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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
        

    וכןוכןוכןוכן, , , , הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות    משרדמשרדמשרדמשרד    להוראותלהוראותלהוראותלהוראות    להתייחסלהתייחסלהתייחסלהתייחס    ישישישיש    וכיצדוכיצדוכיצדוכיצד, , , , הקורונההקורונההקורונההקורונה    מגיפתמגיפתמגיפתמגיפת    לרגללרגללרגללרגל    חיזוקחיזוקחיזוקחיזוק
, , , , הללוהללוהללוהללו    בימיםבימיםבימיםבימים    מלכנומלכנומלכנומלכנו    אבינואבינואבינואבינו    אמירתאמירתאמירתאמירת. . . . התחבורההתחבורההתחבורההתחבורה    משרדמשרדמשרדמשרד    שלשלשלשל    התנועההתנועההתנועההתנועה    חוקיחוקיחוקיחוקי    להוראותלהוראותלהוראותלהוראות

        ....בדילוגיםבדילוגיםבדילוגיםבדילוגים

    מדבריומדבריומדבריומדבריו    והיקשוהיקשוהיקשוהיקש, , , , במגיפהבמגיפהבמגיפהבמגיפה    התנהגותהתנהגותהתנהגותהתנהגות    דרכידרכידרכידרכי    עלעלעלעל    המרחיבהמרחיבהמרחיבהמרחיב, , , , איגראיגראיגראיגר    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    תשובתתשובתתשובתתשובת
        ....לזמננולזמננולזמננולזמננו

    דנפקאדנפקאדנפקאדנפקא    ומאיומאיומאיומאי, , , , לפשטלפשטלפשטלפשט    אואואואו, , , , שבלבשבלבשבלבשבלב    עקמימותעקמימותעקמימותעקמימות    לפשוטלפשוטלפשוטלפשוט    הגמראהגמראהגמראהגמרא    גירסתגירסתגירסתגירסת. . . . הרעמיםהרעמיםהרעמיםהרעמים    בריאתבריאתבריאתבריאת    צורךצורךצורךצורך
        ....מינהמינהמינהמינה

        ....לרחקלרחקלרחקלרחק    שצריךשצריךשצריךשצריך    טובהטובהטובהטובה    שאינהשאינהשאינהשאינה    ויראהויראהויראהויראה, , , , לקרבלקרבלקרבלקרב    שצריךשצריךשצריךשצריך    טובהטובהטובהטובה    יראהיראהיראהיראה

    דעתדעתדעתדעת    ובירורובירורובירורובירור, , , , הקטֹרתהקטֹרתהקטֹרתהקטֹרת    פיטוםפיטוםפיטוםפיטום    אחריאחריאחריאחרי, , , , לללל""""רחרחרחרח    בעירבעירבעירבעיר    מגיפהמגיפהמגיפהמגיפה    שיששיששיששיש    בזמןבזמןבזמןבזמן    לאמירהלאמירהלאמירהלאמירה    הריבוןהריבוןהריבוןהריבון    נוסחנוסחנוסחנוסח
        ....לאמרולאמרולאמרולאמרו    שאיןשאיןשאיןשאין    יייי""""הארהארהארהאר

ְרשם    המגיפותהמגיפותהמגיפותהמגיפות    כיכיכיכי    הסברהסברהסברהסבר ְרשםׁשָ ְרשםׁשָ ְרשםׁשָ         ....שחורהשחורהשחורהשחורה    מרהמרהמרהמרה    ובענייןובענייןובענייןובעניין. . . . יחדיחדיחדיחד    גםגםגםגם    וגשמיוגשמיוגשמיוגשמי    רוחנירוחנירוחנירוחני    נזקנזקנזקנזק    שלשלשלשל    שילובשילובשילובשילוב    הואהואהואהוא    ׁשָ

        ....הימיםהימיםהימיםהימים    אחריתאחריתאחריתאחרית    וקורותוקורותוקורותוקורות, , , , מאליהומאליהומאליהומאליהו    המכתבהמכתבהמכתבהמכתב    דברידברידברידברי, , , , המשיחהמשיחהמשיחהמשיח    ימותימותימותימות

 ....אלואלואלואלו    בשבתותבשבתותבשבתותבשבתות    התרגוםהתרגוםהתרגוםהתרגום    אתאתאתאת    לבטללבטללבטללבטל    איןאיןאיןאין

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

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

            הההה""""בבבב    המקוםהמקוםהמקוםהמקום    ימלאימלאימלאימלא, , , , הרביםהרביםהרביםהרבים    ולזיכויולזיכויולזיכויולזיכוי    התורההתורההתורההתורה    להפצתלהפצתלהפצתלהפצת    והמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעים    והתורמיםוהתורמיםוהתורמיםוהתורמים
        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי. . . . לטובהלטובהלטובהלטובה    ליבםליבםליבםליבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל
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  בשם רחמן.
  

השיעור מוקדש להצלחת ולרפואת כל חולי הקורונה. 
השם ב"ה ישלח להם, ולכל חולי עמו ישראל, בריאות 

איתנה. להצלחת עם ישראל, ולשמירת כל אחד 
מאתנו, וכל אחד משלומי אמוני ישראל. בעז"ה, אצל 

  כולם תהיה ברכה והצלחה, אכי"ר.

  

חיזוק לרגל מגיפת הקורונה, וכיצד יש להתייחס חיזוק לרגל מגיפת הקורונה, וכיצד יש להתייחס חיזוק לרגל מגיפת הקורונה, וכיצד יש להתייחס חיזוק לרגל מגיפת הקורונה, וכיצד יש להתייחס 
ת משרד הבריאות, וכן להוראות חוקי התנועה ת משרד הבריאות, וכן להוראות חוקי התנועה ת משרד הבריאות, וכן להוראות חוקי התנועה ת משרד הבריאות, וכן להוראות חוקי התנועה להוראולהוראולהוראולהוראו

של משרד התחבורה. אמירת אבינו מלכנו בימים של משרד התחבורה. אמירת אבינו מלכנו בימים של משרד התחבורה. אמירת אבינו מלכנו בימים של משרד התחבורה. אמירת אבינו מלכנו בימים 
  הללו, בדילוגים.הללו, בדילוגים.הללו, בדילוגים.הללו, בדילוגים.

  

נמצאים בזמן שמתקיים מה שאומר  אנחנואנחנואנחנואנחנו
, עפ"י מה שדרשו חז"ל ']ו, כ"כ[ישעיהו הנביא 

י ּבֹא ַבֲחָדֶריךָ , ]ב"ק דף ס' ע"ב[ י ּבֹא ַבֲחָדֶריךָ ֵלְך ַעּמִ י ּבֹא ַבֲחָדֶריךָ ֵלְך ַעּמִ י ּבֹא ַבֲחָדֶריךָ ֵלְך ַעּמִ ְסֹגר ְסֹגר ְסֹגר ְסֹגר וּֽ וּֽ וּֽ וּֽ     ,,,,ֵלְך ַעּמִ
ֲעֶדךָ  ָלְתָך ּבַ ֲעֶדךָ ּדְ ָלְתָך ּבַ ֲעֶדךָ ּדְ ָלְתָך ּבַ ֲעֶדךָ ּדְ ָלְתָך ּבַ   . . . . ַעד ַיֲעָבר ָזַעםַעד ַיֲעָבר ָזַעםַעד ַיֲעָבר ָזַעםַעד ַיֲעָבר ָזַעם    ,,,,ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע    ....ּדְ

  

שצריכים להסתגר בחדרים, בכל זאת  ואףואףואףואף
הנביא מבשרנו, "על הדרך", כי הדבר לא 

יעבור בקרוב בעז"ה. . . . . ִכְמַעט ֶרַגעִכְמַעט ֶרַגעִכְמַעט ֶרַגעִכְמַעט ֶרַגעימשך זמן רב. 
  רק צריכים להתחבא בינתיים. זמן קצר.

  

מסביר ואומר, מדוע להתחבאות  הנביאהנביאהנביאהנביא
י ִהּנֵה ְיָי יֹ בחדרים.  י ִהּנֵה ְיָי יֹ ּכִ י ִהּנֵה ְיָי יֹ ּכִ י ִהּנֵה ְיָי יֹ ּכִ קֹומוֹ ּכִ קֹומוֹ ֵצא ִמּמְ קֹומוֹ ֵצא ִמּמְ קֹומוֹ ֵצא ִמּמְ ב     ,,,,ֵצא ִמּמְ ב ִלְפקֹד ֲעֹון יֹׁשֵ ב ִלְפקֹד ֲעֹון יֹׁשֵ ב ִלְפקֹד ֲעֹון יֹׁשֵ ִלְפקֹד ֲעֹון יֹׁשֵ

      ....ָהָאֶרץ ָעָליוָהָאֶרץ ָעָליוָהָאֶרץ ָעָליוָהָאֶרץ ָעָליו
  

 [הלכות תשובה פרק ג' הלכה א']הרמב"ם  אומראומראומראומר
יש לו זכיות יש לו זכיות יש לו זכיות יש לו זכיות     ,,,,כל אחד ואחד מבני האדםכל אחד ואחד מבני האדםכל אחד ואחד מבני האדםכל אחד ואחד מבני האדם בזה"ל,
אם היו זכיות כל אם היו זכיות כל אם היו זכיות כל אם היו זכיות כל     ,,,,וכן המדינהוכן המדינהוכן המדינהוכן המדינה    וכו'.    ועונותועונותועונותועונות

    וכו'.    הרי זו צדקתהרי זו צדקתהרי זו צדקתהרי זו צדקת    ,,,,יושביה מרובות על עונותיהןיושביה מרובות על עונותיהןיושביה מרובות על עונותיהןיושביה מרובות על עונותיהן
        וכן כל העולם כולו.וכן כל העולם כולו.וכן כל העולם כולו.וכן כל העולם כולו.

  

כל העולם כל העולם כל העולם כל העולם ב' ממשיך הרמב"ם ואומר,  בהלכהבהלכהבהלכהבהלכה
מיד מיד מיד מיד     ,,,,אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהןאם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהןאם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהןאם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן    ,,,,כולוכולוכולוכולו

י     [בראשית ו' ה'],שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ....הן נשחתיןהן נשחתיןהן נשחתיןהן נשחתין י ַויְַּרא ְיָי ּכִ י ַויְַּרא ְיָי ּכִ י ַויְַּרא ְיָי ּכִ ַויְַּרא ְיָי ּכִ
ָאֶרץ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ ָאֶרץַרּבָ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ ָאֶרץַרּבָ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ ָאֶרץַרּבָ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ         יעו"ש ובמפרשים.    ....ַרּבָ

  

    בנן,בנן,בנן,בנן,ררררנו נו נו נו תתתתכתוב כך, ] שם[בבא קמא  במסכתבמסכתבמסכתבמסכת
ואתם לא ואתם לא ואתם לא ואתם לא ''''    ,,,,כנס רגליך, שנאמרכנס רגליך, שנאמרכנס רגליך, שנאמרכנס רגליך, שנאמר, , , , דבר בעירדבר בעירדבר בעירדבר בעיר

לך לך לך לך ''''    ,,,,ואומרואומרואומרואומר    '.'.'.'.איש מפתח ביתו עד בקראיש מפתח ביתו עד בקראיש מפתח ביתו עד בקראיש מפתח ביתו עד בקר    תצאותצאותצאותצאו
רבא רבא רבא רבא . . . . ''''עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדךעמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדךעמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדךעמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך

כי עלה מות כי עלה מות כי עלה מות כי עלה מות ''''    ב,ב,ב,ב,בעידן רתחא הוי סכר כוי, דכתיבעידן רתחא הוי סכר כוי, דכתיבעידן רתחא הוי סכר כוי, דכתיבעידן רתחא הוי סכר כוי, דכתי
  וכו'.' ' ' ' בחלונינובחלונינובחלונינובחלונינו

מהקהל: אבל דבר שכתוב בגמרא,  שאלהשאלהשאלהשאלה
הכוונה באופן שמתים? כעת לא מתים 

  בתכיפות כל כך?
  

: דבריך נכונים לכאורה, א"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
אבל עכ"פ אין זה פשוט. לכאורה היום כל 
העולם נחשב כעיר אחת. וכבר עד היום, מתו 
יותר מעשרת אלפים איש. ואמנם ברוך ה', 

ר ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש ֹאָתהּ בארץ ישראל,  ר ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש ֹאָתהּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ר ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש ֹאָתהּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ר ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש ֹאָתהּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ     ,,,,ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
הּ  ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבָ הּ ּתָ ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבָ הּ ּתָ ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבָ הּ ּתָ ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבָ , יש ]דברים יא יב[    ּתָ

יא. בארצנו כמעט ולא מתו. אך סייעתא דשמ
בעולם כולו, רבים מתים מן המחלה. וכיון 
שהיום כל העולם מחוברים ביחד. לא כמו שהיה 
בעבר, שאז כל עיר היתה מבודדת לעצמה, אז 
יכול להיות בעיר אחת דבר, ובשנייה לא יהיה 
מאומה. משא"כ היום, כל כך מתקשרים ביחד 

שהכל ממקום למקום, טיסות ותחבורה, עד 
  נחשב למקום אחד.

  

אינני סבור בודאי, עד כדי כך שכל  ואמנםואמנםואמנםואמנם
העולם בזמנינו יהא כולו נידון כעיר אחת ממש, 

ין הכי נמי, קשה לומר אך אולי כארץ אחת. ִא 
שיש בעיר דבר. אבל זה שבעולם יש מגיפה, 
הוא ברור. בהמשך בל"נ נראה זאת יותר, 

  בקשר לתפילת לעצירת המגיפה.
  

ר הוא, שאנשים רבים לא אב ומצעֵ מה שכו ברםברםברםברם
לומדים את הלקח. לא מסיקים את המסקנות. 

דֹול ַהזֶּהלא שואלים את עצמם,  דֹול ַהזֶּהֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהּגָ דֹול ַהזֶּהֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהּגָ דֹול ַהזֶּהֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהּגָ     ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהּגָ
  .[דברים כ"ט כ"ג]

  

בזה"ל,  [תחילת הלכות תעניות]הרמב"ם  כתבכתבכתבכתב
צות עשה מן התורה לזעוק ולהריע צות עשה מן התורה לזעוק ולהריע צות עשה מן התורה לזעוק ולהריע צות עשה מן התורה לזעוק ולהריע ממממ

    וכו'.    א על הצבורא על הצבורא על הצבורא על הצבורוווועל כל צרה שתבעל כל צרה שתבעל כל צרה שתבעל כל צרה שתב    ,,,,בחצוצרותבחצוצרותבחצוצרותבחצוצרות
ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא 

דעו הכל שבגלל דעו הכל שבגלל דעו הכל שבגלל דעו הכל שבגלל יֵ יֵ יֵ יֵ     ,,,,צרה ויזעקו עליה ויריעוצרה ויזעקו עליה ויריעוצרה ויזעקו עליה ויריעוצרה ויזעקו עליה ויריעו
    ]ירמיהו ה'[ככתוב ככתוב ככתוב ככתוב     ,,,,מעשיהם הרעים הורע להןמעשיהם הרעים הורע להןמעשיהם הרעים הורע להןמעשיהם הרעים הורע להן

וגו', וזה הוא שיגרום להם וגו', וזה הוא שיגרום להם וגו', וזה הוא שיגרום להם וגו', וזה הוא שיגרום להם     ''''עונותיכם הטועונותיכם הטועונותיכם הטועונותיכם הטו''''
            להסיר הצרה מעליהם.להסיר הצרה מעליהם.להסיר הצרה מעליהם.להסיר הצרה מעליהם.

  

אלא יאמרו דבר אלא יאמרו דבר אלא יאמרו דבר אלא יאמרו דבר     ,,,,אבל אם לא יזעקו ולא יריעואבל אם לא יזעקו ולא יריעואבל אם לא יזעקו ולא יריעואבל אם לא יזעקו ולא יריעו
ם הם דהיינו, א. . . . זה ממנהג העולם אירע לנוזה ממנהג העולם אירע לנוזה ממנהג העולם אירע לנוזה ממנהג העולם אירע לנו

    חושבים כי הצרה הגיעה במקרה. דרך הטבע.
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כביכול, כך יצא מאליו. . . . . ה נקריתה נקריתה נקריתה נקריתוצרה זו נקרֹ וצרה זו נקרֹ וצרה זו נקרֹ וצרה זו נקרֹ 
דבק דבק דבק דבק ייייוגורמת להם להוגורמת להם להוגורמת להם להוגורמת להם לה    ,,,,הרי זו דרך אכזריותהרי זו דרך אכזריותהרי זו דרך אכזריותהרי זו דרך אכזריות

דהיינו, שמחשבה זו גורמת . . . . במעשיהם הרעיםבמעשיהם הרעיםבמעשיהם הרעיםבמעשיהם הרעים
להם להמשיך במעשיהם הרעים, כי הם לא 

ותוסיף ותוסיף ותוסיף ותוסיף     מבינים שהצרה הגיעה להם כעונש.
ויקרא [שכתוב בתורה שכתוב בתורה שכתוב בתורה שכתוב בתורה הצרה צרות אחרות, הוא הצרה צרות אחרות, הוא הצרה צרות אחרות, הוא הצרה צרות אחרות, הוא 

והלכתי עמכם בחמת והלכתי עמכם בחמת והלכתי עמכם בחמת והלכתי עמכם בחמת     ,,,,והלכתם עמי בקריוהלכתם עמי בקריוהלכתם עמי בקריוהלכתם עמי בקרי''''    ],כ"ו
, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי , כלומר כשאביא עליכם צרה כדי , כלומר כשאביא עליכם צרה כדי , כלומר כשאביא עליכם צרה כדי ''''קריקריקריקרי

דהיינו, צירוף , , , , אם תאמרו שהוא קריאם תאמרו שהוא קריאם תאמרו שהוא קריאם תאמרו שהוא קרי    ,,,,שתשובושתשובושתשובושתשובו
אוסיף לכם אוסיף לכם אוסיף לכם אוסיף לכם     מקרים. כך יצא בלי כוונה מיוחדת

        חמת אותו קרי.חמת אותו קרי.חמת אותו קרי.חמת אותו קרי.
        

ומדברי סופרים ומדברי סופרים ומדברי סופרים ומדברי סופרים הרמב"ם ואומר,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
עד עד עד עד     ,,,,בורבורבורבוריייילהתענות על כל צרה שתבוא על הצלהתענות על כל צרה שתבוא על הצלהתענות על כל צרה שתבוא על הצלהתענות על כל צרה שתבוא על הצ

אמנם, כתוב בספרי     שירוחמו מן השמים.שירוחמו מן השמים.שירוחמו מן השמים.שירוחמו מן השמים.
כי בזמנינו לא מתענים על ], סי' תקע"ו[הפוסקים 

הדבר ועל המגיפה, כי אדרבה, הצום הוא מזיק 
יותר אל החולי. לכן לא גוזרים תעניות, אבל 

  אפשר להתפלל. 
  

מהקהל: ואם יקבעו תענית בשבוע הבא  שאלהשאלהשאלהשאלה
  יום רביעי בערב ראש חודש?

  
רן שליט"א: כיון שאצלינו בא"י אין מ תשובתתשובתתשובתתשובת

זו מגיפה, שהרי ברוך ה' אין יוצאים שלושה 
מתים בשלושה ימים רצופים וכו' שפיר דאמי, 

  לבטל את רוע הגזירה.
  

מהקהל: אבל רופאים אומרים שטוב  שאלהשאלהשאלהשאלה
  לשתות מים חמים, שזה מבטל את הקורונה.

  
מרן שליט"א: אם כן אפשר לשתות  תשובתתשובתתשובתתשובת

מיו, שייחשב צום עכ"פ פחות ממלוא לוג
בדיעבד. וגם זה רק אם יש חשש שנדבק 
ממישהו, כגון שהסתובב חוץ לביתו. אבל אם 
  הוא בביתו, עוסק בתלמודו וכו' אינו צריך לכך.

  
תפילות מיוחדות, ופיטום הקטורת בפרט,  ישנןישנןישנןישנן

אשר יש בהם סגולה גדולה להגן מהמגיפה. 
תחילת [מהרי"ץ בפירושו שבתכלאל עץ חיים 

מביא כמה ], , דף ע"ט ע"אעניין פיטום הקטורת

מאמרים מהזוהר הק', כי אין דבר המועיל יותר 
לעצירת מגיפה, כמו אמירת פיטום הקטורת. 
ובפרט שישנה תפילה מיוחדת אחרי כן, 

והיא מובאת גם רבון העולמים. רבון העולמים. רבון העולמים. רבון העולמים. הפותחת, 
  בסידורינו.

  

העולמים, באנו לחלות העולמים, באנו לחלות העולמים, באנו לחלות העולמים, באנו לחלות     רבוןרבוןרבוןרבוןנוסח התפילה,  וזהוזהוזהוזה
שתמנע שתמנע שתמנע שתמנע יש גורסים, פניך, שתעצור המגיפה. פניך, שתעצור המגיפה. פניך, שתעצור המגיפה. פניך, שתעצור המגיפה. 

המגיפה. ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו המגיפה. ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו המגיפה. ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו המגיפה. ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו 
  וכו'. 

  

לכך, חשוב ומועיל לומר את פיטום הקטורת  איאיאיאי
בכוונה יתירה. כמו שמודגש שם בדברי 
מהרי"ץ, לאמרו בכוונה. לכן יש לראות לכל 
הפחות לאמרו מלה במלה, במיתון, ולא 

עה. ומי שיכול לאמרו בעמידה, עוד יותר בהבל
  טוב. 

  

כן טוב להוסיף אבינו מלכנו, אחרי תפילת  כמוכמוכמוכמו
שמונה עשרה, כמו שאומרים בעשרת ימי 
תשובה. אך כמובן יש לדלג את מה שלא 

חדש עלינו חדש עלינו חדש עלינו חדש עלינו מתאים כעת. למשל, לא לומר, 
וכו'. אך  כתבנו בספרכתבנו בספרכתבנו בספרכתבנו בספרוכן אין לומר,  שנה טובה.שנה טובה.שנה טובה.שנה טובה.

ומר כצורתם, את כל שאר הדברים, יש ל
אבינו אבינו אבינו אבינו ובפרט שכתובה שם תפילה מיוחדת, 

ה דבר מלבד כלֵ מלכנו, מנע מגיפה מנחלתך. מלכנו, מנע מגיפה מנחלתך. מלכנו, מנע מגיפה מנחלתך. מלכנו, מנע מגיפה מנחלתך. 
  וכו' ומשחית ומגפה.

  

****        
אנשים המזלזלים בהוראות המתפרסמות  ישנםישנםישנםישנם

על ידי משרד הבריאות. הם אומרים, מדוע 
נתחשב בהוראות אלו? הרי זה מגיע מהממשלה 
ומהשלטונות החילוניים. הם לא מרגישים 
מחוייבות. טוענים, מה זה נוגע אלינו? מדוע 
נצטרך לשמוע את מה שהם אומרים? כך ישנם 

  ך. החושבים, או שהם מתפלאים לעצמם כ
  

שאלו אותי אנשים רבים על כך, לא  כברכברכברכבר
יודעים, האם לפי האמת צריכים לקיים את כל 
ההוראות והכללים? ומה ששר הבריאות כיום 
הוא חרדי (ר' יעקב ליצמן) כמעט לא מעלה 
ולא מוריד, כי הוא לא המכה בפטיש. הוא לא 

  הקובע בהחלט.
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צריכים לדעת כי אין קשר בין העובדא  אבלאבלאבלאבל
הם חילוניים, לבין צורך קיום  שהשלטונות

ההוראות. בעוונותינו הרבים, אפילו שהשלטון 
הוא של ערב רב, הרי עניין הבריאות 
לכשעצמו, איננו קשור להשקפות ולדעות. 
ענייני ההרחקה חשובים עפ"י דרכי הרפואה, 

[דברים ד' ט"ו], והכל נכלל במה שכתוב 
ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ַמְרּתֶ ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְוִנׁשְ ַמְרּתֶ ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְוִנׁשְ ַמְרּתֶ ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְוִנׁשְ ַמְרּתֶ י מקצוע אנש. . . . ְוִנׁשְ

מבינים במה שצריכים להתנהג עפ"י דרכי 
הטבע, וכל זה בגדר השתדלות. והכל נכלל 

ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם'בכלל הפסוק,  ַמְרּתֶ             .'ְוִנׁשְ
  

בש"ע המקוצר ישנו סימן מיוחד העוסק  גםגםגםגם
בשמירת הגוף עפ"י הטבע, הוא סימן ק"מ, 
והערנו שם באות ב', כי הפסוק הנז"ל, 

ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ַמְרּתֶ ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְוִנׁשְ ַמְרּתֶ ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְוִנׁשְ ַמְרּתֶ ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְוִנׁשְ ַמְרּתֶ הוא אסמכתא , , , , ְוִנׁשְ
מדרבנן לכל העניינים האלו. דהיינו, אפילו 
שכוונת הפסוק בעצמו הוא לגבי עבודה זרה, 

מּוָנהכמו שכתוב אחרי כן,  ל ּתְ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ מּוָנהּכִ ל ּתְ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ מּוָנהּכִ ל ּתְ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ מּוָנהּכִ ל ּתְ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ     ,,,,ּכִ
חֵֹרב ִמּתֹוְך ָהֵאשׁ  ר ְיָי ֲאֵליֶכם ּבְ ּבֶ יֹום ּדִ חֵֹרב ִמּתֹוְך ָהֵאשׁ ּבְ ר ְיָי ֲאֵליֶכם ּבְ ּבֶ יֹום ּדִ חֵֹרב ִמּתֹוְך ָהֵאשׁ ּבְ ר ְיָי ֲאֵליֶכם ּבְ ּבֶ יֹום ּדִ חֵֹרב ִמּתֹוְך ָהֵאשׁ ּבְ ר ְיָי ֲאֵליֶכם ּבְ ּבֶ יֹום ּדִ בכל . . . . ּבְ

דורשים מפסוק זה ] ה מקומותבכמ[זאת, חז"ל 
אסמכתא, הלכה למעשה. ונזכר בכל ספרי 
הפוסקים, שאדם צריך להישמר מנזקים שלא 
יבואו אליו. עליו להשתדל במדת האפשר 
לשמור על עצמו. ממילא חייבים לשמוע אל 
הוראותיהם, כי הם אינם נובעים מדעותיהם 
והשקפותיהם, אלא בתורת אנשים המכירים 

רים. ולא גרע משאילת רופא ומתמצאים בדב
רגילה. ואין לך אלא רופא שבימיך. וכך הם 

        אומרים עפ"י המציאות והבנותיהם כיום. 
  

לדבר, מחוקי התנועה. חוקי התחבורה.  דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא
לצערנו, ישנם אנשים המזלזלים בהם. אבל 
אחד מגדולי התורה בזמננו אמר, כי חס ושלום 

רד להקל ראש בזה. הוא טוען, וכי בגלל שמש
התחבורה קבע את הכללים האלו, זו סיבה לא 
לשמוע? הרי אילו היינו צריכים לקבוע את 
כללי התנועה והתחבורה עפ"י התורה, הדבר 
היה חמור הרבה יותר ממה שהם קבעו. לכן 
לכל הפחות צריכים לשמוע אל מה שהם אמרו 
וקבעו, עפ"י מה שנראה להם כהגיוני עפ"י 

המציאות  השכל. מה שהם החליטו על פי

והנסיון שלהם, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא 
  לבוא לידי סכנה. 

  

  , ה"ה גם לגבי עניין הקורונה. ממילאממילאממילאממילא
  

היינו צריכים לדון בהרחקות הנצרכות עפ"י  אםאםאםאם
התורה, כגון בגזירות דרבנן, וידוע כי גם בהם 
ישנן חומרות וסייגים. גזירות, "שמא" יהיה כך 

', על פיהם נצטרך להוסיף עוד חומרות וכו
מסביב, בבחינת "משמרת למשמרתי". 
להחמיר בדברים נוספים, אולי ח"ו יגיעו לסכנת 
נפשות. לכן בודאי שצריכים להיזהר לכל 

  הפחות בהוראות שמפרסם משרד הבריאות. 
  

העליתי בס"ד בש"ע המקוצר חלק חושן  וכברוכברוכברוכבר
ף ו', כי המשפט סי' רכ"ג הל' נזקי ממון סוף סעי

במהירות מופרזת, או אינּו במהירות מופרזת, או אינּו במהירות מופרזת, או אינּו במהירות מופרזת, או אינּו מי שנוסע ברכב מי שנוסע ברכב מי שנוסע ברכב מי שנוסע ברכב 
עוצר במקום שצריך לעצור, וכיוצא בֵאלו עוצר במקום שצריך לעצור, וכיוצא בֵאלו עוצר במקום שצריך לעצור, וכיוצא בֵאלו עוצר במקום שצריך לעצור, וכיוצא בֵאלו 
משאר כללי הנהיגה המביאים בני־אדם לידי משאר כללי הנהיגה המביאים בני־אדם לידי משאר כללי הנהיגה המביאים בני־אדם לידי משאר כללי הנהיגה המביאים בני־אדם לידי 

מסרו לשלטונות אם לא השגיח מסרו לשלטונות אם לא השגיח מסרו לשלטונות אם לא השגיח מסרו לשלטונות אם לא השגיח סכנה, מותר לסכנה, מותר לסכנה, מותר לסכנה, מותר ל
  , יעו"ש המקורות לכך.בהתראהבהתראהבהתראהבהתראה

  
אפילו לגבי תענית יוהכ"פ שהוא הכרח,  והריוהריוהריוהרי

לרופאים לפי ההלכה צריך החולה לשמוע 
  האומ' שאסור לו לצום, וכל־שכן בנדון דידן.

  

מהקהל: האם ההרחקות כוללים גם את  שאלהשאלהשאלהשאלה
  השבתות?

  

א: כן. בדברים שיש בהם "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
פיקוח נפש, צריכים לראות מה בדיוק וכו'. אכן 
יש לשקול מה מותר ומה אסור. מי שאין לו 

שהוא יתיר בצורה גורפת דברים  ירא"ש, בודאי
רבים, לכן צריכים להפעיל שיקול דעת, להבין 

  האם מדובר אכן בדבר הכרחי.
  

מהקהל: אבל מצד שני, הרב אמר  שאלהשאלהשאלהשאלה
ָבר ָרעבשבוע שעבר,  ָבר ָרעׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ּדָ ָבר ָרעׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ּדָ ָבר ָרעׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ּדָ גם . . . . ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ּדָ

ההיזק איננו מצוי בצורה רבה. הרי אנחנו רואים 
שאנשים אינם מתים כל כך מהר, והאמת איננה 
כמו שהשלטונות מציגים זאת לציבור? ממילא 

ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא שייך בזה המושג הכללי, של 
ָבר ָרע ָבר ָרעֵיַדע ּדָ ָבר ָרעֵיַדע ּדָ ָבר ָרעֵיַדע ּדָ   .ֵיַדע ּדָ
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א: לכאורה נכון. ברור. "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
ענין בכך אבל מי יודע. ישנם הטוענים שיש 

לשלטונות לנצל את המצב הזה לטובת עצמם, 
אבל מי יודע. לא כל־כך מסתבר. זה בא מצד 
השמאלנים המתנגדים לממשלה. עכ"פ זה ספק 
פיקוח נפש. לכן צריכים לחזור ולהדגיש. מה 
שחייבים לעשות עפ"י ההלכה, אין הכי נמי, יש 
לקיים את המצוה. למשל, בברית מילה, 

הדם. וכן שיעורי תורה, כמו צריכים למצוץ את 
השיעור שאנחנו מקיימים עכשיו, וכן התפילות, 
ודברים כיוצא באלו. גם הטבילה, אבל אינני 
מדבר על טבילת עזרא, אלא על מה שמוכרח. 
בזה אין היתר להשתמש בתירוצים של "פיקוח 
נפש". טבילת נדה זה הכרח גמור, עון כרת 

ני כן רח"ל, אבל את ההכנות אפשר לעשות לפ
כנו בבית, למנוע חששות הידבקות רח"ל שיָת 

להיות יותר בבית המרחץ. אבל צריכים לעשות 
את כל ההשתדלויות שלא יהיה היזק. למשל 
בטבילה, יש לחטאת ולנקות את המים, 
ולראות עד כמה שאפשר שלא יהיה קשר 

  מיותר בין אנשים. 
  
פרטית לאחר השיעור: אשתי בודקת  שאלהשאלהשאלהשאלה[

רה, לברר אם הדם שבעדים בא נשים לצורך טה
  מפצע וכדומה, מה תעשה בימים הללו?

  
מרן שליט"א: מותר כיון שזה לצורך  תשובתתשובתתשובתתשובת

מצוה, רק לנקוט בכל כללי הזהירות, כיסוי 
הפה, חיטוי הידיים. עם כלות שיש צורך 
להרגיען ע"י שיחה ארוכה, לשבת בריחוק 

  ארבע אמות לפחות]. 
  

ם שנוהג טבילת מי שאינו יכול, כגון אד לגבילגבילגבילגבי
עזרא, ואין לו אפשרות לטבול כעת, בעיקבות 
המצב, מחשש הידבקות מאיש לאיש. איננו 
חייב לעשות התרת נדרים, כיון שזה רק לעת־
עתה ואינו חושב לבטל את הטבילה מכאן 

ר זעם, אלא ישפוך על ואילך, זולת עד יעבָ 
עצמו תשעה קבין. במציאות של זמננו, הוא 

"דוש" מים, בזרם חזק, לכל  יכול לעמוד מתחת
הפחות בינוני, במשך כשלוש או ארבע דקות, 

שיישפכו המים על כל הגוף. שיעור כזה הוא 
תשעה קבין, וכך לפחות הוא מרוויח זאת, 

  מחוסר ברירה.
  

מהקהל: שמעתי טענה שאין זה מועיל  שאלהשאלהשאלהשאלה
כיון שאין זה נחשב כלי מאחר שיוצא דרך 

  מחוברים לבניין.נקבים רבים, ועוד שהצינורות 
  

מרן שליט"א: נכון. יש אמנם מחמירים  תשובתתשובתתשובתתשובת
  בכך. אבל רוב ככל הפוסקים מקילים בזה.

  

לגבי שפיכת תשעה קבין. העורך:  הוספתהוספתהוספתהוספת[
לכאורה קביעת זמן של שלוש או ארבע דקות 
היא לא יכולה להיות ממש אצל כולם, כי 
הדבר משתנה לפי זרם המים. ישנם בתים עם 

וישנם בתים עם זרימה חלשה זרם מים חזק, 
יותר, והכל לפי הענין. גם ראיתי לציין עוד, כי 
הגר"ח קנייבסקי אומר ששפיכה כזו איננה 
מועילה, מחמת שהמים מתחלקים בראש 
הצינור לכמה חורים, ומהם הכל יוצא, וממילא 
נחשב כשפיכה מכמה כלים, שאינו מועיל. ומה 

  עונים על זה?
  

: זוהי דעת החזו"א מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת
שמקלחת לא מועילה מטעם זה שהוא מנוקב, 
והגרח"ק שליט"א הוא תלמידו, והולך תמיד 
בשיטת החזו"א כידוע. אבל כבר דנו בזה 
בספרים רבים והסיקו להיתר, דלא בעינן כלי 
לטבילת עזרא שהיא רק חומרא ולא מדינא 
וכו'. ומי שבכל זאת רוצה להחמיר, ינסה לפרק 

  מנוקב משם].את הכלי ה
  

ֵאין ֵאין ֵאין ֵאין , את הדברים שמוכרחים לקיים, כאמורכאמורכאמורכאמור
בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ְייָ  בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ְייָ ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ְייָ ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ְייָ ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ משלי [עפ"י     ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ

  .]פרק כא, ל
  

מהקהל: מה לעשות שנים הלומדים  שאלהשאלהשאלהשאלה
  בחברותא?

  

א: בזהירות. לשמור על "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
כללי הזהירות. לשמור מרחק ארבע אמות, 

  ממול השני. ולא לשבת האחד 
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, אם גם בזה יבוא פתאום חוק שיאסור אמנםאמנםאמנםאמנם
זאת, צריך לעיין  מה לעשות אז. אולי יש כאן 

וכמובן, דינא דמלכותא, דינא. דינא דמלכותא, דינא. דינא דמלכותא, דינא. דינא דמלכותא, דינא. בחינה של 
דיניהם נחשבים דין לא רק מצד חוק בלי טעם, 
אלא בצירוף חשש סכנה. דהיינו, אם הדין היה 
רק לטובת שלטונם, היה מקום לטענות החולק, 

היות והם חושבים שזו סכנה לכלל אבל ב
הציבור, וה"נ מסתברא, צריכים לשמוע להם, 
ואפשר ללמוד דרך הטלפון. ידוע אמנם שעל 
שלטון כזה ספק גדול אם שייך דינא דמלכותא 
דינא, דבשלמא מלכות גויים, אבל שלטון 
ישראל הנוהג היפך התורה לא שמענו. אבל 

  נ"ד לא שייך לזה, כדבר האמור.

  
הגאון רבי עקיבא איגר, המרחיב על דרכי הגאון רבי עקיבא איגר, המרחיב על דרכי הגאון רבי עקיבא איגר, המרחיב על דרכי הגאון רבי עקיבא איגר, המרחיב על דרכי תשובת תשובת תשובת תשובת 

        התנהגות במגיפה, והיקש מדבריו לזמננו.התנהגות במגיפה, והיקש מדבריו לזמננו.התנהגות במגיפה, והיקש מדבריו לזמננו.התנהגות במגיפה, והיקש מדבריו לזמננו.
        

, תשמעו מה שאומר הגאון רבי עקיבא ובכןובכןובכןובכן
איגר בזמנו על דרכי התנהגות בזמן מגיפה. 
בשיעור הקודם הזכרנו בקצרה את מקצת 

  דבריו, ועתה נרחיב יותר.
  

, בשנת ה'תקצ"א, השתוללה מגיפה. בזמנובזמנובזמנובזמנו
כתב לתלמידו המפורסם, ר"א והוא כתב מ

מגריידיץ. המכתב מובא בספר אגרות רעק"א 
שוכט״ס וחיים שוכט״ס וחיים שוכט״ס וחיים שוכט״ס וחיים בזה"ל, דף ק"ט] מכתב ע"א, [

    ,,,,ע״ע לנפש ידיד נפשי ומחמד לבביע״ע לנפש ידיד נפשי ומחמד לבביע״ע לנפש ידיד נפשי ומחמד לבביע״ע לנפש ידיד נפשי ומחמד לבבי    ,,,,וברכהוברכהוברכהוברכה
  וכו'.חרוץ ושנון חרוץ ושנון חרוץ ושנון חרוץ ושנון     ,,,,חריף ובקיחריף ובקיחריף ובקיחריף ובקי    ,,,,הרב המופלגהרב המופלגהרב המופלגהרב המופלג

  
מכתבו הגיעני. בעניין תפילה בביהכ"נ, לדעתי מכתבו הגיעני. בעניין תפילה בביהכ"נ, לדעתי מכתבו הגיעני. בעניין תפילה בביהכ"נ, לדעתי מכתבו הגיעני. בעניין תפילה בביהכ"נ, לדעתי 

לא ון. ון. ון. ון. זה אמת, שהקיבוץ במקום צר, אינו נכזה אמת, שהקיבוץ במקום צר, אינו נכזה אמת, שהקיבוץ במקום צר, אינו נכזה אמת, שהקיבוץ במקום צר, אינו נכ
טוב שיתכנסו אנשים רבים במקום אחד קטן. 
אבל אפשר להתפלל כתות כתות, ובכל פעם אבל אפשר להתפלל כתות כתות, ובכל פעם אבל אפשר להתפלל כתות כתות, ובכל פעם אבל אפשר להתפלל כתות כתות, ובכל פעם 

        במתי מעט, ערך ט"ו אנשים. במתי מעט, ערך ט"ו אנשים. במתי מעט, ערך ט"ו אנשים. במתי מעט, ערך ט"ו אנשים. 
        

איך סדנא דארעא חד הוא. גם בזמנם היו  תראותראותראותראו
דברים כאלו, והוא אומר שאין צריך להתפלל 
כעת ברב עם, אלא מספיק שיתאספו ביחד 

ויתחילו כאור ויתחילו כאור ויתחילו כאור ויתחילו כאור מנין אנשים ועוד קצת, ודי בזה. 
במלים אחרות, הבוקר, ואחריה כת אחרת. הבוקר, ואחריה כת אחרת. הבוקר, ואחריה כת אחרת. הבוקר, ואחריה כת אחרת. 

  תתפללו שני מניינים. להתפצל.

שנשלח לרעק"א, לא , , , , של ר"א גריידיץ מכתבומכתבומכתבומכתבו
הגיע לידינו, אלא רק התשובה. מתוכה מובן 
שהוא שאל ממנו, האם אכן ישנו חשש שאנשים 
יתקבצו במקום צפוף וצר? רעק"א השיב לו כי 

כול להזיק. לכן הוא מסיק אכן כן, איננו ראוי, וי
ואומר, שלא חייבים להתפלל רבים ביחד, 
ציבור גדול, 'ברב עם הדרת מלך', אלא מספיק 
ט"ו אנשים בשחרית במנין הראשון, ואחרי כן 

  מנין שני. 
  

ויהיה מיוחד לאנשים אלו ויהיה מיוחד לאנשים אלו ויהיה מיוחד לאנשים אלו ויהיה מיוחד לאנשים אלו רע"א ואומר,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
דהיינו, תקבעו באיזה זמן יבואו להתפלל. באיזה זמן יבואו להתפלל. באיזה זמן יבואו להתפלל. באיזה זמן יבואו להתפלל. 

בואו בשעה שש, שעות מסודרות, למשל אלו י
        וכן במנחה. וכן במנחה. וכן במנחה. וכן במנחה. ואלו בשבע. 

        
ולומר אחר תפילה, ערב ובוקר, תהלים איזה ולומר אחר תפילה, ערב ובוקר, תהלים איזה ולומר אחר תפילה, ערב ובוקר, תהלים איזה ולומר אחר תפילה, ערב ובוקר, תהלים איזה 
מזמורים שיבחר מעכ"ת. ואח"כ הנוסח אל מזמורים שיבחר מעכ"ת. ואח"כ הנוסח אל מזמורים שיבחר מעכ"ת. ואח"כ הנוסח אל מזמורים שיבחר מעכ"ת. ואח"כ הנוסח אל 
רחום שמך, עננו ה' עננו, ויהי רצון אחר תהלים, רחום שמך, עננו ה' עננו, ויהי רצון אחר תהלים, רחום שמך, עננו ה' עננו, ויהי רצון אחר תהלים, רחום שמך, עננו ה' עננו, ויהי רצון אחר תהלים, 

        וכו'. ולהזכיר בתוכו גם ולהזכיר בתוכו גם ולהזכיר בתוכו גם ולהזכיר בתוכו גם 
        

ולומר בבוקר ובערב אחר פרשת התמיד ולומר בבוקר ובערב אחר פרשת התמיד ולומר בבוקר ובערב אחר פרשת התמיד ולומר בבוקר ובערב אחר פרשת התמיד 
בציבור, כל נוסח פרשת הקטורת, אתה הוא בציבור, כל נוסח פרשת הקטורת, אתה הוא בציבור, כל נוסח פרשת הקטורת, אתה הוא בציבור, כל נוסח פרשת הקטורת, אתה הוא 

זהו מה שאמרנו מקודם, וכמובא טירו וכו'. טירו וכו'. טירו וכו'. טירו וכו'. שהקשהקשהקשהק
בזוהר הקדוש, כפי שהועתק על ידי מהרי"ץ, 
הוא מקדים שם ואומר שם כי סודו רם ונשא. 
מהרי"ץ מרחיב ומביא אולי כחמש־עשרה 
שורות על חשיבות הקטורת, ושהיא מבטלת 

  א, דהיינו מוות ומגיפה. נָ ָת מוֹ 
  

ו אחד נר"ו פה בבית מדרשנו עלה בדעת אברךאברךאברךאברך
, והקטורת שס"זשס"זשס"זשס"זרעיון יפה, קורונה בגימטריא 

מנים היו בה. יהי רצון שבתוספת הכולל  שס"חשס"חשס"חשס"ח
שהוא אחד, ה' אחד ושמו אחד, נתגבר בקרוב 

  על החולי הזה.
  

בתרגום שיר השירים נז' שמריח קטורת  גםגםגםגם
הסמים מתבטלים ומסתלקים מזיקין. זה כמו 

אומר שזה  . ידוע שהרמב"ם במו"נמטהר אוירמטהר אוירמטהר אוירמטהר אויר
מבטל ריח הרע של הבשר, שהוא כמו של בית 
המטבחים יעו"ש, וכבר כתבו שיש בזה רמז גם 

  לעניינים הרוחניים. 
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שהגרעק"א כתב 'פרשת הקטורת',  אעפ"יאעפ"יאעפ"יאעפ"י
מסתבר שכוונתו גם להמשך, דהיינו הברייתא 
תנו רבנן פיטום הקטורת כיצד וכו', ולא רק 

  לפסוקים שבהתחלה.
  

ולומר אח"כ נוסח הריבון ולומר אח"כ נוסח הריבון ולומר אח"כ נוסח הריבון ולומר אח"כ נוסח הריבון  רע"א ואומר, ממשיךממשיךממשיךממשיך
הנדפס במעמדות ביום ראשון אחר הקטורת. הנדפס במעמדות ביום ראשון אחר הקטורת. הנדפס במעמדות ביום ראשון אחר הקטורת. הנדפס במעמדות ביום ראשון אחר הקטורת. 
ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל 

        לבוא לבית הכנסת. לבוא לבית הכנסת. לבוא לבית הכנסת. לבוא לבית הכנסת. 
  

ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי להשגיח ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי להשגיח ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי להשגיח ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי להשגיח 
? זה כמו פאליצייפאליצייפאליצייפאליצייאתם יודעים מה זה בזה. בזה. בזה. בזה. 

  באנגלית שאומרים "פוליס". משטרה. 
  

להשגיח בזה, שמאחר שיש כבר כפי המספר, להשגיח בזה, שמאחר שיש כבר כפי המספר, להשגיח בזה, שמאחר שיש כבר כפי המספר, להשגיח בזה, שמאחר שיש כבר כפי המספר, 
אל יניחו לאחר לבוא לשם עד אחר שישלימו אל יניחו לאחר לבוא לשם עד אחר שישלימו אל יניחו לאחר לבוא לשם עד אחר שישלימו אל יניחו לאחר לבוא לשם עד אחר שישלימו 

  וכו'.הם הם הם הם 
  

המכתב הוא דיבר על הבחינה  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
הבריאותית, כיצד להיזהר, הוא מפרש איזה 
מאכלים כדאי לאכול, ומאלו כדאי להימנע. 
כך התנאים שהיו בזמנם, אבל לא מוכרח שהם 

כמה עניינים, מה יהיו גם בזמננו. הוא מפרט 
להישמר מאד להישמר מאד להישמר מאד להישמר מאד ללבוש, ומה לאכול. וזה לשונו, 

ל ל ל ל וֵ וֵ וֵ וֵ לַ לַ לַ לַ מלהתקרר. טוב להתלבש כל אחד במפה פְ מלהתקרר. טוב להתלבש כל אחד במפה פְ מלהתקרר. טוב להתלבש כל אחד במפה פְ מלהתקרר. טוב להתלבש כל אחד במפה פְ 
חגור על הבטן. שלא לאכול חגור על הבטן. שלא לאכול חגור על הבטן. שלא לאכול חגור על הבטן. שלא לאכול     –מין בד מסויים  –

וטוב יותר לאכול פעמים וטוב יותר לאכול פעמים וטוב יותר לאכול פעמים וטוב יותר לאכול פעמים וכו'. מאכלים רעים מאכלים רעים מאכלים רעים מאכלים רעים 
    ,,,,ובכל פעם שלא במרובה. להיות נקיובכל פעם שלא במרובה. להיות נקיובכל פעם שלא במרובה. להיות נקיובכל פעם שלא במרובה. להיות נקי    ,,,,הרבההרבההרבההרבה

ובכלל ובכלל ובכלל ובכלל     ....שלא להשהות טינוף ולכלוך בביתשלא להשהות טינוף ולכלוך בביתשלא להשהות טינוף ולכלוך בביתשלא להשהות טינוף ולכלוך בבית
להחליף איזה פעמים בשבוע כתונת להחליף איזה פעמים בשבוע כתונת להחליף איזה פעמים בשבוע כתונת להחליף איזה פעמים בשבוע כתונת     ,,,,הזההזההזההזה

        מכובס ונקי. מכובס ונקי. מכובס ונקי. מכובס ונקי. 
  

שלא לדאוג שלא לדאוג שלא לדאוג שלא לדאוג רע"א חידוש מעניין,  מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף
הוא מדגיש לא     ולהרחיק כל מיני עצבות.ולהרחיק כל מיני עצבות.ולהרחיק כל מיני עצבות.ולהרחיק כל מיני עצבות.

להיכנס לעצבות, ללחץ ולעצבים. הטעם הוא, 
כי ח"ו קפידות כאלו הם בעצמם יכולים לגרום 
דברים שאינם טובים. הבהלה יכולה להזיק להם 

ְוָרַדף ֹאָתם ְוָרַדף ֹאָתם ְוָרַדף ֹאָתם ְוָרַדף ֹאָתם , יקרא כ"ו ל"ו][וביותר, כמו שכתוב 
בעז"ה, בהמשך השיעור נרחיב ף. ף. ף. ף. קֹול ָעֶלה ִנּדָ קֹול ָעֶלה ִנּדָ קֹול ָעֶלה ִנּדָ קֹול ָעֶלה ִנּדָ 

  בזה.
  

כשהחמה כשהחמה כשהחמה כשהחמה     ,,,,םםםםייייבצהריבצהריבצהריבצהריכן הוא אומר כך,  אחריאחריאחריאחרי
טוב לטייל על פני השדה לשאוב אויר, טוב לטייל על פני השדה לשאוב אויר, טוב לטייל על פני השדה לשאוב אויר, טוב לטייל על פני השדה לשאוב אויר,     ,,,,זורחתזורחתזורחתזורחת

    קר שיבא אויר בהחדריםקר שיבא אויר בהחדריםקר שיבא אויר בהחדריםקר שיבא אויר בהחדריםווווולפתוח החלונות בבולפתוח החלונות בבולפתוח החלונות בבולפתוח החלונות בב
        . . . . וכו'

  

כל זה אומר הגאון המפורסם רע"א. מעניין  אתאתאתאת
ם דומים מתאימים ומקבילים גם שהרבה דברי

בזמנינו. רופאים ממליצים להחליף בגדים 
תדיר, וכן מגבות, לכבסם במים חמים. הקור 
לא טוב לחולים ולנדבקים בקורונה. ללבוש 

  חם, להיזהר מהתקררות וכד'.
  

שצריכים לשים לב אליו, הוא לקחת  העיקרהעיקרהעיקרהעיקר
ה ַעל ֶמה עָ ַעל ֶמה עָ ַעל ֶמה עָ ַעל ֶמה עָ את המוסר־השכל ללבנו. להבין,  ה ׂשָ ה ׂשָ ה ׂשָ ׂשָ

ָכה ָלָאֶרץ ַהזֹּא    ,,,,ְייָ ְייָ ְייָ ְייָ  ָכה ָלָאֶרץ ַהזֹּאּכָ ָכה ָלָאֶרץ ַהזֹּאּכָ ָכה ָלָאֶרץ ַהזֹּאּכָ . מדוע דברים כ"ט כ"ג]עפ"י [ת ת ת ת ּכָ
  כל העולם סובל? 

  
צורך בריאת הרעמים. גירסת הגמרא לפשוט צורך בריאת הרעמים. גירסת הגמרא לפשוט צורך בריאת הרעמים. גירסת הגמרא לפשוט צורך בריאת הרעמים. גירסת הגמרא לפשוט 
  עקמימות שבלב, או לפשט, ומאי דנפקא מינה.עקמימות שבלב, או לפשט, ומאי דנפקא מינה.עקמימות שבלב, או לפשט, ומאי דנפקא מינה.עקמימות שבלב, או לפשט, ומאי דנפקא מינה.

  

אמר רבי אמר רבי אמר רבי אמר רבי ], דף נ"ט [מסכת ברכותאומרים  חז"לחז"לחז"לחז"ל
לא נבראו לא נבראו לא נבראו לא נבראו     ,,,,אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לויאלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לויאלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לויאלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי

שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב,רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב,רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב,רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב,
ָפָניו    ],ד", י'קהלת ג[ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ . יש ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

 לפשוט עקמומית שבלב,לפשוט עקמומית שבלב,לפשוט עקמומית שבלב,לפשוט עקמומית שבלב,גורסים, במקום 
ֵ פַ פַ פַ פַ לְ לְ לְ לְ  ֵ ׁשּ ֵ ׁשּ ֵ ׁשּ    ט.ט.ט.ט.ׁשּ
  

על  מסבירים, כי לא מדובר דוקא המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים
הרעמים, אלא גם על הרבה דברים אחרים 
המפחידים את העולם. כל אלו נועדו כדי ליישר 
את לבות האנשים לעבודת ה'. שמתוך הפחד, 

  ימשיכו לפחד גם מן העבירות.
  

בשיעור הקודם שהקב"ה מדבר אתנו  דיברנודיברנודיברנודיברנו
באמצעות סימנים. הרי בעוונותינו הרבים, 

, ]פרק עד[נתקיים בנו מה שכתוב בתהלים 
נּו     ,,,,ֵאין עֹוד ָנִביאֵאין עֹוד ָנִביאֵאין עֹוד ָנִביאֵאין עֹוד ָנִביא    ....אֹוֹתֵתינּו לֹא ָרִאינוּ אֹוֹתֵתינּו לֹא ָרִאינוּ אֹוֹתֵתינּו לֹא ָרִאינוּ אֹוֹתֵתינּו לֹא ָרִאינוּ  נּו ְולֹא ִאּתָ נּו ְולֹא ִאּתָ נּו ְולֹא ִאּתָ ְולֹא ִאּתָ

אם היה לנו נביאים, היינו שואלים . . . . יֵֹדַע ַעד ָמהיֵֹדַע ַעד ָמהיֵֹדַע ַעד ָמהיֵֹדַע ַעד ָמה
אותם. בעוונותינו הרבים, אנחנו כבר במשך 
אלפיים שלוש מאות שלושים ואחת שנים, בלי 
נביאים. אין לנו מי שיסביר לנו בבירור 'מה חרי 

איננו צריכים לזה,  האף הגדול הזה'? אך אולי
כי כולנו מבינים שדורנו נגוע בהרבה דברים 

  גרועים.
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לגבי מיתת עזרא וחסרון  העורך: הוספתהוספתהוספתהוספת[
שהרב שליט"א הסביר כמה פעמים הנבואה, 

שזוהי עיקר הסיבה למניין השנים לשטרות, כפי 
נו זו היא בשל"א ֵת שהוא מנהגינו עד היום, ושנָ 

כבד, לכאורה יש לציין כמקור נלשטרות, 
, סי' תק"פ לדברי הש"ע בהלכות תעניות

שאומר כי בעבר היה צום ביום ט' באב, ולא 
נודע מדוע. והט"ז מפרש כי ביום זה מת עזרא 
הסופר. ולכאורה קשה, מאי רבותיה דעזרא. 
ולפי מה שנתבאר מובן, כי מאז פסקה נבואה 

  .]מישראל
  

, במלה "קורונה", אפשר להבין שהיא ובעצםובעצםובעצםובעצם
"הקרנת" הסרטים. לצערנו, נגע זה רומזת לנגע 

ה מאד, והוא הפיל והכשיל את הדור, שָׂ פרוץ ופָ 
מסוף העולם ועד סופו. בעוונותינו הרבים, לא 
רק בחוץ, אלא גם במחנה שלנו ישנם אנשים 
שלא נזהרים. אינני יודע, אולי עתה הם 
יתעוררו לתשובה ויזרקו את כל המכשירים 

עתה לא  הטמאים הללו. חס ושלום, אם גם
  יתקנו את עצמם, מי יודע מה יהיה הלאה...

  

עוד, אולי יש כאן מדה כנגד מדה.  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
הקורונה פוגעת בדרכי הנשימה, והיא גורמת 
לשיעולים, ולכל מיני סיבוכים בנשימה. 

ת. גם על כך אנחנו צריכים לחשוב, יאוֹ בֵר 
להבין כי הנשימה היא מלשון נשמה. דהיינו, 

פו ונתלכלכו כל כך. נשמות האנשים נתטנ
ל ָיּה 'שימו לב על הנשמה'.  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ל ָיּה ּכֹל ַהּנְ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ל ָיּה ּכֹל ַהּנְ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ל ָיּה ּכֹל ַהּנְ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

על כל נשימה ונשימה, על כל נשימה ונשימה, על כל נשימה ונשימה, על כל נשימה ונשימה, , חז"ל אומרים. . . . ַהְללּו ָיהּ ַהְללּו ָיהּ ַהְללּו ָיהּ ַהְללּו ָיהּ 
מדה כנגד מדה, האנשים חולים, הוי מודה לו. הוי מודה לו. הוי מודה לו. הוי מודה לו. 

עד שחס ושלום כמעט ויוצאת נשמתם. יהי רצון 
שלא נגיע לכך. אך עלינו להבין מה הקב"ה 

  רוצה שנתקן. 
  

ה' יתברך הם מדה כנגד מדה. היכן  הנהגותהנהגותהנהגותהנהגות
אין אדם אין אדם אין אדם אין אדם שהוא נפגע, שם צריך להיות התיקון. 

אלא א"כ מכריזין עליו אלא א"כ מכריזין עליו אלא א"כ מכריזין עליו אלא א"כ מכריזין עליו     ,,,,נוקף אצבעו מלמטהנוקף אצבעו מלמטהנוקף אצבעו מלמטהנוקף אצבעו מלמטה
. נותנים לו סימן ]חולין דף ז' ע"ב[ מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה

ואיתות, במה נפגעת, כדי שיבין כי שם ישנו 
משהו הפגום. באותו מקום צריכים לתקן. 

  נוגע לנשמה.ממילא יש לתקן את מה ש

  כי הגיעו מים עד נפש... מסתברמסתברמסתברמסתבר
  

אומר, שימו לב על הנשמה, לשם שבו  הפייטןהפייטןהפייטןהפייטן
ואחלמה. לשמור היטב על הנשמה, כמו על 

  אבנים טובות ומרגליות. עוד יותר.
  

****        
להבין את המושגים מגיפה ודבר. את  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים

המלה דבר, כולם מכירים, אבל צריכים להבין 
  את העומק שלה. 

  

] 500[לר"ש פאפנהיים, דף יריעות שלמה  בספרבספרבספרבספר
כתב שני פירושים. בפירוש הראשון הוא אומר 
כי דבר הוא מלשון דבורה, וזה ממש מעניין. 
יתכן שהקשר בין דבר לדבורה קשור לסוג 

  ה ממה שאנחנו מכירים.מחלה ומגיפה שונָ 
  

״ושלחתי את הצרעה לפניך״ (שמות ״ושלחתי את הצרעה לפניך״ (שמות ״ושלחתי את הצרעה לפניך״ (שמות ״ושלחתי את הצרעה לפניך״ (שמות לשונו,  וזהוזהוזהוזה
ה אחים. ומשם ה אחים. ומשם ה אחים. ומשם ה אחים. ומשם כי הצרעה והדבורכי הצרעה והדבורכי הצרעה והדבורכי הצרעה והדבור    ,,,,כג, כח)כג, כח)כג, כח)כג, כח)

״צרעה״ יאמר "צרעת״ ״נגע צרעת״ (וקרא יג, ״צרעה״ יאמר "צרעת״ ״נגע צרעת״ (וקרא יג, ״צרעה״ יאמר "צרעת״ ״נגע צרעת״ (וקרא יג, ״צרעה״ יאמר "צרעת״ ״נגע צרעת״ (וקרא יג, 
חיים חיים חיים חיים ----ג) שהוא ג״כ ענין ארסיי המפסיד בבעליג) שהוא ג״כ ענין ארסיי המפסיד בבעליג) שהוא ג״כ ענין ארסיי המפסיד בבעליג) שהוא ג״כ ענין ארסיי המפסיד בבעלי

    בגדים ובתים. ומשם ״דבר״ המורה על הנגף,בגדים ובתים. ומשם ״דבר״ המורה על הנגף,בגדים ובתים. ומשם ״דבר״ המורה על הנגף,בגדים ובתים. ומשם ״דבר״ המורה על הנגף,
בא בפעלים ״ותדבר את כל זרע הממלכה בא בפעלים ״ותדבר את כל זרע הממלכה בא בפעלים ״ותדבר את כל זרע הממלכה בא בפעלים ״ותדבר את כל זרע הממלכה 

        ״״״״כב, י)כב, י)כב, י)כב, י)    (דהי״ב(דהי״ב(דהי״ב(דהי״ב
  

עלות על הגוף חבורות חבורות עלות על הגוף חבורות חבורות עלות על הגוף חבורות חבורות עלות על הגוף חבורות חבורות     ,,,,ענין הדברענין הדברענין הדברענין הדבר
ארס הכוונה . . . . מן הארס שבאוירמן הארס שבאוירמן הארס שבאוירמן הארס שבאויר    ,,,,ארסיותארסיותארסיותארסיות

----וממנו מתים הבעליוממנו מתים הבעליוממנו מתים הבעליוממנו מתים הבעלילחיידקים ולווירוסים. 
    והם כעין החבורות העולות מעקיצתוהם כעין החבורות העולות מעקיצתוהם כעין החבורות העולות מעקיצתוהם כעין החבורות העולות מעקיצת    ....חייםחייםחייםחיים

כשם . . . . שהן ג״כ ארסיות ושורפותשהן ג״כ ארסיות ושורפותשהן ג״כ ארסיות ושורפותשהן ג״כ ארסיות ושורפות    ,,,,הדבוריםהדבוריםהדבוריםהדבורים
שהדבורה עוקצת, והארס חודר פנימה, כך 

    ,,,,ודומה לזה מין החולי הנקרא ״צרעה״ודומה לזה מין החולי הנקרא ״צרעה״ודומה לזה מין החולי הנקרא ״צרעה״ודומה לזה מין החולי הנקרא ״צרעה״הדבר. 
ְר [שמות כ"ג כ"ח] כמו כמו כמו כמו  י ֶאת ַהּצִ ַלְחּתִ ְר ְוׁשָ י ֶאת ַהּצִ ַלְחּתִ ְר ְוׁשָ י ֶאת ַהּצִ ַלְחּתִ ְר ְוׁשָ י ֶאת ַהּצִ ַלְחּתִ   . ְלָפֶניךָ ְלָפֶניךָ ְלָפֶניךָ ְלָפֶניךָ ָעה ָעה ָעה ָעה ְוׁשָ

  

דנן, אין קשר אל מה שהוא אומר, כי  במחלהבמחלהבמחלהבמחלה
  היא לא גורמת חבורות.

  
הפירוש השני שהוא מוסיף, שייך ומתאים  אבלאבלאבלאבל

ועוד נראה לומר, כי ועוד נראה לומר, כי ועוד נראה לומר, כי ועוד נראה לומר, כי גם לענייננו. וזה לשונו, 
הנחתו הראשונה בכלל על ענין הנחתו הראשונה בכלל על ענין הנחתו הראשונה בכלל על ענין הנחתו הראשונה בכלל על ענין     ,,,,מלת ״דבר״מלת ״דבר״מלת ״דבר״מלת ״דבר״

    ],דברי הימים ב פרק כב, י[ כמוכמוכמוכמו    ,,,,תוךתוךתוךתוךייייכריתה וחכריתה וחכריתה וחכריתה וח
ָקם ָקםַוּתָ ָקםַוּתָ ָקםַוּתָ ְמָלָכה ְלֵבית     ַוּתָ ל ֶזַרע ַהּמַ ר ֶאת ּכָ ַדּבֵ ְמָלָכה ְלֵבית ַוּתְ ל ֶזַרע ַהּמַ ר ֶאת ּכָ ַדּבֵ ְמָלָכה ְלֵבית ַוּתְ ל ֶזַרע ַהּמַ ר ֶאת ּכָ ַדּבֵ ְמָלָכה ְלֵבית ַוּתְ ל ֶזַרע ַהּמַ ר ֶאת ּכָ ַדּבֵ ַוּתְ
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כך נאמר על עתליה המרשעת. משמע . . . . ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה
כי משמעות דבר היא בכוונת קיצוץ והשחתה. 
  כליון. בעוונותינו הרבים, זוהי משמעות המלה.

  
****        
        

כתב בדרך אגב,  [מסכת ברכות דף נ"ט.] מהרש"אמהרש"אמהרש"אמהרש"א
על דברי הגמרא דלעיל, לגבי מאמרו  חידוש

לא נבראו רעמים אלא לא נבראו רעמים אלא לא נבראו רעמים אלא לא נבראו רעמים אלא של רבי אלכסנדראי, 
    ],ד", י'קהלת ג[לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר 

ָפָניו ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ מהרש"א גורס,  .ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ
ֵ פַ פַ פַ פַ לְ לְ לְ לְ  ֵ ׁשּ ֵ ׁשּ ֵ ׁשּ לפשט עקמומיות לפשט עקמומיות לפשט עקמומיות לפשט עקמומיות וזה לשונו, עקמימות. עקמימות. עקמימות. עקמימות.     טטטטׁשּ

    ,,,,כו'. משום דהרעם הוא דבר המחריד ביותרכו'. משום דהרעם הוא דבר המחריד ביותרכו'. משום דהרעם הוא דבר המחריד ביותרכו'. משום דהרעם הוא דבר המחריד ביותר
  . . . . ואין ידוע בו תועלת לעולםואין ידוע בו תועלת לעולםואין ידוע בו תועלת לעולםואין ידוע בו תועלת לעולם

  
אחד צריך לשאול את עצמו, מה התועלת  כלכלכלכל

מן הרעמים? לשם מה עשה אותם הקב"ה? 
בשלמא מן הברקים ישנה תועלת, כמ"ש 

שהברק [עץ חיים דף קכ"ח עמוד ב'], בספרים 
מפשיר את השלגים, ואחרי כן הוא מתערב עם 
העפר, ומועיל לגידול הצמחים. ווזהו שכתוב 

ֶלג יֹאַמר'], ז, ו"ל[איוב  בספר ֶ י ַלׁשּ ֶלג יֹאַמרּכִ ֶ י ַלׁשּ ֶלג יֹאַמרּכִ ֶ י ַלׁשּ ֶלג יֹאַמרּכִ ֶ י ַלׁשּ . . . . ֱהֵוא ָאֶרץֱהֵוא ָאֶרץֱהֵוא ָאֶרץֱהֵוא ָאֶרץ    ,,,,ּכִ
אבל הרעם, תמוה, בשביל מה הוא נברא? הרי 
הוא רק מפחיד? הוא לא נותן לעולם שום דבר? 
כיון שלא מרוויחים ממנו מאומה, קשה, בשביל 

  מה הוא נברא?
  

לא נבראו רעמים אלא לא נבראו רעמים אלא לא נבראו רעמים אלא לא נבראו רעמים אלא כך אומרת הגמרא,  עלעלעלעל
דהיינו, אין להם שום . . . . לפשוט עקמומית שבלבלפשוט עקמומית שבלבלפשוט עקמומית שבלבלפשוט עקמומית שבלב

משמעות ותועלת, מלבד לפשט את 
  העקמומית שבלב. 

  
    כיכיכיכיההההום ום ום ום משמשמשמש    מהרש"א ואומר בזה"ל, ממשיךממשיךממשיךממשיך
דהיינו דהיינו דהיינו דהיינו     ,,,,דלא נבראו אלא לפשט כו'דלא נבראו אלא לפשט כו'דלא נבראו אלא לפשט כו'דלא נבראו אלא לפשט כו'    ,,,,קאמרקאמרקאמרקאמר

המינים, . . . . להחריד הלבבות של המינים שישובולהחריד הלבבות של המינים שישובולהחריד הלבבות של המינים שישובולהחריד הלבבות של המינים שישובו
אלו הכופרים. והרעמים נבראו בשביל להחריד 

פילת פילת פילת פילת כמפורש פרק תכמפורש פרק תכמפורש פרק תכמפורש פרק ת    לבבם, שישובו בתשובה.
קנוהו כנגד קנוהו כנגד קנוהו כנגד קנוהו כנגד יייילגבי ברכת המינין תלגבי ברכת המינין תלגבי ברכת המינין תלגבי ברכת המינין ת    ,,,,(כט.)(כט.)(כט.)(כט.)    שחרשחרשחרשחרהההה
כוונתו אל המזמור הידוע, '. '. '. '. אל הכבוד הרעיםאל הכבוד הרעיםאל הכבוד הרעיםאל הכבוד הרעים''''

ֵני ֵאִלים    ,,,,ִמְזמֹור ְלָדִודִמְזמֹור ְלָדִודִמְזמֹור ְלָדִודִמְזמֹור ְלָדִוד ֵני ֵאִליםָהבּו ַליָי ּבְ ֵני ֵאִליםָהבּו ַליָי ּבְ ֵני ֵאִליםָהבּו ַליָי ּבְ בֹוד     ,,,,ָהבּו ַליָי ּבְ בֹוד ָהבּו ַליָי ּכָ בֹוד ָהבּו ַליָי ּכָ בֹוד ָהבּו ַליָי ּכָ ָהבּו ַליָי ּכָ
יש בו ח"י אזכרות כנגד ח"י ברכות, ואת . . . . ָועֹזָועֹזָועֹזָועֹז

הברכה התשע עשרה הוסיפו כנגד ברכת 
המינים, וסמך להזכרתו הוא 'אל הכבוד 

  הרעים'. 
  

, לא כולם מסכימים עמו. בשו"ת עולת אמנםאמנםאמנםאמנם
הקשינו, כי [ח"ג סי' ע"ט, אות ח', דף קפ"ד] יצחק 

 לא מובן מדוע מהרש"א מבין שמדובר דוקא
על המינים, למה לא על כל העולם? וכי 
הרעמים נועדו רק כדי לתקן את המינים, ולא 
אותנו? הרי לכל אדם יש יצר הרע, ומדוע לא 
להסביר כפשוטו, שהרעמים נועדו לתקן את 

  כולם?
  

עולת יצחק שם כתבנו, כי אכן ישנם  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת
אחרים שהבאנו דברים כפשוטן. צייננו למשל 

שמסביר בסתם, שבא  אל הספר סגולת ישראל
לתקן את היצר הרע, ולהעביר מחשבה רעה 

גם בתורה גם בתורה גם בתורה גם בתורה שבלב האדם וכו'. כן הבאנו בזה"ל, 
הפסוק שבקהלת, והאלהים עשה הפסוק שבקהלת, והאלהים עשה הפסוק שבקהלת, והאלהים עשה הפסוק שבקהלת, והאלהים עשה     גביגביגביגבי    ,,,,תמימהתמימהתמימהתמימה

נ״ד, השתמש בלשון נ״ד, השתמש בלשון נ״ד, השתמש בלשון נ״ד, השתמש בלשון     שייראו מלפניו אותשייראו מלפניו אותשייראו מלפניו אותשייראו מלפניו אות
וז״ל, לפש[ו]ט וז״ל, לפש[ו]ט וז״ל, לפש[ו]ט וז״ל, לפש[ו]ט     אבל קנה אותו בשינויאבל קנה אותו בשינויאבל קנה אותו בשינויאבל קנה אותו בשינוי    ,,,,מהרש״אמהרש״אמהרש״אמהרש״א

העקומות העקומות העקומות העקומות     עקמומיות שבלב, ר״ל ליישר הדעותעקמומיות שבלב, ר״ל ליישר הדעותעקמומיות שבלב, ר״ל ליישר הדעותעקמומיות שבלב, ר״ל ליישר הדעות
    האדם, וזה מפני שהוא דבר המחרידהאדם, וזה מפני שהוא דבר המחרידהאדם, וזה מפני שהוא דבר המחרידהאדם, וזה מפני שהוא דבר המחרידשבלב שבלב שבלב שבלב 

ביותר, ולא מצינו כל תכלית ותועלת מעניין ביותר, ולא מצינו כל תכלית ותועלת מעניין ביותר, ולא מצינו כל תכלית ותועלת מעניין ביותר, ולא מצינו כל תכלית ותועלת מעניין 
        ....ע״כע״כע״כע״כ, , , , רעמיםרעמיםרעמיםרעמים

        
כתב גם כן בספר פנים מסבירות, שלא  כןכןכןכן

הבאתיו שם. והוא עומד על נקודה מעניינת, מה 
הקשר בין הרעמים לגשם? וכן הוא מברר, מדוע 
לפעמים מגיע גשם בלי רעמים, ולפעמים הוא 

עמים. ובמלים אחרות, הרי מגיע ביחד עם ר
יכול להיות גשם בלי רעמים, אפילו במשך כמה 
ימים, יורדים גשמים כמעט בלי הפסקה. 

  ולפעמים הוא מגיע רק עם רעמים. מאי שנא?
  

[ש"ס מתיבתא על הגמרא שם, הביאו בשמו  וכךוכךוכךוכך
בפנים מסבירות (ד"ה בפנים מסבירות (ד"ה בפנים מסבירות (ד"ה בפנים מסבירות (ד"ה ילקוט ביאורים, דף קצ"ו], 

ם לב, למה נשמעים ם לב, למה נשמעים ם לב, למה נשמעים ם לב, למה נשמעים וּ וּ וּ וּ שׂ שׂ שׂ שׂ אמר) כתב שראוי לָ אמר) כתב שראוי לָ אמר) כתב שראוי לָ אמר) כתב שראוי לָ 
הרעמים דוקא בשעת הגשם. וכן יש לדעת, הרעמים דוקא בשעת הגשם. וכן יש לדעת, הרעמים דוקא בשעת הגשם. וכן יש לדעת, הרעמים דוקא בשעת הגשם. וכן יש לדעת, 
למה כמה פעמים יורדים הגשמים, ולא נשמע למה כמה פעמים יורדים הגשמים, ולא נשמע למה כמה פעמים יורדים הגשמים, ולא נשמע למה כמה פעמים יורדים הגשמים, ולא נשמע 

        קול רעם, וברק אינו נראה?קול רעם, וברק אינו נראה?קול רעם, וברק אינו נראה?קול רעם, וברק אינו נראה?
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וביאר עפ"י הגמרא בתענית (דף כ"ה.), שרבי וביאר עפ"י הגמרא בתענית (דף כ"ה.), שרבי וביאר עפ"י הגמרא בתענית (דף כ"ה.), שרבי וביאר עפ"י הגמרא בתענית (דף כ"ה.), שרבי 
חייא שמע שני עננים שאמרו אחד לשני, בוא חייא שמע שני עננים שאמרו אחד לשני, בוא חייא שמע שני עננים שאמרו אחד לשני, בוא חייא שמע שני עננים שאמרו אחד לשני, בוא 
ונלך וניתן מטר בעמון ומואב. ואמר רבי חייא ונלך וניתן מטר בעמון ומואב. ואמר רבי חייא ונלך וניתן מטר בעמון ומואב. ואמר רבי חייא ונלך וניתן מטר בעמון ומואב. ואמר רבי חייא 

אם כן נראה אם כן נראה אם כן נראה אם כן נראה וכו'. לם לם לם לם להקב"ה, רבונו של עולהקב"ה, רבונו של עולהקב"ה, רבונו של עולהקב"ה, רבונו של עו
מזה, שעל ידי זכות קבלת התורה, הקב"ה נותן מזה, שעל ידי זכות קבלת התורה, הקב"ה נותן מזה, שעל ידי זכות קבלת התורה, הקב"ה נותן מזה, שעל ידי זכות קבלת התורה, הקב"ה נותן 
לעם ישראל מטר, אף אם אינם ראויים לכך. לעם ישראל מטר, אף אם אינם ראויים לכך. לעם ישראל מטר, אף אם אינם ראויים לכך. לעם ישראל מטר, אף אם אינם ראויים לכך. 
אם כן זהו הטעם שלפעמים הקב"ה נותן מטר אם כן זהו הטעם שלפעמים הקב"ה נותן מטר אם כן זהו הטעם שלפעמים הקב"ה נותן מטר אם כן זהו הטעם שלפעמים הקב"ה נותן מטר 
בלי רעמים וברקים, היינו בזמן שהן ראויים בלי רעמים וברקים, היינו בזמן שהן ראויים בלי רעמים וברקים, היינו בזמן שהן ראויים בלי רעמים וברקים, היינו בזמן שהן ראויים 
לכך, ואינו צריך להזכיר להם זכות מתן תורה לכך, ואינו צריך להזכיר להם זכות מתן תורה לכך, ואינו צריך להזכיר להם זכות מתן תורה לכך, ואינו צריך להזכיר להם זכות מתן תורה 

נם נם נם נם שהיה ניתן להם בקולות וברקים. אבל אם אישהיה ניתן להם בקולות וברקים. אבל אם אישהיה ניתן להם בקולות וברקים. אבל אם אישהיה ניתן להם בקולות וברקים. אבל אם אי
זוכים להוריד להם מטר, כי אם על ידי זכות זוכים להוריד להם מטר, כי אם על ידי זכות זוכים להוריד להם מטר, כי אם על ידי זכות זוכים להוריד להם מטר, כי אם על ידי זכות 
מתן תורה, לזה ניתן להם מטר על ידי קולות מתן תורה, לזה ניתן להם מטר על ידי קולות מתן תורה, לזה ניתן להם מטר על ידי קולות מתן תורה, לזה ניתן להם מטר על ידי קולות 
וברקים, כדי שיהיה על ידי זה נזכר להם זכות וברקים, כדי שיהיה על ידי זה נזכר להם זכות וברקים, כדי שיהיה על ידי זה נזכר להם זכות וברקים, כדי שיהיה על ידי זה נזכר להם זכות 
מתן תורה. ולזה אמר ריב"ל, לא נבראו רעמים מתן תורה. ולזה אמר ריב"ל, לא נבראו רעמים מתן תורה. ולזה אמר ריב"ל, לא נבראו רעמים מתן תורה. ולזה אמר ריב"ל, לא נבראו רעמים 
אלא לפשט עקמומיות שבלב, שעל ידי אלא לפשט עקמומיות שבלב, שעל ידי אלא לפשט עקמומיות שבלב, שעל ידי אלא לפשט עקמומיות שבלב, שעל ידי 
שרואים הברקים ושומעים הקולות, על ידי זה שרואים הברקים ושומעים הקולות, על ידי זה שרואים הברקים ושומעים הקולות, על ידי זה שרואים הברקים ושומעים הקולות, על ידי זה 

ראויים להוריד להם מטר, ראויים להוריד להם מטר, ראויים להוריד להם מטר, ראויים להוריד להם מטר, הם יודעים שלא היו הם יודעים שלא היו הם יודעים שלא היו הם יודעים שלא היו 
        וחוזרים בתשובה.וחוזרים בתשובה.וחוזרים בתשובה.וחוזרים בתשובה.

        
כי אם ישנה זכות, הגשמים מגיעים גם  רואיםרואיםרואיםרואים

בלי ברקים ורעמים. אבל אם לא, צריך להיות 
קולות וברקים. וזו זכות מתן תורה. הברקים 
והרעמים באו להודיע לנו, שאין לנו זכות מצד 

  עצמנו, אלא רק בזכות קבלת התורה. 
  

נבראו רעמים אלא נבראו רעמים אלא נבראו רעמים אלא נבראו רעמים אלא לא לא לא לא הגמרא אומרת,  לכןלכןלכןלכן
דהיינו, שהרעמים באו לפשט עקמימות שבלב, לפשט עקמימות שבלב, לפשט עקמימות שבלב, לפשט עקמימות שבלב, 

להודיע לנו, כי בלי התורה אין לנו זכות קיום. 
  ועל ידי כך נחזור בתשובה.

  
לפשוט, לפשוט, לפשוט, לפשוט, מקודם כי ישנן שתי גירסאות,  אמרנואמרנואמרנואמרנו

ההבדל ביניהם הוא כמו החילוק בין לפשט. לפשט. לפשט. לפשט. או 
"לחזור" לבין "לחזר". וכן "לחתוך" ו"לחתך". 

, הוא "מחזר" על הפתחים. לא פתח עני למשל
אחד, אלא חוזר וחוזר וחוזר. מאידך, כאשר 
אומרים "לחזור", הכוונה לפעם אחת. דגש 
במלה בא להראות על חוזק וריבוי הפעולה. וכן 
לחתוך, מדובר על פעם אחת. אבל לחתך, 
פירושו לפרוסות רבות, דהיינו, להרבה חלקים 

  קטנים. 
  

ות קטנה, ואותה מצב לפעמים של עקמימ ישישישיש
אבל לפעמים יכולות להיות לפשוט. לפשוט. לפשוט. לפשוט. צריכים 

ב ִמּכֹל עקמומיות רבות. עיקום גדול.  ב ִמּכֹל ָעקֹב ַהּלֵ ב ִמּכֹל ָעקֹב ַהּלֵ ב ִמּכֹל ָעקֹב ַהּלֵ ָעקֹב ַהּלֵ
. אם הלב ממש [ירמיהו י"ז ט'] ִמי ֵיָדֶעּנוּ ִמי ֵיָדֶעּנוּ ִמי ֵיָדֶעּנוּ ִמי ֵיָדֶעּנוּ     ,,,,ְוָאֻנׁש הּואְוָאֻנׁש הּואְוָאֻנׁש הּואְוָאֻנׁש הּוא

  אותו.לפשט לפשט לפשט לפשט עקום, אזי יש 
  

גם כן, ישנם שני סוגי רעמים. יכולים להיות  כךכךכךכך
רעמים חלשים וקלושים, אבל יכולים להיות גם 
רעמים חזקים ומבהילים. גם הם, תלוי אם הם 
באו לפשוט, או לפשט. אם הם באו בצורה 
חלשה, הרי זה מפני שהלב הוא עקום רק מעט. 
אבל אם ישנה עקמומית רבה, ויש לפשט 

  ד מאד.אותה, אזי יבוא רעם מפחי
  

זה אפשר להשיב על מה שטוען בעל "מרא  לפילפילפילפי
דשמעתתא" בשם חסידי ירושלם עיקו"ת, 

סי' רכ"ז הערה [והביאו גם בספר פסקי תשובות 
, שאין לברך ברכת שכחו מלא עולם על כל ]12

הרעמים, אלא רק על הרעמים החזקים ביותר. 
  לשיטתם, אין לברך על הרעמים החלשים. 

  
כתבתי, כי  בתשובה הנז"ל][עולת יצחק  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת

לא נראה כן מדברי הפוסקים, כי הם לא אמרו 
בהדיא שמברכים רק על רעמים חזקים. 
אדרבה, נראה הפוך, כי דוקא לגבי הרוחות 

אבל על הרעמים שנשבו בזעף, שנשבו בזעף, שנשבו בזעף, שנשבו בזעף, כתוב, 
והברקים, שנזכרו שם "בנשימה אחת", לא 
מוזכר מאומה. מדוע רק לגבי הרוחות כתוב 

לגבי הרעמים לא מפורש כי ואילו בזעף, בזעף, בזעף, בזעף, 
מברכים רק על הרעמים החזקים? מוכח 
שמברכים ברכת שכחו מלא עולם, על כל 

  הרעמים.
  

עכ"פ טענת חסידי ירושלם לכאו' מובנת.  אבלאבלאבלאבל
הם סוברים כי כיון שהרעמים נבראו רק כדי 
לפשט את העקמימות שבלב, אין לברך אלא 
על החזקים, כי הם לבדם מבהילים את 

אלו הם הרעמים שהגמרא התכוונה האנשים. 
  אליהם. 
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, לפי מה שאנחנו אומרים כעת, מובן כי ברםברםברםברם
מברכים גם על החלשים יותר, כי סוף סוף גם 
הם "פושטים" את עקמימות הלב. וזו היא 
משמעות הפוסקים כאמור, וכן מנהג העולם. 
והטעם הוא, כי אפילו אם הרעמים הם חלשים, 

ת רוב עקמימות אלפשט לפשט לפשט לפשט ואינם מועילים כדי 
הלב, מכל מקום הם מועילים במעט, ואפילו 

  פשיטה קלה, גם היא בכלל. 
  

עוד חידוש חשוב מאד בשם הבעל שם טוב  ישנוישנוישנוישנו
[להרמ"נ זיע"א, כמובא בספר מאור עיניים 

. הרי אמרנו כי כל מטשרנוביל, פרשת יתרו]
הדברים המפחידים בעולם, נועדו כדי ליישר 

    ],ד", י'קהלת ג[את לבות האנשים. כמו שכתוב 
ָפָניו ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ . ה' רצה שאנשים ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

  יפחדו. 
  

אנחנו רואים היום, כי במקום שאנשים  לצערנולצערנולצערנולצערנו
יפחדו ממי ששולח את הנגיף, הם פוחדים מן 
הנגיף בעצמו. ורק ממנו. אבל הרואים רואים, 
כי כל מושגי 'כוחי ועוצם ידי', הקיימים בעולם, 
כולם כאין וכאפס. עולם־הרפואה, כמה שהוא 
התפתח והשתכלל, לא מסוגל להתגבר על 

נראה, אלא על ידי  דבר כה קטן, שאפילו אינו
מכשירים מיוחדים. ממש כמו עוורים. אבל 

  לפחות על האדם לקחת את מה שנגד עיניו.
  

הענין הענין הענין הענין כתוב שם בשם ספר מאור עיניים.  כךכךכךכך
שהש״י חפץ מאוד שהש״י חפץ מאוד שהש״י חפץ מאוד שהש״י חפץ מאוד     נבג״מ,נבג״מ,נבג״מ,נבג״מ,    נאמר בשם הבעש"טנאמר בשם הבעש"טנאמר בשם הבעש"טנאמר בשם הבעש"ט

אך מי שיש לו אך מי שיש לו אך מי שיש לו אך מי שיש לו     ....שיהיו כל ישראל יראים מלפניושיהיו כל ישראל יראים מלפניושיהיו כל ישראל יראים מלפניושיהיו כל ישראל יראים מלפניו
    ,,,,ירא מלפניו בגין דאיהו רב ושליטירא מלפניו בגין דאיהו רב ושליטירא מלפניו בגין דאיהו רב ושליטירא מלפניו בגין דאיהו רב ושליט    ,,,,שכלשכלשכלשכל

דהיינו, אנשים     ....רשא דכל עלמיןרשא דכל עלמיןרשא דכל עלמיןרשא דכל עלמיןעיקרא ושעיקרא ושעיקרא ושעיקרא וש
בעלי בינה, שהם מתעמקים וחושבים, והם 
בעלי ירא"ש. ובעצם, זהו הדבר העיקרי 
שהקב"ה רוצה, שידעו כי הם מפחדים רק בגלל 
שכל מציאות והויית העולם, וכל החפצים 
כולם, הווים וחיים על ידי הקב"ה. הוא עיקרא 

    ואם יסלק חיותו ח״ו אףואם יסלק חיותו ח״ו אףואם יסלק חיותו ח״ו אףואם יסלק חיותו ח״ו אףושרשא דכל עלמין. 
 ....היו מתבטלין כל העולמותהיו מתבטלין כל העולמותהיו מתבטלין כל העולמותהיו מתבטלין כל העולמות    ,,,,רגע כמימריהרגע כמימריהרגע כמימריהרגע כמימריה

דהיינו, שום חפץ בעולם, לא יכול להתקיים 
  מבלי שהקב"ה משפיע עליו חיות.

שהקב"ה נותן בעולם, שונה בתכלית  החיותהחיותהחיותהחיות
למשל, מנגר שייצר שלחן. כאשר הנגר סיים 
לייצר את השלחן, כבר אין קשר ביניהם. הנגר 

והשלחן יכול ללכת לדרכו, ואפילו למות, 
יתקיים אפילו עוד מאה שנה לאחריו. כך הוא 
מבחינת יצירתו. אבל בעולם שלנו, בבריאת 
כל העולמות, כי אף אחד לא יכול לייצר יש 
מאין, אלא הכל יש מיש. העץ גדל, כי הקב"ה 
החיה אותו. קיום העץ שיש בעולם, בעצם הוא 

  מאת השם.
  

אפשר להבין ולהסביר את העניין יותר  היוםהיוםהיוםהיום
ות. הרי ידוע ליודעים, כי לכל דבר דומם, בקל

יש חיות בתוכו. אפילו שאנחנו רואים לעינינו 
דברים מוצקים, בעצם, האמת היא, שממהירות 
האלקטרונים שמסתובבים, הוא נראה דומם, 
ולא היא. האלקטרונים הם כל כך קטנטנים, 

מים, שאי אפשר לראות אותם בעין רגילה. אטוֹ 
ירות עצומה. כל בר אבל בעצם, הכל נע במה

דעת צריך לשאול את עצמו, מי מניע את הכל? 
הרי צריך בשביל כך כוחות אדירים במיוחד, 
שאינם בנמצא אצל בן אנוש. לא שייך. בל 

  ייראה ובל ימצא.
  

למדים בעצם, כי כל קיום העולם, וכל  נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו
הוייתו. וכן כל חפץ שקיים, וכל מוצר, כל פרי 

הכל הווה וקיים בידי  וכל מה שקיים בעולמנו,
  השם.

  
אומר הבעל שם טוב, כי זה הבעל שכל,  ממילאממילאממילאממילא

הצדיק, מבין זאת. הוא מסתכל, ואומר, הנני 
רואה בעיני את הקב"ה בכל דבר. הרי הוא 
אומר לעצמו, כיצד דבר פלוני קיים? מי מחייה 
אותו? הוא מבין כי ברגע שהקב"ה לא ירצה, 

  ייעלם. הוא יטול ממנו את חיותו, והמוצר 
  

[תחילת הלכות יסודי דברי הרמב"ם  ידועיםידועיםידועיםידועים
כל הנמצאים לא נמצאו, אלא מאמתת כל הנמצאים לא נמצאו, אלא מאמתת כל הנמצאים לא נמצאו, אלא מאמתת כל הנמצאים לא נמצאו, אלא מאמתת התורה], 

אם ח"ו היה צד שהוא לא יהיה, . . . . וכו' צאוצאוצאוצאוּמָ ּמָ ּמָ ּמָ הִ הִ הִ הִ 
יפסיק להיות, גם הם לא יהיו. הקב"ה הוא 

  המקיים את הכל. 
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ומחמת זה ירא וחרד מאימת ומחמת זה ירא וחרד מאימת ומחמת זה ירא וחרד מאימת ומחמת זה ירא וחרד מאימת הבעש"ט,  אומראומראומראומר
עד שכל איבריו נרתעים מפחד עד שכל איבריו נרתעים מפחד עד שכל איבריו נרתעים מפחד עד שכל איבריו נרתעים מפחד     תברך,תברך,תברך,תברך,יייים ם ם ם השהשהשהש
את כל הדברים     ....ומהדר גאונוומהדר גאונוומהדר גאונוומהדר גאונו    תברךתברךתברךתברךיייים ם ם ם השהשהשהש

האלו אומר הבעש"ט, כלפי מי שהוא בעל 
שכל. הלוואי שהיה לנו שכל כזה, להבין זאת. 
אך הנקודה היא, שאותו החכם מרגיש את 
הקב"ה בכל מוצר ובכל דבר. תמיד הוא רואה 
את הקב"ה. על כל צעד ושעל. כך הוא ממליך 

, ומכאן הוא ממשיך בדרכים הנכונות. הוא אותו
  חש אותו על כל צעד ושעל.

  
שאומרים על שאומרים על שאומרים על שאומרים על , , , , לא כמו השוטיםלא כמו השוטיםלא כמו השוטיםלא כמו השוטיםשם,  ומוסיףומוסיףומוסיףומוסיף

שאינו שאינו שאינו שאינו     ,,,,שהיא מרה שחורהשהיא מרה שחורהשהיא מרה שחורהשהיא מרה שחורה    ,,,,היראה אמיתיתהיראה אמיתיתהיראה אמיתיתהיראה אמיתית
נדמה להם כי להיות ירא     ....צריך רק נקודהצריך רק נקודהצריך רק נקודהצריך רק נקודה

שמים, זה מבהיל. דכאון. מסתבר שהם ראו 
אנשים יראים, וחשבו אותם כאילו הם בעלי 

וחים. בלא דעת הם מגדירים עצבים מת
ואומרים, כי הם בעלי מרה שחורה. הם טוענים 
בסכלותם, כי מספיקה רק נקודה אחת שחורה. 
  לא מרה שכולה שלימה, שחורה... לא להגזים. 

  
, מובן כי צריכים לקחת את החומרות אגבאגבאגבאגב

ים, עצבים, זה מסוכן, פיקוח־רוִ במינון הנכון. נֵ 
  נפש. ואכמ"ל.

  
    ,,,,לכן הבל יפצה פיהםלכן הבל יפצה פיהםלכן הבל יפצה פיהםלכן הבל יפצה פיהםעש"ט, עליהם הב אומראומראומראומר

אבל באמת צריך שיפול עליו אבל באמת צריך שיפול עליו אבל באמת צריך שיפול עליו אבל באמת צריך שיפול עליו     ,,,,ולא כן ידברוולא כן ידברוולא כן ידברוולא כן ידברו
בריו נרתעים בריו נרתעים בריו נרתעים בריו נרתעים אאאאעד שיהיו כל עד שיהיו כל עד שיהיו כל עד שיהיו כל     ,,,,ופחד גדולופחד גדולופחד גדולופחד גדול    אימהאימהאימהאימה

        אצלו. אצלו. אצלו. אצלו. 
        

מזכירים את שם ה', אדם צריך להירתע  כאשרכאשרכאשרכאשר
ולזוע מהדר גאונו. ולכל הפחות, על האדם 
לשים לב אל מה שהוא אומר. שיזדעזע כל גופו 

  מן הפחד. עיין ש"ע המקוצר סי' ו' סעיף ד'.
  

נחזור נחזור נחזור נחזור , בזה"ל הבעש"טבשם שם  מובאמובאמובאמובא
אבל מי שאין לו אבל מי שאין לו אבל מי שאין לו אבל מי שאין לו     ....זהו מי שיש לו שכלזהו מי שיש לו שכלזהו מי שיש לו שכלזהו מי שיש לו שכל    ....לעניינינולעניינינולעניינינולעניינינו

    ןןןןככככי י י י אעפ״אעפ״אעפ״אעפ״    תברך,תברך,תברך,תברך,יייים ם ם ם ששששוהוהוהוה    ,,,,שכל לירא מלפניו ית׳שכל לירא מלפניו ית׳שכל לירא מלפניו ית׳שכל לירא מלפניו ית׳
ם ם ם ם לכן מאיים עליו השלכן מאיים עליו השלכן מאיים עליו השלכן מאיים עליו הש    ,,,,חפץ שירא מלפניוחפץ שירא מלפניוחפץ שירא מלפניוחפץ שירא מלפניו

־־־־טטטטבדבר שיהיה נרתע ונבעת לפי קָ בדבר שיהיה נרתע ונבעת לפי קָ בדבר שיהיה נרתע ונבעת לפי קָ בדבר שיהיה נרתע ונבעת לפי קָ     תברךתברךתברךתברךיייי
ם ם ם ם וכוונת השוכוונת השוכוונת השוכוונת הש    ,,,,כגון בשמעו קול הרעםכגון בשמעו קול הרעםכגון בשמעו קול הרעםכגון בשמעו קול הרעם. . . . שכלושכלושכלושכלו

בחשבו בחשבו בחשבו בחשבו     ,,,,שילך מזה אל היראה העליונהשילך מזה אל היראה העליונהשילך מזה אל היראה העליונהשילך מזה אל היראה העליונה    תברךתברךתברךתברךיייי
    ,,,,מגבורותיו של הקב״המגבורותיו של הקב״המגבורותיו של הקב״המגבורותיו של הקב״ה    חדחדחדחדהלא הרעם הוא אהלא הרעם הוא אהלא הרעם הוא אהלא הרעם הוא א
וכי אתה     ....בעצמובעצמובעצמובעצמו    תברךתברךתברךתברךיייים ם ם ם ואיך לא יירא מהשואיך לא יירא מהשואיך לא יירא מהשואיך לא יירא מהש

פוחד מן הרעם? ברור שלא. אלא ממי שעשה 
  את הרעם, והוא הקב"ה בעצמו. 

  
כגון כגון כגון כגון     ,,,,וכן שאר היראות חיצוניות שיש לאדםוכן שאר היראות חיצוניות שיש לאדםוכן שאר היראות חיצוניות שיש לאדםוכן שאר היראות חיצוניות שיש לאדם

דהיינו, מי שירא מן  ....שירא מהשררהשירא מהשררהשירא מהשררהשירא מהשררה
או שלא או שלא או שלא או שלא     השלטונות. פוחד שלא יתפסו אותו.

דהיינו, שהוא פוחד שיקרה אסון . . . . ימותו בניוימותו בניוימותו בניוימותו בניו
לה מזה לה מזה לה מזה לה מזה שיעשיעשיעשיע    ,,,,כוונת השם יתברך הואכוונת השם יתברך הואכוונת השם יתברך הואכוונת השם יתברך הוא    לילדיו.

ם ם ם ם שידע שאינו ירא רק מהששידע שאינו ירא רק מהששידע שאינו ירא רק מהששידע שאינו ירא רק מהש    ,,,,אל היראה עליונהאל היראה עליונהאל היראה עליונהאל היראה עליונה
    ,,,,ה עליונה יראת ה׳ עצמהה עליונה יראת ה׳ עצמהה עליונה יראת ה׳ עצמהה עליונה יראת ה׳ עצמהשהיראשהיראשהיראשהירא    תברך.תברך.תברך.תברך.יייי

כדי כדי כדי כדי     ,,,,מצמה תוך הדברים ההםמצמה תוך הדברים ההםמצמה תוך הדברים ההםמצמה תוך הדברים ההםטטטטצצצצנתלבשה וננתלבשה וננתלבשה וננתלבשה ונ
            ....שכלושכלושכלושכלו־־־־לאיים עליו לפי קטלאיים עליו לפי קטלאיים עליו לפי קטלאיים עליו לפי קט

        
ומהו ומהו ומהו ומהו     ....וזהו כל שיראת חטאו קודמת לחכמתווזהו כל שיראת חטאו קודמת לחכמתווזהו כל שיראת חטאו קודמת לחכמתווזהו כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו

אך שלא יאמר אך שלא יאמר אך שלא יאמר אך שלא יאמר     ....ולא אמר יראתוולא אמר יראתוולא אמר יראתוולא אמר יראתו    ,,,,יראת חטאויראת חטאויראת חטאויראת חטאו
לזה אומר כל לזה אומר כל לזה אומר כל לזה אומר כל     ,,,,מה יעשה שאין לו יראהמה יעשה שאין לו יראהמה יעשה שאין לו יראהמה יעשה שאין לו יראה    ,,,,האדםהאדםהאדםהאדם

דהיינו דהיינו דהיינו דהיינו     ,,,,שחטא הוא לשון חסרוןשחטא הוא לשון חסרוןשחטא הוא לשון חסרוןשחטא הוא לשון חסרון    ,,,,שיראת חטאושיראת חטאושיראת חטאושיראת חטאו
, , , , ימותו בניו וכו'ימותו בניו וכו'ימותו בניו וכו'ימותו בניו וכו'    ו שלאו שלאו שלאו שלאיייישירא מפני חסרונותשירא מפני חסרונותשירא מפני חסרונותשירא מפני חסרונות

        ....ומכח זה צריך לבא אל היראה עליונהומכח זה צריך לבא אל היראה עליונהומכח זה צריך לבא אל היראה עליונהומכח זה צריך לבא אל היראה עליונה
        

שאינו מסוגל להבין, בכל זאת הקב"ה  אפילואפילואפילואפילו
נותן לו דחיפה. מראה לו פחד בצורה המבהילה 
אותו. כך אולי הרעמים יעוררו אותו אל מה 

            מנו.שמצופה מ

        
יראה טובה שצריך לקרב, ויראה שאינה טובה שצריך יראה טובה שצריך לקרב, ויראה שאינה טובה שצריך יראה טובה שצריך לקרב, ויראה שאינה טובה שצריך יראה טובה שצריך לקרב, ויראה שאינה טובה שצריך 

        לרחק.לרחק.לרחק.לרחק.
        

אחד, הגאון רע"א אומר שצריכים  מצדמצדמצדמצד
תהלים לשמוח, אך הוא על דרך מה שכתוב ב

ִיְרָאה, ]פרק ב[ ִיְרָאהִעְבדּו ֶאת ְיָי ּבְ ִיְרָאהִעְבדּו ֶאת ְיָי ּבְ ִיְרָאהִעְבדּו ֶאת ְיָי ּבְ ְרָעָדה    ,,,,ִעְבדּו ֶאת ְיָי ּבְ ְרָעָדהְוִגילּו ּבִ ְרָעָדהְוִגילּו ּבִ ְרָעָדהְוִגילּו ּבִ מצד . . . . ְוִגילּו ּבִ
אחד על האדם לפחד, אבל אסור לחשוש יותר 

. זה מסוכן. צריך גם את שילוב השמחה. מדאי
כדאי לזכור דבר מסויים, כדי שאנשים לא 
ייכנסו ללחץ. לחץ המגיע מתוך ירא"ש, איננו 
מזיק. אבל לצערנו, ישנם אנשים שנכנסים 
ללחץ סתם, כגון מדאגות, איזה אסונות יקרו 

 ה וכו'.וכו', לא יודעים מה יהיה, וכיצד נעשֶ 
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חד ממי ששולח את ובעצם יוצא כי במקום לפ
הכלב לנשוך אותו, הוא מפחד מן הכלב 
בעצמו. גם כלב כשמכים אותו במקל, אינו 
מבין, ונושך את המקל. דאגה כזו, היא דאגה 

צריך להתחזק באמונה     מסוכנת, ולא רצויה.
ובטחון. עכשיו הזמן לכך, ביתר שאת משאר 

  הזמנים.
  

[שיעור נזכיר לכם מה שדיברנו בעבר  לכןלכןלכןלכן
, סגולה כנגד דאגות ]לך לך התש"פמוצש"ק 

מיותרות, שהיא שייכת גם עתה. נביא זאת עוד 
מיכאל הכהן מיכאל הכהן מיכאל הכהן מיכאל הכהן הפעם, לומר בבוקר את המאמר, 

כך אדם הגדול, שר ואפטורפוס של ישראל. הגדול, שר ואפטורפוס של ישראל. הגדול, שר ואפטורפוס של ישראל. הגדול, שר ואפטורפוס של ישראל. 
יהיה שרוי בשמחה, ולא ייכנס לעצב שאינו 

  רצוי. 
  

את הסגולה הזו מכמה ספרים אחרים,  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
'וימהר אברהם'  ועתה ראיתי זאת בספר נוסף,

שכותב זאת י, ערך דאגה, דף מ"א] [למהר"א פאלאגּ 
דאגה, כדי להסירה, דאגה, כדי להסירה, דאגה, כדי להסירה, דאגה, כדי להסירה, על דבר דומה. וזה לשונו, 

יאמר ז' פעמים בבוקר, מיכאל הכהן הגדול, יאמר ז' פעמים בבוקר, מיכאל הכהן הגדול, יאמר ז' פעמים בבוקר, מיכאל הכהן הגדול, יאמר ז' פעמים בבוקר, מיכאל הכהן הגדול, 
שר ואפטורפוס של ישראל. כן כתוב בשער שר ואפטורפוס של ישראל. כן כתוב בשער שר ואפטורפוס של ישראל. כן כתוב בשער שר ואפטורפוס של ישראל. כן כתוב בשער 
הסגולות. והוא כשרואה דוחק הפרנסה, וכלתה הסגולות. והוא כשרואה דוחק הפרנסה, וכלתה הסגולות. והוא כשרואה דוחק הפרנסה, וכלתה הסגולות. והוא כשרואה דוחק הפרנסה, וכלתה 

        פרוטה מן הכיס, אז יאמר כן. פרוטה מן הכיס, אז יאמר כן. פרוטה מן הכיס, אז יאמר כן. פרוטה מן הכיס, אז יאמר כן. 
        

ור הקודם כמה דרכים, מתי לומר בשיע הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
את הסגולה הזו. האם מיד כאשר קמים 
מהשינה, או לאחר ברכות השחר. הזכרנו כי 
המקום הראוי ביותר הוא לאחר ברכת גומל 
חסדים טובים. ואז לומר את הסגולה לכל 
הפחות שלושה פעמים. ישנם המוסיפים עד 
שבעה פעמים, וכן הוא בספר וימהר אברהם 

נו עתה. ואעפ"י שהוא מדבר על שהקראנו ממ
דאגות הפרנסה, הדבר איננו משנה כל כך, כי 
עפ"י מה שנראה מן הספרים המביאים זאת 
בכל מיני צורות שונות, דמשמע כי כל מה 
שמדאיג ומפחיד, והאדם רוצה לצאת ממנו 
בצורה טובה, שישתמש בסגולה זו. הרי אם 
אדם שרוי ח"ו בדכאון ובעצב, הוא לא יצליח 

מוד, ולא להתפלל וכו' וכו', לכן חשוב לל
שתהיה לאדם שמחה פנימית, אך זאת בצירוף 

ושילוב ירא"ש. מצד אחד שמחה, ומצד שני 
  יראה.

  
מהקהל: בחלק מן הסידורים הספרדיים,  הערההערההערההערה

  נוסח זה מופיע לאחר ברכות התורה.
  

א: דיברנו על כך בזמנו, "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
  שהם לא דייקו. 

  
למשל בספר וימהר אברהם שקראנו  אמנםאמנםאמנםאמנם

כעת, כתוב בכלליות לאמרו בבוקר. אם כן 
ישנה גם משמעות כי אפשר לאמרו אפילו 
אחרי התפילה. אבל חושבני כי צדק במה 
שכתב בספר ימלט נפשו, וסגולות ישראל, 
לאמרו אחרי ברכת גומל חסדים טובים, כי אז 
מובן גם הקשר אל הברכה, וזאת היא התועלת. 

בבוקר שולטים החסדים, ומיכאל הוא שר  הרי
  החסדים. 

  

גבריאל, הוא רומז על מדת הגבורה.  המלאךהמלאךהמלאךהמלאך
אש. ומיכאל הכהן הגדול, המקריב קרבנות 
בשמים, הוא מגין על עם ישראל. זהו שכתוב 

ְרֶכם, ]א", כ'י[בספר דניאל  ְרֶכםִמיָכֵאל ׂשַ ְרֶכםִמיָכֵאל ׂשַ ְרֶכםִמיָכֵאל ׂשַ   . . . . ִמיָכֵאל ׂשַ
  

אומרים תחילה, גומל חסדים טובים, ואחרי  לכןלכןלכןלכן
אותו, כי הוא שר החסד. וכן כהן, כן מזכירים 

דתו חסד. לוי, הוא גבורה, ואכמ"ל. לכן מובן ִמ 
כי מקום הסגולה העיקרי מתאים יותר שם, כי 
הם קשורים האחד בשני. אבל מי ששכח, אין 
הכי נמי, יכול להגיד אחר כך, העיקר שהוא 

  בשעות הבוקר. 
  

מהקהל: האם גם חכמי תימן הביאו  שאלהשאלהשאלהשאלה
  סגולה זאת?

  

מרן שליט"א: לא ראיתיה בשום ספר  תשובתתשובתתשובתתשובת
שלהם, וגם לא שמעתיה בעל־פה מהם. אבל 
כנראה אין זה אלא מפני שלא נזכר הדבר זולת 
בספרים מעטים נדירים, וגם רק מקרוב, ולא 
הספיקו להגיע לידם. אילו היו רואים, מסתמא 
היה מוצא חן בעיניהם. ועכ"פ בזמנינו הדבר 

אנים ולחוצים, בתימן נחוץ יותר, כי החיים סו
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החיים היו רגועים מאד, שלוים ושאננים בדרך־
כלל. לכן לדעתי כדאי להכניס אותה בסידורים 
החדשים שלנו שיודפסו בעתיד. ובכל אופן, 

  סגולה זו היא בדוקה ומנוסה.

  
נוסח הריבון לאמירה בזמן שיש מגיפה בעיר רח"ל, נוסח הריבון לאמירה בזמן שיש מגיפה בעיר רח"ל, נוסח הריבון לאמירה בזמן שיש מגיפה בעיר רח"ל, נוסח הריבון לאמירה בזמן שיש מגיפה בעיר רח"ל, 

אחרי פיטום הקטֹרת, ובירור דעת האר"י שאין אחרי פיטום הקטֹרת, ובירור דעת האר"י שאין אחרי פיטום הקטֹרת, ובירור דעת האר"י שאין אחרי פיטום הקטֹרת, ובירור דעת האר"י שאין 
  מרו.מרו.מרו.מרו.לאלאלאלא

  

כי אחרי פיטום הקטורת, מובא  דיברנודיברנודיברנודיברנו
בתכלאל עץ חיים לומר את נוסח ה'ריבון'. 
נוסח זה איננו קיים רק אצלינו, כי ישנם ספרים 
ספרדיים נוספים שמביאים זאת. וגם אשכנזים, 
בסדר המעמדות. מהרי"ץ לא חידש זאת, כי 
כבר קדמוהו קצת מחכמי תימן, בתכאליל 

נו הרבים, קרו לפעמים כת"י שלפניו. בעוונותי
  מצבי מגיפה. 

  

כשיש ח"ו מוות בעיר, כשיש ח"ו מוות בעיר, כשיש ח"ו מוות בעיר, כשיש ח"ו מוות בעיר, כתב מהרי"ץ שם,  כךכךכךכך
אומרים כאן נוסח זה. ובשבת ויו"ט אין אומרים אומרים כאן נוסח זה. ובשבת ויו"ט אין אומרים אומרים כאן נוסח זה. ובשבת ויו"ט אין אומרים אומרים כאן נוסח זה. ובשבת ויו"ט אין אומרים 

  אותו, שאין צועקים בתחינה בשבת ויו"ט. אותו, שאין צועקים בתחינה בשבת ויו"ט. אותו, שאין צועקים בתחינה בשבת ויו"ט. אותו, שאין צועקים בתחינה בשבת ויו"ט. 
  

דהני מילי, התחינה בעצמה, אבל  מסתבראמסתבראמסתבראמסתברא
את הפסוקים יכולים להגיד. דהיינו אפילו 

  בשבת וי"ט.
  

צריכים להבין מוות בעיר, מוות בעיר, מוות בעיר, מוות בעיר, , שאומר מהרי"ץ מהמהמהמה
מה נחשב עיר, ולקמן אי"ה נדבר על כך. לפני 
כן נקדים דבר מעניין שאומר מהרי"ץ, אבל זה 
לא כתוב במהדורת עץ חיים הרגילה, אלא 
באחת מן המהדורות האחרות, יצ"ל בצילום 
מכתי"ק, בהוצאת יעקב קרואני. שם הוא 

אלא שתעצור המגיפה, שתעצור המגיפה, שתעצור המגיפה, שתעצור המגיפה, אומר, לא לגרוס 
  ע המגיפה. ע המגיפה. ע המגיפה. ע המגיפה. נַ נַ נַ נַ ְמ ְמ ְמ ְמ ּתִ ּתִ ּתִ ּתִ שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ 
  

שתמנע. הכי גרסינן ברוב שתמנע. הכי גרסינן ברוב שתמנע. הכי גרסינן ברוב שתמנע. הכי גרסינן ברוב הוא כתב על זה,  כךכךכךכך
דהיינו, בדרך כלל אין גורסים הפעמים. הפעמים. הפעמים. הפעמים. 

והטעם, לפי שנהגו והטעם, לפי שנהגו והטעם, לפי שנהגו והטעם, לפי שנהגו שתעצור, אלא שתמנע. 
להתחנן בו בעת נפילת מכת האבעבועות ח"ו להתחנן בו בעת נפילת מכת האבעבועות ח"ו להתחנן בו בעת נפילת מכת האבעבועות ח"ו להתחנן בו בעת נפילת מכת האבעבועות ח"ו 
בתינוקות. השם ישמרם מכל פגע ומקרה. ואין בתינוקות. השם ישמרם מכל פגע ומקרה. ואין בתינוקות. השם ישמרם מכל פגע ומקרה. ואין בתינוקות. השם ישמרם מכל פגע ומקרה. ואין 

', אין ', אין ', אין ', אין זה נקראת מגיפה. וכמעט בחסדיו יתזה נקראת מגיפה. וכמעט בחסדיו יתזה נקראת מגיפה. וכמעט בחסדיו יתזה נקראת מגיפה. וכמעט בחסדיו ית
נמצא דבר ח"ו באלו הכפרים, דתנאים רבים נמצא דבר ח"ו באלו הכפרים, דתנאים רבים נמצא דבר ח"ו באלו הכפרים, דתנאים רבים נמצא דבר ח"ו באלו הכפרים, דתנאים רבים 

יש בו. לזה אומרים שתמנע, שלא לפתוח פה יש בו. לזה אומרים שתמנע, שלא לפתוח פה יש בו. לזה אומרים שתמנע, שלא לפתוח פה יש בו. לזה אומרים שתמנע, שלא לפתוח פה 
דהיינו, אם אומרים שתעצור המגיפה, לשטן. לשטן. לשטן. לשטן. 

משמע כי יש כבר מגיפה, ואנחנו מבקשים מאת 
הקב"ה שיעצור אותה. כך היה גם אצל אהרן, 

ֶצף[במדבר י"ז י"א], עליו כתוב  י ָיָצא ַהּקֶ ֶצףּכִ י ָיָצא ַהּקֶ ֶצףּכִ י ָיָצא ַהּקֶ ֶצףּכִ י ָיָצא ַהּקֶ פְ     ,,,,ּכִ פְ ִמּלִ פְ ִמּלִ פְ ִמּלִ ֵני ֵני ֵני ֵני ִמּלִ
ֶגף    ,,,,ְייָ ְייָ ְייָ ְייָ  ֶגףֵהֵחל ַהּנָ ֶגףֵהֵחל ַהּנָ ֶגףֵהֵחל ַהּנָ ומסביר שתמנע. שתמנע. שתמנע. שתמנע. לכן אומרים,     ....ֵהֵחל ַהּנָ

דלשון שתעצור, משמע שכבר דלשון שתעצור, משמע שכבר דלשון שתעצור, משמע שכבר דלשון שתעצור, משמע שכבר מהרי"ץ בזה"ל, 
ח"ו. משא"כ אם נגרוס ח"ו. משא"כ אם נגרוס ח"ו. משא"כ אם נגרוס ח"ו. משא"כ אם נגרוס     – מגיפהה –התחילה התחילה התחילה התחילה 

שתמנע, יהיה משמעה שלא תחול כלל וכלל. שתמנע, יהיה משמעה שלא תחול כלל וכלל. שתמנע, יהיה משמעה שלא תחול כלל וכלל. שתמנע, יהיה משמעה שלא תחול כלל וכלל. 
וכדרך שאנו אומרים באבינו מלכנו שבעשרת וכדרך שאנו אומרים באבינו מלכנו שבעשרת וכדרך שאנו אומרים באבינו מלכנו שבעשרת וכדרך שאנו אומרים באבינו מלכנו שבעשרת 

מנע מגיפה שם אומרים, 'ימי תשובה. ימי תשובה. ימי תשובה. ימי תשובה. 
כול להתחנן בה, אפילו כול להתחנן בה, אפילו כול להתחנן בה, אפילו כול להתחנן בה, אפילו . ובלשון זה י. ובלשון זה י. ובלשון זה י. ובלשון זה ימנחלתך'

בזמן שאין מות בעיר. ועיין מה שכתבנו בפירוש בזמן שאין מות בעיר. ועיין מה שכתבנו בפירוש בזמן שאין מות בעיר. ועיין מה שכתבנו בפירוש בזמן שאין מות בעיר. ועיין מה שכתבנו בפירוש 
אבינו מלכנו בסדר ראש השנה, ושם כתבתי, אבינו מלכנו בסדר ראש השנה, ושם כתבתי, אבינו מלכנו בסדר ראש השנה, ושם כתבתי, אבינו מלכנו בסדר ראש השנה, ושם כתבתי, 

  שכן כתב הרב שבט מוסר בדרושיו.שכן כתב הרב שבט מוסר בדרושיו.שכן כתב הרב שבט מוסר בדרושיו.שכן כתב הרב שבט מוסר בדרושיו.
  

ה'ריבון' ישנו בכמה מן הסידורים של שאר  נוסחנוסחנוסחנוסח
קהילות כמו שאמרנו, וכן במקצת מן 
 התכאליל שנכתבו עם פירושו של מהר"י ונה

הוא נמצא. בזמן מהרי"ץ היו רגילים בכך, מכיון 
שהיתה מצויה אצלם מכת אבעבועות. ובכל 
זאת הוא כותב, כי היא אינה נחשבת למגיפה. 
מובן כי האבעבועות לא היו ממש מסוכנות. 

  אפילו שעדיין לא המציאו אז חיסון לכך.
  

אומר כי הדבר אינו מצוי בחסדיו  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
ם רבים. נראה יתברך, שהרי יש בו תנאי

שכוונתו היא, לתנאי הדבר המובאים במשנה 
ונפסקו להלכה בש"ע  [דף י"ט],במסכת תענית 

    ????איזהו דבראיזהו דבראיזהו דבראיזהו דברוכך כתוב שם, [סי' תקעו סעיף ב'], 
ויצאו ממנה ויצאו ממנה ויצאו ממנה ויצאו ממנה     ,,,,רגלירגלירגלירגליחמש מאות חמש מאות חמש מאות חמש מאות עיר שיש בה עיר שיש בה עיר שיש בה עיר שיש בה 

שה ימים זה אחר זה, הרי זה שה ימים זה אחר זה, הרי זה שה ימים זה אחר זה, הרי זה שה ימים זה אחר זה, הרי זה וווושה מתים בשלשה מתים בשלשה מתים בשלשה מתים בשלוווושלשלשלשל
דהיינו, אם ישנם חמש מאות איש דבר. דבר. דבר. דבר. 

ל רגליהם. לא אנשים חולים שהולכים ע
וחלשים, או על זקנים, שבלאו הכי אינם יוצאים 
מן הבית. גם לא מדברים על נשים, אלא על 
חמש מאות גברים, שמתוכם מתו שלושה, בזה 

  אחר זה, במשך שלושה ימים. 
  

    ארבעהארבעהארבעהארבעהאו באו באו באו ב    חד,חד,חד,חד,יצאו ביום איצאו ביום איצאו ביום איצאו ביום אעוד הש"ע,  אומראומראומראומר
אם שלשתם מתו ביום אחד, ימים, אין זה דבר. ימים, אין זה דבר. ימים, אין זה דבר. ימים, אין זה דבר. 

מקרה. אבל בשלושה ימים רצופים, הרי  נחשב
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ויצאו ממנו ששה מתים ויצאו ממנו ששה מתים ויצאו ממנו ששה מתים ויצאו ממנו ששה מתים     ,,,,היו בה אלףהיו בה אלףהיו בה אלףהיו בה אלףזה דבר. 
בג' ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. יצאו ביום בג' ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. יצאו ביום בג' ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. יצאו ביום בג' ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. יצאו ביום 

וכן לפי וכן לפי וכן לפי וכן לפי     ....אחד או בארבעה ימים, אין זה דבראחד או בארבעה ימים, אין זה דבראחד או בארבעה ימים, אין זה דבראחד או בארבעה ימים, אין זה דבר
ואין הנשים והקטנים וזקנים ששבתו ואין הנשים והקטנים וזקנים ששבתו ואין הנשים והקטנים וזקנים ששבתו ואין הנשים והקטנים וזקנים ששבתו     ....חשבון זהחשבון זהחשבון זהחשבון זה
    בכלל מנין אנשי המדינה לענין זהבכלל מנין אנשי המדינה לענין זהבכלל מנין אנשי המדינה לענין זהבכלל מנין אנשי המדינה לענין זה    ,,,,ממלאכהממלאכהממלאכהממלאכה

	וכו'. 	

  

  ?תעצורתעצורתעצורתעצורששששאמר היום, מהקהל: מדוע לא נֹ  שאלהשאלהשאלהשאלה
  

א: אף שעד עתה, מתו "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
בעולם מעל עשרת אלפים אנשים, ובודאי הוא 
נחשב למגיפה. מ"מ בסביבתנו הדבר אינו כן. 
אמנם אינני יודע, לא ברור לי. מי שאומר 
שתעצור, אינו טועה. בכל זאת, מכיון שברוך 

בא  ה', לא עלה מות בחלונינו, ולא
בארמנותינו. דהיינו, כעת אנחנו כאן בארץ 
ישראל רחוקים, לכן נראה כי יש להיזהר שלא 
לפתוח פה לשטן. בינתיים עדיף לומר שתמנע. 
ואפילו שאנחנו יודעים שבעולם מתו מזה אלפי 
אנשים, עדיף להיזהר מבחינת לשוננו, שלא 

  לפתוח לשטן. 
  

 אגב אעיר, כי אינני יודע מדוע מהרי"ץ בדרךבדרךבדרךבדרך
דבריו הולכים על באלו הכפרים. באלו הכפרים. באלו הכפרים. באלו הכפרים. כתב מקודם, 

באלו באלו באלו באלו הדבר, והוא מעיד כי לא נמצא דבר 
הרי הוא היה בעיר צנעא, ומדוע הוא הכפרים. הכפרים. הכפרים. הכפרים. 

? במקומות רבים הוא כותב 'כפריםקורא לה '
  "בעירנו".

  

שבזמנו היהודים לא גרו  להיות כי מכיון יכוליכוליכוליכול
בתוך העיר, אלא בשכונה בפני עצמם, לכן הוא 
אמר כפרים. הרי בכתובות ובגיטין ובשאר 

כמו פה צנעא, פה צנעא, פה צנעא, פה צנעא, שטרות הם לא כתבו בסתמא. 
לפני גלות מוזע שהיו גרים בתוך העיר עצמה, 

כי הם היו על יד העיר, . . . . בּ בּ בּ בּ זַ זַ זַ זַ עַ עַ עַ עַ לְ לְ לְ לְ יר אַ יר אַ יר אַ יר אַ אע בִּ אע בִּ אע בִּ אע בִּ , קַ , קַ , קַ , קַ אלא
עדיין הוקשה ולא בתוכה ממש. מכל מקום, 

  בעיני, מדוע לקרוא למקום זה כפר? משונה.
  

****	 	
לדעת, לעורר ולדון, שהתפילה הזו שאנחנו  ישישישיש

רבון רבון רבון רבון אומרים בימים הללו, שנוסחה היא, 
העולמים, באנו לחלות פניך, שתמנע המגיפה העולמים, באנו לחלות פניך, שתמנע המגיפה העולמים, באנו לחלות פניך, שתמנע המגיפה העולמים, באנו לחלות פניך, שתמנע המגיפה 
מעלינו, ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו, מעלינו, ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו, מעלינו, ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו, מעלינו, ולא תתן המשחית לבוא אל בתינו, 

ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, וקבל ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, וקבל ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, וקבל ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, וקבל 
וכו', ו שקיבלת קטורת הסמים ו שקיבלת קטורת הסמים ו שקיבלת קטורת הסמים ו שקיבלת קטורת הסמים תפילתנו, כמתפילתנו, כמתפילתנו, כמתפילתנו, כמ

  לכאורה היא נגד דעת רבינו האר"י. 
  

דף [כאן פלא עצום. בספר שער הכוונות  נונונונוישישישיש
, כתובה דעת רבינו ]נ"א ע"ב, סוף תפילת שחרית

האר"י שלא לומר את נוסח ה'ריבון' בזה"ל, 
רבש"ע גלוי רבש"ע גלוי רבש"ע גלוי רבש"ע גלוי     רים,רים,רים,רים,בסידובסידובסידובסידו    כתובכתובכתובכתובששששה ה ה ה ואין לומר מואין לומר מואין לומר מואין לומר מ

ולא שאר ולא שאר ולא שאר ולא שאר     ....ח"וח"וח"וח"ו    מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהוידוע כו' ואפי' בזמן הוידוע כו' ואפי' בזמן הוידוע כו' ואפי' בזמן הוידוע כו' ואפי' בזמן ה
		....מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהפסוקים שנוהגים לומר בכאן בזמן הפסוקים שנוהגים לומר בכאן בזמן הפסוקים שנוהגים לומר בכאן בזמן הפסוקים שנוהגים לומר בכאן בזמן ה 	

  

השתוממתי. האר"י ז"ל אומר לא לומר  ממשממשממשממש
[סי' מ"ח סעיף קטן א' ד"ה זאת. גם הכף החיים 

מעתיק את דברי האר"י הללו. ואנכי נפילת] 
הקטן התפלאתי, מה מצא רבינו האר"י עוול 
  בתפילה זו, שאפילו בזמן המגיפה אין לאמרה? 

  

הוצאת אהבת שלום, [בספר שער התפילה  בדקתיבדקתיבדקתיבדקתי
בו הדפיסו את נוסחת האר"י דף קפ"א] 

המדוייקת, ושם ג"כ כתוב בשם האר"י בזה"ל, 
ולא יאמר שום פסוק ולא יאמר שום פסוק ולא יאמר שום פסוק ולא יאמר שום פסוק וכו'. יאמר פסוק וערבה יאמר פסוק וערבה יאמר פסוק וערבה יאמר פסוק וערבה 

אחר כלל, ולא שום תפילה כמו שנדפס אחר כלל, ולא שום תפילה כמו שנדפס אחר כלל, ולא שום תפילה כמו שנדפס אחר כלל, ולא שום תפילה כמו שנדפס 
בסידורים, וזה נוסחה, רבון העולמים, גלוי וידוע בסידורים, וזה נוסחה, רבון העולמים, גלוי וידוע בסידורים, וזה נוסחה, רבון העולמים, גלוי וידוע בסידורים, וזה נוסחה, רבון העולמים, גלוי וידוע 

אפילו אם יהיה אפילו אם יהיה אפילו אם יהיה אפילו אם יהיה וכו'. לפניך שמדת הדין מתוחה לפניך שמדת הדין מתוחה לפניך שמדת הדין מתוחה לפניך שמדת הדין מתוחה 
בזמן מגיפה ח"ו, לא יאמר זו התפילה, ולא שום בזמן מגיפה ח"ו, לא יאמר זו התפילה, ולא שום בזמן מגיפה ח"ו, לא יאמר זו התפילה, ולא שום בזמן מגיפה ח"ו, לא יאמר זו התפילה, ולא שום 

ר, מאותם שנהגו להזכיר אחר פיטום ר, מאותם שנהגו להזכיר אחר פיטום ר, מאותם שנהגו להזכיר אחר פיטום ר, מאותם שנהגו להזכיר אחר פיטום פסוק אחֵ פסוק אחֵ פסוק אחֵ פסוק אחֵ 
        הקטורת, כמו ויאמר אליהם ישראל אביהם. הקטורת, כמו ויאמר אליהם ישראל אביהם. הקטורת, כמו ויאמר אליהם ישראל אביהם. הקטורת, כמו ויאמר אליהם ישראל אביהם. 

  

אשרי אשרי אשרי אשרי  ,[שם בדף קפ"ה]ושנה זאת לאחר מכן  חזרחזרחזרחזר
תנא דבי אליהו, אמר ר' תנא דבי אליהו, אמר ר' תנא דבי אליהו, אמר ר' תנא דבי אליהו, אמר ר'     וכו'וכו'וכו'וכו'יושבי ביתך יושבי ביתך יושבי ביתך יושבי ביתך 

אלעזר, וקדיש על ישראל. אבל מה שכתוב אלעזר, וקדיש על ישראל. אבל מה שכתוב אלעזר, וקדיש על ישראל. אבל מה שכתוב אלעזר, וקדיש על ישראל. אבל מה שכתוב 
ורים, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפני כסא ורים, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפני כסא ורים, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפני כסא ורים, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפני כסא בסידבסידבסידבסיד

כבודך שמדת הדין מתוחה וכו', אפילו בזמן כבודך שמדת הדין מתוחה וכו', אפילו בזמן כבודך שמדת הדין מתוחה וכו', אפילו בזמן כבודך שמדת הדין מתוחה וכו', אפילו בזמן 
מגיפה ח"ו, אין לאמרו כלל, ולא שאר פסוקים מגיפה ח"ו, אין לאמרו כלל, ולא שאר פסוקים מגיפה ח"ו, אין לאמרו כלל, ולא שאר פסוקים מגיפה ח"ו, אין לאמרו כלל, ולא שאר פסוקים 

        שנוהגים לומר בכאן בימי המגיפה ח"ו. שנוהגים לומר בכאן בימי המגיפה ח"ו. שנוהגים לומר בכאן בימי המגיפה ח"ו. שנוהגים לומר בכאן בימי המגיפה ח"ו. 
  

פגם ראה האר"י בתפילה הזו? איזה דבר  איזהאיזהאיזהאיזה
  בה איננו טוב, שאין רצוי לאמרה? 

  

אולי, הוא לא רצה לומר את המלים,  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
אולי הוא לא רצה לפתוח שמדת הדין מתוחה. שמדת הדין מתוחה. שמדת הדין מתוחה. שמדת הדין מתוחה. 

פה לשטן. ואגב, אם כן, לדידן הדבר איננו 
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קשה, כי בנוסחתנו המלים הללו אינן כתובות, 
וישנן רק בנוסחאות הספרדים. מכל מקום 
הטעם הזה לא נראה, כי אם הפריע לאר"י ז"ל 

  עליהם.המלים הללו לבדן, שיורה לדלג 
  

לא טוב בתפילה הזו? מדוע לא לאמרה?  מהמהמהמה
כמה שחיפשתי, לא מצאתי מי שיסביר את 
דברי האר"י. למה האר"י אומר שלא לומר את 
התפילה הזו אפילו אם שוררת מגיפה ממש 

  ח"ו? 
  

נאמר, שמא תפילה זו איננה מכוונת דייה  אוליאוליאוליאולי
עפ"י הסוד. אמנם אם כן, עדיין קשה, שיחברו 

העניין מזכיר את החיד"א,  תפילה אחרת.
שחיבר תפילות אחרות ממה שכתב בעל 
חמדת ימים. הרי בזמנו ערערו על הספר חמדת 
ימים, ועל מחברו, ותפסו והשיגו על התפילות 
שהוא חיבר, טענו שהוא כותב דברים שאינם 
מתאימים, ושהוא ממאמיני משיח השקר 
שבתאי צבי שר"י וכו', לכן החיד"א חיבר 

לות אחרות, המכוונות כהוגן עפ"י במקומן תפי
הסוד. גם כאן, אם זו הבעיא בתפילה הזו, מדוע 
האר"י או משאר גדולי המקובלים, לא חיברו 
נוסח תפילה אחר? שיצביע על תפילה או 
הנהגה אחרת מסויימת שיש לאמרה בזמן 

  המגיפה?
  

האמת שיש, אך דברים אחרים. לא אחרי  אבלאבלאבלאבל
דת ימים פיטום הקטורת. למשל מובא בחמ

ענייני ראש חודש פרק שני, סגולה נפלאה 
שנמצא במכתבי הקודש אשר במצרים, בשם 

לומר בפרט בזמן  –והכוונה להאר"י  –הרב ז"ל 
המגיפה עלינו לשבח עד 'ואין עוד' ישר והפוך 
ו' פעמים, אנא בכח וכו', והעתיק זאת גם 
השתילי זיתים בהלכות ר"ח ריש סי' תכ"ב. אם 

לא איריא, כי היה להם דרכים  כן אי משום הא
אחרות של תפילות וסגולות לביטול המגיפה, 
כגון זו, ולא צריך דוקא את תחינת ריבון 
  העולמים. הלכך אי משוא הא לחוד, לא איריא.

  

ספר שנקרא 'שלטי הגיבורים', שנתחבר  ישנוישנוישנוישנו
על ידי מה"ר אברהם הרופא, ויתכן כי ממנו 

נוסחתו,  המקור לתפילה הזו. ובכן, תראו את
ותיווכחו לראות שהוא מורחב יותר מהנוסח 

  הנהוג בינינו. 
  

רבון רבון רבון רבון , [במהדורא החדשה הוא בדף ת"פ]לשונו  וזהוזהוזהוזה
כל העולמים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, כל העולמים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, כל העולמים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, כל העולמים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, 
שמדת הדין מתוחה עלינו בעוונותינו. ובאנו שמדת הדין מתוחה עלינו בעוונותינו. ובאנו שמדת הדין מתוחה עלינו בעוונותינו. ובאנו שמדת הדין מתוחה עלינו בעוונותינו. ובאנו 
לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינו, ולא לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינו, ולא לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינו, ולא לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינו, ולא 

המשחית לבוא אל בתינו. ורחם עלינו, המשחית לבוא אל בתינו. ורחם עלינו, המשחית לבוא אל בתינו. ורחם עלינו, המשחית לבוא אל בתינו. ורחם עלינו,     תתןתתןתתןתתן
ועל נשינו, ועל זקנינו, ועל טפינו, ועל עוללנו, ועל נשינו, ועל זקנינו, ועל טפינו, ועל עוללנו, ועל נשינו, ועל זקנינו, ועל טפינו, ועל עוללנו, ועל נשינו, ועל זקנינו, ועל טפינו, ועל עוללנו, 

לפ"ז מפרטים ועל יונקינו, ועל כל ישראל עמך. ועל יונקינו, ועל כל ישראל עמך. ועל יונקינו, ועל כל ישראל עמך. ועל יונקינו, ועל כל ישראל עמך. 
  את כולם. 

  

כדי שחס ושלום לא יהיה פתחון פה  כנראהכנראהכנראהכנראה
לשטן, להרוג את חלקם. מדברים בשפה 

גם את הזקנים, הנשים,  ברורה, מזכירים בהדיא
הילדים וכולם. בתפילה בעינן לשון מבורר, 

  כידוע.
  

והסר דבר וחרב ומשחית והסר דבר וחרב ומשחית והסר דבר וחרב ומשחית והסר דבר וחרב ומשחית הלאה,  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
ומגיפה, וכל צרה וצוקה וכו' פורעניות וכו'. קבל ומגיפה, וכל צרה וצוקה וכו' פורעניות וכו'. קבל ומגיפה, וכל צרה וצוקה וכו' פורעניות וכו'. קבל ומגיפה, וכל צרה וצוקה וכו' פורעניות וכו'. קבל 
ברחמים וברצון את תפילתנו, כעניין שנא' ברחמים וברצון את תפילתנו, כעניין שנא' ברחמים וברצון את תפילתנו, כעניין שנא' ברחמים וברצון את תפילתנו, כעניין שנא' 
תכון תפילתי וכו', וכמו שקיבלת קטורת תכון תפילתי וכו', וכמו שקיבלת קטורת תכון תפילתי וכו', וכמו שקיבלת קטורת תכון תפילתי וכו', וכמו שקיבלת קטורת 

ים, כאן הוא מביא את הפסוקים הבאהסמים. הסמים. הסמים. הסמים. 
ה ֶאל ַאֲהרֹן ה ֶאל ַאֲהרֹןַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ֶאל ַאֲהרֹןַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ֶאל ַאֲהרֹןַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ   וגו'.     ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

  

אגב, נלע"ד שיש לעורר כי עדיף לומר  בדרךבדרךבדרךבדרך
את הפסוקים הללו בניגון הטעמים. מהרי"ץ 

אומר זאת גם על הפסוקים [תכלאל עץ חיים שם] 
ה הנאמרים בפיטום הקטורת.  ַוּיֹאֶמ֩ר יְיָ֨ ֶאל־מֶֹׁש֜

ֶל֙ת ְוחֶ  ף׀ ּוְׁשֵח֙ ים נָָט֤ ים ַקח־ְל֣$ ַסִּמ֗ ה ַסִּמ֖ ְלְּבנָ֔
ֶרת  ֹ֔ יָת אָֹתּ֙ה ְקט ד יְִהֶיֽה: ְוָעִׂש֤ ד ְּבַב֖ ה ַּב֥ ּוְלבָֹנ֣ה זַָּכ֑
ַחְקָּת֣  ֶדׁש: ְוָׁשֽ ֹֽ ח ָט֥הֹור ק ַח ְמֻמָּל֖ ה רֹוֵק֑ ַקח ַמֲעֵׂש֣ ֹ֖ ר
ֶהל  ֹ֣ י ָהֵעֻד֙ת ְּבא ּנָה ִלְפֵנ֤ ה ִמֶּמ֜ ִמֶּמּנָ֘ה ָהֵד֒ק ְוָנַתָּת֨

ד לְ  ר ִאָּוֵע֥ ד ֲאֶׁש֛ ים ִּתְהֶי֥ה מֹוֵע֔ ָדִׁש֖ ֶדׁש ָקֽ ֹ֥ ָּמה ק ֖$ ָׁש֑
וכן השאר אותו הדבר, גם לגבי הפסוקים     ::::ָלֶכֽם

הנאמרים בנוסח ה'ריבון', חשוב לאמרם עם 
  הטעמים, כי אז הם פועלים יותר.

  

(הראשונה  חַ֨ , מזבֵּ חַ֨ לשים לב שתיבות המזבֵּ  וישוישוישויש
לגבי אהרן, והשנייה לגבי דוד, בפשטא אחת 

  ממהרי"ץ.ומלרע, כנודע 
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לענייננו. הסתכלתי בספר נגיד ומצווה  נחזורנחזורנחזורנחזור
, שכתב מה"ר יעקב צמח, והוא [קרבנות, דף צ"ב]

מביא דברים הפוכים לכאורה ממה שכתוב 
כל זמן כל זמן כל זמן כל זמן בשער הכוונות הנז"ל. וזה לשונו, 

אחריו שלשה אחריו שלשה אחריו שלשה אחריו שלשה שתאמר פיטום הקטורת, תאמר שתאמר פיטום הקטורת, תאמר שתאמר פיטום הקטורת, תאמר שתאמר פיטום הקטורת, תאמר 
י"י צבאות עמנו, אשרי אדם. וכן מנהג י"י צבאות עמנו, אשרי אדם. וכן מנהג י"י צבאות עמנו, אשרי אדם. וכן מנהג י"י צבאות עמנו, אשרי אדם. וכן מנהג     ....פסוקיםפסוקיםפסוקיםפסוקים

טום טום טום טום ייייפעם שהיה אומר פפעם שהיה אומר פפעם שהיה אומר פפעם שהיה אומר פכל כל כל כל מורי ז"ל, במורי ז"ל, במורי ז"ל, במורי ז"ל, ב
. וגם ח"ו אם היה זמן מגיפה, היה אומר . וגם ח"ו אם היה זמן מגיפה, היה אומר . וגם ח"ו אם היה זמן מגיפה, היה אומר . וגם ח"ו אם היה זמן מגיפה, היה אומר הקטורתהקטורתהקטורתהקטורת

ממש דברים ריבון העולמים גלוי וידוע וכו'. ריבון העולמים גלוי וידוע וכו'. ריבון העולמים גלוי וידוע וכו'. ריבון העולמים גלוי וידוע וכו'. 
סותרים לכאורה. כתוב כאן כי האר"י היה 

ולא ולא ולא ולא אומר את נוסח ה'ריבון'. נמשיך בלשונו, 
שום פסוק אחר שנוהגים, זולת אלו הנזכרים, שום פסוק אחר שנוהגים, זולת אלו הנזכרים, שום פסוק אחר שנוהגים, זולת אלו הנזכרים, שום פסוק אחר שנוהגים, זולת אלו הנזכרים, 

        . . . . רק שהיה אומר כל פסוק שלוש פעמיםרק שהיה אומר כל פסוק שלוש פעמיםרק שהיה אומר כל פסוק שלוש פעמיםרק שהיה אומר כל פסוק שלוש פעמים
  

הדברים דלעיל ראיתי בספר נגיד ומצווה,  אתאתאתאת
  הן בדפוס חדש, והן בדפוס ישן. 

  

בדבר, והיגעתי למסקנא, כי קרוב הדבר  עיינתיעיינתיעיינתיעיינתי
בודאי שנפלה כאן טעות סופר. וצריך לומר גם 

גם ההמשך מוכיח זאת, 'לא' היה אומר. 'לא' היה אומר. 'לא' היה אומר. 'לא' היה אומר. כאן, 
לפי הסגנון נראה ולא שום פסוק. ולא שום פסוק. ולא שום פסוק. ולא שום פסוק. שכתוב, 

', אף שאפשר שצריך להוסיף תיבת 'לא
להתעקש, אולי כתובה כאן שיטה אחרת. מכל 
מקום, צריכים להודות על האמת, לא מסתבר 
כמו שנדפס, אלא לגרוס תיבת לא, וגם 
להתאים זאת על מה שכתוב בספר שער 

  הכוונות.
  

, תראו מצד שני מה שכתוב עוד בספר אולםאולםאולםאולם
, שהיה נגיד ומצווה שם, בשם מהר"ח ויטאל

אומר את נוסח ריבון העולמים. וא"כ הדבר 
  צריך ביאור. 

  

מצאתי בשם מהרח"ו מצאתי בשם מהרח"ו מצאתי בשם מהרח"ו מצאתי בשם מהרח"ו     חרחרחרחראאאאפר פר פר פר בסבסבסבסכתוב שם,  כךכךכךכך
ה ֶאל בזמן המגיפה יאמר, בזמן המגיפה יאמר, בזמן המגיפה יאמר, בזמן המגיפה יאמר,     זלה״ה. זלה״ה. זלה״ה. זלה״ה.  ה ֶאל ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ֶאל ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ֶאל ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

ה    ,,,,ַאֲהרֹןַאֲהרֹןַאֲהרֹןַאֲהרֹן ְחּתָ הַקח ֶאת ַהּמַ ְחּתָ הַקח ֶאת ַהּמַ ְחּתָ הַקח ֶאת ַהּמַ ְחּתָ ֵמַעל ֵמַעל ֵמַעל ֵמַעל     ,,,,ְוֶתן ָעֶליָה ֵאשׁ ְוֶתן ָעֶליָה ֵאשׁ ְוֶתן ָעֶליָה ֵאשׁ ְוֶתן ָעֶליָה ֵאשׁ     ,,,,ַקח ֶאת ַהּמַ
ים ְקטֶֹרת ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ים ְקטֶֹרתַהּמִ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ים ְקטֶֹרתַהּמִ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ים ְקטֶֹרתַהּמִ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ָדה ָדה ָדה ָדה ֶאל ָהעֵ ֶאל ָהעֵ ֶאל ָהעֵ ֶאל ָהעֵ     ,,,,ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרהְוהֹוֵלְך ְמֵהָרהְוהֹוֵלְך ְמֵהָרהְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה    ....ַהּמִ

ר ֲעֵליֶהם ר ֲעֵליֶהםְוַכּפֵ ר ֲעֵליֶהםְוַכּפֵ ר ֲעֵליֶהםְוַכּפֵ ֶצף    ,,,,ְוַכּפֵ י ָיָצא ַהּקֶ ֶצףּכִ י ָיָצא ַהּקֶ ֶצףּכִ י ָיָצא ַהּקֶ ֶצףּכִ י ָיָצא ַהּקֶ ְפֵני ְייָ     ,,,,ּכִ ְפֵני ְייָ ִמּלִ ְפֵני ְייָ ִמּלִ ְפֵני ְייָ ִמּלִ ֵהֵחל ֵהֵחל ֵהֵחל ֵהֵחל     ,,,,ִמּלִ
ֶגף ֶגףַהּנָ ֶגףַהּנָ ֶגףַהּנָ טֶֹרתוגו'. וגו'. וגו'. וגו'.     ַהּנָ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ טֶֹרתַויִּ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ טֶֹרתַויִּ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ טֶֹרתַויִּ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ ם. ר ַעל ָהעָ ר ַעל ָהעָ ר ַעל ָהעָ ר ַעל ָהעָ ַוְיַכפֵּ ַוְיַכפֵּ ַוְיַכפֵּ ַוְיַכפֵּ     ,,,,ַויִּ

ים    ,,,,ַויֲַּעֹמדַויֲַּעֹמדַויֲַּעֹמדַויֲַּעֹמד ִתים ּוֵבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ יםּבֵ ִתים ּוֵבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ יםּבֵ ִתים ּוֵבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ יםּבֵ ִתים ּוֵבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ ָעַצר    ....ּבֵ ָעַצרַוּתֵ ָעַצרַוּתֵ ָעַצרַוּתֵ ָפההַ הַ הַ הַ     ,,,,ַוּתֵ ּגֵ ָפהּמַ ּגֵ ָפהּמַ ּגֵ ָפהּמַ ּגֵ . . . . ּמַ
אחרי כן הוא מסביר את הכוונות, שמות 

  קדושים, כיצד לכוון בהם עפ"י הסוד. 

, , , , וגו'ְיָי ְצָבאֹות ְיָי ְצָבאֹות ְיָי ְצָבאֹות ְיָי ְצָבאֹות  ,לומריש אח"כ עוד, כי  ומביאומביאומביאומביא
צריכים לשים לב לכך.     שלוש פעמים כל פסוק.שלוש פעמים כל פסוק.שלוש פעמים כל פסוק.שלוש פעמים כל פסוק.

חשוב. לומר בימים הללו כל פסוק מאלו, 
את  -יאמר יאמר יאמר יאמר וְ וְ וְ וְ שלושה פעמים. ומוסיף עוד, 

        , עד סופו., עד סופו., עד סופו., עד סופו.נוּ נוּ נוּ נוּ ֱאלִֹהים ְיָחנֵּ ֱאלִֹהים ְיָחנֵּ ֱאלִֹהים ְיָחנֵּ ֱאלִֹהים ְיָחנֵּ     -המזמור 
        

מהקהל: האם לומר את שלושת  שאלהשאלהשאלהשאלה
הפסוקים המתחילים י"י צבאות וגו' יחד ולחזור 

  עליהם ג"פ, או כל פסוק בפני עצמו ג' פעמים?
  

מרן שליט"א: לכאורה אין קפידא,  תשובתתשובתתשובתתשובת
אבל לפי דיוק לשונו נראה לחזור כל פסוק בפני 

  עצמו.
  

אנחנו מבינים את התשובה, והיא פשוטה.  עתהעתהעתהעתה
האר"י לא אומר שלא להגיד בכלל את 
הסגולה הזו. אלא רק את נוסח ה'ריבון' לא 

  לומר, אבל את הפסוקים כן צריכים לומר. 
  

שהאר"י איננו מתנגד לאמירת תפילה  מובןמובןמובןמובן
בזמן מגיפה, שלא לומר בכלל את הפסוקים 

ים'. הללו, אלא רק את פיסקת ה'ריבון העולמ
אותה לבדה, ובעיקר את ההתחלה. משום מה, 
מטעם שלא נודע לנו, ולא זכינו להבין, הוא 
סובר שיש להשמיט.  מי שימצא איזה ביאור 

  לכך, ויודיענו, ברוך יהיה. 
  

הלשון אין "צריך" לומר רבון העולמים,  לפילפילפילפי
ובנגיד ומצווה הנז"ל, אפשר להבין שאם רוצה 

גם לדעתו. אבל אין זה  לומר אין קפידא
מוכרח, כי לפעמים סגנון זה מובנו שאסור 

  [לדעתו], כידוע מבעלי הכללים ואכמ"ל.
  

זה אנחנו מרוויחים מצד שני, להבין  בהסברבהסברבהסברבהסבר
שאין סתירה בין האר"י למנהג תלמידו מהר"ח 
ויטאל. הרי מנהג מהרח"ו לומר את הפסוקים 
דלעיל, מובא בשער הכוונות עצמו לפני כן 

בדרושי תפילת השחר דרוש ג' דף י"ד [ורש במפ
, לומר את הפסוקים. רק את המלים ]ע"א

הפותחות, רבון העולמים וכו', וכן עוד כמה 
לים שהוסיפו בהמשך, אותם לבדם, לא נראה ִמ 

  לאר"י ז"ל לאמרם.
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, מי שנוהג בהנהגות האר"י, ידלגם ולא לכןלכןלכןלכן
יאמרם. שהרי מצד שני, דעת האר"י ז"ל שלא 

הפיוט יגדל אלהים חי, שבכל לומר את 
הקהילות נוהגים לאמרו (ועי' מחזור אהלי יעקב 
לראש השנה מה שכתב להצדיק המנהג לומר 
פיוט יגדל, והעניין נידון בספרים רבים), וכן לא 
אמר בצאת שבת המזמורים תמניא אפי, ושיר 
המעלות. וכהנה וכהנה. לכן מה נפשך. מדובר 

וחנו כעת, כי פה על ענייני הנהגה. אבל הרו
עדיין האר"י בעד לומר את הפסוקים לבדם, 
וכך מובא גם בשער הכוונות, לכן אותם בודאי 
אפשר וטוב לומר, ואדרבה. גם הכוונות 

  כתובות שם. 
  

נוּ כן, יש לומר את הפסוק,  כמוכמוכמוכמו נוּ ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ נוּ ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ נוּ ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ     ,,,,ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
הנאמר בכל יום בפיטום הקטורת, במשך שלוש 

  פעמים.
  

ראינו מקודם את דעת הגאון  שני, דוקא ומצדומצדומצדומצד
רע"א, שאומר להגיד את נוסח ה'ריבון'. וכן 

וליתר דיוק, מוסרים בשם החתם סופר. 
בקונטריס אבן סגולה לבעל עט סופר, מובא 
שנהגו לאמרו בפרשבורג בזמן החת"ס, כנז' 
בס' מקורי התפילה ח"א דף ש"ט הערה שמ"ז. 
נמצא שכך מקובל בכל תפוצות ישראל. 

שהנהגותיו הם עפ"י האר"י, שינהג  אמנם, מי
כדלעיל. מסתברא שהדבר שייך רק לאנשים 
בעלי השגה ומדרגות גבוהות, אשר לפי 
מדרגתם, לא מתאים להם לומר את המלים 
האלו, מפני שעפ"י הסוד ולפי פנימיות הדברים, 
ישנם דברים ולשונות שאינם מתאימים ולא 

את  וונים. אמנם גם הם, בודאי ראוי שיאמרומכֻ 
  הפסוקים בעצמם, והוא מנהג טוב ורצוי.

  

כי את הלשון בשער הכוונות שקראנו  נמצאנמצאנמצאנמצא
ולא ולא ולא ולא מקודם, יש להבין כעת בצורה אחרת. 

ים שנוהגים לומר בכאן בזמן ים שנוהגים לומר בכאן בזמן ים שנוהגים לומר בכאן בזמן ים שנוהגים לומר בכאן בזמן שאר פסוקשאר פסוקשאר פסוקשאר פסוק
שמכך נראה כי הוא שולל לגמרי את , , , , המגיפההמגיפההמגיפההמגיפה

האמירה, ואפילו את הפסוקים, יש להידחק 
פשך, הוא קצת בלשון. אין ברירה. אחרת, מה נ

סותר את עצמו. האר"י מתכוון לומר כי עכ"פ 
בזמן המגיפה, אפשר לומר את הפסוקים. אבל 

בזמנים אחרים, שאינם מגיפה, אז אין לומר 
  אפילו את הפסוקים. 

  

אחרות, בזמנים רגילים, אין לומר שום  ובמליםובמליםובמליםובמלים
דבר, גם לא את הפסוקים. להתפלל כרגיל. 

רק את אבל בזמן המגיפה, אז אפשר לומר 
הפסוקים. וגם אז, לא לומר את נוסח ה'ריבון'. 

  אותו, אין לומר בשום זמן.
  

צריכים לסדר ולהסביר את המלים, שבימים  כךכךכךכך
  רגילים, הוא סובר שלא לאמרם. 

  
מהקהל: בתפילת מנחה, פיטום הקטורת  שאלהשאלהשאלהשאלה

האם והקטיר והשתחווה ויצא. והקטיר והשתחווה ויצא. והקטיר והשתחווה ויצא. והקטיר והשתחווה ויצא. מסתיים במלים, 
  גם שם אפשר להוסיף? 

  
א: נכון שאז מקצרים. אבל "יטמרן של תשובתתשובתתשובתתשובת

אם רוצים להוסיף שם, את התפילה והפסוקים 
לעצירת המגיפה, הדבר אפשרי. אדרבה, זה 
טוב. גם אם לא מוסיפים את ההמשך, תניא ר' 

  נתן אומר וכו'.

  
ְרשם הוא שילוב של נזק רוחני  ְרשם הוא שילוב של נזק רוחני הסבר כי המגיפות ׁשָ ְרשם הוא שילוב של נזק רוחני הסבר כי המגיפות ׁשָ ְרשם הוא שילוב של נזק רוחני הסבר כי המגיפות ׁשָ הסבר כי המגיפות ׁשָ

  וגשמי גם יחד. ובעניין מרה שחורה.וגשמי גם יחד. ובעניין מרה שחורה.וגשמי גם יחד. ובעניין מרה שחורה.וגשמי גם יחד. ובעניין מרה שחורה.
  

להסביר את עניין המגפות, כיצד הן  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
  פועלות? כמו דבר טבעי, או רוחני?

  
[לה"ר סיפור שכתוב בספר חסד ואמת  נקדיםנקדיםנקדיםנקדים

שם הוא מספר על צדיק בעיר חיים חורי, במבוא], 
רבא, שנקרא רבי רחמים חורי זצ"ל. מפורסם גּ 

שהוא ראה מלאכים בהקיץ. הסיפור ממש 
ללה מפליא, והוא נוגע למגיפה אחת שהתחו

  בחייו. 
  

מסורת היא בידינו, כי בימי מסורת היא בידינו, כי בימי מסורת היא בידינו, כי בימי מסורת היא בידינו, כי בימי כתוב שם,  כךכךכךכך
רבי רחמים חורי, רבי רחמים חורי, רבי רחמים חורי, רבי רחמים חורי,     וכו',הרה"ג חסידא קדישא הרה"ג חסידא קדישא הרה"ג חסידא קדישא הרה"ג חסידא קדישא 

היה הוא ז"ל היה הוא ז"ל היה הוא ז"ל היה הוא ז"ל     וכו',הרב המחבר שערי רחמים הרב המחבר שערי רחמים הרב המחבר שערי רחמים הרב המחבר שערי רחמים 
הדרשן, ובכלל דורש על כל נוסע לבית מועד הדרשן, ובכלל דורש על כל נוסע לבית מועד הדרשן, ובכלל דורש על כל נוסע לבית מועד הדרשן, ובכלל דורש על כל נוסע לבית מועד 
לכל חי. ובימים ההם, לקתה העיר במכת הדבר לכל חי. ובימים ההם, לקתה העיר במכת הדבר לכל חי. ובימים ההם, לקתה העיר במכת הדבר לכל חי. ובימים ההם, לקתה העיר במכת הדבר 

. ורבים מאחינו קיבצו כלכלת אנשי . ורבים מאחינו קיבצו כלכלת אנשי . ורבים מאחינו קיבצו כלכלת אנשי . ורבים מאחינו קיבצו כלכלת אנשי רח"לרח"לרח"לרח"ל
ביתם, ויסגרו את חצריהם ואת טירותם בעדם, ביתם, ויסגרו את חצריהם ואת טירותם בעדם, ביתם, ויסגרו את חצריהם ואת טירותם בעדם, ביתם, ויסגרו את חצריהם ואת טירותם בעדם, 
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אך הרה"ק אך הרה"ק אך הרה"ק אך הרה"ק     לא יצאו.ובעד כל הנלוה אליהם. ובעד כל הנלוה אליהם. ובעד כל הנלוה אליהם. ובעד כל הנלוה אליהם. 
לא שת לזה לב, ועם כי מחלה מדבקת היא, לא שת לזה לב, ועם כי מחלה מדבקת היא, לא שת לזה לב, ועם כי מחלה מדבקת היא, לא שת לזה לב, ועם כי מחלה מדבקת היא, 
היה הרב ז"ל שם נפשו בכפו, ודורש על על היה הרב ז"ל שם נפשו בכפו, ודורש על על היה הרב ז"ל שם נפשו בכפו, ודורש על על היה הרב ז"ל שם נפשו בכפו, ודורש על על 
הנפטרים ברוב קהל ועדה, על ערש המטה הנפטרים ברוב קהל ועדה, על ערש המטה הנפטרים ברוב קהל ועדה, על ערש המטה הנפטרים ברוב קהל ועדה, על ערש המטה 

כל כל כל כל     ברחוב ובבית הכנסת. ויוכיח במישור אתברחוב ובבית הכנסת. ויוכיח במישור אתברחוב ובבית הכנסת. ויוכיח במישור אתברחוב ובבית הכנסת. ויוכיח במישור את
הק"ק. את מי שהיה בא. ויערוך לפניהם את כל הק"ק. את מי שהיה בא. ויערוך לפניהם את כל הק"ק. את מי שהיה בא. ויערוך לפניהם את כל הק"ק. את מי שהיה בא. ויערוך לפניהם את כל 
אשר ידוש האדם יום יום בעקביו בלי תשומת אשר ידוש האדם יום יום בעקביו בלי תשומת אשר ידוש האדם יום יום בעקביו בלי תשומת אשר ידוש האדם יום יום בעקביו בלי תשומת 

את האנשים לדברים שהם בהספדיו עורר לב. לב. לב. לב. 
ובמתק לשונו הק', היה מעורר ובמתק לשונו הק', היה מעורר ובמתק לשונו הק', היה מעורר ובמתק לשונו הק', היה מעורר     צריכים לתקן.

        כל החוטאים לשוב אל השם. כל החוטאים לשוב אל השם. כל החוטאים לשוב אל השם. כל החוטאים לשוב אל השם. 
  

ואך כאשר התפשטה ואך כאשר התפשטה ואך כאשר התפשטה ואך כאשר התפשטה     זה היה בשלב ראשון. כלכלכלכל
אחינו, אז אחינו, אז אחינו, אז אחינו, אז המחלה למאד, ורבים, וכן שלמים מהמחלה למאד, ורבים, וכן שלמים מהמחלה למאד, ורבים, וכן שלמים מהמחלה למאד, ורבים, וכן שלמים מ

סגרו את דלתי ביתם, גם הוא ז"ל התעורר סגרו את דלתי ביתם, גם הוא ז"ל התעורר סגרו את דלתי ביתם, גם הוא ז"ל התעורר סגרו את דלתי ביתם, גם הוא ז"ל התעורר 
לקבץ כלכלת ביתו יום יום, עדי השלים כל לקבץ כלכלת ביתו יום יום, עדי השלים כל לקבץ כלכלת ביתו יום יום, עדי השלים כל לקבץ כלכלת ביתו יום יום, עדי השלים כל 

גם הוא צרכיו, ויסגור הבית בעדו ובעד ביתו. צרכיו, ויסגור הבית בעדו ובעד ביתו. צרכיו, ויסגור הבית בעדו ובעד ביתו. צרכיו, ויסגור הבית בעדו ובעד ביתו. 
דהיינו, בשלב הראשון,     סגר את עצמו בביתו.

הוא המשיך לדרוש בהספד. אבל אחרי כן, 
כאשר הדבר התגבר, הוא נשאר בבית ולא יצא 

        להספיד. 
  

הרב ז"ל היה יושב הרב ז"ל היה יושב הרב ז"ל היה יושב הרב ז"ל היה יושב     מספרים,ממשיכים ום ה כךכךכךכך
יושב בבית על התורה ועל העבודה בתוך ביתו. על התורה ועל העבודה בתוך ביתו. על התורה ועל העבודה בתוך ביתו. על התורה ועל העבודה בתוך ביתו. 

. וישא עיניו וירא בהקיץ, והנה שני אנשים . וישא עיניו וירא בהקיץ, והנה שני אנשים . וישא עיניו וירא בהקיץ, והנה שני אנשים . וישא עיניו וירא בהקיץ, והנה שני אנשים ולומד
נצבים עליו. ואחרי תתם לו שלום, שאלוהו נצבים עליו. ואחרי תתם לו שלום, שאלוהו נצבים עליו. ואחרי תתם לו שלום, שאלוהו נצבים עליו. ואחרי תתם לו שלום, שאלוהו 
לאמר, מדוע אינך דורש עוד על המתים, לאמר, מדוע אינך דורש עוד על המתים, לאמר, מדוע אינך דורש עוד על המתים, לאמר, מדוע אינך דורש עוד על המתים, 
ומוכיח את העם בשער, כאשר נהגת עד כה? ומוכיח את העם בשער, כאשר נהגת עד כה? ומוכיח את העם בשער, כאשר נהגת עד כה? ומוכיח את העם בשער, כאשר נהגת עד כה? 

היית דורש, ומוכיח  מדוע אינך מספיד? עד היום
את העם? אומר דברי מוסר ותוכחה. מה 

  נשתנה? 
  

ויאמר אליהם, הלא ידעתם כי התפשטה ויאמר אליהם, הלא ידעתם כי התפשטה ויאמר אליהם, הלא ידעתם כי התפשטה ויאמר אליהם, הלא ידעתם כי התפשטה 
המחלה למאד, ורבים מאחינו סגורים, אין יוצא המחלה למאד, ורבים מאחינו סגורים, אין יוצא המחלה למאד, ורבים מאחינו סגורים, אין יוצא המחלה למאד, ורבים מאחינו סגורים, אין יוצא 
ואין בא. ויאמרו לו האנשים ההמה, שמע נא ואין בא. ויאמרו לו האנשים ההמה, שמע נא ואין בא. ויאמרו לו האנשים ההמה, שמע נא ואין בא. ויאמרו לו האנשים ההמה, שמע נא 
ודע לך, כי בטוח אתה וכל בני ביתך, מזה אל ודע לך, כי בטוח אתה וכל בני ביתך, מזה אל ודע לך, כי בטוח אתה וכל בני ביתך, מזה אל ודע לך, כי בטוח אתה וכל בני ביתך, מזה אל 

במלים אחרות, בך המגיפה תירא ואל תחת. תירא ואל תחת. תירא ואל תחת. תירא ואל תחת. 
וזה לך האות, כי וזה לך האות, כי וזה לך האות, כי וזה לך האות, כי     לא יזיק לך.תפגע.  לא

הפינקסים אשר נמסרו לנו מן השמים להכות הפינקסים אשר נמסרו לנו מן השמים להכות הפינקסים אשר נמסרו לנו מן השמים להכות הפינקסים אשר נמסרו לנו מן השמים להכות 
את השמות הנזכרים במו, אין כל זכרון בהם, את השמות הנזכרים במו, אין כל זכרון בהם, את השמות הנזכרים במו, אין כל זכרון בהם, את השמות הנזכרים במו, אין כל זכרון בהם, 

רשימות יש לנו לא לך, ולא לכל אנשי ביתך. לא לך, ולא לכל אנשי ביתך. לא לך, ולא לכל אנשי ביתך. לא לך, ולא לכל אנשי ביתך. 
ובני ביתך, אינם של כל הצריכים למות, ואתה 

  ממש מבהיל.     ברשימה.

וימהרו האנשים ויוציאו מתחת ידם את וימהרו האנשים ויוציאו מתחת ידם את וימהרו האנשים ויוציאו מתחת ידם את וימהרו האנשים ויוציאו מתחת ידם את 
, ויושיטו לו. הרב ז"ל הביט כה וכה, , ויושיטו לו. הרב ז"ל הביט כה וכה, , ויושיטו לו. הרב ז"ל הביט כה וכה, , ויושיטו לו. הרב ז"ל הביט כה וכה, פינקסיהםפינקסיהםפינקסיהםפינקסיהם

ויפלא ויפלא ויפלא ויפלא וכו'. וירא והנה שם כתוב ראש העיר אז וירא והנה שם כתוב ראש העיר אז וירא והנה שם כתוב ראש העיר אז וירא והנה שם כתוב ראש העיר אז 
לאמר, הנה האיש הנוכחי חילק לעניי העיר לאמר, הנה האיש הנוכחי חילק לעניי העיר לאמר, הנה האיש הנוכחי חילק לעניי העיר לאמר, הנה האיש הנוכחי חילק לעניי העיר 

מדוע הוא ים. ים. ים. ים. ִר ִר ִר ִר עוֹ עוֹ עוֹ עוֹ י שְׂ י שְׂ י שְׂ י שְׂ ֵר ֵר ֵר ֵר וֹ וֹ וֹ וֹ בשבוע זה, כך וכך כּ בשבוע זה, כך וכך כּ בשבוע זה, כך וכך כּ בשבוע זה, כך וכך כּ 
הוא חילק לאנשים מסכנים השבוע     צריך למות?

שעורים. במקום חטים, הם אכלו צדקה, 
ויענו אותו ויענו אותו ויענו אותו ויענו אותו     .למותשעורים. הוא לא צריך 

המלאכים, כי הרשות והרשיון נתונים המה לך, המלאכים, כי הרשות והרשיון נתונים המה לך, המלאכים, כי הרשות והרשיון נתונים המה לך, המלאכים, כי הרשות והרשיון נתונים המה לך, 
להעביר הקולמוס על כל איש ואשה הנראה להעביר הקולמוס על כל איש ואשה הנראה להעביר הקולמוס על כל איש ואשה הנראה להעביר הקולמוס על כל איש ואשה הנראה 

אתה המלאכים אמרו לו, לך, להצילם ממות. לך, להצילם ממות. לך, להצילם ממות. לך, להצילם ממות. 
מי שאתה מכיר בו שהוא צדיק, כל יודע מה? 

            תסירנו מהרשימה...
        

ויעביר הקולמוס על שם ראש העיר הנז', ועל ויעביר הקולמוס על שם ראש העיר הנז', ועל ויעביר הקולמוס על שם ראש העיר הנז', ועל ויעביר הקולמוס על שם ראש העיר הנז', ועל 
אז ללמד עליהם אז ללמד עליהם אז ללמד עליהם אז ללמד עליהם     איזה יחידי סגולה הנראה לואיזה יחידי סגולה הנראה לואיזה יחידי סגולה הנראה לואיזה יחידי סגולה הנראה לו

    כולם נשארו בחיים. ממש הפלא ופלא.זכות. זכות. זכות. זכות. 
הוא ידע כי ההוא צדיק, והשני בסדר, וכן 

ב להם את פינקסיהם, וילכו. ומני אז ב להם את פינקסיהם, וילכו. ומני אז ב להם את פינקסיהם, וילכו. ומני אז ב להם את פינקסיהם, וילכו. ומני אז שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ יָּ יָּ יָּ יָּ וַ וַ וַ וַ הלאה. 
שב הרב ז"ל למנהגו הק', לדרוש על כל שב הרב ז"ל למנהגו הק', לדרוש על כל שב הרב ז"ל למנהגו הק', לדרוש על כל שב הרב ז"ל למנהגו הק', לדרוש על כל 
המתים, ולהוכיח את הרבים בשער, בלתי כל המתים, ולהוכיח את הרבים בשער, בלתי כל המתים, ולהוכיח את הרבים בשער, בלתי כל המתים, ולהוכיח את הרבים בשער, בלתי כל 
פחד ואימה. ע"כ שמעתי מאבי מורי יצ"ו, מזה פחד ואימה. ע"כ שמעתי מאבי מורי יצ"ו, מזה פחד ואימה. ע"כ שמעתי מאבי מורי יצ"ו, מזה פחד ואימה. ע"כ שמעתי מאבי מורי יצ"ו, מזה 

        . . . . וכו'ן רב ן רב ן רב ן רב זמזמזמזמ
        

ויפה. אבל צריכים להבין, האם המחלה  טובטובטובטוב
מדבקות, או שלא. כנראה לכאורה, ישנן שתי 
סוגי מגפות. יכולות להיות כאלו מחלות 
מדבקת טבעיות, וישנן מחלות שעוברות על 

  ידי המלאכים. 
  

, כי דוד ]ג"ד, י"פרק כ 'ב[בספר שמואל  כתובכתובכתובכתוב
המלך ספר את עם ישראל. הוא התחרט על 
כך, כי כאשר סופרים את עם ישראל, יכולה 

שמות ל' י"ב] לפרוץ בהם מגיפה, כמו שכתוב 
ְפקֹד ֹאָתםלגבי השקלים,  ְפקֹד ֹאָתםְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ ְפקֹד ֹאָתםְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ ְפקֹד ֹאָתםְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ . . . . ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ

דוד המלך עבר על כך, הכריח את יואב למנות 
את ישראל. מובא בנביא שם, כי הקב"ה שלח 

ליו את גד הנביא ואמר לו כי עליו לבחור א
ִודאיזה נזק יבוא לעם ישראל.  ִודַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ ִודַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ ִודַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ     ,,,,ַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ

ד לוֹ  ד לוֹ ַויַּּגֶ ד לוֹ ַויַּּגֶ ד לוֹ ַויַּּגֶ ִנים ָרָעב     ,,,,ַויֹּאֶמר לוֹ ַויֹּאֶמר לוֹ ַויֹּאֶמר לוֹ ַויֹּאֶמר לוֹ     ....ַויַּּגֶ ַבע ׁשָ ִנים ָרָעב ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ ַבע ׁשָ ִנים ָרָעב ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ ַבע ׁשָ ִנים ָרָעב ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ ַבע ׁשָ ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ
ַאְרֶצךָ  ַאְרֶצךָ ּבְ ַאְרֶצךָ ּבְ ַאְרֶצךָ ּבְ ים    ....ּבְ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ יםִאם ׁשְ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ יםִאם ׁשְ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ יםִאם ׁשְ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך     ,,,,ִאם ׁשְ
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ת יָ     ,,,,ְוִאם ֱהיֹותְוִאם ֱהיֹותְוִאם ֱהיֹותְוִאם ֱהיֹות    ....ְוהּוא רְֹדֶפךָ ְוהּוא רְֹדֶפךָ ְוהּוא רְֹדֶפךָ ְוהּוא רְֹדֶפךָ  לֹׁשֶ ת יָ ׁשְ לֹׁשֶ ת יָ ׁשְ לֹׁשֶ ת יָ ׁשְ לֹׁשֶ ֶבר ׁשְ ֶבר ִמים ּדֶ ֶבר ִמים ּדֶ ֶבר ִמים ּדֶ ִמים ּדֶ
ַאְרֶצךָ  ַאְרֶצךָ ּבְ ַאְרֶצךָ ּבְ ַאְרֶצךָ ּבְ ע ּוְרֵאה    ....ּבְ ה ּדַ ע ּוְרֵאהַעּתָ ה ּדַ ע ּוְרֵאהַעּתָ ה ּדַ ע ּוְרֵאהַעּתָ ה ּדַ ָבר    ,,,,ַעּתָ יב ׁשְֹלִחי ּדָ ָברָמה ָאׁשִ יב ׁשְֹלִחי ּדָ ָברָמה ָאׁשִ יב ׁשְֹלִחי ּדָ ָברָמה ָאׁשִ יב ׁשְֹלִחי ּדָ         ....ָמה ָאׁשִ

        
וכן הדבר לא וכן הדבר לא וכן הדבר לא וכן הדבר לא על כך המלבי"ם בזה"ל,  אומראומראומראומר

י, שיראו כולם י, שיראו כולם י, שיראו כולם י, שיראו כולם יִּ יִּ יִּ יִּ חִ חִ חִ חִ גֵּ גֵּ גֵּ גֵּ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ יהיה טבעי רק ע"י שליח הֶ יהיה טבעי רק ע"י שליח הֶ יהיה טבעי רק ע"י שליח הֶ יהיה טבעי רק ע"י שליח הֶ 
זהו מה שכתוב אחרי . . . . מלאך וחרב שלופה בידומלאך וחרב שלופה בידומלאך וחרב שלופה בידומלאך וחרב שלופה בידו

ם כן,  ַלִ ְלָאְך ְירּוׁשָ ַלח ָידֹו ַהּמַ ׁשְ ם ַויִּ ַלִ ְלָאְך ְירּוׁשָ ַלח ָידֹו ַהּמַ ׁשְ ם ַויִּ ַלִ ְלָאְך ְירּוׁשָ ַלח ָידֹו ַהּמַ ׁשְ ם ַויִּ ַלִ ְלָאְך ְירּוׁשָ ַלח ָידֹו ַהּמַ ׁשְ ֲחָתהּ ַויִּ ֲחָתהּ ְלׁשַ ֲחָתהּ ְלׁשַ ֲחָתהּ ְלׁשַ ֶחם     ....ְלׁשַ ּנָ ֶחם ַויִּ ּנָ ֶחם ַויִּ ּנָ ֶחם ַויִּ ּנָ ַויִּ
ָעם ַרב    ,,,,ְיָי ֶאל ָהָרָעהְיָי ֶאל ָהָרָעהְיָי ֶאל ָהָרָעהְיָי ֶאל ָהָרָעה ִחית ּבָ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ ָעם ַרבַויֹּאֶמר ַלּמַ ִחית ּבָ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ ָעם ַרבַויֹּאֶמר ַלּמַ ִחית ּבָ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ ָעם ַרבַויֹּאֶמר ַלּמַ ִחית ּבָ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ     ,,,,ַויֹּאֶמר ַלּמַ

ה ֶהֶרף ָיֶדךָ  ה ֶהֶרף ָיֶדךָ ַעּתָ ה ֶהֶרף ָיֶדךָ ַעּתָ ה ֶהֶרף ָיֶדךָ ַעּתָ ּוַמְלַאְך ְיָי ָהָיה ִעם ּגֶֹרן ָהֲאַרְוָנה ּוַמְלַאְך ְיָי ָהָיה ִעם ּגֶֹרן ָהֲאַרְוָנה ּוַמְלַאְך ְיָי ָהָיה ִעם ּגֶֹרן ָהֲאַרְוָנה ּוַמְלַאְך ְיָי ָהָיה ִעם ּגֶֹרן ָהֲאַרְוָנה     ....ַעּתָ
דוד המלך  נבעת לראות את המלאך. . . . . ַהְיֻבִסיַהְיֻבִסיַהְיֻבִסיַהְיֻבִסי

אבל כאשר המלאך הגיע לירושלם, הקב"ה 
ה    ,,,,ַרבַרבַרבַרבאמר לו, די.  הַעּתָ הַעּתָ הַעּתָ   ....ֶהֶרף ָיֶדךָ ֶהֶרף ָיֶדךָ ֶהֶרף ָיֶדךָ ֶהֶרף ָיֶדךָ     ַעּתָ

  
מדבריו כי ישנן שתי סוגי מגיפות. יתכן  משמעמשמעמשמעמשמע

דבר המגיע על ידי מלאך, כמו שמגדיר זאת 
אז על ידי שליח השגחיי. על ידי שליח השגחיי. על ידי שליח השגחיי. על ידי שליח השגחיי. המלבי"ם ואומר, 

הדבר נעשה על ידי השגחה פרטית, ואינו טבעי. 
  ויתכן דבר שהוא טבעי. 

  
, רבינו יצחק אברבנאל כאן מאריך על לפניולפניולפניולפניו

הביא דבריו בדילוגים,  הנושא, [הרב שליט"א
ולשלמות העניין העתקתי הכל. העורך], וכתב 

ורלב"ג כתב שהמלאך הזה היה נביא, ורלב"ג כתב שהמלאך הזה היה נביא, ורלב"ג כתב שהמלאך הזה היה נביא, ורלב"ג כתב שהמלאך הזה היה נביא, בזה"ל, 
ולזה נראה אל דוד בהקיץ, והוא נקרא משחית, ולזה נראה אל דוד בהקיץ, והוא נקרא משחית, ולזה נראה אל דוד בהקיץ, והוא נקרא משחית, ולזה נראה אל דוד בהקיץ, והוא נקרא משחית, 

כי משחיתים אנחנו כי משחיתים אנחנו כי משחיתים אנחנו כי משחיתים אנחנו ''''    ,,,,]בראשית יט, טז[על דרך על דרך על דרך על דרך 
, להיותו מביא את הדבר שם , להיותו מביא את הדבר שם , להיותו מביא את הדבר שם , להיותו מביא את הדבר שם ''''את המקוםאת המקוםאת המקוםאת המקום

אבל אבל אבל אבל אומר האברבנאל על כך, . . . . ת ה'ת ה'ת ה'ת ה'כוּ כוּ כוּ כוּ אֲ אֲ אֲ אֲ לְ לְ לְ לְ במַ במַ במַ במַ 
נטה אליו החכם הזה, נטה אליו החכם הזה, נטה אליו החכם הזה, נטה אליו החכם הזה,     ,,,,כל זה בדאי ודמיון כוזבכל זה בדאי ודמיון כוזבכל זה בדאי ודמיון כוזבכל זה בדאי ודמיון כוזב

שכו אחרי הקדמותיו שהמלאך אי אפשר שכו אחרי הקדמותיו שהמלאך אי אפשר שכו אחרי הקדמותיו שהמלאך אי אפשר שכו אחרי הקדמותיו שהמלאך אי אפשר ּמָ ּמָ ּמָ ּמָ הִ הִ הִ הִ לְ לְ לְ לְ 
וכבר כתבתי שזה אמת וכבר כתבתי שזה אמת וכבר כתבתי שזה אמת וכבר כתבתי שזה אמת     ....שיורגש בחושיםשיורגש בחושיםשיורגש בחושיםשיורגש בחושים

במהותו הרוחני, אבל אינו מהבטל (כמו במהותו הרוחני, אבל אינו מהבטל (כמו במהותו הרוחני, אבל אינו מהבטל (כמו במהותו הרוחני, אבל אינו מהבטל (כמו 
שהסכימו עליו התורניים) שבדרך נס נראה שהסכימו עליו התורניים) שבדרך נס נראה שהסכימו עליו התורניים) שבדרך נס נראה שהסכימו עליו התורניים) שבדרך נס נראה 
באויר דמות מלאך וחרב בידו סמוך לגורן באויר דמות מלאך וחרב בידו סמוך לגורן באויר דמות מלאך וחרב בידו סמוך לגורן באויר דמות מלאך וחרב בידו סמוך לגורן 

מדובר על נביא, הרלב"ג היה בטוח כי . . . . ארונהארונהארונהארונה
משום שבהקדמותיו הוא מבין שאי אפשר 
לראות מלאך. אבל זה אינו, כי מדובר אכן על 

כדי שיראהו דוד ויתפלל אליו ויעתר כדי שיראהו דוד ויתפלל אליו ויעתר כדי שיראהו דוד ויתפלל אליו ויעתר כדי שיראהו דוד ויתפלל אליו ויעתר     מלאך.
, ויהיה סימן , ויהיה סימן , ויהיה סימן , ויהיה סימן מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהותעצר הותעצר הותעצר הותעצר ה    ,,,,ים לארץים לארץים לארץים לארץהההההאלהאלהאלהאל

ושם ושם ושם ושם     ,,,,לה והסליחהלה והסליחהלה והסליחהלה והסליחהיייילדוד כי הוא יהיה מקום התפלדוד כי הוא יהיה מקום התפלדוד כי הוא יהיה מקום התפלדוד כי הוא יהיה מקום התפ
    ,,,,ולזה אמר בדברי הימיםולזה אמר בדברי הימיםולזה אמר בדברי הימיםולזה אמר בדברי הימים    ....יבנה הבית המקודשיבנה הבית המקודשיבנה הבית המקודשיבנה הבית המקודש

        לאך עומד בין שמים ובין הארץ. לאך עומד בין שמים ובין הארץ. לאך עומד בין שמים ובין הארץ. לאך עומד בין שמים ובין הארץ. שהיה המשהיה המשהיה המשהיה המ

ובמדרש (שם) אמרו בשעה שראה דוד את ובמדרש (שם) אמרו בשעה שראה דוד את ובמדרש (שם) אמרו בשעה שראה דוד את ובמדרש (שם) אמרו בשעה שראה דוד את 
ויכסוהו ויכסוהו ויכסוהו ויכסוהו ''''נצטנן דמו מיראתו, שנאמר נצטנן דמו מיראתו, שנאמר נצטנן דמו מיראתו, שנאמר נצטנן דמו מיראתו, שנאמר     ,,,,המלאךהמלאךהמלאךהמלאך

    ,,,,. ואפשר לפרש הענין הזה. ואפשר לפרש הענין הזה. ואפשר לפרש הענין הזה. ואפשר לפרש הענין הזה''''בבגדים ולא יחם לובבגדים ולא יחם לובבגדים ולא יחם לובבגדים ולא יחם לו
עצמה, עצמה, עצמה, עצמה,     מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהנה, שהוא הנה, שהוא הנה, שהוא הנה, שהוא הוהמלאך הנזכר הֵ והמלאך הנזכר הֵ והמלאך הנזכר הֵ והמלאך הנזכר הֵ 

    ,,,,וכמו שכתבתיוכמו שכתבתיוכמו שכתבתיוכמו שכתבתי    ....ושהיא היתה משחתת בעםושהיא היתה משחתת בעםושהיא היתה משחתת בעםושהיא היתה משחתת בעם
להיותם שלוחי להיותם שלוחי להיותם שלוחי להיותם שלוחי     ,,,,החלאים והרעות כולםהחלאים והרעות כולםהחלאים והרעות כולםהחלאים והרעות כולם

כי כל שליח וגם כל כי כל שליח וגם כל כי כל שליח וגם כל כי כל שליח וגם כל     ....יקראו מלאכיםיקראו מלאכיםיקראו מלאכיםיקראו מלאכיםיייי    ,,,,ההההההשגחההשגחההשגחההשגח
, , , , ]ד"תהלים ק[רוח יקרא מלאך, כמו שאמר רוח יקרא מלאך, כמו שאמר רוח יקרא מלאך, כמו שאמר רוח יקרא מלאך, כמו שאמר 

זו '. '. '. '. משרתיו אש לוהטמשרתיו אש לוהטמשרתיו אש לוהטמשרתיו אש לוהט    ,,,,עושה מלאכיו רוחותעושה מלאכיו רוחותעושה מלאכיו רוחותעושה מלאכיו רוחות''''
שיטה מסויימת, ישנם שמבינים כך, הרמב"ם 
וסייעתו, כי כל שלוחי המקום, גם הרוחות וגם 

            ....המגפות, כולם נקראים מלאכים
        

ועל זה אמר בדרך ועל זה אמר בדרך ועל זה אמר בדרך ועל זה אמר בדרך האברבנאל ואומר,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
, , , , ''''וישלח ידו המלאך ירושלם לשחתהוישלח ידו המלאך ירושלם לשחתהוישלח ידו המלאך ירושלם לשחתהוישלח ידו המלאך ירושלם לשחתה''''    ,,,,ההמשלההמשלההמשלההמשל

מתפשטת והולכת מתפשטת והולכת מתפשטת והולכת מתפשטת והולכת     מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהכלומר שהיתה הכלומר שהיתה הכלומר שהיתה הכלומר שהיתה ה
מעיר אל עיר דרך ירושלם, כמו שתדבק הדבר מעיר אל עיר דרך ירושלם, כמו שתדבק הדבר מעיר אל עיר דרך ירושלם, כמו שתדבק הדבר מעיר אל עיר דרך ירושלם, כמו שתדבק הדבר 

חם השם על הרעה ועצר חם השם על הרעה ועצר חם השם על הרעה ועצר חם השם על הרעה ועצר ייייולפי שנולפי שנולפי שנולפי שנ    ....מעיר אל עירמעיר אל עירמעיר אל עירמעיר אל עיר
הרף הרף הרף הרף ''''    ,,,,וה למלאך המשחיתוה למלאך המשחיתוה למלאך המשחיתוה למלאך המשחיתייייאמר שצאמר שצאמר שצאמר שצ    ,,,,מגיפהמגיפהמגיפהמגיפההההה

            וכו'.    עצר הדברעצר הדברעצר הדברעצר הדבריייירומז להרומז להרומז להרומז לה    '.'.'.'.ידיךידיךידיךידיך
        

שהיה המלאך חרבו שהיה המלאך חרבו שהיה המלאך חרבו שהיה המלאך חרבו     ,,,,הימיםהימיםהימיםהימיםולזה אמר בדברי ולזה אמר בדברי ולזה אמר בדברי ולזה אמר בדברי 
נטויה על ירושלם, לרמוז שהיתה נטויה על ירושלם, לרמוז שהיתה נטויה על ירושלם, לרמוז שהיתה נטויה על ירושלם, לרמוז שהיתה     ,,,,שלופה בידושלופה בידושלופה בידושלופה בידו

ולהיותה ולהיותה ולהיותה ולהיותה     ....מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהירושלם מוכנת להתדבק בה הירושלם מוכנת להתדבק בה הירושלם מוכנת להתדבק בה הירושלם מוכנת להתדבק בה ה
היתה בהכנה רבה לקבל ההיזק היתה בהכנה רבה לקבל ההיזק היתה בהכנה רבה לקבל ההיזק היתה בהכנה רבה לקבל ההיזק     ,,,,רבתי עםרבתי עםרבתי עםרבתי עם

וכן וכן וכן וכן     ....וזהו החרב הנטויה על ירושלםוזהו החרב הנטויה על ירושלםוזהו החרב הנטויה על ירושלםוזהו החרב הנטויה על ירושלם    ....יייייִּ יִּ יִּ יִּ ִר ִר ִר ִר בְ בְ בְ בְ ּדַ ּדַ ּדַ ּדַ הַ הַ הַ הַ 
, , , , ''''עומד בין הארץ ובין השמיםעומד בין הארץ ובין השמיםעומד בין הארץ ובין השמיםעומד בין הארץ ובין השמים''''שהיה שהיה שהיה שהיה     ,,,,אמרואמרואמרואמרו

ונש ונש ונש ונש נאמר על היות הדבר מסובב מפועל וענאמר על היות הדבר מסובב מפועל וענאמר על היות הדבר מסובב מפועל וענאמר על היות הדבר מסובב מפועל וע
י הנרמז באמרו שמים, ומחטאת ישראל י הנרמז באמרו שמים, ומחטאת ישראל י הנרמז באמרו שמים, ומחטאת ישראל י הנרמז באמרו שמים, ומחטאת ישראל ההההאלָ אלָ אלָ אלָ 

        והוא אמרו ובין הארץ. והוא אמרו ובין הארץ. והוא אמרו ובין הארץ. והוא אמרו ובין הארץ.     ,,,,והכנתם לקבל העונשוהכנתם לקבל העונשוהכנתם לקבל העונשוהכנתם לקבל העונש
        

בראותו את בראותו את בראותו את בראותו את     ,,,,ויאמר דוד אל ה'ויאמר דוד אל ה'ויאמר דוד אל ה'ויאמר דוד אל ה'''''ואמנם אמרו ואמנם אמרו ואמנם אמרו ואמנם אמרו 
, אין ראוי שיפורש שהיה זה , אין ראוי שיפורש שהיה זה , אין ראוי שיפורש שהיה זה , אין ראוי שיפורש שהיה זה ''''המלאך המכההמלאך המכההמלאך המכההמלאך המכה

אחרי שאמר הקדוש ברוך הוא למלאך הרף אחרי שאמר הקדוש ברוך הוא למלאך הרף אחרי שאמר הקדוש ברוך הוא למלאך הרף אחרי שאמר הקדוש ברוך הוא למלאך הרף 
אבל אחרי שזכר הכתוב הענין כמו אבל אחרי שזכר הכתוב הענין כמו אבל אחרי שזכר הכתוב הענין כמו אבל אחרי שזכר הכתוב הענין כמו     ....ידיךידיךידיךידיך

שקודם שקודם שקודם שקודם     ,,,,חסידותוחסידותוחסידותוחסידותושקרה, הודיע עוד צדקת דוד ושקרה, הודיע עוד צדקת דוד ושקרה, הודיע עוד צדקת דוד ושקרה, הודיע עוד צדקת דוד ו
בראותו המלאך המשחית מכה בעם, רוצה בראותו המלאך המשחית מכה בעם, רוצה בראותו המלאך המשחית מכה בעם, רוצה בראותו המלאך המשחית מכה בעם, רוצה     ,,,,זהזהזהזה

וראה וראה וראה וראה     ,,,,לומר שראה המות הולכת בין העםלומר שראה המות הולכת בין העםלומר שראה המות הולכת בין העםלומר שראה המות הולכת בין העם
(והוא משל המלאך שזכר) (והוא משל המלאך שזכר) (והוא משל המלאך שזכר) (והוא משל המלאך שזכר)     מגיפהמגיפהמגיפהמגיפההמתים בהמתים בהמתים בהמתים ב

            ....נבעת (כמו שאמר בדברי הימים) מפני המלאךנבעת (כמו שאמר בדברי הימים) מפני המלאךנבעת (כמו שאמר בדברי הימים) מפני המלאךנבעת (כמו שאמר בדברי הימים) מפני המלאך
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לפי שהדברים המפחידים יפחידו לפי שהדברים המפחידים יפחידו לפי שהדברים המפחידים יפחידו לפי שהדברים המפחידים יפחידו     ,,,,והיה זהוהיה זהוהיה זהוהיה זה
    ....יותר ממה שיפחידו מפי השמועהיותר ממה שיפחידו מפי השמועהיותר ממה שיפחידו מפי השמועהיותר ממה שיפחידו מפי השמועה    ,,,,בראותםבראותםבראותםבראותם

    ,,,,ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו    ,,,,ולזה עם היות שדוד חם לבו בקרבוולזה עם היות שדוד חם לבו בקרבוולזה עם היות שדוד חם לבו בקרבוולזה עם היות שדוד חם לבו בקרבו
כשמעו דברי הנביא, הנה יותר ויותר נבעת כשמעו דברי הנביא, הנה יותר ויותר נבעת כשמעו דברי הנביא, הנה יותר ויותר נבעת כשמעו דברי הנביא, הנה יותר ויותר נבעת 

־־־־בראותו האנשים אשר סביבו משרתיו עושיבראותו האנשים אשר סביבו משרתיו עושיבראותו האנשים אשר סביבו משרתיו עושיבראותו האנשים אשר סביבו משרתיו עושי
מתים בפתע מתים בפתע מתים בפתע מתים בפתע     ,,,,נגפים ונופלים ארצהנגפים ונופלים ארצהנגפים ונופלים ארצהנגפים ונופלים ארצה    ,,,,דברודברודברודברו

המוות . . . . פתאום, כי זו היתה ההפחדה העצומהפתאום, כי זו היתה ההפחדה העצומהפתאום, כי זו היתה ההפחדה העצומהפתאום, כי זו היתה ההפחדה העצומה
            שלהם היה קצר מאוד. בן רגע.

        
ל אל ל אל ל אל ל אל אליו, אז התפלאליו, אז התפלאליו, אז התפלאליו, אז התפל    ובהיותו רואה המות קרובובהיותו רואה המות קרובובהיותו רואה המות קרובובהיותו רואה המות קרוב

ואלה ואלה ואלה ואלה     ,,,,אנכי חטאתי ואנכי העויתיאנכי חטאתי ואנכי העויתיאנכי חטאתי ואנכי העויתיאנכי חטאתי ואנכי העויתי''''    ,,,,יםיםיםיםהההההאלהאלהאלהאל
רוצה לומר הנה הייתי אני רוצה לומר הנה הייתי אני רוצה לומר הנה הייתי אני רוצה לומר הנה הייתי אני     '.'.'.'.הצאן מה עשוהצאן מה עשוהצאן מה עשוהצאן מה עשו

במה שצויתי למנות במה שצויתי למנות במה שצויתי למנות במה שצויתי למנות     ,,,,הזאתהזאתהזאתהזאת    מגיפהמגיפהמגיפהמגיפההסבה בהסבה בהסבה בהסבה ב
    ....ואין ראוי שיקבלו הם העונש הראוי אליואין ראוי שיקבלו הם העונש הראוי אליואין ראוי שיקבלו הם העונש הראוי אליואין ראוי שיקבלו הם העונש הראוי אלי    ....העםהעםהעםהעם

זוהי שיטת האברבנאל, וכך הוא לומד את 
  הסוגיא.

  
, מביא [שמואל ב' שם, דף שי"א]מעם לועז  בספרבספרבספרבספר

את המדרש על מה שאירע בזמנם, ומוסיף לכך 
הוא מציין [באות ס"ג] ביאור אח"כ, וכמקור 

    י"יי"יי"יי"יויתן ויתן ויתן ויתן  ר הנביאים. וזה לשונו,סַ לספר בשם מוּ 
נשא דוד את נשא דוד את נשא דוד את נשא דוד את     ,,,,דבר בישראל. באותה שעהדבר בישראל. באותה שעהדבר בישראל. באותה שעהדבר בישראל. באותה שעה

ים ים ים ים ללללגדוגדוגדוגדו    ,,,,ונותיהם של ישראלונותיהם של ישראלונותיהם של ישראלונותיהם של ישראלוווווראה עוראה עוראה עוראה ע    ,,,,עיניועיניועיניועיניו
    ,,,,באותה שעהבאותה שעהבאותה שעהבאותה שעה    ....ועומדים מן הארץ ועד לרקיעועומדים מן הארץ ועד לרקיעועומדים מן הארץ ועד לרקיעועומדים מן הארץ ועד לרקיע

ואת ואת ואת ואת     ,,,,והרג את גד החוזהוהרג את גד החוזהוהרג את גד החוזהוהרג את גד החוזה    ,,,,מיםמיםמיםמיםירד מלאך מן השירד מלאך מן השירד מלאך מן השירד מלאך מן הש
וכיון וכיון וכיון וכיון     ....והזקנים שהיו עמווהזקנים שהיו עמווהזקנים שהיו עמווהזקנים שהיו עמו    ,,,,בניו של דודבניו של דודבניו של דודבניו של דוד    תתתתארבעארבעארבעארבע

    ,,,,ושוב לא היה בו כחושוב לא היה בו כחושוב לא היה בו כחושוב לא היה בו כח    ,,,,רתתרתתרתתרתת    ,,,,שראה את חרבושראה את חרבושראה את חרבושראה את חרבו
פסוק זה . . . . וגו'וגו'וגו'וגו'בא בימים בא בימים בא בימים בא בימים והמלך דוד זקן והמלך דוד זקן והמלך דוד זקן והמלך דוד זקן ''''שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר 

אמר בעיקבות אותו שבתחילת ספר מלכים, נֶ 
וכיון שהיה זה וכיון שהיה זה וכיון שהיה זה וכיון שהיה זה וכו'. שאעפ"י שדוד נענש שאעפ"י שדוד נענש שאעפ"י שדוד נענש שאעפ"י שדוד נענש     הדבר.

ענשו גם על עבירות ענשו גם על עבירות ענשו גם על עבירות ענשו גם על עבירות עת זעם (עידנא דרתחא), נעת זעם (עידנא דרתחא), נעת זעם (עידנא דרתחא), נעת זעם (עידנא דרתחא), נ
        שאין חייבים עליהם בזמנים אחרים.שאין חייבים עליהם בזמנים אחרים.שאין חייבים עליהם בזמנים אחרים.שאין חייבים עליהם בזמנים אחרים.

        
זאת חושבני, כי צריכים לדעת דבר חשוב.  בכלבכלבכלבכל

כמובן, צריכים להיזהר ולמנוע ככל האפשר 
מלהתקרב ומלהסתכן. וחמירא סכנתא 

. בכל זאת עלינו לדעת כי אין שום מאיסורא
דבר בלי השגחה פרטית. ישנו שילוב של 
דברים רוחניים, ביחד עם מחלות טבעיות. 
דהיינו, וירוס או חיידק ושכמותם, אינם דברים 
טבעיים לגמרי, אלא הם שילוב רוחני וגשמי 

ביחד. ואמנם, קשה לנו להבין זאת, כי 
יות, אבל בעוונותינו הרבים אין לנו עיניים ראו

הרואה יראה בספר שער הכוונות, שם מפורש 
  כך.

  
כי כי כי כי     ,,,,הענין הואהענין הואהענין הואהענין הוא, [דפים י"ג וי"ד הנז"ל] לשונו שם וזהוזהוזהוזה

הם הם הם הם     ,,,,שיש באותם בירורים כנז'שיש באותם בירורים כנז'שיש באותם בירורים כנז'שיש באותם בירורים כנז'    פותפותפותפותאותם הקליאותם הקליאותם הקליאותם הקלי
  . . . . מגיפהמגיפהמגיפהמגיפההמכים ונוגפים לאדם בזמן ההמכים ונוגפים לאדם בזמן ההמכים ונוגפים לאדם בזמן ההמכים ונוגפים לאדם בזמן ה

  
ויטאל מסביר שם את אופן התיקון לפני  מהר"חמהר"חמהר"חמהר"ח

פה, כן, ומציין כי אחד מסגולות המועילות למגי
להחזיר בני אדם בתשובה, כי בזה מכניעים את 
הקליפה. הוא מוסיף להסביר דברים גבוהים, 

התיקון התיקון התיקון התיקון שהכל נגרם מהעבירות וכו'. וזה לשונו, 
כי בזה כי בזה כי בזה כי בזה     ,,,,השני הוא להחזיר לבני אדם בתשובההשני הוא להחזיר לבני אדם בתשובההשני הוא להחזיר לבני אדם בתשובההשני הוא להחזיר לבני אדם בתשובה

מורי ז"ל מורי ז"ל מורי ז"ל מורי ז"ל     ייייללללמר מר מר מר עוד יחוד אחר אעוד יחוד אחר אעוד יחוד אחר אעוד יחוד אחר א    ....מכניע הקליפהמכניע הקליפהמכניע הקליפהמכניע הקליפה
כבר הודעתיך כבר הודעתיך כבר הודעתיך כבר הודעתיך     ,,,,וזה עניינווזה עניינווזה עניינווזה עניינו    ינן,ינן,ינן,ינן,ממממר ר ר ר בבבב    מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהלזמן הלזמן הלזמן הלזמן ה

הם ממה הם ממה הם ממה הם ממה     ,,,,י כל הנשמות של בני אדםי כל הנשמות של בני אדםי כל הנשמות של בני אדםי כל הנשמות של בני אדםככככ
וכאשר בתוך וכאשר בתוך וכאשר בתוך וכאשר בתוך וכו'. וכו'. וכו'. וכו'. שמתברר מן ז' מלכי אדום שמתברר מן ז' מלכי אדום שמתברר מן ז' מלכי אדום שמתברר מן ז' מלכי אדום 

זה זה זה זה     ,,,,הבירורים יש קצת פסולת שלא הובררהבירורים יש קצת פסולת שלא הובררהבירורים יש קצת פסולת שלא הובררהבירורים יש קצת פסולת שלא הוברר
הממית לאדם הממית לאדם הממית לאדם הממית לאדם     ,,,,הפסולת נעשה ארס וסם המותהפסולת נעשה ארס וסם המותהפסולת נעשה ארס וסם המותהפסולת נעשה ארס וסם המות

[דברים כ"ח כ"א]     פסוקפסוקפסוקפסוק    ודודודודססססוא וא וא וא והוהוהוה    ,,,,מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהבזמן הבזמן הבזמן הבזמן ה
ֶבר ָך ֶאת ַהּדָ ק ְיָי ּבְ ֶברַיְדּבֵ ָך ֶאת ַהּדָ ק ְיָי ּבְ ֶברַיְדּבֵ ָך ֶאת ַהּדָ ק ְיָי ּבְ ֶברַיְדּבֵ ָך ֶאת ַהּדָ ק ְיָי ּבְ [מרן שליט"א מכנה ואומר, . . . . ַיְדּבֵ

            בו]. בו]. בו]. בו]. 
        

והענין והענין והענין והענין     , מהרח"ו מסביר זאת ואומר כך,וכאמורוכאמורוכאמורוכאמור
שיש באותם בירורים שיש באותם בירורים שיש באותם בירורים שיש באותם בירורים     פותפותפותפותכי אותם הקליכי אותם הקליכי אותם הקליכי אותם הקלי    ,,,,הואהואהואהוא
. . . . מגיפהמגיפהמגיפהמגיפההם המכים ונוגפים לאדם בזמן ההם המכים ונוגפים לאדם בזמן ההם המכים ונוגפים לאדם בזמן ההם המכים ונוגפים לאדם בזמן ה    ,,,,כנז'כנז'כנז'כנז'

ותמיד ותמיד ותמיד ותמיד     ,,,,אינם נפרדים ממנואינם נפרדים ממנואינם נפרדים ממנואינם נפרדים ממנו    ,,,,ואחר שהכו אותוואחר שהכו אותוואחר שהכו אותוואחר שהכו אותו
    ,,,,ומקיפין אותו מכל סביבותיוומקיפין אותו מכל סביבותיוומקיפין אותו מכל סביבותיוומקיפין אותו מכל סביבותיו    ,,,,דבוקים עמודבוקים עמודבוקים עמודבוקים עמו

אלא אפילו אלא אפילו אלא אפילו אלא אפילו     ,,,,ולא עודולא עודולא עודולא עוד    ת.ת.ת.ת.שיעור כמה אמושיעור כמה אמושיעור כמה אמושיעור כמה אמו
או אפילו או אפילו או אפילו או אפילו     ,,,,ם המוכהם המוכהם המוכהם המוכההשכונה שעומד שהשכונה שעומד שהשכונה שעומד שהשכונה שעומד ש    ההההבאותבאותבאותבאות

    ....צריך להתרחק ממנוצריך להתרחק ממנוצריך להתרחק ממנוצריך להתרחק ממנו    ,,,,איזה כלי ומלבוש שלואיזה כלי ומלבוש שלואיזה כלי ומלבוש שלואיזה כלי ומלבוש שלו
הוא מתדבק באותם הוא מתדבק באותם הוא מתדבק באותם הוא מתדבק באותם     ,,,,וכל ההולך ומתדבק שםוכל ההולך ומתדבק שםוכל ההולך ומתדבק שםוכל ההולך ומתדבק שם

  . . . . נזקנזקנזקנזקייייויכול להויכול להויכול להויכול לה    כרות,כרות,כרות,כרות,הנזהנזהנזהנז    פותפותפותפותהקליהקליהקליהקלי
  

לנו לחשוב כי זהו וירוס גרידא, אלא דע לך,  אלאלאלאל
כי יש לו גם "שכן". את השכן הזה, לא רואים 
בעיניים, והוא קליפה טמאה. ואפשר להינזק 
ממנה. מסתבר דהיינו הך, כלומר זהו מקור 

  ת של הוירוס. יוּ היניקה והחֲ 



  ה'תש"פ ב'של"א ויקהל ופקודימוצש"ק 
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וזהו טעם וזהו טעם וזהו טעם וזהו טעם מהר"ח ויטאל בזה"ל,  מסבירמסבירמסבירמסביר
    ,,,,כי תבואכי תבואכי תבואכי תבוא    רשתרשתרשתרשתשבפשבפשבפשבפ    תתתתוהמכווהמכווהמכווהמכו    םםםםשבשאר החלאישבשאר החלאישבשאר החלאישבשאר החלאי

כמו בענין הדבר כמו בענין הדבר כמו בענין הדבר כמו בענין הדבר     ',',',',ידבקידבקידבקידבק''''בהו בהו בהו בהו     תיבתיבתיבתיבלא כלא כלא כלא כ
    ותותותותאין הקליפאין הקליפאין הקליפאין הקליפ    ,,,,לאיםלאיםלאיםלאיםלפי שבשאר החלפי שבשאר החלפי שבשאר החלפי שבשאר הח    ....מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהוהוהוהוה

שא"כ במכת הדבר שא"כ במכת הדבר שא"כ במכת הדבר שא"כ במכת הדבר ממממ    ....ההם מתדבקים שםההם מתדבקים שםההם מתדבקים שםההם מתדבקים שם
הבירורים הבירורים הבירורים הבירורים     פותפותפותפותקליקליקליקלי    נתנתנתנתשהיא מבחישהיא מבחישהיא מבחישהיא מבחי    ,,,,והמגיפהוהמגיפהוהמגיפהוהמגיפה

הם דבוקים בו ובמלבושיו ובשכונתו הם דבוקים בו ובמלבושיו ובשכונתו הם דבוקים בו ובמלבושיו ובשכונתו הם דבוקים בו ובמלבושיו ובשכונתו     כרים,כרים,כרים,כרים,הנזהנזהנזהנז
  . ובכל כליוובכל כליוובכל כליוובכל כליו

  

כי סוד כי סוד כי סוד כי סוד     ,,,,והענין הואוהענין הואוהענין הואוהענין הואהוא מוסיף בזה"ל,  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
הוא הוא הוא הוא כי גם אחת מסבות מכת הדבר כי גם אחת מסבות מכת הדבר כי גם אחת מסבות מכת הדבר כי גם אחת מסבות מכת הדבר     ,,,,הדבר הואהדבר הואהדבר הואהדבר הוא

דע"ב ס"ג דע"ב ס"ג דע"ב ס"ג דע"ב ס"ג     תתתתנמשך מזה כי כאשר ארבעה הויונמשך מזה כי כאשר ארבעה הויונמשך מזה כי כאשר ארבעה הויונמשך מזה כי כאשר ארבעה הויו
אז מסתלקים אז מסתלקים אז מסתלקים אז מסתלקים     ,,,,אינם מאיריםאינם מאיריםאינם מאיריםאינם מאירים    ,,,,מ"ה ב"ןמ"ה ב"ןמ"ה ב"ןמ"ה ב"ן
ונשארים המלוים שלהם ונשארים המלוים שלהם ונשארים המלוים שלהם ונשארים המלוים שלהם ות, ות, ות, ות, הפשוטהפשוטהפשוטהפשוט    םםםםאותיותיהאותיותיהאותיותיהאותיותיה

    ....סך ארבעתן קכ"חסך ארבעתן קכ"חסך ארבעתן קכ"חסך ארבעתן קכ"ח    ,,,,שהם מ"ו ל"ז י"ט כ"ושהם מ"ו ל"ז י"ט כ"ושהם מ"ו ל"ז י"ט כ"ושהם מ"ו ל"ז י"ט כ"ו    ,,,,לבדלבדלבדלבד
וכללות כולם וכללות כולם וכללות כולם וכללות כולם     ,,,,ועם כללות ארבעתן קל"בועם כללות ארבעתן קל"בועם כללות ארבעתן קל"בועם כללות ארבעתן קל"ב

כי לסיבת הסתלקות כי לסיבת הסתלקות כי לסיבת הסתלקות כי לסיבת הסתלקות     ,,,,כמנין שם נג"ףכמנין שם נג"ףכמנין שם נג"ףכמנין שם נג"ף    ,,,,קל"גקל"גקל"גקל"ג
        ....בא נגף בעולםבא נגף בעולםבא נגף בעולםבא נגף בעולם    ,,,,נז' מן המלויםנז' מן המלויםנז' מן המלויםנז' מן המלויםהההה
  

להבין כיצד מסבירים זאת, הקשיבו  בשבילבשבילבשבילבשביל
, [דף נ"ה]לדבר מעניין שכתב בספר שושן סודות 

שנתחבר מתלמידי הרמב"ן. אמנם אנחנו 
מדברים על מלאכי החבלה, והוא מדבר על 
השדים, אבל נראה שיש ללמוד ולהקיש זה 

סוד השדים. דע כי הסכמת סוד השדים. דע כי הסכמת סוד השדים. דע כי הסכמת סוד השדים. דע כי הסכמת מזה. וזה לשונו, 
הישמעאלים והיונים, כל שכן לאומה הישמעאלים והיונים, כל שכן לאומה הישמעאלים והיונים, כל שכן לאומה הישמעאלים והיונים, כל שכן לאומה 
הישראלית, מודים במציאותם, חוץ מן הישראלית, מודים במציאותם, חוץ מן הישראלית, מודים במציאותם, חוץ מן הישראלית, מודים במציאותם, חוץ מן 

הם לא מאמנים, אלא רק במה הפילסופים. הפילסופים. הפילסופים. הפילסופים. 
ואין ספק כי הם מורכבים מאויר ואין ספק כי הם מורכבים מאויר ואין ספק כי הם מורכבים מאויר ואין ספק כי הם מורכבים מאויר שהם רואים. 

, שיש , שיש , שיש , שיש [במס' מגילה]ואש. וכבר ידעת מאמר רז"ל ואש. וכבר ידעת מאמר רז"ל ואש. וכבר ידעת מאמר רז"ל ואש. וכבר ידעת מאמר רז"ל 
בהן ג' דברים כבני אדם. אוכלים ושותים ופרים בהן ג' דברים כבני אדם. אוכלים ושותים ופרים בהן ג' דברים כבני אדם. אוכלים ושותים ופרים בהן ג' דברים כבני אדם. אוכלים ושותים ופרים 

ומתים. וג' כמלאכי השרת, רואים ואינם ומתים. וג' כמלאכי השרת, רואים ואינם ומתים. וג' כמלאכי השרת, רואים ואינם ומתים. וג' כמלאכי השרת, רואים ואינם ורבים ורבים ורבים ורבים 
נראים, יודעים העתידות, וטסים מסוף העולם נראים, יודעים העתידות, וטסים מסוף העולם נראים, יודעים העתידות, וטסים מסוף העולם נראים, יודעים העתידות, וטסים מסוף העולם 

        ועד סופו. ועד סופו. ועד סופו. ועד סופו. 
  

ואל יטעוך הפילסופים בדבריהם. כי בלי ספק ואל יטעוך הפילסופים בדבריהם. כי בלי ספק ואל יטעוך הפילסופים בדבריהם. כי בלי ספק ואל יטעוך הפילסופים בדבריהם. כי בלי ספק 
הם נמצאים. והם יראים מהשי"ת, וכדאיתא הם נמצאים. והם יראים מהשי"ת, וכדאיתא הם נמצאים. והם יראים מהשי"ת, וכדאיתא הם נמצאים. והם יראים מהשי"ת, וכדאיתא 

י דלא מפקי שם שמים י דלא מפקי שם שמים י דלא מפקי שם שמים י דלא מפקי שם שמים , גמיֵר , גמיֵר , גמיֵר , גמיֵר [דף ג']במגילה במגילה במגילה במגילה 
לבטלה. והם חיים אורך ימים, עד שמיום לבטלה. והם חיים אורך ימים, עד שמיום לבטלה. והם חיים אורך ימים, עד שמיום לבטלה. והם חיים אורך ימים, עד שמיום 

היום הזה, לא עברו היום הזה, לא עברו היום הזה, לא עברו היום הזה, לא עברו     שנברא העולם, עדשנברא העולם, עדשנברא העולם, עדשנברא העולם, עד
ממלכים שלהם, כי אם שלושה. והם אשמדאי. ממלכים שלהם, כי אם שלושה. והם אשמדאי. ממלכים שלהם, כי אם שלושה. והם אשמדאי. ממלכים שלהם, כי אם שלושה. והם אשמדאי. 

והנד ובילאד. ובלאד, והנד ובילאד. ובלאד, והנד ובילאד. ובלאד, והנד ובילאד. ובלאד,     הוא היה בזמן חז"ל.

עודנו חי וקיים. ושרי בוהן ושרי כוס ושרי כך עודנו חי וקיים. ושרי בוהן ושרי כוס ושרי כך עודנו חי וקיים. ושרי בוהן ושרי כוס ושרי כך עודנו חי וקיים. ושרי בוהן ושרי כוס ושרי כך 
        יוכיחו, כי הם באים ומודיעים עתידות. יוכיחו, כי הם באים ומודיעים עתידות. יוכיחו, כי הם באים ומודיעים עתידות. יוכיחו, כי הם באים ומודיעים עתידות. 

  

ך על דברי רז"ל, וסור מפחד ך על דברי רז"ל, וסור מפחד ך על דברי רז"ל, וסור מפחד ך על דברי רז"ל, וסור מפחד מוֹ מוֹ מוֹ מוֹ לכן סְ לכן סְ לכן סְ לכן סְ 
הפילסופים האומרים כי השגעון הבאה הפילסופים האומרים כי השגעון הבאה הפילסופים האומרים כי השגעון הבאה הפילסופים האומרים כי השגעון הבאה 

ממרה שחורה, ולא מן השדים. ממרה שחורה, ולא מן השדים. ממרה שחורה, ולא מן השדים. ממרה שחורה, ולא מן השדים.     לאנשים, היאלאנשים, היאלאנשים, היאלאנשים, היא
כאשר הם רואים אנשים המשתבשים 
ומשתגעים, טוענים הפילסופים כי הדבר מגיע 
להם ממרה שחורה. הם חושבים, כי להיותם 
עצובים ומדוכאים, לכן הם גם השתגעו, עד 
שיצאו מדעתם, ועושים שטיות. אומר בעל 
שושן סודות על כך, אל תאמין. השיגעון הזה 

  דים. הוא מן הש
  

זאת הוא מוסיף ואומר, כי הפילסופים  ובכלובכלובכלובכל
צודקים במחצה מדבריהם. אבל עתה תשמעו 
טוב, כיצד הוא משלב את שני הדברים. וזה 

אנחנו מודים להם בחצי טעותם. שהגורם אנחנו מודים להם בחצי טעותם. שהגורם אנחנו מודים להם בחצי טעותם. שהגורם אנחנו מודים להם בחצי טעותם. שהגורם לשונו, 
להיראות באיש ההוא המרה שחורה, היא להיראות באיש ההוא המרה שחורה, היא להיראות באיש ההוא המרה שחורה, היא להיראות באיש ההוא המרה שחורה, היא 

דהיינו, פגיעת השדים, שהטילו בו הארס. פגיעת השדים, שהטילו בו הארס. פגיעת השדים, שהטילו בו הארס. פגיעת השדים, שהטילו בו הארס. 
האמת היא כי הוא נפגע מן השדים. אבל בכל 

הולידו בו המרה הולידו בו המרה הולידו בו המרה הולידו בו המרה זאת הוא משלב ואומר, כי הם 
ישנו שילוב בין המרה שחורה. ודע זה היטב. שחורה. ודע זה היטב. שחורה. ודע זה היטב. שחורה. ודע זה היטב. 

  שחורה, לבין השדים. הכל הולך ביחד. 
  

זאת בס"ד. מצד אחד, ישנם דברים  נסבירנסבירנסבירנסביר
ארסיים. אבל מאידך גיסא, יש לדעת "היטב", 
שהמרה השחורה מגיעה מאת השדים. כך אומר 
השושן סודות כלפי המרה שחורה. ולענייננו, 
לגבי המגיפות והדבר, הוא מגיע בשילוב 

  מלאכים, וגם על ידי וירוסים.
  

שבמקום אחר מן הספר שושן סודות, או  זכורניזכורניזכורניזכורני
ים מעבירים ספר אחר, כתוב דבר דומה, ששִד ב

את ממקומו, לחלון של אותו אדם, כדי שינזק 
  מזה. 

  

דלעיל הוא נפלא, מתיישב על הדעת,  הרעיוןהרעיוןהרעיוןהרעיון
ועונה על שאלות רבות. יש כאן שיתוף שני 
גורמים, רוחני וגשמי. ויש לצרף ולקשר לנדון 
דידן את דברי מהר"ז הרופא במדרש החפץ, 

  הקודם.שהבאנו בשיעור 
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הדבר הראשון החשוב, שנתעורר לתקן  לכןלכןלכןלכן
את מעשינו. יהי רצון שזכות השמירה, תגין 
בעדנו. ובפרט זכות ולימוד התורה. ואעפ"י 
שלימוד התורה פחת קצת, ובטלו קולות 
הלימוד בעוה"ר מבתי מדרשות, אבל ברוך ה', 
אפשר ללמוד בבתים דרך מכשירים. אפשר גם 

ההיפך הוא הנכון, כי ללמוד לבד. יכול להיות ש
כיום בלימוד התורה יש פחות הפרעות. אלא 
אם כן, יכול להיות שהוא מפריע לעצמו. אבל 
צריך לדעת, כי אם לא נלמד את הלקח, אזי 
ח"ו יכול לקרות מה שאמר הרמב"ם, שהבאנו 

  את דבריו לעיל. 

  
ימות המשיח, דברי המכתב מאליהו, וקורות אחרית ימות המשיח, דברי המכתב מאליהו, וקורות אחרית ימות המשיח, דברי המכתב מאליהו, וקורות אחרית ימות המשיח, דברי המכתב מאליהו, וקורות אחרית 

  הימים.הימים.הימים.הימים.
  

ה לסיים, וחפצי לגמור בדבר טוב, שאני רוצ כיוןכיוןכיוןכיון
נזכיר את מה שאמרנו בשיעור שעבר, על 

ן ן ן ן """"ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיעַ ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיעַ ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיעַ ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיעַ [ויקרא כ"ו מ"ג], הפסוק 
הבאנו מדברי מדרש אור האפילה, . . . . וגו'    ּוְבַיַעןּוְבַיַעןּוְבַיַעןּוְבַיַען

כי מלכות הרביעית תימשך עד תש"פ. ואת 
דעות האומרים, כי יתכן שהכוונה בעצם היא 

היא שנת ה'תש"פ, והיא שנת לשנתנו זאת, 
  הגאולה.

  

להביא מאמרי חז"ל נוספים, האומרים  הוספנוהוספנוהוספנוהוספנו
כי יבוא דבר גדול על אומות העולם. ומי יודע 
אם הדבר לא פגע דוקא במדינת איטליה, כי 
היא מקום משכנה של מלכות רומי. שרשם הוא 
משם, וממנה מתחילה כל מלכות אדום. אותו 

סטוריית עמנו הדבר לגבי מדינת ספרד. בהי
ידוע כי הם עשו צרות רבות ליהודים. 
האינקביזיציה. ונצטרפו יחד עמם גם 

  הישמעאלים, מאירן. 
  

מהקהל: המכתב מאליהו מזכיר את  הערההערההערההערה
איטליה, ומדינת אדום, שהם יפלו לפני בוא 

  המשיח.
  

א: יפה מאד. לכן הבאתי "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
 את הספר מכתב מאליהו כאן, ממנו נקרא עוד

  מעט. 

לפני כן, רצוני להוציא מלבם של כמה,  אמנםאמנםאמנםאמנם
שמביאים כל מיני מאמרי חז"ל, שהם אינם 

  קשורים לזמננו. 
  

, מובא ענייני ]390עמ' [אוצר המדרשים  בספרבספרבספרבספר
    ....האות השניהאות השניהאות השניהאות השניאותות המשיח. ושם כתוב כך, 

גדול גדול גדול גדול     ,,,,מביא הקדוש ברוך הוא חום בעולםמביא הקדוש ברוך הוא חום בעולםמביא הקדוש ברוך הוא חום בעולםמביא הקדוש ברוך הוא חום בעולם
עם שחפת וקדחת. ורבים עם שחפת וקדחת. ורבים עם שחפת וקדחת. ורבים עם שחפת וקדחת. ורבים     ,,,,מחמתה של חמהמחמתה של חמהמחמתה של חמהמחמתה של חמה

, וממיתים מאומות , וממיתים מאומות , וממיתים מאומות , וממיתים מאומות מגיפהמגיפהמגיפהמגיפהרעים ודבר ורעים ודבר ורעים ודבר ורעים ודבר ו    חלאיםחלאיםחלאיםחלאים
האם אתם . . . . העולם אלף אלפים בכל יוםהעולם אלף אלפים בכל יוםהעולם אלף אלפים בכל יוםהעולם אלף אלפים בכל יום

שומעים מה שכתוב פה? אלף אלפים בכל יום... 
רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו וכל וכל וכל וכל מליון. 

ויצעקו אוי לנו אנה נלך ואנה ויצעקו אוי לנו אנה נלך ואנה ויצעקו אוי לנו אנה נלך ואנה ויצעקו אוי לנו אנה נלך ואנה     מות העולם,מות העולם,מות העולם,מות העולם,אואואואו
ושואלים ושואלים ושואלים ושואלים     ,,,,קברו בחייוקברו בחייוקברו בחייוקברו בחייונברח, וחופרים כל אחד נברח, וחופרים כל אחד נברח, וחופרים כל אחד נברח, וחופרים כל אחד 

        ....את נפשם למותאת נפשם למותאת נפשם למותאת נפשם למות
        

שכך אומר המדרש, ברם אי  , אפילואמנםאמנםאמנםאמנם
אפשר לתלוש אותו מאמצע, ולומר כי זהו מה 
שקורה כיום. כי לפני כן צריך לחול האות 
הראשון המובא שם, שהוא עוד לא התקיים, 
וא"כ אינו קשור לזמננו. והרי האות הראשון 
המובא לפני כן, הוא לגבי שלושת המלכים. 

האות הראשון, עתיד האות הראשון, עתיד האות הראשון, עתיד האות הראשון, עתיד וכך אומר המדרש, 
ברוך הוא להעמיד שלשה מלכים ברוך הוא להעמיד שלשה מלכים ברוך הוא להעמיד שלשה מלכים ברוך הוא להעמיד שלשה מלכים הקדוש הקדוש הקדוש הקדוש 

ומשקרים ומראים עצמם לבני ומשקרים ומראים עצמם לבני ומשקרים ומראים עצמם לבני ומשקרים ומראים עצמם לבני     ,,,,וכופרים בדעתםוכופרים בדעתםוכופרים בדעתםוכופרים בדעתם
אדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים, אדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים, אדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים, אדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים, 

מות מות מות מות וכופרים אווכופרים אווכופרים אווכופרים או    ,,,,ומתעים ומבלבלים כל הבריותומתעים ומבלבלים כל הבריותומתעים ומבלבלים כל הבריותומתעים ומבלבלים כל הבריות
מובא שם האות  וכו'. אח"כ    בדיניהםבדיניהםבדיניהםבדיניהם    עולםעולםעולםעולםהההה

    הקדוש ברוך הוא מוריד טל של דםהקדוש ברוך הוא מוריד טל של דםהקדוש ברוך הוא מוריד טל של דםהקדוש ברוך הוא מוריד טל של דם    השלישי,
  וכו'. 

  
כל המופתים מסביב, אנחנו עוד לא רואים.  אתאתאתאת

מי שמצטט רק את השורות הללו, של האות 
השני, הרי הוא יכול גם לומר כי התורה מצווה 

ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים אותנו ואומרת,  ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדּתֶ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדּתֶ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדּתֶ ַוֲעַבְדּתֶ
ֲחִויֶתם ָלֶהם ּתַ ֲחִויֶתם ָלֶהםְוִהׁשְ ּתַ ֲחִויֶתם ָלֶהםְוִהׁשְ ּתַ ֲחִויֶתם ָלֶהםְוִהׁשְ ּתַ לפני כל דבר שמביאים, ... ... ... ... ְוִהׁשְ

צריכים לראות גם מה כתוב לפני כן, ואחרי כן. 
יות ועוד לא מתקיימים שאר הדברים, בה

ובעיקר האות הראשון, שמע מינה, והוא לא 
  נוגע לזמננו.
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מה שכן מתקיים לעיננו, הוא מה שנז'  אבלאבלאבלאבל
בתוספתא מסכת תענית ובשהש"ר שהבאנו 
בס"ד בשיעור הקודם, ומה שאותו השואל 
הזכיר מקודם, את מה שכתוב בספר מכתב 

והוא מתקשר ], 205 – 204[חלק ג' עמודים מאליהו 
גם כן אל מה שאמרנו מקודם. הרי רמזנו מקודם 
בקיצור, כי בימות המשיח, לבד ממלכות אדום 
שתיפגע, גם מלכות ישמעאל תיפגע יחד עמה, 
ואמרנו כי יתכן שאלו הם האירנים, 
הישמעאלים, שהם מקבלים את המכות 
הקשות ביותר. ומי יודע? כל דברינו הם 

ונותינו הרבים, אין לנו השערות גרידא, כי בעו
  יכולת לדעת דברים ברורים.

  
הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר  אומראומראומראומר

[ויקרא רבה שמיני, על מאמר חז"ל על מאמר חז"ל על מאמר חז"ל על מאמר חז"ל שם בזה"ל, 
, 'ואת החזיר', זו אדום. והוא גרה לא , 'ואת החזיר', זו אדום. והוא גרה לא , 'ואת החזיר', זו אדום. והוא גרה לא , 'ואת החזיר', זו אדום. והוא גרה לא פרשה י"ג]

יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. ולמה נקרא יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. ולמה נקרא יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. ולמה נקרא יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. ולמה נקרא 
שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה, הדא הוא שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה, הדא הוא שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה, הדא הוא שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה, הדא הוא 

ַהר     ],עובדיה פרק א, כא[דכתיב דכתיב דכתיב דכתיב  ִעים ּבְ ַהר ְוָעלּו מֹוׁשִ ִעים ּבְ ַהר ְוָעלּו מֹוׁשִ ִעים ּבְ ַהר ְוָעלּו מֹוׁשִ ִעים ּבְ ְוָעלּו מֹוׁשִ
ו    ,,,,ִציֹּוןִציֹּוןִציֹּוןִציֹּון ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ וִלׁשְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ וִלׁשְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ וִלׁשְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ לּוָכה    ,,,,ִלׁשְ לּוָכהְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ לּוָכהְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ לּוָכהְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ         ....ְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ

        
מלכות אדום, אינה גוררת מלכות אחרת. מלכות אדום, אינה גוררת מלכות אחרת. מלכות אדום, אינה גוררת מלכות אחרת. מלכות אדום, אינה גוררת מלכות אחרת. 
מאחר וכח שליטתה הוא עד סוף הנהגת העולם מאחר וכח שליטתה הוא עד סוף הנהגת העולם מאחר וכח שליטתה הוא עד סוף הנהגת העולם מאחר וכח שליטתה הוא עד סוף הנהגת העולם 

. ומחזרת עטרה . ומחזרת עטרה . ומחזרת עטרה . ומחזרת עטרה וכו'הזה, עד ימות המשיח הזה, עד ימות המשיח הזה, עד ימות המשיח הזה, עד ימות המשיח 
לבעליה, כלומר, מלכות משיח, צומחת לבעליה, כלומר, מלכות משיח, צומחת לבעליה, כלומר, מלכות משיח, צומחת לבעליה, כלומר, מלכות משיח, צומחת 

מלכות אדום. שעל ידי חרבנה מלכות אדום. שעל ידי חרבנה מלכות אדום. שעל ידי חרבנה מלכות אדום. שעל ידי חרבנה מתוך מתוך מתוך מתוך ומתגלה ומתגלה ומתגלה ומתגלה 
של מלכות אדום, עולה ומתגלה מלכות שמים, של מלכות אדום, עולה ומתגלה מלכות שמים, של מלכות אדום, עולה ומתגלה מלכות שמים, של מלכות אדום, עולה ומתגלה מלכות שמים, 

יבוא יבוא יבוא יבוא     ,,,,חרבנה של אדוםחרבנה של אדוםחרבנה של אדוםחרבנה של אדום'והיתה לי"י המלוכה'. 'והיתה לי"י המלוכה'. 'והיתה לי"י המלוכה'. 'והיתה לי"י המלוכה'. 
כאשר מביא כאשר מביא כאשר מביא כאשר מביא     ....רק על ידי חורבן העולם הזהרק על ידי חורבן העולם הזהרק על ידי חורבן העולם הזהרק על ידי חורבן העולם הזה

שיסודות חיי העולם שיסודות חיי העולם שיסודות חיי העולם שיסודות חיי העולם     ,,,,הקב"ה את העולם למצבהקב"ה את העולם למצבהקב"ה את העולם למצבהקב"ה את העולם למצב
הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט 

עולם עולם עולם עולם יהפכו לחיי דאגה, פחד וייסורים, וכל היהפכו לחיי דאגה, פחד וייסורים, וכל היהפכו לחיי דאגה, פחד וייסורים, וכל היהפכו לחיי דאגה, פחד וייסורים, וכל ה
            ....רבןרבןרבןרבןכולו יעמוד תחת אימת הרס וחכולו יעמוד תחת אימת הרס וחכולו יעמוד תחת אימת הרס וחכולו יעמוד תחת אימת הרס וח

  

לראות זאת בעיננו, כי כל האסונות  אפשראפשראפשראפשר
שבאים לעולם, הגויים לא מייחסים אותם 
לבורא עולם. כולם זוכרים את הצונאמי שהיה 

, ואף אחד מהם לא אמר שהיו לפני כמה שנים
צריכים לתקן את הרשעים שם, שהם טמאים, 

ושטפו  -מבול  -ולכן באו עליהם גלי הים 

אותם. אינני יודע אם מישהו התעורר. אבל 
לפחות, אם הם לא מתעוררים, שאנחנו 
נתעורר. הרי אנחנו מצפים לביאת המשיח. אם 
הם לא ילמדו את הלקח, אנחנו לא יודעים עד 

יגיע ענשו של ה'. איננו יודעים חשבונות  היכן
  שמים. 

  
בדברי המכתב מאליהו שכתב בזה"ל,  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך

לעין כל, שהתרברבותו של האדם לעין כל, שהתרברבותו של האדם לעין כל, שהתרברבותו של האדם לעין כל, שהתרברבותו של האדם  יתגלהיתגלהיתגלהיתגלה אזאזאזאז
וגאוותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה, וגאוותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה, וגאוותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה, וגאוותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה, 

אז יכירו את אז יכירו את אז יכירו את אז יכירו את     ....כביכול, מביאים רק לאבדוןכביכול, מביאים רק לאבדוןכביכול, מביאים רק לאבדוןכביכול, מביאים רק לאבדון
כשהם כשהם כשהם כשהם     ,,,,ההעדר וההפסד שבחיי העולם הזהההעדר וההפסד שבחיי העולם הזהההעדר וההפסד שבחיי העולם הזהההעדר וההפסד שבחיי העולם הזה

המובילים רק לכליה המובילים רק לכליה המובילים רק לכליה המובילים רק לכליה נים מכל תוכן רוחני, נים מכל תוכן רוחני, נים מכל תוכן רוחני, נים מכל תוכן רוחני, קָ קָ קָ קָ רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ ְמ ְמ ְמ ְמ 
ואבדון. כשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ואבדון. כשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ואבדון. כשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ואבדון. כשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו 

    "ועלו"ועלו"ועלו"ועלו, , , , אוותיו, אז יתגלה אורו של משיחאוותיו, אז יתגלה אורו של משיחאוותיו, אז יתגלה אורו של משיחאוותיו, אז יתגלה אורו של משיחותותותות
    עשיו".עשיו".עשיו".עשיו".מושיעים בהר ציון לשפוט את הר מושיעים בהר ציון לשפוט את הר מושיעים בהר ציון לשפוט את הר מושיעים בהר ציון לשפוט את הר 

ותיראה ירידתה וחרבנה של מלכות אדום לעין ותיראה ירידתה וחרבנה של מלכות אדום לעין ותיראה ירידתה וחרבנה של מלכות אדום לעין ותיראה ירידתה וחרבנה של מלכות אדום לעין 
        כל. כל. כל. כל. 

        
כך הורונו חז"ל (סנהדרין דף צ"ח ע"א), משיח כך הורונו חז"ל (סנהדרין דף צ"ח ע"א), משיח כך הורונו חז"ל (סנהדרין דף צ"ח ע"א), משיח כך הורונו חז"ל (סנהדרין דף צ"ח ע"א), משיח 

 יודעים כי רומי הואיתיב אפיתחא דרומי. יתיב אפיתחא דרומי. יתיב אפיתחא דרומי. יתיב אפיתחא דרומי. 
איטליה. אמנם דעת מהר"ם אלשיך בפירושו 
שושנת העמקים על שה"ש [ז' ו'] אין הכוונה כאן 
לרומי בירת איטליה, אלא היה בארץ ישראל 
בגליל עיר בשם רומי, ושם ישב גם הקיסר 
לעתים. ובסדר הדורות ע' ר' יוסי בן קיסמא, דף 
ק"ז ק"ח, האריך לחזק את דבריו, וע"ע שערי 

ימן ה' דף שכ"ד אותיות ט"ז נחמה במילואים ס
        י"ז, ואור ישראל מאנסי קובץ נ"ד מדף רכ"ט.  

        
שמקום התגלותו של משיח, הוא במקום שמקום התגלותו של משיח, הוא במקום שמקום התגלותו של משיח, הוא במקום שמקום התגלותו של משיח, הוא במקום 
ההעדר של אדום. בסופה. כי רק על ידי השגת ההעדר של אדום. בסופה. כי רק על ידי השגת ההעדר של אדום. בסופה. כי רק על ידי השגת ההעדר של אדום. בסופה. כי רק על ידי השגת 
ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני אדם ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני אדם ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני אדם ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני אדם 
להתרומם ולראות במבט רוחני, ותתבטל להתרומם ולראות במבט רוחני, ותתבטל להתרומם ולראות במבט רוחני, ותתבטל להתרומם ולראות במבט רוחני, ותתבטל 

   מלכות אדום, ואז יתגלה אורו של משיח.מלכות אדום, ואז יתגלה אורו של משיח.מלכות אדום, ואז יתגלה אורו של משיח.מלכות אדום, ואז יתגלה אורו של משיח.
  

יכול לדעת? אולי כל המתים שם כולם, הם  מימימימי
        גלגולי נשמות שהיו שם בעבר.

        
ַהר ִציֹּוןייייְוָעלּו מֹושִׁ ְוָעלּו מֹושִׁ ְוָעלּו מֹושִׁ ְוָעלּו מֹושִׁ רצון,  יהייהייהייהי ַהר ִציֹּוןִעים ּבְ ַהר ִציֹּוןִעים ּבְ ַהר ִציֹּוןִעים ּבְ ּפֹט ֶאת     ,,,,ִעים ּבְ ּפֹט ֶאת ִלׁשְ ּפֹט ֶאת ִלׁשְ ּפֹט ֶאת ִלׁשְ ִלׁשְ

ו וַהר ֵעׂשָ וַהר ֵעׂשָ וַהר ֵעׂשָ לּוָכה    ,,,,ַהר ֵעׂשָ לּוָכהְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ לּוָכהְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ לּוָכהְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ   . . . . ְוָהְיָתה ַליָי ַהּמְ
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בניסן נגאלו, בניסן נגאלו, בניסן נגאלו, בניסן נגאלו, גם סיימנו בשיעור שעבר,  כךכךכךכך
השם ב"ה יזכנו, ואם  ובניסן עתידים להיגאל.ובניסן עתידים להיגאל.ובניסן עתידים להיגאל.ובניסן עתידים להיגאל.

קרובים לגאולה, ודאי טוב. ובכל מקרה, אנחנו 
צריכים להתעורר. בין אם אנחנו ממש לפני בוא 
המשיח, ובין אם לא, אנחנו צריכים לשוב 
בתשובה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לחשוב 
מה י"י אלהיך שואל מעמך, כי אם ליראה וגו'. 
והדבר החשוב ביותר כעת, הוא לתקן את 

י משיח צדקנו עצמנו, שנהיה ראויים לקבל פנ
במהרה בימינו, אכי"ר. הרי המשיח יכול לבוא 
בכל יום, ואנחנו מחכים לו כל הזמן, כמו 

יִתי ְייָ שכתוב,  יִתי ְייָ ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ יִתי ְייָ ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ יִתי ְייָ ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ         ....ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ
  

 קרןקרןקרןקרןישראל עמך, והרם  קרןקרןקרןקרןמלכנו הרם  אבינואבינואבינואבינו
משיחך. תתבטל הקורונה, ובישועתך תרום 

  ותגביה קרננו.
  

        וווואין לבטל את התרגום בשבתות אלאין לבטל את התרגום בשבתות אלאין לבטל את התרגום בשבתות אלאין לבטל את התרגום בשבתות אל
  

מהקהל: האם אפשר לבטל את התרגום  שאלהשאלהשאלהשאלה
  בשבתות קודש כאלו?

  

א: אף ששמעתי שמועה "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
כזו, אבל התפלאתי לעצם השאלה. מה גרע 
התרגום לדידן, משאר התפילה. הרי אנחנו 
תופסים כד' הגאונים שהתרגום הוא חובה, 
מתקנת חז"ל, ואי אפשר לבטלו. ואם מחמת 

ייארע, אפשר  הלחץ וקוצר הזמן, ח"ו שלא
לדלג על מי שבירך וכדומה, ואפילו על קריאת 
הפרק במנורת המאור. אינני יודע מה יהיה 
שבת הבאה. אבל לעת עתה אם ישנן חששות 
כבדים כל כך, יכולים לקצר כאמור, אבל על 
התרגום אי אפשר לוותר. כשם שקריאת 

  התורה היא חובה, כן הדין בתרגום. 
  

, אי אפשר לוותר על התרגום, [זולת נסכםנסכםנסכםנסכם
בדלית ברירה, כי אין התרגום מעכב אף 
לדידן, שכך מפורש בירושל' מגילה, אף שאין 
התרגום מעכב, טעה מחזירין אותו], אך אפשר 

  לדלג על שאר דברים שאינם הכרחיים.
  

מהקהל: האם מיד כשיבוא המשיח,  שאלהשאלהשאלהשאלה
ייבנה בית המקדש, או שבית המקדש בשלב 

  אחר?

א: דבר ראשון, אי אפשר "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
כל כל כל כל כתב כך, [סוף הלכות מלכים] לדעת. הרמב"ם 

לא ידע אדם איך לא ידע אדם איך לא ידע אדם איך לא ידע אדם איך     ,,,,אלו הדברים וכיוצא בהןאלו הדברים וכיוצא בהןאלו הדברים וכיוצא בהןאלו הדברים וכיוצא בהן
אבל לפי מה שאמור להיות, . . . . עד שיהיועד שיהיועד שיהיועד שיהיו    ,,,,יהיויהיויהיויהיו

המשיח צריך לבנות בית המקדש. חוץ מזה, 
לפני כן צריכים להיות מלחמות, והדבר כלל 

ומגוג, שלכאורה היא איננו פשוט. מלחמת גוג 
גם צריכה להתרחש. גם המשיח צריך לתקן את 
כל עם ישראל, ולהשיב אותם שילכו בדרך ה'. 
כך שלא מוכרח שתכף ומיד, למחרת, הוא 
יבנה את בית המקדש. ואעפ"י שבגמרא 

ובמסכת ראש השנה [דף מ"ג]  במסכת עירובין
לגבי ביאת ובמסכת סופרים, [דף יא. ודף ל.] 

א והמשיח, יש לדון אולי משמעות אליהו הנבי
כזו, אבל קשה לומר בסוגיא זו דברים חתוכים. 
ועי' מ"ש בס"ד בתשו' עולת יצחק ח"ג סי' קנ"ה 

  אות ה' ד"ה אמנם.
  

מהקהל: האם אחרי שהמשיח יעשה מה  שאלהשאלהשאלהשאלה
שיעשה, רק אחרי כן אנחנו צריכים לברך את 
הברכות של ביאת המשיח, כגון את ברכת 

  חכם הרזים? 
  

א: אכן כן. בתחילה צריכים "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
להיות בטוחים שהוא המשיח, ורק אחרי כן 
נברך את הברכות הללו. לכן, רק אחרי 
שיתקיימו במשיח כל הייעודים, שיבנה את בית 

', אין הכי המקדש, וקיבץ את נדחי ישראל וכו
נמי. אבל בשלב הראשון, אפילו שהוא עושה 
דברים מיוחדים, עדיין הוא אינו אלא "בחזקת" 
משיח, כמ"ש הרמב"ם בסוף הלכות מלכים. כל 
עוד הוא רק בחזקת משיח, אי אפשר לברך את 

  הברכות, עד שיהיה דבר ברור. 
  

ב"ה יזכנו במהרה בימינו, אמן. העיקר  השםהשםהשםהשם
בכל מצב ובכל עניין. הוא שנתקן את עצמנו 

את זה הקב"ה מצפה מאתנו, ובזה יש להתחזק. 
צריכים להישמר לא להיות עקומים. ישראל, 
הוא מלשון ישר. ישורון. עלינו ללכת ביושר. 

  ויגלה כבוד מלכותו עלינו מהרה, אכי"ר.
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אנוּ  ,ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון ֶניךָ  ְלַחּלֹות ּבָ ְמַנע ,ּפָ ּתִ  ׁשֶ
יָפה ּגֵ ן ְולֹא ,ֵמָעֵלינוּ  ַהּמַ ִחית ִתּתֵ ׁשְ  ֶאל ָלֹבא ַהּמַ

ינוּ  ּתֵ ינוּ  ְוַעל ָעֵלינוּ  ְוַרֵחם. ּבָ ל ְוַעל עֹוָלֵלינוּ  ְוַעל ַטּפֵ  ּכָ
ָרֵאל ךָ  ִיׂשְ ל. ַעּמֶ ֵתנוּ  ְוַקּבֵ ִפּלָ מוֹ  ּתְ ְלּתָ  ּכְ ּבַ ּקִ  ְקטֶֹרת ׁשֶ
ים ּמִ ִהְקִטיר ַהּסַ ר ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ְלָפֶניךָ  ׁשֶ ֲאׁשֶ  ֵהֵחל ּכַ

ֶגף ָעם ַהּנֶ ֱאָמר, ּבָ ּנֶ ה ַויֹּאֶמר ׁשֶ  ֶאת ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ֹמׁשֶ
ה ְחּתָ חַ  ֵמַעל ֵאשׁ  ָעֶליהָ  ְוֶתן ַהּמַ ְזּבֵ ים ַהּמִ  ְקטֶֹרת ְוׂשִ

ר ָהֵעָדה ֶאל ְמֵהָרה ְוהֹוֵלךְ  י ֲעֵליֶהם ְוַכּפֵ ֶצף ָיָצא ּכִ  ַהּקֶ
ְפֵני ֶגף ֵהֵחל ְיהָוה ִמּלִ ח. ַהּנָ ּקַ ר ַאֲהרֹן ַויִּ ֲאׁשֶ ר ּכַ ּבֶ  ּדִ
ה ָהל ּתֹוך ֶאל ַויָָּרץ ֹמׁשֶ ֶגף ֵהֵחל ְוִהּנֵה ַהּקָ ָעם ַהּנֶ  ּבָ
ן ּתֵ טֶֹרת ֶאת ַויִּ ר ַהּקְ ין ַויֲַּעֹמד. ָהָעם ַעל ַוְיַכּפֵ  ּבֵ

ִתים ים ּוֵבין ַהּמֵ ָעַצר ַהַחיִּ ָפה ַוּתֵ ּגֵ ִוד ְוֵכן. ַהּמַ , ּדָ
ֱאָמר ּנֶ ֶבן ׁשֶ ם ַויִּ ִוד ׁשָ חַ  ּדָ  עֹלֹות ַויַַּעל ַליהָוה ִמְזּבֵ
ָלִמים ָעַצר ָלָאֶרץ ְיהָוה ַויֵָּעֵתר ּוׁשְ ָפה ַוּתֵ ּגֵ  ֵמַעל ַהּמַ

ָרֵאל י. ִיׂשְ ה ּכִ  ְרָפֵאנוּ . ֵעיֵנינוּ  ְתלּויֹות ּוְלךָ . ָאִבינוּ  ַאּתָ
יֵענוּ  ְוֵנָרֵפא ְיהָוה ָעה הֹוׁשִ ׁשֵ ּוָ י ְוּנִ ֵתנוּ  ּכִ ה ְתִהּלָ . ָאּתָ

ן ּכֵ תּוב ׁשֶ תֹוָרֶתךָ  ּכָ ךָ  ְיהָוה ְוֵהִסיר, ּבְ ל ִמּמְ  ְוָכל חִֹלי ּכָ
ר ָהָרִעים ִמְצַרִים ַמְדֵוי יָמם לֹא ָיַדְעּתָ  ֲאׁשֶ ךְ  ְיׂשִ  ּבָ

ָכל ּוְנָתָנם   .ׂשְֹנֶאיךָ  ּבְ


