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הזיק לחפץ שאינו שוה אלא לבעליו

עישון סגריות

בנתיבות המשפט )סי' קמח סק"א( כתב ,שדבר שאינו שווה בעצמו
למוכרו וליקח דמים בעדו ,רק ששוה לאיש ההוא אין המזיק חייב
לשלם.
ראיה לכך הביא ממה שאמרו בסוגיין ,מעידים אנו באיש פלוני
שגירש את אשתו ונתן כתובתה  ,והרי היא תחתיו ומשמשתו ,
ונמצאו זוממין אין אומרים שישלמו כל כתובתה שרצו להפסידה,
אלא טובת הנאת כתובתה  .אמר אביי  ,טובת הנאה בכתובה
שאשה מוכרת שייך לאשה  ,שהרי אם היא לבעל יאמרו לה
העדים זוממין לאשה ,איזה הפסד רצינו לגרום לך ,הרי אם היית
מוכרת את הכתובה לטובת הנאה הבעל היה לוקח זאת ממך וא"כ
לא היתה מפסידה מאומה.
ולכאורה קשה מה בכך שאינה יכולה למכרה משום שהבעל יקח
הדמים ממנה ,מ"מ האשה יכולה לומר כמו ששוה הספק טובת
הנאה אצל מי שרוצה ליקח ,שהרי היה משלם על הכתובה סכום
כסף מסויים על הצד שהוא יקבל את דמי הכתובה ,כמו כן שווה
הספק אצלי שהרי יש צד שהיא בעצמה תקבל כסף כתובתה ,אם
יגרשנה או ימות בעלה ,והרי הזקתני הספק הזה ,שלגביה היא גם
שוה ממון כמו שאדם אחר היה משלם ע"ז ,אלא ודאי המזיק דבר
שא " א ליקח דמים פטור  ,ולכן אם היא לא היתה יכולה לקבל
דמים ע"ז ,פטורים.
ולכאורה משמע מדבריו שאם שבר משקפיים של חבירו ,או הזיק
חליפה של חבירו שהיא במידה מיוחדת המתאימה ללובש וכדו',
שאין הממון הזה שוה למוכרו לאחרים יפטר המזיק משום שזה
לא נקרא ממון.

בעל החפץ חיים בספרו ליקוטי אמרים )פי"ג( ,כתב בזה הלשון,
אודות עישון הסיגארין ,נדבר קצת אודות זה ,הנה כמה רופאים
גזרו אומר שכל מי שהוא חלוש  ,אסור להרגיל את עצמו בזה
שמחליש כחותיו  ,ולפעמים נוגע גם לנפשו  ,והנה דברתי כמה
פעמים עם חלושי כח אודות זה ,וענו לי שגם הם יודעים ומכירים
בעצמם שהעישון קשה להם ,אך מפני שהורגלו בזה מכבר קשה
להם לפרוש מזה ,ואמרתי להם מי התיר לכם להרגיל עצמיכם על
כך ,אמת חז"ל אמרו )בסוגיין( החובל בעצמו אעפ"י שאינו רשאי
פטור ,כי למי ישלם אם לא לעצמו ,אבל על כל פנים הלא אמרו
שאינו רשאי לחבול בעצמו  ,ראשית משום ' ונשמרתם
לנפשותיכם ' ,ועוד  ,דין הוא  ,שהלא תבל ומלואה של הקב " ה
ולכבודו בראנו  ,ונותן לכל אחד בחסדו כח כפי צרכו לתורתו
ולעולמו ,ואיך ירשה העבד לעשות לעצמו כפי רצונו ,הלא הוא
שייך לאדונו ,ואם על ידי העישון נגרעו כחותיו בודאי יתבע לבסוף
לדין על זה  ,שהלא עשה זה ברצון לבו ולא באונס  .ויעוין עוד
בספרו זכור למרים )פכ"ג( שכתב ,שחוץ מה שהם מזיקים לגוף
כידוע עוד גורמים היזק לנשמתו בביטול תורה.

תרומת דם תמורת תשלום
בשו " ת אגרות משה ) חו " מ ח " א סי ' קג ( נשאל  ,אם מותר להניח
להרופאים להוציא ממנו דם להכין בעבור חולים שיצטרכו לזה,
כדרך הרופאים בזמננו שמכניסין דם אדם לחולים מסוכנים
לרפאותם ,והוא באופן שאין בזה דין הצלת נפש משום שעדיין
אין כאן חולה  ,אך מכינים להחולים שיזדמנו  ,ומי יודע אם יבא
הדם הזה שיוציאו ממנו לחולה שדוחים איסורים בשבילו.
והשיב  ,הנה לקמן ) צא  (:חלקו תנאים אם אדם רשאי לחבול
בעצמו  ,והרמב " ם ) חובל פ " ה ה" א ( פסק שאסור לחבול בעצמו .
ובתוס' מפורש שמי שאוסר אוסר אפילו לצורך ,וא"כ אסור אף
שהוא לצורך הרווחת ממון  ,שהרי כאן היה צורך בזה להרווחה
שהרי טפחה על ראשה להרויח כאיסר שמן ,ודוחק לחלק בין ריוח
קטן לריוח גדול.
אבל בחבלה זו להוציא דם ע"פ השגחת הרופאים ,יש טעם גדול
שלא לאסור ,שהרי מצאנו שבדורות הקודמים היו נוהגין להקיז
דם  ,וגם איתא בשבת ) קכט  (.אמר שמואל זמן הקזת דם כל
שלושים יום בנעוריו עד ארבעים שנים ,ואח"כ עד ששים שנה
אחת לשני חדשים ,ואף אחר ששים שנה אחת לג' חדשים ,ולכן
אף שנשתנה אח"כ כמו בזמן הרמב"ם כמו שכתב )דעות פ"ד הי"ח(
שיקיז רק בצריך לזה ביותר  ,ואחר חמשים שנה לא יקיז כלל ,
ועתה נשתנה עוד יותר שאין מניחין להקיז כלל  ,מ "מ ודאי גם
עכשיו יש גם רפואה בזה שלא יהיה שינוי גדול כ " כ  ,וגם היום
מוציאים הרופאים כמעט בלא צער  ,ולכן אפשר שאין לאסור
בחבלה זו של הקזת דם .והרוצה להקל אין למחות בו כיון שהיא
סברא גדולה.

ובסגולות ישראל )מערכת ש אות נט( האריך להוכיח באיסור אכילת
דברים מסוכנים ,ועל עישון כתב 'לא יעשן טיטי"ן שקורין טבק,
ובפרט הציגרעטליך ]סיגריות[ הכרוכים בניר ,שהם כמעט סם
המות לחולשת החזה.
וכן בצוואה מחיים )י ב( כתב הגר"ח פאלאג'י ,צריך ליזהר הרבה
שלא לשתות פיפיא של טיטון ולא צ'יגארו וכדומה שיש בו חילול
יום טוב ע " ד כיבוי  ,וביום שבת קודש מחמת התאווה אשר
מתאווים בשתית הטיטון הוא דואג ועצב ועל כל דבר הוא
מתכעס מחמת מרה שחורה ויש בו איסור מוסיף בשבת היינו
הכעס וגם העצבות ועוד כמה נזקים וחבלות וקטטות יוצא מזה,
לכן כל בר דעת וירא את ה' לא רק שהוא לא ירגיל עצמו בזה אלא
גם יצוה לבניו אחריו שלא ילמדו לעשות כדבר הזה כלל וכלל.
בשו"ת אגרות משה )חו"מ ח"ב סי' עו( כתב על עישון סיגריות שאלו
הרגילים בזה נהנים מזה מאד ומצטערים כשאין להם סיגריות עוד
יותר מחסרון מיני אוכלים טובים  ,ואף יותר מחסרון אוכלים
לגמרי לזמן קצר ,והקלקול לחלות מזה הוא עכ"פ רק מיעוט קטן
וכ " ש להחלות מזה בסרטן ובעוד מחלות מסוכנות הוא קטן
ביותר ,שאף שהרבה חולים מהחולים בסרטן הריאה והגרון וגם
באיברים אחרים נמצאו מהם יותר מאלו שמעשנים סיגריות ,מ"מ
ודאי כל החולים הנמצאים בבתי החולים וגם בצירוף אלו שלא
באו לבתי החולים הוא מיעוט לגבי אלו דעלמא שנמצאו בבתיהם
שלא נחלו כלל  ,ובחשש כזה אומרים שומר פתאים ה '  .ועכ " פ
כתב שם שמן הראוי לכל איש ובפרט לבני תורה שלא לעשן
מאחר שהוא חשש סכנה ואין בזה שום תועלת וגם הנאה לאלו
שלא הורגלו בזה וממילא ודאי אין להתרגל לזה ולא יניח אדם
לבניו הקטנים שיתרגלו בזה אף אם הוא עצמו נתרגל ,וגם בלא
ענין חשש הסכנה הזה יש לאסור להתרגל בזה דהא ודאי אין
להמשיך עצמו לרבוי תאוות והנאות ,אלא אדרבא מהראוי לכל
אדם למעט עצמו מתאוות ותענוגים יתרים.
ובמשנה הלכות )ח"ט סי' קסא( כתב שמי שאינו מעשן לא יתחיל
בכך  ,אך מי שכבר רגיל בעישון והוא צריך לכך אין לאסור לו ,
עיי " ש מה שהאריך בזה  .ובשו " ת שבט הלוי ) ח " י סי ' רצה( כתב
שאסור באיסור גמור להתחיל לעשן ,ומי שמעשן כבר ישתדל
להפסיק למען עתידו.

יום ראשון ד ניסן

יום שני ה ניסן
בבא קמא צב

בבא קמא צא
קציצת עץ מאכל לצורך כשרות סוכה

סתימת באר שאינה ראויה לשתיה

בפנים יפות ) פרשת שופטים ( הביא בשם הזית רענן שפירש ,
שהקוצץ אילן מאכל עובר בעשה ולא תעשה ,שנאמר 'כי ממנו
תאכל' ,זה מצות עשה ,ו'אותו לא תכרות' זו ל"ת ,וכתב שלכאורה
היה נראה נפק"מ מזה ,שאפילו לצורך מצוה כגון עצי מזבח או
צורך סוכה אסור ,ולא נאמר אתי עשה ודחי ל"ת ,משום שיש כאן
עשה ול " ת  .אמנם כתב שיש לומר שבמקום מצוה אין איסור ,
שאין זה גרוע מאם היה מעולה בדמים שמותר  ,וכן הוכיח
מהפסוק בנחמיה )ח טו( 'הביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס
ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות'.

בשו" ת מלמד להועיל )יו"ד סי' קמח( נשאל במי שהיתה לו בחצרו
באר ישנה שלא היתה נצרכת ,והמים לא היו ראוים לשתיה ,ורצה
לסתום הבאר ,והיו שם כמה זקנים שאמרו שאסור לסתום הבאר,
ונשאל אם יש להם על מה שיסמוכו  .והשיב שאף שמבואר
בסוגייתינו שלא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין להם  ,מכל
מקום היינו דוקא כשיש אחרים שצריכים למים  ,אבל אם המים
אינם ראוים כבנידון זה  ,אין איסור לסתום הבור  .וכן כתבו כל
הפוסקים שאם אינו עושה דרך השחתה אלא על מנת לתקן מותר.

בדובב מישרים )ח"א סי' קלד( ציין שבמל"מ )אסורי מזבח פ"ז ה"ג( כתב
להתיר לצורך מצוה ,ועיי"ש עוד מה שכתב בזה .וגם בשאילת יעב"ץ
)ח"א סי' עז( כתב להתיר לקצוץ לצורך מצוה ,כגון להרחיב בית הכנסת.
ובשו " ת דברי חיים )יו"ד ח"ב סי' נז( כתב שלדבר מצוה בודאי מותר,
ולכן התיר לעקור אילנות העושים פרי לצורך בניית מקוה במקומם.
והנה בספר טהרת יו"ט )או"ח ח"ב עמ' נט( כתב בעל ה'ויחי יוסף '
מפאפא ,אמרתי אספרה מה שבדידי הוי עובדא ,כשהיתה דירתי
בק"ק פאפא כאשר נתרבו תלמידי הישיבה והיה בית המדרש צר
מהכיל והסכימו הקהל להרחיבו  ,אבל היה שם בחצר אילן של
פירות שלא היו נאכלין משום תולעים ,והיו רוצים לקצץ מקצתו
כדי שיוכלו להרחיב הבית המדרש ,והיו כמה צדדים להקל על פי
הלכה שהרי קיימא לן במעולה בדמים לקוצצו מותר ,ועוד לצורך
תלמוד תורה דרבים בית המדרש מקום תורה ,ועוד שלא היו רוצין
לקצוץ כל האילן רק חלק ממנו.
ושאלתי פה קדשו של מרן הה " ק מהר " א מבעלזא זי " ע שהיה
מתעכב אז בעיר פעסט  ,והשיב לי בזה " ל  ,פעם אחת היו רוצין
בק " ק בעלז להרחיב ביתו של אאמ " ו זי " ע  ,ועל ידי זה הוצרכו
לקרקע שרבים הולכין עליו ,ואין הכוונה בזה לקרקע של רשות
הרבים רחוב העיר אלא לקרקע השייך להבית ,ואמר אאמ"ו זי"ע
הנה למדתי בחושן משפט כל השייך להלכה זו ,וביררתי לעצמי
שאין בזה שום חשש על פי ההלכה ,אבל יש שורה קטנה בצוואת
ר' יהודה החסיד שלא ליקח דרך הרבים  ,מזה אני מתיירא  ,וכך
היתה תשובתו אלי על השאלה בענין קציצת האילן שאף שעפ"י
ההלכה אין חשש ,אבל מצד דברי ריה"ח אינו יכול להסכים להתיר.
במשנת יוסף )על שביעית ח"ב פ"ד מ"י  ,דף סח ( כתב לגאון הנ" ל אם
לפי"ז יש לאסור לקצוץ ענפים לצורך סוכה ,והשיב לו הנה ,ראשון
אני אומר כלל גדול שדברי צדיקים וקדושים אם שואלים אותם
עצה בכגון זה אז אין לדון מעובדא אחת על עובדא אחרת ,שכבר
אירע בכיוצ"ב שלא בכל פעם היתה התשובה סגנון אחד ,שלאחד
החמיר יותר ולשני לא החמיר כל כך ,כי הלא הוא ענין סגולי באופן
שע"פ הלכה מותר ,ובעת ההיא היתה עת צרה גדולה במדינה ,ויכול
להיות שזה גרם להחמיר בענין זה עד מאד ,וגם זה אמת שלא היה
אז הכרח גדול שיכולין היו להצטופף אף בלי מקום האילן.
וכתב שבעיקר השאלה נראה ,שאם קוצצין רק הענפים הרכים אשר
ידוע שעי"ז ניתוסף כח הצמיחה בשאר הענפים ,בזה יש עוד סניף
להתיר שאין זה בכלל השחתה ,ואף שרק בשנה הבאה יתוסף עי"ז
צמיחת פירות שבשאר הענפים  ,מ " מ הרי זה כסותר ע " מ לבנות
שלא נקרא קלקול אלא תיקון באילן עצמו  ,וכן התרתי לעצמי
בחצרי שהיה מקצת אילן פירות סוכך על גבי סוכתי ,וכדי שלא יהא
חשש סוכה שתחת האילן הנחתי לקצוץ מקצת מהענפים הדקים
מטעם סברא הנ"ל ,בצירוף היתר שצריך מקומו לדבר מצוה ,אבל
לקצוץ הענפים העבים מסתפינא להקל מחמת הוראת מרן זצ"ל.

ויסוד הדברים שאין איסור בל תשחית בדבר שאינו נצרך עוד,
מבואר גם בשו "ת נודע ביהודה )תנינא יו"ד סי' י( שכתב ,שעיקר
איסור בל תשחית אף שהוא מדרבנן ,מכל מקום שורשו הוא ממה
שאסרה התורה בקציצת עץ מאכל ,והנה שם כתיב )דברים כ יט( 'כי
ממנו תאכל ואותו לא תכרות' וגו' ,ואם כן כל מה שתיקנו רבנן
כעין דאורייתא תיקון שלא ישחית דבר שיכול האדם ליהנות
ממנו ,ולא ישחית ויפסיד אותה ההנאה ,ואולי אפילו בדבר של
הפקר שייך איסור זה ,כיון שסוף סוף יכולים בני אדם להנות ממנו
והוא מבטל הנאה זו ומשחיתה ,אבל דבר שאין בו הפסד לשום
אדם לא שייך בל תשחית .ולפי זה כתב לענין איסור בל תשחית
בצידת חיות יער ,שכיון שכל זמן שהם בחיים אין בהם שום הנאה
לאדם ,ועיקר ההנאה מהם היא במותם בעורותיהם ובבשרם ,אין
לומר שיהיה אסור להמיתם משום בל תשחית) .אך עיי"ש שאסר
לעסוק בצידה מטעמים אחרים(.
ובשו "ת שאלת שלמה )ח"א סי' מד( נשאל גם כן אם יודע מקור
למה שנזהרים במקום אחד שלא למלאות באבנים ובעפר את
הבאר שיבשה או נסרחו מימיה ,והשיב שלא שמע ולא ראה מנהג
זה ,ולא מצאו נזכר בשום מקום ,ואולי סמכו הנוהגים כן על מה
שאמרו בסוגיין בירא דשתית מיניה אל תשדי ביה קלא משום
בזיון ,או שמא אסרו לסתום בור עפ"י מה שכתב הרמב"ם )מלכים
פ"ו ה"י( שאסור לסתום מעין ,ואף שדברי הרמב"ם אמורים במי
שסותם את המעין בדרך השחתה ,וזה אינו שייך כשסותמים באר
שיבשו מימיה ,מכל מקום אולי מדברי הרמב"ם נשתרבב המנהג
שלא לסתום שום מעין.

פת שחרית
בשו " ת שבט הלוי ) ח " ד סי ' טז ( נשאל בענין פת שחרית אם זה
בגדר מצוה דרבנן ,ואם העובר נקרא עבריין ,ואם דוחה מצוה של
דבריהם.
והשיב ,לי אין ספק בזה שהוא רק בגדר עצה טובה לא בגדר מצוה,
ולשון המחבר )או"ח סי' קנה ס"ב( יוכל לאכל פת שחרית אם הוא רגיל
בו וטוב שירגיל בו ,ולשון זה מוכיח על עצמו שבא לומר שהוא רק
עצה טובה ,ככל לשון חכמים מרפא ,ולשון הטור )שם( ומצוה להנהיג
עצמו במדה טובה והנהגה טובה ,לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא
וחזק לעבודת הבורא יתעלה .הנה הזכיר הטור בזה גדר מצוה ,והיינו
משום שמביא להתחזקות בעבודת ה' ,והרי י"ג דברים נאמרו בפת
שחרית וביניהם גם שמחכים וזוכה ללמוד וללמד ,ודבריו נשמעים
ותלמודו מתקיים בידו  ,ופשוט שמצוה להביא עצמו לזה  ,אבל
פשוט שלא גזרו על פעולת אכילת שחרית גדר מצוה בפני עצמו,
אלא ה"ה כשאר הנהגות ישרות שיש בהם סרך מצוה  ,שהרי אם
תאמר שהטור כיון לגדר מצוה ממש ,א"כ המחבר בעל שו"ע חולק
ללא צורך על הטור ,והדברים פשוטים.

יום שלישי ו ניסן

יום רביעי ז ניסן
בבא קמא צד

בבא קמא צג
אם קבלת 'מעות פורים' דינה כשוחד
בפתחי תשובה ) חו"מ סי' ט סק "ו( הביא דעות חלוקות אם מותר לרב
להיות דיין לאדם ששולח לו בפורים ובשאר מועדי השנה מעות ,ובכסף
קדשים )שם ס"ב( כתב ,שכיון שהוא נוהג כך בכל ימות השנה ואף קודם
הדין תורה אין בזה איסור ,אלא א"כ הרב חושש בעצמו מכך ,שאז יש
בזה משום מידת חסידות שלא לדון בדין זה.
ובשערים המצויינים בהלכה ) סי ' קפא קו " א סק " ח ( ציין למה שאמרו
בסוגיין בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן  ,וכתב השיטמ " ק
בשם הר"י מיגאש ,שמי שהיה לו איזה הנאה ותועלת מאיזה אדם אין
ראוי שהוא יעשה מעשה שיבא מזה נזק לאותו אדם ,והביא שלרי"ף
היה הנאה ממרחץ שהיה שייך לאיזה אדם ,ופעם בא אותו אדם לפני
הרי"ף לדין תורה ולא רצה לדונו.
ובשו"ת אגרות משה )חו"מ ח"א סי' ד( ביאר ,שהטעם שכתב מטעם בור
ששתית ממנו לא נכון כלל ,שלחייב למי שחייב ממון ע"פ דין אין זה
שום רעה להאדם אלא אדרבה טובה גדולה ,ואיך יאמר שהוא כזורק
אבן בבור ששתה ממנו ,אך אולי מדין שוחד החמיר שהוא רק ממדת
חסידות שלא לדון למי שנהנה ממנו .והוסיף ,ובהנאה שהיה לו ממנו
בזמן רחוק אפשר שאין בזה גם מדת חסידות ,שהרי המדת חסידות
הוא רק שיודע שנתקרב דעתו לזה ,ובזמן רחוק מסתבר שכבר נשכח
התקרבות הדעת שנעשה מזה.

הלואת כספי צדקה בריבית
בסוגיין הוצרכו מיעוט מיוחד לדיני שמירה במעות עניים באופנים
מסויימים .בשו"ת הרא"ש )כלל יג סי' ח( כתב בשם מהר"ם מרוטנבורג
ללמוד מכך ,שעניים הם בכלל 'רעהו' ו'אחיך' שאם לא כן מדוע צריך
מיעוט מיוחד ,והלא בחיובי שמירה נאמר 'איש כי יתן אל רעהו כסף או
כלים לשמור' .לפי זה כתב לאסור להלוות לאחרים מעות עניים בריבית
קצוצה כיון שהם בכלל 'רעהו'.
אולם התשב " ץ ) חוט המשולש ח" ג סי' לד ( כתב ללמוד מסוגיין להיפך ,
שהיות ולמדו לפטור שומר מעות העניים ,והשוו דין מעות עניים לדין
מעות הקדש לענין שומרים  ,אם כך גם לענין ריבית יש להסמיכם
ולהתיר להלוות מעות עניים בריבית קצוצה כדין מעות הקדש ,שמותר
להלוות בריבית .ועיין בגליוני הש"ס )בסוגיין( שהעיר על דבריו מדברי
הרא"ש .ועיין במל"מ )מלוה ולוה פ"ד הי"ד(.
בתשובת מהרי"ל )סי' לז( כתב ,שהמנהג להלוות מעות יתומים בריבית
קצוצה  ,משום שאין לך מצוה גדולה מזו  ,והיינו שלצורך מצוה אינו
בכלל ' לא תשיך לאחיך' כיון שאינו לצורך אחיך אלא לצרכי שמים
אע"פ שאינו הקדש ממש.
בשו"ת הרשב"א )ח"א סי' תרסט( כתב להתיר להלוות מעות של תלמוד
תורה ברבית קצוצה ,כיון שאין הרבית בא מלוה למלוה שאין לממון זה
בעלים ידועים ,אלא שאין ראוי לעשות כן פן יפרצו גדר בזה במקום
אחר .בשו" ע )יו"ד סי' קס סי"ח( פסק המחבר שכל רבית דרבנן ,מותר
במעות של יתומים ,או של הקדש עניים ,או תלמוד תורה ,או צורך בית
הכנסת .וברמ"א כתב שכן נוהגין להקל.
אולם בש"ך )ס"ק כו( כתב ,בכל מקומות שהייתי לא ראיתי מנהג זה ,וגם
חקרתי ודרשתי ולא שמעתי שנוהגין כן ,וגם ברבית דרבנן אין מלוין
אלא על דרך היתר כמו שאר מעות .אך עיין בפ"ת )סק"כ( מה שכתב
בשם הנו"ב .ובשו"ת חיים שאל )ח"ב סי' לב( שהאריך בדברי הראשונים
והאחרונים בזה  .ועיין בשו " ת שבט הלוי )ח " ב סי' סד ( שנשאל בדבר
חברת קופת גמ"ח להלוואות ,שהקרן קיים לעולם ולא יוחלט לעניים,
אם מותר להלוות מעות אלו בריבית קצוצה ,ולאחר שהאריך בדברי
הראשונים על הלוואת ממון עניים בריבית ,דן בגדר הבעלות על מעות
אלו ,ולמעשה כתב שיעשו הגבאים היתר עיסקא עפ"י יסודות השו"ע.

כיבוד אב רשע
כתב הרמב"ם )ממרים פ"ו הי"א( הממזר חייב בכבוד אביו ומוראו ,אע"פ
שהוא פטור על מכתו וקללתו עד שיעשה תשובה ,אפילו היה אביו רשע
ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו.
אולם הטור ) יו " ד סי ' רמ ( וכמה מהראשונים חולקים עליו שבפירוש
מבואר בסוגיין שרשע אינו מחויב בכבודו ,שהרי אמרו לענין חזרת דמי
איסור לאחר מותו ,אין הבן מחוייב כשהיה אביו רשע.
בלח " מ ) שם ( כתב לתרץ  ,שבסוגיין מדובר לאחר מיתה  ,אבל בחייו
מחויב לכבדו .ועיין בכס"מ )שם( מה שיישב בזה.
בספר באר יעקב ) דף פד טור ד ( כתב בשם בעל היערות דבש  ,שכתב
ליישב קושיית הטור על פי המבואר בקידושין )מט (:האומר לאשה הרי
את מקודשת לי על מנת שאני צדיק ,אף על פי שהוא רשע מקודשת,
שמא הרהר תשובה בלבו .ולפי זה יש לומר שלכן הבן מחוייב לכבד את
אביו אפילו היה רשע ובעל עבירות ,משום שמא הרהר תשובה ,אבל
לענין החזרת הרבית של האב שצריכים להוציא מיד הבנים להחזיר
הרבית ,לא שייך לומר שמא הרהר תשובה  ,שאם כן למה לא הוציא
האב מידו את הרבית בחייו להחזיר לבעליו ,ונמצא שרגליים לדבר שלא
חזר בתשובה  ,ולכך הוצרכה הגמ ' לתרץ שחזר בתשובה אלא שלא
הספיק להחזיר הרבית עד שמת.
בשו"ע )יו"ד סי' רמ סי"ח( פסק המחבר כדעת הרמב"ם שמחוייב לכבדו,
והרמ " א ) שם ( הביא בשם י" א כדעת הטור שאינו מחוייב לכבד אביו
רשע ,אא"כ עשה תשובה .וכך פסק גם בערוך השולחן )שם סל"ט( .אך
בקיצור שלחן ערוך )סי' קמג ס"ט( פסק כדעת המחבר.
בברכי יוסף ) סי ' רמא סק "ז ( כתב בשם האור החיים הק' שכתב לדייק
מדברי הרמב"ם ,שדוקא אם היה האב רשע לשעה ,כגון שעבר עבירה
מן התורה שנקרא עליה רשע  ,וכעת אינו ממשיך ברעתו ,אלא שיש
בידו אותה עבירה של תורה ,צריך לכבדו ולירא ממנו ,אבל אם הוא
רשע גמור וממשיך בדרכו הרעה ,שמסתמא אין לחוש שמא יצרו תקפו
ומיד שב ,אלא הבאיש ריחו לגמרי ועובר על העבירות שבאות לידו ,אינו
צריך לכבדו.
אך הברכי יוסף כתב שאין דבריו מוכרחים ,וסיים ,שכבר אמרו באגדה
על אברהם אבינו ,שאמר לו הקב"ה לך לך מארצך ,לך אני פוטר מכיבוד
אב ואם ואיני פוטר לאחר.
בערוך השולחן )שם( כתב ,שאפילו לדעת הרמב"ם נראה שדווקא רשע
לתיאבון  ,אבל להכעיס כמו האפיקורסים והמינים פשוט שאסור
לכבדם .ופשוט הוא שרשע לא נקרא אלא בעובר עבירות תדיר ,אבל
אם במקרה עבר עבירה לא נקרא רשע ולכו"ע חייב בכבודו ומוראו.

כתיבת צוואה ליתן ממונו לצרכי רבים
בספר הר אבל )דיני גוסס( כתב ,אומר דבר קטן וגדולה היא אלי ,לדעת
יצוה האדם קודם מותו שיפרישו מהונו לצורכי רבים ,כי רוב בני אדם
עוברים על איסור גזל ,ואמרו רז"ל )בסוגיין( גזל ואינו יודע למי גזל יעשה
צורכי רבים  ,ואולי יש בידו איסור גזילה ממה שאינו יודע למי ישיב
ויתכפר לו.
ובספר החפץ חיים חייו ופועלו )ח"א עמ' נט( כתב ,שלעת זקנותו אסף
הח"ח את כל יהודי ראדין ,ובדמעות בעיניו בקש מהם שימחלו לו אם
לקח מהם דבר או עשה עול למישהו  ,והיות ועל עבירות שבין אדם
לחברו אין תשובה מועילה עד שירצה את חברו  ,הרי מבקש הוא
לפייסם ,ואומר לתקן את אשר עוות מלפנים בזה שהוא מנדב לצרכי
העיר חמש מאות זהובים לשם בניית באר שתהא חפשית לכל לשאוב
ממנה מים חנם.

יום חמישי ח ניסן
בבא קמא צד
ברכת הגומל כשניסה לאבד עצמו לדעת וניצל
בסוגיין 'אין זה מברך אלא מנאץ'  .הגר " ח פאלאג ' י בשו " ת לב
חיים )ח"ג סי' נג( דן אודות מי שניסה לאבד עצמו לדעת ,על ידי
שתיית רעל מסוכן ,ועל ידי רפואות שב לאיתנו ועמד על בוריו,
האם יברך הגומל  ,והשיב  ,שנראה פשוט שחייב לברך הגומל .
שאף על פי שסתם חולה שנתרפא שמברך ,היינו כשהחולי בא לו
בעל כרחו  ,שלא היה רצונו בכך ומן השמים גזרו עליו  ,וכשקם
מחוליו צריך להודות להשי"ת בברכת הגומל ,אבל בנידון זה הוא
עצמו הביא את עצמו לחולי מסוכן זה ,מכל מקום אין חילוק בזה,
שעיקר תקנת הברכה אינה אלא על הרפואה שמן השמים חסו
עליו וריפאוהו ,ולכן אין כל הבדל בין סתם חולה שנתרפא לזה
שניסה לאבד עצמו לדעת ,כולם צריכים לברך הגומל ,ואדרבה
נוסח הברכה הגומל לחייבים טובות מתאים יותר למי שפשע
בעצמו ועבר על 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ,ועם כל זה חסו
עליו מן השמים ,בודאי שצריך לברך הגומל.
בהערת המעתיק ) שם( הוסיף על זה  ,שגם הגאון המופלא רבי
חיים נסים מודעי נשאל בשאלה זו ,והעלה שחייב לברך .כן גם
בשו " ת רבי עזריאל הילדסהיימר ) או " ח סי ' כט ( כתב  ,שמכיון
שבאשר הוא שם הוא חוזר בתשובה ומתחרט על מה שעשה ,הרי
אין לך דבר שעומד בפני התשובה ,ואדרבה נוסח הברכה הגומל
לחייבים טובות ,שייך לנידון כזה.
יש שכתבו שאין לברך מאחר שרצה לשלוח יד בנפשו ,שעונשו
חמור יותר מסתם שופכי דמים  ,עד שאמרו שהמאבד עצמו
לדעת אין לו חלק לעולם הבא ,אם כן עליו נאמר 'ובוצע ברך ניאץ
ה'' ,שמזכיר עוונו בתוך קהל ועדה ,והברכה באופן כזה היא מנחת
זכרון מזכרת עון .ולכן שב ואל תעשה עדיף .וע"ע בשו"ת מנחת
אלעזר )ח"ד סי' מז( שכתב לחקור אם יש לברך הגומל במי שמסר
עצמו בסכנה קרובה על דברי תורה ,ומכ"ש על דברי ממון ,ואח"כ
ניצול מזה בדרך נס.

בעל תשובה ב'מעשר' שלא נתן שנים רבות
בתשובות והנהגות )ח"ב סי' תפג( כתב ,בא לפני בעל תשובה קרוב
לשנת השבעים לחייו  ,ובפיו שאלה על אשר עשה חשבון מכל
רווחיו כל השנים  ,ומצא שהיה חייב במעשר כספים קרוב
למאתיים אלף דולאר  ,אולם עתה כל הונו הוא שלושים אלף
דולר ,ועכשיו לבו כואב מאימת הדין שימות ח"ו וגזל עניים בידו,
ואומר שאם הדין מחייב לשלם הרי הוא מוכן לתת את כל
חסכונותיו שבבנק  ,אולם כאמור גם זה לא מספיק  ,וביקש
שאמצא לו תרופה.
וכתב ,נראה שהנה לרוב הפוסקים חיוב מעשר כספים הוא רק
מכח מנהג דור דור  ,והסמיכו זאת על הפסוקים  ,אבל לא נהגו
מעולם לשלם גם לאחר שהוציא את כל הכסף ,ואפילו להשיטות
שחייב מדאורייתא או מדרבנן ,תיקנוהו כמו מעשר דגן ולא שייך
החיוב לאחר שנאכל,ורק אם מלכתחילה היתה דעתו להפריש על
אח"כ מועיל .עוד כתב עפ"י סוגיין שאמרו 'הגזלנים ומלוי בריבית
שהחזירו אין מקבלין מהם' ,והיינו שאם כבר נאכל ואינו בעין אין
מקבלין מהם מפני תקנת השבים  ,וכ " ש כאן בממון שאין לו
תובעין  ,ועיקרו לרוב הפוסקים מנהג  ,אין לנו להחמיר עליו
להתחסד ולשלם ממה שנאכל אלא רק מה שיש לו  ,ודי בכך
לקבל ברכת הקב " ה ולא יחוש על העבר אלא עכשיו יפריש
מעשר מכספו ויתן לצדקה ויצא מכל פקפוק.

הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד
בשם רשכבה"ג ח"ס זצ"ל' ,כי אני ה' אלוקיכם והתקדשתם והייתם
קדושים' )ויקרא יא מד( ובפסוק שאחריו חזר עוד 'כי אני ה' המעלה
אתכם מארץ מצרים והייתם קדושים ' וכו ' ,כי באמת היו צריכים
להשתעבד במצרים ת' שנה ,ופרעה זכה לכך בזכות ד' אמות שלוה
את יעקב אבינו ע " ה כמבואר במדרש  ,וא " כ למה הוציאם ה ' לפני
הזמן .אלא דקיי"ל הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד ,אם
מקדיש דבר המשועבד אז פקע השיעבוד מניה ,וכן הש"י הקדיש את
ישראל לו לעם ,ע"כ יכול להוציאם ולהפקיע השיעבוד של מצרים,
אבל כ"ז אם יעמדו בקדושתם ,אבל אם ח"ו יחזרו לסורם ,אז צריכים
להשתעבד עוד .וז"ש כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים ,וע"י מה
יכלתי להעלות אתכם קודם הזמן ,ע"י כי להיות לכם לאלוקים ,אבל
בתנאי והייתם קדושים ,אם תעמדו בקדושתכם אז החירות עפ"י דין,
ואם לאו ח"ו ,אז מוכרח לעשות ההיפך.
)לקיטת יצחק בן אברהם ,שמיני(



ואם היה מעולה בדמים מותר
ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים ,למה עצי שטים ,למד
הקב"ה דרך ארץ לדורות ,שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה
פירות אומרים לו ומה מלך מלכי המלכים הקב"ה שהכל שלו ,כשאמר
לעשות משכן אמר לא תביאו אלא מאילן שאינו עושה פירות ,אתם
על אחת כמה וכמה עכ"ל )במדרש פ' תרומה פ' לה וכ"ה בתנחומא ויקהל ט(.
וצריך להתבונן וכי דרך ארץ בלבד הוא והלא נצטוינו על זה באזהרה
מן התורה מצוה שלימה ' לא תשחית את עצה ' ) ,דברים כ יט (  ,וצ " ל
דהנה על פי הדין אם לעצים דמיו יקרים יותר ממה ששוה לפירות
מותר לקוץ ,ואף על פי כן נשמע לזה זהירות יתירה מכאן ,דהנה אין
לך דבר יקר מן המשכן  ,ואעפי " כ לא צוה הקב " ה ליקח רק מאילן
שאינו עושה פירות ,על כן המשכיל יחוש לזה.
)אגרא דפרקא ,אות רפב(



המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה
עוד יתכן באומרו 'ויעתר יצחק' וכו' והוא במה שאמרו ז"ל )יבמות סד(.
כי שניהם היו עקרים ,ובזה יתכן מה שאמרו ז"ל שכל המתפלל על
חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה .וזה יאמר ויעתר יצחק
לה' ,לא על עצמו רק לנוכח אשתו כי עקרה היא ,כי התפלל עליה עם
היותו צריך לאותו דבר ,ועל כן הוא נענה תחלה ,כי ויעתר לו ה' על
הנוגע לו ,ותהר רבקה למה שהיא אשתו ,כי ממנו עשה הוא יתברך
עיקר על התפללו בעד זולתו ,ועל כן הוצרך לומר אשתו לפי דרך זה.
)אלשי"ך הקדוש ,תולדת(



יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן
פי' יש הן שהיא בלאו  ,היינו זה שהוא בעיני עצמו הן )ער איז( ,הוא
בלאו ולא כלום ,ובהיפך יש שהוא בעיני עצמו כלאו ,הוא הן.
)דברי ישראל ,כללי דאורייתא אות י'(
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‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ¯‰Ê ÈÓÈ ÏÎ˘ È‡ ,ÌÈ‡Â¯ Ì˙‡" :Ì‰Ï
˙ÂËÂ˘Ù ˙ÂˆÓ ‰˘‰ È˙ÏÎ‡ ,¯„Ò‰ ÏÈÏ· ‰¯ÂÓ˘
‰ˆÓ ˙ÏÎ‡˘ ÏÏ‚· ,‰˙‡ ÂÏÈ‡Â .¯·„ È˙¯Ó‡ ‡ÏÂ
ÂÎÏ ?Í˙˘‡ ˙‡ ˘¯‚Ï ‰ˆÂ¯ ¯·Î ‰˙‡ ‰ÈÂ¯˘
."ÌÈÓÈÚ·Â ·ÂË· ÂÈÁ˙Â ÌÂÏ˘Ï ÌÎ˙È·Ï
( פסח,)סיפורי חסידי

a

a

a
çñôá äéåøù äöî

ÌÚÙ ¯Ó‡ ‡"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó Û¯˘‰ Ô¯Ó ˜"‰¯‰
¯„ÒÎÏ‡Ó ÍÈÚ‰ ÍÂÁ '¯ È·¯‰ ˜"‰¯‰ Â„ÈÓÏ˙Ï
.ÁÒÙ· ‰ÈÂ¯˘ ‰ˆÓ ÔÈ„ ÔÈÚ ˙‡ ·ËÈ‰ „ÓÏÈ˘ ‡"ÚÈÊ
˜ˆ‡˜Ó Â·¯Ï ¯Ó‡Â ¯„ÒÎÏ‡Ó È·¯‰ ¯ÊÁ ¯˘‡Î
¯Ó‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÌÚË ÌÂ˘ ‡ˆÂÓ ÂÈ‡ ‰ÎÏ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ
ÈÙ ÏÚ ‡Â‰ ‚‰Ó‰˘ ‡ÂÙÈ‡ ‰‡¯ :˜ˆ‡˜Ó È·¯‰ ÂÏ
.¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ...„ÂÒ
()אמת ואמונה

a

a

a

˙ÂÈÁ‰Ï È„Î ÂÏ Ô˙Â Á¯Â‡‰ ¯Â·Ú ÏÎ‡Ó ¯·„ Ô‰Ó
.Â˘Ù ˙‡
‡È‰ ‰¯ÈÓ˘‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ÚÂ„È :¯Ó‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï
.˙ÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,ıÓÁÓ ¯ÂÓ˘Ï
‰ÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â Ï"ÊÁ Â˘¯„ ‰Ê ÏÚ Ï·‡
˙‡ È˙ÓÈÈ˜ ˙ÚÎ ,ÔÎ Ì‡Â .‰ˆÈÓÁ˙ Ï‡ Í„ÈÏ ‰‡·‰
˙ÂˆÓ ÈÓÈÈ˜· ,˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â ,Ï"ÊÁ ˙˘¯„
‰¯ÂÓ˘ ˙ÂˆÓ ¯·Î ÈÏ ÔÈÓÊÈ ˙"È˘‰Â .ÌÈÁ¯Â‡ ˙ÒÎ‰
.ÁÒÙ‰ ‚ÁÏ ˙Â¯Á‡
( ד, פסח,)שיח שרפי קודש

a

a

a
äøåîù çî÷

‰·Â¯ËÒÂ‡Ó Ú˘Â‰È È·¯ ˜"‰¯‰ ¯¯Â‚˙‰ ¯˘‡Î

(‡"ÚÈÊ ‡˘ËÚÏÓ ·ÈÈÏ ‰ÓÏ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â·) ‡"ÚÈÊ

‡¯‡ÓÂ˜ ¯ÙÎÏ ‰˘ ÏÎ· ÚÒÂ ‰È‰ ,ıÈ·ÂÒÂÒ ¯ÈÚ·
Â¯ˆ˜ ,ÌÈ˘‰ ˙Á‡· .‰ÂˆÓ ˙ÂˆÓÏ ÌÈËÈÁ ¯Âˆ˜Ï È„Î
˜ÙÈÒ ‰È‰ Ì¯Ë· Ï·‡ ,‰‡Â·˙‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰
Â¯„˜˙‰ ,ÌÈËÈÁ‰ ˙‡ ÊÂ¯‡ÏÂ ˙ÂÓÂÏ‡ ÌÂÏ‡Ï Ì„È·
˙„¯Ï ÏÈÁ˙‰Ï „ÓÚ Ì˘‚Â ÌÈ·Ú· ÌÈÓ˘‰ Ú˙ÙÏ
ÌÈ˘‡‰ .˜È¯Ï ÌÏÓÚ ÏÎ ˙‡ Ì˘ ‰È‰ ¯˘‡ ,‰ˆ¯‡
.˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÂÚ„È ‡ÏÂ ÌÈÎÂ· Â„ÓÚ
Á˙Ù ,‰·Â¯ËÒÂ‡Ó Ú˘Â‰È È·¯ ˙‡Ê ‰‡¯˘Ó
ÏÂ„‚‰ „È‚Ó‰ Ï˘ ÂÈÓÈ· Ì‚ Ú¯È‡ ‰ÊÎ ‰˘ÚÓ :¯Ó‡Â
Â¯ˆ˜ ¯˘‡Î˘ ,‡"ÚÈÊ ˘ËÈ¯ÊÚÓÓ ¯Ú· ·„ È·¯ ˜"‰¯‰
ÌÈ·Ú· ÌÈÓ˘‰ Ú˙ÙÏ Â¯„˜˙‰ ,‰ÂˆÓ ˙ÂˆÓÏ ÌÈËÈÁ
ÏÂ„‚‰ „È‚Ó‰ ‰ÂÈˆ Ê‡ .˙„¯Ï ÏÁ‰ ËÚÓÎ Ì˘‚‰Â
ÏÚ Ì˙Â‡ ÁÈ‰ÏÂ Ì˙Â‡ ÊÂ¯‡Ï ,˙ÂÓÂÏ‡Ï ÔÓÏ‡Ï
‰˙Â‡ ÏÎÂ .‰¯ÈÓ˘Ï ÌÒ‡‰ Ï‡ ÔÚÈÒ‰Ï Û‡Â ,˙ÂÏ‚Ú‰
‰Â¯Á‡‰ ‰ÏÈ·Á‰ ˙‡ Â‡È·‰˘ „Ú ·ÎÚ˙‰ Ì˘‚‰ ˙Ú
"...Â" :Â¯ÓÂ‡· ÌÈÈÒ Ú˘Â‰È È·¯Â .ÌÒ‡‰ ÍÂ˙Ï
ÂÙ ¯‰Ó ˘ÈÁÂ ,ÂÈ¯·„ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÂÚÓ˘
ÏÚ ‰˙Â‡ ÂÒÈÓÚ‰ ,‰˙Â‡ Â¯˘˜ ,‰‡Â·˙‰ Ï‡
ÔÎ˘ ,„‡Ó „·Î ·Ï· ıÈ·ÂÒÂÒÏ ÂÚÒÂ ,˙ÂÏ‚Ú‰
‰¯¯˘ ËÚÓÎ˘ „Ú ,ÌÈ·Ú· Â¯„˜˙‰ ÍÎ ÏÎ ÌÈÓ˘‰
.˙ÂÓÂÏ‡‰ ˙‡ Â˜¯ÙÂ ıÈ·ÂÒÂÒÏ ÂÚÈ‚‰ .‰ÏÈÙ‡
ÏÁ‰ ,‰˙È·‰ ‰Â¯Á‡‰ ‰ÓÂÏ‡‰ ˙‡ ÂÒÈÎ‰ ¯˘‡ÎÂ
ÚÓ˘ Â˘Ú¯˘ „Ú ,‰ÊÎ˘ ˙ÂÙÚÏÊ Ì˘‚ ˙„¯Ï Ú˙ÙÏ
.Ï·˙ È„ÒÂÓ ÂËÂÓ˘ ÂÓÎ Ì‰Ï

( א,)ברכה משולשת כג

Ï‡ ·˘ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙ÈÏÂÏ˘‰ ˙‡ Û È˜‰ ,˜È„ˆ‰
Â¯Ê Â˘„ ,ÂÚÈ‚‰˘Ó .Â˙È· „Ú ‰˙ÂÂÏÏ ÍÈ˘Ó‰Â ‰Ï‚Ú‰
Ì˙Â‡ ÂÒÎÈ‡ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ,ÌÈËÈÁ‰ ˙‡ Â„˜È¯Â
.˙ÂˆÓ‰ ˙ÈÈÙ‡Ï
È·¯ ˘˜È· ,ÁÒÙ ·¯Ú ÈÓÈ Â·¯˜˙‰ ¯˘‡Î
‡"ÚÈÊ ·ÂÊÚÈÈÓ ·˜ÚÈ È·¯ ˜"‰¯‰ Â·Ó Ì‰¯·‡
ÁÏ˘È˘ ,˜ÒÂËÏÂÙ ¯ÈÚ· ÂÓÂÏ˘ È˘‡Ó „Á‡Ï ·Â˙ÎÈ˘
:Ï‡˘Â Ô·‰ ‡ÏÙ˙‰ .‰ÂˆÓ‰ ˙ÂˆÓÏ ÌÈËÈÁ Ì‰Ï
ÂÁ¯Ë ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ˘ ,ÂÏ˘Ó ÌÈËÈÁ ÂÏ ˘È ‡ÂÏ‰"
"?¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ÌÈËÈÁ ‡È·‰Ï Í¯Âˆ ÂÏ ‰ÓÏÂ ,Ô‰·
ÈÎ ,ÍÏ Ú„˙" :Â·È˘‰Â Ì‰¯·‡ È·¯ ·‡‰ ‰Ú
¯˘‡Î ‰Ï‚Ú‰ ÔÓ È„È ˙‡ È˙ËÓ˘ Â· Ú‚¯ Â˙Â‡·
,˙Ú„‰ ˙ÁÒ‰ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ‰È‰ ,˙ÈÏÂÏ˘‰ ˙‡ È˙Ù˜‰
"...˙Â¯ÂÓ˘ ˙˜ÊÁ· ÔÈ‡ ÂÏÏ‰ ÌÈËÈÁ‰ ,ÔÎ Ì‡Â
·¯Â˜Ó Â˙Â‡ ÈÎÂ" :·˜ÚÈ È·¯ Ô·‰ ·Â˘ Ï‡˘
ÁÈÒ‰ ‡Ï ‡Â‰˘ ¯·„‰ ‡Â‰ È‡„Â ÌÂÏÎ ,˜ÒÂËÏÂÙ·
"?ÌÈËÈÁ‰Ó Ú‚¯Ï ÂÏÈÙ‡Â Â˙Ú„
Â˙ˆÓ˘ ¯ÓÂ‡‰ ,È„Â‰È" :¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ È·¯ ‰Ú
ÔÓ‡ „Á‡ „ÚÂ ,‡È‰ ˙Â¯˘Î ˙˜ÊÁ· ,‰¯ÂÓ˘
ÂÏÈ‡Â .ÂÈ¯·„ ÏÚ ÍÂÓÒÏ Ï˜È· ¯˘Ù‡ ÔÎÏÂ ,ÌÈ¯ÂÒÈ‡·
ÔÓ È˙Ú„ ˙‡ È˙ÁÒ‰ ÈÎ ¯Â¯È·· ÈÚ„ÂÈ ,È‡
"...ÌÈËÈÁ‰
( שרפי קודש,)סיפורי נפלאי

a

a

a
øåîùé åéãéñç éìâøå

(¯Ú· Ú˘‡È È·¯) ·„ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ô‰ÈÎ

Ì¯Ë

˜ÒÈ¯· Ï˘ ‰·¯Î "ÈÂÏ‰ ˙È·" ÏÚ· Ï"ˆÊ ˜È'ˆÈÈ·ÂÏÂÒ
.˜ˆÂÏÒ ¯ÈÚ· ˙Â·¯‰ ÒÎ ÏÚ ·˘È ,‰¯ÈËÚÓ‰
ÛÒÂÈ È·¯ ‰È‰ ‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ· ‰˘ ÏÎ· ,ÂÎ¯„Î
˙‡ ÂÏˆ‡ ‰Â˜Â Ï˜ÈÈÁ '¯ Ô‚„‰ ¯ÁÂÒÏ ‡¯Â˜ ·„
Û˙¯Ó „ÁÈÈÓ ‰È‰ Ï˜ÈÈÁ '¯ .‰ÂˆÓ ˙ÂˆÓÏ ÌÈËÈÁ‰
‡Ï˘ „ÈÙ˜ÓÂ ÁÈ‚˘Ó ‡Â‰˘Î ,ÂÏ‡ ÌÈËÈÁÏ „ÁÂÈÓ
Ì˘Ï ÚÈ‚˙ ‡Ï˘Â ,Â„È· ıÓÁÂ Ì„‡ ÌÂ˘ Ì˘Ï ¯Â„ÁÈ
.‡È‰˘ ÏÎ ˙Â·ÈË¯
,‰‰Â ,‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ ÂÙÏÁ ¯·ÎÂ ,ÌÈ˘‰ ˙Á‡·
˙‡ ÂÓÓ ˙Â˜Ï È„Î ·¯‰ Ï‡ ‡¯˜ ‡Ï Ï˜ÈÈÁ '¯
Ï‡ ‡¯˜ ‡Ï ‡Â‰Â ÌÈÈÚÂ·˘Â ,ÚÂ·˘ Â¯·Ú .ÌÈËÈÁ‰
‡ÂÙ‡ ‡ÈˆÂ‰ ‡Â‰ .„ÂÚ ÔÈ˙Ó‰Ï ‡Ï˘ ËÈÏÁ‰ Ê‡ .·¯‰
...ıÓÁÏ ,‰¯ÈÎÓÏ ˙Â¯ÂÓ˘‰ ÌÈËÈÁ‰ ˙‡

ìñåô úòãä çñéä

Ï˘ ¯ÂÓ˘‰ ÁÓ˜‰ ÔÈÚ· ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙‰ ÌÚÙ
ÔÎÂÓ ‰È‰ ¯˘‡ ,‡"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó Û¯˘‰ Ô¯Ó ˜"‰¯‰
¯Á‡ ÁÓ˜ ¯Á‡ Â˘ÙÈÁ ÍÎ Ï˘· .‰ÂˆÓ ˙ÂˆÓ ˙ÈÈÙ‡Ï
‡Ï‡ Â‡ˆÓ ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· .˘˘Á ÏÎ ‡ÏÏ
ÁÓ˜‰ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ·¯ ˘˘Á Ì‰· ˘È˘ ÌÈÁÓ˜
ÁÓ˜‰ ˙‡ ÏÂËÈÏÂ ·Â˘Ï Âˆ¯ ÔÎ ˙ÓÁÓÂ ,ÔÂ˘‡¯‰
.ÔÂ˘‡¯‰
¯¯ÂÚ˙‰ ¯˘‡Î" :˜ˆ‡˜Ó Û¯˘‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ê‡
È¯‰ ,¯Á‡ ÁÓ˜ Â˘ÙÈÁÂ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÁÓ˜· ˘˘Á
,·Â˘Â ,‰Ê‰ ÁÓ˜‰Ó Â˙Ú„ ˙‡ ÂÁÒ‰ Ú‚¯ Â˙Â‡·˘
ÏÚ· ˜"‰¯‰ ÍÎÓ ÚÓ˘ "!¯ÂÓ˘ ÁÓ˜ ÏÏÎ ÈÂ¯˜ ÂÈ‡
˙‡ „‡Ó Á·È˘Â ‡"ÚÈÊ ¯Â‚Ó 'Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ'‰
‡È‰ ‰ÈÂ‡¯ ˙‡ÊÎ˘ ‡¯·Ò" :Â¯ÓÂ‡· ,ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„‰
"!Ô"¯‰ È¯·„Ï
( פסח,)שיח שרפי קודש

a

a

a
...çñôá äöî åäùî

ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ÂÈÓÈ ÏÎ ¯˙ÂÈ· ¯‰Ê˘ ,„ÈÒÁ È„Â‰È
˜"‰¯‰ Ï‡ ‰ˆÂ¯Ó· ÌÚÙ ÚÈ‚‰ ,ÁÒÙ· "‰ÈÂ¯˘ ‰ˆÓ"
:‰Ï‡˘ ÂÈÙ·Â ,‡"ÚÈÊ ¯Â‚Ó "Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ"‰ ÏÚ·
‰ˆÓ ˙ÎÈ˙Á ‰ÏÙ˘ ,ÏÂ˘ÎÓ Â˙È·· Ú¯È‡Â ÏÈ‡Â‰
,‚Â‰Ï „ˆÈÎ Ú„ÂÈ ‡Â‰ ÔÈ‡ ,ÛÂÚ-˜¯Ó Ï˘ ¯ÈÒ ÍÂ˙Ï
?˜¯Ó‰ ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡Â
‰"· È˙„ÓÏ :‡"ÚÈÊ Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ‰ ˜"Î Â·È˘‰
¯·Â„Ó ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘ È˙‡ˆÓÂ ,ÍÂ¯Ú-ÔÁÏÂ˘‰ ÏÎ ˙‡
˙‡Ê ,‰ˆÓ Â‰˘Ó· ÔÈ„‰ Â‰Ó Ï·‡ ,ıÓÁ Â‰˘Ó ÏÚ
...ÌÂ˜Ó ÌÂ˘· È˙‡ˆÓ ‡Ï
(")החידושי הרי

a

a

a
?úåøùë ú÷æç ïëéä ãò

‡"ÚÈÊ ·ÂÎÚ˘ËÓ Ì‰¯·‡ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ ÂÎ¯„
ÂÓˆÚ· „ÂÓÚÏ È„Î ,‰„˘Ï ‰˘ ÏÎ· ˙‡ˆÏ ‰˙È‰
¯˘‡Î .‰¯ÂÓ˘ ˙ÂˆÓÏ ÌÈËÈÁ‰ ˙¯Èˆ˜ ÏÚ ÁÈ‚˘‰ÏÂ
‰È‰ ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ÌÈËÈÁ‰ ˙ÂÏÈ·Á ˙‡ ÌÈÈÚËÓ ÂÈ‰
˙Ú‰ ÏÎ˘Î ‰Ï‚Ú‰ „ÈÏ ÂÓˆÚ· ÍÏÂ‰ Ì‰¯·‡ È·¯
.‰Ï‚Ú‰ Ï˘ ‰ÙÂ„ ÏÚ ˙ÁÂÓ Â„È ‰˙È‰
ÌÓ‡ .Í¯„· ÌÈÓ ˙ÈÏÂÏ˘ „ÈÏ ÂÙÏÁ ,˙Á‡ ÌÚÙ
Ï·‡ .‰˙ÂˆÁÏ ‰ÏÎÈ ‰Ï‚Ú‰Â ,‰„Â„¯ ‰˙È‰ ˙ÈÏÂÏ˘‰

˜¯ ‡Â‰ ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ ‰˘ÚÓ‰ ¯ÂÙÈÒ ÂÏÈ‡Â .ÔÈ„‰ ÔÓ
¯È˘Î‰Ï È˙Èˆ¯ ‡Ï .˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ¯ÂÎÊÏ ,ıÂ¯È˙
"...ÌÈˆÂ¯È˙· ˙ÂˆÓ‰ ˙‡
()הגדה מבית לוי

a

a

a

?"åäùî" øåòéù ïëéä ãò

ÈÂÏÈÚ‰ ,Ï"ˆÊ ÔÈ˜ÒÈ„ ·ÈÈÏ Ú˘Â‰È È·¯ ÔÂ‡‚‰
.ÔÏÂÎ ˙ÂÎÏ‰‰ ÏÎ· ÏÂ„‚ ¯ÈÓÁÓÎ ÚÂ„È ‰È‰ ,˜ÒÈ¯·Ó
˙ÂÎÏ‰· ˙Â‚ÈÏÙÓ‰ ÂÈ˙Â¯ÓÂÁ· ÚÂ„È ‰È‰ Ë¯Ù·
.ÁÒÙ‰
Â„ÓÏÈ" :ÂÈ·¯Â˜ÓÓ „Á‡ È„È ÏÚ Ï‡˘ ÌÚÙ
ÂÏ ÔÈ‡ È¯‰Â ?ÁÒÙ· ˙Â¯È‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ÔÎÈ‰ „Ú ,ÂÈ·¯
:·ÈÈÏ Ú˘Â‰È È·¯ ÂÏ ·È˘‰ "?˙Â‡Â¯ ÂÈÈÚ˘ ‰Ó ‡Ï‡
ÍÏ ¯ÓÂ‡Â ,"Â‰˘Ó" ¯ÂÚÈ˘ ÔÎÈ‰ „Ú ‰˙‡ ÈÏ ¯ÂÓ‡"
"...˙Ú‚Ó ˙Â¯È‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ÔÎÈ‰ „Ú
()העילוי מבריסק

a

a

a

íéîùä ïî äìåòî äøéîù

„„‚· È·¯Ó ,Ï"ˆÊ ÔÈˆÂÁ ‰˜„ˆ È·¯ ÔÂ‡‚‰
ÌÈ¯ÙÎ‰ ÏÚ Â¯ÈÚÓ ˙‡ˆÏ ‚‰Â ‰È‰ ,ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰
‰ˆÓ"Ï ÌÈËÈÁ ˙¯Èˆ˜· ˜ÂÒÚÏ È„Î ,ÌÈ˜ÂÁ¯‰
.¯˙ÂÈ· ˙˜„˜Â„Ó ‰Á‚˘‰Â ·¯ ¯Â„È‰ ÍÂ˙ ,"‰¯ÂÓ˘
‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰˘ ¯Á‡Ï ,ÌÈ˘‰ ˙Á‡·
Â‡ˆÈÂ ÌÈ¯ÂÓÁ ÏÚ ÌÈËÈÁ‰ È˜˘ ˙‡ ÂÈÚË‰ ,˙Î¯ÙÓ‰
ÚˆÓ‡· ,ÌÏÂ‡Â .Ì¯ÈÚ „„‚· Ï‡ ¯ÂÊÁÏ È„Î ,Í¯„Ï
ÌÈÚ· Ú˙ÙÏ Â¯„˜˙‰ ÌÈÓ˘‰ .¯·˘Â „Â˘ Í¯„‰
ÏÎ· „¯ÈÏ ÍÏÂ‰˘ ‰‡¯ ‰È‰ ˙ÂÙÚÏÊ Ì˘‚Â ...ÌÈ„·Î
.Ú‚¯
:‰·Â¯Ó ‰‚‡„· Â‡ÏÓ˙‰ ·¯‰ Ï˘ ‰¯ÂÁ·‰ È·
ÏÎ È¯‰Â ?Ì˘‚ „¯È Ì‡· ÌÈËÈÁ‰ ÌÚ ‰È‰È ‰Ó ÈÎÂ
‰ˆÓÏ ‰ËÈÁ ÏÎ ÌÂ˘ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ÂˆÈÓÁÈ ÌÈËÈÁ‰
.ÔÂÈÓËÏ „¯È ÂÏÓÚ ÏÎ Ê‡ ÈÎÂ ,‰¯ÂÓ˘
ÂÈÈÚ ˙‡ ‡˘ ,Ê‡Â ,Ì˙‚‡„ ˙‡ ÚÓ˘ ‰˜„ˆ È·¯
˘¯Ù ,ÌÈ„·Î‰ ÌÈÚ‰ ˙‡ ‰‡¯ ¯˘‡ÎÂ .‰ÓÈÓ˘‰
Â·ÈÏ ˜ÓÂÚÓ ‰ÏÈÙ˙ ˙‡˘Ï ÏÁ‰Â ‰ÓÈÓ˘‰ ÂÈÙÎ ˙‡
¯Ê‚ Ì‡˘ ,ÌÈÓ˘·˘ ÂÈ·‡ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È" :¯Â‰Ë‰
Ì˘‚ ,˙ÂÙÚÏÊ Ì˘‚ „¯È˘ ,Ì˘‚ ÂÈÏÚ ˙„¯Ï ÂÈ˘ÎÚ
Ï˘ ¯ÂÚÓ ÛÎÂ‡‰ ÂÏÈÙ‡˘ „Ú ,ÌÈÊÚ ˙ÂÂÙË˘ Ï˘
."ÌÈÓ· ‚ÂÙÒ ‰È‰È ¯ÂÓÁ‰

ÔÓ ÌÈ˜˘‰ ˙‡ ÂÈÏÚÂÙÂ ‡Â‰ Â‡ÈˆÂ‰ Ë‡ Ë‡
‰Â¯Á‡‰ ‰¯Â˘ ˙‡ Ô˜Â¯Ï ÂÚÈ‚‰ ¯˘‡ÎÂ ,Û˙¯Ó‰
ÔÈ· ÂÈ‰ ˙Â¯ÂÊÙ ıÓÁ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡˘ ÔÂÓ‰ :ÂÈÈÚ ÂÎ˘Á
...Ì‰ÈÏÚÂ ÌÈ˜˘‰
˜ˆÂÏÒ· ÂÏÚÙ Û¯ÂÁ Â˙Â‡· ?¯¯·˙‰ ‰Ó ÈÎÂ
ÌÈ¯Â‰ ÂÈ‰ ,ÍÎ˘ ÔÂÈÎÂ ,‡·ˆ‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ„ÏÈ ÈÙËÂÁ
ÂÏ‡Â ,ÔÂÊÓ ÈÎ¯ˆÓ· ÌÈË˜‰ Ì‰È„ÏÈ ˙‡ Â„ÈÈˆ˘
,Ï˜ÈÈÁ '¯ Ï˘ Û˙¯Ó‰ ¯·ÚÏ ˜ÈˆÓ‰ ˙ÓÁÓ ÂËÏÓ
ÛÂÏÁ· Û˙¯Ó‰ ÔÓ ÂÁÈ‚‰ ¯˘‡ÎÂ ,Â‡·Á˙‰ Ì˘
Ï˘ ˙ÂÈ¯‡˘‰ ÏÎ ˙‡ Ì‰È¯Á‡ Â¯È˙Â‰ ,‰ÎÒ‰
.ıÓÁ‰ ÈÏÎ‡Ó
‰˘ ‰˙Â‡· ˜È'ˆÈÈ·ÂÏÂÒ ·¯‰ ÚÓ È„Î· ‡ÏÂ
.Ï˜ÈÈÁ '¯ Ï˘ ÂÙ˙¯ÓÓ ‰¯ÂÁÒ ˙Â˜Ï
()הגדה מבית לוי

a

a

a
ïéãä ïî äøåîù äöî

˜È'ˆÈÈ·ÂÏÂÒ ÈÂÏ‰ (¯Ú· Ú˘‡È) ·„ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰
Â· ˙‡ ÌÚÙ ÁÏ˘ ,"ÈÂÏ‰ ˙È·" ÏÚ· ,˜ÒÈ¯·Ó Ï"ˆÊ
È„Î ‰˘¯‡ÂÂ ¯ÈÚÏ Ï"ˆÊ ˜ÒÈ¯·Ó ÌÈÈÁ È·¯ ÔÂ‡‚‰
.‰ÂˆÓ ˙ÂˆÓ Ì˘ ˙ÂÙ‡Ï
,˙·Î¯· ÚÒ ‡Â‰ ,˜ÒÈ¯·Ï ÌÈÈÁ È·¯ ·˘ ¯˘‡Î
,Ô‰Ó Â˙Ú„ ˙‡ ÁÈÒÈ ‡ÏÂ ÂÈ˙ÂˆÓ ÂÙÏÁ˙È ‡Ï˘ È„ÎÂ
˙ÂÏÈ·Á ˙‡ ¯˘˜ ,ÔÈ„ÎÂ ˙„Î ÂÈ˙ÂˆÓ ˙‡ ¯ÂÓ˘ÈÂ
.‰˜ÊÂÁ· ÂÈ„ÈÏ ¯˘˜ ÌÈÏ·Á‰ ˙‡Â ,ÌÈÏ·Á· ˙ÂˆÓ‰
ÏÚ ˙¯Ó˘ Ì‡‰" :·‡‰ ÂÏ‡˘ ,˜ÒÈ¯·Ï ·˘˘Ó
ÏÚ ÂÈ·‡Ï ¯ÙÒÏ ‰ˆ¯ ‡Ï ÌÈÈÁ È·¯ "?ÈÂ‡¯Î ˙ÂˆÓ‰
,˙Â¯ÂÓ˘ ÂÈ‰È ˙ÂˆÓ‰˘ È„Î ‰˘Ú˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÏÎ
."ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ÔÓ‡ „Á‡ „Ú" :¯Ó‡Â ·È˘‰ ˜¯ ‡Ï‡
Ï˘ ÂÈ„È ÈÎ ·‡‰ Ú˙ÙÏ ‰‡¯ ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ·
‰Ó Â˙Ï‡˘Ï .¯˙ÂÈ· ˙ÂÁÂÙÂ ˙ÂÓÂ„‡ ÌÈÈÁ È·¯ Â·
˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ¯˘˜ „ˆÈÎ Ô·‰ Ê‡ ¯ÙÈÒ ,‰Ê ‰Ó ÏÚÂ ‰Ê
È„Î ,ÂÈ„ÈÏ ‰˜ÊÂÁ· ÌÈÏ·Á‰ ˙‡ ¯˘˜ „ˆÈÎÂ ,ÌÈÏ·Á·
.'‰¯ÂÓ˘' ˙ÂˆÓ ÂÈ‰È˘ Ô˙Â‡ ¯ÂÓ˘Ï
Ï‡˘ Y ?ÁÒÙ ·¯Ú· ˙‡Ê ÈÏ ˙¯ÙÈÒ ‡Ï ‰ÓÏÂ
ÁÂË· È˙ÈÈ‰ ,ÍÎ Ì‡ È¯‰˘ Y Â· ˙‡ ‡·‡‰
ÍÈ¯·„ ÏÚ ˜¯ ÍÓÂÒ È˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ ,˙ÂˆÓ‰ Ï˘ Ô˙Â¯˘Î·
.ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ÔÓ‡ „Á‡ „Ú ÈÎ
‡Â‰ ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ÔÓ‡ „Á‡ „Ú" :ÂÈ·‡Ï Ô·‰ ·È˘‰

ÌÈ„ÚÂÓ‰

Ï˘ ÌÂˆÚ ¯ˆÂ‡ ‰ÏÈÎÓ ‡ÒÙÂ˜‰ ÈÎ ‰È‰ ÁÂË· "?ÂÊ
.˙ÂÚ·ËÓ
˙ÂÈÂˆÓ ÂÊ ‡ÒÙÂ˜·" :˙È·‰ È· ÂÏ ÂÚ Â˙Ú˙Ù‰Ï
Ì˘Ï ÈÎÂ" :Ï‡˘Â ˘È‡‰ ÍÈ˘Ó‰ .·¯‰ Ï˘ ˙ÂˆÓ‰
˘˘Á Ô‡Î ˘È ÈÎÂ ?‡ÒÙÂ˜‰ ÏÚ˘ ÏÂ„‚‰ ÏÂÚÓ‰ ‰Ó
È· ÂÏ ÂÚ "?·¯‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÓ ˙‡ Â·‚È˘ ÌÈ·‚Ó
,'˙ÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â' ¯Ó‡ ÈÎ ¯ÓÂ‡ ·¯‰" :˙È·‰
‰·ÂË‰ ‰¯ÈÓ˘· ˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ˘È ÔÎ ÌÂ˘Ó
."¯˙ÂÈ·
ÂÏ ‰È‰ ÂÏÈ‡" ,ÂÏ Â¯Ó‡Â ÂÎÈ˘Ó‰ ,"ÍÏ ¯‡˙˙"
ÏÚ ¯ÓÂ˘ ‰È‰ È‡„Â· ,·‰Ê ˙ÂÚ·ËÓ ÔÂÈÏÓ Ì„‡Ï
‰¯ÈÓ˘ ¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘‰Â ˙‚ÂÓ‰ ˙ÙÒÎ· ‰Ê‰ ¯ˆÂ‡‰
‡Ï ˙ÂÂ˘ Ô‰ ,˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ˘È ÍÎ .‰ÏÂÚÓ
"...·‰Ê ˙ÂÚ·ËÓ ÔÂÈÏÓ ¯˘‡Ó ˙ÂÁÙ
()הגדה מבית לוי

a

a

ÈÈÙ

ÁÒÙ‰ ‚Á

a
...åá øáãà íåìçá

‡"ÚÈÊ ‡¯ÈÙ˘ ¯ÊÚÏ‡ ÌÈÈÁ È·¯ ˜"‰¯‰
‰ˆÓ ÏÚ „‡Ó „ÈÙ˜Ó˘ ÈÓÎ ÚÂ„È ‰È‰ ,˘Ë‡˜ÂÓÓ
.ÂÈ˙ÂˆÓ ˙‡ ÏÎÂ‡ ‰È‰ ‰¯ÂÓ˘ ÁÓ˜Ó ˜¯Â ,‰¯ÂÓ˘
·¯Ú· ÂÙ‡˘ ˙ÂˆÓ‰ ˙ÈÈÙ‡ ˙Ú˘· „ÓÂÚ ‰È‰ ÂÓˆÚ·
‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘· ÏÏ‰‰ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ Ê‡Â ,ÁÒÙ
˙ÁÏ˘ ‰˙È‰˘ ‰ˆÓ ÏÎ ÏÚÂ .˘Ù‰ ˙ÂÎÙ˙˘‰·Â
"ÔÈÈ¯‡ ÔÚ·ÈÂ‡ ÔÈ‡ ‰ˆÓ ‡" ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ¯Â˙‰ ÍÂ˙Ï
"ÒÈÈ‡ Í‡ ÔÈ‡" ¯ÓÂ‡ ‰È‰ Û‡Â ,(¯Â˙‰ ÍÂ˙Ï ‰ˆÓ)
.(˙Á‡ „ÂÚÂ)
ÁÓ˜ Ï˘ ˙ÂˆÓÓ ˜¯ ÏÎÂ‡ ‰È‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÌÓ‡
ÂÈ˘Ó˘ÓÂ ÂÈ˙¯˘Ó Û‡Â ,Â˙È· È· ÌÏÂ‡Â ,‰¯ÂÓ˘
,˙ÂËÂ˘Ù ˙ÂˆÓÓ ÌÈÏÎÂ‡ ÂÈ‰ ÂÁÏÂ˘ ÏÚ ÂÏÎ‡˘
ÔÎ ÂÓÎ .ÍÏÈ‡Â ‰ÈÁË ˙Ú˘Ó ˜¯ ˙Â¯ÂÓ˘ ÂÈ‰ ¯˘‡
Ï˘ ÔÂ¯Á‡· ÂÏ‡ ˙ÂˆÓÓ ÏÎÂ‡ ‰È‰ ¯ÊÚÏ‡ ÌÈÈÁ È·¯
ÂÁÏÂ˘ ÏÚ ÔÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎÏ Ì‰Ó ˜ÏÈÁ Û‡Â ,ÁÒÙ
.¯Â‰Ë‰
˘Ë‡˜ÂÓÓ È·¯‰ ÏÚ ‰·È·Á ‰˙È‰ ÍÎ ÏÎÂ
˙·· ˙ÂˆÓ ‰ÓÎ ÏÂÎ‡Ï ÏÂÎÈ ‰È‰˘ „Ú ,‰ˆÓ ˙ÂˆÓ
ÈÎ ,¯ÙÒÓ ‰È‰ ÍÎ ÏÚÂ .Ô‰Ï˘ ˙Â·È·Á‰ ·Â¯Ó ,˙Á‡
·"Î ÌÚÙ ÏÎ‡ ‡"ÚÈÊ ·ÂÓÈ¯Ó ˘¯È‰ È·ˆ È·¯ ˜"‰¯‰
‰˙È‰ ‡Ï ˙Â¯Á‡ ÌÈÓÚÙ·˘ Û‡ ,˙Á‡ ˙·· ˙ÂˆÓ (!)
.ÍÎ ÏÎ ‰·Â¯Ó Â˙ÏÈÎ‡

È‰ÂÊ ÈÎÂ ...˜È„ˆ‰ Ï˘ ‰¯Â·Á‰ È· Â‡ÏÙ˙‰
‡Ï˘ ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Ô‰ ?˜È„ˆ‰ Ï˘ Â˙ÏÈÙ˙
?ÂˆÈÓÁÈ ‡ÏÂ ˙Â˘·È Â¯‡˘È ÌÈËÈÁ‰ Ê‡ ÈÎÂ ,Ì˘‚ „¯È
‡ ÂÚÓ˘ :ÌÚÂ· Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈˆÂÁ ·¯‰ ‰Ú
‡Ï‡ ...ÏÏÎ· ‰ÏÏ˜Ï ÂÊ ‰ÏÈÙ˙· È˙ÂÂÎ˙‰ ‡Ï .È˙Â·¯
,„·Ï· ÌÈÙÂËÙË ,ÌÈÏ˜ ÌÈÓ˘‚ ˜¯ Â„¯È Ì‡ ?È‡Ó
˙‡ ¯È˙‰ÏÂ "‡ÏÂ˜" ÂÊÈ‡ ‡ÂˆÓÏ Â‡ ÌÈÏÂÏÚ Ê‡ È¯‰
‡Ï Ô‰ ÈÎ ÔÂÚËÏÂ ,Ì˙¯Èˆ˜ ÏÚ ÂÏÓÚ˘ ÌÈËÈÁ‰
...ÍÎ ÏÎ Â·Ë¯
¯·Î Ì‡˘ ,ÌÈÓÏÂÚ‰ ÔÂ·¯ ˙‡Ó È˙˘˜· ÔÎÏ
Ì˘‚ ‰Ê ‰È‰È˘ ÈÊ‡ ,Ì˘‚ ÂÈ˘ÎÚ „¯È˘ ‰¯ÈÊ‚‰ ‰¯Ê‚
¯È‡˘È ‡Ï ¯˘‡ ,ÌÈÏÂ„‚ ˙ÂÂÙË˘ Ï˘ Ì˘‚ ,˙ÂÙÚÏÊ
...˙ÂÏÂÒÙ Â‡ ˙Â¯˘Î ÌÈËÈÁ‰ Ì‡‰ Â·Ï· ˜ÙÒ ÏÎ
...‰¯ÂÓ˘ ˙ÂˆÓ Ï˘ Ô˙Â¯˘Î· Â˘‡¯ Ï˜ ‡Ï˘ È„Î
˙‡ ÔÈˆÂÁ ‰˜„ˆ È·¯ ˜È„ˆ‰ ‰ÏÈÎ Í‡ ,È‰ÈÂ
.ÌÂÈÊ· Â¯È‡‰ ˙ÏÎ˙‰ ÈÓ˘Â ÌÈ·Ú‰ Â¯ÊÙ˙‰ Y ÂÈ¯·„
,ÔÈˆÂÁ ‰˜„ˆ È·¯Ï ,‡Ù¯ÓÂ ‰˜„ˆ ˘Ó˘ Ì‰Ï Á¯Ê˙Â
...ÂˆÈÓÁ‰ ‡Ï˘ ÌÈËÈÁÏ Û‡Â ,Â˙¯Â·Á È·Ï
( עמ' קלב,')כר בית ה

a

a

a
...çî÷ì çî÷ ïéá

,‡"ÚÈÊ ÔÈÈË˘¯Â· Ì‰¯·‡ È·¯ ˜"‰¯‰ ‰ÏÈ‚ ÌÚÙ
ËÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈËÁÂ˘Ï ·Â˘ËÎÂÒÓ '¯Ê È·‡'‰
˘È˘ ‰Ó‰· ÌÚ ÈÏ‡ ÌÈ‡· Ì˙‡ ¯˘‡Î :ÂÈ˙ÂÒÂÓÎÓ
,È˙È·Ï ¯˘·‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ˘ „ÈÓ È¯‰ ,‰Ï‡˘ ‰·
.Â‡Ï Ì‡ ¯˘Î ‡Â‰ ¯˘·‰ Ì‡‰ ˘Á ÈÈ¯‰
Ì‡‰ ‰˘‚¯‰ ÈÏ ˘È ÁÒÙ· Ì‚" :Û ÈÒÂ‰ ÍÎ ÏÚÂ
Û¯˘‰ Ô¯Ó ,È˙ÂÁ ,ÌÏÂ‡Â .ıÂÓÈÁ ˘˘Á ÏÎ‡Ó· ˘È
ÔÈ· Û‡ ÔÈÁ·‰ÏÂ ˘È‚¯‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó
"...‰ÏÈ‚¯ ‰ˆÓÏ ‰¯ÂÓ˘ ÁÓ˜Ó ‰ˆÓ
( ע,)אביר הרועי ח"א

a

a

a
...åúéáá øùåòå ïåä

·‡Ê ˜ÁˆÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ ÂÈ·¯Â˜ÓÓ „Á‡
ÈÓÈÓ „Á‡· ÌÚÙ ÚÈ‚‰ ,˜ÒÈ¯·Ó Ï"ˆÊ ˜È'ˆÈÈ·ÂÏÂÒ
‰‡¯ Ú˙ÙÏ .˜ÒÈ¯·Ó ·¯‰ Ï˘ Â˙È·· ¯Â˜È·Ï ÁÒÙ‰
‰ÏÂÚ ‰˙È‰˘ ,ıÚÓ ‰ÏÂ„‚ ‡ÒÙÂ˜ ·¯‰ Ï˘ Â¯ˆÁ·
‡ÒÙÂ˜· ˘È ‰Ó" :˘È‡‰ Ï‡˘ .ÏÂ„‚Â ˜ÊÁ ÏÂÚÓ·

ÌÈ„ÚÂÓ‰

ÁÒÙ‰ ‚Á

,Ô‡ÎÏ ˙‡·˘ ˙È˘Ú ·ÂË ,È¯È˜È È·" :ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ
.Í˙ÚÂ˘È ‡Â·˙ ‡Â· Ô‡ÎÓ ‡˜ÂÂ„ ÔÎ˘ ,ËÒÚÙÏ
ÏÚ ÍÎ ÏÎ „ÈÙ˜‰Ï Í˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ˙‡ ‰‡¯ ‰"·˜‰
ÁÓ˜ ÍÏ ‰È‰È˘ ÍÏ ÁÈË·Ó È‡ ÔÎÏÂ ,‰¯ÂÓ˘ ÁÓ˜
¯˘‰ ÔÓ Ï·˜Ï ÏÎÂ˙ ÈÎ ÍÏ ¯„Ò‡ È‡ .‰¯ÂÓ˘
‰¯ÂÓ˘ ‰ˆÓ ÍÏ ‰È‰È ÍÎÂ ,‰¯ÂÓ˘ ÁÓ˜ ‰ÂÓÓ‰
."ÁÒÙ‰ ˙ÂÓÈ ÏÎÏ
·Â˘ ÚÈ‚‰ ,¯Á˘ ÌÚ ˙¯ÁÓÏ .‰Â‰ ÍÎ ÌÓ‡Â
È‰ÈÂ ,‰ÂÓÓ‰ ¯˘‰ Ï˘ Â„¯˘ÓÏ ¯ÊÚÏ‡ ÌÈÈÁ È·¯
,˙ÂÙÈ ÌÈÙ ¯·Ò· Â˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ ,¯˘‰ Â˙Â‡ ‰‡¯ Í‡
:ÌÈ˙¯˘Ó‰ ÏÎÏ ¯Ó‡ Ê‡Â ,ÏÂ„‚ „Â·Î· Â‰Ï·˜ÈÂ
·ÂË ÁÓ˜ Ô˙ÈÏ È‡ ·ÈÈÁ ,‡¯ÈÙ˘ ÔÈ·‡¯ ,‰Ê‰ ˘È‡Ï
Â¯Â·Ú ˙ÂˆÓ ˙ÂÙ‡Ï ÂÏ ‰È‰È˘ È„Î ,ÔÈ·ÂÒÂ ˙ÏÂÒ ‡ÏÂ
Ï˘ ‰˘˜ ‰˘ ‰˙Â‡· Ì‚ ,ÌÓ‡Â .ÁÒÙ‰ ‚ÁÏ
Â‚‰Ó ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˘Ë‡˜ÂÓÓ È·¯‰ ÁÈÏˆ‰ ‰ÓÁÏÓ
.‰¯ÂÓ˘ ÁÓ˜Ó ˙ÂˆÓ ˜¯ ÏÂÎ‡Ï
( קעג,)דרכי חיי ושלו

a

a

a

ÈÈÙ

,‰È˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ˙ÏÈÁ˙· ,‰"Ú¯˙ ˙˘·
,ÔÎ˘ .˙ÂˆÓÏ ‰¯ÂÓ˘ ÁÓ˜ ‚È˘‰Ï ‰È‰ Ô˙È ‡Ï
‡ÏÂ ÌÁÏ ‡Ï ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Â˘·Â˘Ó ÂÈ‰ ÌÈÎ¯„‰
.‰¯ÂÓ˘ ˙ÂˆÓ Ô‰Ó ˙ÂÙ‡Ï È„Î ÌÈËÈÁ ‡ÏÂ ,‰‡Â·˙
ÏÎ ‰˘ÚÂ ,Â·Ï Ï‡ ·ˆÚ˙ ¯ÊÚÏ‡ ÌÈÈÁ È·¯
Í‡ ,‰¯ÂÓ˘ ÁÓ˜ ‚È˘‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÏÂÚ·˘ È˜„ˆË
‰ÒÈ Ì˘ ,ËÒÚÙ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ÂÓˆÚ· ÚÈ‚‰ ‡Â‰ .‡Â˘Ï
ÈÎ ,‰ÏÎÏÎ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯˘‰ Ï˘ Â·Ï ÏÚ ¯·„Ï
,‰¯ÂÓ˘ ˙ÂˆÓ Ô‰Ó ˙ÂÙ‡Ï È„Î ÌÈËÈÁ ËÚÓ ÂÏ Ô˙È
˜ÏÂÁ ÏÎ‰˘ ÔÂÈÎ !ÁÓ˜ ÔÈ‡ ÈÎ ÂÚÈ„Â‰ ¯˘‰ Ï·‡
‡˜ÂÂ„ ‰˙‡ Ì‡ Ï·‡" ,ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÎÏ ‰¯Â˘Ó·
‡Ï Ï·‡ ,˙ÏÂÒ ˜¯ ÍÏ Ô˙ÈÏ ÏÎÂ‡˘ È¯‰ ,‰ˆÂ¯
."ÁÓ˜
ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÎÈ ‡Ï ˘Ë‡˜ÂÓÓ È·¯‰ ,ÌÏÂ‡Â
.Â˘Ù· ˙ÂˆÚ ˙È˘Ï Ú„È ‡ÏÂ ,˙‡Ê‰ ‰Ú¯‰ ‰¯ÈÊ‚‰
¯ÁÓÏ ÈÏÂ‡ ÈÎ ·˘ÁÂ ,ËÒÚÙ ¯ÈÚ· ÔÂÏÏ ¯˙Â ‡Â‰
.˙Â˘ÚÏ ‰Ó ˙„Î ÂÁÂÓ· ‰ˆÚ ‰"·˜‰ Ô˙È ¯˜Â··
˘Â„˜‰ ÂÈ·‡ ÂÓÂÏÁ· ÂÈÏ‡ ‰Ï‚ ,‰ÏÈÏ Â˙Â‡·
,"‰·Â˘˙ ÈÎ¯„" ÏÚ· ‡"ÚÈÊ ˘¯È‰ È·ˆ È·¯ ˜"‰¯‰

להשיג גם בכרכים
וגם בחוברות

