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  :נושאי השיעור
ביאור דברי ספר חובות . עזרה וסיוע איש לרעהו, מעלת האחוה –" שבת אחים גם יחד"

  . החשבון העשרים ושנים -הלבבות שער חשבון הנפש 
כגון , האם אבותינו נהגו בכל החומרות הנהוגות כיום, הקושי בגידול אתרוג תימני

  . ד הדיןואלו פגמים פוסלים באתרוג מצ, בנקודות שחורות
בהר ' ותפילתו'זכות אברהם אבינו "ביאור הנאמר בתפילה לבעל תוקע בראש השנה 

  ? היכן מצינו שהתפלל אברהם אבינו שם - "המוריה
" 'מעשה בשני אחים וכו"והאם יש אמת ב, למה נבנה בית המקדש דוקא בהר המוריה

  .כסיבה לבניית בית המקדש במקום זה
  .שיהיה להם פיטם בעניין אתרוגים תימנים שעושים
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  כל הזכיות שמורות

  ץ בני ברק"י מוסדות יד מהרי"ל ע"יוצ
  050-4140741: נייד. 03-5358404: טלפקס

   yad@maharitz.co.il: ל"דוא
  

  :להאזנה לשיעור דרך הטלפון
  03-6171031 –קול הלשון 
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  ניתן להקדיש כל שיעור 

  או לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה

  050-4140741: פרטים בטלפון

, התורה ולזיכוי הרביםוהתורמים והמסייעים להפצת 
        .ר"אכי. ה כל משאלות ליבם לטובה"ימלא המקום ב
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עזרה וסיוע איש , האחוהמעלת  -" שבת אחים גם יחד"
ביאור דברי ספר חובות הלבבות שער חשבון  .לרעהו

  .החשבון העשרים ושנים -הנפש 
ִהּנֵה ַמה , ]'א, ז"קל[ה אומר בתהלים "ע המלךדוד 

ִעים  ֶבתּטֹוב ּוַמה ּנָ ם ָיַחד ַאִחים ׁשֶ הוא משבח  .ּגַ
 ,שלום ורעותה ואחוהאהבה ו, האחווה ייןענאת 

  . ומסייעים אחד לשני שעוזריםאת המעלה 
, חשבון הנפש את שעריש  חובות הלבבות בספר

ערוך האדם יש ,שים חשבונותהוא מביא שם של
כדי להתעורר ולהגיע לידי  חשבון הנפשב

יָבה , כמו שנאמר .שלמות י ְדָרָכי ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ ִחׁשּ
את לפני כן יש  ].ט"נ, ט"תלים קי[ ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיךָ 

ולאחר , י כן שער התשובהאחר, שער הכניעה
, הקדמהה יאההכניעה . שער חשבון הנפש מכן

אם , שבלי כניעה משום. ו השורש לתשובהזה
ינו יכול א, מכניע את עצמוואינו אדם בעל גאוה 
בשם , בעבר כבר יברנו על כךד .לחזור בתשובה

כ שער "אח .ועוד, המאירי בחיבור התשובה
  . שער חשבון הנפשוהתשובה 

הוא  ,חשבון העשרים ושניםב, ונותהחשב באחד
חשבונו עם נפשו על התערבו עם בני  ,כותב כך

ומקח  ,וקצירה ,מחרישה ,ת העולםואדם בתקנ
והעניינים שנעזרים בהם קצת בני אדם , וממכר

שאדם יעשה חשבון  .בקצתם על ישוב העולם
 .ניםבכל העניי, דםאי הו עם בנהנפש על קשרי

 ,קח וממכרמוה הוא מדבר על חרישה קצירכאן 
הוא  .תורה כ בהמשך הוא מזכיר גם על"אחאבל 

עוזרים אחד ש, דםדיבר כנראה על רוב בני א
, מה שאתה אוהב לעצמך שיהיה לך ,כ"א. לשני

מה שאתה שונא  .תאהב שיהיה גם לאחרים
יאהב להם מה ש .תשנא גם לאחרים, לעצמך

ו וישנא להם מה שישנא ל ,שיאהב לנפשו מהם
לתו מה כפי יכוידחה מהם , עליהםל מוחוי ,מהם

ואהבת לרעך  ]'ח ט"ויקרא י[ שנאמרכמו , שיזיקם
ה "בעזו, בתורת הקדמה זאתאני אומר  .כמוך

  .דיומא נאר לעניימה הקשבהמשך תבינו 
יין טוב ענכמה להבין כדי  ,הוא מביא משל כ"אח
 כמה מעלה יש', שבת אחים גם יחד'של  זה

אנשים  .לשניכשאנשים מתחברים ועוזרים אחד 

שיירה של  ,ארץ רחוקה בדרך עקובהלכו אל 
אבל , ע לארץ רחוקהאנשים שהיו צריכים להגי

 .רבים ותויש להם ללון במחנ .הדרך היתה קשה
ויש להם בהמות רבות טעונות במשאות 

לחנות ו, בדרך צריכים הרבה מעצורים .גדולות
פעם צריכים כל ויש להם הרבה בהמות ו, ושםפה 

ולכל אחד , והאנשים במתי מעט .רוקלטעון ולפ
א צריך לטעון ולפרוק מהם בהמות רבות שהו

אבל , כ הרבה אנשים"לא היו כ .אותם פעִמים
רבה פעמים צריך לטעון ה כ"א. בהמות היו הרבה

, ואם יעזרו איש את אחיו לטעון ולפרוק .ולפרוק
, ולהקל מעליהם, ויהיה חפצם בשלום הכל

יגיעו אל , ביניהםושיהיו שוים בעזר ובסיוע 
ואם יחלק ליבם ולא יסכימו . הטוב שבעניינים

וישתדל כל אחד מהם לעזור , לעצה אחת
משתפים הם אם . ילאה רובם, לעצמו לבד

אבל אם . יצליחואזי , כל אחד דואג לשניופעולה 
את  לכל אחד יש, כל אחד דואג רק לעצמו

ואתה  אני סובר כך, שלואת הדעה , הראש שלו
אבל אני דואג , תעשה ,אתה חושב כך .סובר כך

ילאה ' .לא יחזיקו מעמד רובם, כ"א .רק לעצמי
  . םולא ישיגו את מטרת, יתעייפוהם , 'רובם

ֵבד העולם על יושביו, אחי, ומן הפנים האלה  .ּכָ
מצויה  ,שאין האחד דואג לשני, דה זולצערינו מ

נכפלה עליהם עבודתו  ולכן, דםאאצל רוב בני 
כל אחד מהם  רצו להתיחדמפני ש, וטרחו

אנשים ש בגלל .קו ממנווביותר מחו, בחלקו בו
הם צריכים לכן בסופו של דבר  ,כך חושבים

לעבוד ולטרוח יותר ממה שהם משיגים אם היו 
, כל אחד עוזר לעצמוש בגלל. עוזרים אחד לשני

ממילא התוצאה ו ,על עצמו הוא דואג יותר כ"א
פני שרצו ומ. כל אחד רוצה להיות לבד .הפוכה
אנשים מחפשים יותר ממה  ,קםיותר מחוממנו 

, אם כל אחד היה מסתפק במועט .שמגיע להם
רוצה  דםאאבל . או ממוצע לפחות. היה טוב

מנעם העולם , קשו בו אשר לא להםיוב .תריו
סופו של ב .ולא המציא להם חלקו בו חוקם ממנו

 .על כן אינם מרוצים ממנו .דבר הם מפסידים
הם בצער על , ם אין הרגשה טובהדאלרוב בני 
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ואין אחד בהם שאינו מתרעם  .שאינם מצליחים
כולם בוכים . אף אחד לא מרוצה .בו ובוכה עליו

קשו יכי ב .מה שהם מחפשיםזה לא שחסר להם ו
ק אלא די הספומנעם הוא , מותרי המחיהבו 

ואילו היה . לאחר הטורח הגדול והיגיעה הרבה
השתדלותם שוה ותהיה , מספיק להם די ספקם

היו  ,ויהיו שווים בענייניהם, לתועלת כולם
 .מנצחים עולמם ומגיעים אל יותר מחפצם בו

ואם כל אחד , אילו היו מסתפקים במה שצריך
עוזרים כולם , חושב מה טוב לשניהיה עוזר לשני ו

לים הרבה יותר היו מצליחים ומקב יאז ,לכולם
 ולא די להם שאינם. לקבל חשבוממה שרצו או 

אלא מחלישים , עוזרים זה לזה על עולמם
כל , אחד עושה צרות לשני .קצתם את קצתם

. מקנא בו, ולהפריע לשני גחאיך לנ מחפשאחד 
. ומרפה כחו, רויומעכב כל אחד מהם על חב

וזה  ,זה עם זה .הוא כל הזמן רב ,במקום להסתדר
עד שלא יגיע אחד מהם אל בקשתו ולא . עם זה

   .ישיג תאוותו
השתדל אחי , על כן ?תגברים על זהמ איך

יהיו לך , ואוהבים זכים ,לקנות רעים נאמנים
 .לך רעים שיהיו .לעזר על תורתך ועל עולמך

אוהבים ' .אלא נאמנים, אבל לא סתם חברים
וזה יעזור  .אנשים בעלי אהבה טהורה, היינו' םזכי

אבל איך  .תורה ולכל עניני העולםהלך ללימוד 
, בך שלם עמהםית לבהיו ?אתזאתה קונה 

לא אחת , יתםך שלם אשליב .ומצפונך זך להם
הם  יאז ,זך להם מצפונךו, בפה ואחת בלב

 מון בחבירוכשאחד נותן אכי  .בכך מרגישים
יהיו שו .ממילא חבירו מחזיר לו, אותו אוהבו

כשתמצא ידך מי שהוא , חביבים עליך כנפשך
 קודם תראה, אל תחליט מהר .ראוי לזה מהם

אפשר אם , יות חבר שלךהמתאים לאם הוא 
אלא אצל  ,ד סודךוואל תפק. לסמוך עליו

אל תגלה  ,סודות .סגולת הסגולה מהם בלבד
הכי , רק מתוך המובחרים האלהאלא , לאף אחד

, 'ו[כמו שאמר בן סירא . סגולת הסגולות. מובחר
גלה סודך לאחד , רבים יהיו דורשי שלומך, ]'ו

אבל סוד  ,םדורשי שלומך רביש' אפי. מאלף

 ,ז"משלי כ[ואמר החכם  .אחד מאלףלרק תגלה 

שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת  ]'ט
משמחים את , תהשמן והקטור דהיינו .נפש

מתוק  ',ומתק רעהו מעצת נפש' .לבבות האנשים
אם  .צה שבאה מהנפששאחד נותן לשני עכמאד 

ו דבר זה, לחבירו הגונהו אדם נותן עצה כנה
ז הוא יכול לגלות לו "ועי, םהאד שמשמח את

   .יניוייעץ לו מה לעשות בעניש ,תיוסודו
ה בהמשך נראה "ובעז, כהקדמהזאת אמרתי 

 .נפקא מינה שיהיה לכך
 

בכל  האם אבותינו נהגו, אתרוג תימניהקושי בגידול 
אלו ו ,בנקודות שחורות כגון, החומרות הנהוגות כיום

  . פגמים פוסלים באתרוג מצד הדין
אתרוג ה ,לעבור לעניינים החשובים כעת ברצוני

  . מה שנספיק 'בעזרת ה, סוכותחג הו
פרי  שהואכידוע התורה אומרת  ,אתרוגה בעניין

יש מקילים , האתרוג מרובות הלכות. עץ הדר
בני תורה מחפשים אתרוג אבל  ,ויש מחמירים

כיון  ,אולם מאידך. ל הדעותמהודר לפי כ
קשה מאד  ,מורכבים ינםא שהאתרוגים התימנים

שהוא חלק , לגמרי ממשמהודר  להשיג אתרוג
שבעולם  הסיבות זאת אחת .בלי שום פגמים

או עם פירות  ,לימוןמרכיבים את האתרוג עם 
, לאתרוגהרבה מזיקים נטפלים שבגלל  ,אחרים

התוצאה ממילא , הוא עץ מאד עדין וגם מתוק
אבותינו , ואכן. היא שקשה למצוא מהודר ממש

הרבה חומרות שאתם רואים  .מאד לו בזהיהק
   .אבותינו לא נהגו בהם, היום

כ "היום בד. נקודות השחורותלגבי ה, למשל
נו אף א, הנקודות הקטנטנות גם את פוסלים

מדברים על אנו כי  ,הלכה למעשה זאתפוסלים 
 .של בני תורה המהדר ומדקדק במצוותציבור 
חזזית שעלתה על האתרוג , לכהלפי ההאבל 

אותו . האתרוג פסול, שה מקומותבשנים או של
 .כגון מראה שחור ולבן, כל שינוי מראה דברה

נקודות  ,היינו לבן. מה זה שחור ידוע, שחור
אבל כותב בעל , לבנות שישנן על האתרוג

שמדובר על  ]'ג דסוכה משנה ו"פ[תפארת ישראל 
. שאינו מצוי באתרוג, לבן בתכלית הלבנינות
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. נקודות לבנותשכיח שיהיה באתרוג  ,סתם לבן
אבל לא  ',כדוולפעמים יש לבנונית מחמת חולי 

, ת שבעורלבנוני אלא על ,מדברים עליהם
, ללבקןלבנונית כמו שיש . בקליפת האתרוג

, כ זה משהו שונה"א .לבן במיוחד שהוא אדם
ת עולת "שו' ועי( .ופסול, האתרוגמראה מ ינואש

  ).ז"א סימן ע"יצחק ח
 .ינו פסולא, תרוגמראה אהוא מה ש ,הוא הכלל

ו דבר אבל אם זה ,פירושו פרי מהודר 'הדר'
מראהו וכך טבע  זה כ"א, שכיח באתרוגיםה

 ענביםלתפוחי עץ ולאפילו  ,כל הפירותל .גידולו
ואף אחד לא מתייחס  ,פגמיםו יש כל מיני מומים

ינו מוריד אדבר הו ,כך היא צורתם. אליהם
  . דבר באתרוגהאותו  .ייםפבי

נו ינו לפי מה שאאדבר ה, לדעתצריכים  אבל
לפי מה  ,כפי מה שנראה לנו בעיניים, קובעים
אלא , דם חושבים מה יפה ומה לאאשבני 

 מה פסול חכמים קבעו .מסרם הכתוב לחכמיםש
אינו  וגם אם נראה לנו משהו שבעינינו ,ומה לא

 ,אם כי .מצד ההלכה זה כן נחשב מהודר, מהודר
 םהכה שבהל דברים שלא כתוביש לפעמים 

. אבל מבינים לבד שזה ביזוי מצוה ,יםלוספ
יכול להיות אתרוג עם הרבה מדי , למשל

אמנם לא כתוב , הוא מכועררואים ש, בליטות
 אבל כל אחד מבין שזה, הדר ינואבהלכה שזה 

ומבואר . מצומק, צמוק אתרוג שיותר מדיאו  .כך
וכעין זה בחידושי . ד"חיים וברכה סימן ס' עי[בפוסקים 

לראות  צריכים שראשית, ]א"ו ע"ס סוכה דף ל"חת
כ "ורק אח, בהלכה כתובאת ההדר מבחינת ה

. שנייה זו דרגא. דםאלראות מה שבעיני בני 
ַהְקִריֵבהוּ  שכל אחד יגיד שזהו, דברים נםאבל יש

א ָפֶניךָ  ָ  ,]'ח', מלאכי א[ ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיׂשּ
אפילו , מתאים ינואכל אחד מבין שאתרוג זה 

 אחר האומרמקור  אוע "אין שום סעיף בשוש
הוא לא ו ,שזה ביזוי מצוה מבינים לבד .סולפ

   .מתאים
  

היום פוסלים , הנקודות השחורותלגבי  ,אופן בכל
או בחוטם  ,זה בשניים או שלשה מקומות אם

, אולם .אפילו נקודות קטנטנותו .במקום אחד
עם ר את הדבררתי יב .זאתאבותינו הכשירו 

במקור הם מסתבר ש, יכול להיות. ח"הרבה ת
ם "לשון הרמב .ם"הרמב רבינו על דעת סמכו
אני מבין  .אתרוג הלבן, אתרוג השחור ,הוא
או רובו  ,אתרוג שרובו שחורלשהכוונה  ,מזה
כך כותב . לבנהשחורה או לא נקודה אבל , לבן

אתרוג  ,]'מהלכות לולב הלכה ח' פרק ח[ם "הרמב
 ,לבן ,שחור ,שלוק ,כבוש ,רוחס ,שהוא תפוח

? ולבן? מה זה שחור .פסול ,ירוק ככרתי ,מנומר
מעות כך מש. נקודה לבנה ואלא נקודה שחורה 

ולגבי . כך ינואדבר הע "אבל בשו. ם"הרמב
ים שצריך שיהיו בשנם מודה "כמובן הרמב ,חזזית

   .שלשה מקומותאו 
  

. מדקדקים במצוות שאינםלאנשים  ,מינה נפקא
 ,ריכים לחשוש שהם עושים שלא כדיןצ ינםא

המון  ,אפילו בחסר .זאתשהם מכשירים בכך 
 כנראה שהתלמידי החכמים. מקילים כ"העם ג

עה ד נהס יש"בגלל שסו, כךלא עוררו על 
עיקר האם כי . כשר שעד כאיסר תאומרה
שהוא  שחסר אפילו כל ,נו נוקטיםא הלכהל

יש ' כל שהוא'גם ל, אבל צריכים לדעת .פסול
א "דבר שאכל שהוא זה ש ,חושביםיש . יעורש

, יבל מכהקלפעמים יש אתרוג ש .וסכבר לתפ
 חסר ממנונ אולינבהל  דםאו, יצא ממנו מיץו

, הכלל הוא. מדברים יננואבודאי על זה  .משהו
אבל  .שהחיסרון יהיה נראה בגוף האתרוגצריך 
נחשב  ינוא, של האתרוג מקליפתו סרהנח גם אם
צריך שמבשר . ק הקליפהר יהוכי ז ,חסרון

תיראה לבנוניתו של ש, יהיה חסר האתרוג
, לא כתוב במפורש כמה הוא השיעור .האתרוג

בתשובות וכתבים [כותב  יגראק "רעאבל  ינוא
שהשיעור הוא כדי  ,]וש וחידוש חלק ראשוןרשבסוף ד

, דהיינו .דבר אכן מסתברהו. חגירת ציפורן
 יאוהאדם מעביר ציפורן אם ש, הואשיעור ה

שיעור זה כתוב לגבי דברים כמו ש .ת שםנתפס
זה בערך  ,ותפילין כגון לעניין מזבח, אחרים

עליו חמיר תבוא כמובן שהמ. מילימטר וחצי
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פירוש המה  ,אבל אני מדבר מצד ההלכה, ברכה
. שיעור יש שהואכל לגם , כ"א .שהוא חסר כל

להפסיק שצריך , דבר לגבי תקיעת שופרהאותו 
לא שהוא ממש  כוונה לדברה יןא, אשהו כל

אכן שם יש . סור במשהוגם חמץ בפסח א. נתפס
דבר ו פוסקים שהולהלכה אנ ,כמות נידון עד איזו

הפרי  אבל, אפילו אחד למליונים, ינו מוגבלא
שהכוונה פחות מביטול של אחד  חדש סובר

  . שיםמש
הם  וראה כיצד, היה בתימן ,אבן ספיר בעל

הסתכל  .מאדוהתפלא , מתייחסים לאתרוגים
אצל ממה שמצוי שזה עולם אחר  וראה

חשוב רב על גם אני שמעתי . האשכנזים
, א"ג שטרן שליט"הרה, ינואשכנזים בזמנמ

או  אתרוגים אלו ,מה .שהתלונן על התימנים
מה כבודו , מרתי לוא ?זה תפוח עץ ?תפוחים

אצל  .האתרוגים הם אוכלאצלנו , רוצה
הרי , נדירהם משהו מאד האשכנזים האתרוגים 

כשהביאו אתרוג  כ"א, אצלם לא גודל אתרוגים
זה כמו , אבל אצלנו .'ושמרו עליו וכו עטפו אותו

 אבל. לאכילהגם השתמשו בו , ל"שהיה בזמן חז
, זאתבזמנו ראה כבר  אבן ספירבעל  ,תשימו לב
 זה בכלל עולם אחר הוא ראה ש .והשתומם

 זאתהוא לא ראה אמנם  .אצל האשכנזיםמאשר 
ידוע  אבל, היה אז בעדןהוא כבר , מן עצמובתי

הוא . גם בתימן עצמהדבר היה האותו לנו ש
מחרת יום , כך ט"דף ככותב בחלק שני 

פורים הביאו השמשים לבית הכנסת שקים יהכ
 ,מהודרים ,גדולים מלאים אתרוגים גדולים

, יום מפהמובאים מפרדסי ההרים בדרך ה
 ,ההדס וערב ,גם לולבים .שם לרוב הנמצא

גם , אתרוגים מגודלים כל צרכםה. הרבה מאד
כי , מראיהם ירוק כשעוה ,יםלתופשם בשתי ידי

והחתל לא  .הכוונה לצהוב .שולםהם בגמר בי
ולא נשמרו ממכות , בפשתן כמנהגנו החתלו
ת שתי ידיו במצוה ואמלוכל החפץ ל .ופצעים

אשר יושת  רצונו במחיר מעטיבוא ויבחר ל, זו
בעיני ו ,הוא אומר כ"א .קרלא עולה ביו. עליו

המה ו, מהודריםהיה רע לראות אתרוגים 

במצוה זו אינם ו, מנוקבים וחזזים ,מדוקרים
פתאום לא  ,זאתלמה במצוה  .זהירים וזריזים
איכה יעבדו אצלנו  והגדתי להם ?התייחסו לכך

בנקיון ושמירה  ,בחיבוב המצוה הזאת בזמנה
ל וכי אנחנו אין מברכים ע, טובה מכל מום

 .טוב לשומרם נקיים ויפיםהיות מ ,כאלה
גם אלה  :אף הם אמרו לי ,תשמעו מה ענו לו

 ,וזה לא חזזית, זה לא חסר .דיןכשרים על פי ה
וזה כך , זה כך גידולו. מראהוזה לא שינוי 

אל תרבה עלינו נוספות אשר לא  .מראהו
העולם  ,שזה חזזיתאומרים היום  .שערום אבותינו

ו מהי שם ידעאבל  ,זו חזזית יודע מה ינואהיום 
או  מחלותמ, אתרוגים פצועיםכמו  ישנם. חזזית

רואה  ,יודע ינואאבל מי ש. אחרות סיבותמ
 .יננו יודע מה זהא. זה חזזיתשאומר וך בלטלא

ע יוד ינואו ,חזזיתכתוב  ,ע"לומד גמרא ושוהוא 
 .אידיששפת ב ,עלים אך פירושוטלבל. מה זה

כמו שגוזזים את  לכן, העלים מזיקים לאתרוג
כי הם , את העליםגם לגזוז  צריכים, הקוצים

זה  ,אמרו לו כ"א. עושים כתמים על האתרוגים
ושמתי  ,מרוא ואכן הוא. זה לא חסרו, זיתלא חז

הוא הרגיש קצת  .דהיינו שתקתי  .ידי למו פי
  . שהם צודקים

שאבותינו  ,לדעת רק כדי ,את הדבריםאומר אני 
 ,אני אומר לעשות כךלא ש. נהגו כדת וכדין

לזלזל  אין ,הנוהגים כןאבל אם רואים אנשים 
בשם דרך בדיחותא אומרים ושמעתי . בהם
פסול האתרוג  לקחתאם היה צריך ש ,א"החזו

לא  .למצוא כזההיה קשה מאד  ,לפי כל הדעות
שרוב , מובן .אתרוג פסולכזה בקלות היו מוצאים 

  .כשרים האתרוגים
בגלל כל  שהיום, אמרחכם אחד  :אלה מהקהלש

קשה מאד , נםשיטות ההרכבה המיוחדות שיש
שכל הציבור  ,והוא אמר עצה .לברך על אתרוג

קשה כי  ,יתקרב לאתרוג של החכם ויברך עליו
הוא אומר שקשה . למצוא אתרוגים לא מורכבים

אגרונום  .אפילו בתנאי מעבדה ,זאתק ומאד לבד
מר א, שעשה עבודות מחקר, מומחה בתחום

  .אד לראותשקשה מ
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צריכים  לאש ,ואני אומר :א"שובת מרן שליטת
לא , התורה לא ניתנה .מעבדהלבדוק בשום 

למה לא א, לאנשי המעבדה ולא למלאכי השרת
יים נו רואים בעינאם א. ינונו רואים בעינשא

לא צריכים לחשוש  ,מורכב ינואאתרוג הש
אולי גם האתרוגים שיש לנו , אחרת. למעבדות

שהו לפני אלף אולי מי ,ה מתימןאפילו אל ,היום
יתנה תורה למלאכי נשלא לא א ?םשנה הרכיב

 .יודעים בעיניים מה מורכב ומה לא נוא .השרת
 ,צריך מעבדה כדי לבדקהש ,הרכבה זואם 

אני יודע מהו . זה לא מורכבפירושו שבעין 
 ,זה שאין לו פלחים בפנים ,מורכבשאינו  אתרוג

אתרוג ה, נויניי שאינו נתפס בעשינו ואם יש בו
לא . אין לדבר סוף, אחרת .אינו נחשב מורכב

 .כי אי אפשר לדעת, א אתרוג כשר לעולםתמצ
אתה כעת ו, התורה לא אמרה ללכת למעבדה

אתה  .זאתאומר שאפילו במעבדה לא ימצאו 
אמנם . מחיידקים? איך מיין נהיה חומץ, יודע

אם אבל , דקיםילא רואה חיאתה מסתכל ו
אין  .ופ תראה חיידקיםיקרוסקסתכל במת

, אלא. של חומץ שלא יהיה בו חיידקיםמציאות 
מה  ורק ,השרתתנה תורה למלאכי ילא נש

 ,לפעמיםיש . יים הוא שאסורבעינלנו שנראה 
, ויודע מה ינךוא ,יךבעינמה אתה רואה דבר ש

או , שזה תולעיםאומר לך ומומחה בזה בא 
 .הוא מותר, בכלל אבל מה שלא רואים .כנימות

. קרוסקופיראה רק במאין מי שיפסול חסרון שנ
 אם, למשל .גם לקולא וגם לחומראכלל זה הוא 

י "בעין אינך רואה דיבוק אבל ע, ת"בסיש דיבוק 
יבוק בעין נראה לך דאם או  ,מכשיר אתה רואה

 .מר כלוםלא או דברה, רואה ובמכשיר אינך
זה כלל בכל התורה  .דםאיתנה לבני תורה נה

אבל , יעהחסרון יד ויודע זה נךמה שאי .כולה
אם אתה שואל . נקרא ספק ינואחסרון ידיעה 

ינו אדבר ה, נ יש מקום לדון בזה"אה, אותי
רק אתה רואה . זה הכלל אבל בכל אופן ,פשוט

באה דעת אז , ויודע מה אולם אינך, שיש משהו
מה שלא ידעת . המומחה ואומרת לך שזה כנימה

זה לא  ,חה בזהמומ ינךאלמדת ולא , שזו כנימה

אני מדבר אבל . דעת המומחה קבעה .תימשמעו
   . צריך לחשוש לזה אינך, על מה שאינך רואה

, שיעוראם זהו נקב כאם לא ברור ה ,אופן בכל
אזי אפשר להכשיר מטעם ספק , ספקבכך יש 

ישנה , שנית. אולי זה לא חסר ,ראשית .ספיקא
 .הוא בגודל כאיסרחסר שיעור דעה בראשונים ש

על  ,כ"א. אפילו קצת יותר, מ"בערך שתי ס זה
   .להקל אפשר ,מה שספק חסר

 ,וורוצים להדביק, פל העוקץ של האתרוגנ אם
הדבר אינו  ,עם חומר חזק הואפילו שידביקו

דין של סולים בכמה מיני פ נםישהרי כי . מועיל
, שוב ויחברוהו אם נחסר מגוף האתרוגו, 'חסר'

צריך ', אשוןולקחתם לכם ביום הר' רי כתובה
 כ"א. מהילקיחה שלדהיינו , היה לקיחה תמהשת

רק  היינו דנים אםאולי  ,כשאתה מדביק אותו
כמו לדוגמא , היה אפשר להתיר 'הדר'מצד 

אבל . מותרשזה  ,ונפתח ורוצים להדביקבלולב ש
כגון אם , וורוצים להשלימ, כשיש חסרון באתרוג

אתרוגים שיש להם ב ,מעלהנפלה הפיטמא של
שש יש חכאן , למטהאו נפל העוקץ , הפיטמ

אם יחברוהו  מועיל שנחסר מגוף האתרוג ואין זה
  .חזרה
מי שיראה בעיני יצחק , נקודות שחורות לגבי

כ רוב "שבד, כתבתי] ד"ז אות י"ג סימן קי"ה ח"שע[
. ואפשר לנקותם, ם לכלוךההנקודות השחורות 

 שחורות מגוף עורנקודות  לא מצוי שיהיו
את כ אם מנקים "בד לכן. דבר נדיר וזה, האתרוג

כשלא מה הדין , השאלה .האתרוג זה יורד
הרי יש , ין הוא מצד הדריכיון שהענ, כ"א ?הורידו

ויש פסולים מצד  'לקיחה תמה'פסולים מצד 
כי לא בטוח  .ממילא זה לא נחשב הדר, 'הדר'

לכן צריכים לדונו . לאואולי  אולי כן, שזה ירד
לפני  וצריכים לנקות לכןו, כפי מה שרואים כעת

  .כן
  

הוא ההידור שבאתרוג , דבר שצריכים לדעת עוד
ירוק זה אמנם  .לא ירוק, צבע צהובשיהיה ב

אבל אצלינו  .רק שלא יהיה ירוק ככרתי, כשר
מצהיבים במשך  כ האתרוגים שלנו"בד, בפרט
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 .הדבר לא טוב, אם לא היה ידוע כן. הזמן כידוע
 רוג שהוא ירוקאתעל אפילו , אבל אם יודעים

אבל יודעים שאם , אפילו יש בו שחרורית, מאד
לו אם יש  כ"א, הוא יצהיב אותו הרבה ישאירו

 ,אבל המהודר יותר .וא כשרהגודל כביצה 
, יש אתרוגים בצבע כתום .ת אתרוג הצהובלקח

 ,באתרוגים התימנים ,יש מין כזה .וגם הם כשרים
 פוסל ינואמראה אדום . צבע כתוםקצת בשהוא 

לצבע הכתום יש אפילו קצת אבל , באתרוג
שם ב ]ח"תרמ' מור וקציעה סי[ץ "יעבמובא ב .מעלה

   .הוא עוד יותר יפה. שמראה זהב עדיף, ק"הזוה
כדי , כדי שהאתרוג יקבל מראה צהוב ,אופן בכל

ותם עם תפוחי שמים א להצהיב את האתרוגים
 .ולא דוקא סוג יהונתן, עץ צהובים או אדומים

 ,ראשית .שני דבריםלהיזהר בים צריכאולם 
לא לשים , כאן בבני ברקזורים החמים כמו יבא

אחרי יום שאפילו  .אותם ביחד יותר מיום וחצי
. יצהיב ואהבסוף , לא הצהיב ייןדהוא ע וחצי

, יש להוציא את התפוחי עץ, אבל אחרי יום וחצי
ישפיע עד כדי  דברה, יותרכי אם ישאירום יחד 

מקומות וב בירושלםו. כך שינשור העוקץ
עד שלושה ימים להשאירם יחד אפשר  ,יבשיםה
  .לא יותרו
  

ג אתרו ,]'ח סעיף ב"סימן תרמ[השלחן ערוך  כותב
שאינו ו .פסול, שניקב נקב מפולש כל שהוא

ואם חסר כל  .פסול, אם היה כאיסר, מפולש
 זאת ,הדעה שמרן מביא בסתם זו. פסול, שהוא

ץ בעץ "מהרי. וכך אנו פוסקים, ם"שיטת הרמב
קר עי כך. אחרתדעה  אפילו לא מביאחיים 

ונהגו להכשיר , מוסיף פרט א"אבל הרמ .ההלכה
פ שיש "אע, הנקבים שנעשו באילן על ידי קוצים

 ).ט"צ' ד סי"תה(שזהו דרך גדילתן , בהם חסרון
ז "בעל שתגם , אצלנואף מקובלת זו הגהה ה

אבל  ,וןאתה רואה חסראם , דהיינו. מעלה אותה
ה ממנו או סיבה אכלשפור יצי "שנעשה ע לא

אלא  ,חסר מגופוננחתך ואחרת שבגללה 
מיהו . כשר רי זהה, הקוצים י"שהחסרון נעשה ע

, אם רואה שאין העור והבשר קיים תוך הנקב

; פ שאינו מפולש"פסול לסברא הראשונה אע
, ובשעת הדחק יש להקל כסברא האחרונה

. מפולש רון שאינו כאיסר ואינו נקבלהכשיר חס
ינני יודע א. זה לא פוסללכן  ,דרך גידולו כיון שזה

יש . אבל בודאי שהאתרוג כשר, אם הוא מהודר
הפרי . יש בכך ספק בחוטםאם זה ש ,אומרים

, על החוטםגם נאמר  האם דין זה, מגדים מסתפק
מנו מהמקום ש והחוטם זה .כי אולי זה פוגם בהדר

 ,פןבכל או .האתרוג ועולה כלפי מעלהשתפע מ
, קוצים י"נעשו נקבים ע ברוב האתרוגאם 

  . כשר אתרוגה
  

שכל זה מדובר , האומר ברא רבאבשם ג שמעתי
דהיינו שהקוץ חדר לתוך , ישרהוא נקב רק אם ה

זה  שריטה אבל אם זאת. האתרוג בצורה ישרה
הם , בצורה כזאת י שהקוצים באו"כי ע ,לא עוזר

ק רכ הם מורידים "בד .מורידים מבשר האתרוג
משהו רואים שזה , זה לא משמעותיומהקליפה 

. מהפנישזה נכנס  ותיכול להי אבל לפעמים, קטן
האתרוג , שריטה י"שאם זה ע, לכן הוא אומר

ינני א .כשר, ישר פנימהרק אם זה נכנס . פסול
וכמדומני שלא , רלא מסתב, דבר נכוןהיודע אם 

דרך שגם זה נחשב  ניחושב. מקובל כך להורות
קוצים  נםישו, הנכנסים ישרקוצים  נםשי .גדילתם

זה  .והם שורטים את האתרוג שהרוח מזיזה אותם
. וזה דרך גדילתם, זה דרך גדילתם. ראותו דב

גם לכאורה  ?וכך לא זה דרך גדילתו למה רק כך
   .דרך גדילתונקרא זה 

נקב  למה מכשירים, נה דעה אחרתשיש ובפרט
, לתםדרך גדי ובגלל שזה לא .קוצים י"שנעשה ע

, פותיטרבהלכות  דיני ריאהאלא בגלל שזה כ
 זההרי ש ,את הנקב מכסיםהשאם יש עור ובשר 

כ גם באופן "א .בריא אותוה, הגליד אם. ומתקנ
ונשלם  בצורה ישרהץ וקכשם שאם נכנס ה ,הז

קום שקוע אבל מלמרות שרואים , העורבשר וה
, האתרוג כשר, עלה עליו קרום, הוא כבר הבריא

, קרוםעלה עליו וא נשרט מהצד וכך גם אם ה
בודאי שהדבר  ,זהלפי טעם . הדיןזה אותו  .כשר

לחומרא  זאת רקלוקחים אולי , מאיאלא  .כך
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בכל אופן מבחינת  .יכול להיות. ולא לקולא
אין , הדברנראה לי שזה אותו  ',דרך גדילתם'

   .הלכה למעשהוכך ה, ביניהם הבדל
  

לולב האת לא לשים  ,לדעת נוסף צריכיםדבר 
 דברה, אם שמים אותו בתוך מים .בתוך מים

יותר טוב . גורם שהעלים יתרחקו אחד מהשני
אם , ערבותההדסים ואת הגם . ו בבד לחלעטפ

 הם כמה ימיםאחרי  ,שמים אותם בתוך מים
כי הם משחירים במקום , םדרמאבדים את ה
 ,לכן. מהמים אין להם כח לינוקהקטימה וכבר 

הוא צריך לקטום  יאז ,םמים בתואם מישהו שם א
יעלה שם צבע שחור אחרת  ,ם לפני כןתוא

הם וממילא אין ב, מיםת הקהמונע מהם את יני
צריך , כדי לשמור על הצורה הנאה שלהם .לחות

האפשרות  ואז יש להם את, למטהקצת לחתוך 
  .ב את הלחותואלש

  
וכן  ,שלשה מקומותבשעלתה בשנים או  חזזית

, יית המפרשיםקוש הועיד. פסול, כל שינוי מראה
אם בשנים  '?תשנים או שלשה מקומו' פירושהמה 

שנה מף הכס זאת קושיית! ?שה מבעיאשל, פסול
 .ויש על כך כמה תירוצים, ]לולב' מהל' פרק ח[

אם עלתה . כך הואהעיקרי התירוץ ש נראה לי
או נקודה  ,חזזית אחתדהיינו  ,אחדחזזית במקום 
 .בודאי כשרזה , לא בחוטםאבל  ,שחורה אחת

 .זה בודאי פסול, מקומותשלשה אם עלתה ב
לכן אומרים  .הדבר לא ברור, מקומות שניאבל ב

, דהיינו, 'פסול ,בשנים או שלשה מקומות'
, קותיעוד ספ נןאם יש, ממילא .בשניים זה תלוי

, כלומר. קא מינההנפ יהוז .אפשר להקל בהם
כדי  'שניים או שלשה מקומות'אמרו ל "חז

אם יש  ,לכן .לא מוחלטפיסול ה, שניםבש ,להגיד
על יש  .ל בזהלהק ניתן, לצרף צדדים נוספים

אבל , םלפולייכל מיני תירוצים ופמ "שאלת הכס
רואים בכמה . מתקבלירוץ הישר וההת וזה

  .הפירוש ואהכך מקומות ש
  

  

זכות "ביאור הנאמר בתפילה לבעל תוקע בראש השנה 
היכן מצינו  -"בהר המוריה' ותפילתו'אברהם אבינו 

  ?שהתפלל אברהם אבינו שם
תפילה בעניין ה, שאלהאיזו פה  להעלות ברצוני

כתוב שם . תותקיעהלפני שאומרים  ,תוקעבעל ל
ך שמו פניהם יבניך בני רחומ ,ע"רבש ,כך

כדי  ,ושמוני שליח לתקוע שופר לפניך, לנגדך
שתזכור להם זכות אברהם אבינו ותפילתו בהר 

, ו"הי חלאהרב יואב דנו ידישאל  .'וכו המוריה
! ?בינו התפלל בהר המוריהתפילה אברהם א איזו

א "הציבור מפלפל ונושא ונותן עם מרן שליט[
  ].בעניין
רק , אומרים תשובות נכונות הינכם, צודקים אתם

הרי  .כוונתי אגיד לכם למה !?זה כתובאיפה 
קֹום ַההּוא , כתוב בפסוק ם ַהּמָ ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ ַויִּ

ַהר י, ִיְרֶאהי "י ר ֵיָאֵמר ַהיֹּום ּבְ  י ֵיָרֶאה"ֲאׁשֶ
ופלח וצלי  ,הוא התרגוםו ,]ד"י, ב"בראשית כ[

הכא  י"קדם י, אמר. תמן באתרא ההוא. אברהם
כ לכאורה הדבר "א. 'וכו .פלחין דריא ןיהו

או , האם זאת תפילה, היא השאלהאבל  .מפורש
פירושו אם , כ"א', וצלי'התרגום כותב  .נבואה

, כך יהיהה ש"מבקש מהקב, מתפללהוא ש
מה זה נוגע  כ"א, שבמקום זה ייבנה בית המקדש

נו כשא ז יוצא שכעת"לפי? לתקיעת שופר
ה יזכור לנו את "אנו מבקשים שהקב, מתפללים

שכאן יהיה של אברהם אבינו שביקש  לתותפי
 ,לפני תקיעת שופר והרי אנו כעת. שבית המקד

מה לכאורה  ,ןעל יום הדינו מבקשים רחמים א
יבנה יזה ה יראה שבמקום "שהקב שהוא התפלל
בודאי  .עכשיו לא הנושאזהו  ,בית המקדש
אנחנו הרי  .אבל לא כעת, החשובשתפילה זו 

 ,יעקב ותמימותו ,דתויזכות יצחק ועקב ,מבקשים
שתעמוד מכסא דין ותשב על כסא רחמים 

, ה התפלל"מה שאאע, לכאורהאבל . עליהם
  .לפהנוגע  ינואהדבר 

וכן  ]'הלכה ד' פרק ב[במסכת תענית  בירושלמי
כתוב בלשונות , ובפסיקתא, בבראשית רבה

כנראה  .דומים על מה אברהם אבינו התפלל
או  ,לכךהתכוון  שמחבר התפילה לבעל תוקע
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אמר אברהם  .תשמעו דבר מפליא. לכךדומה ל
גלוי וידוע לפניך  ,רבון העולמים .ה"לפני הקב

קח  ,עלות את יצחק בנילהשבשעה שאמרת לי 
 ,את יצחקאשר אהבת נא את בנך את יחידך 

, להשיב ולומר לפניךגלוי לפניך שהיה לי מה 
אילו השבתי ו .שאמרת לי להקריב את יצחקכ

הדברים אם  .לא היה לך מה להשיבני ,אותך
לא , אתזאמר  שאברהם אבינו, לא היו כתובים

, ה"ה אומר להקב"אאע .היינו יכולים לאמרם
קח נא את בנך את 'לי אמרת אתה  ,ע"שרב

. ולא אמרתי כלוםשתקתי , 'יחידך אשר אהבת
הייתי יכול לשאול שאלה קשה , ע"רבש אבל
. לא יכולת לענות לי, ואם הייתי שואל .מאד

אילו  .לא היה לך מה לענות. מבהיל הדבר
הייתי  .לא היה לך מה להשיבני ,השבתי אותך

צחק יקרא לך כי בי'אתמול אמרת לי , אומר לך
 .והעלהו שם לעולהועכשיו אתה אומר , 'זרע

ו לא "ח .קח נא את בנך והעלהו לי לעולה
ועשיתי , אלא כבשתי את יצרי, עשיתי כן

, לא אמרתי מלה ,לפי שמתי יד, אבל .רצונך
ברצון ובשמחה , קיימתי את המצוה שאמרת לי

ו לידי מעשים "ו בני חכאשר יגיע ,ע"רבש .רבה
 ,ערעוריםקטרוגים וליהם כל מיני ע יהיו ,רעים

אתה תהא מלמד עליהם , ע"אני מבקש רבש
  . תשתוק כמו שאני שתקתיכ "אתה ג .סניגוריא

אל נא ' ?רואים איזה אבא טוב היה לנו אתם
ו יגיעו "אם ח .'נאבדה כי על כן יש לנו אב זקן

תזכור להם העקידה , לידי עבירות או לידי צרות
ונות הללו מובאים הלש .תמלא עליהם רחמיםתו

מה שאמרתי  ,וגם בבראשית רבה בירושלמי
לא כולם , ל"לכם הוא צירוף של כמה מאמרי חז

בפסיקתא  .אמרו בדיוק את המלים שאמרתי
כשיהיו בניו של יצחק נידונים לפניך , כתוב כך
אפילו יהיה להם כמה  ,ה"ר דהיינו ,ביום זה
 .לא תשים לבך לדברי המקטרגים ,קטגורים

  .טובהדבר בודאי מובן  ז"לפי
נוספת פילה שהכוונה לת ,עוד פירושלהיות  יכול

א  ,כתוב .ברהם אבינו בהר המוריהאאמר ש ָ ׂשּ ִּ ַוי
ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַויְַּרא ְוִהּנֵה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז 

ח ֶאת ָהַאִיל  ּקַ ַקְרָניו ַויֵֶּלְך ַאְבָרָהם ַויִּ ַבְך ּבְ ּסְ ּבַ
נוֹ ַויֲַּעֵלהּו ְלעָֹלה  ַחת ּבְ שואלים  ].ג"שם פסוק י[ ּתַ

ל רק "היה צ '?תחת בנו' פירושהמה , ל"חז
' תחת בנו'לכאורה המלים  .'ויעלהו לעולה'

 .בא במקום יצחק אילההרי מובן ש כי, מיותרות
ה "אאעשעל כל דבר ודבר היה , ל"אומרים חז

את  כמו שאני שוחט ,יהי רצון ,ע"רבש ,אומר
כשאני זורק . שחוט תחשוב כאילו יצחק ,האיל

. את אמוריו שליצחק תירקכאילו ז ,מוריויאת א
 קשיב, בעשיית האיל עשהל פרט ופרט שעל כ
 זאת שיחשיב את הדבר כאילו עשה ה"מהקב
ע בשעה שיעמדו בני "רבש ,ממשיךהוא ו .ליצחק
ויהיה מקובל  ,זכור להם הצרה הזאת ,בצרה

לפניך כמו שהיה אפרו צבור ומונח על גבי 
אברהם אבינו אכן ו ,זכינוז "לפי אם כן .המזבח
   .שם התפלל

התכוין שהתרגום , מרפא לשון מביא בעל
אמר ', כך ומרל כוונת התרגום, דהיינו .תפילהל

פלחין  ןהכא יהו, )כאן מקום ההפסק( ,י"יקדם 
יהי רצון ', לפני ההתפלל הוא , כלומר. 'דריא

 ,דו פההדורות יעבש. יהיהכך , שכאן במקום זה
את אפשר לפרש  ,םלאו. יהיה בית המקדש ןוכא

בתורת  .אמר, דהיינו .כוונת התרגום אחרת
 .ובנבואהברוח הקודש  מתוך שראה כך, עהקבי

כאן יבנה בית  .הכא יהו פלחין דריא י"קדם י
כך ירושלמי רואים תרגום ב ,בכל אופן .המקדש

טּור , ֵוי ָאְמִריןהְ ְלמִ  ,הוא אומר .פורשתבצורה מ ּבְ
ית מַ  יּה דַּ ְקּדְ ּבֵ ֵריהּ ָהם יָ יב ַאְבָר ָי ָקֵר "יְ ׁשֵ , ת ִיְצָחק ּבְ

ית ַמְקּדְ ּובְ  א טּוָרא ָהֵדין הּוא ּבֵ ית ֲעלֹוי לֵ ְתגְּ אִ ְד ׁשָ
ִכיְנתָ ְיקָ  אברהם אבינו ידע מה , אם כן. יָ "יְ א דַּ ר ׁשְ

, אחרי הרבה הרבה שנים, דבריהיה בסופו של 
לא  ,בתורה הרי. ייבנה בית המקדשזה ושבמקום 

. קום היכן ייבנה בית המקדשבשום מנזכר 
ר  ,בפרשת ראה כתוב קֹום ֲאׁשֶ י ִאם ֶאל ַהּמָ ּכִ

ם מיעשרים פעכתוב בתורה  .ֱאלֵֹהיֶכם י"יִיְבַחר 
ה לא גילה בתורה "הקב, 'המקום אשר יבחר'

לא ידעו איפה המקום , יבנה בית המקדשי היכן
כאשר גד הנביא אמר לו  ,עד זמנו של דוד המלך

  . נה היבוסיוותו בגורן ארבנה אשי
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והאם יש , בהר המוריהלמה נבנה בית המקדש דוקא 
כסיבה לבניית בית  "'מעשה בשני אחים וכו"אמת ב

  .המקדש במקום זה
? ה בחר דוקא בהר המוריה"שהקב הסיבה מה

כדי  .ידת יצחקנעשתה עק בגלל שבמקום זה
שנעשתה שם , ידת יצחקעק שתעמוד לנו זכות

עד שהגיע , זאתלא גילה הוא אבל . בהר המוריה
הוא שבנה  דוד המלך אמנם לא .זמן דוד המלך

אבל דוד המלך , אלא בנו שלמה המלך, אותו
  .נה היבוסיות המקום מאת ארקנה אהוא ש
נבנה בהר בית המקדש מדוע  נוספתסיבה  ישנה

שלא נעבדה  י"י באהמקום היחידכי זהו , המוריה
א הניחו הר או הכנענים ל הרי. בו עבודה זרה

את אבל  .ז"י שלא עבדו עליו ע"עה באגב
לא יהיה זה שבמקום , ה שמר"המקום הזה הקב

זה ו אם מקום "וק. על מנת לשכן שמו שם, ז"ע
כי הם  ,עוד יותר מובןהדבר  ,מקעֵ תחילה היה 

הם בנו משום ש, ז"חשבו לבנות שם עבכלל לא 
  .ההרים והגבעותרק על ז "ע

יש שם נו שידורגם ב :בתשובה להערה מהקהל
. ובדיוק איפה לבנותידעו  לא, להםהמסגף שאת 

 .ממש בית המקדש אותו על מקוםהם לא בנו 
ם אומר "הרמב .ז"הם לא עובדים ע, חוץ מזה

בית המקדש  מקוםש] בית הבחירה' ו מהל"רפ[
הם לא כ "א .ההר במעלהאלא , במישורהיה לא 

ד אבל גם אם נגי .והמקום נשאר שמור, והצליח
  .זה לא היה רהזבכל אופן עבודה , שכן
, שנבנה בית המקדש בהר המוריה, שלישי טעם

כביכול ה "שבבריאת העולם הקב ,ק"כתוב בזוה
יהי רצון שיכבשו רחמי  ,התפלל על אבן שתיה

 ,והכלל הוא .דותיויגלו רחמי על מ, את כעסי
אין סטרא אחרא , כל מקום ששרתה בו שכינה

רק אחרא יכול לשלוט סטרא  .יכולה לשלוט שם
ה פה חניה תאבל כיון שכבר הי .במקום פנוי

כ "א,השראת שכינה במקום זה היתה, לקדושה
למקום  יכול להתקרב ינואסטרא אחרא כבר 

   .הזה
מדוע נבנה בית המקדש , שלושה הטעמים אלו

   ?שהו יודע טעם נוסףמיהאם . בהר המוריה

למה נבנה בית , תעוד סיבה מפורסמ ישנה
היגענו למה  כעת. באותו המקום המקדש

סיפור  ישנו. 'שבת אחים גם יחד, 'שפתחנו בו
אבל מכירים אולי חלק , על שני אחיםמפורסם 

מעשה על שני אחים , אל םחלקאני רואה ש
בשביל  .ועל סיפור זה ברצוני לדבר, שנפגשו שם
הנה , בתחילת השיעור מה שאמרתי זה הקדמתי

הסיפור . יחדמה טוב ומה נעים שבת אחים גם 
אבל . נמצא בהרבה ספרים, שמספרים אותו

האם הסיפור הזה נכון או שאינו , רצריכים לבר
תגידו לי מה ש, לשתף אתכם ברצונילכן  .נכון

איזה הערות יש לי בנושא  אגיד לכם .םכדעת
   .בהתחלה אספר אותו אבל, הזה

  
, בשם ספר מקוה ישראלרבים מביאים  ,זה סיפור
שהיה רב ודיין  ,ל קושטאישרא ר"הר וחיבר

א לכם אני קור .א"ונדפס בשנת תרי, ורנוובלי
ספר מקוה ישראל כי את , מתוך ספר נחלת צבי

הוא לא כנראה . לא הצלחתי להשיגעצמו 
פרשת ב אבל כך הוא כותב, העתיק אותו כלשונו

בית  ייןשנים רבות לפני בנ .ו"דברים דף ט
 רים על מקום בית המקדש שניהיו ד, המקדש

 ,לימים. אחוה עצומהאשר חיו באהבה ו ,אחים
הם בינ הוחילקוו, בלו שדה בירושה מאביהםיק
ו ואיל ,בכור האחים היה חשוך בנים .וה בשוהש

באחת  .אחיו הצעיר נתברך במשפחה ברוכה
התחיל לחשוב על ו, נדדה שנת הבכור ,הלילות

אחיו הצעיר אשר עובד בזיעת אפיו לכלכל את 
פה כתוב  .ור לא היה נשויהבכ .משפחתו הענפה

. ני שכתוב שלא היה נשוירוכאבל ז 'חשוך בנים'
הוא  ,בכל אופן .כנראה יש נוסחאות שונות

איך הוא , ירמסכן אחי הצע ,מתחיל לחשוב
נתעוררו בקרבו רגשי  ?יפרנס את המשפחה שלו

היתכן שהוא בתורת אדם בודד יקח  .אשמה
שוה  שדה שירשו מאביהםמהיוצאת בתבואה 

מה  ?עם אחיו שיש לו משפחה גדולה והבש
ואני , הוא יש לו משפחה גדולה לכלכל, פתאום

לא , באמצע הלילה, מיד ירד ממיטתו .לבד
העביר חלק גדול מתבואתו ו, הצליח לישון
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כאשר גמר לעשות  .לחלקו של אחיו הצעיר
  . נתו ערבה לויחזר למיטתו וש ,זהדבר 
תו ששנ, גם לאחיו הצעיר קרה כדבר הזהאך 

באותו  ,סיםממש מעשה נ .נדדה בלילה ההוא
התחיל לחשוב ו .נדדה שנתם של שניהםלילה 

אני  .לא זכה להקים משפחהש, על אחיו הבכור
 צריךעוד הוא אבל , יש לי ילדיםו כבר מסודר

ועוד  .ובודאי יהיו לו הוצאות בעתיד, להתחתן
מי ישתדל לפרנסו ו, מעט יגיעו ימי הזקנה

חלק גדול ש ,החליט ןלכ? לבוא לעזרתוו
בכדי שיוכל , מהתבואה מגיע לאחיו הבכור

לקח ו ,ירד באמצע הלילה .לחסוך לימי זקנתו
חלק ל םובהשקט העביר ,חלק גדול מתבואתו

זה נתן לזה , בקיצור .לאחיו הבכורהשדה אשר 
כל  ,יצאו שניהם אל השדה ,בבוקר .וזה נתן לזה

 אבל הם, יותריהיה בטוח שלשני  ,אחד מסתכל
השתוממו ומה מאד  .ותו הדבררואים שזה א

, שאין שום שינוי ניכר בשדותיהם ,לראות
ולשניהם יש אותה כמות שהיתה להם אתמול 

   .כאן לא הבינו מה קרה .לפני שהלכו לישון
עביר החליטו כל אחד להשוב  ,בלילה השני

שניהם נפגשו  ,הפעם אך. מתבואתו לחלק אחיו
בכו ו ,ארי השנינפלו אחד על צוו, בעת פעולתם

 .גדולהאהבה עצומה בבכיה מתוך שמחה 
 ,אחיםההאהבה העצומה הזאת שהיתה בין שני 

ואז הוחלט בשמים , עוררה רעש גדול בשמים
   .זה יבנה בית המקדששבמקום 

מאמין  מי ]:א פונה לציבור בשאלה"מרן שליט[
  ?שהסיפור הזה נכון

  
ספר מעיין תוך מ ,פוריאקרא לכם את הס עתכ

הוא מביא את  ].ו"רמ' עמ[בפרשת ראה  עהשבו
' מקום בחר הבאיזה ה, וכותב כך השאלה הזאת
  ? 'ה ומדוע דוקא בו בחר, לשום את שמו

הר הבית שעליו  המקום הוא, התשובה ידועה
 .'וכובמהרה  וישוב ויבנה עליו, נבנה המקדש

שם הקריבו אדם  .לכך מראש מקדם נבחרוהוא 
ושם , צחק אבינונעקד י שם, חהראשון הבל ונֹ 

  .הקריב אברהם אבינו את האיל

 ,מצאנו סיבה נוספת ,סיםאבל בספר מעשה נ
וזהו . לכל אחד ואחד, ובה לקח נוקב לנו

היה  ,המקום עליו נבנה בית המקדש. הסיפור
היתה  ,בפטירתו .שדה נחלתו של איכר אחד

לאחד משפחה . ל שני בניוהשדה לנחלתם ש
התגוררו  .רווק ןוהשני עדיי ,אשה ובנים ,פהענ

בדו יעו, האחים בבית אביהם בשלום ובשלווה
השקו  ,חרשו וזרעו .את חלקת השדה יחדיו

 ילמו אלומיםא .וקצרו ברינה, ועדרו בזיעת אפם
 ועשאוםבלים יחבטו את הש ,מריםומרו עיעו

שבו אל הבית  .שוות בגדלן, גורן שתי ערימות
   .בעמלם שמחים
אמר  .קנדדה שנתו של האח הרוו ,בלילה
הוצאותי ו, אנירווק  ,אני .אין זה הוגן: לנפשו

ומתכסה , פהה לאהיד ן מאני אוכל . מועטות
יש לו אשה , לא כן אחי יקירי .באשר אמצא

וכיצד אטול  .ובכבודלפרנסם  הוא חייבוובנים 
כך  .אין זה הוגן, לא? לעצמי מחצית מן היבול

, חמק החוצה באישון לילה .וקם ממטתו, אמר
ונשאן נטל אלומות מגורנו  ,אל השדה התגנב

אמר  .נדדה שנת אחיו ,אותה עת .לגורן אחיו
חנני  ,י רב הואאושר, אני .אין זה הוגן: לאשתו

, תיםבנות כשתילי זובבנים וב, אשת חילב' ה
 גם. חייו משמימים, הוא רווקואחי  .בני פורת

. ליתן דמי מוהר, לחסוך כסף לנדוניההוא חייב 
 ,בואי עמי .נתחלק חלק כחלקאין זה הוגן ש

 קמו בלאט. עשו כן .קנו לחלקונעביר מחלו
 .מגורנם לגורנו נשאו אלומותו, והלכו לשדה
שתי : וראו זה פלא,  והלכו לשדהקמו בבוקר 

ולא , והשתא .כביום אתמול ערימות שוותה
את המעוות  החליטו לתקן .אמרו מאומה

פה קצת  .עשו אותו הדבר', וכו בלילה הבא
שלישי הלילה עשו כן ב ,בקיצור. פור אחרהסי
כל אחד , החליטו. הועיל מאומהלא ו ,רביעיוה

התחבאו  ,הסתתרו בגורן. לחקור בדבר, לחוד
פה איזה מלאכים מעבירים , לראות מה קורהכדי 

שזה נשאר בבוקר  רואיםאיך  ?מותאת הערי
החליטו לשאת את  .רע דברלא איו ?והוש

פגשו זה בזה ו, םהגיחו ממחבוא, האלומות
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השליכו את האלומות . באמצע הדרך
אכן , אמרו. איש את אחיו בקויחו ,מכתפיהם

   .'וכו. נודע הדבר
בחר ו, ממכון שבתו ראה, משמים השקיף' וה

בו האחים על טובת באותו מקום אשר חשבו 
במקום זה בחר  .איש על טובת רעהו, אחיהם

והרי  .להשרות את שכינתו ולבנות את ביתו
 - ואהבת לרעך כמוך 'בכתוב נה חדשה כאן הב

שוכנת , במקום בו שוררת אחות אחים .'י"אני י
   .השכינה

נבנה בית , באהבת אחים, נפלא הסיפור
דהיינו שנאת  .חרב, בשנאת אחיםו. המקדש

בתי אבל  ,תשמעו איזה מוסר השכל עכשיו. נםח
, כל בית כנסת ובית מדרש .מקדש רבים יש

, ה תשרה בוהשכינ .הוא בית מקדש מעט
 .ת בין מתפלליו ולומדיוררושהוה כמדת האח

מעון  ,ישראלבל בית וכ .הוא לוקח מזה מוסר
 .שכינה ביניהם ,שה זכואיש וא. הוא לשכינה

כאש שהחריבה את , ל"רח אש אוכלתן, לא זכו
בכך שכל בן זוג יחשוב  ?יזכו ואיך. בית המקדש

 כך. איך לשמח, איך להקל. על טובת רעהו
עד כאן  .ישרו שכינה במעונם וכך, שניהםירויחו 
  .הסיפור

  
אפילו ויש , הרבה ספריםעוד מובא ב סיפורה

אבל ". ל"נו זיאמרו חכמ" עליו כתבושכאלה 
מבני דודינו הסיפור הזה הוא  שמקור, תבררה

אלא  ,לא ממעי ישראל יצא הסיפור. הערבים
סיפור . תאזמישהו בדק  .בא מאומות העולם ואה

הסתובב ש ,צריי איזה גוי נ"ונה ענדפס לראשזה 
ושמע כל מיני סיפורים  פה בארץ ישראל

כתוב  כך .זאתהדפיס הראשון שא הוו, מהערבים
שסיפור הפעם הראשונה  .'דלק ם חבספר ירושל

תעשו  .ה"היה בשנת תקצ ,םזה נכתב לפיה
זה פחות ממאתיים , ג"חנו בשנת תשעאנ ,חשבון

 אז הוא נפוץומ, הדפיסו את הסיפור הזהאז  .שנה
אצל יהודים וגם  ,גם אצל גויים, בכל העולם

 ואהו תוהיהודי הראשון שהדפיס א. אתזאהבו ש
, מקוה ישראלבספר  ,רבי ישראל קושטא

ומשם התפרסם סיפור זה . א"דף רי, בלוורנו
   .אצלינו

. ודע אם הסיפור נכוןי ינניא, ראשית, ד"ענ לפי
ה ז? איך נדדה שנתם בדיוק באותו הלילה כי

שיקרה דבר צריך נס בשביל . נשמע קצת משונה
שהם עשו מעשה  אני מבין שרוצים לומר פה .כזה

נשמע לי זה ? בדיוק נדדה שנתםאבל איך , חסד
שה טעמים שכותבים אמרנו של ...תפורקצת 

או  ,דת יצחקמקום עקיאו משום שזהו , ל"חז
שבבריאת מפני  או, ז"בגלל שלא נעבדה בו ע

אבל  .העל אבן השתי ל שםה התפל"הקבהעולם 
בשום אצלינו נזכר לא מצאנו , את הסיפור הזה

   .מקום
ים את למה המציאו הערב, היאהשאלה  אבל

הרי . שהסיבה לכך פשוטה ניחושב? הסיפור הזה
כ "א, דת יצחקבעקי הישמעאלים אינם מאמינים

למה נבנה בית המקדש  ,צריכים להסביר הם
בכלל היה ש הם כבר מכחישים ,היום. במקום הזה

בנה שלמה המלך מכחישים ש, שם בית המקדש
שלהם  שזה, הם אומריםהיום  .את בית מקדש

להודות שפעם  הם לא רוצים בכלל .מאז ומעולם
הסיבות . שראליהיה שם בית המקדש של עם 

אבל . ידועות ומובנות, שגורמות להם לומר כך
להסביר למה במקום כדי  ,כ"א. בעבר הם הודו

, ינם מאמיניםאדת יצחק עקיב הריו, הזה דוקא
  . היו צריכים להמציא סיבה לזהכ "א

הייתי , הסיפור הזה היה נכוןאכן אם  ,זאת אלול
תראו כמה . אסמכתא מפורשת למצוא לכך יכול

כל ל, צריכים לדעת .ממש פלא. אפשר לטעות
יסוד  צריך שיהיה, מפרשיםשדבר שאומרים או 

ל אי אפשר אב .ועליו אפשר להביא ראיות, נכון
אפשר , אסמכתא ,ראיהכי . להתחיל מראיה

הרי מה כתוב , תראו. כל דבר לעלהביא 
מה הנה ' בו כתובפרק בתהלים בפרק שלפני ה

ִאם , כתוב כך '?טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
יִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצוָּעי ֹאֶהל ּבֵ ִאם . ָאֹבא ּבְ

ַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעפַּ  ן ׁשְ נּוָמהֶאּתֵ ַעד ֶאְמָצא . י ּתְ
נֹות ַלֲאִביר ַיֲעקֹב יָ "ָמקֹום ַלי ּכָ ַמֲענוָּה . ִמׁשְ ִהּנֵה ׁשְ

ֵדי ָיַער ׂשְ  ].'ו-'ב ג"תהלים קל[ ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ּבִ
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כשהייתי  '?הנה שמענוה באפרתה'פירוש המה 
, ששם נולד דוד, היא בית לחם, בעיר אפרת

הנבחר להיות  שמעתי כי יום אחד יתגלה המקום
 ועתה. ק שם"וכמו שפירש הרד. שם בית המקדש

 שדהכ זהו ה"א. 'יער בשדי? 'איפה מצאנוה
ָנבֹוָאה  . היו שם גם עצי יער .שבסיפור

ֲחֶוה ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ נֹוָתיו ִנׁשְ ּכְ  י"קּוָמה י. ְלִמׁשְ
ה ַוֲארֹון ֻעזֶּךָ  ִהּנֵה  ,וסמיך ליה ].שם[ ִלְמנוָּחֶתָך ַאּתָ

ם ָיַחדַמה  ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ לכן  .ּטֹוב ּוַמה ּנָ
  .בית המקדש נבנה, במקום הזה שנפגשו האחים

הרי כי , גרם פה את הבלבולמה ש, לי נראה
את היו מאספים שם בסיפור שהם מדברים 

ו גורן ארונה זהכ הם חשבו ש"א ,התבואה בגורן
בלבל וערבב את  אולי מישהו פה .היבוסי
  .בדיוקלא ידע , הסיפור

  
שאסור לומר את הסיפור  ניחושב, יןישל ענ לגופו

בהר  הזה בתורת סיבה לבניית בית המקדש
, שום מקור בספרי ישראלאין משום ש .המוריה

בספרי ו "וק, בספרי רבותינוו בכתבי הקודש
שמענו ולא ראינו את הסיפור לא , חכמי תימן

יכול להיות שאת הסיפור . סיפור בדוי וזה .הזה
, כי יש בו מוסר השכל, פשר לספרעצמו א

שלא ברור וגם  ',חכמה בגויים תאמין'ל "ואחז
 אף כי מסתבר שהדבר כך, סיפור בא מהםהש
אבל בכל אופן נגיד  ,פי כל הסימנים והעקבותל

   .שיש בסיפור זה מוסר השכל
  

השכל שיש פה הוא ־גם המוסר, ד"לפי ענ אולם
מה כ? לכאורה מה המוסר. נותן טעם לפגם. פגום

אבל למה אתה מדבר . אדם צריך לעזור לשני
היו שני אחים לא  םהואם ? שהם היו שני אחים

תוספת שהו המציא ימ ,אתם יודעים ?ממש
איזה עוד  אם תראו. תאומים שהם היו ,סיפורל

 יש. אקרא לכם... דמיונות הוסיפו לסיפור הזה
. שהוסיף לסיפור הזה עוד כל מיני חלומותמישהו 

, חיל לבנות את בית המקדששלמה המלך הת
אלו  .נהרס בלילה, וכל מה שהוא בנה ביום

הוא ראה  .אבל כתבו זאת בספרים, דמיונות

החליט לבנות , שלא הולך לו לבנות ביום
יום ? אז מה עושים. ושוב נהרס ביום, בלילה

ושמע ציפור מספרת , אחד הוא יצא לטייל
איך הוא ידע . ות עשואיזה בדותתראו  .לחברתה

יש אומרים ו .הוא שמע מציפור? שני אחים על
הוא עקב אחרי  ...מע בת קול שאמרה זאתשש

תמכרו , אמר להם. האחים ומצא אותם שנפגשו
לא רק , ואז. במתנה התותיקח א, אמרו לו. לי

הבניין נבנה שאלא , שהבניין לא נהרס
מות ודמיונות של אנשים כל מיני חלו .במהירות

זה גם לא . ה ולא נבראלא הי .הוסיפו לסיפור הזה
כי זה נגד , שקר וכזב דבר הואה, יכול להיות

יכן הז שלמה המלך לא ידע "הרי לפי .המקרא
 ?שלא ידעפירוש המה  .לבנות את בית המקדש

ונה שדה מארההרי כבר דוד המלך קנה את 
 ,איך שלמה המלך מחפש איפה לבנות .בוסיהי

אמר הוא ו ,המקום נקבעכשכבר בזמן דוד המלך 
גם  ,פסוקים מפורשים אלו. 'פה המזבח להלו 

אלא שהוסיפו כל מיני  .י"בספר מלכים וגם בדה
   .דברים
 .השכל הוא פגום־שהמוסר, כן־גם אמרנו וכבר

הנה מה  ,חובות הלבבות שםב הבאנו בהתחלה
אחד יעזור הש ,טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

, אכן זה מוסר השכל, ולא ידאג רק לעצמו לשני
אלא מדובר  .דוקא אחים מבטןזה לא רק באבל 

 .כל חברהב, כל יהודי שעוזר לשני, על כל אדם
א חייב להיות ל ',שבת אחים'על שמדברים כ

 .כל ישראל אחים. אחים מבטן אחת דוקא
 עמוגומל ו ,כל אחד שעוזר לשנימדובר על 

   .חסדים
  

נו מתפללים בחג א. ר"אכי, שנזכה בקרוב ה"בעז
י ֶאעֱ , הסוכות ית ֱאלִֹד ֹבר בַּ ּכִ ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ים 'ּסָ

ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג קֹול ִרּנָ  ,]'ה, ב"תהלים מ[ ּבְ
ה מלדעת , שנזכור את בית מקדשנו ותפארתנו

לבניית בית המקדש  תיותיהסיבות האמ ןה
 וזאת, ידת יצחקעק תהנעששם ש ,במקום זה

  .קרית לדברהסיבה האמיתית והעי
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  .תימנים שעושים שיהיה להם פיטםבעניין אתרוגים 
רציתי לדבר על . תשמעו דבר מעניין, לסיום

עוררו כמה  .אילו יכולתי, בהרחבה זהנושא 
הרב , תימנים בארצות הברית כמיםחלמידי ת

והרב עזרא אדמוני  ,א"שליט )גורי(קורי שלום 
ם תימנים שעושים אתרוגי נםישש על כך, ו"הי

 ,לא טובהדבר ש, הם טוענים. יטםפשיהיה להם 
כך לפי . כי בכך משנים את הבריאה של האתרוג

רציתי השבוע ללמוד את . ודבריהם דעתם
ה תלצערי לא הי אבל, בעיון ובהיקף הנושא הזה

המצריך ישוב  ו דבר דקכי זה ,פנאיו י אפשרותל
לכם מה הם  אקרא הפחות־אבל לכל .הדעת

 ,קמו אנשים חטאים .כי זה חשוב מאד, כותבים
 ,'ע כסף מנסים להכחיש את יכולת הבצ בעד

 .'וכועליהם וגורמים להמשיך סטרא אחרא 
 .משנים את טבע גידול האתרוגים התימנים

 .םכדי שיגדלו עם פיט, מרססים אותם עם חומר
הרי בהתחלה  .זאתעושים ישנם בכמה מקומות ש

אבל אחרי כמה זמן זה , עם פיטם גודל אתרוגה
ייק קצת מדובר ואכן הד, הם טועניםכ "א .נובל

 שם כתוב ,]א"ו ע"דף ל[במסכת סוכה  בתוספות
 ,לפי דבריהם .גדלים עם עוקץ' קצת אתרוגים'ש

הכוונה ', טלה פטמתוינ'מה שכתוב במשנה 
 מרססיםהם מה ש כ"א. לעוקץ ולאטמה יפל

כביכול  ,מ שיגדלו עם פיטם"אותם עם חומר ע
אבל לטענתם , חושבים שעושים הידורהם 

 .א הידור ואף אסור לעשות זאתזה ל, אדרבה
משנים את הטבע שנקבע כי בכך , שיתאר

   .בששת ימי בראשית
 אלא לא הרכבה זוש ,טוענים העושים זאת אלו

ק "על פי הזוה, תשובה לטענתםה. זיבול
לשנות את  כל מה שעושים בצמחים ,ן"והרמב
כאילו חסר  .'ולת ההכחשה ביכ זו, מהותם

ים מה באים להשל אתםו, משהו בעולם
כתוב  ,עץ הדרפרי  .ה לא עשה"שהקב

 וזהו .עץ שפריו הדר ועצו הדר, בירושלמי
 .הם מביאים פה את קרבן העדה', וכו אתרוג

מתאים  ,האתרוג התימני, כ הם כותבים"אח
מוזכר בבבלי  .ל"חזבכל פרטיו לאתרוג של 

מפונות ימפונות כמו הסייש בו סש ,ובירושלמי
לא כמו , ריקו לוא חלוה, דהיינו .של הריאה

הטעם  .החדרים ריקים .האתרוגים המלאים מיץ
וגם , במסכת שבת' כמו שמוזכר בגמ ,מתוק

חי  שהוא תנאכל כמו .לולב הגזול בסוכה פרק
כל  .כמו שמובא בתלמוד, בלי בישול

אף אחד לא  ,נויהאתרוגים שנמצאים בשוק בימ
. רק האתרוג התימני, ל"מתאים לאתרוג של חז

כל עץ נושא , ם פרשת אמור"לביוחידוש יש במ
הוא רק צינור ללשד האדמה ומתבשל , פרי

לא כן  .הפרי דרך קנוקנות העץ ובזה מתהווה
הפרי  .טעם העץ כטעם הפרי, בעץ האתרוג
ולא מן , ולחותוממבחר חלבו  ,נעשה מהעץ

אלה  ,אם כן. כ"ע .הארץ באמצעות העץ
 בומכניסים  ,שמרססים את האתרוג התימני

 .כדי לחזק את הפרח שלא ינבול ,מוןאיזה הור
כי אין בו , כ נושר"ואח הרי הוא גודל בהתחלה

, זאתשהוא לא צריך כ. 'מה רבו מעשיך ה. צורך
   .יתפסיהם שמים חומר כדי שזה  כ"א. זה הולך

 ?בעצם באתרוגים האשכנזים הדבר מצוי ולמה
וכך כותב בספר מנחת , כתוב בספריםלפי מה ש

, מרכיבים אתרוג .כבההרזה מחמת ה ,אלעזר
אבל האתרוג  .ממילא הוא חזק והפיטמה נשארת

 כ הם"א. זה נושר מורכב בגלל שאינו ,התימני
הם רוצים לעשות דבר שלא היה , כך יםאומר
משנים את . מחלבו ולחותו של העץ, בטבע

   .'וכו פנים חדשותאלו  .מהות האתרוג
... פטמהזאת המי אמר ש ,ויש מחלוקת גדולה

שם בסוכה דף  .בזה יש בכלל מחלוקת ,דהיינו
ויש גורסים , יטמתוטלה פינכתוב ב "ה ע"ל

כן י ו"לפי רש .מחלוקתבזה יש  .ניטלה בוכנתו
, רבינו גרשום מאור הגולה שמביאים התוספות

יש  .המחובר לעץטלה פטמתו הכוונה לחלק ינ
 הטלינ .'ניטל עוקצו'ויש , 'טמתויטלה פינ'הרי 

מה  ,טל עוקצויונ .פנימיהיינו החלק ה, פיטמתו
כך . הכוונה מה שיוצא החוצה, שכתוב שזה כשר

עושים כאילו למה האשכנזים , כ"א. י מביא"רש
הם מביאים פה  !?יין הזה יש הידור בכללענב

הם  מה, הם טוענים בכל אופן .הרבה ראיות
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מה זה  הרי ?וכי זה זיבול, אומרים שזה זיבול
ישהו מזבל וכי מ. מניחים זבל בעיקרו ,זיבול

לכן אנחנו  .טלולאאזה חוכא ו? בראש הפרי
קוראים לכל המגדלים והסוחרים המרססים את 

שובו , חדלו לכם ממעשיכם הרעים, האתרוגים
   .לפי דבריהםכך  .ותראו ברכה ולא מארה

ן יאת העניהספקתי ללמוד לא , לכם אמרתי
חותמים  .ה בהזדמנות"אולי בעז, בעיון מספיק

, א"שליט הרב עובדיה יונה, על זה כמה רבנים
 וריוגם הרב שלום ק, א"הרב עזרא אדמוני שליט

הם רוצים  .הוא מומחה בדבר הזהש, א"שליט
 .הוא האתרוג המקורי ,להוכיח שהאתרוג התימני

, חסרון ינואה ז ,ומה שאין לו את הפטמה למעלה
האמת  .דוקא מזיק ואהזאת אדרבה מי שיעשה 

 יש תמונות אבל .רושיםתלוי בפיהדבר ש ,היא
יש שרואים שם , תקופת בית שניים מבפסיפס

 .ה שלאויש כאלפיטמה אתרוגים שיש להם 
חייב לא היה  ,רואים שגם בזמן דורות הראשונים

 ,גם באתרוג תימניואכן  .זאת לאתרוג שיהיה
בלי , כך מעצמולפעמים יכול להיות שיהיה לו 

לעתים הוא , לפעמים זה נשאר. שום טיפול
העיקר שהחור  .יםמחזיק ינםאאבל רובם . מחזיק

אדרבה , אבל מה שאין לו פיטמה, לא יהיה חסר
  .לפי דעתם זה גריעותא אם יהיה לו

ברוך הוא יסייענו על  והמקום, חזון למועדעוד 
  .ר"אכי, דבר כבוד שמו

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
קודם  א"היה לנגד עיני מרן שליטהשיעור 

  ,הוצאתו
  ,שיפר ותיקן דברים רבים, והוסיף מקורות

  , כתפיו אולם מפאת העומס הרב המונח על 
להאיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל

 .ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו

  
בכל ספק או שאלה המתעוררת , האמור לאור

את יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה
  הדבר 

  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון

  

  שנים רבות  תוסיפו"

  " שמחים במועדים טובים 

 ב"ב – ץ"יד מהרימוסדות 

  "שערי יצחק"רכת עמל
  א"מרן שליט שלהשבועיים  םשיעוריהוהפצת הדפסת 

  פעילים ברחבי הארץ דרושים
  .מנויים חדשים החתמתל

  .דשית נאה למתאימיםחֹ מילגה 
 050-4140741 :'בטלפרטים 
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