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 כתב באישור המשפחהנ

 

   02-6424736להערות והארות ובכל ענייני "חשבתי דרכי" ניתן לפנות ל 

ההארה שממשיכה מחנוכה מאירה לנו את החושך שירד לעולם בתרגום 

 התורה ליוונית

 המכוון , מהבניך לדביר ביתךבאו כן ואחר 
 "דביר"ב

 לומר בחנוכה אנו חז"ל שתקנו לנו הודאהבנוסח ה
ורבים ביד מסרת גיבורים ביד חלשים עניין הנס "מספרים את 

וגו'", ואחר כן באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך מעטים.. 
וצריך לבאר , בניך לדביר ביתך" נתייחד כאן העניין של "באו

מהו בדיוק החלק בבית המקדש הקרוי דביר ומדוע "אחר כן" 
  הגיעו במכוון לשם.

ן הבית של שלמה אנו מוצאים את יבבניבספר מלכים 
הבית, ומקומו הוא כלשון רש"י ביומא אחד מחלקי כ בירהד

היא המחיצה לפני הדביר חלל בית קדשי  -דביר " (א"ב ע"נ)
", זוהי האמה טרקסין שהוא לפנים מן המחיצה הקדשים

המבדילה בין הקודש לבין קודש הקדשים, ושם בסוגיא 
 מבואר כי בבית המקדש הראשון היה שם כותל בעובי אמה

ת המקדש השני לא יכלו לבנות כותל מחמת גבהו ולכן ובבי
חזרו לעשות פרוכת כמו במשכן ומאחר שנסתפקו אם מקומו 

ן עשו על מקומו שתי פרוכות מזה ומזה כלפנים או כלחוץ לכ
ועובי שניהן יחד טפח וביניהן חמשה טפחים, ואלו הפרוכות 
שהיה הכהן הגדול מהלך ביניהן בכניסתו לקדש הקדשים 

 כמבואר שם ביומא כל העניין.

בביאור המילה "טרקסין מפרש רש"י שם ביומא שבוא 
ן י"מ טרקסין מלשו" ותוס' שם מביאיםוץ חפנים ומלשון 

", טרוקו גלי שסגור היה לפנים הימנו הלוחות שניתנו בסיני
דהיינו טרוק מלשון סגירה )כעין המילה שמקובלת היום אולם 

הכונה הנכונה איננה סגירה בחזקה( וסין היינו שסוגר על  
 הלוחות שניתנו בסיני, 

כאמור, חז"ל מלמדים אותנו בתפילת על הנסים, שאחר 
מקום זה של באו ל חשמונאי, הניצחון כשגברה מלכות בית

  אותה אמה טרקסין, וצריך לבאר העניין בזה.

לא על קדש לם ואעל ההיכל  ליטהשיש יון ל
 הקדשים

יון הגיעה עד  תשליט, פירוש הדבר, כי ההיכל נפל בידי יון
 ,הם לא הגיעו דשי הקדשיםבית קאולם ל ,ההיכל ועד בכלל

לשם כנס ילהיכלו  היינו ששם לא הייתה להם שליטה, ואף כי
מקום ה שלוט עללבידם  איןבכל מיני אופנים אולם  וולחלל

ובהיכל אנו מוצאים כי יון פרצו  ,דשי הקדשיםבית קשל הזה 
בו פרצות וכידוע כי זה אחד מאופני החזקות כדשנינו בחזקת 

הייתה להם שליטה על הבתים נעל גדר ופרץ הרי זו חזקה, ובו 
  .ההיכל

של המילה  ערך המספריה אומר רמז בזה, כי המהר"ל 
 במספר אחד יותר מהערך של "היכל", הוא ס"ה והוא "יון"

כביכול בורא העולם נתן אפשרות ליון להתגבר על ההיכל 
דשי הקדשים בית קכל זה בהיכל אבל את , אולם לשלוט עליוו

 .לשלוטאין בידם אבל  הם יכולים רק לחללכאמור 

שמצאו שהיה מונח השמן פח בזה יובן גם עניינו של  
נכנס לבית ש הוא היחיד הכהן גדול בחותמו של כהן גדול,

הפח שהיה מונח בחותמו של ו, מחובר לשםדשי הקדשים וק
 גבוה יותר מאפשרות השליטה של היוונים, הוא ן הגדולהכה

 ולכן עליו הם לא יכלו לשלוט.

 

 ע"ה לויןבת ר' מנחם הלל  בלהלעילוי נשמת האשה 
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 כנגד צורת אדםמקבילה הבית צורת 

של  בהקדם להבנת סוגיא זו יש ללמוד את צורת הבניין
דשי הקדשים הוא החלק בית קוזו צורתו,  ת המקדש,בי

, ההיכל לפני ולפנים תר, כפי שנקרא בלשון חז"להפנימי ביו
אשר , והעזרהאלו החלקים שיש עליהם תקרה, , נקרא לפנים

בבית קדשי הקדשים ועד, חצר אהל מבשם  במשכן נקראה
 השולחן המנורה ל הוא מקומם שלבהיכהוא מקום הארון, 

ובעזרה מקום הכיור ומזבח החיצון, ונחלקים  ,ומזבח הקטורת
כנס כל אדם טהור יה אליהם כי לעזרה יכול להבאופן הכניס

כרצונו, ואף לישראלים יש שם מקום מיוחד להביא קרבנם 
להקטרה  ,נכנסים רק לצורך עבודה ולסמוך עליו, ואילו להיכל

ולקודש הקדשים כידוע  להדלקה ולסידור וסילוק לחם הפנים,
 נכנס רק כהן גדול ביום הכיפורים, כך היא צורת הבית.

החיים איתא כי בית המקדש מקביל לצורת  בספר נפש
ממחשבה דיבור ומעשה כך  תמורכבוכשם שצורת אדם  אדם,

הכונה הוא בבית המקדש, והלפני ולפנים הוא כנגד המחשבה, 
באותו האופן רק  ,להכנסרשות לשום אדם בזה כי לשם אין 

המחשבה דוגמת  המיוחד מאד של כהן גדול ביום הכיפורים,
דבר ששייך רק אליו  ,נים שלוהלפני ולפ שהיא בחינתבאדם 

וכשהאדם רוצה לגלות את  ,כנס לשםייכול להאינו אף אחד ו
המחשבה ולשתף בה מישהו אחר אין אפשרות אלא על ידי 

אבל  שיוריד אותה לצורה של דיבור, ואז הוא מדבר את הדבר,
זה דבר שהוא  ,להעביר ין אפשרותאת המחשבה כמחשבה א

זה החלק הפנימי  ,יכול להגיע לשם ינוחד אאף אולפני ולפנים 
 .הלפני ולפנים של האדם ,ביותר

בהיכל אנו מוצאים זאת הבחינה שנקראת דיבור,  ,ההיכל
יה עלש בין הקודש ובין קודש הקדשיםהמבדילה הפרוכת את 

יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד  תמחוץ לפרוכת העדו נאמר
 היא "ב( "עדותע כ"ב )שבת והגמרא דורשת על כךבוקר, 

בישראל" כדאיתא התם על  שורה שהשכינה עולם לבאי
שבכל יום ויום, עד מות שמעון הצדיק שמאז לא היה מנורה ה

שנתנו  ,הדבר קבוע, היה בה נס כעין נס חנוכה בנר המערבי
מכאן יוצאת  היה דולק עד הערב,ושמן כמידת כל הנרות בו 

פונה כלפי חוץ המכאן כבר יוצא דיבור  ,לכל באי עולם עדות
, בקומת אדםדיבור להמקבילה זוהי הבחינה , ומעיד עדות

, הפניה אל אחריםשל האדם עם מערכת היחס הוא הדיבור 
 .החוצה אל אחרים

בהיכל שייכים הנמצאים הדברים אף זאת אנו מוצאים כי   
שם היה מזבח  לעומת המעשה, גבוההלמערכת היותר 

מ"ג ע"ב( על הריח,  וכפי שאומרת הגמרא )ברכותהקטורת 
אור כן ו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף זהו הריח, איזהו

נמצא בהיכל הנצרך לצורה מתוקנת של אדם "ומתוק  המנורה
והאור אלו הריח  ,ם לראות את השמש"יהאור וטוב לעיני

אף לחם , וגבוהים שאינם לגמרי פיזייםעדינים היותר ברים הד
כפי שמצינו ביומא , רגיל לא היה מזון בהיכלהפנים שהיה 

ל"ט ע"א "כל כהן שהיה מגיעו כפול יש אוכלו ושבע יש 
והלחם היה ם יאוכלו ומותיר" מידה קטנה מאד קבלו הכהנ

אלא כאן מזון בפועל באופן שדבר זה אינו  מתברך במעיהם,
ממנו הכל היה מתברך, נקודת ההשפעה ושורש המזון הוא 

יכל מתכוין כלפי חוץ הה, בהיכל תנמצאמזון הראשונה של ה
  .דומה למה שנקרא דיבור, בוהוא עצמו גבוה יותר

מתוך דברים היוצאים אדם מדבר הוא מדבר תוכן, שכ
את הפנים, זאת א החוצה ציהדיבור מוומתוך הפנים,  ,הדעת

  היא מה שמצוי בהיכל., המערכת הזה קראת דיבורנהמערכת ה

ל מזבח ע מקריבים קרבנותבחוץ שם היו הנמצאת בעזרה 
חמי על התמיד כתוב את קרבני ל ,החיצון הנקרא מזבח התמיד

קרבני לחמי זה תשמרו להקריב לי במועדו,  ריח ניחוחי לאשי
ה את מחזיקשהיא ה אכילה רגילה ,לחם רגילכעין כבר 

 ,כשבורא העולם אומר על עצמו לחמי ,כביכול ,בגוף הנשמה
 ,ו שלנורצונו של בורא העולם מחובר לעולמנבזה שהכונה 

וחיבור של נשמה כחיבור נשמה וגוף,  ם,לעולמות התחתוני
 ,המזון שהמזבח החיצון , זהומזון כדי להתקיים וגוף צריך

 , היה מביא.מזבח התמיד

שם ו באופן פיזי,שם במזבח החיצון כבר היו הדברים 
ידים הקדשים את מהם היו מהיו הכיור וכנו שבעזרה אף 

  לבחינת המעשה., זהו המקום המקביל רגליםהו

מבנה של צורת ל המקבילשל מבנה בית המקדש  זהו הסדר
ת פנים קצ אדם, מחשבה שהיא לפני ולפנים, דיבור יש בו

כנגד , וכולו חוץש ,וחוץ, ומעשה וקצת חוץ, צירוף של פנים
חצר "מה שנקרא את ו ,פניםאת ה ,לפני ולפניםאת הזה יש 

 ".אהל מועד

 חוץלפנים מההמעבר נקודת הוא הדביר 

 ,שבין הפנים שבפניםא נקודת המעבר הדביר, שם הי 
שהיא העומק דהיינו בין המחשבה לבין הפנים, הלפני ולפנים 

, הגילוי של הדיבור שהוא ההוצאה החוצההפנימי ביותר לבין 
מבדיל בין קודש זהו הדביר הנקרא דביר, , הוא האותו פנים

  , בין בית קדשי הקדשים להיכל.לקודש הקדשים

מקבילה לשליטתם על יון על ההיכל שליטת 
 הדיבור 

והם  ,על ההיכלבורא העולם נתן ליון להשתלט כאמור, 
היה ששמן פח חוץ מאותו , כל השמנים שבהיכלאת טימאו 

את  השייך לבית קדשי הקדשים, מונח בחותמו של כהן גדול
על כל מה  אבל ,הם לא השתלטו יועלוזה הם לא טימאו 

ששייך להיכל הם השתלטו, ונמצא כי יון השתלטו על כל מה 
 שנקרא דיבור.

רכנו לבאר, כי שכבר האמה הבנת הדברים, על פי 
, השתלטות יון על העולם באה יחד עם סילוק הנבואה

בשנה הראשונה שמלך אלכסנדר מת וכדאיתא בסדר עולם ש
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בואה ננסתלקה של יון מכוחה ועל ידה ו ,הנביא האחרון
 .מהעולם

וכפי שמפרש רש"י )שמות  ,ת על שם הדיבורהנבואה נקרא
, הכוונה שפתייםמלשון ניב הוא  פירוש המילה נביא ז' א'( כי 

הוא כלשון ניב שפתים בזה היא לדיבור שעושה פירות, כי 
דברים מדבר על שם שנקרא  נמצא כי נביא ,תנובת שדה

כנגד זה עומדת יון, כדברי רבי יהודה הלוי עושים פירות, ה
 ",אל תשית לבך לחכמת יון שאין לה פרי כי אם פרחים"

ירות אלא רק ה פאין לו תנובה, היא אינה ניבאינה חכמת יון 
  פרחים, יופי בלי ערך אמיתי.

היא  , ריך להקרא ניביון סילקה מהעולם כל דיבור שצ
שלטה עליו ואדם הההגיון של בני מערכת השתלטה על כל 

יון השתלטה  ,של שניםרבות שלטון בלי מצרים למשך מאות 
בעולם, כי הדיבור  דהיינו כל הביטוי ,על כל מערכת הדיבור

שלטון  יויון השתלטה עלול מערכת מושגים הוא ביטוי ש
ואף כיצד לחשוב ולהתבונן  כך על צורת ואופן הדיבור, ,מלא

על כדי שאפשר יהיה לדבר אותם היטב, ולסדר את הדברים 
את כל השמנים טימאו שהם כל זה השתלטה יון, זה נקרא 

 שבהיכל.

ערכת מבעולם בניך לדביר ביתך לחדש באו 
 של דיבור

רשעים ביד ואחרי שבורא העולם מסר טמאים ביד טהורים 
אז  ונמסרו יון בידינו, אחרי שנמסרו אלו בידי אלו ,צדיקים

 ,כדי לפתוח מערכת חדשה של דיבור ,באו בניך לדביר ביתך
ו מערכת חדשה של קשר בין ההוצאה החוצה ובין דהיינ

  ,להגיע לדבירהיה  , צריך, באו בניך לדביר ביתךהפנים
לאותה אמה טרקסין, שפירושה הוא שמכסה את מה שהתקבל 

הדביר פי שדרשו חז"ל )מדרש תהלים מזמור ל'( שוכ, בסיני
מחזיק בתוכו את ההוא הוא מקום שדיברות יוצאות לעולם, כי 

וכן דרשוהו שם מלשון  ,אות הדברותצחות שבהן נמוהל
  דיבור שממנו יוצא דיבור לעולם.

 לספרא פרסאי קרו כמאן רב ע"ב "אמר ד"בע"ז כהגמרא 
", ספר נקרא בפרסית ספר קרית לפנים דביר ושם מהכא דביר

בשם דביר ונלקח הביטוי ללשון הקודש, כל עצמו של ספר 
ובאמת כפי שכבר  וזה נקרא דביר, ,מערכת של דיבורים הוא

על שם הדיבור שבו, אבל דבר בשם כל דבר נקרא הארכנו כי 
הוא  בפועל ההטיה המיוחדת הזו דביר היא בדבר שכל עצמו

 דביר, משם מגיע הדיבור., וכמבואר כי מהספרה ו, זהדיבורים

 חזרה מלכותו ניצחו אותםשהתגברו על יון ו, אחר מעתה
להגיע כדי לחדש  צריךלשם , צריך להגיע אל הדביר ל,לישרא

דיבור של אחר שה ,צורה חדשה של דיבור בעולםוליצור 
, בעולם אינו נמצאכבר לאחר שיון סילקה אותו ונבואה בטל 

תקיים בנו ונ ,בר עם העולםמד וכביכול בורא העולם כבר אינו
מי כמוך באלים וכפי שדרשוהו מה שנקרא בלשון הכתוב 

בורא , כביכול מי כמוכה באלמיםחז"ל )גיטין נ"ו ע"ב( 
לכן  ,חייבים לדברהרי אבל אנחנו  ,העולם הפסיק לדבר איתנו

היוצא מבית קדשי הדיבור אותו צריכים לחדש את אנו 
 הדיבור האמיתיו אותאת , להקדשים ומתגלה דרך ההיכ

  צריכים לחדש.

התחילו היחידים להיות מקבלי אנו מוצאים שמיון ואילך 
 ,נביאיםום יע זקנשמשה יהושל סדר מקבלי התורה , כי התורה
משה רבנו קבל את  ,מה שהתקבל בסיניהוא המשך של כל זה 

הזקנים אומרים  יך ממשה, על יהושע המשו ,בסיניהתורה 
כמו ביאים קבלו את נבואתם מסיני נהו חז"ל שכולם היו בסיני,

, כי הנבואה היא המשך של מעמד הר סיניבעבר שנתבאר כבר 
היו הם  סת הגדולה נתחדשה מסירה אולם עדייןאנשי כנב

ואמנם כבר   כולו ולא באופן של יחידים, כלל ישראלבגדר של 
נאמר בהם "הם אמרו שלשה דברים" אולם עדיין לא נאמרו 

אולם  מאנשי כנסת הגדולה, משמעון  ם,דברים בשם יחידי
אז התחילה התורה  הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה ואילך,

מקבל , אדם אחד נעשה כלי קיבול להיות להיות בידי יחידים
נפגש אשר שמעון הצדיק ותחילת הדבר ב ,כולהה לכל התור

הוא כדאיתא ביומא וכפי שהארכנו כבר בזה, עם אלכסנדר 
שכתוב עליו הוא היה אומר, זו צורת  היה המ"ד הראשון

דל גהדבר  , ובפועליוןהדיבור החדשה  שהתחילה על ידי 
אמירות ומעתה ישנם , והתרבה על ידי הניצחון על יון

תורה שלא מצאנו כמוהם עד כאן, והם של יחידים ודיבורי
 .נכנסה לתוך מערכת דיבור של כדבר איש אל רעהו

ובלא קבלו נבואה שי לא, ביש בידי בני אדם יחידיםמעתה 
 ,תפיסה שלהםהמתוך ורק מתוך יגיעה  ,יהיו במעמד הר סיניש

מעביר את ולאה את התורה ההדיבור שמוסר את יש בידיהם 
מדבר את התורה, אבל אותו הדיבור הלאה, והתורה מסיני 

דיבור  ,ה הוא דיבור פרטי של בני אדם יחידיםזהדיבור ה
  דבר שלא היה. חידוש  זה ,אנושי

כשחדל  ,הדיבור מפי עליוןאין את ו אחרי שפסקה נבואה
של ניב שפתיים מפי הבורא ואינו קיים בעולם, הדיבור אותו 

יבור דיבור שהוא ד ,דשחצריך להגיע לדביר ולחדש דיבור 
ואחר כן באו " וזה אנושי אבל הוא יוצא מבית קדשי הקדשים,

 אותוכשו, דיבורה אתלחדש כאמור ", בניך לדביר ביתך
טומאת יון לא חלה עליו, יוצא מבית קדשי הקדשים הדיבור 

, יון השתלטו על נמצאת עליו ואינה קיימתאינה יון  ליטתש
ור משום שעדיין לא נתחדש עניין כזה שיש דיב המערכת הזו

 אנושי שיוצא מבית קדשי הקדשים.

חדש תומכאן נ ,הנבואה יוצאתמההיכל 
 תורה דיבור חדש של

בו נמצאים  ר שאבית קדשי הקדשים זהו מקום הארון  
 דיבורהיוצא  משםו ,ב משה רבנווספר התורה שכתהלוחות 

שמשם המקום והנה מצינו כי ההיכל זהו  ,המתגלה בהיכל
זאת ולומד יוצאת הנבואה, וכפי שמגלה זאת המהר"ל, 
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"ונר אלקים טרם יכבה  ספר שמואלתחילת פרשה הנמצאת בב
 אותו זהו ,ז בא אליו הדיבורוא ושמואל שוכב בהיכל ה'"

ואל, של מסירת התורה הזמן, כפי שכותב רש"י בתחילת שמ
אצל  ותחילת נביאים היאסוף זקנים היה עלי מזקנים לנביאים, 

לו את העביר ו מסר לשמואלשים זה עלי זקנים לנביא ,שמואל
"ונר אלקים טרם יכבה מ, והנביאים קבלו רה כולהוהת כל

ההיכל "ל מכאן שמן המהרלומד  ושמואל שוכב בהיכל ה'"
כנגד הדיבור ממנו יוצאת המכוון ההיכל מ ,אהיוצאת הנבו

 הנבואה.

כדי לחדש את הדיבור  "באו בניך לדביר ביתך"ואחר כן  
איתא בבבא ויבואר הדבר על פי מאי דהנבואה,  סילוק אחר

פ שניטלה נבואה מן הנביאים מן "אע" )י"ב ע"א(בתרא 
 , זהוהחכמיםהדיבור הזה לא ניטל מ "החכמים לא ניטלה

, מן החכמים לא בתוכו הארה של נבואההנושא ושי נדיבור א
אותו החכמים מדברים אלא לוי מלמעלה , אין פה גיניטלה

דיבור שהם  וזה ,מתוך עצמםזאת הם חוצבים  ,מתוך לבם
והדיבור הזה  ,את הדיבור הזה הם מדברים ,התייגעו והבינו

ודש ואלו הם דברי הרמב"ן הקח נושא בתוכו את האמת של רו
  .שבקרבם"ודעים האמת ברוח הקודש שם בסוגיא בב"ב "שי

 סותמים כל גילויההם הערלים הפלשתים 

כל בפרשת תולדות מאריכה התורה בעניין הבארות, "ו
חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום הבארות אשר 

רות פלשתים וימלאום עפר", אברהם אבינו חצב בא
הפלשתים מבואר כי  ם, בראשוניתמו אותםשתים סוהפל

כי נתייחדו בעניין זה של הסתימה, וכפי שמצאנו מיוחדים 
הפלשתים להקרא על שם הערלה, ותמיד הם נקראים בסתמא 
בשם ערלים, "פן תעלוזנה בנות פלשתים פן תשמחנה בנות 
הערלים" וכהנה רבות, וכן מצאנו כי דוד קידש את מיכל 

 מלשון סתימה וכיסוי,  , ערלה היאיםבמאה ערלות פלשת
 כל אפשרות שלשהם סותמים הפלשתים בעולם עניינם של 

, וכך מתכסה מה שאמור מכסים אותו בערלהו גילוי בעולם
 להתגלות.

ויש כאן עניין מחודש, אחר שנתבאר בדברי רבותינו כי  
מקום  ,לשון מבוי מפולשפירוש השם "פלשתים" הוא מ

על שם נקראים שתים ונמצא כי הפל ,פתוח מעבר לעברה
 , והדבר תמוה לכאורההפילוש בשעה שכל עצמם זה סתימה

 .פולש אצלםמה מ

דבר כל  דיםיהפלשתים מור ,הדברים באמת הן הןאבל 
בעיניהם  מה שלא נראהו ,הם יכולים לראותלאופן שאותו 

להשתדל לעבוד עבורו, שצריך להתייגע  דברכל , מפולש
מעצמו אינו  אבל הוא ,לטרוח  קשה מאד כדי לראות משהוו

ם אלא קשה ורחוק, הרי שאין להם שום שייכות לדברימפולש 
שהם מסוגלים לראות במפולש, הם מחוברים רק למה  אלו,

יותר ום יפנימייותר כל יתר הדברים שהם  לכן הם סותמים את
כי  ,גלוי לגמריוכדי שהעולם ישאר מפולש פתוח , גבוהים

נשאר  העולם ,פנימיו ותמים את כל מה שעמוקסשאחר 
 .ברורלהם הכל נראה ומפולש מעבר לעבר 

ות נביעה של התגלות צריכים להי את כל הבארות שהיו 
 ,הפלשתיםסתמו  ,הפניםונביעה מתוך העומק  ,של שפעו

וישב יצחק ויחפור את בארות אולם המשך הפרשה הוא "
פלשתים אחרי  אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמוםהמים 

", הן אביוכשמות אשר קרא ל רא להן שמותמות אברהם ויק
נה ואחר כך חפרו באר ולבאר הראשונה קרא עשק ואחריה שט

אחרת ולא רבו עליה וקרא שמה רחובות "כי עתה הרחיב ה' 
 לנו ופרינו בארץ".

  כנגד המקדשותרומזים הבארות 

הרמב"ן מגלה לנו כאן ולם פרשה זאת סתומה מעמנו, א
את הרמז בדברים )כפי שכבר הארכנו בזה( כי ירמוז לבית 
אלקים חיים, היינו בתי המקדשות שהם אותה באר מים חיים 

קודש, והבאר הראשונה היא כנגד בית ומשם שואבים רוח ה
והשלישי המקדש הראשון והשניה כנגד בית המקדש השני, "

קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו והוא 
יעשה בלא ריב ומצה, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר 

אם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר וגו' שהוא לעתיד. ו
ורחבה ונסבה למעלה למעלה, ופרינו  וכתיב בבית השלישי

 ."בארץ, שכל העמים יעבדוהו שכם אחד

נס לרומזת רחובות באר כי הטור דברי ב
 יון   כנגד שנעשה

אולם  מבאר על אותה הדרך שביאר הרמב"ן טוראמנם ב
בעל בבאר השלישית למד לכאורה באופן אחר, וכך כתב ב

עשק. כנגד בבל שעשקו את בית יהודה. ומיד שם "הטורים 
וכו',  שטנה. כנגד המן שכתב שטנה על ירושלם, עשקיהם כח

רחובות. כנגד יון שגזרו שלא יטבלו כדי למונעם מפריה 
ורביה, ונעשה להם נס ונזדמן להם מקוה בבית לכל אחד ואחד 

", היינו שבמקום לבאר על בית המקדש וזהו ופרינו בארץ
 שהמקד יינו בית, דהכבר היהמדבר על דבר ש העתיד

  .בותורחוהוא הנקרא  ,ך על ידי החשמונאיםנחתחדש וננש

והנה ודאי שאין דעת הטור לחלוק על הרמב"ן, אולם 
החשמונאים נמצאת ו שאותו חנכ שדהמקת ביהכונה בזה כי ב

לעת וכלשון שאנו אומרים בפיוט " ההתחלה לבית השלישי,
נוכת שיר מזמור חתכין מטבח מצר המנבח אז אגמור ב

ון חדש בצימזבח " והיינו שהתחלת חינוכו של אות ",המזבח
על יון כבר  , בניצחונם של החשמונאיםה בימי יוןהיית "תכין

סיומה יהיה בבית השלישי של אותה חנוכה שהייתה התחלה 
 לעתיד לבוא.

כאן נמצאת תחילת הבית השלישי, קיומו של הפסוק  
ביום ההוא נכון יהיה הר בית ה' בראש  הלעתיד לבא "והי
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עמים  ובעות ונהרו אליו כל הגויים, והלכההרים ונשא מג
ים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו רב

ו הוא תוצאה מאותה עדות שאנ מדרכיו ונלכה באורחותיו",
אנחנו מעידים עדות לכל באי ומידי שנה  ,מעידים מידי חנוכה

נהרו הקיום של "ומזה יגיע ו ,עולם שהשכינה שורה בישראל
ללמוד ת המקדש העתיד, וכולם יבואו בי" באליו כל הגויים

  ".ונלכה באורחותיו ורנו מדרכיוקומו ונעלה ציון ויבו "

זוהי אותה החנוכה שחנכו החשמונאים, ואותה קורא 
, והיא מתחילה בחנוכת בית חשמונאי רחובותהכתוב 

  והשלמתה היא בבית השלישי במהרה בימינו.

  מהו עניינו של רוחב "רחובות" 

להבנת עניין זה הנקרא "רחובות" יש לבאר מעט מהו אותו 
הביאור בזה, כי המושג "רוחב" חלוק  מימד הנקרא רוחב,

ורך מוביל מנקודה מסוימת לנקודה אבעצם מה"אורך", קו 
 של הדבר בעצמוההתפרסות הוא קו רוחב אולם  ,ימתמסו

שהוא הולך היא ארוך הכונה בדבר  ,נהיה רחבומתפשט ש
 הוא אינו כשהדבר מתרחב והלאה, אולם מגיע הלאה ולמרחק 

 מתרחב.הדבר בעצמו ש נקודה אחרתלמתכוין להגיע 

", בים אין ארוכה מארץ מידה ורחבה מני יםלשון הפסוק "
הוא לא בחופים, הים עצמו ובים עצמו היינו , חילוקי מקומות

 שייכת לכל הים ואין בו קוי אורךכל נקודה בים ודבר אחד 
 הרוחב הוא ",םיהים גדול ורחב ידי, "זה מנקודה אחת לשניה

בו, ר להתרווח שאפמתפשט וששל הדבר בעצמו  תההתפרסו
דוד המלך אומר  ,להתכווץ בו כך שהוא אינו מקום צר שצריך

וכן  ,רחב ידיםואני מתהלך במקום מרווח  "ואתהלכה ברחבה"
  ".והארץ הנה רחבת ידים לפניהםבלשון הפסוק "

 מעשה העגל יום התורה כתרגום בהקושי 

אנו נמצאים לפני שלשת הימים שעליהם שנינו במסכת 
ו לתלמי המלך מעשה בחמשה זקנים שכתבסופרים )א' ז'( "

את התורה יוונית, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה 
", בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה

 ובסוף מגילת תענית איתא שירדה חשיכה לעולם שלשת ימים.

תרגם ל, כשרוצים תרגם כל צרכהיהתורה אינה יכולה לה
קה שהיא יוונית העתילבזה נה והכוו את התורה ליוונית,

משובחת בעולם, שהמושגים בה הם המשוכללים שפה הכי ה
 , העגלהיום לישראל כיום שנעשה ה והטובים ביותר, והיה קש

קבלת התכווצה כביכול עגל ום שנעשה הביכי , בזה שופירה
ההבדל  ,הצטמצמה מלוחות ראשונים ללוחות שנייםוהתורה 

, כי שמים וארץכהבדל ם לשניים הוא ישבין לוחות ראשונ
היה  הייתה שכל מי שהסתכל בהם םיחות הראשונולמעלת ה

 זו הייתה מעלת רואים את הקולות. ,חוזר לסיני

אור ובא "בגרומבוארים הדברים  ,תן בן עוזיאלנמצא ביונ 
כי הדברות לא נכתבו על הלוחות ככתב הכותב את  ,החיים

וכך  המילים שנאמרו, אלא הדיבורים עצמם נחקקו בלוחות,
שהדברות הלכו והסתובבו  תרגום יונתן בפרשת יתרוכתוב ב

ם נחקקו בלוחות, הדברות עצמם בכל מחנה ישראל ובסוף ה
זה דבר שכמובן , זה סוד רואים את הקולותווחות נחקקו בל

על כל פנים אנו רואים , אבל הוא מעבר לתפיסה ולהשגה שלנו
וכשנעשה העגל , וניםשים בלוחות הראם מגיעיעד היכן הדבר

והם אלו , רה הצטמצמה והתכווצה ללוחות השנייםהתו
דבר שביחס למה שהיה בידינו הוא מאד , ינושנשארו ביד

  .מכווץ

מושגים הת כמערעם כל  את התורה ליוונית,כשמתרגמים 
בה מאד, אולם באמת לדייק  תאפשרשבה שממשוכללת ה

מביא דבר זה  ,תרגם כל צרכהייכולה להודאי שאין התורה 
והיה קשה אותו היום לישראל כיום שנעשה בו , ושךלעולם ח

 העגל.

 ימי החושךת שבטבת מצטרף לשלעשרה 

שירדו לעולם בזמן שתורגמה חושך ימי השלשת אותם 
איננו עשרה בטבת והנה, ב ,בטבת י'וח' ט' הם וונית התורה לי

מחמת המאורע ת אלא תענים בגלל תרגום התורה ליוונימ
לשון הרמב"ם וכלכן, מאות שנים קודם הכתוב בנביא וקרה 

יש שם ימים שכל ישראל מתענים רק ה' "הלכות תעניות פב
ועשירי בטבת שבו סמך וגו' בהם מפני הצרות שאירעו בהן 

מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלם והביאה במצור 
מצטרף גם לשלשת ימי  תאבל אותו עשירי בטב  ,"ובמצוק

שתי כי מובן ו ת,ך שבאו בגלל תרגום התורה ליווניחושה
 .ת זו לזוושייכובאות יחד הסיבות האלה 

שמו את התורה  ניתליו הכשתרגמו את התור ,הדברביאור 
שמו את ירושלים במצור  תבעשרה בטבו ,במצור ובמצוק

 .ובמצוק

 פסקה נבואהשבו בטבת תשעה צירוף 

ונתפרש הדבר  ,בט' טבתמאורע נוסף אשר קרה ו ישנ
יום שבו נפטר ה , כי זהורה בטבתבעששאנו אומרים בסליחות 
כי מלאכי זה  (א"ו ע"ט)במגילה  אאיתדואחר  ,רפעזרא הסו

עזרא, נמצא כי זהו היום שבו נסתלק הנביא האחרון ובו פסקה 
ור בומעים דישומובן הדבר כי כשלא  נבואה מישראל,

 .במצור ובמצוק נמצא עצמו כלל ישראל, הרי שמלמעלה

 ,ירושלים במצור ובמצוקבעשירי בטבת הובאה כי נמצא 
של המערכת הפנימית כל  ,ישראל כלל אנחנו אנושיעי בתב

עזרא בפטירתו של  ,במצור ובמצוק הובאה שלנוהדעת 
גמוה רבמצור ובמצוק כשתובשמיני הובאה התורה  ,הסופר
שהלבישוה נמצא ו ,רגם כל צרכהה להתליכ לאו ,תליווני

 אינו שייך כלל למידתה.שבבגד כביכול 
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 ןעדייזה מה שנשתייר  ,מים האלההם שלשת הי ואל
 .מטומאת יון

 תי ובו ונשתנוירח טבת מאד לקי "בסליחות שם לשון ה
לה לי טובו האומר לים עד יג, סררתי פשעתי עלי סדרי נתיבו

תוב כאן שאותו ים צרות התרחב מאד והוא כאילו כ, "פה תבא
שכשם שאמר  ,אומר לים עד פה תבאלותפילתנו  ,מכסה אותנו

  לעולמו די כך יאמר לצרותינו די.

 רחובותבאר של חנוכה יש לנו חיבור למכח 

שם יש  ,חנוכהכי ב ,בימים אלו עלינו לזכור ולדעתאבל 
כי עתה הרחיב ה' " באר שנקראת רחובותהאותה ללנו חיבור 

 שהמצור לא יחול על התורה, להגיע לכךיש לנו את הכח , "לנו
ששמה  ויש מקום להשגה להשתחרר לגמרי מהמערכת הזו

הכניסה אותנו יון בה ש, אותה מערכת אותנו במצור ובמצוק
י נבהניצחון של כח מ ,א מצור ומצוק אמיתילתוך מה שנקר

טיהרו והיכלך  תר ביתך פינו אמאז שבאו בניך לדבי ,חשמונאי
ההרחבה שבה  היאדשך הרחיב ה' לנו, אותה הרחבה את מק

כנס ייש בידינו אפשרות להו ,רחובות והי אותהז ,אנו עסוקים
וא הכזה ש ללמוד תורה באופן ,להתייגע בתורה ,הרלתו

 ,רגום התורה ליווניתאופן שמבטל את המצור והמצוק של תה
  .זההמאפשרים לנו להשתחרר מהמצור והמצוק 

תנו יאבל מא ,יא נוראההעוצמתם  ,הכח של יון הוא כביר
נו יידאם יהיה הדבר ברצוננו הרי שבו ,נסתלק השלטון שלהם

 .עד להרחיב ה' לנו ופרינו בארץוביכלתנו להגיע 

ולים להתהלך כיאנחנו כי  ,בזה הכונה ,הרחיב ה' לנו
יון דריסת רגל, ל אין שבו רחוב ךבתוהתהלך בשקט ל ,ברחבה

דת ושום נק להםתעסק בתורה כזו שאין לנו ואנחנו יכולים לה
שהיא אחרת מה יים שלגאנחנו חיים בתוך מערכת מוש ,מגע

  .מהםלגמרי ושונה 

אלה  ,הדבריםק עומלשנכנסים  האל ,שהוגים בתורה האל
הם נמצאים  ,לדביר ביתך ךשהם ההמשך של באו בני

זהו הדבר שאיתו אנו יכולים  ,הרחיב ה' לנו ,ברחובות
אבל , לצאת מאותה טומאהכולים יו דו אנחני עלו ררחלהשת

 ,כנס לתוך מערכת מושגים שונהילשם כך כמובן צריך לה
הדיבורים שנמשכים ם לשמוע את יאנחנו צריכלשם כך 

אותה מערכת דיבור שנתחדשה על  ,"באו בניך לדביר ביתך"מ
מי ל ,מי שקולט אותםלאותם דיבורים ש ,ידי בני חשמונאי

דברים שלמערכת  מגליםוהם מבארים  ,שיכול להתהלך בהם
שהם אינם  אלו דברים זריםכולו  ת לעולםכישגים ששיוהמ

 ."ואתהלכה ברחבה"יכולים להבין, וכלפינו הם יוצרים את 

דוד המלך בתמניא אפי  מרשהזכרנו את הפסוק שאוכפי 
אדם שדורש באמת ה "פקודיך דרשתיואתהלכה ברחבה כי "
אבל  ,"ציון היא דורש אין לה" ,חבהרזוכה להתהלך ב מבקשו
הדברים נתפסים  ,מובניםו דורש אז הדברים נהיריםשמי ל

 תורואים מציאו ,הדעת מתרחבת ,גדולהו במערכת מאד רחבה
שכל מערכת הדעת  מי תלאין ערוך ממה שיכול לראוגדולה 

אות שהיא יבמצ מי שנמצא  ,לחכמת יוןוכפופה  כתישי לוש
 .אין בה שום נקודת רחובותובמצור ובמצוק 

אותו מצור מ יציל אותנוו ,ישמע תפילתנו ,רנוה' יעז
ואתהלכה ברחבה כי פקודיך " נזכה שיתקיים בנוכדי ש ,ומצוק

."דרשתי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



משיעורי הרב אליהו דיסקין שליט"א

"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" )מה ג( מפני הבושה )רש"י(. 

אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, הה"ד 
"ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו", לכשיבא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר )תהלים נ, 

כא( "אוכיחך ואערכה לעיניך" על אחת כמה וכמה, )בר"ר צג, י(.

הגזירה אמת והחריצות שקר
מהפרשה  שלומדים  מה  לבאר  נאמרו  דרכים  כמה 
אחת.  דרך  ונבאר  התוכחה,  ויום  הדין  ליום  יוסף  של 
הרמב''ן בפרשה של מכירת יוסף )לעיל לז, טו( אומר 
של  יסוד  יוסף,  ממכירת  שלומדים  לחיים  גדול  יסוד 
ארבעה מילים, ללמדך: שהגזרה אמת והחריצות שקר. 
דבר זה צריך לקיים בו כתבם על לוח לבך, מהפרשה 
של מכירת יוסף אנו למדים: שהגזרה אמת והחריצות 
שקר, דהיינו כל מה שנגזר מן השמים יתקיים לבסוף, 
בנסיון  עושה  אדם  שבן  וההשתדלות  החריצות  וכל 

הגזירה, הכל שקר!!! לשנות את 

ויסוד זה רואים בכל תהלוכות החיים, רואים אנשים 
שמנסים כל ימיהם להרויח כספים שלא ביושר, ולבסוף 
לא נשאר להם מכל עמלם כלום! ומאידך ישנם אנשים 
בהתמדה  ולומדים  שיושבים  תורה,  עמלי  אברכים   –
ואף  צרכיהם,  לכל  להם  דואג  והקב''ה  ובשקידה 
"הגזירה  כי  וכל כך למה  ילדיהם בכבוד.  מחתנים את 

שקר"!! והחריצות  אמת 

חלם  יוסף  זה:  גדול  יסוד  נלמד  יוסף  וממכירת 
מט,  )לקמן  עה"פ  אונקלוס  בתרגום  ומבואר  חלומות, 
נבואה  היו  אלו  שחלומות  קשתו"  באיתן  "ותשב  כד( 
השבטים  אך  עליון,  גזירת  היה  זה  לו,  ישתחוו  שהם 
שבטי י-ה קדושי עליון לא הסכימו לזה ואמרו "המלוך 
כשאמרו:  החלום  את  לבטל  ניסו  הם  עלינו",  תמלוך 
ונראה  הבורות  אחד  אל  אותו  ונשליכה  ונהרגהו  "לכו 
למדינים  אותו  מכרו  ולבסוף  חלומותיו"  יהיו  מה 
ולמצרים, וכל כך בשביל לבטל חלומותיו. אך בפועל 
לא זו בלבד שהם לא ביטלו את הגזירה של החלומות 
במעשיהם, אלא במו ידיהם הם הביאו לקיום הגזירה, 
שסובבו שנמכר למצרים ונעשה שליט בה ובאו לפניו 

ליוסף. והשתחוו 

ללמדנו כי "הגזירה אמת והחריצות שקר".

מה' מצעדי גבר
וכן מצאנו אצל משה רבינו: יום שנולד בו משה אמרו 
לו אצטגניניו" היום נולד מושיען של ישראל ורואין אנו 
שסופו ללקות במים, וגזר פרעה "כל הבן הילוד היאורה 
תשליכוהו", פרעה ניסה לבטל את מה שנגזר שיוולד 
מושיען של ישראל, אך לבסוף מה קרה? פרעה בעצמו 
גידל אותו בתוך ביתו. "הגזירה אמת והחריצות שקר"!!

הנביאים  התורה  על  ועוברים  שלומדים  וככל 
ככל שניסו לבטל את  רואים שבכל מקום  והכתובים, 

שקר. שהחריצות  בידם  עלתה  לא  הגזירה 

השבטים ניסו לעשות השתדלות לבטל את הגזירה, 
מקרה,  בכל  יתקיים  שנגזר  מה  אמת!  הגזירה  אולם 
והחריצות - כל ההשתדלויות שמנסים לעשות, לבטל 
את הגזירה, החריצות כולה שקר! ועם מה נשארים רק 
עם הפעקל'ה עם החבילה של החטא, ואף השבטים על 
אף שדנו אותו כדין רודף, לפי דרגתם חטאו בזה, ועל 
כך נענשו לבסוף בעשרה הרוגי מלכות שבא על חטא 
זה. במכירת יוסף - את הגזירה לא עלה בידם לשנות, 

ונשארו רק עם החטא שבכך. 

ואלו הם דברי אבא כהן ברדלא: אוי לנו מיום הדין 
היה,  שבטים  של  קטנן  יוסף  התוכחה  מיום  לנו  אוי 
את  שמעו  וכשהם  יוסף!  אני  להם?  אמר  הוא  ומה 
המלים "אני יוסף" פתאום הם נוכחו לראות "שהגזירה 
לשנות  שלהם  הנסיונות  כל  שקר"  והחריצות  אמת 
עם  רק  נשארו?  הם  מה  ואם  הועילו,  לא  הגזירה  את 
החטא, קשה להגיד חטא על שבטי י-ה אבל הכל נידון 
לנו  אוי  ברדלא:  כהן  אבא  אומר  כך  ועל  דרגתם.  לפי 
מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה! כל אדם שמנסה פה 
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ממון,  להרויח  תורה,  ע''פ  שלא  דברים  להרויח  בעולם 
להרויח כבוד, להרויח מעמד, להרויח הנאות של עולם 
אבל  תענש,  שבגיהנום  נכון  לו:  אומר  הרע  והיצר  הזה, 
- לא רק  כאן בעולם הזה אתה מרויח, שידע דבר אחד 
שבגיהנום ישלמו לו על כך, אלא אף כאן בעולם הזה הוא 
לא ירויח ממעשיו כלום, גם פה הוא לא מרויח שום דבר! 
כי "הגזירה אמת והחריצות שקר" מה שנגזר הוא יקבל 
והוא  יקבל,  לא  הוא בכל מקרה  נגזר  ומה שלא  ממילא 

העונשים. עם  רק  נשאר 

נקיות וזהירות בממון - להתנהג ביושר
של  הענין  עם  תחילה  האדם:  בנסיונות  מעט  ונפרט 
ממון, יש נסיונות של ממונות בחיים לכל אחד לפי דרגתו, 
להדיא  ממש  נסיון  לו  יש  ומצוות  מתורה  שרחוק  אדם 
יש  ומצוות  תורה  ששומר  לאדם  גם  אך  לגנוב,  לרמות, 
הוראת היתר במקרים רבים, ובעיקר במקרים שיש בהם 
שאלה של אבק, יש אבק גזל, אבק ריבית, אבק אונאה, 
אלו הם מקרים שיש בהם חשש איסור והיצה''ר בא לכל 
באיסורים  כסף!  הרבה  על  פה  מדובר  לו:  ואומר  אחד 
מצוות  שומר  לאדם  לבוא  יכול  לא  היצה''ר  גמורים 
ולגרום לו לחטוא בכך, וכמו שאומרים הכלי יקר והגר"א 
על הפסוק )בראשית ד, ז( "לפתח חטאת רובץ": שדרכו 
בו הוראת היתר  לו דבר שיש  של היצה"ר הוא שמוצא 
כך מחטיאו לאדם,  ידי  רובץ שעל  ואז חטאת  - לפתח, 
מיני  כל  מראה  שהיצה''ר  שכיח  מאד  הנסיון  ובממונות 
אונאה,  ריבית,  גזל,  אבק  בהם  שיש  במקומות  היתרים 

בידם. עלתה  שאכן  וסבורים  טועים  ואנשים 

אולם צריך לדעת: כל דבר שלוקחים שלא ביושר לא 
נשאר ממנו כלום! וכדברי הנביא )ירמיהו יז, יא הפטרה 
עושר  עושה  ילד  ולא  דגר  "קורא  בחקותי(:  פרשת  של 
ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל", כל 
זו  ולא  נעלם,  הכל  בסוף  במשפט  עושר שעושים שלא 
בלבד אלא "ואחריתו יהיה נבל" נשארים רק עם הגיהנום! 
אדם יבוא לעולם האמת, שם יש וידאו של כל חייו, יראו 
לו בר''ה תשע''ז נגזר עליך שהשנה תרויח מאה ארבעים 
ושמונה אלף ושלוש מאות שקל ותשעים וארבע אגורות, 
אבל אתה הצלחת להרויח עוד מאה אלף שקל ע''י אבק 
חשבון:  בואו  לו  ויאמרו  יוסיפו  אך  אונאה,  ריבית,  גזל, 
ילד  ובמקרה אחר  כביסה,  לך המכונת  נשברה  פה  הנה 
נפצע והיה צריך טיפול של רופא פרטי שדרש הון רב, 
ואחרי  וכהנה,  כהנה  וכן  למכונית  משהו  קרה  כך  ואחר 
כל הקיצוצים וההוצאות הבלתי צפויות, עם מה נשארת? 
מאה ארבעים ושמונה אלף ושלוש מאות שקל ותשעים 
מזונותיו  שהרי  עליך!  שנגזר  מה  בדיוק  אגורות,  וארבע 
של אדם קצובים לו מר''ה לר''ה, וכל מה שהרווחת שלא 
ביושר נאבד לך בנזקים בלתי צפויים, זהו: קורא דגר ולא 

ילד עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו 
לא  הגיהנום,  עם  רק  נשאר  והוא  עוזב,  הכל  נבל,  יהיה 

מרויחים כשלא הולכים ישר!!! 

ישר, לפעמים אדם ממהר  לא  לכסף  רק  לא  נוגע  זה 
ממהר  הוא  ותפילה,  תורה  חשבון  על  עסקים  לעשות 
וזה  במבצע,  חנות  ובאיזה  בזול  מכירה  באיזה  לקנות 
נעשה על חשבון דברים אחרים - הוא מגיע למנין שכבר 
אחרי  הולך  הוא  דזמרה,  פסוקי  לדלג  וצריך  התחילו 
קדיש תתקבל, יש לו חברותא והיום הוא לא ילמד עם 
החברותא, יש לו קביעות של שיעור ומפני הצורך הוא 
בכך כמה  ירויח  הוא חושב שהוא  מבטל את הקביעות, 
מאות שקלים, אך מכל מה שמרויחים על חשבון תפילה 
ועל חשבון קביעות של תורה, לא נשאר כלום, נשארים 

החטא!!  עם  רק 

אחיו  אל  יוסף  "ויאמר  יוסף!  אני  נלמד מהמילים  וזה 
אני יוסף", הגזירה אמת והחריצות שקר! כל ההשתדלות 
שלהם לבטל את המכירה לא הצליחה, והם נשארו רק 

עם החבילה של החטא. 

נסיון הפרנסה - נסיון באמונה
ישראל  של  רבן  ורבי  ממורי  שמעתי  רבות  פעמים 
דברים  על  בממונות  שאלות  כשהיו  זצ''ל  אלישיב  הרב 
שהם לא חלקים, שע''פ דין אולי אפשר למצוא היתרים, 
לדעת  וצריך  זה,  את  עושה  היה  לא  חיים  החפץ  אבל 
יסוד גדול: כל השתדלות שהיא לא חלקה לא מרויחים 
ממנה, שהרי בכל דבר – בממונות, במעמד, מה שנגזר מן 
השמים יקבלו ומה שלא נגזר לא יקבלו, אלא שיש הלכה 
בכל אשר  וברכך  לעשות השתדלות, שנאמר:  שחייבים 
תעשה, אדם שלא יעשה השתדלות לא יקבל גם את מה 
שנגזר לו, אבל השתדלות שהיא לא חלקה אם תמעט בה 

לא תפסיד. 

ובדרך צחות יש לבאר )ויש בזה מן האמת( מה שאמר 
רבא )שבת לא, א(: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים 
דלכאו'  לתורה,  עתים  קבעת  באמונה,  ונתת  נשאת  לו: 
צ"ב בשלמא עסקת בתורה שואלים בתחילה מפני שכל 
תכלית הבריאה זה התורה, תלמוד תורה כנגד כולם! אבל 
זה קודם  גדול, אבל  דבר  זה  אכן   – ומתן באמונה  משא 

לכל? למה זו השאלה הראשונה? 

הפשוט  הפשט  באמונה"  ונתת  "נשאת 
נוסף, דבר  פה  מונח  אולם  ביושר,  היינו   באמונה- 

באמונה- באמונה בקב''ה, אדם שמאמין בקב''ה, שמאמין 
שהכל מהשמים, הוא אף פעם לא יכניס את עצמו לספק 
ספיקא של גזל ריבית ואונאה, וכל דבר שאינו ישר, הוא 
יודע: אם הכל מן השמים לא יכול להיות שע''י שאני ילך 
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לא ישר אני ירויח. כל הנסיונות שיש בממונות זה מבחן 
וזה גם מה שבונה ומעמיד את  של האמונה של האדם! 
בחושן  נסיון  רק  לא  זה  בממונות  שיש  נסיון  האמונה! 
משפט ובאיסורים, אלא זה נסיון באמונה, אם אתה מאמין 
שהכל משמים לא תכניס את עצמך לספק ספק ספיקא 

של סרך איסור, ואם אתה נכשל חסר לך באמונה. 

הנקיות בממונות זה מבחן של האמונה. 

ר' שלמה  בילדותי,  אותו  בבני ברק הכרתי  יהודי  היה 
להיות  זכה  והוא  ווילנער,  שלומל'ה  ר'  של  נכד  כהן, 
היה  זה  צדיק  יהודי  בווילנא.  עוד  החזו''א  של  חברותא 
לו את בית הדפוס הראשון בב''ב, וכל גדולי אותו הדור 
הדפיסו אצלו את ספריהם. בני ברק של אותם ימים לא 
היתה גדולה ומפותחת כמו היום, ולא היה בה כדי חלוקה 

דפוס.  בתי  לשני 

באחד הימים פתח אדם בית דפוס נוסף, ולא זו בלבד 
ר'  של  הדפוס  בית  שכן  בו  ברחוב  אותו  פתח  אף  אלא 
שלמה כהן. אדם רגיל שהיה מתנסה בנסיון כזה מה היה 
מרגיש? היה מתמלא בכעס ותרעומת, הוא לוקח לי חצי 

מהפרנסה! 

ר'  הגיע  בית הדפוס המתחרה,  ביום הראשון שנפתח 
בטוח  היה  הבית  בעל  החדש,  הדפוס  לבית  כהן  שלמה 
עצמו  את  והכין  כעס,  של  קיתונות  לקבל  הולך  שהוא 
שאם הוא לא יזרוק עליו בלוקים, חצץ וודאי הוא יזרוק 
עליו, התיישב וחיכה לראות מה הוא הולך לצעוק עליו. 
אולם ר' שלמה כהן אמר לו: תשמע - אתה חדש במקצוע, 
ולי יש הרבה נסיון, אני רוצה לתת לך מהנסיון שלי! לית 
בית  בעל  שאל  מלאך!  זה  אדם  בן  לא  זה   - נש  בר  דין 
לי  זה? תגיד  ר' שלמה: איך אתה עושה את  הדפוס את 
אתה מלאך? אמר לו ר' שלמה: יש לי פשוט הכרת הטוב 
לעשות  צריך  אני  אבל  ללמוד,  שאוהב  יהודי  אני  אליך! 
השתדלות של פרנסה, ובשביל כך יש לי בית דפוס, ישנם 
ימים שאנשים באים למשך שמונה שעות, ולא נשאר לי 
יבואו  מהקליינטים  חצי  עכשיו  אבל  ללמוד,  זמן  הרבה 
אליך, ופרנסה אתה הרי לא לוקח ממני אגורה! מה שנגזר 
עלי בר''ה אני יקבל! ממילא כל מה שאתה לוקח ממני זה 
רק קליינטים, ואני יכול לשבת וללמוד, לכן יש לי הכרת 

אליך!!! הטוב 

מי שחי עם אמונה שמה שנגזר מקבלים, אין לו נסיונות 
של ממונות! אף אחד לא פוגע בו! ואף אחד לא מזיק לו! 
ואף אחד לא מפסיד לו! אמונה זה המעמיד של הכל! וזו 
ונתת  נשאת  לדין:  אדם  כשמכניסים  השאלה ששואלים 

באמונה  היה  שלך  ומתן  המשא  האם  שענינה  באמונה? 
שהכל משמים! 

"אוכיחך ואערכה לעיניך" 

דרך אחרת לבאר דברי אבא כהן ברדלא: אוי לנו מיום 
הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים היה 
יכלו אחיו  "ולא  יכולים לעמוד בתוכחתו, הה"ד  ולא היו 
לענות אותו כי נבהלו מפניו", לכשיבא הקדוש ברוך הוא 
ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר )תהלים נ, 
כא( "אוכיחך ואערכה לעיניך" על אחת כמה וכמה, כתב 

בבית הלוי, דברים נוראים למתבונן, נוקב ויורד!!

מה היתה טענתו של יהודה ליוסף בשביל לשחרר את 
בנימין?

שאפילו אם כדבריך שאכן בנימין גנב את הגביע, מדוע 
אתה לא מתחשב בצער של אביו? יש לנו אב זקן, בן מאה 
שלושים, הוא סבל כל חייו כל כך הרבה יסורים - רחל 
מתה בצעירותה, יוסף איננו, כל מה שנשאר לו זה בנימין, 
והיה כראותו כי אין הנער – ומת, והורידו עבדיך את שיבת 
עבדך אבינו ביגון שאולה! בשביל האבא תרחם עליו, נכון 

שמצד הדין מגיע לו להיות עבד אבל עשה למען האבא.

מילים  חמש   – מילים  חמש  יוסף  להם  אמר  כך  ועל 
שמחמתם לא יכלו אחיו לענות אותו מפני הבושה – "אני 
פסקתם  שנה  ושתים  עשרים  לפני  חי",  אבי  העוד  יוסף 
עלי דין של רודף, מכרתם אותי למצרים, העוד אבי חי? 
אז אבא שלי נשאר בחיים? הרי יכול היה למות מצערו! 
מיתה,  חייב  שהוא  נכון  אמרתם  לא  שעה  באותה  מדוע 
אבל מה אם הצער של אבא?! מדוע רק עכשיו נזכרתם 
ומוכיח  דן  שיוסף  היא  ביותר  הגדולה  התוכחה  בזה?! 
אותם לפי מה שהם עצמם פסקו, אתם אומרים שהצער 
של אבא דוחה את הכל, איפה הייתם לפני עשרים ושתים 

שנה?

ועל טענה זו לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו!

על  שהוא,  מה  לפי  אחד  לכל  וידון  הקב''ה  לכשיבוא 
אחת כמה וכמה - יראו לאדם סתירות במעשיו, והקב''ה 
ידון כל אחד בסתירות הפנימיות שלו עצמו, וזהו שנאמר: 
"אוכיחך ואערכה לעיניך" התוכחה היא על ידי שאערכה 

לעיניך, שיוכיח הקב''ה כל האדם לפי ההנהגה שלו! 

נביא לזה כמה דוגמאות מהחיים: ישנם יהודים שכשהם 
עושים בר מצוה לבנם, הם מזמינם אולם מפואר, ותזמורת 
צלם  וכמובן  החתן!  את  לשמח  הרי  צריך   – מרשימה 
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ווידיאו – חייבים מזכרת מאירוע כל כך חשוב! עשרות 
אלפי שקלים משקיעים בזה. וכשהילד נהיה בר מצוה 
צריכים גם לקנות תפילין, אז קונים תפילין בהכשר של 
העיקר שהתפילין  הרבנות,  חותמת של  עם  פלוני  רב 
יהיו כשרים. אולם תפילין אלו לא תמיד באמת כל כך 
יבוא  פקודה,  עת  בבוא  ועשרים  מאה  ואחרי  כשרים, 
אותו יהודי לשמים ויעמוד למשפט בפני בית דין של 
מעלה, יגידו לו: הבן שלך קרקפתא דלא מנח תפילין! 
אעשה  מה  יענה:  ולהגנתו  פסולות!  תפילין  לו  קנית 
קניתי לו תפילין עם הכשר. ומדוע לא קנית עם הכשר 
המצב  בפיו:  טענתו  ומיד  ספיקות?  בו  שאין  מהודר 
הכלכלי שלי לא היה כל כך טוב, לא היתה לי אפשרות 
פיננסית להשקיע סכום גדול בשביל התפילין! ובאותה 
שעה – אוכיחך ואערכה לעיניך: בשביל ערב אחד של 
חגיגה ומסיבה היה לך כל הון שבעולם! ובשביל תפילין 

המצב הכלכלי היה קשה? בתפילין אתה חוסך?!

אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה!!!

הוא  מפהק,  הוא  הלימוד  וכל  ולומד,  יושב  בחור 
כשפתאום  אך  עייף!  הוא  מפהק,  הוא  בתפילה  עייף! 
יומא  כל  ומשתעי  יתיב  לתחיה,  קם  הוא  נייעס  מגיע 
ולא לעי - וקאים לצלאה והוא לעי, יתיב ומשתעי כל 
יומא ולא לעי - יתיב למיתנא ולעי! ישאלו אותו: מדוע 
התפללת ולמדת מתוך נמנום ועייפות? הייתי עייף, אני 

יומא  כל  ומשתעי  יתיב  איך  עייף?!  היית  עייף!  הייתי 
ולא לעי? דנים אותו לפי מה שהוא!

יהודי קם בבוקר הוא ממהר, מגיע לבית כנסת ויש 
שתי מנינים במנין אחד הוא יכול לברך ברכות התורה 
כמונה  דזמרה  פסוקי  ולומר  בנחת  השחר  וברכות 
בריצה  הכל  את  לומר  צריך  הוא  השני  ובמנין  מעות, 
'דילוגו עלי אהבה', הוא לחוץ וממהר - יש לו אשה, יש 
לו ילדים, צריך לדאוג לפרנסה, ונכנס למנין השני, הוא 
המהירה,  התפילה  סיום  עם  אבל  אנוס!  הוא  מוכרח! 
שעה  ובאותה  הימים  משכבר  חברו  כנגדו  בא  לפתע 
איתו  ומנייעס  יושב  הוא  ומלואו,  עולם  שוכח  הוא 
אין  לרשותו,  עומד  הזמן  כל  פתאום   - דקות  עשרים 
אשה, אין ילדים, הפרנסה מסודרת, ישאלו אותו: איזה 
צריך  הייתי  אעשה,  מה  יענה:  הוא  תפילה התפללת? 
למהר! הייתי אנוס! אבל כשפגשת את החבר שלך לא 
היית צריך למהר?! לא היית אנוס?! כל אחד ואחד ידונו 

אותו לפי מה שהוא! לפי מה שהוא!!

כל ימי חיי אנוש מלאים עם כל כך הרבה סתירות! 
חובה,  לכף  דן  תמיד  אדם  השני  את  סתירות!  הרבה 
כך הוא טבע האדם, אולם צריך להיזהר בבית דין של 
דנת את  לו: כמו שאתה  יגידו  – בעולם האמת  מעלה 
השני כך ידונו אותך! כל אחד דנים אותו כפי מה שהוא! 

מעשיו! כפי 

בן שבע עשרה לחופה, האמנם?
ובני בנימין בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד )מו כא(

שנינו באבות )פ"ה מכ"א(: בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה למצוות, בן חמש עשרה 
לגמרא, בין שמונה עשרה לחופה. ופסק הרמב"ם )אישות פט"ו ה"ב(: ומאימתי האיש נתחייב במצווה זו מבן 
שבע עשרה, וכתב הה"מ דסבר הרמב"ם שמה ששנינו בן שמונה עשרה היינו משיכנס לשנת השמונה עשרה. 
ולכאורה צ"ב דהא בן שלש עשרה למצוות דשנינו בהאי משנה ודאי דהיינו בן י"ג ויום אחד ולא משנכנס לשנת 

הי"ג, ומנליה להרמב"ם לחלק בדין שמונה עשרה לחופה שפירושו משיכנס לשנת השמונה עשרה.

ואשכחנא מרגניתא טבא והוא מקור חזק לדברי הרמב''ם. דלעיל )מג, ל( כתב רש"י בביאור שמות בני בנימין: 
שכולם על שם אחי והצרות אשר מצאוהו, וחופים היינו שלא ראה חופתי ולא ראיתי אני חופתו. אולם בתרגום 
נמי את כל  וארד" מבאר  וחפים  וראש מפים  ונעמן אחי  גרא  ואשבל  ובכר  בנימין בלע  "ובני  יונתן על הפסוק 
השמות, ובביאור השם 'חופים' כתב: דבזמן דאתפרש מיניה - בזמן שיוסף פרש ממני - הוה בר תמניסר שנין 
וחזי לכילת הילולא - הוא היה בן שמונה עשרה שנה וראוי לחופה. ודבריו לכאורה צריכים תלמוד, שהרי מקרא 
מלא שנינו )לעיל לז, ב(: "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן" ומאותו מעשה פרש יוסף מבנימין, 
ומפני מה תרגם יונתן שהיה בן שמונה עשרה שנה וראוי לחופה. ובהכרח שמענו מינה דסבר התרגום יונתן כדברי 
הרמב"ם שבן שמונה עשרה לחופה היינו תחילת שמונה עשרה, מהיותו בן שבע עשרה שנה ויום אחד, ומשו"ה 

קאמר דחזי לכילת הילולא, והיא ראיה חזקה לדברי הרמב''ם. 

לתרומות להוצאת הגליון ניתן לפנות למכון "נחל אליהו": 0527683029
לקבלת הגליון בדוא"ל:

 n0527683029@gmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  מה נחשב ידיעה בהלך בשני שבילין

שני שבילים אחד טמא ואחד טהור, והלך אדם בשניהם ואח"כ נכנס למקדש, 
  הוא טמא.חייב, דממ"נ 

ואם כשהלך בשני שכח שהלך בראשון, לת"ק מקצת ידיעה חשיב ידיעה  י"ט:

  וחייב, ולר"ש בן יהודה לא חשיב ידיעה ופטור.

ואם נכנס למקדש אחרי שהלך בראשון, ואח"כ הזה ושנה וטבל, ואח"כ הלך 
  בשני ונכנס, לת"ק חייב, ולר"ש פטור. 

ה כידיעה. ואמנם דווקא כאן ריו"ח מבאר שלת"ק חייב משום שעשו ספק ידיע
עשו ספק ידיעה כידיעה, אבל באכל ספק חלב ונודע לו שהוא ספק חלב, לרבי 
מביא אשם תלוי על כל אכילה, ולר"ש מביא אשם תלוי אחד "דכתיב "על 
שגגתו אשר שגג" התורה ריבתה שגגות הרבה ואשם אחד, דכשם שידיעות 

  לאשמות. ודאי מחלקות לחטאות, כך ידיעות ספק מחלקות

ולר"ל ת"ק ס"ל כרבי ישמעאל שא"צ ידיעה בתחילה, ואף שר"ל סובר שלרבי 
ידיעת ספק מחלקות לחטאות, והיה יכול להעמיד כרבי, מ"מ קמ"ל שלרבי 

  ישמעאל א"צ ידיעה בתחילה.

  

  

  שבועות שתים:
  

  דיני שבועת ביטוי
  שאוכל, שלא אוכל, שאכלתי, שלא אכלתי. -שבועות שתים שהם ארבע

שבועה לא אוכל לך, או שבועה שאוכל לך, או לא  -וש לשון שאוכלפיר
שבועה שלא אוכל לך, אסור. אביי מפרש דלשון "שאוכל" תלוי, שאם 
מפצירים בו לאכול ואמר שלא יאכל ונשבע שבועה שאוכל, כוונתו שלא יאכל, 
ואם אין מפצירים בו לאכול כוונתו שיאכל. ולרב אשי צריך לשנות במתני' "שאי 

  וכל לך", וקמ"ל דלא אמרינן שנתקל בלשונו.א

   -לשון מבטא ולשון איסר כ.

שלשון מבטא הוא לשון שבועה, דכתיב "או מבטא שפתיה אשר שיטת אביי 
אסרה על נפשה" במה אסרה, במבטא. אבל לשון איסר הוא לשון התפסה 

ונ"מ בשבועה ואסור, אך ילה"ס אם בלשון איסר חשיב כמוציא שבועה מפיו 
  וב קרבן. לחי

שהתפסה בשבועה אינה כמוציא שבועה מפיו, ולשון מבטא הוא  שיטת רבא
לשון שבועה, ולשון איסר אם הוציאו בלשון שבועה הוא לשון שבועה, ואם 
הוציאו בלשון נדר הוא נדר, (כן סובר ריו"ח), ולכך כתבו הכתוב בין נדר 

  בשבועה". לשבועה, דכתיב "ואם בית אשה נדרה או אסרה איסר על נפשה

וכן מצינו שלאביי המתפיס בשבועה כמוציא שבועה מפיו, ולרבא לאו כמוציא 
  שבועה מפיו.

  איסורי שבועות ונדרים
האומר הרי עלי שלא אוכל בשר, כיום שמת בו אביו, או כיום  -התפסה בנדר

שמת בו פלוני, או כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, או כיום שראה ירושלים 
כבר היה נדור שלא לאכול בימים אלו, חל הנדר שהתפיס באותו בחורבנה, אם 

יום. לאביי היינו מדין מתפיס בשבועה, ולרבא איירי בנדר, וקמ"ל שצריך 
לתלות את הנדר בדבר האסור מחמת נדר, ואף בתלה ביום שנהרג בו גדליה בן 

  אחיקם חל הנדר.

תו מ"לא הנשבע שאוכל או שלא אוכל, לרב דימי אזהר -שבועה להבא כ:

והיינו שלא תשבעו בשמי כדי לשקר לאחר זמן, וצריך להתרות בו תשבעו בשמי לשקר" 

  ולרבין (כ"א.) אזהרתו מ"לא יחל דברו".משום לאו זה. 

, לרב דימי וזה אינו אמתהנשבע שאכלתי או שלא אכלתי  -שבועה לשעבר
זו יצאה מפיו שוא היינו כלום, ושבועה אזהרתו מ"לא תשא את שם ד' אלוקיך לשוא", 

ובנדר עובר משום "לא יחל דברו". ולרבין אזהרתו מ"לא תשבעו בשמי לבטלה, 
ולדבריו שבועת שוא היינו הנשבע והיינו שבשעת שבועה לא תהיה שקר, לשקר", 

  כגון על איש שהוא אשה.לשנות דבר ידוע 

אין לפרש ששניהם לשעבר, שהרי לרב דימי  -שבועת שוא ושקר אחד הם
הבא, ואין לפרש דבדיבור אחד נאמרו כמו "זכור ושמור", דשם יש שקר הוא ל

נ"מ לחייב נשים בקידוש, דכיון דאיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה, אבל כאן 
כך לוקה כשיש בזה מעשה, למה נ"מ. אלא הכונה שכשם שלוקה על שבועת שקר 

אף וקמ"ל דלא נימא ד"לא ינקה" היינו שאע"פ שאין בו מעשה, על שבועת שוא 
ע"י בי"ד אין עונשים אותו, אלא כדכתיב בהמשך לא ינקה ד', דווקא ד' לא 
ינקה אבל בי"ד עונשים. או שהכונה אחד הם שגם בשבועת שוא חייב קרבן 

  עולה ויורד, וכשיטת ר"ע.

אין לוקין על לאו שאין בו מעשה חוץ  -מלקות בלאו שאין בו מעשה כ"א.

לא ינקה ד' " משמע שבי"ד מלקין  מנשבע שלוקה אף בלא מעשה, דכתיב "כי
ומנקים, ושבועת שקר ילפינן מדכתיב "לשוא" ב' פעמים, דאם אינו ענין לשוא 
תנהו ענין לשקר, (ואיירי כשנשבע שאכל או שלא אכל, דריבתה תורה שבועת 
שקר דומיא דבשבועת שוא, דאיירי בלשעבר. אבל הנשבע שיאכל ולא אכל 

בו מעשה, ולר"ל מפני שזה התראת ספק. אינו לוקה, לריו"ח מפני שאין 
והנשבע שלא יאכל ואכל, יש בזה מעשה). וכן המימר, או המקלל את חבירו 

  בשם, לוקה אע"פ שאין בו מעשה.

ואכלה אינו חייב אלא אחת, וזו היא  הנשבע ג' פעמים שלא יאכל ככר זו
הנשבע שבועת ביטוי שחייב על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד, אבל 

  שיאכל ולא אכל אינו לוקה אבל חייב קרבן.

לרבי עקיבא חייב קרבן, ולרבי ישמעאל פטור  הנשבע שאכל או שלא אכל
  מקרבן וחייב מלקות.

  מאיזה שיעור אכילה חייב

הנשבע שלא יאכל ואכל כל שהוא, לחכמים פטור, ולר"ע  -בשבועה כ"א:

ב אלא בכזית, שאני הכא חייב, ואף דבשאר איסורי תורה מודה ר"ע שאינו חיי
  דאם היה מפרש להדיא שאוסר כל שהוא היה חייב, וא"כ ה"ה בסתמא. 

שיטת ר"ש שאף בשאר איסורים חייב אף במשהו, ולא אמרו כזית אלא לחיוב 
  קרבן.

   -ראיות שלר"ע בעלמא אינו חייב אלא בכזית

כל שהוא כזית חייב, ומשמע שבמהפת והיין ששרה פתו ביין, אם יכול לצרף  נזיר
  פטור. 

לר"ש פטור, ולחכמים חייב,  הנשבע שלא יאכל ואכל מאכלות אסורות
ואמרו רב ושמואל וריו"ח דאיירי בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים, 
ולר"ל איירי או בנשבע להדיא על חצי שיעור וכרבנן, או בסתם ואליבא דר"ע, 

  ומבואר שבלא השבועה לא היה אסור בכל שהוא.

  -ר טענת חכמים היכן מצינו שחייב בכל שהואביאו

חייב בכל שהוא, בריה שאני. וכן הנשבע בפירוש על פחות  האוכל נמלהואף ש
וכן האומר קונם ככר זה עלי חייב בכל שהוא,  דאיהו אחשביה.משו"פ הוי כבריה 

  דהוי כמפרש. 

  חייב בפחות מכזית, מ"מ הא בעינן שוה פרוטה. האוכל הקדשואף ש

פחות מכזית, רבא מסתפק אם חייב, ואף אי נימא דחייב,  וכל עפרהא כ"ב.

  מ"מ טענת חכמים היא דבמידי דאכילה לא מצינו שחייב בכל שהוא.

  

  



  -ביאור טענת ר"ע היכן מצינו שמדבר מביא קרבן

  חייב קרבן, התם עצם הדיבור הוא חטא, ולא אסר דבר בדיבורו. מגדףאף ש

  ל דיבורו, אלא כדי להתיר לו לשתות יין.מביא קרבן, זה אינו ע נזירומה ש

  אוסר בדיבור, זה איסור לכל העולם. הקדשומה ש

  צ"ל דקסבר ר"ע שאין מעילה בקונמות. קונמותוב

  -מתי נחלקו ר"ע וחכמים
  בסתם, אבל במפרש לכו"ע חייב בכל שהוא, דכבריה דמי.

  בנשבע שלא יאכל, אבל הנשבע שלא יטעם לכו"ע חייב בכל שהוא.

לרב פפא מודים חכמים שחייב בכל שהוא, כיון שלא הזכיר אכילה,  -ותבקונמ
והא דאיתא בברייתא שיש צירוף בקונמות, אבל בשבועות אין צירוף, (ולר"מ 
אף בקונמות אין צירוף), לא איירי שאסר כל אכילה בפני עצמה, דבעינן שיעור 

ן אכילה בדבר אחד, אלא איירי שאסר שניהם יחד, והא דבשבועות אי
מצטרפים, שאני שבועות שכיון שעל כל אכילה חייב חטאת בפני עצמה אין 
מצטרפים, (ולפי זה ר"מ אמר שגם בשבועות אין מצטרפים). ולרבינא לא אמר 
רב פפא שבקונמות חייב בכל שהוא אלא לענין מלקות, והברייתא איירי לענין 

ומר ככר זו עלי קרבן דבעינן שו"פ, וסברי רבנן שיש מעילה בקונמות, ולכן הא
הקדש והוא מעל וחבירו לא מעל ואין לה פדיון, (אבל באומר ככר זו הקדש בין 
הוא בין חבירו מעל, ולכן יש לה פדיון, ולר"מ באומר ככר זו עלי הקדש אף הוא 

  לא מעל דאין מעילה בקונמות).

פטור, ואם נשבע שלא יאכל עפר חייב,  הנשבע שלא יאכל ואכל עפר כ"ב:

פק אם כוונתו לכזית כשיעור אכילה, או לכל שהוא כיון שזה אינו ורבא מסת
  ראוי לאכילה, תיקו.

רבא מסתפק אם כיון שהוא נאכל ע"י תערובת  -הנשבע שלא יאכל חרצן
  דעתו לאסור בכזית, או שכיון שאינו נאכל בפני עצמו דעתו על משהו, תיקו.

אכילה, ולא חלה כוונתו לכזית כיון שהזכיר  נזיר שנשבע שלא יאכל חרצן
השבועה כיון שכבר אסור באכילת כזית, (וכדחזינן שהנשבע על נבילה, לא חלה 

  השבועה על פחות מכזית אא"כ פירש).

  שבועה על אכילה ושתיה

  הנשבע שלא יאכל, ואכל ושתה, אינו חייב אלא אחת.

  הנשבע שלא יאכל וישתה, ואכל ושתה חייב שתים.

  הנשבע שלא יאכל ושתה חייב. 

אב"א סברא דדרך לומר נלך לטעום והכונה  -שתיה בכלל אכילה ג.כ"

לאכילה ושתיה, ואב"א קרא דכתיב "ונתת הכסף... ובשכר" מכאן ששתיה 
(שחייב אם שהיא משכרת, בכלל אכילה, דאין לומר שהכונה לדבילה קליעית 

אכלה או שתה דבש וחלב ונכנס למקדש חייב) דגמר "שיכר שיכר מנזיר" 
ן. אבל אין ללמוד מדכתב "ואכלת... מעשר דגנך ותירושך", והרי שהכונה ליי

  תירוש הוא יין, די"ל דאיירי שאכלו ע"י אניגרון.

והא דאם נשבע שלא יאכל ושלא ישתה ואכל ושתה חייב שתים, אף דשתיה 
בכלל אכילה, הטעם הוא מפני שכיון שאמר גם שלא אשתה גילה דעתו שאינו 

  כולל שתיה באכילה.

הנשבע שלא יאכל, ואכל פת חיטים ופת שעורים ופת  -י אכילותכמה סוג
כוסמין, אינו חייב אלא אחת, ואם אמר שלא אוכל פת חיטים ופת שעורים ופת 
כוסמין חייב על כל אחד. ואין לומר שכוונתו לאסור עצמו מאלו ולא מאחרים, 
ולא לחלקם לשבועות שונות, דא"כ לא היה לו לחזור ולומר פת בכל אחת 

אחת, דאם בא לומר שכוונתו לפת ולא לכוס, די שיאמר פת חיטים ושל ו
שעורים ושל כוסמין, ואם בא לאפוקי תערובת היה לו לומר פת חיטים וכן של 

  שעורים וכן של כוסמין.

הנשבע שלא ישתה ושתה כמה מיני משקין אינו  -כמה סוגי שתיות כ"ג:

ושתה חייב על כל אחת חייב אלא אחת, ואם נשבע שלא ישתה ין שמן ודבש 
ואחת. וכיון דהכא לא פירט משקה בכל אחד, א"כ כדי שנדע שכוונתו לחלקם 
ולא להתיר עצמו במשקין אחרים, צ"ל דאיירי שמשקין אלו עומדים לפניו, 
וממה שלא אמר שלא אשתה אלו ומינייהו, רואים שכוונתו לחלקם, (אמנם אם 

ים, ואם אמר כגון אלו, י"ל אמר שלא אשתה אלו, י"ל שכוונתו שישתה אחר
שכוונתו דווקא כשיעור זה ולא פחות או יותר, ואם אמר שלא אשתה ממין 
אלו, י"ל שכוונתו שאותם עצמם כן יוכל לשתות). ולרב אחא איירי שחבירו 
הפציר בו לשתות יין שמן ודבש, ומזה שפירט ולא נשבע שלא ישתה עימו, 

  רואים שכוונתו לחלק.

נאסר איסור אחד הכולל את כולל, ועוד איסור על כל אחד,  ובמקרה הנ"ל אינו
שאם נאסר בכללם לא חלה השבועה על הפרטים כיון שהוא כבר אסור בהם, 
אמנם התובע פקדון של חיטים שעורים וכוסמין, ונשבע שאין לך בידי חיטים 
שעורים וכוסמין חייב על כל מין ומין, ואמר ריו"ח שפרוטה מכולם מצטרפת, 

ו רב אחא ורבינא אם יש כאן שבועה נוספת על הכלל או לא. (ואם נשבע ונחלק
  שאין לך בידי כולם אינו חייב אלא אחת). 

הנשבע שלא יאכל ואכל אוכלין שאינם ראוים לאכילה, ושתה משקין שאינם 
  ראוים לשתיה פטור. 

                       מתי חלה השבועה גם על מאכלות אסורות 
  על איסור ודין איסור חל

, אם נשבע בסתמא אין בכלל הנשבע שלא יאכל ואכל מאכלות אסורות
השבועה מאכלות אסורות, ואם פירש להדיא שאוסר מאכלות אסורות לא חלה 

  השבועה כיון שמושבע ועומד מהר סיני. 

   -והא דאיתא במתני' שחייב על מאכלות אסורות, ור"ש פוטר

איסור גם דברים המותרים. וטעמא ב לרב ושמואל וריו"ח איירי שכלל כ"ד.

דר"ש דפטר משום דלית ליה איסור כולל, וכמו שמצינו שר"ש פוטר אוכל 
שאע"פ שיוה"כ הוא איסור כולל, לא חל האיסור על איסור נבילה או על איסור נבילה ביוה"כ, 

  אבר מן החי.

אלא אם פירש שאוסר גם חצי שיעור וכרבנן, או לר"ע ולר"ל אינו חייב 
ע סתם אסור בכל שהוא, אבל מה שכלל דברים המותרים אינו סיבה שבנשב

שיחול גם על האסורים, דלא אמרינן כולל באיסור הבא ע"י עצמו, אלא רק 
באיסור הבא מאיליו. וטעמא דר"ש משום דס"ל שבכל האיסורים אסור בכל 

  שהוא. 

 והנה בשבועה בעינן "להרע או להיטיב", וא"כ לריו"ח לא חלה שבועה שלא
אוכל מאכלות אסורות, דאף שבנשבע שלא יאכל שייך כולל, הרי בנשבע 
שיאכל לא חלה השבועה, וא"כ הא דתני במתני' שהנשבע שלא אוכל ואכל 

  אוכלים שאינם ראויים, איירי באכל עפר.

ואם אסר את אשתו בקונם אם אכל היום, ואכל מאכלות אסורות, אשתו 
  אסורה, כיון שהחשיבם.

   -לאיסור כול כ"ד:

למ"ד שאיסור חל על איסור באיסור  -מה המחלוקת אם חל איסור כולל
כולל, חל האיסור כמו באיסור מוסיף. והמ"ד שאיסור כולל לא חל, ס"ל שיש 

  לחלק בין תוספת באותה חתיכה, לתוספת בחתיכה אחרת.

וחזר רבא מחדש שלמ"ד שאחע"א באיסור כולל, אם נשבע שלא יאכל תאנים 
, חשיב איסור כולל, אף שהאיסור חל ע"י תאנים וענבים ונשבע שלא יאכל

  האדם עצמו.

, שייך להתחייב על אכילה אחת ד' חטאות ואשם אחדולפי זה הא דתני ש
והיינו בטמא שאכל חלב שהוא נותר מן המוקדשין ביוה"כ, (ולר"מ יכול 
להתחייב גם על הוצאת שבת אם הוציאו בפיו, אמרו לו אינו מן השם), וצ"ב 

לא מנו שנשבע שלא יאכל תאנים וחלב שחל האיסור בכולל. וי"ל שלא  למה
מנו איסור הבא מעצמו (ומוקדשין היינו בכור). או שלא מנו אלא דבר שא"א 
להתירם ע"י שאלה (ומוקדשין היינו בכור). או שלא מנו אלא קרבנות קבועים 

מביא ולא קרבן עולה ויורד, (וטמא שאכל קודש היינו נשיא וכר"א דס"ל ש
שעיר). או שלא מנו אלא דבר שיש לו שיעור, ולשבועה אין שיעור (ובהקדש 
בעינן שו"פ). או שלא מנו אלא חיוב חטאת על דברים שבמזיד עונשם כרת, 
ולא לאו (אמנם אשם נמנה גם לאו). או שלא מנו אלא איסורים שחלים על 

  ממשות, אבל שבועה שחלה אם נשבע שלא יישן לא מנו.

  שבועה על מה חלה

, כגון שנשבע שיתן (לעשיר, שבועה חלה גם על דברים של אחרים כ"ה.

  דאילו לעני הרי מצוה לתת) או שלא יתן או שנתן או שלא נתן.

, כגון שנשבע שיישן (פחות מג' שבועה חלה גם על דברים שאין בהם ממש
ימים, אבל ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתר) או שלא יישן או שישן או שלא 

שן, וכן על זריקת צרור לים, אמנם נדר לא חל על דבר שאין בו ממש. ומאידך י
  נדרים חמורים שחלים על דבר מצוה, משא"כ שבועות. 

אי בעינן בשבועה שיוכל להשבע לשעבר ולהבא, ושיוכל להשבע 
   -על לאו ועל הן



ואם נשבע שפלוני  שיטת רבי ישמעאל שאינו חייב אלא הנשבע על העתיד
לים או שנשבע שלא זרק, לרבי ישמעאל פטור, שהרי אפי' דבר  זרק צרור

ששייך להבא פטור בלשעבר, ולר"ע שמחייב גם בלשעבר, לרב חייב כיון שיכול 
  להשבע בין ללאו בין להן, ולשמואל פטור כיון שאינו יכול להשבע על העתיד.

הנשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור. ואם  -שבועה על דבר מצוה כ"ה:

שבע לקיים את המצוה ולא קיים, לריב"ב חייב דאם על רשות חייב כ"ש על נ
מצוה, ולחכמים פטור כיון שלא יכול להשבע שלא יעשה אותה. הגמ' אומרת 
שלריב"ב מודה שמואל שחייב, דאם א"צ לאו והן כ"ש שא"צ לשעבר ולהבא, 

יך ומחלוקת רב ושמואל היא אליבא דרבנן, אם צריך להבא ולשעבר כמו שצר
  לאו והן, או שרק לאו והן התרבו מ"להרע או להיטיב".

, לרב חייב קרבן, ולשמואל אינו חייב אלא הנשבע שלא הניח תפילין היום
  מלקות.

  

  

כגון על עמוד של אבן שהוא של זהב, אם  הנשבע לשנות את הידוע לאדם
ניכר לג' בני אדם שהוא של אבן, הרי זו שבועת שוא, ואם אינו ניכר לג' בני 
אדם, לרב עובר משום שבועת ביטוי, ולשמואל אינו עובר אלא משום שבועת 

  שקר, אבל משום שבועת שוא לא כיון דאינו יכול להשבע שיהא של זהב.

ונמצא שאינו יודע, פטור אף  האומר לחבירו שבועה שאני יודע לך עדות
בועת ביטוי, דזה שבועת העדות ולא שלרב, כיון דאינו שייך בנשבע איני יודע לך עדות 

(ולהלן הגמ' שאביי חזר בו מזה, או שרב פפא אמר את ומדה רב דבעינן לאו והן, 
אחת המימרות), אבל הנשבע שידע או שלא ידע עדות, או שנשבע שהעיד או 

  שלא העיד, לרב חייב ולשמואל פטור.

לשמואל כדי לחייב אף  -למה שבועת העדות יצאה מכלל שבועת ביטוי
ולרב, רבנן אמרו לאביי דנ"מ לחייבו שתים, ואביי דחה דלא שייך בלהבא, 

דכתיב "לאחת מאלה" שאין לחייבו אלא אחת, אלא כדי לחייב על המזיד 
כשוגג, דהכא לא כתיב "ונעלם". ושיטת רבא שאינו לוקה שתים משום שדבר 

  חדש אין לך בו אלא חידושו בלבד. שהיה בכלל ויצא לידון בדבר ה

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  תמצית משנה ברורה:

  סימן ער"ה:
  

  מה אסור לעשות לאור הנר בשבת
נים, או קריאה בספר אע"פ שאינו מוציא כגון פליית כי דברים הצריכים עיון

בפיו, או בדיקת ציצית, אין לעשותם לאור הנר, שמא יטה את הנר כדי לקרב 
ודבר הצריך עיון מועט, צ"ע אם מותר לעשותו לאור את השמן לפתילה כדי שידלק יפה. 

  הנר.

  אף ביום במקום אפילה אסור לקרות לאור הנר.

אם הנר גבוה עשר קומות שאינו יכול  אפי' -באיזה נרות יש חשש שמא יטה
להגיע לשם, או שהנר בעששית, או קבוע בחור שבכותל, אסור, שלא חילקו 
חכמים בדבר. ואם העששית סגורה במפתח נחלקו בזה הפוסקים, והא"ר 
מצדד להתיר אם נתן המפתח לאחר, דדמי לאומר לחבירו תן דעתך עלי שלא 

דיו קשורות מותר, (דאותו אדם אין בו חשש שמא יטה, ומי שהוא גידם בשתי ידיו או שיאטה. 
  משא"כ היכא שהחילוק בדבר הנאסר אמרינן לא פלוג).

לדעת השו"ע אף שלא שייך שמא יטה, מ"מ יש לחוש  -נר של שעוה או חלב
שמא יסיר את ראש הפתילה כדי להסיר חשכה, ונמצא שהוא מכבה. ולהב"ח 

מלאכה שא"צ לגופה והוא איסור  בשם רש"ל ולהט"ז מותר כיון דכבוי הוי
דרבנן, והמ"א מסיק ששלא לצורך יש להחמיר, והא"ר כתב בשם המלבושי 
יו"ט שגם בשעוה שייך שמא יטה, וכ"כ הגר"א ששייך שמא יטה אף בשל 
שעוה וחלב, וכתב המ"ב דמ"מ בנרות הטובים שלנו שלעולם א"צ להטותם או 

  "ע. להסיר ראש הפתילה, מותר לקרות לפניהם לכו

(עששית הדולקת בנפט או בשמן), אין להתיר בזה אלא אם  מה שנהגו לקרות לאור הלאמפ
כותב באותיות גדולות "שבת היום ואסור להדליק", ומדביק את זה מבעוד יום על מקום ויסות 
האש. ובמסגרת השלחן מתיר באופן שנותן הרבה נפט בלאמפ, וימשוך מע"ש את הפתילה 

כמו שעושה בחול כשרוצה ללמוד, והתר זה אינו ברור, אך יש להקל בזה לחוץ שיהיה אורו רב 
כדי שלא לבטל תלמוד תורה, ובפרט אם זה בציבור, אך כל זה כשא"א באופן אחר, אבל 

  לכתחילה בביתו טוב ונכון שיעשה כמבואר בתחילת הדברים.

רה היושבים יחד סביב למדורה אסורים לקרות לאורה, ואפי' הם עש -מדורה
וזה אסור גם למתירים בנר וקורים בענין אחד אסור, כיון שיושבים רחוקים זה מזה, 

ועוד דכיון שזנבות האודים סמוכים להם אין אחד לקרות ענין אחד בשני ספרים, 
ולכן אסור אפי' בסמוכים וקורים בענין אחד בספר אחד. ואף מכיר כשחבריו בא לחתות, 

ם נעשית מדברים שאין עושים בהם פתילה בשבת, שמותר להשתמש לאור מדורה אפי' א

ואם מבקש מחבירו שיתן עליו דעתו שלא יחתה מותר. קריאה שצריכה עיון אסור. 
  והט"ז אוסר לשבת סמוך לזנבות האודים כדי להתחמם, ויש מתירים.

שצריך עיון להבחין ביניהם אסור לבודקם לאור הנר, ואפי' אם  בגדים דומים
אשתו אסור לבודקם לאור הנר. וברמב"ם אוסר רק כשצריך  בגדיו דומים לבגדי

  עיון רב להבחין בין הבגדים, ובנר של שעוה וחלב יש להקל בזה.

 הדומות זה לזה, אסור לשמש שאינו קבוע אסור לו לבדוקם כוסות וקערות
לאור נר של שמן זית או של שאר שמנים, (כדי להכיר איזה כוס להניח על 

 -השלחן, ולר"ן הבדיקה היא לראות אם הם נקיים), ובנר של נפט שאורו רב
לשו"ע אסור, ולרמ"א מותר, ובעת הצורך יש לסמוך להקל, ובשמש קבוע אף 

בבגדים  לשו"ע מותר לבדוק לאור נר של נפט, וטעם ההתר משום נקיות (ולכן
אסור, וכנ"ל), ובשמן זית אם בא לשאול אין מורים להיתר שמא יסתפק ממנו, 

ובשלחן עצי שיטים כתב שאין ואם עשה בעצמו אין מוחים בידו כיון שהדבר מותר. 
  דין זה אלא בשמן זית ולא בשאר שמנים, ובטור ובב"י משמע ששאר השמנים דינם כשמן זית.

ומה שבקערה לאור הנר, י"א מפני שזה לשעה, וי"א שמותר  בירושלמי מתיר לבדוק מה שבכוס
מפני הנקיות, ונ"מ ללקט ירק מתוך הפסולת שלו, (וודאי אין הלכה כטעם הראשון, שהרי אסור 
להבחין בין הבגדים), ומשמע מהרמב"ן והריטב"א שאין ההתר אלא כשאינו צריך עיון הרבה, וכן 

  ן הרבה.משמע במ"א, והגר"ז מקיל אפי' בצריך עיו

  אופני התר ופרטיהם
שניים מותר להם לקרוא יחד לאור הנר, מפני שאם אחד יבוא  -שניים יחד

להטות השני יזכיר לו שאסור, ודווקא כשקוראים ענין אחר, אבל אם קוראים 
ויש להסתפק מה הדין כשאומר לשני שעמו לשומרו, אסור,  אפי' בספר אחדשני עניינים 

עניינו לא ישגיח היטב, (וכן ילה"ס כשקוראים בשני ספרים בענין דאפשר דכיון שהוא טרוד ב

וכן אסור לשניים לפלות כינים לאור הנר,  אחד), ואולי יש להקל בזה במקום הצורך.
אא"כ אחד מפלה והשני משמרו. והתר הקריאה הוא דווקא משום המצוה, כ"כ 

אחד אסור,  המ"א, ובט"ז משמע שחולק על זה. וי"א שבשני ספרים אפי' בענין
וכתב הרמ"א שכך נוהגים ולכן אסור לומר בבית הכנסת פיוטים בליל יו"ט שחל 
בשבת, וכ"ש יחיד בביתו, ואפי' בנרות של שעוה וחלב אסור, וכן אין לומר 
הזמירות בבית, אא"כ אמר לחבירו לשומרו, ותפילות המצויות בפי הכל, או 

  לן.דברים שאדם רגיל בהם קצת מותר וכפי שיבואר לה

אם יש עמו אחר, בין אם האחר קורא בין אינו קורא, ואומר לו תן דעתך  -שומר
עלי שלא אטה, מותר, וה"ה אם אומר זאת לאשתו, אבל אם לא אמר לשמור, 
אפי' יש עמו רבים מבני הבית לא מהני, מפני שחוששים שלא ישגיחו עליו 

  ויבוא להטות.

בעת הלימוד, מותר בכל  אם ברור שאין דרכו להטות בחול אף אדם חשוב
גוונא, וכתב הפמ"ג שבזמננו אין להקל בזה שמא ישכח ויטה, ומ"מ בנר של 

  שעוה וחלב אין להחמיר בזה. 

מותרים לקרוא לאור הנר, מפני שאימת רבן עליהם,  תינוקות של בית רבן
ומשמע מהשו"ע שההתר הוא אפי' כשאין רבן עמהם, מפני שהם חוששים 

  הרבה פוסקים שחולקים על זה. שיבוא, ובא"ר הביא

מותר לראות לאור הנר מהיכן יקראו התינוקות, או לראות רק  מלמד תינוקות
או את ראשי הפרשיות או רק קצת מהפרשה בספר ולקרות שאר הפרשה 

  בעל פה, כיון דאיכא הכירא שאינו מעיין בספר תמיד.  הסוגיא או המסכת

ור הנר, שהרי הוא מזכיר הלכות מותר לקרות במה מדליקין לא -במה מדליקין
  שבת ואין חוששים שישכח ויטה, ומשמע שבקורא שאר הלכות שבת אסור.

נוהגים לקרות במחזורים בליל יו"כ, מפני שאימת יוה"כ  -יום הכיפורים
  עליהם.

דבר שאדם רגיל בו קצת מותר לקרותו לאור הנר, ועל כן מותר  -רגיל קצת
בת, (ואם לא למד מעולם ואין שגור לקרות את ההגדה בליל פסח שחל בש

בפיו כלל, ואין לו סידור, ואין מי שישמרהו, אפשר דיש להקל אפי' בנר של 
שמן, כדי שלא לבטל מצות הגדה מן התורה). וכן המשכים בשבת לבית הכנסת 
מותר להתפלל ולומר שאר דברים לאור הנר, כיון שזה שגור בפיו יותר 

  שהלימוד צריך עיון).  מההגדה, (אבל ללמוד אסור כיון



נהגו לכסות את הקטנים שלא יהיו ערומים בפני נר שבת, משום ביזוי מצוה, 
ואף שבכל נר העומד בפניו ערום הוי נכפה ואסור משום סכנה, יש לחלק בין 

  קטנים לגדולים. 

  

  סימן רע"ו:
  

  שימוש בדבר שהנכרי עשה בשבת
מלאכה אחרת בשבת  נכרי שהדליק את הנר או עשה -בעושה לצורך ישראל

עבור הישראל, אסור מדרבנן להשתמש בזה גם למי שהמלאכה לא נעשית 
והאיסור בנר בשבילו, דאם יהיה מותר יש חשש שיאמר לו לעשות את המלאכה. 

ואפי' קצב לנכרי  כולל כל דבר שלא היה יכול לעשות בלי הנר, ואפי' ללמוד או לאכול אסור.
נותן לו דבר קצוב לכל הדלקה) בין בשכירות שכרו מערב שבת, בין בקבלנות (ש

  אפי' אם הישראל נמצא במלון אצל הנכרי. (שנותן לו דבר קצוב לכל יום), אסור, 

אם יש ספק אם עשה לצורכו או לצורך ישראל יש להחמיר, אא"כ מצטרף לזה עוד ספק. (בה"ל 
  ד"ה מחצה על מחצה).

להנות ממנה, ולכן אם עבור הישראל מותר לאחר  נכרי שעשה מלאכה דרבנן
, אבל אם מותר לאחר להשתמש בזהאפי' מחוץ לי"ב מיל הובא דבר מחוץ לתחום 

נכרי העביר ד"א ברה"ר בשביל ישראל אסור לכולם להשתמש בזה, וכן הדין בהוצאה או 
  בהכנסה.

נכרי המדליק את הנר לצורכו או לצורך חולה שאין בו  -בעשה לצורך התר
דבר שהוא צריך הרבה דינו כחשאיב"ס, מותר לכל סכנה, או לצורך קטן שב

ואין חילוק  אפי' אחרי שהנכרי גמר להשתמש בו (בה"ל ד"ה אבל),ישראל להנות מהנר, 
בזה בין בית הישראל לבית הנכרי, ואפי' במכירו מותר, ואין חוששים שירבה 

כן נכרי ו ובחולה שיש בו סכנה אף בהדליקו ישראל מותר.בשבילו, דנר לאחד נר למאה, 
שהסיק לצורכו את תנור בית החורף רשאי ישראל להכנס לבית החורף, וכן 

לצרכים הנ"ל מותר לכל ישראל להתחמם מזה, ויש  מדורהנכרי שהדליק 
ולעת הצורך דחיישינן שמא ירבה בשבילו,  אפי' בחולה שיש בו סכנה,אוסרים במדורה 

  ו"ע. ואם ידוע שאינו מכירו שרי לכ יש לסמוך על המקילים,

נכרי שהדליק נר מעצמו  -אם צריך לצאת מבית שהדליק בו נכרי נר וכדו'
בבית ישראל, או עבור ישראל שנמצא במלון של נכרי אינו צריך לצאת מהבית 
או מהמלון, אך אסור לעשות דבר שלא היה יכול לעשות בלי הנר, או להתחמם 

וברשב"א מחמיר  כנגד המדורה, (וא"צ להפוך פניו מהנר אלא ממידת חסידות,
בזה), ויזהיר את הנכרי שלא לעשות כך להבא, ואם רואה שהנכרי עומד 
להדליק עבורו אפי' בבית הנכרי, צריך למחות בו אפי' אם דעתו לצאת לחדר 
אחר, כיון שהנר והעצים של ישראל, וכ"ש אם עושה זאת בבית הישראל, דאז 

  גם לצאת מביתו.   אפי' בקבלנות אסור. ואם אמר לנכרי לעשות כך צריך
נכרי שהדליק קיסם או נר משמן שאסור להשתמש לפניו (כמבואר בסימן רס"ד), אסור לישראל 

  להשתמש בו.

אסור לומר לנכרי לתקן נר דולק, ואם הנכרי ניסה לתקנו מעצמו ונכבה בידו והדליקו, מותר 
  להשתמש בו כמו בהדליקו לצרכו.

ראלים ונכרים יחד והדליק נכרי אם יושבים יש -בעושה עבור ישראל ונכרי
את הנר, אם בזמן ההדלקה היו הרוב נכרים מותר, דסתמא אדעתא דנכרים 

וכתב המאירי שאם יש קעביד, ואפי' הגיעו אח"כ עוד ישראלים והוו רובא מותר, 
אדם חשוב שהדברים מוכיחים שבשבילו נעשה אסור אף ברוב נכרים, ויל"ע אם התוס' חולק 

ההדלקה היו רוב ישראלים אסור, אא"כ יש הוכחה שהנכרי  ואם בזמן על זה.
הדליק את הנר לצורכו כגון שהוא משתמש בנר מיד, או שיש הוכחה שהדליק 

ולא אומרים לצורך נכרי אחר, ואם אנו יודעים שעשה גם לצורך הישראל אסור, 
אל אין שעיקר ההדלקה היא עבור הנכרי, ומ"מ המיקל כשהנכרי הדליק לצורכו ולצורך ישר

למחות בידו. (והרמ"א בסימן תקט"ו כתב שנכרי שליקט לצורך שניהם אסור אף כשהרוב נכרים, 

ישראלים ומחצה נכרים אסור, י"א שהטעם מחצה ואם יש והבה"ל חולק על דבריו). 
   משום שיש ספק לשם מי נעשה, וי"א שהטעם משום שנעשה לשם שניהם.

קים שאין להתיר אמירה לנכרי דעת רוב הפוס -אמירה לנכרי לצורך מצוה
אפי' לצורך מצוה, ודעת בעל העיטור להקל בזה, (בנכרי, אבל שבות בישראל 
עצמו אסור אף במקום מצוה), ולדבריו מותר לומר לנכרי להדליק נר לצורך 

ואף סעודת שבת, אם אין לו נר אחר ועדיין לא גמר סעודתו (דבלאו הכי אסור, 

ואמנם אם יש לו נר אחר מותר להנות מהנר  בזה,אם מברך על הכוס יש להחמיר 
החדש בדיעבד), ועל פי זה נהגו רבים לצוות לנכרי להדליק נר לצורך סעודת 
שבת, ובפרט בסעודת חתונה או מילה, ואין מוחים בידם דמוטב שיהיו שוגגים 
ואל יהיו מזידים, אבל יש להחמיר במקום שאין צורך גדול, ויש מחמירים אף 

ך גדול. ובפמ"ג מצדד להתיר בבין השמשות של מוצאי שבת לצורך במקום צור
ע"י  ולבנות בין הכנסת בשבתמצוה, וכ"ש בע"ש ביה"ש שמותר לצורך מצוה. 

נכרי אסור אף לדעת העיטור משום שיכול לבנותו בחול, ואם יש חשש 
שיתבטל בנין בית הכנסת לגמרי, יש להקל בקבלנות, ואם הגוי מסכים רק 

אפשר לסמוך על  נתקלקל העירובפשר שיש להקל גם בזה. ואם בשכירות א
העיטור ולומר לנכרי לעשות אפי' מלאכות דאורייתא, כדי שלא יבואו הרבים 

  לידי מכשול.

האומר לעבדו או לשפחתו לילך עמו,  -מלאכה שעשו עבד או שפחה
והדליקו נר, אף שגם הם צריכים לו, כיון שעיקר ההליכה בשביל ישראל אסור 
להנות ממנו. אבל אם שלחם לבדם והדליקו נר להאיר להם, או שפחה 
שהדליקה נר כדי להדיח את כלי הישראל, אף שהפעולה היא לצורך הישראל, 
כיון שאינו נהנה מהנר בשעת ההדלקה, מותר אח"כ לישראל להנות מהנר, 
ומותר לישראל לסייעה בשטיפת הכלים, אבל לשטוף לבדו אסור משום דמחזי 

  יקה לצורכו.שהדל

מותר לומר לו לילך עמו להביא יין או לחם וכדו',  נכרי שכבר יש לו נר דלוק
כיון שאינו עושה אלא טלטול מוקצה, (ואף לישראל היה מותר לעשות כן ע"י 
טלטול מן הצד, אך אסור לטלטל פתילה ע"י נכרי אלא כשצריך לה או למקומה, 

אלא לבני תורה, דילמא אתי  ולא כדי שלא תיגנב או תיפסד), ואין להתיר
למיסרך ולהתיר יותר, ובנר של שמן נכון להחמיר שלא לומר לנכרי לילך עמו 
במרוצה, דא"א שהשמן לא יתקרב או יתרחק מהפתילה, ויש בזה משום מכבה 

  ומבעיר אם הישראל היה עושה זאת בעצמו.

, נכרי שהדליק נר בשביל ישראל במקום שכבר היה נר דלוק -תוספת אורה
מותר להשתמש לאורו במקום שהיה יכול מתחילה להנות קצת מהנר הראשון, 
(אבל לומר לנכרי להדליק אסור גם בזה), אבל אחרי שיכבה הראשון אסור 
להשתמש לאור השני. וכן נכרי שהוסיף שמן בנר דולק, מותר להשתמש בנר 

בל עד כדי שיכלה השמן שהיה בו כבר, אף שנתווסף אור ע"י רבוי השמן, א
אח"כ אסור, וכן אם הנכרי עשה איזה תיקון בנר והרבה אותו, אף שודאי איסור 
גמור לומר לו לעשות כך, מ"מ מותר להשתמש כיון שאף מתחילה היה יכול 
להשתמש קצת לאורו. וכן מדורה הדולקת מע"ש ובא נכרי והוסיף עצים 

יכלו יש בשביל ישראל, אסור להנות אחרי שיכלו העצים הראשונים, וקודם ש
  להקל בעת הצורך.

נכרי שבא להדליק נר או להוסיף שמן, מותר למחות בו, ואם  -מחאה בנכרי
מחה בו והראה לו דלא ניחא ליה שיעשה בשבת בשבילו, חשיב כעושה לצורכו, 
ומותר להשתמש בזה אפי' אם הנר של ישראל בבית ישראל, ובלבד שלא 

ליקו או להוסיף שמן בשבילו יערים במחאתו, ובנר של ישראל שבא נכרי להד
ובלאמפ שדרך לכבות הפתילה לפני הוספת השמן אם עשאו בציווי צריך למחות בו. 

הישראל אסור להשתמש כלל גם בזמן שהיה דולק מהשמן הישן, אבל אם עושה מעצמו אפי' 
  לצורך ישראל יש לדון להקל, וא"כ באופן זה יהיה מותר להשתמש עד שיכלה השמן לגמרי.

בארצות קרות מותר לומר לנכרי לעשות מדורה או  -בארצות קרות חימום
להסיק את תנור בית החורף בשביל הקטנים, ואם נעשה העיקר בשביל 
הקטנים מותר לגדולים להתחמם בו, ואם נעשה בשביל שניהם אסור, ואם 
הקור גדול מותר גם בשביל הגדולים, דהכל חולים אצל צינה, ויכין את הפחמים 

ם, כי בשבת אסור לטלטלם ולהכינם. ואחרי מנחה יש למחות בנכרי מבעוד יו
שלא להסיק עוד, כי כבר נתחמם בבוקר, ואף שנתקרר אינו נחשב שהאדם 

ואם לא נתחמם כחולה אצל קור כזה, ומ"מ הכל תלוי לפי הקור ולפי בית החורף, 

ד הנוהגים התר ואין למחות בי בבוקר לפמ"ג מותר, ובח"א משמע שאין דין זה ברור אצלו.
גם עבור הגדולים, אף כשאין הקור גדול, דמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, 
ועכ"פ יזהרו לא לומר לנכרי בשבת עצמה, אלא יקצוב עמו בקבלנות להדליק 
בזמן שיהיה קר, ואז אפי' אם הדליק כשאין הקור גדול אפשר שא"צ לצאת 

  מביתו.     

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  פירוש רבינו יונה על מסכת אבות:

 עיקר אותו עושין טפלה ומלאכתו עיקר תורתו העושה -קבע תורתך עשה
 אע"פ שלא עשה עבירה עיקר ומלאכתו טפלה תורתו העושה וכל ,הבא לעולם
  הבא. לעולם טפלה אותו עושין

, מדרך המוסר איזה דברלחבירו  בטיחכשיש -הרבה ועשה מעט אמור
, וכן מצינו שאברהם אמר "ואקחה פת הרבה עשהיו מעט ראמיש והחסידות

 שלא ,ה"קבכמו שמצינו ב אחר' פי ביא להם חמאה וחלב ובן בקר וכו'.הלחם" ו
 מילים ועשרים בשבע וגאלם ,"אנכי דן" שנאמר אותיות בשתי אלא הבטיח
' ר אמר זה ועל" ' ווכ גוי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלהים הנסה או" שנאמר
שק"ו שבגאולה העתידה שההבטחות נכתבו בכמה וכמה ספרים  ל"ז גאון סעדיה

 בדבר ולחשב לדעת לאדם לו וישכמה נפלאה תהיה הגאולה ממה שהבטיח, 
  .לו יהיה גדול שכר כי לבו את ולתת

 כדי ,שמחה של פנים להם שיראה -יפות פנים בסבר האדם כל את מקבל הוי
 רעה מדה שהיא הכעס ממדת שיתרחק אחר' פי. הימנו נוחה הבריות רוח שתהא

 בני ממנו מרוצין שיהיו דרך על הרצון במדת וינהגויעביר על מידותיו,  ,מאד עד
   , וישמר מנזקים.ז יהיו לו אוהבים רביםרצונו מפני רצונם, ועי"ויבטל  ,אדם

שאם הוא מסתפק בהוראה, שאינו יכול  -הספק מן והסתלק רב לך עשה
 אסור מפני שמפסיד ממונם של ישראללהתיר שמא הדבר אסור, ואינו יכול ל

אע"פ  ,ירו שאינו מסתפק בדבריעשה ההוראה ע"פ חב התורה חסה עליו,ש
שחבירו אינו גדול כמותו בחכמה, דבכל מקום שאחד מסתפק ולאחר הדבר 

  פשוט הלכה כמי שאינו מסתפק, ואפי' תלמיד לפני הרב.

  

  

  

 שמדד מה , כייפה בעין מאומדפירותיו  יעשר שלא -אומדות לעשר תרבה אל
. וזה משל לענין הסברא, שלא ילך אחרי טבל שהוא נמצא העשירית מן יותר

   סברא שאינה מוכרחת ולא ירד לעומקה.

אלא יבור מזיק, אין הכונה להזהיר מפני ד -משתיקה טוב לגוף מצאתי לא
שלא ידבר  בור בצרכיו, וכ"ש בדיבורים שאין בהם שום תועלתשימעט גם בדי

 בהם משתדל שאדם והמחשבות הדבריםר את פיו לדברי תורה, וכל ווישמ כלל,
  .ד' ומעשה התורה ממחשבת לבד רוח ורעות הבל הכל בעוה"ז,

 אינו הואדברים ש לאחרים ידרוש שלא  -המעשה אלא עיקר המדרש לא
  תחילה. אותם עושה

 ימתין אלא ,בהלכה להרבות לאדם שאין -חטא מביא דברים המרבה כל
 ויחשוב פשע יחדל לא דברים ברוב כי ,ולא ימהר לומר ,מרלו מהוישקול  ויחשוב

   .בהוראה חטאוי נכון הדבר כי

 ועל. לאמתו אמת דין שידון -הדין על ,קיים העולם דברים שלשה על
, ולא ישקר אפי' בסיפור דברים אמת ותורתו אמת שהוא ד' בדרכי שילך -האמת
, כי ההרגל ישלוט עליו שלא יוכל אף שאין בזה לא הפסד ולא תועלת בעלמא

 טוב לכל כולל הוא שלוםשה -השלום ועל לדבר אמת גם בדברים חשובים.
  .לתועלתו גבול ואין ,שבעולם

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  תמצית תנ"ך:

  :ויגש

ו על השתלשלות גש ליוסף וחזר לייהודה נ -ויכוח יהודה ויוסף
צער שאם בנימין ישאר זה יגרום לאביו , ואומר לו הםהדברים שהיו ביני

  גדול, ועל כן הוא מציע שיקח אותו במקום בנימין.

וגילה  , ובכה,כל המצרים לצאתיוסף אמר ל -התגלות יוסף לאחיו
לאחיו שהוא יוסף, ואמר להם שלא יעצבו כי הקב"ה שלח אותו למצרים 
למחיה בשנות הרעב, ואמר להם שיעלו ויגידו ליעקב שהוא מלך 
במצרים, ושירד למצרים והוא יזון אותו בשנות הרעב הנותרות, פרעה 
אמר ליוסף שהוא יתן למשפחתו את טוב מצרים, ושלח עגלות להביא 

מטוב שלח ולאביו  ם צידה לדרך ומתנות,יוסף נתן לה ,את כל משפחתם
שיוסף חי והוא מושל במצרים, יפרו ליעקב האחים ס, ומזון לדרך מצרים

  ותחי רוח יעקב.

נסע לבאר שבע והקריב שם יעקב  -ירידת יעקב ובניו למצרים
הקב"ה נגלה אליו בחלום ואמר לו שירד למצרים, ובישר לו וקרבנות, 

על רבוי זרעו ועל יציאתם ממצרים, יעקב וכל זרעו ירדו למצרים 
יצא לקראת  בשבעים נפש, יעקב שלח את יהודה לפניו לגושן, יוסף

אביו ונפגש אתו, יוסף סיפר לפרעה על הגעת אחיו ואמר לו שהם רועי 

צאן וביקש עבורם את ארץ גושן ופרעה הסכים, יעקב נפגש עם פרעה 
  ובירכו, בני ישראל ישבו בארץ גושן ופרו ורבו שם מאד.

למצרים נגמר הכסף לקנות אוכל  -תשלום המצרים בעבור האוכל
ויוסף אמר להם שיתנו את מקניהם, וכשגם זה נגמר קנה אותם ואת 
אדמתם מלבד אדמת הכהנים, והעבירם מעיר לעיר, ונתן להם זרע 

  לזרוע תמורת חמישית לפרעה. 

  

  יחזקאל ל"ז)( הפטרת ויגש

לה וחזרת מלכות בית דוד ובנין בית נבואת יחזקאל על הגאו
ץ אחד ויכתוב עליו ד' אמר ליחזקאל שיקח ע -המקדש השלישי

שאר ול אפריםועל עץ אחר יכתוב שהוא ל בנימין,שהוא ליהודה ו
, ויהיה זה סימן לישראל ויהיו לאחדים והקב"ה יחברםהשבטים, ויקרבם 

יחבר את שתי יקבץ את בני ישראל ממקומות גלותם, ושהקב"ה 
יחזרו עוד  , ולאמבית דוד עם מלך אחד ,לכות לממלכה אחתהממ

וישבו בארץ הם לחטוא, והקב"ה יטהרם ויהיה להם לאלוקים, 
וצאצאיהם לעולם, ויחיו בשלום, ובית המקדש יבנה, וד' ישכון בתוכם 

 לעולם.
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 על מעלת תוספת שבת זצוקללה"הדברי רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן 

של שבת אין לתאר וגם התועלת של זה כתוב  הקדושה
בפסוק כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה, והזכות הזה 
מביא זוכה לשני עולמים נחלה בלי מצרים ממילא הזכות 

 הזה גדול מאוד.
כל אחד שיתחזק בזה יעלה בעיני הקב"ה שיתן לו את כל 
מחסורו. יכול להיות שלפעמים לא  אבל יכול להיות שיהיה 

חסורו, יזכו לרוב שמחה כל המתענגים בה יזכו לרוב כל מ
 שמחה ככה כתוב בזמירות.

 שאלה : וכמה זמן כדאי שיכניסו את השבת לפני השקיעה
 תשובה: חצי שעה לכל הפחות

 שאלה : האם שיקבלו שבת או אפי' רק יפסיקו ממלאכה
 תשובה: שרק יפסיקו ממלאכה

 שאלה: אבל הנשים ידליקו נרות ?
תשובה : לפני חצי שעה. ואני עושה שלושים וחמש דקות 
לפני השקיעה, אני משתדל על פי רוב  אני עושה ככה, 
לפעמים לא איסתייעא מילתא. אבל בדרך כלל על פי רוב 

 כן שלושים וחמש דקות לפני השקיעה.
ה' יעזור שיצליחו גם יהיה להם טוב בעולם ובעולם הבא 

 קיימת לעולם הבא.פירותיהם בעולם הזה והקרן 

 
 שאלות שנשאלו על ידי הגר"א מן את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

צריך האדם כתב הזוהר הקדוש תיקון מ"ח דף פ"ה ]מתורגם[ 
בשבת לשנות במלבושיו ובהדלקת הנרות ובמאכלים. 

על הקודש, וכל המוסיף ]מחול וצריך להיות מוסיף מחול 
על הקודש[ מוסיפין לו נפש יתירה בשבת, וכל הגורע 

 גורעין לו ההיא נפש יתרה.
והמוסיף מחול על עוד כתב הפרי מגדים סי' רנ"ו א"א סק"א 

 עכ"ל. הקודש, מוסיפין לו חיים 
עוד כתב בספר רמזי שבת בשם רבי יוסף ג'קטיליה זצ"ל 

קודש וסביבותיה יושבים  "השבת)לבעל ה'שערי אורה'( 
חילות של חול. ולפיכך צריך אדם שלא יקצר גבול הקודש 
ולא יכניס טומאה בהיכל שלא יאמרו עליו 'ארור משיג גבול 
רעהו', אבל ירחיב גבול לשכינה, ובהיותו מוסיף בשבת 
בכניסתו וביציאתו מחול אל הקודש נמצא שהוא מוסיף 

ו קורא ה' בצרה ומרחיב גבול הקודש, ובזכות זה בהיות
מרחיב לו ה' גבול הקודש ומקצר גבול הצרה וזוכה לנחלה 

 עכ"ל. בלי מצרים'
כתבו בספרים ]משפט צדק ועו"ס[ שרבנו האר"י אמר לאחד 

שיזהר מאוד וגם יזהיר לאחרים על  –'סגולה לבנים 
 .תוספת שבת בערב שבת ובמוצאי שבת

שמית של הברכה הגכתב הבן איש חי ]בניהו עוקצין ג, י"ב[ 
ימי החול שבאה בזכות השבת הוא חלק התוספת שהוא 
מה שמקבלים שבת מבעוד יום נמצא ישראל זוכין לעושר 

אך לא  מחלק שבת העיקרי שהוא  –וברכה בזכות השבת 
 עכ"ל.  מן התורה אלא מן התוספת שהוסיפו חז"ל

האם לאור כל הדברים האלו שתוספת שבת סגולה  :שאלה
לרפואה, לינצל מצרות שונות, לפרנסה,  לנפש יתירה, לבנים,

האם זה דווקא כשמוסיף יותר מהזמן הכתוב בלוח  לעשירות,
אבל מי שמקבל רק מתי שכתוב בלוח, שלא עשה איזה 

 תוספת מיוחדת יתכן שאין לו את כל ההבטחות האלו.
 שתוסיף על מה שכתוב בלוח. תשובה:
האם באמת נכון לומר לכל מי שזקוק לישועה שמלבד שאלה: 

 מה שמקבל על עצמו להתפלל, יתאמץ יותר בתוספת שבת. 
 כן. תשובה:

שאלה: האם אפשר לומר לנשים שתוספת שבת זה סגולה 
בדוקה וחזקה לרפואה להצלחה בחינוך הילדים לפרנסה 

 ושלום בית וכל מה שהוא צריך.
 כן. תשובה:
 להוסיף.כמה זמן כדאי  שאלה:

 קצת יותר מהלוח כמה שיכול ולומר בלא נדר. תשובה:
כמה זמן נוהג מרן שליט"א לקבל שבת לפני השקיעה שאלה: 

]דהיינו באיזה שעה מרן מדליק נרות שבת[, והאם ראוי לכל 
 אחד לנהוג כן.

דקות קודם  40]של ב"ב שזה  בצפירה הראשונה :תשובה
 וראוי לכל אחד לנהוג כן.השקיעה[ 

האיך הלכה למעשה בגברים ונערות שלא מדליקים : שאלה
נרות האם צריך לקבל בפה תוספת שבת או מספיק במה 

 שפורש ממלאכה וחושב בלבו שלא לעשות.
 בטח בפה :תשובה
כתוב בסידור השל"ה "שיזהרו לומר מזמור שיר ליום שאלה:

השבת קודם שקיעת החמה דאי לאו הכי המזיקים שנבראו 
ות מתעוררים ממקומם להזיק עיי"ש בערב שבת בין השמש

 והובא דבריו בערוה"ש רמ"ב סעי' מ'
ויש לעיין בשני דברים א. האם לכתחילה יש לחוש לדברי 
השל"ה ב. האם זה נכון מה ששמעתי אומרים בשם מרן 
שליט"א שעיקר הזמן של אמירת קבלת שבת הוא קודם 
השקיעה ואלו שאומרים אחרי השקיעה זהו רק בגדר 

 כמו מי שמשלים פסוקי דזמרה אחרי התפלה. תשלומים
א.בודאי לחוש לדברי השל"ה. ב.מה שאומרים תשובה 

אמנם בדיעבד כשלא ]הוספה מזמן אחר[  בשמי זה נכון.
אמר קודם שקיעה יכול לומר אחרי השקיעה שלא גרע 

 מאמירת תהלים.
מצוי מאוד שבעש"ק מחמת הלחץ מתפללים מנחה שאלה: 

ברגע אחרון ולא מספיקים להוסיף תוספת שבת האם אפשר 
לומר לאברכים שראוי ביום ששי להתפלל מנחה גדולה כדי 

 שלא יקבלו שבת ברגע אחרון.
בודאי בלא ספק עדיף תשובה 

 מנחה גדולה.
המתפלל מנחה סמוך שאלה: 

לזמן הדלק"נ שיש לקבל שבת 
מיד לאחר תפילת שמונה 
עשרה בלחש מה יעשה 
כשהתחיל החזן כבר חזרת 

 הש"ץ?
יכול לקבלו אף : תשובה

באמצע חזרת הש"ץ אלא 
שאז יקבל במחשבה ולא ידבר 

אבל באמצע חזרת הש"ץ. 
לכתחילה צריך להתפלל 

 .מנחה גדולה
כל מי בסוף דבריו אמר שוב 

שיקבל על עצמו תוספת שבת 
זה זכות גדולה להנצל מכל 
פגעים רעים והצלחה בחינוך 
יוצאי חלציו ופרנסה ושפע 

בכל הענינים.

 זמני
 הדלקת הנרות

 פרשת ויגש

 ירושלים:
4:04 

 :דק'[ 30]בני ברק 
4:10 

 מודיעין עילית:
4:13 
 

 כי היא
 מקור הברכה



         

 גיליון שבועי מבית  
 "עין לא ראתה"    

             

     פרשת ויגש    
 יר()פנימי בישיבת מ 
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 סרח בת אשרשכרה של 
חזרו האחים ממצרים אל ארץ כנען, באו לפני  כאשרא. 

יעקב ולא ידעו כיצד לבשר לו את הבשורה המשמחת, 
מספרת על הענין בכללות "ויגדו לו לאמר והתורה עצמה 

בחז"ל עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים", אבל 
 היא זאת שסיפרה ליעקב שיוסף חי. שסרח בת אשרמובא 

 ם ברת אשר סרחוכתב: וש)כו,מו(  יונתן בפנחס בתרגוםו
דאדברת בשיתין ריבון מלאכין ואיתעלת לגנתא דעדן 

יעקב דעד כדון יוסף קיים, מן בגלל דבשרת ית  בחייהא
: אם יודע בשורה טובה כתב (ערך בשורה)ובפלא יועץ עכ"ל. 

לחבירו, מהר ימהרנה לו וחיתה נפשו בגללו, ולמצוה תחשב 
 יוסיפוחיים לו, ומה גם לאיש צדיק, שהגורם שתחיה רוחו 

לו, צא ולמד מסרח בת אשר, שעל שבשרה ליעקב על יוסף 
  ג"ע, וזה בכלל מצוות גמ"ח.שהיה חי זכתה להיכנס בחיים ל

מה שהיא מנהיגה שישים ריבוא מלאכים, מובא  ובביאור
)מאה קשיטה סי' בשם הרמ"ע מפאנו  לתרגום יונתןבהגהות 

"היושבת בגנים"  מר שלמה המלך בשה"ש:שעליה אצ"ח( 
היינו סרח בת אשר שיושבת בגן עדן, "חברים מקשיבים 

ל, ואמר שרמוז לקולך" היינו שישים ריבוא המלאכים הנ"
  בשמה סר"ח שעולה בר"ת ס' ר'יבוא ח'ברים עיי"ש.  

שסרח בת  ,בשם מדרש אגדה)ב כ,יט( בשמואל  וברש"יב. 
אשר אמרה: על ידי נגלה ארונו של יוסף למשה, אני הגדתי 

ומנין היה  :)יג,א(ליעקב כי יוסף חי. והוא מבואר בגמ' בסוטה 
סרח בת אשר  יודע משה רבינו היכן יוסף קבור, אמרו

לה כלום את נשתיירה מאותו הדור, הלך משה אצלה אמר 
ארון של  מתכת עשו לו  :אמרה לו יודעת היכן יוסף קבור?

 .וכו' עיי"ש מצרים וקבעוהו בנילוס כדי שיתברכו מימיו

יהוידע כתב דכיון שהיא זכתה לבשר ליעקב שיוסף  ובבן
חי, זכתה גם לבשר למשה היכן יוסף קבור, דאיתא בזוה"ק 

ב הוא עמוד התורה בחלקו החיצוני, ומשה רבינו הוא דיעק
תורה עמוד התורה בחלקו הפנימי שהוא זכה לגלות את ה

היתה בשניהם ש , ונמצאבמתן תורה בפועל ולהורידה לארץ
עקב זכתה כן זאת בישזכתה  יוסף, וכמוהבשורה בענינא ד

הודיעה ליעקב אודות מפרשים, דכשאף במשה. ועוד כתבו 
 ירידת ישראלודה הראשונה של הנק למעשהזה יוסף היה 

אמר יעקב אלכה ואראנו בטרם אמות,  למצרים, דמיד אח"כ
ומה שגילתה למשה היכן יוסף קבור היה בעצם הנקודה 
  האחרונה של גלות מצרים, שע"י ארונו של יוסף יצאו משם.

שאיירינן כאן בכבוד המסייע לחכמים אפילו  וכיוןג. 
להעתיק כאן מש"כ בבשורות טובות שמבשר להם, כדאי 

וז"ל: צריך האדם להיות אוהב לומדי )פרק נד( הקב הישר 
גמורה, ומכ"ש שצריך לאהוב את רבו, וצריך  תורה אהבה

זהר שיהיה ילאהוב את רבו יותר מאהבת אביו, וצריך אדם ל
וכל מי שמבשר בשורות טובות וכו',  מורא רבו עליו

. וכדאי' מים אזי שכרו גדול מאדוכוונתו הוא לשם ש
היכל אחד יש למעלה והוא מיוחד  בזוה"ק פר' שלח לך,

לבתיה, בת פרעה, וכמה רבבות ואלפים נשים צדקניות 
 וג'עמה, ולכל חדא מקום מיוחד להתענג בעונג גדול, 

פעמים ביום מכריזים הא דיוקנא דמשה נביאה מהימנא 
אתי! ואז יוצאת בתיה למקום אחר, אשר פרוכת פרוסה שם, 

מרת: זכאי חולקי ורואה דרך פרגודא דיוקנא דמשה ואו
שגדלתי נהורא דא! ואח"כ חוזרת אל הנשים שיושבות עמה 
בחדר הנזכר לעיל עם בגדים נאים, כמו שהיתה בעוה"ז 
 בלבושים המאירים באור גדול, ונקראים נשים שאננות.

הם 'נשים שאננות' ל זה דהנשים שזוכות להיכנס להיכ ]ומשמע

ן הקב"ה לנשים גדולה הבטחה שהבטיח (יז,א)כות בבר עליהם נא'

"ל רב לר' חיייא ים שאננות קומנה וגו' אנש יותר מהאנשים שנא'

ממתינות נשים במאי זכיין שמביאות בניהם לבתי מדרשיות ו

 זוכות להיות במחיצת בתיה שגידלה את משה[. ע"כבעליהן וכו', ול

סרח בת אשר וכמה אלפים ורבבות  תהשני יושב ובהיכל
א נשים צדקניות עמה, ושלש פעמים בכל יום מכריזים: ה

יוסף צדיקא אתי! והיא חדאת ג"כ לגו פרגודא דאית לה, 
וחמאת נהורא דדיוקנא דיוסף ואומרת: זכאי חולקי וזכאה 
האי יוצא, שבשרתי מההוא שופרא לאבי זקני ליעקב! 

שכל האלפים  ומשמע]עכ"ל. ואח"כ חוזרת למקומה וכו' 

  לו שבישרו בשורות לצדיקים כמותה[.והרבבות שעימה הם א

התורה, צריך לפרנס שר: מאהבת שם הקב הי ומסיים
ת"ח בהסתר, ומצוות פרנסת ת"ח היא שקולה כעונג שבת, 

א דומה לנמשל ליום השבת, כמו שיום השבת אינו כי ת"ח הו
מכין לעצמו פרנסה, לפי שאין בו מלאכה, כי אם ששת ימים 

נם עוסקין ואי תורה..."ח שעוסקים בה"נ ת –מכינין לו 
תן יוכו' ע"כ שאר אנשים צריכין לראות ל מבמלאכה ובמו"

ת, כן פרנסת ת"ח, וכשם שאדם מחוייב לענג את השב
ולא , דווקא בכבוד המתנה לת"חמחוייב האדם לראות ליתן 

וזהו שאמר הכתוב: "וקראת לשבת עונג, ולקדוש  דרך בזיון,
וכל המכבד את ה' מכובד" ותלמיד חכם נקרא קדוש ה', 

ועליו נאמר שמח  התלמידי חכמים, אשרי לו ואשרי חלקו,
ין לת"ח אוי זבולון בצאתך ויששכר באהלך, אבל המצער

להם ואוי לנשמותיהן וכו', ע"כ יראה האדם לבלתי להקל 
בכבודן של ת"ח, ועליהו איתמר לא תיגע בו יד כי סקול 

  , עכ"ל. וכל המכבד לת"ח יהיה מכובד מן השמיםיסקל... 



 ראיית הצדיקים
אנו בטרם אר"ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני אלכה וא. 

מה הפשט כאן, מה יש ליעקב בעצם ראיית . צ"ב אמות"
יוסף, ומה כל כך חשוב לו להספיק לעשות זאת לפני מיתתו, 
בשלמא במצווה או במעשה טוב שייך השתדלות כזאת כי 

כיון יום לעשותם" ולא למחר לעשותם, ועל זה נאמר "ה
שהאדם מת נעשה חופשי מן המצוות, אבל מה שיעקב 

והשתוקק לראות את יוסף, אם הוא כפשוטו מצד  התגעגע
הטבע ותכונת הנפש ושאיפת האב לבנו החביב עליו, מה 

אז  תצריך להקדים פן ימות, הלא אם ימושייך לומר ש
בעודו בחיים, ומה  יתבטלו כל הרגשות והשאיפות שהיו לו

 טעם בזה אצל יעקב שיאמר אלכה ואראנו בטרם אמות...?

ספר 'באר יוסף' להמגיד נפלאה זאת מובאת ב קושיה
הירושלמי הגאון רבי יוסף צבי סלנט זצ"ל, ונביא כאן גם את 
 תירוצו, שמבאר יסוד חשוב שאולי לא מספיק מוכר בימינו.

וירא אליו  ...שך נאמר "ויאסור יוסף מרכבתובהמ הנהב. 
ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד" ופרש"י לשון הרבות 

בכי יותר על הרגיל, אבל יעקב לא בכיה וכו' הרבה והוסיף ב
נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא 
את שמע, וכבר עמדו בזה המפרשים למה כיוון יעקב לקרות 
את שמע דווקא בעת ראות פני יוסף, ואם היה אז זמן קר"ש 

 א"כ גם על יוסף היתה מוטלת חובה זו לקרות את שמע.

ר 'אלכה ואראנו' לא היתה נראה דמה שיעקב אמ אלא
תו באהבים כדרך יכוונתו לראות את יוסף בנו ולהתעלס א

האב שלא ראה את בנו אהובו משך זמן רב שכזה, אלא 
כוונתו היתה שהוא יתראה אל יוסף וישפיע עליו מהוד 
קדושתו, ואם אמנם שהבין יעקב ממה שבניו דברו אליו את 

כמו שאמרו שיוסף עדיין עומד בצדקו, ו כל דברי יוסף
במדרש עהפ"ס רב עוד יוסף בני חי, רב כוחו של יוסף בני, 

קו עיי"ש, בכל הו ועדיין הוא עומד בצדעוישכמה צרות הג
זמן רב כזה של כ"ב שנה שנדד  ךזאת חשש יעקב שבמש

מביתו, והתגלגל בגלגולים שונים בארץ טמאה ובין אנשים 
שה פחותים, שגרם כל זה ליוסף שכהה ממאור התורה הקדו

)פ' וישלח אמרו במדרש ש עדשקיבל מאיתו בהיותו אצלו, 

כי נשני אלקים את כל "שיוסף שכח תלמודו שנאמר  פר' עט(
זהו עמל תורה עיי"ש, ולכך חשש יעקב שאולי  "עמלי

המקום והזמן גרמו שנדעך מזוהר התורה והיראה הקדושה 
שנפרד ממנו,  תמדה טובה שהיה מלא וגדוש בהם בע ומכל

ה להתראות אל יוסף כדי להשפיע עליו מחדש ולכן רצ
 ולהאציל עליו מזיו קדושתו והוד של יראת שמים טהורה.

ענווה וצניעות אמר אלכה 'ואראנו' ולא אמר  ומדרך
א"ל )קנב,א(  אלכה להתראות אליו, וכעי"ז מצינו בגמ' בשבת

רבי לר"ש בן חלפתא מפני לא הקבלנו פניך כדרך שהקבילו 
רש"י: לא הקבלנו פניך, לא הקבלת פני, אבותי לאבותך, ופ

עהפ"ס )במדבר פט( ודרך ענווה קאמר ליה, וכן אמרו במדרש 
ראנו נאם ה', קרי ביה אם יסתר איש במסתרים ואנכי לא א  

היתה כוונת יעקב  וזו לבריות ואפרסם את מעשיו. ראנולא א  
ת ראנו' להתראות אל יוסף ולהשפיע עליו תוספ'אלכה וא  

טרם  הר לעשות זאתימש מובן היטב מה ושה ויר"ש. ולכןקד
, כי אם ימות טרם ראות פניו תהי' זאת אבידה שאינה ומות

  .וחסרון לא יוכל להימנותחוזרת 

ממרכבת  יוסף בא לקראתו, ויצא יעקב למצרים וכשבא
המשנה להפגש עם אביו אשר אהבו אהבה עזה, והנה 

בנו אהובו לחבקו ולנשקו,  במקום שהיה לו ליעקב ליפול על
וביראה ברתת ובזיע קרא בקול עצם אז את עיניו, ובאימה 

גדול שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, וקיבל עליו עול מלכות 
ירת נפשו שמים שלמה על רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ומס

ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל  תלכל ד' מיתות בי"ד לאהב
פי כל תיבה ואות כ ר, בהדגשמאודו, וקרא כל הפרשיות כסד

 קורא קריאת שמע.ב ם שנאמרודיניההלכות והכל 

הנורא הזה, ואת  כשראה אצל אביו את המחזה יוסף
נפשו העזה אשר מיום הפרדו מאביו  תהתלהבותו ומסירו

הקדוש לא ראה כמוה, נפל על צוארי אביו ועיניו נעשו 
כשתי מעינות והורידו דמעה כנחל ויבך על צוואריו עוד, 

אין  י יותר על הרגיל, שלכאורהכוכתב רש"י הרבה והוסיף בב
בזה חידוש שבכה הרבה על שלא התראה עימו משך זמן 
ארוך שכזה, אלא החידוש הוא שגם לפי מצב כזה הבכיה 
 היתה יותר מהרגיל על פי טבע, משום שהבכיה לא היתה רק

התרגשות וההתפעלות מצד האהבה והגעגועים, אלא מרוב 
ביו, שבערה באמגודל התלהבות וקדושה יתירה שראה 

ו עד להפליא, וכיון שזהו היתה מטרת חפצו באומרו בקרב
הראות את יוסף רשפי אש שלהבת ראנו, כדי לאלכה וא  

השם ויראת ה', שכל מחמדי העולם הזה ותענוגותיו  תאהב
ר כל היום, לכן בח יניו כאין וכאפס, כי אם ביראת ה'המה בע

 עכ"ל. ..., לעוררו על תוקף וחוזק יראת השםלקרוא אז קר"ש

 דברי הגאון הנ"ל, בהסברו הנפלא במאורע פגישת אלו
 . יסוד שקצת רחוק מאיתנו כאן מונחנדגיש שויוסף, יעקב ו

מאמרים, להתחזק מדיבורי כיבושין, הרצאות ו הורגלנו
עם רבבות דרשות ושיחות, אפשר  'קול הלשון'יש היום 

להתחבר בקלות לכל מיני דרשנים ומשפיעים, הכל טוב 
ש עוד עבודה בפנ"ע, והוא עצם ההתבוננות יויפה. אבל 

בצדיקים בעת עבודת ה' שלהם, בבחינת גדול שימושה יותר 
מלימודה, דכאשר הצדיק עומד להתפלל או מקיים מצווה 
ניתן לקבל ממנו רבות, ופעם היו נוסעים למרחקים רק בכדי 

 לא רק בקרב חוגי החסידים...ולהביט בצדיק בעת עבודתו, 
שזוכה להביט  אלף מילים, וכל יהודי כי תמונה אחת שווה

ולחזות בפני הקודש של הגדולים, מושפע עליו שפע עליון 
 ונפלא אפילו בראיה סתמית, וכ"ש בעת עבודתם הטהורה..! 

 ב



 ג' ימים אחר עבור החנוכה
אמנם ישנו מנהג קדום  החנוכה דשנה זו נסתיימו. ימיא. 

זצ"ל שכיהן , לרבי דוד זכות 'זכר דודהקדום 'שהובא בספר 
  .כאב"ד ור"מ במודינא שבאיטליא לפני יותר ממאתים שנה

...ונשאר בידינו לרגל המלאכה אשר לפנינו, ליתן  וז"ל:
חנוכה )נרות( ה ראל שמקדימים להזמיןטעם למנהגן של יש

וגם אינם מסירים אותה משם במקום ג' ימים קודם חנוכה, 
הוא לרמוז, , דאולי כי אם ביום הג' אחרי עבור ימי חנוכה

שהגם שהיו אבותינו בימי ביונים נתונים בצרה ובראשם בני 
חשמונים כהני ה' הצדיקים, מ"מ לא התמידו בצרתם, וכן 
יהיה לעתיד לעת הקץ שצרותינו לא ימשכו זמן הרבה, כדרך 
שאמרו רז"ל בבראשית רבה )צא,ט( עהפ"ס "ויאסוף אותם 

הצדיקים ימים, לעולם אין הקב"ה מניח את  ג'אל משמר 
יענם ויצילם ויפרדם  הג'א ביום לבצרה ג' ימים שלמים, א

ויגאלם, וע"כ יוסף ודאי מחשבתו היתה להניחם במשמר ג' 
הידוע כבר שלא יניח  הג'ימים שלמים, אלא כשהיה היום 

רה, אז היה מהשגחתו יתב' הקל יתב' בו את הצדיקים בצ
 "ש.ע ם וזהו שאמר ויהי ביום השלישירצונו והוציאששינה 

 'מקדימים'למה  בדבריו לא נתבאר אלאלכאורה  והנה
להציב את החנוכיה שלשה ימים לפני החנוכה, דהוא כדי 
להראות שכבר קודם שחנו בפועל בכ"ה כסלו כבר נקרעה 
בשמים הגזירה מעליהם, והיה גלוי וידוע ע"פ כללי השגחה 
העליונה, שלסוף ג' ימים תפסק צרתם ויחנו מאוייביהם. 

 'להשאיר'השני של המנהג  וחלקלבאר את  דיין פש לןאבל ע
למשל וד ג' ימים לאחר תום ימי החנוכה, את החנוכיה עו

 . וצ"ב ,מוצ"שעד  במקומם הנרות ושארמנהגם י ע"פהשנה 

שכתב: "וכל הנר, )פצ"ו(  בזה ע"פ הקב הישר "פלב. וי
הדלוק לדבר מצוה יש בו קדושה נפלאה אין שיעור, ואילו 

ים להשגות רוח הקודש, היינו מברכים ומבינים היינו זוכ
ומשיגים על ידי מצוות הדלקת הנרות של מצוה עתידות, 

המתנבא על פי ה'", עכ"ל.  מתנבא כמו נביאדהנר של מצוה 
ומתבאר לפי דבריו, דהנר של מצווה אינו סתם נר זכרון לנס 
הנצחון שהיה אז, אלא יש בו בפועל כוח נבואי, ומי שמביט 

 השגות נבואיות נפלאות ונשגבות.  "יעוי יכול להשיג בו כרא

לפ"ז יובן היטב יסוד המנהג הקדום הנ"ל, דהנה  ועתה
אי' דהחסידים הראשונים היו שוהים שעה )לב,ב(  בברכות

כתב:  (צח) אחת קודם תפילתם ושעה אחר תפילתם, ובאו"ח
וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים 

שהיו מגיעים להתפשטות  ומכוונים בתפילתם עד
קרוב הגשמיות ולהגברות כוח השכל עד שהיו מגיעים 

בטעם ששהו )ש"ב פי"ד( , וכתב הנפה"ח למעלת הנבואה
והוא, שקודם עומדו בתפילה,   תפילתם, וז"ל: יאחרו לפני

צריך לבטל ולהסיר מעליו במחשבתו כל תענוגי הגוף 
הגוף, והנאותיו וכל עניניו, עד שיקבע במחשבתו למאס 

כאילו אינו בעל גוף כלל, ורק נפשו לבדה היא המדברת 
תפילתה, ובדברו כל תיבה שהיא כוח וחלק מנפשו, ידביק 
בה רעותיה מאד, ליתן ולשפוך בה נפשו ממש לגמרי 
ולהדביקה בשורש העליון של תיבות התפילה העומדים 
ברומו של עולם וכו', ואז יחשב כאי' הוא מסולק מזה העולם 

'בני עליה' למעלה, עד שגם אחר התפילה יקשה לו והוא מ
מאד להפנות מחשבתו לענייני זה העולם, ויהא בעיניו כאי' 

 מטפס ויורד מארגא רמא לבירא עמיקתא וכו', עכ"ל.

זצ"ל בפירושו הגאון רבי ישראל אליהו וינטרויב  וכתב
שם, וז"ל: 'עד שגם אחר התפילה יקשה לו מאד להפנות 

ם שהיה בחדרו של מלך כאד - ה העולם'מחשבתו לענייני ז
והוא מלא השתוממות מהנעשה שם, שבצאתו לוקח לו זמן 

כשהיא בציור  –עד שעובר חזרה לעולם, כן בעת התפילה 
אחריה צריך לרדת ממש לעולם אחר, וזהו  –המדובר כאן 

 השעה שהיו שוהים החסידים הראשונים גם אחר התפילה.

י הקב הישר יובן היטב, כל הדברים הנ"ל בצירוף דבר ולפי
דכיון שגם בנרות חנוכה מונח מעין כוח נבואי של תפילה, 
ממילא חל בו  אותו גדר של שהות אחר גמר הדבר, כדי לרדת 
מאותו גובה מופלא שהגענו אליו ע"י הדלקת הנר, אל חיי 
השגרה הסתמיים של המשך החורף. ויתכן שאותה סגולה 

' מבארת שמתוך הגמשנאמרה על החסידים הראשונים ש
תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת, ומשמע שחסידים הם 

 תפילה זכו לצאת מגדרי הטבע, עדזו שאחר ה שע"י שהייה
בעושר  ה פרנסתםנתברכו שמאליו נשתמרה התורה בקרבם

ושהייה זו זוכים שע"י המתנה  מפני הגדולים הסוחריםכמו 
נבואי  חזיוןהוא חנוכה ש נר הטבע, הכא נמילעלות מעל 

 דלפניה ואחריה. שהייה, צריך בו נמי ו דומה לתפילהעניינו

נשתכח לגמרי מנהג זה של הקדמת ג' שבדורינו  ד. ואף
שרחוקים אנו מהגדרה מפני אולי  ,ימים והשהיית ג' ימים

מ"מ מצינו פן  את להתנבאות דרך הנר מצווה...מופלאה כז
חודש טבת בדברי  נוסף של השארת אור החנוכה גם לימי

וז"ל: ר"ח טבת שהוא בחנוכה )חנוכה תר"נ(  קודשו של השפ"א
בוודאי מקבל הראש חודש הארות הנרות על כל ימי החודש, 
כי בראש תלוי כל החודש, ויתכן לרמוז מה שמדליקין ל"ו 

, עד סוף טבתנרות, שהנרות מאירין ל"ו יום מתחלת חנוכה 
ושמעתי מפי מורי זקני  .)היינו ו' ימים של סוף כסלו ול' דטבת(

ל כי טבת מלשון הטבת הנרות עכ"ד. ויתכן לפרש כמ"ש ז"
בספרים כי ימי טבת הם ימי הסתר, ולכן הקדים הרפואה 

 שע"י הנרות מאירין גם ימי חושך אלו, ואור כי טוב, עכ"ל.

מדבריו הנפלאים, דהאור של הנרות דחנוכה  ומתבאר
ממשיך להאיר עד סוף חודש טבת, וממילא גם מי שאינו 

ה להשאיר בפועל את הנרות ג' ימים )בשביל נוהג במנהג ז
המנהג, ולא מחמת עצלות כמובן...( מ"מ יכול הוא למשוך 
 את האור העצום של החנוכה, ולסלק בזה את החושך דטבת.

 ג



 על הטבע - התורה היא
בחז"ל שאחד מטעמי צום עשרה בטבת הוא  א. מובא

מפני שתרגמו את התורה ליונית ושרר בעולם חושך ג' ימים, 
ובפייט שאומרים בסליחות לעשרה בטבת נאמר: "ומלך יון 
אנסני לכתוב דת יונית". וצריך להבין מה נקודת ההפסד 
שיש בתרגום התורה ליונית, דלכאו' אדרבה יש בזה תועלת 

  ?.לאנשים שיותר בקיאים בשפה היונית שיבינו את התורה.

דחכמת , לפמש"כ הבני יששכר )ח,א( הביאור הוא אמנם
חז"ל עהפ"ס ליהודים היתה  כדרשתראת אור, התורה נק

חכמת אדם "נאמר על החכמה האמיתית זו תורה, כי  -אורה 
 כמש"כ שאר חכמות נקראות חושך, משא"כ ,"תאיר פניו

כי עיניים לו לא יראה",  ,בקהלת )ב,יד( "הכסיל בחושך הולך
וממילא הם  תורהכנגד חכמת ה תדכל החכמות הם ככסילו

 -שהחכמה הגדולה של הסט"א  ו שרואיםבחינת חושך, וזה
לילה, החשכת עובי עיקר פעולתם הוא ב -חכמת הכישופים 

ומסיים שם: על כן נקבעו הימים האלה לזכרון לבני ישראל 
בנר מצוה הרמוז לתורה אור, להאיר עיניהם בחכמת התורה, 
כי בכל דור ודור עומדים עלינו בפיתויי החכמות החיצוניות 

ועבודה, עכ"ל. ונמצא א"כ, דהחושך ששרר לבטלינו מתורה 
      בעולם ג' ימים הוא מפני שבאו לעשות התורה כחכמה סתם.

, וז"ל: הקמח )ערך נר חנוכה(רבינו בחיי בכד  כתב והנהב. 
ועוד יש בזה טעם אחר והוא כי חשבון ח', רמז לשמן 
המשיח שהוא מעלת שמונה, וידוע כי חשבון שמונה הוא 

האחד, ובזמן המשיח יחזרו כל האומות אחר הז' במעלת 
לאמונתינו... ולפי שהעוה"ז הוא על מעלת שבעה ומזה 
היתה מנורת המשכן והמקדש בז' נרות, חייבה החכמה 
להיות זמן המשיח על מעלת ח', כי בו תהיה תוספת השגה 

... ולפי הענין הזה יש דיעת ה' יתב' על כל הזמנים שעברובי
הנקראים ימי חנוכה שהוא נגזר להתבונן בשם הימים האלה 

מלשון חינוך בלשון חנוכת הבית לפי שהוא רומז לשמן 
 .ביהמ"ק, ע"כהמשיח שאנו עתידין לחנך 

ן דברי כמה ממעתיק )עמ' תרמב( בספר זכר דוד  הנהו
של נר  נשגבותוהקדמונים שכתבו דברים עצומים על 

שפך השמן )אופן סו( חנוכה, ראשית מש"כ במגלה עמוקות 
פכים קטנים של יעקב. הצאו החשמונאים הם סוד שמ

ויותר "וביאר עפמש"כ הש"ך הקדמון על התורה עהפ"ס 
, מאין 'לכדו'אלא  'לבדו', אמרו רז"ל אל תקרי "יעקב לבדו

בא לו זה הכד, כשיעקב שם האבנים מראשותיו והשכים 
בבוקר ומצאן אבן אחת, ונתבצר לו כד של שמן ויצק על 

מלא, אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה, ראשה וחזר הכד ונת
ואמר אי"ז ראוי להניחו כאן, והוא השמן שנמשחו ממנו 

בניו והמלכים ועדיין כולו המשכן וכל כליו והמשבח ואהרן ו
והוא כד השמן של  ",זה לי לדורותיכם"קיים כמש"כ חז"ל 

הצרפית שאמר לה אליהו כד השמן לא תכלה, והוא אסוך 

ניסים  כשראה יעקב שכל כך נביא,שמן של אשת עובדיה ה
 עתידים להיות בו סיכן עצמו והביאו, כך מצאתי, עכ"ל. 

שמן המשחה בוודאי אף שהזכר דוד שהכוונה היא ש ובי'
שמן שנתגלה נתברך ע"י ה הואמ"מ נעשה ע"י משה רבינו, 

וכן שאר העניינים שהזכיר הש"ך אין הכוונה שנטלו  ליעקב.
משחה נטל כוחו וקדושתו מאותו שמן ממש, אלא ששמן ה

עובדיהו  תיעקב, וכן הניסים של שונמית ואש מהשמן של
ה כברשפע ו חדות מפי הנביאום ע"י כוונות מינשפע לה

מהשמן שמצא יעקב, וכן החשמונאים שמצאו את פך השמן 
החתום בחותמו של הכה"ג, בוודאי היה זה שמן ראוי וכשר 

השמן הניסי להדלקה, אלא שנמשך ברכה ומעשה ניסים מן 
 המשפיע ניסים נפלאים לכל.הוא המשביר  - שקיבל יעקב

עמוד היה  אבינו כיון שיעקביובן, ד הנ"להדברים  ע"פ ג. 
נתגלגל על ידו אותו שמן של נס שאינו כלה ע"כ התורה, 

לעולם, דכיון שהתורה היא מעל הטבע ע"כ זוכים על ידה 
ראל לשבירת חוקי הטבע, וכמו שכתב המהר"ל בתפארת יש

וז"ל: ...כי הנהגת הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, )סי' ב'(, 
, והיא מדריגה שמינית... עכ"ל. ואילו התורה היא על הטבע

וזה יסוד ידוע במהר"ל שכל ענייני העולם הזה הם שבע 
הוא השטח שנוצר בפנים(,  והז')שהם ד' רוחות, מעלה ומטה, 

 ה השמינית.מדריגאבל התורה היא מעל הטבע ועל כן היא ב
, את יכולת הקיבולתרק שממלא  'שביעה'שבע הוא מלשון לכן )ו

 .מעבר לקיבולת(יותר ושהוא  'השמנה'מלשון הוא שמונה  משא"כ

בכ"ז יסוד עצום שצריכים להתרגל אליו, שאכן  ומתבאר
אור אותו מ"מ הטבע, גם לפי מציאות חיינו הכפופה לחוקי 

ניסים  לגל לכ"אלג יכולחנוכה, בנר ו תורהב עליון שמתגלה
וישועות מחוץ לגדרי הטבע, וצאצאי יון ממאנים ומסרבים 

 לקבל זאת, אבל כך מבואר בקדמונים הנ"ל דיש כזו בחינה.

אור התורה  מ"מהיו"ט דחנוכה, עבר כבר אף ש וממילא
ממשיך עימנו, לסלול לנו דרכי חיים שהם מעל דרך הטבע, 

חבי תבל, ובהם ויעידו על כך הכוללים הרבים הפזורים בכל ר
רבבות אברכים ברי מעלה שהשליכו מאחורי גיום את כל 
הצעות הבלי העולם, והקב"ה מאיר דרכם, וסולל נתיבתם, 

לפי ערך דורינו גדר הרי ו .לכלכלם ולפרנסם מעל דרך הטבע
דש ים מתחילת החויודע עצם מה שאינם 'על טבעי' היינו
ההוצאות להם לכיסוי  ו את הסכום שנדרשאיך בדיוק ישיג

מגלים שלבסוף  החודשיות, ובס"ד, חודש אחרי חודש הם
 וכל מיני סכומים בדרכים מפתיעות שלא הי התגלגלו לידם

, )ושיעור הנס לכ"א כפי עוצם שקיעותו( לשער מראש יםיכול
אילו היה זה מתרחש בבית אברך אחד לזמן אחד, כבר אף ו

אצל זה מתרחש ה בזה יציאה מגדר הטבע, וכ"ש וק"ו כשהי
כולם זוכים כ"כ הרבה אברכים, למשך שנים ע"ג שנים, ש

להתקיים ולעמוד במסה האדירה של ההוצאות  באיזה דרך
 .הטבע יחוץ לגדרהרי"ז נס ופלא שהולכות וגודלות תמיד, 

 ד
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 פנינים
. .  גודל ומעלת המעמד.

תשאל אדם מן השורה, מה המקור אם מנלן: 
לשרוף את השמן ואת הפתילות שנשתיירו מנר 

שיב, זה 'מנהג חסידים ואנשי מעשה' חנוכה? י
 הלכה!מצד הואין בזה ענין 

אבל כאשר מעיינים במקורות שהובאו בפנים 
בחז''ל והובא בראשונים הגיליון, רואים שמקורו 

לדורותיהם גדולי ישראל וכך נהגו , בפוסקיםו
ענקי החסידות, חכמי  -מכל החוגים והעדות 

ף את הספרדים, וקברניטי עולם הישיבות, לשרו
 הפתילות והשמן.

 שריפת שבעת ל"האריז בסידורמובא  סגולה:
: שבתהלים ז''ס פרק את לומר יש הנותר השמן

ח יֹנת ַלְמַנצֵּ ְנגִּ ְזמֹור בִּ יר מִּ  .שִּ

 את לשרוף נהגו רבות בקהילותמנהגים: 
 החנוכה מנרות הנותרים והפתילות השמן

ויש מביאים כלי זמר, , עם ברובבמעמד מיוחד 
 כשריפת, ביום דוקא לשורפם ידושהקפ ויש

 מנהג וכן, ביום אלא שאינה הקדשים מן הנותר
יש מקומות בהם מגיעים כל בני הקהילה  .קרלין

הנשגב של אנשים נשים וטף להשתתף במעמד 
 .'שריפת הפתילות'

אומרים שמעמד שריפת הפתילות הוא סגולה 
 ציון בןהג''ר מובא בשם . וםגדולה לכמה ענייני

 את יאסוף ,ס ותפקדנו(שליט''א )קונטר מוצפי
, הימים שמונת כל במשך, חנוכה פתילות כל

 ויסובב כלי בתוך אותם ישרוף החנוכה ולאחר
 וזו הבית קירות סביב השריפה עשן עם הכלי

 וממרעין מכישופים, הרע מעין להינצל סגולה
 .בישין

 

 
 ,חתשע''ויגש א' טבת יום ג' פרשת בס''ד,  

 ענינא דיומא.ב
 לב לעורר ,הנלמדות בסוגיות אקטואליים דיונים 'שריפת הפתילות'

 .הלמעש הלכהעל הדברים  לסמוך ואין ,המעיין

 הוקצה למצוותו
, )תנחומא פרשת נשא במדרשמבואר  חנוכה:

 הובא, (ילמדנו פסיקתא רבתי ריש פרשה ג
כו(,  אלתישאוישלח ) דרב אחאילתות יבשא

)שבת  וברא''ש )שבת פרק ב סימן רסו(, ובמרדכי
 סימן) שו''עבובטור ונפסק  ,פרק ב סימן ט(

הנותר מן  ,כ(-)ס''ק יז ובמשנ''ב, (ד סעיף תרעז
השמן והפתילות ביום ראשון, מוסיף עליו 

 הנותר ומדליק ביום שני, וכן בשאר הימים. אבל
, הדלקה לשיעור הצריך השמן מן השמיני ביום

 .'למצותו הוקצה' שהרי עצמו בפני שורפו

 טעם האיסור  .1
 ה"ד: כאדף  שבת) והר''ן הרמב''ןופירשו 

שאינו דומה  ,השקל במחציתהובא  (ודאמרינן
עצי כי לעצי סוכה ונויה שמותרים אחר החג, 

אף לאחר החג, מעיקרא הקצה נשארים סוכה 
יהם ודעתו עלסוכה רק לקיום מצוות אותם 

חנוכה דעתו שיכלה נרות לאחר שבעה. אבל ב
השמן שבנר, וכיון שדעתו שיכלה למצווה 

 נאסר לו לעולם, וכמו שהקדישו לשמים. 
ד''ה  )שבת דף מד. תוס'בומבואר  שבת:

, (ד''ה דאיכא )סימן תרעז יוסף ביתוב( שבנר
 ונאסרשלא  שבת ותנר לשיירי דומה אינוש

מה  .ממנו יםנהנ דולק בעודו אףהרי ש, בהנאה
ין חנוכה נרות שאין כן ש ְרשּות ָלנּו אֵּ ְשַתמֵּ  ְלהִּ

ְראֹוָתם ֶאָלא. ָבֶהם ְלָבד לִּ   .בִּ

)פרק טו דבר הלכה  בהליכות שלמהוראה 
טעונים של קטן שיירי נרות גם שאות טז( 

 .שריפה, שכן הוקצו למצוות הדלקת הנרות
על השאלתות,  חולק)מגילה דף כו:(  המאירי

שיכול לזרקן ולהשתמש בהן לצרכו, כדין  רוסוב
תשמישי מצוה שנזרקין ואינם כדין תשמישי מצוה שנגנזין, כי מעיקרא לא הקצה אותם אלא להדלקה 

 כתשמישיש אומרים שמדרבנן דינו שהביא  (ו ףסעי)סימן תרעז  בערוך השלחןוראה  ולא שיכלו לגמרי.
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בשיירי השמן גם שאר תשמישים שאין  להשתמש מותרו, בבזיון יוטל שלאמצוה שכל דינו הוא רק 
 והערוך השלחן עצמו אינו מסכים לשיטה זו. בהם בזיון.

נתערב בשמן אם כבר בשמן אחר לבטלו לכתחילה.  את השמן שנשאר, אסור לערבמבואר בשו''ע, ש
 ההנאה ממנו, יש אומרים שאסור להוסיף עליו ולבטלו, שכן מהשמן המותרשישים בו פי אחר ואין 

שההנאה מהם היא אחר ביעורם עצי מוקצה בשונה מ, ואז הוא עדיין אסורתוך כדי שהוא נשרף, היא 
כדי להוסיף עליו בדבר היתר,  נתערבשבכל איסור דרבנן  םמותר להוסיף עליהן ולבטלן. ויש מתיריולכן 

 .לבטלו

 הכניס יותר מהשיעור .2
 שדין 'הנותר מן השמן' נאמר וניםהאחר( בשם הצריך ה''ד) הביאור הלכהכתב  בקבוק:הנשאר ב

  בבקבוק, אין בו קדושה כלל.שנשאר אבל השמן  .בכוסיות החנוכיה שנשארמה על רק 
האם הקצאה מסתפק, )הובא במגן אברהם ס''ק י, ביאור הלכה ד''ה לשעור(  השלטי גבוריםוהנה 

צי שעה דלק יותר מח למעשהבטעות אוסרת, כגון ששיער שכמות השמן נצרכת לחצי שעה ו
 .בהנאהנאסרים  , האם השיירים(בינונית שהפתילה חשב והוא ,דקה שהפתילהלמשל; )

 נתן שמןאם רק  ,'למצותו הוקצה'שהשמן )סימן תרעז ס''ק יח(  במשנ''במבואר  :בצימצום
, שיש איסור סוכה שנפלה בתוך החגבכמו ו, הזה הזמן באמצע, וכבה בדיוקהמחוייב הזמן כשיעור 

  .הליהנות מעצי
והבית יוסף הטור לדעת  ;וכבה אחר הזמן ,יותר מחצי שעהנתן שמן שמספיק לאבל אם  :להתנות

)הביאו  אבוהב י"מהראך לדעת  ,בשמןמותר לכתחילה להשתמש  )סימן תרעב סעיף ב( השו''עו
שאינו התנה לכתחילה אם  ומותר רקקצה כל השמן, וה ,השמן בסתםאת נתן כיון ש הבית יוסף(,

)הובא במשנ''ב סימן תרעב ס''ק ז( שכדי לצאת מידי  האחרוניםוכתבו  א כשיעור.אלמקצה 
 מחלוקת, טוב להתנות 'איני מקצה מה שישאר יותר מהשיעור'.

לשון מ( 3מנחת שלמה מהדו"ק סימן מב אות ד והערה )זצ''ל  הג''ר רבי שלמה זלמן אויערבאךודייק 
 שרגא ת"שובדייק עוד  .בשיעור ההדלקהזה כמחסר  שהרילהתנות על תוך הזמן, שאי אפשר  ,משנ''בה

 אפילו שחייב לשורפו, שאסור להשתמש עם השמן השו''ע מלשון (אות ב קיח מןסי 'הלק ח) המאיר
 נרות שבת או נרות בית הכנסת, כי הוקצו לנרות חנוכה דוקא.מצוה אחרת כגון ל

מסתפק האם מותר  ז ס"ק ד(תרע סימן זהב משבצות חיים )אורח מגדים הפרי והנה פי שישים:
 להתיר העלה)סימן תרעז(  שלמה חכמת הותבהג. להוסיף יותר משישים כדי להדליקו בבית הכנסת

בנרות של בית הכנסת אף ללא תערובת מכמה טעמים, ואחד מטעמיו שהרי גם בנר חנוכה מותר 
כי הוי תשמיש  תשמיש קדושה כמבואר בסימן תרעג. ולכאורה לפי דבריו לנרות שבת יתכן שאסור

 של רשות.

 מועד השריפה .3
 אפילו ,חנוכה לנר הבאה לשנההשמן את להשהות  אסורש)סימן תרעז סעיף ד(  בשו''עמבואר  :מתי

 המגןו ייהנה ממנו או ידליק בו באיסור, בזמן מרובה כל כך. שמאבגלל החשש  ,מאוס בכלימכניסו  אם
 ב''י להשהות שצריך שבמקום (יחסעיף  נזסימן  הדע יורה) א''הרמ לדברי ציין (יא קטן סעיף) אברהם

  .בינתיים לתקלה חוששים ארוך זמן שהוא חודש

שליט''א )בית  ןיוהג''ר יצחק זילברשטישליט''א )ספר חנוכה פרק י סעיף לז(  הגר''ח קנייבסקיוהורו 
כה להשתמש דוד וישב תשמ''ה, גנזי הקודש פרק יט הערה כ( שאם עבר ושייר לשנה הבאה, מותר בחנו

 בשיירי השמן משנה שעברה, שבימי החנוכה לא חוששים לתקלה.

 שכתב חודש ב''שי (נז סימן ד''יו) סופר חתם ת''משו הביא (כב קטן סעיף ד''יו) תשובה בפתחי
. יש שנה בחצי לתקלה שחוששים כלים טבילת לגבי (יח דף ביצה) בגמ' מצינו כי דוקא לאו הוא א''הרמ

 להשתמש בשביל כשמשהה רק הוא שהחשש(, סעיף ד רונה על משנ''ב סימן תרעזמחלקים )משנה אח
 .לתקלה חוששים לא החמץ עם לשרוף בשביל כשמשהה אבל

שישכח ויהנה  משום חשש תקלה ,תכף ב'זאת חנוכה'רבים נוהגים לשרוף את שיירי השמן והפתילות 
ערב פסח שומרם לולא היה  ,מיד ותםשהיה שורף אזצ''ל  שטיינמןהגראי''ל וכן נהג  ממנו באיסור.
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מקץ תשע''ח(  258שליט''א )דברי שי''ח מספר  הגר''ח קנייבסקיוכן דעת )כאיל תערוג חנוכה תשע''ה(. 
, רב פסחבע החמץ עם לשורפו בשביל חנוכה מנר הנותר והשמן הפתילות לשמור ענין יש האם שנשאל
 לידי יבא שמא אז עד לשמור איןש או, תנוספ מצוה אחת נעשה בו מצוה שכיון שנעשה בו משום

 .'שמענו לאוהשיב ' .חנוכה אחר מיד ישרפנואלא , מכשול

. פסח בערב 'חמץ שריפת'ב ולשורפם את השמן והפתילות, לשמורבעלזא וכן מנהג  ,יש נוהגיםאכן 
 ,צריך לשרוף מידמדברי הפוסקים ש, סימן תרעז אות ט( ה אות תמה מןסי) בפסקי תשובותוהקשה 

 ב"משנ)וראה לצורכו  נושיהנה מהשמן או ידליקתקלה למחשש  ,לשנה הבאה אותםאסור להשהות ו
ותירץ: א. שבזמן מועט פחות מי''ב חודש לא חוששים  (.28מספר  ומוספים ביאורים תרעבדרשו סימן 

אסור להשהות. ב. כיום לא מצוי שימוש או הדלקה חוזרת בשיירי שמן  ודוקא שנה שלימהלתקלה, 
הוא אחרי שהנרות דלקו חצי שעה, ולדעת השו''ע אין בו  ותרנהתילות. ג. ברוב המקרים השמן ופ

 לא התנה בפירוש. ש עליו, מטעםהאחרונים החמירו רק קדושה כלל, ו

שהם על העצים שבהם שורפים את החמץ, ולא אותם מצריך להניח ש אך הדגיש בפסקי תשובות,
אין בזה את המעלה של ''כיון ש, יוצא ה. לפי דבריובהנא יםאסורהם שהרי את החמץ,  ישרפו

 שאיתעביד ביה מצוה חדא ליתעביד ביה מצוה אחריתי''.

 ?לגנוזשמספיק או  ,לשרוףהחיוב  .4
דבר  במדרש ובראשונים ובפוסקים מפורש שצריך לשרוף, אכן מצד גדר הדין שלא יבוא לידי בזיון

דין השריפה כמו שדימה ( חלק ב סימן סב) הבנין שלמבספר וראה  .מספיק גניזה ,שהוקצה למצוה
 'שבמקדששמן הנרות ו'שיירי הכמו  ,שעשאום כהקדשכתב )תנינא סימן נח(  מנחת שלמהבו. 'נותר'

 .שריפה דווקאלדבריהם אין חיוב , אך גם שהיו טעונים שריפה

 הערות מבני החבורה
ּׁשֹושַ  ס לַ ה נֵ שָׂ עֲ .. נַ ים. ִּנ ַק ְנ ַק ר  ּנֹוַת .ּוִמ ים..  ִּנ

ועוד(  סגולות אביעה, קודש שרפי שיח בספרים מובאידוע הסגולה מקדמת דנא, ) סגולה:
על השושנה שברגל והיא נעלמת  הלריפוי 'שושנה ברגל', מורחים מהשמן שנשאר בגביעי החנוכיי

ּנוֹ  -באופן פלאי, ודורשי רשומות מצאו רמז נאה לכך בתיבות הפייטן במזמור 'מעוז צור'  ַתר ּומִּ
ים. גם בנרות שבת יש ממליצים כסגולה  ים ַנֲעָשה נֵּס ַלּׁשֹוַשּנִּ  מקום על השמןמשיירי  למרוחַקְנַקּנִּ

 .לאדם שיש הכאב

 (א חרך יוסף זכרון קונטרס ,לו ודעמ טשזנרלהג''ר יהודה  החנוכה ימי שעריודנו מחברי זמננו )
, ואולי שריפהוביטול חיוב  י מצוה,שמא הרי זה בכלל ביזו האם יש בזה חשש איסור מצד הדין,

 ?אפשר לנהוג כן רק כאשר עושה תנאי מראש לכך

זצ''ל שחשש שכיום שהולכים  הגרי''ז מבריסקגם אם דלק יותר מחצי שעה, הרי מפורסם דעת 
ברחוב עד שעה מאוחרת כל זה בכלל עד שתכלה רגל מן השוק ואם כן תמיד זה כמו בתוך חצי 

הג''ר בלילה. מאידך שמעתי בשם  12שמן מרובה שידלוק אחרי השעה שעה, ולא מצוי שיכניס 
 זצ''ל שגם בזמננו אפשר לכבות את הנר אחרי חצי שעה. שלמה זלמן אויערבאך

)פרק יט הערה כא( צריך לעשות תנאי ובלי  גנזי הקודשהובא בספר  הגר''נ קרליץלדעת  תנאי:
אף שעשה תנאי, כי בפועל שיירי מצוה  זה אין להשתמש בזה לסגולה. )מסתבר שהסגולה קיימת

 הם(.

 ולסוך לשומרו דמי שפיר, בכך שרגיל דמי( יג ףסעי יד פרק חנוכה) הלכותבקובץ מאידך כתב 
 הקצה שלא סהדי אנן, זה בשביל השמן נותר לשמור שרגיל דכיון, התנה לא אם לואפי ממנו
 .השיעור מן יותר שהוא השמן

מקץ תשע''ח(, שנשאל, על  258שליט''א )דברי שי''ח מספר  יהגר''ח קנייבסקיש לציין לדברי 
ים צור מעוז בפיוטמה ש ים ַנֲעָשה נֵּס ַלּׁשֹוַשּנִּ ּנֹוַתר ַקְנַקּנִּ  לסגולה רמז דמכאן העולם ואומרים ,ּומִּ
 שרי האם ,יתרפא ז"ועי ברגלו מחנוכה שנותר מהשמן שימרח ל"רח ברגלו שושנה שיש שלמי

 '.כן עושין יש' והשיב .אסור למצותו שהוקצה םמשו שמא או, כן לעשות
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מובא בשם זה וכעין  ,(קמט-חנוכה להגרב''צ קוק, עמוד קמח פניניזצ''ל ) אלישיב ש''הגרי דעתוכן 
לכתחילה יותר טוב ש ,(דולה ומשקה עמוד רמ ,קלה עמוד שמועות פסקישליט''א ) קנייבסקי ח''הגר

מותר לקבור או לשפוך במקום  ,אם אי אפשרולשרוף, כמו שיירי הנרות בבית המקדש שטעון שריפה. 
להסתפק אם מותר ויש קדושה.  אבל אין בזהשאין עוברים שם, שכל הדין הוא שלא יבוא לידי תקלה, 

 .בזיוןדרך  זה כי ,בבית הכסאשפוך השמן ודאי שאסור ל אמנם .בזיון בדרך שלא ,לאשפהלעטפו ולזרקו 

 שריפת השמן והפתילות .5
ובית יוסף  בטור, אכן 'השמן', כי אם חיוב שריפת 'הפתילות'לא הוזכר שריפת  בשו''ע ובמשנ''בהנה 

ור קיצו (לא סעיף קנד כלל) אדם חייבנפסק וכן  ,דף כו:()מגילה  במאירימשמע וכן  ראשונים כמה בשם
 ולא לשורפן ישו הקדושה בכלל 'הפתילות' שגם (,ו סעיף) השולחן ערוךו ,(כ ףסעי קלט מןסי) ע"שו

 נתיבותבקובץ ב עיין)חלק טו סימן רג( נימק משום שספוג שמן בפתילות. ו ובמשנה הלכות. לזורקן
גם  שריפה חיוב יש האםשליט''א  שטרנבוך משהמהג''ר  מאמר (26 גליון קסטנר נחום)להרב  ההלכה

 .שריפהה בטעםשם  שביאר מה וראה, 'פתילות'ב

 הפרי מגדיםדייק לקיום מצות הדלקה, של בעל הבית כלפי דין אכסנאי בחנוכה, שקונה זכות בשמן 
 .'ובפתילות שמן'ב חלק לו להקנות הבית בעל שצריך (ב''תקמ סימן' א חלק ת''שו) א''הרשבבלשון 
 את והשמיטוהרשב''א דברי את  ציטטו( ג ק''ס)סימן תרעז  ב''והמשנ)סימן תרעז(  אברהם המגןאולם 
מעניין שהעולם קורא למעמד זה , ולקרוא לזה מעמד 'שריפת השמן'ראוי היה ואם כן  .'פתילות'ה תיבת

 .'שריפת הפתילות'

 :סיכום הגיליון
 דינים העולים .6

יש אומרים יש אומרים   ..חנוכהחנוכה  נרותנרות  מהדלקתמהדלקת  שנותרושנותרו  הפתילותהפתילותהשמן והשמן ו  אתאת  לשרוףלשרוף  ישיש  להלכהלהלכה  ::חיוב שריפהחיוב שריפה
אכן אכן   ..''ביזוי מצוהביזוי מצוה''במקום שאין אדם עובר שם, והעיקר שלא יהיה במקום שאין אדם עובר שם, והעיקר שלא יהיה אותם אותם או לשפוך או לשפוך   םםלגנזלגנזשמספיק שמספיק 
תשמישי תשמישי וכדין וכדין כלל, כלל, לצורכו, כיון שאינו מקצה אותם לצורכו, כיון שאינו מקצה אותם בהם בהם ולהשתמש ולהשתמש   םםחולק, ומתיר לזרקחולק, ומתיר לזרקהמאירי המאירי 

  תמש בהן לצרכו.תמש בהן לצרכו.שששמותר לזורקם ולהשמותר לזורקם ולה  ,,מצוהמצוה

ואין בו שישים מההיתר, יש ואין בו שישים מההיתר, יש   נתערבנתערב  כברכבר  אםאם. . לבטלולבטלו  אחראחר  בשמןבשמן  וולערבלערב  אסוראסור  לכתחילהלכתחילה  ::ביטולביטול
  מתירים להוסיף עד שישים ולבטלו, ויש אוסרים.מתירים להוסיף עד שישים ולבטלו, ויש אוסרים.

שורפים אותו מיד בזאת חנוכה לאחר שחרית, שאסור להשהותו מפני שורפים אותו מיד בזאת חנוכה לאחר שחרית, שאסור להשהותו מפני לכתחילה לכתחילה   ::זמן השריפהזמן השריפה
  , ואין חוששים לתקלה שאינו מצוי, ואין חוששים לתקלה שאינו מצויאאוכן מנהג בעלזוכן מנהג בעלז  חשש תקלה. ויש נוהגים לשיירו לשריפת חמץחשש תקלה. ויש נוהגים לשיירו לשריפת חמץ

  ..כמו שריפת נותרכמו שריפת נותר  מנהג קרלין לשרוף דוקא ביוםמנהג קרלין לשרוף דוקא ביום  ..שישתמשו בזה ועוד שהוא פחות מי''ב חודששישתמשו בזה ועוד שהוא פחות מי''ב חודש
באופן פלאי, באופן פלאי,   תתרפארפאננוו, , ברגלברגל  ''שושנהשושנה''משיירי השמן על המשיירי השמן על הלמרוח למרוח מפורסם הסגולה מפורסם הסגולה   ::סגולה לשושנהסגולה לשושנה

  ..ם דעתו לכך סתמא חשיב כתנאים דעתו לכך סתמא חשיב כתנאי, ויש אומרים שא, ויש אומרים שאיש אומרים שמותר רק אם עושה תנאייש אומרים שמותר רק אם עושה תנאי
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בענין זה של שני מחשבות האריכו האחרונים הרבה 
ש אך אמנם הראשנים לא הזכירו נידון זה במפור

בעשרות מקומות בתורה סברי  ועוד א''הרשבי ו''רש
ת ולא מדרבנן ''לא מהה כלום דמחשבה משנית אינ

רות מקומות דהוי שועוד סברי בען ''ולעומתם הר
ושאלה , מחשבה גמורה וממש כמו מחשבה עיקרית

ת בכל מ הלכה למעשה בעשרות מקומו''זו היא נפק
 חלקי התורה וכדלהלן

נים שס ומהרא''האחרונים האריכו להוכיח מהש
אף והרבה מהאחרונים ש למצא ראיות לנדון זה

אך לפלא שלא מצאתי , או כמה דוגמאות לזההבי
לשום אחרון שיעיר שכבר נחלקו בזה הראשנים אלא 

ל כחרונים מרבה להוכיח וליישב אכל אחד מה
 , כאחד מהצדדיםהסוגיות 

מחמת קוצר המקום יבואו הדברים בקצרה ממש 
כמה  יבואו דברי האחרונים שהביאובתחילה ו

ועוד ) ד''בס כ יבואו דברי הראשונים''אות ואחדוגמ
 תעשרוד לבוא בארוכה ולפרט ''חזון למועד בס

א שדנו בשאלה מסוימת אך לאחרונים נו הימרבות
 (וחבירל' דימו כמה אופנים א

' א לכוין ב''ל דא''ס א''י' ח סי''או החלקת יואב
 ן''הביא ר מחשבות ומחשבה משנית אינה מחשבה

מרו הנועל דלת ביתו לשא ''בשם הרשב .שבת קז
 פסחים סט, ן גם לצבי אי חשיב כוונת צידהומכוי

המל בערב פסח שחל בשבת אי חשיב רק מצוות 
ויהא מותר  כשירי קרבן פסחמילה או חשיב גם מ

ושבת ( יב)ביצה כז ' תוס ,א גם מילה שלא בזמנה''לר
ט אי חשיב רק מצוות ''המקריב נדרים ונדבות ביו' כד

, ט באכילת בשר הקודש''קרבנות או גם שמחת יו
הובא ) ז''להאבנ' סימן ג נינאתועוד שם במהדורא 

המחשב בעשיית   (, תעד' ת סי''סוכה שו' הל ז''נבבא
, ולשם דיורין של כל השנהסוכה הסוכה לשם צל 

 , סייג ומכוין גם לפירותהנוטע ל

אי ''דן ' כלל ג' מערכת ב י ענגיל בבית האוצר''הגר
אם ''וכן '' עניינים' מעשה אחת לב שייך שתעלה

דוגמאות  י''חא והבי'', כוונות במעשה אחד' יתכנו ב
ל כהחלקת יואב וביאר כן בכל ''וגם הוא ס ,לכך

הגבהה לולב  הגביהלא ''דא. מסוכה מד ' א ,סוגיותה
לולב וגם לשם מצוות לשם מצוות אחת ולצאת גם 

א לשלח צפור אחת לשם ''דא. לין קמחו 'ב, יום ערבה
ורע נזיר אינו יכול לגלח דמצ: נזיר ס 'ג, מצורעין' ב

מפסיקתא דרב כהנא ' ד, תגלחת אחת לשניהם
ששבת שחל ' פ והיה מידי חודש וכו''עה' פיסקא א

פעמים פעם אחת ' השתחוות בח צריך לבא ל''בר
א ל שתחוות פעם ''ח וא''לשם שבת ופעם לשם ר

גט הכתוב אם אפשר ליתן : גיטין כ' ה, ניהםאחת לש
' ו, ש''עי כתובהגם חובת על טס של זהב ולצאת בו 

ב אם אפשר לצאת בתקיעה ''ב ה''מי מגילה פרושלי
אחת אחד יוצא בה תקיעה שלפני ואחד יוצא בה 

פרה שתינק הכניס . גיטין נג' ז, תקיעה שלאחריה
' ח, מעשה לשם דישהאי חשוב  גם תדושומאמה 

הנאה של כילוי לזר כשכהן גם י ''א מ''תרומות פי
עבור הכהן או עבור הישראל נבנה ממנה אם חשיב 

עובר שם ובודאי אין עיקר ' היכא שרק כהן א
המקבלת כלכלה . קידושין נב' ט, מחשבתו לכהן זה

ריבוי ' י, תהשל תאנים לקידושין עבור עצמה ולחבר
תאנים ' קוצר לחולה עוקץ עם גבשיעורים בשבת ש

אם אפשר ' יא', או בשלחולה נצרך תאנה אחת 
מצוות ' מן שריפה ולקיים בזה בלהדליק נר חנוכה בש

אם אב ' יב, יםמצוות נר חנוכה ומצוות שריפת קדש
עבור עצמו וגם  ות תענית בכוריםנבכור יכול להתע

חובה יכול לעלות גם עבור תענית אם ' יג, בנועבור 
פשר לאפות מצה פסחים לח אם א' יד, תענית נדבה

נועל ביתו ה' טו, לשם מצת מצוה ולשם לחמי תודה
ת לשמיר יקרעב כויןמלשמרו וצבי נמצא בתוכו ו כדי

תינוק  מעךהה' טז, ביתו אם חשוב צידה ואסור או לא
מהנהר ומכוין גם להעלות עימו דגים במצודה בשבת 

המגביה ' יז, מותר אם לאונ ו''אי חשיב מעשה פקו

 ומה ,מחשבות שני לחשב שייך אם כולה התורה בכל גדולה ניםוראש מחלוקת
 חתשע''ויגש | פרשת  לאו אם מחשבה חשובה אם משנית במחשבה הדין



 

 

לולב לקנותו אם יכול לקיים המצוה באותה ההגבהה 
שר לענות אמן אם רפ' יח, תאו שצריך להגביה שני
הכותב שטר אירוסין ' יט, אחד על שני ברכות

ר טדברים שטר שחרור וש' ה לבדעוללשפחתו 
 קידושין

' א לכוין ב''ל כן דא''גם ס ש קלוגר בספר החיים''הגר
והביא מה , מחשבות ומחשבה המשנית אינה כלום

הקורא לשם דת מפני מקרא מגילה ''דאמרו מבטלין ת
וכן האריך שם , ת''מצוות ת זהמגילה אינו מקיים ב

 אות ואינו כעת לפניבעוד הרבה דוגמ

' ל דאפשר לכוין ב''ם חלק וס''אמנם המהרש
ב ''מחשבות ומחשבה משנית הוי מחשבה והוא בח

י והביא הא דאבא שאול דהמיבם לשם נו, ט''סימן ק
 עיקר כוונתו לשם מצוה םא מ''אסור ומ או ממון

ה ''ג מר''פ ן''הר כ''וכן מש, מודה אבא שאול שמותר
מ התוקע לחנך ''כ ומ''לשיר יצא דמצוות אצתוקע הד

מעכבת מחשבת  ינוךחמחשבתו לתנוקות לא יצא ד
ב דשבת גבי תשמיש ''רפן ''הרכ ''וכן מש ,המצוה

 ,ז''טלות זאבמצוות מכדמצוה נגד נר חנוכה דנראה 
ש מקיים והגית משום ''דהקורא קומה דמצאנו 

וכן ציין שם , (ה הנה''בד)ש ''דשניהם כחדא מצוה עי
ביתו ן בפרק האורג בנועל ''א והר''פלוגתת הרשב

 ראיה משם אבל אין' ''בתוכו אך כ נמצא צביולשמרו 
' בדוגמאות אלו וכ' ש מה דתי''ועי'', לכאן כמובן

הן , מחשבות הן בתקיעות' דודאי אפשר לכוין ב
 ט''באכילת קדשים לשם חטאת ולשם שמחת יו

 , ש''עי

דן בענין שני  שמח בה' גירושין פ''א ה''א האור
מחשבות ומביא לזה כמה דוגמאות, מנחה שקמצה 
לשמה ושלא לשמה תוס' מנחות מב ע''ב, תכלת 
לשם נסיון ולשם מצוה, גט שחשב בה לשם ב' נשים 
)ואח''כ יתנו לאחת מהן(, ס''ת שכתבו לשם קדושת 
ס''ת ולשם גט, ובכותב שטר שחרור אחד לשם ב' 

 ם )ורוצה ליתנו לשניהם או לא' שיזכה לשניהם(עבדי

ש ''דן במצות יבום לא: הפורת יוסף ביבמות לט
ן דצבי ''כשמכוין למצוה ולנוי והביא ראיה מהר

דשוטחו לצרכו אבל  דפסחים שנכנס לבית ומסוגיה
 ,לא לצרכה לצרכו ולצרכה מאי

 דן בזה ב''כ' ב סי''הקובץ שיעורים ח

כשנוטל אתרוג לשם ד 'ג כ''ע קכט סקי''אה א''החזו
ה ''ד. י יבמות מ''וכן הביא מרש, יצא להתנאותוכבוד 

כא דבאכל שיירי מנחה לשם תיאבון ליכא איסור ה
מ גבי יבום ''ומ, לאבא שאול' אפי (ואיכא מצוה)

מוטב שלא יעשנה אזי לאבא שאול המכוין לשם נוי 

, ן איכא איסורא אלא דמוטב שיעשנהגם לרבנו
דן בנוטע ' ב' בכמה מקומות וכן בסי' א' בערלה סי

אכול הפירות אם חשיב מכוין לפירות ללסייג ורוצה 
בשיח השדה ברכות יא' כ' בשם מרן ק ''הגרח, או לא

זללה''ה דהקורא ק''ש לשם מצות ק''ש אינו מקיים 
בזה מצוות ת''ת )ומכאן כ' )במק''א( ללמוד דהקורא 

'ת, וכן המגילה לשם מצוה אינו מקיים בזה מצוות ת'
כ' לענין קריאת ביכורים במקום שאינה מצוה הוי 

החזו''א כלאים  ,ביטול תורה ואין בזה מצות ת''ת(
סי' ח' סק''ב פי' כוונת הלח''מ בשאין שם צמחים 
ולכן הוי רק חורש )ואחרים פירשו שם דגם ביש 
צמחים ומשום דתליא בעיקר כוונתו, וכבר נחלקו 

רש''י , מה מקומות(בזה הראשונים בענין זה ממש בכ
עירובין פח. התיר בשופך מים לעוקא ויוצא לרה''ר 
דאין כוונתו לכך אף שודאי יצא וניחא ליה בזה וכן 
הרשב''א והריטב''א תמה בזה והחזו''א סי' סי' ק''ה 

ידוע פלוגתת הגר''ח גם , ח' ס''ל דהוא אסור מה''ת
והחזו''א בכוונה לתפילה דהגר''ח מצריך כוונה 

 להחזו''א סגי בכוונה כל דהוגמורה ו

ג דימה ציצית לשם ''ב ה''ציצית פ' האבי עזרי הל
וכן , ש''נסיון ולשם מצוה למנחה שקמצה לשמה ושל

שחשב עליהם  מי תודהחא שדימה ל''הביא בשם הקר
ש שדימה לזה גט ''וכן האו, צת מצוהמגם לשם 
 נשיו' שכתבו לב

אמנם  ,'ציצית סימן ד' ב הל''ח גרינימן בחו''הגר
בריש ערלה יצא לדון בנוטע לסייג אך לא דן מצד 

ד ''שני כוונות אלא מצד סיבת מעשיו וכהערת הגר
חר להתיר מעשה י בנוסח א''א בגליון כת''לנדו שליט

נ וגם העלאת דגים אם סיבת מעשיו הוא ''פקו
דן בזה מכמה דוגמאות, טווית שם בחו''ב ו, נ''הפקו

וכה לשם חג ולשם ציצית לשם מצוה ולשם חבילה, ס
מנחה שקמצה  ושדימ: ת מבמנחווכן מתוס' דיורין, 

 לשמה ושלא לשמה ותכלת לשם מצוה ולשם נסיון

י ובגליונות מנחת ''בגליון כתא ''שליטד לנדו ''הגר
צידת נ מתיר גם מחשבתו ל''אי מה שמכוין לפקו דבר

צבי שנכנס לבית בשבת ונועל ביתו לשמרו , דגיםה
ריבוי בשיעורים במבשל לחולה  ,ומכוין גם לדגים

שדן ח ''מנחת דבר מנח גליונותב' ועוד כ, בשבת
 ,א''בדברי החזו

אמנם אף שהאחרונים ביארו כל חד לפום שיטתו 
שנחלקו בזה  דבריהםממ הראשנים נראה ''מ

צר המצע כאן מאוד ואם כי קבעשרות מקומות 
מ נביא כאן ראשי פרקים ''קומות ממלהקיף כל המ

והנה ברוב ככל אופנים דלהלן , םצתובביאור מק
מצאנו בהם פלוגתת רבותינו הראשונים ובחלקם לא 



 

 

מצאנו ראשונים שדברו מזה רק באחרונים שנקטו 
וכמדומה שאין כאן ציור אחד שבדאנו , כחד צד

 מלבנו מה שלא דברו מזה האחרונים

 גםו לסייג הנוטע - ערלהב ותמחשב שני בענין א.
 לעילאה מקצתם ר, בערלה חייב אם למאכל

 סוכה עשייתד מהשלב מחשבות שני בענין ב.
 ל''כנ, דירה ולשם צל לשם כשעשאה

, תודה ולשם מצה לשם במצה מחשבות שני יןבענ ג.
 ל''כנ

 הסכך תחת מחצלת פריסתב מחשבות שני בענין ד.
 החמה מפני או הנשר ולשם נוי לשם

 סוכה ישיבת מצוות בקיום מחשבות שני בענין ה.
 ב''מ, סיבה ולעוד מצוה שםל כשנכס

 אתרוג ובקניית ס''ת בכתיבת מחשבות שני בענין ו.
 ראה לעיל, מצוה ולשם להתנאות כגון

 כדי כוונתו עיקר אך בשבת וצדן לנחשים הלוחש ז.
, יזיק שלא בידיים נחש צד ה''ה ואם  יזיקו שלא

 הראשונים בסוגיין

 לשם הכוונה כשעיקר בגירות כוונות שני בענין ח.
 , תמצוו עול לקבל גם ומכוין וכד' ישותא

 לשם עדות מעשה תראול באוש פסול או קרוב ט.
 בכך פוסלים אם להעיד גם נתכוונו אך סקרנות
 העדות

 צוהמל מכווין כל אי כוונה צריכות מצוות למ''ד י.
 המצול לכוין שאפשר או לשמה מצוה עושה בהכרח

 לשמה שלא ולעשותה

 שנפשו מחמת שיםורמ משקצים עצמו מונעה יא.
 רישתופ על שכר מקבל אי בהם קצה

 נאמר אם הנותן את להנות כדי מתנה המקבל יב.
 או כוונתו בעיקר תליא ואי יחיה מתנות שונא עליו
 בפועל המעשה בתר ואזלינן מהני לא כוונה דגם

 לתכשיט גם העשוי לרה''ר בשבת מפתח המוציא יג.
 לחגור קרס או

 מקיים אי שמירה םלש בפתחו מזוזה הקובע יד.
 או מצוה לשם לכוין לחזור אח''כ מהני ואי ה,המצו
 כשעיקרו דינו ומה העשוי, מן ולא תעשה דהוי

 ברכתו הוי אי מצוה לשם גם כיון מ''מו לשמירה
 המצוה קיים ואי לבטלה

 לישראל לינשא כדי אלא כדין נתגיירה שלא מי טו.
 לאד או''ד לגירותה מהני אי לנידותה וטבלה פלוני
 דלשם )להשיטות לפלוני טבילתה דעיקר מהני

 גירות( מהני לא אישות

 להגיהם שצריך ת''דב שבתב עיון .טז

  ציצית ולשם נסיון לשם בתכלת עימהט .יז

 לשמה אושל לשמה שקמצה מנחה .יח

 נשיו 'ב לשם מחשבות 'ב ומכוין גט הכותב .יט
 לשמה חשיב אי (שוות ששמותיהן)

 בכניסתו נתוכשכוו למודל הכנסת לבית הנכנס .כ
 הגשמים מפני להנצל כדי

 מצוה הוי אי למשכון ריךצו המשכון על המלוה .כא

 ק''ש מצוות  לקיים גם ומכווין בתורה קוראה. כב

 אם ,ת''ת מצוות לקיים גם כוויןמו ק''ש הקורא. כג
 לא( שניהם או) בלבד ימוש לא או והגית מקיים

 מצוות ייםלק גם ומכווין המגילה את הקורא. כד
 ת''ת

 ליהנות גם ומכווין בנהר טובעת אשה המציל. כה
 ממנה

 בהרתו לקוץ גם כוויןמו בנו את המל. כו

 למולו גם ומכווין בנו בהרת הקוצץ. כז

 גם ומכווין בתוכה לישון בשבת לספינה הנכנס. כח
 הנהר לעבר עי''ז להפליג

 צבי לצוד גם ומכוין בשבת ביתו דלת נועלה. כט
 כולתו שנכנס

 לאכילת גם כוויןמו ביו''ט לכלבים עיסה האופה. ל
 הרועים

 את לגנות גם ומכווין לתלתוע לשה''ר המספר. לא
 מגנותו עכ''פ נהנה או חבירו

 גם כויןמו פקו''נ לצורך בשבת מלאכה העושה. לב
 להנאתו

 דהב בית לעקל גם ומכווין בשביעית הזומר.לג

 לשם גם ןומכווי בשביעית הבד לבית עקל הקוצץ. לד
 זמירה



 

 

 בזה לקיים גם כוויןמו בשבת עצמו את המענג. לה
 שבת עונג מצוות

 אי מצוה לשם גם כויןמו לפרנסתו סת''ם הכותב. לו
 המצוה מן פטור להיות במצוה עוסק יבחש

 בה להתכבד גם כויןמו צוהמ לשם תורה מדהלו. לז

 מצוה לשם גם ומכוין בה להתכבד התור דמהלו. לח

 בני שיחיה בשביל גם מכויןו קהצד הנותן. לט

 שתדוש גם ומכוין שתינק ע''מ לרבקה פרה הכניס. מ

 ולצרכ גם כויןמו לצרכה אבידה השוטח. מא

 יקדוןפ לשם משכון לתפוס חבירו לבית נכנסה. מב
 בזה הלואתו לגבות גם ומכוין אחר לצורך או

 עצמו להנאת גם ומכוין כהונה בגדי הלובש כהן. מג
 בזה

 אי אהרן זקן על היורדים המשחה שמן טיפי. מד
 מהם ליהנות לכוין גם מותר

 להנאתו גם ומכוין לש''ש בקנאתו הפוגע קנאי. מה
 בו להתכבד או

 וגם פירותיו לשמור התחום על להחשיך תרמו אי. מו
 םמש פירות להביא כדי

 אי להראותם אותם בישיםלהמ כלאים מוכרי. מז
 בהם ליהנות לכוין גם מותרים

 מצוה טבילת לטבול מותר אי המעין מן ודרהנ. מח
 בע''כ בנהנה או ליהנות, גם במכוין

 לודיולא גם ומכוויו ביו''ט אגומרי בשרא עשןהמ. מט
 ריחא

 פסחו לאכול כדי גם בכוונה ניסן בי''ד עצמו המל. נ
 שבת ודוחה פסח קרבן מכשירי חשיב אי

 בעלה על לאוסרה כוונתם שעיקר זוממין עדים. נא
 להרגה שנתכוונו בחשנ אם

 האם 'וכד בנותל מ''ע סותר לכתוב מ''ע מוחק. נב
 ע''לע ע''וצל לא או לכך מחשבתו עיקר כשאין ה''ה

אכילת קדשים שלא לשם מצוה עי' רש''י יבמות . נג
מ. ורש''י לשיטתו דכיון דמחשבה משנית אינה כלום 
א''כ כל היכא שעיקר כוונתו לעונג אף שמכוין לשם 

לשמה לענין מצוות צריכות כוונה מ''מ מצוה וחשיב 
לענין הנאת קדשים לא חשיב כוונה אלא חשיב מועל 

בקדשים אי איכא מצוה וחיוב לכוין לשמה )עי' להלן 
פלוגתת האג''ט ור''א וויס( וכמש''כ רש''י בשי'טת 
אבא שאול דצריך לכוין ביבום לשם מצוה ולא תליא 

סי' ל''ו(  במצות צריכות כוונה )עי' קובה''ע יבמות
אלא כמש''כ רש''י יבמות לט: דילפי' לה מקרא מיוחד 
שצריך לכוין ביבום לשם מצוה, אבל כל כוונת מצוות 
צריכות כוונה סגי שידע )וירצה ??( לקיים המצוה אף 
שרוצה להנאתו )וכדביארנו בפלוגתת האג''ט הנ''ל 

וע''ע מש'כ הקר''א ביבמות מ. על , עם הגר''א וויס(
 ,רש''י בזה

האוכל קרבן פסח להשביע נפשו ולא לכוונת . נד
מצוה כ' המאירי יבמות מ. דיצא יד''ח דנקטינן 
מצוות א''צ כוונה ועלה קאמר ר''ל בהוריות דא''א 
לקוראו פושע דהא מקיים המצוה אף שאינה מן 

 המובחר,

 לשם גם מכויןו מצוה לשם אחיו אשת הכונס. נה
 וכן ערוה,ה את ככונס הוי לשאו לאבא אם אישות
 אם מצוה לשם וגם אישות לשם הכונס גיסא לאידך
  חכמים לשיטת עכ''פ המצוה מקיים

מקוצר הזמן ומחוסר המקום לא היה סיפק עדיין 
י נשוב לשנות פרק ''בעזהבידנו ללבן הדברים כראוי ו

זה ביתר ביאור והרחבה ניתן לשלוח הערות בפקס 
ר כ אפש''כמו 0527608027או בטל  0772285476
 @mgc.l.amg9996891ת לשלוח לכתוב



 "הנה הפשטתם צורת הישיבה, וקלטתם רוח ורצון הישיבה, ובזה עשיתם לכם חבורה לילך בעקבות רוח הישיבה,
ובכל מקום שאתם נמצאים לקחתם זאת כאילו להיות עם הישיבה בין כתלי הישיבה"

(מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל ממיר)

גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

דבר הישיבה

אבל יחיד עשי לך

פינה מיוחדת היתה אצל רבן של 
ישראל מרן הגאון רבי אהרן לייב 
שטיינמן זצוק"ל אשר שנשא על 
ליבו את כל עולם התורה ואשר כל 
יחיד ויחיד וכל ישיבה וישיבה היתה 
הקד'  לישיבה  ליבו,  על  חקוקה 
אשר רבותינו מרנן ראשי הישיבה 
זצוק"ל ויבדלחט"א נועצו בו תדיר 
הרבה  ואשר  הישיבה  ענייני  בכל 
לסייע להצלחת הישיבה ברוחניות 
ובגשמיות בדרכים רבות ומופלאות.

הישיבה  תלמידי  כל  לב  על 
המרטיטים  הרגעים  חקוקים 
כעשור  במשך  אלול  בחודשי 
מגיע  שהיה  זכינו  כאשר  שנים, 
שיחת  קדשו  מדברות  לשאת 
הנוראים  הימים  לקראת  חיזוק 
בהיכל בית המדרש המרכזי, כאשר 
כל  וכך  וגדוש  מלא  כולו  ההיכל 
חדרי המבואות והמדרגות באלפי 
תלמידי הישיבה ועוד רבים מבני 
תורה אשר נקבצו לשמוע את דבריו 
המאירים והנוקבים מלאים חיזוק 

לתורה תפילה ויראת שמים.

מפני קוצר השעה אנו מביאים הנה 
את הסיפור דלהלן ועוד חזון למועד 
להרחיב בע"ה בגליון הבא ביריעה 
נרחבת אודות הזיקה המיוחדת של 
רבינו לרבותינו ראשי הישיבה ועל 
כל פעליו להצלחת הישיבה משך 

כל השנים.

כאשר  הפעמים  באחת  זה  היה 

מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל 
לדינר  לחו"ל  לנסוע  רצה  זצ"ל 
שנערך שם עבור הישיבה, אך בקרב 
בני המשפחה היה חשש שתקשה 
עליו הנסיעה מחמת מצב בריאותו 
הרופף וביקשו בני המשפחה מאת 
רבו המובהק הגאון רבי חיים קמיל 
הישיבה  ראש  על  שישפיע  זצ"ל 
שלא יסע. רבי חיים התכונן לעלות 
ירושלימה ולדבר עם מרן הגרנ"צ 
שלא יסע הפעם לחו"ל, אך ביני 
לביני התגלה אליו בחלום רבו מרן 
רבי  החסיד  הגאון  הישיבה  ראש 
אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, והורה 
לו שלא ימנע מרבי נתן צבי לנסוע, 
כי על ידי נסיעתו הוא ירבה תורה!

קמיל  חיים  רבי  עמד  שכך  כיון 
ונועץ ברבינו מרן הגראי"ל שטיינמן 
זצוק"ל כדת מה לעשות, והאם הוא 
צריך להתייחס לחלום זה. ענה לו 
להתייחס  שעליו  ליב  אהרן  רבי 
לחלום ושרבי נתן צבי יסע לחו"ל 
ובעז"ה יצליח. וכך הוה שמרן ראש 
הישיבה הגרנ"צ נסע לחו"ל, וזכה 

אז להצלחה רבתי באותו דינר.

ירחמו שיהא למליץ  ומן השמים 
הקדושה  הישיבה  עבור  יושר 
בני  כל  ועבור  ותלמידיה  ראשיה 
התורה שבדור אשר כל ימיו היה 
מסור להצלחתם ועלייתם בתורה 

ויראת שמים.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים
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ורצוצים  שבורים  ישראל  בית  כל  עם  יחד 
הננו אוי לנו כי הושברנו על כי שקעה השמש 
בצהריים בהסתלקותו לשמו רום של רבן של 
ישראל גאון הדור פארו והדרו רוח אפינו אשר 
אמרנו בצילו נחיה עמוד האש שלפני המחנה

הישיבה  לטובת  עוז  בימין  תדיר  עמד  אשר 
ויבדלחט"א  זצוק"ל  וראשיה  תלמידיה  הקד' 

ונהנו ממנו עצה ותושיה בכל ענייניה

מרנא ורבנא 

רבי אהרן 

יהודה לייב 
שטיינמן 

זצללה"ה
אשר נתבקש לישיבה של מעלה לדאבון כל לב 

ביום שלישי ערב חנוכה
תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים, אבל 
תופשי  על  תמרורים,  ומספד  לך  עשי  יחיד 
וחובליך  מלחיך  מכמורים,  ופורשי  משוטיך 
במים אדירים, עורכי מערכך מישרי הדורים, 

מפענחי צפוניך ומגלי מסתורים

המתאבלים מרה
ישיבת מיר

כבה אורו 
של עולם

גליון מוגדל
על ענייני חנוכה
מתורת רבותינו



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

נפטר תקצ"ה

רבי משה אברהם
אייזנשטט

תרכ"ז

רבי אברהם 
טיקטינסקי

תקצ"ה

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב 
טיקטינסקי

תרצ"א

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

התורה היא עיקר החיות של היהודי
נאמר בגמ' בע"ז )ג' ע"ב( אמר רב יהודה אמר שמואל 
מאי דכתיב ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו, 
למה נמשלו בני אדם ]הכונה היא לכלל ישראל[ כדגי 
הים לומר לך מה דגים שבים כיום שעולים ליבשה 
מיד מתים, אף בני אדם כיון שפורשים מדברי תורה 

ומצוות מיד מתים.

וצריך להבין בזה, למה צריך ללמוד מפסוק זה שבנ"א 
שאינו עוסק בדברי תורה הוא מת, וממנ"פ, אם הכונה 
שהוא מת ממש כיון שאינו עוסק בתורה, זה קשה מאד 
והרי אנו רואים מעשים בכל יום שאנשים שעושים 
הכוונה  אלא  ימים,  מאריכים  ואפילו  עבירות  הרבה 
היא שהוא חשוב כמת מפני שרשעים בחייהם קרויין 
מתים, וזה פלא, למה צריך דוקא פסוק זה הלא כל 
התוכחות שבפ' בחוקותי ופ' כי תבוא הרי כתוב שם 
עונשים חמורים מאד לכל מי שעובר על מצוות ה' ומי 
שאינו עוסק בתורה, וא"כ מה צריך פסוק זה בחבקוק.

וכן צריך להבין למה נקטה הגמ' רק המשל הזה של 
דגי הים שכשפורשים מן הים מיד מתים, ולמה לא 
נקטה הגמ' משל הפוך שכל דבר שלא נמצא במקום 
גידולו וכגון שחיה או בהמה הנכנסת למים תמות מיד.

לכן אפשר לומר כך, שהרי ידוע שיש מצוות שאדם 
מחוייב בהם ויש מצוות כגון ציצית שאינו חייב רק 
כשיש לו ד' כנפות, אבל אינו מחוייב להשיג ד' כנפות, 
אבל מ"מ כתוב בגמ' שבעידנא דריתחא בעת שיש 
זעם אז הקב"ה מעניש גם על זה, ואם הוא אינו חייב 
אז באמת מפני מה מענישים אותו, אלא הוא כמו 
מפני  כ"ב(  ש"ג  תשובה  )שערי  יונה  ברבינו  שכתוב 
שלא חמד יופי המצווה, ויופי הוא הרי בטעם של כל 
אדם, אבל כאן אדם הי' צריך להבין ולדעת שזה יופי 

אמיתי שיש בכל מצוה שהקב"ה נתן לנו.

ובנפשו של אדם צריך שיהיה חמדה לקיים את המצוות 
מיופי שלהם, ואם אין לו חמדה זו אז נפשו פגומה 
וע"כ נענש בעידנא דריתחא, ואף על פי שאדם זה אינו 
עבריין ואינו פסול לעדות והוא גן לא עושה עבירה, 

אלא שאינו מתנהג עפ"י דרך התורה.

ולפי זה אפשר לפרש מפני מה נקט דוקא דגים שבים 

לפי שדגים חיותם הוא במים וכשיוצא מן המים הוא 
מת ואין לו חיות )ואף על פי שלא מת מיד(, משא"כ 
בבהמה אין הכוונה שחיותה היא ביבשה ולא בים אלא 
כשבאה בים אז המים מפריעים ונכנסים באבריה ואז 
היא מתה, והכוונה שהמים מזיקים לה, ולא שאין להם 
חיות במים, ולכן דימו חז"ל את ישראל לדגים והוא 
מפני שיהודי החיות שלו הוא תורה וכשיוצא מן התורה 
אין הכוונה רק שיש לו חסרון שמפריע לו בחיותו וגורם 
לו להקרא מת, אלא שאינו נמצא במקום חיותו וכמו 
שאמרו חז"ל מן הפסוק ראה נתתי לכם את הברכה 
את החיים שקיום התורה הוא חיים, אבל מפסוק זה 

של חבקוק נתחדש שאם חסר לו התורה הרי הוא מיד 
מת ולא רק שחסר לו חסרון בחיים, אלא שזה חיותו.

דרבנן,  מצות  וכן  דאורייתא  מצוות  גם  במצוות  וזה 
ואדם לפעמים יכול לקיים מצוה בקל, וכגון שאומרים 
במקום שאינו רחוק ממנו קדיש, ויענה אמן יהא שמיה 
רבה, וכח המצוה הזו היא גדולה שחז"ל אומרים ע"ז 
שהאומר איש"ר בכל כחו אפי' יש בו שמץ של של 
עבודה זרה  מוחלין לו, ועבודה זרה היא הרי מהעבירות 
החמורות מאד ובכל זאת זה יכול להצילנו. וכן כאן 
אם לא ענה איש"ר הרי אין בזה עבירה אלא שהוא 
כמו שכתב הרבינו יונה שיתבע על כך שלא חמד יופי 
המצוה לשבח את הקב"ה בדבר שהקב"ה נהנה ממנו. 
והמשלנו משל בזה למלך שאהב מאד לשמוע נגינה 
והיה אדם אחד שעבר עבירה חמורה למלכות אבל 
הי' יודע לנגן ביופי נפלא, אז המלך שומע את נגינתו, 
גם כאן אף שיהודי יש לו עבירות חמורות כאלו אבל 
אם משבח את הקב"ה אז הקב"ה שומע את שבחיו. 
ואדם שאינו עושה כן הרי חסר לו בחיותו האמיתית 

ובכך שאינו חומד יופי המצוות.

ועל כן צריך להתחזק מאד בכל ימי השנה ואנו נמצאים 
שמונה ימים קודם יום הדין וזה נורא ואיום, אבל איני 
יכול לדבר מענינים אלו של יום הדין שקשוט עצמך 
תחילה, לכן אני מדבר רק מדברים שעולים על הדעת 
לא  וזה  כלל,  חיים  לאדם  אין  ומצוות  תורה  שבלא 
אינו  והיתרים  חיים,  זה  כי  והיתרים  פטורים  לחפש 
דרך התורה, כי הוא מרחק מהקב"ה, והוא נקרא מת.

ויש היום אנשים צעירים שמתחכמים ורוצים להיות 
"פתוח". אבל צריך לדעת ש"פתוח" זה רחוק מהקב"ה 
ואע"פ שאינו עושה עבירה אבל הוא מתרחק מקיום 

תורה ומצוות.

אלא צריך להתחזק בלימוד התורה ובמעשה המצוות 
ומי שיעשה כן ולא יחפש היתרים ופטורים בוודאי יעלה 
מאד ברוחניות מפני שהוא חי במים, ולחפש אחר יופי 
המצוות ולחמוד אותם, ויעזור הקב"ה שנגיע למצב 
זה שנכסוף לקיים את יופי המצוות, ובזכות זה נזכה 

כולנו לכתיבה וחתימה טובה. אמן.

שיחת רבינו מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל שנמסרה בהיכל הישיבה הקד' 
בימי הרחמים והסליחות במעמד אלפי תלמידי הישיבה



מ'אמירה לנתינה' - יש דרך ארוכה...

אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי )מא, מ(. 

יש להתבונן בהנהגת פרעה איך שהוציא אדם 

עלום שם מן הבור, והשליטו על כל ארץ מצרים, 

ונתן לו כל הסמכויות לנהל כלכלת מצרים וכו', 

"אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל דבר רק 

הכיסא אגדל ממך", ואח"כ אמר לו "ובלעדיך 

ארץ  בכל  רגלו  ואת  ידו  את  איש  ירים  לא 

ליוסף  מוחלטת  התבטלות  התבטל  מצרים", 

ולכל מוצא פיו. 

מאידך גיסא אותו פרעה עצמו ]ובאמת אין 

נפק"מ אם זה היה פרעה בעצמו או לסוברים 

שהיה זה פרעה אחר[ רואה איך שמשה ואהרן 

נכנסים אליו, וכדאיתא במדרשים כמה וכמה 

ניסים ופלאי פלאים אירע להם בעת כניסתם 

זאת  כל  ועם  מתקיים,  מדבריהם  דבר  וכל 

מורד ואומר מי ה' כי אשמע בקולו הלא ראה 

הרבה יותר מאשר ראה בימי יוסף. ההבדל בין 

פרעה שהיה בימי יוסף לבין פרעה בימי מרע"ה 

לכאורה מפליא הוא מאד. 

אמנם הענין הוא פשוט, מפרעה שבימי יוסף 

לא נדרש מאומה, הוא נשאר על מלכותו וע"י 

שמסר ליוסף הנהגת המדינה לא חסר מאומה, 

אדרבה הוא הצליח - במינוי פקיד טוב שיכלכל 

"רק   - עבורו  הכל  מנהל  ויוסף  מדינתו,  את 

הכסא אגדל ממך". 

כיון שלא נדרש ממנו מאומה והוא לא נחסר 

דבר, על כן ראה מיד את האמת, כמו אדם 

המשוחרר מכל הבלים וטמטום הלב, הרי הוא 

רואה בבהירות ובפשטות "מי ברא אלה" ומכיר 

האמת. מה שאין כן פרעה שהיה בימי משה, 

היה נדרש ממנו לשחרר את ישראל ממלכותו, 

ולהוציא עם שלם לחירות, הרי היה צריך לתת 

ולהחסיר מעצמו, הוא כבר אינו רואה כלום! 

מראים לו בחוש באותות ובמופתים, והוא אינו 

רואה מי ה'.

ובענין זה היה מרן המשגיח רבי ירוחם מספר, 

שכאשר הגרש"ז מקעלם נסע לייסד ישיבה על 

פי דרכו ושיטתו, ובא אצל עשיר אחד, והסביר 

לו את כל הענין, והלה התפעל מאוד מכל הענין. 

וכאשר פנה אליו שינדב ממונו בעבור הישיבה, 

מיד נהפך לאיש אחר.

לתת משהו מעצמו, קשה על האדם מאוד, ועל 

כן אינו רואה מאומה.

הגרב"ד פוברסקי שליט"א

איך מסר מדינה שלימה לאיש שאינו מכיר?!

אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי )מא, מ(.

לכאורה לא מובן איך מוסר פרעה ליוסף את 

השליטה על כל מצרים, ובעצם על כל העולם 

בלי שום הגבלה? אמנם יוסף עלה על כל חכמי 

מצרים בפתרון חלומות, אבל בכל זאת היכן 

ועוד  חלומות  שפותר  אדם  שלוקחים  ראינו 

עבד לשעבר ממוצא בלתי ידוע, ומוסרים לו 

ניהול מדינה שלמה?

זצ"ל:  חיים שמואלביץ  רבי  מבאר מרן רה"י 

יוסף איננה  שהתלהבות פרעה מפתרונו של 

בגלל חכמתו, אלא עיקר הענין הוא ההדגשה 

של יוסף בתחילת דבריו "בלעדי!". הסביר יוסף 

לפרעה "אין החכמה משלי, אלא אלוקים יתן 

פתרון בפי לשלום פרעה". בזה שלא נטל 

לעצמו את הכבוד, רק שם עצמו כשליח, הבין 

פרעה כי רק על איש כזה ניתן לסמוך, ולמסור 

בידו את ממשלת מצרים, כי אין כמוהו ראוי לכך. 

במצב המיוחד בשנות השבע יש צורך באדם 

נאמן שלא ינצל את שנות השפע לאסוף אוצרות 

לביתו כי הפיתוי הוא גדול, ויכול ליטול הכל.

שיחות מוסר

השבטים חיו בתחושה שאין 'מקרה' רק הכל מה'

אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו )מב, כא(.

שח מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין: הנה 

מעשה  בהם.  למתבונן  נפלאים  אלו  דברים 

זה,  לפני  שנים  כ"א  להם  יוסף קרה  מכירת 

אליהם  האיש  דברי  לתלות  יש  הרבה  וגם 

אודות אחיהם הקטן  לו  לספר  במה שהרבו 

שרואים  וכמו  שאיננו,  ואחיהם  אביו  שאצל 

שהיה ליעקב טענה עליהם "למה הרעותם לי, 

להגיד לאיש העוד לכם אח" )מג, ו(, והם לא 

עשו כן, שלא אמרו "לא היה לנו לדבר אתו 

כך אלא כך היינו צריך לאמר" וכו' וכו', אלא 

תיכף ומיד יחסו את המאורע לחטא שחטאו 

ההוא  המאורע  כל  כאלו  שנה,  עשרים  לפני 

עמד לפניהם כמו חי. 

לכל  סיבה  שום  שאין  שהבינו  מפני  זה  כל 

מקרה רק דבר ה' לבדו וכל מה שקרה להם 

מיד תלו ברצון ה' ית', וכן מצינו כשהשבטים 

מצאו מציאה אמרו "מה זאת עשה אלקים לנו" 

ולא נחו דעתם עד שאמר להם האיש "אלקי 

וכשהעליל עליהם  נתן לכם מטמון".  אביכם 

בדבר הגביע אמרו "מה נאמר ומה נדבר וכו' 

אלקים מצא עון עבדיך" - הרי שבכל דבר ראו 

והכירו רק מעשי השם יתברך. הם היו חיים 

בהבנה זו שהוא לבדו המנהיג ואף שהעולם 

מתנהג כמנהגו של עולם, אבל רצונו ית' עשה 

ועושה את כל המעשים. 

ובהשקפה זו נהגו מתתיהו ובניו ולא התעכבו 

למרות  היוונים  עם  ולהילחם  בעצמם  מלרוץ 

מיעוטם ובאמונה זו הצליחו החשמונאים והביאו 

ישועה לישראל.

יד יחזקאל

מתורת רבותינו

רבי אברהם 
צבי קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
פרצוביץ'

תשמ"ז

רבי חיים זאב
פינקל
תשכ"ה

רבי נתן צבי
פינקל
תשע"ב

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
תשע"ו

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

תש"ן

רבי חיים
שמואלביץ

תשל"ט

רבי יחזקאל
לווינשטיין

תשל"ד
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ובכל נפשך

רבי  הגאון  הישיבה  ראש  לאחר שמרן  מעט 
נתן צבי פינקל זצ"ל התיישב על כס ראשות 
'המרכזי'  המדרש  בית  היכל  נעשה  הישיבה, 
צר מהכיל. רבים התדפקו על דלתות הישיבה 
ולא היתה אפשרות טכנית לקבלם. אין מקום. 
לכיוונה של  רבינו להרחיב את בית המדרש 
ישיבת זוועהיל. המדובר היה במשימה שאינה 
קלה כלל ועיקר. כל יסודות הבנין היו מונחים 
שם ונדרשה השקעה הנדסית וכספית ניכרת. 
תחילה פנתה הנהלת הישיבה לכ"ק האדמו"ר 
מזוועהיל שדר בשכנות וביקשה את הסכמתו.

של  קול  כל  "עבורי  מיידית:  הגיב  האדמו"ר 
 – התורה  גבולות  להרחבת  שיביא  טרקטור 
האישורים,  כל  משנקבלו  תורה".  קול  הוא 
הוחל בעבודה המעשית להרחבת אוהלה של 
תורה. ודבר ייחודי אירע כאן שראוי להדגישו: 
לבניני  יסודות  ויוצקים  בונים  שהיו  עת  בכל 
להיות  מתעקש  זצוק"ל  רבינו  היה  הישיבה, 
נוכח במקום וללחוץ על דוושת היציקה. כך 
אירע ביתר מקומות התורה שנבנו לאחר מכן 
במשך השנים – בקיץ ובחורף, בבוקר ובערב, 
כאשר רבינו אינו מוותר להיות מעושי המלאכה 
ובוני המשכן וליצוק בעצמו את יסודות בניניה 

של תורה.

כבר בגיוס הכספים עבור הישיבה ראה עבודת 
גופי  הן  הן  תורה  לקיים  "האמצעים  קודש. 
תורה" היה רגיל לומר. זו היתה אחת הסיבות 
המרכזיות להצלחתו המיוחדת. הכל ראוי מהי 
ההתייחסות האמיתית הניתנת לתפקיד כזה, 
ונכבשו בקסם עבודת הקודש הזו. ממילא נרתמו 

אף הם להחזקת התורה על ידו.

אותו  שאפף  האחריות  רגש  לדבר  דוגמא 
הנסיעות  באחת  הישיבה.  למען  במסעותיו 
הראשונות לארה"ב היתה הטיסה מתישה ביותר. 
רבינו לא עצם בה עין אלא למד ואמר תהלים. 
בהגיעו למחוז חפצו, במקום לסור למנוחה החל 
מיד בסדרת פגישות שהתפרסה על כל היום 
כולו. קשה לתאר באלו קשיים נתקל במסעותיו, 
שרק חלקם הניבו פרי. למרות הקשיים רבינו 
לא הביע טרוניה. באותו ערב, כששב מפגישותיו 
הרבות ומלוויו פרשו למנוחה, התקבל טלפון 
מאחד הגבירים שחפשו במשך היום. הלה הודיע 
שהוא ממתין להם ב'לורנס', מרחק שעת נסיעה 
מהם. המלוים היו משוכנעים שראש הישיבה 
לא יעתר להצעה. חולשתו ועייפותו לא יאפשרו 
טירחה עצומה כזו. לתדהמתם אמר בפסקנות: 
"ניסע לנדיב עכשיו. הלא איננו עושים זאת 
עבורנו. זה הרי בשביל תורה. הקב"ה נותן כח 

למי שרוצה להגדיל תורה".

לאחר פטירת חותנו מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי ביינוש זצוק"ל, חיתן רבינו את אחד מבניו, 
ובחתונה השתתף הגר"ש וולבה זצללה"ה. ניגש 
רבינו ואמר לו שאינו יודע כיצד יוכל לקחת 
את עול הישיבה על שכמו: "הרי אנו כילדים 
ממש". השיבו המשגיח: "עם מידת האחריות 
תיווכח שד' יהי בעזרך". זו, אכן, אחת המשימות 
העיקריות שנטל על שכמו. נטילת עול האחריות 
לביסוסה ולהרחבתה של הישיבה על שכמו, 
תוך דאגה עמוקה ותמידית לכל המתרחש בה.

במוצאי שבת אחת, בה שהה רבינו בפלטבוש, 
לו  שמחכה  הודיעוהו  בו  בהול  טלפון  קיבל 
פגישה חשובה בעיירה מרוחקת. מלווהו שאל 
האם לוותר על הפגישה בשל תשישותו מסדרי 
השיב  הישיבה  ראש  קודש.  בשבת  הלימוד 
את  מכוונים  "משמים  מוחלטת:  בשלילה 
צעדינו", אמר. הם הגיעו לבית הנגיד בחצות 
לילה. הנדיב ביקש לדעת מהו הסכום המבוקש. 
רבינו השיבו: "אנו זקוקים כרגע למאה אלף 
דולר". הנדיב הפטיר: "אין כל בעיה", ונתן לרבינו 
את מלוא הסכום. לא ארכו הימים והנדיב הפך 
לאחד מ'חסידיו' של ראש הישיבה, ותרומותיו 
הקבועות נעשו לחלק מן הבסיס התקציבי של 
הישיבה. אחריותו של רבינו לבוא לפגישה, עם 
בטחונו בסיעתא דשמיא המלווה את דרכם – 

הוכיחו שוב את עצמם.

עבור התורה מוכן היה לעשות לפעמים דברים 
שנגדו לחלוטין את אופיו. ידידי הישיבה ותומכיה 
מספרים סיפורים מדהימים על ברכות שרבינו 
העניק והתקיימו במלואן. בעת ביקור אצל עשיר 
התאונן הלה שמצבו קשה, ואין לו אפשרות 
לתת תרומה מכובדת. השיבו רבינו: "אכן מצבך 

קשה. אולם מצבנו קשה בלי כל השוואה".

כשהחל הלה להתווכח אמר לו רבינו: "באנו 
הלה:  אמר  למעשה?"  מה  ביזנעס!  לבצע 
"אתאמץ לתרום סכום גדול, בתנאי שתבטיחו 
לי ישועה בתחום זה וזה". לפליאת המלווים 
הסכים ראש הישיבה לתנאי. כשיצאו מהפגישה 
להבטיח,  היה  אפשר  איך  "אבא,  בנו:  שאלו 
השיבו  גורמים?"  בעוד  תלויה  הישועה  הלא 
בא  אני  בשבילי?  כן  עושה  אני  "וכי  כדרכו: 

בשביל התורה!"

כל  במשך  רגיל  הישיבה  ראש  היה  כידוע, 
באחת  הדור.  בגדולי  תמיד  להיוועץ  השנים 
הפעמים האחרונות, כשנכנס למעונו של רבינו 
מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל, 
וסיפר על כוונתו לצאת שוב לגולה למסע גיוס 
כספים, שאלו מרן: "וכי יש לך כח לנסוע?" ומרן 
הגרנ"צ השיבו בפשטות: "בעצם לא. אבל אני 
יכול לנסוע בלי כח". למען התורה מסר לא רק 
את כוחותיו אלא אף את הכוחות שלא היו לו.

עצה ותושיה. מרן רבינו הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל עם מרן ראש הישיבה 
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל בהיכל הישיבה הקד' לאחר משאו בעשרת ימי תשובה.

איננו עושים זאת עבורנו



  
    

  

  

  

                              

  תוכן הגליון;

  זיע"א שטיינמן הגראי"ל רשכבה"ג ממרן הלכה בפסקי עיונים

  מיגו למיגו בברכת הנהנין  בביהכנ"ס ומקדש לבני ביתו יצא בקידוש

אכל ח"ז   דעתו לפוטרו בה איןנפטר בברכה שאם פרי שדעתו לאוכלו 

  אברהם זנגרהרב   ח"כ אכל ח"ז מזונותמזונות וח"ז שהכל ובירך בנ"ר וא

  זאב גלוסקינוסהרב   דין תורמוס בקריאת התורה ובברכת המצוות

  אלעזר מאירוביץהרב   שקיעההאחר לסעודה ג'  לצירוף לזימון באכ

  חיים הלפרט הרב  ברכת היין במילה בשבת קודם התפלה

  אברהם זנגר הרב

ממרן  עיונים בפסקי הלכה
  יע"אהגראי"ל שטיינמן ז

ש לב"ב בביהכנ"ס ומקדיצא בקידוש 
  האם חייב להקדים ברכת המוציא

מי שיצא בקידוש בביהכ"נ ובני ביתו עדיין לא 
עורר בספר  ,ובא מקדש להם שמעו קידוש

להגרב"צ פלמן זצ"ל דעליו שיעורי שלמי תודה 
דין קדימה, לברך תחלה המוציא על הפת מ

הפת קודמת ליין אלא דמשום איסור  שהרי
ן, וזהו את היי מיםאכילה לפני קידוש מקדי

בושתם  פניהחלות מ יסויעיקר הטעם לכ
שמקדים להם את היין (כמבואר בשו"ע סי' 

רצ"ט ס"ט לענין הבדלה דאם רוצה לאכול פת 
לאחר ההבדלה צריך לכסותה בשעת הבדלה 
מה"ט), וא"כ בניד"ד שכבר קידש ומותר לו 
לאכול את הפת יש לו דין קדימה על הפת 

לבני ביתו, ריך לברך על הפת קודם שמקדש צו
והביא כן בשם מרן זיע"א [והוסיף מרן זיע"א 
להסתפק דשמא אף בני ביתו צריכים לצאת 
קודם בברכת המוציא שלו והוא יטעם והם 
ימתינו ויקדש להם ואח"כ יאכלו את הפת, 
דהקידוש אינו הפסק בשבילם כיון שהוא 

  לצורך האכילה, עכת"ד].

 לומר והנה אין המנהג כן, ובפשוטו נראה
מחמת  פתחשיב כאינו רוצה עתה לאכול הד

שעסוק בלפטור את בני ביתו בקידוש (וכה"ג 
דאינו עומד לאכול עתה את הפת אין דין 

אינו צריך לכסותה כמבואר ממילא גם קדימה ו
במשנ"ב סי' רצ"ט). אולם לפ"ז נמצא דמדינא 

  א"צ לכסות את הפת בכה"ג.

  12 פרגליון מס

  ויגשפרשת 
ח"תשע



בשם ה "בספר מנחת ערב סי' מ כ"משל עפ"עוי
הנוהגים  על שעוררל "ז אויערבאך זצ"שהגר

יש להם דלכאו' ם "כד' הרמב ג'בסעודה לקדש 
לקדש לאחר המוציא משום דין קדימה כיון 
שאין שם איסור טעימה קודם קידוש, וכל דין 
קדימת הקידוש לסעודה היא רק משום 
האיסור טעימה (מלבד בליל שבת שיש גם דין 

בת משום להסמיך את הקידוש לכניסת הש
זכרהו על היין בכניסתו), אך העיר שבסידורים 

  י."שמובא מנהג זה כתוב לקדש קודם נט

וביאר בתרי אנפי, חדא דכיון שבלילה ובבוקר 
י כבר נקבע שזהו סדר "צריך לקדש קודם נט

הקידוש וממילא זהו הסדר גם בסעודה 
שלישית ולא שייך בזה דין קדימה. ועוד ביאר 

הסעודה לפתוח ביין  ל דטפי הוי כבוד"די
 ,תחילה, וכבוד זה דוחה דין קדימה בברכות

פ שמדינא נדחה דין הקדימה, "[ויש בזה חידוש, דאע
מ חשיב בושת לפת בכך שמקדימים לה את היין, "מ

ל גם לגבי "וסברא זו י ולכן צריך לכסותה].
המקדש לבני ביתו, (ואולי גם הסברא 

  הראשונה שייכת כאן).

  הנהנין מיגו למיגו בברכת

בשם מרן כתב בספר שיעורי שלמי תודה 
דמי שבירך קודם הסעודה על אבטיח זיע"א 

א מבושלים שחפץ "וכיון לפטור בזה תפו
לאכול קודם הסעודה וכן אבטיח שיאכל 

א פטורים מברכה "ל דאף התפו"בסעודה, י
ז, דכל מה שנפטר "אחרונה ונפטרים בברהמ

באותה ברכה שפטרה את האבטיח שבסעודה 
  ד."ז, עכת"נגרר להיפטר עימו בברהמ

ויש לדון דזה תלוי ביסוד דין זה המבואר 
במשנ"ב סי' קע"ו סק"ב שהאוכל פרי קודם 
הסעודה ומברך עליו ע"ד לפטור פרי שיאכל 

הפרי שאכל קודם נפטר  ,בתוך הסעודה
הסעודה בברהמ"ז יחד עם הפרי שאכל בתוך 

יש לחקור ביסוד דין זה, אם הנה הסעודה. ו
שברכתו  לפי הסעודה כצורך דחשיב משום ואה

נצרכת לדבר הנאכל בסעודה ונידון כדברים 
הבאים מחמת הסעודה, או משום דכיון 
שנפטרו בברכה ראשונה אחת חשיבי כאכילה 
אחת ומיגו דברהמ"ז פוטר את זה שבתוך 

  הסעודה פוטר נמי את הראשון השייך אליו.

ל' הומצאנו בזה סתירת לשונות במשנ"ב, ד
'א"כ הוי הכל לצורך סעודה  ;כאן הוא כצד הא'

וא"צ לברך אחריהם, דברהמ"ז יפטור הכל כמו 
מה שפוטרת מה שאוכל בתוך הסעודה', [וכ"ה 
ל' הח"א כלל מ"א ס"א], ואילו ל' המשנ"ב 

'ברהמ"ז  ;בסי' תע"ג סקנ"ו הוא כצד הב'
שפוטר את המרור שאוכל בתוך הסעודה קאי 

, [וכן משמע מל' גם על הכרפס שאכל מקודם'
המג"א סי' רצ"ט סקי"א והגר"ז סי' קע"ד ס"ו 
'ששניהם הם שתיה אחת כיון שנפטרו בברכה 

  אחת'], וצ"ע ליישב סתירת הלשונות.

, דלצד הב' אפשר דהדין הנ"ל תלוי בזהו
דנעשים כאכילה אחת מחמת שנפטרו באותה 

, אך להצד ת מרן זיע"אברכה יש להבין סבר
ל "יב צורך הסעודה, יהא' דנפטר משום דחש

דרק מה שמברך עליו להדיא חשיב צורך 
הסעודה כיון שהברכה חלה מחמתו, אך 

א שנפטרים מדין גרירה אינם צורך "התפו
  .עי'הסעודה שהרי אין הברכה זקוקה להם, ו

יין של קידוש נפטר דהנה [דוגמא לדבר, 
מ "ז מחמת דחשיב צורך הסעודה, ומ"בברהמ

קודם הסעודה  אם שתה מים אחר הקידוש
'יין פוטר ונפטרו בברכה ראשונה של היין מדין 

הגר"ז (סי' ער"ב סי"ג)  מ ד'"מכל מיני משקין', 
נם ושו"ת רב פעלים (ח"ב סי' מ"ז) שאי

וצריך ז כמו היין של הקידוש "נפטרים בברהמ
  כי אינם צורך הסעודה]. נ"ר,לברך עליהם ב

האם פרי שדעתו לאוכלו נפטר 
  הבדעתו לפוטרו בברכה שלא היתה 

מי שהיו לפניו פרי העץ ופרי האדמה ודעתו 
כ "ע על פרי העץ ואח"היתה לברך תחילה בפה

א על פרי האדמה אך כשנטל את פרי "בפה
העץ לברך עליו איתקיל מילוליה ויצא מפיו 

א, הנה פרי העץ נפטר בזה "ברכת בפה
כ "אם פרי האדמה גיש לדון בדיעבד, אולם 

י ברכתו ודעתו היתה נפטר בזה כיון שזוה
לאוכלו, או אינו נפטר הואיל ולא היתה דעתו 

  לפוטרו בברכה זו.



 
א האריך בזה ונחלק "ת מכתם לדוד סי' י"שווב

על הנהר שלום בשאלה דומה לגבי תפילין, מי 
שטעה ובירך 'על מצות' על תפילין של יד 
במקום 'להניח', האם צריך לברך שוב 'על 

תכוין לפוטרו ר כיון שלא ה"מצות' על תש
ס דעתו היתה "בברכה זו, או שנפטר כיון שסו

כתב ר. ובספר שיעורי שלמי תודה "להניח תש
דמסתבר שלא יצא באופן  זיע"אבשם מרן 

  ל על פרי האדמה."הנ

דלכאו' נידון זה זצ"ל צ פלמן "הגרבהעיר אכן 
ה "ו ס"א בסי' ר"תלוי בספק שהביא הגרע

לפניו ט, במי ש"י י"ד סוס"ש יו"בשם התבו
ע לפטור "כמה מינים של פרי העץ ובירך בפה

הכל, אך על מין אחד טעה וחשב שהוא פרי 
כ יברך עליו "האדמה והיה בדעתו שאח

ע נודע לו שגם זה "א, ואחר שבירך בפה"בפה
פרי העץ, האם חוזר ומברך עליו כיון שלא היה 

ס כיון שזוהי ברכתו "בדעתו לפוטרו, או דסו
  כול פרי זה נפטר.הראויה והיה בדעתו לא

דיש לחלק, דהתם זיע"א אולם כתב בשם מרן 
בירך סתמא ודעתו שהברכה תועיל עד כמה 
שהיא יכולה להועיל, אלא שטעה וסבר שאין 
הברכה מועילה לפרי זה ולקושטא דמילתא 
פוטרת גם אותו, אבל הכא יודע שיש ב' מינים 
שאין ברכותיהן שוות ודעתו היתה לברך על 

על פרי האדמה, אלא שאיתקיל פרי העץ ולא 
מילוליה, בזה כיון שכוונתו היתה רק לפרי 

  ד."עכ ולברך, לחזור צריך האדמה לפרי ולא העץ

ד "ש ביו"ח והתבו"והנה ידועה פלוגתת הפר
י "ז אם שייך להגביל ברכה ע"ט סקי"סי' י

כוונה, כגון שיש לפניו ב' כוסות יין ודעתו 
השניה  לשתות שתיהם ומכוין שלא לפטור את

ש דלא מהני "כדי לחזור ולברך עליה, וד' התבו
ב' ע ב"ז צ"כ הוא נפטר בזה. ולפ"כוונתו ובע

פטר, והרי גם נלא איך יתכן ד הנידונים הנ"ל
אילו היה מכוין להדיא שלא לפטור לא היה 

שלא ד שלא כיון להדיא "ש בניד"מועיל, וכ
אלא שטעה וסבר שלא מועלת ברכתו לפטור 

  .פרי השניל

א) נוטה שלא "ש שם (שהביא הגרע"כן בתבווא
ד "כ לחלוק ע"דומה קצת למשדנפטר, וציין 

י כוונה. אך "ח דלא שייך להגביל ברכה ע"הפר
  מ משמעות דבריו דהכא עדיף טפי."מ

ונראה דהחילוק ביניהם הוא, דיסוד סברת 
ש היא דכיון שדעתו לשתות את שני "התבו

ם הכוסות חשיבי כשתיה אחת וממילא נפטרי
בברכה אחת ואין בידו להגביל את הברכה, 
אלא בידו רק להחליט בשעת הברכה שלא 
ישתה את הכוס השניה ואז לא חשיבי כשתיה 
אחת בשעת הברכה וממילא אין הכוס השניה 

ל "כ י"כ. וא"נפטרת גם אם נמלך לשתותה אח
דכל שהיה בדעתו שהכוס השניה טעונה ברכה 

ברכה ע לא חשיבי כשתיה אחת בשעת ה"בפנ
כיון שלפי דעתו אינם נפטרים בברכה אחת, 

כ שנפטרים בברכה אחת "ומה שנודע לו אח
לא מהני, דהכל תלוי בדעתו בשעת הברכה 

  כדין נמלך.

אכל ח"ז מזונות וח"ז שהכל ובירך 
  בורא נפשות ואח"כ אכל ח"ז מזונות

מבואר במשנ"ב סי' ר"י בשם המג"א דהאוכל 
ל מצטרפים חצי כזית מזונות וחצי כזית שהכ

גנחובסקי  א"הגר ממו"ר שמעתיו נפשות, לבורא
להסתפק איך הדין אם בירך בורא נפשות זצ"ל 

ואכל עוד חצי כזית מזונות בתוך כדי אכילת 
פרס, האם מתחייב בברכת מעין ג', ואמר 

לנדו הגאון האדיר רבי דב ספק קמי שהציע ה
למפרע אכילת אמר דלדעתו נעשה שליט"א ו

ולא חל כלל צירוף לשהכל  כזית של מזונות
לבטלה וממילא ברכת בורא נפשות נעשית 

אסור לו לאכול את הוסיף דמשום כך למפרע, ו
ז מזונות השני כדי שלא לאשוויי ברכתו "הח

דאף אם יאכל עוד  . והוסיף מו"ר זצ"ללבטלה
ס "פ לא מהני, דסו"כ בכא"כזית שלמה אח

הכל מצטרף יחד והוי אכילת כזית וחצי 
דודאי אין מצטרף חצי כזית ממנו מזונות 

וכ"כ הגרב"צ פלמן זצ"ל בספר  ב."לשהכל, וז
שכן היה נראה מסברא, שיעורי שלמי תודה 

את בזה ר הוציא "ז אם כשבירך בנ"והוסיף דלפ
חבירו, למפרע לא יצא חבירו וצריך לברך שוב. 

נקט לא כן, דכיון זיע"א מרן כתב דאולם 
זונות ז מ"שבירך כדין בשעתו ונפטר הח

ואינו  הראשון שוב אין החיוב משתנה למפרע
  .מתחייב במעין ג'



ס "והנה כדמות נידון זה מצאנו שנחלקו החת
ו) "א סק"ש סי' של"הובא בפת -כ "ד סי' ש"(יו

ת חוות יאיר "ש (נדרים נט.) ושו"נגד הרש
א, "ג ס"ד סי' שכ"א יו"(הובא בגליון מהרש

ק "ל ס"ד מתרומות צה"ע דרך אמונה פ"וע
פ), אם מי שהפריש תרומה ובא להישאל "ת
ז נעשית ברכתו למפרע לבטלה כיון שבטלה "ע

ד השאלה היא אם "נ בניד"הפרשתו או לא, וה
תקנת חיובי הברכות נאמרו לפי שעתם או 

  שיכולים להשתנות למפרע.

ס "אך באמת לא דמי כלל, דיסוד סברת החת
גבי תרומה דלא הוי לבטלה הוא רק בברכת 

וציונו להפריש תרומה וחלה,  ברךהמצוות שמ
וענין וכך היא המצוה שציונו להפריש תרומה, 

הפרשה זו הוא שישאר לו כח לשאול עליהם, 
אין בזה ביטול מצות  ליהםוכשנשאל ע
פ שמתבטל בזה חלות ההפרשה "ההפרשה אע

ש. אבל בברכת הנהנין הברכה היא על "ע
הנאת האכילה ונמצא למפרע שאכילה זו 

  ת מעין ג' ולא ברכת בורא נפשות.מחייבת ברכ

ע מודו דלא הוי "ל דבזה כו"וכן להיפך י
 לבטלה, דהתם מתבטל חלות ההפרשה למפרע
ונמצא שאין לברכה על מה לחול, אבל כאן 

ז מזונות והם "ז שהכל וח"הרי באמת אכל ח
ז "ר, אלא שאם יש לח"מצטרפים לחיוב בנ
ז מזונות נוסף הרי הוא "מזונות צירוף של ח

צטרף עימו לחיוב מעין ג' וזה גובר על החיוב מ
ר, אך כאן שכבר בירך קודם שחל הצירוף "בנ

ז מזונות האשון שוב לא חל חיוב "ונפטר הח
ז מזונות "ג שראויים ב' הח"מעין ג' אע

ס "להצטרף לאכילה המחייבת ברכה, מפני שסו
  הראשון כבר נפטר מברכה.ז "הח

  ב גלוסקינוסאזהרב 

דין תורמוס בקריאת התורה 
  ובברכת המצוות

הנכונה  קריאהא. מח' הפמ"ג ודה"ח אם כיון ל
. לדון בנר חנוכה אם שייך באבל טעה במקום. 

דין תורמוס, וסתירת דברי המשנ"ב אם שייך 
ישוב הפמ"ג לפי מה ב. תורמוס במצוות. 

  דקיי"ל בנמצא ס"ת פסול.

שהראה הבעל קורא בחנוכה יש לדון באופן 
את היום השנים עשר יום במקום יום השני, 
ובירך העולה ושוב ראו שאין זה יום השני 

בא,  פרשההאם צריך לחזור ולברך, ומצוי גם ב
וארא ומראה  פרשהשיש בא אל פרעה גם ב

הבעל קורא שלא במקומו האם צריך לחזור 
באר הדין בכה"ג האם צריך ולברך, וצריך ל

  .רך או לאלחזור ולב

בעצם הדין הוא שאם הראה לו על והנה 
אחרת צריך לחזור ולברך, אלא  פרשה

הביאוה"ל קמ"א הביא מהפמ"ג לחלק דדוקא ד
אם טעה מה צריך לקרות, צריך שוב לברך, 
אבל אם ידע מה צריך לקרות רק דטעה שכאן 

זו, אין צריך לחזור ולברך, אבל  פרשההוא 
כדבריו  זה והוכיח מביא מהדה"ח שחולק על

שם שאם בירך על  ארדמבו טמהרמ"א סי' ר"
מים צריך לברך אף שרצה כוס יין ונמצא 

זו אף  שהלשתות יין, וה"ה כאן שבירך על פר
שסבר שהיא יין, דהיינו הראויה, לא מהני, 

, ודברי הפמ"ג צ"ע ,ולכאו' היא ראיה חזקה
אבל לא נתבאר בדעת הביאוה"ל האם הכריע 

  .ולכאו' בזה תלוי נדון זהדלא כפמ"ג או לא, 

והיה מקום לחלק דרק כלפי ברכת הנהנין שייך 
כיון שהברכה , דנתחדש שם דהדין של תורמוס

אם נפל החפץ שבירך חלה על החפץ להתירו, 
עליו, או אם חשב שהוא יין ונמצא מים, אינו 
יכול לשתות כוס אחרת כי כיון בברכה לכוס 

המצוות אבל בברכת זו, כמבואר שם סימן רט, 
לחפצא, ולא אכפ"ל  וברכת התורה זה לא שייך

  .שכיון למקום זה, דמ"מ הוי ברכה על המצוה

בכל ברכת המצוות זה הרבה נפק"מ נדון ויש ב
אם שייך תורמוס, כגון מברך על נר של ה

חנוכה או נר שבת ונמצא מים, או שהפתילה 
וכן לא טובה, או שנפל הנר אחר ברכתו, 

והיה מקום לחלק דרק , בלולב ושאר דברים
בברכת הנהנין שייך תורמוס דחל בחפצא, אבל 
בברכת המצוות אין הברכה על החפצא אלא 
על המצוה, ולעולם לא אמרינן דין תורמוס 

  בה.



  
    

  

  

  

                              

  תוכן הגליון;

  זיע"א שטיינמן הגראי"ל רשכבה"ג ממרן הלכה בפסקי עיונים

  מיגו למיגו בברכת הנהנין  בביהכנ"ס ומקדש לבני ביתו יצא בקידוש

אכל ח"ז   דעתו לפוטרו בה איןנפטר בברכה שאם פרי שדעתו לאוכלו 

  אברהם זנגרהרב   ח"כ אכל ח"ז מזונותמזונות וח"ז שהכל ובירך בנ"ר וא

  זאב גלוסקינוסהרב   דין תורמוס בקריאת התורה ובברכת המצוות

  אלעזר מאירוביץהרב   שקיעההאחר לסעודה ג'  לצירוף לזימון באכ

  חיים הלפרט הרב  ברכת היין במילה בשבת קודם התפלה

  אברהם זנגר הרב

ממרן  עיונים בפסקי הלכה
  יע"אהגראי"ל שטיינמן ז

ש לב"ב בביהכנ"ס ומקדיצא בקידוש 
  האם חייב להקדים ברכת המוציא

מי שיצא בקידוש בביהכ"נ ובני ביתו עדיין לא 
עורר בספר  ,ובא מקדש להם שמעו קידוש

להגרב"צ פלמן זצ"ל דעליו שיעורי שלמי תודה 
דין קדימה, לברך תחלה המוציא על הפת מ

הפת קודמת ליין אלא דמשום איסור  שהרי
ן, וזהו את היי מיםאכילה לפני קידוש מקדי

בושתם  פניהחלות מ יסויעיקר הטעם לכ
שמקדים להם את היין (כמבואר בשו"ע סי' 

רצ"ט ס"ט לענין הבדלה דאם רוצה לאכול פת 
לאחר ההבדלה צריך לכסותה בשעת הבדלה 
מה"ט), וא"כ בניד"ד שכבר קידש ומותר לו 
לאכול את הפת יש לו דין קדימה על הפת 

לבני ביתו, ריך לברך על הפת קודם שמקדש צו
והביא כן בשם מרן זיע"א [והוסיף מרן זיע"א 
להסתפק דשמא אף בני ביתו צריכים לצאת 
קודם בברכת המוציא שלו והוא יטעם והם 
ימתינו ויקדש להם ואח"כ יאכלו את הפת, 
דהקידוש אינו הפסק בשבילם כיון שהוא 

  לצורך האכילה, עכת"ד].

 לומר והנה אין המנהג כן, ובפשוטו נראה
מחמת  פתחשיב כאינו רוצה עתה לאכול הד

שעסוק בלפטור את בני ביתו בקידוש (וכה"ג 
דאינו עומד לאכול עתה את הפת אין דין 

אינו צריך לכסותה כמבואר ממילא גם קדימה ו
במשנ"ב סי' רצ"ט). אולם לפ"ז נמצא דמדינא 

  א"צ לכסות את הפת בכה"ג.

  12 פרגליון מס

  ויגשפרשת 
ח"תשע

 
(סי' סותר עצמו דכלפי ציצית לכאו' ובמשנ"ב 
) כ' שיכול להחליף החוטים אחר אח' סקמ"

הברכה, אבל בערבה סי' תרנא סקנ"ד פסק 
כמג"א, ואם היא פסולה ומחליפה בעי  דלא

, ואולי יש מקום לחלק ודימה לתורמוס לברך
בין הציצית לד' מינים, שבד' מינים המצוה 

  היא יותר בחפצא.

אמנם במשנ"ב תקפ"ה סק"ד כ' דאם נפסל 
השופר ולקח שופר אחר קודם שהתחיל 
לתקוע חוזר ומברך, ויש לתמוה דלכאו' לא 

א גריע יותר דזה עדיף שופר מציצית, ואדרב
  רק היכי תימצי לשמוע קול שופר וצ"ע. 

דהחפצא של יש שמבארים בכונת המשנ"ב ו
המצוה היא כלל הבגד עם הציצית, ולכן לא 

זו ד אה' בארצה"ח שנר(ועי נחשב חפצא חדש
דכיון שקיי"ל בסברא ק' הדבר אמנם  כונתו)

כהמרדכי דשרי לילך עם בגד בלי ציצית הכונה 
שהמצוה היא הציצית ולא בגד עם ציצית, היא 

כמבו' בתוס' יבמות ובתורא"ש שם, ואף 
שהמשנ"ב שם סק"ל כ' דאם נוטל טלית אחר 
יברך הוא משום שיש כאן מחייב אחר וודאי 

ועכ"פ מחומר הקו' צ"ל  הוי מצוה אחרת וצ"ע.
דהכרעת המשנ"ב שיש דין תורמוס בברכת כך 

כיון  המצוות, ובציצית זו סברא מיוחדת
  .שהבגד נשאר

 ,אכתי יש לדון בנר חנוכה ונר שבתאמנם 
יש הנה דשנפלו או נתבררו כמים ולא שמן, 

לדון בנ"ח ונר שבת מהו החפצא דמצוה, ויתכן 
החפצא דמצוה היא ונר שבת לומר דבנ"ח 

השלהבת ולא השמן והפתילה ולכן כאן ודאי 
, שהרי לא נשתנה החפצא של דלא יברך

זאת שמעתי מחכם א' אחר וצ"ע, ו המצוה
דאפי' נימא בנ"ח שיברך דהנר הוא  לחלק 

החפצא, מסתבר דנר שבת באופן זה לא יברך, 
דהוא  המצוה היא השלהבתבשבת ודאי ד

  . משום שלום בית

השתא דאסיקנא דיש סברת תורמוס גם שלא ו
בברכת הנהנין חוזר הקו' על הפמ"ג שכ' שלא 

 הפמ"ג  ביישוב דברייחזור ויברך, והנראה 
דהנה בדין בירך על הספר ונמצא פסול 
ומביאים ספר אחר, נח' בזה הראשונים 

והפוסקים, ומסקנת המשנ"ב קמ"ג כהכרעת 
שו"ע ורמ"א ורוב אח' דאינו חוזר ומברך, 
והטעם דכונתו על פרשה זו ומה אכפ"ל באיזה 
ספר, ומבו' שם דאפי' באופן שלא התחיל 

והגר"א לקרות הדין כן, אמנם דעת המג"א 
  .ברכה אחרת ודה"ח כהמרדכי דס"ת אחר צריך

ונראה דהנדונים תלויים זב"ז, דלדידן דאפי' 
קודם שהתחיל לקרוא מביא ס"ת אחר ואינו 
מברך שוב, ע"כ דאין הברכה חלה כלל ביחס 
לפרשה שבס"ת, אלא לפרשה הזו שניתנה 
מסיני, וא"כ לא דמי כלל לרמ"א סי' ר"י דשם 

ולא אכפ"ל שסבר הברכה היא על החפץ, 
שהוא יין, אבל כאן הברכה היא לא על מקום 

שניתנה מסיני שהראהו אלא על הפרשה 
ולכן נראה לכאו' לדינא שלא , אליה שכיון

בעיקר יחזור ויברך כהפמ"ג, ושוב הראוני ש
בארחות רבינו ח"ג מהגרח"ק בשם  כ'הדין 

  וכמוש"נ. החזו"א שהעיקר לדינא כהפמ"ג

שם לשיטתו שהק' מכוס יין הוא והדה"ח 
אחר ג"כ שס"ת (והובא בביאוה"ל סי' קמג) 

פרשה וע"כ דהברכה ביחס ל ,בעי ברכה
, ופלא על הביאוה"ל הכתובה כאן בתורה

, אחר שבסי' קמג פסק שמביאים כאן שהביאו
ס"ת אחר ואין מברכים, וכי ס"ת אחר עדיף 

  .וצ"ע מעמוד קודם

  לעזר מאירוביץהרב א

אכילת סעודה צירוף לזימון ב
  ג' בשבת אחר השקיעה

דן במי שהצטרף סי' ס"ט  אג"מ או"ח ח"דב
אחר כעשרים דק' לבשבת  שלישיתלסעודה 
האם מצטרף לזימון או לא הואיל  השקיעה

אכילה קודם הבדלה, ועבר באכילתו על איסור 
וכתב דאף דלענין חיוב ברהמ"ז אפשר דמחויב 

ך לברך, ולא הוי כאכילת איסור דפטור מלבר
כמבואר בסי' קצ"ו, דהתם מיירי באכל דבר 
איסור משא"כ הכא דאכל דבר היתר אלא 
דהגברא אסור לאוכלו עתה, מ"מ זהו רק לענין 



חיוב ברכה, אבל לענין זימון מסתבר דאינו 
מצטרף אם אכל במזיד, אבל אם אכל בשוגג 
מצטרף לזימון, דהא אפי' באכילת איסור ממש 

  בזה, עכת"ד. ד' הט"ז דמברכים עליו וכ"ש

מתבאר בדבריו דחלוק פטור ברכה באכילת 
איסור מפטור זימון באכילת איסור וב' גדרים 
שונים הם, ויסוד לדבר מדברי הפמ"ג וכ"ה 
בראש יוסף ר"פ ג' שאכלו דבאכילת איסור 
באונס חייב בברכה אך ליכא זימון, וביאור 
הדבר צ"ל דהפטור מברכה הוא משום דאינו 

מבואר בב"י, אולם דין מברך אלא מנאץ כ
זימון תלוי בקביעות ואכילת איסור לית בה 
קביעות והוי כאכילת ארעי כמבואר הך סברא 
בדברי הראב"ד פ"א מברכות הי"ט, והמקור 
לב' דינים אלו, דבמתני' ר"פ ג' שאכלו קתני 
דאין מזמנין באכילת איסור ולא הוזכר דין 
ברכה, והמקור לפטור ברכה באכילת איסור 

אר ברשב"א שם דהוא מהברייתא בשבת מבו
כג. דדמאי מברכין עליו, ומשמע דטבל אין 

  מברכין עליו ע"ש.

וזהו שחילק האג"מ דלענין אכילת דבר היתר 
באיסור גברא לא חשיב מנאץ, אך מ"מ אין 
כאן קביעות להצטרף לזימון ע"י אכילה 

  האסורה לו.

והנה בעיקר מש"כ האג"מ דבאכל דבר היתר 
מדין חשיב מנאץ יש לסייע לזה באיסור לא 

דאי משום מברכים עליו דמבואר בגמ' דדמאי 
דמ"מ קעבר על איסור קשה בעי מפקיר, ו

לא באכילתו, ובע"כ דכיון דאי בעי מפקר 
ויש ללמוד מזה חפצא דאכילת איסור,  אחשיב

וביותר דגם בזה אכילה קודם הבדלה, בק"ו ל
וכן מצאנו בגליון האיסור ניתר ע"י שיבדיל, 

רעק"א על השו"ע שלמד מדמאי למי שאכל 
אסור מדרבנן שמא יבא דלוש בחלב ישנפת 

י"ל דלא מקרי וכ' הגרע"א ד ,לאכלו עם בשר
אם הכרתי ד פ"דכ"כ איסור ובפרט לאיסור 

מחלק הפת באופן שכל אחד יאכל ממנו דבר 
  מועט שרי, וא"כ דמי לדמאי דאי בעי מפקר.

גבי  א"כ לא פירש כן, דהאך באמת האג"מ בע
 ,מבואר בגמ'דמאי איכא נמי זימון מה"ט כ

ואיך אפשר לחלק בין ברכה לזימון לענין 

בע"כ דנקט ו .איסור אכילה קודם הבדלה
שאני דמאי דיש היתר לאיסורו ע"י ד האג"מ

ולא רק דלא הפקר ועל כן חשיב כ"איסור קל" [
משא"כ באיסור  ]חשיב חפצא דאכילת איסור

ודם הבדלה דאין היתר לאיסור זה אכילה ק
(דאם יבדיל ליכא להאיסור, אבל האיסור 
כמות שהוא אין לו היתר), וזה דלא כדברי 
הגרע"א הנ"ל, ומ"מ לפ"ז אין ראיה מדמאי 
ליסוד זה דאם האיסור אינו בגוף המאכל לא 

  .חשיב מנאץ

נמצא מפורש בסי' רע"א אולם באמת דין זה 
צריך לברך, וכן דגבי אוכל קודם קידוש במזיד 

על בירך קודם הבדלה דאם ברמ"א שם מבואר 
, תהא ברכתו לבטלהכדי שלא  נויאכלהפת 

על איסור אכילה קודם ברכה יש הרי להדיא ד
  .כדברי האג"מ קידוש והבדלה

אמנם במה שחילק האג"מ בין שוגג למזיד 
לענין זימון והביא מקור לזה מד' הט"ז צ"ב 

לענין ברכה חילוק זה הט"ז כתב טובא, ד
דבמזיד חשיב מנאץ ולא בשוגג, אבל לענין 
זימון אדרבא כתב שם דאף בשוגג ליכא זימון 

  .לפי שהוא תלוי בקביעות כאמור, וצ"ע

  הלפרטחיים הרב 

ברכת היין במילה בשבת 
  קודם התפלה

עובדא הוי במילה בשבת שמקובל שבברכת 
הגפן של הברית מכוונים גם לקידושא רבה 

תברר שהמברך היה קודם ולאחר שבירך ה
התפלה והתעוררה שאלה ביחס לקידוש אם 
יצא הציבור באותו קידוש היות ואותו מברך 

ובכלל יש לדון אם היה [ .היה קודם התפלה
מותר לו לשתות היין קודם התפלה, דהא לא 
מצינו אלא דמים אין בזה משום ואותי 
השלכת אחר גויך אבל יין לכאורה הוי בכלל 

ואולי היות והוי שתיה של  ואותי השלכת.
  .]ע"מצוה אין בזה משום ואותי השלכת, וצ



 
היות ומצינו שקודם התפלה אינו  יסוד הנידון

ט "ע סי' רפ"ט מבואר בטשו"זמן קידוש ומה
דמותר לשתות מים קודם התפלה אף בשבת 
בבוקר ואין בזה משום איסור שתיה קודם 

שכיון שלא חל עליו עדיין חובת "קידוש 
וש עד לאחר תפלה אינו אוסרו מלטעום קיד

ומשום ואותי השלכת אחרי גויך ליכא דבמים 
[ל' הטור]. והטעם שלא חל חובת  "ליכא גאוה

קידוש הוא משום דבעי קידוש במקום סעודה 
א לעשות סעודה לא חל חובת קידוש, "וכל שא

וכיון דלא חל חובת קידוש אפשר דנחשב לאו 
  די קידוש.ח ולא יוכל להוציא אחרים י"ב

תחילה צריך לברר האם המקדש עצמו והנה 
דהן אמנם אינו חייב בקידוש  ,ח קידוש"יצא יד

ח קידוש. "א ידאבל אפשר דבדיעבד יצ
ח קידוש, "דובפשוטו גם בדיעבד לא יצא י

מדוע מותר לשתות  א יד"חדאם נימא דיצ
קודם הא הוי זמן קידוש כלפי בדיעבד, 

ן קידוש גם ומדמותר לשתות מוכרח שאינו זמ
ה ל' הטור שהובא לעיל דלא "כלפי בדיעבד, וכ

ט אין איסור "חל עליו עדיין חובת קידוש ומה
אכילה קודם קידוש, וכיון שקידש קודם זמן 

ומאחר  ח קידוש."החיוב פשוט שלא יצא יד
ח קידוש "ח ואינו יוצא יד"והוא עצמו אינו ב

ח קידוש או "יש לדון האם יצאו השומעים יד
כיון  ח לא יצאו השומעים"אינו בשהיות ו

  מעו ברכה שאין בה חפצא של קידוש.שש

  ;ח"ויש לדון בד' צדדים שיצאו השומעים יד

ה [הובא "תחילה יש להקדים דדעת הראבי א.
בטור סי' פט] דאסור לשתות קודם התפלה 
בשבת בבוקר מחמת שחל חובת קידוש, 

א הוא ח ממילא יצ"ולשיטתו היות ונחשב ב
ה שיצאו השומעים "עצמו ידי חובת קידוש, וה

[אמנם אפשר שבפועל לא יצא ידי  ידי חובת קידוש.

מ לדעת "קידוש כיון שלא עשה קידוש במקום סעודה, אך מ

ששתיית היין הוי כסעודה לענין דין  )בסי' רעא(הגאונים 

וגם אם  ס באותו יין]."ה דיצא ידי חובה קב"ס ה"קב
א יצא משום שחסר נימא דהוא עצמו ל

הקידוש במקום סעודה, אכתי אינו מעכב את 
ח ובכלל דין "הכח להוציא אחרים כיון דהוא ב

ע פסקו דלא "ערבות. אמנם הטור והשו
ש שלא חל חובת "ה אלא כהרא"כהראבי

קידוש קודם התפלה, ולדבריהם  לא יצא הוא 

  ה דהשומעים לא יצאו."עצמו וה

מסתפקנא "ז כתב "ע סי' רס"א בשו"הגרע ב.
אם אחר שלא קבל עליו שבת יכול להוציא 

ל דלזה שלא קבל "לקדש למי שקבל שבת, די
דהוא חול אצלו הוי כאינו מחוייב בדבר 

ד בן "כההיא דירושלמי הובא בתוס' יבמות י
י להוציא בן כרך דהוי אינו מחוייב "עיר א

בדבר, או דהכא עדיף דבידו להביא עצמו לידי 
. והנה "ע לדינא"וצ חיוב לקבל עליו שבת,

ח אינו "לכאורה גם להצד שנחשב הוא עצמו ב
יוצא בעצמו חובת קידוש שהרי אינו חייב 
לקבל שבת וגם לא מדובר שקיבל אלא מספיק 
רק שיכול לקבל ולהכניס עצמו לחיוב דמחמת 

ח. ויש לדון דאולי יש לדמות "כן כבר נחשב ב
ד דגם אם אינו יכול לצאת באותו קידוש "לנד
היות ובידו להתפלל ולהתחייב בקידוש  אבל

ח ושיהיה כאן "זה מספיק בשביל להיחשב ב
  צא דקידוש כלפי אחרים שיצאו בזה.חפ

[מיהו יש לדון להראשונים שסוברים דאפשר 
לקדש קודם השבת בלי לקבל שבת ולדבריהם 

ט מהני מה שיכול לקבל שבת, "אפשר שמה
דהרי חפצא של קידוש יש כאן מצד עצמו, ורק 

ח בשביל להוציא חבירו, ולענין "חסר את הב
ד "ז בנד"זה מהני מה שבידו לקבל שבת, ולפ

לא יועיל היות וחסר את החפצא של קידושא 
א לא משמע "קרעדברי רבא, אבל מסתימת 

  ט]."שדן מה

עוד יש לדון מטעם אחר, דאפשר שנחשב  ג.
ש שלא "כ הרא"ח אף קודם קידוש, דמש"ב

שאין כוונתו שלא הגיע חובת קידוש, יתכן 
התחייב עדיין בקידוש, דודאי חובת קידוש חל 
מיד בבוקר, ורק שאינו זמן קיום הקידוש, וזה 

ח, וגם אם בדיעבד "לא מגרע בחפצא של הב
לא יצא היינו משום שאינו זמן קיום המצוה, 

ח מיהא הוי ועדיף מקודם השבת "אבל ב
שאכתי לא התחייב וצריך להגיע לבידו וזה 

, אבל הכא עדיף דכבר נעשה א"ספק רע
מחוייב, ומה שאין איסור טעימה קודם תפלה 
על אף שחל חיוב גברא, היינו משום דאיסור 
טעימה תלוי בזמן חיוב הקיום ולא מספיק רק 

ח תלוי בחיוב גברא "חיוב הגברא, אבל הדין ב
  בזמן הקיום. ולא



ח, אפשר שכל "גם להצד דנחשב לאו ב ד.
הוא רק ברכת החפצא של קידוש בבוקר 

ז מספיק שהוא בתורת ברכת "הנהנין, ולפ
הנהנין, ויבואר להלן, ותחילה נביא את 

  נ."הראיות דהחפצא של קידושא רבה הוי ברה

  קידושא רבה הוי חפצא של ברכת הנהנין

המרדכי בפרק ערבי פסחים כתב דמי שמתענה 
תענית חלום בשבת אינו יכול להוציא בני 

יון דליכא רק בורא דכ"ביתו בקידוש של בוקר 
פרי הגפן שמא הוי כמו ברכת היין דאינו יכול 

, "להוציא אחרים כיון שאינו אוכל הוא עצמו
ו שאין בזה דין יצא "א בפסחים ק"כ הריטב"וכ

י "מוציא כיון דהוי ברכת הנהנין. [והובא בב
  ד]."א ס"ז ובסי' רע"בסי' קס

והנה ודאי שאין כוונתם דהוי רק ברכת הנהנין 
ודאי שיש מצוה לקדש גם בבוקר שהרי 

ו, אלא שהיות "כמבואר בגמ' פסחים ק
י ברכת הנהנין אין "והחפצא של המצוה הוא ע

  בזה דין יצא מוציא. 

ד יצאו השומעים, "וזה פשוט שלשיטתם בנד
דרק את הדין יצא מוציא אין בקידוש של יום, 
אבל באופן שהוא עצמו שותה עמהם ודאי 

ר להדיא בלשונו שיצאו בברכתו, וכך מבוא
שכתב 'כיון שאינו אוכל הוא עצמו', ומבואר 

נ גם אם "שכשאוכל עמהם שפיר מוציאם, וה
המברך עצמו לא יצא חובת קידוש, יכול 

ס יש אצלו חפצא של "להוציאם היות וסו
  ברכת הנהנין וזה מה שצריך לקידושא רבה. 

ב חולק "א נתיב י"רבינו ירוחם חואמנם 
בה דין יצא מוציא וכן וסובר שיש בקידושא ר

א "י בסי' רע"ף שהובא בב"ש והרי"דעת הרא
כ "א שם, וא"ד וכך פסקו הטור והרמ"ס

לדבריהם אפשר שלא יצאו השומעים כל 
שהוא עצמו לא יצא בקידוש, דבשביל שיוכלו 

  ח."לצאת צריכים לשמוע מב

ל שגם לדעתם ניתן לומר דהחפצא של "מיהו י
לא שהיות והוי י ברכת הנהנין א"המצוה הוא ע

מצוה יש בזה דין יצא מוציא וכך ל' הטור 
ג דבברכת היין אינו יכול להוציא אחרים "דאע"

אם אינו נהנה עמהם, כיון דהאי בורא פרי 
הגפן הוא חובה לקידוש היום כקידוש היום 

, "פ שאינו נהנה עמהם"דמי ויכול להוציאם אע
ומשמע דהכל מודים שברכת היין הוי ברכת 

אלא שהיות והיא חובה לקידוש היום הנהנין, 
כקידוש היום דמי ויש בזה דין יצא מוציא, 

ל שמספיק שאצל המברך יש חפצא של "כ י"וא
ברכת הנהנין בשביל שיוכל השומע להשתמש 

  באותה ברכה גם למצוה דקידוש. 

ז, "ויסוד זה מפורסם משמיה דמרן הגרי
ב הביא דבריו "בברכת אברהם בפסחים ק' ע

ל הקפיד בקידושא "ז זצ"נה מרן הגריוה"ל "בזה
רבה שיטעמו כולם מטעם דכל עיקר הקידוש 
אינו אלא ברכת היין וכיון שהיא ברכת הנהנין 
מה שייך שיצאו כולם בברכה זו בלא שישתו, 

. ומבואר "כ שנהנו"הלא אין ברכת הנהנין אא
  נ."להדיא שכל החפצא של הברכה הוי ברה

את יסוד ז הביא "נ הערה י"ב פ"כ ח"ובשש
דכיון שעיקר "ז בנוסח קצת אחר "הגרי

הקידוש הוא מפני כבוד הסעודה שישתה יין 
לפני הסעודה מפני חשיבותה לא מספיק אם 

. והיינו "לא ישתה כל אחד מהיין של קידוש
שענינו של קידושא רבה הוא כבוד הסעודה 
ולכך יש הכרח לטעום מאותו קידוש להתחיל 

החפצא של ברכת ל דכל "ז י"הסעודה. וגם לפ
ל מפני "היין הוי ברכת הנהנין, אלא דחייבו חז

כבוד הסעודה לפתוח בברכת הנהנין זו. מיהו 
יש לדון לפי נוסח זה, דהיות ואצל המברך 
חסר את החפצא של יין בתורת כבוד הסעודה 

א שיועיל כלפי "דהרי אסור בסעודה שוב א
מ מסתבר דאף לפי נוסח זה "השומעים. ומ
של הברכה הוא ברכת הנהנין  עיקר החפצא

  ורק שענינו בתורת כבוד הסעודה. 

ועוד ראיות רבות יש בענין זה דקידושא רבה 
מ. ומעתה "הוי חפצא של ברכת הנהנין ואכ

ל דהן אמנם מצד אחד יש בקידושא "שפיר י
רבה דין יצא מוציא כברכת המצוות, אבל 

נ דמספיק "מאידך מספיק שיהיה בתורת ברה
  נ."ברך החפצא של ברהשייך אצל המש

ר בן "ט הובא מהג"ולדינא שמעתי שבמוריה תי
ל שטינמן "ל בשם מרן הגראי"ציון פלמן זצוק

  .ל דיכול להוציא אחרים"זצוק
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  ה"נח צבי זללה רבי אהרן יהודה ליב בןרבינו לע"נ מרן                    

 ענייני זכירת התורה
 סעיף ג

 גדרי איסור "פן יסורו מלבבך"
 .הוא שוכח וק בתורהעד אימתי חייב ללמוד? עד יום מותו! שנא' "ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך" וכל זמן שלא יעס –שו"ע 

 
ר לך רק הישמ"ח כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנא' כתוב במש' אבות פרק ג מש' 

ך" ל ימי חיילבבך כמושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" יכול אפילו תקפה עליו משנתו, ת"ל "ופן יסורו 
 הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבו. 

אד פן מנפשך  מר ריש לקיש כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנא' "הישמר לך ושמורוכן נפסק גמ' מנחות צט: א
 תשכח את הדברים". 

 
שכח" את ך פן תונחלקו הראשונים האם הוא עובר על לא תעשה מדאורייתא: כמבואר ברבינו בחיי )ואתחנן ד ט( "הישמר ל

ר חז"ל עוב ד דרשוד הר סיני שאם ישכח יבוא לכפור בעיקר ועומעמד הר סיני ולשון הדברים "אשר ראו עיניך" איירי במעמ
 בשלשה לאווין הישמר לך ושמור נפשך ופן תשכח עכ"ל.

 
דברי מנראה  ומאידך הרמב"ם והרמב"ן בספה"מ לא הביאו פן תשכח במנין הלאוין מדאורייתא, אלא אסמכתא בעלמא. וכך

יזהר להאדם  לשכחה הוא מכיון שהחכמה היא עיקר גדול וצריך המאירי הוריות יג: שכתב שהטעם שלא יעשה את מה שקשה
 בה בתכלית ההשתדלות משמע שהחיוב הוא מסברא מחמת השתדלות ולא מחמת איסור דאורייתא.

 
 וצ"ע מה הביאור עד שיסירם מלבו. 

או  וכל זיתיםון האכג ולכאו' מבואר שהמביא עצמו להדיא לידי שכחת התורה כגון הדברים המנויים בגמ' המביאים לידי שכחה
 הלובש שני בגדים וכדו' עובר בלאו ד"פן תשכח". 

 
ריו מע מדבוכתב ר"י החסיד ספר חסידים תתר"ח שאפילו אם יאכל מה שקשה לשכחה ושכח מ"מ לא יעבור על איסור ומש

אינו  שוכח אח"כשהאיסור קאי על כל הנהגה שהיא סתירה בעצם המצוה לעסוק בתורה אבל לאכול דברים הכשרים לשכחה ו
 עובר על האיסור הנ"ל.

 
"ד דעובר פ"ב ה ומה גדר ביטול תורה הגורמת לשכחה והרי בידוע שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. כתב שו"ע הרב הל' ת"ת

 איסור דאורייתא ע"י שכחת התורה כשלא חזר על תלמודו. 
 

, ורם לשכחהגוזה  ליפותקות שבדברים אלו יש אחיזת הוהמג"א או"ח ס"ב ס"ק ג וסי' ק"ע ס"ק יט  מביא אריז"ל בסדר הכוונ
 ולפי"ז אין לחלק בין זמנינו לזמן חז"ל. 

ונים צתם המאבל המאירי מסביר וז"ל: דברים הנזכרים הנה אם להזכיר אם לשכחה קצתם דברים הנעזרים בעזר טבעי וק
 .נמשכים אחר קצת אמונות וקווי ה' יחליפו כח ויבטחו בה' באין מחריד עכ"ל

 



 

 
 

"א חרשב"א משמע במאירי דחלק מהדברים הם כח סגולי מחמת שכך היה מפורסם אצל אנשים, ולכאו' זה מבואר בשו"ת ה
אמונות ו' אכלהם סי' תיג שסומכים על אנשים האומרים איזה דבר סגולי שמועיל ומשפיע ע"פ הניסיון שהוכח כן )ואע"פ ש

 טפלות בעלמא, מ"מ אין לזלזל בהם!(. 
 

 שם: ג' חלוקות בדבר: כתב התוס' יו"ט 
  א: שמתכוון להסיר דברי תורה מלבו, ובזה לא מיירי תנא דידן אבל זה בכלל כל הפורק ממנו עול תורה.

קש את רה ומבב: שאינו מתכוון שיסור ד"ת מלבו וישכחם ואילו לא ישכחם ניחא ליה רק שרוצה יותר בבטלה מבעסק התו
 הבטלה וזהו המפנה לבו לבטלה. 

יא המודו וזו על לי צה יותר בבטלה יותר מלימוד תורה, אבל כשבא דבר בטלה לידו יושב בטל ומתרשל בזה מלחזורג: אינו רו
 מתני' דידן שישב ויסירם מלבו עכ"ל.    

   
ובב ל ומסתיש אדם שרוצה לשכוח את תורתו וזהו פורק ממנו עול תורה. ויש אדם אחר שלא אוהב ללמוד ומחפש להתבט

בל יש תבטל אסיק את עצמו ואיך לשרוף זמן וזה מפנה לבו לבטלה ויש אדם שרוצה ללמוד ולא מחפש להומחפש כיצד להע
ובר בלאו ודו ועלו יצר הרע של בטלה ולפעמים קורא עיתון ללא שום צורך ומשתהה מלחזור לתלמודו והוא נקרא משכח תלמ

 אורייתא.
 

בר בסוגי לא די כאו' הוא לא כתב שזה איסור דאורייתא, ולכןכתב המחבר שכל זמן שאינו עוסק בתורה הרי הוא שוכח, ול
 תורה. האנשים המאבדים תורתם בידיהם, אלא בא לומר עצה טובה ללומדים שכאשר אינו לומד הוא מסתכן בשכחת ה

 
זיקנה ולי י' בחוים שאפוהמציאות היא שאם תורה זה הדבר הכי יקר והכי חשוב לנו ובבחינת "כי הם חיינו" כפשוטו, ומשל להור

 במצב שאינם זוכרים דבר אבל את שמות ילדיהם יזכרו תמיד ה"ה הכא וזה המציאות.
ממילא  ו ולכןויש כח סגולי בתורה המונע שכחה, אבל בטלה גורמת שכחה ועוד סברא שזה גם מוכיח שזה לא חשוב בשביל

 הוא שוכח. 
 

 סעיף ד
 סדר הלימוד

זה,  בכתב בכללשבכתב, שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה ופירוש תורה שחייב אדם לשלש לימודו שליש בתורה  –שו"ע 
 '.  שליש בתלמוד, דהיינו שיבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר וכו

 

רשה למשה אמרה פחמשה חומשי תורה לא ניתנו במעמד הר סיני כמבואר בגמ' גיטין ס. למ"ד תורה מגילה מגילה נכתבה כשנ
ר וף מ' לאחסבה עד היה כותבה ולבסוף מ' שנה כשנגמרו כל הפרשיות חיברן בגידין ותפרן. למ"ד תורה חתומה ניתנה לא נכת

 שנאמרו כל הפרשיות כולן. 
 

ני לפני ב בספר יהושע פ"ח לב כתוב "ויכתב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתבתן תורה? וא"כ מה ניתן במ
 ישראל". כתב במצודת דוד שם: זה ספר דברים. 

 
א לה אמר כי ל. ויפוכתב הרד"ק וז"ל רבינו סעדיה גאון כי כתבו בהם מספר המצוות כמו שהן כתובות בהלכות ובאזהרות עכ"

 כל התורה רק הצורך דרך כלל.    יתכן שכתבו בהן את 
 

שה בהר ' אל מהועוד מבואר שבעשרת הדברות שניתנו בהר סיני כל המצוות רמוזות בהם, כדכתיב בריש פרשת בהר "וידבר 
דקדוקיהן וללותיהן כמה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו בהר סיני, אלא מה שמיטה, נאמרו  –סיני" רש"י 

 כולן, נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני )תורת כהנים(.  מסיני, אף
_________________ 

   0527688072להערות, הארות ותרומות בטל' 
 chaimfro@gmail.comבמייל:  או 
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  :הגליון להשתתפות בהוצאות 

  

  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  

  

  !!!מראשתודה 

  ?...להספיד אפילו בניגוד לצוואה מפורשת הותרלמה 

וכלל ישראל נבהלו ... בבת אחת נסתלקו ענני הכבוד... שלאחר פטירתו של אהרן הכהן... יש מדרש מבהיל
מבואר בתורה שהם חזרו לאחוריהם שמונה !!!! חזור למצרים ת בדרךהיסטרי ופתחו במנוסה ...מאוד

והרגו ... מהמנוסה כדי לעצור אותםבחרב וחנית  נגד עם ישראל ואז הגיעו שבט לוי ונלחמו... מסעות
 לראשונה הםשם ו... ברווערס השמיני!!! במוסרה ואז עם ישראל נעצרו שם... בישראל שמונה משפחות

למה ?? למה זה קרה לנו... והתחילו לעשות חשבון נפש ...התיישבו בדעתם ראשונהול... נעצרו מהמנוסה
?? שמונה משפחותהם יהרגו מבינינו וש... עם שבט לוי ולמה נגזר עלינו מלחמת אחים ??ברחנו בכזו בהלה

 -שם ועמדו... כהלכה הכהן בגלל שלא הספדנו את אהרון ,שזה קרה לנו ישראל הסיקו שהסיבה עם ואז
   ..שלושים יום כל בית ישראל סרה והספידו את אהרן הכהןבמו

יש כאן כלל ישראל בלי  !!!!משהו חדש קורה כאן!!! כתוב כאן שברגע שאהרן הכהן נפטר?? מה כתוב כאן
לשחק  אי אפשר... שצריך לגשת לזה בכובד ראש... תמונת מצב חדשה זו... יםחדש נתונים אלו... אהרן הכהן
ברגע שכן מנסים איכשהו לטייח כי ... החלל הזה שנפער ולהמשיך הלאה את החייםלטייח את ו ראש קטן

פתאום ... אז אל תתפלא שפתאום כלל ישראל מגיבים בצורה משונה... ולהתעלם מהמצב החדש את זה
כי יש לנו פה חלל שצריך לטפל  !!!כן... מתאימה לו מוכרת ולא כלל ישראל מפתיע בדפוס התנהגות שלא

זה בדיוק מה ... זעזועים חדשים היואל תתפלא שי אז ...לא נטפל בזה ולא נפתחו את הנושא ואם!!! בו
פחדו לפתוח את הפצע המדמם ... עם ישראל פחדו להספיד את אהרן הכהן... שקרה בפטירת אהרן הכהן

ך רצו להמשי הם וממילא... מעצם המחשבה איך הולך להיראות כלל ישראל בלי אהרן הכהן פחדו... הזה
... קורה לנו חריג ואז פתאום הם גילו שמשהו... בלי לפתוח את הפצע ...במירוץ החיים בלי להספיד הלאה

עם ישראל הפנימו שכנראה זה לא חכם לטייח את  כאן ...אוהו... אנחנו מתנהגים בצורה שלא מתאימה לנו
שך שלושים יום ספדו את ובמ. ..כלל ישראל נעצרו שם במוסרה והחליטו לפתוח את הפצע!!! החור שנפער

  ... ומה אנחנו עושים עם זה... ומה כעת אין לנו בלעדיו... אהרן ולמדו את הסוגיה מה היה לנו עם אהרן

 ---  

א הקריאו את הצוואה "בשעת הלוויה של מרן הרב שטיינמן זיע... כידוע !!!זה בדיוק מה שקורה בימים אלו
ח קנייבסקי "ואילו מרן הגר... ולא ידברו ולא כלוםשבה הוא כותב במפורש שהוא לא רוצה שיספידו 

והדברים ... אז מותר' כיון שזה קידוש שם שמים וזה רצון ה... א הורה שלמרות שכך רצונו של צדיק"שליט
אז איך אנחנו יכולים לעבור על רצונו בצורה ... א"סוף סוף זה היה רצונו של מרן זיע: כ טעונים הבנה"בסה

  ??כ מפורשת"כ

הוא לא צריך את !!! על יקרא דשכבי!! מרן הרב שטיינמן ויתר בחפץ לב על כבודו :בה היא ברורהוהתשו
יש פה נושא אחר !!!! אבל !!!ואנחנו מחויבים לכבד את רצונו בזה ...הוא מוחל בלב שלם... ההספד שלנו

זו סוגיה   !!!!היום שאחרי אהרן הכהן: סוגיה ששמה... יש פה סוגיה שצריך ללמוד אותה בעיון :לגמרי
שנפער וחייבים לעמוד מולו ולטכס יחד עצה איך מתמודדים עם  גדול מאוד זה חלל... שאסור לטייח אותה

איך ... מה עושים הלאה... אלא אסיפת חירום מה הלאה... א"זה לא הספדים על מרן הרב שטיינמן זיע.. זה
איך משקמים את עצמנו ומנסים ... נני כבודאיך מחזירים את הע או לחילופין ...מסתדרים בלי הענני כבוד

  ?? איכשהו להתמודד עם החלל שנפער

ואילו כלל ישראל מספידים אותו ... אהרן הכהן נטמן בהור ההר !!!!זה כבר נושא אישי שלנו
הוא מסתדר שם ... אהרן הכהן מנוחתו כבוד בהור ההר: התשובה היא?? מה יש במוסרה... במוסרה

אנחנו נשארנו יתומים וברחנו שמונה מסעות ... אנחנו נשארנו אבודים??? נחנואבל א... גם בלעדינו
מי קבור  !!!את עצמנו?? את מי... וכעת אנחנו מספידים... וכעת אנחנו נמצאים במוסרה... אחורה

איך  ...תראו איפה אנחנו ...את עצמם? את מי... עם ישראל מספידים במוסרה !!!!אנחנו?? במוסרה
את עצמנו מותר לנו ... תראו איזה עם ישראל אחר אנחנו לאחר פטירת אהרן ...הגענו לפה

... לא מספידים באמת אותו אנחנוו... א ציווה לא להספיד אותו"זיעלייב  אהרן' מרן ר !!!!להספיד
מי שקצת מכיר !!! וזה לא פשוט... את הצעדים הבאים שלנו אנחנו חייבים ללמוד... אבל את עצמנו

בכלל  תחילחדש מ פרקזה בדרך כלל אומר ש... כשגדול בישראל נפטר... ריהדפי ההיסטואת 
עד כמה ... וזה תלוי עד כמה אנחנו לא נטייח... ובידינו להחליט איזה פרק חדש זה יהיה!!!! ישראל

   ...אנחנו נעצור את המנוסה שמנחיתה אותנו בירידת הדורות בשמונה מסעות אחורה

  !!!בידינו הדבר
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                                       " נצחו אראלים את המצוקים"שרגע לפני ל בין מה ההבד
  ?!?גע שאחריבין הרל

... אנסה להתמקד במשהו יותר כללי... א"כיון שלא הצלחתי עד כה לכתוב על מרן זיע... פ"עכ
ניגש ... וניסינו לקרוע את השמים ...א"כשהתפללנו על מרן זיע... בשבועות האחרונים: ובכן

הרי ?? כ מתפללים על מרן הרב שטיינמן"למה אתם כ: בהקנטהאלי חסיד אחד ואמר לי 
ממילא בפועל ... הוא בלאו הכי נמצא במצב שאתם כבר לא יכולים לשאול אותו שאלות

 -בשלמא אנחנו?? כ חזק"אז למה אתם מתפללים כ... אתם לא מקבלים ממנו עצה ותושיה
א בעצם "ר שליט"שהאדמו אנחנו מאמינים. אנחנו יודעים על מה יש להתפלל... החסידים

על מה אתם ... אבל אתם הליטוואקעס... 'וכו' קיומו פה בעולם הוא פועל ישועות וכו
אבל .. והיא הצליחה לעצבן אותי... אז אמנם השאלה הגיע בצורה קנטרנית?? כ"מתפללים כ

  : חשבתי וחשבתי והנה התשובה... הוא גם הצליח למקד אותי

שטיינמן ששרוי בבית החולים מעייני הישועה מורדם  מה ההבדל בין מרן הרב: ובכן
לבין מרן הרב שטיינמן זכר צדיק וקדוש לברכה שמנוחתו כבוד בבית החיים בבני ... ומונשם

והגוף  ...שיש לפנינו בית מלון שקוראים לו גוף: פירושו!!! אדם חי: התשובה היא כך?? ברק
הגוף הנפש רוח והנשמה נמצאים  באמצעות: כלומר... הזה מארח את הנפש רוח והנשמה

הבית מלון ??? מי מת... ברגע שהגוף מת!! והנה... הלא היא הגוף... תחת קורת גג אחת
הנשמה עולה  !!!!נתפרדה החבילה: קוראים לזה בזוהר... חוץ מהבית מלון הכל קיים!!! מת

הנפש ... ורק הנפש... הרוח עולה למקום שקוראים לו גן עדן" צרור החיים"למקום ששמו 
כי ... שקוראים לזה נפש... וזו הסיבה שאנחנו עושים מצבה מעל הקבר.. ג הקבר"נמצאת מע

!! כל זמן שמרן הרב שטיינמן היה בחיים חיותו: ובכן??? עד כאן ברור... שם משכן הנפש
ברגע שאתה  ...נמצאת נשמה קדושה ונוראה של הרב שטיינמן!!!! פה-המשמעות הייתה ש

של הרב שטיינמן הנפש רוח ונשמה ?? מי מברך פה... ה והרב מברךברכממנו  מבקש
אז הבית .. כאן לפנינו כי היות והגוף נמצא !!!זכית לברכה מנשמתו של הרב שטיינמן... כאחד

הנשמה הנפש רוח וכל משפט שיוצא מפיו בוקע מ.. מלון עם שלושת אורחיו שרויים בו
נשמתו הטהורה של מרן עלתה ... תפרדה החבילהונ... לפתע נדם הלב הגדול!!! והנה ...כאחד

אן ואילך אין לנו שום זכות ולא מכ!!! וזהו... בסערה השמיימה ונתקבלה תחת כסא הכבוד
גם לרוחו הגדולה של מרן  ...היא נמצאת אי שם בצרור החיים... זיקה לנשמתו הטהורה

לשם ... א"ו של מרן זיעמקום ציונ!!! יש לנו נפש?? מה כן... א אין לנו רשות להתקרב"זיע
הנפש !!! ואז... ה על כל הצרות והיסורים שלנו"ולזעוק לקב... אפשר להגיע ולהתפלל

הרוח מקבלת את ... שומעת את הבקשות ויש לה את האפשרות להעביר את המידע לרוח
ויש לה את הזכות לעלות לעיתים מזומנים לנשמה ולהעביר לה את הצרות ... המידע מהנפש

אז ... אחרי שהנשמה מקבלת את המידע שהגיעה לרוח מהנפש!!! ואז... נפששנמסרו ל
זה ... ה בכבודו ובעצמו"יש כח לפעול ולבקש מהקב... לנשמה שנמצאת תחת כסא הכבוד

היית יכול לעמוד  !!הנשמה של הרב שטיינמן הייתה כאן... עד לפני כמה שבועות!!!! ההבדל
תוך כדי !!!! מקבילוב... בעולם הזה מולך אןעם נשמה שבקצה אחד שלה אחוזה כ ולדבר

: זאת אומרת ...קצה השני היא נמצאת תחת כסא הכבודהרי ב... שהנשמה הזו אחוזה כאן
היה שם בפועל ... גם כשמרן הרב שטיינמן שכב מחוסר הכרה בבית החולים מעייני הישועה

ל ברגע שהלב אב!!! ח מעייני הישועה למתחת כסא הכבוד"צינור ישיר שמחבר את ביה
מכאן ואילך נתפרדה !!! זהו... א עלתה בסערה השמיימה"ונשמתו של מרן זיע ?הגדול נדם

והנשמה אי שם מעל עולם האצילות ... הרוח נמצאת בגן עדן... והנפש אחוזה כאן... החבילה
א תהיה מליצת "מכאן ואילך אם אנחנו רוצים שנשמתו של מרן זיע... ומתחת כסא הכבוד

     ...ארוך ומורכבכאן צריך תהליך ... ויושר בעדנ

והנפש מוסרת  ...ו הקדושה ששוכנת מעל קברולנפש צרתם של ישראל עוברת דבר ראשון
א ומליצה "ומשם עומדת נשמתו הקדושה של מרן זיע... ומשם לנשמה. ...את הדברים לרוח

הנשמה ... יח איתההיה לנו שיג וש... א"פעם היינו קרובים לנשמתו של מרן זיע ...טוב בעדנו
והוא מצעק אבי אבי רכב ... אבל מכאן ואילך... פנתה אלינו בלשון נוכח... שלו דיברה איתנו

ל "עדיין חז!! אבל עדיין ... אין לנו כבר זכות לשיג ושיח עם הנשמה... ישראל ופרשיו
כל זמן ... סוף סוף הנשמה!!! שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם: מתעקשים לומר

אבל ברגע ... באחיזה מאוד מאוד קלושה... היא מופיעה בצמצום אחר צמצום.. שהיא כאן
בחיי חיותו : והההראיה... כח הנשמה שלו מאיר בשיא תוקפה... שהצדיק מסתלק מן העולם

כי סוף סוף הנשמה אסורה ... א לא היו יכולים שני אנשים לדבר איתו ביחד"של מרן זיע
אבל ברגע שהגענו ... י הגוף לא יכולים לעשות שני דברים ביחדוחוש... וכלואה בתוך גוף

 א כח להכיל ולקבל"והיה לנשמה של מרן זיע... פתאום יכלו חצי מיליון איש להגיע? ללוויה
להשפיע פי שנים ברוחו על כל אחד ואחד שזכה להשתתף !!! חצי מיליון איש כאחד

הקשיב לצרות של כלל ... מע אותנוא הוא ש"בחיי חיותו של מרן זיע... באשכבתיה דרבי
... סוף סוף מדובר בנשמה שכוחה מוגבל בבן תמותה... ובעיקר נאנח... ניסה לברך... ישראל

מקבלת מידע על יהודי שצריך ... א לאחר הסתלקותו"אבל ברגע שנשמתו של מרן זיע
מתו של נש!! זה כח של נשמה שאין גוף שיגביל אותה!!! זה כבר כח אחר לגמרי... ישועה

על כל מי שיקבל .. א נכנסת לפנים מן הפרגוד ומליצה יושר על כל מי שדבק בדרכו"מרן זיע
  ... ובפרישותו... בתורתו... על עצמו לדבוק במידותיו

  א"היום שלאחר פטירתו של מרן זיע

גיליון זה יוצא שבוע ימים לאחר פטירתו של מרן הרב 
ע ימים יש מספיק זמן מקובל לחשוב שבשבו... א"שטיינמן זיע

אבל למרבה התסכול ... לשבת ולהתבונן ולעכל ולעבד משהו
הגעתי ... ישבתי וכתבתי עוד טיוטה ועוד טיוטה... לא הצלחתי

אין לי ... ונסיתי מזוית אחרת ופשוט לא הצלחתי... מזוית זו
בעיה לרכז כאן אוסף של סיפורים ועובדות ותמונות על מרן 

הגדרה שתגע בנקודה  איזו ...אמיתי א אבל לכתוב משהו"זיע
... לא קל... זה לא פשוט... זה... שורשית ואמיתית בגדלותו

וכנראה שגם שבוע ימים של התבוננות לא מספיק בשביל 
... א חוסמת את דרכי"אולי צוואתו של מרן זיע... ומי יודע... זה

אלא מכריחה אותי ... ולא נותנת לי בשלב זה לקיים את רצוני
  ..רצון יראיו יעשה... זה לקיים את רצונובשלב 

 ---  

זכיתי ש... יכול להעיד על עצמי באופן אישי... בתור כותב גיליון זה
פנימית ו אישית קירבה ...א"ד למרן זיעמאד להיות מקורב מא

ה לי המיוחדת שהיקירבה שבזכות ה ...ועד כדי כך... ועמוקה מאוד
הצלחתי  ה האחרונותשנ 15בסיפוק שבמשך  ואני מציין ...אליו

שלא לדרוך ולו פעם אחת במעונו  להתגבר על עצמי ברגע האחרון
... גמעתי מרחוק את הגדלות... עמדתי מרחוק... 5שברחוב חזון איש 

 הכרתי את עצמי ואת תכונתי כי... ונזהרתי שלא להתקרב חיצונית
אאבד את  אני... שאם אני אתחיל להתערבב ולבחוש מבפנים ידעתיו

ידעתי שאם אני אתחיל לעשות מרפקים וליצור !!! הפנימי הקשר
אני ו אני אאחז ברובד החיצוני ...קשששרים ולהיות מאנשי החצר

  !!!! אאבד את הנקודה הפנימית
הוא לא נידב  !!!א לא היה שום מעשה חיצוני"כי אצל מרן זיע

... שום מעשה מיוחצן שאפשר היה למשש את הגדלות שלו
ממקום של אמת פנימית צנועה ... טהורההכל הגיע מפנימיות 

 הצלחת לראות כל סממן חיצוני שאולי כן...  ומוצנעת
אלא לאנשים הרבים ... זה לא מיוחס אליו ...בסביבתו

האמת הייתה פנימית ?? עצמואבל אצלו ב... שהסתובבו סביבו
וממילא בנקודה הפנימית הזו לא היה צורך !!! ועמוקה

זיהה אותה ומי שהתחבר אליה אלא מי ש... להתקרב פיזית
זכיתי להיות ... ואכן כן!!! מרחוק יכל להרגיש מקורב מאוד

... א מאוד"אל מרן זיע אחד מאלפי היהודים שהיו מקורבים
עם ומי שמזדהה  ...הזדהיתי עם הנהגותיו ...ממש כבנו הרגשתי

לזהות  יודע ...שאני כותב עכשיו המשפטים הקצת מופשטים
בשולי  כל הדרך התחקה והתיימר לצעודלאורך שגיליון זה 
  ... א"מרן זיע - עמוד הצניעות והאמת בדורנו גלימתו של

---  
ההערה הזו נצרכת עבור ( ...ואני כמובן לא מדבר מזוית פוליטית

מי שכן נמצא ברמה שכזו שכל ... כי שוב )חלושי הדעת שבינינו
הוא ... נושא עמוק ופנימי מתורגם אצלו לנישה פוליטית

וג הרדוד הזה שכן צריך תמיד את הקירבה הפיזית מהס
שאם זו !!! אז זהו... והתמונות והעירבובים והחצר והשטויות

 כאן!!!! טעית בכתובת... אז צר לי לאכזב אותך... הרמה שלך
ובכל זאת ... 5מדבר יהודי שלא דרך במפתן רחוב חזון איש 
ונה ואני פ... א"זכה לקירבה פנימית מאוד עמוקה למרן זיע

אם אתה מסתכל עלי בעיניים מזוגגות ו... לאנשים מהסוג הזה
נסה לעשות פירוש מ עדיין ואתה... מבין על מה אני מדבר ולא

אז חבל על .. שוטנשטיין ולתרגם את דברי לנישה פוליטית
לא ... לגיל הרך... תחפש לעצמך חומר קריאה אחר... המאמץ

שמנציחים את כל חסרים קוי נייעס ועיתוני תמונות מרהיבים 
שהמכנה ... החומר הרדוד המתואם לחלושי הדעת שבינינו

 המשותף ביניהם שאת מרן הרב שטיינמן הם לא זכו להכיר
  ... אף פעם הם לא התחילו להבין במה מדובר!!! מעולם

ועל זה היה דווה ... האמת נלקח מאיתנוו הצניעות עמוד פ"עכ
האמת שהוא הנחיל לא נותר לנו אלא להתנחם במידת ... ליבנו

... האמת מקומה כאן... סוף סוף ותשלך אמת ארצה ...לנו
  ... ולא נותר לנו אלא להחזיק בה בשארית כוחותנו... בארץ



  

   

מאמר קריטי ומוקדש במיוחד לבחור 
אחת מטתו של מרן הרב ... בן עליה

  ...א"שטיינמן זיע

היא ... התקופה שאחר פטירתו של גדול בישראל
אבל ... תקופה מאוד מרוממת בשביל בחור בן עליה

  ??ולמה !!!!היא גם מאוד מסוכנת... במקביל

בבת אחת ... כי מיד לאחר אשכבתיה דרבי
ל הכיוונים במעשים ועובדות מפציצים אותנו מכ

וההתמדה המופלגת ... אותו גדול אודות גדלותו של
וככככל מה שהוא ... והמידות... והצדקות... שלו

כל ככובחור בן עליה שומע וגומע את ... עשה בחיים
והוא ... ד או שבועייםהסיפורים האלו בשבוע אח

ואז הוא נכנס לכככזה ... נתקף בשאיפות אדירות
אני ... והוא מתחיל לזנק עם כל העוצמה !!!!טורבו

אז בהתחלה ...  שטיינמן ויהי מהרוצה לצאת הרב 
אדיר  חיזוקב הוא באמת מרגיש שהוא נמצא

ת אבל מהר מאוד מערכ... והתעלות עצומה
  ... זה לא נחמד... העצבים קורסת וזה

לפני שאני בכלל מתחיל לדבר על הנושא !!! אז זהו
: לך את אמריקה ולומר לךאני רוצה לגלות  ...הזה

טיינמן נפטר בגיל שמרן הרב ש!!! נא לא לשכוח-ש
ומה שמספרים לך בשבוע שבועיים האלו על  !!!104

אמנם דוחסים לך את כל הסיפורים ... א"מרן זיע
... אבל נא לא לשכוח... האלו בשבוע אחד

שהסיפורים האלו השתרעו על פני מאה וארבע 
ע את כל הסיפורים זה שאתה שומ: כלומר... שנים

זה לא אומר שכל זה קרה תוך שבוע ... בשבוע אחד
זה !!! אבל לא... ונראה לך שאני מתבדח.. אחד
 פעם ישבתי וקראתי ספר על הרב שטיינמן... בעיה

יצאתי עם סחרחורת ועם המון  .במשך שעתיים
תראה מה הוא ... המון חלישות הדעת ויאוש מוחלט

 !?!?!?יפה הואאיפה אני וא... הספיק לעשות
כי היות ובספר  ??ולמה לא!!! ברור שלא??? צדקתי

א תוך "קו לי את מאה שנות חייו של מרן זיעהזרי
תראה מה ... רה שלי זה נצרבאז בתת הכ ..שעתיים

נכון שאתה !!! אז זהו שלא... עשה תוך שעתיים הוא
אבל בפועל זה התרחש ... קראת את זה בשעתיים

  ...והוא הדין הכא ...במשך למעלה ממאה שנה

 ---  

  ???מה אני בא לומר לך בן עליה יקר: ובכן

כ הרבה "שמעת כ!!! אתה כעת נמצא בעמדת זינוק
ואתה כעת רוצה לשים גז ... וגדלות... סיפורים

בשביל לזכות גם אתה להגיע גם להתמדה של הרב 
סליחה שאני  !!!עצור!!! סטופ!!! אבל לא... שטיינמן

צה להגיד לך משפט שאתה אני רו ...מייבש אותך
... תנוח דעתך ...תהיה בהההלם כשתשמע אותו

כבר !!!!! כי כבר עכשיו... אתה לא צריך לעשות כלום
יש לך את ההתמדה של הרב שטיינמן בכבודו  עכשיו

... אני כמובן מדבר על בחור בן עליה !!!ובעצמו
הסדרים הקטנים  וגם... שהסדרים שלך מלאים

 !!!!אז זהו... גם הם כבר רוויים... בין הסדרים שלךש
כמו הרב אתה כבר עכשיו מתמיד  ...תרגע

אם רק תמשיך ... אתה לא צריך יותר !!!שטיינמן
... אם אכן כך... נו ... אתה כבר הרב שטיינמן... כך

מספיקה כבר ... כמות היא התמדה שליה אם

אז למה היה רק הרב  ...בשביל לצמוח הרב שטיינמן
ואם ... ש לרובהרי מתמידים כמוני י??? שטיינמן אחד

לנו כיום עשרות  להיות יםאמור אז היו... זה מספיק
   !!קודה כואבתכאן נגעת בנ... אוהו? הרב שטיינמן

שאני מודיע לך מראש  ברצוני לגלות לך אמת כאובה
גם אם אתה תהנהן לי ... שיהיה לך קשה לקבל אותה

ודיע אתה לא באמת מסכים איתי וצר לי לה... בראש
... כ דוהר עליה"שאתה כ... ההתמדה שלך הזו --ש :לך
... כ משוכנע שהיא בכיס שלך"וכ... כ בטוח בה"וכ

לדאבוננו הרב הניסיון המר הוכיח שמשהו קורה 
וההתמדה הגדולה הזו איכשהו ... במשך החיים

ומתוך מאות ואלפי ... דועכת ונמוגה עד שהיא נעלמת
הם הייתה כמו בחורים שבתור בחורים ההתמדה של

שלב מסוים בחיים הרי ב... של הרב שטיינמן
... ומתוך מאות ואלפי מתמידים... ההתמדה הזו ירדה

מה שייחד אותו שהוא נשאר לנו הרב שטיינמן אחד ש
 'והמשיך להיות עובד ה להתעלותהמשיך !!!! המשיך

  ....עד הגיל הזה

תה עכשיו מתכונן להיכנס לטורבו כשא :כלומר כך
הרב שטיינמן ובכל  שאני רוצה לצמוח יתמתוך תכנ

העיקרי  .על מה אתה צריך לשים את הדגש... מחיר
 !!לא?? להתחיל להתמיד כמו הרב שטיינמן ??ביותר

אז מה ... מתמיד כמוהו כבר עכשיואתה ... זה בסדר
הההנקודה העיקרית שעליה אתה צריך לשים  ???כן

ומאבטח את  מנציחאיך אני  את כל הדגש זה
!!!!!! דה הנוכחית הזו שאני אמשיך כך תמידההתמ

 !!!!לעולם מה אני עושה שההתמדה הזו לא תפסק
משיך איתי הלאה עד איך אני גורם שהשטייגען הזה י

  ...הגיל של הרב שטיינמן

בנקודה הזו !!! פה נמצא הקונץ!!! זה הסיפור הגדול
  !!!!!תלוי הכל

 ---  

אני מרגיש  ...תוך כדי שאני כותב את הדברים ...בינינו
כי לבחור ישיבה מאוד קשה  ...שאני מדבר לקיר
... כשבחור ישיבה דוהר על סוס... לקבל כזה משפט

תזהר שלא תפול : ומישהו עומד שם למטה וצועק לו
כי הוא יושב מידי ... אין כמעט עם מי לדבר... מהסוס

... להאמין שיכול להיות אחרתטוב על הסוס בשביל 
ליה אחד באמת בר דעת אז אם יהיה בחור בן ע

שיהיה לו שכל והוא באמת יפנים את הדברים והיה 
  ... זה שכרנו

מה באמת צריך לעשות בשביל ?? לאן אני חותרובכן 
מה כבר בחור בן עליה  ???לבטח את ההתמדה הזו

יכול לעשות כדי לאבטח שאת ההתמדה שהוא לומד 
אז אני אתחיל עם ??? הוא ימשיך כך לתמיד... כיום
 ...אני אספר לך סיפור ...ממש מעניינא דיומא אדוגמ

 - תמיד עצוםהיה לי חבר שהיה מ... כשהרב שך נפטר
... וכשהתחילו להספיד את הרב שך... כמו הרב שך

עצומות שגם הוא רוצה לצמוח  שאיפות באמת הוא
 הבחור הזה העמיס על עצמו... מתמיד כמו הרב שך

הוא לא עמד .. .ואז כצפוי... יותר ועוד יותר והעמיס  
לדאבוננו  היוםו... והוא כרע תחת משאו... בעומס

הוא פשוט לא מסוגל  ...וא בטלן הבטלניםה הרב
הוא רצה  ?איפה הייתה הטעות הנוראה שלו... ללמוד

מה  !!!!דא עקא אבל!!!! להגיע להתמדה של הרב שך
!!! נעשה שכבר אז היה לו את ההתמדה של הרב שך

היה ??? ל לצמוח הרב שךבשבי רק מה היה חסר לו
ככה עד הגיל של   ך י ש מ ה ל :רק דבר אחדחסר לו 
אם הוא היה יודע שכבר עכשיו הוא !!!! הרב שך

אז  ...מתמיד כמו הרב שך עכשיו הוא כבר... דרייבס
במקום להכפיל את ההתמדה שלו ולקרוס 

 לשמר את הקייםב הוא היה מתמקד... טוטאלית
 באמת הוא אם אזו.. .ולהמשיך עם זה בייתר שאת

היה גדול אז כבר עכשיו הוא !!!!! ככה היה ממשיך
הוא לא העריך ... אבל בטפשותו הגדולה... בתורה

ובמקום להתרכז !!! עושה כבראת מה שהוא 
 הוא העמיס על... בלשמר את ההתמדה הקיימת

שברי  ואז הוא נהפך להיות... עצמו כפל כפליים
אז גם הבחור ... פטרולא די לנו שהרב שך נ... לוחות

גם הוא נאבד לנו ונקבר ... הזה שיכל לגדול הרב שך
  ... למרגלות השאיפה לצמוח הרב שך

 ...מישהו פעם אמר לי וורט מזעזעש היא אמתוה
מקובל שגונזים ספרי תורה ליד קברו של גדול 

אבל על כל גדול בישראל ... מפחיד לומר... בתורה
ספרי תורה  ישנם כמה עשרות צעירים... שנפטר

שאיפות שנגזנים ונקברים למרגלותיו על מזבח ה
החסרות פרופורציה שהם נכנסו לטורבו 

בכל מחיר להדביק את הקצב  ולסהרוריות והחליטו
ולהגיע כבר עכשיו למדרגה שאותו גדול הגיע בסוף 

והסוף העצוב הוא שהבני עליה האלו לא ... ימיו
דלות והג... נשברים ונופליםעומדים בעומס והם 

שלהם נגנזת בדאבון לב ונקברת למרגלות רגליו של 
... כ רצו להגיע למדרגתו"אותו גדול בתורה שהם כ

  ... לבי לבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם

אם אתה בחור בן  !!!העבודה שמוטלת עליך זו
מה שנדרש  ...ואתה כבר יושב ולומד ברצינות... עליה

ת מה שאתה לדאוג שא!!! ממך זה לדאוג על העתיד
  ..אתה תמשיך לעשות גם בעתיד.. .כבר עושה

איך משמרים את ?? איך עושים את זה: ס'תכלו
איך אני מבטח את עצמי שאת ההתמדה  ???הקיים

    ???אני אמשיך איתה לכל החיים... שיש לי היום

   :כאן אני רוצה לעורר את תשומת לבךאז 

 האיום הגדול ביותר שמאיים על העתיד של בחור בן
 !!!!טרמוסטטבעיה בלאיום הזה קוראים ... עליה

לכל מקרר : אז כידוע?? טרמוסטטזה  אתה יודע מה
... יש טרמוסטט ...או מזגן או אפילו קומקום

הטרמוסטט זה חיישן משוכלל שהוא מזהה שהמים 
הוא מזהה  ...כבר חמים ואז הקומקום קופץ

ואז המקרר מפסיק  שהמקרר כבר קר מספיק
כל ... ז אנחנו פותחים אותו בשבת או לא פותחיםוא(... לעבוד

 ...ברגע שהטרמוסטט מתקלקל: עכשיו...) אחד לשיטתו
מקרר ... תחילת הסוף של המכשיר כאן זה... זהו

 שאין לו טרמוסטט הוא מקרר ומקרר עד שנהיה
מודעה  וזה עניין של זמן עד שאנחנו רואים... קרח

יכשהו ואז א... בידיעון השכונתי מקרר למסירה
המקרר מוצא את עצמו יום אחד בפנימיה של 

כל בחור בן !!! אז זהו) ???היה או לא היה... (הישיבה
בעיה שיש לו  עליה בממוצע הוא בקבוצת סיכון

יודע לזהות איפה  בן אדם מבוגר יותר ...בטרמוסטט
החיישן הטבעי שהוא יש לו את ... צריך לעצור

אבל ... קצריך להפסי פה..עד כאן... ש... קולט
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יש הרבה פעמים בעיה ... לבחורים בני עליה
... יש להם קושי לזהות איפה לעצור ...בטרמוסטט

ואיפה עוד שניה אני ... איפה אני מתחיל להגזים
בחור בן עליה יום אחד שומע ...  מגיע לפיצוץ

על ההתמדה ועל  הספד על מרן הרב שטיינמן
נכנס להילוך  ואז בבת אחת הוא... השקיעות

ומתחיל ללמוד בהתמדה ולומד ולומד  מישיח
אתה לא קולט !!! תעצור... סטופ... והההלו... ולומד

יך אתה לא קולט שאם אתה ממש?? שאתה מגזים
 ??רמממוגמאתה ... ככה עוד חודש חודשיים

תמצא את עצמך  אחדיום  אתה ...בקצב הזה
  ?? רסם בידיעון בתור בחור למסירהופמ

  !!!שלו ת את הסיכוניםר לבחור בן עליה לדעמות
 העליה על הדבר  שהכי הכי מאיים... הסיכון שלך

   !!!!בעיה בטרמוסטטזה ... שלך הרוחנית

אתה יודע למה רובא דרובא של המתמידים בגיל 
לא המשיכו להתמיד ככה במשך כל ... שלך

אתה יודע למה מתוך מאות בחורי ?? ...השנים
? יינמןרק אחד יצא הרב שט... ישיבות בני עליה

  ????אתה יודע למה

מקרר שיש לו  !!!!בעיה בטרמוסטטכי היה להם 
... ג שנים"טרמוסטט יכול להחזיק ככה שנים ע

ברגע שהולך הטרמוסטט זה עניין של זמן עד אבל 
וזה הסוף המר של ... שהוא נמכר לאלטע זאכען

  ... בני עליההרבה מאוד 

אתה צריך לעשות הכל ולהתאמץ מאוד לאהוב את 
בחור בן עליה שיושב ולומד !! שאתה עושה מה

 לא... בהתמדה ולא אוהב את מה שהוא לומד
הסיכוי  ...מה שהוא עושהמ ונהנה מחובר מספיק

 ...הוא אפסישלו להמשיך ככה לאורך ימים ושנים 
 ...שאם אתה רואה בחור שהוא מתמיד עצום!!! כך

היות ואתה מתחיל ל... ואז כמובן הקנאה ותחרות עושה את שלה(
הרי הוא יותר מתמיד ממני ... איך אני אהיה גדול הדור... מוטרד ברצינות

אם אתה לא  ...)למבינים בלבד? וממילא הוא גדול הדור לפני
ככה אין שום סיכוי לצמוח ... רואה אותו שמח בזה

!!! כי שוב ??ולמה לא!!! אין סיכוי!!! גדול בישראל
ול בשביל לצמוח גד: יש פה בעיה מאוד טכנית

ובן ... בטח את ההמשכיותאבתורה צריך פשוט ל
זה לא ... אדם שלא אוהב את מה שהוא עושה

אין פה  !!זה נעצר!! זה נתקע!!! זה לא... נו.. ימשיך
   ...זה פשוט... מה להבין

 ---  

 ...בתור בחור... סיפור אישי... אני אתן לך דוגמא
יום אחד שמעתי שמרן הרב שך חזר על מסכת 

מה שעשה  וזה... מאות פעמים בבא קמא כמה
הסתערתי על !!!! קדימה... 'וכו' גדול וכו אותו

החלטתי שאני לומד את מסכת שבת ... המבצע
התחלתי לחזור על כל דף ... פ מאה פעמים"לכה

... ארבעים... שלושים פעמים.. .עשרים פעמים
תוך תקופה ??? ואתה יודע מה קרה... חמישים

אלא !! לא מהאף... מסכת שבת יצאה ליקצרה 
ומאז לא הייתי מסוגל לפתוח יותר  !!!!מהאזניים

אדוני  !!!!הנה לך חוסר אחריות...  מסכת שבת
בשביל  ??? אתה רוצה לצמוח הרב שך.. .היקר

אתה צריך לרקום קשרים ... לצמוח הרב שך
 טובים ובריאים קשרים כאלו ...חיוביים עם התורה

... שיחזיקו מעמד במשך עשרות שנים קדימה
אם אתה באמת רוצה לצמוח הרב  :תבין

המשמעות היא שאת המסכת בבא ... שטיינמן

 אתה אמור לפגוש אותה... קמא שאתה עכשיו לומד
... שמונים שנה הקרובותעוד עשרות פעמים במשך ה

אתה לא מבין  ???מה אתה שובר איתה את הכליםאז 
שאם אתה הולך ראש בקיר ואתה חוזר על דף ... לבד

אתה לא קולט שאתה משניא ... ושים פעמיםאחד של
איפה הטרמוסטט ?? ומרחיק את המסכת הזו ממך

המכונה של  איך הוא לא מזהה שבקצב הזה ???שלך
אל תתקע על ??? אהבת תורה שלך הולכת להיגמר

לכל בחור יש את הדוגמא ... הדוגמא שהבאתי
... את ההנהגה הכפייתית שלו... הנקודתית שלו
אבל מה  ...ים ואתה כמעט מתפוצץשיוצאים לך קרנ

   ?! ? " ...ככה יוצאים גדייילים"ש... אפשר לעשות

מי שלומד בצורה  ...ככה קוברים גדיילים!!! אדוני
שמשניאה עליו את הלימוד הוא קובר במו ידיו את 

כי יש גבול כמה הנפש שלנו יכולה ... הגדול שבו
זה נקרא ... לעשות דברים שהיא לא סובלת אותם

אם אני חי  :יש כלל בייחסי שכנים !!!ר אחריותחוס
לא איכפת ... אני עוזב פה מעט ועוד... בשכירות דירהב

 עוזב פהאני  כי אוטוטו... השכנים לי להסתכסך עם
... דירה שלי אבל אם זו... ואני יותר לא אראה אותם

 אני עושה מאמץ עליוןאז ... שתקע פהואני מתכנן לה
להגיע ... סתדר עם השכניםלה )עד כמה שיש לי שכל(

אני הולך לפגוש ... כי אין לי ברירה... כי.. איתם להבנות
זו דוגמא ... אני חייב להסתדר איתם... תם כל יוםאו

.. 'אם אני מתכנן להשתקע בבית ה !!!!חיוורת לתורה
 'ממול הסטנדר והג 'י בבית האם יש לי חלום לשבת

 !!!!ה זהירותאז צריך לגשת עם הרב... ככככככל ימי חיי
לא !!! עם התורה ויפים לשמור על יחסים תקינים

של  פה המוקש הגדול ..לעצבן את עצמי על התורה
   !!!בחורים בני עליה

---  

אם אתה שומע כעת ... בן עליה יקר: בקיצור
גדולות ונצורות על מרן הרב שטיינמן ואתה מאוד 

  ... מאוד משתוקק לזכות להגיע לגדלות שלו

  ??שעליה אתה צריך להתמקד מה הההנקודה

איך אני מצליח להבטיח ולאבטח את עצמי שאת 
השטייגן שאני כעת עושה לא תסור ממני 

שאני כך אמשיך עד הגיל של מרן ??? ...לעולמים
בשביל זה צריך להשקיע הרבה מאוד ?? א"זיע

להשקיע בעומק של חיבור  !!!באהבת תורה
י לסקל כל דבר שגורם ל: והכי הכי... לתורה

אם יש לי נטיה  :לדוגמא ...ראקציה מהתורה
 יש לי וכתוצאה מזה... ללכת לישון בלילה מאוחר

שאני בוהה ' מתסכלות בסדר אשעתיים  בבוקר
מרוכז ולא  שאני לא ומתפוצץ' מול הגמ

 שאני!!!! מידי יום הנה לך שעתיים... בעניינים
אתה חושב שהשעתיים  !!!נסוג אחורה מהתורה

השעתיים !!! לא?? גמרות כאןהעייפות האלו נ
השנואות האלו מצטרפות לעוד כמה דברים 
מעצבנים שאתה מביא על עצמך ברקע של 

ואתה פשוט משניא את התורה על ... התורה
 מסוים שאני  לימוד יש.. הלאה... עצמך במו ידיך

?? מה עושים... לא מבין אותו... לא מתחבר אליו
אז ... ייעץצריך ללכת להת... צריך לעשות חושבים

צריך נכונות !!!! כמובן שזה לא חכמה לברוח
ירבה "וצריך המון המון נכונות ל... לעמל ויגיעה

 "בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחכמה שלו
אם זה מתחיל להיות ... מבוקרת אבל בצורה

סימני  אם הטרמוסטט מזהה... מוגזם
פה ' שאני מתחיל להתפוצץ מול הגמ... מצוקה

זה לא חכמה ... ההההלו ...צריך להתייעץ
אם אתה רוצה להיות כפייתי ... להיות כפייתי

מה ... תעשה את זה מקסימום בנטילת ידיים
למה ??? אתה מפיל את זה על מסכת יבמות
עליך כל  נגזר על מסכת יבמות  להיות שנואה

ת לבהות מולה תעקשרק בגלל שה... החיים
ברור שאת מסכת ??? ...חודשים שלימים

כל מאמץ  וצריך לעשות... ך ללמודיבמות צרי
... ולפום צערא אגרא ...כן להצליח להתחבר

יש שלב מסוים !! יש טרמוסטט!!! אבל עדיין
יש גבול כמה בן  ...שבו הנפש שלנו נוקעת

ר אני מכי... נקודתית: אגב(... אדם יכול להתפוצץ
ישיבה שמהסיבה הזו מתחילים שם אחרי חנוכה 

י אנ                                         ...)פרק ערבי פסחים
מל התורה נגד ע דברים כאילו נכתב כאןיודע שיהיו כאלו שיפרשו את ה

שיש לחלק בין  אבל אני סומך על הקורא המשופשף שקולט עניין ומבין
רק ... אם אני בדרך כלל אוהב ללמוד משהו מסוים!!!! עמל לבין פיצוץ

... מרגיש טוב כ"משהו מטריד אותי או אני לא כ בשבועיים האחרונים
אבל אם יש ... אוהביםכבר צריך לעמול במה ש... כן!!! אן צריך עמלכ... נו

 אני לא ,מתחיל להסתדר עם זה אני לא... משהו מסוים שהוא לא מתחיל
אם אני אמשיך כך ... יש שלב מסוים שבו די אז... תחבר לזההתחלתי לה

מזמין את התורה להיות !!! פשוט מזמין ריאקציה ברקע של התורהאני 
כ מתפלאים איפה נעלמים כל "ואח... ע של התסכול שליהתמונת רק

כזה דבר  לפעמים מותר לדעת שיש ?הבני עליה הגדולים האלו
אין אדם למד אלא מה שלבו חפץ וכמובן כל דבר מתוך : שקוראים לו

כי ישרים דרכי : ועל זה נאמר .ולא מתוך החלטה שרירותית... ותהתייעצ
אם נהגת על פי שיקול דעתך . בםיקים ילכו בם ופושעים יכשלו צד' ה

 ...זה על אחריותך הבלעדית. ולא התייעצת אל תבא אלי בטענות
אבל הדברים ... הפעם יחסית מאוד פרקטי כתבתי

וזה חלק ממשנתו ... האלו הם הרבה יותר עמוקים
כל כולו  ...שכשמו כן הוא!!! א"זיע אהרן' של מרן ר

מה -ם שכולם יודעי... אוהב שלום ורודף שלום היה
אבל זו הבנה מאוד ... שלום זה לא לריב?? זה שלום

ה מ... אהרן הכהן אז, אכן כךכי אם ... מאוד שטחית
?? נושא פרס נובל לשלום שהוא היה?? השבח שלו
שלום זה משהו שנוגע בנקודה !!!! לאאז זהו ש

שלום פירושו חיבור  ... הרבה יותר עמוקה
חיבור בין !!! חיבור בין שמים לארץ!!!! למציאות

 ...הדברים הם ארוכים ועמוקים!!! הרצוי למצוי
אבל מה שזה נוגע  )ה נרחיב בזה"בהזדמנות אי(

מה שאמרתי שלבחור בן עליה יש בעיה ... לעניינינו
לטרמוסטט הזה קוראים  ... עם הטרמוסטט
השרוי בלא אשה שרוי !!!! שלום: במילים תורניות

אז אין ... ויהיות והוא לא נש... בחור!!! בלא שלום
ין לו את א??? "אין לו שלום"מה פירוש ... לו שלום

... רגום למציאות של החייםהתהחיישן הטבעי של 
גם בחור ששרוי בלא ... אין ברירה... ואת זה חייבים

בשביל זה ... חייב איכשהו לגייס שלום... שלום
... צריך להתייעץ עם רב שיש לו את מידת השלום

נותינו בשבוע שעבר איבדנו שבעוו: מה שברור הוא
לייב אהרן ' מרן ר... את גדול הדור בענייני שלום

  ... א"זיע
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  ? היתכן.. גברת דבורה נהפכה ביום אחד בהיר לכהנת שאוכלת תרומה
כי השכונה שלנו ?? ולמה! אין אפילו כהן אחד בכל השכונה שלנו!! אין... השכונה שלנו סובלת ממחסור חמור בכהנים

ובשביל ... ו... וכל מי שחוזר מהלוויה חוזר דרך השכונה שלנו... וכל לוויה עוברת כאן... לבית קברותממוקמת מאוד קרוב 
וזה אחת החסרונות שיש לנו ... לכן הכהנים מתרחקים מהשכונה שלנו!!! כהנים לגור בכזה מקום זה התקפת לב יומיומיות

על כל ... ואין לנו למי לתת את זה... ו.. ו... ה גדולה ותרומת מעשרוגם אנחנו מפרישים תרומ... סוף סוף גם אנחנו יהודים... כאן
ומשם ללכת עוד עשר דקות ... חתיכה קטנה של חלה אתה צריך לכתת את רגליך רבע שעה עד שאתה מגיע לשכונה הקרובה

  ...עד שאתה מגיע לכהן אידיאלי מיוחס ותלמיד חכם שאפשר לתת לו תרומה דאורייתא בלב שקט
 ---  

כולם מדברים בלהט על התופעה החדשה ... כל השכונה כמרקחה... בשבוע שעבר נפל דבר בשכונה שלנו!!!!! אל תשאלאבל 
כולם ... סבא למשפחה רחבה ומסועפת... יהודי יקר בן שמונים... שלמה' שבוע שעבר נפטר פה ר??? מה קרה... והמוזרה

!!!! נתלתה בבית הכנסת מודעה מאוד מאוד מוזרה...  אחר השבעהומיד ל... נשואים וגרים פה כשתילי זיתים סביב לשולחנו
מהיום ואילך  -ל שנפטר "שלמה ז' מהיום ואילך האלמנה מרת דבורה שתחיה אשת ר :הודעה חשובה: במודעה היה כתוב

  ... היא מקבלת תרומה גדולה
גברת דבורה מקבלת ... לפענח אותה כולם מגיעים בבוקר לבית הכנסת ומסתכלים על המודעה מכל הכיוונים ולא מצליחים

אנחנו מכירים אותה כבר ??? ממתי הגננת דבורה נהפכה להיות כהנת?? מה קרה פתאום?? מה הקשר! ? ! ? תרומה גדולה 
כנראה ... כנראה שיש פה טעות... אה.. לא היא ולא בעלה ולא הילדים שלה... אף פעם לא שמענו שהיא כהנת... עשרות שנים

אז תמחוק את התרומה ... אלא כנראה שמתכוונים לתרומות לקרן של קופת העיר לטובת האלמנה ...גדולהה שזה לא תרומ
בני המשפחה באו והבהירו נחרצות שדווקא לא  !!!!אבל לא...  865764534תכתוב שניתן לתת תרומות לקרן מספר  ...גדולה

כל השכונה ... הההההלם !!!!תרומה גדולהם אוכלת אכן אמא שלנו מהיו?? אז מה כן... נפתחה שום קרן ולא צריך תרומות
... ואף פעם לא ידענו שהם כהנים... שלמה כבר עשרות שנים' אנחנו מכירים את המשפחה של ר... מה הקשר... מדברת על זה

כהן כמו אולי הגיע איזה ?? איך היא עשתה את זה?? נהייתה בבוקר אחד כהנת... ורק היא... פתאום אם המשפחה!!! פתאום
אולי היא עשתה מעשה גבורה כמו ??? ...עשיו בשעתו והחליט למכור לאלמנה את הכהונה שלו כדי שיהיה לה מה לאכול

  ??? מה מתברר: ובקיצור... ו... ו... כל השכונה מדברת: בקיצור?? ה נתן לה כהונה"והקב.. פנחס
ויום אחד היא ... תה נערה צעירה מבית ישראלי לכל דברלפני ששים שנה היא היי... הסבתא דבורה... היסטוריה קצת עצובה

היא התחילה לראשונה לאכול תרומה ...  יועזר הכהן' מאותו יום שדבורה התחתנה עם ר!!! יועזר הכהן' התחתנה עם ר
הרן לאחת קראו אלישבע על שם אשתו הצדקנית של א... נולדו להם שתי בנות...  כי היא נהייתה אשת כהן?? למה... גדולה
יועזר הכהן ניספה ' ר... והנה לאחר כמה שנים קרתה טרגדיה נורא... לשניה קראו יוכבד על שם אמו של אהרן הכהן... הכהן

דבורה השבורה חזרה עם שתי ... באופן פתאומי בתאונת דרכים קטלנית והותיר את אשתו דבורה אלמנה עם אלישבע ויוכבד
... כי יש לה זרע ממנו??? תנחש למה!!! לאכול בתרומה היא המשיכה... ן נפטרולמרות שבעלה הכה... בנותיה לבית הוריה

היא אוכלת ... אז למרות שהוא כבר נפטר... ויש דין שאישה שיש לה זרע מבעלה הכהן!!!! אלישבע ויוכבד שתיהם בנות כהן
      )?...הבנת... שהיא אמא של זרע כהן מחמת: כלומר(!! מחמת זרעו

שהוא לשם ... שלמה' והיא נישאה בשעה טובה לר... והאלמנה דבורה זכתה שוב להקים את ביתה בשנית ...עברו עשר שנים
מאותו יום ... והוא הביא איתו את ארבעת הילדים שלו... היא הביאה איתה את השתי בנות שלה!!! שינוי היה ישראל ולא כהן

אבל ... כי נכון אמנם שיש לה זרע מכהן !!!אכול תרומההיא הפסיקה למאותו יום ... שלמה הישראל' שדבורה התחתנה עם ר
היא כבר לא יכולה לאכול ... אבל ברגע שהיא התחתנה עם ישראל )או גרושה או אלמנה(... זה תקף כל זמן שהיא לא נשואה

פ גברת דבורה הקימה בית "כע  ) כי היא המשיכו להיות בנות כהן... לעומת זאת אלישבע ויוכבד כן המשיכו לאכול בתרומה: אגב(... בתרומה
הוא ... ושניהם גידלו ביחד... אבל הם שמחו במה שיש... הם אמנם לא זכו לילדים משותפים משלהם... שלמה' לתפארת עם ר

... עם בחור בן עליה אבל ישראל?? עם מי!!! ויום אחד אלישבע התארסה... והיא את ארבעת ילדיו... את שתי בנותיו של אשתו
אז היא לא עשתה ... אבל אלישבע כבר התרגלה לגדול בבית של ישראלים... ש לכל כהנת חלום להתחתן עם כהןנכון אמנם שי

היה לה מאוד קשה להיות כהנת לבד היא ואחותה בבית ... בלאו הכי גם עד היום שהיא כן יכלה לאכול תרומה...  מזה עסק
וגם היא הלכה בעקבותיה ... ולאחריה התארסה גם יוכבד ...)תרומה שאוכלים רק על טהרת חולין ולא על טהרת(... שכולו ישראלים

יש לציין ... שניהם כבר לא יכלו לאכול בתרומה... ומאותו יום גם אלישבע וגם יוכבד... והתארסה עם בחור ישראל ולא כהן
רצתה שבעלה יראה היא ממש לא ... שלמה מצא את דבורה מגניבה כמה דמעות סוררות' ר... שלאחר האירוסין של יוכבד

תבין ... לא הייתה לה ברירה והיא שיתפה אותו ברגשותיה?? מה קרה... מה... והפציר... אבל הוא כן ראה ושאל... שהיא בוכה
וגם אחרי שהתאלמנתי ממנו ... אבל אתה יודע שפעם הייתי נשואה לכהן והייתי אוכלת תרומה... לא נעים לי... בעלי היקר

פ הבנות שלי "אבל לכה... אמנם אני הפסקתי לאכול תרומה... כשהתחתנתי איתך... והנה... רומהעדיין המשכתי לאכול ת
אחרי שגם הבת הראשונה וגם הבת ... אבל כעת... אז הרגשתי עדיין קצת מחוברת במשהו לכהונה... המשיכו לאכול בתרומה

קצת ... זה קצת כואב לי... זה!!! הבית שלנו לגמריכעת חסל סדר כהונה מ!!! זהו... גם היא מתחתנת עם ישראל... השניה שלי
אני מרגישה שכעת אני עושה את הצעד האחרון של התנתקות מוחלטת  מבעלי הראשון ומקדושת ... מעורר פצעים ישנים

כ רצתה שבעלה מזיווג שני ישים לב לרגשותיה הבלתי נשלטים "עכשיו רק תבין לבד למה גברת דבורה לא כ... ( אהרן שבו
כולם ... כולם גרים פה. שלמה נשואים' גם הבנים של ר... אלישבע ויוכבד שתיהם נשואות... 'אבל ברוך ה...) עלה הראשוןמב

במעמד ארבעת בניו האמיתיים ושתי חתניו ... שלמה נפטר בשיבה טובה' יום אחד ר!!!! והנה... ישראלים גמורים
והעיר את תשומת ... יה הגיע בעלה של אלישבע שהוא תלמיד חכםמיד אחרי הלוו!!!! שלמה נפטר' ברגע שר ... החורגים

היא הסתכלה עליו !!! שמהיום ואילך את יכולה להתחיל שוב לאכול תרומה: שתדעי לך... לבה של חמותו האלמנה דבורה
מזכה אותך והיא בת כהן והיא !!  יש לך בת שקוראים לה אלישבע?? מה פירוש למה??? למה?? מה... כאילו הוא נפל מהירח

הרי הבת שלי ... איזה שטויות אתה מדבר... גברת דבורה התבלבלה לגמרי והיא כמעט כעסה על חתנה... לאכול בתרומה
אני כן ... האמא שלה ???אז אני... כי היא התחתנה איתך שאתה ישראל... אלישבע בכבודה ובעצמה לא יכולה לאכול בתרומה

זה !!!! אבל אכן כן... את מדברת כמו למדנית!!!! חמותי היקרה: של אלישבע ואמר חייך בעלה?? אוכל לאכול בתרומה בגללה
... שאת יכולה לאכול בתרומה בגללה בו בזמן שהיא בעצמה לא יכולה לאכול בתרומה... אחד מהמקומות המעניינים בתורה

 ..ו מהלכות תרומות"ם פ"עיין רמב... גברת דבורה התחילה לאכול תרומה... כל העיר מדברת על הסיפור הזה

5 
 בקרוב ממש

  .ים בהלכהמושגים בסיסי - ..."למען לא נבוש"

 דפגראמי ווקוצר הזמן בי, ישוב הדעתמחמת חוסר 
 -בענייני הספד, לפניך כמה הערות נקודתיות... אלו

  , ותפילין
---  

 מהדברים הספד על אדם גדול בתורה זה. א
ומצינו , מאדל הפליגו והחמירו בהם "הנשגבים שחז

שנים בעוון שני דברים וחד ' שבימי דוד היה רעב ג
ויהושע בן נון , ול שלא נספד כהלכהמינייהו על שא

 )ג"שבת קי( ל"ודורשים חז, נטמן מצפון להר געש
, שרעש עליהם הר להורגן בעוון שנתעצלו בהספדו

והזקנים שבדורו האריכו ימים אבל לא שנים בגלל 
מעמד של הספד על  כ"וא, שלא מספיק הספידוהו

גדול בתורה הוא לא אירוע טיקסי כפי שהרבה 
ומעמד כבוד ' אלא יש בו עבודת ה, יםמאיתנו חושב

התורה דיחיד דדוחה עבודת המקדש וביטול תורה 
  :) עיין מגילה ג(, דרבים

ח קנייבסקי "צריך לדעת שהוראתו של מרן הגר .ב
א בניגוד למה "א שניתן להספיד את מרן זיע"שליט

!!! זה בגדר דחויה ולא הותרה... שכתוב בצוואה
מה , שלם באחרונים הנושא הזה הוא נידון: כלומר

האם צריך , הדין באדם גדול שציווה שלא יספידוהו
ויש בזה מחלוקת ?? להישמע להוראתו או לא

ד "עיין יו( ...הוההכרעה בזה היא לא פשוט... שלימה

כ כיון שמרן "אשר ע )ד בפתחי תשובה שם"שמ' סי
יות את הוראת ההיתר שה נימקח קנייבסקי "הגר

הרי  ,זו הסיבה להיתר, ויש בהספדים חיזוק לרבים
, מותר אזי, שאכן מדובר בחיזוק והתעוררותרק כ

אבל כל הספד או פרסום שאין בו שמץ של 
וכל .. כגון מודעת אבל שכל מטרתה פרסומת(, התעוררות

   .אין בו כל היתר )ב"כיוצ
 --- ---  

    
  :בעניין תפילין

לימות , הערה טכנית והכרחית בעניין תפילין  .א
... אלו אנחנו מתלבשים טוב בימים: החורף הקרים

וכשאנחנו באים להניח , וסוודר, חולצה, גופיה חמה
תפילין של יד צריך להרים את הגופיה ואת החולצה 

ואני לא צריך לספר , ואת הסוודר עד מקום ההנחה
וצריך לודא היטב , לך שלפעמים זה הולך בקושי

, היטב שרצועת התפילין כולה אכן מונחת על בשרו
מונחת בחלקה על הגופיה שזה חציצה  ולא חלילה

עיין (, במקום הקשירה שלכתחילה יש להחמיר בזה
  ) ז"ז סקט"כ' ב סי"מ
מעמד של הרי להיות ואצל יהודי חרדי נורמלי  .ב

דהיינו  ...מסוים ביום מאדהנחת תפילין יש עיתוי 
 !!!תפילין וזהו מניחים שאז, תפילת שחרית בשעת

שחרית בלי  התפללתש... אז כשקורה פעם ב
שתשכח להניח  גדול מאד מאדיש סיכון ... תפילין
זוכר להניח כן הרבה יותר מהמסורתי שסיכון (... תפילין

אצלך תפילין היות  ,שוב כי... יוםב ילין באיזשהו שעהתפ
וזה משהו ששייך לתפילת שחרית אז ברגע שהתפללת 

עושים כדי לא מה  .)..התפילין הם מחוץ לתחום ..שחרית
קרקפתא דלא מנח תפילי אפילו יום (?? ח חלילהלשכו

מישהו נתן לי אז  )...עדיף לא לדבר... ד זה איום ונוראאח
 :והיא !מאדיפה  נפלאה שהוכיחה את עצמהעצה 

שכל : תחליט !את הכיפהתוריד לא פחות ולא יותר 
 ,ללבוש כיפה אין לי זכותזמן שאני לא מניח תפילין 

עם כובע על  ל היוםאותך ללכת כ וממילא זה יכריח
... וברגע שרק תרצה להוריד את הכובע ..הראש
נזכרתי שלא הנחתי .. אוה... בלי כיפה אני!! הופה

בטח יצא לך , אני סומך עליך שעד השקיעה.. תפילין
וממילא ... כמה פעמים שתרצה להתפטר מהכובע

יתכן שאצל חלק מקהילות (... תזכר להניח תפילין
כי הם רגילים ללכת עם .. ובהחסידים זה לא פתרון ט

  ...)כובע ברוב שעות היום

  



”  
  !!כולנו בני איש אחד נחנו

ועד ... אני עדיין לא למדתי את פרשת ויגש... שם נעצרתי... כעת אוחז בסוף פרשת מקץ אני
אני : בשלב זה אני יודע דבר אחד!!!! עתכאז ... פרשת ויגש שבת הקרובה אני לא מתכנן לקרא

ת למה גנבת א... המ... כועס על בנימין מאד מאדכבר שבוע ימים שאני  !!!יודע שבנימין גנב
ועוד את הגביע של ?? בכלל לגנובמה זה ?? ההתנהגות הזו מה זו ... 'למען ה?? למה?? הגביע

אם בנימין ... האמת היא שבעצם מה איכפת לי?? את לך ממי לגנובלא מצ?? ...איש אדוני ארץ
יחליט  אם איש אדוני הארץ ..עושה שטויות וגונב את הגביע של איש אדוני הארץ אז שיסבול

כמה שאני כועס על  !!!לא אבל.. .זה מגיע לבנימין... להיות עבד הוא צודק חרוץ את גזר דינול
דבר אחד ברור לי ... לא מסוגל להבין למה הוא עושה לנו את הצרות האלו וכמה שאני... בנימין

ות מתוך נחיש... חוזרים יחד איתו למצרים וכל שאר האחים ואני!!!! הוא אח שלי!!!! כשמש
יתהפך  ...עלי ועל צווארי!!! בכל מחירלטובתו ולמסור עליו נפש לגונן עליו ולחפות עליו ו

שוב אני ... כלומר  !!!והוא יצא מפה בשלום... אני ואחים שלי נהפוך את כל מצרים ...העולם
אני אוחז שהוא עשה דבר ... על זה שהוא גנב את הגביע כועס על בנימין מאד מאדאני : חוזר

לא סתירה שאני  אבל זו... ועקרונית מגיע לו לשלם את המחיר על מה שהוא עשה יעשהשלא 
דם הקשר ולמען .. ואנחנו אחים... אב זקן כי סוף סוף יש לנו !!!!כעת הולך למסור עליו נפש

  !!!!שבינינו אני לוקח עליו אחריות למרות שהוא גנב
 ---  

 אלו פחות או יותר!!!! מצאה שלילא ה זו.. .כתבתי בשורות אלו המשפטים האלו שכעת
מוצאים את הגביע מאמתחת : תחשוב... המחשבות שליוו את אחי יוסף בדרך חזרה למצרים

!!! מאדהם כועסים עליו ... הם כעת בטוחים שאכן בנימין גנב את הגביעבשלב זה ... בנימין
בה את גביעים ואמא שלך גנ תאתה גנב... המדרש מתאר שהם גינו אותו גנב בן הגנבת

שהם כעת אבל כל זה לא סתירה !!! ימין גנבכעת הם בטוחים שאכן בנ: בקיצור... התרפים
!!! שכולנו יחד מוסרים נפש על בנימין... י פניםלמצרים בנחישות שאינה משתמעת לשנ צועדים

ואנחנו  ...על האח שעשה כביכול שטויות... על האח הגנב... מוסרים נפש על האח הטועה... כן
   ...את מוסרים עליו נפשבכל ז

  !!!בדיוק לזה הוא חתר !!!בדיוק זה מה שיוסף רצה שיקרה!!!! וזה
  !!!על חטא מכירת יוסף הסופי בדיוק זה היה התיקון!! וזה

... זה לא צחוקו... גם אם אתה בטוח שהוא טועה בגדול!!! למסור נפש ולקחת אחריות על האח
זה ה בפרשה הזו היא שופכת על המסר!! כאן ...הקדושה שמילה אחת לא מיותרת בה התורה

סוקים התורה מנדבת רק על המשא ומתן המתיש למעלה ממאה פ... אם תספור... המון דיו
חשוב  מאד מאדלתורה כי ... התורה לא מקמצת בנושא הזה ...והלא נחמד של יוסף מול אחיו

- ש?? שמה... ש ... אןונפנים את המסר שיוצא מכ... התורה רוצה שנקרא את זה... המסר הזה
גם אם אתה  !!!!גם אם אתה בטוח שהוא טועה שלנו צריך למסור נפש ולקחת אחריות על אח

 אבא אבל יש לנו... אז מה והאח טועה... יש לנו אב זקן??? ולמה !!!!בטוח שהוא חוטא
  ...מה יהיה עם אבא.. משותף

 ---  
 כעת כולנו.. אלו מרים בפרט בימים ...עמוק עמוק לעצמות את המסר הזה אנחנו צריכים לקחת

!!! אין לנו ברירה... ציבור קרוע ושסוע  ...א השאיר אותנו לבד"זיעלייב  אהרן' ר מרן ...התייתמנו
לכל אחד מאיתנו יש טענות כרימון !! כמובן!!!! חייבים להתאחד!!! להיות אחים אנחנו חייבים
 !!!בדיוק על זה יוסף דיבר!!! כן כן ...וו להתנער מאח שלמאדכל אחד רוצה בכל  !!!על האח שלו

 ...יוסף גרם לאחים לחשוד בבנימין שהוא גנב... יוסף הזמין במו ידיו עלילת דם על אחיו בנימין
וכל !!!! למרות שהוא גנב אותו ולהציל למסור נפש בשביל להצמיד אותם לקיר ולהכריח אותם 

גם אם אנחנו בטוחים !!! ל אחינו בשרינולקחת אחריות ע... כדי ללמד אותנו לדורות ??זה למה
אני לא  ...נכון ...על יוסף גם אם אתה בטוח שהוא חייב מיתהלקחת אחריות ... שהם טועים

אז ... ואבא לא מתאושש מאבידתו ...אבל סוף סוף יש לנו אב זקן ...מתחרט שהוא נמכר לעבד
  !!!! כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי!!!! למען אבא

שהשני  כמובן שכל אחד בטוח... חנו נמצאים במצב שכל אחד מתנער מהאח הטועה שלואנ
להצטער על ... אנחנו אמורים לבכות אחד על השני ...אז מה והוא טועה... אבל אז מה ...טועה

... איך לחפות עליו... ולנסות לחשוב עליו מחשבות טובות... להיעלב בשבילו... הטעות של השני
סוף ... במסתרים תבכה נפשי... אבל עדיין... להתנער ממנו ואני נאלץ לי ברירה איןוגם כשממש 

שבשמים  משותף סוף סוף לאח הזה שלי יש אבא... סוף סוף אנחנו עם ישראל... סוף זה אח שלי
  ... שבוכה עליו

  ...כי קטון יעקב ודל!!! אנחנו חייבים להתאחד!!! אין לנו ברירה
 ---  

יתכן שבדרג היותר ... אדרבה... אין בו שום כוונות פוליטיות!! ישיר!!! המאמר הזה הוא כנה
שהם ... בשביל זה יש לכל אחד מאיתנו את הרבנים שלו... שם אולי צריך להתנהג אחרת... גבוה

אלו שצריכים לקבל החלטות ושם יכול להיות שיש נפקא מינה האם אנחנו אמורים להיות 
כי (... אני לא מדבר על מקרה שיש בו נפקא מינה!! זה אני כעת לא מדבר על... חברים או לא

אני מדבר  ???אז על מה אני כן מדבר ...)כאן צריך לשאול רב ולא לקרא אז נדברו... מ"איפה שיש נפ
או ... או במכולת... ששנינו נפגשים איכשהו בשטיבלאך... שני האנשים הקטנים... עלי ועליך

  ???גש היומיומי הזה בינינו אמור להיראותאיך המפ... מצידי גם במבחן של דרשו
  !!!ועל זה הוא מוכיח את אחיו!!! מבחינתי על זה יוסף הצדיק מדבר

אנחנו חייבים לחיות באחווה ושיהיה איכפת לנו אחד !!! לא יעזור לנו כלום!!! אנחנו אחים
יוסף היו  גם לאחי!!! זה בסדר?? לכל אחד מאיתנו יש טענות כרימון על השני... אה... מהשני

לא סתירה שבמקביל הם הביעו נכונות למסור נפש  וזו... כרימון על יוסף ועל בנימיןטענות 
  ...  כי כולנו בני איש אחד נחנו!!! ולקחת אחריות על אחיהם

 ---  
íþ¾¼ ¹½î− −ìê îðþ−î-  ó−¬þì³ô î−í¾ ðôñô": על אחי יוסף בפרשת מקץ אומר י"רש

êë îô¼ èíò³íñ óëñ îò³òî î³þ−×ôëóí−ñ¼ îš½õ−¾ öîôô ñ×ë î³îðõñî íîîì"... לאחי

מה קרה ... יוסף ארך עשרים ושתים שנה עד שהם החליטו לרדת למצרים לבא ולפדות את יוסף
!!! יש גבול... ברור הוא שיום אחד כשל כח הסבלכן מה ש ...לא ברור... לא יודע?? בדיוק עכשיו

כמה אנחנו יכולים להיות צודקים יש גבול ... כמה אפשר לראות את אבא בוכה יש גבול
אני אוחז ... חולק על אח שלי מאד מאדאני  !!!!אותו דבר כאן... בא מתאבק בעפרילו אוא

היא ... אבל השכינה הקדושה מוטלת בעפר... הוא באמת טועה... אתה צודק... שהוא טועה
לתפוס את  הגיע הזמן!!! אז די... אחד עם השני לא תתנער מהעפר עד שאנחנו לא נשלים

כל אחד יעשה מאמץ להליץ טוב ולהחליט לאהוב את האח ... יאחהרגלים ולבא לפדות את 
וכמה שיהיה ... כמה שנהיה צודקים !!לא יעזור לנו כלום... אפילו שאני בטוח שהוא טועה

אבא !!!! יש דבר שאף אחד לא יכול לעמוד מולו... לנו טענות כרימון אחד על השני
לא ... ושום דבר לא יעזור לנו... א שבשמים לא אוהב שאנחנו רביםאב... שבשמים בוכה

!! אבא בוכה שהבנים שלו רבים... התחיל ולא יעזור לי לטעון שהשני... יעזור לי שאני צודק
שהצער הכי גדול שהבנים שלו ... כל אבא למשפחה מורחבת יודה בפה מלא !!!!!נקודה

גדול שהם יכולים לעשות לו בלב זה לא  הקרע הכי !!!! יכולים להמיט עליו זה לריב
 ...ואנחנו עוד צודקים ...ואת זה אנחנו עושים לאבינו שבשמים!!!! להסתדר אחד עם השני

בקשו ... מי ביקש ממך להיות צודק??? את מי זה מעניין שאנחנו צודקים ...תודה רבה
לאחר ממך לרחם על השכינה הקדושה שמפגינה צער ולא מוכנה להתנער מעפרה רק 

  ... בינינו ואהבה ואחווה שנעשה שלום
 ---  

יתכן שאם הייתי טיפה שומע לקווי הנייעס וקצת יותר מעורבב בעסקונה : אני מודה
כ "אני כ... יתכן שדווקא בגלל שתודה לקל!!! אבל היא היא... החרדית הייתי מדבר אחרת

אני כעת יודע דבר !!! יתכן שדווקא אני מדבר אובייקטיבי... כ לא יודע מה קורה"רחוק וכ
ולא מעניין את השכינה !!!! השכינה הקדושה בוכה ומתעכבת בגלל שנאת חינם: אחד

היא רוצה שאנחנו נגלה אכפתיות כלפיה ונתעלה מעל רגשות ... הקדושה שאנחנו צודקים
ðôñô ": י אומר על אחי יוסף"זה בדיוק מה שרש...  אישיים שיש לנו אחד כלפי השני

ó−¬þì³ô î−í¾  íîîìêë îô¼ èíò³íñ óëñ îò³òî î³þ−×ôë öîôô ñ×ë î³îðõñî
óí−ñ¼ îš½õ−¾" אפשר לדפוק על ... גם אחרי עשרים ושתים שנה?? אתה שומע

יוצאים למצרים ... לנהוג באחווה למען אבא אנחנו נותנים לב!!!! הוהשולחן ולהחליט ז
את החבל והוא שואל ואיש אדוני הארץ מותח ... מתוך כוונה לקחת אחריות על אח שלנו

להרוג , לכך באנו: אמרו לו?? ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון מה תעשו: אותם
שלאחר עשרים ושתים שנה של עובדה מוגמרת שיוסף : כתוב כאן) י"לשון רש(או ליהרג 

ולהגיע למסקנה ... ה לא מפחדים לבצע חיפוש מסלול מחדש-יום אחד שבטי י... במצרים
סוף סוף זה אח ?? מה יש... מחליטים לפדות אותו וללכת עם זה עד הסוף הפוכה והם

ויש גבול כמה אפשר לראות את אבא !!!! אב זקן: ויש בינינו מכנה משותף ששמו... שלנו
האחים לא חזרו בהם מהדעה ... לא... יש גבול כמה אפשר להשאיר את אבא ככה... מצטער
  ... ת אבא מצטעראבל יש גבול כמה אפשר לראות א... שלהם

 ---  
מצד אחד משמע מכמה : יש בפרשיות אלו סתירה במדרשים לאורך כל הדרך

ומצד שני משמע שהם , )ל"אכמ(מדרשים שהאחים לא חזרו בהם ממכירת יוסף 
בייחס לויכוח הנקודתי עם יוסף הם  :מאדהתשובה היא פשוטה ?? ..כן התחרטו

עה והם אף פעם לא חזרו בהם הם המשיכו לאחוז שהוא טו! לא חזרו בהם לרגע
... כ ישבר מהמריבה הזו"שאבא כ... אבל דבר אחד הם לא לקחו בחשבון!!!! מזה

על זה הם כן !!! ועל זה.. הם לא לקחו בחשבון שאבא ירד על בנו אבל שאולה
אני אוחז שאתה ... אתה טועה ובגדול... אני חולק עליך... היקר אחי  !!!התחרטו

ועל זה אני לא חוזר בי לרגע ואני לא ... וחכה חכה... מכות ומגיע לך... לא בסדר
שאתה  אני תמיד אמשיך להיות סבור... תי מהאמתאף אחד לא יזיז או... אחזור בי

לא לקחתי  ...כשהתחלתי לריב איתך!! יש דבר אחד שאני חוזר בי !!!!אבל!!! טועה
כ "וכ... ותאבא ראה את השנאה שבינינו הוא התחיל לבכשברגע ש... בחשבון

... אוי אוי אוי ...נשבר מזה עד שהוא עזב את הבית שלו ומאז הוא לא חזר לשם
... אם הייתי יודע איך אבא יגיב על המריבה שלנו !!את זה לא לקחתי בחשבון

לא חוזר בי אני  נקודתית !!!אז שוב... הייתי מתעלה מעל החילוקי דעות שבינינו
שאם הייתי יודע את המחיר היקר ... כן חוזר בי אבל אני... מהחילוקי דעות שבינינו

הייתי  אם הייתי יודע שזה המחיר... שהפסדתי אבא בשביל זה שאני אשלם על זה
  ... עוד קצת בולע את הרוק

אנחנו יכולים להמשיך ... אני ואתה חולקים: זה בדיוק מה שקורה איתנו היום
אבל ... וקי דעות שבינינוואני ואתה לא חוזרים בנו לרגע מהחיל... לחלוק תמיד

יש פה שכינה הקדושה שלא חוזרת הבייתה בגלל ... זה לא נגמר אצלנו... ההההלו
לא שווה קצת לבלוע את הרוק ולהתעלות מעל ??? זה שווה... המריבות שלנו

הנימה האישית בשביל לאפשר לאבא שבשמים לחזור אחת ולתמיד הבייתה 
אנחנו חוזרים בנו  !!!נו כן חוזרים בנובנקודה הזו אנח?? ולהתאחד עם המשפחה

אני ... שלא לקחנו בחשבון את הצער שיהיה לאבא שבשמים מהמריבות שלנו
ולהתאחד יחד למען ... ואתה מוכנים לטובת העניין להתעלות מעל הויכוחים שלנו

שיעמוד ברגע זה על ... מי שמסכים איתי בייחס למשפטים אלו!!! אבא שבשמים
אני מקבל על עצמי מכאן : נה אמיתית ומתוך קבלת החלטהרגליו ויאמר בכוו

  !!!  ולהבא לאהוב כל יהודי באשר הוא
יתכן שיהיו כאלו שיחשבו שמי יודע איזה ... יתכן שיגיעו תגובות נזעמות על מאמר זה

... א לימד אותנו ללכת עם האמת ועד הסוף"אבל מרן זיע... כוונות פוליטיות מרומזות כאן
כשהיד עדיין רועדת על המקלדת ולא מצליחה .. ימי החימום על הסתלקותו ...ובימים אלו

אבל לכל הפחות למסור את משנתו הטהורה בצורה ... א בעצמו"לכתוב משהו על מרן זיע
עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום ... יהיה זה לקורת רוח לנשמתו הטהורה.. גלויה

  .עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן
 ---  
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ניתן להשיג את ה"אוסף גליונות" בימי חמישי במקומות דלהלן:

ירושלים: 

ישיבת "מיר"

בית הכנסת "אהל יוסף" רמות

ישיבת "אהבת שלום" 

בית הכנסת "מנחת שלמה" רח' מוצפי בית וגן

בית הכנסת 'שערי תבונה' רחוב שירת הים רמות א'

כולל 'קהילת ישיבת הר"ן' רחוב חזקיהו שבתאי רמות ד' 

 ישיבת כנסת יהודה סנהדריה מורחבת

בית המדרש המרכזי רמת שלמה

מודיעין עילית:

ישיבת "מיר"

כולל "עטרת שלמה" 

כולל "יששכר באהלך" 

חניכי הישיבות רשב"י

אהל תורה רבי יהודה הנשיא

כולל הרב אברמוב

בית הכנסת שיח יצחק קרית ספר

בית המדרש חסד לאברהם

בית המדרש אהל אברהם

בית הכנסת "היכל יצחק" מודיעין עילית

    
הפנקס
מתוך יומנו של הג"ר יצחק לווינשטיין זצ"ל

על רבינו מרן ראש הישיבה
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

לעטר פתורא
סדר זמירות לשבת קודש

 הגאון רבי חיים מאיר הורוויץ שליט"א
אב"ד גבעת זאב 

דברות צבי
שיעורים באגדות חז"ל מסכת חגיגה

 הגאון רבי צבי וויספיש שליט"א
ראש מוסדות הרן

פני השולחן
הלכות קידושין

הגאון רבי רפאל סדין שליט"א
בית וגן


