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נחלקו הראשונים בענין טומאת כהנים בזמן הזה שכולנו טמאי מתים אם מותר לכהן
ליטמא למת דלכאו' אין תוספת טומאה בנטמא שוב מן המת דהא הוא כבר
טמא מת ולא קרינן ביה לנפש לא יטמא בעמיו.
שיטת הראב"ד דהמחייב כהנים מלקות על טומאה בזה"ז עליו להביא ראיה
דהנה דעת הראב"ד (פ"ה מהל' נזירות הט"ו יעו"ש) דאינם חייבים בזה"ז על הטומאה
וז"ל 'והכהנים בזמן הזה טמאי מת הן ועוד אין עליהן חיוב טומאה והמחייב אותם
עליו להביא ראיה' ע"כ.
ומבואר דס"ל דכיון דליכא תוספת טומאה דכבר הוא טמא מקודם לכן ליכא עליו חיוב
על טומאה אפי' פירש וחזר ונגע כמש"כ שם ,ובמשל"מ וברעק"א דנו דאפשר
לצרף שיטת הראב"ד דאין איסור טומאה במקומות דאיכא ספיקות בטומאה כמו
באוהל עכו"ם דנחלקו תנאי אם מטמא באהל ולהלכה נחלקו הראשונים אי מטמא באהל
דשיטת הרמב"ם פ"ה מטומאת מת דאינו מטמא באהל והתוס' בכמה דוכתי ביבמות
ס"א ועוד ס"ל דקיי"ל דקברי עכו"ם מטמא באהל ,ובשו"ע יו"ד סימן שעב סעיף ב' כתב
וז"ל קברי עובדי כוכבים ,נכון ליזהר הכהן מלילך עליהם ,אף על פי שיש מקילין והרמ"א
כתב ונכון להחמיר ,ומכל מקום כתבו האחרונים דאפשר להקל בזה"ז בצירוף שיטת
הראב"ד ,ובמשל"מ כתב דרוב הראשנים חולקים ע"ז ,ובדגול מרבבה סי' שע"ב בתחילה
נקט להקל באהל עכו"ם בצירוף ד' הראב"ד ושוב חזר בו וכתב דאף להראב"ד לא כתב
אלא ד המחייב מלקות עליו להביא ראיה אך לא התיר הראב"ד לכתחילה להיטמא
ואיכא אכתי איסור לכתחילה לטמאות למתים ולהכי אין לצרפו לספק.
שיטת ר"ת דבאותו היום יכול להיטמאות ולא יום המחרת
אמנם שיטת ר"ת הובא ברא"ש בהל' אבילות דס"ל דבאותו היום שנטמא הכהן ליכא
איסור להיטמא שוב והטעם לפי דכל מת טמא טומאת ז' היינו דטעון הזאה ביום
השלישי וביום השביעי לטומאתו ואם יטמא שוב הרי הוא מוסיף על עצמו זמן טומאה
דאילו אם היה רוצה להיטהר עליו להמתין עוד יום מזמן טומאתו וא"כ נמצא דאע"פ
דאינו מוסיף בחומר הטומאה הוא מוסיף יום בעיכוב הטהרה חשיב תוספת טומאה
ואסור ,ולכך באותו היום שנטמא עד שקיעת החמה יכול להיטמא שוב דאינו מוסיף
טומאה אך לא ביום המחרת.
שיטת הראשונים דאיכא איסורא בכל נגיעה מפני דראוי באותה השעה לטמא
בחיבורין
שיטת התוס' בנזיר (דף מ"ב ע"ב) וכן בע"ז (דף ל"ז ע"ב) ונחלקו בזה שם הראשונים
דהנה במתני' בנזיר שם איתא דאם אמרו לו אל תטמא אל תטמא לוקה על
כאו"א ,ונחלקו הראשונים כיצד איירינן דחייב על כאו"א ,יש שפירשו דחייב על כל נגיעה
ונגיעה ,והטעם לפי דאיכא טומאה בחיבורין דכתיב (במדבר פי"ט פס' כ"ב) 'וכל אשר
יגע בו הטמא יטמא ,והנפש הנוגעת תטמא עד הערב' ,ודרשו ממאי דקאמרינן והנפש
הנוגעת תטמא עד הערב וכי קודם לכן בנגע בו המת לא תטמא עד הערב ,אלא דקודם
לכן דהוי חיבורין יטמא טומאת שבעה ,אבל הנפש הנוגעת אחרי שפירש מן המת תטמא
עד הערבא ,ונחלקו בזה הראשונים אי טומאת חיבורין הוי דאו' או דרבנן.
ואי הוי טומאה דאו' יהי' אסור לכהן ליטמא אפי' באותו היום אחרי דפירש מן הטומאה
דהרי הוא מוסיף בטומאתו כיון דבעודו מחובר למת יכול לטמא אחרים טומאת
שבעה וכשפירש אינו מטמא אלא טומאת ערב ,וכן פסק השו"ע סי' שמ"ג וז"ל השו"ע
שם 'אסור לכהן להתטמא למת ,אפילו בעת שמיטמא לקרוביו .לפיכך כהן שמת לו מת,
צריך ליזהר ולקברו בסוף בית הקברות ,כדי שלא ליכנס לבית הקברות ולא יתטמא
א הגר"א פי' דכל אשר יגע בו הטמא יטמא היינו דנגע הטמא בכלי דעושה אותו טמא טומאת ז'
דחרב כחלל (ולרוב הראשונים בכל הכלים ולאו דווקא בכלי מתכות) ,ולכך כתיב יגע בו הטמא
דהכלי אינו נוגע באדם אלא האדם נוגע בכלי הדומם ,אבל אי היה אדם נוגע בטמא יטמא עד הערב

בקברות אחרים כשיקבור מתו' ,עכ"ל ,וברמ"א שם כתב וז"ל ודוקא לאחר שפירש
ממתו ,אבל בעוד שהוא עוסק במתו ,מותר ליטמאות אף לאחרים ,עכ"ל ,ובש"ך שם
ס"ק י"ב כתב על מש"כ הר מ"א ודוקא לאחר שפירש ממתו כו' וז"ל כלומר אין כאן
איסור בהליכה (לקבור את מתו) מפני שאז עוסק במתו ,ומותר לטמאות אז אף לאחרים,
אלא האיסור הוא מפני שבחזרה יצטרך לילך על הקברים וכבר פירש ממתו ,והב"ח פסק
דאף בהליכה אסור להוסיף טומאה ,כיון שאפשר לו לקברו בסוף בית הקברות ,וכן נראה
דעת המחבר ,וכ"כ העטרת זהב דנכון להחמיר כסברא זו והמ"מ דף קי"ז מיקל בדבר,
עכ"ל.
יבואר מהו גדר הטומאה בנטמא בחיבורין אי הוי טומאה עצמית חמורה או דאינו
אלא מעביר לטו' המת
אכן אף אי טומאת חיבורין דאו' יש לדון בגדר הטומאה אי בשעת נגיעת האדם במת
חמור טומאתו ויש בו כוח לטמאות אחרים טומאת שבעה ,או"ד בעוד מחובר
במת יכול להמשיך את טומאת המת לאחרים אך אין לו טומאה עצמית באותה שעה
חמורה טפי.
ונפ"מ בגוי דאין לו קבלת טומאה אי מטמא בחיבורין דאי נימא דהוי טומאה חמורה
של האדם הנטמא דבשעת טומאתו יכול להוסיף טומאה ולטמאות אחרים א"כ
בגוי דאינו בר קב"ט לא יטמא בחיבורין ,אבל אי נימא דיכול להמשיך טומאת אחרים
א"כ שפיר מהני להעביר אפי' ע"י גוי את טומאת המת (דסו"ס גוי שייך בטומאה ואינו
כבהמה ממש לענין זה).
והנה אי נימא דאינו מוסיף טומאה ע"ע אלא הרי הוא כמעביר את טומאת המת לנוגע
בו ,א"כ אין נראה דיהי' אסור לכהן הטמא מן המת אחרי שפירש ליגע שוב במת,
דהא אינו מוסיף ע"ע טומאה אלא הרי הוא ממשיך את טומאת המת לנוגע בו ,וא"כ
הסוברים דלא כר"ת דסברי דאסור אפי' באותו היום אחרי שפירש מן המת ליגע בו שוב
בהכרח דס"ל דהוי תוספת טומאה באדם הנוגע במת ולא דהוא המעביר לטומאת המת,
ובדעת ר"ת אפשר דסבירא ליה דאינו אלא ממשיך לטומאת המת ,או דס"ל דטומאת
חיבורין אינה אלא דרבנן ולכך ס"ל דבאותו היום אין איסור ליגע שוב במת אחרי דפירש
הימנו.
ולענין אם איכא טומאת חיבורין בנטמא באוהל המת הנה התוס' בשבת דף י"ז כתבו
דהנטמא באהל איכא טומאת חיבורין אבל רש"י נראה דנחלק בזה יעויין במגיני
שלמה שם שכתב דרש"י חולק בזה ,ובספר משנת טהרות ריש אהלות הביא שכן
מדוקדק בדעת הרמב"ם בנטמא באוהל [דקרא איירי בנגיעה 'וכל אשר יגע בו הטמא'].
יבואר אי איכא תרי טעמי להתיר בנטמא מן המת באותו היום להיטמאות שוב
בטומאת אוהל
והנה בדידי הוי עובדא בנסעי לארץ העמים הוצרכתי לנסוע מארה"ב למקסיקו
וכשעמדתי לעלות להאוירון ראיתי שמכניסים מת לתא המטען ,ומאחר דאזלינן
בתר רובא תלינו שהמת הוא עכו"ם שהרי רובם עכו"ם ,ונסתפקתי אם מותר לי לנסוע
בהאוירון שהמת בתוכו כיון שהמת עכו"ם ,ולכאו' איכא כאן ספק ספיקא להתיר מתרי
טעמי.
דהנה כשנודע דמעלים את המת עכו"ם לאווירון נטמא כל שדה התעופה בטומאת
אוהל וא"כ אי נימא דאיכא טומאת אוהל במת עכו"ם וכמש"כ הרמ"א המובא
לעיל להחמיר בזה כבר נטמאתי באותו היום ,ולשיטת ר"ת מותר באותו היום
להיטמאות שוב במת דאינו מוסיף טומאה ,אלא דלהראשונים דאיכא תוספת טומאה
ולכך כתיב והנפש הנוגעת דכאן הנטמא השני הוא האדם והאדם יכול ליגע מעצמו בראשון וכה"ג
טמא עד הערב דבאדם ליכא חרב כחלל.

נערך משיעור שנמסר בערב שב"ק קורח בישיבת בית מדרש עליון תשפ"ב.

לתגובות ולעניני הגליון פל'  0583288834וכן ניתן להשאיר הודעה בתא קולי בטל'  .0796953702וכן במייל 3126877@gmail.com

בטומאת חיבורין א"כ איכא תוספת טומאה בכל שעה דמחובר למת וא"כ צריך לפרוש
מיד כיון דמוסיף בכל שעה דמחובר למת טומאה [דזה מילתא דפשיטא דהיכא דמחובר
למת אי איכא תוספת טומאה במת בחיבורין דמחויב מיד לפרוש וליכא למימר דעד
דלא פירש מותר להמשיך להיות מחובר למת] ,אלא דגם לאותו הצד דאסור מחמת
חיבורי המת מ"מ איכא טעם אחר להתר דטומאת חיבורין בטו' אוהל ולא בטו' מגע הוא
תלוי בפלוגתת הראשונים.
וא"כ נמצא דאיכא תרי טעמי להתר ,חדא מפני דאפשר דבאותו היום מותר ליגע שוב
במת כשיטת ר"ת ולא כהסוברים דאיכא תוספת טומאה ע"י חיבורין ,ועוד דאפי'
להסוברים דאיכא תוספת טומאה בטומאת חיבורין מ"מ בטומאת אוהל הוא תלוי
במחלוקת ראשונים אי איכא טומאת חיבורין.
יבואר דטעם המחמירים דאיכא טו' חיבורין באוהל מפני דס"ל דהוי טומאה
עצמית חמורה בשעת קב"ט
אכן נראה דאין כאן ב' טעמים להיתר ,דהנה נתבאר דטעם הסוברים דאיכא תוספת
טומאה בטומאת חיבורין הוא מפני דכשנטמא מן המת הרי הוא טמא טומאה
עצמית חמורה היכולה לטמא הנוגע בו טומאת שבעה ,אך אי היה כמעביר את טומאת

נשאלתי באחד שהתחיל ברכת הזימון ודעתו לברך ושמע קדיש וקדושה
האם הוא כמו העומד באמצע ברכת המזון או שדומה לאחד שענה לחבירו
שיכול להמשיך באכילתו.
הנה בברכת המזון כתב השו"ע בסי' קפ"ג סעיף ח' דיש מי שאומר דדמי לתפלה לעניין
לענות מפני הכבוד ומפני היראה ,שאין שואלין ומשיבין כלל .אבל החזון איש
או"ח סי' כ"ח סק"ג כתב דלעניין לענות דבר שבקדושה יכול לענות כמו בברכת ק"ש,
אבל אחר ברכת הזימון יש להסתפק אם חשיב כעומד כבר באמצע ברכת המזון.
יבואר אם ברכת הזימון היא עד הזן או עד נברך
והנה ב גמ' בברכות דף מ"ו ע"א אמרו עד היכן ברכת הזימון רב נחמן אמר עד נברך,
ורב ששת אמר עד הזן ,ופירשו התוס' שם דנפק"מ להא דאמרינן אחד מפסיק
לשנים ,דאם אכלו שלשה בני אדם ושנים רוצים לברך ,מפסיק האחד ועונה להם ,ואח"כ
גומר סעודתו ועד היכן צריך להפסיק ,רב נחמן אומר עד נברך דעד שם ברכת הזימון,
ורב ששת אומר עד הזן ,דהיינו דצריך לשמוע כל הברכה עד שגומר המזמן ברכת הזן
וחוזר לסעודתו.
וברי"ף כתב עוד נפק"מ באם אכלו שלשה אנשים וכ"א מהם יודע לברך רק ברכה אחת
שכ"א מברך את הברכה שיודע ומוציא את השאר ,אבל אם אינו יודע אלא רק
חצי ברכה אינו יכול להוציא את השאר דאין שומע כעונה לחצי ברכה ,ואם יודע רק עד
נברך שאכלנו משלו ,תליא בפלוגתא דר"נ ור"ש עד היכן ברכת הזימון ,דלרב נחמן
שהברכה היא רק עד נברך שפיר יכול להוציא דעד נברך הוי ברכה שלמה ,אבל לרב
ששת דהברכה היא עד הזן אינו יכול להוציא רק עד נברך דזה הוי חצי ברכה.
ולמעשה נחלקו הראשונים איך ההלכה ,שיטת התוס' והרא"ש הובא בטור סימן ר'
דהלכה כרב ששת דב רכת הזימון עד הזן ,אבל הרי"ף והרמב"ם פסקו כרב

מקובל בפי הכל שאם הוסיפו לחולה שם ולבסוף לא עמד מחליו אינו נשאר
עם שמו הנוסף אלא בשמו הראשון ,ונשאלתי באחד שהוסיפו לו שם בחליו
והשתמשו בשם זה יותר משנה אם להמשיך לקראו בשם זה כשמתפללים
עליו או לומדים לעילוי נשמתו או איך לכתוב על מצבתו את שמו ,ובעיקר
דבר זה נוגע בכתובת בניו ובנותיו איך יקראוהו שם אם בשמו החדש או בשמו
הישן.
ושאלתי מפי נכדו חביבו של מרן בעל דרך אמונה זצ"ל הגאון רבי גדליה הוניגסברג
שליט"א ואמר שתמיד היה רגיל לומר שאם מת מחליו אין משאירים לו את
שמו ,אבל הוסיף שפעם אחת שאלו את הגאון הגדול ר' דוד פינשטיין זצ"ל ואמר שאם
השתמשו בשם החדש ל' יום הרי נשאר עם שמו החדש גם אם מת מחליו ,והשואלים
רצו לדעת את דעת מרן בעל דרך אמונה ,ובאותו הפעם ענה שאם השתמשו בו ל' יום
הרי זה נשאר עם שמו ,והיה נראה שד' עמו שלא להכשילו שלא לענות שלא כדעת ר'
דוד פינשטיין זצ"ל.
אכן ראיתי בארחות רבינו ח"א עמוד של"ח שהביא שמרן הגרח"ק זצ"ל אמר לו בשם
אביו ש חולה שהוסיפו לו שם בחליו ומת תוך ל' יום לא מזכירים כלל את השם
שהוסיפו לו ורק אם מת לאחר ל' יום מזכירים את השם שהוסיפו ,ונראה מדבריו דס"ל
דתליא בקריאת שם ל' יום ואפי' מת מחליו זה.

המת ליכא איסורא בטומאת חיבורין כיון דאינו מוסיף בעצמו טומאת אלא מעביר את
טומאת המת.
והנה נראה דשורש המחלוק ת אי איכא בטומאת אוהל טומאה בחיבורין או לא ,תלוי
ג"כ בהגדרת טומאת חיבורין ,דאי גדר הטומאה מפני דמעביר הטומאה מן המת
א"כ י"ל דרק ע"י מגע במת יכול להעביר את הטו' מן המת ולא ע"י אוהל דאינו נוגע במת
להעביר את טומאתו ,אבל אי הגדר דהנוגע בעצמו טומאתו חמורה בשעת קבלת
טומאתו מן המת ובאותה השעה יכול לטמאות אף טומאת שבעה ,א"כ י"ל דאף בטומאת
אוהל בשעה שנוגע במת דאז הוא שעת קבלת טומאתו מן המת יכול לטמאות אחרים
אפי' טו' שבעה ,כיון דבשעת טומאתו חמירא טומאתו לטמאות אפי' טומאת שבעה.
ומעתה לית לן צירוף תרי טעמי להתיר ,כיון דאי חיישינן להסוברים דאיכא תוספת
טומאה אפי' באותו היום שכבר נטמא מחמת טומאת חיבורין שמוסיף עליו
הרי בהכרח דס"ל דאיכא טומאה עצמית לנוגע במת בשעת מגעו לטמאות אחרים אפי'
טומאת שבעה ולכך איכא תוספת טומאה ,וא"כ גם בטומאת אוהל הדין כן דגם בטומאת
אוהל באותה השעה שנטמא חמור טומאתו לטמאות אחרים אפי' טומאת שבעה ,וא"כ
אין כאן אלא טעם אחד להתר דלשיטת ר"ת באותו היום ליכא איסור להיטמאות למת
אבל לשיטת הראשונים דאיכא תוספת טומאה מחמת טומאת חיבורין צריך לפרוש
מיד( ,וע"ע בגליון  86משנ"ת בזה).

נחמן דברכת הזימון הוא עד נברך ,ובשו"ע סימן ר' סעי' ב' פסק כהרי"ף והרמב"ם דעד
נברך הוי ברכת הזימון ,והרמ"א חולק ופוסק דברכת הזימון עד הזן.
והנה לדעת הרמ"א דברכת הזימון עד הזן והרי הוא ברכה אחת עם ברכת הזן א"כ הרי
הוא עומד כבר באמצע ברכת המזון ,ולדעת השו"ע דברכת הזימון הוא עד נברך
הוא כמו בין הפרקים עם ברכת הזן נראה שהוא ברכה אחת ולהרמ"א הוא כמו בין
הפרקים.
יבואר אם לאחר שענה לברכת הזימון יכול לחזור בו מלברך
אבל יש לדון דאפשר שיכול לחזור בו ויחליט בדעתו שאינו ממשיך לברך עכשיו,
ותהא ענייתו כמו מי שעונה לחבירו וממשיך באכילתו.
ודמי למה שכתבנו בגליון פרשת שלח בעניין העונה ברכו של ערבית על דעת להמשיך
בברכת המעריב ערבים אם יכול לחזור בו ולהפסיק אם דומה להעומד באמצע
ברכה כמו מי שאמר ברוך אתה אם יכול להפסיק ברכתו.
ובמעדני כ הן חלק ז' סי' ו' כתבתי כדבר פשוט שאסור לענות אלא מה שמותר לענות
בין הפרקים אבל מה שאסור לענות אין לו לענות שהרי הוא באמצע ברכת
המזון ואינו יכול לחזור בו.
והרבה ת "ח פקפקו בזה וס"ל שיכול לחזור בו ולחשוב ענייתו כמו העונה באמצע
אכילתו אע"פ שהיתה כוונתו להמשיך בברכת המזון אבל מכל מקום יכול
להחליט שאינו רוצה שתהא ענייתו כתחלת ברכת המזון ולהפסיק שם.
ומה ש הבאנו ראיה ממי שהתחיל אהבה רבה שאינו יכול להתחיל ברכת יוצר אלא
ממשיך באהבה רבה ואחר כך יאמר יוצר אור אמרו שאינה ראיה גמורה לנדון דידן
דאפשר דברכת אהבה רבה שהתחיל בה אסור להפסיק אבל ברכת הזימון או ברכו שיש
מברכים אותו לעצמו יכול להפסיק שהרי יש ברכה כזו מופסקת להכי יכול להפסיק
כשצריך לו וצ"ע.

ובקיצור של"ה עניני ספר תורה כתב וז"ל מי שהי חולה ועי"ז היו משנין את שמו אם
עמד מחליו ע"י שינוי שמו ,אם קורין אותו או את בניו לתורה לעולם מזכירין
שם השינוי קודם לשמו הראשון ,אבל אם לא עמד ע"י שינוי השם מחליו ,אם קורין את
בניו לתורה יזכירו שמו הראשון של אביהם קודם לשם השינוי הובא בטעמי המנהגים
קונטרס אחרון סימן רטז אות ז' .ונראה מדבריו דס"ל דאפילו אם לא עמד מחליו נשאר
עם השם שהוסיפו לו ,אבל לא נתבאר בדבריו אם זה תלוי רק אם מת לאחר זמן או
אפילו מת מיד ,ומסתימת דבריו משמע דאין חילוק בדבר ולעולם נשאר עם השם
שהוסיפו לו.
יבואר דהפוסקים ס"ל דכל שהשתמשו בשם ל' יום בבית הכנסת חשיב כשמו
להלכות גיטין
הנה בשו"ע אבה"ע סי' קכ"ט סי"ח כתב במי שנשתנה שמו מחמת חליו שם השינוי
היא העיקר ודוקא כשנתחזק ,וכתב בב"ש שם ס"ק ל"ה דאם לא נקרא כלל בשם
זה כגון אשה שנשתנה שמה או איש שנשתנה שמו ומת מחמת חליו ולא עלה לס"ת
באותו שם ולא חתם א"ע אי"צ להזכר שם הזה כשמגרש בנו את אשתו ,ומבואר שאם
עלה לתורה או חתם שמו בשם החדש צריך בנו לכתוב שם אביו בשם החדש ,ולא אמרו
שאין קורין בשם החדש במת מחמת חליו אלא בלא עלה לתורה או לא נשתמש בו כלל.

אמנם בחלקת מחוקק שם ס"ק א' כתב בתו"ד וז"ל והרב מטראני [והוא המבי"ט
בתשו' חלק א' סי' קכ"ה] השיג על סברת הפוסלים כי אדרבא כיון שמת ע"י
שינוי השם נשתנה שם חיים למיתה וחזר לשם הראשון ,והוי מפורסם וידוע כי כשמשני'
שם א' בחולי ולא הועיל לו שינוי השם ולא נקרע גזר דינו שהוא א' מד' דברי' המקרעין

גזר דינו של אדם ומת שאין מזכירין אותו עוד בשום דבר כי אם בשם הראשון כי לא
נשתנה שמו אלא אם יחיה עכ"ל מהר"מ מטראני .ומדבריו נראה דכל שלא עמד מחליו
לא מחזקינן בשם זה ,ואפשר דהטעם בזה דאמדינן דאדעתא דהכי לא הוסיפו לו שם זה
וצ"ע.

שמעתי מידידי הבה"ח אברהם ישעיהו הול נ"י שהגאון הגדול ר' מאיר גרינימן שליט"א
בשנים האחרונות מוזג הכוס של קידוש במים שמוזג היין שבכוס במים ,וכדי
שיתערבב יפה מוזגו לכוס אחר ומחזירו לכוס של קידוש ,והוא על פי מש"כ החזו"א
דמאי סימן ט"ו ס"ק ג' שבלא ערבוב אינו מתערב יפה אפי' בדברים שיש בהם בילה,
ושאלוהו למה אינו מערבב המים בהיין בכף ,ואמר שחושש לבורר שכשמוציא את הכף
מתוך היין הרי הוא בורר את הכף מהיין ,ומה שאוכל מרק בכף אע"פ שבכל פעם הוא
מוציא את הכף מהמרק כדי לאכול התם הוא משום שבורר לאלתר.
ושמעתי עוד שהגאון ר' מאיר סאלאוויציק זצ"ל היה מערב המים בהיין בכף ומשאיר
את הכף בתוך הכוס של קידוש ,ולא היה טעמו משום איסור בורר ,אלא
ש אמר שאם יוציאנו הרי יחסר מן הכוס משהו וצריך כוס מלא ואם יחזור וימזגנו במים
הרי צריך שוב לערבבו ,ולמזוג ולהוסיף יין לא הונח לו שגם היין הזה צריך למזגו ולערבבו
יפה ,ולכן השאיר את הכף בתוך היין של קידוש ,אכן שמעתי מתלמידו חביבו ידידי הרב
הגאון ר' ישעיה פויערשטיין שליט"א שלא ראה שמשאיר הכפית ביין בשעת הבדלה או
קידוש והדבר צריך בירור.
והנה לכאורה נראה פשוט שאין בורר בהוצאת הכף מתוך הכוס כיון שאינו חשוב
כמעורב בו כלל ,שכל אחד עומד לעצמו ,וכן נראה שאם מוציא קייינדאלך מתוך
המרק [וכן כל דבר מוצק שנמצא בתוך מים] אינו בורר שהרי הם עומדים לעצמם ,ולא
דמי לבורר דגים גדולים מקטנים שכתב התרומת הדשן להחמיר בדבר כיון שהדגים
מעורבים אלו באלו ,אבל הקנידלך אינם מעורבים במרק כלל.
והנה זבוב שנמצא בכוס שהתירו האחרונים [עיי' מ"ב סי' שי"ט ס"ק ס"א] להוציאו עם
משקה ,ובחזו"א או"ח סימן נ"ג כתב שהביאור בזה הוא משום שרק המשקה

שקרוב להזבוב שנמצא בין כנפיו וכרעיו מעורב בו ,ולכן אם מוציאו עם המשקה שסביבו
מותר ששאר המשקה אינו מעורב בו כלל ,ולדבריו בוודאי כל המרק אינו מעורב
בהקנידלך אפי' הסמוכים לו ,וגם להחולקים על החזו"א דס"ל שמעורב בהכל זה אינו
אלא בזבוב שהוא קטן ביותר אבל בקנידלך גדולים לא מסתברא לקרותם מעורבים
בהמרק כלל.
יבואר קרא שם לתרומת מעשר בצד צפונו של הפירות לא יפרישם מן הפירות
משום ברירה
והנה באור שמח פרק כ"ג משבת כתב לבאר בדעת הרמב"ם פכ"ג משבת הט"ז שכתב
דהקורא שם לתרומות ומעשרות בערב שבת לא יטלם בשבת ,וכתב דטעמו
משום איסור בורר דאע"פ שהם מין אחד מכל מקום הוא בורר האיסור מתוך ההיתר
וחשיב בורר ,ואע"פ שהאיסור מונח לעצמו במקומו ואינו מעורב בהחולין מכל מקום
אפשר שהפרדת האיסור מן החולין בדיוק במקום חיבורו הוא חשוב ברירה.
ולדבריו כל המפריש בתנאי בערב שבת אם חל משום ברירה שמה שיברר בשבת חל
בערב שבת למפרע ,מכל מקום הרי הוא בורר האיסור מן ההיתר וצריך
להפריש יותר מן האיסור כדי שלא יעבור בברירה וצ"ע.
ובעיקר דבריו דאפילו במין אחד איסור והיתר הוי כב' מינים יעויין במנחת חינוך מוסך
השבת בורר אות ו' שנסתפק בזה ,ובקומץ מנחה שם הביא שבמ"א סי' ת"ק
ס"ק י"ב כתב דאין בזה בורר מדאורייתא ,אולם באור שמח פשיטא ליה דחשיב ברירה.

בגליון שעבר כתבנו בעניין אם אין לו בשמן אלא פחות משוה פרוטה אם חשיב כדידיה
דלהוי חשיב נרות שלו ,והעירני בני יקירי הרב הגאון ר' יעקב שליט"א דאפשר
שאי"צ להיות שלו כלל אלא שאם משלם עבור השמן מתייחס ההדלקה אליו גם אם
אינו שלו ,ולהכי גם אם אין לכל אחד בשמן אלא פחות משוה פרוטה סגי בהכי
שההדלקה תתייחס אליו.

ודחאה מהא דחולין דף פ"ג דמשחיטין את הטבח בד' פרקים ולא אמרו דכל שיש לו
שותפות בגויה לא חיישינן לנשרפו חיטיך בעליה יעו"ש שהאריך הרבה בזה.
ואי נימא דאין צריכים שותפות ממוני אלא שבזה שמשלם מתייחס ההדלקה אליו לא
קשיא מידי ,וכן שמעתי שאמרו בשם הגאון הגדול ר' יוסף דב הלוי סאלאוויציק
זצ"ל ראש ישיבת בריסק שאמר שאי"צ להיות בעלים אלא שעל ידי הפרוטה שמשלם
מתייחס ההדלקה אליו.
ובמאירי בשבת דף כ"ג ע"א כתב דמשתתף בפריטי דהיינו בפרוטה אחת לשמונה
ימים ,וז"ל או יתן לו פרוטה לזכות לו חלק שם בכל הלילות עכ"ל ,ומבואר
דסגי בכל יום פחות מפרוטה ,והעירני ש"ב הגאון ר' צבי קופשיץ שליט"א שאפשר שנותן
פרוטה עבור שיקנה בכל יום שמן ששוה כמה פרוטות ,ויעויין ספר בית יצחק יו"ד סי'
קמ"ה אות ט' שכתב דלא בעינן שוה פרוטה כדי שיצא בו הדלקת נר חנוכה.
אמנם בר"ן בשבת נראה שצריך בעלות ממוני בשמן כדי שיצא בו יד"ח הדלקת נר חנוכה.

נשאלתי בתבשיל שנתבשל עם זיתים ויש בו טעם זיתים אם טעם כעיקר של
זיתים גם קשה לשכחה.
והנה כה"ג יש לדון בדגים עם בשר שקשה לצרעת אם טעם של בשר גם אסור קשה
לצרעת ,והנה בגמ' בחולין דף קי"א ע"ב דגים שעלו בקערה של בשר מותר לאכלו
בכותח ,ונחלקו הראשונים אם מיירי אפילו באותו קדירה שבישלו בה את הבשר,
ובשו"ע יו"ד סי' צ"ה סעי' א' פסק לדינא דאפילו באותו קדירה שבישלו בה את הבשר
מותר לבשל דגים ,ומבואר שמותר לבשל דגים בקדירה של בשר ,ויעויין בט"ז שם סק"ג
שעמד בזה ומתחילה כתב דבאמת משום סכנה אסור והגמ' לא איירי רק משום איסור
בשר בחלב דליכא ,אך הביא דבאיסור והיתר כתב דאין בזה סכנה דאין זה אלא טעם
עיי"ש .ולכאו' ה"נ י"ל דרק הזיתים בעצמן קשים לשכחה אבל לא טעם הזיתים.
והראוני בספר דרך שיחה פרשת ואתחנן (עמו' תק"ד) שמרן הגרח"ק זצ"ל הביא ראיה
מרבינו בחיי שטעם של זיתים גם קשה לשכחה דכ' דחמשה דברים שלא היו
בטעם המן הוא משום שהם קשים לשכחה ,והרי במן היה רק טעם גרידא ,וע"כ
שהדברים שהם קשים לשכחה גם טעם שלהן בלבד קשה לשכחה.
אולם יש לדחות ראיה זו ,דהרי בגמ' ביומא דף ע"ה פליגי אי טעמן וממשן או טעמן
ולא ממשן ,ואפשר שדברי רבנו בחיי קאי רק למ"ד טעמן וממשן ולהכי זה היה
קשה לשכחה ,אבל למ"ד דטעמן ולא ממשן אפשר דבאמת לא היה קשה לשכחה.
ולכאו' מהא דשמן זית אינו קשה לשכחה ואדרבה הוא מועיל לזכרון כמבואר בגמ'
בהוריות דף י"ג ע"ב מוכח דרק הזית בעצמו קשה לשכחה ,דהרי השמן הוא
גופו של זית יותר מטעם של זית ואם הוא אינו קשה לשכחה כ"ש דהטעם של הזית אינו
קשה לשכחה .אבל אפשר דרק שמן אינו קשה לשכחה כיון דיש בו מעלה שהוא שמן
אבל טעם כיון שאינו שמן אפשר דהוא קשה לשכחה.

בעניין לעבור בין שני נשים קטנות

ואפשר להביא ראיה לזה ,שהרי כבר עמדו בזה מאי מהני להשתתף בפריטי הרי מעות
אינן קונות מדרבנן ולא הוי דידיה ומאי מהני הא דמשתתף בפריטי ,ויעויין
בספר שלמי תודה חנוכה סימן כ"א שהאריך הרבה בזה והביא מה שאמרו דבמצוה קונה
במעות כמבואר ברמ"א חו"מ סימן קצ"ט ,או דבשותפות עם בעה"ב קונה גם במעות
כיון דהבעה"ב לא יאמר נשרפו חיטיך בעליה שישמור על ממונו שלו ,וכעין שכתב
בשו"ע שם סימן קצ"ח ס"ו ,ויעויין ברעק"א בחידושיו לב"מ דף מ"ח שהעלה כסברא זו

והראוני בספר הזכרון להסבא מקלם חלק א' עמוד ל' בשם רבי אליהו לאפיאן זצ"ל
שאמר בשם הסבא מקלם מעשה שהיה אצל הגרש"ז זצוק"ל מקעלעם שעבר
בין שתי נערות ,ואמר לחתנו הגה"צ ר' הירש ז"ל כי כל עניינים הסגוליים שמצינו בחז"ל
כ לומר שלא ידענו בהם טעם נגלה צריך לדקדק בהם רק כמו שכתוב בלשון חז"ל ולא
יותר ,ובזה הרי כתוב בפסחים דף קי"א א' שלא לעבור בין ב' נשים ,ונשים סתם הכוונה
נשואות ,ובתולות לגבי זה אינם בכלל נשים ,וא"כ מה שאמרו שאסור לעבור בין שני
נשים אינו אלא בנשים נשואות אבל בתולות אין איסור בדבר .עוד אמר לי מרן י"ל שבאין
ברירה אחרת גם מקל ואפי' מטפחת הוי חציצה ויכולים לעבור ,ובכל מילתא של סגולה
אין לך אלא מה שאמרו חכמים ,עכ"ד.
ולפ"ז י"ל דהכי נמי טעם של זיתים לא קשה לשכחה דבגמ' אמרו שזיתים קשה
לשכחה וא"כ אין לך אלא זיתים ולא טעם כעיקר של זיתים.
אבל תמהתי מאוד על דבריו דהרי בקרא כתיב "וכל הנשים אשר לא ידעו משכב זכר
החיו לכם" ומבואר שבקרא קורין לנשים גם לאלו שעדיין לא נשאו ,וכן אמרו
במשנה כמה פעמים נשים ובודאי הכונה גם על בתולות ,בברכות דף כ' ע"א נשים
ועבדים וקטנים פטורין מק"ש ,ובסוכה דף כ"ח ע"א נשים ועבדים וקטנים פטורים מן
הסוכה ,ובוודאי הוא גם על בתולות וצ"ע ,ובספר שלמת חיים הנדפס מחדש סימן ע"ח
כתב דאינו אלא בנשים שהגיע זמנם לראות ואפי' בבתולות.
ושמעתי שמרן הגרי"ג שליט"א מקפיד מאוד גם בנשים קטנות מאוד שלא לעבור
ביניהם.

בספר ברכי יוסף סי' שכ"ג סק"ד כתב וז"ל אם באר"י קרה מקרה דשכחו להפריש חלה ,וכבר
אכלו רוב הפת בבלי דעת ,אף שהוא בארץ יפריש מהמותר על הכל ,גם על מה שאכל,
לתקן מה שאפשר ,דדיעבד מפריש שלא מן המוקף ,כמ"ש לקמן סי' של"א דין כ"ה גבי תרומה,
עכ"ל ,והנה מה שכתב לדמות חלת חו"ל לחלת א"י לכאו' הוא תימה שאחר שאכל מן הטבל
איך יתקן אותו והרי כבר אכל ממנו ואינו רק חסרון במוקף אלא שכבר איננו בעולם לתקנו ואין
כאן שיריים לתקן ,והיה מקום לומר שמשום הנתינה לכהן צריך להפריש שאע"פ שאינו מתקן
את מה שאכל אבל סו"ס ביטל מצוות הנתינה ולכן יתן לכהן גם אחר שאכל ,אבל בפשוטו כל
שאינו חל עליו תרומה וחלה לתקן השיריים לא נעשה ממון כהן וצ"ע.
אמנם ברמב"ם פי"ב מהל' מעשר ה"ב כתב לעניין מה שעם הארץ נאמן על הדמאי בשבת
וז"ל אע"פ שהוא אוכל על פיו בשבת הרי זה לא יאכל מאותן הפירות למוצ"ש עד
שיעשר דמאי על הכל ,על שאכל בשבת ועל הנשאר ,שלא הקלו והאמינוהו אלא לצורך אותה
שבת ,עכ"ל ,והנה לכאו' מבואר מדבריו שמעשר על מ ה שאכל גם כן אע"פ שהוא דמאי
וספק טבל מ"מ מהני הפרשתו על מה שאכל ,ונראה מכאן ראיה לדברי הברכי יוסף.
כתב המגן אברהם סימן ס' וז"ל איתא בכוונות ובכתבים והזכירות
הללו הם מ"ע לכן כשיאמר ובנו בחרת יזכור מ"ת ,וקרבתנו מעמד
הר סיני ,לשמך הגדול מעשה עמלק שאין השם שלם ,להודות לך
הפה לא נברא רק להודות ולא לדבר לשון הרע וזהו זכירת מעשה
מרים ,וזכרתם את כל מצות ה' זהו שבת ששקולה כנגד כל המצות,
וכשאומר והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ יניח הכנפות של
הטלית שעל כתפיו ליפול למטה עכ"ל ,ובילקוט פ' בחקותי מביא
ג"כ זכור את אשר הקצפת את ה' אלהיך במדבר וגו' זכור בפה ע"ש
בשם ספרי ונ"ל שיזכור זה כשיאמר באהבה לאפוקי באותו פעם
לא היו אוהבין השם ,עכ"ל.
ושמעתי שהרב ר' יוסף שינברגר זצ"ל כתב על המהרי"ל דיסקין
זצללה"ה בספרו ואליו תשמעון ,ואמר מרן הגרי"ז שאין אומרים
ואליו תשמעון אלא על נביא ,וסיפרו זאת להרבי מסטמאר זצ"ל
ואמר שהרעק"א בגליון השו"ע או"ח סימן קכ"ד כתב בשם ספר
נזירות שמשון שהאר"י ז"ל אומר שכל הציב ור יאמרו נקדש את
שמך בעולם "ואליו תשמעון" ,ואמרו זה למרן הגרי"ז ואמר האר"י
ז"ל שאני שכל קבלותיו מאליהו הנביא זכור לטוב.
וכשאמרו וסיפרו זאת להרב מטשבעין זצ"ל אמר שהבית יוסף
באו"ח סימן תנ"ו כתב וז"ל אמנם ה"ר מאיר אינו סומך על זה ונזהר
שלא ללוש בפעם אחת יותר משיעור חלה "ואליו תשמעון" עכ"ל.
שוב ראיתי בט"ז יו"ד סי' קמ"ג שכתב וז"ל אבל למעשה ודאי ראוי
לנו לפסוק כר"י שראה דברי רש"י וחלק עליהם "ואליו תשמעון"
להרחיק מכיעור ודומה לו עכ"ל.
והנה בהפטרה איתא " עמי זכר נא מה יעץ עליך בלק בן צפור ומה
ענה אותו בלעם בן בעור" וגו' ובסידור בית יעקב מביא גם פסוק זה
אחד מן הזכירות ,וצ"ב אמאי שאר הפוסקים לא הזכירו זכירה זאת.
ושמעתי מבני יקירי הרב הגאון ר' יעקב שליט"א ליישב על פי מש"כ
בדרשות הר"ן הדרוש הששי וז"ל ואמנם יתאמת שמי שישען עליו
באמת להיות נכנס בעובי הקורה בעבודתו יתברך ,שיעשה מעשה
יותר רחוק מן הטבע[ ,יורה על היותו נשען על השם יתברך באמת].
והיותר רחוק מן הטבע הוא מעשה אברהם אבינו עליו השלום
בעקידת יצחק ,כי לא היה נמשך לו עונש כלל אם לא יעקדנו ,כי לא
צוהו השם יתברך בזה ,והנה הבטיחו כי ביצחק יקרא לך זרע ,וזהו
לשון הכתוב קח נא את בנך וגו' ,וכבר נודע שזה המאמר אינו לשון
צווי אלא לשון בקשה סנהדרין פ"ט ב' ,שהראה לו שייטב בעיניו אם
ימחול אברהם על הבטחתו ויעקוד בנו ,ולו היה אברהם משיבו הן
לי לא נתתה זרע כי אם זה ,והבטחתני בו ,ואיך אעשה זה ,לא נחשב
לו עון ולא ישיגנו עונש מזה ,ואף על פי כן לגודל אהבתו את השם
יתברך מצא את לבבו לעקדו ,כדי שיעשה חפץ השם יתברך לבד,
ואף על פי שאילו לא עשאו לא היה משיגו עונש כלל ,וזהו ענין
העקידה וסודו ,עכ"ל ,ולפ"ז אפשר דהכי נמי כתיב זכר נא ואין נא
אלא לשון בקשה ולהכי אינו חיוב.
אמנם בתרומת הדשן פסקים וכתבים סימן צ"ט ואשר נסתפקת
אם הבקשה צוואה או לאו נראה הדעת נוטה דצוואה גמורה היא,
ומה שאמר בלשון בקשה כדי לזרזם ולקיים הדבר שישיאנה בעין
יפה ,ולא ע"י מריבה כאשר לבבו חפץ לגמרי בדבר ,ואע"פ שאין
ראיה לדבר זכר לדבר הכתוב אמר קח נא את בנך יחידך וגו' ודרשו
רבותינו אין נא אלא בקשה ,שאמר הקב"ה עמוד לי בזה שלא
יאמרו הראשונים לא היה בהן ממש ,אע"ג דמצוה גמורה היתה ,וכן
יליף מיניה פ"ק דפסחים דף ד' ע"א דזריזים מקדימין למצות,
מקרא דוישכם אברהם דכתיב גבי עקידה כדאיתא התם בתוס',
עכ"ל ,ומבואר דמצוה גמורה היא ודלא כמש"כ בדרשות הר"ן.
וצ"ב איך באמרו להודות לך הוא מזכיר שאין לדבר לשון הרע
בדוקא שהרי להודות הוא מיעוט שאין לדבר גם שקר וגם חנופה
וכל שאר איסורים התלויים בפה ואיך הוא מרמז על איסור לשון
הרע בדוקא כדי שנזכור על ידו את מעשה מרים.
והנה בפ' דברים כתיב ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ד' אותנו
הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו ,ודבר זה הוא
קשה מאד להלום דברים אלו שהקב"ה שעשה לישראל כל הנסים
הגדולים במצרים ובמדבר הוציא עמו ישראל בשנאתו אותם.
וברש"י שם פירש את מה שאמרו בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ
מצרים וז"ל הוצאתו לשנאה היתה ,משל למלך בשר ודם ,שהיו לו
שני בנים ויש לו שתי שדות אחת של שקיא ואחת של בעל ,למי
שהוא אוהב נותן של שקיא ,ולמי שהוא שונא נותן לו של בעל .ארץ
מצרים של שקיא היא ,שנילוס עולה ומשקה אותה ,וארץ כנען של
בעל ,והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען ,עכ"ל.



ולכאורה נראה מדבריו עוד שאין ההפרשה משום הנתינה לחוד שהרי תרומת מעשר
של דמאי אינו צריך ליתנו לכהן דהממע"ה כמבואר בטור סימן של"א ,וא"כ
נראה שמעשר משום תיקון הפירות לחוד ,אמנם הרמב"ם הרי ס"ל בפ"ט ממעשר ה"ה
שתרומת מעשר של דמאי נותנה לכהן שפיר י"ל דמשום הכי מפרישה לאחר השבת
כדי לקיים בה נתינה לכהן ,אמנם ברמב"ם משמע שמפריש גם מעשר עני אע"פ
שמעשר עני ודאי אי"צ ליתנה לעני ,ומשמע שמפריש כדי לתקן את מה שאכל וצ"ע.
אמנם בחזו"א דמאי סימן ט' ס"ק א' כתב וז"ל ואע"ג שאי אפשר למעשר לחול על
דבר שאינו בעולם מ"מ החמירו חכמים בדבר ואפשר דיחזור ויתרום מני' ובי'
א"נ הקילו בו כיון דחייל עלי' שם תרומת מעשר ומע"ש כמו שפטרו חלת דמאי ולקוח
בכסף מעשר עכ"ל ,ומבואר בדבריו שאינו אלא חומרא שהחמירו חכמים ,ויש לעיין אם
החמירו בכל מקום שאכל או רק בדמאי שהקילו עליו לאכול בלא הפרשה החמירו בו
לעשר על מה שאכל וצ"ע  ,ויעויי' בביאור ההלכה בהל' תרומות פ"ה הל' כ"ד ד"ה וצריך
להפריש מה שהאריך בזה.

והאמת היא שכל זה הוא לטובתנו כמו שפירשו המפרשים
שהקב"ה מאהבתו את ישראל רוצה שיהיו תלויים בו ומבקשים
צרכיהם מאתו בכל עת כדאיתא ביומא דף ע"ו ע"א שאלו תלמידיו
את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם
אחת בשנה אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה למלך
בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא
היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה עמד ופסק מזונותיו בכל
יום והיה מקביל פני אביו כל יום אף ישראל מי שיש לו ארבעה
וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן
מתים ברעב נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים.
וכן אמרו שם דף ע"ה ע"א תניא אמר רבי יוסי בוא וראה שלא
כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם מקניט את חבירו יורד
עמו לחייו אבל הקב"ה אינו כן קלל את הנחש עולה לגג מזונותיו
עמו יורד למטה מזונותיו עמו ,ולכאורה איזה קללה נתקלל הנחש
שיש לו מזונותיו בשפע אלא זהו קללתו שאינו נצרך לבוראו.
והנה ישראל אף שהקב"ה הוציאנו לטובה ממצרים מ"מ אמרו
בשנאת ד' אותנו וכן המרגלים אמרו ארץ אוכלת יושביה היא ,והוא
היה לטובה כדי שלא יבחינו בם ,ומ"מ ראו הכל בהסתכלות של רע
עין ,שאף שהכל נעשה לטובתם ראו הכל בעין לא טובה ,וזהו מדת
הנרגנות כמו שאמר הכתוב ותרגנו באהליכם ותאמרו וגו' וזהו עיקר
החטא של דור המדבר.
וכן אמרו רבותינו בגמ' ערכין ט"ו ע"א עשר נסיונות נסו אבותינו
ובכולם לא נתחתם גזר דינם אלא על לשון הרע ,שנאמר "אם לא
כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם" ,ונאמר "וישמע ה' את קול
דבריכם ויקצוף וישבע לאמר" ,ע"כ.
וכן אמרו שם תניא א"ר אלעזר בן פרטא בוא וראה כמה גדול כח
של לשון הרע מנלן ממרגלים ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים
כך המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה ממאי דלמא
משום דר' חנינא בר פפא דאמר רבי חנינא בר פפא דבר גדול דברו
מרגלים באותה שעה דכתיב כי חזק הוא ממנו אל תיקרי כי חזק
הוא ממנו אלא ממנו ,כביכול בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם,
אלא אמר רבה אמר ר"ל אמר קרא וימותו האנשים מוציאי דבת
הארץ רעה ,על דבת הארץ שהוציאו ,עכ"ל.
וצ"ב דבאמת נראה שחטא המרגלים היה גדול מאוד שלא האמינו
בד' וכפרו בטובתו ,וחכמינו ז"ל דרשו מהתורה שחטאם היה לשון
הרע וע"ז נחתם גזר דינם ,והוא פלא גדול.
והנה בספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג' כתב וז"ל עוד אמר
שלמה המלך עליו השלום במשלי ט"ז כ"ח "ונרגן מפריד אלוף",
רצונו לומר כי יפריד מעליו אוהב וריע כי לא יוכלון שאת חברתו,
ואמרו רבותינו במסכת דרך ארץ זוטא פ"ט אל תרבה בתרעומות
שלא תבוא לידי חטא ,ופעמים רבות הנרגן כפוי טובה ,גם יחשבה
לרעה וישיב רעה תחת טובה ,ונאמר במשלי י"ז ,י"ג "משיב רעה
תחת טובה לא תמוש רעה מביתו"" ,ופעמים יחשוב על חסדי ה' כי
הם לנקם ושלם ,כענין שנאמר דברים א' כ"ז "ותרגנו באהליכם
ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו וגו'" .על כן התרחק מדרך
הנרגנים ,כי נתיבותיהם עקשו להם ,כל דורך בה לא ידע שלום,
ולדון לכף זכות למד לשונך ,והיה צדק אזור מתניך ,עכ"ל.
וזהו עיקר חטאו של בעל הלשון הסתכלותו על רעת השני עד
שיכול לספר עליו דברים רעים ,וזה באמת שרש כל החטאים שאם
הוא רואה כל מעשה ד' עמו לטובה הרי הוא מבין שכל המצוות
שצונו ד' יתברך הם לטובה לנו כמו שאמר הכתוב בדברים פרק ו'
כ"ד ויצונו ד' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ד' אלהינו
לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה ,וכל שעושה המצוות בידעו
שהוא לטוב לנו הרי הוא שמח בעשייתם ,אבל כשהוא נרגן ורואה
כל המצוות כעול קשה שרוצה ליפטר מהם רח"ל ,הרי זה מגיע
לדבר רע רח"ל על המקום ברוך הוא וזה עיקר רעתו של בעל הלשון
וכן כשיודע שכל הנעשה עמו מהמקום הכל לטובה אין רואה את
מה שחבירו עשה לו כרעה אלא כטובה שלימה כמש"כ כי לעולם
חסדו לעולם אין שום דבר נעשה עמו אלא חסדו של מקום ולכן
אינו מדבר לשון הרע על חבירו לעולם.
וזה כוונת האר"י ז"ל דבאומרו להודות שהפה נברא להודות לד'
היינו דכל עצמותו של האדם אינו אלא להודות לד' ולהכיר בטובתו
של מקום ועל ידי זה שהוא רואה הכל לטוב לא יבוא לדבר לשה"ע.
ושמעתי מעשה שסיפר הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל ומובא בלב
שלום באחד שסיפר לו שהיה בזמן מלחמת העולם הראשונה והיה
מסחרו ביהלומים והרויח הון רב אפי' בימים הטרופים ההם ובאחד

מן הימים בדרכו למסחרו בשעות הבוקר שמע הוא כי א' קורא לו
להשלים מניין להיות העשירי ובהכנסו לבית המדרש הוא ראה שאין
שם כי אם שלשה אנשים ורצה לילך לדרכו ,והפציר בו חבירו שימתין
עד שיגיע מניין משום שיש לו יארצייט ואמר לו שאם היה לו יארצייט
היה רוצה שיהיה לו מניין ויעשה עמו טובה ויקיים מצוות ואהבת
לרעך כמוך ,והמתין הרבה כדי לעשות עמו אותו חסד ,וכשהגיע
בסמוך למקום עבודתו אמרו לו שיברח מיד משום שהבולשביקים
השתלטו על כל הסוחרים ולקחו מהם את כל כספם והרגום ,ועל ידי
חסדו שעשה עם חבירו ניצל מהבולשביקים ,הרי שכל העושה
מצוותו של מקום זוכה לשכר הרבה ואין המצוות להרע לנו אלא לטוב
לנו וכאן ראינו בעינינו שזכה לינצל על ידי עשיית חסד עם חבירו ,אבל
באמת בכל מצוה זוכה לשכר הרבה בזה ובבא.
וזה מה שאמר הכתוב שומר מצוה לא ידע דבר רע שעל ידי מצוה
לא יפסיד כלום אלא רק טוב כל הימים.
והנה אי' בפרשה בברכות שבירך בלעם אמר הן עם כלביא יקום וכארי
יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף וגו' וברש"י שם שקמים משנתם חוטפין
מצות מתעטפין בציצית וקורין ק"ש ומניחין תפילין והנה עניין
החוטפין מצוות הוא להורות דכלל ישראל מיד בקימתם בטבעם
חוטפין המצוות בלא מחשבה ,וצ"ב למה אין מרגישים הרגשי קדש
אלו שמיד בקימתנו נחטוף המצוות ,ונראה דתחילת הברכה הוא לא
הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלוקיו עמו ותרועת מלך
בו ,ופרש"י לשון חבה ורעות כמו רעה דוד אוהב דוד ,ויתנה למרעהו
וכן תרגם אונקלוס ושכינת מלכהון ביניהון ,עכ"ל ,וכן בברכות שבעת
ימי המשתה אומרים אשר ברא ששון ושמחה עד שלום ורעות שזה
הדרגא הכי גבוהה בידידות שאין רואים חסרונותיו של השני ,ובאור
החיים הק' פירש ולא ראה עמל בישראל ,וז"ל גם נתכוון לומר
שהצדיקים הגם שעושים מצות וכל עסקם בתורה אינם מרגישים שיש
להם עמל על דרך אומרו (תהלים עג) עמל הוא בעיני ,אלא אדרבא
כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה.
והנה בהפטרה של הפרשה אמר הנביא מיכה פ"ו פס' ג' עמי מה
עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי ,כי העלתיך מארץ מצרים ומבית
עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים ,עמי זכר נא מה
יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל
למען דעת צדקות ד' ,במה אקדם ד' אכף לאלהי מרום האקדמנו
בעולות בעגלים בני שנה ,הירצה ד' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן
האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי ,הגיד לך אדם מה טוב ומה
ד' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם
אלהיך ,ע"כ ,והנה הנביא אומר לישראל שהקב"ה עשה עמנו כל כך
טובות ואינו דורש ממנו אלא מה שטוב לנו וזהו מה שאמר הכתוב
הגיד לך אדם מה טוב שהקב"ה רוצה בטובת האדם ומה שטוב לו
דורש ממנו וראה כמה הקב"ה מטיב עימנו וכל המצוות הם רק להטיב
עימנו וכשיודע האדם את טובות הקב"ה עמו הרי הוא עושה המצוות
בהשתוקקות והן עם כלביא יקום וחוטפין מצוות.
והנה ישנם הרבה פעמים אשר האדם חושב ואומר לעצמו שאולי עדיף
שנקום בשעה יותר מאוחרת ויתפלל במקום אחר בכדי שהסדר יהיה
יותר באיכות ועוד כהנה רבות על זו הדרך וזהו עצת היצה"ר שרוצה
למשוך האדם לעבר פי פחת שיקום בשעות יותר מאוחרות ר"ל ויפסיד
זמן קר"ש .אמנם זה ברור שכאשר יעמוד האדם משנתו שלא יחשוב
מתי צריכים היום לקום והוא עדיין שוכב על מיטתו יען דכשהוא
עדיין במיטתו לא שייך כלל לחשוב בדעה צלולה על זאת רק אחר
שהוא כבר מתיישב בדעתו ,וכמו שמסופר על מרן הגרא"מ שך זצ"ל
שכשהיה מתעורר באמצע הלילה היה קם ומתיישב על יד השולחן
ורק אז היה חושב האם הגיע השעה שצריכים להתעורר או לא ולאחר
שהעלה בדעתו במחשבה ובדעה צלולה שיש עדיין שהות עד הזמן
של הקימה היה חוזר למיטתו.
וידוע המשל שאם היו אומרים לאדם שיש כעת למטה סכום כסף
ואם הוא קם עכשיו יש לו את הכסף ואם לא הוא מפסיד את הכסף
הלא היה קם ממיטתו מיד והיה לוקח את הכסף כ"ש שלקום
לתפלה בזמן הוא הרבה יותר מכסף וצריכים לקום מיד.
והנה הכתוב אומר כי מכבדי אכבד ומי שמכבד את ד' שמגיע לתפלה
בזמן ומתפלל בהישיבה שהוא מקום קדוש ומתקבל בו התפילה
ביותר שהרי במקום רינה שם תהא תפילה ,ובפרט אם הוא מתקשה
בדבר הרי שכרו גדול עד למאוד וכמ"ש יפה אחת בצער ממאה שלא
בצער ,והרי הקב"ה יכבד אותו ואין כבוד אלא תורה שזוכה לדעת
כל התורה ולהיות מכובד באמת ומי הוא זה שאינו רוצה בזה
והקב"ה נותן שכר טוב למי שעומל על עשיית רצונו.
לע"נ ר' יעקב צבי ז"ל בן יבדלחט"א
ר' שלמה נחמיה שליט"א

