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  :נושאי השיעור
  . א במרחשון הוא אכן יום פטירת רחל אמנו"האם י

  .במרחשון' א בעניין שאלת טל ומטר קודם ז"השלמה וסייעתא לדברי מרן שליט
האם הוכרעה , כיצד ליישב את הסתירה במדרשים בעניין חודש פטירתה של רחל אמנו

  . ן תרתי דסתריוכיצד עבדינ, המחלוקת בגמרא בענין החודש שבו נברא העולם
  . מדוע חתימת הלימוד בספר דניאל הוא בפסוק שאמר נבוכדנאצר הרשע

כמו , שהוא כלי טמא ופסול, תשובה לשואל כיצד מופיעים השיעורים באתרי אינטרנט
  . שפסקו גדולי דורינו

מה דין אבילות ביום זה לבן , אימתי מותר ללקט עצמות מת והעברתם מת לקבר אחר
  . תר קרוביוולגבי י, הנפטר

ק זו "ל במוצש"על הלכות חנוכה שיצ" מועדי השם"א בשבח קונטריס "דברי מרן שליט
  .במהדורא שניה
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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 –ן קול הלשו
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   השיעור מוקדש

  לרפואת ידידנו הדגול

  א"שליט מועלםבן אברהם  ליאורהרב 

בתוך כל חולי , המקום ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה

        .ר"אכי    .ויעמידהו מחליו לחיים טובים ולשלום, עמו ישראל



       ד"שכ'ג ב"תשע'ה חיי שרהק "מוצש

 
 ג

מוקדש לרפואתו של , ה"בעזאמר שנֹ  השיעור
הוא  .ו"הי מועלםבן אברהם  ליאורנו הרב ידיד

בסוף השיעור  .במצב לא קל, לא אליכם, חולה
 ,גדולה תענו אמן בכוונה, רךימי שב נאמר

בתוך , המקום ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה
ויעמידהו מחליו לחיים , עמו ישראל כל חולי

. ויחזקהו ויאמצהו בקו הבריאות. טובים ולשלום
ויוסיף . וימלא כל משאלות ליבו וליבכם לטובה

לחיזוק , חיל להרבות פעלים לתורה ולתעודה
תוך , לקדושה ולטהרה, המסורת ויראת השם

  .ר"אכי, סגולה־םאמוני עַ 
  
  

   .ל אמנוחשון הוא אכן יום פטירת רחא במר"האם י
ְהיוּ , בפרשת השבוע קראנו ָרה ַחיֵּי ַויִּ ָנה  ׂשָ ֵמָאה ׁשָ

ֵני ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָרה ַחיֵּי ְוֶעׂשְ בראשית [ ׂשָ
 איננו יודעים את זמני פטירתם של ].'א, ג"כ

 .ושל אמותינו הקדושות ,אבותינו הקדושים
כתוב , חיוהם יודעים כמה שנים אמנם אנו 

על רבקה אמנו  .על האבותוכן  ,שרה בתורה על
 ]ויחי' ר פר"בב[ל אומרים לנו "אבל חז, לא כתוב

ל רח. שנה ושלוששים מאה של, שהאריכה ימים
, שים וששבת של, רחל. מתו בגיל צעיר, ולאה

בת  ,מתה לאהו. אחרות גירסאות לפי, או שבע
, פטירתם יוםתאריך  ,בכל אופן .ארבעים ושבע

, ה מתה סמוך לעקידת יצחקאמנם שר .ינו ידועא
וממילא זה תלוי במחלוקת אם העקידה היתה 

א שמתה במרחשון "אבל י. ה"פ או בר"ביוהכ
  .הדבר לא מפורסם, בכל אופן. א בניסן"וי

כולם  .הוא לגבי רחל אמנו ,שכן מפורסם הדבר
וזהו  ,א מרחשון"נפטרה בי רחל אמנושיודעים 

על יברנו בשיעורים שעברו ד .היארצייט שלה
 הואלת טל ומטר שאזמן ש, במרחשון 'התאריך ז

כן מ לאחרחשוב תאריך . מרחשוןב 'ז לילב
עוד  נויש .א במרחשון"וא יה, בחודש מרחשון

גם ביום זה יש משהו . במרחשון' י וזהו, זמן
כותב על כך . ינו מפורסםאדבר האולם , מיוחד

בספרו מועד לכל חי [ל "זצ יים פלאגחי 'הגאון רבי

ביום עשירי . יום זה הוא יום של הצלחהש ,]ו"כ' סי

כי ביום זה נולד  ,הצלחההוא יום של , במרחשון
 .הוא נולד ביום זה, אחד מהשבטיםגד שהוא  .גד

גמרא שבת דף [ ק לאווסינ גדי גד .פירושו מזלגד 
מי שיפתח  ,ולכן .התמזל מזלי, דהיינו, ]ב"ז ע"ס

   .יצליח ויעשה חיל, ביום הזה עסק מסויים
כי יודעים מתי , את זמן פטירת רחל אמנו ודעיםי

רבינו בחיי , ל"חז מובא בדברי .נולד בנימין
על הפסוק , תדשאמביא שמצא במדרש 

 ְוכֹל ֶאָחיו ְוָכל יֹוֵסף ַויָָּמתילת פרשת שמות תחב
הוא כותב שם את זמני  ,]'ו' שמות א[ ַהּדֹור ַההּוא

ראובן נולד  .טיםהשב הלידה והפטירה של כל
, 'וכו שנים 125מת בן ו, ארבע עשרה בכסלוב

ששה ב ,לוי .בעשרים ואחד בטבת ,שמעון
גד  ,הוא מפרט על כל כולם ',וכו עשרה בניסן

זהו המקור של רבינו חיים  .במרחשון 'בינולד 
מובא גם  דברה .פלאגי לגבי זמן לידתו של גד

ילקוט שמעוני זהו ליקוטים . שם בילקוט שמעוני
דר אותם לפי יס רק שהוא, ל"מדרשי חז של

וא ה, אבל המקור הראשון .פסוקי פרשיות התורה
 א"יבנימין נולד ב ,כך כתוב .מדרש תדשא

 ומאחר. שנה מאה ותשעומת בן , במרחשון
ממילא יודעים מתי , נימיןיודעים מתי נולד בש

ּה , הרי כתובכי  .מתה רחל ִלְדּתָ ַוְיִהי ְבַהְקׁשָֹתּה ּבְ
אֶמר ָלּה ַהְמיַ  ןַוּתֹ י ַגם ֶזה ָלְך ּבֵ יְרִאי ּכִ ֶדת ַאל ּתִ  .ּלֶ

ן אֹוִני  מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ י ֵמָתה ַוּתִ ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ַוְיִהי ּבְ
ֶדֶרְך . ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין ֵבר ּבְ ּקָ ָמת ָרֵחל ַוּתִ ַוּתָ

ית ָלֶחם לא  ].ט"י-ז"י, ה"בראשית ל[ ֶאְפָרָתה ִהוא ּבֵ
 .אלא באותה השעה, רק שזה היה באותו יום

של פטירת רחל , זהממילא התפרסם תאריך 
  .אמנו

  
  

א בעניין שאלת טל "השלמה וסייעתא לדברי מרן שליט
  .במרחשון' ומטר קודם ז

 שאלת ין שליאשלים את הענ, אמשיךש לפני
מי ומי ', רצו לדעת .במרחשון' ז בליל טל ומטר
? זהמי מסכים איתנו בנושא , דהיינו'? ההולכים

שאף אחד לא כתב על הנושא , קצת טענההיתה 
בכל , םאין עולי רגליפ שבזמנינו "למה אע ,הזה
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 'זאת ממשיכים לא לשאול גשמים עד ליל ז
   ?מי החברים האומרים כמונו, שאלו. במרחשון

ד "אבל בס, פשתי הרבהלא חיש ,היא האמת
בספר  .זאתשכבר עמד על שאלה שהו יממצאתי 

 אהרון ר"הר, דת אהרון דו"רד "א, ואד יעלה
על נושא זה בחלק כתב , ח חשוב"שהוא ת ,דוד

את עיקר מה כתב והוא ממש , וספרהרביעי של 
אמנם  .זאת רק לפני כמה ימיםראיתי  .שאמרנו

מר והוא אאבל , לחןלא ראה את ערוך השהוא 
 רק בכדי, אני מביא את הדברים .מעצמו זאת

   .תכף נחזור לנושא שלנוו, לחזק את הנושא
הוא  ,]'ט סימן ה"דף תרע, ד"ח[ ואד יעלה בספר

פוסקת כרבן ' למה הגמ ,ן שמקשה"הר מביא את
 ובסופו ?בלאו הכי אין עולי רגליםהרי , גמליאל

כיון שגם היום , ן הוא"תירוץ הר, של דבר
תירוץ  תינח ,ב"ולכאורה צ .מתאספים לירושלם

בזמן שלא  אך, שמתאספים לירושלםבזמנו זה 
ואף כיום  ?ן"ץ הרמה יתר, מתאספים

 זמן כזהלצריכים  יןאמ פשוט ש"מ, שמתאספים
לכל מקום  ה מגיעים מהר יותר"בכהיום ש

, של גשמים כמאז דאין בעיאנראה  וכן, בעולם
בעיא בכך  כ אין"א .'וכדו הרי מצויים מטריותש

 .ברנוימה שדאת הוא כותב בעצם  .שיש גשם
 זהרויה ,]ב"ע' דף ד[ בביצה' הוא גם מביא את הגמ

זמנין דגזרו המלכות , בידיכם במנהג אבותיכם
רות יכשעושים גז ,דהיינו .גזירה ואתי לאקלקולי

 ייןענכמו ש. שינויים יכול להיות שיהיו, ותקנות
אפילו שבעצם , נמשך לדורותל "בחוט שני "יו

, נויירחא בזמנד אאין את הסיבה של קיבועכבר 
 בכל, היהראי י"פאיננו מקדשים עהרי היום ד

כיון  ,ט שני"ל יו"ממשיכים לעשות בחו אופן
שיהיו  ,ל חששו"חז .להיות תקלות ותשעלול

 המלכות תגזור גזירה, מקומות שיהיה להם קשיים
ה להם חשש טעות של יהי, דעו את הזמןלא יֵ והם 

 ,קבוע לכל הדורותהדבר נשאר לכן , יום אחד
מ בין "לכאורה הנפק .ל שני ימים"שעושים בחו
יום ולכל ההוי לכ ,ן"רוץ רבנו הרתירוצי לתי

ן יהיה זמן "שלר .םזמן שלא מתאספים לירושל
שמאחר  ,אתר החג טל ומטרשאלת גשמים 

צ "א ,שלא מתאספים או כיום אף שמתאספים
 ,ולא מיבעיא למי שבא ברכב .ע"כוללכל הא 

אלא אף מי שאין לו רכב יש לו כיום אוטו 
 כך שאין חשש שמשום' בורי ומטריות וכדיצ

זמן  ,אף כיום ,ולדברי. הגשם יתבטל ביאתו
והנה למעשה  .שאלת הגשמים הוי בשבעה בו

 ,המנהג כיום הוי שרק מתחילים בשבעה בו
   .ן יוקשה"ולדברי ניחא ולר

, כיון שרציתי לחזק את הנושא, זאת הבאתי
 לפני שנים הראות שאכן כבר כתבו על כךל

ימצא כהנה , מניח שמי שיחפש ואני .רבות
כי אין לי  ,יגיד לנואדרבה ש ,מי שיודע .הוכהנ

חבר  ואה, בכל אופן .זמן לחפש בעוד ספרים
  .טוב

  
  

כיצד ליישב את הסתירה במדרשים בעניין חודש 
האם הוכרעה המחלוקת , פטירתה של רחל אמנו

וכיצד עבדינן , בגמרא בענין החודש שבו נברא העולם
  . תרתי דסתרי

כך ו, במרחשון א"בירחל מתה אמרנו ש, לענייננו
   .י המקורות שאמרנו"פע מפורסם וידוע

אנחנו הולכים להתפלל על אמנם , לכאורה אבל
אולם צריך לדעת שבעצם היא , קבר רחל אמנו

כי  ,הסבתא שלנו זאת לאה. אינה הסבתא שלנו
ל כתב "זצאבא מארי . אנחנו מצאצאי יהודה

. מבני בני לאה 'וכו אני, ובסוף אחד ממכתבי
, מתייחסים לשבט יהודהב התימנים רומפורסם ש

, נו לוייםיש אומרים שא נואם כי דוקא במשפחת
משום שלא היו , יןישתכח הענשמאיזו סיבה הרק 

כהן שיעלה  יןממילא אם או ,כהנים בסביבה
בכל  .'נתפרדה החבילה ולא עלה לוי וכו, ראשון

 שבט יהודהשגם משפחתנו מ, כ מקובל"אופן בד
, רחל אינה הסבתא שלנו, בכל אופן. כמו כולם

   .זה גם חשוב, פ היא אחות של הסבתא"אבל עכ
 ניחושב. רק זאת הנקודהלא , צריכים לדעת אבל

בקבר מקובל ללכת להתפלל הסיבה שלא ש
שם קבורים אפילו ש, במערת המכפלהלאה ש

נה לא בגלל שיש, ואמהות אברהם יצחק ויעקב
אלא גם באופן שאין בחינה של , בעיא של סכנה
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 חלכ מקובל להתפלל בקבר של ר"בד, נהסכ
כנראה . ולא בקבר לאה ושאר האמהות והאבות

ה ַעל , שהרי כתוב, ינו לחנםאדבר ה ָרֵחל ְמַבּכָ
ֶניהָ  הקשר של עם , דהיינו ].ד"י, א"ירמיהו ל[ ּבָ

מי שעומד , מבחינת תפילות, אליה שראלי
מזה , גם כך רואים. יא דוקא רחל אמנוה לזכותם

ְבַרת ֶאֶרץ קבר את רחל  שיעקב אבינו עֹוד ּכִ ּבְ
הכניס הוא לא  ].'ז, ח"בראשית מ[ ָלֹבא ֶאְפָרָתה

זה היה . קבר אותה על הדרךאלא , אותה לעיר
ה "הקב, ודשקח הברוצפה כיון ש .י הדיבור"עפ

יגלה אותם כש, יות ישראלהודיע לו שעתידים גל
והיא , דרך הקבר שלה הם יעברו נבורזאדן

אבל ראיתי בפסיקתא  .יםתבקש עליהם רחמ
 שהם הלכו אצל אבות העולם, שם נוסף ,רבתי

האבות והאמהות לא . ולא הועיל להם, להתפלל
 ,אבל רחל .לא כתוב למה. משום מה עזרו
 והתפללההיא קמה  ,עברו על הקבר שלהכש

יש  .לאורך כל הדורות כך. ה"הקבוהתחננה ל
לכן מקובל ללכת  .יין נסתראיזה ענכנראה בזה 

ולכן גם יודעים , דוקא תפלל על הקבר שלהלה
, זהלהתפלל ביום י דכ. את היארצייט שלה

. 'כרחם אב על בנים'ו ,לעורר את הזכות שלה
   .כ אצל כל האבות"משא

  
לגבי מה שאנו אומרים שזמן פטירתה , אופן בכל
. יש כאן לכאורה פלא עצום, בחודש מרחשון הוא

 .ו"צעורר אותי לכך ידידנו הרב יואב חלא י
שהיא לא נפטרה , מפורשלכאורה ל "חזדברי ב

והדבר , י מביא מדרש זה"רש. בחודש מרחשון
י "רש .אקרא זאת רק כדי להזכיר לכם, מפורסם

ְבַרת ָהָאֶרץ  על הפסוק בפרשת וישלח ַוְיִהי עֹוד ּכִ
הּ  ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ֶלד ָרֵחל ַוּתְ  ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַוּתֵ

זאת '? כברת'ש המלה מה פירו ].ז"ט, ה"בראשית ל[
אצל בני , מצאנו אותה בעוד מקום. מלה קשה

ְבַרת ָאֶרץ, לגבי אלישע עמון  .ַויֵֶּלְך ֵמִאּתֹו ּכִ
לשון , מנחם פירש, י"רשאומר  ].ט"י', מלכים ב ה[

ה הוא לא הכניס, דהיינו .רבוי מהלך רב. כביר
. כי היה מרחק גדול עד העיר ,עירקבורה בל
המשפחה וכל  ,המטלטליםעם כל  ,יעקב אבינוו

ברה כפי שעושה לא יכל לבוא לעיר ולקָ , הילדים
את הולך לקבור ש ,מיושבבמקום נמצא ה אדם

 כ"אח. קבר אותה בדרךהוא לכן  .מתו וחוזר
בזמן שהארץ חלולה , ואגדה ,י"אומר רש

שהניר מצוי הסתיו עבר  ,)ר"ב(ומנוקבת ככברה 
בלשון ו .'הסתיו עבר' .'וכו והשרב עדיין לא בא

אם הגשמים  ,כ קשה"א. 'הגשמים עברו' ,ל"חז
 .פירושו שזה קיץ ,ין לא באיהשרב עדועברו 

ואומר , י אומר בעצמו פירוש אחר"כ רש"אח
שהוא שם מדת קרקע כמו מהלך פרסה או , אני

כמו , דה ידועה לקרקעהיתה בזמנם מ .'וכויותר 
, טר או אלפיים אמהמשבזמנינו אומרים קילו

   .'כברת ארץ'שקראו לה דה ידועה אצלם היתה מ
, י מרחיב על הנושא הזה"רש ,בפרשת ויחי גם

ומבקש , כאשר יעקב אבינו מתנצל לפני יוסף
לא קבר על שידע שיש בלבו  ,י"ממנו לקברו בא

הוא הסביר . אפילו לא הכניסה לעיר, את אמו
, זה היה על פי הדיבורשו, לו סיבות לכך שהיו, לו

אבל , זאתהיה עושה מצידו  הוא. 'כך היה רצון ה
, י"אומר רש ,בכל אופן. נוספים נימוקיםלו  היו

 ,והם אלפים אמה .מדת ארץ - כברת ארץ
ולא  .משה הדרשן' כדברי ר ,כמדת תחום שבת

כבו עלי גשמים מלהוליכה ולקברה יתאמר שע
לא לקחתי אותה עד מערת ש הסיבה ,בחברון

שהארץ חלולה  ,עת הגריד היה ,המכפלה
 כמו שמצינו, גריד היינו יובש .קבת ככברהומנו

ב "ד ע"א ודף צ"ה ע"נדף מסכת פסחים ' גמב
 ,מרוב החום .זמן של יובש, דהיינו. חננאל' ברבי

הארץ חלולה ומנוקבת , הקרקע מתייבשת
 .ממש כמו אריגה, נהיה סדקים באדמה .ככברה

לבית לחם ' ולא הולכתיה אפי - " ואקברה שם
אבל  ,שיש בלבך עלי וידעתי ,להכניסה לארץ

שתהא  ,פ הדבור קברתיה שם"דע לך שע
לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן והיו 

יצאת רחל על קברה ובוכה  ,עוברים דרך שם
קול ) ירמיהו לא(' שנא .ומבקשת עליהם רחמים

יש שכר  ,ה משיבה"והקב .'ברמה נשמע וגו
היא  .ושבו בנים לגבולם' וגו' לפעולתך נאם ה

י פירוש "כ מביא רש"אח .רבה בזכותההו ,נענתה
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כדי שיעור  ,כרוב ארעא ,ואונקלוס תרגם ,אחר
 מבי תעלא מסיק'ל "חזכמו לשון  .חרישת יום

זה  ,שיעור שחורשים ביום אחד, דהיינו, 'רבאכ
. 'כברת ארץ'לכן קראו לזה  ,ידוע בזמנםהיה 

פה יש  ,כ"א .חרישה היינו' כרבא, 'בלשון ארמית
אולם ', כברת ארץ' פירושה כמה פירושים מה

דבר היה בזמן ה, ל"מדרש חז בכל אופן לפי
. ץ מנוקבת ככברהשהאר בזמן החום, הקיץ

הדבר מפורש יותר  .כברת מלשון כברה
אמר לו יוסף , כךשם כתוב  ,בפסיקתא רבתי

משום שמא שלא הכנסת אותה לקבורה  ,ליעקב
, יוסף מנסה להגיד לאביו .עונת הגשמים היתהש

, לא, מר לוא .ה לךתהיזאת הסיבה שכנראה 
בזמן , בין פסח לעצרת ,ד כברת ארץובע

גם  .ממש במפורשכ זה "א .שהארץ מנופה
הארץ  ,שמרוב החום ,כתוב מדרש שכל טובב

ו יהיה בזיון "שח ולכן לא רצה יעקב, מעלה אבק
לכן  ,קח אותהכשאתמלא אבק שת, בלוויה

  .ה מה שיותר מהרברהעדפתי לקָ 
לפי רבינו , מצד אחד אנו רואים, כךיוצא  כן אם

 .שזה היה בחודש מרחשון, ילקוט שמעוניו בחיי
ובפסיקתא  ,י מביא"במדרשים שרש ,מצד שני

שזה היה בין פסח רואים  ,בשכל טובו רבתי
כ איך "א .שזה היה בקיץמפורש כתוב ב .לעצרת

 איך ניישב את ?מתיישבים שני הדברים הללו
   ?הסתירה הזאת

הרבה קושיות  נםשיש, ס"תבשם הח מובא
לפעמים . ואין פותר, שמתגלגלות בבתי מדרשות

מדרשים ' ,ומתרצים ואומרים, קושיותישנן 
 .והללו אומרים כך, אומרים כך הללו .'חלוקים

התירוץ , כאלה שהולכים לישון אחרי זה נםיש
אלו . אין דבר כזה, נואבל אצלי. הזה טוב להם

אין ו, הכל אמת .ים חיים'דואלו דברי אל
זה רק נראה , נם כאלהואם יש .לוקיםמדרשים ח

 ,שמיאדואכן בסייעתא  .חלוקים שהם, לנו כך
לא תירוץ . ותירוץ נפלא, אפשר לומר תירוץ

   .דחוק
 ,]ב"ע' דף י[ שנההמסכת ראש יש ב, כידוע

תנאים , מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע

 רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע, גדולי עולם
בחודש  האם, מתי נברא העולםנחלקו , בן חנניה

שגם , עוד מעט נראה .תשרי או בחודש ניסן
אלא , מחלוקת במציאותאינה זאת מחלוקת 

נ "ובל ,שני הדברים נכונים. שניהם אמרו אמת
לפי פשטות , בכל אופן. נגיע לכך בהמשך

בתשרי נברא  ,רבי אליעזר אומר, הדברים
והוא מביא לכך ', ונולדו אבות וכבתשרי , העולם
, בניסן נברא העולם ,ורבי יהושע אומר .ראיות

  . 'אבות וכו ובניסן נולד
לא כתוב וראיתי ש ,עצמו במדרש תדשא עיינתי

, רבינו בחיישם כמו שכתוב בילקוט שמעוני וב
וראובן בחודש  ,בנימין נולד בחודש מרחשוןש

 לא כתוב את שם. 'ושמעון בטבת וכו ,כסלו
בחודש ', 'בחודש הראשון'וב כתאלא , החודש

הלשון של כך  .'וכו' בחודש השלישי', 'השני
. רה לנו הבעיאכבר נפת, ז"לפי .מדרש תדשא

על כל  ,ל היתה מדורי דורות"חז מסורת, דהיינו
, השמיני, השלישי, דש השניבחו ,שבט ושבט
 .חודשמספר באיזה  ,כל אחדעל . 'התשיעי וכו

, ו מרחשוןאם זה תשרי א ,החודש אבל מה שם
מי  .כל אחד מפרש כפי שיטתו .זה כבר פירוש

כ בנימין "א', בתשרי נברא העולם'שסובר ש
 כי. נולד בחודש מרחשון ,שנולד בחודש השני

ולפי . הוא השנימרחשון  ,הראשוןהוא אם תשרי 
כ "א', בניסן נברא העולם'סובר רבי יהושע ש

. הפלא ופלא הדבר .הוא חודש איירשני החודש ה
חודש ב יארצייט של רחל הואהשהתקבל ש ומה

בתשרי נברא 'שאנו פוסקים  זה משום, מרחשון
העולם לכן . זררבי אליעכי ההלכה כ', העולם

לקבוע את  ,מקובל כבר מאות שנים וכך ,נוהג
 ל"קיילהלכה כי , מרחשוןא "יום יהיארצייט ב

 ,כ פשוט"כ ינואדבר זה  גם ,אמנם .רבי אליעזרכ
שהלכה כרבי  ,אוחזיםאבל רוב הראשונים 

 א"והרשב ן"רמבוה, ם"סובר הרמב כך. אליעזר
' ובעצם יש לכך מקור בגמ. ועוד הרבה ראשונים

כמאן  ,ר שמואל בר יצחק"א ]א"ה דף כז ע"ר[
זה היום תחלת מעשיך זכרון 'מצלינן האידנא 

דאמר  ,כרבי אליעזר ,כמאן '?ליום ראשון



       ד"שכ'ג ב"תשע'ה חיי שרהק "מוצש

 
 ז

אומרים במוסף של הרי . בתשרי נברא העולם
לת זה היום תח' ,לומר נקבע בנוסח, ראש השנה

, תשריב' בא, כעת בראש השנהאנחנו  .'מעשיך
  . 'זכרון ליום ראשון' שהוא אומריםאנו ו

על היום  ,]ב"ד ע"ג דף ע"עץ חיים ח[כותב  ץ"מהרי
היא כך  .זה מלשון הריון' הרת'ש ,הרת עולם

 ְוַרְחָמֿה ֲהַרת עֹוָלםבנביא אומר הפסוק  .הפשטות
יום להכוונה ש ',הרת'יש מפרשים  ].ז"י', רמיהו כי[

בספר  כך כתוב .אין ראיה, לפי דבריהם. הדין
כל מקום שנזכר בספר שב, י"הפרדס של רש

אבל לפי מה  .'הרת'תרגומו , 'דין' המלה משלי
, דהיינו .הריוןהכוונה ל ,כ"שמפרשים בד

רי ה .שנולד ביום זה ,אדם הראשוןל מתכוונים
וביום , שרים וחמשה באלולהעולם נברא בע

ו יום התשרי ז' כ א"א, שי נברא אדם הראשוןהש
אבל  ,מתכוונים על הלידה .בריאת אדם הראשון

. כי זה תכלית העולם, קוראים לזה בלשון הריון
 .'היום הרת עולם' לכן זה נקראו ,זהו סוף ההריון

ואתיא כרבי אליעזר דאמר  ,ץ"ותב מהריכך כ
זה לא פרקא , דפוס ותטע זו ,ה"רקא קמא דרבפ

 מצלינן כמאן ,ה"פרק שלישי דר קמא אלא
, כרבי אליעזר ,לת מעשיךהאידנא זה היום תח

, דאמר בעשרים וחמשה באלול נברא העולם
ובו  ,אדם הראשוןה נברא "וביום ששי הוא ר

 .יצא זכאי .ובו ביום יצא בדימוס, ביום נידון
ולפיכך הוקבע היום  .פשי מן העוונותח ,פירוש

, ל"כדאמרו רז, הזה יום משפט לכל הדורות
כשם . סימן לבניך התא, ה לאדם"אמר הקב

כך , שעמדת לפני בדין ביום זה ויצאת בדימוס
עתידין בניך להיות עומדין לפני בדין ביום זה 

וזה שאמר היום הרת עולם  .ויוצאים בדימוס
  .'היום יעמיד וכו

  
 .הוא תירוץ נפלא, התירוץ שאמרנו לכאורה

, טוב ,שהו ויאמרימאולי יבוא  ,מצד שני אבל
חודש בלקבר רחל יכול להגיע  אבל אינני

אלך באחד עשר  אולי ,שם עכשיו צפוף, מרחשון
היארצייט יוצא ש, שהרי לפי רבי יהושע, באייר

, ממנו לא נמנעאנחנו , בסדר. איירחודש ב הוא

א "אאבל  ,שילך להתפלל באיזה יום שהוא רוצה
   .לא נשמע דבר כזה .טלעשות מזה יארציי

להלכה ש ,אנחנו אמרנו .יש פה קושיא ,אמנם
. שבתשרי נברא העולם, פוסקים כרבי אליעזר

 ,ג"הקידוש החודש מ' ם בפרק ט"והראיה מהרמב
כך מדייק ממנו  .ב"ה' ומהלכות שמיטה פרק י

, כותב כךן "גם הרמב ].ט"בסימן רכ[ הברכי יוסף
 ,שנימצד  .ה"במסכת ר ן"הרוא "הרשב וכן
אולם , מביאים את המחלוקת שםש "ף והרא"הרי

כשיש מחלוקת בין רבי  ,כ"בדהרי  .בלי להכריע
יש  כ"א. הלכה כרבי יהושע, אליעזר לרבי יהושע

שהלכה כרבי , לפי שיטתם, אומריםהכאלה 
 כתוב ,]ה"תיקון לבהתחלת [בתיקוני הזוהר  .יהושע

. 'בתשרי אותיותבראשית ', בראשית על הפסוק
רמוז שזה היה בחודש  לה בראשיתבמכבר 
וזו , "בתשרי' א"מוסיפים שיש כאלה  .תשרי

גם אם , בכל אופן. נדבר נפלא .בראשיתלה המ
אבל כבר  ,מוסכם לפי רוב הראשונים דברה
אלו , 'תוספות במקום אומרים בשם רבינו תםה

גם רבי אליעזר , דהיינו .'ים חיים'ואלו דברי אלד
בתשרי עלה במחשבה  יכ, רבי יהושע צודקים וגם
  . ולא נברא עד ניסן, בראותילה

אם ? לכאורה מה זה מתרץ, זאתלהבין  צריכים
איך כעת אתה  ',בתשרי נברא העולם'שאמרת 

 .כך התשובה היאאלא  ?רק במחשבהשזה  אומר
, דםאאצל בן ' עולה במחשבה'כשאתה אומר 

ביום ההוא אבדו ' .ו דבר שיכול להשתנותזה
אבל בסוף לא , רוצהוחושב  אדם .'עשתונותיו

בה זה מחש ,ה"אצל הקבאולם  .נהיה שום דבר
. יעשהבטוח שי ,כי מה שהוא חושב. כמו מעשה

  . לכן אפשר לקרוא לזה מעשה
באים פה ' התוס .יש פה משהו יותר עמוק אבל

הלכה , נו אומריםמצד אחד א. לתרץ איזו קושיא
 ?כמאן מצלינן, אומרת' הגמש כמו. כרבי אליעזר

שכך נפסק פירושו  ,בתפילה זאתם קבעו א
ל כרבי "קיי תקופותגבי הל ,מצד שני .להלכה
תקופת  .תקופותיש ארבע הרי  ,דהיינו. יהושע

 .תקופת טבת, תשרי תקופת, תקופת תמוז, ניסן
ביום , דהיינו .י רבי יהושעהולך לפבזה החשבון 
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ממנו  ,תחילת בריאת העולםל רביעי ש
פי מה שאמר רבי ל אבל, החשבונות הולכים

מתי אנו . לגבי ברכת החמה ,כגון. יהושע
בחודש ? בניסן או בתשרי? מברכים ברכת החמה

ברכת אומרים  ,פעם בעשרים ושמונה שנה .ניסן
וזה הולך , רביעי של בריאת העולםהחמה ביום 

כ לכאורה אנו סותרים את "א. לפי רבי יהושע
אנחנו עושים כרבי , י התקופהלגבכי . עצמנו

 ,השאלה הזאתש כבר שואל את "הרש .ושעיה
תופסים את החבל איך אנחנו  .ונשאר בתמיהה

' כר פוסקיםאנו תקופה ולגבי ה, בשני ראשיו
   ?יהושע
אבל , זאתלהסביר  כמה תירוצים כיצד ישנם

נפלא אומר הגאון רבי יהונתן אייבשיץ תירוץ 
ממש , הוא כותב הפלא ופלא. יערות דבשספרו ב

שבבריאת  ,ל"חזמדרש מביא  הוא .דבר גאוני
היו פועלים במהירות  המזלותוהמאורות  ,העולם
, דשיםכ לוקח אצלנו ששה ח"מה שבד. עצומה

כאשר הגיע בריאת אדם  .אז זה לקח ששה ימים
 .לפי המזלות זה כבר היה חודש תשרי ,הראשון

המזלות הולכים  ,אדם הראשון אבל אחרי חטא
, לפני כן םלאו. רותבמשך כל הדו כמו, באיטיות

צודק רבי  כ"א. הדבר הלך במהירות עצומה
 ,מה שאמרת רבי יהושע .וגם רבי אליעזר, יהושע

אליעזר ' שרמה ו. זה אמת, בניסן נברא העולםש
גם זה , שאדם הראשון נברא בחודש תשרי ,אומר
ומה שאנו הולכים . שני הדברים צדקו יחדיו. אמת

השמש  אזכי , זה גם נכון ,תקופה לפי חודש ניסןל
הלכו אז אבל המזלות , בבריאת העולם נתלתה

המזל של חודש ניסן הוא הרי  .עצומה במהירות
 כ זה"א. הוא מאזניים חודש תשריושל , טלה

דרך  .ונהיה מזל מאזניים, הגיע במהירות עצומה
 ,סימן של המשפטים זה מאזניגם ה ,אגב

ה "הקב .את מעשי בני אדם במאזניים ששוקלים
אפשר לראות באופן , בטבע זאתעשה כבר 
   .ל המשפטין שיהענאת  מוחשי

דרוש הראשון זה ב, דבשיערות על כותב ב וכך
כשמו . הדבר ממש מתוק מדבשו ,]א"ע' דף ז[שלו 

בתחילת דמה שאמרו , הוא כותב כך .כן הוא

תליית אי הכוונה  ,בריאה בניסן או בתשריה
או בראש מזל , המאורות היה בראש מזל טלה

י "פ[וכמבואר במדרש רבה בראשית  .מאזנים
ר היו המאורות גלגלים "קודם חטא אדהכי ] ד

כ הולכים "ואח ,הולכים במהירות למאוד
כי  ,ובזה יובן .ת למאוד בקלקול החטאובמתינ

כי  ,במזל טלה' לת ליל דיהמאורות נתלו בתח
 ,ולכן ניסן ראשון לחדשים ,הוא ראש למזלות

ומשם  ,הלךוגם ראוי שבו יתחילו המאורות ל
אך מיהרו לסבב גלגל המזלות  ,יקחו דרכם

עד שכאשר הגיע יום  ,בהלוכן ממערב למזרח
הגיעו המאורות למזל  ,הששי אחר חצות
 .'וכומאזנים שהוא תשרי 

רבי לפי  לתקופה אנו הולכים למהמובן  כ"א
 .שיכי אדם הראשון נברא ביום הש, יהושע
א זה ל ,בניסןשזה היה כשאתה אומר , דהיינו

כי מה , אצלנוזהו חודש ניסן כמו שבפועל ש
זה היה  בזמן ההוא, דשיםשאצלנו לוקח ששה ח

כל הדברים  ז"לפי. במהירות של כמה ימים
 .וזה ברור ואמת ,והוא כותב בסוף .מסתדרים

איש בער לא ו ,ל"ומה עמקו מחשבות חכמינו ז
  .ידע

במרחשון  א"שינו אומרים שכאשר א ,ז"לפי יוצא
 מאן דאמרזה לפי , פטירה של רחלתאריך הו זה

. החודש השני וזה ממילא, שבתשרי נברא העולם
שזה יהיה בחודש אייר  לא שייך לבוא ולהגיד

לפי . וכפי המדרשים ההם, יהושע' אליבא דר
כי זה היה רק בשנת  .לא הולך דברה, ותירוצ

  .הבריאה כמובן
אבהיר את הדברים : בתשובה להערה מהקהל

כי יש  ,הדעותת כל השיטות ולא נערבב א ,יותר
 .אבל התשובה היא כזאת, מה פירושיםפה כ

, המדרשים שאמרו שרחל מתה בין פסח לעצרת
. שבניסן נברא העולם ,סוברים כרבי יהושע

אבל , שהיא מתה בחודש השני, המסורת היתה
מי שסובר שבתשרי . כל אחד פירש לשיטתו

חודש בהוא  היארצייטממילא  ,נברא העולם
שזה  'כברת ארץ'הוא לא יפרש  כ"וא, מרחשון
מלשון  ,הפירושים האחריםכיפרש  אלא, ככברה
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במדרשים פירושים ה .כביר או שזו מדת ארץ
אבל  .ם תולדות של המקורה, הפרטיםויתר 

. אין סתירה בזהו, הוא אמיתי ,הדבר בעצמותו
כל אחד מפרש לפי  ,איך לפרש את הפסוק רק

הפירוש של  לפיזה לא הולך , בכל אופן .שיטתו
ויש עוד להתעמק בכוונת  .רבי יהונתן אייבשיץ

  .ולא באתי אלא להזכיר, דבריו
' אליעזר והן ר' הן ר, שכל הדברים ,זה עניין

בספר מובא בקיצור גם , אמיתייםהם  ,יהושע
אבל הוא מוסיף  ,]ב"ח ע"דף קי' פרק כ[נחלת יוסף 
ראוי  ,בהתחלה הוא כותב כך. עוד פירוש

היאך נחלקו אבות העולם בדבר , להתבונן
אבל שמע ? ו"וכי אחד יהיה שקרן ח ,המציאות

 .חיים ים'כי אלו ואלו דברי אלד בעיון הזך יראו
זאת כותב ו ,שאמרנו הוא מביא פה את המהלך

י אייבשיץ "דהיינו ר .י מפראג"הגאון הרבשם 
שיש , המקובליםהוא מביא את כ "אח .שהזכרנו

יסוד  .יהם אמתאיך שנ, להם דעה אחרת בזה
ויש , יש הריון. ששני הדברים נכונים ,אותירוצו ה

האם  ,דםאכאשר למשל שואלים על בן . לידה
 ,נמצאשהוא אחד אומר  ?הוא נמצא או לא

מדוע הוא אומר  .שהוא לא נמצאאומר והשני 
אבל השני  .לא רואים אותו כי? נמצא ינואש
הוא מתכווין שהוא , שהוא כן נמצאאומר ש

המחלוקת בין רבי יהושע  זו. נמצא בבטן אמו
כמו , מדבר על התקופה הראשונה אחד .א"לר

השלב  ,דהיינו". במחשבה" ,שרבינו תם אמר
אבל אם תגיד  .צם העולם לא קייםשבע, הראשון

כי הוא קיים בצורה , ם אתה צודקג ,שהוא קיים
כך . מתי שבפועל זה קרה ,והשני מדבר .נסתרת

דברי רבינו שב שהוא מתכוין לאני חו .הוא כותב
בכל . ה"רא בשער הכוונות ענייני "י זיע"האר
האדם הוא  .יסוד הדברים הוא אותו דבר, אופן

כל מה . והעולם הוא עולם גדול, עולם קטן
, יש באדם בחינת עיבור. אירע לזה, שאירע לזה

אדם הוא בבחינת עיבור בבטן ה .ובחינת לידה
יש אדם זה  אם, אם ישאל עליו השואל. אמו

שהרי  .אמת דיבר, וואחד ישיב כי אינ ,עולםב
לא נמצא כי אם בכח ולא לא נראה ו עדיין

אם אחר ו .וייתו היא בהעלם גדולווה, בפועל
גם כן אמת  ,כי ישנו בעולם ,ישיב לשואלו

ממנו ואנו , שהרי כריסה בין שיניה ,דיבר
מרגישים את תנועות העובר , מרגישים התנועה

אבל , ף על פי שהוא עדיין בהעלםא ,בבטן אמו
. שהוא עולם קטן ,לגבי האדם זה .הוא בעולם

רבי אליעזר אומר  .דבר בעולם הגדולהכך 
עיבור ונה על בחינת הכו ,בתשרי נברא העולם

 ,יהושע אומר' רו .בהעלם ובכחשהיה  ,העולם
, לידהבחינת ההכוונה על , בניסן נברא העולם

שביעי חודש הבפועל בו שנתהווה העולם בגלוי
 ,כי יולדת לשבעה יולדת למקוטעין, להריון

 .לשון הרה והריון, וזהו סוד היום הרת העולם
  .נקטו בדוקא את הלשון הריון ,לפי דבריו

  
נו אומרים בתשִרי נברא מה שא ,אגב דרך

בעברית אומרים קצת . ש בחירק"הרי, העולם
זאת , צריכים לדעתאבל . תשֵרי בצירי, אחרת
מי  .ית של היום נפלו הרבה שיבושיםבעבר. טעות

דורות יראה בפיוטים שכתבו ב, שרוצה הוכחה
אלא אפילו בעדות  לאו דוקא אצלינו, הקדמונים

נפשי  אבלה, צום גדליה בפיוטי, למשל. אחרות
 גם, יביד האִר  בית תפארתי נשרף ,יוחשך תאִר 

שה בשלהיום  דועכו, יִר אשר עזבו שאֵ  םפלטי
תשֵרי עם  ,חרוז איך יהיה .זה לא תשֵרי .בתשִרי

  !?יתאִר ו יאִר 
  

ם לונזאנו כתב "גם מהר. כך עוד ספריםב ראיתי
 כן־כמו. ש בחירק"חרוזים שמובן מהם כי הרי

, כותב כך, תחכמוניבספר  יהודה חריזי ר"הר
וכל , אבעת כל טוב יפרי ,דשים תשִריראש הח

הכוס  תנה ,וכן. לב במרום השמחה ימריא
   .ח בה כעץ רענן ותפריאותפר, לפניך בתשִרי

  
אמנם לא . שמסר עולמו לשומרים, 'ברוך ה כ"א

, מלשון סליחהכי זה , תשֵרי יצא להם לומרנם לח
ולא עושים  .רק רמז ואבל זה .י ותשבוקתשֵר כמו 

  .ל"ואכמ .גירסא פירושמ
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מדוע חתימת הלימוד בספר דניאל הוא בפסוק שאמר 
  . ר הרשעאצנבוכדנ

צ לומדים "ד פעו"אן בבימכ אנחנו, האחרון בזמן
בכל  ,אחרי שגומרים .בשילוש את ספר דניאל

. חתימהאומרים בסוף  ,ים קצתארפעם כשקו
מה . ידוע הרי שיש לכל ספר פתיחה וחתימה

   ?ספר דניאלהחתימה של 
בלשון  וארמית וחלקב וחלק, ספר דניאל הרי

ָמה  ,פסוקהיא ב חתימהוה, הקודש ָאתֹוִהי ּכְ
יִפיןְוִת  ,ַרְבְרִבין ָמה ַתּקִ ַמְלכּוֵתּה ַמְלכּות  ,ְמהֹוִהי ּכְ

ר ְוָדר ,ָעַלם ְלָטֵנּה ִעם ּדָ פסוק  .]ג"ל', דניאל ג[ ְוׁשָ
פלא והתפלאתי  .נבוכדנאצר הרשע זה אמר

דבריו  חוזרים עלש ,לנו ולנבוכדנאצר המ ,עצום
את שאלתי , זו ה לי קושיאתהי ?כל הזמן

הוא ר נבוכדנאצהרי  .ע"בצ ונשארנו ,החברים
שהשליך את חנניה מישאל  לאחר, זאתאמר ש

 גדולהנס על ההתפלא  הוא .ועזריה לכבשן האש
כדי לשבח את , את הפסוק הזה מרוא, שקרה

כל  כ למה אנו צריכים להגיד פסוק זה"א .ה"הקב
פסוק שאמר דניאל ' וכי לא היה עדיף לו ?הזמן
או ', כגון גלא עמיקתא ומסתרתא וגו, עצמו

  .וכדומה. 'ויגיע וגואשרי המחכה 
חזקה  הקושיא למעשה: בתשובה להערה מהקהל

, א"ג משה שליט"כמו שהעיר כעת בני הרה .יותר
שבעצם  ,ב"ב ע"צדף בסנהדרין ' גמהרי כתוב ב

השליך אותם  שנבוכדנאצר ,זההיה רק נס לא 
אלא שהוא גם הרגיש את , וניצלו לכבשן האש

יחזקאל הנביא בבקעת  ית המתים שעשהתח
 יהם שלעצמותו, יחזקאל החיה מתים. ראדו
י מביא "רש. מתים טפחו על פניו של נבוכנצארה

וכשהוא , יים מעצמותלו כלים שעשו שהיו, פירוש
 ?מה קרה, שאל. ראה שהם עצמות, בא לאכול

איזה  ,אמר. יחזקאל מחיה מתים ,אמרו לו
וגם , צליחגם כבשן האש איני מ? מה זה, ע"רבש

הוא . הו מנהל את העולםכ יש מיש"א. מקרה זה
הוא ו ,ממש חזקהבאה לו אמונה , התפעל כל כך

  .ה"בח את הקביש
בשעה  ,תנו רבנן, אומרתבסנהדרין  'הגמכך 

שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל 

 ,ה ליחזקאל"אמר לו הקב ,ועזריה לכבשן האש
כיון שהחייה  .לך והחייה מתים בבקעת דורא

לאותו רשע על באו עצמות וטפחו לו  ,אותן
חבריהן  ,אמרו לו ?מה טיבן של אלו ,אמר .פניו

יחזקאל  .של אלו מחיה מתים בבקעת דורא
 .מחיה מתים ,חבר של חנניה מישאל ועזריהה

אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה  ,פתח ואמר
תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר 

יוצק זהב רותח לתוך פיו  ,ר יצחק"א .'ודר וגו
שישימו לו טינופת  לומר כוונתו .ותו רשעשל א

 ואהבגלל ש', זהב רותח'אבל הוא אומר , בפה
כניסו לו שי, לכן אמר .רצה לזלזל בולא ו ,מלך
שאילמלא  .מ לסתום את פיו"ע, זהב רותח לפה

ביקש לגנות כל  ,לא בא מלאך וסטרו על פיו
 .שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים

 הוא, ל וסטר לו על פיוהמלאך גבריאלולי שבא 
על לו סטר  אבל המלאך, ולשבח רצה להמשיך

כי אם היה  .שיתק אותו שלא ימשיך, הפה
ביקש לגנות כל שירות ותושבחות , 'ממשיך

היה  כל ספר תהלים .'שאמר דוד בספר תהלים
היה מגנה . היה אומרהוא לעומת מה ש ,לא שוה

. אין לתהלים ערך, שזה לעומת זה, מראה. אותו
שהיה מסדר , לים קשות מאדי אומר מ"שר

ה "הקב ,ואילו אמרן .שבחות נאות יותר מדוד
יותר מאחרי השירות שעשה  ,היה נוטה אחריהן

  .כך כתובבכל אופן אבל , פלא עצום .דוד
הוא הספיק להגיד , תם לו את הפהמלאך סה כ"א

 זה פסוקנו צריכים להגיד וכעת א ,פסוק אחדרק 
ושרף  ,בית מקדשינו זה שהחריב את ?כל הזמן

ו לבטל את כל "ועמד ח, בית תפארתינואת 
 ,כביכול היה יותר מוצלח, דוד המלך תהילות

שיהיה לנו  ?אנו באים וחוזרים על זה בכל פעםו
תה לי הי ,היה לי פלא עצום? שגור פסוק זה בפינו

אבותינו , מאידךאבל  .הרגשה לא טובה מכך
   .רכים להבין את הדבצריכ "א ,זאתיסדו י

הרי  ?וכי הוא גרע מבלעם הרשע, נאמר מה
ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעקֹב , מרבלעם הרשע א
ָרֵאל ֹנֶתיָך ִיׂשְ ּכְ  ,אתם יודעים ].'ה, ד"במדבר כ[ ִמׁשְ

 .את תפילת שחריתהאשכנזים מתחילים כך 
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בבוקר כשנכנסים אומרים הם הדבר הראשון ש
אני וכן ו ,יעקב מה טובו אהליךזהו , לבית הכנסת
בסידורים שלהם הדבר כתוב מיד  .ברוב חסדך

גם , אבל לא צריכים ללכת רחוק .בהתחלה
פסוק שחרית  בסידורים שלנו אנו אומרים בשבת

ויאמר אליהם ישראל אביהם 'בפיסקת . אחר
ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי , אנו אומרים ',וכו ֶהן ָעם ּכְ

ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְודַ  ּכַ א לֹא ִיׁשְ ָ ם ֲחָלִלים ִיְתַנׂשּ
ה ּתֶ   .שאמר בלעם הרשע, אנו אומרים דבר .ִיׁשְ

את אשר 'אצל בלעם כתוב אבל  :שאלה מהקהל
  'ים בפי וגו'דאל ישים

כנראה , אתם צודקים, יפה :א"שובת מרן שליטת
את הדברים ה שם לו "הקב ,בלעם בגלל שאצל

אבל תתפלאו  .לכן אנו אומרים זאת, בפה
מה 'פסוק את ל לא היה אומר "שמהרש, לשמוע

וכן כתב  .ותובלעם אמר אבגלל ש, 'טובו
שבלעם  ,ל מוסיף"מהרשאבל . ץ בסידורו"היעב

הוא שאם היה חושב ש ,משמע. התכוין לקללה
   .נוראהיה אולי לא  ,ן לטובהיהתכו
פסוק אנו אומרים ה "בר אפילו, יתירה מכך אבל

על 'נו אומרים יות אבתפילת מלכִ , שאמר בלעם
לֹא  ,וכתוב, אומריםאחרי זה , 'וכו כן נקוה לך

ַיֲעקֹב יט ָאֶון ּבְ ָרֵאל ,ִהּבִ ִיׂשְ י "י, ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ
מביאים פסוק  .וְּתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ  ,יו ִעּמוֹ 'ֱאלֹדָ 

 אלא מה. יום הדין ,בראש השנה, שאמר בלעם
, כי כפי שאמרתם, לא נוראזה בלעם אצל  ,נגיד

יברה כינה דהש ',וכה תדבר'בלעם כתוב אצל 
מה יש  ?נבוכדנאצראבל  .הוא ינואזה , מגרונו
  ?נבוכדנאצרלנו מ

אתוהי , נוהגים לומר פסוק זה, הרבה ספרדים גם
, בכלל פסוקי ותתפלל חנה', כמה רברבין וגו

ועליהם התמיהה גדולה . לפני ברכות השחר
  .כי הם אומרים זאת יום יום, יותר

 ,ותב פירושרבינו יוסף חיים כ, בבן יהוידע ראיתי
. הקושיא אולי מתחזקת יותר לכאורה לפי דבריוו

ביקש לגנות כל שירות ' פירושהמה , הוא כותב
 ןבלתודאי מה  ,לפי האמת הנה, 'ותושבחות
מה הכלב המת הזה חשוב לפני דוד , אצל הבר

 כך .יחא דמלכא ונעים זמירותדב, מלך ישראל

, בפרשת ויצא ובפרשת משפטיםק "לשון הזוה
אלא , יחאבִד לומר לא מדויק ש ניושבח םלאו
היה משמח את דוד המלך  ,דהיינו. אחָ ּדַ בַּ 

שהו ימביא מו, ה רצה לשמוח"הקב .ה"הקב
כל  אשר .הוא המבדח של המלךש ,שינגן

וכולם מלאים סודות , הקודששירותיו הם ברוח 
מה שייך  ?ומה דמיון וערך זה עם זה .נוראים

דוד  .אצרנבוכדנבכלל להשוות את דוד המלך ל
 אבל, ים סודות נוראיםו מלאשירותי, המלך

... הלואי שיבין פשט? מה הוא מבין, נבוכדנאצר
שאם היה מניחו לשבח  ,הכוונה ,הוא אומר כ"א

היה הוא אז  ,עוד שבח ארוך וגדול הכמות
שהיה מגנה לפני בני אדם  ,כ בשירו"אחמתגאה 

 ,היה מתפאר .שירה של דוד המלך עליו השלום
י לעשות משהו יותר טוב מדוד חתהצלהנה 
 .יודע שאין מה להשוות, מי שמביןאכן  .המלך

שהיה  .כאילו שהוא יותרזה נראה  ,תאבל חיצוני
יותר ארוך  ,אני עשיתי שיר גדול הכמות ,אומר

וגם בעיני  .המזמור של דוד מלך ישראלן מ
ן יודעים סודן של שאי ,המון העם הפתאים

עשה שיר  זההגנאי לומר היה נראה , הדבר
שאמר דוד המלך הגדול יותר גדול מן המזמור 

שלא יגיע שבח  ,ולכך בא מלאך וסטרו .ה"ע
נכון שבעצם אין מה  .שלו שיעור פסוק אחד

ויפאר  אבל מה לעשות שהוא ישבח, להשוות
אכן , ינם מבינים יחשבואוגם אנשים ש, את עצמו

 ,דבר יותר גדול ומפואר ,שהאיזה יופי הוא ע
נראה  .לכן המלאך בא וסטר אותו. יםיותר מתא

הוא אומר , יש קצת טעות בסוף הלשון שלוש ,לי
 כנראה, 'שלא יגיע שבח שלו שיעור פסוק אחד'

 "אלא"שלא יגיע שבח שלו ', חסרה פה מלה
  . שלא יהיה משהו גדול, דהיינו .'יעור פסוק אחדש

בעצם הרי ש ,תמתחזק שהקושיא, כן יוצא אם
מה אנחנו , כ"א. והלא שובכלל השבח הזה 

   ?חוזרים על זה כל הזמן
 .קצת ליישב רשאולי אפ, דבריובהמשך  אולם

, בהמשך הדברים ייןדבר מענהבן יהוידע אומר 
לא היה הוא  ,גם דברים אלו שאמרד, ודע

 שנבוכדנאצראל תחשוב  ,המוליד ומחדש אותם
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ר והקליפה אלא השׂ  ,דבר חידושאיזה אמר פה 
אלה משירי דוד המלך שלו גנבה את הדברים ה

והוא  .בפיו של אותו רשע הדברים ושמה, ה"ע
יה עם נלטלם ושמלכות ע מלכותיה'מה שאמר 

, ליםהתהן שלו מ גנב השר ?מאיפה זה ,רדר וד
מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך 'פסוק מ

, בארמית זאתאתה אומר נכון ש .בכל דור ודור
 ?מה חידשת, כ"א .המלךזה מה שאמר דוד אבל 

י כמה תוהא'ומה שאמר  .דברים ממשוהן הן ה
גנב אותם מפסוק  ,התחלת הפסוק ,'רברבין

רבות עשית ', עושה נפלאות גדולות לבדול'
 .'ומחשבותיך אלינונפלאותיך י 'אלד י"אתה י

ונמצא הכל גנוב , הרבהו אל וכיוצא במקראות
דוד  .הוא גנב .ולא חידש כלום, מן התהלים

, כמה וכמה דורות זאת לפניאמר כבר המלך 
   . שנבנה בית המקדש עוד קודם

כ "א, אם זה כך, יפהו כ הדבר טוב"א, אמרתי
אלא , זה אינו שלך ,אנחנו אומרים לו ,גנב ואה

   .שלנו
משום שהוא קנה את , כ"כח לי ולא נעדיין  אבל

אבל אינך יכול לצטט , נכון שזה גנוב. זה בשינוי
כ "א .ינויהוא עשה שכי , זהכ ולהגיד שכתוב דבר

גם שזה . וזה נקרא על שמו, הוא קנה זאת
. יש שינויכ "א, לים קצת אחרותוגם המ, בארמית

   .חיצונית לא מרגישים בכך
פרשת בבהלכות  ,שראיתי בספר עוד יוסף חי עד

כותב , בעצמו הגאון רבינו יוסף חייםש ,ויגש
מן השמים  אלא, לא רק שזה גנוב .בסגנון אחר

לא , דהיינו .שבח זה אצרנבוכדנשמו בפיו של 
אלא מן , השבח הזהאת  נבוכדנאצר אמר

יש פה ש, הוא מפרש. השמים שמו לו זאת בפה
כמה  ותמהוהי י כמה רברביןאתוה, רעיון בפסוק

מקומות עם דברים מעין הוא מביא עוד , תקיפין
כשרואים , דהיינו. וגם כאן הרעיון הוא כזה,  אלו

א מבינים ממיל, ה"נסים ונפלאות שעושה הקב
מלך  .י ימלוך לעולם ועד"י מלך י"י מלך י"שי

 ,אם רואים .ימלוך לעתיד ,מלך בעבר, בהווה
, או למי שמתבונן ומחשב ,נוכחים לדעתכאשר 

הוא , סים ונפלאותאדם רואה נ שבפועל ממש או

 הוא .הם פלאים מה שיש בעולםמבין שבעצם כל 
זה מה . ה היה מעולם ועד עולם"שהקב, מבין

אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה , בפסוק זשרמו
היא ה "של הקבו זה מראה שמלכות, תקיפין
, לעולם ועד ותמשיך להיות ,תמיד היתה. לעולם

מדחזינן  ,ונהוהכ, כך הוא אומר. 'עם דר ודר'
, עתה בהוה דאתוהי רברבין ותמהוהי תקיפין

נו על ים באמונתנו ודעתאנחנו מכריחים ומחליט
 ,כלומר קודם. כות עלםדמלכותיה מלהעבר 

 ,תמיד היינומעולם , 'ךלֵּ י עֻ שברת מעולם'כמו 
כי שלטניה עתיד לבוא אנחנו מאמינים ה לעוגם 

מהשמים שמו לו זאת , ו פהלפי לשונ. עם דר ודר
שמו לו בפה את ש ,כמו בלעם זה, אם כן .בפה

א הביט און ל', 'וגו מה טובו'שאמר כהדברים 
  . 'ביעקב וגו

מדוע , לכאורה. לדבש, דומה למה הדבר משל
 '?היוצא מן הטמא טמא'הרי ? מותר לאכול דבש

 ,ב"ע' אומרת בבכורות דף ז' כמו שהגמאלא זה 
אלא , הינה ממצה את הדבש מגופאשהדבורה 

 ,כ"א. שהיא פולטת את מה שמצצה מהצמחים
 ,גם כאן .'יתן טמא מטהורמי 'על זה נאמר 

כ "סהב הוא, הוא בעצם רק צינורנבוכדנאצר 
, לכן מבחינה זאת. אלה אלינואת דברים  העביר

  .אני חושב שזה מתורץ
  ? מה המלאך סטר אותואז ל: שאלה מהקהל

אבל . אתה שואל טוב: א"תשובת מרן שליט
את . מפני דעת הבריות, הוא חיצוניהכל , שוב

כ "העולם בד .האמת יודעים רק בודדים בעולם
  . שקרעולם הוא 

י "זה מסתדר עם רש כיצדיודע  ינניא ,אמנם
נראה לי שהפירוש של הבן , שהבאנו קודם

כבר , אבל למעשה .י"מתאים עם רשינו איהוידע 
. י"ומעיר גם על רש, זאת כ"ש כתב ג"הרש
עיין , סנהדרין כךמסכת ש כותב שם ב"הרש

ו לדמות "דח ,ולעניות דעתי נראה .י"פירוש רש
הוא רומז  .ק"שאמר ברוה של דודל יושיר

ומכילות כוונות . מהלך אחר לו יששבעצם 
בעצם אומר הוא  .פשוטיהןרבות קדושות לבד 

דייק לומר אלא ד, ח"כמו הגרי, דברהאותו 
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בפני המון אשר  ,רצה לומרו, 'ביקש לגנות'ש
אנשים מבינים  .אינם מבינים זולת הפשטיות

, לומר .יכולים להתעמק אינם, דברים שטחיים
 ,ך הכתובועל דר .עשות כמוהוגם אנכי אוכל 

כדוד חשבו להם , 'פרק ו הוא מביא פסוק בעמוס
  .כלי שיר

רבינו על  ,ל"מספרים בתולדות הרמח ראיתי
שהיה לו , בעל מסילת ישרים, משה חיים לוצאטו

עצמם  החושבים, אנשים נםיש .ויכוח עם מישהו
ואותו אחד , ל היה מקובל גדול"הרמח .לחכמים

ביר הסל "הרמח .שהתוכח עמו לא היה מאמין
אבל הוא , סודותורמזים יש בספר תהלים ש ,לו

אבל זה , ל היה כשרון גדול"לרמח. לא קיבל
 .ודשקח הרו של משהו גבוה, הרבה יותר מכך

ספר וכתב , הוא דיבר על פי מלאך מגיד, כידוע
ספר של כמו של לשון ב, שמונה מאות דפיםשל 
בסגנון , הוא חיבר מזמורים ,בכל אופן .ק"הזוה

קצת את ספר מי שמכיר  .ד המלךל דותהלים שה
יחשוב שזה עוד מזמור מספר , זאתויקרא  תהלים
שהוא , כמובן. כתב ממש באותו סגנון. תהלים

י "מכוון עפ מה, תרומז יאההיה מבין כל מלה מה 
הראה , זאתשהוא חיבר  לאחר .פנימיות הדברים

 ?מה פירוש פה, תגיד לי ,מר לווא לאותו משכיל
, לא, ל"הרמח אמר לו .יר לוקורא ומסבהוא ה

 .ואולי פה יש איזה רמז, יזו כוונהא אולי פה יש
, הוא בשלו .מה פתאום, אבל אותו אחד אומר

 מר לוא. רק מה שכתוב חיצונית הוא מבין
אני הוא זה , מה אתה מבלבל ,ל"הרמח

שזאת ואני אומר לך  ,שחיברתי את המלים הללו
אתה יך כ א"א, התכוונתי כך וכך .היתה כוונתי

אני  ?הוא המחברשאני כ ,כחיש אותייכול לה
על , עכשיו תבין .יהתכוונתלזה ברתי ויח

מה דוד ליש לנו מסורת  .התהלים של דוד המלך
, מדעתנונו מפרשים כך לא שא, וןהמלך התכו

מי שמסתכל  .ישהו ויגיד לנו שזה לא נכוןיבוא מו
אבל מי שיודע את . רק זה הפשט, אומר, פשט

כל הדברים הוא מגיע בממילא  ,דבריםה פנימיות
  .יןיענה לעומק

  

באתרי  השיעוריםכיצד מופיעים תשובה לשואל 
שפסקו גדולי  כמו ,כלי טמא ופסולשהוא , אינטרנט

  . דורינו
אולי לא היה , מחכם אחדתלונה  מכתב קיבלתי

אבל כיון . כי הדבר פשוט, צריך לדבר על כך
של  ח חשוב יושב באהלה"והוא ת, שהוא שאל

שאלתי על  .כ אענה על השאלה"א, תורה
של הזה הוא רוצה לשמוע את השיעור  ,השיעור

איך אפשר לקבל את לשון , מוצאי שבת
לי  ואמר ?שיעוראת האו לשמוע  ,השיעור

מה , התפלאתי .טרנטיש אתר באינ, בתמימות
בעיני  ונמצא מכשיר אותו? לכהן בבית הקברות

תן בידם נו? ץ הזהמכשירים את השק ,ההמון
שרוכשים את הדבר כדי הרי יאמרו  ?מכשול

וחושבים , שיעורי תורה, לראות את השיעורים
דו לא יודע מסתמא כבו ,אמרתי ?שעושים מצוה

עדיף לי ללמד  אבל ,מנםזה תירוץ דחוק א. מזה
  .'וכו זכות
לכן אני אומר , יודעים ינםאנם כאלה שיש אולי
 למרות ששומעים, ברור כשמש בצהרים. זאת

שאפשר להגיע  ,כליםבאילו האת השיעורים 
ידוע שגדולי כ, האינטרנטלגבי אבל , אליהם

ראל מתירים רק את האינטרנט החסום של יש
, מי שיש לו את המכשיר הזה, דהיינו .נתיב

רק אם הוא חסום דרך , לצורך הכרחי כגון פרנסה
מי . ועד לכל אחדמי ינואדבר ה, אם כי .נתיב

ף שבכלל לא יתקרב עדי, זאתצריך  ינואש
 החסימה של נתיב ,אבל גם אם כן .למכשיר הזה

, אם מדברים על אינטרנט, לכן. היא המומלצת
זו הדרך לכו . נתיב אינטרנטלכמובן מתכוונים 

, על מכשיר אחר ,אבל כמובן. זהו הנתיב ,בה
אין צורך לומר . זהין ענילא נותנים שום הכשר ב

ר הטמא כי אני עצמי אין לי שום קשר למכשי
ולא ראיתי שום אתר , ולא  כיוצא בו, הזה

זה , ואם מישהו משם יוצר קשר אתי. מעולם
ה "והמקב. שאינו מבשל" כלי שני"בבחינת 

ישמור ויציל לנו ולכל מאן דעסקין באורייתא די 
  .ודי בכל אתר ואתר, באתרא הדין

  



  עור השבועיהשי –שערי יצחק                                                                                                      
   

 
 יד

 אימתי מותר ללקט עצמות מת והעברתם מת לקבר
לגבי יתר ו, הנפטר יום זה לבןמה דין אבילות ב, אחר

  . קרוביו
אמנם רציתי , מתקרב לסיוםהזמן רואה ש אני

, אבל הנושא ההוא ארוך, אחרלדבר על נושא 
זוהי  .קצרלכן אני אדבר רק על נושא אחד 

יין של ליקוט בענ, שאלה שנשאלה בזמן האחרון
   .עצמות
אפילו , עביר מת ממקום למקוםאסור לה ,כידוע

 גם את העצמות אסור. בכבר נרקהגוף ש
אם , כגון .רק בסיבות מיוחדותא לא, להעביר

או אם , רוצים להעביר אותו לקברות אבותיו
 קברואם או  ,י"לאורוצים להעבירו  ל"בחוקברו 

תר מו ,אותו בטעות בקבר של מישהו אחר
 אבל סתם .להעביר את העצמות ממקום למקום

יש לכך . אסור להעביר את עצמות הנפטר, כך
 ,בזיון וזה .זה ניוול המת, שיתאר .תי סיבותש

 .מפני חרדת הדין, שנית. הו בניוולושיראו
למה הרגזתני ' מתקיים, שמעבירים אותוכ

   .'להעלות אותי
מה עושים קרובי המשפחה בזמן , היא השאלה

  ?ליקוט העצמות
יורה בסימן האחרון ב, ע"הלכה בשו יהוז למעשה

המלקט , תדיני המלקט עצמו ,]ג"ת' סי[ דעה
או של שאר קרובים שמתאבלים , אביו עצמות
בכל  .ולומתאבל עליהם כל היום כ, עליהם

 ,בכפיית המטה, הדברים הנוהגים באבל
 כל דיני. 'ווכ ונעילת הסנדל ,ועטיפת הראש

של או  ,מלקט עצמות אביוילות נוהגים באב
אותו כל ב ,שאר קרובים שמתאבלים עליהם

עד שקיעת , ותשליקטו את העצמ מאז .יוםה
אז האבילות עד סוף , אם זה מהבוקר .החמה

אבל . יהיה סמוךלכתחילה עדיף שזה לא ו .היום
שאר קרובים שמתאבל  או של' ע כתוב"בשו

אלא גם יתר , דהיינו לא רק הבן, 'עליהם
   .הקרובים צריכים להתאבל

שדוקא , נראה ם לכאורה"מלשון הרמב אולם
פרק [ ות אבלם כותב בהלכ"הרמב. הבן על אביו

הרי זה  ,המלקט עצמות אביו ואמו, ]'ח' ב הל"י
ולערב אין  ,מתאבל עליהן כל היום כולו

ואין אומרין  ,מתאבל אפילו צרורין לו בסדינו
   ".אביו ואמו" ,ם כותב"הרמב .עליהן קינות

 ומבינים שזהמ "בכסז ומרן "הרדב כבר, אמנם
 כי גם בגמרא כתוב. הוא הדין דהיינו, לאו דוקא

 ,ש כותבים"ן והרא"הרמב ,הראשונים. כך
אלא , עצמות אביודוקא לאו ו ,הביאם הטור שם

 ביום ליקוטמתאבל  נמיעל כל הקרובים 
  . שזה לאו דוקא ,הם מבינים כ"א .'וכו עצמותיהם

לא . רבתי לבֶ מסכת אֵ הוא ב ,הםדבריל המקור
לגבי  אלא כתוב ,מפורש על זהשם בכתוב 
 ,לותיים שחייבים באבהבן ויתר הקרובש, קריעה

קורעים בזמן שמלקטים , אחד משבעה קרובים
, כל שקורעים עליו בשעת מיתה. את העצמות

ם לא מביא "אבל הרמב .קורע בשעת ליקוט
 .כךם לא סובר "יכול להיות שהרמב ,כ"א. זאת

 .שזה לאו דוקא, מ נוקטים"ז והכס"אבל הרדב
ם זה לאו "גם ברמב, זה לאו דוקא' כמו שבגמ

   .אדוק
אחד עשרה  ם בפרק"יש קצת דיוק ברמב אולי

 ,אין מלקט עצמות אביו ואמו במועד ,'הלכה ג
. ואין צריך לומר לשאר קרובים, א לושאבל הו

 .כי אבל הוא לו, במועד אל תלקט, דהיינו
כך  .לותיאב שיש בו, הכוונה היאאפשר להבין ש

כי , ראיה ינהאאבל זו . ז פה"נראה קצת מהרדב
הכוונה אין  ',אבל הוא לו'ם "כ הרמב"מש

אלא  ,לות במועדיאין אבשהרי , לאבילות ממש
לקט ת לא, לכן. היא שיש בזה צערהכוונה 

בשביל . זאת לאחר המועדתדחה אלא , במועד
וכך מבואר ? מה ללקט את העצמות עכשיו

כ אין ראיה "א. ק"מו' א על מס"בחידושי הריטב
   .מדברים על קרובים אחרים ששם, להגיד

  
ם "יכול להיות שהרמב. הנקודה היא כזאת, אבל

שאר ולא מתאבל בן הרק אלא , כך לאסובר 
. שבמאירי הדבר מפורש, ובפרט .הקרובים
רוב כך דעת כותב שו, מביא דעה כזאת המאירי

לרוב , כותב במאירי במועד קטן. המפרשים
 .אלא לאב ואם המפרשים ראיתי שלא נאמר

מרן  .כך ם היא"שגם דעת הרמב, מסתבר כ"א



       ד"שכ'ג ב"תשע'ה חיי שרהק "מוצש

 
 טו

לכן הוא סתם שהדבר , זאתהבית יוסף לא ראה 
   .אסור

כמו שיש  .לבֶ אֵ הלכה כדברי המיקל בָּ , כלל נויש
הלכה כדברי 'יש , 'קל בעירוביהלכה כדברי המ'

מתי אומרים  ,נידון וזהאכן  .'קל באבליהמ
גם לגבי  והאם זה '?הלכה כדברי המקל באבל'

? ראיםבתנאים והאמו, רק בגמראאו  ,פוסקיםה
גם נגד , שנפסק כך להלכה ,בדרך כלל מקובל

האם גם נגד דעת מרן אמרינן , השאלה .הפוסקים
, מרן פסק לחומראהרי  ?הלכה כדברי המקל
יש  .יש מחלוקתגם בזה  .וישנם דעות שמקלים

א כותב "החיד .ויש אומרים שלא, אומרים שכן
שאם מרן גילה  ,]ח"ח סימן תרמ"או[ מ"בהלכות חוה

אבל ישנם  .ין אפשרות להקל נגד דעתוא ,דעתו
ויכול להיות  .האומרים שכן, הרבה אחרונים

אולי אם  .ובפרט לדידן, ם שאני"שהרמב
ובפרט שהבית יוסף לא ראה  ,ם חולק"הרמב

יכול להיות  ,אם היה רואה את המאיריכי . אתז
. ם"ומפרש כך גם בדעת הרמב, שהיה חוזר בו

   .ליש פה אולי כמה צירופים להק כ"א
אולי יש על , דיר עבדעביד כמ ,אחרות במלים

לכתחילה צריכים להורות  אבל ,מה לסמוך
להלכה בסופו של דבר כך הורינו . כדעת מרן

 היו, שאלה במעשה הזהקצת היה  .למעשה
כן רציתי רק לברר ל ,צדדים לכאן ולכאן

ן מחלוקת אי ,לגבי הבן .בפניכם את מקור הפסק
 ,בי שאר קרוביםאבל לג .שהוא חייב להתאבל

יש לו  ',בפרט שקשה לו וכדו, תאבלמי שלא י
אין לזוז מהוראת , אבל לכתחילה .על מה לסמוך

ה יתקיים בנו מקרא שכתוב "בעזו. ע"מרן השו
  .'וגו בלע המות לנצח

  

על " מועדי השם"א בשבח קונטריס "דברי מרן שליט
  .ק זו במהדורא שניה"ל במוצש"הלכות חנוכה שיצ

וישנם זריזים , חנו כבר לקראת חנוכהאנ, 'ה ברוך
הוציאו לאור את מועדי  ,אברכים יקרים .נשכרים

זו כבר מהדורא שניה , השם על הלכות חנוכה
, דעו לכם. ערוך בטוב טעם ודעת ).ג"התשע(

יברו ד .מסירות נפשממש ב יוצאותחוברות אלו 
רק כדי  ,איתי על זה ביום חמישי בשתים בלילה

 .'וכדו איך להדפיסו ,יםלגמור לתקן כמה דבר
ההלכות כל . רק במסירות נפש מצליחים ,כ"א

עם תוספות דברים , מקוצרהלחן ערוך י ש"פהם ע
בטוב  זאתדרו יגם ס .רבים שלא מובאים שם

ואת צנועים . ם ואשרי חלקםיהאשר ,טעם ודעת
יש פה גם כל . הם חפצים בעילום שמם, חכמה

 מבחן נושא פרסים לבחורי, מיני הפתעות
דברים וכמה חידושים  ועוד', הישיבות שיחי

   .םמענייני
' ה ,מי שיתמוך בזה .י יחליפו כח"וקויי י, ה"בעז

  .ר"אכי .ברוך הוא יהיה בעזרו

  

  !שובההודעה ח
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

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

  .שיפר ותיקן דברים רבים, ף מקורותוהוסי
  , אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו 

להאיר ולהעיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל
 .ובהרחבה כבשיעורים שעבר

  
בכל ספק או שאלה המתעוררת , האמור לאור

  את הדבר יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה
  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון

  
  , נ"ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע

  .הצלחה ופרנסה טובה, או לרפואה
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