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  ניתן להקדיש כל שיעור 

  להצלחה, לרפואה, או לעילוי נשמת

  050-4140741פרטים בטלפון: 

ם, והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבי
  ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.
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כל כל כל כל עוונותיהם של עוונותיהם של עוונותיהם של עוונותיהם של שמוחל שמוחל שמוחל שמוחל יא יא יא יא השלמה בעניין אליהו הנבהשלמה בעניין אליהו הנבהשלמה בעניין אליהו הנבהשלמה בעניין אליהו הנב
מילה עצמה מילה עצמה מילה עצמה מילה עצמה בברית מילה, האם זה דוקא בבברית מילה, האם זה דוקא בבברית מילה, האם זה דוקא בבברית מילה, האם זה דוקא ב    המשתתפיםהמשתתפיםהמשתתפיםהמשתתפים

צריך לדקדק אחר צריך לדקדק אחר צריך לדקדק אחר צריך לדקדק אחר     למשתתפים בסעודה, והאםלמשתתפים בסעודה, והאםלמשתתפים בסעודה, והאםלמשתתפים בסעודה, והאםאו גם או גם או גם או גם 
  מוהל וסנדק צדיקים.מוהל וסנדק צדיקים.מוהל וסנדק צדיקים.מוהל וסנדק צדיקים.

  
והא לך והא לך והא לך והא לך  כותב ]עץ חיים חלק א' דף קע"חב[ מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ

ומושב ומושב ומושב ומושב     סאסאסאסאצריך תחילה להכין כצריך תחילה להכין כצריך תחילה להכין כצריך תחילה להכין כ, סדר המילהסדר המילהסדר המילהסדר המילה
    וֹ וֹ וֹ וֹ שכן הבטיחשכן הבטיחשכן הבטיחשכן הבטיח    לאליהו זכור לטוב לכבודו,לאליהו זכור לטוב לכבודו,לאליהו זכור לטוב לכבודו,לאליהו זכור לטוב לכבודו,

    ,,,,לאליהו בשעה שקינא על הבריתלאליהו בשעה שקינא על הבריתלאליהו בשעה שקינא על הבריתלאליהו בשעה שקינא על הברית    הקב"ההקב"ההקב"ההקב"ה
לכבודו מכינים לכבודו מכינים לכבודו מכינים לכבודו מכינים וווו    ,,,,שיהיה מצוי בשעת הבריתשיהיה מצוי בשעת הבריתשיהיה מצוי בשעת הבריתשיהיה מצוי בשעת הברית

   הכיסא.הכיסא.הכיסא.הכיסא.
  

ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לי"י ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לי"י ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לי"י ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לי"י  ,אליהו אמר להקב"ה ,כידועכידועכידועכידוע
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ּבְ ָרֵאלֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ּכִ ֵני ִיׂשְ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ּבְ ָרֵאלֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ּכִ ֵני ִיׂשְ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ּבְ ָרֵאלֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ּכִ ֵני ִיׂשְ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ּבְ ֶאת ֶאת ֶאת ֶאת     ,,,,ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ּכִ

חֶֹתיָך ָהָרסוּ  חֶֹתיָך ָהָרסוּ ִמְזּבְ חֶֹתיָך ָהָרסוּ ִמְזּבְ חֶֹתיָך ָהָרסוּ ִמְזּבְ מלכים [    ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרבְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרבְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרבְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב    ,,,,ִמְזּבְ

הקב"ה, כיון שאתה מלמד לו  . אמר]י' א' י"ט'
בכל  להשתתףתצטרך חייך ש ,חובה עליהם

בשעת  במו עיניךלהיות נוכח מילה,  ברית
הוא לא  אחרתמכינים לו כסא,  לכן .הברית

 ינוא, אבל לברית . הגם שהוא חייב להגיעיכנס
 , הוא יכול להציץ מהחלוןפנימה כנסיחייב לה

 ,פנימה נסיכבכדי לזכות ש. מרחוקלראות ו
    ,,,,וצריך להזמינו בפהוצריך להזמינו בפהוצריך להזמינו בפהוצריך להזמינו בפה .כסא צריך להכין לו

הוא על הוא על הוא על הוא על וווו, , , , ''''זה הכסא לאליהו זכור לטובזה הכסא לאליהו זכור לטובזה הכסא לאליהו זכור לטובזה הכסא לאליהו זכור לטוב''''ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר 
דף צ"ג ע"א, וכן דף צ"ג ע"א, וכן דף צ"ג ע"א, וכן דף צ"ג ע"א, וכן פרשת לך לך פרשת לך לך פרשת לך לך פרשת לך לך     ''''קקקקפי הזוהר הפי הזוהר הפי הזוהר הפי הזוהר ה

מוזכר  דברה .והרד"אוהרד"אוהרד"אוהרד"א    ס"הס"הס"הס"השו"ע סימן רשו"ע סימן רשו"ע סימן רשו"ע סימן רכתב הכתב הכתב הכתב ה
מקובל בכל זה דבר ובפרקי דרבי אליעזר, גם 

   כסא לאליהו. , שמכיניםתפוצות ישראל
  

לכבוד  ,ברית מילה ענייןב כעתמדבר  אניאניאניאני
ו יצ"ו, שהקב"ה זיכה ידידנו רבי איתי דהרי

מייחל כמה שנים ש לאחר ,השבוע לבן בכור
 בריתהיה ת והשבוע ,זכההוא  הב" .ומצפה

שכדאי לדבר על נושא  ,אמרתי ןכ. למילהה
 בעבר בנושאקצת לדבר  התחלתיאמנם זה. 

נוגע בדבר קטן הזכרתי  ,]מוצש"ק ויחי ה'תשע"ג[
ברצוני בע"ה לפתח את  כעתלחנוכה, אבל 

 , כיהזמן , ככל שיתאפשרמותיהנושא בשל
 זה ,בכל אופן נושאים אחרים בעז"ה.עוד נם יש

   יין העיקרי.העניהיה 
  

בזכות הרבים,  וא זכה לכךה, שלי ספק איןאיןאיןאין
את מזכה את הרבים שיוכלו לשמוע ש

אותם,  שומעיםהרבה אני שומע כי  .השיעורים
ריתי אם לא ב'עצום.  דבר ים זהזכות הרבא"כ 

. יזכהו שםברית של תורת ה', יומם ולילה
  ., אכי"רשהכל יעבור בשלום ובהצלחה קב"הה
  

ונוהגים לחזר אחר ונוהגים לחזר אחר ונוהגים לחזר אחר ונוהגים לחזר אחר     מהרי"ץ ואומר,ממשיך ממשיך ממשיך ממשיך 
ויפה כח ויפה כח ויפה כח ויפה כח     ....נוקנוקנוקנוקצוה זו, להיות סנדק לתפוס התיצוה זו, להיות סנדק לתפוס התיצוה זו, להיות סנדק לתפוס התיצוה זו, להיות סנדק לתפוס התיממממ

    ,,,,הסנדק מכח המוהל להקדימו לקרוא בתורההסנדק מכח המוהל להקדימו לקרוא בתורההסנדק מכח המוהל להקדימו לקרוא בתורההסנדק מכח המוהל להקדימו לקרוא בתורה
   וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.    סנדק כמקטיר קטורת.סנדק כמקטיר קטורת.סנדק כמקטיר קטורת.סנדק כמקטיר קטורת.א א א א דהדהדהדה

  
 ,אליהו הנביא מגיע לברית מילהשזה,  ענייןענייןענייןעניין

קצת  יש בכך אליהו. ואהינחס פמשום שכידוע 
מאז מעשה התקבל. כך  אבל ,חילוקי דעות

, כןלאחר ממאות שנים אף ו ,הוא קנאי טיםהשי
ָמִיםסְ סְ סְ סְ ַויַַּעל ֵאִליָּהּו בַּֽ ַויַַּעל ֵאִליָּהּו בַּֽ ַויַַּעל ֵאִליָּהּו בַּֽ ַויַַּעל ֵאִליָּהּו בַּֽ  דכתיב ָ ָמִיםָעָרה ַהׁשּ ָ ָמִיםָעָרה ַהׁשּ ָ ָמִיםָעָרה ַהׁשּ ָ  ,[מלכים ב' ב' ָעָרה ַהׁשּ

הוא מלאך המגיע לבריתות מילה, בגלל  .י"א]
  ו. קנאות

  
 ]פרק י' הלכה ב' דף נ"א[במסכת סנהדרין  בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי

פסוק בספר מלכים על הדבר נפלא מאד, כתוב 
ית ָהֱאִלי ֶאת  ]ל"ד ,א' פרק ט"ז[ ָנה ִחיֵאל ּבֵ ָיָמיו ּבָ ית ָהֱאִלי ֶאת ּבְ ָנה ִחיֵאל ּבֵ ָיָמיו ּבָ ית ָהֱאִלי ֶאת ּבְ ָנה ִחיֵאל ּבֵ ָיָמיו ּבָ ית ָהֱאִלי ֶאת ּבְ ָנה ִחיֵאל ּבֵ ָיָמיו ּבָ ּבְ

גּוב]     ,,,,ְיִריחֹהְיִריחֹהְיִריחֹהְיִריחֹה ָדּה ובשגיב [ּוִבׂשְ כֹרֹו ִיּסְ ֲאִביָרם ּבְ גּוב] ּבַ ָדּה ובשגיב [ּוִבׂשְ כֹרֹו ִיּסְ ֲאִביָרם ּבְ גּוב] ּבַ ָדּה ובשגיב [ּוִבׂשְ כֹרֹו ִיּסְ ֲאִביָרם ּבְ גּוב] ּבַ ָדּה ובשגיב [ּוִבׂשְ כֹרֹו ִיּסְ ֲאִביָרם ּבְ ּבַ
ָלֶתיהָ  יב ּדְ ָלֶתיהָ ְצִעירֹו ִהּצִ יב ּדְ ָלֶתיהָ ְצִעירֹו ִהּצִ יב ּדְ ָלֶתיהָ ְצִעירֹו ִהּצִ יב ּדְ ְדַבר     ,,,,ְצִעירֹו ִהּצִ ְדַבר ּכִ ְדַבר ּכִ ְדַבר ּכִ ַיד     "י"י"י"יייייּכִ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ַיד ֲאׁשֶ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ַיד ֲאׁשֶ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ַיד ֲאׁשֶ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ

ן נּון ַע ּבִ ן נּוןְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ ן נּוןְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ ן נּוןְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ חיאל בית האלי בנה  בימי אחאב ....ְיהֹוׁשֻ
 ,יהושע עשה חרם ,כידוע את העיר יריחו.

אולם הוא עבר על כך.  ,בנה עודישיריחו לא ת
, ישראל מדובר על אחאב מלךלפני כן פסוק 

ָרה, ַויֹּוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות  ָרה, ַויֹּוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ַויַַּעׂש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאׁשֵ ָרה, ַויֹּוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ַויַַּעׂש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאׁשֵ ָרה, ַויֹּוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ַויַַּעׂש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאׁשֵ ַויַַּעׂש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאׁשֵ
ָרֵאל ִמּכֹל ַמְלֵכי ְלהַ ְלהַ ְלהַ ְלהַ  ָרֵאל ִמּכֹל ַמְלֵכי ְכִעיס ֶאת י"י ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאל ִמּכֹל ַמְלֵכי ְכִעיס ֶאת י"י ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאל ִמּכֹל ַמְלֵכי ְכִעיס ֶאת י"י ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְכִעיס ֶאת י"י ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ר ָהיּו ְלָפָניו ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְלָפָניוִיׂשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְלָפָניוִיׂשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְלָפָניוִיׂשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ של אחאב בימיו  א"כ,    ....ִיׂשְ
אבל הוא שילם  את יריחו, בנה חיאל בית האלי

שייסד כמיד  ,יסדה'באבירם בכורו ' את המחיר.
וכשגמר  ו.בכור, מת בנו העיר ייתבניסודות  את

, מת העיר יאת החומה והציב את דלתות שער
בניית  זמןבמשך כל  ,בנו הצעיר. כל בניו מתו

יבר ביד יהושע בן ' אשר דכדבר ה העיר יריחו,
   כתוב בסוף פרק ט"ז.זה  נון.
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 כתוב כך, ,תחילת פרק י"זב לאחר מכן, פסוקפסוקפסוקפסוק
ֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ׁשָ י ִמּתֹ ּבִ ׁשְ ֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאבַויֹּאֶמר ֵאִליָּהּו ַהּתִ ׁשָ י ִמּתֹ ּבִ ׁשְ ֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאבַויֹּאֶמר ֵאִליָּהּו ַהּתִ ׁשָ י ִמּתֹ ּבִ ׁשְ ֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאבַויֹּאֶמר ֵאִליָּהּו ַהּתִ ׁשָ י ִמּתֹ ּבִ ׁשְ , , , , ַויֹּאֶמר ֵאִליָּהּו ַהּתִ

ָרֵאל    ַחי י"יַחי י"יַחי י"יַחי י"י ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ י ְלָפָניו    ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר ָעַמְדּתִ י ְלָפָניוֲאׁשֶ ר ָעַמְדּתִ י ְלָפָניוֲאׁשֶ ר ָעַמְדּתִ י ְלָפָניוֲאׁשֶ ר ָעַמְדּתִ ִאם ִאם ִאם ִאם     ,,,,ֲאׁשֶ
ה ַטל ּוָמָטר ִנים ָהֵאּלֶ ָ ה ַטל ּוָמָטרִיְהֶיה ַהׁשּ ִנים ָהֵאּלֶ ָ ה ַטל ּוָמָטרִיְהֶיה ַהׁשּ ִנים ָהֵאּלֶ ָ ה ַטל ּוָמָטרִיְהֶיה ַהׁשּ ִנים ָהֵאּלֶ ָ י ִאם ְלִפי ְדָבִרי.    ,,,,ִיְהֶיה ַהׁשּ י ִאם ְלִפי ְדָבִרי.ּכִ י ִאם ְלִפי ְדָבִרי.ּכִ י ִאם ְלִפי ְדָבִרי.ּכִ  ּכִ

בא אולם הדברים. אין קשר בין  ,לכאורה
וכי מה עניין וכי מה עניין וכי מה עניין וכי מה עניין ין, יהענ ומסביר לנו את ,הירושלמי

הדין הדין הדין הדין     ,,,,אלא אמר הקב"ה לאליהואלא אמר הקב"ה לאליהואלא אמר הקב"ה לאליהואלא אמר הקב"ה לאליהו    ????זה אצל זהזה אצל זהזה אצל זהזה אצל זה
כיון     ....איזיל חמי ליה אפיןאיזיל חמי ליה אפיןאיזיל חמי ליה אפיןאיזיל חמי ליה אפין    ,,,,חיאל גברא רבא הואחיאל גברא רבא הואחיאל גברא רבא הואחיאל גברא רבא הוא

מנם א, הוא אדם גדולו, צעראבל ושכעת הוא ב
א"כ אדם חשוב, הוא גדול בתורה אבל  לא

אני לא     ....א"ל לי נה מיזלא"ל לי נה מיזלא"ל לי נה מיזלא"ל לי נה מיזל .תכבד אותוותלך 
וינון וינון וינון וינון     ,,,,דנא מיזלדנא מיזלדנא מיזלדנא מיזל    ,,,,א"לא"לא"לא"ל    , למה?, למה?, למה?, למה?א"לא"לא"לא"ל יכול ללכת.

ולינה יכול מיסבול. ולינה יכול מיסבול. ולינה יכול מיסבול. ולינה יכול מיסבול.     ,,,,אמרין מלין דמכעסין לךאמרין מלין דמכעסין לךאמרין מלין דמכעסין לךאמרין מלין דמכעסין לך
, שםלאלך  , ואםיש שם רשעיםשיודע אני 

    ,,,,א"לא"לא"לא"ל וכל לסבול אותם.לא אאשמע דברים ש
כל מה דאת גזר כל מה דאת גזר כל מה דאת גזר כל מה דאת גזר     ,,,,ואין אמרין מילה דמכעסה ליואין אמרין מילה דמכעסה ליואין אמרין מילה דמכעסה ליואין אמרין מילה דמכעסה לי

יגידו ויכעיסו אם  .אל תדאגאנא מקיים. אנא מקיים. אנא מקיים. אנא מקיים. 
מה  .כל מה שתאמר לא ילך לבטלהדברים, 

   אני אקיים. ,שתגיד
  

הלך אליהו     ,,,,אזל ואשכחון עסיקין בהן קרייאאזל ואשכחון עסיקין בהן קרייאאזל ואשכחון עסיקין בהן קרייאאזל ואשכחון עסיקין בהן קרייא
בים אצל האבלים, יושראה ש ,שםלהנביא 

ע הפסוק, מדברים על ו ונושאים ונותנים ּבַ ע ַויַּׁשְ ּבַ ע ַויַּׁשְ ּבַ ע ַויַּׁשְ ּבַ ַויַּׁשְ
ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר ַע ּבָ ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמרְיהֹוׁשֻ ַע ּבָ ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמרְיהֹוׁשֻ ַע ּבָ ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמרְיהֹוׁשֻ ַע ּבָ ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני י"י ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני י"י ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני י"י ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני י"י     ,,,,ְיהֹוׁשֻ

ר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהזֹּאת ֶאת ְיִריחוֹ  ר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהזֹּאת ֶאת ְיִריחוֹ ֲאׁשֶ ר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהזֹּאת ֶאת ְיִריחוֹ ֲאׁשֶ ר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהזֹּאת ֶאת ְיִריחוֹ ֲאׁשֶ     ,,,,ֲאׁשֶ
ָלֶתיהָ  יב ּדְ ה ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹרֹו ְיַיּסְ ָלֶתיהָ ּבִ יב ּדְ ה ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹרֹו ְיַיּסְ ָלֶתיהָ ּבִ יב ּדְ ה ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹרֹו ְיַיּסְ ָלֶתיהָ ּבִ יב ּדְ ה ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹרֹו ְיַיּסְ [יהושע ו',  ּבִ

שומע אליהו הנביא  על זה הם מדברים.. . . . כ"ו]
    ,,,,ריך הוא אלההון דצדיקייאריך הוא אלההון דצדיקייאריך הוא אלההון דצדיקייאריך הוא אלההון דצדיקייאבבבב    ,,,,אמראמראמראמר    ואומר,

נתן שבח     אליהו    ....דמקיים מילי דצדיקאדמקיים מילי דצדיקאדמקיים מילי דצדיקאדמקיים מילי דצדיקא
והוה והוה והוה והוה  , שהתקיים מה שיהושע אמר.להקב"ה

נו איננו מכירים את אחאב, א    ....תמן אחאבתמן אחאבתמן אחאבתמן אחאב
ע איזה אחד רשע הוא היה, ומה חושבים מי יוד

פילוסופיה  הוא כבר מבין. אבל תשמעו איזו
         וחכמה.

        
? משה או ? משה או ? משה או ? משה או וכי מי גדול ממיוכי מי גדול ממיוכי מי גדול ממיוכי מי גדול ממי    ,,,,אמר לון אחאבאמר לון אחאבאמר לון אחאבאמר לון אחאב

לכל     ,,,,אמר לוןאמר לוןאמר לוןאמר לון    ....משהמשהמשהמשה    ,,,,אמרין ליהאמרין ליהאמרין ליהאמרין ליה    יהושע?יהושע?יהושע?יהושע?
בתורתו של משה בתורתו של משה בתורתו של משה בתורתו של משה תוכם, המסובים ואליהו ב

השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ''''כתיב כתיב כתיב כתיב 
ומה ומה ומה ומה     ',',',',ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להםועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להםועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להםועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם

בכם ועצר השמים בכם ועצר השמים בכם ועצר השמים בכם ועצר השמים     'וחרה אף י"י'וחרה אף י"י'וחרה אף י"י'וחרה אף י"יכתיב בתריה כתיב בתריה כתיב בתריה כתיב בתריה 

ולא הינחתי ע"ז בעולם שלא ולא הינחתי ע"ז בעולם שלא ולא הינחתי ע"ז בעולם שלא ולא הינחתי ע"ז בעולם שלא     ',',',',ולא יהיה מטרולא יהיה מטרולא יהיה מטרולא יהיה מטר
בעלמא בעלמא בעלמא בעלמא     וכל טבן ונחמן דאיתוכל טבן ונחמן דאיתוכל טבן ונחמן דאיתוכל טבן ונחמן דאית    ,,,,עבדתי אותהעבדתי אותהעבדתי אותהעבדתי אותה
בתורה כתוב שאם יעשו ע"ז לא אתון בדרי. אתון בדרי. אתון בדרי. אתון בדרי. 

אומר אחאב, לא  והנה בדור שלי, ,יהיה מטר
כתוב שעל כל תלם  הנחתי ע"ז שלא עבדתי.

 ע"ז, שראליאת ארץ  מילאז, הוא ותלם היה ע"
טובה וברכה יש, אנו ממש  ותראו איזה שפע

         מלאים כל טוב.
  

הרי     !!!!, ומילוי דיהושע מקים?, ומילוי דיהושע מקים?, ומילוי דיהושע מקים?, ומילוי דיהושע מקים?ןןןןמָ מָ מָ מָ י דמשה לא קָ י דמשה לא קָ י דמשה לא קָ י דמשה לא קָ וֹ וֹ וֹ וֹ לּ לּ לּ לּ ִמ ִמ ִמ ִמ 
ה שמשה מיהושע, מיותר גדול  אמרתם שמשה

, תקייםלא ה בינוראמר משה מה שואם  אמר.
 כי מה שיהושע אמר יתקיים?אתם אומרים איך 

איך  בגלל זה מתו הילדים. נו?לא וממילא, 
   ?עקשנות כזאת סבירות
  

על טענה לענות  ,צריך להתווכח איתו אבלאבלאבלאבל
ף דוירוף והגיאליהו שמע את הח וקושיא זאת.

חי י"י חי י"י חי י"י חי י"י     ,,,,, אם כדבריך, אם כדבריך, אם כדבריך, אם כדבריךא"ל אליהוא"ל אליהוא"ל אליהוא"ל אליהו ,אומר לוו ,הזה
אם יהיה אם יהיה אם יהיה אם יהיה     ,,,,י ישראל אשר עמדתי לפניוי ישראל אשר עמדתי לפניוי ישראל אשר עמדתי לפניוי ישראל אשר עמדתי לפניואלד'אלד'אלד'אלד'

אתה     ....כי אם לפי דבריכי אם לפי דבריכי אם לפי דבריכי אם לפי דברי    ,,,,השנים האלה טל ומטרהשנים האלה טל ומטרהשנים האלה טל ומטרהשנים האלה טל ומטר
עד מתי  תראה, שמעכשיו לא יהיה טל ומטר,

         .אחליט שיהיה גשםש
  

הדא הוא דכתיב הדא הוא דכתיב הדא הוא דכתיב הדא הוא דכתיב     ....התחיל בוכההתחיל בוכההתחיל בוכההתחיל בוכה    ,,,,כיון ששמע כןכיון ששמע כןכיון ששמע כןכיון ששמע כן
ע ע ע ע ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקר''''

את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק 
        ....''''ויהלך אטויהלך אטויהלך אטויהלך אט

  

ראשית, מה  כמה דברים. להביןפה  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
שנית, למה  הויכוח? ו? מהפה השקלא וטריא

 כן האמיןשאחאב אמסתבר  בכה? חאבא
י מינ, אבל כלפי חוץ היה לו כל בליבו

 ,לאמיתו של דברו טענות ומענות. קורסות,יאפ
הרי משה  את התשובה, צריכים להביןגם נו א

, א"כ איך לא יהיה מטרב בתורה שרבינו כת
   היה מטר?

  

צדיקים בעם  נםשיש , בגללהיא התשובההתשובההתשובההתשובה
והיו  ,רשעים, אחאב היה רשעיש אמנם  שראל.י

 צדיקים.גם היו  , אבלהרבה רשעים עובדי ע"ז
אבל  שראל.יעם כל דבר כללי ל ומדובר על



 ה'תשע"ג ב'שכ"ד ואראמוצש"ק 

5  

אדם  על א"כ, משהו פרטי זה ,אמר יהושעמה ש
חלה הקללה. אפשר להבין שיש חילוק,  אחד

רואים, מצד שני  בקלות. אקושיהאת לתרץ 
אכן , הדבר כך אמרהבין שאם אליהו  חאבאש

  לבכות.  התחילהוא לכן ו ,יתקיים
  

 ןיעניכמו שידוע  ,שלוש שנים לא היה גשם ואכןואכןואכןואכן
כבר לא אז ש ועובדיהעד  ,העורביםו הצרפית

רית מהבהמה'. עד ולא נכ סוס ופרד היה 'ונחיה
שם בהפטרה,  שכתוב ידוע, כפיסופו של דבר ש

הוא ש ,המעשה של אליהו הנביא בהר הכרמל
'ים, די"י הוא האל ,ואמרו ,ם בתשובההחזיר

 וזה שחטו את נביאי הבעל וכו', וחזרו בתשובה.
  הגיב לאחאב., בגלל שכך קנאיהנקרא  אליהו

  
הנדפס באוצר מדרשים רת מלכים, עש מדרשמדרשמדרשמדרשבבבב
 הדבר מובאאמנם  ,זה יןיענג"כ מובא  ,]462דף [

הדרין בדף סוף מסכת סנתלמוד בבלי בגם 
רחיב בירושלמי האבל בקיצור ממש,  ,האחרון

חיאל חיאל חיאל חיאל     בנהבנהבנהבנה    בימיובימיובימיובימיו כך,גם פה כתוב על כך, אבל 
חיאל חיאל חיאל חיאל     ,,,,אמר ר' ישמעאלאמר ר' ישמעאלאמר ר' ישמעאלאמר ר' ישמעאל    ,,,,בית האלי את יריחובית האלי את יריחובית האלי את יריחובית האלי את יריחו

יריחו יריחו יריחו יריחו מד על מד על מד על מד על וווועעעעהיה היה היה היה     ,,,,מגדוליהם ומעשיריהםמגדוליהם ומעשיריהםמגדוליהם ומעשיריהםמגדוליהם ומעשיריהם
מהגדולים  חיאל היה ....וראה אותה חרבהוראה אותה חרבהוראה אותה חרבהוראה אותה חרבה

שהוא היה  ,קרבן העדה אומרבעל  העשירים.מו
כתוב שהוא היה אדם פה  הצבא של אחאב.שר 
קרבן  , לפישר צבאשהיה או  ,ועשיר גדול

, מה , מה , מה , מה אמראמראמראמר .ראה את יריחו חרבההוא  דה.הע
החרבה, יהושע החרבה, יהושע החרבה, יהושע החרבה, יהושע     וווויריחו זיריחו זיריחו זיריחו ז    ,,,,אמרו לואמרו לואמרו לואמרו לו    טיבה של זו?טיבה של זו?טיבה של זו?טיבה של זו?

    לא תבנה עודלא תבנה עודלא תבנה עודלא תבנה עוד    ,,,,בן נון החרים אותה בחרםבן נון החרים אותה בחרםבן נון החרים אותה בחרםבן נון החרים אותה בחרם
אמר להם, אמר להם, אמר להם, אמר להם,     וגו'.וגו'.וגו'.וגו'.    ור האישור האישור האישור האיששנאמר ארשנאמר ארשנאמר ארשנאמר אר    ,,,,לעולםלעולםלעולםלעולם

   ....ועמד ובנה אותהועמד ובנה אותהועמד ובנה אותהועמד ובנה אותה    ,,,,יהושע מת ודבריו מתויהושע מת ודבריו מתויהושע מת ודבריו מתויהושע מת ודבריו מתו
  

כיון שהתחיל לבנות את כיון שהתחיל לבנות את כיון שהתחיל לבנות את כיון שהתחיל לבנות את  לא התייחס. הואהואהואהוא
היו היו היו היו     ,,,,וכשהוא בונהוכשהוא בונהוכשהוא בונהוכשהוא בונה    ....מת אבירם בכורומת אבירם בכורומת אבירם בכורומת אבירם בכורויריחו, יריחו, יריחו, יריחו, 

וכשהוא מציב וכשהוא מציב וכשהוא מציב וכשהוא מציב     ....מתים כל בניו וכל בני ביתומתים כל בניו וכל בני ביתומתים כל בניו וכל בני ביתומתים כל בניו וכל בני ביתו
   ....מת שגוב צעירומת שגוב צעירומת שגוב צעירומת שגוב צעירו    ,,,,דלתיהדלתיהדלתיהדלתיה

  
מחכמי  זצ"ל, רבינו אברהם בן שלמה בפירושבפירושבפירושבפירוש

לו שבעים  כותב שהיו , הואתימן הקדמונים
אפשר  הם מתו אחד אחרי השני. כיצדו ,בנים

בזה , עוד אחד ועוד אחד להבין עקשנות כזאת?

איזו  . ממש פלא.בונהוהוא ממשיך ואחר זה, 
באותה באותה באותה באותה  ,אבל כשכבר מת האחרון אבירות לב.

שעה קרע בגדיו וישב על הארץ והיה סופד שעה קרע בגדיו וישב על הארץ והיה סופד שעה קרע בגדיו וישב על הארץ והיה סופד שעה קרע בגדיו וישב על הארץ והיה סופד 
עד עכשיו הוא לא קרע את  ,ןימעני ....ובוכהובוכהובוכהובוכה

כ"כ לא הדבר  רק עכשיו הוא מתאבל? ?יובגד
         ברור.

  

. אמר . אמר . אמר . אמר לנחמולנחמולנחמולנחמו    ואחאבואחאבואחאבואחאבבאו כל זקני ישראל באו כל זקני ישראל באו כל זקני ישראל באו כל זקני ישראל 
, שמתו , שמתו , שמתו , שמתו ה לפני חיאלה לפני חיאלה לפני חיאלה לפני חיאלאֶ אֶ אֶ אֶ ָר ָר ָר ָר , לך והֵ , לך והֵ , לך והֵ , לך והֵ אליהואליהואליהואליהוהקב"ה להקב"ה להקב"ה להקב"ה ל

ירא אני שמא יאמר ירא אני שמא יאמר ירא אני שמא יאמר ירא אני שמא יאמר     ,,,,רבש"ערבש"ערבש"ערבש"ע    ,,,,אמר לפניואמר לפניואמר לפניואמר לפניו    בניו.בניו.בניו.בניו.
אני גוזר ואין אני גוזר ואין אני גוזר ואין אני גוזר ואין וווו    ,,,,יחר לייחר לייחר לייחר ליווווראוי ראוי ראוי ראוי ככככאחד דבר שאינו אחד דבר שאינו אחד דבר שאינו אחד דבר שאינו 

אני אגיד  ,אולי יהיה קצת לא נעים ....אתה מקייםאתה מקייםאתה מקייםאתה מקיים
גם  א"כוהדבר לא יתקיים, ו, כעסך תוממשהו 

אני מקיים כל דבר אני מקיים כל דבר אני מקיים כל דבר אני מקיים כל דבר וווו    ,,,,לךלךלךלך    ,,,,אמר לואמר לואמר לואמר לו עלי ילגלגו.
ַבר ַעְבּדוֹ     שאתה גוזר, שנאמרשאתה גוזר, שנאמרשאתה גוזר, שנאמרשאתה גוזר, שנאמר ַבר ַעְבּדוֹ ֵמִקים ּדְ ַבר ַעְבּדוֹ ֵמִקים ּדְ ַבר ַעְבּדוֹ ֵמִקים ּדְ ַוֲעַצת ַוֲעַצת ַוֲעַצת ַוֲעַצת     ,,,,ֵמִקים ּדְ

ִלים  ִלים ַמְלָאָכיו ַיׁשְ ִלים ַמְלָאָכיו ַיׁשְ ִלים ַמְלָאָכיו ַיׁשְ בא  מיד הלך לו.מיד הלך לו.מיד הלך לו.מיד הלך לו.    [ישעיהו מ"ד, כ"ו].ַמְלָאָכיו ַיׁשְ
ראה כל ראה כל ראה כל ראה כל     ,,,,שםשםשםשםוכשבא וכשבא וכשבא וכשבא  אליהו לנחם את האבל.

ח ח ח ח פתפתפתפת    ביניהם.ביניהם.ביניהם.ביניהם.וישב וישב וישב וישב     לולולולוובא ובא ובא ובא     ,,,,יושביםיושביםיושביםיושביםזקני ישראל זקני ישראל זקני ישראל זקני ישראל 
חיאל ואמר, אוי לו למי שהוא עובר על דברי חיאל ואמר, אוי לו למי שהוא עובר על דברי חיאל ואמר, אוי לו למי שהוא עובר על דברי חיאל ואמר, אוי לו למי שהוא עובר על דברי 

התחיל חיאל  כעת ....שהוא חייב מיתהשהוא חייב מיתהשהוא חייב מיתהשהוא חייב מיתה    ,,,,חכמיםחכמיםחכמיםחכמים
  . זאתכל ראה ש לאחר, לחזור בתשובה

  
 שיהושע עשה חרם שלא יבנו את יריחו, הסיבההסיבההסיבההסיבה

החומה לא יהיה היכר לנס  ,אותה כי אם יבנו
אבל  זאת.כל מי שבא רואה  .שקעה תחתיהש

כתוב  .נסיכר ל, לא יהיה הניםיאם יעשו בני
, גם זה לבנות עיר אחרת בשם יריחו שאפי'

יחשבו לא ש ,כנראה הסיבה היא .נכלל בחרם
, יגידו ולא ימצאו החומה יחפשו את ,הנה יריחו
   ח"ו יכחישו את הנס.ו אין חומה,

  
הקב"ה , צריכים לדעת פלא עצום.הדבר  אבלאבלאבלאבל

 היום, נמצא עדזה ודבר  ',זכר עשה לנפלאותיו'
בספר  משלשת אלפים שנה.יותר שעברו 

עשו חפירות בשטח יריחו שמרגליות כותב, 
, יש 'תל השולטן'נקרא היום ש מההעתיקה, 

אכן זה ו, ין על שם אלישע הנביאימעשם 
שם  ,תוספתא לתרגוםב מתאים עם מה שכתוב

כי המקום 'מובא למה הקב"ה אמר ליהושע 
כי  '?אשר אתה עומד עליה אדמת קודש הוא

של אלישע. שם  ונה בית מדרשותו מקום נבבא
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מסורת ב יש מקום ,עד היום. הנביאים היו בני
אלישע,  "שין עימעהשנקרא  ,מדור לדור

נמצאו נמצאו נמצאו נמצאו הוא כותב כך,  כנראה היו טובלים שם.
שרידי החומה והוכחות לנפילתה על ידי זעזוע שרידי החומה והוכחות לנפילתה על ידי זעזוע שרידי החומה והוכחות לנפילתה על ידי זעזוע שרידי החומה והוכחות לנפילתה על ידי זעזוע 

   ....ייייבלתי טבעבלתי טבעבלתי טבעבלתי טבע
        

לפי הפסוק בספר יהושע 'ותפול  ,אומרת הגמ'הגמ'הגמ'הגמ'
בקרקע  ריחו נבלעהשחומת יהחומה תחתיה', 

אלא לא נופלת כך,  הרי חומה. במקומה
היא נופלת  ,החומהופורצים את בוקעים כש

פה רואים את החומה בתוך  אבל ,לצדדים
ובני יוסף יתי דבר מעניין בספר רא האדמה.
 עדות של חופרים,עדות של חופרים,עדות של חופרים,עדות של חופרים, ,]דף נ"ב [הוצאת ערכים ישראל

פועלים חפרו שם הם לא ידעו מה כתוב בתנ"ך, 
הם כותבים כך, ו ידעו על כך כלום, לאש גויים

    ,,,,ניכרים בחומה המבוצרת והאיתנה של יריחוניכרים בחומה המבוצרת והאיתנה של יריחוניכרים בחומה המבוצרת והאיתנה של יריחוניכרים בחומה המבוצרת והאיתנה של יריחו
    הלבניםהלבניםהלבניםהלבנים ....סימני התמוטטות כמו רעידת אדמהסימני התמוטטות כמו רעידת אדמהסימני התמוטטות כמו רעידת אדמהסימני התמוטטות כמו רעידת אדמה

יתה מחמת שנבקעה יתה מחמת שנבקעה יתה מחמת שנבקעה יתה מחמת שנבקעה התמוטטות לא ההתמוטטות לא ההתמוטטות לא ההתמוטטות לא ה    ....שלימותשלימותשלימותשלימות
דהיינו,  או שחתר תחתיה.או שחתר תחתיה.או שחתר תחתיה.או שחתר תחתיה.    ,,,,החומה על ידי אויבהחומה על ידי אויבהחומה על ידי אויבהחומה על ידי אויב

, ניכר לדורות והדבררואים את הנס. ממש 
  אפילו בזמנינו. 

  
 .זאתהכחישו  ,הרשעיםותם אאלה  ,אופן בכלבכלבכלבכל

ינא קא"כ הוא הוא מקנא, הרי ואליהו הנביא 
  . ', והקב"ה קיים את גזירתועל חילול ה

        
ברית מילה. ל ין שילגבי הענ ,דברה אותואותואותואותו

שמועה  זוהי ,בכמה ספרים שכתוב הבאנו
 את כל עוונותה מכפר הקב"ש, נפוצה

בגלל שאליהו לא  ,משתתפים בברית מילהה
 אינוכיון שו שם רשעים, אם יהיהיה מוכן לבוא 

דלעיל  דברינומ לכאורה .זאת יכול לסבול
שהעולם  זאתמקור לשמועה  נושיש ,רואים
   .אומר

  
 המשתתף בסעודת ברית מילה,מדבר על  ינניינניינניינניאאאא

אליהו ש ,זמן הברית מילההמשתתף באלא על 
 מתכפרים כל עוונותיהם.והנביא נמצא שם 

לירושלמי  מתאים וזה ,זה"י יסוד פדבר בנוי עה
הנביא לא יכול  כיון שאליהו ,קודםשאמרנו מ

או  לכן אם אבי הבן לסבול בעלי עבירה.
, הנמצאים שם רשעיםאם או  ,יםהסנדק רשע

אני אמחל להם את כל  ,הקב"ה אמר לאליהו
   כנס לשם.יאתה יכול להוממילא  ,עוונותיהם

  
לא שמעתי  אצלינואמנם  ,נפוצה זאת שמועהשמועהשמועהשמועה

 אה מעדות אחרות, אינניב היאכנראה , כךעל 
קהילותינו, אבל בזמן ב שהדבר נשמעזוכר 

קיבוץ עם  ,התפשטנכנס ו דברההאחרון 
ומקור  שיש לכך יסוד ניחושבאבל  .יותגלה

 עוד מעטו ,אצלינולפי המנהגים גם  מסויים,
  . בעז"ה תבינו

  
 בספרשמובא  [בשיעור מוצש"ק וישב ה'תשע"ג]הבאנו הבאנו הבאנו הבאנו 

חיים  רבהשאלו את הגאון דרך שיחה ש
 זהה מדרש זה, איפעניין על שליט"א קנייבסקי 
אין מדרש חז"ל ש ,הוא כותבו עניין?הומה מקור 

  המצאה.  שזאתו ,כזה
  

, , עניין מחילת העוונות למשתתפיםדבריו לפילפילפילפי
מסכת בבתוס'  , מובאשכןמה  בדותא. יאה

 .צל מדינה של גיהנםינש [דף קי"ג ע"ב], פסחים
אלו אלו אלו אלו     ,,,,דין לשמיםדין לשמיםדין לשמיםדין לשמיםשבעה מנושבעה מנושבעה מנושבעה מנו הגמרא שם אומרת,

ושיש לו אשה ואין לו ושיש לו אשה ואין לו ושיש לו אשה ואין לו ושיש לו אשה ואין לו     ,,,,יהודי שאין לו אשהיהודי שאין לו אשהיהודי שאין לו אשהיהודי שאין לו אשה    ,,,,הןהןהןהן
ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד     ,,,,בניםבניםבניםבנים

ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין     ,,,,תורהתורהתורהתורה
והמונע והמונע והמונע והמונע     ,,,,בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו

וי"א אף מי שאין מיסב וי"א אף מי שאין מיסב וי"א אף מי שאין מיסב וי"א אף מי שאין מיסב     ,,,,מנעלים מרגליומנעלים מרגליומנעלים מרגליומנעלים מרגליו
   ....בחבורה של מצוהבחבורה של מצוהבחבורה של מצוהבחבורה של מצוה

  
לא להזמין ש ,ותנוהגים בעדות אחר פי זהפי זהפי זהפי זהעל על על על 

 מקובל ינואדבר ה .לסעודת ברית מילה
י "פ, עמפההוא  םשלה מקורהאבל  אצלינו,

כיון שבעצם  ,זהעניין כנס ליהיש אומרים. לא נ
ם שמזמיניכ לכך שאפי' הרבה סיבות נןיש

בפרט אם וכ"כ קפידא, בזה  ה איןלברית מיל
 בעברכבר  על כך כתבנו יש שם עשרה וכו'.

שע"ה יו"ד ח"ב סי' קנ"ט סעיף חק חלק א', ובשו"ת עולת יצ[
   ].י"ג
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היינו סעודת היינו סעודת היינו סעודת היינו סעודת  סעודת מצוה? י, מהתוס'ה אומריםאומריםאומריםאומרים
דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנם. דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנם. דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנם. דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנם.     ,,,,מילהמילהמילהמילה

ודוקא ודוקא ודוקא ודוקא     ....ובת כהן לכהןובת כהן לכהןובת כהן לכהןובת כהן לכהן    ,,,,וסעודת נישואין בת"חוסעודת נישואין בת"חוסעודת נישואין בת"חוסעודת נישואין בת"ח
הגר"ח טוען  א"כ .וכו'שיש שם בני אדם מהוגנין שיש שם בני אדם מהוגנין שיש שם בני אדם מהוגנין שיש שם בני אדם מהוגנין 

קנייבסקי שליט"א, שעל פי מדרש זה, כתוב 
לא כתוב אבל ם, יהנשל ג ל מדינהיצנש

   ו.שמתכפרים לו כל עוונותי
  

 םיהנגשל  כי ניצל מדינה ביניהם, הבדל ישישישיש
ים כפרינו מקבל עונש, אבל מי שמתאש היינו

כבר נכנס לגן עדן. א"כ  ואה כל עוונותיו לו
הוא ניצל מצוה, יסב בסעודה של זה שהאדם 
לא  עדיין הואאבל לגן עדן  ,םיהנשל ג מדינה

ה מספיק ינהאיין דע זאתמשום שזכות  ,נסיכ
מכפרים לו ש ,לפי השמועה המקובלת . אךלכך
 ,אבל למעשההוא צדיק.  א"כ ,כל עוונותיואת 
 כיון שבמדרש, שונים שני דבריםהם  אלו

בסעודת ברית מילה, מי שאוכל מדובר על 
על מי  אולם השמועה המקובלת מדברת

   ברית מילה.מצוות השמשתתף ב
  

 ,ג]"ב התשעק ויש"שיעור מוצש[ רכב הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
 מזכירשמקור בספר חמדת ימים,  שיש לכך

 סוף פרק[, בענייני יוה"כ ממש בשורה אחת זאת

, שאם יש ברית מילה שם כותבהוא  ].שביעי
כי כי כי כי     ,,,,מה שאמרומה שאמרומה שאמרומה שאמרופי פי פי פי בפרט לבפרט לבפרט לבפרט ל לשם,תרוץ  ,ביוה"כ

, , , , אליהו שואל כפרת הנמצאים שם אצל כסאואליהו שואל כפרת הנמצאים שם אצל כסאואליהו שואל כפרת הנמצאים שם אצל כסאואליהו שואל כפרת הנמצאים שם אצל כסאו
תרוץ  הלכך ....הזההזההזההזה    אנו מבקשים כהיוםאנו מבקשים כהיוםאנו מבקשים כהיוםאנו מבקשים כהיום    כי אותהכי אותהכי אותהכי אותה

נמצא אליהו הנביא כי , כ לברית מילהביוה"
   כפרה.שם ויש שם 

  
רק שהמדובר  להביןולטעות בדבריו  יןיןיןיןאאאא

תמיד  אבל ,כהוא מדבר על יוה"אמנם  .ביוה"כ
 יום כיפור וגםף לכך גם טרמצכשאבל  כך.זה 

כדאי לך ללכת ולכן  ,מצוייןהדבר  ,ברית מילה
  לשם.

  
יפסיד את לא ש לשאלה מהקהל: ובהובהובהובהששששבתבתבתבת

או  מסכת יומא או לא כתר מלכותהתפילה, א
  עיקר התפילות.את אבל לא  ,איזה פיוט

אליהו כי אם זה סותר, לכאורה  מהקהל: אלהאלהאלהאלהשששש
איך א"כ  שם רשעים,כשיש  מלכתחילהבא לא 
  ?כפרהאח"כ שואל הוא 

  
יום של המחילה הרי  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
נחלקו  ,יש בזה נידוןאמנם  יא בנעילה.הכיפור 

היום,  בסוף יאהאם הכפרה הבכך הראשונים, 
מי שמת ל נפקא מינה או במשך כל היום,

בגמ' כתוב  ?האם כבר נמחל לו או לא ,"כהביו
 , רע לו.מי שמת בערב יום כיפורכתובות, כי 

יש בזה חקירה של בעל  ,ביום כיפורמת ואם 
לא  תלוי בזה. דברהל אב .קובץ שיעורים

  משנה. 
  

ברית לגבי אליהו הנביא, כשיש אופן,  בכלבכלבכלבכל
כל על  ומחלו להם ,בא לשםהוא מילה 
לפני הנעילה, זה  לפי כל הדעותו הם,יעוונות

   אפילו אם היה רשע.ו
  

שאולי הכוונה בדברי בעל חמדת ימים  חושבניחושבניחושבניחושבני
דהיינו ון אליהו, ובעצם התכזה שלכזאת,  היא

מסביר הבן כך  נו.לכוונתו היתה כדי לכפר ש
דהיינו  ,]דף קי"ג ע"ב[ בסנהדרין את הגמ' יהוידע

אליהו הוא אומר ש ,מה שכתוב לגבי אחאב
 וטרתמאלא מתוך כעס,  זאתלא עשה  הנביא

לא  זאתכלומר,  דבר היתה לטובה. בסופו של
נאות לשם קנאות, זה לא היה כעס, היתה ק

לכן אלא שלכתחילה לכך התכוון אליהו, ו
   הם.הקב"ה מחל ל

  
מה שגזר על מה שגזר על מה שגזר על מה שגזר על  ,הבן יהוידע לכם את לשון אקראאקראאקראאקרא

אלא אלא אלא אלא     ,,,,לא היה מתוך כעסלא היה מתוך כעסלא היה מתוך כעסלא היה מתוך כעס    ,,,,בימי אחאבבימי אחאבבימי אחאבבימי אחאבהמטר המטר המטר המטר 
יחזרו יחזרו יחזרו יחזרו     , שעי"כ, שעי"כ, שעי"כ, שעי"כבזהבזהבזהבזהעמהם עמהם עמהם עמהם ן לעשות חסד ן לעשות חסד ן לעשות חסד ן לעשות חסד וווונתכונתכונתכונתכו

אפילו אחאב לבש אפילו אחאב לבש אפילו אחאב לבש אפילו אחאב לבש דדדד    ,,,,כאשר היהכאשר היהכאשר היהכאשר היהוווו    ....בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה
א"כ זו היתה  ....בכל יוםבכל יוםבכל יוםבכל יוםיהושפט יהושפט יהושפט יהושפט היה מלקהו היה מלקהו היה מלקהו היה מלקהו וווושק, שק, שק, שק, 

סוף מעשה ' ,עשהבמה ש ליהואכוונתו של 
שהקב"ה יכפר  הוא רצהבמחשבה תחילה', 

יו 'ד'תחת אשר קנא לאלוזה רמוז בפסוק  להם.
תו ודהיינו מטרת קנא, 'כפר על בני ישראליו

  לכפר על בני ישראל.כדי  היתה
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[יו"ד הל' מילה סי'  על זה בעל שלחן גבוה כותבכותבכותבכותב

דבר מובא הורבינו יוסף מולכו, ל ,רס"ד ס"ק י"ב]
שצריך להדר , ברמ"אובאור זרוע  ,בספרים

 והעניין בזה, המוהל והסנדק יהיו צדיקים.ש
   .לשם בא בגלל שאליהו הנביא

  
 ?מה זה משנהלכאורה  ,לחן גבוהבעל ש טועןטועןטועןטוען

בא אליהו הרי אבל  ,לא יהיה צדיקאפילו אם 
הוא  צדיקים.כבר כולם  , א"כמכפר לכולםו

, להקפיד על כךלא  ,ם בסלוניקישמנהג אומר
   .חד נהיה סנדק בלי שום קפידאאכל אלא 

  
כן כדאי אשהיא, בסופו של דבר מסקנתו  אבלאבלאבלאבל

כתב כתב כתב כתב     זה לשונו בדרכי משה,זה לשונו בדרכי משה,זה לשונו בדרכי משה,זה לשונו בדרכי משה,. להקפיד על כך
צריך לחפש אחר יהודי טוב בעל צריך לחפש אחר יהודי טוב בעל צריך לחפש אחר יהודי טוב בעל צריך לחפש אחר יהודי טוב בעל     ,,,,אור זרועאור זרועאור זרועאור זרועבבבב

ברית פי' להיות סנדק, כדי שיבוא אליהו וישב ברית פי' להיות סנדק, כדי שיבוא אליהו וישב ברית פי' להיות סנדק, כדי שיבוא אליהו וישב ברית פי' להיות סנדק, כדי שיבוא אליהו וישב 
אצלו ע"כ. כלומר, כיון שנהגו לעשות כסא אצלו ע"כ. כלומר, כיון שנהגו לעשות כסא אצלו ע"כ. כלומר, כיון שנהגו לעשות כסא אצלו ע"כ. כלומר, כיון שנהגו לעשות כסא 
לאליהו סמוך לכסא של סנדק, א"כ צריך לאליהו סמוך לכסא של סנדק, א"כ צריך לאליהו סמוך לכסא של סנדק, א"כ צריך לאליהו סמוך לכסא של סנדק, א"כ צריך 
שהסנדק יהיה צדיק, כדי שישב אליהו ז"ל שהסנדק יהיה צדיק, כדי שישב אליהו ז"ל שהסנדק יהיה צדיק, כדי שישב אליהו ז"ל שהסנדק יהיה צדיק, כדי שישב אליהו ז"ל 

כנס הילא יהיה מוכן להנביא אליהו     אצלו.אצלו.אצלו.אצלו.
י המדרש י המדרש י המדרש י המדרש ולפולפולפולפ ,לכן הוא אומר דו.יבת לולש

שאמרו שאין אליהו בא לברית אא"כ מכפר שאמרו שאין אליהו בא לברית אא"כ מכפר שאמרו שאין אליהו בא לברית אא"כ מכפר שאמרו שאין אליהו בא לברית אא"כ מכפר 
הקב"ה את כל עוונותם של הנמצאים שם, הקב"ה את כל עוונותם של הנמצאים שם, הקב"ה את כל עוונותם של הנמצאים שם, הקב"ה את כל עוונותם של הנמצאים שם, 

            .וכו'    הרב חמדת ימים בקיצורהרב חמדת ימים בקיצורהרב חמדת ימים בקיצורהרב חמדת ימים בקיצור    והביאווהביאווהביאווהביאו
        

שמעתי שיש שמעתי שיש שמעתי שיש שמעתי שיש מעצמו, מוסיף  אהוואח"כ ואח"כ ואח"כ ואח"כ 
    ,,,,מילהמילהמילהמילה    שאם יש איזה רשע באותהשאם יש איזה רשע באותהשאם יש איזה רשע באותהשאם יש איזה רשע באותה במדרש,במדרש,במדרש,במדרש,

משום משום משום משום ם ם ם ם יני הולך לשיני הולך לשיני הולך לשיני הולך לשאאאא    ,,,,אומר אליהו להקב"האומר אליהו להקב"האומר אליהו להקב"האומר אליהו להקב"ה
ה מוחל כל ה מוחל כל ה מוחל כל ה מוחל כל """"הקבהקבהקבהקבשיש שם. ושיש שם. ושיש שם. ושיש שם. ו    רשערשערשערשעהההה    פלוניפלוניפלוניפלוני

ין אנו ין אנו ין אנו ין אנו אאאא, , , , אם כןאם כןאם כןאם כן    לשם.לשם.לשם.לשם.    שילך אליהושילך אליהושילך אליהושילך אליהו    , כדי, כדי, כדי, כדיעוונותיועוונותיועוונותיועוונותיו
    לדבר הזה של האור זרוע לבקש אישלדבר הזה של האור זרוע לבקש אישלדבר הזה של האור זרוע לבקש אישלדבר הזה של האור זרוע לבקש איש    צריכיםצריכיםצריכיםצריכים

דכל העומדים דכל העומדים דכל העומדים דכל העומדים , , , , להיות סנדק או מוהללהיות סנדק או מוהללהיות סנדק או מוהללהיות סנדק או מוהל    תם וישרתם וישרתם וישרתם וישר
    לא לדקדקלא לדקדקלא לדקדקלא לדקדקששששוכן המנהג וכן המנהג וכן המנהג וכן המנהג שם הם מכופרי עון. שם הם מכופרי עון. שם הם מכופרי עון. שם הם מכופרי עון. 

מה גם גדולה מה גם גדולה מה גם גדולה מה גם גדולה  ,אומרהוא חוץ מזה  ....אחר זהאחר זהאחר זהאחר זה
   ....כל ישראל בחזקת כשריםכל ישראל בחזקת כשריםכל ישראל בחזקת כשריםכל ישראל בחזקת כשריםד חזקהחזקהחזקהחזקה

  
ואח"כ ראיתי ואח"כ ראיתי ואח"כ ראיתי ואח"כ ראיתי  ,אומרו הוא קצת חוזר בו בסוףבסוףבסוףבסוף

בלבוש שכתב ז"ל, ויש לאדם להדר אחר מוהל בלבוש שכתב ז"ל, ויש לאדם להדר אחר מוהל בלבוש שכתב ז"ל, ויש לאדם להדר אחר מוהל בלבוש שכתב ז"ל, ויש לאדם להדר אחר מוהל 
וסנדק היותר טובים, וצריך שיכוונו במילתו וסנדק היותר טובים, וצריך שיכוונו במילתו וסנדק היותר טובים, וצריך שיכוונו במילתו וסנדק היותר טובים, וצריך שיכוונו במילתו 
כוונה מובחרת ומעולה, ויגרום שגם הולד יהיה כוונה מובחרת ומעולה, ויגרום שגם הולד יהיה כוונה מובחרת ומעולה, ויגרום שגם הולד יהיה כוונה מובחרת ומעולה, ויגרום שגם הולד יהיה 

אם עכ"ל.  כמותם עכ"ד. הא ודאי הדין עמו.כמותם עכ"ד. הא ודאי הדין עמו.כמותם עכ"ד. הא ודאי הדין עמו.כמותם עכ"ד. הא ודאי הדין עמו.
ממילא , המוהל והסנדק מכוונים כוונות טובות

  . גם התינוק יהיה כמותם
  

גם אם נגיד  .בכך יןענייש בכל זאת ש יוצאיוצאיוצאיוצא
הם עדיין  אבל ,של כולם שהתכפרו עוונותיהם

מה  ידעוש כוונות, להם דרגא שיהיובלא עלו 
, כדי שישפיע דברים גבוהים כי אלו ,ןולכו

הוא חוזר  קדושה על התינוק. לכן מבחינה זאת
, ודאי הדין עמוש    אומר, ודברבסופו של 

  .זאתלעשות צריך שלו ש מסקנאוה
  

הגאון רבינו חיים פלאגי בספר תוכחת חיים  באבאבאבא
מביא את ו ]על התורה חלק ג' דף קכ"ו קכ"ז פרק נ"ה[

שיש  ,כותבו על כך מוסיףו ,השלחן גבוהדברי 
של  שמי שקוראים לו כשמו ,לו קבלה מהזקנים

אם  על עונותיו.לו ביותר  , מכפריםהתינוק
 זהדם יש לא ,יוסף ושמך ,יקראו לתינוק יוסף
, כיון לכן יש בזה תועלת כפרת עוונות יותר.

זה מקור ציין לנו את  שהשם גורם טובה או רעה.
   חשוב מאד. דברה, וידידנו הרב יעקב לוי הי"ו

  
השם דאקרויי השם דאקרויי השם דאקרויי השם דאקרויי     ,,,,ןןןןמזקנים אתבונָ מזקנים אתבונָ מזקנים אתבונָ מזקנים אתבונָ כותב כך,  הואהואהואהוא

לכל הנקראים לכל הנקראים לכל הנקראים לכל הנקראים     ,,,,ותרותרותרותריועיל לכפר ייועיל לכפר ייועיל לכפר ייועיל לכפר י    ,,,,ליה לנימולליה לנימולליה לנימולליה לנימול
    לזה ממ"שלזה ממ"שלזה ממ"שלזה ממ"שיש שורש יש שורש יש שורש יש שורש וווו בשמו שעומדים שם.בשמו שעומדים שם.בשמו שעומדים שם.בשמו שעומדים שם.

   וכו'.    השם גורם טובה או רעההשם גורם טובה או רעההשם גורם טובה או רעההשם גורם טובה או רעה    ,,,,סידיםסידיםסידיםסידיםבספר חבספר חבספר חבספר ח
  

שתלמיד , מעניינתהוא מוסיף עוד נקודה  אבלאבלאבלאבל
לו שירוץ לברית מילה יותר מאדם  כדאי חכם,

לו יש  ,כל ת"חלשחוץ מהשם שיש  אחר, כיון
שידוע שהגמ'  קוראים לו גם משה. כפיעוד שם, 

תלמיד  דהיינו אומרת 'משה שפיר קאמרת',
כל ל שם משה,, נקרא בגדולאדם חכם או 

אם  יש ניצוץ ממשה רבינו. לכן תלמיד חכם
גם הוא נקרא משה, ו ,יקראו לתינוק בשם משה

יש כי  הכל תלמיד חכם נקרא בשם משש וןכי
 יועיל לו דברה ממילא ,לו ניצוץ ממשה רבינו

, גם אם לא זהיהיה באופן כדאי ש א"כ .יותר
 הוא ,אבל אם יקראו לו משה זה.יקראו לו בשם 

  . גם בכךיזכה 
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שמעתי על מקום אחד מה שזה הבנתי  לפילפילפילפי
לפי  תינוקאת שם ה לתתשהם נוהגים  ,בתימן

 ,לברית מילה מי שבא ראשון האורח הראשון.
 מהלא ידעו להסביר  .וקוראים לתינוק כפי שמ

כנראה היו ו כיוןחשבתי שבהתחלה  .העניין בזה
 אמרולכן הם  ,לבוא לברית עצלניםאנשים שם 
ונקרא  ,מי שיבוא ראשוןלרס ניתן פ ,טוב

 דברהכעת אני מבין שאבל  .על שמו לתינוק
בכך  יש לו זכותשדהיינו הרבה יותר מזה, 

ממילא מתכפרים לו  כי ,שהתינוק נקרא בשמו
  עוונות יותר מכל הציבור. ה
  

 ]בית השם דף מ"ח ע"ב[ היחיאליס יהקונטר בעלבעלבעלבעל
הסיבה מדוע לא  שזאתן, יכותב דבר מעני

מי לכי  עד הברית מילה. התינוק מגלים את שם
חוץ ממה  ,תינוקשל־ לו בשמו שקוראים

 ,שם לכל הנמצאיםיותר מנות ושמתכפר לו העו
י ן כדלכ יש לו הארה וקדושה יותר מכולם. גם

דע , אף אחד לא יויבואו לברית שכולם ירוצו
קוראים לתינוק שאם יגידו מראש  .ושממה 

לא  ,יוסף נקרא בשםמי שלא  , א"כיוסףבשם 
 .לכן לא מגלים את השם יבוא לברית מילה.

 לכן ,יאולי יקראו לו בשמ ,כל אחד אומר כך
יח מהברית ואני מר וממילא ,כדאי לי לבוא

  .זאת פעםמילה ב
  

צריך  י שמות,מהקהל: אם יש לו שנ אלהאלהאלהאלהשששש
  ?לקרוא את שתי השמות

  
 .אחרת מרן שליט"א: זאת כבר חקירה שובתשובתשובתשובתתתתת

קוראים לו ש כגוןשמות, שתי  אם יש לאדם
 וזהאלא יוסף ועוד משה,  ינואמשה, זה  יוסף

רק  יוסף משה. לכן אם יקראו לתינוקשם חדש, 
, זה משהאם יקראו רק ו הוא. אל, זה יוסף בשם

יש עדיין , אבל אולי יש לו חצי ניצוץ הוא. אל
  .ינוק בשמו המלאתצריך שיקראו ללכן  הבדל.

        
 עבירה שלאם יש  ,לפי זה :מהקהל אלהאלהאלהאלהשששש
בין גברים לנשים בברית, גם ע"ז  רבוביאע

  יש פה סמך להקל? ? אולימכפר אליהו

 כי אכן לא.ש ניבושחמרן שליט"א:  שובתשובתשובתשובתתתתת
יש כעת , אבל יהםנותועומחלו להם את כל 
על ו ירה מיניה וביה,זה סת להם עוונות חדשים.

הם  אם באותו מעמד עצמוכי  זה לא מדברים.
 ינואדבר ה, כדיןשלא דת ועושים שלא כ

  . מועיל
  

 ,הצדיק מרעננה ,וברמן זצ"לעל הרב ה מספריםמספריםמספריםמספרים
שאלה איזו שהו פעם בא לשאול אותו ישמ

ני יכול לענות ינא ,תשמע ,הרב אמר לו .קשה
, עוד כמה ימים יש ברית מילהבאבל כעת, לך 

את  אשאל אותואז לשם ואליהו הנביא יבוא ו
בא  ,מחכה אחרי המילה אותו אחד .שאלתך
 ?מה התשובה כבוד הרב?, נו וושואל אל הרב

אין לי  לא בא,הנביא אליהו הרב, אמר לו 
 הרב אמר ליאמר לו, אבל . בשבילך תשובה

 ?מה אני יכול לעשות, הרב ענה לו ?שהוא יבוא
  בא! הוא לא 

  
בן אל ה אביבא  יפר לאבי הבן.סוההוא  הלךהלךהלךהלך

, שאליהו מצבים נםיש אמר לו הרב כך,הרב. 
   הנביא לא בא.

  
שאי אפשר  יש מצבים בזה. לליםכמה כ ישישישיש

הנביא לא לכל ברית מילה אליהו וגם  ,להגיע
בוא ישים רהרי כתוב שיש לו ש .בעצמו מגיע

, שליחים הוא יכול לשלוח הרבהא"כ  ,משרתים
שיש להם ניצוצות של הנשמה שלו. אם לנימול 

אליהו הנביא בא  ,ניצוץ ממשה רבינו יש
אחר ישהו הוא שולח מ ,אם לאאבל  ,בעצמו

שלוחו כמותו, זה נחשב כאילו אכן  במקומו.
  הוא.ממש זה לא עדיין אבל בא, הוא 

  
[מובא בספר ישרש יעקב  בספר הדרת קודש מביאיםמביאיםמביאיםמביאים

 ,שלמה קלוגר סיפור על הגאון רבי דף י"ט אות ז']
משתדל ו ,היה מהדר אחר מצות סנדקאותש

הוא  לברית מילה, שהגיעמעשה . שמה ללכת
אל את ש .מתעכבת הבריתומחכה שעתיים, 

ריתו מאחרים להכניסו בבלמה אתם  ,בני הבית
רח"ל  ,תשמע ,אמרו לו ?של אברהם אבינו
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האבא של הילד חולה, ממש במצב גוסס, ואנו 
ואנו  ,הולך לעולמוכבר כנראה הוא מחכים ש

הם נוהגים  .לתינוק שם שלורוצים לתת את ה
 מחכים , אלאשלא לתת את שם האבא בחייו

  ואז יקראו לו על שמו.  ,לאחר פטירתו
  

, תביאו מהר את אמרו זאתרק שמע  הואהואהואהוא
פתח פתח פתח פתח     נוק.נוק.נוק.נוק.ייייוה להביא לפניו את התוה להביא לפניו את התוה להביא לפניו את התוה להביא לפניו את התייייצצצצ התינוק.

 ,זהו סיפור מוכר ,ההההואמר, איתא במדרש רבואמר, איתא במדרש רבואמר, איתא במדרש רבואמר, איתא במדרש רב
ש עשרה ש עשרה ש עשרה ש עשרה ים שלים שלים שלים שלרבינו הקדוש היה חולה בשינרבינו הקדוש היה חולה בשינרבינו הקדוש היה חולה בשינרבינו הקדוש היה חולה בשינ

ע ע ע ע נגנגנגנג    ,,,,יאיאיאיאייייונכנס אליהו הנביא בדמות רבי חונכנס אליהו הנביא בדמות רבי חונכנס אליהו הנביא בדמות רבי חונכנס אליהו הנביא בדמות רבי ח    ,,,,שנהשנהשנהשנה
סיפור זה מובא במדרש  ....אותהאותהאותהאותה    לו בשן וריפהלו בשן וריפהלו בשן וריפהלו בשן וריפה

יא בעיני יהיה כדי לכבד את רבי ח דברה ,הבר
ידיו על  נתן ,הוא בא בדמותו , לכןהק' רבינו
   א.פמיד נתרושיניו 

  
    אדםאדםאדםאדםלא כל לא כל לא כל לא כל , ואומר לוגרק רבי שלמה ממשיךממשיךממשיךממשיך

שליח מיוחד את אליהו הנביא שליח מיוחד את אליהו הנביא שליח מיוחד את אליהו הנביא שליח מיוחד את אליהו הנביא לו לו לו לו זוכה שישלחו זוכה שישלחו זוכה שישלחו זוכה שישלחו 
עכשיו  ....עת רצוןעת רצוןעת רצוןעת רצון    וווואבל עתה זהאבל עתה זהאבל עתה זהאבל עתה זה    ,,,,אה שלימהאה שלימהאה שלימהאה שלימהפופופופולרלרלרלר
א בכל א בכל א בכל א בכל שאליהו נמצשאליהו נמצשאליהו נמצשאליהו נמצ    ,,,,ידוע מפי חז"לידוע מפי חז"לידוע מפי חז"לידוע מפי חז"ל .המילהזה 

שאינו שאינו שאינו שאינו     ,,,,אמרואמרואמרואמרווכן וכן וכן וכן     , ונקרא מלאך ברית., ונקרא מלאך ברית., ונקרא מלאך ברית., ונקרא מלאך ברית.בריתבריתבריתברית
שיבקש מהקב"ה שימחל עוונות שיבקש מהקב"ה שימחל עוונות שיבקש מהקב"ה שימחל עוונות שיבקש מהקב"ה שימחל עוונות     עדעדעדעד    ,,,,בא למילהבא למילהבא למילהבא למילה

 .שם נמצאהנביא אליהו  ,ראשית ....אבי הבןאבי הבןאבי הבןאבי הבן
הוא לא בא עד שהקב"ה מוחל את  ,שנידבר 

והוא והוא והוא והוא  .היתר הוא לא דיבר על .אבי הבן ונותוע
על על על על     אבותאבותאבותאבות    והשיב לבוהשיב לבוהשיב לבוהשיב לב    ,,,,מוכן לכל שליחות טובהמוכן לכל שליחות טובהמוכן לכל שליחות טובהמוכן לכל שליחות טובה

רפואה רפואה רפואה רפואה     עתהעתהעתהעתהתן תן תן תן     ,,,,ואם כן אנחנו מבקשיםואם כן אנחנו מבקשיםואם כן אנחנו מבקשיםואם כן אנחנו מבקשים    ....בניםבניםבניםבנים
שלמה לאבי הילד שנכנס עתה בבריתו של שלמה לאבי הילד שנכנס עתה בבריתו של שלמה לאבי הילד שנכנס עתה בבריתו של שלמה לאבי הילד שנכנס עתה בבריתו של 

לשמוח בשמחה של מצוה בלב לשמוח בשמחה של מצוה בלב לשמוח בשמחה של מצוה בלב לשמוח בשמחה של מצוה בלב     ,,,,אברהם אבינואברהם אבינואברהם אבינואברהם אבינו
אתה כעת  הוא אמר לאליהו הנביא, שלם.שלם.שלם.שלם.
 ,תן רפואה עכשיותנו מבקשים שא ,פה נמצא

שתבוא באופן  ין צורךא ,הזדמנות כעת זו
 אתהו עכשיו בלאו הכי יש ברית מילה מיוחד,

  להגיע.  אמור
  
בקשת הצדיק עשתה תפילתו בקשת הצדיק עשתה תפילתו בקשת הצדיק עשתה תפילתו בקשת הצדיק עשתה תפילתו  ,שם מסייםמסייםמסייםמסייםוווו

מרגע זה התחיל להיות חיות במעט מרגע זה התחיל להיות חיות במעט מרגע זה התחיל להיות חיות במעט מרגע זה התחיל להיות חיות במעט     ,,,,לטובהלטובהלטובהלטובה
, קם ממיטתו, תוך חמשה ימים נהיה אדם , קם ממיטתו, תוך חמשה ימים נהיה אדם , קם ממיטתו, תוך חמשה ימים נהיה אדם , קם ממיטתו, תוך חמשה ימים נהיה אדם מעטמעטמעטמעט

מליץ טוב לכל מי מליץ טוב לכל מי מליץ טוב לכל מי מליץ טוב לכל מי אליהו הנביא אליהו הנביא אליהו הנביא אליהו הנביא  וכו'.    זה בריאזה בריאזה בריאזה בריא
        ק במצוה זו.ק במצוה זו.ק במצוה זו.ק במצוה זו.וסוסוסוסשעשעשעשע

מקובל בכל  , שהדברמקורות להביא ברצוניברצוניברצוניברצוני
 גם אצלואצל האשכנזים  תפוצות ישראל, גם

' שלמה ראת  הבאנומהאשכנזים  הספרדים.
[תשרי מאמר ד' אות וגם בספר בני יששכר  קלוגר,

הוא לפני כן  מובא הדבר. ,א מדינוב"צלמהר ז']
מביא ו [דף ע"ה],רקא אגרא דפ וספרב זאת כותב
נאמר לי נאמר לי נאמר לי נאמר לי  ש מקרלין הי"ד,"בשם המהר זאת

מקרלין מקרלין מקרלין מקרלין     מוהר"ר שלמהמוהר"ר שלמהמוהר"ר שלמהמוהר"ר שלמהישראל ישראל ישראל ישראל משם קדוש משם קדוש משם קדוש משם קדוש 
מדרש, בשעה שאמר מדרש, בשעה שאמר מדרש, בשעה שאמר מדרש, בשעה שאמר שאמר בשם השאמר בשם השאמר בשם השאמר בשם הזצ"ל הי"ד זצ"ל הי"ד זצ"ל הי"ד זצ"ל הי"ד 

אליהו שיצטרך להיות בכל ברית אליהו שיצטרך להיות בכל ברית אליהו שיצטרך להיות בכל ברית אליהו שיצטרך להיות בכל ברית לללל    הההה""""הקבהקבהקבהקב
שאני מקנא שאני מקנא שאני מקנא שאני מקנא     ידעתידעתידעתידעתאתה אתה אתה אתה     ,,,,מילה, אמר אליהומילה, אמר אליהומילה, אמר אליהומילה, אמר אליהו

ברית בעל ברית בעל ברית בעל ברית בעל בעל הבעל הבעל הבעל האם יהיה אם יהיה אם יהיה אם יהיה והנה והנה והנה והנה     ,,,,לשמך יתברךלשמך יתברךלשמך יתברךלשמך יתברך
 באוצר ....לא אוכל לסבול להיות שםלא אוכל לסבול להיות שםלא אוכל לסבול להיות שםלא אוכל לסבול להיות שם    ,,,,עבירהעבירהעבירהעבירה
יעניש אותו, ו ח"ו הוא ינקום בוש ,מוסיף אפרים

    שיכפרשיכפרשיכפרשיכפר    "ת"ת"ת"תייייששששהבטיחו ההבטיחו ההבטיחו ההבטיחו הוווו כדאי. ינואדבר הלכן 
   ....וכו'

  

בעל בעל בעל בעל     המוהלהמוהלהמוהלהמוהליהיה יהיה יהיה יהיה אם אם אם אם וווו, אליהו אמר "כ"כ"כ"כאחאחאחאח
ואם ואם ואם ואם     למוהל.למוהל.למוהל.למוהל.גם גם גם גם     כפרכפרכפרכפרשישישישי    השי"תהשי"תהשי"תהשי"ת    הבטיחוֹ הבטיחוֹ הבטיחוֹ הבטיחוֹ     ????עבירהעבירהעבירהעבירה

ולא ולא ולא ולא     רותרותרותרותייייבעלי עבבעלי עבבעלי עבבעלי עבהעומדים שם העומדים שם העומדים שם העומדים שם כל הקהל כל הקהל כל הקהל כל הקהל יהיו יהיו יהיו יהיו 
כפר לכל כפר לכל כפר לכל כפר לכל הבטיחו השי"ת שיהבטיחו השי"ת שיהבטיחו השי"ת שיהבטיחו השי"ת שי    ,,,,אוכל לסבולאוכל לסבולאוכל לסבולאוכל לסבול

שמעתי שיצאו הדברים שמעתי שיצאו הדברים שמעתי שיצאו הדברים שמעתי שיצאו הדברים  כןכןכןכן ,והוא כותב ....הקהלהקהלהקהלהקהל
   מפי הקדוש הנזכר.מפי הקדוש הנזכר.מפי הקדוש הנזכר.מפי הקדוש הנזכר.

  
גאון ה, שעמד עליה מורי ורבי שאלהה תתתתנשאלנשאלנשאלנשאל

לספר  בהסכמתו ך זצ"למן אוירברבי שלמה זל
 תאח היוזו , שם הוא כתב הערותאוצר הברית

גם  ,כל מי שנמצא בבריתשהיתכן  יו.הערותמ
רק בגלל  ,רות חמורות ימחלו להםיבעלי עב

מה לנו יותר גדול וכי  מילה? באו לבריתש
כי ביום הזה יכפר 'כתוב בתורה עליו ש ,מיוה"כ

מי שלא ', ומכל חטאתיכם עליכם לטהר אתכם
 חזר בתשובה, אין יום כיפור מכפר לו. אמנם

שעיצומו  אומררבי , כזה מאן דאמריש בגמ' 
הל' נפסק ברמב"ם  הלכהלאבל  ,של יום מכפר

אם רק  שיוה"כ מכפר ,ע"בשותשובה ספ"א ו
 ,אפילו אליבא דרביו בתשובה.חוזר  דםאה

זה דוקא אם  ,שסובר שעיצומו של יום מכפר
יתכן  כיצד בסדר. א"כ הוא יהיהמכאן ואילך 

צאים בברית נמרות הילכל בעלי העב וימחלש
   מילה?



 ה'תשע"ג ב'שכ"ד ואראמוצש"ק 

11  

נפלא הדבר, הרי ביום הכפורים נפלא הדבר, הרי ביום הכפורים נפלא הדבר, הרי ביום הכפורים נפלא הדבר, הרי ביום הכפורים , הוא שואל כךכךכךכך
עליכם עליכם עליכם עליכם     כי ביום הזה יכפרכי ביום הזה יכפרכי ביום הזה יכפרכי ביום הזה יכפר''''מפורש אמרה תורה מפורש אמרה תורה מפורש אמרה תורה מפורש אמרה תורה שששש

    לא מתכפרלא מתכפרלא מתכפרלא מתכפרואפ"ה קיי"ל דואפ"ה קיי"ל דואפ"ה קיי"ל דואפ"ה קיי"ל ד    ,,,,מכל חטאתיכם'מכל חטאתיכם'מכל חטאתיכם'מכל חטאתיכם'
איך יכולים לומר איך יכולים לומר איך יכולים לומר איך יכולים לומר     אלא בתשובה, וא"כאלא בתשובה, וא"כאלא בתשובה, וא"כאלא בתשובה, וא"כ

באים באים באים באים הההה רות חמורותרות חמורותרות חמורותרות חמורותיייילבעלי עבלבעלי עבלבעלי עבלבעלי עב    ותרןותרןותרןותרןשהקב"ה שהקב"ה שהקב"ה שהקב"ה 
שמוחל גם להם על עוונותיהם? שמוחל גם להם על עוונותיהם? שמוחל גם להם על עוונותיהם? שמוחל גם להם על עוונותיהם?     ,,,,מחה בבריתמחה בבריתמחה בבריתמחה בבריתׂשּ ׂשּ ׂשּ ׂשּ לַ לַ לַ לַ 

רות חמורות לשמחת ברית יבעלי עבבאים 
מוחל  הקב"הו ,מילה, קרובי משפחה וכדומה

הם יחזרו דוקא אם  שזה, נגידלהם?! מה 
אי אפשר אי אפשר אי אפשר אי אפשר     הריהריהריהריששששא"כ הוא אומר כך,  בתשובה.

לומר דכוונתם דוקא ע"י תשובה, דא"כ לא לומר דכוונתם דוקא ע"י תשובה, דא"כ לא לומר דכוונתם דוקא ע"י תשובה, דא"כ לא לומר דכוונתם דוקא ע"י תשובה, דא"כ לא 
כול לסבול כול לסבול כול לסבול כול לסבול השיב לו הקב"ה על טענתו שאינו יהשיב לו הקב"ה על טענתו שאינו יהשיב לו הקב"ה על טענתו שאינו יהשיב לו הקב"ה על טענתו שאינו י

יהו אל חוטאים ופושעים שאינם עושים תשובה.חוטאים ופושעים שאינם עושים תשובה.חוטאים ופושעים שאינם עושים תשובה.חוטאים ופושעים שאינם עושים תשובה.
למקום שיש שם  בואינו יכול לאש הנביא אומר

ענה לו חזרו בתשובה, מה  לאממילא רשעים, 
ה לא ענה לו על "הקבש יוצא לכאורה ?הקב"ה
   .טענתו

  
, כך הוא עונה תשובה הפלא ופלא. תשמעותשמעותשמעותשמעו
 וזה ,'מכפרים להם על כל עוונותיהם'ש הפירוש

בברית  אליהו הנביא נמצאזמן שהבאותו  רק
יכול לסבול את  ינואאליהו הנביא  נודהיי .מילה

 מצא במקוםייכול לה ינוא, העבירות שלהם ריח
הוא מרגיש  ,יש לו חוש ריח טוב של רשעים.

לסבול ריח כתוב שהוא יכול  ,את הרשע והפשע
ריח לא את אבל  רע של נבילות וכדו'

 ,כזהרע יה ריח כדי שלא יה , לכןהעבירות
ר אחלאבל  .על עוונותיהם הקב"ה מוחל להם

 הרויחו מה הם . א"כרות חוזרותיהעב ,ןכמ
 ,בלי עבירות נמצאים במצב שלם הש ?מכך

יש  ,צהירמי ש יחליט לעצמו.עכשיו כל אחד ו
   הלאה. אפשרות לזנקאת הלו 
  

א בספרים שהצדיק ומוב ,חידוש גדול מאד ווווזהזהזהזה
 ןילוינשטי הרבהצדיק הגאון  'המשגיח מפונוביז

 ,זה בענייןז אוירבך "התווכח עם הגרש זצ"ל
, אמר . אבל הגרש"זבכך יתוולא הסכים א

איתו הוא התוכח  .ת דבריודקשהוא בטוח בצ
אי אפשר  ,הדבר כךשברור לו ש ,לו וענה

   לפרש אחרת.

 ,לשונואופן זה המהלך שלו, תשמעו את  בכלבכלבכלבכל
    ,,,,איתא בתנא דבי אליהואיתא בתנא דבי אליהואיתא בתנא דבי אליהואיתא בתנא דבי אליהוכדכדכדכד    דכוונתםדכוונתםדכוונתםדכוונתםנראה נראה נראה נראה 

שהוא סובל כל מיני סרחון חוץ מסרחון של שהוא סובל כל מיני סרחון חוץ מסרחון של שהוא סובל כל מיני סרחון חוץ מסרחון של שהוא סובל כל מיני סרחון חוץ מסרחון של 
בשם תנא  זאתהוא כותב  חוטאים ופושעים,חוטאים ופושעים,חוטאים ופושעים,חוטאים ופושעים,

 זאת. פשנו ולא מצאנויחאולם דבי אליהו, 
 דבר מובא בספרים אחרים, כגון בקב הישרה
ועל זה השיב לו ועל זה השיב לו ועל זה השיב לו ועל זה השיב לו  ספר אור החיים פרשת צו.בו

, , , , כשאליהו יהיה עמהםכשאליהו יהיה עמהםכשאליהו יהיה עמהםכשאליהו יהיה עמהם    , שבשעה זו, שבשעה זו, שבשעה זו, שבשעה זוקב"הקב"הקב"הקב"ההההה
ילו לא ילו לא ילו לא ילו לא כאכאכאכא    ,,,,הסרחוןהסרחוןהסרחוןהסרחון    יעביר מהם הקב"ה אתיעביר מהם הקב"ה אתיעביר מהם הקב"ה אתיעביר מהם הקב"ה את

 ,כנסיוכל לה, אליהו יזהכבמצב  חטאו כלל.חטאו כלל.חטאו כלל.חטאו כלל.
אף דבר אף דבר אף דבר אף דבר  ?מכך מה הרוחנוו הכל מריח טוב. נו,

מי שזוכים לעלות מי שזוכים לעלות מי שזוכים לעלות מי שזוכים לעלות     ואשריואשריואשריואשרימאד, מאד, מאד, מאד, הוא הוא הוא הוא זה חשוב זה חשוב זה חשוב זה חשוב 
שאר במקום שאר במקום שאר במקום שאר במקום ייייולהולהולהולה    ,,,,ולהתעלות באותה שעהולהתעלות באותה שעהולהתעלות באותה שעהולהתעלות באותה שעה

דהיינו, יש לך אפשרות  ....תתתתהבריהבריהבריהברי    לאחרלאחרלאחרלאחרקדשו גם קדשו גם קדשו גם קדשו גם 
אמנם לא  להיות נקי מחטאים. במצב כזה

, אבל יש לך יםמכפרים לך את כל החטא
יש כבר  הלאה, ולהמשיךזאת אפשרות לתפוס 

 . זהובכך המעלה יעתא דשמיא, וזוהיאת הסי
  חידוש גדול. 

  
פישר ישראל  הגאון הרב .נוסף דבר לכם אגידאגידאגידאגיד

 , גם לא מסכים עם הדבר,בשו"ת אבן ישראל
כול איך י מה הקושיא?לכאורה , אבל הוא טוען

מה נעשה ו עוונות בלי תשובה?ה וכפרלהיות שי
[עיין בהרחבה  ?שמוחלים לו כל עוונותיו ,עם חתן

 ].וישב ומוצש"ק מקץ ה'תשע"גבנושא זה בשיעור מוצש"ק 
 עליו כתובומעשיו הרשע, זאת לומדים הרי 

', הוא ברשעו מתחילתו הוא עשיו אבי אדום'
אפילו בחתונה הוא לא חזר בתשובה,  ,ועד סופו

 וכמ מוחלים על כל עוונותיו? א"כ כיצד
אפי' על כל עוונותיו מוחלים שחתן ב מצאנוש

כך הוא רצה  ., כך גם בברית מילהבלי תשובה
  לדחות את דבריו. 

  
כתוב בבראשית  תשובה לתשובה. נהיש אולםאולםאולםאולם
וירא עשיו כי רעות בנות כנען על הפסוק 'רבה 

וילך עשיו אל ישמעאל ויקח  .בעיני יצחק אביו
 תרעופירוש וירא עשיו כי ה, מה 'את מחלת

כך במפורש. כתוב  '.בדעתו להתגייר נתן' ?וגו'
שהדבר אינו מוצא חן בעיני  ראה עשיודהיינו, 

, ראויה שהייאלך לחפש מש אביו, אולי כדאי
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ישמעאל עשה  הרי ולקח את בת ישמעאל.
ם הוא כבר רוצה לחזור ג תשובה, א"כ

  . על כך חושב בתשובה, הוא כבר
  

ועד  הוא ברשעו מתחילתו' ,כתוב מאידך אבלאבלאבלאבל
מספיק שהוא  חתןשל ,יכול להיות'? אלא סופו
עשיו לא חזר  ,בפועל רוצה לחזור בתשובה.רק 

 זכות יש לחתן .'דעתובנתן 'בתשובה, הוא רק 
   כזאת.

  
, אבל לחזור בתשובה שירצהאדם רגיל  אכןאכןאכןאכן
 משמעות. בסדר , אין לכךחוזר בתשובה אינו

 ,חתןאולם  אבל בפועל לא חזרת.ת, שחשב
יש לו כבר  ,רוצה לחזור בתשובהרק אם הוא 

שה מוחלים , שלכתובהרי את הזכות הזאת. 
ונשיא. א"כ  חכם חתןלהם על כל עוונותיהם, 

   מספיק שהוא נותן בדעתו להתגייר.
  

 שבספר עץ הדעת טוב ,היא האמת    אבלאבלאבלאבל
אצל שגם  ,מפורשבב ותכ [דף ל"א ל"ב] מהרח"ול

אם הוא ו , זה רק אם הוא חוזר בתשובה.חתן
הוא אבל  לא עוזר. דברה, זר בתשובהלא חו
הרי  א"כ בעצם מה זה עוזר? , מה נפשך,שואל
 יהיהגם בלי ש ,חזר בתשובהכבר חתן אם ה

צריכים  אלא ?עוונותיולו על חתן מוחלים 
רוף יום ישרק בצ ,עוונות נםיששהרי להגיד, 

א"כ  הם מתכפרים,בצירוף מיתה או הכפורים 
נות שלא מספיק דהיינו, גם עוו צירוף. חתן ישל

צריך דברים אלא  ,חזרה בתשובהעליהם רק 
, אצל מכפרתשיוה"כ או מיתה כגון  ,נוספים
 כמה אפשרויותאמרנו  א"כ זה מצטרף.חתן 

  לבאר את הדברים.
  

בספר ישמח ראיתי מביאים ש ,עוד חידוש נונונונוישישישיש
שגם  ,בשם ספר דגל מחנה אפריםשמביא לב 

כל מוחלים להם  ,חתונהשמחת כל המסובים בל
   עוונותיהם.

        
 פוקקין לו"שיש מאן דאמר  :מהקהל אלהאלהאלהאלהשששש

  עונותיו".

 כך הגירסא בבבלין, וכנ מרן שליט"א: שובתשובתשובתשובתתתתת
 ויפק רצון מי"י,כתוב כמו ש ],ס"במסכת יבמות דף [

פקק, כמו זה  ,דהיינו .ותיוקקין עוונשחתן מתפ
לראות מה מחכים ו ,עוונותהסותמים לו את 

 יפתחו את הפקק. ,יהיה ראוי לאהוא אם  .היהי
אבל בירושלמי  בלי.בתלמוד זה לפי האכן כך 

 '. יכול להיות, שזאתמוחלים לו עוונותיו' ,כתוב
ויכול  המחלוקת בין הבבלי לירושלמי.בעצם 
זו גם המחלוקת במדרש רבה, שאפי'  להיות

  ולי כך אפשר לתרץ את הסתירה שם. א
  

דהיינו  ,תחילתו ועד סופו, הוא עשיו מכתוב הריהריהריהרי
רבי יהושע בן לוי  אבל ,ברשעונשאר הוא ש

, שעשיו נתן דעתו מרואחולק שם במדרש ו
מר רבי אלעזר אש ,להתגייר. מובא שם

על נשיו לו ' למה כתוב ,ךיאם כדבר ,לריב"ל
 ירש את הראשונות?לא ג מדוע הוא, 'לאשה

הוא צריך  ,אם הוא רוצה לחזור בתשובההרי 
 ות ע"ז.עובדהיו רי הן הש הראשונות, גרש אתל

אלא  צדקת.תיקח אחת עכשיו , ותגרש אותן
 .הוסיף רשעה על רשעותש, 'על נשיו' פירושה

א רצה לחזור של סימן ,הוא השאיר אותןאם 
רבי , שבעצםממילא יכול להיות  בתשובה.

  . אלעזר בעצמו חולק על דבר זה
  

. דעות לכאן ולכאן יש בכך ,דברשל  ולאמיתוולאמיתוולאמיתוולאמיתו
כפרת לו שהגדולה מ ,כתובבמס' סנהדרין 

חכם  ,בביכורים לפי הירושלמידהיינו  לאדם.
 מביאיםו מוחלין לו על כל עוונותיו,שמתמנה 
ואח"כ  'וכי יגור אתכם גר'מהפסוק  שם ראיה

מתכפרים לו כל , מה גר 'לא תונו אותו'כתוב 
, מוחלין לו על כל תמנהשנ גם מי עוונותיו, כך

י והדרת פנו' ,'מפני שיבה תקום'כתוב  עוונותיו.
לומדים זאת  ,דבר נשיא או מלךהאותו  '.זקן

'. א"כ בן שנה שאול במלכוכתוב 'ממה ש
  .על עוונותיהםלהם לאנשים אלו מוחלים 

  
מביא בשם דגל  ]ס"ה [סוף סימןישמח לב  ספרספרספרספרבבבב

גם למסובים בחתונה מוחלים גם למסובים בחתונה מוחלים גם למסובים בחתונה מוחלים גם למסובים בחתונה מוחלים , כך מחנה אפרים
חידוש  זה הדבר פלא עצום. על עוונותיהם.על עוונותיהם.על עוונותיהם.על עוונותיהם.
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, כך ברית מילהרק בשחשבנו עד עתה נוסף. 
, כך הוא כותב .בחתונהגם  כעת כתוב שזה

   .הדבר כתוב דףבאיזה אבל הוא לא ציין 
  

כתוב, עד זה  יכןה לחפש צריך להתאמץ הייתיהייתיהייתיהייתי
ני חושבאבל  .פרשת באבשם  זאתשמצאתי 

דגל ספר  בלשון כתוב שם יק.ימדו ינואדבר הש
לכל בני לכל בני לכל בני לכל בני וווו''''על הפסוק  ]ו"דף ל[מחנה אפרים 
    ,,,,חתן דומה למלךחתן דומה למלךחתן דומה למלךחתן דומה למלך    ',',',',במושבותםבמושבותםבמושבותםבמושבותם    ישראל היה אורישראל היה אורישראל היה אורישראל היה אור

פה הוא מדבר  ,וכו'    החתן נעשה בחינת מעלההחתן נעשה בחינת מעלההחתן נעשה בחינת מעלההחתן נעשה בחינת מעלה
    ,,,,נעשה מלך שלםנעשה מלך שלםנעשה מלך שלםנעשה מלך שלם, וגבוהים דברים נשגבים

לו כל לו כל לו כל לו כל     םםםםמוחלימוחלימוחלימוחליוווו    ,וכו'    בעטרה שעטרה לו אמובעטרה שעטרה לו אמובעטרה שעטרה לו אמובעטרה שעטרה לו אמו
לכל ' הוא לא כותב .ולכל הנלוים אליוולכל הנלוים אליוולכל הנלוים אליוולכל הנלוים אליו    ,,,,עונותיועונותיועונותיועונותיו

   .'לכל הנלוים אליו'אלא  ,'המסובים בחתונה
  

גם אולי ו השושבינים,על רק שמדובר  משמעמשמעמשמעמשמע
אלה שעוזרים הכוונה ל ,המשפחהמבני 

'. לא כל הנלוים אליונקראים 'הם ה ,ומסייעים
כנראה  .בחתונה כתוב שזה לכל המשתתפים

  ק.ימדוי ינואשהעתיק  הלשון

  
  

מסקנא בעניין אמירת פסוקי שמע ישראל וי"י מלך, מסקנא בעניין אמירת פסוקי שמע ישראל וי"י מלך, מסקנא בעניין אמירת פסוקי שמע ישראל וי"י מלך, מסקנא בעניין אמירת פסוקי שמע ישראל וי"י מלך, 
        בברית מילה.בברית מילה.בברית מילה.בברית מילה.

        
ל שזה נושא להזכיר ב רציתי    דברינו אלה, לאורלאורלאורלאור

ממה  בי שאני חוזרחושבני  ברית מילה,
[שע"ה יו"ד ח"ב סימן קנ"ט שכתבתי בשע"ה חלק ה' 

אומרים פסוקי שמע האלו  ייןענעל  סעיף י']
ברנו על כך יד .ברית מילהישראל וי"י מלך ב

נו אבל כעת א ,]מקץ ה'תשע"גמוצש"ק [ בעבר
   .מדברים מבחינה אחרת

  
אין מנהגינו לומר אין מנהגינו לומר אין מנהגינו לומר אין מנהגינו לומר  ,בשע"הבס"ד  כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי

הושיעה הושיעה הושיעה הושיעה     , אנא י"י, אנא י"י, אנא י"י, אנא י"ימלךמלךמלךמלך    י"יי"יי"יי"ישראל, שראל, שראל, שראל, פסוקים שמע יפסוקים שמע יפסוקים שמע יפסוקים שמע י
שאין מקומן שאין מקומן שאין מקומן שאין מקומן     ,,,,כמו שנוהגים בשאר קהילותכמו שנוהגים בשאר קהילותכמו שנוהגים בשאר קהילותכמו שנוהגים בשאר קהילות    ,,,,נאנאנאנא

 זהעל  [מוצש"ק קרח ה'תש"ע]בזמנו  יברנוד עתה.עתה.עתה.עתה.
 ינםאמאידך  ,זאתשלצערינו אלה שאומרים 

שלכאורה  אמרנו .'תשתלח אסותא' אומרים
את גם , תוסיף להוסיף ברצונךאם  ,מה נפשך

   .נהגו אבותינומה ש

יצחק  וא הרה"גה, בזמנו זאתהוסיף לשהנהיג  מימימימי
בא"י לצערינו שהוא ראה כנראה  .שלום הלוי

את אפילו ו ,כאלה שמגיעים לברית מילה נםיש
 ,קרבבו לא אמרוהם שמע ישראל פסוק 

 וןכי .הוא רצה לזכות אותם "ר, א"כהבעו
 זאת , א"ככך ראה שבעדות אחרים נוהגיםש

ן לכ אלה שרחוקים מתורה.לזכות את  הזדמנות
 הציבור. ואהי , תלוי מאם זה כךש, אז אמרנו

ות לזככדאי אולי  חלקם חילונים,אם הציבור 
 ,ציבור של בני תורה וזהכאשר אבל  אותם.

  מיותר.  דברה
  

כבר הרבה זמן ו ,עכשיו אני קצת מתחרט אבלאבלאבלאבל
 וןכיראשית,  .כל הנושא הזהחושב על אני 

נשאר  שבלא"ה ,"כ בבריתותראני רואה בדש
בין כה וכה  .שום דברבו לא עושים ש זמן פנוי

 ,למילה המוהל מתכונן לא אומרים כלום,
ברוך אשר ' אמרו את ההללכבר המשתתפים 

, ועד שמגיעים לברכות מלא עולם וכו' כבודו
 ,א"כ ם.כלו שאין בהםקטות כמה דקות ש נןיש

תהלים,  מזמור וגידשי אפילו זאת. וגידיעדיף ש
יגידו שמע למה שישבו בשתיקה? א"כ שאבל 

 מבחינה זולכן  ישראל וי"י מלך י"י מלך.
   .לומר זאתשאין בעיא  ניחושב

  
אדרבה, ש ניחושב שאמרנו קודם,לפי מה  םםםםללללאואואואו

כדי לעורר את הציבור ב ,זאתלומר  ייןיש ענ
כיון שאליהו בא ומכפר דהיינו, לחזור בתשובה. 

זאת היתה מטרת שאמרנו  , וכפיעל העוונות
ויכול  '.על בני ישראל ויכפר'כדי ש ,תווקנא

מתעוררים לחזור בתשובה, ש כי די בכך להיות
 ,גבי חתןל שמילה זה כמו ,מהרח"ואמר ש כפי

אם דוקא נה והכו יןאועוונותיו, על מוחלים לו ש
אצל  .ביוה"כלגבי תשובה כמו  ,יחזור בתשובה

אם רק רוצים לחזור אפילו  ,ברית מילהבחתן ו
מוחלים ך בככבר על כך, חושבים  ,בתשובה

  להם על עוונותיהם. 
  

 אלאלו כלום,  לא מזיזשזה  ין הכוונהא, דהיינודהיינודהיינודהיינו
אפילו שלא א"כ , רוצה לתקן את עצמוהוא ש

, תיקוניםלא עשה סיגופים ו, עדיין חזר בתשובה
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לו.  נחשב זה כבר ,הרצון לחזור בתשובה עצם
 באמירת זאתהיה התעוררות כדאי שת א"כ

גם הרשעים  , כימלך י שמע ישראל וי"יפסוק
הם ש דברה, אבל עצם שלא יחזרו בתשובה

  זה כבר מוסיף להם זכות.  ,לחזור בתשובה ירצו
  

, ' יש תועלתנא הושיעה אנא י"יבאמירת ' גםגםגםגם
ח"ו,  שלא יהיה איזה מכשולכדי תפילה  זוכי 

שהמוהל  טעות בברית מילה, שלא תהיה איזו
נזק.  שוםשלא יקרה ח"ו  ,עשה הכל כדת וכדיןי

 דברהני שחושבן כו תפילות טובות, ולא"כ אל
  רצוי.דוקא 

  
  

    , שחג הסוכות, שחג הסוכות, שחג הסוכות, שחג הסוכותבעל יערות דבשבעל יערות דבשבעל יערות דבשבעל יערות דבש    השלמה בעניין חידושהשלמה בעניין חידושהשלמה בעניין חידושהשלמה בעניין חידוש
בחודש מרחשון, תיקון דברים מהשיעורים בחודש מרחשון, תיקון דברים מהשיעורים בחודש מרחשון, תיקון דברים מהשיעורים בחודש מרחשון, תיקון דברים מהשיעורים יהיה יהיה יהיה יהיה לעת"ל לעת"ל לעת"ל לעת"ל 

        העניין בצע"ג. העניין בצע"ג. העניין בצע"ג. העניין בצע"ג. כל כל כל כל הקודמים והנחת הקודמים והנחת הקודמים והנחת הקודמים והנחת 
        

ברנו יבקשר למה שד נוסףדבר  לומר ברצוניברצוניברצוניברצוני
[מוצש"ק ויחי ומוצש"ק שמות  בשיעורים הקודמים

בעל היערות אמרנו חידוש גדול בשם  ,ע"ג]ה'תש
ְוָהָיה ְוָהָיה ְוָהָיה ְוָהָיה  בהפטרה, שבתההפסוק שקראנו  עלדבש, 

ּתֹו ָיבֹוא ָכל  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ִמּדֵ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ִמּדֵ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ִמּדֵ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ִמּדֵ
ֲחו ֹ  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ֲחו ֹ ּבָ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ֲחו ֹ ּבָ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ֲחו ֹ ּבָ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ  ,[ישעיהו ס"ו, כ"ג] י"יי"יי"יי"ית ְלָפַני ָאַמר ת ְלָפַני ָאַמר ת ְלָפַני ָאַמר ת ְלָפַני ָאַמר ּבָ

 יין זה, כי אוליענכעת אני קצת מתחרט מאבל 
  עות בספר. חלה ט

  

לעתיד יהיה כל לעתיד יהיה כל לעתיד יהיה כל לעתיד יהיה כל  וא,הכך היערות דבש  לשוןלשוןלשוןלשון
    ....פסחפסחפסחפסח    ,,,,ניסןניסןניסןניסן    ....חודש וחודש רגל לעלות לציוןחודש וחודש רגל לעלות לציוןחודש וחודש רגל לעלות לציוןחודש וחודש רגל לעלות לציון

    ,,,,אבאבאבאב    ....טו"בטו"בטו"בטו"ב    ,,,,תמוזתמוזתמוזתמוז    ....עצרתעצרתעצרתעצרת    ,,,,סיוןסיוןסיוןסיון    ....פסח שניפסח שניפסח שניפסח שני, , , , אייראייראייראייר
    ....צוםצוםצוםצום    ,,,,ייייתשִר תשִר תשִר תשִר     ....ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה    ,,,,אלולאלולאלולאלול    ....ט' באבט' באבט' באבט' באב

    ....י' בוי' בוי' בוי' בו    ,,,,טבתטבתטבתטבת    ....חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    ,,,,כסלוכסלוכסלוכסלו    ....חג הסוכותחג הסוכותחג הסוכותחג הסוכות    ,,,,חשוןחשוןחשוןחשוןמרמרמרמר
 .בכל חודש יהיה חג    ....פוריםפוריםפוריםפורים    ,,,,אדראדראדראדר    ....ט"ו בוט"ו בוט"ו בוט"ו בו    ,,,,שבטשבטשבטשבט

הוא סוף הוא סוף הוא סוף הוא סוף     , כי, כי, כי, כיאוי עכשיו החג להיות במרחשוןאוי עכשיו החג להיות במרחשוןאוי עכשיו החג להיות במרחשוןאוי עכשיו החג להיות במרחשוןורורורור
    ....סוכות צריך להיות במרחשון חג דהיינו    ....האסיףהאסיףהאסיףהאסיף

י י י י נַ נַ נַ נַ אלא אמר הקב"ה, לא רציתי להטריח בָּ אלא אמר הקב"ה, לא רציתי להטריח בָּ אלא אמר הקב"ה, לא רציתי להטריח בָּ אלא אמר הקב"ה, לא רציתי להטריח בָּ 
   עכ"ל.עכ"ל.עכ"ל.עכ"ל.    שיעלו לרגל וישובו בימי הגשמים,שיעלו לרגל וישובו בימי הגשמים,שיעלו לרגל וישובו בימי הגשמים,שיעלו לרגל וישובו בימי הגשמים,

  
לא יגענו ואך  זאת בשם המדרש,מביא  הואהואהואהוא

ציינו המציינים זה בשום מקום. מדרש מצאנו 
 לא כתוב דברהאבל  ילקוט שמעוני,בלעיין 

אולי קצת  נהשיש אומרהייתי  שם, ואפילו
  . משם סתירה

ני שנפלה פה טעות. חושב, אחרות ליםליםליםליםבמבמבמבמ
שהבין  הוא הגאון ר' יהונתן אייבישיץ דהיינו,

אנחנו , ובמרחשוןסוכות יהיה חג יצא לו ש כך,
עשינו פלפול  ,איך המצוה משתנה נו כיצדנד
היה אכן ם א אמנם .רוציםיכל מיני תאמרנו ו

אין שכנראה  םלאו א.חָ יְ נַ  ,כזהמפורש מדרש 
כי  ,''''עכ"לעכ"לעכ"לעכ"ל''''לשון פלא שהוא כותב כזה מדרש. 

   הדבר לא נמצא.אין דבר כזה, 
  

[ישעיה בילקוט שמעוני  מה שכן כתוב ,אופן בכלבכלבכלבכל

, , , , כתיב והיה מדי חודש בחדשוכתיב והיה מדי חודש בחדשוכתיב והיה מדי חודש בחדשוכתיב והיה מדי חודש בחדשו ,הוא כך ס', תק"ג]
והיאך אפשר שיבא כל בשר בירושלם בכל והיאך אפשר שיבא כל בשר בירושלם בכל והיאך אפשר שיבא כל בשר בירושלם בכל והיאך אפשר שיבא כל בשר בירושלם בכל 

ם ם ם ם , עתידה ירושל, עתידה ירושל, עתידה ירושל, עתידה ירושלמר רבי לוימר רבי לוימר רבי לוימר רבי לויאאאא    שבת ובכל חדש?שבת ובכל חדש?שבת ובכל חדש?שבת ובכל חדש?
להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם 
כלו. והיאך באים בראש חדש ובשבת מסוף כלו. והיאך באים בראש חדש ובשבת מסוף כלו. והיאך באים בראש חדש ובשבת מסוף כלו. והיאך באים בראש חדש ובשבת מסוף 

   ????העולםהעולםהעולםהעולם
  

בעל  הביןזה לא כמו ש דש!ח? בראש שמעתםשמעתםשמעתםשמעתם
בכל חודש יהיה רגל, ששהכוונה  יערות דבש,

 ,כמו שכתוב ראש חודש.כל בשהם יעלו אלא 
עד מוהיה אמור להיות  ,לפני מעשה העגלש

כל ר"ח ב יהיה כךלעת"ל  א"כ .דשיםבראשי ח
טוענים אותם טוענים אותם טוענים אותם טוענים אותם אלא העבים באים ואלא העבים באים ואלא העבים באים ואלא העבים באים ו .שבתו

ם, והם מתפללין שם ם, והם מתפללין שם ם, והם מתפללין שם ם, והם מתפללין שם ומביאים אותם לירושלומביאים אותם לירושלומביאים אותם לירושלומביאים אותם לירושל
מי אלה כעב מי אלה כעב מי אלה כעב מי אלה כעב ''''קר, והוא שהנביא מקלסן קר, והוא שהנביא מקלסן קר, והוא שהנביא מקלסן קר, והוא שהנביא מקלסן וווובבבבבבבב

   ....''''תעופינהתעופינהתעופינהתעופינה
  

כנראה  ,נפלה טעות בספרני שחושב לכןלכןלכןלכן
 ,את המדרשהוא פירש כך  התערבבו הדברים.

 בילקוט שמעונימובא שם אבל למעשה לפי ה
 במקומות אחריםכן ו ,בתהליםבישעיה וגם 

, עצמו על ראש חודש מדובר ,זה דבר מובאש
   בכל חודש. שיהיה חגולא 

  
ו שהחג צריך להיות שגם טענת ,היא האמתהאמתהאמתהאמת

 ינואדבר זה גם  ,סוף האסיף וזהש וןבמרחשון כי
כתוב  ]דף ד' ע"ב[תענית מסכת גמ' ב. כי בברור

מה  הוא בתשרי."י בא זמן האסיףש מפורשב
זה  מרחשון בחודש א'ָר בַ ְד 'פירי בִּ יש כתוב שש

לכן הם שואלים את הגשמים רק בבבל, 
זמן האסיף הוא  אבל בא"י ,בשביעי במרחשון
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 'חגמבחינת מה שכתוב בתורה  בתשרי. א"כ
לא  חודש תשרי. א"כ גם טענה זו', זה בהאסיף
   מובנת.

  
החידוש כל  צריך עיון גדול. כל הנושא הזה ,,,,לכןלכןלכןלכן
ור"ה יהיה  ,שחג הסוכות יהיה במרחשון ,הזה

 זאתלא מצאנו כי  ,כל זה צריך עיון ,באלול
כמה תמוה מכמה ו דבר גם קצתה, ומפורשב

  .זה בדבר ושאלות שישנם סיבות

  
, , , , ''''כל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתוכל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתוכל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתוכל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתו''''השלמה בעניין השלמה בעניין השלמה בעניין השלמה בעניין 

        מחלוקת.מחלוקת.מחלוקת.מחלוקת.ותוספת דברים בעניין האחדות ומניעת ותוספת דברים בעניין האחדות ומניעת ותוספת דברים בעניין האחדות ומניעת ותוספת דברים בעניין האחדות ומניעת 
        

הבטחתי  ,הרבה זמן נותרלא רואה ש אניאניאניאני
דברים חשובים אקרא לכם ש [בשיעור הקודם]

 הרה"ג בונים שרייבר שליט"א][ ב אחדשדרש ר
בלי שום קשר הדברים נאמרו , בערך שנהלפני 

דיבר דברים חשובים הוא  למה שקורה היום.
כיון  .זאתכדאי לדעת ותמיד ועכשיו,  ,מאד

 אחריםנוספים דברים  לומרלא אספיק ש
את רק בס"ד אגיד , לפחות י לומרשרצית

   זה.היין ענה
  

 שמשתדלים ,המחלה הקשה בעולם הידוע היוםהיוםהיוםהיום
יא בבחינת אסון. השלא להזכיר את שמה, 

סובלים קשות מהמחלה אנשים  כל יוםבממש 
 .במימדים שלא היו בעבר ,מתיםשאו  ,הזאת

    ,,,,יש מחלות גרועות איומותיש מחלות גרועות איומותיש מחלות גרועות איומותיש מחלות גרועות איומותממש מדהים. הדבר 
אם אם אם אם     ,,,,חלה הזאתחלה הזאתחלה הזאתחלה הזאתאבל המאבל המאבל המאבל המ ....יש להם תרופהיש להם תרופהיש להם תרופהיש להם תרופהאבל אבל אבל אבל 

לו אין 'זה מה שכתוב  ....לא תופשים בעוד מועדלא תופשים בעוד מועדלא תופשים בעוד מועדלא תופשים בעוד מועד
גדולי הדור גדולי הדור גדולי הדור גדולי הדור  ,כך הוא מביא פה .'ה למכתוואפר

זה זה זה זה     ,,,,ין של בזיון ת"חין של בזיון ת"חין של בזיון ת"חין של בזיון ת"חיייישבדור שלנו הענשבדור שלנו הענשבדור שלנו הענשבדור שלנו הענ    ,,,,אמרואמרואמרואמרו
ין ין ין ין וזה הסיבה הכי גדולה לעניוזה הסיבה הכי גדולה לעניוזה הסיבה הכי גדולה לעניוזה הסיבה הכי גדולה לעני    ,,,,מכה קשה מאדמכה קשה מאדמכה קשה מאדמכה קשה מאד

   המצב הוא נורא נוראות.המצב הוא נורא נוראות.המצב הוא נורא נוראות.המצב הוא נורא נוראות.    הזה,הזה,הזה,הזה,
  

 נםישאלא  נאמר כך, זהעל , לא רק אגב דרךדרךדרךדרך
אין רפואה 'ליהם כתוב עשה דברים ששל

 , אין רפואה למכתו.כל המבזה ת"ח '.למכתו
 וזה , אין רפואה למכתו.כל השונא משפט

 וא מובא במדרש הגדולהכי  ,מאמר לא ידוע

את הדבר הזה 'אם  על הפסוק בפרשת יתרו
גדול הוא גדול הוא גדול הוא גדול הוא , כך הוא כותב ,]תשס"חעמוד [ 'תעשה

, , , , שכל השונאו אין רפואה למכתושכל השונאו אין רפואה למכתושכל השונאו אין רפואה למכתושכל השונאו אין רפואה למכתו    ,,,,המשפטהמשפטהמשפטהמשפט
ט ׂשֹוֵנאׂשֹוֵנאׂשֹוֵנאׂשֹוֵנא ףףףףַהאַ ַהאַ ַהאַ ַהאַ     שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר ּפָ טִמׁשְ ּפָ טִמׁשְ ּפָ טִמׁשְ ּפָ  .[איוב ל"ד, י"ז]    ַיֲחבֹושׁ ַיֲחבֹושׁ ַיֲחבֹושׁ ַיֲחבֹושׁ  ִמׁשְ

שונא 'יש מושג של  ....אלא רפואהאלא רפואהאלא רפואהאלא רפואה    חבישהחבישהחבישהחבישה    ואיןואיןואיןואין
הזמינו אותו  ,אדם שיש עליו תביעות '.משפט
 משפט לעצמו,רוצה לבוא, עושה  ינואולב"ד 

עושה כל מיני הפרעות כדי שהמשפט לא שאו 
כדי ב כל מיני עיכוביםעושה או יצא לאור, 

דבר נקרא שונא משפט. וישנו  אדם זה ,לבלבל
מי זהו  ,'אה למכתוופאין רנוסף שכתוב עליו '

 מסכת גמ'ב כך כתוב ,שעבר על נידוי חכמים
  שבת. 

  
 כךברנו על יהמושג אין רפואה למכתו, ד מהמהמהמה

 כפשוטו, מכהשהדבר  [מוצש"ק ויגש ה'תשע"ג]
 ואהע רר השיצ מהרמז שיש בכך,חוץ  .ממש

כמה  נםישו ,במציאותכך גם מכה, אבל ה
מחלות שלא מח"ו שסובלים  ,ת לזההוכחו

 מרפאיםאם אפילו ו מוצאים להם את התרופה,
   מתרפא. הוא לא

  
הכל הכל הכל הכל     ,,,,חיים היוםחיים היוםחיים היוםחיים היום    שאנחנושאנחנושאנחנושאנחנוהמצב המצב המצב המצב כותב כך,  הואהואהואהוא

בכל בכל בכל בכל     ,,,,כל שני צדדיםכל שני צדדיםכל שני צדדיםכל שני צדדים    ....הפך להיות פוליטיקההפך להיות פוליטיקההפך להיות פוליטיקההפך להיות פוליטיקה
    אפילואפילואפילואפילו    ....הפך להיות פוליטיקההפך להיות פוליטיקההפך להיות פוליטיקההפך להיות פוליטיקה    ,,,,ןןןןיייינושא וענינושא וענינושא וענינושא ועני

יש ויכוחים בכל מיני יש ויכוחים בכל מיני יש ויכוחים בכל מיני יש ויכוחים בכל מיני     שאלה הכי פשוטה.שאלה הכי פשוטה.שאלה הכי פשוטה.שאלה הכי פשוטה.
יכול יכול יכול יכול     ,,,,מובןמובןמובןמובן    , כך או כך?, כך או כך?, כך או כך?, כך או כך?איך צריך לנהוגאיך צריך לנהוגאיך צריך לנהוגאיך צריך לנהוג    ,,,,הלכותהלכותהלכותהלכות

בין בית בין בית בין בית בין בית     , אבל מחלוקת, אבל מחלוקת, אבל מחלוקת, אבל מחלוקתלהיות שיהיה ויכוחלהיות שיהיה ויכוחלהיות שיהיה ויכוחלהיות שיהיה ויכוח
בזה, האמת בזה, האמת בזה, האמת בזה, האמת שמאי לבית הלל נהגו כבוד זה שמאי לבית הלל נהגו כבוד זה שמאי לבית הלל נהגו כבוד זה שמאי לבית הלל נהגו כבוד זה 

אתה אוהב את אתה אוהב את אתה אוהב את אתה אוהב את     והשלום אהבו, מה פירוש?והשלום אהבו, מה פירוש?והשלום אהבו, מה פירוש?והשלום אהבו, מה פירוש?
מה מה מה מה     תאחוזתאחוזתאחוזתאחוז    , אבל תאהב גם את השלום., אבל תאהב גם את השלום., אבל תאהב גם את השלום., אבל תאהב גם את השלום.האמתהאמתהאמתהאמת

אבל זה לא אבל זה לא אבל זה לא אבל זה לא     ך.ך.ך.ך.זה זכותך, זה חובתזה זכותך, זה חובתזה זכותך, זה חובתזה זכותך, זה חובת    ,,,,שאתה אוחזשאתה אוחזשאתה אוחזשאתה אוחז
קשר אחד קשר אחד קשר אחד קשר אחד     מפה ועד מחלוקת, אין שוםמפה ועד מחלוקת, אין שוםמפה ועד מחלוקת, אין שוםמפה ועד מחלוקת, אין שום    ,,,,קשורקשורקשורקשור
            לשני.לשני.לשני.לשני.

  

    ו למצב שכל ויכוח בין כל שני... מי?ו למצב שכל ויכוח בין כל שני... מי?ו למצב שכל ויכוח בין כל שני... מי?ו למצב שכל ויכוח בין כל שני... מי?גענגענגענגענייייהיום ההיום ההיום ההיום ה
לא משנה מי, שני רבנים, שני ראשי ישיבות, לא משנה מי, שני רבנים, שני ראשי ישיבות, לא משנה מי, שני רבנים, שני ראשי ישיבות, לא משנה מי, שני רבנים, שני ראשי ישיבות, 

ים וכו', מה שלא ים וכו', מה שלא ים וכו', מה שלא ים וכו', מה שלא """"שני מנהיגים, שני אדמורשני מנהיגים, שני אדמורשני מנהיגים, שני אדמורשני מנהיגים, שני אדמור
זה אוטומטי הופך להיות מלחמה פוליטית זה אוטומטי הופך להיות מלחמה פוליטית זה אוטומטי הופך להיות מלחמה פוליטית זה אוטומטי הופך להיות מלחמה פוליטית     ,,,,יהיהיהיהיהיהיהיה
    ,,,,ל הצד השניל הצד השניל הצד השניל הצד השניכל אחד מדבר עכל אחד מדבר עכל אחד מדבר עכל אחד מדבר ע    השמצות.השמצות.השמצות.השמצות.עם עם עם עם 

לנו לנו לנו לנו , כו, כו, כו, כולא צריך לפרטלא צריך לפרטלא צריך לפרטלא צריך לפרט    כאילו הוא אחד הריקים.כאילו הוא אחד הריקים.כאילו הוא אחד הריקים.כאילו הוא אחד הריקים.
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מבחינה מסויימת זה מין מבחינה מסויימת זה מין מבחינה מסויימת זה מין מבחינה מסויימת זה מין     מכירים את המצב.מכירים את המצב.מכירים את המצב.מכירים את המצב.
הציבור באופן כללי מאד הציבור באופן כללי מאד הציבור באופן כללי מאד הציבור באופן כללי מאד     ללללשכלשכלשכלשכל    ,,,,עבירה כזאתעבירה כזאתעבירה כזאתעבירה כזאת

            לקוי בזה.לקוי בזה.לקוי בזה.לקוי בזה.
  

לכה שאסור לבזות ת"ח, אז מה הפשט? לכה שאסור לבזות ת"ח, אז מה הפשט? לכה שאסור לבזות ת"ח, אז מה הפשט? לכה שאסור לבזות ת"ח, אז מה הפשט? יש היש היש היש ה
מה מה מה מה מדברים על ת"ח שאתה אוחז שהוא כל מדברים על ת"ח שאתה אוחז שהוא כל מדברים על ת"ח שאתה אוחז שהוא כל מדברים על ת"ח שאתה אוחז שהוא כל 

? את הרב שלך ? את הרב שלך ? את הרב שלך ? את הרב שלך הוא הרב שלךהוא הרב שלךהוא הרב שלךהוא הרב שלך    אוחז?אוחז?אוחז?אוחז?שאתה שאתה שאתה שאתה 
אלא אלא אלא אלא     , זה הרב., זה הרב., זה הרב., זה הרב.הרב שלךהרב שלךהרב שלךהרב שלך    בטח לא תבזה.בטח לא תבזה.בטח לא תבזה.בטח לא תבזה.

א חן בעיניך, אחד א חן בעיניך, אחד א חן בעיניך, אחד א חן בעיניך, אחד הכוונה הפוך, רב שלא מוצהכוונה הפוך, רב שלא מוצהכוונה הפוך, רב שלא מוצהכוונה הפוך, רב שלא מוצ
    ,,,,והוא הפוך מהרב שלךוהוא הפוך מהרב שלךוהוא הפוך מהרב שלךוהוא הפוך מהרב שלך    ,,,,שיש לו שיטה אחרתשיש לו שיטה אחרתשיש לו שיטה אחרתשיש לו שיטה אחרת

   אבל הוא ת"ח.אבל הוא ת"ח.אבל הוא ת"ח.אבל הוא ת"ח.    ,,,,הדעה שלוהדעה שלוהדעה שלוהדעה שלו
  

ברמ"א ברמ"א ברמ"א ברמ"א אמנם אמנם אמנם אמנם , הוא אשכנזיאת זשכותב  הרבהרבהרבהרב
אבל פסקו כל אבל פסקו כל אבל פסקו כל אבל פסקו כל     ,,,,כתוב שאין דין ת"ח בזמן הזהכתוב שאין דין ת"ח בזמן הזהכתוב שאין דין ת"ח בזמן הזהכתוב שאין דין ת"ח בזמן הזה
דברים על נידוי דברים על נידוי דברים על נידוי דברים על נידוי הפוסקים שכל זה רק כשמהפוסקים שכל זה רק כשמהפוסקים שכל זה רק כשמהפוסקים שכל זה רק כשמ

בזה בזה בזה בזה אבל איסור שמאבל איסור שמאבל איסור שמאבל איסור שמ    ליטרא זהב,ליטרא זהב,ליטרא זהב,ליטרא זהב,לקנוס תשלום לקנוס תשלום לקנוס תשלום לקנוס תשלום 
            ום.ום.ום.ום.ת"ח זה איסור שקיים גם כהית"ח זה איסור שקיים גם כהית"ח זה איסור שקיים גם כהית"ח זה איסור שקיים גם כהי

        
זה איסור חמור זה איסור חמור זה איסור חמור זה איסור חמור     ,,,,כל מי שנקרא בדור הזה ת"חכל מי שנקרא בדור הזה ת"חכל מי שנקרא בדור הזה ת"חכל מי שנקרא בדור הזה ת"ח

מה לפי לא עושים השוואה  ביותר לבזות אותו.ביותר לבזות אותו.ביותר לבזות אותו.ביותר לבזות אותו.
 .דור שלנוהלפי אלא אחרים, ההיה בדורות ש

נחשב ההוא הזה, לפי הדור  מי שנחשב ת"ח
  . כםחלמיד ת
  

אנחנו  בכל התורה כולה.שאלה  זו ,אגב דרךדרךדרךדרך
 כם בזמן הזה.חשיש דין תלמיד  ,פוסקים

לכן ו, ין דין זה בזמנינואש אומריםם יהאשכנז
, ת"ח שנפטר הם לא מספידים, לא אליכם

ואפילו  ,כל יום שאין בו תחנוןבאו  ,בר"ח
בימים  ם להספיד ת"ח שמתנו נוהגיא .בחוה"מ

אולם  הללו, כי נקטינן שמספידים ת"ח בפניו.
ת"ח אין דין ש ,הביאור הלכה כותביםהרמ"א ו
  ים. פידהם לא מס , ולכןבזמן הזה

  
בשו"ת [כותב מהרי"ץ  ?כםחנחשב תלמיד  ההההממממ

לא צריך שיהא בקי בכל ש ,]פעו"צ ח"ג סי' כ"ז
אפילו אלא  ,ואפי' לא במסכת אחת ,התלמוד

ואפי' לא . בו הוא תלמיד חכםש ין אחדיענ
' יאפאלא  ,ידע להשיב בכל עניין וענייןצריך ש

 אפילו ,ויתרה מכך .באחד מהמקומותרק 
הוא צריך לעיין, אבל לא שאמשיב מיד,  ינואש

עיין הוא מוצא את התשובה, הוא מלאחר ש
ק"ו ה. הכי פחותבדרגא  כם,חנחשב תלמיד 
  .תלמיד חכם נחשב ואה, שמכאן והלאה

  
אנחנו חיים בדור אנחנו חיים בדור אנחנו חיים בדור אנחנו חיים בדור כך,  ואומראותו רב  ממשיךממשיךממשיךממשיך

דעים את זה, אני לא דעים את זה, אני לא דעים את זה, אני לא דעים את זה, אני לא כולנו יוכולנו יוכולנו יוכולנו יו    ....של ביזוי ת"חשל ביזוי ת"חשל ביזוי ת"חשל ביזוי ת"ח
כל כל כל כל     ,,,,כל מצב, כל חוג וחוגכל מצב, כל חוג וחוגכל מצב, כל חוג וחוגכל מצב, כל חוג וחוג    מחדש שום דבר.מחדש שום דבר.מחדש שום דבר.מחדש שום דבר.

, כולם , כולם , כולם , כולם חוג, כל חצי חוג, כל רבע חוגחוג, כל חצי חוג, כל רבע חוגחוג, כל חצי חוג, כל רבע חוגחוג, כל חצי חוג, כל רבע חוג    רסיס שלרסיס שלרסיס שלרסיס של
אם זה ברבים, אם זה אם זה ברבים, אם זה אם זה ברבים, אם זה אם זה ברבים, אם זה     משמיצים את כולם.משמיצים את כולם.משמיצים את כולם.משמיצים את כולם.

אני לא צריך אפי' אני לא צריך אפי' אני לא צריך אפי' אני לא צריך אפי'     אם זה בצנעא.אם זה בצנעא.אם זה בצנעא.אם זה בצנעא.    ,,,,בפרהסיאבפרהסיאבפרהסיאבפרהסיא
            , כי באפם הרגו איש., כי באפם הרגו איש., כי באפם הרגו איש., כי באפם הרגו איש.לדברלדברלדברלדבר

  

אין תרופה למכתו, אני חוזר מה שאמרו גדולי אין תרופה למכתו, אני חוזר מה שאמרו גדולי אין תרופה למכתו, אני חוזר מה שאמרו גדולי אין תרופה למכתו, אני חוזר מה שאמרו גדולי 
במצב במצב במצב במצב  אלו דברים שכבר היו בעבר.א"כ  ....הדורהדורהדורהדור

רבינו יונה רבינו יונה רבינו יונה רבינו יונה     ,,,,חחחחמי שהוא מוגדר כת"מי שהוא מוגדר כת"מי שהוא מוגדר כת"מי שהוא מוגדר כת"    ,,,,של היוםשל היוםשל היוםשל היום
אתם יודעים מה אתם יודעים מה אתם יודעים מה אתם יודעים מה     לבזותו.לבזותו.לבזותו.לבזותו.זה עוון פלילי זה עוון פלילי זה עוון פלילי זה עוון פלילי ששששאומר אומר אומר אומר 

ירוש להדביק עליו מודעות ירוש להדביק עליו מודעות ירוש להדביק עליו מודעות ירוש להדביק עליו מודעות לא פלא פלא פלא פ    ותו?ותו?ותו?ותו?פירוש לבזפירוש לבזפירוש לבזפירוש לבז
    ,,,,לדבר עליו, ללגלג עליולדבר עליו, ללגלג עליולדבר עליו, ללגלג עליולדבר עליו, ללגלג עליו    ,,,,פירושופירושופירושופירושו    ברחובות.ברחובות.ברחובות.ברחובות.

מה שהוא עשה בכל מיני מה שהוא עשה בכל מיני מה שהוא עשה בכל מיני מה שהוא עשה בכל מיני     להסביר אתלהסביר אתלהסביר אתלהסביר את
 מכאן א"כ וחשבוני חשבונות.וחשבוני חשבונות.וחשבוני חשבונות.וחשבוני חשבונות.    ,,,,חשבונותחשבונותחשבונותחשבונות

לתשומת  צריכים לקחת דברים אלו, והלאה
   לב.

  
 שאל זאתודם, בסוף השיעור הק שאלהנשאלה נשאלה נשאלה נשאלה 

 כתובש , על כךדנן החתן יצ"ו, שאול הרבי בנ
בתלמידי בתלמידי בתלמידי בתלמידי     אאאאיָ יָ יָ יָ ְר ְר ְר ְר גוֹ גוֹ גוֹ גוֹ ייייטִ טִ טִ טִ ְק ְק ְק ְק     ,,,,דור שבן דוד באדור שבן דוד באדור שבן דוד באדור שבן דוד בא, בגמרא
   .[כתובות קי"ב ע"ב]    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים

  
תנא דבי במאמר מבהיל  נולדעת, יש צריךצריךצריךצריך

למידי למידי למידי למידי תתתתההההאם ראית דור שאם ראית דור שאם ראית דור שאם ראית דור ש ,[פרק כ"ב] אליהו זוטא
תשמעו שבו יש להם מריבה זה עם זה, שבו יש להם מריבה זה עם זה, שבו יש להם מריבה זה עם זה, שבו יש להם מריבה זה עם זה,     כמיםכמיםכמיםכמיםחחחח

הרי אלו יש להם עמוקות הרי אלו יש להם עמוקות הרי אלו יש להם עמוקות הרי אלו יש להם עמוקות א, דבר איום ונור
    ואם ליבם ללמוד תורה ואינםואם ליבם ללמוד תורה ואינםואם ליבם ללמוד תורה ואינםואם ליבם ללמוד תורה ואינם    ....בלבבםבלבבםבלבבםבלבבםרעות רעות רעות רעות 

    ....םםםםהנהנהנהנייייאין דינם אלא לגאין דינם אלא לגאין דינם אלא לגאין דינם אלא לג    מקיימים את התורה,מקיימים את התורה,מקיימים את התורה,מקיימים את התורה,
'והגד לעמי פשעם', אלו תלמידי 'והגד לעמי פשעם', אלו תלמידי 'והגד לעמי פשעם', אלו תלמידי 'והגד לעמי פשעם', אלו תלמידי כך נאמר כך נאמר כך נאמר כך נאמר לללל

 אלו עמי הארץ.אלו עמי הארץ.אלו עמי הארץ.אלו עמי הארץ.    ',',',',חטאתםחטאתםחטאתםחטאתם    'ולבית יעקב'ולבית יעקב'ולבית יעקב'ולבית יעקב    חכמים.חכמים.חכמים.חכמים.
אם ' יודע, אולי מדברים על הדור שלנו. ינניא

   גענו לדורנו.יהש ניחושב ,'ראית דור
  

 גוריאיקט ,דור שבן דוד בא' פירוש,ה מהמהמהמה
   ?'בתלמידי חכמים
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שיעמדו על תלמידי חכמים שיעמדו על תלמידי חכמים שיעמדו על תלמידי חכמים שיעמדו על תלמידי חכמים  ,מסביר רש"ירש"ירש"ירש"י
שו"ת מהר"י ב ....הרבה משטינים ומלמדים חובההרבה משטינים ומלמדים חובההרבה משטינים ומלמדים חובההרבה משטינים ומלמדים חובה

    ורורורורשיהיה באותו דשיהיה באותו דשיהיה באותו דשיהיה באותו ד ,כותב ]סי' מ'[בן מיגאש 
 ה יתירה מן הרשעים בתלמידי חכמים.ה יתירה מן הרשעים בתלמידי חכמים.ה יתירה מן הרשעים בתלמידי חכמים.ה יתירה מן הרשעים בתלמידי חכמים.שנאשנאשנאשנא

והעץ יוסף  המהרש"א אבל .זאתאנחנו רואים 
שהת"ח עצמם לא שהת"ח עצמם לא שהת"ח עצמם לא שהת"ח עצמם לא  ,רים כפשוטםדבשהמפרשים 

ונו זה את זה לזכות ונו זה את זה לזכות ונו זה את זה לזכות ונו זה את זה לזכות יאהבו איש את אחיו, לא ידיאהבו איש את אחיו, לא ידיאהבו איש את אחיו, לא ידיאהבו איש את אחיו, לא יד
יטרוג, ועל ידי זה תרבה יטרוג, ועל ידי זה תרבה יטרוג, ועל ידי זה תרבה יטרוג, ועל ידי זה תרבה לקלקלקלקכי אם לחובה וכי אם לחובה וכי אם לחובה וכי אם לחובה ו

שם  כך כותב העץ יוסף המחלוקת ביניהם.המחלוקת ביניהם.המחלוקת ביניהם.המחלוקת ביניהם.
 ישו מסכת סנהדרין.בומהרש"א  ,בכתובות

ר"י ה , ששני הפירושים נכונים.אומרים
שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה מביא את שני הפירושים, אברבנאל 

אליהם אליהם אליהם אליהם ווווהתלמידים מהם לעצמם, התלמידים מהם לעצמם, התלמידים מהם לעצמם, התלמידים מהם לעצמם, בין בין בין בין     יאיאיאיאגורגורגורגורייייקטקטקטקט
   .א"כ זהו המצב ....אויביםאויביםאויביםאויביםמצד המצד המצד המצד ה

  
כל כל כל כל , אומרת ]'במוד דף ע"ב ע[במסכת יומא  הגמ'הגמ'הגמ'הגמ'

, אינו תלמיד , אינו תלמיד , אינו תלמיד , אינו תלמיד תלמיד חכם שאין תוכו כברותלמיד חכם שאין תוכו כברותלמיד חכם שאין תוכו כברותלמיד חכם שאין תוכו כברו
 .'וציפית אותו'על הארון  שנאמרמה זהו  חכם.חכם.חכם.חכם.

מבית ומחוץ ' כם.חוא משל לתלמיד ה ,הארון
אם אבל  אותו זהב מבית ומחוץ. תצפה, 'תצפנו

   , אינו תלמיד חכם.אין תוכו כברו
  

 ,הפוליטיקה מסביב ,ברנויכמו שד לצערינולצערינולצערינולצערינו
היינו,  טיקהיפול ה טובה.כל חלק כילתה היום

עוד רמז,  נואבל ישנוטריקון.  י.אֵ א קַ הֶ א ְת ה לָ פֹּ 
 .אית ִק יטַ לִ אלא פְּ  ,אל תקרא פוליטיקה

לה במקום הממאוס.  דברהכי  ,תתרחק מזה
הגיד שקרנים, אז בר לא יפה לכ ,רמאותושקר 

 ,אמרו לה.ידנו את המע אומרים פוליטיקה.
זה כבר כביכול א"כ  ,לה אחרתכבר מ זאת

 יש בזה את כל המיאוס,אבל  .נהיה כשר
   .ר"הבעו

        
, לא זהריצריכים להאנו  .צריכים לדעת םםםםללללאואואואו
ן מרק אלא ים ולא מן הפרושים, ִק וּ דּ צַּ ן הַ מ

עצמם יש אנשים שמראים את  הצבועים.
בכל אופן תלמידי חכמים אבל  כאלה,

וכל 'שנאמר  ,מרבים שלום בעולם ,םיתיאמי
   '.ורב שלום בניך י"יבניך לימודי 

  

ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת הפירוש  מהמהמהמה ן ֵיָאַמר ּבְ ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ַעל ּכֵ ן ֵיָאַמר ּבְ ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ַעל ּכֵ ן ֵיָאַמר ּבְ ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ַעל ּכֵ ן ֵיָאַמר ּבְ  י"יי"יי"יי"יַעל ּכֵ

יש , אבל מלחמות נןיש ????[במדבר כ"א, י"ד]
, שאפי' אם אתה רואה מריבה .'מלחמות ה
 ינוא, זה יבהמר הנשארעדיין  בסופה היא

אם ת"ח  לשם שמים. ינהאו 'מלחמות ה'
אהבה היה צריך שת, לשם שמים מתווכחים

ַנִיְך ִלּמּוֵדי  בסופה. ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְוָכל ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְוָכל ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְוָכל ּבָ ָנִיְך     י"יי"יי"יי"יְוָכל ּבָ לֹום ּבָ ָנִיְך ְוַרב ׁשְ לֹום ּבָ ָנִיְך ְוַרב ׁשְ לֹום ּבָ ָנִיְך ְוַרב ׁשְ לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ
, סימן ח"ו הפוךרואים אבל אם  .[ישעיהו נ"ד, י"ג]

כשיש ויכוח אמיתי בין  לשם שמים. ינואשזה 
נעשים הם  , בסופו של דברת"ח לשם שמים

   .אוהבים
  

ן ווגם בע, שזה צריכים לדעת "רהבעו ללללאבאבאבאב
 ינואשאם ח"ו הדור  ,חז"להדור. כמו שאמרו 

מי שינהל אותם גם הקב"ה עושה ש א"כ ,ראוי
כולי  ,עמא זכאהיש  םא .ראוי לא יהיה ח"ו

   מאיפה זה מתחיל.השאלה  אבל .א זכאהעמ
  

 השבע" ,שהקב"ה יזכנו ,להתפללאנו  יכיםיכיםיכיםיכיםצרצרצרצר
ן ְיהָוה  ,מקרא שכתובבנו  יתקיים ן ְיהָוה י"י עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ן ְיהָוה י"י עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ן ְיהָוה י"י עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ י"י עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

לֹום ָ לֹוםְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ ָ לֹוםְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ ָ לֹוםְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ ָ   .אכי"ר [תהלים כ"ט, י"א], ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ
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