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  לק"י
  

  נושאי השיעור: 
  בימי בין המצרים.  בעניין ברכת שהחיינו

  וגו', האם רינה זאת שירה, והשלמה בעניין  ביאור הפסוק קומי רוני בלילה
  ה. שירת הים בעת צר לומראבותינו  מנהג

  פר תהלים. שבס ההבדלים שבין מזמור קל"ה למזמור קל"וטעמי בנת ה
דוע הגרי"ח זצ"ל לא רצה לפסוק בעניין זה, והמשך ר, מהשלמה בעניין הפלת עוב

  פסיקתו במעשה שהיה.  תשובת מרן שליט"א לשואל בעניין
ארגוני הטרור של־התייחסות למצב הבטחוני השורר בארצנו הקד', פירוש שמותיהם 

מתוך  קעידה, ולימודאלח, חמאס, חיזבאללה, אויבינו הקמים עלינו, כגון פתשל־
  .השמות הללו כלפי עוונות עם ישראל הזקוקים לתיקון
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  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  לשיעור דרך הטלפון:להאזנה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  389 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  264 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש 
  הי"ו,  רצאביר יצחק "בן כמהרשאול הרב להצלחת 

   ,ברוחניות ובגשמיות ,ולהצלחת כל בני משפחתו
  אכי"ר. ,מהירפואה שללו
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  השיעור מוקדש להצלחת בני יקירי 
  הי"ו,  שאול רצאביהרב 

 ,ברוחניות ובגשמיות ,ולהצלחת כל בני משפחתו
  אכי"ר. ,מהירפואה שללו

  
  ברכת שהחיינו בימי בין המצרים.  בעניין

שיעור מוצש"ק אמור [לפני כמה שיעורים  ברנויד
על השיטה המחודשת  ,]ומוצש"ק בהר ה'תשע"ד

לגבי ברכת שהחיינו למי  ,זיע"א מהרי"ץ־של
, כי הדבר נראה לנו אמרנושרואה פרי חדש. 

הלכה לאפשר לנהוג כך ועכ"פ  ,נכון וראוי
שלא  ,אע"פ שהתקבל המנהגדהיינו,  למעשה.

אם ואלא בשעת אכילתו, שהחיינו מברכים 
אולם ו, בשעת הרחתאזי  ,ריח חדשב מדוברה

מדינא  לא נעקר דין התלמוד לגמרי. מאידך,
 ,מברך שהחיינו ,הרואה פרי חדש ,דתלמודא

סייענו את  .היראישל־וההנאה על השמחה 
על ב ,שמצאנו לו חבריםבכך  ,דברי מהרי"ץ

וכן בעל  ,ינִ דֲּ רבינו שלמה עַ ל ,מלאכת שלמה
   .יִמ ְר כַּ מרדכי  רבינול ,מרדכי מאמר

  

בימי בין אם ה ,דנו הפוסקים הרבה ,כידוע
 שהרי שהחיינו? שייך לברך אואפשר  ,המצרים
שהחיינו וקיימנו ' ,אפשר לומר כיצד ,לכאורה

 ?בימי שמחהאנחנו '? וכי והגיענו לזמן הזה
בה מזכירים הרי  ,מבחינת נוסח הברכהדהיינו, 

 תלת'פורענות, של־זמן  וזהוהלוא  זמן.
  ימי דין. ו ימים קשים אלו, 'דפורענותא

  
החדש דבר ה אם ,לכןכי  ,אמרושכאלה  נםיש

אז ש ,אלא לכל בני ביתו ,לאדם בעצמו איננו
 י אין בעיאאז ',הטוב והמטיב'היא הברכה 

אמנם אנחנו  .לברך זאת בימי בין המצרים
שנוסח  נכון. זאת אין לברךגם כי  ,סוברים

אבל  ,'שהחיינו והגיענו לזמן הזה' אינוהברכה 
 שתי סיבות אלו הןשמחה.  כאן נהישמאידך, 
   .נפרדות

  
[או"ח  מקוצרהלחן ערוך בשבס"ד כתבנו  וכך

ונוהגים גם כן שאין קונים  ,]ב' ח"ג סימן ק"ג סעיף
ואין לובשים בגד חדש מי"ז בתמוז, והוא הדין 
שלא לקנות כלי חדש, משום שיש בזה שמחה, 

אלו דהיינו, ריך לברך שהחיינו. וגם שהיה צ
גם לולי  שמחה. בכךיש  ראשית,שתי סיבות. 

 יןאבדבר ש המדוברברכת שהחיינו, גם אם 
חוץ מכבודכם, כגון  ,מברכים עליו שהחיינו

אין  ר מסיבות צדדיותשאדברים או מנעלים, 
 אינהינו, או שהברכה יברכת שהחעליהם 

את  נהיש עדיין, 'לזמן הזהוכו' שהחיינו 'בנוסח 
ובנוסף, ישנה גם את של־שמחה. הסיבה 

לאסור המנהג  ,לכן .שהחיינוברכת של־ ,הסיבה
   דינא דתלמודא.מעיקר  הדבר אינוזאת. 

  
, שבימים הרבה דברים אצלינו נםיש אמנם
 ,כגון דגמרא ממש.דינא פי נשארו כהם  ,האלה

נאסר רק הדבר , שאכילת בשר ושתיית יין
 ,דברים נםיש ,מאידךאבל  מפסקת.הבסעודה 
, כגון בהם הרבה יותר מדין התלמוד. שהחמירו

ישנם וכן נישואין משבעה עשר בתמוז,  לאסור
למשל  וכן .תספורת לגבימחמירים גם ה רבים

 לכךאין  ,מצד הדיןאכן שאמרנו.  הנ"להדברים 
על זאת בלו יקו ,הם רצו להחמיראבל  ,מקור

ר ָעבַ  שבעוה"ר, וןכי .עצמם במשך הדורות
ְענוּ  ָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנוּ לֹוא נֹוׁשָ ירמיהו ח', [ ָקִציר ּכָ

אלו דברים אפשר  ,ראו חכמי הדורות .כ']
מנהג ישראל 'שוכמובן  ,תםולעשו להנהיגם

   חדש.קונים ולא לובשים בגד לא  ,לכן '.תורה
  

 ,כלי חדשאין קונים שמה שכתבנו,  לגבי
 הסיבהכי  ,]שם בהערה ה'[ הסברנו בעיני יצחק

וכלי חדש  .תלויה במה שכתוב בהלכות ברכות
שקנאו קודם י"ז בתמוז, ועדיין לא נשתמש בו, 

כמו שיש לדקדק  ,יכול להתחיל להשתמש בו
מלשוננו כאן. והטעם יובן מתוך המבואר לעיל 
בהלכות ברכת שהחיינו סימן מ"ה סעיף ח'. 

אבל  ,לקנות כלי חדשנוהגים שלא אכן דהיינו, 
הכלי  ,לפני י"ז בתמוז זאת כבר קנהאם האדם 

הוא עדיין לא שרשותו, רק נמצא בכבר 
להתחיל י הוא יכול השתמש בו בפועל, אז

עיקר ברכת ש כיוןוהסיבה היא,  להשתמש בו.
גם היה עיקר אז , והקנייה יא בשעתה, שהחיינו
הוא יכול להשתמש בכלי  ,לכן השמחה.

   .מצריםה בין כבר נכנסו ימיאפי' ש ,החדש
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שהחיינו לברך  אינוהמנהג  ,גבי מלבושל םולא
 ,ובנוסף הלבישה.אלא בשעת  ,יהיקנהבשעת 

 לא קונים ,לכן עניין של־שמחה.גם את ה נויש
 ,אותו מלפני כן וגם מי שכבר קנה בגד חדש.

לא  הוא עדיין ,ווכעת הוא רוצה ללבוש אות
מבחינה ש על אף ,לבש אותו אפילו פעם אחת

 כעת היאשמחה כי הצד  נויש אולי מתימסוי
בכל  שהוא כבר קנה זאת מזמן, ון, כיהפחות
את  מפני שכעת יש לו ,אין לו ללבשו אופן

וגם לא  ,לא קונים ,לכן .ברכת שהחיינו
אל  ,קודםמדהיינו, אפילו שקנית כבר  .לובשים
  . אותו כעת תלבש

  
אין ש למרותואפילו בשבת אין לובשין חדש. 

, נמנעים גם הללואבל בימים  ,בשבתלות יאב
ור שבת יכול לפת יום, לפעמים אולם .מכך

 ,אנשיםישנם לפעמים דהיינו,  .אחרות בעיות
 ,איזה הכרח ישנו . או אםיש להם קשייםר שא

, המצטעריםגבי ילדים לאו  .םילקנות בגד מסוי
הכרחי. דבר האפילו  ואולי ,זאתוקשה למנוע 

 דברה .את בשבתזלחדש  , ישאם אפשר א"כ,
  יכול להיות פתרון. 

  
מברכים שהחיינו, שלא  ,ועל מילה ופדיון הבן
  להחמיץ את המצוה. 

  
, ובפרט יש להקל לברך שהחיינו ,ועל פרי
 ,שאמרנו כפיו, כעתמזדמן הפרי חדש  בשבת.

, יש רואה אותולגבי האו  ,לאכול אותולגבי או 
מה  ,צריך להדגיש אולם .להקל, ובפרט בשבת

אדם מברך שהחיינו על כי ה ,מהרי"ץ אומרש
. מכךרק אם הוא נהנה ו ו אךזהראיית פרי חדש, 

מכך, אין לו  מתרגשונהנה  אינואדם אם ה אבל
לפעמים  נםיש לברך שהחיינו בשעת הראייה.

לא  ,אוכלים אותםר שאשאפילו כ ,דברים
 וזה בעונה שלו. ,אבוקדו כגון .מהם מתפעלים
את [אא"כ מי שבכל ז .מיוחד ינואש ,פרי פשוט

שמח בו, ועי' ברכת השיר והשבח ח"א פרק א' 
  סעיף מ"ז דף י"ד מה שכתב בשמי].

  

ר שאאבוקדו  נוישמהקהל: שמעתי כי  הערה
  .השנהימות כל אותו במגדלים 
אולי זהו  עוד יותר טוב. מרן שליט"א: תשובת

דוגמא  ניקחאולי  מין מסויים. יכול להיות. א"כ
מלפפונים כגון אדמה, הפירות  למשלאחרת. 

מגיעים בעונות ר שאקישואים, דברים ו
וגם אם  .כל השנהבאין אותם ו ,מותימסוי

הם באים מן , שלא בעונתם םתומביאים א
פירות בין השהבדל את המרגישים ו ,קירורה
 ,למשל אבטיח .םוּ וכן שׁ  .ישנים לבין החדשיםה

, ולכן וה עונתמתחילר שאכבו בודאי ששמחים 
ין אהקישואים, אבל על  .מברכים עליו שהחיינו

   שמחה. בכך שאיןכיון  מברכים שהחיינו,
  

לא הפרי הזה  ,שהיא סיבה מאיזו אם ,אולם
 כבר לא יהיה כגון שהוא, לאחר ת"בזדמן לו י

לא להפסיד את הוא שכדי ב לאחר ת"ב, א"כ
, ובפרט יש להקל לברך שהחיינו' ,הברכה
אם לא ימצא פרי זה  ,או אפילו בחול .'בשבת

לא להפסיד שכדי וזאת, ב .לאחר תשעה באב
 יכול לברך הוא לכן ,לגמריאת הברכה 

  חול. שהחיינו אפי' בימות
  

לת התחב[בספר ברכת השיר והשבח כי  ראיתי
נראים לי ה הוא כותב כמה דברים ],חלק השניה

אפשר או ש ,צריכים עיוןשהם או  ,תמוהים
, זהעניין לחלק ולהסביר כמה דברים ב

   .וכדלקמן
  

 הזה בזמן יכולים אם ,לעיין יש כך, כותב הוא
 חדשים פירות על שהחיינו לכתחילה לברך
 ע"השו מרן לדעת והנה .יהירא בשעת

 פירות על שהחיינו לברך דאין ,ל"י בפשטות
 אפילו אלא לכתחילה רק לא ,ז"בזה חדשים

 ברכה ל"הו ,בטעות בירך אם ,והיינו .בדיעבד
 לדעת אולםתמוה מאד.  חידושזהו  .לבטלה

 כיון ,שהחיינו לברך לו אין לכתחילה ,א"הרמ
 לברך יש ,נהגמה ומחמת .המנהג שהשתנה

   .בדוקא אכילה בשעת
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הברכה היא ש, דעת מרןגדול, לומר כן ב חידוש
ם יש אה ,ני יודעינא. כמו שכתב לבטלהברכה 

   ראיה.או  איזה בסיס לכך
  

הרואה  ,כך כותבהרי  ]או"ח סי' רכ"ה סעיף ג'[ מרן
מברך  ,פרי חדש מתחדש משנה לשנה

או על  ,ואפילו רואהו ביד חבירו .שהחיינו
ונהגו שלא לברך עד שעת  ,מסיים מרןו .האילן
רך בשעת יאבל מי שב מנהג.ו הזה .אכילה

 בגלל שנוהגים ?ברכה לבטלה וכי זאת ,ראייהה
 , שזהוהדבר יצא לו מהיכןיודע  ינניא ?אחרת

בא לחלוק על הרמ"א לא נראה כי ו עד כדי כך.
דברי מביא את ו הוא רק מוסיףשאלא מרן, 

 .לא הפסיד ,יהיומי שבירך בשעת ראהטור, 
פירושו  יןא ,כבר רךיבאם האדם  ,דהיינו

 כיון, האכילהאח"כ לברך בשעת  שתצטרך
ברנו ידכבר  .בשעת הראייהרכת יכבר בש

המשמעות בדבריו, מה  על הדיוק בעבר
, להגידלבוא ואבל  '.לא הפסיד' המדוייקת של
נראה לי כי  ,ברכה לבטלה זאת כי לדעת מרן

  חבר. לא לכך שורש ואין 
  

 אברהם בירך אתמביא בשם ספר  , הואשכן מה
דוקא  ומת זהימבחינה מסויו ,[סי' ס"ה אות ו']
 י"הב שמדברי ,לי ונראה ,וז"לסייעתא לדידן, 

 שנהנה בדבר אף ,המנהג שלפי ,מוכח
בירך בעל  .באכילתו רק מברך אינו, מראייתו

אבל הוא  ,ממהרי"ץ ההיפךאומר  ,אברהם את
הוא  כי ,משמע '.נראה לי'זאת בלשון כותב 

מבחינה  אדרבה, ו חידוש. א"כמבין שזה
, מביןבעצמו הוא זאת ראיה לדידן.  ,מתימסוי

כי  ,מרואהוא ולכן  ,כ"כ פשוט כי הדבר איננו
אתה אפילו אם  ,מרןדעת חושב שלפי  הוא

כיון , אל תברך שהחיינו, ראייההנהנה בשעת 
גם אבל  אכילה.שעת השנוהגים לברך רק ב

מאמר ומהרי"ץ , לומר כדעת היה לו צד שני
. דבר כזה נוישכי  ,מלאכת שלמהומרדכי 

כך בד"כ  כך, בסדר, ואכן לא נראה לו אמנם
וכח מ ,אבל בכל אופן העולם מבין בפשטות.

 צריך לכתבו. היההוא שחידוש  וזהכי  ,מכאן

שמע הוא אולי  ,הוא בעצמוכי כנראה  ,משמע
  חלקו עליו.ר שאאו ראה גדולים 

  
 לגבי כמה מציאויות., מכך "מקנפ הישנ

אינו מבחינה כלכלית ר שא ,אדם נוישלמשל, 
פירות  נםיש .את הפרי החדש יכול לקנות

אם האדם  ,כמו כן .מאד שהם יקרים ,חדשים
, ראה על הראייה חיינוהתחיל בטעות לברך שה

אדם וכן,  והתחיל לברך, מה יעשה?פרי חדש 
את הפרי  יכול לאכול ואינו ,חולהשהוא 

ני ינא בריא.עד אשר י, ק לראותור החדש, אלא
את בריא, אבל בינתיים אין לו הוא ייודע מתי 

דינא 'ין קיים יהאם עד האפשרות לאכול אותו.
   לא?שאו לברך בשעת הראייה,  ,'דתלמודא

  
שלושה  ישנםבהמשך, כי  מביאהוא  כךעל 

 ואין ,קשה הכלכלי שמצבו אדם , וז"ל,פרטים
 לו אין ,חדשים פירות לקנות אפשרות לו

 ,יהירא בשעת פירות אותם על שהחיינו לברך
 כ"כש דלא .השוק ןמ שיאזלו חשש שיש פ"אע

 הוא .ג"ס א"פ א"ח והשבח השיר ברכת בספרי
 התחיל אם וכןבעבר.  כתבממה ש ,חזר בו
 ונזכר ,יהירא בשעת שהחיינו עותטב לברך

 לכתחילה מברכים שאין לו שהעירו או ידמ
 ',חוקיך דנימל' לסיים צריך אינו ,היראי בשעת

 דעת על בדיעבד ויסמוך הברכה ייםסי אלא
   .א"הרמ

  
אין אם ני כי חושב ,נו אומריםמה שא לפיאולם 

אדם הזה אפשרות מבחינה כספית לקנות את ל
, פשיטא בשעת הראייה הוא נהנהוהפרי הזה, 

ויכול  .שהחיינו לברךעליו מהרי"ץ דעת שלפי 
כ"כ  נהינאכי ה"ה אפילו אם ההנאה  ,להיות
 יאז ,לא להפסיד את הברכהשכדי ב .גדולה

הרי רק  לקיים את הדין. ע"מ, ראוי שיברך
שמחה  ישנה האכילהבשעת  ,המנהג מבחינת

בא להפקיע את  לאהדבר אבל  ,יותר גדולה
שראה פרי חדש ם דאכן לגבי הוהברכה בכלל. 

שעליו לסיים את  פשיטא ,ךלבר התחילו
דהיינו,  כ"כ.מכך נהנה  ינואעל אף ש, הברכה
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לא שם לב, , הוא ברךאם הוא כבר התחיל ל
 ,לברךכבר איזה בלבול, והוא התחיל לו היה 

 וןכי פשיטא שהוא יכול לגמור את הברכה,
רק בגלל  לגמרי לא נעקר דין התלמודש

  המנהג. 
  
 שאינו ,חולה אדם וכןכותב כך, ממשיך ו הואו

 לברך לו אין ,חדשים פירות לאכול יכול
הוא אולי  ,מי יודע .היראי בשעת שהחיינו

 טעה ואםלגמרי.  את הברכה הזאת יפסיד
 כמו ודלא .לעיל כ"וכש ,בדיעבד יצא ,ובירך
 אגסי שמעון לרבי ,שבא זהב בספר שכתב

 שוםמ ,יהירא בשעת לברך יכול שחולה ,ל"זצ
 ין.מעני זהו דבר .הראשונה תקנה נעקרה שלא

רבי שמעון  לדידן. עוד קצת סייעתא כאן נהיש
 של הבן איש חי. ובדור, דאבגדהיה באגסי 
 אות סוף ט"תרל' סי[ ז"הט כ"שמל זה ודימה

 שנהגו ]'ח בסעיף שם[ ע"השו ןרמ כ"עמש ]'כ
 .אכילה בשעת 'בסוכה ישב'ל ברכת לברך
מברכים ר שא ,אחרותהקהילות המנהג לפי 

אדם  אם ישנורק בשעת אכילה, 'לישב בסוכה' 
 ינואאמנם הוא  אינו אוכל לחם באותו היום,ש

אבל ביום הזה הוא  ,לצוםאז אסור כיון ש ,צם
 כי יעבור ,יוצא א"כ פרות.ו אוכל מיני קליות

 .'לישב בסוכה'ברכת שיברך בלי מ ,היוםכל 
 ',לישב בסוכה' כי ברכת ,סוברים הרי הם

דהיינו,  את כל הדברים האחרים. תפוטר
והברכה  ,עיקר הקביעות בסוכה הינההאכילה 

ואת  את השינה ת גםפוטר בשעת האכילה
 . הכלכל מה שנעשה בסוכהואת  הדיבורים

 אינו אוכל פת ,זהא"כ, אם האדם ה .בכךנכלל 
 ז"וע אומר הט"ז חידוש. ?מה יעשה, ביום הזה

 פת לאכול לא שדעתו דמי ל"נ ,שם ז"הט כתב
 חלום תענית שמתענה מי ש"וכ ,היום כל

 ,ראה בחלום דבר רע הרי אם האדם .בסוכות
, אפילו שזהו חג הסוכות. מותר לו להתענות

 בה שיכנס פעם בכל ,וכהסה על לברך חייב
, 'דינא כתלמודא'חזר דינו כ .טייליל יום באותו

האדם מברך ש ,הרמב"םוכפי דעת הגאונים ו
בכל פעם שהוא נכנס לסוכה, ואפילו חמשים או 

 ,יום שאותו כיון, והסיבה היא מאה פעמים ביום.

 ,התלמוד לדין הדרינן ,פת אכילת בו אין
   .ש"יעו שם לישב שנכנס פעם בכל דמברך

  
 כתב ז"ועפ ברכת השיר והשבח, ספר מביא
 יכול שלא באדם ה"דה ,שם שבא זהב הרב

 ,חולה שהוא מפני חדשים פירות לאכול
 הראיה על לברך ויכול ,התלמוד לדין הדרינן

   .כ"ע
  

 דאין ד"והנלע ,ואומר כךחולק על  הוא אולם
 ז"הט שדברי כיון ז,"הט כ"למש זה דין לדמות

 החיים כף הרב כ"וכש ,להלכה מוסכמים אינם
 ],'ח אות[ רדכימ המאמר בשם ]ז"צ באות שם[

 ,אכילה בשעת לברך ת"כר שנהגו מה דלפי
 ,ח"הכ כתב ולכן .לבטלה לברכה לחוש יש

 ,אחרמ 'וכהסב לישב' ברכת ,הברכה עמשיש
 הז יולפ .כ"ע בויבל שיברך או ,לצאת ויתכוין

 להביא שרוצה בחולה ,ננוילעני ה"דה ל"י
 ברכת עמיש ,שהחיינו ברכת לחיוב עצמו

 אותו לפטור ויכוין ,אחר מאדם שהחיינו
 או ,היאראי דקאי' מדג מדינא שהחיינו מברכת
 בזה ורטויפ חדש גדב שיקנה או ,בויבל שיברך

למה  ,דומה אינו הדברלדעתו  .היהראי את
מצד  לא בגלל שזה לא דומה .שכתב הט"ז

חולקים על  רביםבלאו הכי שלל אלא בג ,עצמו
נהגו הם מסכימים לדבריו, כיון ש ואינם הט"ז

הם ש וכיון .אכילההלברך בשעת  ,כר"ת
   .בנ"דה"ה גם חוששים לברכה לבטלה, ממילא 

  
 דבר כפי שכתב הט"ז,הפשיטא ש ,לדידן אבל

דינא 'אצלינו קיים ה שאדרבה, שהרי
בכל פעם מברכים ואנו  ,למעשה 'דתלמודא

 דברהודאי שב ,ממילא נכנסים לסוכה.אנו ש
   דומה לנושא שלנו.

  
רכת ב, יפסיד את חבל שהחולה הזה ,ןלכ

אפשרות לקיים את את הכיון שאין לו . שהחיינו
 ,לפי דעת מהרי"ץממילא מסתבר כי  ,המנהג

למרות  ,דין התלמודו את במצבנשאר לו 
 ,הרי בלי המנהגש .יהיהראן מכ"כ נהנה שאינו 

  היה צריך להיות.שכך ודאי ב
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כשאינו יכול לאכול את הפרי מחשש  כמו־כן
  תולעים. הוא הדין והוא הטעם.

  
 וןזה קצת שונה, כילכאורה  מהקהל: שאלה

הוא ין יעד גם אם הוא לא יברך, ,סוכהלגבי ש
אבל לגבי  .של ישיבה בסוכה קיים את המצוהמ

הוא  ,כעת ברךא יל אם הוא ,שהחיינוברכת 
  .לגמרי את המצוה מפסיד

 , אתה מחזקאדרבה א"כ מרן שליט"א: תשובת
אבל  אתה אומר עוד יותר טוב. את דברינו.

 כאן נויש אמנםעדינה. נקודה  זאתלכאורה, 
לגבי סוכה, אבל זאת לגמרי, מפסיד  שהוא ,צד

 חשיבות בכךדאורייתא, יש מ מצות עשה זאת
בסדר,  מדרבנן. ברכת שהחיינוואילו , גדולה

  עוד נדבך. כאןאפשר להוסיף 
  

 התימנים, הרב מדבר רק לדידן מהקהל: שאלה
 ,מהרי"ץשל־הפסק דהיינו, ? והאו גם לדיד

  הו?מתאים גם לדיד
היו באים לשאול הם אם מרן שליט"א:  תשובת

גם כך שהוא היה עונה  ניחושב ,את מהרי"ץ
, וגם ספרדי היה ,המאמר מרדכיהרי  .'והלדיד'

תלוי  שהדבר ,לא נראה .הוא אומר כך
של־שאלה  שזאתאלא , במנהגים במחלוקת

 מנהג אחר.זה לא שיש להם  .הכרעה בהלכה
מהרי"ץ ני כי חושב לפרש? כיצדהיא, השאלה 

לכל מי  כךהיו פוסקים  ,מאמר מרדכיבעל ו
  .לשאול אותם שהיה בא

  
  

וגו', האם רינה זאת  ביאור הפסוק קומי רוני בלילה
שירת  לומראבותינו  שירה, והשלמה בעניין מנהג

  ה. הים בעת צר
י  ,[ב', י"ט] במגילת איכהאומר  הפסוק קּוִמי רֹּנִ

ֻמרֹות ְיָלה] ְלרֹאׁש ַאׁשְ ִים  ,בליל [ַבּלַ ְפִכי ַכּמַ ׁשִ
ֵני ֲאדָֹני ְך ֹנַכח ּפְ ִיְך ַעל ֶנֶפׁש  ,ִלּבֵ ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ׂשְ

ל חוּצֹות. רֹאׁש ּכָ ָרָעב ּבְ  וזה עֹוָלַלִיְך ָהֲעטוִּפים ּבְ
   איכה.מגילת ב ,קינותה פסוקין אחד מ

  
לשון זהו  '?בלילה רוני' פירושהמה  ,לכאורה

ֶבת ִציֹּון נאמר,ש ה. כגוןשמח י יֹוׁשֶ  ַצֲהִלי ָורֹּנִ
ת ִציֹּון וכן נאמר, [ישעיהו י"ב, ו']. ְמִחי ּבַ י ְוׂשִ  ָרּנִ

, א"כ כיצד נאמר לרנן. היינו רינה [זכריה ב', י"ד].
י  ְיָלה קּוִמי רֹּנִ ְך  ,וגו'ַבּלַ ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ ִאי  ,וגו'ׁשִ ׂשְ

ָרָעב  ִיְך ַעל ֶנֶפׁש עֹוָלַלִיְך ָהֲעטּוִפים ּבְ ּפַ ֵאָליו ּכַ
ל חּוצֹות. רֹאׁש ּכָ עם  ת, מסתדראיך הרישא ּבְ

  הסיפא?
  

כפי מה שאנחנו נוהגים לומר  וזה מהקהל: הערה
  .' בעת צרהויושע'

 'מושיע'אתה אהה,  מרן שליט"א: תשובת
   לדבר. ברצוניאותנו... בסדר. על הנושא הזה 

  
 ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב עדיין ,הרבים בעוונותינו

את אומרים ר שאכ ,ללכבדרך  ].'ירמיהו ל', ז[
שלוש פעמים  חוזרים ,שירת הים בשעת צרה

ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ,הפסוק על שמות [ ּתִ
 דברחידשנו  ,אבל מהשבת הזאת .ט"ו, ט"ז]

 וכןמבעוד יום.  ,בליל שבת' ויושע'אמרנו נוסף. 
כמה עוד הוספנו  בתפילת שחרית. אולם בבוקר

 חוץ מן פעמים. שלושפלם שיש לכפסוקים, 
ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחדהפסוק  ג"פ  כפלנו, ּתִ

מוֹ  ִאיׁש ִמְלָחָמה ְי"יָ  ְי"יָ גם את הפסוק  [שם שם  ׁשְ
ּכַֹח, ְיִמיְנָך  ְיִמיְנָך ְי"יָ  וכן את הפסוק ,ג'] ִרי ּבַ ֶנְאּדָ
ְרַעץ אֹוֵיב ְי"יָ  ִמי  וכן את הפסוק ,[שם שם ו'] ּתִ

ֵאִלם ְי"יָ  ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ָכֹמָכה ּבָ ר ּבַ ֹמָכה ֶנְאּדָ , ִמי ּכָ
ה ֶפֶלא  את כפלנו [שם שם י"א]. ְתִהּלֹת עֹׂשֵ

 לכךפעמים. יש  שלוש ,הללוארבעת הפסוקים 
כיון  ,זאתעשינו  חכמי תימן.בי כתב ותמקור

 שצריך התעוררותמחמיר, והמצב שראינו כי 
הפסוקים האלה שלוש  על לכן יש לחזור .יתירה
  . מאפשר זאתמצב ה אם ,פעמים

  
 לקרואכמובן מתאים  ,אזעקהה הישמע ובעת

ִלי  את הפסוקג"כ ולומר  תהלים,בספר  ל ּכְ ּכָ
ְך  ,יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח קּום ִאּתָ ְוָכל ָלׁשֹון ּתָ

יִעי ְרׁשִ ט ּתַ ּפָ ׁשְ לומר טוב  .ז]"י ,ד"[ישעיהו נוגו'  ַלּמִ
ח"ו  אדם נמצאכאשר ה התעוררות, פסוקי

   בשעת צרה.
  

 .כמה סליחותכאן נאמר  ,השיעור לאחר בל"נ
אנחנו  חשוב מאד. דברה, שארימי שיוכל לה

  . , אכי"ר' בקרובמקוים לישועת ה
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רוני ' ,כיצד לבאר את הפסוקאופן,  בכל
הרב אלא התשובה היא, כפי שבני  '?בלילה
 בשעת צרה, אפילו הי"ו העיר מקודם, כישאול 

  . שירה ורינה לומר שייך
  

אקדים כדי שהמושגים יהיו ברורים, ב אולם
להסביר  בכדי ,יותבס"ד שלוש אפשר ראומַ ו

 לומר ,אבותינו נהגוהרי  שירה.של־ין יהענ את
ן האויבים בדרך מ ,את שירת הים בשעת צרה

   . מה ההסבר בזה?ללכ
  

אמונה וטחון ימתוך בכי  ,בשיעור הקודם דיברנו
אנו  ,יושיע אותנוהוא ודאי בש ,בהקב"ה

אנחנו  , לכןסים ונפלאותבטוחים שיעשה לנו נ
לכך מעכשיו. והבאנו כבר אומרים את השירה 

 עשוגם בקריעת ים סוף , כי המכילתאן מ מקור
לפני מעוד  ,בחוישרו ושהם . כךאבותינו 
מה שסמכו קריעת ים סוף, על דעת שהיתה 

ישנה זה בעצמו כבר בדבר ו ,הקב"הבובטחו 
ל ֶאְקָרא ְי"יָ  ל. כמו שנאמר,גאיהזכות לה  ,ְמֻהּלָ

עַ  ׁשֵ    .שמואל ב' כ"ב, ד'][ ּוֵמֹאְיַבי ִאוָּ
  

מרננים מה שאנו  ,זאת ה להסבירישני אפשרות
כי דרך כזאת,  נהשְ יֶ לפי ש ,בשעת צרהושמחים 

דוקא על ידי מעוררים רחמי שמים  ,בשעת צרה
תפילות ותחנונים וסליחות  ע"יהשמחה, ולא 

בכמה  מבואר דברה .צערשל־דברים ו ותעניות
פלאות נספר בהבאנו זאת בס"ד ו ,ספרים

על הפסוק  ],דף פ"ט[ ך בפרשת נשאמתורת
 ששערי ופעמים, 'לעבוד עבודת עבודה'

 וסיפרו .פתוחים שירות ושערי ,ננעלים תפילה
 על שהתפללו ,בירושלם שאירע מעשה

 בשירות והתחילו ,נענו ולא הגשמים
 אסירים מוציא ,לדבר זכר .ונענו ותושבחות
על ידי דהיינו, דוקא  ].'ז ח"ס תהלים[ בכושרות

אפשרות ה . זאתשערי שמים נפתחים ,שירה
אמירת שירת מנהגינו בלהסביר את  ,הישניה

  הים.
  
שכבר הזכרנו אותה  ,שלישיתה אפשרותה

על־פי בכך, לא הארכנו  אולםבשיעור הקודם, 

 מהרי"ץ בעץ חיים ביאוה ,של"הב המבואר
אפילו  ,אמירת השירה בכל יום, חלק א'
בכוונה  אתזאומרים , אם רגיליםהבזמנים 

כאילו אותה שעה גם הוא יצא  ,ובשמחה רבה
 נפלאה לכפרת עוונותרים, היא סגולה ממצ

   .יעו"ש
  

לכפר  ותל הצרות באככי  ,שאנחנו יודעים וכיון
ַרק ֶאְתֶכם  ,הקב"ה כפי שאומר על עוונותינו,

חֹות ָהֲאָדָמה ּפְ י ִמּכֹל ִמׁשְ ן ֶאְפקֹד  ,ָיַדְעּתִ ַעל ּכֵ
ל ֲעו ֹ  , דהיינו .[עמוס ג', ב']ֹנֵתיֶכם ֲעֵליֶכם ֵאת ּכָ

משלם להם  ינואהקב"ה  ,עולםהלגבי אומות 
עד שתתמלא  מחכהאלא שעה, הבאותה 

אצל בסוף שהיה  ואז הוא מאבדם, כפי ,סאתם
מתוך  שראל,ילגבי עם אבל  אנשי נינוה.

ו יצטבראינו מחכה עד ש ,הקב"ה אוהב אותנוש
הוא מעניש אותנו קצת בכל  אלא ,העוונות

עוונו. ממילא, כאיש  פוקד עלינוהקב"ה  פעם.
בכדי שלא , קצת מן העוונות כל פעם מורידיםב
דוקא מתוך הדבר נעשה, . ח"ו היה כליהת

   ].דף ד'[ע"ז במסכת  כידוע מהגמרא אהבה.
  

כיון ששירת הים  אולי אפשר היה לומר, כי ,לכן
כאילו הוא בעצמו היה  ,בשמחה נאמרת

בעת את זלכן אנחנו אומרים  ,בקריעת ים סוף
אפשרות ה עוונות. זאתלכפרת צרה, 

   .את מנהגינו להסביר ,שלישיתה
  

 ינם נראיםא, שני ההסברים האחרונים ,אולם
 ,היא הסיבהו רק ההסבר הראשון.אלא  לענ"ד,

 נהגולא אבותינו  ,לפי מה שאנחנו רואיםכי 
מתוך שמחה, בעת צרה שירת הים  לומר את

אלא שירים ותושבחות,  מכךלא עשו הם 
באימה ביראה ברתת יותר  השירה נאמרה

שירת  תפילה, בתורתהעם  זאתאמרו ובזיע. 
 ,זאת היתה תפילהאבל  ,בה' מתוך בטחון ,הים

 ,אז בלב נרגש ובתחנונים ולא שירה. אומרים
ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד  ִאיׁש ִמְלָחָמה ְי"יָ  ְי"יָ , ּתִ

מוֹ  יציאת שרים ומזכירים את מה שהיה ב .ׁשְ
ייעשו גם  הללוסים הנ, ואנו מקוים כי מצרים

   לנו.
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 משל.כ וזה ,'מצרים'המלה  ,שהסברנו וכפי
 .'מן המיצר קראתי יה' ,מלשוןגם זה  ,'מצרים'

מתפללים לנו. לכן אנו הגויים רים ימצש דהיינו,
ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ,כעת  ְי"יָ  ולפני כן ,ּתִ

מוֹ  ִאיׁש ִמְלָחָמה ְי"יָ   פירוש המלהמה  .ׁשְ
? ה"א' עם אימתהמדוע כתוב ' '?אימתה'

? ופחד' אימהכתוב, 'צריך להיות לכאורה היה 
תיפול עליהם  .אימת ה"אאימתה היינו, אלא, 

[עיין השכינה הקדושה  מדת הדין.של־פחד ה
   רבינו בחיי].

  
, השירה סוףמתפללים עד ממשיכים ואנו  כךו

ַהר ַנֲחָלְתךָ  ֵעמֹו ּבְ ִבֵאמֹו ְוִתּטָ  ,[שמות ט"ו, י"ז] ּתְ
. נזכה לגאולה שלמה זהי"תבעאנחנו מקוים כי 

כבר ש ,[שם שם, י"ח] ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד ְי"יָ  וכן,
נאמר  ינואהדבר  ,יגיעו ימות המשיח. א"כ

לי שני ההסברים  לכן, לא נראים מחה.מתוך ש
  האחרים. 

  
[עמ'  תפילהבספר שערים ב ,נקוסיפ הגרש"ד

, וגו' קומי רוני בלילה'מביא את הפסוק  ,נ"ו]
 תפילה היא רינה דלכאורה ,וקשהכך, כותב ו

 איך כ"וא ,ה"להקב ושבח שמחה מתוך הבאה
 עולליך נפש על' בתפילה כאן מקומה נמצא

 אבל '?חוצות כל בראש ברעב העטופים
 דוקא ,רינה של זו תפילה היא מיוחדת ,באמת

 שערי כשנסגרו ,נוראות וצרות רעב בזמן
 לך דאין .ברכה שערי לפתוח וצריכים ,שמים
 כמו ,שמיםה מן טובה השפעה שערי פותח

 פנים מראה כאשר שמיד .שבחותוות שירות
 י"י בו ה"הקב מקיים ,מעלה כלפי צהובות

 ,צהובות פנים הוא אף לו ומראה ,לךיצ
 גדול וכלל .וישועה ברכה שערי לו ונפתחים

ה שמח מתוך אלא שורה השכינה שאין ,הוא
שאמרנו  , כפיהיהדרך השני כפי דבריו הם .וכו'

  קודם.מ
  

ידידנו הרב קיבלתי מכתב מ דברינו אלה, על
'זריז  הוא ת"ו. נתיבותהעיר מ ,הי"ודוד צפירה 

 לאחר ,יום ראשוןב מיד ונשכר'. קיבלתי זאת
בשיעורו תב לי, וכא והוכך  הקודם.השיעור 

נחס, מורנו שליט"א יהנפלא מוצ"ש פר' פ
שניתן לומר שירה  ,הביא כמה וכמה ראיות

 , דלא כהגר"ח מבריסק.הנס קודם שנעשהאף 
לומר  ,ועל פי זה ביסס את מנהגינו המפורסם

נצל מאויבים הקמים ישירת הים כסגולה לה
  עלינו. 

  
שמנהגינו לא סותר את  ,אבל יכול להיות

אולי לעולם אין שייך לומר  .דברי הגר"ח
אולי  שעדיין לא נעשה. להקב"ה שירה על נס
 אפשראי אמר, כי אכן נֹ ניישב בדרך אחרת ו

 ., כפי שיטתועדיין לא נעשהלשורר על מה ש
 ,'יימת דרך ביד האדם לסלק חרון אף האך ק

על ידי שכביכול  ,בעת ששערי תפילה נעולים
ומתעסק בשירות שוכח מצרתו, הוא 

כמו  ,נפלאותיורוב שבחות להקב"ה על וות
תפילה ינקוס בספרו שערים בשייסד הגרש"ד פ

אני הקטן שער רינה אות ו'. וכבר זכיתי 
 להביא דבריו בביאור על פיוט אתה גאלת

גליון הבסוף  נמצא זה ,נדפס בדברי חפץש
ביאור  הוא כתב ,"דברי חפץקובץ "של־השני 
הנאמר בליל  ',אתה גאלת'פיוט העל רחב 

יא ראיה מדברי הזוה"ק והוספתי להב הסדר.
את הפסוק "רני  מבארהוא שם  פרשת וישלח.

שהרינה להקב"ה תסובב , פלט תסובבני סלה"
כאן מקור נפלא  נויש ,לכאורה את הצלתו.

 'רני פלט'כי  ,אומרהזוה"ק למנהגינו. דהיינו, 
רוח ' הצלה.ו מפלט נויש ,על ידי הרינהש, היינו

  .'והצלה יעמוד ליהודים
  

מנהגינו אינו ראשית,  משיב בס"ד כי והנני
רצה הוא ש כפי, מבריסק הגר"חדברי ל סותר
הגר"ח גם כי , הסברנוהרי  .כאן לכאורה להבין

רק  .'ניאי נביא ש"פע'ש ,בעצמו מודה
כל עוד  בצירוף ,נקוס הסביר אותויהגרש"ד פש

הוא  אינם נראים לי.ר שאדברים אחרים, מיני 
דבר שהנס כבר  ודוקא אם זהזה כי  ,מסביר
אי אפשר ר שא ,דברים אלו וכו'. עשוינקרא 

 ,סובר הגר"חגם . הגר"ח להוסיפם לדברי
על פי נביא 'אליבא דתירוץ בנו הגרי"ז, כי 

נביא יין נבואת הענאת הגרי"ז יישב כך  .'ניאש
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 מתנגשים עם הגר"ח, איננו יהושפט. א"כ, בזמן
 ,'על פי נביא'זהו אם כי  ,הגר"ח מודהגם ש וןכי

   .הנס שנעשהעוד קודם אפשר להגיד שירה 
  

י לֹא יִ  ,נו מובטחיםכיון שא ,ממילא ֶאת  ּטֹׁש ְי"יָ ּכִ
דֹול  מֹו ַהּגָ ֲעבוּר ׁשְ  ,ב]"כ ,ב"י 'שמואל א[ וגו'ַעּמֹו ּבַ

ְהיֹוָתם  בתורה"ק נאמרכבר וכן  ם זֹאת ּבִ ְוַאף ּגַ
ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ים  ,ּבְ ים ְולֹא ְגַעְלּתִ לֹא ְמַאְסּתִ

על  יש לנו הבטחות ,ד]"מ ,ו"[ויקרא כ וגו'ְלַכּלָֹתם 
, הנביא כך אמר לנוש כביכולא"כ , כך
אולי  ,בעז"ה יעשה לכם נס.בודאי הקב"ה ש

י דברי הרמב"ם "פע ,זאתבהמשך נבסס 
סותר את  מנהגינו אינו ,אם כן תימן.גרת יבא

  . הגר"חדברי 
  

ב אמר, שאם יש לי שהר נראה מהקהל: הערה
 החשבון שלשירה ושמחה, לא נראה שיתפוס, 

[לא  כמניין שירה. ,515יוצא  ,אותיות שבע
  העורך]. .הבנתי

, זה מה שאתה אומר מרן שליט"א: תשובת
גימטריאות  ', קרבן ריח ניחוח לי"י.שירה' בגדר

  דברים נסתרים ונעלים. יפה מאד. אלו ,אלהכ
  

 ,עיקר הרעיוןברצוני להתייחס לאופן,  בכל
ינני חושב א ,ראשית ינקוס.הגרש"ד פ שכותב

אבותינו מדורי  אנו יכולים לבאר את מנהגכי 
נקוס ישל הגרש"ד פעל פי הרעיון  ,דורות

. חידוש מה שהוא אומר, זהו דבר בזמנינו.ש
 זאת על כך?בנו  שאבותינולבוא ולומר, 

להביא מקור מחז"ל, דהיינו יותר, מסתבר לי 
על הדבר בנוי כי גיד , מאשר להמכילתאמה

ברא ג', , אכןמצד אחד ינקוס.הגרש"ד פדברי 
. הוא אומר דבר נחמד, 'אמר מילתא רבא

, כי להגידו לבוא מחודש מאד. ופירושאולם 
, ובזכות לרנן להקב"ה' היינו, לשיר וקומי רוני'

  זהו דבר מחודש. נזכה לנס,  כך
  

דף [ הגמ' במס' תמידנגד הוא דבר ה, שובפרט
תנא רבי חייא, כל , כך אומרתה ]ל"ב ע"ב

העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. שנאמר, 
אשמורות שפכי כמים קומי רוני בלילה לראש 

, היינו' רינה' ,לפי הגמ' .לבך נכח פני ה' וגו'
 המהרש"א שם,גם מבאר כך  תורה.של־רינה 

גמ'  ישנהיוצא כי המהר"ם אלשיך.  וכן
מלשון שירה, אלא  נהנאי ,'רינהכי 'מפורשת, 

  .תורהשל־רינה ל היאהכוונה 
  

קומי כנישתא  ,אומר ]שם[על הפסוק התרגום  גם
י במשנה קִ סוֹ בגלותא, עֲ  דשריאדישראל 

עם  הולך בד בבד פירוש זה, . גםוכו'בליליא 
   הגמ'.דברי 

  
 הל' י"ג]ת"ת הלכות פ"ג מב[רבינו הרמב"ם  אף

אין רינה של  אמרו חכמים, ,מביא בשם חז"ל
  .קומי רוני בלילה תורה, אלא לילה. שנאמר,

אלא  רנהּ גָ  , 'איןשם גירסא אחרת נהיש אמנם,
   משנה. הדבר אינו לעניינינו אבל .וכו' תורה

  
', קומי רוני בלילה'כי את הפסוק , יוצא א"כ

 ממילא, .השמחה זאת בכלל עלפרשים מ אינם
 זהו פירוש ,שערים בתפילהספר שכתב  הפירוש

 נגד הרבה מאמרי חז"לכשהוא מאד מחודש, 
   מדרשים.ו
  
אומרים בדיוק הכאלה  נםיש ,מכך הריתי

קומי ספדי  ,היינו 'קומי רוני בלילה', כי ההיפך
 שכתובפסוק ה מביאים ראיה מן הם .בלילה

ַויֲַּעבֹר לגבי אחאב,  ל"ו][א' כ"ב, בספר מלכים 
ֲחֶנה ּמַ ה ּבַ ר שאכ ,כשאחאב מת במרכבה .ָהִרּנָ

 ה שם המלהכתוב הוא נלחם עם הארמים.
 נםאו שיש הספד. , ופירושה הוא'רינה'

רוז. מלשון כהיא הכוונה כי  ,מפרשים שםה
כמה  נםיש ,א"כ והכריזו.קול  שהעבירו דהיינו

ו מלשון נאינ, 'רינה'לשון בהם ש ,וכמה מקומות
דברים [ ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמוֹ  ,אפילו הפסוקשירה. 

 נהיש א"כ הכריזו.לדעתם פירושו  ,ל"ב, מ"ג]
   .מלה 'רינה'משמעות אחרת ל

  
קומי רוני , כך ]מובא במעם לועז[ במדרש מובא

זכרי אותו בכל , אבב, בליל תשעה בלילה
עבור הרינה כמו וי ', מספד.רוני' שנה ושנה.

 הקרי הואשהרי  ,דניםהם אח"כ ו במחנה.
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מה '. א"כ, בליל' ואהאולם הכתיב  ,'בלילה'
חצות אחרי ומה למוד לפני חצי הלילה, ל

  הלילה? 
  

כותב  [שם באיכה]רבינו אברהם אבן עזרא  גם
אבן עזרא הוא את פשט המלה 'רוני', הרי ה

 ןוכ ,בנהי או בשיר קול הרמת ,רני וז"ל, ,פשטן
, כנראה הוא רצה לפרש. הכרוז ',הרנה ויעבר'

ן לפי ובמ ות.ישתי משמע ', ישנןרוני'לה מכי ל
זו, לשני במלה אפשר להשתמש , כי יןיהענ

ויעבור ' ,הוא מביא את הפסוקו הצדדים.
דברי הגרש"ד  ,אם כן כרוז. שזהו, 'הרינה

  .פינקוס, אינם מוכרחים כלל
  

ר הזוה הראיה שהביא השואל, מדברי ספר לגבי
רני 'הפסוק על  דף קע"ט ע"א] [פרשת וישלח הק'

דבר האולם  ראיה טובה.זאת לכאורה  ,'פלט
מדבש שם,  מתוקשל ה ואולי מתאים לפי הסבר

ס' מי שיראה שם ב מוכרח.איננו  אבל הדבר
ינו א, 'אתה סתר לי מצר תצרני' הפסוק ,זוהרה

תר סתה א' .ערר היצמדבר על האויב, אלא על 
הצר 'זהו , הרע היצר .', ר"ת סמא"לצרמי ל

בזוהר על  , מדוברפשטותב .'הצורר אותם
על דהיינו,  'רני, פלט'. ,כתוב . ועל כךיצה"רה

אבל  , ניצולים מיצר הרע.ידי שמרננים להקב"ה
   גשמי.האויב ה פילכ ,ראיה ת אינהאז
  

 אלו הם כותב כך, מתוק מדבש,בעל  אמנם
שיש בהם מדרגות של הצלה, דהיינו השירים 

כי ע"י ם מכל צרה, האד תסגולה להציל א
להקיף את אורות מקיפים דברי השיר נעשים 

מכל צרה. ולכן ביקש דוד  מרוהאדם ולש
 ,ני יודעינא .וכו' בהם תסובבני מהקב"ה ואמר,

לכך לו מקור  בודאי היה, זאתלקח  הוא מהיכן
, עטרת צביאת הספר גם במפרשים, הוא מציין 

   לא ראיתי את הפרט הזה.גם שם  אבל
  

לא ו הדבר אינו מוכרח בלשון הזוה"ק, כיו למדנ
  .את דבריו להסביר כך כ"כ פשוט

  

זה דייקתי בהשואל כך, כותב  ,מכתבו בהמשך
 י"יפיהם פתחו גאולי ' ,יטן שאמרילשון הפ
אח"כ ו. 'על רוב נפלאותיו למלכםלשבח 

אמר משה  ,שירה וזמרה ודברי הלל' ,כתוב
 ,תושבחותלה ותפארת ודברי לפני קונהו. תה

פיוט 'אתה ו בזה .'מרו פדויים לפני גואלםא
הוא א"כ  ., שאנו אומרים בליל הסדרגאלת'
על מה  י"י'.פיהם פתחו גאולי 'כתוב  הרי, שואל

לא  םה'. דהיינו, על רוב נפלאותיו' יבחו?שהם 
אלא , שקרה להם כעת בחו על הנסישהם ש

 ' בסתמא.רוב נפלאותיו'ברו על יהם דש
 נסיומשבחים את הקב"ה על  הם ,כביכול

קרה ש נסהאבל לא על  ,נפלאותיו בעלמאו
  כעת.להם 

  
לא  אמנם, כך.אפשר להסביר  כיצד ,יודע ניינא

אבל  המדובר. איזה נפלאות , עלכאןכתוב 
אמר  ,שירה וזמרה ודברי הלל, כתוב בהמשך

 , על עצם הנס.אח"כ יההזה  נהו.משה לפני קו
 בדברירואים את החילוק  כיצד ,יודע אינני

'על רוב אתה אומר אז ש ,לפני הנסהפייטן, בין 
בקיעת של־הנס אחרי יו' בעלמא, לבין נפלאות

 .בדברי הפייטןולא רמוז  כתוב יננואדבר ההים. 
אמר  ,שירה וזמרה ודברי הלל'הרי הוא אומר, 

לה ותפארת ודברי משה לפני קונהו. תה
   .אמרו פדויים לפני גואלם' תושבחות,

  
עד כדי כך חושב שאפשר לדייק  ינניא ,בכללו

, לפעמים יש צריכים לדעת ן.טימדברי הפי
ראשי או  ,חרוזים כגון ,הכרח איזהפייטן ל

ולכן , ליםהוא מוגבל במו, אותיותאו  ,בתים
ני רואה ינאבכל אופן, אבל  לדייק.עליו קשה 
 הפייטן היה, אם אדרבה דיוק. איזה כאן נושיש

שזה  ,זאת להדגיש היה עליו, לומר כך צהור
   לפני הנס.מדובר על , וזה הנסלאחר על מדובר 

  
[על חנוכה  נקוסידוקא מדברי הגרש"ד פ ,מאידך

 ינו.קצת ראיה לדבר נהישני כי חושב ,דף קי"א]
, אמרו בזמן יהושפטכי הרי כתוב ש, מביאהוא 

, הללבהתחלה אמרו  שה פעמים.הלל של
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ההלל את  הנביא.את ה הבשורה מתבשעה שהי
 יצאו למלחמה.ר הם שא, כהם אמרו השני

 אמרו את ההלל ביחד, הם שהם חזרו ולאחר
זאת , למה עשו הוא מסביר א"כ עם כלי שיר.

 הרמב"ןכך , מדין תורהש וןעם כלי שיר? כי
 צריכה להיות עםקריאת ההלל  ,אומר

עם א"כ מה  ,הוא מסבירו '.ותקעתם בחצוצרות'
אמרו את ההלל? הפעמים הראשונות שבהם הם 

  מדוע אז הם לא אמרו זאת עם כלי שיר? 
  

כי  ניחושב ,[בדף קי"ג] הוא כותבמה  תשמעו
ט דומה למה , זה כמעאת העניין מגדיר הדבר

 בשעת ההלל שאמירת ונראהנו אומרים, שא
 תפילה יש .הילול של תפילה היא ,המלחמה

 הלל של תפילה ויש ,וצעקה בקשה של
 מהולל ,בתהילותיו דוד שאמר זהו .והודיה
 '].ד ,ח"י תהלים[ אושע אויבי ומן י"י אקרא
 מצרות נצליולה אויבים לנצח מיוחדת סגולה

 בקשה של הלל לומר היא ,לבוא העתידות
  .ותפילה

  
 כבר ,במלחמה חנצ לא כשעדיין ,המלך דוד

 בעזרתו היה בטוח כה י"י'. אקרא מהולל' אמר
 את והלל חשב שפיו ,ה"הקב של והצלתו
 כך שאכן ,השפיע הוא ובזה .להיות העתיד

 ,המלך יהושפט של עצתו היתה וכן .יהיה
 בתורת ,ההלל את תקראו החלוץ בצאת
 ,תקוה של תפילה ,שמחה של תפילה .תפילה

  .וההצלחה ההצלה סגולת והיא
  

 ,הנבואה בשורת למלחמה קדמה כבר אמנם
 כל אבל ,האויבים את לנצח עתידים שהם

 יעקב אצל שנאמר כפי .סכנה בה יש מלחמה
 מאד יעקב ויירא' ,ויעש את שפגש לפני ,אבינו
 לו שהבטיח אף '],ח ,ב"ל בראשית[ 'לו ויצר
 מלחמה סכנת מ"מ ,ויעש מיד שיצילו ת"השי

 שמא ,ולפחד לחשוש מהמ ויש ,לפניו קיימת
 עצם ].שם י"רש[ הרגיא שמא או אהרוג

 בימי גם כך .תפילה מחייבת ,ויעש עם הפגישה
 מאת הספרים נשלחו כשכבר ,ואסתר מרדכי

 נקםילה יצאו והם ,בוטלה רהישהגז המלך
 וסכנתה ,מלחמה היא מלחמה מ"מ ,מאויביהם

  .להצלה בתפילה צורך ויש ,מצויה
  

, אבל לא נו אומריםקצת דומה למה שא הדבר
 בכל זאתכאן מכניס  הגרש"ד פינקוס,לגמרי. 
לא  ,לפי דברינולם וא שמחה.של־ין יאת הענ

' אומרים ויושע'אומרים את אצלינו נראה כי 
 להשמיט. יש, את הפרט הזה לכן מתוך שמחה.

, שמשבחים את הקב"ה הרעיון הזה אולם את
 ,גם הוא בעצמו אומר זאת ,עתידיםסים העל הנ

  לדברינו. דברים פחות או יותר משתוויםהו
  
  

ההבדלים שבין מזמור קל"ה למזמור טעמי בנת ה
  פר תהלים. קל"ו שבס

רק את  איננו אומרים ,רה הנסכבר קש לאחר
כבר צריך לשבח  , כיון שכעת אכןשירת הים

 לכן, אומרים רוב נפלאותיו.את הקב"ה על 
משנה בשכתוב  כפי .את הלל הגדוללמשל 

אם  ,היו מתענין ,[פרק ג' משנה ט'] מס' תעניתב
וירדו להם ח"ו,  ה תענית על עצירת גשמיםתהי

ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, , וכו' גשמים
 אומרים ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול.

   הלל הגדול.את 
  

לנו לדבר על התח ,איזו נקודה להסביר רציתי
כי תמיד השורש  לפני כמה שיעורים, כך

 מדייק להרבה דברים הוא, כאשר האדם
   תבונן במה שהוא קורא.ומ

  
מדוע , אליעזר ורבקה הסיפור עם לגבי ,כגון

 והרי זהלכאורה,  פעמיים?את זהתורה מספרת 
יפה שיחתן  ,חז"ל אומריםאלא  ?המעשהאותו 

של עבדי אבות לפני המקום, מתורתן של 
", בראשית ואבא היום" [עיין רש"י על הפסוק בנים

את ו .לחנםאת זלא כפלה  התורה .כ"ד, מ"ב]
אם  אפשר לראות לפי ההבדלים.הצורך בכך, 

 ראשונההפעם בכתוב שמה בין  ,בהבדל תדייק
 ,כל הבדל קטןתראה כי שנייה, לבין הפעם ה

שישנם רואים ר שאכ הוא חובק זרועות עולם.
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אין  , כימיד צריכים להבין ,דברים כפולים
 , זהוביניהםשההבדל  .דברים מיותריםה

  . בכךאת מה שטמון  ,השורש לגלות
  
יום שבת ושל־אומרים בתיקון אנו ש מזמורב

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  הֹודּו ַלי"יָ טוב,  י טֹוב ּכִ תהלים [ ּכִ
ה ִמְצַרִים , כך נו אומריםא ,קל"ו] ְלַמּכֵ

ְבכֹוֵריֶהם י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ,ּבִ אח"כ כתוב, ו ּכִ
יִרים י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלִסיחֹון  ,ַויֲַּהרֹג ְמָלִכים ַאּדִ ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. וּ  ,ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ְלעֹוג ֶמֶלְך ּכִ
ן ׁשָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ,ַהּבָ י  ,ּכִ ּכִ

ָרֵאל ַעְבּדוֹ  י ְלעֹוָלם  ,ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַנֲחָלה ְלִיׂשְ ּכִ
עם אות , 'לנחלה 'ונתן ארצם ,כתוב כאן ַחְסּדֹו.

   '.נחלה לישראל עבדו' ,למ"ד. ואח"כ
  

 ,[תהלים קל"ה]הקודם למזמור זה במזמור  אולם
 ,ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלהכך,  כתוב שם אחרת.כתוב 

ָרֵאל ַעּמוֹ  אומר וצועק  דברה .ַנֲחָלה ְלִיׂשְ
, 'ונתן ארצם נחלה' ,כתוב כאןלמה  '.דרשני'

   ?בלי למ"ד
  

 נוסף. מדוע במזמור קל"ה הבדל נויש כמו־כן,
 ובמזמור קל"ו ,'עמו 'נחלה לישראל ,כתוב

דברים הוכי ח"ו  עבדו'. 'נחלה לישראלכתוב 
   , ללא סיבה?לריק הם

  
ה ִמְצַרִים כתוב,  קל"ו מדוע במזמור, כןו ְלַמּכֵ

ְבכֹוֵריֶהם י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּבִ ואילו במזמור , , ּכִ
כֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד  ,כתוב קל"ה ה ּבְ ִהּכָ ׁשֶ
ֵהָמה למכה ' את הפסוק הרי חז"ל דורשים ?ּבְ

בעצמם, ם המצרי בכורי, כי 'מצרים בבכוריהם
אומרים כל כך  המצרים.אחיהם הרגו את 
 .בעץ חייםזאת מביא  וגם מהרי"ץ ,המפרשים

אתה לא וכי  ,הבכורים אמרו לפרעהדהיינו, 
 ינךאהללו? מדוע רואה את כל המכות 

 יננוא, כי ראוולאחר שבכורי המצרים  מתעורר?
  מצרים. נלחמו כנגד  הם ,להם מסכים

  
ירש"י על תהלים שם, וכן העלה מובא בפ כך

 [בדף קכ"ט ע"ב]מהרי"ץ בעץ חיים בהרחבה 
אלא בבכוריהם, בכורי מצרים לא נאמר וז"ל, 

כששמעו הבכורים נבואת משה שאמר 'ומת 
כל בכור', נתייראו ונתקבצו יחד וקיבצו 
חיילות הרבה, והלכו אצל אבותיהם וא"ל, 
אתם רואים שנתקיים כל מה שאמר משה. אם 

ישראל, מי יעשה מלאכתנו. אם ימות  נשלח
הלכו  בכור, ישארו לנו ג' או ד' וישארו עבדינו.

אצל פרעה, שהוא בכור, סיפרו לו המאורע. 
על  והשיב להם, שוטים, 'ומת כל בכור' מקויים

היהודים עצמם, שהם כולם בכורים, שנאמר 
'בני בכורי ישראל'. 'ומת כל בכור' שאמר 
משה, בנים שכולם בכורים משמע. וכשראו 

ששים שלא הועיל להם, הלכו והרגו אבותיהם 
  עכ"ל. ריבוא

  
שהכה בכורי ' כתוב, קל"הבמזמור  מדוע כ,א"

   כך? לא כתוב ולמה במזמור קל"ו, '?מצרים
  

י בין שנ כמה וכמה שינויים, כאן שישנם רואים
   המזמורים הללו.

  
כי  ,ברנויד ]שיעור מוצש"ק בלק ה'תשע"ד[ בזמנו
אילו את ו ייסד משה רבינו. ,קל"ומזמור את 

כי  ,ואמרנו ייסד יהושע בן נון. קל"ה,מזמור 
 כי במזמור קל"ה ,ביניהם ברורוהבולט השינוי ה

ָנַען ,כתוב במזמור  אולם .וְּלכֹל ַמְמְלכֹות ּכְ
 רק '?ולכל ממלכות כנען'לא כתוב  ,קל"ו

 ,השינוי הזה .וגו'ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה  ,אח"כ כתוב
כי כיון , והתשובה היא הברור ביותר.השינוי  זהו

ע"ה, א"כ משה רבינו  שאת מזמור קל"ו, כתב
שלושים ואחד את ה צחונן לא יבזמנו עדי

במזמור קל"ה, שאותו ייסד  משא"כ .מלכים
כבר נלחמו עם מלכי  יהושע בן נון, הרי אז הם

ולכל ממלכות ' כאן את הפסוק הוסיף כנען,
   '.כנען

  
 אתבכדי להבין השורש  וזה כי ,ניחושב כעת

יפה הדבר מובן . ההבדלים שבין שני המזמורים
 יהושע ייסד, המזמור הראשוןכיון שאת  מאד.
   .ע"ה בינורשה מ ייסד ,המזמור השניואת  .בן נון
 מדוע דוד המלך,לו, בטח כולם ישא ,אגב דרך

המזמור לפני  ,יהושעהמזמור של־הקדים את 
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כי , אמנם התשובה הפשוטה היאמשה? של־
, ומצינו כי זה שייך 'אין מוקדם ומאוחר בתורה'

גם בנביאים וכתובים. אי נמי אחרון אחרון 
חביב. אבל בודאי יש לכך סודות עליונים 

הסבר יפה  ני, כי ישנו כאןאבל חושב .ונסתרים
   .אפילו לפי הפשט וחשוב

  
כי  הודו לי"י'שהוא  לאחר מזמור קל"ו, הרי
, נראה כי '.על נהרות בבל'מזמור ה, בא 'טוב

אש  ,ת"ב בקינות נו אומריםכפי שאהוא  הדבר
, בצאתי בצאתי ממצרים וכו', רביתוקד בק

דהיינו, את  .בכךדבר טמון האולי  ם.מירושל
 .אמר משה רבינו ,'כי טוב המזמור 'הודו לי"י

. 'בצאתי ממצרים' ,לנו איזה נסים היו אהה,
על נהרות ' ,בא המזמור לאחר מכןמיד  כעת

בכדי לחזק את '. בבל שם ישבנו גם בכינו
 תבונן בהבדליםעל מנת שנו ,צערה רגשות

דוד לכן  .זאתאת לעומת ז הציבו ,שביניהם
על 'מזמור סמוך ל ,שם את המזמור הזה ,המלך

שירה האת כאן ישנה  '. מצד אחד,נהרות בבל
שיצאנו  לאחרמשה רבינו בקריעת ים סוף, של־

 'רבי כפי דברי, שירת הבארזאת  ,ממצרים
לאחר מכן, בא מיד ופה  .שהבאנו יהודה החסיד

, רח"ל הקינה זאתש ,'על נהרות בבל'המזמור 
על נמצא אחד ה ,לכן יצאנו מירושלם.ר שכא

  יד השני. 
  

לא היו מלכי  עדיין ,ה רבינושמ בזמן ,אופן בכל
 ,ברוח קדשוצפה זאת אבל משה רבינו  .כנען

את  , הוא לא יכל לשבח. אמנםאו בנבואה
דע על מלכי כנען, אבל הוא יבמפורש הקב"ה 

ונתן ארצם 'אמר הוא לכן ו ,את ברוח הקודשז
כי זאת בתוספת האות למ"ד, , 'לנחלה

 והאחד הנוסף,המלכים.  שלושים הגימטריא של
מפורש אחד. בושלושים  ביחד, זהו עם הכולל.

 הוא כתב זאתאבל  ,זאת לכתוב הוא לא יכל
   .ברמז

  
אפשר ני כי שבחו ,השאלות האחרות לגבי

   .בקלות לתרצם

אמר נ במזמור קל"ולמה לשאלה,  בנוגע
ואילו במזמור קל"ה  ',למכה מצרים בבכוריהם'

כי הדבר נאמר ביתר הרחבה? התשובה היא, 
ה , זאת כאן רצה לפרטבן נון, יהושע  ִהּכָ ׁשֶ

ֵהָמה כֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ּבְ  בגלל וגו'. ּבְ
יכול  אינו לכן, זאת לפרטלהרחיב ורצה שהוא 

 וןכי ',למכה מצרים בבכוריהם'לומר רק 
מה עם  אבל ,אדםרק לגבי המתאים  פסוקהש

 היכו את ,בהמותהבכורות וכי  ?הבהמות
 ,בכך להרחיב שהיה רצונוכיון לכן,  המצרים?

   שאמר משה רבינו. כפי לומרלא יכל הוא  לכן
נאמר  במזמור קל"הלמה  ,ההבדל האחר לגביו
 ואילו במזמור קל"ו נאמר ',נחלה לישראל עמו'
גם אתם כי  ניחושב ?'נחלה לישראל עבדו'

 תירוץ פשוטה בקלות. זאתלתרץ יכולים 
 ם.חרוזי נםבשיר ישו ,שיר כאן נוישהרי  ביותר.

, כי נחלה לישראל עבדו' החרוז, א"כ זהו
, יםחרוז ישנם במזמור קל"ו,. 'לעולם חסדו

שירת הבאר שירה, הרי זאת . , דוֹ הללו, דוֹ 
כי ' פעם עוניםכל באליבא דר"י החסיד, ולכן 

במזמור קל"ה, אין בו  משא"כ '.לעולם חסדו
  ."וֹ ּמ החרוז, ולכן העדיף לומר ישראל "עַ 

  
שהינו  י,מהקהל: אבל זהו הפסוק היחיד הערה
  כך?בחרוז 

יש , ייחידהזה לא ממש מרן שליט"א:  תשובת
דֹלֹות ְלַבּדוֹ גם לעיל,  ה ִנְפָלאֹות ּגְ י  ,ְלעֹׂשֵ ּכִ

 כגון ,פסוקים כאלה עודגם  נםיש. וְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ 
ְפֵלנּו ָזַכר ָלנוּ  ׁשִ ּבְ ְפְרֵקנוּ  ,ׁשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַויִּ ּכִ

ֵרינוּ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ,ִמּצָ אם אפשר  ., נוּ נוּ  ּכִ
 ,בזמנם אמנםאף כי  .זאת , עושיםלעשות חרוז

, ךכל כדבר המצוי לא היה עדיין חרוזים עניין ה
   .כידוע

  
כי ראיתי . יןימענ תתפלאו לשמוע דבר אבל

 מדוע כאןמד על השאלה הזאת, והרוקח ע
הוא עונה ו '?נחלה'כתוב  ושם ',לנחלה'כתוב 

זהו  ,אמרנואנחנו מה שאחרת.  כך תשובהעל 
 מזמור קל"ושאת יהודה החסיד,  'דעת רביל

 אמר יהושע מזמור קל"האת ו ,משה רבינואמר 
   סובר כך. ינואשהרוקח  ,כנראה . אבלבן נון
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 ונתן' ,]דף רפ"חעל תהלים, המעם לועז [הביאו  וז"ל
 ונתן' אומר שלמעלה ובמזמור ',לנחלה ארצם
 .כנען מלכי הזכיר שם ,אלא '.נחלה ארצם
 מלכי הזכיר ,כאן אבל .נחלום ,כשנצחום ומיד

 בני שקיימו לאחר ',לנחלה' אומר ,ועוג סיחון
 נחלו ,שנים עשר לאחר התנאי גד ובני ראובן
   .הירדן בעבר חלקם

  
הרי  '.ונתן ארצם לנחלה' ,מרורבינו א משה

קראנו בפרשת השבוע, כי בני גד ובני ראובן, 
 אולם הדבר לא היה מיד, ירשו את סיחון ועוג.

ונתן , 'זהו פירושו א"כ עשר שנים. לאחר אלא
הזמן, כשיגיע  '.לנחלה' ,סיחון ועוגשל־ ',ארצם
במזמור אבל  ., ינחלו אותםלעתיד דהיינו
 ן ארצם נחלה','ונתאני אומר ר שאכ קל"ה,

השלושים ואחד את  .מידהוא על  מדוברה
 . לכן כתובמיד אותם ירשנוונצחנו , מלכיםה
   מיד. כך הוא מתרץ. מובן כי זה, 'נחלה'
  

י רבי יהודה לדבר ,לפי מה שאמרנו אבל
שבעים ישנם ' הפלא ופלא. פירושה, החסיד

, אם . בעז"ה עוד נחזור לנושא הזה'פנים לתורה
   .בהמשך יהיה לנו זמן

  
  

דוע הגרי"ח זצ"ל לא ר, מהשלמה בעניין הפלת עוב
רצה לפסוק בעניין זה, והמשך תשובת מרן שליט"א 

  פסיקתו במעשה שהיה.  לשואל בעניין
 לגבילדבר התחלתי הקודם, השיעור  בסוף

 ,ד'] ח"א, אבן העזר סימן[ רב פעליםהתשובת 
   הפלת עובר. בעניין

  
אשה לגבי רבינו יוסף חיים, מביא שאלה,  הגאון

דבר  לשתותהאם מותרת  ,תעברה באיסורשנ
, אחר שכבר הוכר ונגמר שתפיל העובר

בבטנה, שיש לו חמשה חדשים בבטנה. ואם 
מותר לאחרים לסייעה בדבר זה, להוליכה 
אצל הרופא שיתן לה הסמים, ויביאו לה 

   הסמים ממנו, או לא.
  

ני , איבדבר הזה, כךואומר  הבן איש חי עונה
לא לאיסור ולא  השיב בדרך הוראה,רוצה ל
 רוצה לענות ינניא הפלא ופלא.הדבר  להיתר.

רק אעתיק  .את דעתילהביע על כך במפורש, ו
 לכם מה שמצאתי בתשובות האחרונים

ז"ל ת יאיר וווהוא כי הגאון ח, שדיברו בזה
מגדול אחד רופא  ,ממש זהבבסי' ל"א כיוצא 

 באשה סוף מובהק,ולמדן מופלג, ופילמומחה 
 תחרטה, ואחר המעשה נשהרתה לזנונים

קשה מחכם יב היא .וכו'ונתנה קולה בבכי 
והשיב  מעט. אני מדלג שיתן לה תשובה. ,אחד

הקשית לשאול שאלה  לו הגאון חוות יאיר ז"ל,
 תעיז פניהכזו, אשה כי תשטה תחת אישה, ו

כתב לפי  בריודלשאלת חכם כזה וכו'. וסוף 
מ"ש היה היתר גמור לשאלתך אשר שאלת 

 וכו'. בינינו לולי המנהג פשוט מדין תורה,
ח בפשיטות, אע"ג דבן נֹ התוס'  כתבו ,אמנם
 ,אידךמ. נהרג עוברין, וישראל אינועל ה נהרג
עוד  ועיין, הוא מצייןו .מ"מ לא שרי ,פטורד נהי

   סנהדרין דף נ"ט בתוספות, עכ"ד.
  
דין מפורשת ב כך, כי אין גמראעל קצת  ברנויד

 [דף מ"ד ע"א], דהבמס' נ נראה כי התוס'ו זה,
מותר יהיה  דברהבכך, ש מצדדיםאפילו 

אבל  .'בן נח נהרג על העוברים' ,אכן לישראל.
את  איסור להרוגבכלל אין  ,ישראלגבי ל
כבר, כי אמרנו ו דין רציחה. בכךאין ועובר, ה

 דברה אכןאם ה ,זהעניין האחרונים דנים ב
אבל החוות יאיר  .לאו דוקא ואו שזה ,מותר
 ,מצד שני מותר. כי הדבר, בפשטותהבין 

 כותבים ]ע"א [בדף נ"ט סנהדריןמסכת בהתוס' 
 ,ליכא מידעםד ,על האמור בגמרא שם

ו זה ולעובד כוכבים אסור. ,דלישראל שרי
אצל הוא יהיה חמור יותר ש ,אין דבר כלל.

בן נח, יותר מאשר אצל דהיינו  ,הגויים
על  נהרג ינוא ישראלהגם אם  ,ישראל. א"כה

 יהיה בגדר אסור דברהשאבל לפחות  ,כך
הרמב"ם רבינו כנראה אמרנו עוד, כי  .יעו"ש

  להלכה. זאתסק ופ ואינוחולק על הכלל הזה, 
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הגאון דברי מביא הרב פעלים את  מכן, לאחר
שנשאל אם  ,[בשאלת יעב"ץ ח"א סי' מ"ג] יעב"ץ

שזינתה, בין יש איסור לקלקל עובר בבטן אמו 
פנויה בין אשת איש. והביא תשובת חוות יאיר 
הנז', והוא דעתו להתיר בממזר מא"א 
להשחיתו כשהוא עודנו עובר לכתחילה, 
ואפשר דיש מצוה נמי בזה, ורק בפנויה 
שזינתה ונתעברה ואיכא איסורא להשחית 

יבת מיתה העובר שלה, כיון שהיא אינה חי
בזנות שלה, וכ"ש בעובר דאסור להשחיתו, 
ורק על השחתתו אין ישראל חייב מיתה, כי 
אם בני נח הוא דחייבין מיתה גם על העוברים 

 דברהלדעתו  יאז ,ממזר ו, אם זהדהיינו עיי"ש.
 , אם היובלאו הכי מדין תורהש וןמותר, כי

 . הםוהם היו הורגים אותו ואת אמ ,סנהדריןה
היא תלד. א"כ אולי ש , עדחכיםמהיו לא 

הוא  ,פנויהאבל לגבי  .בכך מצוהישנה אפילו 
כי  ,הוא אומר בכך. איסור נואם ישהמסתפק 

חייב  חבן נחיוב מיתה, ורק אין כאן אמנם 
   מיתה על כך.

  
שא נא עיניך ואומר, רב פעלים שו"ת  מסיים
, [ח"א סימן צ"ט]ז"ל ב מהרימ"ט ה שכתמ ,וראה

מותר להתעסק עמה , אשה ישראליתב
 כדי שתפיל, אם יש בזה לצורך האם. ברפואות

אפילו דהיינו,  .היתרהעיקרית להמשענת  כאן
מותר להתעסק עמה , אין סכנה לאםש
של־ הבריאות בכדי שתפיל, לצורך ,רפואותב

 נואם ישכי  ח"ו פיקוח נפש.ישנו לא שזה אם. 
 ,ודאי שעדיף להרוג את התינוקב ,פיקוח נפש

הדבר כתוב במפורש.  .להציל את האםבכדי 
, גם אם המדובר, לצורך רפואת האםאבל 

   .את העוברמותר להפיל  לדעתו יהיה
  
עוד, בסי' ב ועיין מה שכת ,אומרמוסיף ו הואו

צ"ז. נמצא, בסי' צ"ט, מתיר להדיא לצורך 
 ,ונראה שיש פתחון פה לבעל דין לומר האם.

, 'וחילול ה בזיון, והיכא דאיכא פגם משפחה
זה חשיב  ,ולא תפיל אותו אם ישאר העובר

   צורך גדול.

וכבר אמרתי, שאין אני מוסיף משלי בדבר 
צעתי לפני יהזה, ואיני מגלה דעתי, ורק ה

השואל הדברים הנז"ל, ויראה דברי אלו 
   לאיזה חכם, והוא יורה לו מה לעשות.

  
'שאין אני מוסיף , מרוא -הגרי"ח-הוא  אמנם

הוא דוקא נלע"ד כי אבל  משלי בדבר הזה',
כיון שבמהרימ"ט,  .דמא חשובדבר  כאןהוסיף 

לא כתוב 'לצורך גדול', אלא 'לצורך', והוא זה 
הוא  ,מצד אחדושהוסיף את המלה 'גדול'. 

כי אינו מגלה , מרוא הוא ומאידך .תח פתחופ
לאחד  תראה ,הוא אומר לשואל .את דעתו

   .לך , והוא יפסוקמה שכתבתי אתהרבנים 
  

 ,הבן איש חירצה מה  מובן. ינוא, הדבר לכאורה
   .קצת תמוה לי ? הדבר היהבכךלומר 

  
 מדוע, זכיתי להביןבס"ד בסוף כי  ,ניחושב אבל

 פשוט מאד.הדבר . מלפסוק הבן איש חי נרתע
דבר ה, י הזוהר הקדוש"פכיון שעל פי הסוד, ע

הוא הביא ראיות על פי  ,לכן .מאד חמור
היה נראה  ואכןפשטנים, הפוסקים הן מהפשט, 

לא רצה , אבל הוא זאת אפשר להתירכי לו 
לחכם,  אם יראו זאתהרי  את על עצמו.זלקבל 

לכל תשובות א יגיע לכנראה החכם הזה 
מה שהוא את  יראהרק הוא אלא  האחרונים,

הבן אבל  .לו זאת כתב, ומסתמא הוא יתיר
רצה  לא, צדקותומרוב קדושתו ו ,איש חי

 הוא הסכים ,גרמאדרך ב רק ו.יצא מפי דברהש
  .לכך

  
 דף ג' פרשת שמות[זוהר הקדוש ספר הב כתוב

הל' נזקי הגוף [ בשע"ה בס"דאת זהבאתי  ,]ע"ב
, נש מאן דקטל בראית  וז"ל, ]סימן רכ"ג סי"ח

מי יש  מתוק מדבש,המבאר והאיי קטיל בנוי. 
בר ומדהשהורג אדם אחר, וזה הורג בניו ממש. 

לאשתו שתפיל. לא בעל הגורם על  כאן,
ממשיך הזוה"ק  הוא הרעיון.העיקר  משנה.
תלתא בישין עביד דכל עלמא לא יכיל  ואומר,

למסבל, ועל דא עלמא מתמוגגא זעיר זעיר 
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הוא אסתלק מעלמא,  וקדש אבריךולא ידיע. 
וחרבא וכפנא ומותנא אתיין על עלמא, ואלין 
אינון, קטיל בנוי, סתיר בניינא דמלכא, דחיא 

דאזלא ומשטטא בעלמא ולא  שכינתא
, ודשא בכיאאשכחת נייחא, ועל אלין רוחא דק

תדן בכל הני דינין. ווי לההוא בר נש יועלמא א
   רח"ל.ווי ליה, טב ליה דלא יתברי בעלמא. 

  
דהיינו  ,ז"הרמבשם , שםהחיד"א דברי  ולפי

אם גם  ,הק' הזוהר לדעתרבינו משה זכותא, 
אז הדבר גם , תשעים להריוןהביום הוא עובר ה

 ו.שהדבר גורם שהאב מפיל את בנ וןאסור, כי
לפי  ,על פי ההלכהבודאי מותר מה שדהיינו, 

 . הכוונהאסורהוא זה דבר גם  ,הזוהר הקדוש
לגבי המשמש ביום  ,מה שהפוסקים מתיריםל

על פי ו דיני נפשות. ושזה ,תובכ תשעים להריון.
כך כתב הרמ"ז שם, אסור. זה  , גם דברהזוה"ק

אשתו ביום תשעים לעיבורה  עםדווג המז
, על ידי סמים הפלה ממשכ"ש אם כן, יעו"ש. 

לדעת הזוה"ק הדבר יהיה וכדומה, בודאי כי 
   אסור.

  
פחד  ,הצדיק הקדוש רבינו יוסף חיים ,כןל

שהו ימעל כך. אלא,  להורותולא רצה  ,לדבר
 , כי זאת היתה. מסתבראחר יפסוק על כך

הבין הוא  ,דברשל־בסופו הסיבה שלו. למרות ש
 יהיה דברהינו רצה שאם לאו ,זאת להתירכי יש 

  .פיועל 
  

הבאנו בסוף השיעור הקודם, את אופן,  בכל
 הרב ישראל חיים ניסניאברך מכתבו של ה

קול "שמענו ב ,וז"ל ,ב"ב כולל ברסלבמ, הי"ו
שכבודו אמר בסיפור  ,מוצ"ש פ' חוקת "הלשון

התיר להם לעשות  שהרב שליט"א ,יםימסו
ברי תשובת הרב פעלים חלק על פי ד ,הפלה

   אבן העזר.
  

רצינו להבין, לכאורה קשה ללמוד היתר 
שם הביא תשובת  .לנידון דידן מהרב פעלים

אח"כ הביא  בכל אופן, הרב חוות יאיר לאסור
אח"כ הביא  תשובת יעב"ץ להתיר רק בממזר,

ם, מותר. כתב תשובת מהרימ"ט, שלצורך האֵ 
פגם משפחה, נמי צורך בושה ופעלים, של הרב

ם. ועוד כתב שאינו מוסיף נחשב צורך האֵ 
משלו, רק מגלה את תשובת הפוסקים. והנה 

רוב הרי יש כלל, שהולכים אחרי הרוב. 
האחרונים והראשונים סבירי להו שהפלת 

, כמו שכתוב בשו"ת דאורייתאעובר זה איסור 
פי זה יביע אומר חלק ד' אבן העזר סימן א', ל

דברי מהרי"ט לא מוכרחים. כיון דאיכא איסור 
מהרי"ט לא התיר  דאורייתא, ממילא אסור.

דהיינו,  רק משום שדעתו דליכא איסורא בהא.
דרבנן, מאיסור  וזהכי  סובר מהרי"ט לפי דבריו,

   .גדול'לצורך התיר 'לכן הוא ו
  

מרוב הפלגת  ,הבן איש חי הדגשנו, כי כבר
אולם ', לצורך גדול'בלשון כתב  ,צדקתו

אלא , 'לצורך גדול'תב וא כעצמו ל מהרי"ט
פוסקים אפילו  נםיש, כי נראה ותכף .'לצורך'

 כתב הגרי"ח .'קלוש איסור'זהו  כי ,אומריםה
 ,עצמוב מהרי"ט אולם'. צורך גדול', מדנפשיה

, אלא 'לצורך' 'צורך גדול' אפילו מצריך יננוא
   .בלבד

  
 שקול. הדבר כי, כבר בשיעור הקודם אמרנוו

לדעת הסוברים  ,רוב נוישדהיינו, לא נראה כי 
 וזה ,פחות או יותר מדאורייתא. כי זהו איסור

, אם נצרף את דעת ובפרט המספר.אותו 
אתה  מותר. בכלל, כי הדבר אומריםהפוסקים ה

, דאורייתא או מדרבנןמאיסור  ואם זהה ,מדבר
 כי הדבר הסוברים,כאלה  נםישאעיקרא  אבל

. 'אין איסור הפלה בישראל', לכתחילה מותר
בה דה, והרמסכת נלפי התוס' ביוצא  כך

 אולם, .מחלוקת א"כ, זאת פוסקים הבינו כך.
כגון , גם את דעתם של המתיריםאפשר לצרף 

 ,ספר מלאכת שלמה הכהןומהר"ץ חיות, 
  וכו'. שו"ת תורת חסדו, שלמה יקהילו
  

פי השיטה בתימן, נהגו כאבותינו , כי ניחושב
מתה  והראיה היא, כי אם. המתירה זאת

עשו ש, מה אתם חושבים ליכםלא א ,יולדתה
   .אםשל־נשאר בבטן היה העובר  בתימן?
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 ]ח"ב סי' רכ"ז[בשו"ת עולת יצחק בס"ד  כתבתי
 נוהגים שהיו ,שאומרים מה על נשאלתיכך, 
 היו לא ,ל"רח לדתה בעת היולדת מתה שאם

 בעלי כריסה על מכים אלא ,הולד מוציאים
 משום איסור בזה אין אם ,להמיתו בצלים
   ?רוצח

  
[שו"ת הרדב"ז הרדב"ז גם  תתפלאו על כך. ואל

 כי כך היה המנהג אצלם. ,כותב ח"ב סי' תרצ"ה]
מעשים בכל יום  ,ודיעך דעתישאלת א וז"ל,

בנשים שמתות מחמת לידה, והולד  ,במצרים
בבטנה, והנשים מכות על בטנה  מפרפר
לא הביאו עלי בצלים, אלא הם ת. במכבד

מכבדת (דהיינו אשכול) של תמרים (או 
לקרב את  ., עיין בערוך ע' מכבד)מטאטא
  מיתתו.

  
  צריכים לעשות?היו מה הם  מהקהל: שאלה

הגמ' אומרת במס' הרי  מרן שליט"א: תשובת
האשה שישבה על המשבר  ,]ע"א [דף ז ערכין

רשות אפילו דרך  ,מביאין סכין ,ומתה בשבת
ומקרעים את כריסה ומוציאין את  ,הרבים
זאת  ימצא חי.יהולד שמא משום הספק,  .הוולד

 ברמב"םלהלכה גמרא מפורשת. וכך נפסק 
   .]סי' ש"ל סעי' ה'[ובשו"ע  ,]ו' [הלכות שבת פ"ב הל'

 ניין.כותב דבר מע ,[שם] הרמ"א בשו"ע אמנם
 וז"ל, מביא את ההלכה הזאת, ,מרן השו"ע

מביאין סכין  ,המשבר ומתההיושבת על 
 וקורעים ,אפילו דרך רשות הרבים ,בשבת

אומר בטנה ומוציאים הולד, שמא ימצא חי. 
אפילו  ,ומה שאין נוהגין עכשיו כן הרמ"א,

, חילול שבת נו חששישרק כאשר לא  ,בחול
משום דאין , זאת לא נוהגים ולבח אפילו אלא

 ,בקיאין להכיר במיתת האם בקרוב כל כך
דהיינו, מי אמר  .לולד לחיותשאפשר 
 התעלפה?רק היא אולי  ?כבר מתה שהיולדת

ובינתיים  ,עזבו אותה, וחיכו כמה שעות הםלכן 
עם לא היכו אותה  , הםאולם מת. כברהולד  גם

  .אחר עלי בצלים, ולא עם שום דבר

 רצוני אין ,והנה אופן, כתבתי בס"ד כך,בכל 
עכשיו  .בעלמא הערה בדרך רק ,הזל ליכנס

משהו אז ניצנץ בי אולי כנראה, אני מבין כי 
אבל  'אין רצוני להיכנס לזה'... .בן איש חימה

להם על מה לסמוך? אם יש ה ,אם אתה שואל
 ש"ממ לזה סמך יש אמנם התשובה היא כך,

 בתתשו שםב ל"ש סימן ח"או ג"הכנה
 לא ,במעיה מפרכס הולד שאפילו ,הגאונים
 ינֵ בְ אַ  ןינַּ ִת חֲ מַ וּ  ,לה משהינן אלא לה קרעינן

 שימות עד ,על כריסה שמים אבנים ,אכריסה
  .וכו' לה וקברינן ,הולד

  
אחד של־מצאתי תשובה הבאתי, כי  בהמשך

 על השאלה הזאת.נשאל ר שא ,מחכמי תימן
 מאת זה על תשובה י"בכת מצאתי כ"ואח
 ,שאלה .נוסחה וזה ,ל"זצ קורח חיים ר"מהר

 כ"חשא עד ,דתהיל בשעת שנצטערה באשה
 מהו ,ומפרפר מפרכס הולד ועדיין ,מתה

 ?שיקברום כדי שימות כדי בטנה על להכות
 ,ל"ז ז"להרדב השאלה זאת נשאלה ,תשובה
 ,כזה העושות בנשים לגעור ראוי דודאי והשיב
 וכמה .בשבת ש"וכ ,רציחה כעין דמיחזי משום

 להוציא בטנה את שיקרעו הפצרנו פעמים
 אשה ']זדף  ערכין[ שמואל כדאמר ,הולד

 דאסור ,דבר סוף .'וכו המשבר על שישבה
 ואף .ל"כנז הנשים שעושין כמו לעשות
 דמחתין ,הגאונים תשובת בשם כתב ג"שהכנה
 ,האחרונים עליו תמהו כבר ,אכריסה אבנים

 אליעזר ר"הר כתב וכן .עצמו ג"הכנה ש"וכמ
 דדברי [?], וליםח יקורב בספר מאיר בר

 תעשה ואל שב ,כן על אשר .תמוהים הגאונים
   .ק"חמהר ל"עכ .ל"ז ז"הרדב ש"וכמ ,עדיף

   
הגאונים אומרים  כיצד ,פלא הדבר לכאורה

נה תשובת איך יש ?הגמ'דברי נגד כ ,דבר
   הפוכה מדברי הגמרא?שהיא  ,גאונים

  
 נם דברים כאלה.יש , כיצריכים לדעת אולם

לכך גם  נה, אבל ישהתמיהה היא תמיהה
  תשובה טובה.
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דף י"ב [מס' שבת גמ' מפורשת ב נהיש ,למשל
 ישאללעולם אל  ,]דף ל"ג ע"ב[ מס' סוטהוב ]ע"ב

לא  ,הרמב"םאמנם  .צרכיו בלשון ארמית אדם
מפורשת,  גמרא זוהיאבל את להלכה, ז מביא

לפי ו בלשון ארמית. יחיד לא ישאל צרכיוהש
בסליחות, של למכי  ,זה כתבו הרבה אחרונים

דאברהם  לן קיימיה אידכררחמנא, בפיסקת '
כל  מרנא דבשמיא, וכן בפיסקת ,וכו' רחימא

 יחיד אומרהאין הבקשות שהם בארמית, 
, על סמך כך אומרים הרבה פוסקים אותם.
, אנשים עשרה נםרק אם יש .הללוהגמ' דברי 

התימנים אצלינו אפשר לומר זאת. אולם 
על סמך וזאת,  מרם.היחיד יכול לאכי  ,נוהגים

   סמך חילוקים אחרים. על הרמב"ם, או
  

אע"פ כי  ,כך הגאונים אומרים ,אופן בכל
, אבל קיבלנו וכו' אדם ישאל אל ,שנאמר בגמ'

לית הילכתא הכי. הדבר ד ,מרבנן קשישאי
על  לקוחשום לא מובא  בגמרא, .עצום פלא

כך היא  לאכי ם אומרים, גאוני, אבל הכך
כמ"ש בס"ד בסוף מענה לשון על סדר  ההלכה.

  האשמורות המבואר.
  

דרך זה כנראה היה שיטת הגאונים לגבי  על
ברכות השחר שלא נתחייב האדם בהם, שזה 
נראה נגד הגמרא בברכות דף ס"ו ע"ב וכמו 
שטען הרמב"ם, וכבר הארכנו בזה בס"ד 

  שיעור מוצש"ק עקב ומוצש"ק ראה ה'תש"ע].ב[
  

על  ,ם אמרו כךגאוניה כנראה ה"ה בנ"ד, א"כ
התמיהה  ,וממילא .קבלתם מרבותיהם סמך

  .תמיהה ינהא
  

  ?ן להרוג את העוברימה העני מהקהל: שאלה
, כי כנראה הם סברו מרן שליט"א: תשובת

 יש בכך , ע"י שיקרעו את בטנהלהוציא אותו 
אם והיא מתה רח"ל,  היולדת. הרי ניוולמשום 

 .עבורה ניוול יהיה זה ,יקרעו לה את הבטן
 אבל אם[אכזריות. גם כן  זאת ,לקבור אותו חיו

כנראה עם עלי בצלים, קצת ככה זאת עושים 
זה הוספתי דרך  כפרת עוונות.יש בכך 

  בדיחותא, אבל אולי זה אמת].

  למה לא משהים אותו? מהקהל: שאלה
כי  ,וכנראה הם חשש מרן שליט"א: תשובת
כי ידוע  טוב. שאינוהגוף יהיה עם ריח עי"כ, 

היו לקבור מהר, לא  היו משתדליםבתימן 
ם ובפרט אשה.  .הרבה זמן מחכים ָמת ׁשָ ַוּתָ

ם ֵבר ׁשָ ּקָ , תכף למיתה [במדבר כ', א'] ִמְרָים ַוּתִ
  קבורה.

  
כ"כ  נוניא, הדבר בזמנינו למעשה להלכה

במקרה  מה הדין ,זמנינופוסקי  בכךדנו  .פשוט
להוציא צריכים שבודאי  ? והתשובה היא, כיכזה

גם  .אומר שהרמ"א כפילא עושים  את הולד.
מובא בשו"ת שבט אינם עושים כן,  ,האשכנזים

, כיון כי בזמנינו ].חלק ששי סי' כ"ז[ הלוי
אפשר כבר  יאז ,שתכללו אמצעי הרפואהשנ

שהיא או  ,מתה היולדתאם ה ,רוריבבלקבוע 
 ,בזמנינו מת.שהוא , או אם הולד חיהו חיה.

   חדים. הרבה יותרהדברים 
  

 נהישש וט, כיוןכ"כ פשאיננו  הדבר ,בנוסף
קובע את , מה מחלוקת גדולה בין פוסקי זמנינו

 דברהאו ש .תיוֹ כמה אפשר רגע המות? ישנן
אדם העדיין אם הלראות דהיינו,  בנשימה. תלוי
אדם כבר או, יכול להיות שה .לאשאו  ,נושם

 דברהפועם. האם  עדייןו , אבל ליבנושם ינוא
כי הדבר  ,אומרים נםיש שהוא כבר מת? ,נקרא

 .דפיקות הלבתלוי בנשימה, ולא איכפת לנו מ
האם הלב  ,אומרים, כי צריך לראותה נםויש

גזע  אםכי  ,אומריםה נםויש פועם, או שלא.
דברים  נםאפילו שיש ,עובד אינוכבר  חוהמ

שהדם  כגון ,שהם עדיין עובדים ,אחרים בגוף
 שקובע. המוח הוא מות גזעוכדומה, זורם עדיין 
דפיקות לב, לפי  . לפישלוש שיטות נןיש א"כ,

ר שאדבר  וזהש ,חוהנשימה, או לפי מות גזע המ
 אריכות גדולה כךיש על התחדש בזמנינו. 

לכל הצדדים,  רבות ראיות וישנן ,בספרים
   .זולהכריע בשאלה מאד וקשה 

  
 יאז ,את כל הסימנים נםנניח שיש ,אופן בכל

הולד כי האם כבר מתה, אולם  ,יכולים לקבוע
   אותו. ולכן הדין הוא כי יש להוציא, ין חייעד
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דורות בכדי להראות, כי ברק  זאת, הבאתי
כי כך היא  ,רואיםש בכך. כפישעברו הקילו 

 כותב ,כנסת הגדולהעל וגם ב .גאוניםה דעת
בכך שאין  הזאת, הם סמכו על השיטה א"כ כך.
רק אני ה, הלכה למעשלני מדבר ינא איסור. כל

בכלל  דברהש כנראה שהם אחזואומר, כי 
 .לעשות זאת כךכן הם העדיפו ולמותר, 
 ,ההיתר צדלחזק את  בכדירק  זאת, העליתי
   למקרה שלנו. ולצרפו

  
שהשואל טען כי החוות יאיר אסר בכל  ומה

אופן וכו', הנה הוא לא כתב רק שאין להתיר 
לגבי כשיש לכתחילה, ולא דיבר הוא והיעב"ץ 

ם או רפואה או פגם משפחה, ואפשר אֵ צורך הָ 
   כי בזה גם הם יודו למהרימ"ט.

  
יש ש ,עוד מה ,לי כך השואל וכותב ממשיך

ביביע  הובאו כמה יישובים לדברי מהרי"ט,
אריה דבי  עיין שו"תו ,אומר שם באות ז'

 חושן האפוד.ו פרי האדמה,בניין דוד,  עילאי,
עצמו  מהרי"טכי  ,שם דעת הגרע"י זצ"ל
מה את סי' צ"ט בנשמט ו ,סבירא ליה לאסור

 ,יההראותשובה אחת.  ןהֶ וֶ סי' צ"ז, בשכתב 
מדבר על  , רקשאין בסימן צ"ז פתיחה וסיום

ושגם  צ"ט. של סימןהשאלה  שזו ,אשה גויה
אם התיר, לא התיר אלא במקום חולי בלבד, 
ולא כמו שהבין הגאון רב פעלים שבבושה ג"כ 

   .ע"כאפשר להתיר וכו' 
  

כתוב, יביע אומר שו"ת בכי , אומרהוא 
 תשובה אחת.בעצם  , הםצ"טוהתשובות צ"ז ש

 ,בגלל שחשבו נם, זהכל התמיהות שיש ,אם כן
אבל אם נצרף את הכל  .תשובה נפרדת כי זאת

ואכן , חסר שם משהו אמנםנראה כפי היחד, וב
   ה.את חברת התשובה משלימה

  

. הזאתנקודה לכנס ירוצה לה ינניא, אולם
אריך כבר הציץ אליעזר שו"ת  ראשית, בעל

יודע מי היה  זאת. אינניכתב  הוא וכברבכך, 
 שזאתהרעיון והכיוון הזה,  אתלומר  הראשון

 הוא שהתבלבל?המדפיס תשובה אחת, ובעצם 

אבל  ו הציץ אליעזר?א ,היביע אומרזהו האם 
  . עוד לפניהםמובא  דבר כברה נזכרתי כי

  
הוא ש ,שיירי כנסת הגדולהבעל , גיסא מאידך
ביא את התשובה בסי' המהרי"ט, של־ ותלמיד

כאלה  נםיש . וכי גם הוא התבלבל?צ"ט
יגרות הא . כך אומרמזוייף כי הדבר ,אמרוש
 , זאתסי' צ"טב , כי מה שכתוב במהרי"טשהמ

הדבר יצא  לאוק זאת, ומחל צריך. טעות
שיירי הספר אם ש ,ודאימהרי"ט. אבל בהמ

מהרי"ט, של־ ותלמידשהוא  ,כנסת הגדולה
להגיד שגם  קשהמביא זאת הלכה למעשה, 

, בכל ביתו נאמן ותלמיד וזההרי  מזוייף. הוא
 ?בדפוס היה בלבולש ,גם הוא לא ידעוכי  הוא.

 ון, כיזהס בעיון לדבר אינני רוצה להיכנלכן, 
 ,נמצאת והראיה .המסתמא לא נגיע לדעה שוד

כי דרכנו  שם.מי שיראה לבספר אור הנר, 
 רחוקה מדרך היבי"א כרחוק מזרח ממערב.

בודאי  ,כנס לשקלא וטריאיאם נני, כי חושב
   נגיע למסקנות אחרות.ש
  

[חלק ט' סי' ציץ אליעזר בעל שו"ת  ,אופן בכל
כתב וגם הוא  ,בכיוון הזה האריך נ"א דף רל"ד]

, [שם דף רל"ט] ותשמעו את מסקנת ,לםוא .כך
 דעה ויש ,העוברין על נהרג נח בן 'א וז"ל,

 .העוברין על נהרג אינו ישראל 'ב .נהרג שאינו
 לאשה לסדר שמותר נותן והדין צורך כשיש 'ג

 רופא ידי על זאת לבצע להעדיף יש ,הפלה
 גויל הפלה בסידור להחמיר יש ד' .ישראל

 ן,העוברי על גם מצווין המה באשר ,מלישראל
 לעדוב אחרים ןכשאי ני עורלפ על ועוברים
 ,זאת שאסור ש"ומכ .זאת לבצע כ"ג שמוכנים

 כשיש ,כן וכמו .לאשה סכנה נשקפת כשלא
 שיעשה רחזל יש ,גויל הפלה רדלס הצורך מן
 פי על שאף סוברים יש' ה .ישראל רופא זה

 מקום מכל ן,העוברי על נהרג אינו שישראל
 ויש ו' .זאת מעשות תורה איסור עליו יש

 איסור רק ויש ,אכלי תורה איסור שגם סוברים
 מדרבנן שגם ,הסוברים גם וישנם .מדרבנן
  . וכו' קלוש הוא בזה שיש האיסור
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 המהלךלקח בחשבון את הוא אפילו ש ,דהיינו
עוד  נםיש לגבי תשובת מהרי"ט, אולם, דלעיל

 , סניפים אחרים,אחריםהפוסקים מן הצירופים 
   .הללו דברי מהרי"טגם בלי לבנות על 

  
התברר אמנם  ,נופנילהיה מקרה שלגבי ה לכן

עשו  הם ,דברשל־למעשה בסופו כי  ,לי היום
תוך מאלא  ,נוגם בלי קשר להוראת את ההפלה

 אותו אתהצלנו  ,אולם מאידך .משפחתהרצון 
 ,זה לא בגללו, אבל מבחינתואמנם  .הבחור

 זאתכי יהיה בעולם, התינוק הוא לא רצה ש
. זהישאר לו תינוק כאם יחרפת עולם, בשבילו 
אבל  .לכךבנויים עדיין לא  הםש וביחוד,

אם היינו מורים לו  ,הזהבמצב  כי ,ניחושב
לזרוק אבן אחר 'ח"ו בבחינת אחרת, הדבר היה 

 הדבר רגו., יותר מן ההוהמחטיאו גדול .'הנופל
בזכות  ,'הוברוך   .'פיקוח נפש רוחני' עבורו, היה

עד היום הוא  ,שהוא קיבל על עצמוהקבלה 
לשמוע ולפחות לתורה,  קשורמחזיק להיות 
  שיעורי תורה.

  
 ,שקלא וטריאל כי אינני נכנס ,אני אומר כן־אם

בכל  ולפלפל ,איות ואת הדחיותלתרץ את הר
בצורה  ,אני מדברכעת אלא  .דברי מהרי"ט

 פסק'של דרך ', במלמעלה' ,תשטחייותר 
כנס יאם נ כי .הפוסקיםדברי על פי  הלכה',

בכל וטריא והבנה יסודית,  לשקלא, לעיון
לא ש ,בודאי שנגיע לדעת אחרת בכללמקרה 

צריך לענות  אינני ,לכן .יביע אומרדעת הכמו 
 כי משמעותי. יננו כ"כאגם  הדבר ,בעצםו .עליו

שלא לו, אם היינו אומרים  ,מבחינת אותו אדם
הוא היה רואה את עצמו  ,לעשות את ההפלה

עבר וכאשר אבדתי, אבדתי.  אבוד לגמרי.כ
לא . 'לא תרצח'וגם יעבור על  ,'לא תנאף'על 

די שעבר על עוון גילוי עריות, אלא גם שפיכות 
דמים כעת, ולא נשאר לו משלושת העבירות 

  החמורות רק ללכת לעבוד עבודה זרה רח"ל.
  

יאיר נחום יצ"ו שליווה והדריך את הבחור,  הרב
לפני כסא אמר לו, כי הרב רצאבי יבוא אתך 

הכבוד. דהיינו, אם תעשה כדבריו, ללמוד חצי 

שעה בכל יום וכו', הוא ידאג שלא תיענש על 
כך בעולם האמת. מובן אם כן, שנשאר לבחור 
הזה ניצוץ פחד מהעונש גיהנם וכו', ובכך היצלנו 

  אותו מרדת שחת. ברוך ה'.
  
  

התייחסות למצב הבטחוני השורר בארצנו הקד', 
אויבינו של־ארגוני הטרור של־פירוש שמותיהם 

ח, חמאס, חיזבאללה, , כגון פתהקמים עלינו
מתוך השמות הללו כלפי עוונות  קעידה, ולימודאל

  .עם ישראל הזקוקים לתיקון
בשעת צרה  נמצאיםנו אהרבים,  בעוונותינו

 ומצבמצבינו,  לדעת את עלינו שראל.ילעם 
 הקב"ה ,קודםמאמרנו כפי ש .שראלים עשל 

   .ינועוונותקצת קצת, על כל מאיתנו גובה 
  

, על מה ולמה באו עלינו הצרות לדעת פשתייח
דרך הקב"ה מדבר איתנו  ,כנראה? הללו

אין לנו נביאים,  ,בעוה"ר ,היוםהרי  ברמזים.
אין לנו  ואין לנו בת קול.אין לנו רוח הקודש, ו

עם בורא ישיר קשר  שעל ידו ישנו ,שום דבר
נו סופרים את אנח בים.בעוונותינו הר . כךעולם

כבר נמצאים אנחנו ש ,שטרותמניין השנים ל
שתהיה לנו בלי מבשנת ב'שכ"ה לשטרות, 

, בשיעור מוצש"ק זה[עיין בהרחבה בעניין נבואה ה
 ,כמובןו. ]משפטים ומוצש"ק תרומה ה'תשע"א

 וישנו הסתר פנים.הדורות הולכים ופוחתים, ש
מיני כל בר איתנו בצפנים, ע"י הקב"ה מד ,א"כ

   רמזים.
  

צריכים  ., רח"להסרטןמחלת את  נה, ישלמשל
הקב"ה נתן לבני אדם מסתבר כי לדעת, 

אדם הלפי השמות שבני ו ,לקרוא שמות
 כךהשיקולים שלהם, דרך תוך מ ,החליטו

 תתעמקו בזה רמז. דהיינו, הקב"ה מעביר לנו
בפי בני  השם הזהנם נפל לא לחותראו, כי 

המלה 'סרטן', מרמזת על עון הסרטים.  האדם.
בכדי לרמוז  ,עצמוב בשםנמצא  ,הדברשורש 

 .הזה גורם שמביא את הדברמה הו, וןהע ומה
אותיות  ,'אטום'ה כן, פצצת האטום.־וכמ

בכל דבר , כי נראה פצצת האטום. יהוטומאה. ז
הקב"ה שולח לנו  .אפשר למצוא רמזים ,ודבר

   שרשים.ההם מה בין כדי שנב ,הזאתדרך ב
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, הללולים המשורש להתעניין, מה  התחלתי
 .'פתחו', 'חיזבאללה', 'קעידאאל', 'חמאס'

 כי ,לעצמי אמרתיארבעה אבות נזיקין בזמנינו. 
   גם רמז., אבל פשט כאןיש כנראה 

  

 הללולים , מה פירוש המרציתי להבין ראשית
א"כ  ם?ָת פָ איך הפירוש לפי שְׂ  רבית?עלשון הב

וכן  בלשונם. , כךחְ ּתְ בעצם פַ  וזה ,פתח
, הּדַ יִע קַ  ינואזה  , בשפה הערביתהּ ַד אִע קַ לְ אַ 

 תכף יזבאללה.וחאס מַ וכן חֲ  .הּ ּדַ ִע אאלא קַ 
ררתי יב המלים הללו. פירוש, מה תשמעו

 אחד.ל, אחד פירושם, להבין מה ממומחים
בעברית שאומרים  כפיח, ּתַ פַ  זה אינו, חְ ּתְ פַ 

 ...ולא קמץ ,ולא שוא ,זה לא פתח המדוברת.
 הם קוראים לזה , פירושו ניצחון. כךחְ ּתְ פַ  אלא

כבר כתובה המלה הזאת  כי ,. וראיתיבלשונם
ֵסֶפר  הפסוק על ,רס"ג בתפסיר ן ֵיָאַמר ּבְ ַעל ּכֵ

 ,בזה"ל תבוהוא כ ,[במדבר כ"א, י"ד] ִמְלֲחֹמת ְי"יָ 
בלשון  היינו נצחונות, ,'חְ וּ ּת פִ ' ח אללה.וּ ּת פִ 

 הקב"ה.של־ספר הנצחונות  כלומר, .רבים
  בלשון יחיד.  וזה ',פתח'ו
  

 ,הפסוק 'הפח נשבר', הפ"ח ר"ת מהקהל: הערה
  הם יישברו.מאס. הפסוק אומר כי חתח והפ

 ,יהי רצון .יפה מאדמרן שליט"א:  תשובת
  בעגלא ובזמן קריב.

  

ון גילוי ו בעזה ,'תחפ' כך. הביאור הוא, כעת
. הצרותלעשות את  ,הראשוניםהיו הם  .ריותע

לצערינו ר שא ,ון הזהבגלל הע .הפתיחה זאת
מה  וזה ,הרשעיםהאנשים אצל  ביותרמצוי 

במלה  ,רמוז הדברם. שמפיל את כולם ומדרדר
   תח.פ
  

את רֵֹבץ ,הפסוק על ַתח ַחּטָ  ],בראשית ד', ז'[ ַלּפֶ
דף קס"ה  וישלח פרשת[ 'קספר הזוהר הכתוב ב

דבר נש אתי לעלמא, מיד  בשעתא, כך ]ע"ב
אזדמן בהדיה יצר הרע, דאיהו מקטרג ליה 

 ',לבר נש תדיר, כמה דאת אמר (בראשית ד
דא  רובץ. מאי חטאת רובץ?) לפתח חטאת 'ז

 פירושהמה  ,אומר המקדש מלך .יצר הרע
, ירמוז לפתח רחם האם ?'חטאת רובץלפתח '

 ל חוהע חשק אחיזתו מיום בואוא כי שם הו
כך אומר  חיצון.תיכון פנימי  ,ח"תפ ור"ת .וכו'

זהו  ,מקדש מלךספר מחבר ו, שלום בוזגל הר"ר
הביאורים מן אחד , הזוהרספר נפלא על ביאור 

חדר ועליה  שלושה כלים שביסוד,הראשונים. 
 ,בפרט דהעון נמובן שזה על  א"כ .ופרוזדור

 ,. בקיצור העוון הזהבכלל ריותעועוון גילוי 
, זה זה כפרת עוונות שראליבשבילנו לעם 

אני בדבר  '.ח חטאת רובץַת פֶּ ח. 'לַ ּתְ הפַ 
  בקצרה, והמבין יבין.

  

כי  ,בהתחלה חשבנו ?'אסמַ חֲ ' פירושה מה
 ,בלשון ערבית ,לשונםהיא, כפי הפשטות 

 חוזק. ,אמיצות, גבורה, קיצוניותחמאס היינו 
כך.  מרו לי, לאאוהם  ,מומחיםהררתי מיאבל ב

   יבות.תראשי  וזה אלא חמאס,
  

בעלון שלו  ,הרב שמואל אליהו מהקהל: הערה
כתב את הר"ת של זה בלשון  ,קול צופייך

  כרגע.זאת ערבית. אינני זוכר 
אם  יפה מאד, לא ידעתי. :א"מרן שליט שובתת

מה  ,בינתייםברוך תהיה. לאת, זתשיג לי 
, ר"ת וזה ,מומחיםהררתי מישב כפישידוע לי, 

 . שפירושו,חרכת אלמקאומה אלאסלאמיה
  .האסלאמית ההתקוממותתנועת 

  

  תב.זה מה שהוא כאכן מהקהל:  הערה
  שליט"א: יפה מאד. הוא הסביר זאת? מרן

   : לא.תשובה
  

חרכת אלמקאומה , ר"ת היינו חמאסאופן,  בכל
 ההתקוממותתנועת  . שפירושו,אלאסלאמיה

 בלשונם. אמנם, פירושההוא  כך .האסלאמית
אנחנו למה שהם מתכוונים, אבל  כוונתם

ּוִמן ֶהָחָמס  ,כמו שנאמר עון גזל.למתכוונים 
יֶהם ַכּפֵ ר ּבְ  ,בעוונותינו הרבים .[יונה ג', ח'] ֲאׁשֶ
אנשים מרמים על ישנם,  שקריםוכמה רמאות 

   .'שגזל מקטרג ברא'ו ,ימין ועל שמאל
  

י', את נִ אֵ פָ ן עליהם כשאומרים ב'ְר לכוו ראוי
ֵעִני וגו'ֱאלֵֹהי צוִּרי ֶאֱחֶסה ּבֹו הפסוק,  ׁשִ  ֵמָחָמס ּתֹ

  .[שמואל ב' כ"ב, ג']
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דבר זה ידוע  יסוד. ו מלשון, זה'אּדַ אִע 'קַ  המלה
ידוע לנו  דברהש ון, כיבלי לחקור הרבהמ ,לי

 .]פי"א דסנהדרין[ להרמב"םת יומשנהמפירוש 
שלוש עשרה יסודות האמונה, הוא כותב את 

דהיינו את , 'היסוד השני' ,'היסוד הראשון'
והוא כותב בלשון עיקרים, השלוש עשרה 

אלקאעדה אלאוולה, אלקאעדה 'ערבי, 
היסוד דהיינו,  '.תניא'קעדא אלתאנייה וכו'. 

  . וכו' היסוד השניהראשון, 
  

 ראשית, בגלל שני דברים.הדבר בגלל  א"כ,
ה"ר, ישנם רבים בעור שא ,י"ג יסודות הדת

רומז על  דברה, שאו ן התורה.התרחקו מש
 '.אות ברית קודש', ח"ו היסודחטא פגם 

הם  הצניעות.ו חוסר הקדושהזהו בגלל , בעוה"ר
יסודות ל ,הם מתכווניםשה מַ לְ  מתכוונים
  הרמז. וזה ,אבל בשבילנו .להםש הטפשיים

  
ררתי מה משמעות יחיזבאללה, בהמלה  לגבי

העיקר אבל  .כל מיני הבנותבכך יש ו ,המלה
או  ,קבוצה , זאת' בלשונםבְּ יזְ חִ ' , כיכנראה

ביחד עם שהיא  ,קבוצהשל־כת  .התאגדות
   קשור לדת שלהם. דברהאלד'ים. 

  
של  בימים הראשוניםפעם זאת? אני יודע  כיצד

היה לפני כמה עשרות שנים, , מדינת ישראל
התארגנות  איזוה תהי ,פתגם אצל השרעבים

יודע  ינניאאני בעצמי  ,שרעבמחוז יוצאי של־
אבל הם רצו  אז, מה בדיוק היה ,פרטיםאת ה

 וּ בּ זְ ּתַ חְ ִא 'סיסמא, להם ה תהיו .ביחד להתאגד
או פירושו תתאגדו,  'זבותחא'. 'הּ בַּ ִע אַר יא שְׁ 

תאגדו , שיה שפת הדיבורתהי כך תתארגנו.
 שהפריע להם. ינגד מכ ,כולם לאגודה אחת

 ,פירושו, חיזבאללה אגודה. אם כן היינו ב'חיז'
   לעצמם.. כך הם קוראים ים'אגודת אלד

  
 .דהמדה כנגד משזאת , כבר מובן כי ,ניחושב

אגודה אצלינו אין , לצערינודהיינו, משום ש
יעשו כולם יו' ,אנחנו מתפלליםאמנם  אחת.

, בעוונותינו הרבים ,אבל בינתייםאגודה אחת'. 
כל אחד הולך  ,מריבותרק מחלוקות ו נםיש

 ושום התארגנות. אין שיתוף פעולה לדרכו,
שאין שלום  הסיבה לכך. מפני זאת ,לצערינו

יראים, רק האפילו במחנה  ,בתוך המחנה
  בפנים. מ וד חלקיםונחלקים לע הולכים

  
 מדוע, הקב"ה מרמז לנו ,הללושמות ה ע"י

הכל  ,אבל באים עלינו כל הצרות האלה.
, כל הסבל הזה כי ,עלינו לדעת .ברחמיו וחסדיו

דורש  הוא רק. 'צדיק בדינו', הקב"ה לחנם. אינו
 ,שנתקן את מעשינוו ,וב בתשובהנשש, מאיתנו

   .אליו שנתפללו
  

עשר  ,זמןקצת  לכם יש , אם'בעזרת ה כעת
[ילוד יעקב יצעק  חות.כמה סלי דקות, נאמר

בלי י"ג וכו'. שלומי עליון ישני מכפלה וכו'. 
מדות של־רחמים, כי עדיין השעה קודם חצות 

בין סליחה  הלילה. רק י"י הוא האלהים ב"פ
צריך ליסוע והוא יכול,  ינואמי שלסליחה]. 

ני חושב עשר דקות,רק אבל  ., יכול ללכתרחוק
  כדאי, ובפרט אם יקליטו זאת. דברהכי 

  
גם , 'תיקון חצות'את החוברת  כאןיש , בנוסף

בפרט,  הללוימים כידוע, ב .מאד חשוב זה דבר
על פי הקבלה צריך לשבת ימי בין המצרים, 

 ,צריכים לדעת .על החרבן בכל יוםולבכות 
, כעת כאןשמפיצים מה , זה תיקון חצות סדר
לפי  יקימדו ושזה , כיוןחשוב מאדהדבר  הוא

תיקון את , ותיקון רחל כאן אתיש  .נומנהגי
, תיקון רחל ותיקון לאהכי את לדעת,  יש לאה.

בערך  ,בלילהזאת מי שאומר  אומרים בלילה.
 חצות בערך.זמן , זה רבע לאחד בלילהשעה ב

לם מי וא .הלילה חצות לאחר אומרים זאת
שיאמר  ,חצות היום לאחר ,ביוםשאומר זאת 

   תיקון רחל. רק את
  

וא עושה ה ,הללובפרט בימים ו ,שיאמר זאת מי
וגם לכלל עם  ,גם לעצמו .תיקונים גדוליםבכך 

   שראל.י
  

בבניין בקרוב לראות  ברוך הוא יזכנו המקום
  .אכי"רותפארתנו,  נוּ נֵ וֹ שׂ ישיב שְׂ בית מקדשנו, 


