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 מצות בגלל היכולת: פרשת נח

 [יוסף אברמסון: עריכה]

  https://drive.google.com/file/d/0BxqbbLV7qTD7cTV3THFRdTNaQjg/view: ראה

 

התורה הטילה רק על האיש ולא על " פרו ורבו"המשך חכמה שואל מדוע את מצות 

לפעמים ההריון . אלא התורה לא הטילה על האדם דבר שהוא מעבר ליכולתו. האשה

אבל במקום זאת היא . ילדים לכן התורה לא ציוותה על האשה. והלידה מאוד מכבידים

זו הסיבה . לכן האשה שוקלת בין התשוקה ליכולת. נטעה בה תשוקה גדולה לילדים

לפני , כי שם זה לפני קשיי הלידה. שהתורה כתבה זאת בפרשתנו ולא בפרשת בראשית

 .לכן הכל כצפי יכלתה, זה אחרי, אבל עכשיו". בעצב תלדי בנים"

 

 

 תופעת הליצנים המפחידים

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

 ?כיצד להתיחס לתופעת הליצנים המפחידים ברחוב: ש

 .והגיעה אלינו  סתם רשעות שהתחילה באמריקה: ת

 ?אולי לאנשים המופחדים יש רגישות יתר  .סך הכל אלו ליצנים  ?למה רשעות: ש

נשים בהריון , םזקני, יש גם ילדים  .אסור לצער אנשים  .אך זה לא מעניין אותנו  .יתכן: ת

 .שהם יותר רגישים

 ?אז מה לעשות: ש

אבל אפשר לפנות למשטרה ואותו אדם אולי , אמנם זה לא מוגדר כעבירה פלילית: ת

 .יואשם בהפחדה

 ?האם זו אחריות ההורים לדאוג שזה לא יקרה, ואם המפחיד הוא ילד: ש

, בות קודמות לכלאבל מידות טו, הורים לא יכולים לחנך על הכל בבת אחת  .ודאי: ת

שמפחידים , כבר דובר על זה ביחס לנפצים בפורים  .כמבואר במשנה ברורה סימן שמג

וגדולי בני   .ע יוסף"כולל הגר, צווחו נגד שימוש בנפצים בפורים  גדולי ישראל  .אנשים

-צ' שערי ימי הפורים עמ)נסים קרליץ בקול קורא  ר"ר שמואל הלוי ואזנר והג"הג, ברק

 -ירושלים במועדיה )א נבנצל שיזהירנו קודם שמתקשרים למשטרה "ן השיב הגרוכ  (.צב

 (.תמד' פורים עמ

 ?המפחיד חייב לשלם, על פי ההלכה: ש

פתאום , כגון הצועק לאדם מאחוריו, הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים  .לא: ת

 (.זיק ב זהלכות חובל ומ)ם "כמבואר ברמב, צועק לו באוזנו, מופיע אליו באפלה

 .מסכן אותו ילד שהפחידו אותו, בכל זאת: ש

בשיטה , לכן יש להכשיר אותו מראש לעמוד נגד הטרדות כאלה, נכון: ת

והוא , ותפחיד אותו, בתיאום עם בנך הקטן, כלומר אתה תתחפש לליצן  .התנהגותית

 .וכך יתרגל עד שפחדו יפוג  !לא  !לא: יצעק עליך בקול גדול

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxqbbLV7qTD7cTV3THFRdTNaQjg/view
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 !?ם עלה"להר הבית כשהרמבלמה הפוסקים אוסרים עלייה 

 [הרב מרדכי ציון :שםר]

 

ם עצמו מספר "והרי הרמב, מדוע רוב הפוסקים בדורנו אוסרים את העלייה להר הבית: ש

 ?(איגרת בספר חרדים)כיצד עלה לשם להתפלל וגם קבע לו את אותו היום כיום חג 

 :ת

זה לא כמעט כל , יתשנ  .אלא זה כמעט כל הפוסקים, זה לא רוב הפוסקים, קודם כל .א

ויש פסק הלכה מאחרי   .כולל הרבנות הראשית, אלא זה כל הפוסקים הגדולים, הפוסקים

וגם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי   .מלחמת ששת הימים שחתומים בו כל גדולי הדור

אבל הם אינם בערך , והם רבנים שאנחנו אוהבים ומכבדים, יש שהתירו  .יהודה אסרו

וזה , אנחנו הולכים על פי רוב חכמה ורוב מנין, בהלכה כשיש מחלוקת כידוע  .האוסרים

 .בצד של האוסרים

ם כותב בהלכות בית הבחירה פרק ו שאסור להיכנס למקום בית המקדש ומי "הרמב .ב

ם לא "לכן הרמב  .תקס ובמשנה ברורה שם' וכן נפסק במגן אברהם סי  .שנכנס חייב כרת

נכנסתי : אלא אמר  .נכנסתי למקום בית המקדש: מרולא א  ,נכנסתי להר הבית: אמר

אבל בית המקדש   !?בית המקדש  ?מה זה הבית הגדול והקדוש  .לבית הגדול והקדוש

היה שם בית כנסת גדול וקדוש ממול הר הבית או על   .אלא הכוונה לבית כנסת  !חרב

, כך בטוב טעם ודעת ר אליעזר וולדנברג מסביר"שהג, (יא טו)ת ציץ אליעזר "עיין שו  .ידו

 !?ם"וכי כל גדולי הדור לא יודעים לקרוא רמב  .ם לא נכנס להר הבית"שהרמב

ההר של  זה .הר הבית הוא בשביל הבית  .זו לא המצוה שלנו  .לכן ודאי אסור להיכנס

ודאי ניכנס להר , כשיבוא זמן לבנות את הבית  .אין בית אין הר, יש בית יש הר  .הבית

 .ולכן לא נכנסים להר הבית, וד לא הגיע הזמן של הביתכרגע ע  .הבית

  .יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

  

 :ראה

https://www.youtube.com/watch?v=vdfh0YFSK9U 

 

 

 חסידות-נאו

  

יש לה קשר עם החסידות של הבעל , לכן  .החויה הדתית  ?חסידות-הנאומה עניינה של 

אך במשך השנים , וגם על זה היתה מחלוקת גדולה, שם טוב אשר הדגישה את יסוד הרגש

כאשר , כמעט כל הזרמים בחסידות התקרבו ליהדות התורנית של כל הדורות, והדורות

 .הינו משני לחלוטין והרגש, היסוד העיקרי הוא לימוד תורה וקיום מצוות

או במה , אבל לא בנתיבי ההלכה, חסידות שאמנם מחפשת את האלהים-לא כן הנאו

כאשר קנה המידה הוא החויה , אלא בנתיבים אישיים –שמכונה בזלזול הממסד הדתי 

מכאן קצרה הדרך  .החיפוש הזה נובע מהרגשת ריקנות ויובש בקיום מצוות  .דתית

עליו למצוא את האמת   .כל אחד והאמת שלו, מת אחתואין א  .לרלטיביזם מוסרי

אינה הלכתית אוביקטיבית כללית הטרונומית אלא אישית " הרוחניות"הדרך אל   .בתוכו

של האדם הוא מקור   עולמו.אינטימית חוויתית אינדיבידואליסטית פנימית אוטונומית

 .הסמכות

https://www.youtube.com/watch?v=vdfh0YFSK9U
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העידן   .הקיים במערב New Age מהלך זה הוא הגוון היהודי הדתי של העידן החדש

בטעמים שונים , התנהגויות והליכות, החדש הוא בליל אקלטקי של אמונות ודעות 

כאשר המנה העיקרית היא על פי רוב המסטיקה של המזרח , ובתמהילים שונים

מין רוח הממלא את היקום שהיחיד , אלא משהו, עבורם האל אינו מישהו, כידוע  .הרחוק

חסר , חסידות-כך בנאו  .לים רוחניים שוניםסופח בתוכו בעזרת תרגי

והיא מעבירה אותו , הטרנסצנדנטי של אדון אשר מלך בטרם כ יציר נברא המימד

שהוא בעצם , שיח בין האני והאל-יש כביכול דו  .האלהים שבי: מה שמכונה, לאימננטי

 .שיח עם האלהים שבי-דו

 :כמה רחוק נתיב זה מדברי בעל התניא

מפני שגם עבודתם בבחינת ועשה טוב בקיום התורה ומצוותיה הוא , עליהנקראים בני ."..

לרוות צמאון  ולא כדי לדבקה בו יתברך בלבד, לצורך גבוה ומעלה מעלה עד רום המעלות

ועיין עוד פרק  תניא סוף פרק י" )הוי כל צמא לכו למים :כמו שכתוב', נפשם הצמאה לה

 (.בסוף ופרק מ באמצע לה

 .באמת' שלמה לעבוד דונזכה לתשובה 

 

 

 קבל אותי כמו שאני

  

, גאווה, קבל אותי עם כעס  .י'אייג-אמירה שגורה בעולמנו הניו –קבל אותי כמו שאני 

 .ככה נולדתי, מה לעשות  .תאווה

והלכת   .אלא שחייב האדם לתקן מידותיו  .אמנם ההלכה לא סוברת ככה

אין זה , יכולות להיות מולדות או נקנותם מדגיש שתכונותיו של האדם "הרמב  .בדרכיו

, אבל אני אומר לרבונו של עולם  (.ם הלכות דעות פרק א"רמב)עליו לתקן אותן , משנה

 .קבל אותי כמו שאני, אם אתה אוהב אותי

פטפטת , צפיית כדורגל, סמרטפון, אלכוהול, סמים, אוכל, נשים, אני אוהב שירים זולים

עצלנות מהליכה לבית , עצלנות מלימוד, נטיות הפוכות, נסיעה מהירה, לא מוגבלת

 .קבל אותי כמו שאני,ככה אני   .עצלנות מתפילה, הכנסת

זה , אך מה אעשה  .ם מסביר בשמונה פרקים שאדם יכול לשנות את אופיו"אמנם הרמב

 .אז קבל אותי כמו שאני  .אני אוהב לזרום  .אני לא מתחבר לדבריו  .לא מדבר אליי

אם אתה רוצה לדעת בשביל מה : ז זה מה שאמר הגאון מווילנא באבן שלמההכי מרגי

זה כל כך מרגיז   .זה כדי לתקן את הדבר שהוא הכי קשה לך לעשות, נשמתך באה לעולם

זה , מה שמתאים לי.כי הם לא מתאימים לי, אנסה לשכוח אותם  .לקרוא דברים כאלה

 .אותי כמו שאניקבל , ולכן אני מבקש ממך אלי .להתחבר עם עצמי

ספר , נכון  .אז הפעם הזאת אני רוצה למצות את עצמו, חי רק פעם אחת, אני חד פעמי

אך מה   .זה אולי הגיוני  .'מסילת ישרים פותח בהגדרה שהאדם נברא כדי להידבק בד

והאל   .מה שמדבר אליי הוא להידבק בעצמי  .איכפת לי שזה הגיוני אם זה לא מדבר אליי

קבל אותי : כי ססמת חיי היא, אם כך יבושם להם, ים אחרים שיידבקו בוימצא לו אנש

 .כמו שאני

הם אומרים   .חכמי ישראל מודים בזה  .הוא קשה, כל העניין הזה של תיקון המידות

שהתורה , שעם ישראל הם עזים שבאומות, שהתורה ניתנה מפי הגבורה, שצריך גבורה



 ה
 

כמו , אני רוצה להיות אני, א רוצה להיות גיבוראבל אני ל  .לא ניתנה לאנשים רכרוכיים

 .אז שיקבלו אותי כמו שאני  !זהו  .שאני

אז גם הוא , קבל אותי כמו שאני: 'אם אתה אומר לד: אדם אחד אפילו לעג לי ואמר לי

הרי אני   .אני נעלב מהשוואה זו  !אז שמור כל מצוותיו  !קבל אותי כמו שאני: אומר לך

אז גם הוא יכול   .ה אנו אוהבים אותך"הקב: יש לי סטיקר, הוא אוהב את הקדוש ברוך

 .קבל אותי כמו שאני: ולהסכים עם ססמתי, לאהוב אותי

שאצלנו אומרים ואהבת   .ה אנו אוהבים אותך הוא פתגם נוצרי"הקב: זה נכון שפתגם זה

ללכת על פי יצר טוב  –בלבבך , אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך' את ד

בכל  –ובכל מאודך   .אפילו הוא נוטל את נפשך –בכל נפשך   .התגבר על יצר הרעול

אני   .אני לא נוצרי, כמובן  .אבל הפתגם הנוצרי דווקא מוצא חן בעיניי  .נכון  .ממוניך

אז קבלו   .ככה אני שזה מוצא חן בעיניי  .מה לעשות  .אבל זה מוצא חן בעיניי  .יהודי

 .אותי כמו שאני

 

 

 הפסוקים האחרונים שבתורהמי כתב שמונה 

 [הרב מרדכי ציון: שאל]

 

בבא   .מנחות ל א)ידועה המחלוקת מי כתב שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה : ש

? וימת שם משה: אפשר משה מת וכתב  .וימת שם משה: "י מביא"כפי שרש( בתרא טו א

: מאיר אומררבי   (.כדברי רבי יהודה)מכאן ואילך כתב יהושע , אלא עד כאן כתב משה

אלא הקדוש   !?לקוח את ספר התורה הזה: והוא אומר, אפשר ספר התורה חסר כלום

: אז נותרת קושיא על רבי מאיר  (.י דברים לד ה"רש" )ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע

 ?"ויקבר אותו בגי", "וימת: "איך משה רבנו כתב

י על התורה שמשה רבנו גם תירצו רבי יצחק אברבנאל ורבנו בחי  .אכן קושיא חזקה: ת

 .כתב מה שעתיד להיות

 ?וימת: אבל זה לא כתוב בלשון עתיד אלא בלשון עבר: ש

הם מעל   .רבנו בחיי מסביר שכך נוהגים הנביאים להשתמש בלשון עבר עבור העתיד: ת

 .א במנחות"ועיין מהרש  .הזמן וחיים בהווה את העתיד כאילו כבר עבר

האם אין זה סותר את   .א משה רבנו כתב אלא יהושע בן נוןנעבור לשיטה ראשונה של: ש

ומה יענה רבי   .בעצם זו הקושיא של רבי מאיר  ?היסוד שכל התורה היא מפי משה רבנו

ואור , רבי אברהם אבן עזרא אכן מביא את התירוץ הזה שיהושע בן נון כתב, אגב  ?יהודה

ושזו טענה של , ב דברים כאלהשאין ראוי לכתו, החיים שופך עליו קיטון של רותחים

הרי אלו דברי רבי , מה הוא רוצה מרבי אברהם אבן עזרא  אבל.וישתקע הדבר, גויים

 ?יהודה

ולא ממש יהושע בן נון כתב אלא , כנראה הוא יסביר שדברי רבי יהודה אינם כפשוטם: ת

 .משה רבנו כתב הכל

 !?אז מה עשה יהושע בן נון  !לא מובן: ש

בהסבירו , א בפירושו קול אליהו על פרשת זאת הברכה"פי שיטת הגר אפשר לתרץ על: ת

, ן בהקדמתו לפירושו על התורה"הוא מביא את דברי הרמב  ".כותב בדמע"את הביטוי 

למשל במקום לקרוא   .בצירופים שונים, שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא

תב בדמע הוא מלשון מדומע המובן של הכו  .אפשר לקרוא בראש יתברא, בראשית ברא

ולאחר מותו   .אלא הכל צירופי שמות, ואי אפשר היה לקרוא וימת משה, וערבוב אותיות



 ו
 

כלומר אין מחלוקת בין . לגלות את התורה, ניתנה רשות ליהושע בן נון, של משה רבנו

הוא , אלא בשמונה הפסוקים האחרונים, משה רבנו כתב כל התורה כולה  .שתי הדיעות

ויהושע בן נון הוא שכתב את , ב בצירופים את הנסתר והסוד ולא את הנגלהרק כת

 .כפי שהוא נמצא בידינו, הנגלה

אז אין הוא כתב , הרי משה רבנו נפטר בשבת  .יש לי עוד שאלה  !איזה פירוש מופלא: ש

 ?או יהושע בן נון –בשבת 

החתם סופר מביא   (.יג' פרק י סעי)ש בפסחים "זו קושית התוספות במנחות והרא: ת

והוא מוסיף   .ה"בהשבעת קולמוס ושכן כתב השל' תירוץ שמשה רבנו כתב על ידי שם ד

ו "ס ח"חת  ת"ליקוטי שו)שזה מותר גם לפי מי שסובר ששביתת כלים אסורה מן התורה 

 (.סי כט

 !גם זה מופלא: ש

ון עבר על ויש שתירצו שמשה רבינו כתב בכתב שאינו מתקיים ואחר מותו יהושע בן נ: ת

חיים ' ר' ז שבחי"עיין גרי)ועוד יש להאריך   (.כו' אוהל מועד מועדים סי' ס)הכתב בדיו 

חיים ' רלפי , ועוד.  ד סולוביציק"ק בשם הגרי' ב עמ"והגיוני הלכה ח  .ו' סטנסיל סי

אסור לעבור על אות פעם שניה עם דיו בכתיבת תפילין כי צריך לכתוב אותם , מבריסק

ולכן יש לדון גם על זה בספר תורה   .כבה השניה היא היא עכשיו הכתבוהש, כסדרן

ז על "ח והגרי"עיין עוד בגר  .שכתב משה רבנו אם יהושע בן נון עבר אחר כך על הכתב

 (.קמה' ס סי"הש

* 

 וזאת התורה אשר שם משה

 .ביד משה' לפני בני ישראל על פי ד

 

 

 ?מה יותר חשוב חתן תורה או חתן בראשית

 [הרב מרדכי ציון :רשם]

  

 ?איזו לתת לו, אם רוצים לכבד את הרב בשמחת תורה עם העלייה הכי מכובדת: שאלה

 :תשובה

ץ העלייה החשובה היא "לפי תשב  .יש דעות שונות בין הפוסקים בעניין זה בכל שבת

י מבעלז "ר ר"ולפי האדמו  .לאור זרוע המנהג בצרפת שהרב עולה שביעי  .חמישי

שלחן רבותינו )וכן נטל לעצמו , קרואים היא העלייה חשובה' נה אחר זההוספה הראשו

, צ היה עולה למפטיר"ובשבת שלפני יא, החזון איש היה עולה כל שבת שלישי  (.רס' עמ

ג "ח  .קכ' א עמ"אורחות רבנו ח  .א אות ג"א פי"דינים והנהגות למרן החזו)זכור ' וכן בפ

 (.רלב' עמ

בכל שבת לעלות לתורה למפטיר כדי לזכות בעוד ברכות , לוישהיה , ח מבריסק"ונהג הגר

ת תשובות "ומובא בשו  (.תלה אות מב' ד עמ"תשובות והנהגות ח)ולהשלים למאה 

יק בכל שבת לעלות לתורה 'ז סולוביצ"שכן נהג בנו הגרי( קנג, ד. קכט, ב)והנהגות 

כיוון , עלה לתורה לויאך ביום הכיפורים , למפטיר כדי לזכות בעוד ברכות להשלים למאה

כי השומעים ברכות התורה וההפטרה לא , שלדעתו בלאו הכי לא יגיע למאה ברכות

יק שנהגו אצל 'ד סולוביצ"והסביר הגרי  .שייכים לברכה כלל ואינו עולה אלא למברך

( ט"רפב סק)א "מג' עי]החסידים ששישי היא העלייה הכי חשובה ביום השבת בבוקר 



 ז
 

אשר הוא הספירה , ששבת בבוקר הוי בבחינת יסוד, [זוהרשיש לזה קצת סמך מה

, י הגמרא מקובל ששלישי היא העלייה הכי חשובה"ואצל המתגדים שנוהגים עפ .השישית

ח הממונים על "ט קוראים אחר לוי ת"שבשבת ויו( קלו' ח סי"באו' והובא להל)דאיתא 

ח "בני ת –כ "אחו, ח הראויים למנותם פרנסים על הציבור"ת –ואחריהם , הציבור

אבלות ' ד בהל"ע יו"ועיין בשו  .'ראשי כנסיות וכו –כ "ואח, שאבותיהם ממונים על הציבור

הרי   .ימי האבלות שלו' אפילו באמצע ז, ת תמיד עלה לשלישי בכל שבת"שהר

העליות הראשונות ' שב)שבהזדמנות הראשונה שאפשר לנו לכבד למישהו לעלות לתורה 

עלינו לכבד , (כל שאיננו כהן או לוי –ח בהם "ין באפשרותנו לכבד תוא, נוטלים כהן ולוי

ותמיד רצה , ב אחד מבוסטון שהיה כהן"ומעשה בבעה  (.ל"כסדר הנ)' ח וכו"את הת

והסבירו לו שהלא העלייה שלו , ולא הניחוהו הגבאים מפני שכהן היה, לעלות לשלישי

שבת לעלייה הכי מכובדת הוא שהרי כל הטעם ששלישי נח, היא הכי מכובדת, הראשונה

והרי , ל"וכנ, מפני שהיא ההזדמנות הראשונה שאפשר לכבד למי שאינו כהן או לוי לעלות

עד שהלך לו , ולא נתקררה דעתו בזה  .עולה בעלייה הראשונה ממש, שכהן הוא, הוא

לטמפל הקונסרביטיבי וקנה לו שלישי בדמים יקרים ושמח בזה שמחה גדולה על שהצליח 

 (.רפג' נפש הרב עמ... )ת שלישילעלו

ס מעדני "מח, ר לוי הכהן רבינוביץ"פעם בליל שמחת תורה קנה אחד חתן תורה להג

ר "ואחרי הקניה כל אחד אמר לגבאי ליתן להג, ואחד קנה לו חתן בראשית, השולחן

האם , ר רבינוביץ ושאלו אותו"נגשו להג  .עליות' והגבאי אמר להם שקנו לו ב, רבינוניץ

אבל זה לא  וענה להלכה מותר, שיהיה לו חתן תורה וחתן בראשית, תר לאדם אחדמו

צריך שעוד יהודי יוכל  :וענה להם, "איזה אחרים"ושאלו לו מה ה, מתאים עם איזה אחרים

 .להנות

ולכן , וענה חתן תורה, אחר כך שאלו אותו מה יותר חשוב חתן תורה או חתן בראשית

 .נתנו לו חתן תורה

ר "ואומרים בשם האדמו  .ורבנים חתן תורה, רים לוקחים חתן בראשית"אדמווכידוע ש

ולכן , שרבנים לומדים כל השנה, טעם בדרך צחות על זה, משומרי אמונים' חוקי חיים'

רים חושבים שלא "אבל אדמו, על שלמדו כל השנה ועושים סיום, מקבלים חתן תורה

ים על עצמם קבלה שהשנה זה כבר לומדים ולכן לוקחים חתן בראשית שבכל שנה מקבל

  .ילמדו ועכשיו מתחילים

( ב"תרסט סק)שהרי המשנה ברורה , ושאלוהו על חתן תורה וחתן בראשית לאדם אחד

, ת שיאמרו שהראשון היה פגום"לשניהם כי הוא פגם לס  כתב לא להעלות אדם אחד

ים לעלות חתן רי גור ונדבורנא נוהג"ושמענו שאדמו. ת אחת"ואמר שיש עצה לקרוא בס

  (.קב-קא' עובדות דרבי לוי עמ)ת אחד "תורה וחתן בראשית בס

ויש להוסיף מה שאירע כאשר שני שרי התורה רבותינו הגאון רבי עקיבא איגר והגאון 

והתפללו בשבת קודש באותו בית , נפגשו באיזו עיירה' נתיבות'רבי יעקב מליסא בעל ה

שהיא העלייה , "שלישי"איגר לעלות לתורה ל כיבדו את רבנו הגאון רבי עקיבא  .כנסת

 (.ק מה"א רפד ס"ע מג"וע  .ת' טור ס  .עה' ג ס"ש פ"רא  .א, גיטין נט' ע)היותר מכובדת 

 !א"התעלף הגרע –מיד כשקראו בשמו לעלות לתורה 

איבדו , אלו צעקו וצווחו  .והיתה בהלה גדולה בבית הכנסת, מובן שנעשה שם רעש גדול

א "והגרע, דבר לא עזר  .ואלו רצו להביא מים לשפוך עליו כדי לעוררו, את עשתונותיהם

הבין מיד מהי ' נתיבות'אולם רבנו ה .שההתרגשות גאתה, מובן  .לא הקיץ מעלפונו העמוק

א התעלף מרוב צער ועגמת נפש על שכיבדו אותו בעלייה "שהגרע,סיבת ההתעלפות

מיד פילס לעצמו דרך   .'נתיבות'ה ולא השכילו לכבד בה את ריעו בעל, היותר חשובה



 ח
 

קם ועלה , התאושש מיד, א"שמע הגרע  .א ולחש באזנו דבר מה"מיהר אל הגרע, בקהל

 .לתורה

פשוט : אמר  .א"לאחר התפילה שאלוהו מה לחש באזנו של הגרע  .תמהו הכל

, משום שהוא רבה של פוזנא', שלישי'שכיבדו את מר ב, ידע נא מר: "לחשתי באזנו  .מאוד

 ".ליסא, שהיא עיר גדולה יותר מעירי

והקיץ , מיד נחה דעתו, ולא הוא, א שהעיר היא זו שזכתה בכיבוד"כיוון ששמע הגרע

 (.לד' עמ, מ שך"בשם החזון איש והגרא, מובא בשמושה של תורה... )מעלפונו

 .הרי הוא הוא המרא דאתרא  !שאל את הרב עצמו: סיכום

  

 


