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2  

        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

        

        ....רופאךרופאךרופאךרופאך    יייי""""יייי    אניאניאניאני    תתתת""""רררר    ֲאָירֲאָירֲאָירֲאָיר    חודשחודשחודשחודש

    והשלמתוהשלמתוהשלמתוהשלמת, , , , סכנהסכנהסכנהסכנה    למקוםלמקוםלמקוםלמקום    להיכנסלהיכנסלהיכנסלהיכנס    שלאשלאשלאשלא    והזהירותוהזהירותוהזהירותוהזהירות    השמירההשמירההשמירההשמירה    בענייןבענייןבענייןבעניין    ישריםישריםישריםישרים    מסילתמסילתמסילתמסילת    בספרובספרובספרובספרו    לללל""""הרמחהרמחהרמחהרמח    דברידברידברידברי
        ).).).).הגדולהגדולהגדולהגדול    שבתשבתשבתשבת    דרשתדרשתדרשתדרשת    ––––    צוצוצוצו    קקקק""""ממוצשממוצשממוצשממוצש((((    זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    יועץיועץיועץיועץ    הפלאהפלאהפלאהפלא    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור

    מזמרתמזמרתמזמרתמזמרת    קחוקחוקחוקחו' ' ' ' וגווגווגווגו    אביהםאביהםאביהםאביהם    ישראלישראלישראלישראל    אליהםאליהםאליהםאליהם    ויאמרויאמרויאמרויאמר    בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק' ' ' ' הדילוגיםהדילוגיםהדילוגיםהדילוגים    שיטתשיטתשיטתשיטת''''    לפילפילפילפי    רמוזהרמוזהרמוזהרמוזה    הקורונההקורונההקורונההקורונה    מגיפתמגיפתמגיפתמגיפת
        ....ושקדיםושקדיםושקדיםושקדים    בטניםבטניםבטניםבטנים    ולוטולוטולוטולוט    נכאתנכאתנכאתנכאת' ' ' ' וגווגווגווגו    הארץהארץהארץהארץ

    לללל""""זצזצזצזצ    קלויזנבורגקלויזנבורגקלויזנבורגקלויזנבורג----מצאנזמצאנזמצאנזמצאנז    רררר""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו    שאמרשאמרשאמרשאמר    מדהיםמדהיםמדהיםמדהים    דברדברדברדבר, , , , זהזהזהזה    אתאתאתאת    זהזהזהזה    סותריםסותריםסותריםסותרים    אינםאינםאינםאינם" " " " אמונהאמונהאמונהאמונה""""וווו" " " " תאוהתאוהתאוהתאוה""""
        ....הזאתהזאתהזאתהזאת    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה    לחיזוקלחיזוקלחיזוקלחיזוק    ודבריםודבריםודבריםודברים, , , , בשואהבשואהבשואהבשואה    שראהשראהשראהשראה    מהמהמהמה    לגבילגבילגבילגבי

        ....ממנוממנוממנוממנו    ומוסר־השכלומוסר־השכלומוסר־השכלומוסר־השכל, , , , בבגדאדבבגדאדבבגדאדבבגדאד    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתה    המגיפההמגיפההמגיפההמגיפה    עלעלעלעל    החלוםהחלוםהחלוםהחלום    בדברבדברבדברבדבר    לללל""""זצזצזצזצ    פתייאפתייאפתייאפתייא    יהודהיהודהיהודהיהודה    הרבהרבהרבהרב    דברידברידברידברי

        ....הקורונההקורונההקורונההקורונה    למגיפתלמגיפתלמגיפתלמגיפת    סיבהסיבהסיבהסיבה    היאהיאהיאהיא', ', ', ', וכווכווכווכו    מצעדיםמצעדיםמצעדיםמצעדים, , , , ועמורהועמורהועמורהועמורה    סדוםסדוםסדוםסדום    במעשיבמעשיבמעשיבמעשי    זהזהזהזה    בדורנובדורנובדורנובדורנו    וההשחתהוההשחתהוההשחתהוההשחתה    הטומאההטומאההטומאההטומאה    גודלגודלגודלגודל

    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    גירסתגירסתגירסתגירסת    עלעלעלעל    טענהטענהטענהטענה    ודחייתודחייתודחייתודחיית. . . . אחתאחתאחתאחת    דדדד""""ביוביוביוביו    אואואואו    ןןןן""""יודייודייודייודי    בשתיבשתיבשתיבשתי    אייראייראייראייר    החודשהחודשהחודשהחודש    שםשםשםשם    אתאתאתאת    לכתובלכתובלכתובלכתוב    כיצדכיצדכיצדכיצד
    יייי""""עפעפעפעפ    החדשיםהחדשיםהחדשיםהחדשים    שמותשמותשמותשמות    קריאתקריאתקריאתקריאת    מסורתמסורתמסורתמסורת    אמיתותאמיתותאמיתותאמיתות. . . . בחירקבחירקבחירקבחירק    ולאולאולאולא    ףףףף""""אלאלאלאל    האותהאותהאותהאות    תחתתחתתחתתחת    פתחפתחפתחפתח----בשואבשואבשואבשוא    ֲאיירֲאיירֲאיירֲאייר

        ....התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    גירסתגירסתגירסתגירסת

ין""""    הגירסאהגירסאהגירסאהגירסא    כנגדכנגדכנגדכנגד    לטועןלטועןלטועןלטוען    תשובהתשובהתשובהתשובה יןֵמיַסּבֵ יןֵמיַסּבֵ יןֵמיַסּבֵ         ....פסחפסחפסחפסח    שלשלשלשל    בהגדהבהגדהבהגדהבהגדה" " " " ֵמיַסּבֵ

 ....שלימהשלימהשלימהשלימה    לרפואהלרפואהלרפואהלרפואה    סגולהסגולהסגולהסגולה    ––––    העומרהעומרהעומרהעומר    בימיבימיבימיבימי    גשמיםגשמיםגשמיםגשמים
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, , , , שמחישמחישמחישמחי    למשפחתלמשפחתלמשפחתלמשפחת    שמואלשמואלשמואלשמואל    בןבןבןבן    שלמהשלמהשלמהשלמה    רבירבירבירבי    ידידינוידידינוידידינוידידינו    להצלחתלהצלחתלהצלחתלהצלחת    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
    ולתרוםולתרוםולתרוםולתרום, , , , הגדולותהגדולותהגדולותהגדולות    בפעולותבפעולותבפעולותבפעולות    להשתתףלהשתתףלהשתתףלהשתתף    זכוזכוזכוזכו    הםהםהםהם. . . . יייי""""העהעהעהע    חייםחייםחייםחיים    בתבתבתבת    ציונהציונהציונהציונהמרת מרת מרת מרת וווו

        ....הקורונההקורונההקורונההקורונה    פרוץפרוץפרוץפרוץ    ערבערבערבערב, , , , נכבדהנכבדהנכבדהנכבדה    תרומהתרומהתרומהתרומה
    כהנהכהנהכהנהכהנה    ויעשוויעשוויעשוויעשו    שיוסיפושיוסיפושיוסיפושיוסיפו    רררר""""יהיהיהיה, , , , ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    ידידידיד    מוסדותמוסדותמוסדותמוסדות    לימיןלימיןלימיןלימין    שעומדיםשעומדיםשעומדיםשעומדים    כחםכחםכחםכחם    יישריישריישריישר

, , , , ולברכהולברכהולברכהולברכה    לטובהלטובהלטובהלטובה    לבםלבםלבםלבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    וימלאוימלאוימלאוימלא, , , , בעזרםבעזרםבעזרםבעזרם    יהיהיהיהיהיהיהיה    הההה""""בבבב    השםהשםהשםהשם    ....וכהנהוכהנהוכהנהוכהנה
        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי
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  בשם רחמן.
  

 בן שלמה רבי ידידינו להצלחת מוקדש השיעור
  .י"הע חיים בת ציונה ומרת, שמחי למשפחת שמואל

 תרומה ולתרום, הגדולות בפעולות להשתתף זכו הם
  .הקורונה פרוץ ערב, נכבדה

  ,ץ"מהרי יד מוסדות לימין שעומדים כחם יישר
 יהיה ה"ב השם. וכהנה כהנה ויעשו שיוסיפו ר"יה

, ולברכה לטובה לבם משאלות כל וימלא, בעזרם
  .ר"אכי

  

        חודש ֲאָיר ר"ת אני י"י רופאך.חודש ֲאָיר ר"ת אני י"י רופאך.חודש ֲאָיר ר"ת אני י"י רופאך.חודש ֲאָיר ר"ת אני י"י רופאך.
  

את כל השומעים, וגם את כל הקוראים  נברךנברךנברךנברך
יודפס בס"ד, בברכת כאשר הוא השיעור  את

  חודש טוב ומבורך. גם שבוע טוב ומבורך. 
  

ר. מובא בספרים ימגיע חודש אי לפנינולפנינולפנינולפנינו
. ְפֶאךָ ְפֶאךָ ְפֶאךָ ְפֶאךָ ''''ָי רֹ ָי רֹ ָי רֹ ָי רֹ ''''ִני יְ ִני יְ ִני יְ ִני יְ ''''אֲ אֲ אֲ אֲ הקדושים כי הוא ראשי תיבות, 

ר , ]שמות ט"ו כ"ו[הקב"ה אומר  ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ר ּכָ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ר ּכָ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ר ּכָ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ
י ֲאִני ְייָ רְֹפֶאךָ  ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ י ֲאִני ְייָ רְֹפֶאךָ ׂשַ ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ י ֲאִני ְייָ רְֹפֶאךָ ׂשַ ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ י ֲאִני ְייָ רְֹפֶאךָ ׂשַ ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ . . . . ׂשַ

  בסוף השיעור.בענין זה בעז"ה ובלי נדר, נרחיב 
  

ם בעניין השמירה ם בעניין השמירה ם בעניין השמירה ם בעניין השמירה דברי הרמח"ל בספרו מסילת ישרידברי הרמח"ל בספרו מסילת ישרידברי הרמח"ל בספרו מסילת ישרידברי הרמח"ל בספרו מסילת ישרי
והזהירות שלא להיכנס למקום סכנה, והשלמת ביאור והזהירות שלא להיכנס למקום סכנה, והשלמת ביאור והזהירות שלא להיכנס למקום סכנה, והשלמת ביאור והזהירות שלא להיכנס למקום סכנה, והשלמת ביאור 

דרשת דרשת דרשת דרשת     ––––דברי הפלא יועץ בעניין זה (ממוצש"ק צו דברי הפלא יועץ בעניין זה (ממוצש"ק צו דברי הפלא יועץ בעניין זה (ממוצש"ק צו דברי הפלא יועץ בעניין זה (ממוצש"ק צו 
        שבת הגדול).שבת הגדול).שבת הגדול).שבת הגדול).

  

הינו אחד מספרי היסוד מסילת ישרים  ספרספרספרספר
כתב הוא  פרק ט'ב המוסריים, במוסר ובהנהגה.

דבר חשוב. הוא מביא את הפסוק בספר תהלים 
ַטח , ]ז"פרק ל[ ַטח ּבְ ַטח ּבְ ַטח ּבְ ה טֹובּבְ יָי ַוֲעׂשֵ ה טֹובּבַ יָי ַוֲעׂשֵ ה טֹובּבַ יָי ַוֲעׂשֵ ה טֹובּבַ יָי ַוֲעׂשֵ ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה     ,,,,ּבַ ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ׁשְ ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ׁשְ ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ׁשְ ׁשְ

בזה הוא מסכם את ענייני הזריזות . . . . ֱאמּוָנהֱאמּוָנהֱאמּוָנהֱאמּוָנה
בעבודת ה', עליהם הוא האריך לפני כן. מי 
שמתעצל בעבודת ה', מחפש מנוחה, מה הוא 

  כבר יכול להשיג?
  

כללו של דבר, צריך שישים האדם כללו של דבר, צריך שישים האדם כללו של דבר, צריך שישים האדם כללו של דבר, צריך שישים האדם לשונו,  וזהוזהוזהוזה
 בענייני. . . . את עצמו עראי בעולם וקבוע בעבודהאת עצמו עראי בעולם וקבוע בעבודהאת עצמו עראי בעולם וקבוע בעבודהאת עצמו עראי בעולם וקבוע בעבודה

העולם הזה יעשה עצמו עראי, אבל בעבודת ה' 
יני יני יני יני יייייתרצה ויסתפק בכל עניתרצה ויסתפק בכל עניתרצה ויסתפק בכל עניתרצה ויסתפק בכל ענ    יהיה כמסמר קבוע.

    ....העולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידוהעולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידוהעולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידוהעולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו
וקרוב למלאכה וקרוב למלאכה וקרוב למלאכה וקרוב למלאכה     ,,,,ויהיה רחוק מן המנוחהויהיה רחוק מן המנוחהויהיה רחוק מן המנוחהויהיה רחוק מן המנוחה

תמיד יהיה במרוצה ובזריזות. מי שאינו . . . . ולעמלולעמלולעמלולעמל
מתייגע ועמל, לא יצליח להשיג. ולגבי הדברים 

יהיה יהיה יהיה יהיה ו, כתב המסילת ישרים, הנצרכים כדי חיי

ולא יירא מתולדות הזמן ולא יירא מתולדות הזמן ולא יירא מתולדות הזמן ולא יירא מתולדות הזמן     ....נכון לבו בטוח בה'נכון לבו בטוח בה'נכון לבו בטוח בה'נכון לבו בטוח בה'
        ופגעיו. ופגעיו. ופגעיו. ופגעיו. 

  

שמא תאמר הרי מצינו שחייבו חכמים בכל שמא תאמר הרי מצינו שחייבו חכמים בכל שמא תאמר הרי מצינו שחייבו חכמים בכל שמא תאמר הרי מצינו שחייבו חכמים בכל 
    ,,,,מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולהמקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולהמקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולהמקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה

ולא ישים עצמו בסכנה אפילו הוא צדיק ובעל ולא ישים עצמו בסכנה אפילו הוא צדיק ובעל ולא ישים עצמו בסכנה אפילו הוא צדיק ובעל ולא ישים עצמו בסכנה אפילו הוא צדיק ובעל 
    ,,,,הכל בידי שמיםהכל בידי שמיםהכל בידי שמיםהכל בידי שמים    ,,,,]'לדף כתובות [ואמרו ואמרו ואמרו ואמרו     ....מעשיםמעשיםמעשיםמעשים

    ,,,,']דברים ד[ומקרא כתוב ומקרא כתוב ומקרא כתוב ומקרא כתוב     ....חוץ מצינים פחיםחוץ מצינים פחיםחוץ מצינים פחיםחוץ מצינים פחים
ונשמרתם מאד לנפשותיכם, הרי שאין ונשמרתם מאד לנפשותיכם, הרי שאין ונשמרתם מאד לנפשותיכם, הרי שאין ונשמרתם מאד לנפשותיכם, הרי שאין 
להחליט הבטחון הזה על כל פנים. והתם אמרו, להחליט הבטחון הזה על כל פנים. והתם אמרו, להחליט הבטחון הזה על כל פנים. והתם אמרו, להחליט הבטחון הזה על כל פנים. והתם אמרו, 

            ואפילו לדבר מצוה.ואפילו לדבר מצוה.ואפילו לדבר מצוה.ואפילו לדבר מצוה.
  

המסילת ישרים, הרי מצד אחד יש את  שואלשואלשואלשואל
עניין הביטחון. צריכים לבטוח בהקב"ה, ולא 
לדאוג מפגעי הזמן. אבל מצד שני יש גם 

לם פתאום האזהרה של ונשמרתם. להיכן נע
בשביל מה אדם צריך לשמור על  הבטחון?

   ?שיבטח בה' ,עצמו
  

המסילת ישרים ואומר כי ישנו חילוק. וזה  מתרץמתרץמתרץמתרץ
יש יראה יש יראה יש יראה יש יראה     ....ויש יראהויש יראהויש יראהויש יראה    ,,,,דע כי יש יראהדע כי יש יראהדע כי יש יראהדע כי יש יראהלשונו, 

ת. ת. ת. ת. לוּ לוּ לוּ לוּ לֵ לֵ לֵ לֵ ויש הוֹ ויש הוֹ ויש הוֹ ויש הוֹ     ,,,,יש בטחוןיש בטחוןיש בטחוןיש בטחון    ....ההההטָ טָ טָ טָ וֹ וֹ וֹ וֹ ויש יראה שׁ ויש יראה שׁ ויש יראה שׁ ויש יראה שׁ     ,,,,ראויהראויהראויהראויה
לא בכל דבר אפשר לבטוח בהקב"ה. אסור 

היכא דשכיח  ,לאדם להכניס את עצמו לסכנה
כי הנה האדון כי הנה האדון כי הנה האדון כי הנה האדון זקא, כפי שיוסבר בהמשך. יה

הוא עשה את האדם בעל שכל נכון הוא עשה את האדם בעל שכל נכון הוא עשה את האדם בעל שכל נכון הוא עשה את האדם בעל שכל נכון ברוך ברוך ברוך ברוך 
    ....לשינהג עצמו על דרך טובלשינהג עצמו על דרך טובלשינהג עצמו על דרך טובלשינהג עצמו על דרך טוב    ,,,,וסברא נכוחהוסברא נכוחהוסברא נכוחהוסברא נכוחה

באיגרותיו הקב"ה נתן לאדם עיניים. הרמב"ם 
שם לאדם עיניים מקדימה ולא  שהקב"ה ,אומר

לא  מאחורה, כדי שיראה את מה שיש לפניו.
מה שהוא מבין ורואה  להשליך את השכל, את

וישמר מן הדברים המזיקים אשר וישמר מן הדברים המזיקים אשר וישמר מן הדברים המזיקים אשר וישמר מן הדברים המזיקים אשר  במו־עיניו.
ומי שירצה שלא ומי שירצה שלא ומי שירצה שלא ומי שירצה שלא     ....נבראו לענוש את הרשעיםנבראו לענוש את הרשעיםנבראו לענוש את הרשעיםנבראו לענוש את הרשעים

ויפקיר עצמו ויפקיר עצמו ויפקיר עצמו ויפקיר עצמו     ,,,,ינהג עצמו בדרך החכמהינהג עצמו בדרך החכמהינהג עצמו בדרך החכמהינהג עצמו בדרך החכמה
      לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא הוללות.לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא הוללות.לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא הוללות.לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא הוללות.

  

והנה הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא והנה הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא והנה הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא והנה הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא 
יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו. יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו. יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו. יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו. 

תורה, ונשמרתם מאד כפי שכתוב ב
לנפשותיכם. וכי האדם יכול להיות בעל בטחון, 

ונמצא שמלבד ונמצא שמלבד ונמצא שמלבד ונמצא שמלבד נגד מה שהקב"ה אומר לו? 
אשר הוא עלול אליה אשר הוא עלול אליה אשר הוא עלול אליה אשר הוא עלול אליה     ררררהסכנה המוטבעת בדבהסכנה המוטבעת בדבהסכנה המוטבעת בדבהסכנה המוטבעת בדב

יב יב יב יב יייימפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתחמפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתחמפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתחמפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתח



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

4  

    ....בחטא אשר הוא חוטאבחטא אשר הוא חוטאבחטא אשר הוא חוטאבחטא אשר הוא חוטא    ,,,,בנפשו בקום עשהבנפשו בקום עשהבנפשו בקום עשהבנפשו בקום עשה
. ואולם . ואולם . ואולם . ואולם ונמצא החטא עצמו מביאו ליענשונמצא החטא עצמו מביאו ליענשונמצא החטא עצמו מביאו ליענשונמצא החטא עצמו מביאו ליענש

השמירה הזאת, וזאת היראה המיוסדת על השמירה הזאת, וזאת היראה המיוסדת על השמירה הזאת, וזאת היראה המיוסדת על השמירה הזאת, וזאת היראה המיוסדת על 
הנהגת החכמה והשכל, היא הראויה, שעליה הנהגת החכמה והשכל, היא הראויה, שעליה הנהגת החכמה והשכל, היא הראויה, שעליה הנהגת החכמה והשכל, היא הראויה, שעליה 

    ,,,,ערום ראה רעה ונסתרערום ראה רעה ונסתרערום ראה רעה ונסתרערום ראה רעה ונסתר''''    ],ב"משלי כ[נאמר נאמר נאמר נאמר 
  . . . . ''''ופתיים עברו ונענשוופתיים עברו ונענשוופתיים עברו ונענשוופתיים עברו ונענשו

  

צו, שיעור מוצש"ק [והרחבנו על כך בזמנו  דיברנודיברנודיברנודיברנו
ערך [ , בשם הפלא יועץ]דרשת שבת הגדול התש"פ

  . הדברים מקבילים האחד אל השני. ]שמירה
  

כי מקורו העיקרי של לכאורה מאד  מסתברמסתברמסתברמסתבר
הפלא יועץ בנושא זה, לגבי עניין השמירה, הוא 
מן המסילת ישרים. באופן כללי, ספר פלא יועץ 

מבוסס על ספרים רבים. לפי רוב בקיאותו בנוי ו
, עם צירף והרכיב מכאן ומשםהוא וחכמתו, 

בזה "א פאפו הוסיף . מהרנופך מיוחד מדיליה
כמה פרטים ודברים חדשים, כגון מעצמו עוד 

, ]בפרשת נח[מה שאומר הזוהר הקדוש את 
ציין הפלא יועץ אפילו ששהבאנו זאת בזמנו. 

אל הזוהר במפורש, הרמח"ל לא ציין לשם. 
גם הוא התכוון הרמח"ל  אבל פשוט וברור כי

אל מאמר זוהר זה, האומר כי עצם מה שהאדם 
שכן זוהי סיבה מספקת כדי להיענש.  לא נשמר,

ידוע שהספר מסילת ישרים, אפילו שהוא נראה 
מאחורי כל הדברים "הפשוטים" שהוא כפשוט, 

כותב, רב הנסתר על הגלוי. הוא הציג זאת 
בצורה פשוטה כביכול, אך הכל בנוי עפ"י סתרי 

   .הרמח"ל היה מקובל אלהיכי ידוע  תורה.
  

אך היראה אך היראה אך היראה אך היראה המסילת ישרים ואומר,  מסייםמסייםמסייםמסיים
דם רוצה להוסיף דם רוצה להוסיף דם רוצה להוסיף דם רוצה להוסיף ה היא, שיהיה האה היא, שיהיה האה היא, שיהיה האה היא, שיהיה האטָ טָ טָ טָ וֹ וֹ וֹ וֹ השׁ השׁ השׁ השׁ 

ויראה על יראה, ועושה ויראה על יראה, ועושה ויראה על יראה, ועושה ויראה על יראה, ועושה , , , , שמירות על שמירותשמירות על שמירותשמירות על שמירותשמירות על שמירות
משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול 

וכי הקב"ה רוצה ממך יראה     לתורה ולעבודה.לתורה ולעבודה.לתורה ולעבודה.לתורה ולעבודה.
אפילו שצריכים להישמר, אך ההגזמה  כזו?

  איננה ראויה.
  

, ]בהמשך שם[עניין זה כתוב בספר פלא יועץ  גםגםגםגם
ומכלל השמירה ומכלל השמירה ומכלל השמירה ומכלל השמירה אף שלא הבאנוהו בזמנו. וז"ל, 

שלא ישמר עצמו יותר מדאי, ולא יבטל עבודת שלא ישמר עצמו יותר מדאי, ולא יבטל עבודת שלא ישמר עצמו יותר מדאי, ולא יבטל עבודת שלא ישמר עצמו יותר מדאי, ולא יבטל עבודת 
וכן וכן וכן וכן     ....קונו באמרו, שחל בדרך, ארי בין הרחובותקונו באמרו, שחל בדרך, ארי בין הרחובותקונו באמרו, שחל בדרך, ארי בין הרחובותקונו באמרו, שחל בדרך, ארי בין הרחובות

לא יבטל עבודת קונו לשמר עצמו בחמה מפני לא יבטל עבודת קונו לשמר עצמו בחמה מפני לא יבטל עבודת קונו לשמר עצמו בחמה מפני לא יבטל עבודת קונו לשמר עצמו בחמה מפני 
כיוצא בזה אומר  החמה ובצנה מפני הצנה.החמה ובצנה מפני הצנה.החמה ובצנה מפני הצנה.החמה ובצנה מפני הצנה.

, כי אחד מכללי ]בהקדמתו[החובות הלבבות 
להיזהר יותר מדאי. אסור  הזהירות הוא, שלא

להגזים. מי שנזהר יותר מדאי, הוא מאבד 
ומבטל מעבודת השם. כל דבר צריך להיות 

  בתוך הגבולות.
  

הכלל הכלל הכלל הכלל המסילת ישרים ואומר כך,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו 

היכא דשכיח היכא דשכיח היכא דשכיח היכא דשכיח     ,,,,באמרםבאמרםבאמרםבאמרם    ,,,,חכמים זכרונם לברכהחכמים זכרונם לברכהחכמים זכרונם לברכהחכמים זכרונם לברכה
יש יש יש יש     הזיקא שאני. כי מקום שההיזק מצוי ונודע,הזיקא שאני. כי מקום שההיזק מצוי ונודע,הזיקא שאני. כי מקום שההיזק מצוי ונודע,הזיקא שאני. כי מקום שההיזק מצוי ונודע,

שמר. אך מקום שאין ההיזק נודע, אין שמר. אך מקום שאין ההיזק נודע, אין שמר. אך מקום שאין ההיזק נודע, אין שמר. אך מקום שאין ההיזק נודע, אין יייילהלהלהלה
הוא נשען על דברי הגמרא במסכת     לירא.לירא.לירא.לירא.

המביאה את המעשה על  ]דף ח' ע"ב[פסחים 
שמואל הנביא, ששאל את הקב"ה כיצד אלך 
למשוח את אחד מבני ישי, שהוא עוד לא ידע 

יהרגני?  זאתמי מהם, והרי כאשר שאול ישמע 
, הרי חושששואלת הגמרא, מדוע שמואל 

היכא היכא היכא היכא שלוחי מצוה אינם ניזוקים? ומתרצת, 
  . קא שאניקא שאניקא שאניקא שאניייייזזזזדשכיח הדשכיח הדשכיח הדשכיח ה

  

ועל כיוצא בזה ועל כיוצא בזה ועל כיוצא בזה ועל כיוצא בזה המסילת ישרים עוד,  אומראומראומראומר
לא לא לא לא     ,,,,ריעותא דלא חזינןריעותא דלא חזינןריעותא דלא חזינןריעותא דלא חזינן    ,]ו"נדף חולין [נאמר נאמר נאמר נאמר 

ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות. ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות. ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות. ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות.     ....מחזקינןמחזקינןמחזקינןמחזקינן
הוא עצמו ענין הפסוק שהבאנו למעלה "ערום הוא עצמו ענין הפסוק שהבאנו למעלה "ערום הוא עצמו ענין הפסוק שהבאנו למעלה "ערום הוא עצמו ענין הפסוק שהבאנו למעלה "ערום 

בנסתר בנסתר בנסתר בנסתר     ראה רעה ונסתר", הא אינו מדבר אלאראה רעה ונסתר", הא אינו מדבר אלאראה רעה ונסתר", הא אינו מדבר אלאראה רעה ונסתר", הא אינו מדבר אלא
לא ממה שיוכל להיות לא ממה שיוכל להיות לא ממה שיוכל להיות לא ממה שיוכל להיות     ,,,,מן הרעה אשר רואהמן הרעה אשר רואהמן הרעה אשר רואהמן הרעה אשר רואה
מי שפותח עיניים, רואה . . . . שיהיה אפשרי שיבואשיהיה אפשרי שיבואשיהיה אפשרי שיבואשיהיה אפשרי שיבוא

את הרעה. לא מדובר על חששות רחוקות, 
אולי ואולי ואולי. אלא על חשש קרוב. על כך 
צריך לחשוש. אבל אם הוא חושש מרעה 
רחוקה, זו מדת העצלות. ועל כך אומר שלמה 

ֶרךְ     ],ג"ו, י"משלי כ[    המלך ּדָ ַחל ּבַ ֶרךְ ָאַמר ָעֵצל ׁשַ ּדָ ַחל ּבַ ֶרךְ ָאַמר ָעֵצל ׁשַ ּדָ ַחל ּבַ ֶרךְ ָאַמר ָעֵצל ׁשַ ּדָ ַחל ּבַ     ,,,,ָאַמר ָעֵצל ׁשַ
ין ָהְרחֹבֹות ין ָהְרחֹבֹותֲאִרי ּבֵ ין ָהְרחֹבֹותֲאִרי ּבֵ ין ָהְרחֹבֹותֲאִרי ּבֵ . העצל מחפש לו כל מיני ֲאִרי ּבֵ

תירוצים והמצאות. טוען, מי יודע? אולי פתאום 
יבוא אריה? מי יודע מה יהיה בעתיד? זוהי מדת 

  עצלות. לא צריך לחשוש לחששות רחוקות.
  

פלא יועץ מדבר על הנושא במקום נוסף  בעלבעלבעלבעל
וי לראות את לשונו , וכדאי ורצ]ערך דבר[

בפנים, כי כעת אנחנו לא נקרא אלא פיסקא 
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לתועלת העניין [אחת מתוך דבריו. וזה לשונו 
אמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו , ]העתקנו את לשונו במלואו. העורך

כנס כנס כנס כנס     ,,,,דבר בעירדבר בעירדבר בעירדבר בעיר    '],, ב'ק ס"ב[זכרונם לברכה זכרונם לברכה זכרונם לברכה זכרונם לברכה 
לת הדבר. ומה לת הדבר. ומה לת הדבר. ומה לת הדבר. ומה ייייאו יברח מן העיר בתחאו יברח מן העיר בתחאו יברח מן העיר בתחאו יברח מן העיר בתח    ,,,,רגליךרגליךרגליךרגליך

י י י י דעבדדעבדדעבדדעבד    -אירופה  -טוב מנהג ערי אדום טוב מנהג ערי אדום טוב מנהג ערי אדום טוב מנהג ערי אדום 
נטירותא והרחקה יתרה, אבל מצד אחר לא נטירותא והרחקה יתרה, אבל מצד אחר לא נטירותא והרחקה יתרה, אבל מצד אחר לא נטירותא והרחקה יתרה, אבל מצד אחר לא 
טוב שבת בערי אדום, גם לענין זה שאם יארע טוב שבת בערי אדום, גם לענין זה שאם יארע טוב שבת בערי אדום, גם לענין זה שאם יארע טוב שבת בערי אדום, גם לענין זה שאם יארע 
חס ושלום שתפגע מדת הדין באחד מחמת חס ושלום שתפגע מדת הדין באחד מחמת חס ושלום שתפגע מדת הדין באחד מחמת חס ושלום שתפגע מדת הדין באחד מחמת 

ימיתוהו קדם זמנו במיתה ימיתוהו קדם זמנו במיתה ימיתוהו קדם זמנו במיתה ימיתוהו קדם זמנו במיתה     ,,,,השמירה יתרההשמירה יתרההשמירה יתרההשמירה יתרה
וגם קבורה לא היתה לו וגם קבורה לא היתה לו וגם קבורה לא היתה לו וגם קבורה לא היתה לו     ,,,,וישרפוהו בעירוישרפוהו בעירוישרפוהו בעירוישרפוהו בעיר    ,,,,נהנהנהנהוווומשמשמשמש

 -ויותר טוב בערי ישמעאל ויותר טוב בערי ישמעאל ויותר טוב בערי ישמעאל ויותר טוב בערי ישמעאל     ....רחמנא לצלןרחמנא לצלןרחמנא לצלןרחמנא לצלן
    ,,,,רפואתורפואתורפואתורפואתושמשתדלים על שמשתדלים על שמשתדלים על שמשתדלים על     -ארצות המזרח 

וכבוד עושים לו במותו על ידי בני אדם וכבוד עושים לו במותו על ידי בני אדם וכבוד עושים לו במותו על ידי בני אדם וכבוד עושים לו במותו על ידי בני אדם 
            ....זמנים לכךזמנים לכךזמנים לכךזמנים לכךווווהמהמהמהמ

  

טלת על כל אדם לשמר טלת על כל אדם לשמר טלת על כל אדם לשמר טלת על כל אדם לשמר ווווועל כל פנים חובה מועל כל פנים חובה מועל כל פנים חובה מועל כל פנים חובה מ
נפשו מאד בנטירותא יתרתא ככל הבא מידו, נפשו מאד בנטירותא יתרתא ככל הבא מידו, נפשו מאד בנטירותא יתרתא ככל הבא מידו, נפשו מאד בנטירותא יתרתא ככל הבא מידו, 

ערום ראה רעה ערום ראה רעה ערום ראה רעה ערום ראה רעה ''''    ]'ב ג"משלי כ[שהרי כתיב שהרי כתיב שהרי כתיב שהרי כתיב 
הר הר הר הר וווורשו בזרשו בזרשו בזרשו בזיייי. ופ. ופ. ופ. ופ''''ופתיים עברו ונענשוופתיים עברו ונענשוופתיים עברו ונענשוופתיים עברו ונענשו    ,,,,ונסתרונסתרונסתרונסתר

שעל זו בלבד שעבר שלא נסתר ראוי שעל זו בלבד שעבר שלא נסתר ראוי שעל זו בלבד שעבר שלא נסתר ראוי שעל זו בלבד שעבר שלא נסתר ראוי , , , , הקדושהקדושהקדושהקדוש
        והרי זה מתחיב בנפשו. והרי זה מתחיב בנפשו. והרי זה מתחיב בנפשו. והרי זה מתחיב בנפשו.     ,,,,ששששענענענעניייילללל

  

הפלא יועץ דבר מעניין, כיצד בדיוק  מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף
צריכים להישמר. הרי היום נפוצים מיני שמירות 
שונים. מסוה על הפנים או צעיף, התרחקות ד' 

, שטיפת )כפפות בידים(אמות אחד מן השני, 
בסבון. כל אלו דברים טובים. אבל הפלא  ידים

יועץ מודיענו על השמירה הטובה ביותר. 
נתינת צדקה. הצדקה היא שמירה רוחנית. 

  תציל ממות.
  

על ידי על ידי על ידי על ידי     ,,,,קר השמירה היאקר השמירה היאקר השמירה היאקר השמירה היאייייועועועועהוא כתב,  וכךוכךוכךוכך
    ,,,,לא יהא הכסף נחשבלא יהא הכסף נחשבלא יהא הכסף נחשבלא יהא הכסף נחשב    ....זר נתן לאביוניםזר נתן לאביוניםזר נתן לאביוניםזר נתן לאביוניםיייישפשפשפשפ

. . . . להחיות נפש ענייםלהחיות נפש ענייםלהחיות נפש ענייםלהחיות נפש עניים    ,,,,ר גדולר גדולר גדולר גדולזֵ זֵ זֵ זֵ והעשירים יעשו פָּ והעשירים יעשו פָּ והעשירים יעשו פָּ והעשירים יעשו פָּ 
. ישנו טעם פזר גדול, וגם הוא נקט לשון מליצית

גדול לעניים. הרי  פיזורעשירים שיעשו מייעץ ל
פשרות, תיתנו צדקה. תפזרו אם יש לכם א

ר, זֵ הרבה כסף לצדקה. אצלינו טעם זה נקרא פָּ 
בלי להוסיף 'גדול', שהרי אין פזר קטן. 

נה נה נה נה וווולבל תאלבל תאלבל תאלבל תא    ,,,,פר נפשםפר נפשםפר נפשםפר נפשםוווווזה יהיה כוזה יהיה כוזה יהיה כוזה יהיה כ    ואכמ"ל.
באהליהם. וגם באהליהם. וגם באהליהם. וגם באהליהם. וגם ונגע לא יקרב ונגע לא יקרב ונגע לא יקרב ונגע לא יקרב     ,,,,ליהם רעהליהם רעהליהם רעהליהם רעהאאאא

הוא משמיענו . . . . לה לצרה מדי יום יוםלה לצרה מדי יום יוםלה לצרה מדי יום יוםלה לצרה מדי יום יוםיייייקדימו תפיקדימו תפיקדימו תפיקדימו תפ
  כי צריכים להרבות בתפילה. עוד, 

, החל ממחר שנגמרו ימי חודש ניסן, בעז"הבעז"הבעז"הבעז"ה
אפשר לחזור ולומר אבינו מלכנו. וכמובן, רק 
את הדברים המתאימים. אין לומר חדש עלינו 
שנה טובה, או כתבנו בספר חיים טובים, וכיוצא 

יינו שיש לדלג את הפיסקאות דה    באלו.
לעשרת ימי תשובה, ולומר רק את  המתאימות

  הפיסקאות השייכים אלינו. 
  

לות לות לות לות ווווויעשו כל הסגויעשו כל הסגויעשו כל הסגויעשו כל הסגהפלא יועץ,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
ובפרט ובפרט ובפרט ובפרט     ,,,,מודיםמודיםמודיםמודיםייייסדר לסדר לסדר לסדר ל    ,,,,המובאים בספריםהמובאים בספריםהמובאים בספריםהמובאים בספרים

נה, עד ישקיף נה, עד ישקיף נה, עד ישקיף נה, עד ישקיף וווורת בכורת בכורת בכורת בכוווווטום הקטטום הקטטום הקטטום הקטייייאמירת סדר פאמירת סדר פאמירת סדר פאמירת סדר פ
ויתן שלום בארץ חיים ויתן שלום בארץ חיים ויתן שלום בארץ חיים ויתן שלום בארץ חיים     ,,,,ה' השקפה לטובהה' השקפה לטובהה' השקפה לטובהה' השקפה לטובה

        ....ושלוהושלוהושלוהושלוה
        

הקורונה רמוזה לפי 'שיטת הדילוגים' בפסוק הקורונה רמוזה לפי 'שיטת הדילוגים' בפסוק הקורונה רמוזה לפי 'שיטת הדילוגים' בפסוק הקורונה רמוזה לפי 'שיטת הדילוגים' בפסוק     מגיפתמגיפתמגיפתמגיפת
ויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' קחו מזמרת הארץ ויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' קחו מזמרת הארץ ויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' קחו מזמרת הארץ ויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' קחו מזמרת הארץ 

        וגו' נכאת ולוט בטנים ושקדים.וגו' נכאת ולוט בטנים ושקדים.וגו' נכאת ולוט בטנים ושקדים.וגו' נכאת ולוט בטנים ושקדים.
  

[בשיעור מוצש"ק ויקרא שנה זו] אמרתי  בזמנובזמנובזמנובזמנו
ששמעתי כי מצאו בשיטת הדילוגים, שמגיפת 
הקורונה רמוזה במעשה העגל. עד היום מקור 

מצד שני ראיתי הדברים לא נתברר לי, אך 
שמצאו זאת במקום אחר. הדברים אינם 
סותרים, ויכול להיות שהקורונה רמוזה 

מי שיודע את נבקש מ במקומות שונים. לכן
מקור השמועה שאמרו כי הקורונה רמוזה 
במעשה העגל, שיביא לנו זאת ונראה במו 
עינינו. ובעצם, בסוף עניין מעשה העגל, עניין 

כמו שכתוב שם, הקורונה נרמז ביתר שאת, 
ּגֹף ְיָי ֶאת ָהָעם ּגֹף ְיָי ֶאת ָהָעםַויִּ ּגֹף ְיָי ֶאת ָהָעםַויִּ ּגֹף ְיָי ֶאת ָהָעםַויִּ ר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל    ,,,,ַויִּ ר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגלַעל ֲאׁשֶ ר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגלַעל ֲאׁשֶ ר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגלַעל ֲאׁשֶ ר     ,,,,ַעל ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ה ַאֲהרֹן ה ַאֲהרֹןָעׂשָ ה ַאֲהרֹןָעׂשָ ה ַאֲהרֹןָעׂשָ המוזכרת בפסוק,  ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםתיבת . . . . ָעׂשָ
  הכוונה לערב רב. 

  

], א"ב ע"מסכת סנהדרין דף ק[חכמינו ז"ל  אומריםאומריםאומריםאומרים
אין לך כל פורענות ופורענות אין לך כל פורענות ופורענות אין לך כל פורענות ופורענות אין לך כל פורענות ופורענות     ,,,,אמר רבי יצחקאמר רבי יצחקאמר רבי יצחקאמר רבי יצחק

רבעה רבעה רבעה רבעה שאין בה אחד מעשרים ואשאין בה אחד מעשרים ואשאין בה אחד מעשרים ואשאין בה אחד מעשרים וא    ,,,,שבאה לעולםשבאה לעולםשבאה לעולםשבאה לעולם
וביום וביום וביום וביום ''''שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ....בהכרע ליטרא של עגל הראשוןבהכרע ליטרא של עגל הראשוןבהכרע ליטרא של עגל הראשוןבהכרע ליטרא של עגל הראשון

ואמנם, רבינו     ....''''ופקדתי עלהם חטאתםופקדתי עלהם חטאתםופקדתי עלהם חטאתםופקדתי עלהם חטאתם    ,,,,פקדיפקדיפקדיפקדי
אומר שעון העגל נמחל ] בפרשת כי תשא[בחיי 

רבן בית המקדש, אבל דבריו אינם בח
מוסכמים. אחרים סוברים כי עונש עון העגל 
יימשך עד ימות המשיח. עד אז, אנחנו צריכים 

. ממילא אפשר רח"ל לשלם אותו קמעא קמעא
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לומר כי אם אכן המגיפה קשורה למעשה 
ּגֹףהעגל, אזי הדברים מתקשרים אל הפסוק,  ּגֹףַויִּ ּגֹףַויִּ ּגֹףַויִּ  ַויִּ

  וגו'.
  

לא מצאתי את המקור עדיין של דברים,  לגופםלגופםלגופםלגופם
, המקשר בין מעשה העגל לבין מגיפת הקורונה

הוא, שהקורונה  אבל מה שראיתי במודפס
ֲאֵלֶהם ֲאֵלֶהם ֲאֵלֶהם ֲאֵלֶהם     ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר, ]בראשית מ"ג י"א[רמוזה בפסוק 
ָרֵאל ֲאִביֶהם ָרֵאל ֲאִביֶהםִיׂשְ ָרֵאל ֲאִביֶהםִיׂשְ ָרֵאל ֲאִביֶהםִיׂשְ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשוּ     ,,,,ִיׂשְ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשוּ ִאם ּכֵ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשוּ ִאם ּכֵ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשוּ ִאם ּכֵ ְקחּו ְקחּו ְקחּו ְקחּו     ....ִאם ּכֵ

ְכֵליֶכם ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ ְכֵליֶכםִמזִּ ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ ְכֵליֶכםִמזִּ ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ ְכֵליֶכםִמזִּ ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ     ....ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחהְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחהְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחהְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה    ,,,,ִמזִּ
ַבשׁ  ַבשׁ ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ ַבשׁ ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ ַבשׁ ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ ְטִנים     ,,,,ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ ְטִנים ְנכֹאת ָולֹט ּבָ ְטִנים ְנכֹאת ָולֹט ּבָ ְטִנים ְנכֹאת ָולֹט ּבָ ְנכֹאת ָולֹט ּבָ

ֵקִדים ֵקִדיםּוׁשְ ֵקִדיםּוׁשְ ֵקִדיםּוׁשְ   . . . . ּוׁשְ
  

זהו ממש פלא. מדוע בדיוק בפסוק המורה  אבלאבלאבלאבל
על עצירת המגיפה, שם נרמז הקורונה? הרי 

, כי עפ"י [מוצש"ק ויקרא התש"פ]הסברנו בשיעור 
הקבלה, בזמן המגיפה אומרים את הפסוק הזה 
אחרי פיטום הקטורת. כך אומר רבינו האר"י 

כי לפני  ,]דף ט"ומובא בספר שער הכוונות [ז"ל 
רים אחרי פיטום הקטורת, י"י הפסוקים הנאמ

צבאות עמנו וגו', יש לומר את הפסוק הזה. גם 
מביא זאת. סוד  ]בע"ח דף ע"א עמוד ב'[מהרי"ץ 

וגו', רמוז השם  ְמַעט ֳצִריְמַעט ֳצִריְמַעט ֳצִריְמַעט ֳצִריהעניין הוא, כי במלים 
דבר אחד, כי רצוי לכוון זאת  צדנליב"ש. נוסיף

, ֳצִריֳצִריֳצִריֳצִריניקוד המלים, דהיינו, הצא"ד של גם לפי 
  וכן הלאה.  בשוא קמץ,

  

, בצופן התנכ"י רמוזה מחלת הקורונה ובכןובכןובכןובכן
מהאות , , , , ְקחוּ ְקחוּ ְקחוּ ְקחוּ בדיוק בפסוק זה. החל מתיבת 

קו"ף, נרמזת הקורונה. מהאות קו"ף מדלגים 
אותיות, ) 245(ארבעים וחמש מאתים 

מוצש"ק [ומתגלית הקורונה. כבר דיברנו בזמנו 
ואמרנו כי שיטת הדילוגים איננה  ויקרא התש"פ]

דומים, המצאת בת ימינו, כי יש לה מקורות ק
רבינו בחיי, וכן הרמ"ק בספר  כגון בספרו של

הפרדס. ודוקא היום השיטה התפרסמה יותר, כי 
ספונות צפונות־באמצעות המחשב מוצאים 

ונסתרות ממש בקלות. בדורות הראשונים לא 
, כי כל אחד היו יכולים למצוא במהירות צופנים

היה צריך לחשב מעצמו לבד. עושה חשבונות 
אבל היום לספור אות אחרי אות וכו'. ובדיקות. 

השיטה השתכללה. הקב"ה שלח לעולם כלים 

בעלי עוצמה כזאת. ולפי ירידת האנשים, כך 
  הם יכולים לגלות את הרמזים בקלות.

  

גם  ותלציין כי בצופן התנכ"י הנז"ל מופיע ישישישיש
שמות נגף, נגע, מחלה, וכן לים הבאות. המ

שלקו בנגיף. סין, אירן  הארצות הראשונות
ממש פלא יוצא גם השנה, תש"פ וכו'. ורומא. 

עצום. הם מביאים את החשבונות, ורואים ממש 
עין בעין את החיבורים ואת הדילוגים, ויודעים 

  שהדברים מכוונים.
  

שהיו כאלו שהכחישו זאת. אמרו, מדוע  כיוןכיוןכיוןכיון
מצוא רי בכל ספר אפשר לאתם מתפעלים? ה

דילוגים אקראיים. אבל, בדקו, ולמרבה 
הדק היטב המבינים  כאלואפילו  ההפתעה

בחשבון ומתמטיקה, יצאו מגדרם. הבינו כי 
מעל הבנתם. אי אפשר  ,מדובר כאן על פלא

למצוא דברים כאלו בספרים אחרים. גילויים 
כאלו אינם מקריים. לא יצא במקרה. ניכר 

מכוונים, ושהקב"ה הסתיר  ומובן שהדברים
  בתורה עד שהעתיד צופן בחובו. 

  

שסודות התורה ועוד הרבה עניינים נצפנים  ידועידועידועידוע
בתורה. אנחנו רק בבחינת נגיעה באפס הקצה. 
כל העולם נשען על התורה. הקב"ה הסתכל 

  בתורה, ובנה את העולם. 

  
"תאוה" ו"אמונה" אינם סותרים זה את זה, דבר "תאוה" ו"אמונה" אינם סותרים זה את זה, דבר "תאוה" ו"אמונה" אינם סותרים זה את זה, דבר "תאוה" ו"אמונה" אינם סותרים זה את זה, דבר 

קלויזנבורג זצ"ל קלויזנבורג זצ"ל קלויזנבורג זצ"ל קלויזנבורג זצ"ל ----מצאנזמצאנזמצאנזמצאנזמדהים שאמר האדמו"ר מדהים שאמר האדמו"ר מדהים שאמר האדמו"ר מדהים שאמר האדמו"ר 
לגבי מה שראה בשואה, ודברים לחיזוק בתקופה לגבי מה שראה בשואה, ודברים לחיזוק בתקופה לגבי מה שראה בשואה, ודברים לחיזוק בתקופה לגבי מה שראה בשואה, ודברים לחיזוק בתקופה 

        הזאת.הזאת.הזאת.הזאת.
  

המוסר אומרים כי התאוה והאמונה אינם  בעליבעליבעליבעלי
סותרים האחד את השני. דהיינו, ישנם אנשים 
המאמינים, ומצד שני, רצונותיהם הגשמיים 
משתלטים עליהם. הדוגמא הבולטת היא לוט. 

יצרו  הוא האמין בהקב"ה, אבל הלך אחרי
  הרע.

  

אדם כזה נכשל, הקב"ה מביא עליו  כאשרכאשרכאשרכאשר
עונש. הוא רואה את העונש למול עיניו, ומתקן 
את עצמו. מפחד. לא רוצה לסבול. מאידך, מי 
  שאין לו אמונה ח"ו, העונש אפילו לא יעזור לו. 



  ה'תש"פ ב'של"א תזריע ומצורעמוצש"ק 
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בעית ומבהיל, על כך דבר מדהים, מ ראיתיראיתיראיתיראיתי
מתוך [קלויזנבורג -שאמר האדמו"ר מצאנז

. ]בנו האדמו"ר שליט"א בשבוע שעבר דברים שאמר
ואמנם, אין בידי רק את תמצית הדברים, 
דהיינו את הנקודות העיקריות מאת השיחה, 
אבל מהם גם כן אפשר ללמוד את היסודות 

  החשובים. 
  

    ,,,,זמנים אשר צוק העיתיםזמנים אשר צוק העיתיםזמנים אשר צוק העיתיםזמנים אשר צוק העיתיםהיו היו היו היו     אומר כך, הואהואהואהוא
גרמו לכלל ישראל לשוב בתשובה שלימה, גרמו לכלל ישראל לשוב בתשובה שלימה, גרמו לכלל ישראל לשוב בתשובה שלימה, גרמו לכלל ישראל לשוב בתשובה שלימה, 
    כמו בזמן הנביאים ובזמן מרדכי ואסתר ועוד.כמו בזמן הנביאים ובזמן מרדכי ואסתר ועוד.כמו בזמן הנביאים ובזמן מרדכי ואסתר ועוד.כמו בזמן הנביאים ובזמן מרדכי ואסתר ועוד.

אמנם אמנם אמנם אמנם צמים וחוזרים בתשובה. כך היה בזמנם. 
אנחנו לא זוכים לחזור אנחנו לא זוכים לחזור אנחנו לא זוכים לחזור אנחנו לא זוכים לחזור     ,,,,בימינו בעומק הגלותבימינו בעומק הגלותבימינו בעומק הגלותבימינו בעומק הגלות

   בתשובה מתוך הצרות.בתשובה מתוך הצרות.בתשובה מתוך הצרות.בתשובה מתוך הצרות.
  

ע, ע, ע, ע, """"כמו שאמר אבי זיכמו שאמר אבי זיכמו שאמר אבי זיכמו שאמר אבי זי. דבריוהיטב אל  הקשיבוהקשיבוהקשיבוהקשיבו
לו לו לו לו חיפשתי ולא מצאתי בכל מחנה אושוויץ אפיחיפשתי ולא מצאתי בכל מחנה אושוויץ אפיחיפשתי ולא מצאתי בכל מחנה אושוויץ אפיחיפשתי ולא מצאתי בכל מחנה אושוויץ אפי

   …אחד שחזר בתשובהאחד שחזר בתשובהאחד שחזר בתשובהאחד שחזר בתשובה
  

בשרו עצמו ועל הרבים, הוא יודע על  בעוונותינובעוונותינובעוונותינובעוונותינו
את מה שהוא אומר. הוא עבר את השואה 

אוד נותר האיומה, ושם איבד את כל משפחתו. 
  מוצל מאש. מבהיל. 

  

מהם להוסיף משפט יותר גרוע. רבים  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
שיסודות האמונה  דוקא "חזרו בשאלה"... מכיון

שלהם מפוקפקים, ממילא יש להם כל מיני 
קושיות וטענות, ואדרבה, הם רק מתרחקים. 
אבל השאלה זועקת מאליה, מדוע לא נמצא 
אפילו מישהו אחד שיחזור בתשובה. הוא 
חיפש, ולא מצא אף לא אחד שהתחזק 

  ממאורעות השואה.
  

לקרוא כמה נקודות קטנות מתוך מה  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
[הוספתי להעתיק  אאדמו"ר שליט"שכתוב בשם ה

לפי לפי לפי לפי     .כמה פרטים, שהרב דילג אותם בשיעור. העורך]
המצב, נראה שצריך לקבל על עצמו להקפיד המצב, נראה שצריך לקבל על עצמו להקפיד המצב, נראה שצריך לקבל על עצמו להקפיד המצב, נראה שצריך לקבל על עצמו להקפיד 

ית הכנסת. זרקו אותנו מבתי ית הכנסת. זרקו אותנו מבתי ית הכנסת. זרקו אותנו מבתי ית הכנסת. זרקו אותנו מבתי יותר על כבוד ביותר על כבוד ביותר על כבוד ביותר על כבוד ב
גם אין לנו גם אין לנו גם אין לנו גם אין לנו     ,,,,לא די שאין לנו קרבנותלא די שאין לנו קרבנותלא די שאין לנו קרבנותלא די שאין לנו קרבנות    ....הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

שכל אחד שכל אחד שכל אחד שכל אחד     עתה תפילה וקריאת התורה כראוי.עתה תפילה וקריאת התורה כראוי.עתה תפילה וקריאת התורה כראוי.עתה תפילה וקריאת התורה כראוי.
בקרוב לחזור בקרוב לחזור בקרוב לחזור בקרוב לחזור שכאשר נזכה שכאשר נזכה שכאשר נזכה שכאשר נזכה     ,,,,יקבל על עצמויקבל על עצמויקבל על עצמויקבל על עצמו

הן הן הן הן     ,,,,''''ניזהר יותר בכבוד בית הניזהר יותר בכבוד בית הניזהר יותר בכבוד בית הניזהר יותר בכבוד בית ה    ,,,,לבתי הכנסתלבתי הכנסתלבתי הכנסתלבתי הכנסת

ה ה ה ה """"בדיבור והן במעשה, ובזכות קבלה זו הקבבדיבור והן במעשה, ובזכות קבלה זו הקבבדיבור והן במעשה, ובזכות קבלה זו הקבבדיבור והן במעשה, ובזכות קבלה זו הקב
        ירחם עלינו.ירחם עלינו.ירחם עלינו.ירחם עלינו.

  

מוסר השכל שניתן להפיק מהמצב הנוכחי הוא, מוסר השכל שניתן להפיק מהמצב הנוכחי הוא, מוסר השכל שניתן להפיק מהמצב הנוכחי הוא, מוסר השכל שניתן להפיק מהמצב הנוכחי הוא, 
שרוצים להראות לנו מן השמים את כוחו של שרוצים להראות לנו מן השמים את כוחו של שרוצים להראות לנו מן השמים את כוחו של שרוצים להראות לנו מן השמים את כוחו של 

רואים במחלה הזו, כי איש אחד רואים במחלה הזו, כי איש אחד רואים במחלה הזו, כי איש אחד רואים במחלה הזו, כי איש אחד     כל יחיד ויחיד.כל יחיד ויחיד.כל יחיד ויחיד.כל יחיד ויחיד.
ומידה טובה ומידה טובה ומידה טובה ומידה טובה ''''יכול להדביק מדינה שלימה. יכול להדביק מדינה שלימה. יכול להדביק מדינה שלימה. יכול להדביק מדינה שלימה.     ,,,,נגוענגוענגוענגוע

חד יכול חד יכול חד יכול חד יכול , אם איש א, אם איש א, אם איש א, אם איש א''''מרובה ממידת פורענותמרובה ממידת פורענותמרובה ממידת פורענותמרובה ממידת פורענות
דאי שאיש אחד דאי שאיש אחד דאי שאיש אחד דאי שאיש אחד להרוס ולהזיק לאלפים, בולהרוס ולהזיק לאלפים, בולהרוס ולהזיק לאלפים, בולהרוס ולהזיק לאלפים, בו

שעושה פעולה טובה, של תפילה, תורה או שעושה פעולה טובה, של תפילה, תורה או שעושה פעולה טובה, של תפילה, תורה או שעושה פעולה טובה, של תפילה, תורה או 
        חסד, יכול להשפיע ולהועיל לאלפי אלפים.חסד, יכול להשפיע ולהועיל לאלפי אלפים.חסד, יכול להשפיע ולהועיל לאלפי אלפים.חסד, יכול להשפיע ולהועיל לאלפי אלפים.

  

    ,,,,צריכים לדעת כי הדרך להועיל לכל העולםצריכים לדעת כי הדרך להועיל לכל העולםצריכים לדעת כי הדרך להועיל לכל העולםצריכים לדעת כי הדרך להועיל לכל העולם
אינו דווקא על ידי שנושאים דרשות והרצאות אינו דווקא על ידי שנושאים דרשות והרצאות אינו דווקא על ידי שנושאים דרשות והרצאות אינו דווקא על ידי שנושאים דרשות והרצאות 
שנשמעים למרחקים. אלא בשעה שיושב יהודי שנשמעים למרחקים. אלא בשעה שיושב יהודי שנשמעים למרחקים. אלא בשעה שיושב יהודי שנשמעים למרחקים. אלא בשעה שיושב יהודי 
בביתו ומתגבר על הקשיים ועושה מעשי חסד, בביתו ומתגבר על הקשיים ועושה מעשי חסד, בביתו ומתגבר על הקשיים ועושה מעשי חסד, בביתו ומתגבר על הקשיים ועושה מעשי חסד, 
מתפלל או לומד תורה, הרי יש לכך השפעה מתפלל או לומד תורה, הרי יש לכך השפעה מתפלל או לומד תורה, הרי יש לכך השפעה מתפלל או לומד תורה, הרי יש לכך השפעה 

        מיידית לטובה על כל העולם.מיידית לטובה על כל העולם.מיידית לטובה על כל העולם.מיידית לטובה על כל העולם.
  

הוא אינו נראה לעין ויש לו השפעה הוא אינו נראה לעין ויש לו השפעה הוא אינו נראה לעין ויש לו השפעה הוא אינו נראה לעין ויש לו השפעה     ––––כמו הנגיף כמו הנגיף כמו הנגיף כמו הנגיף 
כל מעשה כל מעשה כל מעשה כל מעשה     כך גם והרבה יותר,כך גם והרבה יותר,כך גם והרבה יותר,כך גם והרבה יותר,    ––––על כל העולם על כל העולם על כל העולם על כל העולם 

יש לכך יש לכך יש לכך יש לכך     ,,,,טוב שאדם עושה בינו לבין קונוטוב שאדם עושה בינו לבין קונוטוב שאדם עושה בינו לבין קונוטוב שאדם עושה בינו לבין קונו
        השפעה אדירה לטובה.השפעה אדירה לטובה.השפעה אדירה לטובה.השפעה אדירה לטובה.

  

המצב דורש כעת שיכסו את הפה ואת האף המצב דורש כעת שיכסו את הפה ואת האף המצב דורש כעת שיכסו את הפה ואת האף המצב דורש כעת שיכסו את הפה ואת האף 
בראש חוצות, ובוודאי שיש בכך סימן שיש בראש חוצות, ובוודאי שיש בכך סימן שיש בראש חוצות, ובוודאי שיש בכך סימן שיש בראש חוצות, ובוודאי שיש בכך סימן שיש 
להתחזק בשמירת הדיבור שלא להיכשל להתחזק בשמירת הדיבור שלא להיכשל להתחזק בשמירת הדיבור שלא להיכשל להתחזק בשמירת הדיבור שלא להיכשל 

        בלשון הרע ורכילות.בלשון הרע ורכילות.בלשון הרע ורכילות.בלשון הרע ורכילות.
  

שמכניסים שמכניסים שמכניסים שמכניסים """"כל האיסורים הללו נובעים מכך כל האיסורים הללו נובעים מכך כל האיסורים הללו נובעים מכך כל האיסורים הללו נובעים מכך 
אצל השני. אל תסתכל על אצל השני. אל תסתכל על אצל השני. אל תסתכל על אצל השני. אל תסתכל על     """"את האףאת האףאת האףאת האף

החסרונות של השני, תסתכל על עצמך ותדאג החסרונות של השני, תסתכל על עצמך ותדאג החסרונות של השני, תסתכל על עצמך ותדאג החסרונות של השני, תסתכל על עצמך ותדאג 
        לתקן את עצמך וככה כולם יתקנו את עצמם.לתקן את עצמך וככה כולם יתקנו את עצמם.לתקן את עצמך וככה כולם יתקנו את עצמם.לתקן את עצמך וככה כולם יתקנו את עצמם.

  

את אחי אנכי מבקש, שיידעו שכל תפילה וכל את אחי אנכי מבקש, שיידעו שכל תפילה וכל את אחי אנכי מבקש, שיידעו שכל תפילה וכל את אחי אנכי מבקש, שיידעו שכל תפילה וכל 
ודאי לימוד התורה עושה ודאי לימוד התורה עושה ודאי לימוד התורה עושה ודאי לימוד התורה עושה ובובובוב    ,,,,פעולה טובהפעולה טובהפעולה טובהפעולה טובה

        ויש לכך משמעות עצומה.ויש לכך משמעות עצומה.ויש לכך משמעות עצומה.ויש לכך משמעות עצומה.    ,,,,רושםרושםרושםרושם
  

אין לנו שום עצה בימים הללו רק להתחזק אין לנו שום עצה בימים הללו רק להתחזק אין לנו שום עצה בימים הללו רק להתחזק אין לנו שום עצה בימים הללו רק להתחזק 
        בלימוד תורה ובמעשים טובים.בלימוד תורה ובמעשים טובים.בלימוד תורה ובמעשים טובים.בלימוד תורה ובמעשים טובים.

  

הזה, התורה שלומדים שווה אלפי הזה, התורה שלומדים שווה אלפי הזה, התורה שלומדים שווה אלפי הזה, התורה שלומדים שווה אלפי בזמן הקשה בזמן הקשה בזמן הקשה בזמן הקשה 
        מונים מלימוד בתקופה רגילה.מונים מלימוד בתקופה רגילה.מונים מלימוד בתקופה רגילה.מונים מלימוד בתקופה רגילה.

  

יגיע יגיע יגיע יגיע     ,,,,בחור שלוקח על עצמו כעת עול תורהבחור שלוקח על עצמו כעת עול תורהבחור שלוקח על עצמו כעת עול תורהבחור שלוקח על עצמו כעת עול תורה
שבתקופה רגילה יקח לו שבתקופה רגילה יקח לו שבתקופה רגילה יקח לו שבתקופה רגילה יקח לו     ,,,,להישגים רוחנייםלהישגים רוחנייםלהישגים רוחנייםלהישגים רוחניים

        דשים ארוכים.דשים ארוכים.דשים ארוכים.דשים ארוכים.חחחח
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כי עכשיו הקב"ה משפיע שפע, כמו בכל  מובןמובןמובןמובן
. המנצל את זמנו, , בין הזמנים וכדו'ימי הרפיון

, ממה שאמור יכול להשיג ולקבל טובה הרבה
  להגיע לעולם. 

  
זצ"ל בדבר החלום על זצ"ל בדבר החלום על זצ"ל בדבר החלום על זצ"ל בדבר החלום על     פתייאפתייאפתייאפתייאדברי הרב יהודה דברי הרב יהודה דברי הרב יהודה דברי הרב יהודה 

        המגיפה שהיתה בבגדאד, ומוסר־השכל ממנו.המגיפה שהיתה בבגדאד, ומוסר־השכל ממנו.המגיפה שהיתה בבגדאד, ומוסר־השכל ממנו.המגיפה שהיתה בבגדאד, ומוסר־השכל ממנו.
  

דבר מדהים נוסף שכתב מה"ר יהודה  ראיתיראיתיראיתיראיתי
  . ]119סי' פ"א, עמוד [פתיה, בספר מנחת יהודה 

  

שלא רק אצל האשכנזים למדתי  ומזהומזהומזהומזה
(שעליהם דיבר האדמו"ר מקלויזנבורג) לא 
חזרו בתשובה מתוך הצרות, אלא גם 
הספרדים, בארצות המזרח. חשבתי כי רק 
באירופה נעקר מהם זיק האמונה, ואני רואה 

לק מן הספרדים שהתבדיתי. עכ"פ אצל חֵ 
בארצות ערב. לצערינו כל העולם הורעל 

  בכפירה רח"ל. 
  

להמליץ על כך, אל תקרי "קורונה", אלא  ישישישיש[
" בדרך, ךָ ְר . עמלק. אשר "קָ קור האמונהקור האמונהקור האמונהקור האמונה

  כדלקמן שיעור בהר ובחוקותי].
   

ארוכים, ולא נקרא כעת כי אם את  הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
ראשי הפרקים העיקריים, כי בעז"ה בהדפסת 

  את כלל הדברים.העורכים השיעור יכתבו 
  

שמהר"י פתיה הוא גוברא רבה, בנגלה,  ידועידועידועידוע
חיבר ספר בית לחם יהודה, על ובעיקר בנסתר. 

ו מעשה הנוגע לזמן ישנעץ חיים לרבינו האר"י. 
שהגרמנים ימח שמם וזכרם רצו להגיע לארץ 
ישראל. הם כבר הגיעו למצרים, ועמדו בשערי 
ארץ ישראל, וכאן הם נחלו מפלה. בתקופה הזו 
מהר"י פתיה עשה תפילות במערת המכפלה, 
ואומרים כי האדמו"ר מגור צפה על התפילה 
שלהם. הקשיב. רצה לראות מה הם עושים. 

ה ציווה על קבוצת האנשים שהגיעו מהר"י פתי
אתו למערת המכפלה כיצד יעשו את סדר 

  מה לומר וכו'.התפילה. 
  

, התבטא מן הצד מגור ראה זאת האדמו"רהאדמו"רהאדמו"רהאדמו"ר
באירופה אדם כזה, לא לנו ואמר, אם היה 

  שואה...ההיתה 

מהקהל: אני שמעתי או ראיתי כתוב, כי  שאלהשאלהשאלהשאלה
גם ר"י נחום פעל אז, אך איני זוכר כיצד. וכן 

  מספרים על רבנים נוספים מכמה קהילות.
  

מרן שליט"א: נכון. כתבתי זאת בספר  תשובתתשובתתשובתתשובת
עצה ותושיה [עודנו בכתובים, אבל היה ביד 
השואל הנז'] שהרה"ג יחיא נחום זצ"ל אמר אז 
ברב־עם את התפילה הידועה אצלינו בשם 
עשר, חמש וכו'. ולאחר סיום התפילה, אמר 

ת תפילתנו וכו' לנוכחים, דעו לכם כי שמע ה' א
יעו"ש. כנראה צריך לומר שזה וזה גורם. כל 
אחד מהצדיקים אז, פעל את שלו, וביחד בקעו 

  שערי שמים.
  

ה כתובים גילויים וחידושים מנחת יהוד בספרבספרבספרבספר
רבים על ענייני נשמות, וסיפורי רוחות וכו', 

על ובענייננו הוא כתב עסק בתיקוני נשמות, 
"ה. לפני מגיפה שהיתה בזמנו בשנת ה'תרע

  מאה וחמש שנים. 
  

והואיל ואתא לידן ענין המגפה, והואיל ואתא לידן ענין המגפה, והואיל ואתא לידן ענין המגפה, והואיל ואתא לידן ענין המגפה, , לשונו וזהוזהוזהוזה
ראיתי לכתוב פה מה שחלמתי בשנת ראיתי לכתוב פה מה שחלמתי בשנת ראיתי לכתוב פה מה שחלמתי בשנת ראיתי לכתוב פה מה שחלמתי בשנת 

    ,,,,התרע״ה, ליל שבת יתרו כ״ב שבט שעה ח׳התרע״ה, ליל שבת יתרו כ״ב שבט שעה ח׳התרע״ה, ליל שבת יתרו כ״ב שבט שעה ח׳התרע״ה, ליל שבת יתרו כ״ב שבט שעה ח׳
מזרחה של בגדאד מזרחה של בגדאד מזרחה של בגדאד מזרחה של בגדאד     דדדדראיתי כאילו אני הולך בצראיתי כאילו אני הולך בצראיתי כאילו אני הולך בצראיתי כאילו אני הולך בצ

אשר בצד מזרח הנז׳ דרים שם אשר בצד מזרח הנז׳ דרים שם אשר בצד מזרח הנז׳ דרים שם אשר בצד מזרח הנז׳ דרים שם     ,,,,עיר מולדתיעיר מולדתיעיר מולדתיעיר מולדתי
הרחק הרחק הרחק הרחק     ,,,,עניים ודלים. ונדמה לי שעוד הלאהעניים ודלים. ונדמה לי שעוד הלאהעניים ודלים. ונדמה לי שעוד הלאהעניים ודלים. ונדמה לי שעוד הלאה

יש מקום מקורה יש מקום מקורה יש מקום מקורה יש מקום מקורה     ,,,,יים במאה אמותיים במאה אמותיים במאה אמותיים במאה אמותמבתי הענמבתי הענמבתי הענמבתי הענ
רק היא רק היא רק היא רק היא     ,,,,כדמות האכסדרא ואין לה שום כותלכדמות האכסדרא ואין לה שום כותלכדמות האכסדרא ואין לה שום כותלכדמות האכסדרא ואין לה שום כותל

עומדת על ד׳ עמודים העומדים בארבע פינות עומדת על ד׳ עמודים העומדים בארבע פינות עומדת על ד׳ עמודים העומדים בארבע פינות עומדת על ד׳ עמודים העומדים בארבע פינות 
ותחת הגג היו עומדים שם כמו ותחת הגג היו עומדים שם כמו ותחת הגג היו עומדים שם כמו ותחת הגג היו עומדים שם כמו     ,,,,האכסדראהאכסדראהאכסדראהאכסדרא

אשר היו מכבר אשר היו מכבר אשר היו מכבר אשר היו מכבר     ,,,,ארבעים או חמשים אנשי צבאארבעים או חמשים אנשי צבאארבעים או חמשים אנשי צבאארבעים או חמשים אנשי צבא
        ויצאו אל מזרח העיר להינפש שם. ויצאו אל מזרח העיר להינפש שם. ויצאו אל מזרח העיר להינפש שם. ויצאו אל מזרח העיר להינפש שם.     ,,,,בתוך העירבתוך העירבתוך העירבתוך העיר

  

בסופו  .תראו כי מדובר על חלום אמתי בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
של דבר יתברר כי אנשי הצבא אלו המחבלים 
האחראים על המגיפה. רשום אצלם מי ימות ומי 
יחיה, מי יוכה ומי יסבול. אגב כדאי שתדעו כי 
גם היום ישנם החולמים חלומות אמתיים. ממש 
מפליא, אך הזמן כעת אינו מספיק להתעכב על 

        כך. 
  

ומלבוש כולם היה צמר שחור, מלבד רוחב ומלבוש כולם היה צמר שחור, מלבד רוחב ומלבוש כולם היה צמר שחור, מלבד רוחב ומלבוש כולם היה צמר שחור, מלבד רוחב 
    ,,,,אצבע המקיף על זרועם ועל חלקת צוארםאצבע המקיף על זרועם ועל חלקת צוארםאצבע המקיף על זרועם ועל חלקת צוארםאצבע המקיף על זרועם ועל חלקת צוארם
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שהיה מצמר אדום תפור על גבי השחור. והיו שהיה מצמר אדום תפור על גבי השחור. והיו שהיה מצמר אדום תפור על גבי השחור. והיו שהיה מצמר אדום תפור על גבי השחור. והיו 
עומדים ומביטים ומתבוננים על צדדי העיר. עומדים ומביטים ומתבוננים על צדדי העיר. עומדים ומביטים ומתבוננים על צדדי העיר. עומדים ומביטים ומתבוננים על צדדי העיר. 

ואת ואת ואת ואת     ,,,,כאילו רוצים לדעת את הנעשה בעירכאילו רוצים לדעת את הנעשה בעירכאילו רוצים לדעת את הנעשה בעירכאילו רוצים לדעת את הנעשה בעיר
המעשה אשר הם עושים שם. כי בימים ההם היה המעשה אשר הם עושים שם. כי בימים ההם היה המעשה אשר הם עושים שם. כי בימים ההם היה המעשה אשר הם עושים שם. כי בימים ההם היה 

חוק מהם כמו חוק מהם כמו חוק מהם כמו חוק מהם כמו מגיפה בעיר לתפ״ץ. ואני הייתי רמגיפה בעיר לתפ״ץ. ואני הייתי רמגיפה בעיר לתפ״ץ. ואני הייתי רמגיפה בעיר לתפ״ץ. ואני הייתי ר
אמות, ולא השגיחו עלי כי לא נפלה אמות, ולא השגיחו עלי כי לא נפלה אמות, ולא השגיחו עלי כי לא נפלה אמות, ולא השגיחו עלי כי לא נפלה     עשרעשרעשרעשר

הם הם הם הם     ,,,,הבטתם עלי. ונדמה לי כי אלו אנשי הצבאהבטתם עלי. ונדמה לי כי אלו אנשי הצבאהבטתם עלי. ונדמה לי כי אלו אנשי הצבאהבטתם עלי. ונדמה לי כי אלו אנשי הצבא
  הם אשר היו נוגפים ומכים את אנשי העיר. הם אשר היו נוגפים ומכים את אנשי העיר. הם אשר היו נוגפים ומכים את אנשי העיר. הם אשר היו נוגפים ומכים את אנשי העיר. 

  

ואני נתרחקתי מאצלם ונגשתי אצל שער הצר ואני נתרחקתי מאצלם ונגשתי אצל שער הצר ואני נתרחקתי מאצלם ונגשתי אצל שער הצר ואני נתרחקתי מאצלם ונגשתי אצל שער הצר 
ח ח ח ח ררררד המזד המזד המזד המזצצצצהבתים שמהבתים שמהבתים שמהבתים שמ ל עני א׳ מאותםל עני א׳ מאותםל עני א׳ מאותםל עני א׳ מאותםשששש

ים ג׳ ים ג׳ ים ג׳ ים ג׳ דדדדהנזכרים לעיל. ושם אצל השער היו עומהנזכרים לעיל. ושם אצל השער היו עומהנזכרים לעיל. ושם אצל השער היו עומהנזכרים לעיל. ושם אצל השער היו עומ
י ועמדתי י ועמדתי י ועמדתי י ועמדתי תתתתואני באואני באואני באואני בא    ,,,,ים ענייםים ענייםים ענייםים ענייםאנשים יהודים זקנאנשים יהודים זקנאנשים יהודים זקנאנשים יהודים זקנ

אצלם. והייתי מתאונן ומצטער על המגפה. אצלם. והייתי מתאונן ומצטער על המגפה. אצלם. והייתי מתאונן ומצטער על המגפה. אצלם. והייתי מתאונן ומצטער על המגפה. 
על ענין א׳ אני על ענין א׳ אני על ענין א׳ אני על ענין א׳ אני     ,,,,ואמרתי לאותם הג׳ זקניםואמרתי לאותם הג׳ זקניםואמרתי לאותם הג׳ זקניםואמרתי לאותם הג׳ זקנים

המ״ק המ״ק המ״ק המ״ק יייימצטער מאד. והוא כי בזמן שהיה במצטער מאד. והוא כי בזמן שהיה במצטער מאד. והוא כי בזמן שהיה במצטער מאד. והוא כי בזמן שהיה ב
    ה,ה,ה,ה,וקודם שתבוא איזה צרוקודם שתבוא איזה צרוקודם שתבוא איזה צרוקודם שתבוא איזה צר    ....היו לנו נביאיםהיו לנו נביאיםהיו לנו נביאיםהיו לנו נביאים    ,,,,קייםקייםקייםקיים

ויגיד לנו את חטאינו ויגיד לנו את חטאינו ויגיד לנו את חטאינו ויגיד לנו את חטאינו א יבוא הנביא בדבר ה׳ א יבוא הנביא בדבר ה׳ א יבוא הנביא בדבר ה׳ א יבוא הנביא בדבר ה׳ וווובבבב
׳ מאותו העון ׳ מאותו העון ׳ מאותו העון ׳ מאותו העון שנשוב אל השנשוב אל השנשוב אל השנשוב אל ה    ,,,,רה בנורה בנורה בנורה בנותתתתופשעינו. ויופשעינו. ויופשעינו. ויופשעינו. וי

ואם לאו יבוא על שונאי ואם לאו יבוא על שונאי ואם לאו יבוא על שונאי ואם לאו יבוא על שונאי     ,,,,והחטא אשר בידינווהחטא אשר בידינווהחטא אשר בידינווהחטא אשר בידינו
רעות. והיו ישראל חוזרים רעות. והיו ישראל חוזרים רעות. והיו ישראל חוזרים רעות. והיו ישראל חוזרים     ככככישראל כו״ישראל כו״ישראל כו״ישראל כו״

והקב״ה קורע את אותו והקב״ה קורע את אותו והקב״ה קורע את אותו והקב״ה קורע את אותו     ,,,,בתשובה מאותו העתבתשובה מאותו העתבתשובה מאותו העתבתשובה מאותו העת
ותתבטל הגזרה ההיא. ואפי׳ ותתבטל הגזרה ההיא. ואפי׳ ותתבטל הגזרה ההיא. ואפי׳ ותתבטל הגזרה ההיא. ואפי׳     ,,,,הגזר דין מעליהםהגזר דין מעליהםהגזר דין מעליהםהגזר דין מעליהם

פ היו לנו פ היו לנו פ היו לנו פ היו לנו כ"כ"כ"כ"עעעע    ,,,,שנישנישנישנישפסקו אח״כ הנביאים בבית שפסקו אח״כ הנביאים בבית שפסקו אח״כ הנביאים בבית שפסקו אח״כ הנביאים בבית 
או או או או     ,,,,או משתמשין בבת קולאו משתמשין בבת קולאו משתמשין בבת קולאו משתמשין בבת קול    ,,,,בעלי רוח הקודשבעלי רוח הקודשבעלי רוח הקודשבעלי רוח הקודש

בעלי חלומות אמתיים המגידים לנו סיבת בעלי חלומות אמתיים המגידים לנו סיבת בעלי חלומות אמתיים המגידים לנו סיבת בעלי חלומות אמתיים המגידים לנו סיבת 
        הצרה ההיא. הצרה ההיא. הצרה ההיא. הצרה ההיא. 

  

ובבוא איזה צרה ובבוא איזה צרה ובבוא איזה צרה ובבוא איזה צרה     ,,,,ללללבעוה״ר חסרנו כֹ בעוה״ר חסרנו כֹ בעוה״ר חסרנו כֹ בעוה״ר חסרנו כֹ     ההההוהן עתוהן עתוהן עתוהן עת
ועל איזה דרך נפנה לבטל ועל איזה דרך נפנה לבטל ועל איזה דרך נפנה לבטל ועל איזה דרך נפנה לבטל     ,,,,חרהּ חרהּ חרהּ חרהּ לא נדע שַׁ לא נדע שַׁ לא נדע שַׁ לא נדע שַׁ 

    ,,,,רה. ונמשלנו כמו הרב הרודה את תלמידורה. ונמשלנו כמו הרב הרודה את תלמידורה. ונמשלנו כמו הרב הרודה את תלמידורה. ונמשלנו כמו הרב הרודה את תלמידוייייהגזהגזהגזהגז
ואינו אומר לו ואינו אומר לו ואינו אומר לו ואינו אומר לו     ,,,,וכמו האב המייסר את בנווכמו האב המייסר את בנווכמו האב המייסר את בנווכמו האב המייסר את בנו

ליקה. אהה עלינו ועל ליקה. אהה עלינו ועל ליקה. אהה עלינו ועל ליקה. אהה עלינו ועל שמסבת חטא פלוני הוא שמסבת חטא פלוני הוא שמסבת חטא פלוני הוא שמסבת חטא פלוני הוא 
יעת יעת יעת יעת דדדדי נלקה בלא התראה ובלא יי נלקה בלא התראה ובלא יי נלקה בלא התראה ובלא יי נלקה בלא התראה ובלא יככככ    ,,,,זלינוזלינוזלינוזלינורוע מרוע מרוע מרוע מ

לוקין עליה. ועוד קשיא לוקין עליה. ועוד קשיא לוקין עליה. ועוד קשיא לוקין עליה. ועוד קשיא     נונונונוהעבירה שאהעבירה שאהעבירה שאהעבירה שא
איש אחד יחטא ועל כל העדה איש אחד יחטא ועל כל העדה איש אחד יחטא ועל כל העדה איש אחד יחטא ועל כל העדה     האםהאםהאםהאם    ,,,,לאלהינולאלהינולאלהינולאלהינו

אים אים אים אים טָּ טָּ טָּ טָּ כי האנשים החַ כי האנשים החַ כי האנשים החַ כי האנשים החַ     ,,,,והעול על גביהםוהעול על גביהםוהעול על גביהםוהעול על גביהם    ????יקצוףיקצוףיקצוףיקצוף
ולא שבט אלוה ולא שבט אלוה ולא שבט אלוה ולא שבט אלוה     ,,,,בתיהם שלום מפחדבתיהם שלום מפחדבתיהם שלום מפחדבתיהם שלום מפחד    ,,,,עצמםעצמםעצמםעצמם

הם הם הם הם     ,,,,עליהם. והאנשים אשר הם תמימי דרךעליהם. והאנשים אשר הם תמימי דרךעליהם. והאנשים אשר הם תמימי דרךעליהם. והאנשים אשר הם תמימי דרך
ב ב ב ב טוֹ טוֹ טוֹ טוֹ הֲ הֲ הֲ הֲ     ,,,,דאברהםדאברהםדאברהםדאברהם    ההההיייירררראשר נלכדים בעונם. מאאשר נלכדים בעונם. מאאשר נלכדים בעונם. מאאשר נלכדים בעונם. מא

השופט כל הארץ לא יעשה השופט כל הארץ לא יעשה השופט כל הארץ לא יעשה השופט כל הארץ לא יעשה     ????לך כי תעשוקלך כי תעשוקלך כי תעשוקלך כי תעשוק
            ט?ט?ט?ט?משפמשפמשפמשפ

ומטיח ומטיח ומטיח ומטיח     ,,,,ועוד אני מדבר עם אותם ג׳ האנשיםועוד אני מדבר עם אותם ג׳ האנשיםועוד אני מדבר עם אותם ג׳ האנשיםועוד אני מדבר עם אותם ג׳ האנשים
דברים כלפי מעלה. קרבו אלי ג׳ אנשים מן דברים כלפי מעלה. קרבו אלי ג׳ אנשים מן דברים כלפי מעלה. קרבו אלי ג׳ אנשים מן דברים כלפי מעלה. קרבו אלי ג׳ אנשים מן 

הם שמעו את  -אותם אנשים המשחיתים אותם אנשים המשחיתים אותם אנשים המשחיתים אותם אנשים המשחיתים 
דע דע דע דע     ,,,,ואמרו ליואמרו ליואמרו ליואמרו לי    -שאלותיו, ולכן באו לענות לו 

על אשר שיש אנשים על אשר שיש אנשים על אשר שיש אנשים על אשר שיש אנשים     ,,,,כי גזרת מגפה זו היאכי גזרת מגפה זו היאכי גזרת מגפה זו היאכי גזרת מגפה זו היא
רפות ובשר בחלב בבית רפות ובשר בחלב בבית רפות ובשר בחלב בבית רפות ובשר בחלב בבית אוכלים נבלות וטאוכלים נבלות וטאוכלים נבלות וטאוכלים נבלות וט

ולא עוד אלא שגם ולא עוד אלא שגם ולא עוד אלא שגם ולא עוד אלא שגם     ,,,,נכריםנכריםנכריםנכרים־־־־האכסניא שלהאכסניא שלהאכסניא שלהאכסניא של
לו. לו. לו. לו. איסורים כאֵ איסורים כאֵ איסורים כאֵ איסורים כאֵ     םםםםאכסניא של ישראל מבשליאכסניא של ישראל מבשליאכסניא של ישראל מבשליאכסניא של ישראל מבשליבָּ בָּ בָּ בָּ 

יש כמה אנשים שמבשלים בביתם בשר יש כמה אנשים שמבשלים בביתם בשר יש כמה אנשים שמבשלים בביתם בשר יש כמה אנשים שמבשלים בביתם בשר     דדדדועוועוועוועו
ובשר בחלב. והנה אפילו ובשר בחלב. והנה אפילו ובשר בחלב. והנה אפילו ובשר בחלב. והנה אפילו     ,,,,נבלה וטרפהנבלה וטרפהנבלה וטרפהנבלה וטרפה

    ,,,,ם לתקן את האכסניא של ישראלם לתקן את האכסניא של ישראלם לתקן את האכסניא של ישראלם לתקן את האכסניא של ישראלככככשאפשר לשאפשר לשאפשר לשאפשר ל
האם תוכלו למשול גם על האם תוכלו למשול גם על האם תוכלו למשול גם על האם תוכלו למשול גם על     ,,,,נא לנונא לנונא לנונא לנו    הגידההגידההגידההגידה

בלה בלה בלה בלה ננננשלא לבשל בשר שלא לבשל בשר שלא לבשל בשר שלא לבשל בשר     ,,,,של נכריםשל נכריםשל נכריםשל נכריםהאכסניא האכסניא האכסניא האכסניא 
שים המבשלים שים המבשלים שים המבשלים שים המבשלים האנהאנהאנהאנאו על שארית או על שארית או על שארית או על שארית     ,,,,וטרפהוטרפהוטרפהוטרפה

י מן הנמנע הוא זה. י מן הנמנע הוא זה. י מן הנמנע הוא זה. י מן הנמנע הוא זה. ככככ    ????לו בביתםלו בביתםלו בביתםלו בביתםאיסורים כאֵ איסורים כאֵ איסורים כאֵ איסורים כאֵ 
ולכן ולכן ולכן ולכן     ????מה בצע אם נגיד לכם סיבת המגפהמה בצע אם נגיד לכם סיבת המגפהמה בצע אם נגיד לכם סיבת המגפהמה בצע אם נגיד לכם סיבת המגפה    ככככוא״וא״וא״וא״

אותיות מאכ״ל נעשו צירוף מלא״ך המשחית אותיות מאכ״ל נעשו צירוף מלא״ך המשחית אותיות מאכ״ל נעשו צירוף מלא״ך המשחית אותיות מאכ״ל נעשו צירוף מלא״ך המשחית 
        בעם.בעם.בעם.בעם.

   

א״כ לא ילקו רק אותם האנשים א״כ לא ילקו רק אותם האנשים א״כ לא ילקו רק אותם האנשים א״כ לא ילקו רק אותם האנשים     ,,,,אמרתי להםאמרתי להםאמרתי להםאמרתי להם
דע לך כי דע לך כי דע לך כי דע לך כי     ,,,,האוכלים איסורים בלבד. אמרו ליהאוכלים איסורים בלבד. אמרו ליהאוכלים איסורים בלבד. אמרו ליהאוכלים איסורים בלבד. אמרו לי

עכ״ז יש לנו עכ״ז יש לנו עכ״ז יש לנו עכ״ז יש לנו     ,,,,קראים משחיתיםקראים משחיתיםקראים משחיתיםקראים משחיתיםננננאעפ״י שאנחנו אעפ״י שאנחנו אעפ״י שאנחנו אעפ״י שאנחנו 
    ,,,,אאאאוווורחמנות ואנחנו חסים על הבריות. והענין הרחמנות ואנחנו חסים על הבריות. והענין הרחמנות ואנחנו חסים על הבריות. והענין הרחמנות ואנחנו חסים על הבריות. והענין ה

האוכלים נבלות וטרפות האוכלים נבלות וטרפות האוכלים נבלות וטרפות האוכלים נבלות וטרפות     י כל אותם האנשיםי כל אותם האנשיםי כל אותם האנשיםי כל אותם האנשיםככככ
    ,,,,ל שמותם הם נכתבים אצלינול שמותם הם נכתבים אצלינול שמותם הם נכתבים אצלינול שמותם הם נכתבים אצלינו, כ, כ, כ, כובשר בחלבובשר בחלבובשר בחלבובשר בחלב

רו רו רו רו חזחזחזחזאם לא יאם לא יאם לא יאם לא י    ,,,,וכבר נגזר עליהם מיתהוכבר נגזר עליהם מיתהוכבר נגזר עליהם מיתהוכבר נגזר עליהם מיתה
בתשובה. ושאר בני אדם החוטאים בשאר בתשובה. ושאר בני אדם החוטאים בשאר בתשובה. ושאר בני אדם החוטאים בשאר בתשובה. ושאר בני אדם החוטאים בשאר 

נכתבים אצלינו. אבל אם נכתבים אצלינו. אבל אם נכתבים אצלינו. אבל אם נכתבים אצלינו. אבל אם     אינםאינםאינםאינם    ,,,,עונות וחטאיםעונות וחטאיםעונות וחטאיםעונות וחטאים
    ,,,,יש לנו רשות להכותם נפשיש לנו רשות להכותם נפשיש לנו רשות להכותם נפשיש לנו רשות להכותם נפש, , , , ךךךךגע בהם בדרגע בהם בדרגע בהם בדרגע בהם בדרפפפפננננ

עונותיו ילכדונו את עונותיו ילכדונו את עונותיו ילכדונו את עונותיו ילכדונו את ''''כמ״ש כמ״ש כמ״ש כמ״ש     ,,,,או שלא להכותםאו שלא להכותםאו שלא להכותםאו שלא להכותם
    ,,,,. ועליהם נאמר. ועליהם נאמר. ועליהם נאמר. ועליהם נאמר''''ובחבלי חטאתו יתמךובחבלי חטאתו יתמךובחבלי חטאתו יתמךובחבלי חטאתו יתמך    ,,,,הרשעהרשעהרשעהרשע

        ....''''ספה בלא משפטספה בלא משפטספה בלא משפטספה בלא משפטננננויש ויש ויש ויש ''''
  

'נספה בלא משפט', ידוע ומפורסם.  המושגהמושגהמושגהמושג
. אנחנו ]דף ד'[מקורו הוא בגמרא מסכת חגיגה 

כזאת לא ניכנס לנושא זה, ואפשר לעיין למשל 
דבר  ]הלכות נישואין דף תפ"ב[בש"ע המקוצר 

מבהיל, על חתן שמת כי הוא הלך בלי שמירה. 
א בֵ לפי המסופר, הקב"ה אמר למלאך המות, הָ 

לי אחד מן החתנים, אבל המלאך טעה והביא 
מישהו אחר. החתן טעה, והלך לבדו ברחוב. 

שמירה. כמובן, צריכים  בלאהלך הוא לא 
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סתם טעות. היה איזה כפשוטו לדעת כי אין זה 
חשבון מדוע מדת הדין פגעה בו. ישנם עניינים 

  וע"ע לקמן בשם המבי"ט והרשב"ש. נסתרים.
  

ה ה ה ה ננננוהוהוהוהלדברי מהר"י פתיה שכתב בזה"ל,  נחזורנחזורנחזורנחזור
אם אנחנו מכים וממיתים רק לאותם הנכתבים אם אנחנו מכים וממיתים רק לאותם הנכתבים אם אנחנו מכים וממיתים רק לאותם הנכתבים אם אנחנו מכים וממיתים רק לאותם הנכתבים 

א׳ או יומיים א׳ או יומיים א׳ או יומיים א׳ או יומיים הלא יספיק להם יום הלא יספיק להם יום הלא יספיק להם יום הלא יספיק להם יום     ,,,,נקס שלנונקס שלנונקס שלנונקס שלנוייייבפבפבפבפ
    ,,,,ם כבר נגזר ונחתםם כבר נגזר ונחתםם כבר נגזר ונחתםם כבר נגזר ונחתםננננשהרי דישהרי דישהרי דישהרי די    ,,,,ולםולםולםולםככככאת את את את     להמיתלהמיתלהמיתלהמית

לישב ולעיין לישב ולעיין לישב ולעיין לישב ולעיין     דדדדואין ב״ד של מעלה צריכין עוואין ב״ד של מעלה צריכין עוואין ב״ד של מעלה צריכין עוואין ב״ד של מעלה צריכין עו
ן להמית אותם ביום א׳ ן להמית אותם ביום א׳ ן להמית אותם ביום א׳ ן להמית אותם ביום א׳ ככככ בדינם. אך אם נעשהבדינם. אך אם נעשהבדינם. אך אם נעשהבדינם. אך אם נעשה

    ימותוימותוימותוימותו    ררררי רוב אנשי העיי רוב אנשי העיי רוב אנשי העיי רוב אנשי העיככככידוע תדע ידוע תדע ידוע תדע ידוע תדע     ,,,,או ביומייםאו ביומייםאו ביומייםאו ביומיים
        ולא ישיגו ארחות חיים. ולא ישיגו ארחות חיים. ולא ישיגו ארחות חיים. ולא ישיגו ארחות חיים.     ,,,,ד ומן הבהלהד ומן הבהלהד ומן הבהלהד ומן הבהלהחחחחהפהפהפהפ    ןןןןממממ
  

חמים על חמים על חמים על חמים על ררררנו שאנחנו מנו שאנחנו מנו שאנחנו מנו שאנחנו מאבל מרוב חמלתאבל מרוב חמלתאבל מרוב חמלתאבל מרוב חמלת
אנחנו מכים גם שאר אנשים שאינם אנחנו מכים גם שאר אנשים שאינם אנחנו מכים גם שאר אנשים שאינם אנחנו מכים גם שאר אנשים שאינם     ,,,,הבריותהבריותהבריותהבריות

    ....נותנותנותנותוווועועועועו    הםהםהםהםו אלא שרובם ו אלא שרובם ו אלא שרובם ו אלא שרובם ננננשלשלשלשל    ססססנקנקנקנקייייכתובים בפכתובים בפכתובים בפכתובים בפ
רק רק רק רק     ,,,,הם מיתההם מיתההם מיתההם מיתהאמנם הואיל ולא נגזר עליאמנם הואיל ולא נגזר עליאמנם הואיל ולא נגזר עליאמנם הואיל ולא נגזר עלי

צריכים ב״ד העליון צריכים ב״ד העליון צריכים ב״ד העליון צריכים ב״ד העליון     ככככא׳׳א׳׳א׳׳א׳׳    ,,,,שאנחנו פגענו בהםשאנחנו פגענו בהםשאנחנו פגענו בהםשאנחנו פגענו בהם
יתה או יתה או יתה או יתה או ממממלללל    האם ראוים הםהאם ראוים הםהאם ראוים הםהאם ראוים הם    ,,,,לישב ולעיין בדינםלישב ולעיין בדינםלישב ולעיין בדינםלישב ולעיין בדינם

לא יוכל לא יוכל לא יוכל לא יוכל     ,,,,לאו. ובכל המשך הזמן של עיון הדיןלאו. ובכל המשך הזמן של עיון הדיןלאו. ובכל המשך הזמן של עיון הדיןלאו. ובכל המשך הזמן של עיון הדין
    ו מןו מןו מןו מןאפילאפילאפילאפיל    ,,,,ת את כל חית את כל חית את כל חית את כל חיהכוהכוהכוהכועוד אותו המשחית לעוד אותו המשחית לעוד אותו המשחית לעוד אותו המשחית ל

־־־־עד שיגמרו הב״ד את פסקעד שיגמרו הב״ד את פסקעד שיגמרו הב״ד את פסקעד שיגמרו הב״ד את פסק    ,,,,וווונקסנקסנקסנקסייייהנכתבים בפהנכתבים בפהנכתבים בפהנכתבים בפ
    ,,,,מצא שבין כך ובין כךמצא שבין כך ובין כךמצא שבין כך ובין כךמצא שבין כך ובין כךאותו האיש. ונאותו האיש. ונאותו האיש. ונאותו האיש. ונ    שלשלשלשל    דיןדיןדיןדיןהההה

תם האנשים תם האנשים תם האנשים תם האנשים וווווגם אוגם אוגם אוגם א    בני אדם.בני אדם.בני אדם.בני אדם.    ככככלא ימותו כ״לא ימותו כ״לא ימותו כ״לא ימותו כ״
    ,,,,אפשר שחוזרים בתשובהאפשר שחוזרים בתשובהאפשר שחוזרים בתשובהאפשר שחוזרים בתשובה    ,,,,הנכתבים למיתההנכתבים למיתההנכתבים למיתההנכתבים למיתה

שאר שאר שאר שאר     ונקרע גזר דינם ולא ימותו. וגם לא ימותוונקרע גזר דינם ולא ימותו. וגם לא ימותוונקרע גזר דינם ולא ימותו. וגם לא ימותוונקרע גזר דינם ולא ימותו. וגם לא ימותו
רכינו רכינו רכינו רכינו ך הוא דך הוא דך הוא דך הוא דה. כה. כה. כה. כבני אדם מרוב הפחד והחרדבני אדם מרוב הפחד והחרדבני אדם מרוב הפחד והחרדבני אדם מרוב הפחד והחרד

        לטובת הבריות. לטובת הבריות. לטובת הבריות. לטובת הבריות.     ,,,,ומנהגינוומנהגינוומנהגינוומנהגינו
  

המטיר ה׳ המטיר ה׳ המטיר ה׳ המטיר ה׳     ,,,,שבוע שעבר ביום ה׳ כ׳ שבטשבוע שעבר ביום ה׳ כ׳ שבטשבוע שעבר ביום ה׳ כ׳ שבטשבוע שעבר ביום ה׳ כ׳ שבטנה בנה בנה בנה בוהוהוהוה
ונעשו צרוף ונעשו צרוף ונעשו צרוף ונעשו צרוף     ,,,,כי נהפכו אותיות דברכי נהפכו אותיות דברכי נהפכו אותיות דברכי נהפכו אותיות דבר    ,,,,ברד בעירברד בעירברד בעירברד בעיר

    ,,,,נחנו אלה פה באכסדראנחנו אלה פה באכסדראנחנו אלה פה באכסדראנחנו אלה פה באכסדראאאאאנתקבצנו נתקבצנו נתקבצנו נתקבצנו     כןכןכןכןברד. לברד. לברד. לברד. ל
        עד אשר נראה מה יהיה תיקון בעיר. עד אשר נראה מה יהיה תיקון בעיר. עד אשר נראה מה יהיה תיקון בעיר. עד אשר נראה מה יהיה תיקון בעיר. 

  

ותאמר הלא חלום ותאמר הלא חלום ותאמר הלא חלום ותאמר הלא חלום     ,,,,אם תסתפק בדברינו אלהאם תסתפק בדברינו אלהאם תסתפק בדברינו אלהאם תסתפק בדברינו אלהוווו
נותנים לך סימן נותנים לך סימן נותנים לך סימן נותנים לך סימן חנו חנו חנו חנו אנאנאנאנ    ,,,,הוא ואינו מעלה ומורידהוא ואינו מעלה ומורידהוא ואינו מעלה ומורידהוא ואינו מעלה ומוריד

וב' וב' וב' וב'     ה,ה,ה,ה,כי תדבר אתכי תדבר אתכי תדבר אתכי תדבר את    ,,,,והואוהואוהואוהוא    וא.וא.וא.וא.ותדע שאמת הותדע שאמת הותדע שאמת הותדע שאמת ה
עם איש א׳ האוכל נבלות עם איש א׳ האוכל נבלות עם איש א׳ האוכל נבלות עם איש א׳ האוכל נבלות     ,,,,אנשים עמךאנשים עמךאנשים עמךאנשים עמך

    ....ותעשו לו התראה שלא יאכל עודותעשו לו התראה שלא יאכל עודותעשו לו התראה שלא יאכל עודותעשו לו התראה שלא יאכל עוד    ,,,,וטרפותוטרפותוטרפותוטרפות
הואיל ואתה הואיל ואתה הואיל ואתה הואיל ואתה     ,,,,תאמרו לותאמרו לותאמרו לותאמרו לו    ,,,,ויסרבויסרבויסרבויסרב    ,,,,מאן ימאןמאן ימאןמאן ימאןמאן ימאן    םםםםואואואוא

גוזרים אנחנו עליך שביום פלוני גוזרים אנחנו עליך שביום פלוני גוזרים אנחנו עליך שביום פלוני גוזרים אנחנו עליך שביום פלוני     ,,,,מסרב לדברינומסרב לדברינומסרב לדברינומסרב לדברינו
ובשעה פלונית ובשעה פלונית ובשעה פלונית ובשעה פלונית     ,,,,בשעה פלונית תוכה במגפהבשעה פלונית תוכה במגפהבשעה פלונית תוכה במגפהבשעה פלונית תוכה במגפה

פת ובלא פת ובלא פת ובלא פת ובלא תוסתוסתוסתוס    ך יהיה בלאך יהיה בלאך יהיה בלאך יהיה בלאככככאו שאו שאו שאו שותרותרותרותר    ....פטרפטרפטרפטרייייתתתת
        ת הוא. ת הוא. ת הוא. ת הוא. מממממגרעת. ובזה תדע שחלום אמגרעת. ובזה תדע שחלום אמגרעת. ובזה תדע שחלום אמגרעת. ובזה תדע שחלום א

  

 פתיה לא כתב אם הוא עשה את הסימן מהר"ימהר"ימהר"ימהר"י
, או שלא. אפילו אם לא עשאו, מסתבר הזה

כי החלום הוא אמת. אחרת, בלא"ה שהוא ידע 
  הוא לא היה כותב אותו.

  

הפכו הפכו הפכו הפכו     ,,,,וראיתי שאחר שגמרו דבריהם עמיוראיתי שאחר שגמרו דבריהם עמיוראיתי שאחר שגמרו דבריהם עמיוראיתי שאחר שגמרו דבריהם עמי
מן שער מן שער מן שער מן שער     ,,,,הם וכל חבריהםהם וכל חבריהםהם וכל חבריהםהם וכל חבריהם    ,,,,ן העירן העירן העירן העירממממפניהם ויצאו פניהם ויצאו פניהם ויצאו פניהם ויצאו 

באו עוד באו עוד באו עוד באו עוד     ,,,,ם בשער העירם בשער העירם בשער העירם בשער העירדדדדעיר. ובעועיר. ובעועיר. ובעועיר. ובעו־־־־המזרח שלהמזרח שלהמזרח שלהמזרח של
לסייע למשחיתים לסייע למשחיתים לסייע למשחיתים לסייע למשחיתים     ,,,,ק״צ משחיתים אחריםק״צ משחיתים אחריםק״צ משחיתים אחריםק״צ משחיתים אחרים

באנשי העיר. וכשראו כי באנשי העיר. וכשראו כי באנשי העיר. וכשראו כי באנשי העיר. וכשראו כי הראשונים להכות הראשונים להכות הראשונים להכות הראשונים להכות 
היו אלו היו אלו היו אלו היו אלו     ,,,,יוצאיםיוצאיםיוצאיםיוצאים    ם הםם הםם הםם הםעצמעצמעצמעצמ    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשוניםמשחיתים משחיתים משחיתים משחיתים 

    ,,,,מתפלאים ואומרים בלחשמתפלאים ואומרים בלחשמתפלאים ואומרים בלחשמתפלאים ואומרים בלחש    המאה ועשרים,המאה ועשרים,המאה ועשרים,המאה ועשרים,
ורח הדרך לבוא לעזרת ורח הדרך לבוא לעזרת ורח הדרך לבוא לעזרת ורח הדרך לבוא לעזרת טטטטעל מה סבלנו על מה סבלנו על מה סבלנו על מה סבלנו     ככככא״א״א״א״

    ....אים מהעיראים מהעיראים מהעיראים מהעירוצוצוצוצמאחר שגם הם ימאחר שגם הם ימאחר שגם הם ימאחר שגם הם י    ,,,,א'א'א'א'משחיתים המשחיתים המשחיתים המשחיתים ה
    ....וראיתי שעמדו כולם בשער המזרחי של העירוראיתי שעמדו כולם בשער המזרחי של העירוראיתי שעמדו כולם בשער המזרחי של העירוראיתי שעמדו כולם בשער המזרחי של העיר

        ראיתי. ראיתי. ראיתי. ראיתי.     ככככע״ע״ע״ע״
  

פה פה פה פה ייייפסקה המגפסקה המגפסקה המגפסקה המג    ,,,,וביום ה׳ ד׳ לחודש אדרוביום ה׳ ד׳ לחודש אדרוביום ה׳ ד׳ לחודש אדרוביום ה׳ ד׳ לחודש אדר
ם. ריריריריככככעדין נוהגת בנעדין נוהגת בנעדין נוהגת בנעדין נוהגת בנ    ההההאעפ״י שהיתאעפ״י שהיתאעפ״י שהיתאעפ״י שהית    ,,,,מישראלמישראלמישראלמישראל

על הגויים יש חשבון אחר. אצלם עדיין המגיפה 
  לא פסקה.

  

אבל להבין מה טמון במעשה זה?  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
חילה יש לברר, למה לא יודעים בבירור על ת

  מה באה המגיפה? 
  

כי ממעשה זה אפשר להוציא חידוש,  נראהנראהנראהנראה
מדוע בדורותינו שאין טעם להודיע לציבור 

באה המגיפה. כנראה זה לא יעזור. אין לנו 
אפשרות לתקן. אפילו אם האנשים ידעו מדוע 
מתפשטת המגיפה, סבורני כי רבים לא יפיקו 

מלים אחרות, אפילו אם האנשים את הלקח. וב
יבינו במה הם לא בסדר, מסתמא אחרי 
שהמגיפה תיפסק, הם יחזרו לסורם. ימשיכו 
בשלהם. לא יעזור. מדת הדין גובה את שלה. 

ישנם ומי שיחיה, יחיה. ומי שיש לו זכיות, ינצל. 
חשבונות רבים בשמים, שאיננו יודעים עוד 

מי צריך אותם. אינני מבינים את דרכי הקב"ה, 
להיענש, ומי צריך להמשיך לחיות מכל מיני 
חשבונות שונים שיתבררו בהמשך. הסאה 
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עלולה להתמלאות, ואז הקב"ה נפרע. כתוב 
ֹבֶתיךָ     ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד, ]ב"פרק צ[בספר תהלים  ֹבֶתיךָ ָעְמקּו ַמְחׁשְ ֹבֶתיךָ ָעְמקּו ַמְחׁשְ ֹבֶתיךָ ָעְמקּו ַמְחׁשְ   . . . . ָעְמקּו ַמְחׁשְ

  

בדרשות הר"ן בדרוש  העיקרים, וכן בספרבספרבספרבספר
ובעוד ספרים, מביאים מאמר החכם  רביעי

על מי שיש לו שאלות על מר תבטא ואשה
הקב"ה, והוא חפץ להבין את דרכי השם 

משמעות הדברים תיו, הייתיו. תיו, הייתיו. תיו, הייתיו. תיו, הייתיו. אילו ידעאילו ידעאילו ידעאילו ידעבעולם, 
אני היא, אם הייתי מבין את הקב"ה, אזי הייתי 

יכול להיות הקב"ה. אדם לא יכול להבין עצמי 
דברים [את דרכי האל ברוך הוא. כתוב בפסוק 

ֳעלוֹ  ,]ל"ב ד' ִמים ּפָ ֳעלוֹ ַהּצּור ּתָ ִמים ּפָ ֳעלוֹ ַהּצּור ּתָ ִמים ּפָ ֳעלוֹ ַהּצּור ּתָ ִמים ּפָ ט    ,,,,ַהּצּור ּתָ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ טּכִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ טּכִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ טּכִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ     ....ּכִ
ר הּוא    ,,,,ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶולֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶולֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶולֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול יק ְוָיׁשָ ר הּואַצּדִ יק ְוָיׁשָ ר הּואַצּדִ יק ְוָיׁשָ ר הּואַצּדִ יק ְוָיׁשָ אין לנו . . . . ַצּדִ

  קושיות וטענות. 
  

גודל הטומאה וההשחתה בדורנו זה במעשי סדום גודל הטומאה וההשחתה בדורנו זה במעשי סדום גודל הטומאה וההשחתה בדורנו זה במעשי סדום גודל הטומאה וההשחתה בדורנו זה במעשי סדום 
        ועמורה, מצעדים וכו', היא סיבה למגיפת הקורונה.ועמורה, מצעדים וכו', היא סיבה למגיפת הקורונה.ועמורה, מצעדים וכו', היא סיבה למגיפת הקורונה.ועמורה, מצעדים וכו', היא סיבה למגיפת הקורונה.

  

לעשות חשבונות מי לא לדעת עוד, שאין  צריךצריךצריךצריך
אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. אין לנו בסדר. 

יכולת לתקן את האחרים. חושבני עוד כי אם 
ֶמה ֳחִרי ֶמה ֳחִרי ֶמה ֳחִרי ֶמה ֳחִרי אנחנו חפצים להרגיע את עצמנו, להבין 

דֹול ַהזֶּה דֹול ַהזֶּהָהַאף ַהּגָ דֹול ַהזֶּהָהַאף ַהּגָ דֹול ַהזֶּהָהַאף ַהּגָ . אזי יש להביא ]דברים כ"ט כ"ג[    ָהַאף ַהּגָ
כאן מה שתלמיד חכם אחד עורר אותי והזכיר 

ִחית המבול. למה בא המבול? דור את  י ִהׁשְ ִחית ּכִ י ִהׁשְ ִחית ּכִ י ִהׁשְ ִחית ּכִ י ִהׁשְ ל ּכִ ל ּכָ ל ּכָ ל ּכָ ּכָ
ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץּבָ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץּבָ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץּבָ ר ֶאת ּדַ ׂשָ . מה ]בראשית ו' י"ב[    ּבָ

  היה עם סדום ועמורה? כולם יודעים. 
  

האחרונות נעשים מעשים מתועבים.  בשניםבשניםבשניםבשנים
עושים מצעדי שחץ וזימה. לפרסם את השיטות 
ואת הדרכים שלהם, כדי שיקבלו גושפנקא 
והכרה ציבורית. ועד כדי כך קרה, שהם נלחמו 

, וגם קיבלו אישור מבחינה חוקית. על זכיותיהם
ולא ולא רק בעולם, אלא גם בארץ ישראל. 

ועד כדי כך, עוד אלא בירושלם עיר הקודש. 
שמכניסים זאת אפילו לתלמידי בתי ספר. 
שיטתם הקלוקלת היא כי משפחה אינה 
מורכבת רק מאבא ואמא, אלא גם מאבא 

  ואבא. רחמנא ליצלן. זהו דור המבול. 
  

אנחנו נביא רק חלק ממה שכתוב לקצר,  בכדיבכדיבכדיבכדי
כבר כבר כבר כבר בזה"ל, ] פרשת וירא[בספר אמונת עתיך 

נח העל״ט, שבזמן המבול עלה נח העל״ט, שבזמן המבול עלה נח העל״ט, שבזמן המבול עלה נח העל״ט, שבזמן המבול עלה     פרשתפרשתפרשתפרשתאמרנו באמרנו באמרנו באמרנו ב

    ,,,,ברצונו ית״ש לחדש העולם בתיקון השלםברצונו ית״ש לחדש העולם בתיקון השלםברצונו ית״ש לחדש העולם בתיקון השלםברצונו ית״ש לחדש העולם בתיקון השלם
לולי שנתקלקל הדבר ע״י חטאו של חם. ומצינו לולי שנתקלקל הדבר ע״י חטאו של חם. ומצינו לולי שנתקלקל הדבר ע״י חטאו של חם. ומצינו לולי שנתקלקל הדבר ע״י חטאו של חם. ומצינו 

ו״פ בראשית (פרשה כ״ו אות ה׳) ו״פ בראשית (פרשה כ״ו אות ה׳) ו״פ בראשית (פרשה כ״ו אות ה׳) ו״פ בראשית (פרשה כ״ו אות ה׳) ססססבמד״ר במד״ר במד״ר במד״ר 
להם נשים מכל אשר בחרו״, שלא להם נשים מכל אשר בחרו״, שלא להם נשים מכל אשר בחרו״, שלא להם נשים מכל אשר בחרו״, שלא     עה״פ ״ויקחועה״פ ״ויקחועה״פ ״ויקחועה״פ ״ויקחו

דור המבול דור המבול דור המבול דור המבול         -חו אולי צריך לומר, נְמ  -    נמוחונמוחונמוחונמוחו
 'תיקנו'ם ה    עד שכתבו כתובה לזכר.עד שכתבו כתובה לזכר.עד שכתבו כתובה לזכר.עד שכתבו כתובה לזכר.    ,,,,מן העולםמן העולםמן העולםמן העולם

  שעניין נישואין עם זכר מוכר מבחינה חוקית. 
  

תועבה זו הגיעה לשיא, שלא הסתפקו בזה תועבה זו הגיעה לשיא, שלא הסתפקו בזה תועבה זו הגיעה לשיא, שלא הסתפקו בזה תועבה זו הגיעה לשיא, שלא הסתפקו בזה     יןיןיןיןוענוענוענוענ
שעסקו בתועבות, אלא שקבעו חוקים של שעסקו בתועבות, אלא שקבעו חוקים של שעסקו בתועבות, אלא שקבעו חוקים של שעסקו בתועבות, אלא שקבעו חוקים של 

ה. והוא ע״ד ה. והוא ע״ד ה. והוא ע״ד ה. והוא ע״ד עד כדי כתיבת כתובעד כדי כתיבת כתובעד כדי כתיבת כתובעד כדי כתיבת כתוב    ,,,,תיעובתיעובתיעובתיעוב
שבימינו אלה מתגבר השטן למלא העולם שבימינו אלה מתגבר השטן למלא העולם שבימינו אלה מתגבר השטן למלא העולם שבימינו אלה מתגבר השטן למלא העולם 

שר לא היתה כזאת מימות שר לא היתה כזאת מימות שר לא היתה כזאת מימות שר לא היתה כזאת מימות אאאא    ,,,,בנאצות ותועבותבנאצות ותועבותבנאצות ותועבותבנאצות ותועבות
ולכן ולכן ולכן ולכן     ,,,,כי יודע הוא שקרוב קצוכי יודע הוא שקרוב קצוכי יודע הוא שקרוב קצוכי יודע הוא שקרוב קצו    ....דור המבולדור המבולדור המבולדור המבול

ע״ד ע״ד ע״ד ע״ד     ....תגבר בכוחות עצומות להרבות טומאהתגבר בכוחות עצומות להרבות טומאהתגבר בכוחות עצומות להרבות טומאהתגבר בכוחות עצומות להרבות טומאהממממ
הוא מתאזר בגבורה הוא מתאזר בגבורה הוא מתאזר בגבורה הוא מתאזר בגבורה     ,,,,שכשאדם נמצא בסכנהשכשאדם נמצא בסכנהשכשאדם נמצא בסכנהשכשאדם נמצא בסכנה

יתירה למעלה מדרך הטבע, וע״כ גדולה מאד יתירה למעלה מדרך הטבע, וע״כ גדולה מאד יתירה למעלה מדרך הטבע, וע״כ גדולה מאד יתירה למעלה מדרך הטבע, וע״כ גדולה מאד 
רשעים מסתפקים רשעים מסתפקים רשעים מסתפקים רשעים מסתפקים ההשחתה בעולם. ואין הההשחתה בעולם. ואין הההשחתה בעולם. ואין הההשחתה בעולם. ואין ה

י חוק, י חוק, י חוק, י חוק, לֵ לֵ לֵ לֵ כי אם יוצרים עמל עֲ כי אם יוצרים עמל עֲ כי אם יוצרים עמל עֲ כי אם יוצרים עמל עֲ     ,,,,במילוי תאותםבמילוי תאותםבמילוי תאותםבמילוי תאותם
להם להם להם להם     ולתתולתתולתתולתת    ,,,,וברצונם להכשיר את תועבותםוברצונם להכשיר את תועבותםוברצונם להכשיר את תועבותםוברצונם להכשיר את תועבותם

        ה קשה מכולם.ה קשה מכולם.ה קשה מכולם.ה קשה מכולם.וזוזוזוז    ,,,,זכיות עפ״י החקזכיות עפ״י החקזכיות עפ״י החקזכיות עפ״י החק
  

כשעמדו לפני כשעמדו לפני כשעמדו לפני כשעמדו לפני     ,,,,ענין זה בדור המבולענין זה בדור המבולענין זה בדור המבולענין זה בדור המבול    ההההוכמו שהיוכמו שהיוכמו שהיוכמו שהי
זמן פקידה של גאולה כנ״ל, והיו תלויים זמן פקידה של גאולה כנ״ל, והיו תלויים זמן פקידה של גאולה כנ״ל, והיו תלויים זמן פקידה של גאולה כנ״ל, והיו תלויים 

אז אז אז אז     תהתהתהתההיהיהיהי    ,,,,שאם היו חוזרים בתשובהשאם היו חוזרים בתשובהשאם היו חוזרים בתשובהשאם היו חוזרים בתשובה    ....ועומדיםועומדיםועומדיםועומדים
    ,,,,וכשלא זכווכשלא זכווכשלא זכווכשלא זכו    ....ועולם התיקוןועולם התיקוןועולם התיקוןועולם התיקון    ,,,,נתינת התורהנתינת התורהנתינת התורהנתינת התורה

ימים של ימים של ימים של ימים של     ''''למלמלמלמ    נהפכו המ׳ יום של נתינת התורהנהפכו המ׳ יום של נתינת התורהנהפכו המ׳ יום של נתינת התורהנהפכו המ׳ יום של נתינת התורה
זהו דבר מחודש ירידת המבול (כדאי׳ בזוה״ק). ירידת המבול (כדאי׳ בזוה״ק). ירידת המבול (כדאי׳ בזוה״ק). ירידת המבול (כדאי׳ בזוה״ק). 

  שאומר הזוהר הק'.
  

אצל סדום, שהלילה שלפני הפיכתם אצל סדום, שהלילה שלפני הפיכתם אצל סדום, שהלילה שלפני הפיכתם אצל סדום, שהלילה שלפני הפיכתם     ההההוכן היוכן היוכן היוכן הי
אם היו חוזרים אם היו חוזרים אם היו חוזרים אם היו חוזרים     ,,,,זמן פקידהזמן פקידהזמן פקידהזמן פקידה    ההההח, והיח, והיח, והיח, והיהי׳ ליל פסהי׳ ליל פסהי׳ ליל פסהי׳ ליל פס

בתשובה, וכמ״ש רש״י עה״פ ״ואם לא אדעה״ בתשובה, וכמ״ש רש״י עה״פ ״ואם לא אדעה״ בתשובה, וכמ״ש רש״י עה״פ ״ואם לא אדעה״ בתשובה, וכמ״ש רש״י עה״פ ״ואם לא אדעה״ 
יכולים לחזור בתשובה [ואכן היתה יכולים לחזור בתשובה [ואכן היתה יכולים לחזור בתשובה [ואכן היתה יכולים לחזור בתשובה [ואכן היתה שעדיין היו שעדיין היו שעדיין היו שעדיין היו 

שממנו יוצא משיח]. ולכן שממנו יוצא משיח]. ולכן שממנו יוצא משיח]. ולכן שממנו יוצא משיח]. ולכן     ,,,,פקידה, שניצל לוטפקידה, שניצל לוטפקידה, שניצל לוטפקידה, שניצל לוט
אף שכבר סיפרה התורה ברשעת אנשי סדום אף שכבר סיפרה התורה ברשעת אנשי סדום אף שכבר סיפרה התורה ברשעת אנשי סדום אף שכבר סיפרה התורה ברשעת אנשי סדום 
בפ׳ לך, שהיו ״רעים וחטאים לה׳ מאד״ בפ׳ לך, שהיו ״רעים וחטאים לה׳ מאד״ בפ׳ לך, שהיו ״רעים וחטאים לה׳ מאד״ בפ׳ לך, שהיו ״רעים וחטאים לה׳ מאד״ 
וכדרשות חז״ל שם, מ״מ רק בלילה שלפני וכדרשות חז״ל שם, מ״מ רק בלילה שלפני וכדרשות חז״ל שם, מ״מ רק בלילה שלפני וכדרשות חז״ל שם, מ״מ רק בלילה שלפני 
הפיכתם נזכר בתורה מה שאמרו ״ונדעה הפיכתם נזכר בתורה מה שאמרו ״ונדעה הפיכתם נזכר בתורה מה שאמרו ״ונדעה הפיכתם נזכר בתורה מה שאמרו ״ונדעה 

זאת זאת זאת זאת     ההההאותם״, וכפירש״י למשכב זכר, ושהיאותם״, וכפירש״י למשכב זכר, ושהיאותם״, וכפירש״י למשכב זכר, ושהיאותם״, וכפירש״י למשכב זכר, ושהי
לחק ולמשפט [וכמ״ש במדרש על לחק ולמשפט [וכמ״ש במדרש על לחק ולמשפט [וכמ״ש במדרש על לחק ולמשפט [וכמ״ש במדרש על אצלם אצלם אצלם אצלם 

אמרם ״וישפט שפוט״, שהי׳ זה משפט אצלם אמרם ״וישפט שפוט״, שהי׳ זה משפט אצלם אמרם ״וישפט שפוט״, שהי׳ זה משפט אצלם אמרם ״וישפט שפוט״, שהי׳ זה משפט אצלם 
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להתנהג כן עם אורחים] שזהו התגברות להתנהג כן עם אורחים] שזהו התגברות להתנהג כן עם אורחים] שזהו התגברות להתנהג כן עם אורחים] שזהו התגברות 
        ההשחתה לפני עת פקידה.ההשחתה לפני עת פקידה.ההשחתה לפני עת פקידה.ההשחתה לפני עת פקידה.

  

וכן הוא בימינו, שאנו קרובים לפני זמן פקידה וכן הוא בימינו, שאנו קרובים לפני זמן פקידה וכן הוא בימינו, שאנו קרובים לפני זמן פקידה וכן הוא בימינו, שאנו קרובים לפני זמן פקידה 
    ,,,,לגאולה, וע״כ חוזר ונשנה הענין הזהלגאולה, וע״כ חוזר ונשנה הענין הזהלגאולה, וע״כ חוזר ונשנה הענין הזהלגאולה, וע״כ חוזר ונשנה הענין הזה

אוה״ע אוה״ע אוה״ע אוה״ע שהרשעים יוצרים עמל עלי חוק. ושהרשעים יוצרים עמל עלי חוק. ושהרשעים יוצרים עמל עלי חוק. ושהרשעים יוצרים עמל עלי חוק. ו
על המצב הקשה על המצב הקשה על המצב הקשה על המצב הקשה     ,,,,תמהים במכתבי עתים שלהםתמהים במכתבי עתים שלהםתמהים במכתבי עתים שלהםתמהים במכתבי עתים שלהם
ואין בהם ואין בהם ואין בהם ואין בהם     ....אלואלואלואלו    שמתרחש בעולם בזמניםשמתרחש בעולם בזמניםשמתרחש בעולם בזמניםשמתרחש בעולם בזמנים

היא היא היא היא     ,,,,לדעת שגודל הטומאה וההשחתהלדעת שגודל הטומאה וההשחתהלדעת שגודל הטומאה וההשחתהלדעת שגודל הטומאה וההשחתה    ,,,,תבונהתבונהתבונהתבונה
והקב״ה תובע ומעורר שנקום והקב״ה תובע ומעורר שנקום והקב״ה תובע ומעורר שנקום והקב״ה תובע ומעורר שנקום     ....הגורמת לכךהגורמת לכךהגורמת לכךהגורמת לכך

ים לישן. ואי׳ ים לישן. ואי׳ ים לישן. ואי׳ ים לישן. ואי׳ מתרדמתנו, ועכ״ז ממשיכמתרדמתנו, ועכ״ז ממשיכמתרדמתנו, ועכ״ז ממשיכמתרדמתנו, ועכ״ז ממשיכ
תהלים ק״ל] ״המביט תהלים ק״ל] ״המביט תהלים ק״ל] ״המביט תהלים ק״ל] ״המביט במדרש תהלים עה״פ במדרש תהלים עה״פ במדרש תהלים עה״פ במדרש תהלים עה״פ 

הארץ הארץ הארץ הארץ     ,,,,לארץ ותרעד״, שבשביל משכב זכרלארץ ותרעד״, שבשביל משכב זכרלארץ ותרעד״, שבשביל משכב זכרלארץ ותרעד״, שבשביל משכב זכר
אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם     רועדת. והקב״ה מזעזע הארץ פעםרועדת. והקב״ה מזעזע הארץ פעםרועדת. והקב״ה מזעזע הארץ פעםרועדת. והקב״ה מזעזע הארץ פעם

כי בא כי בא לשפוט הארץ״, כפל כי בא כי בא לשפוט הארץ״, כפל כי בא כי בא לשפוט הארץ״, כפל כי בא כי בא לשפוט הארץ״, כפל ״לפני ה׳ ״לפני ה׳ ״לפני ה׳ ״לפני ה׳ 
ָ על הִ על הִ על הִ על הִ     שוןשוןשוןשוןהלהלהלהל ָ ׁשּ ָ ׁשּ ָ ׁשּ ת הדבר פעם אחר פעם, ועכ״ז ת הדבר פעם אחר פעם, ועכ״ז ת הדבר פעם אחר פעם, ועכ״ז ת הדבר פעם אחר פעם, ועכ״ז נוֹ נוֹ נוֹ נוֹ ׁשּ

        אין מתעוררים בתשובה.אין מתעוררים בתשובה.אין מתעוררים בתשובה.אין מתעוררים בתשובה.
  

****        
אומרת ] דף כ"ט ע"א[במסכת סנהדרין  המשנההמשנההמשנההמשנה

כיצד בודקים את העדים? היו מכניסין אותן כיצד בודקים את העדים? היו מכניסין אותן כיצד בודקים את העדים? היו מכניסין אותן כיצד בודקים את העדים? היו מכניסין אותן כך, 
לחדר, ומאיימין עליהן. ומוציאין את כל האדם לחדר, ומאיימין עליהן. ומוציאין את כל האדם לחדר, ומאיימין עליהן. ומוציאין את כל האדם לחדר, ומאיימין עליהן. ומוציאין את כל האדם 

בית הדין צריכים לבדוק את  חבריוכו'. וכו'. וכו'. וכו'.     לחוץלחוץלחוץלחוץ
העדים. מנין לנו שהם אומרים אמת? אולי יש 
להם כל מיני חשבונות. לכן מאיימים עליהם. 
  אומרים להם, אם אתם מעידים שקר, תיענשו. 

  

הגמרא את האיום על העדים בזה"ל,  מסבירהמסבירהמסבירהמסבירה
הכי אמרינן הכי אמרינן הכי אמרינן הכי אמרינן     ,,,,היכי אמרינן להו? אמר רב יהודההיכי אמרינן להו? אמר רב יהודההיכי אמרינן להו? אמר רב יהודההיכי אמרינן להו? אמר רב יהודה

יִאי    ],ד"ה, י"משלי כ[להו להו להו להו  יִאיְנׂשִ יִאיְנׂשִ יִאיְנׂשִ ם ָאִיןְנׂשִ ם ָאִיןם ְורּוַח ְוֶגׁשֶ ם ָאִיןם ְורּוַח ְוֶגׁשֶ ם ָאִיןם ְורּוַח ְוֶגׁשֶ ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש     ,,,,ם ְורּוַח ְוֶגׁשֶ
ֶקר.  ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ֶקר. ִמְתַהּלֵ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ֶקר. ִמְתַהּלֵ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ֶקר. ִמְתַהּלֵ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ רב יהודה סובר כי יש ִמְתַהּלֵ

לומר לעדים פסוק זה, כי עולה החשש שהם 
משקרים. לכן צריך לאיים עליהם, דעו, אם 
אתם משקרים, תהיה עצירת גשמים. אתם 

  תסבלו. לא כדאי. 
  

זאת הגמרא. טוענת כי משפט כזה איננו  דוחהדוחהדוחהדוחה
דים. לא אכפת להם רעב וחוסר גשם. "מזיז" לע

    ,,,,י הוה כפנאי הוה כפנאי הוה כפנאי הוה כפנאנֵ נֵ נֵ נֵ ב שְׁ ב שְׁ ב שְׁ ב שְׁ יכלי למימר שַׁ יכלי למימר שַׁ יכלי למימר שַׁ יכלי למימר שַׁ     ,,,,אמר ליה רבאאמר ליה רבאאמר ליה רבאאמר ליה רבא
דהיינו, אפילו אם . . . . יףיףיףיףלֵ לֵ לֵ לֵ א חַ א חַ א חַ א חַ א לָ א לָ א לָ א לָ נָ נָ נָ נָ ּמָ ּמָ ּמָ ּמָ אֻ אֻ אֻ אֻ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ א א א א בָ בָ בָ בָ בַּ בַּ בַּ בַּ אַֽ אַֽ אַֽ אַֽ וְ וְ וְ וְ 

יהיה רעב במשך שבע שנים, מי שהוא בעל 
מקצוע, אפילו לא ירגיש את השפעת הרעב. 

עבר על ידו, ולא פגע בו. הוא מסודר. לא 
שאחרים ימותו, יסבלו, אבל מפחיד אותם. 

  לבם שאנן. לא מפחדים.
  

, ]ח"ה, י"שלי כ[מו ו ו ו אמרינן להאמרינן להאמרינן להאמרינן לה    ,,,,אלא אמר רבאאלא אמר רבאאלא אמר רבאאלא אמר רבא
נּון נּוןֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ׁשָ נּוןֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ׁשָ נּוןֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ׁשָ ֶקר.     ,,,,ֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ׁשָ ֶקר. ִאיׁש עֶֹנה ְבֵרֵעהוּ ֵעד ׁשָ ֶקר. ִאיׁש עֶֹנה ְבֵרֵעהוּ ֵעד ׁשָ ֶקר. ִאיׁש עֶֹנה ְבֵרֵעהוּ ֵעד ׁשָ ִאיׁש עֶֹנה ְבֵרֵעהוּ ֵעד ׁשָ

רבא סובר שצריך לומר לעדים, דעו שעדות 
  שקר גורמת למגיפה. 

  
דבר בא, ויתייראו דבר בא, ויתייראו דבר בא, ויתייראו דבר בא, ויתייראו     ,,,,בעון עדות שקרבעון עדות שקרבעון עדות שקרבעון עדות שקררש"י,  וז"לוז"לוז"לוז"ל

            שלא ימותו.שלא ימותו.שלא ימותו.שלא ימותו.
        
הכתוב בפסוק, הכוונה לדבר המפוצץ.     ''''ֵמִפיץֵמִפיץֵמִפיץֵמִפיץ''''

, הם דברים וחץ שנון ,גרוע מאד. וגם חרב
. שלושה כלי השחתה שמשתמש בהם קשים

מלאך המות. דבר. כל אלו באים בעון עדות 
  שקר. 

  
גם     ----    אמר ליה רב אשיאמר ליה רב אשיאמר ליה רב אשיאמר ליה רב אשיעל כך הגמרא,  משיבהמשיבהמשיבהמשיבה

ב שני הוה ב שני הוה ב שני הוה ב שני הוה שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ     ,,,,יכלי למימריכלי למימריכלי למימריכלי למימר    -זה לא מפחיד אותם 
זהו מאמר . . . . לא שכיבלא שכיבלא שכיבלא שכיב    יהּ יהּ יהּ יהּ נֵ נֵ נֵ נֵ בלא שְׁ בלא שְׁ בלא שְׁ בלא שְׁ     שׁ שׁ שׁ שׁ ינֵּ ינֵּ ינֵּ ינֵּ ִא ִא ִא ִא וְ וְ וְ וְ     ,,,,אאאאנָ נָ נָ נָ ָת ָת ָת ָת מוֹ מוֹ מוֹ מוֹ 

המסתובב בעולם, ומשמעותו היא, אפילו אם 
תהיה מגיפה במשך ז' שנים תמימות, מי שלא 
הגיע זמנו, לא ימות. מי שצריך למות, מת. ומי 
שלא צריך למות, לא מת. לכן גם הם לא 

  יפחדו. 
  

 עניין אחר,הגמרא היא לומר להם  מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת
   יעו"ש. רתיע אותם.משהו שיאיים וי

  
צריכים להבין את דברי רב אשי. בעולם  אבלאבלאבלאבל

השתוללה מגיפה במשך שבע שנים, ולא מת 
  רק מי שהגיע זמנו? הא כיצד? 

  
כי בודאי שדברי  ,מפרשים הכמ מסביריםמסביריםמסביריםמסבירים

האנשים בעולם אינם נכונים. אבל עצם המשפט 
ם שלא הנפוץ בפי כל, יכול להוות סיבה לעדי

יירתעו מעדות השקר. רב אשי מודה שהמגיפה 
פוגעת גם במי שלא הגיע זמנו, אבל אעפ"י כן 
החשש ממגיפה לא ירתיע אותם, כי הם יחשבו 

  בטעות שהם מוגנים. 
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אומרים מפרשים רבים, וכמדומה שהראשון  כךכךכךכך
. ]סי' מ"אבתשובותיו [שאומר זאת הוא מהרי"ל 

היו בדורותם, ששם הוא דן על מה שהיה נפוץ 
. בורחים בזמן המגיפה. יוצאים מחוץ לעיר

בזמננו דבר כזה לא יעזור. ישנם קשרים 
מהירים, והבריחה לא תעזור. בזמנם, אם היתה 

יכולים לברוח לעיר היו מגיפה בעיר אחת, 
אחרת, שם יש שלוה ושקט. המגיפה לא הגיעה 
לשם והאיזור נקי. כמובן, אם המגיפה 

א תעזור. שאל השואל התפשטה, הבריחה ל
את מהרי"ל האם יש להתנהג בדרך זו? האם 

  לברוח בעת המגיפה?
  

מה דכתב מר דנראה מה דכתב מר דנראה מה דכתב מר דנראה מה דכתב מר דנראה השיב לו בזה"ל,  והואוהואוהואוהוא
לברוח כו', פרק זה בורר אמרינן לברוח כו', פרק זה בורר אמרינן לברוח כו', פרק זה בורר אמרינן לברוח כו', פרק זה בורר אמרינן     שהוא איסורשהוא איסורשהוא איסורשהוא איסור

לא לא לא לא     יהיהיהיהשב שני הוה מותנא ואיניש בלא זימנשב שני הוה מותנא ואיניש בלא זימנשב שני הוה מותנא ואיניש בלא זימנשב שני הוה מותנא ואיניש בלא זימנ
שכיב, משמע קצת דאין לברוח. אמנם נראה שכיב, משמע קצת דאין לברוח. אמנם נראה שכיב, משמע קצת דאין לברוח. אמנם נראה שכיב, משמע קצת דאין לברוח. אמנם נראה 

שי, שי, שי, שי, דאינו אלא משל בעלמא דאמרי אינדאינו אלא משל בעלמא דאמרי אינדאינו אלא משל בעלמא דאמרי אינדאינו אלא משל בעלמא דאמרי אינ
דיש נספה בלא דיש נספה בלא דיש נספה בלא דיש נספה בלא     ןןןןפרק קמא דחגיגה אמרינפרק קמא דחגיגה אמרינפרק קמא דחגיגה אמרינפרק קמא דחגיגה אמרינבבבבדדדד

זיל אייתי זיל אייתי זיל אייתי זיל אייתי     ,,,,ההההכי הא דאמר ליה לשלוחיכי הא דאמר ליה לשלוחיכי הא דאמר ליה לשלוחיכי הא דאמר ליה לשלוחי    ,,,,משפטמשפטמשפטמשפט
זו גמרא     ....לי מרים מגדלא נשיא כו' כדאית'לי מרים מגדלא נשיא כו' כדאית'לי מרים מגדלא נשיא כו' כדאית'לי מרים מגדלא נשיא כו' כדאית'

, כל שכן , כל שכן , כל שכן , כל שכן ההההאלמא דטעי שלוחיאלמא דטעי שלוחיאלמא דטעי שלוחיאלמא דטעי שלוחי בחגיגה דף ד'.
ודרשינן ודרשינן ודרשינן ודרשינן     ,,,,גוונא דאיתיהיב ליה רשותאגוונא דאיתיהיב ליה רשותאגוונא דאיתיהיב ליה רשותאגוונא דאיתיהיב ליה רשותא    ייייכהאיכהאיכהאיכהאי

מלא תצאו וגו' כיון שניתן רשות למשחית כו'. מלא תצאו וגו' כיון שניתן רשות למשחית כו'. מלא תצאו וגו' כיון שניתן רשות למשחית כו'. מלא תצאו וגו' כיון שניתן רשות למשחית כו'. 
        רגילין לברוח. רגילין לברוח. רגילין לברוח. רגילין לברוח. טעמא טעמא טעמא טעמא     ייייייייומהאומהאומהאומהא

  

צריך להתבונן במשפטי השם שנמשיך,  לפנילפנילפנילפני
מה פתאום מלאך המות בעולם. צריך להבין, 

 איך זה יכול להיות? אלו שאלות רחבותטועה? 
יסודות האמונה. מדובר בעניינים הנוגעות ל

דקים, עם פרטים רבים. יש כאן שאלה יסודית, 
האם הוא נכתב בראש השנה לחיים, או 

שיחיה. א נכתב לחיים, בודאי למיתה? אם הו
ו כל הפעולות? ואם לאו, הוא ימות. מה יועיל

מה יעזור שיברח לעיר אחרת, או שישתמש 
 ,שונים להינצל. הרי דיברנו ואמרנובאמצעים 

  שהכל נכתב בראש השנה.
  

שהזכרנו גם אגב דברי  לשאלה זו, התשובההתשובההתשובההתשובה
ּה ּוְרָחָבה  המנחת יהודה, ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ ּה ּוְרָחָבה ֲאֻרּכָ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ ּה ּוְרָחָבה ֲאֻרּכָ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ ּה ּוְרָחָבה ֲאֻרּכָ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ י ָיםֲאֻרּכָ י ָיםִמּנִ י ָיםִמּנִ י ָיםִמּנִ  ִמּנִ

. ספרים רבים מדברים על כך, ונציין ]איוב יא ט[
כעת אל הספר המונח לפני, בית אלהים 

. הוא מאריך ]בשער התפילה פרק ט"ז[להמבי"ט 
על כך, ואפשר לעיין שם בדבריו. גם הרשב"ש 

 הרשב"ש. ]סי' קצ"ה[בתשובותיו מאריך על כך 
שלמה בן שמעון דוראן, בנו  הוא מה"ר

המפורסם של הרשב"ץ. הרוצה להחכים, להבין 
ולהשכיל, יעיין בספרים הללו. יראה כי הכל 

[וע"ע למה"ר אליהו  במספר ובמשקל. הכל מכוון.
הכהן בחוט של־חסד פרשת מטות, ובספרו ידו בכל סי' 

  קנ"ג].
  

גוונא גוונא גוונא גוונא     ייייכל שכן כהאיכל שכן כהאיכל שכן כהאיכל שכן כהאילדברי מהרי"ל.  נחזורנחזורנחזורנחזור
ודרשינן מלא תצאו וגו' ודרשינן מלא תצאו וגו' ודרשינן מלא תצאו וגו' ודרשינן מלא תצאו וגו'     ,,,,ותאותאותאותאדאיתיהיב ליה רשדאיתיהיב ליה רשדאיתיהיב ליה רשדאיתיהיב ליה רש

טעמא טעמא טעמא טעמא     ייייייייכיון שניתן רשות למשחית כו'. ומהאכיון שניתן רשות למשחית כו'. ומהאכיון שניתן רשות למשחית כו'. ומהאכיון שניתן רשות למשחית כו'. ומהא
רגילין לברוח. וכן מוכח בספר חסידים שיסד רגילין לברוח. וכן מוכח בספר חסידים שיסד רגילין לברוח. וכן מוכח בספר חסידים שיסד רגילין לברוח. וכן מוכח בספר חסידים שיסד 

    ,,,,וטעמא רבה איכאוטעמא רבה איכאוטעמא רבה איכאוטעמא רבה איכא    ....דטוב לברוחדטוב לברוחדטוב לברוחדטוב לברוח    ,,,,הרוקחהרוקחהרוקחהרוקח
  וכו'.    ה אחתה אחתה אחתה אחתאו מדינאו מדינאו מדינאו מדינ    ,,,,דזימנין נגזר על עיר אחתדזימנין נגזר על עיר אחתדזימנין נגזר על עיר אחתדזימנין נגזר על עיר אחת

  

[בפירושו  הערוך לנר סובר כן, ואלו דבריו גםגםגםגם
    ,,,,ההההש בלא שניש בלא שניש בלא שניש בלא שניייייואינואינואינואינ], א"ט ע"מסכת סנהדרין דף כל

אבל אבל אבל אבל     ,,,,לא שכיב. לא קאמר רק דהם יחשבו זהלא שכיב. לא קאמר רק דהם יחשבו זהלא שכיב. לא קאמר רק דהם יחשבו זהלא שכיב. לא קאמר רק דהם יחשבו זה
יש יש יש יש     ,,,,']ב 'ד[דהא מסקינן בחגיגה דהא מסקינן בחגיגה דהא מסקינן בחגיגה דהא מסקינן בחגיגה     ....האמת אינו כןהאמת אינו כןהאמת אינו כןהאמת אינו כן

אומר הערוך לנר, אל     ע"ש.ע"ש.ע"ש.ע"ש.    ,,,,נספה בלא משפטנספה בלא משפטנספה בלא משפטנספה בלא משפט
תטעה לומר, כי מכיון שהגמרא מביאה את 

העדים השקרנים, הרי זה אומר  מחשבת
שדבריהם אמת. אין הדבר כן. כל מה שהגמרא 

הוא בכדי להסביר מדוע האיום  הביאה זאת,
  שלנו עליהם איננו מפחיד אותם. 

  

וכן אמרינן וכן אמרינן וכן אמרינן וכן אמרינן     הערוך לנר מקור נוסף בזה"ל, מביאמביאמביאמביא
המשנה שם . . . . דבר בא לעולם כו'דבר בא לעולם כו'דבר בא לעולם כו'דבר בא לעולם כו', , , , דאבותדאבותדאבותדאבותבפ"ה בפ"ה בפ"ה בפ"ה 

על מיתות האמורות על מיתות האמורות על מיתות האמורות על מיתות האמורות     ,,,,דבר בא לעולםדבר בא לעולםדבר בא לעולםדבר בא לעולםאומרת, 
ועל פירות ועל פירות ועל פירות ועל פירות     ,,,,בתורה שלא נמסרו לבית דיןבתורה שלא נמסרו לבית דיןבתורה שלא נמסרו לבית דיןבתורה שלא נמסרו לבית דין

    ואי אינו מת רק מיואי אינו מת רק מיואי אינו מת רק מיואי אינו מת רק מימוכיח הערוך לנר, . . . . שביעיתשביעיתשביעיתשביעית
דהיינו, אילו     ????איך שייך בזה עונשאיך שייך בזה עונשאיך שייך בזה עונשאיך שייך בזה עונש    ,,,,שכלו שניושכלו שניושכלו שניושכלו שניו

המתים בדבר הגיעו לכלל שנותיהם, מדוע 
הדבר נחשב לעונש? אם מכת הדבר היא עונש 
  על המיתות וכו', לא מחכים שיסתיימו שנותיו. 

  

זוהי מסקנתו ו פשוט להרב ערוך לנר, כךכךכךכך
  בקצרה. 

  

אומר דבר דומה,  ]אפשטיין[מנחת יהודה  בספרבספרבספרבספר
מקשר את דברי רבא הוא  ך בעניין.ומוסיף נופ
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אלו לדבריו במקום אחר. הרי בגמרא אצלינו 
מובא שרבא דחה את דברי רב יהודה האומר 

יִאים ְורּוַח לאיים על העדים, בהבאת הפסוק,  יִאים ְורּוַח ְנׂשִ יִאים ְורּוַח ְנׂשִ יִאים ְורּוַח ְנׂשִ ְנׂשִ
ם ָאִין ם ָאִיןְוֶגׁשֶ ם ָאִיןְוֶגׁשֶ ם ָאִיןְוֶגׁשֶ ֶקר.    ,,,,ְוֶגׁשֶ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ֶקר.ִאיׁש ִמְתַהּלֵ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ֶקר.ִאיׁש ִמְתַהּלֵ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ֶקר.ִאיׁש ִמְתַהּלֵ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ רבא     ִאיׁש ִמְתַהּלֵ

חולק ומביא פסוק אחר, אך רב אשי בא ודוחה 
  גם את דברי רבא. 

  

המנחת יהודה, כי אפילו שנראה שרב  מסבירמסבירמסבירמסביר
אשי דחה את דברי רבא. וכיון שהוא מסדר 
התלמוד, נראה לכאורה שהגמרא נשארה עם 
דברי רב אשי. בכל זאת אומר המנחת יהודה 
שאפילו שרב אשי טען כנגדו, בכל זאת רבא 

ו. הוא הולך לשיטתו, שצריך לאיים לא חזר ב
על העדים במכת הדבר, כי לדעתו דחיית רב 
אשי אינה נכונה. מבחינת רבא בעצמו, טענת 
רב אשי אינה טענה. החשבון הוא, עפ"י דברי 

  . ]דף צ"ז[הגמרא בסנהדרין בהמשך 
  

שנרחיב על דברי הגמרא שם, נקרא מתוך  לפנילפנילפנילפני
א א א א רבא  הורבא  הורבא  הורבא  הוהספר מנחת יהודה שכתב בזה"ל, 

דאמר לקמן בשם רבי טבות או ר' טביומי. דאמר לקמן בשם רבי טבות או ר' טביומי. דאמר לקמן בשם רבי טבות או ר' טביומי. דאמר לקמן בשם רבי טבות או ר' טביומי. 
קושטא קושטא קושטא קושטא דדדדלההוא אתרא לההוא אתרא לההוא אתרא לההוא אתרא     ווווימנא חדא איקלעימנא חדא איקלעימנא חדא איקלעימנא חדא איקלעזזזז

ידוע כי . . . . שמיה, ולא הוו משני בדיבורייהושמיה, ולא הוו משני בדיבורייהושמיה, ולא הוו משני בדיבורייהושמיה, ולא הוו משני בדיבורייהו
קושטא בארמית הכוונה אמת. האנשים שם לא 

מיית איניש מהתם מיית איניש מהתם מיית איניש מהתם מיית איניש מהתם     ההההולא הוולא הוולא הוולא הוהחליפו במלתם. 
כל האנשים שם מתו בגיל זקנה בלא זימניה. בלא זימניה. בלא זימניה. בלא זימניה. 

בחורים. גם לא  ושיבה. לא מתו, לא ילדים, ולא
בגיל העמידה, ולא כלום. כולם האריכו ימים. 
ומדוע? כי הם שמרו על פיהם. לא שיקרו. לא 

דמאיימין דמאיימין דמאיימין דמאיימין     ,,,,וכן קאמר רבא הכאוכן קאמר רבא הכאוכן קאמר רבא הכאוכן קאמר רבא הכאשינו בדיבורם. 
יכלי למימר כו' יכלי למימר כו' יכלי למימר כו' יכלי למימר כו'     ,,,,על העדים בזה. ורב אשי אמרעל העדים בזה. ורב אשי אמרעל העדים בזה. ורב אשי אמרעל העדים בזה. ורב אשי אמר

ב. ורבא לשיטתו אזיל ב. ורבא לשיטתו אזיל ב. ורבא לשיטתו אזיל ב. ורבא לשיטתו אזיל ייייבלא שניה לא שכבלא שניה לא שכבלא שניה לא שכבלא שניה לא שכ
   כבשם.כבשם.כבשם.כבשם.

  

בא הולך המנחת יהודה עפ"י גמרא זו, כי ר טועןטועןטועןטוען
לשיטתו. שכן רבא אומר לרב אשי, מה אתה 

איניש איניש איניש איניש שב שני הוה מותנא, ושב שני הוה מותנא, ושב שני הוה מותנא, ושב שני הוה מותנא, ודוחה וטוען לי, 
. התשובה היא, שכן אותו בלא שניה לא שכיבבלא שניה לא שכיבבלא שניה לא שכיבבלא שניה לא שכיב

אדם שלא מת, מפני שלא שינה בדיבורו. היה 
זאת לו את הזכות שהוא לא שיקר, וזכותו 

עמדה לו ביום צרה. אבל אתם העדים, 
זכות האמת, ותיספו שקרנים, לא תעמוד לכם 

ביום המגיפה. זו הסיבה שרבא יכול להישאר 
        בשלו.

  

הם דברי הרב מנחת יהודה, אך דבריו אינם  אלואלואלואלו
מסתברים לי. עיר קושטא היתה מיוחדת, 
שכולם לא שינו בדיבורם. וכי כל כך הרבה 
אנשים שלא נספו במגיפת שבע השנים, כולם 
היו במעלת אנשי קושטא? הם נזהרו באיסור 

ר, ממש עד הקצה האחרון. אפילו בדברים שק
שמותר לשקר, הם נזהרו ולא שיקרו. מדברי 
הגמרא שם הדברים מוכחים בבירור, שכן 

מריש הוה מריש הוה מריש הוה מריש הוה     ,,,,אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבאהגמרא פותחת ואומרת, 
דהיינו, רבא . . . . אמינא ליכא קושטא בעלמאאמינא ליכא קושטא בעלמאאמינא ליכא קושטא בעלמאאמינא ליכא קושטא בעלמא

אומר כי היתה לו הנחה מוקדמת שאין בעולם 
כי  מושג אמת. פירוש הדבר הוא, שרבא חשב

לא שייכת מציאות שאדם ידבר בכל חייו אמת 
צרופה לגמרי. לפחות כמה פעמים בחייו הוא 
יהיה מוכרח להוציא מפיו איזה דבר שקר. 

אמר לי ההוא אמר לי ההוא אמר לי ההוא אמר לי ההוא וממשיכה הגמרא ומספרת כך, 
מרבנן ורב טבות שמיה, ואמרי לה רב טביומי מרבנן ורב טבות שמיה, ואמרי לה רב טביומי מרבנן ורב טבות שמיה, ואמרי לה רב טביומי מרבנן ורב טבות שמיה, ואמרי לה רב טביומי 
שמיה, דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא שמיה, דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא שמיה, דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא שמיה, דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא 

ב טביומי היה צדיק גדול, ר ....הוה משני בדיבוריההוה משני בדיבוריההוה משני בדיבוריההוה משני בדיבוריה
שאפילו אם היו נותנים לו מיליונים, לא 

  יתפתה, ולא ישנה בדיבורו. 
  

זימנא חדא זימנא חדא זימנא חדא זימנא חדא הגמרא על רב טביומי,  מספרתמספרתמספרתמספרת
אתרא, וקושטא שמיה, ולא הוו אתרא, וקושטא שמיה, ולא הוו אתרא, וקושטא שמיה, ולא הוו אתרא, וקושטא שמיה, ולא הוו     איקלעי לההואאיקלעי לההואאיקלעי לההואאיקלעי לההוא

ולא הוה מיית איניש מהתם ולא הוה מיית איניש מהתם ולא הוה מיית איניש מהתם ולא הוה מיית איניש מהתם , , , , בדיבורייהובדיבורייהובדיבורייהובדיבורייהו    וווומשנמשנמשנמשנ
י איתתא מינהון, והוו לי י איתתא מינהון, והוו לי י איתתא מינהון, והוו לי י איתתא מינהון, והוו לי יבִ יבִ יבִ יבִ סִ סִ סִ סִ נְ נְ נְ נְ  בלא זימניה.בלא זימניה.בלא זימניה.בלא זימניה.

אשה עם ם התחתן ש הואן מינה. ן מינה. ן מינה. ן מינה. תרתין בניתרתין בניתרתין בניתרתין בני
יומא חד הוה יומא חד הוה יומא חד הוה יומא חד הוה מהם, ונולדו לו ממנה שני בנים. 

אתאי אתאי אתאי אתאי     ....וקא חייפא רישהוקא חייפא רישהוקא חייפא רישהוקא חייפא רישה    ,,,,יתבא דביתהויתבא דביתהויתבא דביתהויתבא דביתהו
השכנה הגיעה, והיא טרפא אדשא. טרפא אדשא. טרפא אדשא. טרפא אדשא.     ,,,,שיבבתהשיבבתהשיבבתהשיבבתה

לאו אורח לאו אורח לאו אורח לאו אורח     ,,,,סברסברסברסבר. חפיפת ראשההיתה באמצע 
לעצמו, וכי אגיד  הסתפק רב טביומי    ,,,,ארעאארעאארעאארעא

שהיא חופפת את ראשה? לא דרך ארץ. לא 
צריך לזכור שמדובר על רב טביומי ומתאים. 

שמעיד כי אפילו אם יתנו לו את כל חלל 
העולם, הוא לא ישקר. אבל כאן הוא היה 
במצב מצוקה שאינו דרך ארץ לכן שינה 

    אולי זה היה לצורך טבילת מצוה. בדיבורו.
            היא לא נמצאת.    א הכא.א הכא.א הכא.א הכא.יּתַ יּתַ יּתַ יּתַ לֵ לֵ לֵ לֵ     ,,,,אמר להאמר להאמר להאמר לה
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נפטרו שני בניו. משמע שכיבו ליה תרתין בנין. שכיבו ליה תרתין בנין. שכיבו ליה תרתין בנין. שכיבו ליה תרתין בנין. 
מיד. אינני יודע אם מיד באותו הרגע, אולי 

אתו אינשי דאתרא לקמיה, אמרו אתו אינשי דאתרא לקמיה, אמרו אתו אינשי דאתרא לקמיה, אמרו אתו אינשי דאתרא לקמיה, אמרו באותו היום. 
פה ילדים לא מתים. מה     ????יייימאי האימאי האימאי האימאי האי    ,,,,ליהליהליהליה

הכי הכי הכי הכי     ,,,,אמר להואמר להואמר להואמר להו תגיד לנו מה אירע.    הסיפור פה?
    ,,,,אמרו ליהאמרו ליהאמרו ליהאמרו ליהלא היתה לי ברירה. הוה מעשה. הוה מעשה. הוה מעשה. הוה מעשה. 

מטותא מינך, פוק מאתרין, ולא תגרי בהו מטותא מינך, פוק מאתרין, ולא תגרי בהו מטותא מינך, פוק מאתרין, ולא תגרי בהו מטותא מינך, פוק מאתרין, ולא תגרי בהו בבבב
  אין מקומך עמנו.     מותנא בהנך אינשי.מותנא בהנך אינשי.מותנא בהנך אינשי.מותנא בהנך אינשי.

  

כי אצלם נזהרו משקר בצורה מוגזמת.  מובןמובןמובןמובן
בכך משא"כ בענייננו, שהדיינים רוצים לאיים 

על העדים. הנושא סובל אריכות, וצריכים 
לפלפל בסוגיא זו. בקצרה נאמר כי צריכים 

ברור שאין לומר כך. לגבי עדות שקר, פשוט ו
שום היתר. להעיד בבית דין ולחייב אדם אחר 
ממון, או כל דבר אחר, זה חמור מאד. הנהגת 
העיר קושטא היתה מיוחדת עפ"י מדרגותיהם, 
בחשבונות מיוחדים אתם. זו אינה ההנהגה 
הכללית של העולם. נראה שאין אנשים רבים 
כל כך השומרים על פיהם בצורה מוגזמת 

כדי שיאמרו האנשים  כל כך, עדומושלמת 
איניש בלא זימניה לא שכיב. איניש בלא זימניה לא שכיב. איניש בלא זימניה לא שכיב. איניש בלא זימניה לא שכיב. בצורה פשוטה, 

וכי כל האנשים שניצלו מן המגיפה, כולם 
הקפידו על אמירת אמת בצורה גבוהה כל כך? 

  לא מסתבר כלל.
  

קישור מנחת יהודה לעניין עיר קושטא,  בענייןבענייןבענייןבעניין[
יד לדחות עוד, דשאני העיר קושטא, שלא 

למשחית סיבה להיכנס אליה כלל. מה  היתה
שאין שאר מקומות שיש לו סיבה להיכנס 
אליהם, ואז אינו מבחין בין דובר אמת לדובר 
שקר. וכמו שאמרו בבבא קמא דף ס. כיון 
שניתנה רשות למשחית, אינו מבחין בין 
צדיקים לרשעים וכו'. הוספת ידידנו הרה"ג 

  איתמר חיים כהן שליט"א].
  

לכאורה על דבריהם, דמסתמא יש להעיר  עודעודעודעוד
. ר"ל כמו שהיכולים לומר עוֹ יגיד עליו ֵר 

הראשון שבגמ' שם, דכפנא אבבא דאומנא לא 
חליף, הוא אמת, כך זה. אלא שיד הדוחה נטויה 
לומר שאינו מוכרח, הא כדאיתא והא 

  כדאיתא. רק לשני יש סתירה.

יש להזכיר כי היינו דאמרי אינשי, משל  גםגםגםגם
ניינים שבגמרא בכמה דוכתי, הדיוט, וכיו"ב ע

כתבו עליהם החיד"א בפתח עיניים, ומהרח"א 
בספרו דברי תורה, שאינם דברים בעלמא, 
אלא גנוזים בהם סודות. ומזה מסתמא יש 
להקיש לנ"ד, כי גם הפשט הוא אמת, אבל הם 

  לא מוכרחים להסכים לכך.
  

אופן, שלושה גדולים אומרים זאת  ובכלובכלובכלובכל
מנחת הערוך לנר, והבפיהם. הלא הם מהרי"ל, 

שהם לא  ,מתפלאהקטן ממש אני אבל יהודה. 
אמנם הרמב"ם אינו ראו את דברי הרמב"ם. 

עוסק בסוגייתנו במס' סנהדרין, אך בסוגיא 
מדבריו נראה המקבילה במסכת יבמות. 

מי שלא הגיע 'שמשפט האנשים כי  ,במפורש
אם היו רואים , הוא אמת ויציב. 'לא ימות ,זמנו

לכל ו .אולי היו מסכימים לדבריו ,את הרמב"ם
הפחות היה להם להעיר שהם אינם סוברים 
כמותו. הרמב"ם בודאי לא למד כך את 
הסוגיא. הוא מבין כי הדברים כפשוטן. דהיינו, 

    ,'איניש בלא זימניה לא שכיב'דברי הגמרא על 
איננו משל טפשי שאומרים האנשים, מוטעה או 

  . אלא הוא נכון בעליל. אינו מדוייק
  

את הדברים. משל הגמרא בסנהדרין  נסבירנסבירנסבירנסביר
דאמרי אינשי וכו', הובא כלשונו גם במסכת 

. המשל שם נוגע לנפקותא ]דף קי"ד ע"ב[יבמות 
באה אשה ממדינת מדובר בדין אם לדינא. שם 

בעלה מת. האם להאמין לנו שואומרת  ,הים
לה, או שלא? אין הוכחות לדבריה. בדורות 

לא ם לא היתה אפשרות לברר זאת לעומק. הה
הגמרא דנה מה אירע היה תקשורת וכו'. 

במדינת הים ואיך הוא נהרג. למשל, אם היתה 
אין ראיה ממה שהיא חשבה שמת, כי  ,מלחמה

לפעמים רק נדמה לאשה שבעלה מת, וזה אינו 
נכון. שמא היא ראתה רבים אחרים מתים, 

מת,  וחשבה בטעות כי גם הוא מת. הוא לא
  ובעתיד הוא יכול לבוא ברגליו. 

  

מבררת מתי מאמינים לה, ומתי לא.  הגמראהגמראהגמראהגמרא
האם חוששים שהיא טועה, או שהיא מטעה 
בכוונה. ובתוך הסוגיא ישנו נידון, מה לעשות 
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אם היא טוענת שבמדינה פלונית היה דבר 
ומגיפה, והוא נפטר מחמתם. האם הדבר נחשב 

נה, כמו מלחמה שהיא יכולה לטעות בדמיו
בהם היא חושבת שהוא מת, וזה אינו נכון. או 
שמאמינים לה. ישנם חילוקי דעות, ישנם 

בדדמי. בדדמי. בדדמי. בדדמי. האומרים שהוא כמלחמה והיא אומרת 
דהיינו, בדמיונה היא טעתה. מתוך שראתה 
רבים אחרים שמתו, חשבה כי גם הוא מת, אך 
היא לא בדקה זאת עד הסוף. דבריה אינם 

דבר אינו מוסמכים. ואחרים טוענים, ש
כמלחמה, משום שהיא סומכת על הא דאמרי 

  אינשי וכו'.
  

הרי הוא הרי הוא הרי הוא הרי הוא     ,,,,אמרי להאמרי להאמרי להאמרי לה    ,,,,דברדברדברדברלשון הגמרא,  וזהוזהוזהוזה
אמרי לה אמרי לה אמרי לה אמרי לה     ....אינו כמלחמהאינו כמלחמהאינו כמלחמהאינו כמלחמה    ,,,,ואמרי להואמרי להואמרי להואמרי לה    ....כמלחמהכמלחמהכמלחמהכמלחמה

ואמרי לה ואמרי לה ואמרי לה ואמרי לה     ....בדדמיבדדמיבדדמיבדדמי    הההההרי הוא כמלחמה, דאמרהרי הוא כמלחמה, דאמרהרי הוא כמלחמה, דאמרהרי הוא כמלחמה, דאמר
שב שב שב שב     ,,,,אדאמרי אינשיאדאמרי אינשיאדאמרי אינשיאדאמרי אינשי    ההההאינו כמלחמה, דסמכאינו כמלחמה, דסמכאינו כמלחמה, דסמכאינו כמלחמה, דסמכ

            לא אזיל.לא אזיל.לא אזיל.לא אזיל.    ההההש בלא שניש בלא שניש בלא שניש בלא שנייייישנין הוה מותנא ואינשנין הוה מותנא ואינשנין הוה מותנא ואינשנין הוה מותנא ואינ
  

פוסק כמו [הלכות גירושין פרק י"ג הלכה ז']  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
לומר שאפשר להסתפק והלשון האחרון. ואף 

שהיא מעצמה אומרת זאת, והגמרא לא 
אנשים זה, בכל זאת ה דבריסומכת ידה על 

לפי דעתו היא  הענייןמלשון הרמב"ם נראה כי 
אמתי, כי הוא מביאו ומרחיב עליו. וז"ל 

רה מת רה מת רה מת רה מת ובאה ואמובאה ואמובאה ואמובאה ואמ    ,,,,היה דבר בעולםהיה דבר בעולםהיה דבר בעולםהיה דבר בעולםהרמב"ם, 
מאמינים לאשה, והיא יכולה     ....נאמנתנאמנתנאמנתנאמנת    ,,,,בעליבעליבעליבעלי

להתחתן עם אדם אחר. כבר איננה אשת איש. 
כך הרמב"ם     ----    שהדבר פשוט בפי כל אדםשהדבר פשוט בפי כל אדםשהדבר פשוט בפי כל אדםשהדבר פשוט בפי כל אדם

'דאמרי את דברי הגמרא, ומסביר בזה מביא 
ואפשר ואפשר ואפשר ואפשר     ....מתמתמתמתזה חי וזה זה חי וזה זה חי וזה זה חי וזה     ,,,,ת הדברת הדברת הדברת הדברשבשנַ שבשנַ שבשנַ שבשנַ     ----    אינשי'

וינצלו הזקנים וינצלו הזקנים וינצלו הזקנים וינצלו הזקנים     ,,,,שימותו בדבר נערים חזקיםשימותו בדבר נערים חזקיםשימותו בדבר נערים חזקיםשימותו בדבר נערים חזקים
חוששין לה שמא סמכה חוששין לה שמא סמכה חוששין לה שמא סמכה חוששין לה שמא סמכה ולפי זה אין ולפי זה אין ולפי זה אין ולפי זה אין     ....החוליםהחוליםהחוליםהחולים

      דעתה על רוב המתים.דעתה על רוב המתים.דעתה על רוב המתים.דעתה על רוב המתים.
  

אנשים צעירים קורה שהרמב"ם, כי  אומראומראומראומר
וחסונים, דוקא הם מתו במגיפה. ויכולים להיות 

גם גם אנשים זקנים, חולים וחלושים, שלא מתו. 
בזמנינו, עת פירסמו על ישיש בבריטניה בגיל 

שנה, שנפגע מהקורונה, ואעפ"כ הבריא.  105
מרא, אך במלים אחרות, אלו בעצם דברי הג

ובתוספת ביאור. הרמב"ם גם משמיענו שהדבר 

הוא פשוט בפיות כל האנשים. ממשמעות 
הדברים נראה שתוכן הדברים הוא אמתי. וז"ל 

  ופסק רבינו כלישנא בתרא. ופסק רבינו כלישנא בתרא. ופסק רבינו כלישנא בתרא. ופסק רבינו כלישנא בתרא. הרב המגיד, 
  

 ב'ב'ב'ב''שַׁ 'שַׁ 'שַׁ 'שַׁ נראה מן האמור שהרמב"ם מפרש כי  אגבאגבאגבאגב
שני, שבע שנים, שבגמ' בנ"ד, הוא לאו דוקא, 

שכחן בכמה דוכתי שמספר זה לא בא וכדא
לשם דיוק, אלא עיקר הכוונה שנים רבות. אך 

ת הדבר, בתוספת א"כ צ"ע שהיל"ל שבשנוֹ 
וא"ו. לשון רבים. ולא מצאתי גירסא כזו 

ת', בלשון יחיד. והמקב"ה ברמב"ם, רק 'שבשנַ 
  יאיר עינינו.

  

מכריע ] אהע"ז סי' י"ז סעיף נ"ה[השלחן ערוך  מרןמרןמרןמרן
למעשה כפי הדעה המקילה, אבל בלא הבאת 
האריכות שבדברי הרמב"ם. הוא סותם ואומר 
שהיא נאמנת. מאידך, הרמ"א מביא את דעות 
החולקים הסוברים שאינה נאמנת. דברי 

ברורים, כי ממש אינם אולי הרמב"ם בעצמו 
  גירסאות סותרות בזה. שם ישנם 

  

מסביר בסגנון שונה במקצת, ] שם[ הלבושהלבושהלבושהלבוש
דבריו גם המה חשובים. השתילי זיתים ו

מעתיקו. וזה  ]עודנו בכת"י[בביאורו לאבן העזר 
ובאה ואמרה ובאה ואמרה ובאה ואמרה ובאה ואמרה     ,,,,היה דבר בעולםהיה דבר בעולםהיה דבר בעולםהיה דבר בעולםלשון הלבוש, 

אינה בורחת ממנו אינה בורחת ממנו אינה בורחת ממנו אינה בורחת ממנו     ,,,,דבדברדבדברדבדברדבדבר    ....נאמנתנאמנתנאמנתנאמנת    ,,,,מת בעלימת בעלימת בעלימת בעלי
דהיינו, ודייקא וחזייא שמת. ודייקא וחזייא שמת. ודייקא וחזייא שמת. ודייקא וחזייא שמת.     ,,,,כל כך פתאוםכל כך פתאוםכל כך פתאוםכל כך פתאום

כאשר יש דבר בעולם, היא לא תברח מהרה 
ה. אפילו אם יש בלי לבדוק את שלומו של בעל

דבר, לא בורחים כל כך מהר, משום שהיא 
יודעת שהסכנה איננה ממש קרובה. רק אם היא 
תהיה בטוחה שבעלה מת, אז היא תעזבנו. 
הלבוש מחדש שאין לטעות ולומר שהיה דבר, 

מחשש ומתוך הבהלה היא עזבה את המקום 
בלא ידיעה מה יקרה עם בעלה. היא לא , לחייהָ 

בלי שתדע בבירור האם הוא חי, תניח אותו כך, 
חולה, או מת. הטעם הוא כי כולם יודעים 
שהדבר אינו ממית את כולם. וכפי דברי 
הגמרא, שאנשים החזיקו מעמד אפילו בשעת 
הדבר, במשך שבע שנים. מי שצריך לחיות, 

        יחיה, ומי שצריך למות, ימות.
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מדוע הם לא הביאו, או  צריך עיון גדול, ממילאממילאממילאממילא
  את דעת הרמב"ם הנזכרת. ,ציינו לכל הפחות

  

מב"ם לנו חשוב כעת, שאנחנו רואים שהר והנהוהנהוהנהוהנה
שאנשים  קבע בהלכותיו, את אותו המאמר

אומרים. מוכח שהוא אמת ויציב. ואם כן, אין 
  לנו להישען אלא על אבינו שבשמים.

  
כיצד לכתוב את שם החודש אייר בשתי יודי"ן או כיצד לכתוב את שם החודש אייר בשתי יודי"ן או כיצד לכתוב את שם החודש אייר בשתי יודי"ן או כיצד לכתוב את שם החודש אייר בשתי יודי"ן או 

מנים ֲאייר מנים ֲאייר מנים ֲאייר מנים ֲאייר ביו"ד אחת. ודחיית טענה על גירסת התיביו"ד אחת. ודחיית טענה על גירסת התיביו"ד אחת. ודחיית טענה על גירסת התיביו"ד אחת. ודחיית טענה על גירסת התי
פתח תחת האות אל"ף ולא בחירק. אמיתות פתח תחת האות אל"ף ולא בחירק. אמיתות פתח תחת האות אל"ף ולא בחירק. אמיתות פתח תחת האות אל"ף ולא בחירק. אמיתות ----בשואבשואבשואבשוא

  מסורת קריאת שמות החדשים עפ"י גירסת התימנים.מסורת קריאת שמות החדשים עפ"י גירסת התימנים.מסורת קריאת שמות החדשים עפ"י גירסת התימנים.מסורת קריאת שמות החדשים עפ"י גירסת התימנים.
  

מה שהזכרנו בתחילת השיעור, שהעולם  לגבילגבילגבילגבי
אומר כי איר ראשי תיבות, אני י"י רופאך. 
מקור הדברים מפורסם מאת המגיד מקאזניץ 
זצ"ל. כנראה שהוא הראשון שאמר זאת. 

ביאים זאת, ולא רואים צורך ספרים רבים מ
לציין את המקור, לפי רוב פרסום החידוש 

  בעולם. 
  

, האם ][אהע"ז סי' קכ"ונידון בפוסקים  ישנוישנוישנוישנו
עם שתי יודי"ן, כותבים את שם החודש שלנו 

נפקא מינה בעיקר לכתיבת או עם יו"ד אחת. 
גיטין. גם בכתובה ישנה נפקא מינה, כיצד 

חמורה כמו  לכתוב, אך כתיבת הכתובה איננה
כתיבת הגט. בש"ע שם נפסק כי צריך לכתוב 
את שם החודש עם שתי יודי"ן. אייר. ואם כתב 
  ביו"ד אחת, הגט פסול, אם לא בשעת הדוחק. 

  

בבית רמז נוסף בחודש איי"ר, המובא  ישישישיש
בשם ספר [שם] בגליון רע"א שמואל שם וכן 

נחלת שבעה, בשם הילקוט, שהוא ראשי 
ק י'עקב ר'חל. סוד תיבות א'ברהם י'צח

רחל היא השכינה וכו'. וזה הכוונה כי המרכבה. 
    ,,,,ז' כתבז' כתבז' כתבז' כתב    מןמןמןמןסיסיסיסי    בעהבעהבעהבעהששששחלת חלת חלת חלת בנבנבנבנלשון רע"א שם, 
ר"ת ר"ת ר"ת ר"ת     ,,,,הוא איירהוא איירהוא איירהוא אייר    ,,,,דש זיודש זיודש זיודש זיוווווחחחח    ,,,,מצאתי בילקוטמצאתי בילקוטמצאתי בילקוטמצאתי בילקוט

ה. ה. ה. ה. שהם סוד המרכבשהם סוד המרכבשהם סוד המרכבשהם סוד המרכב    ,,,,אברהם יצחק יעקב רחלאברהם יצחק יעקב רחלאברהם יצחק יעקב רחלאברהם יצחק יעקב רחל
ואף שבדרך כלל אומרים כי דוד המלך הוא 
הרגל הרביעית שבמרכה, בכל זאת ישנו צד 

        כזה.
  

שנתחבר על ידי רבי שאול [נוכח השלחן  בספרבספרבספרבספר
אייר יש אייר יש אייר יש אייר יש כתב בזה"ל, הכהן, דף קצ"ז סעיף כ"ג], 

י יודי״ן. כן כתב הרב י יודי״ן. כן כתב הרב י יודי״ן. כן כתב הרב י יודי״ן. כן כתב הרב תתתתלכתבו לכתחילה בשלכתבו לכתחילה בשלכתבו לכתחילה בשלכתבו לכתחילה בש
תרומת הדשן ז״ל [ס״ס רל״ג] שהוא בשני תרומת הדשן ז״ל [ס״ס רל״ג] שהוא בשני תרומת הדשן ז״ל [ס״ס רל״ג] שהוא בשני תרומת הדשן ז״ל [ס״ס רל״ג] שהוא בשני 
יודי׳׳ן, כמו ניסן שהוא רפה, משא״כ ביו״ד יודי׳׳ן, כמו ניסן שהוא רפה, משא״כ ביו״ד יודי׳׳ן, כמו ניסן שהוא רפה, משא״כ ביו״ד יודי׳׳ן, כמו ניסן שהוא רפה, משא״כ ביו״ד 

דאם הוא דאם הוא דאם הוא דאם הוא     ,,,,אחת יהיה דגוש. ע״ש. ול״נ עודאחת יהיה דגוש. ע״ש. ול״נ עודאחת יהיה דגוש. ע״ש. ול״נ עודאחת יהיה דגוש. ע״ש. ול״נ עוד
ת היו״ד נח נמשך ת היו״ד נח נמשך ת היו״ד נח נמשך ת היו״ד נח נמשך ביו״ד אחת, תהיה נראיביו״ד אחת, תהיה נראיביו״ד אחת, תהיה נראיביו״ד אחת, תהיה נראי

וכו'. הוא ממשיך     ירירירירוניקוד האל״ף חיריק, ר״ל ִא וניקוד האל״ף חיריק, ר״ל ִא וניקוד האל״ף חיריק, ר״ל ִא וניקוד האל״ף חיריק, ר״ל ִא 
 ון בזה מבחינה דקדוקית, כך או כך.לפרט ולד

עיקר ולא כאן המקום להאריך, לפי שאינו 
  הנושא שלנו. 

  

    למנין,למנין,למנין,למנין,אבל קשה שהרי אבל קשה שהרי אבל קשה שהרי אבל קשה שהרי כתוב בזה"ל,  בהערותבהערותבהערותבהערות
כותבים ביו״ד אחת, כמ״ש מרן בסעיף כ״ו, כותבים ביו״ד אחת, כמ״ש מרן בסעיף כ״ו, כותבים ביו״ד אחת, כמ״ש מרן בסעיף כ״ו, כותבים ביו״ד אחת, כמ״ש מרן בסעיף כ״ו, 

אזלינן בתר אזלינן בתר אזלינן בתר אזלינן בתר דדדדוביאר הרב המחבר ז״ל לקמן וביאר הרב המחבר ז״ל לקמן וביאר הרב המחבר ז״ל לקמן וביאר הרב המחבר ז״ל לקמן 
כמו בנין קנין ענין. ע״ש. וא״כ כמו בנין קנין ענין. ע״ש. וא״כ כמו בנין קנין ענין. ע״ש. וא״כ כמו בנין קנין ענין. ע״ש. וא״כ     לשון המקרא,לשון המקרא,לשון המקרא,לשון המקרא,

  ה״ה לאייר נכתוב ביו״ד אחת. ה״ה לאייר נכתוב ביו״ד אחת. ה״ה לאייר נכתוב ביו״ד אחת. ה״ה לאייר נכתוב ביו״ד אחת. 
  

נציין כי דומני שהתשובה  המוסגר במאמרבמאמרבמאמרבמאמר
פשוטה בתכלית. הכלל בדברים האלו הוא, 

כי  שאני התם ,הכתיב חסראפילו שבמקראות 
המקרא הוא מנוקד. אבל גם כאשר לא 

קרוא מנקדים, הניקוד נקבע לפי האפשרות ל
אותה באופן אחר. למשל, לגבי תיבת בנין. 
אפשר לכתוב ביו"ד אחת, כי אין לה שום 

מובן אחרת מלבד ואפשרות לקרוא משמעות 
בנין לבנים. וכן מנין וענין. ממילא כולם מבינים 
לקרוא כהוגן. ענָין ובנָין. אבל במקום שאפשר 
לטעות, כגון לגבי חודש איר, שאפשר לקרוא 

הכלל הוא שמוסיפים וא"ו או יו"ד  ִאיר או ֵאיר.
רק במקומות שאפשר לטעות בקריאה. לכן 
עוזרים לו, וכותבים למשל לגבי חודש אייר, 
אות יו"ד נוספת, שהיא נועדה בכדי להוציא 
אותו מטעות בקריאה. זאת אני אומר רק בדרך 

  אגב.
  

לקרוא מתוך מה שכתוב בספר נוכח  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
ייר בשני יודי״ן ייר בשני יודי״ן ייר בשני יודי״ן ייר בשני יודי״ן ובימינו נוהגים לכתוב אובימינו נוהגים לכתוב אובימינו נוהגים לכתוב אובימינו נוהגים לכתוב אהשלחן. 

ומדגישים היו״ד. ויש רמז מהכתוב כי אני י״י ומדגישים היו״ד. ויש רמז מהכתוב כי אני י״י ומדגישים היו״ד. ויש רמז מהכתוב כי אני י״י ומדגישים היו״ד. ויש רמז מהכתוב כי אני י״י 
רופאך (ולמ״ד ביו״ד אחת הוא ר״ת אני י״י רופאך (ולמ״ד ביו״ד אחת הוא ר״ת אני י״י רופאך (ולמ״ד ביו״ד אחת הוא ר״ת אני י״י רופאך (ולמ״ד ביו״ד אחת הוא ר״ת אני י״י 
רופאך), שחדש אייר מזג האויר בו בריא וטוב. רופאך), שחדש אייר מזג האויר בו בריא וטוב. רופאך), שחדש אייר מזג האויר בו בריא וטוב. רופאך), שחדש אייר מזג האויר בו בריא וטוב. 
וע״ע למוהרמ״ך זצ״ל בספר ברית כהונה חלק וע״ע למוהרמ״ך זצ״ל בספר ברית כהונה חלק וע״ע למוהרמ״ך זצ״ל בספר ברית כהונה חלק וע״ע למוהרמ״ך זצ״ל בספר ברית כהונה חלק 
אה״ע (מערכת האל״ף אות יו״ד) בענין כתיבת אה״ע (מערכת האל״ף אות יו״ד) בענין כתיבת אה״ע (מערכת האל״ף אות יו״ד) בענין כתיבת אה״ע (מערכת האל״ף אות יו״ד) בענין כתיבת 

        גט בחדש אייר. עש׳׳ב. גט בחדש אייר. עש׳׳ב. גט בחדש אייר. עש׳׳ב. גט בחדש אייר. עש׳׳ב. 
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האל״ף האל״ף האל״ף האל״ף     ָייר,ָייר,ָייר,ָייר,ג תימן לומר אֲ ג תימן לומר אֲ ג תימן לומר אֲ ג תימן לומר אֲ וראיתי כתוב שמנהוראיתי כתוב שמנהוראיתי כתוב שמנהוראיתי כתוב שמנה
בחטף פתח, והוא זר מאד. וראיה מקינת בחטף פתח, והוא זר מאד. וראיה מקינת בחטף פתח, והוא זר מאד. וראיה מקינת בחטף פתח, והוא זר מאד. וראיה מקינת 
משורר אחד על ר׳ יוסף אבן מיגאש (הובאה משורר אחד על ר׳ יוסף אבן מיגאש (הובאה משורר אחד על ר׳ יוסף אבן מיגאש (הובאה משורר אחד על ר׳ יוסף אבן מיגאש (הובאה 

) ) ) ) 106106106106בספר תולדות חכמי ישראל ח״א עמוד בספר תולדות חכמי ישראל ח״א עמוד בספר תולדות חכמי ישראל ח״א עמוד בספר תולדות חכמי ישראל ח״א עמוד 
והוא והוא והוא והוא     ,,,,״ראשון בסוף אייר שנת תתק״א״ראשון בסוף אייר שנת תתק״א״ראשון בסוף אייר שנת תתק״א״ראשון בסוף אייר שנת תתק״א    ,,,,שכתבשכתבשכתבשכתב

היום אשר אפל מאור עינים״, ולפי המשקל היום אשר אפל מאור עינים״, ולפי המשקל היום אשר אפל מאור עינים״, ולפי המשקל היום אשר אפל מאור עינים״, ולפי המשקל 
תיבת אייר היא בשתי תנועות, ואילו למנהג תיבת אייר היא בשתי תנועות, ואילו למנהג תיבת אייר היא בשתי תנועות, ואילו למנהג תיבת אייר היא בשתי תנועות, ואילו למנהג 

יהיה המשקל יתד ולא שתי תנועות. יהיה המשקל יתד ולא שתי תנועות. יהיה המשקל יתד ולא שתי תנועות. יהיה המשקל יתד ולא שתי תנועות.     הנ״להנ״להנ״להנ״ל
        וק״ל.וק״ל.וק״ל.וק״ל.

  

. הוא אומר שני דברים. תחילה, שהניקוד נסכםנסכםנסכםנסכם
שלנו בחודש אייר, הוא זר מאד. ושנית, שיש 
ראיה נגדית מאת משורר קדמון, שעפ"י משקל 
היתדות והתנועות, חייב להיות שהוא קרא 

  ִאייר. 
  

הדבר נכון לפי המשקל (ושיר זה מופיע  עצםעצםעצםעצם
אינני מבין מדוע הוא בספרים נוספים) אבל 

חושב שמנהגינו זר מאד. מה בכך שהתימנים 
למה זה זר? מי שאינו רגיל, אכן ֲאָיר. ֲאָיר. ֲאָיר. ֲאָיר. אומרים 

מתפלא. טוב, שמעת פעם ראשונה. גם 
לתימנים, אם ישמעו מי שאומר ִאייר, זה זר 

הפלא? הן זהו  מהעד שיתרגלו. ובעיניהם. 
ר. לשון נופל על לשון.  בדיוק משקל חודש ֲאּדָ

ר,  . ובפרט שישנו קשר ביניהם. אייר ֲאָירֲאּדָ
הוא מלשון אור. מתחיל הקיץ. בחורף היו 
עננים, ועתה, בהגיע חודש אייר, השמש מאירה 
כל היום. הלילה מתקצר. מאידך, חודש אדר 

  מורה על לשון חושך. 
  

, נביא לפניכם דבר להבין ולהשכיל בשבילבשבילבשבילבשביל
מדהים. במשך אלפים שנה, אנחנו כבר לא 

 ינונמצאים בגלות בבל. ובכל זאת, אצל
התימנים ישנו דבר מיוחד, הנשאר מימים אלו. 

ר. דבר זה הוא בידינו מקובל  לומר חודש ֲאּדָ
פלא. הרי במקראות, גם אצלינו כתוב לכאורה 

ֲאָדר ברפי. אך בקריאת המסורת בע"פ, 
ר בדגש. גם מהרי"ץ  נשארה לנו גירסת ֲאּדָ

. ]במסכת ר"ה ובמסכת עדיות[מנקד כך במשניות 
ר בדגש, נשארה אצלם  ישנם כאלו שגירסת ֲאּדָ

הם למשל במסורת, גם בקריאת המגילה. 
ר    קוראים בפסוקי המגילה, ֵנים ָעׂשָ רחֶֹדׁש ׁשְ ֵנים ָעׂשָ רחֶֹדׁש ׁשְ ֵנים ָעׂשָ רחֶֹדׁש ׁשְ ֵנים ָעׂשָ הּוא הּוא הּוא הּוא     ,,,,חֶֹדׁש ׁשְ

וכן בתיקון פורים, מודגש. מודגש. מודגש. מודגש.     ררררֲאּדָ ֲאּדָ ֲאּדָ ֲאּדָ . . . . ררררחֶֹדׁש ֲאּדָ חֶֹדׁש ֲאּדָ חֶֹדׁש ֲאּדָ חֶֹדׁש ֲאּדָ 
אפילו שעפ"י כללי וך וכו'. הפותח מי כמו

הדקדוק, הדבר איננו יכול להיות. כי אחרי שוא 
. אך זו היתה המסורת ת רפהופתח חייב לבוא א

  שלהם.
  

כי מהגמ' א. ידוע יפלמדבר לנו התברר  והנהוהנהוהנהוהנה
ים עלו ביחד עם ישראל מבבל. שמות החדש

מקור לשון בבל, שהיא אשור,  לפי כי ונתברר
ר בדל"ת דגושה. כך כתוב בספרים  אומרים ֲאּדָ
רבים, והוא מלשון חושך ועננים. אחרים 
אומרים כי שם אדר הוא שמו של הגורן, כמו 

עּור ִמן ], ה", ל'ב[דניאל  שאומר הפסוק בספר עּור ִמן ּכְ עּור ִמן ּכְ עּור ִמן ּכְ ּכְ
ֵרי ַקִיט ֵרי ַקִיטִאּדְ ֵרי ַקִיטִאּדְ ֵרי ַקִיטִאּדְ   . . . . ִאּדְ

  

לראות כיצד אבותינו החזיקו במסורת  מפעיםמפעיםמפעיםמפעים
ך אלפיים שנה. שמרו על הקריאה במש

  הדגשות שבדל"ת. 
  

מאריך  ]אליהו דף נ'[זכרון לאברהם  בספרבספרבספרבספר
בסוגיא זו, ומסביר כי אדר הוא חודש החושך. 
ההיפך מחודש אייר. אייר הוא אור, ואדר הוא 
חושך. מעתה מובן היטב. אדר הוא לשון חושך 

  בלשון הבבלים, אך אייר הוא חודש האור. 
  

לא ופלא. החדשים זר בזה? אדרבה. הפ מהמהמהמה
מקבילים אלו לאלו. אבל גם מבלי זה, הזרות 
לא נקבעת לפי מה שאדם לא רגיל במחוזותיו, 

  אלא רק עפ"י הכללים הקבועים.
  

קושייתו, שהוא מצא חכם אחד מלפני  ולגביולגביולגביולגבי
מאות שנים, שהוא קרא ִאייר. הדבר יכול 

אבל הוא ספרדי, ומה הקושיא ממנו על להיות. 
יש אגברא קא רמית? ועוד, התימנים? גברא 

לדעת גם כי לא כל התימנים קוראים ֲאייר, 
יר. אולם אף אחד מבין ֵאיָ  יש גורסים אלא

התימנים לא קרא ִאיָּיר בדגש, כמו שקוראים 
אינני יודע מדוע הוא מתחשב ומסתמך והיום. 

מן על מה שקוראים היום. הרי מוכח בבירור 
, כך שבעבר הם קראו רפי. כמו ניסןהספרים 

אייר. מדוע אתם משתנים בכל פעם? להיכן 
נעלמה המסורת? מדור לדור משנים את 
הקריאות. לכל הפחות, בעבר קראתם ִאייר, 
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וזה קרוב לגירסתנו דלעיל, ֲאייר, או ֵאייר. אבל 
היום שינוי המסורת עובר שלב נוסף, ומדגישים 

  את היו"ד. למה לשנות?
  

כוחה. קריאת החדשים אצלינו נכונה ונ מסורתמסורתמסורתמסורת
רי"ש חירק, לא צירי. חודש תשִרי. למשל 

ואמנם, גם הספרדים בעבר קראו כך, וכן מוכח 
פיוטים. וכן מה שבעבר התפלאו,  הכממחרוזי 

ן, ולא כמו וָ שְ חְ ַר מה פתאום התימנים אומרים ְמ 
ר שרגילים שאר העדות לומר בשתי מלים. מַ 

שון. הסברנו בעבר כי גירסתנו אמתית, ואין חֶ 
ת ממנה. פירוש המלה מרחשון בלשון יותר אמ

בבל הוא ירח שמיני. רואים כי אנחנו שמרנו על 
המסורת עוד יותר מכולם. גם לגבי גירסת חודש 

  תנו. יאייר, אין ספק שהאמת היא א
  

של־דבר, נתברר לנו ביתר שאת צדקת  ובסופוובסופוובסופוובסופו
המסורת דידן, כי בלשון בבל הקדום (הנקרא 

ד י', י'] [בראשית ית, על שם ִד כַּ שפה אַ  ד ְוֶאֶרְך ְוַאּכַ ד ְוֶאֶרְך ְוַאּכַ ד ְוֶאֶרְך ְוַאּכַ ְוֶאֶרְך ְוַאּכַ
. רוּ אַ , או אַ ארוּ יַ אַ  –) קראו לחודש אייר ְוַכְלֵנהְוַכְלֵנהְוַכְלֵנהְוַכְלֵנה

ארו. ובדל"ת דגושה ּדַ אֲ  –כמו לחודש אדר 
כדקא אמרן. אמת מארץ תצמח, ותנו כבוד 

  תה בעולם.למסורת אבהתין קדישין, שאין כמוֹ 

  
יןתשובה לטוען כנגד הגירסא "תשובה לטוען כנגד הגירסא "תשובה לטוען כנגד הגירסא "תשובה לטוען כנגד הגירסא " יןֵמיַסּבֵ יןֵמיַסּבֵ יןֵמיַסּבֵ " בהגדה של " בהגדה של " בהגדה של " בהגדה של ֵמיַסּבֵ

        פסח.פסח.פסח.פסח.
  

שאנחנו מדברים על ענייני דקדוק, נסיים  כיוןכיוןכיוןכיון
בדבר נוסף. הראה לי אחד מבני הישיבות יצ"ו, 

    בזה"ל,[דף קמ"ה] מה שכתוב בספר ה' נסי 
מסובין. לפי הדקדוק לכאורה צריך לומר מסובין. לפי הדקדוק לכאורה צריך לומר מסובין. לפי הדקדוק לכאורה צריך לומר מסובין. לפי הדקדוק לכאורה צריך לומר 

ים שהוא מגזרת הכפולים סבב, והיחיד ים שהוא מגזרת הכפולים סבב, והיחיד ים שהוא מגזרת הכפולים סבב, והיחיד ים שהוא מגזרת הכפולים סבב, והיחיד בִּ בִּ בִּ בִּ סִ סִ סִ סִ ְמ ְמ ְמ ְמ 
ב את ב את ב את ב את סֵ סֵ סֵ סֵ מיסב, וכן הוא בירמיה (כ״א ד׳) הנני מֵ מיסב, וכן הוא בירמיה (כ״א ד׳) הנני מֵ מיסב, וכן הוא בירמיה (כ״א ד׳) הנני מֵ מיסב, וכן הוא בירמיה (כ״א ד׳) הנני מֵ 

במשנה דנגעים (פי״ג מ״ט) במשנה דנגעים (פי״ג מ״ט) במשנה דנגעים (פי״ג מ״ט) במשנה דנגעים (פי״ג מ״ט) כלי המלחמה, וכלי המלחמה, וכלי המלחמה, וכלי המלחמה, ו
מיסב ואוכלן בלפתן. אבל ״מסובין״ הוא מיסב ואוכלן בלפתן. אבל ״מסובין״ הוא מיסב ואוכלן בלפתן. אבל ״מסובין״ הוא מיסב ואוכלן בלפתן. אבל ״מסובין״ הוא 

לים, לים, לים, לים, משרש סבה מגזרת נחי ל״ה (על משקל מעֻ משרש סבה מגזרת נחי ל״ה (על משקל מעֻ משרש סבה מגזרת נחי ל״ה (על משקל מעֻ משרש סבה מגזרת נחי ל״ה (על משקל מעֻ 
זים) שאין לו יסוד. ואולי צ״ל מסיבין זים) שאין לו יסוד. ואולי צ״ל מסיבין זים) שאין לו יסוד. ואולי צ״ל מסיבין זים) שאין לו יסוד. ואולי צ״ל מסיבין נים, מבֻ נים, מבֻ נים, מבֻ נים, מבֻ מגֻ מגֻ מגֻ מגֻ 

        ביו״ד לסימן הדגש והסמ״ך בחיריק, וצ״ע. ביו״ד לסימן הדגש והסמ״ך בחיריק, וצ״ע. ביו״ד לסימן הדגש והסמ״ך בחיריק, וצ״ע. ביו״ד לסימן הדגש והסמ״ך בחיריק, וצ״ע. 
  

מצאה נוספת. הוא חושב שעדיף לקרוא ה זוזוזוזו
ין. כל ין, במקום ֵמיַסּבִ פעם מוצאים לנו  ֵמיִסיּבִ

        "חידושים" אחרים.

ושו״ר בהגדה של פסח צילום ושו״ר בהגדה של פסח צילום ושו״ר בהגדה של פסח צילום ושו״ר בהגדה של פסח צילום     בדבריו,וממשיך וממשיך וממשיך וממשיך 
    ,,,,ד) דגריס מיסבין ביו״דד) דגריס מיסבין ביו״דד) דגריס מיסבין ביו״דד) דגריס מיסבין ביו״ד""""כ״י מהרי״ץ (עמוד פכ״י מהרי״ץ (עמוד פכ״י מהרי״ץ (עמוד פכ״י מהרי״ץ (עמוד פ

מ״ך בפתח, ולענ״ד יותר נכון מ״ך בפתח, ולענ״ד יותר נכון מ״ך בפתח, ולענ״ד יותר נכון מ״ך בפתח, ולענ״ד יותר נכון אלא שניקד הסאלא שניקד הסאלא שניקד הסאלא שניקד הס
ז) שהביא ז) שהביא ז) שהביא ז) שהביא """"ה וקלה וקלה וקלה וקל""""ק. ועיין שם (בעמוד קלק. ועיין שם (בעמוד קלק. ועיין שם (בעמוד קלק. ועיין שם (בעמוד קלבחירבחירבחירבחיר

מתכלאל מהר״י ונה כ״י ״ויש קורין בין יושבין מתכלאל מהר״י ונה כ״י ״ויש קורין בין יושבין מתכלאל מהר״י ונה כ״י ״ויש קורין בין יושבין מתכלאל מהר״י ונה כ״י ״ויש קורין בין יושבין 
נכון, לשון מיסב על השולחן״ נכון, לשון מיסב על השולחן״ נכון, לשון מיסב על השולחן״ נכון, לשון מיסב על השולחן״ ובין מוסבין, והוא ובין מוסבין, והוא ובין מוסבין, והוא ובין מוסבין, והוא 

ונתקשה בביאורו. ע״ש. ולענ״ד פשוט שנפל ונתקשה בביאורו. ע״ש. ולענ״ד פשוט שנפל ונתקשה בביאורו. ע״ש. ולענ״ד פשוט שנפל ונתקשה בביאורו. ע״ש. ולענ״ד פשוט שנפל 
ט״ס וצ״ל מיסבין ביו״ד. וע׳ מ״ש בשו״ת איש ט״ס וצ״ל מיסבין ביו״ד. וע׳ מ״ש בשו״ת איש ט״ס וצ״ל מיסבין ביו״ד. וע׳ מ״ש בשו״ת איש ט״ס וצ״ל מיסבין ביו״ד. וע׳ מ״ש בשו״ת איש 
מצליח (ח״א חיו״ד סוס״י כ״ט בהערה) על מ״ש מצליח (ח״א חיו״ד סוס״י כ״ט בהערה) על מ״ש מצליח (ח״א חיו״ד סוס״י כ״ט בהערה) על מ״ש מצליח (ח״א חיו״ד סוס״י כ״ט בהערה) על מ״ש 
בגמ׳ הוא אינו מיחל אבל אחרים מחילין לו. בגמ׳ הוא אינו מיחל אבל אחרים מחילין לו. בגמ׳ הוא אינו מיחל אבל אחרים מחילין לו. בגמ׳ הוא אינו מיחל אבל אחרים מחילין לו. 

      שצ״ל הלמ״ד דגושה מגזרת הכפולים. ע״ש.שצ״ל הלמ״ד דגושה מגזרת הכפולים. ע״ש.שצ״ל הלמ״ד דגושה מגזרת הכפולים. ע״ש.שצ״ל הלמ״ד דגושה מגזרת הכפולים. ע״ש.
  

ב מאזוז , האם הרהנז' אותי בן הישיבה שאלשאלשאלשאל
חזר בו? הרי אתה מצדך הבאת בפרי עץ חיים 

וכ"כ אלי הרה"ג מאיר מאזוז וכ"כ אלי הרה"ג מאיר מאזוז וכ"כ אלי הרה"ג מאיר מאזוז וכ"כ אלי הרה"ג מאיר מאזוז , בזה"ל] דף רס"ב[
שליט"א כשראה דברינו בעניין זה במהדורא שליט"א כשראה דברינו בעניין זה במהדורא שליט"א כשראה דברינו בעניין זה במהדורא שליט"א כשראה דברינו בעניין זה במהדורא 
קמא וז"ל, בהגדה של פסח במהדו"ק וז"ל, קמא וז"ל, בהגדה של פסח במהדו"ק וז"ל, קמא וז"ל, בהגדה של פסח במהדו"ק וז"ל, קמא וז"ל, בהגדה של פסח במהדו"ק וז"ל, 
בהגדה של פסח עמ' קל"ז הזכיר כת"ר גירסא בהגדה של פסח עמ' קל"ז הזכיר כת"ר גירסא בהגדה של פסח עמ' קל"ז הזכיר כת"ר גירסא בהגדה של פסח עמ' קל"ז הזכיר כת"ר גירסא 

, כי היחיד , כי היחיד , כי היחיד , כי היחיד נכונה מאדנכונה מאדנכונה מאדנכונה מאדהיא היא היא היא     לענ"ד לענ"ד לענ"ד לענ"ד "מיסבין", ו"מיסבין", ו"מיסבין", ו"מיסבין", ו
בציר"י, וציר"י מגזרת הכפולים, אבל בציר"י, וציר"י מגזרת הכפולים, אבל בציר"י, וציר"י מגזרת הכפולים, אבל בציר"י, וציר"י מגזרת הכפולים, אבל " " " " בבבבמיסֵ מיסֵ מיסֵ מיסֵ """"

"מסובין" הוא בפלס מגולין, מגונין, מדומין, "מסובין" הוא בפלס מגולין, מגונין, מדומין, "מסובין" הוא בפלס מגולין, מגונין, מדומין, "מסובין" הוא בפלס מגולין, מגונין, מדומין, 
מנחי ל"ה והרי אין השורש "סבה", אלא מנחי ל"ה והרי אין השורש "סבה", אלא מנחי ל"ה והרי אין השורש "סבה", אלא מנחי ל"ה והרי אין השורש "סבה", אלא 
"סבב". וגירסת ספרינו מסובין, קשה ליישבה "סבב". וגירסת ספרינו מסובין, קשה ליישבה "סבב". וגירסת ספרינו מסובין, קשה ליישבה "סבב". וגירסת ספרינו מסובין, קשה ליישבה 

        עפ"י הדקדוק וצ"ע, עכ"ל.עפ"י הדקדוק וצ"ע, עכ"ל.עפ"י הדקדוק וצ"ע, עכ"ל.עפ"י הדקדוק וצ"ע, עכ"ל.
  

ם יכול לשנות את אכן כן. אדהיא, כי  התשובההתשובההתשובההתשובה
עכשיו נודע לי לא פלא.  דעתו במשך הזמן.

        וא חזר בו.הש
  

שאלה אחרת. כיצד אפשר עליו יש כאן  אבלאבלאבלאבל
פלה טעות סופר, וצריך לומר לבוא ולומר כי נ

בין? וכי בעשרות ומאות ספרים נפלה טעות מיס
ין. אבל מלפניו,  סופר? אכן מהרי"ץ גורס ֵמיַסּבִ
ין. ולגבי השאלה  בכל הספרים גורסים ֹמוַסּבִ
ששאלנו על הסגנון, הוא חושב לתרץ שנפלה 
טעות סופר. היתכן? וכי בעשרות ומאות ספרים 
נפלה טעות סופר? כולם טעו? אין אף אחד 

ין. ין. כולם גרסו ֹמוַסּבִ   שגרס ֵמיַסּבִ
  

נקצר, ומי שיראה את הדברים בפנים,  אנחנואנחנואנחנואנחנו
  יבין עד היכן הדברים מגיעים. 
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של פסח פרי עץ חיים שדיברנו עליה  הגדההגדההגדההגדה
ה כעת, היא המהדורא הישנה, שנדפסה כול

ביחד עם כתב ידו של מהרי"ץ. אבל במהדורת 
, הוספתי חידוש ]בדף רס"א[פרי עץ חיים החדשה 

בשם מהר"י ונה קטן, אחרי מה שהבאתי 
סבין, והוא סבין, והוא סבין, והוא סבין, והוא ווווין בין יושבין ובין מין בין יושבין ובין מין בין יושבין ובין מין בין יושבין ובין מיש קוריש קוריש קוריש קורבזה"ל, 

לשון מיסב על השלחן, כדרך בני מלכים. לשון מיסב על השלחן, כדרך בני מלכים. לשון מיסב על השלחן, כדרך בני מלכים. לשון מיסב על השלחן, כדרך בני מלכים.     נכון,נכון,נכון,נכון,
דאף דאף דאף דאף     מובןמובןמובןמובןומ"ש בסוף ויש קורין וכו' אינו ומ"ש בסוף ויש קורין וכו' אינו ומ"ש בסוף ויש קורין וכו' אינו ומ"ש בסוף ויש קורין וכו' אינו 

אינני יכול כעת     הגירסא מוסבין?הגירסא מוסבין?הגירסא מוסבין?הגירסא מוסבין?מתחילה כתב מתחילה כתב מתחילה כתב מתחילה כתב 
להיכנס אל השקלא וטריא, כי צריך להתעמק 
בזה כהוגן, ואכמ"ל. מי שיקרא שם, מאליו הוא 
יבין. והוספתי שם דבר חשוב שאינו במהדורא 

פי הנראה נתערבבו כאן פי הנראה נתערבבו כאן פי הנראה נתערבבו כאן פי הנראה נתערבבו כאן ככככהקודמת בזה"ל, 
דהיינו, מהרי"ו הדברים ממהדורות שונות. הדברים ממהדורות שונות. הדברים ממהדורות שונות. הדברים ממהדורות שונות. 

הלך מפרש דברים, והם לא מסתדרים עם המ
שלו. מי שקורא לא מבין מה קורה פה. כך 
שיערתי בזמנו, ולשמחתי ברוך ה', מקרוב יצא 
לאור תכלאל פעמון זהב של מהר"י ונה, 
והתברר שהדברים הם אמת. אכן אירע בלבול 

כמו שיבין המעיין שם וחילוף בין הנוסחאות. 
יוצא איפוא כי שאלתנו נכונה, אך בדף תל"ו. 

ה"י שהיה לפני, אבל היא קיימת רק לפי כת
התברר כי התערבבו שם כמה וכמה נוסחאות, 

  וכמה וכמה פירושים, ואלו שגרמו לטעות. 
  

אפשר לומר בסתם, הבה נתקן את הגירסא,  איאיאיאי
ֶרְך ְולֹא זֹה     ונחליף את מה שקשה. ֶרְך ְולֹא זֹה לֹא ֶזה ַהּדֶ ֶרְך ְולֹא זֹה לֹא ֶזה ַהּדֶ ֶרְך ְולֹא זֹה לֹא ֶזה ַהּדֶ לֹא ֶזה ַהּדֶ

        ....]מלכים ב' ו' י"ט[    ָהִעירָהִעירָהִעירָהִעיר
        

        סגולה לרפואה שלימה.סגולה לרפואה שלימה.סגולה לרפואה שלימה.סגולה לרפואה שלימה.    ––––גשמים בימי העומר גשמים בימי העומר גשמים בימי העומר גשמים בימי העומר 
  

מדרש [ת גשמים, ומובא בספרים כע יורדיםיורדיםיורדיםיורדים
כי הגשמים  ]פינחס (מקוריץ) דף י"ט אות כ"א

שיורדים בין פסח לעצרת, הם סגולה גדולה 
לרפואה שלימה. אדם יעמוד בגשם ויגלה קצת 
את ראשו. יזיז מעט לאחוריו את כיסוי ראשו, 
כדי שטיפות הגשם ירדו הישר מן השמים אל 

עם קצת מן ראשו. וגם יפתח את פיו, ישתה ויט
  יעו"ש.המים. 

  

נהנה מהם, דהיינו שהוא שותה  האדם אםאםאםאם
, שלא ישכח לברך לפני כן ברכת אוֹ מָ צְ לִ 

שהכל. ואם הוא לא נהנה, שלא יברך. אם הוא 
מסופק, שיברך בלב. שתיית המים האלו 
מסוגלת לרפואה שלימה לכל התחלואים שלא 

  יהיו.
  

רצון שנזכה לשמוע בשורות טובות ישועות  יהייהייהייהי
ונחמות, ויתקיים בנו ובכם הפסוק שדיברנו 

 , אכי"ר.ֲאִני ְיָי רְֹפֶאךָ ֲאִני ְיָי רְֹפֶאךָ ֲאִני ְיָי רְֹפֶאךָ ֲאִני ְיָי רְֹפֶאךָ עליו, 


