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  י"לק
  

  :נושאי השיעור
ומדוע בספירה עצמה לא אמרינן דין ', על ספירת העומר'בברכת " שומע כעונה"דין 
ומוסף , תרגום, העומר בארמיתספירת . מדוע מצות ספירת העומר היא מעומדו ,זה

  .ראש השנה
  .ומעלותיו, 'יהושע בן נון'טעם לשם 

פ שכך נקראה בתו של פרעה מלך "אע, הוא שם טוב לילדה 'בתיה'האם השם 
  .מצרים

ג אמנון "ותשובה לשואלים על מה ולמה זכה הרה, בהוא שם טו 'אמנון'האם השם 
  .ופגיעה כה גדולהרבים בזיונות לקבל א "יצחק שליט

  .ת"חלק השו
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  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.il: ל"דוא
  

  :להאזנה לשיעור דרך הטלפון
  03-6171031 –קול הלשון 

  327 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  201 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש
  , אברהםבת  שירןולרפואת היולדת להצלחת 

  .ו"יצ הד נהריואהרב בת  להתהיוהתינוקת 
  .ר"אכי. ה כל משאלות ליבם לטובה"ימלא המקום ב

  



 ד"שכ'ג ב"תשע'ה שמיניק "מוצש

    3  

ומדוע ', על ספירת העומר'בברכת " שומע כעונה"דין 
מדוע מצות ספירת ו ,בספירה עצמה לא אמרינן דין זה

  , תרגום, העומר בארמיתספירת . העומר היא מעומד
  .ומוסף ראש השנה

 ,דהיינו ."שומע כעונה" ל"קימ ,דיני התורה בכל
. םהציבור ידי חובתמוציא את ו ,אדם מברך

רית ק ברכות כלבובכלל , ברכת יוצר אורכגון 
ההלכה עיקר  י"עפ ,שחרית וערבית מעש

תקיעת בכן כמו  .ח בשמיעה"יד אפשר לצאת
  . מהוכדו ,מגילהה ובקריאת ,שופר
ינו אהדין הלכה למעשה  ,בספירת העומר אולם

ובה בשמיעת הספירה חלא יוצאים ידי ו, כן
אדם ספר ספירת העומר אם , דהיינו. בעצמה
ואף , ח"די וין להוציא את חבירוותכהו ,בעצמו

כך . ח"יוצא יד ינוא, ח"יד וין לצאתותכחבירו ה
 כךלמרות שיש ב, המנהג י"הלכה למעשה עפל

דין ש ,ריםסובה נםיש. בראשונים חילוקי דעות
, ות התורהשאר הלכבכ ספירת העומר הוא

סוברים הולדעת . ח בשמיעה"אפשר לצאת ידו
כיון  הסיבה היא, ח בשמיעה"שלא יוצאים יד
ת שכתוב בתורה ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ  וְּסַפְרּתֶ

בלשון  'וספרת לך' כתוב לא .]ו"ט ,ג"ויקרא כ[
על כל  כ מצוה"א ',םוספרתם לכ'אלא , יחיד

 ינווא, ספור בעצמול שראלים אחד ואחד מע
   .מחבירובשמיעה ח "יוצא יד

שם נאמר  ,לולב לגבי נטילתשמצינו  כפי
יֹּום ָהִראׁשֹון ם ָלֶכם ּבַ  ,]'ג מ"ויקרא כ[ ּוְלַקְחּתֶ

 לקיחה לכל אחד ואחדבעינן  'ולקחתם לכם'
 ,ביניהם למרות שבעצם יש חילוק ].א"ג ע"סוכה מ[

כמו שלא זה , מצוה שבגופו יהוז כיון שבלולב
 בהנחתיעלה על הדעת שאדם יוציא את חבירו 

ו רייוציא את חבאם יניח תפילין ש, תפילין
בכל  .בעצמו הניחכל אחד צריך לש כיון, ח"יד

וספרתם ' 'ולקחתם לכם' ,מבחינת הלשון אופן
מבחינת  זאת אחד לשניהתורה מדמה , 'לכם

 ,לחילוקים ולטעמים שניכנס כעתבלי מ ,הסגנון
  .כל אחד צריך לספור בעצמולכן ו
  

א "שליטמשה  ג"ההרבני כיון ש ,אמשיךש לפני
ין ספירת העומר יענעל  ]בשיעור המקדים[דיבר 

שישנם שטענו , כפי מנהגינו, ארמיתלשון ב
לפני ש נירוזכ, את לשון הספירה מביניםא של

בעיר פה גור כשבאתי ל, בערךארבעים שנה 
אנו וך כדי שתו ,היה פה רב אחד ,ו"ת ב"ב

צריכים לספור  ,עתודלפי שמדברים הוא אומר 
על  תמהתי עליו .ספירת העומר בלשון הקודש

הילדים , לא מביניםמשום ש ,אמר ליהוא ו .כך
 אחד ילדמיד שאלתי  .מבינים ינםאבודאי 

תלתין 'מה פירוש  ,תגיד לי ,שהיה שם
 .שלשים ושמונה ,לי ענהמיד הוא '? מניאות

הם שמה אתה אומר ל כ"א, תו רבואאמרתי ל
אבל , מבינים ינםאולי אחרים א ?לא מבינים

, םילדים שמתרגמי אלוהרי  .מבינים התימנים
 .'תלתין ותמניא'מה זה  כ בודאי שהוא מבין"א

 'האידנא'את המלה אולי  .מידענה הילד הנה 
, נהגדול צריך להביאדם אבל גם , מבינים ינםא

 .ארמיתלשון בכל כך שגורה המלה כיון שאינה 
פירוש המלה ש ,כל מי שלומד גמרא יודע אבל

. 'ידנאעי יהא'של זה קיצור . הוא כעת, האידנא
ימים  אלוכי  ,גם יש בזה רמזיםש ,אמרנובעבר 
ספירת ימי לרמוז ש, 'נאדי יהאי'דהיינו , של דין

לא לחנם קבעו  .ימי דין, קשים םהעומר ה
מובא  ואשה פיכ ,הקדמונים את הסגנון הזה

 שבלי הלקטבו ,]ד"ידורו דף קנבס[ ג"רסבו ,בגאונים
 ,י גאוןיאת בשם רבינו האזהביא ש ]ד"סימן רל[

כך  .ארמיתלשון ב ואנוסח ספירת העומר הש
 גוןכ, כל הנוסחאותב קנוישת פיכ, תקןינהדבר 

כל חמירא דאיכא 'אומרים אנו ש עור חמץיבב
כל ב .ועוד, עירוביןנוסח בוכן , 'ברשותי

לא  .ארמיתהוא ב לשוןה ,קנויהנוסחאות שת
 יש בכךאלא ש, םנרק בגלל שזה היה לשו

לבוא , בכל אופן .נוספים עניינים וטעמים
דבר שאין לו  וזה ,א מביניםאנשים לבטענה ש

  . אחיזה במציאות
  

ספור להחמיר ל םיש מקוהאם  :אלה מהקהלש
  ? גם בלשון הקודש

 ,שאין תימנים במקום :א"שובת מרן שליטת
הרי אבל . אמרוהבינו מה ש לאאולי  כי ,כןאכן 

 הספירה תאומרים א ינםבלאו הכי א ,הם
אם אתה  לכן .עליהם אין שאלהכ "א, בארמית
יש ש הרי, מבינים ינםאם א ,תימנים גבישואל ל

הם צריכים להתחיל  .כל השנהב אלהם בעי
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מ "בחוהעל כך ברתי יכבר ד. כל השנה לתרגם
הכתרת חתני א ו"במעמד הגדול של הקבלת פני מרן שליט[

תינו יש תיקון בעד' השברוך  ,]שלחן ערוך המקוצר
תשעים  בית כנסת שנוסד לפניישנו  .בעניין זה

שבעים ו, שוניםאי העולים הר"ע ,יםשנ ושש
השנה החליטו ה "וב, מיםתרגלא היו משנה 

 ,מצב כזהיש אם כבר  .שהם חוזרים לתרגם
את המסורת  שכבר שינוקים ישהתימנים הות

הוא זה טעם  כ"א ,לשרשים יםשלהם חוזר
חוץ  ,לא לבטל זאת מאד כדאי, אדרבה .תלוש

אני , ין התרגוםיענב ישמהטעמים ההלכתיים ש
כיון  .את ההפטרה רק לא על כל הפרשהמדבר 

כפי , יקילדעת את השפה הארמית באופן מדוש
כי  .מועיל מאד דברה ,מקביל לפסוק שהוא

 .ארמיתלשון ל כתובים ב"רובם של ספרי חז
לשון כתוב ב כלה, ק"הזוהו, המדרשיםו, ס"הש

הבנה של תועלת עצומה ל יהוזכ "א .ארמית
לשון המכיר את  ינומי שא .חלק מהתורה

 ינוא, הוא מתבלבל יאז ,הארמית משרשה
 עלול להגיע לטעיותאפילו ו, מפרש נכון

מיוחדים ספרים  נםישכבר היום אמנם  .בהלכה
אבל להיות צמוד , ארמיתלשון הל מילונים של

הוא , כמו ספר זרכבר  הואזה  לימוד, למילון
וגם אי אפשר , מבין את השפה ינוכבר א

חוץ  לכן .את על כל צעד ושעלזלהחזיק 
גם היום בזמנינו  יש ,ל"תקנת חז יהושז הענייןמ

  .מוסגרהבמאמר  וזה .בדבר זה תועלת צדדית
  

ספירת בש דיברנו על כך, לעניינינו נחזור
שומע "דין  .כעונה שומעדין  נןהעומר לא אמרי

 ,]ב"ח ע"לדף [ סוכהבמסכת ' בגמ מבואר "כעונה
 יהוז ].ז"ט ,'ב[ את מפסוק בספר מלכיםזלומדים ש

מכמה חוץ , כולהבכל התורה כמעט  הלכה
 כגון ,שומע כעונה הםדברים שלא אומרים ב

 ,לא שמענו שיעמדו כמה כהנים. ברכת כהנים
רות למ. ובתםחידי  האחריםואחד יוציא את 

דין היה צריך להיות  ,ברכת כהניםב לכאורהש
בית בעל  ,האחרונים כךדנים ב .שומע כעונה

במסכת  לות יעקבקהיבעל ו ,א"החזוו ,הלוי
לא אומרים בזה שומע מדוע אם ו ,ברכות
כהן אחד יכול  ,מצד הדין לכאורהכי  .כעונה

יחד  צריכים לברךהיו  אלהכהנים  ושאר ,לברך
  . ידי חובה בשמיעהשיצאו מספיק היה ו, איתו

  

ספירת  גבילרק מעניינא דיומא נדבר  עתכ אבל
אין אפשרות לצאת ידי חובה  דועמ, העומר

ויוציא  ,שמישהו אחד יספור? מדין שומע כעונה
   !?ח"יד את כולם

 וןכי .ביותר בולט דברה, התימנים נויואצל
וכולם יוצאים ידי  ,הרב מברך ,לפי מנהגינוש

את לא בתורת זנו עושים וא .חובה בשמיעה
בבחינת , כךלעשות עדיף  ,האלא אדרב ,אלוק
זה דין למעשה אמנם  .'עם הדרת מלך־ברב'

כבר בעדות אחרות  בלא, עלמא לכוליהוא 
 וא ,בברכת המזון כמו .לעשות זאתהפסיקו 

   .בברכת יוצר אור
ברכות יוצר אור יאמר את ש ,קנויל ת"חז הרי
דבר אבל  .וציא את כולם ידי חובתםוי ,צ"הש
בעלי היו אנשים שהדורות ב ,בזמנם היהזה 

לא היו הם , ותהם היו זּכֹיכוונות, שיעור קומה
 .יכלו להקשיב ולשמוע ממילא, מתבלבלים

 ,ברכת המזון ברךמאחד  ,ברכת המזוןב כ"כמו
נה חוץ מתפילת שמו .ח בשמיעה"כולם יצאו ידו

כיון  ,ח בשמיעה"שלא יוצאים יד ,שרהע
 .בקש על עצמוכל אחד צריך ל ,'ינהודרחמי נ'

יודע  ינושא, עם הארץבור ו אדם כ הוא"אא
כיון  .צ"שהחזרת  תיקנו את בשבילו, להתפלל

, להתפלליודעים  ינםעמי הארצות שא שישנם
לכן  ,בכלל את התפילה יפסידו לאש רצוו

בחזרת  ח"לית ברירה רק הם יכולים לצאת ידב
יכול לצאת  ינוא ,בקי שהוא אדםאבל  .צ"הש
   .ח בשמיעה"יד

מעיקר ש, מוסף של ראש השנה מתפילת חוץ
ואפילו היודע  ,ברכות ארוכות הםהדין כיון ש

מעיקר לכן , ן בהם את דעתוייכול לכו ינוא
הלכה ל אולם .ח בשמיעה"הדין יוצאים בהם יד

ה אנו נוהגים בדורות "ברגם , למעשה
יחד עם באפילו שאנו מתפללים  ,האחרונים

ם איתו בשמיעה אלא אומרי סגי לא ,צ"הש
 ,התקנה עיקר מתמתקייבכך  .מלה במלה

כי אם היינו  .כותשהתקיעות יהיו על סדר הבר
צא וי ,כ חזרה"מתפללים בהתחלה לחש ואח
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קשה הרי  .ץ"חזרת השהתקיעות יהיו רק בש
גם אלה  .בתפילת הלחשלעשות תקיעות 

 ,ה"רשל מוסף לחש וחזרה בלהתפלל שנוהגים 
 שהרי ,םליבלבוללפעמים אצלם גורם  דברה

 נשמעיםוכש ,כולם מסיימים ביחדלא 
אנשים שעדיין נמצאים הרבה  שנםי, תקיעותה

 ינםכאלה שא נםיש ,ובכלל .באמצע הברכה
מתפללים  ם הםגם א ,לחשתפילת התוקעים ב

 ,לחשה תתפילב אם נתקע ,כל אופןב .לחשב
על סדר ברכות  ינהשמיעת התקיעות אצא שוי

 כ"א ,ח"אנו ידיצכבר בעצם כיון ש, של חובה
צריכות ש עותהתקי תמפסידים את מעלבכך 

תקיעות ה ,דהיינו .תפילהלפעול תוך כדי ה
כבר  ואם אנחנו, את התפילה שלנו מעלות

   .ערך ךכאין לזה כל  כ"א ,התפללנו
, ה"צ בר"גם כשאנו מתפללים ביחד עם ש לכן

לסמוך א "אכ "א ,ח"נו יוצאים ידכיון שעכשיו א
רכות יוצר בב אפילווע כידכיון ש ,צ"שהעל 
שבדורות  למרות, אתזנו עושים ינאכבר אור 

 ,ס"כמבואר בש הראשונים כך היו נוהגים
 ואהך ברור שכ ,ואת בחידושיזן מדגיש "הרמבו

 שאם ,ש כותב"הראכבר אבל  .מעיקר הדין
עלולים  הרי אנחנו ,צ אומר"שהנקשיב למה ש

 יננוו א"ח כ"א, באמצע ונאת דעת להסיח
את אומר אם אדם כ "שאמ .ח"יוצאים יד
בעצמו למרות שגם כשהוא  ,בעצמוהברכות 

אבל סוף , אומר הוא עלול להסיח את דעתו
אבל את , חלםהוא למרות ש .אמרהוא סוף 

 .יצא חובההוא מצד הדין לכן , המלים הוא אמר
, דעתואת ן יוומכ ינואו ,רק שומעאם אדם אבל 

כ עדיף לומר "א .צא ידי חובתו בכללוי ינוא
שלש שתים ולסיים לפניו  ,מלה במלה איתו

 ,יוצר המאורות י"ילפני ברוך אתה  ,תיבות
  . ביתר הדבריםה "וה .אמן ועונה
נוהגים כפי  יןיעד נוא ,ברכות קצרות לגבי

, כגון .כ לכוין"ם לא קשה ככי בה, ל"תקנת חז
מדבר  ינניא .ברכת המוציא לחם מן הארץב

עם הוא נמצא כ "בדש ,קידושברכת העל כעת 
גם בזה נוהגים שאחד מוציא את  ',וכו י ביתובנ

אפילו בברכת  אאל ,עיקר הדין כפיח "כולם יד
 ו כשיש חתן"קו ,בסעודות ציבוריות המוציא

כך המנהג הוא  ,אפילו כשאין חתןאולם 
אמנם . שאחד מברך לכולם ,בדורות המתוקנים

 יוןכ, קשה דברהלפעמים  לצערינובדור שלנו 
 קשה, זמןהים באותו ינוטלים יד ינםאנשים אהש

אחד מברך  ,היסבו'לעשות את המצב של 
אנחנו משתדלים אבל  ,]א"ב ע"ברכות מ[ 'לכולם

את זלהודיע  בדרך כלל צריך. בזה לפעמים
אין כבר יום כיון שלצערינו כ, לציבור מקודם
 .םהאנשיזה כבר ירד מהרגל ו ,סדר במסיבות

 ,ים כסדריהיו נוטלים יד ,נהגואבותינו אולם כך 
כולם היו יוצאים ו ,המוציא והרב היה מברך

ברכת ץ הלכות "פסקי מהרי[ץ "ומהרי .ח בשמיעה"יד

 ,כךאם לא עושים ש ,זהעומד על  ]ג"סעיף י המוציא
יש שכיון  ,שאינה צריכהחשש ברכה בכך  יש

ואפשר לצאת , 'ברב עם הדרת מלך' יןיענאת 
אם אתה מברך לא פשוט  הדבר, ח בשמיעה"יד

כל אחד יברך לא היה עדיף ש ,אדרבה .לעצמך
כשאין חשש  ,בברכות הקצרות לכן. לעצמו

בן 'דהיינו שהמברך הוא , ח"שלא יוצאים יד
יודע שח "ו אם הוא ת"וק, לכל הפחות 'תורה

השומעים גם ו, להוציאכוונה את הדין שצריך 
ספירת ברכת על כמו ב ,יודעים שצריכים לצאת

 וכך. עהעדיף לצאת ידי חובה בשמי, העומר
 ,או הגדול שבציבור או החזןהרב , אנחנו עושים

מברך , ןיבבית הכנסת לפי הענינמצא שמי 
כולם , על ספירת העומר ו"אקבה "י אמ"בא
כך האידנא ' יםסופרכולם ו ,עונים אמןו ומעיםש

 ,את הברכה שמענוכ יוצא ש"א .'וכך בעומרא
מובן אצלינו  .ואת הספירה ספרנו בעצמנו

יוצאים סוברים ש נושבברכה א ,הדבר בולטו
ו עצמה אנבספירה אילו ו, בשמיעה ח"יד
   .בשמיעהח "לא יוצאים ידש ריםבסו
  

חלק שני בעניין ספירת [בעץ חיים  ץ"מהריכותב  כך

המנהג שהשליח , לשוןזה הב ]ב"א ע"העומר דף מ
כ "ואח ,הרבים להוציאמברך בקול רם  יבורצ

שמצוה על כל אחד , סופרים כל הקהל יחד
 א"בשהרוכן מבואר בתשובות  .לספור לעצמו

 .'וכו ט"את תשובת המביכ "אחהוא מציין  ,'וכו
כך אבל  ,באחרונים מובא בזה חילוקי דעות

  . התקבל להלכה למעשה בכל תפוצות ישראל
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בכל  מדוע ?מאי שנא ,צריכים להבין כ"א
 ואילו ',שומע כעונה'ל "קייהתורה כולה 
   ?מע כעונהשו ינןאמרלא  בספירת העומר 

שתהיה , 'וספרתם לכם'בתורה כתוב , אימ אלא
כך  .גזירת הכתוב אתז .ספירה לכל אחד ואחד

   .זאת אנחנו צריכים לקייםו ,ה גזר"הקב
 זה מדוע ,אנחנו צריכים אולי לנסות להבין אבל

ות מה נשתנתה מצ ,אולי נצליח להבין ?כך
  !?מכל התורה כולה ,ספירת העומר

  
היא כמעט מיוחדת גם ש, נוספתהלכה  נהיש

 לספורין שצריכים יהענ וזה, לספירת העומר
ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש  ל למדו מהפסוק"חז .מעומד

ֻבעֹות ְבָעה ׁשָ ֵחל ִלְסּפֹר ׁשִ ָמה ּתָ ּקָ  ,]'ז ט"דברים ט[ ּבַ
פסיקתא פרשת אמור [ אל תקרי בקמה אלא בקומה

מפרש  .הדיעמקיימה בל יש לכן ].ג"ט ע"דף כ
היא  'בקמה'המלה ש, הדיוקת א סדר היום בעל

ל דורשים "כשחז תמיד, צריכים לדעת .מיותרת
כפי שיש  ,ם מליצהסת ינהא יהוז ',אל תקרי'

 ,בקדמונים שזה מליצת לשוןכזאת דעה אחת 
כדי שיהיה במלה  ואת על איזזלהסמיך  ביכולכ

ד "בנדו .קושיאיזה בכך יש שאלא  ,כרוןילזה ז
מובן , 'משמהחל חר'כתוב הרי ש, הוא הקושי

 כ"א, שקוצרים בחרמש את הקמהמאליו 
לדרוש שבאה אלא , מיותרת 'בקמה'המלה 

 עוד כמה מצוות כאלה נםויש .'בקומה'
 .ם"ץ של"וסימנך על ,להיות בעמידה ותצריכה

, ולבל, ופרש, יציתצ, בנהל, ומרע, דהיינו
דוקא  מדועלהבין צריכים  באלוגם . גילהמ

לקם חלות שויכול להי, בעמידה אלו מצוות
לגבי ספירת  נהאותה סיבה שיש נה אתיש
  .ה"בענבאר כעת ש פיכ ,עומרה
  

כהכנה  הבא מצות ספירת העומר ,כידוע
ה אמר "הקב .וכהקדמה לקראת מתן תורה

ְצַרִים  ,למשה רבינו הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמּמִ ּבְ
ַעְבדוּן ֶאת ָהֱאלֹ   ].ב"י' שמות ג[ ים ַעל ָהָהר ַהזֶּה'ִד ּתַ

שבסוף  ,לומר לך ?ן"ונב' תעבדון'ב למה כתו
ם ע. יהיה מתן תורה ,חמשים יום מיציאת מצרים

ה יפייתשוקה וצ מתוך, מרוב חיבתם ,שראלי
הם , כל יום היה חשוב בעיניהם ,קבלת התורהל

כאז כן ו .עד למתן תורה ,ספרו יום ועוד יום
 .מצפים לקראת מתן תורהסופרים ואנו , עתה

מה לכרון יזלשם  ינומתן תורה איום  שהרי
 ,תורהה ניתנהשאז  ח"תמ'בבשנת היה ה שהיֹ

אלא , אז כך היהשמזכירים אנו ביום זה ש
ין מתן ילענ ושנהשנה ההשפעה חוזרת בכל 

בחג השבועות כל יהודי צריך  ,דהיינו. תורה
מה  .לקבל על עצמו את מתן תורה מחדש

תמיד  .ני יודעינכאילו א ,עד עכשיו למדתיש
מה  ,ימצא מה חסר לו ,רהאדם ילמד תוכש
  . יודע ינוא ייןדמה הוא עו, לא קיים יין הואעד
ח "במדבר פרקים כ[ נחסירמוז בפרשת פ דברה
, כל פרשיות הקרבנות יםכידוע שם מובא ,]ט"כ

ובכולם כתוב , כל הקרבנותו, ח"רו, שבת
, רהנאמר בתו .חוץ מבעצרת ,'לחטאת'

יֶכם  י ָחְדׁשֵ רֹ ,'וגוּוְבָראׁשֵ ָ רֹוןְוִעׂשּ ָ ִעיר  ,'וגו ן ִעׂשּ וּׂשְ
את  ים ֶאָחד ְלַחּטָ , לגבי פסח כתוב .'וגו י"ליִעזִּ

ַסח  ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּפֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבְ
ר ֲעֵליֶכם ,'וגו י"לי את ֶאָחד ְלַכּפֵ ִעיר ַחּטָ  .וּׂשְ

ַהְקִריְבֶכם , שבועותכ "אח ּכּוִרים ּבְ ּוְביֹום ַהּבִ
ה ִמְנחָ  ֻבעֵֹתיֶכם ִמְקָרא קֶֹדׁש  י"ליה ֲחָדׁשָ ׁשָ ּבְ

ר ֲעֵליֶכם, 'וגו ִיְהֶיה ָלֶכם ים ֶאָחד ְלַכּפֵ ִעיר ִעזִּ  .ׂשְ
וַּבחֶֹדׁש  ,ראש השנהכ "אח .'חטאת'אין כאן 

ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם  ִביִעי ּבְ ְ ַהׁשּ
רּוָעה ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשוּ יֹום ּתְ ִיְהיֶה  ּכָ

ר ֲעֵליֶכם .ָלֶכם את ְלַכּפֵ ים ֶאָחד ַחּטָ ִעיר ִעזִּ  .ּוׂשְ
ִביִעי ַהזֶּה  ,יום כיפור כ"אח ְ וֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ

יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ְוִעּנִ
את, 'וגו ים ֶאָחד ַחּטָ ִעיר ִעזִּ  ,סוכותכ "אח .'וגו ׂשְ

ה ָעשָׂ  ָ ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבֲחִמׁשּ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ
ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשוּ ְוַחּגֶֹתם  ִיְהיֶה ָלֶכם ּכָ

ְבַעת ָיִמים י"ליַחג  ים ֶאָחד  ,'וגו ׁשִ ִעיר ִעזִּ וּׂשְ
את ִני .ַחּטָ ֵ ים ֶאָחד  'וגו ּוַביֹּום ַהׁשּ ִעיר ִעזִּ וּׂשְ
את לא שהיום היחידי  .כתוב חטאת בכולם .ַחּטָ
אומר  .השבועותחג  ואה ',חטאת' בו כתוב

שאם אדם  ,למדנו מכאן ,]ח"ד ה"ה פ"ר[ הירושלמי
מר א ,מקבל עליו עול תורה בחג השבועות

מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם  ,ה"הקב
רק , כל החטאים נמחקים .אין חטאות .כםימימ

מדוע  ,הרמז וזה. כשאדם מקבל עליו עול תורה
   .'אתחט'בחג זה לא נזכר 
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הכנה לקראת חג  םה ,הימים האלה כ"א
דבר עליו אדם יקבל השויש צורך  ,השבועות

עליו  יםעובר, לכך מוכן ינואדם אה כי אם. זה
 יםעובר כ ימיו"א ,מתכונן ינוהרבה דברים וא

מה שהיה לו  .כלוםבשתנה מ ינואו, כצל עובר
לא ש וןכי ,דברהנשאר אותו  ,שנה שעברהב

חזיק תש מ"ע, שפעההאת ההכין כלי לקבל 
 היה הכנהתש הבוכן חל .אצלו לימים הבאים

 .'יןישבמנ דבר' אוה ,כל יום ויום כ"א .וקדמתמ
מתחיל ושקעה כבר השמש  ,כל יום שעובר

זה כבר יום  .רגיש שינוילה צריכים, להיות לילה
שנים עשר , כבר אחד עשרה ימים ועבר .חדש
 ?ןמתכונ צד אנייכו ,איך אני ?ומה איתי, ימים

  .מוחשינהיה הדבר  כ"א
  
ין ספירת ילהדגיש ולהבליט לנו שענ כדיב

 צריכה, ורההעומר בא כהכנה לקראת מתן ת
ות מצש משום, דוקא בפה ספירת העומר להיות

מה שאומרים ידוע כ. בפה לימוד תורה עיקרה
לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּה כתוב ל על ה"חז

יךָ  דברי תורה מחודדים שיהיו  ,]'ח', יהושע א[ ִמּפִ
ם ְלָבֶניךָ  וכן ].א"ע' קידושין ל[ בפיך ְנּתָ ּנַ  ,'דברים ו[ ְוׁשִ

התורה צריך שלימוד כלומר , שינוןצריך  ,]'ז
ח סימן "או[ע "מרן בשופוסק הלכה ול .להיות בפה

 ינוא ,מהרהר בדברי תורההשאדם  ,]'ז סעיף ד"מ
אדם לא אם הרי  .ברכות התורה ךרבחייב ל

אסור לו ללמוד , ברכות התורהאת  ייןעדאמר 
רק מהרהר בדברי  הוא אם אבל  ,בלי לברך

בדברי  או חושב בספר רק מעייןהוא , תורה
בלי לברך ברכות  לעשות כןהוא יכול  ,ורהת

 ]'ד סעיף ג"סימן תקנ[בהלכות תשעה באב ו. התורה
יש מי שאוסר ללמוד תורה  ,כותב מרן

 באב אסור הרי בתשעה, דהיינו .בהרהור
ּקוֵּדי  כי, לעסוק בתורה ֵחי ֵלב י"יּפִ ּמְ ִרים ְמׂשַ  ְיׁשָ

מובן  ,בהרהורלגבי הלומד אבל  ,]'ט ,ט"ים יתהל[
משמע , 'רוסיש מי שאומר שא'מדברי מרן ש

הלומד כיון ש .מותר דברשלפי דעות אחרות ה
וזאת  .עוסק בתורהכ נחשב ינוא ,הרהורב

, משום שמחה הטעם למרות שאולי לפי
, זה משנה אם הוא אומר או חושבן אי לכאורה
 .בלימוד עצמויש לו שמחה  וףסף סומאחר ו

 ואהתורה השעיקר לימוד  ,אבל מובן מפה
  . בהוצאה מפיו

כל  ,ספירת העומרבמצות  דועמ ,מובן כעת
עיקר  וזהש וןכי, ספור בעצמו בפיואחד צריך ל
   .לימוד התורה

ספירת  דועמ, מובן גם הדין השני זה לפיו
עיקר ש וןכי, בעמידה צריכה להיותהעומר 

' הגמכידוע  .ות בעמידהלימוד תורה צריך להי
עד ימות , אומרת ]א"א ע"דף כ[במסכת מגילה 

אבל , רבן גמליאל היו לומדים תורה מעומד
הדורות , לעולםמימות רבן גמליאל ירד חולי 

אבל  .למדו מיושב והלאה ומכאן ,נחלשו
ודה של כב, התורהלימוד  חשיבות, לכתחילה

לכן גם  .שהלימוד יהיה בעמידה הואתורה 
ואמרנו  .צריך להיות בעמידה ספירת העומר

שהן  ,עוד כמה מצוותישנן אולי  הז שלפי, כבר
אלה שיש להם קשר , ם"ץ של"עלסימן המ

עשייתן טעם  זהגם בהם אפשר ש, ללימוד תורה
 ,קשורות ינןאאחרות שהמצות ה ולגבי. מעומד

  .זהיין עננוספים ל טעמים להגידצריכים 
  

ם אומר "הרמב .מעכב ינוא דברה ,אופן בכל
פר אם ס ,]ג"הכז "פ[בהלכות תמידין ומוספים 

לימוד תורה לגבי כיון שאפילו  .יצא ,מיושב
 יושביםאנחנו הרי בדורות אלו , בישיבהיוצאים 

אפילו לפני זמנו של רבן ו .בעת הלימוד
 ,שהיו לומדים תורה בעמידהבזמן  ,גמליאל

 ,]ב"ד הל"פ[ ם כותב בהלכות תלמוד תורה"הרמב
 יןשאמשמע  .הרב יושב והתלמידים עומדיםש
היה ין לימוד תורה יאם ענהרי  .עמודל הבוח

 .צריך לעמודהיה גם הרב , בעמידה דוקא
 ורק התלמידים ,ין של מעלהימשמע שזה רק ענ

 ,ישיבהב לימוד תורה אבל .צריכים לעמודהיו 
  .מעכב ינואאפשרי ו

  
  .'נוןע בן ושיה'שם לטעם 

ת ְצָררוִּני  ,אומר הפסוק ֲעלֹות ַרּבַ יר ַהּמַ ׁשִ
ָרֵאל עּוַרי יֹאַמר ָנא ִיׂשְ עוָּרי . ִמּנְ ת ְצָררוִּני ִמּנְ ַרּבַ

ם לֹא ָיְכלּו ִלי ים ֶהֱאִר . ּגַ י ָחְרׁשּו חְֹרׁשִ ּבִ  יכוּ ַעל ּגַ
ִעים י"י. ְלַמֲעִניָתם ץ ֲעבֹות ְרׁשָ יק ִקּצֵ ם תהלי[ ַצּדִ

'? רשיםעל גבי חרשו חֹ'מה הפירוש  .]ט"קכ
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נגזרה ש ,]ב"ע ג"דף י[סוטה  במסכת' הגמ אומרת
ּלֹוד , אבותינו במצרים גזירה קשהעל  ן ַהיִּ ל ַהּבֵ ּכָ

ִליֻכהוּ  ׁשְ מה היו עושות  .]ב"כ' שמות א[ ַהְיֹאָרה ּתַ
 ,לבעליהן בשדה היו באות ?האמהות הצדיקות

ּפּוַח עוֹ  שנאמר ַחת ַהּתַ ַלְתָך ּתַ ה ִחּבְ ּמָ יָך ׁשָ ַרְרּתִ
ָלה ְיָלַדְתךָ  ה ִחּבְ ּמָ ָך ׁשָ היו  ןה .]'ה ,'ש ח"שה[ ִאּמֶ

ונבלעו  ,נעשה להם נסו ,יולדות בשדה
ראו הם , נודע למצריםעד ש .בקרקעהתינוקות 

 באומאיפה , חדשים אנשים מגיעיםפתאום ש
כ "א .ונהיו נעריםגדלו הם כבר  ?הילדים האלה

 .נבלעים בשדה להם שהם אז נודע ,חקרו ודרשו
על 'על זה נאמר . וחרשו את השדההם הלכו 

  . 'רשים האריכו למעניתםגבי חרשו חֹ
שקיבל  ,נו דבר חידושל אמר ל"מארי זצ אבא

 יהושע בן נוןש שזאת הסיבה ,מאחד מרבותיו
מה פירוש השם , לכאורההרי  .בשם זהנקרא 

יו של יהושע בשם אב נקרא מדוע ?יהושע בן נון
 על העברופגעה ש שהמחרשה "ע, אלא ?'נון'

זכר  .ן פשוטה"כמין נועל הגב ועשתה לו  ,גבו
היה ו על גבש בגלל, נון קראו לו, אותו הנסל

  . ן"נואת האות 
 אבל, נקרא נון מדוע הוא פירושים אחרים נםיש

שהוא  םשעל , יש אומרים. שבעים פנים לתורה
יש ו .שבלע שלשים ואחד מלכים, כמו דג
כך  .ן"השיג את שער הנוש םשעל , אומרים

משה כתוב ש הרי .כותב בספר מגלה עמוקות
על משה שהרי  ,ן"ורבינו לא השיג את שער הנ

ַעט ֵמֱאלֹ  ,כתוב רבינו ֵרהּו ּמְ ַחּסְ ', תהלים ח[ ים'ִד ַוּתְ

רק ארבעים ותשעה שערי השיג  בינורמשה  ,]'ו
להגיע  הכן זכא הוא, ביום מותו אבל .בינה

ה ֵמַעְרֹבת  שנאמר ,לשער החמשים ַויַַּעל ֹמׁשֶ
מואב  ,]'א, ד"דברים ל[ מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבוֹ 

, 'בו ן"נו' ינוהיד ,'ל הר נבוא' .ט"בגימטריא מ
 בינורמשה והרי  .ן"כלומר שהגיע לשער הנו

ַע  לכן נאמר, יהושע עלאז סמך את ידו  ִויהֹוׁשֻ
ה ֶאת ָיָדיו  י ָסַמְך ֹמׁשֶ ן נוּן ָמֵלא רוַּח ָחְכָמה ּכִ ּבִ

והגיע זכה בינו רשה כיון שמכ "א .]'ט, שם[ ָליועָ 
  . גם יהושע זכה לכך ,ן"הנו לשער

היה  שראלישעם  ל אומרים"שחז, הוא מפליאה
לכן  .עם הארץ, בשם כסילקורא ליהושע 

 שואל ן"הרמב. ן נוןהתורה קראה לו בשם בִּ 

, מה נשתנה יהושע בן נון ,]א"י, ג"שמות ל[
היה  ?בחירק ןבִּ  מה זההרי  ?ן נוןשקוראים לו בִּ 

 וזהש, ן"אלא אומר הרמב? ן נוןבֶּ בסגול ל "צ
, קראו לו נבון שראליכלומר שעם , נוןילשון במ

כ הוא "א ,ה"ערהוא היה עם משכי כל הזמן 
לכן הוא נקרא בשם , תלמיד של גברא רבא

שעם , לפי המדרשים האומרים אבל. הנבון
היו חושבים  הם, כסילבשם לו  וקרא שראלי

הוא היה שואל כל הזמן ש מפני, כך אותו
למה  ,ועניין כל דברב .ה"שרעאת מ שאלות

. לאורך ולרוחב, כל פרט ופרט ?ואיך זה ?זה
  . ייןלא מבין ענשאחד  וזה ,אמרולכן הם 

איזה אנשים שמסבירים להם  נםיש ,יודעים אתם
אמנם  .כן כן הבנו ,מהנהנים בראשםוהם , דבר
 כ"משא. הבינוהם אבל כאילו  ,לא הבינוהם 

הוא  .הוא שאלר כל דב, לא ויתר הוא, יהושע
ְרתֹו  שנאמר ,ה"שרעהיה צמוד למהרי  וְמׁשָ

ן נוּן ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל ַע ּבִ שמות [ ְיהֹוׁשֻ

קיבל , ה"שרעש של משמָ ההיה הוא  ,]א"י, ג"ל
ולסדר את  את הסדינים על עצמו לפרושׂ 

כדי להיות , כל מה שצריךלעשות והספסלים 
וליצוק מים על  לשמשו, ה כל הזמן"שרעעם מ

עד כדי , הוא שאל ,ה לותשהי וכל שאלה .וידי
הוא רצה לדעת . כך שאנשים חשבו אותו לפתי

אכן בטוח שהוא להיות  ,ל פרטין וכיכל ענ
  . הבין

באה  ,החשיב אותו כסיל שראליכיון שעם  ,כ"א
זה , אדרבה, כךאל תחשבו  ,התורה ואומרת

אכן ו .החכם הכי גדולו וא הנבוןה, 'ן נוןבִּ 'יהושע 
 ,ה"שרעשל מ אפילו בניו .הוא זכה יאותמצב

יהושע שהיה צמוד אלא , לא זכו להיות במקומו
ד ומשזכה לעהוא  ,קיבל ממנו תורהואליו 

  .ה"שרעבמקום מ
גם  ,רבת צררוני מנעורי', הפסוק זה מובן לפי

' מנעורי' .רמז למצריםזה  'צררוני' .'לא יכלו לי
גם במזמור של פסח  .התינוקות, הנערים אלו
אּוֵלי , אומריםאנו  ָאָלם ִמיַּד  י"ייֹאְמרּו ּגְ ר ּגְ ֲאׁשֶ
את זלכן אומרים , רמז למצרים ,]ז"תהלים ק[ ָצר

מרמזת  צרלה כי המ, ־פסחבתורת המזמור של
ר צֵ הֵ שבעצמו פרעה על או , על מצרים

ינו דהי ',רבת צררוני מנעורי'כ "א. לישראל
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 ,אבל .תםתינוקות שלנו מנערולאפילו רו צֵ הֵ 
 .לגבור עלינוצליחו הלא הם , 'ו ליגם לא יכל'

על גבי ' ,אביו של יהושע בן נון ואומרבא  כעת
האריכו 'על הגב שלי , 'רשיםחרשו חֹ
שיש וזה הסימן , את תלם המחרשה ',למעניתם

  .גבעל ה לו
  

פ שכך נקראה "אע, הוא שם טוב לילדה 'בתיה'האם השם 
  .בתו של פרעה מלך מצרים

אינה השאלה ש ,בעניין זהלי  העיר אחדחכם 
, נימיןבִּ השם הרי גם ש, נוןן רק לגבי יהושע בִּ 

י בראשית "עיין רש[ יםִמ יָ ־ןבֶּ או , יןִמ יָ ־ןבֶּ פירושו 
תיה בִּ  כןו .]ם"א בן הרמב"ן ור"ם רמב"רשב. ח"י, ה"ל

ְרעֹה  ,נאמר ידועכהרי  .בת פרעה ת ּפַ ֶרד ּבַ ַוּתֵ
 ִלְרחֹץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל ַיד ַהְיֹאר

, כ קשה"א. תיהה היה בִּ ם שלשה ,]'ה ,'שמות ב[
  ? תיהבִּ  תנקרא יאהלמה 
? תיהאולי זה בַּ  ?תיהבִּ  אמר ששמה מי, אכן

בשם ילדות לשל היום קוראים  עבריתב אמנם
כי , נכון ינואדבר ה .טעות אבל זאת, תיהבַּ 

מפורש  הדבר הרי .תיהבִּ  ואההשם האמיתי 
וכך  ,]ח"י' א ד"דה[ בספר דברי הימיםבפסוק 

, שם זהמוזכר ש היכן בקריאההמסורת שלנו 
תמיד למדנו , בתלמוד במדרשים ובמפרשים

 סנהדרין' במס כתוב למשל .תיה בת פרעהבִּ 
כבר  לדזיו ליה ,עוקבאלגבי מר  ]ב"א ע"דף ל[

   .תיהבִּ 
  

  ?תיהתיה או בַּ בִּ , מה ההבדל :שאלה מהקהל
למה  ,בכללו. יפה שאלת: א"שובת מרן שליטת

בעברית שקוראים אלה אותם  ?קראו לה כך
ל לא "הרי ספרי חזמשום ש ,הסיבה היא, תיהבַּ 

מנורת המאור לא היה  אפילו ,היו מנוקדים
לא  גם ,שום ספר לא היה מנוקד .בעבר מנוקד

 לו לנקדיחתרק מקרוב ה ,והגמרא המדרשים
כנראה הם לא ידעו את הפסוק כ "א .בדפוס

שכך  שם אין חולקו, תיהבִּ שם כתוב שי "בדה
ְרעֹה כתוב, הם שלשה ְתָיה ַבת ּפַ ֵני ּבִ ה ּבְ  ְוֵאּלֶ
, תיהה בִּ במפורש ששמ כתוב ,]ח"י' ד' י א"דה[

אבל כיון שהם לא עשו . בכל הנוסחאות
לא שמו לב על ו, אחרי התפילה' שילוש'

לכן  ,קוראים כיצדיודעים  אינם כ"א, הדקדוק

', בת של ה ושזרשו יפ הם. תיהבַּ  זאתשאמרו 
  .יש בזה משהוואמנם , הם הבינוכך 

על שמה  ,כיצד נותנים שם, היא השאלהאבל 
, בת פרעההיתה בתיה  הרי? של בת פרעה

היא , אלא מאי? רשעים שללתת שם  ואסור
בת ה נכון שהיא .תגיירההיא ה, צדקתהיתה 

 ,דלה את משה רבינויאבל היא ג, של פרעה
אומרים ש כפי, ובסופו של דבר היא התגיירה

 ,ל אומרים"חז ,רה מכךיית ].א"ג ע"מגילה י[ ל"חז
 .התשעה שנכנסו בחייהם לגן עדןמאחת שהיא 

ובמסכת  ]א"פרשה ל[כך כתוב במדרש משלי 
אות [מדרש תדשא בו .]'פ א"סו[ זוטא דרך ארץ

יש נשים חסידות גיורות כשרות מן כתוב  ,]א"כ
ומזכירים גם את  ,כגון אסנת וצפורה ,הגויים
   .למרות שהיא גויה ,בתיה

 לא קראו לה גויה תבתור, יותר מכך ,ולמעשה
שם של בכלל זה , תיהתיה ולא בַּ לא בִּ  ,בשם זה

פשתי יח .לה שם אחר היה תבמצרי, יהדות
מובא בספרים  .ומצאתי כמה שמות, בספרים

, תרמיתאו , תרמותיתאו  ,תקראו לה תרמוּ ש
 .רסאותיכמה גישנן , שמותכל מיני , מרביתאו 

לא קראו בתורת גויה , רותאצל כמו זה אבל 
 ,היתה בת עגלון מלך מואב הרי היא, לה רות

על שם שיצא ממנה  ?למה נקרא שמה רותו
 ה בשירות ותושבחות"ה להקביוָ שִר , דוד

מדרש אשת [ ו מצוות"או על שם תר ,]ב"ע' זברכות [

הטעם  וזה .]ו"קול אליהו קמבא "הגרו, י"חיל כת
ה בשירות "ה להקביוָ שִר ' הטעםשמ וןכי. העיקרי

 ש"ע ה נתן לה"שם שהקב וזה ,'ותושבחות
לא יכל לדעת , זהשם לה מי שנתן הרי  .העתיד

לה  בכדי לתתצריך להיות נביא היה הוא , זאת
, ויהבתורת גאבל  .ש שיצא ממנה דוד"ע שם

ומה [ זוהרספר הכתוב בכפי ש ,לנפיקראו לה לו
ששמה היה ' ו ב"צ בזוהר חדש רות שכתוב

זה  מ כי כנראה"ד בנפל"הסברתי בס, גילית
 ששמה היה ,]תרגום לונפיל בלשון הקודש

התגיירה אבל כש .םבשפתהוא כך  .לנפילו
ו "תרעוד כיון שנוספו לה  ,בשם רותקראו לה 

 הרי. דהיינו שש מאות ושש מצוות, מצוות
היתה חייבת בשבע כבר בתורת גויה היא 

עוד יש לה , יהודיה השהיא נהיית תוכע, מצוות
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. קראו לה בשם רותוזאת הסיבה ש, ו מצוות"תר
  .זהו הטעם הראשון והעיקרי

אל תחשוב  ,רצו לומר .בתיהלגבי דבר ה אותו
ן ימב שבאה ,שזו בת של פרעה מלך מצרים

היא  אדרבה, זו בת יהאלא ש .הטמאים הללו
  . וחסתה תחת צל כנפי השכינה ,התקרבה

 ]גלגולי נשמותבסוף ספר [מפאנו  ע"הרמ ,מכך התרי
פירוש המה , כך אומרא וה .סוד מגלה לנו

יצירת כפיו  שהיתה, היא גלגול של חוה? בתיה
היא כאילו , כךלכן היא נקראת  .ה"של הקב

לגולי בספר גכותב הוא כך . הבת של יהממש 
היא  ,]האלף השלישי[ רותו סדר הדוומביאנשמות 

לכך  ,כפי יתברך שמו שהיתה יציר ,גלגול חוה
לכן מובן ש, ואומר והוא ממשיך .נקראת בת יה

 שנאמר, מדוע דוקא היא חמלה על משה רבינו
משה ש וןכי .]'ו' שמות ב[ תחמול עליוו וותראה

. הבנ וזהכ "א, גלגול של הבלהרי רבינו הוא 
איתו קשר  היה לה .דבר ממש הפלא ופלאה

כל  ,בלה תששה מת "הרי משה ר .נפשי
  .רמוזים בשמו בעבר היהוא שהגולים גלה
  

 ג"תריאת כל  אבל לאשה אין :אלה מהקהלש
  ?מצוות

נכנסה היא ש ,הכוונה :א"שובת מרן שליטת
היא הרי  .מצוות ג"מחוייב בתרישראל שילעם 
. לעם הזההיא נכנסה , שיקיימו זאת בניםתלד 
מברכת  נהיאשאשה  ,אנחנו פוסקים אמנם

ת "אבל ר .מהם על מצוות שהיא פטורה' וציונו'
' סתובא "ג ע"ה ל"רמסכת [ מברכת כןהיא ש ,אומר

 תמרואכיצד היא ? הפירושמה  כ"א .]ה הא"ד
 .עם ישראלכלל ציוה את , אלא הכוונה ?וציונו

לא תברך  ,שבת בסוכהאשה שיו, לשיטתנו
אינה יכולה  .ווהמצֻ  ינהאכיון ש, לישב בסוכה

אבל  .לא ציוההוא  האותש כיון', ציונוו' לומר
 ',וציונו' מברכותהנשים , לפי שיטת האשכנזים

 אלא, ווהם שהיא לא מצֻ ימודהם למרות ש
באופן  ,שהוא ציוה את עם ישראל ,היא הכוונה

אם  .מצוותג "תרישל יש לו חיובים  .כללי
אתה  ,פטורות ןמה שה תבוא ותוציא את

  .יןיפוגם בשלמות הענ כביכול

, זהלתת שם  ום בעיאשאין ש מובן ,אופן לבכ
מאחר  ,צדיקה וחסידהשל שם  וזהאדרבה ו
לא  השם בתיה ,כפי שגם אמרנוו .היא התגיירהו

 וזה, אלא בתורת יהודיה ,ה בתורת גויהיה שמה
  .השאלה מעיקרא הנעקר כ"א, שם של יהדות

 ?תיהתיה ולא בִּ בַּ  אומרים מדוע ,השאלה לגבי
זאת ה מעיר היל "זצארי אבא מ, הכלל הוא כך

נם הרבה יש .הרבה פעמים על דברים כאלה
 .'את לָ מֶ אֱ ' שפירושו, אלָ ּתְ ְמ כגון אַ , ליםמ

, אמתהזה לא , אם נותנים אמתלא ,דהיינו
. 'אב לָ טָ 'היינו , לבֶ טֶ כמו כן . 'אמת לא'כלומר 
הפרישו לא . כלומר איננו מתוקן, טובאיינו 

תרי , וכן תרומה. ממנו תרומות ומעשרות
 כ"א. ים כאלהנן הרבה מליש, וכדומה. ממאה
, 'אמת לא' שפירושו, אלָ מּתְ אַ  יםאומר כשאנו

 אינו השם ,דהיינו .מהפירוש גירסא לעשות א"א
אם ו. אינה משתנהלה המ ,הולך לפי הפירוש

לא , א"ה מפיקבזה אין  הרי ,תיהתגיד בַּ 
כי , כ קושיא"לא כ אולי זאת .בת יהּ אומרים 

למרות  ,]'ו', ח שיר השירים[' שלהבתיה' גם כתוב
, שםנותנים כש ,בכל אופן .ה"שהכוונה להקב

 בשם שכי הפירו ,לפירושלא מקבילים אותו 
אי  .הוא מתפרש בשינוי מהגירסא .וא מוסתרה

זאת  כנראה .אחתבבת  םאפשר לעשות
בשם עצמו לא מבליטים את ש ,הסיבה

  .זאתין להסתיר ייש ענש וןכי, ומשמעות
  

, השם הוא המשמעות אבל פה: מהציבור אלהש
זהו כבר פירוש ' ממאה תרי, 'כ תרומה"משא
   .לשם

 ?והמלה טבל. יפה :א"מרן שליט שובתת
זאת לאורך כל תראה  ,'וכו ?והמלה אמתלא

בד  ינם הולכיםא, תמיד השם והגירסא .הדרך
אתה בגלל שבכך  ,כנראה. אלא הפוך ,בבד

אבל , זאתצריך לקשר  .את עיקר הדברמוציא 
 רואים שזאת. אלא עקיף ישיר ינואהקשר 

ובכל , ם משהו מסוייםשר הנקרא על דב. שיטה
ַמע י ,שמעוןלמשל . זאת השם משתנה י ׁשָ  י"ּכִ

ראו מה בין בני ' ,ראובןוכן  .]ג"ל ,ט"בראשית כ[
  .'וכו .]ב"ע ,'ברכות ז[' לבן חמי
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 אימַ דֳּ  אנחנו גורסיםלמה כ "א :אלה מהקהלש
  ?אימַ ולא ּדְ 

מאי דֳּ  .גם שם יש הבדל: א"שובת מרן שליטת
, 'מאיא ּדָ ' ואפירוש ההאילו ו, א קמץ"שובזה 

   .דברהאותו זה לא ממש כ "א

  
ותשובה לשואלים על מה , הוא שם טוב 'אמנון'האם השם 

א לקבל בזיונות רבים "ג אמנון יצחק שליט"ולמה זכה הרה
  .ופגיעה כה גדולה

האם מותר , על השם אמנון לי שאלה התהי
כולם הרי  ?שלאאו  ,זה לילדיםלתת שם 

 .ל"ת אחותו רחעינה א מנון בן דודא, יודעים
ה "כמגילה [ תרגםולא מי נקראלא  ,מעשה אמנון

   ?לאאו  זהשם  אפשר לתתהאם  ].ב"ע
רבינו את  שישכ "ג יודעים כולם ,שני מצד

אחד מגדולי , שםקדוש ה, אמנון ממגנצא
וראיתי שכבר דנו  ,פריםבס חיפשתי. ישראל

, א"ק תצוה התשע"מוצש[ ברתייבזמנו ד .עניין זהב

שיש עליהם  ,נם שמותשיש ,]ג"עק וירא התש"ומוצש
אמרנו  .אסנת, שילת, נעמה, ןוכג .ותשאל

 כעת זמןאין  .בעיא אלובשמות יש  ,לכאורהש
ברנו ידכיון ש אבל, יכנס לכל הפרטים הללולה

 .אמנוןהשם לדבר על  נמשיך ,על בתיהכעת 
קדוש רבינו אמנון ממגנצא היה כולם יודעים ש

, עליו כירים את הסיפורמ כולם ,קדוש עליון ',ה
  . איזו נקודה בעניין זהלהסביר  אבל ברצוני

 כותב כךו מביא את המעשה שלו אור זרוע בעל
, ול הדוררבי אמנון היה גד ,]ו"ה סימן רע"הלכות ר[

קש ממנו המלך יב .ועשיר ומיוחס ויפה תואר
כשרואים  ,אתם יודעים .והשרים להמיר דתו

יכולים  ינםא, וחסאו מיוחד ומי ,איזה יהודי חכם
מערער  דברה, םכנגד דת שיש אדם כזהלסבול 

דוחים  אנו, בא גוי להתגיירכש ,אצלנו .אותם
כי , מחפשים תמיד לגיירהם  ,אצלםאבל  .אותו

הם ילעמרגישים שיש הם כש .לשקר אין בסיס
 יאז ,הסתירה ינם יכולים לחיות אתא, סתירות
ום ויהי כדברם אליו י .ים להעלים אותההם מנס

ו המלך והשרים פצר בוי, יום ולא שמע עליהם
 בודאיכי  ,במהירותזאת אקרא  .על הדבר

 להדגישברצוני שרק  ,כולם מכירים את הסיפור
אמר , בחזקם אליוויהי  .מיוחדתנקודה  פה איזו

שוב על ועץ ולחישה ימים להתנו לי של ,להם
א ויצ ךויהי א .וכדי לדחותם אמר כן, הדבר

חם על התשובה שהשיב וינ ,יצא מלפניהם
ריך וצ, שיש לו ספק שנראה ממנה, אותם

כל יום  .ים חיים'דיועץ על זה לכפור באללה
לא , תמיד דחה והתחמקהוא ו ,ברו אותויד

אמר , פעם אחת לחצו עליו יותר מדי .התייחס
הוא כ "אח. שה ימיםשללחשוב להם אני רוצה 

, מה אמרתי להם עכשיו, ע"רבש ,לעצמו אמר
הוא אמנם ? ספקו "חיש לי  שכביכול הם יבינו
לא היה לו איזה ספק , כךלא חשב בעצמו 
תראו . לחשוב כך הם עלוליםאבל , וכדומה

נתן להם ש ע לוהפרי .עליון קדוש, איזה צדיק
, אמינא ההואיזו  נהכאילו יש, כזאת הרגשה
הוא  ,זהכדבר  .איזה צד של ספקיש לו  כביכול

דבר . עצומה גדלותפה רואים  .יכל לסבוללא 
על  ]ב"ע ז"דף ט[ ז"במסכת ע כזה מוזכר בגמרא

 .'נאמן עלי הדיין' להגמוןשאמר  ,עזרירבי אל
 ,הטעה את ההגמון הואו, ה"חשב על הקב הוא

גם  .הוא לא יכל להתנחםבגלל זה כתוב שאבל 
 .על כך כ הצטער"כ ואה, רבינו אמנון אצל פה
 .ותלו דאג ונכנס? ים חיים'דו לכפור באל"ח? מה

ויבואו כל  .נהיה חולהו, לא אכל ולא שתהו
כי  .נחםתוימאן לה ,קרוביו ואוהביו לנחמו

על הדיבור  .שאולהאבל  "ייבִ נִ "ל ארד א ,אמר
 אקבלנשים ע אלו יודעמי  ןלרחמנא ליצ .הזה

  .בויויבך ויתעצב אל ל. לים אלומרק על 
וימאן  .המלך אחריושלח  ,ביום השלישי

ים רבים נכבדים ויוסף עוד שלוח שר .ללכת
 אתם רואים .ללכת אליוולא אבה  ,מאלה

למה , ו תבואמלך אומר להרי ה ?איזה צדיק
הוא  .רוצה לבוא ינואאבל הוא ? אתה לא בא

הוא אבל , ו לבואיודע שהמלך יכול להכריח
אבל  ,יכריחו אותיש .זה יהיה לי כפרה ,אומר

אני מעצמי  .'חילול ה שפחותמה מצידי יהיה כ
יקחו אותי בעל יבואו ו ,אם ירצו, בואלא א

וישלח המלך  .רואים פה צדקות מיוחדת. יכרח
והשיב  .וידבר אליו קשות ,להביאו בעל כרחו

, את משפטי אני אחרוץ בעצמי ,רבי אמנון
ברה שקר ועשתה ספק בדת ילשון שדשה

כי חפץ לקדש  ,חתךידינה לה ,ה"משה רבינו ע
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שיחתכו לו את , אמר על עצמו .שם שמים
קצץ את לא א, ויען המלך ויאמר .שוןהל

לא באת ש ,םיאקצץ את הרגלי אלא, הלשון
. ייסר אותול ציוה .יברתי ליאלי למועד אשר ד

ויקצצו את , תראו איזה רשע אכזרי ,הצורר ויצו
הוא אמר בהתחלה  .פרקי אצבעות ידיו ורגליו

, הוא חשבכ "אחאבל , יםישיקצץ רק את הרגל
הוא יכול  הרי, םייהרגלרק את אקצץ לו ם א

, יהיה בולטעונשו צה שהוא ר .זאתלהסתיר 
ועל כל  .יםיאת הידגם יקצצו לו לכן ציוה ש

שואלים , קוצצים לו אברוחותכים  ,ופרק פרק
 .לאוהוא אומר  ?את דתך אתה תמיר, אותו

ציוה המלך הרשע להשכיבו , ויהי ככלותם
וכל פרקי , טהמ ודהיינו על איז ,במגן אחד

   .ישלחהו לביתוו ,אצבעותיו בצידו
 .לפי שהאמין באל חי ,נוןי קרא שמו אמכִ הֲ 

וסבל  .אלוה מת ואההאלוה של הנצרים , דהיינו
רק על דבר  ,על אמונתו יסורים קשים מאהבה

והגיע מועד ראש  בקר ,כך אחר .שיצא מפיו
 תווא לשאת ,קש רבי אמנון מקרוביויב .שנהה

עם כל פרקי אצבעותיו , לבית הכנסת
 לאכדי שהאצבעות ש, מכאן מובן .המלוחים

כנראה זה כבר אבל  .ם במלחשמו אות ,וירקבי
ובסופו של דבר הוא מת , השפיע עליו ,הזיק לו

ויעשו , יבורצשליח  אצל ביקש להשכיבו. מכך
המתן לי  ,צ"אמר לש ,ובזמן הקדושה .כן

   .השם הגדולשאקדש את  ,מעט
 כמו ,'ובכן לך תעלה קדושה', רם ויען בקול

 .יחודךת שמך על מלכותך ועל דשתי אישק
אל הוא קדושת היום כי  תוקףונתנה 'ואז אמר 

אמת  ,ואמר .זהאז הוא חיבר פיוט , 'נורא ואיום
צדיק עליו את הוא מ ,כי אתה דיין ומוכיח

 .אותם פרקי ידיו ורגליו לפניושיעלו  ,הדין
 דהיינו הפיוט ,נוסח כל הסילוקכשגמר את 

ואיננו , עין כלמן העולם ל ונעלםנסתלק  ,הזה
, כמו שהיה אצל חנוך .ים'דאל אותו כי לקח

בא  ,ה ימיםואחר שלש. יםיניהען נעלם מ
 ,משולם בחלום לרבנא קלונימוס בן רבנא

שינן בא אליו בחלום ו .לימד אותו כל הפיוטו
ויכתוב פה ־בעלכדי שיזכור  ,לו את הפיוט

שיהיה לו כדי  ,ויצו עליו לשלוח אותו .ותוא

קדוש  שהיה, של רבי אמנוןזה המעשה  .כרוןיז
לפי  אלא', את ה קידשלא רק בגלל ש, עליון

  . וןישהוא היה חסיד וקדוש עלרואים ו שימע
של נקרא בשם  ,איך צדיק כזה ,פלא כ"א

דבר  ,שראלישעשה נבלה בעם , אמנון בן דוד
אדם רגיל , מצד שני .חרפה גדולהממש שהוא 
שיתנו אותם בכדי דחה והמציא שבכך ש ,חושב

אבל  .חושב את עצמו חכםהוא בטח , ו מנוחהל
, אסון גדולכעצמו באת זב ישהחהוא דוקא 

רואים  .יתחרטו בסוףבעצמם הם אולי אפילו ש
   .שהיה קדוש עליון

והביאו , זהשדנו בספרי זמנינו על שם  ראיתי
שאין שום בעיא לקרוא בשם , גדוליםכמה בשם 

 ,ראשית. בהם יש פה שני דברים לדון אבל .הזה
אמנון בן דוד עשה נבלה ש ,שאמרנו מהמצד 

, יע מזליהר מצד, שנית .בישראל עם אחותו
 שאול מת אמנם גם. אדם שמת ש"קוראים עכש

 כיון, על שמם קוראים כ"ואעפ, ויהונתן מתו
נהרג בגלל עוון אדם  .זה לא נקרע ריע מזליהש

יע ר. מזליה עיה לא נקרא רזאבל  ,שהיה לו
ו ייו בגלל שמזלובל בחאדם שסש ,היינו מזליה
ו על קידוש שמת בחטאבגלל אבל לא , קשה

, תיוופרה על כל עווניו כמיתת, כי אדרבה ,'ה
ע ירהשאלה מצד  ממילא. כ הוא צדיק"או

איך , היאהשאלה  אבל. אינה שאלה, יהמזל
' הגמהרי  ?רשעאדם אפשר לתת שם של 

לא מסקינן  ,שם רשעים ירקבו ,אומרת
   ].ב"ח ע"יומא ל[ בשמייהו

סוטה מסכת [ כתוב בפסקי תוספות, היא תשובהה

 אין בעיא ,ון אחדאם יש לו רק עש ,]'אות כ
אם הוא היה , דהיינו .דםא אותו םשלקרוא על 
אבל אדם  .לא קוראים על שמו ,רשע גמור

נקרא אינו  ל אותו עוןלבג, רק עון אחדשיש לו 
  . רשע

 ,אמנון בן דוד ייןענבצריך לדון ש, היא האמתו
ם לבפשטות כואמנם  .נקרא רשע אכןהוא האם 

ם "מהרמב נראהוכך , רשענקרא מבינים שהוא 
עם ביחד  ]ו"ו ה"פ[ דעותבהלכות ו שמזכיר

בר ולא ּדִ  ,ברשעיםשכך נאמר  .אבשלום
 .]ג"י', שמואל ב[ אבשלום עם אמנון מרע ועד טוב

גם על ן יהוא מתכו' רשעים'במלה ש משמע
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אולי , כ פשוט"כ ינואדבר האבל  ,מנוןא
, רק בקיצור נגידאבל  .נות נרחיב על כךמהזדב

ולולי , של דוד המלך ובכורבנו הרי הוא היה 
היה אמור להיות זה שפשטות הוא ב ,זהין עני

אבל . נכשל הואשאלא , מלך אחרי דודה
רק , נשמה גבוהה וגדולהלו ה תהימסתבר ש

 יוןכובפרט , ויצרתגבר עליו נשבדבר זה 
אין אבל  .יחודשהכניס את עצמו למכשול של י

שהרי  ,היה מושחתהוא כללי שבאופן  הדבר
אבל בכל  .לא מצאנו עליו שום חטא ועון אחר

   ?נקראים על שמואנשים  כיצד ,וףססוף , זאת
, ספר יצירה עם פירושים נויש .דבר פלא תראו

חיברו , פירוש חכמוני נקראאחד הפירושים ו
 לפירושו הוא כותב בהקדמהו, נולווד שבתירבי 

נמצא זה , שהוא גלה מעיר אורס בארץ מולדתו
ועל ידי  ,היה גרא הושם , באיטליהבנאפולי ש

עשרה רבנים חכמים  נהרגו ,םישמעאלי חיל
רבי חסדאי ברבי  .כך הוא מספר .וצדיקים

 ',וכו ורבי אוריאל, ורבי אמנון, חננאל הגדול
. הרגוביא רשימה של עשרה צדיקים שנהוא מ

  . עוד רבי אמנון שנהרגשישנו  ,כ יוצא"א
, כך בספר אוצר הגדולים אלופי יעקב כותב
ם מיידענו שלשה אנשים מפורס, פלא הדבר

, ה"ך עבן דוד המל אמנוןוהם , בשם אמנון
רבי אמנון ו, נתנה תוקףורבינו אמנון בעל 

 שבתיבהקדמת ספר חכמוני לרבי שנזכר 
. ל"ונה רחה משו במיתכולם  נהרג, נולווד

 .ת תמים דעיםאוֹ לְ פְ מִ הכל  ,אומרוהוא 
רבינו ואת , אמנון בן דודיש את ? שמעתם

רבי אמנון ו, 'נתנה תוקףו'אמנון ממגנצא בעל 
פירוש על ספר  ,שמוזכר בהקדמת חכמוני

 .שהוא היה מעשרה חכמים ספרדים, יצירה
ורבי אמנון , הוא אשכנזי רבינו אמנון ממגנצא

  . טליהיא אפולינב, ספרדי זה היה
מסתמא  '?פלאות תמים דעיםמ' פירושה מה

לכפר  ,פירושו .זה גלגולי נשמותהכל כוונתו כי 
בא , על החטא הראשון של אמנון בן דוד

כ "שהוא ג, הגלגול של רבינו אמנון ממגנצא
כדי בו ,הרבה צער ויסורים' על אמונת ה סבל

חוזרים גלגולים של  ,חטאת להתםלכפר פשע ו
 כי כפי ,על כך ואל תתפלאו .נשמות בעולם

 .הנשמה גבוה היתהאמנון בן דוד ל ,שאמרנו
 .גלגול של זמרי בן סלוא הוא ,רבי עקיבא' אפי

רבי  כמו כן .ו גנאי וכדומהלחשוב שזה יןא
 ןההנשמות של הדורות הראשונים  .ועוד, מאיר

וכדי לתקן את הגלגולים  ,נשמות גבוהות מאד
  . הם לכפר על כךבאו , שלהם
ראינו , ברנו את החורףע .אתזר אני אומ מדוע

 בזיונות והשמצות וקללותשל מדהים מסע 
שם ה ,וחרפות וגידופים כנגד הרב אמנון יצחק

ונשארו  ,והרבה שואלים .יחיהווישמרהו 
רי האף הגדול מה ח' ?על מה ולמה, בתמיהה

   '?הזה
? אבל מי יודע, יא או מקובלינני נבא אמנם
 .ים"כל האמנונכמו  ,וא גלגול של נשמההאולי 

וכדי  .'אנשים לאמונת ה ומשיבמחזק  ,הוא גם
כל נגזר עליו , חטאת תםולהפשע כל לכפר 

, ספרדיאחד ו ,אשכנזיאחד כ היה "א. זאת
   .זה הסוף .ווזה ...ועכשיו תימני

 ,חרפותובזיונות אדם שסובל , לדעת צריכים
כפרת עוונות  זאת ',מקצת הנפש ככל הנפש'

הרבה אנשים מגיעים למצבים  .כמותהין מא
 וצריך לדעת, כל אחד במצבים אחרים, כאלה

מביישים את אם , שהיסורים הכי טובים הם
הכפרה הכי גדולה  זאת .זאתוהוא מקבל  האדם

אבל זהו יסוד  ,שלא נגיע לנסיונות האלה. שיש
א גלאנטי "שכותבו מהר ,גדול וחשוב מאד

. רוירבינו משה קורדוב, ק"בשם רבו הרמ
שמביישים  ו למצב"חמגיע אדם אם , דהיינו
כי , צריך לעשות חשבון הנפשהוא  ,אותו

 בגלל היה יכול להיות יותר גרוע חלילה
כ מה "א, להשיחו "חהיה יכול להיות , יועוונות

 ?או שיהיה חולה ,שיקבל בושה? יותר טוב
רק כ "הבסו, נשאר בריאבודאי יותר טוב לו ש

 בודאי שזה ?קרה כברמה  .ביזו אותוהעליבו ו
  .או גרוע יותר, חולה יהיהאשר שמ עדיף
יורדים , ם גלאנטי דברי מוסררבינו אברה כותב

 איכהעל בוכים  קולספר [הוא אומר כך  .חדרי בטן

דמורי  היבפומ מרגלא ,]הנקרא קינת סתרים
 ,היה אומרש, ורימשה קורדוב ו רביזה ,ה"להז

 המעולה שבכולן ,כל התשובות שבעולםשב
היא  ,חטאות והזדונות והפשעיםלמרק ה
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והיא  .דופיםירופים והגיהחסבילת העלבונות ו
יות וסיגופי תעניות מלקמכל  ,מעולה יותר

יותר טוב  זה, מקבל בושותשאדם  .שבעולם
הוא רוצה כפרת ו, חטאיםלאדם אם יש . צוםהמ

 ל ללמודוכהוא לא י ,יעשה צומותאם , עוונות
 .יהיה קשה לו לקיים מצות או להתפללו, תורה

דברי יחלש ויתבטל מ ,כי אם יסגף עצמו לבד
 .וכן במלקיות וכיוצא .חוטא ונקרא, 'וכו תורה
, טההוא ישכב במ ?יותיקבל מלק ?עשהמה י

דה במ אמנם. תדרק הפס ?בכך מה עשיתכ "א
תאכל ותשתה  ,שאדם מתביישכ נוידהי ,הזאת

 .ומבינתך חדל .מתכפרים ונותהעוו ,ותעבוד
יעשה שאדם הוא אומר ל ,בעצמך הגעכי 

הפסד  שיבוא לך הצתר ,ול יאמרואם , חשבון
פסיד רצה להת ?יךבשביל כפרת עוונות ?ממון

 יתכפרו ובכך ,כמה עשרות אלפי שקלים
ו הבית "שחתרצה  ?נפילת בתיםאו  ?יךנותועו

אם ו .רוצה לאהוא  .לא, תשיב ?שלך יפול
 תרצה לקבל עליך מיתת בנים, יאמרו לך

כפרת  בכך יהיה לוו ,אולי שבניו ימותו? ל"רח
 .שלוםוחס , תשיב? תה מסכיםהאם א .עוונות

 ,יאמרוואם  .י תשמרם"יאתה אלא  .הוא נבהל
 ]הויכ, א אומר בכינוי"מרן שליט[ ךשיכ תרצה

מיד ירוץ  ?וחמימי קריריב ?ת וקדחתפבשח' ה
וכן אם יאמרו לך  .יצלןלמנא רח ,ליבך ותשיב
, םגיהנ ועל, אולי כדאי לך למות ,על המיתה

חס  ,שיבעל הכל ת ?ים הרעיםגלגולה ועל
   .שום דבר .ושלום

נות החטאות והעו ,לי בחייך כ תאמר"א
גמת ופ ,ושפשעת עויתהו שחטאתעים והפש

 ה"בריאה ו"יצירה ו"יבמעלות הרמות בעש
על תך יונשמתך מיום ה מחצבכפי  ,ת"אצילוו

כל העוונות  םמה יהיה ע ?במה יכופר ,האדמה
אתה זה  ?ויתכפרהם איך אתה רוצה ש ?שלך

כ מה אתה רוצה "א, לא זה ולא זהו ,לא רוצה
רודף  ,ערר היצ דהיינו ,והזקן הכסיל ?שיהיה

כי אין לו מלאכה  ,החרמהיום עד אחריך בכל 
בעל מלאכה  אלא מעולם לא נצחני'ו ,אחרת
 ,מתמלאהו והסאה הולכת ,קרינא ביה 'אחת

 ואם ?משנתךעור ילא תו, ותרדמת השם נפלה
, ותאסור ביאותלטעום טעם  ,יךגברו חטאת

 גם אם אדם ,לילה ויום לא ישבותו מחשבותיך
 ומכל עבירה ,שהבמערק במחשבה ולא חטא 

וטה מ ועולות אגודות ,גורינעשה קט
ל יורד ומשטין עולה "ש ז"כמ, ומקטרגים

אזניו קשובות  ,והדיין הקדוש והישר. ומקטרג
עד  ,להם ולא יתנו דמי ,לקול קטרוגיהם

 ,בידו בד מלך הכושי וחרבו שלופהשיבוא ע
ה אלי המלך דיבר על ,אמר איש הדמיםיו

 ,א אומר בכינוי"מרן שליט[ וגופך .ההרה
מאי איכא  .והשכבה את הערליםרדה  ]'גופוו'

תשמע  ,לכן ?מה תשיב על תוכחתו? למימר
צבאות ' מאת ה, זאת העצה היעוצה ,אדוני
 'תן למכהו לחי ישבע בחרפהי' לאמר, יצאה

בספר  ואההדברים  מקור. כמדובר ]'ל', כה גאי[
 שאלו ,ק"כותב הרמ שם ,]פרק שני[ תומר דבורה

 מטרידים ינםאש, היסורים הכי טובים בעולם
ה לאכי יםמונעלא  םה .'מעבודת ה את האדם

, אדרבה .חיעצמו והוא  ,הילדים חיים, ושתיה
, כפרה לדעת שזאת, סיגוף הזהצריך לשמוח ב
   .ה על עוונותיו"עונש מאת הקב

 ,הפלא ופלאדבר ממש , לכךומה דהדבר  נויש
דרוש אור החיים [שכותב בעל תפארת ישראל 

אם חשבתי . יסוד חשוב מאד וגם הוא ,]ב"פ
שלא  וןכי ,הסתפקתי ,או לאזאת להגיד 

בעל תפארת  .זהכדבר ב שכתחבר  מצאתי לו
עניינים כותב על , חייםה אור בדרוש ישראל

הוא דן בשאלות חמורות , היסודות האמונשל 
מר יסוד גדול שלא מצאתי לו ווהוא א, מאד
 .החולק עליושהו ילא מצאתי מאבל גם , חבר

, זהינו בנושא איר את עיניש, מי שיכול, אדרבה
אבל . בנושא זהן ודרחיב י שהמחפש מאני 

, ברא רבהגבעצמו הוא כי , אגיד את דבריו
יסוד  וזה. אמרילהפ "עכדברים לכדאי  כ"א

  .חשוב
הרי  .שואל שאלה עצומה ,תפארת ישראל בעל

אדם מת פחות מגיל ש דהיינו, יש חיוב כרת
יש . לפי פירושים מסויימיםכך , שים שנהש

כך , נשמה־עונש כרת זהו כרת שלש ,אומרים
 ,]א"ח ה"פ[ ם כותב בהלכות תשובה"הרמב

אבל בראשונים . שהנשמה נכרתת לנצח נצחים
הרי  ,הוא שואל כ"א. עוד כמה פירושים יםמובא
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אוכלים חמץ שרשעים אנשים  ,נו רואותיעינ
איפה החיוב  כ"א .חיים עד זקנה ושיבהו ,בפסח
ונכרתה הנפש ההיא  ,אמרה התורה הרי? כרת
, למות הוא היה צריך ,]ד"י ,ז"בראשית י[ הימעמ

יוצא בזה משפחות כ .מת ינואנו רואים שוהנה א
   .וכדומה, שלא שומרות טהרת משפחה

אבל הוא  ,זאתכמה תשובות על שאלה  ןניש
מה  ,הסופית אגיד לכם את תשובתוו, דן בכך

אכן  .והדחיותירוצים כל הת שהוא אומר לאחר
מה  .תותיזה עבר על איסורי כראדם , נכון

טוב לו , אתה רואה שהוא חי ומאריך ימיםש
כי , כך הוא מסביר זאת ,סובל כלל ינואו

מחלה  ובאופן טבעי, ה הביא עליו מחלה"הקב
אבל הוא לא  .אותו היתה צריכה להמיתזאת 

, ביא תרופותוה אלא הלך, טהבמלשכב נשאר 
ל לחפש "נסע לחו, ור הכי גדולסהלך לפרופ

מה אתה כ "א. חולים הכי טוב בעולם־את הבית
 ?שהתרופות לא יעזרו? ה יעשה"רוצה שהקב

לפי דרך ו, תרופות נןיש .הרי זה נגד הטבע
 ניתוחה, עושים ניתוח .לעזור צריכותהן הטבע 

ה "שהקב ?מה אתה רוצהכ "א .צריך להצליח
ינו עד הדבר א? יעשה נס שהניתוח לא יצליח

אדם זה היה צריך , באופן רגילאמנם  .כדי כך
אכן , רות שלויל העבבגל הוא חייב כרת, למות
 ,עיםארבאו  היה צריך למות בגיל חמשיםהוא 

אבל הוא הלך , מכך רפאילה קללא היה 
עד והמשיך לחיות , עשה תרופותו לרופאים

   .או תשעים שנה שנה ניםאו שמו שבעים
 ,לולי זאת. מכך הפסידזה שהוא ש ,היא הבעיא

על ב "והיה לו עוה ,הוא היה מת בעולם הזה
הכרת שלו יהיה  ,אבל כעת .המצות שעשה

. כ הוא הפסיד את כל הנצח"א, בעולם הבא
קיבל ו, יותר קלהעונש ההוא בעצם המיר את 

  . עונש יותר גדול במקומו
שאומר בעל תפארת  ,תירוץ מזעזע מאד זה

אקרא לכם  ,ב"פבדרוש אור החיים ישראל 
, את זאת בכתביי סיכמתיש זאת בקיצור כפי

ה חייבי כרת כיצד יש בעלי עביר ,תויעל קושי
 אילוטוב היה להם  ?כ מאריכים ימים"ואעפ

, ז"היו מקבלים את ענשם הקבוע להם בעוה
מכריחים בכח הטבע שלא ישיגם הם אבל אם 

אין  ,העונש על ידי רופאים וסמים שמרפאים
שלא יפעלו  ,בע בעבורםה משנה את הט"הקב

 ,והחליפו עונש קל זה .הסמים כח רפואתם
  . בעונש נצחי בעולם הבא

ק "מוצשק בשלח ו"מוצש[ בעבר יברתי על כךד כבר

יין של על כל הענ יותראז הרחבנו  ,]ע"יתרו התש
זה הוא אבל כיון שנושא . בדיוק כרת ומה, כרת

יושבים  'הברוך , הייתי מבקש, יסודי באמונה
גם , השיעורפה תלמידי חכמים השומעים את 

השומעים את  נםפה וגם בדרכים האחרות יש
 ,להרחיב את הדברים שיודע מי, כ"השיעור אח

מ "קנפ יש בכךכי  ,מאד שיודיע לנולנו חשוב 
  .לדברים נוספים

  
אדם שעבר על יוצא ש הזלפי  :אלה מהציבורש

לא עדיף לו ש, ו איזו מחלה"ובאה לו ח ,כרת
  ?'ורפא ירפא'כתוב הלא ו ,התרפאותילך ל

כל את לא אמרתי . אכן :א"שובת מרן שליטת
זה אחד אבל , זהיין לי בענ שיש השאלות

אנשים שישנם  ,רואים היום אכן .הדבריםמ
 ,עושים את כל המאמציםם הו ,במצבים כאלה

זה אחד . ממון רב בכדי להתרפאמגייסים 
י ינו כפאדבר הש ,ייןבענ ם התמוהים ליהדברי

משתדלים לרפא ש ,שמקובל היום בזמנינו
, ל"חולים במחלות קשות מאד רח. אותם

מגייסים עבורם סכומים עצומים להטיס אותם 
 ,אדרבההרי . תרומות מהציבור, ולםעלקצה ה

 בכדי, אולי עדיף שימותו ?לו אולי אתה מזיק
יש ש כול להיותיאבל  ?תהיה להם כפרהש

הם זה אם  ,בכך משתדלהוא ההבדל מי 
אמרתי  .זאתאחרים עושים להם שעצמם או ב

 אינני יודע אם דברי ,שאלה יסודית זאת, לכם
מי חכמקובלים על כל  ל"התפארת ישראל הנז

עה בתורת ד זאת רקומר לכן אני א ,ישראל
הלכה ללא להשתמש בזה . של אחד מהגדולים

 .זה יתברר מכמה כיווניםעד שדבר , למעשה
  . זהשמדבר על נושא  מילא מצאתי  ,עד כה

אבל , היה בדעתי לדבר על עוד חמשה נושאים
ה "המקום ב .כ אולי כבר נסיים"א, כבר מאוחר

  .ר"אכי, מויסייענו על דבר כבוד ש
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  :ת"חלק השו

, על כךדיבר א "שליטב הר :מהציבור אלהש
מה  .רשעים־יין לא לקרוא בשמות שלשיש ענ

 ?הכתובים בפרשה אנדב ואביהו השמות לגבי
  ?לא כדאי ,אולי בגלל שמתו בחטאם

 ,נדב ואביהואעל כתוב  :א"מרן שליט שובתת
בודאי  .כמותם בישראלגדולים שלא היו 

אנשים היו הם  .אלואפשר לתת שמות ש
  .גדולים מאד

  
ישנם כי ? אבשלום גם  אפשר :מהציבור אלהש

   ?אבישלום שמשנים וקוראים
 .ם עדיףאבישלו :א"מרן שליט שובתת

זה לא אצלו , כמה וכמה חטאיםו לאבשלום הי
נם כמה ישאמנם . דבר אחד בלבדעל  היה

 אבשלוםבשם מי שקורא ו ,עניין זהתירוצים ל
עדיף לקרוא אבל  ,וךיש לו על מה לסמ

 .ר"אכי, יברך את עמו בשלום 'הו .ישלוםאב

  

  

  

  

  הודעה משמחת
 .ק"לתושבי ירושלם עיה

 תתיפתח נקודבקרוב  י"העזב
   חי שידור

  ק "במרכז ירושלם עיה
שיעוריו השבועיים של ב הלצפיי

   .מדי מוצאי שבת א"מרן שליט
  לפרטים והצטרפות לשיעור

 054-8476760  
  .תהיוברוכים 

 

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

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

  ,קודם הוצאתו
  ,שיפר ותיקן דברים רבים, והוסיף מקורות

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

 .ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו

או שאלה המתעוררת  בכל ספק, האמור לאור
  את הדבר יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה

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


