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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

        ....הגמראהגמראהגמראהגמרא    דהיינודהיינודהיינודהיינו    התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד    בענייןבענייןבענייןבעניין    הביאורהביאורהביאורהביאור    המשךהמשךהמשךהמשך
        ".".".".רעתךרעתךרעתךרעתך    תיסרךתיסרךתיסרךתיסרך""""    בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור

    ומאידךומאידךומאידךומאידך, , , , גמראגמראגמראגמרא    לימודלימודלימודלימוד    מעלתמעלתמעלתמעלת", ", ", ", הגמראהגמראהגמראהגמרא    אומרתאומרתאומרתאומרת""""    לשוןלשוןלשוןלשון    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת    בענייןבענייןבענייןבעניין    דבריםדבריםדבריםדברים    תוספתתוספתתוספתתוספת
        ....כראויכראויכראויכראוי    שלאשלאשלאשלא    שלומדשלומדשלומדשלומד    במיבמיבמיבמי    הסכנההסכנההסכנההסכנה

    השםהשםהשםהשם    ופירושופירושופירושופירוש", ", ", ", ידךידךידךידך    אתאתאתאת    פותחפותחפותחפותח""""    מפסוקמפסוקמפסוקמפסוק    היוצאיםהיוצאיםהיוצאיםהיוצאים    ךךךך""""חתחתחתחת    יייי""""פאפאפאפא    הקדושיםהקדושיםהקדושיםהקדושים    השמותהשמותהשמותהשמות    פירושפירושפירושפירוש
        ....לללל""""סאסאסאסא

    ברוכותברוכותברוכותברוכות    ומשפחותומשפחותומשפחותומשפחות    התורההתורההתורההתורה    לומדילומדילומדילומדי    עלעלעלעל    שנגזרושנגזרושנגזרושנגזרו    האחרונותהאחרונותהאחרונותהאחרונות    לגזירותלגזירותלגזירותלגזירות    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
        ....הפרנסההפרנסההפרנסההפרנסה    בענייןבענייןבענייןבעניין    חיזוקחיזוקחיזוקחיזוק    ודבריודבריודבריודברי, , , , ילדיםילדיםילדיםילדים

        ....מנייןמנייןמנייןמניין    איןאיןאיןאין    כאשרכאשרכאשרכאשר    הההה""""הויהויהויהוי    םםםםשֵׁ שֵׁ שֵׁ שֵׁ     במקוםבמקוםבמקוםבמקום    מדותמדותמדותמדות    גגגג""""ביביביבי    הנאמרתהנאמרתהנאמרתהנאמרת, , , , ץץץץ""""מצפמצפמצפמצפ    המלההמלההמלההמלה    פירושפירושפירושפירוש
    תאריךתאריךתאריךתאריך    הזכרתהזכרתהזכרתהזכרת    ענייןענייןענייןעניין, , , , ממממ""""סססס    שםשםשםשם    אתאתאתאת    מזכיריםמזכיריםמזכיריםמזכירים    לאלאלאלא    מדועמדועמדועמדוע, , , , זרהזרהזרהזרה    עבודהעבודהעבודהעבודה    שםשםשםשם    הזכרתהזכרתהזכרתהזכרת    איסוראיסוראיסוראיסור    מהומהומהומהו

        ....של־רשעיםשל־רשעיםשל־רשעיםשל־רשעים    שמםשמםשמםשמם    והזכרתוהזכרתוהזכרתוהזכרת, , , , לועזילועזילועזילועזי
    בימיםבימיםבימיםבימים    אשמורותאשמורותאשמורותאשמורות    אמירתאמירתאמירתאמירת    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות    בענייןבענייןבענייןבעניין    וחיזוקוחיזוקוחיזוקוחיזוק). ). ). ). סליחותסליחותסליחותסליחות((((האשמורותהאשמורותהאשמורותהאשמורות    אמירתאמירתאמירתאמירת    זמןזמןזמןזמן    אימתיאימתיאימתיאימתי
    בחוריםבחוריםבחוריםבחורים    ינהגוינהגוינהגוינהגו    וכיצדוכיצדוכיצדוכיצד, , , , אשמורותאשמורותאשמורותאשמורות    אמירתאמירתאמירתאמירת    בענייןבענייןבענייןבעניין    ונעריםונעריםונעריםונערים    ילדיםילדיםילדיםילדים    עםעםעםעם    לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    ישישישיש    כיצדכיצדכיצדכיצד, , , , אלואלואלואלו

        ....לימודםלימודםלימודםלימודם    מחמתמחמתמחמתמחמת    אשמורותאשמורותאשמורותאשמורות    לאמירתלאמירתלאמירתלאמירת    לקוםלקוםלקוםלקום    המתקשיםהמתקשיםהמתקשיםהמתקשים    כוללכוללכוללכולל    ואברכיואברכיואברכיואברכי
    ישאישאישאישא""""וווו" " " " צדיקצדיקצדיקצדיק    פעולתפעולתפעולתפעולת""""    צצצצ""""בדבדבדבד    שבהכשרשבהכשרשבהכשרשבהכשר    ועופותועופותועופותועופות    בבשרבבשרבבשרבבשר    המליחההמליחההמליחההמליחה    כשרותכשרותכשרותכשרות    בענייןבענייןבענייןבעניין    הבהרההבהרההבהרההבהרה

    בהכשריםבהכשריםבהכשריםבהכשרים    מארגנטינהמארגנטינהמארגנטינהמארגנטינה    שיובאשיובאשיובאשיובא    בקרבקרבקרבקר    של־בשרשל־בשרשל־בשרשל־בשר    והבדיקותוהבדיקותוהבדיקותוהבדיקות    השחיטההשחיטההשחיטההשחיטה    בשבחבשבחבשבחבשבח    ודבריםודבריםודבריםודברים", ", ", ", ברכהברכהברכהברכה
  ....לללל""""הנהנהנהנ

  

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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        ....נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי    אואואואו, , , , ולרפואהולרפואהולרפואהולרפואה    להצלחהלהצלחהלהצלחהלהצלחה    שיעורשיעורשיעורשיעור    כלכלכלכל    להקדישלהקדישלהקדישלהקדיש    ניתןניתןניתןניתן
        ,,,,אאאא""""שליטשליטשליטשליט    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מרןמרןמרןמרן    מפימפימפימפי    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת    ננננ""""בלבלבלבל    יוזכריוזכריוזכריוזכר    השםהשםהשםהשם

        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בסוףבסוףבסוףבסוף" " " " שבירךשבירךשבירךשבירך    מימימימי""""    באמירתבאמירתבאמירתבאמירת    וכןוכןוכןוכן
        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    לפנילפנילפנילפני    זאתזאתזאתזאת    לתאםלתאםלתאםלתאם    נאנאנאנא    ....4140741414074141407414140741----050050050050: : : : בטלפוןבטלפוןבטלפוןבטלפון    פרטיםפרטיםפרטיםפרטים

    ימלאימלאימלאימלא, , , , הרביםהרביםהרביםהרבים    ולזיכויולזיכויולזיכויולזיכוי    התורההתורההתורההתורה    להפצתלהפצתלהפצתלהפצת    והמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעים    והתורמיםוהתורמיםוהתורמיםוהתורמים
  ....רררר""""אכיאכיאכיאכי. . . . לטובהלטובהלטובהלטובה    ליבםליבםליבםליבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    הההה""""בבבב    המקוםהמקוםהמקוםהמקום
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        המשך הביאור בעניין התלמוד דהיינו הגמרא. המשך הביאור בעניין התלמוד דהיינו הגמרא. המשך הביאור בעניין התלמוד דהיינו הגמרא. המשך הביאור בעניין התלמוד דהיינו הגמרא. 
        

את דברי גאון  ,בסוף השיעור הקודםהבאנו הבאנו הבאנו הבאנו 
בפירוש המלה  ,ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א עוזנו

  בשם גמרא? 'גמרא'. מדוע נקרא התלמוד 
  

ְדכֹד על הפסוק מהרי"ץ  כתבכתבכתבכתב י ּכַ ְמּתִ ְדכֹד ְוׂשַ י ּכַ ְמּתִ ְדכֹד ְוׂשַ י ּכַ ְמּתִ ְדכֹד ְוׂשַ י ּכַ ְמּתִ ְוׂשַ
ְמׁשַֹתִיךְ  ְמׁשַֹתִיךְ ׁשִ ְמׁשַֹתִיךְ ׁשִ ְמׁשַֹתִיךְ ׁשִ ח ׁשִ ָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקּדָ חּוׁשְ ָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקּדָ חּוׁשְ ָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקּדָ חּוׁשְ ָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקּדָ , י"ב] ,[ישעיה נ"ד ּוׁשְ

כמרגלין כמרגלין כמרגלין כמרגלין  ואשויואשויואשויואשוימתרגמינן  ,'ושמתי כדכד'
כעת את הפטריות 'שבע קוראים  . אנואעךאעךאעךאעך

שלעתיד  ,הקב"ה מבטיחנוא"כ  תא',דנחמ
 ירושלם תהיה פאר והדר, הבניינים לבוא

כמו מרגליות. 'ושעריך לאבני  והעצים יהיו
אומר  .ותרעך לאבני גמרותרעך לאבני גמרותרעך לאבני גמרותרעך לאבני גמר מתרגמינןאקדח', 
פירוש, אבנים מזהירים ומתנוצצים פירוש, אבנים מזהירים ומתנוצצים פירוש, אבנים מזהירים ומתנוצצים פירוש, אבנים מזהירים ומתנוצצים מהרי"ץ 

כאש, כמו 'גומרין דאשא' לשון גחלי אש. כאש, כמו 'גומרין דאשא' לשון גחלי אש. כאש, כמו 'גומרין דאשא' לשון גחלי אש. כאש, כמו 'גומרין דאשא' לשון גחלי אש. 
פילו האבנים יהיו זוהרות ומאירות, א    דהיינו,

ואפשר, ואפשר, ואפשר, ואפשר,  ,מוסיף הערההוא בחושך יהיה אור. ו
, , , , דמזה קראו לתלמודדמזה קראו לתלמודדמזה קראו לתלמודדמזה קראו לתלמוד בזה, מהרי"ץ מסתפק

הם דברים כניצוצי הם דברים כניצוצי הם דברים כניצוצי הם דברים כניצוצי     ,,,,כי כל הכתוב בהכי כל הכתוב בהכי כל הכתוב בהכי כל הכתוב בה    'גמרא'.'גמרא'.'גמרא'.'גמרא'.
        אש. אש. אש. אש. 

        
יהיו זוהרות הם אפשר להבין ש ,האבנים לגבילגבילגבילגבי

סתם אבנים פשוטות שאין  לאכמו מרגליות, ו
'דברים  ,להם שום אור והדר. ולגבי התלמוד

 ', אפשר להבין בשני אופנים.וצי אשכניצ
רים עצמם מאירים ראשית, כפשוטו, שהדב

כשמבינים את הדברים בלימוד  כשמש.
בכל משמעותן, רואים שהתורה היא  ,התורה
וכל דבריהן כגחלי וכל דבריהן כגחלי וכל דבריהן כגחלי וכל דבריהן כגחלי     , מבחינתדבר שניאורה. 

, מסקנות הגמרא [אבות פרק ב' משנה י']אש אש אש אש 
שהתקבלו הלכה למעשה על כל עם ישראל, 

ר מהם. לא יתכן שיבוא אדם לסולנו אסור 
מה שכתוב את שאינו מקבל עליו  ,ויאמר

[בהקדמה למשנה בגמרא. כמו שהרמב"ם כתב 

התקבל  ,מה שנכתב בתלמוד הבבליכי  ,תורה]
על כל עם ישראל כהלכה פסוקה שאין לסור 
ממנה. מי שלא מקבל עליו דבר שכתוב 
בתלמוד, שהסכימו עליו כל חכמי ישראל, 

גירסא  ס. אלא אם כן ישנהוורנחשב מין ואפיק
יתכן שיהיו  אחרת בגמרא, או פירוש אחר.

דברי הגמרא. את כיצד לפרש  ,חילוקי דעות
, לא פירושוא האבל בדבר שברור שכך ה

, עד והיינו. יתכן שמישהו יבוא ויחלוק עליו
אבל אחרי כן, יתכן שגדולי  חתימת התלמוד.

 חכמי ישראל, קבעו תקנות וגזירותוהדורות 
. למשל, רבינו גרשום מאור הגולה, וספותנ

הם לא התפשטו בכל שקבע חרמות וכו', אבל 
 ,אינו מחייב את כל עם ישראלהדבר  ישראל.

מחייב את כל עם דבר הכתוב בתלמוד, שכמו 
כי אינו מקבל הלכה מי שיאמר אין ישראל, ו

חכמי הדורות שאחרי מה שתיקנו . אבל זו
ו, אינם חתימת התלמוד, גדולים ככל שיהי

את כלל עם ישראל, אלא את  יכולים לחייב
, היכן שלהם בלבד המחוז או העיר או המדינה

  שהתקבלו דבריהם.  
  

כהערה בדרך  ,זה ענייןכתב זיע"א  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
 ,בכמה וכמה מקומותלדעת,  צריכיםאגב. 

דברים  מהרי"ץ מכניס דברים בקיצור נמרץ.
, במלים שכתבם ברוב חכמתו ,גדולים

גם משום שלא  ,עשה כןהוא נראה כספורות. 
כתב הוא היה לו פנאי להרחיב בעניין, ולכן 

הסגנון של־בעל "מגן  זהו כמובתמצית. 
 , בליאי אפשר להבין דבריושאברהם", 

  הפירוש "מחצית השקל".
  

אחד פעם בא אדם שמספרים,  שמעתישמעתישמעתישמעתי
כך וכך המעשה.  ,אמר לו להתרים איזה עשיר.

 ,לתרום כסףבמקום והעשיר היה קמצן, אבל 
ייחוס שלו. אמר לו, 'אני התחיל לספר את ה

מגן אברהם'. אמר לו, תשמע מצאצאי בעל 
ידידי, 'מגן אברהם בלא מחצית השקל' אין 

  לזה ערך...
  

 , הם דוגמא לכך.מהרי"ץ שהבאנו דברידברידברידברי
וצריך להסביר  ,שכתב את הדברים בקצרה
 , פה ושם הואאותו. וגם בעניינים אחרים

קטנות בקצרה. אינני  משחיל כמה הערות
רק אומר משל אבל רוצה להאריך בזה כעת. 

בעניין הקשור לימים  ,ודוגמא, וקצת הסבר
  אלה, חודש התשובה והרחמים. 
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        בפסוק "תיסרך רעתך".בפסוק "תיסרך רעתך".בפסוק "תיסרך רעתך".בפסוק "תיסרך רעתך".    ביאור דברי מהרי"ץ זיע"אביאור דברי מהרי"ץ זיע"אביאור דברי מהרי"ץ זיע"אביאור דברי מהרי"ץ זיע"א
        

ֵחת יעל הפסוק  ,לך לך בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת ֵחת יִלְפֵני ׁשַ ֵחת יִלְפֵני ׁשַ ֵחת יִלְפֵני ׁשַ ֶאת ֶאת ֶאת ֶאת     "י"י"י"יִלְפֵני ׁשַ
ַגן י ַגן יְסדֹם ְוֶאת ֲעֹמָרה ּכְ ַגן יְסדֹם ְוֶאת ֲעֹמָרה ּכְ ַגן יְסדֹם ְוֶאת ֲעֹמָרה ּכְ ֶאֶרץ ִמצְ     "י"י"י"יְסדֹם ְוֶאת ֲעֹמָרה ּכְ ֶאֶרץ ִמצְ ּכְ ֶאֶרץ ִמצְ ּכְ ֶאֶרץ ִמצְ ּכְ ַרִים ּבֲֹאָכה ַרִים ּבֲֹאָכה ַרִים ּבֲֹאָכה ַרִים ּבֲֹאָכה ּכְ

תרגום שלנו תרגום שלנו תרגום שלנו תרגום שלנו כתב מהרי"ץ, , י'] ,י"גבראשית [ צַֹערצַֹערצַֹערצַֹער
 , את המליםלפי הדקדוק 'קדם חבלות י"י'.'קדם חבלות י"י'.'קדם חבלות י"י'.'קדם חבלות י"י'.

יל'. א"כ ַחבֵּ צריך לתרגם 'קדם ד ,'לפני שחת'
שהוא תרגום  ,מדוע מתרגמים 'חבלות'

    שלא לייחס הפורענותשלא לייחס הפורענותשלא לייחס הפורענותשלא לייחס הפורענות    ,,,,תרגם כןתרגם כןתרגם כןתרגם כן    'השחתת'?
אם     אלא יתברך עצמו, שהוא הוא הפועל.אלא יתברך עצמו, שהוא הוא הפועל.אלא יתברך עצמו, שהוא הוא הפועל.אלא יתברך עצמו, שהוא הוא הפועל.

ילם נאמר 'קד , היינו כאילו ה' ח"ו י"י' דַחּבֵ
והרי הקב"ה אינו עושה רע,  בעצמו חיבל,

אמר זאת הוא אלא טוב ה' ומטיב לכל. לכן 
  בלשון עקיפה. 

  
כי אם הרעה שעשה כי אם הרעה שעשה כי אם הרעה שעשה כי אם הרעה שעשה     מהרי"ץ יסוד חשוב, אומראומראומראומר
ֵרְך     ,,,,היא הפועלת. כמאמר הנביאהיא הפועלת. כמאמר הנביאהיא הפועלת. כמאמר הנביאהיא הפועלת. כמאמר הנביא    ,,,,האדםהאדםהאדםהאדם ַיּסְ ֵרְך ּתְ ַיּסְ ֵרְך ּתְ ַיּסְ ֵרְך ּתְ ַיּסְ ּתְ
אין הקב"ה מייסר, אלא אין הקב"ה מייסר, אלא אין הקב"ה מייסר, אלא אין הקב"ה מייסר, אלא  ,,,,י"ט] ,[ירמיה ב'    ָרָעֵתךְ ָרָעֵתךְ ָרָעֵתךְ ָרָעֵתךְ 

 ,בעולםכך הקב"ה הנהיג  עברה מייסרת.עברה מייסרת.עברה מייסרת.עברה מייסרת.הההה
שאם אדם הולך בדרך רעה, בסופו של־דבר 

צריך  אינוהקב"ה יסבול ממנה בעצמה. הוא 
עובד זה אלא  ,באופן מיוחדלהעניש אותו 

ה ּלוֹ     ,,,,וכן כתובוכן כתובוכן כתובוכן כתוב'אוטומט'.  י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ה ּלוֹ ּכִ י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ה ּלוֹ ּכִ י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ה ּלוֹ ּכִ י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ     ּכִ
ח. וכן נמי ח. וכן נמי ח. וכן נמי ח. וכן נמי עשה לו בפתעשה לו בפתעשה לו בפתעשה לו בפתלא אמר יַ לא אמר יַ לא אמר יַ לא אמר יַ , , י"א][ישעיה ג'

בראשית [ דפוס לקמן פרשת ויראדפוס לקמן פרשת ויראדפוס לקמן פרשת ויראדפוס לקמן פרשת ויראמתרגם גם המתרגם גם המתרגם גם המתרגם גם ה

ֵחתכ"ט]  ,י"ט ׁשַ ֵחתַוְיִהי ּבְ ׁשַ ֵחתַוְיִהי ּבְ ׁשַ ֵחתַוְיִהי ּבְ ׁשַ הדפוסים כאן  , 'בחבלות'., 'בחבלות'., 'בחבלות'., 'בחבלות'.ַוְיִהי ּבְ
, לא שמו לבהם תיקנו, ובפרשת וירא 

'בחבלות'.  ,תרגום 'ויהי בשחת'את השאירו ו
דהא כתיב אחריו 'ית דהא כתיב אחריו 'ית דהא כתיב אחריו 'ית דהא כתיב אחריו 'ית  ואין לחוש לגידוף,ואין לחוש לגידוף,ואין לחוש לגידוף,ואין לחוש לגידוף,

', יהיה תוב 'חבלות י"יאם כ ,אולי נאמר קרוי'.קרוי'.קרוי'.קרוי'.
גנאי  זהויוצא ש"כ או ,כלפי הקב"הח"ו מובן 

 ,מובן מההמשךהיא, כי  התשובהאבל כלפיו. 
אין צריך ממילא בר על ערי סדום, וומדהש

אם אמרנו  ומה שהזכיר השם,ומה שהזכיר השם,ומה שהזכיר השם,ומה שהזכיר השם,לחשוש. 
נאמר 'ויהי למה א"כ     ,'עובד לבדשהעונש '

    , שגזירתו יתברך היא., שגזירתו יתברך היא., שגזירתו יתברך היא., שגזירתו יתברך היא.להגידלהגידלהגידלהגיד בשחת י"י'?
ודאי שהקב"ה מנהל את הכל, אבל דהיינו, ב

  בעקיפין.נכתב כביכול הדבר 
  

על  ,י"ב] ,ל"בשמות [זה בפרשת כי תשא  כעיןכעיןכעיןכעין
ךָ  הפסוק ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ךָ ְוִהּנָ ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ךָ ְוִהּנָ ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ךָ ְוִהּנָ ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ תב מהרי"ץ, ו, כְוִהּנָ

כי כי כי כי     ,,,,גירסת הקדמונים וכל הדפוסים 'ואתיב'גירסת הקדמונים וכל הדפוסים 'ואתיב'גירסת הקדמונים וכל הדפוסים 'ואתיב'גירסת הקדמונים וכל הדפוסים 'ואתיב'
כי כי כי כי     ,,,,הוא פועל יוצא לאחר. ולזה תיקן הלשוןהוא פועל יוצא לאחר. ולזה תיקן הלשוןהוא פועל יוצא לאחר. ולזה תיקן הלשוןהוא פועל יוצא לאחר. ולזה תיקן הלשון

פועל אדם ישלם לו, הכוונה הפועל עצמו פועל אדם ישלם לו, הכוונה הפועל עצמו פועל אדם ישלם לו, הכוונה הפועל עצמו פועל אדם ישלם לו, הכוונה הפועל עצמו 
    ,,,,כי במעשה הרעכי במעשה הרעכי במעשה הרעכי במעשה הרעוהוסיף הסבר בזה,  משלם לו.משלם לו.משלם לו.משלם לו.

סביר הוא מכאן והוא המייסרו. והוא המייסרו. והוא המייסרו. והוא המייסרו.     ,,,,נברא משחיתנברא משחיתנברא משחיתנברא משחית
 ,מהדבר הרע , מבחינה רוחנית.את המהלך

שמביא על האדם את  ,נברא משחית
ֵרְך ָרָעֵתךְ     ,,,,וכן אומר הנביאוכן אומר הנביאוכן אומר הנביאוכן אומר הנביאהייסורים.  ַיּסְ ֵרְך ָרָעֵתךְ ּתְ ַיּסְ ֵרְך ָרָעֵתךְ ּתְ ַיּסְ ֵרְך ָרָעֵתךְ ּתְ ַיּסְ וכן וכן וכן וכן  ....ּתְ

ם ְיָי ֶהֱעִביר     ,,,,[ויקרא דף פ"ב ע"א]    אמרו בזוהראמרו בזוהראמרו בזוהראמרו בזוהר ם ְיָי ֶהֱעִביר ּגַ ם ְיָי ֶהֱעִביר ּגַ ם ְיָי ֶהֱעִביר ּגַ ּגַ
אְתךָ  אְתךָ ַחּטָ אְתךָ ַחּטָ אְתךָ ַחּטָ , , , , , אעבר ליה מקמיה, אעבר ליה מקמיה, אעבר ליה מקמיה, אעבר ליה מקמיהי"ג] ,ב"י 'שמואל ב[    ַחּטָ

י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹותכי כי כי כי  י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹותִמּפִ י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹותִמּפִ י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹותִמּפִ . . . . ל"ח] ,[איכה ג'    ִמּפִ
ואל יקשה לך אומרו 'דמלילתא', כי הכוונה ואל יקשה לך אומרו 'דמלילתא', כי הכוונה ואל יקשה לך אומרו 'דמלילתא', כי הכוונה ואל יקשה לך אומרו 'דמלילתא', כי הכוונה 

שגזר שגולל אבן אליו שגזר שגולל אבן אליו שגזר שגולל אבן אליו שגזר שגולל אבן אליו     ,,,,גזירת הגוזר ב"הגזירת הגוזר ב"הגזירת הגוזר ב"הגזירת הגוזר ב"ה    ,,,,בובובובו
ע ָרָעהן ן ן ן ייייתשוב, וכעניתשוב, וכעניתשוב, וכעניתשוב, וכעני מֹוֵתת ָרׁשָ ע ָרָעהּתְ מֹוֵתת ָרׁשָ ע ָרָעהּתְ מֹוֵתת ָרׁשָ ע ָרָעהּתְ מֹוֵתת ָרׁשָ  ,[תהלים ל"ד    ּתְ

מהפך הכוונה מהפך הכוונה מהפך הכוונה מהפך הכוונה     ,,,,והמהפך לתרגם 'תוב'והמהפך לתרגם 'תוב'והמהפך לתרגם 'תוב'והמהפך לתרגם 'תוב'. כ"ב]
נתן ביונה נתן ביונה נתן ביונה נתן ביונה רגם יורגם יורגם יורגם יויייימה שתמה שתמה שתמה שת    ,,,,ומגדף. ועד נאמן לזהומגדף. ועד נאמן לזהומגדף. ועד נאמן לזהומגדף. ועד נאמן לזה

כוונת  ומתיב מימריה מלאיתאה בישא.ומתיב מימריה מלאיתאה בישא.ומתיב מימריה מלאיתאה בישא.ומתיב מימריה מלאיתאה בישא., [ד' ב']
, 'ניחם' ְוִנָחם ַעל ָהָרָעהְוִנָחם ַעל ָהָרָעהְוִנָחם ַעל ָהָרָעהְוִנָחם ַעל ָהָרָעהפסוק ה להיא עמהרי"ץ 

לכאורה חוזר על הקב"ה, שהוא כביכול חוזר 
ומתיב מימריה רגם יונתן 'יבו ומתנחם. ות

היינו, ההוראה והפקודה דבישא', מלאיתאה 
        שלו, בלא להתייחס בצורה ישירה.

        
 , בשתי פנים.ת הדבריםלפרש א אפשראפשראפשראפשר

. ובכדי ומבחינה פנימית ,מבחינה פשוטה
משל למה הדבר     נאמר    בר את האוזן,לשׂ 

תיקח  ,ואומר לו ,דומה, לרופא שמרפא אדם
רפואה כך וכך. אומר החולה לרופא, תשמע, 
כיון שאני עושה מה שאתה אומר, תשלם לי, 

טענה יאמר כי עשיתי כדבריך. וכי מישהו 
בכך שהוא  ,א עושה טובהכזאת? הרי הרופ

 הצד ההפוך, אדם שאינו ועלמרפא אותך. 
 ,וכי יאמר לו הרופא עושה את הוראת הרופא,

ינך עושה מה שאמרתי, תשלם לי בגלל שא
הוראת את מה שהחולה אינו מקיים  קנס? הרי

שאמר לו אל תאכל כך ואל תעשה  ,הרופא
 נזק. נמצאאת הגורם לו  ,כך, דבר זה בעצמו

חוסר הרפואה, הם בעצמם  ואואה שהרפ א"כ,
ֵרְך ' הפסוק, פירושא"כ זהו פועלים. ה ַיּסְ ּתְ

  '.ָרָעֵתךְ 
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זה. עניין מאריך ב] שם[בספר איוב  המלבי"םהמלבי"םהמלבי"םהמלבי"ם
, בכדי לחזק את האמונה חשוב הדבר

דיברנו נועד כל ספר איוב.  וההשגחה, כי לכך
במסכת , ש]שיעור מוצש"ק דברים ה'תשע"ג[ כךעל 

איוב איוב איוב איוב     יש מאן דאמר,ע"א] [דף ט"ו בבא בתרא 
הרמב"ם ו אלא משל היה.אלא משל היה.אלא משל היה.אלא משל היה.    ,,,,לא היה ולא נבראלא היה ולא נבראלא היה ולא נבראלא היה ולא נברא

אכן איוב כי  ,[מורה נבוכים ח"ג פרק כ"ב] מסביר
' לא היה ולא נברא'הוא שהיה ונברא, אך 

 הגמראאלא בכדי ללמדנו את הדברים. 
כתב את ספר  ,משה רבינו, כי [שם]אומרת 

 הביא שאת ספר איוב ,איוב. ומובא בקדמונים
בו רבינו לפני כל עם ישראל, והיה דורש  משה

ליסודות  ,. זהו ספר חשוב מאדלפניהם
שמשה רבינו היה צריך   ,האמונה. עד כדי כך
  לפני כל זקני ישראל. ,לדרוש ולפרש אותו

  

ֶעָך  ,על הפסוק כותב המלבי"םהמלבי"םהמלבי"םהמלבי"ם מֹוָך ִרׁשְ ֶעָך ְלִאיׁש ּכָ מֹוָך ִרׁשְ ֶעָך ְלִאיׁש ּכָ מֹוָך ִרׁשְ ֶעָך ְלִאיׁש ּכָ מֹוָך ִרׁשְ ְלִאיׁש ּכָ
זה הפסוק את ה, ח'] ,[איוב ל"ה ּוְלֶבן ָאָדם ִצְדָקֶתךָ ּוְלֶבן ָאָדם ִצְדָקֶתךָ ּוְלֶבן ָאָדם ִצְדָקֶתךָ ּוְלֶבן ָאָדם ִצְדָקֶתךָ 

, ר אליהוא בן ברכאל הבוזי לאיובאמ
 , למה הוא סובל יסורים?על טענותיו בתשובה
מזיק מזיק מזיק מזיק     ,,,,רק הרשע שלךרק הרשע שלךרק הרשע שלךרק הרשע שלךכך, המלבי"ם ומפרש 

מה  המזיק לעצמך.אתה דהיינו,  .לאיש כמוךלאיש כמוךלאיש כמוךלאיש כמוך
אתה צריך  ,שאם אתה צדיק ,אתה חושב

ת ה'? וכי עשית להקב"ה איזה לקבל שכר מא
איך תבקש שכר מאת ה'? הרי לא  טובה?
  ולא הועלת לו.  ,לוהזקת 

  

כמו שלא יבקש החולה שכר מן כמו שלא יבקש החולה שכר מן כמו שלא יבקש החולה שכר מן כמו שלא יבקש החולה שכר מן     ,,,,דומהדומהדומהדומה    ההההזזזזרי רי רי רי והוהוהוה
בעבור ששמע בקולו לכל אשר צוהו בעבור ששמע בקולו לכל אשר צוהו בעבור ששמע בקולו לכל אשר צוהו בעבור ששמע בקולו לכל אשר צוהו     ,,,,הרופאהרופאהרופאהרופא

בשמירת בריאותו. או שיענישנו הרופא בשמירת בריאותו. או שיענישנו הרופא בשמירת בריאותו. או שיענישנו הרופא בשמירת בריאותו. או שיענישנו הרופא 
על שלא שמע לאשר הזהירהו. כי על שלא שמע לאשר הזהירהו. כי על שלא שמע לאשר הזהירהו. כי על שלא שמע לאשר הזהירהו. כי     ,,,,בשבטבשבטבשבטבשבט

רצוף במעשה עצמה. שאם רצוף במעשה עצמה. שאם רצוף במעשה עצמה. שאם רצוף במעשה עצמה. שאם     ,,,,השכר והעונשהשכר והעונשהשכר והעונשהשכר והעונש
    ,,,,וזה שכרו. אם לא שמעוזה שכרו. אם לא שמעוזה שכרו. אם לא שמעוזה שכרו. אם לא שמע    ,,,,ירפא מחליוירפא מחליוירפא מחליוירפא מחליו    ,,,,שמעשמעשמעשמע

רק רק רק רק     ,,,,י הרופאי הרופאי הרופאי הרופאעל ידעל ידעל ידעל ידו. לא ו. לא ו. לא ו. לא וזה ענשוזה ענשוזה ענשוזה ענש    ,,,,נש וימותנש וימותנש וימותנש וימותיעיעיעיעיייי
י עצמו. וכן השכר הוא הדרך הטוב י עצמו. וכן השכר הוא הדרך הטוב י עצמו. וכן השכר הוא הדרך הטוב י עצמו. וכן השכר הוא הדרך הטוב ל ידל ידל ידל ידעעעע

שקונה בזה שלימות לנפשו. והעושה שקונה בזה שלימות לנפשו. והעושה שקונה בזה שלימות לנפשו. והעושה שקונה בזה שלימות לנפשו. והעושה     ,,,,בעצמובעצמובעצמובעצמו
ישיגהו טוב ההנהגה המדינית. ישיגהו טוב ההנהגה המדינית. ישיגהו טוב ההנהגה המדינית. ישיגהו טוב ההנהגה המדינית.     ,,,,טוב לזולתוטוב לזולתוטוב לזולתוטוב לזולתו
      עוכר שארו ונפשו.עוכר שארו ונפשו.עוכר שארו ונפשו.עוכר שארו ונפשו.    ,,,,והעושה רעוהעושה רעוהעושה רעוהעושה רע

  

כך שיתנהל  ,סידר את הנהגת העולם הקב"ההקב"ההקב"ההקב"ה
שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה     ,,,,שה' ברא את האדםשה' ברא את האדםשה' ברא את האדםשה' ברא את האדםבצורה זאת. 

    ההההלזלזלזלזה ה ה ה המדינה יעזרו זהמדינה יעזרו זהמדינה יעזרו זהמדינה יעזרו זמדיני בטבעו. ושאנשי מדיני בטבעו. ושאנשי מדיני בטבעו. ושאנשי מדיני בטבעו. ושאנשי 

בהפקת צרכיהם. ושיהיה להם נימוסים טובים בהפקת צרכיהם. ושיהיה להם נימוסים טובים בהפקת צרכיהם. ושיהיה להם נימוסים טובים בהפקת צרכיהם. ושיהיה להם נימוסים טובים 
לשמור את הקיבוץ מכל לשמור את הקיבוץ מכל לשמור את הקיבוץ מכל לשמור את הקיבוץ מכל     ,,,,ומשפטים צדיקיםומשפטים צדיקיםומשפטים צדיקיםומשפטים צדיקים

רשע. ואם כל אישי הקיבוץ ישתתפו לעשות רשע. ואם כל אישי הקיבוץ ישתתפו לעשות רשע. ואם כל אישי הקיבוץ ישתתפו לעשות רשע. ואם כל אישי הקיבוץ ישתתפו לעשות 
שמר מלהזיק איש שמר מלהזיק איש שמר מלהזיק איש שמר מלהזיק איש ייייולהולהולהולה    ,,,,טוב וחסד לריעיהםטוב וחסד לריעיהםטוב וחסד לריעיהםטוב וחסד לריעיהם

לעשות משפט חרוץ לעשות משפט חרוץ לעשות משפט חרוץ לעשות משפט חרוץ     ,,,,רו בשום דבררו בשום דבררו בשום דבררו בשום דבריייילחבלחבלחבלחב
אם תעשו . . . . בעוברים על הנימוסים האלהבעוברים על הנימוסים האלהבעוברים על הנימוסים האלהבעוברים על הנימוסים האלה

אם אתם  המדינה,חוקים שטובים להנהגת 
העושה  עושים ביושר ודואגים לצדק ולמשפט.

, מעודדים והעושה טוב .מורידים אותו ,רשע
   אותו.

  
ולא יקרה ולא יקרה ולא יקרה ולא יקרה     ,,,,אז יחיו כולם בשלוה ובהצלחהאז יחיו כולם בשלוה ובהצלחהאז יחיו כולם בשלוה ובהצלחהאז יחיו כולם בשלוה ובהצלחה

לשום אחד רעה מדינית. כן הכלל המיוסד על לשום אחד רעה מדינית. כן הכלל המיוסד על לשום אחד רעה מדינית. כן הכלל המיוסד על לשום אחד רעה מדינית. כן הכלל המיוסד על 
ישמרו את כל ישמרו את כל ישמרו את כל ישמרו את כל     ,,,,קים ומשפטים צדיקיםקים ומשפטים צדיקיםקים ומשפטים צדיקיםקים ומשפטים צדיקיםווווחחחח

    ואיש את רעהו יעזורו.ואיש את רעהו יעזורו.ואיש את רעהו יעזורו.ואיש את רעהו יעזורו.    ,,,,אישיהם מכל רע ונזקאישיהם מכל רע ונזקאישיהם מכל רע ונזקאישיהם מכל רע ונזק
ואם יסכימו ואם יסכימו ואם יסכימו ואם יסכימו "ו יתנהגו כמו סדום ועמורה, ואם ח

לעשוק ולחמוס ולהיות לעשוק ולחמוס ולהיות לעשוק ולחמוס ולהיות לעשוק ולחמוס ולהיות     ,,,,קים רעיםקים רעיםקים רעיםקים רעיםווווכולם על חכולם על חכולם על חכולם על ח
ולא ולא ולא ולא     ,,,,את הרעאת הרעאת הרעאת הרע    חדחדחדחדאאאאל ל ל ל יקבל כיקבל כיקבל כיקבל כ    ,,,,כזאבי ערבכזאבי ערבכזאבי ערבכזאבי ערב

וחייו יהיו תלואים וחייו יהיו תלואים וחייו יהיו תלואים וחייו יהיו תלואים     ,,,,יבטח רגע מן שודד וחומסיבטח רגע מן שודד וחומסיבטח רגע מן שודד וחומסיבטח רגע מן שודד וחומס
לו מנגד מכף מעול ומרצח. כי אז יהיו כדגי לו מנגד מכף מעול ומרצח. כי אז יהיו כדגי לו מנגד מכף מעול ומרצח. כי אז יהיו כדגי לו מנגד מכף מעול ומרצח. כי אז יהיו כדגי 

איש את רעהו חיים בלעו. וה' ערך את איש את רעהו חיים בלעו. וה' ערך את איש את רעהו חיים בלעו. וה' ערך את איש את רעהו חיים בלעו. וה' ערך את     ,,,,היםהיםהיםהים
כר והעונש כרוכים כר והעונש כרוכים כר והעונש כרוכים כר והעונש כרוכים ין שהשין שהשין שהשין שהשייייבענבענבענבענ    ,,,,בריאת האדםבריאת האדםבריאת האדםבריאת האדם

בטבעו. הן באדם עצמו, הן בקיום החברה בטבעו. הן באדם עצמו, הן בקיום החברה בטבעו. הן באדם עצמו, הן בקיום החברה בטבעו. הן באדם עצמו, הן בקיום החברה 
  ....המדיניתהמדיניתהמדיניתהמדינית

  
מאריך בנושא זה, מפני שאיוב  המלבי"םהמלבי"םהמלבי"םהמלבי"ם

שאל, מדוע ישנם אנשים שעושים רע בעולם, 
ם, והקב"ה אינו משחית ומאבד שודדים ורוצחי

גדול  ,אתה איובהרי התשובה היא,  אותם?
דוֹ  כמו שנאמר הדור, דוֹ ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ּגָ דוֹ ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ּגָ דוֹ ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ּגָ ל ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ּגָ ל ל ִמּכָ ל ל ִמּכָ ל ל ִמּכָ ל ִמּכָ

ֵני ֶקֶדם ֵני ֶקֶדםּבְ ֵני ֶקֶדםּבְ ֵני ֶקֶדםּבְ אתה שואל מדוע ישנם ו, ג'] ,[איוב א'    ּבְ
בכדי  ,אנשים משחיתים ורעים? וכי מה עשית

ולות הללו? לא עשית כלום. למנוע את העו
שבסופו של־דבר  ,מדוע אתה מתפלאא"כ 

ֵחם  כמו שנאמר באו אליך, ּקָ ָבא ַוּתִ ּפֹל ׁשְ ֵחם ַוּתִ ּקָ ָבא ַוּתִ ּפֹל ׁשְ ֵחם ַוּתִ ּקָ ָבא ַוּתִ ּפֹל ׁשְ ֵחם ַוּתִ ּקָ ָבא ַוּתִ ּפֹל ׁשְ ַוּתִ
ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב  ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ַהּנְ ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ַהּנְ ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ַהּנְ ים  ם פסוק ט"ו],[שְוֶאת ַהּנְ ּדִ ׂשְ ים ּכַ ּדִ ׂשְ ים ּכַ ּדִ ׂשְ ים ּכַ ּדִ ׂשְ ּכַ

חּום  ּקָ ים ַויִּ ַמּלִ טּו ַעל ַהּגְ ְפׁשְ ים ַויִּ ה ָראׁשִ לֹׁשָ מּו ׁשְ חּום ׂשָ ּקָ ים ַויִּ ַמּלִ טּו ַעל ַהּגְ ְפׁשְ ים ַויִּ ה ָראׁשִ לֹׁשָ מּו ׁשְ חּום ׂשָ ּקָ ים ַויִּ ַמּלִ טּו ַעל ַהּגְ ְפׁשְ ים ַויִּ ה ָראׁשִ לֹׁשָ מּו ׁשְ חּום ׂשָ ּקָ ים ַויִּ ַמּלִ טּו ַעל ַהּגְ ְפׁשְ ים ַויִּ ה ָראׁשִ לֹׁשָ מּו ׁשְ ׂשָ
ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרבְוֶאת ַהּנְ ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרבְוֶאת ַהּנְ ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרבְוֶאת ַהּנְ אלו הם [שם פסוק י"ז],  ְוֶאת ַהּנְ

ם , שאתה לא דאגת לבערהאנשים השודדים
מן העולם. וזוהי בעצם אשמתך. כך ענה 

  אליהוא בן ברכאל הבוזי. ,לאיוב
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, הביאור שרציתי להרחיב בדברי מהרי"ץ ווווזהזהזהזה
'גמול ידיו יעשה לו'.  בפירוש 'תיסרך רעתך',

ְרּבּו  , הם הגורמים לו.מעשי האדם ְרּבּו ַאל ּתַ ְרּבּו ַאל ּתַ ְרּבּו ַאל ּתַ ַאל ּתַ
ֹבָהה ְגֹבָהה רּו ּגְ ֹבָהה ְגֹבָההְתַדּבְ רּו ּגְ ֹבָהה ְגֹבָההְתַדּבְ רּו ּגְ ֹבָהה ְגֹבָההְתַדּבְ רּו ּגְ  ישנם , ג'].[שמואל א' ב'    ְתַדּבְ

הקב"ה, אינם  לעבאים בתלונות ר שא ,אנשים
מבינים את משפטי הקב"ה, למה כך ולמה 

ם שאלה, הכל ערוך בזה שו איןאבל כך? 
תמיד אנו בהשגחת הקב"ה, ומסודר כהוגן. 

אין פירושו לשינוי. ותמיד ישנה אפשרות 
שיעבוד לבד  ,שהקב"ה נתן מהלך בעולם

הקב"ה משגיח על הכל, בלא השגחתו, אלא 
  מצד עצמן.כך גורמות הן ההפעולות  םלאו
  

תוספת דברים בעניין נקיטת לשון "אומרת הגמרא", תוספת דברים בעניין נקיטת לשון "אומרת הגמרא", תוספת דברים בעניין נקיטת לשון "אומרת הגמרא", תוספת דברים בעניין נקיטת לשון "אומרת הגמרא", 
ידך הסכנה במי שלומד שלא ידך הסכנה במי שלומד שלא ידך הסכנה במי שלומד שלא ידך הסכנה במי שלומד שלא לימוד גמרא, ומאלימוד גמרא, ומאלימוד גמרא, ומאלימוד גמרא, ומאמעלת מעלת מעלת מעלת 

        כראוי.כראוי.כראוי.כראוי.
  

 המלה 'גמרא'.בעניין  ,למה שדיברנו נחזורנחזורנחזורנחזור
'תלמוד'. מושג וישנו  ,ישנו מושג 'גמרא'הרי 

לא ברור  , זה נקרא 'גמר'.בלשון הקדמונים
ואימתי  ,'גמרא'אומרים אימתי  ,בדיוקהכלל 

נעלמה בדורות  ,המלה 'גמר'אמנם 'גמר'. 
היא בספרי הראשונים  האחרונים, אבל

רבינו הרמב"ם השתמש במלה זו, גם נמצאת. 
כגון "ספר  ,יקיםיהדפיסו ספרים מדו לאחרונה

"פירוש המשניות", ושם כותבים והמצות" 
זהו האם  ,אבל לא ברור הכלל לשון 'גמר'.

 אולםשלא. או  ,בא בסמיכותזה קא כשדו
אכן  , שבמסורת קיימים שני הדברים.ברור

מלה השתמשו רק ב ,וניםבדורות האחר
אביי הוה אביי הוה אביי הוה אביי הוה     וכן אנו אומרים בתפילה, ,'גמרא'

צריכים . מסדר סדר המערכה משמא דגמראמסדר סדר המערכה משמא דגמראמסדר סדר המערכה משמא דגמראמסדר סדר המערכה משמא דגמרא
בדורות הראשונים השתמשו הרבה , לדעת

בדורות האחרונים אבל יותר במלה 'תלמוד', 
ה. אמנם כותבים על כבר לא משתמשים ב

'תלמוד בבלי', אבל לא משתמשים  ,הספרים
  .בדרך כלל במלה זו

  
על פירוש רש"י  ,בספר זכור לאברהם ראיתיראיתיראיתיראיתי
כל מקום שבא כל מקום שבא כל מקום שבא כל מקום שבא , ]בסוף הספר[ שכתב ,לתורה

, נמצא בכתבי־יד , נמצא בכתבי־יד , נמצא בכתבי־יד , נמצא בכתבי־יד ''''גמראגמראגמראגמרא''''בדפוסים שלנו תיבת בדפוסים שלנו תיבת בדפוסים שלנו תיבת בדפוסים שלנו תיבת 
. . . . ''''תלמודתלמודתלמודתלמוד''''ובדפוסים הראשונים תמיד תיבת ובדפוסים הראשונים תמיד תיבת ובדפוסים הראשונים תמיד תיבת ובדפוסים הראשונים תמיד תיבת 

מעת אשר מעת אשר מעת אשר מעת אשר     ,,,,שנתפשט לכתוב גמראשנתפשט לכתוב גמראשנתפשט לכתוב גמראשנתפשט לכתוב גמרא    ,,,,נראה לינראה לינראה לינראה ליוווו
 ....וכו'    רה לשרוף את ספרי התלמודרה לשרוף את ספרי התלמודרה לשרוף את ספרי התלמודרה לשרוף את ספרי התלמודיייייצאה הגזיצאה הגזיצאה הגזיצאה הגז
שרפו כמה הרשעים הנצרים,  "רההרי בעו

 למאות ,את ספרי התלמוד וכמה פעמים
להרבה ביטול תורה דבר גרם ה, וולאלפים

ור גדול שהיה להם מחסכיון , רבות ארצותב
בגלל שהתלמוד הוא  ,עשו כןהם ו בספרים.

וגם כתובים בו דברים  ,עיקר התורה שבעל־פה
 ,מצאו עילההם שר"י. לכן  כנגד אותו האיש

עלים מעיני עלים מעיני עלים מעיני עלים מעיני כדי להכדי להכדי להכדי להוווולשרוף את הספרים. 
אם פשו תמיד אחרי תלמוד. פשו תמיד אחרי תלמוד. פשו תמיד אחרי תלמוד. פשו תמיד אחרי תלמוד. ייייאשר חאשר חאשר חאשר ח    ,,,,הצורריםהצורריםהצורריםהצוררים

פסלו  צנזורה, ה'תלמוד' ה המלהה כתובתהי
    החליפו בתיבתהחליפו בתיבתהחליפו בתיבתהחליפו בתיבת    ,,,,במקום תלמודבמקום תלמודבמקום תלמודבמקום תלמודאת הספר. 

, לא היתה משמעותית מלה 'גמרא'. הגמראגמראגמראגמרא
ממילא זאת, והאינם רגילים למלה בשבילם, 

, אצלם הוא אבל 'תלמוד' זה לא הפריע להם.
ה נשכחכמעט  ,ברלכן בסופו של־דפסול. 

  המלה תלמוד.
  

את המושג שהתקבל  ,בשיעור הקודם הסברנוהסברנוהסברנוהסברנו
הוא  ,'תלמוד' , 'אומרת הגמרא'. הרילומר

, 'גמרא', 'אומר התלמוד'. אבל לשון זכרב
, ולכן אומרים 'אומרת בהילשון נק זאת

, זה טוב. אבל מבחינת הלשוןהגמרא'. א"כ 
רמז, כיון שהתלמוד רומז  , כי יש בכךוהוספנ

  השכינה. על
  

, 'אומרת'המלה  נוסף. רמז שישנו כאן יתכןיתכןיתכןיתכן
היא מלשון 'אימרא', דהיינו התפר שבסוף 

'אימרא', עושים בכנף הציצית כמו ש הבגד.
נקרא 'אימרא'. ולאו ה ,התפר שבקצוותזהו 

אלא חיבור התפירה נעשה לעיטור, אם דוקא 
 ,[ערך אמר ג']ערוך ספר הבנקרא 'אימרא'. 

י גאון בפירושו לסדר מביא בשם רבינו האי
    ,,,,אלו בני אדם חשוביןאלו בני אדם חשוביןאלו בני אדם חשוביןאלו בני אדם חשובין    ,,,,ופירושופירושופירושופירושטהרות, 

מחפין את התפר בבגד מחפין את התפר בבגד מחפין את התפר בבגד מחפין את התפר בבגד     ,,,,כשתופרין את הבגדכשתופרין את הבגדכשתופרין את הבגדכשתופרין את הבגד
ֶהֱאַמְרּתָ ַהיֹּום ֶהֱאַמְרּתָ ַהיֹּום ֶהֱאַמְרּתָ ַהיֹּום ֶהֱאַמְרּתָ ַהיֹּום     "י"י"י"יֶאת יֶאת יֶאת יֶאת י ,וכן פירשוכן פירשוכן פירשוכן פירש נאה בארגמן.נאה בארגמן.נאה בארגמן.נאה בארגמן.

[חגיגה דף ג'  חטיּבה אחת בעולםחטיּבה אחת בעולםחטיּבה אחת בעולםחטיּבה אחת בעולם ,י"ז] ,[דברים כ"ו

עשיתם את הקב"ה חטיבה אחת דהיינו , ע"א]
אחד בעולם, אחד בעולם, אחד בעולם, אחד בעולם, ציור ציור ציור ציור , [שם]בעולם. אומר רש"י 

    ,,,,כלומר דבר הניכר שאין כמותו. וכן פירשכלומר דבר הניכר שאין כמותו. וכן פירשכלומר דבר הניכר שאין כמותו. וכן פירשכלומר דבר הניכר שאין כמותו. וכן פירש



  ד"כב'ש גה'תשע" אבוכי תמוצש"ק 

7  

מצוירין מצוירין מצוירין מצוירין     ,ט"ז] ,[משלי ז'    ֲחֻטבֹות ֵאטּון ִמְצָרִיםֲחֻטבֹות ֵאטּון ִמְצָרִיםֲחֻטבֹות ֵאטּון ִמְצָרִיםֲחֻטבֹות ֵאטּון ִמְצָרִים
 ,י"ח] ,[שמות ל"ה ֵמיְתֵריֶהםֵמיְתֵריֶהםֵמיְתֵריֶהםֵמיְתֵריֶהםבחוטי מצרים. ותרגום בחוטי מצרים. ותרגום בחוטי מצרים. ותרגום בחוטי מצרים. ותרגום 

  אטוניהון.אטוניהון.אטוניהון.אטוניהון.
  

קשר למה שהבאנו מהחיד"א בספר זה נ ענייןענייןענייןעניין
, שבלימוד [קונטריס אחרון ערך תלמוד]גדולים שם ה

, את השכינה. והביא שםמקשטים  ,הגמרא
לילי"ת, זהו בדיוק אותו  ש'תלמוד' גימטריא

 החשבון. והטעם, כיון שעל ידי הלימוד
היא שמכניע את כח הטומאה.  בתלמוד, הוא

  בטומאה, כנגד השכינה. 
  

דבר מפליא ומעניין, בספר  ,בנושא זה ראיתיראיתיראיתיראיתי
ואל שאלה שהוא  .[תורה רי"ד]ליקוטי מוהר"ן 

    ,,,,בדורות הראשוניםבדורות הראשוניםבדורות הראשוניםבדורות הראשוניםלשונו,  מעניינת, וזה
היו עוסקים בתורה היו עוסקים בתורה היו עוסקים בתורה היו עוסקים בתורה     ,,,,כשהיו יודעים יום מיתתםכשהיו יודעים יום מיתתםכשהיו יודעים יום מיתתםכשהיו יודעים יום מיתתם

דבר דבר דבר דבר ־־־־בעלבעלבעלבעל, ולא היה שליטה לה, ולא היה שליטה לה, ולא היה שליטה לה, ולא היה שליטה להכל היוםכל היוםכל היוםכל היום
אדם שידע מתי הוא אמור למות, עסק  עליהם.עליהם.עליהם.עליהם.

דהיינו השטן, מלאך בתורה. והבעל דבר, 
ועכשיו מצינו בני ועכשיו מצינו בני ועכשיו מצינו בני ועכשיו מצינו בני     ת, לא יכל לשלוט בו.המו

מתים אנשים שמתו באמצע לימודם. שמתו באמצע לימודם. שמתו באמצע לימודם. שמתו באמצע לימודם.     ,,,,אדםאדםאדםאדם
הרי צריך להיות כאורה, ל. באמצע הלימוד

ו כותב נמה נשתנה? אינא"כ ך. יפההבדיוק 
וגם אני מת באמצע הלימוד, הוא שמי  ,כאן

אבל אינני מכיר אדם שמת באמצע הלימוד. 
, גם מסתבר שהשאלה קשהכך הוא שואל. ו

 ,אכן מתירוצו נראה על אמצע התפילה.
  על אמצע הלימוד.דוקא שדיבר 

 

 וד כהוגן,וד כהוגן,וד כהוגן,וד כהוגן,שאם הלימשאם הלימשאם הלימשאם הלימ    ,,,,דעדעדעדעהיא,  והתשובהוהתשובהוהתשובהוהתשובה
לבעל דבר, למלאך  בודאי אין לו שום כח,בודאי אין לו שום כח,בודאי אין לו שום כח,בודאי אין לו שום כח,

לא יכול  , הואכהוגןהיה הלימוד  המות. אם
, לכל צורות הלימוד ,להשתלט עליו. וכוונתו

לימוד לשם שאינם בדרגא הנכונה. כגון, 
 אבל אם אין הלימוד כראוי,אבל אם אין הלימוד כראוי,אבל אם אין הלימוד כראוי,אבל אם אין הלימוד כראוי,וכדו'.  ,כבוד

בפרט לימוד גמרא אם אין הלימוד כראוי, אזי בפרט לימוד גמרא אם אין הלימוד כראוי, אזי בפרט לימוד גמרא אם אין הלימוד כראוי, אזי בפרט לימוד גמרא אם אין הלימוד כראוי, אזי 
ד ד ד ד ח מהלימוד, כי תלמוח מהלימוד, כי תלמוח מהלימוד, כי תלמוח מהלימוד, כי תלמוהוא מקבל יותר כהוא מקבל יותר כהוא מקבל יותר כהוא מקבל יותר כ

על כן על כן על כן על כן     בגימטריא אותיות של־שמה לילי"ת.בגימטריא אותיות של־שמה לילי"ת.בגימטריא אותיות של־שמה לילי"ת.בגימטריא אותיות של־שמה לילי"ת.
או או או או     ,,,,או להכניע אותהאו להכניע אותהאו להכניע אותהאו להכניע אותה    ,,,,יש כח בלימוד התלמודיש כח בלימוד התלמודיש כח בלימוד התלמודיש כח בלימוד התלמוד

זהו דבר מסוכן, דבר והיפוכו. אם  להיפך ח"ו.להיפך ח"ו.להיפך ח"ו.להיפך ח"ו.
מכניעים אותה, ואין לה  ,לומדים כמו שצריך

אזי יהיה  ,שליטה. ואם הלימוד אינו כראוי
    ,,,,יִמיָנהּ יִמיָנהּ יִמיָנהּ יִמיָנהּ ֹאֶרְך ָיִמים בִּ ֹאֶרְך ָיִמים בִּ ֹאֶרְך ָיִמים בִּ ֹאֶרְך ָיִמים בִּ הפוך ח"ו. כמו שכתוב, 

ר ְוָכבֹוד ֹמאוָלּה עֹׁשֶ ׂשְ ר ְוָכבֹודּבִ ֹמאוָלּה עֹׁשֶ ׂשְ ר ְוָכבֹודּבִ ֹמאוָלּה עֹׁשֶ ׂשְ ר ְוָכבֹודּבִ ֹמאוָלּה עֹׁשֶ ׂשְ למיימינין למיימינין למיימינין למיימינין  .ט"ז] ,[משלי ג' ּבִ
. הלומד תורה [שבת דף פ"ח ע"ב] סמא דחייסמא דחייסמא דחייסמא דחיי    ,,,,בהבהבהבה

אדם אבל לשם שמים, הלימוד מעלה אותו. 
יכול הלימוד , ח"ו שלומד שלא לשם שמים

יכול הדבר דות גרועות, ולהביא אותו לידי מ
  להזיק לו. 

  
ה בישיבת חברון, שסיפרו על אחד שהי זכורניזכורניזכורניזכורני

אינני רוצה להזכיר שמות, אני רק יכול להגיד 
התחיל  . הואלכם שהוא היה פעם 'רב ראשי'

ימים ללמוד מסכת בבא מציעא, ותוך שבוע 
המשגיח בישיבה ראה  הוא סיים את המסכת.

'יצר הרע התחיל ללמוד'. יש  ,אמרואותו 
מפיל את הלימוד ויש 'התמדה'. וח"ו  ,'כשרון'

לעשות מעשים נגד כל , גאוהדת המהאדם ל
אני 'גדולי ישראל, לא להתחשב באף אחד, 

  .'ואפסי עוד
  
העניין, הגמרא אומרת במסכת שבת  ביאורביאורביאורביאורוווו

שדוד המלך ביקש לדעת אימתי  ,[דף ל' ע"א]
שאין שאין שאין שאין     ,,,,רה היא מלפנירה היא מלפנירה היא מלפנירה היא מלפניייייגזגזגזגזימות. אמר לו הקב"ה, 

    ,,,,אמר לואמר לואמר לואמר לו ,מה שכן    ....בשר ודםבשר ודםבשר ודםבשר ודם־־־־מודיעין קצו שלמודיעין קצו שלמודיעין קצו שלמודיעין קצו של
הוה יתיב הוה יתיב הוה יתיב הוה יתיב     ,,,,שבתאשבתאשבתאשבתאכל יומא דכל יומא דכל יומא דכל יומא ד ות.ות.ות.ות.בשבת תמבשבת תמבשבת תמבשבת תמ

ההוא יומא דבעי למינח ההוא יומא דבעי למינח ההוא יומא דבעי למינח ההוא יומא דבעי למינח     ....וגריס כולי יומאוגריס כולי יומאוגריס כולי יומאוגריס כולי יומא
    ,,,,ולא יכיל ליהולא יכיל ליהולא יכיל ליהולא יכיל ליה    ,,,,קם מלאך המות קמיהקם מלאך המות קמיהקם מלאך המות קמיהקם מלאך המות קמיה    ,,,,נפשיהנפשיהנפשיהנפשיה

מאי מאי מאי מאי     ,,,,אמראמראמראמר    ....ק פומיה מגירסאק פומיה מגירסאק פומיה מגירסאק פומיה מגירסאיייידלא הוה פסדלא הוה פסדלא הוה פסדלא הוה פס
הוה ליה בוסתנא הוה ליה בוסתנא הוה ליה בוסתנא הוה ליה בוסתנא מה עושים? . . . . אעביד ליהאעביד ליהאעביד ליהאעביד ליה

רי ואחמפרדס המלך , היה לדוד אחורי ביתיהאחורי ביתיהאחורי ביתיהאחורי ביתיה
סליק ובחיש סליק ובחיש סליק ובחיש סליק ובחיש     ,,,,אתא מלאך המותאתא מלאך המותאתא מלאך המותאתא מלאך המותהבית. 
ל מהקול שהשמיע דוד המלך נבה    ....באילניבאילניבאילניבאילני

    ,,,,הוה סליק בדרגאהוה סליק בדרגאהוה סליק בדרגאהוה סליק בדרגא    ....נפק למיחזינפק למיחזינפק למיחזינפק למיחזיהמלאך. 
 ....ונח נפשיהונח נפשיהונח נפשיהונח נפשיה    ,,,,אישתיקאישתיקאישתיקאישתיק    ....איפחית דרגא מתותיהאיפחית דרגא מתותיהאיפחית דרגא מתותיהאיפחית דרגא מתותיה

  זהו המעשה בדוד המלך.
  
, כך כתוב [דף כ"ח ע"א]מועד קטן  מסכתמסכתמסכתמסכתגמ' גמ' גמ' גמ' בבבב

מלאך     כלומר,. . . . ההההיייילא הוה יכיל ללא הוה יכיל ללא הוה יכיל ללא הוה יכיל ל    ,,,,רב חסדארב חסדארב חסדארב חסדא
דלא הוה דלא הוה דלא הוה דלא הוה המות לא יכל לקחת את נפשו. 

א דבי א דבי א דבי א דבי סליק יתיב בארזסליק יתיב בארזסליק יתיב בארזסליק יתיב בארז    ....שתיק פומיה מגירסאשתיק פומיה מגירסאשתיק פומיה מגירסאשתיק פומיה מגירסא
זוהי א"כ . . . . ושתק ויכיל ליהושתק ויכיל ליהושתק ויכיל ליהושתק ויכיל ליה    ,,,,פקע ארזאפקע ארזאפקע ארזאפקע ארזא    ,,,,רברברברב



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

8  

שאלת מוהר"ן, מה ההבדל בין הדורות 
דורות האחרונים? וע"ז הוא הראשונים ל

  אדרבה, זהו כח הלימוד.כי מתרץ, 
        

פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק 
        "פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל."פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל."פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל."פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל.

  

נוסף בר ד, כותב מוהר"ן [תורה רי"ג] לכן קודםקודםקודםקודם
שיש שם שכשהקב"ה רוצה שיש שם שכשהקב"ה רוצה שיש שם שכשהקב"ה רוצה שיש שם שכשהקב"ה רוצה     ,,,,דעדעדעדע    חשוב מאד.

להסתיר ולכסות את האדם מן הבעל דבר להסתיר ולכסות את האדם מן הבעל דבר להסתיר ולכסות את האדם מן הבעל דבר להסתיר ולכסות את האדם מן הבעל דבר 
זי הוא זי הוא זי הוא זי הוא ולהציל אותו ממות שנגזר עליו, אולהציל אותו ממות שנגזר עליו, אולהציל אותו ממות שנגזר עליו, אולהציל אותו ממות שנגזר עליו, א

ואזי הבעל ואזי הבעל ואזי הבעל ואזי הבעל     מסתיר ומכסה אותו בזה השם.מסתיר ומכסה אותו בזה השם.מסתיר ומכסה אותו בזה השם.מסתיר ומכסה אותו בזה השם.
לבקש לבקש לבקש לבקש     ,,,,דבר משוטט ומחפש סביבות זה האדםדבר משוטט ומחפש סביבות זה האדםדבר משוטט ומחפש סביבות זה האדםדבר משוטט ומחפש סביבות זה האדם

לו מקום שיוכל להיכנס תחת המסתור לו מקום שיוכל להיכנס תחת המסתור לו מקום שיוכל להיכנס תחת המסתור לו מקום שיוכל להיכנס תחת המסתור 
    אך תכף כשמביטאך תכף כשמביטאך תכף כשמביטאך תכף כשמביט    , להזיק לזה האדם., להזיק לזה האדם., להזיק לזה האדם., להזיק לזה האדם.והמכסהוהמכסהוהמכסהוהמכסה

ישנו  נסתלק ואין לו כח מחמת זה השם.נסתלק ואין לו כח מחמת זה השם.נסתלק ואין לו כח מחמת זה השם.נסתלק ואין לו כח מחמת זה השם.    ,,,,עליועליועליועליו
האדם  ,שעל ידי קדושת השם ,שם קדוש

אבל דע, אבל דע, אבל דע, אבל דע,     מוסתר, ואין ליצר הרע כח עליו.
שכשח"ו מוצא מקום להיכנס תחת המכסה שכשח"ו מוצא מקום להיכנס תחת המכסה שכשח"ו מוצא מקום להיכנס תחת המכסה שכשח"ו מוצא מקום להיכנס תחת המכסה 

אם הוא הצליח, והמסתור לשלוט על האדם, והמסתור לשלוט על האדם, והמסתור לשלוט על האדם, והמסתור לשלוט על האדם, 
בל עוד הבעל דבר בל עוד הבעל דבר בל עוד הבעל דבר בל עוד הבעל דבר מקמקמקמק    ,,,,אזי אדרבהאזי אדרבהאזי אדרבהאזי אדרבה זה מסוכן,

וב וב וב וב וזה בחינת מה שכתוזה בחינת מה שכתוזה בחינת מה שכתוזה בחינת מה שכת    יותר כח מזה השם.יותר כח מזה השם.יותר כח מזה השם.יותר כח מזה השם.
'שראה פנחס המי"ם של־מות 'שראה פנחס המי"ם של־מות 'שראה פנחס המי"ם של־מות 'שראה פנחס המי"ם של־מות  ,בזוהר הקדושבזוהר הקדושבזוהר הקדושבזוהר הקדוש
היינו, כי המי"ם, היא בחינת היינו, כי המי"ם, היא בחינת היינו, כי המי"ם, היא בחינת היינו, כי המי"ם, היא בחינת . משוטטת אז'משוטטת אז'משוטטת אז'משוטטת אז'
   המשוטט סביב סביב כנ"ל.המשוטט סביב סביב כנ"ל.המשוטט סביב סביב כנ"ל.המשוטט סביב סביב כנ"ל.    ,,,,הסמ"ך מי"םהסמ"ך מי"םהסמ"ך מי"םהסמ"ך מי"ם

  
ויוצא ויוצא ויוצא ויוצא     , הוא שם סא"ל., הוא שם סא"ל., הוא שם סא"ל., הוא שם סא"ל.שהשם הנ"לשהשם הנ"לשהשם הנ"לשהשם הנ"ל ודעודעודעודע

ט     ,,,,מפסוקמפסוקמפסוקמפסוק ְצֵרִני ָרִני ַפּלֵ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ט ַאּתָ ְצֵרִני ָרִני ַפּלֵ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ט ַאּתָ ְצֵרִני ָרִני ַפּלֵ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ט ַאּתָ ְצֵרִני ָרִני ַפּלֵ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ַאּתָ
סֹוְבֵבִני סֶ  סֹוְבֵבִני סֶ ּתְ סֹוְבֵבִני סֶ ּתְ סֹוְבֵבִני סֶ ּתְ  ,'אתה סתר לי' ....ז'] ,ב"תהלים ל[ ההההלָ לָ לָ לָ ּתְ

הוא הוא הוא הוא     ,,,,והמי"ם של 'מצר תצרני'והמי"ם של 'מצר תצרני'והמי"ם של 'מצר תצרני'והמי"ם של 'מצר תצרני'"ת אס"ל. ר
בחינת המי"ם הנ"ל. בחינת הס"מ המשוטט בחינת המי"ם הנ"ל. בחינת הס"מ המשוטט בחינת המי"ם הנ"ל. בחינת הס"מ המשוטט בחינת המי"ם הנ"ל. בחינת הס"מ המשוטט 

לשלוט על לשלוט על לשלוט על לשלוט על     ,,,,סביב המכסה והמסתור הנ"לסביב המכסה והמסתור הנ"לסביב המכסה והמסתור הנ"לסביב המכסה והמסתור הנ"ל
אזי אזי אזי אזי     ,,,,האדם כנ"ל. ואם ח"ו מוצא מקום לשלוטהאדם כנ"ל. ואם ח"ו מוצא מקום לשלוטהאדם כנ"ל. ואם ח"ו מוצא מקום לשלוטהאדם כנ"ל. ואם ח"ו מוצא מקום לשלוט

מקבל כח יותר מזה השם, כי נצטרף המי"ם מקבל כח יותר מזה השם, כי נצטרף המי"ם מקבל כח יותר מזה השם, כי נצטרף המי"ם מקבל כח יותר מזה השם, כי נצטרף המי"ם 
 רוף שמו, סמא"ל.רוף שמו, סמא"ל.רוף שמו, סמא"ל.רוף שמו, סמא"ל.יייילהשם סא"ל, ונעשה צלהשם סא"ל, ונעשה צלהשם סא"ל, ונעשה צלהשם סא"ל, ונעשה צ

    אתהאתהאתהאתה''''על כן צריך להפסיק בין תיבות על כן צריך להפסיק בין תיבות על כן צריך להפסיק בין תיבות על כן צריך להפסיק בין תיבות     רח"ל.
, כדי שלא לעשות , כדי שלא לעשות , כדי שלא לעשות , כדי שלא לעשות ''''מצרמצרמצרמצר''''לתיבת לתיבת לתיבת לתיבת     ',',',',סתר ליסתר ליסתר ליסתר לי

לצערינו, אנשים אינם צירוף שמו, ח"ו. צירוף שמו, ח"ו. צירוף שמו, ח"ו. צירוף שמו, ח"ו. 
 ולכן קוראים זאתת, "קוראים לפי טעמי אמ

 ,תהליםבספר קוראים ר שאכאבל בבת אחת. 
מצר ל', 'אתה סתר לי' בין צריך להפסיק

תה אאאא. וכאן הוא מדגיש זאת, כיון ש''תצרני

ואם  י"ם., יש בו מצר'ממממ' , ר"ת סא"ל.י'ללללתר סססס
יוצא ס"מ. למעשה, לפי טעמי  ,נחבר אותם

, נור'יעל 'אתה סתר לי' נמצא 'צ ,אמ"ת
מורה על הפסקה. אבל לצערינו, המון העם ה

, ולכן לא טעמי תהליםאת אינם יודעים 
  .מדייקים בכך

  
אֹוִרי אֹוִרי אֹוִרי אֹוִרי     "י"י"י"יְלָדִוד יְלָדִוד יְלָדִוד יְלָדִוד י ,קוראיםרבים אגב, אנשים  דרךדרךדרךדרך

י ִאיָרא  ִעי ִמּמִ י ִאיָרא ְוִיׁשְ ִעי ִמּמִ י ִאיָרא ְוִיׁשְ ִעי ִמּמִ י ִאיָרא ְוִיׁשְ ִעי ִמּמִ  לדוד ה', ביחד. .א'] ,[תהלים כ"זְוִיׁשְ
ואח"כ פסיק, יש , 'לדודאלא 'וכי דוד הוא ה'? 

. אנשים אינם 'ה' אורי וישעי ממי אירא'
ומשנים את המשמעות. מה  ,מדייקים בטעמים

 ,נעשה שהמון העם אינם יודעים? מזמור זה
  קודם האשמורות.שנמצא במזמורי התשובה 

  
ואזי כששולט על האדם ח"ו, ואזי כששולט על האדם ח"ו, ואזי כששולט על האדם ח"ו, ואזי כששולט על האדם ח"ו, מוהר"ן, ומסיים ומסיים ומסיים ומסיים 

אזי נעשה אזי נעשה אזי נעשה אזי נעשה     ,,,,ד כח מזה השם כנ"לד כח מזה השם כנ"לד כח מזה השם כנ"לד כח מזה השם כנ"לומקבל עוומקבל עוומקבל עוומקבל עו
, שהוא ר"ת שם , שהוא ר"ת שם , שהוא ר"ת שם , שהוא ר"ת שם ''''סוף אדם למותסוף אדם למותסוף אדם למותסוף אדם למות''''מהשם הנ"ל מהשם הנ"ל מהשם הנ"ל מהשם הנ"ל 

סא"ל הנ"ל. אבל כשמשמרין את עצמן בכח סא"ל הנ"ל. אבל כשמשמרין את עצמן בכח סא"ל הנ"ל. אבל כשמשמרין את עצמן בכח סא"ל הנ"ל. אבל כשמשמרין את עצמן בכח 
אתה אתה אתה אתה ''''בחינת בחינת בחינת בחינת     ,,,,השם הנ"ל, הוא מכסה ומסתורהשם הנ"ל, הוא מכסה ומסתורהשם הנ"ל, הוא מכסה ומסתורהשם הנ"ל, הוא מכסה ומסתור

        , וגם מצר תצרני ותשמרני., וגם מצר תצרני ותשמרני., וגם מצר תצרני ותשמרני., וגם מצר תצרני ותשמרני.''''סתר ליסתר ליסתר ליסתר לי
        

ּפֹוֵתַח ּפֹוֵתַח ּפֹוֵתַח ּפֹוֵתַח "תהלה לדוד", נמצא הפסוק,  במזמורבמזמורבמזמורבמזמור
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ּבִ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ּבִ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ּבִ . ט"ז] ,תהלים קמ"ה[ ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

מוזכר בסידורים, שראשי התיבות 'פותח את 
שם חת"ך.  ,וסופי תיבות .שם פא"י , הואידך'

ישנם אמנם אלו. השמות את המותר לומר 
המחמירים בזה, אבל אנו סוברים שמותר 

, היינו אותיות סא"ל ,. שם חת"ךזאת לומר
מלמדים את הילדים  לכן בחילוף א"ת ב"ש.

ת מתחלפת בסמ"ך, תי"ו . חי"'א"ת ב"ש'
מתחלפת באל"ף, וכ"ף מתחלפת ביו"ד. ומהם 
יוצא גימטריא של־שילוב הוי"ה אדנות. אלו 

שאין לנו בהם השגה, ואיננו  ,שמות קדושים
  מבינים בזה. 

  
פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק פירוש השמות הקדושים פא"י חת"ך היוצאים מפסוק 

        פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל. פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל. פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל. פותח את ידך", ופירוש השם סא"ל. """"
  

ו עשרה אם עדיין לא הגיע ,אלהה בימיםבימיםבימיםבימים
אנשים לבית הכנסת לאשמורות, אומרים 

זאת . מחליפים 'מצפ"ץ'במקום שם הוי"ה, 
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מי"ם. אומרים במקום יו"ד,  '.א"ת ב"ש'ב
במקום וא"ו, אומרים צא"ד. במקום ה"א, 

אומרים הה"א האחרונה במקום פ"א. ואומרים 
. לכאורה אנו אומרים זאת בלא שוב צא"ד

בהם  ן לנו, שאיאלו שמות קדושיםכי להבין, 
  השגה. 

  

שאנו יכולים לקבל בזה קצת  ,,,,חושבניאולם אולם אולם אולם 
 ונוראים,אלו שמות קדושים הגם כי  הבנה.

  אבל ישנה משמעות גם לפי הפשט. 
  

שצריך  ,[או"ח סימן  נ"א סעיף  ז']בשו"ע  כתובכתובכתובכתוב
 ,ווןי, ומי שלא כ'פותח את ידך'לכוין בפסוק 

הוא צריך לחזור ולומר אותו. מקור העניין 
[סדר רב עמרם גאון דף פ"ד ע"ב, מחזור ויטרי בגאונים 

שצריך לחזור  ,אומריםה. יש סימן א' עמוד ו']
אין כי  נקטינן, כל הסדר. אבלאת משם ואילך 

אדם הצריך לחזור עד כדי כך, אלא היכן ש
  יאמר זאת, ואין חיוב לחזור כפי הסדר.  ,נזכר

  

הפשט זהו , בפסוק זה ןשצריך לכוו והכוונהוהכוונהוהכוונהוהכוונה
את הכוונות הפשוטות,  לכוון ,הפשוט

שהקב"ה נותן לנו בשפע, פותח לנו את ידיו. 
הנוהגים להרים את הידיים, בכדי אף ישנם 

  מלמעלה. לקבל את השפע
  

שאל אותי, אם רוצים להראות  מישהומישהומישהומישהו
למה מפרידים את הידיים?  , א"כשמקבלים

, ויצמידו אותם זו ירימו את הידיים למעלהש
שנקבל קצת  ,אמרתי לו, מה אתה חושב לזו?

יביאו לנו סלים מלאים. הקב"ה הלא שפע? 
ואנחנו מראים בפעולה גשמית  ,נותן בשפע

שאנו מקבלים את השפע. 'משביע לכל חי 
ריך, רצון', הקב"ה משביע לכל חי מה שצ

  ברצון. ו ונותן לו את בסבר פנים יפות
  

השמות הקדושים הללו, פא"י מלשון ביאור ביאור ביאור ביאור 
ְדךָ  כמו לגבי פאה. ַאת ׂשָ ְדךָ ּפְ ַאת ׂשָ ְדךָ ּפְ ַאת ׂשָ ְדךָ ּפְ ַאת ׂשָ , ט'] ,[ויקרא י"ט ּפְ

שמחלקים מנות לכל הרי היינו, קצה השדה. ד
הקצה, ן אחד, נותנים פאה לכל אחד ואחד מ

מה שהוא צריך. פי כמה שמגיע לו, כ כל אחד
ה. דהיינו, נותנים כָּ מלשון חתי ,שם חת"ךהוכן 

  צבה שלו. ילכל אחד את הק

לכאורה צריך  , מהו סא"ל?להבין ישישישישאבל אבל אבל אבל 
לפי דברי מוהר"ן ת? שם זה משמעולהיות ל

אתה סתר לי', ישנו שראינו, בעניין הפסוק '
הס"מ עוצר מהאדם  פתח להבין זאת. דהיינו,

  את קבלת השפע, והאדם נידון לפי מעשיו.
  

ראיתי בספר  ,מתאימים לדברינוודברים ודברים ודברים ודברים 
לא נכנס הוא , [חלק ו' עמוד רל"ד]באתי לארמוני 

 השמות פא"י חת"ך, פירושאת לבאר שם 
מבאר את הקשר של־שמות אלו.  הואאבל 

    ,,,,לאור ההקדמות שהבאנו עולה, כי שם חת"ךלאור ההקדמות שהבאנו עולה, כי שם חת"ךלאור ההקדמות שהבאנו עולה, כי שם חת"ךלאור ההקדמות שהבאנו עולה, כי שם חת"ך
    ,,,,עיקר עניינו חיתוך וקיצוב פרנסה. שם סא"לעיקר עניינו חיתוך וקיצוב פרנסה. שם סא"לעיקר עניינו חיתוך וקיצוב פרנסה. שם סא"לעיקר עניינו חיתוך וקיצוב פרנסה. שם סא"ל

, שלא תהיה יניקה , שלא תהיה יניקה , שלא תהיה יניקה , שלא תהיה יניקה עיקר עניינו הגנה והסתרהעיקר עניינו הגנה והסתרהעיקר עניינו הגנה והסתרהעיקר עניינו הגנה והסתרה
משום משום משום משום     לסטרא אחרא. ועניין זה קשור לפרנסה.לסטרא אחרא. ועניין זה קשור לפרנסה.לסטרא אחרא. ועניין זה קשור לפרנסה.לסטרא אחרא. ועניין זה קשור לפרנסה.

 יש הרבה אנשים שמרויחים הרבה,יש הרבה אנשים שמרויחים הרבה,יש הרבה אנשים שמרויחים הרבה,יש הרבה אנשים שמרויחים הרבה,    ,,,,שבאמתשבאמתשבאמתשבאמת
מת מת מת מת אך לעואך לעואך לעואך לעוישנם אנשים שלא חסר להם כסף, 

זאת גם מבזבזים המון, וחיים חיים ראוותניים זאת גם מבזבזים המון, וחיים חיים ראוותניים זאת גם מבזבזים המון, וחיים חיים ראוותניים זאת גם מבזבזים המון, וחיים חיים ראוותניים 
ולא מסתפקים במועט, ובסופו של־דבר לא ולא מסתפקים במועט, ובסופו של־דבר לא ולא מסתפקים במועט, ובסופו של־דבר לא ולא מסתפקים במועט, ובסופו של־דבר לא 
נותר להם מאומה. דהיינו, לפרנסה טובה לא נותר להם מאומה. דהיינו, לפרנסה טובה לא נותר להם מאומה. דהיינו, לפרנסה טובה לא נותר להם מאומה. דהיינו, לפרנסה טובה לא 
משנה המחזור שהאדם מרוויח, אלא כמה משנה המחזור שהאדם מרוויח, אלא כמה משנה המחזור שהאדם מרוויח, אלא כמה משנה המחזור שהאדם מרוויח, אלא כמה 
נשאר לו לצרכיו הבסיסיים, הרבה פעמים נשאר לו לצרכיו הבסיסיים, הרבה פעמים נשאר לו לצרכיו הבסיסיים, הרבה פעמים נשאר לו לצרכיו הבסיסיים, הרבה פעמים 

ואין ואין ואין ואין     ,,,,ראינו אנשים שנחשבים בחברה עשיריםראינו אנשים שנחשבים בחברה עשיריםראינו אנשים שנחשבים בחברה עשיריםראינו אנשים שנחשבים בחברה עשירים
ף ממש הכסלהם במה לגמור את החודש. להם במה לגמור את החודש. להם במה לגמור את החודש. להם במה לגמור את החודש. 

"נוזל" ונעלם להם, ואינם שולטים בזה. 
    ,,,,לעומתם אתה רואה תלמידי חכמיםלעומתם אתה רואה תלמידי חכמיםלעומתם אתה רואה תלמידי חכמיםלעומתם אתה רואה תלמידי חכמים

תכרים פרוטות בכולל, וב"ה לא חסר תכרים פרוטות בכולל, וב"ה לא חסר תכרים פרוטות בכולל, וב"ה לא חסר תכרים פרוטות בכולל, וב"ה לא חסר שמשׂ שמשׂ שמשׂ שמשׂ 
   להם כלום.להם כלום.להם כלום.להם כלום.

  

פדיית ניצוצי הקדושה פדיית ניצוצי הקדושה פדיית ניצוצי הקדושה פדיית ניצוצי הקדושה     ,,,,פא"י עניינופא"י עניינופא"י עניינופא"י עניינו השםהשםהשםהשם
לקליפות, וגם שם זה קשור לקליפות, וגם שם זה קשור לקליפות, וגם שם זה קשור לקליפות, וגם שם זה קשור     של־אדם שנפלושל־אדם שנפלושל־אדם שנפלושל־אדם שנפלו

    ,,,,כיון שידוע לנו מן הספרים הקדושיםכיון שידוע לנו מן הספרים הקדושיםכיון שידוע לנו מן הספרים הקדושיםכיון שידוע לנו מן הספרים הקדושים    לפרנסה.לפרנסה.לפרנסה.לפרנסה.
ן ברכה בפרנסתו ן ברכה בפרנסתו ן ברכה בפרנסתו ן ברכה בפרנסתו שאדם שפגום בבריתו, אישאדם שפגום בבריתו, אישאדם שפגום בבריתו, אישאדם שפגום בבריתו, אי

ענייני  "רהאדם שבעו ואינו נהנה מיגיע כפיו.ואינו נהנה מיגיע כפיו.ואינו נהנה מיגיע כפיו.ואינו נהנה מיגיע כפיו.
היא בלא הקדושה אצלו, אינם בסדר, פרנסתו 

הכל תלוי הכל תלוי הכל תלוי הכל תלוי  ,וחז"ל רמזו זאת באומרם ברכה.
. ועיין שע"ה [זוהר הקדוש במדבר, דף קל"ד ע"א לללל""""במזבמזבמזבמז

בסופו בסופו בסופו בסופו     ,,,,כל הכסף שלוכל הכסף שלוכל הכסף שלוכל הכסף שלו. ]אהע"ז ח"א סי' ר"ד
פירוש     השם ירחם.השם ירחם.השם ירחם.השם ירחם. של־דבר הולך לקליפות,של־דבר הולך לקליפות,של־דבר הולך לקליפות,של־דבר הולך לקליפות,

עורך דין, רופאים, נפילות עורך דין, רופאים, נפילות עורך דין, רופאים, נפילות עורך דין, רופאים, נפילות  ,'קליפות' היינו
כמה אנשים עושים משפטים  וכדו'. בבורסהבבורסהבבורסהבבורסה

על עורכי דינים, 'עוכרי כסף רח"ל, ומוציאים 
שהיה לו משפט על  ,דינים'. שמעתי על מישהו
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הוא  ובמשך שנתיים ,או דבר אחר ,ירושה
, וזיכו אותו במשפט. אבל הצליחואכן נלחם. 
נפטר... מרוב עגמת הוא ש אחרי חוד רח"ל,

מה הרוויח? רק לחץ ומתח. א"כ . שעבר נפש
  ולא נשאר להם לעצמם מאומה.ולא נשאר להם לעצמם מאומה.ולא נשאר להם לעצמם מאומה.ולא נשאר להם לעצמם מאומה.

  
התייחסות מרן שליט"א לגזירות האחרונות שנגזרו על התייחסות מרן שליט"א לגזירות האחרונות שנגזרו על התייחסות מרן שליט"א לגזירות האחרונות שנגזרו על התייחסות מרן שליט"א לגזירות האחרונות שנגזרו על 

לומדי התורה ומשפחות ברוכות ילדים, ודברי חיזוק בעניין לומדי התורה ומשפחות ברוכות ילדים, ודברי חיזוק בעניין לומדי התורה ומשפחות ברוכות ילדים, ודברי חיזוק בעניין לומדי התורה ומשפחות ברוכות ילדים, ודברי חיזוק בעניין 
        הפרנסה. הפרנסה. הפרנסה. הפרנסה. 

  

. שלנובפרט בתקופה ו דבר זה,לדעת  חשובחשובחשובחשוב
גם בעולם  ,קשותלצערינו, ישנם גזירות 

הישיבות והכוללים, שרוצים לצמצם  ,התורה
את פרנסתם, וכבר בפועל התחילו בקיצוצים, 

משפחות ברוכות הילדים. של בקצבאות וגם 
י ֵאין ַליצריכים לדעת, אולם  י ֵאין ַליּכִ י ֵאין ַליּכִ י ֵאין ַליּכִ ַמְעצֹור ַמְעצֹור ַמְעצֹור ַמְעצֹור     "י"י"י"יּכִ

ַרב אֹו ִבְמָעט יַע ּבְ ַרב אֹו ִבְמָעטְלהֹוׁשִ יַע ּבְ ַרב אֹו ִבְמָעטְלהֹוׁשִ יַע ּבְ ַרב אֹו ִבְמָעטְלהֹוׁשִ יַע ּבְ יכול  .ו'] ,[שמואל א' י"ד    ְלהֹוׁשִ
בזה לו היה וי ,להיות שיהיה לאדם קצת כסף
  רות שלהם. יהרבה פרנסה. אסור לפחד מהגז

  

ם רמז נפלא בפסוק,  ראיתיראיתיראיתיראיתי ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ם ׂשָ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ם ׂשָ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ם ׂשָ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ׂשָ
י ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ יּוִמּדְ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ יּוִמּדְ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ יּוִמּדְ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ לפעמים  .]א"קס ,[תהלים קי"ט ּוִמּדְ

ירות, אבל אינני מפחד מהם, השרים גוזרים גז
הפחד אינו מהם,  אלא 'מדברך פחד לבי'.

ירה זאת? גז אלא רק למה הקב"ה הביא עלינו
לעם  'רצועת מרדות'הם רק בתורת  כי

  ישראל.
  

 ּכּוָמר ,עיירה סיפור נפלא, היה באיזו שמעתישמעתישמעתישמעתי
אמר לרב אחד, שר) מֶ ּכוֹ (בעברית אומרים 

הקב"ה אהב אתכם בני ישראל, פעם העיירה, 
אמר לו  אבל היום כבר אינו אוהב אתכם.

כל  ,במדברכשהייתם לו,  ענהמניין לך?  ,הרב
שי פעמיים. ה הוריד לכם מן, וביום שהקב"יום 

אם אינכם מקבלים מן, , היכן המן? עכשיואבל 
מר לו ימן שהקב"ה אינו רוצה לתת לכם. אס

ְלּתֹו הרב,  ִאּוַ ְלּתֹו ֲעֵנה ְכִסיל ּכְ ִאּוַ ְלּתֹו ֲעֵנה ְכִסיל ּכְ ִאּוַ ְלּתֹו ֲעֵנה ְכִסיל ּכְ ִאּוַ בוא ה'],  ,[משלי כ"וֲעֵנה ְכִסיל ּכְ
ישנם בעיירה שלנו הרבה  נעשה חשבון.

אחד נגר, כל אחד ואחד סנדלר  ,יהודים
והנגר  ,עניהוא נדלר הס ,במלאכתו. אתה יודע

כולם עניים.  ,אני יודעאכן עני. אמר הכומר, 
הם מתפרנסים? אפילו  א"כ כיצדשאל הרב, 

יביאו להם את כל עבודות הנגרות 
 ,אם־כןלא תהיה לו פרנסה מכך. והסנדלרות, 

הרב, לכן, עונה לו היאך הם בכל זאת חיים? 
הקב"ה נתן לנו  ,בזמנו אני אגיד לכם מה קרה.

גויים, ממילא י היינו במדבר, ולא היו שם כ ,מן
אם  ,עכשיואבל . לעצמנו לקחנו את המן

אתם הגויים הייתם  ,הקב"ה יוריד לנו מן
חוטפים אותו בכח הזרוע. לכן הקב"ה שולח 
לנו את המן ישר לבית שלנו, ואינו שולח לנו 

כי  ,ברכה בפרנסה ישנה ליהודיםזאת לרחוב. 
ה. ישנה ישירות מהקב"זאת מקבלים  הם

רכה בכסף, והכל תלוי במעשים שלנו. ב
אדם שומר את עצמו. אנו צריכים שה ובתנאי

'כתבינן בספרא  ,עשי"ת תכף ,להתפלל
 בודאי שהדבר חשוב מאד,דפרנוסי ומזוני', 

כמה שישמור  הדבר תלוי באדם.אבל למעשה 
לך בדרך ה', בדרכי קדושה יעל עצמו, יותר 

, ה והרווחהכך יהיה לו יותר ברכ וצניעות,
הכמות, מהי אין משנה  אפילו במעט כסף.

  העיקר שיהיה בהנהגה הנכונה.
  

  מהקהל: מה הפירוש סא"ל? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

'אתה סתר  ,ר"ת סא"למרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
הוא בעצם מגן,  ,לי'. השם הקדוש הזה

והשם  שהברכה בכסף תלך למקומות הנכונים.
הוא מגן ומסתור, 'אתה סתר לי'. פא"י  ,הזה

קיבלת את המנה שלך. ש ,פירושם וחת"ך
שם  , שלא יתבזבז על דברים בטלים.אבל ח"ו

  הוא מגן ומסתור. ,זה
        

במקום שם במקום שם במקום שם במקום שם פירוש המלה מצפ"ץ, הנאמרת בי"ג מדות פירוש המלה מצפ"ץ, הנאמרת בי"ג מדות פירוש המלה מצפ"ץ, הנאמרת בי"ג מדות פירוש המלה מצפ"ץ, הנאמרת בי"ג מדות 
        הוי"ה כאשר אין מניין. הוי"ה כאשר אין מניין. הוי"ה כאשר אין מניין. הוי"ה כאשר אין מניין. 

  

יש לי  ץ'.פָ צֹפירוש המלה 'ְמ  , מהנבאר כעתכעתכעתכעת
, אבל נאמר פירוש כמה פירושיםבס"ד בזה 

קו את המלה תחל אחד. הפלא ופלא. אם
ַעל זֹאת ַעל זֹאת ַעל זֹאת ַעל זֹאת  ,על שם 'מצֹ' '.פץ' 'מצֹ' יהיה לשניים,

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא ל ּכָ ּלֵ ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹאִיְתּפַ ל ּכָ ּלֵ ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹאִיְתּפַ ל ּכָ ּלֵ ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹאִיְתּפַ ל ּכָ ּלֵ  ,[תהלים ל"ב ִיְתּפַ

לעת לעת לעת לעת '''', [ברכות דף ח' ע"א]הגמרא , דורשת ו']
 ,אדם מגיע לזמן הנישואיןהשכ. זו אשהזו אשהזו אשהזו אשה    ''''מצאמצאמצאמצא

ה ָמָצא טֹוב ָ ה ָמָצא טֹובָמָצא ִאׁשּ ָ ה ָמָצא טֹובָמָצא ִאׁשּ ָ ה ָמָצא טֹובָמָצא ִאׁשּ ָ   . כ"ב] ,[משלי י"ח ָמָצא ִאׁשּ
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אנו  הפלא ופלא. הרי הוא ,לענייננו הקשרהקשרהקשרהקשר
הקב"ה יחזיר אותנו. הקב"ה בו ש ,מצפים לזמן

וכנסת ישראל נחשבת אשתו כמו חתן, הוא 
 ,'ְמצֹ' ,אנו מתפללים לקב"השל־הקב"ה. א"כ 

ִים  כלומר שיגיע עת מצוא. יֵלִני ִמּמַ ֵצִני ְוַהּצִ ִים ּפְ יֵלִני ִמּמַ ֵצִני ְוַהּצִ ִים ּפְ יֵלִני ִמּמַ ֵצִני ְוַהּצִ ִים ּפְ יֵלִני ִמּמַ ֵצִני ְוַהּצִ ּפְ
ֵני ֵנָכר ים ִמיַּד ּבְ ֵני ֵנָכרַרּבִ ים ִמיַּד ּבְ ֵני ֵנָכרַרּבִ ים ִמיַּד ּבְ ֵני ֵנָכרַרּבִ ים ִמיַּד ּבְ . שם הוי"ה ז'] ,[תהלים קמ"ד ַרּבִ

מדבר על הקב"ה בעצמו, היה הוה  ,ברוך הוא
המקביל לו בא"ת ב"ש,  ,ויהיה. השם 'מצפץ'

מדבר עלינו, שהקב"ה ישיב אותנו ויחזירנו 
  אליו.

  

 מה שכתבתי בזהקצת מתוך לכם  אקראאקראאקראאקרא
'אותיות  ,]בנפלאות מתורתך פר' כי תשא[

משמעותו משמעותו משמעותו משמעותו זה זה זה זה , כי רמז , כי רמז , כי רמז , כי רמז אפשר לומראפשר לומראפשר לומראפשר לומרמחכימות', 
    פץ.פץ.פץ.פץ.מצ מצ מצ מצ  מובן על ידי חליקתו לשניים,מובן על ידי חליקתו לשניים,מובן על ידי חליקתו לשניים,מובן על ידי חליקתו לשניים,יהיה יהיה יהיה יהיה 

לשון מציאה, על זאת יתפלל כל חסיד לשון מציאה, על זאת יתפלל כל חסיד לשון מציאה, על זאת יתפלל כל חסיד לשון מציאה, על זאת יתפלל כל חסיד     ,,,,'ְמצֹ''ְמצֹ''ְמצֹ''ְמצֹ'
אליך לעת מצוא. ואמר רבי חנינא במסכת אליך לעת מצוא. ואמר רבי חנינא במסכת אליך לעת מצוא. ואמר רבי חנינא במסכת אליך לעת מצוא. ואמר רבי חנינא במסכת 
ברכות דף ח', לעת מצא זו אשה. ר"ל שאנחנו ברכות דף ח', לעת מצא זו אשה. ר"ל שאנחנו ברכות דף ח', לעת מצא זו אשה. ר"ל שאנחנו ברכות דף ח', לעת מצא זו אשה. ר"ל שאנחנו 
מייחלים לזמן שהקב"ה יחזיר שכינתו לציון מייחלים לזמן שהקב"ה יחזיר שכינתו לציון מייחלים לזמן שהקב"ה יחזיר שכינתו לציון מייחלים לזמן שהקב"ה יחזיר שכינתו לציון 
ויקרבנו שוב אליו כבראשונה, כמו בעל ויקרבנו שוב אליו כבראשונה, כמו בעל ויקרבנו שוב אליו כבראשונה, כמו בעל ויקרבנו שוב אליו כבראשונה, כמו בעל 

שוב לחופה שוב לחופה שוב לחופה שוב לחופה     ומכניסהומכניסהומכניסהומכניסהשמחזיר את גרושתו, שמחזיר את גרושתו, שמחזיר את גרושתו, שמחזיר את גרושתו, 
לשון לשון לשון לשון  'פץ','פץ','פץ','פץ',זים. . יש בזה כמה וכמה רמכידועכידועכידועכידוע

ִוד ַעְבּדוֹ  פדיון, כמופדיון, כמופדיון, כמופדיון, כמו ִוד ַעְבּדוֹ ַהּפֹוֶצה ֶאת ּדָ ִוד ַעְבּדוֹ ַהּפֹוֶצה ֶאת ּדָ ִוד ַעְבּדוֹ ַהּפֹוֶצה ֶאת ּדָ [תהלים שם פסוק  ַהּפֹוֶצה ֶאת ּדָ

ֵני ֵנָכר, י'] יֵלִני ִמיַּד ּבְ ֵצִני ְוַהּצִ ֵני ֵנָכרּפְ יֵלִני ִמיַּד ּבְ ֵצִני ְוַהּצִ ֵני ֵנָכרּפְ יֵלִני ִמיַּד ּבְ ֵצִני ְוַהּצִ ֵני ֵנָכרּפְ יֵלִני ִמיַּד ּבְ ֵצִני ְוַהּצִ . [שם פסוק י"א]    ּפְ
דהיינו, שיפדה ה' את ישראל מיד כל מבקשי דהיינו, שיפדה ה' את ישראל מיד כל מבקשי דהיינו, שיפדה ה' את ישראל מיד כל מבקשי דהיינו, שיפדה ה' את ישראל מיד כל מבקשי 

חושבני שראוי לכוון בדברים הללו,  נפשם.נפשם.נפשם.נפשם.
  יוסיף הרבה מעלות לאדם.  הדבר ו
  

כרת שם עבודה זרה, מדוע לא מזכירים את כרת שם עבודה זרה, מדוע לא מזכירים את כרת שם עבודה זרה, מדוע לא מזכירים את כרת שם עבודה זרה, מדוע לא מזכירים את מהו איסור הזמהו איסור הזמהו איסור הזמהו איסור הז
שם ס"מ, עניין הזכרת תאריך לועזי, והזכרת שמם שם ס"מ, עניין הזכרת תאריך לועזי, והזכרת שמם שם ס"מ, עניין הזכרת תאריך לועזי, והזכרת שמם שם ס"מ, עניין הזכרת תאריך לועזי, והזכרת שמם 

        של־רשעים. של־רשעים. של־רשעים. של־רשעים. 
  

לא אומרים שהזכרת השם ס"מ. כידוע  בענייןבענייןבענייןבעניין
  את השם הזה, בכדי שלא לתת לו כח.

  

[פרשת בשער המצוות לרבינו האר"י  כתובכתובכתובכתוב

, דבר שצריך להבין ולהסביר משפטים דף ט"ז ע"א]
    ,,,,ים אחריםים אחריםים אחריםים אחריםזכרת שם אלד'זכרת שם אלד'זכרת שם אלד'זכרת שם אלד'איסור האיסור האיסור האיסור האותו. 

ם ֱאלֹ  כדכתיבכדכתיבכדכתיבכדכתיב ם ֱאלֹ ְוׁשֵ ם ֱאלֹ ְוׁשֵ ם ֱאלֹ ְוׁשֵ ירוּ ''''ִד ִד ִד ִד ְוׁשֵ ירוּ ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ ירוּ ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ ירוּ ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ [שמות  ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ

דע, כי עיקר איסור זה הוא, שלא דע, כי עיקר איסור זה הוא, שלא דע, כי עיקר איסור זה הוא, שלא דע, כי עיקר איסור זה הוא, שלא     .י"ג] ,כ"ג
אחרים אחרים אחרים אחרים ־־־־יזכיר שמו של־סמא"ל הנקרא אלהיםיזכיר שמו של־סמא"ל הנקרא אלהיםיזכיר שמו של־סמא"ל הנקרא אלהיםיזכיר שמו של־סמא"ל הנקרא אלהים

כנודע. ובפרט בלילה, לפי שאז ממשלת כנודע. ובפרט בלילה, לפי שאז ממשלת כנודע. ובפרט בלילה, לפי שאז ממשלת כנודע. ובפרט בלילה, לפי שאז ממשלת 
  החיצונים. וכל המזכיר שמו מגביר כוחו. החיצונים. וכל המזכיר שמו מגביר כוחו. החיצונים. וכל המזכיר שמו מגביר כוחו. החיצונים. וכל המזכיר שמו מגביר כוחו. 

 ,־רשעיםאגב, גם כשמזכירים שמות של דרךדרךדרךדרך
את הוא הדין והוא הטעם. רצוי שלא להזכיר 

נותנים להם כח. כמה  ון שבכךכי ,שמותם
ה. ואינני מדבר ולהימנע מז ,שפחות להזכיר

ו בהם גדשים שנהעל הזכרת שמות הח
הנצרים, שגם מכך ראוי להימנע, וכן מספר 

יך להשתמש בתאריך השנים שלהם. צר
י רצו ,דשים שהם קוראיםהעברי. שמות הח

שלא להזכירם בשמותיהם, אפילו כשאדם 
והבנק בעל  ,כותב צ'ק, יכתוב תאריך עברי

, אין חייב לקבל את הצ'ק. וכן בהזמנות כרחו
איסור, אבל  זה אינודשי הגויים. להשתמש בח

ם מוכרחים, אפשר ראוי מאד להימנע. א
ויותר טוב להזכיר את  להוסיף 'למניינם'.

ודש החודש במספרים, אבל לא לבטא 'ח
 ,וכדו'. אלא אחד ,'שלישי' ,'שני' ,ראשון'
 ,, כי אם אומרים 'שני'הוא והטעם , וכו'.שתים

חודש ניסן הוא מתייחס לראשון, ורק הרי ש
ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם  כמש"נ דשים,הוא ראש לח
ים יםרֹאׁש ֳחָדׁשִ יםרֹאׁש ֳחָדׁשִ יםרֹאׁש ֳחָדׁשִ ָנה    ,,,,רֹאׁש ֳחָדׁשִ ָ י ַהׁשּ ָנהִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ָ י ַהׁשּ ָנהִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ָ י ַהׁשּ ָנהִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ָ י ַהׁשּ  ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ

, הוא רק ספרים. וגם השימוש במב'] ,[שמות י"ב
  .כאשר יש הכרח

  
נצרי, יש נמנעים מלהזכיר, את שם של־ אפילואפילואפילואפילו

ונאמר כי יכול להיות שהוא בגדר עבודה זרה, 
לא תזכירו', וזאת אעפ"י  ים אחריםושם אלד''

במקומות רבים, כוללם בהלכות תשובה, [הרמב"ם ש

  מזכיר אותו.הלכות מלכים פי"א ה"ד] וב
  

ל המזכיר ל המזכיר ל המזכיר ל המזכיר וכוכוכוכבשער המצוות, וכותב  ממשיךממשיךממשיךממשיך
קֹום  ,היפך מפסוקהיפך מפסוקהיפך מפסוקהיפך מפסוק    כוחו.כוחו.כוחו.כוחו.מגביר מגביר מגביר מגביר     ,,,,שמושמושמושמו ָכל ַהּמָ קֹום ּבְ ָכל ַהּמָ קֹום ּבְ ָכל ַהּמָ קֹום ּבְ ָכל ַהּמָ ּבְ

ִמי  יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ִמי ֲאׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ִמי ֲאׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ִמי ֲאׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ כל מקום כ"א].  ,[שמות כ'ֲאׁשֶ
 ,שמזכירים את שם ה', אדרבה, יש בזה ברכה

אלא אלא אלא אלא     ,,,,ולא עודולא עודולא עודולא עודומגבירים את כח הקדושה. 
ומביא כאן  אפילו להזכיר שם השדים,אפילו להזכיר שם השדים,אפילו להזכיר שם השדים,אפילו להזכיר שם השדים,

כי מגביר כי מגביר כי מגביר כי מגביר     ,,,,אין להזכירםאין להזכירםאין להזכירםאין להזכירםבלע"ז,  שמותיהם
דהיינו האר"י ז"ל,  וכשהיה מורי זלה"ה,וכשהיה מורי זלה"ה,וכשהיה מורי זלה"ה,וכשהיה מורי זלה"ה, .כחםכחםכחםכחם

 י"ם ולא עוד.י"ם ולא עוד.י"ם ולא עוד.י"ם ולא עוד."ך ִמ "ך ִמ "ך ִמ "ך ִמ מָ מָ מָ מָ היה אומר סְ היה אומר סְ היה אומר סְ היה אומר סְ  ,,,,מזכירומזכירומזכירומזכירו
אפילו את לומר לא רצה הוא משמע, ש

ופעם אחת הייתי מדבר עם ופעם אחת הייתי מדבר עם ופעם אחת הייתי מדבר עם ופעם אחת הייתי מדבר עם האותיות הנוספות. 
 נוכך כותב רבי והזכרתי לסמא"ל,והזכרתי לסמא"ל,והזכרתי לסמא"ל,והזכרתי לסמא"ל,    ,,,,אדם אחדאדם אחדאדם אחדאדם אחד
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ובבוקר ובבוקר ובבוקר ובבוקר     והיה בלילה.והיה בלילה.והיה בלילה.והיה בלילה.חיים ויטאל זצ"ל, 
כשהלכתי לבית מורי זלה"ה, והסתכל כשהלכתי לבית מורי זלה"ה, והסתכל כשהלכתי לבית מורי זלה"ה, והסתכל כשהלכתי לבית מורי זלה"ה, והסתכל 

על על על על במצחי, ואמר לי, הנה בלילה הזה עברת במצחי, ואמר לי, הנה בלילה הזה עברת במצחי, ואמר לי, הנה בלילה הזה עברת במצחי, ואמר לי, הנה בלילה הזה עברת 
האר"י ז"ל  'שם אלד'ים אחרים לא תזכירו'.'שם אלד'ים אחרים לא תזכירו'.'שם אלד'ים אחרים לא תזכירו'.'שם אלד'ים אחרים לא תזכירו'.

והזהירני והזהירני והזהירני והזהירני שהזכיר שם טמא זה.  ,ראה על מצחו
מאד, שבשום אופן לא ביום ולא בלילה לא מאד, שבשום אופן לא ביום ולא בלילה לא מאד, שבשום אופן לא ביום ולא בלילה לא מאד, שבשום אופן לא ביום ולא בלילה לא 

שאז שאז שאז שאז     ,,,,אזכיר שמו ולא כיוצא בו. ובפרט בלילהאזכיר שמו ולא כיוצא בו. ובפרט בלילהאזכיר שמו ולא כיוצא בו. ובפרט בלילהאזכיר שמו ולא כיוצא בו. ובפרט בלילה
להחטיאו להחטיאו להחטיאו להחטיאו     ,,,,יכול להתגבר על המזכירויכול להתגבר על המזכירויכול להתגבר על המזכירויכול להתגבר על המזכירו

ם בסיבת ם בסיבת ם בסיבת ם בסיבת ולהענישו, וגם על בני אדם אחריולהענישו, וגם על בני אדם אחריולהענישו, וגם על בני אדם אחריולהענישו, וגם על בני אדם אחרי
עלול לבוא שמזכירו האדם  האיש המזכירו.האיש המזכירו.האיש המזכירו.האיש המזכירו.

ולסבול ייסורים, וגם אנשים אחרים  ,לידי חטא
זהו חידוש גדול,     לו.זאת, יסבלו בגלששמעו 

  ס"מ הוא מלאך.ההרי ש
  

נקרא הוא מדוע  ,אגב, ישנם השואלים דרךדרךדרךדרך
על כך נקרא הוא ש ,בשם זה? הפשטות היא

 , דהיינו 'סטרא דשמאלא'. שמושם 'שמאל'
'רפאל', אינני רוצה השם נקרא על משקל 

אבל משקלו כ'רפאל'. לפי  ,להזכיר את השם
ממש,  מה שזכורני, איננו מזכירים את השם

ניקודו כ'רפאל'.  םלאלא סמ"ך מי"ם, או
, בפתח 'ּמָ 'סַ  זאת מנקדיםה ,וראיתי אחרים

מלשון  ,שמואת כנראה הם מפרשים  ודגש.
האדם  יניעאת שהוא מסמא כלומר 'מסמא', 

מהר"ל מפראג. מלראות את האל. כן כתב 
כלי יקר כגון ב[ אחריו וכן הביאו בכמה ספרים

, וארי שלל הפטרת בראשית]החיד"א בצושלח, פרשת וי
שים שקודם במפרלא חיפשתי כדבר ידוע. 

, הכוונה היא, פירוש זה לפימהר"ל מפראג. 
הוא לפעמים  מטעה את האדם.ח"ו  שהוא

ועל  שהיא מצוה. ,מראה לאדם על עבירה
ממש מסמא ומטעה  , שהיא עבירה.מצוה

מלשון היינו ' מָ סְ ' ,לגירסתינואבל אותו. 
או י מהכא', ִמ 'סְ  ,בלשון הגמראכמו מחיקה, 

ברייתא את השפירושו תמחק  ,'הּ יַ ּמְ יסַ 'נִ 
  .ח"ו מוחק את האל ,זאת. וכן הואה
  

ז"ל, כי  אופן, מה שאומר רבינו האר"י בכלבכלבכלבכל
זכיר את שמו, שלא יוא, ה'עיקר האיסור' 

לכאורה זהו קצת פלא. להגיד שזהו 'עיקר 
   האיסור'?

אומרת המשנה,  [דף ס' ע"ב] סנהדרין במסכתבמסכתבמסכתבמסכת
עובר בלא עובר בלא עובר בלא עובר בלא     ,,,,הנודר בשמו והמקיים בשמוהנודר בשמו והמקיים בשמוהנודר בשמו והמקיים בשמוהנודר בשמו והמקיים בשמו

. הכוונה לנודר בשם עבודה זרה. הנודר תעשהתעשהתעשהתעשה
 של תרגוםה שהוא נשבע.הכוונה  ,והמקיים

ֻבָעה ֻבָעהׁשְ ֻבָעהׁשְ ֻבָעהׁשְ אומרת הגמרא . 'קיים' הוא, ב'] ,[במדבר ל' ׁשְ
ושם אלהים ושם אלהים ושם אלהים ושם אלהים     ,,,,דתניאדתניאדתניאדתניא    ????מנלןמנלןמנלןמנלן ,[שם דף ס"ג ע"ב]

    ,,,,שלא יאמר אדם לחבירושלא יאמר אדם לחבירושלא יאמר אדם לחבירושלא יאמר אדם לחבירו    ,,,,אחרים לא תזכירואחרים לא תזכירואחרים לא תזכירואחרים לא תזכירו
       ....פלוניתפלוניתפלוניתפלונית    זרהזרהזרהזרה    ההההשמור לי בצד עבודשמור לי בצד עבודשמור לי בצד עבודשמור לי בצד עבוד

  
כי אתא כי אתא כי אתא כי אתא מביאה הגמרא מעשה,  ובהמשךובהמשךובהמשךובהמשך

בת בת בת בת  , כשעולא בא לאתריה דרבא,עולאעולאעולאעולא
התעכב בדרך, וישן דהיינו הוא  בקלנבו,בקלנבו,בקלנבו,בקלנבו,

יכא יכא יכא יכא והוהוהוה    ,,,,אמר ליה רבאאמר ליה רבאאמר ליה רבאאמר ליה רבאבמקום שנקרא קלנבו. 
 אמר ליה, בקלנבו.אמר ליה, בקלנבו.אמר ליה, בקלנבו.אמר ליה, בקלנבו.? היכן לנת בלילה? בת מרבת מרבת מרבת מר

ושם אלהים אחרים לא ושם אלהים אחרים לא ושם אלהים אחרים לא ושם אלהים אחרים לא     ,,,,והכתיבוהכתיבוהכתיבוהכתיב    ,,,,אמר ליהאמר ליהאמר ליהאמר ליה
. שואל רבא את עולא, איך אתה תזכירותזכירותזכירותזכירו

קראו לעיר על שהיא ע"ז, כי  ,מזכיר 'קלנבו'
אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן, כל אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן, כל אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן, כל אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן, כל     ע"ז.השם 

מותר להזכיר שמה. מותר להזכיר שמה. מותר להזכיר שמה. מותר להזכיר שמה.     ,,,,ע"ז הכתובה בתורהע"ז הכתובה בתורהע"ז הכתובה בתורהע"ז הכתובה בתורה
ַעל ְצֹפןכתוב בתורה  ַעל ְצֹפןּבַ ַעל ְצֹפןּבַ ַעל ְצֹפןּבַ מֹושׁ  וכן, ב'] ,מות י"ד[ש ּבַ מֹושׁ ּכְ מֹושׁ ּכְ מֹושׁ ּכְ  ּכְ

ע"ז, ואותם של , ועוד שמות כ"ט] ,[במדבר כ"א
 שואל רבא    ????והא היכא כתיבאוהא היכא כתיבאוהא היכא כתיבאוהא היכא כתיבאמותר להזכיר. 

הביא     , היכן כתוב 'קלנבו' בתורה?את עולא
    ,,,,דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב ,,,,[מ"ו א']לו עולא פסוק בספר ישעיה 

ל קֵֹרס ְנבוֹ  ַרע ּבֵ ל קֵֹרס ְנבוֹ ּכָ ַרע ּבֵ ל קֵֹרס ְנבוֹ ּכָ ַרע ּבֵ ל קֵֹרס ְנבוֹ ּכָ ַרע ּבֵ שהוא דבר  ,ו'קל' הכוונה ....ּכָ
  בלא ערך ואינו חשוב. 

  
במפורש, כי שהגמרא אומרת  ,א"כ    נמצאנמצאנמצאנמצא

, מדובר 'ושם אלהים אחרים לא תזכירו'איסור 
הגמרא אומרת  על הזכרת שם של ע"ז. אמנם

שמור לי בצד שמור לי בצד שמור לי בצד שמור לי בצד     ,,,,לא יאמר אדם לחבירולא יאמר אדם לחבירולא יאמר אדם לחבירולא יאמר אדם לחבירו ,דוגמא
[עבודה זרה פ"ז ה"ה] . ובתוספתא ע"ז פלוניתע"ז פלוניתע"ז פלוניתע"ז פלונית

לא לא לא לא מובא,  [שמות שם אות י"ג]ובמדרש הגדול 
    ,,,,בצד ע"ז פלוניתבצד ע"ז פלוניתבצד ע"ז פלוניתבצד ע"ז פלונית    המתן ליהמתן ליהמתן ליהמתן לי    ,,,,רורורורויייייאמר אדם לחביאמר אדם לחביאמר אדם לחביאמר אדם לחב

אבל  ואני אמתין לך בצד ע"ז פלונית.ואני אמתין לך בצד ע"ז פלונית.ואני אמתין לך בצד ע"ז פלונית.ואני אמתין לך בצד ע"ז פלונית.
רק באופנים הללו כי אין פירושו  למעשה,

 הדבר אסור, אבל להזכיר ע"ז סתם, מותר.
אפילו באופנים הללו, היא, אלא הכוונה 

הוא רוצה לומר , בכך צורך לאדם ישש
מחפש מקום גדול לחבירו היכן לחכות, 

', או להבדיל בסביבה, כגון 'על יד תחנת דלק
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שם ם'. אבל אם יש י'על יד בית כנסת מסוי
בכדי שיהיה היכר,  ,בית ע"ז, אסור להזכירו

הוא . קל וחומר, אם בכך צורךאפילו שיש ו
תות לָ מזכירה בלא צורך. וכך מפורש בשאֵ 

ואסור ואסור ואסור ואסור , [יתרו שאלתא נ"ב]דרב אחאי גאון 
ים ים ים ים 'ושם אלד''ושם אלד''ושם אלד''ושם אלד'שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,דע"זדע"זדע"זדע"ז    לאדכורי שמיהלאדכורי שמיהלאדכורי שמיהלאדכורי שמיה

  ....''''אחרים לא תזכירואחרים לא תזכירואחרים לא תזכירואחרים לא תזכירו
  

שמסדר דינים  ,המקור לדברי הרמב"ם וזהווזהווזהווזהו
הנודר בשם הנודר בשם הנודר בשם הנודר בשם , וכותב כך [הלכות ע"ז פ"ה ה"י]אלה 

    ,,,,שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ....לוקהלוקהלוקהלוקה    ,,,,עבודת כוכבים והנשבע בהעבודת כוכבים והנשבע בהעבודת כוכבים והנשבע בהעבודת כוכבים והנשבע בה
ים אחרים לא תזכירו. אחד הנשבע ים אחרים לא תזכירו. אחד הנשבע ים אחרים לא תזכירו. אחד הנשבע ים אחרים לא תזכירו. אחד הנשבע ד'ד'ד'ד'ושם אלושם אלושם אלושם אל

ואחד הנשבע בה לעבודת כוכבים. ואחד הנשבע בה לעבודת כוכבים. ואחד הנשבע בה לעבודת כוכבים. ואחד הנשבע בה לעבודת כוכבים.     ,,,,בה לעצמובה לעצמובה לעצמובה לעצמו
ואסור להשביע העובד כוכבים ביראתו. אפילו ואסור להשביע העובד כוכבים ביראתו. אפילו ואסור להשביע העובד כוכבים ביראתו. אפילו ואסור להשביע העובד כוכבים ביראתו. אפילו 

    ,,,,כבים שלא דרך שבועהכבים שלא דרך שבועהכבים שלא דרך שבועהכבים שלא דרך שבועהלהזכיר שם עבודת כולהזכיר שם עבודת כולהזכיר שם עבודת כולהזכיר שם עבודת כו
אל תחשוב דהיינו, . . . . לא תזכירולא תזכירולא תזכירולא תזכירו    ,,,,שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ....אסוראסוראסוראסור

, והוא הדין אדם נשבעהדוקא אם שזהו 
 ,עצם ההזכרה אסורהשאלא  להשביע גוי,

מוסיף [הלכה י"א] שנאמר 'לא תזכירו'. אח"כ 
שמור לי שמור לי שמור לי שמור לי     ,,,,לא יאמר אדם לחבירולא יאמר אדם לחבירולא יאמר אדם לחבירולא יאמר אדם לחבירוהרמב"ם, 

 ה.ה.ה.ה.זזזזוכיוצא בוכיוצא בוכיוצא בוכיוצא ב    ,,,,בצד עבודת כוכבים פלוניתבצד עבודת כוכבים פלוניתבצד עבודת כוכבים פלוניתבצד עבודת כוכבים פלונית
  להזכיר שם ע"ז סתם.שאסור , נמצא

  

, איך יתכן שיבוא רבינו האר"י קשהקשהקשהקשהא"כ א"כ א"כ א"כ 
שם את להזכיר  ,ש'עיקר האיסור' הוא ,ויאמר

, סברו זאתס"מ. לפני שבא רבינו האר"י ואמר 
שהדבר מותר, אפילו מהרח"ו חשב כולם 

מאימתי שרבינו האר"י גילה רק להתיר זאת, ו
שאסור לומר זאת, התפשט בעולם שאומרים 

 ,הפשטות היא, כי אבל משמע סמ"ך מי"ם.
שזהו שם של־מלאך.  וןשהדבר מותר, כי

שזהו 'עיקר האיסור',  ,לבוא ולומרממילא 
, פלא. וכי מה שכתוב בגמרא וברמב"םהדבר 

   אינו עיקר האיסור, אלא טפל?
  

ז"ל, כי שמחדש לנו האר"י  ,אם כן נאמר אלאאלאאלאאלא
גם שהיא , וכוונתו רהזגם הוא נקרא עבודה 

 ,ור של ע"ז. אך קשה הלשוןהוא בכלל האיס
'עיקר האיסור'. אם הוא היה השורש לכל הע"ז 

ין. אבל אינני חושב שנכון שבעולם, הייתי מב
 אכן גם הוא נקרא 'אל אחר', אבל לומר כך.

  אין פירושו שהוא הבסיס לכל הע"ז. 

כתוב, [פרשת כי תצא דף רע"ז ע"ב] הקדוש  בזוהרבזוהרבזוהרבזוהר
חה חה חה חה מסטרא דסם המות, נוקבא דסמֵאל. דשפמסטרא דסם המות, נוקבא דסמֵאל. דשפמסטרא דסם המות, נוקבא דסמֵאל. דשפמסטרא דסם המות, נוקבא דסמֵאל. דשפ

הות למטרוניתא. נוקבא וסמאל אל אחר, הות למטרוניתא. נוקבא וסמאל אל אחר, הות למטרוניתא. נוקבא וסמאל אל אחר, הות למטרוניתא. נוקבא וסמאל אל אחר, 
. לבתר . לבתר . לבתר . לבתר דשא בִריך הואדשא בִריך הואדשא בִריך הואדשא בִריך הואוווועבד הוה ליה לקעבד הוה ליה לקעבד הוה ליה לקעבד הוה ליה לק

עשו את עצמם     הםדעבידו גרמייהו אלוהות, דעבידו גרמייהו אלוהות, דעבידו גרמייהו אלוהות, דעבידו גרמייהו אלוהות, 
וקודשא בריך הוא עתיד לאעבר לון וקודשא בריך הוא עתיד לאעבר לון וקודשא בריך הוא עתיד לאעבר לון וקודשא בריך הוא עתיד לאעבר לון ע"ז, 

הקב"ה עתיד להעביר מעלמא, ולממחי לון. מעלמא, ולממחי לון. מעלמא, ולממחי לון. מעלמא, ולממחי לון. 
שר ההוא  ,ולמחות אותם מהעולם. ס"מ

, הק' של־עמלק, שרו של־עשיו. שואל הזוהר
אם בני אדם עשו אותם אלוהות  ,אם תאמרו

מה מענישים אותם? הרי אינם ל ,שלא ברצונם
   אשמים בכך?

  
 בעל מתוק מדבש, לפי מה שמפרש כאן אכןאכןאכןאכן

הם עושים צלמים הם עושים צלמים הם עושים צלמים הם עושים צלמים  והוקלד משמיעה], אינו באוצה"ח[
ועובדים ועובדים ועובדים ועובדים     ,,,,וממשיכים כח סטרא אחראוממשיכים כח סטרא אחראוממשיכים כח סטרא אחראוממשיכים כח סטרא אחרא    ,,,,וצורותוצורותוצורותוצורות
הוא שורש כל הכוחות, ממילא יתכן כי . אותםאותםאותםאותם

וכנזכר לעיל. אבל  ,שובה פשוטהואם־כן הת
זהו אלא הק', בדברי הזוהר אינו כתוב הדבר 

  רק לפי פירושו.
  

אלא כד הוה דור אלא כד הוה דור אלא כד הוה דור אלא כד הוה דור , הזוה"ק ואומר ממשיךממשיךממשיךממשיך
ידעו אותם  הםהמבול ודור הפלגה ידעי בהון, המבול ודור הפלגה ידעי בהון, המבול ודור הפלגה ידעי בהון, המבול ודור הפלגה ידעי בהון, 

ח של־מקטרגים, והיו משתחוים להם, באותו כ
 והיו יורדים אליהם. הם עשו זאת מרצונם.

נמצא, שהאנשים  צולמין.צולמין.צולמין.צולמין.וממללן להון באינון וממללן להון באינון וממללן להון באינון וממללן להון באינון 
עשו אותם ע"ז, והם הסכימו והצטרפו הם ש

. אמנם הם לא התחילו, אבל כיון לכך
כח שהיו מקטרים הבאותו כך עשו, שהאנשים 

<ד' תיבות  הוה נא חדא לגבייהוהוה נא חדא לגבייהוהוה נא חדא לגבייהוהוה נא חדא לגבייהוומשתחוים להם, 

עם  והם שיתפו פעולה ,אלו ל"מ בזוהר שלפני, נ"ר>
  .הדבר

  
כתוב כאן מה שש ,טוב יותר לומרכי  ,,,,חושבניחושבניחושבניחושבני

ייק ק, אלא יותר מדויאינו מדוי ,בשער המצוות
[דף נ"ב עמוד שכתוב בספר "שער הכוונות"  איך

שבחצות שבחצות שבחצות שבחצות     ,,,,דעדעדעדע    ,ד' עניין תפילת ערבית, סוף דרוש א']
לילה הראשונה אין ראוי לומר כלל שום לילה הראשונה אין ראוי לומר כלל שום לילה הראשונה אין ראוי לומר כלל שום לילה הראשונה אין ראוי לומר כלל שום 

ש עשרה מדות ש עשרה מדות ש עשרה מדות ש עשרה מדות , ולא להזכיר של, ולא להזכיר של, ולא להזכיר של, ולא להזכיר שלסליחותסליחותסליחותסליחות
מוצש"ק שופטים [ כך בעבר. דיברנו על דויעבורדויעבורדויעבורדויעבור

ובעיקר הכוונה  ,שלא לומר סליחות ,]אה'תשע"
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זולתי זולתי זולתי זולתי בחצות הלילה הראשון,  ,לי"ג מדות
, שאז אפשר לומר י"ג בליל יום הכפוריםבליל יום הכפוריםבליל יום הכפוריםבליל יום הכפורים

איננו נוהגים  ,מדות. לכן בליל ראש השנה
י"י הוא אלא  ,דותלומר אל מלך וי"ג מ

, וכך זאת ישנם הנוהגים לומרהאלד'ים. אמנם 
זה  מנהגהיה המנהג בעבר, אבל במשך הזמן 

, כי על פי המקובלים שאומרים ,הלך והתבטל
הדבר חמור מאד. וכן כתוב כאן מפורש, 

  . . . . 'זולתי בליל יום הכיפורים'
  

מה בדבר הושענא רבה שמנהגינו לומר י"ג הערת העורך: 
מדות, ואולי אם אומרים בסוף הלילה שאני, מה גם 

וך התפילה שלדעת מרן שליט"א אומרים את ההקפות בת
  בר יום, נ"ר.וא"כ הוא כ

   תשובת מרן שליט"א: טוב כתבת, ואכמ"ל.
        

אימתי זמן אמירת האשמורות (סליחות), וחיזוק בעניין אימתי זמן אמירת האשמורות (סליחות), וחיזוק בעניין אימתי זמן אמירת האשמורות (סליחות), וחיזוק בעניין אימתי זמן אמירת האשמורות (סליחות), וחיזוק בעניין 
חשיבות אמירת אשמורות בימים אלו, כיצד יש לנהוג עם חשיבות אמירת אשמורות בימים אלו, כיצד יש לנהוג עם חשיבות אמירת אשמורות בימים אלו, כיצד יש לנהוג עם חשיבות אמירת אשמורות בימים אלו, כיצד יש לנהוג עם 

ילדים ונערים בעניין אמירת אשמורות, וכיצד ינהגו בחורים ילדים ונערים בעניין אמירת אשמורות, וכיצד ינהגו בחורים ילדים ונערים בעניין אמירת אשמורות, וכיצד ינהגו בחורים ילדים ונערים בעניין אמירת אשמורות, וכיצד ינהגו בחורים 
ואברכי כולל המתקשים לקום לאמירת אשמורות מחמת ואברכי כולל המתקשים לקום לאמירת אשמורות מחמת ואברכי כולל המתקשים לקום לאמירת אשמורות מחמת ואברכי כולל המתקשים לקום לאמירת אשמורות מחמת 

        לימודם.לימודם.לימודם.לימודם.
  

אפשר אינו מוגבל,  ,האשמורותאמירת  זמןזמןזמןזמן
השעות הרצויות  שעות היום, אבלמרם כל לא
 , מאחרי חצות לילה, עד תפילת שחרית.הם

חצות , או באו בסוף האשמורת האחרונה
כל  םמראהלילה. אבל מי שלא הספיק, יכול ל

  חוץ מחצי הלילה הראשון.וכפי שאמרנו, היום. 
   

י זצ"ל היה כשהיינו ילדים אבא מאר זכורניזכורניזכורניזכורני
מלמד תלמידים כל יום שעתיים, לומדים 

 ,פרשה, הפטרה, רש"י, הלכה. ובחודש אלול
. וכאשר היינו אומרים אשמורות ,חוץ מהלימוד

לפיוט 'יערוני רעיוני וסוד ליבי ומשאלו,  הגענו
הגות דברי תחנוני בזמרת אל ומהללו, ולא 

שתי  וכו', הרי כאן ישנן אתן שנת לעיני'
אומר ש ,למי שקם בחצות אחת, הגירסאות

מי שקם בסוף השנייה ל'חצות ליל בגללו', ו
אבא א"כ אומר 'סוף ליל בגללו'. ש ,הלילה

'לא אתן שנת מארי היה אומר לנו, תאמרו 
        .'..בגללו לעיני "כעת"

  

והי נקודה  חשובה מאד. אגב, חושבני שז דרךדרךדרךדרך
 ים ילדים באשמורות.יום איננו רואלצערינו, כ

או בישיבה. 'שבנו  ,תורה־־־־מודבתלנמצאים  הם

תמוכים בטוחים על  ,אליך נערים וסבים
ולצערינו, אני רואה אנשים רחמיך הרבים'. 

 ,לבן, ואינם עולים לשליח צבורכבר ם שזקנ
לא הם אינם רגילים ואינם בקיאים. אם ש וןכי

על למדו מילדותם, אין להם גירסא דינקותא. 
לשתף את  , כיצדצריך למצוא דרךכן, 

אשמורות. כי אם לא כן, אמירת לדים בהי
לא ידעו איך לעשות את  , הםכשיהיו גדולים

  המנגינה. 
  

כמה אפשרויות, ביכול להיות הדבר ש חושבניחושבניחושבניחושבני
בחודש אלול שאו אלו שלומדים אצל מארי, 

מורות, או לפחות המארי ילמד אותם אש
תקומו  ,קשה לומר לילדים שיקומו ביום ששי.

אבל ביום  ם כל היום.הם יהיו עייפיכי  ,בבוקר
גם א"כ חצי יום, רק בלאו הכי לומדים  ,ששי

וכל לישן אחר י ,יקום מוקדםהילד אם 
  ים. הצהר

  

שואלים, איך אני אקום האברכים  גםישנם ישנם ישנם ישנם וווו
אני לומד בכולל ואהיה עייף,  ,לאשמורות

מה לעשות? האם יותר חשוב לומר א"כ 
 למעשה תורה בכולל?או הלימוד  ,אשמורות
הדבר תורה הוא האכן לימוד , כי יםאנו סובר

הכי חשוב, אבל חודש אלול הוא זמן תשובה 
ורחמים, וצריך להקדיש זמן לאשמורות. כך 
כותב הטור ברקת, והביאו החיד"א בברכי 

שערי תשובה , וכן הביאו בעל [תקפ"א סק"ו] יוסף
בחודש בחודש בחודש בחודש [שם סק"ו], כף החיים , ובעל [שם סק"א]

ר סליחות ר סליחות ר סליחות ר סליחות יותר טוב לומיותר טוב לומיותר טוב לומיותר טוב לומ    ,,,,אלול ובעשי"תאלול ובעשי"תאלול ובעשי"תאלול ובעשי"ת
מללמוד תורה. וכן מללמוד תורה. וכן מללמוד תורה. וכן מללמוד תורה. וכן     ,,,,ותחנונים עם הציבורותחנונים עם הציבורותחנונים עם הציבורותחנונים עם הציבור

אע"פ אע"פ אע"פ אע"פ     ,,,,ראיתי מקצת רבנים ותלמידי חכמיםראיתי מקצת רבנים ותלמידי חכמיםראיתי מקצת רבנים ותלמידי חכמיםראיתי מקצת רבנים ותלמידי חכמים
שהיו עוסקים תמיד בגופי הלכות וחיבורים, שהיו עוסקים תמיד בגופי הלכות וחיבורים, שהיו עוסקים תמיד בגופי הלכות וחיבורים, שהיו עוסקים תמיד בגופי הלכות וחיבורים, 
בחודש אלול היו מניחים קצת מסדרם ללמוד בחודש אלול היו מניחים קצת מסדרם ללמוד בחודש אלול היו מניחים קצת מסדרם ללמוד בחודש אלול היו מניחים קצת מסדרם ללמוד 

  גירסא ויאמרו תחנונים. גירסא ויאמרו תחנונים. גירסא ויאמרו תחנונים. גירסא ויאמרו תחנונים. 
  

עדיף , שהוא השני, בשם החזו"א מביאים מצדמצדמצדמצד
דור יותר את הלימוד. כך מובא בספר פאר ה

נכנס אליו נכנס אליו נכנס אליו נכנס אליו     ,,,,באחד מימי אלולבאחד מימי אלולבאחד מימי אלולבאחד מימי אלול. [חלק ד' דף קפ"א]
אברך מרביץ תורה. שאל אותו, איך אתם אברך מרביץ תורה. שאל אותו, איך אתם אברך מרביץ תורה. שאל אותו, איך אתם אברך מרביץ תורה. שאל אותו, איך אתם 

אברך ענה, אני מרבה בלימוד אברך ענה, אני מרבה בלימוד אברך ענה, אני מרבה בלימוד אברך ענה, אני מרבה בלימוד הההה באלול?באלול?באלול?באלול?
  החזירו, ואני לומד יותר גמרא.החזירו, ואני לומד יותר גמרא.החזירו, ואני לומד יותר גמרא.החזירו, ואני לומד יותר גמרא.    המוסר.המוסר.המוסר.המוסר.
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י שיטות, מסתמא שת ,בזה שני כיוונים רואיםרואיםרואיםרואים
ד'ים חיים, הכל לפי האדם, אלו ואלו דברי אל

שלנו, צריכים יותר  לפי המצבאבל חושבני כי 
להרבות בסליחות ותחנונים, כי לצערינו צריך 

לא צריכים לברוח והרבה חיזוק ביראת שמים, 
מהקב"ה. לצערינו, אני רואה בכל ימות 
השנה, שישנם אברכים בתוך כדי התפילה, 

. עניין האמונה ולומדים ספרים ים להםפותח
זה  וכעת ,צריך הרבה חיזוק ,ויראת שמים

  הזמן. 
  

ישנה ראיה לדברי אולי ש ,לכאורה בתיבתיבתיבתיחשחשחשחש
החזו"א. הרב אלעד יוסף הי"ו שלח לי דפים 
בשבת בבוקר, בעניין שדיברנו בשיעור 

'אלול', בשם חודש הלמה נקרא  ,הקודם
י ִלְראֹות  פסוקמה והבאנו רמז י ִלְראֹות לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ י ִלְראֹות לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ י ִלְראֹות לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ
טּוב ְיהָוה  טּוב ְיהָוה ּבְ טּוב ְיהָוה ּבְ טּוב ְיהָוה ּבְ   , 'לולא' אותיות אלול.[תהלים כ"ז י"ג]ּבְ

   
בספר של הרב  מז חדש,כאן ר ראיתיאבל אבל אבל אבל 

 ,שיצא כעת בשנת ה'תשע"ג ,ישראל דרדק
כתוב שם , [דף ח']"ההילולים קודש לה'" בשם 

לּוֵלי תֹוָרְתָך לּוֵלי תֹוָרְתָך לּוֵלי תֹוָרְתָך לּוֵלי תֹוָרְתָך     אין באוצ"ה והוקלד משמיעה, נ"ר][[[[    כך,
י ְבָעְנִיי ָעי ָאז ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ י ְבָעְנִייׁשַ ָעי ָאז ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ י ְבָעְנִייׁשַ ָעי ָאז ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ י ְבָעְנִייׁשַ ָעי ָאז ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ לולי לולי לולי לולי , צ"ב] ,קי"ט תהלים[ ׁשַ

אותיות אלול, העצה היחידה בימי אלול רק אותיות אלול, העצה היחידה בימי אלול רק אותיות אלול, העצה היחידה בימי אלול רק אותיות אלול, העצה היחידה בימי אלול רק 
שועי, התורה אצלו כמו שעשועים, שועי, התורה אצלו כמו שעשועים, שועי, התורה אצלו כמו שעשועים, שועי, התורה אצלו כמו שעשועים, תורתך שעתורתך שעתורתך שעתורתך שע

ולולי זה אבדתי בעניי, דרק בכח התורה ולולי זה אבדתי בעניי, דרק בכח התורה ולולי זה אבדתי בעניי, דרק בכח התורה ולולי זה אבדתי בעניי, דרק בכח התורה 
אנחנו יכולים להתחזק באלול, כך כתוב אנחנו יכולים להתחזק באלול, כך כתוב אנחנו יכולים להתחזק באלול, כך כתוב אנחנו יכולים להתחזק באלול, כך כתוב 
בקוטנריס תשובות והנהגות בשם הגר"מ בקוטנריס תשובות והנהגות בשם הגר"מ בקוטנריס תשובות והנהגות בשם הגר"מ בקוטנריס תשובות והנהגות בשם הגר"מ 

למה  ,והוא מוסיף ומבאר שטרנבוך שליט"א.שטרנבוך שליט"א.שטרנבוך שליט"א.שטרנבוך שליט"א.
אנו יישבנו רמז כאן 'אלול' בהיפוך האותיות? נ

בפסוק 'לולא' האמנתי. וכך כתב  ,שאלה זאת
כתוב בספר משנת יוסף, כדי להצליח כתוב בספר משנת יוסף, כדי להצליח כתוב בספר משנת יוסף, כדי להצליח כתוב בספר משנת יוסף, כדי להצליח ם, ש

אדם לא יחשוב שתוך תקופה קצרה אדם לא יחשוב שתוך תקופה קצרה אדם לא יחשוב שתוך תקופה קצרה אדם לא יחשוב שתוך תקופה קצרה     ,,,,בלימודבלימודבלימודבלימוד
יהיה כבר גאון הגאונים, התחיל ללמוד כבר יהיה כבר גאון הגאונים, התחיל ללמוד כבר יהיה כבר גאון הגאונים, התחיל ללמוד כבר יהיה כבר גאון הגאונים, התחיל ללמוד כבר 

ֵלב ֵלב ֵלב ֵלב  ,כתוב בפסוק .רוצה לדעת את כל הש"סרוצה לדעת את כל הש"סרוצה לדעת את כל הש"סרוצה לדעת את כל הש"ס
ֹמאלוֹ     ,,,,ָחָכם ִליִמינוֹ ָחָכם ִליִמינוֹ ָחָכם ִליִמינוֹ ָחָכם ִליִמינוֹ  ִסיל ִלׂשְ ֹמאלוֹ ְוֵלב ּכְ ִסיל ִלׂשְ ֹמאלוֹ ְוֵלב ּכְ ִסיל ִלׂשְ ֹמאלוֹ ְוֵלב ּכְ ִסיל ִלׂשְ  ,,,,']ב ,'קהלת י[ ְוֵלב ּכְ
מתחיל ללמוד, מסתכל לסוף הישנו אדם 

א"כ הוא הרבה דפים, עוד ם הספר ורואה שישנ
ד את כל המסכת? ולמספיק לאומר, מתי א

מסתכל כמה הוא  ,'לב חכם לימינו' ,אבל
למדתי, ולא כמה נשאר. ולכן רמוז כבר דפים 

שתסתכל כמה  , מהסוף להתחלה.חודש אלול
מביא כאן בשם הוא דפים יש לך בחשבון, כך 

במדרש רבה כבר נמצא אולם עניין זה  רש"י.
  .פרשה י"ט אות ב'] [ויקרא

  
ֵני ֵמִבין ,בפסוק כתובכתובכתובכתוב ֵני ֵמִביןֶאת ּפְ ֵני ֵמִביןֶאת ּפְ ֵני ֵמִביןֶאת ּפְ ְוֵעיֵני ְוֵעיֵני ְוֵעיֵני ְוֵעיֵני     ....ָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמה    ,,,,ֶאת ּפְ
ְקֵצה ָאֶרץ    ,,,,ְכִסילְכִסילְכִסילְכִסיל ְקֵצה ָאֶרץּבִ ְקֵצה ָאֶרץּבִ ְקֵצה ָאֶרץּבִ 'פני מבין  .כ"ד] ,[משלי י"ז ּבִ

 ,ואומר הוא רואה מה שיש לפניו ,היינו חכמה'
לא מעניין אותי ואני לומד את הדף הזה, כעת 

 ,'עיני כסיל בקצה ארץ' ,מה יש בהמשך. אבל
ור את כל הש"ס. הוא מחפש מתי יגמ

כל כך הרבה ספרים שישנם וכשרואה 
ממילא הוא אומר, מה אעשה? והוא לאלפים, 
  מתייאש.

  
כך מי שטיפש אומר, כך מי שטיפש אומר, כך מי שטיפש אומר, כך מי שטיפש אומר, לשון המדרש שם,     וווווזהוזהוזהוזה

    ,,,,מי יכול ללמוד את התורה? סדר נזיקיןמי יכול ללמוד את התורה? סדר נזיקיןמי יכול ללמוד את התורה? סדר נזיקיןמי יכול ללמוד את התורה? סדר נזיקין
ובבא הכוונה בבא קמא שלושים פרקים. שלושים פרקים. שלושים פרקים. שלושים פרקים. 

נקראים 'סדר הם יחד, בבתרא בבא מציעא ו
    ,,,,מסכת שבתמסכת שבתמסכת שבתמסכת שבת ים פרקים.ים פרקים.ים פרקים.ים פרקים., שלוש, שלוש, שלוש, שלושכליםכליםכליםכלים    נזיקין'.

אומר, הריני אומר, הריני אומר, הריני אומר, הריני     אאאאווווהההה    מי שפיקח מהמי שפיקח מהמי שפיקח מהמי שפיקח מה כ"ד פרקים.כ"ד פרקים.כ"ד פרקים.כ"ד פרקים.
שונה שתי הלכות היום, שתי הלכות למחר, שונה שתי הלכות היום, שתי הלכות למחר, שונה שתי הלכות היום, שתי הלכות למחר, שונה שתי הלכות היום, שתי הלכות למחר, 

<כתבתי עד שאני שונה את כל התורה כולה. עד שאני שונה את כל התורה כולה. עד שאני שונה את כל התורה כולה. עד שאני שונה את כל התורה כולה. 

לכאורה  .נ"ר>הערת העורך כפי הנוסח שלפניי, 
שב'לולי  ,מכאן ראיה לדברי החזו"א ,אמרתי

תך' רמוז אלול, וכתוב 'תורתך שעשועי'. ורת
  ומה נעשה לראיה זו?

  
  מהקהל: כתוב שם 'לולי' ביו"ד? הערההערההערההערה

  
מרן שליט"א: יפה מאד. הרב אליהו  תשובתתשובתתשובתתשובת

, זוהי טעות את התשובה נהרי הי"ו ענה
' ביו"ד, לולי'מעיקרא. לא כתוב לולא, אלא 

פירכא.  ,אעיקרא דמילתא זהו לשון יללה.
אנו ש הרמזאינני יודע איך הביאו רמז כזה. 

שם  ,לולא האמנתי לראות''פסוק ב ,אמרנו
אבל כאן כתוב עם יו"ד. א"כ כתוב באל"ף. 

טעות, כנראה כל העניין הזה הוא יוצא כי 
שום  בכךואין  נזדמן להם ספר משובש,

  הוכחה. 
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 ,זאתהשצריכים לחזק בתקופה מה  והעיקרוהעיקרוהעיקרוהעיקר
ספרי גם בלימוד  ,יראת שמיםאת האמונה ו

אבל  ,ודאי שצריך ללמוד תורהמוסר, וב
, שילמד בשעשוע 'תורתך שעשועי'שיהיה 

 וא ,יום ללמוד מוסרולא שישב כל הובשמחה, 
כל היום בתפילות ותחנונים. אבל אם הלימוד 

בשביל התפילות  ,תורה מתמעט קצת
חדש אלול זהו הזמן. כמו שאדם  ,והתחנונים
ילמד גמרא, הוא שבליל הסדר  ,לא יאמר

הזמן הוא עכשיו כי במקום הגדה של־פסח, 
 ,מגילת אסתרכן דה של־פסח. ולומר הג

ים, אולי אקרא פעם בשביל מה אקרא פעמי
יש את הזמן שלו.  ,כל דברלאלא  אחת?

על ידי זה תורתו תתברך, ותהיה  ,ואדרבה
תורה רצויה יותר בעיני הקב"ה, וה' לא ימנע 

  טוב להולכים בתמים.
        

הבהרה בעניין כשרות המליחה בבשר ועופות שבהכשר הבהרה בעניין כשרות המליחה בבשר ועופות שבהכשר הבהרה בעניין כשרות המליחה בבשר ועופות שבהכשר הבהרה בעניין כשרות המליחה בבשר ועופות שבהכשר 
" ו"ישא ברכה", ודברים בשבח " ו"ישא ברכה", ודברים בשבח " ו"ישא ברכה", ודברים בשבח " ו"ישא ברכה", ודברים בשבח בד"צ "פעולת צדיקבד"צ "פעולת צדיקבד"צ "פעולת צדיקבד"צ "פעולת צדיק

השחיטה והבדיקות של־בשר בקר שיובא מארגנטינה השחיטה והבדיקות של־בשר בקר שיובא מארגנטינה השחיטה והבדיקות של־בשר בקר שיובא מארגנטינה השחיטה והבדיקות של־בשר בקר שיובא מארגנטינה 
        בהכשרים הנ"ל.בהכשרים הנ"ל.בהכשרים הנ"ל.בהכשרים הנ"ל.

  

מוצש"ק פרשת ראה, דיברנו על עניין  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
החליטה, והמליחה המיוחדת. ראיתי שישנם 

בד"צ ח"ו ההכשר של , כי אנשים שהבינו
יחד עם בד"צ "פעולת צדיק" על "ישא ברכה" 

אבל לא היו בדיעבד. רק הוא הבשר והעופות, 
  דברים מעולם. 

  

כפי שנדפס, וחושבני הסתכלתי בשיעור  גםגםגםגם
רק בכדי שהדבר ברור. אבל אמרתי זאת, 

שלא יחשבו שכיון  ,אנשיםהלמנוע טעות מ
גם עשו לזה אולי הכשר שלנו, ה לכל אתשיש 

על זה דיברתי בעניין  מליחה מיוחדת.
כל  ,טחון. ומבחינה זאת־־־־בשרההפסטרמה ו

 , הם בדיעבד. כי גםבעולםשות הכשרוי
עושים מליחה  לא ,בהכשר הכי טוב בעולם

יחד עם "ישא ברכה" א"כ בד"צ מיוחדת. 
מההכשרים  בד"צ "פעולת צדיק", הם

כשרות. רק המבחינת  ,נים שישיהמצוי
לפי ו ', מאחרמליחה המיוחדת'מבחינת ה

אין אפשרות לעשות  ,יוםהמצב במפעלים כ
  חלקים קטנים. מליחה ב

תמוז, עשו ובחודש סיון  לאחרונה נהנהנהנההההה
בארגנטינה שחיטה שלנו לקראת החגים, 

ואמרו לי כי מולחים שאלתי לגבי המליחה, ו
 או מאתים מאה וחמשים דהיינו רבע בקר,שם 
אין מה א"כ  , מולחים את הבשר בכמויות.ק"ג

 של מליחה ובביתכל אחד יעשה ולעשות, 
 מה שניתן לעשות. ודקות, זה שמונה עשרה

לא מספיק לעשות חליטה, אלא לכתחילה 
, ולשטוף. דקות שמונה עשרהצריך למלוח 

, בחנות 'מיוחדת'מליחה להזמין בשר באפשר 
ברעננה, או שיפנה לרב שילה  "זול למהדרין" 

  יגאלי הי"ו או לרב יוסף ימיני הי"ו. 
  

 ,חנינא הי"וירמיהו אצלי השבוע הרב  היההיההיההיה
 על השחיטהכעת מפקח שם יה השהוא ה

של־הרב משה  בהשגחתוהיתה ש בארגנטינה,
ה שהוא מומח ,מעטוף הי"ו מקרית מלאכי

ראשונה.  גדול בענייני טרפיות, ממש בדרגא
היה  ,מכולל מיר בירושלםהי"ו, והרב חנינא 

עד  ,המליחהוהמשגיח על ההכשרה, מהשרייה 
שמגיע לשקיות. שניהם תלמידי חכמים יראי 

ו אותנו, מה שאלוהם בקיאים ומנוסים.  ,שמים
בהכשר שלנו? במיוחד שיהיה אנו דורשים 

הכי מהודר את אמרתי להם, אנו רוצים 
 ,בשר חלק ,שאפשר. וכיון שיש שם במפעל

 ,כל שאלה הכי קטנהבוגם טרף, לכן  ,וכשר
 מספריםהזה עובר ישר למסלול הכשר. גם 

כיון שלפעמים עושים את על הבשר, שעושים 
במליחה א"כ החותמת על משהו שומני, 

מעבירים ממילא אינו ברור, כבר המספר יורד ו
אותו לכשר. וכך נוהגים בכל שאלה ובכל 

  ספק הכי קטן.
  

, ראיתי את המשגיחים, בכך שמח מאד אניאניאניאני
ברוך ה' אפשר לסמוך עליהם ממש בעיניים ו

כגון בעיות של  ,עצומות. וגם בכל מיני שאלות
רות ניתוחים שעושים בכרסים. בארגנטינה הפ

לא נותנים לים נמצאים במרעה טבעי, והעג
מייחדים להם שטחים אלא להם אוכל, 

אין שאלות בכרסים כלל. וכן א"כ גדולים, ו
 ארבעבמי השרייה, עשו מים מדי קרים, 
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, כי אי אפשר להשרות זאתפסלו והם מעלות, 
אר בשר. וכן מה שלפעמים נשאת הכך 

אם שאריות של־בשר כשר שנשחט שם, 
נקי, לא לוקחים בשר ץ והשולחן אינו רחו

שהיה מונח שם, אלא רוחצים את השולחנות. 
וכשר  ,הבשר ממש חלק ,מכל הבחינות

ברוך מאד מרוצה למהדרין מן המהדרין. אני 
יהיה עד כדי כך. הדבר ה'. לא חשבתי ש

  יאכלו ענוים וישבעו. 
  

ה' שיש לנו שליחים נאמנים, שעשו את  ברוךברוךברוךברוך
שאלה. בלא שום  ,הכל על הצד היותר טוב

כן ירבה וכן יפרוץ,  ו ברכה מאת ה'.ישא
 אכי"ר.

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  

שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר,  נערך 
לפי הבנת העורך. השיעור היה לנגד עיני  הּ גָּ והֻ 

מרן שליט"א קודם הוצאתו, הוסיף מקצת עניינים 
וציין מעט מקורות, שיפר ותיקן כמה דברים, כי 
מפאת העומס הרב המונח על כתפיו, נבצר ממנו 
  לעבור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר בהרחבה 

  כבשיעורים שעברו.
 

  

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

  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.
  

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון.


