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אחרת... חושבים שהם אף בני-אדם, עבור הטוב יודע ה'
 היו אם הנה מצרימה״ ןשבן מלחמה בראתם העם ינחם פן אלקים אמר ״כי

 טוב לא שזה שיודע וה' פלשתים, ארץ דרך ללכת אומרים היו אותם שואלים
 שהיה דברים על חושבים אנשים הרבה, מצוי זה ]וכעין המדבר. דרך סיבבם עבורם

לטובתם[. כדעתם, שלא עושה שה' והאמת, אחר. באופן שיהיה עדיף

בנסיון לעמוד זכות אין ולפעמים נסיון, לידי לבא שלא זכות יש
 ולא בנסיון. לעמוד כח להם לתת וגם פלשתים דרך להעבירם היה יכול ה'
 היו )שאם שמים. מיראת חוץ ביד״ש, והכל הבחירה. שלילת זה כי כן, עשה

 זאת ובכל מהאמונה(. להמעיטם להם כדאי ולא באמונה, חסרון להם היה למצרים, חוזרים
המדבר. דרך שילכו ידי על ודוקא נסיון, לידי יבואו שלא זכות להם היה

רש״י, ומפרש פז.(. )יומא ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל וכענין
ידו. על תבא שלא העבירה את מפניו מדחה ה'

בנסיון לעמוד יכול שאינו ממי דבר, מונע בחסדו ה'
 היו כלל-ישראל ]אם בנסיון. יעמדו שלא שידוע מאנשים מונע ה' חסד לפעמים

רח״ל[. הרבה כ״כ שנטמעו ברוסיה שהיה בנסיון ישראל כלל את מעמיד היה לא ה' זוכים,

שוא טענות טוענים ממורמרים אנשים
 להמיתם. רוצה שמשה חשבו וכי צ״ב, יא( יד, )בשלח לנו" עשית זאת "מה

מלבו? דברים עושה שהוא צד היה וכי משה, על טענו למה צ״ב ועוד
ממש! בהם שאין טענות טוענים ממורמרים אנשים המציאות, כך אמנם

כלום מעצמו לו שאין נוכח שהאדם התפילה תועלת
 ומתפלל. עומד משה שהיה למדנו פרש״י, טו( יד, )בשלח אלי" תצעק "מה

 מה צ״ב, בצרה. נתונים שישראל בתפילה להאריך עתה עת לא הקב״ה: א״ל
שיתפללו? רוצה ה' הרי צרה, בעת מתפילה טוב יותר

 שאין האדם מראה שבתפילה מהם וא' ענינים. כמה יש בתפילה דהנה וי״ל,
 בהשגחתו מעמו מושגח שהכל מראה ובכך ה'. ביד תלוי והכל כלום, מעצמו לו

 שהוא שזה ולאחריה, תפילה ידי על לזכות יכול שאדם מהדברים א' וזה ית'.
מועיל. להקב״ה, עצמו מוסר

פיה על 'מעשה' עשו כי האמונה, התחזקה התפילה ידי על
 ישראל בני אל דבר למשה: אמר שה' מה והוא מזה, יותר דבר יש אבל
 הנס נעשה ואז לים, שקפצו כך אחר שאירע וכפי לים. שיכנסו היינו ויסעו.

סוף. ים קריעת של
 להכנס להם שנאמר במה התפילה, ידי על התחזקה בה' שהאמונה בזה, והענין

 בה' שהאמונה מראה בזה שאלות, בלא ללכת אומר ה' כאשר כי ונכנסו. לים
 מראה שבתפילה דאף משה, אל ה' אמר וזה וספק. הרהור לו היות מבלי חזקה

 שיעשה ידי על יתחזק מזה יותר אבל ה', ביד שהכל ומכיר לגמרי עצמו שמוסר
ובאוה״ח(. אריה בגור )ועיין שלימה. שהאמונה ניכר שיהא לים, ויכנסו מעשה

המים כל נבקעו
 העליונים מים שגם איתא במכילתא שבעולם. מים כל פרש״י המים" "ויבקעו

 המים כל שיבקעו זה בנס הצורך מה וצ״ב, נבקעו. ושבתהומות והתחתונים
 ושבכד ושבמערות, ושבשיחין, שבבורות, שהמים במכילתא, איתא ועוד שבעולם.
נבקעו. ושבצלוחית ושבחבית ושבכוס,
 המשיך לא החצי אבל לחצי, אחת פעם רק נבקעו שהמים מסתבר והנה

וכו'. חצי לעוד החצי וחצי חצי, לעוד להיבקע
 ויל״ע, חזרו. בעולם שהיה המים כל למקומם, דכשחזרו במכילתא, איתא עוד

 )ורק סוף בים ״בשעת-הבקיעה״ רק היתה שבעולם המים בכל ״הבקיעה״ אם
 משך בכל גם או למקומם(, שבעולם מימות כל גם חזרו אז למקומם, סוף ים מי כשחזרו

 כוס אז גם ממלא שהיה ומי בקועים. שבעולם המים כל היו בנ״י, מעבר עת
נבקע? כוסו היה כבר, הבקועים מהמים מים

תותירו לא של לאו על לקו האם
תר אל איש אלהם משה ?*אסר u י rn דלא באיסור לעיין יש בקר". עד 

 דחסימה דלאו דומיא ואינו תורה, מתן קודם דהוי דכיון עליו, לוקין אם יותיר
עליו. דלוקין דלמא או תורה, במתן שנאמר

רחמים בקשו
 זצוק׳׳ל משה האגרות בעל כשנחלש זצוק׳׳ל שך הגראמ׳׳מ מרן של מכתבו בזה להעתיק הננו

קלד( עמ' )ח׳׳ו ומאמרים מכתבים בס' ונדפס

המן מאוכלי הוא
 בתורה העמל לפלוני יעץ שליט׳׳א רבנו כי שמע אשר באחד, היה מעשה

 הטבעי. באופן יכולתו מכפי יותר בנו לנשואי להתחייב הוא יכול כי בטהרה,
 רבינו לו והורה זה בענין לשאול גם בא לפרנסתו, עובד היה אשר יהודי אותו
 תמה פרנסתו. כפי נורמאלי באופן אלא יכולתו מכפי יותר להתחייב שלא

יותר״? גבוה סכום עצמו על ליטול שיכול רבינו יעץ לפלוני ״מדוע רבנו באזני
המן״. מאוכלי הוא ״כי שואל: לאותו רבנו והשיב

 ואז בכולל, ללמוד אני גם אלך ״מעתה - לרבינו פלוני אותו הציע - כן״ ״אם
רבנו. לו השיב מאוחר...״ ״כבר כמותו״. להתחייב לי גם יתיר רבנו

 לחיות הלה התרגל שכבר מאחר כי לומר, רבנו כוונת היתה אולי ]א״ה,
 של זו במדרגה עצמו את להעמיד עליו יקשה הטבע, דרך פי על בהשתדלות

 לזו הזהה לדרגה להגיע יצליח ולא לגמרי, הוא ברוך הקדוש על יהבו השלכת
 אמנם, בתורה. רק ועסק העולם חשבונות כל מאז מעצמו שהשליך מי של

 אלו ודברים אחר. במצב להתנהג להתחיל יוכל תמיד מאוד יתאמץ שאם ייתכן
ללבב[ יראה וה' אחד, כל של בדרגות דקים

הפרגוד( )מאחורי

למלאכים קודמת אדם בני שירת
 באו הים מן ישראל שיצאו וכיון כתוב: ז'[ ]נ״ג שמות במד״ר משה ישיר אז

 וכן וכו', תחילה בני יקדמו הקב״ה א״ל הקב״ה לפני שירה להקדים מלאכים
 ישיר אז דכתיב הים על שעמדו ישראל אלו שרים קדמו אומר הוא בדוד
 מפני לא למלאכים הקב״ה אמר כך? ולמה המלאכים, אלו נוגנים אחר משה
 תחלה יאמרו שב״ו מפני אלא תחלה שיקדמו אומר אני אתכם משפיל שאני

 חיים אתם מבקשים שאתם זמן כל אתם אבל מהם, אחד ימות שלא עד
עכ״ל. וכו' וקיימים
 השירה לומר צריך אז וירידות, עליות לו שיש אדם דבן עוד להוסיף ויתכן

 לכן ממדרגתם יורדים אינם מלאכים אבל לרדת, יכול דאח״כ שמתפעל בזמן
אח״כ. גם יכולים
 הרגשתו לפי מילים בשכלו מחדש דאדם י״ל נוגנים נקראים שהמלאכים ומה

 שיר של בחינה זה ואין שיאמרו מה ממרום הופעה זה מלאכים אבל בהישועה,
ניגון. אלא

)במהרה לזש״ק חנה בת שושנה שאשא לזכות הוקדש(
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בנסיונות ״עומד״ להיות הנסיון זהו לאש. מהשלכה קשה יותר נסיון
 לך 'לך של זה דנסיון ידוע הנה לך״. לך אברם אל ה' ״ויאמר א יב, לך לך

 היה אבינו, אברהם אצל נסיון דכל וכידוע, הגדולים. מהנסיונות היה מארצך',
 אור-כשדים. של מנסיון גדול יותר נסיון היה שזה הרי משלפניו. קשה יותר

 בכל ולהסתכן ״הכל״ לתת מוכנים בן, להם שאין אנשים רואים בזמנינו,
 פלוני במקום רופא שיש אומרים היו ואם בנים. להוליד בשביל סיכונים מיני

 ובשמחה. לב בחפץ זה עושים היו ילדים, להוליד שמרפא
 ה'שם' וכן הממון וגם ״כאן״. ולא לבנים, ״שם״ רק שיזכה שהבטיחו וכאן,
 עושר לבנים יזכה ששם מבטיחו, שה' כאן, יש נסיון איזה שם, יגדל שלו

 ילדים? להוליד בשביל אנשים עושים לא מה הרי כי ו'שם'.
 כן ועל היצר פיתוי מגדיל בדבר-טבעי, ולא בחירה, בו שיש בדבר נסיון
 באופן בעיניו רואה זה בדרך-הטבע, זהו כי לאדם שנדמה דבר לחלק, צריך

זה. עבור לתת ומוכן מוחשי,
 שהיה אבינו לאברהם ואפילו גדול. נסיון כבר זהו אז בחירה, בזה כשיש אבל
 בזה יש כבר בדבר-ה', לשמוע האם בחירה שיש כל הנולד, את ורואה נביא
ולהתחזק. להתגבר וצריך קשה הכל ואז יצר, בזה יש נסיון,

תעשה ואל בשב רק הנסיון להמעיט יכל אברהם
 אם באור-כשדים, לאש השלכתו בנסיון עמד אבינו שאברהם אחר ולכאורה,

 בו נוגע היה לא נמרוד אז לאלילים, מניח היה
 בבורא באמונתו איתן עמד זאת, ובכל לרעה.
 בנס. שניצל אלא למיתה, עצמו והשליך עולם
 מארצו? לצאת הגדול הנסיון מהו וא״כ,

 רק והתנסה ממולדתו, רחק כבר אברהם
 ממולדתו יצא שכבר בפרט, יותר. עוד להתרחק

 שנצטווה אלא חרן, עד והגיע אביו עם יחד
 לפי ולכאורה, כדפרש״י. יותר, עוד להתרחק

 היותר דהנסיון להיות צריך היה הנסיונות, סדר
קשה. יותר מאוחר,
 יותר שהוא אפילו חד-פעמי, נסיון וכנראה,

 אף על ולכן מראה. כך כל לא עדיין גדול,
 להראות בכדי אבל כשדים, אור בנסיון שעמד
 בנסיונות, ״עמידה״ של במצב אוחז שהוא
ולנסותו. להמשיך צריך
 המלחמה. בקשרי הזמן כל ״עומד״ היצר

 ה( המעשה )יחוד החובות-הלבבות כדברי
 וחייליו. היצר מלחמת היא הגדולה, המלחמה

 ניצחו האדם ואם ז( ד, בראשית השחר אילת )ועיין
 בו. להלחם להמשיך ועליו סיים. לא הוא אחת, פעם
לאברהם. הנסיון היה וזה

 הבריאה, תכלית את לדורות להכיר ״העולם״ את להביא אברהם השפיע איך
? התורה שזהו

 הוא תורה. של למצב תבוא שהבריאה רצה בה', שיאמינו הסתפק לא אברהם
 את להביא העצה ואיך כח:(. )יומא ניתנה שלא עד התורה כל את קיים עצמו

 ידי על התעלותו. ידי על התורה? שיקבלו דורות כמה לעוד שיתפתח בריאה
 עולם. בורא שיש העולם בכל ויכניס יתעלה, עצמו שהוא

 הבטחה בזה ואין אברהם. אלקי שיאמרו גדול, לגוי ואעשך הובטח: זה ועל
 יאמרו: ועי״ז אלקי-הארץ, את שיכירו הבריאה בכלל שהוא אלא לו, פרטית

 או, חת. ובני עפרון - אלקים נשיא שונים: בעיתות שהכירוהו כפי ]א.ה. אברהם. אלקי
 המלחמה[. לאחר המלכים תשעת כל - עליהם מלך עשאוהו
 בנסיונות. עמידה ידי על העולם? כל על שישפיע עד התעלה וכיצד

 יגיע מארצך, לך לך של בנסיון שיעמוד ידי שעל השייכות, מובן ממילא
 תהא הבריאה אז יעקב, ואלקי יצחק, אלקי אברהם, אלקי יאמרו: שהכל מצב

נבראה. שלמענה לתורה ראויה

שיגיע מה אל להגיע חייו, כל שיעמול ״בפועל״, נסיונות לעבור האדם על
 אחר אומרים, מרבותינו יש פרש״י, האלה״ הדברים אחר ״ויהי א. כב, וירא

 הקריב לא אברהם, שעשה סעודה מכל ואומר, מקטרג שהיה שטן. של דבריו
 אילו בנו, בשביל אלא עשה כלום לו, אמר אחד. איל או אחד פר לפניך
מעכב. היה לא לפני, אותו זבח לו אומר הייתי
 זבח אומר היה אם דאפילו ואמר, השטן, קטרוג את דחה שה' כיון והנה,

 מה כל יודע ה' הביאור, אלא בנסיון? העמידו למה זובח, היה לפני, בנך את
ל:(. נדה טז. ב״ב )עיין לא ומי צדיק יהא ומי שיהיה.

 לפי הבריאה את מנהיג לא ה' כי אלא, הנבראים? את לברוא הוצרך ולמה
 אל להגיע חייו, כל שיעמול ״בפועל״, נסיונות לעבור האדם על אלא ידיעתו,

שיגיע. מה
בן לו כשנולד גדולה סעודה שעשה אברהם על טענה שיש משמע ועכ״פ,

 אותו וניסה זכות, עליו ללמד הוצרך וה' קרבן. שום הקריב ולא לזקנותו,
לימוד-זכות. באותו

 מתפאר שהיה ישמעאל, של דבריו אחר אומרים ויש רש״י: כותב ב' בפירוש
 אחד באבר יצחק, לו אמר מיחה. ולא שנה, עשרה שלש בן שמל יצחק על

 הייתי לא לפני, עצמך זבח הוא, ברוך הקדוש לי אמר אילו מיראני, אתה
מעכב.

שיעמוד כדי ידיעתו( פי על )ולא מעשיו לפי האדם את בנסיון בודק ה'
וינצח. בזה,

 זה לטעם אבל הקריב. שלא אברהם על טענה היה הראשון, לפירוש והנה
 ישמעאל נמי, הכי אין לשמונה? שנימול עוולה עשה יצחק וכי להבין, יש

 שה' עד יצחק, על יש תביעה איזה אז בו. התנסה לא שיצחק בנסיון, עמד
? בזה ינסהו
 רק אבל וינצח. שיעמוד כדי האדם, את מנסה ה' פשוט, דהנה לבאר, ונראה
 בידיעת-ה' הכוונה ולא יעשה, שהאדם ספק שום שאין דבר באותו ובדיוק

 ענין שעל במצב עומד שהאדם לפי-מעשיו, רק הכוונה, אלא שיהיה. מה בכל
 האדם. את ה' מנסה לא בזה בנסיון, יעמוד אם לבדוק מקום אין זה,

 מאיתנו. נשלל הדבר כי חזיר, באכילת אותנו מנסה לא ה' במצבינו, ולדוגמא.
מצבו-של-האדם. עדיין הוכח שלא בדברים נסיונות? ישנם ובמה

 הראה לא עדיין שהאדם בדברים רק הנסיון,
מדרגתו מעל שעומד

 סיבה בכך אין יהיה, מה האמת יודע שה' ואף
 דברים באותם רק מהאדם. הנסיון למנוע

 מעל עומד שהוא עדיין הראה לא שהאדם
נסיון. שייך באלו דרגה, אותה

 היה אברהם שאם משמע, חז״ל ומדברי
 היה יצחק אם או לקרבן, גוזל או תור מקריב
 היה אז ישמעאל, כמו עשרה, שלוש בן נימול
 שאין אף בזה. לנסיון מקום שאין לומר, שייך

בן מילה לבין וגוזל, תור הקרבת בין השוואה
13.

 לבין 13 בן למול עצמו מניח דומה אין וכן,
לגמרי. עצמו להקריב לעקידה צווארו פושט

לנסותו. צורך אין זה, לו היה אם זאת, בכל
כאלו, במצבים עצמם הראו שלא ומכיון

בנסיון. לעמוד הוצרכו
 צריך כזו, מדרגה אצלם קיימת ש״בכח״ ואף

״בפועל״. אותה לעבור
 צדיק, יהיה שהאדם כט( יט, וירא אילת-השחר )עיין בכללות יודע הקב״ה שהרי
 פרק ישרים המסילת )דברי וינצח בנסיון שיעמוד כדי לעולם, מביאו זאת ובכל

בנסיון(. לעמוד - בעולמו חובתו עיקר שזהו א'
 והראיה, בהם. יעמוד לא אולי לדון, מקום שיש בדברים לאדם באים הנסיונות
 יעמוד לא אברהם ואולי שמא הדברים, באלו ספק לעורר היה יכל שהשטן

העקידה. בנסיון

כבר הנקנית בשלמות השגה ויש בנסיונות, נעלות מדרגות יש
נא )אור-החיים, בקשה לשון אלא נא אין פרש״י נא״ קח ״ויאמר ב כב, וירא

 לא הראשונות יאמרו שלא הנסיון, בזה לי עמוד ממך, בבקשה א״ל מיד( -
ממש. בהן היה

 שיעמוד ה' רצה ממש, בהם אין שהראשונות שיאמרו משום רק וכי וצ״ב,
 שהתנסה ידע מי ממש, בהם היה לא שהראשונות יאמר מי צ״ב, ועוד בנסיון?

 הקשים? בנסיונות עמד כן אברהם הרי צ״ב, ועוד בזה?
 היה שומע, היה לא אם אברהם, אמר יא( נו, כאן מדרש יד. )שלח בתנחומא

 את מפסיד שהיה הכוונה אולי הטעם? מה וצ״ב, מימיו. שיגע מה כל מאבד
 דומה. הדבר למה )משל כל-הנסיונות. לאחר לקבל ראוי שהיה ״השלמות״ תואר
 שכר- מאבד היה לא בודאי אבל תעודה(. לקבל יכול דאינו האחרון, במבחן לנכשל

שנג(. חסידים ספר עיין בהם. עמד שכבר הנסיונות
 שהיה מה אברהם, מדרגת שלפי ביארנו, עג( עמוד )א, תהלתך פי ימלא בספר

 בני- שיאמרו הכוונה אין ... יאמרו שלא ולפ״ז, לנסיון. נחשב לא עכשיו, עד
בדבר. תביעה עליו יהא שלא אלא, האדם.

מיוחדות במצוות נסיונות
 מצוות ישמרו אם פרש״י לא״ אם בתורתי הילך אנסנו ״למען שם, בשלח פר'

 ללקוט. בשבת יצאו ולא ממנו יותירו שלא בו התלויות
 שכבר המצוות בכל והנה בנסיון. ויום יום כל שיהיו היתה שהכוונה משמע
 נסיון יש מצוה בכל והרי במרה, שנצטוו המצוות ונוסף ב״נ מצוות בז' נצטוו

זה? לצורך שניתן במן המיוחד ומה כתיקונה. אותה מקיימים אם
<<< אחרון בעמוד המשך

עצה ממנו ונהנים
בלימוד טעם לו תתן

 על צערו את והביע א,”שליט רבנו למרן אברך נכנס
 ברוחניות מאוד שמתדרדר הבחרות בגיל שהוא בנו

 עמו. לעשות מה א”שליט מרבנו עצה וביקש
 ”בלימוד? טעם בעבר לבחור היה האם” רבנו שאלו
 לו תבטיח כן אם” רבנו לו אמר .”כן” האברך לו ענה

 מסכת ויסיים ילמד אם שקל, אלף כמו גדול סכום
 .”בעזרכם יהיה והי וכדו', ביצה כמו קטנה

 המסכת, את למד והבחור כן, עשה ל”הנ האברך
 ועלה למסלול חזר ה”וב התורה, חשקת מזה וקיבל

מאוד. והתעלה
שליט״א( ש”רא ג”הרה )מפי



בלבד. מו"מ בדרך נכתב והכל אופן, בשום למעשה הדברים על לסמוך אין ע"כ1 מעשה, מפי הלכות למדים שאץ לציין הראוי מן

גוי עשני שלא הברכה נוסח
 ביאור עיין עכו״ם, דוקא ולאו גוי נקראים אנשים קבוצת כל בעצם הנה
יהודי לאינו גוי לקרוא רגילים אנו אבל ד'[ א' ]ישעי' הגר׳׳א

 עובד עשני שלא מברך הי׳ חיים דהחפץ מובא שלמה ר׳ הצדיק ובספר
כוכבים.
 עובדים שאינם יהודים האינם את מכלל מוציאים אין זה בלשון דהא ויל׳׳ע

 עובד עשני שלא הברכה ומה בבחירה, התלוי דבר הוא זרה דעבודה וגם ע׳׳ז,
כוכבים?

 לומר שנהגו הנוסח את שמפרש ל״ד[ ]סימן או׳׳ח שלמה לך האלף שו׳׳ת ועי׳
נכרי. עשני שלא אומרים ויש גוי עשני שלא

 האנשים רוב ולמעשה קרוב, שאינו הוא נכרי משמעות דהא ק"ק זה גם אך
 שעשאני הברכה נוסח כתוב ש׳׳ץ הירץ ר׳ ובסידור גוי, עשני שלא לברך נהגו

ישראל.
 שעשאני יברך שלא ויזהר כתב: ט׳׳ו ס׳׳ק מ׳׳ו סימן ברורה במשנה אמנם
 יוכל לא שבזה י"א כי הדפוס, שיבוש ע"י סידורים באיזה שיש כמו ישראל
אשה. עשני ולא עבד עשני שלא שוב לברך

 וכי מיוחדת! התבוננות בלי גוי עשני שלא יום בכל מברכים אנו והנה
 הי׳ כבר אם ואפי׳ נורא, ממש זה הרי כך נולד הי׳ ח׳׳ו אם הי׳ מה חושבים

האדם. תכלית לא עדיין זה מצוות הז׳ את מקיים
 ובאהבתו ה׳ בידיעת לעלות ויכול תורה, לו שיש בזה היהודי מאושר כמה
 גודל את והרגישו בשפלות מאוד הגוי על הסתכלו הדורות ובכל מאד, ולגדול
 עד התבוללות הי׳ שלא כמעט וממילא לה׳, קדוש עם יהודים שאנחנו האושר
 עיונים תהלתך פי )ימלא הצרות והתחילו העכו׳׳ם את שהחשיבו המשכילים שבאו

סה( סד- עמ׳ בתפילה

לנשים הברכה נוסח
 זכר בלשון האנשים כמו אלו ברכות מברכות היו הנשים הקודמים בדורות

 נקבה בלשון ולא משפחה נולד שלא דהיינו עבד, עשני שלא גוי עשני שלא
 ועבד יהודי, שאינו היינו דגוי ונקבה זכר נכלל דבגוי ושפחה, גויה עשני שלא

)שם( זכר עבד דוקא ולאו לעבדות הכונה

עליהן. אמן ועניית ברכות שמיעת - מליארדים חלוקת
 שליט׳׳א מורנו בבית מתקיים השחר, אילת הפצעת שעת "ותיקין", לפני שעה
 רב, שלל חלוקת במקום התקיימה מהימים ביום והנה קדשים. בסדר שיעור
 הכריז מליארדים!" "מליארדים, כנמשל. אלא כמשל, לא מליארדים! חלוקת

 לרוץ שצריכים כסף בקצת להסתפק עוד לא שליט׳׳א, השחר אילת בעל רבינו
 הזה, לעולם עבורם לבוא שכדאי הון אילי של מושגים אלא עבורו, למרחקים

 התפילה, תחלת קודם שעה "כרבע השיעור: לשומעי ואמר פתח נתחזקה", "הבה
 המשיך וכאן אמן", יענו והשומעים רם, בקול השחר ברכות אחד כל יאמר

דבריו: תוכן וזה אמן, עניית מעלת בגודל ובלהט בחמימות
 מדברים השיעור שאחרי שמצוי מה על בישיבה, לבחורים לומר רגיל הייתי
 בשביל הישיבה לאולם מחוץ נשארים זה ידי ועל בכך, מה של בדברים ביניהם
 נכנסים והם מנחה, שלפני קדיש החזן מתחיל ובינתיים בדברים, קצת לגלגל
 במעריב וכן אמנים, ושאר רבא שמיה יהא אמן מלענות והפסידו הקדיש, אחרי

 ממש בעלמא, פטפוטים סתם בשביל מה, בשביל זה וכל ברכו, עניית מפסידים
 שזה אמן, של הדבר חשיבות את מבינים אינם הזה בעולם וכשנמצאים כלום.
 אמן כל הבא בעולם ואילו זה, את מעריכים ואינם מיליארדים, מיליארדים שוה

להצילו. יכול אחד אמן ואף זה, לו יחסר כמה אמן לו יחסר ואם לו, יעזור
 המדרש לבית שהולך "פעמים וז"ל נ׳ אות חיים החפץ בשיחות נמצא וכן

 רגעים על איש איזה עם לדבר נתעכב הלוכו ובדרך הקבוע, בזמן להתפלל
 ברכו. אמרו כבר כשבא אמנם ברכו, לפני לבוא יספיק שעוד בחשבו אחדים,
בדרך?" מתעכב היה האם זהובים, וכך כך להשתכר הולך היה אם בנפשו, יתבונן
 ועוד אמן עוד מחפשים והיו אמן, בעניית מאד מקפידים יהודים היו פעם

 וכך אמן, ולענות הברכות את לשמוע כדי לאחד מאחד הולכים שהיו עד אמן,
 וזה אמן, אחריהם לענות שיוכלו כדי בקול, השחר הברכות את אומרים יש

 ביטלו ישיבה שבני דברים ויש במצוות, אחרים מזכים שהם מאד, טוב דבר
אמנם כי לגמרי, זה את לבטל אפשר אי אבל ללימוד, מפריע שזה בגלל אותם

בזה. ליזהר יש זמנים בשאר אבל יבטל, שלא באמת ללימוד מפריע שזה בזמן
 הברכות את לשמוע כדי לאיש מאיש בתפילתו הולך היה האריז׳׳ל הנה
 לנו אין הרי והאריז׳׳ל בשמו, ו׳ סימן תשובה שערי עי׳ אמן, לענות כדי השחר

ח"ב( אמן )נוטרי ורגע. רגע לכל אצלו שהיתה החשיבות את להעריך מושג כלל

הלימוד. באמצע אמן לענות
 שלומדים בחורים אודות שליט"א, מרן את שאל שליט"א ש. אפרים רבי הגאון

 דאע"פ לו וענה אמן. לענות להפסיק צריכים האם בישיבה, השחר ברכות בזמן
של"ד( עמ׳ ציון )אבני להפסיק כדאי שמים היראת בשביל צריך, לא שמדינא

התפילה אחרי השחר ברכת
 נ"ב סימן סוף הרמ׳׳א דברי הביא השחר( ברכות )בענין ו׳ עמ׳ ברכה בעמק

 התפלה, קודם אמרו לא אם השחר ברכות דכל מהרי׳׳א בשם וב"י הכלבו, בשם
 מברכת חוץ לברך יוכל הברכות דכל כתב והפר׳׳ח התפלה, לאחר לאומרו מחוייב

שבתפלה. המתים מחיה בברכת יצא שכבר נשמה אלקי
 בתפלה שמזכיר מה ע"י אסורים מתיר של הברכה ג"כ יוצא אינו למה ותמוה,
 לחברתה הסמוכה ברכה הם תפלה של הברכות כל דהרי אסורים, מתיר בשמו"ע
 הברכות לכל לפתיחה ג"כ נחשבת ראשונה ברכה של ומלכות בשם והפתיחה
 בתפלה שאומר מה שכל נמצא וא"כ מ׳׳ט, דף בברכות תוס׳ כמש׳׳כ הסמוכות

 אסורים, מתיר אמ׳׳ה בא"י כאומר והוי ומלכות, שם של בברכה אומר הוא הרי
עכ"ד. וצע"ג לבטלה הוי ברכה אותה שוב מברך ואם

 בתיבות הברכה לחתום וכגון בברכה, שמעכבים התיבות דדוקא לתרץ, ונראה
 לברך, יוכל שלא גורם זה הברכה, ומעכב הברכה חתימת טופס שזה מתים מחיה
 יד"ח, יוצא הרי דשמו"ע זו בברכה אסורים" "מתיר התיבות יאמר שלא מי אבל

 מתיר לברך יכול ועדיין שבירך, כמו שיחשב גורמות לא אלו תיבות ומשו׳׳ה
לה( לד- עמ׳ בתפילה עיונים תהלתך פי )ימלא שמו׳׳ע. לאחר אסורים

צרכי כל לי שעשה
 ויוהכ׳׳פ בת׳׳ב צרכי כל לי שעשה מברך דהי׳ מבואר ט׳[ ]אות רב במעשה

עי"ש. מנעליו כשנעל בלילה רק
 וכגון בהם נתחייב אם רק לברך דנהג כתוב לא השחר ברכות בשאר והנה
 סימן השו׳׳ע וכדפסק וכו׳ התרנגול קול שמע אם דוקא לשכוי נתן אשר ברכת

זו. ברכה ומ׳׳ש ח׳ סעיף מ׳׳ו
 במציאות, להיות צריך ולכן צרכי, כל לי שעשה דמברכים כיון זה דשאני וי"מ

 לי שעשה לברך א"א ולכן גרע, דין ע"פ לעשות שא"א דמה לחלק יתכן ועוד
 הסנדל, בנעילת היום אסור דלכו׳׳ע וגם מנעלים, לנעול שאסור בזמן צרכי כל

 אצלו שחסר אע"פ אחרות בברכות משא"כ העולם צרכי על שמברך שייך ולא
לברך. שאפשר י"ל המציאות
 הא דין ע"פ שאסור בגלל מברכים לא דאם רח"ל, אבל לענין דנ"מ והעירו

 הנסדל, בנעילת אסור דלכו"ע מצד אם אבל הסנדל, בעשיית אסור אבל גם
 פריס כ"י דייה ב׳ ס׳ ברכות בתוס׳ ]ויל״ע אסור הוא שרק כיון שייך לא זה באבל

סו( עמ׳ בתפילה עיונים תהלתך פי )ימלא שם[. וביעב״ץ

כח ליעף הנותן ברכת
 בגמ׳ נזכרת שאינה לפי כח ליעף הנותן ברכת בירכו שלא יש רבנו אמר

הגאונים. מתקנת היא אלא
 זו ברכה על בנסתר מהגר׳א ביאור שיש דמזה אמר זעליג שמחה והג״ר

 ברכת בירך שלא איתא ב׳ אות רב מעשה בתוספת אמנם אומרה, שהי׳ משמע
 מדעתנו, ברכה לחדש בידנו אין כי ואמר בגמ׳ נזכר לא כי כח ליעף נתן אשר

 מובא ש״ץ הירץ ר׳ ובסידור כח, ליעף הנותן ברכת מובא לא גאון ר״ע ובסידור
 סימן או"ח בשו״ע ועי׳ חולים ורופא נופלים סומך שפלים מגביה ברכות עוד
סו( עמ׳ תפילה, תהלתך פי )ימלא ברורה. ובמשנה שם הגר"א ובבאור ז׳ ו׳ סעיף מ״ו

ברבים שמו המקדש
 סימן בב"י עי׳ בשם. ברבים שמו המקדש ברכת לחתום אם בפוסקים נחלקו

 או אדם, יהא בלעולם האם הברכה תחילת היא היכן נסתפק איש והחזון מ"ו,
העולם? נברא שלא עד הוא באתה

 עם אומר בתקופה פעם ורק חתימה, בלא זו ברכה לומר שדרכו רבנו ואמר
אלו. שיטות לצאת חתימה

והוספות הערות מכתבים
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במשנ״ב. שם וראה ל"א סימן בשו״ע וכמ״ש



הישיבות עולם
יוסף ברכת ישיבת

 קבוצת שליטייא, פרידמן יעקב הגייר תפרח ישיבת ראש לקח תשנייב בשנת
 רבי מהר״מים: שניים ובראשם יהודה, באור יצחק" "ברכת מישיבת תלמידים

 במקום תורה מקום להקים שליט״א, צור אליעזר ורבי שליט״א סגל משה יעקב
ברק. בני כץ" ל״פרדס הסמוכה הרצוג קרית שממה: כמדבר אז עד שהיה

 ופרס הגורלית, המשימה בחשיבות הכיר שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן
 והדרכה בעיצה אותה ומלווה הישיבה, לנשיא נתמנה הישיבה, על חסותו

 ואמר הסכים לא הנשיא, שיהא הישיבה מקימי כשביקשוהו ]בתחילה עתה. עד מאז
 אלא הרב, את לכבד בשביל זה אין לו: אמר הר״מים שאחד עד וכוי. אני" ומה אני "מי

 חייך ומיד - מכירים הרב ואת אותנו מכירים ולא כסף לאסוף צריכים אנו כי בשבילנו
מסכים...[. אני ודאי א״כ וענה:

 היכר, ללא הנידחת השכונה פני את הישיבה שינתה קיומה שנות 25ב-
 ואברכיה כשבוגריה ומבוקש, פורח רוחני למקום המקום להפיכת וסייעה

 המיוחד, האישי היחס עם זו מישיבה הסביבה. כל על תורה אור מקרינים
 בישיבות, ר״מים כבר ביניהם מפוארים, חמד אברכי בוגרים מאות יצאו

 רבני התורה! עולם של ושמנה מסלתה ספרים, ומחברי משגיחים כולל, ראשי
 וכולן בשכונה, ישיבות שלוש עוד בהקמת שותפים היו אף הישיבה ותלמידי
שליט״א. שטיינמן הגראי״ל מרן בהדרכת

 יעקב הג״ר לקח שוב הרבים, התלמידים את מלהכיל צר מקום כשהיה
 והקים שליט״א, צור אליעזר רבי בראשות תלמידים קבוצת שליט״א פרידמן

שמש. בבית לישרים״ ״אור ישיבת את איתם

 ומרן שבנו, גדול לבנין ששכרו, הצר מהמבנה הישיבה עברה בתשנ״ו,
 היאך ודיבר המדרש בית לחנוכת במיוחד הגיע שליט״א שטיינמן הגראי״ל
 במעט. ברוחניות להסתפק ולא גדול ת״ח להיות צריכה תורה בן שאיפת

 הבחורים ציבור את ועודד גדולות, לדרגות להתעלות יכול שיתאמץ אחד וכל
לגדלות! לשאוף והאברכים

בפרשה מענין המשך >>>
 להותיר. יכול לאכול, רוצה אינו אם אבל למחר. רק זהו להותיר איסור והנה,

 בשבת יצאו שלא רש״י מש״כ והנה, י׳יט(. להלן עזרא )אבן לאוהל חוץ וישליכנו
 שלא במה נסיון להם היה אלא לצאת. למה היה ולא ירד לא באמת ללקוט,

 לקיטה היה אם הספורנו, ]כתב הוצאה. איסור על עובר כלי, עם יצא ואם יצאו.
מהשמים[. שהגיע כיון מגידולו דבר עוקר בכלל אי׳יז הרי וצ׳יב, תולש. איסור על עובר בשבת

 כי בשבת, ללקוט יצאו שלא במה נסיון היה כפלים, השישי ביום מן שירד ואף
טרי... מזון שמחפשים ועוד, עוד... יהיה לא שמא חוששים אנשים

בטחון דרגת בעלי-הניסים את ללמד
 ולא למחר מהיום לבשל שלא ד( קנז, ברורה במשנה )הובא הק' הזוהר כותב

 לא ]וזה מזונותיו. על ויום יום בכל שיבקש כדי למחר, מהיום מזונות להשאיר
 רמה. שולט היה למחר, משאירים היו אם במן וכן בזמן[ לחיסכון כן לעושים נאמר

מאד. גבוהה הנהגה היתה המדבר דור אנשי דעם הבטחון, מידת ללמד

 דבר בכל חיסרון לראות רעה מידה
לטובה כוונתו וה' - להתגבר וצריך נסיונות הכל

 ה' באזני רעה שהיא תואנה פרש״י ה'״ באזני ״רע א, יא, בהעלתך פר'
 שלשה הזה בדרך לבטנו כמה לנו, אוי אמרו: ויקניט. באזניו שתבא שמתכוונים

שתכנסו לטובתכם מתכוין הייתי אני - אפו ויחר הדרך. מענוי נחנו שלא ימים
 וכל כך. רואים אינם ואנשים לטובה, מתכוין שהקב׳יה דברים בהרבה זה )וכך מיד. לארץ

עליהם(. להתגבר וצריך נסיונות, הם חיי-האדם
 חסרון שרואים מה מידה-רעה שזה אלא קשיים, על להתלונן איסור אין והנה
 את מושג לנו אין עלילה. למצוא כדי כך שדיברו משום נתבעו וגם דבר, בכל
 מיד. נענשו הם דקות תביעות איזה ועל המדבר, דור אנשי על התביעה גודל

 חיו הם אבל ונורא. איום היה קטן, דבר כל על נענשין היו אם הזה ובזמן
 )והחטאים שחטאו. מיד ונענשו יותר מהם ותבעו דעה דור והיו תדיריים בניסים
עה.(. יומא המן. ירידת מקום מהם נתרחק זה ידי דעל מיד, ניכר היה שעשו,

הנסיון זמן זהו הקושי בזמן
 נסיון, - להתפלל רוצה נסיון, זה ללמוד רוצה יום, יום נסיונות לאדם יש הנה
 המצוות. את לעשות ממנו המונעות סיבות לאדם יש יום יום וכן
 כ״כ, גדולה בדרגא נסיונות לעבור חי, הוא זה ובשביל האדם תכלית זה אך

 של השיא את ביותר, הגדול הנסיון את שכשעבר אבינו אברהם אצל וכמו
 יום יום לעבור יכול האדם דאין יותר. לעבור ממנו נדרש לא שוב הנסיונות,

סיבת כי לאליהו משגילה ....כהנא רב אצל גם ולכן כאלו. קשים נסיונות

 השנה באותה שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן שכתב תמיכה מכתב
 מאד, ישגה שלמכון ואתר אתר בכל ישראל בני לאחינו

 שנוסדה הרצוג בקרית אשר יוסף״ ״ברכת ישיבת עבור בבקשתי בזה הנני
 התורה של אור ולהפיץ להשפיע הספיקה כבר קיומה ובמשך שנים כמה לפני
 והישיבה בתוי״ש, יעלו שהתלמידים לקוות ויש ספסלי ואתוספו המקום של

 וזקוקים מאד קשה הכלכלי המצב אך וחשובים, גדולים רבנים ע״י מנוהלת
 הדי לנו שנשאר מה זה אשר התורה במוסד תמכו אנא הצבור לעזרת מאד

סלה. טוב בכל הברכות מבעל יתברכו התורמים ובודאי הלכה, של אמות
 תורה החזקת של המצוה לכבוד הכו״ח

שטינמן לייב יהודה אהרן
יצ״ו ברק בני תשנ״ו אדר כ״ח

ישראל ברכת ישיבת
 בתו״ד ואמר שיחה למסור רמות בשכונת לישיבה הגיע שליט״א רבנו

 בשפל נמצאים ישראל וכלל ארץ' יכסה 'החושך אחד שמצד שלמרות הדברים:
 התורה. לימוד למען נפשם המוסרים ואברכים בחורים ב״ה מתרבים המדרגה
 כאשר בדורינו הישיבות לבני שיש וההצלחה המיוחדת דשמיא בסיעתא והרחיב

 שלא מה והאחרונים הראשונים גדולי של בתורתם לכוון זוכה שעמל בחור כל
 יהיה שאז לגאולה קרובים שאנו בעובדה זאת והסביר הקודמים בדורות היה
וכוי. דעה הארץ ומלאה של מצב

שלמה ברכת ישיבת
 לרבנו תלמיד שהיה שליט״א גורביץ קלמן רבי הגאון היה הישיבה ראש

 רבנו של ישיבתו היה ששם במקום סבא בכפר בתחילה היתה הישיבה שליט״א.
 שימשכו בהם הפציר רבנו שם להם שהיה הקשיים ולמרות בעבר, שליט״א
 נוראים ימים לפני מגיע היה שליט״א ורבנו לנתניה. עברו בהמשך שם. ללמוד
 )נצבים שב״ק במוסף תשנ״א אלול השיחות והתפרסמו בישיבה שיחה למסור
בית״נ. תשנ״ד ובאלול תשנ״ב(

 שנתן והעשירו הנסיון את ממנו לקחו העניות, משום הוא כך לידי שבא הדבר
כך. לידי יותר יבוא שלא דדינרי, שיפא לו

 אותם מסירים הנסיונות את וכשעבר נסיונות, לעבור בשביל חי שהאדם רואים
 את שמסלקין או ‘החיים את שגומר או התפקיד את שמילא אחרי כי ממנו,

 נשאר עדיין העשירי נסיון אחרי אבינו אברהם כמו אחר, אופן ע״י הנסיון
אחרים. דברים לו היה רק לחיות

 ועובר ‘החיים נסיונות את שעבר האדם מאושר כמה ללמוד שבאנו מה וזהו
המאושר. הוא בטוב אותם
 נעשה שהוא נסיונות של למצב האדם מגיע ופעמים נסיונות, יש אחד ולכל
 לדעת צריך אך ח״ו, ליאוש ובא זה את לעבור יוכל האיך וחושב עי״ז שבור
 לעמוד יכול וכשאינו בזה, לעמוד יכול הוא כרחך על לאדם נסיון נותנים שאם
ממנו. הסירו זה את שעבר אחרי כהנא רב כמו נסיון ואפי' ממנו. מסירים בזה

בנסיון לעמוד הבטחון כוח
 יותר שלפני שליט״א שטיינמן משה רבי הגאון שליט״א מרן של בנו סיפר

 ״המספיק הרמב״ם בן אברהם רבי של ספרו את הוציאו תשכ״ב שנה מחמישים
 החיבור. על מאוד ושמח לרבינו והביאוהו הערבית מהשפה בתרגום ה'״ לעובדי

 רבי שם שכתב ממה רבינו התפעלות את שליט״א הגרמ״ש זוכר היום ועד
 הרמב״ם בן אברהם רבי וז״ל כאן ונעתיקו הרמב״ם אביו בשם אברהם

 שה' ויאמר ולחוץ השפה מן יתעלה בה' בוטח שתראהו מי הבטחון: פרק
 לבו בסתר אבל והמרפא, המוחץ והממית המחיה והמרושש המפרנס הוא

 מחלה ולעת וסיבותיו, במאמציו רק נכסים ברכישת בטחונו את הוא תולה
 הם ודם, בשר של בכחו רק לאויב התנגדותו ובענין הרופאים, בהדרכת רק
 תלוים והם ד( י׳ )תהלים מזמותיו כל אלהים אין נאמר שעליהם הרשעים הם

וגו'. אכזב ובתקות חלוף בני באמצעים
 ארור ה' אמר כה ה' י״ז ירמיה הנביא שאמר הפסוק את הביא דבריו ובהמשך

 לבו. יטור ה' ומן זרעו בשר ושם באדם יבטח אשר הגבר
 דברי כאן אעתיק וז״ל הרמב״ם אביו לו שאמר מה את אברהם רבי והביא
 האדם, בני רוב זו בקללה כלולים היו לבו יטור המילים לולי כי מארי אבא

 על והשותף בעלה, על והאישה אביו, על בוטח הבן כי כולם כמעט ואפילו
 בלעדי על בטחונו שמצמצם למי ורק אך נוגעת הקללה ואילו וכדומה, שותפו

 או אדם בבני נעזר ורק יתעלה בה' בפנימיותו שבוטח למי ולא יתעלה ה'
עי״ש. וגו' רגילים באמצעים משתמש

אלו( כימים לאור שיצא ובטחון אמונה עניני אתכונן מזקנים הנפלא הספר )מתוך

 0kmail.co.il@0527680034 למייל להגות גא והנצחות, לתרומות בעלון, הנבתביש העגיגיה על והוספות הארות להערות,
תערוג האיל עלון מערכת עבור ולציין 0722164414 קס3ב או ירועולים, 5397 בת.ד. או הסדרים. בין 0527680034 ל: או

mailto:0527680034@0kmail.co.il
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so הפרשה על פשט so
 על הים מי את לשפוך תקצר ה׳ היד הים את לבקוע צריך הי׳ צורך לאיזה יל״ע

 את לחזק ישראל בשביל היו הנסים שעיקר ]ואע׳׳ג הים את לבקוע בלי המצרים
 אני כי מצרים וידעו כאן כתיב דקרא פשט׳ מ״מ וגו׳ תספר ולמען כמש״כ האמונה

 וי״ל נטבעים[, היו איך נ״מ מאי המצרים ולגבי פשוטו מידי יוצא מקרא ואין ה׳
 הוא אלא אליו לילך צורך אין אדם להעניש דכשרוצה להראותם רצה דהקב״ה
 נסים ומצרים וגו׳ פרעה סוס כל אחריהם ויבואו כמ״ש העונש למקום רץ בעצמו

 העמלקים שהיו עמלק גבי הפרשה בסוף רש״י עמש״כ יל׳׳ע זה וכעין לקראתו,
 משה להם והעמיד נוצחין הם שעה באיזו באיצטרולגיאה השעות את מחשבין

 אין כלום זה בשביל חמה להעמיד הוצרך למה ויל״ע השעות את וערבב חמה
 שהקב״ה וי״ל החמה את להעמיד בלי בכשפיהם יועילו שלא לעשות יכול הקב״ה

 רוצה וכשהוא ברצונו תלוי המזלות כל כי כלום יודעים שאין להם להראות רצה
 בהמה שהם ולראות האלקים לברם ג׳( )קהלת כמ״ש כלל יודעים ואין המזל משתנה

 שאם המים לתוך יכנסו שהמצרים כדי כן שהי׳ עי״ל במפרשים. ע׳׳ש להם המה
 ע׳׳פ שזה חשבו עתה אבל מיד בורחים והיו נס שזה רואים היו פתאום נבקע הי׳

לעבור. ויוכלו המים נבקע הרוח שע׳׳י טבע
דקדא( )טעמא

 so שי״ח עלי 03
תורה״ ״חידושי

 .,מתנה’ לרבינו והביא ל,”חו מבני יקר ישיבה בחור רבינו אל נכנם האחרונים, הימים באחד
 ריקים דפים עם וחשובה, יקרה בכריכה נאה, מכורך ,תורה חידושי’ ספר היא המתנה

חידושים. בהם לכתוב שמיועדים
 חידושים, הרבה מחדש שהרב יודע אני משיב: והלה זה, את הביא הוא למה אותו שאל רבינו

 הפחות... לכל הנייר את לתת הזכות את לי שיהיה רוצה אני אותם... לכתוב ספר והבאתי
 חידושים לי שיהיו בטוח לא בזה. שאכתוב מבטיח לא אני אבל כוח, יישר לו: השיב רבינו

נוספים...
 הספרים מעל בצד, הספר את לשים ביקש הגבאים, אחד יצא. והלה הבחור את ובירך

 קדושה, בהם ואין ריקים, הם שבפנים הדפים הלא לו: העיר ומיד בזה הבחין רבינו שבארון.
!בזה תורה דברי שיכתבו עד קודש, ספרי על אותם לשים אין כן ואם

ca  ca ca
מוד” ”הילדים עם ,ב ,א אותיות לי

 )!!(ג חלק ,’התורה שיח’ הספרים מחבר בעל ידידנו של החדש ספרו הופיע האחרונים בימים
 זן אל מזן מלא ופוסקים 0”ש אגדה, בהלכה, ותשובות לשאלות כקודמיו, כולו המוקדש
 ידוע הוא כי הספר, את שליט״א רבינו תלמידי בפני להציג צורך אין ובקיאות. בחריפות

 ממרן תשובה שאלה, כל של ובצידה שליט״א, המחבר של ’כענין שואל’- ב מלא הספר
 וברכה הסכמה בדברי כותב שאול יצחק רבי הגאון רבינו, של בנו כי לציין מעניין שליט״א.

 ושהוא גדול ח”ת כמו וכותב שואל שהנ״ל” פעמים כמה שליט״א מרן מאביו שמע כי לספר
 ספרים. בהרבה אותו רואים שלא משפט .”מקושיותיו טובא נהנה

 בלימוד תורה תלמוד מצות אודות ל,”הנ בספר הנדונים ענינים שני כאן נביא המקום ולקוצר
 תורה תלמוד לא זה אך הקודש אותיות זה שאמנם מצדדים יש כי הילדים, עם ’ב ’א אותיות
 שיכול גדול שאדם אלא דבר, לכל תורה תלמוד כמו זה כי סבורים אחרים ומאידך ממש,
 מצוה הוא לימודם שזה קטנים אצל אבל תורה ביטול זה בשבילו אחרים דברים ללמוד
 תורה. תלמוד מצות בזה יש בזה: א”שליט רבינו והכרעת התורה, לימוד של גמורה

 שיש בשבת כביש לעבור שרוצה מי גוים. של בסביבה שגרים לאלו מאוד הנוגע נוסף, נדון
 שרוצה הגוי הנהג יבין ובזה לכביש מעט לירד לו מותר האם במכונית, שנוסעים ם”עכו שם

 במפורש לו אומר שאינו שכיון או ואסור ם”לעכו כאמירה הוי אי מהנסיעה, ויעצור לעבור,
 עוצר שהוא ומה לו, יפריע לא ושהגוי הכביש את לעבור רוצה שהוא מרמז הוא אלא לעצור

.”ראוי אין” ש בזה רבינו והכרעת שלו, ענינו כבר זה נסיעתו את

ז ^ העורך ^דבר
 אחד בהיר שביום מופלג אברך לנו סיפר
 בתל דין עורכי למשרד להגיע הזמנה קיבל

 לו, התברר לשם הגיע כאשר אביב.
 ידי על אליו שהועברה בירושה שהמדובר

 הצ'ק ״הנה מזמן. לא שנפטרה קשישה
 ואתה אותו שקיבלת לי תחתום רק לפניך.

 שטיפל הדין עורך אמר לביתך״. ללכת יכול
בצוואה.

 הבשורה על שמחתי מאד הראשון ״ברגע
 הראויה הברכה את לברך שעמדתי וכמעט
 ברגע ״אך האברך. לנו מספר שכזה״, למעמד
 ספקות אלו אי במוחי עלו מכן שלאחר
 היא והאם הצוואה של לכשרותה באשר

 מדור המקובלת ההלכה כללי כל לפי נעשתה
דור״.

 על שמח מאד אני דין, לעורך הודיע האברך
 צריך אני קודם אך בחלקי, שנפל הכסף
 באמת הכסף האם ולשאלו, רבי אל לגשת
אלי. שייך
 למול ונפעם משתומם עמד הדין עורך

 קרה לא ״מעודי עיניו. לנגד הנגלה המחזה
 בסכום צ'ק בן-אדם לפני שאציג הזה, כדבר
 אליו, הועבר שהכסף לו אודיע גדול, כה כסף
 אמר. נפש״ בשיוויון ליטלו יסרב והוא

 את לפניו ושטח רבו אל בא האברך כאשר
 קניין עשו האם לברר רבו לו הורה הענין.

 הדין עורך השיב אביב לתל וכשחזר בצוואה,
 הוא הדין הרב, אמר כזה, במקרה בשלילה.

 חוזרת אלא אליך, עוברת אינה שהירושה
ליורשים.

 הכסף בסכום גמ״ח לפתוח לי מותר ״האם
 לך מותר ״האם רבו. את האברך שאל הזה״?
 החזירו שלך״? שאינו בכסף גמ״ח לפתוח

רבו.
 את לקחת לך שאסור די לא אלא עוד ולא

 שומר של דין מעתה מקבל אתה אלא הכסף
 כדי דולרי' 'חשבון לפתוח ומחובתך אבידה,
 זהותם שתתברר עד הכסף, ערך על לשמור

הקרובים. של
 האמונה אצלו מושרש שהיה האברך

 מהקב״ה, שהכל וידע עולמים, בחי והבטחון
 כי רבו, כדבר עשה מיד אלא כלל, פקפק לא
 בו, לגעת לי אסור שלי, אינו הכסף אם

 ילדיו. לנישואי מאד, לכך נצרך שהיה למרות
 הסיפור את לעצור יכולים היינו למעשה

 אברך מאשר יותר, טוב סיפור איזה וכי כאן,
 על מוותר לב ובחפץ מהקב״ה שהכל שיודע

 הקב״ה. צוה כך כי רק גדולים סכומים
 ואנו לסיפור, המשך יש באמת אולם

 גם שהקב״ה לידע, כדי רק זאת מספרים
 עמו ההולכים לכל הזה בעולם גמול, משלם

בתמימות.
 המעשה לאחר הסיפור את האברך סיים וכך

 הגיעה הצוואה, כספי את לקחתי שלא ההוא
 כדת הכל כבר נעשה ושם אחרת ירושה אליי

 חלק, הכל היה לא עדיין שם גם אבל וכדין,
 היורשים, לאחד קפידא להגרם יכול היה כי

 שהוא יאמר היורש אם שרק לי הורה ורבי
 את לקחת לי מותר יהיה הסכום, על מוותר
הכסף.
 שבעולם סיבה כל היתה לא הטבע ״בדרך
 בהגיעי אבל לו, שמגיע מה על יוותר שהוא
 שהוא לשמוע נדהמתי הרב כהוראת אליו

 תביעה״. כל לו ואין שלם בלב הכל על מוחל
האברך. מסיים
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- שליט״א מרן רבינו הנהגות
 ה. מהיין מעט רק שטועם אפילו בשבת, הכוס על כשמקדש

 אם היין על שוב מברך לא הבריאות( מפני אחר שותה )והשאר
הסעודה. באמצע שותה

 קע"ד סי' עי' הסעודה שבתוך יין פוטר כמה עד הסעודה שלפני היין בדיני
ו'. ובסעי' ט"ו י"ד י"ב י' ט' ח' ז' סק"ו ומ"ב ד' סעי'
 ו שפוטר לא אם בסעודה מים לשתות שלא מחמיר מרן

* וכדו'. סוכר על שהכל בברכת
 מים הרבה לו שהוסיפו מפירות מיץ כששתה וכן ס"ז. קע"ד סי' שו"ע עי'

וכדו'. סוכר על שהכל בברכת פטר בריאות( )מטעמי לכוס
 אח"כ לברך יין( על )כשקידש בשבת בסעודה נהג פעמים כמה

 שנמצא לאחר אומר והי' והמטיב, הטוב ענבים המיץ על
גם. שישתה איתו

 הדין ד' בסעי' ושם והמטיב הטוב דיני ובמ"ב ג' ב' א' סעי' קע"ה בסי' עי'
ז. והמטיב. הטוב דיני כל בתמצית כתב הלכות ובשונה עמו, אחר שצריך

 וראה שמחה, מביא זה גם כי מרן אמר ענבים מיץ על שמברך והטעם
 אלישיב הגרי"ש מרן חמיו עם בזה שדן מה נ"ז סי' וח׳א תשובות קובץ
ענבים. במיץ אפשר אם בחוה"מ יין רביעית לענין זצ"ל
 מאה להשלים )כדי לפניו הונח בשבת אחר שפעם מרן לי סח

 'שקדיה' היה שהכל ולברכת האדמה, העץ, הגפן, ברכות(:
 שכשהגיע אלא כסדר, ובירך הפרי( כלל ניכר שאן טחונים )שקדים

 שהכל, מברכים ומספק העץ ספק זה כי הסתפק לשקדיה
 אי זה שהכל לברך כדי מים ישתה ואם העץ, כאן בירך והוא

 פחות ואפילו משקים מיני כל פוטר שיין די"א אפשר
 רק שהכל ברכתו שהרי יפטור לא כן גם וסוכר מרביעית,

 על שהכל בירך ולכן, שניהם, על בירך כבר הרי וכאן מספק,
השקדיה. ופטר מלח

 מ"ב קע"ד סי' עי' מרביעית בפחות והספק משקים מיני כל פוטר דיין הא
 עי' כו' מספק רק שהכל ברכתו שסוכר שאמר ומה יין, ד"ה וביה"ל סק"ג
 ר"ב סי' במשנ"ב ועי' מסלק, או מקנים שעושים סוכר לגבי סט"ו ר"ב בסי'
 ט. פ"ב אמונה ובדרך ה"ה מברכות פ"ח וברמב"ם על ד"ה ובבה"ל סט"ו

 ר"ד סי' במ"ב עי' מלח על שהכל ובענין אדם. ד"ה בבהה"ל ה"א מתרומות
לפיו. כשנותן קצת הנאה עכ"פ מזה לו ויש הואיל דהטעם סק"ה

אינו פעמים בכמה חם משקה כששותה  .י בבת רביעית שותה ו
* לאחריה. נפשות בורא מברך אינו אחת,

 ולכאורה בירך, שאביו שי"א ששמע לי הוסיף ומרן ס"ט, ר"י סי' שו"ע עי'
מספק. לברך שלא בפירוש לו אמר אביו וכי צודקים אינם

ח.

בשבט ט"ו / הנהנין ברכות
 בברכה יחד כוללם מעץ וכזית ממזונות כזית שיעור כשאוכל

 פרי ועל העץ ועל הכלכלה ועל המחיה "על אומר ובתחילה
 העץ פרי ועל המחיה "ועל ולבסוף וכו'" תנובת ועל העץ

פירותיה". ועל המחיה ועל הארץ על ישראל בארץ
וס׳א. ס' ס"ק ומ"ב סי"ב ר"ח סי' שו"ע עי'

 לברך אם והסתפק חו"ל ומפירות א"י מפירות אכל אחת פעם
 לומר לפשוט וחשב )כחו׳׳ל( הפירות על או )כא׳׳י( פירותיה על
 שאכלו הפירות כל היינו פירות דהלשון משום הפירות, על

 מרן אביו את שאל לבסוף אבל חו"ל, פירות על שקאי ואעפ״י
 על כשמברך כי פירותיה על שיברך לו והשיב זצ"ל הקה"י
 יותר. חשוב זה כי חו"ל, פירות כ"ש זה א"י פירות
זצ"ל. אביו כמו לו השיב זצ"ל אלישיב הגרי"ש מרן שחמיו לי והוסיף

 חתיכת שאכל לפני תמיד( )לא פעמים כמה ידים נטל מרן
במשקה. טיבולו זה כי ואמר עגבניה

 היא העגבניה, על לחות שיש ואפילו היות ידיים, נוטל היה לא השנים רוב
 חשש רבות פעמים האחרונה בתקופה אבל מבחוץ, ולא עצמה מהעגבניה
 ביד אוכלים שלפעמים דבר כל וכן העגבניה את שוטפים כי להחמיר,
 כמש"כ במזלג אלא בידו לאכול כעת בדעתו שאין אע"פ נטילה נתחייב
סקכ"ו. קנ"ח, סי' המ"ב
 וירקות פירות מיני מכל לאכול נוהג )בצהרים( בשבט בט"ו
הברכות. כל ומברך בידו שיש
 ואמרתי סקל׳א, במ"ב קל׳א סי' ועי' ז"ל מרן אביו מנהג הי' שכן לי ואמר
 לאכול שלא ראוי שאולי כתב שליט"א אחד שת"ח שראיתי מרן לפני

 שהיום ולומר לטעות יבואו שלא כדי בשבט ט"ו ביום האדמה מפירות
 וריק, הבל שהדברים מרן לי וענה האדמה, בפירות גם מעשר לענין קובע

אינו. וזה
 ובירך פירות כמעט לו היו לא ממש דוחק חיי שחי רבות, קודמות בשנים

 הרבה לפניו מביאים האחרונות בשנים אבל לקנות, יכלה שהרבנית מה על
מהם. טועם לפניו שמביאים וכיון פירות,

 ומיד א', בסעודה רק המינין אבל בשבת היה בשבט כשט"ו
 המוציא. לאחר
אצלם. נהגו שכך ואמר

אתרוג. על לא וגם תפילות או בקשות שום אומר לא
 ט"ו שכתוב מה שהרי טעמו אמר מהספרים, באיזה מקור לזה שיש ואף

 משום עוד לי אמר חדא )ובעידנא לדין ולא למעשר הכוונה לאילנות, ר"ה בשבט
 אלו גם כי עוד הורה ולכן מים( כל על גדל הוא הרי כי אתרוג על ר"ה אינו בשבט שט"ו
 אין כי להתיר, אין בשבת כשחל אתרוג על זה ביום להתפלל נוהגים שכן

התירו. זמנו, שאז או שנחוץ מה ורק בשבת בקשות מבקשים
ע(”השו סדר על א”שליט מרן הנהגות 'אלא' הספר )מתוך

ברכות ענייני
א”שליט קנייבסקי חיים רבי רבינו את ששאל א”שליט דינר הלוי אריה יהודה מהרב ת”שו

 "שהכל"(, שניהם )ברכת ושניצל בשר לו שיש מי ש.
 של מעלה לו יש האם זית, בשמן מטוגן והשניצל

 ז' שוות, )דבברכותיהם קודם עליו שיברך מינים, ז'
קודם(? מינים

 הברכה סו"ס טפל, שהוא שאע"פ מסתבר ת.
 קודם. עליו ויברך עליו, גם הולכת

 יש מהן אחד ועל לחם, פרוסות ב' לו שיש מי ש.
 קודם? עליו שיברך לחביב נחשב זה האם ממרח,

 מסתבר זאת בכל טפל, שהממרח אע"פ ת.
קודם. עליו שיברך

 יש רימון גרגירי כמה וגם מזונות, מיני אכל ש.
 יכול האם ר׳י(, סי' בשו׳׳ע )כמבואר בריה דין עליהם
 פרי ועל העץ "על גם שלוש מעין בברכה להוסיף
העץ"?

 כשיעור יין שתה שאם מהסטייפלר ידוע ת.
 להוסיף יכול קטן, כזית, כשיעור ואפילו כזית,
 על כגון מברך כך בין אם שלוש מעין ברכת בתוך

 "ארחות )עי' ברכה ספק הוא שהיין מכיון מזונות,
 להוסיף יכול בבריה כן וכמו פ"ט(, עמ' ח"א רבינר
 מזונות אכל אם )אולם המחיה" "על ברכת בתוך
 הגרש"ז בברכתו, הגפן יכלול לא מכשיעור, פחות יין ושתה

 בספר ועי' ע"א, ס"ק כ"ד פרק בשש"כ מובא זצ׳ל, אויערבך
(.48 עמ' הברכה" "וזאת

 וספק בריה שהוא רימון גרגרי כמה אכל אם ש.
 להמשיך יכול האם אחרונה, ברכה חייב אם

 כבר כך שבין מכיון גרגרים כמה עוד לאכול
 לספק? עצמו הכניס

 בריה. עוד לאכול שמותר מסתבר ת.

 האם כזית, של הקטן בשיעור בריה אכל אם ש.
 אחרונה? ברכה עליו לברך יכול

 בריה ספק צדדים, ב' לו שיש שכן, מסתבר ת.
 רק רבינו דכוונת )ומסתבר שיעור כאן יש שמא ועוד
 לברך דיכול כזית של הקטן לשיעור שמצטרף ספק עוד כשיש
ס"ס(. לשאר ראיה מזה ואין
 לברך יש האם רימון, וחצי שלם רימון לו יש ש.

 שלם שוות דברכותיהן השלם על ראשונה ברכה
 מלא שהוא החצי שגם כיון שמא או קודם,

 הוא גם א"כ בריה, הוא גרעין וכל גרעינים,
לשלם? נחשב

 "שלם" דסו"ס כיון השלם על שיברך מסתבר ת.
מבריה. יותר מעלה הוא
 קודם(, מינים ז' שוות, )ברכותיהן וקולה חלב לו יש ש.

 נשתבחה בו שגם קודם חלב לשתות יש האם
)כמו ודבש" חלב זבת "ארץ דכתיב: ישראל ארץ
קודם(? מינים שז'
 הפסוק וכוונת מעלה, בזה שיש מוזכר לא ת.

שפירות הכוונה רק ממש חלב זה אין "חלב"

 בגמרא וכמבואר מחלב, שמנים ישראל ארץ
קי׳ב.( )כתובות

יברך מה על מתפוח, יותר גדול אבוקדו ש.
ב'(, קס"ח ס' בשו"ע כמבואר קודם, גדול שוות )ברכותיהן

ופלפל? מלפפון וכן
 נמצא האבוקדו בתוך גדול גרעין שיש מכיון ת.

 ולכן האבוקדו מבשר יותר גדול התפוח ש׳בשר׳
 יותר. קטן לעין שנראה התפוח על לברך יש
 גדול נראה שהפלפל אע"פ ופלפל, מלפפון וכן

 לא והאוויר הפלפל, בשר לפי למדוד יש יותר
 שבפנים אנשים שיש בשבילנו חשוב לימוד )וזה מצטרף.

 וחשובים, גדולים כאנשים נראים מבחוץ ורק אוויר מלאים
בפנים!( נראים איך הוא העיקר אבל
 "בורא ברכת ספק כגון ברכה, ספק לו יש ש.

 ברכה שמברך מאחר לבקש יכול האם נפשות"
 העולם" מלך ב"ברוך... להוציאו שיכוון אחרת
 את יסיים והוא שלו הברכה את יסיים וחברו

אחרת? הברכה
 אע"פ כן, לעשות יכול אחרת עצה לו אין אם ת.

 הרמ ברכה, חצי על כעונה שומע שאין שי"א
 אומר המברך אם אבל חצי, רק אומר כשהמברך

 אפילו ממנו לצאת לכוון אפשר הברכה, כל את
 )ברכות יעקב" "קהילות בספר כמבואר ברכה, חצי

ט'(. ס
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השעה ועניני השבוע פרשת על שבועי עלון
 שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק מרן של מתורתו
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כז( )טו, רפאך ה' אני כי
 בהשי״ת, בטחון בענין התעוררות דברי הגר׳׳א אז ודיבר הגר׳׳א אצל פעם שהיה מוולוז׳ין חיים רבי על שליט״א, רבינו סיפר

 הרטיה, את רגלו מעל הסיר הבטחון בענין דברים וששמע רטייה, מונח היה ועליו ברגלו מכה איזה חיים לרבי היה בזמן ובאותו
 דבזמן דהיינו מכתו, על הרטיה את החזיר לביתו חיים רבי וכשהגיע בה׳, לבטוח אלא ברפואות להתעסק צריך שאין כלומר
 אבל ברפואות, להתעסק צריך ואינו בטחון של בדרגה נמצא שהוא הרגיש הגר״א מדברי הבטחון במידת התעלות לו שהיה
 אחז שתמיד הגר״א אבל הרטיה, את החזיר לכן הגר״א אצל שהיה בזמן כמו הדרגה באותו נמצא הוא שאין הרגיש זמן לאחר
שני( )חוט לרטיה. זקוק היה לא בטחון דרגת באותו

ס ויהי טז, משנה לחם לקטו הששי גיו כב( )
 ליה חזינא אשי רב אמר משנה. לחם דכתיב ככרות שתי על לבצוע אדם חייב בשבת אבא, ר׳ אמר גרסינן, )קי״ז:( שבת במס'
 רש״י[. משנה, כתיב לא בציעה אבל אחיזה ]דמשמע כתיב לקטו אמר חדא, ובצע רש״י[ בידו, ]אוחזן תרתי דנקט כהנא לרב
 להתחזק שבת סעודת כמחבב ונראה שבת ולכבוד סעודה לאותה בה לו ודי גדולה ]פרוסה שירותיה אכולה בצע הוה זירא רב

 הוא והאידנא עביד לא יומא דכל כיון ליה אמר כרעבתנותא, מיחזי והא אשי, לרב רבינא ליה אמר רש״י[, הרבה, ולאכול
כרעבתנותא. מיחזי לא דקעביד

 ר׳ הכא קאמר חדא ובוצע תרתי דנקט דקאמרינן ומשום קאמר, הככרות כל על דבצע לי נראה אלא וז״ל, פירש והרשב״א
 זירא( רבי ד״ה )ל״ט: ברכות במס׳ הרשב״א וז״ל עכ״ל. כרעבתנותא, מחזי דאמרינן והיינו קמי׳ דמנחי ככרות אכלהו בצע זירא
עכ״ל. וכו׳, לאכול לפניו המונחות הככרות כל על בצע פירושו הכי ודאי אלא
 המונח לחם ״כל שכתב הרשב״א בלשון דעיין שבת, בכבוד דין הוא אלא משנה, בלחם דין אינו ככרות ב׳ על דבציעה ודע

 דווקא היינו כולם, על לבצוע הדין כל וממילא משנה, בלחם שייך לא ודאי וזה שלפניו, הלחמים כל את שיבצע ומשמע לפניו״
 לקלקל ענין אין חלות, הרבה כ״כ שיאכל מי אין אם אבל כולם, על שבוצע חשובה בציעה הוי ואז בסעודה, לאוכלם שדעתו

הככרות. את דוקא
 ג׳ עושה ההוצאה על מקפיד ואם הגר״א, הסכים וכן הרשב״א כפירוש שניהם לחתוך נהגו ושל״ה ורש״ל כתב, )סק״ד( ובמ״ב
 להיכי עצמו שמכניס היינו עכ״ל. כהשו״ע, נוהגין והעולם קטנה, ואחת גדולה אחת בוצע סעודה ובכל קטנות, וג׳ גדולות חלות

שתיהן. על בציעה שייך שיהא תימצי
שני( )חוט לאוכלו. אפשר שבקושי כיון משנה, ללחם חובתו ידי בו יוצא קפוא, שהוא משנה לחם

 א”שליט קרליץ נסים רגינו הדור פוסק ממרן ת”שו
גרכות הלכות

הפרי צורת ניכר שאין מסוכרים פירות
 ברכתם? נשתנה האם הפרי, צורת ניכר ולא בסוכר, ומסוכרים לפרוסות, חתוכים פירות שמוכרים היום מצוי שאלה:

 הפרי. של הרגילה ברכתו לברך יש לכן הפרי, שזה יבחין הפרי מהו לו יגידו אם והרי הפרי, צורת שניכר נחשב זה תשובה:
מרוססים פירות ברכת

כרגיל? ברכתם יברך אם ריבות מהם שעשו או שריסקום וכדו׳ בננות עץ כתפוחי פירות שאלה:
 ובפרט וצורתם תוארם ניכר שאין עד ריסקם אם אבל הראויה, ברכתו מברך הפרי וצורת תואר שניכר זמן כל תשובה:

שהכל. עליהם יברך ריבות מהם כשעושה



אחר פרי ע״י מרוסס פרי לפטור
 הרסק? את עי״ז ולפטור העץ פרי בורא ברכת עליו ולברך פרי חתיכת לקחת מועיל אם שהכל שברכתו פירות רסק שאלה:

 הרסק. את לפטור ועי״ז פרי לקחת מועיל לכן יצא, העץ פרי בורא בירך אם הדין שמעיקר כיון תשובה:
 אם שהכל, שברכתו פירות רסק ג״כ שם והי׳ העץ, פרי שברכתם הפירות כל את לפטור ונתכוון העץ פרי בורא בירך שאלה:

העץ. פרי בורא בברכת שיצא או שהכל ברכת עליהם לברך יוכל
 בורא ברכת ע״י בזה להיפטר שיכול דבר לכל התכוון העץ פרי בורא שכשבירך כיון הרסק, על שהכל לברך יכול אינו תשובה:

 העץ. פרי בורא בברכת יד״ח יוצא הרסק ועל העץ, פרי
מרס פוטר היין על ברכה אם

 שהתבשלו הירקות בגלל חשיבות לו שיש מרק כדוגמת משקים גם פוטר זה האם משקין מיני כל פוטר שיין הוא הדין שאלה:
בתוכו?
 המרק. את פוטרת היין ברכת א״כ משקים ככל ברביעית הוא אחרונה לברכה ושיעורו גמור משקה הוא המרק שלמעשה כיון תשובה:

נוסף בריה לאכול מותר אם בריה אכל
 פחות הוא השיעור כשעדיין נוסף ענב לאכול לו מותר אם אחרונה ברכה לספק ונכנס בריה שהוא אחד ענב שאכל מי שאלה:
מכזית?
 ברכה. לספק שוב עצמו את מכניס שאוכל נוסף בריה דכל ענב עוד יאכל לא תשובה:

ברכה לענין בריה גדר
 בפנ״ע? לכתחילה לאוכלו שאין בריה דין להם יש אם תירס גרעין או קלמנטינה של פלח שאלה:

 רימון. כגרעין בריה דין לו יש תירס גרעין אבל בריה, נחשב אם להסתפק יש קלמנטינה של פלח לגבי תשובה:
העוגה ע״ג המונח דובדבן ברכת

העץ? פרי בורא ע״ז יברך אם עוגה פרוסת ע״ג המונח דובדבן שאלה:
 ברכות. ב׳ יברך העוגה לנוי שייך לא זה אם אבל ע״ז, יברך ולא טפל הוא הרי לנוי נעשה אם תשובה:

פירות בסלט תערובת גדר
 ניתן איך הרוב, לפי שמברך בתערובת והדין האדמה, פרי ובורא העץ פרי בורא שברכתם בדברים המעורב פירות סלט שאלה:
כתערובת? מוגדר זה אם לקבוע

 עצמה בפני חתיכה כל אוכלים אם אבל המינים, משני בכפית לו יעלה בכפית האוכל יקח שאם הוא התערובת גדר תשובה:
תערובת. זה אין

בשבט בט״ו הסעודה בתוך זיתים על ברכה
 הסעודה? בתוך עליהם יברך אם זיתים ג״כ ומביאים הסעודה בתוך בשבט ט״ו פירות האוכלים שאלה:

 ע״כ הסעודה מחמת ולא פירות אכילת מנהג לשם הזית את שמביאים כיון הסעודה, בתוך הזיתים על שיברך מסתבר תשובה:
 ברכה. א״צ ודאי בלחם הזית אוכל אם ואמנם הסעודה. באמצע שהוא אף ע״ז לברך מקום יש

הברכה בשעת ראם שלא פירות לאכול ורוצה פירות אכל
 כיון ולא אותו ראה שלא העץ, פרי בורא ג״כ שברכתו פרי מין עוד השולחן על והיה העץ, פרי בורא פרי על שבירך מי שאלה:

עליו? ולברך לחזור צריך אם עליו
 השולחן. על שהי׳ כיון השני הפרי על ולברך לחזור צריך אין תשובה:

לאכול שוב ורוצה הפירות מאכילת דעת הסיח
 לאכול ורצה בו חזר ואח״כ שלפניו הפירות ממיני אחד פרי מין לאכול רוצה שאינו בדעתו והחליט באכילה עוסק אם שאלה:

העץ? פרי בורא ולברך לחזור צריך אם הפרי אותו
 גמור. הדעת היסח זה ואין נמלך שלפעמים הדרך וכך באכילה, עוסק שעדיין כיון ולברך, לחזור צריך אין תשובה:

 הסעודה בסוף ספה שתית על ברכה
ע״ז? לברך צריך אם הסעודה בסוף תה או קפה השותה שאלה:

הסעודה. בתוך ע״ז לברך וא״צ משקים כשאר מהסעודה חלק זה המזון את לעכל רק דבא בזמנינו תשובה:



היזוק ה דדביבס״ד
)רש״י( כחו בכל תמיד בהם אדם שיתחזק - לב:( )ברכות חיזוק צריכים ארבעה

<S>שליט״א אדלשטיין גרשון רבי הגאון ממרן שיחה
אמונה עם חיים

 צער, שום בלי מאושרים, חיים ולחיות בחיים, מאושר להיות יכול אדם
 בעל שהוא מי האמונה. והיא לזה פשוטה עצה יש נפש. עגמת שום ובלי

 עביד לטב רחמנא דעביד שכל מאמין שהוא מפני צער, שום לו אין אמונה
 והכל בעולם מקרה שום אין ב(, לג, )שם שמים בידי והכל ב( ס, )ברכות

האדם. לטובת והכל השמים מן הכל בהשגחה,
 השמים, מן לו מגיע הזה הצער באמת אותו, מצער אחר אדם אם ואפילו

 הוא צער כל אותו, שיצער שייך היה לא השמים מן לו מגיע היה לא ואם
 בודאי טוב דבר על והנה שמים, בידי הוא טוב דבר כל וגם שמים בידי

 כל על שקשה, מה על גם אבל השם, ברוך ואומרים ומודים להודות, צריכים
 )ברכות ששנינו כמו בשמחה, עליהם להודות צריכים והפסדים, קשיים מיני
 ב( )ס, שם ובגמרא הטובה, על שמברך כשם הרעה על לברך אדם חייב א( נד,
בשמחה. לקבולינהו אלא נצרכה לא

 בצורה אשתו עליו שנפטרה מבוגר, רב אחד, באדם עובדא בעיני וראיתי
 לברך צריך והיה כלל, זה על חשב ולא לזה, מוכן היה לא והוא פתאומית,

 לברך שצריכים מפני יכול, שאינו ראה לברך להתחיל וכשבא האמת, דיין
 עד מעט והמתין לפניו, מוטל שמתו בזמן לשמוח יכול הוא וכיצד בשמחה,
בשמחה. לברך שיכול למצב והגיע בדעתו שנתיישב
 לא אם גם עביד, לטב רחמנא דעביד שכל לדעת באמונה, מדרגה וזוהי
 לטיפול שזקוק רח״ל חולה אדם כמו לטובה, שזה בודאי מדוע, מבינים
 לא וכי כאבים, גם בו יש אך חייו, את יציל שהטיפול בבירור ויודע רפואי,
 בו? שמטפל למי טובה יכיר לא והאם הזה? הטיפול את לו שיעשו יבקש

 המציאות כך החיים. בהצלת שמח שהוא ובודאי חייו, את מציל זה הרי
 בדרך מובנים שאינם דברים אבל הטבע, בדרך ומבין רואה שאדם בדברים
בהם. לשמוח קשה יותר האמונה, מצד רק הטבע,

 מאד, פשוטים אנשים אפילו באמונה, מדרגה בעלי אנשים יש אמנם
 גם יש אך רב, היה בשמחה, האמת דיין שבירך קודם עליו שהזכרנו האדם
 הגרי״ז מו״ח באמונתם. תמימים גדולה, אמונה בעלי פשוטים אנשים
 יודע אינו ואיש עליהם עומד שהעולם אנשים שיש אומר היה זצ״ל דיסקין

העולם. את מקיימים והם מאד פשוטים שנראים אנשים מהם,
 צער שום אין לחברו, אדם שבין עסק בכל אזי האמונה, לפי חיים אם

לטובה. שהכל שמאמינים מפני קושי, שום ואין
 מוניות בחברת כידוע מונית, מנהג פעם ששמעתי בעובדא כעת נזכר אני
 נהג לכל התור את לחלק שאחראי סדרן שיש ומקובל רבים, נהגים ישנם

 נהג במקומו והקדים עליו, דילג הסדרן כי ראה אחת ופעם זמנו, כשמגיע
 יודע אינני - כלום לומר ולא לשתוק החליט והוא איתו, מיודד שהיה אחר
 הגיעה מכן לאחר ומיד - טובות מידות מתוך או אמונה מתוך היה זה אם

 מי את היה לא כבר ואז רחוקה, לעיר מאד ארוכה נסיעה נוספת, נסיעה
 גדול ממון רווח בה שהיה הזאת הנסיעה את לו ונתנו במקומו, להקדים

השתיקה. בזכות הזה בעולם הרוויח ככה מאד,
 מהמשגיח עובדא לו וסיפרתי מונית, נהג עם פעם נסעתי לענין ומענין

 לטיפול והוזקק בידו, פעם שנחבל זצ״ל, לוונשטיין יחזקאל רבי הגה״צ
 תמיד תזכור לו: ואמר בידו המשגיח ואחז בו, שטיפל אח שם והיה רפואי,
 תשתדל אבל לפרנסתך, בזה עוסק אתה אמנם היום, כל חסד עושה שאתה
 הרבה! תזכה ואז עושה, שאתה החסד על המצוה, על לחשוב בעיקר

 טובות עושה הוא היום כל שבמשך כך, על שיחשוב לנהג גם ואמרתי
זה. על חשב לא מעולם כי ואמר לאנשים,

ההרגל כח
 היא הטובות המידות לחיזוק הדרך כי הקודמות בשיחות הזכרנו והנה

 אהבת מתוך ופעולות טובים מעשים יותר עושה שאדם ככל ההרגל, ידי על
 הידועים הרמב״ם וכדברי חסד, ואהבת טובות מידות עליו משפיע זה חסד

 הוא העיקר כי בזה ופירש המעשה, רוב לפי הכל טו( ד, )אבות המשנה על
המעשה. 'גודל' לפי ולא המעשים 'ריבוי' לפי

 עליו משפיע שזה ודאי אחת, בבת זוז אלף צדקה נותן אדם אם וכגון
)מצוה החינוך בספר שכתב כמו הלבבות נמשכות הפעולות לפי כי הרבה,

 זה יום, בכל אחד זוז פעמים, באלף זוז אלף צדקה נותן כשאדם אבל ט״ז(,
 הרבה שעשה מפני אחת, בבת זוז אלף שנתן ממי יותר הרבה הרבה משפיע

 האדם, טבע שכך יותר, גדולה ההשפעה כך המעשים רוב ולפי מעשים,
 שזהו כמובן קטנים. מעשים הרבה כמו כך כל משפיע אינו גדול אחד מעשה
חסד. אהבת מתוך הכרה, מתוך שעושה בתנאי
 והזכרנו רעות, מידות על להתגבר להתרגל אפשר תעשה, ואל בשב גם וכך

 עצה וביקש שבתות, בערבי בביתו הרבה כועס שהיה באדם עובדא בזה
 יצעק, ולא ישתוק כועס שהוא שבשעה לו ואמרו הכעס, על להתגבר כיצד

 עד ויותר יותר לו הוקל הזמן במשך אבל מאד, לו קשה היה זה ובתחילה
 ועשה, בקום טבע נעשה שההרגל כשם כי הכעס, מידת את לגמרי ששבר

 במשך לו, כדאי שזה הבנה מתוך מתגבר אדם אם תעשה, ואל בשב גם כך
הרעות. המידות את ושובר מתרגל הוא הזמן

כעס אין - אמונה עם
 ההתגברות עצם אמונה, בלי אפילו הכעס על להתגבר עצה זוהי והנה
 שלא קל יותר אמונה עם אבל הכעס, מידת את לשבור מועילים וההרגל
מהו הרי כי לכעוס, סיבה שום שאין מבינים באמונה מתבוננים אם לכעוס,

 באמונה שחי ומי אותו, שמצער מי על וכועס קושי, או צער לאדם שיש כעס?
 ועל צער, לו שמגיע עליו פסקו מעלה של דין ובית השמים, מן שהכל מבין
מוצדק. אינו וגם לבריאות, מזיק גם הכעס !לכעוס? יש מה

 שמים, בידי הכל שהרי לו, מגיע שזה סימן קושי או צער לאדם יש אם
 מידות בעל הוא אמנם הצער, את הגורם לא הוא אותו שציער האדם כן ואם
 מצער היה לא הוא ואם בלעדיו, גם היה הצער אבל כהוגן, שלא ועושה רעות
 באופן או חי בעל איזה ידי על השמים, מן אחר קושי עליו מגיע היה אותו,
להיות. שיכולים צער של אופנים הרבה יש אחר,

 ומה לחשוב, ראוי מה על אבל הגון, לא אדם הוא המצער אמנם כן ואם
 עצמי, על או כזה, רע אדם הוא למה השני, על האם לחשוב, מעניין יותר
צער?! בשמים עלי שפסקו הסיבה ומה צער, לי מגיע למה

 ייסורים אלו הרי צדיק, הוא שאם בייסורים, לשמוח צריך נפשך וממה
 צדיק אינו ואם הבא, עולם בהם ומרוויח זכויות לו שמוסיפים אהבה של
 ב( ז, )חולין שאמרו כמו עוונות, לכפרת הם הייסורים אזי חטאים, לו ויש
 ויוצא באצבע מכה מקבל אדם שאם היינו עולה, כדם מרצה ניקוף דם

 ממרקים ייסורים כל וכן עולה, קרבן כמו מכפר שזה אופנים יש דם, ממנה
 שהרי בגיהינום, במקום הזה בעולם שנענש בהם, לשמוח וצריך ומכפרים,

 של שאש ב( נז, )ברכות שאמרו כמו יותר, הרבה קשים הגיהינום ייסורי
 נמס שהכל חום, מעלות אלפי כמה שלנו, מהאש ששים פי היא גיהינום
 איזה לסבול עדיף ובודאי אלו? ייסורים איזה לתאר אפשר וכי אפר, ונעשה

בגיהינום. במקום הזה בעולם וקשיים צער
 או קושי וכל להצטער, סיבה שום אין האמונה עם הולכים שאם נמצא

האמונה! חיי הם אלו שמחה. גורם רק צער

הודאה מחייבת האמונה
 להודות, צריך לאדם שיש טוב דבר כל על הודאה, גם מחייבת והאמונה

 ברכת וכן הודאה, היא יצר אשר ברכת כגון הודאה, של ברכות יש ובאמת
 להתקדש זוכים שאנו במצוותיו, קידשנו אשר להקב״ה הודאה היא המצוות

 הציווי, עצם ידי על בנו שיש הקדושה מלבד והיינו המצוות, קיום ידי על
 של דרגה בו יש וכבר לקיים, יכול שהוא סימן זה הרי מצווה שהוא מי

 האדם את מקדש בפועל המצוות קיום גם ובנוסף לזה, ראוי שהוא קדושה
המצוות. בברכת מודים אנו זה ועל קדושה, עוד ומוסיף
 ידיו ונוטל לאכול, רוצה שהוא בשעה לב, ישים אדם שאם הזכרנו, וכבר

 לשתי בזה וזוכה מצוה, עוד היא והברכה מצוה, היא הנטילה הרי לסעודה,
 האדם הזה, בעולם גם אלא הבא, לעולם רק לא זוכים ובמצוות מצוות!

 שוב לאכול כשיושב כך ואחר בברכה, ומתקדש בנטילה מתקדש מתקדש,
 לשם אוכל הוא אם מצוה, היא עצמה האכילה וגם המוציא, ברכת מברך

 שחייל וכידוע השם, בצבא חייל הוא שהרי לאכול, חייב שהוא מפני שמים,
כוח את שמחליש במלכות, מורד הוא בריאותו על משגיח ואינו אוכל שאינו
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 כדי לאכול חייב ואחד אחד כל גם כך המלך, את לעבוד יכול ואינו הצבא
טובים. מעשים ולעשות בתורה לעסוק כוח לו שיהיה

למצוה הגשמיות להפוך
 וישן אוכל כשהוא גם רגע, בכל במצוה עוסק הוא הרי כוונתו זוהי ואם

 לשם ישן אדם שאם דעות בהלכות הרמב׳׳ם שכתב כמו מצוה! עושה הוא
 והשינה בשינתו, השם עובד הוא השם, לעבודת כוח לו שיהיה כדי שמים

 ישן רק השינה, בשעת כלום עושה שאינו פי על אף למקום, עבודה היא שלו
 בטלים, דברים ולדבר לשבת גם יכול היה הזמן באותו הרי תעשה, ואל בשב

 שלמחרת יגרום זה הרי השינה, חשבון על ללמוד ממשיך היה אם אפילו או
 השם העבודת וכל עייף, יהיה אבל בזמן שיקום או לתפילה, מאוחר יקום

 השם, לעבודת כוח לו שיהיה כדי לישון, הולך הוא ולכן בשלמות, תהיה לא
השם. עבודת נחשבת עצמה השינה גם כוונתו, שזוהי ומאחר
 מפני אוכל אדם אם למצוה, ונהפך משתנה המעשה כל הכוונה לפי
 ואז השם, רצון וכך חייב שהוא מפני לאכול כמובן, מדרגה זוהי חייב, שהוא

באכילתו. השם עובד והוא השם, עבודת נחשבת האכילה גם
 נחשב כן גם תעשה, ואל בשב ישן, כשאדם שאפילו חידש והרמב״ם

 כוונתו באמת אם מעשה, עושה שהוא באכילה וחומר קל השם, לעבודת
 גם שהוא יזכור אבל לאכול, רוצה גם הוא אמנם לאכול, חייב שהוא מפני
 שמושכים וכדומה עיתונים כקריאת אחרים דברים יש ולפעמים בזה, חייב
 לו שיהיה כדי חייב, שהוא מפני לאכול הולך הוא זאת ובכל מהאוכל, יותר
 המעשים וכל היום, סדר כל אופנים, הרבה עוד יש וכהנה השם. לעבודת כוח

למצוה. להפוך יכולים האדם, של הגשמיים
 בזה, ומתקדש בתורה, עוסק הוא הרי ללמוד, כשיושב מכך ויתירה
 ושונה כנגדו יושב והקב״ה לומד, שהוא במה גדולה שמחה יש ובשמים

 ׳אביתר אומר שהקב״ה בגמרא גם ומצינו פי׳׳ח(, רבה אליהו דבי )תנא עימו
 אנו התורה ובברכות ב(, ו, )גיטין אומר׳ הוא כך בני יונתן אומר הוא כך בני

 תורה, שלומד אדם שכל היינו ישראל׳, לעמו תורה ׳המלמד מזכירים
 הרי לומד שאדם ובזמן להבין, לו ומסייע תורה, אותו מלמד בעצמו הקב״ה

 שהוא ממה מרוצה הקב״ה כך כדי עד כנגדו! שונה שהקב״ה גורם הוא
להבין. לו עוזר וגם עימו, ושונה כנגדו יושב ית׳ שהוא לומד,

השם' 'בעזרת
 שעושים דבר כל על לומר כגון לאמונה, השייכים עניינים הרבה עוד יש

 ״שיתנה פ״ו( השם אהבת )שער הלבבות החובות שכתב כמו השם׳, ׳בעזרת
 לדעת צריכים דבר כל לפני הבורא״, ברצון ולאמרו לעשותו שעתיד מה בכל
השם. בעזרת שזה לכתוב, או לומר וגם

 שמזכירים ראשונים, ועוד הר״ן הראשונים, בדברי הרבה מוצאים אנו וכן
דשמיא׳. בסייעתא לפרש עתיד ׳שאני בדבריהם
 זה אולי חשש יש ה׳ באות כי בס״ד, רק ב״ה, כותב היה לא איש ]החזון

 שנזהרים כאלה יש ובאמת גניזה. וטעון הוי״ה, שם השם, מאותיות חלק
 או תיבות, בראשי אי״ה כותבים אם וכן ב״ה, בהם שכתוב מכתבים לגנוז
 יתכן ד׳ באות ואפילו השם, מאותיות חלק זה אולי חשש יש ובעז״ה, בע״ה
אדנות. משם חלק הוא אולי לחשוש שיש

 בזה ואין דשמיא, בסייעתא של קיצור שזה בס״ד, לכתוב היא והעצה
 אחר כינוי שזהו התיבה, במילוי ׳השם׳ לכתוב אפשר וכן כלל, גניזה חשש
 בעזה״ש, או איה״ש, תיבות בראשי לכתוב אפשר או הוי״ה, משם חלק ואינו
הוי״ה[. משם חלק ואינו ׳השם׳ של קיצור כן גם שזה

להקפיד ולא זכות לכף לדון
 לכעוס סיבה אין האמונה, פי על חיים וכאשר האמונה, ענייני הם אלו

מאושרים! חיים וחיים להצטער, סיבה ואין
 האמת שכך מבין שהוא לי ואמר אחד, אדם עם זה על דיברתי פעם

 למעשה, זה את לקיים קשה אבל בו, שפגע מי על לכעוס מוצדק זה שאין
אכן כועס... כבר הוא בינתיים ולהתבונן, לחשוב מספיק שהוא עד כי

 מצער אדם ואם טבע, נעשה וההרגל להתרגל, אפשר בזה שגם מסתבר
לכעוס. סיבה שאין היא האמת כי ויחשוב בדעתו יתיישב אותו,
 מתנהג הוא ולכן הבנה, בעל ואינו מסכן שהוא זכות, לכף אותו ידון וגם

 רחוקות בסיבות אפילו זכות לכף ולדון לתלות ויש כאלו, רעות במידות
 שראו אחד באדם מעשה ב( קכז, )שבת בגמרא שמובא כמו מצויות, שאינן
 והיה לחברו, אדם ובין למקום אדם בין יפה, לא בהתנהגות מתנהג שהיה

 את ותלו לזכות, אותו דנו כן פי על ואף כך, מתנהג הוא מדוע לפליאה
 כך שאכן נתברר ולבסוף מצויות, שאינן רחוקות סיבות מיני בכל הנהגתו

 פ״ד( התבונה )שער חיים החפץ וכתב נכונות, היו שאמרו הסיבות וכל היה,
 אפילו זכות לכף חברו את לדון צריך הישר האדם כי בזה חז״ל שלימדונו

שם. עיין רחוק, היותר הוא הזכות אופן אם
 אתכם ידין המקום לזכות שדנתוני ״כשם להם שאמר בגמרא ומובא
 בו, שפוגע מי את זכות לכף דן אדם אם מידה, כנגד מידה היינו לזכות״,

 זכות צד איזה עליו וימצאו ויתלו זכות, לכף כן גם אותו ידונו השמים מן
אשם. ואינו מבין, ואינו שוגג שהוא רחוק, אפילו

 יתכן כי בעיניך, ממך גדול יהיה אדם שכל הרמב״ן באיגרת שכתב וכפי
 טובות, מידות עם ונולדת טוב חינוך קיבלת שאתה מזיד, ואתה שוגג שהוא
 מה את מקיים ואינך יודע שאתה מזיד, אתה הרי אחרת מתנהג אתה ואם

 בעל ואינו כמוך, חינוך קיבל שלא שוגג, הוא השני האדם ואילו יודע, שאתה
זכות. לכף אדם בני ולדון לתלות יש כך כמוך, הבנה

 ׳לכף לדון יש זכות, כף מוצאים לא שאם אומרת הייתה ע״ה ואמי
 זהו כי עליו, לכעוס מה ואין דעת, בר ואינו הבנה, בעל לא שהוא שטות׳,

 שהגיע זצ״ל, החזו״א מרן אצל מעשה היה וכן כזה, אופי עם שנולד טבעו,
 להקפיד לך יש מה מרן לו ואמר מישהו, על קפידא לו שהייתה אדם לפניו
 מתנהג הוא אלא כנגדך, מתכוון ואינו טבעו, וכך שלו האופי זהו הרי עליו,
עליו. ולהקפיד להיפגע צריך ואינך שלו, הטבע כפי

 אדם, בני על קפידא שום אין חז״ל דברי ועם האמונה עם הולכים אם
 לו נגרם אם כגון להקפיד, סיבה יש לפעמים אמנם להקפיד, סיבה ואין

 מחל שלא הצדיק ביוסף שמצינו כמו זה, על למחול שקשה ברוחניות, הפסד
 למחול, רצה שלא מחמת זה שאין ובודאי ויחי(, פרשת בחיי )רבינו לאחיו
 שהתרחק לו, שנגרם ברוחניות ההפסד על למחול יכול היה שלא אלא

למחול. שקשה כאלה דברים שיש רואים אבינו, מיעקב
מידה כנגד מידה תיקון

 גדול, אדם ]שהיה ממינסק המגיד של בתו ע״ה, חדש מהרבנית ושמעתי
 שסיפרה אצלו[, התאכסן חיים החפץ וגם לחכמים, ועד בית היה וביתו
 מאוחרת לילה בשעת אחד למקום פעם שהגיע חיים החפץ עם שהיה מעשה

 שם ומצא בלילה, פתוח שהיה הכנסת לבית ונכנס לישון, היכן לו היה ולא
 השחר עלות עם ובבוקר מעילו, עם ונרדם עליו, לישון שאפשר רחב ספסל
 משנתו והקיצו חיים, החפץ שהוא הכיר שלא אחד עשיר הראשון למנין הגיע

 שלי! המקום זהו הרי בו? לשכב יותר טוב מקום מצאת לא וכי ואמר:
אחר. למקום והלך בשתיקה קם חיים והחפץ
 חיים, החפץ שהוא הכירו לתפילה, אנשים לבוא כשהתחילו כך אחר

 יקפיד ולא שימחל וביקש חיים החפץ אל ניגש מיד לעשיר, כך על וכשנודע
 כבודם על אבל למחול, יכול אני כבודי על אמנם הן חיים, החפץ ואמר עליו,

 מפני בי שזלזלת העניים, בכל פגעת אתה והרי למחול, יכול אינני העניים של
 אם העשיר ושאל העניים, כל את לפייס ועליך עני, הלך סתם אני כי שחשבת

 לעניים אורחים הכנסת מקום שיבנה חיים החפץ לו ויעץ אעשה, מה כן
 לעני שהפריע כיון מידה, כנגד מידה תיקון יהיה וזה שם, לישון שיוכלו
עשה. וכך לישון. היכן להם שיהיה לעניים ידאג לישון,
 צריכים עכשיו בפרט האמונה, ענייני חיזוק, הצריכים עניינים הם אלו

 וכל מתחזקים, הציבור כל שליט״א, הגראי״ל מרן לרפואת חיזוק להוסיף
דשמיא. לסייעתא שנזכה רצון יהי להתחזק, צריך אחד

בביתו ובחבורה ׳לדרמן׳ בביהמ״ד בעצרת שליט״א רבינו מדברי
 הכי והחיזוק תשובה, הוא חיזוק כל להתחזק, במה יודע אחד כל - תשובה הגזירה. רוע את מעבירין וצדקה ותפילה תשובה

 תפילה, היא בלב תפילה גם - ותפילה תשובה. זה והתעוררות, חיזוק של מוסר, של רגעים כמה אפילו המוסר, לימוד זה טוב
 מחשבות, יודע שהקב״ה בלב, תפילה ידי על גם אפשר שמים רחמי לעורר אבל כדיבור, לאו הרהור תפילה חיוב לענין אמנם

 יש אמנם תורה, גם היא בלב תורה וכן כו(, כג, )משלי לי לבך בני תנה אדם, מחשבות יודע ה' יא( צד, )תהלים שכתוב כמו
 חוץ בלב, תפילה גם וכך בתורה, תפוס שהראש תורה, כן גם זה אבל הרהור, על התורה ברכות מברכים אם מחלוקת

 שלמה רפואה שישלח עולם של מריבונו ובקשה תפילה בלב לחשוב אפשר בדרך, ברחוב, כשהולכים גם הקבועות, מהתפילות
 צדקה, היא אחת פרוטה אפילו צדקה, לתת יכול אחד כל - כן גם וצדקה בתושח״י. פייגא גיטל בן ליב יהודה אהרן לרבינו

לו. צריכים שהרבים שליט״א, רבינו ולרפואת לזכות יהיה וזה משובח. זה הרי המרבה וכל
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כעזהשי״ת

 ט״ו - בשלח פ' קי״ח, גליון
 ה׳תשע״ז שבט
השרון - רמת

הגדול הגאון מו״ר  bp משיחותיו

 הציבור את ולעורר לחזור נבקש
 מו״ר לרפואת ולהתפלל להמשיך

גיטל בת מרים בן יעקב רבי

»!=2126̂נ»)ך׳ג
שאלה:

 ימי אתם מי
שובבי״ם?

תשובה:
 שהם ימים 42 אנחנו

שבועות. ששה
תש״ע טבת כ׳ה שליט״א, מו״ר משיחות נ

 מרד ע״י ותוקן מהקלטה נרשם -
[ שליט״א

 כתוב שעליהם האלה בימים נמצאים אנחנו
 ימי 42 ישראל בעם שיש הקדמונים, בספרים

 בשלח, בא, וארא, שמות, שהשבתות רצון
 )למי שובבי״ם, תיבות ראשי ומשפטים, יתרו

 כבר ואם יותר, עצמו את לקדש שמעוניין
 אלה( בימים אותו קובעים לצום רוצים

 היא ישראל עם של השאיפה עיקר לתיקון.
 שלו, המובהקת בהשקפה מדוייק ולהיות לתקן

 תהיה שהמחשבה
ולדוגמא נכונה.

 אברהם אמר שמיים יראת אין אם
 להביא יכול ההרהור לאבימלך, אבינו

 יר״ש יש אם חמורים. הכי לפשעים
 אם אבל עצמו. את עוצר האדם

 יכול זה הפקר הן והמחשבות ההרהורים
 ודור דור בכל מביא הקב״ה להתגלגל,

 ולעמוד השם את לעבוד כדי נסיונות
 כדי לטובתנו הוא הנסיון בנסיון.

 - ״בכל״ פעמים ג׳ כתוב בו. שנעמוד
 ובכל לבבך בכל אלקיך השם את ׳ואהבת

 הוא הראשון מאודך׳. ובכל נפשך
 אותו, שומרים לא ואם הלב בכל ׳לבבך׳

לאדם. אבוי

בדורנו הנסיונות
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 לי שסיפר מה נביא
 אלי׳ ר׳ מו״ר

 ז״ל, מישקובסקי
 גם לופיאן אלי׳ שר׳

 היה ושיבתו בזקנתו
 שני יום כל צם

 בעונת וחמישי
 השאיפות. היא המחשבה וכן השובבים.

 קשים עבירה שהרהורי אומרת הגמרא
 שעשה המעשה זה העבירה לכאו׳ מעבירה.

 בלא מחשבה רק הם העבירה והרהורי ממש
 הרהורי בלי עבירה ישנה אם אבל מעשה.
 כמובן בלבד. פעמי חד מעשה זה עבירה

 בעלי מקבל והקב״ה גדול אסון זה שעבירה
 ומקבל מהעבירה המתחרט אחד וכל תשובה,

 יעשה שלא מסתמא שוב יעשה שלא עצמו על
 ממשיך מתמשך. דבר זה המחשבה אבל שוב.
 הוא ההרהור ולכן שעה בעוד גם וממשיך היום
 אצל כשנשארים ולכן רגעי. ולא ממושך דבר

 של סכנה ישנה טובים, לא הרהורים האדם
העבירה. התפרצות

 את ללמוד מאוד שחשוב כמו
 הפרה׳ את שנגח ׳השור הפרק

 שמע׳ את קוראין ו׳מאימתי
 ללמוד חשוב כך הלכות, ופסקי

הנכונות. וההשקפות הדעות את

 מכשיר המציאו שנים עשרות כמה לפני
 שנותן דבר לכאו׳ טלוויזיה. ששמו

 נשמע מה לראות רוצה אדם אם תועלת,
 העולם אבל לעזור. יכול זה אחר, במקום

 הזו בטכנולוגיה והשולטים חומרי הוא
 והם חומריות, שאיפות בעלי אנשים הם

 דברים מראים שאם למסקנה הגיעו
 נהנים אנשים היצה״ר, את שמעוררים

 ומרוויחים יותר
 המפעילים מכך
 יש כסף. יותר
עריות, של יצר
 של וכבוד גזל

 הצופים
 וכבר בטלוויזיה.

 הרבה יצאו
 ואמרו חכמים

הגדולה. ההידרדרות מפני להיזהר

 כזה דבר בתקשורת המציאו כן, כמו
 כזה, דבר ראיתי לא פעם שאף שאעפ״י

 מישהו עם לדבר שאפשר אומרים כך
 לזה קוראים לו. ולכתוב ממרחק

 מכיר אני אינטרנט... או אינטרנציונאל...
 נוראיים, אסונות שעברו משפחות הרבה

 אתו שכשמתחילים דבר שזה כיון
 מעבירה. קשים עבירה הרהורי נגררים.
 עבירה, גוררת היא גם במעשה עבירה

 את אבל לעבירה. הגורר טומאה רוח
 לי סיפרו להפסיק. יותר קשה הרהורים

 עושה מה ידע לא הזוג שבן אחד זוג על
לעבוד נשאר שהוא לה סיפר הוא השני.

שליט״א אדלשטיין יעקב רכי

 שבט י״א בשלח לפ׳ שלישי יום בס״ד
תשע״ז

שהתגלה ה״נסתר״
 שיא״צ הפלא, איש על לספר לנכון מצאתי

 הוד, נורא מעשה שנה 70 לפני שבט, י״ג שלו
 חבר שהיה הבחור מפי ראשון, מכלי ששמעתי

 )לפני פוניבז׳ בישיבת היותו בתקופת שלי חדר
 ישיבת ממיסדי שם להיות יעקב לזכרון שעבר
לכפ״ח( כך אחר שעברה חזקיהו, כנסת

 הנ״ל היקר הבחור דעובדא, גופא מסופר כאן
 גר )עכשיו שליט״א לוי יעקב הרב שמו

 מאיר יצחק הרב שאביו לי סיפר בירושלים(
 להקים גדול עשיר של שליח היה ז״ל, הלוי

 מלחמת בזמן בפרס. תורה תלמודי מאות
 ואילו ישראל, בארץ מאיר יצחק ר׳ היה העולם
 תחת הכבושה בפולין נותרו וילדיו, אשתו
הגרמנים. שלטון

 בתפילות ובכה המערבי, לכותל הלך לו בצר
 איש את שם וראה הבחין הוא לפתע להשי״ת.

 שפירא, ציון בן ר׳ הנסתר הצדיק הוא הפלא,
 בפני הוא עומד כי מידית הרגשה לו והיתה

 וביקש אליו ניגש מאיר יצחק ר׳ קדוש. איש
 עם בפולין שם קורה מה לו שיגיד ממנו

המשפחה.

 שבכה אחרי אבל לו, לענות סירב בתחילה
 ואמר עינו את עצם ואז לו, לענות נאלץ הרבה,

 כולם אביה, אצל עכשיו נמצאת ׳זוגתך לו:
שב האב, והוא בריאים,  ולומד שולחן יד על יו
 הדגים הוא זאת, אמר רב״צ וכשהצדיק גמרא׳.
 מאיר יצחק ר׳ של שחמיו התנועות את בידיו
 עוד ואמר עצמו. עם לימודו בדרך בידיו עושה

לא״י׳. ויבואו ינצלו ׳הם הרב״צ,

 יצחק הרב את והזהיר ביקש רב״צ והצדיק
 עוד כל זאת יספר שלא לו שיבטיח מאיר,
 בשנת הרב״צ פטירת לאחר רק ואכן חי, שהוא
 רק בנו וגם מאיר יצחק הר׳ סיפר אז תש״ז
תיו. האדם לבני להודיע נ״י, לוי יעקב גבורו
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ז״ל אסתר בת דליה חיים, בן עובדיה רחל, בת איטה צבי, בן שמאי לאומה, בת אסתר בובה, בן יעקב סופר, לאומה סופר,

 לו ויש מסתכל הוא שם אבל נוספות... שעות
 מקבלת כבר היא שנה כעבור אחר, קשר כבר

 אשה כבר לו יש קרה, מה לגירושין, תביעה
 גילה כשהבעל יותר, גרועים מקרים יש אחרת.
 שהיא גילה הוא מסתכל. האשה של שהצד
אותה. לגרש וחייב איש, אשת איסור עוברת

 זה את להם שהיה שלפני אנשים עם קורה זה
 שהוא מי כמובן אבל נקיים. ממש היו בבית,
 הולכים מראש. להיזהר יודע נקי באמת

 ר׳ אומר מהבוץ. לצאת איך ויועצים למומחים
 סוס לו שיש מישהו את ששיבחו מבריסק חיים
 לצאת איך יודע הוא לבוץ שכשנכנס טוב

 לשמור שיודע האיש חכם שיותר אמר ממנו.
 בעוה״ז בחיים לבוץ. יכנס שלא הסוס את

 בתחילה להיזהר לו ויש בראשו עיניו החכם
לבוץ. להכנס לא

 שקבעו נביאים כמה על אומרת אהגמרא
 משה לנו צוה ׳תורה כתוב :בעקריים דברים

 מצוות שתי ועוד תרי״א בגי׳ ׳תורה׳ וכו׳
 יהיה ו׳לא ׳אנכי׳ בעצמו, מהקב״ה שמענום

 על והעמידן המלך דוד בא תרי״ג, הרי לך׳,
 לאחד[... אחד ט״ו, במזמור ]מפורטים י״א,

 ככתוב - מצוות ג׳ על העמידן הנביא מיכה
 השם ומה טוב, מה אדם לך ״הגיד בנבואתו

 חסד, ואהבת משפט, עשות אם כי ממך, דורש
אלקיך״. עם לכת והצנע

 על השומרת יסודית מדה היא הצניעות מידת
 עם של היעוד את יפסיד ולא יכשל שלא האדם

 של הלימודים של המטרה ואת בעולם, ישראל
 סיני. הר מעמד של והמטרה מצרים מכות עשר

 לעצמו לאמץ האדם צריך הזו המידה את
 צריך האדם למשל בה. עצמו את להרגיל

 שליטה׳, ׳תרגילי ולעשות עצמו את ללמד
 או פעם אם לצעוק, ולא להתאפק למשל

 שבפעם אפי׳ לקל הופך זה מתאפקים פעמיים
 בכל הצניעות מדת מאוד. קשה זה הראשונה

דבר.

=-----השקפה לימוד = I» (!U q̂ 3 » M = -----
 מרבותינו שקיבלו אנשים בעמ״י שיש אשרינו

 המוסר, לימוד ודרכי הנכונות ההשקפות את
 כמו ומוסר. תורה דברי נשמע שאנחנו חשוב

 שנגח ׳השור הפרק את ללמוד מאוד שחשוב
 ופסקי שמע׳ את קוראין ו׳מאימתי הפרה׳ את

 הדעות את ללמוד חשוב כך הלכות,
נקבעת האדם דמות עיקר הנכונות. וההשקפות

ע״א כ״ד, מכות א
 ק׳א, גליון יעקב' 'גאון ראה בנושא ביאור יתר ב

תשע״ז וילך לפ׳

 לעלות היא השאיפה אם השאיפה. פי על
 כוונת זו עליון׳, ל׳אדם שייך האדם אז למעלה
 עם שאנו שנדע העמים׳, מכל ׳סגולה התורה
העמים. מכל אחרת ישראל

 של הקדושה את שהרסו שאלה אמר החזו״א
 את והכניסו דורות כשלושה במשך עמ״י

 אותו להפוך ישראל לעם הפסולות ההשקפות
 חסידי אלו היו בהתחלה העמים, ככל לעם

 עם ישראל עם את לעשות ברלין של ההשכלה
 הגויים עם מעורב להיות העמים. ככל

 את ללמוד הילדים את ולחנך איתם ולהתחבר
 ׳היה סיסמא פעם שהייתה כמו הגויים. לימודי

 את יסתיר שאדם בצאתך׳, ואדם באהלך יהודי
 העולם. לאומות ויתחבר כיהודי כביכול עצמו
 שנתחברו כאלה דברים הרבה נוצרו משם

 ונישואי לרפורמה הגיעו ומשם לאוה״ע
 שאמנם אחרת תנועה באה מכן לאחר תערובת.

 מתחתנים ולא הגויים עם מתערבים לא אנחנו
 אבל ישראל עם אנחנו לאומית מבחינה אבל
 ככל עם אנו שלנו, העבר עם קשר לנו אין

 גם יש וכו׳ יפנים בולגרים, שיש כמו העמים
ישראלי. עם

 שהיה יהודי שפגש חבר לי סיפר דוגמא בתור
 או שמונים בן והוא קיבוץ של מהמייסדים

 למד הוא שבילדותו זכרונות וסיפר תשעים.
 לי שסיפר החבר גמרא. למד תורה, בתלמוד

 דפי בע״פ לו אמר למדת, מה אותו שאל
 בקיבוץ הוא עכשיו? ומה אמר גמרא...

 ויו׳כ. שבת ומחללים שפנים שם שאוכלים
 לחיים לחזור מנסה לא אתה למה אותו ושאל

 הקיבוצניק, לו אמר לך. שהיו הקודמים
 בגלות סובל ישראל שעם ראיתי כשבגרתי
 מ-׳עם חלק אהיה שאני לעצמי וחשבתי
 שהוא מה גוריון, בן עם ונדבקתי חופשי׳.

 את לשכוח אומר והוא חשוב הכי זה אומר
 חדש׳, עם ׳אנחנו העבר. עם קשר ואין העבר

 אורח את אשנה לא ולכן אותי, לימד ב״ג כך
ב״ג. אותי שלימד החיים

 הלכו שעמ״י ימינו של מהיצרים אחד זה
 כתוב אבל העמים. לחבר ששייך עם להיות
 וכמו נבחרנו. אנו העמים׳ מכל בחרתנו ׳אתה

 שונים, סוגים שני הם אדם ובני שהחמורים
 כך אדם, בני הם אדם ובני בע״ח הם חמורים

 והיהודים הגויים סוגים, שני הם ויהודים גוים
 אחר מין שיש כמו לגמרי. אחרים סקטורים הם
 שאר ואלה עופות אלה חיים, בעלי בין

.גהחיות

 החיים אורח את להשלים היא שלנו השאיפה
מחייבת שהתורה המידות תיקון עם שלנו

תשכ״ט יתרו לפ׳ דרשה שיחות, לקט ראה ג

 רעות, מידות כשיש כי לעשות. אותנו
 חסר אז לזולת והעזרה החסד מידת וכשחסרה

 של ביסודות וחסר יתברך השם בעבודת יסוד
 לא אותנו, מנהל מי הרמב״ם. של העקרים י״ג

 הרצונות אלא שלנו הגוף את מנהלת הרכבת
 רצון את נעשה ואם הקב״ה. כולם ומעל שלנו,
 ושלא עמ״י כל את שנזכה באמת נזכה השם

 הן. כלום שלנו והפעולות אנחנו מי נחשוב,
 שאדם פעולה שכל דמוולוז׳ין חיים ר׳ אומר
 העולמות עד השפעה משפיעה כאן עושה

 טובה. השפעה שוב להחזיר העליונים
 חזרה של רצונות הרבה מעוררת טובה והשפעה
 מאמצים ע״י רחוקים הרבה של בתשובה
 יה״ר כן לקב״ה, יותר להתקרב עושים שאנחנו

אמן. ונאמר

בשבט ט״ו
 ברחוב פעם, של השרון רמת את שזוכרים אלה

 שם, הראשי הכביש את שסללו לפני אוסישקין
 הכביש יד על שם היה וחול, מכורכר היה הרחוב
 היו שהענפים גויאבות עץ - אילן אחת בחצר
 המקדש, בית של המנורה צורת כמו בדיוק

 הצדדים משני ישר, עולה עבה גזע - באמצע
 ענפים שלשה שווה, במפלס ממש ענפים שלשה
 זה היה אילו משמאל. ענפים שלשה מימין,

 להדליק שאפשר מנורה שזו אומרים היו ממתכת
 נראה היה כך קנים, שבעה של מנורה כמו עליה,
כזאת. צורה לעץ שנתן האדם את הכרתי העץ.

 של ענפים קוצץ היה הוא קטן, היה כשהעץ
 הימניים שבקווים ענפים ומפתח אחרים, כיוונים

 מפתח אותם, משאיר ממש, ישר לקו והשמאליים
 עד אלכסונית בצורה יהיה שזה כדי אותם,

 כאלה ענפים ששה כבר לו שהיו אחרי למעלה.
 משני צמודים היו שלעץ זוכר אני בצדדים
 יסטו לא שהענפים ארוכים, קרשים הצדדים
 ימינה רק ומערבה, מזרחה פראית בצמיחה
ישר. בקו ושמאלה

 הענפים קשורים, היו הקרשים זמן הרבה
 אחד, ענף לו חסר היה ישר. בקו ונשארו התעבו

 בתוך אותו והרכיב אחר ממקום ענף לקח הוא אז
 ישר בקו בדיוק לו והיו נוסף, ענף וצמח הגזע

 זה כל משמאל. ושלשה מימין ענפים שלשה
 אילו צעיר. היה כשהאילן רק לעשות היה אפשר
כך. לעצבו היה אפשר אי זקן אילן לקחו

 הוא למה ילד ׳הלומד 1המשנה אומרת זה את
 צעיר כשהוא חדש׳. נייר על כתובה לדיו דומה?

 חזק. הכתב חדש נייר על כשכותבים חדש, הוא
 כתובה לדיו דומה? הוא למה בזקנותו ׳הלומד

 להשריש קשה מבוגר כשהאדם מחוק׳, נייר על
 - אילן כמו זה בו, שייקלטו הלימודים את בלבו

 לכל אותו לכוון אפשר צעיר כשהוא רק
תשע״ה( בשלח י״ד גליון יעקב, )גאון הכיוונים.

א׳ שער החיים, נפש ד
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ה מ א
התורה ללימוד עצמם המוסרים של פרנסתם על ה' השגחת

 למשמרת ממנו העומר מלא ה' ציוה אשר הדבר זה משה "ויאמר
 בהוציאי במדבר אתכם האכלתי אשר הלחם את יראו למען לדורותיכם

 ישראל שעם התועלת מהי ל"ב(. ט"ז, )שמות מצרים״ מארץ אתכם
 במדבר? ישראל עם את האכיל שהקב"ה הלחם את יראה לדורותיו

 אין למה מוכיחם ירמיהו כשהיה ירמיהו, "בימי חז״ל: בשם רש״י מביא
 מהיכן בתורה ונעסוק מלאכתנו נניח אם לו, ענו בתורה, עוסקים אתם

 "שמעו" ה׳׳, דבר ראו ׳אתם להם: אמר המן, צנצנת להם הוציא נתפרנס,
 לו יש שלוחין הרבה אבותיכם, נתפרנסו בזה ראו׳/’’ אלא נאמר, לא

ליראיו". מזון להכין למקום

 לדורותיו, ישראל עם את ללמד ביקש שהקב"ה חז"ל, מדברי נמצא
 בתורה, ועוסקים מלאכתם שמניחים לאותם מזון להכין ידאג שהוא

ליראיו. מזון להכין למקום שלוחין שהרבה

 להורות, באה לדורות למשמרת מן צנצנת שהעמדת אומר, המלבי׳׳ם
 לדורות, ונוהג קיים עניין הוא אלא בלבד במדבר נוהג היה לא המן שעניין
 יזמין והעבודה, התורה אל העולם מעניני עצמו ויפריש שינזר מי "שכל

המן". מאוכלי ויהיה ויגיעה עמל בלא חוקו לחם ה׳ לו

 יתברך שה׳ לדורות, השמים מן הוראה בזה "שהיה הנצי׳׳ב, כותב גם וכך
 נעלה באופן יהיה שלא ואע"ג התורה. לשקידת נפשו שנותן למי מסייע

 במיוחד, נעלה גשמי שפע בו שהיה מהשמים, מן לו שירד דהיינו כזה,
 לשקידה, מפריעים יהיו שלא דור בכל ישנה הפרטית השגחתו מ׳׳מ

הפרנסה׳׳. עול הוא ארץ- דרך עול ממנו ומסירים

 י"ב[, הלכה י"ג ]פרק ויובל שמיטה הלכות בסוף הרמב׳׳ם דברי וידועים
 נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד, לוי שבט "שלא
 כמו ישר והלך לשרתו, ה׳ לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו רוחו

 ביקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק האלוקים שעשהו
 לעמוד חייו את שמקדיש האיש את מגדירים היינו ]אנו - האדם" בני

 הרמב"ם ואילו מדריגה", וכ"בעל ביותר נעלה כצדיק ולשרתו, ה׳ לפני
 ולא ישר הוא הכל, זה - האלוקים" שעשהו כמו ישר "והלך אותו: מגדיר
 חלקו ה׳ ויהי קודשים... קודש נתקדש זה "הרי - ופתלתל[ עקום

 לכהנים שזכה כמו לו, המספיק דבר הזה בעולם לו ויזכה ונחלתו,
ללוים׳׳.

אומנותו תורתו שאין מי על אומנותו שתורתו מי יתרון
 צריך אומנותו אינה שתורתו מי שרק )י"א( שבת במסכת אמרו והנה,

 מפסיק אינו אומנותו שתורתו מי אבל לתפילה, מלימודו להפסיק
 יותר חשוב התורה לימוד אם נפשך: ממה ולכאורה לתפילה". מלימודו

 מלימודו להפסיק חייב אומנותו תורתו שאין מי מדוע מתפילה,
 התפילה, ממעלת בערכה פחותה תורה לימוד מעלת ואם לתפילה,

 לתפילה? תורה מלימוד להפסיק צריך אינו אומנותו שתורתו מי מדוע
 משרה שלו התורה לימוד אומנותו, שתורתו שמי חיים, החפץ מתרץ

 תורתו שאין שמי בעוד התפילה, את שדוחה גדולה, כה קדושה עליו
 כזאת במידה קדושה עליו משרה אינו שלו התורה לימוד אומנותו,
לתפילה. להפסיק צריך הוא ולכן התפילה, את שתדחה

 עצמו את שמוסר מי של מעלתו שיתרון חיים, החפץ מדברי למדנו
 הלימוד בכמות רק אינו כזה, שאינו מי לעומת ולשקידתה, התורה לעסק

 על משרה אומנותו שתורתו מי של התורה לימוד כי באיכותו, גם אלא
אומנותו. תורתו שאין לומד על מאשר יותר, גדולה קדושה הלומד

 שני שישנם מיישב, י"ד( ט"ז )שבועות זצ׳׳ל הוטנר יצחק ר׳ הגאון
 להיעשות או העולם, אדון לקב"ה תפילה ידי על או ון: מז להשיג דרכים

 המלך. כתפי על מוטלות הצטרכויותיו כל שאז - המלך של בצבאו חייל
 את לו שיספק לקב"ה להתפלל זקוק אומנותו, תורתו שאין מי לפיכך,
 ]כמו המלך בצבא כמשרת נחשב אומנותו שתורתו מי אך צרכיו,

 עצמו וזה דלעיל[, הרמב"ם מדברי שעולה וכפי - והלויים הכהנים
 המלכות, כתפי על מוטלים יהיו שהצטרכויותיו הזכות את לו מעניק
צרכיו. השגת למען לתפילה להפסיק זקוק אינו הוא לפיכך

 לספק האלוקית בהבטחה נוסף ביאור למדנו הוטנר, הגר"י דברי מתוך
 מי כי לפרנסתם, לעסוק שיצטרכו ללא התורה לומדי של מזונם

 בזה עצמו את מכניס הוא הקדושה התורה לעסק עצמו את שמוסר
 מאוצר צרכיו כל את לקבל זכות בכך קונה והוא המלך, של לצבאו

 מלהשתדל פטור הוא כך ומשום המלך, בצבא חייל בתורת המלוכה
פרנסתו. בצרכי בעיסוק

חכמה׳ ה׳משך של חידושו

 יש לכאורה ובהקדם: חכמה׳. ה׳משך בדברי מצאנו נכבדה תוספת
 "למען לדורות למשמרת מן להניח התורה שכתבה לאחר מדוע להעיר,

 התורה הוצרכה - במדבר" אתכם האכלתי אשר הלחם את יראו
 מאליו? ומובן הידוע דבר שזה מצרים", מארץ אותם "בהוציאי להוסיף:

 שההשגחה נחשוב שבל בזה מלמדנו שהכתוב חכמה׳, ה׳משך מבאר
 ה׳ בדרכי דבוק שכבר למי רק מובטחת ניסי באופן לפרנסה הפרטית

 על להשליך רשות יש לבדו לו שרק טבעית, בלתי בדרך עצמו ומנהיג
 הנהגה על לסמוך רשאי אינו זו, לדרגה הגיע שלא זמן כל אבל יהבו, ה׳

 מן האכלתי אימתי וראה, בא הכתוב, אמר לכן - ניסית והשגחה
 אותם בהוציאי תיכף הלא תורה? להם שנתתי לאחר כלום לישראל,
המן! את אתכם האכלתי ממצרים

 עול עליו לקבל לבו ידבנו אשר איש כל "לכן חכמה׳: ה׳משך- מסיים
 עדיין הסיח לא אם אף כי עזרו, יבוא מאין ידאג בל ותורתו, ה׳ דרכי

 להיודע גלוי לבבו מטרת רק בתורה, הורגל ולא העוה׳׳ז עניני כל מלבבו
 ולא ה׳ יחלצהו התורה, במעוז להתאמץ כוונתו כי ]הקב׳׳ה[ תעלומה

מקודש׳׳. פרנסתו ויזמין יעזבו

 מי תורה, בלימוד ורק אך יעסקו כולם אם ששואלים: אנשים ישנם
 טענתם יקצור? ומי התבואה, את יזרע מי העולם? של לקיומו ידאג

 או רפואה ילמדו כולם אם לשיטתם, גם שהרי עצמה, מצד גם מופרכת
 שאם היא, האמיתית התשובה אך העולם? של לקיומו ידאג מי הנדסה,

המדבר. דור אצל שהיה כפי מהשמיים, מן ירד תורה, ילמדו כולם

בדורנו הקב׳ה הנהגת על שליט׳א הגראי׳ל מרן דברי

 בכל שמסור שליט׳׳א, שטינמן לייב אהרן ר׳ הגאון הישיבה ראש מרן
 מרבה התורה, על עצמם הממיתים הכוללים אברכי של למענם נפשו
 ניסית הנהגה יש אברכים שכלפי בתקופתנו, גם בחוש שרואים לומר
הילדים. לחיתון ביחס והן לפרנסתם, ביחס הן הטבע, כדרך שלא

 כאלו של נחלתם שאינה מיוחדת, בהנהגה האברכים את מנהיג הקב"ה
 על ממונם יכלו שלא בתנאי זאת אך פרנסה. לשם הכולל את שעזבו

 ולא יהבם, את עליו וישליכו בה׳ בטחונם שישימו ובעיקר, מותרות,
 בסתירה עומדות ואשר התורה מעסק שמבטלות בהשתדלויות ירבו

בקב"ה. אמיתי לבטחון

א



 א”שליט שטינמן לייב אהרן ר׳ הגאון הישיבה ראש מרן של שהותו בעת
 גדול כה במספר צורך יש מדוע תמיהה, הגבירים אחד בפניו הביע בלונדון,

 בכה צורך יש מדוע לשאול, גם אפשר הרי” ל:”הגראי השיב אברכים? של
 לדבר החרדים מקרב בודדים רק - רבות לא שנים לפני הרי עשירים, הרבה

 כאשר התורה, עולם של לפריחתו שזכינו שהיות אלא, ממון? עתירי היו ה׳
 ה”הקב - הקדושה התורה ללימוד מתמסרים רבים ואברכים בחורים
 לסייע בכדי בעסקיהם, הצלחה ה׳ לדבר החרדים לאנשים מעניק

 שלא הרי התורה, לומדי יתמעטו חלילה אם התורה. ללומדי באמצעותם
ל.”הגראי סיים ”עשירים... בריבוי צורך יהיה

”מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל כל”

 עול עליו המקבל כל” אומרת, ז׳( משנה ג׳ )פרק אבות במסכת המשנה
 שמקבל מי של דינו ומה .”ארץ דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירים תורה

כלל? מועיל אינו זה האם תורה, עול מקצת רק עצמו על

 )נפש שכתב וואלוז׳ין חיים רבנו בדברי למצוא אפשר כך על תשובה
 תורה עול עליו יקבל אשר הקיבול ערך וכפי” ל:”וז טז( פרק ד׳ שער החיים
 זה ענייני טרדות ממנו ויעבירו יסירו הערך זה לפי כן כוחו, ובכל באמת

.”עליהם מועטת ויגיעה עמל שום בלא תמיד לו מוכנים ומזונותיו העולם...

 עול עליו שהמקבל וואלוז׳ין, חיים רבנו מוסיף יח( פרק )שם אחר במקום
 פרטית בהשגחה ענייניו, כל על מושגח שהוא בלבד זו לא בשלמות, תורה

בידיו. מסורים הטבעיים הכוחות שגם אלא הטבע, מדרך למעלה

 לשמה הקדושה התורה עול עצמו על המקבל האדם ולזאת ל:”וז
 השגחה ית׳ מאיתו ומושגח העולם, זה ענייני כל מעל נעלה הוא לאמיתה,

 שהוא כיוון כולם, והמזלות הטבעים כוחות מהוראת למעלה פרטית
 של העליונה בקדושה ומתקדש כביכול, ממש ה”ובקב בתורה דבוק

 והיא והואיל העולמות, מכל ערוך לעין למעלה שהיא הקדושה התורה
 העוסק האדם הרי הטבעיים, הכוחות ולכל לכולם והקיום החיות הנותנת

 הנהגתו שתהא אפשר ואיך מכולם, ולמעלה כולם את ומקיים מחיה בה
 מסורים הטבעיים הכוחות ואדרבה,” .”הטבעיים הכוחות י”ע ית׳ מאתו
 אלוקיו נזר כי כולם, על מוטלת ואימתו עליהם, אומר יגזור כאשר אליו
 .”השכינה כנפי בצל כביכול וחוסה ראשו, על ומבהקת מאירה התורה אור

 לכל וכח חיות נותן אשר הוא לשמה בתורה והעוסק הואיל כלומר,
הטבעיים... הכוחות לאותם כפוף יהיה שהוא יתכן לא הטבעיים, הכוחות

 על המושגחים אותם בין להיות באפשרותנו שיש אנו, מאושרים כמה
 עול עצמנו על שנקבל ידי על עניינינו, כל על פרטית בהשגחה ה”הקב ידי

באמת( )לעבדך לכך. שנזכה רצון יהי באמת. תורה

תפרח ישיבת - חיזוק שיחת
 הגאונים הישיבה ראשי מעונו אל נכנסו השבת במהלך ו.”ני לנכדו המצווה בר שמחת לרגל בא, פרשת בשב״ק בק״קתפרח שבת ליט״א ש המשגיח מרן

 הישיבה תלמידי בפני חיזוק דברי לשאת בקשוהו ובנוסף השעה, וענייני תורה הדברי עמו ושוחחו שליט״א חילץ אביעזר ורבי פריממן יעקב רבי הגדולים
 בדור כמו עמם לדבר שאפשר עליה בני בחורים הרבה ישנם שמחד השיב שליט״א הגר״י י”רה הבחורים. ני לפ לאבר כדאי נזה התעניין המשגיח הקד'.

 הרב מהמשגיח ששמע שליט״א המשגיח סיפר לכך בהקשר גבוהה. כה בדרגה שאינם לאותם גם יתאימו שהדברים בחשבון ׳:לקחת שראוי אלא הקודם!
 שנים... מאות כשל הוא היום של לבחורים הנוראה, השואה לפני ליטא ישיבות ב שלמדו חבחארים של באישיות רמת בין שההבדל טא, שהתב ל”זצ וולבה
 החזו״א מרן של השפעתם בזכות - הקודם הדור על עולה דורנו ההלכה, לדקדוק ביחס אך הכוללת, חנית הרו לדרגה ביחס אמורים ושהדברים יף, והוס
.ל”זצ מבריסק הרב ומרן

^ א  ובמוצש״ק ק”ש בליל הולך היה )תשי״ג( שנים 64 שלפני בהתרגשות, לנוכחים :זיפו* הוא המשגיח עולל ממעונו שליט׳׳א ידמן פר הגר״י שיצא )ל
 עניין איזה לו יש שאם חצקל ר' לו אמר ההזדמנויות ובאחד שבירושלים, בביתו ל” זצ לוינשטין קאל יחז רבי הקדוש מהמשגיח מוסר שיחות לשמוע

צעיר...((. אברך אז יפה)שהיה דב ר' עם להתייעץ שילך או עמו שיבואלהתייעץ אבאי להתייעץ

מהם(. חלק רק נביא הגליון )מקוצר יסודיים נושאים כמה על ידבר שבאהי״ת והקדים הישה״ק, בני בפני היזוק דברי המשגיח מרן נשא במוצש״תן

ת’ ב׳, באות מתחילש התורה א. שי  שבעבורה הסיבה הבא. והעולם הזה העולם עולמות, ב׳ שיש אדם בן לך דע לרמז: ,”אלוקים ברא לרא
 הדרגה את לשנות לפעול יכול אינו כבר שוב הבא לעולם מגיע אדם שכאשר עת לד יש הבא! עולם ה בשביל היא ^ה העולים את ה”הקב ברא
 בעולם ורגע רגע שכל נמצא הי. ועבודת ומצוות תורה באמצעות הבא, בעולם חלקו למען לפעול יכול שאדם היחיד המקום הוא ז”העוה שלו.
שלנו. הנצח את להגדיל ה^דמעת את ולהחמיץ להתרשל לנו חלשה נצח... לעשיות יכול אדם הזוז

 לפעמים אדם. מהבן יהיה מה לצפות אפשר תמיד לא ובאמת בכישרונות. תלויה איננה ההצלחה מהכישחנוד. אכפת לא הבא בעולם ב.
 יכול, שהוא מה את יעשה הוא שאם האמת אבל הסטיפלר. לא איגר עקיבא רבי לא ממני, לצאת ול יכ כבר נמה לחשוב יכול שבחור שיין־

 שלו בכישדונות לא תלויה אינה ההצלחה להצליח, שיכול לדעת צריך ד ארז ל כ כן על הזה. בעולם וגם חשובים, מהכי יהיה הוא הבא בעולם
שלו. בהיסטוריה ולא

 מה מידם. מצילנו ה”והקב לכלותנו עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא לכלותנו, עלינו עמד בלבד אחה ולא פסח של בהגדה יום אומר אנחנו ג.
 אנחנו כזאת! מעלה לנו שיש על בנו ומקנאים שלנו, המעלה את מרגישים שהם היא הדשובה משהו? להם עשינו בוכ מאתנו? רוצים הם

 אז קיימים... אותנו, להשמיד רוצים ודור דור שבכל ישראל עם - אנחנו רק אינם, ולם כ הם? היכן אדירות, ממלכות לנבל, אשור, שהם ימעעים
 זאת גם ואף” כנאמר: להיות שעתיד הבטיחה התורה הזה הנס ואת גדול! הכי הנס וזה גדול, נס זה קיים ישראל שעם שזה ולזכור לדעת לנדיר

 התורה הבטחת שנים הרבה כ”כ שאחדי שרואה שמי כותב החכמים אחד .”לכלותם געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם
ניסים. שום לו יעזרו לא האלוקים, הוא שד׳ ומודה פניו על נופל ואינו מתקיימת

 אחרי נשארת. התורה ששם פינה נשארת תמיד אך העולם מכל נשכחת כמעט שהתודה שייך זרעו. מפי תשכח לא שהתודה הבטיח ד׳ ד.
 כל התורה אדרבה השתכחה לא שהתודה רק שלא ובאמת ו,”ח משתכחת שהתודה נראה היה הנוראה, בשואה באירופה התורה עולם חרבן

 יש לבד בליקווד אלפים, כשבעת יש לבד במיר ה”ב והיום בחורים! מאות חמש כאלף ליטא ישיבות בכל היו המלחמה לפני התרבתה, כך
גדול. הכי הנס זהו לאלף... קרוב יש בתפרח וכאן אלפים. כשבעת

 יכול אני גם אולי להתבונן מהם, ללמוד גם ואפשד מעלה בעלי בחודים הדבה כאן נמצאים א.”שליט הישיבה דבני את לנצל מאוד חשוב ה.
העניינים. בכל מעלה מעלה שתעלו הדיוט בדכת אתכם לבדך אלא לי ואין והלכה. מוסר כראוי ללמוד סדרים. לשמור מאוד חשוב ככה. להיות
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זרה - עבודה

 ינחם פן אלקים אגפגר פי הוא קרוב גגי פלשתים אג.ל*ץ ך.רך אלקים נחם ולא העם את פרעה בשלח ויהי
יז(. )יג, מצרימה ושבו מלחמה בראתם העם

 הקצרה הדרך סיני, להר ממצרים ישראל בני את להוליך דרכים שני להקב״ה שהיה מספרת, התורה
 שהיה הספק צדדי את מבאר, עה״ת( )ח״ח רבנו המדבר. דרך הארוכה והדרך פלישתים, ארץ דרך היתה

 והיה מיושבת, ארץ היתה פלישתים ארץ להוליכם. ביותר הטובה הדרך בבחירת כביכול, להקב״ה,
 במ״ט כבר היו ישראל שבני מפני זו, בדרך גדולה סכנה היתה אבל להולכים. מזון שם להשיג אפשר
 ללכת יחפצו ולא בהם, ויטמעו בפלישתים יתערבו לא שהם ערב ומי במצרים, בהיותם טומאה שערי
 ולא זרה עבודה לא במדבר שאין היא, במדבר ההליכה מעלת זאת, לעומת התורה. את לקבל סיני להר

 מזון אין זו בדרך אולם, הגויים. בטומאת ויטמאו לסורם יחזרו ישראל שבני חשש אין וממילא עובדיה,
 להגיז מהשמים, מן להם להוריד מופלאה, ניסית בדרך לפרנסתם לדאוג צריך היה והקב״ה כלל, ומשקה

מהסלע. מים להם ולהוציא שליו, להם

 הזה הגדול העם כל את ולהוליך לגמרי, בראשית סדרי את לשנות שעדיף היתה, יתברך ה׳ ומסקנת
 אנשים שישנם רבנו, מעורר ומזה לפלישתים. מקרבתם יתקלקלו שמא החשש מפני רק זרועה, לא בארץ

 ואחד אחד וכל ולתורתו. לה׳ ׳זרה׳, שהיא לעבודה עצמם, את להשכיר שמסכימים לפרנסתם, הדחוקים
 וטף, זקנים נשים לבד זכרים ריבוא לששים מהשמים לחם הוריד הקב״ה אם החשבון, את לעצמו יעשה

 שישמור למי פרנסה לתת יכול שהקב״ה שכן כל לפלישתים, ישראל בני יתקרבו שמא החשש מפני רק
ההבל. אחרי ילך שלא ובלבד וחוקותיו, מצוותיו

 לייב חיים רבי נעוריו ידיד של מדרשו בבית שהיה מעשה בראשית( פר׳ )שם רבנו סיפר לכך, בהקשר
 וכדרך בעיירות, המחזר רוכל מדרשו לבית הגיע אחד יום סטאוויסק. של רבה ל,”זצ מישקובסקי

 לתנור. סמוך המדרש בית של האחורי השולחן על וספרים, טליתות ציציות מרכולתו, את שטח הרוכלים
 חיצוניים, ספרים חבילת על מבטו ונח הסחורה, את לראות לשולחן הנ״ל הרב ניגש התפילה, לאחר
 העני, הרוכל הבוער. התנור לתוך וזרקה החבילה את הרב תפס שהות, ללא מינות. לספרי ידועים שהיו
 אוכל וכי פרנסתי, את קיפח זאת ומלבד רובלים. ג׳ של גדול נזק לי גרם הרב כבוד :לו ואמר הרב אל פנה

 היא פרנסתי עיקר בלבד, הקדושה תשמישי ממכירת מרוויח שאני המעטות מהפרוטות להשתכר
 אסור אולם מכיסי, לך אשלם הרובלים ג׳ הפסד על לו: ואמר הרגיעו, הרב האלו. הספרים ממכירת

 עליך בלבד, קדושה תשמישי ממכירת להתפרנס מסוגל אינך ואם כאלו, ספרים ממכירת להתפרנס
 מחר אלי גש שתקבלם. ואשתדל בעיר, כאן פנויות משרות על לך אברר אני לכן, אחרת. עבודה לחפש
הבטחתי. את לי ותזכיר התפילה לאחר

 להשתדל התחלתי כבר ענה: הרב הבטחתו. את והזכירו הרב, אל הרוכל ניגש התפילה, לאחר למחרת
 לך להשיג בעזרתו אוכל וכנראה ביתי, אל העיירה לכומר שיקרא השמש את שלחתי וכבר בעניינך,

 הרב: לו ענה בענייני. לעזור הטמא הכומר יוכל כיצד הרב: את שאל המופתע, הרוכל כלשהיא. משרה
 הכנסייה בפעמוני מצלצל שהיה הגוי שמת לי, סיפר והוא ברחוב העיירה כומר את פגשתי כשבוע לפני

 בכבוד. להתפרנס ותוכל זו, למשרה אותך שייקח לבקשו ברצוני עתה, שיחליפו. מי לו ואין הטמאה,
 אינך בעצמך! הגע הרב: ענהו לע״זי לכומר סגן להיות עצמי אמכור זקנתי לעת וכי ואמר: האורח, נבהל
 לילדי מינות ספרי למכור אבל זרה, עבודה לבית ללכת משנתם גויים מלעורר להתפרנס אופן בשום מוכן

!מהסס? אפילו אינך ומצוות, תורה עול לפרוק ולעוררם ישראל

זצ"ל סיטרוק חיים יוסף הרב מורינו לע״נ
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בס״ד
שבת מזהירי

חיים החפץ במחיצת הפרשה פניני

 מסבבין והם שבת, מזהירי בשם הנקראות חבורות אצלם שנתיסדו קדושות קהלות באחת וראיתי
 על התבשילים הטמנת ע״ד וכן בזמנם, שיהיה הנרות הדלקת ועל החנויות סגירת ע״ד ושווקים ברחובות

 גדול וכמה וכיו״ב, יום מבעוד שיצאו לזרזם מרחצאות בבתי יסבבו וכן בזה, יתאחרו שלא ישגיחו מחרת
 הרבים ומצדיקי הכתוב אמר ועליהם כזו, קדושה במצוה רבים מזכים הם כי האלו האנשים זכות

ועד, לעולם ככוכבים

 צריכין וכמה ה׳, בנעם לחזות ולזכות רע מכל עליהם להגן לבא לעתיד לימינם יעמוד שבת זכות ובודאי
 איך עצה לטכס תמיד שיתקבצו הוא נכון ומה כזה, קדוש בענין לעסוק שזוכין האנשים אותן לשמוח

 וכעין זו, למצוה חיזוק שיעשו וטוב בזה, היצר כוח גדול בעו״ה כי מזה, ידיהם ירפו שלא להתנהג
 לבוא, רגילין שיהיו כדי החדש לעדי גדולות סעודות ר״ג עושה שהיה ע״ב( )כ״ג ר״ה במסכת שמצינו
ו׳( פרק עולם )שם שבת. לענין לזרז התורה התחילה שבה בשלח פרשת לזה וייחדו

 בשמחה והאומרה בים. עבר היום אותו כאילו בדעתו וידמה בשמחה, הים שירת יאמר ישיר. אז
יז( ס״ק נא סי׳ )משנ״ב עוונותיו. מוחלילו

 ואיננה היא רפה אמונתם אך בה׳ מאמינים הם שבכללות אף אנשים, ישנם עבדו. ובמשה בה' ויאמינו
 האותות ויעשו במצרים ישראל העם וזקני ואהרן משה כשבאו בקרא שמצינו וכמו השלימות, בגדר

 את ישראל וירא” כתיב בחרבה הים את ועברו ממצרים יצאו וכאשר וגו׳, ”העם ״ויאמן כתיב לעיניהם,
 עוד ומהו העם״ ״ויאמן מקודם כתיב הלוא יפלא, ולכאורה עבדו״. ובמשה בה׳ ויאמינו וגו׳ הגדולה היד

 שגם במדרש כדאיתא השלימות, בגדר כך כל אמונתם היתה לא מתחילה הכוונה, אלא בה׳.״ ״ויאמינו
 אך פרעה, אל לבדם ואהרן משה רק ונכנסו לביתם ושבו אחור נסוגו פרעה של לפלטרין כשבאו הזקנים

 אמונתם נתחזקה שאז בה׳״, ״ויאמינו כתיב הים ועל במצרים להם שנעשו הניסים כל את כשראו אח״כ
פכ״א( למרים )זכור השלימות. בגדר

 ׳גרשון ר בשם ישיבתו של החשובים האברכים אחד בראדין חיים׳ ה׳חפץ אל בא פעם ואנוהו. אלי זה
 סופר כתב הפרשיות את ההידורים. כל עם תפילין לו לרכוש שהצליח בשמחה לו ובישר מבלטרמניץ,

 פרודות והן אלמונית מעיר המפורסם האומן התקין הבתים את ;פלונית מעיר ידוע ויראשמים מצויין
 ישראל רבי והלאה. הלאה וכן החומרות, כל לפי כשר יהודי עיבד הרצועות את וכדומה; אחד מעור
 תמורתם ששילם לו השיב גרשון ר׳ אלה. תפילין לו עלו מחיר באיזה בתמימות, אותו שאל מאיר

 ביחס גדול סכום דעתו לפי שהיה - הנקוב המספר את מאיר ישראל רבי כששמע רובל. שמונה-עשר
 שמונה- רובל, ״שמונה-עשר :לעצמו פעמים כמה וחזר תמהון, לאות בראש לנדנד החל - תפילין למחיר

 מי מהודרים?! יהיו רובל השמונה-עשר שגם מדקדקים והאם מהודרים; תפילין זוג במחיר רובל, עשר
 יוכלו אם בחובות הסתבכו לא אם ;אחרים חשבון על לא אם רובל השמונה-עשר את השיגו איך יודע

 להדר יש ״אבל - מאיר ישראל רבי המשיך - במצוות״ להדר ראוי אמנם וכו׳. וכו׳ בזמנם אותם לפרוע
הגדולים( )המאורות וכהנה. כהנה והוסיף ההידורים!״, בכל כשר יהיה הממון שגם

 יתברך שמו לייחד דהיינו בתורה, שמפורש כמו לאלקים, לנו להיות מצרים, יציאת עיקר היתה זה עבור
 ואמרנו: השירה תוקף בעת קיבלנו זה וענין רצונו. לעשות בעולם שלוחיו ואנחנו אלהינו ,שהוא עלינו
פ״י( ח״ב עולם )שם וארוממנהו״. אבי אלהי ואנוהו, אלי ״זה

 חיים׳: ה׳חפץ אמר במלחמה, ינצח מי מתווכחים אנשים כששמע המלחמה בימי ועד. לעולם ימלוך ה'
למלך( )מעשי יפסיד״. לא לעולם הקב״ה ועד׳, לעולם ׳ימלוך ׳ה - המנצח יהיה מי לכם אומר ״אני
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השבוע פרשת על זצוק"ל שך הגראמ"מ מרן הגדול רב״נו של מתורתו

ר ס ל מו ת ע ש ר ע פ בו ש ה
מרצון שילוח של נקודה גם היתה ביצ"מ

יז( )יג, העם את פרעה בשלח ויהי
 במדרש ואיתא העם", את פרעה בשלח "ויהי יז( יג )שמות כתיב

 יח )בראשית אמרת דאת כמה לויה, הזה שילוח א( בשלח )תנחומא
 זו? לויה איזו אותם. ליוה פרעה לשלחם". עמם הלך "ואברהם טז(
 מהר שיברחו לבקש רבינו משה את וחפש בכורות, מכת קבל הרי
 מהר, יותר שילכו כדי פסיעות כמה והלך פחד, לו היה שינצל, כדי
 אמרו ועוד אבינו! לאברהם זה שילוח דמיון עם לויה, היה וזה

 ה )שמות שאמר הפה הזה, בלשון הכתוב פתח ולמה שם, במדרש
 לכך אתכם", אשלח "אנכי כד( ט )שמות ואמר וחזר אשלח" "לא א(

 מצרי", תתעב "לא ח( כג )דברים שכרו? ומה בשלח", "ויהי פתח
 מכות עשר אחרי שנאמר פרעה" "בשלח עבור שומעים? אתם ע"כ.

 כל ולמרות ולגרשם, לשלחם והוכרח אשלח" "לא שצעק ואחרי
 בודאי שילוח, לשון כתבה התורה אם כי שילח, שהוא נחשב זאת

מרצון. שילוח של מסויימת נקודה היתה
שין )הל' הרמב׳׳ם שביאר ההבנה פי על דהוא ונראה  ה"כ( פ"ב גירו

 אני רוצה שיאמר עד אותו ומכין לגרש, שחייב מי כופין שבישראל
 שהיצר רק כדין, לעשות רוצה תוכו בתוך שבאמת כיון כשר, והגט
 ואמנם לרצונו. ומגרש היצר כח תשש אותו וכשמכים תקפו, הרע
 שרצה נקודה היתה וכאן זה, ענין שייך אבל כן, אומרים אין בגוי

 ציווי יש ולכן הכרח, מתוך היה ששילוחו פי על אף לשלח באמת
 מבינים, ולא יודעים לא אנו השכר! זה מצרי"! תתעב "לא התורה

 שהיה השילוח מהו יודע הוא איש, מעללי יצרי היודע הבורא אבל
נאבדת! אינה הזו והנקודה בזה,
 היית גר "כי הוא מצרי תתעב שלא דהטעם נאמר בפסוק והנה

 דהנה לפרש ויש השילוח. על שכר שהוא אמרו כאן ואילו בארצו",
 לצאת רצו ישראל בני שהרי ביאור, צריך היית" "גר של הטעם גם

 גדר בזה שהיה רואים שאם לומר שצריך אלא אותם, הניחו ולא
 היתה כך ואם מרצון, שילוח של נקודה היתה שגם מובן לויה, של

 עמוק הענין כי ואם בארצו". היית "גר של נקודה איזו כן לפני
בחז"ל. כתוב כך אך זאת, לבאר יודע ואינני

פוניבז'( בישיבת )שיחה

 "וידעו לידי הביא הקב"ה זה ועבור זו, עליה למנוע חייבה לא אבל
 בה', וידיעה להכרה שיגיעו כדי בפרעה", בהכבדי ה' אני כי מצרים

 שלא מפני וזה קצת, עוד להתעלות אפשרות לתת טובו מדת זו כי
 מפני להכרה? להביאם זה כל את עשה ומדוע הרשע, במות יחפוץ

 כמה ועד הכרה, להם נותן ומחביבותו בצלם, שנברא אדם שחביב
 ודרגה הכרה להם שתהיה רוצה הקב"ה מחייבת, אינה הדין שמדת
 ללמוד יש כך ה'. את ונכיר שנדע המצוות כל כוונת שזו נוספת,

שכתוב[. מה זה אך דברים, גלמי רק אומר אני ]אמנם התורה. את
 "ובני יא( כו )במדבר דכתיב בהא איתא קי.( )סנהדרין ובגמרא

 בגיהנם, להם נתבצר מקום אמרו, רבינו משום תנא מתו", לא קרח
 להם התקין להם, נתבצר - רש"י ופירש שירה. ואמרו עליו וישבו

 ע"כ. מתו, ולא בגיהנם כך כל העמיקו שלא גבוה מקום הקב"ה
 בתשובה שהרהרו מפני אבל הבלועים, עם נבלעו הם גם אמנם
 ואפשר מדה יש הקב"ה אצל מתו. ולא גיהנם פחות להם נמדד

 אך בגיהנם להבלע והרהור, דרגה כל לפי ועונש שכר לצמצם
 הביאה לא זו שהכרה פי על ואף למות, ולא גבוה במקום להיות

 הרגע זכות מקום מכל הרהור, רק והיה נבלעו, שהרי מעשה לידי
 גבוה מקום להם שיתבצר חייבה הבליעה בשעת הכרה של הזה

בגיהנם.
פוניבז'( בישיבת )שיחה

הים נקרע בנסיון יוסף של עמידתו בזכות

הרהור כל לפי ועונש שכר לתת אפשר הקב׳׳ה אצל
ד( )יד, ה' אני כי מצרים וידעו

 בשלח(, פרשת יהל" )"אור זצ"ל חסמן לייב מרבי הערה ראיתי
 בהכבדי ה' אני כי מצרים "וידעו ד( יד )שמות המצרים על נאמר

 מצרים וידעו - עזרא" ה"אבן וכתב ובפרשיו", ברכבו בפרעה
 בידיעה הצורך מה - ה'. אני כי מותם לפני הנטבעים וגם הנשארים

 הנפקא ומה לידיעתם ערך ומה וטובעים כשהולכים המצרים של
 שהנה ולימדו, הבנה כאן שיש וכמדומה לא? או ידעו אם מינה
 רשע בשוב אם כי הרשע, במות אחפץ "אם יא( לג )יחזקאל כתיב

 של הדין מדת מכח היה מצרים משפט ואמנם וחיה", מדרכו
 טובו מדת אף שעל ישוב, שלא לבו" את הכבדתי "אני א( י )שמות

 אבל הלב, בהכבדת יענשו המצרים של זו שבדרגה נותן הדין היה
 שהיו אפילו ולכן להם, ניתן וזה נוספת, מעלה זו בה' להכיר הרי
 מחשבה להם תהיה אם אבל גסיסה, של במצב המיתה, קודם רגע
 הכבדתי "אני של בדין נכלל לא וזה ועליה, דרגה זו - הכרה של
 דרגה להם ניתנה ולכן זו, עליה מהם למנוע נתחייבו ולא לבו", את
 בהכבדי ה' אני כי מצרים "וידעו יותר. מעט שיתעלו הכרה של

 תהיה אחד לרגע כי הטובעים, המצרים על אפילו מדובר בפרעה",
 הוא הדין פעלו", תמים ש׳׳הצור וכיון עליה, היא וזו הכרה, להם
"וחזקתי", "הכבדתי" חייבה הדין ומדת הדין, מצד שמתחייב כפי

ת•!נ — ------- •3&ך ) *

 וינס", ראה "הים ג( קיד )תהלים הכתוב על קיד( תהלים )במדרש
 ארונו ראה אחר, דבר וז"ל הים, נקרע יוסף של עצמותיו שבזכות

 ויצא "וינס שנאמר הנס, מפני ינוס הקב"ה אמר לים, יורד יוסף של
 מדה זו ע"כ. וינס", ראה "הים הוי מפניו, נס יהיה הים אף החוצה",

 בני בידי נישאות יוסף של עצמותיו את הים כשראה מדה, כנגד
 איש רבוא ששים עומדים - לעצמנו נצייר מפניהם. נס מיד ישראל,

 כמה היו והקטנים הנשים ועם הזכרים, ששים בן עד עשרים מבן
 הים לדי עומדים הלזה והעצום הקדוש הקהל וכל איש, מליוני

 שראה לפי הים? נבקע ומדוע יבקע, לא הים אם להטבע ועלולים
 אשר בנסיון יוסף של עמידתו כח ומחמת יוסף! של עצמותיו את
ישראל. בני מפני הים גם נס החוצה, נס

 לעולם מ.( )קדושין חז"ל שאמרו מה לענין התעוררות בזה ויש
 ב"ר אלעזר רבי זכאי, וחציו חייב חציו כאילו עצמו אדם יראה

 אחת מצוה עשה וכו', רובו אחר נידון שהעולם לפי אומר שמעון
 בקריעת דהנה זכות. לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו

 עבודה עובדי הללו - ישראל בני על גדול קטרוג היה סוף ים
 של אחת מצוה אותה הכריע? ומה זרה, עבודה עובדי והללו זרה

 אלא עשה, בקום מצוה זו שאין פי על ואף וינס". בידה בגדו "ויעזב
 ישראל, כלל כל את להציל שהכריעה היא זו מצוה מרע, בסור

 למדת הא נושעים! היו ולא סוף ים קריעת היתה לא ובלעדיה
 תיבה עוד ולומד מצוה עושה הוא כאשר האדם פועל מה להבין

 עולם? של רבונו של חשבונותיו בסוד ידועים אנו מה בתורה.
 מכריע שבכך אפשר - טוב יותר מתפלל הינו אם מתפלל, כשאדם

 להכריע מעשה בשעת חשב לא ויוסף זכות. לכף העולם כל את הוא
 אלא סוף, בים להציל ישראל כלל הצלת ולפעול העולם כל את

 החשיבות זו ישראל, כל את להציל פעלה זו ומצוה מצוה, עשה
 חסד. עשיית או לימוד ולהחשיב להעריך יש וכך מעשה. כל של
 וכן גאוה, בעל להיות שלא בכעס, להיות שלא - מרע בסור גם וכן

 מעשה! מכל התוצאה מה ידועים איננו בכוונה, לברך להתפלל,
מיוסף. הלימוד זה

פוניבז'( בישיבת )שיחה



רב מעשה
 מאה "לאחר שליט״א: ברגמן חיים הרב לנכדו, זצ״ל מרן אמר פעם

לי!" שהיתה האמונה עם לשמים אבוא ועשרים,
 ״כך וקרא: נרעש זצ״ל, מרן של ממקורביו לאחד זאת כשסיפר

הישיבה?!" ראש אמר
הפליאה?״ ומה ״כן, הנכד: תמה
 ראש מרן לי אמר ימים כמה לפני ושמע! הסכת ואמר: ענה

 בלא ולילה, יומם העת, כל באדם זורמות המחשבות הלא הישיבה
 על ושחבון דין לתת ידרש במרום, להתיצב עתו כשתבוא הפסק.

 בדברי מצוה, ובדבר בלימוד היתה האם רגע, בכל משחבה כל
וחס... חלילה עבירה בדבר או הרשות
 בת בן מנחם אלעזר אני, ״הנה ואמר: הישיבה ראש מרן והוסיף

 וחשבון. דין למסור למרום תעלה ונשמתי בקבר אנוח שבע,
 ומה עשר, בשעה חמישי ביום עשית מה אלעזר, אלעזר ואשאל:

 לימוד, קרוי זה האם שלמדתי? אענה, מה ודקה. עשר בשעה עשית
 תפלה, קרויה זו וכי שהתפללתי? אשיב ככברה! הוא נקוב והלא
 מה ומשתחררת, נלכדת אחריה, ורודפים מעופפת המשחבה והלא

 אומר... אענהומה
מר... בבכי מרן פרץ וכאן

 להתייצב שיוכל ומצא, מרן שחישב מספר אתה סיים, - ועכשיו
 הרי מגיעים, הדברים היכן עד אתה המבין האמונה! עם במרום

 משחבה היתה לא הפוגה, כל היתה לא שבאמונה נאמרה עדות זו
 תמיד' לנגדי ה' 'שויתי קיום על עדות זו הרי ופרחה! שנמלטה

...ביממה! שעות וארבע עשרים
שעשועי( תורתך )לולי

דיו ויהי ב( )יז, השמש בא עד אמונה י י
 )מכילתא, בתענית שהיה מגיד השמש״, בוא עד אמונה ידיו ״ויהי

א(. עמלק פר'

 חתנו בבית זצ״ל מרן שהה פוניבז', ישיבת היכל את חנכו בו ביום
 שלא מבקש כשהוא יום, אותו כל בתענית וישב שליט״א הגאון

לאיש. הדבר את יגלו

 די לא האם ושאל, שליט״א הגאון חתנו אליו פנה היום, בחצות
היום? חצי עד להתענות

 דשמיא לסיעתא זקוקים לתורה, היכל ״כשמייסדים מרן: לו אמר
 קלוגר שמחה רבי הגאון של עירו שבברודי, לו, וסיפר מרובה״...

 והציבו מפואר מדרש בית לה היקצו לתפארת. ישיבה הקימו זצ״ל,
 כשהיגע הצליחה. לא והישיבה ויראה, תורה גדולי בראשותה

 ישיבת משגשגת היאך נשאל: וולוז'ין, ישיבת מטעם משולח לשם
 ישיבת אין ומדוע ונידחת, קטנה כה בעיירה שנוסדה וולוז'ין,

 רבתה בעירכם, הישיבה את כשהקימו וענה: כך? מצליחה ברודי
לוז'ין, ישיבת את כשהקימו ואילו לחיים. ושתו השמחה  היה וו

 בתענית... שרוי מוולוז'ין חיים רבי הגאון
 )שו״ע חופתם! ביום והכלה החתן לתענית נוסף טעם לנו והרי

א(. סא, אה״ע
שעשועי( תורתך )לולי

בשלח( )הפטרת עז נפשי תדרכי גרפם, קישון נחל

שימו אבן ויקחו כבדים משה וידי ב( )יז עליה וישב תחתיו וי  י
 או אחת כר למשה לו היו לא וכי אמרו, ע״א( יא )תענית בגמרא

 שרויין ושיראל הואיל משה: אמר כך אלא עליה? לישב אחת כסת
בצער. עמהם אהיה אני אף בצער

 את כיון זצ״ל. במרן להוועץ ביקש שליט״א, הייזלר מאיר רבי
 פת יאכל שמרן להמתין וביקש שחרית, תפילת לאחר השעה

 אמר: שאלתו. לשמוע וביקש פנים, במאור מרן קידמו שחרית.
 במה לי יאמר בשלו: ומרן תחילה. יאכל הישיבה שראש אני מבקש
 מפציר: ומרן מה! דבר יטעם הישיבה שראש לפחות, אמר: הענין.
 ואני הישיבה, ראש יאכל לא מדוע שאל: מבוקשו.... מה לי יאמר

 עתה, לטעום אפשר איך ואמר: זצ״ל מרן נענה שכך, כיון אמתין...
 לבתי יהודיים ילדים אלפי מאות מתכנסים בה השעה זו שהרי
ותפלה... שמע קריאת בלא יומם ופותחים הכלליים, הספר

שעשועי( תורתך )לולי

 עירקיים טילים נחתו עיר בכל מעט כאשר המפרץ, מלחמת בעת
 יסוד וחידש בישיבה כללי שיעור זצ״ל מרן נשא המרכז, באיזור

 מוצק, חידוש ״זהו אמר: דאורייתא ובריתחא תורה, של לאמיתה
 לים!״ טיל אפילו להפיל בכחו - ימוט בל יסוד

 למקלט, חפזו הבחורים אזעקה. נשמעה השיעור, סוף לקראת
 בהשמע בתלמודו. שקוע השיעורים בחדר נשאר כחו בתשות ומרן

 ערבית. והתפללו מוסר למדו הבחורים, שבו הארגעה צפירת
 ידוע האם ״ובכן, שאל: לביתו, זצ״ל מרן ירד כאשר התפלה, לאחר
 הטיל?״ נחת היכן

 לים!״... נפל הוא ״כן, ואמרו:
לפלא. ויהי

 תורה אלא עוז אין - עוז״ נפשי תדרכי גרפם, קישון ״נחל
ע״א(. קטז )זבחים

שעשועי( תורתך )לולי

ד״ומא רב״נו-ענ״נא ״למדנו
גבוה. שלחן על סמוכים תורה בני - המן צנצנת

 רבי פוניבז', ישיבת ראש לרבינו שנים מספר לפני ניגש אחד אברך
 ורק לעבודה, לצאת תכניתו על לו וסיפר זצ״ל, מן מנחם אלעזר
 ורק וללמוד, לשבת ימשיך היום כל שבמשך כך הלילה. בשעות
 ומכובדת. נאה משכורת לו שיכניס מסוים בעסוק ידו ישלח בלילה

 ומימש התעקש האברך אך כך, לעשות שלא לו ייעץ הישיבה ראש
 אלעזר ר' מרן אל השואל חזר חודשים כמה לאחר תכוניותיו. את
 בהרבה, גדלו הכנסותי אמנם כהווייתם: דברים לו וסיפר זצ״ל שך
 מדהים, פרט לי מתברר שלי החודשי המאזן את עושה כשאני אך

 נשאר היממה, שעות בכל בתורה, ורובי ראשי שקוע הייתי כאשר
 כמעט היטב ומשתכר עובד שאני כיום ואילו בכיס, כסף יותר לי

לפרוטה, פרוטה בכיסי ואין
 לאברך בכותחא. כביתא פשוט הדבר זצ״ל הישיבה ראש לו החזיר

 השמים מן דת מיוח הנהגה יש אומנותו שתורתו בלימוד השקוע
א לפרנס הבטיח הקב״ה ואם אחרת בצורה אילו ומתיחסים

 לקל לו יש רבות שדרכים הרי כלכלתם בעול ולישא התורה לומדי
 שמקבל המצומצמת המילגה על הברכה את להכיל כיצד עליון

 ולהתחיל הלימוד ממסגרת לצאת שביקשתה אבל בכולל האברך
 לפרנסת המתיגע עובד אדם של היא כלפיך שההנהגה הרי לעבוד

 על וילדיך ביתך את לכלכל שתוכל שכדי ברור הרי כן ואם ביתו
 בלילה שעות בכמה רק די אין עצמך על שלקחת העבודה מדד פי

 הסכום אל להגיע כדי ומאמץ עבודה יותר להשקיע צריך הרי
המתבקש

 השמימית שההנהגה לבאר שיחה באותה הוסיף אף הישיבה ראש
 הכולל, של המלגה בכספי והצלחה ברכה משפיעה תורה בני עם

 יתר ועל תתקלקל שלא הכביסה מכונת על ״שומרת״ גם זו הנהגה
 בני על סוככת גם היא תקלה, בהם תארע שלא בבית המכשירים

מיותרות. הוצאות האברך מן לחסוך כדי זה וכל מחלות מפני הבית
הבית( )אורחות

מירל. שרה בן הירש צבי משה להצלחת
052-7631139ל:aff527ff31139@gmail.com | 0 במייל: העלון וקבלת והנצחות הערות לתגובות שמורות. הזכויות כל
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חכמה הרבה ראה וליבי
תינו על יעלה האם מר חלילה דע איננו לו ם ש  מאמיני

א ם, בבור איננו עול ם ש ת? בהשגחה מאמיני  פרטי
אי לנו חלילה שאל ואחד אחד שכל וד שי אמר לכ  י
ך מלא בפה ויענה תו ת ו ה הלב כוונ חלטת גמור  ומו

א הוא שמאמין ת, ובהשגחה עולם בבור מין פרטי  מא
ה פעולה שכל הוא תיד עושה שהאדם ופעול  הוא ע

ה לקבל היפך. חלילה או שכר עלי אמר ל  את האדם י
ם כוון ואף הדברי ת ע הן זאת כל עם אולם אליהם, י ד  יו

שו מסתרי האדם ם נפ עי איננו שכמעט אנו ויוד ם ו כי  זו
תינו חוק את להשלים א עבוד תברך. לבור שכך, י מ  ו

ר גיסא מחד כאשר ם לנו ברו אידך אנו, שמאמיני מ  ו
ם אנו אין עדיין גיסא שי הנצרך הנדרש את עו  ו

ת שנבקש הרי כך, בעקבות חר ולמה מה על לדע  ולא
בן זו הבנה אליו מו טיב שננסה מ הי כינו. ל דר

תורה דעת
חז לנהג דומה הדבר למה ת בהגה האו  המכוני

שוב ח ת שמאחר לעצמו שי המכוני שר נוסעת ו  מזה י
ה, דרך כברת ת הרי ארוכ ל כך שבעקבו כו  הוא י

ת ח מההגה להרפו התרוו ת. ול חורני ם לא הרי א  צריכי
ת אותה של באחריתה יהיה מה לכתוב אנו  מכוני

 זה הוא כך מחשבתו. כפי הוא יעשה אכן באם ונהגה
חדול לעצמו המרשה האדם תבונן, ל ה חדול מל  ל

ת מלחשוב שיו אודו תו הוא ברור הרי מע חרי  עדי שא
אובד.

טף כסום במלחמה שו
ת הרבה אמנם  הסיבה אולם לדבר סיבו

ת  זו הינה הפעם נתעכב עליה המרכזי
תב אשר ם ה׳׳מסילת בעל כו שרי  י
שונו וזו ב׳ בפרק ם - ל  הנה ״ואול
ת אחת באמת זאת חבולו ת  מ

צ ה ע ה ר י ע ר  ו ת מ ר ו
הכביד תו ל ת עבוד מידו ת  ב

ת על  שלא עד האדם בני לבו
שאר ח להם י תבונן ריו ה  ל

כל ת ס ה ל ה ו איז ך ב ר  הם ד
ם, ע כי הולכי לי הוא יוד אלו  היו ש

ם, על קט כמעט לבם שמים ה אי דרכי ד  ו
מיד ם היו ש  ממעשיהם, להנחם מתחילי

מתגברת הולכת החרטה והיתה  עד בהם ו
היו ם ש מרי״. החטא עוזבי  לג

מר המלך שלמה בי בקהלת או לי  הרבה ראה ׳ו
תנו מלמד חכמה״. ת שמלבד המלך שלמה או איי  ר
ם שנה העיניי ת י איי ת הלב. ר איי ת הינה הלב ר  התנערו

ת שגרה, של ממצב ת הרגל של ממצב התנערו מ שי  לב ו
שר ם לא ת אנו צריכי שו שר לע א ם אנו אין ול  צריכי

ת. שו א מקונן הא כגון על לע הו הנבי מי  ״הקשבתי - יר
א ואשמע ברו כן לו ד ש אין י תו על נחם אי  מה לאמר רע

שי ה תי ע צ שב כל רו מ ס כס תם ב ף ו ט  שו
הו הנביא במלחמה״.אומר מי אין בכך די לא שאם יר  ש

 לאחר שאף הרי מה, דבר יעשה בטרם חושב האדם
תבונן הוא אין שעשה ת מ  כשורה ונהג עשה האם לראו

ה חלילה או מדמ היפך. א ל הו הנבי מי תו את יר  אדם או
שיו את המכלכל  ללא והשגרה ההרגל דרך על מע
א מחשבה ת, ולל תבוננו תו הוא מדמה ה  לסוס או
הג הוא אף אשר במלחמה השוטף  שאולף כפי נו
הורגל א ו תו פי על ול ומחשבתו. הבנ

ה תכבד העבוד
ם המסילת בעל ממשיך שרי מדינו י מל ק שזו ו  בדיו

תו היתה הרי - הרשע פרעה של עצ  עצת מעין זו ו
גו׳, האנשים על העבודה תכבד שאמר הרשע פרעה ו

תכוין שהיה ח להם להניח שלא מ תי כלל ריו תנו לבל  י
מו או לב שי הפריע משתדל היה אלא נגדו, עצה י  ל

ת מכל לבם תבוננו  העבודה התמדת בכח ה
 ממש הרע היצר עצת היא כן מפסקת הבלתי
ש כי האדם, בני על מד הוא מלחמה אי מל  ו

ת נו נ בו ת ה ת, ה מו מי אי בער ממנו למלט אפשר ו
ה״. והשקפה רבה בחכמה אלא גדול

ה ב ש ח מ ה ד ו ח הו מ חו ז חד כו הרע היצר של המיו
ש אי ה כ מ ח ד מל מ לו מ ה

היעדר

שתעבדות גיסא  להרגל והה
שיגרה א, מאידך ול ס  הם גי

 ביותר המסוכנים הם
 השם לעבודת

יתברך.

ת מיו מו  טכסיסי ובכל בער
 אי כי עד הנפש מלחמת

 אלא ממנו להימלט אפשר
ה בחכמה ה מרוב שקפ ה  וב

ה. גדול
תב זה בענין און המוסר אור כו  רבי הג
אל שר  האדם היה רק שאם זצ״ל סלנטר י

תי, אחד רגע מתעכב מי  את מהפך היה א
מו א עצ צ שך ויו חו ר מ או ל. ל דו  אבל ג

ת תו היא המציאו או חד רגע ש  מגיע. לא מיו
ם כולי ם לעבור אנו י ם ימי שי ם חוד שני  ללא ו

ת.  אנו עוסקים כאשר שגם הדבר מגיע כדי עד התבוננו
ת חניו ת ברו ת בזה חסרה ד׳ ובעבוד ת מיד התבוננו  ה

ת הוויו ת ההעולם ו תנו מטרידו ת נעקרת כי עד או  כוונ
ם. הלב מהדברי

בדרך קרך אשר
עד הדבר מסוכן כמה עד ל כמה ו כו סרון י  חי

ת ת ההתבוננו מ שי א הלב ו הבי בד, עדי האדם את ל  או
ם כולי מוד אנו י ת לל או ם עמלק. מענין ולר  אנו מצווי

 בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את ״זכור
אל כלל בדרך״. קרך אשר ממצרים שר ה י ר מצוו כו  לז
און ר שיו את עולם לדי ת עמלק של מע  כך ובעקבו
ם עו את למחות גם אנו מצווי ר אבד ז כרו את ול  ז

 לו עלתה שכך עמלק של הגדול חטאו מהו מהעולם.
תר ת מאשר יו מו ת או הרעו אחרו הצרו ש אל. ו שר q לי
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תנו מלמד  בדרך״. קרך ״אשר הכתוב או
ם שי א חז״ל ודור מבי ש״י ו שון שהוא במקום ר  קור של ל

שירך ״צננך - וחום הפ חתך, ו היו מרתי ת כל ש מו  האו
ם  מקום והראה והתחיל זה ובא בכם, להילחם יראי

ם, אין רותחת לאמבטי משל לאחרי ה כל ש ה ברי  יכול
ה, לירד על בן בא בתוכ רד קפץ אחד בלי  לתוכה וי
ה אע״פ  שעה באותה אחרים״. בפני אותה הקרה שנכו

ת של הרושם תחת העמים כל היו תברך כבודו התגלו  י
 סוף ים קריעת בנס הכתוב כמאמר הבריאה, בהנהגת

רגזון עמים ״שמעו בי אחז חיל י ש גו׳ פלשת יו מוגו ו  נ
שבי כל ם עוד כנען״. יו תנו מלמדי ת חז״ל או תרו אודו י

שמע - תרו ״וי עזר רבי שמע שמועה מה י מודעי אלי  ה
מר א, שמע תורה מתן או אל תורה משניתנה וב שר  לי

עד העולם מסוף הולך קולו היה פו, ו  מלכי וכל סו
תן עכו״ם חז הן רעדה א היכלי מרו ב א ם שירה״. ו  נא נשי

טוי היא השירה - לב הכי עמוק הכי הבי ר ו  על ברו
ת ההכרה תו  באמת להכרה מגיע כשאדם הדבר. באמי
תו הברורה מי א ת מגיע הוא אז הדבר, של ל  לאמיר

ת שירה. שיר אל כשכלל הים, ב שר כו י ה ז או לדרג שר

דו השי״ת אמיתת את חו  מה הים על שפחה ״ראתה וי
חזקאל ראה שלא ״, בן י מרו אז בוזי  שירה. א

שו הניסים כל לאחר ההיא בתקופה אל שנע שר  לי
ם, בצאתם  והאמינה הכירה הבריאה כל ממצרי

דו באמיתת חו ש, י ת״  מצב ז״ל חכמינו שכינו מה זה י
ת, אמונה רותחת״, ״אמבטי של שי אז חו  עמלק בא ו

 הזאת. ההכרה עם להילחם בא הוא לתוכה. וקפץ
תכוון הזה הרשע סוד את לעקור ה ה, י  ולכך האמונ

דון כור נצחים לנצח ני  עמלק״ לך עשה אשר את ב״ז
אין  השמים. מתחת שימחה עד שלם הכסא ש

ם מתחברים שר הדברי  לקרר רצה עמלק אמרנו. לא
ה, את ע, את לבטל האמבטי עבו ת את הבי  הלב, שימ
ת את הפוך ההתבוננו הרגל - לקר הכל את ול  ל

ה. שיגר ת היעדר ול סא מחד והמחשבה ההתבוננו  גי
ת השתעבדו הרגל וה ה ל שיגר סא, מאידך ול  הם הם גי

תר המסוכנים ת ביו תברך. השם לעבוד עצור י  נ
תבונן, ה עצור ל ם האם לחשוב נ שינו רצויי או אם מע  ל

ה ד עוד להתקרה בס״ד נזכה ובז עו מי ו  והיה שאמר ל
העולם.

דעת למען
סוף. ים כקריעת אדם של זיווגו קשה

שידוכים. בענייני רבינו של מהדרכותיו מזעיר מעט נביא פרשה של מעניינה
בינו הסביר  - קיימא של לקשר הסוד מהו זללה״ה ר

גו ״קשה ב.( )סוטה ז״ל חכמינו אמרו הנה  אדם של זיוו
ם סוף״. ים כקריעת ת אנו ומבקשי  הוא קשה מדוע לדע

שי עיקר אמנם כך? כל ם שני להכניס הוא הקו  אנשי
ת בעלי ת דעו ם שונו הרגלי ם ו ד שוני עו א ו צ  בזה כיו

 קבלת בעת מצינו אולם אחת. מקשה לכדי ולאחדם
ש באו שכולם התורה  שם גם האם אחד, בלב אחד כאי

 נראה אלא אחת? בדעה היו שכולם נס בגדר זה היה
גו דקשה דהא לי הני - סוף ים כקריעת אדם של זיוו  מי
מינו בנוגע או תורה מתן קודם ם לי ם שאינם בבתי  בנויי

סוד על לך תורה ממתן אבל תורה, של י אי ת ו הבי ש  וכ
סדי על נבנה ה, התורה י הירא ש ו שי  של אחת מטרה כ
ת גם מאחדת התורה כי קשה, זה אין - תורה  דעו

ת! מנוגדו

אשתו״ את ״ושמח
בינו ענה שאל ר שנ תך על - כ תו ישמח במה שאל ש  א

ה בשנה שונ ה כמה לה להסביר עליך - רא  גדול
תו. התורה קול משמיע הבעל כאשר השמחה  על בבי

די ם זה י  ולהצלחה השכינה להשראת אתם זוכי
ת ת מקול נהנית היא ושתהא התורה, בגדלו מו  הנעי

מוד של תוך הלי מ ת״י(. מכתב ) בכ

בבית חברותא
שאל צעיר לאברך א בנוגע ש הבי תא ל ה חברו  בליל

בינו אמר הביתה, א אפשר אם זללה״ה: ר בי  את שי
תא, אחיה חברו א אל - לא ואם ל בי  ולא אברך לא י
ת(, )מטעמי בחור עו  מורה שאני הוראה ״וזו צני

תמיד״.

לנישואין כללים
ה כי ששאל החתונה לפני לחתן ע רוצ שמו ה ל  איז

אין, כללים שו בינו אמר לני  לבטל לא א׳. זללה״ה: ר
מן, ע״י הז העריך ב׳. מאשתו. הערכה יקבל כך ו  את ל

_____________________________________עושה. שהיא מה>

עוה״ז מענייני לגמרי שמופקע בחור
ענייני שאלה עלתה כין, ב דו ת שי חור, אודו  שלפי ב

ענייני מופקע הוא הנשמע ה״ז, מ א עו ה פסיק ול מי  פו
ת מגירסא. שאירה אמרה המדובר  ההכרעה את שמ
ה, הורי ת ל א היו הי חור כי סבורה עצמה ו  אמנם כזה ב

הבו הקב״ה ה עמו ללבן תוכל שלא חוששת אך או  איז
ה. ענין מ , וכדו

שיב ה בינו ו ה זללה״ה ר  מקרים שני לו היו שלאחרונ
ם כאלו כלו היו שסבורי מוד שיו ה, לע סופו אולם בז  ב

צלח. לא הזיווג דבר של
שאל רבינו תו שגם אחר, ממקרה מיד נ  הכיר, הוא או
למאד. עד יפה הזיווג שעלה
ת שם רבינו: השיב מדובר ת, שום היו לא ל  אבל ספיקו
ש ת לה כשי ה ההכרעה - ספיקו ת צריכ היו  אצלה, ל

א כמו לקבלו מסכימה אם תהיה והכרעתה ם, שהו  היו
שתנה. סמך על ולא  אך טוב, מה ישתנה אם אמנם שי
שה היא אם ה הקרבה שזו מרגי  הדבר לה ויקשה מציד

 אמר זה על - תורה עבור להקריב מוכנה שהיא אלא
ת״ החזו״א: ם! איננו ״קרבנו  מחפשי

בינו הוסיף עוד הורה זללה״ה ר  לא אם לברר שצריך ו
חור היה ם לב ם מצבים שו שיי סיפר קשים, נפ  על ו

חור של מקרה ע רגע, לבטל רצה שלא ב הגי  אביו אליו ו
עץ כך, על לשוחח קו לו וי  ק״ש, קורא היאך לבוד
ם ש ומשו הדבר פעמים שי ם נובע ש ם ממצבי שיי  נפ
קשים.

השמים מן זיווג
ם אחד מצד הנה שאלה: אי ג שכל רו  בעתו מגיע זיוו
מנו, בז אז ו ם ו תו, מוצאי אידך או מ סא ו  מבקשים גי

ה להתברך הי אור מהו ובמהרה, בקרוב שי  בזה. הבי
ת והברכה התפילה תשובה: ת עוזרו עו סיי מ ה ו הי  שי

מן. את לקרב אפשר עיין הז ת ו ספו  )ט״ז. השנה ראש תו
תבו כמאן( ד״ה מי מהני התפילה שע״י שכ קדו  לא

רפואה.
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ןללה״ה דוד משה כ״ר יהודה מיכל רבי מרן יכינו של מתורתו

תשע״ז (1) שבט

והתעוררות מוסר דברי
144 מס' גליו!

עולם של ברומו עומדת תפילה
ת כרום הפסוק על  דברים אלו הק' חז"ל דרשו אדם, לבני זלו

מו העומדים  הוא כרום, בהן, מזלזלין אדם ובני עולם של ברו
טוי מו העומדים וחשובים נעלים דברים של בי  עולם, של ברו
ת והם מהם חשוב אחר דבר שאין  מפני אדם בני אצל בזלו

אפי' הידיעה, חיסרון  רחוקים האדם בני עדיין הידיעה אחרי ו
 בהם, שמזלזלים אלא עוד ולא וערכם כחשיבותם אותם מלקיים
 דבר הוא תפילה התפילה" "עבודת על חז"ל נתנו זו והגדרה
מו העומד אין עולם של ברו  לא כן פי על ואף הימנה, חשוב דבר ו

ם אלא וחשיבותה בערכה מכירים אדם בני שאין רק  בה, מזלזלי
 דבר לקבוע בכוחם יש - הם ורק - הק' שחז"ל איך הדבר ונורא

ת, לדורי זה ם האדם שבני דורו מו העומדת בתפילה מזלזלי  ברו
עולם. של

מו עומדת היא התפילה והנה  ראש היא כי עולם של ברו
שון  הנעשה כל בתפילה, תלוי שאינו דבר לך שאין דבר, לכל ורא

אין להם ראש התפילה ממש, הכל בבריאה,  שהרי מהכלל. יוצא ו
 העולם, נברא שבשבילם לשכינה המרכבה הן שהן הק' האבות

 לפי להשיג נוכל להקב"ה קרבתם גודל את לתאר נרצה ואם
חיד בן לו אשר גדול שליט כמלך ודוגמא במשל הבנתינו  שהוא י
 הוא לאב שיש מה כל הרי דבר, איזה לבן יחסר האם אוהבו,

תן ם שהרי כן, ישראל הכלל אף אהובו, לבנו ברצון נו  אתם "בני
תן שבעולם הטוב שכל בטוח כאו"א הרי וא"כ אלוקיכם" לה'  לו י

 והם העולם נברא שבשבילם הק' האבות וכ"ש הקב"ה,
 יחסר שלא בכל, בטוחים שהם ודאי א"כ העולם את המקיימים

 אברהם עבד אליעזר תפילת גבי נא' כן פי על ואף כלום, להם
 דולה שהיה אליעזר אברהם" אדוני עם חסד "ועשה שביקש
 השליחות למלא כשהלך ע"ה אבינו אברהם של מתורתו ומשקה
מהקב"ה. לחסד רק להתפלל שיש הבין ליצחק, אשה לקחת

מהשי״ת בחסד וכולם הכל
תבונן! הבה  מה שיתמלא אברהם בזכות ביקש לא אליעזר ונ

 נזכר שכבר מה מכאן נלמד מהקב"ה. חסד רק אלא צריך, שהוא
 דבר מבינים אנו שאין שאע"פ הלבבות החובת דברי פעמים כמה

 על להקב"ה לשלם יכול אינו מה-שהוא, כפי שהאדם הוא, כן זה
תר הקטן אף חסד תו, הנעשה ביו חד איתו הנעשה וכל אי  ובמיו
ת חייו מו וזכו תן שנעשה מה הכל לו, שיש מה וכל קיו  לאדם, וני
 האבות על השני והלימוד חינם. מתנת מאוצר הקב"ה בחסד זהו

 לאחרים והשקה התורה כל שקיבל ומשקה דולה שהיה שאליעזר
סוד ידע הוא בראשותו, ישיבה שניהל משמע  היתה ותפילתו זה י
לאברהם. חסד מהקב"ה, חסד בקשת בנוסח:

 שאינו רק לא תפילה שבלי הא' חלקים, ב' מכאן איפה נלמד
 למלא אליעזר כשרצה שהרי דבר, שום לו מגיע אין אלא מקבל

עוד, אברהם". אדוני עם חסד "ועשה בראשית התפלל שליחותו ו

אפי' לחסד רק להגיע צריך שהיה  כאן אנו לומדים הק', האבות ו
 כן אולם להבינם. יכול השכל שאין דברים הק' התורה מדברי

 וכל כלום לו אין עצמו מזכות האדם הדברים, אמיתת הוא
ת הקב"ה. חסד ממידת הכל הזכויו

הרוחני המצב על גם היא התפילה בקשת
 אברהם שאפי' לחסד צריכין "הכל ס"ב( )ב"ר בחז"ל "ואיתא

 בעל ודברי - לחסד נידון בשבילו בעולם מתגלגל שהחסד
 למוטב בין לטוב בין העולם ענייני שכל - בפ"א ישרים מסילת

 רע מכל אותו מצילים השי"ת חסדי ורק לאדם, גדולה סכנה הם
ת הם העולם דרכי כל הטובה", לאחריתו שיגיע סיונו  לאדם נ
 לא ניצול, הוא ה' בחסדי ורק זאת לשכוח שלא האדם על ומוטל

 הנהגת כל הרוחניות, אף אלא מהקב"ה, מקבל הוא בגשמיות רק
ת הם ומאורעותיה הבריאה סיונו אילולי לאדם, נ  עוזרו הקב"ה ו

 צרכים על רק לא לבקש צריך בתפילה א"כ לו, יכול אין
חננו וכשמבקש הרוחני. המצב על אף אלא הגשמיים,  מאיתך "

 עליו בתשובה וכן הרוחניות, על זה הרי והשכל׳׳ בינה דעה
יזכה. זה ידי על רק כי בתחנונים לבקש

 מלאה ה' חסד ומשפט צדקה "אוהב ל"ג( )תהילים וכתיב:
 הוא הבריאה הנהגת וא"כ ומשפט, צדקה אוהב הקב"ה הארץ"

 מלאה ה' חסד אלא הבריאה, תתקיים האיך ולכן הצדקה, לפי
 מלאה השי"ת חסדי מ"מ ומשפט, צדק שאוהב ואה"נ הארץ,
הבריאה. כל מקיים זו ומידה הארץ

 ינהג שהשי״ת יזכה כן החסד במידת האדם הנהגת כפי
עמו

מכיון  לבקש חייב השי"ת, חסדי האדם להצלחת שדרוש "ו
 קנא:( )שבת בבריאה גדול כלל זה כי - החסד להשגת ולשאוף

 שלולי מכיון - השמים" מן עליו מרחמין הבריות על המרחם "כל
 בכל לבקש צריך א"כ החסד, להשיג יכול אינו השי"ת חסדי

שיג ע"י וזה החסד, להשיג האמצעים  אף יתחסד החסד, מידת שי
הקב"ה. עימו

ת הוא וכללם האדם, בני מעשי לפי הכל א"כ ת, מידו  טובו
 והמרחם וצרה, צער שום לו לגרום שלא חבירו את לאהוב
סד צריך וע"כ השמים, מן ירוחם  שכמו בחיים היסוד את ליי

 וכ"ש חבירו טובת את ירצה שווה במידה עצמו, טובת שמחפש
 צריך ע"כ בזה, לקוי העולם כי מחבירו, נפש ועגמת צער למנוע

תו, חסד של פעולות ע"י עצמו את ללמד בזה להתחזק  לזול
אז - הבריות על המרחם בכלל ולהיות  כי השמים, מן ירוחם ו

הרחמים. מבעלי בעצמו להיות חייב מהקב״ה רחמים להשיג כדי

שלי

תיו הועילו שלא הק׳ חז"ל אמרו משרע"ה אצל וכן כויו  ז
 לתפילה והוצרך לארץ, יכנס שלא עליו כשנגזר הטובים, ומעשיו

vכמנין שהתפלל חז"ל אמרו לזה ואף לראותה, שיזכה כדי רק



xבמשרע״ה! וזה שמים, רחמי וביקש ואתחנן,ואתו

 אצל התפילה ויקרות חשיבות על מראה מקום קביעות
המתפלל

שנינו הוי באבות ו  הקובע כל - ובתפילה" בק"ש זהיר "
 מיוחד מקום קביעת בעזרו" אברהם אלוקי לתפילתו מקום

 זוכה הלב, של תוכו בתוך מקום קביעת ובעיקר בביהכנ׳׳ס,
 "הי כשמת, עליו אומרים השרת ומלאכי בעזרו, אברהם שאלוקי

 יונה ברבינו וראה אבינו" אברהם של מתלמידיו עניו הי חסיד
 כ"כ שהתפילה - לתפילה מקום קביעות של הענין מהו דמפרש,
 יהיה שלא שמשתדל עד התפילה את שמייקר בעיניו חשובה

 בכוונה להתפלל לתפילה הוא מסור כ"כ בתפילה, עיכובים שום
טרידו שלא מחפש ולכן שלימה תו ותהא אותו י  וזה שלימה, כוונ
 לו יש קבוע מקומו דכאשר לתפילתו, מקום שקובע הסיבה

 בפרט שאף עד התפילה אצלו וחשובה בתפילה. לכוין אפשרות
 הענינים שבשאר עאכו"כ בשלימות, אצלו שיהיה משתדל זה

עליו שיעור, לאין עד בהם משתדל ודאי שבתפילה  חסיד הי נא' ו
א"א. של מתלמידיו עניו הי

 כי התפילה ע"י רק הוא האומה קיום מצב כל "ובאמת
תיו, ישראל עם עבור בתפילה וביקשו עמדו האבות  לדורו

 ואף קה, שבטי עבור ביקש לשכם בא שאאע"ה ברש"י וכדאיתא
 לכלותם, הקב"ה שרצה בעת העגל חטא בעת ישראל קיום כל

 שהקב"ה עקרות אמהות היו מה ומפני התפילה. ע"י רק התפייס
ע"כ. צדיקים" של לתפילתן מתאוה

גדול רכוש היא בתפילה אחת ברכה כוונת
 אנחנו שהרי התפילה, ענין את להעריך צריך כזאת בהבנה

מן כ"כ נותנים ם כל לתפילה רב ז ם, יו  א' לכל יש א"כ ויו
 צריך ובקשה בקשה בכל וכן מתפילתו. תועלת שיקבל להשתדל
 שהוא אף כראוי, יהיה תפילה שעיון עצמו את להרגיל להשתדל

 האמוראים שא' הירושלמי בשם התוס' שכתבו עד קשה דבר
ש הטוב הכרת כמה עצמו, על אמר  כורע שהוא לראשו לו י

 הרי גדולה. הכנה לזה צריך שאין בתפילה, הקב"ה לפני מעצמו
עיון הלב לייחד אנו רחוקים כמה בזה הגדיר ב  המחשבה ו

 מה שישמע בקול מהסידור להתפלל היא העיצה אמנם לתפילה,
חוזר וקם שנופל ללכת המתרגל כתינוק מדבר, שפיו  כן חלילה, ו

 מ"מ כוונה בלא עבר מהתפילה שחלק אף לדעת, עליו בתפילה
אפי' יתחזק, להבא הפחות שלכל להתרומם צריך  אחת ברכה ו
גדול. רכוש הוא

עי"ז הלב, בכוונת להתפלל להתאמץ כאו"א ישתדל ע"כ  ו
עזרנו שיג הקב"ה י אני הזמן, במשך תועלת שי  הפעם עוד חוזר ו

 בני במעשי קשור האדם עם עולם הבורא מהנהגת שהרבה
 והכל השמים" מן עליו מרחמין הבריות על המרחם "וכל האדם,

ת הקב"ה, בחסד רק תלוי חיד שכל מה החסד ע"י זה לזה ולזכו  י
חיד עושה. וי

תשד"מ[ משפטים פרשת רבינו ]שיחת

להקב"ה שנתקרב כדי הוא הצרות כל תכלית
מן ריב"ל אמר במדרש איתא  לים הגיעו ישראל שכלל בז

 עליהם "סגר אחריהם, רדפו והמצרים לפניהם היה הים סוף,
 ומצד פרעה, חיל את וראו עיניהם הרימו חיות. ע"י - המדבר"

נראתה. לא הצלה דרך כל ח"ו רח"ל אבודים שהם ראו השכל

 והיתה בדרך בא שהיה למלך דומה, הדבר למה ריב"ל אמר
 שמע הליסטים, מיד הצילני ממך, בבקשה לפניו: צועקת מלכים
 והתאווה לאשה לשאתה המלך ביקש ימים לאחר והצילה, המלך

 שתצעק כדי הליסטים, בה גירה המלך? עשה מה עמו, שתדבר
 הליסטים, עליה שבאו כיון עמו. תדבר וממילא המלך, וישמע
 כך מתאווה, הייתי לכך המלך, לה אמר למלך, צועקת היתה

היו במצרים כשהיו - ישראל  צועקים התחילו בהם, משעבדים ו
א - אז בהקב"ה. עיניהם ותולים  ישראל" בני את אלוקים "ויר
ביד להוציאם והתחיל ה". ובזרוע חזקה " נטוי

 מצב על להסתכל צריכים איך למדים, אנו המדרש מדברי
הי ישראל. כלל של צרותיהם של  אהבת של התקרבות שזו

מי ישראל. הכלל לבניו הקב"ה  חז"ל אמרו - המלך בת היא ו
מי בילקוט: תיראי את "  יצחק אברהם של בתו את האין - ו

 בני לנו מה מבריה?" מתיראת ואת עולם, הררי שלשת ויעקב,
ת! מאנוש ולפחד לירא חי אל מו י

 אבינו המלך לפני קולינו להשמיע היא כזאת בעת חובתינו
 ע"י והוא המלך, בני - בניו קול לשמוע המתאווה שבשמים,
ה!!! - והצרות הרדיפות כל תכלית היא והיא התפילה. תפיל

 את לרכוש בידינו נקל יהיה אמיתית בבהירות זאת נבין אם
 ברוגע לחיות נוכל ובזה עולם. בבורא והאמונה הבטחון מידת

אי ופחדים. וטרדה הדעת בלבול בלא ובהשקט  לפחד! שיש ווד
 התכלית את מקיימים אנו שאין לפחד עלינו וממה? ממי אולם
ישראל. של בתפילתן רוצה שהקב"ה כאמור, שהיא

שלמה תפילה היא ית' לפניו המתקבלת תפילה
 בתפילה לפניו ולעמוד להשי"ת להתקרב רוצים כשאנו

 ראש בגמרא ולמדנו תפילה. מהי ללמוד עלינו ליבנו מעומק
ח השנה  למטה שעלו שנים אומר, מאיר רבי היה תניא א'( )י"

חוליין דינן לידון לגרדום שעלו שניים וכן שוה, ו  ירד זה שווה, ו
ה ניצל זה ירד, לא וזה ה ונענה התפלל זה ניצל, לא וז  התפלל וז
 נענה, לא וזה נענה זה מה מפני הגמרא, ושואלת נענה. ולא

ה ונענה, שלמה תפלה התפלל זה הגמרא, ומיישבת  התפלל לא וז
ש"י, ופירש נענה. ולא שלמה תפלה  - שלמה תפילה מהי ר

נתכוין.

ם ידה שעל התפילה שמעלת כאן, מצינו הרי לישועה, זוכי
 הכוונה היא ומה בכוונה, שלימה תפילה היא כשהתפילה היא

 המילים כוונת זו אין שלמה, תפילה שתיקרא לתפילה שגורמת
 - בתפילתו מבקש הוא ממי שיידע הכוונה עיקר אלא גרידא,

 אבינו ומיהו, לנו. לעזור ורוצה היכולת, בעל שהוא מזה
שבשמים!

סוד את שקנה אחר רק באה זו כוונה  ומשריש האמונה י
תר הקטן הדבר מן בבריאה, הנעשה שכל בליבו  ועד ביו

 ולולא הבוי"ת, הבנת בחשבון נעשה הכל הגדולים, המאורעות
הו. תוהו העולם היה - ונו רצ  הבנה עם לחיות שזוכים אחר ובו
שע שלמה תפילה שתהיה בתפילה לעמוד אפשר זו,  בזכות וליוו

התפילה.

 בימים ופחד לבלבול מקום אין אלו, הבנות עם חיים כאשר
מי - אלו  צריכים קשים מצבים אדרבה אלא המפרץ- מלחמת י

תר להתקרב האדם את לרומם  לכוונת ולימודה, התורה לעיון יו
מן יגיע כבר מתי ויצפה שיחכה - לתפילה ולתשוקה התפילה  ז
בוראי. לפני שיח ולשפוך שוב לעמוד שאוכל תפילה

מעעתמב

א(תשנ" שבט - המפרץ מלחמת בימי שיחה )מתוך "



רב מעשה
בזיכרון כעת שעולה ממה ועובדות הנהגות קצת

r

שבת לרגל ת מרבינו בזה נביא שירה' ' ת חשיבות אודו ממו ה, הרצויה המידה את ולהבחין לדעת זאת ועם חי, לקל השירה ורו בז
ם הזמני המתאימים ו

בך! לקנא מה יש הרבה
ת באחד שירי לפניו ניגן אשר מנגן, בעל רבינו לבית ובא נכנס המועד, חול מלילו ש ב ת וניגוני קוד קו ם, לאחר ושמחה. דבי  רבינו לו הודה שסיי

הרגשתי לבבו: מעומק ה... התרוממות " חד גדול ת כאשר במיו כי השיר את ניגנ ת הרבית ' עוד - עלי'..." טובו חו, להכביר הוסיף ו שב מרו: ול  באו
ש "הרבה שראל 'כל שאמרו אף כי בך! לקנא מה י ש י ש הרבה מקום, מכל הבא', לעולם חלק להם י  מי אבל עדן, לגן שמגיעים עד לעבור י

שר נכנס אחרים שמשמח דן!"' לגן י ע

ידידות בשירי אכבד שמך
תו חולשתו שמפאת תקופות היו עצמו רבינו כי אף עייפו ת שורר לא כלל כולו, השבוע במשך הרצופה הקודש ממלאכת ו מירו  על שבת ז

ת ועיקר שולחנו, ת אצלו היו הזמירו מירו קיך" לי היו "ז חס מקום מכל השולחן, על שנאמרו המרוממות והשיחות התורה דברי - חו  חשיבות יי
ת מרובה מירו תן השבת, לז קניני העילאית לסגול חנית צידה ולקחת מהן לקנות שאפשר הרוח ו  ״אם שאמר וכפי - כולו השבוע למשך רו
ם ם לב שמי מילי כן ל תו ת של ול רו מי שר השבת, ז ם להתרומם אפ המילי מן...״ מ עצ
עי שולחנו על סמוכים וכשהיו  של בעיצומה אחז שעדיין הסבא לבית בביתם השבת סעודת לאחר ממהרים שהיו נכדיו זה אם - נגן יוד

תיו או הסעודה, שנו ם מבקשם היה - קבע באופן שולחנו על סעדו וניניו שנכדיו האחרונות ב  אליהם מתלווה כשהוא בשירה, להרבות ומעודד
ם מזו שי בז ת חרי ם ובתנועו תיו את שהביעו ידי שו הן על העולות רג תי ת גדו מרוו הטהור. לבו את ו

ת תוכן את שיבינו כדי הבית לבני הזמירות משמעות את לפרש מעודד והיה ממו הזמירו תרו ש הם: גם וי ת ״י רו מי ם בז טויי ש שהם בי  ממ
ם שי ת, בין חיבור עו ם הזה העולם העולמו העול ת את וכששרים הבא״, ו ם הבנה מתוך הזמירו שי מרגי ם ״ ה מסוככי ש ה!״ בקדו הר וט

ם אינם הצאן צעירי אם ואף ת, תוכן את מביני ם שהילדים הדבר עצם כי רבינו סבר הזמירו ת, שיש ההתרגשות את רואי מירו  וכשהם בז
חד משתתפים ת, בשירת האב עם י תן זה הזמירו מאוד! הרבה להם נו

אוי כי רבינו אמר מקום מכל ש את להם לבאר ר ת חלק ולתרגם לפרש היוזמה את שיבח כך, מתוך הבנתם. רמת כפי - הפיוטים פירו הזמירו  מ
שון סיף הקודש, לל הו ת, כל את לפרש הראוי מן כי לעורר ו תועלתן! גדולה כי הזמירו

שיבה, לבן במענה ש אם ששאלו י ת לשורר ענין י מירו ת שבת ז שיבה, השבת בסעודו  וכיצד לשירה, מצטרפים שאינם לבחורים להעיר ואם בי
במכתבו: רבינו ענהו תורה, בדברי עת באותה משוחחים והם במקרה להם להעיר

שבת. כבוד בזה ומקיימים הסעודה הידור וזה שבת, בסעודת זמירות פיוטי לשיר חשוב דבר שהוא ודאי
 מהם ויש ולגאולה, הגלות לאורך ישועה ובקשת תפילה מהם יש הפיוט, נוסח לפירוש לב לשים - בזה מצוה הקיום ועיקר

 להתבונן הישראלי נפש את שמעלה ’נפש ידיד’ הפיוט וכן ,’נפשי צמאה’ הפיוט כמו - האמונה ביסוד הנפש השתפכות
 .2התורה ועמל בתפילה להתחזק בעולמו, החיים אושר את שמרגישים כך כדי עד וכדומה, החיים של מרוממים בענינים

 יגרם שלא ליזהר יש אך זו. מצוה בקיום להשתתף יתעוררו כן גם אחד, שולחן על אתך האוכלים החברים שאר אף ידך, ועל
האוכל... בחדר שנמצאים האחרים לשכניך והפרעה, פגיעה איזו וחלילה חס

ת, בסעודה שי ת בחשמל, השתמש לא שהרי - החדר על שררה כשאפלולית שלי מנורו ס', - הגז ו ק לו  בעת התרגשותו היתה אמש, כבו כבר '
ת מירו ה, על עולה השבת ז תי ת גדו ת טהורות ודמעו  - סעודה באותה המושרים הנפש והשתפכות הרגש שירי החשיכה... בחסות מעיניו זולגו

ד כמו די ש' 'י ת - עמו המסובין ואת - העלוהו נפ ת. לפסגו אזני התבטא ופעם רוממו מן מבניו: אחד ב בז ם את ששרים "  יכול אני הללו, הניגוני
השם!". לעבודת השייכים הענינים כל על לחשוב

ם השירים הניגוני ם היו יתברך, השם חסדי את המבטאים ו חד יתירה, התרגשות תדיר אצלו מעוררי ת ובמיו כי השיר ממילו ת הרבית "  טובו
ם היחוד משיר - אלי" שון ליו שו היתה "— שלך והכל לך, אשיב "ומה - רא פין ומתגעגעת תמהה, רבינו של נפ סו  ליוצרה... בכי

מי האחרונה בשבת אפילו תיו כשאפסו חייו, לי חו שיר, יכל לא עצמו והוא כו תו, הסובבים משפחתו בני כאשר אך ל ם באותם פצחו או  ניגוני
ת הגואה לבו המית את הביע ובאפס-כח עמהם, הוא משתתף כי היה ניכר עליו, האהובים ם בתנועו ת! ידיי שו נרג

תקוה לו יש - שבת זמירות שר אם
ם של ומשפחה מבית בבחור מעשה ם, יראי ת למד דרכו שבתחילת ושלמי שיבו ת, בי ת, התדרדר הזמן במשך אך מצוינו חניו פו ברו סו  שהגיע ו
תו היתה לא עדיין כאן, גם אך למתחזקים. בישיבה ללמוד חניו  בנין מאחורי מסתתר כשהוא הבחור נתפס השבתות ובאחת יציבה, רו

ה הפנימיה, סיגרי רח"ל. בפיו... תחובה דלוקה ו

 איכא ליה, אמר גביה, אליהו שכיח הוה לפט, דבי בשוקא שכיח הוה חוזאה ברוקא "רבי ע"א: כב תענית וראה אדלר. מאיר ר' הרה"ח המעשה בעל מפי 1
 ליה, אמרו עובדייכו. מאי להו, אמר לגבייהו, אזל נינהו. דאתי עלמא בני נמי הנך ליה, אמר אתי. תרי הנך אתו והכי אדהכי דאתי... עלמא בר שוקא בהאי

 לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל והלא תימה הבא, העולם לחיי "מזומן מזומן: ד"ה ע"ב קג כתובות תוספות וראה עציבי...". מבדחינן אנן, בדוחי אינשי
 לילך צריך גמור צדיק אפי' "כי כתב: ח, יג, למשלי הגר"א )ובביאור יסורין". ובלא דין בלא היינו הבא העולם לחיי מזומן דאמר היכא כל מאיר ר' הרב ופירש

בו"(. מלשלוט אותו פודין מצותיו אך גיהנם דרך
 גד אהרן הרב )מרשימות ה'!״ מלאך רק לחבר יכול כאלו מילים - המחבר של גדולתו על ללמוד אפשר נפש' 'ידיד "מהשיר רבינו: פעם התבטא

Vתרצג(. עמ' תשע"ה, מחוקק, באר הזכרון ספר קרלינסקי,



זה. בבחור לעשות מה כדת רבינו פי את לשאול הישיבה רבני באו
ת שר הבחור "האם רבינו: שאלם להפתעתם, מירו אר - שבת?" ז ת שר הוא "אם שאלתו: פשר להם ובי מירו  בו יש שעדיין הרי שבת, ז

ת, קדושה של לחלוחית חניו ש כך, ואם ורו ה!". לו י תקוו
תו ת באמצעות שבשמים לאביהם לבם את ולקשור למשוך הבחורים, את לרומם כיצד הישיבה רבני את רבינו הדריך מעמד, ובאו מירו  ז
ת את לפתוח התלמידים, עם לשבת בישיבה הר"מ "על השבת: ש, לשבת הזמירו  רווי הפיוט את באזניהם ולפרש לבאר עמהם, ללמוד קוד

סופין לבי הכי שרי ' מר עזרא. אבן אברהם רבי שחיבר חי' לקל ירננו וב  המלאכים שרים העליונים שבעולמות הרי כאן, שרים שכשהם להם, ולו
חד והשרפים עמהם!" י

תירו רבינו בהוראת דבר, סוף שיבה, הבחור את הו ם בו תומכים הישיבה כשרבני בי ם המלך, דרך על ועלה ששב עד דרכו, את ומנתבי  הוא וכיו
התורה. על השקוד נפלא אברך

ללמוד צריך בשבת
ת ממשפחה צעיר בבחור ומעשה שלמי שוב הברית, לארצות שנים כמה למשך שהיגרה ירו תו ארצה. עלתה ו  רבינו, אצל ללמוד נכנס בחור או
ם וכיליד שלי מי בלבוש שהתהלך ירו של  שהיתה החסידית הקבוצה עם טבעי באופן והתחבר נמשך בפיו, היתה שגורה האידיש שפת וגם ירו

ה חבריו עם תכנן וכבר בישיבה, ש' לאיז טי הקרוב... שבת בליל יילכו '
ת קלט החדה בעינו רבינו ם וכבר מיד, זא  ללכת ולא ללמוד, צריך "בשבת אגב: כבדרך לו העיר בישיבה, הבחור לשהות הראשון השישי ביו

המדרש..." לבית אותם למשוך צריך אדרבה, אתם...
ל "כמה המעשה: בעל מסיים תי תלמידו, לנפש ובהבנתו בפקחותו רבינו, של מבטו היה גדו מי זכי קי את לשאוב במחיצתו שהותי בי  סיפו
חו הרוחני ת ומאוירת הגדולה מרו ם אחר נגררתי ולא המדרש, בי קי ם סיפו אחרים. חיצוניי

לחגוג! אפשר איך - אלול
ת באחד תו רבינו שב אלול, מלילו מי על מרוממות במחשבות שקוע כולו הישיבה, מן לבי  מתקרב כשהוא הנדרשת. והעבודה התשובה י
תו, תו. הסמוכה הגדולה שבישיבה החדרים מאחד בוקע ברמה, נישא שירה קול לפתע הוא שומע לבי לבי

תו המשתתפים הבחורים מן לאחד לקרוא וביקש הפנימיה, בנין לעבר צעדיו את החיש ת..מה, כשכולו  לעבר מיהר הבחורים אחד מעמד. באו
אוזניו השמיע אשר רבינו, ם "הכיצד ותמיהתו: תדהמתו את ב שבי ם ושמחים שירים שרים אחים, בשבת יו  אלו?!" הדין חרדת של בימי

אין חבריו: ואת עצמו את מצדיק כשהוא הבחור ענה ם אנו " שבי ם מצוה, של בשמחה מדובר ומתהוללים, סתם יו  מבני אחד של מסכת בסיו
החבורה...".

ת... ״ובכל רבינו: את סיפקה לא זו תשובה אך א ל' הרי ז לו א ם! ' ך... היו שר איך אי חגוג?!...״ אפ ל

המן' לאוכלי אלא תורה ניתנה 'לא
 כאחד שנודע אף פולנסקי, אהרן שמשון רבי - מטפליק הגאון של ליפול והמט הפשוט בביתו ביקורו את צעירותו מימי רבינו מתאר היה ברגש

 שבשכונה. 'פרושים' הכנסת לבית שמתחת טחובה מרתף בדירת התגורר ישראל, בית שכונת של כרבה ושימש הפוסקים מגדולי
שנים: עשרות לאחר גם רבינו לב על היתה חרותה מטפליק, הגאון עם שיחתו
 נאה בית - התורה לומד אצל ברחבות הרצונות ומילוי המותרות שכל עצמם, את שמתרצים הרבה יש ואמר: בזמננו, החיים על התבטא ״...הוא

 ותאוות המותרות אהבת ואך בידם! חמורה טעות - מטפליק הרב אמר - אבל התורה'... מ'כבוד בזה יש כי - בזה כיוצא וכל מהודרים ורהיטים
 את להשקיע מבלי כך לחיות האמיתי!', התורה כבוד 'זהו ואמר: המתקלפים ביתו קירות על הצביע כך כדי ותוך גרונם! מתוך מדברים הזה העולם

לטפל. העיקר ואת לעיקר הטפל את עושים ולא חולף, עולם של שעה בחיי והזמן הכוחות
 מזיו אותו ומשביעין נשמעת, תפילתו הדחק, מתוך תורה הלומד 'כל ע״א( מט )סוטה חז״ל אמרו דבריו: את והטעים מטפליק הרב והוסיף

 ללמוד כי ואמר: מוריך'? את רואות עיניך ל־והיו הדחק' מתוך תורה 'לומד בין הקשר מה והקשה, מוריך'. את רואות עיניך והיו שנאמר השכינה,
 צדדיים... רווחים אחר מחפש ואינו 'נגיעות', של חשבונות שום לו אין אז כי הדחק, מתוך תורה כשלומדים רק אפשר שמים, לשם בנקיות תורה

 שמקבל החכמה, ראיית היינו - מוריך' את רואות עיניך לזהיו זוכה ובכך ותבונה'. דעת מפיו חכמה יתן ה' 'כי עמו שכינה הרצויה, בדרך וכשלומד
השכינה. מזיו אותו ומשביעין הקב״ה, של מפיו החכמה

 דבריו: בקרבי מהדהדים היום עד יד... ובמחי בביטול הזה העולם מותרות על שדיבר איך הטעם אצלי נשאר עוד היום עד בהתפעמות: רבינו ואמר
 התורה!״ כבוד היא היא - גשמים מי שדולפים זה במצב זו ״דירה

מחדש. פעם בכל הדברים את רבינו חי זאת, בספרו כי היה ניכר

והדרכות הוראות

j

זללח״ח. מרן בבית הגליון להשיג ד”בס ניתן יהיה
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V.036186624 פקס



ו״'■
i
iתלהט גחלים נפשו

זצוק״ל וינטרויב אליהו ישראל ר׳ הצדיק הגאון ממשנת ניצוצות
shneiderav1@gmai1.com ולמייל 05י7697944ובטלפון: לפנות יש והערות הצעות מנוים, הוספת והנצחות, לתרומות

תשעייז בשלח 128 גליון

]עיני ית' לבורא הבריאה התבטלות סוף, ים קריעת
ח"א[ ישראל

סוף ים קריעת בפרשת תמיהות מספר
 כמה נציג עבדו...". ובמשה בה' "ויאמינו קריייס בעת ביציימ כתוב

זו. בפרשה שאלות
 בעת להם נתוספה אמונה איזו להבין צריך המכות כל את שראו אחרי אי

 אמר והקבייה מצרים לכיון לחזור להם אמר שהקבייה מהו להבין יש עוד קריייס.
 וידעו חילו ובכל בפרעה "ואיכבדה שיתקיים כדי היא שהסיבה עייה למייר

 אצל כשעמדו מדוע גי כאן. התגלה במיוחד כבוד איזה בי ה'...''. אני כי מצרים
 עייה רבינו משה וגם לישועה התפללו וממילא ממנו להינצל שאייא במצב הים

 משה ואז ויסעו'' ,ב'' אל דבר אלי, תצעק ''מה הקבייה לו אמר עמהם, התפלל
 אומרת זאת תחרישון''... ואתם לכם ילחם יהי ואמר הקבייה דברי להם מסר
 את השתיק ומדוע תפלה החיוב עיקר אז צרה בעת והלא כלל. יתפללו שלא

 ואתם לכם ילחם ''ה' לפסוק הסמיכו ע״א[ מ׳׳ז בשלו ]זוה׳׳ק חזייל די התפילה?
 עשות רגליך, משבת תשיב ''אם בישעי' הפסוק את עליו כפירוש תחרישון'

 שבת עונג בין הקשר מה מבואר ולא עונג'... לשבת וקראת קדשי ביום חפציך
 מה על הנה הי בקיייס. שהי תחרישון' '...ואתם של לענין אדם מחפצי ושביתה
א חזייל אמרו וכו"' בפרעה ''ואיכבדה שכתוב ר פ ס א ] ת עו צני ח ד ע  הקבייה שרצה עייב[ ק
 שנברא והאדם זקן'', פנים ''הדרת אמרו ]קנ׳׳ב[ דבשבת פירושו דיקניה. לאוקיר

 תבנית פרטי בכל הקבייה הנהגת על משל היא דמותו כל אלוקים, בצלם
 ההנהגה את העליונה במרכבתו לגלות הקבייה רצה בקריייס וכאן קומתו,

המרכבה. מן זה גילוי איזה להבין וצריכין זקן'', פנים 'הדרת הנקראת

 מאיבריו התחתון האדם הרכבת ונמשל משל
הפנימי המחשבה ומעולם הגלוים

 גופו, באברי נראה שהוא איך האי תופעות. שתי אדם בהרכבת יש
 עצמו, בתוך סגור וביה מיניה הפנימיים חייו את חי שהוא איך והשני,

 ולכן לרגע אף פעולתה מלפעול פוסקת אינה המחשבה מחשבתו. היינו
 מחשבתו הרהורי שכל אפשרי בלתי מלהרהר. בו פוסק שאדם רגע אין

 מהמשל לו. רק המיוחדת במסגרת האדם חי כאן ולכן חוץ כלפי יתגלו
 שיש הגם הקבייה. של העליונה המרכבה שהוא לנמשל נלמד הזה

 העליונה בהנהגה רובד יש מיימ ית' ה' מפעולות בבריאה גילויים
 בשם מכונה זו הנהגה הקבייה. של במחיצתו וכמוסה סתומה שכולה
תפיסה[. מכל -נעתקת ,''עתיקא' ולקמן ]א.ה דרחמנא'' 'כבשי

הפנימי העולם לגילוי משל הזקן
 גילו״ וזורמים ההוא מהרובד סדקית כמחט נפתח רחוקות לעתים
 האדם של במשל נקראת זו תופעה הבריאה. לתפיסת זו בחינה

 במח, הנמצאת האיכות מתוך צומחות הזקן שערות הזקן. שערות
 הנמצאים מהחיים גילוי לחוץ עמהם הזקן שערות נושאות וממילא

 ביציאת מתפרשים שבמח ההרהורים ■0פר שאין כמובן המח. בתוך
ג0 רק השערות,  השערות דרך בחוץ מתגלה במח הנמצא החיים ו

ל הגרייא וכשייכ  האיכות את להכיר יכולים הללו שמהשערות בשהייש זי
 לתוך הקבייה של מהמחיצה סדקית מחט דרך זו בקיעה המח. שבתוך
 סוג את אומרת זאת .,,דקניה לאוקיר ''בעי חזייל בלשון נקראת העולם

 נקרא הזה הכבוד בחוץ. מתגלה יתב' מחיצתו בתוך הנמצאת ההנהגה
הדרת האדם במשל זקן''. פנים '

הפנימי בעולם הגלוי העולם המצאות אופן
 מהחולדה חוץ בים, יש ביבשה שיש מה כל קב״ז[ ]חולין חזייל אמרו
 החיים אופנים, לשני מתחלקים בעולמנו שהחיים מזה מבואר עייכ.

 שבתוך החיים - חיים סוג עוד ויש היבשה, שעל החיים הם - הגלויים
 באדם הוא וכן שמה. מתנהלים הם איך מבחוץ לתאר שאייא הים

 ההיקף כל בהכרח בו יש מלא, עולם שהוא במשנה חזייל עליו שאמרו
 של ,,ליייבשה מקבילים לחוץ המתגלים החיצונים איבריו כל עולמנו. של

 להבין שאייא שלו ',הייים שבתוך לחיים מקבילה שלו והמחשבה עולמו.
 שכל באופן היא בפנים, האדם חיצוניות שנמצאת הצורה מבחוץ. אותם
ם נמצאים האדם אברי כוחות הם ושם שלו. המח מסגרת בתוך מרוכזי

 וף0 ים בקריעת שאירע מה בהבנת ודי0י מאמר מביאים אנו זה בגליון
 נפשו מהספר האחרון המאמר את וכן מצרים. יציאת חיתום שהיה

דמשיחא עקבתא על תלהט גחלים
 דברי נפש לכל שוה שאינו היחודי סגנונו מחמת הבהרה:

 כפי לשוני ועיבוד עריכה עוברים זצייל רבינו של תורתו
 כל כן על בעדודו. שיייל תלהט' גחלים ינפשו בספר שנעשה
בעורך. ורק אך לתלות נא וטעות שגיאה

והארה. הערה כל על נשמח
המערכת

 באיברים התגשמותם לפני נמצאים שהם משום ]א.ה יתרה בעדינות
 האדם חיות של מסגרת בתוך הם שם החיים הגסות[ היא בהם הגלוים

 שאירע מה נבין בזה בחוץ. חי כל מעין הנעלם שלוי, 'האנוכי בפרטיות
 'עולם העליונה, במרכבה שנקרא מה שנפתח מאחר בקריייס.

 נמצאים הבריאה כוחות שכל והתגלה הקבייה של כביכול המחשבה'
 בתכלית לפניו ומתבטלים הקבייה של במחיצתו עומדים כשהם שם

 המצאם בעת המתבטלים האדם גוף איברי כוחות כל )כמשל הביטול
 בקריייס שהתגלה המיוחד הכבוד הוא זה מחשבתו(. מסגרת בתוך
 מערכת יש האמת שלפי שהתגלה היינו דיקניה[, לאוקיר בעי ]א.ה

 הנבראים שכל המחשבה[ מערכת ]א.ה הקבייה של המחיצה בתוך
ית'. לעומתו אפס אליו, גמור בטול של בציור בה נמצאים

בקרי״ס נושעו ולכן במחשבה עלו ישראל
 שלמרות פירושו במחשבה''. עלה 'ישראל שם במדרש אמרו חזייל
 המחשבה מרכבת למסגרת חוץ שהם עולמות בתוך היום חיים שאנו

 חייו, מהקבייה ניתוק כדי עד היא הבחירה אפשרות ובמקומינו למעלה,
 רוממות תחת לחיות ומסוגלים עמוקה יותר השרשה לישראל יש מיימ

 נפתח שבקריייס ומכיון למעלה. הנמצאת מהמסגרת היוצאת הביטול
 ישראל כלל רק אז מעלה, של המחשבה הילוך לגלות סדקית כמחט

 גיסא ולאידך ונושעו. התקיימו כאלו חיים במסגרת לחיות שמסוגלים
 תחת מלחיות מופקעים שהיו מצרים גופא, זו רוממות הופעת מתוך

 מצרים 'וידעו כתוב זה ועל ונאבדו. לגמרי התבטלו כזה ביטול רוממות
נאבדים. יהיו עצמה זו ובידיעה ה"', אני כי

 ואתחנן בפ' במחשבה'. עלה 'ישראל של זה בענין יותר קצת נעמיק
 י כ וכוי בכם ויבחר בכם ה' חשק העמים מכל מרובכם ''לא כתיב:

 להיות נבחרו ישראל שכלל שם הרמביין וכתב וכו"' אתכם ה' מאהבת
 או עד, עדי הן להקבייה ומסירותם שדביקותם משום להקבייה נאהבים

 הקבייה. אהבת בשביל וגופם נפשם למסור שמוכנים צלוב, או יהודי
 מכל למעלה שהיא ית' אליו קשר נקודת בתוכנו שיש אומרת זאת

 אין השיקולים מצד כי לחשוב, לאדם הניתן ודעת טעם של השיקולים
 מסוגלים שאנו ההוכחה זו כזה. ענין בשביל הכל להפקיר מוכן אדם

 הרגשת של חיים רוממותה( )מצד המחייבת במחיצה גם לחיות
הקבייה. אל ביטול ותכלית האדם אפסיות

קודש לשבת קרי״ס בין הקשר
 וכו' רגליך משבת תשיב ''אם הפסוק הסמיכו שחזייל מה נבין כעת

 השבת של עיקרה בקריייס. שהיתה ההנהגה אל עונג' לשבת וקראת
 מעוהייב. מששים אחת היא ששבת חזייל כמייש הבאי עולם 'מעין היא

 שהוא המעשה בעולם שעשינו מה כל נהפך שבעוהייב כמו וממילא,
 שבת בכל הוא וכן שכרם'. לקבל ''מחר לשכר לעשותם', 'היום בחינת
 בהם להכיל לכלים החול בימי שהיה לעשותם' 'היום כל שנהפך ושבת

 כל שמופיע עוהייב המעין טעימת היינו ]א.ה שכרם' לקבל ''הלמחר את
 השתדלות של מסגרת היא לעשותם' 'היום של המסגרת כל שבת[.

 מתבטל שכרם' לקבל בהיילמחר אמנם בה. קובעת ההשתדלות ורק
 השביעי שבאלף צ״ז( )סנהדרין חזייל כשאמרו ההשתדלות. מהלך כל

 של שיתוף כל נפסק בזה ההוא', ביום לבדו ה' ''ונשגב הפסוק יתקיים
 כי אליו גמור בביטול שהם ]א.ה שם שנמצאים בחיים ההשתדלות

 תשיב ''אם הפסוק השתדלות[. שייכת לא כבר וממילא לבדו' ה' 'נשגב
לקדושת ליכנס שאייא שבת, של זה בענין עוסק וכו' רגליך' משבת
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 כלפי חול של ההשתדלות כל התבסלות של השקפה מבלי השבת
 זהו האדם. השתדלות ממשות כל המבסלת שבת קדושת רוממות
 ממלאכה רק לפסוק שאין היינו וכוי רגליך" משבת תשיב "אם שכתוב

 הזה ביום כי האדם. במסגרת שנמצאים השתדלות סוגי מכל גם אלא
 שכרם". לקבל ה"למחר גילוי של בחזון לחיים ההשתדלות כל מתעלה

 בתוך לשורשם שנכנסים הגוף איברי כוחות כל התעלות דוגמת זוהי
 לתוך ההשתדלויות כל נתעלו בשבת גם האדם. של המחשבה מסגרת
 החיים בחזון ולחיות להיכלל העליונה המרכבה של המחשבה מסגרת

ההם.

מתפילה לחדול שהיה הטעם
 לפני ההולך האלקים מלאך "ויסע י״ט( י״ד )שמות כתוב סוף ים בקרית
המילה כאן נזכרה מדוע ברש'^ מבואר מאחריהם". וילך ישראל מחנה

 להניצל אם שעה, באותה בדין נתונים ישראל שהיו "מלמד - "אלוקים"
 של השר לישראל, מצרים בין למעלה משפס אז היה ע"כ. להיטבע" או

 אלו גם יסבעו אלו אם ע"ז", עובדי והללו ע"ז עובדי "הללו סען מצרים
 בדין, אז לזכות ישראל יכולים היו לא המשפט שבמידת היינו בעו,1ינ

 ורק המשפס, מהשקפת שלמעלה אחרת במידה להנהיגם צורך והיה
 קובעת היא ההשתדלות המשפט שבמקום הוא הכלל ינצלו. מכחה

 נצייר אם לגמרי. אחרים הכללים המשפס מהנהגת למעלה אבל הכל,
 שבתוך נראה ממנה, היוצאים המעשים אל המחשבה של היחס את

 כל ההשתדלות. דרכי שהם המעשים כל שובתים עצמה המחשבה
 די( )ב״ב בתהלים כמש"כ תפילה הוא בהשתדלות ישראל של כוחם

 "מה שם( תהילים )מדרש חזייל עייז אמרו איש", ולא תולעת "ואנכי
 בפיהם". אלא כוחם אין ישראל כך בפיה, אלא כוחה אין הזו תולעת
 בכח הוא ישראל השתדלות כל ומרכז שעיקר בדבריהם מבואר

מההשתדלויות ג"כ היא תפילה של וההשתדלות דווקא, התפילה

ק"כ[ דעת ]אגרות אדמות עלי בחיים הסבוכים כל שורש
 הזעזוע מחמת להשיב ולא לדבר יכולתי ולא המום ממש הייתי המרה הבשורה את העבר בעש״ק שנתבשרתי שבעת האמת

ק ניחום דברי לך לכתוב השבת( משך הזעזוע שעבר )אחר בנפשי חוב מצאתי אז ללבי מאוד קרוב בהיותך אמנם בשעתו. חיזו  ו
להבא. על

 אותו החופפת העליונה ההשגחה היקף רואה אינו בטבעו ב(, ב, )פסחים חז״ל כמ״ש ללילה הדומה עולם בעוה״ז, החי האדם
 דהם זה, על מסתכל הוא עמו מהנעשה דרובא רובא מושגים, ערבוב בדעתו נולדים וממילא הכל. מחשכת הלילה צד. מכל

הו כי לו ומגיעים פשוטים דברים  ידו, ועוצם מכחו להשיג בידו היכולת שאין בדברים רק צריך הוא העליונה לההשגחה שלו. ז
אז תו ומרשה לבוראו פונה ו ם בכל הרי אמנם האדם. גבול לתוך ליכנס או  ומדברים עשרה בשמונה לפניו עומדים כשאנו - יו

ם - פנים אל פנים אליו  בחסד לנו ניתן והוא בידינו בכלל אינו שהחיים אומר )זה בידך המסורים חיינו על וכו׳ לך אנחנו מודי
תיו, חשבון לפרוע נשמתו בלילה לוקח )שאינו לך הפקודות נשמותינו ועל רגע( כל חינם  לחזור שעתיד כפקדון לוקחו רק עוונו
ם שבכל ניסיך ועל ממנו( שלקחו למי  אינו דהאדם נסו, מכיר הנס בעל אין רק תמיד, נסית בההנהגה מושגח )האדם עמנו יו
תו הדן מעלה של ב״ד משפט לפי לו להגיע צריך היה מה יודע ם בכל או תיך נפלאותיך ועל ממש( רגע ובכל יו טובו  עת, שבכל ו
 קובעים ורצונו דעתו ורק לגמרי, והמשובש המעורפל לגמרי, אחרת בהבנה הוא חי כי רואה, אינו אבל אומר הוא כ״ז וכו׳.

מיונו - הרגשתו אז רצונו, כפי הולכים הדברים אין אם לפיכך הכל. אצלו  ומתמרמר. לו, הוא דאסון אומר - אחריו ההולך וד
אדמות. עלי בחיים סיבוכיו כל באים ומזה

 בארוכה שתיאר אחרי נעימות, אינם שלהרגשה אלו על גם המאורעות, על להסתכל איך אותנו לימד קהלת החכם המלך
 הגם אומר זה ג( ו, )קהלת אור ראה לא עדיין אשר הנפל ממנו טוב סיים השמש, תחת נעשה אשר והרע האדם תלאות את בספרו
הרי עוה״ז לחיי הגיע לא דהנפל  עוה״ז תלאות עבר לא הזה הנפל טוב. עמו מעורב שאינו רע לך אין מ״מ האדם, בעיני אסון זה ו

הו בהם התייסר ולא  נגיעותיו אבל בשמחה. לברך ג״כ צריך רעות שמועות דעל ב( ס, )ברכות חז״ל למדונו זה על ה׳. חסד ג״כ וז
אז הרצון, ממסגרת חוץ לצאת אותו מניחים לא רצונו, להניח שלא האדם של ממש. הפוך עולם הוא רואה ו

 בחיי אותנו המבטיחים טובים למעשים אפשרות ובה לבחירה אפשרות רגע, רגע עלינו החופפים ה׳ חסדי נכיר אם ידידי,
 עוה״ז מעניני להתקבץ שיכול רוח הנחת כל ומעבר מעל היא בעוה״ב אחת רוח דנחת מי״ז( פ״ד )אבות חז״ל אמרו אשר עד עד.

 כמו ערכם כאן, עליו שעבר עוה״ז שמחת שכל איך למפרע יראה לשם וכשיגיע דעתו( לפי - כאן האדם את המשמחים )דברים
אין לבד, אבק פירור  צאצאים לי יהיה אם שבודאי האדם חושב פעם כי בנים. גידול צער טעם טעמת שלא ב״ה כלום. שוים ו
 מתחתנים עליו? בעלים והוא בידו הוא האם העתיד? מצבי לסדר האדם יכול האם גמור. החיים וסיפוק שמחה לי יהיה בודאי

הו ה׳ ציווי הוא דכך משום בהולדה ועוסקים  מרוב הם האדם על שעוברים היסורים כל ארוך. שכולו בעולם לתכליתנו נוגע וז
 לאדם לדבר )משל ר״ל. בעוה״ב הנוראים בעונשים אותנו לנקות צריכים נהיה שלא כדי בעוה״ז לנקותינו ית״ש וחסדיו רחמיו

ת ב׳ - הב׳ עולם מלחמת עת - לו שהציעו שביץ או ימש״ו גרמני עבודה למחנה ללכת או ברירו  שמחה מלא יהיה הלא ר״ל לאו
צער( חיי שיחיה הגם עבודה למחנה ללכת הוכרע גורלו אם

די ראה די כו עמנו מנכבדי כמה ... להקים שזכית בעיניך הוא קטן האם חביבי, י  נפלה גורלך הלא כזה? לדבר פעם ז
 עמך כשותף תחיה חיל אשת לך ונתן בזה. ישר שכל לך ונתן לאחרים וחסד צדקה לעשות שתוכל בנכסים ה׳ וברכך בנעימים.

 מכסא לכאן נשמתו )שירדה לעוה״ז האדם ביאת מציאות כל הלא עוה״ב? לשערי גמור ביטוח בזה אין האם לזה. בחיים
 כל אבל הכבוד. כסא תחת בהיותה ושמחה בתענוג לה חסרה מה כי עוה״ז, ושמחת תענוגות להשיג בשביל היה לא הכבוד(
תיו בקיום רק יושג זה אשר עוה״ב. של המופלאים חיים לקנות רק היה המטרה  בעוה״ז הנמצאים התלאות כל דרך ית״ש מצוו

כאן. חייו מעיקים אשר

 ואם תמיד. אותך שחופפים החסדים רוב על גמור אות - עכ״פ - אי״ז האם ... אותך שקרב עליך ה׳ חסד כולם על והעולה
 ובדרך מבקש, הוא טובתך את שרק ולהכיר לגמרי עליו לסמוך נכון אין האם לך, טוב כך וכל נבון כך כל אבא לך שיש אחר כן
 על והתגבר חזק אבל בעיניו, אסון רצונו היפוך שהם דברים הויין ולהרגשתו האדם שלתפיסת נכון אותך? מוליך הוא זה

מן יבוא ועוד עולם, של מלכו בצבא חיל לאיש והיית וחזקת הכוזב, הדמיון  ותשיר האחרון, בענין בחוש הטובה את שתכיר ז
 רש״י עיין ידם. על ויתבגר עליהם שיתגבר כדי רק האדם לשבור ניתנו לא היסורים בזה. חסדיו רוב על לה׳ ותשבחות שירות

נצבים. ריש



 אחר, למהלך התנשאו כאמור כאן אבל המשפט. למערכת השייכות
 ויהיו בפרט, התפילה וכח בכלל, ההשתדלויות כל שיניחו להם ונאמר

 להנהגה זכו הזו ההשתדלות ובביטול ישועה. להם שיעשה בד' בטוחים
 הוא שהכל שם( שובתת שהשתדלות שבארנו )כפי המחשבה ממקום

הזקן שערות דרך המתגלה ]א.ה המחשבה ובהנהגת תעשה ואל בשב
 התמיהה נתבארה בזה לעיל. בארנו כאשר תשועתם היתה דיקנא[ -

 ישראל בני אל דבר אלי תצעק "מה שכתוב בזה הפי' מה השלישית
ויסעו".

 מיוחס הכבוד חילו". וכל בפרעה "ואיכבדה מש"כ גם יתבאר זה פי על
ס קריעת של לנס  ההשתדלות עולם בין שיש החבור התגלות היה "
 שיכולים היינו הפכיים(. כמושגים נראים כי )אם המחשבה עולם ובין

 של עולמות אל להשתדלות השייך האדם קומת כל את להעלות
 של זה ציור ההשתדלות. מגדר למעלה למעשה שהם המחשבה
"ס. קריעת עד המכות בכל ראו לא לבוראה הבריאה התבטלות

חמור" על רוכב ד״עני הגאולה אופן )ב( י"ג פרק
 בו ויש השני. החלק את מגישים וכעת חלקים לבי אותו חילקנו אריכותו מפאת דמשיחא. עקבתא על תלהט" גחלים "נפשו הספר של האחרון בפרק עומדים אנו

 מדברי שדלה כפי דמשיחא העקבתא תקופת סוגית בביאור זצ"ל רבינו משנת עיקרי את תימצתנו זה בספר כאמור מתחילתו. בספר שהובאו היסודות כל סכום
 ה' בחסדי שהוצאנו אליהו" בסערת "התקופה בספרו נדפסו הדברים עיקרי זו. מסוערת בתקופה הטהורה ההשקפה לבסס כחו הראה ובהם בכתביו הגר"א

כתביו. משאר הוספות עם יותר קל בסגנון ובעדודו חדשה. במהדו"ח לאור

הקודם הפרק תמצית
 אם ואחישנה. בעתה הגאולה סוגי ב' באריכות ביאר רבינו

 שמיא ענני עם וארו "הוא הזו בלשון הגאולה מתוארת "בעתה"
 לבד בחסד כלומר "בעתה", ואם י״ז[, ]דניאל וכוי" אתי איניש כבר

 ט[. "]זכריה החמור על ורוכב "עני של בדוגמא הגאולה תהיה
 שכולו "חמור" של להגדרה עד בחומריות תשתקע הדור צורת

חומר.

 לדרך קשורה חמור פטר מצוות עומק
הגאולה

 ועריפת חמור פטר פדיון בחמור. הנעשות מצוות שתי ישנן
 אלו. מצוות פנימיות לנו גילו הקדושים חזייל חמור. פטר

 להתכלל יכול שאין באופן הערף, קשיות מצד היא העריפה
 בפדיון זה לעומת בעריפה. דינו לכן יתברך. רצונו בקדושת

 להתכללותו אפשרות יש בשה[ נפדה ]אשר חמור פטר
 תוך ית' רצונו בקדושת ויתכלל ישראל" פזורה בהיישה
 העקב בדור עמהם מהגלות לצאת ישראל כנסת כללות

 ירכב עליו כחמור והוגדרו זכו" "לא היא צורתו שכללות
"חמור". סוגי ב' ישנן המשיח,

 זה סוג יסגא" הייחוצפא היא מציאותו שכל הסוג את יש
 שמים. לכבוד לגמרי מתנגד להיות עורף בקשיות מתאפיין
 לכבוד בהתנגדותו עורף קשיות של זו מדה נמצאת בעמלק
 יושבי אחז וחיל ירגזון עמים ששמעו בעת שהרי שמים,
 לצאת שהעיז היחיד וכוי. אדום אלופי נבהלו ואז פלשת

 ומשום עמלק היה ית' כבודו גילוי כנגד גמורה בעקשנות
 לכלב, הקדושים חז"ל אותו דימו חציפות של זו תכונה
 שבעקבתא שאמרו מה גם וזהו החיות. מכל החצוף

 סוג זהו הכלב כפני מנהיגיו[ ]כלומר הדור פני דמשיחא
 הם שנדירים ]ובאמת "חמור" של זה בסוג שנכללו נפשות

מאוד[ מאוד
חציפות בעצם נפשם תכונת שאין אותם הוא השני הסוג

 של הזמנית הצלחתו אחרי ונמשכים נגררים בהיותם ורק
חמור. של זו בצורה גם התכללו ממילא לכן הזה, הרשע

 להכלילם אפשרות יש אחריהם נגררים רק שהם מכיון אך
 שה. ידי על שנפדים המשל וזהו ישראל. כלל בתוך מחדש

 הללו דרכים בבי ישראל". פזורה בה"שה שנכללים היינו
ופדיון. עריפה החמור. על משיח של אורו רוכב יהיה

החמור של הפדיון צורת
 לצורת שירד מי את לפדות אפשרות שיש כן אם ראינו
 אך לו. משחקת שהשעה הרשע אחרי שנגרר ידי על חמור

 פזורה בה"שה החמור יתכלל כיצד עדיין נתבאר לא
 החמור. צורת במקום שה של צורה שיקבל היינו ישראל",

 ענין שביאר ז"ל הגר"א דברי על אנחנו מתבססים כאן גם
 עושה אינו ה"חמור" שאם ז"ל הגר"א כתב היטב. זה

 הפתרון ואז "חמור" של הראשון מסוג נשאר אז תשובה
 אם אבל רב. הערב שהם החמורים שאר עם ו"ערפתו" הוא

 את היינו החמור, את ולהפוך בתשובה לחזור זוכה
 כלל עם שיפדה הוא מובטח אז יצה"ט, היינו לשה, היצה"ר,
 ה"חמור" של שהפדיון ז"ל הגר"א מדברי למדנו ישראל.

התשובה. בכח הוא
 הרמב"ם, הגדול, הנשר בדברי מפורשים שהדברים ובאמת

 ואין התשובה. על ציוו כולן הנביאים כל דבריו ואלו
 התורה הבטיחה וכבר בתשובה. אלא נגאלין ישראל
ף תשובה לעשות ישראל שסוף  נגאלין הן ומיד גלותן בסו

 ה' עד ושבת וכו' הדברים כל עליך יבואו כי והיה שנאמר
 בכללות הפדיון צורת זוהי וכו' אלקיך ה' ושב אלקיך
 ב"שה להכלל חמור שצורתו דור להפוך ישראל כנסת קומת
 להחזירם החמור. על הרכיבה זוהי ישראל". פזורה

 דור של התשובה אופי שאכן נראה הבאה באות בתשובה.
היא. משונה דמשיחא העקבתא

הגלות בסוף התשובה גדר
 של האחרונים המעכבים הם רב שהערב למדנו י' בפרק

 לא שכבר באופן אדום גלות את שהאריכו משום הגאולה
 לה אין הרשעה מלכות שקץ אמרו זה ועל הקץ. נראה
 נורא חושך בקרבה גונזת חקר" לה "אין של זו בחינה חקר.
 הבאנו י' בפרק לעיל כאן. שיתבאר כפי גדול אור גם אבל
 לעשות ישראל שמובטחים והרמב"ן הרמב"ם בשם

 אינו שכביכול מראה תשובה שיעשו ההכרח תשובה.
 לך אין שהרי הסבר צריכים והדברים בבחירה. תלויה
 התשובה. מצוות מאשר בבחירה תלויה שיותר מצווה
 אכן הפרטית לתשובה הנוגע בכל כך. הוא הענין באור

 יגיע ישראל כנסת לכללות בנוגע אבל בבחירה תלוי הדבר
 מן תשובה. לעשות מוכרחת שתהיה גלותה בסוף זמן

 הנפשות בתוך והן חיצונים הן תהליכים יתעוררו השמים
 לחזור הבחירה תשאר זאת כל ועם לתשובה. לעוררם

הקב"ה. של ה"ידיעה" כאן שתתערב נמצא בתשובה.



תר עמוקה הנהגה כלומר  במהלכים מתערבת שכביכול ביו
 ניתנת לא היא כי חקרי. לה ''אין זו הנהגה הרגילים.

 הבחירה. את שוללת אינה וכיצד האדם ידי על להבנה
 למעלה שהם עולמות מתוך מתנוצץ זה תשובה מהלך

 באופן בבחירה מתמזגת זו תשובה הבחירה. דעת מהיקף
 ידיעה של זה מיזוג להשיג אפשר שאי משום מאד מופלא
 האחרון בדור מופיע זה תשובה סוג לעיל כאמור ובחירה

 לה 'שאין הרשעה מלכות שלטון ביעור זמן שהגיע מכיון
 מעל חורגת זו תשובה של שמהותה כמו כן על חקר''.

 בה התלוי האחרון קץ כן כמו שלנו הבחירה עולם לתפיסת
חקר. לו אין בגדר הוא כן גם

האידאלים כל קריסת בדור תשובה
 חדש בשלב נמצאים כבר שאנו הקודם בעלון הזכרנו

 אלא כוזבות דעות עוד לא רב. הערב שלטון של
 חיים סוג והבהמיות. החמריות אחר עצומה משיכה

 על חומר. שכולו היינו חמור, של מציאות יוצר כזה
 ששקע דור על המשיח, שירכב הנביא מדבר זה חומר
 לתופעה עד דורנו ואכן החומריות. לתוך לגמרי

 המלחמה שלפני מה בתשובה, חזרה של הנפלאה
 בקושי היו מצויה. כמעט היתה לא השניה העולמית

 מזה. רעש והעולם אירופה. בכל תשובה בעלי שני
 לחזור שנוהרים ורבבות אלפים המונים, יש היום

 משיכה רק שיטה. שום כבר שאין משום בתשובה
 ועונג נעימות שיש כשמגלים וממילא נעימים. לחיים
 לא כבר האידאלים חלק כי נמשכים, התורה בדרך

 כולו נעשה האדם שכאשר הוא הענין עומק מעכב.
 ביכולת המתאפינת האדם צורת את ואיבד חמרי

 להוביל עליונה להנהגה פתח יש כבר ממילא הבחירה,
 בעקבתא התשובה תופעת אכן כי לגאולה. הדרך את

 לעורר מופלאה, בצורה ית' ממנו משתלשלת דמשיחא
לאלקיו. לשוב עצום פנימי דחף באדם

קימה רק אחריה שיש נפילה
 בתולת קום תוסיף לא נפלה ח[ ]פרק עמוס הנביא אומר

ל הגרייא מפרש ישראל.  כנסת שתגיע מדרשם ע^^ זי
 ומה נפילה. שום יותר אחריה שאין נפילה של למצב ישראל
תוסיף שלא שכתוב  והסיבה עצמה. בכוחות היינו קום'', '

 העליונה ההשגחה תתערב זו נפילה לסוג בהגעה כי לכך
 'למעני שאמר כמו הנופלת. דוד סוכת את תקים אשר והיא

 אפשרות כבר אין זו נפילה של ירוד במצב אעשה'. למעני
 ולכן הטובים מעשינו ידי על היינו אחישנה', יזכו של

 זכו אמרו זה ועל יתברך חסדו מצד רק להגאל צריכים
 בלשונם לכך רמזו הקדושים חזייל בעתה. זכו לא אחישנה

 לתאר שהאריכו אחרי סוטה, מסכת בסוף במשנה הזהב
 על להשען לנו יש מה ''ועל ואמרו סיימו הנוראה הנפילה

 אבינו ידי על רק תהיה הקימה כלומר שבשמים', אבינו
 נוסיף הקודמת באות שנאמרו הדברים פי על שבשמים.

ל הגרייא דברי על והסברה אור  הניל. זי
 לכל שייך זה הרי תשובה ^ נגאלת ישראל שכנסת מה

 מה כן ואם גלותה. לסוף רק מיוחד ואינו הגלות זמני
שתתעורר משום רק הוא זה לזמן התשובה התורה שיחדה

 שכל ובודאי כנייל. הכרח של במהלך לתשובה כנס"י אז
 לכפות הכרח שום אין הגלות מן בזכותה לקום שתוכל זמן

 קץ שאין האחרון הקץ בבא ורק התשובה מהלך עליה
 שאז משום היא הדברים פנימיות כן. שיהיה צריך אז אחריו

 ורק מהגלות עצמה להקים יכולה שאינה למצב תגיע היא
 להיות מוכרח אז, התשובה אופי ולכן יקימנה. הקבייה
 וכלשון בה. תלויה שגאולתם מכיון הבטחה בדרך

התשובה. על ישראל הם מובטחים הרמביים

 קימה רק אחריה שיש הנפילה שורש
הנחש בקללת

 דבר בו נראה העקב, בדור הדור מצב על כשנתבונן
 למקום ישראל כנסת נפלה הרי אחד מצד והיפוכו.

 דווקא הרי שני ומצד ממנו, עצמה להקים בכחה שאין
 מגלות לצאת הצפיה שאת ביתר מתעוררת זה במצב
 באמת הוא וכן נפילה'. אחריה ''אין כבר כי אדום

 הערב שלטון ]וגרורתה אדום מלכות שלטון שבהגעת
 של המיט בשער עומדת כבר שהיא כך כדי עד רב[

 ויתראה ישראל כנסת של אורה יבקע אז הטומאה,
 בימי נעוץ זה הפכי מצב שרש למענהו''. ה' פעל שיכל

 ואתה ראש ישופך שייהוא נתקלל הנחש בראשית.
 לנחש קללה נמצאת היכן להבין וצריך עקב''. תשופנו

 לו ניתנה שהרי עקבי. תשופנו 'ואתה לו שנאמר במה
 וכעת למעלה מזה דברנו ולהמית. לנשוך רשות בזה

 לנשוך רשות לו שניתנה ידי על העמקה. בזה נוסיף
 ביטולו. סוד מונח עצמו בזה להמית, כדי עד בעקב

 ארס היא בעקב נשיכתו שמשמעות הזכרנו כבר
 עמלק. של אופיו הוא זה חוצפה ארס יסגא. החוצפא

 נחש משרש כי הפסוק על הקדושים חזייל דרשו וכן
 החצוף שהוריד בזה עמלק. בגימטריה צפייע צפע, יצא
 מה זה טומאה, שערי למייט ישראל כנסת כללות את

 לבוא מוכרחת זה במצב כי שליטתו כל שיסיים
כאן. שנתבאר כמו מלמעלה התערבות

ממית החטא אלא ממית הנחש אין
 מלמעלה ההתערבות הענין. ויושלם נקודה עוד בזה נוסיף
 להקים יכולה לא ישראל וכנסת ברירה כבר אין כי רק אינה
 התערבות מתערבת. העליונה ההשגחה ולכן עצמה את

 אמית אני הוא אני שיאני ויראו שיכירו כדי היא העליונה
 בכחו אבל ממית שהארס הגם מצילי. מידי וכו' ואין ואחיה

 מצילי. מידי ''אין כי המת האדם את להחיות הקבייה של
 מה כי להמית הנחש של כחו אפסיות תתגלה וממילא

 כלפי החוצפא עוצמת פסגת שהוא להמית, כח לו שניתן
 נאמר וכן לכך. מסכים שהקבייה כמה עד רק הוא מעלה,

 רק והתקדשתי'. ''והתגדלתי גוג מפלת בזמן ביחזקאל
 הקבייה כנגד להלחם לעלות גוג של חוצפתו שיא בזמן

 ואז ית' כנגדו שעומד דבר שאין הבהירות בכל יתברר
בגויים. שמו ויתקדש יתגדל
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ה' שנה

 רביבו משודחן
זצללה״ה גבחובסקד אברהם רבד

- תשע"! בשלח פרשת -
שמוכרח עד ממתין האם

 כ״ט( )ט״ז השביעי ביום ממקמו איש י.צא א*ל
 שלא שבת, תחום של אמה אלפים אלו ש'ממקומו' רש״י, ופירש

בשבת. לתחומכם חוץ יצא
 לו אין לתחום חוץ דהיוצא ב׳( )מ״א עירובין בגמרא אמרינן הנה

 שרינן הבריות כבוד משום לנקביו, הוצרך אם אבל אמות, ד׳ אלא
על[. דעל וכיון לתחומו נכנס הוא פקח ]ואם אמות. מד׳ חוץ לילך ליה

 השבת, צאת עד שיצטרך יודע אבל עכשיו צריך באינו לעיין ויש
לאלתר. כבר ליה שרינן האם

מסברא א.
כיון לומר יש מסברא ע ד סור על יעבור כך שאחר דיוד  דרבנן אי

ת, כבוד משום מרינן והא סמוך, שיהא בעינן לא הבריו א  בגמרא ד
לי אך נקטו. הדין שורש לנקביו הוצרך כן. אינו או

 אחרת לרשות ידו פושט ב.
ש מרינן ב'( )ג' שבת ברי דו דהפושט א  חפץ, עם לרשות מרשות י
סרינן דו להחזיר ליה א שי השבת. כל י ק תי  הבריות כבוד משום הא ו

תיר כן אם השבת, במשך להתפנות שיצטרך דו להחזיר נ  לאלתר. י
לי או מי הכי אין ו רי נ איי ת. כבוד כאן יהא שלא באופן דוקא ו הבריו

 האילן מן לרדת לא ג.
לן על לעלות אסרו חכמים הנה מרינן בשבת. אי א  בסוף בגמרא ו

בין מי א'( )ק' עירו סינן בשבת עץ על עלה שבמזיד ד  ירד שלא ליה קנ
השבת. סוף עד

שי ק תי  כבר ירד כן ואם לרדת, יצטרך הבריות כבוד משום הא ו
לי לאלתר, או מי. הכי אין ו  )עיין בפוסקים הוזכר שלא עיון צריך אך נ

לי א'(. סע' של״ו סי' ערוך שולחן או קטו משום ו ם. עיקר דנ הדיני
 מוקצה של אבנים טלטול ד.

מרינן הנה סי' ערוך בשולחן א  הבריות כבוד דמשום א'( סע' שי״ב )
ם לטלטל התירו מי מוקצה. הם דהאבנים אע״פ לקנח, אבני  לו שיש ו
חד מקום כול הכסא, לבית מיו  היד. מלא לקנח אבנים עמו להכניס י
אר כיון סק״ב( )שם ברורה במשנה ובי  אפילו כן אם תמיד, לו שקבוע ד

תיירו אם ש ם לו י כל בערב, אבני קר, בהם לקנח יו  התירו כן ועל בבו
לצורך. שלא טלטול הוי ולא היד מלא להכניס לו

תירו חזינן הנה ה עדיין אע״פ מוקצה לטלטל ד  עת הגיע לא ד
כיון הצורך, לי צורך. יהא כך אחר דעכ״פ מ או כיון התם שאני ו מ  ד

מי אי להרבות. שרינן מכניס דכבר  דהוא מוכרח המעשה התם נ
הבריות. כבוד בשביל

כהנ״ל אופנים עוד
מצוה לצורך דשבות שבות

ש הנ״ל כעין עיין י שרינן דשבות שבות לענין ל  מהו מצוה לצורך ד
מן הגיעה לא כשאכתי המצוה. ז

ה מר מותר ויהא מפלגינן, לא בפשוטו ובז  השופר להביא לנכרי לו
 אם הפוסקים דדנו חזינן דהא תוקע, אינו שאכתי אף האילן, מעל

ם לצורך בשבת דשבות שבות שרינן חריו. טוב יו  שולחן עיין ]א״ה, דלא
ט״ז ה', סע' ש״ז סי' ערוך  סק״ח, ש״ז סי' השקל ומחצית ססק״ב, תרנ״ה סי' ו

תרנ״ה[. סי' מרדכי ומאמר
מביתו שיוצא אבל

תו מפתח יצא לא דאבל ערוך בשולחן איתא הנה ם. בי  וכתבו בפורי
תו, מנין לו אין דאם ט״ז( ס״ק שם ברורה )משנה הפוסקים יתפלל בבי

r י
תו א מגילה מקרא לשמוע ורק בבי תו ייצ הכנסת. לבית מבי

א, האי מביא כ׳( אות כ״ט )סי׳ ברוך פני ובספר סוף דינ  )עמוד הספר וב
תי תס״ג( שראל הג״ר בשם איי  שרי יהא כן דאם זצ״ל, פישר יעקב י

א הכי דבלאו כיון המגילה קודם למעריב לצאת  וכך למגילה, ייצ
ח כן. דלא שכתבו הפוסקים על ותמה והקדשים. בציבור תפילה ירוי

% % % 
החוזר גלגל

 ]כמבואר דרבנן, איסור על לעבור שרינן הבריות כבוד לצורך הנה
 שרינן לא דאורייתא מצוה לקיים כדי אבל א[, י״ט בברכות בסוגיא
 שופר מצוות לקיים דכדי דמצאנו הא כגון דרבנן, איסור על לעבור

 טוב. ביום אילן מעל שופר להוריד דרבנן האיסור על לעבור שרינן לא
ב׳[. ל״ב השנה בראש במשנה ]כמבואר
 אף הבריות כבוד משום דאורייתא מצוה לבטל שרינן לא והנה

 אינו דאורייתא דמצוה גדול, הבריות כבוד אינו אם תעשה, ואל בשב
 אלא, ד״ה ב׳ ל׳ מציעא בבא תוספות ]עיין הבריות. כבוד מפני נדחית

אבל[. ד״ה ב׳ ל׳ ושבועות
א דמצוה חזינן ת אוריי תר ד ת. מכבוד חשוב יו  תיקשי כן ואם הבריו

מר, בקל נילף חו סור התירו דאם ו ת, כבוד משום דרבנן אי  כל הבריו
סור שהתירו שכן א. מצוה משום דרבנן אי ת אוריי ד

הי קשה, לא אך תירו דנ ה סור ד  אך הבריות כבוד משום דרבנן אי
ם לשם התירו לא מצוה. קיו

ש ומעתה עיין י  לברוח ומוכרח הבריות כבוד באיכא מהו ל
 על לעלות דרבנן האיסור על לעבור רשאי יהא הכי ומשום מהמקום,

לן  האילן על כשיעלה כן ואם שופר, מונח האילן על והנה בשבת, אי
ם השופר לקחת יצטרך אז שופר, דקיעת המצוה לקיי  מהך ינצל לא ו

הרי הבריות כבוד ת מיד השופר לקחת יצטרך אז ד  כי עמו, ולרד
כל לא למעלה סיבה[. ]משום לתקוע יו

ה, היאך הרי נדייני כול הבריות כבוד מצד ד  האיסור על לעבור י
 הרי השופר, וימצא העץ על שיעלה אחרי אך העץ, על לעלות דרבנן
א מצוה ת אוריי תר ד ת, מכבוד חשוב יו  לרדת יצטרך כן ואם הבריו
 מהכבוד ינצל דלא כיון כלל יעלה לא כן אם אך לתקוע, כדי מהעץ

ם לא כך בין כן אם אך הבריות, קיי הרי שופר של המצוה י  לו יהא ו
תר בזיון מו חוזר בזיון, למנוע עץ לעלות ו  ספיקא כעין והוא חלילה. ו

אף(. ד״ה א' ל' מציעא )בבא דתוספות

% % 
מיל י״ב

 זה כל אמנם מדרבנן. אלא תחומין איסור דאין לן קיימא הנה
 מיל בי״ב אמנם אמה, אלפיים של מתחום לצאת איסור לענין

 ואם דאורייתא, דהוה ה״ב( שבת מהל׳ )כ״ז לרמב״ם ליה סבירא
 מן לוקה אחת אמה אפילו מיל עשר משנים יתר העיר מן הרחיק
התורה.

 קושיות: בג׳ הרמב״ם בדברי לדון ויש
א׳ קושיא

מרינן הנה בין במשנה א עירו מי ב'( )מ״א ב הו ד ם שהוציאו  או נכרי
ת, ארבע אלא לו אין לתחום, לחוץ רעה רוח הו אם אבל אמו  הוליכו

 בשולחן לן קיימא וכן גמליאל, ר' ]לשיטת כולה. את מהלך אחרת, לעיר
ו'[. סע' ת״ה סי' ערוך

א
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הרי קשה, ולכאורה | א אינו העיר באמצע תחומו כלה אם ד  חוץ יוצ
a ,הו היכא נמי הכי כן ואם לתחומו הו לתחום מחוץ שהוציאו חו הני  ו
 כולה, את מהלך אמאי העיר, באמצע מיל י״ב תחום כלה אם בעיר, 1
א. להתחום מחוץ לצאת לו אסור הא | ת אוריי  ד
ב' קושיא |
a כן מרינן בהא תיקשי ו א היוצא )שם( ד  ד׳ לו יש לתחום, מחוץ ד
ת, | ת, הד׳ בתוך מיל די״ב התחום כלה אם הרי אמו  שרינן אמאי אמו
 לתחום. מחוץ שיוצא נמצא הרי אמות הד׳ כל ללכת ליה |
a ג' קושיא
שינן הנה | בין בגמרא מק רו מי דנימא ב׳( )מ״ה עי  מחוץ באו גשמים ד
אין ונמצא לתחום, | ת. ד׳ אלא להם ד שני אמו  כן ואם ספק דהוה ומ
b לקולא. דרבנן ספיקא
a אם הרי מ״ו( סי׳ תניינא )או״ח ביהודה נודע בתשובות והקשה 
או הגשמים 1 צ א. ספיקא ליה הוה כן אם מיל לי״ב מחוץ י ת אוריי  ד
 כדלקמן: הקושיות ליישב לדון ויש 1
ספיקא ספק א. |
ש הנה פ שרי לדון י אינו היכא דהנה ספק, מחמת לצאת ד  אם יודע ד
a ש גיסא לחד העיר, בתוך מיל די״ב התחום כלה סור לדון י  לצאת, דא
כיון | א ספיקא ליה דהוה מ ת אוריי הרי לחומרא, ד  כלה דילמא ד
העיר. בתוך מיל די״ב התחום |
ש גיסא לאידך אך | מר י תר לו  דילמא חדא, ספיקא, ספק מחמת דמו
a תו, מיל, י״ב בתוך העיר כל  כן ואם מיל, מי״ב יצא כבר דילמא ו
a מרינן השתא א ם תרי ליה הוה אמות כד׳ העיר דכל ד  לקולא, צדדי
לינן | אז תא. לענין גם לקולא ו הדאוריי
שב, אינו אכתי אמנם | הרי מיו ע באופן ד סוף דיוד  לי״ב חוץ העיר ד
ה העיר, לפני או העיר בתוך התחום סוף דילמא והספק מיל |  הוה בז
a העיר. לסוף לילך נתיר היאך כן ואם ספק, חד רק ליה 
שרי, לומר יש לדינא ]והנה 1  מיל י״ב ליה סבירא דהרמב״ם דאע״ג ד
א, | ת אוריי ם שאר מקום מכל ד שוני ב הדין עיקר כן ואם פליגי, רא  די״
א דילמא מספקינן כד כן ואם ספיקא, ליה הוה מיל |  מי״ב חוץ יוצ
 ספיקא[. ספק ליה הוה תו מיל, פ
a .ישנים תוספות ב
תי הנה | ם תוספות דברי כ״ד( )מצוה חינוך במנחת איי שני  ביומא י
b א, לתחום חוץ יצא כבר דאם בא( ד״ה א׳ )ס״ז ת אוריי שיו ד  חוזר ועכ
a מו התורה. מן מותר הראשון, למקו
סור חזינן 1 האי  שהיה לתחומו מחוץ לצאת דוקא הוא תורה ד
חזור אבל השבת, בתחילת | תר אפילו מותר ל א, מהתחום יו ת אוריי  ד
כיון | ם, מתחילת זה במקום שביתתו היה דלא ד סור כאן אין היו אי
a חזור תורה ה ממקום ל לתחומו. ז aa שיות נתיישבה לא אכתי התוספות דברי לפי גם אך  הנ״ל, הקו
ם מפאת |  שבת בערב לו שהיה התחום מן הולך הרי אלו דבנידוני
אילך, | ה ו  אמות ד׳ כל לילך התורה מן דאסירא חינוך המנחת כתב ובז
מיל. מי״ב מתרחק אם חדשות פ a
יצא שיצא כיון ג. פ
 דאם ליה דסבירא מבואר וא״ת( ד״ה א׳ מ״ג עירובין )לקוטים ברמב״ן אך |
 לצאת האיסור דכל הלאה, לילך התורה מן מותר אמה, לי״ב חוץ יצא ן
a התורה. מן שרי הלאה לילך אבל מיל, מי״ב לחוץ מיל י״ב מתוך 
מב״ן לדברי גם אך 1 שב לא ר תיי ת, י שיו הרי הקו ש ד  דיקח לחוש י
כן מיל, מי״ב לחוץ מיל י״ב מתוך הגשמים מי |  העיר בתוך ייצא שמא ו
מיל. מי״ב לחוץ מיל י״ב מתוך |
שיות כל באמת אבל פ היו הקו ת י מב״ן, לפי מתורצו שינן דכד ר  חיי
a ש העיר, בתוך מיל י״ב של תחומו כלה שמא ם, ב׳ כאן י  דילמא צדדי
ת, כד׳ העיר כל כן ואם העיר, לפני כלה 1  העיר, בתוך כלה אם ואף אמו
אז מיל, לי״ב חוץ כבר הוא דילמא |  מן להרמב״ן לילך ליה שרי ו
מיל. לי״ב חוץ התורה |
B '
a שב לא באמת אבל תר העיר דכל באופן נתיי  דהיאך מיל, מי״ב יו
a כלה התחום דילמא הרי סופו, עד מתחילתו העיר כל לילך לו מותר 
 ולא מיל י״ב רק לילך ליה שרי לתחום חוץ שנמצא ואף העיר, בתוך |
 כד׳ העיר כל אם לתחומו מחוץ ויצא בעיר תחומו בכלה לעיין ]ויש העיר. כל |
a ,עיין אמות  ריטב״א[. ו
a a a

a
כן ת ו שיי הודה הנודע קו מי בי שפיר ניחא, נ  | גשמים מי ליקח מותר ד

ש ולא ה דגם מיל, לי״ב חוץ באו דילמא ניחו  a לדעת ליקחם מותר בז
סור, הצד וכל רמב״ן,  1 ואם מיל, לי״ב חוץ מוציאם עכשיו אם רק לאי

| ספיקא. ספק איכא כן
 פ ק״י סי׳ בפלתי לעיין יש אך מיל, י״ב תוך דהוה קרוב מדין זה בכל לדון ]ויש
a קרוב[. בדין שם דכתב בכללים

aa w  w  w
'a 'T ' 'T ' 'T

| יחוד או תחומיו
 a עם לנסוע מוכרחת נפש פיקוח שמחמת במיילדת מהו לדון יש הנה
 | נימא האם התורה, מן יחוד איסור בזה שיש אע״פ בשבת, נכרי עגלון

 פ משתמש ואיסור דתחומין קל איסור על ויעברו עמה יסעו דאחרים
a דיחוד. חמור מאיסור להצילה מנת על חי בבעל

 | תחומין מפאת דהנה דרבנן, איסור על אלא תעבור לא דהאחר ואיירי
 | הרבים ברשות רק עובר לוקחתו, דהבהמה הא ומפאת דרבנן, רק הוי

 a משתמש האיסור וכן מהלכת, כשהיא העגלה על יעלה וגם דאורייתא,
 | סופר חתם בתשובות נוע' מדרבנן. רק הוה זמורה יחתוך שמא חי בבעל
| קצ״ד([. סי' )ח״ה

a תחילה הקל הקל א.
ש אסיק קצ״ב( סי׳ מהדו״ק )למהרש״ק ודעת טעם טוב בתשובות הנה  פ די
 a על יעבור דלמה תחילה, הקל הקל מפאת דטעמו ונראה כן, לעשות
סור חוד אי תא, שהוא החמור י סור על לעבור יש אלא דאוריי  | דרבנן. אי

פ ל״ג(. סי׳ אה״ע בולחובר, ליבוש אריה רבי )להגאון אריה שם בתשובות נקט וכך
a חבירך שיזכה כדי חטא ב.

אינו כתב י״ד( סי׳ או״ח מהורנוסטייפל, )להגה״ק שאלה בעמק  | להתיר, ברור ד
 a תוספות דעת חבירך, שיזכה בכדי חטא לאדם אומרים אם לענין דהרי

ה ולא( ד״ה ב׳ )ל״ב בעירובין  | טבל בנתן כגון לחבירו, דגרם היכא רק דז
שרינן לחבירו כן המוקף, מן שלא לעשר ליה ד  | המיוחסות בתשובות הוא ו
כן .רכ״ב( )סי׳ לרמב״ן  a .וכי( ד״ה א׳ )ד׳ בשבת דתוספות תירוצא לחד הוא ו

 a חבירו, שיזכה כדי חטא אמרינן דבעלמא התוספות לתירוץ ]אמנם
ת | שרינן[. הוה בתנור, בהדביק כמו לעצמו פשע דאידך היכא זול

 | לעשותו אסור אחר דאדם דאע״פ שאלה עמק הגאון לדברי חזינן הנה
אין ם ד  a עושה דחולה היכא מקום מכל חבירך, שיזכה כדי חטא אומרי

 | ומשום עצמו, שיזכה בכדי אלא חבירך שיזכה בכדי חטא זה אין בעצמו,
a 1פ שרינן. הכי

פ כדי רק אלא הקל הקל של היתר כאן אין דאם בדבריו, לעיין יש אך
סור לעשות ולא מהאיסור להפחית ה דגם לן מנא אחר, אי | שרי, לדידי

הוי היכא דאטו כול תעשה, לא דוחה עשה ד סור לעבור וי | דקילא אי
היינו העשה, קודם יהא זה אבל שיעור, חצי כגון מהלאו אינו ]ד a ד

ה[, שרינן, מצינו לא הא בעידני אינו וטעמא ד 1 כיון עצמו שיזכה בשביל ד
| אבל התורה, מן אסירא שניהם לקיים דביכול ואע״פ התירה, דהתורה

אין שרינן. לא העשה קודם הקל האיסור למיעבד הכא פ יכול אם נמי הכי ]ו
| דינא דיחול לומר יש ודאי מינה, קל על או לאו על לעבור העשה, קיום בשעת
a מצינן[. לא התורה, היתר כאן דאין בגוונא אבל תחילה, הקל דהקל

1 לאחרים להתיר ג.
פ בו שיש חולה שהוא דמי וגרסי׳( ד״ה הרי״ף מדפי ב׳ ד׳ )יומא הר״ן כתב הנה
1 יאכל ולא בשבילו לשחוט מוטב בשבת, בשר לאכול ומוכרח סכנה,
| לאו, רק נבילה ואכילת בסקילה בשבת דשחיטה דאע״ג וטעמא נבילה,

ת בכל עובר נבילה מפאת הרי מקום מכל ת, כזי כזי a בשחיטה משא״כ ו פ . ם וכמה אחת, פעם רק עובר סורי a חמור. אחד מאיסור חמירי קלים אי
| הרמב״ן, ד״ה ל״ז סי׳ ח״ג דוראן צמח בר שמעון )לרבינו תשב״ץ בתשובות אך
פ ליה וסבירא הר״ן, על נחלק סק״ט( במג״א שכ״ח סי׳ או״ח הגרע״א בגליון מובא

סור מקום דמכל ם מכמה טפי חמירא אחד חמור אי סורי b קלים. אי
כי הר״ן, על התשב״ץ ושואל 1 שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים ו

| כדי שוחטין אנן היאך כן ואם נבילה, לאכול יכול החולה שהרי חבריך,
סורו, להקל a י a אבל לשחוט, לו להתיר יש עצמו החולה דבשלמא וכתב אי a נתיר. היאך לאחרים

סור כעושה רק להשוחט חשבינן דלא הר״ן דעת ובפשוטו | כלפי אי
אי מצילים בשני וכמו כהצלה, אלא הנבילה, פ אחד שיציל דמוטב נאמר וד

B די על a הדין הוא קלות, רבות פעולות עם השני ולא חמורה אחת פעולה י
אין עצמו, החולה הוא השני כשהמציל תר הצלה חיוב לחולה ד | מאשר יו

ם, כולהו אלא לאחר פ והלכך כולם, על רמיא נפש פיקוח דמצות שוי
פ
פ
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ת היטב מבוארים הר״ן ודברי שבכולם. הקל האופן מהו דיינינן שיי קו  ו
גדול. עיון צריך התשב״ץ
 אריה והשם ודעת טעם דהטוב פיסקא שפיר אתי הר״ן לדעת והנה
סור על אחרים דיעברו סור מהמילדת להקל מנת על בשבת תחומין אי  אי

חוד, כהר״ן. דנקטו לומר וצריך שפיר. אתי לא התשב״ץ לדעת אבל י
 עיין והנה נבילה. כזית רק צריך שהחולה עסקינן לא דמי הר״ן, על הקשה ]תו
 שיעור, חצי של איסורים הרבה יש בכזית דגם דמשמע )שם( אברהם המגן בלשון

 ויש עופות, הרבה לשחוט צריך דאם כתב יי( ס״ק שכ״ח סי׳ )א״א מגדים בפרי אבל
 שיעור, חצי הרבה שיש מכח נימא ואם הר״ן, תירוץ שייך לא מזומנת, נבילה
 שכתבנו מה ]ועיין נבילה. של שיעור חצי לאיסורי סוף דאין חמירא נבילה לעולם

תשע״ו[. הכיפורים יום בגליון
 דרבנן, טבל יש דאם רבי דדעת בי( )פ״ג דיומא מסוגיא התשב״ץ הקשה עוד
 וכזית, כזית בכל בטבל עובר הרי הר״ן ולדעת בשבת, יעשרנו ולא הטבל שיאכל

הוא[. אחד הפרשה איסור אבל
מהאיסור להקל רק העבירה ד.

כן הצלה הנבילה הוי שפיר דהר״ן דבגוונא עיון, מקום בזה יש אך  ו
מרינן הצלה, השחיטה א דן בגוונא משא״כ הקל, הקל ו  היא ההצלה די

 להקל מנת על עבירה לעבור האם הוא הנידון וכל המיילדת, ביאת
ה מהאיסור, שרינן לן מנא ובז לעשותו. אחר לאדם ד

 דאמרינן בהא י״ט( דרוש החיים )דרך דרכים בפרשת הקשה זה וכעין
 תנאי פליגי תרומה, או טבל או לאכול מוכרח דאם א׳( )פ״ג יומא בגמרא

הרי חמירא, טבל או חמירא תרומה אם  התרומה שיפריש תקנתא איכא ו
תירץ חולין. ברוב התרומה יבטל כך ואחר סור על עובר דהרי ו אין אי  ד

סור מבטלין סור על לעבור שרינן ולא לכתחילה, אי  להקל מנת על אי
סורו.  אבל לאחריני דדוקא כתב סק״ט( א״א שכ״ח )סי׳ מגדים ובפרי באי

שרי. לחולה
 ב׳( )פ״ג יומא בגמרא דאמר למאן דהרי כך, לא להוכיח יש אך

שין אינו הטבל דמפרי  על לעבור שרינן לאחריני דגם חזינן הטבל, אוכל ו
 היא דהאכילה אע״פ טבל, אכילת מאיסור להציל כדי הפרשה האיסור

חמור. מאיסור להצילו אלא אינו וההפרשה האכילה, אותה
סור דנהי ודעת טעם ובטוב אריה השם כתבו שפיר כן ואם חוד דאי  י
 יעברו שאחרים הקל הקל לעשות יש מקום מכל נפש פיקוח במקום נדחה

סור סור למנוע מנת על קל אי חוד אי החמור. י
 שניהם, לקיים דאפשר אלא תעשה לא דוחה עשה מכח עלה דאתי אריה השם ]ומדברי

שניהם[. לקיים מנת על מהלאו קל איסור לעבור דמותר חזינן
הקטנה בתה ה.

 לנסוע אחר לאדם אסור אם דאף דן )שם( שאלה עמק בתשובות הנה
 שהגיעה הקטנה בתה את לקחת לה שרי אם דן מקום מכל בהעגלה,
סור יהא לא דכך לחינוך, חוד. אי אז ]אע״פ י סור על תעבור הבת ד  אי
מדרבנן[. דאסירא חי בעל עם בשבת בעגלה נסיעה

ש וכתב אין דבקטנה להקל לדון די  האב על רק אלא עליה האיסור ד
האם. על או

 על הוא הדין כל לחינוך שהגיע אף דקטן ז״ל להגאון דפסיקא שמעינן
 אינו דקטן הרי״ף( מדפי א׳ י״ב ברכות )מלחמות רמב״ן כתב וכך האם, או האב
 תרי הגדול ואצל דרבנן חד הקטן דאצל היכא אף גדול להוציא יכול

הגדול שביעה כדי אכל דהקטן כגון דרבנן, ת, אכל ו  דהקטן כיון כזי
 פוסקים ושאר ורבי( ד״ה ב׳ י״ט )מגילה תוספות דעת אמנם פטור, בעצמותו

א. בכהאי להוציא מצי דקטן ש גוונ מודו לומר וי אין ד  עצמו הקטן ד
דן לגבי אלא מצווה כמצווה. חשיבא די

 בתה את לוקחת כשהמיילדת מקום דמכל היתירא, בהאי עיון וצריך
חייב שרינן, והיאך חינוך עליו יש כן ואם יודע האב גם הרי הקטנה  ]ו

תן כשאינו אף להפרישו  בט״ז א׳ סע׳ שמ״ג סי׳ באו״ח כמבואר לו, נו
עיין ומג״א,  הפוסקים[. כל דעת דכן דכתב סק״ג ברורה במשנה שם ו
אולי האב. מידיעת שלא כונתו ו

שוב דן תאכילו. לא כאן שיש דן ו הוי ו תא ד סור רק שהוי אף דאוריי  אי
 עיון וצריך להאכיל. אסירא לן דאסירא מה כל מקום דמכל דרבנן,

אינו כיון דמילתא בטעמא סור אלא ד אולי מדרבנן. אי  להרמב״ם כונתו ו
תסור[. לא דאיכא א׳( שורש המצות )ספר

*  **

נפש בפיקוח יחוד
 פיקוח משום הותר יחוד איסור האם הדין בעיקר לעיין יש אכתי הנה
פיקוח משום נדחה יחוד דאיסור פוסקים בכמה אשכחן והנה נפש,

חלוקים. מטעמים אבל נפש,
דהנצי״ב טעמא א.

 תוספות בפלוגתת דתליא ק״כ( סי׳ נשא )פרשת בשאילתות כתב הנצי״ב
ר״ן  דרצונו דהיכא חוץ( ד״ה א׳ )כ״ה בפסחים תוספות דעת אשירה, בעצי ו
 שאין מכיון אשירה עצי ולוקח להסקה, עצים בתורת רק אשירה בעצי

 דלא דלאו דאסור, )שם( הר״ן ודעת נפש, פיקוח במקום שרי אחרים, לו
הו בכלל הוי ידבק  סנהדרין בגמרא דאמרינן וכמו זרה, דעבודה אביזריי
הגדר. אחרי עמה יספר ולא ימות א׳( )ע״ה

הו עיקר, היא תוספות דדעת דאמרינן למאי כן ואם אביזריי לוי ד  דגי
חוד מותר יהא כן אם יעבור, ואל ביהרג אינו עריות נפש. פיקוח במקום י

 ומכל יעבור, ואל יהרג נמי דאביזרייהו א׳( סע׳ קנ״ז סי׳ יריד )רמ״א לן קיימא אנן ]והנה
 אשרה בעצי להתרפא שמותר הדעה בסתם מביא ב׳( סע׳ קנ״ה )סי׳ ערוך בשולחן מקום
 הדעה דזהו ב׳( סע׳ קנ״ה סי׳ )יריד הש״ך וכתב אשרה, עצי דוקא להביא הרופא אמר כשלא

 הקשה וכבר יעבור, ואל ביהרג אינו דאביזרייהו חזינן חולק[, אינו שם ]והרמ״א העיקרית,
 אות קכייח סי׳ סי׳ )יריד נזר באבני עיין אך בקושיא, ונשאר ט״ו( אות רצ״ו )מצוה חינוך במנחת

 מאמין אינו שהרי זרה, עבודה לאיסור שייך אינו זרה מעבודה הנאה דאיסור שביאר ז׳(
 מאיסור. הנאה של ענין אותו שהוא עריות, דגילוי אביזרייהו משא״כ ממנו, נהנה אלא בה

 דיחוד דטעמא ונהי זרה, מעבודה הנאה לאיסור דמי דיחוד מתפרש נזר האבני ולביאור
עצמו[. בפני איסור יחוד הוי מקום מכל עליה, יבוא שמא

דוחה נפש דפיקוח עשה ב.
אוי דהיה )שם( אריה שם תשובות דעת הנה  הוי דהיחוד לומר ר

הו,  דעשה תעשה, לא דוחה דעשה דינא חייל מקום דמכל אלא אביזריי
ללאו. דחי נפש דפיקוח

 דהוה טינא לבו בהעלה דאף א׳( )ע״ה סנהדרין מהגמרא הקשה אמנם
הו שרינן לא נפש פיקוח לוי אביזריי ת, דגי תירץ עריו הוי התם דשאני ו  ד

די על א ובכהאי פשיעה, י  כמבואר תעשה, לא דוחה עשה אמרינן לא גוונ
מתן(. ד״ה א׳ )ק׳ בעירובין בתוספות

 היה דהעשה התם דדוקא א׳( מ׳ כתובות )דרו״ח הגרע״א שכתב למה אך
 משא״כ הלאו, על לעבור שיצטרך וגרם פשע והוא הפשיעה בלא גם קיים

די על כן גם הוא שהעשה באופן אילו פשיעתו, י  כאן היה לא פשע לא ו
 דדיינינן מאונס כדמוכח תעשה, ללא דוחה העשה שפיר בזה כלל, העשה

כן כן, למימר ליכא כן אם תעשה, לא דוחה עשה  אריה השם דברי דחה ו
)שם(. ודעת טעם טוב בתשובות

 דהשבת עשה דהאי לומר וצריך טינא. לבו מהעלה תיקשי הדר כן ואם
 דהא בטעמא עיון צריך ואמנם תעשה, לא דוחה דעשה דין בו אין גופו

 כמבואר תעשה לא דוחה עשה בה אמרינן הוה אבידה דהשבת חזינן
אולי נמי, גופו השבת כן ואם א׳( )ל׳ מציעא בבא בגמרא חינן הא ו  שם דד
סור דחי מי אבידה השבת לענין בגמרא  נמי קאי ממונא, מקמי אי

חייו. גופו אהשבת תלמוד. וצריך ו
הר״ן הרמב״ן כנגד הם אריה השם דברי אך הו דבכל דכתבו ו  אביזריי
כן יעבור, ואל יהרג  יעבור, ואל דיהרג )שם( הר״ן שכתב ידבק דלא מהך ו
 שם אריה בשם כתב וכבר תעשה, לא דוחה עשה אמרינן דלא חזינן

הראשונים. דברי כנגד שדבריו
תעשה ואל שב ג.

חוד להתיר כתב )שם( ודעת טעם טוב בתשובות  מסוכנת אשה אצל י
שרינן תעשה אל שב דהוה כיון נפש פיקוח במקום  שכתבו כמו בזה ו

אף(. ד״ה ב׳ )כ״ה בפסחים תוספות
ש חול דהיחוד והיכא מעשה חשיבא עצמה הכניסה אי בזה לעיין וי  י
מחדש[. שנדפס יחוד הל׳ על הבית פתח בספר באורך בזה ]וראיתי כך. אחר

שמע קריאת או מצרים יציאת
 קריאת או מצרים יציאת או רק לקיים שיכול במי נסתפקתי

קדים: מהן איזה שמע,
לן משכחת היאך א.

ש כל ראשית הנה ת ב׳ לפניו שיש לן משכחת היאך לדון י  אלו, מצוו
אינו כול ו ם י מהם. אחד אלא לקיי

מן מפאת דהנה  ברגע שנמצא באופן לדון, לן משכחת לא הז
ל האחרון כו ם וי הרי מהן, אחד רק לקיי ם מסתיימות המצוות ד מני  בז
הרי אחרים, ת שעות שלש עד רק שמע קריאת ד א ם ויצי  כל מצרי

ם, כן היו ם יציאת בלילה ו  הנץ עד שמע וקריאת השחר עלות עד מצרי
החמה.

מן דעוד היכא הנידון לן משכחת אך ש אונן, שיהא יודע קצר ז לו וי
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מן ת או שמע לקריאת או ז ם. יציאת לזכיר מצרי
שמע קריאת ודאי ב.

ש תו קן דלכאורה להעיר, י הרי לן, משכחת לא ספי הזכיר ד ת ל  יציא
ם  רק חייב אם בפלוגתא תליא שמע וקריאת אחד, ברגע סגי מצרי

שון פסוק א ת, ב' או ראשונה פרשה או ר שיו מן לו יש אם והשתא פר  ז
שון פסוק רק לומר א  כן ואם מצוה, ספק רק הוה שמע, דקריאת ר
אי ם. יציאת יאמר וד מצרי

ם, כמה לו יש ואם ל רגעי כו ת ולא שלימה שמע קריאת לומר וי  זכיר
ת ם, יציא ת יאמר או מצרי א ם יצי אי פרשה, חד או פסוק וחד מצרי  וד
ת יאמר א ם יצי הרי שמע, מקריאת וחלק מצרי  לו יהא דילמא אז ד

א, שמע קריאת גם ת אוריי למבעי. דליכא ונמצא ד
ם, יציאת רק או שמע קריאת כל או שיכול לן משכחת אך  מצרי
 שיודע במערב ואדם שמע קריאת שיודע במזרח אדם שיש כגון

ם, יציאת ש מצרי מן לו וי משניהם. לאחד רק לילך ז
תדיר מצרים יציאת ג.

ת שתיהן לכאורה בין ששתיהן בשוה, תדירו ם כל חיי  לילה, וכל יו
ת הא אך ם יציא קריאת היום כל מצרי  ואע״פ שעות, ד' עד רק שמע ו

ת הנץ, עד שמע דקריאת א ם ויצי  מכל אך השחר, עלות עד רק מצרי
ת מקום ם יציא תר מצרי מן. יו ם יציאת כן ואם ז ם. מצרי קדי

מפורש שאינו דבר ד.
 להם היו שלא ציבור לענין ב'( )ל״ד ביומא תוספות כתבו הרי אך

ה הערביים, בין של לתמיד או שחר של לתמיד או אלא נסכים  דז
ם העיקר הוא בקרא מפורש שנכתב קוד  ממנו. נלמד שרק לזה ו
 גמר או שחרית משל ערבית של גמר אם )שם( בגמרא השיטות בב' ]ותליא

ערבית[. משל שחרית של
הרי מפורש. שאינו לדבר קודם בקרא שמפורש דדבר חזינן  ו
ם שמע קריאת שכבך בקרא מפורש ובלילה ביו מך', 'וב קו  משא״כ וב
ת ת זכיר ם יציא  ולא היום של החיוב אלא בקרא מפורש אינו מצרי
ב'[. י״ב בברכות במשנה כמבואר חייך, ימי מ'כל' ילפינן ]אלא הלילה. של החיוב

עיין יש והשתא ת תדיר מעלת אם ל ת דזכיר ם יציא  על עדיפא מצרי
שמע. דקריאת מפורש מעלת

ה ובשאגת סי' ארי תדיר כתב כ״ב( ) שאינו קודם דרבנן ד  תדיר ל
א, ת אוריי מי הכא כן ואם ד תדיר נימא נ אינו קודם מפורש שאינו ד  ל

שמפורש. אע״פ תדיר
מי לא אך תא לענין דהתם ד תא, כמאן הדרבנן הדאוריי  דלא דלי
ם ולכן כלל, מצוה מעשה חשיב הו משא״כ הדרבנן, מקדי תרויי  ב

א ת אוריי הו מפורש אינו וחד מפורש וחד ד תא. כמאן תרויי דאי
שוה החיובים מספר ה.

ש שוב ת דכתבנו בהא לפקפק י א ם דיצי הרי תדירה, מצרי  רק ד
תר גדול החיוב משך  לא דמנחה תדע שוה, החיובים מספר אבל יו

עיין א', כ״ו ברכות צל״ח עיין ]א״ה, שחרית. כלפי תדירה לה חשבינן  מה ו
תשע״ה[. תולדות בפרשת שכתבנו

 עניני
לתחום חוץ מפתח

 מחוץ אחרת בעיר הנמצאת דלת של מפתח לו ביש לעיין יש
 סי׳ המוקצה בקונטרס איש בחזון היטב ]ועיין מוקצה. הוה האם לתחום,

ט״ז[. ס״ק מ״ג
סי' ערוך בשולחן הנה מרינן ט'( סע' תקי״ח ) ת א ת מלא דבי  פירו

ם, ם ובתחילת מוכני  ואחר הבית, לתוך ליכנס אפשר היה לא טוב היו
ת נוטל הבית, נפחת טוב היום באמצע כך הפחת. ממקום פירו

אר ה במשנה ובי מרינן דלא כאן דנתחדש מ״ה( ס״ק )שם ברור  א
כיון מ טול אפשר היה ולא סתום השמשות בין שהיה ד  הפירות לי
סור מחמת א, לכולי איתקצאי בנין, סתירת אי מ אין יו  בכלל זה ד
קצין היו שלא כיון מוקצה סור מחמת מו במקום שהיו רק עצמן, אי

בו הכית אשר מטך
 ומסן ישראל מזקני איין וקח העם לפני עבר משה אל ה׳ ייאמר

דז קח היאר את ביו הכית אשר  על שם לפנין עמד הנני והלכת• בי
 משה בן ויעש העם ושתה מים ?ימני ויצאו בצור והיית בחרב הצור
 ה-ו( )י״ז ישראל זקני לעיני

 בו שהכה המטה שיקח למשה אמר שהשם בקרא איתא הנה
מים. ממנו וייצא הצור את ויכה דם, במכת היאור

 היאור את הכה לא משה דם במכת הרי זקנים במושב והקשה
 אהרן אל אמר משה אל ה׳ ויאמר י״ט( )ז׳ בקרא וכדכתיב אהרן, אלא
דן ינטה מ?ין קח וגו׳. מצרים מימי על י

 אדם של ושלוחו לאהרן אמר משה שהרי זקנים במושב ותירץ
מכה[. היה ואהרן מגביה היה שמשה תירץ ]תו כמותו.

 ואם היאור, יכה שאהרן אמר שה׳ לאהרן אמר משה הרי וקשה
 של שליח הוה דאהרן אמרינן ואמאי ה׳, צווי מחמת הכה אהרן כן

למשה. המעשה ומתייחס משה
 שלו שהוא נתברר א.

ש הנה עיין י ת להפריש שליח שעשאוהו במי ל  משל ומעשרות תרומו
 הפירות שכל נתברר מכן ולאחר כן, ועשה חבירו, של על חבירו

ם תו אע״פ חל אם לו, שייכי  עצמו, עבור ולא חבירו עבור לפעול דכונ
כן ש ו אדע. ולא שלו, שהיה ונתברר חבירו של בשליחות חפץ במקדי
 ללוי להודיע לשמעון אמר ראובן ב.

עיין יש תו בן ל או ע לשמעון שאמר בר ש ללוי שיודי ת שיפרי  תרומו
מר בתור אלא שליח, עושה שליח בתור לא ומעשרות,  אמרו או

היינו לדעתי, מר שיכול ד  קוף, מעשה רק דהשני לנכרי, גם כך לו
ת שהפירות ונתברר תו שייכו בהפרשה. ליה וניחא אמצעי, לאו
ה ש ובז  שליח בתור פועל לא שהרי הראשון, מהאופן דגרע לומר י

הו ולא האמצעי, של מי ולא לכך, מינו  הפעולה ששם הקודם, לאופן ד
תו לי[. ברירא ]ולא פעולה, או

 קושיין לענין האמור ג.
שיין לכאורה דון תליא הנ״ל קו  אמר רק שמשה שאע״פ דלעיל, בני

אור, שיכה לו אמר שהשם לאהרן  זה שבאמת אומרת התורה אבל הי
אליו. מתייחס שזה משה ידע שלא אע״פ למשה התייחס

 ולא הכל ידע אהרן כאן שהרי בהנ״ל, כלל תליא לא באמת אך
ם, לכל תיקשי כן ואם עצמו, דעת על אלא עשהו כי הצדדי  תימא ו
 לכל ניחא כן אם למשה, שיתייחס לאהרן לומר למשה נאמר שלכן

נראה[. לא בסברא ]אך הצדדים.
ת נראה והיה מצוו מי שאני, ד ם ד  של בשליחות אף לחבירו שיגרו

ש אחר, אדם  שיש ללוי תאמר לשמעון אמר שראובן במצוה, חלק לו י
העירו, צדקה. שצריך נצרך אדם  תפ״ב סו״ס תשובה השערי לדברי ]ו

תפין שו ת ב השני יאכל שאחד דעדיף מצה לכזי ם[. נחשב ו כגור
 חבירו את המעשה כל אבהו רבי אמר ב'( )צ״ט סנהדרין בגמרא עיין ועוד ]א״ה,

 את בו הכית אשר ומטך שנאמר עשאה, כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר
 חבירו את המעשה כל לך לומר אלא הכהו, אהרן והלא הכהו משה וכי היאר,
עשאה[. כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר

שבת
לין שאין כו טלן. לילך י לי

אור וכתב ש קמאי פלוגתת שהוא )שם( הלכה בבי תירין וי  היכא רק מ
סור ש ולכן מדרבנן, רק היה סתירה דהאי הדחק. בשעת רק להתיר י

סרין, לדעת והנה  והבית מפתח יש הסגור הבית בתוך אם האו
מרינן נפחת, אי כיון מוקצה, הוה דהמפתח א  להגיע היה אפשר ד

ש כן ואם להמפתח, עיין י דון ל דן בני  אחת ברשות והמפתח דהוא די
מי אחרת, ברשות המפתח של והבית מוקצה. הוי נ
דו הוה המפתח דהכא לחלק יש אך  המפתח של שהבית אלא בי

אחרת. ברשות
אי סגור בבית מפתח בהיה זה ולפי  נמצא ושם הבית, לפתוח אפשר ו

ת, שנסגר אדם גם בידו. שהוא כיון מוקצה יהא לא המפתח בבי

 לכתוב היתה דרכו שלפעמים מפאת זצ"ל, רבינו של בלשונו תמיד אינם כאן הנדפסים הדברים ילמודע זאת
 וכמה בכמה רבינו האריך פעמים הרבה והסבר. קישור תיבות להוסיף הצורך מן היה המעיינים ולתועלת בקצרה,

מהדברים. חלק רק העתקנו שהאריך במקום ע"כ כאן, הנדפס על ידות עשר ולפעמים ענין, באותו ואופנים רכים ד
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תשע״ז

לגולגולת עומר
 ט"ז )פרק תקחו". באהלו לאשר איש נפשותיכם מספר לגולגולת עומר אכלו לפי איש ממנו לקטו ה' ציוה אשר הדכר "זה

ט"ז(. פסוק
 שהם האוכל כמות הרי אוכל, של גדולה כזו כמות בעבורם שירד המדבר
מכך. פחות הרבה היא ליום בממוצע אוכלים

לפרר תינדק של דרכד
 חמץ בדיקת בדיני דהנה ליישב זצ״ל פיינשטיין מהגרי״מ שמעתי
 חמץ שוב הכניסו זמן ולאחר מחמץ, ביתו את בדק שאם היא ההלכה

הבית. את שוב ולבדוק לחזור וצריך הבדיקה לה בטלה הרי הבית, לתוך
 בכשרותו עומד הבית כל הרי לבית, שהכניסו החמץ את מצא אם אבל
ולבודקו. לשוב צריך ואינו

 הבית את כשבדק הדין מה נידון מובא ב׳(, י׳ )דף בפסחים ובגמרא
 ככר מחזיקים כשהם תינוק או עכבר לבית נכנס הבדיקה ואחרי מחמץ,

 את ולא והתינוק, העכבר את לא מצא לא לבית נכנס וכשהוא לחם,
 הם הללו הפירורים האם הוא והנידון בבית. פירורים מצא אלא הככר,
 מקום באותו הככר את אכלו והתינוק שהעכבר תולים שאנו הככר פירורי
נאכל, הככר כל הללו הפירורים שמלבד י״ל וממילא פירורים, ונפלו
 או ולבודקו. לשוב צריך ואינו חמץ, בו שאין בחזקתו עומד והבית

 הככר אולי לחוש לנו ויש אחרים, חמץ פירורי הם הללו שהפירורים
 הבית את ולבדוק לשוב צריך וממילא בבית, אחר במקום נמצא שהכניסו

נוספת. פעם
 ומצא אחריו ונכנס בפיו, וככר נכנס עכבר רבא, "אמר בגמרא, ואיתא

 הככר תולין )ואין לפרר עכבר של דרכו שאין מפני בדיקה, צריך פירורין,
העכבר, שהכניס ככר זהו ולא לפורר, עכבר של דרכו שאין בעכבר,
 ומצא אחריו ונכנס בידו, וככר נכנס תינוק רבא, ואמר רש״י(. מדברי

לפרר״. תינוק של שדרכו מפני בדיקה, צריך אין פירורין,
 וממילא פירורים, להשאיר דרכו אין לחם שאוכל שעכבר בגמרא מבואר

 שהכניס הככר פירורי שזהו זה את לתלות אפשר אי פירורים כשמצא
 במקום מתחבא הככר אולי הבית, כל את ולבדוק לשוב וצריך העכבר,

 כשמצא וממילא לפרר, דרכו לחם שאוכל תינוק אבל בבית. אחר
 התינוק של הלחם פירורי שזהו זה את לתלות אפשר בבית פירורים
 לשוב צריך ואין חמץ, בו שאין בחזקתו נשאר הבית וכל לבית, שהכניס
הבית. את ולבדוק
 והיינו לפורר, דרכו האוכל את אוכל תינוק שכאשר מהגמרא רואים

 מפורר הוא מהאוכל שחלק כזה באופן היא תינוק של האכילה שצורת
 קובעים אנו בבית פירורים כשמוצאים ולכן מאכלו. בשעת וזורק

 לשוב צריך ולא התינוק, שאכל הלחם של הפירורים שאלו בוודאות
הבית. את ולבדוק

תינדק של אכילתד צדרת
 בסתמא רק נאמרה לא לפרר״, תינוק של ״דרכו הזו שההגדרה וי״ל

 וזורק ומפורר הצורך כל נזהר לא הוא השגחה ללא כשאוכל שתינוק
 הכלל באמת אלא כך. להיות ראוי לא שבאמת דבר וזהו ממאכלו, חלק
האמיתית הצורה הוא שכך בזה נאמר לפרר״ תינוק של ״דרכו של

 לאיש שיש נפשות מנין כפי נפשותיכם, מספר מדה. שם ״עומר, ופרש״י,
גולגולת״. לכל עומר תקחו באוהלו
 שם הוא ועומר לגולגולת״, ״עומר היתה שירדה המן שכמות מבואר
 וכל ישראל. מכלל ונפש נפש לכל שווה באופן ירדה הזו והמידה מידה,
 לו שיש הנפשות כפי עומרים כמות ממנו לקט המן בלקיטת אחד

באהלו.

 שיש עיסה והיינו חלה, הפרשת של השיעור הוא ״עומר״ שיעור והנה
 חלה. הפרשת חיוב אין מכן בפחות אבל בחלה, חייבת עומר שיעור בה

 חלה שבהפרשת מהפסוק, זה את דורשים ב׳( פ״ג )דף בעירובין ובגמרא
 - עריסותיכם ״ראשית בגמרא ואיתא עריסותיכם״, ״ראשית בפסוק נאמר

 המדבר, עיסת וכמה המדבר. עיסת כדי עיסותיכם, וכמה עיסותיכם. כדי
 קמח רבעים שבעה אמרו מכאן הוא, האיפה עשירית והעומר דכתיב
 ציפורי. של חמשה שהן ירושלמית של ששה שהן בחלה חייבת ועוד,
 רעבתן כן על יתר ומבורך, בריא זה הרי זו כמדה האוכל אמרו, מכאן
במעיו״. מקולקל מכאן פחות

 חלה בהלכות בשו״ע מובא ועוד, קמח רבעים שבעה של הזה והשיעור
 ביצים ושלש ארבעים שמחזקת מדה שהוא א׳( סעיף שכ״ד סימן )יו״ד,

ביצה. וחומש
 בו היה ישראל, מכלל גולגולת לכל שירד עומר ששיעור יוצא וממילא

 ביצה. וחומש ביצים ושלש ארבעים שמחזיק נפח בשיעור כזו מן כמות
 לאכול צריך שאדם האוכל שיעור שזהו מהמן, לומדת בעירובין והגמרא

ומבורך״. בריא זה ״הרי כך שאוכל ומי ביום,

עדמר הדצרכד קטנים מדדע
 ״עומר ירד שהמן מפורש כתוב בפסוק דהנה להקשות, יש ולכאורה

 בעבור ירד ביצה וחומש ביצים מ״ג כשיעור הזו שהכמות לגולגולת״,
 לעיין יש ולכאורה קטן. ובין גדול בין ישראל, מכלל ואחד אחד כל

 כך כל בשיעור מן בעבורם שירד הוצרכו ותינוקות קטנים ילדים מדוע
 גדול, מאדם פחות הרבה היא אוכלים שהם האוכל כמות הרי גדול,

 מ״ג הוא אחד ביום לאכול שצריך האוכל כמות בינוני לאדם אם וממילא
 ואיזה מזה, פחות הרבה השיעור קטן לילד הרי ביצה, וחומש ביצים
 ״עומר מדגיש והפסוק רב. כה בשיעור מן בעבורו שירד יש צורך

 בגיל. שינוי בלא גולגולת, כל בעבור היתה עומר שהכמות לגולגולת״
 הרבה היא ליום בעבורו שנצרכת האוכל שכמות קטן ילד מדוע קשה וזה

רב. כה מן לו שירד צריך זה, משיעור פחות

 יש ביצה, וחומש ביצים מ״ג של זה בשיעור דהנה להוסיף יש וביותר
 ביצה ושיעור התקטנו, היום של שהביצים שסוברים בפוסקים דעות

 שיעור זה ולפי זמנינו. של ביצה משיעור כפליים הוא בחז״ל שכתוב
 כפליים שהם ביצים על מדובר ביצה, וחומש ביצים מ״ג שהוא עומר

 מאוד גדולה כמות היא עומר, של הזו הכמות וא״כ זמנינו. של מביצים
בזמן הוצרכו קטנים וילדים תינוקות מדוע להבין יש ומעתה אוכל. של



 ממאכלו שחלק כזו בדרך היא תינוק של אכילה שצורת אוכל, שתינוק
וזורק. מפורר הוא

 חלק וזורק שמפורר תינוק, של מאכלו צורת היא שכך כיון ומעתה
 לגולגולת" "עומר שיעור ירד המן שבירידת מאוד מובן א״ב מהאוכל,

 הרבה שאוכלים ותינוקות קטנים שאפילו לקטנים, ובין לגדולים בין
 של בדרך היא שלהם האכילה שצורת כיון אבל עומר, משיעור פחות
 את שיאכל כדי ממילא וזורק, מפורר הוא מהאוכל שחלק לפרר" "דרכו
 אוכל כמות מלכתחילה לו להביא חייבים לגופו, שנצרך האוכל כמות
 של שבסופו ייצא וכך בעצמו, לאכול שצריך ממה גדולה יותר הרבה
 שלגדולים כשם ולכן לגופו. שנצרך מה כפי הכמות את יאכל הוא דבר
עומר. שיעור ירד לקטנים כך "עומר", בשיעור מן ירד

*
הטף לפי לחם

 )בראשית, ויגש בפרשת חכמים" ב׳׳שפתי מצינו הדברים יסוד ובאמת
 ואת אחיו ואת אביו את יוסף "ויכלכל הפסוק, על י״ב( פסוק מ״ז פרק
 לפי "לחם הלשון מהו לעיין יש ולכאורה הטף". לפי לחם אביו, בית כל

 מה שנתן ברור ואחיו, ואת אביו את כלכל שיוסף כתוב אם הרי הטף",
 הטף". לפי "לחם שנתן הזו הנוספת ההדגשה ומהי לאכול, שצריך
 בא שהפסוק והיינו ביתם". בני לכל הצריך לפי הטף, "לפי מפרש, ורש״י
 ביתם. ולבני להם שצריך מה כל את להם נתן שיוסף בזה, לומר

 הוא הטף דרך כלומר הטף, לפי "לחם אחרת, בדרך כתב חכמים ובשפתי
 לפורר שדרכן הטף צורך לפי שאף ואמר לצורך, שלא הלחם לפורר
 לבני הצורך לפי שכלכל שכן כל אותן, כלכל צרכן מכדי יותר שהוא

ביתם".
 את כשנתן הרי אוכל, אביו בית את כלכל יוסף שכאשר בדבריו מבואר
 מה כפי כזו אוכל כמות רק נתן לא הקטנים, הילדים בעבור האוכל
 מה את גם חישב הוא האוכל את כשנתן אלא למאכלם, להם שדרוש
 הביא לקטנים האוכל את כשהביא וממילא לפורר. תינוק של שדרכו

 שכאשר כדי לגופם, להם שנצרך ממה יותר אוכל כמות מלכתחילה להם
 הנצרך כפי לאכול אוכל עוד עדיין להם ישאר מהאוכל חלק יפוררו הם

לגופם. להם

 הנהגה הוא לפרר" תינוק של ש״דרכו הזה הענין באמת אם ולכאורה
 בזה, וכיוצא השגחה בלא אוכל כשהוא דווקא נעשה וזה ראויה, שאינה

 כמות ונתן שהוסיף הטף", לפי "אוכל אביו לבית נתן יוסף איך א"כ
 המצב זמן באותו הרי לפורר. שדרכם השיעור כפי גם לטף אוכל

 ממשיך כך אחר שהפסוק כמו רעב, של מצב היה ישראל ובארץ במצרים
 מצרים ארץ ותלה מאוד, הרעב כבד כי הארץ בכל אין "ולחם ואומר
 מן היה לאכול מה שאין קשה כזה בזמן וא׳׳כ הרעב". מפני כנען וארץ

 לשמור צריך לתינוק אוכל וכשנותנים האוכל, על בצמצום לנהוג הראוי
שיוכלו כזו בצורה האוכל את להם נתן יוסף ולמה יפורר, שלא עליו

 ויאבד יפורר שלא שמירה בלא לתינוק זה את ולתת זלזול, בזה לנהוג
מהאוכל. חלק

 של "דרכו שנאמר במה שההבנה חכמים", ה׳׳שפתי מדברי מוכח אלא
 שתינוק הצורה תינוק. של האכילה צורת היא שכך היא לפרר" תינוק
 וממילא מהאוכל. חלק ולאבד לפורר שדרכו כזו בדרך היא אוכל

 מוגדרת כך אלא שלילית, הנהגה לא זה מפורר שהתינוק הזו ההנהגה
 דואג יוסף שכאשר מאוד מובן ולכן התינוק. של הטבעית האכילה צורת

 מספיק לא התינוק בעבור אוכל להם כשנותן הרי אביו, בית לכל לאוכל
 בצורת שהתינוק גופו, לצורך לתינוק שדרוש מה כפי רק אוכל לתת

 אוכל הוא דבר של שבסופו ממה אוכל יותר להרבה נצרך שלו האכילה
 ליותר נצרך הוא שלו האכילה בצורת א"כ לפורר, שדרכו שכיון בפועל.
 בצורה אוכל לתת גם דאג אביו, בית צרכי לכל שדאג יוסף כן ועל אוכל,

 את כולל שזה הטבעית, ודרכו צורתו כפי לאכול יוכל שהתינוק כזו
 שדרכם השיעור כפי אוכל עוד לתינוקות הוסיף ולכן לפורר". "דרכו
מהאוכל. חלק ולאבד לפורר

*
לתינוק שביעית פירות נתינת

 פירות לגבי לדינא, נפ״מ גם הזו בהגדרה יש הדברים ביסוד והנה
 את להפסיד שאסור היא ההלכה שביעית בפירות דהנה שביעית.
 שביעית פירות לתינוק לתת מותר האם להסתפק יש ומעתה הפירות,

 לאכול, שלם פרי לו כשיתן וממילא לפורר, שדרכו לנו שידוע בזמן
 יפורר הוא השני החצי את ואילו מהפרי, חצי רק בפועל יאכל התינוק

לאכילה. ראוי יהיה שלא ויפסידנו
 שאסור ההלכה לגבי כתב ח'(, )אות לחזו״א השביעית סדר ובקונטרס

 את יבזבזו שלא הילדים את למנוע צריך "וכן שביעית, פירות להפסיד
 שלא מהילדים למנוע אפשרות יש אם אחד שמצד מזה רואים האוכל".

 יפסידו. שלא מהם למנוע צריך האוכל את ויפסידו יבזבזו
 אי האוכל את בעצמו אוכל שכשהוא כזה בתינוק להסתפק שיש אלא

 ולהפסיד לפורר דרכו אלא האוכל, את יפסיד שלא ממנו למנוע אפשר
 כזה באופן האוכל את לו לתת מותר אם לדון יש ובזה מהאוכל, חלק

לא. או יופסד שחלקו שיודע
 שדרכו היא לפרר" תינוק "דרכו של ההגדרה שאם זה, בדין הוא והנידון
 שכשנותן להיות צריך א"כ ראויה, שאינה הנהגה זו באמת אבל לפורר,
 חלק ויפסיד יפורר שלא כדי בעצמו זה את לו יתן האוכל את לתינוק

 לפרר" תינוק של "דרכו של שההגדרה שנתבאר מה לפי אבל מהאוכל.
 שמפורר והפירורים התינוק, של הטבעית האכילה צורת שזהו היא

 מותר שיהא להיות צריך א"כ שלו, האכילה צורת בכלל נכללים ומפסיד
 כשידוע אפילו שביעית, בקדושת הקדוש אוכל לתינוק לתת לכתחילה

 שהפירורים משום מהאוכל, חלק ולהפסיד לפורר שדרכו בבירור
האכילה. וצורת כדרך אלא האוכל, כהפסד אצלו מוגדרים אינם שמפורר

 קיסם ידי על לחם חעאי שתי חיבור ־ משנה לחם בדיני
כ"ב(. פסוק ט"ז )פרק וגו'". לאחד העומר שני משנה לחם לקטו השישי ביום "ויהי

 מצאו באהליהם לקיטתם את כשמדדו משנה, לחם "לקטו ופרש״י,
לאחד". העומר שני כפלים

 משנה" "לחם מהפסוק דורשים ב'( קי״ז )דף בשבת בגמרא הנה
 המוציא ברכת שבשעת משנה", "לחם על לבצוע צריך שבת שבסעודת

 בשבת אבא, רבי "אמר בגמרא, ואיתא שלמות. ככרות שתי על יברך
 משנה". לחם דכתיב ככרות, שתי על לבצוע אדם חייב

 שתי על "בוצע וכתב להלכה, כן פוסק א'( סעיף רע״ד )סימן ובשו׳׳ע
 ברורה ובמשנה וכו׳". ובוצע בידו שתיהן שאוחז )שלימות(, ככרות

וכו׳". משנה לחם לקטו דכתיב למן זכר ככרות, "שתי כתב, )סק״א(

בעץ יחד יחברם
 שלימה, פת על לברך הידור שיש היא ההלכה הפת בציעת בהלכות והנה
 צריך שלימה, ופת פרוסה פת לפניו ומונח המוציא שמברך מי ולכן

 ב׳( סעיף קס"ח )סימן ובשו׳׳ע השלימה. הפת על המוציא ברכת לברך
 לברך ההלכה את לקיים ורוצה לחם, חצאי שני לפניו שמונח שמי כתב

 קיסם ידי על החצאים שני את לחבר עצה לו יש שלם, על המוציא ברכת
 הזה ללחם יש ואז כשלם, נראה יהיה שהלחם באופן בזה, וכיוצא עץ של

 לחם חצאי שני לאדם יש "אם וכתב המוציא. ברכת לענין שלם מעלת
ודינו נראה, יהא שלא דבר בשום או בעץ יחד יחברם שלם, לחם לו ואין



לחברם״. יכול בשבת ואפילו שלם. כדין
 בזה, מפקפק אברהם והמגן יחד, ״יחברם כתב, )סק״ז( ברורה ובמשנה

 משנה לחם דבעינן דבשבת ורק זה, אחר להדר צריך אין דבחול ודעתו
 רבה ובאליה לזה, מוקצה שהוא עץ יקח שלא שיזהר ורק זה, יעשה שלם
 נראה, יהא "שלא ברורה, המשנה כותב ובסק׳׳ח השו׳׳ע׳׳. לדעת נוטה
 כתב עוד וכו". שלם מקרי לא יחד שנתחבר להדיא נראה אם אבל

 שלם אחר לו יש אם מקום ומכל בשבת, "ואפילו )סק׳׳ט(, ברורה במשנה
זה". על יבצע לא

 של ההלכה את לקיים שכדי ברורה והמשנה השו׳׳ע בדברי מבואר
 מספיק אלא שלם, באמת יהיה שהלחם צורך אין המוציא בברכת "שלם"

 ומחבר לחם חצאי שני לוקח אם ולכן כשלם. נראה יהיה שהלחם בזה
 פרוס, הוא הזה שהלחם ניכר שלא באופן קיסם ידי על יחד אותם

 את הזו בפת לקיים יכול חול וביום שלם. של ההלכה בזה מתקיימת
 שצריך משנה" "לחם דין שנאמר ובשבת שלם, על לברך מצווה ההידור
משנה. לחם דין הזו בפת לקיים אפשר שלימות, ככרות שתי על לבצוע

רפה או חזק חיבור
 וכיוצא קיסם ידי על פת חצאי שני לחבר שאפשר זה בדין להסתפק יש

 ולענין הברכה חשיבות לענין כשלם מוגדרת הזו הפת זה ידי ועל בזה,
 מכח הפת חצאי בשני שנעשה החיבור האם בשבת. משנה לחם דין

 ידי על הפת את להגביה שיוכל בצורה חזק, חיבור שיהיה צריך הקיסם
 של שהחיבור עימו, יעלה השני והחצי הפת, של האחד בחצי שיאחז
 את להגביה שאפשר כך כדי עד חזק כך כל הוא הפת את שמחבר הקיסם

 החיבור אם אבל הפת. של אחד בחצי רק שאוחז זה ידי על כולה הפת
 השני הצד ומגביהו הפת של אחד בצד וכשאוחז כך, כל חזק אינו

 אין הרי השני, החצי את להגביה החיבור בכח ואין מחיבורו, מתפרד
 על לבצוע אפשר ואי שלם, דין הזו הפת על להחיל מועיל הזה החיבור

בשבת. משנה לחם בתור זה
 אלא חזק, חיבור יהיה הפת חצאי שני של שהחיבור צורך שאין דלמא או

 שהפת עושה הקיסם של שהחיבור בזה די כשלם הפת את להחשיב כדי
 לענין מספיק זה כשלם נראה הפת שמראה זה ועצם כשלימה, נראית

משנה. לחם ובדין הפת בבציעת שלם של ההלכה

מעט לחתוך וצריך
 א'( סעיף קס׳׳ז )סימן הפת בציעת בדין בשו׳׳ע דהנה הוא בזה והנידון
 כדי הברכה, לפני בפת מעט לחתוך צריך הפת על מברך שכאשר מבואר

 הפת. את שיחתוך עד זמן הרבה להפסיק יצטרך לא הברכה שלאחר
 כדי הככר, פורס ואח׳׳כ מברך ׳׳דמדינא )סק׳׳ד( ברורה המשנה ומבאר
 שלא כדי אך לברכה, כבוד דרך שהוא שלמה אפת הברכה כל שתהיה

 הפוסקים כתבו כהפסקה, ויראה לאכילה הברכה בין רב שיהוי יהיה
 ]ושיעור הברכה, שמתחיל קודם בככר מעט שיחתוך לכתחילה דטוב

 מן הפרוסה להפריד גומר ואח׳׳כ ויברך, כדלקמיה[ מעט יהיה החיתוך
הפת".

 "וצריך השו"ע, כתב הברכה לפני בככר מעט לחתוך שצריך והשיעור
 כן לא שאם עמו, ככר שאר יעלה בפרוסה יאחוז שאם מעט, לחתוך
 חשוב כן לא "שאם )סק׳׳ו(, ברורה במשנה ומבאר וכו״. כפרוסה חשוב

 שאם שיעור כדי עד בהככר כך כל יחתוך שאם לומר רוצה כפרוסה,
 ומובדל כפרוס נחשב לחצאין, וישבר עמו הככר יעלה לא בפרוסה יאחז

 מקרי לא עמו הפרוסה ממילא יעלה בהככר יאחז שאם ואע׳׳ג מהככר,
זה". ידי על שלם

 לחתוך התחיל אם הפת, בבציעת שלם של ההלכה שלגבי בזה מבואר
 אם הרי לפת. מחוברת נשארה הפרוסה ועדיין הפת, מתוך פרוסה

 הפרוס בחלק אוחז הוא ואם חזק, מספיק אינו לפת הפרוסה של החיבור
 מתוך נתלשת הפרוסה אלא הפת, כל את להגביה יכול אינו ומגביהו

 כשלימה. נחשבת הפת ואין כפרוסה, נחשבת הזו הפרוסה הרי הפת.
 כשלם, נחשב זה אין לפת, מחוברת עדיין הפרוסה שבמציאות ואפילו

כפרוס. אלא
שבמציאות במה מספיק לא פת, בדין שלם להחשיב שכדי בזה ומבואר

 כך כדי עד חזק חיבור יהיה שהחיבור צריך אלא בפת, חיבור כאן יש
 כל את זה מכח להגביה יכול הוא ומגביהו הפת של אחד בצד שכשאוחז

 ואבד כפרוסה, נחשבת הפת חזק, מספיק אינו החיבור אם אבל הפת.
שלם. שם ממנה

 שני לחבר שמועיל ההלכה לגבי הדין שהוא להיות צריך זה לפי וממילא
 הפת, בבציעת שלם דין לענין כשלם, ולהחשיבם קיסם ידי על פת חצאי
 את מחבר שהקיסם שהחיבור להיות צריך הרי משנה, בלחם שלם ולדין

 באחד שכשאוחז כך כדי עד מאוד, חזק חיבור יהיה יחד החצאים שני
 אין ואם עימו. יחד ויוגבה יעלה השני החצי הרי ומגביהו, הפת מחצאי
 צריך קיסם, עם מחוברים הפת שחצאי אפילו הרי חזק, כך כל החיבור
 שלם של ההלכה את בזה לקיים אפשר ואי שלם, דין בזה שאין להיות

בשבת. משנה לחם ובדין הפת בבציעת

הפוסקים סתימת
 חצאי שני לחבר שאפשר וכתבו סתמו הפוסקים מדוע צ׳׳ע א׳׳כ אמנם

 צריך שהחיבור הזכירו ולא כשלם, זה את ולהחשיב קיסם ידי על פת
 השני החצי הפת של אחד חצי שכשמגביה כזה באופן מאוד חזק להיות
 מאוד מצוי פת, חצאי שני מחברים כאשר שהרי עימו. ומוגבה עולה

 לא חזק, כך כל יהיה שהחיבור כדי ובזה גדולים, פת בחצאי שמדובר
 יחד לחברם צריך אלא וחלש, קטן קיסם ידי על לחברם מספיק

 שיהיה חוזק כך בכל יחזיק שהחיבור כדי וגדול, חזק בקיסם בתחבולות
 ואם האחד. חציו את רק שמגביה ידי על כולה הפת את להגביה אפשר

 את יכתבו ולא זה, דבר יפרשו שהפוסקים צריך היה ההלכה היא כך
 כפת ולהחשיבם פת חצאי שני לחבר מועיל שקיסם בסתמא ההלכה
 שאינו אפילו דהוא, כל בקיסם שדי להבין שאפשר באופן שלימה,
השני. הככר חצי את להעלות כדי חזק מספיק

שלם מעלת שמבטל הלחם בגוף מעשה
 דרחובות, אב׳׳ד זצ׳׳ל גרז זבולון רבי הגאון לי כתב הדברים וליישב
 שני דין בין לחלק שיש הוא דבריו ויסוד הללו, ההלכות שתי בין לחלק
 פרוסה. ממנה שחתך שלם לחם לדין קיסם, ידי על שמחברם לחם חצאי

 צריך כשלם הלחם את להחשיב שכדי עימו׳׳, "עולה של ההלכה וכל
 יעלה השני החלק גם ויגביהנו הלחם של אחד בצד יאחז שאם להיות
 לחתוך גמר ולא פרוסה ממנה שחתך שלימה בפת דווקא נאמר עימו,
 בפרוסה אוחז הוא אם רק לשלם נחשב שהלחם נאמר דווקא בזה אותה,

 שאר ויגביהנה בפרוסה יאחז ואם עימו. עולה הלחם שאר ויגביהנה
 ומופרדת כפרוסה נחשבת הפרוסה בזה עימו, לעלות יוכל לא הלחם

 לחם חצאי שני יש כאשר אבל כשלם. נחשב הלחם ואין מהלחם,
 בזה כשלם, להחשיבם כדי קיסם ידי על יחד ומחברם לגמרי, מופרדים

 שהקיסם הדין עיקר אלא עימו׳׳, "עולה שצריך ההלכה נאמרה לא
 זה ועצם כשלם, נראה שהלחם זה מצד הוא שלם הלחם את מחשיב
 זה אין אם אפילו שלם, דין בו מחיל לבד זה כשלם נראה הלחם שמראה
 לא השני החצי ויגביהנו ככר חצי כשיחזיק אם שאפילו עימו׳׳, "עולה
שלם. דין הזה בככר יש ג׳׳כ עימו, יעלה

 זה עצם הרי פרוסה, ממנו ופרס שלם לחם יש שכאשר הוא והחילוק
 את מפקיע הוא השלם הלחם מתוך הפרוסה את לפרוס שהתחיל
 הלחם מתוך הפרוסה פריסת של המעשה שכל הלחם, מכלל הפרוסה

 שאפילו י׳׳ל וממילא הלחם. מכלל הפרוסה את להפריד כדי הוא
 אפשר אי כבר הלחם, אל במקצת מחוברת עדיין נשארה שהפרוסה
 הוא פרוסה שהפרוסה שהמציאות הלחם, מכלל אחד כחלק להחשיבה

 במקום ולכן הלחם. לכלל שייכת לא כבר שהפרוסה ומעיד מוכיח עצמו
 המוציא בברכת שלם להיות צריך שהלחם ׳׳שלם׳׳ של הלכה שנאמרה

 כיון פרוסה ממנה לפרוס שהתחיל לחם הרי בשבת, משנה ובלחם
 התבטל ממילא הלחם, מכלל הפרוסה את להפריד מעשה בלחם שנעשה
שלם. דין מהלחם

 עדיין מחוברת הפרוסה שאם עימו׳׳, ׳עולה של הלכה נאמרה בזה ולכן
 שאר יעלה ויגביהנה בפרוסה יאחז שאם כזה באופן חזק, בחיבור ללחם
היה לא הפרוסה בפריסת שעשה שהמעשה מוכיח זה הרי עימו, הלחם



 נחשבת עדיין הפרוסה אלא הלחם. מכלל הפרוסה את שהפריד מעשה
 מה שכל שלם. דין מהלחם פקע לא וממילא הלחם, מכלל אחד כחלק
 מכלל הפרוסה את מפקיע הפרוסה פריסת של שהמעשה אומרים שאנו
 פרוסה ממנו שפרסו שלחם משום זהו שלם, דין מהלחם ומבטל הלחם
 כן ועל הלחם, מכלל הפרוסה את להפריד כדי נעשה שזה ידוע הדבר
 שהפרוסה כיון זאת בכל ללחם הפרוסה בין חיבור איזה שנשאר אפילו

 מכלל להחשיבה אפשר אי כבר ממילא לגמרי, מופרדת כמעט כבר
 חיבור עדיין הוא החיבור אם אבל שלם. דין מהלחם בטל וא״כ הלחם,

 הלחם עולה שאר ומגביה בפרוסה שכשאוחז כך כדי עד מאוד, חזק
 אפילו אלא הלחם, מכלל שמופקעת פרוסה לא היא כזאת פרוסה עימו,

 הזו הפרוסה עדיין הרי מהפרוסה קצת שפרס מעשה איזה כאן שנעשה
 ושייכת בטלה שהיא כמה ועד מהלחם. אחד כחלק ומוגדרת נחשבת

 שלם נחשב והלחם שלם, דין מהלחם בטל לא ממילא הלחם, לכלל
משנה. ללחם אותו ולקחת המוציא עליו לברך שראוי

שלם במעלת לחם חצאי שני
 אחד בכל אין בזה הרי לגמרי, מופרדים לחם חצאי שני שיש במקום אבל

 מופרדים הללו שהחצאים מאחר אלא מחברו, אותו שמפריד מעשה
 האחר. לחצי קשר בלא עצמית חשיבות לו יש ואחד אחד כל לגמרי

 כלחם ולהחשיבם הללו החצאים שני את לחבר רוצים אנו כאשר ומעתה
 י״ל משנה, ובלחם המוציא בברכת שנאמר ״שלם״ דין לענין שלם אחד

 לכן השני, מהחצי חצי כל שמפריד מעשה אין הלחם שבגוף שכיון
 דין זה על חל כשלם, נראה שהוא באופן קיסם ידי על יחד מחברם כאשר
 בשבת. משנה בלחם חובה ידי ולצאת המוציא זה על לברך ואפשר שלם,
צריך שאין עימו״, ״עולה בגדר מאוד חזק יהיה שהחיבור בזה צריך ואין

 אם אפילו אלא עימו. יוגבה השני החצי הלחם, של אחד חצי יגביה שאם
 הלחם של אחד חצי יגביה ואם העין, למראית חיבור רק הוא החיבור

״שלם״. דין בזה חל ג״כ עימו, יעלה לא השני החצי הרי
 במקום דווקא נאמרה עימו״ ״עולה של ההלכה שכל הוא הדבר ויסוד

 אנו שבזה הלחם, מכלל הפרוסה את מפריד מעשה יש הלחם שבגוף
 עדיין שהפרוסה במה מספיק לא הזה המעשה את לבטל שכדי אומרים

 שאם כך כדי עד מאוד חזק יהיה שהחיבור צריך אלא ללחם, מחוברת
 ״עולה אינו אם אבל עימו, הלחם שאר יעלה ויגביהנה בפרוסה יאחז

 הלחם מכלל להפרידה והתחיל הפרוסה את שפרס המעשה עימו״
 שלם. שם מזה ובטל הלחם מכלל הפרוסה את מפקיע

 בפני עומד אחד כל בזה הרי לגמרי, מופרדים לחם חצאי בשני אבל
 את המפקיע מעשה כאן ואין השני, לחצי שייכות שום לו ואין עצמו,
 לחברו. קשר בלא עצמו בפני חשיבות לו יש אחד כל אלא מהשני, האחד

 לנו די ״שלם״, דין בהם ולהחיל שניהם את לחבר כדי בזה וממילא
 בו מחיל כבר שזה כשלם, נראה הוא העין מראית שלפי כזה בחיבור
 ״עולה של התנאי את כאן אין אם ואפילו בכך. ודי שלם של חשיבות
 החצאים ששני הדבר בעצם לנו די חזק, כך כל אינו שהחיבור עימו״,

 החיבור את ומפקיע שמבטל מעשה אין הלחם שבגוף יחד. מחוברים
 מספיק כשלם להחשיבו כדי לכן עצמו, בפני עומד וחצי חצי כל אלא
 את לזה צריך ואין שלם, של מראה לזה נותן הקיסם של שהחיבור במה

 את מחשיב שהוא כמות החיבור שעצם עימו״, ״עולה של התנאי
 עימו עולה השני שהחצי חזק, כך כל אינו אם גם כשלם, הללו הלחמים

האחר. החצי את כשמגביה

את והכינו
 ה'(. פסוק ט״ז )פרק יביאו״ אשר את והכינו השישי ביום ״והיה

 מיום כבר בעצמותיו. זצ״ל פלמן הגרב״צ אצל חקוקה היתה השבת קדושת
 ויום יום וכל הבאה, השבת לקראת עצמו את להכין מתחיל היה ראשון
 השבת. לכבוד מסויים דבר בו להכין קבוע מנהג לו היה השבוע מימות

 חז״ל מאמרי הרבה מקדים היה שבת, בהלכות מדבר כשהיה בשיעוריו גם
 פנימית ובחיות בהתלהבות נאמרים הדברים והיו ובקדושתה, השבת במעלת

 בבחינת זה והיה הללו. המאמרים את חי הוא כאילו הרגיש שהציבור עד
הלב. אל נכנסים מהלב היוצאים דברים
 ההכנות כל את מסיים היה המוקדמות, הצהרים בשעות כבר שישי וביום

 הכתובה השירים״ ״שיר מגילת וקורא ה', בתורת והוגה יושב והיה לשבת,
 השבת את לקבל ויזכה עולם, של מלכו - המלך כבר יבוא מתי ומצפה בקלף,

ובטהרה. בקדושה
 עליו ניכר היה בשבת ״כי ואמר בהספד עליו העיד שליט״א, דיסקין הגרב״ד

השבת״. קדושת את מוחשי באופן

 כתביו בין שנמצא ממה ב'(, )חלק כתבם" "מפי דברים כמה עוד כאן ונצטט
 ואלו קודש, שבת לקראת חיזוק דברי בצעירותו, לעצמו שכתב הגרב״צ, של
דבריו. הם

ונקי טהור במקום אלא שורה הקדושה אין
 הוא הכלל באדם. ניתנת יתירה דנשמה מנוחה, שבת יום הבא עולם מעין
 עליו. חלה היא כך הקדושה, עליו שתשרה מקום לו דמכין מה לפי אחד דכל
 ולחסיד דצדיק, יתירה נשמה נותנים דלצדיק הקדוש, בזוהר שכתב וכמו

 דין, בית קידוש צריכה ואינה דלעילא מאתערותא היא שבת כי דחסיד.
 שם לשרות יכולה לא רח״ל, העוונות בחשכת מזוהם מקום דעל ורק

ונקי. טהור במקום אלא שורה דאינה הקדושה,
שתוכל כדי לומר רצה במעשיו, יפשפש שבת דבערב הספרים כתבו ולכן

יביאו אשר
 המלך פני להקביל לשבת, מההכנות וזה היתירה. הנשמה עליו לשרות
 המלך. פני את להקביל העוונות כתמי שיש באופן אפשר ואי כביכול, יתברך

 מה ולראות שעבר, השבוע של מעשיו כל חשבון לחשב לאדם ראוי ולכן
הבא. השבוע לכל דשמיא סייעתא ניתנת ובשבת להבא. לתקן שאפשר

ישראל בני ובין ביני
 ואת השמים את ה' עשה ימים ששת כי ישראל, בני ובין ביני היא אות שבת

 את שומרים שכאשר הוא בזה הפשט וינפש. שבת השביעי וביום הארץ
 ועומדים. ברואים כל לששה כי מעידים המה השבת שומרי הרי השבת,
 שצריך הוא אלו, דברים פירוש וכל כך. על להעיד אות, היא כולה ושבת
 השבת שמירת עצם שכל מעידים", "המה בבחינת זה בדבר לחיות

 בכל זה את ולחיות "מעידים". של ובקדושה בחיות להיות צריכים והנהגותיה
בעלמא. עץ כמעשה ח״ו לעשות ולא השבת, מצוות

 חז״ל שאמרו מה וזהו זה, דרך על שפירש בשבת קידוש במצוות בחינוך ועיין
 השבת יום את זכור בכלל זה וכל בחול, כדיבורך בשבת דיבורך יהא שלא

 אימת הארץ עם שאפילו בדמאי, בירושלמי מצינו השבת ומקדושת לקדשו.
 ויראת דקדושה ההשתנות בנפשו מרגיש אחד וכל לשקר. וירא עליו שבת

 בזוהר. כמובא העוונות, מחשכות נקי רק אם שמים
 בשבת וביותר ובטלים, האסורים בדיבורים מאוד החמיר באגרת והגר״א

 למנוע, ראוי היה זה גם כי שלום, שבת לומר התירו ובקושי נוראה. שקדושתו
 וכולה בחז״ל כמובא התורה של זוגה בת זו ושבת חול, דברי משאר ק״ו

קדשים. קודש להיות צריכה
 מצרים. בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג וכן זכו, כבוד לעולם מענגיה

 דרצה הגר״א ופירש השבת, את המענג אלא בשבת, דהמתענג כתוב לא
בשבת. שניתנה יתירה הנשמה את המענג לומר

זצ"ל גרודקה אהרן בנימין רבי בהרה״צ לייב אברהם רבי הגאון לע"נ מוקדש השבוע גליון
פניו על תמיד היתה ה' ויראת אורה, בקרן הרבה תלמידים העמיד כוחו, בכל דבק ובה עצומה, ביגיעה בתורה עמל אשר

ת.נ.צ.ב.ה. תשס״ח בשבט י"ג נלב״ע

 )משמות א' שנה של החוברת את להשיג אפשר כן וכמו תשע״ז(, ויחי עד תשע״ו )משמות ב' משנה העלונים כל של חוברת לאור יצאה בס״ד
0527178527 טלפון ,4 דירה 20 ירושלים ברח' או 036191712 טלפון ,5 דירה א' 69 כהנמן הרב ברח' ברק, בבני להשיג: ניתן תשע״ו(. ויחי עד תשע״ה

026259923 טלפון ,5 דירה 12 חיים דברי ברח' ובירושלים,

7120854@gmai1.com במייל או 0521120854 בטלפון שבוע בכל העלון את להשיג ניתן
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 בשלח פרשת עלון
תשע״ז בשבט ט"ו

ראובן" "יחי הספר מתוך
זצ״ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

 ה”לקב הקירבה הפסד על צער
יז( )יג, העם ?!.רעיה בשלח ויהי

כבוד... אביסל׳ע
 ישראל, בני את ששלח אחרי "וי". לשון הוא ש"ויהי" ז(, כ, רבה )שמות במדרש כתוב
 וי. וי, התאונן פרעה
מדוע?
 ספון והייתי לי זקוק הוא ברוך הקדוש היה אצלי ישראל כשהיו פרעה: "אמר
 שלח העברים אלהי ה' אמר 'כה ואומר שעה בכל אגרת לי משלח והיה בפניו,
 צועק פרעה התחיל ישראל את והוציא למצרים הוא ברוך הקדוש כשירד עמי'...

ישראל". את ששלחתי ווי
 שלח הקב"ה עכשיו עד העולם. מאלוקי לחלוטין התרחקתי 'וי', צעק: פרעה

 גמרנו. - מעתה מכות. תקבל תשלח לא אם התריע: ביקש, הזהיר, שליחים. אלי
 אותי. צריך אינו שוב הקב"ה, עם שייכות לי ואין הארץ, את ועזבו יצאו היהודים

 מהקב"ה! שליחים לו שישלחו העיקר המכות, את הלאה לקבל שווה לו היה
כבוד. אביסל'ע
פעם: סיפר סלבודקא ישיבת של המשגיח

 לאתר ניסה העיירה. של הקהל ראש - משפחתו בן את לבקר לעיירה נכנס יהודי
השיג. ולא הכתובת. את
פלוני?" גר "היכן אותו: ושאל הראשון, ביהודי פגש

הקהל?! ראש מי? -
שלו? המדויקת הכתובת היכן יודע אתה האם כן. -
אתו? שייכות לך יש -
משפחה. קרוב אני כן, -
.-----שלו משפחה קרוב שאתה עליך, גדולה רחמנות -
שלו? הכתובת היכן אבל -
 אתו. עסק לי אין אותי. מעניין לא יודע. אינני -

הקהל?" ראש מתגורר "היכן השני: את פוגש
אתו? לך יש מה הוא?! -
משפחה. -
לך?... יש משפחה כזו -
הכתובת. את מחפש אני גר, הוא היכן אבל -
ממנו. לדעת רוצה לא הקהל? ראש מתגורר היכן לדעת חייב אני וכי -

 אליו. ולהגיע כתובתו, את לברר שהצליח עד תושבים. וארבעה שלושה שניים, כך
לזה. זה והתחבבו איתו, התחבק נכנס, כאשר
 העיירה כל הסיפור? כל את צריך אתה מה "תשמע, האורח: לו אמר כך אחר

 להיות לך מה בשביל חי. אותך לבלוע מעוניינים עליך, כועסים אותך, מקללת
הקהל?" ראש

 מה אבל לי, תאמין מזמן, עוזב הייתי אישית "אני המארח, ענה ידידי", "תשמע
בעיניך?!"... הוא כלום כבוד קצת וכי הכבוד? עם

 אלי, שלח ובעצמו בכבודו הקב"ה כי נכבד, הייתי אתה עד לי, "וי אומר: פרעה
ביזיונות, ובזי כנים צפרדעים, לו, היו מכות עשר לו?! היה כבוד וכי בי". התחשב

----כבוד לו עושים מהשמים מקרוב, עליו מסתכל הקב"ה זאת בכל אבל
מסכן.

 לו שתהיה תמותה לבן חשוב כמה וי, וי פרעה של מבכייתו לומדים כי האמת,
 שייכים להיות באמת אפשרות ישנה היהודים, להבדיל, לנו הקב"ה. עם שייכות

 "יענק'ל, לי: אומר הקב"ה כי תפילין? מניח אני מדוע לקב"ה. וענין דבר בכל
 לבניך", "ושננתם לנו: אמר הקב"ה כי תורה לומדים ידך". על לאות וקשרתם
 קבוע. באופן אותו שומע אני וברכת", ושבעת "ואכלת אלינו: מדבר הקב"ה
 ופלא. הפלא עולם. לבורא שייכות לי יש שעות וארבע עשרים
 בעת כי צוותא. מלשון היא מצוה שהמילה הקדושים בספרים כתוב מזה, ויותר
 "הקב"ה התורה לימוד ובעת הקב"ה. עם בצוותא כביכול האדם מצווה קיום
ע"ב(. לב )תמיד כנגדו" ושונה יושב

התפילה קרבת
 "וימינו שמע, קריאת זה - ראשי" תחת "שמאלו ו(: ב, רבה השירים )שיר במדרש מובא

 תפילה. זו - תחבקנו"
זאך! מוראדיגע א

 רבותי, תחבקני". "וימינו של כך כל חזקה לקרבה להגיע יכולים התפילה בעת
 אלא בלבד, הקב"ה אל דיבור אינה תפילה במדרש. חז"ל אלא אומר, אני לא

"תחבקני".
 דברים אלו אדם": לבני זולות "כרום הפסוק על אומרת עב( ו )ברכות הגמרא

 יכולה התפילה התפילה. וזו - בהם מזלזלים אדם ובני עולם של ברומו העומדים
 אדם "בני אך תחבקני" "וימינו עד עולם! של רומו עד האדם את להגביה
 תחבקני". ה"וימינו את מאבדים וחלילה בה". מזלזלים

 בורא עם שייכות להיות יכול ליהודי כי ממש, התפילה בעת רק לא כאמור, אך
מדאורייתא. המזון ברכת טלית, תפילין, חסד, מעשה מצוה, כל בקביעות. עולם

עולם!. בבורא מידבק -
 אבל עולם, בורא עם קשר יותר לו אין שכבר על והתאונן בכה וצעק, עמד פרעה

 עולם. בורא עם קיימא של לקשר אפשרות תמיד יש לנו
יעזרנו. וה'

במים יוטמן יוסף שארון סבבו משמים
 ישראל בני את השביע השבע כי עמו יוסף ?עצימות את מעזה ויקח

אדגכם מה עצמתי את והעליהט אתכם אלקים’ ייפקד ?קד "לאמר
טו( )יג,

 יוסף כי ידעו הם ממצרים. יצאו לא ישראל בני - יוסף שבלי ידעו המצרים
 שבועתם. את יפרו לא והללו ממצרים, עצמותיו את להעלות אחיו את השביע

 כזאת בצורה הארון את לטמון היכן לדון הפרלמנט את אפוא, כינסו, המצרים
 בארצם. ישראל בני יישארו וכך למוצאו, יהיה ניתן שלא
 כיכרות, מאות חמש של עצום במשקל כבדה, מעופרת ארון לעשות החליטו הם

 בעולם אחד לא אף יוכל לא כך כי הייתה סברתם הנילוס. במימי אותו ושיקעו
משם. להוציאו
 שנים הרבה כך כל יהיה יוסף של שארונו הסכים הקב"ה מדוע להבין יש ובאמת

המים? בתוך
 עמדי "ועשית בנו מיוסף ביקש אבינו שיעקב לכך הסיבה כי אומר, הקדוש הזוהר
 היה אבינו שיעקב משום היא כט(, מז, )בראשית במצרים" תקברני נא אל ואמת חסד

 באדמתה להיקבר יכול הוא אין לפיכך בה, פגם לא הוא מעולם בקדושה, מושלם
בטומאה. המלאה מצרים של

 כיצד השאלה נשאלת כן ואם בקדושתו, מעולם פגם לא הצדיק יוסף גם והנה
 עצה הקב"ה נתן לפיכך הטמאה? מצרים של באדמתה קבור להיות הוא יכול
 אלא מצרים באדמת קבור יהיה לא וכך במים, אותו להשקיע המצרים בלב

טהרה. מקום שהם במים,
 שיעלו פשוטה: יותר הרבה דרך השמים מן סיבבו לא מדוע קשה, שעדיין אלא
 ליעקב שעשו כמו ישראל, בארץ ויקברוהו מותו לאחר מיד ממצרים יוסף את

אביו?
 היו לא - פטירתו לאחר מיד ממצרים יוצא היה יוסף שאם היא, לכך התשובה

 הקשה. בשעבוד להתקיים ישראל יכולים
נפלא: לימוד כאן ויש

 שסוף עד עצות... מחפשים קומבינציות, עושים הפרלמנט, את מכנסים המצרים
 הארון את להשקיע עצה: גולדענע א' ממש הגאונית, העצה את מצאו סוף כל

 היא, - שלהם העצומה החכמה שבעולם... גאונים הכי שהם בטוחים והם במים!
שניצחה! שהכריעה, היא,

 לראש הרעיון את לכם הכניסו משמים הוא? שלכם הרעיון וכי שבעולם! שוטים
שיוסף סיבבו השמים מן הטמאה! באדמתכם קבור יהיה לא הצדיק שיוסף כדי
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 רשום יהיה ועליו המים לתוך פתק שיכניסו עד הטהורים המים בתוך טמון יהיה
יצוף... הוא אחד ברגע ואז שור"! "עלה
 בטוחים שהייתם הארון את להעלות יצליח שור" "עלה משה שכתב קטן פתק

 המים... מן להעלותו יצליח בעולם אחד לא אף כי
 אתם שלכם הקומבינציות כל את לשלום! לכו הייט! געזונטער גיי מצרים!
 הכיס... לתוך עמוק, עמוק, להכניס יכולים

משמים! הכל

 ודם לבשר ולא אמרוה לה׳
א( )טו,ליה׳ הזאת השירה את ישראל ובני מעזה ישיר אז

M

M

 אמרוה לה' - לה' הזאת השירה "את רמב(: רמז בשלח שמעוני )ילקוט חז"ל אומרים
 ישראל שבני הדעת על יעלה וכי ביאור: טעונים והדברים ודם". לבשר ולא

 סוף, ים קריעת את עשה מי ודם? בשר לאיזה ודם? לבשר השירה את אמרו
ודם? בשר

 ודוד באלפיו שאול "הכה שרו הנשים שכאשר ואומר, המדרש ממשיך
 השירה את שרו הם כאן אבל לדוד, היתה השירה - ה( כט, א )שמואל ברבבותיו"

ודם. לבשר ולא לה'
 לה'! היתה שהשירה וברור פשוט כאן הרי לן? משמע קא מאי ולכאורה

 - למשה היתה שהשירה מחשבה מידי להוציא בא שהמדרש תאמר ושמא
 וכתוב עבדו" ובמשה בה' "ויאמינו הוא: מפורש מקרא שהרי יתכן, לא זה

 רק הוא שמשה והאמינו בה', האמינו ישראל שבני הפסוק, בביאור בראשונים
 משה ה'. מאת הוא הכל - עושה שמשה מה שכל לבם בכל האמינו הם עבדו.
 ומהו, לעבד, שירה אמרו לא שהם פשיטא כן, אם יותר ולא ה' עבד רק הוא

לה'? היתה שהשירה בכך החידוש אפוא,
 חכם הקדוש הגאון יוסף" "פורת ישיבת ראש של ביאורו את תשמעו רבותי!

 הראשונים: כסברות הן שסברותיו עליו אמר ,איש׳ שה״חזון עטיה, עזרא רבי
 כמו בגלותם, עמם היתה השכינה - במצרים היו ישראל כשעם

 גם השכינה - ד( מו, )בראשית ,מצרימה׳ עמך ארד "אנכי שנאמר:
 בגלותא. שכינתא למצרים, כביכול ירדה היא
 אחד כתוב פסוקים: שני ישנם ממצרים ליציאה בנוגע והנה
 ,מצרים׳ מארץ ה׳ צבאות כל יצאו הזה היום בעצם ״ויהי אומר
 הוציא הזה היום בעצם ״ויהי אומר אחד וכתוב מא<, יב, )שמות

 הראשון בכתוב נא(. )שם ,מצרים׳ מארץ ישראל בני את ה׳
 ישראל. לבני הכוונה אין ממצרים יצאו ,ה״ ש׳יצבאות שאומר

 המלאכים, הם ה׳ צבאות השני. בפסוק כתובים ,ישראל׳ ״בני
 ויצאו במצרים היו הם שגם השכינה מלאכי מעלה, של פמליה
 מצרים, בגלות היא אף היתה השכינה אמרנו: אשר הוא ממנה.

 עמם! ויצאה ישראל, בני עם יחד
 השירה את אמרו ישראל כשבני הילקוש: בדברי הפשש וזהו
 את אמרו הם ודם. בשר עצמם, על אותה אמרו לא הם - והגאולה היציאה על

 שירתם. עיקר היתה כך על מעפרא! שיצאה השכינה על השירה
 אתה כי רע אירא לא צלמות בגיא אלך כי "גם ד(: )מ, בתהלים אומר המלך דוד

 כל שלו... הצרות את יש יהודי לכל כך: הפסוק את מפרשים חסידים עמדי".
 אם גם - צלמות" בגיא אלך כי "גם המלך: דוד אומר שלו... והפעקאלע אחד
 לא עליהן, מתלונן לא אני - רע" אירא "לא משלי, ובבעיות בצרות מוקף אני
 הרי פירוש: עמדי" אתה "כי והוא: רע, לי גורם שכן אחד דבר יש אבל לי. רע

 כך ועל שלי... הצער בתוך שלי, הפעקאלע בתוך נמצא גם עולם, בורא אתה,
בצער! שרויה שהשכינה כך על אלא האישיות צרותיי על אינו צערי מצטער! אני

 יציאת על והודו שרו ישראל שבני פירושו ודם" לבשר ולא אמרוה "לה'
 ודם! בשר יציאת האישית, יציאתם על ולא הגלות מצער השכינה

 להגיד ולא לוותר אפשר אתם: תגידו זצ"ל. עטיה עזרא רבי הגאון מבאר כך
הזה? הווארט את

 זצ"ל: שאול אבא ציון בן רבי חכם עולם, גאון תלמידו, כך על והוסיף
 בני של הצלתם היה הראשון החלק חלקים: שני היו סוף ים קריעת של בנס

 שהגיע והחורבן מצרים מפלת היה השני והחלק לחיים, ממוות שניצלו ישראל
 אחד, כל יאמר יותר? גדולה השמחה היתה חלק איזה על נשאל אם עליהם.

 ניצלו, שחיי כך על היא יותר הגדולה שהשמחה הפשטות, גם היא כך ולכאורה
במתנה! החיים את שקיבלתי

 המצרים! של מפלתם על מוסבת ככולה שרובה נראה, בשירה נתבונן אם והנה
 לישועה"! לי "ותהי השירה: בכל מילים שלוש הכל בסך ישנן שלנו ההצלה על
 ה'. גדלות את ביותר מוחשי באופן ביטאה המצרים מפלת כי - למה? זאת וכל
 עולם! בורא ידי על מושגח הכל הפקר, אינו העולם כי בחוש לראות היה ניתן
 מדה! כנגד מדה עונשו, את במדויק קיבל ומצרי מצרי כל
 את בכך לבטא כדי המצרים מפלת את לתאר השירה בכל התמקדו ישראל בני

 מילים! משלוש יותר אמרו לא הם עצמם על הבורא! גדלות
 גדלות על בעיקרה היתה השירה ודם"! לבשר ולא שירה אמרו "לה' אומר: הוי
שלהם! ההצלה על ולא ה'

גיוואלדיק! גיוואלדיק!
 אמרו הם האש כבשן מתוך ועזריה מישאל חנניה שיצאו בשעה כי אומרים חז"ל
 "בשעה חז"ל מלשון דייק זצ"ל שלום רבי גויים". כל ה' את "הללו הפסוק את

 דקה לא וגם לפני אחת דקה לא שיצאו! ברגע ממש, ממש, שהכוונה שיצאו"
 ה'"! את "הללו האש? מכבשן שיוצאים שניה באותה אומרים ומה אחרי! אחת
 מתמקדים ולא שמים בכבוד מרבים התופת מן היציאה ברגע שמים! כבוד

האישית! בהצלה

שייוושע לו מובטח - והמודה הבוטח
ב( )טו, לישועה ליי ויהי י-ה וזמרת עזי

 היטב: אותו לזכור כדאי מהגאון, כמדומני ווארט, כאן תשמעו רבותי!
 אני בו, ורק ובו, בה', הוא "עזי" אם שלי. הביטחון שלי, החוזק פירושו: "עזי"
 מודה, אני - י-ה" "וזמרת הישועה שבאה לאחר וגם הישועה, את שיביא בוטח
 מובטחת. הישועה - לישועה" לי "ותהי אכן אז או יתברך, לו ומזמר, משבח
 כאן! כתוב מה תשמעו דיינו! הזה הווארט את לשמוע בשביל באנו אם רבותי!

 אחרי אותו ומשבח מודה גם והוא הישועה, בא לפני בקב״ה בוטח היהודי אם
 לו מובטח כזה יהודי - בי-ה "וזמרת" וגם "עזי" גם - באה כבר שהישועה
ישועתו. את ויחיש לו יעזור שהקב"ה

 בישועתך לבי יגל בטחתי בחסדך "ואני ו(: )יג, בתהלים אומר ע"ה המלך דוד
 היה שה' לכך הסיבה את המלך דוד מגלה זה בפסוק עלי". גמל כי לה' אשירה

 מבטחי את שמתי הישועה לפני - בטחתי" בחסדך "ואני עת: בכל והושיעו עמו
 הייתי הישועה אחרי - בישועתך" לבי "יגל גם אלא בלבד זו ולא בקב״ה, רק

 ועזרתו. ישועתו על ה' את ולהלל להודות מקפיד
 ש״העזי ככל הישועה. של לבואה הגורמים הם שאחרי, וההודאה שלפני הביטחון

 יותר עמוקה הישועה תהיה כן - יותר עמוק יהיה ,וזמרת׳
.,לך׳ יחלנו כאשר עלינו ה׳ חסדך "יהי כב<: )לג, בתהילים נאמר
 מודד ה׳ - בה׳ בושח שאדם מדה שבאותה הוא, הכתוב ביאור
 חסדך "יהי כך ,לך׳ ש״יחלנו המדה כפי חסדו. את לו ומביא

 הוא ואם ,,"אצבע׳ יקבל - ,"אצבע׳ שמראה אדם !,עלינו׳ ה׳
.,"יד׳ יקבל - ,"יד׳ מראה

 מתנהג הקב״ה - ה( קכא, )תהלים ,צלך׳ ה׳׳, בפסוק הביאור גם זהו
 העצם או הדמות את במדויק משקף הצל צל. כמו האדם עם

 באותה ומתגלה מופיע הוא ה׳! חסד גם כן .,לצדם׳ ה״עומדת
לו. ומצפה מייחל שהאדם מדה

מיירדיק. מיירדיק,

ראובן מעשי ־

 בלינסון, החולים בבית מחלתו עקב שכב ראובן שרבי בעת הלילות, באחד
 בפליאה ושאלו האיש אל פנה ראובן רבי לתלפיות. ובנוי חסון גבר למקום הובל

החולים. בבית מעשיו לפשר
 את הובילו השכם, בבוקר כבר ואכן, כראוי. מתפקד אינו ליבו כי השיב הלה
 המובל שכזה בריון לראות גיחוך מעורר מחזה זה היה לצנתור בדרכו האיש

גלגלים. כיסא גבי על
דווי ערש על במיטה שוכב כשהוא מהטיפול, האיש שב שעות, מספר לאחר

 נרעשים, ואחיות רופאים ניצבו למיטתו מסביב גוסס! ספק חי ספק ממש -
 בפחד בסמוך, שכב ראובן רבי מצבו. את לייצב וניסו בבהילות בו שטיפלו
 האיש. של לשלומו נרגשת תפילה נושא ורעדה,
 את עזבו הרבים והרופאים להתאושש החל האיש השעה, כמחצית לאחר
 למלמל החל אוזניות שהרכיב והאיש חלפו דקות מספר זה. אחר בזה מיטתו
 אתה שלומך, "מה בחמימות: ושאל אליו נפנה ראובן רבי בהתרגשות. לעצמו
טוב?" יותר קצת מרגיש

 כדורגל, משחק התקיים עתה "זה באושר, מוצף האיש קרא אירע?" מה "שמעת
הרומנים!" לטובת באפס-שתיים שהסתיים

 על האיש שכב קלה שעה לפני שרק הייתכן משתומם, במיטתו שכב ראובן רבי
 המשחק. בתוך ורובו' 'ראשו מונח הוא כבר שמחה, בכזו ועכשיו, המוות, סף
 להתעסק שבמקום חכם, תלמיד אצל שכזו הנהגה רואים היינו אם הרי

 הרמב״ן", קושיית על ישוב לי יש "שמע, ואומר, מחוליו מתאושש היה בהבלים,
 אנו, רואים והנה בארץ. אשר הקדושים כאחד בהערצה עליו מסתכלים היינו

 ומחייבת לפתחנו שבה השאלה כן, ואם במעשיו. שקיעות ישנה השלילי לצד כי
 ובתורה המצוות בקיום שכזה באופן שקועים איננו אנו מדוע נגרע? למה אותנו:
שמים?! ויראת



והוספות תיקונים עם תשע"ז מהדורת

שם( )כה״ח נוהגים יש ספרד בבני וכן קלא( סי' )מ׳׳ב אילנות של פירות במיני להרבות האשכנזים נוהגים בשבט בט׳׳ו א.

 גם תחנון אומרים שאין ונוהגין א) סעי' שם (רמ״א למנצח ואומרים ו) קלא (שו׳׳ע בשבט בט׳׳ו תחנון אומרים אין ב.
סקל״ב) שם (מ׳׳ב שלפניו במנחה

קי) קטן (תשבץ בו מספידין ואין לז) תקסח (מ׳׳ב לתעניתו תענית למיתב וא"צ ג) תקעב (שו״ע בשבט בטו מתענין אין ג.
מרדכי) (לבושי וידוי אומרים אבל ז) תקעג (מ׳׳ב בשבט בט׳׳ו מתענין אינם חופתם ביום וכלה תן ח ד.
קדישין) מאמר קונטרס מד, תרעא (מ׳׳ב בשבט בט׳׳ו העמוד לפני מתפלל אבל ה.
________________לבדוק. והאיך לבדוק צריך מה רבים ועלונים ספרים הפיצו וכבר מתולעים, הפירות את לבדוק יש ו.

בברכות קדימה דיני
 שבעה ממין מקדים שבעה, ממין ביניהם ויש מכולם, לאכול ודעתו ,שוות שברכותיהם הרבה פירות מיני לפניו ו הי ז.

 א סעי' ריא סי' (שו״ע שבעה המין את מקדים שלם, והשאר פרי חצי הוא שבעה המין אם ואפי' חביב, שאינו אע״פ
 הפירות ושאר מחו״ל הוא השבעה מין אם ואפי' בהמחבר) ראשונה כדעה שפוסק סקי״ג מ״ב ועי' וסק״ד, סק״א ומ׳׳ב
קפח) סי' ח״א והנהגות (תשובות תחילה שבעה מין על מברך מא"י,

 (מ׳׳ב חביב יותר שהחצי ואע״פ השלם. על תחילה יברך המינים, משבעת אינם שניהם או המינים, משבעת שניהם ם א ח.
התפוח. על לברך יש אחר, פרי של ופרוסות שלם תפוח יש אם ולכן סק״ד)

 הברכה בין גדול הפסק יהי' שלא כדי הברכה לפני הפת את לחתוך דיש איתא, חול ביום פת גבי קסז סי' שו"ע ב ט.
 בתפוח כאן ולכן בפירות. הדין שהוא וי׳׳א הברכה. אחר ומפרידו "שלם", שישאר כדי הכל את יחתוך ולא להאכילה,

 שגם לובין מהגרמ״מ שמעתי וכן שליט״א, (אאמו״ר הברכה אחר ויפרידו הברכה, לפני התפוח רוב לחתוך יש שלם,
 דין שיש מצינו בפת דדוקא וי׳׳א הפסק) משום הברכה לפני הפרי את לקלף נהג והחת״ס הכי. לעשות יש בתפוח
ג) רו הגר״ז שו׳׳ע ע״פ כהן להגר״י סעודה (הל' בפירות לא אבל הברכה, לפני לחתוך

שם) (שו׳׳ע החביב את מקדים שלימים, אינם שניהם או שלימים ושניהם שוות וברכותיהן שבעה, ממין שם אין אם י.
 להקדים שצריך וי׳׳א יקדים. שירצה מהן איזה שבעה, ממין בהן יש אפי' ,שוות ברכותיהן ואין פירות מיני לפניו היו יא.

 העץ פרי דאם וי׳׳א סק״ט) שם (מ׳׳ב החביב את ויקדים הפוסקים, רוב דעת שהוא כהי״א והעיקר שם) (שו׳׳ע החביב
 לשלם קודם חביב דאולי בזה, מסתפקים ויש (דה"ח) השלם מקדים שלם, אינו האדמה פרי שהוא והחביב שלם

סק״ה) שם (שעה״צ ולשבעה
 שחביב מה על המברך ומ"מ שם) (שו"ע השני במין חפץ עתה אם אפי' עליו, חביב להיות שרגיל המין היינו חביב יב.

 ואח״כ ממנו, קצת יטעום עליו, חביב להיות שרגיל הפרי על וכשמברך סקי"א) שם (מ׳׳ב לסמוך מי על לו יש עכשיו
סק"י) (מ׳׳ב הראשון המין לאכול יחזור וכשגמר עכשיו, עליו שחביב מהמין יאכל

 העץ והאדמה, והעץ לשהכל. קודם והאדמה לשהכל. קודם העץ ולכן מבוררת, שאינה לברכה קודם מבוררת ברכה יג.
 מברך שבעה, מין שם יש אם וכן תחילה. האדמה מברך חביב, יותר האדמה אם אמנם סקי"ח) ומ"ב שם (שו"ע קודם
שם) (מ׳׳ב תחילה עליו

 שאר אם ואפי' ד) ריא (שו׳׳ע לברכה קודם בתרא לארץ הקרוב וכל לברכה, קודם ושעורה חטה ארץ בפסוק הקודם כל יד.
תמר, זית, מזונות, המוציא, הוא: כך הדברים וסדר סק״כ) שם (מ׳׳ב הפסוק סדר לפי מקדימים חביב, יותר המינים

רמון. תאנה, גפן,
 ריא סי' (שעה"צ בפסוק מוקדם שהוא כיון להרימון, קודם התאנה החצי תאנה, ו״חצי״ "שלם" רמון לו יש אם אף טו.

סק׳׳ג)
א"ש". ״המג״ע וסימנך שהכל. האדמה, העץ, גפן, מזונות, המוציא, הוא: הברכות סדר טז.
 המעלות בסדר (פמ״ג שבעה ומין ליין קודם שאינו מאורז חוץ סקכ״ה) (מ׳׳ב לזית ואפי' להכל, קודמת מזונות ברכת יז.

סקכ״ז) וכה״ח ב', אות הסימן בסוף
 ברכתו עם ופוטר להקדים, צריך שהיה מה הקדים כשלא גם יצא בדיעבד אבל לכתחילה, רק הוא בברכות קדימה דיני יח.

 כשבירך דדוקא שם) (רמ״א הפירות שאר את לפטור שיכוון ובלבד ה) ריא (רמ״א שוות שברכותיהם הפירות שאר את
 בהדיא לכוון צריך החשוב, פרי את הקדים לא אם אבל בהדיא, כוונה בלי חשוב שאינו את פוטר החשוב פרי על

 אינו התפוח, על קודם העץ בירך שבטעות מי ולכן לב) ס״ק (מ׳׳ב חשוב שאינו על כשמברך החשוב הפרי את לפטור
הבאה. סעי' וע׳׳ע הברכה. בשעת עליו כיוון אא״כ התמר את בזה פוטר

 את הקדים אם אמנם מינין, מז' שהוא התמר את להקדים צריך הדין מעיקר מהתמר, יותר עליו חביב "התפוח" אם יט.
 אינו התמר, על ״בהדיא״ כיוון שלא אף למעשה[, הט״ז עליו ]וסמך קודם חביב הרמב״ם שלשיטת כיון "התפוח",

 הדין[, מעיקר ]שהוא התמר את כשמקדים וכן לג) ס״ק שם (מ׳׳ב חביב יותר דהתפוח כיון התמר, על ומברך חוזר
 בהדיא שיכוון טוב כאן החשוב[, הפרי הוא שהתמר ]כיון הפירות שאר על בהדיא לכוון צריך אינו כלל שבדרך אע״פ

בט"ו למעשה נוגע וזה שם) (מ׳׳ב קודם הוא הרמב״ם ולדעת עליו, חביב יותר הוא שהתפוח כיון התפוח, את לפטור



 הפירות שאר את לפטור בהדיא לכוון ויש אותם, אוהבים שלא אע"פ המינים שבעת מכל שאוכלים הרבה שיש בשבט,
הרמב"ם. לדעת לחוש

 חשש יש דבלא"ה וכנ"ל, שניהם, את לפטור הברכה בשעת זהיר יהי' להקדים, מה הפוסקים בין דיעות שיש היכא ל כ כ.
שם) (מ"ב ברכה בלא השני המין דאוכל

אלא קדימה, דיני ע"פ להקדים צריך אינו בתחילה[, לשתות לו אומר שהרופא ]כגון רפואה מצד להקדים צריך אם כא.
____________________________דע"ת) ה, ריא כה"ח קנה, סי' ח"ב קטנות הלכות (שו"ת הרופא כציווי קודם ישתה

בברכות טעות דיני
א) רו (שו״ע יצא האדמה פרי בורא האילן פירות על בירך כב.
 לברך העולם שמנהג )cranberries( "חמוציות" על אמנם שם) (שו׳׳ע יצא לא העץ פרי בורא האדמה פרי על בירך כג.

 טעה אם בזה ג־ו, רג המ"ב ע"פ אוירבך הגרש"ז בשם הברכה בוזאת כ"כ - נמוך עץ על שגודל וכיון האדמה עליהם
 ברכתם שלכו׳׳ע שיטות שיש היום ובפרט] שם[. במ"ב המובא המג"א והוא העץ שברכתם שיטות שיש כיון יצא, העץ ובירך

 אולמן הגרא׳׳י עמו והסכים העץ, ברכתו לכו׳׳ע חשוב, פרי הוא שהיום שכיון שכותב, חכמים אסיפת ספר ועי' פה, סי' ח׳׳א או׳׳ח אג׳׳מ עי' העץ,
 וכ׳׳כ אלישיב. מהגרי"ש הבין שכך ג' סי' ח׳׳ב יוסף ישא בשו"ת וכ׳׳כ העץ. דברכתו ,175 גליון שדה הליכות בקובץ אפרתי הגר"י וכ׳׳כ עד"ח. מבד"ץ

העץ[. שברכתו הפרי, בגידול מומחים ע"פ קליין הגרמ׳׳ש בשם הברכה שערי בספר
 דברים עוד שיאכל שעדיף וי"א א) רו (שו׳׳ע העץ את שפוטרת האדמה פרי בורא מברך ברכתו, מהו פרי על המסתפק כד.

סק״ב) מש״ז ריא סי' (פמ״ג שלפניו המין את לפטור ויכוין והאדמה, העץ בודאי שברכתם
 (מ״ב לו המיוחדת ברכתו דבר כל על לברך צריך דלכתחילה בדיעבד, והיינו א) רו (שו״ע יצא שהכל בירך אם הכל על כה.

 (מ״ב שילמד עד יאכל לא למד, שלא מחמת ספק לו יש אם אבל דין, בספק דוקא היינו שהכל לברך ההיתר וכל סק״ה)
 דינו ספק, שהוא ומה לידע, ללמוד יש אלא חכמים, שקללוהו בור ה״ז כי שהכל, בברכת אפטר יאמר ולא סק״ד)
הא"ר) בשם סקי״ט רב סי' (שע״ת טפי עדיף הסעודה בתוך לפוטרו שיכול דבר הוא ואם שהכל.

 פוטר אינו העץ ]כי פרי אותו לפטור כיוון ולא העץ ובירך האדמה, הוא מהם שאחד וחשב העץ, פירות לפניו היה כו.
סוף רע"א (הגה' עליו כיוון שלא פרי אותו על ומברך חוזר אם מסתפקים יש העץ, שברכתו לו נתגלה ואח"כ האדמה[,

_________________________________)104 גליון מציון בשלמים פלמן (הגרב"צ ומברך חוזר אינו ולמעשה רו) סי'
הפסק דיני

 הוא דיבור כדי ותוך ג) רו ורמ״א (שו״ע מיד יאכל אלא דיבור, מכדי יותר להאכילה הברכה בין יפסיק לא לכתחיה כז.
 ומברך, חוזר אינו בדיעבד דיבר, ולא דיבור מכדי יותר בשתיקה הפסיק ואם סקי"ב) שם (מ"ב רבי" עליך "שלום
שם) (מ״ב ומברך חוזר דאז דעתו, הסיח אא״כ

 שם) (מ״ב הברכה צורך הוא אא״כ ולברך, לחזור וצריך הפסק, הוי אחת מילה אפי' בדיבור, הפסיק אם כח.

 המג״א דדעת שם ביאוה״ל ועי' לה) ס״ק קסז סי' (מ׳׳ב קודם קצת יבלע אלא שבולע, לפני "שלועס" בשעה ידבר לא כט.
 בלע דאם שם מ״ב ועי' הרבה". בזה ליזהר "שיש הביאוה״ל שם כ' ולכן אכילה, נקרא אינו בלבד דלעיסה רבה ואליה
 והפסיק מאכל, ושום טעם שום בלע לא דאם הביאוה״ל, כ׳ ולמעשה דמי. שפיר ממש, מאכל ולא "טעם״ קצת

ולברך. לחזור צריך בדיבור,
 ח) רט (מ׳׳ב ומברך חוזר אינו ובדיעבד כדיבור, נחשב אינו לאכילה, הברכה בין אחר דבר טעם ם א ל.

 הוא אא"כ כח) קסז (שעה"צ המאכל מן קצת שיבלע עד למקום ממקום ילך שלא ליזהר צריך לכן הפסק, הוי הליכה לא.
 (מ"ב ולברך לחזור צריך שאכל, לפני מקומו את ושינה הפרי על בירך ואם שם) (שעה"צ הפסק הוי לא דאז לצורך,

מקום. שינוי דיני להלן ועי' לט) קעח
 טז) סי' ח"ה הלוי (שבט ומברך חוזר אינו ובדיעבד ט) סי' ח"ז יצחק (מנחת לאכילה הברכה בין בפיו לנגן אסור לב.
 ממש ברכה אותו דהוא כיון הפסק, הוי לא לבטלה, ברכה דהוי אף שניה, פעם ובירך חזר ובטעות הפרי, על שבירך מי לג.

אוירבך) מהגרש׳׳ז ריח הערה פמ"ז (שש"כ
 האכילה לצורך דהוא כיון לאכילה, הברכה בין בברכה לעשר יכול מעושר, אינו שהמאכל הברכה אחר שנזכר מי לד.

 המאכל מן קצת יטעם קודם לחומרא, עישר שלא ונזכר ובירך לחומרא, שמעשר ומי ק׳׳ה) טוס סי' דמאי (חזו׳׳א
הוראה) (מורי לחומרא יעשר ואח"כ

יב) רו (מ"ב לאכילה הברכה בין קדושה או קדיש או איש׳׳ר יענה לא לה.
 ולמעשה ב) רטו (שעה"צ לא או ומברך חוזר אם הפוסקים נחלקו לאכילה, הברכה בין אחר של לברכה "אמן" ענה אם לו.

 פמ"ח (שש"כ ומברך חוזר אחרת, לברכה אמן ענה ואם ומברך, חוזר אינו ממש, ברכה סוג לאותו אמן ענה דאם י"א,
אוירבך) מהגרש׳׳ז ז סעי'

א) רטו (מ"ב ומברך וחוזר הפסק זה הרי עצמו, ברכת על "אמן" אמר אם לז.
__________________________טיב) ר (שעה"צ ומברך וחוזר הפסק זה הרי לאכילה, הברכה בין 'בשכמל"ו' אמר אם .לח

שונים דינים
 סקי"ח) (מ"ב דידיה ימין שהוא שמאל ביד יחזיק יד ואיטר ד) רו (שו׳׳ע הברכה בשעת ימין ביד הפרי את להחזיק יש לט.
קבלה) ע"פ סקי"ח שם (מ"ב הברכה בשעת בסכין הפרי את לתחוב אין מ.

 (שם) בשפתיו שיוציא ובלבד יצא, לאזניו השמיע לא אם אף ובדיעבד ג) רו (שו׳׳ע לאזניו הברכה את להשמיע צריך מא.
אוירבך) הגרש׳׳ז בשם דרשו (מ"ב יצא קול, שום יוצא שאינו ואף



 שלא דהיינו קרי", עמי תלכו "ואם תורתנו במאמר נכלל וזה ה( קצא )מ׳׳ב שמברך בשעה מלאכה שום לעשות אסור מב.
שם( )מ׳׳ב בעלמא והזדמנות המקרה צד על אצלנו המצוות יהיו

 ומברך לצדדין מסלקן לברך, ושכח להוציאן, שמאוס עד וריסקן ובוטנים, שקדים כגון פירות, סוגי שני בפיו הכניס מג.
קניבסקי( הגר״ח בשם ישעי' אברהם הג״ר )אחי והאדמה העץ

 אם אף מענבים, המשקה בפיו המוצץ וכן וענבים. מזיתים חוץ שהכל, ומברך עליו פרי שם אין מפרי, היוצא משקה מד.
 דינו שמוצץ, פרי בכל וכן הרב( )שו"ע העץ על ואחריו העץ, פרי בורא המשקה על מברך לפיו, מחוץ הענבים מחזיק

א( סעי' רי סי' רע״א )הגה׳ דבר לכל כמאכל
 אף העץ, פרי בורא מברך ענבים רסק שעל וי׳׳א ז( רב )רמ״א שהכל מברך כלל פרי תואר שם שאין עד שנתרסק פרי מה.

 בשם כהן )הגר״י שהכל וברכתו פרי, מעלת לו אין וגם כיין דינו שאין וי"א אלישיב( )הגרי״ש כלל פרי תואר שם שאין
לובין( מהגרמ״מ ההלכה )בנתיבות שהכל ברכתו לגמרי שמרוסק תפוחים ורסק קרליץ( והגר״נ שטינמן הגראי״ל

 בירך ואם שהכל, עליו מברך פרי, של חתיכה שום נשאר שלא עד לגמרי וריסקן שבישלן ואגסים תפוחים כגון פירות מו.
 מובא )כן ברכה מספק לצאת שלם פרי על לברך מחמירים ויש סקמ״א( שם ומ׳׳ב ז׳ סעי׳ רב סי׳ רמ״א )ע׳׳פ יצא העץ

ג( צא ח״א שלמה במנחת
 בתחתית משקה מהם וזב בקערה הנמצאים ענבים וכן סק"ג( רב סי' )מ"ב הגפן פרי בורא ברכתו מענבים הזב משקה מז.

 זה הרי משקה, גם יש וביחד הענבים כשאוכל אבל הגפן, פרי בורא ברכתו שתיה, בכוונת אותו שותה אם הקערה,
)אחרונים( העץ פרי בורא הכל על ומברכים לענבים נטפל

 רב סי' )שו"ע כלל עליו מברך אינו הדחק, ע"י אפי' לאכילה ראוי שאינו עד ביותר מר והוא התבשל לא שעדיין פרי מח.
 והעוללות החי״א דעת אמנם העץ. פרי בורא מברך הדחק ע״י לאוכלו ראוי דאם המחבר, בדעת המ״ב וכ׳ ב( סעי׳

 )הגרש״ז שהכל יברך לימון דעל י"א ולמעשה סקי״ח( שם )מ׳׳ב שהכל מברך הדחק ע״י אלא ראוי דכשאינו אפרים
 העץ שיברך וי׳׳א שטינמן( הגראי״ל בשם כהן הגר״י דרשו, במ״ב ח״ב-מובא לציון אור ח׳׳ב, השבת במאור אוירבך
קניבסקי( הגר״ח בשם כהן )הגר״י

 הגר״א ודעת שם( )מ׳׳ב העץ פרי בורא מברך באור שמתקן או בישלן אם הדחק, ע"י רק שנאכלים הנ״ל הפירות אלו מט.
סקי״ח( שם )שעה״צ שהכל ברכתו באור מתקן דאפי׳

 סקי״ט( שם )מ׳׳ב שהכל ברכתם וכיו׳׳ב, בדבש טיגנן או ריקחן אם הדחק, ע"י אפי׳ ראויים שאינם הנ״ל רות פי נ.
 יכול אינו אמנם בברכה. חייב ואינו להתה, טפל הוא התמר הרי "תמר", עם התה את וממתיק תה כוס ששותה מי נא.

 ולהתחיל לפיו "תמר" קצת קודם ולהכניס "שהכל", לברך יש אלא התמר, בלי "מר" שהוא כיון לבד, התה על לברך
רכא( עמ׳ שני חוט תפב, עמ׳ ברכות ע״מ אלישיב הגרי״ש )שיעורי התה את לשתות מיד ותיכף ללעוס,

 בעולם שמועה ויש סק״ד( קעז סי׳ )מ׳׳ב ברכה וצריך כלל, למזון באין אין סעודה, לקינוח שמביאים מבושלין פירות נב.
 בשם שאומרים שמה מהחזו"א, ששמע קניבסקי הגר"ח ואמר בלוך( שלמה רבי של בספר )כ"כ בו חזר זיע"א שהח"ח

 קומפוט על אבל מהסעודה, כחלק למתיקה שאוכלים ירקות תבשיל שהוא וכדומה, צימע"ס על מדובר זיע"א הח"ח
הסתירה( מיישב ושם פ׳׳א, עמ׳ ח״א רבינו בארחות וכ׳׳כ ,30 גליון דהילכתא )אליבא לברך צריך שלנו

 אינו בגרונו חושש ואפי׳ ד( סעי׳ רב סי׳ )שו"ע ליה מזיק דאזוקי כלל, עליו מברך אינו שהוא כמות זית שמן השותה נג.
 פת עם ואוכלו בגרונו חושש ואם שם( )שו׳׳ע להפת טפל הוא כי עליו, מברך אינו פת עם אכלו ואם שם( )מ׳׳ב מברך

 אותו ושותה בגרונו חושש ואם סקכ״ט( שם )מ׳׳ב עיקר הפת או עיקר השמן אם הפוסקים נחלקו לאוכלו, שיוכל כדי
 )שו׳׳ע העץ פרי בורא עליו ומברך עיקר השמן הוה לרפואה, ומכוון שם[ מ״ב - משקין בשאר ]וה״ה סלקא מי עם

סקל״ג( )שעה״צ לרפואה שמועיל שמן שיעור נתן אם ודוקא סקל״א( )מ׳׳ב השמן על מרובה דהמשקה ואע״ג שם(
 ואם שהכל, עליהן לברך יש ולכן ברכתן, מהו הפוסקים נחלקו סוכר, או בדבש ריקחן או שטיגנן תפוזים של קליפות נד.

סקל״ט( שם )מ׳׳ב יצא האדמה או העץ עליהן בירך
 ועוד( רה סי׳ פיתים מנחת בשם סק״ט חיים )אורחות העץ פרי בורא ברכתו וכדומה, בדבש שטיגנן אתרוג קליפת נה.
 נשתנה לא "פופקרן" וכן ז( סעי׳ רב סי׳ שו"ע )ע"פ ברכתן נשתנה לא סכין או מזלג ע"י שנמעכו אבוקדו או ננה ב נו.

זצוק״ל( הגרשז״א קיד, סי׳ אה״ע בשו״ת ממשכ׳ בו וחזר זצוק״ל פיינשטיין )הגר״מ האדמה ומברך ברכתו
 ועוד( יז סעי׳ הרב )שו׳׳ע לבדן כשאוכלן שהכל עליהן מברך וכדומה, בוטנים וחמאת תמרים ממרח נז.
 מברכים לגמרי ומיעכן שבישלן חצילים או חומוס וכן סק״מ( שם )מ׳׳ב האדמה עליהן מברך שמיעכן אדמה תפוחי נח.

הנ"ל( מ״ב ע״פ )פוסקים שהכל ברכתן מכונה עם ריסקן אם אבל האדמה,
 שברכתם הפוסקים ומסקנת סי"ז( נ"א כלל )חיי"א ברכתם על מסתפקים יש נקוב, שאינו בעציץ הגדלים וירקות פירות נט.

ועוד( רד, לסי׳ בהערות ח״א סוף הלוי שבט חמד, )שדי עצמו בקרקע גדלו כאילו הוא
 )שו"ע לפניו מין מאותו שהי׳ אע"פ ולברך, לחזור צריך נמאס, או ונאבד מידו, ונפל עליו, ובירך לאוכלו פרי בידו נטל ס.

 אף שוב, לברך צריך אינו שלפניו מה שכל וביאוה״ל המ״ב ומסקנת שם( )רמ״א המחבר על חולקים ויש ו( סעי׳ רו סי׳
 סקכ״ו שם )מ׳׳ב זו בברכה נפטרו עליהם דעתו הי׳ אם רק אח״כ, שיביאו ומה כך, על מפורש דעתו הי׳ שלא

שם( וביאוה״ל
ו( רו )שו׳׳ע חוקיך למדני מיד יאמר הפרי, ונפל ה׳" אתה "ברוך לברך התחיל אם סא.
קג( עמ׳ ומשקה דולה שליט״א קניבסקי )הגר״ח עליו לברך יש בסעודה ראשונה כמנה פירות סלט האוכל סב.



 זית, אוכל אם אבל סעודה. באמצע לאכול רגילים שלא מה כל על מברך ,סעודה באמצע בשבט ט"ו פירות האוכל סג.
 (הגרמ׳׳ב אותו לפטור ויכוון אחר, פרי על יברך אלא עליו, יברך לא סעודה, באמצע לאכול שרגילים פרי שהוא

 באמצע גם הזית על לברך יש בשבט, ט׳׳ו פירות שאר עם ביחד הזית את מביא ואם קרליץ) הגר"נ בשם זילברברג
קדימה) מדיני קודם והזית קסח. עמ' שני (חוט סעודה

 וכן א) רט (שו"ע יצא כראוי, וסיים ונזכר מאכל, לאותו מתאימה שאינה ברכה לומר וחשב אמ"ה, בא"י לומר התחיל סד.
 כהן (הגר"י באמצע כשנזכר כראוי לסיים יכול לכתחילה ואף ב) סעי' (שם יצא תכ"ד בו וחזר כראוי שלא סיים אם

מא) ס"ק ח סי' מ"ב ע"פ
 שם) (שעה"צ ומורי רבי עליך שלום שכ' כהט׳׳ז ודלא סקי"ב) רו (מ"ב רבי" עליך "שלום הוא דיבור כדי תוך שיעור סה.
 מים, בתוך הגרעין את להניח עצה, נותנים ויש מהר. להשחיר הפרי של דרכו הגרעין, את כשמוציאים אבוקדו, פרי סו.

שיש פל"ז[, מו"נ רמב׳׳ם ]ע"פ שטינמן הגראי"ל מרן ואמר כלל. בהפרי נוגע שאינו אע"פ משחיר, אינו הפרי ואז
_________________________________שצ"ה) גליון חיים (פרי בזה הגיון שום דאין כיון האמורי, לדרכי בזה לחוש

מקום שינוי דיני
 צריכים שאינם בדברים ודוקא ב) קעח (רמ"א ראשונה ברכה ולברך לחזור צריך מקומו, את ושינה לאכול התחיל סז.

(שם) ראשונה ברכה עו"פ לברך צריך אינו פת, כגון למקומם, לחזור שצריכים דברים אבל במקומם, אחרונה ברכה
 יחמיר ולכתחילה ה) סעי' שם (שו"ע לא או במקומם אחרונה ברכה טעונים האם המינים בשבעת הפוסקים נחלקו סח.

מה) ס"ק (מ"ב אחרונה ברכה לברך הראשון למקום ויחזור
 לא ולמעשה מה) ס"ק (מ"ב ראשונה ברכה שוב לברך האם הפוסקים נחלקו מקומו, את שינה אם המינים, בשבעת סט.

תרכב) עמ' קוק ב.צ. מהרב ברכות ע"מ הגרי"ש (שיעורי שוב יברך
 בברכה שוב שמתחייב להדעות לחוש המינים, משבעת פירות שאוכל באמצע מקום שינוי לעשות לא ליזהר יש ע.

 יברך ואח"כ ג', מעין ברכה קודם יברך מקום, שינוי לעשות צריך ואם שיינברג) הגרח"פ בשם דרשו (מ"ב ראשונה
שיינברג) והגרח"פ אלישיב מהגרי"ש הברכה (וזאת צריכה שאינה ברכה הוי ולא השני, במקום ראשונה ברכה שוב

 א) סעי' (שו"ע בברכה וחייב מקום, שינוי נקרא מקום, שינוי לעשות הברכה בשעת כשדעתו גם עא.

 (שו"ע) מקום כשמשנה ראשונה ברכה שוב לברך צריך המינים, משבעת שאינם ובננות, ותפוזים תפוחים כמו פירות עב.
 בית באותו קומות כמה יש אם וגם יב) קעח (מ"ב שוב לברך וא"צ מקום, שינוי הוי לא בית באותו לחדר מחדר עג.

(שם) שוב לברך א"צ בעלות[, ]באותו
 שרוצה הברכה בשעת לכוון שיש החזו"א, והורה בבית) ד"ה (ביאוה"ל לחדר מחדר אפי' מקומו ישנה לא לכתחילה עד.

 (כתבי בהדיא כן חשב שלא אע"פ הכוונה" "הרגל על לסמוך אפשר פעמים, כמה כך וכשחשב לחדר. מחדר לעבור
החזו"א) בשם קניבסקי הגר׳׳ח

שני) (חוט מקום שינוי בכלל זה אין הסעודה, באמצע למקו"א או למטבח לצאת רגיל אם עה.
 הגרח"פ בשם הברכה (וזאת דעת לזה מהני ולא שוב, לברך וצריך מקום שינוי שנקרא י"א בנין, באותו דירות שני עו.

 תחת דהוי כיון שוב לברך דא"צ וי"א ואזנר) הגר"ש בשם הברכה שער אוירבך, והגרש"ז אלישיב, הגרי"ש שיינברג,
לציון) אור קניבסקי, הגר׳׳ח בשם הברכה וזאת קרליץ, הגר"נ בשם דינר (הגרי׳׳א אחד גג קורת

 והגרח"פ אלישיב הגרי"ש בשם הברכה (וזאת שוב לברך וצריך מקום שינוי דהוי י"א המדריגות, לחדר היוצא עז.
 (שם שוב מברך ואינו בעלות יש דלכולם כיון לחדר מחדר כמו שהוי וי"א ואזנר) הגר"ש בשם הברכה שער שיינברג,

 במקום לדירתו סמוך הוא דאם וי"א גג) אותו תחת דהוי כיון קרליץ הגר"נ בשם דינר הגרי"א אוירבך. הגרש"ז בשם
אלישיב) הגרי"ש בשם יצחק (שבות מקום שינוי נקרא מדירתו, רחוק הוא ואם מקום. שינוי נקרא אינו שימושו,

הברכה) (וזאת מקום שינוי זה אין מקורה, למרפסת מהבית היוצא עח.

 הגרי"א אלישיב, הגרי"ש בשם (שם שוב לברך וצריך מקום שינוי דהוי י"א מקורה, שאינה למרפסת מהבית היוצא עט.
 דינר (הגרי׳׳א ברכה עוד צריך ואין מקום שינוי שאינו וי"א קניבסקי) הגר׳׳ח בשם כהן הגר"י קרליץ, הגר"נ בשם דינר
 מהגר"י יהודה דעת פי"ב, לציון אור אוירבך, והגרש׳׳ז שיינברג הגרח"פ בשם הברכה וזאת ואזנר, הגר׳׳ש בשם

 מהמרפסת יציאה יש ואם מקום. שינוי ואינו להבית נטפל הוא מהבית, הוא להמרפסת היחיד הדרך דאם וי"א שפירא)
שני) (חוט ברכה עוד וצריך מקום שינוי חשיב לחצר,

שני) (חוט ומברך חוזר ואינו אחד למקום נחשב הכל מקורה, חצי המרפסת ם א פ.
 (הגר"י מקום שינוי ואינו אחד מקום הכל מקורה, שאינו אע"פ להמרפסת, מהסלון ממשיך והשולחן סעודה, עושה אם פא.

קניבסקי) הגר׳׳ח בשם כהן
שוב לברך שצריך וי"א פנ׳׳ד) (שש׳׳כ לשם כשיוצא שוב לברך א"צ חומה, שמוקפת פרטית חצר לו יש שאם י"א פב.

___________________________אלישיב) הגרי"ש בשם יצחק שבות קרליץ, והגר"נ ואזנר הגר"ש בשם דינר (הגרי"א
אחרונה ברכה דיני

 גדלו ואם פירותיה". ועל הארץ "על חותם בא"י גדלו ואם שלש. מעין אחריהם מברך המינים משבעת פירות האוכל פג.
י) רח (שו"ע הפירות" "ועל חותם בחו"ל

 פוטרתן שלש מעין דברכת הפירות, שאר על נפשות בורא לברך א"צ וכדומה, תפוחים וכן המינים משבעת פירות אכל פד.
 אם אבל סק"א) רז סי' (מ"ב יצא שלש מעין בירך ובטעות מינים, ז' ולא וכדומה תפוחים רק אכל אם וכן יג) רח (שו"ע
שם) (שו"ע נפשות בורא גם לברך וצריך התפוחים, את פוטר יין של שלש מעין ברכת אין תפוחים, ואכל יין שתה



 מעין בכה״ג גם האם מחו׳׳ל, תפוחים גם ואכל פירותיה", "ועל עליהם שחותמים מא"י פירות אכל אם מסתפקים, יש פה.
נג( עמ׳ תודה )שלמי הכל את פוטר שלש

 הכל את וכוללת חשובה יותר ברכה שהוא כיון פירותיה", "ועל לחתום יש מחו׳׳ל, פירות וגם א"י פירות גם אכל אם פו.
שליט״א( קניבסקי הגר״ח בשם כהן הגר"י זצוק"ל, הגריש״א בשם הברכה וזאת רבינו, )ארחות

 נח( רח )כה"ח פירותיה" ועל הארץ על לך "ונודה יברך לחתימה סמוך שגם וי׳׳א פירותיה". "על חותמים א"י בפירות פז.
 "ועל כתוב ובסידורים אוירבך( הגרש״ז בשם שוב הגר"י י, רח )ערוה״ש הפירות" "ועל יאמר לחתימה שסמוך וי׳׳א

 אומר סידור בלי וכשמברך הפירות", "ועל אומר סידור מתוך שכשמברך נוהג, קרליץ והגר"נ כהערוה"ש. הפירות"
כהן( )הגר"י פירותיה" "ועל

 "פירותיה", יחתום לא א"י, ספק שהוא ממקום מגיעים הפירות אם או לא, או מא"י מגיעים הפירות אם מסתפק אם פח.
נד( רח )מ׳׳ב הפירות" "ועל יאמר אלא

 שיצא וי"א נג( עמ׳ תודה שלמי ה, ס )קצוה״ש לא או יצא אם מסתפקים יש חו׳׳ל, פירות על פירותיה" "על חתם אם פט.
 מגיעים פירות הרבה כי ״פירותיה״, שחותם לפני מגיעים הפירות מהיכן היטב לברר יש לכן יהושע( דבר )שו׳׳ת

א"י. ספק שהם ממקומות
 סב( רח )מ׳׳ב יצא לא העץ", "על אחרונה ברכה בירך ובטעות האדמה, פירות רק כל א צ.

מב( רב )מ׳׳ב יצא לא בדיעבד אפי׳ המינים, שבעת על נפשות בורא בירך צא.

 אם אפי׳ הוא הזה והדין סג. רח )מ׳׳ב יצא לא העץ על בירך ואם נפשות. ובורא שהכל ברכתו וכדומה, תפוח סחט אם צב.
במ"ב( עי"ש פוטר, אינו אפ"ה תפוח, סחט וגם מינים מז׳ שאכל כגון העץ", "על מברך כך בין

 )מ"ב יצא הפירות[ ועל הארץ על ולא הפירות, על בא"י שחתם ]כגון בחתימה "ארץ" הזכיר לא אם ג׳, מעין בברכה צג.
 אמר לא שאם וי"א )שם( ירושלים מעכב אינו וגם אלא( ד"ה יז סעי׳ שם )ביאוה"ל מעכב אינו בפתיחה וגם נה( רח

ד( לד או"ח )חזו׳׳א יצא לא הברכה בנוסח ירושלים או ארץ
 כג( רח )באה׳׳ט שיצא ויין תמרים מעל חוץ יצא, לא המינים, שבעת על המחיה" "על ובירך טעה צד.
 יצא לא הגפן על ובירך ענבים אכל וגם יין שתה אם אבל טו( רח )שו׳׳ע יצא הגפן" "על בטעות ובירך ענבים אכל אם צה.

סקס"ט( )מ׳׳ב יצא הענבים על מפורש כיון ואם יד( סעי׳ שם )שו׳׳ע
 לא אם אבל הסעודה. לפני אחרונה ברכה מברך אינו שבסעודה, פירות לפטור ומכוין הסעודה לפני פירות האוכל צו.

 צריך הסעודה, לפני לברך שכח אם וגם ב( קעו )מ׳׳ב הסעודה לפני אחרונה ברכה לברך יש הסעודה בתוך פירות יאכל
)שם( הסעודה בתוך לברך

 הסעודה, לפני נפשות בורא לברך צריך אדמה, תפוח כגון הסעודה, בתוך ברכה שא"צ דברים הסעודה לפני אכל אם צז.
אחרונה, ברכה יברך לא הסעודה, לפני מזונות אכל אם אמנם שם( )מ׳׳ב הסעודה בתוך תפו׳׳א לאכול כוונתו אם ואפי׳
 בדברים ודוקא )שם( ברהמ"ז בשעת עליהם שיכוין וטוב שם( )ביאוה"ל פת ספק שהם כיון ברהמ"ז, על יסמוך אלא
כהן( )הגר"י הסעודה לפני אחרונה ברכה לברך צריך ביסלי[ ]כגון מזונות ודאי שהם דברים אבל מזונות, ספק שהם

 ה( קפג )תהל"ד יענה שלא וי"א קד( סי׳ )מאמ׳׳ר ג׳ מעין ברכה באמצע שבקדושה דבר לענות שיכול י"א צח.

 רק או פירות רק אכל שחבירו אע"פ אחרונה, בברכה חבירו להוציא יכול המינים, משבעת ופירות מזונות אכל אם צט.
א( ריג )שע"ת הפסק הוי ולא לצאת, שצריך במה רק לצאת יכוון וחבירו מזונות,

 מז׳ פירות אכל אם אבל ג( רט )שו׳׳ע לקולא ברכות דספק ומברך, חוזר אינו אחרונה, ברכה בירך אם שמסתפק י מ ק.
ג׳. מעין ויברך מין מאותו כזית עוד יאכל בספק, לכן מדרבנן. או מה"ת ג׳ מעין חייב אם נחלקו שביעה, בשיעור מינים

טו( קפד )מ׳׳ב ראשונה ברכה שוב ויברך י( רט )מ׳׳ב ג׳ במעין הפירות ויכלול מזונות, כזית יאכל מין, אותו לו אין ואם
 אם נפשות, בורא בירך אם ומסתפק ג׳, מעין ברכת בירך שלא בטוח והוא שתה, וגם המינים, משבעת פירות שאכל מי קא.

 בטוח הוא ואם שתיהן. את ויברך ב׳׳נ, בירך שלא ודאי זה הרי ב׳׳נ, ואח"כ ג׳ מעין ברכת קודם לברך תמיד רגיל
ט( סי׳ הוספות צבי )חכם ומברך חוזר ואינו ב"נ, לפני ג׳ מעין שבירך חזקה הרי ג׳, מעין בברכת ומסתפק ב"נ, שבירך

 מינים, משאר כזית וחצי המינים משבעת כזית חצי אכל ואם א( רי )שו"ע מכזית פחות על אחרונה ברכה מברכים אין קב.
א( רי )מ"ב נפשות בורא מברך

 אינו ענב, כזית חצי עוד אכל פרס אכילת כדי תוך ואח"כ נפשות, בורא ובירך תפוח כזית וחצי ענב כזית חצי אכל אם קג.
קניבסקי( והגר׳׳ח שטינמן הגראי"ל בשם תודה )שלמי נפשות בורא בירך דכבר כיון ג׳, מעין לברכת מצטרף

 התפוח אין כנ"ל[, הבננה את פוטר אינו העץ" "על ]וברכת בננה כזית וחצי תפוח, כזית וחצי ענבים, כזית אכל אם קד.
 אחרונה ברכה מברך אינו הבננה ועל העץ". "על עם נפטר דהתפוח כיון נפשות, בורא לברך כדי הבננה עם מצטרף
שקדים[ וקצת בוטנים וקצת ענבים, כזית שאכל כגון דוגמא, ]עוד שטינמן( הגראי"ל בשם תודה )שלמי

עד ובדיעבד דקות, שתי הוא ולכתחילה א( רי )שו"ע פרס אכילת בכדי כזית אכל אא"כ אחרונה ברכה מברכים אין קה.
______________________)שם( כזית עוד לאכול להדר יש מסתפק ואם אלישיב( מהגרי"ש האיש )אשרי דקות ארבע

בריה דיני
 נפשות בורא מברכים אם המחבר מסתפק שחורים[ גרעינים או שקד, או שלם, חומוס כגון שלם, ]דבר בריה אכל אם קו.

 לאכול לא ליזהר נכון לכן בריה( הוי קטן דג דגם סק"כ שעה"צ ועי׳ סק"ה. ומ׳׳ב א, רי )שו׳׳ע מכזית פחות על אף
"רימון"[ של גרגיר או ענב, כגון מכזית פחות בבריה מעי"ג, לענין גם הוא הזה ]והדין שם( )שו׳׳ע מכזית פחות בריה

ריב( עמ׳ שני )חוט פרס אכילת כדי תוך כזית הוה ביחד אא"כ בריה, עוד יאכל לא ברכות, לספק ונכנס בריה, אכל אם קז.



 דדברים שחורים♦ גרעינים או בוטנים. או "ארבעס" קצת אוכלים שלפעמים זכור" ב״שלום למעשה נוגע הנ״ל הדין קח.
סקכ״א( שעה״צ )עי׳ בריה יהיו שלא לשנים כ״א לחתוך או ב״נ, לברך כדי כזית לאכול ליזהר יש לכן בריה. הם אלו

 סק״ו( )מ״ב בריה שם ממנו בטל נתרסקה אם וכן סק״ח( )מ״ב בריה הוה לא בישול ע״י קצת ממנו נפל אם קט.
 פי״ד( לציון אור מטות, פ׳ בא״ח הגריש״א, בשם )וזה״ב בריה הוה לא לפיו, הכל מכניס ולא מעט, ממנו נוגס אם קי.
 שני( )חוט בריה הוי תירס גרעין וכן לד( ח הלוי )שבט ברכות לספק נכנס והאוכלו בריה, הוי ״שומשום״ גרגיר קיא.
 שם( )רמ״א בריה הוה לא לאכילה[ ראוי אינו שהגרעין ואע״פ שזיף. של גרעין ]כגון הגרעין את מהפרי הוציא אם קיב.
 בשם כהן )הגר״י רימון של כגרעין דהוי בריה, דהוה וי״א שני( )חוט בריה נקרא אם צ״ע תפוז-קלמנטינה של פלח קיג.

הלכה( בנתיבות מובא אלישיב, מהגרי״ש האיש )אשרי בריה הוי דלא וי״א לציון( אור קניבסקי, הגר״ח
שם הלוי שבט ועי׳ לד. ח הלוי שבט שו״ת קרליץ, והגר״נ קניבסקי הגר״ח בשם כהן )הגר״י בריה הוי שצימוק ״א י קיד.

_________________שפירא( מהגר״י יהודה )דעת בריה הוי שלא לומר נוטים ויש בריה( אינו אולי לגמרי התיבש דאם
במשקין שטיבולו דבר ולכל לפירות ידים נטילת דיני

 נוגעות ידיו אין אם ואפי׳ ד( קנח )שו״ע אותם שאוכל לפני ברכה בלי ידיו ליטול צריך במים, רטובים כשהפירות קטו.
סק״כ( )מ״ב מהברכה[ ]חוץ לפת כמו נטילה דיני כל לזה וצריך )שם( ידיו ליטול צריך במים,

 כו( ס״ק )מ״ב ידיו ליטול צריך אינו וכדומה, כפית עם רק הידים, עם אותם לאכול הדרך אין אם קטז.
 הלכה בשי״ח דהלכתא אליבא טו, י הלוי )שבט בידיו לנגב ויכול נטילה. א״צ שאוכלו, לפני הפרי את ניגב אם קיז.

קניבסקי( מהגר״ח
 דהלכתא )אליבא ידיו ליטול א״צ לשלג, פרי נפל אם לכן יז[, דף ]נדה לשתותו עליו חשב אא״כ משקה דין לשלג אין קיח.

קניבסקי( מהגר״ח
 יין, דהיינו - ד״ם שח״ט י״ד - משקין, משבעה באחד שטובל מאכל דבר לכל נוגע הוא לפ ידים נטילת של הדין קיט.

 תזריע, פ׳ )בא״חידיו. ליטול קודם צריך קפה, או תה בכוס עוגיה שטובל מי ולכן, מים. דם, טל, חלב, שמן, דבש,
רבינו( )ארחות בידים לאוכלו שרגילים כיון עצמות, עם עוף כשאכל ידיו נטל והחזו״א ועוד( כה״ח,

 הוא ו״שמן״ יד( קנח )מ״ב תמרים דבש ולא למשקה, נחשב ״דבורים״ דבש ודוקא ״דבש״. הם משקין מהז׳ חד א קכ.
סקט״ו( )מ״ב שמנים שאר ולא זית, שמן דוקא

 ]כגון בידים אותו אוכל אם נט״י וצריך משקה נחשב זה הרי הטיגון, לפני ונימוחה שמן, במקום במחבת חמאה הנותן קכא.
כנ״ל. נטילה צריך זית בשמן דוקא שמן, עם מטגן אם אבל קע( א והנהגות תשובות ועי׳ סקט״ז. )מ״ב חביתה[

 הליכות פב, עמ׳ ישראלזון מהגר״י הגרי״ש פסקי הגש״פ, מהחזו״א הלכות )קיצור להאכילה הנטילה בין להפסיק אין קכב.
 ורחץ בין יפסיק שלא הסדר ליל גבי מועדים, חלק אלישיב מהגרי״ש האיש באשרי הוא וכן פ״ט. מועדים שלמה

ישראלזון( מהדורת קניבסקי להגר״ח בהגש״פ הוא וכן לכרפס,
 על מברך אינו שבכה״ג חמוץ, מלפפון עם קוגל שאוכל ]כגון המאכל לעיקר טפל הוא נטילה שמחייב המאכל אם קכג.

מכזית( פחות גבי סק״כ מ״ב ע״פ שלמה )הליכות ידים בנטילת להקל שיש י״א טפל[, שהוא כיון המלפפון
 ידים ליטול א״צ שבכה״ג וי״א ועוד( )כה״ח, ידים ליטול שצריך י״א המזון, ברכת אחרי מיד רטובים פירות הביאו אם קכד.

ועוד( ערוה״ש, בשע״ת, מובא ו קנח )ברכ״י
 וכ״ה הלכות, בשונה וכ״כ שם, הח״ח של הגהה ע״פ כ קנח )מ״ב מכזית שפחות רטוב למאכל גם ידיו ליטול צריך קכה.

ועוד( כה״ח, תזריע, פ׳ חי איש בן טו, כה בחזו״א
 ואזנר( מהגר״ש חי״ב לוי )מבית שאוכל לפני נט״י צריך לחות, ידים עם בו נוגע אבל רטוב, אינו המאכל אם שגם ״א י קכו.
 גם נטילה שצריך וי״א מהפמ״ג( כב קנח )שעה״צ נט״י צריך אינו בהמאכל, נוגע ואינו ידו על מפה כורך שאם ״א י קכז.

יד( כה )חזו״א ״ג בכה
 בזה שסומכים הוא המנהג שטעם וי״א לזה. ידים נוטלים שלא העולם שמנהג י״א בהתה, סוכר קוביית שטובלים אלו קכח.

עב( סי׳ תשובה התעוררות שו״ת עה, ב הקהתי שבט שו״ת ט, לו )קצה״ש נטילה א״צ מכזית שלפחות הפוסקים על
 והחזו״א ועוד( ישראל, אבן )שו״ת מים שם עליו דאין כיון נטילה שא״צ י״א בהמקרר, שהיו מחמת שרטובים פירות קכט.

רבינו( )ארחות בזה החמיר
 אברהם( )אשל נטילה צריך בטיבול דדוקא כיון נט״י, א״צ מהשתיה, נרטב והמאכל שאוכל, בשעה שותה ם א קל.

תורה( )דעת נטילה א״צ שבפיו, מרוק שנרטב מאכל קלא.

שהחיינו ברכת דיני
 ואינה ג( סעי׳ רכה סי׳ )שו״ע אכילה שעת עד לברך שלא ונהגו שהחיינו, מברך לשנה משנה מתחדש חדש פרי הרואה קלב.

סק״ט( )מ״ב לבטלה שלא ליזהר ראוי ומ״מ מיענש, לא מברך לא דאי רשות אלא
 )קיצוש״ע לברך יכול ראשונה באכילה שעסוק זמן וכל סקי״ג( )מ״ב מברך אינו שוב ראשונה באכילה בירך לא אם קלג.

 או״ח שיק מהר״ם )שו״ת פרי אותו לפטור ולכוון אחר חדש פרי על לברך נכון ראשונה באכילה בירך לא ואי ועוד(
סקט״ו( שם בשעה״צ וכמבואר שניה אכילה על אף שמברכין להשיטות לחשוש והיינו ראה, פ׳ חי איש בן פט, סי׳

 שלא אע״פ כולם את פטר מהם, א׳ על ובירך שהחיינו, עליהם לברך שצריך פירות מיני כמה השלחן על לפניו היו אם קלד.
פז( סי׳ ח״א אג״מ סקי״ח, )כה״ח אותם וראה לפניו שהיו כיון אכלם,



 צריך הוא העץ ממיני אחד ועל שבעה, המין להקדים שצריך שבעה, ממין ושלא שבעה ממין העץ פירות לפניו היה קלה.
 והשבח) השיר בספר דבליצקי (הגר"ש השבעה מין את ויקדים "שהחיינו", של הפרי את לסלק יש "שהחיינו", לברך

 (מ"ב הפסק הוה לא הברכה אחר שהחיינו בירך אם ובדיעבד לה, הראויה ברכה יברך ואח"כ שהחיינו קודם לברך נכון קלו.
 ועוד) סקכ״ד (כה״ח שהחיינו ואח"כ הפרי על קודם לברך הספרדים מנהג הפוסקים, בזה נחלקו ולמעשה סקי״א) שם

 כא, אות רב למעשה בהוספה (הגר״א שהחיינו ואח"כ הפרי ברכת שיקדים י"א ולכאן. לכאן דיעות יש אשכנז ומנהג
 (הגר"נ שהחיינו ברכת שיקדים וי"א ג) כב מ"ב ועי' ועוד, חזו"א ערוה״ש, תנ, סי' או״ח נזר אבני סק"ו, היטב באר

 פיינשטיין) הגר"מ ערוה״ש, אדם, חיי כה, סי' סופר כתב חת"ס, זצוק"ל, אדלר
 כיון שהחיינו עליו מברכים שלא ]וי"א טז) רכה (מ״ב השנה כל העץ על שהוא כיון שהחיינו, עליו מברכים לא אתרוג קלז.

 וי"א ראה) פרשת חי איש בן צב, סי' או"ח שלמה לך האלף (שו״ת הסוכות בחג המצוה קיום בשעת עליו בירך שכבר
 ועוד)[ רב, סי' וקציעה (מור האכילה בשעת שהחיינו ברכת פוטר אינו המצוה קיום בשעת שהברכה

 הבאים בפירות דוקא הוא וכ"ז פרי) ד"ה ביאוה"ל (עי' מורכבים פירות על שהחיינו לברך אפשר האם הפוסקים נחלקו קלח.
 יח כג שלמה (הליכות כלל איסור בהם אין המורכבים פירות מגרעיני שגדלו פירות אבל בזה, זה שהורכבו מהעצים

 ז) ג כלאים חזו״א ע"פ
 צריך האם הפוסקים נחלקו וכדומה[, וירוקים שחורים ענבים ]כגון להם יקרא אחד שם אשר בטעמם החלוקים פירות קלט.

 פרי שיקח יותר וטוב עביד, כמר ודעביד עביד כמר דעביד הוא, השעה"צ ומסקנת לא. או וא' א' כל על שהחיינו לברך
 לפניו הי' לא השני כשהמין וכ"ז סקי"ח) (שעה"צ זה את גם להוציא ויכוין עליה, בירך לא שעדיין חדש מין של

 0סקט" ושעה"צ סקי"ד (מ״ב אחת בברכה די לגמרי מינים בשני אפי' הרי לפניו, הי' דאי הברכה, בשעת
 אינו פרי ואיזה לשנה משנה מתחדש פרי איזה לברר יש ולכן "עונתי", ירק או פרי על אלא שהחיינו לברך אין קמ.

 ו) סעי' שו״ע (עי' בננות[ ]כגון השנה ימות כל בחממות לגדלם שמצליחים יש הטכניקה, התפתחות ועקב מתחדש.
 רא) ח"א והנהגות (תשובות שהחיינו עליהן מברך אין השנה כל רצוף באופן הוא אחרות ממדינות הפירות ייבוא אם . קמא
 לברך יש אפ"ה מזונות, רק ומברך "קרקר", על אבוקדו אוכל אם כגון שהחיינו. לברך צריך "טפל" שהוא פרי על גם קמב.

שטינמן) הגראי"ל בשם תודה (שלמי הפרי טעם ומרגיש ממנו כשנהנה ודוקא האבוקדו. על שהחיינו
_______________אלישיב) מהגרי"ש ההלכה (בנתיבות שהחיינו לברך יש שהכל[ ]וברכתו לגמרי שמרוסק פרי על גם .קמג

ברכות לוח
פוסקים, מהרבה שהבאנו עי׳׳ש אמנם אוירבך. הגרש׳׳ז וכ׳׳כ האדמה. שברכתם סק׳׳ג) רג (סי' המ׳׳ב ע׳׳פ בפנים כתבנו [cranberries] חמוציות

העץ. וברכתו חשוב, לפרי ונהפך הפרי השתנה שהיום
 שהדרך כיון העץ, שברכתו וי"א אוירבך) הגרש׳׳ז בשם הברכה (וזאת שהכל שברכתו י"א כתוש, שהוא קוקוס ממתק העץ. פרי בורא ברכתו קוקוס
כתוש. קוקוס בכל הדין וכן ועוד) מד, רב מ׳׳ב ע׳׳פ מברכים כיצד ספר שטרנבוך, מהגר׳׳מ כהלכתן הברכות (ספר כתוש אותו לאכול

 כל על לברך שצריך וי"א והגרשז׳׳א) הגריש׳׳א בשם הברכה וזאת א, ריב (מ׳׳ב הרוב בתר הולכים האדמה, פרי וגם העץ פרי גם בו שיש פירות סלט
 קולדצקי מהגר׳׳י שמעתי וכן פ, עמ' ישראלזון מהגר׳׳י הגרי׳׳ש (פסקי הרוב על מברך דאז קטנות, מאוד לחתיכות חתוכים הם אא"כ עצמו, בפני מין

 אם אבל רוב, בתר הולכים להשני, אחד טעם נותנים שהפירות זמן הרבה ביחד שהו אם וכן ברכות) שני לברך נוהג שהוא אוירבך הגרש׳׳ז לו שאמר
 שכ' יצחק בשבות ועי׳׳ש רוב) בתר שהולכים אוירבך מהגרש׳׳ז שמביא ועי׳׳ש אלישיב. הגרי׳׳ש בשם יצחק (שבות ברכות שני לברך צריך שהו, לא

המיעוט. על קודם ולברך המינים, את להפריד
 מהשבעת כזית אכל אם ודוקא אחרונה. בברכה העץ" "על גם לברך צריך ותמרים[, ורימונים ענבים ]כגון המינים משבעת גם בפנים שיש פירות סלט

דקות[. שתי ]בערך פרס אכילת כדי המינים
פא) עמ' הגרי׳׳ש (פסקי העץ עליו ולברך פרי חתיכת לקחת יש פרי, חתיכות שם יש ואם שהכל. ברכתו פירות מיץ

י) רב (שו׳׳ע שהכל מברך המים, את רק שותה ואם המים. על שהכל מברך ואינו הפירות על העץ מברך פירות לפתן
 האוכלים אלו על דיבר דהח׳׳ח ואפשר בו, חזר חיים שהחפץ נכון דלא ועי׳׳ש קסח, עמ' שני חוט ד, קעז (מ׳׳ב ברכה טעון הסעודה בסוף פירות לפתן

הסעודה) באמצע
 הסעודה בתחילת פירות שבלפתן וי"א שם) שני (חוט התאוה לעורר בא שהוא כיון ברכה, טעון אינו הסעודה, בתחילת שמגישים מילון או אשכולית
קניבסקי) הגר׳׳ח בשם הלכה (בנתיבות שמברכים" "כמדומה

 (שו"ע יצא בדיעבד האדמה[ ]או העץ בירך ואם שהכל, ברכתו בלנדר[, עם שמרסקים אלו ]כגון כלל הפרי צורת בהם שאין מרוסקים וירקות פירות
 או תמרים שמיעך ]כגון נשאר הפרי של שממשן או הפרי, צורת נשארה ואם וחצילים) בעגבניות הדין שכן ועי׳׳ש קפח. עמ' שני חוט ז, רב ורמ׳׳א
 ותות ]אננס האדמה הוא והרוב שדה, תות או אננס וגם אפרסק גם בבלנדר ריסק ואם שם) שני חוט מב, ס׳׳ק ומ׳׳ב (שם, העץ מברך בננה[, או תפו׳׳א
 האדמה בירך אם אבל שהכל[. ]ומברך לגמרי מרוסק הוא אם אפי' האננס על ברכה שוב לברך וצריך האננס, את בדיעבד פוטר העץ אין שדה[,

הכל. על יצא בדיעבד
ועוד) הברכה, וזאת אלישיב, מהגרי׳׳ש האיש אשרי קפח, עמ' שני (חוט העץ פרי בורא ברכתם מסוכרים פירות

 אין טעם, ובלי סוכר בלי אוכלם ואם הברכה) שערי ב, לג חזו׳׳א לט, רב (מ׳׳ב יצא העץ בירך ואם שהכל. ברכתם מסוכרים ולימון תפוז קליפות
הברכה) בשערי מובא הלכות, משנה (שו׳׳ת כלל עליהם מברכים
(כה׳׳ח, שהכל שברכתו וי"א קפה) עמ' שני חוט ואזנר, הגר׳׳ש בשם הברכה (שערי הפרי עיקר שהוא כיון העץ, שברכתו י"א מסוכר אתרוג קליפת
בא׳׳ח)

הברכה) שערי קפה, עמ' שני (חוט העץ ברכתם ואגס תפוח קליפות
 בשם יצחק שבות לא, ג משה אגרות (שו׳׳ת לעצמו טוב אחד שכל כיון ברכות, שני לברך צריך שקדים, או צימוקים כגון בשוקולד המצופים פירות

 גלידה או קרמבו, על דה׳׳ה ]ועי׳׳ש (שם) אחר פרי על העץ להקדים טוב ויותר שהכל. כשמברך הצמוק את לפטור לא לכוון ויש אלישיב) הגרי׳׳ש
ברכות[ שני לברך צריך מתוק, טעם בהגביע שיש בגביע

 הגרש׳׳ז בשם שוב (הגר׳׳י מזונות שברכתו וי"א אלישיב) הגרי׳׳ש בשם יצחק (שבות ברכות שני ולברך המינים את להפריד שצריך י"א קבוקים
קרליץ) הגר׳׳נ בשם ההלכה (בנתיבות מזונות ברכתו קמח, הרבה יש ואם האדמה. ברכתו קמח, מעט יש שאם וי"א אוירבך)

 בא דאינו וטעמו, אלישיב. הגרי׳׳ש פסקי ע׳׳פ יצחק בו"...(שבות שיש "כל בזה אומרים ולא שהכל, ברכתו מזונות של פירורים קצת בו שיש גלידה
דגן) קצת בו שיש ממתק בכל וה׳׳ה רוב. של הדין ונשאר לתבלין, אלא למאכל

 את פוטר אינו בודאי דזה התפו׳׳א, על האדמה פרי בורא קודם ויברך הסדר, את ישנה לעצמו, ניכר מין וכל מזונות, מיני גם בו שיש צ'ולנט - חמין
אוירבך) והגרש׳׳ז אלישיב מהגרי׳׳ש יצחק (שבות מזונות מברך ואח׳׳כ המזונות,
פירות, על העץ שבירך אחרי שוקולד כשאוכל וגם קפח) עמ' שני חוט אלישיב, והגרי׳׳ש אוירבך הגרש׳׳ז בשם יצחק (שבות שהכל ברכתו שוקולד

מצופים) צימוקים גבי הנ׳׳ל מהאג׳׳מ מוכח שכן ועי׳׳ש אלישיב. מהגרי׳׳ש (שם שהכל לברך צריך
והגרי"ש אוירבך הגרש"ז בשם הברכה (וזאת האדמה שברכתו וי"א קפח) ,עמ שני (חוט שהכל שברכתו י"א מים, לזה שמוסיפים תפו"א אבקת



האדמה. מברכים לכו׳׳ע "פירי" על אבל אלישיב(
 שוב )הגר׳׳י כן ע׳׳ד דנטעי כיון האדמה, מברכים כאן שהכל, ברכתו האור ע"י שנתקן שכל ג( )רב השו׳׳ע שכ׳ אף ואבטיח[, ]דלעת לבנים גרעינים

אוירבך( הגרש׳׳ז בשם
אלישיב( מהגרי׳׳ש האיש אשרי שני, חוט אוירבך, הגרש׳׳ז בשם שוב )הגר"י האדמה ברכתו פופקורן

 שהכל. ברכתו תירס מקמח הוא ואם האדמה. ברכתו שלם מתירס הוא דאם תירס, מקמח או שלם מתירס עשוי אם ברכיבים לבדוק יש תירס חטיפי
הברכה( )וזאת החברות בין הבדל יש ובקורנפלקס

 שוב )הגר׳׳י שהכל שיברך וי"א אלישיב( הגרי׳׳ש בשם דרזי מהגר׳׳י שמעתי וכן אירבך, הגרש׳׳ז בשם שוב הגר׳׳י שני, )חוט האדמה ברכתו שלוה
 שם( ומ׳׳ב ד רח )שו׳׳ע ב׳׳נ מברך ובדיעבד הסעודה. בתוך אוכלם ויר׳׳ש ספק, יש אחרונה ברכה ולגבי דבליצקי( הגר׳׳ש בשם

 אור שטרנבוך, והגר׳׳מ שיינברג הגרח׳׳פ אוירבך, הגרש׳׳ז בשם הברכה וזאת אוירבך, הגרש׳׳ז בשם שוב )הגר׳׳י האדמה שברכתו י"א אורז פרכיות
 עמ׳ ברכות ע"מ הגרי"ש בשיעורי וכ׳׳ה הגרי"ש, בשם דרזי מהגר"י שמעתי וכן אלישיב, הגרי"ש בשם הברכה )וזאת מזונות שברכתו וי"א לציון(
 דבליצקי( הגר׳׳ש בשם שוב הגר׳׳י פישר, מהגרי"י וזה"ב רח, עמ׳ שני )חוט שהכל שברכתו וי"א שצג(

יח( תרלט יב, ח )שע׳׳ת צריכה שאינה ברכה נקרא אינו ספק, ידי לצאת כדי ברכות שני ומברך שמפריד היכא דכל לדעת, יש

פד[ סי׳ ]יו"ד תולעים בענין חדש הפרי זהרת

חייב וכיוצא, נמלים או תולעים האוכל שכל נמצא מא-מד[. יא ]ויקרא שמיני פרשת כהנים בתורת מפורשים לאוין בחמשה עובר....שאוכל ותולעת תולעת כל על
 מאכלות, מיני ברוב ובקטניות בירקות בפירות מאוד מצוי איסור שהוא להיות ומלקיות לאוין בהרבה בזה התורה והחמירה מלקיות. חמש נמלה או תולעת כל על

 בעצמו יזדרז אדם כל ומעתה הארץ, שרץ באיסור לאוין ולהרבות ביותר לזרז הכתוב הוצרך ולפיכך גדול"!! בזהירות לא אם בהם מלהיכשל ליזהר אפשר "ואי
חדש. הפרי עכ"ל לקח. ויוסיף חכם ישמע הצלתי, נפשי את ואני מיניה. דלפרשו היכי כי איסורו חומר ברבים לדרוש וגם זה, באיסור מלהיכשל

 ומה זה, שיקוץ ספק בגדר יכנס אשר דבר בכל וזריזות זהירות בתוספת ליזהר האדם "וצריך מג: יא שמיני פרשת החיים אור וז"ל
 הדבר" את ישמור נפשו שומר מהשיקוץ, בהם שאין קרקע גידולי לך ואין יחד, כולן והארצות האויר, שנזהם אלו בזמנים גם

 שכמה עלי אני ומעיד תולעים. מכמה ינצל זה ידי ועל שאוכל במה להסתכל לאדם "ראוי כ[, ]לח אדם החכמת וכתב עכ"ל.
עכ"ל. ב״ה״ זה ידי על ניצלתי פעמים וכמה

רעה לתרבות גורמים אסורות מאכלות

 שבדור, פנים עזי הם ורבים רעה, לתרבות יוצאים הבנים רוב המאכלים[, ]כשרות אלו מענינים נזהרים אין זה שבזמנינו "ולפי כו: ס"ק פא סי׳ יו"ד חדש הפרי ז"ל
עכ"ל נינהו" מוסר קיבולי בר לאו פניהם על יוכיחום אם ואף בלבם, נוגעת ה׳ יראת ואין

 זה כי ואמר מדעתו. נהפך איך יתמה עצמו והוא סיבה. מאיזה ידע ולא ומזגו, וטבעו לרע מטוב וישתנה האדם יתהפך "לפעמים ג: יח אחרי פרשת החיים אור ז"ל
עכ"ל. הרע" מחלקי בו שיש מאכל אדם יאכל שלפעמים לצד יסובב

 טפשות ומרבה הדעת את ומטמטמת לט[. דף ]יומא אדם של לבו מטמטמת עבירה דר״י תנא בם. ונטמתם בהם תטמאו ולא
 רעות ליחות בו ומוליד הגוף אל מזיק מאכל כל ממנו והרחיק בחר אשר עמו אנחנו עלינו הגדולים הקל מחסדי ]פסיקתא[.

 איזה בו שנתערב כמאכל או הארסיים כמאכלים המאכל איסורי יחשוב בקדקדו מוח לו שיש מי כל והנה קמז[. מצוה ]חינוך
 איסור של חשש במקום המיקל יהי' איפוא מי א״כ ולנפש, ללב ממש ארס שהוא ביארנו כבר המאכל איסור אך ארסיי...., דבר
 פרשת ]רמב"ן האדם בנפש ואטימות עובי ומולידים גסים, הינם האסורים והמאכלים יא[. פרק ישרים ]מסילת הוא שכל בעל אם

 והשכל הלב מטמטמים ודומיהם שקצים שאכילת המקובלים וכתבו יג[. יא שמיני פרשת ]רמב"ן בלב אכזריות ונותן ג[. יד ראה
 את יטמטמו והם ב[. יא שמיני פרשת ]ספורנו ובמושכלות במדות הנפש את ומטמטמים יד[. פרק סוף יבמות שלמה של ]ים

 עד אדם של ובנפשו בלבו ממש טומאה ומכניסים מג[. יא שמיני פרשת ]מלבי"ם אור ובתורה המצוה באור יראה בל הלב
 ]ראשית ורעים קשים חולאים מיני כמה ומולידים יא[. פרק ישרים ]מסילת ממנו ומתרחקת מסתלקת ב"ה המקום של שקדושתו

חכמה[.

 - ואריסטון שמיני[. פ׳ ]ילקוט שכרו ויטול יבוא ורמשים, ושקצים חזיר בשר אכל שלא מי כל הקב״ה, אומר לבוא.. לעתיד
 ]מדרש לראותו זוכה בעוה״ז נבילות אכל שלא מי וכל לבוא, לעתיד הצדיקים לעבדיו לעשות הקב״ה עתיד גדולה- סעודה
 הל׳ סוף ]רמב״ם הקב״ה לשם נפשו וממרק לנפשו, יתירה וטהרה קדושה מביא אלו בדברים הנזהר וכל פ״י[. רבה ויקרא

אסורות[. מאכלות

ץ דברי הכשרות במדריך החרדית העדה בד"

 חמים בימים ובמיוחד כך. על פעמים כמה מתריעים אנו השנה במשך שבהכשר. באלה גם מתולעים, מוצרים של מקרים ויותר יותר מתגלים לצערינו
 הציבור לכך. פתרון אין עדיין אבל שאפשר, כמה עד מכשול למנוע רבים מאמצים עושים שבהשגחתנו המפעלים עם בשיתוף הכשרות ועד לחות. וכשיש

 ואם הייצור, לפני דוגמאות בודקים וכדומה, שזיפים אפונה, כגון במוצרים חריגים. מקרים על לנו להודיע וגם בעצמו, ולבדוק לכך, ער להיות נדרש
 על כותבים ]וההכשר לתולעים. חשש אין אם השימוש לפני לבדוק רצוי זאת ובכל ליצור. מתקבל אינו כללי, באופן נקי אינו או נגוע, נמצא המשלוח

ש מוצרים הרבה השימוש[. לפני לבדוק שי

טלפון במספר והערות בירורים 03-6783123  

7166613@gmail.com במייל זה עלון לקבל אפשר

ההלכה הפצת להמשך לתרום נא

mailto:7166613@gmail.com


תולעים ללא בשבט ט״ובס"ד
 כהלכה" המזון "בדיקת שליט"א ויא משה הרב ספרי פי על

תשע״ז לשנת מעודכן

אבטיח

אבוקדו
בר) אורן אגוז צנו ) 
ל אגוז  ברזי
ה אגוז  מקדמי
 בקליפה פקאן אגוז
אגס

ם אננס מורי שי (בסירופ) ב

תרוג כר א  מסו

בננה

פס בננה צ'י

ם ם דובדבני  מיובשי
ם ללא חרצני

בלבד) ב”ארה (תוצרת

חמוציות

סגורה) (באריזה לדר

ל מלון  עגו

מנגו

 וקלויים, (קלופים ערמונים
הרמטית) באריזה

ה פאפאי

ה פלור סי פ

כר פקאן אן מסו ק פ סיני") ("

 וטחון) (שלם קוקוס

 קרמבולה

ם פי  מיובשים שזי

ם שימורי קי  אפרס

ש שימורי מ ש  מ

כר סיני תפוז  מסו

ומיובש) (טרי עץ תפוח

מתולעים בדיקה טעונים נגועים שלעיתים פיוות .2

מכורסם. נראה האגוז ואם האגוז, על או בקליפה זחלים או כהים פירורים משי", "קורי מצויים אם בודקים הקילוף בעת
בקליפתם אגוזים
בונדוק) מלך, (אגוז הקשה

 יש ודאית, נגיעות נמצאה אם מבפנים. אותו ובודקים חוצים נקב, או כרסום סימני משי", "קורי נמצאו בו אגוז צידיהם. משני אותם בודקים
ם). ולבדוק 10%כ- לחצות טוב נגיעות, נמצאה לא אם (גם מבפנים כולם את ולבדוק לחצות בפני

 קלופים בונדוק אגוזי
קלופים ושקדים

עגולים. פירורים או תולעים משי", "קורי יש אם האגוזים צידי משני בודקים קלופים פקאן אגוזי
ם חורים בעלת מסננת בתוך מנערים  משני האגוזים כל את בודקים בנשורת. תולעים או חרקים יש אם ובודקים לבן משטח גבי על גדולי
כרסום. סימני או תולעים משי", "קורי יש אם בקפלים, ובפרט צידיהם,

קלופים מלך אגוזי

 משטח על במסננת הנותר את שופכים בנשורת. קטנים חרקים יש אם ובודקים לבן משטח גבי על אורז) (מסננת רשת מסננת בתוך מנערים
החתיכות. בין ובודקים לבן

 ושקדים אגוזים
קצוצים

 כולם. את לחצות יש ודאית, פנימית נגיעות נמצאה אם החצאים. שני בין אותו ובודקים חוצים מנוקב, או מכורסם אגוז מבחוץ. האגוזים כל את בודקים
החצאים[. שני בין ולבדוק 10%כ- לחצות טוב נגיעות, נמצאה לא אם ]גם נגיעות). ולא הקליפה שאריות הם החצאים בין דקים חומים פירורים (מעט

קשיו אגוז

ת(: קפואות מלי  בבלנדר. לטחון רצוי )
ת:  בי. כרך כהלכה, המזון בדיקת ספר ראה טריו

ת: שו מהודרת. כשרות תחת המשווקות את רק לרכוש לבודקם. קשה מיוב

אוכמניות

לבנות. רימות מצויות אם ולבדוק לפלחים לפרוס ולשטוף. לקלף אנונה
 הקליפה. תחת המצויים החומים החללים כל את ולהסיר לקלף טרי:

חרק. או זבובון עליו נדבק אם הצדדים משני להתבונן סוכר: עם מיובש
ש ם או זחל מצוי אם היטב ולהתבונן חתיכות לכמה לשבור טבעי: מיוב הפרי. שבבשר הקטנים בחללים עגולים כהים פירורי

אננס

 הפרי, קליפת על שחור כתם מצוי אם מבפנים. לבדוק מאד, רך הפרי אם היטב. ולשטוף העוקץ) (שסביב ה"עלה" את להוריד
ת לבנות. רימות שם מצויות אם ומתבוננים מקום באותו מקלפים ת). סימן מהוות אינן הפרי בבשר קטנות שחורות (נקודו לנגיעו

אפרסמון

 רימה. מצויה אם צידיה משני פרוסה בכל היטב ולהתבונן הפרי, לרוחב פרוסות לחתוך
לזהותן. וקשה בראשן) קטנה שחורה נקודה (עם הפרי כצבע הרימות צבע

ת: שיטה  מצויות אם ולהתבונן זה אזור לחתוך קטן. נקב או במיוחד רך כהה אזור מצוי אם ולהתבונן הפרי את לקלף חלופי
הפרי. בתוך רימות

גויאבה

ם(: )ללא מסוכרים  מבפנים. ולבודקם כולם את לחצות יש נגיעות, נמצאה אם תולעת. יש אם ולבדוק )10%(כ- למדגם אחדים לחצות חרצני
פ: סירו  בחזקת ב:“ארה תוצרת נקי. בחזקת - העה"ח) בהשגחת (כגון חמוצים ולבדוק. אחד כל לפתוח - מתוקים אירופה: תוצרת ב

נקיים.
ם(: החרצן עם מיובשים מקי מצו עדיף קשה בדיקתם )  להשתמש. לא ו
נקיים. בחזקת בלבד. ב”ארה תוצרת חרצן(: )ללא מיובשים

דובדבנים

ם תי ם זי קי ם: או ירו שחרי  הזית. בתוך מחילה מצויה אם ולהתבונן לחצות כהה, כתם יש אם מו
ם: זיתים  תולעת. או מחילה מצויה אם מבפנים ולבודקם לחצותם יש שחורי

ם טבעות תי ם זי קי ם(: או )ירו שחרי תולעת. או מחילה מצויה אם ולהתבונן וכדומה צלחת על לשטוח מו

זיתים

נמלה. או זבובון נצמד אם האור כנגד להתבונן ה ללא לדר אריז

הצדדים. משני האור כנגד ולבדוק לחצות שלם: פרי
האור. כנגד ולבדוק הקפלים את לפתוח פושרים, במים להשרות חצוי: הנמכר פרי

מיובש משמש

 זורמים. במים היטב ושוטפים נוזלי סבון מעט עם במים הענבים את משרים קטנים. לחלקים הצפופים האשכולות את מחלקים .1
פעמים. שלוש והשטיפה ההשריה על לחזור רצוי

בתוכו. תולעת יש אם ובודקים שם חותכים העינב, לתוך החודר כהה כתם רואים אם עינב. כל על מסתכלים .2

ענבים

שר כהים, פירורים או תולעת מצויה אם מבפנים ולבדוק לחצות אפ ק ( הבישול). אחרי גם לבדו הקשה בקליפתם ערמונים

לשטוף. רצוי חרק. או זבובון נצמד אם הצדדים משני להתבונן מיובשים: פירות
ש, אפרסק, אגס,  מלון, חבו
ה קיווי, מנגו, פאפאי

נקי. בחזקת הפרי פנים
המקולף. הפרי את לשטוף או הקילוף, בעת לפרי תעבורנה שלא להזהר יש הפרי. קליפת על חומות או לבנות כנימות מצויות רחוקות לעיתים

קיווי

M— המשך

 ע״ה סאקס שלמה בן משה אליעזר הרב לע״נ ע״ה הכהן חיים הר״ר בת חוה קיילא יראת מרת לע״נ ע״ה יצחק הר״ר בן חיים אברהם הר״ר לע״נ
א או 08- 9766653 ‘בטל להש<ג ניתן .לשנותו מבלי הרב<ם לזיכוי זה דף ולהפיץ לשכפל מותר E-mail: teva.ramot@gmail.com • vayemoshe@gmail.com ל:“בדו
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ם פירוק בעת בקליפה. נקב מצוי אם להתבונן הגרגרים. בין חומה תולעת או קטנות לבנות רימות מצויות אם להתבונן יש הגרגרי רימון
קטנים. חרקים לחדור עלולים אליו הפרי, שבתחתית ה"כתר" את ולבדוק לפתוח שסק

אגוזים. ראה שקדים

ש האור כנגד הצדדים משני ולבדוק הגלעין את להוציא בסכין, לחצות ק )לחפ ומיובשת(. מתה כ”בד תולעת או מ”מ 2-3 בגודל כהה חר תמר

V
ולבודקו. לחצותו טוב נקי, כלל בדרך א( לח תמר קפו (

׳---------------------------------------------------------------------------------------------ץ ם: ת: נגיעות הדרי ההדר פירות בכל מצויה חיצוני
 לפרי מהיד עברו שלא וכן לפרי, נצמדו לא שהכנימות לבדוק יש והחיתוך הקילוף לאחר כהה. אפור או חום בצבע כנימות מצויות הקליפה על קלמנטינה, תפוז,
שף - בקליפה להשתמש רוצים אם הקילוף. אחרי הפרי את היטב לשטוף או וכד' פומלה, אתרוג, לימון, שפ ס'( מתכת בכרית או קשה במברשת ל  לניקוי נוזל עם )'ננ

כנימות. נותרו שלא ולבדוק לשטוף כלים, ’ פומלית אשכולית,

ת ת: נגיעו מי ואשכוליות קלמנטינות בתפוזים, להימצא עלולה פני
 כגון מטופלים לא מעצים פירות החורף. בעונת בפרט היטב, מטופלים הפרדסים כאשר נדירה זו נגיעות לבנות. ברימות נגוע להיות עלול

ת וכן שמיטה בשנת מערבים או פרטית, מגינה יותר. נגועים להיות עלולים הקיץ בעונת פירו
 של חדירה יש אם ולבדוק הפרי, פנים לתוך הנמשך במיוחד רך אזור או חום כתם ישנו אם הקליפה של הלבן בצד לעיין יש הקילוף, בעת א.

זה. במקום רימות
קניה. מאותה הפירות כל את היטב לבדוק יש נגוע, פרי נמצא אם הפלחים. פנים את לבדוק יש משונה, וריח צבע בעל או במיוחד רך הפרי אם ב.

תי: סחוט - הדרים מיץ  ניתן לחילופין, למיץ. כנימות חדירת למנוע כדי הסחיטה, לפני כלים לניקוי ונוזל מתכת בכרית הפירות את מנקים בי
הסחיטה. לאחר צפופה מסננת דרך לסנן

צפופה. במסננת המיץ את לסנן יש בקיוסק: סחוט

חים עיני פיצו ולבדוק. לקלף יש פגומה, הקליפה אם נקיים. כלל בדרך )לבנים(: קליפה עם דלעת: גר
תולעים, נמצאו אם המשטח. על תולעים נפלו אם ולבדוק לבן משטח גבי על ירקות במסננת לנער )ירוקים(: קלופים

להשתמש. אין
ח: גרעיני כולם. את ולבדוק לפתוח יש נגיעות, נמצאה אם .10%כ- של מדגם ולבדוק לפתוח אבטי
ת: גרעיני ם(: קליפה עם חמניו ולבדוק. אחד כל לקלף צריך )שחורי

המשטח. על קטנים חרקים נשרו אם ולהתבונן לבן משטח גבי על אורז של במסננת לנער א. בהיר(: )אפור קלופים
ר ב. להשתמש. אין - תולעים נמצאו אם ביניהם, ולבדוק לבן משטח על הגרעינים את לפז

ם: פנימית. נגיעות בו יש אם ובודקים חוצים תולעת, חדירת של סימן או כרסום סימני חורים, נמצאו בו בוטן מבחוץ. כולם את לבדוק בוטני
 ולבדוק 10%כ- לחצות טוב נגיעות, נמצאה לא אם ]גם מבפנים. ולבדוק כולם את לחצות יש ודאית, נגיעות סימני נמצאו אם

מיוחדת. לב תשומת דרושה ובסתיו הקיץ בסוף בפנים[.
קצוצים. אגוזים ראה טחונים: בוטנים
כולם. את לפתוח - נגיעות נמצאה אם ,10%כ- לפתוח וכדומה(: שוקולד מצופים )קבוקים, מצופים בוטנים
הקשה. בקליפתם אגוזים ראה הקשה: בקליפתם בוטנים
ם: נגיעות בו יש אם ובודקים חוצים נגיעות, סימני נראו עליו פיסטוק זחלים. או משי" קורי“ יש אם חיצונית ומתבוננים מקלפים פיסטוקי

 טוב נגיעות, נמצאה לא אם ]גם מבפנים. ולבודקם הפיסטוקים כל את לחצות יש ודאית, פנימית נגיעות נמצאה אם פנימית.
___________________________________________________________________________________________________________Vבפנים[. ולבדוק 10%כ- לחצות y

כנגוע מוחזק בתולעים קרובות לעיתים הנגועים פירות .3

הנגוע. האזור את ומסירים כהים פירורים עם מחילה או זחל מצוי אם ובודקים הפרי את חוצים הארץ תוצרת חבושים

מ( 2) קטנות לחתיכות לשבור היטב, לשטוף ם, מצויים אם ולבדוק ס" וחרקים. תולעים או משי קורי פירורי חרובים
מלאוכלו. להימנע יש לבודקו. וקשה נגוע פטל
 לצימוקים. יעיל כתחליף בחמוציות, להשתמש מומלץ מקליפורניה, צימוקים כולל בצימוקים, המצויה פנימית נגיעות עקב

ת יש בצימוקים, להשתמש ורוצים במידה  העדה בד"ץ שבהשגחת צימוקים כגון מדגמיות, בדיקות שעברו בצימוקים להשתמש עדיפו
כדלהלן: יסודית בדיקה לבדוק יש אותם החרדית,

שעה. כרבע במשך חמים במים הצימוקים את להשרות .1
שף .2 שפ דקה. ולהמתין ביד היטב אותם ל
 במים. חומים חרקים או תולעים מצויים אם ולהתבונן לבנה לצלחת העליונים המים את להעביר .3

בצימוקים. להשתמש אין נגיעות, ונתגלתה במידה
שטוף - נגיעות נמצאה לא אם .4 חזק. מים זרם תחת הצימוקים את היטב ל

צור צימוקים תי. מי ח"ב. כהלכה המזון בדיקת בספר הוראות ראה ביתי. בתנור נקיים צימוקים להכין ניתן בי

צימוקים

מלאוכלו. להימנע יש לבודקו. וקשה נגוע עץ תות
ם" של כלל־עולמית נגיעות קיימת  לאכול מומלץ לכן הרגילות; בשטיפות יורדים ואינם התותים שעל בשקעים המסתתרים קטנים "טריפסי
האופנים: משני באחד ניקויים לאחר רק תותים

פגומים. איזורים או עמוקים חריצים סדקים, ולהסיר מהפרי דקה שכבה עם הירוק העלה את בסכין לחתוך א: אופן
שף דקות, 3 למשך נוזלי סבון מעט עם במים להשרות שפ  זרם תחת תותים( מעט פעם )בכל היטב ולשטוף המים, בתוך מעט ל

לבשל. או לטחון מכן ולאחר פעמים שלוש הפעולה על לחזור יש הצדדים. לכל יגיעו שהמים באופן חזק מים
 לאחר במים ולשוטפו העלה( חיבור ומקום עמוקים חריצים כולל החיצונית השכבה )כל צדדיו מכל מהפרי דקה שכבה לקלף ב: אופן

הקילוף.
שהכל(. )ברכתו נקי, בחזקת סוכר(: עם )מיובש מסוכר שדה תות

שדה תות

 לנקותם. בטוחה שיטה ואין גבוהה, נגיעות בהם מצויה מוצר ־ יבר ^a) יג,ג< יתות
טבע( בחנויות הנמכר בריאות,

ומורכבת. קשה ובדיקתן גבוהה נגיעותן
כהלכה". המזון "בדיקת בספר מבואר הבדיקה אופן

תאנים
ומיובשות( )טריות

 שבת. כניסת לפני שעה חצי עד 2:00 משעה שישי וביום 11:00-12:00 בשעה ובערב בבוקר 02-5325588 בטל' לשאלות מענה
עורי להאזין ניתן שי w באתר: לצפיה • 03-6171039 טל' הלשון" ב"קול שליט"א ויא הרב ל ww.kolhalashon.com

ת לבדיקת מקוצר שיעור ם בשבט ו”ט פירו 073-2951387 העדכונים: בקו שוטפים ועדכוני

http://www.kolhalashon.com


להשי ניתן
אלחנן רמת - *המרכזי אופקים
*הליגמן )סמיד( 052-7635246
*לדרמן הכנסת: בבתי
יוסף *נאות *קיויתי

יעקב *משכנות שיויתי
שיר *דברי משה *נחלת
אבותי *שם דעלא

רח' ורחל- משה *אוהל )הופנר( 054-8415551
פרל בישיבות: הנציגים אצל
אהרון *יד ראובן בני

אחים *שבת יחזקאל כנסת
סירקין רח' צבי *היכל בתפארתה תורה

יעל רח' *אשכנז חסד תורת
גרוסברד רח' אריה *בית הכנסת: בבתי
התניא בעל פינת החיים דרך

Iהבאות: בערים מודפס הקובץ את להשיג ניתן

 שרגא *מאור
אשדוד

חרדים קרית - ‘ג רובע
 )וינגרטן( 054-8454846

‘ז רובע
 )מונק( 052-7668323

‘ט רובע
 )בלומנטל( 077-7656779

אשקלון
 )לוי( 050-4181543

שבע באר
 )היקלי( 052-7628911

 שמש בית
קריה

02-9910398 
 )פינקלשטיין(

 ס“בביהכנ
 תורה *שערי

 לישרים אור *ישיבת
‘ג רמה

 תורה אהבת ס“*ביהכנ
02-9920797 

נוף יפה
)וקסלר( 054-8488951

 ‘א רמה
הכנסת: בבתי

 שלמה עטרת *כולל
אליהו לב ס“*ביהכנ

ביתר
A גבעה

 אשכנז בביהכנ״ס
 B גבעה
הכנסת: בבתי

 הישיבות בני
 תורה בני

 חסידים קהל
חלקיה בית

 )מן( 050-4156578
ברק בני

הנשיא /יהודה‘* *שכון
053-3145900

)גולדשטוף(
ויזניץ

 )טסלר( 050-4192923
הכנסת: בבתי

חיים *הליכות

*שלייכר
 רדק רח' אהרון בית
 קהילות רח' תפילה שיח

יעקב
 נחמן תפארת

הגדול הכנסת בית
בכוללים:

 הלל *בית
 משה *נחלת
איש *חזון

 קדושים( )אוהל *פוניבז'
 *ברסלב

י“רשב
 רח' באוהליך ישכר

סורוצקין
בישיבות: הנציגים אצל

 תורה אורחות
 עליון מדרש בית
 יעקב גאון
 חכמה משך

 פונוביז'
 יעקב קהילות

 מלך קרית
 תורה שערי

 ציון תפארת
 עולם נתיבות

 סלבודקא
מרכז

 88 ע“ר פז- גל *חנות
 49 א“חזו שאבעס *חנות
 כץ פרדס

052-7168580 
 (30 )אבוחצירא

במקוה
 הכנסת: בבתי
 אברכים *מנין

 (9 )אבוחצירא
’ה שכון

 המרכזי ס“*ביהכנ
יעקב זכרון

 )קניגסבוך( 04-6392214
חדרה

 זאב יד ס“בביהכנ
 חיפה

שאנן נוה
 )גינויער( 054-8454992

הלויים נחלת ישיבת

 פרל רח' מקלט בביהכנ״ס
מנדלה פינת
הדר

 ישראל תפארת *ישיבת
 )חסידים( 04-8699455

טבריה
שמואל קרית

 הישיבות- חניכי ס“*ביהכנ
 המגינים רח' דעת שערי

32
 שלום אהבת בביהמ״ד

סטון טלז
 אלן( בו )כל 02-5335545

יסודות
 המרכזי ס“*ביהכנ
ירוחם

המרכזי ביהכנ׳׳ס
 )מיכאל( 052-7627788

ירושלים
ישראל בית

מיר *ישיבת
)לוי( 052-7677676

גאולה
 )אלה( 053-3172626

 )מלכי פז גל *חנות
ישראל(

וגן בית
שעיו( 02-6449498 ( 

46 הפיסגה
הכנסת: בבתי

 *אמשינוב
 אברכים *מנין

צבי אילן/נוה בר
054-8474651

נוף הר
הכנסת: בבתי

 שפר *אמרי
 תורה בני *קהילת

 רח' הישיבות- *חניכי
ברנד
כנסת

)גרוס( 054-8429113
יעקב נוה

)לוי( 052-7677676
הכנסת: בבתי
 הישיבות *בני

 מרכז הישיבות *חניכי
 אברהם *מגן

ותפילה *תורה
 סורוצקין

הכנסת: בבתי
 תורה *אהבת

 שמואל *באר
 שמואל *היכל
תורה עזרת

 )אלקיכן( 054-8474651
ישראל בית הכנסת *בית
יובל קרית

052-7639488
רוממה

 חניכי כנסת *בית
הישיבות

’א רמות
054-8408719

)גולדשטוף(
הכנסת: בבתי

 שרגא *משכן
תבונה *שערי
’ג רמות

ס“*ביהכנ
י“צא הישיבות חניכי

)גליקסברג( 053-3120780
פולין רמות

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

חסד שערי
)קירט( 054-8498969

גילה
 נחום חזון ס“*ביהכנ

052-7653820 
 שערים מאה

 בחורים תפארת ביהכנ״ס
 )הישן(

80 גוש
 הגאון בראשות ס“*ביהכנ

א“שליט סגל דן ר'
שאול גבעת

 זופניק
 שלמה רמת
הכנסת: בבתי

 *המרכזי
 ש“אי *חזון
זאב גבעת

 שמואל ברכות בביהכנ״ס
054-8422492 גבע רח'

 מטרסדורף
 שמואל בית ישיבת
שמואל היכל ס“בביהכנ

סנהדריה
י“פאג ס“ביהכנ

ציונה נס

עילית מודיעין
*בכוללים:

 שלמה, עטרת
 ן“הר באוהליך, ישכר
 אברמוב הרב תורה כתר

 פוניבז'
 אבא בית

חפציבה
 )דרמר( 052-7143196

 יצחק כנסת ישיבת
הפסגה נאות

052-7608620
ספר קרית

 משך קהילת הכנסת בית
053-3127555 חכמה

ברכפלד
מיר *ישיבת

הכנסת בבתי
 תורה *אוהל
י“רשב הישיבות *חניכי

פארק גרין
 הישיבות בני ס“ביהכנ
מיצד

דוד מצודת ס“בבביהכנ

 שלום תורת אור מוסדות
 יפת הרב בראשות בכולל
 א“שליט

נתיבות
 )טרבלסי( 054-8454356

 שכיר שכר ישיבת

נתניה
אפרים רמת

052-7664668 
 רח' אברכים מנין ביהכנ״ס

 054-8452828 25 גבע
)וייס(
 תקוה פתח

 הדר גני
הכנסת: בבתי

 אברהם *אוהל
ט“בעש *מקוה

העיר מרכז
 עזרי *אבי

 לומז'ה *ישיבת
 אברהם כפר

 רחל אוהל כולל
050-4187771 

אתא קרית
מאקאווא ישיבת

052-7626243

רחובות
050-4101805 

 התלמוד מאור ישיבת
 שאול בר כולל

לאחים לב

רכסים
‘א גבעה

052-7606491 
חסידים כפר ישיבת

053-3136168
‘ב גבעה
יצחק בית ישראל נר כולל

052-7183722 
 אחים שבת בביהכנ״ס

‘ג גבעה
 )פרקש( 052-7171992

ביתך בנה
 משה היכל ס“בביהכנ

השרון רמת
 חזקיהו מאור בביהכנ״ס

צבי הוד בכולל

רעננה
 רח' הקהילתי בכולל
 198 אחוזה

תפרח
08-9924520 

תפרח-תושיה ישיבת

מראש[ הזמנה ]*ללא בערב. שלישי יום עד במוקדים הזמנות
 053-3145900 ל: יפנו מגוריהם באזור להפיץ המעונינים

053-3145900 ל: לפנות ניתן הקובץ ג“ע להנצחות | k.gilyonot@gmail.com מייל: בכתובת זה קובץ לקבל ניתן

05
2-

76
60

85
4

mailto:k.gilyonot@gmail.com


 יצא לכו״ע ובזה סק״ב, קע״ו סי' ושעה״צ במקום, ד״ה ס״י קס״ז סי' בה״ל .1

יצא(. דלא די״א סקי״ג קס״ז סי' שע״ת )ועי' .29 במס' כמבואר
מהכס״מ. שהביא ומה סק״ג, נ״ח כלל אדם ובנשמת ע״א מ' דף ברכות עי' .2
סק״א. ר״ז וסי' סקי״ג קס״ז שע״ת .3
ס״א. ר״ו וסימן ס״י קס״ז שו״ע .4

 קצ״ד סימן עי' אחת ברכה אלא יודע שאינו ומי ברכות, ג' לו דחסר משום פשוט, .5
במ״ב. סקי״ג

 בשעה״צ וכ״מ יצא. דלא מבואר מ״ז כלל אדם ובנשמת סקי״ח רס״ח סימן בא״ר .6
המחיה. בעל יצא ראשונה ברכה אם וצ״ע סקע״א, קס״ח

 שיטות ג' ס״ז קס״ח בסי' כמבואר פת ספק הוא כלל בדרך המצוי במזונות הנה .7
 עי' שי' ג' נאמרו כסנין, פת ודאי שהוא ודבר להקל, ברכות ספק הוי לכו״ע ובזה

 כ' סקי״ח ומאמ״ר ובא״ר בזה, שנסתפקו נ״ח כלל אדם ונשמת קס״ח סי' הע״ת
דיצא. החיים ובכף נ״ו סי' ריש בקש״ע וכ״כ קס״ח סי' באהעו״ז ועי' יצא, דלא

סקע״ה. ר״ח סימן מ״ב .8

 יועיל אי שם )ונסתפק ע״ש. מתמרים, דגרע דאפשר סק״ד, ל״ד סימן חזו״א .9
להזן(. המחיה על מאמצע להמשיך

 9 במס' ולהחזו״א שם, בבה״ל כמבואר כהכה״ג קיי״ל )ולא סקנ״ה ר״ב סי' מ״ב .10

מודה(. הכה״ג גם דכאן אפשר
ע״ש. הי״א פ״ח ברמב״ם ומקורו סק״א, נ״ח כלל אדם חיי .11
 טעמים ב' שכ' מ' דף ע״ש דיצא, מודה הריטב״א גם דבדייסא ואפשר ,3 מס' עי' .12

 נ״ח כלל נשמ״א עי' ריסוק ידי על דנשתנה )ומה מודה, דבדייסא י״ל שם הא' ולטעם

בדיעבד(. הברכה מבטל אינו דריסוק ד״א לגבי סק״ח,
ס״ו. ר״ח בסי' כמבואר שהכל ברכתה לכתחילה אף ופעמים ס״א, ר״ו .13
כהמחבר(. קיי״ל )ולא סקע״ה, ר״ח סימן מ״ב .14
בבה״ל(. ע״ש ככה״ג )לא סקנ״ה, ר״ב מ״ב .15
סק״א. ר״ז סימן שע״ת אורז, בפת ואפילו .16
 יצא ובדיעבד סקכ״ו, ר״ח סי' המבוארים באופנים רק בומ״מ מברך לכתחילה .17

.32 במס' כמבואר גווני בכל

אפשטיין זצ״ל בינוש בנימין ב״ר זאב משה הרב אאמו״ר לע״נ

 יצא ובדיעבד סקכ״ו. ר״ח סי' המבוארים באופנים רק בופה״א מברך לכתחילה .18

שם. ומ״ב בפמ״ג וע״ש סק״ח, ר״ח סי' הט״ז כמ״ש גווני בכל

דזיין. כיון מדייסא גרע דלא דאפשר בזה צ״ע .19
 כ' המחיה על ובירך ואורז מזונות ובאכל מ'( סי' )מהלק״ט סק״ה ר״ח שע״ת .20

י״ח(. )פנחס חי איש בן ועי' שניהם, על יברך דלכתחילה ומשמע בדיעבד, דפוטר
 לקמן כמו מודו כו״ע וכאן סקל״א, ר״ח ושעה״צ במקום, ד״ה ס״י קס״ז בה״ל .21

29. מס'

סק״ע. ר״ח מ״ב להקל, ברכות וספק מחלוקת, .22
סקי״א. ר״ב סי' כה״ח להקל, וספק ,22 כבס' דבופה״ע בפלוגתא תלוי .23

ס״א. ר״ו .24
חזו״א. ועי' יין, הרבה בשתה ברכת, ד״ה בבה״ל ועי' סי״ז, ר״ח שו״ע .25
שם. בבה״ל המובא ככנה״ג ודלא סקנ״ה, ר״ב מ״ב .26
 ר״ח סי' ט״ז עי' אמנם דיצא, פוסקים מכמה הביא סקכ״ג ר״ח סי' בבה״ט .27

יצא. שלא דמשמע שם ובפמ״ג סקט״ז
מספק. ד״ה סי״ח ר״ח בה״ל ,22 במס' דבפוה״ע בפלוגתא תלוי .28
סק״ט. ר״ב כה״ח כמ״ש לכו״ע יצא וכאן במקום, ד״ה ס״י קס״ז בה״ל .29
ס״א. ר״ו .30

סקפ״ט. ר״ח החיים הכף כ״כ ,27 מס' כנ״ל .31
 דכל עד. ד״ה שם ובה״ל סקל״א ר״ח ושעה״צ במקום, ד״ה ס״י קס״ז בה״ל .32

 החיים בכף המובאים כהחולקים קיי״ל ולא בבומ״מ, יצא ומלח ממים חוץ מילי
סק״ט. ר״ב

סט״ו. ר״ח .33
סקע״ז. במ״ב ר״ח .34
בפוסקים. וכ״מ סקפ״ט ר״ח החיים בכף הובא מולכו, מהר״י בשם יוסף ברכי .35
סקכ״ו(. בא״א ר״ח פמ״ג )ועיין סק״א. ר״ז מ״ב .36

המינים. מז' גם אכל ואפי' סקס״ד, ר״ח שעה״צ .37
ס״ו. ר״ח בסימן המבואר באופן .38
סק״ג. מ״ב עי' ס״א. סר״ו שו״ע .39

שם( כה״ח )עי' סק״א ר״ד סי' באה״ט .40

ע״ה קניבסקי אסתר שבע בת מרת הצדקנית הרבנית חמותי ולע״נ


