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  לק"י
  

  נושאי השיעור: 
בעניין המצוה מן המובחר למול בברזל, ומה  ביאור דברי הרמב"ם בהלכות מילה

  המקור לכך. 
  ברכת המזון, ומה הדין לגבי רובה או אקדח.  בזמן על השלחןמסכין  בעניין הורדת

  אות חי"ת היא בגעיא. ם" הְרבות צורימדוע בפסוק "עשה לך חַֽ 
בארץ נפאל, והלקח השבוע שקרה רעידת האדמה לאסון  התייחסות מרן שליט"א

  ללמוד מהאסון הנ"ל.  שיש לנו
האם אמירת פיוט "יגדל אלד'ים חי" בניגון המקובל בידינו בהילולא של מהרי"ץ, 

  "הללות" בימים אלו. אז איסור שירה בימי ספירת העומר, והאם מותר לומר  בכלל
כיצד יתכן שמצד אחד ימי העומר המה ימי דין, ומאידך הם  השלמה לגבי השאלה

  הבדל בין הימים לבין הלילות בימי ספירת העומר.  כחולו של־מועד, והאם ישנו
לשמירה, ומעשה בהגרח"ש גריינמן זצוק"ל  עניין אכילת שיורי האפיקומן כסגולה

  . םלתלהיפקד לאחר אכי לאשה שלא נפקדה בפרי בטן, ושזכתה שיורי מצהשנתן 
בנוגע  ]רשת שמיניה" [פהתייחסות מרן שליט"א למ"ש בספר "אוצרות התור

  הרמב"ם בארץ תימן וכו', ודחיית הדברים הנ"ל.  לביקורו של
  בעניין כשרות מצה נפוחה בפסח.  השלמה

שיצ"ל  ,שערי טהרה -ץ הערת מרן שליט"א בנוגע להקדמת הספר פסקי מהרי"
  .כעת במהדורא חדשה

�� 
  שמורות כל הזכיות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  058-70-20-222 –קול יהודי תימן 

  7שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  427 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  303 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים

��  

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  ניתן להקדיש כל שיעור להצלחה ולרפואה, או לעילוי נשמת.
  השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, 

  וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.
  השיעור. לפניזאת . נא לתאם 050-4140741פרטים בטלפון: 

  להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים 
  ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.
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בעניין המצוה  ביאור דברי הרמב"ם בהלכות מילה
  מן המובחר למול בברזל, ומה המקור לכך. 

ברכת המזון,  בזמן על השלחןמסכין  בעניין הורדת
  ומה הדין לגבי רובה או אקדח. 

  
הכל , [פ"ב הל"א]הלכות מילה הרמב"ם ב כתב

 ,אשהו ,ועבד ,הערל . ואפילולוֹ מּ כשרים לִ 
 ,כל יהודי מלין במקום שאין שם איש. ,וקטן

ל וֹ מּ אבל גוי לא יִ  .כשר לעשות ברית מילה
   וכו'. כלל

  
ובכל מלין, אפילו  הרמב"ם וכותב,ממשיך 

 ,מצד הדיןבצור ובזכוכית, ובכל דבר שכורת. 
 ,בצור אפילואת הברית מילה,  אפשר לעשות

כמו שכתוב אצל משה  וחזקה.נו אבן קשה ידהי
ח ִצּפָֹרה ֹצר ,רבינו ּקַ ָנהּ  ,ַוּתִ ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ּבְ  ַוּתִ

כל דבר בו ,בזכוכיתכן ו [שמות ד', כ"ה]. וגו'
חכמים מוציאים אשר  ,דבר אחדישנו  שכורת.

 ,קנה־ולא ימול בקרומית שלאותו מן הכלל. 
 , נחלקים לקיסמים.הקניםהרי מפני הסכנה. 

, חלקים קטניםלפרד ילה יםיכול הםח"ו א"כ 
הדבר  '.פכהולעשות את התינוק 'כרות ש

 גםלמול  היה אפשר ,זאת מסוכן מאד. לולא
   בזה.

  

[יו"ד והדבר מובא גם בשו"ע  הרמב"ם, מסייםו
, למול מצוה מן המובחר סי' רס"ד סעיף א'],

בכל למול כשר  ,שמצד הדיןלמרות  בברזל.
, אבל מצוה מן המובחרהנ"ל, הדברים 

בין  ,בין בסכין שהמילה תהיה דוקא בברזל.
 ,לא חייב לחתוך דוקא בסכיןבמספרים. 

מסיים אבל  .מצד הדין ,עם מספריםגם אפשר 
  ונהגו כל ישראל בסכין. הרמב"ם,

  
יש  בהלכה זו,הרמב"ם כתב הדברים ש רוב

, כי 'מצוה מן תבמה שכ. אבל להם מקור בש"ס
וגם שום מקור,  לכךאין  ',מול בברזלהמובחר ל

הכסף  המפרשים אינם מציינים מקור לכך.
המובחר  ומה שאמרו מצוה מן ,כותב שנהמ

צא לא מכס"מ כאשר ה ,הרבה מקומותב וכו'.
, בכדי קלָ חָ מקום הוא השאיר לעצמו  ,מקור

לא הוא  ,בינתיים כי להשלים זאת לאחר מכן.
 אבל בסוף, הספר נדפס כך, .את המקורמצא 

ד היום אף אחד לא מצא מקור מפורש עבנ"ד ו
 , כי ישנן רקנראה בהמשךאולי  לכך.

  . לעניין זה משמעויות
  

  מהקהל: זה לא בגלל השריון של גלית? שאלה
ו מדרש מפי זהאכן, אבל  מרן שליט"א: תשובת

 יםמדרשזה לא נמצא כתוב ב השמועה.
  "ה.זבעזאת נראה  תכף .לפנינוש
  

נראה כי  ט"ו], ד סעיף"סי' רס[לחן כותב הש ערוך
ן הפסוק מ הואהרמב"ם דברי מקור , שלו
ֵעת ַהִהיא ָאַמר ְי"יָ כתוב אצל יהושע, ה ֶאל  ּבָ

ה ְלָך חַֽ  ַע, ֲעׂשֵ ְרבֹות ֻצִרים, ְוׁשּוב ֹמל ֶאת ְיהֹוׁשֻ
ַע  ִנית. ַויַַּעׂש לֹו ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ׁשֵ ֵני ִיׂשְ ְרבֹות חַֽ ּבְ

ְבַעת ָהֲעָרלֹות ָרֵאל, ֶאל ּגִ ֵני ִיׂשְ  ֻצִרים, ַויָָּמל ֶאת ּבְ
 ישראל, ייהושע מל את בנ ג'].-[יהושע ה', ב'

לא נימולו בדרך במדבר מפני ר שאאלה 
יש ו נושבת.רוח צפונית היתה כיון שהסכנה, 
הם לא פרעו. אבל  ,מלוהם גם אם , כי אומרים

הסיבה, שיהושע  התמה הי ,כמה פירושים ישנם
היה צריך למול את ישראל שנית. בכל אופן, 

ות תעשה לך חרב הקב"ה מצוה את יהושע,
. צריך להבין, ושוב ומול את בני ישראל ,צורים

   'חרבות צורים'? פירושהמה 
  

ומצוה מן המובחר  כך, לחןערוך הש בעלכותב 
למול בברזל, בין בסכין בין במספרים. ונהגו 

ה מפורש שדבר ז ,אה ליירילמול בסכין. ו
ביהושע, דכתיב "בעת ההיא אמר י"י אל 

ל את ת צורים, ושוב מֹ עשה לך חרבו יהושע,
ין". יפִ ִר ן חָ וָ ילָ מֵ זְ ירגם יונתן, "אִ ". ותבני ישראל

 [בתהלים פ"ט, מ"ד]וכן פירש רש"י, כדכתיב 
וה הקדוש ברוך "אף תשיב צור חרבו". ומדצִ 

היא עיקר  שמע מינה דכן הוא למול בברזל,
 , תמול בחרבהקב"ה אמר ליהושעוה. המצ

למה  והא דכתיב "ותקח צפורה צור", ברזל.
מפני שהיו  ,יש לומרציפורה לא מלה בברזל? 

  בדרך, ולא נזדמן לה סכין יפה למול בו.
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 הם ,לחןדברי ערוך השכל  '.מקשה ו'כולה
  תמיהה עצומה.

  

'חרבות ה, מי אמר לבעל ערוה"ש, כי ראשית
 'צור' הרי אדרבה, הללו, היו מן הברזל?' צורים

הקב"ה ציוה את תאמר, כי ואם  ו סלע קשה.זה
' העשויים מן צורים ותחרב'מול בל יהושע

מצוה זהו 'ש ,הרמב"ם כותב מדוע הברזל, א"כ
כן לגבי מה ו הדבר מעכב?אולי  '?מן המובחר

, מדוע ציפורהמהכתוב אצל אל על עצמו, שש
 הרי הקושיא?מה  ,ני יודעינא ?צור היא לקחה

תקופת עד יהושע? לפני מ הדבר היה, עוד
, ורק כעת רצוימה שבכל מול , יכלו ליהושע

', חרבות צוריםלך עשה ' ,ליהושע אומר הקב"ה
   .לפי דבריו דהיינו ברזל,

  

כי אכן גם בזמנם, את, ז את מתרץעכ"פ  והוא
הדבר  היה צריך לעשות את המילה בברזל.

' צוריםות חרב' ,פשטותאינו כ"כ מובן. כי ב
ן וָ ילָ מֵ זְ אִ אונקלוס, תרגום כפי שמפרש  היינו,

שוב . איזמל'אזמילון' היינו בלשון יחיד  .יןיפִ ִר חָ 
' חריפיןו' , ממה עושים אותו?תלוי , הדברפעםה

' חרבות צוריםכי ' היינו, שהם חדים. יוצא א"כ,
, אבל לא כתוב .חרבות שהם חדים פירושו,

  ברזל.ה ם עשויים מןהש
  

ינם אומרים כדברי ערוך א, כל המפרשים ,ואכן
, אומר ]בס' יהושע [שם, הרלב"ג אדרבה השלחן.

כיון שהוא  כי ה'צורים', היו עשויים מן הנחושת,
 ,והרמב"ם בעצמו החזק והטוב בשביל המילה.

המלה  את [בספר המורה]ר הוא מפרש שאכ
כגון המושג צור, הוא מסביר שם מהו , 'רצוּ '

ִמים , כמו שנאמר נקרא צורההקב"ה  ַהּצּור ּתָ
ֳעלוֹ  לה הוא אומר כי יש לִמ  [דברים ל"ב, ד'], ּפָ
את הפסוק הזה , אבל פירושיםוכמה כמה  הזאת

 , ולא בקשר לברזל.אבןל בקשרהוא מביא 
[פרק י"ג בעצמו במס' כלים  מאידך, הרמב"ם

', שם והאיזמל כותב לגבי 'המעצד שם],
מן הברזל. ישנה וא עשוי ההרמב"ם אומר ש

פעם  ,הרמב"ם בעצמו .רמב"םדברי הב סתירה
 א"כ, עכ"פ אין אחרת.ופעם מפרש  ,מפרש כך

  מזה.הוכחה כל 

מן  הביא ראיה ,לחןרק בעל ערוך הש לא
, עוד כמה מפרשיםראיתי כי ישנם  הפסוק הזה.

[שו"ת שלו  חיות בשו"ת אשר כתבו כך. מהר"ץ
 כך, אומר מהר"ץ, סימן ס', באמצע התשובה]

, דסכין מצוה מן סמך לדברי הרמב"םוה
, נושאי כליו לא הורו לנו המקורהמובחר, אף ד

 "תידהשבקרא  כיון דמבואר נראה לי דדעתו
צורים ושוב 'עשה לך חרבות ציוה ליהושע 

', ובתרגום יונתן מול את בני ישראל שנית
ן ירגם 'אזמילותהמקובל מפי הנביאים 

מפי מפורש דיבור ה ומפני זה כיון דבא ',חריפין
של־ המילה על ידי סכיןשיהיה  ,ה' ליהושע

הוא  אין לך מצוה מן המובחר גדול מזה. ברזל,
הדבר חייב  כי ,הקב"ה קובעשלא מבין, כי זה 

כך, רק  וה אותושהקב"ה מצ ,אלא .להיות כך
כתוב  הדבר אינו שהרי למצוה מן המובחר,

הקב"ה ציוה רק את יהושע אולי  .בתורה
, כולם, אבל הדבר אינו מחייב את לעשות כך
מה , אחרת כי כך. צריכים לעשותשגם הם 

לעשות כך, היה צריך אם הקב"ה אומר  .נפשך
  ממש חובה. ושזה לומר

  
[דף קל"ד  ו על מס' שבתבחידושי ופרסהחתם  גם

פחות הוא קצת כל האבל ל מביא זאת, ע"ב]
, ם פ"ב ממילה כתב"הרמבוז"ל,  בכך.הסתפק 

המובחר בברזל. וכ"כ בשו"ע יו"ד מצוה מן 
סימן רס"ד סעיף ב'. ובכסף משנה, לא הראה 

אולי מדכתיב ועיין פרישה סי' רס"ד. ו מקומו.
 'עשה לך חרבות צורים', משמע חרב דוקא.

שפירש  ועיין תרגום אונקלוס ,אבל הוא מסיים
 דהיינו, אבן חזקה.'ותקח צפורה צור', טינרא. 

 ,נראה עוד כמה מקורות וכו'. הדברציין מוהוא 
 .הפירושאכן  וזה, כי כ"כ בטוח כי החת"ס אינו

  .הרמב"םלדברי מקור זהו ה ,אבל אולי
  

ינו רבלבעל מדרש הגדול,  וזהביותר,  המפליא
הוא  ',ותקח צפורה צור'הפסוק על  דוד עדני.

בין  ,בין בצור ,בכל מוהלים ,תניא כך, כותב
וכל דבר  ,בין במספרים ,בין בסכין ,בזכוכית

לכאורה  שכורת. ונהגו כל ישראל בסכין.
  לשון הרמב"ם.הוא מעתיק את נראה, כי 
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מדרש  בעלזאת. פעמים רבות, לדעת  קשה
אין לנו אותם בספרי ר שא ,דבריםכותב הגדול 

הוא , כי רואים פעמים . ובכמהחז"ל שלפנינו
אבל לפעמים  ,הרמב"םן מאת דבריו העתיק 

של, בנדון דידן. למ ותו בשינוי.אהוא מביא 
דברי אם הוא העתיק את הרי  יננו מובן.אהדבר 

סוף , א"כ מדוע העתיק רק את הרמב"ם
השמיט את ', וונהגו ישראל בסכין'ההלכה, 

'? אם מול בברזלמלים 'מצוה מן המובחר לה
משמע , 'ישראל בסכיןכל נהגו , כי 'ביאהוא ה

 לשונו.פי כמעט כ ,עתיק את הרמב"םשהוא ה
א"כ, מדוע השמיט את הרישא, כי 'מצוה מן 

   '.דרשני'אומר  הדבר '?מול בברזלהמובחר ל
  

, ממה הוכחהכל  לגבי מדרש הגדול, אין אמנם
 שכתב בלשון 'תניא', שזהו מאמר חז"ל ממש.

דברי יכול לכתוב גם על  ,מדרש הגדולכי בעל 
ר"ל  '.תנו רבנן'או  ',תניאבלשון ' ,הרמב"ם

שבודאי שהרמב"ם כתבו  ,דבר לגביאפי' 
י שינוי נםישכאשר רואים, שאבל  מדעת עצמו.

מקור  שהיהיכול להיות  כגון בעניינינו, לשון,
  לשניהם, והוא לא שאב מהרמב"ם. משותף

  
שצריכים  ,הרמב"ם כותב את ההלכה, למשל

שום  לכךאין לספור ספירת העומר מעומד. 
מובא  , הדברבמדרש הגדול. אולם מקור בש"ס
 אתזשהראשונים מביאים  , כפיבשם חז"ל

ר שא ,להם ספרים ידוע שהיו מהפסיקתא.
  נאבדו מאיתנו.

  
, מכך שהוא קצת משמעות נהאופן, יש בכל

הדבר  ,לכאורהמדלג את המלה 'ברזל'. ואכן 
המצוות, קיי"ל כל לגבי הרי ש גם קצת תמוה.

ָבִניָת וּ כמו שנאמר,  אותן מברזל.עושים  דאין
ַח ַלי"יָ  ם ִמְזּבֵ ָ ח ֲאָבִנים ,ֱאלֶֹהיךָ  ׁשּ לֹא ָתִניף  ,ִמְזּבַ
ְרֶזל  אכן פלא. הדבר ].'ה ,ז"[דברים כ ֲעֵליֶהם ּבַ

הרי  ?דוקא עם ברזל ,שיעשו ברית מילה מדוע
י  ? כמו שנאמר,אדםשל־מקצר ימיו  ,ברזלה ּכִ

ַחְלֶלהָ  ָך ֵהַנְפּתָ ָעֶליָה ַוּתְ , א]"כ ',[שמות כ ַחְרּבְ
 ,אינו בדין מדות פ"ג משנה ד'],מסכת [ אמרו חז"ל

 ,המזבח . הרישיונף המקצר על המאריך
ִזיתנאמר, לכן . מאריך ימים  לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ

על ידי דהיינו, שלא לסתת אבנים למזבח,  .[שם]
ח  ,אלא הברזל. ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות ּתִ ֲאָבִנים ׁשְ

מדוע לגבי  ,אם כן [דברים כ"ז, ו'].וגו'  ֱאלֶֹהיךָ  ְי"יָ 
   ברית מילה, אנו מעדיפים את הברזל?

  
השוחטים, ו המוהלים, הדבר הוא כך. נויבזמנ גם

של־פלדה, שהוא ברזל חזק, משתמשים בסכין 
   המקובל בכל ישראל. שאינו מחליד. כך

  
הוא  '.את מקורו הָר עֱ הרב אציל הי"ו, 'הֶ  ידידנו

ואעפ"י  כזה. מדרש נוישכי  הזכיר מקודם,
שאינו נמצא במדרשים שלפנינו, אבל מביאים 

  ושעל פיו נהגו למול בברזל. בכמה ספרים,  זאת
  

, זהו זהה הידוע שמביא את המדרש הראשון
ולקמן  אות ז'].רס"ד סי' [יו"ד  על הטור הפרישה

נביא שהדבר הובא כבר בספר המנהיג. 
לכך, מדוע  הוא שמע טעם, כי כותב הפרישה

 ,על פי המדרשמול בברזל, מצוה מן המובחר ל
ביום שנלקה הכובע של־ ,שכך הובטח לברזל

 שהיה בראשו של־גלית לפני דוד. ,ברזל
א"כ,  .ברזל על הראששל־כובע  היה גליתל

לבקוע את  ,דוד המלךשל־האבן הצליחה  כיצד
הברזל ש ,היה נס באופן מיוחד הברזל? אלא,

קיבל  ולכן הברזל דוד.של־נבקע מפני האבן 
, יעשו את הברית מכאן ואילך, כי הבטחה

   מילה בברזל.
  

' חרבות צוריםלומר, כי ה' יםמוכרח לפי־זה
דוד ימות רק מ כי היו מן האבן. ,ביהושע בזמן

 התחילו לעשות ברית מילה בברזל, ,המלך
 והדבר מיוחדת שניתנה לברזל. הבטחה בגלל
כל מיני וב ,הרבה ספריםעוד בכך מובא הזה 

   .סגנונות
  

זהו  [פרשת שמות],הרב שפתי כהן  בכך, מאריך
הביא את ו ,על התורההמפורסם פירוש בעל ה

על הלכות מילה  'זכר דודדבריו גם בעל ספר '
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 הלום הגם אמנם, וז"ל [מאמר ראשון פרק ס"א].
 למצות הברזל נבחר לא קדם בימיד ,מצאתי
 נקבע שנים וכמה כמה אחר אלא ,המילה
 כמו ,שהיה מעשה י"ע ,זו למצוה הברזל
 ב"ע דף שמות בפרשת ך"הש ש"ממ שנראה

 ,שמעתי ,ל"וז' וגו צור רהוצפ ותקח פסוק על
 בלשון ,הם מביאים מדרש ,פעםהשוב 

זאת לא היה  ,הם בעצמם'. גם לשמעתי'
תה שמועה הי שלפניהם. אבל זאת במדרש

והם  ,מיםיחכמים מסוי אצל עכ"פ מקובלת,
 צור למה .תפרסםהדבר נומשם  כך, אתזכתבו 

, מלה בצור? וכי לא היה פורהילמה צ ?סכין ולא
 שלוקח מי .סכין להם היה ודאי כי להם סכין?

 ספק אין ,במלון יםכוהול ,ובניו אשתו
הם הולכים אם  .הבית תשמישי כל שלוקחים
כלי איתם צריכים לקחת , הם בדרך כמה ימים

או שהם  בהם בדרך. כדי להשתמשב ,בית
שהיה לכל־הפחות או  ,הביתן מזאת מביאים 

 וסכין, זה וכי אין להם סכין? הרי זאת שם.להם 
ר צריכים אותו עבור שא ,דבר שימושי

 חלק לו היה לא שהברזל לפי ,אלא המשפחה.
, אבל הם לא רצו , היה סכיןאדרבה ,בקדושה

 לא' שנאמר להשתמש בסכין העשוי מברזל,
 סכין נזכר לא ,לזה '.ברזל עליהם תניף

יצחק  לגבי ,נאמר קידהעב שאף .בתורה
 שחותך דבר ',המאכלת את ויקח' ,אבינו
משמש ו דבר הזה 'מאכלת', היינו סכין. .ואוכל

 לך עשה' ,לו נאמר ביהושע וכן לשחיטה.
 '.דטנרי גלבין' בילקוט ואמרו ',צורים חרבות

 מצור' וכן .טינרא' פי ',צורים חרבות' הרי
, כעתכנס ילא נ '.תקיפא מטינרא' ',החלמיש

לפירוש המלה 'גלבין'. אמנם המלה 'טינרא' 
כמה וכמה יש  מובנת, אבל לגבי המלה 'גלבין',

יפה  בעל. בהמשךזאת אולי נראה  .יותמשמעו
  מחודש. מסביר בזה פירוש ,תואר

  
 חלוקי' ה ולקח ,לגלית להרוג דוד כשבא אבל

 על נחשת כובע והיה ,אחת אבן ונעשו אבנים
 עצמך תרכך ,לברזל ה"הקב ל"א ,ראשו

הקב"ה דרש מהברזל,  .האבן בך סכנישת
 בכדי .שהאבן תצליח לעבור, ציוה אותווהודיע 

 ,היה חייב להתרכך הברזל ,להרוג את גלית
 לך ואעשה .האבן לעבור דרכו שתוכלכדי ב

 וסכין ,מילה־של איזמל ,דהיינו .בקדושה חלק
שוחטים מלים ו ,מכאן ואילך .שחיטה־של

 ה"הקב שהשליט ,מהדברים אחד וזה .בברזל
, מתנבאים בכמה בסגנון הזה .השבק הרך

   וכמה ספרים.
  

של־הכובע הרי  כאן, פליאה עצומה.יש לי  אבל
אלא מן ברזל, ן הלא היה מהוא  ,גלית

הוא בעצמו  הנחושת, כדמפורש בפסוק. הלא
הכובע היה , כי הפרישה אמראמנם  .אתזכותב 

 השפתי כהן,אבל  בברזל. מליםולכן  ,מברזל
 '.והיה לו כובע נחושת' הוא כותב, מצד אחד

'. והקב"ה אמר לברזלומאידך הוא כותב, '
   אינני מבין זאת.

  
  ?ברזלשל־סוג אינה נחושת ה מהקהל: שאלה

נחושת זה לא סוג  מרן שליט"א: לא. תשובת
 כגון שנאמר כמה מיני מתכות, נןיש של־ברזל.
ֶסף ,ֶאת ַהזָָּהב ת ,ְוֶאת ַהּכָ חֹׁשֶ ֶאת  ,ֶאת ַהּנְ

ְרֶזל ִדיל ,ַהּבַ במדבר ל"א, [ ְוֶאת ָהעָֹפֶרת ,ֶאת ַהּבְ
איננה אבל  ,מין מתכת הנחושת, היא ].כ"ב

, אפשר לפי דבריךיתירה מכך, א"כ  ברזל.
ועוד לא ראינו  ,בנחושתגם ברית מילה לעשות 

היה  מי שיעשה ברית מילה בנחושת. אולי אפי'
מקצר ה יונףשלא 'כדי למול בנחושת, ב ,עדיף

צריכים היינו לכאורה אם זה נכון,  ל המאריך'.ע
  ברזל., יותר מן הנחושתה להעדיף את

  
 כתוב כך, ז']-[א' י"ז, ה' שמואלספר ב בפסוק

ים ּתִ ִלׁשְ ֲחנֹות ּפְ ַנִים ִמּמַ מֹו  ,ַויֵֵּצא ִאיׁש ַהּבֵ ְלָית ׁשְ ּגָ
ת ת ַעל  ,ִמּגַ ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת. ְוכֹוַבע ְנחֹׁשֶ ְבהֹו ׁשֵ ּגָ

ים הּוא ָלבּושׁ  ,רֹאׁשוֹ  ִ ַקׂשּ ְריֹון ַקׂשְ ַקל  ,ְוׁשִ ּוִמׁשְ
ת. ּוִמְצַחת  ָקִלים ְנחֹׁשֶ ת ֲאָלִפים ׁשְ ְריֹון ֲחֵמׁשֶ ִ ַהׁשּ

ת ַעל ַרְגָליו ֵתָפיו.  ,ְנחֹׁשֶ ין ּכְ ת ּבֵ ְוִכידֹון ְנחֹׁשֶ
 ,בהמשך כלל. אמנם בנתיים לא מוזכר הברזל

ְמנֹור ֹאְרִגיםברזל, המוזכר   ,וחץ [ְוֵעץ] ֲחִניתֹו ּכִ
ְרֶזל ָקִלים ּבַ ׁש ֵמאֹות ׁשְ א  ,ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ׁשֵ ְוֹנׂשֵ

ה הֵֹלְך ְלָפָניו. ּנָ , היה כובע אבל על ראשו ַהּצִ
 ,בא אליו דודר שאכתוב, כ ובסוף מנחושת.
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י, ַויֵּ  ּתִ ִלׁשְ י ָקם ַהּפְ ִוד, ְוָהָיה ּכִ ְקַרב ִלְקַראת ּדָ ֶלְך ַויִּ
י.  ּתִ ִלׁשְ ֲעָרָכה ִלְקַראת ַהּפְ ִוד ַויָָּרץ ַהּמַ ַוְיַמֵהר ּדָ
ם ֶאֶבן  ָ ח ִמׁשּ ּקַ ִּ ִלי, ַוי ִוד ֶאת ָידֹו ֶאל ַהּכֶ ַלח ּדָ ׁשְ ַויִּ
ע  ְטּבַ י ֶאל ִמְצחֹו, ַוּתִ ּתִ ִלׁשְ ע ַויְַּך ֶאת ַהּפְ ַוְיַקּלַ

ִמְצחֹו, פֹּ  ָהֶאֶבן ּבְ ָניו ָאְרָצה ַויִּ [שם שם, ל ַעל ּפָ
   מ"ט].-מ"ח

  
של־נחושת ושל־השר , כי אחד רצה לתרץ חכם

   , זהו שר משותף.ברזל
  

כידוע, הרי  מעניינת. נשאל שאלה כם,חה אותו
לחן סכין בשעת ברכת המזון, מורידים מעל הש

 ינה מן הברזל, כבר דנואשל־ברזל. לגבי סכין ש
אבל  וכו'.גדים מכגון הפרי  ,פוסקיםכך בב

אקדח או  , מה הדין, כאשר מונחשאלו אותו
גם אותו  להורידהאם צריך  ?לחןעל הש רובה

   שלא?או  ,ברכת המזוןשעת ב
  

[קובץ מ"ו שנה קובץ אור ישראל ב מובא הדבר
 שבמשנה ששאל מה בזה"ל, י"ב אות ט"ו]

 יוסף מהבית הביא ]א"י ק"ס פ"ק סימן[ ברורה
 בשעת הסכין לכסות צריך למה ,טעמים שני

 ימי מקצר שהברזל ,האחד .המזון ברכת
 ,השלחן על מונח שיהא דין ואינו ,האדם

 כן עלד ,אדם ימי שמאריך למזבח שדומה
ֶזה  כמו שנאמר, '.ברזל עליהם תניף לא' כתיב

ר ִלְפֵני ְי"יָ  ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ לכן,  [יחזקאל מ"א, כ"ב]. ַהׁשּ
כיון  ,על השלחן סכיןלהשאיר את הלא טוב 

 ,השני וטעם טעם אחד. וזה מקצר.ברזל שה
 אחד הגיע אחד שפעם לפי ,שמחה רבינו בשם

הוא  ,הבית רבןח ונזכר ,םירושל בונה לברכת
כ"כ הוא כ"כ היה לו צער, ירושלם,  התפלל על

 נהגו כן ועל .בבטנו סכין ותקע ,התמרמר
שני  אלו .ד"עכ וןהמזת ברכ בשעת לסלקו

  ים בפוסקים. מובאה ,הטעמים
  

 ?רובה או אקדחלגבי מה הדין  שאלו אותו, א"כ
. לפי מה שאלה הזאתמתוך כך, הוא נכנס ל

 בשאלה שלנו. הוא היחידי שהרגיש שראיתי,
 כך,[בדף ט"ז] הוא כותב  ,תוך כדי הדבריםב

 ליכנס האבן יניח המתכת ששר ,דוד ביקש
 את בעתיד ימולו זה ובשכר ,המתכת דרך

 מלמול ויניחו ,ברזל של בסכין התינוקות
 של היה והכובע בברזל מלין והלא ,בצור

 הכל ,ונחשת מתכת של דשר ,ומשמע .נחשת
 ונחשת ברזל וכולל ,מתכת של שרו הוא .אחד
 ברזל יןיענ מה ,הם שרים שני דאם .'וכו

   ?לנחשת
  

 א"א פ"ק בסימן[ שם מגדים פריב צאתימב שו
 אם ,תמתכו מיני בשאר מסתפק ]'ד ק"ס

 דאף ,ונראה .השלחן מעל להסיר צריכים
 סכין להסיר צריך ,שמחה רבינו וטעם לדעת

 דבר של סכין ולא ,שהיה וכמעשה ,ברזל של
 כלי לשאר הדין והוא .אחר כלי או אחר

   .שהיה כמעשה אלא הנהיגו דלא ,משחית
  
שיש  ,התירוץ הזהכי ראשית,  לפענ"ד,ראה נ

בכל ו .דחוק מאדהוא תירוץ משותף,  שרלהם 
א"כ  ,נחושתלהיתה  הרי הבטחה קשה, אופן

הם גם אם דהיינו,  מדוע עושים בברזל?
  זה. בזה וגם בגם היה לעשות אפשר  משותפים,

  
האחד לשני. דומה  ינואבכלל  הדבר ,שנית

שאינה סכין  הדין לגבימה הנדון בפוסקים הוא, 
שהרי בעצם,  אלא מדבר אחר.מברזל,  עשויה

הכוס לנפץ את אפשר להרוג גם בזכוכית, 
שצריך להורידה לא מצאנו העשוי ממנה, ו

. אלא מאי, 'מעשה שהיה ברכת המזוןבשעת 
היה עם אותו שהמעשה זהו לפי  כך היה'. דהיינו,

האם חייבים להוציא  ,לכן הפוסקים דנים .אדם
היה הרי המעשה שבת, שיום בגם  את הסכינים

  מה הדין, לגבי כלים אחרים. או יום חול. ב
  

 כי הכל לפי המעשה שהיה. מסקנתו היא, לכן
, אלא זאת כל כלי משחית לא הנהיגוב ,ולכן

של־ין יאת הענכאן, הוא מזכיר  כמעשה שהיה.
. [דף ס' ע"א] במס' שבת סנדל המסומר, המובא

   אינני יודע, האם הדבר דומה, או שלא.
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ביניהם. דהיינו,  הבדל גדול נויש ,אופן בכל
מיועד אך ורק  הדבר ,רובה או אקדח לגבי

ברובה או  ,מה לעשותעוד אין  בכדי להשחית.
, הרי אפשר סכיןלגבי האבל  באקדח.

 הוא רבים אחרים. דבריםלהשתמש בו גם ל
, ודברים מועילים אוכלצורך המשמש גם ל

 ח"ו. מסוכןגם יכול להיות  וטובים נוספים, והוא
של־גזרו רק על סוגים האם  כך יש לדון,על 

או רק לגבי שבת,  לגבי גזרו גםהאם ברזל, או 
אותו אדם שהרג של־המעשה יום חול, שהרי 

. כמובא המעשה בסנדל היה בחול ,עצמו
, לכן גזרו, היה בשבת. בגמ' מס' שבת המסומר,

   רק בשבת, כפי המעשה שהיה.
  

, כי אסור פשוטוברור  דברהחושבני, ש אם כן
רובה או  על השלחןיהיה  ,בשעת ברכת המזוןש

רק  הוא ,שלהם ייון שהשימוש היחידכ. אקדח
תועלת  בכך כלאין  .אנשיםשל־לקצר ימים 

. אלא או להרוג, או עכ"פ להפחיד מכך. אחרת
  הסכין. משא"כ לגבי

  

אפשר  כיצד ,לנושאהשאלה ש , לגביאופן בכל
של־גלית, היה כובע ה הרי ?אתזלהבין 

  מנחושת, ולא מברזל? 
  

הכובע שלו מפליא, כיצד הם כותבים, ש וביותר
הרי זהו ההיפך, ממה שכתוב  ?ברזלההיה מ

על השאלה אין לי תירוץ במפורש? פסוק ב
על עיקר השאלה,  תירוץ הזאת. ברצוני לומר

  אינני יודע, כיצד הדבר היה במציאות.  אבל
  

קמאי על מס' שיטות קובץ מובא ב, למשל
 אנו למה כן אם ,שאלה [דף פ"ג ע"ב], חולין

 ?החותכין הדברים משאר יותר ,בסכין שוחטין
? אפשר לשחוט בהרבה דברים ,הרי מצד הדין

[שו"ת של־הלכות בספר המנהיג  כךעל  עונה
 .התלוש דבר צריך יש כי ,דע ,תשובה שחיטה],

את זהוא מביא  למי,בירוש מעשה שהיה ,ועוד
 כשחלק ולפנינו ליתא, בשם תלמוד ירושלמי,

 הנחל מן אבנים חלוקי חמשה דוד המלך
 על ברזל כובע והיה ,הפלשתי עם לחםילה

פסוק  ו כנגדזה. הפלשתי גלית של ראשו

בפסוק כתוב, שהכובע היה מנחושת.  .מפורש
 דוד והכה והוא אומר, שהכובע היה מברזל.

 ,לכובע האבן ואמרה תי.הפלש לגלית המלך
 וענהו .הפלשתי לראש ואכנס ,מקום לי תן

 ראל,יש בעבור ,מקום לך אתן לא ,הכובע
 אתם אם .מצוה שום הברזל עם משלימין שאין

 בשעת לחןהש מעל אותו מסירין ,אוכלים
 .המצוה באותה מצוי שם אהיה שלא ,הברכה
 ,למזבח דומה לחןהש כי דע ,האבן לו אמרה

 לחןהש זה אלי וידבר ]א"מ יחזקאל[ אמרשנ
 כי ]'כ שמות[ כתיב השלחן ועל .י"י לפני אשר

 ראוי שאין לפי .ותחללה עליה הנפת חרבך
 מאריך לחןוהש ,המאריך על המקצר שיעלה

 םעִ  חסדים גמילות שיעשה שאיפשר ,ימים
 ימיו שמקצר ,הסכין הוא ,והמקצר .לו שצריך

 על להסירו עלינו חובה ,לפיכך .אדם־של
 ,זה בשכר .בעיניך יחר אל ,אבל .לחןהש

 ברזל עם מוהלין שיהיו .מצות לשתי תזכה
 אלא מוהלין היו לא לכן קודם כי ,ואילך מכאן
 ושיהיו .צור צפרה ותקח ]'ד שם[ אמרשנ ,בצור

 לה נתן מיד .ואילך מכאן ברזל עם שוחטין
 יאבדו כן .במצחו האבן ותטבע ,מקום הכובע

  .אויבינו כל
  

והדבר  האומרים כך. ,עוד כמה מפרשים ישנם
   .צריך עיון גדול תמוה מאד.

  

דהיינו,  ר הקושיא.את עיק אפשר ליישב, אבל
, אבל זאת נכון שהיה לו על הראש כובע נחושת

הרי  גם על מצחו.היה לו  כי כך ,ראיה ינהא
 בדר"כ .תטבע האבן במצחוו ,הפסוק אומר

, וגם על המצח שהיה לו כובע נחושת ,מבינים
 היה לו נחושת. אבל, הדבר לא חייב להיות כך.

ושריון קשקשים הוא  ,בפסוק כתובש וןכי
על עצמו, חוץ מכך  כדי להגןדהיינו, ב. לבוש

היה גם ו, הוא שהוא היה מפחיד בגבהו ובמדותי
, עד שא"א היה לפגוע בו. סגור מכל הכוונים

, ועל מראשו ועד רגליו ,הוא כיסה את עצמו
כמין  ,רש"י מבאר 'שריון קשקשים'. גופו היה

קשקשות דגים, עשוין מברזל, נופלים על גב 
   יון, קשקשת לכל נקב.השריון. ס"א נקבי השר
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כותב משהו דומה  מטארני,גם רבינו ישעיה 
כמו־ דבר העשוי מברזל. ושזה הוא מפרש, .לזה

מין , ושריון קשקשים כותב כך, המצודת ציון כן
עשויה טבעות  ,מלבוש להגן ממכת חרב

עשוי  ,ולסתום נקבי הטבעות ,טבעות מברזל
[ישעיהו נ"ט,  כמו .עליהם כעין קשקשים של דג

  .וילבש צדקה כשריון י"ז]
  

 ,היה שריון קשקשים גופושעל כל כפי  ,אם־כן
ן כבר התחיל מ , כי השריוןיכול להיותא"כ 

היה מכוסה עם  גופו,המצח וכל  מצחו. דהיינו,
יכול  בהחלט , כימובןהדבר  ממילא .קשקשים

  דוד המלך היתה בברזל.של־שהפגיעה  ,להיות
  

לא אמנם  לדברי הרמב"ם. ,בש"ס מקורישנו 
 שכתב הרמב"ם, כי כפי ת,מפורשכתוב בצורה 

ישנה אבל  למול בברזל', מצוה מן המובחר'
, עשו ברית מילה גם בזמן חז"לראיה, כי 

 ,משנה מפורשת במס' שבת בברזל. זאת
פרק רבי אליעזר דמילה ב המשנה הראשונה

כורתים ועוד אמר רבי אליעזר,  ט],"יפרק  [שבת
 לדעת ברזל. ת כליעצים לעשות פחמין ולעשו

ברית מילה בשבת,  נהאם יש ,אליעזר רבי
אין ותינוק חל בשבת, של־שמיני דהיינו היום ה

מול אותו, מותר לכרות בכדי ל סכיןבנמצא 
 בכדי שעי"ז ,כדי לעשות מהם פחמים ,עצים
, כי רואיםא"כ כלי ברזל. ולחדד לעשות  נוכל

זאת, כמקור מציין בביאורו מלו בברזל. הגר"א 
   לדברי הרמב"ם.

  
אבל לא על  ,רק שיטת ר' אליעזר זאת אמנם

 אינו רבי עקיבא, ביניהם. כלומר המחלוקת כך
מן אם ה ?ממה עושים את הסכיןכך, על חולק 

כיון  , כיטועןרק  "קע? אלא רלאשאו  ,ברזלה
אסור  ,את מערב שבתזשהיה אפשר לעשות 

כיון שהיה ניתן  בשבת. דהיינו,את זלעשות 
 אסור , א"כלא הכנתםו ,את מקודםזלעשות 

ותדחו את הברית  לעשות זאת כעת בשבת,
כך, כי המילה אבל אין ויכוח על  ליום ראשון.
כלל אמר רבי כך כתוב שם,  היא בברזל.

עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב 
שבת אינה דוחה את השבת, ושאי אפשר 

  לעשותה מערב שבת דוחה את השבת. 
  

א"ר מביאה על כך,  "ל ע"א][שבת דף ק הגמרא
שהיו עושין  ,עיר אחת היתה בא"י ,יצחק
אלא שפעם  ,ולא עוד .והיו מתים בזמנן ,כר"א

רה על ישראל יאחת גזרה מלכות הרשעה גז
הדבר  ועל אותה העיר לא גזרה. ,על המילה

 אינה כרבי אליעזר? ,הלכההרי ה הפלא ופלא.
לא נפסקה ההלכה  שבזמנם עדיין ,אבל כנראה
יכול להיות, כי ר"א היה רבם. או  שלא כמותו.

באותו  'רא דאתראה'מהוא לא היה  אמנם,
כמה שורות לפני בגמרא, מובא ש וןכי המקום,

תנו רבנן במקומו של־ מה שהבאנו כתוב כך,
צים, לעשות פחמין, ע , היו כורתיןר' אליעזר

 .כך היו נוהגים ',במקומו' לעשות ברזל בשבת.
עיר אחת  ,אח"כ כתובו '.רבנןתנו ' ו בלשוןזה

וזכו שהיו מתים  וכו', שכך הם היו עושים, היתה
  בזמנם.

  
 . כלומר,מדה כנגד מדהכי זהו  ,מהרש"א מבאר

, מצוה בזמנהאת הכיון שהם השתדלו לעשות 
  גם הם מתו בזמנם.  לכן

  
 וצריך, [עמ' ר"ז] בספר ברית יהושעכך על  שואל
 ימים אריכות להם היה אילו דבשלמא ,ביאור

 רוח נחת שעשו מזה משמע היה ,מיוחדת
 איזה ,בזמנם שמתו עכשיו אבל .ת"להשי
 לכאורה, מהו החידוש? ?בזה משמיענו חידוש

אם בשלמא  הם מתו בזמנם?ממה ש ,מה הראיה
זאת, כי הם מבין  הייתי ,היו מאריכים ימיםהם 

אבל בזמנה. ברית מילה  האריכו ימים בזכות
 ,מראה הדבר אינו ',בזמנםמתו אם הם רק '

שו נחת רוח להקב"ה. כך הוא עבכך הם ש
  שואל.

  
 שהרי ,לומר ואפשרמתרץ זאת כך,  והוא

 מתות שנשים ]אע" ב"ל לעיל[ בגמרא איתא
 ?צעירותכשהן מתות  ,נשים נןישמדוע  ,ילדות
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 הילדים צואת שמכבסים מפני ,בחורות י"פרש
מספיק  כנראה לא היה להן .בשבת מהבגדים
 היו מכבסות את הבגדים לכן הן ,חיתולים
בהם אפשר להשתמש יהיה כדי שב בשבת,

בכל אופן  או מסיבות אחרות. שוב הפעם,
 כשהן בחורות.מתות  , הןזהעוון בגלל , כי כתוב

 חלילה מתים ,שבת חילול שבעוון ,מבואר הרי
גורם  ,ן חילול שבתכי עוו רואים .בזמנם שלא

מכך הם רצו להביא  ,ממילאלקיצור ימים. 
בעשיית הסכין למילה אם דהיינו,  ראיה.

א"כ אלה חילול שבת, של־היה עוון בשבת, 
לא היו צריכים למות בזמנם,  ,ר"אשעשו כדעת 

 לצורךללו שבת יח אלא קודם זמנם, כיון שהם
הרי  ,אתזאסור לעשות . אם היה הברית מילה

, והם היו קיצור ימיםלגורם  עוון חילול שבת
כים למות קודם זמנם. אבל כיון שאנו צרי

', אזי הדבר סימן, מתו בזמנם'הם רואים, כי 
 ויובן שאין בכך עבירה של־חילול שבת. וז"ל,

 מילה מכשירי שעשו פ"דאע ,יצחק רבי נתוכו
 בזה היה שלא ,מ"ש .בזמנם מתו ,בשבת
 שלא ',בזמנם מתו'ש שאמר וזהו. שבת חילול
   .נענשו

  
 בלוישק אלא ,עוד ולא ממשיך ואומר, והוא
 .בזמנה מילה מצות קיום על מיוחד שכר

   .מוכנים מכשירין להם היה שלא בזמן אפילו
  

צריך למחוק את  כאן טעות. נהיש, כי חושבני
המלה "לא". דהיינו, לגרוס אפילו בזמן שהיה 

 הרי יותר גדול., חידוש לומר וכו'. כוונתו
ברית  נהישכבר קורה, שכמה פעמים  לכאורה,

 סכין מערב שבת?מילה בשבת, ולא הכינו 
פעם הדבר יכול להיות, רק במקרה. אולי 

יתירה  .יכול להיות מקרה כזה ,בעשרים שנה
ה להם תלא הי וכימובן,  מכך, הדבר גם איננו

, רצו דוקא בסכיןוכי הם  ?אפשרות אחרת
התשובה אבל  ובדיוק קרה שאף אחד לא הכין?

כי  לכך, מוכניםהיו הם עצם זה שהיא, כי 
, ונצטרך לחלל שבת ,לא יהיה סכיןבמקרה ש

נעשה זאת, א"כ הם קיבלו שכר על כל 
היה להם  כביכול, גם בהן, הבריתות האחרות.

 היה בדעתםשכך כיון דהיינו, כזה. שמצב 
לכן בזכות  ,יכנסו למצב כזהלעשות, במקרה ש

כל אנשי העיר הזאת מתו מיתה בזמנה,  זאת,
בבחינת  ן להם מקרה שכזה.אפילו שלא הזדמ

כך כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. 
  לפי דבריו. יוצא

  
שני מחמת  נראים לי קצת תמוהים, הדברים

לעניין 'נשים  ,הדימוי הזה ראשית, .דברים
בניהם צואת מכבסות מתות ילדות בגלל ש

, הדבר זהאיננו מובן. שהרי לגבי עניין  ',בשבת
אבל  ?אתזשמתיר  לכו"ע אסור. וכי יש מי

בכך. לפי רבי אליעזר  מחלוקת נהיש בנ"ד,
  . מותר. א"כ, הדברים אינם דומים כלל

  
כתוב ה, ומפליא חידוש גדול נויש מכך, יתירה

לגבי מה  ].ע"א [דף י"ד מס' יבמותתוספות בב
במקומו של־רבי אליעזר היו כורתים  שכתוב,

 אנחנו מבינים .עצים לעשות פחמים בשבת
, הגיעו למצב כזה, והם קרה מקרה כיבפשטות, 

, אומרים התוס'אבל  .היו צריכים לחלל שבתש
במתכוין היו  הוא הפשט. אלא,לא כך  כי

משום  ,מביאים עצמם שיהיו צריכים לכך
 ',היכי תמצי'הם עשו שמעתם?  חיבוב מצוה.

היו מביאים את  להגיע למצב כזה. הםכדי ב
אם  גם ,דהיינו של־חילול שבת.למצב  ,עצמם

של־מוהל לא שהסכין  ,היו דואגים , הםהיה סכין
 רבים, מפרשים הדבר פלא עצום. תהיה שם.

כיצד הדבר מותר? אבל כך,  כך.עומדים על 
במקומם היו 'הגמ', דברי משמעות מובנת יותר 

   '. כלומר, כך הדבר היה תמיד.כורתים עצים
  

 ,דייקתי ממנו , אשררש"י במס' חולין ישנו
במסכת חולין  רש"ישאינו סובר כדעת התוס'. 

אם אין לו אזמל למולו  כותב כך, ]ע"א [דף קט"ז
כורתין עצים לעשות פחמין ועושין  ,בשבת
דוקא אם אין לו איזמיל לימול  דהיינו,אזמל. 
שמותר לעשות זאת.  כך אמר ר"אעל  ,בשבת

א"כ, כי משמע הדבר אסור. , אבל אם יש לו
 ,לפי התוס' אבל נדיר.הדבר היה רק במקרה 

  הם עשו כך בקביעות.
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של 'למות  ,ין הזהיאפשר להבין את הענ כיצד
   '?בזמנם

  
הוא גם חידוש.  ,ין הזהיכל הענ ,לדעת צריכים

וכי הדבר פשוט, שהאדם ימות בזמן שקבעו לו 
, גורמות לקיצור רותיהרבה עבהרי  למות?
ברית לדברי ספר  ,לא צריכים להגיע ימים.

כי  .ללו שבתיבגלל שח שהדבר קרה, יהושע
יכולות לגרום לאדם ח"ו  הרבה עבירות,

   לקיצור ימים.
  

תניא, כתוב כך,  ]דף מ"ט ע"ב[במס' יבמות  בגמ'
 ,זכה .אלו שני דורות ,את מספר ימיך אמלא

 . דברי רביפוחתין לו ,לא זכה .משלימין לו
לא  .מוסיפים לו ,זכה ,וחכמים אומרים .עקיבא

קיבא ע, בין רבי ויכוח ישנו כאן לו. פוחתין ,זכה
שנים יותר ממה  האם מוסיפים לאדם ,רבנןל

שרק או  ,עשההמצוות שבזכות  ,שכתבו לו
  הזמן הקצוב לו? 

  
יכולות רבות רות יעב, כי אופן רואים בכל

לו את מספר שנותיו, להפחית  ,לגרום לאדם
   אשר פסקו לו בשעת לידתו.

  
גם כי על כך נאמר הדבר. דהיינו,  מובן, א"כ

היו צריכים  הם ,אחרותהרות יעבה אם בגלל
בזכות אבל השמים בקיצור ימים, ן ענש מילה

בזמנה, לא משנה ברית מילה שהם קיימו את ה
או בכל  כיצד נפרש, האם כרש"י או כהתוס',

כל בני העיר לה תדרך אחרת, בכל אופן הי
שהם  כיון'למות בזמנם',  זכותאת ההזאת 

הם קיבלו מדה כנגד  .השתדלו במצוה הזאת
וימותו  היה להם אריכות ימים ושנים,, שתדהמ

  .בפשטות זהו הביאורלכאורה  בזמנם.
  
  

אות חי"ת ם" הבות צוריְר מדוע בפסוק "עשה לך חַֽ 
  היא בגעיא. 

ר בפסוק שהבאנו לעיל,  נאמר יא ָאַמ֤ ת ַהִה֗ ר ָּבֵע֣ יא ָאַמ֤ ת ַהִה֗ ר ָּבֵע֣ יא ָאַמ֤ ת ַהִה֗ ר ָּבֵע֣ יא ָאַמ֤ ת ַהִה֗ ָּבֵע֣

ה  ַע ֲעֵׂש֥ ה ְיהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ ַע ֲעֵׂש֥ ה ְיהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ ַע ֲעֵׂש֥ ה ְיהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ ַע ֲעֵׂש֥ יםְיהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ ְר֣בֹות ֻצִר֑ יםְל֖& ַחֽ ְר֣בֹות ֻצִר֑ יםְל֖& ַחֽ ְר֣בֹות ֻצִר֑ יםְל֖& ַחֽ ְר֣בֹות ֻצִר֑     .וגו'    ְל֖& ַחֽ

 מדוע האות חי"ת, היא בגעיא? למה ,לכאורה
חרב,  הרי המדובר על ולא חרבות?רבות, -ח

ובכל מקום כתובה מלה זו בלי געיא. כגון 

ָה בפסוק,  ְלֶלֽ יָה ַוְּתַחֽ ְפָּת ָעֶל֖ י ַחְרְּב֛& ֵהַנ֥ ָה ִּכ֧ ְלֶלֽ יָה ַוְּתַחֽ ְפָּת ָעֶל֖ י ַחְרְּב֛& ֵהַנ֥ ָה ִּכ֧ ְלֶלֽ יָה ַוְּתַחֽ ְפָּת ָעֶל֖ י ַחְרְּב֛& ֵהַנ֥ ָה ִּכ֧ ְלֶלֽ יָה ַוְּתַחֽ ְפָּת ָעֶל֖ י ַחְרְּב֛& ֵהַנ֥ וכן,  ....ִּכ֧

ם ְוַ֝קְׁש ַחְר ַחְר ַחְר ַחְר  ם ְוַ֝קְׁש ָּבם ָּת֣בֹוא ְבִלָּב֑ ם ְוַ֝קְׁש ָּבם ָּת֣בֹוא ְבִלָּב֑ ם ְוַ֝קְׁש ָּבם ָּת֣בֹוא ְבִלָּב֑ םּתּתּתּתָּבם ָּת֣בֹוא ְבִלָּב֑ םֹוָת֗ םֹוָת֗ םֹוָת֗ ְרָנה    ֹוָת֗ ְרָנהִּתָּׁשַבֽ ְרָנהִּתָּׁשַבֽ ְרָנהִּתָּׁשַבֽ  ִּתָּׁשַבֽ
 באות חי"ת. ,געיא הלא כתוב [תהלים ל"ז, ט"ו].

בלי , 'חרבות צורים'צריך להיות  א"כ, היה
  געיא?

  
 כך, [בחלק הדקדוק שם] כותבזיע"א  מהרי"ץ

כך , והשוא שברי"ש נע. חרבות, החי"ת בגעיא
, גם במנחת שי. יקיםיכל הספרים המדוכתוב ב

שיטתו ובמאמר המאריך שלו. רק שלפי 
עושה זאת  געיאשוא פתח, ה הידועה, לאחר
', הרי"ש בשוא חרבות צורים' לשוא נח. וצ"ל

ְׁש֗כּוכך למשל גם לגבי המלה  נח. ְׁש֗כּוִמֽ ְׁש֗כּוִמֽ ְׁש֗כּוִמֽ [שמות י"ב,  ִמֽ

לפי דעתו האות שי"ן היא בשו"א נח,  כ"א],
למרות שישנה געיא באות מי"ם. זהו אינו כפי 

את המלה 'משכו',  קוראיםקריאתנו. אנו 
מי"ם, והשי"ן בשוא נע. גם בנ"ד,  בגעיא באות

בעל מנחת שי אינו חולק על המציאות, וכך 
הוא גם בכתר בן אשר, כי ישנה געיא באות 

שיטתנו שלפי  לה 'חרבות', רקחי"ת של־מִ 
את השוא שאחריה לשוא תמיד הגעיא עושה 

  צריך לדעת למה? נע. א"כ,
  

 ,ברית מילהשל־הזכות על כך, כי  דיברנו
 יפה תוארכך כותב בעל  לחיות.גורמת לאדם 

בעניין שהבאנו מקודם,  [ל"א ח'],על מדרש רבה 
 ' היינוגלבין' כי 'גלבין דטנרי'. הוא מפרש,

הוא מפרש  ,כנראה חתיכות צור.תערובת של־
. הוא הופך את מלשון גיבול ',גלביןאת המלה '
כ"כ לא  שהיא מלשון תערובת.לה, אותיות המ

, לפי בכל אופן. הוא מפרש כך , מדועברור
 מדוברה, כי אם המדרשבעל בר וס דבריו,

שיהיה חריף  לא צריך להזהיר על כך, ,ברזלב
הטעם אלא  הוא יהיה כך.ודאי שב וחד. הרי

אם עושים  הוא, שבברזל לא מתרפא מהרה.
 הברית מתרפאת בקושי. ,ברית מילה בברזל
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לכן  .מתרפא יותר מהר אם מלים באבן, הפצע
 זאת באבן.לעשות  ,יהושעה את והקב"ה מצו

שנאמר  ,משום שהמילה מארכת ימים ,אי נמי
מן מיתה, שנא' לא בדמיך חיי, והברזל הוא סי

 ,נזהרים בזה הסיבה שאיננו תניף עליה ברזל.
זאת , הקב"ה ציוה '. דהיינועשה לך'כתוב ש וןכי

  כך הוא כותב.  רק את יהושע.
  

העתיק את  [שם], מעם לועז בספר יהושע הרב
כתב, שהוא  כפילא בדיוק  ריו קצת בשינוי,דב

את המקור המדוייק לכך, אלא הוא גם לא ציין ו
ורק אחרי יגיעה , 'מהר"ש יפהכתב סתם '

וחיפוש מצאתיהו בפירושו על בראשית רבה. 
, מחבר הפירוש הנודע שמואל יפה זהו מהר"ר

   והחשוב על המדרש, בשם יפה תואר.
  

 ,מפרשים וישכך, בעל מעם לועז  כותב
 של סכינים היינו ,צורים חרבות להכין שנצטוה

 ,בצפורה מצינו וכן .ברזל של ולא ,אבן
 ערלת את ותכרת צור צפורה ותקח' שנאמר

 ,באבן נעשית המילה שאם ,והטעם '.בנה
זהו חידוש  .בברזל מאשר מהר יותר מתרפאת

את הברית לעשות  ,היה עדיף בעצם גדול.
 שיעשה ,את יהושע ציווההקב"ה  מילה באבן.

   מהר יותר.תרפא בכדי שזה י ,באבןזאת 
  

 יגע שלא תורה שציותה כשם ,טעם ועוד
 של ימיו להאריך בא שהמזבח ,במזבח הברזל

 שעל ,אדם של ימיו מקצר והברזל ,אדם
 על המכפרים קרבנות מקריבים המזבח
 חרב עושים ובברזל ,לחיים זוכים ובזה העונות

 נמשלה שהמילה וכיון .אדם של ימיו המקצרת
 .במאריך המקצר שיגע ראוי אין ,ל"כנ למזבח

 כי [מובא שם במעם לועז בדף קודם], הרי כתוב
נחשב  ,הסנדק שמחזיק את התינוק על ברכיו

, מילההדם . ודומה לכהן ,המוהלו כמו מזבח.
א"כ, כי במצות ברית יוצא  דומה לדם הקרבן.

 ,דבריואריכות ימים. לפי של־זכות ישנה  ,מילה
  , ולא בברזל. באבן לכן עושים זאת

, ולא נו מלים בברזלמדוע א כך?נענה על  מה
, אבןאם עושים את הברית מילה ב באבן? הרי

  ת יותר מהר? מילה מתרפאה
  

אם ש ,יכול להיות היא, אכןהתשובה  אלא
יותר  תמתרפאהיא  ,באבןהברית מילה נעשית 

, ברזלשל־חריפות ה , ע"יאבל מצד שני .מהר
, דהיינו הוא הרבה פחות מאשר באבן.הכאב 

, התינוק פחות כל כך החד בגלל שהסכין
 ,]יו"ד סי' רס"ד סעיף ב'[ כך אומר הלבוש מצטער.

 ש'מצוה למול בברזל'. כי זאת הסיבה לכך,
יכאב , שעדיף שהתינוק לא יינזק, כנראהא"כ 

 מילה תתרפא יותר מהר.הפחות, מאשר שלו 
אם אבל  .שיתרפאקצת זמן עד יקח לו  אכן,

 , הדבר יכול להזיק לו. הריח"ו יהיה לו צער
, המקור בגטין דף נ"ז ע"ב שעל כתוב בספרים

ברית ב זה נאמר 'כי עליך הורגנו כל היום', כי
ועיין שו"ת חתם  ישנה סכנת נפשות. ,מילה

סופר יו"ד סי' רמ"ה, ועוד. זהו כפי שהאדם 
 ,המצוה אבל זכות מביא את עצמו כקרבן.

   ומצילה. מגינה
  

 ',חרב'לה ה המכל מקום שכתוב, באופן בכל
בלי געיא. כפי שכתוב בפסוקים תמיד כתוב 

וכן ', ליה'כי חרבך הנפת עליה ותחלשהבאנו, 
ועוד  .'ם תשברנהותחרבם תבוא בלבם וקשת'

 ה המלהשכתוב ,המקום היחידיהרבה פסוקים. 
לך עשה ', בפסוק הזהרק  וזה ,בגעיא 'חרבות'

בדיוק  ,בא להגיד הדבר '.רבות צורים-ח
 ,אבל תדע לך .חרב וזהש, נכון ההיפך. דהיינו

מאריכים לכן  .מאריכה ימים , היאהחרב הזאת
רבות', כיון שזהו -באות חי"ת, של־מלה 'ח

אבל בכל המקומות . דבר המאריך ימים
אף פעם  ',חרב' המלה האחרים, היכן שכתובה

בו ש י,קום היחידהמ .לא מדובר על ברית מילה
'עשה , הפסוק הזה וזה ,מדובר על ברית מילה
כי  ,נודבר בא ללמדהלך חרבות צורים'. 

אריכות נה אריכות ימים. על ידי זה ישאדרבה, 
 דברהאות חי"ת, באה להראות שתנועת ה

והמשך המלה באה לרמוז, על  .מאריך ימים
[שמות  ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי'רבות', כמו שנאמר 
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 כי אדרבה, בזכות זה, זהו מלשון ריבוי. י"א, ט'].
ים נֹות ַחיִּ ָך ׁשְ י ִבי ִיְרּבּו ָיֶמיָך ְויֹוִסיפּו ּלְ [משלי  ּכִ

  ט', י"א].
  

עוד שבעה בס"ד  לי יש רק טעם אחד. זהו
והמלאכה  ,הזמן קצר, לעניין זה. אבל טעמים
 שבעהלהגיד לכם  ,זמן כעתאין  .מרובה

 בהזדמנות אחרת לי. אוטעמים למצוה הזאתה
  .בל"נ

  
  

רעידת האדמה התייחסות מרן שליט"א לאסון 
ללמוד  בארץ נפאל, והלקח שיש לנוהשבוע שקרה 

  מהאסון הנ"ל. 
 ,שמעתי ארץ נפאל.אסון גדול ב קרה ,השבוע

 6000 -מכי נהרגו שם ברעידת אדמה למעלה 
בנתיים זה מה שידוע, אך כנראה יש  .אנשים

הרבה אנשים קיפחו את  הרבה יותר. כל־כך
חייהם. מתו שלא בזמנם, ובמיתה משונה. עלינו 

   לגבינו? אומר הדברמה לדעת, 
  

רק  יםבא ,דברים כאלה שקורים בעולם, כמובן
ובפרט,  בכדי לעורר אותנו, או גם בשביל זאת.

   דין. שימי ספירת העומר, הם ימי
  

כותב  [דרשות הר"ן בדרוש הששי]בדרשותיו  הר"ן
, וז"למפורסם, , וזהו דבר דבר יסודי מאד

 ,מקום בריחוק מקרים מתחדשים לפעמים
, רחוק אסונות בעולם קורים ,הרחוקים ובאיים

 שיתעוררו כדי, יהודיםן המו שראלימארץ 
 יגיע פן ,ויפחדו וייראו .בתשובה ישראל
ח"ו , כי בא לאותת הדבר .הפורענות עליהם

, אבל הקב"ה .אלינואסון היה צריך להגיע ה
עושה את  . הואמתרה בנו ,רוב אהבתו אלינומ

י שנעורר לתקן את כדב ,רחוקבמקום האסון 
   מעשינו.

  

 פסוק מפורש בנביא צפניה וזההר"ן, כי  ומביא
י גֹוִים ,הנביא שאמר מה וזהו ז'],-[ג', ו'  ,ִהְכַרּתִ

ּנֹוָתם ּמּו ּפִ י חּוצֹוָתם .ָנׁשַ ִלי עֹוֵבר ֶהֱחַרְבּתִ  .ִמּבְ
ִלי ִאישׁ  ,ִנְצּדּו ָעֵריֶהם י  ,ִמּבְ ב. ָאַמְרּתִ ֵמֵאין יֹוׁשֵ

ְקִחי מּוָסר יְרִאי אֹוִתי ּתִ הקב"ה עושה  .וגו' ַאְך ּתִ
. והנביא על יד א"ישהן בארצות  ה וחרבה,ּמָ שַׁ 

כדי , כי הקב"ה עשה זאת, ב'אומר בשם ה
, כם יראת שמיםתיכנס ב, ש'תיראי אותי'ש

   ו'תקחי מוסר'. הוא פונה אל כנסת ישראל.
  

 ברעת ריםסמתיי וכשאינם ואומר,הר"ן  מוסיף
 וילך ,ועסונ הלוך הולך הפורענות ,האחרים

 אלו כל שרואה מי כי ,פקס ואין .וקרב הלוך
 ,יתברך' ה התראות באמת הן אשר ,התלאות

 כמי הוא ,בה דרך אשר בדרכו מחזיק ועודנו
 והתיר ,התראה עליו וקיבל עבירה שעובר
 ,אלו בזמנים כי ,פקס אין לכן .למיתה עצמו

הוא מתכוון שם כנראה על ימי התשובה, הימים 
 ,הנפש רפואת על היטב לחפש ראויהנוראים, 
  .וכו' וףגה רפואת על ולהקדימה

  
ארץ וכן  ,נפאל הללו, כגון ארץ הארצות
שם גם שעל ידה, וסביבותיהם, אשר תיאלנד 

 כגוןאסונות גדולים, בשנים האחרונות  היו
אבל הם מקומות של זוהמא ותועבה.  ,הצונאמי

עד  על כך. מדבריםאינם העולם משום מה, 
על כך, כי מדבר  ינואכמה שאני יודע, אף אחד 

, כי אומריםשמעתי  עליהם לתקן את מעשיהם.
. אם כן, מאד מושחתים , שהםאנשים נם שםשי

עשה הקב"ה  אבלמבול. היה מגיע להם כמעט 
  '... על יד'להם קצת ככה, 

  
ביותר גבוה , שהוא ההר ההר האוורסט אפילו

  לא החזיק מעמד. תתבוננו.  ,בעולם
  

ָהִרים  שנאמר, זהו ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ַהּמַ
נוּ  הזכיר את הפסוק  הר"ן [תהלים ק"ד, ל"ב]. ְוֶיֱעׁשָ

הכרתי גויים וגו' כנז' לעיל, וכל אחד יכול 
ִחיתּו ּכֹל לראות שבהמשך כתוב,  ימּו ִהׁשְ ּכִ ִהׁשְ

אף אחד  ,לפי מיטב ידיעתיאבל  ֲעִלילֹוָתם.
ושיתקנו  ,פשעהרשע והבעולם לא מדבר על 

, מדברים רקלא מיניה ולא מקצתיה.  ושיעשו.
ת. רוחנית, עזרה גשמי על כיצד לעזור לנפגעים.

  מאן דכר שמיה.
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זה לא  .לקחת את המוסר אנחנו צריכים אבל
בכל אופן חס ושלום, אבל ם, שאנחנו כמות

 ,ובכלל היא גדולה ביותר.התביעה מאיתנו 
באופן כללי, על כך שעם ישראל הולכים 

אם  עולם.השל־אומות לצערינו בתרבות 
מקומות בכל  ,נמצאים שם כ"כ הרבה ישראלים

דבר הבודאי ש תם, א"כמוֹ כְּ הללו ושֶׁ הטינופת 
צריך לעורר אותנו, ולהתרחק מכל כיוצא בזה. 
   והמקום ברוך הוא יחוס על עמו ונחלתו, אכי"ר.

  
  

האם אמירת פיוט "יגדל בהילולא של מהרי"ץ, 
איסור שירה  אלד'ים חי" בניגון המקובל בידינו בכלל
"הללות" אז בימי ספירת העומר, והאם מותר לומר 

  מים אלו. בי
כל ההילולות ב בימי ספירת העומר,אגב,  דרך

זיע"א, מהרי"ץ גאון עוזנו ותפארתנו שעשינו ל
מקרה אחד יוצא אולי היה רק  ,רובם ככולם(ב

דופן), לא עשינו בהם שירה או זימרה. דהיינו, 
, יום שמחהשל־זמן , הילולא אפילו שזאת

כל תורתו ומתעוררים בו פטירת הצדיק ש
אז לא הנהגנו לעשות בכל זאת  הטובים, מעשיו

וגם בפעם  ,אבל לפעמים .שירה וזמרה
ארמונות חן אולמי ב השנה התשהי ,האחרונה

 ',יבש'קצת מרגישים הציבור כיון שבעיר ב"ב, 
לומר את הפיוט 'יגדל  אמרנו שאפשר לכן

הי"ו הרב שילה  ,למרות שבמודעה אלד'ים חי'.
כפי אפילו בפה, היה שירה , שלא תכתב

את  , היתרנו לומר, אבל בכל אופןמנהגינו
אלד'ים חי, שתהיה התעוררות הפיוט יגדל 

ינו שיר. הרי בשום חתונה א, כיון שזהו ציבורב
 את הפיוט 'יגדל'. אין אומרים ,ברית מילה או

זה נשמע כמו תפילה, למרות שבעצם אם כן 
', לא הללמשא"כ לגבי ' ופיוט. ו שירזה

   הסכמתי שיאמרו זאת.
  

אולי כן אבעצם , כי לאחר מעשה חשבתי אבל
 גם את אמירת ההלל.היה אפשר להתיר 

בכך, מבחינת אם הציבור רוצים  ,בפרטו
במשך לשבת  ההרגשה. כי קצת קשה להם

ר ש, מבלי לשיר איזה שיר וכדו'. וכן כאשעות

 כגון ,'הלל'רבנים, אפשר להגיד הנכנסים 
 ,וכן .וכו'והללויה זמרי למלכך בת ציון 

וכו'. וסימניך,  שהוא מגיני יוהללויה אהלל לאל
  אפשר להגיד הלל.  ,בהילולא שזהו 'הילולא'.

בין ה'הלל'. ל ',יגדלהפיוט 'בין  ,הבדל נויש אכן
ברית בבחתונה וזאת כן אומרים א ,הלל לגבי
 של־שמחה. אבלן יעני ויש בכך קצת ,מילה

ו זה ן התפילה, א"כחלק מ ואה', יגדלהפיוט '
   כעין תפילה.יותר 

  
עכ"פ  ,כבוד התורה נראה, כי מפני אופן בכל

בכך, או בשביל צורך  נומרגישים שיש כאשר
שיתנדבו עבור המוסדות וכו', הדבר אכן 

  נפק"מ לשנים הבאות, בעזרתו יתברך. י.אפשר
  
  

כיצד יתכן שמצד אחד ימי  השלמה לגבי השאלה
של־מועד,  העומר המה ימי דין, ומאידך הם כחולו

הבדל בין הימים לבין הלילות בימי  והאם ישנו
  ספירת העומר. 

 כי, [שיעור מוצש"ק שמיני ה'תשע"ה] בעברהזכרנו 
   ין ימי העומר.בעני ,סתירהישנה לכאורה 

  
, כתוב בספרים הקדושים ,אחד מצדלדוגמא. 

פרשת אמור ב הרמב"ן . ומאידך,דין ימי כי המה
כימי חול המועד. , כי הימים הללו, הם כותב

 ,יום הראשוןאת היש  ,סוכותחג שב כפי דהיינו,
הנקרא שמיני עצרת, אותו הדבר יום השמיני הו

נקרא בפי חז"ל , ולכן הוא שבועותהוא לגבי חג 
בתורה הוא לא נקרא עצרת,  '.עצרתבשם '

 , על הפסוקלשון התרגוםאלא שבועות. אבל 
ֻבעֵֹתיֶכם ׁשָ  .בעצרתכון , הוא[במדבר כ"ח, כ"ו] ּבְ

', כמו שהדבר עצרת'בלשון זאת התרגום כותב 
והסיבה שחג השבועות נקרא  מצוי בספרי חז"ל.

 של־חג הסוכות. 'עצרת'כמו ו זהש עצרת, מפני
שבין  הימים ארבעים ותשעוהימים שבינתיים, 

של־מועד. כמובן, כחולו  , הםפסח לשבועות
הרמב"ן מדבר לגבי קדושתם. אבל מסתבר, כי 

 ן לגבי השמחה בהם. אם אלו כימיהוא הדי
, קדושהשל־רק ימים , אזי אלו אינם חוה"מ

   של־שמחה.גם ימים  אלא הם צריכים להיות
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ישנה עצמו, בפסח חג העל  , כי גםאמרנו ובעצם
יננו שרים א, וכי בפסח עצמואת אותה השאלה. 

 שירה וזמרה? וכי סלקא דעתך, לאסור שמחיםו
חים. א"כ, ושמ שריםאנו אדרבה,  בחול המועד?

כיצד מאידך מובן מהרבה מפרשים כי מאז אלו 
. אנחנו אומרים גם בימים הללו, ימי דין הם כבר

 '. דהיינו, הדבר רמוז גם בזה. כיצדהאידנא'
ים כאן הדין והשמחה ביחד? איך אפשר מעורב

  להבין זאת?
  

על פי מה שראיתי כתוב בספר מפי  ,בס"ד
  .יםפנ, אפשר לתרץ זאת בשני אוחכמים

  

בין בין הימים ל ,הבדל נויש, כנראה ראשית
זמן למעשה, בכל ימות השנה, תמיד  הלילות.

ּבֹו  וא בלילה. על הלילה נאמר,ההדינים, 
ל ַחְיתֹו ָיַער אם כן,  [תהלים ק"ד, כ']. ִתְרֹמׂש ּכָ

 בימי ספירת העומר, כנראה שעיקר הדין הוא
"ק, מתו ע, כי כל תלמידי רה. והראיבלילות

   בלילה, ולא ביום.
  

 להר"ר [דף ר"ו] חכמיםמפי בספר ב ותכ כך
למה סופרים העומר וז"ל, אברהם דוד הלוי, 

בלילה בין  "קעבלילה? לפי שמתו תלמידי ר
ולמה  ביום.לא ו ,בלילההם מתו  צרת.פסח לע

ברה עליהם מדת הדין לפי שנתג ,מתו? והטעם
   באותם הימים.

  

אין  , אמנםמנהג נויש, כי מביאים והפוסקים
בעדות אחרות נו את המנהג הזה, אבל יאצל

לא לעשות מלאכה אחרי שקיעת ש ,מנהג נויש
מנהג  נואו שיש , בימי ספירת העומר.החמה

גם בעדות  ני, כיחושב. אבל נשיםלגבי ה ,כזה
 נםאולי יש .קייםאיננו זה כבר הג מנ ,אחרותה

סי' [עיין בשלחן ערוך המקוצר  הנוהגים כך. בודדים,
 הדבר מוזכר,אבל  צ"ב סעיף ט', ובעיני יצחק שם].

והסיבה לכך, כותב  [סי' תצ"ג]. בשו"עובטור 
מתו לפני שקיעת  הטור, מפני שתלמידי רע"ק

כל באבל  לאחר שקיעת החמה.ונקברו  ,החמה
בגלל שהם  ,כנראה .לא עושים מלאכה ,הלילה

, כי רואים ך. א"ככהתעסקו בקבורתם אחר 

ֶעֶרב ָיִלין  ,ךיוסימנ וא בלילה.ה, שליטת הדין ּבָ
ה ִכי ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ , כי בעצםיוצא  [תהלים ל', ו']. ּבֶ

 וזה ,וביום .שליטת הדין הקשה וזה ,לילותב
, אבל אי אפשר לומר כי אין בהם יותר רחמים

, יכול להיות , כיצדלהבין כך בכדי .דין קצת
תשובה  ביחד. זאת מעורבים והשמחה שהדין
  אחת.

  
הוא למדנו מתוך מה שה, ישניה התשובהאת 

דהיינו ספר הספר ה"ה,  בשם [בדף ר"ט]מביא 
אבל כיון שבספר היכל הקודש היכל הקודש, 

אקרא , לכן יתירה בהרחבהמבואר הדבר 
   [דף נ"ו].לפניכם מתוך ספר היכל הקודש בעצמו 

 ,הימים אלו היו ,הבית בזמןכותב כך,  הוא
 .נוראים ימים ,לשבועות פסח שבין מרול רצה
 .שנתבאר כמו ,עולם ברום עומדים שהם לפי

 שהרי .מועד של חולו ימי םה לויכא וחשובים
 .חג של אחד יום כנגד ,לםוכ פסח ימי שבעה

 הנקרא ,חג של' ח יום כנגד ,שבועות ויום
 של חולו ימי כנגד ,יםתינישב והימים .עצרת

 ,באמת ומעלתם סודם הוא וכן .הסוכות חג
 בפירוש ן"הרמב כתב כן גם וכן .שכתבנו כמו

   .החומש
  

, וגם מה צודק הפלא ופלא. גם הרמב"ן הדבר
גם זה דבר צודק. מה  ,ימי דיןשאמרנו, כי אלו 

שהרמב"ן כותב, שהם נחשבים כימי חולו של־
היה קיים. אבל  בית המקדששזמן מועד, זהו ב

   .מי דין, אלו ירבןלאחר הח
  

 בעוונותינו עכשיו לכן ,אומר כךממשיך ו והוא
 ואין ,בשמחה בהן ממעטין אנו ,הבית שחרב

 בהם נושאין ואין ,שיעברו עד בהן מגלחין
 ,שמחה ימי לנו היו אשר תחת .ג"ל עד נשים
 ומתעטרת ,בהם מתעלה שהשכינה ימים

 הצדיק ועכשיו .העליונות הספירות במעלת
 גם ,נפש בעגמת מצירה יושבת והשכינה ,אבד

 לעבד דיו כי .נפש ועגמי ריםצֵ מְ  נהיה אנחנו
 מתו כי ,ואמרו העניין והסתירו .כרבו להיות

 ,חכמים תלמידי כי .עקיבא רבי תלמידי בהם
   .נגהם אספו ,בעולם שלום המרבים
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 ו ע"דזה עניין תלמידי רבי עקיבא, ,לדבריו
 דברו בוא עת עד ,השלום ונסתלק הסוד.

הוא  .לציון שכינתו להחזיר יתברך והבטחתו
ר שא דברים גבוהיםכאן על דרך האמת, כותב 
המבין יבין. עמוק עמוק  .ים במלים הללונסתר

  מי ימצאנו.
  
  
  

לשמירה,  עניין אכילת שיורי האפיקומן כסגולה
 שיורי מצהומעשה בהגרח"ש גריינמן זצוק"ל שנתן 
להיפקד  לאשה שלא נפקדה בפרי בטן, ושזכתה

  . םלאחר אכילת
, כי בשיורי האפיקומן, ישנה בספרים מובא

  לשמירה. סגולה 
  

[בהנהגות  קיצור של"הזאת בספר כותב , למשל
פסח של־בהגדה  ,יהביאו הגר"ח פאלאג ,הסדר]

ליקח חתיכה  יש נוהגין, 'חיים לראש'
 ן, ועושין בו נקב, ותולה אותם בקיר.מאפיקומ

 ,בקירזאת מסוכן לתלות כי  ,אבל הוא אומר
. זה קשה לעניות רח"ל. פתאסור לתלות ש וןכי

ישא דבר מועט ל אלא יקחולא שפיר עבדי. 
מגזלנים, נצל יהוא סגולה להו ,בחיקו אצלו

מצה של 'תרגום י הכ ולהבריח הקליפות ממנו.
 או יניח בביתו במקום מוצנע ', מצותא.ומריבה

א סגולה להשתיק יבובספר דרך ישרה, ה .וכו'
 הספינהלארבע רוחות  שישליך ,הים מזעפו

  מכזית מצה של־אפיקומן.
  

 על מעשה שהיה, עםמספרים כי  ,ראיתי
ר נלקח מאיתנו שזצ"ל, אגריינמן  הגרח"ש

שה א בזמן האחרון, בשביעי של פסח, תנצב"ה.
שלחה  , ולא זכתה לפרי בטן.עברה כמה שנים

לקבל את עצתו של־הגר"ח  ,את בעלה
גריינמן, לשאול אותו אם לקיים את עצת 

ולהתחיל בסדרת טיפולים. אחרי הרופאים, 
מספר שנים, שלא היו להם ילדים. כידוע, הוא 
היה בקי גדול ברפואות. הגר"ח השיב על אתר, 

  אין צורך. 
  

מספר חדשים, בערב פסח, נכנס הבעל, אחרי 
כאשר ליבו כבד עליו, מבקש להתייעץ עם 
הרב, קשה לו עם הבכיות של־אשתו על מר 
גורלה. אז הבעל שואל, אולי בכל זאת נקיים 
את הוראת הרופאים, אולי נתחיל עם 
הטיפולים. הגר"ח גריינמן חשב כמה דקות, 
אמר, תיכנס אלי במוצאי יום טוב של־פסח. 

ת החג, הוא מיהר לביתו של־הגר"ח בצא
גריינמן, והנה הוא מוציא מאמתחתו שקית עם 
שיירים של־מצה, ואמר לבעל, תגיד לאשתך 
שתאכל את זה. הבעל, שהכיר את רבי חיים 

הוא לא שמע  נמן, השתומם. הרי זו סגולה.יגרי
, הוא בקיצור ...שהרב נותן סגולות עד אז,

ונתן לה לקח  .אמונת חכמים שתק. היתה לו
   לאכול.

  
כמה שבועות, הוא נכנס לרב ואמר לו,  לאחר

ברוך ה', נפקדנו. בשורה טובה. עונה לו הגר"ח 
גריינמן כך, בודאי אתה חושב שהמצה זו היתה 

מצה, זו מצוה  סגולה.סגולה, לא, זו לא היתה 
חשובה מאד, אך אין לה שום קשר לעניין. 

הצער,  היא הבעיא של־האשה, כיראיתי 
נתי שלא תהיה ברירה רק לגרום לה להיות והב

שלוה, לכן נתתי לה ברוגע נפשי, להיות ב
שיורי מצה כדי שתסמוך על זה ותחשוב שאולי 

  זאת הסגולה שלה. 
  

אפילו  כי .חכם גדולהיה גריינמן,  הגר"ח
רפואיות  אחרות במקרים שאין שום סיבות

 ',לפי הטבע'בבחינת  ,הריוןשלא תיקלט ל
היא במתח,  ,אשה נמצאת בלחץה כאשר אולם
, הבין והגר"ח גריינמן זצ"ל יכנס להריון.לא ת

בעיות  נן עודאולי יש שזאת הבעיא שלה.
 ,הנפשית , את הבעיאאבל בכל אופן ,אחרות

  לסלק. יםחייב
  

 ,חכם אחד תלמידעל בקהילותינו  מספרים
ו, שמ ינני בטוח שאני זוכר כעת אתא, מארי

ן מֶ רה"ג יוסף שֶׁ אבל כמדומה אני שזה היה ה
, לפני שנים רבותמכבר זצ"ל. ראיתי סיפור זה 

מי שיודע את  הזה נדפס. סיפורהכמדומני ש
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או  , אודה לו אם יגיד לי זאת כעת,המקור
כי פעם אחת, פרו, יסכך אבל  בפעם אחרת.

 אשה אחת שהיו לה צרות רבות. בעיותה תהי
פעמים רבות באה  של־שלום בית. והיא

, על כך שאין שלום בינה המארילהתלונן אצל 
עד  יין?מה הענ ,המארי מברר לבין בעלה.

כל הזמן שהיא שלה,  אשהוא קלט את הבעי
, מדברתומדברת  מפטפטת בלי סוף. היא

זאת. תשעה קבין שיחה לסבול ובעלה לא יכול 
נטלו נשים, והיא כנראה יותן מכולן. א"כ, מה 

 לפתור זאת? הגיעו מים עד איך אפשר עושים?
  נפש. 

  
קח . לסוכותהחג  לאחר סמוך ,היה המעשה סוף

לק שהוא החֵ אתרוג, של־ת העץ ותו מארי אא
תשימי כך, מר לה תלוי בעץ, חתך אותו, וא

זוהי סגולה לשלום־בית. כאשר  .פהתוך הב זאת
הביתה, כנראה הוא היה חוזר  יבוא בעלך

לביתו כל כמה ימים, לאחר שהיה בכמה 
 זאתשימי ת ,יבואמתי שהוא א"כ  מקומות,

אכן וזאת, בתום לב, לקחה  תוך הפה. היאב
. היא כבר לא פטפטה בית על כנוחזר השלום־

   בלי סוף...
  

. אבל לא לדברש ,להגיד לההיה אפשר  אי
את העץ הזה לשים  ,סגולה להגיד לה כי זאת

 קלטה.אכן זה היא הדבר האת  ,פהתוך הב
מספרים שהיא היתה אומרת, כי זה בזכות 

י". דהיינו העץ של הרב. וזה ִר מָ לְ אַ  קּ י חַ ִד עוּ לְ "אַ 
  ל בעקיפין. מובן. פסיכולוגיה כשרה.  עַ פָ 
  

, תבינו טוב, תלמדו את הסיפור דלעיל אבל
 דהיינו, הרי ינה סתירה.אבצורה נכונה. זאת 

להריון, לאכול מצה של אין סגולה  ,בעצם
שזו סגולה לעניינים  ,הוא מה שכתוב אפיקומן.
עצמה אכלה מצה בליל  גם היאהלא אחרים. 

נאמר, כי אולי אז מה זה יוסיף. אמנם  הסדר.
של־צדיק, של ת"ח גדול. שיירים  בגלל שזה

בספרים אבל  גולה.הס א"כ אולי בזאת היא
ן נצל מילהאו סגולה לשמירה,  , שזאתכתוב

 אולם לא כתוב שזאת סגולה להריון.גנבים, ה
לא רצה ן, כנראה הגר"ח גריינמ , מי יודע?אבל

. אבל אי אפשר להיות סגולות אליושייחסו 
   בטוח, כי אין בדברים ממש.

  
, אפילו סגולותשל־גם בדברים  ,לדעת צריכים

ם גם הדברים הכתובים בספרים, מעורב ב
וא להוריד ין היענה, אדרבה דברים טבעיים.

, ושני הדברים טבעי את הדבר המזיק שאינו
ב. זכור לי יש כאן חכמה לשלֵ  ביחד. רפיםמצט

שבספר שושן סודות (המיוחד לתלמידי 
דים ומזיקים מביאים הרמב"ן) מובא איך שֵ 

מים בחלון, וממנה מתרפא תרופה טבעית, ושָׂ 
החולה. משהו כזה, או דומה לזה, וממנו 

  למסקנא זו. 
  

אחד מן העניינים בסגולה לשמירה  ,בעצם אבל
מן  המצהזאת הוא, כי כיון ששומרים על 

א"כ  ממילא גם המצה עושה שמירה., החימוץ
, הדבר אינו דוקא לגבי המצה של־ענ"דלפ

חג כל אדם שיש לו מצה מאלא אפיקומן, 
 ו לו שאריות, הדברם נשאר, אפילו אפסחה

, כי שמרו את המצה הזאת בעצמו מהוה שמירה
 יהיה זהביותר שטוב שלא תחמיץ. אמנם ה

של־אם זאת אינה מצה אבל גם  ,אפיקומןה
כתוב אפיקומן, זה מועיל בכל אופן. ידוע מה ש

כי 'מצה' זהו  ],דף רנ"א ע"ב[' קספר הזוהר הב
ושה מריבה עם ע מלשון מצותא. דהיינו, היא

 ?איזה קטרוג היה עליה ,מי יודע המקטרגים.
זכות , ביחד עם ואולי על ידי הסגולה הזאת

דברים  שני כאןהתערבו גברא רבה,  , הצדיק
היא נתעברה. המצה הבריחה את  ביחד, ועי"כ

אבל הוא כל המקטרגים והחיצונים מעליה. 
לא רצה לייחס בעצמו, מרוב צדקתו וחכמתו, 

 , על אף שיכול להיות, כילעצמו דברים כאלה
   לכשעצמו. נכוןהדבר 
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התייחסות מרן שליט"א למ"ש בספר "אוצרות 
הרמב"ם  בנוגע לביקורו של ]רשת שמיניה" [פהתור

  תימן וכו', ודחיית הדברים הנ"ל. בארץ
  

  לציין כמה דברים.  , ברצונילסיום
הי"ו הלוי צרי אידידנו הרב אבישי מה ,ראשית
[בפרשת לי, כי בספר אוצרות התורה הראה 

 ר אולי צריכיםשא ,דבר כתוב איזה שמיני]
   .להגיב עליו

  

 בזמן אירע נפלא מעשהכך, שם  כתוב
 ,ל"זצ מבריסק ח"הגר מפי סופר ,ם"הרמב
 הגאון ,מריטובה המגיד של ידו מכתב ומובא

   :לשונו וזה ,ל"זצ בער יששכר' ר
  

 מה ,לך אספר לאשר אזניך הט יקר קורא
 ג"רשכבה הגאון ר"אדמו הצדיק מפי ששמעתי

 קדושה מקהילה ,סאלעווייציג חיים ה"מו
 ,בתימן ם"הרמב של ביקורו בזמן ,בריסק

לאף  הדבר איננו ידוע .לכל כידוע שמעתם?
שהרמב"ם  ',ידוע לכלכי 'אחד, אבל הוא כותב 

 אחד גאון אליו נתוודע ארץ תימן.ביקר ב
 היה ,לביתו ם"הרמב ששב ואחר .הזמן מגאוני
 ,ותשובות שאלות אליו כותב הזה הגאון

 מכתב אליו הגיע ,אחת פעם .כסדרן תמידין
 גדולה אקושי ובגליון ,ההוא מהגאון

 את ם"הרמב בקרוא ויהי א.בפילוסופי
 אוחז שהוא ותוך .עליה נתפלא מאוד ,הקושיא

 יעלה איך ,כזאת קושיא ,אמר ,בידיו ראשו את
 אינן ,כאלה קושיות ?בראשו יהודי דעת על

 היא נפשו כן אם אלא ,העברי דעת על עולות
 על מענה מלהשיבו ונמנע .טמאה נפש
   .תויקושי

 עוד לשגר האיש המשיך ,ימים תקופת במשך
 הכרח הרגיש ם"הרמב אשר עד ,מכתבים כמה

 צא ,היתה הגאון אל תשובתו וכל .להשיבו
  .בקהילתך ובודקים השוחטים את ובדוק

 .הוראתו אחר הגאון מילא ,המכתב קבלת עם
 לו האכילו ,שנה עשרה שלש זה כי ,גילה ואז

 נטמאה ומזה ,וטריפות נבלות העיר ולכל
 שאלה לכדי בא כמותו גאון גם אשר ,בו נפשו
    .סותוואפיקור מינות של

 ,שונה בנוסח כזה מעשה הוא מביא,אח"כ 
 עקב פרשת אפרים מחנה דגל בספר כתוב

   .וכו'
  

ספר , הספר הזה, אוצרות התורה, זהו אמנם
אבל אני מכיר את  אשר נדפס מקרוב. חדש

 שכתבויש כבר משנים עברו. ו ,הסיפור הזה
 זאת,כל אחד אומר ו בשם הבעש"ט. ו,תוא

  בסגנון אחר. 
  

גם מצוץ מן האצבע. הסיפור הזה  ,ענ"דלפ אבל
הרעיון וכל שכן כי  ,אמתשל־אם יש בו יסוד 

זהירות שישנה חובת ודאי כי ב, נכון לכשעצמו
, ועל כך פותילות וטרינבגם מטעם זה באכילת 

ם נאמר אומרת  [ויקרא י"א, מ"ג], ְוִנְטֵמֶתם ּבָ
ונטמאתם אל תקרי  ע"א] [יומא דף ט"להגמרא 

מעורר טמטום . ברור שהדבר אלא ונטמטם
אצל האדם, העבירה מטמאה ליבו של אדם, 

יכול ש דהיינו אוטמת וסותמת. וממילא בודאי
, לאנשים שאינם כפירהשל־שאלות  להיות

פשיטא כי הדבר נכון לכשעצמו.  נזהרים בכך.
ויתר  ,תימןארץ אבל שהסיפור הזה היה ב

זה שנראה לי הרבה פרטי מתוך המעשה, הדבר 
לא  ,הרמב"ם דמיון בעלמא. זאת טעות. רבינו

אפשר לספר את אם גם ארץ תימן. היה ב
 ,הרמב"םשל הנכד רק  , בלי הפרט הזה.הסיפור

 ימת.תקופה מסויבמשך היה בתימן רבי' דוד, 
יקים, מדוי ינםא, כי הפרטים רואים בכל אופן

  ך.מוסמ והדבר איננו
  

  
  בעניין כשרות מצה נפוחה בפסח.  השלמה

[מוצש"ק תזריע מצורע ברתי בשיעור יד בזמנו
 הראלהרב של  בנוגע לשאלתו ה'תשע"ה],

הוא שמע הי"ו, בקשר למצה הנפוחה. צובירי 
יישר כוחו על לי כך,  וכתב ,את השיעור

ואכן כמו  ,שהקריא את מכתבי ופלפל בדברים
שושנת המלך הביא את דברי  ,ררתםישב

כם, וכן מה שדקדקתם מלשון ימהרי"ץ כדבר
משנ"ב שאין זה מוסכם להתיר השת"ז וה

   במצות דקות בנפוחה. כל זה נתקבל.
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 ,קיבל מענהיו, הוא שאלות, על עיקר 'ה ברוך
אבל יש לו עוד כמה  אותו.הרגיע  והדבר

זה, עוד כמה ה העניין , לגבישאלות נוספות
מקום לפלפל כעת האין  אולם ,דברים קטנים

אשלח  ,בכתבעל כך בל"נ אענה לו  לכן ,בזה
  ודפס.לו את התשובה לאחר שהיא ת

  
  

הערת מרן שליט"א בנוגע להקדמת הספר פסקי 
שיצ"ל כעת במהדורא  ,שערי טהרה -ץ מהרי"

  ה.חדש
בקשר לפסקי  ,שרציתי להעיר נוסף דבר

ב"ה שיצא זכינו שערי טהרה, אשר  –מהרי"ץ 
חדשה  במהדורא לאור בזמן האחרון,

ויהי רצון מלפני המקום ב"ה,  ומשוכללת.
אבל שיזכה בקרוב להשלמת שאר הכרכים. 

טיירי הי"ו, מנכ"ל מכון רב ניר הכבר אמרתי ל
בטעות נשכח ממני לציין פעולת צדיק, כי 

 ,כמה תלמידי חכמיםשמות של עוד  ,בהקדמה
עת, גיליתי זאת רק כ .הספר ר עזרו בהגהתשא

את זפחות אשלים כל הל לאחר ההדפסה. לכן,
  כעת.

  
שליט"א, מו"צ אורן צדוק  ו הרה"גזה ,הראשון

נתן לי בזמנו  בבית ההוראה פעולת צדיק, אשר
דפוס שהיו שגיאות  ,תיקונים בספרשל־רשימה 
אבל  .בספר ונכנס ואכן התיקונים ,פה ושם

שזה היה מונח על  , כיוןמרוב המהירות והעומס
ו , שכחתי לציין את שמדפים במקום אחר

  בהקדמה. 
  

לפני כמה נוספות, ממצאתי רשימות  כן־כמו
כעת את כולם לטובה נזכיר ו ,שניםוכמה 

ריש, , הרב רחמים אינון שרעביולברכה. הרב 
ן, הרב יהרב נעמן אבטליון, הרב מתניה דרי

רב דוד הרב נתנאל בן דוד, ה ,ירחי אברהם
הם  אני.גברא, הרב חיים עוז חי, הרב רונןמזר

ערב של פעו"צ, כאן -למדו אז אתנו בכולל
בביהמ"ד, וסייעו בהגהת הספר הזה כמיטב 

משאלות את כל ב"ה ימלא  יכלתם. המקום
  ליבם לטובה. 

העיר מ עוד, כי הרב דוד צפירה הי"ו ומצאתי
 שלח אלי כמה תיקונים הואגם ת"ו, נתיבות 

התיקונים  .עם עוד כמה שאלות לספר זה, ביחד
אולי  ,השאלותבספר, אבל לגבי נכנסו אכן 

עוד כמה  בצירוף לו בכתב,בלי נדר אשיב 
   .נושאים אחרים

  
עברו יותר מארבע  כי כעת כבר לעצמנו,נזכיר 

אנחנו כבר  של ימי ספירת העומר.שבועות, 
מתכוננים לחג ואנו , מחצית ימי העומראחרי 

א"כ  ו לטובה ולברכה.שיבוא עלינ השבועות
וצריכים  ,הזמן דוחק, כי צריכים להרגיש

 .לזמן מתן תורתנו מה שיותר מהרכלהתכונן 
  הזמן קצר והמלאכה מרובה.

  
 ,ברוך הוא יסייענו על מעשי רצונו המקוםו

 יבנו לטובה, אכי"ר.וימלא כל משאלות ל

  הודעה חשובה ל"מנויים לחיים".

  זיכנו השי"ת ברוב חסדו, 
  ומרן שליט"א נתן את הסכמתו, 

להקדיש מזמנו היקר והעמוס לרוב בענייני 
הכלל והפרט, על מנת לעיין ולהגיה את 

השיעורים השבועיים קודם הדפסתם, ולתקן 
בהם את הצריך תיקון, וכן להוסיף עניינים 
והערות ומקורות נוספים, אשר לא נאמרו 

  בשיעור המוקלט. 
  

אי לכך, הדפסת השיעורים ושליחתם 
בעומס המוטל על ל"מנויים לחיים", תלויה 

כתפי מרן שליט"א באותה התקופה, וכן 
בסיבות טכניות נוספות, כגון עיכובים 

בהקלדה או בעריכה, אשר אינן תלויות בנו, 
ובפרט בחדשי החגים, בשמחות משפחתיות 

  וכדומה. 
  

אנו מבקשים מראש את סליחתכם על 
העיכוב, ומקווים להשלים בעהי"ת את כל 

  האפשרי. השיעורים החסרים בהקדם 
  ברוכים תהיו.

  
  מערכת "שערי יצחק"

 שע"י מוסדות יד מהרי"ץ ב"ב


