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דרכי חשבתי
 זצוק״ל שפירא משה רבי הגדול הגאון

זכרנו לומר הגאונים תקנת

יצחק בנתיבות
 זצ״ל זיסמן יצחק רבי הגאון

רחמים ובקשת סליחה בקשת צורת

״ &׳ז צ ־י י

שבת ליל ועד
 שליט״א שרייבר בונם ישראל רבי הגדול הגאון

שנאתים" שנאה "תכלית

אליהו נחל
 שליט״א דיסקין אליהו רבי הגאון

היכן? עד הטוב, הכרת חיוב
׳ ר ז ^ ־ י

המועדים עטרת
 שליט״א מדלוב עקיבא רבי הגאון

ובשופר המצוות בברכת ערבות בדין

גל עינינו
 ראתה לא עין מבית

 כמשל ואוקראינה, יוקר המלכה משמר

 בתורה חדשים לשטחים דלת לפתוח

ועוד

גיליונות
ן1לדנ3 ןת

ף' מבית צו ר הוצאה ' או ל

תשפ׳׳ב אלול | 235 גיליון | תבא כי פרשת

ה' ודבר
מירושלים

«j l 9

 הפורה המחבר של ומפעליו מתולדותיו
 ויראה תורה ומרביץ

הצדיק הגאון

זצללה׳׳ה שוורץ יואל רבי

 איתרי בישיבת רוחני מנהל
 ירושלים דבר ישיבת ומראשי

 ואגדה בהלכה חיבורים מאות ובעל
ב”התשפ אלול ב”י ע”נלב

בשמיטה מינים ד' הלכות
 מפורטות והוראות והנהגות הלכות

השמיטה בשנת מינים ד' מצות לקיום
שליט"א אדלשטיין משה רבי הרה"ג

פרוזבול עניני
שליט״א דרזי יצחק רבי הגאון
 שעשה הפרוזבול שטר ביאור
זצ׳ל אלישיב הגרי׳ש מרן

ר׳ ^ פ ^י י

הלכה בירור
 אקטואליים הלכה בירורי
והפוסקים הסוגיות מתוך

 בזמנינו המנהג בירור

מועט שערכם אבידות להגביה שלא

נדברו אז
 הדין.. יום לקבלות טובות עצות שתי

'סלוטייפ'!! של סוג זה דביקות

המחכימה הפרשה
 ואקטואליים מעשיים לקחים

 השבוע מפרשת
ההתחדשות? את לשמר ניתן כיצד

 הפרשה בתרי בין אמונה • הדף על קצרה מחשבה • לדעת • הלכה פניני • הפשט עומק • גל עינינו • חן יעלת • בינה שיעורי • חומש שיעור
• הספר עם • בפרשה טמונה • תיראו מקדשי • זכים מים • שבת תוספת

תשנ"ב תמוז כ"ד ז"ל קנול הערש צבי הר"ר בת ע"ה בלייברג-קנול איטה שרה לע"נ

השבת ויציאת כניסת זמני
ת---- ש ----תבוא כי פר

ר״ת יציאה כניסה

19:55 19:19 18:09 ירושלים

19:57 19:21 18:23 ברק בני

19:57 19:20 18:15 חיפה

19:56 19:20 18:17 עילית מודיעין

19:56 19:20 18:08 שמש בית

ספר
יוצא
לאור
בצוף





ף' מבית צו ר הוצאה ' לאו

 נבחרים גיליונות
 ובאגדה בהלכה

השבוע פרשת וסביב



גיליונות׳ 'אוסף מערכת
9518479@gmail.com

המערכת: ראש
שליט״א פלדמן נתן הרב

המערכת: חברי
 שליט״א קנול צבי הרב

 שליט״א וכסלר חיים הרב

 שליט״א הכהן משה הרב

 שליט"א יהודה בן יוסף הרב

סף עקיבא הרב  שליט"א לוי יו

 שליט"א בייפוס שלמה יוסף הרב

מין הרב  שליט"א יודלביץ בני

ס אליעזר הרב שליט"א ויי

'צוף' מבית
לאור הוצאה

פלדמן נתן

 בסיוע מופיע גליונות אוסף
כהלכה לחיות לדעת הילכתא-

הילכתא

ת לרגל חבו ת' 'אוסף התר ליונו מות גי  ובאיכות בכ

אה פונים אנו ם לכל בקרי אי מעוניינים הקור  ה

 והנכבד החשוב במפעל חלק ליטול
נוספים למקומות והרחבתה התפוצה בהגדלת

 שבוע מידי חינם ובגיליון התורה הפצת בזכות לזכות

טים ת נא לפר 052-7623172 לטלפון לפנו

 התורה בברכת
גיליונות אוסף מערכת

שבת תוספת המנחה פלג

5:58 ירושלים 5:27

6:13 ברק בני 5:29

5:58 בית
שמש 5:28

6:07 מודיעין
עילית 5:28

6:06 אלעד 5:28

6:14 אשדוד 5:30

5:58 ביתר 5:28

6:14 קדיתגת 5:29

6:05 אחיסמך 5:28

6:03 טבריה 5:26

6:05 חיפה 5:28

 עם שותפים להיות ברצונכם אם |
 להירשם: ניתן השבת שהירי

תת( )הקו 0722-722-730 ש

 צבי רבי הרה״ק נשא אשתו, עליו שנפערה אחר
 טובים. בת אלמנה שני, בזיווג זצ׳׳ל מרימנוב הירש
 לכך: זכתה מדוע למקורביו, סיפר לימים

 החייט אצל משרת נער היותי בתקופת בילדותי,
 בית אל להוליך פעמים כמה לי נזדמן המקומי,

 מן נתפעלתי מאד ומה מתוקנים, בגדים הוריה
 שישי. יום מידי עצמו על שחזר המחזה
 היה כבר ביתם חצות שמשעת לראות נוכחתי

 החלות, עם המפה שבת, לכבוד ומסודר ערוך
 הראוי. מקומם על הם אף הכן עמדו והכוס היין
 הערוך השולחן יד על היה יושב האב ועוד, זאת

 מקרא שנים השבוע, פרשת את בנחת וקורא
תרגום. ואחד

 השבת, קדושת של ריח העת באותה שם הרגשתי
 והתפללתי בלבי אמרתי הבית, מן יצאתי וכשאך
 יעזרני שידוכים, לגיל שכשאגיע ״הלוואי, להקב״ה
 שישי יום שמחצות כזה, בבית חתן להיות שאזכה

 קודש״... שבת קדושת ריח בו מרגישים כבר
 ׳מאור בספר סובא - זצ״ל מבארניב הרה״ק ]מפי

מז[ ׳עמ ח״ג השבת׳

O ,ר־ר־/'// « ' l o r v'

י ־ * ״1״ ג ״

 מוסיפים שישראל התוספת את לרבות ׳את׳ ג(, ב> השביעי״)בראשית יום את אלקים ״ויברך
ויברך[ ר״ה בראשית פר׳ דבלה, ]אגרא עמם. מסכים שהקב״ה השבת, על

 גיליונות קניית עבור לשלם וכן לתרום ניתן

גיליונות" "אוסף קופת בחיפוש ״קהילות״ או פלוס" "נדרים בעמדות
 1335 מס' 03-7630543 פלוס: בנדרים טלפונית תרומה

9641 מס' 073-2757000 בקהילות: טלפונית תרומה



(5 j גיליונות אוסף,_
71 דרכי חשבתי

של במשנתו אור נקודות

זצ"ל שפירא משה רבי הגדול הגאון

9 | יצחק בנתיבות
זצ"ל זיסמן יצחק רבי הגאון

11 | חומש שיעור
 שליט"א פיינשטיין חיים רבי הגדול הגאון מאת

שלמה" "עטרת ישיבת ראש

13 | בינה שיעורי
המצוות ע"ס שיעורים

שליט"א שרייבר בונם ישראל רבי הגדול הגאון מאת

15 | שבת ליל ועד
 אבות מסכת ע"ס והשקפה מוסר דברי
 שליט"א שרייבר בונם ישראל רבי הגדול הגאון מפי

הדעת" "נתיב ישיבת ראש

17 | אליהו נחל

 שליט"א דיסקין אליהו רבי הגאון משיעורי

דיומא ועניני השבוע פרשת על

19 | המועדים עטרת
 שליט"א מדלוב עקיבא רבי הגאון שיעורי

האיתנים ירח שיעורי

21 | בשמיטה מינים ד׳ הלכות
שליט"א אדלשטיין משה רבי הרה״ג

28 | פרוזבול עניני
שליט"א דרזי יצחק רבי הגאון

 שעשה הפרוזבול שטר ביאור
זצ"ל אלישיב הגרי"ש מרן

31| חן יעלת
 שליט"א גמזו שמואל יצחק רבי מהגה"צ חיזוק דברי

חיפה אב"ד

33 | גל עינינו
 ראתה' לא 'עין מאמרי

אקטואליים הלכה דיוני

צוף' מבית אור הוצאה ' ל

50לדעת|
היומי בדף מבחן

51לדעת|
ברורה במשנה מבחנים

52לדעת|
חיים בחפץ מבחן

41 | הלכה פניני

53 | הדף על קצרה מחשבה
 היומי הדף סדר על עומק תפיסות

שליט"א הרטמן יחזקאל הרה״ג

57 | הפרשה בתרי בין אמונה יסודות
שליט"א נויגרשל דוד מרדכי הרה״ג של תובנותיו

59 | נדברו אז
הישיבות לבני מחשבות

65 | שבת תוספת
וקדושתה השבת מעלת

67 | הלכה בירור
והפוסקים הסוגיות מתוך אקטואליים הלכה בירורי

71 | זכים מים
ונחמדים ערבים בנידונים ופילפול ומתן משא

73 | המחכימה הפרשה
השבוע מפרשת ואקטואליים מעשיים לקחים

75 | תיראו מקדשי
הכנסת בית קדושת בנושא עלון

77 | המפחידים הימים או הנחמדים הימים
שליט"א טרוביץ בצלאל הרב הגאון

79 | בפרשה טמונה
השבוע בפרשת והבקיאות העיון לעידוד עלון

82 | מירושלים ד׳ ודבר
 הפורה המחבר של ומפעליו מתולדותיו

 ויראה תורה ומרביץ
הצדיק הגאון

 זצללה״ה שוורץ יואל רבי
 איתרי בישיבת רוחני מנהל

 ירושלים דבר ישיבת ומראשי
 ואגדה בהלכה חיבורים מאות ובעל

התשפ"ב אלול י"ב נלב"ע

85הספר| עם
ועוד לאור הוצאה 'צוף' מבית שונות וכתבות מודעות פרסומים,מיר בישיבת החבורות ורבני מראשי



̂  גיליונות" "אוסף את להשיג ניתן
כדלהלן: התורה בהיכלי חמישי בימי

אלעד
שרגא "מאור הכנסת בית " 

הר׳׳ן "ישיבת כולל "  
בתפארתה "תורה ישיבת "

אופקים
"שיויתי הכנסת בית "

שמש בית
לישרים "אור ישיבת "  

קריה אברהם" "היכל הכנסת בית  
א רמה אליהו" "לב הכנסת בית ' 
א רמה הישיבות" "חניכי הכנסת בית '  
א רמה מרדכי" "משאת הכנסת בית ' 
א רמה שמואל" "פני הכנסת בית ' 
ג רמה תורה" "אהבת הכנסת בית ' 
"הכולל הכנסת בית "

עילית ביתר
A גבעה אברהם" "באר הכנסת בית   
A גבעה הר׳׳ן" "ישיבת הכנסת בית   
B גבעה הישיבות" "בני הכנסת בית

ברק בני
"פוניבז׳ כולל "  
אי׳׳ש "חזון כולל "  
הלל "בית כולל "  
הגדול הכנסת "בית ידי שעל כולל "  

תורה "אורחות ישיבת "  
עליון מדרש "בית ישיבת "  
ציון "תפארת ישיבת "  
"סלבודקא ישיבת " 
יעקב "גאון ישיבת "  

אהרן רמת אהרן" "יד הכנסת בית  
קלאר הרב כולל נחמן" "תפארת הכנסת בית  

ה שיכון "המרכזי" הכנסת בית  
משה "נחלת הכנסת בית "  
אלחנן "רמת הכנסת בית "  
יעקב "משכנות הכנסת בית "  
יוסף "נאות הכנסת בית "  
אריה "בית הכנסת בית " 
סירוקה נחלת "צא׳׳י" הכנסת בית  

"לדרמן הכנסת בית "  
חיים "הליכות הכנסת בית "  
איש "דרכי הכנסת בית " 

מצאנז האדמו״ר רח' "צעירים" הכנסת בית  

88 " עקיבא רבי רחוב פז" גל  
השם ברכת )מינימרקט 46 סוקולוב רחוב )

ים בת
פיצהלך )מכולת 36 ויצמן רחוב )

החדשה זאב גבעת
אליהו "בית הכנסת בית "

הישיבות" "בני הכנסת בית

יעקב זכרון
ישרים" "מסילת הכנסת בית

טלזסטון
תורה" בני "קהילת הכנסת בית

יסודות
המרכזי הכנסת בית

ירושלים
"מיר" ישיבת
 מרדכי גבעת "חברון" ישיבת
 אהרן" "יד ישיבת
 שלום" "אהבת ישיבת
 אור" "תורה ישיבת
 ד' רמות - "הר׳׳ן" ישיבת
 שמואל" "בית ישיבת

 וגן בית שלמה" "מנחת הכנסת בית
 וגן בית אברכים" "מנין הכנסת בית
 יעקב נוה הישיבות" "חניכי הכנסת בית
 שלמה רמת יוסף" "אהל הכנסת בית
 שלמה רמת "המרכזי" הכנסת בית
 שלמה רמת איש" "חזון הכנסת בית
 שלמה רמת לנר" "ערוך הכנסת בית
 סורוצקין רח' שמואל" "באר הכנסת בית
 יעקב זכרון ישיבות" "חניכי הכנסת בית
 שאול גבעת יוסף" "ברכת הכנסת בית
 שאול גבעת באב׳׳ד" "משכן הכנסת בית
 נוף הר שפר" "אמרי הכנסת בית
 נוף הר "בוסטון" הכנסת בית
 נוף הר "ויז׳ניץ" הכנסת בית
 נוף הר תורה" בני "קהילת הכנסת בית
 א' רמות תבונה" "שערי הכנסת בית
 א' רמות שרגא" "משכן הכנסת בית
 ג רמות אברהם" "זכרון הכנסת בית
 ג' רמות "צא׳׳י" הכנסת בית
 ד' רמות החומת" "שומרי הכנסת בית
 פולין רמות יוסף" "אהל הכנסת בית
 סנה"מ הישיבות" "בני הכנסת בית
 אשכול רמת הישיבות" "בני הכנסת בית
 סנהדריה אסתר" "משכן הכנסת בית
 סנהדריה אשכנז" "פאג"י הכנסת בית
 אוריאל שיכון לאה" "אוהל הכנסת בית
 פאג"י ציון" עזרת "בנות הכנסת בית
 המורחבת סנהדריה חיים" "מאור הכנסת בית
 המורחבת סנהדריה תורה" "עזרת הכנסת בית
 המורחבת סנהדריה יהודה" "כנסת הכנסת בית
 המורחבת סנהדריה "המרכזי" הכנסת בית
 80 גוש "ברסלב" הכנסת בית

 80 גוש משה" "אוהל הכנסת בית
תורה עזרת ישראל" "בית הכנסת בית

 צאנז קרית תורה" "אהבת הכנסת בית

 סורוצקין יוסף" "שארית הכנסת בית

ישראל מלכי רח' פז" "גל

עילית מודיעין
 "מיר" ישיבת

 שלמה" "עטרת כולל
 באהלך" "יששכר כולל
 אברמוב( )הרב תורה" "כתר כולל

 אתרוג( )הרב עוז" "מגדל כולל

 תפילה" "בית הכנסת בית
 השחר" "אילת הכנסת בית
 רשב"י הישיבות" "חניכי הכנסת בית
 הנשיא יהודה תורה" "אהל הכנסת בית

 עקיבא" רבי "קהילת הכנסת בית
 ספר קרית משה" "זכרון הכנסת בית

 ספר קרית יצחק" "היכל הכנסת בית

 פארק גרין הישיבות" "בני הכנסת בית
 דוד" "חזון הכנסת בית
 נתיבות" "משובב הכנסת בית
 חפציבה אברהם" "אהל הכנסת בית

המרכזי הפסגה" "נאות הכנסת בית

נתיבות
 התורה" "משכן המדרש בית
יצחק" "בית הכנסת בית

תקוה פתח
 "לומזא" ישיבת

 עזרי" "אבי הכנסת בית
 הדר גני אברהם" "אהל הכנסת בית

הדר גני "הבעש׳׳ט" הכנסת בית

לציון ראשון
חמד שדה שלמה" "עטרת ישיבת

רחובות
שאול" בר "כולל הכנסת בית

רכסים
א גבע חזקיהו כנסת שיבת

 ב גבעה יצחק בית ביהכ"נ
ג' גבעה מלכה אהל ביהכ"נ

אביב תל
 ב' קומה 87 יהודה בן רח' דבורה מלון
רחל( )מכולת 15 מסלנט ישראל רבי רחוב

ציון תל
החסידי כנסת בית

תפרח
"תפרח" ישיבת

יוסף" "בית המרכזי הכנסת בית
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ע״ה לוין הלל מנחם ר' בת בלה האשה נשמת לעילוי

תפילה בלי בדין לעמוד אפשר ואי התלמוד שנחתם אחר התחדשה זכרנו לומר הגאונים תקנת

הוסיפו הגאונים דווקא ומאידך בקשה אף אין הסנה בראש מחד
חיים, על לדין עומדים אנו אפשרי. בלתי דבר נראה זה להתבונן. נפלא דבר יש השנה ראש בתפילות

 עד אולם בדין, עומדים הכל על בקיצו, לא ומי בקיצו מי יעשר, ומי יעני מי על ימות, ומי יחיה מי על
 אחרי רק זה. על אחת מילה אפילו מתפללים איננו הגדולה, כנסת אנשי לנו שתקנו בתפילות הגאונים,

 אותם כל אז. עד היה מה וכי מובן, לא משהו כאן יש .,׳זכרנו להגיד הגאונים תקנו אז התלמוד, חתימת
 ירידת כבר שהתחילה אחרי ורק הדין, על מילה אף התפללו לא בדין, שעומדים היטב שידעו הדורות

 בזמן היתה שהיא כמו היתה לא כבר והברירות חזון נסתם שכבר אחרי התלמוד, חתימת אחרי הדורות,
בכלל. בקשו לא אז עד ואילו חיים, על לבקש התחילו אז רק חז״ל,

 הגדולה כנסת אנשי ואילו מלכנו, אבינו תפילת את תקנו הראשונים לחיים, זכרנו לומר תקנו הגאונים
 זדון ממשלת תעביר "כי וישמחו״, יראו צדיקים ״ובכן מעשיך", כל על אלקינו ה׳ פחדך תן תקנו"ובכן

 מלך ישראל אלקי ה׳ באפו נשמה אשר כל ויאמר וגר בכבודך כולו העולם כל על ״מלוך הארץ״, מן
 שם עומד ואני נחיה, לא או נחיה ביתי ובני אני אם אותי, שופטים אותי, דנים משלה״. בכל ומלכותו
 ישראל אלקי שה׳ ויאמרו ידעו כולם באפו, נשמה אשר כל באפריקה, הנדחים השבטים שכל ומתפלל

 הזה״, הכיפורים ביום לעוונותינו "מחול מתפללים אנו בדין, נחתמים אנו כאשר הכפורים, ביום אף מלך.
 מלכנו, ובאבינו לחיים בזכרנו הדין. חתימת על מילה אף הגדולה כנסת אנשי שתקנו בתפילה אין אולם

 משונה נראה זה הוא. דבר הלא הגדולה. כנסת אנשי לנו שתקנו התפילה לא זו אולם וחתמנו, אומרים שם
אפשרי. ובלתי

 אכן, התלמוד. חתימת אחרי בדיוק הוא לחיים״ ״זכרנו לומר התחילו שבו שהזמן הרי נתבונן, ואם
 מתחילים שלפתע עכשיו קרה מה כך, עשו לא אבותיהם מדוע ישראל לכלל הסבירו הם איך קשה, הדבר

 צריך זה כאילו נראה הדבר הראשונה. הברכה בתוך זאת ומוסיפים באים עוד מזו, ויתירה כך, על להתפלל
 בעצם עשו. הגדולה כנסת שאנשי למה תיקון איזה כאן יש הגדולה, כנסת אנשי של לברכה מצורף להיות

 התכוונו שהם נראה הדבר הוסיפו. הם שם ודווקא אחרונות, ובג׳ ראשונות בג׳ מוסיפים לא אסור, הרי זה
התפילה. סדר עצם את פה לשנות

דעות, שתי ישנם בטור זה. את להגיד מותר בכלל אם מחלוקת ויש הגאונים, תקנו ההוספות כל את
 ישראל תפוצות בכל ישראל, כלל נוהג שכך הוכרע כבר אולם לחיים, זכרנו להגיד שאסור דעות יש

 או פיוט בתור לא תקנו הם אולם התפילה, תקנת מעיקר לא זה כי חוזרים שלא ואף לחיים, זכרנו אומרים
 זמן כל הדורות. כל עשו מה אז, עד היה מה אכן, התפילה. סדר לעצם שמצטרף דבר בתור אלא תוספת,

התלמוד. חתימת עד שני בית מתחילת שנה לאלף קרוב והאמוראים. התנאים זמן כל שני, בית
 מיוחד סדר היה שלא כך, על באריכות ברמביים כתוב התפילות, את תקנו הגדולה כנסת שאנשי לפני

 תפילות תקנו הגדולה כנסת אנשי אבל לשונו. צחות לפי שיתפלל מישראל אחד כל על סמכו תפילה, של
הדין. יום יום, של עיקרו את דין ביום כזאת בצורה להשמיט יתכן וכיצד ישראל, כלל לכל

 שם שאין וכמעט מקום, של שבחו בסיפור מדרשים של ליקוט מוצאים אנו בפיוטים גם
 ולקדושה יוצר לקדושת לקדושה, שמצטרפים פיוטים אלו כתבו שהתנאים הפיוטים רוב תפילה.

 אבל מקום, של שבחו של כולו הרבה, בו שמתעכבים דין עורך לקל הפיוט ואף עשרה, שמונה של
 אותנו ודן עומד שהקבייה שבזמן דבר, של עיקרו בזה, כשמתבוננים התפללו. לא הם תפילה. בו אין

 להקב"ה מתפללים איננו ומזוני, חיי בני על מתפללים איננו זה. על מתפללים לא אנחנו לחיים,
חיים. לנו שיתן

הרחמים בשיתוף רק אלא בדין שייכת לא תפילה
 בברכות כדאיתא רחמי, נקראת הגמרא בלשון תפילה כאן. שייכת לא שתפילה פשוט דבר זה באמת,

 מקום אין בדין כשעומדים ממילא, נינהו, דרחמי משום בתפילה חייבות שנשים דפשיטא עייב( ,)כ
 השנה, בראש יזכה. לא יזכה לא ואם יזכה יזכה הוא אם בדין, עומד כשאדם להתפלל. מקום אין לתפילה,

 הלא בדין, לזכות להתפלל יתכן איך להתפלל. שייך לא לתפילה, מקום אין בדין, עומדים עולם באי כשכל
 משום ברחמים, אלא בתוקף יהיה לא שהדין להתפלל שייך לא גם הדין. זה על דנים, אנו בדיוק זה על

 יהיה הקב"ה הדין סדר מצד ידם שעל מעשים לעשות רק זה שצריך מה מחייב. שהדין כמו הוא שהדין
רחמים. לעורר ומכוחם דין מכסא עומד

 העולם את לברוא במחשבתו עלה שמתחילה אומרים חז"ל מתחילה. שהיו כמו הדברים לסדר נשוב
 התורה(. בתחילת רש"י )עי׳ הרחמים מידת עימו ושיתף עמד מתקיים העולם שאין ראה הדין, במידת

יכול כזה באופן רק היינו, הדין, במידת העולם את לברוא במחשבתו עלה בתחילה הוא הדבר עיקר

 יסודו. בדין יהיה העולם אם רק להתקיים יכול להיטיב יתברך רצונו חסד. להשפיע יתברך רצונו להתקיים
מקום. בכל כך על מדבר הרמח"ל

 הרצון יתקיים לא דין, בלי זאת, לולא להיטיב. יתברך רצונו שיתקיים היחידה האפשרות זו הדין, עצם
 לא זו להיטיב רצון באותו ההטבה את יקיים הוא אם מיטיב. לא הוא עצמו מצד להיטיב הרצון להיטיב.

 את לברוא במחשבה עלה מתחילה לכן בדין. רק להיות צריכה האמיתית ההטבה אמיתית. הטבה תהיה
 אפשר אי בעצמה, הדין שבמידת בזה, הכוונה מתקיים״, העולם שאין ״ראה אכן, הדין, במידת העולם
הרחמים. מידת ושיתף עמד ואז, בה. לעמוד

 את לברא במחשבתו עלה כשמתחילה תפילה. של תמצי ההיכי זו כאן הרחמים, מידת בשיתוף עתה,
 עימו ושיתף עמד מתקיים, העולם שאין ראה אכן, לתפילה. מקום היה לא ודאי שם הדין, במידת העולם

התפילה. נמצאת מעתה רחמים. נקרא זה התפילה. מתחילה ואילך ומכאן הרחמים, מידת

בדין מתקיים העולם אין בסוד היא הרע היצר בריאת
 ע"ב("אמר בקידושין)ל׳ דאיתא אור״[, "כוכבי בספר ישראל" ]בייאור הערה מביא בלאזר הגר"י

 להמיתו, ומבקש לצדיק רשע צופה שנאמר המיתו, ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו לוי בן ר״ש
 מין ברא הקב"ה למה גדולה, שאלה זו לכאורה, והנה, לו", יכול אין עוזרו הוא ברוך הקדוש ואלמלא

 מטרתא אפוכי כמו נראה זה עוזרו, שהקבייה צריך כך ואחר כנגדה, לעמוד האדם בכח יהיה שלא כזו בריה
 תפילה שבלי להראות בשביל היא הזאת שהבריאה פשוט באופן ואומר קצת, מאריך הוא ושם לי. למה
קיום. לנו אין תפילה ובלי תפילה מוכרחים אנחנו מעמד. להחזיק יכולים איננו

 שנבראה בריאה היא הרע היצר של הזאת שהבריאה ידוע כך. הוא יותר העמוקים בפנים הדבר סוד
 שהבריאה נמצא בדין, יזכה שאדם כדי רק הרע, היצר את צריך הקב"ה מה לשם דין, של הגילוי בשביל

 של המצב זה בעולם, שליטה הדין כשמידת נמצא, שכשהוא דבר זה ודין הדין, של תולדה היא הזאת
 ממידת ולא הדין ממידת רק שבא כח זה הרע היצר של הזה הכח נמצא מתקיים׳. העולם שאין ׳ראה

ממני. חזק יותר הוא הדין ממידת רק שבא וכח הרחמים,
 רק היא מציאותנו כל איתו. להסתדר אפשר אי דין, שהוא דבר כל מתקיים. העולם אין בדין,

 שרוצה מישהו יש אם בדין. לחיות יכולים איננו ברחמים, רק אלא ולעמוד לחיות יכול לא אדם ברחמים,
 בדין היה לא זה וגם עקיבא, רבי על שאומרים כמו הדורות בכל כזה אחד רק יש שייך, לא זה בדין לחיות

 בדין״. בעיניך יזכו לא ״כי כתוב עצמם המלאכים על הרי ממש, בדין אבל לדין, יותר התקרב רק אלא גמור
 בעצמה הזאת הבריאה שיתוף, שום בלי דין של רק תולדה שהיא בריאה כאן שיש שבזמן ודאי כן, אם

 מתקיים, העולם אין עליו, מתגבר האדם של שיצרו בכך המכוון זה מתקיים׳. העולם ׳אין של בריאה היא
בזה. לעמוד אפשר אי

מתקיים׳. העולם שאין יראה בדיוק זה עקיבא, רבי של ועניינו מתקיים׳, העולם ש׳אין מחייב הדין
 איך וראה צא אבל הדין, למידת כאילו להכנס ימיו בסוף זכה הוא החיים, כל בדין חי לא עקיבא רבי גם
 בפיוט שכתוב כך כדי עד הגיע עקיבא ר׳ של מתקיים׳ העולם שאין ה׳ראה אפשרי. בלתי זה נראה, היה זה

 לתוהו העולם את אהפוך אחד קול עוד אשמע אם להם אמר והקב״ה שכרה, וזו תורה זו אמרו שהמלאכים
 היה לא זה שם גם באמת היינו, מתקיים׳. העולם שאין ׳ראה של למצב יגיע שזה הדבר, פירוש ובוהו.
 אולם רחמים. של שיתוף עדיין כאן שיש עליו יסמכו שכיכול מהמלאכים ביקש והקבייה ממש, הדין מידת

 העולם את להפוך שצריכים מצב הוא המצב רחמים, של צירוף בלי בעצמו הזה הדבר על מסתכלים אם
מתקיים׳. העולם שאין ׳ראה נקרא זה ובוהו, לתוהו

 את יש שכאן היא הכוונה לו״, יכול אין עוזרו הקבייה ״ואלמלא הרע. היצר על לקושיא התירוץ זה
 הדין, מידת שהוא עצמו מצד הרע היצר אבל עוזרו״, ל״הקבייה זוכים אנו הרחמים במידת הרחמים. מידת

מתקיים׳. העולם שאין ׳ראה שנקרא מה בדיוק הוא

ם וצריך דין של יום הוא השנה ראש שמים לכבוד להתאי
 הלידה העולם. של ההריון בחינת זו עולם״, הרת ש״היום זאת, מביאים כולם ידוע, וזה באר"י, כתוב

 לברוא במחשבתו עלה ׳בתחילה היה העולם של ההריון אבל הרחמים, במידת היתה העולם של בפועל
 הרת יום זה בראשית, מעשה של השישי היום האדם, בריאת יום בתשרי, אחד הדין׳. במידת העולם את

 בעצמן במאמרות במחשבה׳. כ׳עולה העולם דיבור, לפני עוד שהוא הרהור בבחינת לעולם והכוונה עולם,
 במידת העולם את לברוא זה במחשבה״ עלה ה״מתחילה אבל הרחמים׳ מדת עמו ושיתף ׳עמד היה כבר

 רחמים, אין הזה ביום עולם, הרת בסוד עומד השנה דראש שיומא נמצא עולם. הרת היום נקרא זה הדין,
 לברוא במחשבה עלה ׳מתחילה בסוד שעומד היום זה רחמים. בו ניתן שלא יום הוא כולו כל הזה היום

לעולם. רחמים שבאו לפני הדין׳, במידת העולם את
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 במצב בדין, לגמרי מלא, בדין עומדים אנחנו לכך, אפשרות אין רחמים, מבקשים איננו הזה ביום מעתה,
 מפני רק הוא שלנו הקיום שכל אחר אכן, .,הדין במידת העולם את לברוא במחשבתו עלה 'מתחילה של

 עושים שאנו מה שכל הרי לכבודו, העולם את לברוא רצה והקב׳׳ה העולם, בבריאת רצה הקב׳׳ה שכביכול
 כבוד מביאים שאנו ומכיון שמים, כבוד מביאים שאנו במצב עצמנו את מעמידים שאנו רק זה הזה ביום

 בריאה הרילברוא רצה והקב׳׳ה עצמנו. כל זה רוצים, שאנחנו מה זה שמים, כבוד על מבקשים אנחנו שמים,
 מפני רק זה אבל ולהתקיים. להיות ראויים להישרד, ראויים אנחנו להיברא, ראויים אנחנו מעתה, לכבודו,

 בראו לא בעולמו הקב׳׳ה שברא מה כל כבודו. זה כבודו. שהיא בריאה לברוא רצה מצידו, הוא, שהקב׳׳ה,
 כאן אין אחר. דבר שום ולא שמים כבוד שיתגלה רק מכוונות כולן הן שלנו התפילות כל לכן, לכבודו. אלא

אותנו. לברוא רצה שהקב׳׳ה אלה שאנחנו הרי שמים, כבוד על מתפללים כשאנחנו באמת, זה הערמה,
 כנסת אנשי אצל גם השנה, בראש אין שמים. לכבוד תפילה רק אחרת תפילה שום לנו אין הזה ביום
 ומתפללים עומדים כשאנחנו זכרונות, בתפילת גם שמים. לכבוד תפילה רק אחרת, תפילה שום הגדולה,

 של הסיום שעיקרה תפילה זו גם תזכור", ברחמים היום לזרעו יצחק "ועקדת לפניך" טוב בזכרון "זכרנו
 זוכר שהוא הקב"ה של שבחו שהם זכרונות בפסוקי הקב"ה את משבחים אנו אומרים. שאנו הפסוקים עשרת

 לטובה״ לפני זכרונכם שיעלה כדי זכרונות לפני "אמרו עליה, אומרת שהגמרא היחידה התפילה זו הכל, את
 ושופרות זכרונות מלכיות השנה בראש לפני אמרו הוא ברוך הקדוש "אמר ע"ב( )ל"ד השנה בראש כדאיתא

 שייך גם זה אבל אותנו, שיזכור להקב׳׳ה מתפללים אנחנו לטובה״, זכרוניכם לפני שיבא כדי זכרונות כר
 היא"אלקינו התפילה בסוף מבקשים שאנו הבקשה הזו בתפילה גם מקודם. שאמרנו הזכרונות פסוקי לעשרת

 בקשת זו וגו'", קדם שמי משמי ורחמים ישועה בפקודת ופקדנו לפניך טוב בזכרון זכרנו אבותינו ואלקי
 כסא לפני שכחה ואין מעולם הוא אתה הנשכחות כל זוכר ״כי מסיימים ואנו כללי, באופן העולם על ישועה
 חיי בני על מבקשים איננו אולם הברית״, זוכר ה' אתה ברוך תזכור, ברחמים היום לזרעו יצחק ועקדת כבודך
 זו , כר מאתך לחננו תפילה לא היא הזאת התפילה בדין, עומדים שאנחנו מה על מבקשים לא אנחנו ומזוני.

 תפילה לא זו פרנסה, על תפילה לא זו לחיים, תפילה לא זו לרפואה, תפילה לא זו השנים, לברכת תפילה לא
 מבקשים אנחנו גלויותינו, לקבץ נס ושא לחרותנו גדול בשופר תקע מתפללים אנו שוב בשופרות, דבר. לשום
 היו בקשות מתקנים היו כו'.אם חיים "בספר של הבקשות כמו פרטית, בקשה שום כאן אין אבל שמים, כבוד

 בית עמך וכל אנחנו, לפניך, ונכתב נזכר טובה, ופרנסה ושלום, ברכה, חיים, שאומרים"בספר כמו מפרטים,
ישראל. כלל זה ישראל, בית עמך וכל הפרטים, זה אנחנו ישראל",

עצמנו, על מבקשים שאנחנו רחמים מגדרי לא זה שמים כבוד על שלנו והבקשה התפילה עתה,
 מבקשים שאנחנו ומכיון הבריאה, של עיקרה זה הזה שהדבר משום הזה הדבר את מבקשים אנחנו

 הדבר לדין, שעומד מה זה לא הרי באמת, נבראים. להיות ראויים שאנחנו הרי הזה, הדבר על ומתפללים
 מתפללים כשאנו אבל נחיה, לא או נחיה אנחנו אם אלא לא, או שמים כבוד יהיה האם לא זה לדין שעומד

 שמים, הכבוד על מבקשים וכשאנחנו שמים, הכבוד על מתפללים אנחנו אלא החיים, על מתפללים איננו
לזכות, אפשר כך רק זכאים. נצא שאנחנו מחייב עצמו הדין ואז, לחיות. צריכים אנחנו הדין מצד ממילא

עצמנו. על רחמים ונבקש שנעמוד באופן לא אבל

לרחמים להגיע חייבים תורה״ ״אין של במצב
 אלפים שני העולם, הוי שנה אלפים ששת אליהו, דבי "תנא אומרת ע"א( זרה)ט' בעבודה הגמרא

 בתחילה מהן״. שיצאו מה מהן יצאו שרבו בעונותינו המשיח, ימות אלפים שני תורה אלפים שני תוהו
 אלפים שני כך ואחר תורה, אלפים שני כך אחר בריאה, היתה לא כאילו היא והכוונה תוהו, אלפים שני היו

 המשיח ימות אלפים שבשני פעמים, שלש לפחות כך על חוזר והוא בגר"א, כך על כתוב המשיח. ימות
 מציאות היתה לא ובכלל כולו, העולם בכל תהו היה אמנם בתחילה היינו, לתהו, חזר לתהו. חזר העולם

תורה. אין בבריאה אבל משתדל, ואחד אחד שכל כמה עד היא תורה של המציאות היום, אכן, תורה, של
בבריאה. תורה אין לתהו כשחזר אבל התורה, לפי התנהגה הבריאה עצם תורה אלפים בשני

 הנהגה היא העולם של ההנהגה כך. מתנהגת כולה הבריאה כל שאז הרי תורה אלפים שני של בזמן
 הבריאה, של ההנהגה בתוך נמצא זה גמור, בבירור ויודעים בעולם, נמצא שהקב"ה יודעים גלויה.

 שאז הרי בעולם, תורה של ברירות כזאת כשאין תורה״, כש״אין אבל התורה. פי על מתנהגת שהבריאה
 לומד שהוא כמה עד יודע ואחד אחד וכל ומונחת נמצאת התורה ואחד, אחד לכל תמצי היכי היא התורה
 ליבות בעולם. נמצאת לא היא אבל החכמים בליבות רק נמצאת שהתורה נקרא זה אז אבל ותופס,

 יחיד כל ומשיגים, יודעים הם ותופסים, מבינים שהם כמה עד ומשקיעים, לומדים שהם כמה עד החכמים,
בעולם. תורה של מציאות של גילוי אין אבל להשיג, יכול שהוא מה את להשיג יכול ויחיד

 הזה המצב בין ההבדל ומה בעולם, היה המקדש שבית הדבר פירוש מה יודעים לא פשוט אנחנו
 שנשאו אדם בני היו שכאשר הרי וסיעתו, אשי רב בעולם כשהיו ואף בעולם. היה לא שהוא המצב לבין

 וכמו אשי, רב שנסתלק אחרי אולם בעולם, להיות המשיך סיני הר מעמד סיני, הר מעמד את בראשם
 יותר אין מהעולם הסתלקו שהם אחרי הוראה״, סוף אשי ורב ״רבינא ע"א( פ"ו )ב"מ בגמרא שכתוב
 תורה של גילוי לסוף היא הכוונה הוראה סוף אבל ואילך, מאז הוראה מורי לנו חסרים לא אמנם תורה.

 ועד רבינו ממשה מונה הרמב׳׳ם סיני. הר מעמד את איתו שנשא גילוי היה שלהם הגילוי יותר. אין בעולם,
 אז אשי. רב עד המשיכה מסיני למשה שנתגלתה ההארה התורה. זו לדור, מדור דורות, ארבעים אשי רב

 ואילך מאז אולם העולם. של האמיתית המציאות של הגילוי היה וזה סיני, הר מעמד של הגילוי היה עדיין
ברורים. לא להיות חזרו שהדברים נקרא זה לתוהו'. הגר"א'חזר כונת זו יודעים. ולא רואים לא נסתם. זה

 למציאות מתאימים אינם בחז"ל שנאמרו טריפה שדיני לנו נראה היום דהנה, מפורסמת, שאלה ישנה
 אלפים בשני נקבעה טריפה של שהמציאות כך על אומר איש החזון היום, של המדע כפי רואים שאנו

 המציאות עליה. מדברת שהתורה המציאות לא זאת האמיתית, המציאות לא זאת היום של המדע תורה.
 וזאת המציאות, נקבעה אז תורה. אלפים בשני היה שהעולם כפי המציאות זאת עליה מדברת שהתורה
 השתנו. הדברים הנכונות. המציאויות לא הם כך אחר של האלו המציאויות וכל האמיתית, המציאות

 אלפים בשני נקבעה התורה של המציאות אבל אחרות, אפשרויות ונותן דברים יותר מגלה אמנם הקב"ה
 האלה. השאלות לכל והאמיתי הנכון התירוץ זה תורה. של והאמיתית הנכונה המציאות זאת תורה.

 להתגלות מתחילים וכעת המשיח ימות אלפים שני של למצב עוברת הבריאה השתנתה, בפועל המציאות
 שקובע מה זה לא האמיתית. המציאות זאת לא אבל לבא, לעתיד של הגילוי מעין השייכים דברים בבריאה

התורה. ניתנה הזאת המציאות על לא המציאות. את
 של גילוי בעולם שהיה בזמן העולם נראה היה איך נראה, זה איך כלל יודעים איננו באמת היום,

 ישבו אשי ורב רבינא סיני. הר במעמד היתה שהיא כמו תורה של בטהרתה, תורה של סיני, הר מעמד
 ומתוך לעשות, צריך ישראל שכלל מה כל כתוב הזה בתלמוד התלמוד. את חתמו הם התלמוד, את וחיברו

 תלמיד שעתיד מה כל תורה. זו המילים, מתוך שמשתמע מה כל ראיה, מביא שאתה מה כל הזה התלמוד
תפיסה, של אחרת דרגה שזו הרי מבינים אנו מכך תלמוד. מאותו ראיה להביא צריך הוא לחדש, ותיק

לדין. נוגע זה מה אולם לתורה, שנוגע מה זה אכן תורה, של אחרת דרגה ^

מתפרק, הכל מתאים לא הוא אם ברא. שהקב"ה לבריאה מתאים האדם אם הוא הדין כל הדבר. זה אכן,
 לתוהו העולם את מחזיר אני לאו ואם מוטב התורה את מקבלים ישראל אם של מצב היה סיני הר מעמד עתה,

 שהעולם כזה הוא בעולם, המצב בבריאה, שהמצב שבזמן כמובן מעתה, סיני. הר מעמד נראה כך ובוהו.
 חייב שלנו שהקיום הרי בעולם, תורה של ההנהגה של גילוי שיש תורה, של ההנהגה את מראה גמור בגילוי
 על מלוך על פחדך, תן על אחד, דבר על להתפלל רק יכולים אנחנו ואז התורה, פי על שמוכרח קיום להיות

 דברים על להתפלל נעמוד אנחנו אם מידי. לא ותו שמים, מלכות כבוד גילוי על בכבודך, כולו העולם כל
 בבית יהיה מה לעצמנו נתאר ייתכן. שלא דבר זה בדין. פגיעה גם זה כנגד. נעשה אנחנו שאז הרי אחרים,
 מסגרת בתוך יש כן אם אלא אותו. יסלקו בפשטות בתחנונים, רחמים ויבקש יעמוד מישהו אם משפט

 בא שהוא אחרי שייך. לא זה סתם, רחמים ויבקש יעמוד הוא אם אבל ולרחם, לחונן אפשרויות המשפט
דין. הפסק זה המשפט מתוך שמתחייב מה מוכרח. דבר זה המשפט אז למשפט,

ואילך, מאז נחתם, זה יותר, בעולם נמצאת לא התורה בעולם, תורה של המציאות כשנגמרה עתה,
 מקודם. בדין שעמדו צורה באותה בדין יעמוד ישראל שכלל בעולם ייתכן לא ואילך, התלמוד חתימת מאז

 בדין זוכה ישראל וכלל רחמים, של שיתוף שום בלי דין של גמור במצב בדין לעמוד היינו, בדין, לעמוד
 עומד ישראל כלל שמים, לכבוד מכוון כולו כל ישראל וכשכלל עלמא', וברא באוריתא ש'איסתכל משום

 בכבודך״, כולו העולם כל על ״מלוך מתפללים פחדך״, תן ״ובכן מתפללים שמים, לכבוד ומתפלל כולו
 הבריאה מצד בדין זוכים אנחנו האלה הדברים כל על מתפללים כשאנחנו האלה, הדברים כל על מתפללים

 בדיוק זה נהיה, שאנחנו מחייב יתברך שרצונו מפני אלא רחמים, מבקשים שאנחנו מפני לא זה בעצמה.
ברא. הקב"ה שאותו הדבר

 שנקרא למה המשך היה כשעוד היינו, בעצם, ישראל בכלל תורה שהיתה בזמן נכון היה זה כל אכן,
 שהבריאה בזמן בספק. היה לא הוא רופף, היה לא ישראל כלל של הקיום עצם ואז תורה, אלפים שני

 תורה, יותר ואין ונחתם נסתם שזה אחרי אבל דין. של במצב היתה היא הזה ביום תורה, של בדרגה היתה
 של בחינה זה כך אחר שיש התורה כל תורה, יותר אין ומאז, נחתמה, התורה התלמוד, שנחתם אחרי

 יכולים. לא אנחנו אפשר, אי זה מעתה תורה. אלפים שני של הבחינה לא כבר זו המשיח, ימות אלפיים
כזה. בדין לעמוד כח בידינו אין

 מה שזה בצורה הבריאה. צורת עיקר שהוא במצב נמצאים אנחנו אם רק לעמוד אפשר כזה בדין
 שזה אחרי אבל נבראים. אנחנו קיימים, אנחנו שמים, כבוד על מבקשים כשאנחנו ואז, רצה, שהקב"ה

 התורה תורה אלפים שני שאחרי אומר הוא הגאון, של המילים אלו אבל במילים, להיזהר ]צריך נגמר,
 שנחתם אחרי הדין ויום התלמוד שנחתם לפני הדין יום איננה[, היא נעלמה, שהתורה כתוב נסתיימה,
 לא אנחנו מצב. באותו לעמוד יכולים איננו כבר מעתה אחר, דין יום זה ישראל כלל בשביל התלמוד

רחמים. לבקש ולא הדין ביום הקב"ה לפני לעמוד יכולים
 דין, רק שזה גמור בבירור יודעים שאנחנו משום היא השנה בראש רחמים מבקשים שלא הסיבה

 של במצב היא שהבריאה בזמן המצב זה עקיבא. רבי של הדרגה מעין זה בדין. רק זוכים אנחנו הזה וביום
 הוא הפירוש שאז הרי תוהו, של למצב חזרה כבר והיא תוהו, של למצב חוזרת כשהבריאה אבל תורה,

 קיום עצם אז תורה, אין קיים, להיות אמיתי בסיס לבריאה אין ברחמים. רק באמת קיימת שהבריאה
 להתפלל לא ייתכן לא שעתה הרי משכך, כזה, בדין לעמוד הכי ברי לא אנחנו, ברחמים. רק זה הבריאה

 בזמן ואילך שמכאן ואמרו חדשה, תקנה ותקנו הגאונים באו לכן הדברים. עומק זה אותנו. שדנים בזמן
 מוכרחים תשובה. ימי עשרת בכל הרי הוא המדובר הדין, בימי להתפלל מוכרחים תורה, בלי הוא שהעולם

מתקיים. העולם אין אחרת, תפילה, צריכים זה על דן, שהדין מה על צריך. שהדין מה עצם על תפילה
 לחיי הבא, העולם לחיי לחיים, אותנו יזכור שהקב׳׳ה להתפלל צריכים אנחנו עושים, אנחנו מה משכך,

 ונחמות, ישועות טובות, גזירות טובה, פרנסה ושלום, ברכה חיים, בספר אותנו יכתוב שהקב׳׳ה הזה, העולם
 אדוקים. יותר נהיינו שאנחנו משהו, כאן שהשתנה בזה הפירוש אין אבל ומבקשים. עומדים אנחנו זה כל את
 יותר יכולים לא שאנחנו בזה שינוי היה השינוי בקשות, של תוספת סתם לא זו מבקשים, יותר אנחנו אם

בו. לעמוד יכולים לא כבר אנחנו התלמוד, שנחתם עד אז, עד שהיה הזה הדין הזה. בדין לעמוד
 למה התקבל, זה למה לכאורה, ישראל. בכלל התקבלה שלהם והתקנה שתקנו, הגאונים הם אלו
 נזכרו פתאום מה בשלום, עברנו הדורות כל את הלא מאתמול, השתנה מה כזאת, תקנה פתאום התקבלה

 יכולים לא אנחנו אפשר, אי יכולים, לא פשוט שאנחנו הוא, התירוץ אכן, לחיים. זכרנו להגיד עכשיו
רחמים. בלי בדין לעמוד אפשרות אין רחמי, בלי בדין לעמוד

ת שיתוף מגיע העולם בקיום הרצון מכח הרחמים מיד
 שאין 'ראה זה הדין ביום רחמים יהיו לא שאם משום הדין, ביום רחמים שיהיו מוכרח זה באמת,

 חס אם מתקיים'. העולם שאין ה'ראה את סותר להיות לא צריך הזה הדין׳ ה׳יום גם מתקיים'. העולם
 הרחמים מידת השיתוף הזה. הדין כח את מסלק היה הקב״ה אז מתקיים', העולם שאין היה'ראה ושלום

 'ראה היה לכן, קודם שהיה מתקיים' העולם שאין ה'ראה וכך, מתקיים'. העולם שאין ה'ראה לפי הוא
 של בבחינה מעמד להחזיק יכולנו דין, של בבחינות היה השיתוף דין, של בבחינות מתקיים' העולם שאין

 אופן זה ברצונו. שהיתה כמו הבריאה קיום את ממנו מבקשים שאנחנו בזמן הקב׳׳ה של בדינו ולעמוד דין
היחידי. הקיום וזה בדין, עומדים שאנו יום זה הזה, ביום רק ששייך

 להגיד צריך זה, את וגם רחמים, של מידות עשרה שלש את להגיד כדי תמצי היכי רק הם ]הסליחות
 אפילו הדין. יום זה השנה ראש השנה, בראש הרחמים מידות עשרה שלש את לומר אסור אבל באלול,

 שבחו סיפור רק זה ואז "ויעבור", אומרים לא אבל הארון, בפתיחת מידות עשרה השלש את כשאומרים
 בראש אבל תשובה, ימי בעשרת הסליחות, בימי כיפור, ביום אומרים מידות עשרה שלוש מקום. של

 אבינו כגון ותיקנו שהכניסו מה את רק אלא תפילה, ולא מידות, עשרה שלש לא וידוי, אומרים לא השנה
 לא זה ביותר הטוב ושופרות. זכרונות במלכויות רק אחד, בדבר עסוקים אנו השנה בראש מלכנו.

 צריך השנה בראש יושבת״. אנכי עמי ״בתוך זה השנה ראש להתחכם, זמן לא זה השנה ראש להתחכם,
 יש התהילים בסוף ואף תהילים, שיגיד להתפלל, שרוצה מי יותר, ולא במחזור שכתוב מה את להתפלל

טוב[. ביום שמבקשים מה את רק לומר
 וב״וכתוב הבא, העולם חיי על מדובר הרחמים״ אב כמוך וב״מי לחיים״ שב״זכרנו כתוב ברמח"ל

 שתי הם אלו רק הזה. העולם חיי על מדברים ושלום״ ברכה חיים ו״בספר בריתך״ בני כל טובים לחיים
 לתקן כדי האלה, בברכות דווקא תקנו ההוספות כל את הזה. העולם חיי על מבקשים שאנחנו הבקשות

 סדר בעצם שינוי זה אם רק שייך זה צדדית. תפילה להכניס שאסור במקום לתקן, שאסור במקום זאת
 באמת משנים כי לעשות, שאסור דבר כאן עושים אנחנו אחרת. תפילה שזו כאילו הוא זה התיקון התפילה,

 התחדש השנה, בראש התפילה סדר את שמשנים הזה הגילוי כל וכאמור, השנה. בראש התפילה סדר את
הגאונים. בזמן רק

 וגם הבא בעולם גם בריתך, בני כל טובים לחיים ויכתבו טובה, וחתימה לכתיבה שנזכה יעזרנו ה׳
הזה. בעולם
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בדרכיו ולהידבק ה׳ את דעת למבקשי עליה דרכי
שיבת ודעת יראה וממנחילי ר״מ זללה״ה זיסמן יצחק רבי הגאון של ממשנתו תפרח תושיה בי

בס״ד

רחמים ובקשת סליחה בקשת צורת
63 מס׳ גליון תבוא כי פרשת

הדין ליום הכנה - סליחות
 לעבור עתידים אנו בהם אשר הנוראים, הדין ימי לפני עומדים אנו

 בגמרא ואיתא )טז.(, בר״ה במשנה כמבואר מרון כבני יתברך לפניו
 דמי", ולפנים[ ]לפני כבפנים הוא דלזכרון כיון וכר ״שופר כו.( )שם

 ז( אגרת ישראל )אור זצ״ל הגרי״ס שכתב כמו ממש כהוייתן והדברים
 דין לעת גדולה בסכנה עליו, התלויים ביתו ובני הוא האדם ״אשר

 ונשפט נזכר האדם אשר השנה, בראש שופר תקיעת עת היא הגדול,
 קדש לבית שנכנס בעת גדול לכהן נדמה הלזה בעת והוא מעשיו, על

 דמי כבפנים הוא דלזכרון כיון בר״ה שופר חז״ל כמאמר הקדשים,
וכר.

 כהן היה אילו בעצמו האדם יצייר למוסר, מועיל הציור כח וכאשר
 חרד היה הקדשים, קדש לבית הכיפורים ביום להיכנס צריך והיה גדול
 חכמים אמונת אמונתו יחזק כן חלילה, רעה יפגעהו פן לנפשו מאד

 משום פרה, של שופר וחדלו פסקו אשר ז״ל התלמוד חכמי רבותינו
 בבגדי המקודש ]שבהיכל[ )שביה״כ( הגם סניגור, נעשה קטיגור אין

 כל על ונשפט נזכר והאדם אתי, דלזכרון כיון שופר אכן נכנסים, זהב
 ומאד כהוייתן, והדברים דמי, הקדשים לקדש הנכנס גדול ככהן מעשיו,

הלזה״. הנורא בדבר המעמיק האדם לב יחרד מאד

 הסליחות, אמירת במנהג ר״ה קודם מתחילים לזה, להתכונן ובכדי
לאמרם. איך להתכונן, צריך לזה גם אבל

רשים דלים של הרגשה מתוך סליחה בקשת
 לזה זה אדם בני ״הנה ה( פרק המים )שער העבודה ושורש ביסוד כתב

 ואינו הסליחות, אמרתי כבר הן ואומר הסליחות, אמרת אם שואלים
 ית״ש הבורא שיאמר הלוואי הסליחות, אמרתו בצע מה לב על שם

סליחות. לבקש צריכים אנחנו הסליחות״,

 בנויה שאמירה הוא סליחות לבקש לבין סליחות לומר בין וההבדל
 הכרה על בנויה בקשה אבל לנו, יסלח שה׳ לנו שמגיע הרגשה על

 ומבקש בדלת הדופק ורש דל כמו דלתיך׳. דפקנו וכרשים ש׳כדלים
 דפקנו ׳דלתיך מבקשים אנחנו כך לו, מגיעים שאינם ורחמים צדקה
חינם. ומתנת רחמים מחמת וחנון׳, רחום

 כדי הסליחות, לפני האלו בענינים לפתוח הקדמונים תיקנו לכן
 סליחה. בקשת אלא סליחה אמירת זה יהיה לא ועי״ז בזה, שנתבונן

 לזכות סיבה גם היא דלתיך׳ דפקנו וכרשים ׳כדלים של זו והרגשה
 בתחילתה שרשה שנה כל יצחק ״וא״ר טז:( )שם בגמרא כמבואר בדין,

 ותפילה, תחנונים לדבר השנה בראש רשין עצמן עושין ]שישראל
 הרי בסופה״, מתעשרת רש״י[ - רש׳ ידבר ׳ותחנונים שנאמר כענין

 הדלות הכרת מתוך ותחנונים בבקשות השנה שהתחלת מבואר
טובה. לשנה בדין לזכות סיבה מהווה והרשות,

החטא יגרום שמא הפחד
 שאנחנו הסליחות בקשת בשעת להרגיש להצליח הדרך מהי ונתבונן

 שום לנו אין וכי ומצוות, בתורה עוסקים אנחנו הרי ורשים, דלים
ח״ו. זכויות

 תשבר רכה ולשון קצין, יפתה אפים ״בארך טו( כה )משלי הפסוק על
 שהקב״ה שמבקש האחת תפילות, מיני שני ״יש הגר״א כתב גרם״,
 ולא רחמיך עזרונו הנה ׳עד )נשמת( כמ״ש וחסדיו, רחמיו למען יעשה

 הנה ש׳עד מה כלומר לנצח׳, אלהינו ה׳ תטשנו ואל חסדיך, עזבונו
 חסדיך, הוא עזבונו׳ ש׳לא ומה למענינו, ולא ׳רחמיך׳ הוא עזרונו׳

 בשבילנו היה אם כי לנצח׳, אלהינו ה׳ תטשנו ש׳אל בטוחים אנו ולכן
 אין חסדיך למען הוא כאשר אבל החטא, יגרום שמא מתייראים היינו

 יב )ישעיה וזהו וכר, תמיד קיימים המה חסדיך כי כלל, מתייראים אנו
 שהוא ׳א-ל׳, כאשר כלומר אפחד׳, ולא אבטח ישועתי א-ל ׳הנה ב(

 אפחד׳ ׳ולא תמיד ׳אבטח׳ בחסדו, שהיא ׳ישועתי׳ החסד, מידת
בישעיה. וכמ״ש החטא יגרום שמא אפילו

 אשר וחסדיו מצוותיו בשביל שיעשה מהקב״ה שמבקש והשניה,
 ח( )שם ולכן וגו׳, החסדים׳ מכל ׳קטנתי יא( לב )בראשית כמ״ש עשה,
החטא. יגרום שמא מאד׳ יעקב ׳וירא

 אפים ש׳בארך וזהו מונעים, המקטרגים מצוותיו בשביל שמבקש וזהו
 יתפלל כי יפותה זה מחמת אף, מאריך שהקב״ה מחמת קצין׳, יפתה
 אומר לכן מקטרגים, הרבה יהיו למענו, שיתן יתפלל אם אך אליו,

 מעשיו בשביל יתן שלא והיינו ורכות, תחנונים כשמדבר רכה׳, ׳ולשון
 המקטרגים, שהם הגרם׳ ׳ישבר עי״ז המרובים, ה׳ חסדי בשביל רק

 כלל״, מעשיו לפי מבקש אינו כי כלל, לקטרג מקום להם יהיה שלא
הגר״א. עכ״ל

 לפחד לנו יש מקום מכל ומצוות, תורה בנו שיש למרות כן אם
 מחמת רק לבקש לנו יש כן ועל ופשעינו, מחטאינו שנוצר מהקטרוג

 סיבת ללא ורשים, כדלים אנו ובזה לזה, זכות לנו שאין השי״ת, רחמי
ברחמים. רק אלא זכיה

 ורש דל של הרגשה מתוך היינו שלימה׳ ׳בכוונה תפילה
רחמיו מחמת רק ובקשה

 וחוליין למיטה שעלו שנים אומר מאיר ר׳ ״היה יח.( )שם בגמרא איתא
 - להריגה נפשות בו שדנים ועד ]בית לגרדום שעלו שנים וכן שוה,

 לא וזה ירד זה רש״י[ - אחד דבר על נתפשו ]שניהם שוה ודינן רש״י[
 נענה, ולא התפלל וזה ונענה התפלל זה ניצל, לא וזה ניצל זה ירד,

 - ]נתכוון שלמה תפילה התפלל זה נענה, לא וזה נענה זה מה מפני
 מבואר הרי נענה״, לא שלמה תפילה התפלל לא וזה נענה, רש״י[

 צריך מצרה להינצל להיענות מקום מכל התפללו, ששניהם שאע״ג
בכוונה. שלמה תפילה

 על ז״ל הגר״א בשם שמעתי ״עוד עה״ת אליהו אדרת ספר בסוף וכתב
 רבים בלשון פתח ומצאת׳, וגו׳ משם ׳ובקשתם כט( ד )דברים הכתוב

 שנכנסו שנים רז״ל שאמרו מה פי על הוא יחיד, בלשון וסיים
 וזה בתפילתו ליבו כיוון זה נענה, לא וזה ונענה התפלל זה להתפלל,

 לא אבל רבים, לשון ׳ובקשתם׳ הכתוב שאמר וזהו ליבו, כיוון לא
 ׳ומצאת שכתוב וזהו אליו, ליבו יכוון אשר להיחיד אלא לכולם ימצא

 היינו שלמה שכוונה מבואר הרי נפשך׳״, ובכל לבבך בכל תדרשנו כי
נפש. ובכל לב בכל כוונה
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 מתוך לבקש תהיה שהכוונה בזה שנכלל לומר יש לעיל מש״נ וע״פ
מצוותינו. מחמת ולא יתברך, רחמיו מחמת ורש, דל של הכרה

 אף להאריך אלא החטאים על לוותר אינם ית׳ רחמיו
בתשובה לשוב כדי

 שהבקשה לדעת צריך יתברך, רחמיו מחמת כשמבקשים גם והנה
 מידת קיימת שבזה בתשובה, לשוב האדם בדעת כאשר רק תועיל
 בתשובה, שישוב כדי מיד, להענישו ולא אף להאריך יתברך רחמיו

 נ.( )ב״ק חז״ל אמרו הרי ח״ו, לחטוא וימשיך כך על יסמוך אם אבל
 חייו״. יותרו הוא ותרן הקב״ה האומר ״כל

 הרחמים מידת כן אם תאמר ״ואם ד( פרק )סוף ישרים המסילת וכתב
 דבר. כל על בדין לדקדק צריך פנים כל שעל כיון עומדת היא למה

 עומד היה שלא עולם של קיומו היא הרחמים מידת ודאי התשובה,
 הדין שורת לפי כי וזה לוקה, הדין מידת אין ואעפ״כ כלל, זולתו
 כלל, המתנה בלי לחטאו תיכף מיד יענש שהחוטא ראוי היה ממש,

 הבורא פי שממרה למי כראוי אף, בחרון יהיה עצמו שהעונש וגם
 יתקן איך באמת הנה כי כלל, לחטא תיקון יהיה ושלא שמו, יתברך
 חברו, את האדם שרצח הרי נעשה, כבר והחטא עיות אשר את האדם

 העשוי המעשה להסיר היוכל הזה, הדבר לתקן יוכל איך שנאף, הרי
המציאות. מן

 שזכרנו, דברים השלשה היפך הנותנת היא הרחמים מידת אמנם
 ושהעונש כשחטא, מיד הארץ מן יכחד ולא לחוטא זמן שיותן דהיינו
 וכו׳, גמור בחסד לחוטאים תנתן ושהתשובה לכלה, עד יהיה לא עצמו

 שאינו חסד הוא הנה עכ״פ אך הדין, משורת שאינה ודאי חסד וזה
 הזמן אריכות וכן וכו׳ בו, לתלות צד יש שהרי לגמרי, הדין מכחיש

 וכן תיקון, פתח לו לפתוח קצת סבלנות אלא החטא, על ויתרון איננו
 הם חסד דרכי החכמים, בדברי המוזכרים וכו׳ חסד דרכי שאר כל

 מידת ממש ומכחישים מתנגדים לא אך כמרובה, המועט את לקבל
 עבירות שיותרו אך אותם, להחשיב הגון טעם בהם יש כבר כי הדין,
 לא כבר כי לגמרי, הדין נגד היה זה עליהם, יושגח שלא או כלום בלא
 ואם כלל, למצא אפשר אי זה כן על בדברים, אמיתי ודין משפט היה
 לא הדין שמידת ודאי למלט, לחוטא ימצא לא שזכרנו הדרכים מן אחד

 אפיה מאריך ה״א( סוף פ״ב תענית )ירושלמי ז״ל אמרו וכן ריקם, תשוב
דיליה״. וגבי
 את להעניש ולא אף להאריך הרחמים מידת שכל בדבריו מבואר הרי

 לו שתהיה תיקון׳, פתח לו לפתוח קצת ׳סבלנות רק היא מיד, החוטא
 ל׳מאריך מקום אין לזה, שייך אינו אם אבל בתשובה, לחזור אפשרות

 כאן ע: נדה בגמ׳ הוא הדברים )ומקור דיליה׳ ׳גבי מיד ח״ו ואז אפיה׳,
 אורי רבי במהדורת ל, באגרת זצ״ל הגרי״ס שביאר וכפי וכו׳, תשובה בעושין
שח(. ועמוד שא עמוד החדש ויסבלום

המות סם של מציאות הוא החטא
 לרחמיו גבול יש וכי ותרן, אינו הקב״ה מה מפני צ״ב לכאורה ואמנם
 וע״ע ויתבאר, ד״ה מ״א פ״ב )אבות חיים ברוח כתב הענין וביאור יתברך,
 לעשות והפליא התנא ״והגדיל ז-ח( פרקים וש״ב פי״ב ש״א בנפה״ח

 בספר מעשיך ׳וכל שאמר מה והוא השוגג, עוון חומר להודיענו
 עם אשר המחוגה, כמרכז הוא האדם כי כמה זה מ״ש עפ״י נכתבים׳,
 מתקן האדם כן העיגול, כל יתעקם מעט בנטותו קטנותו ]למרות[
 את ה׳ ברא נפלאה בחכמה כי וכו׳, העולמות כל במעשיו ומקלקל
 לא נגד גידין ושס״ה עשה מצוות רמ״ח נגד אברים רמ״ח האדם,
 בהיפך, וכן אור, לו ומוסיף מתקנו מצוה שעושה אבר ובכל תעשה,

 בעת רק הרע, תצא לא עליון מפי כי הבא, בעולם והעונש השכר וזהו
 נרשם בשוגג גם כן ואם לעד, תמוט בל ויסוד פינה תיקן הבריאה
אחד יתחייב אם דארעא, מלכותא ודוגמת האור, ממנו ויחסר למעלה

 המלך ברצות הנה המלך, חוקי נגד דבר בעשותו מיתה המלך מאוהבי
 אוהבו יאכל אם אבל וחי, לו ולסלוח מוות ממהומת למלטהו באהבתו

 יעשה הסם שגג אם ואף נפשו, למלט המלך יוכל האם המוות סם
 חייו׳, יותרו הוא ותרן הקב״ה האומר ׳כל רז״ל שאמרו מה וזה כטבעו,

 ישונה, לא בראשית ביצורי והוטבע עשהו כבר אשר את יוותר איך כי
 יותר הוסיף ובמדרש בראשית, סדרי עליו ישונה שקלקל שוטה וכי

 איך כי המוות, סם דרך על והוא מעוהי׳, ׳ותרו בזה״ל ואמר ביאור
המוות״. סם באכלו מעוהי יוותר

לתלות אלא מיד להעניש שלא שדי' 'אל הנהגת
 לו אמר ממל בר אבא ״א״ר ו( ג רבה )שמות חז״ל דברי מבוארים ובזה

 פעמים נקרא, אני מעשי לפי לידע, מבקש אתה שמי למשה הקב״ה
 תולה וכשאני וכו׳ בהוי״ה באלקים, בצבאות, שדי, באל נקרא שאני

 אני עולמי על מרחם וכשאני שדי, אל נקרא אני אדם של חטאיו על
 אל ה׳ ה׳ שנאמר הרחמים מידת אלא ה׳ שאין ]הוי״ה[, ה׳ נקרא

וגו׳. רחום״
 שכשברא ג( סימן שרה חיי )תנחומא בחז״ל המבוארים הדברים הן והן

 שם וזהו די, להם שאמר עד והולכים, מתמתחים היו העולמים הקב״ה
 את לעצור הוא שדי׳ ׳אל ששם מבואר די. לעולם שאמר שדי׳, ׳אל

 של חטאיו תליית כן ועל בעולם, הטבעי במהלך שהוטבעה ההנהגה
 שהשי״ת שדי׳, ׳אל במידת זהו מיד, להענישו שלא דהיינו אדם,

 את ומכלה שמאבד החטא של הטבעית ההשפעה את עוצר ברחמיו
הנפש.

חדש אדם נעשה התשובה שע״י 'הויה' שם הנהגת
 מידת את עוצרת רק אלא החטא, את מתקנת אינה זו מידה עדיין אמנם
 צריך עדיין בתשובה, ששב אחרי אבל בתשובה, שישוב כדי הדין,

 וזה הרע, התפשטות את לעצור רק די ולא בו, שהיה הרע את להסיר
 האדם, של המציאות כל את מחדש שהקב״ה ידי על אלא אפשר אי

 כשהאדם דהיינו ה׳׳, נקרא אני עולמי על מרחם ׳וכשאני שאמרו וזהו
 די לא לזה העוון, את לו לסלוח עליו מרחם והקב״ה בתשובה שב

 את לברוא כביכול צריך כי הוי״ה, לשם צריך אלא שדי׳, ׳אל בשם
 ]לשון הווה״ כל נהיה ש״בו ב״ה הוי״ה בשם וזהו מחדש, האדם

וארא[. פרשת ריש הרמב״ן
 - הערער תפילת אל ״פנה קב( פרק סוף תהלים )ילקו״ש חז״ל אמרו וכך
 בית ולא ונביא כהן לא להם שאין אמרו דורות כלפי יצחק א״ר

 אותה מתפללים שהם להם נשתיירה התפילה אלא שיכפר, המקדש
 את בזה ׳ולא הוי מהם אותה תבזה אל הכיפורים, ויום השנה בראש

 כמתים שהם הדורות אלו וכו׳ י-ה׳ יהלל נברא ׳ועם תפלתם׳.
 הכיפורים, ויום השנה בראש לפניך ומתפללים ובאים במעשיהם,

 האנשים על לכפר שכדי מבואר הרי חדשה״. בריה אותם בורא ואתה
 חדשה. בריה אותם לברוא צריך במעשיהם, כמתים שהם
 יוכל שאדם מנת על אפים ארך בקשת זהו הערער׳ תפילת אל ו׳פנה

 לבריה ממש נהפכים התשובה ואחר בתשובה, לשוב הזמן באורך
 את עת בכל ומהווה הווה, כל נהיה שבו ב״ה הוי״ה בשם וזהו חדשה,

 חדשה. לבריה האדם את מחדש ובזה הבריאה,
 לרחם וכרש כדל מהקב״ה לבקש הלב כוונת בצירוף התשובה וע״י

 ומי אף, להאריך שמים, רחמי שנעורר נקווה מעשיו, בזכות ולא עליו,
 ויכתבנו מחטאינו, שנבראו הרע לכחות די יאמר די, לעולמו שאמר

 בתחילתה שרשה שנה ׳כל בנו ויתקיים טובים, לחיים ויחתמנו
 - תפילתם׳ את בזה ולא הערער תפילת אל ׳פנה בסופה׳, מתעשרת

 בוראם שהקב״ה - יה׳ יהלל נברא ׳ועם הכיפורים, ויום השנה בראש
 יהי כן אמן הימים, כל לנו לטוב יתברך רצונו לעשות חדשה, בריאה
רצון.

10- u 3
Qjl,יצחק בנתיבות | גיליונות אוסף



חומש שיעור
השבוע פרשת על

שליט״א פיינשטיין חיים רבי הגאון מרן משיעורי
תשפ״ב תבא כי פרשתשלמדו עטרת ישיבת ראש

 וירעו וגו׳, ויגר מצרימה וירד אבי אובד ארמי וגו׳, ואמרת וענית
 וגו׳. חזקה ביד ממצרים ה׳ ויוציאנו וגו׳, ויענונו המצרים אותנו
 מצרים שעבוד סיפור כל מזכיר למה ביאור צריך -ח׳(. ה׳ )כ״ו,

 למצות שייך זה ענין כל ומה ביכורים, במקרא מצרים ויציאת
 המקום. חסדי שמזכיר כתב, וברש״י ביכורים.

 שבח אמירת הוא ביכורים מקרא כל דהנה בזה, לבאר ונראה
 וגו' אליו 'ואמרת ג', בפסוק שכתוב וכמו ישראל, ארץ על והודאה

 ובפירוש לנו', לתת לאבותינו ה' נשבע אשר הארץ אל באתי כי
 טובה', כפוי שאינך אליו, 'ואמרת הספרי, דברי הביא שם רש״י

 המקום בטובת מכיר הוא בכורים, מביא שנה שבכל שעי״ז ומבואר
 שבח ליתן בשביל הוא ביכורים, דמקרא הרי הארץ, את לנו שנתן

ישראל. ארץ מתנת על והודאה
 ושעבוד, גלות של בתנאי לישראל ניתנה ישראל ארץ הרי והנה
 ארבע אותם ועינו ועבדום הבתרים, בין בברית להם שנאמר כמו

 זכאין שיהיו בשביל הרי וא״כ הנה, ישובו רביעי ודור שנה, מאות
 מאות ארבע וישעובדו יגלו לכן שמקודם צריך היה ישראל, ארץ על

 וברש״י ישראל. בארץ ולזכות לנחול זכאים יהיו כן אחרי ורק שנה,
 לא חלק לי אין אמר, שעשיו חז״ל, דברי הביא וישלח בפרשת
 כי גזירת של השטר בפרעון ולא הזאת, הארץ לו שנתנה במתנה

 כי גזירת בקיום היא תלויה ישראל בארץ דהזכיה זרעך, יהיה גר
אותם. ועינו ועבדום זרעך יהיה גר

 לארץ הירידה ענין כל מזכיר הוא דלכן לבאר יש זה לפי אשר
 ארץ לנחלת אנו שזכאין בזה, לבאר שבא השעבוד, וקושי מצרים
 ועינו 'ועבדום של הבתרים בין בברית החלק את דקיימנו ישראל,
 ישובו רביעי 'ודור של השני לחלק גם אנו זכאין וממילא אותם',
הנה'.

 כבר שהרי השעבוד, קושי את הכתוב פירט דלכן בזה, להוסיף ויש
 ה'ועבדום קיום בהשלמת חלק היה השעבוד דקושי בחז״ל מבואר

 גדול, שעבוד קושי שהיה בארוכה הכתוב פירט ולכן אותם', ועינו
 אותם'. ועינו ה'ועבדום שנתקיים נחשב שפיר כן ועל
 שבא וגו', ממצרים אלוקינו ה' 'ויוציאנו שכתוב מה לבאר יש וגם

 שמצינו וכמו ממצרים, ברחו דישראל יאמרו דלא בזה, לומר
 ה'ועבדום גזירת נשלם לא עדיין כן ואם העם', ברח 'כי אמר שפרעה

 שהוציאנו הוא אלוקינו דה' הכתוב, אומר זה על אותם', ועינו
 ובמופתים, ובאותות גדול ובמורא נטויה ובזרוע חזקה ביד ממצרים
 ושפיר אותם', ועינו ה'ועבדום גזירת את קיימנו דשפיר הרי וממילא
ישראל. ארץ את ולירש לנחול אנו זכאים

A

מעשרות וידוי
 אלקיך ה׳ לפני ואמרת וגו׳ תבואתך מעשר כל את לעשר תכלה כי

 את וברך השמים מן קדשיך ממעון השקיפה וגו׳ הקודש בערתי
 התפלה ענין מה ביאור צריך -ט״ו(. י״ב )כ״ו, וגו׳. ישראל את עמך
 יש שייכות ואיזה הוידוי, סדר בתוך וגו'' קדשך ממעון 'השקיפה של

מעשר. וידוי בשעת ולבקש להתפלל
 הוא קדשך' ממעון 'השקיפה שאמירת הספרי, דברי הביא וברש״י

 שעליך מה אתה עשה עלינו, שגזרת מה עשינו אומר, שהמתוודה
 מכח הדין מן זכות בזה שיש הספרי, מדברי ומשמע וכו'. לעשות
 הוא שכרו את דאטו ביאור, צריך זה וענין עליו, שנגזר מה שעשה
 שישלם מלאכתך בעל הוא 'נאמן אבות, במסכת שנינו והלא תובע,

פעולתך'. שכר לך
 דיליף ע״א, ט' דף בתענית הגמ' דברי פי על בזה לבאר ונראה

 נא ובחנוני וגו', המעשר כל את 'הביאו מלאכי, בנביא מהכתוב
 והריקותי השמים ארובות את אפתח לא אם צבקות ה' אמר בזאת

 הוא אם הקב״ה, את לנסות אסור דבר דבכל די', בלי עד ברכה לכם
 ולבחון לנסות מותר שבזה מעשרות, מלבד המצוה, על שכר משלם

זה. בפסוק כמבואר הקב״ה, את
 ממעון 'השקיפה הוידוי בסוף שאומר הביאור דזהו לומר, יש מעתה
 אפתח לא 'אם ההבטחה את ולתבוע לבקש בא הוא דבזה קדשך',

 הקב״ה, את ולבחון לנסות הותר דבמעשר וגו', השמים ארובות את
 בא הוא המעשרות, דין לקיים שסיים לאחר עכשיו בא הוא כן ועל

 המעשר. בשכר שהובטח ההבטחה קיום את לבקש
 עשה עלינו, שגזרת מה עשינו שאומר הספרי, בדברי הביאור וזהו

 דכיון הדין, מן טענה בזה יש שבאמת לעשות, שעליך מה אתה
 בשכר לו שהובטח מה שגם עכשיו צריך ממילא חלקו, את שקיים

יתקיים.
 הצריך דבר הוא שבאמת מעשר, הוידוי ענין כל לבאר נראה ובזה

 כל את וקיים שעשה ואומר שמתוודה הוידוי, ענין כל מהו ביאור
 מצוה, בשום ענין כזה מצינו ולא שנצטווה, כמו הדינים פרטי

 ודיניה פרטיה בכל המצוה שקיים וידוי יאמר מצוה, קיום שכשמסיים
נצטווה. כאשר

 הדברים להמשך הקדמה הוא הוידוי דכל לומר, יש להמבואר אכן
 ולתבוע לבקש בא דהוא דכיון וגו', קדשך ממעון 'השקיפה שאומר

 הוא כן על מעשר, דיני שמקיים למי שהובטח ההבטחה קיום את
 רק שהרי כהלכתן, המעשר דיני כל את שקיים ולומר לפרט צריך

כי ועל להבטחה, ראוי הוא והלכתן כדינן המעשרות את קיים אם
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 את שקיים להקדים צריך ההבטחה קיום את ולתבוע לבקש כשבא
 הוידוי ענין כל ביאור וזהו כהלכתן, המעשרות ודיני סדר כל

מעשרות.

 ע״ב, ל״ט דף בסוטה בגמ' איתא כפיים, נשיאת לאחר והנה
 אף עלינו, שגזרת מה עשינו עולם, של 'רבונו אומרים, דהכהנים

 מן קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו, כמה עמנו עשה אתה
 לנו, נתתו אשר האדמה ואת ישראל, את עמך את וברך השמים,

 הבקשה נוסח הנה ודבש', חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר
 שאומרים הלשון וגם מעשרות, בוידוי שאומרים מה כלשון היא

 שהבטחתנו, כמה עמנו עשה אתה אף עלינו, שגזרת מה עשינו
לעיל. שהבאנו הספרי כלשון הוא

 שנשאו אחר כן אומרים שהכהנים הענין מהו ביאור צריך אמנם
 הנוסח תיקנו למה כן, מתפללים שאז טעם איזה יש ואם כפיהם. את
 לוידוי כהנים ברכת בין יש שייכות ואיזה מעשרות, בוידוי כמו

מעשרות.
 דכשהכהנים הובטח כהנים, בברכת גם דהרי לומר, יש ולהמבואר

 את 'ושמו נשא, בפרשת שכתוב וכמו מברך, הקב״ה אז מברכים,
 הכהנים שאומרים התפלה וזהו אברכם', ואני ישראל בני על שמי

מבקשים הם מצוותם, את שקיימו שכיון כפיים, נשיאות לאחר

 כמה עמנו עשה שאומרים וזהו שהובטחה, ההבטחה שתתקיים
שהבטחתנו.

 וידוי כל של הביאור וזהו מעשרות, בוידוי הוא יסודו זה ודבר
 על וגו', קדשך ממעון 'השקיפה ובקשת תפלת כל וביאור מעשרות

 שאומרים מה כמו כהנים, ברכת לאחר התפלה נוסח ויסדו תיקנו כן
 לאחר והתפלה הבקשה הם, אחד ענין ששניהם מעשרות, בוידוי
הדין. קיום

 מכח הוא קדשך', ממעון 'השקיפה דבקשת כתב, ברש״י ]והנה
 ההבטחה מכח הוא להמבואר אמנם תלכו, בחוקותי אם הבטחת

מעשרות[. הפרשת על שהובטחה המיוחדת

 ופירש נ״ב(. )כ״ח, וגו׳. חמתיך רדת עד שעריך בכל לך והצר
 וכבוש. רידוי לשון חמתיך רדת עד רש״י,

 נבוזראדן שהיה פ״ד( )איכה המדרש דברי בזה שנכלל לפרש ואפשר
 ששקעה עד ומחצה טפחים יום בכל שוקעת והיתה בחומה ממדד
 דאופן ומבואר לירושלים, השונאים נכנסו כולה ששקעה וכיון כולה,

 אלא והירוס, חורבן של באופן הייתה לא ירושלים חומת בקיעת
 'טבעו באיכה הכתוב לשון הוא וכן בארץ. ושקיעה ירידה של באופן
 ירידה מלשון רדת, עד הלשון לפרש יש זה ולפי שעריה'. בארץ

בארץ. ושקעו ירדו אלא ונהרסו, נחרבו לא שהחומות ושקיעה

הליחות
 לנו וזכר וכו׳ ורוח בשר כל עט צדקות עושה וכו׳ יושב מלך קל

עשרה. שלש ברית היום
 העולם, באומות גם שייך הוא התשובה, ענין דהנה בזה, לומר יש

 את הקב״ה להם ששלח נינוה, אנשי ואצל קין, אצל דמצינו וכמו
 אצל ישנם רחמים של מדות וגם התשובה, על להזהירם הנביא יונה

 חנון וגו' אתה כי ידעתי 'כי יונה, בנביא שכתוב וכמו העולם, אומות
 נוסף ישראל לעם אבל הרעה, על ונחם חסד ורב אפיים ארך ורחום

 רחמים, של מידות י״ג על ברית כריתת של עצמו, בפני מיוחד ענין
 בראש בגמ' דאיתא וכמו ריקם, חוזרות שאינן להם כרותה שברית
 שאינן מידות, לי״ג כרותה ברית יהודה רב אמר ע״ב, י״ז דף השנה

 רש״י בפירוש ועיי״ש ברית, כורת אנוכי הנה שנאמר ריקם, חוזרות
 ישראל יזכירום שאם הללו מידות לי״ג כרותה 'ברית שכתב

 מיוחדת היא זו, ברית וכריתת ריקם, חוזרות אינן תעניתם בתפילת
 בפסוק שכתוב וכמו העולם, אומות לשאר ולא לבד, לישראל רק

נבראו לא אשר נפלאות, אעשה עמך כל נגד היא זו ברית שכריתת

 הלוי רי״ז מרן בחידושי זה כל וכמבואר וגו', הגויים ובכל הארץ בכל
ואתחנן. בפרשת

 צדקות 'עושה אומר, דבתחילה התפילה, סדר לפרש יש זה לפי אשר
 אומות את גם כולל וזה תגמול', כרעתם לא ורוח, בשר כל עם

 במדות הנהגה יש עמהם וגם התשובה, ענין שייך בהם דגם העולם,
 וזכר עשרה, שלשה לומר לנו הורית 'קל אומר ואח״כ רחמים, של
 י״ג על ברית הכריתת על קאי דזה עשרה', שלשה ברית היום לנו

 לישראל. לנו רק היא זו דברית היינו לנו, דוקא הוא דזה מדות,
 ובעל אתה אפים ארך 'קל שאומרים, מה גם לבאר יש זה דרך ועל

 תזכור וחסדיך רחמיך גדולת הוריתה, תשובה ודרך נקראת הרחמים
 ארך של רחמים המדות דבאמת והיינו ידידיך', לזרע יום ובכל היום

 אבל העולם, אומות בכל ששייכים דברים הם תשובה, ודרך אפיים
 שזהו מידות, לי״ג הכרותה הברית על קאי זה וחסדיך, רחמיך גדולת
 רחמיך 'גדולת שאומר וזהו לישראל, רק הוא זה הרחמים, גדולת

דווקא. ידידיך' לזרע תזכור וחסדיך

קונה. ואין ולשפחות לעבדים והתמכרתם
 עול אודות שיחתם נסובה זצוק׳יל שר אייזיק רבי הגאון סלבודקה' - ישראל 'כנסת ישיבת ראש עם זצוק׳יל הגאון מורי אבי ששוחח הפעמים באחד

 שלצערו כך כדי עד עצום הוא הישיבה עול כי זצ׳׳ל מורי לאבי זצ׳׳ל אייזיק רבי אמר הדברים בתוך זצ׳׳ל, הגר׳׳א של כתפיו על המוטל הישיבה
 רבי לו הסביר הדברים, על נתפלא זצ׳׳ל מורי אבי קונה', ואין ולשפחות לעבדים 'והתמכרתם תבא כי בפרשת האמורה הקללה בו מתקיימת הגדול
 שילווהו. מי מוצא שאינו קונה, ואין מלוה, לאיש לווה לעבד להמכר ובכך הישיבה, עבור הלוואה לקבלת גמ׳׳ח אחר מחפש הוא כי זצ׳׳ל אייזיק

 העונשים גם דרוש, על-פי הם שחטאיו מי כי כן, 'אכן ואמר הגרי׳׳ז מרן זקיני נענה זצ׳׳ל, הגרי׳׳ז מרן לזקיני זצ׳׳ל מורי אבי זאת סיפר בהזדמנות
דרוש'. על-פי הם בהם נענש שהוא
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קעג מצוה
 מלך למנות

מלך עליך תשים שום שנאמר

 ואמרת הארץ... אל תבוא כי” שנאמר ישראל על מלך למנות נצטוינו
 מלך עליך תשים שום סביבותי. אשר הגוים ככל מלך עלי אשימה

 הלשון שמשמעות הגם יד-טו(. יז )דברים ”בו אלוקיך ה' יבחר אשר
 הגמ' פ”ע מלכים( הל׳ ובריש מ”)בסה ם”הרמב כתב רשות, מלך שהעמדת

 מצוות שלוש” ל”וז מלך, למנות דחייבים סז( )ראה והספרי כ:( )סנהדרין
 שום שנאמר מלך להם למנות לארץ, כניסתן בשעת ישראל נצטוו
 מוטלת אימתו שתהא” שצריך מכאן ולמדו ,”וכו׳ מלך עליך תשים
 שאין האחרון התכלית והמעלה והגדולה מהכבוד בו ושייאמן עליך

 ממדרגת גדולה יותר אצלנו מדרגתו שתהיה עד ממנה, למעלה
.”בדורו שיהיו הנביאים משאר הנביא

 והתביעה מלך" לנו "תנה הנביא שמואל בימי ישראל בקשת
עליהם

 למנות ובקשו ישראל באו הנביא שמואל שבימי מספר הנביא
 הדבר וירע” שנאמר עמהם הסכים לא הנביא ושמואל מלך, עליהם
 כי שמואל... אל ה׳ ויאמר” נאמר כן ואחר ו(, ח א )שמואל ”שמואל בעיני

 )סנהדרין הגמ' ומפרשת .”עליהם ממלוך מאסו אותי כי מאסו אותך לא
 ן”הרמב ומבאר כהוגן. שלא ששאלו לפי עליהם דהקפידה כ:(

 שופט שהיה שמואל את להם שהיה דאחר י( מט )בראשית ויחי בפרשת
 להם היה לא אותם, ומושיע ה׳ פי על מלחמותיהם ולוחם ונביא

 לקבל רצו שלא מפני עליהם, מלך שבקשו ומה בימיו. מלך לשאול
 .”עליהם ממלוך מאסו אותי” ה”הקב אמר ולכן שמואל, של עולו את

 לפי ” - חטאם את לפרש ב(”ה מלכים מהל׳ א”)פ ם”הרמב כתב זה וכעין
 שקצו מפני אלא המצוה לקיים שאלו ולא בתרעומת, ששאלו

 מ”מ שלימה, כוונתם שאין פ”דאע ב”צ ועדיין .”הנביא בשמואל
 על נתבעו וכיצד דין, פ”ע בזה ומחויבים מלך למנות חיובא איכא

כהוגן. שלא כבקשה מצוה בקשת

בלבד יהודה משבט המלכות - מיהודה" שבט יסור "לא
 בנימין משבט היה והלא למלך, שאול נתמנה כיצד ן”הרמב תמה עוד

 מלך למנות דאין ”רגליו מבין ומחוקק מיהודה שבט יסור לא” ונאמר
 נמשכת אביו, בית מכל דוד שנבחר ואחר מיהודה, אלא ישראל על

 בבית שמצינו וכמו יהודה. שבט מכל בלבד ולזרעו לו המלוכה
 עבירת מחמת שנענשו ן”הרמב והביא שני, בבית שמלכו חשמונאי

 התורה נשתכחו הם ואלמלא עליון חסידי שהיו פ”דאע זה איסור
 יהודה מזרע היו ולא שמלכו בעבור כולם נכרתו מישראל, והמצות

 מדה, כנגד מדה ונענשו לגמרי. והמחוקק השבט והסירו דוד, ומבית
 הוא ברוך הקדוש המשיל יהודה, מלכי תחת נכנסו שלא דכיון

 שאול דבמלכות ן”הרמב ומיישב הכריתום. והם עבדיהם את עליהם
 אצל נתעב המלכות ענין היה כהוגן שלא ובקשו היות הנביא, פי על

 המלוכה לו אשר מהשבט מלך עליהם להמליך רצה ולא ה”הקב
 צלחה לא ט”שמה ן”הרמב והוסיף שעה. מלכות להם ונתן לעולמים,

 חוטא היה לא אם ומיהו מקום, של בעברתו ובניו הוא ומת מלכותו
היה ושמא בישראל, חלקית מלכות יהודה מלכות תחת מולך היה

 ומשמע כולם. על לא אך ומנשה אפרים בנימין - אמו שבטי על מולך
מישראל. חלק על מלך למנות שמותר

 שמואל י”ע שנתמנה שאול מלכות לענין )שם( ם”הרמב כתב וכן
 אם דגם פסק אמנם השילוני. אחיה י”ע נתמנה וירבעם הנביא,
 ולא מביתו המלכות תיפסק דוד, מבית שלא לישראל מלך יעמוד

 מלכות לענין וכתב חולק ד”הראב ואילו אחריו. לזרעו תמשיך
 אלא מזרעו, פוסקת המלכות היתה לא כשר מלך היה שאילו ירבעם,
קיסר. ופלגי קיסר כגון דוד בית למכות שניה היתה

 משבט היו ולא ירבעם אחר שמלכו ישראל דמלכי כתב )שם( ן”וברמב
 כדין, שלא מיהודה המלכות את ולקחו אביהם דעת על עברו יהודה,
 וסברו לירבעם, שמשח הנביא השילוני אחיה של משיחתו על וסמכו

 מלך עליהם יעמידו שישראל דאפשר כתב מ”ומ להם. אף שמועילה
 עליהם יהיה שלא כדי אותן מושחים היו לא אבל השעה, צורך כפי
 מהירושלמי ]והביא ושוטרים. שופטים כמו יהיו אלא מלכות, הוד

 שהכהנים פ”ואע למלכות, כהנים מושחין דאין ב(”ה )פ׳יג בהוריות
 יש אבא בר ח”ר ולדעת השבטים, שאר ש”וכ למשיחה, ראויים
במלכות[. חלק הלויים לכהנים יהיה שלא ת”מה מיוחדת קפידה

 לפי ישראל על מלך שימלוך אפשרות שיש למדים, נמצינו פ”עכ
 יסור דילא לאו של ההיתר מקור ב”וצ דוד, בית מזרע שלא שעה,
שלו. המלכות גדר ומה מיהודה, שבט

מחול כבודו אין - כבודו על שמחל מלך
 שמחל מלך מחול כבודו כבודו על שמחל נשיא ד”למ דאפילו ל”קיי
 שתהא מלך עליך תשים שום מר דאמר מחול, כבודו אין כבודו על

 עליהם שישימו הוזהרו ישראל” י”ופירש יז.( )כתובות עליך אימתו
 כבודו אין הלכך עליהם אימתו שתהא כלומר הרבה, שימות
 מחול. כבודו דאין השימות בריבוי הוזכר היכן לפרש ויש .”מחול...
 בין מסברא לחלק כתבו ל:( )שבועות והתוס' תא( )גיטין המרדכי ובאמת

 ואילו דיליה, שתורתו מפני מחול דכבודו כבודו על שמחל חכם
 ק”בשיטמ אולם שלו. דאינה המלכות על למחול יכול אינו המלך
 המלכות מן עצמו הסיר כאילו הרי כבודו על שמוחל דהמלך מבאר

 דכלפי מחול, כבודו אין וממילא מחדש, עלינו להשימו צריך ולכן
 מדוע חדא ב,”וצ המחילה. הועילה לא מחדש שנתקבלה המלכות
 שוב המלכות חוזרת כיצד ועוד כבודו, על כשמוחל פוסקת המלכות

שפסקה. אחר

 כבודו על שמחל מפני שאול נענש מה מפני” איי )כב:( ביומא בגמ'
 מנחה לו הביאו ולא ויבזהו זה ישענו מה אמרו בליעל ובני שנאמר

 על מחל מלכותו שמתחילת” לפי שנענש י”ופירש ,”כמחריש ויהי
 כן דמחמת ומבואר .”למלוך כדאי שאינו עצמו על וגילה כבודו,
 לכו” העם אל כ”אח שמואל שאמר כמו חדש מינוי שאול הוצרך
 קבלת גדר ב”וצ יד(. יא א )שמואל ”המלוכה שם ונחדש הגלגל ונלכה

מחדש. המלכות
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שה במלכות •וו

 ימים יאריך ״למען כדכתיב בירושה עוברת דהמלוכה ’בגמ מבואר
 אביו אחר העומד המלך ולכך ישראל״, בקרב ובניו הוא ממלכתו על

 בעי מחלוקת דזמן אבל מחלוקת, כשאין וה״מ משיחה. צריך אינו
 יש שלום דבזמן רש״י ומפרש ישראל״. ״בקרב דכתיב משיחה
 )בפה״מ ברמב״ם אמנם ירושה. אין שלום וכשאין למלכות, ירושה
 המחלוקת בזמן המלך לבן דהמשיחה כתב ב(”הי מלכים ’מהל ובפ״א א א כריתות
 ירושה יש דמ״מ ומשמע המחלוקת, את לסלק כדי אלא אינה

למלכות.

 שהיה דבשעה ה״א( פ״א )ר״ה בירושלמי ’דאי תמוהים, הרמב״ם ודברי
 היה ולא כהדיוט בשעירה מתכפר היה אבשלום מפני נרדף דוד

 ממלכותו שעבר המלך דאם ק״ו, והדברים כמלך. בשעיר מתכפר
 ימלוך דלא אחריו, במקומו לעמוד שבא בנו כ״ש מלכותו, פקעה

 מלכים ’מהל ברמב״ם)פ״ג נתבאר מאידך אותו. מקבלים כשאין מעצמו
 מפני שברח שעה באותה דוד את שחרף גרא בן דשמעי ה״ח(

 דברי את וסותר במלכות, מורד כדין מיתה מחויב היה אבשלום,
הירושלמי.

•שואל מלכ• וכל אחאב מלכות
 שמואל ופירש שאמר מה על שם( )סנהדרין ’בגמ ושמואל רב נחלקו
 אשר המלך משפט יהיה ״זה - עמם המלך בהנהגת לישראל הנביא
 לפני ורצו ובפרשיו במרכבתו לו ושם יקח בניכם את עליכם, ימלוך

 ואת ולאופות... ולטבחות לרקחות יקח בנותיכם ואת מרכבתו.
 יא-יד(, ח א )שמואל יקח...״ הטובים וזיתיכם כרמיכם ואת שדותיכם

 לא אמר ורב בו, מותר מלך מלך, בפרשת האמור כל אמר שמואל
עליהם. לאיים אלא זו פרשה נאמרה

 שירצה, מה כל בזרוע ליקח למלך הותר דאם לשמואל ’התוס והקשו
 רצה כשלא היזרעלי נבות כרם את שנטל אחאב המלך נענש מדוע

 הנביא אליהו לו שאמר כמו מלכותו ממנו נלקחה זה ועל לו, למכרו
 א )מלכים אחריך״ ובערתי רעה אליך מביא הנני ירשת... וגם ״הרצחת

 שנמלך במלך אלא נאמרה לא המלך דפרשת ’התוס ותירצו יט-כא(. כא
 וגם יהודה על מלך לא ואחאב המקום, ומאת ויהודה ישראל כל על
 ליטול הותר ולא מלך דין לו היה לא וממילא המקום, מאת מלך לא

 מלך וכל מלך דין לו היה דבוודאי וכתב חלק והר״ן ישראל. ממון
 וגדר דבר. לכל מלך דין לו יש עליהם, השבטים עשרת שהמליכוהו

מבורר. אינו ’התוס לשיטת המלך

שלה מלוכה וממ

 )דרוש דרכים פרשת בספר למלך משנה בעל האריך הדברים ובביאור
 מרד אם נבל לגבי אביגיל עם המלך דוד ויכוח את לבאר יא-יב(

 חלקים ’ב כוללת המלכות דבריו. תמצית את ונביא לא, או במלכות
 כוח שהוא העם, על השלטון היינו הממשלה והממשלה. המלוכה -

 בזמנינו[. הממשלות ]וכעין כרצונו בעם למשול המלך בידי המסור
 מלוכה, של עצמית דרגה מחמת עליונה סמכות היא המלוכה
 למלכות. משיחה ע״י וחלה כהונה, כתר כעין ’מלוכה כתר’מ שנובעת

 רוצה אינו כשהעם גם אלא העם, ברצון תלויה אינה המלכות חלות
 אינו עם בלא מלך דאין ’דאמרי ומה המשיחה. מחמת מלך חשוב בו

וע״ז מלכותו. את העם שיקבל עד חלה שאינה הממשלה כלפי אלא

 )מגילה בעולם״ טבעך יצא ולא קיים שאול ״עדיין לדוד אביגיל טענה
 מלך והיה ישראל על למלך דוד נמשח כבר שעה שבאותה שהגם יד:(,

 העם שעה ובאותה מאחר אך למלוכה, חזר זו משיחה ומכח בעצם
במלכות. מורד דין לנבל אין ולכך מלכותו את קבל ולא בו הכיר לא

 של דין לו יש חטאת, קרבן הבאת שלענין הירושלמי כתב והשתא
 דהטעם ג( )ג בהוריות דשנינו בשעיר, ולא בשעירה ומתכפר הדיוט

 מכל אחת ״ועשה נשיא גבי דכתיב שעירה ולא שעיר מביא שהנשיא
 ושייך .’ה אלא גביו על שאין מלך והיינו כב( ד )ויקרא אלוקיו״ ’ה מצוות

 מלבד העם על שלטון ואין בידו שהממשלה למלך רק זה טעם
 מכוח מלך דין לדוד היה במלכות, מרידה דין לענין מאידך שלטונו.

 הרמב״ם כתב ולכך מהשלטון, ועבר שנרדף בזמן אף המשיחה
במלכות. מורד היה ששמעי

 בלבד שלטון היתה ישראל מלכי כל ושל אחאב של מלכותו אולם
 כתבו ולכך בעצם. מלך שם להם היה ולא נמשחו שלא מלכות, ללא

 שהיה אע״פ המלך, של זכויות ולא מלך דיני לא היו דלא ’התוס
 ’ה אלא גביו על דאין בהא תלויה דהכפרה כמלך, בשעיר מתכפר
 מלכי ואף אחאב. ביד השלטון והיה בידו שהשלטון והיינו אלוקיו
 לזמן מלכות אלא בעצם מלכות זו אין נביא פי על שמלכו ישראל

 והראב״ד הרמב״ם פליגי ובזה בלבד, שלטון שמשמעותה הצורך לפי
 חשיב דלהראב״ד לאו, אם אחריהם לזרעם נמשכת זו מלכות אם

 מלכות שנחשבת ובוודאי ליורשים. להעבירה ושייך ’דקיסר פלגא’
 ורץ אחאב של למלכותו כבוד חלק הנביא דאליהו כדחזינן כלשהי

אחאב״ לפני וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ’ה ״ויד כדכתיב לפניו
מו(. יח א )מלכים

מלך" לנו "תנה בקשת על הטענה אוו’ב
 בימי מלך להם שבקשו על ישראל על התביעה את לפרש יש ומעתה
 והנהיגם, עליהם שלט הנביא שמואל שעה דבאותה הנביא, שמואל
 צורך אין שוב משוח, שאינו אע״פ בפועל ושולט שמולך מי וכשיש
 הרמב״ם)בסה״מ( וכלשון אחר. מלך למנות כלל מצוה ואין אחר, במלך

 צורך ואין וינהיגנו״, אומתינו כל ״יקבץ מלך למנות היא דהמצוה
 שרצו מחמת המלכות שאלת שכן וכיון המלכות. בתואר דווקא
 וע״ז בשלימות, המלכות קיום מצד ולא שמואל, של עולו את לפרוק

 של בדרכו ללכת רצו שלא מאסו״, ״אותי הקב״ה והוסיף הנביא תבע
שמואל.

 היה אבל חלקי היה שאול דמינוי הרמב״ן מש״כ את לפרש יש וכן
 וההנהגה השלטון לענין אלא המלכות לענין היה לא דהמינוי כדין,

 זו. חלקית מלכות גם ממנו ונלקחה שנכשל עד רחל, בני שבטי על
 כדרך במלכות ונהגו לדורות זו מלכות שנטלו חשמונאי בני אבל

דוד. בית מלכי שנוהגים

 לבניו מלכותו את מוריש בעצם, מלכות לו ויש שנמשח והמלך
 אף כלל מחדש משיחה צריך אין אף הרמב״ם ולדעת פוקעת ואינה
במשיחה. אלא העם בקבלת תלויה אינה דהמלכות המחלוקת, בזמן

 שתלוי העם על שלטון - חלקים ’ב כוללת המלוכה - נמצא
 מלך מינוי במשיחה. ותלויה עצמית מעלה שהיא ומלכות בקבלתם,

 העם על ששולט מנהיג במינוי אלא צורך אין אך גמורה, חובה היא
ומנהיגם.

f S
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בס״ד

 ה' בקהל להם יבא לא עשירי דור גם ה' בקהל ומואבי עמוני יבא "לא
 בצאתכם בדרך ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על עולם, עד

 לקללך, נהרים ארם מפתור בעור בן בלעם את עליך שכר ואשר ממצרים
 הקללה את לך אלוקיך ה' ויהפוך בלעם אל לשמוע אלוקיך ה' אבה ולא

 ו׳(. - ד' )כ׳׳ג, אלוקיך" ה' אהבך כי לברכה
 והמואבים, העמונים על תביעות ב' שהיו בפסוקים מבואר
 על והשנית ובמים, בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על האחת

 שתי ומחמת ישראל. את לקלל בעור בן בלעם את שכרו אשר
 עולם, עד ה' בקהל יבואו שלא הגזירה עליהם נגזרה אלו תביעות
 לבוא דורות כמה לאחר שזכאים והאדומים המצרים לעומת
ישראל. בקהל

 מה את להזכיר בכלל צריכים מה מאד מופלא הדבר ולכאורה
 שכר 'אשר של לתביעה ביחס הרי ובמים, בלחם קדמו שלא
 למה משל מיניה, בדרבה ליה וקים כלל חשובה אינה היא עליך'
 מגיע וחבירו נפש, לרוצחו חבירו על שאורב לאיש דומה, הדבר
 כאשר מים כוס לי הגשת שלא - האחת תביעות: בשתי אליו

 העולם... מן ולהעבירני אותי להרוג שבאת - והשניה צמא, הייתי
 יש והאם השניה, לטענה ביחס נחשבת הראשונה הטענה האם

 עמוני יבוא לא מדוע טעם להוסיף לקרא ועוד כיהודה בה
עולם? עד ה' בקהל ומואבי

 'לא מדוע שמבארים הפסוקים בסדר שהנה ביאור, צריך עוד
 אבה 'ולא ואומר: הכתוב ממשיך ה'' בקהל ומואבי עמוני יבוא

 ולכאורה וגו', לך' אלוקיך ה' ויהפוך בלעם, אל לשמוע אלוקיך ה'
 בקהל. ומואבי עמוני יבואו שלא למה זה בין השייכות מה

 לומר, הכתוב בא מה מובן דברים סיפור רק זה היה אם בשלמא
 המשך שהוא משמע הפסוקים ומסדר לכאן, ענין אינו זה אך

 מחוור זה ואין ה'', בקהל להם יבוא לא עשירי דור ש'גם לטעם
 לבסוף, שקרה מה אלינו נוגע מה וכי לזה, זה בין השייכות מה

 הוא בלעם אל לשמוע אלוקיך ה' אבה שלא מה ואדרבה
 ממש היה שלא כיון להרחיקם שלא סיבה גופא

. במעשיהם
 העמונים את מתוכנו מוקיעים שאנו הטעם כל באמת אם אולם

 במקומן, השאלות עומדות - לנו שעשו מה בגלל היה והמואבים
 נחשב ובמים בלחם אותנו קידמו שלא מה מדוע מובן ואינו

 מה לן אכפת מה וגם בלעם, לשכירת ביחס רשע למעשה
 ולומר, לחדש בא הפסוק אכן מחשבתם. התקיימה לא שבסוף

 עשו, לא או שעשו למה כתגובה אינו בקהל מלבוא שריחוקם
 שאינה מושחתת מציאות שהיא - מציאותם עצם בגלל אלא

ישראל. לכלל להתחבר מתאימה
 אל לשמוע אלוקיך ה' אבה 'ולא ומדגיש הפסוק בא לכך אי

 ואכן בעשייתם, תלוי לא ומואב בעמון שהחסרון ללמדך בלעם',
 החסרון וכל לפועל, דבר שום מזה יצא לא משהו עשו אם גם

 על שמעיד - בלעם את ששלח שלהם הפנימי הטבע מחמת הוא
 ולא האחרים כלפי אכזרית שהיא קלקולה, ועל הנפש השחתת

. בברוך מתדבק ארור אין ולפיכך בהם, ייעשה מה לה אכפת

תשפ״ב תבא כי

 בקהל איסורם שאין הדגש, כתוספת בא אבה' ה'ולא ממילא
 את להביא אמור שהיה ממה אלא מסויים, ממעשה נובע

. המעשה
 לבין ובמים' בלחם אתכם קדמו 'לא בין הבדל אין זה ומטעם

 על דנים היינו אם בשלמא כי בלעם', את עליך שכר 'אשר
 על דנים אנו כאשר אך לזה, זה בין ערוך אין המעשה, תוצאת

 שאינו ומי שניהם, את יעשה מושחת שהוא מי - הנפש השחתת
 ביותר הקטן הדבר ואף ומים, לחם אף מחברו ימנע לא מושחת

 ליבו שת ואינו אכזרית נפשו כמה עד המושחת על מעיד
. למאומה

 תדרוש לא” ואומרת: התורה מסיימת )ז'( הבא בפסוק והנה
 הפרק בהמשך זאת לעומת .”לעולם ימיך כל וטובתם שלומם
 המצרים לבין והמואבים העמונים בין התורה מחלקת

 שלישי ודור לתעב, לך אין והאדומים המצרים שאת והאדומים,
 הוזהרנו והמואבים העמונים שלגבי בעוד ה', בקהל להם יבוא

 עד עשירי דור גם להם יבוא ולא וטובתם שלומם לדרוש לא
. עולם

 קשה לאדם שהמחטיא למדת הא” י:”רש ביאר החילוק ובטעם
 מן מוציאו והמחטיאו הזה, בעולם הורגו שההורגו ההורגו, מן לו

 לא בחרב שקדמם אדום לפיכך הבא, העולם ומן הזה העולם
. ”נתעבו שהחטיאום ואלו שטבעום, מצרים וכן נתעב

 קשה שהמחטיאו אמנם דהן הענין, שורש את להבין יש ולכאורה
 האכזריות על תביעה מצינו ההורגו לגבי אף אולם ההורגו, מן

 לא והמצרים האדומים מוזהרים כך ומשום בנפשו, שקיננה
 כמה שאחרי מצינו באמת ואם שלישי. דור עד ה' בקהל לבוא

 רשעים, היו שאבותיהם למרות העם מן התביעה פגה דורות
 התביעה סרה לא 'מחטיאו' של יותר גדולה השחתה לגבי מדוע

 מוכרח והרי ה', בקהל להם יבואו לא עשירי דור ואף עולם, עד
 כבר ואין יותר מתוקן נהיה העם כך חולפים דורות שה ל ככ ש

אבותיו. על שהיתה התביעה את עליו
 לבוא שלא מוזהר שה'מחטיאו' שמה למדים, נמצינו כרחך ועל

 ההשחתה בגלל או עליו התביעה בגלל זו אין עולם עד בקהל
 ממנו תסור לא שהתביעה לומר מחודש כן דאם אצלו, שקיימת
 המציאות מחמת היא הסיבה כל אלא עולם. ועד מעתה ומזרעו
 להכניס מסוגלים שאיננו עד כך כל אותם שונאים שאנו - בפועל
 שייך לא אבל ואינם, חטאו אבותיהם אולי בקרבנו. אותם

 והשנאה אותנו, להחטיא שבאו כאלו של לצאצאים להתקרב
 את לנו שאין כך, כל גדולה כלפיהם לנו שיש העזה

 אם ובין אחרים כמו אשמים הם אם בין אליהם, ליקרב היכולת
לא.
 וטובתם', שלומם תדרוש 'לא הוא בפסוק ההדגש כן על

 כך, כל גדול יהיה אותך להחטיא שבא מי לבין בינך שהריחוק
 הוא כי בטובתו, ולדרוש לשלום אליו לבוא אפילו תוכל שלא
 לבין בינו השוואה תהיה שלא עד בעיניך ומשוקץ מתועב יהיה

. להורגך עליך שקם מי
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 בדור שפשה רע מקרה לציין טעם בנותן יש הענין בשולי
 ישראל ארץ על הזרוע בכח השתלטו שהתועים לאחר האחרון,

 ה' לדבר היראים אצל גם תופעה שישנה מדינה, בתוכה ובנו
 מבין אחד כל כמובן לבינם. בינינו יחס שהוא איזה יש כביכול

 שאלה לשאול המקום כאן אבל שם, לנו ומה עמהם חלקנו שאין
 הערבים את או אותם האם יותר, שונאים אנחנו מי את פשוטה:

לכלותנו? עלינו שקמים הדם צמאי
 צריך לא המדרש, בית יושבי את ואפילו הבריות, את נשאל אם

 טמונה בזה אך התשובה. את לדעת בשביל הרבה לחשוב
 ההורגו'. מן לו קשה האדם את שהמחטיא למדת 'הא הבעיה:

 שלישי, דור עוד רק מאיתנו להרחיק נצטוינו ההורגו את ואם
 שלא איומה שנאה לנו יש - אותנו להחטיא שבא מי לגבי הרי

 בין היחס מה כן אם הדורות. כל סוף עד בו להתדבק לנו נותנת
 מי של השנאה לבין הישמעאלים את שונאים שאנו השנאה

 זה בין לדמות יש בכלל מקום מה אותנו? להחטיא שבא
לזה?

 מישראל, נפשות לאבד אותנו צוררים הערבים כאשר לפעמים
 'כוחותינו' כאילו תחושה יש מידם, מצילנו הקב׳׳ה שמים ובחסדי

 המחטיאים כלפי להרגיש שייך כיצד אבל ב'כוחותיהם'. פגעו
 כמובן לבינינו? בינם יש שייכות איזו ׳כוחותינו׳? של הרגשה

 הם אבל אותם, לשנוא בעיה ואין כוחותינו, אינם הערבים שגם
 לא התועים שהאחים בעוד דודים, בני מכונים עוד הפחות לכל

 שנאה אותם לשנוא מצווים ואנו נימא כמלוא אלינו שייכים
. לעולם.. תפוג שלא תהומית

 חובתנו את לקיים מוכרחים אנו כאשר האחרונות, בשנים בפרט
 הרגשה איזו פשתה פעם, אחר פעם בבחירות להצביע ולצאת

 הרי הגוש וניצחון מסויים, לגוש קשורים אנו כביכול חיבור של
 אנחנו למי שנים במשך מפמפמים והעיתונים נצחוננו, הוא

 של תחושה גם יש אחר. לצד או זה לצד האם - שייכים
 מימים איתנו שהלך מי ועם הנרדף, עם הזדהות
ימימה...

 קנאות בתור לא הפשוטה, הידיעה את לדעת צריכים אבל
 ברורה שאין אמיתית מציאות בתור אלא וכלל כלל וכדומה
 שבמשך הרבים, מחטיאי מגדולי באחד מדובר שכאשר הימנה,

 את עקר ישראל, עוכר היה המדינה בראשות בעומדו שנים
 בחינוך כראותינו ישראל, באלוקי חלק לו שאין והוכיח התורה
 שאינה כלפיו אדירה שנאה להיות צריכה עניינים, ושאר הילדים
 של הרגשה שהיא איזו להרגיש שייך וכיצד , למדידה ניתנת
 התורה? שומרי לבין בינו משותף משהו יש כאילו מסויים חיבור

 לשנאה יחס בלי להיות צריכה לו הדומים וכלפי כלפיו השנאה
. ישמעאל זרע כלפי לנו שיש

 'לא ואומרת, מצוה שהתורה מה זהו אלא חידוש שום בכך אין
 במשך עלינו עמדו המצרים הרי ה'', בקהל עשירי דור להם יבוא

 רחם ללא טבחו נוראה, באכזריות כלפינו והתנהגו שנים מאות
 מהכתובים דרדקי כל שיודע כמו ישראל, את להשמיד ורצו

 אין זה כל ועם מגיעים, הדברים היכן עד מעט ולו ל”חז ומדברי
 להם יבוא שלישי דור כבר אלא עולמית אותם לשנוא מצוה לנו

 אין - אותנו להחטיא שרצו והמואבים העמונים ואילו ה', בקהל
 לבינם, בינינו הריחוק את לתאר באר די שיוכלו מילים בכלל

. ה' בקהל יבואו לא שלעולם מזהירה רק והתורה
 אחינו, הם התועים אחינו שגם ולומר לבוא אנשים יכולים אמנם

 כל אין אולם שנשבו, תינוקות בגדר זכות עליהם ללמד וצריכים
 שנאה אותם לשנוא אותנו מצוה עצמה שהתורה למה ענין זה

מצווחים )קל״ט( בתהלים הפסוקים וכבר כלום. אחריה שאין

 תכלית אתקוטט, ובתקוממיך אשנא ה׳ משנאיך ׳הלא ואומרים
 שצריכה שהשנאה ללמדך לי׳, היו לאויבים שנאתים שנאה
 שנאה', 'תכלית היא ישראל את להחטיא שבא מי כלפי להיות
 בגלל הכל יותר, גדולה שנאה מעליה שייכת שלא שנאה
 שבא ממי שיעור לאין חמור והמחטיא - להחטיא באים שהם

להרוג.
 הם המדינה, את ומנהלים שעומדים ומחטיאים חוטאים אותם
 ועקרו מישראל נשמות מליוני שנה מדי ומאבדים שאיבדו כאלו
 הדבר את ועשו יהודים אותם את מהם השכיחו לנצח, אותם

 שרק למי מתקרבת רשעותם ואין אדמות, עלי ביותר הגרוע
 לכלל באו הם הזה. מהעולם ולאבדו הגוף את להרוג ניסה

 ספור אין הכלל מתוך הוציאו מתוכו, אותו והחריבו ישראל
 ומי שאול, לפי אותם והורידו לעולם ישובו לא שיותר נשמות

 ואת עלינו שהמיטו החורבן גודל את במילים להגדיר יוכל
 . כלפיהם להרגיש אמורים שאנו השנאה וצמת ע

 אחד של שנכדיו לו וסיפר ל,”זצ הגאון לאאמו׳׳ר אדם הגיע פעם
 משפחה הם וכיום בתשובה, שבו י(”שר ג. )י. המשכילים מגדולי
 מיד אאמו׳׳ר שמש. בבית שמתגוררת ומצוות תורה שומרת

 שהרי הקשה, אדם אותו להיות'. יכול לא זה יתכן, 'לא הגיב:
 המן של בניו שמבני ב'(, ו,”צ )סנהדרין ערוכה בגמרא שנינו
 - המן של בניו בני אאמו׳׳ר: לו השיב ברק... בבני תורה למדו

. לא.. - רשע אותו של בניו בני כן,
 לא, אם ובין מחצבתם לכור לשוב נכדים אותם זכו אכן אם בין

 שכזה להאמין לו נתנה לא אאמו׳׳ר של טבעית תחושה אותה
 כדבר בעיניו היה זה ומצוות. תורה ישמרו שצאצאיו יזכה אדם
 הוא הרי יתכן, עוד המן, של בניו בני בשלמא לעולם. יתכן שלא

 אדם כזה אבל ישראל, כלל של הגופים את להשמיד בא רק
 איך - שבשמים מאביהם ישראל את ואיבד ומחטיא חוטא שהיה

 בריה אין הרי בתשובה?... ישובו שצאצאיו במציאות שר פ א
אדמות. לי ע ו נ מ מ ה ל פ ש
 המדינה אנשי של בסביבתם כרחנו בעל יושבים אנו כאשר גם

 כביכול קשר שהוא איזה להרגיש שייך לא הארי, מיד ומצילים
 למי דומה, הדבר למה משל לבינינו. בינם המקשר חוט יש

 אותה ומצית מכיסו סיגריה מוציא באש, בוער תורה ספר שרואה
 מפורש האם תורה? איסור על עבר הוא האם הכבשן... בלהב
 עבירה שום על עבר לא הוא עבירה? בזה שיש שהוא היכן

 שאין דבריו לכל גמור כגוי שהוא ספק אין אבל מפורשת,
 לא - ולתורתו לה' ששייך מי כי ולמצוות. לתורה בינו שייכות

 בן כמו השריפה את יכאב הוא להתקרב, בכלל מסוגל יהיה
 היא לו שתהיה היחידה והתחושה אביו, את שמכים לו שכואב
 מכזה ליהנות אפשרות שום לו שתהיה בלי כמותה שאין שנאה
דבר.

 משנאי את לשנוא דאורייתא לאו עלינו שיש וכמה כמה אחת על
 ימיך כל וטובתם שלומם תדרוש 'לא של הלאו והוא ה',

 חילוק אין שהלא והמדינים, העמונים על שנאמר לעולם'
 ישראל על שעומד מי כל לבין מחטיאים אותם בין

 רק להיות יכול כאלו אל והיחס שבשמים, מאביהם להרחיקם
 בידך ידבק ולא בה אשר כל ואת אותה ש׳החרם הנדחת כעיר

. מאומה׳
 ה', משנאי כלפי להיות שאמור היחס שזהו וברור פשוט כן אם

 אחריו שאין גמור ריחוק מתוך שנאתים' שנאה 'תכלית של יחס
 ולא לפנים, שצריך דבר זה ואין חידוש שום בכך אין כלום,

 ולו להאמר שצריכים דברים שהם משום אלא זה לכל נדרשנו
וד׳׳ל. אחת, פעם
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אליהו1־־נחגשליט״א דיסקין אליהו הרב משיעורי
 פרשת

תבוא כי

היכן? עד הטוב, הכרת חיוב

 הגדלתי אליו ואמרת ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת
 ה' נשבע אשר הארץ אל באתי כי אלוקיך לה' היום

 ג(. )מ, לנו לתת לאבותינו
)רש״י(. טובה כפוי שאינך - אליו ואמרת

 אל באתי כי היום... ״הגדתי הזאת ההקדמה היא מה לרש״י, קשה היה
 א'גוט ופתאום שלם, ביכורים מקרא כעת לומר הולך הוא הרי הארץ״,
 אל באתי כי אלוקיך לה' היום ״הגדתי לומר מתחיל הוא יאר א'גוט מארג'ן
 - אליו ואמרת רש״י, אומר כך ועל ביכורים? למקרא שייך זה מה הארץ״
טובה. כפוי שאיני
 שלנו ההנהגה כל את ללמוד מפתח היא ביכורים פרשת לדעת, צריך

 האדמה אדמה, לו יש ישראל, בארץ נמצא אדם להקב״ה. הטוב בהכרת
 פה, גר שלו ואבא פה, גר כבר הוא טבעי, דבר לו נראה זה פירות, מוציאה

 ההרגל כח להודות? יש מה על בעצמו מרגיש הוא פה, גר היה שלו וסבא
 שהוא עד המקום בחסדי רגיל כך כל אדם בן הטוב, ההכרת את מקהה
 ראשית להביא תורה חייבה כך ועל קיבל, שהוא הטובות כל את שוכח

 שהיית לעצמו מזכיר הוא שבה ביכורים, מקרא פרשת את ולומר ביכוריו
 הגעת, ולאיפה באת מאיפה תזכור כלום, היית לא עבד, היית במצרים,

 מאליו. ברור לא דבר שום פירות, קבלת ישראל, ארץ את קבלת
 ליל של ההגדה סדר הסדר, בליל מזכירים אנחנו הזאת הפרשה כל ואת

 וכאן שני כוס לו מזגו ד(: )משנה פסחים בערבי המשנה על בנוי הסדר
 בגנות מתחיל מלמדו אביו בן של דעתו ולפי נשתנה... מה שואל... הבן

 וכך כולה. הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד מארמי ודורש בשבח ומסיים
 ביכורים מקרא של פסוקים ארבעת את דורשים ההגדה, של המבנה כל

 אנחנו הפרשה, כל שגומר עד אבי אובד מארמי ח', ז' ו' ה' פסוקים
 קוראים אנחנו הסדר בליל ההגדה, עיקר זה באריכות, זה את דורשים

 אנחנו ואז להקב״ה הטוב הכרת זה הסדר שליל מפני ביכורים, מקרא
 מתחילה אבינו, מאברהם עוד הכל הכל מהתחלה, המקום בחסדי מכירים
 לעבודתו. המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו זרה עבודה עובדי
 ישיבות של נתפס בלתי ריבוי כשיש ישראל, בארץ פה נמצאים אנחנו

 לדעת צריך אך לנו, מגיע שהכל מרגישים ואנחנו תורה, ועמלי וכוללים
 היו זרה עבודה עובדי אנחנו ואף גוים, של מליארדים בעולם שיש

 בליל ה', חסד הכל אביכם״, את ״ואקח הצילנו שהקב״ה אלא אבותינו,
 אפילו ה', חסד זה לנו שיש מה שכל האמת כל את אומרים אנחנו הסדר
 הסדר, ליל וזה ביכורים מקרא זה ה', חסד גם זה אבות וזכות אבות ברית
מהתחלה. הכל התחיל איך לזכור

 מצאה ולא מבוגרת בת לו שיש שלו, לרב'ה לבכות שבא יהודי פעם היה
 כמה לך יש בת?! לך יש הרב'ה: לו אמר חיים, אינם וחייו שלה הזיווג את

 אתה ילדים... בכלל להם שאין כאלו שיש יודע אתה שחיתנת?! בנים
 שאתה כנראה בת לך יש ואם להקב״ה, ולהודות נשמת להגיד צריך

 צריך אתה להתחתן?! זוכה אחד כל שלא יודע אתה התחתנת, בעצמך
 לנו, מגיעים הם לנו שיש הדברים שכל מרגיש אדם בן נשמת... להגיד

 מהתחלה. המקום חסדי את לזכור צריך הוא משהו לו כשחסר גם אבל
 אינש נסיב כי במערבא, א( ח, )ברכות הגמרא דברי את הגאון מבאר וכך

 מצא אשה ״מצא דכתיב - מצא מוצא? או מצא הכי: ליה אמרי איתתא,
 וגו'״. האשה את ממות ממר אני ״ומוצא דכתיב מוצא מה'״, רצון ויפק טוב
 הגאון, אומר מוצא? קוראים רעה ולאשה מצא קוראים טובה לאשה למה

 לזה מתרגל מהר מאד הוא מהקב״ה חסדים לו שכשיש אדם של שדרכו
הזמן, כל זה את מרגיש הוא סובל וכשהוא לו, מגיע שזה מרגיש והוא

 שתי של מרתף בדירת ילדים עשרה שתים עם שגר אדם לדבר דוגמא
 אחד וכשיום מסכן, הוא ואיך לו קשה כמה מרגיש הוא הזמן כל חדרים,

 מאווררת, חדרים ארבעה של בדירה גר והוא לו הרחיב ה' דירה, עבר הוא
 רגע, בכל להקב״ה מודה והוא עדן גן מרגיש הוא הראשונים בחודשיים

 מיוחד. משהו לו שיש מרגיש לא שהוא עולם של דרכו שנה אחרי אבל
 טוב, שזה הרגיש הוא בהתחלה בעבר, מצא זה - טובה אשה לו שיש אחד
 אשה לו שיש אחד אולם עולם, של דרכו שזה מרגיש הוא כך אחר אבל
 רעה. אשה לו שיש זה את חי הוא הזמן כל מוצא, זה - רעה

 מקרא עיקר וזה מהתחלה, החסדים את לזכור היא, יהודי של החכמה
 זה הכל, קבלת ישראל, ארץ את קבלת במצרים, שהיית תזכור ביכורים,

 אל באתי ״כי אומר אני 'היום' - אלוקיך״ לה' היום ״הגדתי מהתחלה, חסד
 מאה, לפני הארץ אל שבאתי מה לנו״ לתת לאבותינו ה' נשבע אשר הארץ

 כי יום, בכל - אלוקיך לה' אומר אני היום שנה, אלפיים אלף, מאתיים,
 עצמו את לראות אדם ״חייב הסדר ליל של החיוב כל וזה הארץ, אל באתי
 מהתחלה, המקום חסדי את לזכור ממצרים״ יצא הוא כאילו ודור דור בכל
 הזמן. כל לו שיש החסדים כל את לזכור יהודי, כל של העבודה וזה
 וירד ה(: יא, )בראשית שכתוב נח, בפרשת הפלגה בדור אף רואים אנחנו וכך
 בני רש״י: אומר האדם, בני בנו אשר המגדל ואת העיר את לראות ה'

 הראשון אדם בני אלא וגמלים? חמורים בני שמא מי, בני אלא - האדם
 כפרו אלו אף עמדי, נתתה אשר האשה יב(: )ג, ואמר הטובה את שכפר
 המבול. מן ומלטם טובה שהשפיעם במי למרוד בטובה

 האשה על טובה כפוי היה שהוא שכשם האדם, בני נקראים הפלגה דור
 מהמבול, אותם שהציל בהקב״ה שמרדו טובה כפויי היו הם כך לו, שניתנה

 שנה! מאות שלוש הפלגה? דור עד מהמבול היה זמן כמה יודעים אתם
 ההפלגה דור עד המבול מדור התורה בקריאת זה את קוראים כשאנחנו

 כמה תלוי דקות, עשר עד חמש כלל בדרך לוקח זה עליות שתי שהם
 שנה, מאות שלש היה זה במציאות אבל שברך, מי וכמה עושים הוספות

 מהמבול שניצלתם אתם טובה כפויי שהם בטענות עליהם באים כך ועל
 ניצל היה לא שלכם סבא אם הפלגה, דור בחטא חוטאים אתם עכשיו איך
 הכרת פה מרגישים יהודים כמה טובה. כפויי ואתם קיימים הייתם לא

 פה היה שלהם שסבא מהשואה? ניצל שלהם שהסבא להקב״ה הטוב
 כמה לארץ? פה הגיעו לא הנאצים ניסים בניסי האחרון כשברגע בארץ

 כיפור? יום במלחמת שהיו הניסים על הטוב הכרת פה מרגישים יהודים
 ליהודי שבאים לכם, ותארו שנים. ממאה פחות של תקופה רק וזה

 הש״ך בזמן שלך הסבא של הסבא של הנס את זוכר לא אתה איך בטענה
 זה כך טובה, כפוי אתה זוכר לא וכשאתה ות״ט, ת״ח בגזירות שניצל

 בטענות עליהם ובאו היום, עד ות״ט מת״ח כמו הפלגה עד מהמבול היה
 ולא לזכור צריך הכל מהמבול. שמילטם בטובה שכפרו טובה כפויי שהם

 היום הגדתי הזמן, כל ה' חסד לזכור צריך אך לשכוח, רגיל אדם לשכוח,
הארץ. אל באתי כי אלוקיך לה'
 שמשה בכתוב שמבואר י( )ד, שמות בפרשת ברמב״ן מבואר זה דרך ועל

 מופתים הרבה כך כל הרי הרמב״ן: שואל לשון, וכבד פה כבד היה רבינו
 כלל של הרב'ה ישראל, של מושיען להיות הולך רבינו ומשה ידו, על נעשו

 יתרפא שהוא נס לו לעשות אפשר אי וכי יתייצב, מלכים לפני ישראל,
 נס לו עשה לא הקב״ה ולמה מהקב״ה, ביקש לא הוא למה מהגמגום,
 כמו נס בדרך פה כבד נהיה רבינו שמשה כיון הרמב״ן: אומר שיתרפא?

 אותו לקח פרעה תינוק היה שכשמשה כו( א, רבה )שמות במדרש שסיפרו
ראשו, על אותו ושם פרעה, של מראשו הכתר את לקח ומשה הידיים, על
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 שאם פה רואים ואנחנו מסוכן, הזה הילד החרטומים לו אמרו כן וכשעשה
 את לך להוריד הולך הוא גדול יהיה כשהוא עכשיו אותו תחסל לא אתה

 לו שיעשו והציע דעת, לו ואין קטן שהוא ואמר מלאך הגיע ואז הכתר,
 הוא מה ונראה מרגליות עם וקערה גחלים עם קערה לפניו שיניחו מבחן
 לגחלים, ידו את ודחף המלאך בא במרגליות לבחור רצה וכשמשה יבחר,
 הרמב"ן: אומר ממילא פה, כבד נהיה הוא זה ידי ועל בפיו ידו שם ומשה
 כדי פה כבד נשאר הוא משה, את ולרפאות נס להיות היה שיכול אפילו
 אלא אדם בסתם מדובר לא ופה הזה, הנס את החיים כל יזכור שהוא
 אין וממילא הוא, נאמן ביתי ובכל יביט, ה' שתמונת רבינו, במשה מדובר
 יהיה שאם מפני פה כבד נשאר הוא ואעפ"כ הנס, את ישכח שהוא חשש

 כך ולצורך הזה, הנס את יזכור יותר הוא פה כבד שהוא העיניים מול לו
 כבד יהיה התורה, מוסר יתייצב, מלכים שלפני ישראל של שמושיען שווה
 לזכור צריך כמה העיניים, מול הטוב הכרת לו ישאר החיים שכל כדי פה,

המקום! חסדי
 ופחדו בישראל להלחם בא כשגלית יז(, פרק א )שמואל המלך דוד אצל ומצאנו

 לא המלך: שאול לו אמר איתו, ילחם שהוא ואמר דוד בא העם, כל ממנו
 מלחמה איש והוא אתה נער כי עמו להלחם הזה הפלשתי אל ללכת תוכל

 לא טירונות אפילו אתה בעברית שאומרים כמו לדוד אמר שאול מנעוריו,
 הולך אתה בעולם, אחד מספר החייל נגד בכלל הולך אתה ואיך עשית

 הארי ובא בצאן לאביו עבדך היה רועה המלך: דוד לו אמר אתו?! להלחם
 והיה עבדך הכה הדוב גם הארי את גם מהעדר.... שה ונשא הדוב ואת

 שה" "ונשא תקרי אל במדרש: וכתוב מהם, כאחד הזה הערל הפלשתי
 אפודה עשה הוא שלו ומהעור הזה, השה את לקח שדוד דהיינו 'זה', אלא
 לזכור הנס, את הזמן כל לזכור כדי זאת וכל זה, את לובש היה הזמן וכל

 גלית. את גם יכה שהוא בטוח היה הוא זה ובזכות המקום, חסדי
 טובה, פחות חברותא ולפעמים טובה, יותר חברותא לבחור יש לפעמים

 טענות, יש פעמים והרבה טוב, פחות מקום או בשיעור טוב יותר מקום
 להיכנס זכו לא ילדים רבבות כמה יודעים אתם הטענות?! מה על אבל

 על מאליו! מובן הכל לא ישראל, שמע זה מה יודעים לא בכלל, לישיבה
 לבוא יום כל זוכה שאתה אלוקיך" לה' היום "הגדתי להודות צריך הכל

 אותך וחינכו היסודות את לך שנתנו בבית שגדלת תפילין, להניח להתפלל,
 לבית באתי כי להגיד צריך יום כל בישיבה, יושב שאתה מילדות, להכל

להודות. לזכור דבר כל על מדרש,

 לכלותינו עלינו עומדים ודור דור שבכל
ה(. )כו, אבי אובד ארמי

 לעשות הארמי לבן בקש מה ולמד, צא אומרים: אנחנו פסח של בהגדה
 הכל, את לעקור ביקש ולבן הזכרים על אלא גזר לא שפרעה אבינו, ליעקב

 תתבונן, מהפשטות, תצא הפירוש צא, הגאון: אומר ולמד? צא הכוונה מה
 ולנו לאבותינו שעמדה "והיא שלפניו לקטע נסמך שזה הגאון ומבאר
 ולכאורה מידם" מצילנו והקב"ה לכלותינו עלינו עומדים ודור דור שבכל
 דורות יש לכלותינו, עלינו עומדים ודור דור בכל לא הרי קושיה לך יהיה
 עומדים ודור דור בכל לא בשלווה, ישבו ישראל ובני חסד מלכי בהם שהיו
 הארמי, לבן בקש מה תתבונן, ולמד, צא אומרים: כך ועל לכלותינו? עלינו

 שהוא הארמי? לבן על רואים מה בראשית חומש שכשלומדים דהיינו
 אבל תחמן, נוכל, רמאי, הוא עסקים, אתו לעשות משתלם שלא אדם

 אבא כזה היה שהוא נראה ואדרבא רואים, לא לכאורה זה רוצח? שהוא
 ולבנותי. לבני לנשק נטשתני ולא ליעקב: אומר שהוא עד טוב, סבא טוב,

 דהיינו אבי, אובד ארמי נאמר: תבא כי לפרשת כשמגיעים ופתאום
 נראה הוא חוץ שכלפי שאפילו רואים ומכך הכל. את לעקור לבן שביקש

 "צא אומרים אנחנו כך ועל תכנן, הוא מה יודע הקב"ה אבל טוב, סבא
 לך כשנראה גם - ודור דור שבכל תלמד, הארמי לבן של מהפרשה ולמד"

 הארמי. לבן כמו לכלותינו עלינו עומדים הגויים, בין בשלווה יושב שאתה
 הצאר המושל, אותו ששאל וולואז'ינר, איצ'ל ר' עם הסיפור ידוע זה ובענין
כי האומים כל שבחוהו גוים כל ה' את "הללו אומרים אנחנו מדוע הרוסי:

 להלל, צריכים אנחנו חסדו עלינו שגבר כיון לכאורה הרי חסדו" עלינו גבר
 להלל? צריכים העולם אומות למה גוים" כל ה' את "הללו אומרים ולמה
 על גזירות מיני כל לעשות רוצים הגויים פעמים, הרבה איצ'ל: ר' לו אמר

 מסכל והקב"ה להם משתלם לא שזה סיבות מיני כל יש אבל ישראל,
 אלו ורק רצו, שהם הגזירות כל את יודע לא בכלל אחד ואף עצתם, את

 שהציל עלינו ה' חסד את יודעים הם במטבחון, בקבינט, שם שיושבים
 כך ועל זה, את יודעים לא אפילו אנחנו אבל ממחשבותם, ישראל את

 עלינו גבר כי האומים כל שבחוהו גוים כל ה' את "הללו אומרים אנחנו
 להלל יודעים הם קשות גזירות עלינו לגזור שרצו הגויים הם דוקא חסדו"
חסדו. עלינו שגבר כך על הקב"ה את ולשבח

 בשביעית ביכורים חיוב
ה' לי נתתה אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה

י(. )כו,
 והיינו לא, או בביכורים חייבים שביעית פירות האם גדולה שאלה יש

 הקרקע מצד היא והשאלה הפקר, ואינם שלו פירות הם שהפירות באופן
 הפקר. שזה בשביעית לי" נתת אשר "האדמה נקרא זה האם
 חזון לכולל הזה בספק שהסתפק יהודי הגיע שנה, ארבעים לפני זוכר אני

 בביכורים? חייב שביעית האם שם חכמים התלמידי כל את ושאל איש,
 וחיפשו חיפשו תוספתא, ירושלמי, לחפש התחילו שם בכולל האברכים

 אמר איש, חזון בכולל אז למד חיים ר' קנייבסקי, חיים לר' הגיע שהוא עד
 על יט( כג, )שמות משפטים בפרשת מפורש רש"י שזה במקום חיים ר' לו

 השביעית אף - אלוקיך ה' בית תביא אדמתך ביכורי ראשית שם: הפסוק
בביכורים. חייבת
 חייב לא ששביעית מסברא אומר שלנו( )בפרשה הקדוש החיים האור אמנם

 חינוך והמנחת לכל, מופקרת אלא שלו אינה שהקרקע ומפני בביכורים,
 שחייב שמבואר משפטים בפרשת הנ"ל רש"י מדברי עליו תמה צא( )מצוה

 ברש"י, כן כתוב שלא נוסחאות שיש מביא שם הרא"ם ובאמת בביכורים.
 לומר יתכן ולדבריו ברש"י, הוא סופר טעות שודאי הביא אריה ובגור
 שפעמים אלא בביכורים", חייבת השביעית "אין ברש"י הגירסה שהיה
 ולכן ף', כמו נראה זה ברור כך כל לא כתובות כשהם ן' י' האותיות רבות
'אף'. כתבו 'אין' ובמקום המדפיסים טעו

 כמו היא ברש"י האמיתית שהגירסא מאד חזקה ראיה שיש ונראה
 מקום יש לכאורה שהרי ביכורים", חייבת השביעית "אף שלפנינו הגירסא
 ללמד פתאום בא רש"י ומה בכתוב פשט מבאר רש"י מקום שבכל לשאול

 שם משפטים פרשת את שכשלומדים אלא בביכורים? חייבת ששביעית
 מזכירה שם שהפרשה שלם, ממבנה חלק הם האלו רש"י שדברי רואים

 והשביעית ארצך... את תזרע שנים "ושש שביעית פרשת את בתחילה
 תעשה ימים "ששת שבת דין נאמר זה ואחרי ונטשתה" תשמטנה

 רגלים "שלש הרגלים נאמרו שבת ואחרי תשבות", השביעי וביום מעשיך
 ביכורי "ראשית ביכורים פרשת נאמרה הרגלים ואחרי בשנה" לי תחג

 מפרש כך ועל הללו? הפרשיות כל בין השייכות מה ביאור וצריך אדמתך",
 תעקר לא השביעית בשנה אף - תשבת השביעי וביום בכולם: רש"י
 בשביעית מדבר שהענין לפי - וגו' פעמים שלש ממקומה, בראשית שבת

 אף - אדמתך בכורי ראשית ממקומן, רגלים יסתרסו שלא לומר הוצרך
בבכורים. חייבת השביעית

 שגם ללמד לשביעית, סמוך שבת שכתוב שהטעם מבאר רש"י דהיינו,
 שהענין לפי רש"י אומר הרגלים לגבי זה ואחרי שבת, נוהג בשביעית

 וההמשך ממקומן, רגלים שלוש יעקרו שלא לומר הוצרך בשביעית מדבר
 שביעית בפרשת ביכורים כתוב למה הוא רש"י דברי כל של הפאזל של

 סתם זה שאין זה את מזכיר רש"י ולכן ביכורים, יש בשביעית שגם להגיד
 שהגירסא מוכח ודאי וממילא כאן, כתוב זה למה פשט זה אלא דין חידוש

 של המשך שזה ביכורים" חייבת השביעית "אף היא ברש"י האמיתית
כאן. שכתוב ורגלים שבת
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בברכה ולא בתקיעה נשים להוציא יכול דיצא תוקע געל
 לתקוע יכולות פטורות שנשים "אע"פ ו', סעיף תקפ״ט סימן שו״ע

 יברכו ולא מברכות אין אבל להוציאן לתקוע יכול כבר שיצא אחר וכן
להן".

 שהזמן עשה מצות על מברכות שהנשים "והמנהג איתא וברמ"א
 כבר אם להן יברכו לא אחרים אבל לעצמן תברכנה כאן גם ע"כ גרמא

וכו'. יצאו",

 כיון כ"ט שם הלחם בברכת "כמו אחרים, אבל ד"ה הגר"א ובביאור
יעו"ש. משה, בדרכי איתא וכן ע"כ. רשות", שהוא

 השופר, ברכת לענין מוציא דיצא דינא דליכא טעמא דמהאי ויל"ע,
 הרמ"א מדברי שהרי להוציאם, התקיעה עיקר לענין נימא כן כמו

 לענין הוא דכן ושמעינן לנשים. יברך לא רק יצא, שכבר דאיש מבואר,
 רשות התקיעה אף והרי מוציאם, שפיר התקיעה עצם אמנם הברכה,

 כדברי לבריך, ולא ליתהני דלא הנהנין לברכת ודומה הברכה כמו
וצ"ע. מהתקיעה, הברכה נשתנה ומה ר"ה. רש"י

ערבות בעי להברכה אכן ערבות בלא להוציא יכול לתקיעה
 ביסודם, מהתקיעה השופר ברכת המה דחלוקים לומר, והנראה

 דין בלא אף התקיעה לענין אמנם להברכה, ערבות לדין דבעי דהא
 השמיעה, היא המצוה דעיקר כיון הוא, והביאור אחרים. מוציא ערבות

 וקטן. שוטה חרש מפסול כדחזינן חיובא דבר תקיעה דבעינן ואך
 שופר שומעין האחרים ושפיר חיובא בר מקרי אכתי דיצא, אף ובהא,

 ומטעם חיובא. בר שם מפקיע זה אין דיצא, דאף חיובא, בר מתקיעת
 "אמירה מצות היא דהמצוה וכדומה, וקידוש ממגילה חלוק ג"כ זה

 ע"י והוא וקריאתו, באמירתו מצוה שם בזה דיחול ובעינן וקריאה"
 המצות. ברכת לענין וה"ה חבירו, את מוציא עתה יוצא עצמו דהוא

ערבות. מדין דמהני ואך

 נשים יוציא דלא יצא שכבר דאיש הקפידא דכל הרמ"א דכתב וזהו
 הוי דלגבייהו וליכא, ערבות לתורת בעינן דבזה הברכה לענין היינו

 אם כי ערבות, לתורת בעי דלא שאני, התקיעה עצם לענין אכן רשות,
יצא. דכבר אף כן ומתקיים חיובא, מבר השמיעה היא דהמצוה

מוציא ביצא לעיכובא אמן דענית הגרע״א יסוד
 בסימן דכתב רע"א, הגאון משיטת כן דמוכרח נראה היה ולכאורה

כולם הברכות כל דקי"ל דהא נראה, שם הרמ"א דמדברי בגליון, רי"ט

 לעיכובא, היא וה"אמן" אמן, בענה דווקא היינו מוציא, שיצא אע"פ
 סימן מ"ז בפמ"ג צידד וכדבריו הגומל. ברכת לענין ברמ"א כמבואר

 כעונה שומע דכל רי"ג, סימן דקי"ל דאף להלכה, נפלא חידוש והוא ח',
 כעונה, שומע לענין הוא נכון כ"ז המחבר. כמש"כ לעיכובא האמן אין
 עניית בהא ערבות, ומטעם מוציא יצא מדין עלה דאתינן היכא אכן
 וא"כ "אמן", ליכא הרי בשופר מוציאים היאך וצ"ע .אלעיכובא אמן
 שפיר הברכה על ובשלמא מוציא. יצא בדין להוציא יוכל דלא בדין

 יצא לדין בעינן דלא שופר דשאני כמש"כ וע"כ אמן. עניית שייכת
 הגרע"א בדברי כן דהקשה מ', סימן או"ח נזר באבני ומצאתי מוציא,
כדברינו. ותירץ

 ותוקע יצא שכבר באיש נסתפק סק"ד, תקפ"ט בא"א מגדים ובפרי
 מדרבנן מחויב הקטן חשיב אי לו, מברך האם חינוך, לגיל שהגיע לקטן

 הדגול פלוגתת הוא ]ובפשוטו ערבות. מדין להוציאו יוכל דהגדול כדי
 סי' חזו"א ועיין לקטן ערבות איכא אי רע"א, בסי' והגרע"א מרבבה

 וע"כ התקיעה, עיקר לענין ולא הברכה לענין הפמ"ג נדון וכל כ"ט[.
 לענין ולא ערבות לדין בעי הברכה לענין דאך הרמ"א, בשיטת כמש"כ

.בהתקיעה עיקר

 הגרע"א שיטת אכן והפמ"ג, הרמ"א דברי שנתישבו אף אמנם
 לגבי רי"ט, בסימן דבריו מיישב דזה ואף בזה. מתישבת לא אכתי
 המגילה, בקריאת ורגלינו, ידינו מצינו לא אכתי אך וכדנתבאר, שופר

 כדאיתא הלל, בקריאת וכן מוציא, יצא דין דאיכא במג"א דמבואר
 האבני דיישב בהא ותמיהני מוציא. דיצא דינא בהו דנאמר בראשונים

 לא אכתי והלל ממגילה אכן וכמש"כ, משופר, הגרע"א דברי נזר
בצ"ע. והניח בזה, דעמד ברכות יעקב בקהלות וראיתי מיושב.

ערבות בגדר דרכים ב'
 מוציא דיצא דין בגדר דרכים שני דמצינו הא ובהקדם לומר, והנראה

 כמש"כ בעצמו למחויב הדר שוב ערבות, דמטעם או ערבות. מדין
 כעונה, שומע מפרשת מוציאו וא"כ סק"ה. תרנ"ה סי' הציון בשער

 חזר הערבות דע"י אם כי חבירו, את בזה דמוציא מחודש אופן זה ואין
 לשון הוא וכן כעונה, שומע לתורת הדרינן ושוב בעצמו מחויב להיות
 וכן יעוי"ש, דמי יצא דלא כמאן נדון הערבות דע"י כ"ח דף בר"ה הר"ן
 חדשה דפרשה דילמא או כ"ט. סימן והחזו"א י"ז ר"ה החת"ס נקט
 "ברכה והוא ערבים, ישראל כל ע"י חבירו להוציא מחודש ואופן היא

 הגרע"א מדברי חזינן זה וצד דחבירו. מחיובו לפוטרו כדי לחבירו",
מפורש כעונה שומע לענין ואילו מוציא, ביצא לעיכובא אמן דהצריך

עלה דאתינן היכא אכן כעונה, שומע בדין דמוציא היכא זהו אמן ענית דמצינו מה דכל דמצדד כ״ז סימן או״ח סופר הכתב נכדו מש"כ היפך וזהו א
 והוי חבירו להוציא יכול ערבות דמדין דנתחדש אלא שיצא לאחר שניה פעם המגילה וקריאת קידוש שם חל לא ע"כ הרי ערבות, מדין מוציא יצא מטעם
מ״ח. בס' המועדים בעטרת בזה והארכנו ברכותיו אחר אמן עונה הוא הרי אמן יענה אם וא"כ ממש. השומע ברכת

וא"כ שופר, מצות לקיים לנשים המובחר מן מצוה הוא דלכאורה משה בדרכי המבואר ע"פ הרמ״א, דברי לישב מקום יש הפמ״ג דברי ולולי ב
 והביאו בידם. למחות כח לנו אין דנהגו, כיון ואך גרמא, שהזמן במ״ע יברכו דלא הדין שורת אדרבה הברכה דלענין משה בדרכי וכתב ערב. יהיה זה מטעם

 דאין נראה דלפ״ז במק״א ]והערנו המובחר, מן לא אפילו זהו ברכה לענין ורק המובחר מן למצוה אף ערבות דנשנה מזה ולמד ק"צ, סימן הלכה בביאור
 וליכא[, חינוך, דמצות לההיתר דבעי לברך, המתיר כל את אין וא"כ המובחר מן מצוה אפילו אין שהרי גרמא דהזמן במ״ע המצוות ברכת בדין קטנות לחנך
 אמנם התקיעה. גוף לענין ולא הברכה, לענין כ״ז וא"כ המובחר. מן במצוה ערבות דליכא רי״ג, וסי' ק"צ סי' היטב יעויין והגר״ז שם הגרע״א כדעת ולא

כמש״נ. וע"כ המובחר, מן במצוה ערבות דליכא הנ״ל הגרע״א דעת הרי וכן מיישב, זה אין קטן לענין הפמ״ג בדברי
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 שמות דתרי מזה מבואר אשר לעיכובא, זה דאין רי״ג סימן במחבר
 הגרע״א בחי' מבואר ועוד ה'. סי' לייב ר' חי' וע״ע המה, ואופנים
 גם א״ב לאשה, ערבות דליכא צד להך מוציא, דיצא דבאופן מ״ח ברכות
 והיינו יעו״ש. בזה, האשה יוצאת אין יחד, ואשה לאיש דמוציא בגוונא

 דהוא לחבירו ברבה אם בי בעונה, שומע לתורת חוזר אינו ערבות דע״י
 בר״ה הריטב״א משמעות הוא וכן לגביה. ערב שהוא למי ותלוי לו, ערב

 בצל״ח הוא וכן לשיטתו החזו״א ובאמת גחבירו״ חוב הפורע "כערב
 בעצמו, כמחויב המוציא נדון לאיש, דערב דע״י ע״ב, מ״ח בברכות

האשה. את גם בכה״ג להוציא מהני ושוב כעונה, שומע לתורת וחוזר

 וכן סק״ב קו״א תל״ב סימן בגר״ז מבוארים אלו דרכים ושני
 בשופר התוקע לענין נפק״מ יעו״ש סק״ה, רס״ג סימן אחרון בקונטרס
 התקיעה, בידו עלתה ולא בירך, לאחרים דהתוקע באופן לאחרים
 לתקוע בא ועתה יד״ח, כן לפני יצא כבר והוא במקומו אחר והביאו

 ואך הברכה שמעו הציבור דהרי מברך, תוקע הבעל האם לאחרים,
 מחיובם, להצילם אך הוא ערבות דין דיסוד נימא דאי להתקיעה. בעו
 ותו להם, תוקע מיד א״כ ראשון, דהתוקע הברכה דשמעו כיון א״כ
 בעי א״כ בשופר, בעצמו מחויב נעשה הערבות ע״י אי אמנם מידי. לא

האחרונים. גדולי בזה דנחלקו יעו״ש עצמו, תקיעת חיוב מדין לברך

 לערבות במצוות ערבות המה וחלוקים בערבות דינים ג'
המצוות בברכת

 ושני ערבות, בדין בהו אתנייהו דתרוויהו הגרע״א, בשיטת והנראה
 דהם בחיובים והיינו החיוב, בגורם תלוי הדבר אמנם אמת. הדרכים

 וכו', מגילה שופר, קידוש, דוגמת "בזמן״, אך התלוים גברא חובת
 מחויב להיות הדר ערבות ע״י מקום מכל חובתו ידי דיצא אף בהא,
 ומגילה בקידוש עתה ומחויב ר״ה, הר״ן כלשון יצא לא כאילו בדבר
כעונה. שומע מדין מוציאו ושוב וכדו',

 היום דאין המצות ברכת דוגמת "במעשה״, התלוים בחיובים אכן
 בכל הוא וכן הברכה חיוב גורם לולב נטילת דמעשה אם כי המחייב,

 מתורת לחבירו״ "דמברך נוסף ערבות דין נתחדש המצות, ברכת
 שייך דזהו בדבר, מחויב דנעשה ערבות הדין בזה שייך ואינו ערבות.

 בכאן ואיכא הוא, זמן אותו ואכתי הזמן, מחמת דמחויב בגוונא רק
 ובזה יצא, דכבר מפני מחויב אינו עצמו דהוא אלא החיוב, לגורם
 דהוי כ״ח דף בר״ה הר״ן וכלשון מחויב לעשותו זה ערבות דין אהני
 הרי הברכה, חיוב גורם מצוה דהמעשה בגוונא אמנם יצא. דלא כמאן

 ליכא בברכה, רק לחבירו להוציא דבא ואך לולב, נטילת יד״ח כשיצא
 לעולם דהרי מחויב, לעשותו שייך ולא דידי', לחיוב הגורם לעיקר

 ולא לולב, דנטילת המעשה בלי בפנ״ע כחיוב עומד לולב ברכת אין
 ערבות בדין דנתחדש הנוסף ובדין יצא״. דלא "כמאן לדון בזה אהני

לעיכובא. אמן דבעי י״ל לחבירו״, "דהברכה

 ביצא דה״אמן״ חידושו דכל הגרע״א, דברי מבוארים ומעתה
 "הא בגליון שם וכלשונו המצות, בברכת אך זהו לעיכובא, מוציא
הגרע״א לן חדית ובזה מוציא״. יצא אם המצות ברכות בכל דקי״ל

 דהיום מצות בהני אמנם דחבירו. אמן לעניית בעי לחבירו״, ד״ברכה
 יצא, לא כאילו ערבות דין דע״י י״ל שפיר בהם, יצא ואך החיוב גורם
 כעונה, שומע מדין מוציא והדר כבתחילה מחויב להיות חוזר ושוב
 "מוציא דאינו כיון כעונה, שומע כבכל לעיכובא אמן עניית אין ובהא

חבירו. יוצא ועי״ז לעצמו, אלא לחבירו״,

 לא בקידוש וכן ושופר, והלל המגילה קריאת היטב, ומיושב
 בני כל האיש דמוציא להמג״א שבת, בליל לעיכובא דהאמן שמענו

 וכדומה הני דבכל והיינו בתפילה. יצא כבר דהרי ערבות מטעם ביתו
 ואין כעונה, שומע לדין הדרינן ערבות ע״י הרי חיובם, גורם דהזמן
לעיכובא. אמן עניית

 הברכות "כל ערבות, דין בעיקר איתא כ״ח ר״ה הגמ' בלשון ובאמת
 בעיקר הדין דהוא מבואר התם ובראשונים מוציא״. שיצא אע״פ כולם

 מלפרש הגמ' נייד אמאי ולכאורה מוציא. יצא לדין דאיכא המצוה,
 מוציא. דיצא דינא הך דנאמר וקידוש מגילה כהלל המצוה בעיקר

 במצוה אכן מוציא, דיצא דינא נאמר דבכולם דאף ניחא, ולהמבואר
 בדבר. מחויב נעשה הערבות דע״י כעונה שומע לתורת הדר גופא

 מוציא. דיצא דינא נאמר בהם דאף בברכות, הוא נוסף חידוש אמנם
 הגרע״א לן חדית ובהא לחבירו״, "ברכה דהוא אינהו, אחר גדר ובאמת

.דלעיכובא דהאמן רי״ט סימן

 דמוציא דהא דמבואר ע״ב, ט״ז ר״ה הגרע״א מדברי יל״ע ואכתי
 אלא קמא, לחיובא דהדר משום זה אין מוציא דיצא באופן בשופר

 לענין ז' ס' בשו״ת מדבריו מתבאר לכאורה וכן כשלוחו, דהוי מדין
 וי״ל, בזמן. תלי' חיובם ומגילה בשופר והרי יעו״ש. המגילה קריאת

 מוכרחים לעיכובא, אמן דעניית מדבריו דמתבאר הרמ״א בשיטת דאך
וכמש״נ. ערבות, בדין הם אופנים דתרי לחדש

התורה ברכת על אמן עניית בדין עזרי והאבי ג“הפמ קושית ישוב

 מוציא ביצא ד״אמן״ והפמ״ג הגרע״א חידוש בעיקר ענינא, ובהאי
 כ״א, בברכות איתא דהנה חמורה, קושיה בזה לישב יש לעיכובא,

 אמר דמשה ופרש״י אקרא״. ה' שם "כי מהתורה, התורה, לברכת מנין
 גודל הבו התורה, ברכת דכשאברך היינו אקרא, ה' שם כי לישראל

 מאותו דא״כ התורה, על הפמ״ג ותמה אמן. תענו אתם לאלוקינו,
 אמן עניית דאף כן נימא א״כ מהתורה, התורה ברכת דחובת מקור

 ברכות עזרי אבי בספר כן דהקשה וראיתי שמענו. לא וזאת מהתורה,
 וכדאיתא לעצמו בירך כבר רבינו דמשה י״ל, ולפמש״נ יעו״ש. פ״ד

 ישראל, לכלל הוא ברכתו וכל ס״ה, י״א פרק דברים רבה במדרש
 כמש״כ לעיכובא אמן עניית בהא מוציא, יצא מדין עלה דאתינן ובהא

 לאלוקינו, גודל הבו משה, להם דאמר דהא נמצא והפמ״ג. הגרע״א
 לית אמן עניית דבלא הברכה חלות לעיקר זהו אמן, תענו אתם היינו
 מהכא, התורה ברכת עיקר ללמוד שייך לא וא״כ הברכה, לעיקר להו
 לעיקר לה״אמן״ בעינן דהרי התורה, ברכת על אמן עניית דין וגם

 היטב ואתיין ופמ״ג, הגרע״א וכדברי יצי״ח, בזה רק דהרי הברכה
וכמש״נ. עזרי, ואבי הפמ״ג קושית

שם הר״ן בדבר. מחויב אינו דמקרי משום יד״ח אחרים מוציא אינו דחרש ע״ב י״ט דף מגילה דתנן בהא אזלי לטעמייהו והריטב״א דהר״ן ונראה ג
 אמנם חבירו. מוציא האופן בזה ורק דידי' בקריאה מצוה תורת דיחול דבעינן לשיטתו והיינו מפיק״, לא נמי לאחריני גופי', נפיק לא דאיהו "וכיון ביאר

 יכול ושוב לחבירו ערב אי דתלי' אם כי בקריאתו, מצוה תורת דיחול בעי דלא לשיטתו והיינו הוא״, ערב "לאו א״כ מחויב דאינו משום בזה, ביאר הריטב״א
 הירושלמי דקרי הלועז להוציא בלעז וקרא אשורית היודע בדין הירושלמי דברי בביאור במגילה שם לשיטתם והריטב״א הר״ן ועד״ז חבירו. חובת לפרוע

היטב. ועיין בכ״ז, להאריך ויש בדבר מחויב אינו

האבנ״ז וכמש״כ לערב יזדקק דלא מטעם ומשמע הבקי את מוציא אינו ערבות דבדין ל״א סי' שבת ה' בו הכל למש״כ נוספת נפק״מ עוד וי״ל ד
 לפרשת והדרינן בעצמו מחויב להיות דהדר אלא זה אין הרי המצוה לגוף בערבות כן לא ערב, בתורת דמוציאו המצוות בברכת כ״ז לפמש״כ וי״ל מ', סי'

שומכ״ע.
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בשמיטה המינים ארבעת הלכות
 בהידור השמיטה בשנת מינים ד' מצות לקיום מפורטות והוראות והנהגות הלכות

ונעבד שמור חששות וללא שביעית קדושת על בשמירה ובדקדוק

שליט״א אדלשטיין משה רבי הרה״ג

אתרוג
באתרוגים שביעית קדושת דין
 כשאר לאכילה ראוי שהוא מאחר שביעית קדושת בו יש אתרוג א.

 את להפקיר חייבים וממילא א׳( עמ׳ לט )סוכה במשנה כמבואר פירות,
 על לשמור וצריך סחורה, לעשות ואסור האתרוגים, של הפרדסים
לקמן. שיתבאר כפי שביעית, בקדושת האתרוגים

 למצוה, אלא לאכילה עומדים לא רוב פי על שהאתרוגים בזמנינו גם ג.
 להפקיר וצריך לאכילה, ראויים שהם מאחר שביעית, קדושת בהם יש
הגריש״א( בשם ב׳ סעי׳ א׳ פר׳ שביעית פירות הגרי״ש )משנת העצים. את

 תוס׳ )רש״י החנטה הוא הראשונים רוב לדעת באתרוג, הקובע הזמן ג.
 פ״ד )רמב״ם קובעת שהלקיטה לחוש שיש וי״א הלקיטה, ולא והראב״ד(

 אבל קובעת, שהחנטה להלכה שהעיקר החזו״א כותב למעשה, יב(, הל׳
 של האתרוגים את ללקוט יש לכתחילה כן ועל לרמב״ם, לחוש נהגו

 אפילו בשביעית שחנטו אתרוגים אבל שביעית, של ר״ה לפני שישית
 ז׳ סי׳ )חזו״א שביעית. קדושת בהם יש לכו״ע בשמינית, אותם שלקטו

שביעית( ד״ה טז וס״ק טז וס״ק סק״י

דין בית ואוצר הפקר לאתרוגי הקדמה
 אתרוגים, להוציא כדי רב לטיפול וזקוק רגיש עץ הוא האתרוגים עץ ד.

 המותרות שהמלאכות ומאחר לברכה. יפים יהיו שהאתרוגים וכדי
 יפים אתרוגים לגדל קשה לאברויי, ולא לאוקמי רק הם בשמיטה
 הפקר הם האתרוגים יפים אתרוגים יצאו אם שגם ומאחר בשמיטה,

 החזר את לקבל יוכלו לא הפרדסים ובעלי סחורה בהם לעשות ואסור
 האתרוגים למגדלי שוה לא לכן להרויח, לא ובודאי שלהם, ההוצאות
 הפרדסנים רוב ולכן המותרות, המלאכות את גם בעצים להשקיע
 מלאכות מלבד מלאכה, שום בהם עושים ולא העצים את מפקירים
מזיקים. אותם יאכלו ושלא יתייבשו, שלא העצים על לשמור מועטות

 אין שהפירות הוא, בשביעית בהם עבדו שלא הפקר בפרדסי המעלה ה.
 מהפרדס ולקטוף לבא יכול אחד וכל שביעית, איסורי חשש שום בהם

המינים. ארבעת מצות לקיום חשש, ללא באתרוגים ולהשתמש

 קשה בפרדס משקיעים ולא שהיות הוא הפקר באתרוגי החסרון ו.
 בעצים מטפלים ולא דהיות מהודרים, וק״ו כשרים, אתרוגים למצא

 וקוצים והעלים מהענפים העץ על רבות מכות מקבלים האתרוגים
 רבים מזיקים מצויים וגם הכשרות, מהידור מאבדים או ונפסלים,
 כן ומחמת לחלוטין, אותם שפוסל כזה באופן לאתרוגים שמזיקים

בשחור מנומר או חום או חיוור לבן בצבע חולניים נראים האתרוגים

 שבכלל או כשרים, אתרוגים שום כמעט בו שאין שלם פרדס שיתכן עד
שון השקיה חוסר בגלל אתרוגים גדלים לא  יוצר וזה בעצים, וטיפול ודי

 שהפרדסנים הציבור טובת ולכן זו, בשנה אתרוגים של גדול מחסור
 הראוי מן ולכן למצוה, כשרים אתרוגים שיהיו כדי בעצים, יטפלו כן

 הפרדסנים את לשדל מנסים הם ולכן דין, בית אוצר יקימו הדין שבתי
 המלאכות את ולעשות פירות ולגדל הפירות על בית בית אוצר לעשות

 העבודה, על פועל וכשכר הוצאות החזרי מקבלים והם המותרות,
 משתתף והציבור לציבור, האתרוגים את מחלקים הדין בית ואח״כ

ההוצאות. חשבון לפי בתשלום

 הפירות, את שמפקירים לפרדסים הנוגעים הדינים את נבאר ז.
דין. בית אוצר של ולפרדסים

הפקר של אתרוגים
באתרוגים הפקר דיני

 הפקר מצות לקיים וכדי האתרוגים. פרדס את להפקיר יש כאמור ח.
כדלקמן. דינים כמה על להקפיד יש כדין,

פתוח השער את להשאיר
 שאנשים כדי פתוח, השער את להשאיר צריך שער לפרדס יש אם ט.

 מצות ביטל השער, את סוגר אם פירות. לקטוף עת בכל לבא יוכלו
ה׳( פס׳ כה )ויקרא וברמב״ן. כד( הל׳ )פ״ד בר״מ כמבואר עשה,

 הצורך שבמקום מהחזו״א ששמע כותב רצז( ס״ק צה״ל )פ״ד הדר״א י.
 מהפירות לקחת שרוצה מי שכל פתק ולכתוב השער, את לנעול מותר
 החזו״א, בשם כותב רס( עמ׳ )ח״ג רבינו ובארחות בבית. מפתח לקבל יכול
 חושש שאם ואזנר הגרש״ה בשם כתבו (419 )מס׳ לדר״א ובציונים וכן

 הגרי״ש. במשנת כתב וכן הצורך, מקום נחשב העצים, את שיקלקלו
ג׳( אות א׳ פר׳ שביעית )פירות

 מאד רבים אנשים שבאים היא שהמציאות כיון לכאורה ולפי״ז יא.
מפתח. ולהשאיר לנעול מותר יהיה העצים, את מחריבים והם לפרדסים,

 הבד״ץ שהוראת כתב מח( אות ט׳ לפר׳ )מבוא ירושלים מנחת בס׳ ואכן יג.
 שלט ולכתוב הפרדס את לסגור התיר הבד״ץ נזק, חשש שבמקום
 ירושלים, החרדית העדה דין בית אוצר ברשות ונמצא הפקר שהפרדס

הבד״ץ. עם הכניסה לתאם ויש

 שהרי קרוב, במקום מפתח להשאיר צריך עכ״פ דאולי צ״ע אך יג.
במרחק הארץ בדרום נמצא והפרדס בירושלים גר שהבעלים פעמים
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 לקחת לירושלים לנסוע יצטרך אחד שכל מסתבר ולא ארוכה, נסיעה
 את להחזיר לירושלים לנסוע שוב ואח"כ לפרדס ולנסוע המפתח, את

המפתח.
 חשש יש אם שאפילו כתב דין( בית אוצר )קונטרס שני החוט אולם יד.

 את לסגור אסור קטיפתם, בזמן העצים את מקלקלים שהאנשים
 מותר אמנם התורה, שאמרה ההפקר מדין חלק שזה מפני הפרדס,
 נזק למנוע כדי לקטוף להם יעזור שהוא מהקוטפים לבקש לבעה״ב
עבורם. יקטוף שהוא מהם לבקש או לעצים,

 פתוחים נשארים שהם הפקר של בפרדסים המקובל המנהג וכן טו.
אתרוגים. ולקחת להכנס יכול אחד וכל לרווחה,

העוקץ את גם להפקיר
 בלי האתרוג את שהפקיר אחד שהיה מביא רצה( צה"ל ד' )פר' הדר"א טז.

 הפרי, של ושומר יד בית הוא שהעוקץ כיון כן, לעשות ואסור העוקץ,
רכג( עמ' כד, הל' )פ"ד שני. החוט וכ"כ

 הפקיר לא שאם כתב ח'( אות א' פר' שביעית )פירות הגריש"א במשנת יז.
 שיש כיון האתרוג, בנטילת חובת ידי יוצאים שלא יתכן העוקץ, את

 בהנאה. נאסר אם הפוסקים במחלוקת תלוי שהוא שמור דין לאתרוג
 בהם שעשו למצוה באתרוגים להשתמש היקל סק"ו( י' )סי' החזו"א אבל

 באתרוגים מיוחדת קולא שזהו יז( ס"ק ט' )סי' בחזו"א ומבואר שמירה.
שמור. המתירים על לסמוך מצוה של

ערלה ועצי הפרדס היכן לגלות
 שהיה אחד שהיה הקה"י, מרן בשם כותב רסד( עמ' )ח״ג רבינו בארחות יח.
 הפרדס, היכן לגלות רצה לא אבל השדה, את והפקיר אתרוגים פרדס לו

רצה( אות צה"ל )פ"ד בדר"א. והביאו כן, לעשות לו שמותר אמר והקה"י
 לאנשים לגלות חייב הבית בעל השדה בתוך ערלה של עצים יש אם יט.

 שזהו השדה בתוך ארי כמושיב נחשב דאל"כ הערלה, של העצים היכן
 אמנם ט'( סעי' א' פר' שביעית פירות הגרי"ש )משנת שמור. נחשב ודאי

 והוא משומר, זה שאין החזו"א בשם מביא רסה( עמ' )ח״ג רבינו בארחות
הפירות. את לאסור נאמן לא
 למנוע כדי הערלה, עצי הם היכן בפרדס לציין צריך הפרדס בעל כ.

 )הגרנ"ק במשנה. כמבואר הערלה, מפירות יקטפו שלא מאנשים מכשול
וינר( אהרון לר' בשו"ת

לקטוף שאפשר האתרוגים כמות
 כה( ויקרא כהנים )תורת חז"ל דרשו תבצור, לא נזירך ענבי ואת כתיב כא.

 ה"א( )פ"ד הרמב"ם מבאר בשינוי. אלא השנים שאר כדרך לבצור שאין
 רק לקצור צריך אלא השדה, כל את יקצור שלא בכמות, הוא שהשינוי

מעט.
 יב )סי' החזו"א דעת בשינוי. לקצור צריך הבית בעל שאינו מי גם כב.

מדאורייתא. שהוא כותב סק"ד( ז' )סי' ארץ והמעדני מדרבנן, שהוא סק״ו(
 לחלק בדעתו אם אפילו גדולה, בכמות אתרוגים לקטוף אין לכן כג.

 ובני שלו הצורך כפי מעט לקטוף יכול אלא לסחורה, ולא לאנשים
 שיכול ג'( אות י' פר' שביעית )פירות הגרי"ש במשנת כותב כן ועל ביתו.

 )קונטרס שני החוט וכ"כ ביתו, מבני אחד כל עבור אתרוגים שני לקטוף
 שהרבה כיון אתרוגים, שני לקטוף שיכול הטעם ונראה דין(. בית אוצר

 לכן אחד, יפסל אם בטחון ליתר אתרוגים שני קונים אנשים פעמים
לו. הנצרכת כמות נחשב

 האתרוגים בכשרות ספיקות לו יש שאם כותב שם הגרי"ש במשנת כד.
יותר. לקטוף יכול

 לאתרוגים ביתו מבני שאינם לאנשים שנה כל לדאוג רגיל אם יל"ע כה.
 שהוא אנשים שיש רב או לחמיו, לאביו הנשואים, חתניו או לבניו כגון
 עבורם, לקטוף ויכול ביתו בני נחשב האם לאתרוגים, שנה כל להם דואג
 עליו צרכיהם שכל ממש ביתו בני רק או עליו, להסמך רגילים והם היות
שאסור. הורה גואלמן והגר" הותר. להם דוקא

 )פ"ח במשנה כמבואר אתרוגים, עבורו שיקטוף שליח לעשות אפשר כו.
 לזכות יכול לא הוא המשלח, עבור וגם לעצמו קוטף השליח ואם מ״ד(.
 לעצמו לזכות יכול ולא היות משלו, לחבירו לתת ואח"כ לעצמו, הכל
 את אתרוגים, שני עצמו עבור קטף אם ולכן אתרוגים, משני יותר

 לחשוב או המשלח, עבור מיד לזכות צריך שקוטף הבאים האתרוגים
(.6 הע' יא פר' ארץ )משפטי המשלח. בהם שיזכה עד הפקר נשארים שהם

 שנצרכת האתרוגים כמות כל את לקטוף מראש שיכול נראה אמנם כז.
 באיזה יחליט ואח"כ הפקר, ולהשאירם בכלום, מראש לזכות בלי

למשלח. לתת רוצה אתרוגים ואיזה לעצמו, לזכות רוצה אתרוגים

הקטיפה בצורת שינוי
 )פ"ח ברע"ב שמשמע כותב שביעית( ד"ה וסק"ח סק"ו יב' )סי' החזו"א כח.
 שלא דהיינו הקטיף, בצורת גם שינוי לעשות צריך שמדרבנן מ"ו(

 בשינוי לקטוף אלא הפירות, את לקצוץ שרגילים בכלים להשתמש
 הקטיפה, בצורת שינוי בכלל הזכיר לא הרמב"ם אבל ביד, ולקצוץ
 לאוסרים, שחושש מי שגם החזו"א ומסיים לשנות. צריך שלא מבואר

הפסיד. לא בשינוי לקצוץ אפשר שאי במקום שמיקל מי אבל
 במזמרה ולא ביד האתרוגים את לקטוף צריך לכתחילה לפי"ז כט.

 שעלול בצורה מהענף האתרוג את למשוך שלא להיזהר וצריך )קאטר(,
 במקום שיחתך עד הענף את יסובב אלא מהאתרוג, העוקץ את להסיר

 הפרדסים שבעלי שמעתי אבל מקומו. על ישאר והעוקץ הסיבוב,
 אפשר, כאי נחשב אולי וא"כ העצים, את מקלקל ביד שהקטיף טוענים

 מותר ויהיה הענפים, את לקלקל ולא פירות לקחת הזכות שהרי
 כתב הפרדס את שהפקיר הפרדסים מבעלי ואחד בקאטר, להשתמש

 ובמשמרת קאטר, עם לקטוף דוקא שצריך בפרדס, לקטיף הוראות
 לקטוף להקל שנוהגים כתב לאתרוגים( דין בית אוצר )קונטרס השביעית
דין. בית לאוצר נזקקים ולכן מכך, שנמנעים ויש בקאטר,

אתרוגים בחירת
 לקטוף שלא כדי שקוטפים, לפני האתרוגים על היטב להתבונן יש ל.

 על האתרוג את לנקות כדאי כך לשם . בכדי למצוה הפסולים אתרוגים
היטב. בו להתבונן אפשר וכך שקוטפים, לפני העץ
 למצוה שיעור בהם שאין קטנים אתרוגים לקטוף שלא להיזהר יש לא.
 ונמצא החג, לפני שיעורם יתמעט שמא מחשש מצומצם, שהשיעור או

מפסידם.

אתרוג מכירת
 הפרדס לבעל אסור ולכן שביעית, בפירות סחורה לעשות אסור לב.

 ללקוט לו אסור מהפרדס שלוקט אחר אדם וגם אתרוגים, למכור
 המותר, בשיעור לעצמו אתרוגים כשלוקט אבל סחורה, בזה ולעשות

 על האתרוגים את למכור יכול כדלעיל( ביתו מבני אחד לכל אתרוגים )שתי
לקט( ד"ה סק"ו כו' סי' )חזו"א להרויח. מנת
 לקנות וצריך שביעית, בקדושת קדוש האתרוגים על שקיבל הכסף לג.
 פירות כמו שביעית, בקדושת במאכלים ולהיזהר אכילה, צרכי בו

שם( )חזו"א עצמם. שביעית
 לא ואז אח"כ, ישלם והקונה בהקפה האתרוג את למכור אפשר לד.

נחשב הקפה סק"ו( כו סי' )חזו"א שביעית. קדושת הכסף על נתפס
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 אח״כ רגעים כמה לו משלם אם ואפילו הקנין, בשעת משלם כשאינו
נד( ס״ק ו' פר' )דר״א בהקפה. נחשב

בהבלעה אתרוג מכירת
 על שמשלם כלומר הלולב, עם בהבלעה האתרוג את מוכר אם לה.

 לא במתנה, נותן האתרוג ואת האתרוג, מחיר בשביל גם ביוקר הלולב
שם) ורש״י א' עמ' לט סוכה (משנה שביעית. קדושת הכסף על נתפס

 שאת במפורש לומר שצריך מרש״י מדייק א') הל' ו' (פר' שני החוט לו.
 על וישלם ואתרוג לולב שימכור בזה סגי ולא במתנה, נותן הוא האתרוג
 מינים ד' של סטים המוכרים כ') אות יא' הל' ח' (פר' כתב ולפי״ז הלולב,
שביעית. קדושת בהם שאין המינים על שהתשלום בפירוש לומר צריכים

 יח) סעי' ה' (פר' הרידב״ז וכן טו) סי' הקודש (ציץ דיסקין המהרי״ל לז.
 אפשר ולדעתם סחורה, איסור לענין גם מועילה שהבלעה סוברים
 שם) (סוכה החת״ס אולם בהבלעה. למכור מנת על אתרוגים לקטוף
 מועילה שהבלעה ודעתם אוסרים. החזו״א בשם פח) ס״ק ח' (פר' ודר״א

 החמיר וכן שביעית. קדושת הדמים על יתפס שלא זה לענין רק
 שאם כתב א') הל' ו' (פר' שני והחוט ח') סעי' ג' פר' הגרי״ש (משנת הגריש״א

סחורה. איסור בזה אין אז במתנה, שהאתרוג במפורש אומר

מ“תרו הפרשת
 ראה), (פרשת בספרי כמבואר ממעשר, פטורים שביעית פירות לח.
 תרו״מ להפריש צריך לא ולכן יט) סעי' שלא סי' (יו״ד השו״ע. פוסק וכן

 ובאתרוגים בתרו"מ, חייבים שמורים פירות לוקט אם נחלקו (הפוס' מהאתרוגים.
 יש שמורים אתרוגים יש אם וגם שמורים, אתרוגים מצוי שלא כיון נפ"מ, כך כל אין

לדינא) נפ"מ אינו ולכן למצוה, בהם להשתמש אסור שמא לחשוש

 בתרו״מ, חייב אינו בשמינית שנקטף אפילו בשביעית שגדל אתרוג לט.
 היה והאתרוג היות מעשר, לענין לקיטה בתר באתרוג שהולכים אפילו
 היות בשביעית ונקטף בשישית שגדל אתרוג אבל בשמיטה, הפקר
 שביעית (חזו״א תרו״מ. להפריש צריך מחומרא, רק אותו להפקיר וצריך

יד) אות ז' סי'

סוכות עד האתרוגים שמירת
 סוכות, לפני רב זמן שזה אב בחודש אתרוגים שלוקטים רבים ישנם מ.

 לשמור ביותר הטוב האופן יתקלקל. האתרוגים סוכות שעד חשש ויש
 אותם ולשמור הקופסא, בתוך בשקית לסגור סוכות, עד האתרוגים על

 אבל שמש, בו שאין קריר בחדר בארון ועכ״פ מעלות, 16 ממוזג בחדר
 נקודות יעלה ימים כמה ותוך היות במקרר, האתרוג את לשמור אין

עיפוש. של שחורות

האתרוג הצהבת
 ידי על האתרוגים את מצהיבים הפרדסים בעלי שנה כל כלל בדרך מא.

 על הצהבה. לאתרוג עשו שלא ודאי בשמיטה כשקוטפים אבל הבחלה,
 אותו להצהיב אפשר ירוק, עדיין שהאתרוג רואה לסוכות בסמוך אם כן

 בקופסא השקית ללא מגולה כשהוא האתרוג את שמניחים ידי על
 יש התפוחים את תפוחים. שתי הקופסא בתוך ומניחים היטב, סגורה

 הקופסא את ולהשאיר העוקץ, ליד ולא הפיטם ליד להניח להקפיד
יפול. לא שהעוקץ כדי יותר, ולא יומיים או יום במשך סגורה

 פירות (ס' ההצהבה. לצורך שביעית של בתפוחים להשתמש מותר מב.
הגדנ״ק) בשם כח סעי' כב פר' שביעית

דין בית אוצר של אתרוגים
דין בית אוצר באתרוגים התועלת

אוצר לעשות הציבור לטובת גדול צורך יש בהקדמה שהבאנו כפי מג.

 ארבעת למצות אתרוגים לציבור שיהיה כדי האתרוגים, על דין בית
 בפיקוח אתרוגים לגדל הפרדסנים את משדלים הדין בתי ולכן המינים,

דין. בית אוצר

 מלעשות נמנעים שהם למרות החרדית העדה של הבד״ץ גם ולכן מד.
 באוצר שיש חששות מיני כל משום שביעית, פירות על דין בית אוצר
 רואים לא והם הדברים, כל על היטב לפקח וצריך כדין, שיעשה בית

 שהבד״ץ משום פירות, על דין בית אוצר לעשות לציבור ותועלת צורך
 ופירות נוכרים, בפירות שביעית קדושת שאין ירושלים כמנהג סוברים
 בשאר זו לשאלה להכנס רצו לא לכן בשוק, טובא מצויים נוכריים
 לא שאם משום לאתרוגים, דין בית אוצר עושים הם אופן בכל פירות,

 אתרוגים אין שהרי לחג, אתרוגים לציבור יהיה לא דין בית אוצר יעשו
ט') לפרק מבוא ירושלים מנחת (ס' לסוכות. נוכרים של

דין בית אוצר באתרוגי החששות
 בית אוצר של באתרוגים כשרות חששות ישנם לעיל, כאמור מה.
 וגביית החלוקה, אופן ב. בפרדס. לעשות מותר מלאכות איזה א. דין.

שנבאר. כפי כדין, נעשה שהכל לפקח צריך וגם מהלקוחות, ההוצאות

 פחות שהוא אפילו הפקר של אתרוג לקחת שמעדיפים יש ולכן מו.
 שהם אף דין בית אוצר של אתרוגים מאשר כשר, ודאי הוא אבל מהודר,

 הסטפיילר. נהג וכן שביעית. חששות בהם שיש מפני יותר, מהודרים
רס) עמ' ח"ג רבינו (ארחות

האתרוגים בעצי מלאכות
 פ״א (רמב״ם בעצים, דאורייתא מלאכות לעשות שאין בידינו כלל מז.
 לאוקמי רק מותרות דרבנן ומלאכות וכיון) ד״ה יז ס״ק כא סי' חזו״א י' הל'

 או העץ את להשביח לאברויי ולא הפירות, או העץ הפסד למנוע
 יד) ס"ק כא' ס' ד, ס"ק ט"ז סי' יז, ס"ק כא סי' חזו״א ב', עמ' ב' (מו״ק הפירות.

 לאוקמי מה דרבנן, ומה דאורייתא נחשב מה רבים פרטים בזה ויש
 תמנע שרק המלאכה את לעשות ואיך הפסד, נחשב ומה לאברויי, ומה

רווח. גם תעשה ולא הפסד

 האתרוגים אם הראשונים נחלקו אסורות מלאכות ונעשו במידה מח.
 התיר, יא') סעי' יג' ובפר' טו הל' }פ״ד הרמב״ם נעבד, מדין בהנאה נאסרו

 להחמיר, מקומות בכמה כתב החזו״א אוסר. א') עמ' קכב (יבמות והרמב״ן
החמיר. ולעצמו ואתרוגין) ד״ה ו ס״ק י (סי' מצוה, של באתרוגים היקל אבל

 להתיר, אפשר מלאכה בהם שנעשה אתרוגים גם למעשה א"כ מט.
 וכן הראשונים, במחלוקת הדבר תלוי שהרי להדר, ראוי לכתחילה אבל

 על היטב לפקח צריך ולכן הגריש״א. בשם לולב בהל' לקמן יתבאר
 הדין פי על שמותר מה רק שיעשו האתרוגים בעצי שעושים המלאכות

לאברויי. ולא לאוקמי

 לסוברים גם מותר חכם, הוראת פי על מלאכה בהם שנעשו אתרוגים נ.
 ואין קנס, משום נאסר נעבד שהרי אלו, מלאכות לעשות אסור שהיה
 בשם 434 מס' א' פר' לדר״א (ציונים חכם. הוראת פי על נעשו שהרי לקנוס

 שמעיקר שאף הגריש״א בשם כותב צא) (עמ' השבו״י אמנם הגרח״ק)
 בס' כמבואר בעבירה, הבאה מצוה בה אין בשוגג שנעשתה עבירה הדין

 משום בזה דיש יותר, להחמיר ראוי ברכה לענין קב), (סי' לר״ת הישר
זה. על לברך ברך בוצע

הקוצים וגיזום העצים קשירת
 יפצעו שלא האתרוגים על לשמור כדי נחוצות מלאכות ישנם נא.

 העצים את לקשור כגון למצוה. כשרים יהיו שלא באופן ויתקלקלו
 הקוצים את לחתוך מכות. ויקבלו ברוח יזוזו לא שהאתרוגים כדי

לעטוף לבלעטלאך, יגרמו או באתרוגים, נקבים יעשו שלא שבעץ
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 העץ על האתרוגים דילול עליהם, לשמור כדי בניילון האתרוגים את
 או לאוקמי נחשבים האם הפוסקים ונחלקו בזה. זה יתחככו שלא כדי

לאברויי.
 לעשות שאין כותב ארץ( משפטי ס' בסוף המובאת )בתשובה הגריש״א נב.

 לאוקמי, בכלל זה דאין למצוה, ראוי יהיה שהאתרוג כדי מלאכות
 שיתקלקל ניכר מהפסד הפירות על לשמור דוקא הוא שלאוקמי כיון
 שההפסד אלא בשלימותו נשאר הפרי כאשר אבל לאכילה, הפרי עצם

 לא אם הקוצים את לגזום התיר אבל לאוקמי, בכלל זה אין למצותו
 מלאכה. נחשב לא זה שאז כיון אחרים, פרי בעצי כן לעשות רגילים
 שלדעת מפני אתרוגים, על דין בית אוצר עושה לא אפרתי הגר"י כן )ומחמת

למצוה(. כשרים יהיו שהאתרוגים כדי מלאכות לעשות אפשר אי הגריש״א
 גם ואוסר העצים את לקשור אוסר יז( אות ה' הל' א' )פר' שני החוט וכן נג.

 אבל לאברויי, נחשב וזה רקבון, גורם שהקוץ כיון הקוצים, את לגזום
הקיים. על שמירה שזה כיון אפשר ניילון בשקית לשמור

 וכן הגריש״א שלמעשה כותבים (66 הע' ד' )פר' ארץ במשפטי אמנם נד.
 שהאתרוגים כדי לאוקמי מלאכות לעשות שאפשר הורו הגרשז״א

 העצים את לקשור למעשה התיר הגרנ״ק וכן למצוה, כשרים יהיו
 יהיו האתרוגים זה בלי אם מהאתרוגים, נזק למנוע מלאכות שאר או

 למעשה נוהגים וכן מהודרים, יהיו שהאתרוגים לגרום לא אבל פסולים,
רוזנברג( שריאל הג"ר )מפי הגרנ״ק. בהכשר דין בית אוצר של בפרדסים

דין בית שלוחי ידי על הלקיטה
 אבל אפשר, אם בשינוי ללקוט יש שלכתחילה לעיל הבאנו נה.

 שביעית )חזו"א שינוי. לעשות צריך לא דין בית באוצר פירות כשקוטפים
 לשנות דהדין והטעם, מהמשנה.( לזה ראיה והביא שביעית, ד"ה סק"ח יב סי'

 זה דין ולכן השנים כל כדרך בעלות של בצורה קטיפה יהיה שלא כדי
 אבל בעלות, בתורת לעצמו שקוטף אחר על או הבעלים על דוקא הוא
 נאמר לא לכן הציבור בשביל אלא בעלים בתורת קוטפים אינם דין בית
 סי' החזו״א פי )על )קאטר( מזמרה. ידי על ללקוט ואפשר שינוי, דין בזה
 ביאר וכן שם, בסק"ח עצמו החזו"א שציין וכפי סק"ו יב' וסי' במש"כ ד"ה סק"ז י"א

דין(. בית אוצר בקונטרס שני החוט
 של לצורך מעבר גדולה כמות ללקוט פרטי לאדם שאסור אף נו.

 את ולשמור גדולה בכמות לקטוף יכולים כן דין בית כדלעיל, משפחתו
 כדלעיל, והטעם ב( הל' פ״ח )תוספתא החלוקה. זמן עד במחסן הפירות

 אין ולכן הציבור, לצורך אלא עצמם לצורך אוספים לא דין שבית מפני
דין( בית אוצר קונטרס שני )חוט הפירות. של ההפקר את נוגד זה

ההוצאות על תשלום
 בפירות סחורה לעשות אסור שהרי עצמו, האתרוג על לשלם אסור נז.

 שהיו ההוצאות את מהציבור לגבות הדין לבית מותר אבל שביעית,
הדין. בית לשלוחי

 שנעשו המלאכות על גם הוצאות לגבות אפשר אם הסתפק החזו״א נח.
 ושאר וריסוס השקיה כגון הפירות, או האילן לאוקמי בהיתר בקרקע

 היות והילך, מהקטיף שהיו הוצאות רק לגבות שאפשר או מלאכות,
 אוצר מנוסח אבל והילך, מהקטיף רק דין בית אוצר הוזכר ובתוספתא

 וכ״כ סק"כ( פ"ו )דר"א המנהג. וכן להתר, משמע החזו״א שסדר דין בית
 בסוף ד' סי' )תשובות הגריש״א. הורה וכן דין(, בית אוצר )קונטרס שני החוט

הגרי"ש( משנת ס'
 שנעשו המלאכות על תשלום לגבות שאין הגרשז״א דעת אמנם נט.

 שלמה )שולחן לאוקמי, אותם לעשות צריך היה שמילא כיון בקרקע,
כן חשוב דין שבית כותב יא אות קכג סי' תנינא במנח"ש אמנם דין, בית אוצר

 את רק גובים דין שבית החרדית העדה הבד״ץ הוראת וכן לגבות( יכולים
 ירושלים מנחת )ס' ואריזה. מיון הובלה דהיינו הקטיף אחרי ההוצאות

טעמים( מכמה ט', לפר' מבוא
 יותר יקרים הגרנ״ק של דין בית אוצר של שהאתרוגים מובן ולכן ס.

הבד״ץ. שע״י דין בית אוצר של מאתרוגים
 שמהדרים יש הוצאות, לגבות אפשר מה על הפוס' ונחלקו מאחר סא.

 להכנס שלא כדי בהקפה, או בהבלעה דין בית אוצר אתרוג לקחת
 עליהם לגבות אסור שהיה הוצאות עבור ששילם סחורה איסור בחשש

אתרוגים( של דין בית אוצר קונטרס השביעית )משמרת כסף.

לאתרוגים מוזל מחיר
 שהמחיר ניכר שיהיה שצריך עג( מכתב ח"ב אגרות )קובץ כתב החזו״א סב.

 במשנת כתב וכן שביעית, מצות ענין משכח שאל״כ שנה, מכל פחות
 שהוא ניכר שיהיה שצריך כיון ז'( סעי' ה' )פר' הגריש״א בשם הגרי״ש
 הציבור וילכו הציבור, לטובת אינו כן אינו ואם מכירה, ולא חלוקה
פירות. ללקוט בעצמם

 שהמחיר הבד״ץ שהוראת ט'( לפר' )מבוא ירושלים במנחת כתב וכן סג.
 הצורך כפי רק שנה, כל הרגיל ממחירם בהרבה זול יהיה האתרוגים של

 ההוצאות לכיסוי הצורך די שנגבה משוער וכאשר ההוצאות, לכיסוי
כסף. אין חנם האתרוגים את מחלקים

 אלא הפרדס, בעל לצורך שהם הוצאות להחשיב שאין שם כתב עוד סד.
בהם. רוצה שהציבור מניחים שאנו האתרוגים, לצורך שהם הוצאות רק

ההידור רמת לפי אתרוגים על מחיר קביעת
 לקבוע דין לבית שמותר כתב דין( בית אוצר )קונטרס שני בחוט סה.
 הלוקחים הציבור של ההשתתפות לדמי מחירים של דרגות 2-3
 או מהודר האתרוג אם בין בהוצאות חילוק שאין אף האתרוגים, את
 וההנאה ההשתמשות לפי נקבעים בהוצאות ההשתתפות מ״מ לא,

 והנאה השתמשות יותר ויש והיות מהפירות, אחד לכל שיש והתועלת
 וכן בהוצאות. יותר להשתתף צריך הוא מהודר, אתרוג שקיבל למי
דין( בית אוצר שלמה )שולחן הגרשז״א. דעת

 ומחלק הידור רמות קובע הדין בית מראש כאשר דוקא זה כל אבל סו.
 אתרוג, בוחר אחד כל אם אבל שנקבע, ההידור רמת לפי האתרוגים את

 והוי מסחרית, צורה זה שבחר, ההידור רמת לפי מחיר לו וקובעים
שם( שני )חוט שביעית. בפירות כסוחר

 כמה הורה שהגריש״א כתב טז( סעי' ה' )פר' הגרי״ש במשנת אמנם סז.
 בהע' אבל הידורם, רמת לפי האתרוגים של דירוג לעשות שאין פעמים
 והציבור וטובת צורך בזה שיש ראה שהגרי״ש פעמים שהיו מביא
 שיש סביר, במחיר המהודרים האתרוגים את שמוכרים בתנאי התיר

 אוצר )קונטרס השביעית במשמרת בשמו וכ״כ הציבור, טובת משום בו
לאתרוגים(. בי"ד

רמתו לפי שאינו שנמצא אתרוג החזרת
 שאינו שנמצא אתרוג להחזיר שאין הגרנ״ק של דין הבית הוראת סח.

 הוא פסול של ההגדרה פסול. שהוא נמצא אא״כ רמתו, לפי מהודר
 חסר, ספק שהוא אתרוג גם ולכן למצותו, לכתחילה ראוי שלא אתרוג

 אבל במ״ב, כמבואר ספיקא ספק שהוה משום כשר, הדין שמעיקר אף
 )הג״ר כפסול. מוגדר לכן חסר, ספק אתרוג לקחת מקובל שלא כיון

קופשיץ(. והגר"נ רוזנברג שריאל
 הרי מהודר שאינו והתברר מהודר על ששילם מי שהרי וצ״ב, סט.

את בחזרה לקבל יוכל לא ומדוע שנהנה ממה יותר בהוצאות השתתף
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 הוא מהודר נחשב ומה שהיות רוזנברג שריאל הג״ר לי אמר כספו.
 מהודר שאינו יטען אחד שכל אפשר אי לכן במחלוקות, שנתון דבר

 מחזירים פסול האתרוג אם שרק הוא הכלל ולכן האתרוג, את ויחזיר
האתרוג. את

ההוצאות על שילם לא
 ידי יצא שלא הגרשז״א דעת בהוצאות, השתתף ולא אתרוג הלוקח ע.

 בשולחן ועיין מא, הע' ט פר' שביעית פירות )ס' גזול. שהאתרוג משום חובה
 )משנת הגרי"ש, בזה הסתפק וכן בזה( שהעירו מה 8 הע' ריט עמ' שלמה

 שודאי כתב דין( בית אוצר )קונטרס שני החוט אבל יח(. סעי' ה' פר' הגרי״ש
 והתשלום ההפקר האתרוג שהרי גזול, האתרוג ואין חובה ידי שיצא

 ההוצאות, על אלא האתרוג על לא הוא דין בית לאוצר שמשלמים
 ושכירי משלוחי גזילה כעין שהוא אלא גזול, אינו עצמו האתרוג ולכן
 אין משלם שאינו כיון שהרי הפירות, עניני בכל לטפל ששכרם דין בית

בהבטחותיו. לעמוד יכול דין הבית

 גוזל שהוא )שם( שני החוט כותב המותר, מן יותר אתרוגים לקח אם עא.
 האתרוג וא״כ לציבור, שייכים הפירות שהרי הפירות, את מהציבור

המצוה. חובת ידי יצא לא וממילא גזל, הוא עצמו

דין בית אוצר של מפרדס פרטית לקיטה
 פרטי באופן דין בית אוצר של מפרדס ללקוט אדם לכל מותר עב.

 מן ללקוט מאנשים למנוע הדין לבית או לבעלים ואסור לעצמו,
 וכ"כ א', עמ' פד מנחות )תוס' הפקר. ולא שמור זה הרי שא״כ הפרדס,
 שני ובחוט טו אות ה' פר' הגרי״ש משנת הגרשז״א, בשם ריח עמ' שלמה בשולחן
דין(. בית אוצר קונטרס

 הדין לבית מותר אם הפוס' מחלוקת שהבאנו ח'( )אות לעיל עיין עג.
 את יקלקלו שאנשים חשש שיש במקום הפרדס, שער את לסגור

העצים.

שקטף האתרוג על תשלום
 בהוצאות, להשתתף צריך דין, בית אוצר של מפרדס פירות הקוטף עד.
 שעל אתרוגים של בפרדסים כיום מקובל וכך דין, הבית שקבעו מה לפי
 לקטוף, יכול אחד וכל פתוח, שהפרדס הגרנ״ק של דין בית האוצר ידי

 אתרוג, כל על וכך כך לשלם צריך שקוטף אחד שכל שלט שיש אלא
מח( )אות לעיל. עיין חובה ידי יצא אם שילם, ולא במידה

מינים לד' בחנויות אתרוגים חלוקת
 המותר, באופן שביעית פירות המוכר א'( הל' )פ״ז בירושלמי איתא עה.

 מפני משה הפני מבאר שנה. כל שמוכר מקום באותו למכור לו אסור
 החזו״א כתב וכן בכך. מתעסק שנה כל שהרי סחורה, כעושה נראה שזה

 בחנות למכור שאסור שנזרעו( ירקות ד״ה ו' ס״ק כו )סי' השביעית בסדר
וחצר. בסמטא או בבית מוכר אלא שנה, כל שמוכר

 אוצר של פירות שגם דין( בית אוצר )קונטרס שני החוט כתב ולפי״ז עו.
 בית שאוצר ואף השנה, כל של הרגילות בחנויות לחלקם אין דין בית
 שנראה מפני שאסור והטעם היות אבל מחלקים, אלא מוכרים לא דין

 זה ההוצאות, על משלמים ואנשים שמחלקים פירות גם א"כ כסחורה,
כסחורה. נראה

 של פירות לחלק שמותר כותב כב( סעי' ה' )פר' הגרי״ש במשנת אבל עז.
 אוצר פירות שזה ניכר שהיה ובתנאי רגילות, בחנויות דין בית אוצר
 קדושת אלו בפירות לנהוג שיש בולט במקום לפרסם וחובה דין, בית

שביעית.

 כשבאמת דוקא הוא כסחורה שיראה הגזירה שכל טעמו ונראה עח.
מחלקים, אלא מוכרים לא הרי דין בית אוצר פירות אבל בפירות, סוחר

 שזה והמודעות המחיר מצד מוכרים ולא שמחלקים הדבר וניכר
כסחורה. נראה לא כבר א״כ חלוקה,

 אוצר של אתרוגים לחלק אפשר הגריש״א לדעת לדעת ולפי״ז, עט.
 שלט להניח צריך אבל השנה, כל מינים ד' שמוכרת בחנות דין בית

 לשמור ויש דין, בית אוצר של אתרוגים חלוקת שזה בולט במקום
 למעשה אבל לאסור, מקום היה הגרנ״ק לדעת ולכאו' שביעית קדושת
 שהחנות דכיון מינים, ד' של בחנויות אתרוגים מחלקים שכן מקובל

 כמוכר נחשב לא השנה כל בה מוכרים ולא מינים לד' רק מיועדת
רוזנברג( שריאל הג״ר )מפי בחנות.

ל“לחו אתרוגים הוצאת
 הל' פ״ה ר״מ מ״ה, ו' פר' )שביעית לחו״ל. שביעית פירות להוציא אסור פ.
 למצוה אתרוגים להוציא שאסור סק״ו( י' )סי' החזו״א כתב כן על יג'(

 חובה. ידי בהם ויוצאים נאסרים הפירות אין הוציאו אם אבל בחו״ל,
 להוציא שאסור שסובר לשיטתו )הרידב״ז בזה, שמקילים אחרונים יש אמנם
 וכתב כדלקמן( באתרוגים, ביעור דין שאין וסובר ביעור, מצות משום לחו״ל

 חתרו שהאחרונים ארץ(, משפטי ס' בסוף מובא ד' )ס' הגריש״א בתשובת
 וכן הכי. למעבד אריך לא בזה תלויה פרנסתו שאין ולמי להיתר, טעם

 שלמה )הליכות למצוה. אפילו לחו״ל אתרוגים מלשלוח נמנע הגרשז״א
ל( סעי' י' פר' מועדים

 להסתפק יש שאם כז( מכתב דר״א בסוף )המובא במכתב החזו״א כתב פא.
 להיזהר ויש להתיר, נוטה הדעת המשלוח, בהעדר המצוה יבוטל שמא
שם. שלמה בהליכות וכ״כ שביעית. קדושת באתרוג לנהוג

 הורה שהחזו״א רבינו מארחות הביא קעט( צה״ל ה' )פר' ובדר״א פב.
 אות יג הל' ה' )פר' שני החוט וביאר סוכות. אחרי האתרוג את שיאכלו

 מתירים היש על ולסמוך אכילה, לצורך שהוציא שיחשב שרצה מ(
אכילה. לצורך אתרוג להוציא

 אתרוג מוצא לא אם להתיר כתב ה'( הל' י' )פר' הגרי״ש במשנת וכן פג.
 לנענועים לו יהיה לא אבל לברכה לו יהיה אם ואפילו בחו״ל, כשר

 מצות לקיים כדי ישראל, לארץ האתרוג את יחזיר אבל להוציא, מותר
 להתבער צריכים שהפירות משום להוציא אסור הר״ש דלפי )הטעם, בא"י. ביעור
בארץ.( יתבערו הם לארץ הפירות את יחזיר אם וא"כ בארץ,

שביעית אתרוג בנטילת הידור
 ארבעת למצות שביעית של אתרוג אחר להדר שראוי אומרים יש פד.

 של אחת מצוה בו שנעשה דכיון מחו״ל. אתרוג על ולהעדיפו המינים,
 על כה, סעי' כב פר' שביעית פירות )ס' נוספת. מצוה בו לעשות ראוי שמיטה

 מהודר מחו״ל אתרוג לו יש שאם מסתבר אמנם יח( סעי' ה' סי' הרידב״ד פי
 עצמה, במצוה הידור שהוא מפני זה אתרוג על להעדיפו יש ודאי יותר
 לכל שביעית הלכות כל בו נשמרו אם האתרוג על חששות יש אם וכ״ש

הדעות.

האתרוג ושקילת מדידת
 בו יש אם לדעת כדי אותו לשקול או האתרוג את למדוד מותר פה.

 לצורך נעשה כאשר רק הוא מדידה ואיסור היות למצוה, שיעור
 שני )חוט אחרת. למטרה שביעית פירות למדוד איסור אין אבל סחורה,

הרמב״ם( עפי' ו', אות ד' הל' ו' פר'

מהפסד האתרוג על שמירה
 קדוש באתרוג להשתמש שאפשר מבואר, א'( עמ' )לט סוכה במשנה פו.

 הידים משמוש ידי שעל ואף מינים. ד' לנטילת שביעית בקדושת
 הרידב״ז מבאר ב'( עמ' לה' בסוכה )כמבואר מתקלקלת, האתרוג קליפת

איסור. בזה אין גרמא, הוא אלא בידים עושה שאינו שכיון סק״א( ה' )סי'
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 שגורם במעשה שעוסק האיסור כל שביעית, בפירות הפסד גרם לאוסרים )ואף
 אלא אחר, בענין עוסק אם אבל תבא( שהשמש במקום להניח (כגון להפסד

 בנטילת שעוסק כאן ולכן איסור, בזה אין הפסד יגרם שממעשיו
לכו״ע.( מותר הפסד יגרם שממעשיו אלא האתרוג,

ם(ציפורן לנעוץ אסור פז.  שזה כיון ריח שיעשה כדי באתרוג )בשמי
רנד( עמ' שני וחוט הגריש״א בשם יט סעי' י' פר' הגרי״ש )משנת מאכילה. מקלקלו

לאכילה. יפסד שלא באופן בסוכה, האתרוג את לתלות מותר פח.
הגריש"א( בשם ט' סעי' י' פר' הגרי"ש )משנת

 מכיון שביעית, של באתרוג הפיטם את לנגוס מעוברת לאשה מותר פט.
הגריש"א( בשם י' סעי' י' פר' הגרי"ש )משנת לאכילה. עומד אינו שהפיטם

האתרוג אכילת
 יפסד זה ידי שעל אף סוכות, אחרי האתרוג את לאכול חיוב אין צ.

 אמנם ולמדנו. ד"ה סק"י יד' סי' איש )חזון בידים. מקלקל שאינו כיון האתרוג,
ואכמ"ל( שביעית, פירות לאכול מצוה שיש סוברים יש

 הציבור את לעודד דין לבית ראוי דין, בית אוצר של אתרוגים צא.
היה דין בית אוצר תקנת שיסוד כיון החג, לאחר האתרוגים את לאכול

 הגריש"א( בשם יד סעי' ה' פר' הגרי"ש )משנת לאכילה. פירות לצורך

אתרוגים ריבת
 צריך אבל אכילתו, דרך שכן אתרוגים ריבת מאתרוג לעשות מותר צב.

 מג' יותר של בכמות ריבה לו יש אם הביעור, זמן כשמגיע להיזהר
 )משנת שלשה. בפני הריבה את להפקיר כלומר ביעור, לעשות סעודות

יא( סעי' י' פר' הגרי"ש

באתרוגים ביעור
 העץ על מחזיקים שהאתרוגים הזה שבזמן כותב הי"ג( )פ"ח הרידב״ז צג.

 האתרוגים שכלו שעד כלומר באתרוגים. ביעור חובת אין לשנה משנה
 ז' פר' שני )חוט העצים. על שמינית של אתרוגים כבר יש שביעית של

 חייב שאתרוג כותב מותר( ד"ה יז ס"ק ט' )סי' החזו״א אבל ז'( אות ה' הל'
 על מצילים לא שמינית של שפירות סק״ג( טו )סי' שיטתו פי על בביעור,
הפוס'. שאר דעת וכן שביעית, פירות של הביעור

 של הביעור שזמן החזו״א, בשם מביא רעג( עמ' )ח״ג רבינו בארחות צד.
 אות קכג סי' )תנינא המנח״ש אמנם סוכות. אחרי זמן מעט הוא האתרוגים

שבט. בחודש הביעור שזמן הורה סלנט שהגר״ש מביא ט'(

לולב
בלולב שביעית קדושת

 רש"י דעת בלולב, שביעית קדושת יש אם נחלקו הראשונים צה.
 היות שביעית קדושת בלולב שיש א'( עמ' מ' )סוכה ראשונים ועוד

 הרמב״ם ודעת שוה, וביעורו הנאתו כן ועל הבית, את לטאטא ועומד
 שאין האחרונים( שכתבו כפי יא' הל' בפ"ח המשמעות וכן שם סוכה )בפיה"מ
 עומדים שהם העצים רוב אחרי שהולכים כיון שביעית, קדושת בלולב

שוה. וביעורם הנאתם ואין להסקה,
 בלולבים, שמור על להקפיד צריך האם א. במחלוקת. הנפ״מ צו.

 ומאפשר המטע על שומר שלא שיודעים ממי רק לולבים ולקחת
 אסור וממילא סחורה, איסור יש האם ב. הלולבים. את לקחת לאנשים
בהבלעה. לקנות או מההפקר לקחת רק בכסף לולב לקנות

 החזו״א צידד ולכן הבית, את לטאטא עומדים הלולבים אין בזמנינו צז.
 ומותר סחורה איסור אין ולפי״ז שביעית. קדושת בהם אין שלכו״ע
 אבל במשומר, להשתמש איסור אין וגם עליו, ולשלם לולב לקנות

 יא הל' פ"ח )דר"א מההפקר. רק ולקח לעצמו החמיר החזו״א למעשה
 אבל התיר, למעשה שהחזו"א כותב קפא סי' בשבה"ל אמנם הלוקח ד"ה ביה"ל

 סבר לא שהחזו״א הסטייפלר בשם כותב רסז( עמ' )ח"ג רבינו הארחות
 בלולב( שביעית קדושת על הקפיד הסטייפלר ולכן למעשה, להתיר

עריש. אל מלולבי מחו״ל, לולב לקחת אפשר וכן
 וכן בלולב, שביעית קדושת שאין הורו זמנינו פוסקי שאר אבל צח.

 כג הל' פ"ב הגרי"ש משנת קפא, סי' ח"א שבה"ל כג אות נא סי' )מנח"ש המנהג.
כא( אות יא הל' פ"ח שני חוט הגריש"א, בשם

 סי' חזו"א שם, ורש"י ב' עמ' לט )סוכה החנטה. הוא בלולב הקובע הזמן צט.
 ד' פר' שני )חוט לגדול. בעצמו הלולב כשהתחיל הכונה חנטה סק״ד( י'

כז( אות יד' הל'

 שחנט ללולב הוא בלולב שביעית קדושת יש אם הנפ״מ כן על ק.
 אף בשישית שחנט לולב אבל בשמינית, אותו שקטפו אפילו בשביעית

קדושה. שום בו אין ודאי בשביעית, שנקטף
אסור בלולב, שביעית קדושת שאין נוקטים הדין שלעיקר מאחר קא.

 נח( סעי' כב פר' שביעית פירות )ס' הבעלים. רשות בלי לקטוף

וקוישקלך ללולב טבעות
 טבעות לעשות אפשר ודאי בלולב שביעית קדושת שאין לסוברים קב.

 הסטייפלר הסתפק המחמירים לדעות אבל הלולב, מעלי וקושיקלך
 טבעות אבל קוישיקלך, לעשות מותר אם רסח( עמ' ח"ג רבינו )ארחות
 לולבים ששמרו מסתבר ולא במינו, הלולב את לאגוד יש שהרי התיר,

משישית.

חמץ בשריפת הלולב את לשרוף
 לקדושת שחשש אף חמץ, בשריפת הלולב את שרף החזו״א קג.

 לשימוש. ראוי ואינו מתייבש הלולב פסח ועד היות בלולב, שביעית
רסח( עמ' ח"ג רבינו )ארחות

 שביעית קדושת שיש לסוברים גם בלולבים, ביעור דין אין קד.
שאין( ד"ה א' עמ' לט סוכה )תוס' בלולבים.

הדקל בעצי המותרות מלאכות
 כלומר לאוקמי, מלאכות לעשות מותר אתרוג בהל' שהתבאר כפי קה.

 לעשות אסור אבל יפסדו, שלא הפירות על או האילן על לשמור
יותר. טוב שיגדל לגרום כלומר לאברויי מלאכות

 ראויים שיהיו הלולבים על לשמור כדי רק שנעשים מלאכות קו.
 דעת הדקל, של הפירות שהם לתמרים תועלת להם אין אבל למצוותם,
 החזו״א לדעת גם לעשותם שאסור פד( סי' ח״ד תשובות )קובץ הגריש״א

 הפסד דוקא הוא והפסד היות הפירות, עבור מלאכות לעשות שהתיר
המצוה. הפסד ולא לאכילה הפירות

בלולב נעבד
 באנו לולבים, גדלו ומחמתם אסורות מלאכות בו שנעשו דקל עץ קז.

 לו( )אות אתרוג בהל' והבאנו בדיעבד, אוסר נעבד אם הפוס' למחלוקת
 ספק יש ובלולב לעצמו. והחמיר מצוה לצורך היקל החזו״א שלמעשה

 בהם שאין דברים אם הסתפק קפח( ס"ק צה"ל )פ״ד והדר״א היות נוסף,
קנס משום והטעם שהיות וצידד נעבד, משום נאסרו שביעית קדושת
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 המנהג לפי לולב וא"כ עכ״ד. וצ״ע, החזו״א דעת נראה וכן נפ״מ, אין
 כאמור אך נעבד, איסור בו שיש ברור לא שביעית קדושת בו נוהג שלא

 שאם פד( סי' ח״ד תשובות )קובץ הגריש״א וכ״כ למעשה. החמיר הדר״א
 ליטול ולא להדר ראוי למצוה יותר ראויים הלולבים המלאכה מחמת

 להשתמש מותר ללולבים הועילה לא המלאכה אם אבל אלו, לולבים
למצוותם. בלולבים

 לשואל הורה שהגרשז״א (98 הע' י' פר' )מועדים שלמה בהליכות וכ״כ קח.
 למצוה ליטלו ראוי שאין בשביעית, שנעבד לולב שקנה אחרי ששאל

אחר. למצא אפשר אם

הפירות בשביל בהיתר מלאכות שעושים פעמים דקל בעצי קט.

 ואפילו נאסרים, לא הלולבים זה ובאופן הלולבים, בשביל ולא )התמרים(
 דהוי מותר ללולבים להועיל כדי מלאכות יותר עשו שמא ספק יש אם
 מלאכות לעשות מותר פירות להם שאין בעצים אבל נעבד, ספק רק
 כדי לא אבל בלולבים, ניכר פיחות יהיה המלאכות שלולי באופן רק

הגריש״א( בשם אפרתי הגר"י )מאמר להשביחם.

 ופרדסי היות מאתרוגים, יותר מצוי נעבד של החשש בלולבים קי.
 אינם הלולבים מטעי רוב אבל תורה, בני בבעלות הם האתרוגים

 ולכן ומצוות, תורה שומרים אינם שגם ויש תורה, בני בבעלות
 שום עשו שלא בירור לאחר רק לולבים לקנות להדר יש לכתחילה

בדקל. אסורה מלאכה

הדסים
בהדסים שביעית קדושת

 בבשמים שביעית קדושת יש אם הסתפק א'( הל' ז' )פר' הירושלמי קיא.
המנהג. וכן למעשה, החמיר ובתשובת( ד״ה סק״ט יד' )סי' והחזו״א לריח,

 בהם יש שהרי בהדסים שביעית קדושת לנהוג יש לכאו' ולפי״ז קיב.

 דיסקין המהרי״ל בשם כותב טו( סי' )ח"א הקודש ציץ בשו״ת אמנם ריח.
 שיתכן רכב( אות צה"ל )פ"ז הדר״א וכותב בהדסים. שביעית קדושת שאין

 או למצוה אלא לריח, עומדים לא ההדסים עיקר שבזמנינו כיון טעמו,
לנוי.

 שלא לעצמו החמיר אך בהדסים, להקל צידד החזו״א למעשה, קיג.
 המנהג אבל שם( )דר"א בזה. סחורה לעשות ולא מהמשומר, לקחת
 סי' )מנח״ש הפוס'. רוב כתבו וכן דיסקין, מהמהרי״ל שהבאנו כפי להקל

 ארץ ובמשפטי כה אות כב הל' ז' פר' שני חוט ג', אות קל סי' ח"ו מנח"י כג, אות נא
להקל( המנהג שלמעשה החזו"א בשם העיד פלס שהגר"מ הביאו 26 הע' יד פר'

 אחרונים, מחלוקת שהוא כתב ג'( סעי' ב' )פר' הגרי״ש המשנת אמנם קיד.
 וכן לריח. אותו המגדלים שיש כיון מנוכרים, ולקנות להחמיר וראוי

 אפשר ולשיטתם ואזנר. הגרש״ה בשם כה( סי' סוף )ח"א יוסף במשנת
 אין וכן שביעית, בקדושת בהם ולהיזהר בהבלעה, רק הדסים לקנות
המשומר. מן הדסים לקנות

 הכונה וחנטה החנטה, הוא שביעית של הדס מהו הקובע הזמן קטו.
 כז(. אות יד' הל' ד' פר' שני )חוט לגדול. בעצמו ההדס של הענף כשהתחיל

שהם שמינית שנה של לסוכות בהדסים הוא הדסים בדין הנפ״מ ולכן

 שהם השמיטה, שנת בתחילת סוכות של להדסים ולא בשביעית, גדלו
בשישית. שחנטו הדסים

 בהדסים, שביעית קדושת שאין נוקטים הדין שלעיקר מאחר קטז.
נח( סעי' כב פר' שביעית פירות )ס' הבעלים. רשות בלי הדסים לקטוף אסור

חמץ בשריפת ההדסים את לשרוף
 אותם לשרוף שלא להיזהר יש בהדסים, שביעית קדושת לנוהגים קיז.

 עמ' ח"ג רבינו ארחות )עפי' ריח. לתת יכולים הם עדין אם חמץ, בשריפת
הסטייפלר( בשם רעא

בהדסים המותרות מלאכות
 ולא לאוקמי רק מלאכות לעשות מותר אתרוג בהל' שהתבאר כפי קיח.

 מצוה, לצורך מלאכות להתיר שאין הגריש״א שדעת והתבאר לאברויי.
 שלא מהצורך יותר להשקות או לגזום או ההדסים את לעשן אין ולכן

 כתב וכן לסוכות, משולשים יהיו שההדסים כדי יכמשו, שלא או ימותו
י'( הל' א' )פר' שני. החוט

בהדסים נעבד
 ומחמת אסורה מלאכה בו שנעשתה עץ לולב, בהל' שהתבאר כפי קיט.

 מותר אם ראשונים במחלוקת תלוי הוא יותר טובים הדסים גדלו כן
 מינים, ד' נטילת מצות לצורך היקל החזו״א ולמעשה בהדס. להשתמש

להדר. ראוי שלכתחילה הגריש״א והורה לעצמו, והחמיר

נעבד. חשש בהם שאין נכרים מגידולי הדסים בשוק ישנם קב.

ערבות
 דאין בעלמא עץ הם שהרי שביעית קדושת אין לכו״ע בערבות קבא.
 צריך ולא עליהם, ולשלם ערבות לקנות מותר ולכן וריח, טעם בהם

 פה, ס"ק ח' פר' )דר"א המשומר. מן איסור בזה אין וגם קדושה, בהם לנהוג
 אינם שהרי הבעלים ברשות שלא ערבות לקטוף אסור ולכן הפוס'( ושאר

סט( סעי' שביעית פירות )ס' שביעית בקדושת קדושים

המותרות המלאכות
 לאוקמי רק מלאכות לעשות מותר אתרוג בהל' שהתבאר כפי קבב.
 עץ את להשקות שמותר ט'( פר' )שבו״י הגריש״א דעת ולכן לאברויי. ולא

 שני החוט אמנם למצוה. ערבות שיהיו כדי ולא ייתיבש, כדי רק הערבה
 הם שהרי למצוה רק עומדים ערבה שהעצי שכיון כותב י'( הל' א' )פר'
 לולב מאתרוג )בשונה לריח או לנוי ולא לאכילה עומדים ואינם סרק עצי

במקום בשביעית להשקותם ומותר צרכן, זהו המצוה צורך לכן והדס(

פסידא.

 השנים כל שרגילים כפי אב בחודש הערבה עץ את לגזום אסור קבג.
הדס. בהל' שהתבאר כפי יותר, יפות יצאו שהערבות כדי

בערבות נעבד
 מלאכה בו שנעשתה עץ ולולב, אתרוג בהל' שהתבאר כפי קבד.

 ראשונים. במחלוקת תלוי הוא יותר, טובות ערבות גדלו כן ומחמת
 לעצמו, והחמיר מינים ד' נטילת מצות לצורך היקל החזו״א ולמעשה

 הגרי״ש )משנת לערבה. וה״ה להדר, שראוי והגרשז״א הגריש״א והורו
צג(. עמ שביעית ושבו"י הגריש"א בשם ו' הל' י' פר'

 בהם שנעשו ערבות לא שהם ערבות כשקונים לברר יש ולכן קבה.
באיסור. מלאכה

anvehu4@gmail.com - והארות להערות
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 שעשה הפרוזבול שטר ביאור
זצ״ל אלישיב הגרי״ש מרן

פרוזבול כותבין ב״ד באיזה

יצחק שבות בעמח״ס שליט״א דרזי יצחק רבי הגאון

28\ s 3

 חכמים דין בית אלא פרוזבול כותבין אין כתב הרמביים
 ראויין שהן אסי ור׳ אמי ר׳ של דינו כבית ביותר גדולים

כותבין. אין דינין בתי שאר אבל אדם בני ממון להפקיע

 ידי על ליעשות הרצועה את התיר לא דהלל המאירי וביאר
 ומומחה חשוב דין בית ידי על דוקא אלא שיזדמן ב׳יד כל

 מתנהגים המחוז בני כל להיות קבוע ושהוא חכמתו מצד
 שנוהגים במקום הזה בזמן ומעתה לדין, לפניו ובאים פיו על

 כל וקבועים חשובים דינים בתי ואין הואיל כספים בשמיטת
 יהא שלא והרוצה פרוסבל, בדין עצמנו מכניסין אנו אין כך,

 בשביעית ישמיטנו שלא מנת על ילוה משמטתו שביעית
 כתבוה וכן שיטתנו היא זו מכות של בראשון שביארנו כמו
ע׳יכ. המחברים גדולי

 לכתוב דאין לריית הישר ספד בשם הראייש כתב כמו"כ
 אסי, וכרב אמי כרב מומחין אנו שאין הזה בזמן פרוזבול

 אומר היה כי פרוזבול בעצמו הוא וכתב ר"ת בו חזר ושוב
 ב"ד דכל הבייי וביאר שבדור. חשוב ב"ד אלא בעינן דלא

 כשמואל בדורו דיפתח ממון, להפקיע ראוי בדורו חשוב
 יייח[ סעי' ס"ז ,]סי השוייע פסק וכך בריין. איתא וכמוייכ בדורו,
בייד. הפקר לעשות שבכוחו דין בית שצריך

 הפוסקים רוב דלדעת קייג[ ]סי׳ סופר חתם בשויית וכתב
 אליו ששלחו על שהעיר ועייייש ההוא בדור הגדול בעינן
בזה. שביאר ובמה

 ]בבא בפרשייי מבואר ממונות, בדיני חזייל תקנות בשאר גם
 הב"ד ע"י נמשכת דהתקנה בייד[, ונמעלו בדייה עייב צייו מציעא

 של דין בית וזייל, התקנה, מתקני הם כאילו דור שבאותו
 ידיהן ועל בהן תלויה משפט תקנות כל דור שבאותו ישראל
 לו שתקנו כמי והוי מאז, לציבור המתוקנים חוקות נוהגות

זה. קנין הם

 דין בית אין בזמנינו דאמנם זצייל אלישיב מהגריייש ושמעתי
 בעשיית חדשה, בתקנה ממון להפקיע כח בידם שיהא בדרגה

 זו, תקנה תקנו חזייל שכבר כך על להסתמך נהגו פרוזבול
קדמאי. של שלוחים להיות הראויים בבייד ודי

 הוא הב"ד ראש דאם זציל אלישיב מהגריייש שמעתי עוד
 אינם האחרים כשהשנים גם חשוב ב״ד נקרא בחשיבותו, מופלג

 דור בכל שכתב, בתשובה הראייש מלשון משמע וכן מופלגים.
פרוזבול. לכתוב יכול ומדינה מדינה שבכל המופלג ודור

 לי ונראה ב״ד, בכל פרוזבול דכותבין אומרים ויש כתב והרמ״א
 בזמן היקל דהרמ״א השלחן בפאת וביאר הזה. בזמן להקל דיש
 לגמרי כספים בשמיטת שמקילין דעות דיש כיון לארץ בחוץ הזה

 גם שציין אי[ ]בסעי׳ וברמ״א משה בדרכי ויעוי׳ מקומות. בכמה
 דשמיטת הזה דבזמן למנהגם טעם שנתן הדשן תרומת לדברי
 ישראל בארץ רק דתיקנו ס״ל לשביעית זכר מדרבנן כספים
 דתרומות דומיא הסמוכות ובארצות קרקעות דשמיטת דומיא

 שתמה ב׳ אות ושבע שבעים כלל הרא״ש בשרת ]ויעוי׳ ומעשרות.
 פרוזבול עשו שהאמוראים איתא בגמי שהרי זה מנהג על מאוד
לארץ[. בחוץ

 היקל דהרמייא קייג[ ]סי׳ סופר החתם מדברי מתבאר וכן
 לעשות אליו ששלחו על שהעיר ממה לארץ, בחוץ דוקא

 בעינן ממון להפקעת פרוזבול צריך דאם וכתב פרוזבול,
 מנהגם ולפי הפוסקים. רוב כדעת ההוא בדור הגדול עכייפ
 השיב וכן לזה. צריך אין הצנועים, אלא פרוזבול עושים שאין

 גם להקל כיון שהרמייא ברור דלא זצייל אלישיב הגריייש
חשוב. שאינו בבייד לעשות ישראל בארץ

 להביא שליח מינה שהחזוייא מובא רבינו ארחות ובספר
 בירושלים, דושינסקי הגריייצ של דין לבית פרוזבול מכתב

 אלא להם מסר לא תייח, שלשה בפני פרוזבול כשכתב וגם
הנייל. לביד מוסר שהוא עדים שיהיו

בפניהם שלא לב״ד החובות מסירת ב.
 השולח בפ׳ המרדכי ד׳ הביא הבית בבדק יוסף הבית
 פרוזבול מועיל שאינו משמע יחיאל רבינו דמדברי שכתב

 עליו וחלק לכם מוסרני עצמם לדיינים יאמר איכ אלא
עיכ. הדיינים פירוש ברומי נתונים אפילו בירושלמי מדגרסינן

 כי לא או הדיינים בעיר המלוה אם חילוק דאין הרמייא וכתב
פלוני לביד שטרותי מוסר אני בפניהם שלא אפי׳ לומר יכול
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 בפני שלא למסור דאפשר בשו״ע מבואר וכן פלוני. שבעיר
 שלשה צריך כאן הב״ד שאין דכיון הגר״א וביאר הדיינים.

הב״ד. בפני כמו

 הב״ד לפני לבא שצריך יחיאל רבינו כדעת צידד והתומים
 נתונים אפילו הירושלמי ’ד ופירש החובות, את לו שמוסרים

הדיינים. ולא שם נתונים החוב שטרי הכונה ברומי,

 חשוב לב״ד עדים שלשה בפני מסר זצ״ל אלישיב הגרי״ש
 לפני אלא מסירה מועילה אין שאם והתנה בפניהם, שלא
 תשס״ז ובשנת לפנינו[. שיובא ]כמו לפניכם, מוסר הריני ב״ד

 זצ״ל ואזנר הגר״ש של לב״ד הפרוזבול לכתוב הורה ותשס״ח
לכולם. פרוזבול לעשות כח לו יש מופלג היותו שמחמת

 רבים לבקשת נענה זצ״ל קניבסקי הגר״ח מרן תשע״ה בשנת
 לו לכתוב כולם שיוכלו כדי כב״ד אחרים שנים עם וישב

פרוזבול.

 קרובים הדיינים יהיו שלא זצ״ל, אלישיב מהגריייש שמעתי
דין. בית שיהיו כדי למלוה קרובים לא וגם לזה, זה

בשליחותה האשה עבור פרוזבול ג.
 מלאכות בשאר אשתו ידי במעשה הבעל זכות בדין דעות ’ד

 המדינה, מנהג היה שכך בזמן לו שתקנו בצמר ממלאכות חוץ
 סובר שמואל הבית לגמרי, שלה שהם מצדד מאיר הבית
 פירות, אוכל והוא קרקע בהם דלוקחים מלוג כנכסי שהם

 והביא כמציאתה, בהם זוכה שהבעל לומר דן למלך המשנה
ידיה. מעשה בתקנת שלו שהם מהרי״ט

 לפרוזבול נפק״מ בזה דיש זצ״ל אלישיב מהגריייש ושמעתי
 בתקנת הם המלאכות דאם אלו, מלאכות מחמת החובות על

 ודי לבעל ישירות הוא המעביד חוב לבעלה ידיה מעשה
 הם החובות ואם לי, שיש חובות בו שכתוב שלו בפרוזבול

 מציאה כמו שהם האחרונים לדברי אחרות, מלאכות מחמת
 לידה שיבואו אחרי ורק לאשה, הוא החוב מלוג נכסי או

כלל. זוכה שאינו מצדד מאיר והבית ממנה, זוכה הבעל

 חובות נחשבים שאינם לאשתו שחייבים החובות א. ולכן
 יצחק בשבות ]יעוי׳ בשליחותה, פרוזבול עבורם יעשה אליו
 שליח, ימנוהו ואחרים, אשתו בשליחות גם כשעושה ב. פ״ו[.

 ולכן המינוי, רגע עד שהיו החובות על ויועיל בטלפון, ואפשר
 הפרוזבול את כותבים ]ואם הפרוזבול, כתיבת בתאריך אותו ימנו

 אותו של הכוכבים צאת אחרי אותו ימנו הלילה, של תאריך עם בלילה
 שליח אותו ימנו ביום בו למנותו אפשרות אין ואם לילה[.
 הפרוזבול עשיית בשעת גם אותו כממנים ויחשב בכתב,

את ממנה אני המינוי, כתב נוסח ג. ב׳[. אות ד׳ בפרק ]וכמש״נ
בעת לי שיהיה חוב כל על פרוזבול עבורי לעשות שליח___

 הפרוזבול בשטר יכתוב והשליח , ויחתום הפרוזבול עשיית
ופלוני. פלוני ולשולחי

נצרכות ידיעות ד.
 אחראי שהוא הלואות בשטר להוסיף צריך השטר. עריכת א.

 קופת בשטר יוסיף כגון, עליהם, אפוטרופוס שהוא או עליהם
 הוקדשה לא ]אם שברשותי הגמ״ח קופת שברשותי, הבית ועד

 הממון בעל שם יוסיף ואפוטרופוס בפיה[, יעוי׳ בלבד לעניים
 בני יוסיף חינוך המנחת ולפי נכסיו, על אפוטרופוס שהוא

 לכל יש כיום בהם, זכה שלא חובות להם כשיש הקטנים
 עליה אפוטרופוס שהאב חסכון קופת של הלואה ובת בן

 ובנותי בני כל וחובות בשטר, לכתוב ודי שמותם, ויוסיף
עליהם. אפוטרופוס שאני

 שלהם ללוים שאין ובנותיו בניו של ללוים קרקע יקנה אב ב.
 ארבע בזה ויקנה מאחר שקל יקבל ההקנאה, צורת קרקע.
 וההקנאה שלהם, הלוים לכל כסף בקנין מביתו קרקע אמות
 ועד הפרוזבול כתיבת של לזמן הלוים, לכל בשותפות תהיה
 שראש יעץ זצ״ל אלישיב הגריייש מרן ההשמטה. זמן אחרי

הנ״ל. באופן הבחורים כל של הלוים לכל קרקע יקנה הישיבה

 להם מועיל אין הפרוזבול כתיבת אחרי שנעשו הלואות ג.
 שנכנסו ’וכדו לאומי ביטוח קצבאות היו בעבר הפרוזבול,

 ובקרנות בבנק זיכויים גם להיות ועלול השנה, ראש בערב
 שכנים בין שנעשו מאכלים הלואות גם אדעתיה, ולאו ’וכדו

 ולגבות לשכוח ועלולים נשמטים הפרוזבול כתיבת אחרי
כדין. שלא אותם

 השנה ראש בערב לומר כדאי הפרוזבול, עשיית מלבד ולכן
 זמן על מוותר אני ההלואות, ושאר הבנקים סגירת אחר

 הקופות שמות ]ויוסיף לי שחייבים החובות כל של הפירעון
 וכדו׳[ הישיבה הגמ״ח, שברשותי, הבית ועד ולקופת כגון, שברשותו

 קובע אני זה ובמקום תשפ״ג השנה ראש עד פרעונם שזמן
תשפ״ג. תשרי בג׳ הפירעון זמן

 הדבר ראוי שיהא בכדי שניים בפני יאמר לכתחילה
 את לגבות יזדמן שאפילו דעת גמירות תהא ועי״ז להתפרסם

 נשים השניים להיות ויכולים לתובעו, רשאי יהא לא החוב
הבית. מבני שאינם משפחה, וקרובי

 במאירי וכמבואר זו אמירה על רק לכתחילה סומכים לא
 שלא באופן להתנות לימדו ולא פרוזבול דתיקנו ל״ו. גיטין

 תורת ותשתכח כן עושים כולם אף כן שאם מפני ישמט,
 מכל ב״ד לפני עליו לבא צריך פרוזבול אבל שביעית,

 עד ניכר, שביעית של רישומו ונמצא מילתא אושא מקום,
 פרוזבול או שטרותיו שמסר אלא היה נשמט אומרין שהכל
 שבידו דמי זצ״ל אלישיב מהגרי״ש שמעתי ולכן ע״כ. לב״ד,

אחרות. עצות ולא חז״ל כתיקון לעשות צריך פרוזבול לעשות

 וגלמודים אלמנות משפחה קרובי על הדעת את לתת כדאי
 הפחות לכל או בשליחותם, פרוזבול עבורם לעשות וכדומה
בטלפון. זאת שיאמרו הפחות ולכל הפרעון, זמן דחיית שיעשו
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פרוזבול שטר
תו, ולקופות לו בשליחותם ולאחרים ולאשתו שברשו

השטר[ מתחת למילוי ]הוראות

בשמו לנא ואמר_________________הכא לקדמנא אתא כי בזה, מאשרים מטה החתומים אנחנו
______________________________ובשליחות

______________________________________ול לי ויש השמיטה שנת היא זו שנה הן

הדין לבית מוסר הריני בנקים. ועל אנשים על פה ובעל בשטר חובות_______________________________________ול
שליט"א, פריינד אורי חיים והרב שליט"א אולמן יצחק אברהם והרב שליט"א שטרנבוך משה הרב המה: הלא ירושלים בעיר

זמן כל חובו מאתנו אחד כל שיגבה מהנ"ל אחד ולכל_______________________________________ול לי שיש חוב שכל
שירצה.

 לי שיש חוב שכל הנ"ל שולחי ובשליחות בשמי לכם מוסר הריני ב"ד, לפני אלא מסירה מועילה אין ואם
שירצה. זמן כל חובו מאתנו אחד כל שיגבה מהנ"ל אחד ולכל_____________________________ול

__________ביום וחתמנו כתבנו רבנן, כדאמור הנ"ל החובות על דפרוזבולא מילי מסר__________________ו והואיל
חז"ל. וכתקון הזקן, דהלל מיומי כדנהגא דפרוזבולא שטר האי תשפ"ב אלול לחודש

_____________________נאום

_____________________נאום

_____________________נאום

30\ s 3

סיף__ו לי שכתוב מקומות בג' ב. העדים. או הדיינים כ”וכמו משפחתו ושם שמו יכתוב א. ולקופת שברשותי, הבית ועד לקופת יו
 ולפי נכסיו, על אפוטרופוס שהוא הממון בעל שם יוסיף ואפוטרופוס ה[,”בפ יעוי' לעניים רק הוקדשה לא ]אם שברשותי ח”הגמ

 אפוטרופוס שהאב חסכון לקופת הלואה ובת בן לכל יש כיום בהם, זכה שלא חובות להם כשיש הקטנים בני יוסיף חינוך המנחת
בשלי גם כשעושה ג. ו[.”בפ ]יעוי' בשליחותה פרוזבול עבורם יעשה אליו חובות נחשבים שאינם לאשתו שחייבים החובות עליה.
הפרו כתיבת בתאריך אותו ימנו ולכן המינוי, רגע עד שהיו החובות על ויועיל בטלפון, ואפשר שליח, ימנוהו ואחרים, אשתו חות

 אפשרות אין ואם לילה[. אותו של הכוכבים צאת אחרי אותו ימנו הלילה, של תאריך עם בלילה הפרוזבול את כותבים ]ואם זבול,
במקום ד. ב'[. אות ד' בפרק נ”]וכמש הפרוזבול עשיית בשעת גם אותו כממנים ויחשב בכתב שליח אותו ימנו ביום בו למנותו
כן__ובשליחות שכתוב סיף__ול שכתוב במקום ו ורחל, רבקה, שרה, ובנותי, ולוי, שמעון, ראובן, ובני אשתי, כגון שולחיו שמות יו

 וכו' אין ואם וכו' שנה הן השלושה בפני יאמר ה. ו'[. בפרק יעוי' לו, שייכים אינם להם ]כשהחובות כולם. מינוהו אם בני כל או
 ויקנה מאחר שקל יקבל ההקנאה, צורת קרקע. שלהם ללוים שאין ובנותיו בניו של ללוים קרקע יקנה אב ו. יחתמו. כ”ואח שירצה,

 הפרוזבול כתיבת של לזמן הלוים, לכל בשותפות תהיה וההקנאה שלהם, הלוים לכל כסף בקנין מביתו קרקע אמות ארבע בזה
 ז. ל.”הנ באופן הבחורים כל של הלוים לכל קרקע יקנה הישיבה שראש יעץ ל”זצ אלישיב ש”הגרי מרן ההשמטה. זמן אחרי ועד

 גם נעשה השטר ח. דין. בית שיהיו כדי למלוה קרובים לא וגם לזה זה קרובים הדיינים יהיו שלא ל”זצ אלישיב ש”מהגרי שמעתי
 נוסח ט. בפניהם. שלא ד”לב מסירה מועילה שאין הסוברים ידי לצאת כדי השטר, בנוסח כמבואר עליו שחותמים השלושה בפני
 שבות בספר נדפסו אחרים, לאופנים נוסחאות ועוד ל,”כנ נוספות קופות באחריותו ואין לעצמו רק פרוזבול שעושה למי שטר
החכמה. באוצר גם ונמצא יצחק
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 שמחה לידי להביא צריכים הגשמיות השמחות כל
ובתורה בהקב׳׳ה

י״א(. )כ״ו וגו' הטוב" בכל "ושמחת
 אלא בכורים מקרא קורין אין לו:) (פסחים אמרו מכאן וז׳׳ל, ופרש׳׳י

 ויינו ופירותיו תבואתו מלקט שאדם החג, ועד מעצרת שמחה, בזמן
עכ"ל. קורא, ואינו מביא ואילך מהחג אבל ושמנו,

 אומרו דרך על הטוב, בכל ושמחת וז׳׳ל, כתב הקדוש החיים והאור
 הכולל דבר פירוש, הטוב' בכל אמר זה על ולהעירך ה', קמה('טוב (תהלים

 פירוש, לך' נתן 'אשר הטוב. מקור שהוא הקב"ה אלא זה ואין הטוב, כל
 לא זולתו, לשלול לך ואמר חינם, מתנת אלא אליו ערך אין זה דבר כי

עכ"ל. לזה, יזכה שרף ולא מלאך
 יגילו ציון בני בעשיו ישראל ישמח (קמט,ב) בתהילים כתוב כן ולכאורה
 מלכינו. שהוא בהקב"ה לשמוח והיינו במלכם,

 התורה, אל הטוב בכל במאמר ירמוז גם דבריו, בהמשך עוד וכתב
 אדם בני היו שאם תורה, אלא טוב ואין ה.) (ברכות ז"ל כאומרם
 ומתלהטים משתגעים היו התורה, טוב ועריבות במתיקות מרגישין
 התורה כי למאומה, וזהב כסף עולם מלא בעיניהם יחשב ולא אחריה,
עכ"ל. שבעולם, הטובות כל כוללת
 שאדם בזה לשמוח מחז"ל, שפרש"י כמו בפסוק הפשוט הפירוש והנה

 דרש בדרך מבאר הקדוש והאוה"ח ושמנו. ויינו ופירותיו תבואתו מלקט
 אלא המקרא, פשטות את סותרים לא והרמז שהדרש וידוע והרמז.

 לעבודת אותם להכניס צריך הגשמיים הענינים שכל בסה"ק דמבואר
 צריך לביתו, פירותיו תבואתו שמכניס שמחה לאדם כשיש ולכן השי"ת,
. בתורה. ולשמוח בקב"ה לשמוח השי"ת לעבודת זה את להביא

 בהקב״ה לשמוח אותו להביא צריך לאדם שיש השמחות שאר וכן
 את להכניס צריך גשמיים, מדברים ופחד יראה לאדם כשיש וכן ובתורה.

 השי"ת את עובד הוא אז כזאת בצורה חי וכשאדם מהקב"ה, ליראה זה
 דרכיך בכל שכתוב וכמו הגשמיים, הדברים בכל אפילו חייו ימי כל

 בשו"ע שכתוב וכמו שמים, לשם יהיו מעשיך כל חז"ל ואמרו דעהו,
שמים. לשם יהיו כוונותיו שכל רל"א) (סימן או"ח

מעשר וידוי
 יג) (כ"ו וגו'. הבית" מן הקודש בערתי אלקיך ה' לפני "ואמרת
 עכ"ל. שם) (ספרי מעשרותיך שנתת התודה וז"ל, ופרש"י

 היו האחרון טוב ביום במנחה י) משנה ה' (פרק שני מעשר ובמשנה
 וכו'. הבית מן הקודש בערתי הוידוי, היה כיצד מתודין,

 'לא שאומר כפי כדין והמעשרות התרומות כל את נתן שהוא כיון ב”וצ
וידוי? נקרא זה למה שכחתי', ולא ממצותיך עברתי

 העבודה הוסרה אבותינו ובעוונות בחטאינו וז׳׳ל, הספורנו וכתב
 וידוי וזהו וכו', ומעשרות תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות

 מודה כן, אם יאמר וכו', מ"א) פ"ז (סוטה ז"ל רבותינו שהזכירו מעשר
 שנתתיו פי על ואף הבית, מן הקודש לבער שגרמתי עווני גדול כי אני

 במקום לטובה השקפה שתשקיף מתפלל אני במצוותך, וזולתו ללוי
 אשר האדמה ואת וגו' עמך את "וברך . לעווני הראויה לרעה ההשקפה

 י"ז) ג' (שמות כשאמרת לאבותינו, נשבעת אשר אופן באותו לנו". נתת
 עכ״ל. ורחבה, טובה ארץ אל מצרים מעני אתכם אעלה

 המצוה את קיים הוא הרי מעשר וידוי נקרא זה למה לישב בא והספורנו
 כלל חוטאים היו לא שאם כיון ומתרץ הדקדוקים, כל עם כהלכתה

 והמעשרות התרומות מקבלים הם והיו בבכורות, העבודה היתה ישאל
 כמו בלשון'השקיפה' ומבקשים הבית, מן הקודש לבער צריך היה ,ולא

שהרי י"ד) (תשא בתנחומא אמרו שרבותינו יקר, הכלי בדבריו '^^באר

 והוא לרחמנות, רוגז המהפך עניים ממתנות חוץ לרעה השקיפה כל
 לרחמנות, שבו אכזריות מידת שמהפך שבאדם, הרחמנות מידת בזכות

 לטובה השקפה שתשקיף שמתודה וזהו לרחמנות. רוגז מהפך הקב"ה כך
 כלל של העוונות שבגלל כיון לעווני, הראויה לרעה ההשקפה במקום
 אופן באותו ומבקשים מהבכורות. והמתנות העבודה ניטלה ישראל
 היינו וגר, מצרים מעני אתכם אעלה כשאמרת לאבותינו' נשבעת 'אשר
 בעני נכלל זה וגם טומאה, שערי במ"ט ישראל היו שבמצרים שכמו

 ישראל לארץ אותם אעלה והקב"ה ברוחניות, בין בגשמיות בין מצרים
 שתהיה היה שראוי שאע"פ מבקשים אנחנו כך התורה. להם ונתן

 והרחמנות הצדקה בזכות לטובה, יהפוך שהקב"ה לרעה השקפה
 צדקה. שנותנים והעניים והלוים הכהנים על מרחמים שאנחנו

 עונשים, לו ומגיע חוטא הוא שאדם שאפילו בשבילנו לימוד וזה
 שיהפוך העניים על שמרחם והרחמנות הצדקה שבזכות לקב"ה שיתפלל
 שמסיימים כמו הברכות, כל את לו ויתן לרחמים, הענשים את הקב"ה

 ה' (פרק שני מעשר מסכת במשניות ומבואר ישראל, את עמך את וברך
וכו'. ומטר בטל לנו נתת אשר האדמה ואת ובנות בבנים י"ג) משנה

אותנו זיכה שהקב׳׳ה מתנה זה המצות קיום
 חקיו ולשמור בדרכיו וללכת לאלוקים לך להיות היום, האמרת ה' "את

 לעם לו להיות היום האמירך וה' , בקולו ולשמוע ומשפטיו ומצותיו
יז-יח( כו, (דברים מצותיו" כל ולשמור לך דיבר כאשר סגולה

 תוכן דהנה שואל: המחבר בהקדמת העבודה ושורש יסוד בספר -א-
 שבא לעומת לנו, אלקים עשה זה לעומת זה את כי הפסוקים, של ענינם

 עול לסבול שכמו ויט באהבה מלכותו ועול אלוקותו עליו וקיבל ישראל
 ולתתך סגולה לעם לו להיות העמים מכל אותנו הבדיל כן תחת מצותיו,

 מצותיו, כל ולשמור אומרו, שיכות מאי כן ואם הארץ, גויי כל על עליון
 חיבתו בענין המדבר וגו', האמירך וה' בפסוק עליהם עולו נתינת שהיא

 מחשבותיו לא כי לישראל אמר ע"ה רבינו משה כי ומתרץ אותם?
 ומצותיו חקיו שמירת כי רוחכם על והעולה מחשבותיכם, שמו יתברך
 שכתוב כמו עבדיו, על המלך גזירת עול כהעמסת הוא שמו יתברך
 ולשמור בדרכיו וללכת לאלוקים לך להיות היום האמרת ה' את בפסוק
 לנו ה' עשה זה בעבור הוא, נהפוך כי הוא, כן לא וגו'. ומצותיו חוקיו
 מצותיו שמירת והוא ותכלית, ערך לאין גדולה מתנה לנו ונתן

 לעם לו להיות בנו ובחר אותנו, אהבתו גודל למען הוא הקדושים,
 ולשמור סגולה לעם לו להיות וגו' האמירך וה' אומרו, כונת וזהו סגולה,

 ובכל עת בכל רבה בשמחה עצומה הודאה ליתן לאדם וראוי מצותיו. כל
 כי שמו, יתברך הבורא לו שצוה המצות מן מצוה איזה שמקיים שעה
 אנשי ככה על וראו סגולתו, עם שהם ישראל בני ובין בינו הוא אות

 ברכה לעשיתן, עובר עליהן מברך המצות שכל לתקן הגדולה כנסת
 ובחר מצותיו בקיום אותנו שקידש זה על שמו, יתברך לבוראנו ותהלה

 . עכת"ד. האדמה, פני שעל העמים מכל סגולה לעם לו להיות בנו
 ולקיים שמו יתברך מלכותו עול עצמו על לקבל מתחילה צריך והאדם
 ששמירת האמת להרגיש יזכה ואז עבדיו, על מלך כגזירת המצות
 אותנו, אהבתו גודל למען הקב"ה לנו שנתן גדולה מתנה זהו המצות
 כתוב וגו' האמרת ה' את שבפסוק וכן הפסוקים, מסדר כן ומדויק

 כתוב וגו' האמירך וה' ובפסוק בקולו, ולשמוע ומצותיו חוקיו ולשמור
 מלכות עול מצד המצות שיקיים שאחר היינו מצותיו, כל ולשמור
 המצות של והכוונות השלימות כל היינו מצותיו, כל לשמור יזכה שמים,
 בני ובין בינו אות זה המצות שקיום ולהרגיש בשמחה המצות לעשות
סגולתו. עם שהם ישראל

 המילה כי נ"ע, הספרדי הלוי יהודה רבי בשם מביא עזרא האבן -ב-
אתה. כי לבאר- אפשר דבריו פי ועל עיי"ש. ויאמר מגזרת היא האמרת
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 כי הקב״ה לפני שתאמר הינו וגו', לאלוקים לך להיות היום ̂והאמרת
 חוקיו ולשמור בדרכיו וללכת יתברך מלכותו על לקבל רוצה ^אתה4,

תיו  וכן לשלימות, להגיע לך שיסייע ממנו ולבקש בקולו, ולשמוע יומצו
 כל ולשמור סגולה לעם לו להיות האמירך וה' למדריגה להגיע שתזכה
 ואות יתברך, ממנו גדולה מתנה זהו המצות שקיום שתרגיש מצותיו,

סגולתו. עם שאנחנו ישראל כלל ובין בינו

 תפילתו רוחניות על מתפלל אדם שאם הקדושים בספרים ומבואר
 שהאמרת מביא ורש"י יתברך, כבודו על מתפלל אם ובפרט מתקבלת,

 בשמחה המצות שיקיים ידי שעל מתפלל אם ולכן תפארת, לשון זה
 עם שהם לישראל לכלל יתברך בינו אות הם המצות כי שידע ואהבה

 בימים ובפרט תתקבל, תפלתו לקב"ה תפארת יהיה ובזה סגולתו,
 כל על מלכותו שיתגלה היא התפילה שעיקר וביוה"כ, בר"ה הנוראים

 למענך, זהו לחיים זכרנו התפילות ואפילו ישראל, כלל ועל העולם
תתקבל. תפילתו המצות, ולקיים אותן לעבוד שנזכה

 הקב"ה את להמליך מסוגלת יותר ישראל ארץ -ג-
̂ל, הקדוש החיים האור וכתב  אומרו היום. האמרת ה' את אומרו וז"

 לארץ בחוץ הדר כל קי:( )כתובות ז"ל אומרם דרך על יתבאר "היום",
 דוקא, היום, האמרת ה' את אומרו והוא ע״כ. אלוק, לו שאין כמי דומה

ועוג, סיחון בארץ היו שעדיין והגם המקודשת, בארץ שהיו כיון פירוש,
 פי על רבים כיבוש שנכבשה כיון מקודשת, שהיא כתבנו כבר זה כל עם

 אין ומעתה וכו' ג( לב )במדבר מטות בפרשת שהוכחנו וכמו נביא,
 והוא לאלקים, להם להיות ה' האמירו ולזה לארץ חוצה נחשב מקומם
 ישראל בארץ שנמצאים ידי שעל נמצא עכ״ל. לאלקים לך להיות אומרו
שמים. מלכות עול לקבל זוכים
 ברכת שמו״ע בתפילת הברכות הסמיכות את לבאר גם אפשר ובזה

 תקע בתפילת שבקשנו שאחר שופטינו, השיבה לברכת גלויות קיבוץ
 מבקשים לארצינו, הארץ כנפות מארבע יחד וקבצינו גדול, בשופר
 בארץ שדר מי כי וכו'. ה' אתה עלינו ומלך שופטינו, השיבה בברכת
שמים. מלכות עול לקבל שזוכים אלוק, לו שיש כמי ישראל

 מגוריך ארץ את וגו' לך ונתתי ח( י"ז )בראשית לך לך בפרשת כתוב וכן
 בן אבל לאלקים, להם אהיה שם ז"ל, ופרש"י לאלקים, להם והייתי וגו'

עכ"ל. אלוק. לו שאין כמי לארץ בחוץ הדר ישראל

 והעצה בידן זכאים שיצאו מובטחים ישראל כלל
הכלל בתוך להיות ישתדל יחיד שכל
 " ה' ישיש כן אתכם ולהרבות אתכם להיטיב עליכם ה' שש כאשר "והיה

.ס"ג( )כ"ח, וגו'
 נחמות אמרו לא למה להעיר וראיתי וז"ל׳ הקדוש החיים האור וכתב

 גם ו(,״כ )ויקרא בחקותי שבפרשת בקללות האמור כסדר אלו, בקללות
 בחקותי. בפר' שאמר קללות הספיק ולא הקללות, כפל למה להעיר יש

 נאמרו בחקותי שבפרשת שקללות לפי הקללות, לכפול הוצרך כי ונראה
 סופם, ועד מתחילתם רבים בלשון כולם נאמרו שכן ישראל, לכללות

 על מקפיד ה' אין מעשיהם יטיבו מישראל חלק שאם לומר מקום ויש
 בלשון כולן ונאמרו זו בפרשה האמורים קללות באו לזה המרשיע, חלק
 הגם מישראל חלק בערך בין ממש יחיד בערך בין לדבר ונתכוון יחיד,
 שאמר תמצא ולזה יחיד. להם יתיחס ישראל כללות בערך רבים, שיהיו

 )פסוק מרחוק גוי עליך ה' ישא כג( )פסוק וגו' ראשך על אשר שמיך והיו
 יחיד, לשון להם יאמר רבים שהם הגם מישראל, חלק כנגד זה מט(,

 ממש. ביחיד סתמו ל( )פסוק וגו' תבנה בית וגו', תארס אשה כן גם ואמר
 אלא נחמה נאמרה לא כי בהם, נחמה נאמרה לא למה הרוחנו ומעתה

 ברית להם ושיזכור לכלותם יעזבם לא כי ישראל, לכללות שהם בקללות
 אש ירשיעו כי מהם היחידים כן שאין מה הארץ, יזכור גם אבותם,
 יט( )פסוק אמר וכו' נצבים בפרשת תמצא וכן וכו', עולם עד תאכלם

 האמורים בקללות כן וכמו נחמתו. הזכיר ולא וגו' שמו את ה' ומחה
 עכלה"ק. וכו' מישראל ליחידים להיותם זו, בפרשה

 נחמה כתוב הכלל על והעונש חוטאים ישראל כלל שאם מדבריו, ויוצא
 לא שחוטא ממש יחיד ואם אבותם, ברית להם ויזכור ה' יעזבם לא כי

 יחידים הם הכלל שבערך כיון חוטאים הם רבים ואם נחמה. כלל מוזכר
כיחיד. להם יתיחס
 לוינשטיין יחזקאל רבי מפונביז' המשגיח הצדיק מהגאון שמעתי והנה

 יזכה מי כי סכנה ח"ו יש כיחיד נידון הוא האדם אם בר"ה כי זצוק"ל,
 הם ישראל כל חוטא, שהוא אפילו רבים בתוך נידון אם אבל בדין,

 ברוחניות יעזור אחד שכל היא העצה ולכן בדין, זכאים שיצאו מובטחים
 מתחזק בישיבה האדם אם למשל ואמר לרבים, יכולתו לפי ובגשמיות

ללמוד שמתחזק בתורה וכן בכונה, ולהתפלל בזמן לבוא בתפילה

 כרבים, אותו דנים ולכן הישיבה, לכל חיזוק נותן זה בהתמדה,
בדין. זכאים שיצאו מובטים ורבים לו, צריכים שרבים כיון

 וגו' רבים ימים עיר אל תצור כי יט( )כ' עה"פ שופטים פר׳ ובזוה׳׳ק -ב-
 וז"ל כתב וגו', תכרת לא ואותו תאכל ממנו כי וכו' עצה את תשחית לא

 העוסקים אותן הם חביבים כמה וראה בוא הקודש[: ללשון ]תרגום
 למשחית רשות וניתנה בעולם תולה שהדין בזמן שאפילו בתורה,

 לו אומר וכך בתורה, העוסקים אותן על לו הקב"ה פוקד להשחית
 ונתחייבו לפני שחוטאים הרבים עונות בשביל עיר, אל תצור כי הקב"ה,

 זה עצה, את תשחית לא ביתי. בני על אותך ואפקוד בוא וכו' בדין
 את ד"א פירות. שנותן עץ חיים, עץ שהוא בעיר שנמצא חכם התלמיד

 ללכת דרך להם ומלמד הדין מן להנצל איך לעיר עצה שנותן זה עצה,
 וכו' תאכל ממנו כי וכו'. גרזן עליו לנדוח עצה את תשחית לא ולכן בה,

 וכיון וכו'. ממנו אלא הזה בעולם מזון הקדושה להשכינה לה שאין
 תקרב שלא בו זהיר הוי תכרות, לא אותו אותה, זן והוא תאכל שממנו

 זכאים לפיכך בתורה, העוסקים אותן על הקב"ה פוקד זה כל וכו' אליו
 נקראים הם לשמה בתורה המתיגעים וכל בתורה העוסקים אלה הם

 וכן בתורה שעוסק שמי בזוה"ק ומבואר עכ"ל. הזה בעולם גדולים עצים
 שולטת הדין כשמידת אפילו הרבים את ומזכה לאנשים עצות שנותן מי

 על מגן שהוא תאכל ממנו כי ינצל. שהוא עליו פוקד הקב"ה בעולם,
 הדור, כל של הרבים זכות לו יש אזי הדור על מתפלל הוא אם וכן הדור,
בדין. זכאים שיצאו מובטחים ישראל וכלל

 שמעון רבי וז"ל: הקודש[ ללשון ]תרגום כותב נצבים בפרשת והזוה"ק -ג-
 טוב יום היום שזה היום, ויהי ד'( ב' )מלכים שמה" ויבא היום "ויהי אמר
 העולם, בני בו ונפקדו העולם, עקרות בו שנפקדו היה, השנה ראש של

 ומה הזאת, החרדה כל את אלינו חרדת הנה ואמר, לשונמית קרא
 נצרך זה דבר וכי הצבא, שר אל או המלך אל לך לדבר היש לך לעשות

 אלא המלך. בהיכל נכנסת ואינה הולכת ואינה יוצאת שאינה לאשה, לה
 הקב"ה נקרא הזה וביום בדין, נצבים העולם בני שכל גורם היה הזה יום

 אודות העליון מלך אצל את צריכה אולי לה אמר המשפט, המלך מלך,
 אלא אמרה, מה יושבת, אנוכי עמי בתוך ותאמר בידך. אשר המעשים

 נרשם יהיה שלא כדי בלבדו, להפרד לאיש אין בעולם תולה שהדין בעת
 כולו העם על הקב"ה רחמי תמיד כי וכו', בלבדו, בו יעיינו ולא למעלה
 מהם להפרד רוצה ואיני יושבת, אנכי עמי בתוך אמרה ולפיכך ביחד,
 לאיש אין בר"ה בעולם תולה שהדין שבעת מהזוה"ק ורואים עכ"ל. וכו'.

 ביחד. כולו העם על הקב"ה רחמי כי בלבדו, להפרד
 שאתם לר"ה שהכוונה בזוה"ק וכתוב היום, נצבים אתם שכתוב וכמו

.אלקיכם ה' לפני לדין עומדים
 בפרשת שכתוב כמו קיימים, גם משמעות לו יש נצבים הלשון והנה
 נצבה, וגם וז"ל: ופרש׳׳י ז( לז, נצבה׳)ברא' וגם אלומתי קמה 'והנה וישב

 בדין וזוכים בר"ה, לדין שעומדים היינו ולפ''ז בזקיפה. עמדה על לעמוד
 שיש היינו 'כולכם', לזה- והעצה בזקיפה. וקיימים נצבים ונשארים

אחד. בלב אחד כאיש ישראל בכלל אחדות
 ויתיצבו יז( )יט, בסיני שנאמר כדרך נצבים, וז"ל: כותב הטורים והבעל

 שבהר כמו ולפ''ז עכ"ל. נצבים אתם כאן אמר בלשון בו ההר, בתחתית
 כאן אמר כן אחד, בלב אחד כאיש ופרש"י ישראל' שם 'ויחן כתוב סיני

אחדות. בכם כשיש בדין וזוכים קיימים והיינו נצבים, אתם

בדין זוכים התורה קבלת ידי על -ד-
 ויתיצבו בסיני שנאמר כדרך שכתב, הטורים בעל דברי לבאר אפשר עוד

 שבת במסכת דהנה נצבים. אתם כאן אמר בלשון בו ההר, בתחתית
 בר חמא בר אבדימי רבי אמר ההר', בתחתית 'ויתיצבו איתא: א( )פח,

 אתם אם להם ואמר כגיגית ההר את עליהם הקב"ה שכפה מלמד חסא,
 שבמעמד וכדרך קבורתכם, תהא שם לאו ואם מוטב, התורה מקבלים

 התורה, את עליהם קיבלו והם ההר, בתחתית ויתיצבו שכתוב סיני הר
 עליכם תקבלו אם בדין קיימים שאתם היינו נצבים, אתם להם אמר כך

 אמרו הקב"ה אמר רבה, אמר ב( )לד, השנה בראש ובגמרא התורה, את
 שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות, זכרונות מלכיות השנה, בראש לפני

 וכתב בשופר. ובמה לטובה, זכרוניכם לפני שיבוא כדי זכרונות עליהם,
 בראש בשופר לתקוע יתברך הבורא שצונו מה גאון- סעדיה רבינו

 סיני הר מעמד להזכירנו השלישי והענין ענינים, עשרה בזה יש השנה,
 אבותינו שקבלו מה עצמנו על ונקבל מאוד, חזק שופר וקול בו שנאמר

 להמליך אפשר שהאיך בגמרא ומבואר עכ"ל, ונשמע, נעשה עצמם על
 שנקבל היינו השופר, ידי על לטובה, זיכרונינו שיעלה עלינו הקב"ה את

 בתחתית ויתיצבו שם שכתוב וכדרך ונשמע, נעשה התורה את עלינו
 זה התורה את שלקבל כגיגית, ההר את עליהם כשכפה שהרגישו ההר,

 נצבים, אתם לשון באותו שכתוב בר"ה צריך כך . חיים להם שנותן מה
 לחיים אותנו שמזכה מה זה התורה שקיום ולדעת התורה את לקבל

טובים לחיים ונכתב זקופה, בקומה וקיימים נצבים ונשאר

tאלול כ״ב נלב״ע זצ"ל יצחק ר׳ בהרה״ח בער דוב ר׳ הרה״ח דודי ולע׳׳נ אלול כ״ד נלב״ע ע״ה צבי ר׳ הרה״ח בת לאה אסתר מרת אשתי לע״נ
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בתורה חדשים לשטחים דלת לפתוח

 אלקיך ה' בקול תשמע שמוע אם ״והיה בפרשתן א.
 היום, מצווך אנכי אשר מצוותיו כל את לעשות לשמור

 כאן רבה ובמדרש הארץ״ גויי כל על עליו אלקיך ה' ונתנך
 אדם ״אשרי ח,לד( )משלי הכתוב שאמר ״זהו בזה: אמרו
 ששמועותיו בשעה לאדם אשריו הקב״ה, אמר לי״ שומע

 ״לשקוד מהו לשמה(, הוא שלו תורה הלימוד שכל לי)כלומר,
 בתוך להתפלל הלכת אם הקב״ה אמר - דלתותי״ על

 אלא שם, להתפלל החיצון הפתח אצל תעמוד אל ביהכנ״ס
 ״דלתי״ על לשקוד מדלת, לפנים דלת להיכנס מתכוון הוי
 כן, ולמה דלתות, שתי ״דלתותי״, על אלא כתיב, אין

עכ״ל. שכר״ לך ונותן פסיעתך את מונה שהקב״ה
 ה'עץ שכתב כמו פסוקה, הלכה כאן כתוב בפשטות והנה

 דלת האחת לביהכנ״ס, דלתות ב' יש שכאשר כאן, יוסף'
 עצמו, לביהכנ״ס להיכנס והשניה ביהכנ״ס, שלפני העזרה

 משום ביהכנ״ס לפנים יכנס אלא בעזרה, לעמוד ישאר אל
 שגם חז״ל אמרו ועוד פסיעות. שכר לו משלם שהקב״ה
ישב. ואז פתחים ב' שיעור יכנס ביהכנ״ס לתוך כשנכנס

 ודלת מעומק לפנים עומק יש חז״ל דברי בכל הנה, אך כ.
 דרושים דורש היה שנותיו כל אמת' וה'שפת מדלת, לפנים

 עיי״ש, שונים ואופנים פנים בכמה זה מדרש בבי' נפלאים
 מוסר בו שיש תרל״ב( )בשנת שאמר אחד סגנון כאן ונביא
 לי, ששמועותיו בשעה לאדם אשריו - במדרש וז״ל: גדול.

 דברי ולהאזין לקבל תמיד מוכן להיות 'שמועותיו', פירוש
 נברא, במאמר דבר שכל ה', דבר קול דבר בכל שיש ת,”הי

 כנ״ל, הגנוזה הארה למצוא שצריכין וזה ה', דבר כוח בו ונגנז
 שאמר'דלתותיי וזה שיעור. אין עד ויותר יותר פנימיות ויש

 אצל שעומד תמיד לידע רק להאמת, בא שכבר יסבור שלא
 דלת לפני דלת לו נפתח שעי״ז דלות, מלשון ודלת הפתח,
 תמיד ששומע חיים נשמת יש ישראל באיש ובפרט כנ״ל.

 בפרשתן שאמר וזהו לאדם, נסתר זה שגם רק התורה, קול
 דעם הערין דער לו)״צו הנשמע את שישמע תשמע' 'שמוע

 שצריך בוורט( שמונח העומק את להבין כלומר: דערהער״
 הי״ת, דבר לשמוע רק הפסק בלי תמיד מוכן להיות האדם

עומד האדם שיהיה רק רצון, עת כשיש לו נפתח וממילא

 החושים שכל לי' 'ששמועותיו וזהו כנ״ל, הפתח אצל תמיד
עכ״ל. אחר, לדבר לא ית/ ה' דבר ולהאזין לקבל מוכנים יהיו

 הגדילה מהלך בכל לעיניים קילורין ממש כאן דבריו
 באמת אדם שאם החכמה, ומבקשי התורה לעמלי הראוי
 הקדושה, בתורה מעומק לפנים לעומק להיכנס לזכות חפץ

 שוב להפוך עליו אלא הקדומות, בידיעותיו להסתפק לו אל
 עוד בהם להפך בעבר, ידע וכבר שמע שכבר בדברים ושוב

הדברים. בתוך שנחבאים ומטמוניות מרגליות ולמצוא
 אם בביאור שם שכותב מה ביותר נפלאה הגדרה וזו

 שיעמיק כלומר לו' הנשמע את 'שישמע תשמע, שמוע
 שורותיה בין שמסתתר מה לגלות בחז״ל, שיש ידיעה בכל

 כפשוטו מתפרש שבוודאי זה, במדרש שראינו מה דוגמת
 בזה שנגלה אלא פתחים, בשתי לביהכנ״ס להיכנס שיש
דיבורם. פשטות בתוך וטמנו הסתירו שחז״ל נפלא עומק

 שיהיו המבוקשת לדרגה האדם את יביא גופא זה ומהלך
 מוכנים יהיו החושים ״שכל שם: וכדפירש לי, שמועתיו כל

 שעוד יבין כי אחר״, לדבר לא יתברך, ה' דבר ולהאזין לקבל
 הצמאון את אצלו יגביר גופא וזה לגלות, מה לו יש הרבה

 מיני כל לחפש במקום שבתורה, המטמוניות את לחפש
קריה. חוצות כל שממלאות ושטויות פולטיקה

 שליט״א, פרידמן יעקב רבי הגדול הגאון דתפרח, י”רה ג
 הסטייפלער דברי את מביא בועדים, או בשיחות שנה בכל
 חדש שטח ״לפרוץ הוא תורה בן של התשובה שעיקר זי״ע

 בתורה, חדש שטח לעוד עצמו להכניס כלומר, בלימוד״,
 במשניות, בנ״ך, חדשים עניינים לימוד כמו ״לרוחבה״ אם

 וירושלמי, בבלי ש״ס בהשלמת וטהרות, זרעים בקדשים
 ״לעומקה״, ואם שנדפסו. תורה חלקי ובשאר במדרשים,

 ושינון, חזרות חבורות, כתיבת עמוק, בעיון סוגיות בבירור
 על מרובות לתוספות לזכות אפשר אלו מחלקים שבכ״א
חדשים. בשטחים בתורה והבנתו השכלתו לשכלל העיקר,
 לחשוב שלא בתורה, שיש מדלת״ לפנים ״דלת גדר וזהו
 התורה עומק לפי באמת כי וסיים... והשיג וגמר יודע שכבר

 אברכים בחוש ורואים עומקה, את להשיג התחיל לא עוד
 שגילו ע״י חדש, שטח להם נפתח פתאום מתקדם שבגיל

 הכירו, שלא תורה חלקי בשאר חדשה, חבורה או חדש, רב
בישנות... רק מקובע להשאר ולא לזה, דלת לפתוח וצריך
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כמשל ואוקראינה, יוקר המלכה משמר
 של הדין כשבימי המלוכה, מתחדשת ושנה שנה בכל א.
 זכרונות מלכויות פסוקי ואמירת השופר בכוח השנה, ראש

 יו״כ, נעילת עד התשובה ימים עשרת כל ובמשך ושופרות,
 המלכים מלכי מלך את מחדש שוב להמליך נגשים אנו

העולם. וכל ישראל ועל אלינו, הנלוים כל ועל עלינו הקב״ה,

 הקב״ה את להמליך צריך מדוע לבאר יש טעמים הרבה
 הכלל שהרי הוא, הפשוט הטעם אך מחדש, ושנה שנה בכל
 מלכי מלך של הנבחר העם והנה עם, בלא מלך שאין הוא

 שנה שבכל ומכיון ודור, דור שבכל ישראל כלל הם המלכים
 אחרים, גם מסתלקים ולצערינו רבים, יהודים מתווספים

 ראי לא א״כ ושנה, שנה מידי האנושית התרכובת ומשתנה
 להיות ומוכרח החולפת, השנה של כהעם זו, שנה של העם

ה'. את עצמו על שממליך זה הוא הזאת, השנה של שהעם

 בדוקא היא בעולם, ה' מלכות של התפיסה מכך. יתירה
 הנבראים של היכולת כי והשעה, הזמן מאורעות מתוך

 שבידם, התפיסה כלי לפי הוא שמים, למלכות להתחבר
 מידי ומשתנה הולך ההמלכה טקס של והנוף הרקע והרי
 אחרים עיתויים אלא בעלמא, תפאורה רק זה ואין שנה,

 המלכת ראי לא כי מזה, זה השונים המלכה וסגנונות לגמרי
 או ואימה מלחמה בזמני או והזעם השואה בשנות יהודים
 המלכת כראי כיפור, יום מלחמת בשנת שהיה כפי למשל
ושובע. השקט שלום בעיתות אדמתם על היושבים יהודים

 ממאורעות לקחת נוכל מה ונתבונן נפנה זה, מהלך לפי
 שנוכל מנת על עוצמה, רבי ככלים לנו שישמשו התקופה,
 השנתית בהמלכה וכיאות כיאה הקב״ה את עלינו להמליך

 להתחיל צריכה בזה שלנו וההתבוננות ובאה, הממשמשת
 ומיני תחילה, קידמנוך מנוחה במוצאי כי זו, סליחות משבת

בואך. מיום ורועדים זוחלים אנו הסליחות ימי כל במשך אז

 במלכות חלקים שלשה שיש לנו גילו הקדושים חז״ל ב.
 במלכותא למטה שיש החלקים שלשת מעין שהם שמים,

 של ישיבתו וטרקליני המפוארים, הארמונות א. דארעא,
הבירה. בעיר אשר המלוכה בקרית הכבוד, ומסדרי המלך,

 דיוקן ומטבע המלוכה, של והתחוקה המשפט מערכת ב.
המלך. וגדודי חיילות ע״י הגבולות על השמירה ג. המלך.

 על ״מלך נקרא הראשון החלק דרקיעא, במלכותא וכך
 בארמון. למלך שיש הכבוד ומסדרי הטקסים שזה הכסא״,

 במשפט מלך בחיי והוא במדינה״ ״מלך נקרא השני החלק
 למגר במלחמה״, ״מלך נקרא השלישי והחלק ארץ, יעמיד

ממלכותו. אותו להדיח שרוצים ומורדיו, המלך אוייבי את

 מאד ודוגמא משל לקחת נוכל התקופה, שבראי דומה ג.
 עצמינו את לחבר שנזכה בכדי המלכות, חלקי לגי עכשויים

 על מלך הראשון החלק עלינו. הי״ת להמלכת מחדש השנה
 בכל שמם שנתפרסם הידועים המלוכה כטקסי הוא הכסא,
 צפה המלכה, במות וכעת המלכה״, כ״משמר העולם
 וידועה אלו, כבוד מסדרי סביב העולמית התודעה ועלתה

 עם הזקיפים, שבעמידת המקסימלית והקפדנות הנוקשות
 ונוע, זיע ללא רבות שעות עומדים אשר המסורתי, הלבוש
 אנגליה. את שפקדו האדירים החום גלי בעת אף בכך ודבקו

 משמר כחיילי לעמוד עלינו כמה נבין, דארעא וממלכותא
 דזמרה, בפסוקי ובוקר בוקר בכל הכבוד, למלך שיש הכבוד

 שמע של היומית בהמלכה או מעות, כמונה לאומרם שיש
 ומי הגיהנם, את לו מצננים באותיותיה שהמדקדק ישראל

 מכובד חייל שהוא יחשוב מכביד, קצת כחלק לו נראה שזה
 ושום בעולמו. המלכים מלכי למלך שיש הכבוד בגדודי

מכך. למונעו יוכלו לא וחולי, עייפות וחום, שרב וגשם, קור
 איך לו סיפרה שאימו שליט״א, תורה ממרביץ ושמעתי

 שבעים לפני אנגליה מלכת של ההמלכה טקס את שזוכרת
 לכן קודם ימים שלשה ברחובות ישנו רבים שאנשים שנה,
 יוכלו שמשם ההכתרה מצעד באיזור טוב מקום לתפוס כדי

 על ״קידמנוך״ של הסליחות כעין והוא המלכה, את לראות
ה'. של השנתית ההמלכה בטקס טוב״ ״מקום לתפוס מנת

 ע״י השוק חוקי קביעת הוא במדינה, מלך השני, החלק
 ואנו מחירים, עליית של אדיר גל השנה ראינו והנה המלך,
 לשנה שהשתלטו והרשעים השוטים בגלל שאי״ז יודעים

 את ליייקר זאת, עשתה ה' יד אלא השלטון, מערכות על
 מי הקודם, בר״ה לנו שנקבע בשיעור הכלכליים השווקים

 בחירות, שוב עתה והנה ירום. ומי ישפל מי יעשר, ומי יעני
 לה' נתחנן ואנו מדינה, להנהיג ראוי מי נלחמים והקמפיינים

מלוכה. כתר לך ויתנו רחוקים, אף ויבואו לעובדך כל ויאתיו
 את בדעתינו להעלות די במלחמה, מלך השלישי והחלק

 ״ועל אוקראינה, בערי הרף ללא שנשמעים המלחמה הדי
 יפקדו בו ובריות לשלום, ואיזו לחרב איזו יאמר בו המדינות
 מהמסירות ללמוד נוכל הנה אבל ולמוות״, לחיים להזכירם

 לעמוד כולם, שהתגייסו אוקראינה אזרחי של והנאמנות
 נשיאם, ועל ארצם גבול על דם זוב עד ולהגן בצורה, כחומה

 ממש נפש ובחירוף הכובשת, רוסיה נשיא פוטין חיילי מידי
 הכבושות. הערים את ושוב, שוב אליהם לספח משתדלים

 משטן וזקנים, נערים ולהציל הגבולות, על לשמור עלינו כך
 רצונות על ללחום הפרצים, רוחות ומשאר הנורא, המדיה

כראוי. עלינו להמליכו לזכות ובכך בתורתו, שהורנו כפי ה'
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”עליה בני” של להתעלות עיצות
שני בחצי כבר אנו א. ם ותיכף אלול, של ה חילי  לומר מת

חד וכל סליחות, ש א פ ח ק איך מ חז ת ה  אבל ולהתעורר, ל

ש התורה עמלי אצל דווקא הנה שי מורג  למצוא הגדול הקו

ק רציני ענין חז ת ה ם מפני וזאת בו, ל ת על שך מ מ ב  כל ש

שנה ימות ם הם ה לי תד ש שמור ואונם כוחם בכל מ  על ל

 חייהם רגעי הכי ובלאו וצהריים, ערב בוקר הכולל, סדרי

מל פנוי רגע כל לחטוף תום, עד מנוצלים  תמיד, התורה לע

חזק עליהם במה יודעים ואינם ת ה ת ל א ר ק מים ל נוראים. הי

א שיועיל נפלא רעיון כאן נעמיד ולכן ת ע סי א ב מי ש  ד

ת לרענן ת א של ונביא אחד, כל אצל ה' עבוד  יפה מסלון מ

ת ומטופח ל ע ב שה הבית ש  ואיננה אותו, לרענן צורך מרגי

טים להחליף מעוניינת א רצפות, ולשבור רהי  רוצה אל

תו לרענן ש אז הקיים, במצב א ת רעיון י טל איזה לקנו  אגר

ם עם חי  שעון איזה ולקנות השולחן, על ולהעמידו יפים פר

 נהפך קטנים דברים כמה עם וכך במרכז, ולתלותו יפה קיר

ה כל א ת והתרענן. הוחלף הכל כאילו ומורגש הסלון, מר א  ז

ם אינם קטנים דברים אומרת, סי פ ת ם, נ מ שעצ  ומי לכ

טל שיתבונן אגר א מיופיו, רק יהנה לא ב  על מהצבתו אל

שעון רקע על הסלוני, השולחן ש, ה יחד. נכלל והכל החד

ת וכך שנם ה', בעבוד שך שמוזנחים דברים הרבה י מ  ב

שדרג הקטנים, הדברים של ושדרוג שיפוץ וכל השנה,  מ

ת לטובה ומהפך  בתורה ה' ועבודת היממה, סדרי כל א

של ותפילה, ת ולמ קו חז ת קי קלה ה מרם דזמרה בפסו או  ל

ת צ ת לרומם יכולה מעות, וכמונה בכוונה יותר ק  כללות א

ת יותר יכוון שכבר התפילה, ש, בברכו  שמוכן וירגיש קר״

ת רו סי מ ש ל ת נפ ע ת ב ר מי ת א א שמו״ע ואז שמע, קרי  כבר ב

ת ויזכה מלך, לפני עומד בקל ירגיש קו ה. ולטעם לדבי פל ת

ת וכן קו חז ת ת קלה ה עו מנ ה ם ב ת בטלים מדברי ל חי ת  ב

ת להפוך יכול הסדר, חזק הסוגיה, של הרצינות כל א ת  לה

ת כ ערי ת סיכומים, ב תיב ת, וכ ל כיון מערכו חי ת ה שה ש  בגי

ת מ מ ת מרו קר מיי ת ש שליך וזה הסוגיה, א שה. כל על מ הגי

טא לי, ודודי לדודי באני הרמז דזהו ונראה כ. ת לב  גודל א

ב, ה' אל והחיבור האהבה ת ם בדווקא שניכר י  בדברי

שו כמו קטנים,  אלקי ואנווהו אלי ״זה עהפ״ס חז״ל שדר

ש עבד והרי במצוות, לפניו התנאה וארוממנהו״ אבי פ ח  מ

ת לגמור  הגדולה אהבתו מתוך בן אבל וללכת, העבודה א

ש רוצה לאביו, והעצומה ת לפניו להגי  בגימור מבוקשו, א

אלי וביופי מ סי מק ע הוא ולכן ביותר, ה שקי  מצווה בכל מ

ש שים, מיני בכל אותה ומלט ם. אותה ומהדר לטו בהידורי

שנתגלה הים ובשירת ה עד הקב״ה, להם כ ת א ר חה ש  שפ

א מה הים על אל ראה של חזק ת אל באו בוזי, בן י  תכלי

ם דווקא ולכן האהבה, ש ש חד ת  ואנווהו״ אלי ״זה הפסוק נ

ת לדרגה באו שמזה א ם הז חפצי ת ש או תנ ה  במצוות, לפניו ל

ם וארוממנהו״ אבי ״אלקי וזהו א  אזי בנו, ואני אבי הוא ש

 שלו. נכבד הכי באופן ומצוה מצוה כל לפניו להביא רצוני

ת לדודי... אני וזהו ע שון דודים ד ש אהבה, מל שר ובחוד  א

הקפיד צריך בה', ודביקות אהבה עניינו  הדברים על גם ל

ם כי קטנים, הכי טי שו ם האלו הקי אי ט ת מב אהבתנו. גודל א

ת וכמו או תנ ה ב ר של ש פ  אתרוג, של הידור או תורה, ס

ת אותה על רק דנים אין או תנ מים הם אלא והידור, ה  מעצי

ת ת כך כולה, המצוה כל א ת ה', בעבוד פ ס  וחיזוק קלה תו

ם והתמדה, בשטייגען שדרגי ת ומעצימים מ ת כל א עו  ש

ה וכן היומית, הלימוד תיפל שנה חיזוק כל ב ת מ  היחס כל א

שה והכל התפילה, אל שלנו מם נע יותר. הרבה וחשוב מרו

תו על המלך, דוד מוסיף שלכן ונראה ש ק ת ב מ ס פור מ  ה

ת ח א תי ״ אל ת ש א ש, אותה ה' מ תי אבק  ימי כל ה' בבית שב

ת חיי, ם ופירש״י בהיכלו״ ולבקר ה', בנועם לחזו שון ש  מל

ת קרבן, של ביקור ע ב ר א  למצוא מיועדים הביקור ימי ד

ט איזה תר ומום קטן פר ס א נ  וכך בתחילה, לב אליו שמו של

ת בימי אנו חו סלי ם ה ש שור ת ש ע ב ר א  הקרבן, ביקור ימי ב

ם ת ת להפך ועניינם תכלי שבתי כל א ת ה״ שהו ה'״ בבי מ  ל

הכל. הופך ה', בעבודת קטן דבר כל כי מרומם, יותר הרבה

מציק כאב לעוד מענה נמצא ומעתה ג. ם, ש מי  שהנה לפע

ת פ קו ת ת ישנה נוראים ימים ב קו חז ת  דודי קול נפלאה, ה

 אח״כ אבל ומרומם, נפלא נראה והכל פותח, ואני לי, דופק

שגרה מגיעה ת החורף של ה ק ח שו ת ו  א״כ ההישגים, כל א

מורדות העליות בכל הענין מה ת והנה הללו, וה מ א  לטענה ב

ת א תי שחר, אין הז ש ת. מ מי א. סיבו של  לנו מגלה שהירו

ש שר של הנהגה שי  המצב לפי נקבע שהדין שם״ הוא ״בא

ק אין א״כ כעת, פ אלי בגובה להיות שטוב ס מ סי  בימים מק

ם כי הנוראים, א ת ה ת ב. דינינו. נקבע הנוכחי לגבוה ב מ א ב  ש

ת, דרגתינו שזהו עצום בירור כאן יש תי מי א שך ומה ה מ ב  ש

שנם השנה תנו. ולא שבקרבנו הרע מהיצר זה נפילות י מאי

ת זה שנה שכל להבין צריך הנ״ל המהלך לפי אבל ר ש ר  ש

ת ח ש שלימה א שר חוליות, 365 בה שי ש וכא  בימי חיזוק י

ת אלול חו אר זה הרי נוראים, וימים סלי פ ט מ ש מק ת ו  כל א

ת ר ש ר של הימים, ש ת מ ר ש ר ש ה ל ט שו  תליון בה שתולה פ

א מפואר שדרג שהו ת ומייקר מ ת כל א ר ש ר ש  ולכן כולה, ה

ה כל שווה בוודאי ע ק ש ת ומאמץ ה עלו ת ה מים ל נוראים. בי

____________________ ▲  ____________________________________________________
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(7) דברים חומש סידור
 המוסדות בהקמת עסקה שופטים פרי שביארנו, כפי א.

 הפרטי, הבית בהעמדת תצא כי ופר' העירונית, והתשתית
 הטוב. הכרת בתור שמחוייבת ה' העבודת על מזהיר ועתה
 מצות את מביא א-יא( פס' )פכ״ו הפרשה בתחילת ולכן

 הפירות את להביא הבכורה, משפט לה שכשמה, ביכורים,
 ממנו, בא שהכל שמכיר מכריז ובזה לה', כמתנה הראשונים

 המאורע ועד אבי אובד מארמי קריאה, מצות בה נוסף ולכן
 יב-טז( וכן)פס' האדמה. פרי מראשית לה' להביא שזוכה
מעשרות. וידוי עם ומעשרות, תרומת דיני חיובי את מזכיר

 נוצר לבורא, מיוחס שהכל שכזאת עבודה בצורת והנה
 לעם ישראל נעשים ובזה לבורא, הנברא בין עצום חיבור
 יז-יט אלו פסוקים שלשת הכל)ואולי תכלית וזה קדוש,

 ה' את הכל(: על וקאי כה, עד נאמר אשר כל את מסכמים
 להיות היום האמירך וה' לאלקים... לך להיות היום האמרת

ולתהילה. לשם הגויים כל על עליון ולתתך סגולה... לעם לו

 זאת ולשנן כאן, הנאמר כל את היטב לתעד משה וצריך
 שבנוהג ישכחו, לא שהדברים כדי הארץ אל בכניסה תיכף

 מהכל, שוכח העצום הרכוש אל למעשה כשמגיע שבעולם
 לארץ בכניסה להעמיד שצריך א-ח( פס' אומר)פכ״ז ולכן
 את עליהם ולכתוב גדולות, אבנים הירדן, את שיעברו ביום

 של לפתחה ענקית ״מזוזה״ מעין יהיו והם התורה, דברי כל
והמצווה. התורה שמירת היא שהעיקר לנו שתזכיר הארץ,

 צריך עם כי לעם, נעשים לארץ להיכנס כשזוכים ורק ב.
 שמחייב לעם, נהיה הזה היום ט-י( אומר)בפס' ולכן מקום,

 וברוך בארור הדברים נקבעו ועוד למלך, לציית יותר עוד
 על הארורין ורוב לחלוטין, לבררם מנת על יא-כו( )בפס'
 באה הארורין ובכלל להעלימם, וקל בסתר שנעשים דברים

 פסל כלפי והוא זה, שבספר ע״ז על עשרה השלש האזהרה
זה. את גם מזכיר הארורין, ובמסגרת בסתר, שהם ומסכה

 שנאמרו באזהרות שישמר למי עצומות ברכות ומבטיח
 הוראות הם אלו כאומר מוצלחים, יהיו חייו וכל כאן, עד

 באופן המוצר מן תהנה עליהן כשתקפיד העולם, של היצרן
 שלך. את ממך לקחת יצליח לא אוייב ואף שלו, המקסימלי

 שמוע ״אם ברכות רשימת א-יד( פס' שאומר)פכ״ח וזהו
 האלו הברכות כל עליך ובאו אלקיך... ה' בקול תשמע

 ה' יתן טנאך... בטנך... פרי בעיר... אתה ברוך והשיגוך...
להי. תשמע כי לזנב... ולא לראש נגפים... עליך הקמים את

רק ויגרם ישובש הכל ההוראות, ישונו אם להיפך, וכן ג.

 ארור בעיר אתה ״ארור החוץ, אל מהפנים מתמוטט שהכל
 ואז בצאתך״, אתה וארור בבואך אתה ארור בשדה... אתה

 להיות מתחילים שהעסקים איך כ-כב( לפרט)פס' מתחיל
 המארה...״ את בך ה' ״ישלח - משתבשים והחיים כושלים

 איך לתאר וממשיך ובדלקת״ ובקדחת בשחפת ה' יככה
 נחושת שמיך והיו כג-כד( נהרסים)בפס' הטבע חיי שאפי'

 מלחמות, ופורצות השמים. מן ועפר אבק ארציך מטר ואת
 נבלתך והיתה ניגף... ה' ״יתנך כה-כו( ושבויים)פס' הרוגים

 לרפאותם אפשר שאי תמידיים ייסורים ובאים למאכל...״
ובעוורון״. בשגעון מצרים... בשחין ה' ״יככה כז-כט( )בפס'

 בקהלת כמו חילו, לאחרים כשעוזב הוא הכפול והצער
 ממנו נהנה ואחר בדבר כשעומל ביותר שהגרוע שמתאר

 ולא תבנה בית ישכבנה אחר ואיש תארש אשה לה( ל- )פס'
 בניך לעינך, טבוח שורך תחללנו, ולא תטע כרם בו תשב

 עם יאכל יגיעך וכל אדמתך פרי אחר, לעם נתונים ובנותיך
הצלחה. שום יראה שלא עיניך, ממראה משוגע והיית אחר

 האומה כל של הפירוק את לו-לז( מזכיר)בפס' אח״כ
 ה' ״יולך - הארץ ועזיבת היהודית והזהות המלך ואיבוד

 לשמה...״ והיתה ידעת... לא אשר גוי אל מלכך ואת אותך
 הבסיסית התפוקה בהתמעטות גם מתבטא הירידה המשך

 בנים תאסוף... ומעט השדה תוציא רב ״זרע לח-מב( )פס'
 הצלחה תהיה זאת לעומת לך״... יהיו ולא תוליד ובנות

 בקרבך אשר ״הגר מג-מז( )בפס' הכובשים לזרים וברכה
 הקללות שטעם ומסכם תלוונו״ לא ואתה ילוך הוא יעלה...

 תחת ורדפוך, האלה הקללות ובאו ה', בקול שמעת לא כי
כל. מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך ה' את עבדת לא אשר

 אכזרי לגוי השתעבדות מח-נא( )פס' לתאר ומוסיף
 איום ורעב מצור נב-נט( )פס' ומתאר למקומך. אליך שבא

 ונוסף מכותך... את ה' והפלא בטנך פרי אכילת עד ונורא,
 מצרים של ההתחלתי למצב לחזרה עד מכה אחר מכה
 שש שהיה כמו להרע ה' שש כאי' שנראה עד ס'-סג( )פס'

 בין הגליה הוא סד-סט( )בפס' האחרון והשלב להיטיב,
קונה״(. ״ואין שמ״מ )והנחמה להם. מוחלט ושיעבוד הגויים

 גדולים בפיוסין א-ח( פס' מסתיימת)פכ״ט והפרשה ד.
 הנצי״ב(, של דבר בהעמק היטב כ״ז )כמבואר הקללות, על

 הברית את רואים הללו בקללות שדוקא להבין שצריכים
 עתה ורק לעוזבם, מוכן שאינו ישראל עם כרת שהקב״ה

 ניסית, הנהגה שהכל מצרים ניסי כל את למפרע מבינים
שהותם במשך שהיו כמו לטובה, שנהפכו גזירות ורואים

m נהש יםעארב ךא, (טו_יט לתאר)פס• ומתחיל נוראים, והפסדים קללות m,ן ־ ועוג ןסיחו תחמלומ כבוד ניענו מ

1 3
36

הלשין( )קול 073-321-1841 הישיר: כסססו פאזת"מעדים" של סאגו

גל עינינו | גיליונות אוסף



wfHst tim .

הילכתא
368 סס׳ כיליון

שליטי׳א הדור ופוסקי גדולי מפי אקסואלים, דין ופסקי הלכה בירורי

תשפ״ב אלול י״ז תבוא, כי פרשת ג׳ יום בס״ד,

הגיליון נושא
ילד׳ לכל לחיסכון ׳פרוזבול

הדור פוסקי הוראות
הדין מעיקר צריך .1

 מאתבד״ץ פה, ובעל בכתב שפורסם הרווחת ההוראה :למעשה
 ומעשה׳ ב׳הלכה )פורסם זצ״ל קרליץ הגר״נ עול מיסודו ברק בני

קובץשליט״א נבנצל אביגדר והג״ר תשפ׳׳ב(, אלול שופטים פרשת ( 
 )במכתבו שליט״א עוטרן אליעזר שמואל והג״ר קפט(, התורה באר
 והג״ר קטז(, עמוד ’לישראל משפטיו’ בקובץ פורסם תשפ׳יב, אב
 דינר אריה יהודה והג״ר הילכתא(, לרבני )בהוראה שליט״א ובר צבי

 מרדכי יצחק והג׳׳ר תשפ׳׳ב(, תצא כי פרשת שבת )שיעור שליט״א
 והג״ר תשפ׳׳ב(, תצא כי שבת ליל )שיעור שליט״א רובין הכהן

 באר )קובץ שליט״א פריד עמרם והג״ר שליט״א, נוסבוים נפתלי
 הילכתא(, לרבני )בהוראה עוליט״א וינד פנחס והג״ר קפט(, התורה
 עמוד תשפ׳׳ב אלול לוי מבית )קובץ טליטי׳א שטיין משה והג׳יר

 שלהם ההלוואות עבור פרוזבול צריכים הילדים שגם ב(, סעיף ב
 פרוזבול יעשו לא שאם מחשש ילד', לכל חסכון ׳תכנית בתכנית

הפרוזבול. את לשמט יכולה השביעית
 ולכן פרוזבול, לעשות צריכים קטנים ילדים גם זו, שיטה לפי

 חוב שכל בפרוזבול יוסיף לעצמו פרוזבול עושה האבא כאשר
 לקראת לפרוזבול המתוקן והנוסח הקטנים, ילדי ולכל לי שיש

 עבור גם כולל הנוסח ברק, בני מבד״ץ תשפ״ב השמיטה שנת שלהי
 הגדולים הילדים עבור לא אך אפוטרופוס. מדין הקטנים הילדים
 מצוה בר מגיל הגדולים והילדים שלהם, אפוטרופוס אינו שהאב
ימנו מצוה בת מגיל גדולות וילדות בעצמם, פרוזבול יעשו ומעלה

 השבוע השיעור על מודעה
 שליט״א בקרמן אלחנן הג״ר מפי

ירושלים קרלין׳ פינסק’ ביהמ׳׳ד

חרי לציבור להודיע הננו רבה בשמחה הופעת לרגל •3 ההלכה שו

השדה' משנת7 החדש פר0ה
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 שכתב פרוזבול שטר
 זצ״ל קנייבסקי חיים הג״ר
 שמואל הג״ר - הדין בית לחברי
 יעקב הג׳יר זצ׳יל, ואזנר הלוי

 הג״ר שליט׳׳א, שטרן מאיר
 שליט״א, קליין שאול משה
רצג( )עמוד ספר'אלא' מתוך

ת צדק דין בית  הוראה וגי
 שלינדא ואמי דגר״ט מיז כראעוות
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----- העורך דבר -----
החדש הפולמוס

 לאומי׳ ה׳ביטוח פתח תשע״ז, טבת בחודש :בירור
 התוכנית פי על ילד׳. לכל ׳חיסכון בשם חדשה, תכנית
 אפשרות עם בישראל ילד לכל חודש בכל nu 50 מופקד
 ובשנת שקל, 51 ל- עלה למניינם 2020 )בשנת הכפלה

 שהחיםכון באופן שקל(, 52 ל- עלה למניינם 2022
 ההורים כאשר ,18 לגיל מגיע שהילד עד והולך מצטבר
 גמל, בקופת או בבנק הכספים את לנהל האם בוחרים

ההשקעה. מסלול את בוחרים וכן
 מתעוררת תשפ״ב, השמיטה שנת - הזאת בעת

 היום, עד קיימת היתה שלא חדשה שאלה לראשונה
 לעשות צריך ילד׳ לכל ׳חיסכון תכנית מחמת האם

 ההלוואה תשמט שלא כדי ילד, כל עבור גם פרוזבול
ש׳? ׳לא איסור מחמת יגו

 רק למעשה נוגע היה הדיון השמיטה, שנת בתחילת
 בתחילתה גם משמטת שהשביעית הרא״ש שיטת לפי

 בערב פרוזבול בענין 323 בגיליון בהרחבה )התבאר
 השיטות לכל נוגע השמיטה, שנת בסוף כעת שביעית(.

 ד(, הלכה ט פרק ויובל )שמיטה ברנזב״ם שנפסק וכפי
 משמטת השביעית ל(, סעיף סז סימן )חו״מ ובשו״ע
 ישמטו שלא כדי פרוזבול לעשות וצריך בסופה,

החובות.
 התורה בברכת
לוי יוסף עקיבא

 של דין לבית חובתיו מסירת במעמד זצי׳ל קנייבסקי חיים הג״ר
 מבקש היה ואזנר הגר״ש מכן לאחר זצ״ל, ואזנר הלוי שמואל הג״ר

 ניתן הנוסח, את לפניו אומר והיה כדיין, לשבת קנייבסקי להגר׳יח
 ידו. על ומונח השטר, את ומילא הכין כבר ואזנר הגר״ש כי להבחין

שיח(. אמות)עמוד ד׳ אלא הנפלא הספר מתוך והביאור; התמונה
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בעצמם(. יעשו שהילדים שהציעו )יש שלוחם. להיות האב את
 מאת פרוזבול, שצריך במאמרים מבואר וכן :שצריך מאמרים

 והג״ר קפט(, התורה באר )קובץ שליט״א מאיר מרדכי יעקב ר”הג
 קיב, קה, עמוד לישראל׳ )'משפטיו שליט״א שמרלר ישראל יעקב
 סאמעט פנחס והג״ר פא-פח(, עמוד רכב קובץ וישראל׳ אהרן 'בית

 )גם שליט״א שיינברגר אלעזר חיים והג״ר )במאמרו(, שליט״א
 לעשות שצריך שני(, חלק שיינברגר הגרח״א תשובות אודך אני

לילדים. גם פרוזבול
 וראה להלן, יובאו שחלקם סברות בכמה דבריהם את ונימקו
 של נוסחאות לקבל ניתן מקומות. מראי כמה שצוינו במאמרים

 במערכת בנושא מקומות ומראי הילדים, את הכוללים פרוזבול
׳הילכתא',

צריך לא .2
 )אלול שמש בית הפוסקים לשכת בד״ץ לדעת :נשמט אינו
 הילכתא(, לרבני )בהוראה שליט״א קופשיץ נתן והג״ר תשפ״ב(,

 והג״ר תשפ״ב(, אלול )פורסם שליט״א זילברשטיין יצחק והג״ר
 )הלכה שליט״א נייהויז אפרים והג״ר שליט״א, קליין שאול משה

 שליט״א, זעפרני שלמה והג׳׳ר לה(, סעיף תשפ׳׳ב תצא כי בהירה
 שליט״א, שלזינגר אליהו והג״ר שליט״א, קרפ מרדכי משה והג״ר
 שליטייא, הכהן ירמיה והג״ר שליטי׳א, גרוס הכהן קהת שמאי והג״ר
 התורה באר )קובץ שליט״א סנדר מ”והגר שליט״א, וייל מ”והגרי
 ואין הילדים, עבור פרוזבול לעשות צריך אין הדין שמצד קפט(,

 שמזכירים ומה ילד׳, לכל ׳חיסכון של החוב את משמטת השביעית
 עושים בקל שאפשר כיון בעלמא חומרא הוא בפרוזבול הילדים את
לפטור. הצדדי□ להלן שיתבאר כפי טעמים ומכמה לכתחילה. כך

 כהלכה תשואה - שליט״א לבקוביץ אברהם הג״ר ולדעת
 לכל ב׳חיסכון כספים שמיטת של חשש כל אין לכאורה )במאמרו(,

 מצוות לעול הגיעו שלא בילדים בפרט הגמל, בחברות המנוהל ילד׳
 אין ולכן שלהם, חוב משמטת שביעית האם האחרונים שנחלקו

 כל טוב ומהיות להידור אך פרוזבול, על בחתימה ולהטריח לטרוח
פרוזבול. שטר לערוך ניתן יתרה בטרחה כרוך אינו והדבר

 הלועזי התאריך לפי 18 לגיל מגיע הילד כאשר הדעות, לכל
 צריך קובע(, הלועזי התאריך חוקיהם העברי)לפי התאריך לפי ולא

 21 גיל עד 18 מגיל שהרי הגביה, זמן הגיע כבר כי פרוזבול לעשות
ההורים. באישור החיסכון כספי את למשוך הילד יוכל

 כשהילד גם לאומי הביטוח תקנות שלפי מאחר שטענו יש
 ההורים, באישור רק הכסף את למשוך יכול הוא 18 לגיל מגיע
 שאינו שטענו מה לפי וכן הפרעון, זמן הגיע לא שעדיין נמצא

 עדיין 18 בגיל שגם יתכן לידו, הגיע שלא זמן כל הכסף על בעלים
שלו, לא שהכסף נחשב
צריך לכתחילה 1.

 שליט״א שטיצברג יוסף שמואל ר”הג לדעת אפוטרופוס:
 לכתחילה )שם(,שליט׳׳א רוטנברג והגראי׳צ תשפ״ב( אלול )בשיעורו

 גמור חיוב אינו אבל זכיה, מדין הקטן עבור פרוזבול לעשות צריך
 שאין סוברים יש קטנים, של חובות לגבי הפוסקים שנחלקו כיון

 סוברים ויש מצוה. בני שאינם כיון קטן, של חוב משמטת השמיטה
 פרוזבול לעשות צריכים אינם הפרטי, מכספם הלוו אם שאפילו

 מפני אביהם של בפרוזבול נכללים חובותיהם כי עצמם, בפני
 המופקדים חסכונות לגבי פוסקים כמה שדעת כיון אך כידם. שידו
 מדין פרוזבול להם לעשות האב שצריך הקטנים, שם על בבנק

 לכתחילה האב צריך ילד׳ לכל ׳חיסכון לגבי גם ולכן אפוטרופוס,
הילד, עבור פרוזבול לעשות

 לכתחילה זצ״ל(, הגר׳׳י )בן שליט״א יוסף עובדיה ר”הג וכתב
 עשו לא אם בדיעבד אבל הילדים, עבור פרוזבול לעשות חייבים

 השביעית אין ׳מ’בע לחברה הלוואה כי נשמט, החוב אין פרוזבול
 מה וראה קפט(. התורה באר )קובץ לציון באור כמבואר משמטת
ליוןשליט״א חורוזינסקי נתנאל הג״ר בזה שהעיר  שביעית אהלי )גי

 ליף ישעיה שמחה ר”הג מאת דבריו על ותגובה כג(, כב עמוד 42
כג(. עמוד 43 שביעית אהלי )גיליון שליט״א

תבוא כי עמיקתא )שמעתא שליט״א בורגר יוחנן ר”הג וכתב

 של חוב משמטת שביעית האם הפוסקים שנחלקו כיון תשפ״ב(,
הקטנים. בניו עבור פרוזבול לעשות האב על יש לכתחילה לכן קטן,

 הספק צדדי
שנים לעשר מלוה .3

 שמיטה )הלכות ברמב״ם ונפסק ג:(, דף )מכות בגמ׳ מבואר
 חבירו את המלוה י(, סעיף סז סימן )חו״מ ובשו׳׳ע ט(, הלכה ט פרק

מן )או שנים עשר כעבור פרעון זמן לו וקבע  אחר( דחוי פרעון ז
 לא לידי יבוא שנים העשר שבסוף אפילו כי משמטת, השביעית אין
 זמן הגיע לא עדיין השביעית כשחלה עתה אך ב(, טו )דברים יגיש

יגיש. לא כאן קוראים ולא לנגוש, יכול ואינו הפירעון
 מופקד שהכסף כיון מפרוזבול, לפטור הצד הזמן: הגיע לא

 (21 גיל עד ישאיר אם מענק )ויש ,18 גיל עד לפחות הילד עבור
 רפואי במצב נמצא הילד אם ורק קודם, כספו את לתבוע יכול ואינו

 לפני החיסכון כספי את למשוך ההורים יוכלו חייו, את שמסכן
 באישור הרפואיים, צרכיו מימון לצורך ,18 לגיל הילד של הגיעו
 זמן עדיין הגיע לא שבינתיים נמצא הלאומי. הביטוח מטעם רופא

 השביעית שאין שנים לעשר כמלוה ודינו ההלוואה. של הפירעון
משמטת.
 זה מלוה להוציא שיכול כיון זמן הגיע שנחשב שטענו ומה

 נחשב ולא שנים, לעשר כמלוה נחשב שעדיין יתכן אחר, ללוה ולתת
 ונמצא בכסף זכותו את לממש יכול אינו שהמלוה כיון הזמן, הגיע

 החינוך ספר מדברי ראיה קצת לכך להביא ויש לנגוש, יכול שאינו
 א( ס״ק סז )סימן התומים בדברי זה וכעין תעז(, מצוה ראה )פרשת
 מדת המעולות במדות נפשנו למד” כספים, שמיטת מצות בשורש

 אינו המלוה שמצד וכיון במלוה, תלוי כן ואם ,”טוב ועין הנדיבות
שנים. לעשר מלוה נחשב שפיר לנגוש יכול

 פרוזבול, לעשות חייב 18 לגיל הגיע הילד כאשר זו סברא לפי
 שגם לומר, שייך אכן הפירעון. זמן הגיע הרי למשוך שיכול מכיון

 חיים מסכן רפואי למצב נקלע או ,18 לגיל הגיע הילד כאשר
 מספר לוקח הזכויות מימוש תהליך הכספים, משיכת את המאפשר

 אחר ימים מספר הוא שלו הפירעון שזמן חוב כמו זה והרי ימים,
מן הגיע לא עדיין וכעת התביעה,  העברה לגבי וכן הפירעון. ז

 לעשר מלוה כמו זה הרי ימים, מספר שלוקח כיון לקופה, מקופה
שמיטה. סוף של מהרגע ימי□ במספר שנדחה שני□

 למשוך יכול שאינו למרות בפרוזבול, לחייב הצד הזמן: הגיע כן
 במהלך עת בכל הכספים את להעביר יכול אך לרשותו, הכספים את

 ונמצא אחרת, גמל לקופת אחת גמל מקופת החיסכון, תקופת
 שנים, לעשר למלוה דומה ואינו הפירעון זמן הגיע הלוה שכלפי

 נגישת על הקפידה שהתורה מה שעיקר יגוש׳ ׳לא בכלל זה והרי
נגישה. בכלל זה וגם החוב,

 שלא כיון בבנק, שהופקדו החיסכון בכספי שייכת לא זו סברא
 או אחר לבנק שנבחר מהבנק החיסכון כספי את להעביר ניתן

החיסכון. תקופת כל לאורך אחרת גמל לקופת
 משפטית שמבחינה הפוכה, הגדרה גם יש :מסתברא איפכא

 הכסף על הבעלים הם העמיתים גמל, לקופת כסף המכניס
 והקופת לחשבונם, ׳מלוים׳ ולא לחשבונם, ׳מפקידים׳ ונחשבים

 שום אין זו פעולה ומצד ההפסדים, על אחריות מקבלת לא גמל
 הכספי□ את מנהלי□ גמל שהקופת עקא דא פרוזבול, לעשות ענין

 עבורו, עיסקא בהיתר בריבית להלוות שלוחיו וה□ בשליחות□
 □ וא פרוזבול צריך זה ועל הגמל, מקופת ללוי□ מלוה שהוא ונמצא

 הגמל קופת על מוטל ההלוואות עבור פרוזבול לעשות התפקיד כן
 בכסף, שצריך מה כל לעשות שלוחיו שה□ כש□ אפוטרופוס מדין
 או מהבנק ההלוואה כי שנים, לעשר מלוה כאן אין זו סברא ולפי

שנים, לעשר מלוה אינו למשקיע, הגמל מקופת
כשר, במסלול שבחר אחד שכל לציין, מאוד חשוב אולם

 כלל עבור פרוזבול יערכו שהחברות דואגים הכשרות גופי הרי
 שישקיעו החברות על מפקחים הכשרות שגופי וכש□ העמיתים,

 ג□ כך התורה, דיני וכל עיסקא, והיתר שבת, חילול לגבי כדין, רק
ההגדרה לפי רק מועיל, זה נתון פרוזבול. של הנושא על יפקחו
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 ההגדרה לפי אבל מלוי□, ולא מפקידי□ נחשבים שהעמיתים
 מועיל לא גמל, לקופת מלוי□ נחשבי□ שהעמיתים הראשונה
מכינים, הכשרות שגופי הפרוזבול
 פשטות על מבוסס האמור, הפולמוס כל מחודש: מהלך
 אינו שנים לעשר שמלוה הפוסקים וסתימת והשו״ע הרמב״ם
 מלוה על פרוזבול לעשות צריך לא לכתחילה ואפילו משמט,
 סוף א )חלק אברהם בדבר שחידש למה לציין ויש שנים. לעשר
 לעשר מלוה הא□ במכות הגמ׳ לשונות שנחלקו מאחר לב(, סימן
 משמט, אינו בתרא וללישנא משמט קמא ללישנא משמט, שני□

 מ”)חו יוסף הבית וכתב להלכה, להכריע איך הראשונים ונחלקו
 ומשמט, לקולא הולכי□ מדרבנן הזה בזמן ששמיטה כיון סז(, סימן

 ג□ פרוזבול לעשות צריך לכתחילה כן שא□ אברה□ הדבר וכותב
משמט. אינו פרוזבול עשה לא שא□ אלא שני□, לעשר במלוה

 לעשות צריך שלכתחילה אברהם, הדבר של החידוש ולפי
 לכל ש׳חסכון נניח אם גם שנים, לעשר מלוה שהוא אף פרוזבול

 לעשות לכתחילה עניו יש עדיין שנים, לעשר כמלוה דינו ילד׳
פרוזבול.

הקטן? של הכסף האם .4
 הקטן את לפטור הפוסקים, התחבטו נוסף נידון חקירה:

 הופקד רק הוא כי בכסף, זכה לא שהילד יתכן כי פרוזבול, מחיוב
 להשתמש יכול ולא בידו, היה לא מעולם אך בחיסכון, בשבילו

פרוזבול. עליו לכתוב צריך לא ולכן הזה, בכסף
 התבאר 92 מספר הפשט עומק בגיליון והנה מסלול: בחירת
 חששות ישנם לאומי׳ ה׳ביטוח מטעם ילד׳ לכל ׳חיםכון שבתכנית

 למסלול הכסף את להכניס לבחור חובה הדעות לרוב ולכן רבות,
 ויש מילתא. למיגדר אלא חובה בגדר שאינו סוברים יש כשר.

 ובתנאי כשר, במסלול לבחור כלל צורך שאין לגמרי, מתירים
 להרוויח או להשתתף מעונין שאינו לחברה מראש שמודיע

 וכדי ד׳, חילול למנוע כדי הדעות לכל האסורים. מהעסקים
הכשרים. במסלולים לבחור ראוי שמים, כבוד להרבות

 ה׳ביטוח של ברשימה המוצעים הבנקים בכל בבנק: המשקיע
 בידם. שיש עיסקא׳ ה׳היתר על לכתחילה לסמוך מותר לאומי׳
 ׳היתר על לסמוך לא שעדיף הסוברים כדעת להחמיר החפץ

 עדכון והיה הבנקאי. באפיק פתרון לו אין הבנק, של עיסקא׳
 ׳פירוק בנושא הוראה׳, ׳בית מדור 327 מספר הפשט עומק בגיליון
מכך. הנובעות ההלכתיות וההשלכות השקעות׳ בית פסגות

 וכפי כשר, מסלול לבחור שצריך שמקובל מה לפי :שלו הכסף
 סימן יו׳׳ד ב חלק ידיד )יבוא שליט״א זעפרני שלמה הג׳׳ר שביארו

 שהכסף סד(, עמוד הרבית )תקנת שליט״א לנדו יעקב והג״ר ד(,
 העברת באמצעות הוא קנין והמעשה לקטן, זכין מדין הקטן של

 להוציאו יכול לא אחד שאף הקטן שם על הבנק לחשבון הכסף
 קונה בכסף, ׳משיכה׳ או ׳הגבהה׳ קנין עשו שלא ואף הוריו, אפילו
הכסף. על פרוזבול לכתוב צריך גם זה, ולפי ׳סיטומתא׳. מדין

 הסמוך קטן בן ב(, סעיף ער סימן מ”)חו ברמ״א מבואר והנה
 המתנה גדול ובבן אביו, של המתנה מתנה שקיבל אביו שולחן על

 שאם ב( סימן ומתנה זכיה )הלכות אפרים המחנה וכתב לעצמו.
 זוכה לא האב בו, רשות לאביו שאין מנת על לקטן מתנה נתן

 שהוא אף לילד ששייך מסתבר ילד׳ לכל ׳חסכון לגבי והנה במתנה.
 דינו לבן הזכויות את מעניק שהנותן כיון שולחנו, על הסמוך קטן

בו׳. רשות לאביו שאין מנת על כ׳מתנה
 כי כשר, מסלול לבחור צורך שאין השיטות לפי שלו: לא הכסף

 בפועל קיבלו שלא זמן כל עדיין בו זכה שלא הקטן של לא הכסף
פרוזבול. לכתוב צריך לא בו, להשתמש אפשרות לו ואין

קטן כספי שמיטת .5
 משמטת השביעית האם לחקור ויש לקטן, שייך הכסף כאמור

 על פרוזבול לעשות חובה עליו יש והא□ קטן, של הלוואה
הלוואותיו.
 אינם בשמיטה, יתומי□ לגבי לז.( דף קמא )בבאבגמ׳ מבואר

של אביה□ ה□ דינו ובית גמליאל רבן כי פרוזבול, לכתוב צריכי□

 את משמטת לא שהשמיטה )ש□( ותוס׳ רש״י ומבארים יתומים,
 כאילו נחשבים שלהם השטרות כי פרוזבול, בלי גם שלהם החוב

 משמט, אינו שם שדוקא יתכן אך ליגוש. דין לבית מסורים הם
שונה, דינו אולי אב לו שיש לילד אך יתומים, שה□ משום

 אב: לו שיש קטן של בחוב הדין מה האחרונים נחלקו והנה
 ז(, ק”ס סז )סימן הש׳׳ך הביאו סא(, סימן מ”)חו המהרשד״ם לדעת

 נשמט, אינו קטנים של חוב כה(, ס״ק סז )סימן התומים נוקט וכן
 מצווים דין בית אין נבילות שאוכל וקטן מצוות, בכלל שאינם כיון

 לא מצווה שאינו וקטן מהמצוה, נובעת וההפקעה להפרישו.
החוב. נשמט

 למרות ב(, אות סוף תעז )מצוה חינוך המנחת לדעת מאידך
 ההשמטה כי נשמט, זאת בכל החוב מצוות, קיום בר אינו שהקטן

 כדבריו והוכיח דמלכא׳. ׳אפקעתא אלא מהמצוה נובעת אינה
 החוב קטני□ ששאר משמע פרוזבול, צריכי□ לא שיתומי□ מהגמ׳
נשמט. כן שלהם

 שג□ הוא, ביתומי□ שהחידוש התומים דוחה הזאת הראיה את
 צריכים אינם זאת בכל שביעית, לפני הגדילו היתומים כאשר

 □ חובותיה ומסרו פרוזבול כתבו כבר כאילו נחשב כי פרוזבול,
דין. לבית

 בשם שלז( אות ההלכה ציון ט )פרק אמונה הדרך וכתב
 נשמט, החוב לאחרים שהלוה קטן לגבי ל,”זצ אלישיב הגרי״ש

 לעשות צריך האב ובשביל□, הקטני□ ש□ על בבנק בחיסכון וג□
 שזמן לסדר ועדיף אפוטרופוס, מדין דין בבית פרוזבול עבורם

 אך שמינית. שנה של השנה ראש אחרי יהיה החוב של הפירעון
 זאת שבכל יתכן הנ״ל, מהאופנים כאחד עשו לא א□ בדיעבד

 ודאי י״ג לגיל שהגיע בבחור דבריו, ולפי חובו. את לגבות לו מותר
פרוזבול. עשה לא אס נשמט שהחוב

בול .6 ק פרוז גגנ
 סעיף י )פרק כהלכתה כספים שמיטת בספר נכסים: שעבוד

 אין בבנק חוב אולי התחבטו שהפוסקים יא( אות אש ושביבי ג
 □ שא כה( ס״ק סז )סימן בתומים מבואר שהרי משמטת, השביעית

 הגוף שעבוד בחוב אין כי בשביעית, החוב נשמט אין הלוה מת
 שעבוד על כספי□ שמיטת דין נאמר ולא נכסי□, שעבוד א□ כי

 יגוש לא שהמלוה הלוה, על חל השמטה של הדין עיקר כי נכסים,
יתבענו. ולא

 )שמיטת זצ״ל אלישיב הגרי״ש הסתפק התומים, דברי ולפי
 משנת י, ס״ק סז סימן משה עטרת ג, סעיף י פרק כהלכתה כספים

 על פרוזבול לעשות צריך שלא לומר שיתכן קמן עמוד הגרי׳׳ש
 אדם אף על חל אינו תשלומין החיוב כי לו, חייב שהבנק כספים
 התומים ולשיטת והחברה, הבנק של הנכסי□ על רק אלא מסוים,
בכך. להקל שאין הורה למעשה אך השמטה, דין אין כזה באופן

 פיננסי גוף הוא אלא בעלים, לו שאין בעי׳מ חברה הוא הבנק
 רבות דעות וישנם למנהלים, גמורה בבעלות שייך שאינו משפטי

 הסוגיא צדדי ׳מ.’בע לחברה חוב משמטת שביעית האס בפוסקים
 ויש בבנקים׳. ׳ריבית לגבי 47 מספר הפשט עומק בגיליון מבואר

מ.”בע בחברות פרוזבול של הענין בכל להקל צירוף עוד כאן

הפרוזבול את עושה מי .7
 שהאב א(, סימן פז )כלל הרא״ש בשו״ת מבואר אפוטרפוס:

 ׳בית של מהכח יותר אלים וכחו קטן, בנו נכסי על אפוטרופוס הוא
 זצ״ל אלישיב הגרי״ש חידש דבריו פי ועל יתומים׳. של אביהם דין

 פרוזבול לעשות יכול שהאב עה(, עמוד שביעית יצחק )שבות
 בפרוזבול זאת להוסיף ויכול אפוטרופוס, מדין שלו הילד בשביל

שלו.
מודיצחק בשבות וכתב ע  לעשות יכול לא אחר שאדם עג-עו( )
 לקטן, שליחות שאין כיון הקטן, הילד ובשביל בשליחות פרוזבול

 מעשה לקטן יש כי פרוזבול, לעשות יכול בעצמו שהילד יתכן אך
 לעשות יכול שקטן אלישיב הגרי׳׳ש בשם ומוסיף מחשבה, לו ואין

 החדש אמונה )דרך זצ״ל קניבסקי הגר״ח בשם ומובא פרוזבול.
 שאין אף מועיל, פרוזבול עשה קטן שאס (502 הערה ט פרק

בפניו. שלא לאדם זכין עבורו, זכות שהוא כיון לקטן, שליחות
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הגיליון: סיכום
העולים דינים

 חכמים ותקנו בסופה, משמטת השביעית :פרוזבול
החוב. נשמט לא וכך דין, לבית שטרותיו שמוסר פרוזבול

 תכנית מחמת האם הפוסקים נחלקו :ילד לכל חסכוו
 כדי פרוזבול לעשות בישראל ילד כל חייב ילד׳ לכל ׳חסכון

 אינו אך צריך שלכתחילה מכריעים ויש החוב, ישמט שלא
צריך. הדעות לכל 18 לגיל הגיע הילד כאשר מדינא. חיוב
 למלוה דומה אינו .2 שלו. כבר הכסף ד. :לחייב תסברו

 בחברה גם .3 גמל. קופת להחליף יכול כי שנים לעשר
להחמיר. ההוראה בע״מ

 לעשר כמלוה .2 שלו. לא עדיין הכסף .1 :לפטור סברות ד.
 מקבלו לא הוא כי גמל קופת החלפת מועיל ולא שנים,
מפרוזבול. פוטרים יש מ”בע בחברה .3 עדיין.
 בשביעית נשמטת אינה קטן הלואת התומים לדעת קטן:

 קטן הלואת גם חינוך המנחת לדעת מצווה, אינו כי
דמלכא׳. ׳אפקעתא משום נשמטת
 אפוטרופוס, מדין קטן לבנו פרוזבול עושה האב :למעשה
 לעשות שצריך גדול לבנו ולא שלו, בפרוזבול וכוללו
 לעשות יכול שקטן אומרים יש שליח. ידי על או בעצמו
שליח. ידי על לא אך פרוזבול, בעצמו

i  r fכהלכה משיב

ה

ו

כהלכה תקיעה
:השברים אורר

הלכה עדכוני

בעניו ׳הילכתא׳ מטעם מיוחד בשיעור
 תשפ׳׳ב אלול י״ב בתאריך שהתקיים כהלכה׳, התקיעות ׳צורת

 שליט״א קרלינסקי אפרים הג״ר עורר איש, מאות בהשתתפות
 השברים, בתקיעת לקצר בטעות שעלולים תקיעה בעלי שישנם

כדין. ארוכים שתקיעותיו ולוודא לבדוק תוקע בעל לכל וראוי
 הקלטה לשלוח ניתן התקיעה, לבעלי מיוחד סיוע בזאת ניתן

 תר״ת תש״ת תשר״ת נשמע שבו בנגן( רגילה )הקלטה קצרה
 אפרים והג״ר YTSHOFAR@gmail.com דוא״ל לכתובת

השברים. על בדגש התקיעות, אורך את יבדוק בעזי׳ה קרלינסקי

מזומן שקל 100 על השבוע ההגרלה
 מזומן שקל ו 00 בסך 367 גיליון כהגדלת הזוכה

אברך  שליט״א דבר יהודה הר״ד המופלג ה
אופקים אליהו׳ ׳זכרון כולל

 שיש השונות הנוסחאות מהם :שאלה
ומדוע? בפרוזבול,

 המנחת החזו״א, דלהלן, מהנוסחאות אחד בכל מיוחד מה
 מ”הגר זצ״ל, אוירבאך הגרש״ז זצ״ל, אלישיב הגרי״ש יצחק,

ברק. בני בד״צ שליט״א, שטרן הגרשז׳׳א שליט״א, שטרנבוך
 דין בית צריך האם דין, לבית החובות את להקנות צריך האם

לכך? העצה מה צריך ואם וחשוב, קבוע
 )חו״מ משה אגרות קם(; סימן ו )חלקיצחק מנחת :מקורות

 כהלכתה שמיטה צט(; ס״ק ט )פרק אמונה דרך כא(; יט סימן א
 יוסף ישא ואילך(; כה עמוד )שביעית יצחק שבות קיד(; )עמוד
 כז, יח אות אש שביבי טו )פרקכהלכתה כספים שמיטת )קכא(;

הספר(. בסוף הפרוזבול קונטרס

 ששולח מי כל הבא, הגיליון בנושא שבועית שאלה מופיעה זה במדור
 המפעל, רבני דעת על ההגרלה להגרלה. נכנס השאלה על נכונה תשובה

הקרוב. בגיליון האפשר במידת ישולבו המובחרות התשובות
אחד! מקום במראה לעיין מספיק להגרלה, ולהכנס להשיב בכדי

 שתגיע בערב)תשובה הקרוב ראשון יום עד התשובות את לשלוח נא
 טלפון, )שם, המשיב פרטי בצירוף הבאה(, להגרלה תכנס ראשון יום אחרי
 הבאות: מהאפשרויות באחת לימוד(, מקום

4 שלוחה 02-5377085 טלפון הילכתא׳’בקו . 1
הפשט׳ ׳עומק - ׳הילכתא׳ קופת ו׳קהילות', פלוס׳ ׳נדרים בעמדות

׳הילכתא׳ תיבת ירושלים, מיד ישיבת הלשון', בחדר'קול
 1532-6507823 מספר בפקס
5 במייל 0 4 7 8 6 7@gmail.com

.2

.3

.4

.5

הגא: הגליוו נושא
פרוזבול שטר נוסח

הגא הגיליון בהוצאות והשתתפו העצום, הרבים בזיכוי חלק טלו
במקורות לעיין בלי למעשה הלכה הדברים על לסמוך לא נא הלומדים, לב את לעורר נועד הגיליון

 נשמח לעילוי הוקדש הגיליון
ע״ה חיים רפאל הד״ר גח יוכבד מדים מרח הצדקניח האשה

ח.נ.צ.ב.ה.

 לרפואת תעמוד התורה זכות
 לרפו״ש רבקה בן עזריה חיים הר״ר

ישראל חולי שאר בתוך

הילכתא
ה כ ל ה ב ת! ע ד ל

 הפשט עוסק שבועי גיליון
 עיון וימי שיעורים

 טלפוני הודאה בית
 אקטואליים הלכה בירורי
 הלכתי מידע קו

הדרכה חוברות

40

 הלכתי מידע קו
02-5377-085

תן ם, להאזין ני  הודעות, לשיעורי
ועוד... להגרלות, רישום עדכונים,

02-535-0-535t הילכתא מכון

ה שי סענ הגיליון מערכת הוראה בית אנו

gmail.com@5047867 במייל: הגיליון לקבלת 02-6507823פקס:
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תבא כי פרשת
תשפ"ב

r o b n י  יג !פג
/

שי ו ד י ה ח כ ל  ה
מיר בישיבת חבורות ורבני מראשי

 יצחקי אורי הרב ♦ לבן או לאב שייך - שביעית של באתרוג קטן זכיית בענין

 זנגר אברהם הרב ♦ מקודם תקע שלא תוקע מבעל יד״ח לצאת הידור יש אם

 הלפרט חיים הרב ♦ שביעית בסוף גם פרוזבול עושים הרא"ש לשיטת אם

 פרלמן אליסף הרב ♦ והודה וחזר פרוזבול וכתב כפרנית במלוה כספים שמיטת

פראנק זאב הרב ♦ השקיעה לאחר ר"ה בכניסת ונזכר פרוזבול לעשות שכח

יצחקי אורי הרב
שביעית של באתרוג קטן זכיית בענין

 הפקירו שבעליו אתרוגים לפרדס שהלכה במשפחה מעשה א.
 קטף אביו( שלחן על )הסמוך הגדולים מהבנים ואחד כדין, בשמיטה

 הגיע לא )שעדיין הקטן אחיו ביקש ואז אביו, ועבור עבורו אתרוג
 רגעים, לכמה בידו ונתן עשה וכן עבורו, גם שיקטוף מצות( לגיל

 והביאם בתיקו והניחם האתרוגים שלושת כל את האב נטל ואח"כ
 לקטן המיועד שהאתרוג מצאו האתרוגים ג' את וכשבדקו לביתו,

 לצאת יוכלו אם בשאלתם נפשם ועתה מהשלושה, המהודר הוא
 תרנ״ח בסימן בשו׳׳ע המבואר ע"פ זה, באתרוג ראשון ביו״ט יד"ח
 שהקטן מפני בו, שיצא קודם לקטן ראשון ביום ליתן שאין ו' סעיף
 אינו לו החזירו שאם ונמצא התורה, מן לאחרים מקנה ואינו קונה

 שאומר מי שיש דעה עוד הביא שם שהשו״ע ואע"פ ע"כ, מוחזר,
 שפשוט הביה״ל כתב כבר מ"מ מותר, הפעוטות לעונת הגיע שאם
 שלא סתמית דהיא הראשונה כדעה לכתחילה להחמיר יש דודאי
 כמבואר להחזיר ע״מ במתנה אפילו והיינו קטן לשום במתנה ליתן

ע״כ. בפוסקים,
 לעצמו באתרוג זוכה הגדול האח היה אם דלכאורה בזה והנראה ב.

 צריך והיה פלוגתא בהך נכנסים היינו לקטן, להקנותו מתכוין ואח״כ
 האתרוג, את הגדול האח קנה אכן אם תחילה לדון יש אך להחמיר,

 הסמוכים בנים ודין הפקר, חפצי כדין שבפרדס האתרוגים דין דהא
 כדין הפקר בחפצי זוכים או מציאה שמוצאים אביהם שלחן על

 ונחלקו האב, של שהיא ע״א[ י״ב ]דף דב״מ בפ״ק דתנן קטן מציאת
 גדול הוא התם דתנן וגדול קטן אם יוחנן ור' שמואל שם בגמרא

 על וסמוך דגדול יוחנן כר' ס״ב ע״ר סימן בחו״מ וקימ״ל ממש וקטן
 וא״כ גדול, זהו אביו שלחן על סמוך ואינו קטן קטן, זהו אביו שלחן

 גם לכאורה אביו שלחן על סמוך הוא גם הגדול דהבחור בנידו״ד
 בו זכה אביו אלא הגדול הבן בו זכה לא לעצמו הוא שקטף האתרוג
 מדין מניעה אין זה באתרוג בעצמו לצאת ולגבי חז״ל, מתקנת
 אותו ה יקנ ואח״כ האתרוג את לו להקנות יכול דאביו הנ״ל השו״ע
הקטן. לאחיו להקנות יוכל לא אביו לו הקנה לא עוד כל אבל לאביו,

 הגדול דהאח דכיון חדא הגדול, האח קנה דבאמת לדון יש אך ג.
 על כסמוך דינו אין א״כ השנה, רוב וישן אוכל ושם בישיבה לומד
 אין לישיבה, מסוים תשלום משלם שאביו ואע״פ אביו, שלחן

 זה בפרט וצ״ע כידוע, הבן של המחיה הוצאות כדי זה בתשלום
ואכמ״ל.

 להגר״י חושן פתחי בספר שראיתי מה ע״פ בזה לדון יש ביותר אך
 מסברת ]בפשיטות שכתב ס״ט[ הערה ט' פרק אבידה ]דיני זצ״ל בלוי

חז״ל שמתקנת אלא הבן בהגבהת זוכה האב אין שבגדול עצמו[

 מתכוין הגדול הבן היה אם בנידו״ד וא״כ ע״כ, לאביו, לתתה צריך
 תקנת עליו חלה היתה שאז )אלא מה״ת זוכה היה לעצמו לזכות
 שיצא אביו דדעת בכה״ג דידיה ולגבי לאביו, להקנותו שצריך חז״ל

 יצטרך שלא האב מוחל מסתמא ראשון ביו״ט יד״ח שלו באתרוג
 מטרתא דאפוכי לבן האב ויקנה יחזור ושוב חזרה לו להקנות הבן
לי(. למה

 לקנות נתכוין לא שכלל והתברר הגדול הבן את חקרתי שוב אך ד.
 וקא הגר בנכסי העודר כדין קנה, לא לכו״ע בכה״ג ולכאורה לעצמו,

 ער״ה ושו״ע ע״ב נ״ב דף ביבמות כמבואר קנה דלא שלו שהם סבור
 מדעתו, שלא קונה ידו אם דרבוותא בפלוגתא נפלנו א״כ אך סכ״ה,

 שלא גם במטלטלין קונה דידו שם ביבמות ישנים בתוס' עיין
 דאמרינן בהא ע״א ס״א דף בגיטין וברשב״א בר״ן הוא וכן מדעתו,

 דלא דאע״ג דקמ״ל גמור״, גזל זה הרי ביד ונתן ליקט אם ״תנא התם
 וכ״כ עיי״ש, מדעתו, שלא לו קונה ידו אפ״ה בהן לזכות נתכוין

 דחצירו דכיון המהרי״ט ושכ״כ מדעתו סק״ב( רס״ח )סי' הקצוה״ח
ידו. כ״ש מדעתו, שלא לו קונה אדם של

 והרעק״א יעקב התפארת שנחלקו הנ״ל ע״א ס״א דף בגיטין וע״ע
 דלא שמבואר נ״ד דף ב״ב התוס' לדברי ציין והרעק״א התוס', בדעת
 ותוס' רש״י במחלוקת תליא דזה דנראה כתב שם והקצוה״ח קנה,

 עיי״ש, מהני, ולתוס' מהני לא דלרש״י ע״א( ל״א )דף בכתובות
המקומות(. השני התוס' בדברי סתירה בזה יש דבריו שלפי )והעירו

 היה האתרוג דעת בלא קונה אדם של שידו הפוסקים שלפי נמצא
 הסמוך בן של התקנה בגדר בזה שנפלנו אלא הגדול, הבן בבעלות

 כדבריו לא ואם הבן של הוא זצ״ל בלוי הגר״י דלפי אביו שלחן על
 שלא קונה אינה אדם של שידו הפוסקים ולפי האב, של הוא הרי

 שע״פ בנו מציאת כדין היא הקטן הבן של האתרוג בעלות מדעתו
 כלל חשש אין לכו״ע בנידו״ד לפ״ז האב, של היא הרי חז״ל תקנת
יו״ט. לפני לבן האתרוג את יקנו לא אם יד״ח לצאת ויוכלו

 הראשונים רבותינו שנחלקו ידוע דהנה קצת, יל״ע אכתי אך ה.
 בשו״ע עיין מקנה, אחרת בדעת מה״ת זוכה קטן אם והפוסקים

 בדעת מה״ת זכיה לו יש קטן ולפ״ז שם, ובנו״כ סט״ו רמ״ג סמן חו״מ
 חשש ס״ו תרנ״ח סימן באו״ח שהביה״ל הבאנו וכבר מקנה, אחרת
 שייך במתנה דדוקא רמ״ג בסימן הפוסקים שכתבו אלא זו, לדעה
 דליכא במציאה אבל המתנה, נותן של אחרת דעת דאיכא דאו' קנין
 הקטן אין וממילא מדאו', הקטן קנה לא לכו״ע מקנה אחרת דעת
שלום. דרכי משום מדרבנן אלא במציאה קונה

 בעלים דעת כלל ליכא הקטן של הזכיה דבעת במציאה הנ״מ אך
 אך בפוסקים, כמבואר מקנה אחרת דעת חשיב לא ודאי דיאוש
 הובא כידוע, הראשונים נחלקו הבעלים מדעת שנעשה בהפקר
 זה שדין והעלה י״א, הלכה כ״ט פרק מכירה הלכות למלך במשנה

 ארנקי זרק דרבא בבעיא י״ב( )דף דמציעא בפ״ק במחלוקת שנוי הוא
דעת חשיב לא דהפקר דס״ל מוכח שם התוס' דלפי וכו', בפתח
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 הפקר יוסף והנמוקי ז"ל גאון יהודאי ורב לרש״י אבל מקנה, אחרת
תורה. מדין קנה בהפקר ולפ״ז דמי, מקנה אחרת כדעת מדעת

 הוא מקנה אחרת דעת הפקר דחשיב דהא לעיוני, איכא אכתי אך ו.
 לזוכה הקנאה כדעת להפקיר דעתו וחשיב הפקירו, החפץ כשבעל

 דהפקר אחרת, דעת כאן אין לכאורה בשמיטה אבל ההפקר, מן
 דאין דלעיל למסקנא הדרינן וא"כ הוא, דמלכא אפקעתא דשמיטה

חשש. בזה
 במצוה חינוך המנחת בזה הסתפק וכבר פשוט, אינו זה גם באמת אך

 ציוהו דרחמנא הוא דגברא אקרקפתא המצוה אי א', אות פ"ד
 ה"ז מפקיר ואם להפקיר לקיים ומחויב בשביעית פירותיו להפקיר

 הבעלים א"צ זה הפקר א"ד מופקר, אינו מפקיר אינו אם אבל הפקר
 כמה ועיי״ש הפקר, ממילא שהוא דמלכא אפקעתא הוא רק להפקיר
 והב״י, מ״ב[ סי' ]ח״א המהרי״ט בפלוגתת לה תלה ושוב נפק״מ,
 הב״י דלפי פלוגתא, בהך נפלנו בנידו״ד גם לכאורה ולפ״ז עיי״ש,

 ולפי הפירות, את המפקיר הפרדס בעל מכח ורק אך הוא דההפקר
 א״כ מקנה, אחרת דעת חשיב דהפקר והנמו״י גאון יהודאי ורב רש״י
 ביו״ט זה באתרוג לצאת הגדול יוכל לא ושוב מדאו' הקטן זכה הכא

 סק״ז כ' וסי' סקכ״ד י״ט בסי' החזו״א מרן שהכרעת ואע״פ ראשון.
 ס״ק הלכה ציון קס״ט ס״ק כ״ד סעיף פ״ד שמו״י אמונה בדרך ]הובא
 לדעת אך דידן, לספקא מקום אין ולפ״ז כהמהרי״ט, היתה רפ״ד[

עומד. במקומו הספק שם[ אמונה בדרך ]שהביא החולקים
 חשיב דשמיטה דהפקרא נימא דאי גיסא לאידך לראות יש אך ז.

 אע״פ לכו״ע האתרוג את קנה הגדול האח א״כ מקנה, אחרת כדעת
 אפרים בית שו״ת עיין האחרונים, בשו״ת כמוש״כ התכוין, שלא
 הם שלו וקסבר הגר בנכסי העודר דקי״ל דאף פ״ט[ סימן העזר ]אבן
 לא אבל מהפקר בזכי' דוקא היינו לזכות כיון דלא משום קנה לא

 גבי כ' דף גיטין ברשב״א מבואר וזה מקנה, אחרת דעת דאיכא היכא
 שלוחין הלכו' אפרים במחנה וכ״כ ע״ש, לאקנויי דידע זקן שאני
 בשם חזקת פ' הנ״י ודברי הנ״ל הרשב״א דברי ג״כ והביא ט״ז סימן

 יוסף בנמוקי ע״ש ע״א מ״א ]דף בתרא בבבא ענן רב גבי הראב״ד
 סימן א' חלק משפט ]חושן חיים דברי ובשו״ת עיי״ש, מחילה[, ד״ה
 כגון קנין אינו כוונה בלא דהקונה החילוק בראשונים שמבואר מ״ד[

 מקנה אחרת דעת מ״מ קנה לא שלו שהוא וסבר הגר בנכסי העודר
 ע״ש ע״א מ״א ]דף בתרא בבבא ענן רב גבי שמבואר כמו קונה

עיי״ש. מחילה[ ד״ה יוסף בנמוקי
 פשוט א״כ קנה, לא הגדול שהבן הצד שלפי נקטנו עכשיו עד הנה ח.

 שוב אך חז״ל, בתקנת האב בו וזכה בנו כמציאת האתרוג שדין
 מקנה אחרת כדעת חשיב דשמיטה דהפקרא הצד לפי הסתפקתי

 בן דמציאת חז״ל תקנת כלל כאן שייך אם מדאו', הקטן הבן וזכה
 רק נאמרה לא לאביו בן דמציאת חז״ל תקנת כל דילמא לאביו,
 גם לקטן זכיה דאין למ״ד דהיינו מדאו', הבן של זכיה דליכא היכא
 דלית דכיון מקנה, אחרת דעת דליכא היכא או מקנה אחרת בדעת

 והם אמרו הם חכמים, מתקנת הוא זכה מה וכל מדאו' זכיה ליה
 את ממנו להפקיע תיקנו לא מדאו' הקטן דזכה היכא אבל אמרו,

וצ״ע. שקנה, מה
 יוחנן כר' להלכה דקימ״ל ממה זה ספק לפשוט יש שלכאורה אלא
 גדול שהוא אע״פ אביו שלחן על הסמוך בן אלא ממש קטן דלאו
לאביו, שמציאתו תיקנו ואעפ״כ מדאו' זוכה הרי והתם כקטן, חשיב
ממש. לקטן ק״ו וא״כ

 ]דיני זצ״ל בלוי להגר״י חושן פיתחי מספר לעיל הבאנו כבר אך
 בנו מציאת של זה בדין ליה שפשיטא ס״ט[ הערה ט' פרק אבידה

 שמתקנת אלא הבן בהגבהת זוכה האב שאין שלחנו על הסמוך גדול
 את כלל הפקיעו לא הגדול דבבנו וחזינן לאביו, לתתה צריך חז״ל

 יש לכאורה וא״כ לאב, המציאה את לתת שציוו אלא הבן בעלות
 את הפקיעו לא גדול שבבן דכמו לעיל, ממש״כ איפכא ממש לדון

 הגדול הבן חלוקים יהיו דלפ״ז אלא קטן, בבן ה״ה האב לגבי ממונו
 לאביו להקנות שיכול הגדול דהבן הקצה, אל מהקצה בדין והקטן

 יכול דאינו כיון הקטן הבן משא״כ ההקנאה, על אותו ציוו לכן
האב! בו זכה ולא מכונו על דאו' הדין את השאירו להקנות

 את להקנות שיכול בגדול דדוקא גיסא, לאידך לומר יש אך ט.
 ממון את להפקיע התקנה מתקני חז״ל הוצרכו לא לאב המציאה

 בקטן משא״כ לאב, המציאה את להקנות בציווי להו סגי דהיה הבן,
 את להפקיע הוצרכו לאב, להקנות יכול שאינו כיון מדאו' שקנה
 זוכה האב אלא כלל הקטן בו יזכה שלא תיקנו שלכתחלה או ממונו,

הקטן. בהגבהת מיד
הוא בנו במציאת אביו שיזכה התקנה טעם דהא יותר, נראה וכן י

גיליונות אוסף

 ע״ב, י״ב בדף שם ב״מ בגמרא ותוס' ברש״י כמבואר איבה, משום
 לשלם לחכמים ישר נראה היה שכך שכתב ע״ר בסימן בסמ״ע ועיין
 לפרנסו חייב שאינו פי על אף אותו שמזין טוב, עמו לעושה הטוב

 על גווני בכל שקדו שחז״ל אפוא וחזינן עיי״ש, שנים, ו' עד אם כי
 שבבנו לעיל שצידדנו כמו נימא ואי בנו, במציאת שיזכה האב תקנת
 לא א״כ האב, בו זכה ולא מכונו על דאו' הדין את השאירו הקטן

 נמצא שלפ״ז וביותר הקטן, בבן חז״ל תקנת רוח כלל התקימה
 תיקנו לא שלשמואל הקצה, אל מהקצה ושמואל יוחנן ר' שחלוקים

 בקטן תיקנו שלא איפכא הוא יוחנן ולרב בגדול, ולא בקטן אלא
הדעת. ומן הסוגיא מן רחוקים הללו הדברים וכל בגדול, אלא
 שם, ההערה בהמשך בזה פלפל זצ״ל בלוי שהגר״י ראיתי )שוב

 זוכה מדאו' זוכה הקטן אם שגם כמוש״כ היא מסקנתו שגם ומשמע
 בב' או לאב, הבן של שהגבהתו דהיינו אחת בזכיה או במציאה האב

עיי״ש(. זכיות,
 בכמה דתליא האתרוג, על הבעלות בגדרי העולה את ונסכם י.

 הוא האתרוג הרי מדעתו שלא קונה אדם של שידו הצד לפי ספקות;
 כדעת דשמיטה הפקירא נחשיב אם וכן הגדול, הבן של בבעלות

 אלא לקנות, נתכוין שלא אע״פ הגדול הבן זכה נמי מקנה אחרת
 האב קנה אם הגדול בנו מציאת של התקנה בגדר בספק נפלנו שבזה
זצ״ל. בלוי הגר״י שחידש וכמו הבן שקנה או קטן[ בבן ]כמו
 מדעתו, שלא קונה אדם של ידו אין ענין דבכל הפוסקים לפי אבל
 בנו כמציאת האתרוג דין מקנה, אחרת דעת בכה״ג חשיב לא וגם

האב. בו וזכה
שאלתנו: בנידון לדינא העולה יא.
 לא ושוב הקטן לבן מדאו' שייך האתרוג אם השאלה בעיקר ]א[

 שהבן במישור העלינו ראשון, ביו״ט יד״ח בו לצאת הגדולים יוכלו
עליו. לברך לגדולים חשש אין ולכן זכה לא הקטן

 על לברך יוכלו לא הגדול הבן וגם האב שגם להלכה נראה אך ]ב[
 בעל מיהו עצום ספק דיש מהשני, האחד אותו שיקנו בלא האתרוג
 דילמא הספק, צדדי לעיל וכמושנת״ב האב, או הגדול הבן - האתרוג

 תקנת לפי דגם או חז״ל תקנת ביה שייכא ולא מדאו' קנה הגדול הבן
 הגדול הבן דילמא או זצ״ל, בלוי הגר״י כמוש״כ שלו האתרוג חז״ל

 כשהכניסו או יד בקנין קנה והאב האב, של והאתרוג כלל קנה לא
 חז״ל בתקנת הגדול בנו בהגבהת שקנה או חצר בקנין קנה לביתו

בנו. דמציאת
 שהאב או לאב האתרוג את הבן ה יקנ אם שבין אע״פ ולמעשה ]ג[
 ע״י בזא״ז יד״ח לצאת שניהם יוכלו האופנים בשני לבן, אותו ה קנ י

 הגדול לבן יש אב כיבוד מדין אך לשני, ה נ ויק הראשון שיחזור
 לו, ה נ ויק יחזור בו שיצא ואחר לאב האתרוג ' את להקנות להקדים
 מציאת של חז״ל תקנת שגדר זצ״ל בלוי הגר״י דכתב דכיון וביותר

 הוא מהתקנה הרי לאב, המציאה את לתת חייב שהבן הוא בנו
 לאביו האתרוג את ה י_קנ ולכן לאביו, האתרוג את לתת ועומד מחויב
אהבו. והשלום והאמת חכמים, ותקנת דאו' מ״ע - תרתי בזה ויקיים

זנגר אברהם הרב
 תוקע מבעל יד״ח לצאת הידור יש אם

מוקדם במנין מקודם תקע שלא
 המתחיל במנין מרכזי כנסת בבית ותיק תוקע בבעל עובדא הוי

 תקיעות לתקוע נתבקש האחרונה בשנה והנה בבוקר, שבע בשעה
 שם להתפלל ודעתו כותיקין, המתפללים אחר במנין דמיושב
 ולשוב המרכזי הכנסת לבית דמיושב תקיעות לאחר וללכת שחרית
 בית ממתפללי חשוב ת״ח אולם התקיעות, כל את שם ולתקוע
 מבעל תקיעות יד״ח לצאת שלא הידור שיש טען המרכזי הכנסת
 מן ואין בעצמו, תקיעות יד״ח ויצא אחר במקום כבר שתקע תוקע
 הכנסת בית למתפללי ויפסיד הראשון במנין שיתקע הראוי

 שבטלה יתכן כן יעשה שאם והוסיף הנ״ל, ההידור את המרכזי
 אין כי במקומו, אחר תוקע בעל להביא הציבור וזכות חזקתו,

 שיש באופן אם כי המרכזי הכנסת בבית לתקוע חזקה תוקע לבעל
 יש אם לברר ויש השנים. כל במשך שהיה כפי הנ״ל ההידור את

לדבר. עצה יש ואם בטענתו, ממש
 ידי לצאת אפשר איך אופנים ב' שיש ידוע דהנה הנידון, שורש
כעונה שומע מדין א. מחבירו; שמיעה ע״י ברכה או מצוה חובת
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 כשהוא מגילה קורא או בשופר תוקע או ברהמ״ז מברך המוציא אם )כלומר
 מוציא, יצא מדין ב. חבירו(. את יד״ח בזה להוציא יכול בהם, מחויב

 מ״מ המצוה, קיים שכבר לפי לעצמו בדבר מחויב אינו חבירו אם )כלומר
 מדין חבית את להוציא כדי המגילה לקרא או בשופר לתקוע או לברך יכול
 יד״ח לצאת הידור יש אם לדון יש ומעתה לזה׳(. זה ערבין ישראל ׳כל

מוציא. יצא מדין ולא כעונה שומע מדין תקיעות

שופד בקי!תקיעת להוציא מוציא יצא
 בקי השומע אם א. בהם: לדון שיש שונים טעמים ב׳ זה בענין ויש

 יצא מדין להוציאו דא״א ראשונים ועוד בה״ג דעת בעצמו לברך
 רע״ג )סי׳ ושו״ע בטור והובא כעונה, שומע מדין רק אלא מוציא

 אם לדון יש וא״כ יצא, לא בדיעבד דאפי׳ דבריהם ומשמעות ס״ד(,
 חידש י״ג( )סי׳ השאג״א ב. השו״ע. לד׳ כן הדין שופר בתקיעת גם

 כי דאורייתא במצוות מוציא יצא דין דאין ובה״ג הגאונים בדעת
 בתקיעת מוציא יצא דין אין זו דלדעה וכתב דרבנן, במצוות אם

אלוי; נידונים ב׳ לברר ונראה דאורייתא. שופר
 את להוציא מוציא יצא דין דאין השו״ע שכתב זה דין בעיקר א.

 השו״ע, כד׳ דלא להלכה והכריע דוכתי בכמה המשנ״ב דן הבקי,
 בעצמו יברך בקי שהוא דמי לכתחילה בעלמא למצוה אלא דאי״ז

 ולכן בעצמו, לברך עתה מחויב שאינו חבירו ע״י יד״ח יצא ולא
 וביה״ל, סק״כ רע״ג סי׳ משנ״ב )עי׳ בזה להחמיר אין הדחק בשעת
 ס״ב, תכ״ב סי׳ ביה״ל וביה״ל, סק״כ נ״ט סי׳ משנ״ב סקכ״א, ח׳ סי׳ שעה״צ
 וביותר סק״י, תרצ״ב וסי׳ סק״ה תקפ״ה סי׳ משנ״ב סק״א, תפ״ד סי׳ שעה״צ

 אולם מהלכה(. דחויים הנ״ל השו״ע דדברי ס״ד ק״צ סי׳ בביה״ל כתב
 כאמור, בדיעבד דמעכב דס״ל ראשונים כמה כד׳ פסק השו״ע
.2השו״ע שפסק וכמו אלו כדעות להחמיר הידור יש ובודאי
טעמי; מתרי בניד״ד שייך דאי״ז לדון יש אולם

מצוות בשאר גם או בברבות רק בקי להוציא אין
 במברגר )להגרי״ד גיאות לרי״ץ ר״ה הל׳ על ירנן יצחק בהגהות א[

 נוהג זה דדין ובפוסקים בראשונים מצאנו דלא כתב וירצבורג( גאב״ד
 המצוות בברכת רק אלא וכיו״ב המגילה וקריאת שופר בתקיעת גם

 ׳כל כס.( )ר״ה הגמ׳ על כן כתבו והראשונים והבדלה, וקידוש
 בשאר אבל בקי, לאינו רק דזהו מוציא', שיצא אע״פ כולן הברכות
הבקי. את גם להוציא יכול המצוות

 שכתב סק״א( תקצ״ד )סי׳ המשנ״ב מדברי כן להוכיח שכתבו ויש
 אפי׳ יד״ח להוציאו לו לתקוע יכול חבירו תקע שלא דיחיד להדיא

 גם דמיירי משמע הדברים ומסתימת בעצמו, לתקוע יכול הוא אם
 המגילה קריאת לענין וכ״כ בעצמו, יד״ח יצא כבר שהתוקע באופן

 חבירו את להוציא יכול מגילה יד״ח שיצא דמי סק״י( תרצ״ב )סי׳
 אם גם דמיירי בשעה״צ )וע״ש בברכות לא אבל בקריאה לכתחילה

סק״י(. תרפ״ט )סי׳ במג״א וכ״ה המגילה(, בעצמו לקרא בקי השומע

הבקי את עמו להוציא יבול אם בקי שאינו מוציא
 דבריו, בתוך בזה שדן א׳( מסלוצק)סי׳ יוסף רבינו בשו״ת מצאתי ב[

ש וז״ל;  הזכירו שלא האחרונים, רבותינו על בזה עיון מקום לי ׳וי
 לכתחלה יתקע לא כבר שיצא דמי ראשון, דיום שופר בתקיעת גם

 בשני תוקע אחד שלפעמים הנהוג וכפי חובתם, ידי אחרים להוציא
 אין לתקוע בקי ג״כ שהוא שומע שם יהיה אם ואפי׳ וכו׳ מקומות׳

 ׳כל קי״א( )סי׳ מרוטנבורג מהר״ם שו״ת וז״ל חשש, שום בזה
 ידע דלא למאן דוקא י״א וכו׳ מוציא שיצא אע״פ כולן הברכות

אין וכו׳ מוציא הוא  את שמוציא כשם )לד:( ה דר" מהא להקשות ו
 שאינו להוציא שצריך אגב דהתם הבקי, את מוציא כך בקי שאינו

 וכוונתו .3עכ״ל אותן׳ מוציא אין בקיאין כולן אבל הבקי מוציא בקי
 בקי שאינו את שמוציא דכל מרוטנבורג המהר״ם מדברי להוכיח

 הציבור שרוב הרגיל באופן וא״כ הבקי, את גם בזה להוציא יכול
בציבור יש אם גם כולם את להוציא יכול שופר בתקיעת בקי אינו

 ב׳( סי׳ וח״ב ז׳ סי׳ נתן)פורים מאורות בספר טובא האריך זה בענין י
 בדבריו. מובאים דלהלן המקורות מן ורבים בטוטו״ד,

 הידור, בזה דאין מסתבר לכתחילה דין אלא דאי״ז המשנ״ב לד׳ אמנם 2
 ע״י ולא בעצמו המצוה שיקיים הבקי על היא לכתחילה המצוה כי

 לתקוע שיודע מי בציבור יש אם דגם ובניד״ד עבורו, שמברך אחר
 התקיעות לשמוע חפץ והוא מומחה תוקע בעל איננו בד״כ בעצמו
 אינם הציבור שרוב דכיון ועוד בעצמו. לתקוע ולא מומחה תוקע מבעל

 לכתחילה דהוי פשוט עבורם תוקע תוקע והבעל לתקוע יודעים
תפ״דסק״א סי׳ המשנ״ב מל׳ בזה )וקצ״ע הבקיאים, את גם עימהם להוציא

בעצמו. לתקוע שבקי מי
 הב׳ החילוק לגבי דהנה הנ״ל, החילוקים ב׳ את לדחות נראה אך

 כן, לא שנקט מעשה( ולענין סוד״ה ס״ט )סי׳ בב״י להדיא מצאנו
 ולגבי הבקי. את גם בזה להוציא יכול אינו בקי לאינו דהמקדש

 בין לחלק דאין משמע )שם( גאות הרי״ץ מדברי הנה הא', החילוק
 אדם כשמחוייב כולם המצוות ׳כל ז״ל; המצוות, לשאר ברכות

 ידי שיצא אע״פ ומגילה הלל וקריאת שופר תקיעת כגון בהם
 להוציא בקיאין שאינן והוא אחרים, חובת ידי ומוציא חוזר חובתו

 שמברכים לברכות דכוונתו לדחוק כתב שם ירנן יצחק )ובהגהות עצמן', ידי
 שאלה )העמק הנצי״ב דקדק וכן דוחק(. הוא ולכאו׳ ומגילה, הלל שופר על

 ׳ואע״פ שכתב שופר תקיעת לענין השאילתות מל׳ סק״ט( קע״א
 ידי לאפוקי דמי שפיר למיתקע ידע דלא אחר אדם ובא דנפקא

 בדעת שנקטו ס״ב( תכ״ב )סי׳ וביה״ל בפר״ח מצאתי וכן חובתיה׳.
 את מוציא דאינו הברכות ושאר כקידוש דינו דהלל ירוחם רבינו
.4הבקי
 תקיעת דלענין המשנ״ב, בד׳ בזה סתירה דיש האמור מן עולה והנה
 הבקי את להוציא דאפשר בפשיטות המשנ״ב נקט ומגילה שופר

 להוציא דאין ירוחם רבינו בשם כתב הלל לענין ואילו לכתחילה,
וצ״ע. הבקי, את

בקי להוציא רא״א בהא בראשונים טעמים ב׳
 הנ״ל החילוקים דכל היטב ולבאר המשנ״ב ד׳ סתירת ליישב ונראה

 מוציא יצא דאין זה לדין בראשונים שמצאנו טעמים בב׳ תלויים
 הלקט דבשבלי סק״ל(, ז׳ סי׳ פורים נתן מאורות בספר בזה )ועמד לבקי

 לבטלה, שמים שם כמוציא דמחזי משום הוא דהטעם כתב ע״ב( )סי׳
 שחבירו בשעה חבירו בשביל לברך לבטלה ברכה כעין דהוי והיינו

 )הל׳ חיים וארחות ל״א( )סוס״י בו הכל אולם בעצמו, לברך יכול
 את מוציא עצמו ׳דהוא משום הוא דהטעם כתבו סקט״ז( קידוש
 שיכול היכא דכל מדינא, הוא זה דטעם ומשמע ירצה', אם עצמו

 סק״ד( מ׳ )סי׳ ובאבנ״ז להוציאו, יכול אחר אין עצמו את להוציא
 על חיוב אין בעצמו לקדש שיכול כיון ברור ׳הטעם בזה״ל; ביאר

 וכעי״ז תחילה', הערב מן יתבע לא לדבר זכר ערבות, משום אחרים
 חובתו, ידי כבר שיצא ׳מי וז״ל; סק״ב( קונ״א רע״ב הגר״ז)סי׳ ביאר

 בעצמו שהחייב כיון לכן ערבות, מדין אלא בדבר מחוייב שאינו
 בספר האריך וכן לפוטרו׳. להערב אין בעצמו חובו לפטור יכול
אלו. טעמים בב' ג׳( סוס״י ה׳ ברכת )שער השדה שיח

אלו: טעמים ב׳ בין נפ״מ כמה לבאר ונראה
 המצוות, בשאר ולא בברכות רק נוהג זה דדין פשוט הא׳ לטעם א.

ביניהם. לחלק סברא אין הב׳ לטעם אבל
 בברכה להוציא יכול בקי שאינו מי מוציא דאם פשוט הא׳ לטעם ב.
 סברא אין הב׳ לטעם אבל לבטלה, ברכה שאי״ז כיון שבקי מי גם זו

 דד׳ אחר, מטעם בזה לדון שיש יבואר להלן ]אולם ביניהם, לחלק
 אחרים להוציא יכול ערבות מדין חבירו את דהמוציא הצל׳׳ח
ערבות[. דין בלא גם זו בברכה

 הגומל ברכת המברך כגון לבטלה, ברכה הוי לא דבלא״ה באופן ג.
 דרבנן ברכה לעצמו המברך או ס״ד(, רי״ט סי׳ חבירו)שו״ע של נס על

 מוציא, יצא מדין דאו׳ בברכה המחויב חבירו את בזה להוציא ובא
 שאכל חבירו את להוציא ובא ברהמ״ז ומברך כזית שאכל מי כגון
 דיכול פשוט הא׳ לטעם בעצמו, לברך בקי והוא שביעה כדי

 בספר ]כ״כ להוציאו. יכול אינו ב׳ לטעם אבל לכתחילה, להוציאו
שם[. השדה שיח

 להוציאו, יכול דאינו להדיא שכתב ה׳סכ״א( אדם)כלל בחיי ומצאתי
 כזית, אכל ואחד שביעה כדי אכלו וקצתם כאחד שאכלו ׳ג׳ וז״ל;

 מי וכן שביעה, כדי האוכלים להוציא יכול כזית שאכל זה אין
 אינו דאורייתא, קידוש ידי יצא כבר וא״כ שבת בערב שהתפלל

וזה דרבנן מחויב שזה כיון עדיין, התפלל שלא מי להוציא יכול

היטב(. ע״ש
 ע״ש בדאו', מוציא יצא דין דאין הנ״ל השאג״א ד׳ מצד לעורר כוונתו 3

 דאין השו״ע ד׳ מצד עורר ואח״כ כהשאג״א, הלכה דאין להוכיח שכתב
מרוטנבורג. המהר״ם דברי הביא וע״ז לבקי, מוציא יצא דין

 דברי את ראה לא דהפר״ח העיר תכ״ב סי׳ השלחן ערך בספר אולם 4
 אפי׳ לכתחילה מוציא דיצא דס׳׳ל מפורש דשם במקורם, ירוחם רבינו
 ומשמיע שומע בספר והובא אחר, מטעם הוא הלל לגבי ומש״כ בבקי,

iת״ט(. עמ׳ ל״ז )סי׳
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 אם אבל ולקדש, לברך יודעין כשכולן ודוקא דאורייתא, מחויב

 עריבין ישראל דכל וכו׳ להוציאם זה יכול ולקדש, לברך יודעין אינן
 בפשיטות כתב סק״ד( רע״א )סי׳ לדוד בתהלה אולם עכ״ל. לזה' זה

 להוציא יכול דרבנן קידוש לעצמו מקדש שהוא דכל כהח״א, דלא
 משמע וכן בקי, שהוא אע׳פ דאו׳ בקידוש חבירו את ערבות מדין

 משמע וכן ע׳ש. החיים ארצות בשם רע״גסק״כ( המשנ״ב)סי׳ מדברי
 לברך יודעים וכולם כאחד שאכלו דג׳ ס״ד( קצ״ז )סי׳ השו״ע מל׳

 מצוה אלא דאינו ומשמע שביעה, כדי שאכל אותו שיברך מצוה
 האחרים, משל אלים שחיובו כיון מדאו׳ שחייב מי שיברך בעלמא

חסרון. אין מוציא יצא דין מצד אבל
 על ברהמ״ז שהמברך החכ״צ דעת הביא ס״ד( ק״צ )סי׳ בביה״ל ד.

 להוציא כדי בפה״ג לברך יכול אינו הכוס, לשתות רוצה ואינו הכוס
 בקי הוא אם מוציא יצא מדין הכוס את ששותה המסובין מן אחד
 התם דשאני כלל, דמי ׳לא וז״ל; עליו השיג והביה״ל בעצמו, לברך
 לאחרים הפעם עוד ולברך לקדש ליה למה וא״כ יצא כבר דהוא

 מברך דהוא הכא משא״כ לקדש, יכולים בעצמם שהם במקום
 הכוס על בהמ״ז לברך חכמים כתיקון כוס ג״כ ונקט לחיובו בהמ״ז

 שפיר ובזה לטעום, רוצה שאינו אלא לעצמו גם מברך הוא וא״כ
 בעצמו יכול אחר שאותו אע׳פ לטעום אחר גם דיכול כו״ע מודו

 שמשון ונזירות סקי״ז( רע״ב )סי׳ בא״ר כתבו ]וכעי״ז עכ״ל. לברך׳
 סק״ג תקצ״ז )סי׳ מג״א וע׳ע ס״ה(. מקדשים יין איזה )על ודה״ח )שם(

 להוציא וקידש בר״ה התענה מרוטנבורג דמהר״ם סק״ז( שם ושעה״צ
 ד ע׳ לקדש אין דהא תמה סק״ז( למטה )אלף אפרים ובמטה ביתו, בני

ניחא[. וביה״ל דה״ח הא״ר סברת לפי אולם הבקי, את להוציא
 היא הביה״ל דסברת הנ״ל, הטעמים בב׳ תלוי זה דנידון ונראה
 אחרים לצורך כשמברך לבטלה ברכה כעין דהוי הא׳ כטעם

 שתתקיים כדי זו לברכה זקוק כשהוא אבל בעצמם, לברך שיכולים
 ברכה של חסרון בזה אין עליו, שבירך מהכוס טעימה חובת

 את להוציא כדי במברך הקודמת לנפ״מ דומה זה והרי לבטלה,
 בכה״ג ערבות דין דאין הב׳ לטעם אבל דרבנן, בחיוב עצמו

 אינו בכה״ג דגם החכ״צ כד׳ מסתבר בעצמו לברך יכול שהשומע
.5בהערה ועי׳ להוציאו, יכול

 לעיכובא, הוי אם הטעמים בין נפ״מ שם השדה בשיח כתב עוד ה.
 משום בכה״ג לברך לו דאסור במברך חסרון דהוא הא׳ דלטעם
 מעכב אי״ז השומע דלענין מסתבר לבטלה, ש״ש כמוציא דמיחזי
 ערבות בדין חסרון דהוא הב׳ לטעם אבל יד״ח, יוצא ושפיר בדיעבד
בדיעבד. דמעכב מסתבר
 לטעמיה דהמשנ״ב המשנ״ב, דברי סתירת היטב מיושב ומעתה

 היינו לכתחילה, מצוה רק הוי אלא בדיעבד מעכב דאי״ז שהכריע
 כי נוהג זה דין דאין בפשיטות נקט ולכן הא׳, כטעם דס״ל משום

 הנפ״מ בשאר ]וכן והלל, ומגילה שופר בתקיעת ולא בברכות אם
 ומה ותשכח[, דוק המבואר, לפי לטעמיה המשנ״ב אזיל הנ״ל

 בהלל, נוהג זה דדין ירוחם רבינו בד׳ הפר״ח בשם בביה״ל שכתב
 כמבואר לעיכובא דהוי השו״ע כד׳ ס״ל ירוחם דרבינו משום היינו

 דהא ירוחם לרבינו ליה דמשמע נראה ׳ולי וז״ל; שם בפר״ח
 דוקא הוא מוציא שיצא אעפ״י הברכות כל כט.( בגמ׳)ר״ה דאמרינן
 ומשמע וכו׳ ס״ד רע׳ג בסי׳ לעיל עצמו המחבר וכ״כ בקי, לשאינו

 כן ועל ערבות, דין בזה דאין הב׳ מטעם והוא לעיכובא׳, דהוי ליה
 שם כתב ]ואכן המצוות, לשאר ברכות בין בזה לחלק סברא אין

 הביה״ל והסכים ירוחם רבינו ע׳ד הפר״ח חולק זה דמטעם הביה״ל
.6ש[ ע׳ ח הפר״ לד׳

 מוציא אינו בקי לאינו מקדש אם דגם שנקט הב״י ד׳ מיושב ולפ״ז
 והיינו מרוטנבורג, המהר״ם בדברי כמבואר דלא וזה הבקי, את בזה

 דדין חיים והארחות בו הכל כד׳ דנקט אזיל לטעמיה דהב״י משום
 בדיעבד דמעכב ס׳ל ולכן ערבות, דין בזה דאין הב׳ מטעם הוא זה

 מי מוציא אם דאף בפשיטות נקט ולכן הבה״ג, דברי כמשמעות
 לו שאין לפי הבקי את בזה להוציא יכול אינו בברכתו בקי שאינו

 י״ל כדבריו שלא שנקט מרוטנבורג והמהר״ם אליו, ערבות דין
 לבטלה ברכה כעין דהוי משום הוא דהטעם הלקט השבלי כד׳ דס״ל

כמבואר.

הדברים תמצית
 מצד בזה להחמיר מקום דאין נכבדים טעמים ג׳ בניד׳׳ד יש לפו״ר

 דין ואין בתקיעות הבקיאים הציבור מתוך אנשים יש שמא החשש
 אינו זה דדין המשנ״ב הכרעת א. הבקי; את להוציא מוציא יצא
 לא ובניד״ד בעצמו, המצוה שיקיים הבקי על לכתחילה מצוה אלא
 בד״כ בעצמו לתקוע שיודע מי בציבור יש אם גם כי זאת שייך
 תוקע מבעל התקיעות לשמוע חפץ והוא מומחה תוקע בעל איננו

 לענין רק זה דין הזכירו הפוסקים ב. בעצמו. לתקוע ולא מומחה
 דלגבי המשנ״ב מדברי מוכח וכן מצוות, שאר לענין ולא ברכות
 במהר״ם מבואר ג. כלל. נוהג זה דין אין ומגילה שופר תקיעת

 בזה להוציא יכול בקי שאינו מי בברכתו מוציא דאם מרוטנבורג
 יכול לתקוע, בקי אינו הציבור שרוב בניד׳׳ד וא״כ הבקי, את גם

בעצמו. לתקוע שבקי מי את גם בזה להוציא
 תלויים הללו הטעמים דג׳ בטעמא מילתא לבאר הרחבנו אולם
 משום או לבטלה ברכה כעין דהוי משום הוא הדין יסוד אם זב״ז
 בעצמו, לברך ויכול בקי שחבירו באופן לחבירו ערבות דין דאין
 נידון אם כי כאן דאין ונמצא הב׳, כטעם דס״ל נראה השו״ע ודעת
 לד׳ ולחוש להדר מקום שיש ובודאי השו״ע, לד׳ לחוש אם אחד

החביבה. שופר תקיעת במצות השו״ע

המצוות לשאר שופר תקיעת ביו הילוק
 דאף לכו״ע, כלל חשש כאן דאין אחר טעם להציע נראה אכן

 יכול אינו בקי שאינו למי המקדש דגם הב״י מדברי שהבאנו
 הב״י דמודה י״ל שופר תקיעת לגבי מ״מ הבקי, את בזה להוציא

 בקי שאינו מי את בתקיעתו מוציא דאם מרוטנבורג המהר״ם לד׳
 דין לו שיש דכל משום הבקי, את גם אלו בתקיעות להוציא יכול

 מצוה של כתקיעה נידונית תקיעתו הרי אחד אדם להוציא ערבות
ערבות. דין בלא גם אחרים בזה להוציא ויכול

 לעצמו כמברך נידון האם ערבות מדין המברך
ערבות דין בלא אהר להוציא ויכול

 מדין חבירו את המוציא אם והצל׳׳ח הגרע׳א נחלקו דהנה ונקדים,
 בלא גם אחרים להוציא ויכול לעצמו כמברך נידון זה הרי ערבות

 לכל ערבות דין וצריך לעצמו כמברך נידון דאינו או ערבות, דין
 שנחלקו ידוע דהנה זו, בברכה להוציא בא שהוא ואחד אחד

 נשים, להוציא לאיש ערבות דין יש אם מרבבה והדגול הגרע׳א
 יכול דאיש הוכיח ז׳( סי׳ ובשו״ת רע״א סי׳ השו״ע )בגליון והגרע׳א
 דשמעון מח.( בגמ׳)ברכות דמבואר מהא ערבות מדין אשה להוציא

 והוא והמלכה, המלך ינאי את להוציא כדי ברהמ״ז בירך שטח בן
 הגר״ש כ:( )ברכות הצל׳׳ח אולם שם. תוס׳ כדביארו ערבות מדין
 על ירושלים תפארת ובספר רעק״א( שו״ת על חדשות )הוספות איגר

 את שהוציא דכיון כלל, ראיה דאי״ז כתבו מ״ד( פ״ב )מגילה המשניות
 את ג״כ בזה הוציא וממילא לעצמו כמברך הו״ל ערבות מדין ינאי

ערבות. דין בלא כעונה שומע מדין המלכה
 מרוטנבורג המהר״ם כד׳ פשוט ודעימיה ח הצל" לדברי והנה

 את גם זו בברכה להוציא יכול בקי שאינו מי להוציא דהמברך
 דאין משום הוא בקי להוציא דא״א דהטעם נימא אם דאף הבקי,

 א״צ בקי שאינו את שמוציא בכה״ג מ״מ כלל, אליו ערבות דין לו
 שומע מדין להוציאו יכול אלא הבקי את להוציא כדי ערבות דין

 נתכוין מסלוצק דהר״י ויתכן לעצמו. שמברך באופן כמו כעונה
 דטעם דס״ל משום מרוטנבורג)ולא המהר״ם מדברי זו סברא להוכיח

 אולם לעיל(. שנתבאר כמו לבטלה ברכה כעין דהוי משום רק הוא הדין
 יכול אינו בקי לאינו דהמקדש שכתב ס״ט בסי׳ הנ״ל הב״י מדברי

 לחבירו דהמברך הגרע׳א, כד׳ להדיא מוכח הבקי, את בזה להוציא
 אחד לכל ערבות דין וצריך לעצמו כמברך נידון אינו ערבות מדין

זו. בברכה להוציא בא שהוא ואחד

 ערבות מדין הבירו את מוציא דאדם הדין בגדר
כעונה שומע או כשליהות הוא אם

החקירה ע׳פ הוא בזה והצל׳׳ח הגרע׳א פלוגתת יסוד וביאור

 אחר, מטעם הביה״ל כד׳ כתב סק״ב( קונ״א רע״ב )סי׳ הגר״ז אמנם 5
הכוס את לשתות חבירו שיוכל כדי זו לברכה זקוק עצמו שהוא דכיון
 ערבות לדין בזה א״צ לכן ברכה, של כוס הדין את ידו על יקיים והוא
 בדברי אבל זה, מחודש ביסוד הארכנו ובמק״א בדבריו, ע״ש כלל,

כוונתם אלא זו, לסברא שכוונתם משמע לא ודה״ח והא״ר המשנ״ב

44\ s 3

 החסרון בזה אין מ״מ ערבות מדין שמוציאו דאע״פ בקי, בדין לחלק
עצמו. בשביל לברכה זקוק והוא הואיל בקי של

 רק שהוא המשנ״ב כד׳ נקט )שם( שאלה בהעמק הנצי״ב אמנם 6
 אבל בברכה, רק ולא בתקיעות גם זה דין דנוהג נקט ואעפ״כ לכתחילה

כמש״כ. היטב מתבארת המשנ״ב דעת מ״מ
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 אם ערבות, מדין חבירו את מוציא דאדם הדין בגדר הנודעת
 הברכה על שיהא כדי בדבר מחויב לעשותו היכ״ת רק היא הערבות

 מצוה מעשה של שם ע"ז שיש ואחר מצוה, מעשה של שם שלו
 בין חילוק שום ואין כעונה, שומע מדין חבירו את מוציא הוא הרי
ערבות, דין מחמת או לעצמו שמברך מחמת בדבר מחויב הוא אם
 מסוים דין דהוי או סק״א([, י״ט וסי' סק״א כ״ט )סי' החזו׳׳א ביאר ]כן

 וכעין בדבר, מחויב שאינו אע״פ הערבות מכח חבירו את שמוציא
 מדברי נראה וכן ה'(, )סי' מאלין רא״ל בחידושי ]כ״כ שליחות דין

 משברי וספר נ״ב( סי' )ברכות יוסף שלמי ספר עי' דוכתי, בז' הגרע״א
 )פתיחה הפמ״ג בדברי מבואר וכן רבים, ועוד ג'( סי' המצוות )כללי ים

 ולכן שליחות, כמו הוא ערבות מדין דלהוציא כ״ח( סי' ח״ג כוללת
 שאין לפי ערבות מדין ולא כעונה שומע מדין רק גדול מוציא קטן

ואכמ״ל[. לקטן, שליחות

שופד בתקיעת להוציא כדי ערבות לדין צדיך אם
 לד' מודו כו״ע שופר דבתקיעת גדולה סברא להציע נראה ומעתה
 א״צ שופר דבתקיעת חידשו אחרונים כמה דהנה ודעימיה, הצל״ח

 מקראי מ'( סי' )או״ח ]אבנ״ז יד״ח אחר להוציא כדי ערבות לדין כלל
 להגרב״צ תודה שלמי ושיעורי טז-כג-כה-כז( סי' נוראים )ימים קודש
 היא שהמצוה דכיון וביארו קל״ז([, עמ' נוראים )ימים זצ״ל פלמן

 מברכים כך דמשום הראשונים שכתבו )כמו התקיעה ולא השמיעה
 אלא התוקע של ערבות לדין א״צ בשופר( לתקוע ולא שופר קול לשמוע

 אע״פ לנשים לתקוע דאפשר מהא לזה והיסוד חיובא. בר שיהא רק
 מצוה על ערבות דין אין ובפשוטו כלל במצוה מחויבות שאינן

 ס״ו תקפ״ט סי' הרמ״א כמש״כ עבורן לברך א״א ]ומה״ט קיומית
 משום הנהנין בברכת ערבות דאין להא דדמי שם הגר״א וכדביאר

כט.[. ר״ה כדפרש״י ליבריך ולא ליתהני דלא
 דיצא דהא כדבריהם, שלא ראשונים בכמה להדיא מצאנו אולם

 שו״ת כט.( )ר״ה וראב״ן ]מאירי ערבות, מדין הוא בשופר מוציא
 )סי' יראים ר״ה( )הל' בה״ג קע״א( )סי' שאילתות ע״ט( סי' )ח״ג תשב״ץ

 יצא דדין כתבו אלו שכל )שם(, גאות ורי״ץ מ״ב( )עשה סמ״ג תי״ט(
שם[. בר״ה המבואר בברכות מוציא יצא מדין נלמד בשופר מוציא

 'הנה וז״ל; ב'( מאמר הדת )חיזוק הדת חומת בספרו חיים החפץ וכ״כ
 כל קיבל בלבד עצמו על לא ה' מאת התורה שקבלנו שבעת ידוע
 אצל התורה קיום לחזק ביכולתו שיהיה מה כל אם כי לקיים, אחד
 לזה זה ערבים כולנו ונעשים אחד כל התחייב ג״כ ישראל בני שאר
 המצות בקיום חבירו את מוציא מישראל אחד שכל הדין ולכך וכו'
 שכתב ]וכמו וכדומה שופר ותקיעת קידוש כגון כבר הוא שיצא אף

 חסר כאילו מצוה איזה לחבירו יחסר דאם כ[ דף בברכות הרא״ש
קי״ד. סי' ומאמרים באגרות הח״ח וכ״כ עכ״ל, לו'

 כ״ט )סי' החזו״א דברי ע״פ לבאר יש ערבות לדין בזה דצריך והטעם
 בקול אלא בשמיעה יוצא אינו שופר תקיעת לענין 'וכן וז״ל; סק״ד(
 וכן ממתעסק ולא מחשו״ק יוצא אינו והלכך מצוה, של שופר
מצוה, של שופר קול הוי לא דלדידיה להוציאו, חבירו כיון כשלא

 כשתוקע שאף שבדיבור, מצות משאר שופר דין חלוק בזה רק
 בתקיעה מצוה בשופר שאין בשמיעתו, אם כי יוצא אינו בעצמו

 כתב וכעי״ז עכ״ל. וכו' תנאי' אלא התקיעה ואין בשמיעה אלא
כט.(. )ר״ה אמת בשפת

 מדין אחד אדם זו בתקיעה שמוציא דכל מודו דכו״ע י״ל ומעתה
 להוציא יכול ושוב מצוה, של תקיעה היא התקיעה הרי ערבות,

 בגוף להוציאו שא״צ כיון אליו, ערבות דין לו שאין מי גם בזה
 בעצמו, שומע והוא השמיעה, הוא המצוה וגוף מאחר המצוה,

 די זה ולענין תקיעתו, על מצוה של תקיעה דין שיחול אלא וא״צ
 בשאר משא״כ זו, תקיעה לגבי אחד לאדם ערבות דין לו שיש בכך

 דין בלא להוציאו יכול ואינו המצוה, בגוף להוציאו שצריך המצוות
 המעשה על חל אם דאף זו, במצוה בעצמו מחויב אינו אם ערבות

 הוא א״א חבירו את להוציא יכול אינו מ״מ מצוה, של מעשה שם
 י״ח )סי' שמואל זכרון בספר להוכיח שהאריך ]כמו בדבר מחויב
 אחרים מוציא אינו בדבר מחויב שאינו דכל כללא דהך ואילך( סק״ב
 ברכה הוי בדבר מחויב שאינו דכל חדא ביה, איתנייהו תרתי יד״ח,

 רשות לו שיש במקום דאפילו ועוד כלל, ברכה הוי ולא לבטלה
 אחרים דלהוציא הוא דינא מ״מ עלה, ברכה ודין הברכה, לעשות

 אינו בעצמו בדבר מחויב שאינו וכל בדבר מחויב שיהא צריך יד״ח
 הדין את דאין י״ל שופר תקיעת לגבי אולם ע״ש, אחרים מוציא

השמיעה[. ע״י מתקיימת שהמצוה כיון הב',
הבא[. בשבוע אי״ה המאמר ]המשך

יי
הלפרט חיים הרב
 פרוזבול עושים הרא״ש לשיטת אם

שביעית בסוף גם
 ס״ז סי' חו״מ והטור והל״כ הלי״ח דגיטין פ״ד הרא״ש שיטת ידועה
 ערך העיטור שי' ]וכן שביעית, בערב הפרוזבול עשיית דזמן

 שכן כתב סקכ״ו ובתומים ז, נתיב מישרים ירוחם ורבינו פרוזבול,
 דשמוט והעשה יגוש דלא הלאו ולשיטתם העזרא[, האבן דעת

 ובסוף יגוש, לא איסור חל שביעית בתחילת לשנים, מתחלקים
 שביעית בתוך פוזבול כותבין דאין והא דשמוט, עשה חל שביעית

 לכתוב נזקקין בי״ד אין יגוש, לא איסור שחל שאחרי משום הוא
 בעל שנהג כפי אלו שיטות יד״ח לצאת שמחמירים ויש פרוזבול.

 שביבי בספר והובא שפז, עמ' ח״ב רבינו בארחות שהובא הקה״י
אמונה. הדרך בתשובת כ' סי' אש

 בערב פרוזבול לעשות להחמיר הנוהגים דאף שכתבו שיש וראיתי
 פרוזבול לעשות לחזור צריכים הנ״ל, הראשונים כשיטת שביעית

 ודעימיה הרא״ש לשי' אף אלא שא״ר, לשי' רק לא שביעית בסוף
 בסוף ]עי' בשביעית שנעשו ההלואות מחמת נוסף פרוזבול צריכים

כהלכתה[. שמיטה ספר
 אלא והטור הרא״ש כתבו לא דהא גדול, חידוש שהוא נראה אולם

 ולא בתוספתא, כמבואר שביעית בערב פרוזבול לעשות שצריך
 בשביעית, שנעשו החובות על נוסף פרוזבול לעשות שצריך כתבו

 מפני רק הוא שביעית בסוף פרוזבול לעשות נוהגים שאנו מה וכל
 בסופה. משמטת דשביעית הראשונים כשי' לעיקר פוסקים שאנו

 עם מה שצ״ע אלא להלן. שיתבאר כפי באחרונים מוכח וכן
מתחילתם. הדברים את ונברר בשביעית. שנעשו החובות

 שנת בסוף ההשמטה שזמן הסיפרי את הביא מ״ה פ״י הר״ש דהנה
 ברמב״ן וכ״ה שנים', שבע 'מקץ ראה בפרשת בפסוק כמש״כ השבע
 הל״ד, פ״ט וברמב״ם תע״ז, מצוה ובחינוך א', ט״ו דברים עה״ת
 בזמן חלקים ב' דיש בסיפרי גרס פ״ד בגיטין הרא״ש אולם

 שבע, בתחלת שחל יגוש לא איסור לענין השמטה יש ההשמטה,
 הרא״ש וכתב שבע, במקץ שחל החוב השמטת לענין השמטה ויש

 שהתחיל אחר אבל שביעית, בערב הוא הפרוזבול כתיבת דזמן
פרוזבול. לכתוב בודקין ב״ד אין השביעית

המקראות באור ע״פ הדינים ב' במקור הרא״ש ד'
 עליו כותבין אימתי בתוספתא ״ותניא י״ח, בסי' הרא״ש וז״ל

 אלא למעט בא ולא קודם הדין והוא שביעית של ער״ה פרוזבול
 בסופה אלא משמטת אינה דשביעית גב על ואף שביעית בשנה
 כותבין דאין ״והא באר, כ' ובסי' פרוזבול״. כותבין אין הכי אפי'

 נראה בסופה אלא משמטת שאינה פי על אף בשביעית פרוזבול
 וזה שמטה תעשה שנים שבע מקץ המקראות ע״פ הטעם לפרש

 דאין ילפינן דקרא מפשטיה ידו משה בעל כל שמוט השמטה דבר
 תעשה שנים שבע מקץ כדכתיב בסופה אלא משמטת שביעית
 בעל כל שמוט השבע בסוף אלא שאינו השמיטה דבר וזה שמיטה

 בודקין דין בית אין השמיטה שנת כשהתחלה מיד אבל ידו משה
 לא דכתיב הלוה ליגוש לו אין בעצמו המלוה וגם חוב שום לגבות

 השמיטה שנכנסה מיד לה' שמטה קרא כי רעהו ואת אחיו את יגוש
 אני משמט לומר צריך אין מעצמו הלוה יפרע אם אבל יגוש לא

 מיד פרוזבול לכתוב נזקקין אין כך החוב לגבות נזקקין שאין וכמו
 תמיהות כמה ודעימיה הרא״ש בשיטת ויש שביעית״. כשנכנסה
להלן. שיובא כפי באחרונים

יגוש לא איסור על תנאי מהני איך הקצוה״ח בקו'
 שבע ובתחילת דהיות הרא״ש, על תמה סק״א ס״ז בסי' הקצוה״ח

 שבע, בסוף אלא אינה החוב השמטת אבל יגוש, לא איסור רק חל
 דמהני מה כל הא בשביעית, תשמטני שלא דע״מ תנאי מהני היכי
 בתחילת אם אבל שבממון, דבר הוי דשמיטה משום רק הוא תנאי
 ע״מ כמתנה והוי גרידא איסורא הוי יגוש, לא איסור רק חל שבע

 השמטת עם חל יגוש לא דאיסור לשא״ר ובשלמא בתורה, שכתוב
 החוב בהשמטת תלי' יגוש דלא איסורא דאף י״ל שפיר החוב,
 חל שבשביעית להרא״ש אבל תנאה, מהני ושפיר ממוני, דין שהוא

תנאה. מהני היכי מאוד תמוה ממונית, השמטה בלי איסור רק

 את תקן לא דהלל קורקוס הר״י בקו'
שבשביעית ההלואות
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 החוב לגבות נזקקין ב"ד שאין כיון שביעית בשנה מלהלוות ימנעו
 תקנה תקן לא שהלל ונמצא בתורה שכתוב מה על יעברו ועדיין
 מועיל אינו שביעית ערב שנכתב הפרוזבול כי השנים לכל גמורה
 ליה דפשיטא ומבואר נתבאר". וכאשר שביעית שנה של למלוה

 והטעם הרא״ש, לשי' שביעית בסוף נוסף פרוזבול עושים דלא
ש לא איסור שחל שאחרי משום הוא כותבים שלא  ב"ד אין יגו

 איסור בהם שיש נמצא דא"כ הקשה, ולהכי פרוזבול, לכתוב נזקקין
ש לא  בהם, אין פרוזבול ותקנת שביעית, בסוף השמטה ודין יגו

 הקשה וכן פרוזבול, תקנת שליכא אחרי מלהלוות ימנעו וממילא
רל"ח. אלפים ב' סי' הרדב״ז בשו״ת

 חייב דמ"מ דכיון שנאמר לא "אם ליישב ניסה שם קורקוס הר"י
היינו מלהלוות", ימנעו לא שמים ידי לצאת לפרוע הוא  דהיות ו

 אבל לתבעו, אסור למלוה רק שביעית, בסוף רק חלה וההשמטה
ש, לצאת חייב הלוה  סיים, ומ"מ מלהלוות. ימנעו לא ולהכי יד"

עדיין היינו כן", לומר יש השנים בכל שא"כ מספיק אינו "ו  דהיות ו
 פחד אין שוב יד"ש, לצאת חייב נשאר שמיטה שיגיע אחרי וגם

מלהלוות.

הדא׳׳ש לשיטת השמיטה חלקי ב׳ באוד
 איסור הרא"ש, לשי' השמיטה חלקי דב' מוכרח הנ"ל דמכל ונראה

ש לא  שמיטה, שבסוף החוב והשמטת השמיטה, בתחילת שחל יגו
 שעל דהיינו אחד, שמיטה דין הוי אלא חלוקים, דינים ב' אינם

 בתחילת א. שלבים, בב' שמיטה חל השביעית, שקודם החובות
 בהם חל שמיטה בסוף ב. יגוש, לא איסור רק בהם חל השמיטה
 חל לא השביעית באמצע שנעשו הלואות אבל החוב, השמטת

 שייכים אלו וחובות שביעית, שבסוף החוב השמטת אף עליהם
 יחול הבאה דבשמיטה קודם[, עד יפרעו לא ]אם הבאה לשמיטה

ש לא איסור השמיטה, שלבי ב' עליהם  שביעית, בתחילת יגו
שביעית. בסוף החוב והשמטת

 שבע שבתחלת ובפרט ביניהם, השייכות מה צ"ב שהדברים אלא
 יד"ש לצאת חייב שהלוה קורקוס בר"י כמבואר בלבד איסור רק חל

 שדין תיתי ומהיכי ממוני, השמטה דין חל שביעית ובסוף לפורעם,
 שרק שביעית, שבתחילת באיסור תלוי שביעית דסוף ההשמטה

 השמטת חל יגוש, לא איסור השביעית בתחילת שחל חובות על
שביעית. בסוף החוב

ממוני איסוד הוי יגוש לא דאיסוד הגדש׳׳ד בד׳ ׳יגוש א׳ל אין בשביעית חובות לדע ס"החת ׳בד
 שנעשו דהלואות הרא"ש, בשי' כתב נ' סי' חו"מ חת"ס בשו"ת

 חלין שביעית דדיני יגוש, לא איסור בהם חל לא השביעית בתוך
 השביעית שבאמצע הלואה על אבל בסופה, או השנה בתחילת או
 קושית מיישבא לא דבריו לפי גם אולם יגוש. לא איסור חל לא

 איסור בהם אין בשביעית שנעשו הלואות אמנם דהן האחרונים,
 שביעית, בסוף השמטה דין בהם שיחול ראוי אכתי אבל יגוש, לא

פרוזבול. תקנת ליכא חובות אותם דעל האחרונים קושית והדרא
 צריכים ודעימיה הרא"ש לשיטת דאף שכתבו יש זו קושיה ומתוך

 הנ"ל, החת"ס ע"פ והוא שביעית, בסוף נוסף פרוזבול לעשות
 השמטת ולענין יגוש, לא איסור השמיטה בתוך אין הלאו דלענין
נוסף. פרוזבול עושים שביעית, שבסוף החוב
 דבער"ה בתוספתא מבואר דהא תימה, דבר דהוא כתבנו וכבר

 דהראשונים אלא פרוזבול, ב' שעושים מוזכר ולא פרוזבול עושים
 לא פעמיים לעשות אבל הפרוזבול, עושים ער"ה באיזה פליגי

שמענו.

 כספים שמיטת דספק והב׳׳י הדא׳׳ש בד׳
איסוד ספק הוי

 הרא"ש דהנה משנתו, סותר שלכאורה לתמוה יש הרא"ש ד' בעיקר
 שביעית שנים לעשר מלוה אם הספק על כתב דמכות בפ"ק

ה"ז ושביעית דהיות משמטתו,  ויכול להקל, ספיקו הוי דרבנן בז
ש, לא איסור וליכא החוב לתבוע המלוה  תמה, ס"ז בסי' והב"י יגו
 איפכא הוי והכא לנתבע קולא נקטינן דממונא בספיקא הא "וא"ת
תי' לתובע", קולא  דשמטה משום דטעמיה לי "ונראה הב"י, ו

 ונהי הזה בזמן היא דרבנן כיון תנהוג דלא ומקילין הוא איסורא
 כיון מקום מכל לתובע חומרא והויא ממונא לענין מינה דנפקא

 גברא מהאי ממונא מפקינן אי למיבעי אתי לא דדינא דבעיקרא
כנ"ל". נקטינן לקולא לא או השביעית נהג אי איסורא לענין אלא
 שביעית בסוף שחל דמה בגיטין הרא"ש דלפמש"כ לתמוה, ויש
ש דלא האיסור אבל החוב, השמטת רק הוא  בתחילת בפנ"ע חל יגו

 דלענין תינח הא וא"כ חלוקים, דינים ב' דהוו יוצא לפ"ז השביעית,
ש לא האיסור  שחל החוב השמטת לענין אבל איסורא, ספק הוי יגו

הב"י. קושית והדרא ממונא, ספק הוי שביעית, בסוף

הלוה זכות הוי דשמיטה החזו׳׳א בד׳
 ובליקוטים סקט"ו נ"ו סי' באה"ע החזו"א דהנה לתמוה, יש עוד

 הלוה, מזכויות הוי כספים דשמיטת כתב סקט"ו י"ב סי' לחו"מ
 "ע"מ וז"ל, בשביעית, תשמטני שלא דע"מ תנאי מדמהני ומקורו

 נראה מכאן משמטתו, שביעית אין בשביעית תשמטני שלא
 ואין מחול זכותו מוחל ואם הלוה של זכותו הוא כספים ששמיטת

 הרא"ש בבאור הב"י למש"כ תיקשי ומעתה משמטת", שביעית
 ע"מ להתנות שייך מה א"כ דאיסורא, מילתא הוי דשמיטה במכות

 הרא"ש על הקצוה"ח תמיהת וכעין בשביעית, תשמטני שלא
היינו בגיטין,  הוי כספים ששמיטת ברא"ש מבואר מקומות דבב' ו
להתנות. מועיל איך טובא ותיקשי דאיסורא, מילתא

 קושית ליישב ק"ע אות מכות הגרש"ר בשיעורי מש"כ בהקדם ונ"ל
 כמש"כ הלוה מזכויות הוי יגוש לא האיסור דאף הקצוה"ח,

 הלוה אמנם והן המלוה, אותו יתבע שלא זכות ללוה דיש החזו"א,
 זכות את המלוה איבד מ"מ קורקוס, הר"י כמש"כ יד"ש לצאת חייב

תשמטני. שלא דע"מ תנאי מהני ושפיר תביעתו,

הדא׳׳ש לשי׳ השמיטה חלקי ב׳ בבאוד
ש לא איסור דאף להוסיף נראה ולפ"ז  השמטה של גדר בו יש יגו

 השייכות את לבאר יש ולפ"ז תביעתו, זכות את דאיבד במקצת,
 השמטה דין שחל חובות אותם על דרק השמיטה, חלקי ב' בין

 שמיטה, בסוף גמור השמטה דין חל תביעתו, זכות לאיבוד ביחס
 הלואות אבל יד"ש[, לצאת חייב הלוה אין והלואה ]ומאז

 ביחס שמיטה דין בהם חל שלא השביעית, באמצע שהתחדשו
 הלוה מצד השמטה דין בהם חל דלא ה"ה התביעה, זכות לאיבוד

 בחובות אלא לגמרי החוב השמטת התחדשה דלא לפרוע, שלא
 נשלמת דבהם השמיטה, בתחילת השמטה דין בהם שהתחיל

 שמיטה בהם חל שלא חובות אבל שביעית, בסוף ההשמטה
 שביעית, בסוף ההשמטה גמר בהם חלה לא השמיטה, בתחילת

בשני. תלוי ואחד שלבים, בב' שחל ורק אחד שמיטה גדר דהכל

שבשביעית לחובות נוסף פדוזבול דא"צ הא בבאוד
 נאמר שהוקלש חוב על דרק פרוזבול, ב' צריך דלא היטב ומיושב

 דאף שמוט, דין חל לא הוקלשה שלא הלואה על אבל 'שמוט', דין
ש לא האיסור העמקת הוא ה'שמוט'  בזכויות הקלשה הוא שאף יגו
 שביעית, בסוף לגמרי נשמט במקצת, שהוקלש חוב ורק המלוה,

הוקלש. שלא אלים חוב ולא

איסוד ספק הוי שמיטה דספק הא בבאוד
ש לא איסור אף דאם תיקשי, דאכתי אלא  ההלואה, מזכויות יגו
 ל"א ומ"ט לקולא, איסור דספק והב"י הרא"ש שכתבו מהו א"כ

הב"י. שתמה כפי המע"ה
 לתבוע שלא המלוה מחיוב מתחיל התביעה כח דאיבוד והמוכרח,

ש', 'לא - החוב את ע"ז יגו  להקל יכול דרבנן דבספק הב"י כתב ו
 השמטת גם חל דלא וממילא זכותו, נגרעה לא וממילא ולתבוע,

 השמטת חל לא יגוש, לא איסור חל דלא דכל שביעית, בסוף החוב
תליא. בהא דהא החוב,

פדלמן אליסף הדב
 כפדנית במלוה כספים שמיטת

והודה וחזד פדוזבול עליה שכתב
 ותבעו הלוהו וז"ל ה"ח ויובל שמיטה מהל' פ"ט הרמב"ם כתב א[

 שעברה אחר והודה בכפירתו, והוא השמטה והגיע בו, וכפר
השביעית אין השביעית אחר עדים עליו שבאו או שביעית,
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 הבי' כתב לזה והמקור ס"ז, סז' סי' השו״ע פסק וכן עכ"ל משמטת.
 משמטת, אינה כפרנית ונעשה מלוה ירושלמי, וז״ל כ' ס"ק הגר״א

עכ"ל. משמטת, מלוה נעשה שהיא כפרנית
 ביה קרינן דלא משום טעמא המפרשים שם פירשו זה דין ובביאור

 כתב וכן שבועות. שילהי ברשב״א מבואר וכפירושם יגוש, לא
 יגוש, לא בי' קרינן דלא משום שהוא צ"ט סי' ח"ב תשב״ץ בתשו'
 הירושלמי מסתפק הגר״א[ הגהות גירסת ]לפי בירושלמי אמנם
 הגר״א, וביאר מעדית, גובה כפרנית עליה שנעשה מלוה דילמא

 וביאר בעידית, משלם וגזלן כגזלן הוי בעדים ממנו וגבה כפר דאם
 דאינו הטעם אם הסתפק דהירושלמי א' סי' סנהדרין הגרש״ר בחי'

 נמי גובה זה ולצד כגזלן דנעשה משום או יגוש, לא משום משמט
מעדית.

 והנראה גזילה, דיני כאן דאין בירושלמי הצד טעם בזה נתבאר ולא
 ששייך בעין ממון או חפץ שום כאן אין דבאמת משום דהטעם

 בחוב מודה שאינו ומה ניתנה, להוצאה מלוה דהא גזילה, עליו
 חוב התורת עי"כ נשתנה ולא עי"כ, החוב את עקר לא חייב, שהוא

 תחת משהו שנכנס להחשב גזילה תורת בזה אין וא"כ ממקומו,
 יותר המלוה מידי משהו יצא לא וכן מעיקרא, היה שלא מה ידו

 השמטה ובדין בבינונית שדינו החוב כדיני החוב ונשאר עי"כ,
פח[. ס"ק להגרח״ק ההלכה בציון ]ועיין בשביעית

כגזילה דנעשה משום הוי אי הרמב״ם שיטת
 נראה הרמב״ם דמדברי ט' אות שם הגרש״ר בחי' כתב והנה ב[

 אחר עדים באו אם דוקא מדכתב יגוש, לא מטעם דהוי דס"ל
 דינה לכן קודם העדים באו שאם משמע משמטת, אינה שביעית

 כדעת דלא וזהו משמטתה, שהשביעית מלוה ונעשית ככפרנית
 לא שביעית קודם עדים יבואו אם גם דלפירושו בזה, הגר״א

 והרמב״ם בשביעית, נשמטת אינה דגזילה בשביעית תשמטנו
 אלא בכפירתו, גזילה דנעשית משום הטעם דאין ס"ל בזה שחילק
 קודם עדים באו אם אבל יגוש לא ביה קרינן לא דבכפירתו משום

יגוש. לא ביה קרינן שביעית
 גם לעיקר דס"ל נראה בה"ח שם ההלכה ביאור אמונה בדרך והנה

 ולפי״ז גזלן, עליה דנעשה הגר'א כדברי הוא דטעמא הרמב"ם בדעת
 אינו הוא אם שביעית, קודם עדים שבאו בכך מה כנ"ל יקשה
 ב'חזר דגם דכתב שם הגר"ח דברי בהקדם לבאר והנראה מודה,

 שחזר חוב לדין בה שהודה בעלמא גזילה בין חילוק יש והודה'
 יחזור אם דכאן ממש לגזלה בינו חילוק יש ומ"מ וז"ל בו, והודה
 שיזקוף עד בגזלה אבל מלוה חוזרת שמודה דמיד משמט ויודה
 שאר עם שיצרפם או בפנקסו הנגזל שירשום דהיינו במלוה עליו

 עיקרה דשם משום והטעם סי"ד, ס"ז סי' בחו"מ כמ"ש חובותיו
 כאן אבל במלוה, שיזקפנה עד ממנה גזלה שם נפקע ולא גזלה

 בו שמודה מיד ולכן גזלה נעשית בו שכפר מפני ורק מלוה עיקרה
עכ"ל. כשהיתה מלוה חוזרת
 על עדים דבאו דינא להך נמי ליישב יש זה דרך דעל נראה ולפי"ז
 נשאר ולא החוב נתברר הרי החוב על עדים שבאו דכל די"ל החוב,

 והנה לשלם, רוצה אינו שבפועל מה אלא בכפירתו ממשות שום
 גזילה תורת בו אין לכו"ע כפירה בלא בעלמא משלם שאינו במה

 מאחר נמי והכי חוב, תורת כל בו נשאר אלא החוב שם את לעקור
 בעלמא חוב תורת בו להיות דינו דחזר י"ל לכפירתו משמעות שאין

 הירושלמי כטעם להרמב"ם דס"ל י"ל ושפיר דמשמט, דינו וממילא
בכפירתו. גזלן עליה דנעשה משום דהוא
 כשבאו גם כגזלן הוי בה שכפר דמלוה מוכח בירושלמי אמנם
 ובכל עדים, דאיכא משום כרחך על ממנה כשגובה שהרי עדים,
 גזל, שכבר לאחר בעדית דינו דנשאר ומוכח מעדית גובה אופן
 בזה, התקשה בסופו שם ההלכה ובביאור משמט, היאך קשה וא"כ
 לשתים כאן מתחלק ההשבה דחיוב לומר בזה לדון והנראה וצ"ע,
 להחזיר נשאר עדיין אבל החוב, דין את שמחזיר מה הוא האחד

 לא שעדיין וכאן מעדית, לגבות שיכול דין חל שעליה הגביה את
 דיני בו להיות הוחזר דהחוב לחצאין ההשבה חל הגביה, את החזיר

 להיות הדין בה נשאר כן ועל הוחזרה, לא עדיין גבייתו אבל חוב
 ומצד בעדית השבה דין נשאר גיסא מחד נמצא בעדית, מושבת

 אבל בה, כופר בעודו זה דכל וכל ומשמט, חוב כדיני כבר זהו שני
 חשיב ולאלתר גוביינא, מחוסר שאינו חשיב זה הרי הודה אם

וצ"ע. מבינונית, וגובה הגזילה, כל כהשבת

במלוה הכופר בדין זרעים התודת בקו'
דדיני סנהדרין בריש דאיתא מהא שם הגרש"ר בחי' והקשה ג[

 אי"צ והלואות הודאות אבל סמוכין שלשה של ב"ד צריך גזילות
 החוב נעשה במלוה דהכופר נימא ואם דיין, בחד סגי וגם סמוכין

 גזילות, דין להם יש הלואות דגם נמצא א"כ ממיטב, לשלם גזילה
 הוי יד בו דמששלח בפקדון כופר גזילות וז"ל בהדיא פי' שם ורש"י

 מיקרי לא שילם ולא לוה אבל גזלן, הוי חברו מיד החוטף וכן גזלן
 התורת בזה נתקשה וכבר וצ"ע. עכ"ל. ניתנה להוצאה דמלוה גזלן

עיי"ש. הירושלמי דברי שהביא אחר ה"ב שביעית מהל' פ"י זרעים
 דאפילו פשוט דנראה מידי קשיא לא דהא נראה הגרש"ר בחי' וכתב

 מצד שחייב החוב הימנו נתבטל לא מ"מ גזלן עליה נעשה אם
 אם וא"כ גזילה, מצד והן ההלואה מצד הן לתובעו ויכול ההלואה

 דלא והלואות כהודאות דדינו ודאי מבינונית גרידא החוב תובע
 תיתי מהיכי שהרי בזה הסברא ונראה הגרש"ר. עכ"ד מומחין בעו

 ההלואה חוב סו"ס הא מכחישו שהלוה בגלל הלואה החוב שיפקע
 במקומו ההלואה דחוב נמי הכי דאין הסברא כן ועל הלך, להיכן
 דמכח אפי' דס"ל נראה כן תי' שלא זרעים והתורת פקע, ולא עומד

 נימא אי מיהת הא החוב, שיפקע טעם אינו במלוה כופר שהוא מה
 החוב שיפקע סיבה עצמו זה א"כ כך מחמת גזילה חיוב עליו דחל

 קיים ההלואה חוב אם הלא כאחד, הדברים שתי יתקיימו איך כי
 גזילה כמעשה דהוא דכיון צ"ל כרחך ועל גזילה, חיוב נתחייב במאי
החוב. תחת גזילה חיוב נכנס ממילא גזילה חיובי בו להתחייב וראוי

 תביעה כח שיש ע"י רק הוא החוב קיום דכל דס"ל י"ל אחר ובאופן
 של בידו ואין מכחישו הלוה כאשר אבל חובו, על החוב לבעל

 דאכן נמצא א"כ עליו, תביעה כח לו ואין החוב, את להוכיח המלוה
 ניתנו להוצאה המעות שהרי זו בשעה חוב לתורת קיום שום אין

 תביעה הכח הוא החוב ואילו הלוה אצל בעין דבר שום בידו ואין
 שפיר כן ועל החוב על תביעה כח בידו אין והרי הלוה על לו שיש
 מפקיע שהוא באופן החוב על גזילה תורת ולהחיל לגזלו הלוה יכול
 נראה שנבאר אופן בכל ועכ"פ גזילתו, וזהו עי"כ, עצמו החוב את
 שייך אין וא"כ החוב, דפקע משום היינו גזילה חוב דנכנס דכל

לפניו. קיימת שתיהם דתורת ולומר שתיהם, לתבוע
 בעין, והחפץ בפקדון לכופר הדבר דדמי דס"ל נראה והגרש"ר

 נמי איכא בעין דהחפץ דכיון מיהת הא גזילה חיוב דאיכא דאע"ג
 שלו מלהיות דפקע אמרינן ולא שלו דהחפץ הדבר מעצם תביעה
 רק הגזלן של נשאר החפץ אבל בה, ליה אית גזילה קניני ואמנם
 דומה הוא החוב נמי והכי לתובעו, יכול שפיר אבל ברשותו שאינו
 כפירתו ע"י ברשותו מחזיקו שהגזלן אלא קיים שנשאר בעין לדבר

חוב. בתורת וגם עליו גזילה בתורת גם דהוא ונמצא
 היותו מכח הדיוטות בג' לתובעו יכול אם בעין שקיים בחפץ ויל"ע
 החפץ עצם על תביעה לו דיש גזילה בכל הדין הוא כן ולכאו' שלו,
 רק מיירי דהמשנה כרחך על א"כ הכי נימא ואי , גזילה מדיני חוץ
 דכתבה שנא מאי קשיא עדיין וא"כ גזילה, דיני מכח לתובעו בבא

 לדיני כתבה ולא בהדיוטות, דתובעם גזולות הלואות לדיני המשנה
 החפץ עצם את דתובע גזול שהוא אע"פ בעין חפץ השבת

 השבה תביעת אינה חפץ דתביעת ולומר ליישב ויש בהדיוטות,
 מיירי המשנה ואילו לקחתו, שיוכל רשות הוא שלו שהחפץ דמה

 תביעה היא ההלואה תביעת גם הלואות לגבי אבל השבה, בחיוב
הלואה. חוב שקיים כך על תביעה רק ולא השבה חיוב של

 שייך חפץ דבשלמא לבאר נראה זרעים התורת סברת ובביאור
 נתבאר וגם החפץ עצם מצד הוא חדא תביעות ב' דאיכא לומר
 דזהו ואפשר הגזילה, השבת מצד וחדא השבה, תביעת זה דאין
 הקניני את יוצר דהחיוב להיפוך דהוא ]ואפשר גזילה, הקניני מצד

 השבת חיוב אלא בעין חפץ כאן אין הרי בהלואה אבל גזילה[,
 אינו ואם גזלו, לא הרי קיים נשאר הוא אם נפשך וממה הגזילה

פקע. גופיה דהוא כרחך ועל שגזלו נמצא בעין

לשיטתם זרעים התורת עם הגרש״ר מחלוקת
 הגר"א של פירושו בעיקר שם זרעים התורת התקשה והנה ד[

 אינו הודאתו ע"י מלוה ונעשית בכפרנית אמאי דצ"ב בירושלמי,
 מה וא"כ כפירתו ע"י גזלן נעשה כבר והרי הבינונית, מן אלא גובה

 מה להלן ]ועיין דגזילה. חיובא הימנו פקע ואיך אח"כ שהודה לי
 גזלן עליה נעשה שכבר דאף שם הגרש"ר בזה ותירץ בזה[ שתי'
 אינו בפקדון הכופר דדוקא הגזילה, את השיב כבר שהודה בזה מ"מ

 על גזלן נעשה שבכפירתו כיון הודאתו ע"י ההשבה את מקיים
 ההשבה חיוב מצד ולכך שמירתו, וכלתה אצלו המופקד החפץ
 במלוה הכופר אבל הבעלים, לרשות החפץ את להשיב הוא צריך

 הוא הרי כופר אינו כששוב א"כ דהחוב, החפצא על היא דהגזילה
יש כבר דהרי הוהשיב, בזה ונתקיים תיקונו על החוב את מחזיר
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,י
 מלוה ונעשית בכפרנית שפיר אמרינן ולהכי החוב, את למלוה
מבינונית. שדינו

 דליכא דס׳׳ל לשיטתו הוא בזה דמיאן זרעים דהתורת די׳׳ל והנראה
 התורת דנסתלק לפקדון ודמי גזילה תורת בו שחל ע׳׳י להחוב כלל

 סגי ולא הגזילה עצם בהשבת אלא השבה חשיב ואין שמירה
 נסתלק לא דכלל דס׳׳ל לשיטתו הגרש״ר משא״כ בעלמא, בהודאה
 השבה מתקיים דשפיר וממילא גזלו, שהוא בשעה גם חוב התורת

ההודאה. בעצם כבר
 דבהודאת יסוד עפ״י זו קושיא על תירץ זרעים התורת והנה ה[

 רק הוי אלא בו שהודה עצמו המעשה גוף על מאמינים אין בע״ד
 דכאשר ביאר ולפי״ז בו, להתחייב בו שהודה הממון על נאמנות

 דגזלו, כיון איננו כבר החוב הרי וגזלו בו שכפר החוב על מודה
אין גזילה, בחיוב הוא חייב שגזלו שכיון לענין אלא בהחוב נפק״מ ו
 ליכא גם וממילא נאמנות, עליו אין א״כ איננו דהחוב כיון אך

 שגזלו לומר נאמן אין החוב על נאמן דלא דכיון בגזילה התחייבות
 נאמנות מקבל ב״ד הרי החוב, את שגזל לומר נאמן דאינו ומאחר

בבינונית. שדינו וזהו גזילתו, על להאמין בלא החוב עצם על רק
 כדבריו, נימא אי דאפילו וז״ל דבריו על תמה הגרש״ר ובחי'

 נאמן אינו אבל החיוב לענין אלא אינה בע״ד דהודאת דנאמנות
 נאמן יהיה לא אמאי הכא מ״מ תוצאות, שאר לענין המעשה על

 מן הוא דידיה הגוביינא שדין גופא אהא בע״ד הודאת מדין
 בע״ד, דהודאת נאמנות ע״ז דאיכא ממון דין נמי הוי דזה העידית,

 מ״מ עליה, שכפר הלואה שהיה המעשה על נאמן אינו אם ואף
שבזה. הממון דין על בהודאתו נאמן יהיה

 כל החוב פקע דלא ס״ל הרי דהגרש״ר לשיטתם, זהו דגם ונראה
 הוא ממון החוב על מודה הוא כאשר וא״כ שגזלו בשעה גם עיקר
 להיאמן לו יש שפיר וממילא עדיין כלפיו שקיים ממון דין על מודה

 עדית דין בו להתחייב מוסיף שגזלו שמוסיף ובזה ממון החוב על
 התורת משא״כ נכסיו, מעדית בו שמתחייב מה ממון דין זהו שגם

 מתחילה לא דממילא י״ל עיקר כל החוב פקע דכבר דס״ל זרעים
 איננו כבר הוא הודאתו לפי דגם חוב של ממון דין על הנאמנות

 אינו החוב על נאמנות בלי חוב שגזל ולהאמן שגזלו, כיון קיים
נאמן.

פדוזבול עליה שכתב כפרנית מלוה
 במלוה יהא מה הגרש״ר לשי' זרעים התורת בין נפק״מ והנראה ו[

 השמיטה, זמן קודם הלוה הודה ושוב פרוזבול עליה שכתב כפרנית
 עליו ואין בלבד הלואה לחיוב הדבר חזר הרי שהודה בזה דהנה
 נגזל כבר הראשון החוב הרי זרעים התורת לשי' אמנם גזילה, חיוב

 וממילא בהחוב, מחדש שמתחייב כמו הוא דעכשיו ונמצא ואיננו
 הוא הראשון שהרי זה חוב על חדש פרוזבול לכתוב הוא דחייב י״ל

 ממקומו מש לא דהחוב הגרש״ר לחי' אבל להחוב, מקודם
 הפרוזבול עליו מהני שפיר א״כ הזמן כל החוב אותו והוא מעיקרא
 החוב הוא המחייב סו״ס להתו״ז דגם לומר דיש אלא הראשון,
 נכסים שעבוד לגבי שהרי הפרוזבול, עליו הועיל וכבר הראשון

ויל״ע הראשון, הזמן יחזור

כגזילה נעשה אם הפדעון בזמן שכפד לוה
 ההלואה, זמן על ויכוח ביניהם שנפל ולוה מלוה לדון יש והנה ז[

מן ויוצא מוקדם שהזמן טוען דהמלוה  שנת סיום קודם זה ז
 זמן לאחר הזמן ועולה מאוחר שהזמן טוען הלוה ואילו השביעית,

 זמנו, הגיע שלא חוב כדין החוב פקע ולא שמיטה, של הפקעה
 והוא לו לשלם המלוה שתבעו באופן הזמן קודם נתווכחו הם והנה

 מקודם היה הזמן דאכן השמיטה לאחר עדים באו ושוב דחאו,
 דהיה נתברר הזמן דעבר שנתברר מאחר ולכאו' המלוה, כדברי

שמיטה. של הפקעה
ש לא דליכא משום הוא כפרנית במלוה הטעם אם והנה  לכאו' יגו
ש לא בה נתקיים לא זמן באותו דידן בנידון גם הרי  דלא כיון יגו
 לדין ליכא וממילא מוקדם שזמנה להוכיח המלוה יכול היה

 דנעשה משום הוי כפרנית דמלוה טעמא להך אמנם שמיטה,
ש כגזילה,  או כגזלן, נחשב ההלואה זמן את כשדוחה אם לדון וי
 בעיקר הוא מודה סו״ס שהרי בלבד לשלם רוצה כאינו דחשיב
 דבהכי הרי הזמן אותו על כגזלן דחשיב נימא אם גם אמנם החיוב,

 שהרי בעלמא לגזילה ונעשה הלואה החוב דפקע לומר אפשר אי
ש קיים, החוב הרי החיוב בעיקר מודה שהוא כיון סו״ס  א״כ לדון וי
גיסא מחד אך והפקעה שמיטה דין שיחול ראוי החוב עיקר דעל

,j)? גיליונות אוסף |

 של במצב שהוא זמן דכל וי״ל זו בשעה הלוה ביד גזול החוב הרי
גזילתו. בחיוב ישאר הוא יפקע החוב אם גם הרי גזילה

 מצב דשייך בדבריו דנתבאר הגרש״ר משיטת זאת ללמוד יש ולכאו'
 החוב, על גזילה דין לו יש וגם במקומו שנשאר ההלואה חיוב של

 נפקע, דהחוב ואע״ג גזילתו חיוב נפקע אין שמיטה כשמגיע ובהכי
 דפוקע אע״ג גזילה מדין בו וחייב בידו הגזול דהחוב דכיון ומבואר

 החוב דפוקע דידן בנידון נמי נימא וא״כ הגזילה, פוקע לא החוב
גזילה. החיוב פוקע ולא
 הא נשאר החוב דעיקר הגרש״ר דסובר אע״ג דהתם לחלק ויש

כיון החוב עיקר על קאי גזילה הדין דגם מיהת  החיוב בכל יש דהכי ו
 דידן בנידון משא״כ החוב, פקע כאשר גם בהשבה לחייב גזילה

 אלא בו מודה הוא שהרי החוב עיקר כל על היתה לא דהגזילה
 ההשבה חיוב על גזילה זה והרי בלבד הזמן אותו על היתה הגזילה

 מחייבת איננה החוב של ההשבה חיוב על דגזילה וי״ל החוב של
ויל״ע. החוב, עיקר דפקע היכא כל בהשבה

פדאנק זאב הדב
 בכניסת ונזכד פדוזבול לעשות שכח

החמה שקיעת לאחד ד״ה
 שהלוה כספים השביעית תשמט השבע, שנת - זו שנה בסוף הנה
ש משמט. שאינו פרוזבול המלוה עשה אא״כ לחבירו, אדם כל  וי

 לאחר רק ונזכר ר״ה, בערב פרוזבול לעשות ששכח במי הדין לברר
 לעשות עדיין יוכל אם השמינית, השנה של ר״ה בכניסת שקיעה״ח

סי' בחו״מ הרמ״א ]לדעת בע״פ באמירה פרוזבול  שבכל ס״כ( ס״ז )
 כיון שמא או הב״ד[, בפני שלא ואפילו בע״פ, באמירה סגי אדם

 לילה, ספק יום ספק הוא הכוכבים לצאת שקיעה״ח שבין שהזמן
 תהני לא ושוב חובותיו, ונשמטו ר״ה ליל נכנס שכבר לחוש יש

 שמיטה )הל' הרמב״ם לשון בביאור והספק פרוזבול. עשיית ליה
 מוצאי של ר״ה בלילי חמה 'וכשתשקע ס״ל( )שם והש״ע ה״ד( פ״ט

סופה. או השקיעה תחילת היינו אם החוב', אבד שביעית

 כספים בשמיטת הלוה נגישת איסוד ספק
בזה״ז ובשביעית דאודייתא

 ביהש״מ שבזמן שכתב תע״ז( )מצוה חינוך המנחת בזה עמד וכבר
 יעויי״ש ול״ת, עשה ספק דה״ל הלוה, לתבוע המלוה שאסור פשוט

 כספים ששמיטת בזמן אלא אינו זה לכאו' אמנם תפיסה. לענין עוד
 לקולא ניזיל תו מדרבנן, דשמיט״כ הזה בזמן אבל התורה, מן

 המלוה ורשאי הוא יום עדיין שמא ונימא דביהש״מ, בספיקא
 דלישני פלוגתא גבי מינה לעיל המנ״ח דמש״כ דומיא חובו, לתבוע
 משמט דאינו בתרא כלישנא קי״ל שלהרא״ש שנים, לעשר במלוה
לקולא. וספיקא דרבנן בזה״ז דשביעית משום
 דברי העתיק ס״ד( פ״ג כהן, )להגר״צ ופרוזבול שמיט״כ בספר אמנם

 ד'כשתשקע סקכ״ו(, )פ״ט אמונה בדרך וכ״ה לאיסור, המנ״ח
 ובמהדורת ביהש״מ, שעדיין אף החמה, שתשקע מיד היינו החמה'

 דאף במכתב, הגר״ח מרן מכת״י בהערה מובא אמונה שיח
 שעיקרה כיון להקל, דרבנן וספיקא מדרבנן, רק בזה״ז ששביעית

בזה. להקל מקום אין מהתורה, שביעית של
 לענין סק״א( כ״ב סי' )שביעית החזו״א עפמש״כ הגר״ח דברי ולכאו'
 שבפאת שביעית, בהו נהגא אי שבבית בגידולין דהירושלמי ספיקא

 החזו״א עלה וכתב דרבנן, דשביעית בזה״ז בזה להקל כתב השולחן
 דעיקר כיון די״ל מוכרע, דאינו סקנ״ו([ )פ״א אמונה בדרך ]הובא
אזלינן בדאורייתא הספק  אזלינן לדידן גם ממילא לחומרא, ו

דביהש״מ. לספיקא הטעם והוא הדין והוא לחומרא,
 שהרי השולחן, הפאת כדעת מבואר הנ״ל הרא״ש בדברי הנה אבל
 כתב ואפ״ה בדאורייתא, שנים לעשר במלוה דדינא ספיקא עיקר

 הרמב״ן בחידושי וכ״ה לקולא, ספיקא דרבנן דשביעית דבזה״ז
 ניזיל דביהש״מ ספיקא לענין שגם וממילא ב'(, ג' )מכות והריטב״א

הוא. יום דשמא הצד מכח חובו לתבוע המלוה ויוכל לקולא,
 אם לענין כתב ב'( אות י״ג סי' )חו״מ תשובה התעוררות ובשו״ת

למלוה, החוב לפרוע צריך אין שהלוה בביהש״מ, פרוזבול עשה
k

ols הלכה פניני
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 עשיית שבשעת ראיה אייתי וא"ל הראיה, עליו מחבירו דהמוציא
 צריך אין מעצמו, פורע הלוה אם אבל יום, עדיין היה הפרוזבול

 וספק ביום, הפרוזבול נעשה דשמא אני, משמט לו לומר המלוה
לקולא. בזה״ז שמיט"כ

 דכיון והרא״ש, והריטב״א הרמב״ן מדברי מוקשה לכאו' זה וגם
 שוב לקולא, בספיקא דנים בזה"ז בשמיט״כ המלוה מצות שכלפי

 לעשר במלוה כדחזינן הלוה, מן הממון להוציא המלוה יוכל גם
 גם ממילא לקולא, דיינינן המלוה איסור שלענין מה שאחר שנים

 דדינא דבעיקרא דכיון יוסף, הבית וביאר הלוה, מן הממון מוציאין
 איסורא לענין אלא גברא, מהאי ממונא מפקינן אי למיבעי אתי לא
הוא. דכוותה נמי והכא ע"כ, נקטינן, לקולא השביעית, נהג אי

 ל״א(, סי' ח"ב הורביץ, )להגרא״מ משה אוהל בשו"ת כ"כ ואכן
 המלוה יכול לא ביהש״מ מתחילת כבר דאורייתא שבשמיט״כ

 לחומרא איסור וספק להנתבע, לקולא ממון דספק החוב, לתבוע
 ביהש״מ סוף עד החוב ישמט לא בזה״ז בשביעית אבל להתובע,

 דא״כ לדון, שכתב רק הוא. דרבנן איסור דספק לילה, ודאי שיהא
 יגוש, לא ביה קרינן לא ההשמטה שבשעת השביעית, תשמט לא

 דהשתא שנים לעשר למלוה ודמי ביו״ט, חוב לפרוע שאסור אחר
ש, לא ביה קרינן לא  דאורייתא, לשמיט״כ זכר שיהא וכדי יגו

לפרעון. הראוי בזמן בתחילתו, שישמט דביהש״מ בספיקא החמירו

 בו שיש בדבר לקולא ספיקא אומרים אם
אהדדי דסתרי קולי תרי

 בזמן הלוה לתבוע המלוה יוכל לא אחר שמצד לדון, יש והנה
 לה משכחת דהרי הוא, יום אכתי דשמא הספק מחמת ביהש״מ

 שהלוה בכגון ללילה, הביהש״מ שנדון במה גיסא, לאידך גם קולא
 ספיקא דאורייתא שבשמיט״כ צאה״כ, זמן הגיע ושוב בביהש״מ
 בסופה, שביעית ושימטתה ביום ההלואה היתה ושמא לחומרא,

 שההלואה לקולא ניזיל דרבנן בשמיט״כ אבל להלן, המנ״ח כמש״כ
 לא תו צד, בכל וחומרא קולא לה דמשכחת וכיון בלילה, היתה

 דביצה בתוס' כמבואר הוא, דרבנן דספיקא אע״ג לקולא אזלינן
 המיקל, אחר הלך סופרים דבשל כללא גבי איכא( ד״ה א' )י״ד

לחומרא. עבדינן צד מכל וחומרא קולא יש ואחד אחד דלכל דהיכא
 לענין כעי״ז, שכתב ב'( י״ב )תענית ארי להגבורת מצינו וכבר

 דאע״ג אסור, שלו דביהש״מ למ״ד ציבור ותענית באב תשעה
 הקולא יומא דעיולי שבביהש״מ כיון מ״מ הוא, דרבנן דספיקא

הויין כלילה, לדונו הקולא יומא דאפוקי ובביהש״מ כיום, לדונו  ו
 מינייהו, בחד קעביד איסורא נפשך וממה אהדדי, דסתרי קולי תרי
 להוכיח שהאריך יעויי״ש לחומרא, בתרוייהו אזלינן כה״ג וכל

 יענה דמה עליו, הקשה שם לתענית הרש״ש ]ובחידושי ולפלפל.
 גזרו לא שבות משום שהוא דבר דכל בעירובין דס״ל דרבי להא
 חכמים שהוצרכו ראיה, משם דאדרבה י״ל ולכאו' בביהש״מ. עליו

 מחמת אסור היה הלא״ה ביהש״מ, מזמן להדיא גזירתם לסלק
לקולא[. דרבנן דספיקא כללא משום שרינן הוה ולא הספק,
 בספיקו דאזלינן ביהש״מ לענין הוא ערוך תלמוד לכאו' אמנם

 בשבת והוא גיסא, לאידך קולא נמי לה דמשכחת אע״ג לקולא,
 לאחד עלינו, וערב צא שנים לו באמרו א'(, )ע״ו ועירובין א'( )ל״ד
 עליו שעירב זה ביהש״מ, עליו עירב ולאחד יום מבעוד עליו עירב

 נאכל ביהש״מ עליו שעירב וזה ביהש״מ, עירובו נאכל מבעו״י
 ספיקא דביהש״מ ומשום עירוב, קנו דשניהם משחשיכה, עירובו

 קולי תרי לה משכחת נמי התם והא לקולא, דרבנן וספיקא הוא
 ונאכל מבעו״י עירב זו שבשבת גברא, בחד אפילו אהדדי דסתרי
 ונאכל בביהש״מ עירב אחרת ובשבת בביהש״מ, העירוב

 ובשבת ליליא דביהש״מ זו בשבת מקילינן ואפ״ה משחשיכה,
 שם )לביצה רעק״א בחידושי עמד וכבר יממא, דביהש״מ האחרת

 דהיכא דביצה, התוס' למש״כ קשה זו שמסוגיא ל״ו( ולעירובין
 לחומרא, עבדינן צד מכל וחומרא קולא יש ואחד אחד דלכל

 שבין בביהש״מ חוב תביעת לענין דידן נידון שיהיה, ואיך יעויי״ש,
 עירוב הנחת לענין ממש דמי לכאו' לשמינית, השביעית השנה

 וחומרא קולא לה משכחת דבתרוייהו השבת, כניסת של בביהש״מ
לקולא. ספיקא אמרינן ומ״מ צד, בכל

 יו״ד בפת״ת הובא רס״ח, סי' )ח״א הרדב״ז בשו״ת כתב וכעי״ז
בביהש״מ, קרובה שמועה ששמע במי אבילות, לענין סי״א( שע״ה

 בסוף אבל להקל, אבילות דספק שעבר, מהיום האבילות שמונה
 קולי תרי דהוו הלילה, מן שהוא בביהש״מ להקל יוכל לא האבילות

 קולא הצד האבילות שבסוף דאע״פ הרי יעויי״ש. אהדדי, דסתרן
 כאידך להקל יכול האבילות בתחילת מ״מ בלילה, הביהש״מ לדון
יום. שהוא גיסא

 שמחמירים מצינו דשבת בביהש״מ
דרבנן בשבותים גם

 שבותים בכמה בו שמחמירים דשבת בביהש״מ מצינו הנה אמנם
 כתב דמילתא ובטעמא לקולא, דרבנן ספיקא אמרינן ולא דרבנן,
 סי' וספיקות קבוע שערי חבר, אייזיק יצחק )להג״ר יצחק הבית
 השבת כניסת של בביהש״מ נקיל שאם הנ״ל, הגבו״א כסברת כ״א(
הויין בלילה, לדונו יציאתה של בביהש״מ גם נקיל ביום, לדונו  ו
 הכא דשאני בביהש״מ, דעירוב מהך לחלק וכתב דסתרי, תרתי
 חטאת, חייב ביהש״מ בשני מלאכה והעושה היא, אחת דשבת

בתרווייהו. להקל אפשר אי דרבנן במילי גם וממילא
 דלא במה האחרונים בדברי נוספים ביאורים שמצינו ובאמת
 דרבנן, ספיקא כבשאר בביהש״מ דשבת שבות לכל שרינן

 הטבלת איסור לענין כתב א'( ל״ד )לשבת מאיר הבית שבחידושי
 רבנן ראו החמור שבת שבאיסור המרדכי, עפ״ד בביהש״מ כלים

סי' דעת בחוות אבל עוד, יעויי״ש דדבריהם, בספק גם לאסור  ק״י )
 ויום שבת דיום דכיון הטעם, פירש סק״כ( הש״ך ע״ד הספק בית
 ובזה איסורא, דאיקבע חתיכות משתי כחתיכה הוי לפניו, חול

 )תניינא ומשיב שואל בשו״ת וכ״כ לחומרא, ספיקא בדרבנן אפילו
 לומר הוצרכו ולכן מיקרי, איסורא איקבע דביהש״מ קכ״ה( סי' ח״ג

בביהש״מ. השבות על כלל גזרו שלא
 השנה סוף שבין בביהש״מ גם והשו״מ, החוו״ד סברת לפי והשתא

 תביעת לענין להקל נוכל לא לכאו' השמינית, לתחילת השביעית
 השביעית דהרי בזה״ז, בשמיט״כ לקולא דרבנן ספיקא משום החוב

וצ״ע. איסורא, ואיקבע לפנינו והשמינית

פרוזבול בעשיית דבר׳ ודבר חפצך ׳ממצוא
 קבלת אחר לענין ובין ביהש״מ זמן לענין בין להתעורר, יש והנה
 וממילא החוב, בנגישת המלוה נאסר לא שעוד נמי דאת״ל יו״ט,

 פרוזבול בעשיית איסור יש שמא מ״מ פרוזבול, בעשיית דשייך
 דבר', ודבר חפצך ד'ממצוא לתא משום יו״ט קבלת ואחר בביהש״מ

תיו ושיגבה לו, שיש חוב כל לב״ד שמוסר ואומר מפרש שהרי  מלוו
 האסורים ומתן משא ענייני משאר גרע ובמאי שירצה, זמן כל

ויו״ט. בשבת
הדברים מסקנת

 אסור לשמינית, השביעית השנה שבין שבביהש״מ המנ״ח, כתב א[
 היינו ולכאו' לחומרא. איסורא דספק הלוה, מן חובו לתבוע המלוה

 ולקולא, הוא דרבנן ספיקא בזה״ז אבל דאורייתא, בשמיט״כ דוקא
 שאסור ביהש״מ שבסוף לדון שכתב רק הורביץ, הגרא״מ וכ״כ

 החמירו ולהכי השמיטה, תחול לא יו״ט, איסור משום ליפרע
בתחילתו. ביהש״מ שישמט חכמים

 דאורייתא, שביעית שעיקר דכיון קניבסקי, הגר״ח דעת אמנם ב[
 אבל בחזו״א, כזה ומצינו בזה״ז, גם ביהש״מ בספק להחמיר יש

 דבשביעית מבואר, שנים לעשר מלוה לגבי הראשונים מדברי
לקולא. ספיקא בזה״ז

 כהך בביהש״מ להקל המלוה יוכל לא אחר שמטעם לדון ויש ג[
 כאידך הקולא תהא בביהש״מ ילוה אם שהרי יום, שהוא גיסא
 מחמירים אהדדי דסתרי קולי תרי שהם וכיון לילה, שהוא גיסא

 אבל חבר. אייזיק יצחק והג״ר ארי להגבורת כזה ומצינו בשניהם,
 לקולא דאזלינן בביהש״מ, עירוב לענין הוא ערוך תלמוד לכאו'
צד. בכל וחומרא קולא לה דמשכחת אע״ג

 יש דביהש״מ בספיקא ומשיב, והשואל דעת החוות למש״כ ד[
 כאיקבע וחשיב לפנינו והלילה שהיום דרבנן, במילי אפילו להחמיר
איסורא.

 מותר עדיין שאם פרוזבול, עשיית לענין גם זה בכל מינה ונפקא ה[
 איסור יש דשמא אלא פרוזבול, לעשות יוכל גם החוב, בתביעת
דבר'. ודבר חפצך 'ממצוא משום בביהש״מ דפרוזבול מילי במסירת
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״לדעת״
היומי בדף - שבועי מבחן

ז״ל טוב יונו יוסף ר ב״ ברוך ר' נ“לע

073-7289669

141 ׳0מ מבחן ע"ג~ עד ״ז0 כתובות תבוא~ כי פרשת
בלילה. שני יום עד שישי מיום שבוע, בכל נפתחת הטלפונית המערכת

 ההפצה ולנקודות נוספים לפרטים המבחן, ועשיית לרישום
. 073-7289669 הטלפון: בקו לשמוע ניתן

טפסים. נוספות-״לדעת״-מילוי פלוס-בקופות נדרים בעמדות גם המבחן לעשות ניתן
קבוע, באופן במייל המבחן ולעשות לקבל ניתן כמו׳׳כ

.a0527692282@gmail.com בכתובת: רישום ע״י

 בניכוי בכתובתה אותו שמים מתי זהב, שהכניסה אשה .1
חומש?

לפורטם. שנהגו במקום זהב בדינרי א.
לפורטם. שלא שנהגו במקום זהב בדינרי ב.
דקות. זהב בחתיכות ג.

 האם משלו, להתפרנס רוצה ואינו ממון לו שיש אדם .2
מצדקה? לו נותנים

לא. א.
 לאחר ממנו ונפרעים וחוזרים מתנה לשם לו נותנים ב.

מיתה.
מחלוקת. ג.

 להם נותנים כמה יחד, להנשא שבאות יתומות בנות עשר .3
האב? מנכסי

 עשירית והשניה מהנכסים, עשירית נוטלת הגדולה א.
הלאה. וכן שנשאר, ממה

 אחת כל אם יחד כולם נוטלות היו כמה מחשבים ב.
בשוה. וחולקות שנשאר, ממה עשירית נוטלת

 נוטלת אחת וכל לעשר הנכסים כל את מחלקים ג.
מהנכסים. עשירית

? הנדוניא את מקבלת היתומה קרקע מאיזה .4
זיבורית. א.
בינונית. ב.
עידית. ג.

 יכולה הבת אם יוסי ורבי מאיר רבי נחלקו אופן באיזה .5
? נדוניתה של הקרקע את לבעלה מהשליש להעביר

שנישאת. קטנה א.
שנישאת. גדולה ב.
שנתארסה. גדולה ג.

חכמה לדעת מדור-
ק ב״י יעקב ישראל ר■ לע"נ ז״ל אייזיק י«ו

ן נדוניא מקבלת או אביה מנכסי ניזונת שבגרה יתומה האם .1
נדוניא. מקבלת אבל מנכסיו, ניזונת אינה א.
מחלוקת. נדוניא ולגבי מנכסיו, ניזונת אינה ב.
נדוניא. מקבלת ואינה מנכסיו, ניזונת ג.
דינה? מה לה, היפר לא והבעל נזירות שנדרה אשה .2

כתובה. בלי וי״א כתובה עם י״א תצא, א.
כתובה. עם ותצא חל שהנדר וי״א חל, לא שהנדר ״א ב.
בכתובה. שלא ותצא חל שהנדר וי״א חל, לא שהנדר ״א ג.
? תתקשט שלא האשה שנדרה נדר להפר לכו״ע יכול הבעל אופן באיזה .3

אופן. בכל א.
צבעונים. בבגדי תתקשט שלא נדרה אם ב.
לבינה. שבינו בדברים ג.
 בסתמא, כנסה וכן בסתמא אשה במקדש שמואל לפי הדין מה .4

בהם? להקפיד הבעל שדרך נדרים עליה ונמצאו
איןלה גט צריכה אינה א. כתובה. ו
כתובה. לה ויש מדאורייתא גט צריכה ב.
אין מספק או מדרבנן גט צריכה ג. כתובה. לה ו

הדין? מה פרי, שום תטעם שלא אשתו את המדיר רשות-
בכתובה. שלא תצא א.
כתובה. ויתן יוציא ב.
חל. לא הנדר ג.

פרנס? יעמיד שהמדיראתאשתו הכונה מה .6
מזונות. לאשתו לתת יכול לא שהוא לחנוני שיספר א.
מפסיד. אינו הזן כל שיאמר ב.
נכונות. התשובות שתי ג.

 ונישאת, ארוסה בעודה ממנו מלהנות אשתו את המדיר .7
כשנישאת? מזונות לה נותן הבעל האם

לנדר. הסכימה שנישאת שכיון לא, א.
האירוסין. אחרי היה שהנדר כיון כן, ב.
 ועכשיו בזה לעמוד שתוכל שחשבה שטוענת כיון כן, ג.

בזה. לעמוד יכולה שאינה רואה

בכתובה? שלא יוצאת אופןאשה באיזה .8
ידיעתו. בלא טבל בעלה את האכילה כשהיא א.
מקיימת. ואינה בנודרת ב.
נכונות. התשובות שתי ג.

 מומין או נדרים בה ונמצאו תנאי בלא האשה את המקדש .9
? דינה מה בהם, להקפיד הבעל שדרך

גט. בלא ויוצאת טעות, מקח הוי א.
כתובה. בלא בגט יוצאת ב.
ובכתובה. בגט יוצאת ג.

 האם גט, צריכה בסתמא וכונס תנאי על שהמקדש רב לפי .10
כתובה? לה יש

כן. א.
לא. ב.

מלוקת. ג.

השבוע ההגרלה
₪ 500 על-

 נוספת הגרלה
חכמה: לדעת מדור על

₪ 200 ע"ס שובר
לבחירה:

MAN
S ברעד:
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ברווה משנה
’ב סעיף סוף נא סימן עד ד׳ סעיף מז וזסימן

?11 הרה שנזספיק אז התורה ברכות אחרי בפה ללונזד צריך האם
הרהור. תספיק א׳
בפה. מעט ללמוד להזהר צריך ב׳
צריך. בסתמא מהרהר אם רק1 בפה, להוציא א״צ ללמוד כותתו אם נ'

ה, המשנה לדעת אוי תה ברור ת אחרי מיד למד לא אם לעשות ר התורה? ברכו
 התפילה. אחרי מיד וילמד רבה באהבה לצאת יכוין ’א
ויברר. יחזור ב'
בהרהור. אלא יום באוחו ילמד לא ג'

ת בבוקר מברך האם הלילה, כל ער שהיה מי התורה? ברכו
 מאחר. שיצא ונכון להקל, ברכות וספק תחלוקת, א'
 מאחר. חובה ידי לצאת וחייב לברר, יכול אינו לכו״ע ב׳
מאחר. שיצא ועדיף בעצמו, יברר ג׳

תוד המשכים ת מברך מתי הבוקר, אור קודם לל התורה? ברכו
מיד. א׳
 השחר. עלות אחרי ב׳
היום. כשיאיר ג׳

התורה? ברכות מברכות נשים האם
 כן. א׳
לא. ב׳
להקל. ברכות וספק מחלוקת, ג׳

פיו? השגורים פסוקים פה בעל לומר מותר האם ב
כן. א׳
 הכל. בפי שגורים הם אם רק ב׳
אסור. הכל בפי שגורים הם אם גם ג'

חד ישתבח אז שאתר ברור המסיים חזן, עם י אמן? עתה האם ה
 עונה. א׳
עונה. לא ב'
עונה. ובישתבח עתה לא שאמר בברור ג'

 □,did nmn שבוע״ם מבחנים
פץ ,1Dm בדף  (o״n וו

ומשל׳ב mn אוובח
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ן1הלש שמירת
להשקיט" "וכדי ו׳ פרק - ד׳ פרק התבונה שער

שע? יקרא הזא הגתזרה הדין במידת האדם את ד! הקב״ה אם מדזע ר
 כראוי. ושמחה ויראה באהבה עשאה אם וכן פרטיה, לכל עשאה אם מצוה כל על שידקדקו מפני א'
תצוות. תאשר עוונות יותר להם יש האנשים שרוב מפני ב׳
לחטוא. כדי לו נותן שהקב״ה בכוחות האדם משתמש איר מאד, נוראה היא קטן חטא על שהתביעה מפני ג׳

הדין גזרם דבר איזה ת? יהיה האדם עם ש לזכז
 ורכילות. הרע לשון מדבר אינו אם א'
 זכות. לכף אחרים דן הוא אם ב'
השתיקה. במידת אוחז הוא אם ג׳

,־׳*ז

| חבית: למחשבי נקודה « ל י Mע
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ת הרמב״ם כתב אי התוכחה: צורת בענין חשובים דברים כמה כאן להביא ויש כנגדו. שחטא לחי תוכחה מצות בענין הקודם במבחן עיין  חי( ,ו )דעו

כו, חטא עליו תשא ולא שנאחר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחילה חבירו את "המוכיח  חבירו פני המלבין חכמים אמרו כר וכו', ברבים וכ״ש ו
שר איש דרך ש"כל כיון ג' טובה. ברוח מתקבלת התוכחה 1שעי" התוכחה, לפני שבח חילות להוסיף מאד כדאי ב' הבא. לעולם חלק לו אין ברבים  י
 מתקבלת. אינה אחרת בדרך תוכחה כלל ובדרך וכדומה, בקלות נפגע עצמו שהוא לומר אלא בסדר, לא אתה לחבירו לומר שלא מאד כדאי בעיניו׳

מן לו יעי ובמכתב עצמו, את להצדיק מיד חייבי’ שהוא מרגיש האדם שבדיבור כיון שם(, בעילום )לא במכתב הדברים את לכתוב עדיף לפעמים ד'  ז
שאין לפעמים ה׳ בדברים. להתבונן שון כללי ולפי אחרת, ברירה )כ ביניהם. שיפייס אדם לאותו שליח לשלוח עדיף לתועלת( הרע ל - —\ י
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אלול ט״ו-כ״א תבוא כי פ, 21 לזבחן
חיים חפץ

י״ב סעיף סוף ט' כלל - ד׳ סעיף ח' כלל רכילות הלכות
חסד אהבת

ו׳ פרק סוף - כאן ואעתיק הג״ה ד' פרק

| חיים חפץ %

תר האם חבירז סוד לגלזת נזו בסתר? לז סיפר ש
 אסור. א׳
הותר. ב'
מותר. לאו ואם אסור, רכילות מעמם בזה יעו אם ג'

 והוא אדם עם להשתתף רוצה שחבירו שרואה מי
ק, מכך לו רם1י שבודאי משער  לילך צריך האם נז
פי לומר ל ההתר(? כללי לו)

 בדיעבד. התר בגדר אלא הדבר ואין צריך, אינו א׳
 לו. ולומר ללכת צריך ב'
עדיף. תעעוה ואל עגב ג׳

ת התר תנאי האם  באופן גם שייכים לתועלת רכילו
מד שמישהו לאדם שמספר לו? להזיק עו

 כן. א׳
לא. ב׳
נצרכים. מהפרטים חלק רק ג׳

חיד מותר האם פי לספר לי ת)ל כילו  ההתר( מנאי ר
אופן שיפעל לאדם עליו? שמספר מי כעד מעשי ב

 מותר. בעצמו הדברים את ראה אם א׳
 עועוים. היו עובי״ד מה יעעוה אם רק תותר ב׳
אסור. בי״ד רעוות בלי מעעוים יעשה אם ג'

אופן ש ב ת, להתיר התנאים את שי  יספר האם רכילו
תו? שואל שהוא בלי מעצמו  או

 צריך. א׳
 מותר. ב'
אסור. ג׳

ת, סתורה לקנות שעומד תם איש  מותר האם במנו
תו? עומד שהמוכר לו לזמר לרמו

 לו. לומר צריך אצלו עויקנה החנות בעל עם סיכם לא אם א'
 לו. לומר צריך אצלו עויקנה התנות בעל עם סיכם אם אפילו ב׳
איסור. עבר לא לו אמר ואם לו, יאמר לא לכתחילה ג'

פן שמכר מי חבירו ח אופן ל ש ב  האם אונאה, בזה שי
תבירו זאת לספר מותר ההתר? תנאי לפי ל

 איסור. עבר עוהמאנה כיון אופן, בכל תותר א׳
 ואם בו, לחזור יכול הקונה דין פי עועל באופן רק מותר ב׳

בעיניו. המקח לעיבח מצוה בו לחזור יכול אינו
 מעמם המקח את יעיבח עולא ותומר וקל אופן, בכל אסור ג׳

תרחק׳׳. עוקר "מדבר

חסד אהבת

ם מה על היז לעשותם? למחר ולא לעשותם" נאמר"
 מותו. לאתר בממונו יעעוו מה לדאוג לאדם עואין א'
 מותו. לאתר תעמבר. לעעמת יכול אדם עואין ב'
 מתורה אחד יום אפילו לו יחסר עולא לדאוג האדם עגעל נ'

וחסד.

 המצוות את יעשה שהאדם הרע היצר מנסה מתי עד
שתים? לשם ולא להתפאר כדי

 כבר תתקרב מותו עויום רואה עגכעוהאדם זקנותו, ימי עד א'
בו. עוולנג זר! הרע יצר אין

 עוהוא בעועה לא אבל בזה, נסיון לאדם יעג זקנותו בעת גם ב׳
למות. וקרוב גוסס

לחות. וקרוב גוסס עוהוא בעועה אפילו ג׳

ש מלאכה לעשות אסור אופן באיזה בעיר? מת כשי
 בעיר. קדיעיא תברא אין אם א׳
 קרובים. לו אין אם ב'

אסור. אופן נ'בכל

 הקבורה? אחרי עד הוא הלויה חיוב האם
כן. א'
עגיקברנו. מי עויהיה העיקר ב׳
הקבורה. אחרי עד מנין עגיהיה לדאוג העיר אנעוי על מוטל נ׳

 הקב״ה שמת כשר אדם על דמעות המוריד מדוע
ת מניחם גנזיו? בבי

 עונחסר המצטער כעור אדם עגהבוכה מראה זה כי א'
מהעולם. ד׳ עבודת

 כביכול בוכה והקב״ה אלוקים בצלם נברא עוהאדם תפני ב׳
העולם. מן פטירתו על

ננעלו. לא דמעות עועוערי מפני נ׳

שו מהו חכם? של בהספדו המתעצל של עונ
 ימים. מאריך אינו א'
 בחייו. לקוברו ראוי ב׳
נכונות. התעוובות עותי נ'

ם? ניתזם של התצזה עיקר מהי אבלי
 יותר. צריך ואין וכו', ינתם המקום לומר זה העיקר א'
 הוא העיקר אבל חובה, ידי יצא וכו' ינחם התקום אתר אם ב׳

צערו. להפיג
 לאבל לדאוג העיקר אבל יצא, וכו׳ ינחם המקום אמר אם נ׳

וכדומה. אכילה צרכי ל

מבית: למחשבה נקודה
 לתועלת. לדבר ההתר והוא בתורה, שיש לאוין השס׳יה בשאר מצינו שלא חיותד התר מצינו ורכילות הרע לשון באיסורי הנה

 למה לתועלת, להזיקו או חבירו פני להלבין התר שאיו דכמו תורה, איסורי משאר ורכילות הרע לשון איסורי נשתנו מה וצי׳ב
 לו אשר כל להפסיד מחויב שאדם ז׳( ו׳ סעיפים א' רבינו)כלל כתב שהרי צ"ע וביותר לתועלת. הרע לשון לדבר התר שיהיה

 שהרי לעיין יש בם התועלת. משום כאן להתיר אי׳א ולמה לכבוד, רק לו נוגע הדבר אם וכ׳׳ש הרע, לשון איסור על לעבור ולא
ש״ו רבים ועשין לאוין עוד בפתיחה מנה הת"ח גם יתיר לתועלת הרע לשון של ההתר איר וא"כ הרע, בלשון עליהם לעבור ש

ב.”וצ אלו. איסורים
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עקיבא רבי
 תורה, ללמוד אותו ושלחה ומעלי צנוע שהוא ראתה ר״ע של אשתו

 אז שהיה כתוב בחז״ל אחר במקום בתורה. גדול להיות נהפך ולבסוף
 תורה ללמוד התחיל שר״ע איתרמי מדוע להעיר ויש ארבעים. בגיל
הוא. דבר הלא אשתו. מכוח זה ושהיה ארבעים בגיל

 בספרים במבואר ונפתח רבותינו, דברי מתוך מתבארים והדברים
 בגמ' שאמרו וכפי פה, שבעל תורה שורש הוא עקיבא שרבי

 נחמיה, ר' תוספתא סתם מאיר, ר' מתני' ״סתם א( פו, )סנהדרין
דד״ע״. אליבא וכולהו שמעון, ר' ספרי סתם יהודה, ר' ספרא סתם

 מר״ע, תורה דברי שמע משה שכאשר מסופר ב( )כט, במנחות
 להיות בר״ע בחר לא מדוע הקב״ה את ושאל אותם הבין לא הוא
 דמשה והיינו לפניי'. במחשבה עלה כך 'שתוק ונענה: התורה, נותן
 ]וכפי פה שבעל התורה עמוד הוא ור״ע שבכתב, התורה עמוד הוא

י[. אות יהושע ספר מאמרים בליקוטי צדוק רבי מדברי שמתבאר

 לנו נתונה שתושב״כ הוא לתושבע״פ, תושב״כ בין החילוק וכידוע
 מדבר שהקב״ה מה שכוללת חיים, אלקים דברי בבחינת מלמעלה

 מסורת, שיש ואף האדם. בבחינת מאיתנו, מגיע תושבע״פ אך אלינו.
האדם. של הדעת אליה מצטרף

 שר״ע הטעם שזה מבאר ע״ג( ס דף רשב״י מאמרי האריז״ל)שער
 בן אומרת באבות המשנה כי ארבעים, בגיל תורה ללמוד התחיל

 בתורה שמצינו הוא והביאור בינה. בסוד עקיבא ור' לבינה, ארבעים
 מה היא שחכמה רש״י ומבאר ובינה', 'חכמה פעמים כמה שכתוב
 השער היא בינה מעצמו. שמחדש מה היא ובינה מרבו, למד שאדם

 הפסוק על מעצמו. להבין מצליח אדם ארבעים ובגיל לתושבע״פ,
 היום עד לשמוע ואזנים לראות ועינים לדעת לב ה' לכם נתן ״ולא
 רבו של דעתו סוף על עומד אדם שאין חז״ל בשם רש״י אומר הזה״

 הבינה כנגד הוא עקיבא שרבי האריז״ל שאומר וזה שנה. ארבעים עד
תושב״ע. של עמוד הוא ענינו כל כי הבנתו, על האדם שמעמידה

 אשתו. ע״י תורה ללמוד החל מה מפני נבין זה פי על וממילא
 שהתורה מבאר רמ( אות אור תורה שבועות )מסכת דהשל״ה
 כמו והוא נקיבה. בחינת שבע״פ ותורה זכר בחינת היא שבכתב

 וממנו האיש בחינת הוא שהקב״ה פעמים הרבה אצלנו שנתבאר
 התושב״ע. עולה ומהם אשה בחינת הם וישראל התושב״כ, יורדת
 שמבואר כפי שבע״פ, תורה גילוי הוא עניינו שכל עקיבא רבי וא״כ

 ע״כ בעולם, נקבה-אשה לבחינת שייכת שבע״פ ותורה הנ״ל, באר״י
 דוקא. אשה ידי על מתחיל עקביא רבי של תורתו לימוד תחילת
בעז״ה. נכון ונראה

סד דף

אשתו את המשרה
 והגמ' חיטין. קבין שני לה לתת צריך שליש ע״י אשתו את המשרה
 הראשונים וע״פ השיעור. מה זה, בשיעור מחלוקת שיש מחשבת

ושליש. חמש או ביצים שש שהוא עולה

 האיפה״, ״עשירית היה במדבר לישראל שירד המן שיעור והנה
 - וחומש ביצים מ״ג עולה שהוא פ״ג דף בעירובין בגמ' ומבואר
חלה. חיוב כשיעור

 עם הדברים מתיישבים כיצד כאן והשטמ״ק התורי״ד ומקשים
 מ״ג אחד כל אכל ובמדבר ביום, ביצים שש לאשה דדי גמרתנו
וחומש. ביצים

 להסתפק גם ואפשר הגבוה השיעור הוא במדבר שהשיעור וי״א
 ההוא שמהשיעור בגמ' שם דמשמע הוא בכך הקושי אך בפחות.
 ביהודה הנודע שמביא מזו, ויתירה בזמננו. אכילה לשיעור למדים
 שיעור אותו קיבל מישראל אחד כל שבמדבר לח( סי' קמא )או״ח

 הרבה כך כל אכלה במדבר שאשה יתכן ואיך האיפה, עשירית של
 קיבל ילד שגם לציין עוד ומוסיף בסוגיין. אשה מאכילת יותר

 את אחד לכל העניק שהקב״ה לומר צריך ועיי״ש האיפה. עשירית
 ובאמת לאכול, צריך הרבה, שאוכל גדול שאדם המקסימלי השיעור

מעט. רק שאכלו היו זה שיעור מתוך

 אנשים ואיך המן, מן להותיר אסור דהרי כך, על שקשה אלא
להותיר. ולא הרבה כ״כ לאכול הצליחו מועטת שאכילתן

 שהטעם בעירובין( אורה הקרן וכ״כ בראשונים שתירצו)הובא ויש
 גם לה שנותן משום חיטים, של קטנה כמות לאשה שמספיק
 אך מן. רק היה מאכלם שעיקר במדבר משא״כ נוספים, מאכלים

 מנכריים. קנו וגם שליו, גם במדבר להם היה שהרי כך על הקשו
מן. היה אכילתם שעיקר י״ל ועדיין

 את מיישב משה בתורת וכן עירובין, ובמסכת בתשובה החת״ס
 הוא העומר את לשער שהצורה אומרת בפסחים שהגמ' הנ״ל, כל

 קבוע. שיעור הם ואצבע אמה כלל ובדרך ואצבע, אמה באמצעות
 שלפי ונמצא שלו. והאצבע האמה לפי אדם בכל שיערו במדבר אבל
 מן, יותר קיבל גדול אדם המן. שיעור גם היה האדם של גופו גודל

פחות. קיבל והקטן

 השיעורים שבזמננו הביאור מה שהנה דבריו, את יותר לבאר ויש
שהוא. מה אדם כל לפי נקבע השיעור ובמדבר קבועים

 הגופים, במהות משתווים האדם בני כל שבגשמיות לומר ונראה
יש הרוחניות מצד אך גידים. ושס״ה אברים רמ״ח אחד שלכל
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הדף על קצרה מחשבה

 נשמה לו יש אחד שכל לחבית, אדם בין ועמוקים גדולים חילוקים
 שנבלע רוחני אוכל היה במדבר המן וייחודית. שונה נשמה ושורש

 השרת שמלאכי אבירים לחם זהו ר״ע ולדעת פסולת, ללא באברים
 תורה ניתנה לא” רוחני. פן בזה שהיה מודים עלמא וכולי אוכלים,

)מכילתא(. ”המן לאוכלי אלא

 כל למדרגת מותאמת להיות צריכה היתה המן שירידת א״כ מובן
 מאחר לכולם. אחיד שיעור היה לא כן ועל שהוא מה כפי אדם

לעצמו. נבדל הוא אחד שכל הרי רוחני, ברובד ומדובר

סה דף

אב~ אלמנת דחומא מעשה
 של הדין לבית שנכנסה דאביי, דביתהו דחומא המעשה כאן הובא
 שאביי שיודע אמר ורבא במזונותיה, יין לה שיפסקו וביקשה רבא
 הראתה יין שותה היה שאביי להראות כדי וחומא יין, שותה היה לא
 יופייה מחמת הדין, בבית אור נפל ואז הכוסות, גודל את זרועה על

 רב אשתו)-בת את ותבע לביתו רבא ונכנס יהוידע(. בבן )כמבואר
 והיכתה חומא אחרי רדפה אירע אשר את אשתו וכשהבינה חסדא(.

אותה. לישא רבא את תמשוך שלא כדי הארגז של במנעול אותה

 לפני אנשים לשני נשואה היתה חומא דהרי המהרש״א העיר וכבר
 היא הרי וא״כ שנפטר השלישי הבעל היה שאביי ונמצא אביי,

 נעשית לא שבפעמיים ביבמות להשיטות )גם לכו״ע ׳קטלנית׳
 וממה לרבא, להנשא תוכל לא מצב בכל שחומא ונמצא קטלנית(.

 את שתפתה שחששה המהרש״א ומבאר חסדא. רב בת חששה
ראוי. לא באופן לה להנשא רבא

בכך. נחשד הדור גדול שהיה רבא היאך וצ״ב

 היה המעשה את שסיבב שהמקרה הוא מקרה האם לחקור יש עוד
יין. לשתיית שקשורה שאלה

כדלהלן: הפלפול דרך על לומר ונראה

 רבנן בזה״ז, יין לשתות לכהנים מותר אם דנה יז. בתענית הגמ׳
 שם חננאל רבנו וכתב מותר. רבי ולפי בהמ״ק, ייבנה שמא אוסרים

 אביי שהרי יין, שותה היה לא שאביי סבר דרבא בסוגיין הטעם שזה
 סבר ורבא בזה״ז יין לשתות לכהן שאסור להו סבירא ורבנן כהן, היה

 טענה שחומא במה הפשט מה קשה, לפי״ז אבל כרבנן. ס״ל שאביי
 כרבי הלכה אי מחלוקת בגמ׳ שמצינו לומר ונראה יין? שתה כן שהוא

 יחיד כנגד כרבי פוסקים האם כלומר מחביריו, כרבי הלכה או מחברו
 דהלכה ס״ל דאביי חומא תשובת וזהו רבים, כנגד אפילו או בלבד
יין. לשתות לכהנים והתיר כרבי פסק אביי ולכן מחביריו, כרבי

 נעשית אשה פעמים כמה לאחר דנה ב( )סד, ביבמות הגמ׳ הנה
 פעמים. ב׳ לאחר סובר ורבי פעמים, ג׳ אחרי רק לרבנן קטלנית,
 לגבי עובדא הביא יוסף בר יצחק רב אתא דכי הגמ׳ שם אומרת

 שהתחתן אביי סמך כך ועל כרבי, שהלכה מוכח שמזה מילה, ברית
מאד אביי על תמה שרבא הגמ׳ וממשיכה זה. בסיס על חומא עם

 שאי אמר עצמו שאביי ועוד עצמו. את לסכן יצחק רב על סמך היאך
 אינם שלו השמועות שכן יצחק רב של שמועותיו על לסמוך אפשר

מדוייקות.

 מיתה גורמת קטלנית שאשה הסיבה מה שם, דנה הגמ׳ והנה
 שמזל או לכך( גורמת עמה הביאה )היינו גורם מעיין האם לבעלה,

 שאם ומת, הדקל מן נפל או האירוסין מן במת מינה ונפקא גורם.
 פירוש, כן. היא מזל זה אם אבל קטלנית, נחשבת היא אין מעיין זה

 היא האשה המוות את הגורמת אחרת סיבה כשיש האם הוא הדיון
לא. או קטלנית

 שבעלה לו ואמרה רבא לפני באה חומא כך: לומר אפשר ומעתה
 לטעון שתוכל אלא רבנן, כשיטת ולא רבי כשיטת יין שותה היה אביי
 כרבי הלכה קטלנית בענין גם א״כ מחבריו, כרבי פסק דאם כנגדי

 מכאן ולכארוה אותי?! אביי נשא ואיך קטלנית, הויא שבפעמיים
 כמ״ד סבר שאביי לך משיבה הריני כרבי. דלא ס״ל שאביי מוכח
 שהם ומצא הקודמים, הבעלים את המית מה ובדק והלך גורם מעיין
 דהלכה ליה סבירא ולעולם למעיין, קשורות שאינן מסיבות מתו

 ומגיע כרבי, ס״ל שכן יין, שותה היה שאביי לומר באה ובזה כרבי.
יין. לה

 טוענת הרי דחומא רבא, אשת של החשש היטב מובן ולאמור
 מחמת שלא מתו הראשונים שהבעלים משום קטלנית, אינה שהיא

 עלי מבית בא שאביי ביבמות בגמ׳ מבואר עצמו אביי וגם המעיין,
 שנים, ס׳ חי ובגמ״ח בתורה שעסק משום ורק צעיר למות צריך והיה
 אליבא וא״כ כלל, לקטלנית נחשבת אינה זו שיטה לפי חומא וא״כ
 שתגרום חשש יש שפיר ולכן לכ״ע, אותה לישא לרבא מותר דידה
בהיתר. אותה לישא לרבא

 הוא לקטלנית היין בין השייכות היטב, מיושב הגמ׳ מהלך כל נמצא
 שתה אביי כרבי פוסקים ואם לא, או חביריו נגד כרבי פוסקים האם

היטב. דו״ק קטלנית. אינה שחומא וע״כ יין,

סו דף

ישראל אשריכם
 וראה מירושלים יוצא והיה החמור על רוכב שהיה בריב״ז מעשה

 ערביים. של בהמתן גללי מבין שעורים מלקטת שהיתה אחת ריבה
 גוריון בן נקדימון של בתו שהיא והשיבה את, מי בת אותה שאל
 ישראל, אשריכם ואמר ריב״ז בכה הגמ׳: ומסיימת גדול. עשיר שהיה

 ובזמן שולטתבהם, ולשון איןכלאומה רצונושלמקום בזמןשעושין
שפלה. אומה של בהמתן ביד מוסרן מקום של רצונו עושין שאין

 יורדים מקום של רצונו עושין שכשאין השני החלק על מדוע וצ״ע
ישראל׳? ׳אשריכם נאמר לתהום עד

 עם של שהמהות מבארים אגדות בחידושי והמהר״ל המהרש״א
מציאות. שום להם אין זה וללא להקב״ה, החיבור הוא ישראל
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 שר - א”המהרש בלשון עצמם, בפני מציאות יש העולם לאומות
 כלל. מציאות להם אין ה”להקב השייכות ללא ישראל אבל ומזל.

 אומה של מהבהמה למטה יורדים הם בגלות, אותם עוזב וכשהוא
שפלה.

 מאה חמשה מכם ורדפו” נאמר ח( כו, )ויקרא בחוקותי בפרשת
 5 אם החשבון שלפי י”רש והקשה ,”ירדפו רבבה מכם ומאה

 דומה אינו ותירץ .2000 לרדוף צריכים 100ש הרי ,100 רודפים
המצוה. את העושים למרובים המצוה את העושים מועטים

 של בקללות השבוע, בפרשת דומה פסוק יש י ר דה סראיה והקשה
 איכה” ל(: לב, )דברים העולם אומות לגבי נאמר תבא כי פרשת
 חשבוןה כרי1? דה קש םש גם ו ,ה״ רבב ושניםיניםו ף 1ק א אחד ירדוף

 יש״ר ץריהיש מיגו ם.ייאפא לירנים יייהיםצ יםניש אאף, םיימ אחד אם
ים. דיה י? נ מדגבר יהםש ,אש לעיי וורל ליכ י לא כאן,

 םםמית, אותיםצ יש וייםדלג יהלל הנקודה ב״ים? לפ״המה מתרץ
 כן ל או לוה. יה די ״יע מם הנרדהלם הגויים, ר אח םיפפרו םיוכשהיהוד

 ריה רבים, םייכג אחר םודאיר םיננוםי מעט יאהכ ?הסביר צורך יש
 כנגד ועומדים לזה זה עוזרים הם כך ררפיםנ םאיג רנדוו שיש ככל

 .״׳כיו לעטיימ די יכוד ישעו ש״יע רםלש לץ אהי לתשוב ויה הרודפים.
 ם,ירב הדהוי אחר היםפוכ־ גרים ^יזהו ך,יהפ ודא ^כיייכשה אבל

סיי מ̂ניבשה מכיון ̂ל, יתיישש מ ̂זי־־  ח?היי^ גהם ״,וי״ יהר נתי
 לזה זה שמסייעים גרים ינ ש השוב יזדר היב םהלהל חיוננ עצמית
 זה מחזקים לא הנרדפים כי יהודים, של רבבה אחר לרדוף יכולים

זה. את

םוי מנדי הוור ילהר״ רשל אכישא ואאמו״ר  האישמ יאמר קלי ‘ם
 וירוככו לאאשמד קו שאל היל ת ונדל אפיב בהם הש ירידבה לפרסם
̂י רלכו עדוומ ריה,ח ירההצר לבז^ ישראל  הילשיש שיא ?נםלט כונ

.לםכ הםק בא יא^ ה ר לפיגר א חיבו ללא

אר זה כ ״1:̂^בי^ ״אשדבה די רןהביאו וזה ש  כוכ פיבקד lריוי:lי̂ב יי
ש^ל ם״ במר השימ זה נמוך, ̂ריר ־ ̂ה םירפה ייאוש יק  ויהו ,̂רה ם

ישראל! אשריכם מעלתם.

סז דף

חפ? יהןרגג א ם רווגו ם ו רכל  p מלדלמון 

 נותן היה הרי ממונו, את איבד ין ווה ויי ן נקהימו לאיכה ששמבא ’הגמ
.”דעבד הוא לכבודו” אמרו הראשון ובתירוץ לצדקה. ממון

̂ה)ח, מהגמ׳ ו״לשמה ה מקשה ̂רי  ההכצ ותןנשה יה( יד, ה( הכ
ד מי׳ שירווה מנת על’  לשמה אףש שבתגשמ יהר ואור. ךקדי יע וו

יהצדקה דיכםת קפוגמר אינה

ד נ״פ ״אשויפהמ מתרץ ב ^ אוננני׳ י י ע רפ א איגמ י  תדשש ו
 שלא שמתוך לשמה, שלא ומצוות בתורה אדם יעסוק ״לעולם
לשמה שלא בתורה העוסק ״כל מהגמ׳ שהקשו לשמה״, בא לשמה

 להתייהר כדי שלומד כגון מיירי דהתם ומחלקים .”נברא שלא לו נוח
 אבל לעשות, ע״מ לומד ואינו בהלכה, חביריו את ולקפח ולקנטר

 את לדרבן ומנסה עצלות מתוך אלא רעה לשום מתכוין אינו כאן
מגונה. אינו וזה ,’לשמה שלא’ה בעזרת עצמו

 בשביל הצדקה את שעשה נקדימון שאצל המהרש׳׳א אומר ועפי׳׳ז
הגרוע. ’לשמה שלא’ל שייך הדבר עצמו, כבוד

 עושר שמקבצין הזה בדור ורבים” - לבו מנהמת המהרש׳׳א ומסיים
 כ”ואח כוכבים, עובד כגזלת השם ובחילול באמונה שלא שלהם

 ברכת םרל תתהו הנש יכל דאוכ הלה ארית שיו! שימאו בב מתנדבי
ם ומפארת, יש גבם תיאר רךביש מי אץי  הבאה ינצור אלא ו

י ןנוא אריבעב ה רדוו י ו ןינאמ מלם יי י ד כנ ה י /’י

 הקודם בעמוד ’בגמ שאמרו מה דבעצם ההפלאה, כתב הלל יביאו
 לשמר מצד ם ולוסג טםרד חדבר;ש המי ייננ:ו̂ אמון ח מל”

 וגלגל הלעו הלגל גהטב יםל י ה^ל^כ בדרך וני גו ה ה רשאו^ את
 ארותההיכו שכיון אלא .דלע משתקהםצלו הילל הםי ךש ויכקיג,יורד
םד, גה^אה מרםא מממוו. גחדתלשימוריל תוסגול  שהסגולה ש

 שעצם הגם כן ועל טהורה. צדקה של מיוחדת זכות צריכים תפעל,
ר דאוכש כףרהצד עד םרית רי  את הה אב אוד כהס אלא ,רנהגו י
ל א^לד ־רך ימפנ ונגה דדתשmוהכ רi!גהסגו אדל.בגלר י

יליד דף

ק̂  מללי m ם y ף רפי ה ד ק א ד י נ כז ו r ־^ו y

 ל״ו. הווש סירא ןגנהדכנ וינ יעיר םירבהמ כל

.זהמ רל חלקים ם ואבשנ כהשם ה ־,ל אה שש ימהה ב”וצ

 אשר והשורש, המקור הוא ת”השי א( דרכים: שתי מבאר המהר׳׳ל
 עבודהל .׳רייח ״ראגלו׳̂ )םכיר האה p וםל אות.ידמל שיי יורי)רווירי יממנ
 לתה. לו קה ההוששם יםירגא םהינשבר מחתא לה: ם פיב ררןרלור זרה
ש ואף  יש םושאמ ,ר שבב יריר הם ידדמי והומ׳ אל כזנב׳ ם הלי יי
̂י ווtיי עליו י רויווני ו נמבג־ אגה “אי ר,וייו א^ ני  שפיע יג בואי ו מדרתפ י
 ואינו הצדקה מן עיניו שמעלים דמי אן, כ להדמיו ודביא יזהו אג לזול

 מקור הוא אשר מהקב׳׳ה ומתרחק יוצא הוא הרי לזולתו, משפיע
ד שודל בה י וי 1ram באד איה לולא קחשש ה,וקשר חיים  שבר ר
ש הה י?ני ̂זפ7כ ישאי מתדבק ב״א רעובד הואשמי ־וי
 העובדימשפיע. ה;האי הלץ המשמת ה׳ שר אהו^ב ,אליו האאומת

לי רתדמה ז”ע נרזכג.ו וי,וי ד

 אחד ילכי הם ישמאל עם כהנה ,y׳T^ מתב םזנייזrו יףייוב ב(
ו זהה חימאר כנrהי נייי לכוך המדוכתו קי־. ^מו זה, 1י  ישנו כאשר י
 עם’ כאן שאין מראה זה הרי אחר, מיהודי לו אכפת שלא יהודי
 גוי’ ישראל עם היות הוא בעולם הקב׳׳ה לגילוי שמביא ומה .’אחד
 ומי אחד ושמך אחד ״אתה - בשבת במנחה שאומרים כפי אחד
׳השם של הדגל את נושאים אנחנו בארץ״. אחד גוי ישראל כעמך
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 אחד/ מ'השם מובדל גם הוא הרי אחד' מ'עם שפורש אדם אחד'.
.”לגמרי ז”בע דבק כאילו נחשב האחדות מן והיציאה”

 אח ק”שצדי לפי האחווה, על מורה שהמילה'צדקה' מסיים ל”המהר
 ל(,”)-כנ ת”לדלי אח א”והה ת(,”בי ף”באל לזה זה ף)-צמודים”לקו

 ב( אחד. אב בני כולנו א( צדדים: משני לזה זה אחים ישראל כי לומר
בינינו. המחברת ומצוות תורה לנו יש

הסברים: שני עוד דילן הגמ' בביאור ונוסיף

 אלפנדארי י”מהר בשם לד( אות וירא פרשת דוד )פני א”החיד ג(
 חפץ אינו 'אם טוענים העולם שאומות טענה ישנה הנה כי מבאר,

 שכמו היא לכך והתשובה מבטלה?', אינו מה מפני זרה בעבודה
 מפרנסם', אינו מה מפני עניים אוהב ה”הקב 'אם שאלה ישנה כן

 הוא ז”ע לגבי וכך לפרנסם, הזכות את לנו נתן שהוא היא והתשובה
אחריה. ולשרש אותה לבטל הזכות את לנו נתן

 הטענה עם שמסכים מראה העניים את מפרנס שאינו אדם וממילא,
 התפקיד את לוקח ואינו מפרנסם', אינו מה מפני עניים אוהב ה' 'אם
 לגבי הדומה הטענה עם מסכים כ”ג שהוא מזה ומובן לו, מייעד שה'

 כ”וע זרה. העבודה ביעור של התפקיד את לוקח ואינו זרה, עבודה
ז.”ע עובד כאילו נחשב הוא

 של לב מחשבת שחושב אדם דהנה יעקב, בעיון כתב עמוק פירוש
 מתקנים כיצד ב(. לט, )קידושין עליה מעניש ה”הקב זרה עבודה

 כאן הגמ' בצדקה והנה ללב. שקשורות במצוות כאלה? מחשבות
 שהאיסור כלומר ,”בליעל לבבך עם דבר יהיה פן” מהפסוק: דורשת

 את מתקן אדם כאשר בליעל. נהיה שהלב לב, נדיב שאינו בכך הוא
 ז.”ע - ללב השייכות העבירות את מתקן הוא לב, נדיב להיות לבו

 ללבו מכניס ואינו הצדקה, מן עיניו המעלים שאדם מכך, והעולה
 עבודה של מחשבות לתקן דרך לו אין צדקה, של נדיבות מחשבות

ז.”ע עובד כאילו הוא שהרי הגמ' כוונת וזהו זרה.

סט דף

־אילפא

 מי כל ואמר: הספינה, בתורן עצמו תלה שאילפא מביאה הגמ'
 מהמשנה, מקור לו אמצא ולא אושעיא ור' חייא דר' ברייתא שיביא
 ברייתא לפניו והציע סבא ההוא ובא ואטבע. מהתורן עצמי אפיל
 כן אם אלא יותר נותנים לבניו, מסוים סכום לתת שאמר שמי
 הוא זה לדין שהמקור אילפא ואמר יותר. יתנו שלא רמז או אמר

 כשאומר למת לשמוע שצריך המת' דברי לקיים ממשנתנו'מצוה
יותר. לתת לא

 תענית במסכת המסופר הוא הסיפור של שתחילתו י”רש ציין וכבר

 אילפא בפרנסה. דחוקים והיה בתורה עסקו יוחנן ור' שאילפא

 רצה אילפא וכשחזר ללמוד. נשאר יוחנן ור' בפרנסה, לעסוק יצא

תלמודו. נשתכח שלא להראות

 ולטבוע לים לקפוץ אילפא הסכים הכיצד המפרשים ומקשים

 כן(. לעשות ממש התכוין שלא )ויתכן התורה בכל בקי ואינו במידה

 ולגרום אותו לבחון בא וכי סבא, ההוא הגיע מדוע להתבונן יש ויותר

זו. שאלה דוקא אותו שאל למה וכן לקפוץ? לו

 'ההוא שכתוב מקום שבכל בחולין התוס' פ”ע סופר, החתם מתרץ

 התורה, את יודע שאילפא ידע אליהו הנביא. באליהו מדובר סבא'

 הצד מה שהרי מסר, כאן לו והיה לכולם. זה את להראות ורצה

 יותר לבנים לתת לא רמז שהאב שאף אמר, שאילפא מה על לחלוק

 שאנו בהמשך בגמ' מבואר יותר? להם נותנים מ”מ מסויים, מסכום

 אחר שיחזרו י:”רש ומבאר אותם, לזרז היה רצונו שכל אומרים

להתפרנס. אותם לדחוף כלומר מזונותיהן,

 הנביא, אליהו כלומר סבא, שההוא מה שזה סופר החתם אומר

 צריך שאדם אילפא סבר יוחנן ר' עם שבמעשה פ”שאע לומר. בא

 מדעת בשונה ,”אביון בך יהיה לא כי אפס” ולקיים לפרנסתו לדאוג

 היינו ,”הארץ מקרב אביון יחדל לא כי” הפסוק את שהביא יוחנן ר'

לפרנסתו. ידאג ה”והקב והעבודה התורה על לשבת צריך שאדם

 הבנים, עם האב של בדין זאת את וביטא דעתו, את שינה אילפא כאן

 צורך שאין ומשום אתא, שלזרוזי הסברא עם מסכים אינו שאילפא

 לדבריו מתכוין שהאב כ”וע לפרנסתם. ידאגו שמשמיים כן לעשות

יוחנן. ר' לדעת הודה דעכשיו לזרוזי, רק ואינו יותר לבן ליתו שלא

 נקראת התורה מדוע מעורר החיים הנפש נקודה. כאן להוסיף ויש

 עץ לו ומזדמן בנהר שטובע לאדם דומה שהדבר ומבאר ,”חיים עץ”

 בים יטבע בתורה אדם שיאחז אילולי כך מטביעה. ניצל ידו שעל

החיים.

 והכריז הספינה לעץ עצמו שקשר אילפא כוונת שזה לומר אפשר

 לומר וכוונתו המים. אל עצמו יזרוק התשובה, את יידע לא שאם

 וכל בפרנסה. לעסוק שיצא למרות החיים, בעץ כסדר אוחז שהוא

 שייך עדיין הוא כמה עד ומראה בא שאילפא הוא הסיפור יסוד

לתורה.
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^ השגה בראש המתגלה גאון-יעקב מידת ^

 השבועות וחג ”ישראל גאל” של ציר על סובב הפסח שחג שכשם לנו מגלה הוטנר הרב
מר” הסוכות בחג ,”ישראל לעמו תורה הנותן” סביב  מחלן” - הכפורים וביום ,”ישראל עמו שו

 לבני למנצח” בפרק אומרים שכך ”יעקב גאון” - הוא השנה ראש של ענינו ”ישראל לשבטי
 .”סלה אהב אשר יעקב גאון את נחלתינו את לנו ישלח” תקיעות לפני הנאמר מזמור קרח

ד׳( מאמר ה”ר יצחק )פחד

 על מדובר השנה בראש ואילו ישראל לעם ה”הקב מצד היחס הוא הציר המועדים בכל
”יעקב גאון” המכונה תכונה ישראל עם של תכונה

 אוהב ה”הקב ומדוע ”יעקב גאון” המילים צרוף את היוצר ישראל עם של גאון אות מהו
 שאמר נאמר ועליה הגאוה כמידת רבותינו בפי המגונות מידות הרבה אין הן ”גאון” אותו את

 גאווה אותה אפוא מהי אחת. במחיצה להיות יכולים והוא אני אין” מתגאה אחד שאם ה”הקב
?”יעקב גאון” המכונה

 הרודף מדוע רע כבוד היה לו אדרבא רע. דבר אינו שכבוד כמו רעה מידה אינה עצמה גאוה
 ומדוע משתוקק, הוא אליו הרע בדבר ייענש שלא מדוע ממנו? בורח הכבוד הכבוד אחר

 הבורח שייענש מדוע הכבוד מן לברוח הוא נאה הן אחריו. רודף הכבוד הכבוד מן הבורח
הנאותה? התנהגותו עקב אחריו ירדוף הכבוד כמו רע כה שדבר

 עד הכבוד הוא גבוה כה הגמור ההפך ”ינחלו חכמים כבוד” אדרבא , רע דבר אינו כבוד
 שייך הכבוד שמים. בקדשי מועל בבחינת הוא ראוי שיהיה בלי יד אליו לשלוח שמנסה שמי
 למי מכבודו משפיע שהקב״ה אלא ”לעולם ה׳ כבוד יהי” אומרים הפסוק שאמר וזהו ה”לקב

 הריהו ראוי שיהיה מבלי לכבוד ידו ששולח מי ”ה׳ יתן וכבוד חן” שנאמר כמו ביקרו שחפץ
 באמת שאינו היא עדות אחריו רודף אם לכבוד ראוי שלכאורה מי ואף שמים. בקדשי כמועל

האמיתי. בכבוד לזכות זכאי מספיק שאינו חש היה באמת ראוי היה לו כי ראוי

תו” ונאמר ”גאים כל על רם” ודרשו ”ה׳ גויים כל על רם” נאמר הרי גאווה, הדין הוא  וגאוו
 אם שלו. שאינו בעולם הוא מתגאה כלל בדרך מתגאה אדם שכאשר אלא ועוד ועוד ”שחקים
 עליו זאת הכריזו הרי - בכשרונות אם ”ה׳ אמר הזהב ולי הכסף לי” - בעושר הוא מתגאה

 מכחיש הוא הרי בהם מתגאה הוא ואם התקינים. גופו בתפקודי וכן נולד בטרם השמים מן
מזה. גדול שנוא לך ואין ה׳ מתנת שהכל

 הבוחר אם אדם שאלני החופשית. בבחירתו שקונה מה הוא לאדם ששייך היחיד הדבר
בחירה בחירה. זו שאין היא והתשובה ”בוחר” נקרא בגדים או מאכלים או משקאות סוגי בין

^ נויגרשל הרב | גיליונות אוסף ^



 היא אדם נקרא האדם בעטיה לתארה הראויה היחידה הבחירה חיים. בעלי גם בוחרים כזאת
בחיים״. ובחרת לפניך נתתי והמות ״החיים ככתוב לרע, טוב בין למוות, חיים בין הבחירה

 מתארת האדם יצירת את האדם. נוצר השנה בראש הזה ביום מעשיך תחילת היום זה
 ויהי חיים נשמת באפיו ״ויפח ככתוב האדם של לאפיו מהקב״ה נשמה נפיחת בצורת התורה
 והחלק ממעל״ אלוק ״חלק המכונה מיוחדת ליצירה האדם הפך ברגע בו חיה״ לנפש האדם
 טוב בין לבחור חופש באדם. החופש נולד וכך במעשיו לחלוטין חפשי והקב״ה למקורו. דומה
 בוחר לרע טוב בין האדם של בבחירתו כך ״בעצם״ שלו הוא לקב״ה שיש מה שכל וכשם לרע.
גאה. להיות הוא יכול טובה בחירה על ״בעצם״ שלו שהוא בדבר הוא

 נחלתנו את לנו ״יבחר הרי הזו המיוחדת האפשרות ונוצרה האדם נוצר השנה שבראש כיון
 אהבת הדומים, אהבת - לבן אב אהבת היא הזאת האהבה סלה״ אהב אשר יעקב גאון את

בטוב. לבחור לאדם שניתנה האפשרות יעקב״ גאון ״את אוהב הוא ומה אותנו. מלכנו״ ״אבינו

 העם בחר את סיני הר במעמד היה עילויה אך בבריאתו לאדם ניתנה זו אפשרות אמנם
הפועל. אל הכח מן הבחירה יכולת יצאה אז ונשמע. נעשה באמרו תורה לקבל

 המותך החומר את הוא לוקח זכוכית. בכלי הנופח ליוצר האדם יצירת את ממשילים חז״ל
הכלי. צורת את ומעצב החומר תוך אל אויר עמוד נופח פיו, בתוך נשימה אוסף

 - האויר עמוד הנשמה. - פיו לתוך היוצר שאוסף הנשימה הקב״ה. - היוצר הגוף. - החומר
 חלק היא היוצר של שהנשימה כמו הנפש. - צורתו את ויוצר הכלי לתוך הנכנס האויר הרוח.

ממעל״. אלוק ״חלק ומכונה הקב״ה של פיו מתוך כביכול היא הנשמה כך מחיותו

ש במשל פריט לכל  את לתוכה נושף שהיוצר השפופרת - אחד מלבד לנמשל. מקבילה י
 מה כלל. בחומר יפעל ולא רוח לכל יתפזר מפיו שנושף האויר השפופרת לולא האויר עמוד

בנמשל? לשפופרת המקבילה

השופר הוא שהשופר נראה

 בצורה יפעל אלא רוח לכל יתפזר לבל האויר עמוד את לרכז הוא במשל השפופרת תפקיד
 שהתקבלה התורה סיני. בהר לראשונה נשמע השופר קול השופר שעושה מה זה ממוקדת.

 לבוראו במשהו הדומה אדם נוצר היצירה שבשעת וכשם לתפקידנו. אותנו ממקדת בסיני
 בתורה הבוחר ליהודי והפך הבחירה כח עליו הושפע השופר קול בהישמע בוחר ליצור והיה
 שהקב״ה כמו בקב״ה ישראל עם ובוחר עבדו״ ובמשה בתורה ״הבוחר מכונה שהקב״ה כשם
באהבה״ ישראל בעמו ״הבוחר שנאמר כמו בנו בחר

 שהקב״ה כמו קולו״ את ה' השמיעך השמים ו״מן כבוד״ השמים על ה' גויים כל על ״רם
 סלה״ אהב אשר יעקב גאון ״את נאמר כך ועל בבחירתו מתגאה ישראל עם כך בעמו מתגאה
 היום הוא השנה ראש כן על אשר השנה בראש שהיתה בנפיחה זו מבורכת גאוה של שרשה

יעקב״ ״גאון מידת מתגלה בו

שליט"א סיגרש>ל דוד מרדכי ר' הרה"ג
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הפור?? או אוכל מתור ולת0פ בורר הסב״ה האם
 ואמי: התבטא הוא שלו אבא של הייחס על אותו וכששאלו מהדרך... שירד נושר אחד צעיר היה

 ! שלי!! העבירות את סופר היה שלי אבא דתי כשהייתי
! שלי!! המצוות את סופר הוא עכשיו, ואילו

 בעיקר פוגשים ואנחנו אדם בני אנחנו ׳ס’סו אלינו!!! בייחס נכון זה נכון... שזה מבינים כולנו אבל עגום... הזה שהמשפט כמה
 בכל נאחז אתה שחור... כשהכל ואילו ושם... הפה של החסרונות את בעיקר רואים אנחנו טוב כשהכל והשונה... החריג את
 לבד מבין אתה מחשבותיכם" מחשבותי "לא ׳ס’סו אחרת... קצת קצת... עובד זה עולם בורא שאצל זהו אז חיובי... דבר

 ! שלי!! המצוות את רק ספר ומעולם מאז שבשמים אבא סביבתיים... מתנאים מושפע לא עולם שבורא
שלי״. הזכויות עם רק השתעשע ומעולם מאז שבשמים אבא

 רק ספר תמיד הוא עקבי... גם והוא שלי... העבירות את רק סופר כן הוא והוא!! הרע... והיצר השטן את גם יש סו"ס מה?? רק
 יש כן... אלול... בחודש נוחות באי זעים אנחנו שלפעמים הסיבה זו האמת ולמען נחמד!! לא באמת והוא שלי... העבירות את
 הוא זה השטן!!! הוא... זה שבשמים... אבא לא זה תתבלבל... אל ההההלו... אבל שלנו... העבירות את שסופר מישהו פה

 זה בשביל בדיוק אבל שלנו... העבירות את סופר כעת הוא הגדול... בחופש חיים כיף לנו שעשה הוא זה אב... הזמנים מהבין
 המצוות את סופר והוא להכינה..." עקוב לב יבחון כי יחון חן השכינה כנפי תחת ידו צל שי׳יחביאנו אלול חודש את לנו יש

 עורך לקל סו"ס העניינים... את שם לקדם יכול שזה מבין הוא כי מצוות... קצת עוד לספור רוצה בסה"כ יתברך והוא שלי...
 הנה!! אז שלנו... זכויות כמה עוד צריך הוא העניין ולצורך השטן... מול עומד יתב׳ והוא דין!! עורך נהיה הרבש״ע בר"ה דין...

הזמנים... בין של השטן מול דין... לעורך לעזור אלו... בימים שלנו העבודה זו

טוב... ליום שבת בין הבדל יש בורר בהלכות

 אוכל בורר אז פסולת... יותר יש אם יותר... יש מה תלוי תלוי!!! טוב ביום ואילו פסולת... מתוך אוכל רק לברור מותר בשבת
 זה טוב יום כן... טירחא...) שפחות מה (כלומר: אוכל מתוך פסולת לברור עדיף אז מפסולת יותר אוכל יש אם אבל פסולת... מתוך

 כשהוא ההרבה... מתוך המעט את בוררים שלנו בהסתכלות שלנו... ההסתכלות זו הזמנים) את מקדשים (ישראל ! שלנו!! העולם
 נאלץ שלו אבא מהדרך... ירד כשהוא ועכשיו האוכל... מתוך הפסולת את לו ברר העבירות... את ספר שלו אבא חרדי היה

 כאן רבש״ע... של וברירה בספירה כשמדובר קודש!! בשבת כשמדובר אבל טוב... ביום זה ככה אוכל... מתוך פסולת לברור
 . טובים. הדברים את רק למצא ומייחל מחפש ה׳ פסולת!!! מתוך אוכל רק סופר הרבש״ע הרבה... ומה מעט מה משנה לא

 מתוך אוכל עוד מלברור מתעייף לא שבשמים ואבא כרימון... מצוות מלאים שבך ריקנין אפילו זכויות... הרבה לנו יש וב"ה
 מותר!!! לנו אוכל... מתוך פסולת לברור נחליט אנחנו לידיים... עצמנו את נתפוס אנחנו פה!!!! אנו זה בשביל ועוד... פסולת

 רוצה אני השטח.. את לנקות רוצה אני אדרבה... שלילי.. רק ורואה פסימי אני כי לא לתקן.. צריך שאני במה אתמקד אני
הנשכחות. כל ותזכור ומונה וסופר ! אותם יספור גם הוא זכויות. רק ימצא כשה׳ גם דאגה... אל זכויות... רק וימצא יבא שה׳

שב כשאני אותה! לדעת שצריך חשובה נקודה עוד פה יש  כבר זה אצלי לומד... וב"ה א׳ בסדר רצופות שעתיים כעת יו
 השעתיים את סופר אני כבר (אם לומד... שאני רצופות משעתיים מתרגש לא כבר אני מאליו... מובן זה לגיטימי...

 לא הוא אחרת!!! בצורה הדברים את רואה שבשמים אבא זהו!!! אז זה) על הלב את אוכל ואני היום... לי שהיו בטלה
תזכור גם הוא אלא ומונה... סופר רק  היה זה שנים כמה שלפני זוכר הוא ומונה סופר שהוא כדי תוך הנשכחות... כל ו
כר הוא וללמוד... שעתיים לשבת קשה כ"כ לי  שהיום נכון אז שכזה... רוחני להישג להגיע בשביל דם ירקתי שפעם זו
 אבל נו... שעתיים... עוד למדתי אז זה... את סופר לא כבר אני מאליו... מובן זה לי לי!!! למי?? אבל מאליו... מובן זה

תזכור בשילוב הוא ומונה הסופר שבשמים אבא אצל  לגמרי... אחרת רוחנית ברמה אוחז כבר אני היום הנשכחות... כל ו
 הישגיים לספור מנסה אני להתקדם... ממשיך מספיק לא שאני מעצמי מאוכזב אני יותר... להרבה מעצמי מצפה אני

תזכור ומונה סופר הוא שבשמים אבא אבל מצליח... ולא האחרונה בשנה חדשים  הנשכחות... כל ו
מן כבר ואני שנים עשר מלפני לעצמי רשמתי שכבר ההישגים פר" ממז סו א"  ממשיך!!! יתברך הוא הרי כהישג... אותם ל

 שלו... המצוות את לספור כדי נושר לילד מחכה לא הרבש"ע מחשבותיכם... מחשבותי לא כן... אותם... לספור ממשיך
ת לספור יודע גם הוא כויו והטוב... החרוץ הילד של ז

 להישאר שנה עשרים לפני שנלחמתי שהמלחמות קולט... אני למפרע היום כי כח!!! המון נותן שזה לך ותדע
 ומאז שנה 20 מאז עברו רצוף.. שעה במשך הגמ׳ מול לשבת להצליח או ביום... תפילות שלוש ולהתפלל חרדי

 סופר ה׳ ! מחדש!! שנה כל דופס זה תכל׳ס שהתקדמתי... מעניין לא זה הרבש׳׳ע את אבל להתקדם... הספקתי
 כל סופר גם ה׳ יהודי... כמו מתנהג שאני זה את מחדש שנה כל סופר ה׳ שלי... לימוד שעת כל מחדש שנה כל

 אני להתקדם? הספקתי מאז שם? נשאר אתה למה רבש"ע... הוי... שלי... יידישקייט המינימום את מחדש שנה
 שנה עשרים לפני יודע הייתי אם הנשכחות..! כל ותזכור ומונה וסופר זהו!! אז זה... את סופר לא ממזמן כבר

 נדע אם כח... יותר לי שהיה חושב אני מחדש שנה כל זה את לי לספור הולך ה׳ אבל קשה... עובד אמנם שאני
 גם לזה ולהתייחס זה את לנו לספור הולך שה׳ נדע אם קשה... שהולך פנימי מאבק וכל בצניעות חיזוק שכל
 קצת תכניס בא... לספור... מה לרבש"ע שיהיה רוצה אני סו"ס כח... נותן שזה חושב אני שנה... חמישים בעוד

לחשבון...

 התפוצה לרשימת להצטרפות

במייל:

a8447168@ gmail .com

 בפקס הגיליון את לקבל ניתן
טלפון: שיחת באמצעות

* 079-5319191

 להשתתפותכם נודה

ת ת!!: בהוצאו לו הגדו

 פאגי בנק בבנק:
 182 סניף
 747815 חשבון

)ע״י( שמעתא שב ע״ש:
 מס להחזר מוכרת קבלה לקבל ניתן

(46 )ס'

 פלוס״ ״נדרים באשראי:
0799-654321 :בטלפון

חיפה 15 גאולה פולק, :בדואר

052-7683095 אנושי: למענה
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 של נוספת מהדורה לאור יצאה השנה גם
 האחרונות( בשנים )שיצאהלנשים המבוקשת החוברת

 הרחק השנה, בראש הרוחני בתפקידן העוסקת
 וימים התפילות של ומהאוירה הכנסת מבית

הנוראים

החוברת: שם

תהלתך" "והיא
 זה. גיליון של המכירה במוקדי להשיג ניתן

כמויות: ולהזמנת לברור

052-7683095

055-6728458

בחונרת?? מה

 הימים אוירת את להרגיש ניתן כיצד א.
הכנסת... מבית הרחק והתפילות הנוראים

 הילדים עם וההתעסקות המטבח, מתוך
וכדו'...?

 וכי שופר, מתקיעת פטורות נשים למה ב.
יחרדו?? הגברים ורק בעיר שופר היתקע

 של הבטוח בעוה״ב מקנא המלך דוד למה ג.
 הוא שלו שבעוה״ב בזמן בו הנשים

מסופק?
 בתפילתן המקצרות תהילתך- והיא ד.

בישועתן!! ומובטחות
 )לא( ישראל לנשות מומלץ קבלות אילו ה.

מהשנה[ חדש ]מאמר עצמן.... על לקבל

ה* שו  "וימאן" הספר את לקנות ניתן - ת
 של מעשית הדרכה התשובה, בנושא העוסק

בימינו. הנדרשת תשובה

 העוסק אהבתי, ספר לקנות ניתן ותפטה■
 רגשית ופתיחות קשר, יצירת התפילה, בענייני

 שבשמים. אבינו מול

 ד' בהמלכת העוסק -ואהבת הספר את כן כמו
 את לקבל צריכים אנו בםה במקומות בחיינו,

והכנעה. באהבה רצונו

הרגילים המכירה במוקדי להשיג ניתן

העניין... לצורר מודרניים- להיות גם לדעת צריר לפעמים
 נשמע ובא פשוטה... קושיה בי ניקרה תמיד וכוי... פרוזבול של השלב כשהגיע הקודמת... בשמיטה כבר
אני זה... את לומר לכם יש מה עזוב... אבל מבורות.. נובעת קצת היא כי מתחילה... לא למייעשה השאלה מראש: מבהיר (

ם תצמד אל  לבין מכירה היתר בין ההבדל מה הייתה: שלי השאלה ובכן: הדברים) לרוח יותר ההלכתיים... לפרטי
 של סוג הרי זה מכירה היתר כי למה??? ראוי!! לא זה מכירה שהיתר בראש לי הכניסו תמיד פרוזבול??
 שיפקיר אותו מצווה ה׳ התורה... ציווי לו מתאים שלא אדם בן כאן יש התחכמות... של סוג קומבינה...

 עם מגיע הוא קומבינה... עושה הוא עושה?? הוא מה לכן מעוניין!!! לא רוצה... לא לא!!! והוא השדה את
 שנה... בכל כמו בשמיטה השדה את להפעיל להמשיך מצליח הוא וככה מכירה היתר שנקרא עוקף כביש

ש אם (גם עוקף!! כביש נראה זה לנו?? צורם זה נכון  או חל תכליס זה האם הויכוח כל מכירה... היתר סביב מחלוקת י
ת לחקלאי ראוי שלא זה אבל חל... לא שו חולק...) לא אחד אף זה על כך... לע

 שיש אומרת התורה בדיוק... דבר אותו את עושה לכאורה הזקן והלל כספים... שמיטת מגיע והנה...
 שמסיבות הזקן הלל מגיע ואז חייב!!! לא הוא אויס... כסף... שחייב מי שכל אומר שזה כספים שמיטת

 כל את מוסרים עוקף... כביש עושה?? הוא מה ולכן מסתדר... לא כספים שמיטת של הרעיון מסוימות
 כרגיל... עסקים הושמט... לא חוב אף ותכליס... לבי"ד השטרות

פרוזבול?? לבין מכירה היתר בין ההבדל מה ככה: אם נו...
 סוגיות שתי באמת זה כי היבש... ההלכתי מההיבט פה מדבר לא שאני לבד... מבין אתה שוב: עכשיו

 עוקף!! כביש זה נישט!!! פאסט זה מכירה שהיתר ההשקפתי... ההיבט מצד נטו מדבר כעת אני שונות...
 זה פרוזבול למה בסדר?? כן זה פרוזבול למה ככה... אם אז נו... ביהדות... פוילשטיק אוהבים לא ואנחנו

התורה?? רצון עוקף כביש לא
תר איתי... שהתווכחו היא (האמת תשובה... לי יש אז כו ע) נשמח אדרבה, לחלוס... ז מו ש ל

 כ"כ לא ואני איתי ללמוד רצה שלי אבא מצוה... בר לגיל קרוב כבר גדול... ילד כשהייתי סיפור: שמע
 תירוץ פעם כל איתו... ללמוד לבא שלא תירוצים חיפשתי ללמוד רצה שהוא פעם כל אז ללמוד... ששתי
 וללמוד לשבת צריך התירוצים... נגמרו דבר... כזה אין מוסר... שיחת לי נתן שלי אבא אחד יום ואז אחר...

 מהר מהר רצתי הסעודה... הסתיימה קודש... שבת גיע ה יומיים אחרי לא... למה תירוצים לחפש בלי
 לאמא תעזור בא מהסלון: לי קורא שלי אבא למה...) תבין מעט (עוד וביגיעה... בעמל בתורה לעסוק
 מה אופן... בשום יכול לא אני מאוד... מצטער אני אבא... ובשמחה: באושר לו עניתי מהשלחן... להוריד

 פטור כעת אתה בסדר!! זה לא... לא בי: נזף שלי אבא שטייגן!!! באמצע אני ללמוד... באמצע אני יש??
 נתן אבא שלשום רק התפלאתי... מצידי אני תירוצים... לחפש ותפסיק מהשלחן תוריד כעת מללמוד!!!

 לסגור למה הריצפה מתחת תירוצים לחפש לא תירוצים... בלי וללמוד ללמוד שצריך מוסר שיחת לי
 ומה מהשלחן להוריד לי קורא ובעצמו בכבודו שלי ואבא הגמי... מול יושב עכשיו אני והנה... הגמי... את
 מותר שפתאום קרה מה מהשלחן... להוריד צריך כעת כי מללמוד... פטור כעת אתה לי?? אומר הוא

 לא שאני אומר והייתי מהלימוד לו בורח הייתי יומיים לפני שאם איתי תסכים הרי תירוצים?? למצא
 מותר פתאום עכשיו למה אז תירוצים... שזה לי אומר היה הוא לאמא... לעזור צריך אני כי ללמוד רוצה

 התשובה??? מה נו... מהלימוד?? אותי להוציא בשביל הזה בתירוץ להשתמש לו
 התירוצים... עם תפסיק בי... נוזף שלי אבא כאן ללמוד... לא תירוצים מחפש כשאני תלוי!!!

 למצא לי עוזר פתאום שלי אבא כאן לעזור... לא למה תירוץ בתור עצמו בלימוד משתמש כשאני אבל
 הבנת??? לעזור... לא למה תירוץ לי יהיה שלא כדי ללמוד שלא תירוץ

 מודרנים!! להיות דווקא נכון לפעמים אבל בפרומקייט... לנקוט כלל בדרך צריך ה׳ בעבודת
 ההלו... פשרות... ללא פרומער להיות צריך פה מהיידישקייט... לחמוק איך תירוצים מחפש כשמישהו

 אבל להתחמק... ותפסיק שמיטה זה שמיטה פוילשטיק... לעשות תפסיק תירוצים... לחפש תפסיק
 כי בבית לעזור יכול לא אני תקשיב... תירוץ!!!! בתור בה ומשתמש בעצמה התורה את לוקח כשמישהו

 זה מהמצווה... אותך פוטר אני בסדר... זה העניין... לצורך מודרני נהיה שלי אבא פה תורה... לומד אני
לאמא... לעזור ללכת יכול אתה בסדר...

 ואנחנו היידישקייט בשם אליו מגיעים אנחנו כאן משמיטה... לחמוק שרוצה יהודי כאן!! סיפור אותו
 בשמיטת אבל!!! שמיטה, זה שמיטה תירוצים... אין התחכמויות... אין חכמות... אין ייד... ר׳ לו: אומרים
 שחייב עשיר יהודי פה יש עמי!! את תלווה כסף אם גמור: וחיוב מצוה יש הפוך... הוא הסיפור כספים
 כתקנם בשנים אבל לאנשים... להלוות אוהב כ"כ לא ידידנו קל... לא זה דוחקם... בשעת לעניים להלוות

 לא אני תקשיב... תירוץ... מצא הוא סו"ס פה השמיטה... שנת קרבה אבל תירוץ... לו אין ברירה... לו אין
 כספים בשמיטת שמשתמש יהודי פה יש אוהו... הכסף... את אאבד שאני מפחד אני לי... יחזירו אם יודע
 אארגן אני בסדר... זה פוילשטיק... בגדי לובש הזקן הלל פה דבר"... יהיה פן לך "השמר על לעבור כדי
 שלי... אבא כמו זה הלוואה... ממצוות לחמוק שתפסיק בשביל מה? בשביל כספים!!! משמיטת פטור לך

 בסדר... זה מודרני... נהיה שלי אבא פתאום התורה בשם שלי לאמא מלעזור להתחמק שכשרציתי
לאמא... תעזור כעת רוץ פטור... לך ארגנתי

 פרוזבול... לו מארגן הזקן הלל פה כספים... שמיטת בשם הלוואה... מחיוב לחמוק מנסה שיהודי פה
 משמיטת פטור אתה תירוץ... של סילוק בתור מגיע זה פטור... בתור מגיע לא זה פטור!!! לו מארגן

הלוואה... ממצוות לחמוק תירוץ כבר לך אין ולכן כספים...

אמורים??? הדברים מה כלפי
 לדוגמא: הפוילשטיק... מלאכת את המודרני!!! אומנות את דווקא לתפוס לפעמים לדעת צריך ה׳ עובד
 עזוב מודרנים... טיפה להיות צריך פה שמים... לשם הכל במחלוקת וכידוע: למחלוקת... מגיע כשזה
 לצורך מודרנית נהיית פתאום פלת בן און של אשתו הזה... שמים מהלשם פטור לך אארגן אני עזוב...

 פטור לארגן זה ממנו... להתנער איך היחידה והדרך בגדים... שמונה לובש הרע היצר לפעמים העניין...
 מתקרב השנה ראש בהם... אותנו "לזכות" מנסה הרע שהיצר "מצוות" מיני מכל אלגנטית והתחמקות

 והדבר שיתכן גדולות" "מצוות מיני לכל בייחס גם להיות צריך שלנו הנפש מהחשבון נפקד בלתי וחלק
 שצריך שיתכן שלנו רעות המידות את שמשרתות מצוות מיני כל ! פטור!! להם למצא זה ביותר הנכון
 שיבא... הזה..?? המאמר על ויחגוג התורן המודרני יבא אם יקרה מה עכשיו: אותם... לקיים אחרים לכבד
ה׳!!!! אני מאלוקיך ויראת דבר של בסופו לעקלקלות... אם לעקל אם יודע הלב נאמר: זה על בו.. נטפל
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 לקבלות טובות עצות שתי
הדין.. יום לקראת

 נתחיל בא השנה... לראש לקבלות טיפים
 של העיקריות הבעיות אחת מפרקטיקה!!!

 מעמד!!! מחזיקות לא פשוט שהם שלנו הקבלות
 נאבד זה ואיכשהו משהו... עצמך על מקבל אתה

ת כשמפרקים אולי הנשיה... בתהום  זה הסכך א
 לתוך הקיינעס עם יחד בטעות נכנס כנראה

 כדי עושים מה תכל'ס... ונשלם... תם ושם העטיפה
ת לשמר  בימים עצמי על שקבלתי הקבלות א

הנוראים??

 לאחרונה יש השכלתי... מלמדי מכל הנה... אז
ת שהוכיחה חדשה תחזוקה שיטת  שיטה עצמה: א

 סגולות מיני כל יש לפרסם!!! הבטחתי שנקראת
 אנשים ויותר יותר ליום ומיום תאוצה שצוברות

ם סוד מה אותה... עושים ס ק  סגולה של ה
בכותרות?? להיות הזמן כל שממשיכה

 הבטחתי” זה מהסגולה נפרד בלתי שחלק
ת עשיתי ”לסרסם״. א ר' של הסגולה א  חרש בן מתי
 פלוני לקבר הלכתי לפרסם... הבטחתיו ונושעתי

לפרסם... הבטחתי נושעתי... ושני... חמישי שני

 מילא להבין: הצלחתי לא בתמימות בהתחלה ואני
 מבין... אני מה מתווכח... לא אני נו... סגולה... לך יש

 הקשקוש זה מה הזה.. לפרסם״ ה״הבטחתי אבל
 בדינא תלוי סגולה של חלויית ממתי הזה??

 עניין כבר זה התשובה?? מה לפרסם״? ד״הבטחתי
 אותה שעושה שמי סגולה פה לנו יש תחזוקה!!! של

 גם צריכה הסגולה רגע... אבל ישועות... מקבל
 בלתי חלק זה בשביל אותה... יתחזק מי תחזוקה...

 על (!ה לפרסם...״ ה״הבטחתי זה מהסגולה נפרד
 שעשה אחד כל ודו״ק( השקל במחצית ה״קלבון״ משקל

ת להשלים בשביל ונושע... הסגולה את  א
 דמי לשלם גם צריך הסגולה של הפרוטוקול
 זה ובאמת לפרסם... הבטחתי איך?? תחזוקה...

 בפתח לנו שנתלות האלו המודעות בזכות עובד!!!
 ממשיכה היא מתוחזקת... הסגולה המקווה. של

 מה (עכשיו... היום... מסדר יורדת ולא בכותרת להיות
 נשאיר בא עניין... עוד כבר זה בכותרות?? סגולה להשאיר העניין

ת ניקח לדרכנו אנחנו אבל פתוח( זה את  זה א
 השנה!!! בראש קבלה עצמך על קבלת לעצמנו...

 זה שקבלה תשכח אל סו״ס מספיק... לא זה קבלה
 אצלך להישאר שלה הסיכוי תובעני... משהו

 מראש לדאוג חייב אתה לאפס... שואף בכותרות
 שלך... היצירתיות את צריך כבר פה תחזוקה!!!ל

 איך לדעת מיוחד תחכום שצריך משהו זה תחזוקה
 מומחים הצדקה שקופות לך להגיד יכול (אני אותו... עושים

 זה שבטוח מה שלהם...( התורמים את לתחזק איך בזה...
 קבלת נניח לדוגמא: עקשען!!! של סוג להיות צריך

 עכשיו!!! כבר אתה המזון... בברכת חיזוק עצמך על
 השנה במחצית תאריכים כמה לעצמך מסמן

ת מרענן אתה שבו מיוחד יום הקרובה...  הקבלה... א
 טיול זה אם מיוחד... משהו תעשה אתה הזה ביום
 שבטוח... מה כך..( שיהיה אז מסעדות איש אתה (ואם קטן

 משהו יהיה זה מיוחד!!! משהו הזה מהיום תעשה
 מרעננים שאנחנו הכותרת גולת הזה שביום דרמטי

ת שוב ת רושם עכשיו כבר ואתה הקבלה... א זה א

ת רושם אתה החדש!!! שנה בלוח  י״ג נניח התאריך. א
הלאה... וכן בטבת... וח' בכסליו... וכ' בחשוון,

 מתנה מראש אתה בחינם... לא זה רגע!!! אבל
 כלומר: שלה!! לביצוע בהתאם תהיה הקבלה שריענון

 25 לכה״פ צריך יום... 43 יש בחשוון י״ג ועד מר״ה אם
ת לבצע שליש( שני כמה (משהו יום  לך הנה הקבלה... א

 תחנת על פה מדברים אנחנו תחזוקה!!! של מדגם
 למסור צריך אתה אז שעד רחוק... לא בתאריך ריענון

(ואם בקטע... עדיין אתה האם לעצמך וחשבון דין
 ירד המדובר הטיול הזה... מהתאריך יורד גם אני מהקבלה... ירדתי

 נשוי... כבר אתה אם עכשיו!!! משחקים( בלי מהפרק...
 להיות יכולים הבית בני שגם קבלה של בסוג ומדובר

 אז כי לגמרי!!! אחרת ליגה זה בה... פעילים שותפים
 יהיה חזור... אל יהיה זה מזה... לרדת תרצה אם גם
 ואם מזה... לרדת מהר כ״כ לך יתן שלא מישהו פה

 זה ישיבה בבחור כשמדובר אז שנשוי... במי זה ככה
 עצמך... לבין בינך הכל סו״ס קשה... יותר טיפה אולי
ת לך יש אם בינינו... אבל  ממליץ הייתי הנתונים... א

 שלושה שנים עם משותפת קבלה לעשות בחום לך
 רוחני... משותף מכנה ביניכם שיש טובים חברים
שותפת קבלה לקבל  נעמוד ואם חברים בדיבוק מ

 נציין שאנחנו מיוחד תאריך כבר לנו יש הנה... אז בזה
 טובה קבוצה שאתם נניח אז צורה... באיזשהו אותו

 על עצמכם לבין ביניכם תחליטו מתמידים... של
 הסדר... של הראשונה שעה ברבע להגיע נניח חיזוק

ם ואם  מאלו לי... מוכר שיותר מהסוג חדר חברי את
 יאלה... אז מאוחרת... ״קצת״ קימה עם שמתמודדים

 עצמנו על מקבלים אנחנו ר״ה.. לקראת תחליטו בא
השתדלות עושים כולנו פלוני... תאריך עד חיזוק!!
ם__משעה יאוחר לא לקום בשבוע ימים ארבעה א

ת עשינו ם כבר אנחנו זה א מני  תאריך לעצמנו מס
ת של יום גיבוש!!! של יום חשוון... באמצע חנ  ת
 מרבני אחד עם מלא בתיאום זה את תעשו לי: (ותאמינו ריענון...

 וכן בכיף( כשזה כמובן בזה... מעורב שיהיה הישיבה... צוות
 ביותר דומיננטי חלק בקיצור: הלאה... וכן הלאה

 מקו ולמד (צא בתחזוקה!!! להתמקד צריך בקבלה
 של דקות שלוש ועוד חיזוק של אחת דקה הצניעות..

 של דקות שלוש ונושע... שהתחזק מי על סיפורים שמיעת
 אין נכון... זה כן... חיזוק!!! של אחת דקה על תחזוקה
 עצמו על יקבל שהוא שחושב מי שבטוח: מה ברירה...

 פשר מה עובד?? בדיוק אתה מי על לבד... יסע וזה קבלה
 אמצעי על לחשוב עכשיו כבר צריך הזו?? התמימות

יבש...( לא מעניין... משהו ושוב: לחיזוק!! תחזוקה

 ניגש כעת תחזוקה... של בנושא התעסקנו כאן עד
לחיזוק: רעיון לעוד

 לזה: קוראים עליו... מדברים ולא שכמעט נושא יש
 אלא התמחות לא לב: שים ! ! ת ו ח ר מ ת ה

 שלא להתמרח??? זה מה יודע מישהו התמרחות...
 ואיום... נורא זה להתמרח טבע לו שיש מי כי תדע...

 שלנו החיים רוב לב תשים אם אבל לומר: מפחיד
 כ״כ שיש בפרט שלנו בדור התמרחויות!!!!ב חולפים

 מתמרחים... הזמן רוב אנחנו להתמרח... במה הרבה
ת לי מזכיר זה  מה שאלה: תשאל אם הארץ... כדור א
 בכדור שעקרונית היא: התשובה הארץ? בכדור יש

ושם... פה רק מים... רק כמעט ומים... מים יש הארץ

 כדור בגגגדול אבל שם... יבשת פה... יבשת איזה יש
 כאן: גם הגדרה שאותה חושב אני מים... זה הארץ

 במשך עושים אנחנו מה בדורנו: שאלה תשאל אם
 בעיקר אנחנו בגגגדול היא: התשובה היום???

 יבשת פה יבשת איזה יש ושם... פה רק מתמרחים...
 עצמנו... עם משהו עושים אנחנו פעם מידי שם...
מתמרחים.. אנחנו בגדול אבל

 ומי לקרא... שימשיך מדבר אני מה על שמבין מי
 דוגמא ניקח בא כאן... שיעצור חלקו... אשרי שלא...

ת הכי סי א ל  אמור אני מה ערב!!! מגיע יום: מהיום ק
ת ללמוד, לאכול, הזה?? בערב לעשות  לפטפט, קצ
 אני הערב... מגיע לדרך... יוצאים בעיה... אין ולישון,

 מצאתי רגע... אבל לאכול... צריך כעת הבייתה... חוזר
ת פה  פתאום שעה... רבע במשך שקט העיתון... א

 אאה... עכשיו... לעשות רציתי מה רגע... ונעור... חוזר
 טלפון.. הגיע ואז ערב... ארוחת נו... ערב... ארוחת

ת עשר אחרי לשיחה... פרשתי רגע...  הסתיימה דקו
 סו״ס נו... ערב... בארוחת נזכרתי ואז השיחה...

 סו״ס ערב... ארוחת גמרתי אוכלים... ידיים... נוטלים
מנתי  רגע... ללמוד... ללכת צריך עכשיו טוב... וי... סי

שר אני מחר?? אויר מזג להיות הולך מה  למידע מתק
 דקות... עשרים עבר חדשות... גם שם יש רגע... לכל...
 הכובע... איפה אבל ללמוד... ללכת רוצה אני הוי...
 ליד עברתי ושבר... שוד הכובע... את לחפש בדרך

תקעתי הפתוח... המייל עם המחשב  עשרים עוד שם נ
 ללמוד... בדרך אני נזכרתי.. פתאום הוי... דקות...
 אבל ללמוד... הולכים סו״ס הכובע... הנה אוהו...
 כשהגעתי הקהילה... של מהקו צינתוק קבלתי בדרך
 אני סו״ס לדבר... נייעס לי היה כבר המדרש לבית

 שבע תוך דווקא השבוע... שיחת והנה מתיישב...
 ללמוד... דקות 25 לי נשאר ואז סיימתי... דקות

 דא לישון... הולכים וכעת ענק פיהוק עם סיימתי
 כלל יש לשינה בנוגע וכידוע: עייף!!! שאני עקא!!
 מי כי לישון!!! ללכת בשביל עירני להיות צריך ברזל:
ת שעבר  כבר הוא עייף... באמת כבר והוא השעה... א

ת מוצא לא  מתחיל העסק ואז למיטה... הדרך א
 ואתה חורף זה (ואם להימרח!!!! באמת אבל להימרח

 של לסטטוס נכנס אתה בכלל אז חום... המפזר מול יושב
ס מתחיל ואז המאובנים( ק  אחד וכל הרגלים גירודי ט

 מטוסים... לצייר מתחיל זה שלו... ההתמרחויות עם
 המיטה על השכונה של הפנימי לקו מקשיב וזה

 שעה במשך ואז נסיעה... מקומות 3 ועל למסירה
המיטה... של לכיוון מדרדרים וחצי

 הזה התיאור חיוור!!! הוא הזה התיאור שיודע!!! ומי
 רק לו שיש כזה אחד על דברתי כעת סו״ס כי עדין!!!

 פרסומות... שרובו משעמם עיתון ואיזה בבית מייל
ת חשיפה לו שיש מי אבל  ויש לעולם גדולה יותר קצ

ת ערמות לו  יותר וקצת עיתונים של מכובדות יותר קצ
 זה שתיארתי... התיאורים בכל צורך אין צבעוניים...

 לשבת פשוט זה הכובע... את לחפש ולא צינתוק לא
ת ולמרוח ולהימרח... ולהימרח קץ... אין עד הזמן א

 מאוד קבלה יש אם ולעניין: ישר ניגש בא אז כך, ואם
 זה לר״ה בדחיפות מאיתנו שנדרשת דומיננטית

 ואתה להתמרחויות!!! די להימרח!!!! להפסיק פשוט
 דבר בעיה!! פה שיש להבין ראשון דבר מה... יודע

ת להציף ראשון  אויב פה לנו שיש בכלל ולהפנים זה א
אחראית הזו ההתמרחות התמרחות!!! שנקרא שקט
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 תבין: שלא ולחינם... שלנו גדול הכי זמן הבזבוז על
 לקרא בעיה אין וגם בפלאפון, לדבר בעיה אין

ת לגרד בעיה אין גם מצידי עיתון...  אבל הרגלים.. א
ת עושה שאתה תחליט מתוחם!!! יהיה שזה  זה... א

יהיה לא שזה בפלאפון... לדבר צריך שכעת תחליט
י___ל בדרך זה כל נ א ת אמצא לא ש כבר עצמי א

 ונמרח נמרח כדי ותוך למיטה!!! בדרך שעתיים
ונמרח...

 האינטרנט נגד שמדברים כאלו יש קולט?? אתה
ת שורף שהוא  ביטול על שמדברים כאלו יש הזמן... א

שים תורה... ק לא שאנ פי ס ם קובעים מ  לתורה... עיתי
מעלת לא מדבר לא אני עזוב... אבל  ולא התורה ב

ה עליך!!! מדבר אני האינטרנט... בגנות  להעביר תנס
 כמה שלנו... בחיים שגרתי ערב נראה איך עיניך לנגד

התמרחויות!!!! על מבזבזים אנחנו שעות

 זה להתמרח תורה??? ביטול של עניין זה להתמרח
אינטרנט?? של עניין

פר ״כתבנו של עניין זה להתמרח ס  החיים״!!! ב
 בשביל מה?? בשביל חיים... רוצים אנחנו רבש״ע
להתמרח??? שעות כמה עוד לכם שיהיה

 ועל מתבזבזים... שלנו שהחיים שנבין הזמן הגיע
ככככלום!!!

ת תופעה וזו תאפיינ מ  היום יש כי בדורנו... בעיקר ש
ת המון המון חו ס ק להם שיש דעת... ה פי ס  תקציב מ

יום.. מידי שעות ע״ג שעות לי לשרוף בשביל

שפט ואשנן אחזור וכאן  אותו: יודעים כולם שלא מ
 שיכול מי זה תורה שביטול שחושבים כאלו יש

 תורה שלא!! זהו אז לומד!!! ולא שעה באותה ללמוד
 ואחד אחד לכל מורה התורה שלנו!! החיים הוראת זו

ת ליישם איך שלו... החיים עם לעשות מה מאיתנו  א
 שלו החיים שהוראת יהודי יש ואם בחיים... ה' רצון

 מה משום והוא לפרנסתו ולעבוד ללכת כעת זה
ם מתמרח ת ת עושה ולא ס  תורה... ביטול זה זה... א

 לפחות אז עובד לא כבר אתה שאם בגלל לא
 יש שהההלו... בגלל אלא זה!! בגלל לא לא!! תלמד...
שימות לך יש כי חיים לך נתן ה' חיים!! הוראת  מ

ה בחיים!!! ת...? הם (מ מו שי ה המ אם יודע... את  נא אז לא... ו

( רז ד הז ת מה... ל מ א  אותך השאיר שה' לך נראה ב
ח בשביל בחיים מר ת פה??? שת

 נטיית על מלחמה להכריז צריך מאיתנו אחד כל
ת שית ההתמרחו  וההתמרחויות אחד כל שלו... האי

 מחליט אני שמהיום אומר לא זה ואדרבה... שלו...
 מדבר לא מתמרח... לא קדשים... קודש שאני

 1לא! עיתון... קורא לא מפטפט... לא בטלפון...
 ותן האלו הצרכים מול תעמוד אדרבה... חלילה!!!

 תמשיך בפלאפון... לדבר תמשיך אותם... לעצמך
ם יגיע לא שזה אבל עיתון... לקרא קו מ  של מ

 שמדבר אחד בין עצום הבדל יש תבין: התמרחות!!
ת 100 יום כל קו  שלדבר החליט הוא כי בפלאפון ד

סדר מעוגן וזה שלו מהצרכים אחד זה בפלא'  יום ב
ת אחד לבין שלו... א ת המאה כל ש קו  דיבר שהוא ד

 בדרך למשהו... ל.. ל... בדרך היה הכל בפלאפון...
 פלוני ואז לישון בדרך שיחה... והגיע לאכול

ע הוא ואז להתפלל בדרך התקשר... תק  בשיחה... נ
א זה קר  בעיה לי אין מצידי שתבין: התמרחות!!! נ

חסל ת לא אני שלימה... ערגליות חבילת יום כל ש

ת תעשה אנא... אבל דייאטני...  שב רשמית!!! זה א
 של ביקור איזה עוד תהיה ערגלית כל שלא ותאכל!!
ת ח תי שרת ארון פ חות עוד ל  הזה... הארוך בערב התמר

ם ת מאבד הוא להתמרח שמתרגל אד  עולמו א
ולחינם...

אותו: ומצווה הראשון לאדם פונה שהקב״ה מה זה

ת ותחריב תקלקל אל דעתך!! תן ה עולמי!!!! א  את
 תהיה מרוכז!! תהיה דעתך!! תן כאן?? כתוב מה קולט

ת מעשי!! חר ה א ת ומחריב מקלקל את  עולמי... א
ת ולהחריב לקלקל בשביל  צריך לא ה' של עולמו א
 צורך!! אין לא!! ולשבור... קילו עשר פטיש לקחת

ק ספי ק דעתך... תתן שלא מ פי ס  כמו זה שתתמרח... ת
ת אמא קר ת להפוך בשביל בית... ע  מוזנח לבית הבית א

 לא היא זה .בשביל ומוזנחים.. רעבים רווחה ילדי של
 צורך... אין לא!!! בילדים.. ולהתעלל להרביץ צריכה

ק ספי מרחת שהיא מ ק זה זהו... ממוקדת... ולא נ פי ס  מ
ת להפוך שפחת הבית... א  שעל לדעת צריך רווחה!!! למ

ת ולהחריב לקלקל בשביל משקל: אותו  של עולמו א
ק עבירות... לעשות צריך לא ה'... פי ס  לחלום... מ

ק ספי  נושאים ואחד לאלף הזמן כל מוסח להיות מ
ק כבר זה אחרים... פי ס ת להזניח בשביל מ  חובתו א

ת ולהחריב ולקלקל בעולמו הרוחני... עולמו א

 בכולל לשבת חייב יהודי שכל שטוענים כאלו יש
ת ואני היום!!! כל וללמוד או קנ  מה אבל שלא!! טוען ב

ת לנצל חייב יהודי כן???  דבר כזה אין הזמן... א
 !ה תורה... ביטול על עובר שמתמרח מי להתמרח...

 כל וללמוד לשבת חייב שאתה אומר זה האם כן!!!
תתמרח... אל אבל לא]! הזמן??

ם איך תכל'ס... עכשיו קי סי פ  שתי להתמרח?? מ
בדבר: תשובות

ת להציף להתעצבן!!! ראשון: דבר  השלחן על זה א
ת לנו הורסת שההתמרחות ולהבין  ברגע החיים... א

ת שנפנים  תכל'ס... כי מאחורנו... עבודה חצי זה... א
ם כשאנחנו להתמרח... אוהבים לא אנחנו חי  זה מתמר

ת להתעצבן תדאג אז אותנו... מעצבן  יותר... קצ
ד ק מ ת הזה... האויב מול ת

ל פשוט שני: דבר אחד... דבר זה סק ת ל  ההתמרחויות א
ת לדוגמא: מראש!! ח  צינתוק... מקבל אני ימים לכמה א

 לקו הדיווחים, לקו הגעתם שלום, אליו: חוזר אני
שות כל העדכונים... ש הסקופים... וכל החד  ואז ז... הק

שימת להסרה כזה: רציני קול כזה יש ש התפוצה מר  הק
ש ואני ...9 ש אני תמיד האם תשע!!! מקי  תשע?? מקי

 לו מקשיב אני בזה... עומד לא אני לפעמים תמיד... לא
ת כמה ת לעצמי שמרחתי מתעצבן אני ואז דקו  א

ש אני ואז הזמן... חסכתי יודע ואני תשע מקי  לעצמי ש
תי נפש!! עגמת כ ס  וכן הלאה וכן התמרחות... לעצמי ח

 זה ככה קווים... מיני כל מול בפלאפון זה ככה הלאה...
 לראות פשוט הלאה... וכן הודעות מיני כל מול במייל

ת שאתה הנולד!! א  קו איזה מול לראשונה נחשף כ
ח שכשאתה תבין וכדו'... ה אליו... נפת  חופר כעת את

 לבית מכניס שאתה נוסף עיתון כל שלך... לזמן קבר
ת בסלון... אצלך שוכב והוא ח ת ק עוד לעצמך פ  אפי

חות שימות שלל מול התמר  עניין זה עליך... שמוטלות מ
שלך...

מר זצ״ל טאובר עזריאל ר' איך  קונה לא אני לי?? א
ש אני כי עיתונים ם אי קי ס ק אני אמריקאי!! ע  עסו

האלו... ההתמרחויות בשביל מידי

 תוקף בנתנה שעברה שנה שתבין: רוצה אני
 התרגשנו... בכינו... וכולנו ימות ומי יחיה מי אמרנו

 אחיה שאני יעזור ה' עצמו... על חשב אחד כל
ה ה'... ברוך והנה יודע... מי השנה...  תזכה את
 לציין ותוכל ושלם בריא הזה בר״ה גם שוב לעמוד

ק השנה... לחיות זכיתי שב״ה בסיפו

 בן לחיות??? נקרא שזה אמר מי סליחה... אבל
ם ת שמרח אד  נראה שלימה? שנה שלו החיים א

ה זה בשביל חיים?? נקרא שזה לך חי?? את

 למה ימים!!!! בקיצור לחיות אבל לחיות... אולי זה
ם בן  וכי מצטערים... כולם ימים בקיצור שמת אד

ימים? קיצור לא זה שעות כמה יום כל למרוח

ק הזמן הגיע פסי ה ת לקצר ל  לעצור החיים!!!! א
ת ת למלחמה לצאת החיים... קיצור א ש  מול עיק
ת החל להתמרח... לי שגורם דבר כל קויו ס תע ה  מ

 מיני בכל וכלה אלי... נוגעת שלא בפוליטיקה
 לא וזה בשבילי... רלוונטים שלא לתכנים חשיפות

א הפאנטיות... בשם שם אל שם החיים!!!! ב  ב
ת או  יעוד לי להיות אמור החיים!! הוראת על קנ

בחיים..

ח אל נכון... לא תבין שלא עכשיו  יותר ציפיות תפת
גדולות... מידי

 בני אנחנו סו״ס ולמרוח... להתמרח נמשיך אנחנו
ת נשנה לא אנחנו אדם...  אבל המציאות... א
 יש שאפשר... כמה למזער למזער!!! לפחות

 גדיש... כמו להתמרח ויש ושם... פה להתמרח
 שלמים.. ערבים למרוח הקופה... כל על מירוח

 סו״ס בחשבון!!! בא לא זה שלימים... .בקרים
 להיות זה מאיתנו שנדרש ביותר המינימלי הדבר

ם בחיים... חפצים ם אנחנו א  לחיים זכרנו מתפללי
 שגם לשמוע רוצה בסה״כ ה' בחיים... חפץ מלך

ם אנחנו גם בחיים... חפצים אנחנו שתדלי  מ
ם ולפחות סי תפוס מנ ת ל  לגאול שלנו... הזמן א

ואויביו... עושקיו מיד אותו

 עובר הזמן שלפעמים אחד: דבר לך להגיד יכול אני
ת ואחד לאט!!! עובר הוא ולפעמים מהר בו  מהסי
שאתה לכך:  וכבר לישון ללכת רוצה שעתיים כבר כ

 לישון כי זז... לא הזמן לחנות ללכת צריך שעתיים
ת כמה שניה זה קו ת וכמה להירדם ד קו  ד

ם אבל להתעורר...  ישן שאתה עד שעתיים א
ת נברך זז... לא הזמן קם... שאתה עד ושעתיים  א

 בגלל ביעף... תעבור הבאה שהשנה עצמנו:
בעולם. ובשליחותנו ה' בעבודת אותה שנמצה
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ממש בקרוב

«1-'למעשה ■יי הנוכחי״. השנה ראש בערב ירושלים את שמסעירות הדרמות ׳׳״
ם מי ם י ם... הנוראי ש והשנה מתקרבי ת י שו ת התרג חד ם... מיו שלי ת!!! עדיין שההתרגשות היא האמת בירו ק פ או  לא אחד אף מ
ה על לדבר רוצה ם ככל אבל בקול... ז קפי ם שנו ם הימי שי ם לאט לאט אנ ת זה על לדבר מעיזי מז... לפחו  הכהן עם קורה מה בר

ל? דו מו?? מה ג ש הוא שלו ח?? אתה טוב? מרגי טו ת בעצמך אתה ב תו? ראי תי הבוקר אני כן!! או ה היי תי בעזר אי תו ור  הציץ... עם או
כרגיל.. עסקים

ת מתחיל זה תקשיב... ש... להיו ת תבין: מרג שרו ם בע ר לא האחרונות שני כו תו!!! את שהשלים כה"ג לנו ז ה שנ  תסריט נהיה כבר ז
ם מת... הכה"ג השנה באמצע קבוע... ה... לו עורכי ם... הכהנים בחלקת נקבר הוא לווי די הגדולי צי  שעברה בשנה שמת הכה"ג ל
די נקבר גם שהוא צי ה... מהשנה הכה"ג ל אז שלפני מו... מתמנה אחר כה"ג ו קו מ  בשביל שילם הוא כסף כמה הנייאעס מתחיל כלל בדרך (ואז ב

אז גדולה..) הכהונה את לו שיתנו ש ו ה"ג י שי כמה לכ אז חסד חוד ם נכנס הוא ש ענייני ם עד ל פור... יו אז כי ם אחרי ו פור יו ה כי  של עניין ז
מן... ה ז כול ז ת י סוף או השנה בתחילת או לקרו מיד אבל השנה... ב ה ת ה!!! ז או עוד פעם קור שון הכה"ג של ללשכה קר ת... בל שיבו  ח

טי!!! לשכת לוו מן אבל ב מז ם השם... את שינו מ ה קוראי הדרין- לשכת לז מר: פר לוי של לשכה כלו ם!!! מי קו  רבה יש שבחידר (כמו מ

 בתור...) לבא מקומו את יפנה שהוא עד הזמני.. מקום הממלא יושב שם הכה"ג_. ובלשכת הקבועים... יושבים שם הגזית בלשכת אז מקום... ממלא ויש קבוע,

לו אי ה??? ו שנ טורי משהו השנה ה ס הכה"ג השנה ראש שבוע עוד קורה... הי תנו!!! ו ש אי ם כאלו י עי מגי חד ש ק מיו ח אם לבדו  בטו
ם היא האמת הוא... שזה קד די שמו ס לדבר... מי ש סו" מן... עדיין י ש... לה משתהה האיש אבל ז חרי ת... מ  החיוך האם לדעת לדע
שוב לא... או עינינו מול להתרחש הולך הזה תח ה בעצמו... הכה"ג על ו ת איז ת מחשבו ם עליו חולפו מי לו!!! בי ת א ם ובעזר שי  תנסה נ

מיין תו... על עובר מה לד ש בר א ה מדו א השנה רק אליו שנישאה עשרה שתים בת בילד הו מן...) היה ( היא אל ה ו  אותה הכינו מציד
אין שזה שו ם!!! ני ת שע ת היא וכעת ל מ ם כל מסיי ה בעלי... את לי תשאיר ה' ומתפללת... התהילים ספר את יו  להיכנס השנה גם שיזכ

ם לפני ת... להקטיר ולפני קטור

ם... אחת התרגשות כאן עד שלי הוזכרה הכללית ההתרגשות את יש מזה חוץ אבל בירו ת ש שבועו ם ב ת הקודמי שת אודו  הקהל פר

ם שככככולם עי ם... מגי שלי ם לירו שי ם אנ שי טף... נ ה!!! חוץ אבל ו ש שינוי לשם השנה מז ד י ת סערת עו חו ■. רו  זו אבל בירושלים.
ה בקנה סערה מי!!!! מיד ל ם עו מי ם אלו בי עדי ת רו ם... אמו הסיפי

קן שהלל שנה חצי לפני כבר מתחיל הסיפור תן הנשיא הז תו הענוו ת שדע ת... עם מעורב תר אליו הגיעו הבריו די יו ם הרבה מי הודי  י
פניו ובכו אין ל ל!!! מה להם ש כו א ש השנה למה השנה?? קרה מה לברר... ניסה הלל ל תר מצוקה י ה?? מכל יו אוד ומהר שנ  התברר מ

מי השמיטה..." שנת השבע שנת ש"קרבה אין ו ל כסף לו ש רגי ת... לקחת ו או ם הלוו ם פתאו שירי ם הע שי ם!!! עו  אעשה... מה שרירי
ת... הנפשות את מכיר אני ע אני הפועלו ד אין יו ם לו ש אני הכנסה... מקור שו אוד ו חזיר לא שהוא חושש מ  מילא אז ההלוואה... את י

ה... בשנה ח רגיל סייידר... אז לשלם... כסף כעת לו יהיה שלא ונני תן ארכה, לו אתן אני ב שה עוד לו ני ם... שלו שי אז חוד  הוא אם ו
ם לא עדיין של קול את אעשה כבר אני אז לי... י שי שת או ארכא עוד לו לתת האם שלי ה ת שלג אז דין... לבי ם ו מו ם!!! מקסי מו סי ק  מ

ע... הכי ם גרו ע אני אחד יו ת אגי תו... ואתבע דין לבי בן או מו כ אוד שאני ו אוד מ הגיע רוצה לא מ ה כי הזה... למצב ל אוד ז ם... לא מ  נעי
תו אתבע שאני ברגע כי בי"ד או הוא ב ד ו גי אין י ע... במה לו ש אוד תהליך מתחיל כעת לפרו ם... לא מ רין שנקרא נעי סד מ  לבעל "

ע היא המשמעות חוב..." מגי ת ש שאי ת מ חת הובלו ת שלו הבית תכולת ככככל את ולוק אז דין... לבי ד ו ם בי" שי ם !מיון! עו חי  לו מני
ם, ל' מזון חן ומטה יו שול כלי ו ת... ו מנו צור: או קי ם ב שאירי ם את לו מ ם... הרהיטי מליי מיני ם הבית שאר ואת ה תני חובו... לי נו  נו... ב
ה רוצה היית בר?? כז רו רוצה היית ד עבי ת שלך חבר של הבית תכולת את שי תור שלך לבי ת ב ב?? פריע ה... לא אחד אף חו ה רוצ  ז

אוד אוד מ ם... לא מ תור לכה"פ אבל נעי חרון מפלט ב כול אני א הרגיע י ת מכל... הגרוע שבמקרה עצמי... את ל מ ה קיי  של אופצי
על הוצאה ם לפו הו אחד שיו ש דון מי אג דיני י ע ויד ע אני שוב... אבל החובות... את לי לפרו ה את לוקח לא לרג ה!! ז פצי או  אני כ
ת אעשה מיניו אויר ש תין ואחכה ב מ א ת ו חצ'ל כדי בסבלנו ם ש של ת... בצורה לי י  בבגדו... להתעטף שאצטרף בלי מכובד

ה כל ה... בשנה ז ש השנה ? ! ? השנה אבל רגיל ח י ם לו מני צר!!! ז חזיר... לו לחכות הלוקסוס את לי אין השנה ק א שי מיל מ  אם ו
ה חצ'קל ת כעת... ממני לוו חזיר.. לא הוא שאם היא המשמעו ה. עד חולם שאני או מ אז ר" הוא אני משמט ו טור ו א פ חזיר מדינ ה  ל

חץ... אכנס שאני או החוב... את לי אני לל תין לא ו מ תר... א אני יו על ההוצאה את מיד אפעיל מיד ו ת... לפו ה ועל המדובר  לא אני ז

סוגל ב!!!! מ שו ח סוגל לא אני ל שוב מ ם כתר שהכסאות לח הסכו" קל של פסח של ו ם חצ' שכב הולכי ת... אצלי ל א!! בבי  לא אני ל
ל!!!! סוג מ

ת שלא החלטתי ולכן הלוו ק היה זה בכלל... ל טי ר' של הנימו ה לא הוא למה מו  כבר הוא יענקלה... ר' אבל השמיטה... בשנת מלוו
ה ם מלוו ת... שני ש הספיק כבר הוא רבו ם כמה גם לפגו מנו שלוו נוכלי שטר מ ם ב תאו ענו כפרו הם ופ ט ף ו מזויי ע ש פרו  תשאל... ואל ו

סוף וב"ה הוציא הצליח הוא ב ע!!!! לא כלל בדרך יענקלה ר' ממילא מכולם... כסף ל ת מייגע התהליך את מכיר הוא נר  היטב... ה
ת... ערוך כלל בדרך והוא מן!!! אורך הזה שהתהליך עקא דא להתפתחויו ד ז ם בי" ה קוראי אז ללוו ען הוא ו ף טו אז הוא... מזויי ד ו  בי"

ם תני שי שני לו נו שני חמי ח כדי ו ה... את להוכי אז ז כן... בא.. לא הוא כצפוי ו אז התהליך) את היטב מכיר יענקלה ר' ( ד ו דין בי"  מנ
תו שה או ם- לשלו ם חודשי ם!! תשעי אז יו ס ו תבין סו" תא לו כו סיו... על אדרכר היינו נכ שור ד על הוצאה אי ת לפו  מהקרקעות לגבו

ם שלו... כול הוא אז וג שוך י מ מן... ל ח אם ז ם הוא נני כו'... נעלם פתאו ו
קיצור: א יענקלה ר' ב ק ש הזה... התהליך מכל נרתע לא דוו קבי עיקש מאבק לנהל הסבלנות את לו י ם שלא אלו מול וע חזירי  מ
ת... מן!! אורך זה אבל חובו מן!!!! אורך כזה דבר כל ז ע ז ברג ע ו מגי חץ... נכנס באמת יענקלה ר' כאן השמיטה... שנת סוף ש  כי לל

ת ה גביי ה מלוו בד ש דבר לא ז חץ... עם עו ם לוח מול אותו תעמיד אם הזה... מהתהליך לחוץ שלא מי (גם ל  ילחץ... כן כבר הוא כאן קצר... זמני
לחשוש...) מה כבר יש כאן

ה וכתוצאה ם מוטקה גם מז ם בעלי שני יענקלה ר' וג ם הגמחי" ם... הגדולי שלי אז בירו ש מ ם לא כבר הם שבט חוד תני ם נו  שו
ה!!! א ם הם הלוו חדי ם מפ שי רו לא שאנ חזי אז י ת ו עי דו והם תשמט שבי סי פ קן הלל הכסף... את י מצד זה את ראה הז  הוא אחד ו

ם!!! הבין ת ת הנפשות את הכיר הוא או ע הפועלו ש ויד ם שי ס... אבל שלהם... לחשש מקו ס תכל' שמר בתורה כתוב סו" ה  פן לך "
אביון באחיך עינך ורעה בליעל... לבבך עם דבר יהיה ש לו..." תתן ולא ה ם פה י הודי ם י ת שמתחנני או הלוו הדלת ל  אין נעולה... ו

ה!!! קן הלל בריר ס הז ת לשכת את כינ מדו הגזי ע מנין ו ת!!! תקנה ויצאה ל הפכני ל!!! מ בו רוז קן הלל פ ר' מוטקה לר' קרא הז  יענקל... ו
ח את בחזרה תפתחו ת... גמ" ם... תהיו ההלוואו עי סוף רגו  השטרות... כל את לנו תעבירו פרוזבול... תכתבו פשוט אתם השמיטה שנת ב

מאז הו... הפקר... דין בית הפקר מדין במקומכם נגבה בי"ד ואנחנו משמטים... באמת מצידכם אתם ו תו ז ם מאו אילך יו  שערי נפתחו שוב ו
כו עמך עניי כל שוב ההלוואות... מו על הזה העם וכל נוחה בפריסה הלוואות לקבל ז ס!!! אבל בשלום... יבא מקו מד׳ בול... זה מה הלו  פרוז

עורי לנו מחכה זה כל עובד... זה איך הגדרים... מה שי ם... המועד חול ב שלי ם... והרבה עקשען הרבה פה להיות הולך בירו שי  אלפי עוד חידו
זו. בשמיטה שנתקנה הזו המופלאה התקנה על ידברו שנים

 הרחמים ימי אלו, לימים קטן טיפ
והסליחות...

 ליהנות... רוצים לטיולים... יוצאים כידוע הזמנים בבין
 חשוב פרק אותי לימד מישהו האחרונות בשנים

 רוצה אני מטרה: שמסמנים כאלו יש בטיולים...
 אל ושם שאן... בבית שם אי הקיבוצים... לנחל להגיע

 ואתה במים הרגלים את משכשך אתה שם תשאל...
 מה אוהו... ? ! זה? אבלבשביל השמים... לב עד נהנה

 ברק... מבני מוקדם יוצאים זה... בשביל עושים לא
 שלם יום סובלים... שעות... נוסעים בחום... נסחבים

 מגיע אתה סו״ס ואז מתעצבנים... מתרוצצים...
 מסלול יש דרך... כברת ללכת צריך אז וגם למקום...

 עושים לא מה אבל קילומטרים... כמה של הליכה
 וסובלים והולכים לצדיקים..." הצפון טוב ב״רב לזכות

 אתה השקיעה לפני דקות כמה שסו״ס עד וסובלים
 מהמפרשים... האויר כל לך יצא שכשכבר לשם מגיע
 אבל הבייתה... לחזור רק ורוצה עצבני... כבר אתה
 הרגלים את להכניס חייב אתה ברירה... לך אין כבר

 עושה אתה ואז דאטרקציה... דינא לקיים כדי למים
 הגדול... הסבל את לפצות בשביל ראש קפיצות כמה

הבייתה... והיידע...
 מסכת שלי... הטיולים נראים היו יותר או פחות ככה

 של דקות כמה בשביל והכל וסבל תלאות
 אדוני לי: הסביר חכם שמישהו עד עד!!! אטרקציה...

 בבית... שתשאר עדיף נראה זה ככה אם היקר...
 אתה לחוויה... רגע כל להפוך זה הגדולה החכמה

 שאז לאוטובוס... בהמתנה המשפחה בני עם יושב
 ואח״כ עצמה... בפני חוויה האיגלואים... טקס יהיה

 עצמה הנסיעה את תהפוך תיהנה.. גם עצמה בנסיעה
 תעשה מזה גם הנקיק.. שעד במסלול ואז לחוויה...
 אם מוטב... שלב כל לחוות יודע אתה אם חוויה...

 ליהנות בשביל שעות שמונה סובל אתה אם לא...
 בבית... תשאר דקות עשר

 הזמנים... בבין אטרקציה הליכות כאן עד
 הרחמים בימי דומה מאוד משהו שיש זהו!!! אז

והסליחות...
 שסביבם עיקריות ״אטרקציות״ כמה כביכול יש

 והסליחות... הרחמים בימי מתמקדים אנחנו
 רק פעם לדוגמא: לזה... מעבר עושים מה והשאלה

 נכנס הייתי הסליחות... שלפני שבת מתקרב היה
 בסליחות לסליחות!!! מתכונן הייתי הכנה... לעבודת

 אני מתכונן... אני אז ועד השמים... את אקרע אני
 אני אז ועד יומיים בעוד צדיקים לקברי לנסוע מתכנן

 ר״ה מגיע לתפילה... מתכונן אני הנסיעה כל מתכונן...
 לתקיעת מתכונן אני בשחרית לשחרית... מתכונן אני

וכוי... וכוי שופר
 הרחמים בימי כעת נמצאים אנחנו עזוב!!!

 מזכיר שאתה פסוק כל ברכה... כל והסליחות...
 אור... ביוצר קטע זה ואם בפסוד״ז זה אם בתפילה...

 מלכות את תבצע ועכשיו כאן תתפלל!!! ועכשיו כאן
 מסוים מעמד איזה על תבנה אל תתכונן... אל שמים!!
 שם אכוין... שם בתשובה... אחזור אני שם ששם...

 ועכשיו... כאן עזוב!! אתפלל...
 רוצה ה' מה ועכשיו!! כאן היא אמיתית הכי ה' המלכת
 את לפגוש ללמוד ממני... רוצה לא ה' מה הכי: והכי ממני...

 בכל באהבה אותו לקבל סיטואציה... בכל הרבש״ע
 שלי... בציפיות עמד לא שהוא קטנה הכי סיטואציה
 אל נתון... רגע ובכל בתהילים פסוק בכל אותו ולהמליך

 לאיזה בחתירה עסוק תהיה אל הזו!! הטעות את תעשה
 אני ששם דרמטי מאוד מעמד איזה תתכנן אל דרמה...
 תכניות לתכנן במקום מסקנות.. ואסיק לבי בחדרי אתבונן
 תבקש תבקש... ותתפלל.. ועכשיו כאן כאן... תעצור

 לפני יום כל להתוודות אומר יונה רבינו לחינם לא סליחה...
 לי שיהיה בשביל אוכל?? אתה מה בשביל הרי כי האוכל..

 עזוב איסטרטגיות... תכניות לך יש הי... את לעבוד כח
 ותחזור תתוודה ועכשיו כעת בטוח... שבטוח מה עזוב!!!!

 עם משהו תעשה האם האוכל?? אחרי יהיה מה בתשובה...
 עשית... שעשית מה העיקר יודע... לא לא?? או עצמך
 המירב את רגע מכל להוציא ללמוד צריכים אנחנו

הזו... מהטעות שסובל למי טובה עצה והמיטב...
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ת' סלוטיפ!!!! של סוג זה 'לנסו
 מאיתנו הרנה שמסתמא שאלה השנה... ראש לתפילות נהקשר שאלה אותי ושאל אלי ניגש נחור
ונכן: אותה... יזדהו

מעשיו... כל על אלוקינו ה' פחדך תן ונכן מרוממים.. ננושאים מתמקדות השנה נראש התפילות
 ויש נהתעוררות זה את אומר והש״ץ רצונך... לעשות אחת אגודה כולם ויעשו המעשים... כל ויראוך
שם!!! אוחז לא אני שם!!! לא אני ותכל'ס... זה... את כשאומרים שנוכים כאלו

עלינו... מלכותו ותראה שתגלה לי איכפת שיהיה נמדרגה לא אני לומר... לי נעים לא אעשה... מה
 גם אתה (ואם נר׳׳ה הנושא עיקר שזה מנין גם ואני חשונ... מאוד שזה מנין אני אלי... מדנר לא זה

ע ולדקלם לצטט יודע גם אני רוצה...  אעשה מה אנל וכו') ה' המלכת זה שהעיקר ננושא להגיד שמקונל מה כל את פ”נ
 כנר אם אלא ”לענדך... כל נ״ויאתיו נמצא לא שלי והראש קטן אדם אני עלי... גדול הזה שהנושא

נוח... לא מרגיש אני ותכל'ס... אותי... שמטריד מה זה ”טונה... ופרנסה ושלום נרכה חיים נספר”
 ונפרט!!!! עליו... להתחנר מצליח מספיק לא שאני נושא לאיזשהו ולהתחנר להתפלל פה אמור אני

 את פעמים 14 חוזרים אנחנו השנה ראש של ימים נשני רק עצמם... על חוזרות האלו שהתפילות
 ועוד שנלחש נתפילה פעמים (שמונה ”לנדך... אלוקינו ה' אתה ו׳׳תמלוך ”פחדך... תן וכן” התפילה

שם!!! לא אני ותכל'ס... הש״ץ) נחזרת פעמים שש
נסוף... שם אי רק תנין... ? ? אליהם מתחנר לא פשוט שאני האלו התפילות כל עם עושה אני מה אז

להתחנר... מתחיל אני שם וכלכלה... ופרנסה טונים חיים נספר כתננו מלכנו אנינו איזה לי נותנים
 כל לאורך עושה אני מה אנל אותי... שמטרידים לנושאים אלי... לדנר מתחילה התפילה שם

? שמים כנוד על מדנרת כולה שכמעט התפילה ? ?
 מתכחש ולא מטייח ולא מתעלם שלא למי הכנוד כל לשואל!!!! הכנוד כל ראשון דנר ככה: אז

 רק ה'.. נענודת ולהתעלות להתקדם אפשר ככה רק חשונ!!! הכי הדנר כנר זה אוחז... שנו למקום
 את שמרמה מי אנל ולהתרומם... להמריא אפשר שממנו תעופה שדה זה מקומו... את שמכיר מי

 אוחז שהוא עצמו את ירמה תמיד הוא להמריא... אפשר אי מהאויר נאויר... עכשיו כנר שהוא עצמו
 לתפילות להתחנר מצליחים איך מוננת... מאוד השאלה ונכו: שם... יהיה לא פעם אף והוא שם

הכאנ... למרנה שם לא אני הרנ שלצערי נזמן נו שמים נכנוד נעיקר שמתמקדים הנוראים הימים
כנוד מתמקדות נעיקר הסליחות גם לנ, תשים אם (אגנ: מעייני...?? נראש לא שזה אעשה מה  ננני ולא שמים נ
ומזוני( ח״

מעניינת: היא והתשונה
ע (אם סיפור... תשמע שנו ת זלזול אולי והיה הנחירות על דינרתי שענר נ שינו ח  חילוני שכן לי יש הנה( אז העניין נ

 הנחירות הגיע והנה טונות... כמה לו ועשיתי אותי אוהנ הוא איתו... טונ נקשר שאני רוסי
 התחלתי ג'... שתצניע רוצה ואני נחירות. יש תקשינ.. אליו: ניגשתי עליו... ”ליפול” והחלטתי
 אותו לחנר ניסיתי קודש... ושנת ישראל... ושמע ויידישקייט... ג'... להצניע חשונ כמה לו להסניר
 שעה אחרי ותכל'ס... ג'.. להצניע ירצה הוא שגם העניין... חשינות גודל את ינין הוא שגם לעניין.

 רוצה עכשיו שאני לך להגיד אותי!!!! שכנעת לא נכנות... לך אגיד אני לי: אומר הוא שיחה... של
 שאני נגלל לא אנל ג'... פתק אשים ואני לקלפי אלך אני תדאג... אל אנל לא!!! ג'...? להצניע
שניל אלא רוצה!!! מרוצה!!! שתהיה נ

מרוצה... שתהיה רוצה אני אז רוצה... גם אני אז רוצה ואתה היות אנל ג'... להצניע רוצה לא אני
לי... איכפת מה מצוין... לו: אמרתי

שונ: חוזר אני נפלאה... הגדרה זו שלו... מההגדרה מאוד התפעלתי
מרוצה!!! שתהיה רוצה אני כי אנל רוצה שאני אני כי לא אעשה... אני
לנמשל: ניגש וכעת המשל... כאן עד

נו!!! ולדנקה ומצוות ה'!!! אהנת מצוות עשה: מצוות שתי ישנם
נה'!!! דנקות ויש ה'!! אהנת יש שונות... מצוות שתי אלו
ה'??? דנקות —ל ה' אהנת נין ההנדל מה נ

 מה רוצה שאני אוהנ... שה' מה את לאהונ ממש זה ה' אהנת ולך... לי אין שעדיין מה זה ה' אהנת
 נפשי משאת זו רוצה, שאני מה זה אז ”מהרה עלינו מלכותך כנוד גלה” רוצה ה' ואם רוצה... שה'

 האהנה את לנו אין לצערנו שם... לא עדיין ואתה שאני זהו!! אז זה... על מתפלל ואני מזה לי ואיכפת
הזה... הפנימי והחינור

ת?? זה מה כן!!! דנקות אנל לא!! עדיין ה' אהנת דנקות!!! יש לנו לנו??? יש כן מה אנל דנקו
ג'... להצניע רוצה לא עצמי שאני היא האמת סלוטפ... של סוג שלהונקה■״ סוג זה זה... דנקות

 נקרא זה מרוצה... שתהיה רוצה--- אני כי אלא רוצה... אני כי לא אצניע... זאת נכל אני אנל
 עומדים ושלך שלי הרצון כלומר: שלך... לרצון מתואם שיהיה שלי הרצון את מדניק אני דנקות!

 ס”שסו נזה אותם?? הדנקנו איך אותם... הדנקנו אבל מתואמים... נאמת ולא השני לצידי אחד
קו... נאותו איתך אני דנר של נסופו ולכן מרוצה... שתהיה רוצה אני
ה': נענודת משקל אותו על

רוצה!!!! שה' מה זה וכו'... והנשא נכנודך כולו העולם כל על מלוך רוצה: ה' רוצה!!! ה' השנה נראש
 נאמת והוא רוצה... שה' מה רוצה שהוא נמדרגה כנר הוא ה'... לאהנת שזכה מרומם יהודי ומעתה:

 את רוצה אני גם האם אני??? אנל ”נכנודך... כולו העולם כל על מלוך” לנו מקירות ונוכה עומד
ח״ נני רוצה נעיקר אני רוצה... כנר אני אם לא!! כנים... נהיה נא אאאפפס... רוצה?? שה' מה את

 קרונ יותר קצת לעמוד או לאכול רוצה כעת אני טונ הפחות נמקרה כי הטונ... נמקרה עוד וזה רוצה שאני מה (זה ומזוני...

רוצה... שה' מה רוצה לא אני שעדיין למרות זאת!!!! נכל אבל רוצה!) שאני מה זה משהו... תעשה המזגן...
רוצה... כן שאני הלנ על יד עם עצמי על להגיד יכול שאני משהו יש אנל

מרוצה!!! יהיה שהוא רוצה אני גם אז משהו... רוצה ה' שאם
! ! ! ן מ א אז רנה... שמיה ויתקדש שיתגדל רוצה שאתה מנין ואני היות שנשמים... ואנא והיות

 שאם נגלל אלא זה... את רוצה נעצמי שאני נגלל ולא יקרה... שזה ומתפלל מייחל אני הלוואי...
 אנל ה'... אהנת נקרא לא אמנם זה מרוצה... שתהיה רוצה רוצה... גם אני אז רוצה... יתנרך אתה

ת נקרא כן זה ש שה' מה רוצה נעצמי שאני ה'... לרצון מחונר לגמרי להיות זה אהנה כי נה'!!! ונ
 איך ה'... נרצון עצמי את מדניק אני פ”לכה אנל רוצה... שה' מה לרצות זכיתי לא אם גם אז רוצה...

מרוצה!!! יהיה שה' רוצה שאני נזה מדניק?? אני
 חשונ שמאוד משהו שיש אותך אשכנע אני אם הכלל... מן יוצא ללא אוחזים!!!! כולנו הזו וננקודה

g J ...'כן!!! מרוצה?? יהיה שה' חשק לך יש האם מרוצה... ה' את לעשות יכול אתה נך... תלוי וזה לה
J ^ ...נפירוש
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קיים!!!! הוא אנל נר... שקיים הזה לרצון מודע לא אולי אתה
 יום (ניום לה' טנעית אכפתיות הלנ נתוך עמוק עמוק לו ויש ה'... של ניולוגי נן הוא יהודי

 ה' את לעשות שיכול משהו שיש אדע אני ואם אצלנו( מוננה זה אנל אותה... פוגשים לא אנחנו
שניל להתאמץ מוכן אני מרוצה...  נלרצות נעיקר תקוע אני תקוע?? אני איפה רק זה... נ

 אוחז שאני נטוח ולא עניין להנין צריך כנר כאן עלי... גדול כנר זה רוצה... שה' מה את
שונ: אוחז!! שלא יהודי אין פה מרוצה... יהיה שה' לרצות אנל שם... ק זה (ו  עם הסיפור נדיו

 אחזיר שאני ממני מבקש מישהו וכי מה... לרשימה... קולות ואניא אפעל שאני ממני כשמנקשים הנחירות...
?”ש או ג' להצניע ירצו הם שגם נתשונה אנשים ש אנשים אגייס שאני רוצים לא!! ס?  אלי סנטימנטים להם שי
 שייכים... כולנו נדנקות נה'!!! דנקות וזה מרוצה( אהיה שאני ורוצים
ש.”יעויי א”מ פרק נתניא יסודי קטע להנין זכינו זה... את הננו ואם

 ה' פחדך תן ונכן התפילות: מתחילים ואז ה”לר מגיע אתה למעשה: הלכה ניגש נא וכעת
 אחרים... דנרים רוצה נכלל אתה אליך... מדנר לא .זה ותכל'ס.. מעשיך... כל על אלוקינו

 אומר זה ”וכו'... פעלתו אתה כי פעול כל וידע”ש כתונ נמחזור אם תשכח... אל אנל נכון!!!
 ה' את שיעשה מה זה הזו... והתחינה הנקשה אומרת: זאת לה'... כעת שחשונ מה שזה

 ע:”רנש נכנות... עולם לנורא תגיד זה... על תלך נא זה... על תתפלל נא נא... אז מרוצה...
 זכיתי לא ”מעשיך... כל על ה' פחדך תן ונכן”ל רגשי חינור של שמץ לי שאין היא האמת

 מנין אני שכן... מה אנל ”נכנודך... כולו העולם כל על מלוך”ל פנימי רצון לי שיש למדרגה
 אני שנשמים... אנא אנא!!! אז ככה: אם שיקרה... מה זה אם מרוצה תהיה יתנרך שאתה
 ואם מרוצה!!!!! שתהיה לי חשונ כי למה?? ”נכנודך... כולו העולם כל על מלוך מתחנן:

שניל ולו רוצה גם אני אז רצונך... זה  עולה זה מרוצה... שתהיה לי נוער מרוצה... שתהיה נ
 השנה... ראש נתפילות כנה הכי והכי ואמיתית טהורה הכי הכוונה לך הנה הנה... נחיים... לי

נו!!! אוחז שלא יהודי שאין פשוט הרגש וזה
 פירושים מיני כל עם להסתנך נמקום נתפילות... תעשה ככה לך: ממליץ הייתי לי: ותשמע
 הזמן... לא זה כעת אליך... מדנר נאמת לא זה (שתכל'ס שמים כנוד לרצות נכח עצמך את ולשכנע

 המיצרים נין ימי כל את לנו היה שמים... לכנוד להתחנר ולנסות עצמנו עם ענודה לעשות שלימה שנה לנו היה
 לא אז קרה... לא זה עכשיו עד ואם שמים.... כנוג ומיעוט השכינה גלות על נצער ואכפתיות שייכות לקנל כדי

 ועכשיו...) כאן של כפתור לחיצת עם אליו מגיעים שלא עמוק הרגש זה מאוחר... זה לעכשיו נכון הרגע!!! יקרה
 כעת נא נהם... אוחז נאמת לא שאתה נרצונות נכח להיאחז מידי מאוחר כעת עזונ...

 שאתה לנושאים נתפילה מגיע כשאתה אוחז!!!! ולגמרי אוחז... כן שאתה נאיפה תתמקד
 מהרה!! עלינו מלכותך כנוד גלה ה'... אנא הזו... הכנה המחשנה את תחשונ שם.. אוחז לא
 שתהיה לי חשונ זה... את לי תעשה אנא... אז ע...”רנש לך חשונ מאוד שזה מנין אני

שנשמים... אנא מרוצה-
 להשקיע תסכים ואם נתפילה... תכוין ככה נאמת אם מעניין: סקופ לך אגלה אני וכעת
 יהיה שה' כנה רצון מתוך שלך הטהור הלנ עומק מעומק יגיע שזה הזו... הטהורה נכוונה

 מרוצה... שתהיה לי חשונ כי זה את רוצה אני גם אז זה את רוצה ה' אתה שאם מרוצה!!!!
 נאזור ככה ה”ר של השני ניום ככה פתאום אם תתפלא אל הלנ... מכככל אצלך יגיע זה אם

 לנדך ה' אתה שתמלוך רוצה נעצמך שאתה עצמך את תמצא אתה נטעות פתאום מנחה...
 איך ולמה?? רוצה) אתה גם אלא מרוצה יהיה שה' ממקום רק לא (כלומר: מעשיך... כל על
 מרוצה... יהיה שה' לו אכפת הזמן כל יומיים שכנר אדם נן פה יש הפלא... מה כי ?? קרה זה

שלנ משפיע... זה מחלחל... זה תשמע...  של קשר איזה נאמת להתרקם מתחיל מסוים נ
 ה' אהנת של נמדרגה עצמך את למצא עלול אתה שפתאום הפלא מה עמוק... אהנה

 להגיע נשניל יקרה... שזה נשניל אנל רוצה... שה' מה רוצה אתה שפתאום אמיתית...
נה'!!!! דנקות של מקדמה צריך זה נשניל ה'... לאהנת
 להגיע אפשר שדרכו הראשון המצת זה ה'!!! לאהנת מגיעים איך הפרקטיקה זו דנקות
 שם הראשוני... הקשר יתרקם שם מרוצה... יהיה שה' תרצה ראשון: דנר ה'... לאהנת
 ה' לאהנת להתקדם תוכל ומשם הראשוני ננסיס שלך האכפתי המקום את תפגוש

אמיתית!!

 נמדרגה שאוחז מי כי למה?? ה...”נר הצדיקים אצל ללכת מקונל שהיה הסינה זו ואגנ:
 ”נכנודך.. כולו העולם כל על מלוך”ש לנ מעומק ומתפלל רוצה נאמת הוא ה'... אהנת של

 שחשונ מה זה והתרנגולות... והכנשים הפרות מעניין אותי הפשוט... העגלון אני... אנל
שניל לי...  אני ותלמידיהם... נחכמים הדנק ”נו ולדנקה” מקיים ואני לצדיק מגיע אני זה נ

שניל נדיוק אז אחר... משהו רוצה והצדיק אחד משהו רוצה אני אמנם עולם: לנורא אומר  נ
 שאני לפניך חשונ ויהיה הצדיק... של נרצון שלי הרצון את מדניק ואני סלוטפ עם פה נאתי
רוצה... שהוא מה את רוצה

 מה יודע לא אני להסתנך: ומתחיל נחור אלי מגיע השנה... ראש לקראת קנלות לגני ל”וכנ
 חיזוק לי מתחשק יותר שני מצד נלימוד... להתחזק רוצה אני אחד מצד עצמי... על לקנל

נתפילה...
 שאתה משהו מחפש אתה כי שלך?? הקנלות עם מסתנך אתה למה יודע אתה לו: אמרתי
 מעמד להחזיק הקנלה של הסיכוי (גם אחר... משהו רוצה אתה רגע כל הרי ככה... ואם רוצה!!!

חודש אם גם כי לאפס... שואף חודש ז...”נהמ רצית תשרי נ ט נ  אל עזונ... הפירות..( נרכת תרצה אתה שנ
 מסוים משהו על ותחשונ תשנ מרוצה!!! יהיה ה' נמה תתמקד רוצה... אתה מה תחפש

 זה מרוצה!! יהיה שה' נשניל נזה מתחזק שאתה ותחליט ממך... מרוצה לא עדיין שה'
 חיזוק איזה מאוד טונ יודע אני נפשו... מרת יודע לנ כי הנקודה... את למצא עליך יקל מאוד

 רוצה... שאני נמה ולהתחזק סחור סחור ללכת מעדיף אני ממנה... נורח ואני ממני נדרשת
 מרוצה... יהיה שה' נזה מתמקדת שהקנלה נרגע מרוצה!!! יהיה שה' אדאג אני הפעם אנל

 הרצון לפי להשתנות עשויה לא היא הכי: והכי לקנל... צריך אני מה לזהות קל יותר הרנה
ע...”הרנש על חושנ פה אני כי שלי...
אמן. נמעשיו וישמח מעשיו על יחמול שהוא מרוצה... יהיה שהוא
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מן  הדלקת ז
שבת נרות

מוקדם
 דקות 9כ

שבוע כל

 תבא כי פרשת שבת מוקדם שבת הדלק״נ זמני
ם: שלי  5:58 מוקדם: 6:08 ירו

 6:13 מוקדם: 6:23 ברק: בני
עין ת: מודי  6:06 מוקדם: 6:16 עילי

6:07 מוקדם: 6:17 חיפה:

השבת וקדושת בערש״ק מנחה תפילת במעלת ושיבדלחט״א זצוק״ל רבותינו מדברי

שטין יחזקאל רבי הגה״צ המשגיח מרן  שנה: מידי מכריז היה זצוק״ל לווינ
השנה. כל מתקנות - השנה של האחרונות שבתות שני

ם אנו נמצאים ם השנה ראש לפני שבועיי מזכירי  תמיד אנו ו
 שבתות שתי ישראל משמרין ״אלמלי קיח:( )שבת חז״ל מאמר

 לו השנה של אחרונות שבתות שתי וא״כ נגאלים״, מיד כהלכתן
ם היינו כראוי נשמרם  מחובתנו ומשו״ה העתידה, לגאולה זוכי
כורני שבת. בשמירת אלו שבתות בשתי במיוחד להזהר  בקעלם ז
 ביוה״כ המרכזית הקבלה היתה שם בהיותי הראשונה בשנה

שבת. בשמירת להזהר
הדרין בגמ' איתא  בשבת סוס על שרכב באחד "מעשה מ.( )סנ

 לכך". צריכה שהשעה מפני אלא לכך שראוי מפני לא וסקלוהו
מי שאף חזינן  ולכן השבת, בענין פרוץ הדור היה סנהדרין בי
 אינו סוס על דרכיבה אע׳׳ג בשבת הסוס על הרוכב את סקלו
 השבת, על העם את ולהזהיר לגדור חז״ל רצו כי שבות, אלא

תר, חמור העובר עונש לכך צריכה שהשעה שבשעה וכשם  יו
הר למקפיד הצפוי השכר אף כן כמו אין רב ונז עור, ל  והנה שי

מנינו  דרבנן בשבות רק ולא השבת בשמירת מאד פרוצים אנו בז
תא, במלאכות ח׳׳ו אף אלא אי א״כ דאוריי  להתחזק שמחובתנו וד

ע מי בכך והמתחזק השבת, בענין חלקו. גדול כמה יוד
מי איתא של  התורה כל כנגד שבת ״שקולה פ״א( ברכות )ירו
 התורה, כל כנגד שקול שבת משמירת ופרט פרט כל כולה,
עוד מי איתא ו של  בה שמתרפין דור ראית "אם פ׳׳ט( ברכות )ירו

 שהדור בשעה וא״כ כולם״, כנגד שכר נוטל ואתה והתחזק עמוד
אי בשבת מתרפין  אף שהרי כולם, כנגד שכר יקבל שהמתחזק וד

כולה. התורה כל כנגד שבת שקול מתרפין שאין בדור
מן השבת את לקבל ע״ע לקבל עלינו ותחילה  כפי ולא הראוי, בז

שיבה, שבת לקבלת הולך שהנני שבעת עתה נוהגים שאנו  בי
כי מנחה, תפילת המתפללים גדול ציבור רואה הריני אוי ו  הדבר ר
חור, לשבת להכנם תורה לבני אי באי בוד  להקדים מחובתנו ו

 עצמנו על לקבל כן כמו קודם, שעה חצי לפחות השבת, בכניסת
אי שבת הל' לומד שאינו כל כי שבת, הלכות ללמוד  נכשל וד
סורי ולפחות בחטא, ל ואל דרבנן, באי לז סורי נז דרבנן באי

ע שהלא ה הרבינו דברי ידו  דברי חומר בדבר ד( ג, )שע׳׳ת יונ
תר סופרים  נובע שכאשר לכך, והטעמים תורה. של מיינה יו
ל מחמת לזו שו, מאד חמור וקלות ז  להזהר עלינו כן כמו ענ

שי שנינו שהלא בשבת בדיבור  בשבת׳ שלום לומר התירו "בקו
מי של  בשבת בטלים דברים וכמה כמה אחת ועל שבת( פט״ו )ירו

הם. גמור איסור שודאי
 חידוש על מורה השבת כי אמונה, חזוק היא השבת של יסודה

ל מקעלם הסבא הבריאה, חזינן אומר היה ז"  שבת ששם ש
 האמונה על מלמדת השבת כי העולם, אומות אצל אף נמצא

 כל ומשו״ה בכך, מאמינים העולם אומות ואף העולם בבריאת
ת בקרבו מחזק הרי שבת בשמירת המתחזק סודו  ולכן האמונה, י
 היא האמונה שיסוד כולה, התורה כל שמירת כנגד שבת שקולה

 שהטעם השבת בשמרו יהרהר כאשר ובפרט כולה, התורה כל
 את ד' עשה ימים ששת כי לעולם היא ש״אות היא לשמירתו

ם הארץ ואת השמים ש" שבת השביעי וביו  יז(, לא, )שמות וינפ
אי ולכן האמונה, את מחדש גופא בזה הרי  ההכנה תהא שזו וד

 אמירת היא האדם סכנת עיקר שהרי השנה, ראש לקראת הראויה
 שלום לאמר בלבבו "והתברך בכתוב וכנאמר לי, יהיה שלום
גו' לי יהיה  ורבצה ד' אף יעשן אז כי לו סלוח ד' יאבה לא ו

גו'" התורה בספר הכתובה האלה כל בו ם ו ח(. כט, )דברי  יתכן י
עדיין במוסר עוסק אינו ואדם תיו, השלים לא ו  מקום ומכל מעלו

 אזי דרכיו, לתקן ושואף הדין מיום ואימה פחד לו שיש בשעה
הקב״ה. בו שירצה תקוה לו יש

תר חמור ם שאינם אלו הם ביו  וכביכול כלל וחוששים דואגי
 להם סולח אינו שהקב״ה ועונשם להם, יהיה ששלום חושבים

 שיהיה להשתדל עלינו העיקר וא"כ השמים, מתחת שמם ומוחה
 את יחזק וכאשר הדין, יום בפחד הרגש איזה הפחות לכל לנו

ת ש בקרבו היראה תבוא האמונה יסודו ת תקוה לו וי  בדין, לזכו
 ומשרישה מחזקת שבת בשמירת שהחיזוק נתבאר כאשר וממילא
אי בלבנו אמונה למשפט. להכנה הראויים הדרכים מן אחת שזו וד

שג( עמ' אלול יחזקאל אור )בספרו

השנה של אחרונות בשבתות הזהירות בענין זצוק״ל לופיאן אליהו רבי הגה״צ מרן דברי
חזור ענינינו, ונ  של האחרון קודש השבת לענין השתא ונבאר ל

 להבין בקיצור, בזה נדבר וכעת בארוכה, פעם ביארנו וכבר זו. שנה
שמכיון המקדש, מקום מקדושת ק״ו השבת, קדושת חילול חומר
הו אותו שבנו ת אדם בני וקידשו  המקום נתקדש קדושות בכוונו

 למקום הנכנס ולכן שכינה, עליו ושרתה יתירה בקדושה המקום
אפילו ח״ו בטומאה המקדש  הרמב״ם פוסק כך כי כרת, חייב בזה״ז ו

 וקידשה לשעתה קידשה ראשונה שקדושה הבחירה(, מבית )בפ״ו
השם! מקדש שחילל מפני - חייב וא״כ לבוא, לעתיד

ברך ג'(: ב', )בראשית בו שכתוב השבת, יום ק״ו מעתה אלקים "וי

תו", ויקדש השביעי יום את  השביעי, היום את קידש הקב״ה או
 ח"ו השבת את שהמחלל - כך משום להבין הוא פשוט וא"כ
 בקדושה ליכנס האיך ולהתבונן לידע עלינו ועכ״פ מיתה! חייב

 לתקן - השנה של האחרון זה שבת ובפרט השבת, ליום וטהרה
השנה. שבתות כל

 - הספר שם שכחתי וכעת אחד, קדוש ספר בשם אמרנו כמו״כ
תר חמורה היא קודש בשבת הנעשית ח״ו עבירה שכל  ממה יו

תר חמורה שבת לש תורה ביטול בחול. שנעשית  מביטול יו
כו'. החול ימות של תורה כן ו הנעשית מצוה כל הטוב: בצד ו
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שבת תוספת
 כי החול, בימות הנעשית מצוה מאותה מרובה שכרה - בשבת

 הנעשות המצות כך - המצות כל כנגד שקולה שבת שמצות כשם
יותר! מרובה שכרן בשבת

 את לשמור טוב, למליץ לנו שיהיה הזה השבת את נקח לכן
בלב הקפדה אפילו - אחד אף על ח״ו להקפיד שלא המחשבה

 בנו יפול שלא עצמינו את לשמור ח״ו, במעשה הקפדה כ״ש -
 יש כלומר: חבירו, על לשה״ר לחשוב שלא כמו״כ גאוה, הרהור

 על משים אינו במחשבה אבל - הרע לשון מדבר שאינו אדם
עמ' אליהו )לב חבירו. על רע של מחשבות מיני כל וחושב לבו

שעב(

שבת בהלכות הלימוד וחשיבות נחיצות בענין זיע״א שטינמן הגראי״ל רשכבה״ג ממרן חיזוק דברי
 בלימוד להתחזק לומר רגיל היה חיזוק, מרבנו מבקשים כשהיו
 בהקדמה שהובאו דבש היערות דברי את והביא שבת, הלכות

 שבת בכל להיכשל עלול שבת הל' לומד לא שאם ח״ג למשנ״ב
 לאברכים לומר היה ורגיל בדאורייתא. ואפי' שבת באיסורי
שבת. הלכות ללימוד לכה״פ ביום שעה חצי להקדיש שצריך

הלימוד מעלת
 הלכות? משאר טפי שבת בהלכות מיוחד דבר יש האם יל״ע
 חטאת בתורת העוסק דכל א( )קי, במנחות להמבואר ואולי
קיימם כאילו שבת הלכות הלומד ה״נ חטאת הקריב כאילו

 שבת שמירת כמו הוי ת״ת מצות מעצם חוץ ואז בפועל,
 שכשם כתב טל אגלי דבהקדמת והראוני המצוות. ככל דשקולה
 בהלכות וללמד ללמוד כן המצוות, ככל שקולה שבת ששמירת

 זמירות השחר, )אילת המצוות בכל וללמד כללמוד שקול שבת
(.82 עמ' שב״ק

 ספ״ד( עולם )שם הח״ח שאומר שכמו לחדש רציתי רבנו: אמר
 כבר בבוקר, ו' ביום כבר שבת לשלחן המפה את שמכין שמי

 שלומד שמי יתכן אז שבת, ערב כל מהגיהנם יוצא הזה מהזמן
מהגיהנם. יצא הזה בזמן מוקדם, שבת הל'

 קודש: לשבת הקשורים כתובות מס' היומי מהדף דברים
יותר? אוהב אליהו מי ואת שבת, במוצאי הנביא אליהו מזכירים למה

 במוצאי אליהו ולהזכיר לומר ונהגו כותב: רצ״ה בסי׳ הרמ״א
 המשנ״ב ומסבירו הגאולה, על ויבשרינו שיבוא להתפלל שבת

 לא בא אליהו שאין לישראל להם מובטח מג בעירובין דאיתא
 )שמניחין הטורח מפני טובים ימים בערבי ולא שבתות בערבי
 מתפללים אנו וע״כ רש״י( פניו, להקביל והולכין שבת צרכי
 כתב )והב״ח ויבשרינו. שיבוא לבוא, ויכול השבת שעבר כיון

 שענין ועוד בשבוע, פעם שמספיק להזכירו א"צ יו״א שבמוצאי
 ישראל שמרו שאלמלי חז״ל שאמרו לשבת יותר שייך הגאולה

נגאלים. מיד שבתות שני
 שמספרת העמ׳( )בסוף סא. דף בכתובות הגמ׳ עפ״י נוסף ביאור

 לאכול לשמשו מיד נתן שאחד אמוראים על סיפורים שני
 שלא והשני עמו דיבר ואליהו שאכל ומין מין ומכל מסעודתו

 הבן ע״ז וכתב )ע״ש( עימו דיבר לא אליהו לשמש מיד נתן
 דבר דנוגע הטעם נ״ל בהדיה: אליהו משתעי מר וז״ל: יהוידע

 טובים, וימים בשבתות אירי זה ודאי כי לטוב, זכור לאליהו זה
 אם כי בחול הרבה מינים שולחנם על יבוא לא אלו דחסידים

 של דרכה כך התנא דברי מקיימים הם הרוב ועל הלחם, רק
 טובים וימים בשבתות להם היה זה אך תאכל, במלח פת תורה

 והוו הרבה, מינים שולחנם על ועולה למצוה מותרות דאוכלים
 זכור אליהו כי וידוע מינא, מחדא ספי וחד מינא, מכל ספי חד

 שיושב בשבת, ישראל שיעשו מצוה כל לכתוב ממונה הוא לטוב
 שעשו מצוה כל כותב ושם החיים, עץ תחת במוצ״ש עדן בגן

 וכמ״ש ז״ל, אליהו את במוצ״ש מזכירין ולכך בשבתו, ישראל
 מי כל ולכן רוח, נחת לו יש ישראל זכויות וכשכותב הפוסקים,

 ואוהב יותר רוח נחת ממנו לו יש יותר, זכויות בשבילו שכותב
 כותב שאז שבת, ביום מינא מכל ספי דהוה לזה ולכן יותר, אותו

 יותר, חיבה לו להראות בהדיה משתעי הוה יותר, זכויות בשבילו
 ואכן עכ״ל. לזולתו נמצא לא אשר מחודש דבר בו מוצא היה כי

הזוהר, בשם הספרים כתבו ג' בס״ק המשנ״ב הביא רצ בסי'

 בר שאינו ומי בשבת, תורה חידושי לחדש האדם על שמצוה
 האליהו ע״ז וכתב עכ״ל, היה, עד למד שלא דברים ילמוד הכי
 ושואל לשמים יתירה הנשמה עולה שבמוצ״ש השל״ה בשם רבא

 העבודה ושורש וביסוד בשבת, בתורה חידשת מה הקב״ה אותה
 בה שיתנהג טובה הנהגה בשכלו המחדש שגם הביא יב( )עליון

תורה. לחידושי נחשב השבוע כל
 חתניה חייא דר' בריה יהודה מספרת: סב: בכתובות הגמרא

 אתי הוה שמשי בי וכל רב בבי ויתיב אזיל הוה ינאי דר'
 חד יומא דנורא עמודא ליה חזי קא הוה אתי הוה וכי לביתיה

 רבי להו אמר סימנא ההוא חזי דלא כיון שמעתא משכתיה
 הואי עונתו, ביטל לא קיים יהודה שאילמלא מיטתו כפו ינאי

 אותו מהו לעיין יש נפשיה. ונח השליט מלפני היוצאת כשגגה
 רש״י ואכן שמשי"? "בי זה מתי הופיע הוא ומתי דנורא עמודא

 טעם שמע ולא שבת ערב זה שמשי" "בי כותב כה. בתענית
 כותב: קג. דף בכתובות רש"י אבל שמשי, בי נקרא זה למה

 כל, בפי שגור שלו השמשות שבין לפי בעיני ונראה ער׳׳ש,
 בי ליה קרו תחשך שלא עד מלאכתן לגמור איליו חרדים והכל

 שמשא בי קרו שבת לילי וז"ל: פו: בשבת רש"י כתב וכן שמשי.
 והוצרך ימים מכל חלוק שלו השמשות שבין מפני דוכתא בכל

 אפשר וז"ל: המהרש״א מחדש עפי״ז מקומות. בכמה להזכירו
 כדאמרינן שבת קבלת זמן על להם רומז דנורא העמודא שהיה
 תנינא א"ל ומדלקא מאחרא הוה יוסף דר' דביתהו כג:( )שבת

 עכ"ל. ענן לעמוד משלים אש ועמוד וכו' הענן עמוד ימיש לא
 סימן שזה מיטתו שכפו מזה הוכיחו אהבים והאילת וההפלאה

 לפני היה דנורא שהעמודא ע"כ להתאבל, בשבת ואסור אבילות
 מסביר לפני, שהמהרש״א )יצויין האחרון.. ברגע ולא השבת

 שאסור כ"כ תורה ביטול בה שאין בשבת ת״ח לעונת שהטעם
 ג"כ ע"ז ויעויין וכו', בעיתו יתן פריו אז וע"כ הנר לאור לקרוא

פריו( אשר ד״ה יהוידע בבן

 וכד' דרשות לשליחת או להצטרפות או והנצחות לפרטים
 a073295i324@gmaiLcom למייל לפנות ניתן

073-2951324 בטל: ושבת בנושא חיזוק שיחות לשמיעת

 וקופת ו״קהילות״ פלוס״ ב״נדרים גש אפשר לעלון■ לתרומות
 בטלפון או שבת״ תוספת ״עלון קופת גליונגת״ ״אוסף

. 2040 שלוחה 037630543
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התשפ׳׳ב 83 מס' גליון בס״ד,
תבוא כי פרשת

 הלכה בירורי
 אקטואליים

 הסוגיות מתוך
והפוסקים

-dt
 שערכם אבידות להגביה ולא ברחוב להשאיר בזמנינו המנהג בירור - הנידון

 מועט. הממוני
 אפשר האם ויתבאר,ולהכריז להגביה וא"צ להתעלם אפשר אבידות באלו יתבאר

בהשבה באבידותדמדינאחייב גם זה חידוש לומר

 אבידות והרבה היות דבזמנינו שכתבו מהפוסקים דיש ידוע
 אבידות יש וכן אחריהן, לחפש אנשים דרך ואין מועט הממוני ערכם

 שהמוצא ועדיף פעמים מהמוצא. לקחת לבוא יטרחו לא דפעמים
 לחפש יחזרו שהבעלים דיתכן ברחוב, ישאיר אלא ויכריז, יגביה לא
 יש לבעליה. תחזור שהאבידה סיכוי יותר יש ועי״ז להם שנפל מה

זה. חידוש לומר אפשר אבידות באילו לדון

 חפץ מצא אם א' - מהשבה פטור דמדינא אופנים ג' רק מצאנו
הראש״ל. נפילה, בדרך סימן ללא

 קצת, משתמר במקום הינוח, בספק סימן ללא חפץ מצא אם ב'
ברחוב. משאירו אלא אותו יגביה לא מדינא

 הינוח, בספק או הינוח בדרך סימן עם חפץ מצא אם וכן ג'
 משאירו אלא יגביה לא לשו׳׳ע, מדינא קצת, שמשתמר במקום
להכריז. חייב ולרמ׳׳א ברחוב.

 עם חפץ מצא אם - בהשבה חייב מדינא אלו באופנים ומאידך
ולהכריז. להגביה חייב נפילה(, בדרך הם האבידות )רוב נפילה בדרך סימן

במקום הינוח, בספק או הינוח בדרך סימן עם חפץ מצא אם וכן
 לא וזה בכביש, או במדרכה ברה״ר הם האבידות )רוב כלל משתמר שלא

ולהכריז. להגביה חייב כלל(, משתמר

 להשאיר דמותר זה חידוש לומר אפשר האם לדון יש מעתה
ם(אלו באופנים גם ולהכריז, להגביה ולא ברחוב  דמדינא )המצויי

בהשבה חייב

נפילה. בדרך במציאה א'

 משתמר מקום בין חילוק, יהיה והאם הינוח, בדרך במציאה ב'
כלל. משתמר דאין ומקום קצת. משתמר למקום לגמרי.

 הוא מהאבידה ברחוב האבידה את להשאיר ההיתר כל האם ג'
 את הגביה כבר אם הדין מה אבידה, את הגביה דלא באופן רק

שמצא. למקום להחזירה יכול האם אבידה,

 מה לראות לרגע האבידה את מגביהם שאנשים מצוי דהרי
 מגביהם שאנשים מצוי וכן סימן. בה יש אם לראות או מצאו,
 ויתבאר ישבר. שלא כדי גדר על ומניחים ברחוב המונחת אבידה

ברחוב. להשאיר יכול בכה״ג גם האם

 וכתב פינשטיין, מהגר״מ ת' העתיק הספר בסוף כהילכתה אבידה השבת )בספר
 במקום החפץ את לתת למוצא מותר בהשבה והתחייב החפץ את הגביה אם דאף

ימצא. בוודאי שהמאבד

 להחזיר לו מותר יהיה כשהגביה האם דידן לנידון ראיה יהיה מדבריו האם ויל״ע
 הוא שם שהתיר דמה דידן, לנידון ראיה אין ולכאורה שמצא, למקום האבידה את

 ראיה ואין משתמר, אינו ברחוב הכא משא״כ השבה, ונחשב לבעלים דמשתמר מפני
לבעלים. שיחזור סיכוי יותר שיש משום ברחוב, ולהשאיר דמותר

 הנמצא דחפץ מהגריש״א, קרפ הרמ״מ בשם הביא כהילכתה אבידה השבת בספר
 המוצא, מבית לקחתם יבאו לא הבעלים דמסתמא פחות וערכו קצת שמור במקום

שם. שישאירו למאבד דעדיף להגביהו, חיוב מוצא אין

 נפילה, בדרך גם הוא ברחוב, להשאירו ההיתר האם הגריש״א, בדברי התבאר ולא
 הדין מה וכן שם. להשאירו מותר כלל משתמר דאין ברה״ר ברחוב במצא גם והאם

שמצא(. למקום החפץ את להחזיר יכול האם הגביה, כבר אם

 חילוקים ואת ובראשונים, בגמ' הדין עיקר את לברר יש בהקדם
 בדרך מציאה מציאות. סוגי כמה מצאנו - המציאות סוגי בין

 משתמר במקום הינוח. ספק ומציאה הינוח. בדרך מציאה נפילה.

כלל. משתמר דאין במקום קצת. משתמר במקום לגמרי.

נפילה דרך אבידה מצא
 שאין אבידה מצא ומכריז. נוטל סימן, בה שיש אבידה מצא

 הגביה ואם הראש״ל. התייאש, שהמאבד אחר הגביה אם סימן,
 לא ולהלכה מדעת, שלא יאוש הוי יאוש, בספק ואפי' יאוש, קודם

אליהו. שיבוא עד מונח ויהיה יאוש הוי

הינוח בספק או הינוח, דרך מצא
 במדרכה, )ברחוב, כלל, משתמר שלא במקום מצא בין חילוק יש

רבים(. שם שמצויים מקום ובכל קניות, במרכז בכביש,

 בסבך מוסתר, או מוצנע במקום )מצא לגמרי, שמשתמר במקום למצא
חפצים(. או אבנים תחת או צמחיה,

 צדדית בפינה או ברחוב, גדר )מאחורי קצת, המשתמר במקום למצא
ניכרת(. שאינה

 אחר ״מצא כ״ה דף מציעא בבא בבמשנה אלו לחילוקים המקור
 הרי שבשדות בשבילין או מקושרים גוזלות הגדר אחר או הגפה

 מגולה אם בו יגע לא מכוסה אם באשפה כלי מצא בהן. יגע לא זה
ומכריז״. נוטל

 להו שקיל ואי אצנעינהו אינש הני דאמרינן טעמא מאי גמרא
מרייהו דאתי עד לשבקינהו הלכך בגווייהו סימנא למרייהו להו לית
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 אמר זבדא בר אבא רבי אמר סימנא, קשר ליהוי ואמאי להו, ושקיל
 מקום ולהוי להו, מקטרי הכי עלמא דכולי בכנפיהן במקושרין רב

 אתו מעלמא במדדין אי במדדין, חמא בר עוקבא רב אמר סימן,
 אצנעינהו אינש למימר ואיכא אתו מעלמא למימר איכא ומותרין,

 ספק כל רב אמר זבדא בר אבא רבי ואמר הינוח ספק ליה והוה
”יחזיר לא נטל ואם יטול לא לכתחילה הינוח

 נפילה ספק והוא סימן, בו באין מדברת דהמשנה מבארת הגמ'
 מ”במ ובפשטות יחזיר. לא נטל ואם יטול, דלא והדין הינוח, ספק
 נוטל סימן, ויש הינוח, ספק נפילה ספק דהוא דבאופן נראה, בגמ'

ומכריז.

 שמשתמרות מקום” ל”ז כתבו -”הגפה אחר” ה”ד שם בתוס'
 היא אבידה ודאי כלל משתמר שאין במקום מצא אבל קצת,

 במשתמר הכא מיירי ולא סימן, בה שאין כיון הבעלים ונתייאשו
 ויכריז, ויטול כלומר סימן קשר ולהוי בגמרא מדפריך לגמרי,

 כלי מצא תנן דהא בו, יגע לא סימן בו יש אפי' המשתמר ובמקום
”מיירי... סימן בו וביש בו יגע לא באשפה טמון

כלל. משתמר שאין מקום א' אופנים. ג' דיש התוס' מדברי עולה
 תוס' וכתבו קצת. המשתמר מקום ג' לגמרי. משתמר מקום ב'

 נטל ואם יטול, דלא והדין קצת, במשתמר הוא דמשנתינו דהרישא
 בו שיש דאף והדין לגמרי, במשתמר מדברת והסיפא יחזיר. לא

בו. יגע לא סימן

סימן, בו יש - כלל משתמר שאין במקום מצא א' - עולה ולפי״ז
הטעם ל.”הראש הינוח, בוודאי אפי' סימן, בו אין להכריז. חייב

שנזכר כ”ואח ושכח לרגע דהניח דאמרינן ש,”וברא ן”בר איתא
 בדין הביאור שזה )וכתבו משתמר, דאין מקום דהוא כיון התייאש
משתמר ואין והיות הינוח בדרך איירי שלרבא ל,”הראש ר”ברה כריכות שבמשנה

ל(.”הראש כלל

 יגע דלא הדין הינוח, וודאי - לגמרי שמשתמר במקום מצא ב'
 משתמר ומקום הינוח דרך וזה דהיות או והטעם, סימן. שיש אף

 ש(.”)רא אבידה ז”אי ג”דבכה או ן(.”)ר שישאיר, לבעלים עדיף

שנטל. למקום יחזיר - לביתו הלך ולא נטל אם אפי' ולכן
 אמרינן לא סימן באין ’ואפי שנטל, למקום דיחזיר כן, הדין ם”לרמב אף )בפשטות

אבידה(. ז”א דהכא ל,”הראש

ולא בא המאבד הבעלים שמא יחזיר, לא - לביתו והלך נטל אם
באיסור. לידו שבא כיון מונח יהיה סימן בו ובאין יכריז. אלא מצא,

 דהוא גרע דכאן דאפשר מונח, יהיה או ל,”הראש ג”בכה האם ם”הרמב בדעת ע”)יל
מהבעלים(. מוציא

 לכאורה סימן, ויש הינוח, ספק - לגמרי שמשתמר במקום מצא
 משמעות וכן נפילה, צד מחמת יכריז סימן דביש הפשוטה הסברא

ש.”הרא לשון

 זה אם מזיק, ספק מועיל דספק )הטעם, בו יגע דלא כתב ן”בר ומיהו
 זה המוצא בבית דאף יגע לא במשתמר ולכן מזיק, זה הינוח זה אם מועיל, זה נפילה

 משתמר הוא שכעת כיון מ”מ יכריז, אם תועלת יש נפילה שלצד ואף קצת, משתמר
יגע(. לא לכן שקולה התועלת גמור,

 דגם לבאר כתב ובדרישה יגע, לא הינוח דבספק הטור כ”וכ
 מדברי עולה דכן וכתב לזה. ראיות כמה והביא כן, סובר ש”הרא

ן(.”כהר דתוס' ל”מנ תמה א”)וברעק תוס',

הינוח בספק אף לגמרי דבמשתמר ן”כהר פסקו ע”ובשו ובטור
ומכריז. דנוטל ל”דס נראה ל ק”ס ך”ובש יגע, לא סימן בו ויש

אין יכריז. - סימן יש נפילה, דרך - לגמרי שמשתמר במקום מצא
ל.”הראש - סימן

 דזה מבואר )בתוס' הינוח, ספק - קצת שמשתמר במקום מצא ג'
 זה ועל , ”בהן יגע לא ז”הרי הגדר אחר או הגפה אחר מצא” ובגמ' במשנה כ”מש
(.”יחזיר לא נטל ואם יטול לא לכתחילה הינוח ספק כל זבדא בר אדא ור' דברי קאי

יכריז. א”לרמ סימן, יש לבעלים. דמפסיד יגע, לא סימן, אין אם
 מחמת יטול סימן דביש לבאר כתב ן”)הר יגע. לא סימן בו ביש גם ע,”ולשו

 בוודאי אבל ולהכריז, ליקח למוצא יש לכן נפל, היכן יודע לא דהמאבד נפילה צד
 זה המוצא בבית דגם כיון שכח, דהמאבד נימא אם אף יטול לא קצת במשתמר הינוח

 שמשתמר למקום קצת, שמשתמר ממקום לקחת לו אין ולכן קצת, למאבד משתמר
קצת(.

נח' סימן, ויש הינוח וודאי - קצת שמשתמר במקום מצא
 ובתוס', יגע. דלא כתב ן”והר דיכריז, כתב הנמוקייי ן,”והר הנמוקייי

הנמוקייי. כדברי עולה ש,”והרא

 שהוא כיון לבעלים תועלת דיש יכריז, סימן ביש לנמוק״י הטעם
 ז”דאי ועוד לבעלים, מפסיד דשמא יגע לא ן”ולר משתמר, ספק

 הגדר בצד טלית מצא” א”ל מ”ב בגמ' דאיתא הא האם ונח' אבידה.
 משתמר או קצת משתמר זה האם ”אבידה ז”אי הגדר בצד קרדום
 אפי ולשו״ע ולרמב״ם ומכריז. דנוטל כתב הרמ״א להלכה לגמרי.
יגע. לא הינוח בספק

 במהרש״א. איתא כן כלל, משתמר לאינו נחשב ברה״י, מצא
 הינוח בדרך איירי דרבא כתב דתוס' נחתום של מכיכרות וראיתו

 לומר לנו היה קצת משמתר נחשב י”רה ואם ל,”הראש י”הרה ואף
 א”המהרש ותמה כלל משתמר אינו י”דרה כ”ע אלא בו, יגע דלא
 כתב ח' סימן שברא״ש והביא שבשדות. משבילין גרע י”רה למה

קצת. משתמר נחשב שרה״י
' סימן עם חפץ מצא  - דהראש״ל אופן יש הינוח, דרך אפי

 מדעת. אבידה ז”הרי משתמר, שאין במקום דהניח שניכר באופן
 בארו ותוס' י”)רש ל.”הראש ולחוץ, מחציו חדש דבכותל וכדאיתא

 א”והריטב ן”להרמב מתייאש(. המאבד ולכן חלודה בחפץ דיש שמדובר
מדעת, אבידה ז”הרי משתמר שאין במקום שהניח דכיון דכתבו

 לזמן שהניח באופן הוא להכריז, חייב סימן בו ויש ר”ברה הינוח דדרך שמצאנו )ומה
ושכח(. לקחת, מ”ע קצר

אין הינוח ספק מן ו חזיר לא נטל אם סי  י
ת ג' חזיר לא הגביה אם מתי דיעו  שמצא למקום י
רק יטול(, לא )לכתחילה סימן, בו ואין הינוח ספק הראשונים דעת

 ולא היו הבעלים שמא דחוששין יחזיר, לא לביתו והלך נטל אם
 משם זז לא אם אולם אליהו, שיבוא עד בביתו מונח ויהיה ראו,

הש״ך. פסק וכן יחזיר.
 הראשונים, כדברי מבואר דבירושלמי ד”בתח מביא תוס' דעת
 שהגביה דכיון יחזיר, לא נטל אם ג”דבכ הגמ' דמשמעות ומסיק

 בביתו מונח יהיה אלא שמצא, למקום יחזיר ולא בהשבה התחייב
הרמ״א. פסק וכן אליהו. שיבוא עד

 סימן, ואין נטל אם סימן(. בו ביש אף יטול, לא )לכתחילה הרמב״ם דעת
ך,”בש מ,”בכ ביאור ביאורים כמה בזה )ויש השו״ע. פסק וכן ל.”הראש
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 בשו״ע, ז”הט הבנת את ויש הינוח, בספק א”בגר ביאור ועוד וגר״א, רעק״א בסמ״ע
אחר(. במקום והתבאר ל”ואכמ הנתבהי׳מ. ודברי

והראשונים תוס' מח' ביאור
 כיון לכאורה - הינוח בדרך סימן ללא אבידה מוגדר כיצד לדון יש
 אם ורק יחזיר, הגביה אם אף ולכן אבידה, אי״ז מדעתו שם דהניח

 ההבנה בפשטות כן יחזיר, לא אבידה נהיה זה דכעת לביתו הלך
בראשונים.

 לא ולכן אבידה, מוגדר סימן ללא הינוח דדרך נראה בתוס' ומיהו
בהשבה. דהתחייב יחזיר

 דהבעלים היות דנח' אפ״ל א' - והתוס' הראשונים נח' במה יל״ע
 הראשונים ששכח. חוששים האם לקחתו, לשוב ע״מ שם הינחו
 אבידה, אי״ז לשיכחה_ולכן חוששים אין מדעת והניח דהיות ס״ל

 יכול לא ולכן לשיכחה דחוששים ס״ל ותוס' שמצא. למקום ויחזיר
 סימן בנתה״מ נראה וכן בהשבה. דהתחייב שמצא למקום להחזירו

ט״ז. ר״ס

 דשכח, חוששין מדעת דהניח דאף איתא דבנמוק״י יל״ע ומיהו
 דא״א הרי שמצא, למקום להחזיר יכול הגביה אם דאף כתב ואפ״ה
 מחמת שמצא, למקום להחזיר דיכול הראשונים דסברת לפרש
אבידה. דאי״ז

 כאבידה, מוגדר שזה דאף הראשונים דסברת לבאר נראה לכן ב'
 נטל ואם יטול שלא הדין יגביה, שלא לבעלים ועדיף היות מ״מ

יחזיר.

 מדעת שם הניחו שהבעלים אף דלכ״ע לפרש נראה ולפי״ז
 שהגביה אחר האם ונח' כאבידה. מוגדר וזה ששכח חוששים מ״מ

 הבעלים, ברצון מתחשבים לראשונים הבעלים. ברצון מתחשבים
הבעלים. ברצון מתחשבים לא בהשבה דחייב כיון ולתוס'

 דיש תוס', דברי הבנת בהקדם כך, הוא במח' דהביאור ונראה
 לא לכתחילה הינוח, בדרך הנמצא סימן ללא חפץ מדוע לבאר
 השתנה מדוע שנטל. למקום להחזיר לו אסור שנטל ואחר יטול,
שנטל. אחר הדין

 ניחא האם ספק דיש סובר דתוס' לבאר, אפשר היה לכאורה
יחזיר. לא נטל ואם יטול, לא לכתחילה ולכן שיטול, לבעלים

 מתחשבים שהגביה דקודם לתוס' דס״ל נראה יותר אולם
 דחל כיון שהגביה, ואחר יגביה, שלא ליה דניחא הבעלים בדעת

 לבעלים, בוודאות שיחזיר עד נפטר אינו אבידה שומר חיובי עליו
שנטל. למקום דיחזיר לבעלים דניחא להתחשב לו ואין

 סימן בבכר״ש שהובא הגר״ח מש״כ ע״ד עוד להוסיף ואפשר
 בדעת מתחשבים ולכן הגברא, על חיוב הוא שהגביה דקודם ט״ו,

 להיפטר לו ואין ממוני, חיוב הוא שהגביה אחר משא״כ הבעלים,
לבעלים. שיחזיר עד

 לא שהגביה שקודם דכמו וס״ל, תוס' על חלקו הראשונים ומיהו
 יכול ולכן דין, אותו נשאר שהגביה אחר ה״ה השבה, חיוב עליו היה

 וכיון האבידה השבת בחיוב תלוי שמירה דהחיוב למקומו, להחזירו
שמצא. למקום להחזיר יכול חיוב, שאין

 למקום להחזיר דיכול דמה משמע קצת הנמוק״י בלשון ומיהו
יתבאר )ולהלן לבעלים. השבה בזה דמקיים דנחשב מפני הוא שמצא
בזה(. הנפק״מ

אי גם לרמב״ם האם הראש״ל נטל אם הינוח בווד
 סימן, ואין נטל אם הינוח בספק הרמב״ם דדעת התבאר
הראש״ל. נטל אם הינוח בוודאי גם לרמב״ם האם לדון יש הראש״ל.

 נטל אם הינוח בוודאי דאפי' נראה הרמב״ם לשון בפשטות
 וודאי בין חילק במ״א )ובגר״א בגר״א. ובכ״מ, במ״מ, נראה כן הראש״ל.

לספק(.

אי גם לרמב״ם האם  או הראש״ל, משם זז ולא הינוח בווד
תו בהלך רק לבי

ורק לביתו, בהלך מדבר דהרמב״ם משמעות יש המ״מ בדברי
 דביש )דכתב מ״א ס״ק בסמ״ע נראה וכן הראש״ל. נטל אם בכה״ג

בהלך מדובר סימן בו באין דגם נראה ולכאורה לביתו, בהלך רק יחזיר לא סימן בו
 דהרי לביתו, בהלך רק דהראש״ל דהבין נראה בב״י גם לביתו(.

 הראש״ל, סימן שאין נטל אם מדוע הרמב״ם דעת את לבאר כתב
 לעיל, שנתבאר מטעם שמצא למקום להחזיר לו דאין כתב ובתו״ד
 דכשהלך כיון שמצא, למקום יחזיר לא סימן דביש הביא ולעיל
והתיאשו. הבעלים באו אולי לביתו

 דס״ל מה דהרי הראש״ל, לביתו בהלך דרק לומר יש בסברא גם
 דכעת כיון דהוא הב״י ביאר הראש״ל, סימן, ואין נטל דאם לרמב״ם

 בו. זוכה הוא לכן לבעלים, להשיב וא״א שלקח, למקום להחזיר א״א
 להחזיר יכול לביתו הלך ולא הינוח דרך דהוא היות הכא ולכאורה

לביתו. בהלך דמיירי מוכח ע״כ לבעלים, דישוב אפשר ועי״ז לשם
 לביתו הלך לא אם שהגביה דאף הראשונים, כהבנת לומד הרמב״ם דאם פשוט )זה

 דמתחשבים או כאבידה, מוגדר לא הינוח דדרך או הטעם ’כמשנת להחזיר, יכול
הראש״ל. יהיה לביתו בהלך רק לרמב״ם אף א״כ הבעלים, בדעת

 ואף בבעלים, מתחשבים ולא כאבידה, מוגדר שזה ’כתוס ס״ל הרמב״ם אם אבל
 יכול לא שהוא דכיון לרמב״ם ס״ל אולי לדון מקום היה בהשבה, התחייב הלך בלא

 דבכה״ג מסתבר אי״ז ומיהו בחפץ. ויזכה דהראש״ל הדין יהיה ההשבה, את לקיים
 דכיון אפשר להשיב, למה לו אין דכעת לביתו בהלך דבשלימא בעצמו. הוא יזכה
 זז דלא להחזיר אפשרות לו שיש אבל בו. לזכות הוא יכול להחזיר, למה לך דאין

נתיר ומ״מ בהשבה, התחייבת כי תחזיר אל לו אומרים שהגביה מחמת ורק משם,
 אם דרק נראה שבסברא אף ומיהו מסתבר(, לא זה בו, לזכות בעצמו לו

 ולא סתמו ובשו״ע ברמב״ם מ״מ הראש״ל, לביתו, והלך הגביה
וצ״ע. לביתו, בהלך דאיירי כתבו

 ומה כהב״י, האם - ברמב״ם ההבנה מה מאד תלוי זה נידון כל לכאורה )באמת
 להשיב שיכול הכא יאוש, אחר רק דזוכה וגר״א הסמ״ע להבנת ולכאורה בב״י. ההבנה
 אם ורק התייאש, לא עוד המאבד דהרי להשיב, חייב יהיה לכאורה שמצא, למקום

ואכמ״ל(. הראש״ל, יהיה יאוש והיה לביתו הלך

מנינו לדון שיש מה  בז
 )יוב נפילה בדרך במצא א' - המצויים במקרים לדון יש מעתה

 מותר בזמנינו האם בהשבה, חייב דמדינא נפילה(, בזרד הם האבידות
שם. להשאירם

 כלל משתמר דאינו ברחוב הינוח בספק או הינוח בדרך מצא ב'
 חייב דמדינא כלל(, משתמר לא וזה בכביש או במדרכה ברה״ר הם האבידות )רוב

שם. להשאירם מותר בזמנינו האם בהשבה,
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הגדר, על הניח או המציאה, את דהגביה באופן לדון יש כן ג'
 התחייב דמדינא ברחוב, הינוח דרך מצא או נפילה, בדרך מצא אם

שם. להשאירם מותר בזמנינו האם בהשבה,

חזור ע"מ הוא ההשבה חיוב דעיקר ראיות לבעלים שי
 שיחזור מ”ע הוא ההשבה חיוב דעיקר סמך להביא נראה
 דאם באופנים מ”מ אבידה, השבת מצוות שיש אף ולכן לבעלים,

 במקום וישאיר להגביה חייב דאין אפשר לבעלים, יחזור לא יגביה
שמצא.

בו שאין דבחפץ בסברא לו פשוט דהיה א”רעק דברי ידוע
שיחזור מ”ע הוא ההשבה חיוב דעיקר להגביהו, חיוב אין סימן,

 מ,”בב בסוגיא ן”והרמב ק,”בב התוס' בשיטת לדון טובא האריך א”)רעק לבעלים.
א”במק והתבאר ה”בכ תוס' בשיטת דן וכן לידיה, אתי באיסורא של ההבנה מהו

 יחזור לא יגביה שאם דבמקום סמך דיש אפשר ולדבריו ל(.”ואכמ
להגביה. חייב אין לבעלים,

 לעיל, שהבאנו הראשונים, מדברי סמך להביא אפשר וכן
 דמתחשבים למקומו, להחזירו יכול הגביה אם אף הינוח דבספק

לבעלים. תועלת שהוא במה
 שמצא, למקום להחזיר יכול לא הגביה דאם ל”וס שחלקו לתוס' דאף להוסיף, )יש

לבעלים(. תועלת שהוא במה דמתחשבים אפשר הגביה, שלא כל מ”מ
 סימן ללא חפץ על דיברו והראשונים סימן, ללא חפץ על דיבר א”שרעק )אף
 מדבריהם סמך להביא אפשר מ”מ סימן, עם אבידה על דנים ואנו הינוח, בספק
 ברצון ומתחשבים לבעלים, שיחזור מ”ע הוא ההשבה חיוב דעיקר הסברא, לעיקר

 שישאיר דעדיף אפשר לבעלים, יגיע שלא חשש יש יגביה שאם באופן ולכן הבעלים,
ויכריז(. יגביה ולא שם

 לעיל, דנתבאר במה תלוי יהיה הראשונים מדברי הסמך אולם
 יכול שהגביה אף הינוח בדרך לראשונים מדוע הבנות ג׳ דהבאנו
 להחזירו יכול ב' אבידה. מוגדר לא הינוח דדרך א' למקומו, להחזירו

 אבידה שזה אף ג' השבה. נחשב וזה שם הניחו עצמם דהם לשם
הבעלים. בדעת מתחשבים מ”מ

 דדרך למקומו להחזירו דיכול א׳ דלהבנה תלוי יהיה ולכאורה
 ואפי׳ נפילה, בדרך במצא דידן בנידון אבידה, מוגדר לא הינוח
 כאבידה. מוגדר זה כלל, משתמר אין דזה ר”ברה ומצא הינוח בדרך
שמצא. במקום לנשאיר אסור ויהיה

 נחשב וזה שם, הניחו עצמם דהם שם להניח דיכול ב׳ ולהבנה
 נאבד זה אלא כאן הניחו דלא נפילה בדרך דידן בנידון השבה,

 יהיה כלל, משתמר ז”דאי ר”ברה במצא הינוח בדרך או לבעלים,
שמצא. במקום להשאיר אסור

 בדעת מתחשבים כי למקומו להחזירו דיכול ג׳ להבנה אולם
 כיון שמצא, במקום להשאיר דיוכל לדון יש דידן בנידון הבעלים,

לבעלים. תחזור האבידה ז”דעי לבעלים דניחא

 בפשטות הגדר, על הניח או מצא, מה לראות כדי שהגביה באופן
 יש האם לראות או מצא, מה לראות מ”ע מגביה רק אם אפי׳

 ומתחייב שומר נהיה הוא הרי הגדר, על להניח כדי מגביה או סימן,
 בזה, שהאריך ו ו סימן ק”בב ובחזוייא ז,”פ ב”בב בסוגיא ע׳ בהשבה,

בהשבה. מתחייב הוא הרי הגביה דאם דמסיק ונראה
 אם שאף א”החזו כ”דמש דאפשר לדון מ”בהגר שמואלביץ ר”מהגר ראיתי )שוב

להגביה חייב הוא דמדינא בגוונא דווקא הוא שומר, נהיה להשיב, מ”ע לא מגביה

 יגביה, שלא לבעלים דעדיף דידן בנידון או להגביה, צ”דא הינוח בספק אולם ולהשיב.
לי ש או דון י מ שלא הגביה דאם ל שיב ע" ה חייב אין ל כ בהשבה, מת א" דון ו דן בני  אף די

שר שהגביה, ה אפ הי תר די שאירו מו ה שם. ל

אין נראה אומנם ה, לחלק הכרח ד מ שלא אף שהגביה ואחר בז שיב ע" ה ם ל  לבעלי

ב ה"ה חויי כן בהשבה, מ ל א בהשבה, התחייב הגדר על והניח הגביה אם ו ל ול כ  יו

ה(. וצ״ע שם, להשאיר בז

 שהגביה שאף הראשונים כדברי דפסק ך”לש - עולה למשנת׳
 להחזיר דיכול אפשר דידן בנידון ה”ה למקומו, להחזירו יכול

 סיכוי יש ג”דבכה כיון כלל(, משתמר ז”דאי ברחוב )אף שמצא, למקום
לבעלים. שיגיע יותר

קשה בהשבה, התחייב הגביה דאם כתוס׳ דפסק א”לרמ אולם
יותר שיש מחמת שמצא, למקום להחזיר לו מותר שיהיה לומר
תוס׳ דלכאורה לבעלים. שיגיע שמצא למקום יחזיר שאם סיכוי
לבעלים, יגיע לא לביתו יקח אם דבזה סימן, בלי בהינוח דיבר

- ולהכריז לביתו ליקח חייב בהשבה דהתחייב דכיון כתב ה”אפ
לבעלים דעדיף זו סברא לומר מקום אין א”הרמ לפי לכאורה כ”א

 לו ועדיף מהמאבד מחילה יש דידן בנידון היום אולי לדון )ויש ברחוב שישאיר
ע(.”וצ שישאיר,

 להגביה חייב לא דמידנא אופנים ג' יש - עולה דידן נידון לעינן
 אם ב' הראש״ל. נפילה, בדרך סימן ללא חפץ מצא אם א' , ולהכריז

 לא מדינא קצת, משתמר במקום הינוח, בספק סימן ללא חפץ מצא
 בדרך סימן עם חפץ מצא אם ג' ברחוב. משאירו אלא אותו יגביה
 לא לשו״ע, מדינא קצת, שמשתמר במקום הינוח, בספק או הינוח
להכריז. חייב ולרמ״א ברחוב. משאירו אלא יגביה

מצא כגון - בהשבה, חייב דמדינא המצויות, האבידות בשאר
או הינוח בדרך מצא או נפילה(, בדרך הם האבידות )רוב נפילה בדרך
 ר”ברה הם האבידות )רוב כלל משתמר דאינו ברחוב הינוח, בספק
כלל(. משתמר לא וזה בכביש, או במדרכה

 מועט הממוני שערכם חפצים כגון מסוימים, דבאופנים התבאר
 ישאיר שאם חפצים או מהמוצא. ולקחת לבוא אנשים דרך ואין

 שלא דעדיף אפשר לבעלים. יותר דיחזרו מסתבר שמצא במקום
 שנפל מה לחפש יחזרו שהבעלים דיתכן ברחוב, ישאיר אלא יגביה
לבעליה. תחזור שהאבידה סיכוי יותר יש ז”ועי להם

 יגיע לא שם ישאיר ואם ינזק, או שישבר שאפשר במקום מונח שהחפץ )ובאופן
שם(. להשאירו לו אין וודאי ג”בכה שלם, לבעלים

מועט, הממוני שערכו חפץ ברחוב הרואה דאדם עוד, והתבאר
 לבעלים. דיחזור יותר מסתבר שם ישאיר שאם חפץ רואה או

 הוא א”לרמ יגביה דאם הגדר, על ויניח יגביה שלא עדיף להלכה
ולהכריז. לביתו לקחת חייב ויהיה בהשבה מתחייב

 שיתקלקל, סיכוי יש הקרקע על ישאיר המוצא שאם באופן
 אם ומאידך לבעלים, יגיע שלא סיכוי יש לביתו ויקח יגביה ואם

 וכן לראשונים לבעלים. שיגיע סיכוי יותר יש הגדר על ויניח יגביה
 א,”הרמ פסק וכן לתוס׳ ומאידך הגדר. על להניח יכול ך,”הש פסק

 בהשבה מתחייב הוא יגביה דאם הגדר, על ולתת להגביה לו אין
 או לביתו, שיקח עדיף האם ע”ויל ולהכריז. לביתו לקחת ויצטרך

ע.”וצ לבעלים, שיגיע סיכוי יותר יש ז”ועי ברחוב שם שישאיר
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ת כלבס״ד ליון למו״ל שמורות הזכויו תשפ״ב - 192 מס׳ ג

זכ׳־ב טיב
שי ר ת דו מו שו מרו ר ה' אלא מים 'אין א ר  תו

מר א ל 'הוי שנ א כ מ ם' לכו צ מי ב.( )ב״ק ל פ

תבוא כי פרשת
 את לעשות לשמר אלקיך הי בקול משמע שמוע אם והיה

מנן היום וך מצ אצכי אשר מצומיו כל  כל על עליון אלקיך ה' ונ
 משמע כי והשיגך האלה הברכות כל עליך ובאו הארץ: גויי

א-ה(. )כח, ומשארמך: טנאך ברוך ...: אלקיך: ה' בקול
 ומשארמך, - המזון, מן כליך יחסרו שלא טנאך, ברוך

 אכול 'ואכלתם אומר הוא וכן ושבע, מעט אוכל שתהא
שבועי: ש״י כתב וכעי״ז - טוב(, לקח )מדרש ו  בפרשת ר
כו, בחוקותי  והוא קימעא אוכל - לשבע להמכם ׳ואכלתם ה(, )
מעיו׳. מתברך ב

ש בפשטות והנה  שיאכלו היא שהברכה לומר, מקום י
אפי׳ מאוד מעט ת, פחות ו היו וכבר מכזי  מה וכעין שבעים, י

ט.(, ביומא שמצינו  שמעון ששימש שנה שבארבעים )ל
 הפנים, ובלחם הלחם ובשתי בעומר ברכה נשתלחה הצדיק,

היו ת, פחותה אכילה ע״י ששבעו כהנים ו ש. מכזי עיי״
 ברכתן ׳דבשעת מט( סי׳ )או״ח חת״ס בשו״ת כתב וכן

שראל, של ה ברכה הי׳ י היו שלהם, מאכל בכל מצויי  אוכלים ו
ת׳, בפחות ושבעים ש. מכזי עיי״

ה, טובא יל״ע ומעתה כיון בז ת, אכלו לא דהם ד  א״כ כזי
ה׳, שם לאכילתם הי׳ לא  התחייבו לא שהם יתכן וא״כ ׳אכיל

מזון׳, ׳ברכת במצות שאכלו במה  שמחמת נמצא וא״כ ה
ברהמ״ז. מצות קיום את הפסידו הם שנשתלחה, הברכה

תן כיצד טובא, צ״ע ולפי״ז  ברכה, שנשתלחה לומר ני
הרי ושבע, מעט אוכל שיהא  הם הזו, הברכה שמחמת יתכן ו

או׳, ברהמ״ז מצות קיום את הפסידו  זה כיצד צ״ע וא״כ ד
לברכה. להיחשב יכול

ש ה, טובא לפלפל וי וכדלהלן. בז
- א -

 יום הוי הגשמים שיום ז.-ח:( )תענית בגמ׳ איתא דהנה
 יום גדול כמה לתאר הגמ׳ שהאריכה עיי״ש מאוד, מאוד גדול

 ברכה, סימן יש גשמים ירידת שביום אע״פ והנה - הגשמים,
 וכמובא וברכות ישועות הרבה בו שיש מאוד גדול יום דהוי
 ישראל שבני לכך, גורמים הגשמים שאם ידוע מ״מ אך שם,

ברכה. ולא קללה, סימן הגשמים בירידת יש מצוה, יפסידו
 אדם הימים, שבעת ׳כל ט( )פ״ב, בסוכה במשנה וכדאיתא

תו קבע סוכתו עושה  מותר מאימתי גשמים ירדו עראי, ובי
 דומה, הדבר למה משל משלו המקפה, משתסרח לפנות,

תון לו ושפך לרבו, כוס למזוג שבא לעבד  )כלומר, פניו׳, על קי
כח:(. שם רש״י - הם קללה סימן בחג, היורדים גשמים

 הוא אם אך ברכה, הוי שבעצמותו דבר שגם בזה ומבואר
 קללה סימן הוא הרי ממצוה, יתבטלו בנ״י שמחמתו גורם
 ניתן כיצד לעיל, שהקשינו מה טובא צ״ע ומעתה - ברכה, ולא

 לעניין והלא ושבע, מעט אוכל שיהא ברכה שנשתלחה לומר
מצינו הרי מצוה, לביטול שגורמים במקום גשמים ירידת

 הוי גשמים ירידת שבעלמא ואע״פ קללה, כסימן דנחשבים
 דהפסידו דאע״פ הכא, שנא מאי צ״ע וא״כ - ברכה, סימן

או׳, ברהמ״ז מצות קיום את ברכה שנשתלחה מחמת  מ״מ ד
׳ברכה׳. דנשתלחה שפיר נחשב

ש וכן  שמעון ששימש שבזמן הכהנים, אלו גבי להקשות י
 מכזית פחות הפנים ומלחם הלחם משתי אוכלים היו הצדיק
ה, ושבעו  מחמת הפסידו אם בזה הברכה הייתה מה דצ״ע בז

ברהמ״ז. מצות את כך
ש ה, טובא לפלפל וי וכדלהלן. בז

- ב -
 )או״ח ברהמ״ז בהל׳ רע״א בהגהות שחקר מה ידוע דהנה

ם באכל ׳מסתפקנא וז״ל, ב( קפו, סי׳  שנת של האחרון ביו
ב,  גדול, שנעשה הלילה ובתחילת לילה, קודם ערב לעת י״

 נדון ואם - לברך, מדאו׳ מחוייב אם המזון, נתעכל לא עדיין
תא, דהוא  דכשהחשיך הלילה, קודם בירך דאם י״ל דאוריי
 מה״ת חייב הי׳ לא דבירך, דבעידן כיון ולברך, לחזור צריך

תא, של חיובא לפטור יכול אינו לברך,  סיי מג״א עיין דאוריי
ש...׳, וצ״ע ד״ה סק״א רס״ז עכ״ל. עיי״

היינו  ברהמ״ז של המחייב האם הגרע״א, דהסתפק ו
 קטן ולפי״ז האכילה׳, ׳מעשה הוא שביעה, כדי כשאכל
 הי׳ האכילה שמעשה כיון מדאו׳, בברהמ״ז חייב אינו שהגדיל

בקטנותו.
 הוא שביעה, כדי כשאכל ברהמ״ז של דהמחייב או״ד

 היא ׳השביעה׳ ותוצאת שביעה, לידי שהגיע ה׳תוצאה׳
 בברהמ״ז חייב שהגדיל קטן ולפי״ז בברהמ״ז, אותו המחייבת

 אותו מחייבת כשהגדיל, שבע שאכתי שהשביעה כיון מדאו׳,
מדאו׳. ברהמ״ז לברך

- ג -
ל, לכאו׳ ומעתה ׳השביעה׳ שתוצאת הצד לפי דהנה י״

 הייתה שכאשר יתכן כ”א מדאו׳, בברהמ״ז המחייבת היא
 התחייב שפיר הוא הרי מכזית, בפחות שבע והאדם ברכה

 לא ולפי״ז שביעה, לידי הגיע שלמעשה כיון מדאו׳, בברהמ״ז
 שנשתלחה נחשב דשפיר משום לעיל, שהקשינו מה מידי קשיא

 הברכה מחמת מצוה קיום הפסידו שלא כיון ברכה, בזה
 ׳השביעה׳ על ברהמ״ז ובירכו התחייבו שהם כיון שנשתלחה,

וכנ״ל.
 בברהמ״ז המחייב הוא האכילה׳ ש׳מעשה הצד לפי אמנם

 שהרי כיון בברהמ״ז, התחייבו לא הם לכאו׳ כ”א מדאו׳,
 שמה ואע״פ ׳אכילה׳, חשיבא לא מכזית בפחות טעימה
 הוא האכילה׳ ש׳מעשה כיון אך לשבוע, להם גרם שטעמו

 יקשה שוב כ”וא בברהמ״ז, התחייבו לא הם לכן המחייב,
 הברכה מחמת אם ברכה, בזה שנשתלחה נחשב מדוע כנ״ל,

וכנ״ל. ברהמ״ז מצות קיום את הפסידו הם
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ר- -
ש באמו! אכן לדון, להוסיף י  שתוצאת להצד דגם ו

 לא שהם יתכן אכתי מ׳׳מ אך המחייבת, היא ׳השביעה׳
 לומר, הרע׳׳א שדן בהצד לחקור דיש כיון בברהמ׳׳ז, התחייבו

 השכיעה שתוצאת כיון מדאו׳, בברהמ׳׳ז חייב שהגדיל שקטן
 כלל שאי"צ הוא הביאור האם לחקור ויש המחייבת, היא

הי׳  ע״י שלא שביעה לידי הגיע כאשר וגם אכילה, מעשה שי
 אכילה, מעשה כלל שאי׳׳צ כיון בברהמ׳׳ז, חייב מ׳׳מ אכילה,
 בברהמ׳׳ז יתחייב וישבע, אכילה כדרך שלא כשיאכל נוה״ה

מדאו׳[.
 לי׳ פשיטא הי׳ אכילה, מעשה ע״י שלא דבשביעה או״ד
 דיתכן לומר, הרע״א דן מ״מ ורק ברהמ״ז, חיוב שאין להרע״א

מנאי/ רק היא דהאכילה  לבדה היא השביעה דתוצאת דהיינו ׳
 ע״י תהי׳ שהשביעה תנאי יש מ״מ ורק בברהמ״ז, המחייבת

 מדאו׳, בברהמ״ז חייב שהגדיל קטן הזה, להצד ולכן אכילה,
 כיון המקיים, המנאי וגם אותו, מחייבת השביעה שכעת כיון

 של שם יש קטן לאכילת גם דהרי אכילה, ע״י באה שהשביעה
אכמ״ל. כי ודו״ק ׳אכילה׳,

 להרע״א, לי׳ פשיטא הי׳ דזה הב׳, כהצד נימא אי ומעמה
 בברהמ״ז, חייב אינו אכילה, ע״י שלא שביעה לידי הגיע שאם

 או״ד המחייבת, היא האכילה האם הרע״א, הסתפק )ומ״מ
 בהם שדן הצדדים ב׳ דלפי יעלה שוב א״כ תנאי(, רק דהיא

 התחייבו לא שהם מכזית בפחות ששבעו בנידו״ד י״ל הרע״א,
 נחשבת אינה מכזית פחות שטעמו שטעימתם כיון בברהמ״ז,

 הרע״א, בהם שדן הצדדים לב׳ יקשה שוב וא״כ - ׳אכילה׳,
 הם הברכה מחמת אם ברכה, בזה שנשתלחה נחשב מדוע

וכנ״ל. ברהמ״ז מצות קיום את הפסידו
- ה -

 ע׳׳י שלא כששבע האם האחרונים, בזה נחלקו באמת אכן
 ברכה גבי המג׳׳א כתב דהנה - בברהמ׳׳ז, חייב אכילה׳ ׳מעשה

 וחזר מעט, אכל ׳ואם וז׳׳ל, א( רי, האוכלין)סי׳ כל על אחרונה
 מצטרף... דאין נ׳׳ל פרס, אכילת מכדי יותר שהה אם מעט, ואכל
 תמיד ובעולת - אכילה... מיקרי לא פרס, אכילת בכדי שהה ואם
 יותר שהה אפי׳ הנהנין דבברכת שכנה׳׳ג... בשם כתב ר׳׳ז סי׳

עכ״ל. שכתבתי...׳ כמו נראה ולי מצטרף, מכא׳׳פ
 בברכה להתחייב שבכדי אע״פ השכנה״ג, דלדעת ]והיינו

בכא״פ, תהי׳ שהאכילה אי״צ מ׳׳מ אך כזית, לאכול צריך אחרונה
 אכילה, מיקרי לא מכא״פ יותר שבשהה וס״ל עלי׳, פליג והמג״א -

אחרונה[. מברכה ופטור
 עד אכל אם ׳ומיהו וז״ל, א( א״א )שם, הפמ״ג ע״ז וכתב

 אכל אם ורק מעט, מעט שאכל אף מה׳׳ת, חייב בברהמ׳׳ז ששבע,
 אין מכא״פ דיותר אמרינו אז ואכלת, ברהמ״ז דמברך כזית,

עכ״ל. וצ׳׳ע/ מצטרף,
- ו -

 שמדרבנן, אחרונה בברכה שרק לומר, הפמ׳׳ג דדן והיינו
 בברכה חייב הוא שבע לא אם גם שהרי ׳האכילה/ על שחיובה
 כשאכל אך - פרס, אכילת בכדי תהי׳ שהאכילה צריך שם אחרונה,

 של התוצאה הוא מדאו׳ בברהמ״ז שהמחייב שביעה, כדי עד פת
 שאכל אע״פ מדאו׳ בברהמ״ז שחייב הפמ״ג צידד שם השביעה,

 כיון להתחייב, בכדי אכילה׳ ׳מעשה שאי׳׳צ כיון מכא״פ, ביותר
 בעניין גם לכאו׳ )ולדבריו המחייבת, היא ׳השביעה׳ של דהתוצאה

 ׳השביעה׳, על מדאו׳ בברהמ״ז חייב יהי׳ הנ״ל, שהגדיל קטן
בקטנותו(. הי׳ האכילה שמעשה ואע״פ

 ׳והשתא וז״ל, שכתב מט( סי׳ חת״ס)או״ח בשו״ת מבואר וכן
 דמ׳׳מ לומר אפשר אכילה, בהו דכתיב המצוות בכל נימא א׳׳נ
 דאי לודאי קרוב ברהמ״ז, שיעור לעניין מ״מ דווקא, כזית בעי

עכ״ל בשביעה׳ ליה תלי דהתורה סגי, מהכי בפחות ליה שבע

 כלל אי״צ שביעה כדי שכשאוכל הנ״ל, הפמ״ג כדברי וזהו עיי״ש,
דאו׳. בברהמ״ז אכילה׳ ׳מעשה

־ ז ־
 ׳וגם וז״ל וכתב הפמ״ג, על פליג ב( תל, )מצוה המנ״ח אמנם

 בכדי כזית אכל ולא בהפסקה, אכל אן ושבע, הרבה אכל אם
 מ׳׳מ ואכלת... דכתיב מה׳׳ת, ג׳׳כ חייב דאינו נראה פרס, אכילת
 אף בהפסקה אכל ואם ושביעה, אכילה בעינן דתרתי לי, נראה

 וזה - מהני, לא ג׳׳כ שביעה בלא אכילה וכן מצטרף, לא ששבע
 ואכלת, דהוי פרס אכילת בכדי כזית דסגי אפשר מסופק, אני

 השביעה כל אפשר או בהפסקה, להיות יכול שביעה, עד והמותר
עכ״ל. וצ׳׳ע/ יותר, ולא פרס אכילת בכדי להיות צריכה

 לעניין הפמ׳׳ג... ׳וכתב וז״ל, שכתב א( רי, במשנ״ב)סי׳ וע׳׳ע
 מעט, מעט שאכל אף חייב מה׳׳ת, הוא דחיובו שביעה, כדי פת

 וז״ל, ע״ז כתב י( ובשעה״צ)אות קרינןביה/ ׳ושבעת׳ עכ׳׳פ דהא
 שביעה, כדי שיש דאף דאפשר האי, כולי ברירא לא זה ׳וגם

 - המג׳׳א, שכתב כמו אכילה, מיקרי לא וזה בעינן, ג׳׳כ ׳ואכלת׳
 אחד כזית אכל אם אך - ׳וצ׳׳ע/ הפמ׳׳ג סיים זה דמשום ואפשר

עכ״ל. ודו׳׳ק/ ממ׳׳נ, מה׳׳ת חייב בודאי אחת, בבת מזה
- ח -

 כדי שכשאכל הנ״ל, והחת״ס הפמ״ג שצידדו מה לפי ומעתה
 אכילה׳, ׳מעשה כלל הי׳ לא אם גם מדאו׳, בברהמ״ז חייב שביעה

 שבעו הם שכאשר כיון לעיל, שהקשינו מה מידי קשיא לא א״כ
 שהגיעו כיון מדאו׳ בברהמ״ז נתחייבו שפיר הרי מכזית, בפחות

 נחשב שפיר ולכן אכילה׳, ׳מעשה שם הי׳ שלא ואע״פ שביעה, לידי
 מחמת מצוה קיום הפסידו שלא כיון ברכה, בזה שנשתלחה

 על ברהמ״ז ובירכו נתחייבו שהם כיון שנשתלחה, הברכה
וכנ״ל. השביעה

 בשעה״צ לומר שדן מה לפי וכן הנ״ל, המנ״ח לדעת אמנם
 שדן להצד וכן ברהמ״ז, חיוב אין אכילה מעשה שבלא הנ״ל,

 הב׳ הצד לפי )וכן המחייב, הוא האכילה שמעשה לומר, הרע״א
 כיון בברהמ״ז, התחייבו לא דהם י״ל א״כ ד(, באות לעיל שכתבנו

 יקשה שוב ולפי״ז ׳אכילה׳, חשיבא לא מכזית בפחות שטעימה
 הם הברכה מחמת אם ברכה בזה שנשתלחה נחשב מדוע כנ״ל,

וכנ״ל. ברהמ״ז מצות קיום את הפסידו
- ט ־

 דהוי מצינו בחג גשמים בירידת דרק בזה, ולומר לתרץ ויש
 גם קיימת סוכה מצות של החיוב סיבת שהרי כיון קללה, סימן

 פטור יש גשמים ירידת בשעת מ״מ ורק גשמים, יורדים כאשר
 ולכן החג, כל קיימת החיוב סיבת אך - בסוכה, הישיבה ממצות
קללה. סימן הוי סוכה ממצות מתבטלים כאשר

 הרי אכילה׳ ׳מעשה בלא שבעו שכאשר בנידו״ד, ומשא׳׳כ
 ומה - בברהמ״ז, כלל חיוב סיבת להם הייתה לא מעיקרא
 במצות התחייבו שלא הפסידו הם ברכה, שנשתלחה שמחמת
 כלל התחייבו לא שאכתי מאחר כלל, קללה סימן זה אין ברהמ״ז,

ויל״פ. ברהמ״ז, במצות
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 מעשיים לקחים של מופלא אמו - המחנימוז׳ ׳הפושה מבית פיוווים
230 גליון התשפ״ב תנא ני פושת מהפושה ואקטואליים

ההתחדשות שמירת
שעונד? הזמז נמשך ההתחדשות את לשמד ניתז כיעד שאלה:

ל מראשית "ולקחת ב: כו, דברים א.  א( ג, בבכורים רש״י)ומקורו פירש מארצך"״. תביא אשר האלמה פרי כ
 הפרי ואין הואיל להבין, יש ביכורים״. זו הרי ואומר: לסימן, גמי עליה כורך שביכרה, תאנה ורואה שדהו, לתוך יורד אדם - ״מראשית

 עליו לקשור צריך שביכר כשרואה מיד מדוע כן אם ובישולו, צמיחתו תקופת את התחיל כעת רק שכן צורכו, כל כעת ומבושל ראוי
 גם ובאמת המקדש. לבית ויעלהו יפרישו ואז לאכילה, ראוי ויהיה לגמרי שיבשיל עד ימתין ולא ביכורים, שם לו ולקרוא גמי

 ומשיגמרו ביכורים, ונעשים במחובר שם להם וקורא בגמי קושרן שביכרו רואה כאשר הוא הביכורים שאופן פסק יט( ב, הרמב״ם)בכורים
 גם להפרישם יכול ותלשם, שם להם קרא ולא במחובר הפרישן לא אם אבל נוסף(, שם קריאת צריך )ואין לירושלים מעלן מהקרקע ויתלשו

בעודן שם להם לקרוא יש בודאי לכתחילה אבל מחוברים, בעודם שם להם קרא כשלא בדיעבד רק שהוא משמע אבל שנתלשו. לאחר
שם(. אמונה בדרך שכתב וכמו שם, אנשי בתוספות שמשמע כמו ?שלא הרמב״ם, וכמשמעות המשנה, לשון )כפשטות מחוברין

 שפירות חשש יש שיתבשל, עד ממתין היה ואילו שצמח, הראשון הפרי היה מי לזהות כדי לסימן סתם שהוא אפשר ובפשטות
 הרי בפה: לומר צריך למה כן שאם קשה אך שם(. המשניות בפירוש ברמב״ם )ועיין במימדיהן הם שגדולים אף מהר יותר צמחו אחריהם שנולדו

 משום פרי, ונעשו העולם לאויר כשיצאו תיכף הגמי את עליהן לכרוך בדוקא ענין שיש ונראה בלבד. בקשירה די ולא ביכורים, אלו
 אלא ה׳, אל ומביאו ברשותו הפרי זמן איזה היה כאילו האדם יחשוב שלא מרחם׳, כמו'קדוש מראשיתו תיכף הדבר את לקדש שראוי
לו. שייך שהכל ה' אל מביאו העולם, לאויר הפרי שיצא שתיכף וידע שיכיר

 שביד היא והמציאות הטוב, הכרת משום היא ביכורים הבאת מצות שעיקר ידוע שכן ההודאה, בהרגשת יסוד מכך ללמוד ניתן אכן
 הפירות את שראה בשעה לו שהיו והשמחה הרגש חושי ממילא זאת, מסמן היה לא ואילו האדם, של חושיו את להקהות ההרגל כח

 ברוך הקדוש כלפי הטוב הכרת ובגודל בחידושם כך כל מרגיש היה לא כבר ראויים הפירות כשהיו זמן ולאחר מתקהים, היו הראשונים,
 ציותה שגדלים מיד לכן לאכילה, ראויים אינם עדיין שכן בוסר, בעודם הביכורים את להביא האדם יכול שלא ומאחר עליהם. הוא

 כאשריהיו כראוי לה׳ להודות שיוכל אותם, כשראה הוא ברוך הקדוש כלפי לו שהיתה הטוב הכרת רגש את ויזכור שיסמנם, התורה
לאכילה. וראויים בשלים הפירות

 שלשה תוך לברכו יש לכתחילה אמנם חייו, ימי כל נס על הגומל ברכת לברך שניתן שאף ( ו ריט, או״ח ערוך )שולחן בהלכה נפסק זה מעין
 ביותר, הטוב באופן להודות יש לכתחילה כי הטעם ולכאורה הצרה. מאותה שבא נקרא ימים שלשה תוך כי הנס, לו שנעשה מעת ימים
מכן. לאחר כן שאין מה יותר, ראוי באופן להודות ויכול וחדשים, ערים רגשותיו עדיין לנס, קרוב שהוא זמן וכל

 להם נולד כאשר הוא ברוך הקדוש כלפי הטוב הכרת והרגשת חידוש כזה מרגישים תינוק, להם שנולד צעיר זוג לדבר, דוגמא
 הטובה של ההתחדשות כח את לשמר ניתן וכיצד בו. ולשמוח טובה עליו להכיר שאין כטבע זאת רואים זמן, לאחר והנה הראשון, הילד

 להם שנולד לאחר מיד לומר'נשמת׳ שמקפידים ישנם ההתחדשות. והרגשת טובה אותה על זכרון לעצמו שעושה ידי על זמן? לאחר גם
 הבת לו שנולדה אחד על ומסופר הלידה. לאחר תיכף שהיו כמו ההודאה התחדשות עם יהיו שלא חשש יש זאת, ידחו אם שכן ילד,

 מכן לאחר ורק שנה עשרים עקר שהיית לעצמך תאר קידוש, עשית לא למה הרב: שאלו אגב, בדרך לרב זאת כשסיפר עשרה, השלש
 קודם ילדים עשר שנים לך שנתן הוא ברוך הקדוש אשם מה וכי לה', והודאה גדול קידוש עושה היית בודאי הלא זו, בת לך נולדת היתה
וכאן מטיבו. הוא ברוך הקדוש כלפי צריך הטוב הכרת כמה מרגיש ואינו האדם, על מתגבר ההרגל כח הנזכר, מהטעם זה כל .1 לה?!

 זו בת מקבל היית אם הלא שך: הרב לו אמר בשלילה, השיב קידוש עשה אם הרב כששאלו שנה, לאחר בת לו שנולדה לו לבשר זצ״ל שך הגרא״מ בפני שבא אברך אצל ארע זה כעין
 אתה לכן הנישואין, לאחר שנה תיכף הבת את שקיבלת טובה עוד לו עשה הוא ברוך שהקדוש משום וכי כך. על לו להודות גדול קידוש עושה היית בודאי מהנישואין, רבות שנים לאחר
 במדבר תעו צר... מיד גאלם אשר טוב... כי לה׳ ״הודו עליהם שאמר להודות שחייבים הארבעה לגבי ד( קז, תהלים אל׳ באלשיך)׳רוממות מפורש וכן ברבים. כך על לו מלהודות מונע

והיו שם ותעו במדברות שהלכו אלו על רק ההודאה את שהזכיר הפסוק )מפשטות יראה ״הלא יצילם׳/ ממצוקותיהם להם, בצר ה' אל ויצעקו תתעטף, בהם נפשם צמאים גם רעבים דרך... בישימון
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 אף לשמרה יוכל כך ידי שעל הטובה, אותה את שקיבל בשעה הנצרכת ההודאה על זכרון מעשי ידי על הוא זאת, לשמר שהאופן ראינו
כראוי. הטובה את ׳חי׳ שלא אחרים לזמנים

 ש׳בימי הספרים עצת וכדוגמת לג-אש. מא, !בראשיתהרעב לשנות שמר השבע בשנות שהיתה התבואה שאת במצרים, יוסף עצת מעין
 לו שיש הזמנים שהן הירידה׳ ׳ימי על האדם יתפלל ,0 פרק תם, לרבינו הישר בספר !כמובאה׳ בעבודת ושמחה חשק לאדם יש כאשר - העליה׳

 וכמו ה׳(, את לעבוד יותר בהם שקשה הימים על שפירשוה ויש תעזבני", אל כוחי ככלות זקנה, לעת תשליכני ט"אל עא, בתהלים דוד !וכבקשתה׳ בעבודת חשק פחות
 שלא - בתחילה שהיתה הטובה הרגשת את לשמר ענין רק אינו זה ולפי הרעה׳(. לימי הטוב ׳שמירת מחדש בנדפס שם !בראשיתלעיל שהרחבנו

 באותם שיזכר ידי על וסיפוק, שמחה של למצב ולהכניסו כוחותיו את לחדש בכוחו יש קשה, במצב חלילה נמצא כאשר גם אלא תדעך,
 להם, שהיו הקדומים הכוחות את הם משמרים ובכך צעירים, שהיו הזמנים על לספר נהנים כיצד זקנים אצל רואים וכן טובים. ימים

 ישיבת ראש זצ״ל שר אייזיק הג״ר הציע וכן והתחדשות. רעננות תחושת בהם ננסכת כך ידי ועל משהו׳, ׳שוים שהם מרגישים
 והאיחולים הפתקים כל את נישואיכם, שנות בתחילת ביחד שנהנתם הדברים כל את לכם תרשמו שנישאו: קודם צעיר לזוג סלבודקא

 בנישואין, ההתחדשות קצת להשתחק יכול שלפעמים שנים לאחר העת שבבוא כדי במחברת, הדברים את ותרשמו לשני, האחד ששלח
.2נעלים רגעים אותם את ולשמר זאת לקרוא תוכלו

 לאחר גם ההתחדשות את לשמר כדי אלו רגעים שמנציחים ידי על זאת אלו, נעלים רשמים להשאיר שהאופן למדנו בביכורים כאן
 לשמר כדי ותזכורות אופנים לעשות האדם עבודת וזה יותר, מאוחרים לזמנים גם זאת שישמרו הצעיר לזוג תמונות שעושים כדרך זמן,

 בדרוש לוי בקדושת גם והובא תשא, לא סד״ה יט פרק והבטחון !האמונההרמב״ן דברי וכעין הוא. ברוך הקדוש כלפי הודאה של נעלים רגעים לעצמו

שירהפסוק על הג׳( אופן ד״ה לשבועות  התעוררות איזו האדם מרגיש פתאום אם שתחפץ״, עד האהבה, את תעוררו ואם תעירו ״אם ז( ב, השירים !
 לעשות והמעשה(, החפץ !שהואהפועל אל בלבד( ההתעוררות !שהואמהכח הדבר ויוציא חפץ איזה מזה יעשה תיכף - שתחפץ״ ״עד ה׳, באהבת
 כח את לשמר כדי בענייננו, וכך קיום. לה לעשות כדי וכדומה, תורה ילמד או צדקה שיתן כגון מצוה איזה יעשה ותיכף כלי, זו לאהבה

 הוא, ברוך הקדוש כלפי הטוב בהכרת חובתו את יזכור זמן לאחר גם כך ידי ועל בגמי, ולקושרו מעשה לעשות תיכף עליו זו, התחדשות
הנצרך. כפי לו ויודה

 ״רבי שאמר יט:( סוף !סנהדרין ליש בן פלטי עם במעשה ההסתגלות׳ ב׳מידת מהגרח׳׳ש( מוסר !שיחות שמואלביץ הגר״ח הרחיב בזה כיוצא
 זה, בדבר העוסק כל ואמר: לבינה, בינו חרב נעץ עשה? מה העבירה, מן אל שפלטו פלטיאל? שמו נקרא ולמה שמו, פלטי - יוחנן
 גם וכך נוספות. דוגמאות בכמה שם עיין הראשונה, כבפעם העבירה מן מניעתו כח את לשמר כדי זאת ועשה זה״. בחרב ידקר

 תשובה התעוררות רשמי ובצירוף חדש, במוסד לימודים אף ולפעמים הלימודים, שנת תחילת של התחדשות לפעמים שיש אלו בזמנים
 נעלים. רשמים מאותם ויתחזק יקרא פעם ומדי דף, עלי וקבלותיו מחשבותיו את להעלות לאדם ראוי הדין, יום לפני

במעשה. תדבר את ולקבע עזנלח ההתחדשות שבזמן לדל על הוא זמן, לאחר אף ההתחדשות את לשמר מאפשרות תשובה:

 ׳הכנה עלון וכן שבוע, בכל שבוע פרשת על המחכימה׳ ׳הפרשה עלוני - במייל בחינם גם להשיג ניתן שמורות. הזכויות כל ©
 נפלאה ׳הכנה מצוה׳)כליל(, לבת נפלאה ׳הכנה עלון ההתחלה(, אחר הולך ושהכל היום אותו בחיים׳)במעלת פעם הזדמנות - מצוה לבר נפלאה

 ביקול לשומעם וניתן משניות, הש״ה רוב כל על דקות 40ב: במשניות היומי בפרק מוקלטים ושיעורים לחתנים( והנהגה לנישואין׳)הלכה
 0733,211612 שמהפרו: ישיר בקו או במשניות׳, היומי הפרק - שליט״א דוד בן שילה ׳הרב שם פי על הלשון׳

 אמרי ישראל(, גדולי של תורה אהבת על תורתך)סיפורים אהבתי א״ב(: סדר ויבלחט״א)לפי זצ״ל ישראל גדולי בההכמות ההפרים את ולרכוש
 הגר״ח מרן מכת״י הש״ס על שאלות 630)תבחנו בזאת ופרה(, נגעים אהלות, כלים, מסכתות על ברורה בשפה ובירורים מבוארות)ביאורים משניות — שילה

 להלכה, ומפרשיה הסוגיות בעיקרי מפורט סיכום ®-קיא, ירד ותערובות בחלב והיתר)בשר איהור הלכות ברורי אחרות(, במסכתות שתשובותיהן זצ״ל קנייבסקי
 חלקים המחכימה)שבעה הפרשה אבות(, פרקי המחכימה)על המשנה אסתר(, מגילת המחכימה)על המגילה ומאירים(, בהירים ובירורים, ביאורים בתוספת

 ומועדים זמנים החיים(, מנסיונות ומעשים והנהגות עובדות בצירוף התורה מפסוקי היוצאים אקטואליים ומוסר חכמה ג׳, ב׳ א׳ דברים במדבר ויקרא שמות בראשית שהם
 שהם נוראים, ימים - ותשרי אלול בחודש המועדים ובענייני כללי, ומועדים חודש ראש שבת, על ובאגדה, בהלכה ומועדים, שבת בענייני ופלפולים ובירורים, )ביאורים א' חלק
 ט״ו חנוכה, על ובאגדה, בהלכה אב, עד כסליו בחודשי )כנ״ל '3 חלק ומועדים זמנים עמודים(, 380 כ: עצרת. ושמיני סוכות רבה, והושענא הכיפורים יום השנה, וראש אלול

Shalom / עליכם שלום המצרים(, ובין שבועות העומר, ספירת פסח, פורים, בשבט,  aleichem רב שלום לאנגלית(, המקוצר רב ׳שלום הספר )תרגום 
 שלום ספר המקוצר)קיצור רב שלום עתה[, לעת ]אזל עמוד( 960 ישראל: מגדולי רב ומעשי בעובדות משולבים ובמוסר, באגדה בהלכה, פנים, והארת שלום )שאילת

בענין והערות המכות)סיכום עשר תורת פטירתו(, אחר עד לידתו מסודם האדם ושנות גילאים אדם)בעניני תולדות חדש: נפש(, לכל השווה בשפה ומנוקד מעובד רב,
הפרד״ס( בדרך המכות עשר
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 במדבר תעו לא אפילו מדברות', ׳הולכי להודות מהחייבים שאחד סתם אמרו נד:( בגמרא)ברכות והנה להודות, פטורים שהם נראה בדרך, תעו ולא מדברות הולכי כי משמע(, וצמאים, רעבים
ה עצבו לא כי נוגש, קול שמע ולא צמא ולא ללחם, רעב לו היה ולא ישרה דרך בא אשר לה׳ חייב יותר האמת ולפי להודות. חייבים צמאים ולא רעבים היו ולא

 והוצרכו צמאים גם רעבים הם וגם לגמרי, שמם ישימון אל היוצא דרך והלכו לישוב העולה דרך שהניחו במדבר תעו אם בין הנה לומר: דוד דברי הן שהן אחשוב כן על צער, בשום
חסדו". לה׳ יודו ואלו אלו למים, צמא ולא ללחם רעב ולא נוגש קול שמעו ולא וכו׳ ללכת ישרה בדרך וידריכם ה׳ עליו חמל מתחילה כאשר בין יצילם, שממצוקותיהם ה׳ אל לצעוק

 אל קשורים שנהיה שבקשתנו הדרשנים פירשו אלא נישואין, בלא באירוסין שישאר רוצה היה לא בעולם חתן שום והלא לעולם", לי כא("וארשתיך ב, !הושע הנביא מאמר כעין .2
 אנו ומתפללים עצומה, ובשמחה נאותה בהתחדשות פעולה, לשיתוף הרצונות כל את להם יש שעדיין האירוסין, בזמן והכלה החתן שנמצאים כמו אהבה בעבותות הוא ברוך הקדוש

כזה. באופן נרגיש שלעולם

2

^ הכוחכיכוה הפרשה | גליונות אוסף
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לנגדי ’ה עוויתי
נ”בהכ והנהגות הלכות

הרוממות יראת
נ”בהכ קדועות בחומרת נפלאים פנינים

התורה וקריאת התפילה בעגעת אותו תקרא אל אנא בהכ״ב קדושת ענין את לחזק נועד העלון

ת תנאי גו עזעעזו הכנסת גגי
 ועגוחחו יהודים עגני יעגבו העגולחנות עגבאחת התורה, קריאת באמצע זה היה

 גברא בין עגל העגיחה רק הקריאה, בעת דוקא דברו לא הם כמובן ביניהם.
 לעגוחח אפעגר כבר ההפטרה לקריאת כעגהגיעו הקריאה. לתוך נמעגכה לגברא

 נועגא את יפסיקו וכי ’פורקן הייקום לתוך והלך נמעגך זה וכך בחפעגיות,
?פורקן יקום בגלל ’החעגובה’ עגיחתם !
 בעדינות להם והעיר להתאפק, יכל לא עגכבר יהודי יעגב עגלידם בעגולחן
 וחצי בכעס חצי ואמר למעורר המעגוחחיח אחד נגעג התפילה לאחר לעגתוק.
 עגכח )הוא ”פורקן? יקוח אמירת בעת לעגוחח עגאסור כתוב היכן” בציניות:

 עגקט היה לא גח לדבר, וברור חמור איסור ודאי עגאז הקריאה בעת עגגח
 בימי כותב טוב יוח התוספות הרי ואמר: מיד וענה התבלבל לא המעורר לגמרי(
 יקוח וכי ,”התפלה בעת לדבר עגלא ולעגונו פיו עגעגומר מי כל” עגלו ’עגברך
 הברכות כל את למעגוחח מראה והמעורר ?!”התפלה עת” נקרא אינו פורקן

 בטלה עגיחה איזה בגלל רק להפסידח חבל עגממעג טוב, יוח התוספות עגכותב
 לברכות דואג פעגוט אתה עגומע, אני אהה! בציניות: המעגוחח לו העגיב ותפלה.

 ואתה ממתקיח לחנות נכנס עגאתה לעצמך תאר המעורר: לו אמר ...עגלי
 מה ילד אותו עגואל אתה וחטיפיח, סוכריות עגל עגקיח ממלא קטן ילד רואה
 והוא עזז 50,000 סך על הפיס מפעל עגל עגיק לך מראה הוא עועגה? אתה

 לא האח ממתקים. בהם לקנות ורוצה זה סכום בלוטו זכה עגהוא לך מספר
 ?! הזאת העגטות את יעעגה עגלא דרך בכל אותו לעגכנע תנסה

 עגוקולדים, מחבב הוא וכמה סוכריות אוהב הוא כמה עד לך יסביר הילד אבל
 כמובן ואתה !? ממתקים לקנות זאת ינצל עגלא כזה סכום לידו עגבא ועכעגיו

 הכסף את תניח מזו, גדולה עגטות עגאין לו להסביר ומנסה מעגתכנע, אינך
 הילד יעגוב מועילים. יותר הרבה דברים בהם לעעגות עגתוכל יבוא ויום בצד,

?טובתי דורעג נעעגית מאימתי התמימות: במלוא ויעגאל  אלו עגדברים כמובן !
 יכול עגאתה מה כל לעעגות צריך עגאתה בטוח אתה כי אותך, יעגכנעו לא

 בכל לך יודה והוא יבוא עגיום יודע ואתה כזאת, עגטות מלעעגות אותו למנוע
אותו. עגמנעת על פה
 עגבכל חברים עם נפגעג אתה זה ביום מנוחה, יום הוא עגבת לענייננו. הדבר כן

 קח אבל עגיחה. עגל רגע מכל נהנה ואתה אתם, לעגוחח פנאי לך אין העגבוע
 צרה מכל” עגמירה להרוויח יכול אתה הרי זו. הנאה מבזבז אתה מה על בחעגבון

 מעגה תורת בספר הכתובות הברכות כל”ב להתברך ”ומחלה נגע ומכל וצוקה
 וקיימים חיים בנים לראות” לזכות ,”והכתובים הנביאים ספרי ובכל רבינו

 לעצמו. מאחל עגאדם מה כל בקיצור ,”טובים ולמעעגים ולחופה לתורה ויגדלם
 בעגביל הלוטו את לבזבז לך ולתת הצד, מן לעמוד אדם כבן לי מותר האם

 מלב עגנאמרו טעם עגל דברים הצד, מן עגראיתי עגיח הדו כאן עד !? עגטויות
 את ולפרסם הרבים את לזכות עגטוב אמרתי לכן ודעת, טעם בטוב אוהב

נקדיעזך( לייקווד)גליון ה.ג. הדברים.
m] באמריקה גדול חולים בבית עגבועות כמה עגעגהה אדם סיפר a y o  c l in ic] 

 בדבר הבחין הוא זו תקופה במהלך לעבור. צריך עגהיה קעגה ניתוח לצורך
 .העבודה בעת בפלאפון מדבר החולים בית מצוות איעג ראה לא מעולם מעניין,

העניין. את לבדוק והחליט הוא, מקרה עגאך חעגב בתחילה

 אינו הכנסת, בית בנין בעזעת תנאי עעזו אם אפילו
 כעזהוא ]ועזינה[ ועזתיה אכילה בו להתיר מועיל

 סעיף ראעז)עזו״ע קלות משום בהם דיעז כיון ביעזובו,
עזם(. ומעזנ״ב י״א
 להאכיל עזעה לפי העיר אנעזי עזהוצרכו באופן ורק

 אומרים יעז בבהכ״נ, להעזכיבן או עניים אורחים
 בזה, להחמיר אין הדחק ובמקום לזה. תנאי עזמועיל

 ועזעה״צ ’ה ס״ק המעזנ״ב מצוה)ע"פ צורך עזהוא כיון
(.1עזם

כ״ח[. סעיף להלן עזהבאנו במה עוד ]ועיין

עראי אכילת

 עזאסור האכילה אם הסתפק אוכלין( ואין בבה״ל)ד״ה
 בצ״ע. והניח עראי, אפילו או קבע דוקא הוא

 מים עזתיית דאפילו עזם מבואר עזתיה לגבי אמנם
 היינו בזה, להקל העולם עזנהגו דמה ]וכתב אסורה
 מועיל דתנאי והאו״ז רעז״י עזיסת על דסומכים מעזום
 וכמובא במעזנ״ב עזפסק כמו ודלא ביעזובו, גם להתיר
הקודם[. בסעיף

עראי עזינת
 בבית אבל עראי, עזינת אפילו בבהכ״נ יעזנים אין

 הדבר ובביאור ס״ג(. עראי)עזו״ע עזינת מותר הנלדרעז
 לעזהות עעזוי עזבהמ״ד דכיון דאפעזר המעזנ״ב כתב
 וקעזה תורה, דברי ולעזמוע ללמוד הרבה זמן עזם

אדם. לעזום זה אסרו לא כן על עראי, מעזינת להזהר
 עזלנו מדרעזות בבתי עזגם בבה״ל צדד זה טעם ולפי
 ומ"מ עראי. עזינת בהם מותר בהם, עזמתפללין אף

בצ״ע. הניח למעעזה

א עום עוכתב מה 1 הו א ד ק תי דו ת בב סיו חו״ל כנ  רק היינו עוב
ם רי מעוו מיי תמא, ד אר בס מבו כ ה״צ ו ם, בעוע תנו אבל עו ה  ב
א הדי ה צדד ל ף בבה״ל למעעו עי ס אף בב״כ( אבל ד״ה י״א )  ד
ארץ אל ב עור נו י חו״ל. די כב

יעזראל( )מעזכנותיך

^ תיראו כוקרשי | גיליונות אוסף



 מקרה אפילו ראה לא הוא מצא. כך בראשונה, חשב כאשר ואכן
בפלאפון. מדבר מהצוות אדם שבו אחד
 אותו ושאל החולים, בית מאנשי לאחד ניגש סקרנותו, מרוב

 בין בפלאפון מדברים אינם הצוות שאנשי החריג, הדבר לפשר
 כל עליהם קבלו כך כי האיש, לו השיב החולים. בית כותלי

 שנוכל כדי הרופאים. כל גם ובתוכם החולים, בבית כאן העובדים
הפציינטים אל טוב היותר הצד על מסורים ולהיות לטפל

 לבין הפלאפון את כלל מכניסים אנו אין החולים בבית השוהים
החולים. בית כותלי
 אם אחזתני. חרדה בדבר שהתבוננתי בעת ואומר המספר מוסיף
 תוקף, בכל אליו מסורים שיהיו כך כל שומרים ודם לבשר בנוגע

 בכבודו ה”הקב אל שמתפללים לתפילה בנוגע אנן נענה מה
 בין כלל הפלאפון את להכניס שלא החליט הוא .ומאז ובעצמו

לשלמה( אפריון שיח, )נועם המדרש. בית כותלי

נפלאותיך ועל
בהכ״ב קדועגת שמירת בזכות ישועות סיפורי

הבן. יעשה מה
 כל את לסכם נאות זמן עבורי היה בשבת ת”וקריאה התפילה עת

 מקיים אני כי מסביר והייתי השבוע, של והליצנות הרע'ס הלשון
.”שבת עונג” מצוות

 היכן הוא מבלה התפילה ובעת הרבה, ממני שונה היה לא הבחור בני
 מוצא הוא לשיחה שיחה שבין קויתי ליבי בסתר חביריו, עם שהוא
התפילה. את למלמל דקות כמה

 יושב שלי ”נחת”ה את לראות נקראתי בו ונמהר. מר שבת לאותו עד
 שברחוב. כריקים ומתהוללים משוקץ, מכשיר כשבידם חביריו עם

 לחיכי דבק לשוני מתעלף, שאני חשבתי עיני למראה
מאומה. הגבתי ולא הלם מרוב

 מקור נפתח ובמיטתי בחטף, גמרתי השבת סעודת את
 שכבתי כך עבר. אל מעבר הכרית את והספגתי דמעתי

 הכנסת, לבית בזריזות והלכתי קמתי אז המנחה, זמן עד
 ידכם: על שפורסם הישר' ה'אור דברי עיני לנגד צצו שם

 הכנסת בבית חול דברי שהמדבר היכלך( קדוש )חברת
 מה לעצמי: חשבתי רגע באותו השכינה! את מגרש
 לי מה השכינה את מגרש אני אם לכך?! שהגעתי הפלא
 ל?!”רח שבת שמחלל בני על להלין

 בעת מדבר איני והלאה, שמהיום עצמי על קיבלתי מיד
 לי אין עדיין הרב לצערי התורה. וקריאת התפילה
 שלמזלי בבני, לטפל התחילו אבל ממש, של בשורות
 עוד העבודה אבל להציל מה יש שעוד במצב יחסית אותו תפסתי

 יחד שלי שהוידוי בתקוה הדברים, את לפרסם ע”ע קיבלתי לכן רבה,
 ואני בני. הצלת לטובת יהיו דברי, יביאו שאולי ההתעוררות עם

בעיני. הישועה את לראות ה”בעז כשאזכה לפרסם נדר בלי מתחייב

היכלך: קדוש למערכת מכתב שוב האב שלח קצרה תקופה לאחר

עם העוסקים מהגדולים אחד זו. תקופה במשך עלי שעבר מה אספר

 קשות היו הראשונות השבועות בו, לטפל התחיל זה, מסוג בחורים
 שהיו אכחד לא שחשבתי, ממה הרבה גרוע שהמצב לי נודע מנשוא,

 מעיני התחמקתי שבועות וכמה מחיי, מותי שטוב שחשבתי ימים
בושה. מרוב אנשים
 בקשתי התפילה אחר שבת ובליל אומץ, תפסתי שבועות כמה לאחר

 גם שלי הבן ובשביל עלי, שירחמו בעיניים דמעות עם לשולחן מחברי
קבלו. והם התפילה. בכל לדבר שלא עצמם על יקבלו הם

 לי אמר הוא בני, של המטפל עם שלי השבועי במפגש שבוע, באותו
שלי, הבן אצל להישבר מתחיל שמשהו מרגיש הוא כי

 רציני למהפך נגיע שלשה שבועיים שתוך מקוה והוא
 הסכים כבר הוא כי התבשרתי השבוע הנושא. בכל

 מתאים מקום על לברר והתחלנו מסגרת, לו שימצאו
טובה. דרך על ולהתייצב לחזור יוכל שם בשבילו,

 לבשר הבטחתי א' כי הסיפור את עכשיו שולח אני
 ויראו אנשים שיתעוררו כדי ב' משהו. כשיתקדם

 הבא בשבוע העיקר, וזה ג' עוזרת. הזו הקבלה שבאמת
 רוצה ואני ישיבות, בשתי ראיונות לשתי מוזמן הוא

עצמו, על קבל לא שעוד מי לכל זו במה מעל לבקש
עליכם וקבלו אחיכם, על רחמו יקרים יהודים אנא! ,,

בלילות, ישנים שאינם שבורים הורים למען זו קבלה ׳♦♦
 שימצאו מבולבלים, המסתובבים תועים בחורים למען

. והמצוות התורה חיק אל חזרה דרכם
 התרגשות שמרוב נזכרתי כעת חובות... לשלם הזמן ...זה והסיום
 בני בשלימות. תהיה כשהישועה לפרסם הבטחתי את שכחתי פשוט

 דרך על עלה השנה ובמשך לישיבה ונכנס בהצלחה הראיון את עבר
 אין בני כי המשגיח, לי הודיע כאשר התרגשותי היתה רבה מה המלך.

. רגילה לישיבה לחזור יכול והוא כזו, בישיבה לחפש מה כבר לו
 רווים אנו ה”וב מעולה, בישיבה הזמן את התחיל הוא באלול עכשיו

ר.ה.נ. זו. בסגולה להשקיע שוה יקרים יהודים נחת. רוב ממנו
היכלך(. )קדוש

אמיתית קבלה

 שבת לאותו עד”
 בו ונמהר מר

 לראות נקראתי
 שלי הנחת את

 חביריו עם יושב
 כשבידם
”מכשיר...

 ראיתי אחת פעם א:”שליט גרינוולד מיכאל הרב המישרים מגיד סיפר
 על שלו. הפלאפון מכשיר עם התעסק שמע קריאת שבאמצע אדם

 מעשה. בשעת לו להעיר כמובן, יכולתי, לא שחשתי, הזעזוע אף
 עיניים, בארבע איתו לשוחח התפילה, לאחר מיד אליו לגשת החלטתי
העניין. חומר את לו ולהזכיר

 שמע קריאת באמצע עוסק אתה איך באוזניו, ותמהתי יחד, יצאנו
 לרמוז אפילו אסור שמע שבקריאת בהלכה כתוב הרי כאלה?! בדברים

 המכשיר?! עם מתעסק אתה ואיך לדבר, שאסור ק״ו קלה, רמיזה
 התפילה. זמן בכל לדבר האיסור חומרת על גם ודיברתי הוספתי

 סיפורים גם לו סיפרתי ולכן הדברים, את לקבל קשה לו היה בתחילה,
 בבית לדבר שלא עצמם על שקיבלו אנשים על עיני, במו שראיתי
 גדולות. בישועות ,ונושעו התפילה ובשעת הכנסת

 עצמו על מקבל אדם שכאשר מבטיח, אתה האם” אותי: שאל הוא
?”במקום מיד נושע הוא בתפילה, לדבר שלא

 מאד רבים במקרים ואכן לו, עניתי מבטיח, הקב״ה מבטיח, אני לא
 - לזה? ההסבר מה לדעת רוצה אתה במקום. מיד הישועות את רואים

 וכבר מיד. האדם מן ונפרעים הקפה, אין ה' בחילול בחז״ל, שמובא כפי
 התפילה. באמצע דיבור כמו ה' חילול שאין ביהודה' ה'נודע כתב

 טובה ומידה ה', קידוש יש בתפילה מלדבר נזהרים אם זאת, לעומת
 בקשותיו. ומתמלאות מיד טוב שכר לאדם ונותנים מרובה

 אפתח לא וגם” האיש, אמר ,”בתפילה אדבר שלא מבטיח אני אוקיי,”
 ”זה. בזכות יהיה מה ונראה הכנסת בבית הפלאפון את
איש הקו על מצלצל. שלו והפלאפון שפתיו דל על המילים עוד

 רחב בהיקף עסקה איזושהי לו שמציע אפריקה, מדרום ידוע עסקים
 גבוהים. רווח אחוזי עם מאד

?”להשקיע צריך אני כמה”
 אפריקאי. הדרום העסקים איש עונה ,”דולר אלף מאה”
 את ומפנה שב שיחי בן .”בעז״ה שלך, בחשבון הכסף בבוקר מחר”

 על עובד באמת שזה רואה אני” רצון. בשביעות מחייך אלי, מבטו
”המקום...

 לא זה” דאוגות. בפנים אלי ניגש והבן-אדם שבועות, שלושה חלפו
 ההיא העסקה עם חזק הסתבכתי” בי, נוזף הוא ,”שאמרת כמו בדיוק

 שהייתי הענקיים הרווחים על מדבר לא כבר אני אפריקה. מדרום
 לא דולר, אלף מאה שהשקעתי, הסכום את אפילו אבל להרוויח, אמור
 ”בחזרה. לקבל שאצליח בטוח

 האמת? את לך אגיד שאני רוצה אתה אותו: שאלתי
”תגיד. כן,”

 כמו אותו סגרת לא כי צלצל, שלך הפלאפון קדיש שבאמצע ראיתי
 אתה מה אז לדבר. החוצה מיד יצאת אמן, לענות ובמקום שהבטחת.

 מיליונר ואותו שלך, במילים עמדת לא שלך, בקבלה זלזלת רוצה?
שלו. במילים עמד לא אפריקה מדרום

 ספק, שום בלי צודק. אתה” מזועזע. ידיו, בשתי ראשו את תפס הוא
 קיום על ביותר להקפיד חזקה בהחלטה החליט מיד .”צודק אתה

 למישרין, מתנהלת שהעסקה וסיפר אלי התקשר זמן ולאחר הקבלה,
רצונו. לשביעות

(’ה בית )כבוד
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בס״ד
שליט״א טרוביץ בצלאל הרב

א-ל-ו-ל'’
המפחידים׳ ׳הימים או הנחמדים׳ ׳הימים

 בחודש להשייית להתקרב משתדל אחד כל
 בעצמם הימים כי א'. טעמים, ב' לזה ויש אלול.

 הב', והטעם מהקב״ה. אהבה וגילוי רצון ימי הם
 הכיפורים. ויום השנה לראש הכנה ימי הם כי

 אמרינו שיהיו רצון ויהי ה', בעזר מעט נבאר
כל. אדון לפני לרצון

 פעמים שלוש סיני להר עלה רבינו משה הנה
 להוריד כדי סיון בז' ראשונה פעם יום, לארבעים

 התורה את וללמוד הראשונות הלוחות את
והמצוות.

 וז"ל שכתב י"דו( ל"א )שמות עזרא באבן ועיין
 יום', מ' בהר משה עשה מה יתמהו מוח 'ריקי
 יסוד שהם והנפלאים המתוקים בדבריו עי״ש
תילה. על הדת להעמיד ועצום גדול

 לימד שהקב״ה כתב )שם( ’הק החיים ובאור
 הכתובים התורה מצוות כל את משה את

 י״ז עד בסיון מז' יום ארבעים הדברות, בעשרת
 עקא דא אך הלוחות. את להביא ירד ואז בתמוז,
 ויחר ומחולות העגל את ״וירא אז מרע״ה כשירד

 אותם וישבר הלוחות את מידיו וישלך משה אף
י״ט(. ל״ב )שמות ההר״ תחת

 בתמוז 'בי״ח וז״ל י״א( ל״ג הרש"י)שמות ופירש
 עלה ובי״ט החוטאים, את ודן העגל את שרף

 יום מ' שם ועשה וכו' ממחרת ויהי שנאמר
 ובר״ח וגו', ה' לפני ואתנפל שנא' רחמים. וביקש
 לקבל סיני' הר אל בבוקר 'ועלית לו נאמר אלול

 בהם שנאמר יום מ' שם ועשה אחרונות, לוחות
 מה וגו', הראשונים' כימים בהר עמדתי 'ואנכי

 אמור ברצון, האחרונים אף ברצון הראשונים
 נתרצה בתשרי בי' בכעס, היו אמצעיים מעתה
 למשה וא״ל שלם ובלב בשמחה לישראל הקב״ה
 האחרונות לוחות לו ומסר כדבריך' 'סלחתי

עכ״ל. וירד',
 נוספים יום ארבעים נצרך למה ביאור וצריך

 בלוחות ובשלמא שניות, לוחות לקבל בשביל
 את ללמוד כדי יום ארבעים הוצרכו הראשונות

 צריך אין שניות לוחות לקבל אבל התורה, כל
יום. ארבעים צריך ומדוע שוב, ללמוד

מה' לקבל היתה הזו שהעליה י״ל ולכאורה

 'ואמר רש״י וכמ״ש העגל, חטא על סליחה
 מובן לא זה גם אבל כדבריך'. סלחתי למשה
 והקב״ה שניה פעם כבר עלה זה בשביל שהרי
 י״ח('בו ט' )דברים רש״י וכמ״ש ישראל, לעם סלח
 לאמר לישראל הקב״ה נתרצה באב[ ]בכ״ט ביום

לך'. נסלח למשה
 ר״ח של שהריצוי מהרא"ם הביא חכמים )ובשפתי

 ולא הלוחות לנתינת אלא היה לא באב[, כ״ט ]היינו אלול
 כדבריך' 'סלחתי שנא' ביוה״כ ואילו העגל, חטא לענין

 משמע ברש״י אמנם העגל. חטא לענין אף היה זהו
 וכש״כ אחרונות, לוחות כלפי סליחה היה שביוה״כ

 ובלב בשמחה לישראל הקב״ה נתרצה תשרי 'בי' רש״י
 לוחות לו ומסר כדבריך סלחתי למשה וא״ל שלם

וירד'(. האחרונות
 שכתב במה ביאור צריך שלישיה, זאת עוד
 אמר אלול 'בר״ח תקפ״ו( )סימן באו״ח הטור

 לוחות לקבל ההרה אלי עלה למשה הקב״ה
 חז״ל התקינו לכן וכו', שופר, והעבירו אחרונות

 וכל ושנה שנה בכל אלול בר״ח תוקעין שיהיו
 תשובה'. שיעשו ישראל את להזהיר כדי החודש

 כדי רבינו משה לעלית תשובה ענין מה וצ״ב
אחרונות. לוחות לקבל

 וז״ל הטור שהוסיף במה להבין יש וביותר
 ואין לו', הוא זכות רחמים, לבקש המוסיף 'וכל
 רחמים' בקשת 'הוספת ענין מהו כלל מובן

האחרונות. לוחות לקבל רבינו משה לעלית
שנן לסיכום: שאלות, שלש י

 נוספת לסליחה רבינו משה הוצרך למה א.
 בסוף לישראל סלח כבר שהקב״ה אחרי ביוה״כ

 'ועלית לו שאמר האמצעיים, יום הארבעים
בבוקר'.

 לענין האחרונים יום ארבעים ענין מה ב.
ושנה. שנה בכל תשובה עשיית

 לבקש המוסיף ש'כל הטור למד מהיכן ג.
לו'. הוא זכות אלול, בחודש רחמים

 למעשה, נוגע מאד שהוא דבר בע״ה והנראה
 של העצומות ההשפעות את לקבל לזכות כיצד
 והוא לנו. שנשארו הנחמדים' ה'ימים מעט

תשובה)שער שערי בספרו יונה רבינו לפמש״כ
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עוד וז"ל מ"ב( אות א׳  אל התשובה בעל יתפלל 'ו
חפוץ השם שי  אם כאשר לו ויעתר וירצהו בו ו

 ונפדה נסלח העוון להיות יתכן כי וכו', חטא לא
אין גזרה, ומכל הייסורים מן  בו, חפץ לה' ו

 מן הצדיקים ותאות מידו, ירצה לא ומנחה
חפוץ מהשם רצון להפק ההצלחות, שי  בהם. ו

 והאור והאמיתיים הקיימים החיים ורצונו
 'חיים שנאמר כעניין הנעימות כל הכלל הגדול

ה' ברצונו',  האר השיבנו צבקות אלוקים ונאמר'
 פניך, הארת אלא לנו אין וארזייל ונושעה', פניך
עכייל. הרצון', עניין והוא

 יש עושה שאדם חטא שבכל הדברים וביאור
 השייית, רצון מעל שעובר העבירה עצם את בזה

 )פייא באבות במשנה וכמייש מקטרג, נברא ובכך
 אחדי. קטגור בורא אחת עבירה 'העושה מיייג(
 מהשייית, שמתרחק הריחוק את גם בזה יש ועוד

 ביניכם מבדילים היו 'עוונתיכם בפסוק וכמייש
אלוקיכם'. ובין

 הדבר את יש ומצוה מצוה בכל ]וכך
 על שנברא המצווה עשיית עצם א', בכפליים,

 ולכן להשייית, קירבה ב', טוב. מליץ מלאך ידה
 עיייז שמתקרב צוותא, מלשון 'מצוה' נקראת
ואכמייל[. הקבייה, עם בצוותא להיות

 שני התשובה, עושה כשהאדם והנה
 ה'קטיגור' על שמצטער שככל נתקנים, הדברים
 להשייית להתקרב זוכה כך בחטאו, שנברא

 'גדולה יומא בשלהי וכמשייא ומחבבו, שמקרבו
 וכמש"כ . הכבוד' כסא עד שמגעת תשובה
 התשובה שמעיקרי הטייו בעיקר תשובה בשערי

 עד מעליית תשובה לעשות שיזכה התפילה היא
זאת. בינה יתברך, פניו להארת שיזכה

 שבאמת השייי, בעזר הכל יבואר והשתא
 סלח הקבייה האמצעיים, יום ארבעים אחרי
 לוחות ליתן ונתרצה העגל, מעשה על ומחל

 וענין רשייי. כמ"ש בכעס היה זה כל אבל שניות.
 הק', רש"י כלשון היה האחרונים יום ארבעים

 בשמחה לישראל הקבייה שנתרצה בתשרי 'בי'
כדבריך'. סלחתי למשה ואיל שלם ובלב

 אלא הריצוי היה בתשרי בי' רק לא אמנם
 אף ברצון הראשונים 'מה כן לפני רשייי כמ"ש

הו ברצון'. האחרונים  השערי כלשון ממש וז
צון 'להפק הנ"ל תשובה מהשם'. ר

ת והשתא שבו בס"ד. השאלות שלושת מיו
 ארבעים שנצרכו הטעם הא', השאלה בענין

 האמצעיים יום ארבעים שאחר אף נוספים, יום
 שניות, לוחות וליתן לכפר הקבייה הסכים כבר
שרק שיתכן מכיון לך', 'פסל למשה שאמר וכמו

 'כי לעיל שהובא יונה רבנו כמ"ש נסלח, העוון
 היסורים מן ונפדה נסלח העוון להיות יתכן
 עלה ולכן וכו'. בו' חפץ לה' ואין גזירה, ומכל

 מה' רצון להפק 'כדי יום ארבעים שוב מרעיה
כו' בהם ושיחפוץ ת ו  יתברך', פניו להארת ולזכו

שלם'. ובלב 'בשמחה הנ"ל רשייי שכתב וכמו
 רבינו שמשה מכיון . הב' השאלה בענין
 רצון' ל'ימי יהפכו אלו שימים לפעול הצליח
 בכל בשופר לתקוע חז"ל תקנו פנים, והארת

 תשובה. שיעשו ישראל את להזהיר כדי שנה
כיפור(. יום ערב )הלכות אדם החיי שכתב וכמו

 שכל הטור, למד מזה הנה הג'. השאלה בענין
 שהוקבעו אלו בימים רחמים לבקש המוסיף

 שוטה לך אין שהרי לו' הוא זכות רחמים, לימי
לו'. שנותנים מה את מ'המאבד גדול יותר

 כמה ועד האלוקים' עשה זה לעומת ש'זה ידוע
 'ברומו נוראות פעולות לפעול התפילה מעלת שחשובה

 השקעות היצהייר משקיע כן הגמרא, כלשון עולם' של
 עיי זה כלל ובדרך בתפילה. יזלזלו שאנשים כדי עצומות

 ועיי דקות, 3 או 2ב- יאחר שאדם גורם שהיצהייר
 היצהייר, של הרווח ניכר כבר קל, שהוא אף האיחור,
 בה, ומזלזל התפילה את מעריך אינו תוכו בתוך שהאדם
 שהאדם ומכיון כראוי. לכוון מצליח איננו גם וממילא

 וכמו עוצמתה, בגודל פועלת אינה היא בתפילה, מזלזל
 בבגדים זילזל המלך שדוד שמכיון )סב( בברכות שאיתא

 טבעם את פעלו לא הבגדים כך וקדושתו, מעלתו לפי
לו'. יחם ולא בבגדים 'ויכסוהו כמייש לחממו,

 לתפילה להקדים להשתדל היא, היעוצה העצה
 ומחכה ממתין שהאדם הדבר שעצם אחד, ברגע אפילו

 יעריך הוא הזמן ובמשך יחשיבותי, אצלו יוצר לתפילה
 תענוג וירגיש שאומר, במה ויכוון התפילה, את בליבו
 את להחשיב לזכות הרוצה השייית. בקירבת נפלא

 אפילו לתפילה מאחר הוא אם כי בנפשו יקבע התפילה,
 למנין ימתין אלא זה במנין יתפלל לא הוא אחד, ברגע
ומנוסה. בדוק וזהו אמן, בעייכ יענה מלאך גם ואז הבא

 הם בעצמם שהימים הראשונה המעלה מצד זה כל
 שהם נוספת מעלה אלו בימים יש גם אולם רחמים. ימי
 ה' 'לדוד עהייפ אחזייל שעליהם ויהייכ לרייה הכנה ימי

 ועד יוהייכ. זה 'וישעי' השנה, ראש זה 'אורי' וישעי' אורי
 ומבקש אלו בימים ומתכונן מחשיב שהאדם כמה

 את להרגיש אחייכ זוכה הוא פניו הארת את מהשייית
בלב. אחייכ שיבוא וה'ישע' ה'אור'
 מיוחדת פנים הארת הסליחות, בימי בפרט יש גם

שהגר״א שביאר מה לפי מהקבייה, ביי  שהטעם תקפייא( ס' )
 שלפני א' ביום סליחות לומר מתחילים שהאשכנזים

 וביארו עיייש, העולם נברא אלול שבכיה משום הוא רייה,
 השפיע אלו שבימים שמכיון הענין, עומק רבותינו
 הכנה שהיתה מבלי דלעילא' ב'אתערותא לעולם הקבייה

 שנברא שישי ביום רק שהרי דלתתא', 'אתרעותא של
 עושה דלתתא' ש'אתרעותא הענין התחיל אז האדם

 אין'(, 'ואדם בבראשית עה"פ ברשייי )כמבו דלעילא' 'אתרעותא
 אף המושפעים אלו בימים סליחות לומר קבעו לכן

זה. לכל שנזכה השייית ויעזור לבד. דלעילא' ב'אתרעותא
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עי עלון עידוד שבו ת העיון ל הבקיאו השבוע בפרשת ו

פניני□
 לעולם׳)דעז״יי( כביאתך חנזא בלא העולם טן יציאתך בצאתך״-׳טותהא אתה וגדוך בבואך אתה ״גווך
 שם גם האם בצאתך״, אתה וארור בבואך אתה ״ארור נאמר: כתוב בהמשך והלא המפרשים, מקשים
 ב׳בית מצינו חטא. בלא שהיא ודאי לעולם אדם של ביאתו הן כביאתך״?! ״יציאתך לפרש: אפשר
 נוח וגמרו, ״נמנו חז״ל: אמרו שכן ישראל״, ״שעשני ולא גוי״ עשני ״שלא יום בכל מברכים שאנו יוסף/

 היה נוח שהרי שנברא, כך על לברך יכול אינו אדם ולכן יג:(. משנברא״)עירובין נברא שלא לאדם לו
 לגבי שרק נאמר, בתוספות אולם גוי. נברא לא שלפחות כך על הוא מברך אלא נברא, היה שלא לו

 דורו ואשרי אשריו מצוות, ומקיים תורה שלומד צדיק, אבל נברא״, שלא לו ״נוח אמרו: אדם בני סתם
 אף חטא בלא לעולם ביאתך ״מה את להשוות יש בברכה אמורים כשהדברים שרק למדנו, שנברא.
 נברא, שלא לאדם לו שנוח לפי ברכה, בגדר כלל אינו אדם של היבראו עצם שהרי חטא״, בלא יציאתך

 בקללה, אמורים כשהדברים אבל להיברא. לו היה כדאי אזי חטא בלא העולם מן יוצא הוא כן אם אלא
 אילולא לו היה שנוח לפי הוא, קללה אדם של היבראו עצם הרי אזי ומצוות, תורה קיים כשלא היינו

אריאל( )בנין קללה. בגדר היה לעולם בואך עצם בבואך״, אתה ״ארור פסוק: של פשוטו הוא וכך נברא,

לך ואץ לאיביך נתנות צאנך לך יעזוב ולא מלפניך גזול חמדו ממנו תאפל ולא לעיניך טבוה ״עוודך
מושיע״

 שאמר ]ראיתי לברכות. שיהפכו כך על רמזים ישנם התוכחה פסוקי שבכל הקדוש, בזוהר מובא
 היא, ובנותיך״ בניך בשר בטנך פרי ״ואכלת בפסוק: הטמונה שהברכה לתלמידו, אחד אדמו״ר

 חששות...[ ללא בשר שולחנם על ולאכול אצלם להתארח ותוכל התורה בדרך ללכת ישמרו שצאצאיך
 הוא הרי להתחלה, מהסוף ותקראהו תהפכנו שאם זה פסוק על ששמע קדומים( החיד״א)נחל וכתב
 תאכל, ממנו חמרך, גזול מלפניך ולא ישוב, לך צאנך נתונות, לאיביך ואין לך, ״מושיע לברכות: נהפך
 יצילנו ומכולם צדיק, רעות ״רבות נאמר: כאן הקללות שעל כתוב, ובמדרש שורך״. טבוח לעיניך ולא

 הוי״ה שם ואף ׳רעות׳. כמניין מילים (676)תרע״ו ישנן התוכחה בפרשת והנה, כ(.׳לד ד׳״)תהילים
 המדרש: את לפרש ניתן וכך (.26 פעמים 26)לתרע״ו עולה זה שאף כך זו, בפרשה פעמים 26 מופיע
 אבל, ׳רעות/ כמניין מילים תרע״ו בהן ושנמצא הצדיק רבינו משה מפי שנאמרו הקללות הן רבות

 כן ושגם הדברים בתוך פעמים כ״ו המוזכר השם שם ידי שעל ד׳״, ״יצילם אלו, רעות מכל - ״מכולם״
אבות( )חסדי לברכות. ד׳ ויהפכם הקללות כל יומתקו ׳רעות/ למניין שווים

האדמה״ פדי בל טדאעוית ״ולקהת
 המינים. שבעת מפירות רק ביכורים שמביאים מזה ולמדו ראשית, כל ולא - ׳מראשית׳ חז״ל: דרשו

 המינים. שבעת מלבד אחרים פירות בתורה הוזכרו שלא משום שהוא בדבר טעם ביאר החינוך, ובספר
 וכן ״בטנים״ הדר״, עץ ״פרי שקדים״, ״ויגמול בתורה: נוספים מינים מופיעים והרי דבריו את לבאר ויש

 ויש בדבריו? החינוך ספר לכך התייחס לא ומדוע ושומים, בצלים עדשים קישואים אבטיחים הוזכרו
 תשובות )ע״פ ישראל. לארץ שבח של בהקשר אחרים פירות הוזכרו שלא היא החינוך שכוונת לומר

תש״פ( שבת׳ לשולחן ל׳שאלה שליט״א הנכבדים הקוראים
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תן  ב״מקרא״ להשיג ני
אור, הוצאה פון: ל טל ב ו

052-7665775

 שלהם• לקהילה העלון את לקבל הארץ ברחבי הכנסת כבתל
r לתרום: ניתן תורה. בהפצת לזכות שלכם וזדמנות

למערכת שיק לשלוח .2 ’ביין’ ש”ע ,5055271 חשבון 905 סניף (10)

/

s i הפרשה את לסדר
 מעורבב, בסדר הפרשה נושאי רשימת לפניכם
 ההתרחשויות סדר לפי מחדש לסדרם עליכם

 חלק מהאותיות תקבלו כשתצליחו, בפרשה.
מהפרשה. מפסוק

 המעשרות ביעור וידוי סדר א.
ביכורים הבאת סדר ב

במדבר השי״ת חסדי את מזכיר משה ג.

 הברכות וסדר ההרים על בנ״י עמידת ה.
 והקללות

 לדברי ישמע שלא למי הקללות ט.
השי״ת

 נשמע אם עלינו שיבואו הברכות י.
 השי״ת בקול

לזיכרון ומזבח אבנים להציב ציווי ר.

שבת לשולחן שאלה

,הארך אל תבוא כי ״והיה
 ברכת של השניה הברכה נוסח
 לאבותינו שהנחלת ״על היא: המזון
 ועל ורחבה. טובה חמדה ארץ

 מצרים מארץ אלקינו ד׳ שהוצאתנו
 עבדים״. מבית ופדיתנו
 הדברים סדר והרי תמוה, והדבר

 יצאנו קודם אלא כן, היה לא
 לאחר שנה ארבעים ורק ממצרים

 ישראל. ארץ את נחלנו מק
הדבר. פשר את ולבאר לדוץ ויש

 השאלה מטרת
 השבת. שולחן סביב דיון לעורר הינה
 למערכת תשובותיכם את לשלוח ניתן

ישנם( אם מקורות, )בצרוף
כחודש. בעוד התשובות מן אכתוב נ”ובל

:זערכת

/

מינו  הספד איז. היום ערד הז
ה טעינה ש  בפר

הכניסו העובעלבעיכם׳ עינג j>s ו
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ד7יבס

תי אי חידון
השורה בתחילת המופיעה באות מתחילה שאלה לכל התשובה

והקללות הברכות למשמע העם ענו כך א.

לוקח הוא חיים כי המזבח, על להניפו אסור ב.
הברכה הר ג.
נקי״__נפש ״מכה נקרא; שוחד הלוקח ד.
השמים״ מן קדשך ממעון___״ ה.
קשה״ עבודה עלינו____המצרים אותנו_״_ו.
ישראל בני את משה עם ביחד ציוו ז.

__זבת שהיא רבות פעמים נאמר ישראל ארץ על ח.

תרומה לבער אסור זה במצב ט.
 גריזים הר על שעמדו מהשבטים שלושה י.
 ח״ו אותם, שתיטע למרות יין תשתה לא כ.
 הארורים שבועת את ישראל לבני הקריאו הם ל.
 ל׳ניסים׳ נרדפות מילים שתי מ.
 במדבר בלתה לא היא נ.
לעם לו להיות ישראל בני את האמיר הקב״ה ם.
לחצנו ואת___ואת__את ראה השי״ת ע.
 אותו שעושה מי ארור פ.
ארבה של מין צ.
 ח״ו השי״ת, לקול ישמעו לא אם ישראל בני על יבואו ק.
 ועוג סיחון ארץ מיורשי ר.
 נקראות שאלפים הבהמות, ולדות ש.
ח״ו שתטע, הענבים את תאכל היא ת.

הפוך ,ת אי חידון
השורה בתחילת המופיעה באות מסתיימת שאלה לכל התשובה

מביאים לירושלים כשאותם הביכורים, את מביאים בו א.

- ל יתננו לא הוא השי״ת לקול נשמע אם ב.
רעהו״( גבול__הארורים)״ מן אחד ג.
בזה הזיכרון מזבח אבני את לצפות יש ד.
מצרים מארץ השי״ת הוציאנו זרוע בכזו ה.
אמן״ העם כל ואמר________מקלה ״ארור ו.
חרד לב הוא כזה שלב מסביר, רש״י ז.
ל׳שחוט׳ נרדפת מילה ח.
ואלמנה״ יתום גר____מטה ״ארור ט.
 הביכורים בקריאת הראשונה המילה י.
״____ועשתרות אלפיך ״שגר ך.
 הזיכרון אבני את שמו הזה בהר ל.
 במדבר ממנו אכלו לא בנ״י ם.
חשבון מלך ן.

 ל״ע בקללות, המוזכרת מחלה ם.

ישראל״____״הסכת ע.

לראותה״___״לא מצרים: ארץ על אמר השי״ת ף.

״___ה אל תבוא כי ״והיה ץ.

ל___אך ״והיית ק. ח״ו הימים״ כל וגזו
במדבר שתו לא בנ״י ר.
 המעשרות בביעור רבעי ונטע מע״ש מכונים כך ש.
ל״ע בקללות, המוזכרות מחלות שלוש ת.

שמות ואלה
האדגה״ יחסלנו ״בי

התשובות( במדור בפרשה()התשובות מתוכם למצוא?)אחד תוכלו ארבה של שונים לסוגים נוספים שמות כמה

המדרש מן
שעה יעקב בן אליעזר רבי אמר לך, ד׳ יפתח שמים ב שא אף יורדים שהג  ומתן מ

צן מטר ״לתת שנאמר: מתברך, ר שה כל את ולברך בעתו א  אמרו, רבנן ידך״, מע

תינו, אמרו מתברכים. הדגים אף שה רבו  ירדה שלא עד בעכו אחד דג שתפסו מע

ם(, ש הג ה) שקל אותו שמין והיו הרביע מ ש ב  אלא בו מצאו ולא ליטרין, מאות של

תר. בו מוצאים הייתם הרביעה ירדה אלו אחד זקן להן אמר מאתים, שירדה יו  מ

שו הרביעה, ש בו ומצאו ליטרין, מאתים אותו שמין והיו אחד דג תפ  הרי מאות, של

 לישראל: הקב״ה אמר אמרו: רבנן לן, ד׳ יפתח אחר, דבר מתברכים. הדגים שאף
 אלא יורד אינו הטל כיצד, באות. הן בזכותכם בעולם, שבאות הטובות כל בני,

 אלא יורד אינו המטר השמים״. מטל האלקים לך ״ויתן שנאמר: מנין? בזכותכם,
שלום אף הטוב״. אוצרו את לך ד׳ ״יפתח שנאמר: מנין? בזכותכם,  בא אינו ה

שה בזכותך. - שלום״ לך ״וישם שנאמר: מנין? בזכותכם, אלא לעולם  אחד בגוי מע

שאל ש ״אנו זכאי: בן יוחנן רבן את ש ש אנו מועדות, ולכם מועדות, לנו י  לנו י

ם קלנדה, טרגלי ם, ס טיסי ש ואתם וקר שנה יום איזה וסוכות, עצרת פסח, לכם י  ב

ת יום ״זה לו: ענה בו?״, שמחים ואתם אנו ד  ?לבשו שנאמר: מנין? גשמים״. ירי

תרועעו בר יעטפו ועמקים הצאן כרים שירו?, אף י  הריעו ״מזמור אחריו: וכתוב י

ש )ע״פ הארץ״. כל לאלקים רבה( מדר

 המזון, לצינור סמוך
 רזון, מרוב ורכש הלך

 זרך מקל רק קיבל אך
אקדח. על הססר כתב בו

 מילה הינו המבוקש המונח
 בפרשה. המופיעה אותיות 3 בת

 בחידה שורה כל אשר
 שלה. שונה להקשר רומזת

 אותיות וחילופי חסר כתיב )יתכן
דומה( הגיה בעלי
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ד”בס

שפני חול טמוני ו

 ,,למטה תהיה ולא למעלה דק ״היית
מעלה? בלפי יטפסו עומים יתכן איך

* * * *

 ורואה לשדהו שהיורד בביכורים המשנה את מביא רש״י
 גדולים - תיבות ראשי גברי גמי. עליה כורך שביכרה תאנה
ה׳. מעשי

* * * *

 ובעובעה אליו תצא אחד בדדך איכיך לפני נגף ,ד ״יתנו
 ,האדך ממלכות לכל לזעוה והיית לפניו תנוס דדכים
 אותה עם נוסף פסוק .4441 הינה: זה פסוק של הגימטריא
 הארץ את וירשת תחיה למק תרדף צדק ״צדק הגימטריא:

 חמור כמה אותנו ללמד כדי אולי - לך״ נתן אלקיך ,ד אשר
הדין. עיוות על העונש

עי שו תא שע דאוריי

 ,,״עלהגדכיםועלהעווקים
 בתורה נוספים מקומות באלו מבפרשתנו, מלבד

ברכיים? מוזכרים
*  * *  *

 בפרשה: נא מצאו
 המכות. עשר מתון ארבע .1

 מקום בשום ולא בפרשה פעמים ארבע שמוזכר חפץ .2
 בתורה. אחר

 .,ה באות ומסתיימים שמתחילים פסוקים שני .3
 .,ו באות שמתחילות רצופות מילים שבע .4

 באותה פותחים שכולם רצופים פסוקים עשר שנים .5
מילים. ארבע באותן ומסתיימים המילה

ך’ רו כ מן ןי סי
 הפרשה פסוקי מספר לזכירת ורמזים גימטריאות

שנן תבוא כי בפרשת  התורה. מצוות את שישמרו ליהודים ושפע טוב המבטיחות ברכות י
המילים: זכירת ע״י זאת לזכור ואפשר פסוקים, 122 ישנם תבוא כי בפרשת

122 = בגימטריא = ליהודים״ ״טוב

תשובות
 שבהם, יתירה החכמה מפני קל בדבר נדונין המלאכים ׳כי - מעלה? של דין בבית הניתנים המלקות סכום מה שעבר: לשבוע תשובה - חול ממוני ישפני

 מלקין למה טעם אמר חסיד יהודה רבי והרב וכו׳. אדם של בלבו מה יודע שהיה מפני דנורא, פולסי שתין ומחיוה אפקוה במטטרון שמצינו כמו
 אין ולמעלה י״ג. פעמים שלשה אחד, חסר ארבעים מלקין י״ג מבן עונשין שלמטה לפי אחד, חסר ארבעים מלקין שלמטה דין ובית ששים למעלה
 אמן, - מ׳ א׳ הידוז היטב״. ״באר - רשה8ה את לסידד וירא( זקנים, )דעת עשרים׳. פעמים שלשה שהם ששים מלקין ולכן עשרים, מבן אם כי עונשין

 עמלנו סגולה, נעלך, מופתים, מסות לווים, כרמים, יששכר, יהודה יוסף טומאה, חלב, ישראל, זקני ויתנו, ויענונו וירעו השקיפה, דם, גריזים, ברזל,
 צאנך, הגדתי, משפט, טבוח, רגז, ואמו, אביו נטויה, שיד, מסיג, זנב, טנא, - iitn ת׳ א׳ וזירה תולעת. אלפיך, שגר ראובני, קלרות, צלצל, פסל, ענינו,
 יוסף ״ויוצא ויחי: ברכי״, על ״ותלד ויצא: ־ דאורייתא שעשיעי קדחת. דלקת שחפת קודש, שיכר, עשוק, ארץ, תוסיף, ושמע, חרס, סיחון, לחם, עיבל,
 ובדלקת ״ובקדחת .4 ובבתה״. בך... ״הרכה מטה״, מטה אשר״. ״הגר .3 טנא. .2 ארבה. שחין, דבר, דם, .1 יוסף״. ברכי על ״ילדו ברכיו״, מעם אתם

 סלעם, ילק, חגב, - שמות ואלה אמן׳. העם כל ב׳ואמר ומסתיימים ב׳ארור׳ פותחים טו-כו, פסוקים כז פרק .5 ורדפוך״. ובירקון ובשדפון ובחרב ובחרחר
ורפה״ חלש כיס ״בעל מרה. - תצא יrrensa 5 מילה חנמל. התבואה(, את חסיל)שמחסל גזם, מהחייבים(, גוב)שגובה בפרשתנו(, צלצל)מופיע חרגול,

 מרה, תרופה - מבחילה״ תרופה ״שנתן רפאך׳, ד׳ ׳אני נאמר ששם במדבר מקום שם זה מרה - רופא״ שמופיע למקום ״בא המרה, בכיס לו שכואב מי -
 בשיד״)כז,ב( אותם ״ושדת .3 דרכים״)כח,ז( ״ובשבעה .2 למעלה״)כח,יג( רק ״והיית .1 ־ rrcnsa טמונות מורה. = מציית לא - בלע״ ולא ציית לא ״אך

 .9 ״באניות״)כח,סח( .8 השמים״)כו,טו( מן ״השקיפה.״ .7 ״הצלצל״)כח,מב( .6 לזנב״)כח,יג( ולא ״לראש .5 הטוב״)כח,יב( אוצרו את לך ד׳ ״יפתח .4
 ״הצלצל״ ״הארבה״)כח,לח( .12 בטנא״)כו,ב( ״ושמת - ביכורים .11 בצאתך״)כח,ו( אתה וברוך בבואך אתה ״ברוך .10 כח,ל( סופרים׳)רש״י ׳ותיקון

 וירחך״ שמשך עוד יבוא ״לא הירח״)ס,יט(, השמש.״ עוד לך יהיה ״לא .1 - &ה&טדה טמונות ישראל״)כז,ט( ושמע ״הסכת סקט+אוזן= .14 )כח,מב(
 רש״י: כתב שאלנו: - עמג השגת לשלח! שאלה ארבתיהם״)ס,ח( אל ״וכיונים .4 גמלים״)ס,ו( ״שפעת .3 רגליך״)ס,יד( כפות על ״והשתחוו .2 )ס,כ(

 ללמוד, ממי להם היה לא המבול דור שנה״, ועשרים מאה ימיו ״והיו שנאמר המבול, לדור ארכא נתנה והלא תאמרו ואם ארכא, לכם נותן איני ׳מהרה.
 זאת ולמרות אנוש של מדורו ללמוד המבול לדור שהיה בראשית בפרשת שכתב מה עם מתיישבים דבריו כיצד להבין ויש ללמוד׳. ממי לכם יש ואתם
 הציף שלא כיון בעלמא מקרה שהיה סבורים היו אנוש לדור שקרה מה .1 במערכת: שהתקבלו התשובות מעיקרי כמה חטאיהם? על ארכא קיבלו

 ללמוד. להם יש מהתורה הכוונה ללמוד ממי להם יש .2 )שפ״ח( במבול. עשה כאשר העולם כל ד׳ שיציף בדעתם עלתה לא מהעולם שליש אלא
 לדור בניגוד מהם ללמוד ות״ח צדיקים יש שלכם הכוונה .4 לדוד( )משכיל לראיה. שמיעה דומה ואינה זה, לפני דורות כמה זה היה .3 אהרן( )אמרי

 ממי המבול לדור .6 המלך( )עמק לגמרי. מחל שהקב״ה אומר הדבר אין הקב״ה מאת ארכא שיש פי על שאף ללמוד ממי להם היה לא .5 המבול.
_____________________________________________________הרוממות. יראת על לא אך העונש, יראת לגבי ללמוד

--------------------------------- העלון: את להשיג ניתן --------------------------------
זאת. ציינו נא - ספר ובתי תורה תלמודי מלמדים, - temunabaparashah@gmaiL.com אל: בקשה מייל שליחת י”ע במייל:

וידרשו'. )באידיש(’וינקל אידישער’ ,’לדעת’ ב:
ובמערכת. ,1 ישראל בית ’רח ’ישראל בית פיצוחי’ בחנות בירושלים:

 המשתמשים וילדים, משפחות אלפי לעשרות שבוע מדי מגיע העלון
השבת. שולחן סביב משותף ללימוד בו

-766-5775 טלפנו: או המערכת, עם קשר צרו מטרה? לכל העלון את להקדיש מעוניינים

s jfm
לש ניתן

f  052 ־766־ ! 

/

 ביין. לאהרן שמורות הזכויות כל ©
 למערכת: והערות רעיונות תגובות, לשלוח

ם17 קויפמן לי ש רו ,י
temunabaparashah@gmaiL.com
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מירושלים ה' ודנר
 הפורה המחבר של ומפעליו מתולדותיו

 ויראה תורה ומרביץ
הצדיק הגאון

זצללה״ה שוורץ יואל רבי
 ירושלים דבר ישיבת ומראשי איתרי בישיבת רוחני מנהל

 ואגדה בהלכה חיבורים מאות ובעל
התשפ"ב אלול י"ב נלב"ע

$

לסר ■ש■ ג”הרה
 כמחבר העולם בכל נודע בשנים, עשרות במשך ותשובה תורה בהיכלי תורה שהרביץ ל,“זצ שוורץ יואל רבי הצדיק הגאון
העניקו אלה ספרים היהודי. הספרים בארון כבוד של מקום לה נתבצר אשר מרשימה ספרים סדרת מאחורי העומד הצנוע

והשקפה. ולהדרכה הלכה, זו הי לדבר בציבור גדול לצמאון מענה
 לכתוב הנחשון יואל ר' היה בנמצא, היו לא הלכות קיצורי וגם עכשוית, בשפה תורניים ספרים היו לא כמעט שבהן בשנים

 התורה. בדרכי להדרכה צמא שהיה כולו, והמצוות התורה שומרי הציבור על התחבבו אשר ומגוונים, רבים בנושאים חיבורים
 העולה הלכה בדבריו ולשלב הציבור, של לטעמו לקלוע ידע וכיצד בספרים, המתגלה המגוונת הבקיאות את לראות מפליא

מקורות. של רחב ממגוון לב משובבי ציטוטים עם יחד עמוק, עיון מתוך
.“דשמעתתא "מרא הוא רבים בנושאים

 ומיר, פוניבז' תורה קול בהיכלי נטועים ששרשיו ח“ת אחד מצד בהיותו הציבור, שדרות כל אל דיבר גונית הרב באישיותו
נוח. בני של מורם ואף תשובה לבעלי ישיבה מרבני שני ומצד בישיבות, ומשגיח

 שיהיה כזה לחיים, מדריך לו ביקש אשר זה, וגדל הולך לקהל גם בספריו כיוון הוא התשובה, תנועת של בטבורה שעמד כמי
והמאהיבה ונעימה, ברורה בשפה אליו דיבר אשר יואל הרב ספרי סדרת בדמות מים מצא אכן והוא בבית, במדף לו זמין

הלב. על התורה את
 סוכה ונשמה, גוף אבא, בית אב, יכבד בן כשר, ממון תולעים, בהלכות מדריך עד, עדי בנין וישיבה, תורה בן הספרים:
 חיבורים של ארוכה מרשימה קטן חלק הם - חיינו בית ציון דברכות, מילי השואה, החורבן, אבלות ופורים, אדר כהלכתה,

היהודיים. החיים בשבילי בוטחת ביד קוראיהם את והדריכו האירו אשר
לו. ח“תשו א,“שליט שוורץ פנחס הרב ידידנו נכדו י“ע ונאספו המשפחה, בני שמסרו ומעשים עובדות על מבוסס מאמרנו

תולדותיו
 שנת בסוכות בירושלים נולד ל“זצ יואל רבי

 שנים שמונה שהמתינו להוריו יחיד בן ת''ש,
 הצטערו בוודאי שהוריו אמר )תמיד להולדתו.
 לאחר אבל שנולד, עד שנים אותם כל בהמתנת

 בשנים נולד היה שאם בכך, שמח הוא מעשה
 בנערותו לצטרף בסכנה היה מוקדמות, יותר

 הדור, באותו רבים רבים כמו ללח''י או לאצ''ל
 יותר בשנים שהתבגר ובכך מתקלקל. והיה

ומצוות.( תורה שומרי להשאר זכה מאוחרות,

 ירא יהודי שהיה שוורץ, אהרון הר''ר אביו
 את הקים לירושלים, מהונגריה שעלה ושלם,
 זכרון הכנסת בבית לתורה עיתים קובעי חברת
בגאולה לסריגה חנות החזיק לפרנסתו משה.

 אחרי כששנה היה )ולפלא השבת, לכיכר סמוך
 להר המנוחות בהר מקברו העבירוהו שנפטר
 הצפורניים ואפילו לגמרי שלם היה וגופו הזיתים

שלימות(! היו

_________________תהפוכות בדור
 התקופה נסיונות על הרבה דיבר יואל רבי

 והיו ׳'אדוק'', חרדי להיות בושה אז שהיה ההיא,
 רחל רמת ת''ח שבשנת סיפר קלים. לא נסיונות

 אחת ובשבת הליגיונרים, בידי מובלעת היתה
 מהקיבוצים וג'יפים טנדרים והגיעו אותה כבשו

 כל ליסוע? רוצה מי ושאלו גאולה, דרך וכו'
 עלה לא והוא ונסעו, הג'יפים על עלו החברים

הלך אז להפסיד... רצה לא שני מצד אבל אתם,

82'is S )
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 עליו צחקו החברים וכל וחצי! כשעתיים ברגל,
 שהיו לנסיונות דוגמה זו מקודם'... באנו ׳כבר
בגבורה. בהם עמד והוא אז.

 יום אליהם פנה קטנה, בישיבה שבלומדו סיפר
 בני שאתם לכם דעו והכריז: שיעור המגיד אחד

 אז לישיבות, עתיד ואין כיום, היחידים התורה
ישאר כדי מעמד תחזיקו בבקשה מישהו... שי

 שלו שני דוד בן רבות. למד ילד בתור כבר
 את סיים שהוא סיפר מצעירותו אותו שהכיר

מצווה. הבר לפני ברורה משנה חלקי כל

_______________הישיבות בהיכלי
 היה שם תורה קול בישיבת למד בצעירותו
'ז מרן של המובהק לתלמידם  אויערבך הגרש'

 כל דבק בהם אייזמן, גדליה רבי המשגיח ושל
ימיו.

 דבק שם פוניבז' לישיבת הגיע בהמשך
 פלא בדרך ואף יחזקאל, רבי במשגיח במיוחד

 חלק לימים יצאו ממנו הקלטה, מכשיר השיג
 מכן לאחר רבות שנים ואף המשגיח, משיחות

 את משמיעים היו בו וועד בביתו מתקיים היה
המשגיח. תלמידי לציבור ההקלטות

 את וסיים עצום כמתמיד נודע בישיבה כבר
'ס  עוד לסיים זכה ומאז בחור בהיותו הש'

רבות. פעמים

____________שנה דחצי רב בי בר
 הביתה חזר יחיד בן שהיה למרות בחור כשהיה

 לשביעות היה וזה שנה. בחצי פעם כלל בדרך
 אותו לבקר מגיע היה כשאביו ההורים, רצון
 אותו ללוות לו הסכים ולא חבילה לו מביא היה

הישיבה! פתח עד רק החוצה

 עשרה בשתים ובלילה ברק לבני בא אחת פעם
ן אותו ראה  בא בשש ובבוקר לשינה, שמתארג
 בשביל וכי אותו והוכיח ישן שעוד וראה שוב

 הוא )למשפחתו לישיבה.. אותך שלחנו זה
 שבאותו בגלל היה מוקדם שישן שמה סיפר

 קצת שצריך והרגיש גדול סיום עשה יום
מנוחה...(

 בפוניבז' בישיבה המכנסיים לו נקרעו פעם
הביתה. שחזר עד ברזל חוט ושזר

 עד בלילה אחת עד ללמוד רגיל היה בישיבה
 יותר לישון שצריך אותו הוכיח חצק'ל שרבי

עשרה. בשתיים לישון הולך היה ומאז מוקדם,

' בחור בתור כבר 'ס, את סיים בפוניבז  הש'
את שסיים בחור אודות מספר הוא ובספריו

'ס, עצמו... הוא זה שהיה כתב לא וכמובן הש'

___________“ז בדף כבר אני כעת”
 הספקים לו והיו מאוד, הרבה לחזור רגיל היה

כותב: הוא להוריו במכתב עצומים,

 משנה ברוך לברך שצריך אומרים "הבחורים
'. מהר כך כל גומר אני כי עלי הבריות  מסכתות'

 את גמרתי ׳כעת להם מבשר הוא במכתביו
 בדף כבר אני ׳כעת מנחות...', והתחלתי יומא

אותם. שענינו החדשות היו אלו ז'',

 שכיח מחזה שהיה סיפר בישיבה מחבריו אחד
 שבוע מידי ׳'לחיים'' עם קטן סיום עושה שהיה
שישי. בליל

________תורה של במקום תפילה
 להתפלל הולך היה הזמנים בבין בבית כששהה

 וגן, בבית אז היתה שכבר תורה, בקול יום כל
 אחרי ללמוד נשאר רגלי, לשם הולך והיה

 בשבתות הצהריים. בסביבות וחוזר - התפילה
וגן! לבית פעמים ארבע הולך היה כנ''ל

 לישיבת נוסע היה הוא תורה בשמחת גם )אגב,
 פני על שם האווירה את העדיף תורה, קול

פוניבז'(.

________יודל לייזר רבי אצל מבחן
'ב באב ' ' רעייתו את נשא תשכ  נוימן, לבית תחי
הלל. בן ברח' המגדניה בעלי

 אליעזר רבי אצל להבחן בא החתונה אחרי מיד
 שאלות אותו שאל אשר ל,“זצ פינקל יהודה

'ס בכל  לו שאמר עד לענות, לו הניח ולא הש'
 לי יש אבל לו אמר הוא כלום.. יודע לא אתה

 אמר הוא בפונבי'ז, ישיבות מהראשי המלצות
 התלמידים על ממליץ רב כל חכמה, לא זה לו

 בישיבה ללמוד עצמך על תקבל אם שלו...
 הוא אותך, אקבל סדרים שלושה בהתמדה

בבית... תלמד אז ראשונה...', שנה ׳אני לו אמר

 בביתו לומד היה ערב כל ראשונה בשנה וכך
 עשרים יחד וסיימו נוימן אליעזר ר' גיסו עם

מסכתות! ושתיים

 ללמוד וזכה שבחבורה. מאריות היה במיר
'ח עם בחברותא  במשך ל“זצ שמואלביץ הגר'

 נלהבת הסכמה לו כתב חיים )רבי שנים ארבע
 שקדן אותו: ותיאר וישיבה' תורה ׳בן לספר

עצום(.

'ס את סיים שנים הרבה  כשבכל שנה, מידי הש'
עד יצועו על עלה ולא דפים, שבע למד יום

ההספק. את שהשלים

'מ תלמידו היה שלו החברותות אחת '  הגרי
 איתו למד באיתרי בחור שבתור נוף מהר רובין
בביתו. מעריב אחרי

'ס. להספיק כן גם תלמידיו את דרבן הוא ש'

____________ויראה תורה הרבצת
'ז בשנת '  שהקים בישיבה ללמד לו הוצע תשכ

'ל וינברג נח רבי  ורבו ומורו בתלפיות, זצ'
'ח  זמן במשך לכך, אותו עודד שמואלביץ הגר'

 לאחר קצרה תקופה אך בישיבה שימש קצר
 לאחר נסגרה. והישיבה המלחמה פרצה מכן
 אליפנט מרדכי רבי פתח מכן לאחר מה זמן
 כמנהל שם לכהן נקרא והוא אתרי, ישיבת את

 אותם ורומם תלמידיו בקרב רבות ופעל רוחני,
מאוד.

 היתר בין להוראה, נסמך תקופה באותה
 רבי הגאונים הישיבה רבני עמיתיו ידי על

 שמואל רבי פישר שלמה רבי אליפנט מרדכי
ועוד. אויערבך

 לתקופה איתרי את עזב שנים מספר לאחר
 חדשים: תורה מקומות בכמה כמשגיח ושימש
 אתרי ישיבת אופקים, ישיבת הנגב, ישיבת

 בה ולימד אתרי לישיבת חזר בהמשך בחדרה.
רבות. שנים עוד

'ז התבקש השנים בהמשך  אויערבך מהגרש'
 בישיבת כמשגיח לשמש אייזמן גדליה ורבי
 ממנו בקשו אתרי בישיבת אך תורה קול

'מ ורבו במורו נועץ הוא להשאר,  שך הגרא'
להשאר. לו שהכריע

 השיב ורבים התשובה תנועת מראשוני היה
'ה בשנת כאשר מעוון, '  ברוך רבי הקים תשל

'א הורביץ  ירושלים דבר ישיבת את שליט'
 ומאז בישיבה, ללמד נקרא תשובה, לבעלי
'פ. שנת סוף עד שם לימד  רבים וקירב תש'

שבשמים. לאביהם

_________________אתרי בישיבת
'ח בחשון  בישיבת כמשגיח לשמש נקרא תשכ'
 צעירים הייתם הרי - אותו שאלו לימים אתרי.

 היינו אמר הוא אחריות? לקחתם ואיך כך כל
גיל... בכל זה והורים ואמא, אבא

 היו - קודם להודיע בלי - שלישית בסעודה
 מאיתרי ברגל תלמידים רבות פעמים מגיעים
 כמו ממש הרגישו הם שערים, במאה לביתו
שנים הרבה אותם וליווה להם, דאג והוא אבא.
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מכן. לאחר

ות ישנם  תקופות מאותם מכתבים עשר
 את שעזבו אחרי איתו התייעצו שבחורים
הישיבה.

 היום, כל שם נמצא היה באיתרי כשהיה
 של סמל היה והוא הערב. ועד משחרית
התמדה.

ימש וחצי( שנה )אולי הראשונה בשנה  שש
 חברותות עם - סיים אתרי בישיבת כמשגיח

'ס. כל את מהישיבה הש'

 ישיבת ראש עוזר אריאב ר“הג תלמידו
 היה בחנוכה כיצד בהתפעלות סיפר איתרי
 לביתו ומיהר לשקיעה, סמוך עד ולומד יושב

 לחזור הספיקו שהתלמידים ועד להדליק
 מביתו כבר חזר הוא בפנימייה הנרות מהדלקת
צפפה! לבית חזרה שערים שבמאה

 שערים שבמאה מביתו תקופה מידי הולך והיה
 רגלי בשבת צפפה שבבית אתרי ישיבת עד
 היתה לא הדרך בישיבה. שיחה למסור כדי

 לא זה כל אך כלבים, ערבים, במיוחד, נעימה
לו. הפריע

 שהיו אמריקאים בחורים קבוצת הגיעה פעם
 לקבל רצה לא אלפנט והרב חלשים יותר

 אחר במבנה אותם שישים לו ואמר אותם,
 הישיבה את עזב והוא ברוממה, לישיבה שהיה
 זליג אשר הרב עם ידידו ביחד שם ללמד והלך

 וכולם ארוכה תקופה איתם והיה רובינשטין
כולם. את קיבל אלפנט שהרב עד הצליחו

_________הרבה תלמידים העמידו
 היו הספרים, בכתיבת תלמידיו את שיתף הוא

 והוא הספר את ביחד איתו שהוציאו ספרים
 תוספת בלי - ושמם שמו את הכריכה על כתב
 י“הגרש תלמידו עם כהלכתה סוכה ספר - הרב

 רבי תלמידו עם השואה וספר א,“שליט גלבר
ן יצחק  בו שעסק נוסף חיבור זצ''ל, גולדשטי

 רובין מרדכי יצחק רבי תלמידו עם בחברותא
 אבידה הלכות על גדול חיבור הוא א“שליט
עדיין. לאור יצא שלא

 בהם בישיבות רבים תלמידים להעמיד זכה
 באופן אחד כל מקרב והיה כמשגיח, שימש
 הג''ר אמר בלוייה אישיות, בשיחות אישי

 חייהם את לו חייבים שהם עוזר אריאב
 עם רבים הגיעו השבעה ימי במהלך הרוחניים.

 ויראי תורה בני היום הם שבזכותו איך סיפורים
ו משיחות שמים  משיחות או ממנו ששמע

ממנו. שהושפעו אישיות

---------------------------- - J
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 כאשר הישיבות, בעולם הצורה מקובעי היה
 היה שלא דבר הלכה״ ״סדר בישיבתו הכניס
אז. עד מוכר

_______________בתשובה בעולם
 יום מלחמת אחרי התשובה תנועת מתחילת

 ורבים בתשובה, המחזירים מגדולי היה כיפור
 והן ירושלים, דבר בישיבת הן מעוון. השיב

 עם אישי וביחס רבים, ושיעורים בהרצאות
 רוסיה מעולי יהודי קם בהלווייתו רבים. יחידים
 כל את לרב חב שהוא באומרו לרמקול וניגש

היהודיים. חייו

יק החנות אל שהגיע חילוני בחור היה  שהחז
 אותו קירב הוא לתשובה, להתקרב והתחיל

 ישראל מחנה בישיבת אותו לבקר הולך והיה
 שולחנו, על אותו מארח והיה ללמוד, הלך בה

 בתשובה ומחזיר יר״ש צדיק יהודי הוא והיום
בעצמו.

 שבת ליל בכל דפנה למעלות דירה שעבר מאז
 והיה מוקדם הסעודה את לסיים מזדרז היה

 קבוע מתארחים היו שם לרנר למשפחת הולך
 באים שהיו ואחרים מרוסיה, עולים הרבה
 בפניהם, מדבר והיה לדרשה במיוחד לשם

 ברוסית מילים הרבה למד הוא הזמן במשך
 השיעור ואחרי אותו, להבין קל להם שיהיה

 שאלות הרבה שואלים היו באמצע( )וגם
 בסבלנות. מסביר היה והוא וביהדות באמונה

מאוד. אותם וקירב

לי של בצלם שראל גדו __________י
 הגרי״ש למרן קרוב סלנט ברחוב התגורר
 איתו דיבר מאוד, אליו קרוב והיה אלישיב
ו הרבה וכתב בלימוד בספריו. מפסקי

 קם היה שזקנו העיד אלישיב אריה ר' הנכד
פעם בכל הידור של קימה יואל רבי מפני

שעבר.

 אלישיב והרב מאחורה הכנסת בבית יושב היה
הראשון. בספסל לשבת ממנו ביקש

 אויערבך הגרש״ז ורבו מורו את לשמש זכה כן
ו והביא מפסקיהם. מאות הרבים בספרי

__________________ספרים עשות
 בענינים )סטנסיל( דפים כתב מצעירותו כבר

 ובהירה, ברורה בשפה ובאגדה בהלכה שונים
בישיבות. שהופצו

 כאשר ביותר, פורה כמחבר נודע יואל רבי
 כל על והתאהבו רבה להצלחה זכו ספריו

 ובפרט בחנויות נמכרו הם הציבור, שדרות
 מלכי ברח' המשפחתית הסריגים בחנות

 תורה בני” ספריית במסגרת וכן ישראל,
.“לייבוביץ קעסט

 חוברו לא עדיין כשאז היה שכתב הספרים רוב
נושא. אותו על ספרים

 שלשה לו היו אחד משולש שבפורים בנו סיפר
 וכתב אתרי בישיבת היה שלא פנויים ימים
' יגעת” התורה עמל על מיוחד ספר  ומצאת'
אלו.. ימים שלשה בתוך

'ח בשנת ' ן ספרו את כתב תשל  ״בן הראשו
' תורה  ממנו והופצו מכר, לרב שהפך וישיבה'

 חייו סוף ועד מאז עותקים, אלפי עשרות אז
 וחוברות ספרים )!( מאות לשלוש קרוב כתב

 שיחות וכן רבים חיבורים עוד מלבד שנדפסו,
ו ושיעורים ידו. בכתב עדיין שנשאר

_______________המאכלות טהרת
ן היה  החרקים על בדורינו המעוררים ראשו

 היה פוניבז' בישיבת בצעירותו )כבר במזון,
 ומאז בישיבה, המטבח כשרות על מהאחראים

רבים ספרים וכתב הדבר( על עורר חייו כל
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 המזון, לכשרות מכון הקים ואף בנושא,
בענין. שיעורים של רבות מאות ומסר

 לירקות חסלט מפעל קטיף בגוש כשהוקם
 מהידע תרם אליהם, הצטרף חרקים ללא
 המפעל, למוצרי הכשר נתן ואף שצבר, הרב

 כן כמו תכופות. לעיתים לשם לבקר וטרח
 פרסם ועוד, טוב״ ״כי מפעל בהקמת סייע

 על והזהיר ועורר בעיתונות רבים מכתבים
הדבר.

 הגר׳׳ח מרן בהם ספריו, את קנו רבים ת׳׳ח
 ספרים וכמה כמה ממנו )שקנה קניבסקי

 עם עמודים שני בן ארוך מכתב לו שלח ואף
 סוכה, הלכות על ספרו כל על רבות הערות
 שליט׳׳א ידידי '׳לכב׳ כותב הוא במכתב

 “קצת... בהם עיינתי ספריו, על כוחו יישר
 יוסף, הגר׳׳ע הספר( כל על הערות רושם ואז

ועוד. דבילצקי שריה רבי שיינברג, הגרח׳׳פ

 לא שאחרים בנושאים עוסקים רבים ספרים
 לאומנות׳׳, תורני '׳מדריך כמו בהם, עסקו

 ומה לצייר מותר מה להלכה מבאר הוא בו
 ואומנויות והאסור, המותר פיסול אסור,

 כמענה חוברו רבים ספרים וכמו״כ שונות.
 על שיכתוב אליו שפנו אנשים לבקשת
הנושא.

_________ישראל כלל על אחריות
 שהוא הרגיש תמיד שהוא בנו הזכיר בהלוייה

 כרמטכ׳׳ל, חשב אבל פשוט חייל הכל בסך
 הוא הזמן, כל ישראל כלל על חשב הוא

 מה כל ועשה הכלל, על אחריות הרגיש
שביכולתו.

 ידע לא תועבה אירועי בירושלים כשהיו
 אף זה, על למחות שצריך ואחז נפשו את

 היה עצמו הוא בציבור, נשמעה לא שדעתו
שמים. כבוד חילול על ימים באותם צם

בהם. שעסק הדברים היו רבים

 היה בצעירותו לו. היתה ישראל כל אהבת
 פעם מדי להתפלל בשבתות ילדיו את לוקח
 שכולם שירגישו כדי” ספרדים, כנסת בבתי
ישראל״. מכלל חלק

___________________השדה נצא
 החרדית ההתיישבות ממיסדי היה הוא

 תלמידו היה אבוטבול משה )ר׳ שמש, בבית
 בין הלך יואל רבי לו(. סייע והוא מאיתרי
תלמידים לשלוח אותם ושכנע תורה מרביצי

 אלבז ראובן הג׳׳ר שמש, לבית שמתחתנים
לשם. מתלמידיו רבים שלח

 לחזק שיכולים במקומות לגור שלח בניו את
 רמות לשכ׳ שלח הגדול בנו באידישקייט,

 והשלישי באופקים, השני חילונית, כשהיתה
 ובכפר יעקב בזכרון חתניו וכן ציונה, בנס

 רבות פעלו כולם ואכן גדרה, ליד אליהו
מושבותיהם. במקומות התורה בחיזוק

 לגור, איפה ספק והיה התחתנו כשילדיו
 על מרחיב בו השדה׳׳ '׳נצא חיבור כתב אז

 השדה ערי אל לצאת הגדולה החשיבות
ולהאדירה. תורה ולהגדיל

 בפרירפיה, רבים נכדים לו שיש שמח כמה
 בזה משתבח והיה וכו׳ ובכרמיאל בעפולה

הזדמנות.. בכל

_________אוצרו היא השם יראת
 ומה דבר אף דחה לא מאוד מאוד זריז היה

שהגיע. לפני הרבה עשה שיכל

 ברכבת הוריו עם נסע שלוש בגיל ילד כשהיה
הנסיעה. כל ובכה מהחלון הכיפה לו ועפה

 המשמעות על וחשב מצווה בר כשנהיה
 ונכתב נרשם שלו מעשה שכל עבירות של

 שנה חצי מעשיו, על אחראי הוא ומעכשיו
 חשב הזמן וכל הזו, מהמחשבה בפחד היה
 שהיה מהלחץ '׳נרגע׳׳ שנה חצי אחרי זה, על
בו.

 האחרונות שבשנותיו ספרה תחי׳ אשתו
 לשינה שהתארגן אחרי ממש, השינה לפני
 ראתה ובהמשך לסלון, דקות כמה הולך היה

השינה. לפני וידוי יום כל שאמר

קדושה
 המשפחה, בנות את הכיר שלא סיפרו בלוייה

 זצ׳׳ל פינקוס כשהגרש׳׳ד כלותיו, גיסותיו
 ולא מאוד, גדולה בהתפעלות היה מזה שמע
רב. זמן מזה נרגע

 הביאו קרוביו במראה. הסתכל לא כן כמו
 והוא חדש במצב המבורג כובע פעם לו

 ביארצייט, נפגשו זמן לאחר בו. השתמש
 יודע׳, 'לא אמר הוא הכובע? איך אותו ושאלו

 מסתכל שאינו התברר ואז התפלאו הם
במראה...

 ובה׳׳ב שובבי׳׳ם צם היה חייו שנות רוב
 מבנותיו אחד חלום, תענית וכן קבוע. וער׳׳ח

 כה בין שהוא לה אמר מפחיד, חלום שחלמה
בשבילה. יצום והוא היום צם

א“הגר גורל
 כשהוצע הגר׳׳א, גורל שעשה סיפר פעמיים

 חדרה, אתרי בישיבת כמשגיח לשמש לו
 בני כל עם לשם לעבור האם והתלבט

 טפכם לו ויצא הגר׳׳א גורל עשה המשפחה,
 תצאו ואתם פה ישבו ומקניכם ונשיכם

חלוצים.

__________הזמן ניצול - התמדה
 הגר׳׳ח עצום, מתמיד היה בצעירותו כבר

 הוא עצום׳׳! '׳שקדן עליו כותב שמואלביץ
 \ ילדיו את לראות יכל ולא רגע. בזבז לא

 אחד את כשראה מתבטלים. בביתו נכדיו
 הזמנים, בבין מתבטל בחור כשהיה מבניו
 שעות כמה לעבוד יתחיל שמעכשיו לו אמר

נוימן(. )מגדניית המשפחתית במגדניה
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 השמחות בכל ללימוד, ניצל ממש רגע כל
 ספר לוקח היה וכו' במשפחה הולך שהיה
 השולחן ערוך לקח כלל בדרך לחתונות איתו,
 באוטובוס גם קטן(. בגודל מהדורה לו )היה
 ספר. עם הלך תמיד כותב. או לומד היה

' לו היה האחרונות בשנים  בשמחות ''קביעות'
 לידו שישב מנכדיו אחד עם המשפחה של

 של השאלות על איתו עובר והיה במזרח
'. ''עיון הפרשה'

_______________הלשון שמירת
 על דיבר ולא מופלאה בצורה פיו על שמר

 משפחתו לבני לספר הסכים לא אחרים.
בו. ופגעו לו כשהזיקו אפילו

בממונות זהירות
 רעפים. ונשברו גג איזה על טיפס ילד כשהיה

 וכשגדל 'כהן', בשם למשפחה שייך היה הבית
 קשורים שהם שחשב אנשים להרבה שלח

 בנו לירות! עשרים עם ההיא כהן למשפחת
 את שהחזירו כשראה הדבר את גילה הגדול

הם. לא שזה באומרם המעטפות

 לבקש אנשים של רשימה יש בצוואה
 ושילם דירה, ממנו ששכר אחד היה מחילה.

 דינא - החוק ולפי היציג, לפי לא בדולרים
 ואם היציג לפי לשלם צריך היה - דמלכותא

 נפטר, והוא יותר, שלמו שאולי לחשוש יש כן
' בתחילת היורשים, אחרי וחיפש 'שבעה'  ה'

 את שהכיר וסיפר דוד, בן אמיתי הרב הגיע
'ד וכך השוכר מחילה. יבקשו בס'

 מיד, שילם ותמיד בהקפה, לקנות הסכים לא
 כמה פחות ששלמו לו התברר אחת פעם

 מבנותיו אחת את העיר במכולת אגורות
למכולת. אותה ושלח

תוכיח הוכיח - הציבור על אחריות
 שהיו מקום בכל ושיעורים שיחות אלפי מסר

 שמונים!( בן )כשהיה לנכדו אמר לו. קוראים
 מוכן אני מהדרום או מהצפון לי יקראו אם

מיד! ללכת

 או השנה ראש לעשות הולך היה שנים הרבה
 ולדרוש איתם להתפלל בקיבוצים כיפור יום

להם.

רבי בנו )אצל לאופקים מגיע שהיה שבת בכל

נח בני
 רחוקים בקירוב שעסק רבות שנים אחרי

 לעסוק התחיל בישיבות תלמידים ובהעמדת
 התוספות דברי פי על נח, בני מצוות בשבע

 ללמד שמצווה מוסרין( אין )ד''ה יג בחגיגה
 ספרים מספר כתב הוא נח, בני מצוות שבע

 לשפות שתורגמו נח בני מצוות שבע על
רבות.

 ענין על פעם אותו שאל השורות ]כותב
 והשיב מנלן, זאת נח, בני מצוות שבע הפצת

 לה' הודו” יום. כל זאת אומר הנך בשנינות:
 .“עלילותיו בעמים הודיעו בשמו, קראו
 על הסכים אויערבך ז“שהגרש אמר כ“כמו
זה[. בענין ידו

 לו שיש הרגיש ותמיד בסוכות נולד הוא
 על לכפר פרים שבעים של לענין שייכות
 ישראל שעם לדבר רגיל והיה העולם, אומות

 חיבר כמובן )הוא לעמים, אור להיות צריך
 הוא לעולם. אמונה ללמד הזה( בשם ספר

נח. לבני תפילה סידור חיבר גם

 גם בהלכה, ודקדוק פרט בכל מאוד נזהר הוא
 לו שיכניסו השרוולים על הקפיד חוליו בימי
 שינה אחרי ידים נטילת ועל קודם, הימין את

נקי. גוף ועל )ביום!(

 בתוך בנייר שמר תמיד הצפורניים את
 פטירתו לפני יום לשרוף, מיוחדת קופסא

 בפח, בנייר ושם צפרניו את הזר העובד גזר
בקופסא. והניחו והוציאו 'לא', לו סימן והוא

 של ציור עם גמרות הדפיס הישיבות כשועד
 עד הישיבות לוועד מכתב שיגר הוא חמה,

תוקן. שהדבר

 שמקננת לו כשהודיעו האחרונה בשנה
 כדין האמת, דיין וברך עמד מיד מחלה, בו

טובה. שאינה בשורה השומע

 דקדוקי כל על הקפיד האחרונים רגעיו עד
 מעבר ספר החולים לבית עמו נטל ההלכה.

 אמר כראוי. העולם מן להפרד כדי יבוק,
 הוא החיים שכל מפני מהמוות, מפחד שאינו

ה.“תנצב לכך. מתכונן
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 במשפחה לשמחות שם( שדר א“שליט אהרן
 מששה יותר לו יהיו אם רק להגיע הסכים

 וכך בירושלים, לו היה כבר זה כי שיעורים,
 בין מדבר היה לשמחה לשבת מגיע שהיה
 בנץ ובבוקר הסעודה, אחרי למעריב, מנחה

 לפני אחד כנסיות, בבתי סיבוב עושה היה
 קריאת בין אחר כנסת לבית ומשם התפילה,

 אחר כנסת לבית ומשם למוסף, התורה
אופרוף'' חוזר כך ואחר התפילה, אחרי  ל''

 ואחרי בקידוש, דרשה כך ואחר הנכד, של
 שלישית ובסעודה לנשים, דרשה צהרים

קטנה... בישיבה

_________________הלכה דקדוק
 ואמר הלכות, לפסוק אומץ לו יש איך שאלוהו

 היה שמואלביץ חיים ר' בבית השאלות שכל
אליו. שולח

 שמע כאשר החמה. בנץ מתפלל היה חייו כל
 שאין דעות שיש ל“זצ קמינצקי מהגר''י
 ימיו סוף עד מאז הודו תרנגולי על מסורת

הודו. בשר אכל לא

 כיפור ביום לידו שהיה זוכר מאתרי בוגר
 שלא כיפור ביום גפן צמר לו שהיה וראה
הרוק. את יבלע
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ד“בס

הופעת לרגל כי ההלכה שוחרי לציבור להודיע הננו רבה בשמחה

השדה' 'משנת החדש הספר
של נרחב בביאור 0בש" זרעים בענייני העוסקות 0הש״ סוגיות נתבארו בו

תמונות! מאות עם המציאות,

הגאון המחבר מאת שיעור יתקיים

שליט"א בקרמו אלחנן הרב

בנושא:
השונים הדקלים וסוגי אתרוג של פיטם בענין המציאות בירור

בנושאים: יעסוק השיעור
 הדקלים, מיני בענין הפוסקים דברי / פיטם עם אתרוגים לגידול ושיטות הפיטם של תפקידו

. ושחורים ירוקים הדס ענבי / לולבים לוקחים מהם ומאיזה פירות, מוציא מהם איזה

בעז''ה יתקיים השיעור
תשפ"ב אלול י"□ תבוא כי פרשת חמישי ביום

ת בבית ס כנ פינסק ה קרלין ' '
ת ו קרלין חסידי רח' שראל בית שכונ ירושלים י  

3:00 0 שעה השיעור יום ב  I 2:00 ת חיל ה השיעור ת שע ב

התורה בברכת
הילכתא מכון

 בליווי יתקיים השיעור
 מרתקת מצגת

 והמחשות תמונות ובה
מהשדות רבות

השדה'. 'משנת החדש הספר של במיוחד מוזלת מכירה תתקיים השיעור בסוף נ.ב.
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גחלג כשר הלכות

בחלב בשר הלכות דעה, יורה שו"ע סדר על מרדכי' 'אמרי מספר ראשון כרך הופיע
ם, אורי ם בי ם ציוני עיוני ע והאחרונים הראשונים דברי בעומק ו ש" שאי טו  החל כליהם. ונו

ת משרשי עד הסוגיו טי ו ת למעשה ההלכה לפר שאלו ם ו ומתחדשים המצויים בנושאי
מננו פנו על דבור דבר נכון בסדר והכל בז או

ה הביאו כ ר ל ב ביתכם א

 של הסכמותיהם מתוך
שליט״א: ישראל גדולי

ט״א: נגנצל אגיגדר הג״ר שלי

תי אי ל כי ר ל ם צ מי ם ב רי די ה א על ה ם ו יני ם פנ רי ק  מזהב י

ת ומפז ח מ ש די כל ל מ ה. לו ר תו ה

שליט״א:וולפסון דניאל

א לי פ ת הוא מ או ר ר ל בו ל חי דו שר ג ב א ת כ ת נ רו הי ב  ב

ת ד ח ה מיו מינ ר ב דו סי ב כון ו ב נ טו ם ב ע ת ט ע ד ר וכו' ו בו חי  ה

א יוכל בי ה ת ל ל ע ו ה ת ל דו ד ג או ם מ קי ס עו ת ל ו גי סו  ב

ת קו מו ת אלו ע רו הי ב ת. ב רו ש בי ו

ט"א:של רגינוגיץ שמחה הג״ר

ב ת כ ת ונ רו הי ב ה ב שפ ה וב ר ברו ל ה כ ש, ל פ ה נ מ אי ת מ  גם ה

ם כי ר ב א ם ל רי עי רי וגם וכו' צ מו ת ל או ר שבי הו ל יו מדין. ע

ט״א: דייטש מתתיהו הג״ר שלי

ר פ ת רב ס מו כ ת, ה כו אי ה ל ו ל ת צו לו צו מ די הים ב סו  בי

ת כו ל ה ש"ס ה ם ב קי ס פו ם ו שוני א ם ר רוני ח א הולך ו ם ו שרי  מי

ר בר ל ק ו ד ב ה ט ה עד הי כ ל ה ה ה ש ע מ חני וכו' ל טו ב  ו

ן כי בנ ן ר הו די מי ל ת גו ו ענ ת ם על י ע ו נו רי ב ם ד רי ק  וכו' הי

ם ויבאו בי או ר בי ה וי כ ר ב ך ה תו ם. ל ת בי
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נוראים וימים אלול
ספר סקירת // נוראים וימים אלול - משכיל דרכיו לכל

 תורה, שמחת של בעיצומה בפתאומיות פטירתו על המרה השמועה בבוא ידים כל ורפו לב כל נמס מעת שנה חלפה לא
 בירושלים הנודעת חכמה' 'נתיבות ישיבת של הרוחנייים ממנהליה זצ"ל, ברונר דוד רבי הרה"ג הצעיר המשגיח של

 הדוד בוא עדי התורנית, היהדות בשמי מזהיר עתיד לו ראו רבים אשר והעבודה, המחשבה בשדה הרעננים ומהכוחות
בגנו. שושנים ללקוט

 לו נודעת מיוחדת וחיבה שמים. מלאכת למלאכתו קודש ימיו וכל היה בימים ובא זצ"ל, המשגיח היה לימים צעיר
 ובסידורם המיוחדת בבהירותם טוב, ושם מוניטין להם יצא אשר המיוחדים ב'וועדים' הישיבות, בעולם המוסרית לעבודתו

רב. בכשרון הבהיר

 לנפש עמוקה הכרה מתוך קודש בחרדת הכינם הוא בהם. משוקעים זצ"ל, דוד רבי של הזך ורעיונו לבו תמצית אלו, ועדים
 החלקים ומצוקותיהם, חששותיהם א-ל, בית העולה דרכם בראשית עולמם תפיסת הבנת מתוך הצעירים, והאברך הבחור

 הבנת ומתוך בקודש. עבודתם בתחילת אלו רציניים יהודים בידי נתפס שהוא כפי בעולם פחות והחיוביים יותר החיוביים
הצעיר. לדור המיוחדים והיושר הכנות ותפיסת הישיר הדיבור אופי להם, המיוחדת השפה

 נפש על קרים מים מים, של כדרכם וזלגה רבה כה הייתה העבודה, בשערי לבאים והדרכה כסיוע אלו ועדים של חשיבותם
 ושמועותיו נפרשה, מצודתו בפועל. זצ"ל המשגיח פעל שבהם התורה למוסדות מעבר הרחק ובגאיות, במדרונות עייפה,

המדרשות. בבתי התבדרו

 לחיים שיבדלו משפחתו בני כי לטובה, עלינו הבאים הנוראים הימים לקראת פתחנו אל הבאה השמועה היא יפה מה
 של הקלטה סרטי מתוך מחשבת במלאכת שערכו שיחיו, מתלמידיו בכמה צדק בימין לתמוך נתעוררו וארוכים טובים
 שהעמיד המיוחדת והשפה האווירה את שמשמר באופן ונערכו בקפידה שנבחרו ועדים וכמה כמה מיוחדים, ועדים אותם

 דבלי שופרא מהאי ליהנות אחרים רבים ועוד עוד ויוכלו להיזכר, עצמם הם שיוכלו כך תלמידיו, בעבור זצ"ל המשגיח
היראה. במעלות האישית לעבודתם המיוחד מהטעם ולקבל בארעא,

 בעתו כדבר כעת אך למועד, חזון ועוד להשלמתו מצפה עוד זצ"ל המשגיח שהעמיד ההדרכה שערי של השלם המפעל
 וימים 'אלול של אלו בעניינים זצ"ל המשגיח לדברי שנזקקו רבים שחוו וההארה הצורך ולגודל הימים לרגל טוב, מה

הימים. בעבודת אופנו על דבור דבר המעמידה ראשונה חוברת זה בשלב אור רואה נוראים',

 ה'עובד' נפש את מטרידים ולפעמים שמעסיקים הראשונים מהדברים הם זו, בחוברת הנכון מעמדם על שבאים הנושאים
 מושגים סביב הרווחות הטעויות את וחדה בהירה בצורה בה מעמיד זצ"ל המשגיח רבים. ואברכים ישיבה בחורי הצעיר,
 תשובה ימי עשרת לימי השנה, ראש לימי האלול, לימי המיוחדת העבודה וסביב ו'ייאוש', 'תשובה' הדין' 'יום כמו יסודיים

לו. המיוחדת והעבודה יום יום הכיפורים. וליום

 מעבודת עצמית לאכזבה לפעמים הגורמות הטעויות שורש על הימים, מהות על ומבוססת אמיתית תמונה יקבל הקורא
 למטרה במקום ה' בעבודת ידים לרפיון הפועלות הרסניות ו'חרדה' 'לחץ' של תופעות על אלו, בימים וה'קבלות' התשובה
אלו. לתופעות והסיבה והאברכים, הישיבות מבני אחד כל שואף שלשמה

 עבודת של ונהדר שלם בנין לפנינו ומעמיד אלו, בשאלות נפלא סדר עושה בדרכו המשגיח
 כמורה בהם להשתמש יוכל אלקים דורש משכיל כל אשר פשוטים וכלים הנוראים, הימים

הימים. בעבודת ומרוממת נפלאה תועלת לקבלת דרך

 ולתלמידים שיחיו המשפחה לבני מאד והנצרכת הנהדרת המלאכה כל על והשבח השיר
 הרוחנית העבודה בשדה חלקות ועוד בעוד גם הטוב זממם ויפיקו ה' יתן במלאכה, העושים

התורה. עולם כל לתועלת זצ״ל המשגיח הרב של הטהורה כשאיפתו והמוסרית

קולמוס. הפצה: צוף. לאור: הוצאה נוראים. וימים אלול - משכיל דרכיו 'לכל
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הנוראים הימים לעבודת חדש אור/

k לו ציפו שרבים הספר הופיע

משכיל בדרכיו
V׳'

̂©י SrO-'־נוראים וימים אלול0־

 המשגיח של מכבשונו
זצוק״ל ברונר דוד רבי הגה״צ

חכמה' 'נתיבות בישיבת רוחני מנהל
תשפ״ב תורה בשמחת בחטף שנלב״ע

 לבחורים זצ״ל המשגיח שמסר ל'ועדים' האופייני המיוחד בסגנון נכתבו המאמרים
היכל', של 'בצלו בכולל ולאברכים חכמה' 'נתיבות בישיבת

המיוחדת. בבהירותם התורה בהיכלי שם להם ושקנו

^ י י י י

המתבארים: הנושאים בין
 לד׳. מקרבת הסליחה כיצד • נפש. שלוות מתוך הימים עבודת •
 מרחיק? או מקרב הדק, מימי הפחד • הוידוים. בריבוי העניק י

ועוד.. השנה? כל או באלול - תשובה •

 לרבים מאוד והועילו וכנה, ישירה בשפה בשעתו, נמסרו הוועדים
רבה ותועלתם למקור נאמנת בשפה מסודרים המאמרים

חברון ישיבת ראש שליט״א כהן דוד רבי הגדול הגאון מדברי
 דבר של סלולה דרך המחפשים ה׳ למבקשי וברכה תועלת הרבה בהם "יהיה
 לאורח אלו מרוממים ימים את ולנצל א-ל בית העולה במסילה לעלות עליה

הרבים" זכות הרבה בו ויש למשכיל למעלה חיים
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בצוף לאוו יוצא ספר
 שירות תקבל התורני בציבור המובילה הספרים הוצאת ספרים, הוצאת בצוף
המוגמרת לתוצאה ועד נמצא לספר החומר שבו שלב מכל ומקצועי אישי
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הקודש אזהרת
 קדושות והנהגות אזהרות ל״ו

 רבותינו מדברי נאמנים יסודות
זיע"א

דחיי צרורא פירוש עם

צבי יעקב באר
 ׳ ב חלק כתובות מסכת על

 הגאון מאת
 שליט״א פרידמאן צבי יעקב רבי

 בחבורת תורה ומרביץ מגי״ש
ד'סאטמאר התורה' 'יסודי

תמה לקיחה
 המינים ארבעת הלכות

ברורה המשנה של הדף בצורת
 הגאון מאת

שליט״א אדלר שמעון רבי

ונזכר מעשה ראה
 יקרים ופנינים מאלפות עובדות

הדורות וצדיקי מגדולי
 הגאון מאת

שליט״א יודלביץ אהרן שמואל רבי
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