
  

        
  עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    ד"בס

  
  

ים ך נאה ואמת המפירותך מתוקים ציל, אילן אילן במה אברכך
אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו  ,עוברת תחתיך

בפי . ו בשבט"שיר זה מושר בראש שנה לאילונות יום ט. כמותך
בהתהלבות מרובה במספר הלחנות  הילדים ובכינוסי המבוגרים

   . וניגונים
מה עניין אילן זה לשולחן , ו בשבט"איך הגיע האילן הקדוש לט

   . תעלומה נעלמההיא  ,הפירות
, 'האילן הזה הינו משל המובא בגמ .הבא ונראה באיזה אילן מדובר

אמר , וכל אחד פרש לדרכו, יצחק זה מזה נפרדו רב נחמן ורבי כאשר
למה , אמשול לך משל ול השיב, מר ברכנייב נחמן לרבי יצחק ר ול

ומצא  .אוהיה רעב ועיף וצמ, ך במדברלאדם שהיה הול? הדבר דומה
ולנוח במקום תחת  .עבוואפשר לאכול מהן לש, אילן שפירותיו מתוקין

  .לשתות ממנה ולהרוות את הצמאוןצילו 
  ?במה אברכך, אילן אילן, אמר, דרכול כתללפנה לאחר שאכל ונח ו

 כך אברכך, אלא .הרי מצבך מושלם בפירות צל ומעיין מים שתחתיך
זהו  .יהיו משובחים כמותך יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך

  .המשל
 ,אם בתורה ?במה אברכך, רב נחמן, אף אתה המשיך רבי יצחק ואמר
 ,ואם לכבוד .הרי יש לך גדולה, אם לגדולהו .הרי כבר יש לך תורה

הרי  ,בבניםאם  .הרי כבר יש לך עושר ,אם בעושר .הרי יש לך כבוד
יהי רצון שיהיו כל צאצאי מעיך  ,כך אברכך, אלא, כבר יש לך בנים

משל הוא לאדם . מדובר והמושרזה האילן ה.כמותך, מבורכים בכל
   . ואף זכה לבנים במקום אחד שולחנות תורה עשירות ישזכה לשת

שיהיו כמותך ולא ברכו מדוע ועדיין צריך להבין  ,אכן ברכה נפלאה
, ממנו שיתעלו למעלה למעלה בתורה ויראהיותר ברכו שיהיו אף 

  .וחוץ מבנו ותלמיד, כל אדם מתקנאב' נאמר בגמוהרי 
 הוא ישאר כמואם , הבא אם הבן שהינו מהדור ,היא על כך ההתשוב

מהאב שהרי אזי במהותו הוא יותר נעלה אף , האב במעשיו ובגדלותו
כ "א, מהלך הדורות שהדור הבא הוא פחות טוב מהדור הקודם

  . בברכה זו טמונה ברכה של התעלות יתירה אף יותר מהאב
ישימך  ישראל לאמר יברך בך מעתה נתן לבאר את דברי יעקב אבינו

  .אלוקים כאפרים ומנשה

שעם ישראל יתברך באפרים יעקב אבינו וצריך להבין מדוע בחר 
דבר זה שהרי קודם לכן נאמר  קשהמכך מויתרה ו.  ומנשה דוקא

ואם  ,בפסוק שיעקב אבינו אמר אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי
שעם  ,כ היה צריך לומר"א, שמעוןאפרים ומנשה תלויים בראובן ו

  .שמעוןכובן וכראישימך אלוקים , ישראל יברך
השני אץ אכן לפי מה שנתבאר אדרבא הדברים משלימים אחד 

פרים וכמנשה כיון שאף שהיו דור יותר מאוחר הברכה בדוקא כא
הרי זו מעלה  נשארו במעלת הדור הקודם כמעלת ראובן ושמעון

בזה יברך עם ישראל כל אחד את בניו את הדור שאחריו  .נפלאה
  .שישארו במעלת הדור הקודם

היא , לעזור לדור הבנים להישאר במעלת האבותלכך והדרך צה והע
שהדמויות עליהם , של הדור הקודםתת לדור הבא את הסביבה ל

יהיו אנשי המעלה אנשים , יחשבו אותם ידמיינו ויראו לנגד עיניהם
בעבודת דרכם מידותיהם התרומיות רמים שמעשיהם רות הקוודמ

  .וירצו לדבוק בדרכיהם ,תעמוד לנגדםהשם 
איך היה , את האווירה של הדור הקודםעד כמה שניתן להעביר 

שמחת התורה והמצוות של נראית כיצד היתה , נראה חודש אלול
כל  .הפסח וכל חוקותיו, של ההכנות לחג והחג בעצמו חודשי תשרי

  . זה יכנס ויגדל את הבנים
כשרוצים להתוות , ניתן להליץ על כך בלשון מעשי אבות סימן לבנים

לבנים את הדרך ראוי לעשות זאת על ידי מעשי אבות על ידי כך 
   . י של האבותשמכנסים אותם להוו

 .רחל מבכה על בניה סוקיםעומד על הדקדוק בפ ח"דרושי הצלב
מאנה " "מבכה על בניה"ושואל על כפילות תיבת בניה בבכיה 

  ".ניהלהנחם על ב
שהגלו אותם , ומבאר שבכית רחל היא בכפלים על הגלות הגשמי

שירדו מדרגתם אל שפל מדרגה , ועל הגלות הרוחני, בארץ אויב
שהלכו " מבכה על בניה"וזהו , העליהם עול תורה ומצוותופרקו 
שאיננו כמו שהיה " מאנה להנחם על בניה כי איננו"כ "וכמו, בגלות

נצטרף לתפילתה למען הכלל והפרט  .ברמה הרוחנית של ישראל סבא
  בברכת שבת שלום  .        ונזכה לגאולה במהרה
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                                                                                 .ןודורשי שואלין                                                                          בארץ  שר שם שמותא       

  
  א"שליט שורץאהרן יהודה  ג"מורנו הרה

  ץ אלעד"חבר בד    
  ורב שכונות הצפון     

  
  .בחינם ודברי גדולי הדורות שאין לשנות שמות, שעושים לאדםם שוהוספת ינוי שבעניין   

  
שהיה בבית מדרשנו מאור שרגא ניגש אדם אחד לגבאי ואמר  שהעמ

. פנה לשאול מה וכיצד לעשותוהו. שברצונו לעשות שינוי השם לאשתו
השיב ששאל איזה גדול ואמר לו , ולשאלתינו מדוע רוצה לשנות את שמה

  .שצריך להחליף את השם של אשתו
כיון שלא ידע האם לשנות או  ,לעשות דבר זה לעת עתה הורנו שלאאך 

  .וישאל מה לעשות, רק להוסיף
א מדרכי הנה על דרך הפשוטה מוזכר שינוי השם שהו. דבר זהונבאר 

 שפוסק )'ד הלכה תשובה מהלכות' ב פרק( ם"להרמב התשובה כמו שמצינו
 אותו ואיני אחר אני כלומר" שמו שישנה הוא התשובה מדרכי דאחד
 ". המעשים אותן שעשה האיש

  שינוי השם מדרכי התשובה
 דברים' דד דאיתא )ב"ע ז"טף ד( ה"בר' מהגמ הוא ם"הרמב לדברי והמקור
 ן"הר ומסביר, השם שינוי הוא מהם ואחד, אדם של דינו גזר מקרעין
 בלבו שיאמר תשובה לעשות לו גורם השם דשינוי" מפני דמילתא הטעמא

  ".מעשי לתקן אני וצריך לכן קודם שהייתי האיש אותו איני
ת הם על אדם שנולד ונתנו לו שם "בזה המובאים בספרי השו נידוניםוה

אבל . שאינו ראוי או יהודים שהיו בין הגויים והיה להם שם כמו לגויים
  .בדרך כלל לא רגילים בשינוי שם בחזרה בתשובה

  .שינוי המזלחולה שינוי השם ל
הוא כשיש חולה מסוכן משנים את . שמצוי יותר בעניין שם עוד אופן

 ארבעה, יצחק רבי אמר )ב"ע ז"ט דף( השנה ראש מסכת' שמו וכדברי הגמ
, השם שינוי, צעקה, צדקה: הן אלו, אדם של דינו גזר מקרעין דברים
 שרי שמה את תקרא לא אשתך שרי השם דכתיב שינוי', וכו מעשה ושינוי

  .שמה שרה כי
 לברך נהגו וכן) שלו סימן( דעה יורה ערוך א שולחן"רמדבר זה ב והובא
   .דינו גזר קורע השם שנוי כי, חדש שם להם לקרא, נ"בבהכ חולים

 בשעת נ"בבהכ החולים את לברך נהגו וכןכתב  )שם( השולחן ובערוך
 כלומר השם משנין חזקה המחלה ואם מתעורר רחמים דאז התורה קריאת

 אדם של דין גזר הקורעים מהדברים אחד דזהו לשמו שם עוד לו שמוספין
     ).'ב ז"ט( ה"בר ל"חז שאמרו כמו

 וחוה אדם בתורת, השם לחולה שינוי ראיתי מובא בעניין ומכל מקום
 הסכנה כשכבר אם כי כן לעשות שלא ,)א"ח סוף ח"כ נתיב( ירוחם לרבינו
  .ו"ח גדולה

 השלישי הפרט נבאר ועתה )ט"קכ סימן העזר אבן( השולחן הערוך ל"וז
 בשם מאד מאד החמירו והפוסקים שמו ושינו חולה כשהיה ב"י' מסעי

   .העיקר שהוא השינוי
 אצלינו כנהוג היה לא בימיהם שהיה החולה שם דשינוי שמה בארנו וכבר

 חותם וכן ביחד שמות בשני אותו וקוראים שמכבר השם על שם שמוסיפין
 השם שהעבירו ממש שם שינוי היה ובימיהם כידוע לתורה ועולה ע"א

 עוד יאמר יעקב לא )ט"כ, לב ראשיתב( כעניין אחר שם לו ונתנו שמכבר
  .'וגו ישראל אם כי שמך

מ שהיו עוקרים את "א אחר שהביא מדברי הח"שטרן שליט א"והגרש
שבדורות הקדמונים לא השתמשו ) 'י' ג(ת מילי דאבות "השם כתב דבשו

השמות אבל כיום מוסיפים כיון בשתי שמות ולכן החליפו את 
   .שמשתמשים בשתי שמות

ר להחליף שם שהשם של אדם הוא בהוא מפני חומר הד יתכן שהטעם אכן
  .ו שורשו"וכשמשנה שם עוקר ח, מ דבדיק בשמא"כעובדא דר, ממהותו

שם מהספרים הביא ) קב סימן והשמטות ליקוטים( יציב דברי ת"ובשו
  ,ק"ברוה כמעט מעשיו שכל אדם לא אם החולה אדם שם לשנות שחלילה

 רבינו .)'חולים ד ביקור לכותה(ל "זצוק זוננפלד ח"להגרי ופסקים ובהנהגות
 יעץ לא פעם שאף וכמעט, לחולה השם שינוי ענין לשלול ימיו כל הקפיד

  .כך על
' ועי. ד"צ' עמ א"ח ישראל דארעא מרא בספר שם מובא ראהובהערות 

 אין שבזמנינו שאמר רבינו בשם כן שכתב ז"רט דף גרים שמא' בס
 להוסיף שבשביל משום, ז"וכיוב מסוכן לחולה שם לשנות או שם להוסיף

 שבשמים השמות בשרשי הבקי אדם להיות צריך השם את לשנות או
 ורק לחולה שם מוסיפים שפעמים עוד ואמר. בזה בקיאים לא ובזמנינו

. ש"עי, לו מתאים לו שהוסיפו השם אותו שאין משום, מת הוא זה מחמת
 והיה, חולה שהיה בשעה" יוסף" שם הוסיפו עצמו שלרבינו לציין ויש

  . ה"של' סי סוף ד"יו א"ברמ ועיין. רבותיו הוראת פ"ע
. ח"כ נתיב ירוחם ורבינו ח"מ' סי' ה חלק בתשובותיו א"הרשב כ"כ ברוכ

) 'ז אות א"י' סי( הקודש עבודת ובספרו ליאיר סנסן' בס א"החיד מרן אמנם

 לו להמשיך גדולה בכוונה ש"ויר חכם י"ע להיות צריך השם ששינוי כתב
 מקור ומכאן ,)א"שכ' וסי ה"רמ' סי חסידים' בס' ועי( מהקדושה חדשה נפש

  .כ"ע .רבינו להנהגת
ח דאף הוספה אין לעשות בסתם ורק "בספר הנהגות אלו של הגרי מבואר

  . בהכרח גדול ובהוראת חכם
ל "ר בעל השבט הלוי זצוק"מומ א הביא ששמע"שטרן שליט א"והגרש

ל שאין רוח חכמים נוחה משינויי השמות "ש אלישיב זצוק"וכן ממרן הגרי
פ הוראת "ואין לעשות שינוי בשם אלא ע. שעושים כיום באופן גורף

  .גדולי תורה מובהקים
כ עושים כן "לה מובא בסידורים ובדשבה עושים שינוי שם לחו והדרך
 הלכות חיים השם באורחות ומובא סדר שנוי סדר. אמירת תהיליםאחר 
 .חולים ביקור
 ת"ת שו"שינוי שם מטעם חזרה בתשובה או מטעם אחר כתב בשו ולגבי

 בודאי הנה ,לגבי שינוי שם אשתו שדן )ה"ד צו סימן ב"כ חלק( אליעזר ציץ
 הדבר שתותן כדי עשרה ובנוכחות ת"הס בפני כן לעשות הראוי מן

. לחולה שם והחלפת בהוספת שעושים וכמו, סגולתית היא וגם בפרהסיא
 ויקראוהו, נשים בעזרת מעשה בשעת נוכחת' ותהי, לכך כחו את ותייפה
א כתב שיאמרו "ובמ. שמה את בו וישנה שמברך מי לה ויעשה לתורה

  .ויקרא שמו בישראל
  בקריאת שם אחר אדם בשינוי במקצתמעשה רב 

האם ראוי לקרוא בשם יונית  ,בעבר נשאלתי על ידי אחד מקרובי הנה
שמות שנקראים בהן גם זכרים כמה אף שיש . הנקראית יונה סבתהאחר 

בפרט שהמפורסם בשם . מכל מקום אינו רוצה לקרוא יונה ,וגם נקיבות
  . זה הוא זכר שהוא יונה הנביא

נתגלגל לידי באותו הזמן ספר תולדות יעקב על מרן  ובסיעתא דשמיא
הקהילות יעקב ושם הביא שאין לקרא לילדים בשמות שהתביישו בהם 

שכיון שאין  הוהור, ומעשה שרצו לקרוא על שם סבתא שנקראית טויבע
הרי שמרן . לכן יקראו לבת במקום זה יונית, רגילים בזה ותתבייש בכך



ואכן קצת דומה לזה . ר כשם יונההסטיפלר נקט שזה נחשב אותו דב
  .במקרא יש יונתי תמתי

. וששם יונה מופיע כשם אישה במקורותינמובא  אחד על שמות בספרו
ד "וכתב בתו טובא שם על .)רכא סימן העזר אבן( צדק צמח ת"ע שו"וע

. טוב ליונה קורין אשכנז דבלשון יונה עוף של לעז דהוא פשוט ד"נלע
 .זה שם על שמות הנשים להן שקראו ל"י לכך ליונה נמשלה י"דכנס וכיון

 'כ חלק אליעזר ציץ ת"ע שו"וע(. ומביא שם עוד כמה הגיות שהיה לשם זה
  ).ח"ל סימן

שמשנה מיונה ליונית אין זה שינוי וכמו שהביא מרן הסטייפלר  ומה
מהבית שמואל שאסתר אפשר לקראה סתירה וכן אפשר להמיר אותיות 

  .המתחלפות כגון במקום קילא גילה
ל "אברהם הורביץ זצוק' ל הביא הגאון ר"א זצוק"בשם מרן החזו וגם

הילדה לא כדי ש. לקרוא לביתו במקום פיגא ציפורהשהורה לאדם אחד 
  . תתבייש בשמה

נלמד שניתן לקרוא בשם יונית על שם אחת שהייתה נקראת  זהומכל 
  .והוספת ושינוי שם צריכה שאלה והכרעת חכם  .טויבה או יונה

  
  

  

  פרי עץ הדר
  תפילה על אתרוג בשבת

  . ו בשבט האם מותר להתפלל ולבקש על כך בשבת או שאין להתפלל על כך בשבת דאין מבקשים על צרכיו בשבת"בעניין תפילה על אתרוג נאה בט
ז שאיל "תניא אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת אר, גרסינן בירושלמי, ל"וז, )ח"קפ' סי(ח "מקור ההלכה שאסור לשאול צרכיו בשבת מובא בטור או :תשובה
  . כ"ל טופס ברכות כך הוא ע"א, א מהו למימר אבינו רעינו זוננו"לרחב
דאינו אסור שאלת צרכיו אלא ' יהי רצון וכו' תבו האחרונים דמותר לומר בשבת אלהי עד שלא נוצרתי וכוהביא כ) ב"כ ח"סימן רפ(משנה ברורה הוהנה 

ומכך מלמד שודאי מותר להתפלל על  .כיון שאינו בלשון וידוי םת טוב לומר בכל יוכשמבקש על חולי או פרנסה ודומה לו שיש צער לפניו אבל חרטת עונו
  . ש הוא מוידוי עוונות"אתרוג כיון שאין לו צער לפניו וכ

טעמים  האם יאמר תפילת הדרך וכבב בזה כמהדן לגבי תפילת הדרך למי שנוסע בדרך בשבת מפני פיקוח נפש ) א"סימן מ 'חלק ה(ת בצל החכמה "שווב
ד דעד כאן לא אמרו שאסור לתבוע צרכיו בשבת רק בצרכיו "ד בס"עוד נלענל "וכתב שם מילתא דמסתברא הנוגע גם לתפילה על אתרוג זשיאמר תפילת דרך 

אות (ל "הנ) 'ב א"שבת י(וכהך דנכנס לבקר את החולה . אפשר לו להתפלל עליהם אחר השבת כהך דירושלמי שיכול להתפלל על פרנסתו אחר השבת' שיהי
וכיון , )'אות א(שהעתקתי לעיל ) 'י' ח סעי"רפ' סי(ע "כ בחולה שאין בו סכנה דאילו ביש בו סכנה הרי מותר לזעוק ולהתחנן עליו כמבואר בשו"דמיירא ע, )'א

אבל צרכים שאם לא . יהם אחר השבתאפשר להתפלל על, ח"וכן בכל ברכות אמצעויות של תפלת י. באין בו סכנה הרי יכול להתפלל עליו אחר השבת ידמייר
ולכן . מותר להתפלל עליהם בשבת, יכול להתפלל עליהם מחר' כשהוא רק ספק אולי לא יהי' ואפי, אפשר לו להתפלל עליהם מחר' יתפלל עליהם היום לא יהי

וממילא שמוכרח להתפלל עליו היום , יו למות היוםשמא נגזר על). ל"ח הנ"רפ' סי(ע "כמפורש בשו" המסוכנים סכנת היום"מותר לזעוק ולהתפלל על חולים 
  . ואי אפשר לדחות התפלה עד למחר, לבטל הגזירה

  .כשחל ערב ראש חודש סיון בשבתה על הבנים "ל מבואר דאין להימנע להתפלל בשבת על אתרוג שהוא עת מסוגל לזה וכן להתפלל תפילת השל"ומכל הנ
  .ל"זצוקאלישיב ש "מובא בשם מרן הגריוכן 

שתתפלל האשה בשעת  להעשות ראוי) סימן רסג(כן שמגן אברהם בומבואר  .על צאציהם וכן נהגו כל נשות ישראל לבקש בתחינה מיד אחר הדלקת הנרות
אילת ומכח מכן לכל דדמי לזה שניתן להתפלל ואין בכך חשש דש. )יתרו' מ בשם בחיי פ"מט(ם בתורה הדלקה שיתן לה הקדוש ברוך הוא בנים זכרים מאירי

  .צרכיו
 
  

  פוחין קדישין ת לחק
הקדימו נעשה  -אף ישראל , מה תפוח זה פריו קודם לעליו: לומר לך -למה נמשלו ישראל לתפוח ' מאי דכתיב כתפוח בעצי היער וגו מר רבי חמא ברבי חנינאא

  ).א"שבת דף פח ע(. לנשמע
ואתרוג פריו קודם ומפרש דתפוח היינו אתרוג וריח אפך כתפוחים מתרגמינן כריחא דאתרוגא   .ת שהרי אנו רואים שגדל כשאר אילנות"הקשה רתוספות וב

  .לעליו שדר באילן משנה לשנה ואחר שנה נושרין עליו של אשתקד ובאין עלין אחרים הוי פריו קודם לאותם עלים
 פ"עה מהתרגום להביא' לתוס' הי לכאורה כ"וא. כ"ע סרק אילני ביני אתרוגא: בתרגום איתא כאן בגמרא שמובא עצמו" היער בעצי כתפוח" פ"עה באמת והנה
  .ע"וצ עצמו הזה

  ה ולא על ישראל ולכן הבייא את התרגום שקאי על עם ישראל"קאי על הקב' ל לפי מה שהקשו בסמוך שהפסוק שבגמ"וי
פוחים אך תימה שמביא קרא כתפוח בעצי היער דבהאי קרא לא נמשלו ישראל לתפוח אלא הקדוש ברוך הוא כדכתיב כן דודי בין הבנים וקרא דריח אפך כת

  .יה לאתויי טפיהוה ל) שיר ז(
 מהתרגום הביא לא ת"דהר ש"א ז"דלפי) שנ' ע( ערוך נר בספרו' א שור י"הגר וכתב. 'וכו אטרוגא: ל"הנ' וגו כתפוח פ"עה בתרגום גורס) אטרג ערך( ובערוך

  .ק"ודו בכלל אתרוג על קאי ולא תפוח התיבה תרגום הוא" אטרוגא" כי הזה
 לשלם שרצה יהודי היה שבפולין לו וסיפר, "שמחה לב" בעל מגור ל"זצ ר"אדמו לבקרו ובא במיטה חולה שכב פעם כי, ל"ז לוברט נתן' ר החסיד הגאון וסיפר
  .כך שגדלים תפוחים של מסויים לסוג שהכונה תירץ ל"זצ אמת והאמרי. בפשטות' תוס קושית את לו שיתרץ למי רובל אלף של סכום

 ל"הנ' התוס קושית מיושבת שבזה ואמר, לראותו ושמח, לעלים קודם גודל שהפרי תפוח סוג לו הראו, מקום באיזה ל"זצ שמחה הלב ר"אדמו' שכשהי ומסופר
   .ק"ודו) ל"הנ אמת האמרי וכדיוק( תפוח של מסויים סוג דהיינו, "זה" תפוח מה: הלשון ומדויק

  
  ו בשבט ימסר שיעור מיוחד בעניני דיומא"לרגל שבת ט

 בכניסת השבתמ מאור שרגא "א בב"שליט י שורץ"י מורנו הגר"ע



  
  

  של תורהלכבודה שאו במעמד ידברים שנ
  אלעד" רמת מאיר"ס וחנוכת בית המדרש "סיום השב

  א "ברוך מרדכי אזרחי שליט' ג ר"הגה
  ראש ישיבת עטרת ישראל

ד אמר שאחד מהדברים "ובתו ,ל את זכרו"מאיר חדש זצוק' צ המשגיח ר"לרגל יום היארצייט של חמיו הגהעל נס והעלה  ,א פתח בדברי תורה"הגאון שליט
ס עם "לדעת ש, ס"הוא לא התכוון למלמל ש ,ס"עם ש כשהיו נכנסים אצלו היה שואל מה, ס בישיבה"י השע מאד שמח בהם הם סיומ"נמאיר ' ח ר"שהיה מו

  .כמה היה שמח שהוא שמע שמישהו עושה סיום ,אחרת זה לא נקרא לדעתכלל הלומדעס 
כשמשננים  ,וכשחוזרים יודעים ,ר הסיום חוזריםהגדלות של הסיום שאח, והחזרה זה העיקר ,בלי סיום אין היכי תמצי של חזרה, מה העניין המיוחד של סיום

אומרת בית גדול שמגדלים בו ' ה יעזור שהבית הזה יהיה בית גדול כמו שהגמ"הקב ,כעת בית הכנסת הזה שחוניכים אותו. מעמיקים וזוכרים את כל הדברים
 .מוסר ,תוקנותמידות מ ,תלמידי חכמים דגולים ,גם יכבד את עקרונותיוח "של מוומקום זה שנושא את שמו  .ירבו הסייומים תרבנה השמחות ,תורה ותפילה

  .ונזכה להיות תמיד בשמחות של תורה כל טוב ורוב נחת
  א "שלמה זלמן גרוסמן שליט' המרא דאתרא הגאון ר

ובסיום בנית הרחבת , יש להודות על כך שזוכים לזה ,ס"בסיום השעכשיו נמצאים . פתח את דבריו במעלת הלימוד המתמשך כמה שניםא "המרא דאתרא שליט
והפרעות לבוא לשיעור וללמוד שבע שנים של התגברות על כל מיני מניעות  ,אכן מסיימים עוד דבר, מר על כך מזמור שיר חנוכת הביתבית המדרש שיש לו

ופעמים שמשכנע אותו שזה ממש מצוה לא להיות , אפשר לכתוב ספר שלם על כל תחבולות ואמתלאות שעושה היצר הרע למנוע מבן אדם להצטרף לשיעור
  .סיום הממלא את האדם שמחה שמצליחים לעמוד ולהתמיד כמה שנים בלימוד עיקביוזה , בשיעור

יש אומרים בגלל שלמצב השיעבוד התרגלו אבל כשהשתנה ים כמה ביאורים לקוצר רוח מבאר, כתוב בתורה ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה
וצריך להבין וכי זה . האור החיים מבאר אפשר שקוצר רוחם היה משום שלא היו בני תורה .המצב וניהיה חמור והם קיוו לצאת לגאולה זה גורם לקוצר רוח

ומה כוונת האור החיים בגלל שלא היו בני . נשאר מעצמיותם ז כאומה בתוך אומה ממש בקושי"היה הבעיה שלהם והרי הללו עובדי עבודה זרה והללו עע
בגלות מצרים עוד שנה שחלק מזה עדיין היה בעבודה קשה ושנה שלימה להיות בטומאת מצרים וכל וכי להישאר להם היה ששאלה גדולה נראה משום . רהתו

למען החינוך שיוכלו לחנך עוד סיפור ועוד סיפור לחנך ' שיתכן דבר כזה כל זה כדי למען תספר באוזני וכו ,להביןדבר זה רק מי שהוא בן תורה יכול . כך למה
וכיון שלא היו בני , ה נותנת לאדם שנותנת לו מבט אחר על כל הנעשה ויכולת להאמין בכל מה שהשם עושה הוא לטובהזה הכח שהתור, המונאל את הילדים

  .ש ולמתפללי בית הכנסת"וסיים בברכה למגד ,עוד בדבריםא הרחיב "שליט המרא דאתרא .תורה היה להם קוצר רוח מצב תמוה זה
   

  א   "ג יהודה אהרן שורץ שליט"מורנו הרה
  רב השכונה    

 מהכותנה וקולע, כותנה זורע שהיהחייא ' של רושבח זה נאמר על מעשיו  .חייא מעשי גדולים כמה רבי אמר ,בבא מציעא' א פתח בדברי הגמ"שליטמורנו 
 ומלמד ,תינוקות מלמדי שם שאין למקום והולך ,תורה חומשי חמשה הקלף על וכותב, קלף מכין ומהעור, ליתומים בשרם את ומאכיל צבאים וצד, רשתות
טרח בכל הדברים הללו ולא לקח  חייא' שר א"הגר בשם מובאו .'והסדר שהיה עושה ככל המבואר בגמ )ב"ע ה"פ מ"ב(' וכו חומשי בחמשה תינוקות חמשה

 כריתת לצורך הגרזן את גם עושים ושהי באופן הכנסת בית בונין היו שאם נפלא דבר א"הגר והוסיף. ההכנה של והמחשבה בהכוונה תלוי דהכל, המוכן מן הכל
  .)י"ר' ע א"ח אהרן משנת. (שמים לשם היתה שההכנה כיון, זרה בכוונה הלזה הכנסת בבית יתפללו לא, וזכה טהורה בכוונה הכנסת בית לבנין עצים

בקדושת בית הכנסת שלא לשיח שיחת בקבלה לשמור את על רוממות התפילה , וכן כאן במקום הזה הרחבת בית המדרש נקנתה בהכנה ראויה בדבר קודש
  .תפלה ודברי חולין יחדיו, שלא ישכנו חול וקודש ,בשעת התפילה חולין

ב שהרי שם אין זה לגמרה של תורה אלא "וצ. ה את החכמה"המלך שקיבל מאת הקבצל שלמה מדרש אנלמד מהמקור לשמחה של סיום מובא בפוסקים ש
   .כך על סיוםתחילתה של חכמה ואיך נלמד מ

ת מה והביאור בזה הוא על פי יסוד שמבאר רבינו ירוחם בפרשת השבוע כי ישנה מציאות לכל קבלה והסכמה לדבר מצוה והיא מציאות ממש ומבאר בזה א
  . מאריך בכך רבינו ירוחם. שאומרים ברוך אומר ועושה דאמירה זו היא מציאות

נמצא שבחנוכת הדבר . מדניאל שנחשב לתענית לעניין קבלת התפילה מרגע שקבל עליו להתענות )ב"ע 'ח( תענית במסכת' וניתן להביא מקור לכך מדברי הגמ
אלא שיש לקיימה כדי לא לגרום לחורבן אותה המציאות  .מונח הסיום כשהוא בא בהסכמה גמורה לעשות את הדבר הרי מציאות הרוחנית כבר נמצאת בסיומה

קדושת  כמה מציאות מרוממת של .ואם כן אותה חגיגה היא הסיום וניתן ללמוד ממנה על גמרה של תורה ,ה ומרוממתוהשנתהוותה בקבלה שהיא מציאות גב
  .בשעת התפילה ו מדיבוררעל כך שישמבקבלה . מדברי חולין בשתיקהבית מקדש מעט שנתקדש 

העברת שיעור ללמוד מה שכתוב בדף שזה אפשר אין זה סתם , א הוא סיום של שיעור מיוחד"שליטמיצמכר יאל פלט' רס על ידי המגיד שיעור "וסיום הש
ואם כן איכות השיעור בקדושת , אלא זה שיעור שמגיע על ידי עמל ויגיעה בהכנתו, בלא הכנה מיוחדת בפרט כיום שיש כל מיני ספרי עזר, לעשות בקלות

הרי זה הכנה נפלאה , מים ובעל מידות טובות ועובד השםהינו בעל מעלה ירא ש א"ובפרט שהמגיד שיעור שליט, השיעור התורה יש בה כח לרומם את שומעי
  .   כמו שהבאנו מגדולים מעשי חייא שהכנת הדבר היא משפיעה ,הלכל שיעוריו שיהיה להם השפעה טוב

ן יבי לאר ביותוכם המחוי הגו אפילי כר אמם שמקלל "זצא הסבם שמובא ב, תורהלימוד היש תנאים לו ,הוא אינו איזה לימוד חכמה בעלמאולימוד התורה 
ה בתור שלהביןי מפנ ,הלמו ,ובוריל ער הדבת אם מביני הםש קדם עע זרל ישראי לילדא וגיסהת אם וכשלומדי ,תמדעא שלש יאויא של הסוגת אן פאום בשו

ללמוד תורה אם לא וכן אמר עקילס הגר לדודו שאי אפשר  .תורההת חוקה ז, לישראת וקדושת נשמה לזם צריכיא אלא גרידל שכק בספיו  מאינה הקדוש
  . נהגות בכחה להשפיע על המקבליםהח מתוקן במידות וב"תורה שנמסרת על ידי ת. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום כנאמר, יתגייר

יים בברכה ואס . אם ראית בריות שנתרשלו עמוד והחזק ואתה נוטל שכר כנגד כולם, צריך להמשיך להתחזק בתורה ולהרחיב בשמירת קדושת בית הכנסת
  .ש ומשתתפי השיעור ולכולם שתרבה הדעת ולימוד התורה יקרין קדושה וטהרה ונזכה לביאת גואל צדק ולבניין בית המקדש המפואר במהרה בימינו"למגד

  
  א "יצחק זאב זקס שליט' הגאון ר

 ראש ישיבת כנסת הגדולה 
ואחר  ,שהוא בא להתרים עבורו חשיבות אותו דברבפניהם על כשאדם רוצה להתרים אנשים לאיזה מטרה הוא מכנס אנשים ומפרט ומרחיב מנהגו של עולם 

ה בא להתרים את "אבל בתורה כתוב שהקב. שהוא מרחיב בחשיבות ובנחיצות הדבר הוא אומר שכדי שיוכלו לעשות דבר כזה צריך כך וכך ומבקש שיתרמו
והתשובה שבאמת אין זה תרומה  .וזה היפוך הסדר הראויבני ישראל לתרומת המשכן נאמר ויקחו לי תרומה ורק בהמשך נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

זה , אלא זה מטרה אחרת זה נתינה אחרת .ולי הזהב נאמר לי הכסף ,אינו חסר דבר ,ה צריך כסף מעם ישראל"אין הקבשהרי , כןמששיהיה במה לבנות את ה
ין המשכן הוא וזה הצורה גם להתקשרות שבני, השניקשר אחד עם נתינה כנתינת חתן לכלה ולהיפך שהיא נתינה לא של השלמת החסר אלא נתינה כדי להת

והקשר המושלם על ידי לימוד כל , ה הוא נשאר על ידי התורה"והקשר עם הקב. ה"התרומה היא סבלונות והיא מטרה להתקשר עם המקום בכעין החתנות ו
  .  ר שתשרה השכינה במקום והתחזק הקשר ויהיה קשר של קיימא"ויה .ס לחנוך בו מקום להשראת השכינה"וממילא אין דבר יותר מסיום הש, חלקי התורה

        ה            "ה    תנצב"ע תמוז תשע"נלב    יעקב יהושעזאב מרדכי בן    לעילוי נשמת                             
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