
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

יודע תועלתם נחיצותם מה כבר אפשר לכתוב על גמ"ח, מי לא 

ם בן "נים רשימת הגמחיופי טלרלו בספתסתכאם תם, ובעיקר תפוצ

לכל דבר יש כתובת יש  ,מחוט ועד שרוך נעל 'תמא' עד  ,פורת יוסף

 .וליטול. מה ניתן כבר לכתוב.. מקום בו אתה יכול לשאול

רות אמר ר' זעירא המגלה  גמילות חסדים מבואר במדרש ל שכרע

הזאת, אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, ולא 

 נכתבה אלא ללמדך כמה מתן שכר טוב לגומלי חסדים.

 יהעיקרוהוא הדבר  ,דגשמה לשים על  ,יש גם יש ומה בכל זאת...

 . חסר מהספר..העיקר אכן כי נראה ש ,בעניין

המשגיח בישיבה קטנה היה לו ראיונות נפלאים לשון ציורית וכושר 

 בלבות השומעים.תיאור מיוחד כך שרבים מתאוריו נחרטו 

יתכן שהיה זה בעת שביתת הרופאים או אחיות בבתי החולים או 

 איזה תקופה לאחריה.

 רביםהנה  ואז צירף דוגמא זאת לנקודה והרעיון אותו מסר בשיחתו.

להקל  ,להציל חיים שרוציםרחמנים את עצמם ראים אים מהרופמ

ת דעת ומכוונים נותנים חווו, הם מטפלים בחולים, מיסורי החולים

כיצד לרפא חולה מחליו ואיך ניתן להקל את מכאוביו, אך כל זה לא 

העסקתם  ילהיטיב את תנאיו ,מונע מהם בעת רצונם לקבל דבר מה

 יהם.לעזוב את החולים הדווים במכאוב

יתירה מכך הם אפילו מעוניינים שתשרור אנרכיה בבתי החולים 

בכך מתגלה ו .שיגבר הסבל והכעוס שהרי כך ינצחו במאבקם

 כמובן לא בהכללה יש כאלו... ..מחשבתם.

בבתי  שופטים. ההשופטיםמדוגמא נוספת ויותר מודגשת הביא 

ם על פגיעה לנאשמיהטפה ומטיפים  ,קיהםפוסקים את פסהמשפט 

איזון של קיום החיים הנורמליים של הבאחרים על הפרת הסדר ו

על פני האדמה. למה אין בך יושר וצדק ורצון טוב הם אנשים 

אבל כשהשופטים הללו רוצים להוסיף עוד הון לכיסם הם  ...נוזפים

יעשה שובתים וכעת הם נהנים שכל הארץ תהפוך לזירת הקרב איש 

ככל שיהיה כך יכירו בצורך  השתשתרר אנדרלמוסי ,הישר בעיניו

הוי אומר אין מידת הרחמים ולא היושר   בהם ויכנעו לדרישותיהם.

מנחים את אותם האנשים רק הצורך לצבור כח והון מביאם לעזור או 

את המשתמש בשירותם לשפוט הם הופכים . ועל הדרך לשפוט

 .ואובייקט שלהם

לא יבול היה  ,ותמלאך המ בי חייאראודות  מעשה מופלא מובא בגמ'

 , יום אחד לקחת את נשמתו בהגיע זמנו להיפטר להתקרב לרבי חייא

יא לו להוצבא ודפק בדלת ואמר  בדמות עני,מלאך המות נראה אליו 

  .והוציאו לו, לו לחם

מדוע הרי מר מרחם על העני וא"ב איפוא  ,לר' חייאמלאך האמר לו 

נורא" הראה לו את ה"שוטא ד מלאךה, אין מר מרחם על אותו האיש

 .את נפשור' חייא המציא לו 

 ,תדברי הגמ' הנ"ל מפליאים לכאורה. איזה מין ק"ו נשא מלאך המו

להמציא  וכי מפני שרבי חייא נתן פת לעני ניתן להסיק מכך שעליו גם

  .את נפשו למלאך המות

ידע היטב  מלאך המות הגר"ח שמואלביץ זצ"לביאר  ,אלא בהכרח

את ר"ח והכיר את תוכו ואת לבו, וידע שבשעה שנותן ר"ח פרוסה 

לעני הוא עושה את זאת עם כל "נדבת לבו", עד שממש נותן לעני 

את כל לבו ואת כל נפשו בפרוסה אשר הוא מושיט לו, וע"כ ביקש 

 המלאך המות שירחם גם עליו ויתן גם לו את נשמתו.

שכולה למען העושה, לבין הקצה קצה אחת עשיה ות וובין שתי הקצ

ויהודי  ,נמצאים כל הבני אדםהשני שוא נתינת הנפש עבור השני 

שאוף לחסר שמקורו בנתינה שבא לעשות חסד כרצון השם צריך ל

 .נפשך לשני לעשות חסד עם כל מחשבת הלב עבור השני ותפק לרעב

אדם לעשות חסד עם הזולת, היות ניצב בבוא לוזה העיקר שחייב 

תרופות  ,לייסד גמ"ח לא משנה מה יהיה בגמ"חכשהינו בא  וכ"ש

 ."זולתולהטבה לגמ"ח נוסד לתועלת "כלי עבודה או דבר אחר, 

גמילות חסד עושים כדי להדבק במדותיו וללכת בדכיו של הקב"ה 

 שחונן זן ומפרנס את כל העולם. 

זה משרד או לחילופין אין  ,אין הגמ"ח עוד מפעל שמפרנס את פעיליו

 זה אולי דבר , שבא לפרסם את בעליו,פירסום משרד יחסי ציבור

 .אבל זה לא החסד איליו התכוונה התורה , טוב שם טוב,חשוב

פט הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות מש

 וקיךואהבת חסד והצנע לכת עם אל

 העורך    בברכת שבת שלום                 

 את הדרך                              "ח                                                  "ח                                                  מ  מ  ג  ג  ל  ל        
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                                                                                  .ןודורשי שואלין                                                                                                                             בעת קוראינו      

 

 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

יחא לאינש למיעבד מצוה ספרי לימוד אי אמרינן בהו נחנויות שעלול לבוא לידי קריעתם. פרים בסקריאה בבעניין   
  להשתמש בשרות בדעת שלא לקנות ולההנות את נותן השרות. בממוניה.

 האוכל בשוק דומה לכלב ביאור הר"ר אליהו בתוס'. מנהג אנשי דור המבול. הערמת המקיז דם ואין לו יין. 
 

 חודש אייר תשע"ז                                                בס"דשאלה: 

 לכבוד הרב הגאון רבי יהודה אהרן שורץ שליט"א

הנוגעת נסתפקתי בשאלה מכבוד הרב להשיב לי על ספקותי  אבקש

כמה חנויות ספרים שילדים בשראיתי  למעשה, והתעוררתי לכך משום

או לקרוא אותו, האם דבר )לפעמים גם מבוגרים( לוקחים ספר לעיין בו 

 הלכה או לא.זה מותר ע"פ ה

וא אולי בעל החנות מסכים כיון שאולי ע"י הקריאה הילד האצלי  והספק

שהוא לא מסכים כי יכול להיות שע"י  או י"ל, ה לקנות את הספרירצ

  .יקלקל את הספר הקריאה

לא ירצה לקנות את  אינו רוצה שיקרא בספר שחושש שאחרי שיקראוגם 

יש בזה , ואולי כיון שכבר מכיר אותו ולא רוצה יותר לקרוא בו הספר

שקוראים וכדו' סיפורים )של ילדים( לספרים הלכתיים ספרי לחלק בין 

 .בו וחוזרים וקוראים בו כל הזמן

לצורך שידע אם רוצה לקנות מ"מ עדיין יש להסתפק נניח שזה מותר  ואם

 רוצה לקנות אולי בשבילו זה אסור. ילד או המבוגר יודע שהוא לא

להתר או לאסור או שזה ה אם בכל החניות הוא אותה הלכסתפקתי ה דוע

   לפי דעת המוכר. לוי בכל חנות בפני עצמהת

 .שיחי'וכו' לכבוד החביב והיקר  :תשובה

כל שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מקיימת. לא חכם שאלת שאלת 

ג "דף נ)מסכת עירובין וב לעשות כאחרים כאשר יש חשש עבירה בדבר.

לא  רבי תינוקת אחת ואמרה ל( שריב"ל סיפר שעבר בדרך שבשדה ב"ע

ליסטים כמותך  אמרתי לה לא דרך כבושה היא. אמרה לי, שדה היא זו

 .)ועיין מהרש"א ובעוללות אפרים( כבשוה

כידוע שאלה שלא מדעת היא בכלל גזילה. ולגבי  השאלה אבארלעצם ו

 יד סימן חיים אורח) ציצית הלכות ערוך העיון בספרים מפורש בשולחן

 שמא דחיישינן, דעתו חבירו בלא של מספרים ללמוד ד'( אסור סעיף

  (.קטנות הלכות י"נ) בלמודו אותם יקרע

 שמא דחיישינן בעלמא באקראי אפילו ט"ז( ק")ס ברורה משנהה כתבו

 . המשמוש מרוב שיתקרעו עד הרבה בהן יקרא

ששכיח ספרים בדפוס ואם יקרע יוכלו להביא לו  שיש שכתבו דהיוםואף 

ספר אחר במקומו מותר להשתמש בספר לימוד משום ניחא לאינש 

 למעיבד מצוה בממוניה. 

שייך רק בספר של אדם פרטי שאינו עומד למכירה והוא ספר  כל זה

לימוד שיש בכך מצוה, אבל בספר שעומר למכירה ואם יתקמט קצת כבר 

 ו יפחיתו בתשלום אין את ההיתר הנ"ל.  יקפידו שלא לקנותו א

לפעמים דלקרוא בחנות,  שאין היתר לקרוא אפילו כשמקבל רשותונראה 

אין זה בעל החנות רק שכיר שעובד בחנות ואין לו סמכות לכך, ומלבד כל 

זאת יתכן שהספר יוזק ולא יודיע ולא ישלם עליו וגוזל את בעל החנות 

וכר ימכור את הספר מחוסר ידיעה הרי ולא על דעת כן הסכים, וגם אם המ

 יש בכך חשש גזל מהלוקח.

שרוצה לקנות את הספר ולכן קורא בו, בד"כ בספרי חול קונים ובטענה 

ודאי שאי אפשר לקרוא בות אחרים או לכל היותר בעיון קל, ע"פ המלצ

 מעבר לכך אף כשרוצה לקנות. 

בכל זמן משתנה של שימוש בחפצים הנמצאים בחנויות וכדו'. זה בנידון ו

להקל בספר של  קפידת האנשים והדין הוא תלוי בכך וכמו שנתבאר לעיל

, ממילא לקנותו ולכיקנה כיון שיאם יקרע עת שדעל פרטי לעיין בו אדם 

לעומת ספרים העומדים למכירה לצורך מתנה  אמרינן דניחא ליה לאינש,

יש להביא דוגמא לכך משימוש בכלים , א עליהםשודאי יותר קפיד

פעם היו משתמשים בעודם ש ומכשירים העומדים למכירה. שמבואר

של הונאה בכך שמוכרים את  ולא היה חששלאחרים  בחנות להשאילם

 הכלים לאחר שהשתמשו בהם.

 ד"יו)שולחן ערוך ה בט"ז על דברי והובאשב"י מתבאר מדברי ה דבר זה

כלי או שוכר  השואל (הלכות הכשר וטבילת כלים סימן קכ סעיף ח

 םל אם ישראל קנאו מהעובד כוכביאב מהעו"ג, אינו טעון טבילה.

ויש מי  לה, שכבר נתחייב ביד הראשון.והשאילו לחבירו, טעון טבי

שון לצורך סעודה, אלא לחתוך קלפים וכיוצא שאומר שאם לא לקחו הרא

  .אין צריך להטבילובו, 

, טבילה ריךצין אם קנאו לסחורה א דיןהוא ב"י ה תבכשט"ז הוהביא 

 .ונ"ל דיש לטובלו בלא ברכההט"ז  והביא מהאו"ה שצריך להטביל ומסיק

השואל כלים מישראל החנוני לצורך סעודה יטבלנו בלא  דיןהוא הסיים דו

"כ שלא ברכה אלא דיש לחנוני להודיע זה למי שיקנה אותו ממנו אח

הביא את הדעות השונות פתחי תשובה וכן ה .שנית בברכה כנלע"ד יטבלנו

 . לעיניין זה

חר מכן מכרו ולאשהיו משאילין כלים העומדים למכירה מכל זה  ארמתב

 .אותם ולא חשו להונאה שמוכרים ללוקח כלי שאיננו חדש

צריך לחלק דדווקא בימיהם שלא היו מקפידים על כך לקנות  על כרחךו

לא לקנות כלים כיון שמקפידים כיום  השתמשו בו, אבל רכלי שכב

שמראים בהם כיצד המכשיר מכשירים אדרבא שהשתמשו בהם בחנות, ו

נמכרים במחיר זול וכן כלי תצוגה, ממילא שאסור להשתמש בכלים עובד 

 ויש בכך חשש הונאה אם מוכר כלי שהשתמשו בו. העומדים למכירה

והוא הדין כלים  שח( סימן)שכתב בדיני מוקצה  רמ"אויעויין ב

ומקפיד עליהם. שלא להשתמש בהם כדי שלא  ההמיוחדים לסחור

 ווהישלא היו משאילים אותם כלים הרי שגם בזמנם היו   .יתקלקלו

. עוד מבואר שם היו כלים שלא היה קפידה עליהםמקפידים עליהם ו

אבל אם אינו מקפיד כתב המשנה ברורה שתלוי גם בדעת הבעלים כמו ש

ליהם, אף שהם מיוחדים לסחורה, ונתנם באוצר גם כן, שרי לטלטל ע

 (.בחזון איש או"ח סימן מ"ב ט"ז , וע"ע)מ"ב סק"ז

שלא לקנות דבר שהשתמשו מקפידים על כך  ללכך בדרכיום  קוםממכל 

 ן אין להשתמש בכלי העומד למכירה.בו ולכ

לעניין אר דינם בדאיירינן בדין קריאת ספרים הנמצאים בחנות נאגב 

מקבלים במתנה לבר שספרים עיון נוגע לשבת אם הם מוקצה. ונ"מ ב

 ה ורוצים להחליפם וכדו'. או ספרים העומדים למכירה בבית הכנסתמצו

 .  האם ניתן לטלטלם

כל כתבי קודש ואוכלין ומשקין, אף על ( כלל סו ג-חלק ב)אדם  חייהכתב 

ולכן אפילו לא  לגזור,יון שהם לצורך שבת לא רצו פי שיחדן לסחורה, כ

הזמינן לא במחשבה ולא בדבור, מותר לטלטלן, שהם דברים שמצוה 

לעסוק בהם או להתענג. ואפילו שלא לצורך כלל אלא לפנותן ממקום 

שלא  ספריםהאף כשמקפידים על ומבואר בדבריו ש .עכ"ל למקום, מותר

ת ר לטלטלם בשבאין איסומכל מקום  ,ם כללבהם ולא לעיין בהלהשתמש 

 שלא גזרו עליהם מוקצה.אף שלא לצורך משום 



יש לנו להתיר לעיין בספרי קודש הפרוסים על דוכן  החיי אדם ולדברי

ם מכירת ספרים, אפילו כוונתו על מנת לדעת אם לקנותו, ואין בזה משו

אם כי בודאי יש ליזהר שלא יהיה . שמים מותרים ממצוא חפצך, דחפצי

כולתו כעובדין דחול וזילותא דשבתא, ולסוחר איסור גמור להציג מר

גם לצורך מצוה דליכא משום  כיהל ובלאו בשבת קודש כדרכו בימת החו

ממצוא חפצך, אין להתיר אלא במקום הכרח כשאי אפשר בימות החול, 

 "ה(,ת רבבות אפרים ח"ו סי' רשו"ע"ע ) כמבואר בסי' ש"ו אות ב'.

שאלתך האם כשמאפשרים לקרוא למי שרוצה לקנות הוא אינו ובעניין 

רוצה לקנות האם מותר לו למרות זאת לקרוא. ולמעשה שאלה זה נוגעת 

או להשתמש בדבר שנותנים למי שבא לקנות לכל מיני דברים האם מותר 

נראה שאסור ו ,או לרכוש שרות כשהוא אינו רוצה לקנותלרכוש שרות 

שהוא כיון היתר להשתמש בדבר כמו מי שרוצה לקנות ואין לעשות כן 

פעמים שאף נחשב אונאת דברים וגניבת דעת. עיין ו.אינו רוצה לקנות

(, ב"ע נח דף מ"ב) המשנה לשון והוא, ד( סעיף רכח חו"מ )סימן ע"שו

 המקח וכו'. על עיניו יתלה לא אף יהודה' ר אמר בברייתא ושם

להביא סימוכין לכך שאין להשתמש בדבר שניתן חינם ומיועד ונראה 

וזה זה דבר, כשאין דעתו להשתמש כלל. לדרבן כדי שיקנו או ישכרו אי

 .מיני מבצעים או מתנות כדי שיקנו נוגע לכל

 'קידושין דף מהר"ר אליהו בתוספות. על דברי הגמ' )דברי והוא ע"פ 

 פסול לעדות. ויש אומרים, לכלבהאוכל בשוק הרי זה דומה  ת"ר( ב"ע

 ים וטועם משל כולם מעט מעט כאילוכגון שהלך אצל המוכרשפירש 

רוצה לקנות מהם וניחא השתא שקורין כלב שדומה לכלב אוכל כאן מעט 

 .וכאן מעט

אערומי אסירי, בר מהאי וכולהו איתא   ('דף קכט עמוד א)שבת מסכת וב

מאן דעביד מילתא ולא אפשר ליה, לישקול זוזא מכא וליזיל  ערמה דשרי

והיינו שכדי להציל את עצמו  לשב חנותא, עד דטעים שיעור רביעתא.

אבל נחשב זה מסכנה התירו לו להשתמש בדבר הניתן על מנת לקנות. 

שהביא  שו"ת בנין ציון סימן קסזין יוע הערמה שאסור לעשות כן בסתם.

ו ונראה בממון חבירו ולא הביא גמ' ז ועצמלהציל מחלוקת הראשונים 

 .משום שאין זה נחשב גזילה

בראשית רבה דמעשה זה הוא מעשה דור המבול המובא במדרש ויתכן 

וכך היו אנשי המבול עושים היה אחד מהם מוציא ( פרשת נח פרשה לא)

קופתו מליאה תורמוסים והיה זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה וזה בא 

חות משוה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין, א"ל ונוטל פ

הקדוש ברוך הוא אתם עשיתם שלא כשורה, אף אני אעשה עמכם שלא 

בכך שהיה פחות משוה פרוטה הרי פחות  ויש שהקשו דמה .כשורה

זה משוה פרוטה שפחות  ויש לבאר ישראל.פטור בדין רק  משו"פ הוא 

לטעימה ואין זה גזל אלא שהשחיתו ועשו מועט הניתן שהיה דבר היינו 

הארץ בראשית עה"פ מלאה ה"ח ועיין אושלא כשורה הערמה האסורה. )

 .ומבואר דאין להשתמש בדבר כשאינו רוצה לקנות חמס בסו"ד(

 :םם העולידינימצית ת                                                                               

  בחנויותבחנויות  עומדים למכירהעומדים למכירהשש  סיפוריםסיפורים  אין היתר לקרוא בספריאין היתר לקרוא בספרי..  

  לעיין בספר מעט לדעת אם רוצה לקנותו מותר וזה אף בשאר ספריםלעיין בספר מעט לדעת אם רוצה לקנותו מותר וזה אף בשאר ספרים , ,

  בזהירות ושאם יתקלקל יקנו אותו. בזהירות ושאם יתקלקל יקנו אותו. יודעים לעשות את זה יודעים לעשות את זה מעיינים בו מעיינים בו כשהכשה

   בספרי לימוד המצויים של אדם פרטי יכול לעיין על דעת שאם יוזק יקנה בספרי לימוד המצויים של אדם פרטי יכול לעיין על דעת שאם יוזק יקנה

  בעלים כדין טלית.בעלים כדין טלית.וחייב להחזיר למקום שימצא הוחייב להחזיר למקום שימצא ה  ,,מצוימצויההכשהוא ספר כשהוא ספר 

   ולכן ולכן   ,,יש לומר דניחא ליה לאינש למיעבד מצוהיש לומר דניחא ליה לאינש למיעבד מצוהבחנות בחנות הנמצאים הנמצאים בספרי לימוד בספרי לימוד

ואין חשש ואין חשש   ובתנאי שאם יזיק את הספר יקנהו.ובתנאי שאם יזיק את הספר יקנהו.יכול לעיין מעט באקראי יכול לעיין מעט באקראי 

    ..שכתב המ"ב כיון דהוא מעיין בחנותשכתב המ"ב כיון דהוא מעיין בחנותשימשך וישתמש הרבה שימשך וישתמש הרבה 

   נראה נראה   יותר גדולהיותר גדולה  יהם הקפידאיהם הקפידאשנותנים אותם בדרך כלל למתנות שעלשנותנים אותם בדרך כלל למתנות שעלספרים ספרים

  . . שאין לעיין אף בספרי לימודשאין לעיין אף בספרי לימוד

   כלים העומדים לסחורה מקפידים עליהם לא להשתמש בהם והינם מוקצה ולכן כלים העומדים לסחורה מקפידים עליהם לא להשתמש בהם והינם מוקצה ולכן

  כלי שעומד להחזרה ולהחלפה הינו מוקצה בשבת.כלי שעומד להחזרה ולהחלפה הינו מוקצה בשבת.

   ספרים העומדים להחלפה או הנמצאים בבתי כנסיות למכירה אינם מוקצה אף ספרים העומדים להחלפה או הנמצאים בבתי כנסיות למכירה אינם מוקצה אף

  מוקצה על ספרים.מוקצה על ספרים.אם מקפידים לא להשתמש בהם דלא גזרו חז"ל אם מקפידים לא להשתמש בהם דלא גזרו חז"ל 

   דברים הנתנים כדי שיקנה דבר מה או שימוש בדבר שמאפשרים לאדם דברים הנתנים כדי שיקנה דבר מה או שימוש בדבר שמאפשרים לאדם נטילת נטילת

  כדי שירכוש אותו אסורה למי שדעתו היא שלא לרכוש את הדבר או השרות. כדי שירכוש אותו אסורה למי שדעתו היא שלא לרכוש את הדבר או השרות. 

 ונמצא שכל טוב

זצוק"ל עמד על חיוב ההתבוננות של  מרן רשכבה"ג ר' אלעזר מנחם ש"ך

יהודי בעולם ובתפקידו של האדם בעולמו, באחד משיחותיו ביאר בדרך זו 

א"ר יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם,  (איתא בגמרא )עירובין נגהא ד

תינוקת מאי היא, פעם אחת הייתי מהלך ו'. חוץ מאשה תינוק ותינוקת וכ

הייתי מהלך בה, אמרה לי תינוקת בדרך, והיתה דרך עוברת בשדה, ו

 ,פירוש שדה של אדם אחר, ואתה עובר בה, אחת, רבי, לא שדה היא זו

 ע"כ. ,אמרה לי לסטים כמותך כבשוה ,אמרתי לה לא דרך כבושה היא

כנראה שרבי יהושע בא לספר שלמד מכאן דבר  ,מה כתוב בסיפור זה

דוע לא אחשוב מוסר וחזר עליו, דכשיש שדה ובאמצעיתה רואים דרך, מ

שמא הדרך נעשתה שלא ברשות על ידי אנשים שהלכו מעצמם ולא שאלו 

 .רשות, ומדוע הלכתי מתוך שיגרה מבלי לחשוב

להסיר מחשבת גאוה שלא נצחני אדם, שהנה נוצחתי ד יש כאן לימוד אח

בדבר קל כזה, ועוד למד מוסר בזה שבכל ענין צריך לחשוב ולהתבונן 

אלא לחשוב עם השכל, כי אפשר שלסטים ולא ללכת כפי השיגרה, 

  כבשוה..

כי שאלו את רבנו ישראל סלנטר זצ"ל, מרן הרב ש"ך זצוק"ל סיפר פעם 

כי לפי מה שמבואר בחז"ל שהעצה החזקה ביותר להתעוררות ולשבירת 

א"כ כל האנשים העוסקים בקבורת  .היצר היא "יזכיר לעצמו יום המיתה"

חרדים מפני החטא, כי בכל יום ויום מתים היו צריכים להיות יראים ו

והיאך  ומוחש את "יזכיר לעצמו יום המיתה" מקיימים בעצמם באופן חי

מצינו שלא כל האנשים העוסקים בכך מצויים בדרגת יראה מרוממת. 

השיב לו רבי ישראל, ומדוע אינך שואל על הסוסים המוליכים את הארון 

ם סוסים ולא בני אדם, לא לבית הקברות. אלא שמבין אתה, כי מכיוון שה

דעת כדי  -תועיל להם ראיית יום המיתה מאומה, וצריך להיות "מקבל" בר

אם אדם חי בלא מחשבה והתבוננות, ולהסיק את ההתעוררות המתבקשת. 

הרי הוא לענין זה כ"סוס" הרואה יום המיתה, שלא תועיל לו ראיית 

 .החי יתן אל לבו"העיניים כל עוד לא יקיים בעצמו "ו

 בו' הי, במדבר ישראל שאכלו המן"  כך על זצוק"ל אמר חיים החפץ רןומ

 אכילתו בשעת ואחד אחד כל של בדעתו ותלויים, שבעולם טעמים כל

 התבונן שלא אדם של בפיו המן של טעמו מה אבל(, ביומא בדאיתא)

 טועם כזה איש היה שלא, כרחנו על לומר כלל.  וצריך אכילה בשעת

 הטעמים כל טעמו המה המתבוננים ורק, השמים לחם את באכילתו מאומה

 יהיה ולא ערבו ניכר יהיה שלא, רוחני ענין כל הוא כן. שעה באותה בהם

 .בו למתבונן רק ונימוקו טעמו מורגש

 ללומדים צופים ונופת מדבש מתוקה שהיא התורה ידיעת, למשל

 טעם בה מוצא בידיעתה מעמיק שהאדם מה ולפי. דווקא בה ומתעסקים

 שהיא המשיח ביאת תהיה כזה וממש. במתיקותו נפלא ויותר ערב יותר

 הרגשת ותלויה'. ה את דעת הארץ בל וימלא העולם בבל השכינה התגלות

 מתבונן שאינו ומי, ואחד אחד כל של ההתבוננות במידת הזה הנפלא הענין

  ".מאומה בה ירגיש לא, בלל המשיח בביאת



 מוותרים על כנפיים

)ח"א סי' רכ"ג( כתב וז"ל: למה לא נבראו כנפים לאדם, וחז"ל אמרו שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא  בשו"ת הלכות קטנות

עושה כנפים לצדיקים. תשובה, כדי שלא יהא קל לדבר עבירה, ושיהיה לו שכר פסיעות, ובעוד שהולך לחטא רגליו יעכבוהו 

 ל.ויחזור יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו גם בדרך כשהסכל הולך. עכ"

אך לכאורה עדיין צ"ב, דהא אם יהיו לאדם כנפיים ג"כ יקבל שכר יותר אם ידאה עמם לביהכ"נ המרוחק יותר, ומה הנפ"מ 

בין שכר פסיעות לשכר כנפיים. אלא, שכאשר יהיו לו כנפים יהיה יותר תביעה כלפיו, ויצטרך לדאות מיל שלם ולא ירויח 

. ואמנם כבר ביאר ר' ירוחם ממיר שאנו מבקשים תמיד מהקב"ה שיתן לו עוד כלים ]כגון חכמה בינה כלום ע"י הכנפים

ודעת[ אף על פי שעי"ז תתעצם גם התביעה עליו, כי כל עוד מדובר בכלים הרגילים בבנ"א זה גופא רצון ה' שיבקש האדם 

 כלום. ע"ז ויזכה בזה, אבל על דבר שמעבר למה שהתבקש לבקש אה"נ שלא ירויח

 ם הזה לועעינוגי 

 את להמחיש כדי. הזה העולם תענוגי את המחפשים אנשים ישנם כיצד להבין יכול שאיננו, ל"זצ שך הרב מרן אמר פעם

 מאשר יותר גדול תענוג הזה בעולם שיש להאמין יכול איני. מבריסק הרב מרן עם בלימוד דברתי כעת, ואמר הוסיף הדברים

 ..ז"הגרי של התורה חידושי את לשמוע

, שך הרב לו אמר, התורה במוסדות רחבה ביד לתמוך שזכה, רייכמן משה' ר הגדול הנדיב ל"זצ שך הרב מרן אצל כשביקר

  !שלי ז"בעוה לקנא יכול אתה אך, שלך ב"בעוה מקנא אני

 

  התורה לא תהא מוחלפתהתורה לא תהא מוחלפת

הישיבה הקדושה היא ישיבת... אשר במדינתכם, אשר ראש הישיבה הרב הג' מוהר"ר שליט"א, גדר ועשה תקנה שכל  בדבר אשר נשאלתי בענין

 בני הישיבה צריכים להתמסר אך ורק ללימודי קודש ש"ס ראשונים ואחרונים, בשאיפה לעלות במעלת התורה והיראה, בלי שום תערובות זר, היינו

מודי שאר חכמות ע"י השתלמות באוניברסיטאות וכדומה. ויש המתנגדים לזה ואומרים שכוונתם לשם שמים שלא יתנו מזמנם חלק מהיום, גם ללי

שעות, ע"י שפרנסתם  שעי"ז שירכשו איזה מקצוע או איזה תואר, יוקל עליהם אח"כ להסתדר, ושיוכלו אח"כ ג"כ להמשיך ללמוד בכל יום כמה

דעתי בזה. והנה אין אני בא להתוכח עם כל יחיד ויחיד באופן פרטי איזה דרך יבחר לעצמו, אף כי לדעתי אין  תהי' מצוי'. וע"ז הם שואלים שאחוה

אה, כי יוצא מן הכלל הזה, ובין שהוא בכשרונות גדולים, ובין שהוא לא כ"כ כשרוני, כולם יכולים לעלות במעלות התורה ולהיות מגדולי התורה והיר

  כל כולה תלוי רק ביגיעה, ונפש עמלה עמלה לו, ובלא יגיעה אף מי שיש לו כשרונות גדולים, לא יצא כלום מזה וכו'. יגעת ולא מצאת אל תאמין, ו

 יום א' לסדר ואלה הדברים כז תמוז תשל"א ואשאר בברכה מרובה לכולכם                                                                                       

 כט( -אמו"מ  )       מנאי אלעזר מנחם מן שך                                                                                                                                    

 

 ערבים זה לזה

אשר ברוסיא להביא כביכול ראיות מן בעת משפט ביילוס הידוע אשר העלילו עליו עלילת דם, התלכדו שונשאי ישראל 

התלמוד שהתורה מצוה לשפוך דם נקי מאומות העולם. אחד מן הראיות הי' ממה דאיתא הכא אתם קרויים אדם ולא אומות 

 העולם קרויים אדם. הרי שכיון שאינן קרויים אדם, לבהמות הושוו, והותרה בהם הרצח.

רא, אלא בעת הזאת שעצרתם איש פרטי לדונו למות על אשר העללתם השיב להם הרב מזא"ה בטוטו"ד, לא כן כוונת הגמ

מאנגלי' ועד אמריקא כולם הרימו את קולם והפגינו  ה ונדרכה יהדות העולם להגן עליועליו שרצח נער נכרי על רקע דתי, קמ

צבע קטנה למען להוציא האמת לאור לשחררו, הרי שהם "אדם" כלומר כללות האומה כאיש אחד הוא שכאשר יפגע בא

 .י זה כואב ולמי זה איכפתשרגלו כל גופו יחוש ויכאב. אבל אצל אומות העולם אם נדון איש אחד לתלי' בקצוי עולם למ

 לא בכל מחיר

 עליהם, ולכן, אהרן בני שהם הכהנים את תזהירו אהרן בני הכהנים אל אמראת הפסוק , ל"זצ אלחנן יצחק רבי אוןהג ביאר

 יטמא לא לנפש ,תזהירם גם, אבל אלהם ואמרת, שלום ורודף שלום אוהב, הכהן אהרן של מתלמידיו הוי ,אליו להידמות

 יטמא של מצב נדרש השלום למען ואם, גבולות יש שלום בעשיית גם. עצמכם את לטמא צורך אין השלום שלמען ,בעמיו

 '.השלו למען הקדושה על לוותר ואין, כן לעשות שאין הרי, בעמיו

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