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הפרשה פגיגי
בלק בפרשת הפסק אין

ת כל הנה ש שה נאמר בלק פר  לנו אסור דבלעם הנבואות וכל אחת, בפר
 דכרע הקרא לומר דאסור ב( )יב בברכות מפורש והוא בהם להפסיק

 משה. פסקי דלא פרשה פסקינן דלא כיון בלבד כארי שכב

 יש בלעם דבנבואות דהגם שכתב א״ח חיים החפץ מכתבי בספר ועי'
 ישים ואשר מהם. כלום השיג לא בלעם מ״מ קבלה, פ״ע גדולים סודות

בלעם. אמר אדבר אותו בפי אלוקים

 אנוש וכוי שת ויחי שכתוב בראשית בפרי דבסוף ע״זי מהח״ח מובא עוד
 מ״מ להתבונן מה אין כאילו לן נראה דשם הגם וכוי למך ויחי וכוי

 פרשה בין הפסקים קבעה ושם התורה, דברי עומק להבין בינתינו קצרה
 א״בב הנבואות כל לבלעם נאמרו לא הרי שם גם ולכן להתבונן. לפרשה

 פרשה דהוי בהפרשה להפסיק דאסור אמרינן מ״ומ במק״א, פעם כל אלא
ע.״וצ הכי דינא הוי ואמאי אחת,

 ח״הח מדברי לנטות יש דאולי לי אמר שליט׳׳א שטיינמן הגראי׳׳ל ומו׳׳ר
 מהלי הלי דהוי אלא להתבונן, כדי אינו הפסוקים באמצע דההפסק וי"ל

 ל״י הפסוק, באמצע הפסק ולפי״ז הפסקים. הני בו דיהיו ס״ת כתיבת
 פרשיות. בבי לכתבו הלכה נאמרה רק אחד פסוק הוא דבאמת

 בראשית פ״דסו מקראי הח״ח דברי כ״ג לדחות יש דכן שליט״א מו״ר ואמר
 להתבונן, כדי שפוסק ענין אין אבל הס״ת, כתיבת מהלכות רק דזה הנ״ל
 עליה מסיימים דאין דכי סק״ד סוף ח״קל בסי ב״המ דברי שפיר אתי ובזה

ויקרא( פרי אמת )שומר פרשה. שם שנגמר אפיי פסוק באמצע לתורה

ישראל לכלל לדאוג
 השמש נגד לה׳ אותם והוקע העם ראשי כל את קח משה אל ה׳ "ויאמר

ד( כה, )בלק מישראל״ ה׳ אף חרון וישב

 בסנהדרין מביאה הגמי רבנו: אמר תשנ״ז טבת לאחים לב למען בכינוס
שה שנאמר מה על ע״א(, ל״ה )דף מע  ה׳ ויאמר וגוי, העם ויחל דשיטים: ב
 שואלת השמש, נגד לה׳ אותם והוקע העם ראשי כל את קח משה אל

 רב: אמר יהודה רב אמר חטאו? מה העם ראשי חטאו, העם אם הגמי
 דינין בתי הרבה שיעשה פי׳ דינין, בתי להם חלק למשה: הקב״ה לו אמר

 אלא אחד, דין בבית אותם ישפוט ולא לפעור, שעבדו אלו את לשפוט
 שנים דנין שאין משום אילימא, מ״ט, ופריך דינין. בתי בהרבה דוקא
 מיתות בשתי אלא שנו לא חסדא רב אמר והא למיתה[, ]פי׳ אחד ביום
 ופרש״י: מישראל. אף חרון שישוב כדי אלא דנין, אחת במיתה אבל

 לכבודו. ומקנאין בדבר עסוקים שכולם רואה כשהקב״ה

ת יכולים היינו אם שאפילו כך, נמצא שו  תשובה בעלי הרבה שיצטרפו לע
ת אפשר והיה בהם, שיתעסקו אנשים קצת ע״י שו  תשובה, בעלי בקלות לע

 אף. חרון שיש היות בזה, הרבה שיתעסקו עניין יש זאת בכל

ת שיש להודות, מוכרח אחד כל בודאי בזה הרי כי  אף חרון של מצב כע
 מבפנים והן לישראל, להרע שמתכוננים העולם אומות מצד הן בעולם,

 ישראל את להדיח האיך אופנים מיני כל שמחפשים דת שונאי יש
 את להשיב וכדי מאד! גדול השם חילול מזה ויש שבשמים, מאביהם

 שבכוחו יצויר אם אפילו הכל, את יעשה אחד אם מספיק לא אף, החרון
 יתעסקו שכולם צריך אף החרון את להסיר כדי אעפ״כ הכל, את לעשות

 אחד ב״ד שיכול אפילו דינין, בתי הרבה שצריך רש״י שכתב כמו בכך,
שה שזה דעי״ז יתעסקו, שכולם צריך זאת בכל לעשות, שה וזה עו  - עו

שמים. שם קידוש יש

 ישראל בהחזרת שעוסקים אנשים כמה שנמצאים מה מספיק לא ולכן
שוב גורם זה - בזה יתעסקו אנשים שיותר כמה אלא שבשמים, לאביהם  שי

מתעסקין. שכולם הקב״ה כשרואה האף, חרון

ל זה גם כי ולומד, יושב שיהודי עי״ז ג״כ הוא בזה והעסק ע  את לקרב פו
ת ג״כ צריך אך להקב״ה. הלבבות  שעל אנשים יש כי ישירות, יותר פעולו

ד בלבם שיתקרבו גורם הוא שלו הלימוד ידי  לקבל, ראויים כבר שיהיו ע
 וזה בפועל, לשוב שיוכלו כדי הכלים את ג״כ להם לתת צריך עדיין אך

זה. בשביל להקדיש מהזמן קצת הפחות ולכל לעשות, ג״כ צריך

 בלי כי בזה, לעזור לראות צריך הכספי. הסיוע של העניין קיים כן כמו
ת אפשר אי זה שו  שמשתתף עי״ז וממילא גדולות. וההוצאות כלום לע

 שמים כבוד להרבות הזה בענין משתתף ואחד אחד שכל יוצא בהוצאות
 יותר יש בכך, יתעסקו אנשים שיותר וככל אף, החרון שישוב ועושה

ד יגרום וזה לה׳, לבבות יותר ויפתחו אף, החרון שישוב סיכויים  שעו
 הדור, את להציל נוכל שבזה יעזור והקב״ה ועוד, ועוד יפתחו לבבות
לבד. ישראל בארץ אפילו שנזכה הלוואי
 יש כי כולו. העולם לכל אלא ישראל, לארץ רק נוגע לא זה ובאמת
 שנה החמשים שבמשך לי ואמרו היהדות, של גדולה טמיעה בעולם

מעו יהודים מליוני המלחמה, שלאחר ט  הרג שהיטלר ובמקום בגויים, נ
 ואין גויים, עם התחתנו יהודים ומליוני עצמם, את יהודים הרסו יהודים,

 ה׳, קידוש על נהרגו הפחות לכל שנהרגו, אלו כי מזה! גדול אסון לך
... ישראל כלל יורדים ח״ו כאן אבל
 פעולות, יוסיף זכויות, ויוסיף מצוות יוסיף יתעסק, אדם שבן מה וכל

 יגרום זה שבשמים, לאבינו יהודי ועוד שבשמים לאבינו יהודי עוד יקרב
 עליו בזה שיתעסק אחד וכל מחוייבים. ״כולנו״ ובזה זה. את גם לעצור

 רש״י, שכתב וכמו מישראל, אף חרון שיסור בזה שגורם חז״ל אמרו
 גורם זה לכבודו, ומקנאין בדבר עסוקים ״שכולם״ הקב״ה דכשרואה

אף. החרון שישוב
 ה׳ חילול ושיתמעט אף, החרון שישוב לכך זקוקים מאד אנו ובדורנו
ת אחד כל יכול וזה שמים, שם קידוש ויתגדל שו  ״שכולם״ ידי על לע

 להרבות הזה, בענין יתעסקו שכולם שבזכות יעזור, הקב״ה בזה. יתעסקו
 שישוב יגרום בזה שיתחזק אחד כל שמים, יראת ולהוסיף ומצוות תורה
האמיתית. בגאולה שניגאל הקב״ה ויעזור אף, חרון

בשכנים לפגוע לא
 על - אהליך טובו ׳מה ופרש״י ישראל״ משכנתיך יעקב אהליך טבו "מה

זה׳. מול זה מכוונץ שאינן פתחיהם שראה
 עליו שכנו של קצפו יצא בניה עבודות שבאמצע אחד באדם מעשה

 וכשבאה לו. מפריעה זו בניה צורת כי הבניה תכניות את שישנה בדרישה
 רבות זה שכן מאותו מרורים שבעו אשר הבית בני הגיבו מהשכן הדרישה

 בתקיפות טענו מזאת יתירה התכניות, את לשנות הם מוכנים שלא בשנים,
 יגרום להבנתם זה ששינוי הרי הבניה תכניות את לשנות יסכים שאם

 עליו. יקפידו עצמם הם השכן הקפדת שבמקום אזי הבית להרחבת נזק
 בצר וקפידה. ממחלוקת ימלט לא יפנה אליו כיוון שבכל אדם אותו הבין

 מן אותו שתוציא לעצה בבקשה שליט״א הישיבה ראש למרן הגיע לו
 שקולים, הצדדים שני שלכאורה למרות כי נחרצות מרן לו אמר המיצר.

 צריך ושם משפחתו, בני כלפי בבית אצלו זה לעשות שביכולתו מה
 מפגיעה. להיזהר שחייבים להם ולומר לפעול

 יסכימו, לא ביתו שבני חושש אדם שאותו הישיבה ראש שראה כיוון
 ״מחלוקת הלשון: בזו להם שיאמר ויתעקשו ימשיכו שאם ואמר הוסיף

 חכמות לעשות אין כאלה ובמצבים אדם בן של לחיים שנוגע דבר זה
ולהתעקש׳׳.

 לו סיפר ממחלוקת הסכנה את ולהמחיש ביתו בני ואת אותו לעורר וע״מ
 ממריבה הדבר שנבע האריז״ל בפטירת הידוע המעשה את הישיבה ראש

 והדגיש שוב מרן וחזר אליה, שייך היה לא הק׳ שהאר״י נשים של
 קשור היה ולא לזה שייך היה שלא ואפילו רבו בשכונה ׳׳נשים באומרו
אב״. בה׳ נפטר למריבה

(61- 60 עט׳ ח׳׳א אתבונן )מזקנים

ברכה מלא טנא
 נ״י שניידר שמעון ר' להחתן

שליט״א שניידר יהודה משה רבי הרה״ג בן
 שליט״א רבנו למרן ותיק תלמיד

שליט״א רבנו מרן של בתורתו רבים שערים שפתח

תחי' עב״ג נשואיו לרגל
מבורכים ישרים דורות ולראות והיראה התורה אדני על ביתם להקים יזכו
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 בחורים בשם לשאול, ביקש שאחד לרבינו שאלתי

ש קטנה, מישיבה  עם בחור שדוחות ישיבות שי

 חליפה עם למבחן לבא ורוצים ארוכה, חליפה

קצרה.

 עם הלכו הגרי״ז מרן דבני רבינו אמר בתחילה

 וגם זצ״ל, הגרי״ד הגדול מבנו חוץ קצרה, חליפה

 אמו מצד אלא אביו, צד משום היה לא זה הוא

 דוד והג״ר גור, חסידי מבית שהיתה הגרי״ז אשת

ה לאחר גם שליט״א ש  עם הלך עוד רה״י שנע

 ראוי שאינו רבינו השיב ולמעשה קצרה. חליפה

יפרח( כתמר )צדיק דעת[ גניבת ]וכנראה כן. לעשות
*

 לא מצטיין תלמיד שבזמנו חיידר מנהל סיפר

 יתכן, הדבר כיצד הבין ולא לישיבה, התקבל

על זה תלמיד והרי  גדול, ומצויין עצום כשרון ב

 רבינו את ושאל והלך טעות, כאן אירע ומסתמא

 במבחן? הזה התלמיד הי' איך

 למה א״כ ושאל גדול, מצויין שהוא רבינו לו והשיב

 במדות, מושחת שהוא רבינו והשיב התקבל, לא

תפעל והלה  ואיך מאד, נכונים אכן הדברים כי ה

 והמחנכים מבחן, של דקות בכמה זאת הבין רבינו

 מה דקות בכמה קולט רבינו איך מתפעלים תמיד

ל יודעים שהם לימוד שנות 8 אחרי תלמיד ע
*

 בבית התכנסו ]בבית[ תשס״ג תמוז ר״ח בליל

 ודנו הגדולות, הישיבות ראשי כל שליט״א רבנו

 הבחינות שכאשר כך עקב הבחינות. סדרי בענין

 בישיבות לבחורים רפיון גורם זה מוקדמות

 להשתחרר קצת שאפשר מרגישים שכבר לצעירים

 נעלם. שהיה והמתח הבחינות אחרי מהלימוד

 של התועלת את רוצים הרי כולם רבנו: ופתח

 רק אחרת, חושב לא אחד ואף כולם! הבחורים,

 וצריך קשיים יש נכון קשיים, יש אחד לכל מה

להסתדר... לראות

 יצליח זה הזאת השנה ואם יעזור שהקב״ה ונקוה

 יעזור הקב״ה ומסתמא הצדדים. מכל לסדר יוכלו

ת מה שיהי' לראות שמשתדלים בזכות חו  שפ

 קטנות הישיבות בין יצליחו, כולם תורה ביטול

 ויצאו לבחורים, טוב שיצא גדולות הישיבות בין

 טוב. שיהי' יעזור וה' שמים, ויראי חכמים תלמידי

 זמן וקבעו זה בענין ארוך דיון היה ואח״כ

 המעודכן התאריך מתפרסם שנה ]ומידי לבחינות,

שנה[. לאותה

 ברוב ״ותשועה שהתקיים השם ברוך רבנו: וסיים

שיו שעי״ז ומקוים יועץ״  גם יתחזקו, כולם עכ

 של גם קטנות, ישיבות של ישיבות הראשי

 שיותר מה ויראו יתחזקו, כולם גדולות, הישיבות

 שמים. ויראת בתורה הבחורים את לחזק

ת ג״כ וצריך  אי קובע, הזמן אמצע רק לא כי לדע

ל מאד הקפדה להיות צריך בודאי לומר.. אפשר  ע

 תלוי זה אם יודע ואינני הבחורים, של ההנהגה

 הרוחניים, במנהלים גם אולי ישיבות בראשי רק

 ההנהגה אם שדברו האלה הדברים כל וממילא

ת בסדר תהיה שע  אח״כ שגם לקוות יש הזמן, ב

 במשך ואם ירדו, שלא לקוות ויש בסדר, יהי'

 עוד, יורדים אח״כ חלש הוא הזמן

 יכולים, שהם מה כל עושים כולם בודאי ומסתמא

ת ומשתדלים שו  את להציל כדי הכחות בכל לע

 שום בלי שמים, ביראת גם בתורה גם הבחורים,

 לב... ישימו שיותר מה כי ובודאי ספק!

 שחושבים בישיבות בחורים פעמים הרבה ויש

 הוא חושבים לשמור, צריך לא אותם כי עליהם

 צריך הי' אותו שגם מתברר ואח״כ בסדר.. כבר

 אחד כל הרע, יצר לו שאין לחשוב ולא לשמור,

ש יום בכל ומעשים הרע! יצר לו יש  בחורים שי

 גם כי רואים ופתאום צריך?! הוא מה שחושבים

ל להשגיח מאד צריך ולכן הרע, יצר יש לו  ע

 אותם, לחזק לראות עין ולשים הבחורים! כל

ל עין לשים להקפיד מאד וצריך ד בחור, כל ע  ע

 המנהלים וגם ישיבות הראשי גם שאפשר. כמה

בזה. להתחזק מאד צריכים כולם רוחניים

קודמים לגליונות והערות הוספות

 כולם לב, ישימו שיותר מה כי ה' בעזרת ומקוים

 ויהי' חכמים, תלמידי שמים יראי להיות יגדלו

 טוב, כל יהי' לכולם ישראל, לכלל נחת הרבה

 השלימה ולגאולה מהקב״ה, טוב לכל עי״ז ונזכה

אמן. בימינו במהרה
*

בס״ד

 שליט״א דליקוואד הישיבה ראשי הגאונים לכ'

 תינוקות של תורה ביטול למנוע מצטרף הנני

 לקבלת פעולה שום להתחיל ולא רבן בית של

 השבועות חג לפני קטנות להישיבות תלמידים

 מזלזלים כבר קטנות לישיבות שנתקבלו אחרי כי

בלמוד.

 ושכר הרבים ממזכי להיות ויזכו יונעם ולהשומעים

 עליהם נזקף התלמידים כל של התורה לימוד

 עי״ז ויעלו ילמדו שהתלמידים מצוה גוררת ומצוה

הקב״ה. כרצון בתוי״ש

 ליב יהודה אהרן בסשצ״ג. טובה וחתימה כתיבה

יצ״ו ברק בני לפ״ק. תשס״ו אלול ד' שטינמן
*

 מרויחה מסוימת שחנות לחשוב, טועים אנשים

 נגזר החנות, לא שזה האמת לשוכרה, ורוצים

 לפעמים שמוצאים ]ומה החנות, דרך האדם על

 לפעמים יותר, מצליחה העיר במרכז שחנות שנראה

 כך. שיחשבו דבר עושה הקב״ה

שפיע רשם שלוקחים ענין וכן ה ל ל  תלמידים ע

 יותר קיבלה הזאת הישיבה ולכן לישיבה, שיבואו

 שיראה עולמו את מנהיג הקב״ה כך תלמידים,

כך[. לנו
*

 מקום לו שאין אמר ישיבה שראש מרבינו שמעתי

 פעם אף שקר, זה גדול בקול אמר בחור, לקבל

 לקבל, רוצה לא הוא מקום, של בעיה הי' לא

 לי אין מקום, לי אין אומר הי' מפוניבז' הרב

 בשבילו, בשקט, ומוסיף לקיר הראש ומסובב מקום

שקר. יהי' שלא כדי

ל של ליאצ' ע ש ארי גבורות הספר הוצאת - תשע״ה[ בלק ופר' תשע״ד פנחס פר' בגליון משיכ ]ראה תקמ״ה תמוז ט״ו - אריה השגאת ב חד ת | מ שנ  יהודי תשסייב ב
 גדולי שרבותינו ושאל לרבנו והגיע תייח. כמה בעריכת והוספות, תיקונים הרבה עם מחדש ארי גבורת הספר את להוציא רצה שמים וירא תייח

ת להם מותר האם ידעו לא כן ועל מאמשטרדם. גרשון ר' הראשון המדפיס רשות בלי הספרים את להדפיס שלא כתבו לס' בהסכמתם הדורות  כע
 כדאי זאת ובכל לחשוש, צריכים ואינם בזה. ללמוד יותר יכולו שעיייז כך זה את שידפיסו גרשון לר' זכות זה שכנראה רבנו להם ואמר להדפיס.
זצייל. אלישיב הגריייש מרן את גם שישאלו

 זה דבר לספר וכשחזרו בספר. שילמדו בכך הראשון למדפיס זכות יהיה זו שבהדפסה לחשוש מה שאין דבר אותו להם ואמר להגריייש, והלכו
שפחת עיי הסכימו כי הגם היא, שלנו לאמור עוררים עלינו יבואו 'ואם בהקדמה שיוסיפו ביקש שליטייא לרבנו  הדפיס ]-שהוא זצוקייל. החייח מרן מ

 תורה ליטול אלא באנו לא ואנחנו שליטייא התורה שרי רבותינו הורנו כאשר בדין, חלקכם לכם ינתן כי לפניכם זאת מודעת יומא[ על ארי הגבורות את
ארץ. במתי על אותה ליתן זויות מקרן

על קאליר אליעזר רבי לדברי רבנו הראה עוד  שבחו אספרה אמרתי אם וז"ל: אריה' השאגת על בהספדו פסחים עמ"ס חדש 'אור ספר מחבר ב
 ואני חמי בבית זה צדיק נתאכסן אשר שנה, ושלושים מששה יותר זה המפורסם הנגיד הקצין חמי בבית הוינא טליא כד פנים כל על מנה מי

תעכב אשר שבועות ד' ולערך שולחנו, מאוכלי הייתי  ראיתי ואני וכו', הראשונים וכל והתוס' הש"ס בכל ובקיאותו חריפותו גודל עוצם שמה נ
 אחד בפונדק עמו נזדמנתי אשר שנה עשרים זה ואחר שמונה. ימים ערך בעמידה והראייש התוס' כל עם בתרא בבא מסכת כל חזר פרק שבאותו

 לא ממש הלילה וכל היום וכל במיטה, ישן ולא החול, ימי כל החי מן דבר שום אכל לא וקדושתו פרישתו גודל ראיתי ושם דאדר, בפרנקפורט
שו חומרא חומרא כל דדינא, אליבא ושויית ופוסקים בש"ס הקשה דבר וכל תונא, ותנא גרס מגירסא פומיה פסק  ליטא במדינת ובהיותי קלות לו נע

טבע ממש לו היה לימודו שהתמדת שמעתי בקטנותו. ההרגל מן שני ל

מע גדולה זעקה 'וקול רבנו בקשת ע"פ הוסיפו ארי, גבורות הספר את תשסיב( )ירושלים חדשה במהדורה וכשהוציאו ש  לעורר תורה, של עלבונה על י
ה חיל לאזור הדורות, וירידת הזמן בתרדמת ישנים מל ירא. לא מי שאג אריה בשתי, ולא בגבורה בחכמה, ולתור ולדרוש תורה, של בע

ת 209 בגליון ש ת לו שיש מי כל מ"ח דף בסוטה גמרא מביא ברורה שהמשנה הבאנו | שלח פר  סו. אור. רבי הרהייג והערנו וכו'. בסלו פ
 שליטייא רבנו ואכן שם, המגייא שהביא וכמו כעיייז, שכתב הזוהר דברי את רק מ"ח דף בסוטה הגמרא דברי את הביא לא ברורה שהמשנה שליטייא

 שלא השולחן בערוך ועייייש הזוהר. רק הגמרא דברי הביא לא המשנייב למה וילייע הגמרא, לדברי דומה דבר הביא ברורה והמשנה שהמגייא ציין
עייייש. הזוהר את נוהגים



והליהות הלהות
למעשה הדברים על לסמוך אין וע"כ מעשה, מפי הלכות למדים שאין לציין הדאוי מן

בלבד. מו"מ בדרך נכתב והכל אופן, בשום

בסעודה זז לא
 שראה העיד, זצ״ל סולוביצ'יק הגר״מ רבנו: שח

 הגר״ח זקנו את (3 מגיל פחות )בהיותו בקטנותו
 זמן כל ממקומו קם היה לא אוכל שכשהיה
 הרמב״ם וכדעת מקום. לשינוי חשש כי אכילתו

 בסעודת גם מקום שינוי שיש ס״א קע״ח סי' או״ח )בשו״ע
 בית( באותו אחר לחדר מחדר ואף פת

 מידי מגיע היה בשויץ כשהיינו רבנו: וסיפר
 וכשהיה הניירות, את שבודק שוטר פעם

 מה ע״פ מנהגו היה סעודה באמצע הגר״מ
 לקום שלא הגר״ח מרן זקנו אצל שראה

 מסמן משה ר' היה ולכן הסעודה, כל מהמקום
 נכנס. היה והוא להיכנס לשוטר

 בקדושתו ראו שהשוטרים הוא שפלא רבנו וציין
 איש, דרכי ה' ברצות בו ונתקיים ממנו. ונכנעו

 השומעים( אחד )מפי עמו. ישלים אויביו גם
 ממקומו קם שאינו זה מנהג רבנו ע״ע קיבל וכן ]א״ה

 אכילתו מפסיק באמצע לקום נצרך ואם אכילתו, זמן כל
המזון[. ברכת ומברך

לדבר לא
 בכדי כזית שגמר עד המוציא ברכת אחרי

 ר״י סי׳ משנ״ב ]ועי׳ כלל מדבר לא פרס אכילת
 שטינמן אשר ר׳ הרה״ג )רשימות המג״א[ בשם סק״א

שליט״א(
לפת טפל

 דדברים דאמרינן סעודה באוכל להסתפק, יש
 הלחם לאכילת טפלים הסעודה מחמת הבאים

 טפלים דהם הפי׳ האם עליהם, מברכים ואין
 במשך עוד שיאכל ללחם או כבר, שאכל ללחם

 לא שיותר בדעתו דגמר היכי נפק״מ הסעודה,
 שיאכל מה האם כלל, לחם זו בסעודה יאכל

לא. או לסעודה טפל עכשיו
מכזית פחות להפסיד

 להפסידו דמותר מכזית פחות בפת להסתפק יש
 נמי שייך אי אחרונים[ מים עליו לשפוך ]כגון

 דמותר דכיון לכסותו, שיצטרך פת של בושתו
 או בושת, גבייהו שייך דלא אפשר להפסידו

 פחות הברכה מפני הבושת דכל כיון דלמא
 היין ששותים דזה ]חזינן ברכה. בעי נמי מכזית

 מפני קפידתו דעיקר אלא הבושת, לפת גורם לא קודם
 שמגבי׳ דבשעה הסדר בליל דמצינו והא הברכה[
 מברך שאין אף המצות לכסות צריך הכוס

 איזה שעושה הדבר דעצם צ״ל היין, על עכשיו
לפת[ בושת איכא כבר ביין חשיבות דבר

הפרוסה על כיון
 ובירך ופרוסה, שלמה לפניו בהיו להסתפק יש
 מהשלימה, לאכול רשאי אי הפרוסה על

 מה כל על דדעתו דאמרינן דמה דאפשר
 ענין אין הדין שמצד דוקא זהו שלפניו
 היכי אבל מסוים דבר על הברכה להקדים

 על ובירך השלימה, על דוקא לברך דין דיש
 דדעתו אמרינן לא דבכה״ג אפשר הפרוסה,

 נמי דעתו שמסתמא ונראה השלימה. על נמי
 לב תשומת מחוסר שרק אלא השלימה על

הפרוסה[ על בירך
יצרו להווי

 ביסוד ]המבואר אכילה בשעת היצר כפיית בעניני
 האם פעם רבנו דן הראב״ד[ בשם יונה לרבנו התשובה
 המזון ברכת ולקיים כביצה פת לאכול מצווה

 מעוניין כאשר כזית רק לאכול או דאורייתא,
יצרו, על להתגבר כדי בדווקא באכילה למעט

 מצוה מקיום יותר גדול יצרו את לכוף והכריע
הפרגוד( )מאחורי בזה. עדיף וממילא

 השולחן על מלח
 שנטל ראה הגרי״ז אצל רבנו כשבא פעם
 על מלח מונח היה ולא הלחם על ובצע ידיו

 שיביאו מלח, הבית, מבני אחד וצעק השולחן,
 לזה ליבו שת לא הגרי״ז אולם לשולחן. מלח
 שהביאו לפני מהלחם וטעם המוציא בירך ומיד
לשולחן. המלח את

 מלח נתינת דעיקר הנראה דכפי רבנו והסביר
 ׳ואנו וז״ל א מ, בברכות התוס׳ כדברי הוא
 מלח לא השלחן על להביא רגילים אנו אין
 הוא והרי חשוב שלנו דפת משום לפתן ולא
 מיהו בשש צריך דין לית בסמוך דאמר הא כי

 על מלח להביא מאד מדקדק היה מנחם רבי
 על יושבין כשישראל במדרש כדאיתא השלחן
 ידיהם שיטלו עד זה את זה וממתינין השלחן

 וברית עליהם מקטרג השטן מצות בלא והן
 עכ״ד. עליהם׳ מגין מלח

 מלח היה לא הנטילה דבשעת כיון ומעתה
 אותו שיביאו ענין שאין הגרי״ז סבר בשולחן

ע״ח(. עמ׳ בריסק מתורת בתמר אעלה )ס׳ אח״כ
ברכה טעונים אם שבסעודה מים

 דאם שליט״א, שטיינמן מהגראי״ל שמעתי
 לפטור וכיוון אבטיח, על בירך הסעודה קודם

 הסעודה קודם לאכול שחפץ מבושלים תפו״א
 דאף די״ל בסעודה, שיאכל להאבטיח וגם

 לסעודה, נטפלים זו בברכה דנפטרו התפו״א
 התפו״א על בר״נ יברך ולא בברהמ״ז, ונפטרים

 גם קאי שהברכה כיון הסעודה, קודם שאכל
 האבטיח, דהיינו הסעודה בתוך שאוכל מה על
 תודה- שלמי )שיעורי סוג. אותו הוה דלא אף

ברכות( הלכות
הסעודה לאחר וכיבוד שתיה

 מתחילין הסעודה אחר אצלנו בחתונות הנה
 ואח״כ השולחנות, כל את מסלקין ואז לרקוד,
 וכדו׳. ליפתן ואוכלים שותים

 דטען שליט״א שטיינמן מהגראי״ל שמעתי
 ולאחריהם, לפניהם לברך צריכים הם דבזה
 דאם הוסיף אך השולחן. סילוק יש שכאן כיון
 לכולם, מהני אולי פת נשאר החתן שולחן על

 יפנה פת לאכול ירצה מהם אחד שאם כיון
 דבכה״ג ואפשר פת, משם ויאכל החתן לשלחן

 וצ״ע. ולאחריו לפניו לברך יצטרך שלא מהני
 עיי״ש[. ש״ו עמוד פסח שלמה בהליכות וכ״ה ]א״ה,

 אילת תודה שלמי ברכות- הלכות תודה- שלמי )שיעורי
 רבנו אמר ברכות בהל׳ ובשיעורים ה( סי׳ השחר

זצ״ל( אלישיב הגרי״ש הורה שכך ששמע
הסעודה בסוף בשתיה הדעת היסת

 קע״ט סי׳ בשו״ע מבואר סעודתו שגמר מי
 ואם שיברך, עד לאכול יכול אינו דשוב ס״א
 ואסור הדעת הסיח הוא ונברך לן הב אמר

 )סק״ג( המ״ב כתב שתיה גבי אמנם לאכול, לו
 ואח״כ מלשתות בלבו דעתו הסיח רק אם דאף
 על מתחילה לברך צריך ג״כ לשתות רוצה

 כו״ע דבשתיה )סק״ט( בשעה״צ וביאר המשקה,
 אף ולברך לחזור מצריכו הדעת דהיסח מודו
 ונברך. לן הב אמר שלא
 כהיסח נחשב אם המעלות שיר שרו אם והנה

 הגראי״ל השיב ולברך, לחזור שצריך הדעת
שאם משום הדעת הסיח חשיב זה דאין דנראה

 תודה )שלמי לשתות. ירצה שתיה שוב לו יביאו
ו׳( השחר אילת

שלם דין

 דפת החזו״א מרן בשם מטין שלם דין לגבי
 החיתוך מקום את וחרכו חלק ממנו שנחתך

 סעודה )הל׳ כשלם. להחשיבו מועיל זה הרי באש
 בין לחלק יש ואלי א״ה סה, עמ׳ שליט״א רי״כ להרה״ג

וצ״ע( רגילה לפת מצה

אחרונה מנה

 על לברך לא רבנו מקפיד אחרונה במנה
 חי פרי לוקח אלא מבושלים פירות קמפוט
 שמברכין כ׳ שבמשנ״ב ואף עליו, ולברך בפנ״ע

 אחרונות ובשנים בו חזר שהח״ח שמקובל אמר
 מחמת הבאים דברים שהם דחשש בירך לא

 סוכר על רק לברך מקפיד שהכל וכן הסעודה,
וכדו׳.
 לו כשיש הסעודה בשעת שלא בעלמא אמנם
 שברכתו דבש על מברך שהכל בברכת ספק

 לברך שיש הסוברים שיש סוכר על ולא בודאי,
 על מברך הי׳ הסעודה בתוך אך העץ עליו
 בתוך הבאים מהדברים הוא שדבש כיון סוכר

הסעודה.

לנשים אחרונים מים

 שליט״א: רלב״ג עמנואל ר׳ הרה״ג כתב
 חילוק יש האם שליט״א הגרח״ק למרן שאלתי

 דמים ידיים נטילת בחיוב לאישה איש בין
 בין חילוק שאין הגרח״ק מרן וענה אחרונים,

לנשים. אנשים
 מאבותיו לו שמסורת לי אמר הגראי״ל מרן אך

 אין סו״ס )שהרי בנשים שהקילו מהקולות שזה
 ב׳ )מועדים שלמה בהליכות וכן ]א״ה, סדומית( מלח היום
 כי ואולי נוטלות, אין שהנשים הוא שהמנהג שפ״ג( עמוד

עיי״ש[. באיש היה שהיה, המעשה

אחרונים מים

 ליטול ומהדר בכלי רבנו נוטל אחרונים מים
 שהחזו״א וידוע רב, )במעשה הגר״א כדברי רביעית

 אלא לעיכובא אינו דרביעית אמר אך בזה( פקפק
 עי׳ פיו על ידו להעביר נוהג ואינו בכלי העיקר
 ב׳. פ״ג יומא רש״י
אחרונים. ממים הידים מנגב

 בשולחן סכין

 לגמרי הסכין מוריד המזון ברכת לפני בשבת
 שסוברין כאלו יש שאמנם ואמר: מהשולחן,

 ראיתי אבל הסכין את להוריד אי״צ שבשבת
 מספיק שלא שסובר בחיי לרבנו הקמח בכד

 כלי יהיה שלא אלא הסכין את להסתיר
 ולכן המזון ברכת בעת השולחן על שמשחית

 זו, שיטה לצאת הסכין את לגמרי להוריד עדיף
בשבת. גם שייכות זו סברא שהרי

 הכוס על זימון

 בחול בין הכוס על מזמנים יחד ג׳ אוכלים אם
 רבנו בבית מצוי לא כמעט דבר זה ]אמנם בשבת. בין

 אבל לבדו, אוכל בשבת וכן חול, בימי פת אוכל שאינו
 על זימון עושים שלשה שיש וביו״ט נדירים במקרים

 שליט״א( שטיינמן אשר ר׳ הרה״ג )עדות הכוס[
 שנשפך אף גדותיו על ממלא זימון של כוס

קצת.
 הוא ברוך רם בקול לומר נוהג אינו כשמזמן

שמו. וברוך



הישיבות עולם
עילית מודיעין בנימין נחלת ישיבת

 זצ״ל, מובשוביץ בנימין רבי הגאון של שמו על תשס׳׳ז, אייר בחודש הוקמה הישיבה
 ליפקוביץ הגרמ״י ישראל גדולי מרנן של וברכתם עידודם ביוזמתם הרצליה, של רבה

 רבינו העמיד הישיבה בראשות אדלשטיין. והגרי׳׳ג שליט׳׳א רבינו ויבדלח׳׳ט זצ׳׳ל,
 דרך' 'אבני סיפרי מחבר שליט׳׳א, יעקובוביץ דניאל רבי הגאון תלמידו את שליט׳׳א

 קרוב לקחו ומשומעי לצעירים פוניבז' מישיבת הימים משכבר תלמידו אורה'. ו'דרך
בביתו. השבועי בשיעורו עשורים לשתי

הישיבה של דרכה מורה
 כשרבינו בביתו, התקיימו הישיבה רבני של הצוות אסיפות הראשונה בתקופה

 וכיון בה, המתקבלות ההחלטות על החודרת, ומתבונתו ומחכמתו מהודו מאציל
 בישיבה כשעסקו תשס׳׳ח חורף בזמן ושעל. צעד כל על ובפרט, בכלל דרכה את

 בעניין מלוניל, ר׳׳א של הידוע בתוס' מרובה פרק בתחילת קמא בבא במסכת
 לבוא שליט׳׳א מרבינו לבקש יעקובוביץ הגר׳׳ד רה׳׳י נכנס טהור, עוף נבלת

 רבינו מסר תשמ׳׳ג אלול מזמן בזיכרונו שכן זה, תוס' אודות שיעור ולמסור
 כך על רוח קורת הביע שליט׳׳א רבינו התוס'. בביאור נפלא שיעור שליט׳׳א

 בסוגיא. כללי שיעור למסור להגיע רצונו את והביע מאז, שיעורו את זוכר שהוא
 כללי שיעור למסור לישיבה שוב שליט׳׳א רבינו הגיע תשס׳׳ט שנת בתחילת וכן
בתרא. בבבא הבתים חזקת פרק על

בישיבה קיבוץ פתיחת
 שכך טען הוא קיבוץ, בלי א' שיעור לפתוח שליט׳׳א רבינו צידד הישיבה בקום

 מושגים מביאים בישיבה רגילים שכבר והקיבוץ לצוות, יותר ממושמעים התלמידים
 נותנת היא כי בקיבוץ מעלה שיש הסברא עלתה כאשר מאידך אך בטלה. של

 לגופו. מקרה בכל לדון שיש הגיב הוא "בגרות", של מושגים הצעירים לבחורים
 חדשה? לישיבה שיבואו למה טובים בחורים הם הבחורים אכן שאם שאל אבל

 של בעידודו פוניבז' מישיבת איכותית קבוצה שמתגבשת ששמע לאחר אולם
 שידרבן ואמר קיבוץ, לפתוח ראוי כי ניאות הוא שליט׳׳א אדלשטיין הגרי׳׳ג מרן

בראשיתה. בישיבה ללמוד להגיע תורה' 'ארחות מישיבתו בחורים
 בישיבה מוסריות שיחות מסירת

 תלמיד בישיבה שיחות למסירת מתאים מועמד אחר לחפש הדריך שליט׳׳א רבינו
 חומר על מדבר חכם כשתלמיד כך: זאת הטעים הוא שמים. יראת בו שיש חכם

 תלמיד וכן מקיים" ונאה דורש, "נאה שהוא מתקבלים יותר הדברים תורה, ביטול
 על המליץ הוא האסור" את ומתיר המותר את "אוסר ולא מרפא" "לשונו חכם

 לדבר שראוי כמי התלמוד', 'מאור ישיבת מראשי שליט׳׳א, כהן זאב רבי הגה׳׳צ
 לשיחתו. הישיבה בני זוכים לשבועיים אחת ואכן תלמידים, בפני חיזוק שיחות

 שליט׳׳א אדלשטיין הגרי׳׳ג מרן שניאות כך על מרובה רוח קורת הביע כן כמו
לפעם. מפעם ושיחות שיעורים ולמסור לבוא בפועל הכוונה עול עצמו על לקחת

 ישראל לכלל ברכה שיביאו היחידים את לטפח
 מריבוי שליט׳׳א רבינו הזהיר לישיבה, רשמים ומינוי התלמידים איתור בענין

 על במדרש חז׳׳ל שאמרו מה לגדר להיכנס שלא להיזהר שיש והורה השתדלות,
 לגלות כשירדו ישראל כלל כל לפני ראשונים הנחלה את שאיבדו ראובן ובני גד בני

 איך דרכים יש תורה מקום כשמקימים כך כולם. לפני נחלה לחטוף שמיהרו משום
 במידה השתדלות לעשות אלא 'חוטפים', בגדר להיות לא להיזהר וצריך תורה, בונים

 ההשתדלויות כל יועילו ולא נותן שהוא בה' ולבטוח לסמוך רק זאת ומלבד מעוטה
 "הצלחה שיהיה וצריך זמנית" "הצלחה דזה הצלחה. זה הצלחה שנראה מה ולא הרבות

 האלו. ההצלחות מכל יוצא חכמים" "תלמידי כמה ב׳׳כאב׳׳ ואמר הבא." עולם של
 מרבינו ששמע שליט׳׳א שטיינמן אליעזר רבי רבינו, של נכדו שח זה בענין

 אצלו, ללמוד שסיימו פוניבז' בישיבת מחזור שבכל מסויימת בהזדמנות שליט׳׳א
 כדי שבחבורה, מובחרים הארבעה או השלושה הם מי בפנקסו לעצמו רושם היה

ולצמוח. לגדול לעודדם עימם הקשר את לטפח להמשיך

עמלים והם עמלים אנו
 מוסרית שיחה למסור שליט׳׳א רבינו הגיע השבועות חג לאחר תשס׳׳ז בקיץ

 לו קשה הדבר אין האם השיחה לפני כשנשאל רבים. הדים שעוררה בישיבה
 הסבא הגיב: תורה(, מקומות לחזק רבות רגליו את שכיתת בתקופה זה )היה

 לומר: והוסיף שצומח! איפה וקוצרים מקום בכל שזורעים אומר היה מנובהרדוק
 היכן יודע מי כי מקום, בכל לזרוע משתדל אני לזרוע, היכן שבוררים כאלה יש

הדברים. מן תועלת תצמח
 'אנו הקנה: בן נחוניא רבי של התפילה נוסח אודות דיבר הוא בישיבה בשיחה
 שכר'? מקבלים ואינן עמלים והם שכר ומקבלים עמלים אנו עמלים, והם עמלים
 בעולם רווחים יש להם גם הרי שכר? מקבלים אינם שעמלים הם וכי רבינו ושאל

 שקל מליון לו שיש לאדם דוגמא ניקח כך: זאת המשיל אלא פעולתם? כנגד הזה
 ביחס משהו לו שיש נקרא זה וכי אחד, שקל יש אליו בסמוך העומד ולרעהו
 רבינו זעק כאן, גם כך למיליון! ביחס כלום לו שאין נקרא זה שלא! בוודאי לרעהו,

 גאר- איז סי שלנו השכר לעומת אבל שכר מקבלים הם גם ליבו, מנהמת שליט׳׳א
 הזה... עולם בסיל'ה א' זה שלהם והשכר מליונים, שווה שלנו השכר כלום! זה ניט!

שלנו!... המליונים לעומת כלום! כלום! זה

הלימוד קצב
 אחת סוגיא על ולהתעכב אחד מקום על לעמוד שאמנם הורה הלימוד קצב בענין
 לא מידי מהיר בקצב לימוד גם גיסא לאידך אבל לימוד. לא זה זמן מידי יותר
 לומר: והוסיף מידי. בקיאותית צורה שהלימוד לבחורים הרגשה ישנה כי טוב,
 ואף זאת, לתקן בידו עלתה לא רבות זה בענין וכתב שדרש שך הרב מרן ׳׳גם

 אחרת, שייך שלא כנראה להנהיג. שחפץ הקצב כפי נוהגים לא שלו בישיבה
 בחכמה". אך הבחורים, של צרכם לפי זה ענין להתאים ומוכרחים

 והגרי׳׳ג שליט׳׳א רבינו מרנן ויבדלחט׳׳א זצ׳׳ל ליפקוביץ הגרמ׳׳י מרן עוררו כאשר
 דף על רק שנבחנים הישיבות במבחני החדשה התופעה על שליט׳׳א אדלשטיין

 בכאב רבינו התבטא בעבר. נהוג שהיה כפי דפים חמישה ארבעה על במקום אחד
 מועט. כה הספק מלמדים כאשר האשם מי יודע שאינו

 סוגיות בהם יש כי רבינו התבטא המאורסה' 'נערה פרק בישיבה ללמוד כשעמדו
 טוען שליט׳׳א אדלשטיין הגרי׳׳ג מרן כי יעקובביץ הגר׳׳ד רה׳׳י לו אמר מורכבות.
 המלמדים אם בלומדים, ולא במלמדים תלוי זה המאורסה נערה ללמד שהקושי

 מאוד. טוב נקלטות הם הסוגיות ללמד כיצד יודעים והם היסודות את יודעים
 גרשון רבי כיצד שוב לשמוע שביקש שליט׳׳א רבינו בעיני מאוד חן מצאו הדברים

 רוצה׳!. הוא מה יודע הוא ׳׳הרי לנכדו: הגיב הוא למחרת וקילסם. בדיוק זאת אמר

 רגלי, ההולך חייל כמו להיות משתדל ׳׳אני הגיב: הלימוד צורת לגבי כשנשאל
 את מפתח זה כגדול, קטן דבר כל על מלהעיר חושש ולא פרט לכל לב לשים
 סוגיא להשאיר לא כלומר הענין, בירור על צריך הדגש עיקר אך וההבנה. השכל
 הברורים הדינים את ולהוציא היסודות את ללבן מעורפלת, בצורה הלימוד בתום

 סוגיא׳. בכל והגדרות דינים שהוציא ה'חזון-איש' לומד שהיה כפי בסוגיא.

 השכל מעיינות כל ונתינת בעיון שהלימוד לתלמידים להבהיר שיש אמר עוד
 ליראת גורם הלימוד נכונה הכנה לכך מצטרפת ואם האדם, את מרוממת בסוגיא

 שבת(. מסכת יוסף' 'שלמי הספר בהסכמת גם כתב )כך יותר. ועמוקה עזה שמים

 כפי חנוכה לאחר חדש זמן תחילת של מצב בישיבה לעשות האם כשנשאל
 חדש לימוד בתחילת מתבטא כשהדבר מפוארות, ישיבות וכמה בכמה שנהוג

 ההצלחה ׳העיקר בתוקף: זאת דחה חנוכה, לאחר חדשים חברותות ובקביעת
 הם ל׳׳כי הוא וחינוכינו חדש זמן לעשות טוב לא זה הרצף! לפי נמדדת בתורה

מבצעים. ולא ימינו׳ ואורך חיינו

 שישי בימי בסדרים לימוד על לבחורים מילגה להעניק אם שליט׳׳א רבינו כשנשאל
צורך׳. אין לבריאים ברירה... אין כי סוכריות, נותנים "לחולים הגיב: לחזקם, כדי

חולף שהזמן לי מזכיר זה
 'אבני מספרי כרך שיצא פעם ׳׳בכל שליט׳׳א: יעקובוביץ הגר׳׳ד לנו שח נפלא! דבר
 רבינו רושם היה כרך ובכל הספר. את לו להגיש שליט׳׳א לרבינו עולה הייתי דרך'

 ספר בכל מנהגו שכך לב שמתי כך אחר הספר. את קיבל תאריך ובאיזה שמו, את
 בהזדמנות הספר. את שקיבל התאריך ואת שמו את רושם הוא מחבר, שמקבל וספר

 מעולמו בפני לחשוף ניאות והוא הענין, פשר על לשואלו עוז הרהבתי מסויימת
 משום תאריך כותב שאני הסיבה ועוד הנותן. את לכבד ברצוני ראשית הפנימי:

 נזכר אני בכך משלו... תוכן יש יום ושלכל עוברים, חולפים שהימים לי מזכיר שזה
תשובה׳. לעשות עומד... אני היכן לחשב אני ויכול יום, באותו עשיתי מה

דוד נחלת ישיבת
 סולמון שמעון ברוך רבי הגדול הגאון ע׳׳י תשכ׳׳ה אלול בר׳ח הוקמה הישיבה

 זצ׳׳ל, להגרב׳׳ש רבנו הערכת תשע׳׳ו תשא כי בגליון באריכות הבאנו וכבר זצ׳׳ל.
 הישיבה בהיכל שיחה למסור הגיע וכן ועוד. לזכרו לכינוס לישיבה הגיע ורבנו

 דוד׳׳ ׳נחלת ישיבת בוגרי בכנס שיחה למסור הגיע וכן תשס׳׳א. אדר לכ׳׳ד אור
תשס׳׳ב תמוז לט׳׳ז אור בפ׳׳ת בישיבה

 בבית שמתכנסים ובוגריה הישיבה מבני עליה בני של מיוחדת קבוצה יש והנה
 ]מתוך מהדברים קצת ונביא מוסרית, עבודה דרכי להם ואומר פעם מידי רבנו
 דוד נחלת לישיבת בוגרים בכנס שליט׳א הגראי׳ל מרן ע׳י שנאמרו חיזוק דברי
 אין שכמעט כזה באופן הבריאה את ברא שהקב׳׳ה ידוע הרי תשס׳׳ג[: תמוז ט׳׳ז

 אין כך שוים פרצופיהם שאין כשם אדם בני כי אומרים חז׳׳ל לשני. דומה דבר
 שנולדו עושה הקב׳׳ה אם ואפי' מיוחד׳. משהו לו יש אחד ׳׳כל שוות, דעותיהם

 מוכרח שוים, ממש יהיו אנשים ששני אפשר ואי הבדל, יש זאת בכל תאומים
 שוים. דברים שני שאין הדברים בכל כמעט רואים וכן הבדל. איזה להיות

 ציבור שכל כך, הוא ציבוריים בדברים גם מסתמא יחידים, באנשים ככה זה ואם
 במושכל כאשר גם נותן. לא שהשני מה לתת יכול שהוא מיוחד משהו לו יש

 אע׳׳פ אנשים, שני בין הבדל כ׳׳כ רואים שלא וכמו הבדל, שום רואים לא ראשון
 ישיבה כל ישיבות, וכן ציבור, כל הוא וכך מיוחד. משהו לו יש אחד כל שבאמת

 הטובים הדברים רק טובים, לא דברים על ח׳׳ו הכונה אין ]ובודאי מיוחד דבר לה יש
 ולהתחזק לעבוד, בחורים שנתעוררו לי ידוע ג׳׳כ כאן ובישיבה אחד[. כל אצל שיש

 זה את ראינו שלא חיובי, מאד דבר וזה בשקידה, התורה ובלימוד שמים, ביראת
 מעלה הזה למקום במיוחד נתן שהקב׳׳ה שרואים דבר שזה ובודאי מקומות, בהרבה

אי׳׳ה[. למועד חזון ועוד רבנו בפניהם שאמר לדברים אריכות ]ונצרך מיוחדת.

 0527680034@01ם11211.00.11 למייל לפנות נא והנציזות, לתרומות הנכתבים,בעלון, העניניט על והולמות הארות להערות,
תערוג כאיל עלון מערכת עגור ולציין 0732164414 בפקס או ירועוליט, 5397 בת.ר. או הטדרים. גץ 0527680034 ל־ או
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לע״נ זה גליון

ז״ל אהרן בן ישעיה יהושע ר׳
תנצב״ה תמוז, ג׳ נלב״ע

ע״ה יעקב בת חנה רבקה
תנצב׳׳ה תמוז, י״א נלב״ע
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ם אחר לתמוה יש ם וגם וגו' מאומה דבר אוכל היכול לבלק אמר שבלע  אמר לשלוחי
ת בלק אליו בא אח׳׳כ כן טענו ת מה ב שי  לו ענה ושוב וגו' לקחתיך אויבי לקוב ע

ם ואחרי וגו', תקבנו לא קוב גם טען שוב ואח׳׳כ הדבר אותו  כתיב שוב הג' הפע
ם אל בלק אף ויחר  לך ברח ועתה ברך ברכת והנה קראתיך אויבי לקוב ויאמר בלע

שב כלל לו האמין לא הנראה וכפי מכבוד. ה' מנעך מקומך אל  אם לקלל שיכול וח
 ממון ממנו ולהוציא המחיר את להעלות בעלמא תכסיסים אלא אינו וכ׳׳ז ירצה
]זללה׳׳ה[. שליט׳׳א מאאמו׳׳ר יותר.

יא( )כד, אכבדך״ כבד אמרתי מקומך אל לך ברח "ועתה
ם מחוייב בלק היה לא דין דע׳׳פ נראה  השתדל מצידו שהוא ואע׳׳ג לבלעם, לשל

 בירכם. עוד ואדרבא בידו עלתה לא שלבסוף כיון מ׳׳מ ישראל, את לקלל והתאמץ
ה ב' כ׳׳ב בר׳׳ה מרש׳׳י לזה וראיה  ותהא לך נתונים זוז מאתים שכתב מאתים, בד׳
 שבלק האמת אמנם וכו'. לשוכרך שלך תנאי השלמת שלא ואע׳׳פ לעכבן רשאי

ם ם ממון לתת נתכוין לא מעול  כבד כי לו שאמר כמו לו הבטיח כבוד ורק לבלע
שם ]וכמש׳׳כ כבדך אוכל לא האמנם וגו' אעשה אלי תאמר אשר וכל מאד אכבדך  ב

[. ח י׳׳ ק ו ס פ ב ל לעי ה ללה׳׳ ז ר ו״ מ א א
דקרא( )טעמא

^ שי״ח עלי ^
המקדש...״ בית שיבנה שפיחד "הנדיב

 וטי המצרים בין בעניני ,הנחמה 'שיח ספר בעז״ה לראשונה להופיע עתיד הקרובים בימים
 אמרים, של עמודים כמאתים - החדש בספר שליט״א. קניבסקי הגר״ח רבינו ממרן באב

 במשך שנשמעו באב וטי הבית חורבן איכה, מגילת על ופירושים המצרים, לבין ביאורים
שליט״א. מרבינו המצרים בין בימי השנים

 הסוכות, שיח הפסח, שיח חנוכה, ישיח המועדים על המפורסמת לסדרה מצטרף זה ספר
 הדברים בתוך כותב הוא בו רבינו של ברכתו מעטרת החדש הספר כשבראש הפורים', שיח

 בימינו במהרה בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל וכל ציון, בנחמת בקרוב יונראה
אמן'.

 המעשה. היה וכך אחד, נאמן מפי אלו בימים שמענו לספר, הנוגע במיוחד מאלף סיפור
 ממון בעל ליהודי פנה המו״ל לדפוס. הנחמהי ישיח החדש הספר הכנת גמר עם זה היה

 הבקשה את שמע העשיר היהודי הספר, בהדפסת ולעזור במצוה לסייע שייאות בבקשה
 בקרוב. המקדש בית שיבנה יום כל מבקשים אנו הלא תבין, כי ! אתרום לא השיב: ומיד
 המקדש ובית צדקנו משיח בוא על לבשר אליהו עתיד רגע בכל שאכן מאמינים והכל
 הספר כל בקרוב בעז״ה הרי באב, וטי החורבן עניני על ספר להדפיס חבל כן, ואם יבוא,
 האיש... סיים ! לריק כספי את אזרוק לא בו... יביט לא אחד אף לגמרי, מיותר יהיה

 צדקנו משיח כשיבוא גם ! צודק אינו האיש הגיב: ומיד רבינו, של לאוזנו הגיעו הדברים
 המצרים בין של וההלכות החורבן, אודות המדברים הספרים בכל וללמוד להסתכל ימשיכו

 החורבן על בספר שיסתכלו והסיבה לעד. קיימת משה תורת ערוך... מהשולחן יימחקו לא
 את לתקן כיצד לדעת והחורבן, הגלות את לנו גרמו דברים איזה תמיד ולזכור לדעת כדי

גורם... החטא מה ולראות עצמנו
 הנ״ל: המעשה ברמז מובא בו הנחמהי ישיח הספר הקדמת מתוך קטע ונעתיק

 והספרים המדרשים כל ואז המקדש, יבנה בקרוב אי״ה כי רבינו, אמר הספר הדפסת קודם
 בזה יעיינו אדרבה, אלא חלילה, ייגנזו לא לזה, השייכות והצרות החורבן אודות המדברים

 הי, בית בבנין ולשמוח להעריך לדעת כדי הקדוי, התורה מחלקי חלק בכל כמו וילמדו
לחורבן. גרמו חטאים איזה ולזכור

ברחמים. לציון בשובך עיננו ותחזינה אריאל, בבנין ולשמוח לראות בקרוב שנזכה רצון ויהי

 את ישראל כלל יציינו זה בחודש
 פוסק למרן החמישי היארצייט יום

 זצוק׳׳ל, אלישיב הגרי׳׳ש מרן הדור
 אמי' 'בית הנפלא בספר ומצאתי

 הגדולה הערכה על נפלא דבר
תנו הגרי׳׳ש ממרן ח  יבלחט׳׳א ל
שליט׳׳א. רבינו

 של ידידה זה היה מובא: וכך
 שתקופת שספרה ע׳׳ה הרבנית

 יותר נמשכה שלה השידוכים
 ברכת לקבל מאד ורצתה מהמצופה

 תוכל האיך מהרבנית ושאלה צדיק,
 והרבנית הגדול מאביה להתברך

שר לה הציעה  לאחותה שתתק
 האישי מספרו את לה תתן והיא

 ידאג והוא הבית זי מב חד א של
 אשה אותה מספרת וב׳׳ה שתכנסי

 אל ונכנסתי עזרו ה'פרוטקציות'
פנימה. הקודש

 אלישיב: הרב אותי שאל להפתעתי
 הכנסת בית את מכירה את "האם

 בודאי ברק? שבבני 'לדרמן'
השבתי.
 קניבסקי, הרב על ׳׳שמעת

 הכנסת?׳׳ לבית סמוך המתגורר
תי לאחר  שאלה על גם בחיוב שעני

שבחו אלישיב הרב הכביר זו,  של ב
ת לי והורה חיים רבי  אליו, לפנו
ם שהוא תוך  בעצם כי מדברי מתעל

לכאן... הגעתי משם

 בתו שספרה שם מובא עוד
ם ע׳׳ה הרבנית  שמועה, נפוצה שפע

 על תורתו את לזכור זכה סבא כי
 לקחו בילדותו כביכול סגולה, ידי
 שם לטבריה, ה'לשם' בעל את

 אחד מרים. של מבארה השקוהו
 אך כך, על סבא את שאל הנכדים

 לא ׳׳מימי הדברים: את ביטל סבא
סוע זמן לי היה  לא לצפת, לא לנ

 לא אף לטבריה, לא למירון,
 צריך ואין צדיקים, בקברי לתפילות

 ׳״.,מריס של לבארה שלא לומר
 זמנו, על חס סבא כי כשאומרים

 לגבי רק אמורים הדברים אין
 ארועים או ארוכות נסיעות

 דקה, כל מתמשכים מעניינים
 תורה. ללימוד נוצלה בודדת, אפילו

ת כ ר ב שלום שבת ב

ק ח ד יצ ל >ף6ש גו
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היומי הדף מעניני

עגונה להתיר סוכה מדין
 למה ע׳׳ב נד עירובין רז׳׳ל שאמרו כמו וכו' בה והפוך בה הפוך מ״ב(: )בפ״ה דבריו ואלו חיים' ב'רוח מוואלזין ר״ח הגאון כתב

 סוכה מדין למשל התורה, כן חלב, ממנו מוציא והתינוק בשר שעצמותו הדד כמו והנה כו', הדד מה לדד התורה נמשלה
הוא, כן ולא עתה לנו נהוגים ואינם נצרכים אינם דינים שכמה נראה הראות שלפי אף וכדומה, עגונה להתיר להוציא יכולים

בה. להוגים ידוע זה ודבר מחברו אחד דין ללמוד יכולים כי
 הגר״ח דברי את כשאמרו אך עגונה, להתיר סוכה מדין להוציא יכולים מאין כוונתו על לעמוד התורה חכמי כמה נלאו וכבר
ש כי אמר, רבנו לפני הנ״ל  אויר שהרי תתמה ואל כשר בקרובים מלאהו חזקיה אמר ב' קס״ב בתרא בבא בגמרא כן מפור

שה פוסל סוכה של עגונה. להתיר אפשר גט ידי ועל לגט, דין מסוכה שלמדו הרי בארבעה. פוסל פסול סכך ב
הסוכות( )שיח

$ '8

המצרים בין ימי בעניני שו״ת
ת כתב צ״ט ס״ק תקנ״א סי' במשנ״ב ש. מעובר  הרמ״א ממש״כ שנא מאי דלכאורה וצ״ב שהחיינו, בלא פרי לאכול מותרת ש

ולאוכלו. לברך מותר ט״ב אחר ימצא שלא שפרי שם
פקו״נ. מפני לאכול כשיוכדח לזה״ז שהגיע לברך ל׳׳ש ת.
סיעות להימנע יש האם ש. המצרים. בין בימי במכונית ארוכות מנ
דאפשד. היכא סכנה מכל להימנע ראוי ת.
ש שילכו ליה ניחא היה שלא מ״ב( אות דקרא טעמא )שבסו״ס זצוק״ל החזו״א מרן בהנהגות שליט״א מרן במש״כ ש.  דירה לחפ

שב האיזור את רק לראות הולך באם נסתפקנו המצרים, בבין  ולא וכדו'( הציבור )סוג המקום לבדוק ורוצה שם לגור שחו
ת אפשר אם עצמם, הדירות שו המצרים. בבין כן לע

אולי. ת.

ת, מארבע באב ט' עד בתמוז מי״ז יחידי לילך שלא ליזהר שצריך י״ח סעי' תקנ״א סי' בשו״ע במש״כ ש.  ההולך גם האם שעו
רע. דבר ידע לא מצוה שומר דילמא או בזה, ליזהר צריך מצוה לדבר

אולי. ת.
חיים( שיח שו״ת ציון )שערי

^ ?<׳(
המצרים בין עניני

ש ת תמוז חוד מ אב לעו
שם החודש שנקרא הטעם התמוז' את מבכות הנשים שם 'והנה י״ד( )פ״ח ביחזקאל כדכתיב זרה עבודה של שם הוא 'תמוז'  ב

ת כדתנן בהיכל צלם הועמד בתמוז בי״ז כי זה, תעני  אב ואין היינו יתומים כדכתיב תנחומים לשון הוא 'אב' אבל ע״ב(, )כ״ו ב
 ינחמנו שהמקום רצון ויהי הבנים. את מנחמים שההורים הרי עמי, נחמו נחמו ואומר תנחמנו אמו אשר כאיש וכתיב

יד(. מכתב )רשימות במהרה
3 £י

ר(
ם תקום לא נאמר מתי מיי צרה פע

בו אירעו דברים ה'
ש כי תמוז חודש על גורל הטיל לא המן כי מובא ג'( פרק )אסתר שני בתרגום  לבוא ראוי ולא ירושלים חומת נשברה זה בחוד

 אירעו דברים ה׳ ולכן חייב ליום חובה מגלגלין להיפך, מבואר ע״א( כ״ט )תענית בגמרא והרי וצ״ע החודש. באותו צרות שני
 לא יעקב בני ואתם לה ושניתי לאומה הכיתי 'לא ע״א( ט' )בסוטה הגמ' פי על שיתבאר ונראה בט״ב, וחמשה בתמוז בי״ז

ם אלא ושונה מכה הקב״ה אין דלגוים והיינו כליתם'  קרא והאי כן, אינו בישראל אבל הזמן כשמגיע אותם מכלה אחת בפע
 זה וא״כ ח״ו, ישראל לכלות יוכל רע וביום גורם שהיום חשב המן והנה קראי. כדמוכחי מיירי בגוים צרה' פעמים תקום 'לא
ת יכול היה לא שו ם כלים היו כבר ח״ו לכלותם מסוגל הזה היום דאם ואב בתמוז לע  הוא כלה הפסוק מדויק )ובזה וכנ״ל א' בפע

ש ולכן לכך ראוי אין הזה דהיום כרחך ועל פעמים( להיות יכול אין כליה לענין היינו צרה פעמים תקום לא עושה אחר. יום חפ
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ת החורבן סיבת ם או בעוונו בחטאי

המקדש בית חורבן
תינו, חרב היום שהמקדש פי על 'אף כותב ה״ז( הבחירה מבית )פ״ז הרמב״ם  בבנינו' בו נוהג שהיה כמו במוראו אדם חיב בעוונו

 לחזק כדי בחטאינו מקדש שם שאין הזה, בזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקדישין 'אין כותב ה״ח( )פ״ח ערכין בהלכות ואילו
ת' ידוע והנה, בדקו'. את שנה נמצא כן אם השגגות, הם 'חטאים' ואילו הזדונות הן ש'עוונו  אם הרמב״ם, בדבר סתירה שי

 עד הקב״ה המתין יחרב שהמקדש כדי כי בזה לבאר יש אכן השגגות, מחמת שמא או הזדונות מחמת נחרב המקדש בית
ת אבותינו של סאתם שהתמלאה ת - בעוונו מנוע כדי אולם שבמזיד, עברו ם בכך די מחדש, בנינו את ל שנ ם שי  ישראל בע

ת בחטאינו 'כי ט״ז(: )ט, בדניאל הפסוק בלשון ואף הרמב״ם, בלשון היטב מדוקדק זה ענין בשוגג. חוטאים  אבותינו ובעונו
ת היתה חורבנו סבת אולם 'בחטאינו', מחדש נבנה לא המקדש בית - סביבתינו' לכל לחרפה ועמך ירושלם בעוונו אבותינו'. '

!
י( !■׳

הנחמה'( 'שיח אלו בימים אור לראות העומד החדש הספר )מתוך
,ט £
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השעה ועניני השבוע פרשת על שבועי עלון

 שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק מרן של מתורתו
י תשע״ז בלק • 172 מס' גליון 1

 יב( )כב, הוא ברוך כי העם את תאר לא

מקללה חשש

 שנה, וחמש מעשרים למעלה כבר לאמו גט לתת מסרב אביו ויסורים. בצרות עמוס של״ע מחו״ל ליהודי התשע״ב( )שבט נתלוויתי

 התנהגות חינוך, של בעיות לו יש האחרים מילדיו חלק עם וגם נפשית במחלה החולה ילד לו יש רווקה, ועדיין 38 בת אחותו

בית. בשלום גם קשות בעיות לו יש כן התורה. בדרך והליכה

 וענה בנדון. משהו לעשות כדאי האם כן, ואם משפחתו, על קללה יש שאולי חושש שהוא שליט״א, קניבסקי הגר״ח למרן ושאל

מזה. לחשוש לו שאין שליט״א, הרב

 צריכים קללה( עליכם יש אכן )אם מינה נפקא מאי אבל קללה(, עליכם )שיש להיות ״יכול לו: השיב שליט״א, קרליץ ניסים רבי ומרן

אהרן( יבא )בזאת להתפלל״.

 גוי ע״י שיוצרו מזון המכילים בכלים שימוש

שליט״א קרליץ הגר״נ הדור פוסק מרן פסקי ע״פ

ש בכלל אינה מהכלי התכולה נטילתש דיסקין, המהרי״ל ע״פ להקל המקובל שהמנהג אף א. מו  המחייב שי

ש בכלל ה״ה מלא(, עודנו כשהכלי )גם ממנה מעט רק ואפי׳ לכלי התכולה החזרת מ״מ, טבילה, מו  שי

כדין. הוטבל אא״כ לכלי, מזון להכניס או להחזיר אין ולכן טבילה, המחייב

מפעל יוצרו רוב ע״פ - בחו״ל שיוצרו כלים כללי, באופן ב. ת ב  ש״ישראל״ צד יש אם ואף גוי, שבבעלו

 ואי״ז הכלי״, על הישראל ״שם שאין כך מניות רכישת ע״י רק היא השותפות בד״כ מ״מ בבעלות, שותף

בברכה. מטבילה לפטור זה בצד שאין כך וגוי״, ישראל ״שותפות בכלל

ת פתחיתם דלגבי כיון אמנם, גוי, מיצור ה״ה - בחו״ל מיובאות שימורים קופסאות ג. שב ש נקטינן ב  בכך שי

 ע״י יוצר שהכלי לדון סיבה ה״ז הפותחם, הוא כשישראל כלים״, ״טבילת שלגבי הרי מנא״, ״מתקן משום

בזה. מחמירים ויש מטבילה, ולפטור ישראל,

מוע ניתן קפה, וצנצנות קופסאות מזכוכית, יין בקבוקי על מידע ד. ש הכשרות״. ב״קו ל

 מרן שבנשיאות ההוראה בית שע״י כשרות בדיני למעשה והוראות הלכה בירורי - הכשרות״ ״קו ע״י נמסר

0722 722 360 שליט״א. קרליץ הגר״נ הדור פוסק



 בתמוז י״ז צום דיני

שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק ממרן

בתמוז י״ז ליל דין

המצרים? בין דיני את יש תמוז י״ז בליל האם שאלה:

 תמוז. י״ז מבוקר שמתחילים הטירחא משום עינוי בעניני מקילים ולמעשה דבר, לכל המצרים כבין דינו הדין מעיקר תשובה:

בתמוז בי״ז מעוברת

בתמוז? בי״ז להתענות צריכה האם מעוברת אשה שאלה:

 יש חמים, שהימים תמוז בי״ז ובפרט חלשות, מעוברות שהרבה בזמנינו אמנם לצום, צריכות שמעוברות כתב ברמ״א תשובה:
 להתענות. צריכות שאינם לומר מקום יותר

חלקית מינקת

 להתענות? צריכה האם אחרים, מדברים גם ניזון שהתינוק דהיינו חלקי, באופן שמניקה אשה שאלה:

 לא אמו, לחלב בנוסף אחרים דברים אוכל שהתינוק דהיינו חלקי, באופן רק מניקה אם שגם הורה זצ״ל החזו״א מרן תשובה:
 במאכלו. חשוב חלק הוא אמו חלב אם דוקא זה כל אמנם תתענה.

חולה גדר

אלו? בצומות להתענות צריך שאין חולה גדר הוא מה שאלה:

 להקל[. הביאה״ל צידד עינים בכאבי ]ואפילו להתענות אי״צ למשכב שנפל חולה כל תשובה:

מים עם תרופה לקיחת

 יבלע אופן באיזה לבריאותו יזיק זה התרופה יקח לא ואם בתענית, תרופה לקחת צריך אך ׳חולה׳ בגדר שאינו מי שאלה:
מים? מעט עם התרופה לבלוע יכול והאם התרופה

 לכתחילה בכדורים: וישתה. מר דבר בה יערב מתיקות בה יש ואם מים, בלא לבולעה מותר מרה התרופה אם בסירופ: תשובה:
 וישתה. מרים, המים יהיו ואז במים הכדור את שימיס או מרים מים עם יבלע מים בלי לבלוע יכול אינו ואם מים, בלי יבלע
 הבליעה. לצורך שצריך מים מעט עם הכדור את ליטול מותר הנ״ל באופנים אפשר אי ואם

שהבריא חולה

 האם היום, מאמצע להתענות בכוחו ויש טוב יותר מרגיש התענית ובאמצע לאכול, לו והותר חולה בגדר שהיה מי שאלה:
שיכול? מה יתענה

 צער עם להשתתף כדי מאכילה להמנע לו יש ומ״מ לאכול, להמשיך לו ומותר תענית חיוב עליו חל לא הדין מעיקר תשובה:
הציבור.

בחולה האכילה סדר

כרגיל? לאכול יכול האם בתמוז י״ז בצום לאכול לו שמותר חולה שאלה:

 הציבור. בצער שיששתף כדי באכילתו יתענג לא אמנם צרכו, מכדי יותר אפילו לאכול לו מותר תשובה:

גדולה במנחה ציבור בתענית כהנים ברכת

 לישא נוהגים אשכנז מבני והרבה קכ״ט( סי׳ שו״ע )עי׳ קטנה במנחה רק ציבור בתענית כפיהם לישא נוהגים ספרד בני שאלה:
 ספרד? בני שרובו במנין גדולה במנחה כפיו לישא יכול אשכנז בן האם כ׳(, סי׳ איש )חזון גדולה במנחה אפילו כפיהם

 בן עכ״פ ולכן כן, הוא הדין ספרד לבני שגם השו״ע כוונת גופא שזה וסבר מחלוקת, כאן אין איש״ ״החזון לדעת תשובה:
 ספרד. בני שרובו במנין אפילו גדולה, במנחה כפיו לישא יכול אשכנז

הצום לפני מים שתיית על ברכה

 לחוש יש האם הצום, בשביל שותה רק כעת, לשתות צורך מרגיש שאינו באופן הצום, לפני מים הרבה ששותה מי שאלה:
 שהכל? יברך ולא לצמאו אינו שזה

 שתייתם. על מברך המים מחמת נהנה שעדיין זמן כל תשובה:

בתענית מנחה להתפלל שכח

 בשומע עננו להזכיר צריך האם ערבית, פעמיים ולהתפלל להשלים שצריך הוא שהדין בתענית מנחה להתפלל שכח שאלה:
 ערבית? של תפלה

לא. תשובה:

ת.נ.צ.ב.ה תשע״ז תמוז ג׳ נלב״ע ז״ל ברייאר משה הר״ר לע״נ
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החיזוק דרכי

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

רן שיחה • מ און מ 312) • שליט״א אדלשטיין גרשון רבי הג

התורה שמחת
 דברים, ושמונה בארבעים נקנית שהתורה ששי פרק באבות אמרו הנה
 בשמחה עניינים, שני והם בחלקו״. ״השמח וכן ״בשמחה״, מהם ואחד
 משמח, שהלימוד שמחה, מתוך ללמוד עצמו, הלימוד בשעת היינו

 במה בתורה, בחלקו לשמוח לומד, שאינו בשעה גם היינו בחלקו והשמח
כך. אחר ללמוד שעתיד ובמה כבר, ללמוד שזכה

 חלקים, שני יש בהם נקנית שהתורה בדברים כי דיברנו כבר ובאמת
 בשמיעת בתלמוד בי״ת, באות מתחילים הראשונים וארבעה עשרים
 הייסורים, בקבלת עד וכו', בשמחה בענווה ביראה באימה וכו', האוזן

 כגון בי״ת, בלי ה״א, באות מתחילים האחרונים דברים וארבעה ועשרים
וכו'. בחלקו השמח מקומו את המכיר

 שייכים הראשונים הדברים כי שמואל( )מדרש המפרשים וביארו
 של עניינים הם האחרונים והדברים הלימוד, בשעת הלימוד לצורת
לומד. שאינו בשעה גם ומדרגתו האדם מהות

 בשעת שמחה, מתוך יהיה שהלימוד בזה הכוונה בשמחה, וכגון
 הלב, את ומשמח שמעניין באופן אלא שעמום, מתוך ללמוד לא הלימוד,

 לפי אחד לכל המתאימה בצורה ללמוד היא לזה הדרך כי דיברנו וכבר
 שקשה ומה ומשמח, מעניין זה פשוטה, בצורה שמובן מה וטבעו. כוחו

משמח. זה אין מהכוחות, יותר ומתאמצים להבין

 שבשעה התורה, חשיבות ידיעת מצד שמחה של מדרגה יש ואמנם
 כמו התורה, בקדושת ומתקדש איתו, יחד נמצאת השכינה לומד שאדם

 שרויה שכינה בתורה ועוסקים שיושבים עשרה ו( ג, )אבות שאמרו
 שמי את אזכיר אשר המקום בכל שנאמר אחד אפילו ומנין וכו' ביניהם

 מפני קדושה, השפעת הוא השכינה השראת וענין וברכתיך, אליך אבוא
 וכשאדם בה, העוסק האדם את מקדשת והתורה בתורה, קדושה שיש

להתקדש. שזוכה במה שמח הוא זה, את מחשיב

 אם ומשמח, מעניין שהלימוד היא הפשוטה השמחה מדרגת אבל
בעבר. שדיברנו כפי וסקרנות מתיקות מתוך לומדים

 לב, משמחי ישרים ה' פיקודי ט( יט, )תהלים בפסוק כתוב והנה
 מתוך ללמוד שניגשים רק לא הלימוד, אחרי באה השמחה כי ומשמע
 שהוא מה את ומבין לומד אדם אם משמח, עצמו הלימוד אלא שמחה,

אותו. משמח זה לומד

 ללמוד כשניגשים הלימוד, לפני שמחה יש עניינים, כמה שיש ונמצא
 ומצפים מחכים לומדים שלא בשעה גם כי ללמוד, שיכולים בזה שמחים

 שמחים ללמוד שאפשר הזמן וכשמגיע ללמוד, לחזור יוכלו כבר מתי
 מעניין שהלימוד הלימוד, מחמת הלימוד, בשעת שמחה ויש בזה,

 בחלקו, השמח שאמרו כמו הלימוד, לאחר שמחה גם ויש ומשמח,
בתורה. ולעסוק ללמוד שזכה במה לשמוח

חשיבות והרגשת כבוד
 מהכבוד, לברוח הכבוד״, מן ״מתרחק בו נקנית שהתורה דבר ועוד

 לקבל ורוצה נהנה אדם הטבע בדרך זה? את עושה מי אותו. יכבדו שלא
מהכבוד. ובורחים שמתרחקים כאלה יש אבל כבוד,

 קשה היה אותו, שמכבדים למקום להגיע צריך שכשהיה אחד הכרתי
 לא לשם, ללכת שלא שאפשר כמה עד משתדל והיה זה, את לסבול לו

 הכבוד, את לסבול לו קשה שהיה אלא מהכבוד, ופחד צדקות מצד
שלו. הטבע נגד - נעימה לא הרגשה בזה והרגיש

 שהציבור וכנראה לו, מפריע שהכבוד להרגיש מדרגה, זו ובאמת
 נעימות אי ולהרגיש לו, מגיע שלא כבוד אותו שמכבדים בו, טועים
כאלה. הרבה ואין גדולה, מדרגה זוהי הכבוד. מחמת

 לו מפריע הכבוד אין אם אפילו פירושו הכבוד״ מן ״מתרחק אבל
 והכבוד כדאי, לא שזה הבנה מתוך הכבוד, מן להתרחק בכוונה צריך
 אדם בני שאם חשיבות, להרגיש גורם שהכבוד מפני להזיק, יכול

הענווה. נגד וזה חשוב, שהוא סימן אותו מכבדים

 כיצד לדעת ומבקש אותו, שיחשיבו רוצה שהוא האדם טבע ואמנם
 שאינם כאלה ויש כך, כולם לא אבל עליו. חושבים ומה אותו, מחשיבים

 אצל בסלבודקה שלמד זצ״ל אאמו״ר על לי שידוע כמו זה, על חושבים
 אחת ופעם אותו, מחשיבים כיצד חשב לא ומעולם זצ״ל, בער ברוך רבי

 הישיבה, לבחיר נחשב היה שהוא לו וסיפרו באו רבות שנים לאחר
 הרי מזה, לדעת צריך הוא ולמה כך, על לו סיפרו מדוע לו אכפת והיה

 שמחשיבים ממה לדעת כדאי שלא הבנה, כזו - זה! את לדעת טוב לא
חשיבות. להרגיש עלול זה ידי שעל מפני אותו,

 והיו הדור, גדול שהיה רב, על ב( ז, )סנהדרין בגמרא שמובא כמו
 והיה עליו, ישפיע הכבוד שמא וחשש תלמידים, הרבה אותו מלווים

 תזוח שלא ״כדי רש״י: ופירש וענווה, שפלות של פסוקים לעצמו אומר
 יזוז שלא היינו דעתו, תזוח שלא אלא יתגאה, שלא כדי לא עליו״, דעתו

 אבל גאווה, בעל שיהיה חשש היה לא כי הענווה, מדרגת משלמות משהו
 הפסוקים, את אומר היה ולכך טוב, לא גם זה כלשהי חשיבות הרגשת
חשיבות. שום לו ואין כלום שווה שאינו להרגיש

מועלת מחשבה
 סובלים מבוגרים וגם צעירים שהרבה מאד, מצוי דבר יש והנה

 תכניות ועושים בתורה, להצלחה מאד טובות שאיפות להם שיש מזה,
 כפי מצליחים אינם ולבסוף בזה, ומתאמצים להישגים, להגיע כיצד

עצום. נפשי מתח להם גורם וזה שחשבו,

 תכניות שעושה ומי ״תכניות״, בלי לומדים שתורה יודעים ואינם
 ב( כו, )סנהדרין חז״ל שאמרו כמו בזה, מצליח אינו בלימודו יספיק כמה

 שאדם מחשבה שם: רש״י ופירש תורה, לדברי ואפילו מועלת מחשבה
 שאין הדבר להשבית מועלת בידי, תעלה וכך כך אעשה וכך כך מחשב

 פלוני יום עד האומר כגון תורה לדברי אפילו מתקיימת, מחשבתו
עכ״ד. בגירסא, מסכתות וכך כך אסיים

 רבי הגאון )על אליהו תולדות בספר שכתב כמו בזה שהטעם ונראה
 ישלם לא הרוב פי שעל ימצא, אדם ידקדק ״שאם זצ״ל( רגולר אליהו

 ורצונו עליהן, ביטחונו ושם למטרתו הוא שהציב הסיבות פי על חפצו
 מראש, אותה שיער שלא חדשה סיבה ידי על הרוב על לו יבואו ומאוויו

 ורק מא( ישעיה )עיין מאפע ופעלו תוהו אדם שמחשבות ולהיוודע לידע
עלילות״. נתכנו ולו כוננו גבר מצעדי מה'

 ולכן שמים, בידי שהכל לידע האדם את מלמדים השמים שמן והיינו
 ברוחניות, ובין בגשמיות בין יצליח, אופן ובאיזה כיצד תכנית כשעושה

 יצליח, אם וגם שחשב, הדרך באותה יצליח שלא מגלגלים השמים מן
אחרת. בצורה אלא שחשב, התכנית כפי בדיוק יהיה לא

 תכניות בלי תורה אהבת מתוך ללמוד צריכים כשלומדים, ולכן
 בה לעמוד שאפשר מאד, קלה תכנית עושים אם אמנם מיוחדות,

 ברורה, משנה עמוד או סעיף יום בכל ללמוד כגון מאמץ, בלי בקלות
 בש״ס בקי להיות תכנית עושים אם אבל קשה, לא זה גמרא, עמוד או

 מהכוחות, יותר ומתאמצים מתח, לידי באים פעמים הרבה וכדומה,
מצליחים. כשלא מתאכזבים ולבסוף

 זה ידי ועל להתעמק, או בהתמדה ללמוד תכניות שעושים יש וכן
 בטוחים היו כי מעצמם, מרוצים ואינם ומתאכזבים, למתח, נכנסים

מתכוונים אם ואפילו חשיבותם, את ויראו גדולה הבנה בעלי שיהיו
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 מצליחים שאינם כשרואים למעשה החשיבות, בשביל ולא שמים לשם
איתי. יהיה מה עצמם על ודואגים מתאכזבים, הם

 רק הטבע, נגד תכניות לעשות אפשר אי הרע! היצר עצת הוא זה וכל
 התעניינות, ומתוך תורה אהבת מתוך כוחו, לפי אחד כל ללמוד צריך

הבנה. ובעל בש״ס בקי יהיה הזמן במשך זה ידי ועל

 כאלו יש בטלה. בלי בהתמדה וללמוד הזמן את לנצל שצריכים כמובן
 בטלים, דברים לדבר או לישון, ורוצים ומתעצלים לבטלה, שנמשכים

 ללמוד היא לזה והעצה מאד, גרוע דבר באמת וזה ומושך, מעניין שזה
תורה. ביטול חומר לדעת מוסר ספרי

 משתדל אדם אם אותו, מסייעין ליטהר הבא ב( לח, )יומא אמרו וכבר
 תכניות ובלי מתח בלי רגועה, ובצורה הדעת ביישוב שבכוחו, מה ועושה
 בתורה, להצליח יכול אחד כל להצליח. לו מסייעים השמים מן קשות,

 צריך רק להתקדם, אפשר המעלות בכל טובות, ובמידות שמים, וביראת
 ״ביישוב״, בהם נקנית שהתורה מהדברים אחד גם וזה הדעת, יישוב

 ביישוב מוסר לומדים אם כלל ובדרך מתח, בלי הדעת יישוב שיהיה
המעלות. בכל ולהצליח להתקדם אפשר הדעת

☆

 שליט׳׳א רבינו מדברי לקט
גדולות לישיבות המבחנים תקופת לקראת

 מישיבות המעבר לקראת הזאת, בתקופה לציבור הנוגע ענין יש
 להצליח, רוצים כולם בזה. טעויות הרבה שיש גדולות, לישיבות קטנות

 יש אבל שיצליח, רוצים והרבנים ההורים וגם להצליח, רוצה התלמיד
ההצלחה. את ומונעות שמעכבות טעויות

 בה הלימוד שרמת מסוימת, לישיבה להתקבל שמבקש תלמיד וכגון
 אותו שיקבלו ולהשפיע להתאמץ צריך והוא דרגתו, מכפי יותר גבוהה
 כך כל מתאים שאינו מפני לקבלו, רוצים אינם לכתחילה והם לשם,
 של הרמה באותה יהיה לא שם ילמד ואם שבישיבה, הלימוד לרמת

 מרובה והשתדלות מאמצים עושה הוא כן, פי על ואף בישיבה, הטובים
אליה. מתאים שאינו ההיא לישיבה דווקא להתקבל

 להיות לו קשה לו, מתאימה שאינה לישיבה שנכנס מי כלל ובדרך
 כי לסבול, ימשיך לשם, וייכנס שיתקבל לאחר וגם בישיבה, מהטובים

 מתוך וכשלומד מכוחותיו, יותר להתקדם להתאמץ הזמן כל צריך הוא
 כל מתוח ונעשה מזה, סובל הוא כוחותיו, לפי שאינם וקשיים מאמץ
כראוי. ולהתעלות להצליח יכול ואינו הזמן,

 הלימודים רמת אבל לחשובות, נחשבות שאינן ישיבות יש ובאמת
 כישרונות, בעלי פחות שם שלומדים התלמידים ורק מאד, טובה בהם

 מעמד לו שיהיה מפני מאד, שם להצליח יכול כישרון בעל שהוא ומי
 להצליח וירצה חיים, ושמחת מרץ לו יתן וזה התלמידים, בין חשוב
 ילמד וכאשר טובה, היא שם הלימוד רמת באמת כי ויותר, יותר

מאד. שם יצליח כוחותיו לפי ויתאמץ

 הטובים יהיו שהם כזאת בישיבה ילמדו שאם החושבים יש והנה
 להתייגע חשק להם יהיה ולא הלימוד, של ב״אתגר״ להם יחסר ביותר,

 מהטובים שהוא שמי להיפך, היא האמת אבל שצריך, כמו ולהתאמץ
 בחלקו, ושמח טוב מרגיש שהוא מפני יותר, מתמיד גם הוא בישיבה,

 יותר, להתאמץ וחיזוק מרץ לו נותן זה הרי בהצלחתו ששמח וככל
ידועים. והדברים אותו, מושך יותר והלימוד

 ״שם״, עם חשובה בישיבה ללמוד שמחפשים בציבור, גדולה טעות יש
 של גדול מספר עם מאד, גדולה לישיבה דווקא ללכת שרוצים ויש

יותר רוצים כך גדול יותר בישיבה התלמידים שמספר וככל תלמידים,

 בקשת של הרע מיצר נובע זה כלל ובדרך טעות, זו אבל לשם, ללכת
 היכן הוא העיקר הרי התלמידים, כמות מינה נפקא למאי כי הכבוד,

לתלמיד. המתאים המקום ומהו יותר, מצליחים

 מושך שהכבוד מפני רק להם, מתאימות שלא לישיבות הולכים ורבים
לזה. הגורם הוא הכבוד כי מרגישים ואינם אותם,

 ששה רק בישיבה היו תש״ד, בחורף פוניבז' ישיבת כשנפתחה זכורני
 היו כבר השני ובחורף תלמידים, עשר שמונה היו ובקיץ תלמידים,

 תלמידים ארבעים יש שכבר גדולה שמחה והייתה תלמידים, ארבעים
תורה. גדולי ויצאו בהתמדה למדו וב״ה בישיבה,

 ומצליחים תלמידים, של קטן מספר עם ישיבות היום גם מכיר והנני
 האישיות, ובכל ובבקיאות בהבנה שמתעלים איך עליהם וניכר מאד, שם
 הדעת ביישוב הכל ותפילה, תורה, אהבת עם ושלווים, רגועים וגם

 המספר מפני רק לשם ללכת רוצים שלא כאלה יש אבל ובשמחה,
בזה. משחד והכבוד התלמידים, של המועט

 שם ובעלת חשובה בישיבה דווקא ללמוד שמבקשים כאלה יש הנה
 את לאבד יכול חשובה פחות בישיבה שלומד שמי סבורים הם כי טוב,
 שחושבים או כבוד, של שיקולים מתוך נובע זה ולפעמים הטוב, שמו

יותר. טובים שידוכים יעשו חשובה שבישיבה

 השמים, מן היא הצלחה כל שהרי מעיקרם, טעות הם אלו ושיקולים
 ההצלחה, את נותן הטוב השם לא לישיבה, או לאדם שיש טוב שם וכל

 הזכויות לפי תלויה וההצלחה ההצלחה, את נותנים השמים מן אלא
 אין ואם הצלחה, ויש טוב שם יש - זכויות יש אם ואחד, אחד כל של

 היו וכבר יועילו, לא פרסומים וגם דבר, שום לזה יעזור לא - זכויות
 כי להם, הועיל ולא ופרסומים, השתדלות ידי על שיצליחו שחשבו כאלו

אחרת. עצה שום ואין בזכויות, תלויה ההצלחה

 וכבר הזכויות, לפי אלא הטוב, השם לפי תלויים אינם שידוכים וכן
 השידוך את נותנים השמים מן לאיש, אשה מה' ב( יח, )מו״ק אמרו

 המתאימה טובה לאשה זוכה זכויות לו שיש מי מעשיו, לפי אחד לכל
 השתדלות שום לו תועיל לא זכויות לו שאין ומי שלו, הזכויות לפי

 לסייעתא יזכה זכויות ויוסיף תשובה יעשה אם רק בזה, שישתדל
דשמיא. סייעתא לו תהיה לא תשובה יעשה לא ואם דשמיא,

 להתקבל הצליחו שלא ויש לישיבות, להתקבל מבחנים יש אלו בימים
 ולתלמידים. להורים גדול צער מזה ויש בה, ללמוד שביקשו לישיבה
 בתורה. ולהצליח לגדול שרוצים תורה, אהבת של מדרגה זוהי ובאמת

 את לאדם נותנים השמים ומן שמים, בידי שהכל לדעת צריכים אבל
 עביד, לטב רחמנא דעביד כל ב( ס, )ברכות כמאמרם עבורו, ביותר הטוב

עבורו. שטוב מה זהו שיתקבל להיכן ובודאי

 דווקא להתקבל מדי יותר ומתעקשים משתדלים אם כלל ובדרך
וכן מזה. להפסיד עלולים אליה, להתקבל שקשה מסוימת לישיבה

 להכניס שנה בכל שמשתדלים לצעירים, הישיבות מראשי אחד לי סיפר
 לישיבה התקבלו שלא תלמידים ויש טובות, לישיבות התלמידים את

 הנהלת את לשכנע שהצליחו עד גדולים לחצים והפעילו והתאמצו שרצו,
שם. הצליחו שלא היה והסוף לקבלם, הישיבה

 בגשמיות בין לו, שטוב מה את לאדם נותנים השמים מן דבר של כללו
 המקום זהו אליה, שנתקבל שהישיבה להאמין וצריך ברוחניות, ובין

 הטבעי. הדברים מהלך כנגד מדי יותר לדחוק ולא עבורו, ביותר הטוב
 ובלחצים בדרישות להרבות לא אך ובמידה, בגבול להשתדל יש אמנם

רצונם. נגד אותו לקבל הישיבה הנהלת על

נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי

זצ"ל וולך שלמד ב"ר יוסף הרב ל לוי נתן יצחק רבי ז זצ"ל דכדן אברדם ב"ר גרשון הרב

תשנ״ב תמוז ח' נלב״ע ז"ל זאב שמואל ב"ר עקס-לע-בן צרפת חכמי מוסדות ראש

תנצב״ד תנצב״ד - תשע׳׳ז סיון י"ז נלב׳׳ע תנצב״ד - תשס״א תמוז ט' נלב״ע

4׳
קדש  שליט"א דב ברוך רבי הגאון בן דיסקין זליג ידושע הרב שליט"א רבינו מתלמידי המופלג החתן לזכות מו

ה הנישואין בברית בואו לרגל שע עד! עדי בנין בישראל נאמן בית לבנות יזכו ומוצלחת, טובה ב

2 עמוד



■ך 03

 והדרכה השקפה ריזוק מאמרי
המשגיחים מדקן

שליט״א יפה הגד״ד מרן

1 1 
ת מ א ליון בלק 42 מסי גי

- ישראל מעלת

 של ממעלתם התפעל בלעם כד(. כג, )פרק יתנשא... וכארי יקום כלביא עם הן

 התנחומא לשון זה זו? מעלה של מהותה מהי יקום". כלביא "עם שהם ישראל

 מן ישנים הן הרי בהן, כיוצא בעולם אומה "אין יד): ד"ה יד סימן בלק (פרשת

 שמע קריאת חוטפים כאריות עומדים משנתן עמדו המצות, ומן התורה

 משנת בקומם שתיכף בכך, מצטיין ישראל עם כלומר, להקב"ה". וממליכים

שמים. מלכות עול לקבל כאריות עומדים הם הלילה,

 לעמוד כארי "יתגבר היא: א) א, או"ח ) בשו״ע המופיעה הראשונה ההלכה והנה

 התנחומא דברי מה פי על השחר". מעורר הוא שיהא בוראו, לעבודת בבוקר

 הפועל אל הכח מן הוצאה היא הבורא לעבודת לעמוד כארי שההתגברות נמצא,

 שכבר מעלה - יקום" כלביא "עם של קדם מימי ישראל בעם הטבועה מעלה של

ממנה. התפעל בלעם

וואלוז׳ין חיים רבנו של ביאורו - תשכב" עצל מתי "עד

 בדיני עוסק אשר סעיף אותו בהמשך הרמ״א הביא מה מפני שתמהו, ישנם

 הוא מי לפני ידע משכבו על בשכבו "גם וז"ל: ללילה, שנוגע דין הבוקר, השכמת

 ויתעלה"? יתברך בוראו לעבודת בזריזות יקום משנתו שייעור ומיד שוכב,

כי הבוקר, השכמת בהלכות הלכה הוא בלילה, לישון ההליכה שאופן ומבארים,

כארי... בבוקר לקום יכול אינו כסוס, בלילה לישון שהולך מי

 שמסיימים שלאחר שישנם האחרונות, בשנים שפשה לנגע מגולה תוכחת ומכאן

 אשר ובהבלים בטלות בשיחות ממושך זמן משחיתים בלילה, לימודם סדר את

וליצנות. הרע לשון לדברי גם שגולשים וקרוב ממש, בהם אין

 היאך נפש חשבון עושים היו הבל, בפטפוטי הזמן את להשחית במקום אם והנה,

 זוכים היו - לישון ללכת מזדרזים ואח"כ למחר, לתקן כדאי ומה היום עליהם עבר

 כנגד שכר וליטול המדרש בבית ראשונים מעשרה להיות רעננים, בבוקר לקום

 מעות, כמונה להתפלל מתפללים(, מאות בכמה שמדובר מקומות )ישנם כולם

החדש. ליום חיל אל מחיל ללכת ואח"כ

 בשינה שהאיחור מלבד הנה סרק, בפטפוטי הלילה את שכשמשחיתים בעוד

 שפוגעת רבה, לעייפות או בישיבה, התפילה את למחרת להפסיד להם גורם

 שכבר ללימוד רב הפסד לגרום עלול גם הוא ללימוד, הדרושה הדעת בצלילות

 משולה שהתורה קי"ט(, תהילים )מדרש חז"ל אמרו שכן היום, במשך למדו

 דבש, רביעית כנגדה יצאה מים, רביעית לתוכה נתנו שאם בדבש, המלאה לחבית

תורה. דברי כנגדם יוצאים הלב, לתוך בטלים דברים כשנכנסים כך,

 תשכב עצל מתי "עד ו( )פרק במשלי הפסוק את מוולאזי׳ן חיים רבנו פירש וכך

מה תשאל, ואם לשכב?! תלך ולא עצל תהיה מתי עד משנתך":- תקום מתי

 עצלותך - משנתך" תקום "מתי היא: התשובה לישון? חשוב כ"כ מדוע הבהילות?

בזמן. משנתך תקום שלא תגרום לישון ללכת

יקום כלביא עם

מהנמלה הלימוד כיצד - וחכם" דרכיה ראה עצל נמלה אל "לך

 חריצות של כח מתוכו לדלות האפשרות את בו יש עצל, הוא שבטבעו מי גם

עצלותו. על ולהתגבר

 דרכיה ראה עצל נמלה אל "לך ו(: )פרק במשלי אומר המלך שלמה הנה,

 שהוא מי את תחכים הנמלה, של בחריצותה התבוננות כיצד להבין, וחכם".ויש

 שיסביר לחכם ללכת לעצל אומר היה שלמה אילו להבין היה אפשר בטבעו? עצלן

 של חריצותה היא עליו הטענה אם אבל החכמה, מצד החריצות מעלת את לו

בנמלה? הקב"ה שטבע החריצות טבע את לו שאין לטעון העצל יכול הלא הנמלה,

 מעשה כוחות שכל אתר(, )על המלבי״ם שכתב היסוד פי על תתורץ השאלה

 בעלי ממיני במין האדם שימצא ומידה כוח וכל האדם, בנפש נטועים בראשית,

 מידות שהרבה אלא בלבד זו ולא האדם. של בנפשו גם נמצא שכן ידענו החיים,
 כדי זו, מידה בם הטביע והי חיותם, לצורך להם צריכים שאינם חיים בבעלי יש

...כן לעשות ממנה האדם שילמד

 אל לך החריצות, כח את בך שאין הנך חושב אם לעצל, אומרים שאנו מה וזהו

 גרעינים אלפי כמה חייה בימי לאסוף החריצות תכונת בה נטע שהי וראה נמלה

 שהסיבה כרחך ועל ומחצה, גרעין רק הוא חייה ימי בכל מאכלה שכל למרות

 כדי היא לחיותה, לה הנצרך מכדי יותר לאסוף הטבע את בה נטע שהקב"ה

זו. מידה בנפשו שגם האדם ילמד שממנה

 מה להריח חוש יש לנמלה כי מגזל, הזהירות את גם מנמלה לומדים חז"ל ]אגב,

 מנמלה שהלימוד המהר"ל מבאר ששלה. מה את רק לוקחת והיא לא, ומה שלה

 לפגוע עלולה מגזל זהירות תוך ביושר שהתנהלות לחשוב יטעו שבל הוא,

 של שמזונותיה כפי - בפרנסה סיוע לו יש בגזל שנזהר מי אדרבה, אלא בפרנסה,

ברווח[. לה מצויים לגזול, לא שמקפידה הנמלה,

 תימא בן "יהודה כ(: משנה די )פרק אבות במסכת המשנה בדברי הביאור גם זהו

 אביך רצון לעשות כארי וגבור כצבי, ורץ כנשר, וקל כנמר, עז הוי אומר,

 גם לפנות אפשר גבורה, ובאריה קלות בנשר עזות, בנמר יש אם שבשמים".

 שבבריאה. הכוחות כל את יש באדם כאמור כי וגיבור, רץ קל, עז, שיהיה לאדם

 שאמר כמו מיוחדת, גבורה מעלת להם שיש בישראל שכן וכל אדם, בכל וזהו

יתנשא". וכארי כלביא עם "הן בלעם

 ומה דלים שכוחותיו "ענווה", של סוג האדם על משרה הרע שהיצר פעמים

 האמת כאמור אך וכדוי. זריזות חריצות, של בתכונה התברך לא שהוא לעשות

 כלביא לקום קדם, מימי בו הטבועה התכונה, את יש בפרט ליהודי כי כן, אינה

 יותר לו יהיה כך יותר שישתדל שככל ופשיטא הבורא, לעבודת כארי ולהתגבר

בידו. מסייעין להטהר והבא יצרו, על להתנשא משמים סיוע

1 (
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הדין ביום נענה מה לחשוב
 כי בידי חרב יש לו לך... עשיתי מה לבלעם ותאמר האתון פי את ה' ויפתח

 דברי של הללו הפסוקים את קוראים אנו כח(. כב, )פרק הרגתיך עתה

אלינו. אלו פסוקים בין קשר שישנו מרגישים ולא לבלעם, האתון

 היה יכול לא שבאומות, חכם בלעם, "ומה גדול: מוסר מכאן למדו חז"ל אבל

 אחד לכל ויוכיח הקב׳יה כשיבוא לבא לעתיד בהמתו, תוכחת בפני לעמוד

 חלילה לעמוד עלולים אנו לבא לעתיד וכמה״. כמה אחת על שהוא, מה לפי

לכך. עצמנו את נכין לא אם לנו ואוי תירוצים, שום לנו יהיו שלא במצב,

 כדי לוילנא נסע ונה העולם מלחמת שבמהלך חיים, החפץ רבנו על מסופר

 לחיילים כשר מזון עבור מגבית לערוך הצורך על ולעורר ברבים לדרוש

 סיבת על לו וסיפר זצ"ל עוזר חיים ר' לגאון נכנס לוילנא כשהגיע היהודים.

לכך. המתאים הזמן אינו שכעת לו שנראה עוזר, חיים הגרי לו אמר בואו.

 אבוא כאשר אזי כך, "אם לעצמו: מלמל דבריו, את חיים החפץ כששמע

 זה, עניין על עוררת לא למה אותי וישאלו ושנים ימים אריכות לאחר לשמים

 אמר העיר של שהגדול אלא כך, לשם לוילנא באתי חולשתי שלמרות אענה

 לתלות מיד הורה עוזר, חיים ר' זאת כששמע לזה". הזמן לא שכעת לי

ברבים. הזה החשוב הענין על ידרוש שהחייח ולפרסם מודעות

 בי"ד לפני מאיתנו אחד כל יעמוד בו היום על לבוא, העתיד על כשחושבים

 אותנו לשנות עשוי זה מעשיו, כל על וחשבון דין לתת ויצטרך מעלה של

מעכשיו! כבר

 וכששאלוהו בבחרותו, כבר עצום מתמיד היה הי״ד וסרמן אלחנן ר' הגאון

אם השאלה על בשמים יענה מה שהמחשבה השיב, לכך, אותו הביא מה

להתמיד. אותו הביאה כוחו, כפי בתורה עסק

 מיר( ישיבת ראש )לימים יהודה אליעזר הגרי לבנו כתב מסלבודקה הסבא

 לנהוג איך שאלה לו תתעורר שכאשר קמניץ, בישיבת בחור שהיה בעת

בחייו. האחרון היום זה יום היה אילו נוהג היה איך שיחשוב עניין, באיזה

 הימים כל עם להיפגש האדם עתיד מותו שלאחר אומר, היה חיים החפץ

נעימה... תהיה שהפגישה לדאוג מאד וכדאי הזה, בעולם שחי

 לחיות, ממה להם שיהיה לדאוג רגילים שאנשים אומר, היה סופר והחתם

למות! מה עם להם שיהיה הצורך די דואגים אינם אך

 את ואוכל ידיו את חובק "הכסיל די(: )פרק בקהלת אמר המלך שלמה

 הוא מכך וכתוצאה בעוה"ז, ידיו את חובק הכסיל הדברים: פירוש בשרו".

בעוה"ב. בשרו את אוכל

 יגעים שהיו אדם בני לשני "משל ט"ו(: א' רבה, )קהלת המדרש לשון וזה

 זה את שפירש זה ראה לימים ופירש, יגע ואחד והשביח יגע אחד בתורה,

 התחיל מיד רשעים, של בחבורה והוא צדיקים, של בחבורה עומד שהשביח,

 הבא והעולם שבת לערב דומה הזה העולם בשרו. את ואוכל ידיו את חובק

 שבת בערב מכין שאינו ומי בשבת, אוכל שבת בערב שמכין מי לשבת, דומה

בשרו". את ואוכל שיניו את חורק הוא הרי

 כך על נתמלא אנו לבא לעתיד - ותפקידנו מחובתנו הזה בעולם נתעלם אם

תשתנה?! האמת ההתעלמות ידי על וכי צער.

באמת( )לעבדך

א צי הו ר ל ק ,מזולל י

שבוע שגיח רבנו אצל קהל קבלת בכבות ה ש צעיר בחור נכנס שליט״א המ שגיח להצלחה, ברכה וביק  והלה הבחור, לומד היכן תעניין ה המ

שגיח לעבוד. ויצא לומד ׳שאינו יב העז ה השיב והלה לעבוד? ולצאת הישיבה את לעזוב לו גרם מוז תעניין ה המ ש ק  לו ואין מודים הלי לו ש

שגיח ללמוד. כח שב אתה מה ״ לבחור, ויתר לא המ ש קלים? יוותר חיים ולך יהיה תלמד לא שאם חו ל בחיים קשיים הרבה י א מי ש  של

-קשים יוותר חיים לך יהיה ותעבוד אם תורה! לומד  אישה איזה - בית להקים צריך עוד ואתה צעיר בחור הרי אתה זאת ״ומלבד פסק. "

שגיח ך?״ כ אחר יבאו ילדים ואיזה בישיבוה? תלמד לא אם תקבל קיבל נראם שהיה ואחר לבם על דיבר המ  ת א עליו הרעיף ההברים, את ש

וכו'. קדושים וילדים חשובה לאישה שיזכה ברכותיו

ה הזכיר מהנוכחים אחד ש ת לפני שהיה מע שרו הגיע החור בשנים. ע  נגד חסידים בכפר בישיבה ללמוד ובא והתחזק חרדי אא מרקע ש

ה כעסו מאוד ההורים הוריו, רצון שיב אלי שגיח פניו. על לו סטרו ואפילו בנם את להוציא ובו ע המ מ ש ש זאת ש  לדבר וביקש להורים ניג

 ילך ולא לעצמו דרך יבחר צעיר שילד אחראי ולא מתאים לא שזה אוחזים )שאתם שום מ ׳על!:נכנם, ועסים כ ותם א ״מדוע אמר: כך ו עמם,

א דרך ה ז הרי כאן אך צודקים, גם אתם ובכך הוריו, בדך ם בדרך הולך הוא חידש, הוא של שי אנ  ו תכעס ומדוע הלכו עולם גדולי חשובים ש

ל התקבלו הדברים ב״ה לי. להודות תבואו עוד שאתם בטוח אני עולם? גדולי אחרי שהולך בנכם על  לאחד גדל בחור ואותו ההורים לב ע

ש האב שנים ולאחר שבדור, המובהקים מהת״ח ח פג שגי מ ת ואמר לו, יודה עוד שהוא שאמר מה לו והזכיר ב מודה... שאני הזמן כע

ע נציין מ ש ש כ ש זי״א לופיאן הגר״א מרן זאת ש תרג ש שבאו רבים מפנה היה ומאז מאוד ה ק שגיח מרן ליבלחט״א ברכותיו את לב  המ

ל הפה כמו הוא דב ר' אומר ה והי תהיוה' כפי לל מזו יקר יא תוצ ׳אם כתוב שהרי יט״א של הקב״ה... ש

ב



שליט״א סגל דן רבי הגדול הגאון המשגיח שיחת
חיים מצא מוצאי כי

 ויאמר הארון בנסוע ״ויהי ל״ה( )י׳, בהעלותך בפרשת כתוב הנה
 סימניות לו ״עשה רש״י וכתב וכו׳״. אויבך ויפוצו ה׳ קומה משה

 ולמה מקומו, זה שאין לומר הפוכים( נוני״ן )שני ומלאחריו מלפניו
 ע״פ כתב, והרמב״ן לפורענות״. פורענות בין להפסיק כדי כאן נכתב
 כן שלפני מה הוא לפורענות פורענות בין שלהבדיל הגמרא, דברי
 כתינוק חז״ל ואמרו ימים״, שלושת דרך ה׳ מהר ״ויסעו כתוב

 לכן סיני, להר ההערכה את להם היה שלא היינו הספר, מבית הבורח
 כמתאוננים העם ״ויהי היתה הפורענות ואח״כ ולהתפטר לברוח רצו
 ההפסק את עשו ולכן עריות, - משפחות עסקי לבשר, נתאוו רע״

 דהיינו חטא, פעמים ג׳ של חזקה תהיה ולא ברע יוחזקו שלא בשביל
פורענות.

 ולא סיבה אותה של פעמים משלוש נבנית שחזקה יודעים כולנו והנה
 יותר פעמים ג׳ שנוגח לאחר נגחן שור )כגון נפרדים, דברים של

 ואם נגחן( זה ששור והיא, להם, אחת סיבה הנגיחות שכל מסתבר
 ל״ויהי הספר מבית הבורח כתינוק - ה׳״ מהר ״ויסעו נוגע מה כאן כן

 הוא ה׳״ מהר ״ויסעו הרי ועריות, תאוות שזה רע״, מתאוננים העם
 תאווה, שזה משפחות לעסקי נוגע זה ומה ה׳, לדבר הערכה חוסר

 כיצד כן ואם תאוות, לו שיש יתכן גדולות השגות בעל אדם ואף
חזקה. פה נבנית

 את היה אם תאוות להם שהיה שאף נורא, יסוד מכאן רואים אלא
 בבשר שיחטאו להיות יכול היה לא ה׳ להר הנכונה ההערכה
 בכל והחומר, הגוף של טבעי יצר הוא עריות שלכאורה אף ובעריות,

 למעלות האמיתית ההערכה את לאדם היה שאם מכאן רואים זאת
 אשר ה׳ את מאסתם אשר ״יען שכתוב ממה לזה והראיה יחטא. לא

 מה ובשר, עריות של לחטא נוגע זה מה תמוה שהרי בקרבכם״
 לתורה האמיתית ההערכה את היה שאם רואים אלא בה׳. שמאסו

להשפיע. יכול לא היצר האדם ולמעלות

 טומאה המכשירי כל עם מאד היצר שהתגבר האחרון בדור וכעת
 כתוצאה נהרסות משפחות וכמה נופלים כמה ורואים למיניהם,

 מהתגברות רק נובע זה שדבר סבורים ואנו רח״ל, אלו ממכשירים
 ולמעלות לתורה הנכונה ההערכה את היה אם באמת אבל היצר,

 היה אם עדשים. נזיד בשביל הבכורה את מוכרים היו לא האדם,
 כדבעי, ותפילה אלוקים, קרבת עם ושמחה דשמעתתא חדוותא

 נזיד בשביל זאת מוכרים היה לא תפילה של טעם היה אם שהרי
 הגמרא וכדברי אלוקים, קרבת להפסיד לו קשה היה עדשים,
 לו אמרה עבירה לדבר אשה שתבע באחד ״מעשה א׳( )כ״ב, בברכות

 והגר״ח פירש״. מיד בהן טובל שאתה סאה ארבעים לך יש ריקא
 מה מדוע נבהל, לא מהעבירה אם תמוה שלכאורה אמר שמואלביץ

 שמה וביאר לפרוש. לו גרם ללמוד יוכל ולא מקווה אח״כ יהיה שלא
 ללמוד יוכל ולא שלו מהמדרגה שיפול מה הוא לפרוש לו שגרם
 את לו היה כי העבירה, בשביל להקריב מוכן היה לא זאת תורה,

 ימכור לא דודה, על מתרפקת טוב, שמתפלל מי למעלה. ההערכה
זאת.

 הוא אמיתי ומרומם מרוממים, נהיה אם נורא״, טהרינו ״שגבינו
 זה הכל, את להפסיד בזה שהולך וכשיודע במעלה, ושמח שמעריך

 ״חכמת שנתקיים הצליח הרע היצר ובזה מהשפלות. אותו יטהר
 שיבזו שהיינו יחזקאל ר׳ המשגיח שהסביר כמו תסרח״, סופרים
 מבזים היום שבעולם כפי כפשוטו שהיינו סבורים ואנו מעלות,
 הכוונה מעלות, לבזות באמת אבל מעלה, זה שקרן שלהיות מעלות,

 הכרת בה עוונה בזה ה׳ ״ודבר האמיתית. ההערכה את שאין גם, היא
 ואינו בתורה לעסוק שיכול מי על קאי שזה ההיא״, הנפש תכרת
 על אלא בפועל, ביזה שלא ואף בזה״, ה׳ ״דבר נאמר שעליו עוסק,

 ההערכה את נותנים לא שאם נמצא כן, אם בתורה, עסק שלא
 תסרח״, סופרים ״חכמת וזהו לבזות. נקרא גם זה לדבר, האמיתית

 התורה ללימוד האמיתית ההערכה את תהיה ולא מעלות, שיבזו
 עבורם אשר האדם, ולמעלות אלוקים לקרבת לתפילה, הקדושה,

 לזה, האמיתית ההערכה את היה אם יונה, רבינו כמ״ש האדם, נברא
כך. היום נופלים היו לא

לכל החיות את מוצא הקב״ה את שמוצא מי חיים״, מצא מוצאי ״כי

 לא הקב״ה, את מוצאים כשלא אבל בהם״. ה״וחי את הדברים,
 מבחוץ רק הדברים את ועושים ריק זה פעמים שהרבה מיבעי

 ״ותהי י״ג( כ״ט, )ישעיה הנביא אומר מלומדה שעל ״מלומדה״,
 העם את להפליא יוסף הנני לכן מלומדה אנשים מצות אותי יראתם

 כה מלומדה על העונש מדוע להבין יש ובאמת ופלא״. הפלא הזה
 מקום מכל ביותר, הגדולה המעלה אינה ש״מלומדה״ אף הרי חמור,
 זה ״מלומדה״ שהרי בזה הביאור אלא ה׳. יראת להם יש הרי סו״ס
 בגדר ח״ו מעשים רק אלא הדבר, של והלב הפנים כל בלי הרגל,
 היצר ואז אמיתי, רוחני מטען שום אין וממילא בעלמא, קוף מעשה

 מה וזה טוב. להסתדר הוא יכול וחיצוני לבוש כי הכל, לעשות יכול
 קודש״, ״שבת ההרגשים. כל את שאין האחרון, בדור כעת קורה

 בשבת היום את אומרים יום של שבשיר כמו השבוע, לכל שמשפיע
 חיו וכך שבתא, בתר ימים ושלושה שבתא קמי שלושה

 וזה השבוע, אמצע עד לכה״פ החזיק בשבת שהרגישו שההתרוממות
 שמגיעים עד הכל מאבדים זה ובלי פנים, עם היה שהכל מפני

 היצר אז ההערכה, את אין אם כי בקרבכם״, אשר ה׳ את ל״מאסתם
 אצל שכתוב כמו היצר, נגד לעמוד שיכול מה וזה להשתולל. יכול
 בא שהיצר ולמרות ביצרו, זלזל רש״י ופירש ביצרו״ ״פטפט יוסף
 זה, לעומת זה לו שהראה ידי על עליו נתגבר שונים פתויים עם אליו
 שם יודע שכ״א כפי יותר. הרבה מפסיד אני זו, רגעית הנאה מול הרי
 אם קצת, זכה שכבר אחד אם ואפילו תפילה, אין כבר נכשלים ח״ו

נפל. כבר כאלו מעשים יעשה

 חשבון״ ״בואו ב׳( ע״ח, )ב״ב הקדושים חז״ל בדברי מונח וזה
 מצווה הפסד עולם של חשבונו ונחשוב ״בואו - כ״ז( כ״א, )במדבר

 גדולה הכי העצה שזה היינו, הפסדה״, כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד
 האמיתית ההערכה את יש ואם זה. לעומת זה כשרואים למשול,

 חדוותא צריך הקדושה התורה ללימוד אפילו מהמעלות, והשמחה
 זה אם להיות יכול רק וזה תורה. דבר מכל ושמחה דשמעתתא

 בלי שתורה קוטלר הגר״א שאמר כפי איתו. וחיים בקב״ה, מקושר
 אותו שמוצא מי חיים״ מצא מוצאי ״כי להיות. יכול לא סיני הר

 בבריאה, מתבונן שהאדם ידי על נעשה וזה החיות. כל את מוצא
 שמחזק מה ועיקר משפיע, ה׳ גדולת שרואים הרמב״ם, שכתב וכמו

 אחת על והעמידן חבקוק בא ולכן יתברך. בה׳ האמונה הוא זה, את
 מהתורה מהבריאה, באמונה, מתבוננים אם יחיה״, באמונתו ״צדיק

 יתברך, וגדולתו ההשגחה את לראות יתברך ה׳ את לראות ומחז״ל,
 על אנכי ״שש כמ״ש יתברך, ה׳ ולדבר לתפילה ההערכה את יש אזי

 כל בורא של ה׳ דבר אמרתך״, שזה מפני וזה רב שלל כמוצא אמרתך
חקר. אין גדולתו עולמים

 לפניו להתפלל ועומדים כשקמים, בבוקר להיות צריך שמחה כמה
 אליו להתפלל איתו, לדבר ואפשר עומד״, אתה מי לפני ״דע יתברך,

 שהכל בזמן אבל מזה, מתוק חיק לך יש וכי ית׳, עליו ולהתרפק
 לא וזה מנותק זה להתפלל, וצריך ללמוד שצריך ומרגישים מנותק,

 ישיבה על א׳, ת״ח א״ל הראשונה בפעם לאמריקה כשבאתי איתו.
 דבריו, את הבנתי לא ותחילה הקב״ה, את בה מזכירים שלא גדולה

 שוודאי כוונתו הבנתי ואח״כ שם, ולומדים מתפללים לא וכי
 פעם בחור לי אמר שאומרים. למה מתכוונים לא אבל שמזכירים,

 ללמוד שצריך אומר היה ישיבה שכשהראש לרפו״ש( ל״ע, )שחלה
 צריך למה להבין מתחיל הוא חולה, כשהוא כעת אבל למה, הבין לא

 ללמוד שבלי הרגיש ולכן ה׳, בקרבת התחזק שבחליו והיינו ללמוד,
 שההבדלים אמר יחזקאל ר׳ המשגיח ה׳. קרבת של בחיות חסר

 האדם. מדרגות על דיבר והוא בהרגשים. זה אדם, בני במדרגות
 העבודה, את להתחיל בשביל מסוימת מידה להיות מוכרח ולדידן,

 וכל הכל. את ולעקור רוח לבוא יכול ירחם, ה׳ שרואים, כמו זה ובלי
 לב הם שהתפילות הכוזרי אומר ולכן ההערכה, את שאין מפני זה

 זה ובלי הגוף, לכל חיים מזרים שהלב שכמו היינו ולב ופריו, היום
 זה, שאחרי היינו ופריו, הכל, של הלב היא התפילה כן עובד, לא הכל

 עולם של ברומו העומדים דברים תפילה, וזה הפרי. נהיים ההרגשים
 העומדים דברים - ״כרום״ ב׳( ל״ב, )ברכות בהם מזלזלין אדם ובני

 בהם. מזלזלין אדם ובני - אדם״ לבני ״זלות עולם, של ברומו
 את נותנים שלא אלא תפילה, על שצוחקים הכוונה אין ומזלזלין
אלא בחינם, לא בזול, שמוכר מזלזל, נקרא וזה האמיתית, ההערכה
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 האמיתית ההערכה את היה ואם האמיתי. הערך את נותן שלא

 מתכונן היום שכל אמר מבריסק הרב בכל. היה אחר עולם לתפילה,
 מחזקת ותפילה תפילה מחזקת שתורה כותב והחזו״א לתפילה. הוא 1
 פחות לא היה שלו התפילה עמל תורה, היה שכולו עצמו והוא תורה, ,

 עם חי היה שך והרב ישראל. גדולי כל אצל היה וכך התורה. מעמל
 לא אמונה עניני על איתו לדבר מתחילים שאם ידוע והיה אמונה, 1
מלדבר. מפסיק היה ן

 ההערכה. את ואין ה׳״, את ש״מאסתם ממה נובע הקלקול וכל י
 שהרי שהיה, כפי שנשאר לנו נתן שהקב״ה טובה מתנה היא ותפילה ,

 כפי נשאר תפילה אבל וכו׳, נבואה לנו שאין איבדנו, אחרים דברים
 ולא הערער תפלת אל ״פנה י״ח( )ק״ב, בתהילים שכתוב כמו שהיה, 1
 בה׳ אמונה זה ותפילה אחרון״, לדור זאת תכתב תפלתם, את בזה ן

 הוא ברכות של הענין שכל כתוב ברמב״ם לכן איתו. ולחיות יתברך
 איתו להיות שזה ״אתה״ אומרים שבברכות איתו, להיות כדי 1
 את נותן וזה יחיה, באמונתו צדיק אחת, על והעמידן אותו. ולראות 1

 שייראו עשה ״האלוקים בריאה, לנו נתן הקב״ה ראשית לכן החיות.
 כזו עשה שהקב״ה הלבבות החובת אומר י״ד( ג׳, )קהלת מלפניו״

 הפוך להיות צריך היה ובדיוק אותו, שתראה בכדי נפלאה בריאה י
 ונפלאותיו, ה׳ גדולת שנראה צריך היה טומאה המכשירי שמכל ,

 רבו מה ברגע, העולם בקצה ולראות לעשות, שאפשר מה לראות
 עם חיים שלא מפני וזה ונפילה, לרועץ נהיה לב ולדאבון ה׳. מעשיך 1
 נפלאותיו בזה רואים היו האמת עם חיים היו אם אבל האמת, ן

 הקדושות בישיבות ואפילו ומתדרדר, הולך שזה רואים והרי יתברך.
 אין שלומדים, שאף ממה נובע וזה והפקר, ריקנות של דברים נהיה 1
 שלא מפני והיסוד מעלה, לייקר ושיש הקדושה לתורה ההערכה את 1

 הבריאה והרי אותו, רואים שלא ע״י נגרם וזה יתברך, איתו חיים
 שלא וכיון אותו, לראות צריך דבר ובכל עולם, של ריבונו צועקת

 ״בורא כדבעי מברך האדם אם כי אותו, רואים לא גם טוב מתפללים י
 הזן את שלו, החסד ואת נפלאותיו ואת אותו רואה היה העץ״ פרי ,

 אם הרי לחשוב. בלי שאומרים מכיון זה אלא ובחסד, בחן ומפרנס
 נורא, הרי היה הבליעה, לבית שנכנס לאחר כמו נראה היה האוכל 1
 בחן, זן רחמיו ברוב הקב״ה אבל הצורך, מחמת אוכלים היו אז וגם ן

 עם יהיה שהכל צריך ולזה וכו׳, הצבעים עין, מרהיב ביופי והכל
 עולמות הרעישו הדורות גדולי וכן בנביא, שרואים כמו ולכן פנים. 1
 שראיתי כפי לנפילות, לגרום ויכול ״מלומדה״, הרגל, של זה בענין ן

 כן פי על ואף בתורה, שעוסקים נקרא שלכאורה כאלה אצל בעצמי
 מפני וזה נימה, כמלוא אותם מחייב לא ערוך שהשולחן למצב הגיעו

 להיות מוכרח וזה הקב״ה, עם זה פנים וכשזה חיצוני. אצלם שהכל 1
 שמהבריאה אומר שהרמב״ם כמו ולכן ומחשבה, התבוננות ע״י .

 המשגיח זאת. תעורר וברכה תפילה כל ואז הקב״ה, את לראות צריך
 יופי להסביר עגבניה, על וועד או שיחה להגיד יכול היה יחזקאל ר׳ 1
 הבורא נפלאות בצל, על מדבר היה איש והחזון שבזה. הבריאה ,

 הסטייפלר וכן ספרו, בתחילת החזו״א גם ובאמת בזה. שרואים
 והבורא הבריאה של הענין עם מתחילים עולם, חיי ספרו בתחילת 1
 מה רואים זה בלי הרי כי והכרח חיוני אלא מותרות לא וזה יתברך. ן

שנהיה.

 על אנכי ״שש אימתי. עכשיו לא ואם אלו, דברים אצלנו לחזק צריך ,
 שמעון ר׳ הגאון ה׳. תורת ע״י נהיה וזה רב״, שלל כמוצא אמרתך

 בידידות אבדל״ח הייתי עצום, כישרון בעל שהיה זצ״ל דיסקין משה 1
 לא תורה תלמוד של המצווה שבלי בבחרותו פעם לי ואמר איתו, ן

 היה הרי שהוא דבריו, את הבנתי לא ובהתחלה עובד, אלא לומד היה
 הבנתי אח״כ אבל נפלאים, חידושים לו היה ותמיד עצום כשרון בעל 1
 לא ״אמרתך״, לא וזה ה׳ דבר לא זה אם כך, שהוא שאף כוונתו, ן

 ונהנה כישרון בעל שאני הגם אותי, שמושך מה והיופי הכישרון
 יתברך ה׳ תורת שזה מה הוא ללמוד שגורם מה כל אלא מהברק,

 שער החיים נפש כשלומדים תורתו. וזה אמר שהקב״ה ה׳, ומצוות 1
 שהוא ממה נובע והכל הקדושה, התורה ומעלת גדלות רואים ד׳ (

 שם שהיה מסוימת ישיבה על פעם לי אמר שך הרב יתברך. ממנו
 שמתפללים הגם שמים, יראת שם שאין ממה נובע שהכל בעיות, י
 שאפשר בזה הביאור אלא שמים, יראת שאין יתכן ואיך ולומדים, ,

להתחזק שצריך פשוט כן, אם תוכן. בלי הם אבל מעשים לעשות

1
 פנים, של בדרך ולהדריכם עלינו הנלווים את ולחזק בעצמינו
להחזיק. לא יכול הכל ח״ו זה בלי כי ולב מחשבה

 זה שהיום מפני ודוקא לו״, מסייעין ליטהר ״הבא נאמר זה כגון ועל
 1 מיוחד, באופן לו עוזר הקב״ה עובד, שקצת מי וחשוך, ירוד כה דור

 1 כלול והוא לזה. אחרת עצה ואין אחרת. נהיים ולימוד תפילה ואח״כ
 על אלא להישען לנו אין דמשיחא שבעקבתא אומר שהתנא במה

 מהכל, להינצל אלא מאויב להינצל רק זה ואין שבשמים, אבינו
 1 הקשיים מה כל אלא אויבים, רק זה אין דמשיחא עקבתא שהרי

 , החזו״א איתו. שייכות שיש ע״י היא עליו להישען והצורה היום. שיש
 כי יום כל אמונה לחזק שצריך זצ״ל( טורצ׳ין )להגרא״צ פעם אמר
 י שצריך לו אמר לכן לגמרי, ליפול יכול שח״ו עד ונחלש הולך זה, בלא
 1 דיבר והוא החוש. את מחזק וזה לו. ולהודות מה׳ לבקש שיותר כמה

 מפסידים לעניינינו אבל עצמה, האמונה של המדרגה ירידת עצם על
 1 יקרה. מה לדעת א״א אחרת כי קודם, אחת שעה ויפה הכל. את

 1 וכמו בדרגה, ירידה זה נורא כמה להעריך יודעים פנים וכשיש
 והתבזה הספסל תחת ששכב האסורים בבית הגר״א עם המעשה

 זה וכל הערלים, את לראות שלא בכדי כשיגעון, נראה שהיה ביותר
 ■ ולא חלי לא הפנים את אין ח״ו אם אבל במדרגה, לרדת לא בכדי

 , תמכור״, ואל קנה ״אמת לכן מפסידים. מה כלל יודעים ולא מרגיש
מחיר. בשום תמכור ואל מחיר בכל האמת את קנה

 התבוננות ע״י גם יתברך, ה׳ עם לחיות שצריך הוא פשוט כן, אם
 כמ״ש יראה שיהיה בכדי הבריאה את עשה הקב״ה שהרי בבריאה,

 1 ואז אמונה, עם זה ויראה מלפניו״ שייראו עשה ״והאלוקים בפסוק
 , מרגישים ואז אחרת, נהיים ומצוות ותורה ותפילה הרגשים, נראה

 ה׳ בגדולת והכרה השגה קצת יש ואם ה׳. רצון לעשות השמחה מהי
 1 מלשמוח גדולה יותר מעלה שאין הרמב״ם את קצת להבין אפשר

 1 לב תהיה שהתפילה באופן להתפלל להשתדל וצריך יתברך. ה׳ לפני
 הקב״ה וממילא הכל. על להתפלל יום, היום בחיי וכן ופריו. היום
 1 אלוקים לקרבת האדם, למעלות ההרגשים את לנו ויהיה יעזור

 1 העליונה שמירה לנו יהיה ממילא יקר מכל יקר יהיה וכשזה ואמונה.
 עשיר ״איזהו לייקר, ולדעת ח״ו, לאבד לא לדעת דשמיא וסיעתא

 איך יודע לא אם כי החלק את לדעת צריך אבל בחלקו״, השמח
 1 ברונא רב על אומרת ב׳( )ט׳, בברכות הגמ׳ הערכה. זה ושמחה ישמח,
 ! לתפלה גאולה סמך שפ״א מפני במצות ושמח הוא גדול אדם שהוא

 שהתפלל שהיינו אומר ותוס׳ יומא, כוליה מפומיה חוכא פסיק ולא
 1 שיודע מי הוא שגדול מפני גדול, אדם הגמ׳ לו וקוראת וותיקין,
 , שיכול מקח, אינו מקחו לכן דברים להעריך יודע לא קטן להעריך,

 מפני וזה להעריך, היודע הוא וגדול בפרוטה, אלף השווה דבר למכור
 1 מפני היא המצווה וגדלות מצווה, מהי להעריך ויודע במצוות ששמח
1 חקר. אין גדולתו עולמים כל בורא של צוויו שהוא

 י כיצד אמר, זצ״ל, גריינמן מהגר״ח שמעתי כפי החזו״א, ולכן
 , לפלוני, כאומר בעצמו, זאת והמחיש מסוים, לאדם אמונה להמחיש

 הכל. את עשה אחד בו, שיש מה וכל העולם כל שאת יודע אתה
 1 יתכן כיצד ומתפעל, עונה הוא כאילו השומע, את חיקה והחזו״א

 1 וחזר פועלים. הרבה צריך קטן בית לכל הרי הכל, את עשה אחד שרק
 חיקה ושוב איתו. לדבר אפשר ואפילו הכל, את עשה אחד כן ואמר,

 1 הכל. את שברא מי עם לדבר אפשר וכי ואומר שמתפעל השומע את
 1 את חיקה ושוב שרוצים, מה ממנו לבקש אפילו ואפשר לו וענה

 תבקש ואם לשומע, כאומר ואמר, הוסיף ואח״כ שמתפעל. השומע
 פשוטים, שהדברים ואף החזו״א. אמר כך לך. יתן הלב כל עם ממנו

 1 מיד ולכן הכל. לבקש שאפשר ובחוש בחיות להיות צריך זה כך
 הראשון הדבר שזה מלך״, לפניך אני ״מודה אומרים כשקמים

״מלך״. לדעת, שצריך

 זיכה שהקב״ה המדרגה את להעריך ונדע שנתחזק יעזור והקב״ה
 1 הרבה, נתבעים אנחנו ה׳ אל קרובים שאנחנו שבגלל אף ולכן אותנו.

 1 לזכות בשביל ושווה, כדאי הכל אבל נענשים, גם זה שמחמת ופעמים
 אפילו הכל״, לאדון לשבח ״עלינו ישראל. כלל של במדרגה ולהיות
 קרבת "ואני לפניך. זה אבל לפעמים, ונופלים כורעים שאנחנו
1 טוב". לי אלוקים

 הבנתו כפי השומעים אחד ע״י נכתב

ס ל לפנות נא והערות לתרומות ^11.0@ § ^ 4006200ג
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בתמוז י״ז צום

הצום ליל
 מתחילה הצום חובת ולשתות. לאכול מותר בתמוז עשר שבעה בליל 4

 אסור התענית, בליל לישון הלך אם ס׳׳ב(. תק׳׳נ ס׳ )שו׳׳ע השחר מעלות
 השינה לפני התנה אא״כ - השחר עלות לפני קם אפילו - לאכול לו

 כך. על התנה לא אפילו מותר, לשתות אבל שיקום, לאחר שיאכל
 תקס״ד ס׳ )שו׳׳ע שתיה על גם ולהתנות להחמיר ראוי ולכתחילה

ו׳(. ס״ק ומשנ׳׳ב
 לא שנתו לפני כך על התנה לא כי השחר עלות לפני ואכל עבר ואם

ש״ץ ולהיות כפיו ולישא לתורה לעלות מותר וכן ״עננו״. תפילת הפסיד
ק״פ(. סי׳ ח״א הקהתי״ ״שבט )עי׳

 פת מכביצה יותר לאכול להתחיל אסור השחר, עלות לפני שעה מחצי
 דגן מידי מחמשת תבשיל או ושתייה פירות כ״ז(, ס״ק פ״ט סי׳ )משנ׳׳ב

 אין אם להקל יש הדחק ובשעת ל״ד(, ס״ק רל״ב )סי׳ הרבה אפילו מותר
 ת״ד(. סי׳ ח״ב והנהגות״ )״תשובות התענית לצורך לו מספיק זה

הפה שטיפת
 אך כן, לעשות מותר צער ובמקום בבוקר, במים פיו את לשטוף אין 4

לגרונו מים יכנסו שלא כדי מטה, כלפי ופיו ראשו לכפוף ביותר יזהר
י״א(. ס״ק תקס״ח ס׳ )משנ׳׳ב

להתרחץ
 אך ס״ב(. תק״נ סימן )שו׳׳ע בתענית הגוף כל את אפילו לרחוץ מותר <-

 ס״ק שם )שעה"צ חמים. במים גופו כל את לרחוץ שלא להחמיר נוהגים
. ח׳(

קטנים
 ראוי להתאבל, דעת בהם יש אם אך לצום חייבים אינם קטנים ^

ס׳ )משנ׳׳ב הציבור עם שיתאבלו כדי פשוט, מאכל רק שיאכלו נכם לח
ה׳(. ס״ק ׳נ תק׳

שמחה של ומתן משא - בגדים כיבוס
 בטבת ועשרה בתמוז י״ז של בתענית אבל בתעניות, לכבס מותר *

 ד׳ חלק שבת הל׳ שני״ )״חוט שמחה של ומתן משא משום למעט יש אולי
 רבה״ ״אליה בשם ב׳ סעיף תקנ״א ס׳ הלכה״ מ״ביאור ומקורו שפ״א, עמ׳

 עד מר״ח כמו בטבת ועשרה בתמוז בי״ז להחמיר יש דאפשר ופמ׳׳ג,
 החורבן, על אבילות משום שזה אלו, תעניות ב׳ רק וכוונתו התענית,

הדין(. מעיקר שאסור בדברים וגם
 טעות שיש שם, תורה״ ״דעת )הגהות אלו בכל שמותר סוברים ויש

זה(. לדין מקור שום ואין רבה״, ה״אליה בדברי סופר
אוכל על ברך או ואכל - שכח

 שמי לאכול, להמשיך לו אסור ואכל, צום שהיום ושכח טעה אם <
 ברך כבר אם ג׳( ס״ק תקמ״ט ס׳ )משנ׳׳ב שום? ויאכל יחזור שום שאכל

 וגו׳״ שם ״ברוך מיד יאמר אלא ממנו, לאכול לו אסור - מאכל דבר על
א׳(. ס״ק תקס״ח ס׳ תשובה״ )״שערי

 וא״צ התענית לגמור צריך התענית ביום שתה או אכל שבטעות מי
 שציוה במהרי״ל איתא )וכן לכפרה כוונתו אא״כ אחר, ביום להתענות

ח׳(. ס״ק תקס״ח ס׳ )משנ׳׳ב לכפרה(, אח״כ להתענות לאחד
בתשובה חזרה

 ולשוב במעשיו ולפשפש התענית ביום לבו אל לשום איש כל חייב <
 אנשים אותם וכן לתשובה, הכנה אלא התענית העיקר אין כי בתשובה,
 )משנ׳׳ב העיקר והניחו הטפל תפסו בטלים, ובדברים בטיול ההולכים

א׳(. ס״ק תקמ״ט סי׳
צדקה נתינת

 ו׳:( )ברכות בגמ׳ כדאיתא תענית, ביום במנחה צדקה לתת נוהגים 4
ביום אוכל שהיה מה לשער נוהגים ויש צדקתא. בתעניתא אגרא

 אליה בשם י״ב ס״ק תקס״ו ס׳ )משנ׳׳ב בערב לעניים ליתן התענית,
רבה(.

התורה קריאת
 או צם, שאינו מי את במנחה ולא בשחרית לא לתורה להעלות אין

 אם קראוהו, אם ובדיעבד התענית, את להשלים בדעתו שאין מי את
 שלא כדי להם לומר לו וצר התענה שלא אירע אונס ומחמת ת״ח הוא

 לעלות. המקילין על הדחק בשעת לסמוך יכול בדבר, ד׳ חילול יהיה
 יכול קראוהו אם לכ״ע בשחרית וחמישי שני בימים חלה כשהתענית

 ס״ק ומשנ׳׳ב ס״ו, תקס״ו ס׳ )שו׳׳ע יקראוהו. לא לכתחילה אבל לעלות,
כ״א(. וס״ק י״ט

"עננו" אמירת
ס׳ הלכה״ )״ביאור ״עננו״ יאמר לא התענית ביום שאוכל חולה ^

יחיד(. בין ד״ה תקס״ה
 לצום, עדיין חייב שהוא מכיוון ״עננו״, לומר יכול בשוגג, שאכל מי

 שו״ת וע׳ ג׳. ס״ק תקס״ח ס׳ )משנ״ב הזה״ התענית צום ״ביום ויאמר
 בזה(. הסתירה שמיישב ד׳. אות ס׳ ס׳ ח״ה הלוי״ "שבט

 ״עננו״ אומר אינו גדול )דגם במנחה ״עננו״ יאמר לא צם שאינו קטן
 קל״א(. ס׳ ח״ח הלוי״ ״שבט שו״ת חינוך, בזה שייך ולא צם, אינו אם

 צרה״ בעת העונה וכו׳ ״ברוך וסיים וטעה קולנו״, ב״שמע ״עננו״ אמר
 מיד לומר יכול תוכ״ד, נזכר אם - קולנו״ ״שמע ברכת לסיים במקום
 לאחר נזכר אם - קל״ב( ס׳ ח״ח הלוי״ ״שבט )שו״ת תפילה״ ״שומע

 ס״ג קי״ט ס׳ הלכה״ )״ביאור וכו׳״ שומע אתה ״כי ויאמר יחזור כ״ד,
דילג״(. ״אם ד״ה

צם שאינו ש"צ
 בין יהיה החזן שגם צריך הכנסת, בבית מתענים עשרה יש אם אפילו <

 חזן אין ואם ס״ה(. תקס״ו )סי׳ ״עננו״ ברכת לומר שיוכל כדי המתענים,
 ב״שער עיין אולם כלל. הש״ץ חזרת לומר שאין הט״ז כתב אחר

 דעכ״פ וכתב כן לומר תיתי מהיכי עליו, שתמה סקי״ט( )שם הציון״
תפילה״. ב״שומע ״עננו״ ויזכיר הש״ץ חזרת לחזור עדיף
 ה׳(, סעיף )שם ציבור בתענית ש״ץ להיות יכול אינו לאכול, שצריך חולה

 )״באר לצם. נחשב הוא מרה, תרופה או כדורים רק נוטל הוא אם אך
 לצם. נחשב מכשיעור, פחות רק אכל אם וכן ז׳( ס״ק תקס״ז ס׳ היטב״
זצ״ל(. אלישיב )הגרי״ש פעמים כמה כן עשה ואפילו

 זקנו נתמלא שלא מי - ש"ץ
 בזה להקל ואין זקנו, שנתמלא מי אלא ש״ץ יהא לא ציבור, בתענית ■4

 כ״ב(. ס״ק נ״ג ס׳ )משנ״ב הציבור מחילת ע״י אפילו
 המשגיח או שהרמי״ם להזהיר, צריכים לא לצעירים בישיבות אולם

 וגם הציבור, כבוד בזה שייך לא צעירים, וכולם מאחר כי ש״ץ. יהיו
זצ״ל(. אלישיב )הגרי׳׳ש ש״ץ להיות יכולים הבחורים

צם שאינו כהן
 גדליה, צום א"י״ )״לוח במנחה כפיו לישא יכול אינו צם שאינו כהן <

 א׳, ס״ק קכ״ט סי׳ אחרון קונטרס ברכה״ ב״מחזיק וכ״ה הפמ׳׳ג, בשם
 )״מקור כפיו לישא שיכול סוברים ויש שליט״א(, קניבסקי הגר׳׳ח
זצ״ל(. אלישיב הגרי׳׳ש הורה וכן ה׳, סעיף קכ״ז סי׳ חיים״

 גדולה במנחה ציבור בתענית כהנים ברכת
 במנחה רק ציבור בתענית כפיהם לישא נוהגים ספרד בני :שאלה

 כפיהם לישא נוהגים אשכנז מבני והרבה קכ״ט(, ס׳ שו״ע )עי׳ קטנה
 לישא יכול אשכנז בן האם כ׳), ס׳ איש" )״חזון גדולה במנחה אפילו

ספרד? בני שרובו במנין גדולה במנחה כפיו
 כוונת גופא שזה וסבר מחלוקת, כאן אין איש״ ״החזון לדעת :תשובה
 לישא יכול אשכנז בן עכ״פ ולכן כן, הוא הדין ספרד לבני שגם השו׳׳ע

קרליץ )הגר"נ ספרד בני שרובו במנין אפילו גדולה, במנחה כפיו
שליט״א(.

השקיעה לאחר ותפילה התורה קריאת
 יש השקיעה, אחר עד מנחה בתפילת ציבור ונתאחרו אירע אם 4

 ״עננו״ ולומר ״ויחל״ פרשת בתורה לקרות להם יש זאת דבכל סוברים
 ס׳ יו״ד ח״ג זצ״ל אהרנברג להגרי"מ יהושע״, ״דבר )שו״ת בשמו״ע

 בדיעבד אפילו השקיעה לאחר כלל להתפלל שלא אומרים ויש ס״ג(.
רכ״ה עמ׳ ח״ג רבינו״ ״ארחות זצ״ל, החזו׳׳א הורה )וכן שנתאחרו,

:ה׳( )א׳- השבוע בימות פתוח ברק. בני ,4 זכריה רח׳ שיר״, ״דברי ביהכ״נ ע״י הוראה בית
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 יש גדול הדחק ושעת דבדיעבד י״ד ס״ק רל״ג סי' משנ״ב ועי׳ עי״ש(,
צאה״כ. קודם שעה רבע עד להקל

המצרים בין מדיני

 בתמוז י"ז בליל כבר מתחילים המצרים בין דיני כל
זצ״ל(. הלוי" "שבט בעל זצ"ל, אלישיב )הגרי״ש

האבילות תוכן
 ת״ב לאחר עד ומר״ח המצרים בבין שנוהגים האבילות הלכות כל 4

 עליו. ולהצטער המקדש בית חורבן להרגיש הוא יסודם
 בשר לאכול לא נהגו קטנים היו שכאשר מהוריו, ששמע אברך לי סיפר

 חוץ ט'), תקנ״א ס' בשו״ע השלישית )כדעה המצרים בין ימי כל ויין
 רוח מצב ובלי שבורים שהיו משום יבש, בשר כזית רק שאכלו משבת

 את לכבד כדי אחד כזית אכלו רק בשר, לאכול חשק כלל להם היה ולא
 וחשבו שדיברו בבית, בכיות ממש היו ת״ב שבערב סיפרו עוד השבת.

החורבן. על רק
 מכיון לביתם, גלידה מכניסים לא המצרים בין ימי שכל אנשים יש

 צריך אחד שכל האבילות, דיני של התוכן וזה צער! של ימים שאלו
 )ברכות בגמרא וכמבואר הקב״ה. של בצערו ולהשתתף בעצמו להרגיש

 ביתי את שהחרבתי לי אוי ואומר: יום כל מצטער שהקב״ה ג׳.(
שם. ע׳ בני, את והגליתי

ושירה שמחות
 )רמ"א ואילך בתמוז מי״ז נישואין לעשות שלא נוהגין האשכנזים 4

 מותר ביום בתמוז בט״ז נישואין עושים אם אבל ב׳(, סעיף תקנ״א סי׳
 ״אגרות )שו״ת כרגיל בתמוז י״ז בליל והריקודים הסעודה את להמשיך

 ״ארחות שע״ה, ס׳ אפרים״ ״רבבות ובשו״ת קס״ח תש׳ ח״א או״ח משה״
 שפע ב״ה שיש מכיון בזמננו הרבה נוהגים וכן קכ״ח(, עמ׳ ח״ב רבינו״

 והייחוד שהחופה מספיק הדין ומעיקר באולמות, וחוסר חתונות של
 )הגר"נ חתן ושמחת סעודה חיוב חל וממילא השקיעה, לפני יהיו

שליט״א(. קרליץ
 ואם בתמוז, י״ז בליל ברכות שבע סעודת לעשות כ״כ נכון שאין י״א 4

 בין ימי ושאר בתמוז י״ז במוצאי אבל מרגילותם, קצת ישנו עושים
 אין אבל סק״ח(, פי״ח מועדים שלמה״ )״הליכות כרגיל עושים המצרים

 יש ולכתחילה הימים, בשאר בין בתמוז י״ז בליל בין זמר בכלי לנגן
 אלא יתרה״ ״שמחה וללא ומחולות, ריקודים ללא ולקיימה להחמיר

 ח״ב רבינו״ ב״ארחות וכן קנ״ז, סו״ס ח״ג הלוי״ ״שבט )שו״ת בשירה
 ברכות״ ״שבע בשמחת כך הורה זצ״ל הסטייפלער שמרן מובא

בתמוז(. י״ז לאחר שנערכה
 סעיף תקנ״א סי׳ )שו״ע אב ר״ח עד נישואין לעשות נוהגים ספרד בני 4
 עם ואף ר״ח לאחר אף כרגיל ברכות שבע סעודת לעשות ומותרים , ב׳(

 סעיף שם ורמ"א שו״ע )עי׳ באב תשעה בו שחל בשבוע אפילו ויין בשר
י׳(.
 אשכנז לבן דמותר י״א המצרים, בבין נישואין שעושה ספרד בן 4

 מהרגלו פחות ירקוד אבל מנהגו, לפי עושה שהחתן כיון להשתתף,
 )הגר"נ בו להשתתף אשכנז לבן דאסור וי״א זצ״ל(, אלישיב )הגרי״ש

שליט״א(. קרליץ
 עד בתמוז י״ז לאחר ספרד בן של נישואין בשמחת לנגן רשאי אשכנז בן

 פמ״ג(. בשם תקנ״א ס׳ ריש הלכה״ )״ביאור פרנסתו זו אם אב, ר״ח
 אבילות דאתי להתענות, חייבים המשתה ימי שבעת בתוך וכלה חתן 4

 )תהילים הכתוב דיבר מלא מקרא ביחיד ועוד דרבנן, רגל ודחו דרבים
 )״ביאור שמחתי״ ראש על ירושלם את אעלה לא ״אם ו׳(: קל״ז,

ריטבי״א(. בשם תקמ״ט סי׳ ריש הלכה״
 ביום יתענה התענית ערב בתמוז ט״ז ביום שמתחתנים וכלה חתן 4

 אין ואם קס״ז(, סי׳ ח״א או״ח משה״ )״אגרות התענית ביום וגם חופתו
 ביום יתענו ועכ״פ ציבור, בתענית רק יתענו בשניהם להתענות בכוחם
אפשר. אם שעות כמה חופתם

 )כן והסליחות הרחמים עד סליחות אומרים בביהכ״נ חתן כשיש 4
 החתן אבל כ״ח(, כ״ז ס״ק קל״א סי׳ משנ״ב ועי׳ המקומות, ברוב המנהג

 חשון(, חודש א"י״ ו״לוח קל״א סי׳ )שע״ת כלל סליחות אומר אינו עצמו
 י״ז(. סעיף קל״א סי׳ השולחן״ )״ערוך מלכנו״ ״אבינו ואומרים

 לגלח אסור ולכן המצרים בין איסורי בכל אסורים והכלה החתן 4
שיר. בכלי ניגונים לשמוע ולא אלו בימים

 גרע דלא לקרוע צריך אינו לכותל, ההולך המשתה ימי בשבעת חתן 4
 שוב יוסף )הג״ר לקרוע נוהגים דאין תחנון אומרים שאין מימים

 זצ״ל(. אויערבך הגרש״ז בשם שליט״א
 אירוסין. סעודת עורכים האשכנזים מנהג לפי גם 4
 בסעודת אפילו ואילך, בתמוז מי״ז אסורים ומחולות ריקודים 4

ט״ז(. ס״ק )משנ״ב אירוסין
 שירי אפילו )קסטות(, מקלטות ונגינה שירה לשמוע שלא נוהגים 4

 )הגרי״ש תזמורת בלא אפילו ביהמ״ק חורבן על שירים ואפילו רגש,
 גם שליט״א(. קרליץ והגר״נ זצ״ל, הלוי״ ״שבט בעל זצ״ל, אלישיב

 שלא נוהגין מצווה במקום שלא ר״ח, עד נישואין שנוהגין ספרד לבני
החיים״(. )״כף מוסיקה לשמוע

 ומ״מ בישיבה(, ״סנטוחה״ בעת )כגון בפה לשיר מותר בציבור אפילו
זצ״ל(. אלישיב )הגרי״ש בשירה ימעט

תספורת
 והספרדים בתמוז, מי״ז להסתפר שלא מחמירים האשכנזים 4

 רמ"א ס״ג, תקנ״א סי׳ )שו"ע באב. תשעה חל שבו בשבוע רק מחמירים
ד׳(. ס׳
 כיסוי לצורך הצריכה לאשה אך זה, באיסור שווים והאשה האיש 4

ע״ט(. ס״ק )משנ״ב מותר - הראש
 אשכנזיות בישיבות ספרד לבני תספורת

 בט' רק נהוג אצלם תספורת שאיסור ספרדיים ישיבות בני :שאלה 4
 להסתפר מותרים האם אשכנזיות, בישיבות הלומדים הימים,

השבועות? בשלושת
 ״לא משום בזה ואין להסתפר להם שמותר סוברים יש :תשובה

 אויערבך )הגרש״ז והרמ״א המחבר דעות בזה שידועים כיון תתגודדו״,
 שינהגו הראוי דמן סוברים ויש ו׳(, אות י״ד פרק שלמה״ ״הליכות זצ״ל,

 אם וכן השבועות, בשלושת ולהתגלח להסתפר לא המקום, כמנהג
 בביתו יסתפר לא לישיבה חוזר ואח״כ לביתו נוסע המצרים בין באמצע

זצ״ל(. אלישיב )הגרי״ש
צפרניים קציצת

 ס״ק משנ״ב )ע׳ באב תשעה בו שחל השבוע עד צפרניים לקצוץ מותר 4
באב(. תשעה בו שחל בשבוע רק שפליגי כ׳,

 סכנה ומקום רחיצה
 עד בים היה שלא מי וגם אב, ר״ח עד ובבריכה בים להתרחץ מותר 4

 שלא ביותר להיזהר שיש אלא בתמוז, י״ז אחר בים להתרחץ יכול כה
 בימים להיזהר יש וכן זצ״ל(. הלוי״ ״שבט )בעל סכנה למקום להיכנס

סכנה. למקום מללכת אלו
שהחיינו ברכת

 או פרי על המצרים״ ״בין בימי ״שהחיינו״ ברכת לברך שלא טוב 4
ס׳ שם )שו״ע הבן ופדיון מילה :כגון מצוות על מברכים אבל מלבוש,

י״ז(.
 ס״ק )משנ״ב בשבת כמו הדין אב ובר״ח בזה, להחמיר אין בשבת 4

שם( ושעה"צ צ״ח,
 )בעל ״שהחיינו״ מברך ודאי המצרים״ ״בין בימי בת הולדת על 4

זצ״ל(. הלוי״ ״שבט
 לברך אפשר - שיתקלקל מפני שבת עד לשומרו אפשר שאי חדש פרי 4

 חדש לפרי שנזקק חולה וכן ק״א( ס״ק )משנ״ב ולאוכלו ״שהחיינו״ עליו
צ״ט(. ס״ק )שם ״שהחיינו״ עליו לברך בלי לאוכלו רשאי

לחורבן זכר מהלכות

 שיש דבר שכל הדור באותו שהיו חכמים תקנו המקדש בית משחרב א.
 אעלה לא ״אם כמש״כ הבית, לחורבן זכר בו לעשות צריך שמחה בו

א׳(. ס״ק ומשנ״ב א׳, תק״ס ס׳ )שו״ע שמחתי״ ראש על ירושלים את
 רק סיד בלא אמה על אמה לשייר צריך בסיד ביתו את הסד ולכן ב.

 ס״א, )שו״ע לשייר צריך אין בזה בטיט טח לא ואם בלבד, בטיט
שם(. ומשנ״ב

 כשנכנס מיד שיראה כדי הפתח נוכח אמה על באמה לשייר וצריך ג.
 לנכנס, נראה ואינו בגובה מהפתח למעלה פנוי שמניחין ויש בפתח,

 )שו"ע, בפנים היושב הבית בעל לפני ד מי ת ה א תר שי כדי שר ואפ
 לעשות אפשר בסלון הוא השימוש שעיקר הזה ובזמן ג׳(. ס״ק ומשנ״ב

זצ״ל(. אלישיב )הגרי״ש בסלון אמה על האמה את
 זה שאין כיון ד׳ על ד׳ בו לשייר צריך אין המדרש ובית הכנסת בית ד.

 ב״ביאור מובא אברהם״ )״מגן בו מתאסף שציבור מקום רק פרטי בית
שם(. הלכה״

 )״שאילת הבית חדרי לכל סגי אחת פעם אמה על שאמה סוברים יש ה.
 הלכות״ ״משנה בשו״ת וכ״כ המנהג, פשט שכן וכתב קס״ט, ס׳ יעב״ץ״

 שבית המהרי״ל דברי שלפי סוברים ויש המנהג(. הוא שכן ע״א ס׳ ח״ה
 בשם תשובה״ )״שערי וחדר חדר בכל להניח שצריך אפשר חדר, נקרא
 )הובא סופר״ ה״חתם נהג וכן איש, ה״חזון פסק וכן רבה(, אליה

החת״ס(. ב״מנהגי
 על אמה בו להניח צריך במזוזה שחייב ד׳ על ד׳ בו שיש חדר דוקא ו.

 ה״חזון שעשה איש״(.ומה ה״חזון שו״ת פסק וכן קס״ט ס׳ )יעב״ץ אמה
 שמא שהסתפק ד׳, על ד׳ שם היה שלא למרות שלו במטבח איש״

 קניבסקי )הגר״ח מהשיעור ממעט לא לקיר המחוברים השולחנות
שליט״א(.

 כדי והטעם )מלבן( וצר ארוך ולא מרובע דוקא אמה על אמה יעשו ז.
פמ״ג(. בשם )שע״ת היטב ניכר שיהא

 אמה על אמה להשאיר מספיק לא בטפט הקירות את שמצפה מי ח.
)פמ"ג(. הסיד את לקלף צריך אלא ציפוי, בלי
 על אמה לקלף מחויב אינו שהשוכר שסברו יש מיהודי דירה השוכר ט.

 קניבסקי )הגר״ח בדירה גר שאינו ואף לקלף חייב המשכיר אבל אמה,
 ס׳ ח״ג או״ח משה״ ״אגרות בשו״ת וכ״כ איש״, ה״חזון בשם שליט״א

השוכר(. לגבי שדן ע״א ס׳ ח״ה הלכות״ ״משנה שו״ת וע״ע פ״ו,
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 וצדיק נקיה נפש אחי, לע״נ
ז״ל הלוי צבי יוסף רבי הגה״צ בן שמעון

תשע״ז בסיון א' נלב״ע

המצוות מברכת חלק שכח
 להניח העולם מלך אתה... "ברוך ובירך תפילין לבש :שאלה 4

 יד"ח? יצא האם וציונו", במצותיו קדשנו "אשר ושכח תפילין"
 )הגר״ח ולברך לחזור וצריך הברכה עיקר שחסר נחשב :תשובה

שליט״א(. קניבסקי

מלכות ושכח לברך התחיל
 את הזן ה' אתה "ברוך ואמר המזון, ברכת לברך התחיל :שאלה 4

 "אלוקינו אמר שלא ונזכר וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם
לעשות? עליו מה העולם", מלך

 מעכבים מלך״ ״אלוקינו שתיבות כיון האם הוא, השאלה ד ו יס
 המזון״ ברכת לתחילת לחזור וצריך כלום אמר לא עדיין א״כ בדיעבד,

 העולם מלך ״אלוקינו ולומר לחזור מספיק או ה'...״, אתה ברוך
הזן...״.

 מצטרף וזה הזן...״ העולם מלך ״אלוקינו לומר יחזור :ובה תש
 את מפסיד שלא בטעות הפסק זה כי קודם, שאמר הברכה לתחילת

שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח הברכה

(314 לגליון )תיקון שמו"ע באמצע הנכון לכיוון להסתובב
 שעומד הרגיש השמו״ע ובאמצע שמו״ע, המתפלל אדם :שאלה 4

 להסתובב צריך האם שמחות), באולם )מצוי השני לכיוון ומתפלל
 במקומו? השמו״ע את ולגמור לחכות או הנכון, לכיוון השמו״ע באמצע
 יכוון או למזרח פניו יצדד רק יסתובב לא ביחיד מתפלל אם :תשובה

 צ״ד ס׳ )משנ״ב הקהל לצד עצמו יהפוך בציבור מתפלל אם אבל לבו,
שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח הברכה באמצע ואפילו י׳(, ס״ק

גרים למשפחת קדיש
 זמן ולאחר התגיירו, וילדים) )הורים שלימה משפחה :שאלה 4

הילדים? או הבעל קדיש, יאמר מי נפטרה, האמא
 שהוא אע״פ קידושין( )ע״י קרוב שהוא הבעל האם הוא, השאלה וד יס
 קרובים לא אבל חלציה יוצאי שהם הילדים או חלציה, מיוצאי לא

תורה(. דין )עפ״י
 )הגר״ח מעלה לו יש אחד שכל כיון קדיש יאמרו שניהם :תשובה

שליט״א(. קניבסקי

כשבים או כבשים
 העזים", מן או הכשבים "מן י׳(: )א׳, כתוב ויקרא בפרשת :שאלה 4

 שזוהי כיון שמא או לחזור צריך האם הכבשים", "מן וקרא וטעה
יצא? משמעות אותה

 לחזור וצריך שונות מילים ב׳ הן זהה, שהמשמעות אע״פ :תשובה
שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח כתיקונה ולקרוא

והמטיב" "הטוב במקום "שהחיינו" ברכת
 צריך שהיה לו ונודע "שהחיינו", עליו ובירך בן לו נולד :שאלה 4

ויברך? יחזור האם והמטיב", "הטוב לברך
 והמטיב״ ״הטוב ולברך לחזור צריך ואינו בזה, חובתו ידי יצא :תשובה

 שליט״א(. קרליץ הגר"נ ס״א, רכ״ג ס׳ בוטשאש )א"א
 יצא ״שהחיינו״, ובירך ביתו ולבני לו משותף כלי שקנה מי זה וכעין
אלישיב )הגרי"ש והמטיב״ ״הטוב ולברך לחזור צריך ואינו יד״ח,

זצ״ל(.
"שהחיינו" במקום והמטיב" "הטוב ברכת

 יצא האם בתו, לידת על והמטיב" "הטוב ובירך טעה :שאלה 4
"שהחיינו"? ולברך לחזור צריך או יד"ח,

 צריך והמטיב״, ״הטוב בירך ולכן בן לו שנולד וחשב טעה אם :תשובה
 היתה טעותו אם אבל בתו, את כשרואה ״שהחיינו״ ולברך לחזור
 חוזר אינו הבת, לידת על והמטיב״ ״הטוב שמברכים שחשב משום
והמטיב״ ״הטוב לברכת מקום יש שבדיעבד משום ״שהחיינו״ ומברך

 הלכה״ ״ביאור וע״ע שליט״א, קרליץ )הגר"נ הבת לידת על גם לחול
שהיא(. ד״ה ה׳ סעיף רכ״ז ס׳

 חברו בת על "שהחיינו" בירך
 ונודע "שהחיינו", עליה בירך אותה וכשראה בת לו נולדה :שאלה 4
 חובתו? ידי יצא האם אחרת, בת על בירך שבטעות לו

 ולברך לשוב חייב כלל, בתו היתה לא שזאת שהתברר כיון :תשובה
ל״ה(. ס׳ ח״ח הלוי״ ״שבט )שו״ת האמיתית בתו את כשרואה

 הלידה בשעת בת או בן על לברך שכח
 ועכשיו אותה, כשראה לברך ששכח ונזכר בת, לו נולדה :שאלה 4

 עכשיו? לברך יכול האם אחר, במקום הנמצא
 בלבו, שמחה שיש זמן כל לברך אפשר ״שהחיינו״ ברכת :תשובה
 שמחה, שיש נחשב החולים מבית הביתה מגיע שהילד עד כלל ובדרך
 קרליץ )הגר"נ אותה רואה כשאינו עכשיו אפילו עליה לברך ויכול

 הבן לידת לגבי ל״ב(. אות ד׳ ס׳ ח״ב שלמה״ ״מנחת שו״ת וע״ע שליט״א,
 ״הטוב לברך ויכול בלבו, שמחה שיש נחשב עדיין הברית שעד מסתבר

שליט״א(. קרליץ )הגר"נ והמטיב״
 בשבת אגוזים חיתוך

 כדי קטנות לחתיכות אגוזים לחתוך בשבת מותר האם :שאלה 4
סלט? בהם לתבל

 בזה יש סכין ע״י קטנות לחתיכות האגוזים את חותך אם :תשובה
 ואפילו י״ב(, סעיף שכ״א ס׳ שו"ע )עי׳ טוחן משום דאורייתא איסור
 אסור שיעור חצי משום דאורייתא איסור בזה יש אחד אגוז רק חותך

 את מפורר אם אבל כ״ו(. ס״ק שעה"צ כ״ג, ס״ק )משנ"ב התורה מן
 כ״ט(, ס״ק )משנ"ב כן לעשות ומותר גדול לשינוי נחשב זה בידיו האגוז

 לשון וכסתימת כ״ד(, ס״ק )משנ"ב לאלתר לאכול כוונתו אין ואפילו
 סמוך רק כן שיעשה מחמירים ויש ביחד״. הרבה ״אפילו :)שם( השו"ע

 ״עולת בשם ל״ז ס״ק החיים״ ״כף י״ב, סעיף השולחן״ )״ערוך לסעודה
שבת״(.

שבת בחילול לידה על לו נודע
 ברמקול הכריז חילוני ואדם לידה, לחדר מחוץ חיכה :שאלה 4

 והמטיב"? "הטוב ברכת לברך יכול האם בן, לפלוני שנולד
 ״הטוב לברך אין רח״ל שבת חילול ע״י השמועה שבאה כיון :תשובה

 אלא שבת, חילול על כואב אינו כאילו שנראה השמיעה בשעת והמטיב״
 הגרי"ש בשם ח׳ ס״ק ל״ז פ׳ יולדת״ )״תורת שבת מוצאי עד ימתין

 ואז היתר, בדרך יותר מאוחר שוב לו שיוודע עד או זצ״ל(, אלישיב
מיד. לברך יכול

 באילן הטלית נתקעה
 הטלית ונתפסה בטליתו, לבוש כשהוא בשבת ברחוב הלך :שאלה 4

 הטלית תרד שעי"ז ללכת להמשיך לו מותר האם ברחוב, העומד באילן
 ס׳ שו"ע )עי' מאילן חפץ שום להוריד שאסור כיון שמא או מהאילן,

 האילן? על תלויה הטלית את להשאיר חייב א׳) סעיף של״ו
 מהאילן הטלית תרד שעי״ז למרות ברגל, ללכת להמשיך יכול :תשובה
שליט״א(. קניבסקי )הגר"ח

 הקבוע התשלום על הוספה
 התשלום בביהכ"נ, בשבת קורא בעל של מקומו את מילא :שאלה 4
 על גם בהבלעה זה כי שבת שכר משום בזה )שאין ₪ 50 הוא כך על

 משום ₪, 80 הגבאי לו שילם חודשיים לאחר השבוע), באמצע ההכנה
 בזה יש או זאת, לקבל מותר האם בתשלום, האיחור על הנעימות אי

 רבית? איסור משום
:ברבית דרגות ג׳ יש :תשובה

 ר״ל, בדיינים, יוצא שילמו אם דאורייתא שהוא קצוצה רבית א.
הרבית. להחזיר וחייב לתבוע שיכול

 חייב שמים ידי לצאת אבל בדיינים, יוצא אינו )דרבנן( רבית אבק ב.
ב׳(. קס״א ס׳ יו״ד )שו"ע

 חייב אינו שמים ידי לצאת אפילו ומאוחרת, מוקדמת רבית ג.
שם(. )רמ"א להחזיר

אסור בוודאי הכסף את לו שילם לא עדיין הגבאי אם בנד״ד, ולפ״ז

:ה׳( )א׳- השבוע בימות פתוח ברק. בני ,4 זכריה רח׳ שיר״, ״דברי ביהכ״נ ע״י הוראה בית
03-6194741 :טל׳ .14:15 -13:45 השעות בין אחה״צ,
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 ידי לצאת אבל הדין, מן להחזירו חייב אינו לו שילם כבר ואם לקבל,
 בכה״ג שמא סתם, לו נתן רק כלום לו אמר לא )ואם להחזירו יש שמים
שם(. ובש״ך ד' סעיף ק״ס ס' רמ"א ועי׳ לו, ליתן מותר

 מעריב לפני הכוס על הבדלה
 סבתו, את יד״ח ומוציא עצמו עבור הבדלה עושה אברך :שאלה 4

 יכול האם מאוד, מאוחר יוצא מוצש״ק הקיץ בימי שעכשיו והיות
 סבתו? על להקל כדי מעריב לפני הבדלה לעשות
 יש אם מעריב לפני הכוס על הבדלה לעשות לכתחילה אפשר :תשובה

 ומעיקר שליט״א(, קרליץ והגר״נ י״ח, ס״ק תפ״ט סי׳ )משנ״ב לכך צורך
 אסור אבל בתפילה, הבדיל לא עדיין אם אפילו לאכול מותר הדין

לילה. בכל כמו מעריב לפני סעודה לאכול
 יו"ט של הנרות על בברכה טעה

 בשעת ברכות ב' לברך שצריכה ידעה האשה יו״ט בליל :שאלה 4
 וקיימנו שהחינו העולם מלך "ברוך... לברך והתחילה הנרות, הדלקת

 האם יו״ט״, של נר "להדליק ובירכה בטעותה עצמה תפסה והגיענו",
 ברכה? ובאיזו יד״ח, יצאה

:יד״ח האשה יצאה לא הברכות בשתי :תשובה
 אין במצותיו...״, קדשנו ״אשר אמרה שלא משום ״להדליק״ ברכת א.

כלל. ברכה שם זה
 הזה״. ״לזמן אמרה שלא משום ״שהחיינו״, ברכת ב.

הברכות. שתי את ולברך לחזור האשה חייבת ולכן
 גירות לאחר קפה כוס

 עם קפה כוס לשתות הגירות לאחר מיד רצה שהתגייר גר :שאלה 4
 )לפני שעתיים שלפני היות לשתות, לו אסור האם ושאל חלב,

 כקטן שנתגייר גר נימא שמא או בשר, אכל גירות) לשם הטבילה
 הגירות? לפני שעשה מה עם מתחשבים ולא שנולד,
 אפילו בשר, שאכל לאחר שעות שש עד חלב לשתות לו אסור :תשובה

 הרמב״ם לפי והטעם שליט״א(, קניבסקי )הגר״ח גוי שהיה בזמן שהיה
 לרש״י וכן זה, חשש יש בגר וגם השיניים, בין בשר משום לחכות יך צר

 יו״ד ט"ז )עי׳ בשר של שומן טעם מוציא הגוף שעות שש שעד שהטעם
זה. חשש שייך בגר וגם א׳( ס״ק פ״ט ס׳

 קוואטער סגולת
 קוואטער? להיות יכולה האם מעוברת, כבר שהיא מי :שאלה 4

שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח קוואטער להיות אפשר :תשובה

 הסבתא או האמא שם על שם קריאת
 על להיוולד) )שעתידה בתו שם שיקרא לאמו הבטיח אברך :שאלה 4

 שנולדה ועד בנים, רק לו נולדו בינתיים האברך), של )סבתא אמה שם
 משום אמו שם על הבת שם יקרא האם לעולמה. אמו הלכה בת לו

 עדיף? זה הסבתא, ע״ש לקרוא לה שהבטיח כיון שמא או אם, כיבוד
 גופא בזה הסבתא, שם על שיקרא לאמו שהבטיח מכיון :תשובה
 ובס״ד הסבתא, שם על הבת שם יקרא ולכן אם, כיבוד מצות מקיים
זצ״ל(. שך הגרא"מ )מרן אמו שם על בת יקרא אחרת בפעם

 שבמזוזה אות באמצע חור או בדיו חסרון
 נמצא אחת, אות עובי שבאמצע נמצא מזוזה בבדיקת :שאלה 4

 כשרה? המזוזה האם חור, נמצא אחרת אות ובאמצע דיו, קצת שחסר
 שמסגרת מכיון למלאותו, עכשיו גם אפשר בדיו חסרון יש אם :תשובה

 באמצע נקב יש אם אולם לשתיים. נחלקת האות ואין שלימה, האות
 בקלף חסרון שיש מכיון שלימה, האות מסגרת אם אפילו האות, עובי

 ל״ב(, ס״ק ל״ב ס׳ )משנ״ב ופסול תמה, לכתיבה נחשבת זו אין עצמו,
 יש עדיין הנקב, ע״י אות שיעור ואין הכתיבה לאחר נעשה החור ואם
הגרע״א(. בשם האות ד״ה שם הלכה״ )״ביאור בו לדון

 עצמות לליקוט להיטמא כהן
 לאחר ישראל לארץ אביו של הארון את להביא הרוצה כהן :שאלה 4

 באותו עמו ולנסוע להיטמא לו מותר האם מפטירתו, שנים כמה
האווירון?

 לליקוט להיטמא אסור שכהן ט׳( שע״ג ס׳ )יו״ד בשו״ע כתוב :תשובה
 אבל להיטמא, מותר קיים הגוף כשכל שדוקא מכיון קרובו, של עצמות

 מהגוף, מנותק רק קיים הכל אם ואפילו אסור, שהוא כל חסר אם
 ד׳ אות קס״א תש׳ ח״ג הלוי״ ״שבט )ועי׳ שם עי׳ אסור, גם לידו ומונח
 קצת(. מחובר ועדיין נקטע שכמעט איבר לענין

 ״מנחת )שו״ת לקרובים להיטמא אסור פנימי, איבר חסר אם וכן
 שם(. הלוי״ ״שבט שו״ת כ״א, אות ט׳ ס׳ ח״ה יצחק״
 ואם קיים, הכל אם לדעת אפשר אי שנים, כמה שלאחר בנד״ד ולפ״ז

 לנסוע לו אסור וכן למת, להיטמא לכהן אסור ביחד, מחובר הגוף כל
אווירון. באותו

כהן הלווית להקדים
 כהן הלווית להקדים יש האם שעה, באותה הלוויות ב' יש :שאלה 4

"וקדשתו"? משום ישראל הלווית לפני
 כמבואר לכהונתם, יחזרו המתים, לתחיית יקומו כשהכהנים :תשובה

 קניבסקי )הגר״ח ״וקדשתו״ דין אין מיתה בשעת אבל )צ׳:(, בסנהדרין
זה ולפי הזוהר(, מדברי לדייק אמור פ׳ דקרא״ ״טעמא בספר ליט״א ש

כהן. של הלוויה להקדים מצוה אין
 השנה תוך לחתונה נפטר הזמנת

 של לקבר שהולכים נהוג מתחתנים, יתומה או כשיתום :שאלה 4
 לחתונה ולהזמינם ללכת אפשר האם לחתונה, אותם להזמין ההורים

 הפטירה? של הראשונה השנה בתוך עדיין הבן כאשר
 שנוהגים מכיון להזמינם, ילך לא ראשונה שנה תוך שהוא כיון :תשובה

שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח מפטירתו הראשונה בשנה קבר לבקר לא
 שני זיווג של בחופה ילדים

 מותר האם שני, בזיווג מתחתנים מההורים אחד אם :שאלה 4
בחתונה? להשתתף לילדיהם

 )הגר״ח המצוה בסעודת ובין בחופה בין להשתתף יכולים י״א :תשובה
 )הגר״י בחופה ישתתפו שלא ענין שיש וי״א שליט״א(, קניבסקי

זצ״ל(. אדלשטיין
"כטבעת" אישה קידש

 זו" כטבעת לי מקודשת את "הרי אמר: החופה בשעת :שאלה 4
 חוזרת שמיעה ע״י זו אמירה )ואימתו זו" "בטבעת לומר במקום
הקידושין? חלים האם ב'נגן'),
 משמעות בו אין הדבר עצם )האם קידושין ספק כאן יש :תשובה

 טעה ורק מספיק, כוונתו שזו סהדי שאנן כיון שמא או קידושין,
 )הגר"ח עדים שני לפני שניה פעם קידושין ויעשה ויחזור במילתו(,
שליט״א(. קניבסקי

ונאנס מחברו עט לקח
 משהו ליכתוב כדי שלו היקרה העט את לשמעון נתן ראובן :שאלה 4

 נשברה בבית ממנה, ושכח לכיסו העט את הכניס שמעון ראובן, עבור
 עליה? לשלם חייב שמעון האם )באונס), העט

 רק אלא לצרכו, בה השתמש שלא מכיון שואל דין אין לשמעון :תשובה
 מכיון לדון, יש אבל ׳שואל׳, מדין באונסין נתחייב ולא הבעלים לצורך
 באונסין. חייב וגזלן ׳גזלן׳, הר״ז רשות, בלי לביתו העט את שלקח
 אבל כמזיד בשוגג שחייב דין יש במזיק שדוקא בפוסקים מבואר אולם

 ס׳ החושן״ )״קצות כלל גנב נעשה לא בשוגג ולכן כזה, דין אין בגניבה
א׳(. ס״ק כ״ה

 כוונתו אם רק זה גניבה, בדיני חייב בשוגג שגניבה לפוסקים ואפילו
 לא לכו״ע שלו שהוא שסבר באופן אבל השני, מרשות להוציא היתה

 ס׳ המשפט״ וב״נתיבות ז׳, ס׳ גזילה הל׳ אפרים״ )״מחנה כלל גזלן הוי
 חו״מ יעקב״ ״אמרי ספר וע״ע שם, החושן״ וב״קצות ז׳, ס״ק שמ״א
 כלל נתחייב לא בנד״ד ולכן בבהמה(, ד״ה ביאורים א׳ סעיף י״א סו״ס

 ופטור שכר, שומר או חינם שומר עליו נעשה היותר ולכל גניבה, בחיובי
אונסין. על מלשלם

שכנו דלת פרץ
 יוצא או נכנס לא השכן ששמעון יומיים כבר הרגיש ראובן :שאלה 4

 שמא לבדוק כדי פורץ הזמין ראובן עונה, ואין וצלצל דפק מדירתו,
 לספר ושכח מהעיר ימים לכמה נסע ששמעון והתברר משהו, לו קרה
 הדלת? תיקון על וכן לפורץ לשלם חייב מי לשכנו, זאת

 על זאת עשה שראובן כיון כלום, חייב לא שמעון הדין מעיקר :תשובה
 ובכל כלל, לשמעון תועלת בזה היתה שלא התברר ובאמת עצמו, דעת
 לו. אשרי - עמו להשתתף או לשלם מסכים שמעון אם זאת

 ולא נפש, פיקוח בו שיש משהו שקרה סביר מאוד שמאוד באופן אולם
 סנהדרין בגמ׳ )וכמבואר מלשלם פטור מיידי, בירור וחייב לחכות שייך

ג׳(. סעיף ׳פ ש׳ ס׳ ׳מ ׳ חו ובשו״ע ד., ע״
 בדעתו ונמלך חובו על לחברו מחל

 רב, זמן מזה לו שחייב כסף על לחברו למחול בעצמו החליט :שאלה 4
 את לקבל לו מותר האם חובו, להחזיר החבר בא קצר זמן לאחר

הכסף?
 )קידושין דברים אינם שבלב דברים קי״ל הרי הוא, השאלה יסוד

 שבלבו דברים שהוא באופן רק מקח על בלב תנאי מהני ולא מ״ט:-נ׳.(,
 מהני. האם בלב מחילה זוהי לכאורה כאן ולכן אדם, כל ובלב

 כ״ה שלאחר לכך, וראיה בלב, גם מהני שמחילה סוברים יש :תשובה
 כרחך שעל כיון כתובתה לתבוע יכולה לא אשה ק״ד.( )כתובות שנים
 חולקים ויש מהרש״ל(, בשם א׳ ס״ק י״ב ס׳ )קצה״ח מחלה כבר היא

 אפילו בלב מהני לא ממון דבר שום שהרי כן, לומר פלא שזה וסוברים
 התם ודוקא שם(. )קצה״ח מיוחדת( דרשה יש )ובהקדש ונדר הפקר

 שם(. )קצה״ח מהני ולכן אדם כל שבלב דברים שהוא משום בכתובה
 שמא גזל ספק כאן ויש לתבוע, יכול לא דין עפ״י בלב, שמחל מי ולפ״ז

 העצה ושמא פטור, הוא דין שעפ״י להודיעו ועליו כלום, חייב לא הוא
 וא״כ לו, ימחל לשלם יבוא לא אם שרק תנאי על ימחל שמתחילה היא

הכסף. את לקבל יכול לכו״ע לשלם כשבא
מעיים לחולה תיקון

 לו יש תיקון איזה )קראנס), במעיים ממחלה הסובל ילד :שאלה 4
לעשות?
 שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח בכורות מס׳ אתו ילמד שהאבא :תשובה
 נרגעה בכורות מס׳ שבת ליל כל בנו עם שלומד שמאז האבא לי )וסיפר

בס״ד(. המחלה,
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עולם של חשבונו ונחשוב בואו

 המושלים יאמרו כן 'על עה״פ ע״ח דף בתרא בבא הגמרא

 עולם. של חשבונו ונחשוב בואו הק' חז״ל דרשו חשבון' בואו

 מספיק היה כבר זה כפשטותו בתורה הפסוק את כשלומדים

 צריך שהאדם החיים. במהלך האדם תכלית את לדעת כדי

 להיות העת כל שצריך בהגה המחזיק כנהג החיים את להנהיג

 כמו שכל. אלא גדלות צריך לא ולזה והתבוננות, במחשבה

 מה - דעה בו שאין ומי בו. הכל - בו דעה בירושלמי שאמרו

 את לכלכל איך בחשבון חי ממילא בדעת שחי וזה בו. יש

 אשר כל את יאבד אחרת כי כך, לחיות הכרח וזה המעשים,

 עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד החשבון?! ומהו לו.

 - ביצרם המושלים שם: הרשב״ם ומפרש הפסדה. כנגד

 מושל צדיק ונא' עיר. מלוכד ביצרו ומושל שנא' צדיקים

אלו'. ביראת

 בחשבון לחיות שכדי שאמרנו למה סתירה הדברים ואין

 כבר שנמצא מבואר ברשב״ם וכאן דעת, אלא גדלות צריך לא

 הרי בדעת שחי ואחר דעת, צריך ראשית כי צדיק, במדריגת

 ובזה ודעת, חשבון אותו לפי המעשה חיי הוא השני השלב

צדיק. לדרגת בא כבר

 שכר את בגשמיות שמפסיד דהיינו - מצוה הפסד

 בחשבון שיחוש בהתבוננות, המוסר לימוד צריך ולכן המצוות,

 לא תמידי, באופן זו מחשבה ולחשוב זה עם לחיות בלי כי זה,

 שנראה הריוח היינו - עבירה שכר וכן היצר. כנגד לעמוד יוכל

 ההפסד לעומת העוה״ז בהנאות כאן שמרויח הבשרי לעין

 של פעולה בכל מחשב להיות צריך כך ובבא, בזה שמפסיד

המידות. ועניני תאוות

 - תיבנה הבוי״ת, מאת הבטחה יש - כן עושה אתה אם

לעוה״ב. - ותכונן בעוה״ז,

 להשיג יכולים היו אם חבריהם מחופת נכוים הצדיקים גם
גבוהה יותר דרגה

 אם - סיחון' 'עיר הפסוקים. המשך את הגמרא ודורשת

 כתיב מה נאה סיחה אחר שמהלך זה כעיר עצמו אדם משים

 ותאכל ממחשבין אש תצא - וגו' מחשבון יצאה אש כי אחריו,

 מבינים בפשטות יהל האור בעל אומר מחשבין. שאינן את

 ערך פחותי הם מחשבין, שאינן אנשים שאותם אנחנו

 אמנם דרכיהם. מחשבין ואינן נאה סיחה אחר כעיר שהולכים

 הקב״ה שעתיד משאחז״ל היא היוצאת שהאש פירש הרשב״ם

 אש, עליהם ונוגה וצדיק, צדיק לכל חופות שבע לעשות

חבירו. של מחופתו נכוה שכאו״א

על שמדובר אלו, חז״ל בדברי נורא דבר למדנו הנה

 ודרגות שלימות. של דרגה שהיא חופות לשבע שזכו צדיקים

 בעולם כאן שעומד כפי להשיג אדם זוכה רוחניות במעלות

 - עליו להתגבר עליו עומד שהיצר הבחירה, מעלת תחת הזה

 זוכה ויגיעה בעמל התורה עסק ידי ועל היום, כל רע רק

 זאת בכל אלו דרגות שהשיג פי על ואף כנגדו. לעמוד האדם

 יכלו כי הם?! נכוים ולמה חבירו. של מחופתו נכוה הוא

יותר. גבוהה דרגה להשיג

 לעמוד עוזרו שהקב״ה זוכים אמיתי, בחשבון שחיים אחרי
יצרו נגד

 תבקשנה 'אם שכתוב כפי החשבון?!, להיות צריך ואיך

 אלו' ודעת ד' יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף

 את ומבין כסף, של היקרות את מכיר אדם כשבן גם תמצא',

 יחפש ולא יבקשנו לא אם זאת בכל המטמון, עושר גדולת

 לזה זה אומרים ביצרם המושלים ולכן ישיגהו. לא אחריו

 את תביא אתה החשבון, בעשיית יחד נשתתף ונחשוב, בואו

 יצר כח את נביא אחד מצד דהיינו סחורתי, את ואני סחורתך

 את שמחשבין ידי ועל הרע. יצר כח את שני ומצד הטוב

 שכר של שני ומצד היצר, כבישת מתיקות נועם של החשבון

 חרטות, מלאים עבירה עוברי כל שהרי הפסדה, כנגד עבירה

 את מצידנו שנעשה ידי על ואז מתוקן. חשבון לנו ייצא

 לסייעתא נזכה זה, חשבון פי על לחיות והעבודה ההשתדלות

 - לו יכול אין עוזרו הקב״ה אלמלא כי ית', ד' לעזר דשמיא

הרע. יצרו על לגבור לבד עצמו בכוחות לאדם אפשרות אין

לחוד והכונה לחוד המעשה לפרטים, מתחלק מעשה כל

 הכתוב: אמר שכרה, כנגד מצוה בהפסד להתבונן ונבוא

 תירא אל משה אל ד' ויאמר עוג, ויצא הבשן דרך ויעלו ויפנו

 ועוג סיחון ס״א( )נדה ואחז״ל וגו'. אותו נתתי בידך כי אותו

 ומתרצת פחד, לא ומסיחון שפחד מעוג מ״ש הוו, אחין

 ע״ה, אבינו אברהם של זכותו לעוג שתעמוד שחשש הגמרא

 לוט. שנשבה אבינו לאברהם לבשר שבא הפליט הוא - שעוג

 ידי על לוט את שהציל הזכות לו עמדה לא באמת ולמה

 שלא כונתו ידעו הק' חז״ל כי אבינו? אברהם של מלחמתו

 אברהם שייצא היתה כונתו אלא לוט, להצלת כלל כיוון

 נוטל עוג - הוא ויהא ויהרג, לוט אחיו בן את להציל למלחמה

 אתה פסיעותך שכר הקב״ה א״ל שכך, כיון לאשה. שרי את

 הצדיק, את להרוג שחשבת ועל ימים, מאריך שאתה נוטל

 אותו של סופו ואין מבניו, אלפים אלף רואה שאתה חייך

בידם. אלא ליפול האיש

 כגמילות נראה שבחיצוניותו מעשה אחד מצד לנו הרי

 הקב״ה אין זאת כל ועם רציחה. מעשה הוא ובאמת חסדים,

בלמקבל הוא פסיעותיו של הקטנה הנקודה ועל שכרו, מקפח



■ י נ ״ \

ע

 רציחה של במעשה שגם שכרה, כנגד מצוה הפסד וזהו שכר.

 במלכות שנים מאות ימים שהאריך מצוה חלק של שכר יש

למתבונן!!! ונורא וממשלה. גדולה

 יש אם עה״פ ל״ב בשבת הגמרא את להבין אפשר ובזה

 שעשה במעשה חלקים 999 שאפי' אלף, מני אחד מליץ לאדם

 אלף מני אחד בחלק ורק חובה, המלמדים קטגורים עליהם יש

 חלק אותו ידי על הרי מליץ, מלאך עליו יש שעשה מהמעשה

שחת. מרדת להיפדות זוכה אלף מני אחד

 יכול אדם כמה אתו, לחיות עלינו המוטל החשבון זהו

 הפסיד. יכול כמה ומאידך נצח, לחיי הזה בעולם כאן להרויח

שכרה. כנגד מצוה הפסד

שליט׳׳א(. קראוס הרב מכתבי נערך תשס"ה. בלק ד' רבינו )שיחת
 ההיפך לעומת רגע, לכל ערך לו יש תורה של חיים החי

 הזמן את להעביר איך שמחפשים

 צעיר דור לחנך קשה כמה קל, דבר לא הוא בחשבון לחיות

 שכתב כמו קצת. להתבונן אלא ח״ו חי כבעל לחיות לא לכך.

 בהתבוננות. לחיות העבודה, של שהיסוד ישרים המסילת

 בברייתא. יאיר בן פנחס רבי שמנה המעלות לכל הפתח והיא

 בקבר, ומחר כאן שהיום האמיתי החשבון עם יחיה האדם אם

 שיוכל ודאי כך, על לבו אל ויתן תבכה, ומחר תשחק היום

 באיגרת(. הגר״א שכתב )כפי ביצרו. למשול

 של לחיים תורה חיי בין ההבדל את רואים קצת כשמתבוננים

 איבוד על לו ואיכפת זמן של ערך לו יש תורה בן עול, פורקי

 הזמן. את להעביר איך ומחפשים מחכים הם זו ולעומת הזמן.

 אדם עוד שם וישב לנהג, בסמוך באוטובוס לשבת לי יצא

 שאחד הנהג לו אמר נהג. של העבודה על הנהג עם ששוחח

 ומנהיג אחד מקום על יושב שהוא זו, בעבודה שיש המעלות

 בקלות!!! עובר והזמן למקום ממקום ההגה את

 ירושתינו, יפה ומה גורלינו, נעים מה חלקינו, טוב מה אשרינו

 לאור נצחיים חיים בה וקונים הזמן את מעריכים שאנחנו

חי. א-ל מלך פני באור

 לצורך ולא הרב בשביל היה הזמנים בין תקנת יסוד
התלמידים

 סדרי תחת תורה במקום נמצא שהציבור זמן כל והנה

 איך יחיד לכל ומעוררים מעירים לפעם ומפעם הישיבה,

 חשבונו לחשוב יבואו כך ידי שעל תקוה יש הנהגתו, ליישר

 סדרי הנהגת של הזמן שמסתיים אחרי אבל עולם. של

 הזמנים, בין בימי עצמו את להנהיג אחד כל צריך הישיבה

 גרמא, הזמן אין ולילה' יומם בו 'והגית שמצות ידיעה מתוך

תמיד. נוהגת אלא

 להחליף שצריך הרב בשביל היה הזמנים בין מנהג ותחילת

 שיביאו ובמקום התורה, בהרבצת להמשיך כוחות ולחדש

שו במקומו שיעורים שימסור מקום ממלא  הזמנים. בין ע

זה. על צועק המהרש״א ובאמת

 בלימוד חייבים שכולם תורה, תלמוד בהל' הרמב״ם ופסק

 ורק וכו', יסורים ובעל חולה בין עשיר, ובין עני בין התורה,

 תסכן התורה בלימוד וההתאמצות חולי של במצב הוא אם

 וחי תורה דאמרה נפש, פיקוח משום פטור הוא הרי אותו,

בהם. שימות ולא בהם

והנפש הגוף יסורי מתוך תורה שלמדו גדולים אנשים הנהגת

 גדולה במחלה ימיו בסוף שהיה אחד גאון על ומספרים

 זמן לאחר אולם דבריהם. וקיים ללמוד, עליו אסרו והרופאים

 אותו אמר מלרפאותה, נואש ואמרו המחלה אצלו התגברה

 כבר עכשיו כי ללמוד, לי מותר כבר ד' ברוך כעת זצ״ל גאון

 שמחה ושמח יזיק, לא הלימוד א״כ מרפואה נתיאשו כך בין

גדולה.

 ששכב ליטא מגאוני אחד על זצ״ל מפוניבז' מהגאון ושמעתי

 ומצא היום באמצע מפוניבז' הגאון וביקרו החולים, בבית

 ולמחרת זבחים, במסכת הראשונים הדפים את שלומד

 המסכתא, בעומק דפים עשרות כמה עסק כבר שוב, שביקרו

 פטור אין נפש פיקוח של במצב שלא ועת זמן שבכל כיון

 בריאים ב״ה שכולנו הזמנים בבין כ״ש התורה. מלימוד

 לימוד. ממסגרת ייצאו שלא ח״ו ושלמים

 יהיה שלא לרחוב כשיוצאים מיוחדת זהירות צריך הקיץ בימי
ח"ו רשע בגדר

 על עומדות שנשים דרך יש שאם בב״ב אומרת הגמ' פרט, עוד

 בדרך הולך והוא בה, לילך אחרת דרך לו ויש הכביסה,

 עיניו. את שומר אם אפילו רשע, מיקרי הראשונה

 כשיכול רשע, ייקרא שלא זהירות צריך הקיץ של הרחוב

 יכול אם ומכ״ש מרכזי. ברחוב ללכת ולא בסימטא לעבור

 הוא חלוק כעת הזמנים ובין ברחוב. בכלל מלילך עצמו למנוע

 החג, במצוות טרודים שאז ופסח סוכות של הזמנים מבין

 והעצה מסוכן, זה כמה מצוה של וטירדה עסק שאין כעת אבל

 ואחר הצהרים לפני חברותא עם יסתדר אחד שכל היא

 שלא עצמו על לשמור צריך תורה למקום שבא ומי הצהרים,

 בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא הרי כי לאחרים, יפריע

תשובה. לעשות

 ולקדש מקום בכל תורה בן הנהגת על לשמור העיקרים עיקר
ההליכות בכל שמים שם

 תורה, בן של הנהגה תהיה שההנהגה צריך העיקרים, ועיקר

 השי״ת, לכבוד נבראו כולם היצורים יונה: רבינו שכתב כמו

 עשיתיו, אף יצרתיו בראתיו לכבודי בשמי הנקרא כל שנא'

 אבדה דבריו ובוזה ד' את המחלל כי השכל מן נודע אכן

 ולקדשו. ד' את לכבד יצירתו ועיקר כו' תקותו

 כמו ח״ו, הזמן את להעביר איך מחפש איננו תורה בן

 את ולהעביר לבלות כדי לטיולים שנוסעים מכאלו ששומעים

 והנפש הגוף את ולהבריא לנוח אלו בימים צריך הזמן.

 ורעננים חדשים בכוחות לבוא שיוכלו כדי ורוגע במנוחה

 לדברים עצמו את להכניס לא ובוודאי הבעל״ט, אלול בזמן

 שמים כבוד לעשות לחפש צריך אלא נפש. בסכנת הכרוכים

 ובבית והאחיות והאחים ההורים עם בבית ההנהגה בכל

 ע״ז ההיפך, ממנו יוצא ח״ו ואם הפעולות. בכל וכן הכנסת,

 וגו'. רמה ביד תעשה אשר והנפש נאמר

 חבר כי רע, מחבר ולהישמר טוב חברים עם להתחבר וצריך

 חזק. יאמר לרעהו ואיש נפש. לאיבוד ממש מביא רע

 יזיקו לא הזמנים בין שימי הקב״ה מאת להתפלל כולם ועל

 בגופו שלם לישיבה שחוזר כך, אחר לומר ושיוכלו הנפש את

שו ושלם אמן!. ונשמתו. בנפ
או הקודמת בשיחה שהובא חז"ל מאמר על רבינו שיחת )מתוך בו ' 
ש אליעזר אליהו רבי הרה׳׳ג מכתבי עולם' של חשבונו ונחשוב  זכרי

היו תשע׳׳ו. תמוז ב' נלב׳׳ע זצ"ל. הטהורה(. לע"נ הדברים י

ש



-------------------------- רב מעשה \
בזיכרון כעת שעולה ממה ועובדות הנהגות קצת

כעת' ממני נהנה 'הרב'ה

 הגר׳׳א רבינו תלמיד מספר זצ״ל, היימן שלמה רבי הגאון המובהק ברבו רבינו של הדביקות על הקודם בגליון שהבאנו למה בהמשך

 ורבינו ומאירים, שמחים הדברים והיו זצ׳׳ל, הגר׳׳ש רבו של תורה בדברי בשיעור רבינו התפלפל השבתות שבאחד שליט׳׳א מאירוביץ

 התבטא חדוותא שברוב עד ובהירותם. בהבנתם זוהרים שהיו הדברים ומתיקות יתירה שמחה מתוך ושוב הלוך בדברים ונתן נשא

ממני. נהנה כעת שהרב'ה חושב אני ואמר: רבינו

בדרך הרוחניות מהסכנות שינצל המרוחק, לביתו לנסוע העומד התלמיד עם ביחד מתפלל רבינו

 פנה רבינו מרבינו. להיפרד ניגשתי הורי לבית מהישיבה הראשונה נסיעתי ולקראת צפת, מהעיר בישיבה ללמוד הגעתי הרב... מספר

 עד לנסוע ומשם אביב בתל מרכזית לתחנה לנסוע צריכים היו )כי לבד, נסיעה כזו לנסוע צעיר לבחור לתת אפשר איך ואמר, אלי

 צעיר לנער לתת לא אפשר איך שני מצד יפגש. מי ועם יראה מה יודע מי רוחניות, בסכנות מלאה זו דרך הרי לצפת(, ומחיפה חיפה,

 ונתפלל תהילים פרק ביחד נאמר בא ואמר, בחיבה רבינו אלי פנה לכן ולמשפחה. להורים בגעגועים מלא שהוא הביתה לנסוע

 עולם'. ועד מעתה ובואיך צאתך ישמור 'ד' עזרי' יבוא 'מאין קכ׳׳א, פרק בתחנונים אתי והתפלל ספר פתח רבינו עליך, ישמור שהקב׳׳ה

 רושם איזה לתאר )מיותר הדרך. בברכת ממני נפרד וכך יחדיו, ונתפלל אלי תבוא הביתה נסיעתך לפני פעם בכל לי אמר שסיים ולאחר

ש על בזה היה עצום המצויות(. מהסכנות הדרך בכל עצמו לשמור להיזהר אחריות והרגשת הצעיר התלמיד נפ

התלמיד בכבוד זהירות

 בשיעור, בהם ונתן שנשא בדברים קמיה ולשאול ביומו יום מידי כמעט לגשת זוכה הייתי רבינו אצל כשלמדתי רבי.... הגאון מספר

 תפילתי וקבעתי בישיבה שחרית להתפלל שהפסקתי תקופה היה והנה בתפילה, ממולו יושב הייתי גם אצלו. יתירה לחיבה וזכיתי

 יהודה רבי הגה"צ המשגיח אלי ניגש ימים כחדשיים לאחר כלום. לי העיר לא ורבינו לישיבה, בסמוך סטמר דחסידי הכנסת בבית

 לא גם וכנראה כבודי על שמר שרבינו איך נשתומם ועמדתי שלי. כהנים' ה'ברכת לו שחסר שאמר רבינו בשם לי ואמר שליט׳׳א גוטרמן

 כבוד של באופן לי שיעיר שליט׳׳א מהמשגיח ביקש ולכן בלימוד, לדבר לגשת אפסיק ואולי נעימות אי של הרגשה לי יהיה שעי׳׳ז רצה

וההערכה.

והדרכות הוראות
בארה״ק הקהילות באחת כספים להלואת גמ״ח מבעל שאלות

ר בהוצאות הדין ומה יפרע? איך עכשיו יודע לא כשהלווה גם להלוות אפשר בפתאומיות שנאו רפואה לצרכי האם א. שאלה  ההכרחיות מצוה נ
 כשהאשה האם הגבול והיכן מרגיע? שזה שמקובל מזגן( )כגון בבית לחץ למנוע צריך כשאחד הדין ומה וכד'? וביגוד סעודה תפילין, המקובל: לפי

 יוצר מתח דלפעמים - ההנהגה, להיות צריכה איך הרגעה, לשם רק הלואה לוקח והוא בבית גדול מתח יצר והלחץ מותרות של דבר לקנות לוחצת
 הלווים של לפרטיות להיכנס יכול אינני הרי הגמ״ח, כמנהל מצידי ההנהגה להיות צריכה איך וא״כ וכו'(. נפשיות )בעיות יותר. גרועים מצבים
האנשים? את לחנך עלי מוטל והאם בבית. אצלו קורה מה אחד כל ולדעת

 לחץ מניעת כגון אחרים בדברים הלואות. ללא צרכיו לו שישיגו הצדקה קופת עסקני ידי על לדאוג צריך רפואיים בצרכים למעשה, רבינו: תשובת
 ההלואה מטרת מה יברר שהוא מהערב לבקש צריך ההלואה, נחיצות את הדבר לברר הגמ״ח לבעל שקשה דברים בשאר או בבית, ומתח

 נחיצות פרטי ידוע לא אם גם ההלואה לתת אפשר ואז הפרעון, בתנאי יעמוד לא הלווה באם לשלם שמחובתו יידע שהערב ולכה״פ ונחיצותה,
וכיצד. ולפרוע לשלם בידו יש אם הערב אצל לברר הגמ״ח בעל צריך אבל זו. בהלואה הלווה צורך

יפרע. מנין יודע אינו שהלווה יודע כאשר הלואות מלתת להימנע הגמ״ח לבעל יש כללי ובאופן

 הלואה גם לפרוע שיוכל עד נוספת גישור הלואת שצריך אלא בזה, עומד ואכן מסוים סכום חודש כל לפרוע בידו שיש באחד הדין מה ב. שאלה
זו?

לו. לתת אפשר יפרע, ובעתיד זה בפרעון לעמוד שיכול נראה אם רבינו: תשובת

 הוא היום, מינימלי שהמושג ובעיקר אליו, ההתייחסות להיות צריכה איך מנימליים, חיים לחיות הכנסות לו אין שבאמת באחד הדין מה ג. שאלה
עניות. מחיי גבוה יותר

ההלואות. לו יועילו מה כי קבועה תמיכה לו שיהיה עבורו להשתדל צריך רבינו: תשובת

 באברכים הדין ומה אחר. נוסח או הכרחיים, לצרכים נועדה שההלואה מסוים נוסח על ההלואה בשטר שחותמים בזה להסתפק האם ד. שאלה
בתשלומים. לפרוע שיוכלו גדולה הלואה וצריכים מרווחת יותר לדירה שעברו

ת ב ו ש ^ ההלואה. את לפרוע מהיכן מקור לו שיש לבדוק צריך העיקר רבינו: ^



וכד'. כוללים מוסדות, מנהלי לגני הדין מה ה. שאלה

 אלו. סכומים לגייס ההסתברות לפי נידו יהיה ואם לו. שיש נחונות אוחז סכומים נאיזה לדעת נזה גם צריך רנינו: תשונת

 הארצות' ב'עם גאון תצא כך תלמד באם

שפתיים דוננ מערכת לכנ'

 ונעימה, נרורה נשפה ערוכים אשר זצ״ל, ליפקוניץ הגרמ״י מו״ר מפי ומוסר תורה נדנרי המלאים היקרים הגליונות על נהודאה אפתח ראשית
התורה. נני שאר נתוך מהם נהנה ואני

נ התוס' נענין והדרכות הוראות נמדור 142 מס' נגליון שהונא מה על להעיר נאתי עתה של ועל ״ נ  זצוק״ל, הגרנ״נ אצל שהיה ממעשה נ', דף נ
 נפקא לחפש לרוץ ולא והראשונים, הגמ' דנרי עצם להנין יש התורה, נלימוד והנסיסי הגדול ״שהיסוד ממנו היוצא הלקח נכתנ המעשה ונסיום

 לימודי נעת שמעתיו שאני כפי הזה המעשה את ואכתונ דילן. לנידון עניינו אין אך מאוד, נכון זה גדול יסוד ואמנם וכו'״, ופלפולים הנרקות מינה
א התוס' את אז ולמדנו תשנ״ג(, )נשנת זצ״ל מו״ר אצל נ נ ״נ התוס' כדנרי שהם נעל, ד״ה ע״א צ״ו מציעא נ נ  זה, מעשה ג״כ לנו סיפר ואז הנ״ל, נ
״נ, כאן או ננ״ק הזה, התוס' את נשיעור למד זצ״ל נער נרוך רני הגאון פעם מאז, אצלי הרשום כפי סיפר וכך  תי' )על אותו שאל צעיר ותלמיד ננ

 שקונה או משייר אם החילוק מה לא( נעלמא אנל יפה נעין פירות לעצמו המוכר שמשייר משום היינו דמי הגוף כקנין התם למ״ד אפי' א״נ התוס'
 הרשום ע״כ הארצות', נ'עם גאון תצא כך תלמד אם לו, אמר שהגרנ״נ עד שונ, ושאל ענה, לא ושונ שונ, שאל והוא ענה, לא והגרנ״נ פירות, קנין

 )מה התוס' סנרת גדר את להנין אלא עצמו(, נתוס' מנואר )שזה הדנרים, מתוך היוצאת לדינא מינה נפקא לחפש היתה לא שהשאלה הרי אצלי.
הקדושים. דנריו את הגרנ״נ אמר ע״ז וגם פירות(, קנין קונה לנין פירות קנין של שיור נין החילוק

 הננים על האם 'תפילת נזה״ל: איש החזון נשם מו״ר שאמר זצ״ל, ליפקוניץ הגרמ״י מרן מו״ר על אור לראות העומד מהספר מונא ראיתי הנה
 האשה עת שנאותה היא הסגולה ... נתורה' מאירים ש'יהיו הננים על לתפלה מסוגל כשלעצמו הזמן שאותו משום אי״ז נרות - הדלקת נשעת

 ״עת הוא נוראו רצון לעשיית רצונו את מוסר שהאדם עת ונכל ונשמחה, נהידור מצוה עושה שהאדם עת נכל הדנר הוא וכן מצוה״. ״מקיימת
עכ״ל. מהקנ״ה. ולנקש להתפלל מסוגל וזמן רצון״

 ויקם אומר 'ותגזור שנאמר המקום לפני נתפלה פתוח פיהם נמצוה, העוסקים כל י״נ( פ״ה )מע״ש מתוספתא הוא זצ״ל החזו״א מרן של מקורו
ע״כ. קדשך' ממעון 'השקיפה ואומר וכו'. לך'

 מנורתא תיקנה כאלו ואיתחשנא לימינא, שנת נליל שרגא לתקנא איתתא צריכה סט(: דף כד )ת' זוהר נתיקוני דיעוי' אמת. ראשון טעם גם אכן
 נאמר לא - ידרים שיחכים ]והרוצה ידרים'. שיחכים 'הרוצה איתמר ועלא לימינא, למהוי צריך שרגא נג( דף כא )ת' ושם נצפון. ופתורא נדרום
המקדש[. נרות והמדליק העושה על דוקא

ת נוצינא לאדלקא ורעותא דלינא נחדוא נעי איתתא מח( דף )נראשית נזוהר כתנ ולכך שנ  למזכי לגרמיה רנ וזכו לה, היא עלאה יקרא דהא נ
אמת! דתרוייהו הרי ע״ש. וכו' ונדחלתא נאוריתא דעלמא נוצינא דיהון קדישין לננין

הבית יסוד יושתת שעליהם כדי שמים יראת לקבל צריך

 עשרים 'ונן נהלכה שמונא כפי שידוכין. לעניני לגשת האם מסתפק ואני 20 ל- סמוך הוא גילי שנארה״נ, נישינת... הלומד נחור אני שאלה:
 מאידך ההרהורים. אודות לחשוש לי אין האם נחור, נתור תקופה עוד ללמוד להמשיך רוצה אני שני מצד אך ענירה'. נהרהור ימיו כח נשא שלא
 כל נטהרה תורה ללמוד שרצוני כיון היא ושאלתי להנשא. מתי הקפדה כל אין הישינה מצד והנה מהרהורים. פנוי שליני נאופן שקדן אינני גיסא

נהרהורים. להיוותר ולא ימי

 הצניעות דרך על ניתך להנהיג תוכל שאם היא התשונה כלל נדרך אמנם אותך. ויודע המכיר שלך הישינה לראש תשאל רנינו: תשונת
 קודם צריך א״כ נסיונות, יש הנישואין אחר גם כי ניתך, את תעמיד איך ספיקות נזה יש אם אנל לשידוכים. לגשת כנר אפשר מסתמא והזהירות,

השכינה. להשראת ראוי שיהיה הנית יסודות יושתת שעליהם כדי שמים יראת ולקנל ללמוד

הרנים וזיכוי והאדרתה תורה הגדלת להמשיך מרונה ננרכה

שטראוס שלמה יהודה

 מהקב״ה ולבקש להתפלל מסוגל וזמן רצון״ ״עת הוא בוראו רצון לעשיית רצונו את מוסר שהאדם עת בכל

... כנ'

ת נרמתה אשר הכהנים מן מנחם משה נאהנה. כהנים ננרכ

זללה״ה. מרן בבית הגליון להשיג בס"ד ניתן יהיה

דרך או קולי[ בתא הודעה ]להשאיר 0504114770 בפלאפון או 036180849 לטל: להתקשר אפשר והארות להערות

.036186624 פקס



כעזהשי״ת

 בלק פ׳ קל״ז, גליון

 ה׳תשע״ז תמוז י׳׳ד
השרון - רמת

הגדול הגאון מו׳׳ר של משיחותיו

 נשמת לעלוי
 בת ברטין יחזקאל, בן עובדיה

ר יצחק,  הילדה רפאל, ב'ר אבנ
אברהם בת

זצוקללה״ה אדלשטיין יעקב רכי
 מפרסמים אנו המצרים בין ימי לקראת

 שהתפרסם רבינו מכת״י דיומא ענינא

חיי החדש בספר ב׳. ׳ ק יע

המצרים בין
[ תש״ע מנ״א דברים, מוצ״ש ]

 שלא דור כל ה׳׳א( פ״א יומא )ירושלמי חז״ל אמרו

 והיינו בימיו, נחרב כאילו בימיו, ביהמ״ק נבנה

 ביהמ״ק כאילו כך, להרגיש אותנו מחייבים שחז״ל

 אסון פתאום והנה המעלות, כל עם היום, קיים הי׳

חורבן. גדול,

ש״ט( )נכד מאפטא השל א״י הרב על ומסופר  הבע

 גדול אסון גדולה, צרה ואבוי, אוי זעק אחד שבוקר

 לא הרי ענה קרה, מה וכששאלוהו, היום, קרה

 כלומר, האסון. וזהו התמיד, קרבן את היום הקריבו

 כשיש הוא הנורמלי המצב ישראל עם שאצל

 יבנה, שבאמת ונחוץ ראוי הי׳ יום וכל בימ״ק,

 חורבן אז הגורמת הסיבה כי נבנה, לא ומדוע

ענין. אותו וגורמת היום גם קיימת

 את לראות מחייבת שהתורה מצוה עוד מצינו וכן

 והוא היום, מתהווה הוא כאילו בעבר שהי׳ מה

 לראות אדם חייב ודור דור שבכל מצרים, יציאת

עתה. יצא עצמו הוא כאילו

 שייכת היא אלו, מצוות שתי של הזאת וההשוואה

 ו-ז( הל׳ מחומ״צ )פ״ז ברמב״ם כמ״ש להלכה גם

 עמק בס׳ ועי׳ יין, וכוסות הסיבה של טעם שזה

 נס על שירה הוא פסח, ליל של דהלל שפי׳ ברכה

 דיני הוא לזה בדומה וממש עתה, שמתרחש

 יבמות )ראה בגמ׳ דאיתא באב, תשעה של אבילות

 דין שזה ע״ב( ל תענית ומהרש״א עיש״ה, ע״א מ״ג

החורבן. צער תוקף מחמת חדשה אבלות של

 וזהו אלו, ימים בשני אחד ענין בזה, מבואר והנה

 שליל יח(, דאיכ״ר )פתיחתא במדרש כמ״ש ממש

שבוע יום באותו חל הוא פסח  תשעה חל שבו ל

 במרורים השביעני טו( ג )איכה בפסוק ונרמז באב,

)ת״ב(. לענה הרוני )פסח(

 יציאת זכרון דהא מאד, פשוט הדברים וטעם

 של המחויבות עצם לכל היסוד הוא הוא מצרים

מוע התורה לקיים ישראל ש  הקב״ה, של בקולו ול

 הדברות, עשרת של הראשון בפסוק כאמור

 )סוף עה״ת ברמב״ן מבוארים והדברים ואכמ״ל

 יחזקאל הג״ר המשגיח בדברי ובמיוחד בא(, פרשת

 שעכשיו בפטירתו, אמר וולבה שהר״ש זצ״ל,

יוצאי משרידי האחרון האיש מדורנו נסתלק

 ולא ימיו, כל זה בהרגש הי׳ שהוא וכוונתו מצרים,

פסח. התקדש בליל רק

 עד הדמיון רגשי את להפעיל חיוב יש כך וממש

 בפסח, לחירות שחרור של במצב ממש לחיות

 לאותה מוליך שזה בת״ב, ושברון אסון של ובמצב

 שלחן על סמוכים להיות השתוקקות של מטרה

 סיפורי מתוך כאן ובהתקרבות, שבשמים אביהם

 הסיפור כי החורבן, סיפורי מתוך וכאן הגאולה

 את להפעיל שמועיל דבר זה הפרטים והרחבת

כיום. מציאות זו כאילו הדמיון של הרגשות

 מה א׳ דוגמאות, שתי נביא ההבנה על ולהקל

 בהליכה שבהיותו זצ״ל, גולדויכט הגר״י שסיפר

 השריפה פרטי הגרי״ז סיפר מבריסק, הגרי״ז עם

 התחיל זה כדי ותוך בבריסק, בילדותו שראה

 חי ממש הוא כי להפסיק שנאלץ ואמר לרעוד,

נשברים. וכחותיו ההוא, הפחד הרגש את עכשיו

.אאייכמן במשפט הקצטניק סיפור שניה, ודוגמא

משיח ימות
 ואחרית משיח על יסודיות ידיעות ]

[ הימים

חיי בספר גדול חלק  ביאורים קונטרסי הוא יעקב׳ ׳
 ממה לדוגמא כאן הבאנו מתוכם הנ״ך, ספרי על

 על המדבר זכריה בספר י״ב פרק על רבינו שכתב
בב״א. הימים באחרית יקרה אשר

שר ״שלשה קבע הרמב״ם  יהודי שכל עיקרים״, ע

 שלמה, באמונה בהם, מאמין להיות חייב

 ותורתו, ישראל אמונת יסודות הם אלה ו״עיקרים״

 שקבע עד אלה, עיקרים באמונת החמיר כך וכל

 מ״עיקרים״ באחד ח״ו מאמין שאינו יהודי שכל

 ואפיקורוס. מין בכלל הוא אלה

 את מלא בפה יום בכל לומר קדמונינו קבעו ולכן

שר שלשה  התפלה בסידור כתובים והם העיקרים, ע

 שלמה באמונה מאמין ״אני שחרית תפלת בסוף

 שלמה באמונה מאמין אני וכו׳, יתברך שהבורא

 כולם, וכן וכו׳״ מוחלפת תהא לא התורה שזאת

התפלה. בסידורי תמצאם

 התפלה, לפני בוקר כל אלקים״ ״יגדל תפלת וכן

שר שלשה בעצם היא  בצורת מסודרים העיקרים ע

חרוזים.

שר שלשה מתוך אחד על נתעכב וכאן  העיקרים, ע

דברי את ונעתיק המשיח. בביאת האמונה הוא

 חורבן ניצול דינור, יחיאל הוא 'קצטניק' א
 כמה התעלף אייכמן במשפט שבעדותו אירופה
נ.ש. - עיניו שם שראו הזוועות בתארו פעמים

/א 

י י ז ־ ר
יעקב

הצאן בעקבי

עצם תדשן טובה בשורה
 יעקב״ ״חיי הנפלא הספר לאור יצא

 רבינו של קדשו יד כתבי מאוצרות
לברכה. וקדוש צדיק זכר
 מלאים עמודים 700ל- קרוב
 ועניני התורה פרשיות על בחידו״ת

 עניני ועוד, תפילה מועדים אגדה,
 מגדולי עובדות והשקפה, חינוך

 עבור בתנ״ך ביאורים הדורות,
 הגות מאמרי בהוראה, העוסקים

 ועוד, ועוד ודעות, אמונות ומוסר
 זצוק״ל. רבינו של ידו מכתב והכל

הספרים בחנויות להשיג ניתן

 )הלכות וכלשונם: ככתבם זה בנידון הרמב״ם

 לעמוד עתיד המשיח המלך י״א( פרק מלכים

 לממשלה ליושנה, דוד בית מלכות ולהחזיר

 ישראל, נדחי ומקבץ המקדש, ובונה הראשונה,

 מקודם, כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין

 ככל ויובלות, שמיטין ועושין קרבנות, מקריבין

 בו, מאמין שאינו מי וכל בתורה, האמורה מצותה

 נביאים בשאר לא לביאתו, מחכה שאינו מי או

 שהרי רבינו, ובמשה בתורה אלא כופר, הוא בלבד

 את אלקיך ד׳ ושב שנאמר עליו, העידה התורה

 השמים בקצה נדחך יהיה אם וכו׳, ורחמך שבותך

 שם ומסיים יקחך. שם ומ אלקיך ד׳ צך יקב: משם -

 הספרים כל הנביאים שבדברי ואומר הרמב״ם

זה. בדבר מלאים
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 בעצם האמונה תוקף לנו שנתברר לאחר והנה

 כל לקיום החזרה עם ישראל, ושיבת המשיח, ביאת

 לבירור נשארו המקדש, בית בבנין תורה חוקי

 כל יהיו ואיך הדבר, יראה כיצד פרטים, הרבה

 ידיעות עוד לנו יש ובזה המאורעות, השתלשלויות

 בדבריו שוב ונתבונן בידינו, המקובלות חשובות

 וכה ז״ל הרמב״ם שוב הוא הלא הגדול, מורנו של

 הזה עולם בין אין חכמים, אמרו יב: בפרק דבריו

 יראה בלבד, מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות

 תהיה המשיח ימות שבתחלת נביאים, של מפשוטן

 ומגוג גוג מלחמת ושקודם ומגוג, גוג מלחמת

 שנאמר לבם, ולהכין ישראל, לישר נביא יעמוד

 בא ואינו וכו', הנביא אלי׳ את לכם שולח אנכי הנה

 לפסול ולא הטמא, לטהר ולא הטהור, לטמא לא

 מי להכשיר ולא כשרות, בחזקת שהן אנשים

 שנאמר בעולם, שלום לשום אלא פסולין, שהוחזקו

 אבותם, אל בנים ולב בנים, על אבות לב והשיב

 המשיח ביאת שקודם שאומרים החכמים מן ויש

 ידע לא בהן וכיוצא הדברים אלו וכל אליהו, יבוא

ד שיהיו איך אדם  הן סתומין שהדברים שיהיו, ע

 בדברים קבלה להם אין החכמים גם הנביאים, אצל

 להם יש ולפיכך, הפסוקים, הכרע לפי אלא - אלו

 סידור אין - פנים כל ועל אלו, בדברים מחלוקת

 לא ולעולם בדת, עיקר דקדוקיהן ולא אלו דברים

 אלא הקצין, יחשב ולא וכו׳ יתעסק ולא וכו׳ יאריך

 לשון ע״כ שבארנו. כמו הדבר בכלל ויאמין יחכה

הרמב״ם.

ש אלו, מוקדמות ידיעות לאחר  להתבונן נג

בפסוקים.

 זאת בכל - יהיה היאך להתנבא נוכל לא כי אם

 בפסוקים. להתבונן רשות ניתנה

 הקץ מלחמות מסדרת אחת מלחמה תיאור

 המגוג, ארץ מלך גוג יעלה חז״ל, בדברי דעה לפי

 )כן וכנראה פעמים. שלש - ישראל על למלחמה

 תיאור זכריה של זה פרק מפרש המלבי״ם( מפרש

 הראשונה. גוג מלחמת של ופיוטי דרמטי

העובדות: והנה

 הכונה )אולי ישמעאלים, בידי כבושה ירושלים

 המקודש המקום שהיא העתיקה, לירושלים

 המערבי(. והכותל המקדש בית וסביבות

 מלחמה לקרוא יחד נדברים אירופי מגזע עמים

 בראש העומד הנשיא הוא גוג ירושלים, לכיבוש

 לגזע הקרוב עם של היא מגוג ארץ הלוחמים,

 מגוג, של אח היה - גרמניה היא - )גומר הגרמני

יפת(. של בנים שניהם

 שונות, מאומות רב צבא מגייסים הם ב. פסוק

 ואולי כרחם, בעל שנאלצים יהודים, גם וביניהם

 את לכבוש לעלות מגוג, בצבא לשרת מרצונם,

 הנביא בדברי מכונים אלה יהודים ירושלים.

 - הוטל - יהודה על )״וגם יהודה בית או יהודה,

 ב(. פסוק לשון - ירושלים״ על במצור שיהיה

ת הזה הראשון הנסיון ג. פסוק  ירושלים על לעלו

 לעיר, להכנס יצליחו לא העמים צבא כל יכשל,

 היא כבר העיר הנה כי בלבם חשבו - ולהיפך

 במקום והנה וברשותם, בכיסם מונחת כאילו

 מי כמו רב. והרג תבוסה ינחלו בכיבוש, לזכות

האבן הנה בלבו וחושב גדולה, אבן שנושא

 ושורטת עליו לוחצת האבן זה ובמקום ברשותי,

 תחתיה. אותו ומוחצת אותו,

 זו? תבוסה לידי יגיעו איך

 רוכבי לומר )אפשר הסוסים רוכבי ד. פסוק

 מרוב עצבים, במחלות ילקו המטוסים( או הטנקים,

 והממונים הרכב, על השליטה את יאבדו מהומה

 החלוץ וחיל המהנדסים, )חיל הרכב כלי כיוון על

 סוס )וכל עבודתם כושר את יאבדו והנווטים(,

בעורון(. אכה העמים

 הפולש, במחנה שתשתרר האנדרלמוסיא כל אך

 יהודה״, ״בית של הצבא ביחידות תפגע לא

 ובקצינים במפקדים שפקדה העצבים התרופפות

 ששרתו יהודה בבני כלל פגעה לא - גוג מחנה של

 השגחה בשכם, שכם ביד יד צבא מחנה באותו

״ועל בזה היתה השמים מן מיוחדת  יהודה בית )

עיני״(. אפקח

 מה - הרעיון יהודה בית בלב מנצנץ ואז ה. פסוק

 הנוצרים עם פעולה בשיתוף להלחם לנו, היה זה

 זה מה המוסלמים, מידי ירושלים את לכבוש כדי

 אינם שניהם הרי מוסלמי, או נוצרי אם לנו נוגע

 עצמם, לטובת רוצים והכל לצדנו, ואינם יהודים

 על נזכרים ואז - לעצמנו. כל קודם נדאג הבה

 אל בתפלה פונה ולבם מלמעלה, באימוץ הצורך

 הנצורה, ירושלים יושבי אל בלבם ובקשה ה',

 במצוות: ועוסקים תורה חכמי צדיקים היו שהם

 אלקיהם״, צב' בד' ירושלים יושבי לי, ״אמצה

 זו במשימה כחנו את שיאמץ ד׳ אל נא תפנו כלומר

 הרעיון. את לבצע רוצים שאנו

 ותחנונים, בתפלה ליבם את שחיזקו לאחר ו. פסוק

 עול את עצמם מעל פרקו מיד לפעולה. ניגשו

 ללוחמים ברית מבני והפכו וקציניו, גוג פיקוד

ש המחנה בתוך נגדו.  מלחמה השתררה הפול

 לא הקרב חזית את הפנו יהודה״ ״אלופי מבפנים,

 הבאים העמים כל אל אלא הנצורה, ירושלים אל

ירושלים. על לצור

 על ״ואכלו נתקבלה, תפלתם הצליחה, הפעולה

 הפקודה: סביב, העמים כל את שמאל״, ועל ימין

 אש )כירה( ״ככיור בהצלחה. בוצעה ... ״אש״!

 אחד לפיד כלומר בעמיר״, אש וכלפיד בעצים,

 חייל וכך מלאה, ושדה עמיר גורן לשרוף בכחו

 מבני שלמות יחידות מנצח יהודה מבית אחד

העמים.

 לא עצמה לירושלים לירושלים. מחוץ קורה זה כל

 )רק תחתיה״ עוד ירושלים ״וישבה מאומה, אירע

ש גוג הצליח השלישית בפעם  לתוכה(. לפלו

 מרגישים ירושלים אנשי היו ומתמיד מאז ז. פסוק

 יושבי אחיהם מעל וגאוה התנשאות רוח בעצמם

 בכל וכן ביניהם, המקדש שהרי אחרות, ערים

 וכו׳. התורה וגדולי המערבי, הכותל - הדורות

 בכלל, יהודה בני ידי על הנס בא זו גוג במלחמת

 זה היה דוד, ובית ירושלים יושבי ע״י ולא

 פה פתחון לתת שלא בכדי השמים, מן בהשגחה

 אלא נצלתם״, בזכותנו ״רק ולומר: להתפאר להם

 השמים. מן להם עמדה לבדה ישראל זכות

 גם זכאים יהיו ירושלים שיושבי כמובן אך ח. פסוק

 כולם בקרבה העם שהרי מהשמים, לשמירה כן

 בתשובה ישוב חטא באיזה הנכשל אפי׳ צדיקים,

אוריה, במעשה בשעתו דוד כמו ברצון ותתקבל

 ביותר עליונה למעלה יתעלו בעצמם דוד ובית

שות כמלאכים,  המלכותית. שליחותם לע

 רצון שעת אז היתה השמים מן גם ט. פסוק

 ירושלם״. על הבאים הגויים כל את ״להשמיד

 נגד יהודה בני שעשו הזה בקרב הסוף. עד י פסוק

 בשדה חלל הגיבור המנהיג יפול לנשק, שותפיהם

 יוסף(, בן משיח בתואר מכונה )הוא המלחמה,

 לו. יערכו והספדים מאד, גדול יהיה והאבל

 חן ברוח דוד, מבית למלך כסא הוכן וכבר

ותחנונים...

תורה אהבת
[ זצ״ל טולדנו יוסף הרב ליא״צ ]

 זצ״ל טולדנו יוסף לרבי הזכרון יום חל השבוע
 מפרסמים אנחנו תשע״ב(. תמוז ט״ו )נלב״ע

 מפיו זצוק״ל רבינו שכתב סיפור לע״נ בזאת
 ׳חיי החדש בספר והתפרסם רבות, שנים לפני

יעקב׳.
 של בנו שליט״א, טולדנו יוסף ה״ר שסיפר מעשה

 במרוקו, דמקנס אב״ד זצ״ל ברוך רפאל ר' הרה״צ

 והתאכסן ביקר השניה העולם מלחמת שבימי

 מנהל זצ״ל קלמנוביץ אברהם הג״ר במרוקו, אצלם

 ועוד התורה, אוצר ישיבות ומייסד מיר, ישיבת

 נכדו אשר ועוד, באמריקה תורה ומוסדות ישיבות

 הלל, בית רח' ברק בבני נמצא שליט״א הגה״צ

 ב״ק. על ישועה אהלי ספר וחיבר

 הנ״ל, אברהם הג״ר של לימודו תחילת על וסיפר

 הי' ולא העם, מפשוטי להורים, בן היה שבילדותו

 את ושלחו להם היתה תורה אהבת אך ת״ח, אביו

 המלמד שלח הת״ת ב״חדר״ ובהיותו ללמוד, הילד

 ומי מביתו, גמרא לחדר יביא ילד שכל להודיע,

 שהיו והוריו אצלו, ללמוד לו יתן לא יביא, שלא

 כדי מעות לא וגם גמרא, להם היתה ולא עניים,

 יגון. ומלאי עצות, אובדי היו גמרא, לקנות

 בספרים ומסתכל ספרים, לחנות האב הלך והנה

 לאותה באה אשתו והנה שם עודנו גמרא. למצוא

 ויאמר פה, מעשיו מה בעלה את ותשאל חנות,

 לה ויאמר מעות, לך ומנין ותאמר גמרא, לקנות

 לי ויש שלי השבת בגדי חליפת את מכרתי האיש,

 האשה ותאמר פה, לך מה את, תאמרי אבל מעות,

 מכרתי ותאמר, מעות, לך ומנין באתי, גמרא לקנות

 התחיל ואז מעות, לי ויש שלי השבת שמלת את

 זו, במצוה ולזכות לקנות רוצה אני אומר זה ויכוח

 מבין וקנו התפשרו לסוף רוצה, אני אומרת וזו

בשותפות. שניהם

 לביהכנ״ס האיש הלך לא השבת, יום וכשהגיע

ש במסירות וכך, בגד, לו שאין בושה מתוך  כזו נפ

 אילנא האי וצמח יצא לבנם, התורה לימוד למען

 ולא זצ״ל, קלמנוביץ אברהם ר' הגאון רברבא

 העליה בני מן אחד וגאון, צדיק לנכד זכה לחנם

 ר' הגה״צ עליו שאמר הנ״ל, הוא שבדור, הנסתרים

 היא זה אברך של שתפלתו זצ״ל המשגיח יחזקאל

העולם. את המקיים עמוד



תלהט גחלים נפשו
זצוק״ל וינטרויב אליהו ישראל ר' הצדיק הגאון ממשנת ניצוצות
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קתא]פסי מדרשות בתי אלו אהליך טובו מה
דעת[ ]אגרות בלק[ פרשת זוטרתא

עליה הבן שלמות

 עליה. בן להיות לזכות היתה מאז, ישיבה בן כל של מאוויו
 הוא שלהם שהאופי ואם מאב הנולד כבן הוא תורה בן המושג

 "בן" מושג הוא כך שלו. החיים וגישת יסודותיו את הבונה אשר
 וצורתו אופיו שיהפך מכשירתו התורה אל דביקותו תורה.

 נחצבו הם כאילו ומחשבתו דיבורו בהילוכו, שיתראה הפנימית
נינהו. חדא ואורייתא ישראל והרי התורה, מתוך

 של כתרה אל כי להגיע, בתורה יגע כל מסוגל זו לשלימות
 נתפסים שלומד תורה דברי ואז לזכות. יכול אחד כל תורה

ת לו ויהיו קאפ" דיגע תורה "א שהוא במח האמיתית בצורתם  ד"
ה כל וכמבואר ברורים,  שע"ד החיים בנפש היטב ובאר בארוכה ז

ה ויזכה אמת. מבט מבטו כי אמונה עצתו ואז וה' פ"ד  להעמיד בז
תר המבוקש הדבר את  - ^ס'^ של נפשה ציפור שהוא ביו

ת לתאר ואין לשער אין אמיתי. ת"ח רכישת  שהוסיף הרבים זכו
ישראל. כנסת של לשלימותה בזה

העקב בדור הנחש התערבות

ה נעמיק  כשמלה[ מחוורים דברים מאמר ח"א ישראל ]עיני בז
ל במדרשם כתבו אור, יהי אלקים ויאמר עה"פ  על שמרמז ז"

ת היתה הקודמות המלכיות מגי הגאולה כי מאדום. הגאולה  בזכו
ת היא מאדום הגאולה אבל אבות ג'  התורה ובזכות משה בזכו

מן בא בעת לכן ע"כ. דוקא ה ז  חוזרת גלויות לקיבוץ המוכשר ז
 התורה כח את למנוע כדי עקב" תשופנו "אתה של הנחש קללת

 ביום שאירע מה שכל נתבאר פעמים כמה ]א.ה העקב בתקופת
 כפירתו שנין[. אלפי השית בכל עצמו על חוזר אדה"ר עם השישי

 להופיע שצריך התורה כח עם מלחמתו חריפות היא הנחש של
 כבר אם וגם לקום, האפשרות ישנה שכבר אף על כן, על אז.

 שולטת עקב" תשופנו "אתה ממהלך מ"מ הגלויות, קיבוץ יתחיל
 נמדד ואילך משם אשר דוקא, המוסרי במהלך רק התדרדרות

 מאותה עמנו תולדות ]המכירים בזה רק בגלות הירידות שיעור
 מסבירות פנים דברינו עפ'^ יראה דורנו עד - הגר"א -של תקופה

מאז[. הציבור על שעבר מה כל על

ת כח את להפקיע היא הנחש מלחמת  הוא וסמכותה התורה זכו
ת הציבור מתוך שמים היראת הפקעת ע"י בעיקר  כי אלו, בדורו
 הבית היא ממילא התורה בה להחזיק האוצר היראה בהיות
ת, דריבוי תבואות רב שיחזיק קיבול  גילוי אפשרות תהיה ובזה ד"
ת. ריבוי  ידועה וביותר, בארוכה. ופ"ו פ"ה שע"ד בנפה"ח ועיין ד"

 שיוצא הלימוד הוא לשמה תורה צורת דעיקר בכ"מ הגר"א שיטת
 הרא"ש דברי כונת ג"כ וזהו לעשות. ע"מ לומד מעשה, ממנו

 לקח ולהוסיף ולהבין לידע הוא תורה של דלשמה מ"ב דף נדרים
ה בשביל רק לימודו מטרת שיהיה ופלפול,  של זו צורה כי ע"כ. ז

 שיעורא )כפום ברירותה עד לבא לסוגיא הכניסה היא לימוד
ה(, בפועל. מעשה לצאת יכול מזה רק אשר דידי

ת ריבוי אל קיבול ובית האוצר היא היראה ובזה  רק כי ברורים ד"
 הוא, חטא ירא הרי כי הקיום, מטרת אל אותו מקשרת היראה

חף וזה ת אל לבוא אותו דו  מעלת ורוממות בלימודו. גמור ברירו
 ר"מ דאבות רפ"ו וכמ"ש דוקא לשמה בלימוד נמצאת התורה

וכוי. עוד ולא הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר

ד עוסק הראשון המאמר קי תפ ר תורה הבני ב דו  כמה ועד האחרון. ב
ת רו הי ת ז ש דר ת שלא נ ת ת ועקרבים לנחשים ל שו ת סדקים לע ב תי  נח ב

ת עד כנס"י קיום המבטיחה א א. גואל בי בב"
ך השני המאמר מר על מבוסס ח"ב תלהט גחלים נפשו מתו א  הגרי של מ

ל ליס יוסף " ל שרבינו ירוחם ר' מתלמידי ז צ"  המאמר הרבה. ממנו קיבל ז
ע מאוד יסודי ת בנוג פו ת הדעת לתקי ש  אחרי שבי ללכת שלא כדי הנדר

ת החיים. תחומי בכל העין מראי

ש לכל שוה שאינו היחודי סגנונו מחמת הבהרה: תורתו דברי נפ
 בספר שנעשה כפי לשוני ועיבוד עריכה עוברים זצ"ל רבינו של

 כן על בעדודו. שי"ל דמשיחא עקבתא על תלהט" גחלים "נפשו
בעורך. ורק אך לתלות נא וטעות שגיאה כל

והארה. הערה כל על נשמח
המערכת

 תורה לימוד של האפשרות מופקעת היראה בקלקול וממילא
ת עיקר וחסרה לשמה,  אלא עוד, ולא מהעפר. לקום התורה זכו
 כלי של מצב מחדש גופא זה מסתלקת, שהיראה העובדא שעצם

 אי- מחמת הטשטוש ישלוט במקומו ואז מחזיק, שאינו ריק
 נחשים אבל בו אין מים כ"ב דף בשבת אמרו וכבר זו. החזקה

 נחשים לפיכך בו אין שמים גופא זה מחמת כי בו, יש ועקרבים
ת של נוסף סלוק כל שעם הוא וככה בו. יש ועקרבים  מתרבה ד"

 בנינים יוצאים ובמקומו תורה, בדעת סילוף ועוד טשטוש עוד
 בדברים חדשים ערכים מולידים והם בשקר, שיסודם רעועים

 לא עה"פ יתרו פ' רש'^ מ"ש דרך על הערך, אפסי מאז שהיו
 היינו אלהים. עשאום אחרים פני, על אחרים אלהים לך יהיה

ש רק אפס, המציאותי ערכם הוי דבאמת  להם יצר הדעת שיבו
אלהות. של ערך

תורה בן העמדת ביותר הגדול ציבור הצרכי

 לציבור נצרך היותר ציבור שהצרכי המתבאר, מכל מאד מובן
 מובהקים ת"ח וליצר בכלל, כראוי התורה לימוד הרבות הוא

ל אמרו בפרט. הציבור בתוך  אלף כ"ח( ז' קהלת רש'^ )עי' ז"
 יוצא ההיא וממאה למשנה, מאה מזה יוצאים למקרא נכנסים

 דבעומק והפי' מצאתי. מאלף אחד אדם כתיב וע"ז להוראה, אחד
 לבסוף. היוצא המובהק הת"ח הוא עומד ^ס'^ של נפשה ציפור

 דבאופן הגם הוא, רק העיקרי מטרתו היה האלף עם הטרחה וכל
 קומת ביסוד הוא עומד מובהק ת"ח כי תורה, האלף למדו כללי

 )בראשית כתיב וכבר ידו, על הקומה לכל חיות להמשיך ^ס'^
ח  הקשר עומק מחזיק והוא בעבורם, המקום לכל ונשאתי כ"ו( "
שבשמים. לאביהם ישראל בין

ת ■בתנו לא אז יראה שבחוסר בנפה"ח מבואר אמנם  לאמיתם ד"
 ]יתכן בה והחמור השור רגל לדריסת המופקר לב, חסר בלב

שו תורה, של לאמיתה אבל יפה, דבר יגיד הכשרונות שמצד  פירו
 בברכת - וידוע מרובה. דשמיא סייעתא צריך הש"ס, מכל שנכון
ת[. ט"ז של מרחק ישנו יפה עד דמאמת - ויציב מדריגו

הרוחנים החיידקים סכנת

 כפירה של רוחניים בחיידקים מלא עוה"ז כל של האויר בדורנו
 ובהיות זו. בביצה עמוק עמוק שקוע הדור כל אשר ומינות,

 דעות, בהל' הר"מ וכמ"ש סביבתו אחר בטבעו נמשך שהאדם
ה שבמצב בהכרח,  בקדושת המגודרת נח תיבת לייצר צריך ז
 יש ואז התיבה. שבתוך מה ובין העולם בין לחצות כותליו מחיצת

זו בתיבה בחוץ. המסתובב הנצח כליון של מהמבול להנצל תקוה
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 עדן דגן אוירא נמשך שאליהן אמות בדי להצטמצם אפשר
והמצוחצח. הצח מאוירה ולשאוף

 זה ]א.ה רדיו ששמו מכשיר יש בתיבה. סדקים מופיעים בדורנו
מן שהופיע המשחית היה  פגעי בימינו ועווה״ר המאמר כתיבת בז

 מגע שמאפשר ואכמ״ל[ כידוע חדשות צורות לבשו הטכנולוגיה
 כל אליו שעוברות אלא עוד ולא עוה״ז. פינות כל עם האדם של

 מיני מכל ומלאים מכל, ריקים בראשים השוכנות ההשקפות
 יאמר ואל האסור. ודבר ליצנות וכל פה, ניבול כפירה, בורות,

 כבר שהרי עי״ז. שינוי מרגיש ואיני יזיק" לא זה ש"לי השומע
 עיתון בקריאת שנתפס בישיבה א' לבחור מקלם ז״ל הסבא אמר
ה! עושה האיך וכששאלו דאז  הסבא ענה לי. מזיק זה שאין ענה ז
 וכבר וד״ל. סרוחה״ מחמאה ניזקת אינה כלב של ״קיבה ז״ל

 של מילה שמע וויכוחי מקרי שבאופן מסלבודקא ז״ל הסבא העיד
 בי נופל בנעילה יוהכ״פ כשמגיע ואמר אחד. מכופר אפיקורסות

 הנפש עדין אצל זהו אבל הוא! נורא אפיקורסות״. דבר אותו
 מחשבה בגדר הוא אז החוץ, של הגסות בו הורכבה לא אשר

לו. הזרה
 בציור בחוץ הנעשה כל בשמיעת ח״ו יום יום ששקוע מי אבל
 כל כבר אז ועקרבים הנחשים ולבו במוחו שולטים וכבר בורות,

 ואיך שלו, לאופי נהפך הנחש כי כלום, ירגיש ולא לו, מתוק מר
 יגיע שלא הוא ברור הלא לישראל, תורה תצא שמכאן נקוה

ה מכשיר ומפעיל המחזיק לאמיתו. א' רמב״ם לתרץ  אוירת תוך ז
הרבים. להזיק ומועד רודף נחשב הוא ישיבה

וסכנתם השבועונים

 הנגע השבועונים. ידי על הנגרם נוסף קלקול על כאן נעמוד
 בפנים והנהירה הירוד, שהחוץ מה הוא בדורנו חמור היותר
 עד תורה הבן צורת של הטשטוש והוא להם. אחד דגל אחריו

 עליה להיאמר שניתן והטהורה האמיתית הצורה ניכרת שלא כדי
הו תורה בן צורת שטשטוש לדעת, יש וקדש״. ראה ״כזה  סילוף ז

 התורה כל שהרי כולה. התורה כל של דשמעתא בצורתא
 פ״א ברכות )ירושלמי וכמ״ש המעשה. תורת היא לנו שניתנה

 ת״ח צורת לך ואין וכוי לו נח לעשות ע״מ שלא הלומד ה״ב(
בטהרתו. תורה בן מהו שמייצג מאותו מובהק

הוריד והוא, השבועונים, בכל יש אחד קו הנה  של ערכו את ל
תו תתבלט שלא תורה הבן חודיו  עם בשוה שוה ערכו וכאילו יי

 קלקלו הרבה והרבה פירות, עושה ורשעתם שבחוץ. העולם
 רוחניים במאמרים השבועונים לגוון התחכמותם וכל לנו. כידוע

ה ידי ועל  מש״כ דרך על הוא שלהם, פה הניבול לתוך נמשכים ז
 העץ טוב כי האשה ״ותרא הנחש בדברי שהסתכלה אחרי בחוה

 עולם לאוירת להיכנס מטה לשאול אותה הוריד וזה וכוי למאכל״
היצורים. בחיר צורת נעלמה ועי״ז שטות של

 ולשורפו בקרבינו אשר הפסולת את להוריק עלינו חובה ועתה
 דעות של המבול בין התורני העולם מצב תשובה. של קדש באש

 במי השטה נח כתיבת הוא לתוכם, הכל שבלעו בחוץ כוזבות
 ולהמתין התיבה לתוך להיכנס רק הוא היחידה ההצלה המבול.

כהרף שבאה ד' לישועת ולצפות הרשע, לכלות הכעס שיגמר עד
עין

שם! ישראל !עיני ודור דור בכל תלויה העבודה ערך
 הסביבה של הרקע לפי שכלו, קטנות לפי עצמו ומודד שלו, החיים הצלחת את למדוד יודע לא שהאדם בציבור, נוספת מחלה יש

 והם ... כלל בסוגיא שקורה מה להבין בלא בביהמ״ד התהלך הוא קשה, יום לו היה הסוגיא, את יותר מבינים יותר, מצליחים ״שהם״
 עצמו מודד שהיה יצוייר לו אך וכוי, יחידי״ האדם נברא ״לפיכך של האמיתי, המבט מן האמת, מקו שנוטה לפי הכל וזה וכוי, פלפלו...

 הוא קטן דבר וכי בצער״, שלא ממאה בצער אחד ״טוב מאושר, להיות צריך היה היום בסוף הרי כלל, רבים שאין מקום לבד, בביהמ״ד
 ״ונהי כענקים״, היו ״שהם אמרו, מה הציבור, רוח את לשבור רצו שהמרגלים חריפה מילה ע״ז יש שלח בפי סוגיא. על להתייגע

 שוה כעס כבישת פעם משלה. אחרת מדידה יש לתורה הרי גשמי, ענק מול חגב של המדידה להיות צריך כך וכי כחגבים״, בעינינו
 ביום השי״ת רצון עשיתי אם רק היא הנכונה המדידה ל״ב(, ט״ז )משלי עיר״ מלוכד ברוחו ומושל מגיבור אפיים ארך ״טוב יותר, הרבה

ה, ת ויטאל חיים לרי אמר שהאריז״ל מה וידוע פחות, אולי בקלות אם אדרבה! וצער בקושי הגיע ואם ז  שפל כ״כ שהדור הללו שבדורו
 ערך לפי נמדדת שהגדלות [,1 בגליון דבריו הבאנו ]א.ה קודמים מדורות כמה פי ערוך לאין שקול היצר על והתגברות קטן מעשה כל

 ויש ממש, שפל דור שהוא כשמש ברור אצלינו שפל, דור לעצמם קראו עדן, גן של דור האריז״ל של בדור שאם לדעת וצריך הדור
ת, משדה פירות שהוצאת לא אחרת, בשמים המבט ומעשה מעשה ולכל לנפשנו, שנכנסים המוניים דברים הרבה  עידית רק זיבורי

ה ומתרגל ע״ז ומתייגע נקודה על עובד אם שלו, ההשקפה משנה כשהאדם א״כ שבעידית.  מאפילה יציאה ממש זה אותה, וקונה בז
לאורה.

ענני ה' ענני ד' פרק מקורי יהודי
 אנו בה האחרונה שהגלות נתבאר הקודמים בפרקים ]א.ה

 צורה להציג וענינה תורה. הבן צורת את רומסת בעיקר נמצאים
 אלא ואינקויזיציות שמדות עוד לא כלומר יהודי... של מסולפת

 כן ועל הבריאה. נזר היותו היהודי של הפנימי התוכן כל ריקון
 שומה כן ועל המקורי. היהודי צורת עומק להציג אנו מבקשים

 המציאות בה. האדם ותפקיד העולם מציאות מה להבין עלינו
 לגלותו התפקיד לאדם ונמסר מסתתר הקב"ה בו "חלל" היא

 את שמשבש הדמיון בכח העמקנו זו. עבודתו על לשכר ויזכה
 הדברים מהלך בהבנת יותר נעמיק זה בפרק העין. מראית
בפרט[ בזממנו
תמודד הגדול הקושי ה ת רב הערב הצלחת עם ל  וצור
שראל, לעם שהמציאו החדשה החיים  שהחושים מה הוא י

סדר קולטים הפכו ולמעשה בתכניתם מצליחים הם שאכן כ

ם שראל. כלל של לאפוטרופסי  החושים מראה נכחיש האם י
ת על חיילים שיעמדו בלי שלכאורה ת כולנו הגבולו  בסכנ

הו והרי ממש. חיים ש ז מור. שיבו ת היחידים ג  שבאמ
ם מרי שראל הכלל על שו  וכפי התורה עמלי רק הם י

ם ספור חז״ל כך על שמעידי אינ ת. ב תן כיצד אבל מקומו  ני
ש להנצל שיבו ה. מ  סוגיא ישנה כאן גם נושא כל כמו ז
ברי ערוכה תינו בד  היטב. ללמדה עלינו ושומה רבו

חד כל ש מעמד את מכיר א מן שהיה הי קידו  הר אליהו בז
 אתם מתי עד להכרעה. העם את מוביל אליהו הכרמל.
 נהירה של ארוכה תקופה אחרי הסעיפים. שני על פוסחים

 האם העולם. את מנהל מי להחליט עליכם הבעל אחרי
ה דבריו ומסיים הקב״ה. או הבעל ענני. ה' ענני בתפיל



ת הגמ' אמר בקשתו כפל אליהו מדוע מסבירה בברכו  ענני ו
תרד ענני ענני. ה'  יאמרו שלא ענני השמים, מן אש ש

שר מה הוא. כשפים מעשה  חשש יש מדוע זו. בקשה פ
ה העבודה את ללעג ששם עצום נס על שיאמרו ש זר  כאן שי
ם. מעשה  אמרו עליהם הכשפים ענין תחילה נבין כשפי

חולין חז"ל ף ) ב( ז' ד  שמכחישים כשפים שמן נקרא למה ע"
תן היינו מעלה. של פמליא תוך שני  כח לכשפים הבריאה ב

 לא חנינא שרי מצינו מאידך ההשגחה. דרכי על הכחשה
אמר לכשפים חש ש״י כתיב מלבדו עוד אין ו  אינם וז״ל: ופיר

מר מלבדו, ה אין שאם מדעתו, שלא כלו  אין מלפניו גזיר
 שהכשפים אמרו כיצד וא"כ עכ״ל. לאדם, לו מריעין

ת רק קורה הכל הרי מעלה. של פמליא מכחישים ר  מגז
עליון.

 על מלבדו" עוד "אין של זו תפיסה שאין היא התשובה
הגת המציאות  כך כי חנינא. כרי באדם רק אלא אדם בכל נו

סד  הם לאדם המתראים ההשגחה שאופני עולם של מלכו י
תו. כפי ת כדי ולכן מדרג כו ך לכך לז ת צרי שה על לענו  הדרי
שאני של ש ר"ח " פי ה". דנ תי כו ש אם ז ת רבוי י כויו  זוכה ז

ם האדם הגי  יראה שהוא כזו בהנהגה מהשמים עמו שמתנ
ש ת בחו ה לא אם ולכן מלבדו, עוד אין שבאמ  עליו נגזר
ה קו. יוכלו לא גזר הזי ש לא אם אבל ל ה נפי תי  לא אז זכו
תר סתומה השגחה לסוג אלא כזו להשגחה יזכה  שבה יו

ש וכביכול ה' להשגחת הכחשה תתכן ת מערכת שי  טבעי
אף והגם עליו. המשגיחה ך ש שאר גופא זו בדר  המהלך נ

אין של ה עצם שהרי מלבדו", עוד "  של מראה שנעשה ז
שר שכל משום רק הוא הכחשה עיין עשה ה' חפץ א  )ו
ם מב" אל שכתב תשובה מהל' פ"ה בר תאמר תתמה "ו  ו

חפוץ מה כל עושה האדם יהיה האיך  מעשיו ויהיו שי
ר בעולם יעשה וכי לו, מסורים ב ת שלא ד שו ע קונו. בר  ד

שינו ואע"פ יעשה כחפצו שהכל  כיצד, לנו. מסורין שמע
היוצר כשם  וכן וכו' למעלה עולים והרוח האש להיות חפץ ש
ת שאר ת העולם בריו חפץ כמנהגן להיו  חפץ ככה בו, ש

תו האדם להיות שו  לו יהיה ולא לו מסורין מעשיו וכל בידו ר
שך ולא כופה לא תו מעצמו הוא אלא מו תן ובדע  הא-ל לו שנ

ת, יכול שהאדם כל עושה  יכול האדם אצל מ"מ עכ"ל(, לעשו
ה להיולד ש שאכן דעה מז ת י א כנגד הכחשה באמ  של פמלי
 ח"ו. ה' יכולת מבלתי כנקבה, כחו תש וכביכול מעלה.
הר אליהו תפילת הכרמל ב

הר אליהו תפלת את נבין כעת  היתה בקשתו הכרמל. ב
תרד ה' "ענני ם" מן אש ש ש יצמח זו ומפעולה השמי  קידו
ת', שמו תברר י  לה', אמת נביא הוא אליהו שאכן כל לעין וי

שעל ת תתגלה ידו ו ת ת'. השגחתו אמי  ידי שעל ומכיון י
 לה, שעבדו מהכח השגחה כח שום נתגלה לא הבעל נביאי
בו"ז. ממש שאין בע"כ ע ך היה אבל ב סיף צרי  תפלה עוד להו
ת זו השגחה שיחס מרו ה ל ת  מדרך מופקעת תהיה בהירו

תברר לא אל"כ כי הנ"ל ההסתר ה כלום. י אדרב ה יצא ו  מז
שראל כלל אז ואמרו אליהו נענה ואכן זו. להכחשה כבוד  י

ה' ת כח לשום שאין האלקים". הוא "  מלבד לעצמו מציאו
ת', כחו תיו הם שנמצא מה וכל י ם לבד. וכחותיו רצונו  זוכי
מן לכך שראל בין שהאמצעי בז ם לאביהם י שמי  הוא שב

אז הנביא. כאליהו ת ניסים מעשה ע"י ו תברר  שאין האמת מ
מלבדו. עוד

סיף סף מקור נו ף ע"ז במסכת זו. לסוגיא נו ד א( נ"ה )  ע"
ע זונין אמר ם שנינו לר" ת שום שאין יודעי שו ה ממ  בעבוד
ה בו"ז זר ע ת שהולכים אנשים רואים אנו אבל ד עבודה לבי

ה הם זר ם כשאיברי ם מפורקי חוזרי ם. משם ו אי  לו ענה ברי
ע של. ר" ר שהיה נאמן אדם במ עי  היו עירו בני וכל ב

ם, בלא כספים אצלו מפקידים הפקיד א' ובא בעדי  אצלו ו
ם. הפקיד שכח אחת פעם בעדי ם. שלא אצלו ו  אמרה בעדי

ש בא אשתו לו הפקיד ונכחי  בלא הפקיד שהרי אצלנו ש
ם. ה ששוטה מפני וכי לה ענה עדי  כהוגן שלא עשה ז

הפקיד ש ם[ בלא ] אבד אנו אף עדי תינו. נ  גם הוא כך נאמנו
ע שאלתך. בנוג ם בשעה ל שגרי שביעין יסורים לאדם שמ  מ
ם אלא ילכו שלא אותם  פלוני ביום אלא יצאו ולא פלוני ביו

ת ובשעה שר פלוני. סם וע"י פלוני ידי ועל פלוני  הגיע וכא
ם מנ ת אדם אותו הלך לצאת היסורים של ז  ע"ז. לבי

ם ה כי עכשיו שיצאו נכון שלא היסורים אומרי שפקנא יתן ז  גו
ע"ז ש ל ם ממש, בה שי חוזרי ם ו ה ששוטה מפני וכי ואומרי  ז
אבד אנו כהוגן שלא עשה תינו נ ם לצאת שבוע  פלוני. ביו

ה למדנו ת שום שאין שהגם מז ע"ז שייכו ת עם ל א  רפו
ש מ"מ האדם ת כאן י ש שאכן ציור העין למראי ע"ז. ממש י  ב

שר נראה הרי העין לפי אכן כי ת החולה כניסת בין ק  לבי
א. משם ויציאתו הע"ז הסביר צריך עדיין אבל ברי  הבסיס ל

ה, רע למראה שר ז ע א  השגחת רק בו רואה היה ר"
ם היסורים תם. ונאמנים בעצמם שרעי חו שלי שאר אבל ב  ל

א ה בנ" ש נראה ז ע"ז. ממש שי ב
 ע"ז בית שיש יודה לר' יצחק רב בר רבא אמר הגמ' בהמשך
 להם ואומרת בחלום להם נראית גשם העולם צריכים שכאשר
 ומתגשמת אדם שוחטים והם גשם. יגיע ואז אדם לשחוט

 הפסוק כונת שהסביר רב לבשם ענה גשם. שיורד ההבטחה
 שהחליקן מלמד העמים", לכל אותם אלקיך ה' חלק "אשר

ם  שאמר וכמו לטעות[. מניחן ]רש"י העולם מן לטורדן כדי בדברי
 בא לו פותחין לטמא בא - חן יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם ר"ל

 ההשגחה נורא. יסוד מהגמ' למדנו אותו. מסייעין לטהר
ם" "החליקן של בצורה ללץ מתיחסת  מן לטורדו כדי בדברי

 לטמא אדם שבא כיון ל"ח( דף )יומא רש"י שפירש וכפי העולם.
 מספיקין כלומר בה, ליכנס הטומאה פתח לו פותחין רשע ולהיות

 עכ"ל. לעכבו, השמים מן ממנו מונעים ואין בידו
ת מקום ניתן אכן תוך טעו ת מעת הבריאה ב  כח יציר

ם. הבחירה  מידה באותה כך האדם של פניו כיוון ולפי באד
ת היא רו ת' השגחתו ברי ה למצב עד אליו. י  ללץ שבו כז

ת מראה לו יתראה רו רי ב ה שאכן כזו ב ע"ז אמר חטו ה  ש
ם א אד בו ם. וי ש ה ראיה לך אין והרי ג ש מזו גדול  ממש שי

בו"ז. ע ה שמראה היא האמת אבל ב ש פרי רק הוא ז בו  שי
 רואה אינו לטמא בא שלא ולמי לטמא". "בא שכבר דעתו

ה ם שאותם רואה והוא כלל, ז ם גשמי  מהמפתח רק יורדי
ם של סר גשמי מ ש של בידו שנ ת" ש הי ת כמ" תעני ף ב  ב' ד

שר שום שאין נמצא, ם, הע"ז בין ויחס ק שמי הדמיון לג  ו
ש שחטו הע"ז שאמרה  של מעשיו פרי הוא גשם ויבוא אי
טוב האדם.  בה. ילכד וחוטא ממנה ימלט אלקים לפני ו

שראל הכלל ם היו אליהו של בדורו י צר דבקי  ע"ז של בי
תחין לטמא בא של זו בהנהגה עמהם להתנהג ראוי והיה  פו

ת אש על וגם לו.  אמת נביא תפלת ידי על השמים מן היורד
תראה אליהו חשש  הוא. כשפים מעשה של מראה להם שי
ע"ז  הוא. כשפים מעשה יאמרו שלא ענני, תפלתו הועילה ו

ל. כלל חז"ל למדונו ת הוא שהכל הגם גדו ח שג ה ת', רצונו ב  י
שבון ח ת מדוקדק וב ת', לו שקבע לתכלי ת תפיסת מ"מ י  ראי

ה האדם ת בז רו ברי ם, מב' בא' רק היא ב  שע"י או אופני
תו, האמת ידו על שיתגלה ראוי הוא שהשליח  שמי או לאמי

חסת ת. ממקום הוא מופקע ההשגחה אליו שמתי אז טעו  ו
תברר מלבד השגחה בכל מ ת' רצונו ש עוד. אין י



א נראה מ ה. דוג ם כולנו לז  אני "כי תורה שאמרה מה יודעי
אך", ה' פ מאידך רו א כתוב ו א" "ורפו תן מכאן ירפ ת שני שו  ר

ת. לרופא או ת האדם זכה אם לרפ שי להיו ת' רצונו מעו  אז י
אך, ה' אני ת לרופא "ומה רופ שון רצונו" עושי בבי  )ל

ש הרמב"ן תי(. רי קו חו ת' השגחתו הוא מקבל כי ב ך י  בדר
ה ולאדם ממש. מלבדו" עוד "אין ך היא כך כז ר  השגחת ד

ת'. רפואתו  ההשגחה ביחס זו למדה זכה שלא מי אמנם י
תדל הוא מחויב אז ש ה הו אכן כי רופא, אצל ל ך ז  דר

ת רפואה לו ליתן ההשגחה שר באמצעו ה ודם. ב ש וז  הפירו
תן "מכאן ת שני שו ת" לרופא ר מר לרפאו  שעצם הגם כלו

ת' מאתו רק עדיין היא הרפואה ה מ"מ י ך עובר ז ר ש ד  לבו
ת הכח לרופא ניתן כאילו כזה שו הר ה. ענין על ו תן ז  ני

ת" שו ת. לרופא "ר ש שכיון סכנה, מקום הוא וכאן לרפאו  שי
תו של מראה כאן שו ת הרופא של ר אי מר  הגם העין, )ל

ה שכבר ש וכנ"ל( פלוני וסם פלוני רופא ע"י דוקא נגזר  י
ת מקום  הרופא, של לשבחו הקב"ה שבח ולהחליף לטעו

מלבד כשליח רק הרופא על להסתכל במקום ת ש שי  ע
חותו ת ממש, בו אין שלי שרו אפ ת קיום ו חו  רק היא השלי

 צריך הכבוד" "כל וממילא הכל, המבצע המשלח כח משום
 והפכם החיים כאילו הרופא על מסתכלים למשלחו, להגיע
ת חוץ שמים בידי הכל וכאילו בידו נמסרו שו הר ת מ או  לרפ

מסר לרופא. שנ
 שכבר משום רק האדם, של לדעתו זו טעות מגיעה מאיפה
 לאמצעים ממש ליתן פי' לטמא", "בא של נקודה אצלו הוכנה

 הגיע ומזה ההשגחה, לדרכי ממש בו שיש כמסייע אותם ולשתף
 רשותו ית' הוא עזב כאן דאכן המשובש. לדמיונו זה כוזב מראה

לרופא.
 חיוב מזה נעשה ביצ"מ כגון ניסים במעשה וניצולו ישראל וכשזכו

 הכירו ית' השגחתו להם שבאה אחרי אכן כי ית', לו והודאה הלל
שר של אמצעי כאן שהיה והגם ית', מלבדו עוד אין כי  אבל ודם ב

ה. האמת אמיתת בפני חצץ לא זה  הגם סוף, ים ומקריעת בז
 נביא הוא שמשרע"ה משום חצץ לא מ"מ שליח משרע"ה שהיה
 כן ועל שליחותו, קיום מלבד לעצמו ענין כאן תופס ואינו לה' נאמן
 לידי הגיעו בת"א(, )עיין עבדו" במשה וגם בה' ה"ויאמינו אחרי
הי אכן כי ועד, לעולם ימלוך ה' שירת  הטבעית התוצאה זו

 הכבוד" "כל ולהחזיר אמצעי כל לשלול מלבדו, עוד האין מהכרת
 כדי עד מעלתם ברום עומדים ישראל שהכלל בעת וזהו ית'. אליו

 בוזי. בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה אפילו שראתה
בדורינו  שבו ומהמעמד מחצבתנו, מצור מאד שרחקנו ו
חרנו שר העמים, מכל סגולה לעם נב ת היתה מטרתו א  לגלו

ש, וגוי כהנים הממלכת בנו ת קדו א ת ז מר תוך או  שמ
ת ההשגחה שראל בכלל הנעשי תברר י  מלבדו עוד אין כי י

ת'. ת רק הוא האדם מעשי וכל י שירו  הקדוש למלך ה
חלף ורצון. כח שום להם אין ולעצמם הו מרי ו  זו חזיון לג

 אדם לבני הכלל הנהגת שנמסרה ע"י ח"ו השני לקצה
ת השואפים שו תנו לע  הגרוע המובן בכל העמים ככל לעם או

ש ה שי הגדר ש האמצעים נעשו והם זו ב הלבו  להשגחתו ו
ת' שביל ההשגחה שעניני פי' בכלל, י ת ב  הציבור כללו

ת תנ אז צורתם מתוך ני אי ו ש בוד  שלא עצומה סכנה י
הגרר ש אחרי ל מרי. הלבו סביר לג ם. ונ  הדברי

ל הלוי הבית אצל שהיה המעשה מפורסם חד ז"  מבניו שא
א קיבל ה נדוני מר עליו. דעתו וזחה גדול  "לך אביו: לו א
תנו, שבילי נ תר נתנו שלא ומה נתנו ב הו יו  שאתה משום ז
תנין היו אתה, אלמלא כאן, תר" לי נו מע יו ש ל הרב מפי )נ  ז"

סק(.  גם נעשה ההשגחה מתגלה שבו שהאמצעי היינו מברי
לפי מתכווצת או מתרחקת והאמת ג"כ. שלה המדה לקו

שה ענין ת שהיא לבו ש תלב ה נאמן וברועה בה. מ  כמשרע"
תלמידיו ת ו תברר  מגיעה וגם מלבדו, עוד דאין האמת מ

שראל לכלל ההשגחה תברר באופן י מ ת' כבודו ש הו )כי י  ז
ת המנהיג של תכליתו מד להיו שראל ועם הקב"ה בין עו  י

מד "אנכי  מלך אצל כתיב וכן אלקיכם". ה' ובין ביניכם עו
א(. ת אמנם ונבי שעובר  של היפוכם שהם במי ההשגחה כ
ה תלמידי שרע" מרי הפכי מכיוון יוצא מ  מראה מתוך לג

אז ההשגחה. ת מתהפכת ו תנ  להנהגה מלבדו עוד האין ונ
 לעינינו ונראה עניניהם. בכל הללו מנהיגים של הגרועה

ם וא"א בהם, תלויה הכל כאילו  משום בכלל, ענין שום בלעד
תינו ח"ו והגענו מחצבינו מצור התרחקנו שכבר  ליתן בדע
ם, ממש אז באמצעי  ויתכן לו. פותחין כבר לטמא הבא ו

ת בו"ז מראה לראו ע א לי שחטו אמרה ד תי גבר  מטרא. ואיי
 עוד האין מכאן לגמרי הופנה כביכול כאילו אצלינו נעשה כן

ת' מלבדו ת כלל תלוי שאינו י תו, בדע ל  הוכרח וכאילו זו
ר להיות עז ך כבר א"א וכאילו ידיהם, על נ  אחרת. בדר
ה"ב אין כביכול תו כליו להוציא יכול בע ש מבי  בהשגחה ולבו

מרי מתאמת הציבור. בעניני לג
חת הנה כתיב ת על בט שענ ם, על הזה הרצוץ קנה מ  מצרי
שר ש יסמך א  מלך פרעה כן ונקבה. בכפו ובא עליו אי

ה עליו הבוטחים לכל מצרים שעי ש"י ל"ו(, )י פיר שר ו  יסמך א
ש שבר הרצוץ הקנה על אי ת הנ מיו הקרו  בכפו באים ו

ת סופן בו לבוטחים פרעה כן אותה, ונוקבים תו להיו  עזר
סרך וכתיב עכ"ל. לרעתן, תך תי תיך רע שובו מ  תוכיחך ו
ה אר ב'(, )ירמי ה מבו ת עצמה שהרעה מז שי  למי המוסר נע
צרו. שען למי המדה היא וכן שי ת על שנ שענ  רצוץ קנה מ

ה לצאת שמוכרח ת מז מיו הקרו  אותה. ונוקבים בכפו יבואו ש
ברנו, כן שינו ע"י ד ש שע עוזר לאמצעי הזה הרע הלבו  לו ה

ת' עי"ז כביכול, י ע א"א בלתו דכאילו עליו בטחנו ו  לנו שיגי
ת', הטובה עינו השגחת ה כן על י  בה מודד שאדם במד
ם ת ששמחנו מעת לו. מודדי ציר ש בי ה, לבו חזרנו ז שנו ו של  ו

תר שנעשה עד ברעה  מנוח כנס"י ידעה לא ג"כ וכמצוה כהי
שינו על נתכו רגלה. לכף ת רא רו ת גזי שונו  בין זו אחר זו מ

ש, בעניני ף, בעניני ובין נפ ש גו מלבו ה ו  היא כן כי דוקא ז
ת המדה שענ המ  והקרומים הכף תנקוב הרצוץ קנה ש

ם ם והננו בה. יכנסו הנשברי  מה על ותמהים עדיין עומדי
ה, ה ולמה ז מינו הרעה הגיעה ז ה ידעו שלא מה דוקא בי  מז

תינו ת אבו אבו תינו ו  כך כי כן אמנם לגוי. היותם מיום אבו
 עד הראשונה מפעם הוא מתחיל החטא, פיתוח הוא

ש שהאדם ת בעקביו אותה ד שי תר ונע ר הי מו  ומשם אצלו, ג
תו עד הלאה מתפתח שרו ת אפ סף הרי כי למצוה. להיו תו  ני

הר טעמים ק"נ אח"כ שרץ לט  כדי ולאמצו לחזקו הזה ה
מעד לא שחלילה שוריו, י מר מכיון וממילא א שול שנג  בי

ת מתחיל אז החטא תיו, להראו סרך תוצאו תך תי  רע
תיך שובו מ ה תוכיחך. ו א  היו בה בתקופה נכתב המאמר ]

הרו  גם אך כאן. שהתרקם רב הערב לשלטון ממש ויחסו שנ
מננו ש עדיין קורס תעתועים חזון אותו שכל בז  לקח י

ם זו סוגיא מבירור  ואכמ"ל[ בחיינו רבים בתחומי
ם, לאבינו לגמרי עינינו תולין היינו אילו שמי תף מבלי שב ש  ל
חר כח עמו חלוף" כליל "והאלילים בנו מתקיים היה אז א  י

ה שעי ח( ב' )י ת י" ע ת היום "ויד שבו ה  הוא ה' כי לבביך אל ו
ם האלקים ם עוד" אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמי  )דברי

ט(, ב' ת וכו' לך נקוה כן העל בנו מתקיים היה ל"  לראו
ת מהרה אר תפ ך ב העביר עוז ם ל  לתקן וכו' הארץ מן גילולי

ת עולם ברך. כל תכרע לך כי וכו' ש"די במלכו
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ה' שנה

 רביב! משדדחן
זצללה״ה גבחובסקי אברה□ רבי

ת - ש ר ק פ ל ז ב ״ ע ש - ת

זה כנגד זה פתחיהן שאין
 ב׳( )כ״ד וגו׳ לשבטיו שכן ישראל את וירא

 ואינן לעצמו שוכן ושבט שבט כל ראה לשונו, וזה רש״י, ופירש
 לתוך יציץ שלא זה כנגד זה מכוונין פתחיהם שאין ראה מעורבין,

חבירו. אהל
 פירש ה׳( )כ״ד ישראל׳ משבנתיך יעקב אהליך טבו ׳מה בקרא וכן

זה. מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה על רש״י,

 שכנים: בעניני נידונים כמה בס״ד ונביא
 לחצר מזיק שהגג לחצר, הסמוך בגג ב׳( ב׳ בתרא )בבא אמרינן הנה
 קבוע החצר ]דבעל ראייה, בהיזק לגג מזיקה החצר ואין ראייה, בהיזק

 ממנו[, ליזהר יודע ואינו תשמישו קביעא דלא בגג משא״כ בחצר, תשמישו
 החצר לבעל יזיק שלא כדי כותל לבנות חייב הגג בעל רק והלכך

כלל. חייב אינו החצר בעל אבל בראייה,
 החצר. מבעל גם ראייה היזק נתחדש כך כשאחר מהו לעיין ויש

:גווני בכמה בזה לדון ויש
 חצר נעשה הגג א.

 יכול הגג בעל אם חצר ונעשה התחלף הגג כך אחר כאשר לעיין יש
 בב׳ דהרי חייב, החצר בעל גם השתא דהרי מחצית, לו שיתן לתבוע
ראייה. בהיזק להשני מזיק אחד כל סמוכין, חצרות

 ראיה היזק היה הכי בלאו ב.
 לרשות פתוחה מהחצרות ואחד סמוכין, חצרות שתי ביש כן כמו

 לעשות השניה את לחייב יכולה שאינה נכרי, של לחצר או הרבים
 הכותל, לבנות לבד צריכה והיא נזקין, לה יש הכי דבלאו מחיצה,

זאת. לחצר מהאחרים הנזק נמנע כך ואחר
סומא ג.

 הנה סומא, גר מהם ובאחד לזה, זה סמוכין חצירות בב' כן כמו
 אבל לו, מזיק השני שהרי המחיצה בכל חבירו את לחייב יכול הסומא

 האם עיניו, נתפתחו כך ואחר כלל, רואה אינו שהרי מזיק אינו הוא
 שיכול מסברא נראה והיה מהמחיצות. מחצה לתבוע ממנו השני יכול

לתבוע.
הקרקע בדמי וישתתף קורות לסמוך יוכל ד.

 כן ואם עצמו, של קרקע על הכותל כל בנה הרי גווני הני בכל הנה
 כתב והרי שלך, נשארת והקרקע עמך אשתתף אמאי השני יאמר

 מלבנות חבירו את למנוע דיכול (׳א ׳ב בתרא בבא יוסף )נמוקי הרא״ה
קורות. סמיכת ממנו למנוע דיליה קרקע על הכל

 לסמוך יוכל ובאמת הכותל במחיצת ישתתף באמת הרי הכא אך
 מחצית גם לתבוע יוכל אחד של הקרקע דכל כיון ואדרבא קורות.

זה. בכל עיון וצריך הרויח. שחבירו הקרקע, דמי
 הפקר היה מסביב ה.

 ואחר מחיצה, לעצמו ובנה הפקר וסביבותיה חצר היתה אם הנה
 לתבוע הראשון יוכל האם לכותל, הסמוכה באדמה חבירו זכה כך

 דידן בגווני כן אם לא דהתם נימא ואם הכותל, מחצית מהזוכה
יתבע. אמאי

כנסיות בתי ב׳ בין הסכם
 של גג ונפל לזה, זה הסמוכין כנסיות בתי בשני הוה עובדא
 ואחד הבניה, של החומרים יתן שאחד ביניהם והסכימו שניהם,

החומרים על שהתחייבו הכנסת הבית והנה העבודה. על ישלם

י ^

 השני הכנסת בבית טענו כן ואם בחנם, מהעיריה אותם קיבלו
בשוה. יתחלקו אלא בטעות היא העבודה כל על שהתחייבותם

אנפי: בכמה עובדא בהאי לעיין ויש
מכונית שוכר א.

 בלאו שהנהג ונתברר לעיר, מעיר אותו שיקח מכונית השוכר הנה
 ודאי בזה נכד, של ברית שם לו שיש כגון עיר, לאותו נוסע היה הכי

 כך יודע היה דאם אומדנא דאיכא אמרינן ולא לשלם, חייב השוכר
 ולא מחייבת, להנהג הפסיקה דהרי לו, לשלם מתחייב היה לא

בטעות. פסיקה דחשיב אמרינן
 להשני, מתחייב שאחד פסיקה אין דהכא דידן, מנידון לחלק יש אך
ביניהם. שנתחלקו אלא עצמם, בשל חייב אחד כל אלא

ההתחייבות לבטל אומדנא ב.
 התחייבותם, ידי יצא ודאי בזה מנדיב, החומרים קיבלו אם הנה

 לבקש יכולין היו הם דגם יטענו השני הכנסת דבית שאני דהכא אלא
מהעיריה. החומרים את

 ולא העבודה, כל על לשלם השני חייבים אכתי לענ״ד מקום ומכל
העבודה. על התחייבותם לבטל אומדנא בזה נימא
 לכלל שייכים העיריה דחומרי למידן יש דאכתי תימא וכי

 היה לא ההשתדלות בלא הרי אך לקח, הוא משלו כן ואם התושבים
תלמוד. וצריך בדעתו. עולה היה ולא לוקח

אבידתם מצאו ג.
 דברים איבדו העבודה על שהתחייבו הכנסת בית אם מקום מכל

 על שהתחייבו השני הכנסת בית של והגבאי מהם, נתייאשו ולא
 אומרת הסברא בזה הכנסת, בתי לבניית ונתנם מצאם החומרים

נתחייבו. לא דהכי דאדעתא התחייבותם, דבטלה
 שכר בשומר שליט״א, הדור מגדולי אחד בשם שמעתי זה וכעין
 הגביה ולא האבידה ראו והבעלים לשלם, חייב והיה חפץ שאיבד
נתחייב. לא דהכי דאדעתא מפאת מלשלם השומר דפטור אותה,

וגזלן בשואל גוונא כהאי ה.
 חפץ הזיק והמשאיל חפץ, שאל שאדם היה שהנידון לי אמרו שוב

 לשלם, חייב יהא השואל אם מלשלם, פטור שהמזיק גמור, באונס זה
נתחייב. לא דהכי דאדעתא פטור השואל שיהא הנ״ל הגאון וקאמר

 הגזלן יהא גמור, באונס הנגזל והזיק בגזלן גוונא דבכהאי וקאמר
נתחייב. לא דהכי דאדעתא לומר שייך לא דהתם לשלם, חייב

 והגבאי הכנסת דבית בהאי דגם עומדים, במקומם דדברינו ונראה
 יש השני, הכנסת בית של האבידה את מצא החומרים את שחייב

דומים. הנושאים שאין אף אומדנא, האי בזה לומר

איש אשת בנכסי תשמישין חזקת
 שמכיון וטען שנים, ג׳ השותפין בחצר השתמש שאחד הוה עובדא
תשמישין. חזקת לו יש כן אם שנים, ג׳ שתק שחבירו

 שו״ע ב׳, נ׳ בתרא )בבא לן וקיימא לנשים, גם שייכת שהחצר טענו אך
 אשת בנכסי מחזיקין דאין ב׳( סע׳ פ״ז סי׳ ואה״ע י״א, סע׳ קמ״ט סי׳ חו״מ
 שבעלה סומכת דהרי מוחה, דאינה מהא הוכחה אין דהרי איש,

מחה. שכבר או ימחה
 של שנים ג׳ בחזקת דדוקא קאמר שליט״א רוזנברג שריאל והג״ר

 דלית ימחה, או מחה שבעלה שסומכת מוחה, אינה בעלות, העברת
 אוכלת ואינה שלה הקרקע אין הכי בלאו עכשיו דהרי נפקותא, לה

בחצירה, לה מפריע המחזיק הרי תשמישין בחזקת משא״כ פירות,
א



מוחה. אינה אמאי כן ואם
 איש, אשת בנכסי מחזיקין אין גוונא בכהאי דגם לדון יש ולענ״ד

 אכתי אך מחה. כבר או ימחה שבעלה סומכת בזה גם דילמא חדא,
 ורק ימים הני לה איכפת דלא לומר יש אמנם יום. כל מפסדת הרי

לה. איכפת העתיד
 מחזיקין דאין נמי משמע פירות אוכלת דהאשה היכא דהנה ועוד,

בעלה. על סומכת מקום דמכל איש, אשת בנכסי

* * *
לפנחס הרג זמרי אם

ח( - ז )כ״ה האשה ואת ישראל איש את שניהם את וידקר וגו' פינחס ויירא
 מדינא זמרי את הרג דפנחס א') )פ״ב סנהדרין בגמרא אמרינו

 עובדת על דהבא מסיני למשה דהלכה והיינו בו, פוגעים דקנאים
להורגו. לקנאין מותר ישראלים, עשרה לעיני בפרהסיא כוכבים

 עליו, נהרג אין לפנחס, והרגו זמרי נהפך דאם )שם( בגמרא ומבואר
רודף. חשיב הקנאי מקום מכל להרוג, לקנאים דרשות אע״פ שהרי

רודף: בעניני נידונים כמה בס״ד ונביא

* * *

תוקפו יצרו
 להרוג חייבין להורגו, חבירו אחר שהרודף דאע״פ אמרינו הנה

 שיציל ]היינו מאבריו, באחד להצילו יכולין אם מקום מכל הרודף,
 להצילו חייבין מאבריו[, באחד שיפגע ידי על אלא הרודף להרוג בלי הנרדף

להורגו. ולא
 באחד להצילו יכול ואינו תוקפו יצרו אם מהו לדון יש אמנם
 :גווני בב׳ בזה לדון ויש להורגו. יכול האם מאבריו

בו יתנקם א.
 כן אם חי, וישאר מאבריו באחד הרודף יציל שאם חושש אם הנה
מאבריו. באחד להצילו לו דאסור אמרינן אז הנה ויהרגנו, בו יתנקם
 לו דאין להצילו, אין כן גם בו, יתנקם אם ספק רק הוה אם ואף

 ואם סק״ב(, תכ״ו סי' )חו״מ בסמ״ע וכדכתב סכנה, בספק עצמו להכניס
 את להרוג אלא ברירה לו אין בפשוטו כן ואם אבר. לו יוריד לא כן

הרודף.
יהרגנו אחריו ירדוף שאם יודע ב.

 הרודף יידע לא דבאמת בו, שיתנקם רחוק החשש אם לעיין יש אך
 באחד להצילו חייב דמדינא לו, יוודע שמא חושש אבל זאת, עשה מי

 שלא תוקפו שיצרו יודע השלישי אך רגלו, להוריד כגון מאבריו
יהרגנו. אלא כך לעשות

 הוה דהרי הרודף, להרוג להשלישי דאסור אמרינן מי הספק, וצדדי
ויתנקם. לו שיוודע רחוק חשש רק

 דיצרו מכיון דהרי הרודף, להרוג דמותר לומר יש גיסא לאידך אך
 עכ״פ כן ואם אונס, חשיב כן אם מאבריו, באחד להצילו שלא תוקפו
 באחד להורגו מתעצל אם אטו ]אך הנרדף. להציל כדי הרודף יהרוג

אונס[. דהוה נימא האם מאמץ יותר דורשת פעולה שהיא מאבריו
תוקפו יצרו ג.

 בהך דהנה אחר, באופן מצאנו תוקפו דיצרו סברא האי כעין הנה
 מותר היה באמת אמאי מקשים נהרג, אינו לפנחס הרג שאם דזמרי
 אחר, באופן הרדיפה להפסיק יכול היה הרי פנחס, את להרוג לזמרי
 אותו, יהרוג לא פנחס ואז מהעבירה פורש היה שזמרי ידי על והיינו
פנחס. את להציל יכול היה ובכך

ליישב: דרכים כמה ומצאנו
 ובאמת נמי, הכי דאין מיישב סק״ד( י״ז סי' )חו״מ איש בחזון א.

 באחד להצילו שיכול שאף רודף כל וכמו נהרג, דאינו רק אמרינן
)סי׳ מסכת בגליא כתב וכך נהרג. אינו הרגו אם מקום מכל מאבריו,

ה׳(.
 לו דאסור מיישב י״ז( הערה הערות קונטרס )ח״ב יואב בחלקת ב.

כביאתו. דהנאתו מפאת לפרוש
 נפשות סכנת למנוע חייב דאינו מיישב ז׳( )סי׳ שלמה במנחת ג.

ממונו לו ליתן חייב דאינו במחתרת בבא כדחזינן דידיה, בדברים

 לפרוש. חייב היה הכי בלאו הרי דהכא לחלק יש אך להצילו. בשביל
 חייב הכי שבלאו בפסח, חמץ לגנוב רוצה במחתרת הבא אם זה ולפי

להורגו. ולא להגנב החמץ את ליתן חייב לבערו,
 ליה והוה תוקפו דיצרו )שם( שלמה במנחת עוד מיישב הנה ד.

ה״ה[. פי״ב ביאה איסורי הל׳ פענח צפנת בשם זאת ]וכתב כאונס.
 לומר יש דבזה עיון וצריך מת. האבר כשכבר אף דזמרי דדינא שכתב ]אלא
 בהאי שהבאנו מה עיין ועוד מעשה. בשעת הוה דלא להורגו אסור דבאמת
תשע״ד[. בלק בפרשת קושיא
 שיכול חשיב ולא כאונס ליה הוה תוקפו, דיצרו דבאופן חזינן הנה

מאבריו. באחד להצילו
 שרינן אלבשה ביצרא שהרי גמור, אנוס הוה דהתם לחלק, יש אך

 ברצון, וסוף באונס שתחלתה כל ב׳( )נ״א כתובות בגמרא ]כמבואר לבעלה, לה
 טעמא מאי מותרת, שוכרתו, היא לה נזקק שאלמלא לו הניחו אומרת היא אפילו

 וכדומה, כעס מחמת תוקפו יצרו לכל דומה אינו אבל אלבשה[, יצר
אונס. חשיב לא דבזה

* * * 
החץ להטות

 מן ירדה והמכונית המעצורים את שאיבד בנהג הוה עובדא הנה
 היה ואם רבים, אנשים למטה והיו לעוצרה, אפשר היה ולא ההר,

 הטה והנהג רבים, אנשים תהרוג ההר במורד לנסוע ממשיך
 לעשות חייב אם לשאול ובא אחד, אדם רק והרג אחד לצד המכונית
תשובה.
 ולא לקולא, לדון דיש ויש( ד״ה סק״א ס״ט סי׳ )יו״ד איש בחזון וכתב

 להרוג ואפילו להציל, בשביל למסור או להרוג דאסרינן להא דמי
 השני, בהריגת הוה דההצלה התם דשאני שנים, להציל כדי אחד

 היה לא אם אף דהרי היחיד, הריגת ידי על ההצלה אין הכא משא״כ
 יהא שלא טפי, ניחא לו היה ]ואדרבא ניצולים, הרבים היו שם, אדם
 ממילא רק המכונית, הטיית הוה הרבים הצלת אלא אדם[, שם

גדול. חידוש והוא בו. נהרג היחיד האדם
 והרואה רבים, להרוג שהולך חץ שרואה בציור כתבו איש ובחזון

 ]וידוע להטותו. שרי האם אחר, אדם יהרוג ובזה להטותו יכול
מעשה[. האי על נכתבו דדבריו
רודף: חשיב הנהג האם עובדא בהאי לעיין ויש

עצמו להרוג חייב אינו א.
 למטה בנהיגה להמשיך או דרכים, ג׳ יש לנהג אם לשאול, יש הנה

יחיה. הוא אך רבים אנשים יהרוג ואז
יחיה. והוא אחד יהרוג ואז אחד לצד להטות או
 הוא אבל זולתו אדם שום יהרוג לא ואז אחר, לצד להטות או

ימות.
 שהאחד לצד יטה כן ואם חייב, אינו עצמו את להרוג ולכאורה

שם. נמצא
רודף חשיב לא אמאי ב.

 רשאי להורגו, והולכים בצד שנמצא זה אם לשאול יש לכאורה אך
 בהיתר, דעשה ואע״פ רודף, מדין עצמו להציל ובזה הנהג את להרוג

 הכי, נימא ואם להורגו. ומותר רודף חשיב שרודף, קטן דגם חזינן הא
להורגו. יוכל אחר דגם הדין הוא

 ואם עצמו, על מחוייב איהו גם רודף, דין דיש דהיכא נימא והשתא
כן. לעשות יתחייב אחרים, להרוג מבלי עצמו את להרוג דרך לנהג יש

רודף. חשיב ולא מקטן, שאני בהיתר דרודף כן, דאינו לומר יש אך
לברוח רשאי ג.

 קנ״ז( סי׳ )יו״ד אברהם יד בגליון דכתב מהא כן גם זה ללמוד יש הנה
במקומו. אחר יהרגו שבזה אע״ג לברוח, רשאי להורגו, שעומדים דמי

 מי יהרגו שיברח ידי ועל נפש, בסכנת לא בורח אחד אם והנה
 ידי דעל כרודף, דינו שיהא לדון גם ויש ליה, אסירא ודאי שנשאר,
חבירו. יהרג בריחתו

 רודף הוי אכתי נפשו, את להציל בהיתר בבורח כן אם ותיקשי
 כן וכמו רודף, הוי בכוונה שלא גם שהרי עצמו, את להרוג ויתחייב

להורגו. יש שרודף קטן



 שייך לא ובזה בהיתר שהוא הכא דשאני שפיר, אתי להנ״ל אך
רודף.

לברוח מותר באמת היאך ד.
 מותר באמת אמאי אברהם, דיד דינא בעיקר להקשות יש וכן

 לו אסור אהרגך, לא ואם פלוני הרוג לו דבאומר חזינן הרי לברוח,
 את הורג בזה הא לברוח, ליה שרי היכי כן ואם חבירו, את להרוג

 ייהרג, חבירו ובזה סכנה מפאת ולא להנאתו בורח אם והרי חבירו,
שרינן. אמאי סכנה דהוה באופן כן אם רודף, ליה הוה

 אתי כהצלה, חשיב החץ דהטיית לעיל איש דהחזון ולחילוקא
נהרג. שחבירו זה ולא המצלת היא בריחתו דכאן שפיר,

 החילוק דהרי ראיה, אינו אך איש, החזון לדברי ראיה ולכאורה
 עביד קא לא איהו בבורח משא״כ בידים הורג דמכונית דהכא ברור,
מידי.

 דלא הא אך החץ, להטות דשרי ליה פסיקא לא איש החזון ובאמת
בידים. שהורג התם בכגון דוקא היינו ליה פסיקא
 הנכרים להביא במהירות שיסע לישראל אומר כשנכרי לעיין ]ויש

 איש דלהחזון אחרים, הורג זו ובנסיעה יהרגנו, לא ואם אחר, למקום
לחלק[. אולי לדון ויש החץ. את דמטה מהיכא שנא מאי

אבודה נפש
 דיהרג אמרינו דמים דבשפיכת ועוד( ב׳ כ״ה )פסחים לן קיימא הנה

 אהרוג לא ואם חבירו את להרוג לו אומר נכרי אם כגון יעבור, ואל
חבירו. את יהרוג ולא ייהרג אותך,

אבודה נפש א.
 לו אמר דאם ה״ה( התורה יסודי מהל' )פ״ה ברמב״ם מבואר הנה

 שאם היכא ואף יעבור, ואל יהרג אהרגך, לא ואם פלוני הרוג המאנס,
אנשים. שני יהרוג הנכרי הישראל, יהרגנו לא

 ואל דייהרג הדין דטעם איתא מאי( ד״ה ב' כ״ה )פסחים ברש״י אמנם
 כאן יש מקום דמכל עבירות, לשאר דומה זו דאין חבירו, את יהרוג
 חיבת מפני אלא המצוה את לדחות התירה לא והתורה נפש, אבוד
 שנפשך יאמר מי אבודה, ונפש נעשית עבירה וכאן ישראל, של נפשו

 עליו, טפי חביבה זה של דילמא זה, משל יותר המקום לפני חביבה
אבודה. ונפש נעשית עבירה ונמצא

 אחד איש כשייהרג דוקא אלא כהרמב״ם, דלא רש״י מדברי שמעינן ]לכאורה
 יהרוג לא שאם באופן אבל אבודה, נפש יהא כך דבין יהרוג, ולא דיהרג אמרינן

דינא[. האי נאמר לא גוונא בכהאי שנים, יהרוג המאנס אחד, אדם
לברוח שרי ב.

 הרודפים והנה נפש, בסכנת הוא כי לברוח צריך אדם אם הנה
 מותר אחר, אדם יהרגו יהיה לא הוא ואם אחד, אדם שם יהרגו

 מותר ולכאורה הנ״ל(, אברהם יד בגליון )כמבואר עצמו להציל כדי לברוח
עצמו. להציל לברוח כדי שבת לחלל גם

 אבודה, נפש תהא הכי בלאו הרי שבת, מחלל אמאי לרש״י ותיקשי
 היינו נפש פיקוח משום עבירה לעבור ההיתר כל רש״י לדברי והרי

אבודה. נפש שיהא למנוע דוקא
 פיקוח של היתר כאן דיש לברוח ליה שרי מקום דמכל לומר וצריך

 דיהרג בדינא משא״כ דממילא, מידי רק זה ייהרג שאחר ומה נפש,
שרינן. לא וזה הצלתו, היא ההריגה יעבור, ולא

אחד רק להציל יכול ג.
 בשבת יש כאשר מהו זצ״ל, יחזקאל חזון בעל להגאון שאלתי הנה

 רק להציל ויכול שבת, דדוחה נפש פיקוח והוה מסוכנים, אנשים שני
 יכול והשני שבת, בחילול רק להציל יכול מהם ואחד מהם, אחד

 ללכת ויכול אליו קרוב אחד שחולה כגון שבת, חילול בלא גם להציל
 האם ברכב. אליו לנסוע וצריך ממנו רחוק השני וחולה ברגל, אליו
 נימא דילמא או שבת, חילול בלא להצילו שיכול האדם דוקא יציל

יציל. שירצה דאיזה

 כתב וכך יציל. שירצה דאיזה יחזקאל חזון בעל הגאון וקאמר
 שליט״א אמונה דרך להגאון תשובות בקובץ נפש פיקוח משנת בספר

מ״ד(. )אות

 דבלאו משום חזית, דמאי דלהאי טעמא יהיב רש״י הא ותיקשי
 אמונה ודרך יחזקאל דהחזון בגוונא כן ואם אבודה, נפש תהא הכי
 נפש תהא הכי בלאו הא נפש, פיקוח משום שבת לחלל היתר מה

אבודה.

 ההורג הוא כאשר אלא רש״י קאמר דלא כהנ״ל, לומר צריך ולזה
נפש. דפיקוח ההיתר נשאר הכי בלא אבל הגורם, או

* * *
עולם וחיי שעה חיי

 אבל שעה, לחיי רק לחיות יכול מהם ואחד חולים, ב׳ ביש הנה
עולם. חיי לחיות שיכול לזה קדימה יש עולם, חיי לחיות יכול השני

:גווני בכמה בזה לדון ויש
אחת תרופה א.

 חיי לחיות יוכל מהם ואחד שנים, מתוך אחד רק להציל יכול אם
 אחד ובחולה אחת, תרופה לו שיש כגון שעה, חיי רק ואחד עולם,

 לחיי שיתן פשוט הנה תרפאנו, השני ובחולה ימיו את קצת תאריך
עולם.

להגיע צריך עולם חיי ב.
 אבל כאן, כבר נמצא שעה חיי של החולה אם מהו לעיין יש אלא

זמן. לאחר רק להגיע צריך עולם החיי
 של החולה לצורך אבל כאן, שעה חיי של שהחולה בכגון כן וכמו

אחר. למקום התרופה לשלוח צריך עולם חיי
קודמת. עולם החיי נמי דהכי פשוט ונראה

 חולה כאן ויש הנשמה, מכונת כשיש למעשה, שנוגע עובדא זה והנה
 ינצל שהוא חולה שעה עוד להגיע ויצטרך קצר, זמן רק בה יחיה והוא
 להחולה מיד יתנו דילמא או שיבוא, להחולה ימתין האם לגמרי. בזה

וכהנ״ל. עדיפא עולם חיי בפשוטו והנה כאן. שנמצא
עולם החיי שיבוא עד שעה לחיי יתן ג.

 וכשיגיע שעה, לחיי יתן זאת שבכל לדון יש הנשמה במכונת אמנם
עולם. החיי יציל ובזה עולם, לחיי ויתנו שעה מהחיי יקחנו עולם חיי

 אם הרי גיסא דלחד דינא, להאי דיינינן היאך עיון, צריך שזה אלא
 הרי ממנו, יקחנו היאך עולם, החיי שיבוא עד שעה לחיי יתננו

כלל. לו יתן לא כן ואם בידים, רציחה זה כשיקחנו
 יתכן והיאך מיד, ימות שעה החי דבזה נמצא הרי גיסא, לאידך אך

כלל. לו יתנו לא ממנו, לקחת אסור יהא כך שאחר שבגלל
הצלה מעשה ההנשמה מכונת לקיחת ד.

 עם אדם ותדרוס בהר, שיורדת למכונית זה דמי הנה באמת אמנם
 שעה. חיי בזה להרוג הצידה ההגה להטות מותר האם עולם, חיי

להקל. איש החזון דדן והבאנו
 לחיי ההנשמה את שעה מהחיי לקחת אפשר הדין הוא כן ואם
מחוברת. תהא לא שהמכונה טפי ניחא לו דהיה עולם,

 מהטיית רציחה מעשה טפי היא ההנשמה דלקיחת לחלק יש אך
ההגה.

 ממנו לקחת מותר יהא האם אוכל, לו ויש שעה חיי יש אם ואטו
 נפש. פיקוח משום מותר גזל דאיסור עולם, לחיי וליתן האוכל את

זה. בכל עיון וצריך
לזמן רק זכות לו יש ה.

 כיון דהרי שעה, מהחיי המכונה לקחת להתיר סברא עוד יש הנה
 שימשיך אפשר ואי יותר, זכות לו אין לזמן רק המכונה לו שנתנו
עולם. מחיי כלוקחים ליה דהוה השעה החיי אצל להיות

 שעה לרבע ומפסיקים עולם, חיי אצל ההנשמה אם מעצמך והגע
 ובסוף שעה להחיי יתנה לא האם בו, וכיוצא ניתוח שעושים מפאת
עולם. להחיי יחזירנו שעה הרבע

 לצאת וצריך לאחד, רק מקום ויש בשבת, במקלט שנמצא מי ואטו
 לא יכנס דאם נימא אטו בינתיים, שם שיכנס מתחנן ואחד קצר לזמן
כלל. יכנס לא ולכן להוציאו יוכל
 דעת לשמוע בלי להחליט אפשר אי אבל מסברא נראה היה זה כל
ישראל. גדולי



עניני
הטמנה בדיני נידונים כמה

בשבת: הטמנה בדיני נידונים כמה בס״ד נביא
בקבוק הטמנת א.

 צונן, אוכל שבתוכו שבקבוק ב׳( ס״ק רנ״ח )סי׳ ברורה במשנה כתב הנה
 כל דאין היכא ורק הטמנה, דחשיב חמים, מים בתוך להטמינו אין

 סע׳ רנ״ג )סי׳ ברמ״א שכתב הא משום להתיר יש במים, מושקע הבקבוק
הטמנה. שמיה לאו מקצת דהטמנה א׳(

 במקצת דהטמנה א׳( סע׳ רנ״ג )סי׳ המחבר דעת דהא קשה, ולכאורה
 שאין אפילו במים הבקבוק להטמין שרי היכי ולדידיה הטמנה, שמיה

בהמים. מושקע הבקבוק כל
 שריא, בקבוק דהטמנת בגמרא מבואר הא אסירא, דבאמת תימא וכי
 המים בתוך שמן של פך להניח דמותר ב׳( )מ׳ שבת בגמרא אמרינן דהרי

לחממו.
העכברים מן לשומרו ב.

 כל שנתבשל תבשיל שאפילו ב׳( סע׳ רנ״ז )סי׳ ערוך בשולחן איתא הנה
הבל. מוסיף שאינו בדבר אפילו בשבת להטמין אסור צרכו,

 כדי או העכברים, מן לשומרו כדי התבשיל על כלים לשום מקום ומכל
 ונותן כשומר אלא להחם כמטמין זה שאין שרי, בעפרורית, יתטנף שלא

 לשומרו שלא התבשיל על כלי מניח אם דעכ״פ חזינן הקדירה. על כיסוי
מיתסר. לחממו, מנת על אלא העכברים מן

 בתוך חמין להניח דשרינן דכמו ל״ב( ס״ק ל״ז )סי׳ איש בחזון כתב והנה
 הכל וחשיבא בסיר דהניחו מפאת הבל, מוסיף שהסיר אע״פ הסיר

כחדא. דחשיבא שרינן זה ע״ג זה מיחמים בשני נמי הכי כחדא,
 חשיבא דהכל היינו חמים מים בתוך דבקבוק היתירא נמי הכי כן ואם

הטמנה. חשיב ולא חדא
 בתוך בקבוק גם אלא שרינן, חמים מים בתוך בקבוק רק לא זה ולפי

מיחם. ע״ג מיחם וכדין חם, אוכל
 על כלים להניח דשרינן הנ״ל, ערוך השולחן דברי תיקשי זה ולפי
 לא ואמאי אסרינן, הכי בלאו אבל מהעכברים, לשמור דוקא תבשיל
מיחם. ע״ג במיחם וכמו חדא, חשיבי הכלים דשני אמרינן

 אלא כלי, בתוך המחמם האוכל שאין איירי ערוך דבשולחן ליישב ויש
 מיחם ע״ג דמיחם לשריותא ליכא ובזה השולחן, על או הקרקע על נמצא

מיחם. חד הוה
 חמין, מים בתוך שמן של פך להטמין דשרי הנ״ל דינא הא קשה אך

 שם[, בשבת בסוגיא ]עיין בקרקע. בחפירה כשהמים אף דאיירי משמע
 בקרקע חפירה ואולי שרינן. הכי ואפילו קרקע ע״ג לאוכל דמי כן ואם

עיון. וצריך לכלי. דמי מים המלאה
שבת קיבל ג.

 שאינו בדבר אף בשבת טומנין דאין א׳( )ל״ד שבת בגמרא אמרינן
 בבין להטמין מותר וכן שבת, בערב להטמין מותר אך הבל, מוסיף

שבת. בערב אף אסירא הבל המוסיף בדבר ולהטמין השמשות.
 היינו הבל, מוסיף שאינו בדבר אף בשבת להטמין דאסור וטעמא

 רק דהקושיא רש״י, ]ופירש נמי, השמשות בין כן אם ומקשינן ירתיח, שמא
 השמשות דבבין ומשני השמשות[, בין שרינן לא שבות משום שהוא כל דאמר למאן

ירתיח. שמא חשש וליכא רותחות קדירות סתם
 בבין שבות דשרינן דאע״פ ד׳( סע׳ רס״א )סי׳ ערוך בשולחן ואמרינן
שרינן. לא שבת קיבל אם מקום מכל השמשות,

 בציבור שבת קיבל כשלא דאף הלכה( בביאור )שם ברורה במשנה וכתב
להיתירא. סניפים יש כן אם אלא אסרינן, מקום מכל יחידי, אלא

 ]א״ה, מותר. יהא שבת בקיבל דאף נימא לכאורה הטמנה לענין והנה
 קדירות סתם שעה דבאותה משום היינו השמשות בבין ההיתר טעם דהרי

שבת[. עצמו על קיבל אם שנא מאי כן ואם ירתיח, שמא חשש ואין רותחות,
 דלאחר ד׳( סע׳ רס״א )סי׳ ערוך בשולחן דמבואר אינו, זה באמת אבל
 בקיבל הדין דהוא לומר יש כן ואם טומנין, אין ברכו הקהל שאמרו
בתקנתם[. חילקו דלא ]א״ה, אסרינן. שבת הוה דכבר דכיון וטעמא יחידי,

להטמין לאחר לומר ד.
 שלא לאחר לומר להם מותר האם שבת, והאשה הבעל בקיבל לעיין יש
שבת, קבלת לאחר שרינן אמירה מצד דהנה להטמין. שבת קיבל

שבת
י״ז(. ס״ק רס״א )סי׳ ברורה במשנה כמבואר

 לנכרי לומר בשבת דאסור נימא אם הרי הטמנה, איסור עיקר מצד אך
 במקום דשבות דשבות דינא כאן מהני ולא הבל, מוסיף באינו להטמין

 דבר שמחזיק זה מצב מציאות אלא ההטמנה אינו שהאיסור כיון מצוה,
 נמי דהכא לומר יש כן אם כ״א[, ס״ק ל״ז סי׳ מועד איש בחזון ]עיין מוטמן,

שבת. שקיבל לאחר לנכרי אמירה היתר לענין
 שבת, תוספת רק אלא גמורה שבת דאינו כיון להדדי, דמי לא ואולי

בהכי. לחלק הוא חידוש אך מותר. יהא לאחרים באומר והלכך
במקצת הטמנה ה.

 בדבר שבת בערב הטמין שאם ד׳( סע׳ רנ״ז )סי׳ ערוך בשולחן אמרינן
 להחליפו או ההטמנה על להוסיף יכול שבת[, ]מערב הבל מוסיף שאינו

 ליטול בשבת יכול בסדין, אלא מוטמן היה לא מתחילה אם כגון בשבת.
 דכן הגר״א וכתב משחשיכה, בנתגלה ]ודוקא בגלופקרין. ולכסותו הסדין
בירושלמי[. מבואר

 בהטמנה שבת מערב הטמין אם מהו שריותא, בהאי לעיין יש והנה
 מותר יהא האם הטמנה, הוה דלא א׳( סע׳ רנ״ג )סי׳ רמ״א לדעת במקצת,

 הוה במקצת דהטמנה )שם( המחבר לדעת ]אמנם ההטמנה. על להוסיף בשבת
הרמ״א[. לדעת והנידון דשרי, ודאי כן אם הטמנה,

 ליה הוה כן אם הטמנה הוה דלא דכיון דאסור, לומר יש גיסא דלחד
בשבת. מטמין

 מטמין חשיבא לא מקום דמכל דשרי, לומר יש גיסא לאידך אמנם
שבת. בערב מוטמן מקצתו כבר דהיה כיון בשבת

 הבל מוסיף באינו אבל הבל במוסיף רק יוסף דהבית דדינא דנים דיש ]שמעתי
 מועד )או״ח איש בחזון אבל הטמנה. שייך לא במקצת דהטמנה יוסף הבית מודה

 גם במקצת דהטמנה ליה פשיטא רנ״ג( סי׳ ברורה במשנה כתב ד״ה י״ט ס״ק ל״ז סי׳
בשבת[. אסירא הבל מוסיף באינו

לכסותו נמלך ו.
 מהו בשבת, ולהטמין לחזור בנתגלה דשרי דינא בהאי לעיין יש תו

שרי. אם נמלך כך ואחר יותר, לכסותו שלא מנת על בגילהו
דנתגלה. שריותא בכלל זה דאין לדון נראה היה ולענ״ד

 מותר יהא שבת בערב דבנתגלה שדן מצאתי( לא )א״ה, הרא״ש דמדברי העירוני ]אך
 שבת, בערב בנתגלה זה דכל משמע אסרינן, לכסות דעתו באין ורק לכסותו, בדעתו

בפנים[. הרא״ש דברי ראיתי ולא לכסותו. בדעתו באין אף שרינן בשבת בנתגלה אבל
שבת תוספת קיבל ז.

 דמבואר כ״ה( ס״ק הציון בשער רנ״ז )סי׳ ברורה במשנה כתב הנה
בשבת. להטמין אסור השמשות בין בנתגלתה דאף הגר״א בביאור

 תוספת שקיבל לאחר ונתגלתה שבת תוספת קיבל אם מהו לדון ויש
 קודם דהוה דאע״פ דנימא השבת, באמצע להטמין מותר האם שבת

שבת. תוספת עצמו על קיבל הרי מקום מכל שחשכה,
 שבת תוספת עצמו על שקיבל ידי דעל מצינו דלא אסור, לכאורה אך
קולא. נעביד
 תוספת יקבל אם שבת, לחצי אמרינן דלא דאתקצאי מיגו לענין וכן

דאתקצאי. מיגו נימא משחשיכה מוקצה הוה אם אלא יציל, לא
שבת קיבלה האשה ח.

 שבת קיבל לא ובעלה שבת וקיבלה נרות שהדליקה באשה לעיין יש
בשבת. מוטמן לדידה דהוה לאכול מותר לאשה אם והטמין,
 הפוסקים על לסמוך יש דיעבד לענין ועוד בעלה. בתר אזלינן ואולי

ד׳[. סע׳ רס״ד סי׳ הלכה ביאור ]ע׳ שבת. בקיבל אף השמשות בין שבות דשרי
 מוטמן הוה לא דלדידה לכסות, מותר לאשה אם בנתגלה לעיין יש אך
שבת. מערב

 רשאית נמי הכי המוטמן, לגלות מחוייבת שאינה דכשם והעירוני
הטמנה. חד דהוי לכסות,

 דבדיעבד דסברי איכא בשוגג בשבת המטמין והרי מוכרח, אינו אך
 סי׳ או״ח איש ןחזון ח׳, ס״ק רנ״ז סי׳ ברורה משנה )עיין לגלות מחוייב אינו
 לחלק יש אך להטמין. רשאי אינו בנתגלה מקום ומכל כ״ח(, ס״ק ל״ז

שאני. דהתם
 מבעוד בהיה רק דשרי שהיה, לענין גם לדון יש ספיקות הני כל והנה

 מותר יום מבעוד כבר היה ואם האש, על ליתן אסור שבת קיבל ואם יום,
שבת. קיבלה והאשה שבת קיבל לא שהבעל בכגון מהו להחזיר, נמי

 לכתוב היתה דרכו שלפעמים מפאת זצ״ל, רבינו של בלשונו תמיד אינם כאן הנדפסים הדברים ילמודע זאת
 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 דרכים וכמה

הגליון להדפסת לתרום נא
 ב״ב, 7 דירה א' 17סוקולוב

^1.00!3@§^5703949^



גלידך

125
 ג' שנה

תשע״ז

הרשע בלעם של תלמידיו
 בלק לי יתן אם וגו' ויאמר בלעם "ויען י"ג(. פסוק כ"ב )פרק עמכם". להלוך לתתי ה' מאן וגו', ויאמר בבוקר בלעם "ויקם

ב'(. פסוק כ"ד )פרק וגו'". ישראל את וירא עיניו את בלעם "וישא י"ח(. פסוק כ"ב )פרק וגו'". וזהב כסף ביתו מלא
 מכם, גדולים שרים עם אלא עמכם, להלוך לתתי ה׳ ״מאן ופרש״י,

 אלא מקום של ברשותו שהוא לגלות רצה ולא גבוהה שרוחו למדנו
וכו׳״. גסות בלשון
 וכו״/ אחרים ממון ומחמד רחבה שנפשו למדנו וזהב, כסף ביתו ״מלא

 שלש לך יש והרי רעה, עין בהם להכניס בקש עיניו, את בלעם ״וישא
למעלה״. האמורים רחבה ונפש גבוהה ורוח רעה עין מידותיו

 של מידותיו שלשת מובאים י״ט( משנה ה׳ )פרק באבות ובמשנה
 במשנה ואיתא הרשע, בלעם של מידותיו שלשת זה וכנגד אבינו, אברהם

 אבינו. אברהם של מתלמידיו הללו, דברים שלשה בידו שיש מי ״כל
 ורוח טובה עין הרשע. בלעם של מתלמידיו אחרים, דברים ושלשה

 גבוהה ורוח רעה עין אבינו. אברהם של מתלמידיו שפלה, ונפש נמוכה
הרשע״. בלעם של מתלמידיו רחבה, ונפש

 עין של המידות את בידו שיש מי כל המשנה, בדברי להבין יש ולכאורה
 ומי אבינו, אברהם של מתלמידיו הוא שפלה ונפש נמוכה רוח טובה,

 הוא רחבה ונפש גבוהה רוח רעה, עין ההפוכות המידות את בידו שיש
 לכלל נאמרו הללו המשנה דברי הלא הרשע, בלעם של מתלמידיו

 או אבינו אברהם של תלמידו להיות יתכן ואיך הדורות, לכל ישראל
 לעצמה שקוראת ישיבה שום היום אין הרי הרשע, בלעם של להפך

 שהרי הרשע, בלעם של ישיבתו להפך או אבינו אברהם של ישיבתו
 כתלמיד עצמו את להגדיר יכול אדם ואיך החיים, בין לא כבר שניהם
ממנו. ולקבל ללמוד יכול ואינו חי לא שהוא בזמן מסויים לאדם

בדרכד הדלך
 שיושב מי על דווקא נאמרה לא תלמיד של שההגדרה מזה רואים אלא

 תלמיד של האמיתית ההגדרה אלא רבו, מפי שיעורים ושומע בישיבה
 ללכת כוחו בכל ומתאמץ והנהגותיו, רבו בדרכי שדבק מי על נאמרה

 את שרואה או בלימוד, דרך ומקבל מרבו תורה מקבל אדם וכאשר בהם.
 מוגדר הוא אז בעקבותיו, והולך בהם דבק והוא רבו של מידותיו
 ושומע רבות שנים בישיבה יושב שאדם ויתכן רבו. של כתלמיד
 בתורה רבו בדרכי הולך אינו כי כתלמיד מוגדר ואינו הרב, מפי שיעורים

דרך ממנו ומקבל הרב של בדרכו שהולך מי אבל ובהנהגה.
 שאפשר אמיתי לתלמיד נחשב הוא החיים, להנהגת דרך או בלימוד

 לקבל צריך אין הרב בדרכי ללכת וכדי תלמיד. בשם להגדירו
 להיות אדם יכול הרב של מותו לאחר אפילו אלא בחייו, דווקא מהרב

והנהגותיו. בדרכו ודבק כשהולך תלמידו,
 ״תלמידו בגדר להיות אדם יכול הזה בזמן שאפילו מאוד מובן וממילא

 בלעם של ״תלמידו בגדר אדם להיות יכול ולהפך אבינו״, אברהם של
 של בדרכו הולך הוא אם ובהנהגותיו, במעשיו תלוי הכל הרשע״.
 בדרכו הולך הוא ואם תלמידו. הוא הרי במידותיו ודבק אבינו אברהם

 הרשע. בלעם של תלמידו הוא הרי הרשע, בלעם של
 תלמיד היה ובישיבה ישיבה, לו והיתה חי היה אבינו אברהם אילו וכן

 מתוך הזה התלמיד הרי הרשע, בלעם של בדרכו אלא בדרכו הולך שאינו
 הרשע, בלעם של כתלמידו מוגדר היה אבינו אברהם של ישיבתו

בהם. ודבק הולך התלמיד שבהם הדרכים מהם תלוי שהעיקר

קדבע הדדרדת מרחק לא
 הדור מגדולי אחד של נכד אליו שהגיע מופלג ישיבה בראש מעשה

 גאון, אותו של נכד הוא הזה שהאדם שמע הישיבה ראש וכאשר הקודם,
מאוד. עד גדול כבוד כיבדו הוא

 שהוא שאע״פ וידעו נכד, אותו את הכירו הישיבה ראש של התלמידים
 הגאון, סבו של מהנהגותיו לגמרי שונות הנהגותיו מ״מ גאון, לאותו נכד

 הוא למה ושאלוהו הישיבה ראש אל ניגשו יין. בן חומץ בבחינת והוא
גדול. כה בכבוד הזה האדם את מכבד

 הרי השאלה ״מה בתמיהה, להם ואמר שאלתם על הישיבה ראש התפלא
 ?״. הקודם בדור שחי נשגב גאון אותו של נכד הוא

 צאצאים שכולנו - וצדיק גאון של נכדים אנחנו ״גם התלמידים, לו אמרו
 גדול״. כבוד לכזה זוכים לא אנחנו ומדוע ע״ה, אבינו אברהם של

 זה שאדם גאון אותו הלא בכלל, הדמיון ״מה הישיבה, ראש להם ענה
 קדושתו את שזוכרים זקנים הרבה עוד ויש הקודם בדור חי נכדו, הוא

 אבל ע״ה, אבינו אברהם של נכדים שהנכם אע״פ אתם ואילו וחסידותו,
דורות״. אלפי ממנו עברו כבר

 הוא הגאון, מסבו הזה הנכד של שהמרחק לנו ״נדמה התלמידים, אמרו
 ע״ה״. אבינו מאברהם שלנו מהמרחק גדול יותר הרבה הרבה
 הדורות גדולי ועם רבו עם קשור יהא שאדם שכדי הוא הדברים יסוד

 ודבק בדרכיהם הולך הוא אם ורק אך תלוי זה שעברו, מדורות
 קרוב שהוא אע״פ רבותיו בדרכי ללכת משתדל שאינו מי במידותיהם.

 מי ואילו וגדול. עצום מרחק מהם כרחוק מוגדר הוא מאוד, עד אליהם
 יתכן הדורות, גדולי ובדרכי ורבותיו אבותיו בדרכי ללכת שמשתדל

 שנים אלפי עברו שכבר אפילו ע״ה, אבינו אברהם של תלמידו שיקרא
אבינו. אברהם של מהסתלקותו

*

המעשים השפעת
 ״עין היא אבינו אברהם של תלמידו של שההגדרה כתוב במשנה והנה

 הרשע בלעם של תלמידו של וההגדרה שפלה״, ונפש נמוכה רוח טובה,
 הללו שהמידות בזה ומבואר רחבה״. ונפש גבוהה רוח רעה ״עין היא
 קרה שכך מקריים, דברים בגדר היו לא בלעם אצל ולהפך אברהם אצל
 אברהם של מהותו מהותם, עצם היה זה אלא כך, והוא כך התנהג והוא

 הרשע בלעם של ומהותו הללו, הטובות המידות שלשת היתה אבינו
 הוא הטובה בדרך שהולך מי ולכן הללו. הרעות המידות שלשת היתה
 לקרוא שאפשר כך כדי עד אבינו, אברהם של בדרכו ודבק שהולך נחשב

 כמי מוגדר הוא הרעה בדרך שהולך ומי אבינו. אברהם של תלמידו לו
הרשע. בלעם של תלמידו זה מכח שנעשה עד בלעם, של בדרכו שדבק

לתלמידים לימדד הרב הנהגת
 המידות את בו היה במהותו אבינו שאברהם במשנה שכתוב מה והנה

 התנהג שאברהם בפסוקים רואים אנו שכך משום הוא הללו, הטובות
 היה עצמו זה הזו, בצורה התנהג שהוא זה שעצם וי״ל המידות, באלו

 רוח טובה, בעין בעצמם ולנהוג בעקבותיו ללכת לתלמידים לימוד
 בה, ילכו אשר הדרך את לתלמידים להנחיל שכדי שפלה. ונפש נמוכה

 לפניהם שימסור במה מספיק לא בדיבור, רק זה את להנחיל אפשר אי
 בעצמו הרב של ההנהגה גם אלא והיראה, התורה בדרכי מוסר שיחת

 לו יועילו לא הישר, בדרך הולך אינו הרב שאם התלמיד. על משפיעה
 הישר בדרך ללכת וצריך שראוי תלמידיו עם שידבר הדיבורים כל

 דבריו. את סותרים שמעשיו בזמן להשפיע יכול אינו שהדיבור והטוב,
 מידות באותם שנהג אבינו אברהם על מעידה התורה כאשר לכן וממילא
 ולכן פעמית, חד הנהגה סתם ולא מהותו בעצם היה שזה בהכרח טובות,
בדרכו. ללכת ממנו שילמדו כולם על השפיעו מעשיו



הי למלאך דומה הרב
 רבי אמר חנה בר בר רבה ״האמר ב׳( ט״ו )דף בחגיגה בגמרא הפשט וזה

 כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי דכתיב מאי יוחנן,
 תורה יבקשו צבאות ה' למלאך הרב דומה אם הוא, צבאות ה' מלאך

 ההקפדה מה ולכאורה מפיהו". תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהו,
 אם הרי ה', למלאך הדומה מהרב דווקא תורה לקבל שצריך הזו הגדולה
 דגש לשים כך כל צריך מדוע מוסר, שהרב והיראה התורה הוא העיקר

 לא ה' למלאך דומה אינו שאם כך כדי עד ה', למלאך דומה שהרב זה על
 אותה היא והתורה שמלמד התורה הוא העיקר הרי מפיהו, תורה יבקשו

 דומה. אינו אם ובין ה' למלאך דומה הרב אם בין תורה
 הוא מהרב, לומדים שהתלמידים הגדול שהלימוד הוא הפשט אלא

 אינם ומעשיו ה' למלאך דומה אינו הרב אם וממילא והנהגותיו, ממעשיו
 סוף שסוף איתם, מדבר שהרב הדיבורים כל יעזרו לא הגונים,

 שיכולים כמו יתעלו ולא כמעשיו ויעשו ממעשיו ילמדו התלמידים
 יהיה שהרב לדקדק צריך אמיתית עליה להתעלות כדי ולכן להתעלות.

 מעלה לעלות אמיתית דרך ממנו לקבל יוכלו וכך ה', למלאך דומה
מעלה.

 לפרש ויש הלב, אל נכנסים הלב מן היוצאים שדברים מובא ובראשונים
 את מקיים עצמו והוא מוסר, שיחת מוסר הרב שאם היא שהכוונה
 בו רואים ארץ ודרך טובות מידות על וכשמדבר עליהם, שמדבר הדברים

 "יוצאים בבחינת הם שמדבר הדברים אז הללו, ההנהגות את עצמו
 המעלות את לראות עצמו בו שאפשר עצמו ממנו שיוצאים מהלב"

 כשרואים והתלמידים שהשומעים הלב, אל נכנסים הם וממילא הללו.
 הטובים ממעשיו ומושפעים ממנו מקבלים הם הזו, ההנהגה את ברב

והטוב. הישר בדרך ללכת

 שיהיה מקום באיזה אחד וכל משפיעה, האדם של שההנהגה הוא הכלל
 באדם מדובר וכאשר אותו. הסובבים על משפיעים והנהגותיו מעשיו

 כלל ועל תלמידיו על משפיעים יותר ומעשיו בו, מתבוננים יותר גדול,
הציבור.

שקר דבר על מקשיב מושל
 כל שקר דבר על מקשיב "מושל כתוב, כ׳׳ט( )פרק במשלי בפסוק והנה

 ״מדמושל זה על מובא ב'( ד' )דף בחולין ובגמרא רשעים", משרתיו
 משרתיו אמת לדבר הא רשעים, משרתיו כל שקר דבר על מקשיב

צדיקים".
 בעצמו, במושל ורק אך תלויה הממשל אנשי כל שהנהגת בזה מבואר

 ממנו לומדים משרתיו כל ורשע, שקר בדרכי ונוהג רשע הוא שאם
 לדבר רק ושומע צדיק המושל ואם רשעים. נעשים וכולם וממעשיו,

 צדיקים. וכולם ממנו לומדים משרתיו כל אז אמת,
 כולם את מדריך לא והוא כלום, אומר לא כשהמושל שאפילו מזה רואים
 שהוא רשע של כזו הנהגה בו רואים רק אלא רשעים, או צדיקים להיות

 לבד זה אמת, לדבר שמקשיב צדיק של הנהגה או שקר לדבר מקשיב
 רשעים. או צדיקים להיות משרתיו כל על משפיע כבר

 כמותו ביתו בני אף צדיק "כשאדם כתוב, שמיני בפרשת ובפסיקתא
 רשעים". כמותו ביתו בני אף רשע וכשאדם בו, שידבוק מי וכל צדיקים

 לא שאדם אליו, הנלווים כל ועל ביתו בני על משפיעה האדם שהנהגת
 ולומדים זה את רואים שעושה דבר כל אלא מעשיו את להסתיר יכול

 ולומדים מעשיו את רואים אותו והסובבים ביתו בני צדיק הוא אם ממנו,
רשע. להיות ממעשיו לומדים רשע, הוא חלילה ואם ממנו.

 עביד לטב רחמנא דעביד כל - א-ל פעל מה
כ"ג(. פסוק כ"ג )פרק א-ל". פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת כישראל, קסם ולא גיעקג נחש לא "כי

 אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד וגו', ליעקב יאמר "כעת ופרש׳׳י,
 ומחיצתן מפיו תורה ולמדים לפניו יושבין שהן כל, לעין חבתן תגלה
 אחר, דבר וכו'. א-ל פעל מה להם ישאלו והם השרת, ממלאכי לפנים
 וקוסם למנחש צריכין אינן הוה, לשון אלא עתיד, לשון אינו ליעקב יאמר

 גזרותיו ומה הקב׳׳ה פעל מה ולישראל ליעקב להאמר שצריך עת בכל כי
 היא מה נביאיהם פי על להם נאמר אלא וקוסמים מנחשים אינן במרום,

וכו״/ להם מגידים ותומים אורים או המקום, גזרת

 חיים החפץ של בנו כותב ד'( אות ל׳׳ד, )עמוד חיים חפץ שיחות בספר
 את משנן שהיה מפיו שמעתי פעמים "כמה וכתב מאביו, ששמע דברים
 מה מילת כי אופנים, בשני א-ל, פעל מה וכו' ליעקב יאמר כעת הפסוק
 מה כמו לגדלות ולפעמים שואל, ה' מה כמו להקטנה לפעמים תשמש

 אנו שלפעמים יש בגולה, עמו עם הקב׳׳ה ובהנהגת וכו'. טובך רב
 פניו את הקב׳׳ה הסתיר מדוע כלומר א-ל, פעל מה ומתאוננים, קובלים

 על שיאמר עתים יש כי הפסוק, כוונת וזהו אכזר. לכל לאכול והיה כך כל
 יבוא אמנם זו. אומה על כך כל נתכה ה' חמת מדוע א-ל, פעל מה יעקב,

 כי א-ל, פעל מה עולם באי כל ויידעו יתוודע ואז עמו, את ה' וינחם יום
 וכו״/ עמו גויים הרנינו כאמור ונחמות, גדולות ואיזה לטובתם היה הכל

 כלל ועוברים שעברו הקשות התקופות שכל היא הדברים תמצית הנה
 מראה שלפי ואפילו לטובתם, ורק אך היא האמיתית התכלית ישראל,

א פעל "מה זועקת שהשאלה כך כדי עד ואיום נורא נראה המצב העין
 הוא הזה שהמצב היא האמת זאת בכל כך, הקב׳׳ה נוהג מדוע ל?"

 כולם ואז עמו, את ינחם והקב"ה היום יבוא ובסוף ישראל. כלל לטובת
 לטובתם ורק אך היו הללו הקשים המצבים שכל איך ויכירו יראו

השלמה.
 אדם פעמים הרבה פרטי, באופן ואחד אחד לכל גם שייך זה יסוד ובאמת

 מזה, גדול צער לו שיש מאורע איזה עליו שבא או קשות, תקופות עובר
 וחתומות כסתומות בפניו נראות הדרכים כל הקושי בעת מעשה ובשעת

 עליו שסובבה העליונה ההשגחה דרכי את מבין ואינו מוצא, דרך ללא
 אפילו ולפעמים - זמן שעובר אחרי בסוף אבל הללו. המעשים כל את
 הזה הקשה והמצב לטובה, היה הזה הענין שכל לו מתברר רב, זמן

כמוהו. שאין והצלה פתח לו גרם בעצמו
 הכל שעושה בהקב׳׳ה להאמין צריך המצבים שבכל היא האמונה וחובת

 בכל לטובה, אינו שהמצב עכשיו נראה העין כשלמראה ואפילו לטובה,
לטובה. שזהו היא האמיתית האמת זאת

עביד לטב רחמנא דעביד כל
 רבי משום רב אמר הונא רב "אמר מובא, ב'( ס' )דף בברכות ובגמרא

 כל לומר רגיל אדם יהא לעולם עקיבא, דרבי משמיה תנא וכן מאיר,
 זמן שבכל ׳׳לעולם׳/ הוא הגמרא ולשון עביד׳/ לטב רחמנא דעביד

 שאין עביד״ לטב רחמנא דעבד ״כל לומר רגיל יהא אדם מהזמנים
 בכל להפך, הוא אם ובין טוב נראה המצב אם בין זמן, באיזה חילוק

 ומה לטובה. הוא עושה שהקב״ה מה שכל להאמין צריך אדם המצבים
 דרכי את מבינים אנו שאין משום זה טוב, שאינו כדבר לנו שנראה

 ורק אך הם הללו המעשים כל המוחלטת האמת לפי אבל ההשגחה,
״כי עקיבא, רבי עם מעשה כך על מביאה והגמרא לטובה.

 אושפיזא בעא מתא לההיא מטא באורחא, קאזיל דהוה עקיבא דרבי הא
 בשדה, )לן בדברא ובת אזל לטב, רחמנא דעביד כל אמר ליה, יהבי לא

 ושרגא. וחמרא רש״י( משנתו, )להקיצו תרנגולא בהדיה והוה רש״י(.
 אריה, אתא לתרנגולא. אכליה שונרא, אתא לשרגא. כבייה זיקא, אתא

 גייסא אתא בליליא ביה לטב, רחמנא דעביד כל אמר לחמרא. אכלא
 הכל הקב״ה שעושה מה כל לכו אמרי לאו להו, אמר למתא. שבייה

 אותי, רואה הגייס היה דלוק נר היה אילו לטובה, ״הכל ופרש״י, לטובה.
 אותי״. ושובה בא הגייס היה קורא התרנגול או נוער החמור היה ואילו
 רע דבר כל על ואומר חוזר היה הצרה, בעת שכבר עקיבא מרבי רואים
 צער לו שהיה בזמן ואפילו עביד״, לטב רחמנא דעביד ״כל לו שקרה

 מה שכל כאילו ראה צד בכל לו, שנעשו הללו המעשים מכל גדול
 מצערים, דברים לו נעשו ללכת שפנה מקום ובכל לרעתו, הוא שנעשה

 האמין הוא לטובה. זה את עושה שהקב״ה ואמר חזר הוא זאת בכל
 לא שהוא ומה רע, ולא טוב רק בזה לו עושה שהקב״ה שלמה באמונה

 היא כך אלא המציאות, את משנה אינו שבזה, הטובה מהי עכשיו מבין
 עביד. לטב רחמנא דעביד שכל מבין, לא אם ובין מבין אם בין האמת
 לו שעשה הגדולה הטובה את עקיבא לרבי הראה הקב״ה באמת ובסוף

 ולקח בלילה שבא הגייס מיד להנצל לו גרם זה שכל ופרט, פרט בכל
 שהיו או בעיר, נשאר היה עקיבא רבי ואילו העיר. בני כל את לשבי

 רואים השודדים היו בוודאי והנר, התרנגול החמור, ברשותו נשארים
 העיר. בני כל עם יחד לשבי אותו ותופסים אותו

 מה שכל בחוש, לילה באותו לו הראה והקב״ה זכה עקיבא רבי ובאמת
 טוב. שזהו היא האמת רע, כדבר נראה היה מעשה ובשעת לו שעשה

 לו שהיה שהצער לאדם מתברר רב זמן לאחר שרק פעמים ישנם אבל
 הטובה מה מבין אינו רב זמן לאחר גם ולפעמים לטובתו, נעשה

דעביד ״כל האמת, היא כך למעשה אבל ההוא, בצער לו שנעשתה



 מתנהג הקב״ה מבינים, כשלא ובין כשמבינים בין עביד״. לטב רחמנא
 האדם לטובתו. ורק אך הוא לו שעושה מה וכל לטובה, רק האדם עם

 הגמרא דברי את ולקיים הזו, האמיתית באמונה להתחזק רק צריך מצידו
 בזה ולהתחזק זה על לחזור להתרגל לומר" רגיל אדם יהא "לעולם

 "וכל הקב׳׳ה מעשי הם הכל אלא ומאליו, במקרה נעשה לא דבר ששום
עמד׳׳. לטב רחמנא דעביד

בניסיונות לעמוד כח האמונה
 לא דבר ששום ומכיר ומבין באמונה, ומתחזק זוכה אדם כאשר והנה

 מיד הוא עימו שנעשה קטן או גדול ומעשה מעשה כל אלא לבד, נעשה
 כח הרי כולם, המעשים לכל ויעשה ועושה עשה לבדו שהוא הקב״ה,
 ועוד. עוד ולהתעלות לעלות עליונים כוחות לו נותן הזו האמונה
 שהוא זמן ובכל עת בכל מרגיש הוא בהשגחה באמונה חי אדם שכאשר

 בהשגחה עליו ומשגיח עימו נמצא הקב״ה אלא בעולם, לבדו חי לא
 מעשים לו נעשים כשחלילה גם וממילא ומעשה. מעשה כל על פרטית

 את מנהיג שהקב״ה יודע הוא אלא מזה, מתייאש אינו רצונו לפי שלא
 לטובתו. הוא לו שנעשה מה וכל יוזק, שלא עליו שומר והוא העולם

 כי ״גם אומר המלך דוד כ״ג( )פרק בתהילים בפסוק מפורש זה ודבר
 בזה אומר המלך דוד וגו׳״, עמדי אתה כי רע אירא לא צלמות, בגיא אלך
 שעומד ואיום, נורא מצב שהוא צלמות, בגיא אותו יוליכו ח״ו אם שגם

 הוא אחד רגע עוד הטבע ובדרך המוות, לפני אחת פסיעה של במצב
 ״כי משום מאומה, מפחד שאיננו רע״ אירא ״לא זאת בכל למות. עומד
 שהקב״ה עמדי״ אתה ״כי הזו הידיעה עם חי שהוא כיון עמדי״. אתה

 לפחד, ממה לו אין ממילא ורגע, רגע בכל עליו ומשגיח עימו נמצא
 הנורא מהמצב וייצא שחת, מרדת ויצילו עליו ישמור הקב״ה שבוודאי

שרוי. הוא שבו
 וכל כאילו האדם לעיני שנראה בזמן וגם להושיע, למקום דרכים והרבה

 הקב״ה הרי מצרתו, להצלה ותקווה פתח שום לו ואין סתומות, הדרכים
 דעתו על עלה ולא כך על חשב לא שבכלל ממקום פתח לו פותח

 לאורה. מאפילה ומוציאו מצילו ומשם משם, לבוא יכולה שהישועה
 ליפול ולא להתעלות, כוחות לאדם נותנת בהקב״ה האמונה וממילא
 הוא הקב״ה אלא הצדדים, מכל אבוד והוא תקווה לו אין שכבר ולחשוב

 עמדי״ ״אתה הללו הקשים במצבים וגם המעשים כל את עושה
גיא מתוך אפילו ולהוציאו להושיעו בידו וממילא עוזבו, לא שהקב״ה

צלמות.

אדם של צווארו על מונחת חדה חרב אפילו
 על מונחת חדה חרב ״אפילו מובא, א׳( י׳ )דף בברכות בגמרא והנה

 אנוש כזה במצב שגם הרחמים״, מן עצמו ימנע אל אדם, של צווארו
 הקב״ה שביד להאמין צריך אדם צווארו, על מונחת החרב שכבר

לחיים. ממוות ולהוציאו להושיעו
 ממרן מביא סק״י(, בהקדמה מיר, ישיבת )של ההצלה״ ״נס ובספר
 המוצא ״אדם וכתב המציאות, מן בתיאור זה את שתיאר זצ״ל הגרי״ז
 שעונשה בעבירה לכן קודם לדין שהועמד ודאי השלטון, ידי על להורג

 את להשיג שהשתדל בודאי חמורה כה אשמה על לדין שמובא ומי מות.
 כסף בסכומי כרוך שהדבר אף על ביותר, המובחרים הפרקליטים

 כעת ואפילו למוות. דינו וגזר התביעה, הצליחה במשפט והנה ענקיים.
 כמקובל יותר גבוה משפט לבית ערעור ומגישים מתייאשים, לא

 אך חייו. את להציל המאמצים כל את הפרקליטים עושים וגם בערכאות,
 שביב עוד עדיין מתנוצץ אז וגם נדחה. והערעור נכשלו, הם שם גם

 מתארים מהמוות, לחוננו שבסמכותו מהמלך חנינה בקשת של תקווה
 אשתו הרכים, ילדיו עתיד האומלל, משפחתו מצב את המלך לפני

 בנוסף רחמים. המעוררות העובדות יתר ואת הסובלים, הוריו החולה,
 עושים וכן השלטון, על לחצים בהפעלת מתאמצים גם החנינה לבקשת

 והנה כזה. במקרה המקובלות האחרון הרגע של ההשתדלויות יתר את
 מובל ואז וכו׳. החנינה בקשת את סופית דחה המלך עזר לא זה כל

 סייף. במיתת דינו גזר את לפועל להוציא הגרדום לתא למות הנידון
 כדי צווארו על והניחה מנרתיקה חרבו שלף להורג הוצאתו על הממונה
 שביב להבהב יכול עדיין בנרתיקה, עדיין שהחרב בעוד והנה להורגו,

 החרב אך להורג, בהוצאה עיכוב יהיה האחרון ברגע שמא בלב, תקווה
 איזה מאמץ הצורכת כהה חרב אינה זו וחרב הצוואר, על מונחת כבר

 תוצא בלבד אחת ובמשיכה ביותר חדה חרב היא אלא להמית, כדי שהוא
 ״אפילו באומרם חז״ל כיוונו ממנו יותר סיכון שאין כזה מצב על נשמתו,

 אז גם הרחמים״, מן עצמו ימנע אל אדם של צווארו על מונחת חדה חרב
 ממוות״. שיצילנו בו ולבטוח לה׳ ולקוות להתפלל יש

 כל כשאין גם להצלה דרכים להקב״ה יש ״תמיד וכתב דבריו את ומסיים
 ימנע אל לעולם לכן לחלוטין, ״אבוד״ נראה והמצב השכל פי על מבוא
הרחמים״. מן עצמו

ו' פרק - אבות מסכת
 מתעלה זה הרי בתורה שעוסק מי וכל

 לך שאין חירות, אלא חרות תקרא אל הלוחות, על חרות הוא אלוקים מכתב והמכתב המה אלוקים מעשה והלוחות "ואומר
בי(. משנה ו' )פרק וכו'". מתעלה זה הרי כתורה שעוסק מי וכל תורה, כתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן

זה ובכח התרוממו, ישראל כלל התורה בקבלת התורה. של המציאות כל לבאר יש מתעלה״, זה הרי בתורה שעוסק מי ״וכל המשנה דברי בביאור
 יאמר ״אם י״ג(, אות ב׳ פרשה איכה, )רבה, במדרש שמובא מה פי על
 וכו׳״. תאמין אל בגוים תורה יש וכו׳, תאמין בגוים חכמה יש אדם לך

 יכול באמת האדם הטבע, חכמת דהיינו שבחכמה, הוא, במדרש והפשט
 יכול שהוא כך כדי עד מאוד, עד גדולה לחכמה ולהגיע בה להעמיק
 לתועלת חדשניות, וטכנולוגיות חדשים מכשירים להמציא בחכמתו
 חכמים, אנשים היו הדורות שבכל למעשה שרואים וכמו העולם.

 מחכמתם נהנים וכולם העולם, בחכמות חדשים דברים שחידשו
וממעשיהם.

 מכח מתעלה לא הוא בעצמו החכם האדם הללו החכמות בכל אבל
 במהותו להיות אותו הופכת אינה בו שיש הגדולה שהחכמה חכמתו,

 שפל אדם להיות יכול אלא קודם, היה שהוא ממה נעלה יותר איש
 בה, והחכים העולם חכמת את שלמד במידותיו, ומושחת שבשפלים

ממקודם. שהיה כמו נשאר בעצמו והוא
 לבין בינה קשר ואין עצמה, מצד חכמה היא שהחכמה הוא, ההסבר

 לא והאדם עומדת במקומה החכמה אלא בה, והמחכים הלומדה האדם
 כחכם מוגדר הוא שבחכמה אדם יתכן כן ועל ומדרגתו, ממקומו זז

 המושחתים. כאחרון מוגדר הוא שבו האדם מצד ואילו נשגב,

 את ומרוממת מקדשת שהתורה שונה, הדבר התורה בלימוד זאת לעומת
 שבטבעו עד מתעלה, יותר הוא תורה, לומד יותר שהאדם וככל האדם,
 הקודמת במשנה שכתוב וכמו נעלות. מידות ובעל למרומם נעשה

 ונאמן״, ישר וחסיד צדיק להיות ומכשרתו ויראה, ענווה ״ומלבשתו
 בזה והפשט ונאמן. ישר צדיק לאדם ונעשה מתרומם הוא מהותו שבכל

 מעלה רק זו ואין האדם, את לרומם היא התורה של שהמהות הוא,
וזה המהות כל זה אלא האדם, את מרוממת שהיא בתורה שיש חיצונית

 חייב האדם אמיתי, בקנין התורה את לקנות וכדי התורה, את לקבל זכו
התורה. של והמציאות המהות כל שזהו מרומם, להיות

תאמין בגוים חכמה
 בגוים חכמה יש אדם לך יאמר ״אם המדרש את לפרש יש ומעתה

 נשאר אלא מתעלה אינו בעצמותו שהאדם כזו שחכמה משום תאמין״,
 אל בגוים ״תורה אבל להשיגו. יכולים שהגוים דבר הוא כשהיה, שפל

 את ומרוממת שמעלה בזה היא התורה של שהמהות שכיון תאמין״,
 הכוחות את להם אין התורה, את קיבלו שלא הגוים ממילא האדם,

 תורה שיהיה במציאות שייך לא כן ועל ושחיתותם, משפלותם להתרומם
 יבין ולא בזה, יצליח שלא בהכרח תורה, שילמד גוי ואפילו הגוים, אצל

 שאינם שמאחר תאמין״, אל בגוים ״תורה לכן הדברים. של עומקם את
 יאמר ואם לתורה, שיזכו במציאות שייך לא ולהתרומם להתעלות יכולים

 לו. תאמין ואל משקר שהוא בהכרח בגוים, תורה שיש אדם לך

 עצמם את שהראו הגוים שאפילו בחוש, זה את ראו הדורות בכל ובאמת
 שפלים רוצחים היו בפנימיותם הרי ותרבותיים, כמנומסים חוץ כלפי

 ביותר, המנומס כמקום ידועה היתה בברלין האוניברסיטה וארורים.
 הראשי והפרופסור לשם, התקבלו נעלות מידות בעלי אנשים רק אשר

 מלחמת בעת למעשה עולמית. להערצה דמות היה שבאוניברסיטה
 כלפי היהודים. את לרצוח עצמם את שהקדישו אלו הם השניה, העולם

 מכניסים וכאילו לטובתם, שדואגים כמנומסים עצמם את הראו חוץ
 את הפעילו בתוכו היו כבר שכולם לאחר ולמעשה רחצה, לבתי אותם

 תרבות וכל הנימוס כל הגוים שאצל משום קר. בדם לרוצחם כדי הגז
 ועל טרף. חיות ונשארו היו בפנימיותם ואילו חוץ, כלפי רק הוא הנימוס

פנימיותם יצאה מעשיהם, את להסתיר שיוכלו וחשבו העת כשהגיעה כן



העבריינים. כאחרון והתנהגו החוצה
 הרי בתורה שעוסק מי ״וכל המשנה דברי את זה בדרך לבאר יש מעתה

 שרק התורה, בכח ורק אך הוא להתעלות היחידה שהדרך מתעלה״, זה
 מעלה התורה של הפנימי שהכח מפני מתעלה, הוא בתורה שעוסק מי

הרעות והמידות השפלות מהתאוות חורין בן להיות ומרוממו האדם את

 אבל ופנימית. אמיתית בעליה מתעלה הוא הרי כך ומתוך בנפש, שיש
 האדם, למהות שייכת שלא חיצונית חכמה שזו כיון החכמות, כל בשאר

 בלא שפל נשאר השפל אלא מכוחה, ויזדכך יתעלה שהאדם שייך לא
הרע. טבעו את לשנות יכולת

האוצר
 דעה דור משרידי זצ"ל, הגרב"צ של אביו - זצ"ל פלמן שמואל רבי הגאון
 בבחרותו המלחמה. שלפני הדור מגאוני תורה ולקבל מים לצקת זכה אשר
 לזה בנוסף טלזר. חיים רבי של המובהקים מתלמידיו והיה טלז, בישיבת למד

 והכין זצ"ל, וסרמן אלחנן רבי הגה׳׳ק עם בחברותא שנים כמה במשך למד גם
 שמעון רבי מפי שיעורים לשמוע גם זכה תקופה ובמשך שיעוריו, את עימו

זצ"ל. שקופ
 מאת בבחרותו שכתב שיעורים, של מחברות כמה היו שמואל ר' של ברשותו

 השיעורים את שכתב בעת בשעתו שיעוריהם. את לשמוע שזכה גאונים אותם
 היו השיעורים ובאמת ומדוייק. נאה דבר ידו מתחת שייצא בכדי רבות, עמל

 לעיין יכל בסוגיא מונח שלא מי שגם באופן ובהירה, ברורה בצורה כתובים
ר' אצל יקרות היו הללו המחברות הדברים. תוכן את ולהבין בהם

 והן מאוד, לו חשובים שהיו הגאונים רבותיו תורת מצד הן יקר, כאוצר שמואל
 משמר, מכל שומרם היה כן משום שנים. באותם בהם שהשקיע עמלו רוב מצד
 עליהם שומר כשהוא מחברות, אותם את עימו העלה לארץ עלה כאשר וגם

הדרכים. בטלטולי יתקלקלו או יאבדו שלא
 שלמד עת ובכל נעלים, ימים לאותם יקר כזיכרון לו היו הללו המחברות

 בתורת והוגה שב היה במחברות, הכתובים נושאים לאותם שקשורות סוגיות
הסוגיא. בהבנת בהם ומחכים לומד רבותיו,

לאחרים ומשאילם
 ימים, מאותם וידידיו לחבריו ידוע היה ברשותו הקיימות המחברות דבר

 את בהשאלה ממנו מבקשים חכמים ותלמידי ישיבות ראשי היו לפעם ומפעם
 לצורך הנצרכים חלקים מהם להעתיק או בהם, ללמוד כדי המחברות,

 שב כשהוא המחברות, להם והשאיל טובה, בעין נהג שמואל ור' תלמודם.
 לאחר ומיד מעולה, בשמירה לשומרם ויזהרו לו, יקרות מאוד שהם ומדגיש
אליו. להשיבם הלימוד

הוחזרו שלא המחברות
 בתור ידוע שהיה אדם ממנו ביקש שמואל, ר' של זקנותו בעת מהימים באחד

 כדרכו שמואל ור' בהם, ללמוד כדי המחברות את שיעור ומגיד חשוב אדם
 את להחזיר מיהר לא אדם אותו מה משום אבל המחברות. את לו נתן

 ליעדם. שבו לא והמחברות ועבר, חלף כדרכו הזמן המחברות,
 מתוך לקרוא לו קשה והיה נחלש, מבוגר היה שכבר שמואל ור' תקופה עברה
 באותם שוב להזכר שברצונו הגרב"צ, לבנו אמר מהימים באחד הספר.

 שיבוא בעת יום שבכל ממנו מבקש הוא כן ומשום בבחרותו, שכתב שיעורים
 הללו. מהמחברות תורה חידושי כמה לפניו שיקרא לבקרו אליו

 ממקומם המחברות את לקחת וכשרצה אביו, רצון לעשות מיד הזדרז הגרב"צ
 אותו שלקחם נודע המחברות, היכן כשבירר המחברות. נמצאו לא הקבוע,

 השיבם. לא ועדיין ארוכה, תקופה לפני שיעור מגיד
 המחברות, את להשיב ממנו וביקש אדם, אותו של לביתו הגרב"צ הלך מיד

להם. זקוק עתה שאביו מכיון
 לו אבדו שהמחברות לו אמר המחברות, את להשיב במקום להפתעתו, אבל
 ישיבם. מיד ימצאם וכאשר הם, היכן יודע ואינו רב, זמן לפני כבר

 היה וצערו גדולה, נפש עגמת לו היתה המחברות שאבדו שמואל לר' כשנודע
 אדם אותו של לביתו הגרב"צ שוב הלך למחרת כך, עקב מאוד. עליו ניכר

 ולכן המחברות, שאבדו אביו את מצער מאוד שהדבר לו וסיפר שלקחם,
 המחברות, את שוב לחפש בכדי שיכולתו מה כל את שיעשה ממנו מבקש

 של מצבו את לו וסיפר הוסיף הוא במהרה. אביו אל ויחזירם שימצאם בתקווה
 שנות של התורה מדברי להזכר וברצונו בספר, העיון עתה עליו שקשה אביו,

 המחברות. שמתוך החידושים את עתה לפניו שיקרא לו חשוב ומאוד בחרותו,
 ומיד המחברות, את הפעם עוד לחפש ישתדל שהוא השיב אדם אותו

בשלום ודרש שב והגרב׳׳צ ימים כמה עברו יחזירם. שכשימצאם
 נמצאו. לא שהם שלילית היתה התשובה אבל החשובות, המחברות

 ויחפש כה, עד שעשה לחיפוש מעבר מאמץ שיעשה ממנו וביקש שב הגרב"צ
 נמצאות המחברות זאת בכל אולי שם, לחפש דעתו על עלה שלא במקומות

 הזו. ההשתדלות את שיעשה הבטיח כמקודם והוא הבית. בפינות שם אי
 ממנו יצא ושוב בשלומם, ודרש הגרב"צ שב ימים כמה עוד שעברו לאחר

 זאת שבכל וביקש הוסיף הגרב"צ מקום. באף מוצאם שאינו שלילית, בתשובה
 שימשיך הבטיח והוא ימצאם, אולי עוד, זה את לחפש ויוסיף יתייאש לא

המחברות. אחר בחיפושים

אב כיבוד
 אצל ולדרוש לשוב להגרב׳׳צ נעים היה לא שמאוד ואע"פ ימים, כמה עברו
כל על אצלו גברה אב כיבוד מצוות אבל המחברות, דבר על אדם אותו

הגנוז
 אחר החיפושים בגורל עלה מה לברר לשוב אומץ ואזר האחרים, השיקולים

 לו מקריא והיה אביו, אצל המחברות עתה היו שאילו שהרגיש משום האבדה,
 עברו, לימים אותו מחזירים הללו החידושים היו בהם, הכתובים החידושים את

 | זעירא. רפואה בזה לו והיה מסויימת, במידה להתחזק יכול היה כך ומתוך
 לברר בכדי המאמצים, כל את לעשות אותו דחפה החביבה אב כיבוד מצוות

 ) ברביעית ודפק שב כן ומשום האבדה, אחר ויחפש שישוב המאבד את ולשדל
 ״ כך מתוך ואולי לבעליה, חשובה הזו האבדה כמה להראות המאבד, בבית

 ] שלילית היתה התשובה לאכזבתו אבל ולהשיבה. היטב אחריה לחפש יתעורר
> כקודמותיה.

 1 לשמוע משתוקק אביו איך כשראה במיוחד להגרב׳׳צ, איכפת מאוד היה הדבר
 ( שיחפשם, מהמאבד וביקש ששב הפעמים בכל אבל חידושים, אותם את

לחלוטין. ממנו אבדו שהמחברות שלילית, היתה הסופית התשובה

הגלוי השקר
 1 שהמחברות אדם אותו נפטר, שמואל שר' לאחר קצר וזמן שנים, כמה עברו

 | שמואל, ר' של לבניו בשמו שיאמר שליח שלח ברשותו, העת כל היו
 ן לו אמר שמואל ר' שאביהם אלא ברשותו, נמצאות אביהם של שהמחברות

> במתנה! אותם לו נותן שהוא במפורש
 י הרי נחושה? במצח לשקר מעיז הוא איך מוחלט, בהלם היו המשפחה בני

 | היה לאחרים כשהשאילם ותמיד אביהם, אצל יקרים כך כל היו הללו הכתבים
 > אותם לו נתן כאן פתאום ואיך האפשרי, בהקדם בהחזרתם הדבר את מתנה

] שבהתחלה תחילתו, על סופו שהוכיח ועוד, זאת במתנה.
 , במתנה אותם לו נתן שמואל שר' אמר לא הוא הכתבים, את ממנו כשביקשו

 ו מכחיש המת שאין נפטר שמואל שר' לאחר ועתה לו, אבדו שהם אמר אלא
 | אף היו במתנה. זה את קיבל שהוא חדשה טענה לו המציא פתאום החי את

 ן העת כל אצלו היו הכתבים שבוודאי המתבקשת, המסקנה את שהסיקו כאלו
 ) ויכחישו יקום שמואל שר' ידע שמואל ר' שבחיי אלא לרגע, ממנו אבדו ולא

 ׳ ואילו אבדו, שהם ואמר המציא לכן מעולם, במתנה זאת לו נתן שלא ויאמר
] במתנה. שקיבלם ואמר קם להכחישו יכול שאינו פטירתו לאחר עתה

 > שהכתבים שיודע בזמן מעשה, כזה לעשות יכול אדם איך עצום, היה הפלא
1 בריאותו. לצורך לו לעזור ויכולים שמואל, לר' מאוד חשובים

שבשקר האמת
 1 שיתכן באומרו הטענות, כל את דחה הוא להגרב׳׳צ, זאת כשטענו אמנם,

 , שבעשור משום במתנה, אדם לאותו המחברות את נתן ואביו כדבריו שהאמת
 ו להתרכז יכל לא חולשתו שברוב זמנים והיו חלש, מאוד היה אביו של האחרון
 > את ממנו לבקש אדם אותו בא כזה בזמן שבדיוק להיות ויכול כראוי,

 ן במתנה, לקחתם שיכול אז לו ואמר כראוי הבינו לא שמואל ור' המחברות,
 ) שכך שכח הזמן בהמשך ממילא צורכו כל אז מרוכז היה שלא שכיון אלא

 ׳ במפורש שמע שכך אלא כשקרן, לחושדו צריך אין כן על לו. אמר באמת
) בטענה המחברות את מלהשיב התחמק אביהם שבחיי ומה מאביהם.

 > לו, אבדו המחברות ההיא שבעת אמת להיות יכול זה גם נעלמו, שהמחברות
 1 מצויות המחברות היו ואילו המחברות, את ומצא שב הפטירה לאחר עתה ורק

 ( מוסיף והיה שמואל, ר' של נפשו את להשיב כדי אותם משיב היה בידו,
 ו המחברות. את לו ישיבו ובסוף שאלה, בתור עתה ונותנם במתנה שקיבלם

 > אמיתיים? באמת להיות יכולים דבריו שכל בעת לשקרן, אותו לחשוב ולמה
 ! לטעון שהמשיך מי והיה כולם, את סיפקו לא הגרב"צ של תשובותיו אבל

 1 אלא בדבריו, אמת שאכן הללו הדחוקות הסברות כל את מקבל שאינו בלהט
 ׳ לסופו, ותחילתו לתחילתו סופו שהוכיח שהוא כמות המעשה את רואה הוא

] דובר. הוא שקר כי
 > המקסימום את זצ"ל אבא למען עשיתי מצידי אני "תראה, הגרב"צ, לו אמר

 1 את שישיב ממנו וביקשתי פעמים כמה אליו הלכתי שהרי לעשות, שיכולתי
 ( ההיא. בעת לעשות יכולתי לא מזה ויותר אבא, את לשמח בכדי המחברות

 ו את ממני להעלים שרצה כשקרן אותו יחשוד שאני לי יעזור מה כן, אם
 ' ולהאמין בתמימות לחיות לי עדיף כלום, לי יתן לא זה עכשיו הרי הכתבים,
ו תועלת". שום לי יביא שלא בחשד בו לחשוד מאשר לו, אבד זה שבאמת

; תורה דין
 ו תורה בדין אותו לתבוע ואפשר מאוחר לא שעדיין לטעון, שהוסיף אחד היה

> יעזור זה "מה ואמר, הגרב"צ סירב לזאת גם המחברות. את שישיב
 י לא הזה הבלגן כל הרי תורה, לדין אדם אותו את שנתבע זצ"ל לאבא עכשיו

 ) הגשת של וכח זמן אותו את להשקיע עדיף כן אם לאבא. תועלת שום יביא
 > בזה אשר זצ"ל, אבינו נשמת לעילוי משניות בלימוד הדין, לבית התביעה

1 טוב". שכולו בעולם נצחית הטבה לו תיטיב
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4 מדראובו8

 בלק פרשת עלון

תשע"ז תמוז י"ד

ראובן" "יחי הספר מתוך
זצ״ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

לברך... מבקש יהודי לקלל, מבקש גוי

ו( הה)כב, העם {את י1? {ארה א לכה וזעוזה ד ־••• ■ד ■ד ד • ■ד־ד ■ד :־ד :־־

פר ם רבי רבנו, לי סי קי חיי ס ב  למרן שבא ביהודי הוי עובדה כי שליט"א, קני

ש" ה״חזון ת לקלל ממנו וביקש זצ"ל אי מר אותו. שמצער השכן א  ה"חזון לו א

ם מקלל. לא אני איש": ברך רצונך א אותך". א

ם״ ה״חפץ ת שולחנו ליד ישב חיי ש פר לק ב או, ואמר: ב שר "ר ה, יש ליהודי כא  צר

ה, לו היתה בלק ברכה. לקבל לצדיק הולך מעשיו? מה  לבלעם בא לא הוא צר

ה, לקבל א ברכ א אל ש ב ת לקלל קללה. לבק שראל... עם א י

'לשמה' לעשות אחרים המביא לשמה' ׳שלא

ג( )כג, מעח3 ואיל פור ובלעם לק3 ויעל ־ ־ד־ד' --- : ■ך־• ■ך 1*

 ולדרשותיו הציבור, בפני בירושלים לדרוש נהג זצ"ל, שבדרון שלום רבי הרבי

הל על גדולה השפעה היתה השומעים. ק

ס פעם כנ שבה, הרהור בו נ  צריך ברבים ולהטיף לדרוש ראוי שיהיה שכדי מח

קי יהיה עצמו שהוא ת נ ע ת יתערבב שלא לבב, ובר ד שו דר  זר, רגש שום שלו ב

ר אולי יודע, ומי וגאוה. כבוד של נגיעה שום ס ת ח קיו ט', שלו, בנ קיי ריינ  אולי ב'

שמה". משהו חסר ק בדעתו חשב שהוא כך לידי הדברים הגיעו ב"ל סי פ ה  לגמרי ל

ת תיו. א שו ת שיקול המצריכה החלטה זו שני מצד אבל דר ע  ואחריות. ד

עושים? מה

ה באותה ל רבי המשגיח תקופ ק׳ שטיין חצ  שלום רבי בירושלים. התגורר זצ"ל לווינ

ת בפניו ולשטוח אליו להיכנס החליט מר העניין. א ל ר' שמע ועשה. א ק' ת חצ  א

ם, הר הדברי ם לו: ואמר עצמו לבין בינו הר א סר " ת, ח קיו  גדולה.... בעיה זו בנ

מאוד!"... מגונה מידה היא גאוה

ת עושה בעודו ורצוץ. שבור היה הוא נכאה. ברוח משם יצא שלום רבי  דרכו א

ל ר' של מביתו ק' ד שם עבר חצ סי  אליו פנה שלום. רבי של ממכריו נכבד, גור ח

ת לפניו ושפך שלום רבי שבתי לבו: א תי, יעודד חצק'ל שר' "ח  עוד הוא ולבסוף או

ת הגביר ת א ש חו שבלבי". המועקה ת

מר הגמרא חסיד: אותו לו א ת ע״ב( קה )סנהדרין " ר מ ם יעסוק 'לעולם או ד  בתורה א

שם ושמעתי לשמה'. יבוא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ובמצוות ד ב ח  א

ם כך: שפירש הגדולים מנ ם גם א ה א ת עושה עצמך את א שמה, שלא ז ם אבל ל  א

שמה' לידי מזה שיבוא לשני שתגרום דהיינו, - לשמה" יבוא לשמה שלא "מתוך 'ל

ם". יעסוק "לעולם אמרו כך על - אד

חסיד פנה ם "גם שלום: לרבי ואמר ה ר שאולי עצמך על חושש אתה א ס  לך ח

שמה', ם לדעת: עליך ב'ל חד יהודי אפילו א חזק א שותיך ית  ידך על ויתעורר מדר

ת לעבוד תך לחייב כדי בכך די - לשמה ה' א ת או תיך א שו  ברבים!" דר

ת הוכחה ש פור ם מ שתנו. מוצאים אנו הללו לדברי ת שכן, בפר ח  לכך ההוכחות א

ם יעסוק ש"לעולם שכר מבלק: היא לשמה" שלא אפילו ובמצוות בתורה אד שב " 

ם שתים ארבעי ת ו בנו ר ב ק הקרי  שם(. )סנהדרין רות" ממנו ויצאה זכה - בלק ש

ב הרי בלק ולמד, צא ת מ"ב הקרי בנו ר שמה' ב'לא ק תר הגרוע ל שר ביו  שאפ

ת כלל בדרך הדעת. על להעלות ב ר ק בן ה ת קר שי ת השם עבודת לצורך נע טהר  ול

ת הקריב שבלק הסיבה אך הנפש, ת א שרו ת ע קרבנו  הוא בתכלית: הפוכה היתה ה

ת שזכות רצה ב ר ק ת ה בנו קר ת שיחולו לו תעמוד ה שראל עם על הקללו  והם י

האדמה. פני מעל ייכרתו

ת יש ערך איזה בנו קר ת על הרי שכאלה?! ל בנו ר ר מאלו טובים ק מ  הקב"ה: א

יא(! א, )ישעיהו זבחיכם" רוב לי "למה

ת, ולמרות א ת של הזה המעשה ז ב קר ת ה קרבנו שמה' ב'לא ה  והשפל הגרוע ל

ת, ממנו שיצא זכה הוא - לזכות לבלק לו עמד ביותר,  המלך שלמה יצא וממנה רו

הקריב ת ש בנו ר שראל וכל "והמלך - שמים לשם ק ה'" לפני זבח זובחים עמו י

סב(. ח, א )מלכים

ם בלק מנ ב א קרי ת ה תיו א שמה, שלא קרבנו  המעשה סוף כל שסוף כיון אבל ל

ם שלו ם גר קריבו שאחרי  החמור שלו, שהמעשה כדי בכך היה די - לשמה י

לזכות. לו ייזקף כשלעצמו,

 ההסתפקות מדת - טובה עין

ג( )כד, עיניו את בלעם וישא

ת "וישא וברש"י: ש - עיניו א ה, עין בהם להכניס בק  מדותיו שלש לך יש והרי רע

רחבה". ונפש גבוהה ורוח רעה עין

ת שנינו כך אבו ם של מתלמידיו - טובה "עין יט(: )ה, ב ה בר  - רעה עין אבינו, א

הרשע". בלעם של מתלמידיו

מר הרמב"ם ת זו טובה' ש'עין או ד ת. מ קו פ ת ס ה ק הוא ה פ ת ס  לו, שיש במה מ

בחלקו. שמח

מר ק הוא טובה, עין לו שיש מי מסלבודקא: המשגיח א פ ת ס  מפרגן במועט, מ

 לעצמו. מפרגן לא הוא לו, טוב לא פעם אף טובה, עין לו שאין מי לעצמו.

ד אל פנה בישיבה משגיח ח  - מהחברותא?" מרוצה "אתה אותו: ושאל הבחורים א

שה - בחדר?" החברים "איך גרוע. - שיעור?" המגיד "איך לא. ם. לי ק ת  "איך א

ת - בישיבה?" האוכל ח ת ת... לכל מ קור  לא פעם שאף בבחור מדובר בקיצור, בי

דבר. משום מרוצה

מר תה למה המשגיח: לו א ת מקלל א  עפר "ונחש הנחש? של בקללה עצמך א

ם ע״א(. עה )יומא עפר" טעם בהם טועם עולם מעדני כל אוכל אפילו - לחמו מקו  ב

ם מכל ייהנה שהנחש  טעם בכולם מרגיש הוא - השונים המאכלים של הטעמי

חד ד א ב ל ת ואם ב ם זה היה לפחו א, - ערב טע  חש שהוא היחיד הטעם אבל ניח

עפר. טעם הוא בכולם

ת יודע לא הוא טובה. עין לו שאין האיש כך ה הכל דבר. משום ליהנו  לו נרא

ת מקולל הזה האיש שלילי. ל ל ק הנחש. ב

ם שני יש ת לעבור דרכי שר החיים. א ם לעבור אפ ת צן', או כ ע קר  ולרטון להיאנח ב'

שר אך דבר. כל על פ ת לעבור גם א  איך בסדר. הכל טוב, הכל חיוך. עם החיים א

ם מרי שוב החסידים? או טוב. יהיה - טוב תח

לברכתך! צריכים אינם

טז( )כד, עליון דעת וידע א-ל אמרי שמע נאם

בר כאן יש ה, כח יש לבלעם מאוד. תמוה ד שתמש רוצה והוא קלל  הזה בכח לה

שראל עם כנגד נפשו. שנואי י

שהקב"ה והנה מר כ ת תאור "לא לו: או  הוא ומיד תיכף הוא", ברוך כי העם א

שות שלא עליו מצווה ה' שכן מובן, הזה הדבר מהעניין. יורד ת, לע א  חייב והוא ז

א עוד ולא ה', בקול לשמוע מר שה' אל  "כי - יועיל לא זה יקלל אם שגם לו או

הוא". ברוך

ם מדוע מובן, שלא מה אך מקו שו כאן? קורה מה מברך... הוא - לקלל ב  ממך ביק

שו לא לקלל, שלא תפלא בלק ואכן לברך! ממך ביק ת "מה כך: על מאוד ה שי  ע

ך אויבי לקוב לי, תי ח ת והנה לק כ ר ברך". ב

ה, ועוד ש שר מה ק מר התנחומא: מן רש"י שהביא המשל פ א  לקב"ה[, ]בלעם לו "

ם. כן אם ר אברכ מ ם לו: א מרים משל הוא'. ברוך 'כי לברכתך, צריכין אינ  או

 שהרי נכון, אינו עצמו המשל ולכאורה מעוקציך". ולא מדובשיך לא לצרעה:

ת מ א ק ב ת ר בל רוצים, איננו העוקץ א  מאוד... מעוניינים אנו בדבש א

ק, יש וכן ד ק ד ח מדוע ל א פת שך", ב"ל ת לנו, רצוי שכן הדבר שהוא מדוב  וא

ר להיות צריך היה כך הלא לסוף? השאיר מעוקצך" ה"ולא ד  'לא הדברים: ס

מדובשך'. לא ו]גם[ מעוקצך

ם מנ ת א טו ש א, הכוונה בפ ת רוצים אנו אם שגם הי ם מכל עצמו, הדבש א  מקו

ת כשיש ק ס ע ם אנו שבה חבילה' ' ת גם הדבש עם יחד לקבל צריכי  על העוקץ, א

ם אנו כך מרי ת', 'מוחל או ם טובו  מעוקצך". ולא מדובשך "לא - הכל על מוותרי

ם אנו - המשל וכוונת תו יחד לקבל מעוניינים שאיננו משום הדבש על מוותרי  אי

ת העוקץ. א

קללותיך! לפני - הוא ברוך כי
ה לא "למה אומר: יג( ס, רבה )בראשית המדרש ה נפקד  יצחק? עליה שנתפלל עד רבק

ם כוכבים עובדי יהיו שלא מרי תנו או ת", עשתה תפל ה לבן שהרי פירו  ברך אחי

תנו אותה חו ת "א היא - יצחק עליה התפלל לא עוד כל לכן, רבבה". לאלפי היי א
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שר אי כך עקרה. היתה ה, מועילה, לבן של שברכתו לומר אפ ב תו אדר  ברכ

ת אותה בירך הוא שהרי מועילה, אינה א ת - רבבה" לאלפי היי " ת ולמרו א  ז

עקרה. היא

חר רק שתו לנוכח לה' יצחק "ויעתר - התפלל שיצחק לא  היא", עקרה כי א

ת פתח הקב"ה ת רחמה. א תו כי כולם יידעו כע  ורק ממש, בה אין לבן של ברכ

הועילה. יצחק של תפילתו

שר זה פי על פ ת לבאר א ם, הרשע. בלעם של מעשיו א  המרושע, בתחכומו בלע

ת למנוע זמם ת יברך הוא מאוד: פשוט כיצד? ישראל. מעם הברכה א אל, א שר  י

ת ימנע הקב"ה ואז  של שברכותיו יאמרו שלא כדי הללו, הברכות של קיומן א

ת ישיג כך ידי שעל ונמצא פירות. עושות בלעם קללה תצא שמהברכה שלו, א

יחד. העוקץ עם הדבש זה יתברכו. שלא -

מר ת הקב"ה: לו א ם רבקה בידך! טעו מנ ה, ולא התברכה לא א ד ק פ  כדי נ

שראל עם אבל לבן. של מברכותיו שזה יגידו שלא ה התברך י  לפני עוד מהקב"

 עושה בלעם של שברכתו שיגידו חשש אין כך אם הוא", ברוך "כי - בלעם

שראל וכי פירות בגללו. מבורכים י

קללה?! או ברכה
ם מיני כל יש חזי ם עצמם שעושים מת קי די ת ועוסקים צ שיי ע ת ם ברכות... ב  אד

ם רע? מה בלבו: לחשוב יכול  יזיק... לא יועיל לא א

ת כך. לא שזה רואים כאן ברכו  זמן... הרבה סבלו ויצחק רבקה - לבן של מה

ת מברך לבן היה אלמלא ת היתה היא אחותו, רבקה א ד ק פ  היה ויעקב בזמן, נ

ם נולד שראל עם על השלכות לכך היו ובוודאי יותר, מוקד  כולו. י

ם יזיק! כן זה יזיק"... לא - יועיל לא "אם לומר מקום אין ברכה רוצה אתה א

ם לך - קי ם, לצדי תיי מ ם אלו א מקור לברך הראויי הברכות. מ

ת ע״א( ט קטן )מועד הגמרא ר פ ס ם בן יהודה ורבי עסמיי בן יונתן רבי על מ  גרי

יוחי. בן שמעון רבי אצל שלמדו

מר ם ״בני בנו: אלעזר לרבי רשב״י א ם הללו, אד שי  צורה של אנ

 וביקש אביו בקול שמע אלעזר רבי שיברכוך. אליהם לך הם״,

ברכה. מהם

א תעה, לו ציפתה שכאן אל  המעשה. בלשון נעימה, כך כל לא הפ

ת, מהם לשמוע ציפה הוא ח הם זה ובמקום כמקובל, ברכו שי מ  ה

ת׳, של משר עליו ת שכל ׳ברכו ח ת א אי שה יותר קללה נר  ק

מחברתה:

רע רעוא ״יהא - תז תקצור. ולא שתזרע - תחצד״ ולא ד

א - תיפוק״ ולא ״תעייל - ה. ולא סחורה שתבי מכרנ ת

א - תעייל״ ולא ״תיפוק - חורה שתוצי ם בס מקו חר ב  ולא א

ה. תביאנ

חרוב - תך ״לי ף׳ וליתוב בי שפיז שב בתיך, שיחרב - או  ויתיי

ם שלך. הארחה מקו

שולחך. שיתבלבל - פתורך" "לבלבל -

א תחזי "ולא - א" שת ת ה שלא - חד א  חדשה. שנה תר

ם ונורא! איום ת' אלו א קללות?... הן מה - 'ברכו

ת בפניו ותינה אביו אל אלעזר רבי חזר  בירכוני, לא שהם בלבד זו לא צערו: א

ת קיללוני עוד לו ל ת. ק מרו מה שמעון: רבי שאלו נמרצו מר לך? א  כך לו: א

מרו וכך לי. א

מר ת - אלו שכל לך דע כן, אם רשב"י: לו א ת ופירש הן! ברכו ם א ה ברי  ד

ת ח לאחת: א

ע רעוא "יהא ר תז חצד" ולא ד ם תוליד - ת  ימותו. ולא בני

א - תיפוק" ולא "תעייל ת תבי  בניך. ימותו ולא לבניך כלו

ת תוליד - תעייל" ולא "תיפוק  בעליהן. ימותו ולא בנו

תך "ליחרוב ם יהיה הזה העולם - אושפיזך" וליתוב בי  והעולם אושפיזך, מקו

ביתך. - הבא

ובנות. בבנים - פתורך" "לבלבל

א תחזי "ולא א" שת ת תך - חד ש ת לא שא מו שא ולא ת ת. אשה תי חר  א

ם לו אמרו ולא ברכה בלשון ברכוהו לא למה המהרש"א: והקשה ברי  ברורים: ד

ם תוליד וכו'? ימותו ולא בני

ש״א: ותירץ ם בן יהודה ורבי עסמיי בן יונתן רבי המהר  מלכתחילה תמהו גרי

ת שלח רשב"י מדוע ם, על שיתברך אליהם בנו א ד  גדול עצמו רשב"י הרי י

ם, וצדיק ם והקב"ה מה מר "ותגזר בו מקיי ם או ק - לך" ויק  והקב"ה גוזר צדי

ם. ר בענוותנותו רשב"י אולם מקיי ב  ידעו שהם וכיון ממנו. גדולים שהם ס

ת אמרו הם מתוחכמת: דרך מצאו עשו? מה מהן, גדול שרשב"י ם א ה ברי  ד

ה, בלשון ת יהפוך שרשב"י כדי קלל א מו כך ידי ועל לברכה, ז תקיי  הברכות י

מר "ותגזר מכח לך". ויקם או

ת אולם טו ש ם שגם לומר, יש בפ ם עניינים אלו א  אנו ואין ונשגבים עמוקי

טו הם מדוע מבינים ק ת בלשון נ אי  הוציאו הם הרי סוף כל סוף - כקללה שנר

קללה?! מפיהם

ת של ותוקפן משמעותן הוא: התירוץ ת ברכו  החיצוניות המילים לפי אינו וקללו

ת והכוונה המחשבה לפי אלא מי מר זה של הפני ם אותן. שא שבתו א  במח

 ברכה! היא מפיו שהוציא מה - ולברכה לטובה התכוון

ה פעם היה ב ד "מקלל". שהיה ר ח ם א סידי ח ה חזר ה ב ר ה ער מ ס ה כולו: נ ב ר  ה

מר הרוחות... לכל שאלך לי א

מר ד לו א ח ת לברכה זוכה הייתי שאני הלוואי החסידים: א א ה. כז ב ר ה  הוא מ

תך בירך א ועצומה, גדולה ברכה או מקר ת הוא: מלא ו צ פר  וקדמה ימה "ו

ונגבה"... צפונה

ת, ידע בלעם א  בן יהודה ורבי עסמיי בן יונתן מרבי ההיפך לנהוג רצה והוא ז

ס ויתכוון 'יברך' והוא לברכה, ונתכוונו 'קיללו' הם גרים.  כוונה במילים להכני

 והמחשבה. הכוונה לפי הולך הכל והרי - קללה של

מברכתו - ואכן ה רשע אותו של " ת ש בלבו, היה מה למד א  יהו שלא לומר ביק

תי להם ת ב סיו ת ובתי כנ שו ב', אהליך טבו 'מה - מדר עק שרה לא י  שכינה ת

שכנתיך - עליהם שראל'" 'ומ ע"ב(. קה )סנהדרין וכו' י

 הגאווה מחמת - פעור בעל בחטא ישראל כשלון

א( )כה, מואב בננות אל לזנות העם ויחל בשטים ישואל וישב
שנמנים לקמן, הנה ת כ חו שפ ם, מ שבטי ם על הקדושה התורה מעידה ה ת ש  קדו

שראל, כלל של ת י ת שהוסיפה ידי על וזא ברך שמו א ד כל ליד ית ח שמות א  מ

שפחות ה(. כו, רש"י )עיין השבטים מ

ך זה ולפי ה מה להבין צרי שיטים? קר שראל כלל הידרדרו כיצד ב  לחטא י

ת עם שחטאו הזה הנורא שראל, אלף וארבעה עשרים נכשלו איך מדין? בנו  מי

א חר חמור, כה בחט א ת שנים שבמשך ל כו שה גדורים היו שעבוד, של ארו  בקדו

ובטהרה?

ש מר נורא. טעם מופיע במדר שברך כה(: פרק שמעוני )ילקוט המדרש או  בלעם "כ

ת שראל א שראל, כמחנה מיל ששים הולך קולו היה י י

ת בלעם שברך ברכה וגדולה שראל א ת י ברכו קב שברך מ  יע

ת ם ומברכות השבשים א קב כשברך משה, שברכ ת יע  א

ת הוכיח השבשים  לא משה אף ולוי, שמעון ואת ראובן א

 ברכותיו היו כשברכן בלעם אבל תחלה, שהוכיחן עד ברכן

תן גבה לפיכך פגם. בהם ואין שוות ע שראל של ד  ובאו י

ת תקלה לידי בלעם״. בעצ

ש. כתובים מבהילים דברים ת בלעם שבירך הברכה במדר  א

תר היתה גדולה ישראל,  ומכיוון רבינו, משה של מברכתו יו

שראל שכלל ת שמעו י ומכך גאווה, לכלל הגיעו הברכה, א

ב ״מה אומר: בלעם הנה חשא. לכלל הגיעו - קו  קבה לא א

ש״י שם שפירש וכפי א-ל״,  ראויים שהיו בזמן אף - ר

שר התקללו. לא הם .להתקלל, א ת הרגו ולוי שמעון כ  א

שי ר שכם, אנ מ ם ״כי אביהם: יעקב להם א אפ ש״, הרגו ב אי

ם הוכיח הוא ת ם, על או ם. לא אך עוונ קב אוון הביט "לא קלל ע  ראה ולא בי

שראל", עמל קב בי ע ת רצה לא י או ת לר ם, העבירות א ר כך שלה מ  בלעם. א

ת ועל א שראל, של לבם גבה ז א הגיעו הגאווה ומחטא י חט  העריות. ל

בר היו הנה "הן הכתוב: שאומר מה זהו ם", בד  אלו - בלעם" "דבר מהו בלע
ם, של הדיבורים  גאווה. לכלל הגיעו שבעקבותיהם בלע

ק ר' כך על אומר ת הלא זצ״ל: שר אייזי מ א בר יכול האדם אין ב תג  יצרו על לה

 לו". יכול אין עוזרו הקב"ה "אלמלא ע״ב(: ל )קידושין חז"ל שאמרו כפי הרע,

ת לנצח כדי הקב"ה של לעזרתו זקוק האדם בל הרע. היצר א ת הרי א  "תועב

שר לב", גבה כל ה' ת השכינה גאווה, לכלל מגיע האדם כא ק ל ת ס  כפי ממנו, מ

תב שערי יונה רבינו שכ ת "והגאוה כז(: אות ראשון )שער תשובה" ב" ב ב ס  כמה מ
מגברת עבירות ר הגאוה ובעל עליו... האדם לב יצר ו ס מ  עזר אין כי יצרו, ביד נ

חרי עמו השם שר א שראל כלל נכשלו בו ברגע לכן, השם״. תועבת הוא א  י

ה הגאווה, בחשא ק תל פעור. בעל של הנורא בחשא וחשאו השכינה מהם הס

ראובן מעשי

חד חד ראובן רבי הבחין הימים בא א  מסור שהיה בו, )הרפואיים( המטפלים ב

חרד ראובן רבי שבת. מחלל כשהוא מאוד, עד אליו שבת מחילול שנ  שנעשה ה

ה, בדרך-הרגל חד פנה ובפרהסי קי לא ס ם ושאלו הדור מפו תר הא  להביט מו

ם. אותו של בפניו ם ואותו שהואיל היתה שקיבל התשובה אד ד  שבת מחלל א

ה, הסי פר אסור מפני בפניו, להביט אין ב הסתכל ש  רשע. בפני ל

שר שהיה אף על ראובן. רבי של המופלאה וחכמתו הנהגתו התגלתה כאן ק  ב

ם אותו עם יומיומי ד  הקפיד הוא - במעשיו שנוכח מאז - רבות שנים במשך א

ת עשה הוא עוד. בפניו להביט שלא ת על ומיוחד רגיש באופן זה א  שאותו מנ

חלילה. יפגע ולא בכך יבחין לא אדם

שר ראובן רבי עמו היה שנים, מעשר למעלה במשך ק  הסתכל ולא הדוק ב

ת, פעם אפילו בפניו ח ם שאותו כדי תוך א במאומה. חש אינו אד
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חדש מספד - המצרים בין

 שמשבעה המצרים בין ימי המצרים. בין ימי לקראת אנו עומדים
 על אבל לימי חכמינו ע״י נקבעו באב תשעה ועד בתמוז עשר

 נוהג האבלות מנהג אין באמת דגמרא ומדינא . המקדש בית חורבן
 בו שחל ובשבוע בשמחה, ממעטין מאז שרק אב משנכנס אלא

 ימי נהגו הגאונים מזמן כבר אולם האבלות, מנהגי כל את נוהגים
 שבכל משום הוא, בזה והביאור בתמוז. עשר משבעה כבר אבל
 ולכך יותר, רב פנים ההסתר ויותר, יותר הגלות מתעמק ושנה שנה

אבלות. ימי עוד הוסיפו

 של המקור הוא שהחורבן משום הוא ושנה שנה בכל החורבן עומק
 בזה יש ויותר, יותר הצרות מתרבים כאשר ולכך הצרות, כל

 באות. הם החורבן מכח הצרות כל שהרי החורבן, של העמקה
 אין ״וכי , הצלב במסעי שארעו הצרות את שמקונן , הקינות וכדברי
 והיינו צום, יום כך על קבעו שלא והיינו ותבערה״, שבר להוסיף

 , המקדש בית חורבן על והבכי הצום ביום כלול כבר שהכל משום
הגלות. במשך ישראל שעוברים הצרות לכל והיסוד השורש שזהו

 שהיתה אחת באשה מעשה כד( )א איכה במדרש מצינו וכן
 בוכה והיתה , ומת תשחורת בן לה והיה גמליאל, רבן של בשכונתו

 בבית ונזכר קולה את שומע גמליאל רבן והיה בלילה, עליו
 בו שהרגישו וכיון עיניו, ריסי שנשרו עד עמה בוכה והיה המקדש,
 של בכיה כיצד להבין, ויש משכונתו. אותה ופינו עמדו תלמידיו

 את גמליאל לרבן הזכיר שלה, צרתה על שבכתה אשה אותה
 של לבכיה נצרך היה ר״ג וכי להבין, צריך וכן המקדש. בית חורבן
 שהיה ודאי הרי המקדש, בית בחורבן להזכר בכדי האשה אותה

 בית בחורבן נזכר ״היה ומהו תמיד, עיניו לנגד עומד החורבן
המקדש״.

 בית חורבן מכח הם הצרות שכל כנ״ל, הוא בזה הביאור אך
 על בוכה האשה אותה של קולה את ר״ג שמע וכאשר המקדש,

 הוא מה הבכי, של לעומקו יורד היה לה, שארעה הפרטית הצרה
 על בוכה והיה החורבן, מכח הוא והכל הזה, לבכי והמקור השורש

 כל המקדש. בית שבחורבן השבר הוא ועמוק גדול כמה כך,
 כל ישראל שבוכים הדמעות נחלי כל הים, אל הולכים הנחלים

 הגדול השבר והיינו הים, אל הולכים שלו, צרותיו על ואחד אחד
שברך. כים גדול שזהו , המקדש בית חורבן של

א  גם אלא , בחורבן הוא שורשם ישראל של הכלליות הצרות רק ול
היא הצרה שורש מישראל, אחד כל על שבאה וצרה צרה כל

 מצב באיזה עכשיו רואה מתבונן, שקצת מי המקדש. בית בחורבן
 יותר פנים הסתר ראה דורנו ובפרט, בכלל אנו, נמצאים מחריד
 בחורבן שנפלנו נפילה מאותה הוא והכל שלפנינו, הדורות משאר

 דור שכל ממש, עמיקתא לבירא רמא מאיגרא שזהו המקדש, בית
 , ויותר יותר ג״כ נופל ויותר, יותר המקדש מבית שמתרחק ודור

משלפניו. יותר דור באותו החורבן ומתעמק

 וכי הורס כי המקדש בית חורבן ״על בקינות אומרים שאנו מה וזה
 , המקדש״ ועל הקודש על , חדש מספד ושנה שנה בכל אספוד , הודש
 שבכל משום החורבן, על חדש מספד יש ושנה שנה שבכל והיינו

 להספיד יש ושנה שנה ובכל החורבן, של עומקו גדל ושנה שנה
 בחורבן הוא שורשם שנה, באותה שארעו הצרות שכל חדש. הספד

 שזה , עצמו החורבן על חדש מספד שנה בכל יש וא״כ המקדש, בית
שארעו. הצרות כל את הביא

ם  שכבר וההסתגלות ההרחק שמחמת נוספת, נקודה בזה יש אול
 , הבית בחורבן הפסדנו ומה לנו, היה מה הידיעה מן רחוקים

 מן אנו מתרחקים השכינה, השראת של מהמצב ובהתרחקות
 את הקדמונים הרחיבו ולכך החורבן, צער של האמיתית ההרגשה

 זה וכעין האבלות. את יותר ולחוש יותר להתבונן כדי האבלות זמן
 בפסוק אפין שיתין דרש יוחנן שרבי ב( )ה איכה במדרש מצינו
 שזהו המדרש ומבאר , אפין כ״ד דרש רבי ואילו חמל, ולא ה' בילע

 וביארו יוחנן, מרבי יותר הבית לחורבן סמוך היה שרבי משום
 אח״כ אבל ונורא, גדול הצער היה הראשונים שבדורות המפרשים

 להרגיש בשביל יותר להאריך הוצרכו יותר, לזה הסתגלו כאשר
החורבן. על האבלות את

 להתחזק עלינו המצרים, בין לימי סמוך אנו עומדים כאשר וכעת
 אבדה מה על פא.( )נדרים בגמרא ומצינו לחורבן. שגרמו בסיבות

 נשאל זה שדבר בגמרא ואמרי' תורתי, את עזבם על הארץ
 שפירשה עד הארץ, אבדה מה על פירשוה, ולא ולנביאים לחכמים
 הגמרא ומבארת תורתי, את עזבם על ובעצמו, בכבודו הקב״ה

 , תחילה בתורה ברכו שלא אלא כלל, למדו לא שהם הביאור שאין
 משום וכי ביאור, צריך וזה התורה. ברכות ברכו לא שהם והיינו

 ומביא לגלות. והלכו המקדש בית שנחרב כזה עונש קבלו זו עבירה
 התורה הייתה שלא היה, בזה שהחטא יונה, רבינו בשם שם הר״ן

 לא ולכך התורה את העריכו לא שהם והיינו בעיניהם, חשובה
החורבן. כל הגיע זה ועל , עליה ברכו
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א  שהיה כתיב האלו הפסוקים בהמשך שהרי , ביותר תמוה שזה אל
 בית נחרב זה ועל הבעלים, אחרי שהלכו זרה, עבודה חטא על זה

 ברכו שלא מה על זה שהיה מבואר הנ"ל בגמרא ואילו המקדש,
 , זצוק"ל בלאזר יצחק רבי הגאון בזה וביאר תחילה. בתורה

 הגיעו איך היינו הארץ", אבדה מה "על שנשאלה שהשאלה
 תורה הרי , הבעלים אחרי שהלכו ע"ז עבודת של כזו לדרגה ישראל

 לשפלות יגיעו שלא התורה עליהם הגינה לא ואיך , החטא מן מגנא
 עליהם הגינה לא ואיך הפורענות, מן מצילה התורה וכן כזו,

 ברכו שלא משום שזה הקב"ה, ענה זה ועל יגלו. שלא התורה
 ולכך בעיניהם, חשובה התורה הייתה שלא והיינו תחילה בתורה
 אין התורה את מעריכים שלא שכיון עליהם, הגינה לא התורה
 סוף הבגדים את המבזה שכל , בברכות שמצינו וכמו . מגינה התורה

 מעילו כנף שכרת דדוד ממעשה הוא לזה והמקור מהם, נהנה אינו
 היה לבסוף ולכך הבגדים, בכבוד חסרון בזה והיה שאול, של

שבכדי יסוד, בזה ורואים לו. יחם ולא בבגדים שכיסוהו המעשה

 החשיבות את להעריך צריך תועלת, מביא שבטבעו מדבר להנות
 והיינו בעיניהם, חשובה התורה היתה שלא כיון ולכך הדבר, של

 , בתורה עסקו שהם אפילו לכך התורה, את העריכו לא שהם
 לעבוד כדי עד יתדרדרו שלא עליהם להגן צריכה היתה והתורה
 לא שהם כיון מקום מכל החטא, מן מגנא תורה שהרי זרה, עבודה

 הגינה לא בעיניהם, חשובה התורה היתה ולא התורה, את העריכו
 המקדש. בית לחורבן שגרמה זו לדרגה והגיעו , התורה עליהם

 להתחזק עלינו החורבן, על אבלות אנו שנוהגים אלו בימים וא"כ
 על שבאבלות שכמו אבלות, בהלכות הרמב״ם שכתב וכמו בזה,

 לחזור להתבונן בכדי היא האבלות הנהגת מטרת עיקר קרובים
 , במעשים להתבונן היא המטרה החורבן על באבלות כך בתשובה,
 עלינו ולכך בהם. ולהתחזק לחורבן שגרמו בסיבות ולהתבונן
 ולהחשיב חיינו, היא התורה כי ובהכרה התורה, בלימוד להתחזק
 , הצרות מכל להנצל ונזכה לה, הראוי בכבוד התורה את ולהעריך

אמן. בימינו במהרה שלמה לגאולה ונזכה

כסדרן תמידין - ולילה יומם נהגה ובהם

תשע״ה המצרים בין לייקווד, בישיבת השעו"כ בתום נאמר

 אי', שם בגמרא בתענית. במשנה כדאיתא בהיכל", צלם ו״הועמד התמיד״ ״בוטל מאורעות ב׳ מצינו בתמוז, י״ז ביום שארעו המאורעות בין

 ילפי׳ בהיכל צלם הועמד ועל בתמוז, בי״ז זה שהיה קבלה יש התמיד ביטול על בתמוז, עשר בשבעה בהיכל צלם והועמד התמיד שבוטל מנ״ל

 לו היה בהיכל, הצלם הועמד מתי לנו לומר הפסוק בא שאם להבין, יש ולכאו׳ בהיכל. צלם הועמד ביום בו התמיד, בוטל שבו שביום מקרא,

 היה, זה מתי קרא לנו אין התמיד ביטול על שגם ובפרט התמיד, שבוטל ביום זה שהיה ואמר רמז ולמה בתמוז, עשר בשבעה זה שהיה לומר

בתמוז. בי״ז זה שהיה בפירוש לומר לו היה לכאו׳ וא״כ בתמוז, בי״ז זה שהיה קבלה שיש אלא

 זה את והביא שגרם זה הוא התמיד שביטול אלא בהיכל, צלם הועמד אז התמיד שבוטל היום שבאותו בעלמא סימן זה שאין בזה, ומבואר

 ת״ח המהנה כל בברכות, בגמרא שמבואר מה עפ״י הוא, בזה והביאור בהיכל. צלם הועמד מיד התמיד, שבוטל וכיון בהיכל, צלם שיועמד

 ואילו קרבנות, הקרבת לענין ת״ח להנות של המעלה את הגמרא מדמה מקומות שבכמה כבר ציין שם וברע״א תמידין, הקריב כאילו מנכסיו

 לתמיד שדוקא הקרבנות, משאר תמיד קרבן נתייחד מה להבין ויש קרבנות, לשאר ולא דווקא, תמידין להקרבת זה ענין שהושווה מצינו פה

ת״ח. שמהנה מי הושווה

 מעלה בזה שיש והיינו לי, המיוחד זבחי שזהו התמיד, קרבן גבי סד.( )פסחים בגמרא דאי׳ הקרבנות, משאר התמיד קרבן שנתייחד מצינו ועוד

 התמיד בקרבן ואילו לה׳, ניחוח ריח לה׳, אשה לה׳, קרבן נסתר, בלשון הכתוב דיבר הקרבנות שבכל לי, מיוחד שנחשב הקרבנות שאר על

 ויש הקרבנות. כל עיקר שהוא שם, רש״י שכ׳ וכמו לי, המיוחד זבחי וזהו ניחוחי, ריח לאישי לחמי קרבני עצמו, בעד כמדבר הוא התורה לשון

הקרבנות. משאר יותר אלו, ענינים בב׳ התמיד קרבן נתייחד במה זה, ענין להבין

 כקרבנות גורמו הזמן אין הקרבנות, שאר כמו מיוחדת סיבה לו שאין תמיד, שהוא זה עצם היא תמיד קרבן של שהמעלה הוא, בזה והביאור

 חכם התלמיד מעלת וזהי יום, בכל תמיד בא הוא אלא מיוחדת, התעוררות או סיבה לשום נצרך אינו בנדבה, או חטא על בא ואינו המועדים,

 בחיים, זמן ובכל עומד, הוא בו מצב בכל כסדרן תמידין אלא ה׳, את ולעבוד ללמוד לו הגורמות שונות חיצוניות בסיבות תלוי שאינו האמיתי,

 את יש חכם שלתלמיד משום תמידין, הקריב כאילו הדבר לו נחשב חכם, תלמיד שמהנה מי ולכך קונו. רצון לעשות ומזומן מוכן הינו תמיד

 אלא מיוחדת לסיבה נזקק שאינו מעלתו, היא זו הקרבנות, כל עיקר והוא לי, המיוחד זבחי נקרא שתמיד הסיבה ג״כ היא וזו התמיד. מעלת

אותו. מקריבים תמיד

 מתחזק בקובנא הפרוש שכאשר מסלאנט, ישראל רבי שאמר וכמו בהיכל. צלם שהועמד הסיבה היא זו התמיד שביטול הענין יתבאר ובזה

 על אפילו משפיע חיזוק שכל והיינו הפרוש, שהתחזק חיזוק אותו בזכות מזה נמנע להשתמד, בדרכו שעומד בפריז המומר היהודי ה׳, בעבודת

 התמיד, שבוטל וכיון יותר. להתדרדר ביותר הרחוקים על גם משפיע זה הצדיקים, אצל רפיון יש כאשר להיפך, ג״כ ומאידך ביותר. הרחוקים

 לכך זה גרם ומניעות, סיבות ללא מצב ובכל זמן בכל קרב שהוא הוא מעלתו שכל התמיד, קרבן של בתמידות חסרון בזה שהיה והיינו

בהיכל. הצלם הועמד כבר היום באותו התמיד, בוטל כאשר ומיד והתדרדרות, שפלות לכזאת בהיכל, צלם שהועמד
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