק"א ובחיי אדם כלל קכ"ו ס"ז ש

  שער ד' פרק ה' סעי' נ"ד ובס' מנהג ישראל תורה סי' תמ"ז אות א' עמוד ע"ה בענין זה.
יבש ובין  הנה למעשה המנהג בבית רבינו שלא להשתמש בשום סוג של שום, בין טרי ובין ישן, בין - ובענין איזה שום מדובר 

  .לח, בכל הסוגים, וישראל קדושים הם ומחמירים במצוות אף אם אין סיבה הנראית לעין
 בברכת יגדיל תורה ויאדיר



 

 
1 

 הפרשה פניני
 

 לא תקלל חרש )ויקרא י"ט י"ד(
 מקלל עצמו

יש לעיין, להפוסקים דסבירא להו דלקלל אפילו בלי שם הוא איסור 
 .2, אם גם לקלל עצמו בלי שם או כינוי הוי איסור מן התורה1דאורייתא

  (ד"ה משמת נפשיהאילת השחר נדרים דף ז' ע"ב )
 לקלל רשע

יש לעיין, דבברכות דף ז' ע"ב מבואר דאין לקלל אפילו מין, ואף על גב 
דזה להרוג בידים, אבל לא על  ]שם[ דמורידין ולא מעלין, כתבו התוס'

 ידי קללה.
וצריך עיון בבבא בתרא דף ד' ע"א, דאמרו לבבא בן בוטא נלטייה מר  

היה  וסתפינא מיניה, ומשמע דלולי שהיה פוחד ממנלהורדוס, ואמר דמ
 מקללו. 

ואולי בבא בן בוטא חשש שהורדוס יהרוג עוד, ואם כן הוא רודף, לכך 
תפילה עמ'  ימלא פי תהילתך בספר עייןו לולי דמסתפי היה מקללו.

אילת השחר בבא בתרא דף ד' ע"א ). "כמוהם יהיו עושיהם"במאמר  של"ה 

  (ד"ה יש לעיין דבברכות דף ז'

 בשוגגלקלל למי שעבר איזה עבירה 
בבא בתרא דף כ"ב ע"א, רב דימי מנהרדעא אייתי גרוגרות בספינה, 
אמר ליה ריש גלותא לרבא, פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא, נקיט ליה 
שוקא וכו', לא נקטו ליה שוקא, פסיד גרוגרות דידיה, אתא לקמיה דרב 
יוסף, אמר חזי מר מאי עבדו לי, אמר ליה, מאן דלא שהייה לאוניתא 

 בושתו, רש"י[ דמלכא דאדום, לא נשהייה לאוניתך.  ]אונאת
לכאורה זה קללה בכינוי, וכבר עמד על זה בחזון איש סנהדרין סימן 
כ', וכתב דכיון דלא השתדל לברר יהיה חייב בזה, כדין מצער ומבזה 

 תלמיד חכם. 
ולפי זה, מותר לקלל בשם מי שעבר איסור אפילו שלא במזיד, ויצא 

 מך.מגדר עושה מעשה ע
ועיין בבבא מציעא דף מ"ח ע"ב בתוס', שמבואר דמי שחוזר במקח  

אחרי נתינת מעות, אין בו דין רשע לגמרי, אלא דעל המקח אפשר 
לקללו, משמע דשייך דין אינו עושה מעשה עמך, רק לגבי מה שעבר, 

ד"ה מאן דלא שהי אילת השחר בבא בתרא דף כ"ב ע"א ) וצריך עיון הגדר בזה.

  (לאוניתי'

 פי חזקהעל לקלל רשע 
יש לעיין, אי נימא דבמקלל יש איסור מן התורה, בהא דמבואר בבבא 
קמא דף קי"ב ע"ב, דשליח בית דין קובע זמן אפומא דאיתתא ושיבבי, 
וסמכינן דבודאי עשו שליחותן, ואם לא בא משמתינן ליה, ולהני 
דפוסקים להלכה דבדאורייתא לא סמכינן אחזקה דשליח עושה 

תו, איך אפשר לסמוך דשליח עושה שליחותו, ובודאי מסרו לו שליחו

                                                           
עות בזה, דבתוס' במו"ק יד: : ד"ה יהבינן הביא רבינו הדבב"ק קיבבאיה"ש   1

 א איסור מקלל מה"ת, אולם ברמב"ם ד"ה מהו שינהוג משמע דיש בשמת
 משמע דמקלל בלי שם או כינוי אין בו איסור תורה. 

עוד בסוגיא  העיר רבינו באיה"ש כאןואי נימא שגם בזה יש איסור דאו',   2
כי מחייב בר בי רב שמתא משמית נפשיה ברישא דגמ' דמר זוטרא חסידא 

והדר משמת בר בי רב, הא כיון דמדינא אינו מחוייב בזה איך מותר לו לשמת 
 עצמו.  

שהביא רבינו דברי הדרישה סימן י"א דהוקשה לו להיפך איך  וע"ש באיה"ש 3
השליח נאמן לחסרו ממון, למ"ד דלא אמרינן בדאו' שליח עושה שליחותו, 

 שהביא גם מדברי התומים בס"ק ט' שם.וע"ש מה 
ד"ה בא"ד וכי תימא, שכתב להוכיח דמהני  לרבינו באיה"ש גיטין לט:וע"ע  4

שבועה בכתב, לדעת הרמב"ם דהפקר מדין נדר, וא"כ בעי' בהפקר ביטוי 

ההזמנה דבי דינא, ומכיון שלא בא יוכלו לעשות שמתא, הא איסור 
מקלל הוא מן התורה. וכן יקשה לכל הדיעות הא הונאת דברים הוא 

אילת ) .3איסור דאורייתא, ואין לך הונאת דברים גדולה יותר משמתא

 (ד"ה יהבינן זימנא אפומא דאיתתאהשחר בבא קמא דף קי"ב ע"ב 

 קללה בכתב
, ועיין 4הנה ידוע מה שנשאו ונתנו האחרונים, אי מהני שבועה בכתב

 בזה בתשובת הגרעק"א סימן ל'.
אילת בר דגם קללה בכתב דין קללה עלה. )ואי מהני שבועה בכתב, מסת 

 (ד"ה עיין בר"ן שכתב השחר גיטין דף כ"ד ע"א 

 קללת עלי את שמואל
מכות דף י"א ע"א, אמר רבי אבהו, קללת חכם אפילו על תנאי היא 
באה, מנלן מעלי, דקאמר ליה עלי לשמואל כה יעשה לך אלקים וכה 
יוסיף אם תכחד ממני דבר, ואף על גב דכתיב ויגד לו שמואל את כל 

  הדברים ואל כחד ממנו, ואפילו הכי כתיב ולא הלכו בניו בדרכיו וגו'.
קללה בשם אסור מן התורה, וכי מותר לקלל אם לא צריך עיון, הא ו

תעשה לי מה שאני מבקש ממך, ואולי יש בזה פגיעה בכבוד הרב, אם 
 לא יעשה מה שמבקש ממנו, ויכול לנדות דזה קללה. 

וצריך עיון, דאף על גב דאיסור קללה אינו תלוי כלל באם תתקיים 
אף על פי הקללה או לא, מכל מקום כיון דהקללה הועילה ונענש, 

שעשה מה שביקש ממנו, הרי דגם על זה היה הקללה, היינו אפילו אם 
 יעשה כמו שביקש, ולמה מותר, כיון שאינו עובר אז על כבוד הרב. 

וצריך לחלק, דמצד עצם הקללה אין על זה אם יעשה מה שביקש, אלא 
דכיון דזה מחכם לכן יהיה עונש, אבל אין בזה דין קללה, כיון דמאיש 

חכם לא היה מועיל כלום, אם היה עושה מה שביקש. ואולי  שאינו
איסור קללה הוא רק כגון יככה כדאיתא בשבועות דף ל"ו ע"א, אבל 

)אילת השחר קללה שלא ילכו בדרך הטוב, אינו בכלל האיסור, וצריך עיון. 

 מכות דף י"א ע"א ד"ה קללת חכם אפילו על תנאי(

 לא תשנא את אחיך בלבבך
 אחיך בלבבך )ויקרא י"ט י"ז(לא תשנא את 

שני תלמידי חכמים ששונאין זה את זה, אין יושבין בדין כאחד. 
 )סנהדרין דף כ"ט ע"א(.

צריך עיון, דממה נפשך, אם ראה אחד בחבירו דבר עבירה שמותר 
לשנאותו, הא ודאי אסור להצטרף עמו לדין, כמבואר בשבועות דף ל' 

להצטרף עמו. ואם לא ראה דבר  ע"ב, ביודע בחבירו שהוא גזלן דאסור
עבירה איך יתכן ששונאין זה את זה, הא זה אסור משום לא תשנא את 

  .5אחיך בלבבך

שפתים, והרי כ' התוס' בגיטין שם דמהני הפקר בשטר, וא"כ ע"כ דכתיבה 
 ידי כתב, עכ"ד.  כדיבור, ויועיל גם בשבועה על 

והביא רבינו עוד דבאמת על עיקר הדין דשונא פסול לדון, לכאו' יש להעיר  5
דתפו"ל דהדיין רשע דעבר אלאו דלא תשנא, אלא דבזה י"ל דמיירי בשונא 
ע"י דחזא ביה דבר ערוה דמצוה לשנאתו, אבל באמת בשונא שלא עפ"י דין 

. מבואר דסנהדרין שראו בא' באמת פסול הוא משום רשעות. והנה בר"ה כו
שהרג את הנפש נחלקו ר"ע ורבנן אם דנין אותו, או דלא מצי להפוכי בזכותיה, 
הרי דלכו"ע אף שמצוה על הב"ד לשנאתו מאחר שראוהו שעבר עבירה, מ"מ 
יכולין לדונו לולי דלא מצי הפוכי בזכותיה, וע"כ צ"ל דלא כל אחד נעשה שונא, 

 עכ"ד.  
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ומשמע דמכל מקום, משום זה לא נפסל להיות דיין מן התורה, דהא 
לאו שאין בו מעשה הוא, וכל עבירה שאינו לוקה מן התורה פסול רק 

ן ל"ד סעיף ב' בשם רבינו מדרבנן, כמו שפסק הרמ"א בחשן משפט סימ
 (ד"ה ועדיין צריך עיון אילת השחר מכות דף ח' ע"ב) ירוחם.

 הוכח תוכיח
 הוכח תוכיח את עמיתך )ויקרא י"ט י"ז(

אמר ליה ההוא מדרבנן לרבא, ואימא הוכח חדא זימנא, תוכיח תרי 
זמני, אמר ליה, הוכח אפילו ק' פעמים משמע. )בבא מציעא דף ל"א 

 ע"א(.
בבא קמא דף צ"ב ע"ב, קרית חברך ולא ענך רמי גודא רבא שדי ביה, 

 ופירש רש"י דאם קראת להוכיחו ולא ענך דחהו ויפול ברשעו.
אילת השחר בבא )נן הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים. וצריך עיון הא אמרי 

 (קמא דף צ"ב ע"ב ד"ה קרית חברך ולא ענך

 משרט על מתו
 יקרא י"ט כ"ח(ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם )ו

תנו רבנן, ושרט, יכול אפילו שרט על ביתו שנפל, ועל ספינתו שטבעה 
)מכות דף כ"א  לנפש, אינו חייב אלא על המת בלבדבים, תלמוד לומר 

 ע"ב(.
סנהדרין דף ס"ח ע"א, בשעה שנפטר רבי אליעזר, היה רבי עקיבא מכה 

ליכא,  בבשרו עד שדמו שותת לארץ, וכתבו התוס': ומשום שרט לנפש
דמשום תורה קעביד, כדאמר הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני 

 להרצותן.
וצריך ביאור, מה ההיתר בזה שמצטער על התורה, הרי רוב מי ששורט 
על המת, אינו על עצם הדבר שהוא מת, אלא על מה שחסר לו ידיד או 

לא כן היה צריך להיות  קרוב וכדומה, ובכל זאת משמע שאסור, דאם
נזכר חילוק, שהרי נמצא דברוב פעמים אינו עובר על האיסור, ואם כן 

  ם דמצטער על התורה שחסר לו עכשיומאי שנא בשורט עצמו משו
 (תוד"ה דאמר רחמנא אילת השחר יבמות דף י"ג ע"ב)

הנה, אף על פי דרבי עקיבא הצטער על המת, מפני שיחסר לו התורה, 
סתם צער שמת, ואינו דומה למצטער על ביתו שנפל,  ולא רק מפני

דאין לו שייכות למת, ומכל מקום זה מותר. אם כן צריך עיון אם יצטער 
שעל ידי שמת האיש הזה, אין מי שיפרנסנו, אולי גם כן אינו אסור מן 

 התורה, כיון שאין הצער על עצם המיתה. 
לבד, לא היה  כן יש להסתפק, בשורט על המתים שנהרגו, ועל מיתתם

 שורט רק על מה שנהרגו.
כן יש להסתפק, אם ישרט מחמת שנשרף ביתו, ביחד עם מת, והצער 
שלו הוא מעורב. והנה אם על כל דבר לחוד היה שורט וקורח, פשוט 
דחייב, דמה דמצטער על עוד דבר, לא מפקיע ממנו חיובו, בעד שהוא 

 לא היה שורט., רק הספק יהיה אם בעד כל אחד לחוד 6שורט על מת
כמו כן יהיה הספק, בה' מתים, ועל כל אחד לחוד לא היה שורט, אם 
חייב ה' לאוין, דאולי אין כאן כלל חיוב, כיון דעל כל אחד אין כאן שרט 

 לנפש.
ויש לעיין, בהא דכתב הבית יוסף, דגם שלא בפניו של מת, יש איסור 

אם נשרף שריטה וקרחה, מכל מקום, אולי זה רק במת שישנו, אבל 
ואין שלדו קיימת, אין כאן שריטה על מת, או דהכונה דמצטער על 

 העדרו.
כן יש לברר, באם שרט או קרח, על מת אינו יהודי, אם חייב, דלכאורה 

ד"ה  אילת השחר מכות דף כ' ע"ב). 7מיירי במת יהודי, אבל אין כתוב מפורש

 (על ביתו שנפל, והלאה
 איסור מדה ומשקל 

 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה )ויקרא י"ט ל"ה(
א"ר לוי, קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות וכו', מאי 
חומרייהו, הני אפשר בתשובה, הני לא אפשר בתשובה. )יבמות דף כ"א 

 ע"א, בבא בתרא דף פ"ח ע"ב(. 

                                                           
דבה' מתים חייב על כאו"א, אע"פ שלגבי כ"א יוצא שלא בשבילו לבד ]וכמו דחזינן   6

שרט, ולגבי כ"א אין כאן שריטה למת הזה בלבד, וע"כ כיון דעל כ"א הוי כונה לשרוט, 

שייך לחייבו בשביל כ"א לחודה, וה"נ אם מעורב צער אחר שייך לחייבו משום שריטה 

 [.הוספת רבינו כאן במוסגר -על מת

אמרינן בתוספתא, דאם עשה שריטה או קריחה בחבירו על מת חייב, ולגבי הא ד  7

שלא יעבור, דהא כתוב ובבשרם י בזה מסתבר שאם ישרוט או יקרח בראש של אינו יהוד

והרמב"ם  .8רש"י פירש, דמדות גזל הרבים הוא, ואינו יודע למי יחזיר
בהלכות גניבה פרק ז' הלכה י"ב כתב החילוק, שזה בינו לבין המקום, 

 וזה בינו לבין חבירו.
ויש לעיין, מאי טעמא חשיב ליה בינו לחבירו, הרי האיסור במדות הוא 
עצם מעשה הרמאות, ולכן אסור אפילו הוא פחות משוה פרוטה, וכמו 

ה על זה, כיון שהלאו שהקשה המנחת חינוך במצוה רנ"ח ]אות ב'[ דילק
אינו בתשלומין, משום שאין האיסור מה שגזל את חבירו, אלא עצם 

ד"ה הרמב"ם כתב  אילת השחר יבמות דף כ"א ע"א)המשקל במדה חסירה. 

 (החילוק

 רעך דם על תעמד לא
 בני עמיתך אחיך כתוב כ"ואח רעך כתוב דכאן ,הלשונות בשינוי ע"יל

 יכבוש שלא זו באזהרה שנכלל כתב ז"רצ ת"ל מ"בפה ם"הרמב ,עמך
 והוא אבד חברו ממון רואה הוא כי ממון בירוח יאבד שלא עדות אדם
  .כ"בת' ועי האמת באומרו אליו להחזירו יכול

 ממון הפסד לענין מזה ללמוד ל"ומנ רעך דם כתוב בפסוק הרי ב"וצ
 ת"מה ת"ל במצות והחרדים ,דנפשות כאביזרייהו נחשב זה ואולי

 ם"ולהרמב דמים נקראים שהמעות כתב א"פ אות ד"פ בפה התלויות
 'יא בספרי והנה ,הזה בלאו יעבור אבידה משיב שאינו דמי להיות צריך
 שהולכים הרואה כ"וא מההורגו יותר המחטיאו גדול איתא' ט ג"כ תצא

 סימן ח"או ע"שו' ועי ,רעך דם על תעמוד בלא מצווה הוא אדם להחטיא
 סימן' ועי. משמד להצילה ישראל בת על שבת שמחללים ד"י סעיף ו"ש

 ב"כ תצא כי פרשת ח"איה' ועי ט"רל מצוה ח"המנ כ"וכ' י סעיף ה"שכ
  .'וגו שור את תראה לא פ"עה' א

 אדם שחייב פ"אע כתב ח"מ סעיף ד"של סימן או"ח א"דהרמ והעירו
 באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל עבירה בעוברי למחות

 ו"במהרי לזה והמקור ,זה על ממונו להוציא חייב אדם אין מ"מ עון
 ג"ע בסנהדרין מדאמרינן' ה ק"ס ז"קנ סימן ד"ע א"הגר בביאור הובא

 תעמוד דלא קרא לאו אי אלמא' וכו אבל' בנפשי א"ה מהתם אי' א
 ל"ולהנ ש"עי ממונו להוציא מחויב אינו בירוח נפש להציל דאפילו א"ת

 צריך לא למה כ"א רעך דם על תעמוד בלא עוברים גוונא בכהאי שגם
 כמו מתייחסים ברוחניות אדם בני דלהכשלת ל"וי זה על ממונו להוציא
 להוציא צריך לא ה"ומשו שמים בדיני וחייב אדם בדיני שפטור לגרמא

 .ממון להוציא שצריך יתכן ש"יד לצאת רוצה אם אבל זה עבור ממון
 ואהבת לרעך כמוך

בענין שאלה קנית דירה ששאלתי אותו, וז"ל רבינו אמר לי  -חשון ע"ו 
בשביל לענות תשובה צריך העונה להרגיש כאילו בשבילו כמ"ש 

איך מותר 'ואהבת לרעך כמוך' ולי עכשיו לא אכפת מדברים אלו, אז 
 )צדיק כתמר יפרח כת"י( לי לענות על שאלות אלו?

 איסור שעטנז
שנה בעת שלמד  יםשמחשלפני כשליט"א: ט לגולדב שח לנו הרה"ג ר"י

ונים, והיות ז במזרנטיש בעיה של שעסם שראצל רבנו בישב"ק התפ
"ח ויר"ש הגיע באחד הימים שאביו היה בעל חנות למזרונים והיה ת

שואלו על כך, והסביר לו ששמים על הברזלים של לרבנו לחנותו 
ועקב העניות לקחו צמר גפן משיירי  ,המזרון צמר גפן שלא ידקור

ן, ואמר רבנו א"כ אני יש בזה חשש של צמר ופשת ממילאבגדים ו
זה ידקור  מזמין אצלך מזרן ללא צמר גפן ואמר לו הרב גודלבלט הרי

מכאן אחר ל] ואת זה הוא הזמין.נז יותר דוקר, לך, ואמר לו רבנו השעט
ובזה לא  השניםרוב ו תמשובזה השש רוני קזמקחת להציעה  הרבנית

  היה חשש[
 

לששים גיבורים, הקיץ  פרשיותנותרו מס' שבועות ב
 המעונינים לזכות בזה נא לפנות בהקדם

 

המשך לא ישרטו, וכן כתוב כי עם קדוש אתה וכו', וכל זה לא מיירי בבשר אינו יהודי. ]

 [.דברי רבינו כאן

נמצא דאין כאן חומר עונשן של מדות, דגם במדות אילו והעיר רבינו לפי פירש"י, ד  8

היה יודע למי הפסיד יכול להחזיר ותהא לו תקנה, אלא דהחילוק הוא, דעריות א"צ 

לדעת במי חטא כדי לעשות תשובה, ולכן גם ברבים יש לו תקנה, משא"כ מדות כשגזל 

 רבים אינו יודע למי ישיב ואין לו תקנה.
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 ואהבת לרעך כמוך –בין אדם לחבירו 
 תשע"ה דברים מרבנו שליט"א בענינים אלו ונביא כאן דברים נוספים –תשע"ד –כבר כתבנו בגלינות פר' קדשים 

 
 בהר סיני דברות

בעשרת הדברות יש שתי חלקים חלק אחד בין אדם למקום וחלק שני בין 
 אדם לחבירו. 

ומעמד הר סיני היה  .'בין אדם לחבירו כתוב לא תרצח, לא תגנוב וכו ובחלק
הדורות לא היה כזה דבר שהקב"ה דיבר בעצמו  שבכלמעמד חשוב מאד, 

ידבר אליו, וגם היה זוכה שהקב"ה  לציבור שלם, מלבד מעמד הר סיני. נביא
 !אז רק יהה כן ע"י מלאך, אבל שהקב"ה ידבר בעצמו לכל ישראל, זה

היה זה מעמד נורא כזה שכל הבריאה שתקה, ואפילו עוף לא פרח כמו  
 .כל הברואים הקשיבו למה שהקב"ה מדבר ,שכתוב במדרשים

ומה הם הדברים שדיבר הקב"ה באותו מעמד? לא תרצח, לא תגנוב, לא 
 תנאף.

כאלה צריך לומר לאנשים פשוטים מאד: אל תהיה רוצח!  ולכאורה, דברים 
גדול, דבר הקב"ה דברים כאלו? אם היה  אל תהיה גנב! והאיך זה שבמעמד כה

 .כלל ישראלדבר כך לל מה מדבר לגויים, היה זה מובן, אבל ל
אך רואים אנו שהקב"ה כן ראה צורך לדבר את זה. כי אמנם, מצד אחד, האדם  

מקום  -הנשמה שלו גדולה מאד, היא באה מתחת לכסא הכבוד!  ,ול מאדגד
 .כל כך מרומם שלא שייך לתאר

ובכל זאת היא יורדת למטה, והאדם יכול להיות כל כך גרוע ולבוא למצב של  
 .'עד שצריך להזהירו 'לא תרצח' ו'לא תגנוב ,גנב ורוצח

 "היסוד הראשון "דעלך סני לחברך לא תעביד
כמה זה עיקר גדול שצריך לומר אפילו דברים כאלה, וכן מצינו רואים עד 

גודל הזהירות בענינים שבין אדם לחבירו. כתוב בגמ' בשבת  בהרבה מקומות
מנת שילמדוהו כל התורה כולה על רגל אחת,  שכשבא נכרי ורצה להתגייר על

הוא גייר אותו ואמר לו: "כל  ,שמאי לא רצה לקבל אותו. ואח"כ, כשבא להלל
לפני הכל, זאת  הביד" ואידך זיל גמור. זוהי ההקדמדעלך סני לחברך לא תע

 ."אומרת שזה העיקר הגדול "כל דעלך סני לחברך לא תעביד
ולמה לא אמר לו 'תשמור שבת'? הרי מחלל שבת זה כ"כ חמור?! מי שלא 

עובד עבודה זרה! וכן לא אמר לו שום דבר אחר אלא 'כל  שומר שבת כאילו
 .חברך לא תעבידדעלך סני ל

משמע שההתחלה של האדם הוא דבר זה, ואדם שלא יודע את היסוד הזה,  
 .לכן זה הדבר הראשון שצריך לדעת ,אין מה לדבר אתו

ולא אמר לו 'ואהבת לרעך כמוך', כמו שמדייק המהרש"א במקום, למה לא 
בתורה 'ואהבת לרעך כמוך'. משמע שאומר לו שלכל הפחות  אמר מה שכתוב

תשנא, ולקיים ו'אהבת לרעך כמוך' זו כבר  במה שזה "לא תעביד", לאיזהר 
לחברך לא תעביד! זה אמר  מדרגה, רק הדבר הראשון תיזהר מכל דעלך סני

 .הלל הזקן
 בין אדם לחבירו חמיר טפי

כותב הרא"ש בתחילת מסכת   .ינו דבר מה שאולי לא כל אחד יודעעוד מצ
שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן כתוב 'אלו דברים  פאה. במשנה הרי

דברים שבין אדם לחבירו: כבוד אב ואם וגמילות  קימת לו לעוה"ב', ורובן הם
וכתוב   הכל, כמו שכותב שם הרמב"ם(. חסדים, )חוץ מתלמוד תורה שזה כולל

בהם גם רצון  בתוספות הרא"ש שם כי הקב"ה חפץ יותר במצות שיעשה
  .לקונו עכ"להבריות מבמצות שבין אדם 

והיה אפשר לחשוב להיפך, שמצות שבין אדם לקונו חשוב יותר, ומצות שבין 
שהקב"ה רוצה יותר שאדם חשובות פחות. אבל הרא"ש כותב  אדם לחבירו

 ממצות שבין אדם לקונו. יעשה מצות שבין אדם לחבירו
בינו לבין  רואים עד כמה זה חשוב, ובפועל אנשים חושבים הפוך: במה שנוגע 

 .קונו הוא עושה ככל יכולתו, אך במה שנוגע לחבירו, מזלזל
האיך זה שאדם רוצה  -ואומרים בשם רבי ישראל סלנטר זצוק"ל שהיה טוען   

באלול, בימים נוראים, ולכן הוא צריך שהמשרתת האלמנה  ללכת לסליחות
להגיד סליחות, והיא צריכה לקום לפנות בוקר  תכין לו כוס תה? הוא הולך

 ישראל סלנטר היה טוען. לו כוס תה! האם זו הדרך? כך רבי ולעשות
הסליחות  זאת אומרת שדרך בני אדם לזלזל במה שקשור לשני, ולכן בגלל 

שלו הוא מסוגל לצער את האלמנה או את היתומה ולהעיר אותה כדי שתכין 
תה.. אך האמת היא להיפך, דבר ראשון צריך להיות דברים שבין אדם  לו כוס

 .העיקריים וזה מהדברים לחבירו,
 הנות מנסיער יהודי יכול לירק מי שלא צ

ידוע המעשה עם רבי פינחס בן יאיר שהובא בחולין דף  הריד יש להתעורר עוד
ורצה לעבור את הנהר גינאי, והנהר לא רצה לחלוק  ז' שהלך לפדיון שבויים

שם שהנהר  )כמו שתוס' מסביר השר של הנהר את מימיו. וכתוב שם ויכוח שהיה עם

נברא יש שר, וכאן המלאך של הנהר התווכח עם רבי  הרי הוא דומם ולא שייך לדון אתו, רק שלכל
מימיו. זה מה שהובא בגמ'  לחלוק את עד שבסוף הוא הסכים בן יאיר( פינחס

בן  קצת אחרת, שרבי פינחס ובירושלמי דמאי )פרק א' הלכה ג'( כתוב .בחולין
גדותיו. וכיון שהוא  יאיר רצה ללכת לבית המדרש ללמוד תורה, והנהר עלה על

 רצה ללכת לבית המדרש, אמר לנהר: האם אתה תמנע אותי מללכת לבית
המדרש ללמוד? מיד חלק את מימיו, והיה יכול לעבור. שאלו אותו תלמידיו: 

עם" לא יכולים לעבור? אמר להם: אם אתם יודעים ש"אף פ האם גם אנחנו
אתם לא  יכולים לעבור ולא תינזקו. אם לאו, ביזיתם ולא ציערתם יהודי, אתם

 .יכולים לעבור בלי להינזק

הוא לא ראויים לנס. אם אדם גרם פעם אחת רעה ליהודי,  זאת אומרת שהם 
 ע"י נס, ויכול להינזק. כך כתוב בירושלמי.  כבר לא ראוי לעבור בדבר שנעשה

לחבירו. ולדאבוננו, בכל הדורות,  דברים שבין אדםרואים עד כמה חמורים 
שבדברים שנוגעים  בדברים שבין אדם לחבירו היו מזלזלים יותר. אפילו

 .מזלזלים להקב"ה נזהרים ומשתדלים להקפיד כראוי, אבל מה שנוגע לאדם
 ..בכל הדורות הדבר הכי קשה, הזלזול בשני

וכך בכל הדורות, הדבר הכי קשה זה בין אדם לחבירו. יכול אדם להיות צדיק, 
לומר סליחות, אבל הוא לא חושב על צער האלמנה או היתומה  הוא הולך

כפי שהזכרנו את דברי רבי  -באמצע הלילה?  שצריכה לעשות לו כוס תה
לא מבינים כזה דבר? אתה צריך  למה באמת -ישראל סלנטר. וזו טענה גדולה 

 !?לומר סליחות! אבל בשביל זה תטריח אלמנה או יתומה
אבל כך הוא אדם בדרך כלל! הוא מזלזל בחבירו... וממילא זה צריך מאד  

 .... חבירו זה אצלו כלוםלעשות הכל! אבל חבירו תיקון. אדם יכול
וכן אם הרב פוסק הלכה ומטריף לקצב את השור, אף שהדבר כואב לו, בכל 

זה. אבל אם יש דין תורה בין איש לרעהו והרב מצדיק  זאת הוא מקבל את
יאמר שהרב לא צדק, שהרב עשה שלא כדין,  את חבירו, ולא אותו, הוא תמיד

הכסף. עכ"פ הוא לא יכול  תאותאו יאמר דברים מגונים: שהרב קיבל שוחד, 
צודק. כל אחד  להסכים לכך שהוא אינו צודק. הוא בודאי צודק, רק השני לא

 .חושב כך, ממילא מאד צריך להתחזק בזה
ויש ג"כ מה שכל אחד יודע שיש הרבה פעמים מריבות בין איש לאשתו, 

ושב ולמה זה? כי כל אחד אינו חהרבה הרבה צרות מזה.  ומעשים בכל יום שיש
! אפילו שהרי בודאי יש דברים שהוא צודק אולי השני צודק, אלא שרק הוא

חושבת שהיא צודקת, ועי"ז  לא צודק, בכל זאת הוא חושב שהוא צודק והיא
וכך גם מה שהזכירו נזקי שכנים: אחד רוצה לבנות, רוצה  .יש ריב, ויש צרות

קטנה מאד, ורוצה לו משפחה גדולה בדירה  להוסיף, כי קשה לו בדירתו. יש
נותן. למה? כי אולי פעם זה  להוסיף קצת לדירה, ארבע אמות... אך השני לא

 .להתחזק בזה מאד צריךיהיה נוגע לו, וזה מפריע לו. מה מפריע לו?! 
 !כל ישראל כאיש אחד, אין לך נס גדול מזה

ובמתן תורה נאמר סמוך לחג השבועות[  -]והיות שעכשיו אנחנו לפני חג השבועות, 
רש"י שכל החניות קודם היו במחלוקת, רק  כתוב ויחן ישראל נגד ההר, ואומר

 .מדרגה גדולה מאד כאן היה 'ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד', וזו
הרי יכולים אנו לשער כמה אנשים היו. ראיתי שמביאים בשם החפץ חיים 

גברים מגיל עשרים עד  מליון אנשים: שישים רבוא שמשער שהיו כחמש
וכן למטה מעשרים, וגם נשים כנגד  ,ששים, ולהוסיף ע"ז משישים ולמעלה

 .ביחד היו כחמש מליון אנשים -זה, וגם היה ערב רב 
נתאר לעצמנו, חמש מליון אנשים שיהיו בלי ריב? והרי אפילו אם יש במקום  

נשים ולא אנשים, יש כבר עשר מחלוקות... ושיהיו חמש מליון א אחד עשר
 !גדול שיש בעולם יהיה ריב, זה נס הכי

בעל  ולזה הגיעו אחרי מ"ט יום שבין פסח לשבועות, וכל אותו הזמן אומר
שהקב"ה האיר עליהם שערי  (מאמר החכמה) רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל 

 .קדושה קדושה כנגד השערי טומאה. כנגד כל שער טומאה האיר בשער
ושה בכל זאת היו צריכים לעבוד: למשל, בודאי היו ואף שהיו שערי הקד

כעס ותאוות וגאוה, וכרגיל, על כל דבר צריך לעבוד "כל  אנשים שהיה בהם
 -איזו מדה, הוא צריך לעבוד עליה כל החיים  החיים". אם אדם רוצה לתקן

פתאום הקב"ה עשה שיוכלו להתרומם  והלואי שיתקן במשך כל החיים... כאן
זה אי אפשר לקבל תורה,  ה כדי שיוכלו לקבל את התורה, כי בליעד כדי כך, וז

 .קדושה לכן הקב"ה הוצרך לעשות כזה דבר לרומם אותם עם השערי
אבל גם הם היו צריכים לעשות משהו, כי אי אפשר רק להאיר להם שערי 

כלום. וכמו שהגאון אומר על מה שכתוב בגמ' 'בראתי  קדושה והם לא יעשו
ואומרים חז"ל 'יצרו של אדם מתגבר עליו   ',ו תורה תבליןיצר הרע בראתי ל

כי  אין יכול לו'. ואומר הגאון בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו
ולא  מה שבכחו האדם צריך לעשות כל מה שבכחו, ואם הוא כבר עשה את כל

עוזר.  יכול יותר, אז הקב"ה עוזר לו. אבל כל זמן שיכול לעשות, הקב"ה לא
א"כ, גם כאן צריך לומר כך, שהאנשים ניסו בכל הכח להתרומם, ואז הקב"ה 

 .את ההארה של השערי קדושה כדי לעזור להם האיר גם
 זמן מסוגל להתרומם בבין אדם לחבירו

רה, צריך להיות כמו שהיה אז, א"כ צריך לדעת שאם אחד רוצה לזכות לתו
בכל פעם כשמגיע הזמן הזה, יש הארה כמו במתן תורה,  שהרי אומרים כי

אז, שהאדם יעשה מצדו כל מה שהוא  וממילא צריך לעשות ג"כ כמו שהיה
 .להתרומם, אז הקב"ה עוזרו יכול כדי להתרומם, ואם הוא יעשה את הכל כדי

מאד לראות שכל אחד יחשוב על זה  והיות שעכשיו זה זמן מסוגל יותר, צריך
המאמצים להתרומם: קודם כל לתקן את המדות הרעות שהם  ויעשה את כל

צריך להתרומם גם בתאוה, גם בגאוה, גם  כולם בין אדם לחבירו, וממילא
יש יותר אפשרות להתגבר,  , היות ועכשיוובכבוד, גם בכעס, בכל הדברים האל

אומר  (שם) הרמח"לושה שהקב"ה עשה אז, ומפני שיש קצת הארה של קד
 שגם היום יש מעין זה. אבל האדם צריך לעשות משהו כדי להתרומם קצת

בגאוה, בכעס, ובכל הדברים צריך לעבוד, ואז יכול לזכות שיהיה במדרגה של 
 .שלא יהיה ריב ''כאיש אחד
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רומם אותנו הקב"ה יעזור שנזכה בס"ד למצב של מתן תורה, ונזכה שהקב"ה י
בתפילה אתה בחרתנו מכל העמים "ורוממתנו" מכל הלשונות,  כמו שאומרים

 .יתרומם מאד מאד ונזכה למתן תורה, שכל אחד
 

 
 
 

 
 תפילין – בפרשה ענין 

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

 
 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 
ן ”ח לח י(. וכתב הר”ע )או”, וכן נפסק בשוור מן התפליןיקורא בתורה פט
תפילין, הוא  פטור מהנחת שהעוסק בתורה.( שהטעם )ראש השנה יז

תמוה, שהרי  ’ולכאו ”שדברי תורה הן עליו לאות ,אינו צריך אות”משום ש
ט אסור ”בשבת ויו“ע )לא א( ”ט נפסק בשו”לגבי הנחת תפילין בשבת ויו

ואם מניחים בהם אות אחר היה  ,להניח תפילין מפני שהם עצמם אות
מה הלומד בתורה רק פטור מהנחתם, והרי כ ל”, וא”זלזול לאות שלהם

, ויהיה אסור ”אות”נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב ”אות“אם התורה היא 
 להניחם. 

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

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

בלבד, אלא שממילא מתקיים בו  ”אות”אבל לימוד תורה אין מטרתו ל
ן, בעת ”וכן לגבי טעם הראות, ולכן אינו זלזול לא בתפילין ולא בשבת, 

לימוד התורה אין איסור לקיים אות נוסף, כגון הנחת תפילין, כי אין 
 לימודה נעשה לצורך אות.

ן, השיב ”א על דברי הר”ל שטינמן שליט”אולם כששאל בני את מרן הגראי
חיוב לימוד תורה קיים בכל זמן, ולכן לא יתכן שהשבת תקבע כזמן ”לו ש

הטעם שהעוסק בתורה פטור מתפילין, כי אינם שפטור מתורה, וזה גם 
, שהרי מצוותן בכל זמן, ואם יתעסק בהן ככל המצוות

. )רשימות ”לא ילמד תורה, אבל אין זה איסור
 א(”חיים שולביץ שליט ’ג ר”הרה

 

 שדברים גדולים מאד ארעו באופן שאינו  שתקום, ופעמים רבות ראינו
 

 

והבטחון הרי יכול לפעול דברים וכשחושב אדם מחשבות מעניני האמונה 

כ ינצל מן הדברים ”חסד יסובבנו, ועי ’נשגבים בכל העולמות והבוטח בה

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

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

 א והוא ה אחד הו”היא מאד דקל לחשוב על המחשבה הפשוטה שהקב

 

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

כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה שבענין זה. 

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

   ת כנגד כולם.”בדברי תורה עולה על כולם דת

 הוא הדבר  ”לחיות את האמונה”ו

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

 כל המצוות והכנעת היצר. 

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

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

 נחלשה האמונה ביותר.

 

 [.’שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז

 

 

 

 

 

 

 
 שאין להם הורים -צוה, ואמר רבינו שכאשר הוא מארח בעלי תשובה 

 משפחה וכד׳, במקרה כזה יתכן שמקיים המצוה, וכן מי שמארח משולחים
טוב  לאכול במסעדה ]או לישון במלון[ לא כל כך דברגם מקיים מצוה זו שהרי 

להתארח  הוא, וכן כל כיוצ״ב. ולארח אנשים שיש להם אוכל בביתם אולם באים
 כגון זוגות צעירים בעלי תשובה -ע״מ למלא חוסר רוחני 

 רב  שמתארחים אצל משפחות כדי ללמוד הנהגות, או אברכים שמתארחים אצל

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ראש ישיבת 'באר יעקב' ומח"ס 'קונטרס הביאורים הגדול רבי משה שמואל שפירא זצ"ל  יום היארצייט של הגאון
 ו”ע א' אייר תשס”נלבושערי שמועות 

 

 הוא קצרן

ש הרים עיניו בתמיהה ואמר לו: "פשיטא, "בפניו חידוש אשר ראה ב'אילת השחר' והפליט לתומו כי יש בזה לומדס'... הגרמ נכד הגרמ"ש עלהפעם ה

ש כגדולי הלמדנים שבדור( אבל ר' אהרן "הלומדס' הוא לא פחות מר' אלי' מישקובסקי ר' נחום פרצוביץ )שכידוע היו נערצים בעיני הגרמבעיקר 

 )מפי נכד הגרמ"ש שליט"א( ליב קצרן"...

 גם היית רוצה לעבור

הגראי"ל שטיינמן שליט"א לקבל עיצה ותושיה  לה למרןשיבה הקדושה בבאר יעקב ועיצחק לווינשטיין שפעם הגיע בחור שלמד בי וכמו כן סיפר רבי

שאר בישיבה או לעבור ללמוד בפוניבז'. הרים הרב שטיינמן את עיניו ושאל אותו בתמיהה 'אם היית לומד אצל ר' ברוך בער בקמניץ, גם יאם לה

 )מפי נכד הגרמ"ש שליט"א( - - -היית רוצה לעבור'? 
 קדוש וטהור א'

את הערכתו לגדלותו העצומה  סיפר נכדו "סבא מעולם לא הפסיק להביעש מחבבו כפי ש"לא סר הגרמכאשר נחלקו דעותיהם בענין חוק טל, וגם 

ר' אהרן ליב איז א' ופעם ]בזמן המחלוקת[ התבטא " ,ליב. הוא היה מתבטא עליו בהערכה גדולה. הוא היה מפאר את קדושתו הרמה-של ר' אהרן

 קדוש וטהור".

שליט"א כי "בזמן חילוקי הדעות הידועים על 'חוק טל', הגיעו עסקנים לביתו, ואני הייתי נוכח, וביקשו את חתימתו ל'הפגנה' בכיכר  ונכדועוד סיפר 

ני לא ברטנורא כנגד החוק כשהמדובר שרבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל ידבר. סבא דחה אותם מלפניו באומרו 'יש כאן פגיעה בר' אהרן לייב, א

 חותם'! וגם כשהפצירו בו מספר פעמים סירב בתוקף. משיצאו אותם העסקנים הרים סבא טלפון לר' מיכל יהודה ואמר לו 'ר' מיכל אני חושב שלא

 כדאי שתדברו'. ר' מיכל יהודה שמע ומיד הגיב אם אתם חושבים כך אני לא מדבר. וההפגנה בוטלה".

)מפי נכד הגרמ"ש  "ע בביתו, אחר שנחלקו דעותיהם.ש הגרמ"ש זי"הגרמבמיוחד חמש פעמים לבקר את יט"א הגיע וגם מנגד כידוע שהגראי"ל של

 שליט"א(

ועל  רבינו בכל אלקי נצור, על הגריש"א )שליט"א( זצ"ל ועל הגרח"ק שליט"א, ועל הגרנ"ק שליט"א, ו[-אז ]בשנת תשסה תפללהעל חמשה אנשים ו

 )צדיק כתמר יפרח(  .ועוד אחד הגרמ"ש שפירא )שליט"א( זצ"ל

 תורה  של אוי מעלבונה

 וכאשר קמו כמה וכתבו כתבי פלסתר על רבנו שליט"א כ' הגרמ"ש מכתב:

 בס"ד, באר יעקב, אסרו חג מתן תורה, ה' תשס"א

  .א"שליט הדור מגדולי אחד על ופלסתר גנאי כתבי שהפיצו יש יכ לשמוע חרדתי

 גדולי בין דעות חילוקי היו מלפנים גם והנה .וגדוליה מיהחכ כבוד בעיניהם וזול תודה של עמלה טעמו שלא אלא זאת ואין ,תורה של מעלבונה אוי

 ליושבי ואין שם מאהלי סורו יאמר אלו פלסתר ולכותבי א."שליט התורה מגדולי המיוחד אחד לבזות כזה שפל עד הגיעו לא מעולם אבל תורה

  .המושפלת התורה קרן נרים ובכך בתורה ורק אך כולה תהיה שהמחשבה באופן ,ורהבת להתחזק אלא אוהל

 הכותב בצער על חילול כבוד התורה. מ, ש שפירא

 מתוך מכתב הגרמ"ש זצ"ל לרבנו:

 מוה"ר אהרן ליב שטיינמן שליט"א. הנותן עיניו ולבו לצרכי עם ישראל פאר הדורלמעלת כבוד הגאון המופלא 

 .....ראשית אדרוש בשלום כבוד הדגר"ג שליט"א

  והנני בברכה כי יאריך ה' שנות הדר"ג שליט"א בטוב ובנעימים להאיר עיני ישראל באור תורתו ויראתו עד כי יבוא שילה. בברכה מרובה וביקר

 מ"ש שפירא

 מכתב רבנו להגרמ"ש

 כמוה"ר משה שמואל שפירא פאר הדור איש רב תבונות מעמיק בתורהכ' הגאון הגדול . בס"ד

 ולכל אשר לו אך טוב וברכה כל הימים.שלו' וישע רב לו 

חס לדבריו, ויה"ר שכל בן יאחרי הברכה. לא עלתה בידי לבוא אל כ"ג גם נבצר ממני לקבוע זמן לבוא, הנני בסליחה ולא יתפרש כאלו איני מתי

 ישיבה יוכל להמשיך להיות באהלי תורה בלי שום הפרעות כרצון השי"ת.

 א.ל. שטינמן. ידידו דוש"ת

 הגאון ר' יצחק דוד שליט"א ד"ש להרב
 י הגרמ"שבספרמרבנו שליט"א חידושי תורה 

יניח הוא משום שיתברר הבעלים  ם"עכו דברוב ח"תקד ,זהב ל"ר מהראשונים הנראה לפי .ושקיל נאסימ בי ויהיב ישראל וייתי ויניחבגמ' ב"מ כד, ב 

י"ד  ל שטיינמאן שליט"א ]נדפס בקובץ הבאר חלקו הגרא"דוד יצחק שליט"א בשם רב ר הגאון ניב אמרו ע"י סימנים ולאו דבעינן סימנים מדינא,

 ומתרצים .מוחזק ליכא האברי ד תועיל סימניםב האביד לאהדורי ךצרי למהד ב"י ותבכתוב י"נהפ לקושית[ להוכיח מגמ' זו דלא כתי' הידוע 39עמ' 

 אותו אם אינו רמאי וזה ע"י סימנים כדאי' לקמן כז, ב. אחיך רושד עד עינןב האביד תהשב 'מהל מ"מ כן ןיהד ממונות נייד 'שמהל אףד

 'ילפי הכרזה שחיוב פסיקתאב איתא מזה. ויותר וקאד סימנים עינןב מ"ומ ן"הר 'חיב כ"כמוש האביד תהשב מצות וליכא זלהכרי חייב אינו הכא והרי

 י"ע לבעליםמשום עד דרוש. ולפי האמור, לא תיקנו כאן שיניח אלא משום חזרת האבידה  וליכא זלהכרי חייב אינו והכא אותו,  אחיך רושד מעד

  )שערי שמועות ב"מ כד, ב עמ' ע"ר וע"ש עוד מש"כ(. תיקנו ולא לבעלים תחזור לא הכרזה ליב ע"טב י"ע אבל ,סימנים

 

בהלכה ובאגדה או הנהגה על עניני חג השבועות הבעל"ט אנו מבקשים מכל מי שיש בידו ד"ת  שבועותה לקראת חג
 שליט"א שיואיל להעבירם בהקדם למערכת לזיכוי הרביםמרבנו ומגילת רות 

נוציא אי"ה גליון מורחב על עניני תלמוד תורה ודרכי הלימוד ממשנת רבנו שליט"א, מי שיש בידו שיחה או כמו"כ אנו 
 דםהוראה מרבנו שליט"א בענינים אלו נשמח לקבל בהק

 
 
 



 
  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ו קדושים    115גליון מס' 

  
  יט, טז)(תעמוד על דם רעך  לא
במס' סנהדרין (עג.) תניא, מנין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו א. 

מנין שאתה מצווה על  ת"ל לא תעמוד על דם רעך, ופריך, והא מהכא נפקא מהתם נפקא, אבדת גופו מנין [כגון שנטבע בנהר
השבתו, רש"י], ת"ל והשבותו לו [קרא יתירא הוא למדרש השב את גופו לעצמו, רש"י], אי מהתם הוה אמינא הני מילי 

  בנפשיה [אם זה הרואהו יכול להצילהו יצילהו, רש"י], אבל מיטרח ומיגר אגורי אימא לא קמ"ל.
  "ל, לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד על עצמך משמע, אלא חזור על כל צדדין שלא יאבד דם רעך, עכ"ל., קמפרש"י

, כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם  רעך. וכן הרואה את חבירו ד)"(פ"א הל' י הרמב"ם בהל' רוצח וכתב
ל להצילו ולא הציל וכו', או שישכור אחרים להצילו ולא הציל וכו', או שידע בגוי או טובע בים או ליסטים באים עליו וכו' ויכו

באנס שהוא קובל על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו וכיוצ"ב בדברים אלו, העושה אותם עובר 
  על לא תעמוד על דם רעך, עכ"ל.

הרוג את רבי שמעון בן יוחאי שגינה תא המלכות, אזל הוא ובריה טשו בי דמלכות רומי רצו ל איתא, :)(לגשבת  ובמס'
מדרשא, כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכו', כי תקיף גזירתא א"ל לבריה, נשים דעתן קלה עליהן דילמא 

  מצערי לה ומגליא לן [היכן הם], אזלו טשו במערתא וכו'.
(סי' קנ"ו) וז"ל, בשבת דף ל"ג אמרינן, נשים דעתן  קלות דלמא מצטערי ומגלי לן אזלו טשו במערתא, משמע המג"א  וכתב

שמותר לו לברוח כשיש סכנת נפשות אע"פ שמתוך זה גורם צער לחבירו, ומשמע שהוא מחוייב לסבול צער כדי שלא יהרג 
  ' קנז).חבירו בחנם, עכ"ל, והובאו דבריו בהגהות רע"א בשו"ע יו"ד (סי

מכל הלין, שמחוייב אדם להציל את חבירו הנמצא בסכנה, ואף לטרוח בהצלתו, ואף להוציא עליו הוצאות בהצלתו,  מבואר
  ואף לסבול צער.

כשעומד לפנינו אדם שצריך לפקח עליו פיקוח נפש, ויש אפשרות להצילו על ידי חילול שבת או שאר איסורים,  ולפי"זב. 
  בלא חילול שבת."ל מצווה השני להצילו באופנים הנן בלא חילול שבת, והשני יכול להצילו ע"י טירחא או צער או הוצאת ממו

אם אחד יכול להצילו בפחות חילול שבת מאשר השני, מחוייב להצילו בפחות חילול שבת, אף שדבר זה כרוך  וה"הג. 
  בטירחתו או צער וכנ"ל.

כשיש לפנינו יולדת שכורעת ללדת או חולה שיש בו סכנה שצריך להסיעו לרופא או לבית חולים, ויש אפשרות  ולכןד. 
ונית או אמבולנס, ומאידך ישנו אדם אחר או שכן שיכול להסיעה במכוניתו וע"י כך ימנע מלטלפן או לצלצל בטלפון להזמין מ

להמנע מנסיעת המונית לבית החולה, ודאי מצווה האדם ההוא להסיעה ולמעט בחילול שבת, אף שהדבר כרוך בטירחא או 
  בסבל או בהוצאת ממון.

  לו [אם יש לו] את הוצאותיו בהצלתו.הוציא ממון ע"ז, צריך החולה כשיתרפא לשלם  ואם
או לבשל לו אוכל בשבת, ולשכנו  לו נר בשבת שיש בו סכנה צריך נר או אוכל וכדו' ויש אפשרות להדליק אם החולה וכןה. 

חילול שבת, יש נר דלוק ומאכל מבושל, מחוייב השכן ליתן לחולה את נרו ואת מאכליו כדי לא לעמוד על דם אחיו ולמעט ב
  אף שהוא ישאר בחושך או לא יהיה לו אוכל חם לשבת.

 על דם רעך", "לא תעמודואפשר שכל זה כשהשכן נמצא לפנינו ויודע שמצב החולה הוא של סכנה דאז הוא גם מחוייב ב ו.
אבל אם השכן אינו יודע כלל ממצב החולה אפשר שלא נתחייב במצוה זו, ולפי"ז לא מחוייבים להודיעו כדי למעט בחילול 

  .ר חמור מחילול שבתיות לצער את השכן דוכיח נפש שבת. ולמעשה נראה דמותר להודיע לשכן אף שהוא אינו יודע מהפיקו
ודע עוד, דאף אם יש לשכן מכונית להסיע את החולה במיעוט חילול שבת, מ"מ אם החולה יסע במונית או באמבולנס אזי  ז.

הדרך להצלה תהיה יותר בטוחה מחמת הצוות הרפואי שנמצא שם, יש להעדיף לטלפן להזמין אמבולנס או מונית מאשר 
פן שיהיה יותר בטוח מבחינה רפואית ויותר מהיר, אף שהוא שהשכן יסיע את החולה, דבפיקוח נפש יש לעשות הכל באו

  כרוך ביותר חילולי שבת.
  כשהזמן בהול אין לעשות אומדנות של מיעוט חילול שבת ויעשה הכל למהר להצילו. ועכ"פ

חוט חשמל שיש בו זרם חשמל שנפל לקרקע בשבת, ויש לחוש מעוברים ושבים שיגעו בזה ויסתכנו, נראה דאף שיכול  ח.
הוא או אחרים לעמוד שם כל יום השבת ולהזהיר את העוברים שם, מ"מ מותר לקרוא לחברת חשמל שיתקנו את החוטים 

  בשבת, מפני שאדם העומד שם לשמור אין זה התיקון הגמור להנצל מסכנה. מ"מ הכל לפי הענין.



 

בשבת, תלוי לפי הענין, שאם אינו יכול בור פתוח ברשות הרבים בשבת, ואם יכסה את הבור במכסה יעבור על איסור בונה ט. 
ע"ז את השבת ולכסות את הבור. אבל אם יכול לשומרו כראוי מחוייב לעשות כן ולא  לשומרו כראוי כל השבת, מותר לחלל

  (חוט שני שבת ד)    לחלל את השבת אע"פ שעי"ז סובל צער בשבת.

  
  ט, יז)(י הוכח תוכיח את עמיתך

  תוכחה בזמנינו
תנא אמר רבי טרפון תמיהני אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו  :)ערכין (טז במס'

  טול קורה מבין עיניך. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח.
אדרבה בשו"ע וברמ"א כאן פסק לא הובא זה, ו ), אבל ברמב"ם ובשו"עברי"ף פרק אלו מציאות (י"ז. מדפי הרי"ףוהובא 
  .להוכיח שצריך
  להוכיח. שאין בזה מחלוקת, רק הגמ' מעוררת שצריך לדעת איך להוכיח, וצריך לעבוד על זה ולא סתם ונראה

אדם שאם יוכיחו אותו הוא כנראה לא יקבל את התוכחה, אבל אם ידברו עימו בנחת ובעדינות ובעקיפין אזי במשך  שאלה:
  הזמן הוא יקבל קצת, האם בחיוב תוכחה עושים חשבונות, או שיוכיח ומה שיהיה יהיה.

תועלת התוכחה הוא לתקן את המוכח פשיטא שעושים חשבונות, ויש לשקול את התועלת שתצא מן התוכחה, ו תשובה:
הפעולה  ולהעמידו במקום הנכון, אבל אם ע"י התוכחה אדרבה יגרום לשנאה ולפריקת עול יותר ולדחיה אך שמרויח את

  היחידה, אין בזה חיוב ומצות תוכחה.
תוכחה גלויה למלמדים ולהורים שנוהגים בתקיפות עם תלמידיהם וילדיהם אשר פעמים רבות גורמים ע"י זה  ומכאן

לריחוקם, והם עושים את היפך רצון התורה, אשר יש להוכיח מתוך אהבה, ולקרב כל אחד לפי מה שהוא, לפי מצבו ועניינו 
  ולא להכביד עולו עליהם.

להוכיחו) הביא מהגמ', לעולם ידור אדם במקום רבו כשמקבל תוכחתו, ואם לאו אל ידור,  (סי' תר"ח סעי' א' ד"ה חייב בביה"ל
  שגם על עצמו יש מצב של מוטב יהיו שוגגין, וצ"ע. משמעמוטב יהיו שוגגין. 

  
  (יט, כח)וכתבת קעקע לא תתנו בכם 

נסתפק בשו"ת מעיל צדקה (סי' ל"א) אם איסור כתובת קעקע בעינן שיהיה בו אותיות, או אף בשריטה או איזה רושם, עיי"ש 
  עיי"ש]. ,"ע יו"ד סי' ק"פ ס"ק א'[והביאו בפתחי תשובה שו

ולכן נשים שמזריקין להם צבע תחת העור ליופי [איפור] כגון סביב העינים והוא מתקיים, אין לבנות ישראל לנהוג כן, שיש 
  (חוט שני שבת ג)   בזה חשש לאיסור כתובת קאקע.

  
  יט, לה)( עול במשפט במדה במשקל ובמשורה לא תעשו
 ע, שלא ימדוד לאחדגרסינן, ת"ר לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה, במדה זו מדידת קרק ):פ"ט(במס' ב"ב 

  ם] וכו'., שלא יטמין משקלותיו במלח [שמכבידן, רשב"במשקלבימות החמה ולאחד בימות הגשמים. 
שמשתמש למעשרות ואינו מדוייק, יש לדון אם יש איסור בהחזקתו האם יש להתיר במי שאין עומד אצלו למסחר  משקל

כלל, ולא דמי לעביט מי רגלים, דהתם מיירי באחד ששייך שיסחור, אבל זה דבר רחוק שיבוא להשתמש לסחורה, או דלא סגי 
  ומ"מ יוכל לשים על זה פתק שאינו מדוייק. , והוא שכיח טובא בהמשקלות הביתיים,בזה
יתו, ועל שאינו מוכר כלל ולא מצוי כלל שיבוא להשתמש בזה לסחורה, אין עליו איסור להחזיק מידה שאינה מדוייקת בב מי

שאין מחזיקים זה אלא בשביל תפירה או שיעורי המצוות וכדו',  חזיק בבית מידת הס"מ שאינו מדויק, כיוןכן אין לאסור לה
  ם לאסור מצד ספר שאינו מוגה, מ"מ אין לאסור.אלא שהיה מקו

או המודד במדה  מדינה,ה(הל' גניבה פ"ז ה"א) השוקל לחבירו במשקלות חסרות מן המשקל שהסכימו עליו בני אותה  רמב"ם
  חסרה מן המדה שהסכימו עליה הרי זה עובר בלא תעשה שנא' לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה.

גרם, הוי בכלל שהסכימו עליו בני  5וניות הנמצאים בחנויות, ומזייפים ומעגלים את המשקל ואף עד משקלות אלקטר ולכן
  המדינה כיון שזה ידוע שזה כך, ואין בזה איסר.

  מדידה בשעוני מים

 ישנם שעוני מים שאינם מדוייקים, כגון שמודד לפי לחץ המים, כך שמדידת כמות המים אינה מדוייקת, האם יש בזה שאלה:
  משום "לא תעשו עול", ובפרט שאפשר שהשעונים הם של הצרכן?

אין בזה כל חשש, אחרי שאין חשש שימדוד בזה דברים אחרים, כיון ששעונים אלו מחוברים אל הקרקע, כך שאין לו  תשובה:
אין זה שאלה כלל, כיון שהם תובעים אותו לשלם עבור  מ"מ דידת המים, אף אם השעון הוא שלו,שימוש אחר, ומשום מ

תובעים אותו לפי מה שהם חושבים, ואין הם שואלים אותו בזה, הר זה עסק שלהם, ואין לו בזה כל חשש  צריכת המים, והם
  (חוט שני, מילי דנזקין)

  
  

   ►  2164414  - 072 פקס 072-2164413 טלפון: והערות לתגובות או העלון להחזקת לתרומות◄ 



 רבי יעקב אדלשטיין שליט"א    משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                            

 

 בעזהשי"ת 

 
 

    קדושיםקדושיםפ' פ'   טטגליון ע"גליון ע"
  ו ו ה'תשע"ה'תשע"ניסן ניסן כט כט 

  השרוןהשרון  --מת מת רר

 

  

רבי יעקב בן רבי יעקב בן   לרפואתלרפואת

  בתושח"יבתושח"י  מרים בת גיטלמרים בת גיטל

  

ֹמּדּו  ַוּיָּ
ֹעֶמר  בָּ

עניני ספירת העומר ותיקון   ]
 [  מידותה

 

מתוך הספר 'בעקבי המועדים' מתוך הספר 'בעקבי המועדים' 
שטרם יצא לאור, שיחות מו"ר שטרם יצא לאור, שיחות מו"ר 

שליט"א שנערכו ע"י הרה"ג ששון שליט"א שנערכו ע"י הרה"ג ששון 

  כהן שליט"אכהן שליט"א

 

  חולו של מועדחולו של מועדככימי הספירה ימי הספירה 

 
וצוה בחג המצות " אעל התורהכתב הרמב"ן 

כי  ,שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם
כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה 
וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, 
וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים 
הספורים בינתיים כחולו של מועד בין 
 ,הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה

שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו 
מתוך האש, ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל 
מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני 

 ."ל חג שקראו הכתוב כןש

מדוע שונה שבועות  מבואר גם ולפי זה
משאר הרגלים שכשאר הרגלים התייחדו 
במצוות, מצה בפסח, וסוכה ולולב בסוכות, 

מיוחדת, ואף הקרבת  מצווהועות אין בובש
מיוחדת, אלא זה  מצווה אין זושתי הלחם 

מונה  בחלק מהקרבן מוסף של החג, והרמב"ם
אר קרבנות צבור, את שתי הלחם יחד עם כל ש

 לפי דבריומוספים של החגים. ומבואר 
המשך לפסח, הוא ההרמב"ן ששבועות 

בחג לשיאה  הלגאולה שהחלה בפסח, והגיע

                                                           
 כג, לו ויקרא א
 , פי"ב, ה"גמעשה הקרבנותהל'  ב

לשמוע את השבועות במתן תורה. שבה זכו 
ם מחיצות, ואע"פ ודבר ה' ממש ללא ש

 דיןההוא , וה'לא יראני האדם וחיכתוב 'ש
ברגע של מתן תורה נהפכו אלא שלשמיעה, 

וזכו לשמוע את בני ישראל לאנשים אחרים, 
 דברי ה'. 

הם גם ימי אבל  וידוע שימי ספירת העומר
מה שעל פטירת תלמידי ר' עקיבא, ותמוה 

ימי חוה"מ כדברי  ;דינם של ימים אלו
והביאור  ?ימי אבל כמנהגנו שמא הרמב"ן, או

שדוקא מפני שימים אלו קדושים ונעלים  ,הוא
ואף מכונים כחולו של מועד בלשונו של 

צלם ולהתעלות בהם הרמב"ן, החובה לנ
בהכנה לקראת מתן תורה, בתיקון המידות 

ולכך דוקא בימים אלו נתפסו והמעשים, 
על שלא נהגו כבוד זה  רבי עקיבא תלמידי

הונהגו כימי אבל לדורות על על כן , ובזה
פטירתם, ולהזכירנו את חובת הימים, 
בהתחזקות בלימוד התורה ותיקון המידות 

וע"י עמל התורה כראוי  למתן תורה.כהכנה 
ובהתמדה אפשר להגיע לשבירת  בשקיעות

 ,ע"י עמל בלימוד הגמ' והתוס' ותיקון המידות
ראשונים  ,בהבנת הרשב"א וקצוה"ח

קונים את הכלים לקראת מתן  , כךואחרונים
 תורה.

 

א  אֲאנָּ  ַעְבד ָּ
 דקב"ה

 [ספירה לקראת עבדות התורה  ]
 

  עבדות השםעבדות השם

 
ֶשה" י ֵאֵלְך ק  ָהֱאֹל ֶאל ַויֹּאֶמר מֹּ י כ  כ  י ָאנֹּ ים מ 

יא ֶאת ְבֵני צ  י אוֹּ ה ְוכ  ם ֶאל ַפְרעֹּ ְצָרי  מ  ְשָרֵאל מ   ג"י 

שאלות, מי  שתישמשה שאל  רש"יירש פ
אנכי, מה אני חשוב לדבר עם המלכים, וכי 
אוציא את בני ישראל, ואף אם חשוב אני מה 
זכו ישראל שיעשה להם נס ואוציאם ממצרים. 
אך הרשב"ם מפרש שמשה שאל באיזה טענה 
 - שאומר לפרעה ישמע אלי להוציאם. דהיינו

וכי פרעה שוטה שאני אבוא ואומר לו בשם 
                                                           

 ג', יא שמות ג

ישמע והוא את ישראל  ה' שאני באתי להוציא
לי, להוציא לחפשי עם רב, עבדים ושפחות 

משיבו פירושו של הרשב"ם ולפי לבני עמו. 
רים אני צבהוציאך את העם ממ -הקב"ה 
לך עכשיו שתעבדו את האלוקים על  מצווה

ההר הזה ותקריבו עולות, וטענה זו תוכל 
עד לומר, כי לזבוח לאלוקים יניחם ללכת, 

 . כאן דבריו של הרשב"ם

על  שגם אצל הנכרים מתקבל ורואים מכאן
זה ש, 'לעבוד את האלוקים' ענייןהדעת שיש 

. מתקבל על השכל שיש מי שמנהל את העולם
ולעבודה זו נצטוינו למנות, ומהות הספירה 

כמו שיש מצות שמיטה אחר ז' שנים ויובל ש
שנים, שעניינם ללמד שאין בעלות  ט"אחר מ

על פירות הארץ, ואין בעלות על הכספים, 
מיטה הקרקע ואין שליטה על הקרקעות, שבש

הפקר, והחובות נשמטים, וביובל כל 
הקרקעות והעבדים חוזרים, אף בספירת 

ופרים אנו לקראת העבדות של העומר ס
ללמדנו שאין בעלות האדם על עצמו  .התורה

, ועי"ז ורצונו, אלא יש רצון ה' בעסק התורה
באים לחירות האמיתית שאין לך בין חורין 

בתורה,  אלא מי שעוסק בתורה, שמי שעוסק
שולט על טבעיו, רצונותיו, תאוותיו, ועושה 

 את רצון ה' לטוב לו כל הימים.

 

אַ  ֶעֶבד ִיש ְּ  ֵצל ףּכְּ
 [בטל את השכל, לשכל של תורהל]

 

משרשי מצות " :ו"ש מצווהבכתב החינוך 
לפי שכל עיקרן  ,ספירת העומר על צד הפשט

ומפני התורה  ,של ישראל אינו אלא התורה
 דנבראו שמים וארץ וישראל. וכמו שכתוב

י" ית  ם ֹלא ְבר  ם ָוָאֶרץ  א  ת ָשַמי  ָמם ָוָלְיָלה ֻחּקוֹּ יוֹּ
י והסיבה שנגאלו  , והיא העיקר"ֹלא ָשְמת 

ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני 
למשה וזה לך ויקיימוה. וכמו שאמר השם 

האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם 
 .ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה

 שתקבלו התורה שהיא העיקר הגדול ,כלומר
שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה 

ירות גדול הוא להם יותר מן הח ענייןושלהם 

                                                           
 לג, כה ירמיה ד
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יעל בת משה יעל בת משה וה בת חנה, נפתלי בן נחמה, נאג'י יצחק בן רבקה, פארי זאדה, נורי בן נזימה, לטיף בן נדימה | פואד בן מזלי, נאלעילוי נשמת: 
חי בן יעקב בובה מימון, ניסים סופר, לאומה סופר, , , נעמי בת רומיהנעמי בת רומיה, , אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסיםאלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים

 ז"ל צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר. יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן

למשה אות צאתם  ם, ולכן יעשה השמעבדות 
 ותפל עושין אותמעבדות לקבלת התורה כי ה

 לעולם אל העיקר.

כי היא כל עיקרן של ישראל  פני כן,מו
עלו ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שי

"ט של פסח וינו למנות ממחרת יואליה. נצטו
עד יום נתינת התורה להראות בנפשינו החפץ 

כעבד נו, ביהנכבד הנכסף ללהגדול אל היום 
ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף 

ין מראה לאדם כי י, כי המנאליו שיצא לחירות
 .כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא

וזהו שאנו מונים לעומר כלומר כך וכך ימים 
עברו מן המנין, ואין אנו מונים כך וכך יש לנו 

מראה בנו הרצון החזק להגיע לזמן, כי כל זה 
 אל הזמן.

את ספירתם של עם ישראל  ומדמה החינוך
ממצרים לקראת מתן תורה כעבד בצאתם 

ישאף צל, לצורך המחשה עד כמה גדולה 
וחשובה עבורנו ספירה זו, שאנו מצווים בה 

ת ספירת העומר, וגם אצלינו ועד היום במצו
אפשר לדמות זאת לדברים חשובים בזמנים 
מסוימים, עד כמה מחכים ומצפים וסופרים 

אף כאן בספירת העומר יה, יאת הימים בצפ
נו לספור בשמחה לקראת היום צריכים א

 .הגדול יום מתן תורה

 

  הכנה לתיקון המידותהכנה לתיקון המידות

 
ספירת העומר ומחדירים  ואמנם אנו סופרים

בתוכינו, ומראים בנפשינו את החפץ הגדול 
אל היום הנכבד והנכסף לליבנו כעבד ישאף 

שאין צל, כלשונו של ספר החינוך, אך בודאי 
אלא צריך להכין עצמינו שנהיה  ,מספיק זה
ני התורה, יקני 'יים לקבלת התורה ע"י מחראו

ותיקון המידות. ומבואר בזוה"ק שימי 
הספירה הם ימי טהרה לקראת מתן תורה ז' 
שבועות כנגד ז' נקיים, ומכוונים כנגד ז' 
ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, 
מלכות, שזה המשך הגאולה. שביציאת 

פירה מצרים לא יצאנו לחירות עד שהגענו לס
מלכות, ומהי מלכות, כתוב –השביעית 

בכוזרי שהמושל הוא זה שמושל על עצמו 
 בצדקות ובחסידות. 

כותב בשערי קדושה  הורבנו חיים ויטאל
שבתורה לא מבואר ענייני תיקון המידות ואין 

                                                           
ה

שהוא התלמיד המוסמך  וידוע בשם הגר"א 
להעתקת תורת רבו האריז"ל, שלא כל תלמידי 
האריז"ל עמדו על דעתו ועומק דבריו, ורבנו 

יטאל שהיה גדול בתורה, ורק אח"כ קיבל חיים ו
מתורת הקבלה מרבו האריז"ל ידע והבין לעומק 

 דעתו הרחבה[

כזו, מפני שזה ההכנה לאדם להיות כל  מצווה
קיבול לתורה, וכשחסר בתיקון המידות חסר 
בשלימות האדם עצמו, וימים אלו ימי ספירת 
העומר מסוגלים לכך. ומאידך מבואר בזוה"ק 
שמי שלא סופר ספירת העומר ומתכונן למתן 
תורה נשאר בטומאתו ולא ראוי לקבלת 

מצות התורה, וצריך את ב' העניינים, קיום 
התורה בספירת העומר, והכנה בתיקון 

 המידות.

 

  תורה באימה וביראהתורה באימה וביראה

 
ללמוד  אי אפשר וכאמור בלי תיקון המידות

תורה כראוי, כמו שיש בימינו שלא מדברים 
כראוי כנגד גדולי האחרונים וחולקים 
ומבטלים את דבריהם, ומצוי כן אפי' אצל 

את מגידי שיעורים. ועלינו ללמוד מרבותינו 
צורת החשבת דברי רבותיהם וכמו הגאון רבי 
ברוך בער בעל הברכת שמואל איך שהיה 
מזכיר את דברי רבותיו באימה וביראה, וכמו 

וכאשר יש תיקון המידות, שרואים בספריו. 
הכנעה וענוה, אז מבטלים את השכל לשכל 

, לדברי הגמ', לרמב"ם, לרשב"א התורה,
  .ושאר רבותינו ראשונים ואחרונים

שאמר  מספרים על רבי ישראל סלנט
לתלמיד שסיים את הש"ס, אמנם אתה למדת 

 את הש"ס אבל מה הש"ס לימד אותך.

בחרדת קודש כמו  צריך לגשת אל התורה
והודעת לבניך  ולמתן תורה, כדדרשו חז"ל

ולבני בניך יום אשר עמדת לפי ה' אלוקיך 
בחורב, שיהיה הלימוד באימה ויראה ורתת 

עה. ומתוך הרגש זה אפשר לקבל את וזי
להגיע התורה כעת מעמד הר סיני, ולזכות 

והיו צדיקים  .להתמדה והרגל בלימוד התורה
הורגלה בלשונם כ"כ שאפי' מתוך  השהתור

שנתם מלמלו דברי תורה. היום יש רפיון  
בהרגל הלשון בתורה, מחוסר שינון וחזרה, 
שסומכים על הספרים, עכ"פ חובתינו 

 זבזה, ולחזור ולזכור את הלימוד להתחזק
לפחות את השקלא וטריא בע"פ, וזו הסגולה 

  .להיות דבקים בתורה
 

 

                                                           
 כ"ב, ע"א ברכות ו
סמוך לערב פסח הציע  לפני כארבע שנים ז

גבאי ביה"כ ברמה"ש שאברך שסיים מסכת 
יסיימה גם במניין הראשון וגם במניין השני. 

 ת האברך אם למד אתשאל מו"ר שליט"א א
אמר על כך ברך ענה שלא. . האהמסכת פעמיים

לחזור ד' פעמים כל הרי 'צריך מו"ר שליט"א,  לו
 ד.ר.[] !'דף

י ִּ ֵֹּרד ַעל פ   י 
תָּ  וֹּ ד   יומִּ

 [מידות ללא תורה  ]
 

 

  את האלקיםאת האלקים  ותראיןותראין

 
אֶמר" ם  ַויֹּ ְצַרי  תֶמֶלְך מ  יֹּ ְבר  ת ָהע  אֶמר  ...ַלְמַיְלדֹּ ַויֹּ

בְ  ם ְבַיֶלְדֶכן ֶאת ָהע  ם א  יֶתן ַעל ָהָאְבָני  ת ּוְרא  יוֹּ ר 
יא ָוָחָיה:  ם ַבת ה  תוֹּ ְוא  ֶתן אֹּ יֶראןָ ֵבן הּוא ַוֲהמ  ַות 

ת ֶאת ָהֱאֹל ֶבר ק  ַהְמַיְלדֹּ ים ְוֹלא ָעשּו ַכֲאֶשר ד 
ם  ֲאֵליֶהן ְצָרי  יםֶמֶלְך מ   ."חַוְתַחֶייןָ ֶאת ַהְיָלד 

שפרעה אמר  'פרשת דרכים'מובא ב
למיילדות וראיתן על האבנים, והמיתו את 

אין איסור שסבר שהילדים בהיותן עוברים, 
מיילדות לא אך ה ,להורגם בהיותם עוברים

אף עוברים אסור להרוג, ובן ששידעו עשו כן 
 זה.מעשה כנח אף נהרג על 

משמע שזו הסיבה  ותראין את האלוקים,
להרוג עוברים, זה פשע גם  ולכאורהשנמנעו, 

ולמה הוצרכו  ,לפי ההיגיון והשכל הפשוט
. וכן שלהן ביראת שמיםאת הטעם  לתלות 

ְוֵאיְך "מצינו אצל יוסף שאמר לאשת פוטיפר 
י  את ְוָחָטאת  ָלה ַהזֹּ ֶאֱעֶשה ָהָרָעה ַהְגדֹּ

הרעה הגדולה ש. ומפרש המלבי"ם ט"יםק  ֵלאֹל
, וחטאתי ולאדוניהזאת זה חטא מוסרי 

 .כלפי שמיאלאלוקים זה חטא 

הרב רבי אליהו משקובסקי  ושמעתי מגיסי
אדם עם מידות ומוסרים טובים ששכאן רואים 

כל זה יכול ש, והגיוניים לא מועיל כלום
עה להתהפך ברגע, כשיש איזו שהיא נגי

אישית או רגש אחר, ורק ע"י תורה ויראת 
שמים אפשר ליישר את המידות, ולעמוד 

 בעקביות על דרך ישרה.  

זצ"ל בשיחה  וסיפר הג"ר אליהו לאפיין
ברמת השרון, שבהיותו ילד היה רעש גדול 
בעירו על אמא שזרקה את עוברה בנהר, 
ועשתה כן מפני הבושה שלא רצתה שידעו 

יה. רואים שיצר ורגש מהריונה בהיותה פנו
וכך זה בושה יכול לגבור על חמלת אם לבנה, 

 בכל המידות ללא תורה.

היה על היראת  ולכך שכרן של המיילדות
שמים, שזה המעמיד לכל המעשים טובים 
והמדות הראויות, ואין שכר רק על המידות 

 שיכולות להשתנות.

                                                           
 יז-א, טו שמות ח
 לט, ט בראשית ט
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2מס' גליון  .ויגבה ליבו בדרכי ה' ,נושאגליון לכל החפץ להתחמם לאורם של רבותינו שליט"א,  ,ישמח לב מבקשי ה'

והנה הוא הולך כאשר הלכתי ברחובה של עיר ראיתי 
 ,ראשו מורם צעדיו מהירים וכולו אומר כבוד ,זקוף גוו
פנים דרכו היתה להלך בשוליים תמהתי כי מלבליבי 

חסר בטחון עצמי ומה אירע לו כעת, סקרנותי לא עמדה 
לי ידידי מה מעשיך, ואף אמור נא לי ומיהרתי לשאלו 

להאריך כעת  יאפשרותאין ב הוא ענה לי ברוב חשיבות
יל מערכת רק אומר לך כי במסגרת עיסוקי אני מפע

אני ראש  ,ישיתוהכל באחריותי האחשובה וחסויה, 
, ופעולותי חובקות עולם בפרויקט האדיר הזההמערכת 

בערך לא היתה לו חשיבות והכרה  הבנתי לליבו כי בעבר
מעשיו חשובים בעיניו ולכן מהלך הוא כעת עצמו אבל 

 כלואז נפלה ההכרה בליבי לו היה יודע , ברוב חשיבות
הוא אחראי בתורת ה'  נער כל בחור כי בעת שהוא עוסק

כמה חשיבות הוא מפעיל עולם ומלואו ל המערכת לכ
בעת למדנו בישיבה אצל כי זכור אני   ,היה נותן למעשיו

שליט"א תמיד היה מאריך בדבריו ואומר הגראי"ל מרן 
וחשובים מה מאושרים לנו בחיבה בחורים יקרים תבינו 

ם ושמח כתתורה כמה הקב"ה מחשיב אהלומדי  אתם
 לם כולו כל מילהמקיימים את העו אתם ,םכאית

אם יש מקשה  ,שיוצאת מפיכם מניעה את כל העולמות
הוא  התוס' הקטן שאתה לומד ,לםלילד אחת בקצה העו

כל המוני המלומדים  ,יכול להשפיע לה שפע של ישועה
לים להועיל וכהעולם הפרופסורים וכדו' לא י וחכמי

כלום אבל אתה עם כוח התורה שבידך יכול להפוך עולם 
וכעת הבנתי כי כאשר האדם יבין כמה אחריות ומלואו, 

הוא באמת ישקיע  ,לו חשובהשיש לו כמה כל מילה 
כי יודע  ,ן של ויגבה ליבו בדרכי ה'וזה המוב ,הרבה יותר

הוא כמה חשובים מעשיו וערך עצמו גדל בעיניו בצורה 
החיובית, לא אמרנו שאי אפשר לו לעשות יותר אבל 
ידע נאמנה כי גם במה שכבר הוא עושה הוא גדול 

  מאוד. 

[נ.ב. כעת הדפיסו ספר ימלא פי תהלתך וזה ספר 
שאוסף הרבה שיחות ודרשות מרבינו שליט"א ושם 

ם בהרבה פנים אבל מאוד בולט הדברים חוזרים ונשני
הנקודה הזו, כמה חשוב כל לומד אצל הקב"ה כמה 
חשוב כל לימוד שלו, כמה מאושר הינו בזה שהוא 

  . ]מקיים את תכלית הבריאה, הוא נזר הבריאה

 ברים מובא בזה דברים מתוך מאמר שללהשלמת הד
משרידי תלמידי [הרה"צ ר' אביגדור מילר זצ"ל 

אביגדור ח"ג במאמר הנפלא  בספר תורת ,סלבודקא
ולעומת כל זה אסור להיות עדין  ,ז"ל ],גבורותיו של דוד

מחוץ לכתלי ביהמ"ד צריך להיות אמיץ לב ועז  ,בחוץ
אסור לאדם להיות עניו ולהכניע את עצמו לכאו"א  ,רוח

 "א צריך לדעתכאו ,שנמצא מחוץ לכתלי ביהמ"ד

ולחיות בהרגשה שזרע ישראל הוא מורם מהמין 
שנברא בצלם  "חביב אדם"וכדאיתא באבות  ,נושיהא

פירוש שמין האדם חשוב ונעלה יותר מכל המינים 
יותר חשוב מחיות מבהמות מעופות מעצים  ,האחרים

חביב אדם אין לו שום  ,ופרחים אפילו יותר ממלאכים
אבל אחרי זה קיים מושג  ,דמיון בבריאה כי נברא בצלם

מרחק שיש בין מין פירוש כמו ה "חביבין ישראל"נוסף 
האדם למין עוף או חיה כן הוא המרחק שיש בין מין 

לא ישראל הוא סוג אחר לגמרי  ,האדם לזרע ישראל
חשובים אלא סוג אחר  או יותריפים  שאנחנו יותר

אחרי שקיבלנו את התוה"ק אנחנו בגדר ישראל  ,לגמרי
וא"כ כשבן  ,וישראל ואדם זה שתי מדרגות נפרדות

[הכונה לרחוב מלא באנשים חכמים  ,בתורה יוצא לרחו
הרי הוא חייב לחשוב כמה חשוב וחביב  ,ואנשי מדע]

בעת שנמצא  ,הוא וכמה רחוק מין האדם ממדריגתו
 ,מחוץ לכתלי הביהמ"ד זה ההרגשה שצריכה ללוותו

משל למה הדבר דומה למי שנכנס לבית משוגעים ושם 
נמצאים מאות משוגעים וכולם מתלוצצים עליו 

ים ממנו וכי תהיה לו איזה חלישות הדעת וצוחק
מפניהם בודאי תהיה לו התחושה וההרגשה מי הם בכלל 
הרי כולם משוגעים, ומי שיש לו איזו הכנעה לשונאי 

   .ישראל לשונאי ה' הרי זו חלישות באמונה שלו

סודרא ארישא  והנה אמרו חז"ל [ברכות ס' ב'] כי פריס
ו יהודי ששם אפיל ,לימא ברוך עוטר ישראל בתפארה

על ראשו כיפה בלויה או כובע ישן מאוד ג"כ צריך לברך 
מוכח מזה  ,ומה התפארת בזה ,עוטר ישראל בתפארה

שאין הברכה על החפצא שמכסה את ראשו אלא עצם 
מהו כי  ,ו זה התפארתהענין שיהודי לובש כיסוי לראש

 ,היראת שמים שלו האמונה שלו ,התפארת של האדם
וכשיהודי מכסה ראשו הרי הוא מפגין ומראה שהוא 

זו הגאוה של היהודי וזה באמת עוטר  ,מאמין בה'
כשיהודי הולך ברחוב בין אלפי אנשים  ,ישראל בתפארה

הרי הוא צריך להרגיש שהוא מהלך ביניהם עם כתר על 
     .ולכן ענוה בענין זה סותרת אמונה בה' ,הראש

שהקב"ה בוכה מפני  ב'] [חגיגה ה'וזה מה שאמרו חז"ל 
כי בזמן שביהמ"ק היה  ,גאותן של ישראל שנטלה מהם

קיים כל יהודי הרגיש שהוא מין אחר לגמרי ויותר 
כל יהודי ידע  ,חשוב אפילו ממלך של אומות העולם

היא  ,שאדם בלי תורה הוא ממש כאדם משוגע
חכמתכם ובינתכם רק ע"י תורה יש חכמה ובינה ובלי 

   .חכם ומבין תורה א"א להיות

אמנם הרגשה זו שאומות העולם אנשים פחותים וכן 
  אלו שאינם חיים את חייהם על פי תורה ג"כ חסרי דעת 



  

ומי שבאמת עובד  ,א"א לקנות בלי התבוננות ומחשבה
על זה ומשקיע מחשבה יוכל לראות את זה בנקל ולא 

עד כאן מספר  ,ישפיעו עליו כל ההשפעות שבחוץ
  הנ"ל. 

 הנ"ל הכל ניתן ליאמר כלפי כל לומד תורה,ככל הדברים 
שירגיש כמה הוא מרומם יותר מאחרים שלא לומדים 
תורה ויותר מזה שידע כמה גדול כוחו להשפיע על כל 

פועל ילד אחד שלומד שורה קדושה כמה  הבריאה,
 ,כמה השפעה טובה הוא משפיע בעולםואחת בגמ' 

ה שוה יותר ממאוק"ו אם גם קשה לו כי אחד בצער 
  .שלא בצער

ידוע המעשה מרבינו הח"ח שעשו ערב הוקרה לגבירים 
וכאשר נכנסו שם  ,שתרמו כסף וציוד לבית חולים

תלמידי ישיבה הח"ח כיבדם מאוד והגבירים היה איכפת 
ולשאלתם את הח"ח כמה  ,להם מדוע הח"ח מכבדם

כסף תרמו בני הישיבות האלו ענה הח"ח כמה כל אחד 
רים מיטות הם כל אחד מהם מכם תרם עשר מיטות עש

תרם מאה מיטות כי בזכות הלימוד שלהם לא יהיו 
   חולים.

 מהו רבינו ילמדנו ,ג סימן וישב פרשת תנחומא מדרש
 רבותינו שנו כך, שבת במוצאי ם"עכו של נר על להבדיל

 למה שבת במוצאי ם"עכו של הנר על להבדיל אסור
 על מבדיל אתה אם אלא עוד ולא ,ממלאכה שבת שלא

, ספון הוא כאלו ם"העכו עושה אתה ם"עכו של נרו
 נגדו כאין הגוים כל אומר כתובהוחשוב]  [הכונה

 ושלח לקיסרין שבא באנטונינוס מעשה ,)מ ישעיה(
 הגדול חייא' ור בנו ש"ר עמו והלך הקדוש רבינו אחר
 מגיע ראשו ומשובח נאה אחד לגיון שם ש"ר ראה

 פטומין כמה ראה חייא' לר ל"א, עמודים של לקפאלירס
 והראהו לשוק והוליכו חייא רבי נטלו, עשו של עגלין

 רבי ל"א, עליהם והזבובין תאנים ושל ענבים של סל
 אצל ש"ר כשעלה, שוין לגיון ואותו אלו זבובין חייא
 כך כל ל"א, לי השיב וכך חייא' לר אמרתי כך ל"א, אביו
 לפי לזבובין אותן שהשוה ממש הבבלי חייא רבי נתן

 הקדוש זבובין אבל, לכלום ספונין אינן אלו שלגיונים
 והיה) ז ישעיה( שנאמר בהן שליחותו עושה הוא ברוך
 וכן', וגו יאורי בקצה אשר לזבוב' ה ישרוק ההוא ביום

  ,וצפרדעים ובכנים הצרעה את ושלחתי) כג שמות(

רבי שמעון  ,ננסה לפרש את הדברים בשפה של זמננו
הלך בשוק וראה לגיון אחד של חיילים של רומי נאים 

ראש  ,ומשובחים וראשם מגיע לקפאלירס של עמודים
דהיינו היה להם השגים גדולים הם עשו הכונה לחכמה, 

מטוסים משוכללים עם טנקים היה להם פצצות חכמות 
אמצעי תקשורת מעולים ועוד הרבה שכלולים הם 

ר רבי שמעון תראה כמה אמ ,הפגינו המון חכמה
משובחין הם החיילים של רומי זה תפס אצלו איזה 

וחשיבות זו רצה רבי חייא להוריד, [אם מותר  ,חשיבות
נטלו רבי כך לפרש לענ"ד, ואם שגיתי ה' הטוב יכפר], 

חייא לשוק והראה לו סל עם זבובים גוחנים עליו אמר 
לו אתה רואה בעיני כך הם חשובים כי מה ערך יש 

 ,חכמה אם היא לא מביאה את האדם למעלה אמיתיתל
רבי שמעון סיפר את הדברים לאביו, רבינו  כאשר

התפלא ואמר וכי כל כך חשיבות רבי חייא נתן  הקדוש
  הרי זבובים  ,לחיילים של רומי שהחשיבם כמו זבובים

  

  

יש להם תפקיד חשוב בעולם הם עושים את רצון 
ין להם שום לא שוים כלום אהבורא אבל חיילים אלו 

בזה לימד אותנו רבינו הקדוש את המבט  ,חשיבות
הנכון של התורה על כל העולם שמסביבנו החשיבות 
שיש לאדם היא לפי כמה הוא תורם לבריאה כמה הוא 

החכמה והתרבות כבר ראינו שהם , שליח של הקב"ה
כי  ,הביאו לעולם שואה איומה בצורה שלא היה כמותה

יבה ולא בונה, כידוע מה ערך לחכמה אם היא מחר
הח"ח שאמרו לו שהרוסים בונים מרן המעשה עם 

זצ"ל מטוסים וכדו' והם מתקנים את העולם, אמר הח"ח 
מתקנים בדרך התורה ואנחנו , הם בונים חורבן לעולם

   את העולם.

הדברים האלו מתוקים מדבש ונופת צופים זה מבט 
אמיתי של תורה תבין לא נבראו סתם אנשים בעולם 

ל אחד יש תפקיד ומי שלא ממלא את תפקידו הוא לכ
כלום חבל על האויר שהוא נושם וממילא תבין כמה 
אתה חשוב הכל קיים בזכותך אלמלי אתה לא היה קיום 

     .לעולם כי העולם לא נברא לריק

רת כי לעולם יראה אדם הגמרא במסכת קידושין אומ
את עצמו ואת העולם כולו חצי זכאי וחצי חייב עשה 
מצוה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות 
עשה עבירה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו 

יסוד זה נאמר בכל מצוה וק"ו בלימוד תורה  ,לכף חובה
שכפי שאומר הגאון מוילנא בכל מילה בתורה מקיימים 
מצוה א"כ בלימוד של דקות מעטות האדם מקיים אלפי 

ושים באו לתת לכל יהודי ם הקדבדבריה חז"למצוות, ו
מה  ,ו הם חשובים מה רבה השפעתםישהבנה כמה מע

היצר לוחש  ,אתה חושב כי מה כבר יצא מהלימוד שלי
אבל האמת היא כי כל מילה  ,לו בליבו מה כבר יצא ממני

שאתה לומד היא עצומה ונוראה הקדושה שלה אין לה 
הצעיר כל כן אתה הבחור הפשוט  ,ערוך ושיעור

מילה אחת יכול להשפיע תלויות בך אתה בהעולמות 
   .קיום לכל העולם

רבינו רגיל להביא את דברי הנפש החיים כי אם בעולם 
כולו לא יהיה אחד שלומד תורה כל העולם יחזור לתוהו 

כשאמר רבינו ראיתי לפני שנים רבות כי פעם  ,ובוהו
למה  ושאלבחור שליט"א את דברי הנפה"ח אלו נעמד 

 ,שלומד בדיוק עכשיו אין אף אחד לחשוש שמאצריך 
הרי ודאי יש מישהו אחד או יותר שלומדים וכי אני 

הדקה שבה אין אף אחד שלומד אצליח לכוין את 
א ענה לו ורבינו שליט" ,העולם כולוובזכותי יתקיים 

אם הרי תבין באים להראות לך כמה שוה כל מילה שלך 
"ה כל העולם לא יהיה מי שילמד ורק אתה תלמד הקבב

ן כמה את כל העולם עבור התורה שלך תבי יחזיק
אתה יושב וחושב מה כבר פעמים  ,חשובה התורה שלך

חשובה התורה שלי מה תועלת יש בעולם ממני, זה 
כן אתה פאר היצירה עבורך שוה באים ללמד אותך 

אם כן מה איכפת לך אם  ,להקב"ה לקיים עולם ומלואו
לבד מקיים את  תבין כי אתה ,יש עוד אנשים שלומדים

 ,הקב"ה בבריאהרצון  ה ממלא אתאתכולו, העולם 
לומד יקר הדברים מחייבים לומד יקר הדברים מחייבים לומד יקר הדברים מחייבים לומד יקר הדברים מחייבים , הפשוט שלךבלימוד 

מאוד, כי אין אתה בן חורין ליפטר מהאחריות שמוטלת מאוד, כי אין אתה בן חורין ליפטר מהאחריות שמוטלת מאוד, כי אין אתה בן חורין ליפטר מהאחריות שמוטלת מאוד, כי אין אתה בן חורין ליפטר מהאחריות שמוטלת 
            עליך וחזקת והיית לאיש. עליך וחזקת והיית לאיש. עליך וחזקת והיית לאיש. עליך וחזקת והיית לאיש. 

במייל: במייל: במייל: במייל:     תגובות והערות ניתן לשלוחתגובות והערות ניתן לשלוחתגובות והערות ניתן לשלוחתגובות והערות ניתן לשלוח
zkenecha@gmail.com        



 
 

 

 61גליון מס'  .קדושיםפרשת  "הפרשה "במחיצת החפץ חיים         בס"ד

 "השראת השכינה"                                             

  )יט, יח( 'ה ֲאִני ָכמֹוָך ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבתָ 

 פי"א( למרים זכור)תוספת המילים 'אני ה' מזקיקה ביאור, לשם מה הוזכרו דווקא במצוה זו. וביאר רבנו 
אז ה' רק אחד את השני, וכל אחד אוהב את רעהו כמוהו, העל דרך הרמז, שבזמן שבני ישראל אוהבים 

 כם. משרה את שכינתו בתואוהב את שניהם ש

 חיסרתי כלום, בניי לישראל: הקב"ה להם אמר , וז"ל: 'כךתנד"א רבה פכ"ו()יסוד זה מבואר בדברי חז"ל 
, זה את זה מכבדין ותהיו, זה את זה אוהבין שתהיו כדי אלא מבקש איני הא, מכם מבקש אני מה, לכם

 לך "הגיד (ח ו, מיכה) שנאמר מכוער... דבר ולא גזל ולא עבירה לא בכם ימצא ולא, מזה זה יריאין ותהיו
ומבואר, שהנחת רוח שיש להקב"ה  .'וגו חסד" ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש' ה ומה טוב מה אדם

  ואוהבים האחד את השני. ,בעולמו, הוא רק כשישראל מאוחדים

שהוקשה  ,)שם ובפט"ו(ומפרש רבנו . וגו'"הגיד לך" פסוק המאת דרשתם למדו חז"ל  יש להבין, כיצדו
הוא בלשון שאלה ותמיהה: וכי יש אדם שיוכל לומר  ,, הלא פירוש הפסוק "הגיד לך אדם מה טוב"חז"לל

לך מה טוב ומה ה' שואל מאתנו, רק הקב"ה ע"י נביאו יכול לומר לך זאת, ושום אדם לא יוכל לומר לך 
יכול להבין את פחיתותם זאת. וקשה, הלא דברים פשוטים וגסים כאיסורי גזל ודומיהם, הלא כל אדם 

לומר לנו זאת. ולכן למדו חז"ל, שאין פסוק זה בא ללמדנו איסורים ומדוע רק הקב"ה יכול  ולומר זאת,
את  שבת לא, א(), כפי שביארו חז"ל זה' את זה אוהבין 'שתהיו :ברורים וידועים, אלא דברים דקים מאוד

 זה מכבדין 'תהיווי עליך לא תעשה לחברך. ולא עוד, אלא שאנששמצוה הזו על דרך השלילה, שכל מה ה
ליבו  שוודאייחשוב שחברו בעל מעלה גדולה יותר ממנו. למשל, העשיר יחשוב על העני חד זה', שכל א את

ו מפני שמצא חן בעיני רב, שהקב"ה ברך את העשיר בעושר שבור ונכנע לבוראו יותר ממנו, והעני יחשוב
ותר בגלל מעשיו הטובים. וכן כל אדם יחשוב על כל אחד ואחד מישראל, שהוא בעל מעלה גדולה וחשוב י

 (א, ב מלאכי)מזה', מפני שכולכם בניו של הקב"ה ואת כולם הוא אוהב, כנאמר  זה יריאין ממנו. וש'תהיו
 ייוודע". וידוע, שכל איש שהמלך אוהבו בני אדם יראים להקניטו ולהכעיסו, פן 'ה אמר אתכם "אהבתי

 וקרא לו תתן ולא האביון באחיך עינך ורעה לך... "השמר ט(, טו דברים]וכן נאמר )שהו יהדבר למלך ויענ
ולא תעברו שום עבירה, ומלבד כל זאת, לא רק שלא תגזלו איש את אחיו,  .חטא"[ בך והיה' ה אל עליך

שבין הן עבירות מכוער', שאף אם יחפשו בכם עבירות  דבר ולא גזל ולא עבירה לא בכם ימצא אלא 'ולא
לא ימצא בכם אפילו דבר  ,רוחבשבינו לבין  והן ]שסתם 'עבירה' בעבירות שבין אדם למקום[אדם למקום 

  אלא רק בגדר 'דבר מכוער'. ,, ואפילו דבר שאינו עבירה ממשקטן

נמצא, שלהקב"ה יש נחת רוח מהבריאה כולה, רק בשעה שישראל מכבדים זה את זה. ומוסיף רבנו, שלכן 
י עקיבא, שאנו מתאבלים על מי שאינו מכבד את חבריו עונשו גדול מאוד, כפי שמצאנו אצל תלמידי רב

שכ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא מתו,  ,)יבמות סב, ב(כפי שאמרו חז"ל וימי הספירה.  -מותם בימים אלו 
מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. ואף שהיו גדולים מאוד בתורה, אף על פי כן פגעה בהם מידת הדין, ועל כך 

 מתאבלים כל עם ישראל.

החלו בימים , כמנהג ישראל בכל אתר ואתר ."במחיצת החפץ חיים"פרקי אבות  .דבר בעיתו מה טוב
ב' כרכים על מסכת  :לאור הספרים החשובים ואילו ללמוד את מסכת אבות. זכינו ובשנה אשתקד. יצא

אבות במחיצת רבינו זיע"א. מאות ביאורים. מאמרים. רעיונות. אורחות חיים. והנהגות מרבינו. ערוכים 
רי רבינו שאמרם או פירש את המשנה או מאמר דברי התנא. וחלקם ם דבהחלקם בלפי סדר המשניות. 

ין במשנה. כמו"כ הבאנו מדברי תלמידיו שומעי לקחו ששמעו ישאמרם במקום אחר וסידרנום לפי הענ
ורבני קהילות די  הישיבות.ו. גבאי בתי הכנסת. מגידי שיעורים ממנו במרוצת הזמנים ששהו במחיצתו. 

   40-9997479או   450-0049504 -נות למסבכל אתר ואתר יוכלו לקבל את הספרים ללא עלות. ניתן לפ

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פניני הפרשה "במחיצת החפץ חיים"                בס"ד

 .קדושים תהיו
 ישראל בני עדת כל אל דבר" שכתוב כמו', לה קדוש נקרא מהן ופרוש העריות מן גדור שהוא מי כל

 העבירות, ומן העריות מן פרושין : הוו(כהנים מתורת והוא) י"רש ופירש ,"תהיו קדושים אליהם ואמרת
 הקדושה זה ידי על עצמו על ממשיך והוא קדושה. בו מוצא אתה ערוה גדר בו מוצא שאתה מקום שכל

 - מלמטה עצמו מקדש אדם, קדושים" והייתם "והתקדשתם תנו רבנן, :()לח ביומא כדאמרינן, מלמעלה
 הבא. לעולם אותו מקדשין - הזה בעולם הרבה; אותו מקדשין - מעט מלמעלה; אותו מקדשין
 של שמו על נקראים שאנחנו אחרי, ובפעולותיו במעשיו להתקדש הישראלי האיש צריך כמה ובאמת

 לפי: ל"וז ,"תהיו קדושים" הפסוק על בתנחומא וכדאיתא, קדושות מיני בכל קדוש שהוא ה"הקב
 לפיכך', וגו איש" מתני אל האזור ידבק כאשר כי" )ירמיה יג, יא( שנאמר למתני, אתכם שהדבקתי
 העולם, בראתי שלא עד לשמי ונתקדשתם הואיל, לישראל ה"הקב אמר אני". קדוש כי תהיו "קדושים

 ש."עיי ,'וכו קדוש שאני כמו קדושים ֱהיו
 ג("פכ ישראל )נדחי

 למעלה.מקדשין אותו  -אדם מקדש עצמו למטה 
: (.)יומא לטתורתנו הקדושה ציוותה עלינו להיות קדושים, כיון שהשי"ת קדוש ואנו ַעמו. חז"ל אמרו 

. כשאדם מקדש עצמו בזה העולם, מקדשין אותו שם "מקדשין אותו הרבה -אדם מקדש עצמו מעט "
 הכלל הוא, שמסייעים בידינו להיות קדושים. למעלה.

מישים שנה, היתה עיר קדושה, עיר מלאה תורה ויראת שמים, ובימינו זכורני את העיר ווילנא מלפני ח
שינתה פניה לגמרי. הדורות מתקטנים והולכים, דור הולך ודור בא, רק התורה עצמה נשארת תמיד 

, תורת השי"ת היא תמיד תמימה, ועלינו הדבר מוטל בכל )תהלים יט, ח(במדריגתה. "תורת ה' תמימה" 
כדי שאנו נישאר אותו עם קדוש. כשהדורות מתקטנים ונחלשים, צריכים אנו  הדורות לשמור תמימותה,

הכלל בקיצור הוא,  מסייעין אותו. –להתחזק יותר, ובוודאי יסייעו אותנו מן השמים. הבא ליטהר 
להחזיר את הקדושה צריכים אנו לצאת מטיט היוון ולעטות מחדש את בגדי המלכות הקדושה 

 והטהרה.
 (אגרות ומאמרים)

 לטהר לו שקשה מי אף, עליו האדם לב יפול אל זאת ובכל קדושת התורה והמצוות יסייעו ביד האדם,
 ואיך, נפשו לקדש יועילו לא ותורותיו מצוותיו גם כ"דא, מלבו עבירה הרהורי לגמרי ולהסיר מחשבותיו

 אותו". מסייעין ליטהר "הבא ל:"ז שאמרו מה בזה העיקר אבל, לתכליתו יגיע
 

 לו אין וחלילה זה, על השמים מן יעזרוהו בוודאי מליבו רעה מחשבה להסיר חפץ הוא לבבו שבכל וכיון
 בתורה אדם יעסוק "לעולם אמרו: זה ובכגון, לגמרי טהורה מחשבתו שאין אף ותורה מצוה שום לבטל

 יסייעוהו והמצוה התורה שקדושת היינו לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אף ומצוות
 לשמה. גם וללמוד לעשות בידו שיהיה

 )שמירת הלשון ח"ב( 

 ולא" (כו-כ, כה ויקרא) דכתיב כמו, מלמעלה קדושה עצמו על ממשיך האסורות ממאכלות השמירה ע"י
 נבילה כל תאכלו לא" )דברים יד, כא( ראה בפרשת נאמר וגם'", ה אני קדוש כי' וגו נפשותיכם את תשקצו

 "והתקדשתם תנו רבנן, :(לט יומא) ל"חז ואמרו', וגו"' ה בחר ובך אלקיך' לה אתה קדוש עם כי' וגו
 מלמעלה; אותו מקדשין - מלמטה הרבה; אותו מקדשין - מעט עצמו מקדש אדם, קדושים" והייתם
 ימים כמה נשמתו את מקדש שהוא שבזה שכן כל כך, ואם הבא. לעולם אותו מקדשין - הזה בעולם
 למעלה. למעלה עד לבוא לעתיד נפשו קדושת עי"ז יתרבה ודאי ותלאה עמל וברוב ושנים

 פ"ט( בעתו )דבר

 הממתק כאדם בשפתיו ממתק ממש היה - "'ה אני קדוש כי תהיו, "קדושים - קדושה על מדבר כשהיה
 צופים. ונופת מדבש מתוקים, טוב מאכל אחר

 שלמה( רבי )הצדיק

 אך את שבתותי תשמורו.
 את מכבד החתן ואם ,החתן היא ישראל וכנסת, כלה' לקראת דודי 'לכה כאומרנו 'כלה', נקראת השבת
 השביעי". יום את אלוקים "ויברך פירוש וזה, הכלה אבי מהמחותן טובות מתנות מקבל, כראוי הכלה

 )'חפץ חיים' על התורה(
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       נפשו גחלים תלהט
������� ניצוצות ממשנת הגאון הצדיק ר' ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל

��קדושים�תשע"ו���������91גליון�        
  

אמר מקיף ויסודי על נכנסים להכנת הנפש למתן תורה במבגליון זה 
  מהות ימי הספירה. 

  במסגרת הדרכה נפלאה ליצור הבית קיבול לתורה.
נשתדל להביא מדברי רבינו ז"ל אודות גדרים בת"ת כפי שהאריך 

  בזה בכ"מ והפעם בגדרי לשמה.
  

זצ"ל עוברים עריכה ועיבוד  היחודי שאינו שוה לכל נפש דברי תורתו של רבינו
לשוני כפי שנעשה בספר "נפשו גחלים תלהט" על עקבתא דמשיחא שי"ל 

נשמח על כל הערה  בעדודו. על כן כל שגיאה וטעות נא לתלות אך ורק בעורך.
  והארה.

המערכת��������������������������                              
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[בסו"י�מי ספירת העומר המעבר בין פסח לשבועות י

��חוה"מ�פסח�תשנ"ט]

��תכלית�יצ"מ�תעבדון�את�האלקים�בהר�הזה

� �במדרש �ד']מבואר �ג' ��[שמו"ר �שאלת שאלת�שעל
�-�וכי�אוציא�את�בני�ישראל�ממצרים�]י"אג'�[משה�

� בהוציאך�את�באה�התשובה�"באיזה�זכות�יצאו,
�האל �את �תעבדון �ממצרים �ההר�קהעם �על ים

�י"ב[�"הזה �ג' �זכות��-��]שמות �באיזה �שאמרת מה
�יודע�שבזכות�התורה�שהן� אוציאם�ממצרים�הוי
�יוצאים� �הם �הזה �בהר �ידך �על �לקבל עתידים

��.משם �מפורש �כן �מצרים�אם �יציאת �כי בכתוב
�העם� �את �בהוציאך �בזה �זה �קשורים �תורה ומתן
�הזה �ההר �על �האלקים �את �תעבדון .�ממצרים

� �הרמב"ן �כתב �מזה, �בוביותר �אמור �כ"ג�[פ' ויקרא

היחס�כי�יש�קשר�בין�חג�המצות�לעצרת,�כפי��]ל"ו
�ה �בין �שיש �היום ��ראשון �אל�של �הסוכות חג

��.שמע"צ �כי �ועצה�בפסחגם �קדש, �הא' רת�שבוע
�פסח�ב �שבין �הימים �כן �על �קדש, �הח' שבוע

� �כמו �חוה"מ, �כעין �הם �הימים�שלעצרת בסוכות
�דבריוש �יעו"ש �לח', �א' �מבואר��.בין �חוה"מ ודין

� �ע"א[בחגיגה �ש�]י"ח �משום �ב'�שהוא �בין נתפס
�יעו"ש �שבינתיים �הימים �על �השולטות �.קדושות

� �מבואר �כן �בזה,�שאם �זה �מחוברים �ועצרת פסח
� �הימים �נפעלבינתישוגם ומכל��.משניהם�יםים

� �ההגדרה �צ"ב �מקום �לגבי �כאן מתן�שנאמרה
�תורה �אלא�. �ההר, �על �תורה �שיקבלו �בלשון לא

��.�תעבדון

��פסח�כנגד�אברהם�אבינו

� �ר"ח �הל' �ריש �או"ח �תי"ז]בטור ��[סימן ג'�שכתב
�כנגד� �פסח �אבות, �ג' �קדושת �כנגד �הם רגלים

� �ו']אברהם �י"ח �בראשית �עוגות �ועשי שבועות��[לושי
� �יצחק �מאילכנגד �של[השופר �כנגד��יצחק]�ו סוכות

ביאור�דברי��.[ויעקב�נסע�סוכותה�וכו'�שם�ל"ג�י"ז]יעקב�
[עיין��יש�הקבלות�בין�העולם�לאדםשכמו�הטור�ש

�יש�הקבלות�בין�הזמן�והנפש,�ךכ�,]באדר"נ�פרק�ל"א
�של� �שהיה�סוג �של�אברהם�אבינו �שסוגיתו היינו

�נ �החסד �למידת �המיוחדת �בסדר��מצאתנפש גם
�הטור� �דברי �פי �על �הפסח. �חג הזמנים�והוא�בזמן

� �טיבכאשר �על �לעמוד ��ונרצה �השל פסח�חג
�ל �ולצריכים �קדושת�אברהם�הביןהתבונן �.מהלך

��נלמד�בעז"ה�ענין�אברהם�עמוד�החסד.�על�כן�

� �העומק �במד"ר �מבואר �ט']ענין �י"ב �הא��[ב"ר על
� �ד']דכתיב �ב' �השמים��[בראשית �תולדות אלה
� �ה'�והארץ �היא �דהבראם �וה' �וכו', בהבראם

�בהבראם�אלא� �תקרי �חז"ל�אל �ע"ז �ואמרו קטנה,
��.באברהם �בזה�הוא, החסד�מידת�עומק�שהמובן

�עצם�הטבה�היא� �שום�קבלת�תמורה. בעצם�בלי
� �העולם �הבריאה�בריאת �עשיית �של �חסד היה

בריאת�קדם�למבלי�ש,�על�מנת�להיטיב�מאין�ליש
��העולם �שום �זכות �של �נברא, �הכל�הרששום י
חסד�זה�הוא�ע"ד�מ"ש�רש"י�ריש��היה�אפס.עדיין�

�של� �חסד �הוא �המתים �עם �שעושים �דחסד ויחי
הוא��אמת,�שהרי�אינו�מצפה�לגמול�מן�הנפטר,�כי

�יכול �לשלימות��.לגמול�אינו �הגיע �אבינו אברהם
כזו�בעשיית�חסד�עד�שהיה�חסדו�משל�ודמיון�אל�

זה��.אותה�חסד�ששימש�בסיבת�היצירה�מאין�ליש
�זכותו�של��הנקרא�התחסדות�גמור שלא�לפי�ענין

�החסד �ביציאת��.מקבל �גם �שימש �זה מהלך
� �מצרים, �נאמר �עליה �ח'] �ט"ז �ערום�[יחזקאל ואת

�[שהש"ר�ב'�כ"א]ח"ל�מן�הזכות,�ואמרו�,�היינו�ועריה
�הם� �זה �שבחודש �להם �ובישר �משה דכשבא

� �זכות �בנו �אין �הרי �משה �לו, �אמרו ויש�[נגאלים
�משה�]חטא �בגאולתכם��א"ל �חפץ �שהוא מכיון

�במעשיכם �מביט �נעוץ��.אינו �שרשו �זה מהלך
� �החסד �בעבודת �לפי�של �שלא �שהוא אברהם,

�שיתנהג� �שיאפשר �ידו �על �והושרש המעשה,
� �בניו �י"ג]הקב"ה�עם �ט"ו �בראשית �וכו' �זרעך �יהיה �[גר

��בגאולתם�גם�כן�בחסד�שאינו�לפי�הזכות.�

��הקשר�בין�חודש�ניסן�ללידת�יצחק

�עו �בעוד�מצאנו �יותר, �חריף �ואולי �כזה, �מהלך ד
סובב�סביב��זה�כל�החודש�.ענין�שהיה�בחודש�זה

המשכן�שמלאכת�ז"ל�חאמרו�.�וחג�הגאולה�דפסח
��הנגמר �כסליו �י"א]בכ"ד �פקודי �תנחומא משה�ו�[עיין

�א"ל�הקב"ה�שידחה�הקמתו� רצה�להקימו�בכ"ה,
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נולד��[לכו"ע�ר"ה�י'�ע"א]�לר"ח�ניסן,�שבחודש�ההוא
�המבט�השטחי�בזה�הוא��יצחק�ע"כ מדרשם�בזה.

�יצחק�היה�עמוד�העבודה� �כי �יםקרבנות�נקראכי
ועבדת�את�העבודה�הזאת�בחודש�[עבודה�סתם�

וספר�הקרבנות�של�הר"מ�נקרא��[שמות�י"ג�ה']הזה�
��,]עבודה�וכו'�אכ"מ משכן�מרכז�התראה�באם�כן

�של� �חפצא �היה �אבינו �ויצחק �העבודה, מהלך
� �עולה �קרבן �רש"י �מתאים��תולדות][וע"ע �כן על

� �שיקום ��מקוםה�-המשכן �העבודה�של עמוד
��בחודש�של�לידת�העמוד.�

��בלא �יש �יותר �בזה �כתיב �כ"א]עומק �ל"ח �[שמות
אלה�פקודי�המשכן,�משכן�העדות�וכו',�ופי'�רש"י�
�עולם�שנמחל�להם�עון� שם�עדות�הוא�לכל�באי

השרה�בהם�שכינתו,�דאילולי�כן�לא�שהעגל,�בזה�
�שכינ �משרה �של�היה �מטיבה �כן �ואם �יעו"ש, תו

��מחילה�זו�נבין�על�איכות�העדות�שהעיד�עליו.�
� �כתיב �המחילה �אל �בהקדמה �י"ט]�הנה �ל"ג [שמות

ויאמר�אני�אעביר�כל�טובי�על�פניך,�וקראתי�בשם�
� �לפניך �דסליחה[ה' �הרחמים �מדות �י"ג �]הם

�את�אשר�ארחם,� �ורחמתי �את�אשר�אחון וחנותי
�א �דברים. �בזה�ב' ��]מבואר סליחת��א�שייכתלכי

עונות�בלי�נתינת�שפע�כל�חסדו�ית"ש�לצורך�ענין�
�]שלכאורה�מיותרים[עה"פ�וחנותי�וארחם��]זה.�ב

מדובר�כאן�שהגם�שפירש"י�אע"פ�שאינו�הגון,�פי'�
עם�עבודת�התשובה,�והרי�היא�על�סליחה�שבאה�

ברכות��-[וכמ"ש�בע"ת�גדול�מצדיק�הגדולה�בעבודת�ה'�

והקבלה��"הלב�נשבר"ף�מכל�מקום�על�א�,ל"ד�ע"ב]
�אין�כאן�מדת�עבודת�המספקת �שלא�לחטא�עוד,

� �לקבל �את �ההחסד �הוא�של �זה �חסד �כי סליחה,
� �ומעבר �מעל �טובו" �ל"כל �הזכות �גבול של�כח

�ה �ל[עבודה �מדות �הי"ג �כן �הוי"ה�נפתחות בשם
�מהוה�הכל�כידוע,� �זה�הוא�מלשון �ענין �כי ית"ש,

אין�ו�]ובמהלך�התהוות�אין�מדה�כנגד�מדה�וכנ"ל
�קשה� �כן �על �חטא �של �האסון �גודל �על �היכר לנו

�זה �ענין �לתפוס ��.לנו �האמת �אבל שאין�היא
�השק �עבודה �שום �החרבן��הלובבריאה �כח כנגד

של�חסד�מעל�ומעבר��החטא,�ורק�יש�הנהגשל�ה
היא�מתנהגת�דוקא�עם�מי�אלא�ש�,מהלך�המדהל

�בחנם �נשפכת �ושם �תשובה �הנקרא �כלי �.שהכין
עם�הקב"ה�מתנהג�כי�המשכן�היה�עדות�נמצא�ש

�שה �בחסד �ישראל �כח�וכנסת �ממדת �למעלה א
אם�כן�הרי�מתיחס��.הזכות�ועל�ידי�זה�מחל�להם

-�� �חדש��-לפי"ז �אל �המשכן �הקמת �ענין מאד
�שנפתח�ביציאת�מצרים� הנהגת�מדה��-�הגאולה,

נכון�הדבר,�שאמנם�הגם��.זו�עמהם�גם�כן�וכמש"נ
אבל�מכל�מקום�הרי�אמרו�חז"ל�טעם�אחר�לגמרי,�

�ה �האמת �אבל �יצחק, �נולד �דבו �ימשום ב'�שא
� �מהלכים �אחד,�אלו �מטבע �של �צדדים �ב' הם

��וכמשי"ת�בעז"ה.�

��טוב�יצר�כבוד�לשמו

�לשמו,� �כבוד �יצר �טוב �אומרים �אור �יוצר בברכת
�שה �בעת �כי �הוא �בזה �הפשוט �פי' מטיב�הקב"ה

�ונותנים�כבוד�לשמו,� �הם�מהללים�אותו לברואיו
� �פי' �ז"ל �הגר"א �הדבשאמנם �עד"זעומק �הוא .�ר

�ברואיו� �עם �השי"ת �שהטיב �עמוק �היותר הטוב
היינו�שכביכול�,�"כבוד�לשמו"יצר�שהוא�הוא�בזה�

אילולי�כבוד�לשמו,�ו�–הנבראים�נותנים�לו�כבוד�
�בוראה �בעיני �ואין �כאפס �הבריאה �כל �היתה �כן

� �ביותר �הגדולה �הטובה �זו �כבוד�–ולכן �יצר טוב
�נלשמו �ב. �דבריו �את �על��.משלמחיש מתגולל

�אבק �פירור �ביהכ"נ �מחייב��,רצפת �המצאו האם
�לא,� �בודאי �בהיות�שהוא�נמצא? �אליו שימת�לב

� �לו �אין �החיים�של�שום�כי �וצרכי ערך�מול�ערכי
�הוא��.האדם �ק"ו �של �בנו אל�הבריאה��מעמדובן

�והגם� �ית"ש, �אמיתתו �וגדלות �רוממות מול
�בעיניו.� �לה �אין �ערך �מקום �מכל �ממנו שתתהוה

�חס �של�ומרוב �חדש �מהלך �יצר �ית"ש �וטובו דו
תוך�תפיסה�שהיא�במעתה��ההבריאה�חישכבוד,�

�מאוד,� �בזה �מתחשב �והוא �ית"ש, �לכבדו יכולה
�ניחוח� �ריח �עה"פ �וכמ"ש �לזה, �צריך �גם וכביכול

� �בקרבנות �כנ"ל[האמור �העבודה �רוח��]כלל נחת
� �רצוני �ונעשה �שאמרתי �סופ"דלפני הובא��[זבחים

�י"ח]ב �כ"ט �שמות �רוח�כבי�.רש"י �נחת �הוא�חסר כול
עד�שניתן�זה�אליו,�אם�כן�הרי�יש�לנו�מעתה�ערך�

�ראויים�אל�שימת�לב�גמור�בעיניו �זה��ה.ואנו גוון
� �לשמו"של �כבוד �ל�"יצר �ונוהג��ואין �וחקר סוף

�לחיי� �מנוחה �שכולו �לעולם �לנצחים, לנצח
�ז"ל �הגר"א �דברי �ביאור �ע"כ �זה��.עולמים, וענין

בודה,�כי�הכיבוד�יצר�כבוד�תלוי�הוא�בעמוד�העש
�שלו,� �רוח �הנחת �ומזה �אליו, �מעבודתינו הוא

�סוף�מגילה� �חז"ל �אמרו �ע"א]ועד"ז אמר�ר"י��[ל"א
�מקוםכ �שם��ל �הקב"ה �של �גדולתו �מוצא שאתה

�ואת� �וכו' �מרום �שנאמר �ענותנותו �מוצא אתה
� �יעו"ש, �וכו' �להחיות �וכו' �דכא �מרום�כי דוקא

�שם�הוא�המגע�להחיות�ולרומם�שפלים �.גדולתו
ל�כן�דוקא�בניסן�שהוא�מיוחד�אל�הנהגת�חסד�ע

� �מדה �כנגד �המדה �מערך עומק��פועלשלמעלה
�לו�מה �וליתן �לכבודו �הנבראים �הגבהת �של בט

� �הגם �רוח �עצמותם�שנחת �מצד �אין �טבעי באופן
�הפירור� �של �הנ"ל �כמשל �עמהם �להתחשב סיבה
אבק�והבן.�ויצחק�נולד�דוקא�בחדש�עומק�החסד,�

הוליד�את�יצחק��]עומק�עמוד�החסד[כי�אברהם�
�בריאת�[ �על �המיוסד �העבודה �עמוד כללות

��.�]הכבוד
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��עומק�הקשר�בין�פסח�לשבועות

� �הקשר �עומק �הוא �וכאן �שבין �כי�לפסח עצרת,
� �כל �התגלה �תורה �ענין�הבמתן �עומק �וגם היקף

בריאת�הכבוד,�כי�מתן�תורה�הוא�גילוי�כל�איכות�
�כל��הכבוד �שהם �כבוד �נותנים �כיצד �היינו [א.ה

�[אבות�פ"ו�מ"ד]אמרו�ז"ל��ןכו,�פרטי�מצוות�התורה]
� �תורה �אלא �כבוד ��ןכואין �ז"ל �צ'�אמרו �ח"ב [זוהר

�ידה�מגיע�מהלך��ע"ב] �על �ז"א�כי �חד קוב"ה�ואו'
�בלי� �הקב"ה �הנקרא �הסתרים �מעמקי �אל הכבוד

�נהפכ �התורה �ידי �ועל �מוגדר, הבריאה��תשם
�ל �חפצא �כבשל �וכמ"ש �ע"א]וד, �קל"ד �ח"א �[שם

�באו �עלמא�רייתאאסתכל �פרט��.וברא ולכל
�חד� �כל �ערך, �של �גדר �זה �ידי �על �ניתן מהבריאה
�בימין� �קשורה �והתורה �דידיה, �שיעורא כפום

� �המקרבת[העליון ��]הימין �ב']וכדכתיב �ל"ג �[דברים
���.מימינו�אש�דת�למו

כח�התגלה�הבפסח��.עד�כאן�יםדברהתוכן��נסכם
עומק�החסד�להטיב,�ובעצרת�התגלו�המופלא�של�

למעמקי�הכל,�בעזרתם�כלי�הכבוד,�עד�שמגיעים�
�ואו �זהו��.חד�רייתאקב"ה �הכל, �כלל �הם �אלו ב'

הודגש�בהוציאך�את�העם�ממצרים�תעבדון�מה�ש
�עבודה� �של �ביטוי �הזה, �ההר �על �האלקים את

�תורה�התגל �במתן �כי ה�התוצאה�מאותו�תדוקא,
�מצרים, �ביציאת �נפלא�שהתגלה ��טוב התגלה�כי

� �הכלים �זהו �העבודה, �כלי �בסוד �עתה כל�של
��התורה.

עבודת�הספירה�בנית�מידת�החסד�ומידת�
���הכבוד

�םבין�פסח�לעצרת�חבוקישהימים�שוממילא�מובן�
�א �קדושות, �ב' �ב�]בין �החסד. �מדת �]קדושת

קדושת�מדת�הכבוד,�ועבודת�ימים�אלו�להשריש�
בימים�אלו�מתו�כ"ד��שניהם�בנפשינו.�על�כן�דוקא

�בזה� �זה �כבוד �נהגו �שלא �על �ר"ע �תלמידי אלף
�ע"ב] �ס"ב �מה�שנקרא�אצלם��.[יבמות �מושג �לנו אין

לא�מתו�אלא�בתקופה�שחסרון�כיבוד,�אבל�מכיון�
עדות�שהיה�ענין�דק�מאוד�זו�זו�ולא�בשאר�השנה�

�ריתחא,�בקפידת�שמים�בהדגשה� אשר�רק�בעידן
� �על �מיהיתירה �התקופה �בהיות וחדת�ענין

�הכיבוד �לעבודת ,� �ע"א[עדמ"ש �מ"א ברב��]מנחות
�של� �ענין �על �גם �נתבעים �ריתחא �בעידן קטינא

��דקות.�
בעל�חסד�שייך�שובאמת�שכן�הוא�במהלך�הנפש,�

הוא�מאד�לעבודת�הכיבוד�וכן�לענין�הלשמה�של�
קיום�התורה,�כי�ענין�החסד�הוא�ההתחשבות�עם�
א�צורך�הזולת�דוקא,�ובקשת�מילוי�צרכיו�דוקא,�ל

� �הפרטי �הזולת�לצורך�תועלתו �שניצול דעת�[כפי
�לזה �קוראים �אדם �היפוכו��וואינ�חסד�בני אלא

הזולת�ולרוממו,�את�אדם�זה�מסוגל�לכבד��].וד"ל
�לזולת� �ליתן �שאפשר �ההתחסדות �עומק �זהו כי
ואדם�המניח�תועלתו�הפרטי�בצד�ומקדים�תועלת�

� �הלשמה �אל �שייך �הוא �אליו, �הזולת כל�של
�והת �יעששרה, �ולכבד�הרי �להנות �כדי �המצות ה

�צורך� �שכביכול �ית"ש, �לפניו �רוח �נחת ולעשות
�הנפש,� �בעבודת �הציור �זהו �אלו, �בדברים אליו
�עבודת� �אל �הכושר �יוצא �הפסח �מעבודת אשר

��קיום�כל�ציווי�מתן�תורה.�
חסד��.כנסת�ישראלשל�מח�הוכאן�הוא�בנין�הלב�ו

הוא�מדה�ונטיה�אשר�שרשה�הוא�בלב,�אבל�ענין�
�,�רק�השגת�השכללבת�הכבוד�אינו�נטי ענין�של�,

�הנכון]�ערכין �הערך �את �דבר �לכל �לתת ,�[א.ה
�הם� �ומח �ולב �זה, �ידי �על �למעשה �הערך ובנין
�האדם.� �פנימיות כללות

��פסח�תשנ"ט]חוה"מ�[בסו"י� אופן בנית התשוקה לתורה

בחינוך�במצות�ספה"ע�דיבר�על�הטעימה�שלנו�בה,�צייר�איך�היו�ישראל�במדבר�מונים�את�הימים�לקראת�מתן�
תורה,�בגעגועים�נפלאים�וחשק�עצום�להגיע�לשם,�וכן�צריך�להיות�ספירתנו�ימים�הללו,�יעו"ש.�וביאור�דבריו�

�זומא�אומר�איזהו�חכם�הל �מה�שנתבאר�רפ"ד�דאבות�מ"א�בן �על�פי �שם�הר"י�יותר�יובן �ופי' ומד�מכל�אדם,
דמהות�כח�החכמה�שבנפש�אינה�המדע�שלה�אלא�תשוקתה�אל�המדע,�ואדם�שיש�לו�הרבה�מדע�אבל�הוא�

והלומד�מכל�אדם�הוא�סימן�על��.בלא�שום�השתוקקות�לה�טיפש�נקרא�ולא�חכם�יעו"ש�הכל�בדבריו�הנפלאים
�וע"ז�כתיב� �כ"א]ריבוי�ההשתוקקות, חכימין,�אם�כח�החכמה�שבנפש�נעשתה�כלי�יהיב�חוכמתא�ל�[דניאל�ב'

אל�החכמה,�אז�יתן�ה'�לתורה�המדע�של�החכמה,�[ובזה�ישתוקק�עוד�ועוד]�כי�ההשתוקקות�לה�מראה�שיעור�
�הי �המדבר �ובדור �האדם, �ישתוקק �לא �לעולם �ערך �לו �שאין �דלדבר �האדם, �בעיני �ההשתוקקות�תערכה ה

�ה �כל �מתן �אל �קיבול �כלי �להיות �הנפש �חכמה �זהתפתחות �תורה, �מתן �בעת �לתורה �ימי��יהותורה עבודת
הספירה,�הגבהת�ערך�התורה�בעינינו�והתרוממה�מעל�כל�מה�שנמצא�בחלל�הבריאה,�אז�יהיה�נפתח�בתוכינו�

��חלקו�בכל�התורה�בשבועות�זמן�מתן�תורתינו.�את�לקבל��ל�אחדכח�חכמת�הנפש�להיות�מוכן�כ
��

ושנה,�כי�חבצלת�הוא�בעת�שנתיבשה�ע"י�החמה,�ושושנה�ויעויין�בבהגר"א�ז"ל�רפ"ד�דשה"ש�ענין�חבצלת�וש
היא�בעת�שאין�החמה�שולטת�עליה,�שהיא�בין�העמקים,�וכן�צ"ל�כל�ת"ח�בצמאון�עז�לתורה�כאילו�נתייבש�
�ולפיכך� �ואז�יהפך�אל�שושנה�המלאה�יופי�מריבוי�הדברי�תורה�הניתנים�לו, �וצמא�עד�אין�שיעור�לה, לגמרי,

��תלמיד�הוא�מי�שמתלמד�כסדר,�כי�צמא�הוא�לידיעת�חכמת�התורה,�יעו"ש�הכל.�י�כנקרא�תלמיד�חכם�דוקא,�
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��[יראת�חיים�על�נפה"ח�שער�ד'�פ"ה]גדר ערוב קב חומטין בלימוד התורה 

��
[שער�ד'�ז"ל�בנפש�החיים��שרבינו�הגר"חכידוע�

�ואילך] �בתוך��פ"ד �היראה �עירוב �חובת העמיד
�אוצר� �את �המחזקת �שהיא �התורה לימוד
�וז"ל� �ממשיך �ושם �אצלו. �שתתקיים התורה
�בו� �שאין �האדם�אף�אוצר�קטן ואם�לא�הכין

תו�ית'�כלל�חס�ושלום�גם�הוא�יתברך�לא�ירא
�שלא� �אחר �כלל �חכמה �שום �לו ישפיע
�ושלום� �נמאסת�חס �תורתו �כי תתקיים�אצלו

�עכ"ל.� יש�לבאר�מדוע�וכמו�שאמרו�רבותינו,
מי�שלא�הכין�את�אוצר�היראת�שמים�תורתו�
נמאסת�ולכן�לא�ישפיע�עליו�ה'�יתברך�תורה.�

�שמץ�של�ירא"ש,�הביאור�שהוא� שלומד�בלי
�ומ �שתהא�מילא �בחזקת �התורה תבואת

�ודאי� �חמור �ע"י �שנרמס �ופרי �אצלו, נרמסת
�ג'� �רפ"א�בד"ה�הם�אמרו �רו"ח �ועי' שנמאס,

� �שם �שאמר �היראה�שדברים, �לערב צריך
ממש�עם�הלימוד�היינו�לפני�הלימוד�להקדים�
יראה�דאז�כל�דיבור�מהתורה�יוצא�מלב�ונפש�
�לא,� �ואם �ויראתו �השם �אהבת �רצוף ותוכו

�יקנטרירום�לבב �או �שלא�למד��ו �ונוח�לו ח"ו
�ז �הירא �האדם �של �דד"ת תורה��ועיי"ש,

�וכתיב�ויחרד� כנתינתה,�שניתנה�מתוך�האש,
��כל�העם.

��
ירום�לבבו�נוח�לו�שגם�אם�"אמנם�מה�שכתב�

�דהנה�צ"ע"�שלא�למד �(שם�ובתענית�. בתוס'
שמה�שנאמר�העושה�שלא�לשמה�ז.)�מפורש�

� �הלומד �על �רק �מדובר �נברא �שלא �לו על�נח
� �מנת �אבל �לקנטר �לומד �שיכבדוהואם �כדי

�לבבו] �שירום �ב�[היינו �נכלל �של�זה היתר
�"מתוך�שלא�לשמה�בא�לשמה" �ו. הרי�שצ"ל

הלומד�בלי�להקדים�יראה�הגר"ח�ז"ל�שכתב�
למעלה�או�למטה��חומטיןנותן�את�הקב�הוי�כ

�את� �לערב �צריך �כי �תתקלקל �החיטה ואז
לב'��אדוגמהחומטין�בין�כל�גרגיר�וגרגיר.�ויש�

אופנים�אלו�של�קלקול�החיטה�בנתינת�הקב�
�למטה� �למעלה�או או��"ירום�לבבו"�-חומטין

�"יקנטר" ��"יקנטר". �דרגה �הקב�זו �נתינת של
� �עליה�נאמר�למטה�שחומטין �דרגת�קלקול זו

דרגת�הקלקול�של�,�אבל�"נוח�לו�שלא�למדש"
�לבבו" �יה�"ירום �דרגה �הקב�א �נתינת של

לא�כתיב��ל�דרגת�קלקול�זולמעלה�ועחומטין�

�ז"ל��נוח�שלא�למד �רבינו [לא�נתפרש�בדברי
הקשר�בין�סוג�הקלקול�לבין�המשל�של�נתינת�

��.�הקב�חומטין�למעלה�או�למטה�וצ"ב]
��

� �מעשה �שבשעת �דכיון �י"ל �העוד לשם�לומד
� �הוא �השםכבוד �תועבת �של �גבה��ציור [כל

�אותו�לב] �יביא �הזמן �שבמשך �שיתכן �הגם ,
הרי�מתוך�שלא�לשמה�בא�לשמה,�שללשמה�

בלאו�של�"ורם�עליו�אך�הלימוד�הזה�שעובר�
�שזה� �למעלה�כיון �לזה�נשיאת�חן �אין לבבך"

� �לגאוה, �ע"י�והביאו �אולי �שבמשך�הזמן אפי'
יחזור�ויתקרב�אליו��-המאור�שבה��-הלימוד�

�ב �שעושה �בשעה �מ"מ �הלימודית', �זמן
אך�אף�שיצא�ידי�חובת�תלמוד�תורה��,עבירה
� �באין �זה �לימוד �חן �נשיאות �כאן�ולכן יש

,�וצריך�לפרוש�מזה�מיד,�"מוטב�שלא�העלית"
� �ללמוד �שיפסיק �לא �היא �הפרישה כי�אך

�שימשיך� �אלא �גרוע, �יותר �הוא �תורה ביטול
ללמוד�ובמשך�הזמן�בהתמדת�הלימוד�יפרוש�

ורק��]פרקים�ג'�וד'נפה"ח�[מהגאוה�כמבואר�ב
�סם� �ונעשית�לו �וכו' �נוח�לו �נאמר �לקנטר על

[נתבאר�באגרות�דעת�כ"ה�החילוק�בין��המות
� �גאוה. �לשם �לבין �התורה�לקנטר �לימוד על

� �תוס' ��שישכתבו �תנאי �ללמוד ע"מ�של
�וכו'� �שליתו �שנהפך �לו �נח �לאו �ואם לעשות
�הרי"ף)� �בדפי �ב �ט, �דף �ברכות �יונה �ר' (עיין

לשם�כבוד�כי�ובזה�חלוק�קנטור�מלשם�כבוד.�
בו��במטרתו�אבל�אין�תהוא�רק�פניה�המתערב

�אבל� �בלימוד. �לעשות �מנת �העל הפקעת
קנטור�הוא�חפצא�דחטא�א"כ�הלימוד�לקנטור�
�אינו� �ולפי' �לעשות �ע"מ �של �מגדר מופקע
נכלל�בהלעולם�ילמד�אדם�תורה�שלא�לשמה�

�דלימו �בחפצא �חסר �כי �וכו' �עכ"ל�שמתוך ד,
��עיי"ש]

��
�ש �בנפה"ח �אף�ומבואר �ירא"ש �בו �יש אם

�לומדש �לא �באו�עדיין �רק �עדיין, פן�לשמה
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 םניניפ
  משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- תשע"ו פרשת קדושים -

 נפשו קצה במאכלות אסורות
ָוַאְבִדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִמים  ה'ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִשים ִכי ָקדוֹש ֲאִני 

 )כ' כ"ו( ִלְהיוֹת ִלי

רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם  ,רש"יפירש 
יאמר  אלאאי אפשי ללבוש כלאים, וכן נפשי קצה בבשר חזיר, 

דילפינן מהאי קרא ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי,  אפשי
, שתהא הבדלתכם מהם 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי'ד

 .לשמי, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים

ות, והנה יש לדון בגווני דמכל מקום נפשו קצה במאכלות אסור
)שו"ת מבית המדרש עץ חיים בקובץ עץ חיים כגון הא דאייתי 

חולה שיש בעובדא  דף ל"ג, תשובה מהג"ר יצחק סרוק זצ"ל( ,באמשטרדם
שהרופאים אמרו שלצורך רפואתו מוכרח לשתות חלב  ,בו סכנה

עליו בנו  באואז , רלשתות אלא חלב כש הסכים, והחולה לא אתון
ואמר שהוא חלב עז, וביקש מאביו  והביא חלב בכלי אחר, ,בערמה
אמר לו אם זה נכון שהוא חלב עז ואביו לא האמינו, אלא  ,לשתותו

שרי משום פיקוח נפש האם  אשתה אני. ר כךשתה אתה ממנו, ואח
  .כדי שהחולה ישתה ממנו להנותן לשתות מהחלב

דוקא דאסור להנותן לשתות החלב, ד)שם(  עץ חיים בקובץכתב ו
אלא אפילו בטעימה אין להקל, וסור ולא לבריא, לחולה הותר האי

עד שיסכים לדבריהם, ואם לא יועיל  כתב דיש לפייס החולה
כתב מו שיכריחהו לקבל התרופה, כ ,ותו מתמיד בדמיונו הכוזבהיב

צה לקבל התרופה ורהחולה אינו אם ד )סי' שכ"ח סק"ו(במגן אברהם 
  .ז, אלף קל"ט(י' ס"ח"ד ס)ובות רדב"ז שבשם ת ךוהביא כ ,כופין אותו

מכל  ,החולה אם אי אפשר להכריחדב'עץ חיים', ולכאורה משמע 
מותר להנותן נראה לא כך, אלא ולענ"ד  לא ישתה.נותן המקום 

  .בהיתר פיקוח נפש האכתי הולשתות, ד

                
 לדון בעובדא הנ"ל

 ויש לדון בהאי עובדא בכמה אנפי:
 . חולה קעביד שלא כהוגןא

האי יש לדון דאין היתר להבריא לשתות החלב, דהרי הנה באמת 
שאינו רוצה לשתות חלב טמא, ובזה בהא חולה עביד שלא כהוגן 

  מכשיל את השותה.

חולה כגון הרי בהיתר של פיקוח נפש, ו אבל בפשוטו אכתי יש
אינו אך  ,אוכל בביתושמוכרח לאכול משום פיקוח נפש, ויש לו 

טעים לחכו, ויש אוכל אחר שאפשר להביאו  כלו כי אינוורוצה לא
אם אחרת לא יאכל, אע"פ  ועל ידי חילול שבת, יהא שרי להביא

 .[)סי' ג'( זכר דברספר ]ועיין בנידון זה ב .שודאי החולה עביד שלא כהוגן

 . יולדת סומאב
יולדת היא דמכיון ד)סי' ש"ל סע' א'( הנה אמרינן בשולחן ערוך 

 .היא סומא לומדליקין לה נר אפיכן אם  ,כחולה שיש בו סכנה

שחברותיה יודעות ע"פ אד '(ס"ק ג )שםוביאר במשנה ברורה 
קים להו לחכמים מכל מקום  ,לעשות לה כל הדברים הנצרכים לה

]ואין לשאול דיטעוה  .מיתבא דעתא דיולדת כששרויה בחשך דלא
 ליקו[.דנר, דאיהי תרגיש שלא הו שהדליקו ויאמר

שרי לעשות איסור כדי חזינן דד ,א לנידון דידןולכאורה ניליף מהכ
 לפי האמת לא בעינן להדליק הנר.ד להרגיע החולה, אע"פ

 אמאי לא. וצריך עיון ,לנידון דידןמהכא אין ראיה כתב ד ובעץ חיים

 . קץ באכילת נבילהג
ואין לפניו הנה בחולה שיש בו סכנה שמוכרח לאכול בשר בשבת, 

לו שתי אפשרויות, או לאכול נבילה, או  ישבשר כשר לאכול, אלא 
ומובא במשנה  יומא פ"ח סי' י"ד,), כתב הרא"ש לשחוט בהמה בשבת

 דישחוט בשבת ולא יאכילו נבילה, משוםברורה סי' שכ"ח ס"ק ל"ט( 
 . דשמא יהיה קץ באכילת נבילה ולא יאכל ויסתכן

שרינן לאחר לשחוט בשבת, מחמת כמו דד )שם( עץ חייםבכתב ו
 אחרדמותר ל חולה קץ באכילת נבילה, הכי נמי יש לדוןהא דה
 טמא, מחמת הא דהחולה קץ באכילת חלב טמא.חלב לשתות 

יש אופן אחר דהרי התם, להכי שרינן ד ,כתב דלא דמיאך 
משא"כ הכא האופן  לאכול, ויהא ל י זהעל ידו שהחולה לא יהא קץ
לה דבר אחר לחושנותנין על ידי הוא לא  ץ,האחר שלא יהא ק

 ולענ"ד אין לחלק. .ובזה לא שרינןלאכול, 

 עץ חייםלמה שכתב ב דהרי בדין זה דקץ יש להעיר עוד,והנה 
אם כן בנידון  ,שתות החלבחולה לדכייפינן ל( , כדכתב במגן אברהם)שם

, ואמאי אמרינן דמפני שקץ בה לאכול הנבילה דנבילה נמי נכפנו
א כייפינן דהרי דלהתם שאני . ונצטרך שוב לחלק דישחוט בשבת

 לענין שיכפנו לכאורה אין לחלק. ךא .יהא מאכל אחר
 . לערב דבר מרד

 איסוראוכל  דאם )פ"ה הל' יסודי התורה ה"ח(הנה כתב הרמב"ם 
חשיב שאוכל האיסור שלא כדרך  ,מרדבר  ובאכילה שמעורב 

אפילו שלא  לאוכלו מותרו ,הנאה לחיך ושהרי אין באכילתו, 
 .במקום סכנה

לשתות החלב, יש לאסור דמהאי טעמא היה אפשר לומר ה ולפי ז
 יכול להניח בפיו עפר.ותו בהיתר, דשתהרי יכול לד

 ת שקר . שבועה
גוונא דצריך הבריא לשתות שתי עובדא הנ"ל, בתו יש לעיין ב

יש להבריא אפשרות אחרת,  ךאיאמין לו, החולה רביעית כדי ש
יעבור על בזה פ דשהוא יכול לישבע להחולה שהוא חלב כשר, אע"

 ,איסור שבועת שקר

 שותה, אע"פ דעדיף לשתות החלב שהוא איסור קלד מי אמרינן
לעבור על איסור  ףאו דילמא עדידהוה שני איסורים,  ב' רביעית

 אע"פ דהוה איסור חמור., דהוה רק איסור אחד דשבועת שקר

שמוכרח לאכול בשר בשבת, ויש לו  והנה בחולה שיש בו סכנה
דהוה איסור קל, אע"פ דיצטרך ויות, או לאכול נבילה שתי אפשר

דילמא יכול או , ויעבור איסור נוסף בכל כזיתלאכול ב' כזיתים, 
דהוה רק איסור אחד, אע"פ דהוה איסור  לשחוט בהמה בשבת

)יומא ד' ב' מדפי הרי"ף ד"ה הר"ן ופליגי קמאי איזה יעשה. ו חמור.

 ,ה אחת אע"פ שהיא חמורהעדיף עבירדעדיף שישחוט, כתב דוגרסי'( 
 מכמה עבירות קלות.

אחת בשקר, שבועה עדיף עדיף שישבע, דיש לומר דולדברי הר"ן, 
 אע"פ שהיא עבירה חמורה, מכמה עבירות קלות דחלב טמא.

סגי גוונא דאבל בוכל זה בגוונא דמוכרח לשתות ב' רביעית, 
 סגי בפחותאם יש לומר דשבועה חמירה, וכל שכן  ,ברביעית אחת

 תסר רק משום חצי שיעור.ימבכהאי גוונא ד ,מרביעית

)ח"ג סי' ל"ז ד"ה שב"ץ תבמוסכמים, ד םדברי הר"ן אינעיקר אך 

  על הר"ן, וסבירא ליה דעדיף נבילה הקל.פליג הרמב"ן( 

 . קושיא על דברי הר"ן הנ"לו
רך פיקוח נפש ושלצ באופןד)פ"ג א'( יומא בגמרא איתא הנה 

ב' אפשרויות, או לאכול טבל או לאכול רק יו מוכרח לאכול, ויש לפנ
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ואם וקיימא לן דתרומה חמירא,  ,מאי חמירתרומה, נחלקו תנאי 
  .כן אמרינן הקל הקל תחילה ויאכל הטבל

 הרי יכולדלדעת הר"ן הנ"ל, )דרוש י"ט( בפרשת דרכים הקשה ו
 נמצא ,יאכל התרומה והחולין מהטבל, וכך פריש התרומהלה
 ,חמיראתרומה דתרומה, ואם כן אע"פ ד עוראבציר לה שיהשתא ד

]וכל זה לפירש רש"י  .עכשיו הוה פחות איסורים מהטבלמכל מקום 

אך אם נימא דלא כהר"ן אתי שפיר, דמכל מקום  בסוגיא שם[.
  .איסורים פחות, אע"פ דהוה תרומה חמירא

 ,פירש בפרשת דרכים דאיירי שאי אפשר לעשר הטבל ,ולהר"ן
הא ד ,]וצריך עיון. ]ודלא כפירש רש"י שם[, כאן כגון שאין הבעלים

ויש לומר דלא שייך  .ואז יפריש במחשבתו ,לעסיה קניה בשנויכש
 [.יעשה באינו שלו היאךאחר אדם שהחולה יעשה כן. ו

                
 משרט על ה' מתים

 )י"ט כ"ח( ְוֶשֶרט ָלֶנֶפש ֹלא ִתְתנּו ִבְבַשְרֶכם
רבי יוסי אומר מנין למשרט )כ' ב'(  מכותבגמרא  אמרינןהנה 

, תלמוד שריטה אחת על ה' מתים שהוא חייב על כל אחת ואחת
 .לחייב על כל נפש ונפש ,לנפש לומר

ריבוי ותיקשי, אמאי מחייבינן על כל מת ומת, הרי הוה 
 ., וכלהלן[אין עונש ןלהר"גם מותר מן התורה, ו]דלרשב"א , בשיעורים

  בשיעוריםריבוי אמאי מותר  א.
ריבוי בשיעורים, מי אמרינן דהיינו דבטעמא דהיתר הנה יש לדון 

מכיון דמקצת מותר, שוב שרינן אף יותר מזה, או דילמא טעמא 
 כיון דכל חדא וחדא חזיא להיות ההיתר.

)ח"ג סי' ס"ה ואשכחן בזה פלוגתת רבנן בתראי, דדעת האחיעזר 

)ח"ח סוס"י י"א( לת יעקב וקהי)ביצה אות מ"ח( וקובץ שיעורים אות ח'( 

 כהצד השני. 
מבואר כהצד )מחנה ישראל פרק ל"א( אמנם מדברי החפץ חיים 

קח עמו כלי הראשון, דהרי כתב לענין אנשי הצבא, דכיון שלו
משום פיקוח נפש, רשאי גם לקחת  משחית בשבת לרשות הרבים

חזינן דהתיר להוציא התפילין  תפילין, דהוה ריבוי בשיעורים.
ריבוי בשיעורים, מכיון דכבר עובר על איסור הוצאה בהכלי מפאת 
 , אע"פ דהתפילין אינו בכלל ההיתר דפיקוח נפש. משחית

 ריבוי בשיעוריםבמשרט מחייבינן ב ב.
אחיעזר לא תיקשי אמאי חייב במשרט, דהרי אין ובשלמא ל

 תיקשי.  חפץ חייםסיבה המתרת אלא למת אחת, אמנם לדעת ה

ריבוי דלא אמרינן היתירא ד גלי קראט במשראו ד בארויש ל
 , בשיעורים

, ואם כן האיסור במחשבתו לכל נפשילמא שאני במשרט, דאו ד
, דהרי כל מחשבה על מת הוא ריבוי בשיעוריםהיתירא דליכא 

 .כמעשה בפני עצמו

 לדון בהנ"ל גם לאחיעזר ג.
דהסיבה המתרת היא קא עבדה לדין מרבה לאחיעזר הנה 

יש לדון בגוונא דגם בשריטה יש סיבה המתרת אכתי בשיעורים, 
אחד אם משום פיקוח נפש היה צריך לעשות שרטת על בכולם, כגון 
אם דמי לריבוי המת אחר, על והוסיף במחשבתו מהמתים, 

 .םבשיעורי

הכא הכי נמי דאם נימא דהאיסור במחשבתו לכל נפש, אם כן 
אינו רק  , דהרי במחשבתו לעוד מת,ריבוי בשיעוריםליכא היתר ד

להתירוץ דהכא גלי ]אמנם רבוי אלא הוה איסור נוסף בפני עצמו. 
האחיעזר אין הוכחה לכך, דהרי בעלמא לא  קרא, הרי אין לדעת

 [.ריבוי בשיעוריםהוה 

                

 מרבה בשיעורים היתרב
יש לדון בטעמא דהיתר דריבוי בשיעורים, מי אמרינן הנה 
שמוסיף על השיעור באותה פעולה, אין כאן שם  דבזהדהיינו 

ף כשאין סיבה מתרת לשיעור הראשון, או דילמא איירי איסור, וא
דוקא בגווני דאיכא סיבה המתרת לחלק ממנו, וממילא אמרינן 

מהתרת, דגם אם מרבה בשיעור מותר. ]ותו יש לדון אם יש סיבה 
 [.דכל חדא וחדא חזיא להיות ההיתר האם בעינן

דעת המנחת חינוך כהצד הראשון, והמנחת יצחק נוקט והנה 
 ויש לדון בהאי חקירה בכמה אנפי: כהצד השני וכלהלן.

 א. לאפרושי מאיסורא
נפקא מינה בזה לענין לאפרושי מאיסורא, כשאדם רואה שני בני 

 אחד מבשל ב' גרוגרותו ,אחד מבשל גרוגרת ,אדם מחללים שבת
לדעת המנחת חינוך ד, בבת אחת, ויכול להפריש רק אחד מהם

]רק מדרבנן  , מן התורה יכול להפריש מי שירצה,אליבא דהרשב"א
יפרוש מי שמבשל ב' גרוגרות[, ולדעת המנחת יצחק יפריש מן 

 התורה את זה שמבשל ב' גרוגרות.

 ב. לענין עונש
, ובישל שתי נכריאמנם לענין עונש, כגון ביום טוב שבישל עבור 

גם אם ליכא פטור  ,הבישול על שתיהםגרוגרות, והתרו בו קודם 
לא ילקה שתים, דבלאו אחד , מכל מקום ריבוי בשיעוריםמפאת 

 .ופעולה אחת לא יתחייב שתים

דבשורט ה' קרחות מחולקים )כ' ב'(  דמבואר בגמרא מכותוהא 
דוקא בקרחת ד)שם( התוספות  ובבת אחת חייב ה' מלקות, פירש

 ,זיתים של איסור בבת אחתאבל באוכל ב'  ,אמרינן הכי דגלי קרא
 אף שהתרו קודם האכילה שיהא חייב שתים, אינו חייב אלא אחת.

 . דברי המנחת חינוךג
ם יובדהשוחט בשבת ו א'( )י"דבחולין במשנה הנה איתא 

במזיד.  לואפיאיירי הרבה פוסקים לו ,שחיטתו כשרה יםכיפורה
כל הא  ,שחיטתו כשרה הלמה יהי )ח"א סי' ס"ט(מהרי"ט          קשהוה

לא יהני  ם כןאי עביד לא מהני, אאמר רחמנא לא תעביד, מלתא ד
 השחיטה ותיהוי נבלה. 

אי לא מהני דבמקום  אלאאינו הא דאמרינן דלא מהני, ד רץותי
 ,לא יתוקן האיסור א מהניאי ל לואפיאם אבל  ,יתוקן האיסור

אי לא  והכי נמי הכא אפילו דלא מהני.א אמרינן ל אי גוונאבכה
כיון דלא אם כן איסורא דנטילת נשמה.  ידעב כל מקוםמ ,מהני

 .נתקן האיסור שפיר מהני ושחיטתו כשרה

הא מתקן ה אינו, דז ,מקלקל ההואם לא מהני ד כי תימאו
גמרא כמבואר בו] .אבר מן החי יהאדלא  ני נחהאיסור אצל ב

  .[בר מו החימוציאו מידי אחשיב מתקן כיון דד)ע"ג א'( פסחים 

אות ל"ט(  ,סוף מצוה ל"ב ,)מוסך השבתמנחת חינוך שה בהק מעתהו

הבני מעים אסירים משום אבר ד)ל"ג א'( חולין גמרא מבואר ב הריד
מן החי כאשר השחיטה לא מהני, כיון דמנחי בדיקולא, וכל הא 

  .דהשחיטה הועילה לישראל שוםמרק הוא דמותרים לבני נח 

נין הבני מעים בזה נמצא דלע ,ואם כן אם נימא אי עביד לא מהני
ששחט גרם קלקול ויהא פטור עליהם, ואם כן נימא אי עביד לא 

, ויחשב ששחט הבהמה מהני בכדי שיהא מקלקל לענין הבני מעים
ם אם יתוקן קצת איסור אמרינן גדנראה דהרי  .חוץ מהבני מעיים

 כן דלא מהני.

 ריבוי בשיעוריםוכתב המנחת חינוך דהאי קושיא רק להר"ן ד
דהרי לדעת , דמותר מן התורה מן התורה, ולא להרשב"אאסור 

הרשב"א לא חשיב איסור מיוחד בהבני מעיים, דהרי אינו אלא 
 ריבוי בשיעורים. 

דטעמא כהצד הראשון הנ"ל, חזינן דסבירא ליה למנחת חינוך 
בשבת אינו אסור אלא מדרבנן, היינו  ריבוי בשיעוריםדדהרשב"א 

ף פעולה, אין כאן שם איסור א ר באותהדבזה שמוסיף על השיעו
, דהרי הכא בשחיטה בשבת מתרת לשיעור הראשוןהכשאין סיבה 

ריבוי אין שום סיבה להתיר השחיטה, ואפילו הכי כתב דאיכא בזה 
 .בשיעורים
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אייתי לדברי המנחת חינוך ופליג  (סי' ל"ו הח")אבל במנחת יצחק 
מן התורה סבירא ליה דודאי כשאין סיבה מתרת יהא אסור ד ,עליה

ונמצא דקושיית המנחת חינוך גם לדעת  כל שיעור ושיעור.
 הרשב"א.

 . ראיה מנודע וחזר ונודעד
דאמרינן בגמרא הנה במנחת יצחק הביא ראיה אלימתא מהא 

דבנודע וחזר ונודע חייב אף לענין קופת הרוכלין, )צ"ג ב'( שבת 
  .בפעולה

דחייב על כל  )פ"ג ה"א(בכתובות  ולפי זה הא דאמרינן בירושלמי
שיבולת ושיבולת בהבערה, לענין קם ליה בדרבה מיניה, נמי אינו 

ועיין בכל זה בחוט שני הלכות שבת ] .ריבוי בשיעוריםענין לדין 
 .[ח"א בקונטרס מלאכת מחשבת

 ,והנה במנחת יצחק כתב דנפקא מינה בהאמור לענין נייר קופי
לנכרי שיכתוב לא רק עבור עצמו אלא גם לצורך דבר מצוה לומר 

רק בשבת, ואם כן נימא  ריבוי בשיעוריםעבור ישראל, דלהרשב"א 
 יין שם.וע ,שבות דשבות, אבל הכא יש לדון דאין סיבה מתרתדהוה 

 יחתוך כל העץה. 
דאמרינן דג' בעוקץ אחד ושנים  א'( ס"ד)בסוגיא דמנחות הנה 

 ד מגדולי הדור שליט"אמאחבשני עוקצין, יביא האחד, שמעתי 
הג' ואין  ,שני עוקציןב השני גרוגרותדאם יש רק דמשמע  ,להקשות

, ואמאי לא נחייבו לקצוץ כל העץה אחר זה, יקצצם בז ,בעוקץ אחד
 .דהרי לדעת הרשב"א ריבוי בשיעורים הוה רק איסור דרבנן

דאיכא דוקא היכא דשרינן בריבוי בשיעורים  להצד רהלכאואך 
אתי , החזי למילתי ל אחדכדבעינן דיהא עוד ונימא  סיבה המתרת,
חזינן  האך האי סברא דחזי למילתי .הכא העץ לא חזישפיר, דהרי 

 .הכי בירא ליהלא סד)פרק ל"א( במחנה ישראל  פץ חייםמהח

                
 מרבה בשיעורים בשבת

אמדוהו ש חולהבעי רבא  (ס"ד א') אמרינן בגמרא מנחותהנה 
 שתיגרוגרות בענף אחד, ו שלשגרוגרות, ויש  אכול שתישמוכרח ל

 יש לפניו ב' אפשרויות היאךגרגרות כל אחד בענף אחר, ונמצא ד
לקבל ב' גרוגרות, או לקחת רק שתים בשתי פעולות, או לעשות 

 ופשטינן שיעשה פעולה אחת. .פעולה אחת ולקחת שלוש

ם יקח כיון דאהיינו ומתבאר מהגמרא דכל ההיתר לקחת שלוש, 
ולפי זה אם יכול לקחת רק שתים כגון  .שתים יהא שתי פעולות

 שנים, ולקח הענף עם שלוש, אסירא ליה. אחדשיש בענף 

  :ונחלקו בהאי איסורא הרשב"א והר"ן

 א. דעת הרשב"א
תוספות דעת הוכן  (הובא בר"ן ביצה ט' ב' מדפי הרי"ף)הרשב"א דעת 
צריך לקצור ענף עם דמי שבשביל פיקוח נפש היה  (שם) במנחות

שתי עם בגרוגרת אחת לפיקוח נפש, ובמקום זה קצר ענף אחת 
מיתסר רק מדרבנן, ויליף לה הרשב"א מהא דרבוי  ,גרוגרות

)י"ז ביצה גמרא כדאמרינן בבישעורים ביום טוב מותר לכתחילה, 

ממלאה אשה קיתון של מים אע"פ שאינה צריכה אלא פחות, א'( 
, ן, דשבת חמירא דהוי איסור סקילהוהא דאסרינן בשבת מדרבנ

 .משא"כ ביום טוב לא גזרו
 ב. דעת הר"ן

לא דמי ליום טוב דדאסירא מן התורה, )שם(  דעת הר"ןאמנם 
אם כן ו ,דהתורה התירה אוכל נפש ביום טוב ,דהתם הותרה, ועוד

 אינו חייב למיעבד במכוון רק מה שצריך.

' גרוגרות בא דוקדיקח בגמרא ויליף לה הר"ן מדסלקא דעתיך 
ודאי  הרי לכאורה אין כאן ספק כלל, דהרי ב' פעולותבב' פעולות, ו

, דהרי עושה פעולה נוספת, משא"כ שלש בענף דאורייתאמ אסירא
לא  ריבוי בשיעורים, ואם ריבוי בשיעוריםאחד לא הוה אלא 

ריבוי גם ד, אלא על כרחך כך מיתסר אלא מדרבנן ודאי יעשה
 .יתאמיתסר מדאורי בשיעורים

ובדעת הרשב"א יש לומר דהא דאסרינן ב' פעולות אף ששתיהם 
כך כתב בקובץ ו .דאיזה מהן תאסר, דרבנןרק מנמי הוה  ,נצרכות

 .(אות מ"ח ביצה)שיעורים 

כתב דגם להר"ן לא יהא  (מוסך השבת סוף מצוה ל"ג) ]ובמנחת חינוך
דאם כן נצטרך לומר דגם בב' פעולות עירו סקילה ולא קרבן. וה

דאם לא כן תיקשי גם להר"ן גופיה הא  ,אין סקילה שנצרךמה ל
 דהקשה על הרשב"א[.

 ומאירי ג. שיטת הרא"ה
בשם הרא"ה  (א' ס"ח)ערובין בושיטה שלישית מצאנו בריטב"א 

 וזה ממלאה קיתון, משני גושים ,דחלוק גוש אחד דאז שרינן
 .)שם(מנחות. וכך כתב במאירי בערובין הגמרא בוזה  דאסרינן,

                
 קושיא דיכוון שאינו צריך

הנה שאלו חכמי הזמן אמאי אמרינן שיקח ענף אחד עם ג' 
ריבוי דיש כאן איסור דאורייתא דלשיטת הר"ן אע"פ  ,גרוגרות

שני ענפים צטרך לקחת כיון דאם לא כן ימכל מקום , בשיעורים
 בכל אחת גרוגרת, הא יש לו עצה לקחת הענף עם הג' גרוגרות

גרת שלישית, ואם כן הוה ליה ומש בגרתולהחליט שאינו מש
 מלאכה שאינה צריכה לגופה, 

דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, מכל מקום וגם לר' יהודה 
דבאינו צריך לעצים )ע"ג ב' ד"ה וצריך( בשבת כתבו תוספות הא 

מידי  ,בעצים אלא בענין זהקוצר לא מיקרי ד לכולי עלמא פטור,
אמנם בחיי ] .על מנת לתפור ומוחק על מנת לכתוב דהוה אקורע

כתב דדווקא בעצים ולא בפירות,  (ע' ב')נשמת אדם כלל י"א סאדם 
 ולא אדע אם הדבר מוסכם[.

  :יישב בד' דרכיםדון לויש ל
 בטלה דעתו -תירוץ א' 

 ,פרי, הוה ליה בטלה דעתוהמש בתנימא דכיון דבעלמא מש
שדרכו של  לענין קשר שי"ז סע' א'(סי' ה"ל )ביוכדכתב במשנה ברורה 
מכל  ,דלדידיה לא הוה של קיימא אע"פד ,העולם לעשותו בקביעות

 .לא אזלינן בתר מחשבת הקושר לבטל שם קשר ממנומקום חייב, ד

 משא"כקיימא אזלינן בתר עלמא, לענין דוקא ד ,ולענ"ד לא דמי
ינה הוה ליה אלהמלאכה, ו צריך אם אינלענין אינה צריכה לגופה, 

 צריכה לגופה.

דהמדליק נר בליל )סי' קכ"ג(  תורה לשמהתשובות בכתב הנה ו
אלא רק שיחשבוהו לנכרי, בו שתמש מדליקו כדי להואינו  ,שבת

צער גדול, הוה ליה מלאכה שאינה צריכה מעצמו ובזה למנוע 
 חזינן כהנ"ל דלא אמרינן דבטלה דעתו. לגופה.

 מקצתו צריכה לגופה -תירוץ ב'
, וחשיב מקצתו צריכה לגופה, לא מפלגינןהוה ם מלאכה נימא דא

 .צריכה לגופה

וחג ')י"ח א'(  הנה איתא בגמרא חגיגהאך הוכיחו לא כך, ד
אימת  ,הוי אומר זה עצרת ,חג שאתה חוגג וקוצר בו איזה ',הקציר

 . אלא לאו לתשלומין ,קצירה ביום טוב מי שרי ,אילימא ביום טוב

הא יום טוב, באינו  קצירא לן דחג המנ)שם( טורי אבן והקשה ב
דכל  םלפי הרבה מפרשי ום טוב,בימותר לקצור ן התורה ודאי מ

חכמים אסרו אלא  ,ן התורהמלאכות שבאוכל נפש הכל שרי מ
, וכמו מלאכות הנעשים לימים הרבה כקצירה וטחינה וכיוצא בהם

 . (פ"גיש ר)בביצה הר"ן  שכתב

דקוצר השבלים עם בן שם( )בהגהות על טורי אברוך טעם בותירץ 
יבוי רד ,בוי בשיעורים דשרי ביום טוביקרי ריהקש, ולא מ

, משא"כ הקש הא לא משום דכל חד וחד חזי אמרינן רק בשיעורים
  .חזי ליה לאוכל נפש

הקצירה מחמת הקשין, דהרי לענין הקשין על  חייבאין לד ,ווהקש
אלא ו, הא הקש אינו צריך לאינה צריכה לגופה, דמלאכה שהוה 

  ., ואע"ג דאינו צריך להקשין חייבדלא מפלגינן מלאכה הוכיחו מהכא

צריך דגם לענין הקשין הוה צריכה לגופה, דהרי  דחותאך יש ל
 הקש להיסק או למאכל בהמה.

א לדם, הוה דאם צריך רק לתכלת ול ,דחזינן בפציעת חלזון ]והעירו
  ליה אינה צריכה לגופה, חזינן דמלפגינן[.
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 עץ של נכרי -' תירוץ ג
פירות שצריך ומתיר לקחת  ,דאיירי שהעץ של נכרי ש לומרי
לעצמו, וממילא הוה ליה הנכרי ואת היתר רוצה  ,פיקוח נפשלה

דהרי הגרוגרת השלישי יקח הנכרי לעצמו, הכל צריכה לגופה, 
אע"פ שלעושה לא איכפת אם יהא לנכרי, אך אזלינן בתר המצווה ו

 לאוקמי הכי, והרי פסקינן האי סוגיאלחומרא. והוא דוחק גדול 
 ולא הזכירו הפוסקים כן. )שולחן ערוך סי' שכ"ח סע' ט"ז(,

 אינו חייב לכוון כך -תירוץ ד' 
פרש מצודה דאם דדעת רבה  (ס"ד א')מנחות גמרא הנה אמרינן ב

דאזלינן בתר  ,והוציא גם דגים וגם תינוק, פטור ,דגיםרק להעלות 
 .היתרמעשה הוא מעשה הו ,מעשיו

הא אף כשיש תינוק  (ב ס"ק י"חמנחות סי' מ")והקשה בחזון איש 
הוה ליה דבר שאינו מתכוין, ולא הוה פסיק רישיה, ונהי דניחא ליה 

לצורך  פסיק רישיה, והשתא דכווןהוה אך שרי כיון דלא  ,בדגים
 ., ואם כן אמאי לא מחיביינן ליהצידת הדגים, יש מלאכת איסור

ון דאין כאן מעשה האדם אלא פריסת כיותירץ בחזון איש 
אע"ג דפשע המצודה, ומלאכה זו מוכרחת מפני פיקוח נפש, אם כן 

 .אין כאן מעשה איסור, ואין חייבין על מחשבה ,במחשבתו

ל"ח, ובשער  ס"ק )סי' שכ"חעוד תירוץ חזינן בדברי המשנה ברורה ו

א' בדפי  )שבת ל"חבהך דינא דתינוק אייתי בשם הר"ן ד ,(הציון ס"ק י"ז

כתב הטעם דאין ודכשיש תינוק מותר לכוין לדגים, הרי"ף( 
 חולקים.דיש אייתי )שם( מדקדקין בפיקוח נפש, והמשנה ברורה 

הביא  י"אועיין במנחת שלמה תנינא סי'  ,]ועיין במשנת פיקוח נפש סי' כ'
 .רך דברי רבנן בתראי[באו
ית, שלישהגרוגרת לא ישתמש בגם הקושיא דניחא הא י מעתהו

מותר גם לכוון אם כן דמכיון דמותר לחתוך הענף אם הג' גרוגרות, 
 טעמא דהחזון איש או מטעמא דהר"ן.מו אלהגרוגרת השלישית, 

אולי נימא דאסרינן להוסיף  ,ולהחולקים שהביא המשנה ברורה
 ודוחק. .כוונה לאיסור, ולא מחייבינן לעשות כונה להיתר

ולא מחייבין  ,ולה בשבתדאף אם שרינן למיעבד פע טענווהנה 
מכל מקום  נעה כאשר הפעולה בלאו הכי נעשית,וליה לחשוב למ

גמרא דיש להעדיף ב' פעולות הסלקא דעתיך דהך תתפרש היא
ג' גרוגרות שאחת יתירתא, פעולה של על  ,נפרדות כל אחד גרוגרת

נתיר איסור דאורייתא של שתי פעולות כיון שיש ד נימאהיאך הרי 

שלש בלא חומר ה, הרי ביכולתו לקחת יותר חמור שהואדאורייתא 
 .דאורייתאשל 

סכנת גרום דעלול ל ,ונהוהכבוהנה לטעמא הר"ן דאין מדקדקין 
דהרי אין לו לחשוב בהשלש שיהא רק שתים,  ,אתי שפיר ,נפשות

מחייבינן על היתירא, ולא אבל לטעם החזון איש דהפעולה מקרי 
 הנ"ל.א מחשבה, אם כן הדרא קושי

לומר דלא שייך לומר דיקח שנים עם מחשבה, דזה שרינן  ויש]
ואם כן יקח בב' פעולות, אבל באמת אין סברא זו מחוורת  ,ליה

 .[וצריך תלמוד ו.כלל, והלכך שפיר הקש

כתב דבאונס )יו"ד הל' עבודה זרה סי' ס"ח סק"ב( והנה בחזון איש 
ה אע"פ דאין הוספה במעשה עבירה אלא הוספב סקילה, יורצון חי

ויש לומר דהתם האונס  .ותיקשי מדבריו הכאברצון הלב. 
, ובזה אם רוצה גם כן אין לו פטור, והכא ושתוחבים בעל כרח

 רכו.והאונס מצות פיקוח נפש, ובזה לית לן בה דחושב גם לצ

                
 ריבוי בשיעורים בפעולה אחת 

מן אם כן  םריבוי בשיעורים מדרבנן, א אן דאמרלמ ,יןהנה יש לעי
 ם כןב' גרוגרות, את אחת שרי לקצור בב ,בצריך גרוגרת אחת התורה

מסוג  מהילביכול להתרפא מחצי גרוגרת מסוג אחד או מגרוגרת ש
האיסור רק  היוכל לקצור מה שירצה, דבגרוגרת השנימן התורה אחר, 

 .וכל השאר אינו אלא ריבוי בשיעורים ,על מקצתה
ביכול אם כן ו ,לעשות הקל הקל מן התורהוהא דאמרינן דחייב 

היכא דהוה צריך לומר דכל זה באיסור שלם,  האסירא לי צי שיעורבח
בזה אחר זה, אבל אם הוה בבת אחת, יעשה מה שירצה, דבפשוטו דין 

לא רק בלוקח במקום גרוגרת  ,רבנןאסור רק מדריבוי בשיעורים ד
 .ת שלמהאחת ב' גרוגרות, אלא גם בלוקח במקום חצי גרוגרת גרוגר

 .ריך תלמודוצ

, אם יקחנה עם אחתויכול לקחתה בפ ,בצריך גרוגרת שלימה זה ולפי
חשיבא  ת אחת, דאם עושה בברייתאבב' פעמים, יהא בזה איסור דאו

והנה להר"ן ] .ואם בב' פעמים גרוגרת שלימה ,כעושה רק בחצי גרוגרת
' בצריך בדאמרינן ומכל מקום  ,ן התורהמאסור דריבוי בשיעורים 

מן , נמי שמעינן דהוה ה אחר זהב' גרוגרות בז ת אחתיקח בבגרוגרות 
 .[התורה לעשותו בב' פעולות

 עניני שבת
 הוצאה ודאי חייב וסחיטה ספק

אם דמחללין שבת לצורך יולדת, ו )קכ"ח ב'(הנה איתא בגמרא שבת 
ביד  יכולואם אינו  ,חבירתה מביאה לה שמן ביד ,היתה צריכה לשמן

  .בשערה מביאה בכלי יכולואם אינו רה, מביאה בשע
בגמרא אמאי איכא עדיפות להביא השמן בשערה ולא בכלי, ופריך 

הרי עובר על נמי כדי שלא יעבור על מלאכת הוצאה, הא בשערה 
  מלאכת סחיטה.

הרי מבואר בגמרא )ח"ג סי' פ"ב(  בדובב מישריםהקשה השואל ו
מלאכות ישנה אחת שאינו איסי בן יהודה אומר דמאבות ד ב'( ו')שבת 

 .חייב עליה סקילה, והוצאה היא מהנך דלא מספקן
דלמא  ,דתיפוק ליה משום סחיטהגמרא מאי פריך בם כן לפי זה וא

הברייתא אתיא כאיסי בן יהודה, ולהכי יותר מותר להביא לה 
הלא כל מקום , מדסחיטה בשערה, ואף דמחלל שבת באיסור סקילה

היא המלאכה שאינו חייב דש דדלמא  ,הוא רק ספק איסור סקילה
 דהוצאה, היא מלאכה גמורההרי  ,עליה, משא"כ להביא השמן בכלי

חילול שבת באיסור סקילה ודאי, דהא הוצאה היא מהנך דלא  הוהו
 [.לא מוקמינן ברייתא כאיסייש לתרץ ובפשוטו ] .מספקן

 דש ומלבןא. 
ותו  ,סוחט יש ב' אבות, חדא דשבד ,הגאון השואל ליישב כתבו

י דגם בשם הר" (ד"ה האי א' ו') בכתובות פותהתוס , דהרי כתבומלבן
דלא אשכחן  וצריך עיון] .כמו במים ןבשאר משקים אסור משום ליבו

כיון דאסור משום אב מלאכה דשתי  ם כןוא .רק בבגד[ ערותמלבן בש
ודאי דהרי  ,תיפוק ליה משום סחיטהגמרא דשפיר פריך ה ,מלאכות

, דהרי איכא רק חדא דאינו היא מהנך דלא מספקן הני שתיםחדא מ
 .חייב עליה

 תוצאות שני. ב
 ,ויש לו ב' עצים ח נפש,בצריך גרוגרת משום פיקוש לעיין הנה י

באחד אינו מסייע לגידול העץ ובאחד מסייע, דהיכא דמסייע חייב 
, והיכא דאינו מסייע אינו חייב אלא שתים, משום קוצר ומשום זורע

  .משום קוצר

ן התורה, יש לומר דמן מאסור ריבוי בשיעורים  אן דאמרהנה למו
, אבל על ידי הקצירה שאינו מסייע להגידולחייב ליקח מהעץ  התורה

אמרינן אם ה , יש לעייןדרבנןאסור רק מריבוי בשיעורים  אן דאמרלמ
לא ילמא או ד ,פעולה אחת ל ידיהוה נמי רק דרבנן כיון דהוה עד

דחשבינן לה כמגדיל השיעור  ,בירה אחתאמרינן לה אלא בסוג ע
 בעלמא, אבל לא בב' תוצאות.

 ,ריבוי בשיעורים דרבנןאן דאמר אכתי תיקשי למהצד הראשון, ול
ות, מכל אבאע"פ דאיכא ב' ד ,לא יתחייב מיתהלאיסי אכתי  ם כןא

 .פעולה אחתרק הוה מקום 

 חצי שיעור. ג
גם , מדרבנן דאם ריבוי בשיעוריםבלאו הכי לא קשה, אבל באמת 

בהוצאה חשיבא כמוציא רק חצי שיעור, וכן בדש, ובאף אחד ליכא 
 שיעורא.

 (ענין הסכנה ד"ה וגרסינן)]אלא דתליא בספיקא דרמב"ן בתורת האדם 

לענין הקל הקל תחילה, אם יש ליקח חצי שיעור מאיסור לאו כלפי חצי 
 שיעור מאיסור מיתה[.

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

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

 

 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  
 בערב 9.00עד  7.30בין 
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        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  כיבוד אב ואם -פרשת קדושים 
 

 "ת הקדושהלהשגת מעל םכיבוד אב וא, במעלת הקדושה - קדושים תהיו "
        ).).).).''''ט פסוק בט פסוק בט פסוק בט פסוק ב""""פרק יפרק יפרק יפרק י". (". (". (". (אלוקיכםאלוקיכםאלוקיכםאלוקיכם    ''''הההה    אניאניאניאני    קדושקדושקדושקדוש    כיכיכיכי    תהיותהיותהיותהיו    קדושיםקדושיםקדושיםקדושים    אליהםאליהםאליהםאליהם    ואמרתואמרתואמרתואמרת    ישראלישראלישראלישראל    בניבניבניבני    עדתעדתעדתעדת    כלכלכלכל    אלאלאלאל    דברדברדברדבר""""

ומי שזוכה להשיגה זוכה , הנה מעלת הקדושה היא גבוהה עד מאוד
ובפשוטו היה מקום לחשוב שרק יחידי סגולה . למעלות נשגבות מאוד

אל הקודש פנימה בבחינת  ורק הם יכולים להיכנס, מסוגלים להשיגה
אבל כל הכלל בכללות אין בכוחם להשיג את המעלות , "קדושים תהיו"

  .הפנימיות שיש במעלת הקדושה
, ל שמהפסוק הזה רואים להפך"מ פיינשטיין זצ"אבל באמת אמר הגרי

ה אומר למשה רבנו "הקב" קדושים תהיו"שכאשר נאמר הציווי של 
כאן הדגשה  הונאמר, """"ים תהיוים תהיוים תהיוים תהיוקדושקדושקדושקדוש    - - - - דבר אל כל עדת בני ישראל דבר אל כל עדת בני ישראל דבר אל כל עדת בני ישראל דבר אל כל עדת בני ישראל """"

קדושים "ר שהמעלה הזו של לומ, "דבר אל כל עדת בני ישראל"מיוחדת 
. א מעלה שכל יחיד ויחיד מכלל ישראל יכול ומצווה להשיגההי" תהיו

יזכה  ,ויקדש את דרכיו את מעשיושכל אחד באשר הוא כאשר יתקן 
לת ויזכה להשיג שלמות במע, לעלות ולהתעלות במעלת הקדושה

  .הקדושה
  

  איש אמו ואביו תיראו
איש ) "'פסוק ג(כתוב בפסוק " קדושים תהיו"הנה מיד אחרי הציווי של 

יש עוד ציווי " כיבוד אב"שמלבד הציווי של מצוות , "אמו ואביו תיראו
הדינים המיוחדים שיש  בקידושין מבוארים מהם' מובג". מורא אב"של 

 איזהו ר"ת) "'ב א"ל דף(' בגמ ואיתא, במצוות מורא יותר ממצוות כיבוד
 ולא ,במקומו יושב ולא ,במקומו עומד לא - מורא ,כיבוד ואיזהו מורא
 ,ומכסה מלביש ,ומשקה מאכיל -  כיבוד .מכריעו ולא ,דבריו את סותר

האריך ) מ"ד סימן ר"יו(ע בהלכות כיבוד אב ואם "ובשו". ומוציא מכניס
  .בדיני כיבוד ומורא

קדושים "בוד ומורא אב נסמך לציווי של ובטעם הדבר שמצוות כי
זוכה  ,בכיבוד אב ואם בתכלית השלמות מבארים שמי שזהיר, "תהיו

יא לאדם שסגולת המצווה של כיבוד אב להב. להגיע לידי קדושה
ומי שמשתדל בכל כוחו , מאוד גדולא שכח המצווה הזו הו, קדושה

עד שהוא , ותה נותן לו שפע עצום של מעלות עליונ"לקיימה זוכה שהקב
  .מתעלה וזוכה להשיג השגות במעלת הקדושה

  

  יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין
והנה השכר הגדול של מצוות כיבוד אב מפורש בתורה בעשרת הדברות 

 ימיך יאריכון למען אמך ואת אביך את כבד) "ב"פסוק י' כ פרק ,שמות(
' ה פרק ,דברים(ובפרשת ואתחנן ". לך נותן אלוקיך 'ה אשר האדמה על

 'ה אשר האדמה על לך ייטב ולמען ימיך יאריכון למען"כתוב ) ז"פסוק ט
  ".לך נותן אלוקיך

רואים בגמרא שמצוות כיבוד אב מועיל , אבל מלבד השכר הגדול הזה
עד כדי כך שהוא יכול , לאדם שיעלה ויתעלה למעלות גבוהות עד מאוד

  .לזכות בזכויות שלו בשביל כל הדור כולו
 ואמר"', דאיתא בגמ) 'ב ה"מ דף(בסוכה ' וד הדבר מבואר בגמויס

 כל את לפטור אני יכול ,יוחי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה
 עמי בני אליעזר ואילמלי ,עתה עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם

 מיום עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי ,עכשיו ועד העולם שנברא מיום
  ".סופו עד העולם שנברא

י במעלתו העצומה אמר שהוא יכול בזכויות שלו "שרשב' מבואר בגמ
שכל הדור של אותו הזמן שחי בו , לפטור את כל העולם כולו מן הדין

י יסבול את כל "ורשב, מהעונש של הדין -י יהיה פטור מהדין "רשב
שאם יצטרף עמו " ואילמלי אליעזר בני עימי"י "ואומר רשב. עוונותיהם

ועיל הזכות של שניהם לפטור את כל העולם כולו ת, אלעזררבי , בנו
הזכות של , שכאשר שניהם יהיו ביחד -מיום שנברא ועד עתה מן הדין 

מיום  ,ובכוחם לפטור את העולם כולו מהדין, כל כך הגדול שניהם
ואם יצטרף עם שניהם יותם בן . שנברא עד אותו הדור שהם חיים בו

תם יחד יכולים לפטור את כל העולם כולו י ששלש"אומר רשב ,עוזיהו
  .מיום שנברא ועד סופו מן הדין

שיותם בן עוזיהו מעלתו גבוהה ועצומה עד כדי כך שכאשר ' מבואר בגמ
הרי הם פוטרים את כל העולם , אלעזרי ובנו רבי "הוא מצטרף עם רשב

  .כולו מיום שנברא ועד סופו מן הדין
ובזכות מה זכה , עלות נשגבותומיהו יותם בן עוזיהו שזכה לכאלו מ

 יותר ועניו היה צדיק ,עוזיהו בן יותם"י "כתב רש? למעלותיו הללו
 הימים שכל, אב יכבד בן נאמר ועליו אביו בכיבוד וזכה, מלכים משאר
 המלך בן ויותם כדכתיב, הארץ עם שופט היה והוא מצורע אביו שהיה

 דן שהיה דינין וכל ,בחייו מלכות כתר עליו נטל לא' וגו שופט הבית על
י שיותם בן עוזיהו שהיה אחד "מבואר ברש    ."אביו בשם אומרן

זכה להשיג את מעלותיו הנשגבות והעצומות בזכות , ממלכי ישראל
, שאביו עוזיהו היה מלך ונכנס להיכל להקטיר קטורת. מצוות כיבוד אב

, וכיון שלקה בצרעת נדחה מנשיאותו. וכיון שלא היה כהן נענש בצרעת
. ויותם בנו היה צריך ליטול את כתר המלכות במקום אביו שנדחה

שכל , ולא נטל עליו מלכות בחייו של אביו, ולמעשה יותם כיבד את אביו
ולא הסכים שיכתירו , הוא רק שפט את ישראל, אותם שנים שאביו חי

  .ובנוסף לזה כל הדינים שהיה דן אמרם בשם אביו. אותו למלך
זכה להשיג השגות , ת שלו במצוות כיבוד אבובזכות הזהירות המופלג

 אלעזרי ובנו רבי "עד כדי כך שבזכותו יכולים רשב, גבוהות עד מאוד
רואים מזה      .לפטור את כל העולם כולו מיום שנברא ועד סופו מן הדין

יות נשגבות אפשר להתעלות וולאיזה זכ, כמה גדולה מצוות כיבוד אב
המעלה הגדולה של את אוד שגם וממילא מובן מ. מכח המצווה הזו

  .בזכות מצוות כיבוד אב אפשר לזכות ולהשיג, "ים תהיוקדוש"
  

  זכות כיבוד הורים ומורים
לי בנווה אחיעזר -ת רזי"מנהל ת -ל רוזנשטיין רעב' ג ר"שמעתי מהרה

ל ושאלו איך הוא זכה לכל "שפעם בא אל מרן החזון איש זצ, בבני ברק
החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא החזון איש היה גדול לא רק בדורו אלא  -המעלות הגדולות שזכה בהם 

ועל זה , כלל וכלל שהגיע לדרגות נשגבות שאינם מצויות - בדורותיובדורותיובדורותיובדורותיו
  .א בזכות מה השיג את כל המעלות הללו"שאל את החזו

  .!"!"!"!"בזכות כיבוד הורים ומוריםבזכות כיבוד הורים ומוריםבזכות כיבוד הורים ומוריםבזכות כיבוד הורים ומורים"""", השיב לו החזון איש
סבר החזון איש , יראת שמים ומידות טובות ,הסולם של העליה בתורה

זה היסוד והשורש של כל העליה ". כיבוד הורים ומורים"הזכות של שזה 
  .בכל המעלות העליונות

  

מסופר שכאשר החזון איש היה , והנה לגבי כיבוד הורים של החזון איש
ובכל פעם שהרגיש , ילד הוא סבל מהתקפות של כאבים חזקים במעיים

לבית עזב מיד את הבית וברח  ,להתחיל לו התקפה של כאבים תשעומד
נשכב על אחד , ושם נכנס לעזרת נשים שהיתה ריקה מאדם, הכנסת

עד שעברו לו , וגנח מצער על הכאבים שהרגיש באותם רגעים, הספסלים
אביו ואמו על החזון איש לא רצה לצער את   .והכאבים ואז חזר לבית

ידע שאם ישאר בבית לא יצליח לשתוק ובוודאי הוא , הכאבים שסובל
לכן , ואביו ואמו יצטערו בצערו, על הכאבים שסובל אנחה ויוציא איז

מיד כשהרגיש שעומדים , מחמת זהירותו בכיבוד אב ואם שלא לצערם
  .הכאבים זב את הבית וחזר רק לאחר שחלפוע ,להתחיל לו הכאבים

  

  ללכת בדרך הישרה
, והנה זה פשוט שבכלל מצוות כיבוד אב הוא לשמוע בקול האב והאם
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 שזהו טובים ובמעשים בתורה יעסוק, אמו ואת אביו
. כזה בן שגדלו ואם לאב אשרי הבריות שאומרים, להאבות
 והוא, עליו חרפה ישאו אבותיו הרי, הישר בדרך הולך

  ."הימנה גדולה שאין 

  מחילה על בזיון בכיבוד אב
דהנה בכסף משנה בסוף הלכות תלמוד תורה  ,ולכאורה יש לעיין בזה

שכל , ד שכתב"ש בשם הראב"הביא את דברי הריב
 ,והרב שמחל על כבודו, כבודו מחול ,ההלכה שהאב שמחל על כבודו

דיני כבוד שהבן והתלמיד מחוייבים ה דווקא לגבי 
חול על כבודם ולפטור שבזה נאמר שיש להם זכות למ

אבל לגבי בזיון . את הבן והתלמיד מלעשות את הענינים הללו כלפיהם
 כתב: "ל"וז. ואין להם זכות למחול על בזיונם, לא נאמר הכלל הזה
 שמחל הרב דקידושין ק"בפ שאמרו פי על אף ,ד"

 שבאותם אלא ,בזיון ביה דלית מידי היינו ,מחול
 מפניו לעמוד כגון ,תורתו מחמת כבוד בו לנהוג חייב
 למחול לו אסור אדרבא ,למחול יכול אינו בזיונו על

 כבודו על שמחל האב התם דאמרינן למאי ודמי .בכך
 דברי לו שיאמר לבן למחול יכול האב שיהא למימר

."  
, "דמחיל ליה ליקריה"בקידושין ' ולדבריו תמוה מאוד התירוץ של הגמ

ד המחילה לא מועילה על "הלא לדברי הראב, שרב הונא מוחל על כבודו
כ עדיין יש לחוש שמא רבה בנו יכעס ובשעת הכעס יבזה את 

ושוב קשה , המחילה שמחל על כבודו הוכלפי זה לא מועיל
ס "ומצאתי בגליון הש". וקעבר אלפי עור לא תתן מכשול

שמקשה ) 'ח א"דף כ(בקידושין שם שמציין לעיין בטורי אבן במגילה 
  .ד"את הקושיה הזו על דברי הראב

  גם בכעסו לא היה מבזה
הוא לא  ,שזה היה ברור לרב הונא שגם אם רבה בנו יכעס

קים ליה ללא שום צד ספק שאין שום חשש קל  והיה
וכל החשש היה שמא הוא יאמר דברים כאלו . שבקלים שרבה יבזה אותו

וממילא , ויעבור בזה על מצוות כיבוד אב, שהם נגד מצוות כיבוד אב
מתרצת בפשיטות שרב הונא מחל על כבודו והאב שמחל 

  .כבודו מחול

 עיור בכעס ובשאר מידות רעות
יש ' ולכאורה מהגמ. אין הוא עובר בלפני עיור, 
ולכן הותר לרב הונא לעשות מעשה שיגרום לבנו , הוכחה ברורה לדבריו

  .ור של לפני עיורואין לו בזה חשש איס

ס שאין איסור "א טען שהיסוד של הגרי"ח מישקובסקי שליט
ששמע ממרן המשגיח רבי מאיר . לפני עיור במידות מגונות אינו כפשוטו

שאמר שמותר לאדם לכבד , ס על מידת הכבוד"ל את דברי הגרי
וא את חברו אפילו באופן כזה שיש לחוש שמחמת הכבוד שנותן לו ה

כמו שכתוב , משום שכל אחד מחוייב לכבד את השני
, "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך) "'משנה י' פרק ב

וממילא . ל על החובה לכבד את כל אדם"וכן יש עוד הרבה מאמרי חז
כ אין אנו אומרים בזה "א, כיון שזה חובה שכל אדם מחוייב לקיים

שלא , השני מחשש שמא יביאהו לידי גאווה וכדומה
יתכן שאדם ימנע מלקיים את החובה שהתורה מחייבת אותו לעשות 

  .מחמת חשש שמא השני יכשל בזה באיזה מכשול
אין אנו , וכמו שלענין הלוואה כאשר אדם לווה מחברו סכום כסף

וה לא יחזיר למלווה את הכסף במקום שיש לחוש 
אלא כיון שהלווה חייב . וה יקנה עם הכסף דברים אסורים

ואין לו לחוש , חובתו אנו אומרים שזוהי, את ההלוואה שלקח
  .לאיסור לפני עיור שהמלווה יקנה בכסף דברים אסורים

שכיון שאדם חייב לכבד את , ס לענין כבוד"כך אותו הדבר אמר הגרי

 ~ ב~ 

, לבן חשק לעשות את מה שההורים מבקשים ממנו
וכמובן . וכבודם של אביו ואימו כ עליו להתאמץ ולעשות את רצונם

  .זהר מאוד שלא לצער את ההורים בשום צער שהוא
ובקיצור , אבל יש עוד כבוד שהבן יכול בזה מאוד לכבד את אביו ואמו

 רוצה שהוא מי", ואלו דבריו כתב זאת

אביו את לכבד באמת
להאבות הגדול הכבוד

הולך הבן אין אם אבל
 בבושה אותם מבייש

  

 בזיונואם מותר לאב למחול על 
        ).).).).''''ט פסוק גט פסוק גט פסוק גט פסוק ג""""פרק יפרק יפרק יפרק י

 אב הקדים ובכבוד, 'לאב וכו אם הקדים
 יסתור ולא במקומו ידבר ולא במקומו

  ".ומוציא מכניס, ומנעיל מלביש, ומשקה
נאמר שאסור לעשות או , "איש אמו ואביו תיראו

ולכן כל דבר שיש בו משמעות , להראות שום דבר בזיון כלפי האב והאם
ועל כן אסור לשבת . של בזיון או פחיתות כבוד כלפי האב אסור לעשותו

' וכן כל שאר הדינים המבוארים בגמ
  ).מ"ד סימן ר

 באנפי שיראי קרע הונא רב", איתא
רב הונא רצה לנסות ". רתח לא אי

ולכן לקח בגד שעשוי משיראי שהוא בד 
הוכחה על מידת  והדבר הזה יהא לו

שבאופן טבעי מי שיש בו מידת הכעס כשיראה דבר כזה 
שהאבא לוקח בגד יקר מאוד מהבית וקורע ומשחית אותו ללא שום 
זה מעורר בו את מידת הכעס לכעוס על האב 
כ רב הונא קרע את השיראין לפני 

  .כדי לבדוק אם הוא יכעס או לא
 וקעבר) י"רש, בריתחיה מידי לאבוה

, שגורם לבנו לחטוא(מכשול  תתן
שואלת איך מותר לרבה הונא לעשות דבר כזה שעלול 

הכעס הוא עלול הרי אם באמת יש לבנו מידת 
ונמצא שרב הונא מכשיל את , כשרואה דבר כזה לצעוק ולבזות את האב

וכיון שהוא גורם לו לעבור על , "איש אמו ואביו תיראו
כ צריך "וא, לא תתן מכשול עיור

  .להיות שאסור לו לעשות את הדבר הזה
וההלכה , שרב הונא מחל על כבודו

. בקידושין שם' כמבואר בגמ, כבודו מחול
הוא לא יעבור בזה שום איסור , וממילא גם אם רבה יכעס ויבזה את אביו

  .כיון שאביו רב הונא כבר מחל לו על כבודו ומוראו

מחילה על בזיון בכיבוד אב
ולכאורה יש לעיין בזה

הביא את דברי הריב) ג"הלכה י' פרק ז(
ההלכה שהאב שמחל על כבודו

ה דווקא לגבי נאמר, כבודו מחול
שבזה נאמר שיש להם זכות למ, כלפי האב והרב

את הבן והתלמיד מלעשות את הענינים הללו כלפיהם
לא נאמר הכלל הזה

"הראב בשם ש"הריב
מחול כבודו כבודו על

חייב שאדם הדברים
על אבל .בזה וכיוצא

בכך מתבזית שהתורה
 דליכא ,מחול כבודו

".'פין וכווגדו חרופין
ולדבריו תמוה מאוד התירוץ של הגמ

שרב הונא מוחל על כבודו
כ עדיין יש לחוש שמא רבה בנו יכעס ובשעת הכעס יבזה את "וא, בזיון
וכלפי זה לא מועיל, אביו
וקעבר אלפי עור לא תתן מכשול"' ית הגמקושי

בקידושין שם שמציין לעיין בטורי אבן במגילה 
את הקושיה הזו על דברי הראב

  

גם בכעסו לא היה מבזה
שזה היה ברור לרב הונא שגם אם רבה בנו יכעס, וצריך לומר

והיה, יאמר לו דברי בזיון
שבקלים שרבה יבזה אותו

שהם נגד מצוות כיבוד אב
מתרצת בפשיטות שרב הונא מחל על כבודו והאב שמחל ' לגבי זה הגמ

כבודו מחול ,על כבודו

*  
עיור בכעס ובשאר מידות רעותאיסור לפני 

' דהנה הגמ, בקידושין מצד אחר' 
מקשה על רב הונא איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס הרי יש לחוש שמא 

ונמצא שרב הונא שגרם לו , יעבור הבן על מצוות כיבוד אב
' ועל זה הגמ. יורעעבר על איסור לפני 

  .כ אין כאן מצוות כבוד כלפי האב
ואיך מותר לו , הונא מכשיל את בנו בכעס

היא רק מצוות כיבוד אב שרב ' ולמה כל הקושיה בגמ
מה לא ל, הונא גורם לבנו שעל ידי הכעס יעבור על מצוות כיבוד אב

  .קשה עצם הדבר איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס
מאריך בגנות מידת הכעס ) 'הלכה ג

". כוכבים עבודת עובד כאילו הכועס
ועיין בקובץ . ל שמגנים מאוד את מידת הכעס

ובכלל אני ", שכתב) ב"אגרת כ' חלק ב

בוודאי שיש , ל"וממילא אם מידת הכעס כל כך חמורה ומגונה אצל חז
כ קשה איך הותר לרב הונא לעשות 

ור במידות ישאמר שאין איסור לפני ע
 ,וכאשר אדם מכשיל את חברו וגורם לו למידות רעות כמו גאווה

, כעס וכדומה ,כבוד
הוכחה ברורה לדבריו

ואין לו בזה חשש איס, לכעוס
  

ח מישקובסקי שליט"אמנם הגר
לפני עיור במידות מגונות אינו כפשוטו

ל את דברי הגרי"חדש זצ
את חברו אפילו באופן כזה שיש לחוש שמחמת הכבוד שנותן לו ה

משום שכל אחד מחוייב לכבד את השני. יגיע לידי גאווה
פרק ב(במשנה באבות 

וכן יש עוד הרבה מאמרי חז
כיון שזה חובה שכל אדם מחוייב לקיים

השני מחשש שמא יביאהו לידי גאווה וכדומה שאסור לכבד את
יתכן שאדם ימנע מלקיים את החובה שהתורה מחייבת אותו לעשות 

מחמת חשש שמא השני יכשל בזה באיזה מכשול
וכמו שלענין הלוואה כאשר אדם לווה מחברו סכום כסף

וה לא יחזיר למלווה את הכסף במקום שיש לחוש ואומרים שהל
וה יקנה עם הכסף דברים אסוריםשהמלו

את ההלוואה שלקחלהחזיר 
לאיסור לפני עיור שהמלווה יקנה בכסף דברים אסורים

כך אותו הדבר אמר הגרי

לבן חשק לעשות את מה שההורים מבקשים ממנוואפילו אם עתה אין 
כ עליו להתאמץ ולעשות את רצונם"ג

זהר מאוד שלא לצער את ההורים בשום צער שהואלה
אבל יש עוד כבוד שהבן יכול בזה מאוד לכבד את אביו ואמו

כתב זאת) א"ג סעיף כ"סימן קמ(ע "שו

פרק יפרק יפרק יפרק י". (". (". (". (''''וגווגווגווגו    תיראותיראותיראותיראו    ואביוואביוואביוואביו    אמואמואמואמו    אישאישאישאיש""""
הקדים כאן ,תיראו ואביו אמו", י"פרש

במקומו ישב לא ,מורא איזהו. 'לאם וכו
ומשקה מאכיל, כבוד ואיזהו. דבריו את

איש אמו ואביו תיראו"ווי מבואר שבצי
להראות שום דבר בזיון כלפי האב והאם

של בזיון או פחיתות כבוד כלפי האב אסור לעשותו
וכן כל שאר הדינים המבוארים בגמ, במקומו ולסתור את דבריו

ד סימן ר"יו(ע "ובשו) 'א ב"דף ל(בקידושין 
  

  ודלמא רתח
איתא) 'א ב"ל דף(בקידושין ' הנה בגמ

אי רתח אי איחזי איזול אמר ,בריה רבה
ולכן לקח בגד שעשוי משיראי שהוא בד , את בנו רבה אם הוא כעסן

והדבר הזה יהא לו. וקרע אותו בפני רבה, מאוד יקר
שבאופן טבעי מי שיש בו מידת הכעס כשיראה דבר כזה , הכעס של בנו

שהאבא לוקח בגד יקר מאוד מהבית וקורע ומשחית אותו ללא שום 
זה מעורר בו את מידת הכעס לכעוס על האב , מטרה וללא שום תכלית

כ רב הונא קרע את השיראין לפני "וע. למה משחית את רכושו וממונו
כדי לבדוק אם הוא יכעס או לא, ורבה בנ

לאבוה ואמר( רתח ודלמא", מקשה' והגמ
תתן לא עור אלפני) י"רש, רב הונא(

שואלת איך מותר לרבה הונא לעשות דבר כזה שעלול ' הגמ)". י"רש
הרי אם באמת יש לבנו מידת . לעורר את כעסו של בנו

כשרואה דבר כזה לצעוק ולבזות את האב
איש אמו ואביו תיראו"בנו בציווי של 

עיורהאיסור הזה הרי הוא עובר בלפני 
להיות שאסור לו לעשות את הדבר הזה

שרב הונא מחל על כבודו". יקריהל ליה דמחיל"', מתרצת הגמ
כבודו מחול ,היא שהאב שמחל על כבודו

וממילא גם אם רבה יכעס ויבזה את אביו
כיון שאביו רב הונא כבר מחל לו על כבודו ומוראו

' אמנם לכאורה יש לעיין בדברי הגמ
מקשה על רב הונא איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס הרי יש לחוש שמא 

יעבור הבן על מצוות כיבוד אב ,כאשר יכעס
עבר על איסור לפני  ,לעבור על מצוות כיבוד אב

"וא, מתרצת שרב הונא מחל על כבודו
הונא מכשיל את בנו בכעס ולכאורה עדיין קשה הרי רב

ולמה כל הקושיה בגמ. להכשילו בכעס
הונא גורם לבנו שעל ידי הכעס יעבור על מצוות כיבוד אב

קשה עצם הדבר איך מותר לו לגרום לבנו לכעוס
הלכה ג ב פרק( דעות ם בהלכות"והנה הרמב

הכועס כל הראשונים חכמים אמרו", וכתב
ל שמגנים מאוד את מידת הכעס"וידוע הרבה מאמרי חז

חלק ב(ל "אגרות למרן החזון איש זצ
  ".מחזיק את הקפדנות למגונה מאוד

וממילא אם מידת הכעס כל כך חמורה ומגונה אצל חז
כ קשה איך הותר לרב הונא לעשות "וא, איסור להכשיל את השני בכעס

  .מעשה כדי להכשיל את בנו בכעס
  

  אין לפני עיור במידות
שאמר שאין איסור לפני ע, ל אומרים"זצס "ובשם מרן הגרי

וכאשר אדם מכשיל את חברו וגורם לו למידות רעות כמו גאווה, רעות



שיש לחוש שמא בכעסו יאמר דברים שאינם לפני כבודו של האב 
  .ויעבור על מצוות כיבוד אב

  בל תשחית לתועלת
מקשה על רב הונא ' דהגמ', אמנם יש להעיר על דבריו מהמשך דברי הגמ

' והגמ". והא קעבר משום בל תשחית"איך הותר לו לקרוע את השיראין 
, מתרצת שהוא קרע את זה באופן כזה שאין בזה השחתה לבגד

כ לחזור ולחבר שוב את "שהקריעה היתה במקום התפר שאפשר אח
ורה לפי מה שנתבאר שהטעם שהותר לרב הונא ולכא

, כיון שזה נעשה לתועלת בנו, לגרום לבנו לכעוס ואין בזה לפני עיור
הרי , "והא קעבר משום בל תשחית"' כ קשה מאוד מה קושית הגמ

איסור בל תשחית הוא דווקא כאשר אדם משחית דבר ללא שום מטרה 
כדי , לתועלתת הבגד וכאן כיון שרב הונא קרע א

הרי הקריעה הזו אינה , ממידת הכעס ולתקנו את בנו
וממילא צריך להיות שאין . כיון שזה נעשה לתועלת

  .'ומה קושית הגמ, בזה איסור בל תשחית

והצורה היחידה לברר את הענין , ונראה לומר דבאמת אם אין שום ברירה
, ת והשחתת שיראיןי קריע"ה להיות רק עיכול ,או לא

בוודאי שהיה מותר לרב הונא לקרוע את השיראין כדי לדעת איך לחנך 
  ".בל תשחית"ואין בזה איסור 

סברה שיש עוד אופנים שאפשר לבחון בהם אדם אם הוא 
זה וב, שיש עוד דברים שבאופן טבעי עלולים לגרום לאדם כעס

וממילא כיון שיש עוד . אפשר לראות את מידת כעסו של האדם הזה
כ "א, דרכים כדי לבדוק את מידת הכעס בלא לגרום להשחתת שיראין

שכל ההתר ". בל תשחית"המעשה של השחתת שיראין הוא אסור משום 
הוא דווקא באופן שאין , להשחית כשזה נעשה לצורך תיקון המידות

אבל אם יש אפשרות אחרת לברר את . ראפשרות אחרת לברר את הדב
בוודאי שיהא , מידת הכעס באופן שבה לא צריך לעשות מעשה השחתה

כיון שאפשר להגיע לתוצאה הרצויה גם ללא , אסור להשחית דבר
  ".והא קעבר בבל תשחית"על רב הונא ' ולכן מקשה הגמ

יש בו שבאמת רב הונא לא קרע את הבגד באופן כזה ש
  .וכך אין בזה בל תשחית, אלא באופן שאפשר לשוב ולתקנו

, אבל בעיקר הדבר במקום שאין שום אפשרות לברר את מידת הכעס
הרי יהא מותר להשחית לגמרי , אלא על ידי השחתה גמורה של הבגד

כיון שקריעת הבגד לא , של הבןבגד שיראין כדי לברר את מידת הכעס 
  .אלא למטרה של חינוך הבן ותיקון מידותיו, חתהלמטרה של הש

 של בן אדם לחברו או בן אדם למקום
  כבודו מחול, אב שמחל על כבודו

שמצוות כיבוד אב , ולכאורה נראה להוכיח שצריך לבקש מחילה מהאב
ולא רק כמצווה של בין אדם , מוגדרת גם כמצווה של בין אדם לחברו

 שילא בר יצחק ר"א", איתא) 'א ב"ל דף(בקידושין 
 הרב .מחול כבודו ,כבודו על שמחל האב ,חסדא 
 על שמחל הרב אפילו ,אמר יוסף ורב .מחול כבודו אין
שלענין כיבוד אב לכולי עלמא ' מבואר בגמ". 'וכו 

, וכל הפלוגתא הוא רק לגבי רב, הדין הוא שהאב יכול למחול על כבודו
  .ל כבודו כבודו מחול או לא

, רבא מבאר את הטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו
' ה מצינו שהוא מוחל על כבודו כמו שכתוב וה"
והטעם לכך , מ הרב אינו יכול למחול על כבודו"מ, 

 ליה חילמ היא דיליה ותורה הוא דיליה עלמא ה"הקב
  ".?היא דיליה

 יכול ואינו בתורה תלוי הכבוד ,בתמיה ,היא דיליה תורה
  ."ה"הקב של שהיא התורה

הוא , מבואר בדברי רבא שהטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו
והתורה , משום שיסוד חיוב הכבוד כלפי הרב הוא מצד התורה שלמד

שכאשר אנו מכבדים את הרב אנו מכבדים את . לא שייכת לרב
והענין בזה . והרב אין לו זכות לוותר ולמחול על כבוד התורה

בזה , הוא שזכות מחילה שייכת רק באדם שאנו מכבדים אותו מצד עצמו
אבל מי שאנו . הוא יכול למחול ולומר שאינו מעוניין בכבוד הזה

וד הוא הרי עצם הכב, מו אלא מצד התורהמכבדים אותו לא מצד עצ

 ~ ג~ 

ו הזו משום יקיים את חובתממילא לא יתכן שנאמר לאדם שלא 
אלא כיון שזה חובתו הרי הוא . רו יכשל בגאווה

ואין לו לחוש לאיסור לפני עיור מחמת הגאווה שתיכנס 

שאיסור לפני עיור נאמר דווקא במקום שאדם עושה 
ם דבר זה יכול לגרום שא ה ההלכה

הרי יש על המעשה הזה איסור לפני 
בהכרח , אבל אם התורה מצווה אדם במפורש לעשות איזה מעשה

ואפילו במקום שיש לחוש , שעל המעשה הזה לא נאמר לפני עיור
  .יורשחברו יכשל מחמת זה באיזה איסור אין על זה את הלאו של לפני ע

ס שאין איסור לפני עיור במידות "
ובאמת יתכן שכאשר אדם מכשיל את חברו שיעבור ויעשה איזה 

ורק לענין כבוד . בוודאי יעבור על לפני עיור
שכאשר אדם מכבד את השני אין לו לחוש שמא 

הקושיא איך הותר לרב הונא להכשיל את בנו במידת 
  .למה אין בזה איסור של לפני עיור

ן טע, והנה בעיקר הדבר שרב הונא עשה מעשה שיכול לגרום לבנו לכעס
שאין מזה שום הוכחה שמותר לאדם 
דהנה בוודאי שכל המעשה הזה שרב 

פשוט וברור , הונא קרע שיראין בפני בנו כדי לראות אם הוא כעסן או לא
אלא רב הונא רצה לדעת את . שזה לא היה סתם ללא שום מטרה ותכלית

סן ינהג עימו בדרך כזו שאם יראה שהוא כע

ל שבאופן כזה שמכשיל את השני בכעס לתועלתו כדי לדעת 
שכיון שהמעשה הזה , בוודאי שאין איסור לפני עיור

ממילא אין בזה איסור , יגרום לו תועלת שיידע איך לעקור את הכעס
רו כאשר אדם גורם לחב, דות הרעות

ואם אדם סתם עושה , לעבור על מידות מגונות יש בזה איסור לפני עיור
ר על איסור לפני עובבוודאי שהוא 

כדי להועיל ולתקן את , אבל אם כל המטרה שלו בזה הוא לתועלת

שבאמת מצד עצם מידת הכעס שרב הונא 
. כיון שזה נעשה לתועלת, אין עליו איסור לפני עיור

מצד איסור לפני עיור הוא רק מצד מצוות כיבוד 

שיש לחוש שמא בכעסו יאמר דברים שאינם לפני כבודו של האב , אב
ויעבור על מצוות כיבוד אב

  

בל תשחית לתועלת
אמנם יש להעיר על דבריו מהמשך דברי הגמ

איך הותר לו לקרוע את השיראין 
מתרצת שהוא קרע את זה באופן כזה שאין בזה השחתה לבגד

שהקריעה היתה במקום התפר שאפשר אח
ולכא    .הבגד

לגרום לבנו לכעוס ואין בזה לפני עיור
כ קשה מאוד מה קושית הגמ"א

איסור בל תשחית הוא דווקא כאשר אדם משחית דבר ללא שום מטרה 
וכאן כיון שרב הונא קרע א. וללא שום תועלת

את בנו ליידע איך לחנך
כיון שזה נעשה לתועלת, מוגדרת כהשחתה

בזה איסור בל תשחית
  

ונראה לומר דבאמת אם אין שום ברירה
או לאאם הבן הוא כעסן 

בוודאי שהיה מותר לרב הונא לקרוע את השיראין כדי לדעת איך לחנך 
ואין בזה איסור , את בנו

סברה שיש עוד אופנים שאפשר לבחון בהם אדם אם הוא ' אלא הגמ
שיש עוד דברים שבאופן טבעי עלולים לגרום לאדם כעס, כעסן

אפשר לראות את מידת כעסו של האדם הזה
דרכים כדי לבדוק את מידת הכעס בלא לגרום להשחתת שיראין

המעשה של השחתת שיראין הוא אסור משום 
להשחית כשזה נעשה לצורך תיקון המידות

אפשרות אחרת לברר את הדב
מידת הכעס באופן שבה לא צריך לעשות מעשה השחתה

אסור להשחית דבר
ולכן מקשה הגמ. השחתה

שבאמת רב הונא לא קרע את הבגד באופן כזה ש, ועל זה התירוץ
אלא באופן שאפשר לשוב ולתקנו, השחתה

אבל בעיקר הדבר במקום שאין שום אפשרות לברר את מידת הכעס
אלא על ידי השחתה גמורה של הבגד

בגד שיראין כדי לברר את מידת הכעס 
למטרה של הש נעשית

  

של בן אדם לחברו או בן אדם למקום אם היא מצווה מצוות כיבוד אב
מסתפק במצוות כיבוד אב אם היא 

דהנה במצווה . או מצווה של בן אדם למקום
ם בהלכות תשובה שלא "וברמבשל בין אדם לחברו איתא בגמרא 

ואילו מצווה , תשובה ולא יום הכיפורים מכפרים עד שירצה את חברו
ומעתה יש לדון . תשובה ויום הכיפורים מכפרים

במי שלא כיבד את אביו האם הוא עבר בזה על מצווה של בין אדם 
זה או ש. לחברו וממילא מלבד התשובה צריך עוד לבקש מחילה מאב

' וממילא עבר בזה רק על ציווי ה, מוגדר רק כמצווה של בין אדם למקום
אבל כלפי האב בעצמו כיון שלא ביזהו ולא פגע 

ומספיק רק בעשיית , אין זה נחשב כחטא של בין אדם לחברו
  .ואינו צריך גם לבקש מחילה מהאב

ות של בין אדם לחברו הם מצוות 
ואילו , לא לפגועשכלפי כולם יש חיוב שלא לצער ו

מצווה פרטית שחייב רק לגבי האב ולא לגבי כל 
וממילא יתכן לומר שכזו מצווה שהיא רק כלפי אדם 

אלא היא רק , אי אפשר להחשיבה כמצווה של בין אדם לחברו
  .לקיימה בגדר של בין אדם למקום

והצד השני הוא שאפשר לומר שכיון שעיקר הציווי הוא כלפי בין אדם 
ממילא כך נאמר במצווה הזו שהיא בגדר מצווה של בין אדם 

בשיורי ברכה כתב בפשיטות ) א
והובאו בגליון . ולא הסתפק בזה כלל

אב שמחל על כבודו
ולכאורה נראה להוכיח שצריך לבקש מחילה מהאב

מוגדרת גם כמצווה של בין אדם לחברו
בקידושין ' דהנה בגמ. למקום

 רב אמר מתנה ר"א
אין ,כבודו על שמחל
 מחול כבודו ,כבודו

הדין הוא שהאב יכול למחול על כבודו
ל כבודו כבודו מחול או לאהאם הרב שמחל ע

רבא מבאר את הטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו' ובהמשך הגמ
"פ שאצל הקב"שאע

, הולך לפניהם יומם
הקב התם"אומר רבא 

דיליה תורה הכא, ליקריה
תורה הכא" ,י"ופרש

התורה כבוד על למחול
מבואר בדברי רבא שהטעם שהרב אינו יכול למחול על כבודו

משום שיסוד חיוב הכבוד כלפי הרב הוא מצד התורה שלמד
לא שייכת לרב היא

והרב אין לו זכות לוותר ולמחול על כבוד התורה, התורה
הוא שזכות מחילה שייכת רק באדם שאנו מכבדים אותו מצד עצמו

הוא יכול למחול ולומר שאינו מעוניין בכבוד הזה
מכבדים אותו לא מצד עצ

ממילא לא יתכן שנאמר לאדם שלא , חברו
רו יכשל בגאווהחשש של לפני עיור שחב

ואין לו לחוש לאיסור לפני עיור מחמת הגאווה שתיכנס , חייב לקיימה
  .בלב חברו

שאיסור לפני עיור נאמר דווקא במקום שאדם עושה , והיסוד בזה הוא
ה ההלכהובזה נאמר, דבר שאינו מחוייב בו

הרי יש על המעשה הזה איסור לפני , לחברו שיעבור על איסור מסויים
אבל אם התורה מצווה אדם במפורש לעשות איזה מעשה. עיור

שעל המעשה הזה לא נאמר לפני עיור
שחברו יכשל מחמת זה באיזה איסור אין על זה את הלאו של לפני ע

"ולפי זה אין שום הוכחה מדברי הגרי
ובאמת יתכן שכאשר אדם מכשיל את חברו שיעבור ויעשה איזה , מגונות

בוודאי יעבור על לפני עיור, דבר שיש בו מידות רעות
שכאשר אדם מכבד את השני אין לו לחוש שמא , בלבד נאמר הכלל הזה

  .יגיע לידי גאווה הוא
הקושיא איך הותר לרב הונא להכשיל את בנו במידת  תוממילא שוב חוזר

למה אין בזה איסור של לפני עיור, הכעס
  

  כעס לתועלת
והנה בעיקר הדבר שרב הונא עשה מעשה שיכול לגרום לבנו לכעס

שאין מזה שום הוכחה שמותר לאדם  ל"צ רבי זאב איידלמן זצ"הגה
דהנה בוודאי שכל המעשה הזה שרב . ת חברו במידות מגונותלהכשיל א

הונא קרע שיראין בפני בנו כדי לראות אם הוא כעסן או לא
שזה לא היה סתם ללא שום מטרה ותכלית

שאם יראה שהוא כע, מצבו של בנו לתועלת הבן
  .שילמד ממנה לתקן את מידת הכעס

ל שבאופן כזה שמכשיל את השני בכעס לתועלתו כדי לדעת "ומעתה י
בוודאי שאין איסור לפני עיור, איך ובמה לתקנו

יגרום לו תועלת שיידע איך לעקור את הכעס
דות הרעותהמיובאמת בכל   .לפני עיור

לעבור על מידות מגונות יש בזה איסור לפני עיור
בוודאי שהוא  ,מעשה כדי לגרום לחברו לכעוס

אבל אם כל המטרה שלו בזה הוא לתועלת. עיור
  .חברו אין בזה לפני עיור

שבאמת מצד עצם מידת הכעס שרב הונא ' ברי הגמד יםולפי זה מיושב
אין עליו איסור לפני עיור, מכשיל בזה את בנו

מצד איסור לפני עיור הוא רק מצד מצוות כיבוד ' ולכן כל קושיית הגמ

מצוות כיבוד אב
מסתפק במצוות כיבוד אב אם היא ) ג"סק ג"ל מצווה(במנחת חינוך 

או מצווה של בן אדם למקום, מצווה של בין אדם לחברו
של בין אדם לחברו איתא בגמרא 

תשובה ולא יום הכיפורים מכפרים עד שירצה את חברו
תשובה ויום הכיפורים מכפרים ,של בין אדם למקום

במי שלא כיבד את אביו האם הוא עבר בזה על מצווה של בין אדם 
לחברו וממילא מלבד התשובה צריך עוד לבקש מחילה מאב

מוגדר רק כמצווה של בין אדם למקום
אבל כלפי האב בעצמו כיון שלא ביזהו ולא פגע , שציווה לכבד את האב

אין זה נחשב כחטא של בין אדם לחברו, בכבודו
ואינו צריך גם לבקש מחילה מהאב, תשובה

ות של בין אדם לחברו הם מצוות ובמנחת חינוך דן בזה שבכל המצו
שכלפי כולם יש חיוב שלא לצער ו, שכוללים את כולם
מצווה פרטית שחייב רק לגבי האב ולא לגבי כל  כאן בכיבוד אב זו

וממילא יתכן לומר שכזו מצווה שהיא רק כלפי אדם . העולם כולו
אי אפשר להחשיבה כמצווה של בין אדם לחברו ,מסויים
לקיימה בגדר של בין אדם למקום' ציווי ה

והצד השני הוא שאפשר לומר שכיון שעיקר הציווי הוא כלפי בין אדם 
ממילא כך נאמר במצווה הזו שהיא בגדר מצווה של בין אדם , לחברו
  .לחברו

  

א"ד סימן שמ"יו(והנה בברכי יוסף 
ולא הסתפק בזה כלל, שצריך לבקש מחילה מהאב

  .ע"השו



 ~ ד~ 

 
וכיון שהתורה אינה שייכת לו ממילא אין , לאדם ולא כבוד, כבוד התורה

  .לו זכות למחול על הכבוד
 דכתיב ,היא דיליה תורה ,אין ,רבא הדר אמר"', ובסוף איתא בגמ

' ה בתורת אם כי ,יהגה ובתורתו" ,י"ופרש". ולילה יומם יהגה ובתורתו
 וגרסה ומשלמדה השם תורת נקראת היא בתחילה ,יהגה תוובתור חפצו

משום שבאמת , שגם הרב יכול למחול על כבודו ."תורתו נקראת היא
וממילא , והוא הבעלים על זה, התורה היא שלו, אחר שלמד את התורה

מבואר בזה שמחילה על הכבוד   .זכותו למחול על כבוד תורתו
אבל מי שמכבדים אותו מצד , שייכת רק במי שמכבדים אותו מצד עצמו

משום שהכבוד אינו שייך , סיבות אחרות אין לו זכות מחילה על הכבוד
והוא  ,ומחמת כבוד התורה' לו אלא אנו מצווים לכבדו מחמת ציווי ה

  .ועל כבוד התורה' אין לו זכות למחול על ציווי ה
ת שמבאר לפי הסברא הזו א )ה ינאי"ד', א ט"י דף( בסנהדרין' ועין בתוס

החילוק שתלמיד חכם יכול למחול על כבודו והמלך אינו יכול למחול 
מ "מ, ח הוא יותר מכבוד מלך"ואפילו אם חיוב הכבוד לת. על כבודו

 דיליה משום שתורתו, לענין מחילה התלמיד חכם יכול למחול על כבודו
אבל אצל מלך חיוב הכבוד בא . היא דשלו כבודו על היטב למחול ויכול

  .המקום מצוות להפקיע יכול ואין ,הוא כך המקום צוותדמ משום לו
  

שלכולי עלמא ההלכה ' דאיתא בגמ, ומעתה לפי זה לגבי חיוב כיבוד אב
מוכח מזה שחיוב הכבוד הוא , כבודו מחול, היא שהאב שמחל על כבודו

ולכן יש , שהאב בעצמו מצד עצמו הוא הבעלים על כבודו, חיוב כלפי האב
  .ל כבודולו את הזכות למחול ע

ולכאורה זה ראיה מוכחת שמצוות כיבוד אב מוגדרת כמצוות של בין אדם 
, שאם מצוות הכיבוד היתה מוגדרת רק כמצווה של בין אדם למקום, לחברו

וממילא היה . 'כ עיקר חיוב הכבוד כלפי האב היה מוגדר רק כציווי ה"א
מכבדים כיון שאנו , צריך להיות שלאב לא תהיה בעלות למחול על כבודו

ואם בכל זאת . 'והוא אין לו זכות להפקיע את ציווי ה' אותו מחמת ציווי ה
מוכח מזה שהציווי של , כבודו מחול, נפסק להלכה שהאב שמחל על כבודו

והאב יש לו את הבעלות , כיבוד אב נאמר בגדר מצווה של בין אדם לחברו
למחול על  ולכן כאשר אינו מעוניין בזה יש לו זכות, והזכות על כבודו

הרי זו גמרא , ומעתה יש לדון מה ספקו של המנחת חינוך  .כבודו
  .מפורשת שמוכח שהמצווה היא מצווה של בין אדם לחברו

  גדר חיוב כבוד כלפי אביו
א שאפשר לחלק שיש "שמעון שליט' ג ר"אבל באמת שמעתי מבני הרה

ח אנו "ודווקא אצל כבוד ת, ח לחיוב כבוד האב"הבדל בין חיוב כבוד ת
הרי הסברא אומרת " תורתו דיליה"אומרים שלולי הפסוק שמגלה לנו ש

, ח באמת הכבוד אינו עצמי"משום שאצל ת. שאינו יכול למחול על כבודו
שמדיני כבוד התורה הוא , שכל מה שאנו מכבדים אותו הוא כבוד התורה

מתרבה ומתעלה כבוד , שכאשר מכבדים את לומדיה, לכבד את לומדיה
אלא אך ורק כבוד , ממילא עיקר כבודו אינו כבוד לאדם בעצמותו. התורה
הסברא הפשוטה היא , ולכן לולי הפסוק שאומר שתורתו דיליה, התורה

שהוא בעצמו אין לו שום זכות על הכבוד הזה , שאינו יכול למחול על כבודו
  .ואין בידו למחול ולוותר על זה

  

היא מצווה של בין אדם  אפילו אם נאמר שעיקר המצווה, אבל בכיבוד אב
עדיין אפשר להבין , ואין במצווה הזו חלק של בין אדם לחברו, למקום

משום שעיקר ויסוד ציווי התורה לכבד את . שהאב יכול למחול על כבודו
שהאב יקבל את הכבוד מהבן מצד מהותו שהוא , האב הוא מפני שהוא אבא

לכבד את האבא  הציווי הוא, וכאשר הבן מכבד את אביו. האבא של הבן
  .שלו באופן אישי מחמת זה שהוא אביו

אבל כיון , וממילא יש לדון ולומר שאפילו אם המצווה היא בין אדם למקום
כ האב יכול למחול "א, שהמצווה נאמרה כלפי האבא לכבדו מצד עצמותו

  .על כבודו ולומר שאינו מעוניין בכבוד הזה
אלא אך ורק כבוד התורה  ,ח כל ענין הכבוד אינו כבוד לו בעצמו"אצל ת

ח "ולכן אין לת. י שמכבדים את לומדיה מתעלה ומתרבה כבוד התורה"שע
היה צריך , ולולי ההלכה שתורה דיליה היא, שום שייכות לעצם הכבוד

  .להיות שאין לו זכות למחול על הכבוד
שעצם זה , אבל בכיבוד אב כל המצווה היא לכבד את האבא בעצמותו

והמציאות הזו שהאבא הוא האבא זה מציאות . לכבדו שהוא אבא זה מחייב
וממילא בוודאי שהאבא יש לו זכות בעלות על זה , בעצמותו של האבא

ולכן אפילו אם חיוב הכבוד של הבן הוא . ויכול למחול ולוותר על כבודו
אבל כיון שציווי המקום הוא לכבד את האבא , חיוב של בין אדם למקום

כ יש לו את הזכות למחול ולוותר על "ע, אמצד המציאות הזו שהוא אב
  .כבודו

  

  "איש אמו ואביו תיראו"
מצוות כיבוד אב ואם היא אחת מהמצוות החביבות ששכרה מפורש בתורה 

חמורה "ל הגדירו את המצווה הזו כ"ומצד שני חז, "למען יאריכון ימיך"

מאוד החכמים הקדמונים שהיו נזהרים ומהדרים ומצינו אצל , "שבחמורות

  .במצווה הזו
  

  רוץ לדואר
ל מספר "צ פלמן זצ"ל היה הגרב"ז מבריסק זצ"מרן הגרימעניין מעשה מ

  .ל לקיימם"ח מבריסק זצ"על דקדוקו בדברי אביו מרן הגר, בשיעורים

ח ללכת לקנות לו בול "ז ביקש ממנו אביו הגר"פעם אחת בילדותו של הגרי

ז "הגרי". דואר לקנות בולועלועל רוץ ל"ח היה "ולשונו של הגר, בדואר

  .די לקיים את ציוויו של אביושמע בקול אביו ומיד רץ אל הדואר כ

ח את "באמצע הדרך ראה אחד מבעלי החנויות הסמוכות לביתו של הגר

ז השיב לו שהוא "הגרי. הוא עצר אותו ושאלו להיכן הוא רץ, הילד רץ מהר

  .לרץ לדואר כדי לעשות את רצונו של אביו לקנות לו בו

, שקנה לעצמו יםשעה בדיוק היה לאותו בעל חנות בחנותו כמה בול באותה

אינך צריך , אתה יכול לקנות אותו ממני, הנה יש לי כאן בול"אמר לילד 

רוץ ", אבא אמר לי", ז"השיב לו הגרי          ".לרוץ כל כך רחוק עד לדואר

ם לקנות את מצוות כיבוד אב שלי היא ללכת לדואר וש, "לקנות בול לדואר

אלא ברצוני לקיים , ולכן אינני מעוניין לקנות במקום אחר את הבול, הבול

  ".את המצווה כלשונו של אבא לקנות את הבול בדואר ולא במקום אחר

ז מתוך זהירותו בקיום מצוות כיבוד אב היה מדייק את המילים של "הגרי

א לשנות בל" ככתבו וכלשונו"לקיים את דבריו בדיוק כמו שאמר , אביו

  .מאומה
  

הגאון רבי חזקיהו העיר  ,את העובדה הזו בשיעורצ "הגרביפר סבעת ש[

שעל פי הדין כאשר האב מבקש לקנות בול שיתכן א "מישקובסקי שליט

בית "והראיה לכך מדברי ה. אותו במקום קרוב יותר לקנות הבן יכול ,בדואר

שכתב שכאשר יעקב יצא מבאר שבע והלך , בתחילת פרשת ויצא "הלוי

הרי את מצוות כיבוד אם קיים בעיקר ביציאה מבאר שבע כיון , לחרן

פ שאמו אמרה לו ללכת לחרן "ואע. שכוונתה של אימו היתה שיברח מלבן

ה לברוח מבאר שבע ממילא זהו עיקר מ כיון שעיקר מטרתה הית"מ, ללבן

ז גם במעשה הזה כשהאב שולח לקנות בול "ולפ. קיום מצוות כיבוד אם

ומה שאמר שיקנה בדואר אין זה , בדואר עיקר המצווה היא קניית הבול

ו במצוות כיבוד תז מרוב חביבותו ודבקו"אלא שהגרי  .עיקר המצווה

  ].שלמותתכלית הבריו דייק את לשונו של אביו והידר לקיים את דב, אב
  

  שומר מצווה לא ידע דבר רע
ר כאש. ל משנות נערותו בבית הוריו"צ זצ"עובדה מעניינת סיפר פעם הגרב

אין , פעמים רבות הם הכריזו בשעות הלילה על עוצר, הבריטים שלטו בארץ

היו החיליים יורים , ומי שנתפס מסתובב ברחוב בשעות הללו. יוצא ואין בא

  .בלא דין ובלא משפט, בו מיד למוות

רב  -ל "הגאון רבי שמואל זצ, צ"באחד מלילות העוצר ביקש אביו של הגרב

בן ציון ללכת אל אחד ' מבנו הנער ר, ל אביבבת" היכל מאיר"בית הכנסת 

טרם (בימים ההם . מהשכנים שבבנין הסמוך כדי לקנות אצלו קופסת סיגריות

הסיגריה היתה אצל רבים חלק בלתי נפרד מהווית ) נודע הסיכון שבעישון

ריכוז המחשבה והעיון בסוגיא היו משתלבים בד בבד עם עישון . הלימוד

שמואל כי ' ה בליל העוצר באמצע הלימוד הבחין רוהנה בדיוק עת. הסיגריה

וכיון שחפץ להמשיך בלילה הזה את הלימוד בעיון , נגמרו לו הסיגריות

  .ביקש מבנו ללכת אל השכן מהבנין הסמוך שמכר סיגריות, הסוגיא בה עסק

ואם בדיוק , איך אפשר ללכת עתה ברחוב הרי יש עוצר, הבן שואל את אביו

  .ל באסון"הרי התוצאה יכולה להסתיים רחיעברו ברחוב חיילים 

כיון שאני צריך את הסיגריות , שומר מצווה לא יידע דבר רע", השיב האב

  ".ממילא מובטח לך שלא יאונה בדרך שום דבר רע, בשביל העיון בתורה

, בטח בהם בשלמות, צ שמע את הדברים יוצאים מפי אביו הגאון"הגרב

דבריו של "סיים ואמר , ואכן. ו של אביוובשלווה וברוגע יצא לקיים את רצונ

חזרתי הביתה לשלום , שומר מצווה לא יידע דבר רע, אבי התקיימו בשלמות

  ".ללא שום פגע
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  שליט"אאדלשטיין  גרשוןשיחה ממרן הגאון רבי 

  מועדים לשמחה
הנה בימי המועדים הזכרנו בתפילה "ותתן לנו השם אלוקינו באהבה 

ל שמחה וששון בימי יש מצוה ש –מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון" 
ויש להבין  ,המועדים [וידוע מהגר"א שביאר כי שמחה וששון הם שני עניינים]

מקבל שכיצד שייך לצוות על שמחה, הלא שמחה היא דבר טבעי, וכגון אדם 
בלא סתם , אבל באופן טבעי הוא שמח בזהשחפץ בו מאד, ממילא חדש דבר 

  חה. סיבה אי אפשר לשמוח, וכיצד שייך לצוות על שמ

אמנם אם התורה ציוותה על שמחה ביום טוב, מוכח מזה שהשמחה קיימת 
וכפי שכבר ביארנו בענין מה וכל אחד ואחד יש בכוחו לקיימה, באופן טבעי, 

שייך לעשות וכי שציוותה התורה "ואהבת לרעך כמוך", שגם זה צריך ביאור, 
ל אחד, האהבה קיימת בטבעו של כבאמת כי  הביאור בזהו ?אהבה בידיים

וכפי שרואים ילדים קטנים שאוהבים זה את זה בלי שום סיבה, וכל אדם 
  . ושמח להתחבר עם אחריםמטבע יצירתו יש בו אהבת הבריות, 

אהבת עצמם, שרוצים שיהיה תוך מאת הֶחברה ואמנם יש כאלה שרוצים 
להם עם מי להתחבר, והחברה משמחת אותם, אבל יש כאלה שמחפשים את 

הבת הבריות, שרוצים לשמח את הבריות, והטבע הזה של החברה מתוך א
  אהבת הבריות קיים אצל כל אחד ואחד מתחילת יצירתו. 

ויש בזה אדם בטבעו אוהב לגמול חסד עם אחרים, כל וכן גם אהבת חסד, 
אברהם אבינו שישב פתח האוהל כחום היום הרבה דרגות עד לדרגתו של 

מתוך אבל י שלא היה מחויב בזה, , ואף על פלחפש אורחים בשלישי למילתו
וכמו שאדם רעב מחפש אהבת חסד שהייתה בו הרגיש שחסר לו עשיית החסד, 

  . היה רעב לחסד, וחיפש עם מי לגמול חסדאבינו לאכול, כך אברהם 

אלא שיש יצר וכל אדם מישראל יש לו בטבעו אהבת חסד ואהבת הבריות, 
שכתוב (קהלת ז, כט) "אשר הרע וחשבונות שמפתים נגד הטבע הישר, וכמו 

יש והיינו שעשה האלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים", 
ומצד שני היצר היצר הטוב הוא הטבע הישר, מצד אחד שני כוחות,  אדםב

ולזה המצוה "ואהבת לרעך כמוך" , הישרות מפתה בחשבונות רבים נגד הרע
  להתגבר על היצר הרע, ולהתנהג כפי הטבע הישר. 

הולך אחר יצרו הרע זהו חטא, מפני שיש לו טבע הישר של יצר ולכן מי ש
שילמד ספרי מוסר הטוב, ומה שהיצר הרע מפתה אותו, הרי יש עצות לזה, 

עח, ב) בואו ונחשב חשבונו של עולם, ב"ב ויעסוק בחשבון הנפש, וכמו שאמרו (
 .הפסדה הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד )א ,ב(ובאבות 

  . שמועילים נגד היצר הרעכל פרקי אבות יש בהם הרבה עצות ודרכים 

שם אמרו "משה קיבל תורה מסיני", ופירש באבות ובמשנה הראשונה 
בברטנורא "לומר לך שהמידות והמוסרים שבזו המסכת לא בדו אותם חכמי 

ת המשנה מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני", והיינו שכל ענייני המידות הטובו
הנזכרים בפרקי אבות הם חיובים שנאמרו למשה מסיני, ואמרו (ב"ק ל, א) 
האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, היינו שצריכים לקיים מילי 

  דאבות בשלמות, ובזה זוכים למדרגת החסידות. 

ובאבות פרק ששי וכל אחד חייב להשתדל להגיע גם למדרגת החסידות, 
יק חסיד ישר ונאמן", ועיין שם ברוח חיים מה שביאר כמה דרגות "צדנזכרו 

שאם אדם נותן צדקה  אמרו פסחים (ח, א)ובפרק קמא דבכל דרגה ודרגה, 
לשם העולם הבא הרי הוא צדיק גמור, אבל אינו חסיד, וגם לא ישר ונאמן 

צדקה מאהבת עצמו את השהם מדרגות גבוהות יותר, והיינו מפני שנותן 
  הבא, ובכהאי גוונא אינו נחשב חסיד. שרוצה לזכות לעולם 

) מדברי הרמב"ן שכל אדם זוכה 144דרכי החיזוק ראה וכבר הארכנו בזה (
אם כוונתו לשם העולם הזה, או לשם העולם ותלוי כפי כוונתו, בקיום המצוות 

הבא, או שעושה מאהבה שלא על מנת לקבל פרס, ויש הרבה דרגות בחיי 
כובדים ופחות מכובדים, וכפי שמובא בגמרא יש מקומות יותר מהעולם הבא, 

  לפי חשיבותו. במתיבתא דרקיעא (ב"מ פה, ב) שכל אחד יושב 

יכוי הרבים   ז
על רבי חנינא ורבי חייא שנחלקו בהלכה, ורבי חנינא שם ומסופר בגמרא 

אני גדול בתורה יותר ממך, שאם כיצד אתה חולק עלי, הרי  אמר לרבי חייא

[וכמו שמצינו מישראל יש בכוחי להחזירה בפלפולי תשתכח תורה  ס ושלוםח
בעתניאל בן קנז שהחזיר מפלפולו את כל ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של 

היינו שהוכיח מתוך דמשה, עיין תמורה ט"ז א', וביאר בזה מרן הגרי"ז 
אתה צריך להתאמץ ואם כן  ,ההלכות הידועות מה הן ההלכות שנשתכחו]

  ודאי סברתי היא הצודקת. , שבאת דברייותר להבין 

וענהו רבי חייא כי אני עדיף ממך, שעשיתי שלא תשתכח תורה מישראל, 
כא, א) על יהושע בן גמלא זכור אותו האיש  א בתראוכמו שמובא בגמרא (בב

לטוב שעשה שלא תשתכח תורה מישראל, שהעמיד מלמדי תינוקות בכל עיר 
 :תם חומש ומשניות, וכך עשהועיר, גם רבי חייא לקח ילדים קטנים ולימד או

אחד לקח חמישה ילדים ולימד לכל אחד מהם חומש אחד, ואחר כך לימדו 
ולימד לכל  ,עוד ששה ילדיםרבי חייא מה שלמדו מרבי חייא, ולקח את חברו 

זה לזה את כל סדרי הם  אחד מהם סדר אחד של משניות, ואחר כך לימדו
  . עשה שלא תשתכח תורה מישראלובזה המשניות, 

ונשאלה השאלה מי עדיף לקבוע הלכה כמותו, אם רבי חנינא שהיה בעצמו 
והובא שם  .גאון גדול וחריף בתורה, או רבי חייא שזיכה את הרבים בתורה

בגמרא שאחד האמוראים נגלה ממתיבתא דרקיעא, וסיפר שרבי חייא יושב 
ות הוא לפי הגדלבמתיבתא דרקיעא לפני רבי חנינא, והרי סדר הישיבה שם 

לך אחר החכמה, ומוכח שרבי חייא הקכ, א) בישיבה  בבתורה, וכמאמרם (ב"
לכן מן השמים  ,היה גדול בתורה יותר, והיינו בזכות שזיכה את הרבים בתורה

  . מידה כנגד מידה – לכוון יותר לאמיתה של תורהזיכוהו 

שמזכה את הרבים זוכה לסייעתא אדם בכל העניינים, הכלל  וכך הוא
וכמבואר שאם אדם מלמד תורה  ,תורהבדה כנגד מידה, ראשית דשמיא מי

לאחרים זוכה לסייעתא דשמיא לכוון יותר לאמיתה של תורה, וכן מבואר 
ותי ומחברי יותר מרבותי בהרבה למדתי מר"ממה שאמרו (בתענית ז, א) 

כיצד יתכן שאדם למד  ,, ולכאורה צריך ביאור"ומתלמידי יותר מכולם
  יותר מכולם.  כיצד יתכן מתלמידיוגם יו, מחבריו יותר מרבות

אדם לומד מפי רבו את הידיעות כי ובפשוטו הביאור בזה לענין הבנה, 
יותר כשלומד עם חברו, מפני שיכול מתבררת אצלו הפשוטות, אבל ההבנה 

לברר עימו ביישוב הדעת את כל מה שקשה לו עד שיצאו הדברים ברורים, 
מפני שיש לו יראת הרוממות  ,כל כך בדעתורבו אינו מיושב כשלומד מו ואיל

מפני שהתלמיד מחכים את רבו ושואל  ,כלפי רבו, ומתלמידי יותר מכולם
מקבל ומתוך כך שאלות שהרב צריך לחשוב עליהם ולהסביר לו בבהירות, 

  . הטעם באופן טבעיזהו  .הבנה ברורה יותר מכולם

גדולה יותר  מצד ההשגחה, כי מתלמידי ההצלחהגם אמנם יש לזה טעם 
מפני שהרב מזכה את הרבים בתורה, ומן השמים נותנים לו שכר של הצלחה 

אמרו "הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר בתורה מידה כנגד מידה, ולכן 
מרבותי ומתלמידי יותר מכולם", כי כשלומד מפי רבו אינו מזכה את הרבים, 

בזה גם זיכוי עיקר התועלת בזה היא לעצמו ולא לרבו, אבל מחברי יש ש
הרבים קצת שמועיל לחברו ומשפיע עליו תורה, ולכן זוכה לסייעתא דשמיא 

זהו זיכוי הרבים הגדול ביותר מפני שומתלמידי יותר מכולם , גדולה יותר
ולכן בזה יש ם תועלת גדולה ממנו, תלמידישמלמד תורה לאחרים, ויש ל

  הסייעתא דשמיא הגדולה ביותר לזכות להצלחה בתורה. 

ן מי שמשפיע על אחרים חיזוק באמונה וביראת שמים, ומעורר בני אדם וכ
לזכור שיש עולם הבא ויש גיהינום, או בכל אופן אחר שמשפיע חיזוק האמונה, 
הרי הוא זוכה גם בעצמו לקבל דרגה באמונה, ומן השמים נותנים לו סייעתא 

את מידה כנגד מידה עבור מה שמזכה  –דשמיא מיוחדת לחיזוק האמונה 
אמונה, וכן מי שמזכה את הרבים ומשפיע על אחרים חיזוק ההרבים בענייני 

  . מידות, זוכה גם הוא להתעלות במידות טובותענייני הב

  שמחה של מצוה
כיצד שייך לצוות על שמחה, שהרי השמחה היא  ,שהתחלנו בוונשוב לענין 

ה נאמרוהביאור בזה שאם דבר טבעי, ולא שייך לשמוח סתם בלא סיבה, 
ובפרט בתורה מצוה של שמחה, בהכרח שהשמחה קיימת בטבע האדם, 

  . מועדים יש סייעתא דשמיא מיוחדת לזכות לשמחה של מצוהב

  

 בס"ד
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ב, ב) "לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה", והיינו (קהלת בכתוב ו
שיש שני עניינים, שחוק ושמחה, השחוק אינו דבר חיובי אלא הוללות, ואמנם 

(שם ז, ו) "כקול הסירים אבל מי שצוחק בקול רם על זה נאמר אפשר לחייך, 
מה היא  – שמחה תלוי "מה זו עושה"ב, ואילו תחת הסיר כן שחוק הכסיל"

מי ששמח מחמת התורה ויש שמחה שיש לה חשיבות ומעלה, , סיבת השמחה
מחמת אכילה שבאה שמחה טובה וחשובה, אבל שמחה  אהי והמצוות זו

כדורי העולם הזה, אין זו שמחה אמיתית, אלא רק כמו ושתייה ושאר הנאות 
  רגעה שמשכיחים באופן זמני את הצרות והקשיים. ה

וכמו שכתב הרמב"ם היא לשמוח במצוות, המצוה  ,ביום טובגם וכן 
ינו על ההוללות והסכלות אלא על השמחה ולא נצטו(הלכות יום טוב ו, כ) "

"כי בשאר ימים טובים כתב בשערי תשובה (ד, ט) , ו"ודת יוצר הכלשיש בה עב
 ,האחד :אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה", והיינו שיש שלושה חלקים

 .סעודה לשמחת המצוה ,והשלישי .שמחה על המצוה ,והשני .המצוה עצמה
  ויש לבאר מהו כל אחד ואחד משלושת הדברים הללו. 

, החגיש מצוות של אותו בכל יום טוב היינו שהחלק הראשון הוא המצוה, 
נטילת לולב מצות וכגון בחג הפסח מצות אכילת מצה ומרור, ובחג הסוכות 

מקרא קודש, ושבתון של יום טוב מצוה כל ביש וישיבה בסוכה, ומלבד זה 
קדשהו בכסות  –וברש"י פרשת אמור (ויקרא כג, לה) כתב "מקרא קודש 

מקראי קודש שיהיו ם וטענקייה ובתפילה", והרמב"ן שם (פסוק ב) כתב "
ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל 
להיקבץ בבית האלוקים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפילה והלל לאל 

  בכסות נקייה ולעשות אותו יום משתה וכו', עכ"ד. 

"מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם ספורנו שם כתב בו
אמנם כשלא תקראו אותם מקראי  .הם אותם המועדים שארצה בם –מועדי 

קודש, אבל יהיו מקראי חול ועסק בחיי שעה ותענוגות בני האדם בלבד, לא 
והיינו שצריכים לקיים מקרא  יהיו מועדי, אבל יהיו מועדיכם שנאה נפשי",

שבקדושה, אבל אם עוסקים בדברים ובכל דבר קודש בתורה ובתפילה 
  זה נאמר (ישעיה א, יד) "מועדיכם שנאה נפשי". על , בטלים

זמן "מזכירים "זמן חירותנו מקרא קודש", היינו שהזמן הוא ובתפילה אנו 
ביום  של מקרא קודשמאחר שיש חיוב של מקרא קודש", והפירוש בזה כי 

מסייעים , ומן השמים לקיים את החיוב יש גם סייעתא דשמיא, ממילא טוב
  של קדושה ולקיים מקרא קודש. ביום טוב לקבל השפעה 

וכתב בספר ומצינו גם בשבת שנקראת מועד, ונזכרה בפרשת המועדות, 
נמצא ביום קדוש הוא צריך להרגיש בשבת שאדם כי ) 10ברית עולם (עמוד 

שאין שבת הוא יום קבוע שה ,מקיים "זכור את יום השבת לקדשו" ובזה
של התנהגות על ידי  צריכים לקדשו כשאר המועדות, אבל שייך "לקדשו"

ואמנם ידוע יותר מכל השבוע, בשבת יש סייעתא דשמיא לזה וקדושה, 
מהזוהר (ח"ג כט, א) שתלמידי חכמים בכל השבוע הם בחינת שבת, כיון שהם 

  שבת. בעוסקים בתורה, וקדושת התורה נותנת להם דרגה כמו 

מצוות לשמוח בוהחלק השני שהזכיר רבינו יונה הוא שמחת המצוה, היינו 
בתפילה "מועדים לשמחה חגים בשלוש רגלים , ועל זה אנו אומרים היום

ראש השנה ויום כיפור, וכן  ,גם שבת נקראת מועד, ואמנם וזמנים לששון"
אבל אין בהם מצוה מיוחדת של שמחה, ואף על פי שיש מצוה לשמוח בשבת 

השנה  וכפי שאומרים בפיוט "מנוחה ושמחה" וכן "לנוח בו ולשמוח", ובראש
"כי חדוות השם היא מעוזכם", (נחמיה ח, י) גם כן צריכים לשמוח כמו שכתוב 

אבל אין זו מצוה בפני עצמה של שמחה, אלא שמחת המצוה כמו בכל השנה, 
  , וכפי שיבואר. יש מצוה מיוחדת של שמחה ואילו ברגלים

ושכר שמחת והענין בזה כי באמת גם בכל השנה צריכים לשמוח במצוות, 
"כי יגדל וישגא מאד שכר ה גדול מאד כמו שכתב בשערי תשובה שם המצו

ומשמע מדבריו שהשכר עבור שמחת המצוה גדול יותר השמחה על המצוות", 
משכר קיום המצוה עצמה, והיינו מפני שהשמחה במצוה באה מתוך פנימיות 

  הלב, שאדם מחשיב את המצוה, ולכן הוא שמח בה. 

ט, ב) עד שליש משלו מכאן  בא קמא(בשאמרו וכן מצינו לענין הידור מצוה 
שאם אדם מהדר במצוה יותר  ,ואילך משל הקב"ה, ופירשו רש"י ותוספות שם

מפני שהידור והיינו משליש זוכה לשכר מיוחד שהקב"ה פורע לו בעולם הזה, 
מתוך הכרת חשיבות המצוה, שאדם מחשיב את המצוה בפנימיות בא מצוה 

, אלא גם מתוך יראת שמים ק את מה שהוא חייבהוא מקיים לא רהלב, ולכן 
  והכרת חשיבותן.  מתוך אהבת המצוות ,מוסיף על חיובו

אמנם בכל השנה שמחת המצוה אינה לעיכובא, אלא רק תוספת הידור 
לא וההידור של שמחת המצוה, רק במצוה, ומי שאינו שמח במצוה חסר לו 

צות עשה מיוחדת מה שאין כן ביום טוב שיש מ .מצות עשהבזה ביטל 
"ושמחת בחגך" לשמוח במצוות היום, ומי שעבר על זה ולא שמח ביום טוב 

בשם הגר"א שאמר כי מצות השמחה ביום טוב היא ידוע ו .ביטל מצות עשה
  לשמוח כראוי בהקב"ה ובמצוותיו.  – עבודה קשה מאד

הוא "סעודה על שמחת המצוה", והיינו שכתב רבינו יונה והחלק השלישי 
מה שמקיימים את מצוות היום, ושמחים בהם, צריכים גם לקבוע  מלבד

סעודה על שמחת המצוה, והענין בזה הוא לחיזוק שמחת המצוה, שאם אדם 
ולזה נועדה הסעודה כדי שיהיה רגוע לשמוח במצוה כראוי, קשה לו  ,רעב

, אבל השמחה היא לא מחמת הסעודה אלא לשמוח יותר בקיום המצוותויוכל 
יש שמחה משפחתית ועושים סעודה, השמחה בזמן שה, וכמו מחמת המצו

היא לא מחמת הסעודה אלא מחמת השמחה המשפחתית, ועל ידי הסעודה 
בקדושת השמחה היא שמחים יותר בשמחה המשפחתית, כך גם ביום טוב רק 

 המצוות שיש לנו, ומחזקים את השמחה על ידי סעודה. 

  מועדי קדשך והנחילנו
אנו אומרים "והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון  והנה בהמשך התפילה

בשמחה ובששון שבת ומועדי קדשך", ומבקשים ומתפללים שהקב"ה ינחילנו 
שנזכה להמשיך את המדרגה שקיבלנו ביום את השפעת הימים הטובים, היינו 

ולא תהיה ירידה  ,, ב)בבא בתרא קכט( שאין לה הפסקנחלה כמו  ,טוב ובשבת
יכול אחד שהשתדל לקיים בשלמות את השמחה ביום טוב,  וכלמן המדרגה, 

  על ידי התפילה להמשיך את המדרגה הזאת גם בכל השנה. 

אינו מעומק הלב שאם  וכדי שתתקבל התפילה צריכים לבקש מעומק הלב,
בקש עליה ימאד את המדרגה הזאת, ו שיהא רוצהוצריך אין זו תפילה, 

ל תעש תפילתך קבע אלא רחמים (אבות ב, יג) אכמאמרם בתחנונים ממש, 
להבין ותחנונים לפני המקום, ובלי תחנונים אין התפילה מתקבלת, ולזה צריך 

כמה שהוא מסכן אם תחסר לו המדרגה של שמחת המצוה, ולבקש על זה 
  מעומק הלב, ואז בסייעתא דשמיא יזכה לזה. 

בדרך וכל מה שדיברנו הוא ואמנם אלו הם מדרגות גבוהות, ומי זוכה לזה, 
ומתוך זה כל אחד יכול להתעורר, יש כאלה לימוד להתבונן במה שכתוב, 

לא ומכל מקום שיכולים בקלות להתקדם בזה, ויש שצריכים יותר להתאמץ, 
שייך לזכות למדרגות האלו ברגע אחד, שכל המדרגות של אמונה וחובות 

, מדרגה אחר מדרגה ,אלא בהתקדמות איטית ,הלבבות אינן נקנות בבת אחת
  ובמשך הזמן זה נעשה טבע קיים אצל האדם. 

(והוא מה שכתב הרמ"א בסעיף הראשון בשולחן ערוך ולזה צריכים לקיים 
לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה  שםשויתי ה"מדברי הרמב"ם במורה נבוכים) 

וביאר כיצד מקיימים את  ",יםוקובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האל
ת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו כי אין ישיבהשויתי, "

בורו והרחבת פיו כרצונו והוא יולא ד ,ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול
  ". בורו במושב המלךיעם אנשי ביתו וקרוביו כד

כשישים האדם אל לבו שהמלך  ל שכןכ" ,שםבדבריו הרמ"א והמשיך 
מד עליו ורואה במעשיו כמו א כל הארץ כבודו עווהגדול הקב"ה אשר מל

מיד יגיע אליו  שם,ם הויסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאישנאמר אם 
", והיינו שאם אדם זוכר ובושתו ממנו תמיד ם ית'היראה וההכנעה בפחד הש

שהקב"ה רואה אותו בכל רגע, וגם צופה מחשבותיו, ממילא כל ההנהגה היא 
  למדרגת הבושה.  ובזה זוכה לענווה, וליראה, וגםאחרת, 

ולא שייך עבודה קשה וצריכים תפילה כדי לזכות לזה,  אהי ובאמת זו
צריכים לבקש הזכרנו וכפי ש לזכות לשום דרגה ברוחניות בלי תפילה,

וזה אינו דבר פשוט להרגיש  ,כדי שהתפילה תתקבל תחנונים מעומק הלבב
כים באמת את חיסרון המדרגה ולבקש עליה מעומק הלב, ולפעמים צרי

  שהתפילה תהיה כראוי. לזכות להתפלל על זה גופא 

ילמד והעצה היחידה לכל הדברים האלו היא בלימוד המוסר, כל אחד 
ומשפיע עליו, ובלי זה לא שייך שום את לבו בספר שהוא מרגיש שמחמם 

התקדמות, כי הטבע הוא שאדם שוכח ומסיח דעתו מן האמונה, וצריך תמיד 
וכן דבקות בתורה מקדשת  .ומחזקים את האמונהלעסוק בדברים המזכירים 

אמונה, בחיזוק מוסיפה גם התפילה  .ומועילה לחיזוק האמונה את האדם
וכידוע בשם הסבא מקלם שאמר כי דורות הראשונים לא למדו מוסר 

מפני שהתפילה הייתה עבורם לימוד המוסר הטוב ביותר, שהתפללו  ,בקביעות
  בספר הכוזרי מאמר ג'. באופן המביא לטהרת הנפש כמבואר 

כל הדברים האלו שדיברנו, הלוואי שנזכה גם לקיים אותם, וכפי שהזכרנו 
   כן נזכה לעשותו! - זכינו לסדר אותו כאשר  :באמירת ההגדה

 


