פרשה מפורשת

הרב דוד שרעבי

פרשת לך לך תשפ“א זמני השבת:
כניסה4:16 :

צאת5:27 :

שקיעה4:55 :

ר“ת6:07 :

מזל טוב!

)י"ב ד'( וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים
ושבעים שנה בצאתו מחרן,
אברהם נצתווה על הניתוק הגמור ממקומו ,וכאן מפורש שאברהם הלך
כאשר דיבר אליו ה' ,היינו שהליכתו היתה בניתוק גמור מארצו
וממולדתו ומבית אביו ,אבל לוט אפילו שהוא גם כן הלך ,בכל זאת לא
התנתק מהעבר ,ועל כן רק כתוב בו ”וילך אתו לוט“ ,שהליכתו הייתה עם
אברהם אבל לא הליכה של ניתוק!

הר‘ ישראל רבינוביץ ורעיתו

הי“ו

על אירוסי הבן יוסי הי“ו

הרב אפרים גילקרוב ורעיתו

הי“ו

אירוסי הבת הי“ו

הר‘ משה בן ישי ורעיתו

)י"ב ד'( וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים
ושבעים שנה בצאתו מחרן,
בן שלש הכיר אברהם את בוראו ,ומשמיע לנו הפסוק כאן שעברו עוד
שבעים ושתים שנה של עבודה עד שהקב"ה נתן לו מתנה ,אבל בימינו
תראה בעלי תשחורת )צעירים שעדיין לא הלבין שערם( המשפיעים
ברכות לרוב מה שבאברהם היה שייך רק אחר שבעים וחמש שנה ,ועיון
נוסף יש כאן שיש שמתבגרים מהר בעבודתם עבודת השם ,ונעשים
כזקנים התשושים ,ואילו באברהם רואים שבן שבעים וחמש היה מתגבר
עוד בעבודה ובעיקרה.

הי“ו

על אירוסי הבת הי“ו

הרב דוד שרעבי ורעיתו

שליט“א

על נישואי הבת
קידוש אחר התפילה בחצר ביתם שברחוב לשם 21
הציבור מוזמן

ברכה שמחה ונחת באורך ימים ושנים!

נתרם על ידי ר‘ חגי חיות הי“ו
ברכה שמחה פרנסה ונחת

)י"ב ה'( ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר
רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה
כנען,
וקשה שהזכיר את הרכוש לפני הנפש ,וכן קשה שפירש הפסוק שרכוש זה הוא רכוש שרכשו ,וכי תסבור שהם גנבו? אם כן מפני מה פירש הפסוק ואת רכושם
אשר רכשו.
ושני הקושיות מתורצות כאחת ,שיש אנשים אשר עוברים מארצם וממולדתם לארץ ישראל ,אמנם את רכושם ומקור פרנסתם השאירו בארץ שיצאו משם,
וכיון שכך שוב אין זה ניתוק כי מחובר עדיין לארצו על ידי עסקיו ומקור פרנסתו ,לכן ביאר הפסוק שאברהם לקח את רכושו אשר רכש ,היינו שלא רק את
המטלטלים ,אלא אפילו הקרקעות לא השאיר אלא מכר את הכל עבור הניתוק כדי ללכת לארץ ישראל ,וזה שכתוב אשר רכשו היינו שכעת מכר גם את את
הקרקעות ,ולפי זה מבואר היטב שהזכיר את הרכוש לפני הנפש ,והוא בגלל שאברהם היה צריך להתנתק גם מבית אביו ,על כן היה צריך להתנתק מכל מי
שעדיין היה לו חיבור עם ארצו ומולדתו ואפילו אם הוא קרובו ,ולוט עדיין חיבור היה לו והיה אברהם צריך להתנתק גם מלוט ,אלא מה שלא התנתק גם ממנו
הוא מפני שלוט הלך עמו מעצמו ,ועל כן מטעם זה פירש הפסוק שלא תסבור שאברהם לא התנתק לגמרי כי רואים שלוט עדיין עמו ,לכן פירש הפסוק ואת
רכושם אשר רכשו שאפילו הקרקעות מכר אברהם ועשה ניתוק גמור ,ואחר זה פירש ואת הנפש אשר עשו בחרן שאינם מבית אביו ובאו עמו גם כן.
)י"ב ה'( ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען,
ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען ,בשביל מה פירש כל צעד ובלשון כפול של יציאה לארץ כנען וביאה לארץ כנען ,ואפשר ליישב על דרך של כל מקום
שצדיק יוצא ממנו פנה הודה פנה זיוה ,היינו שהיה יציאה שעושה רושם ,וביאה שעושה רושם ,אמנם בעוד דרך אפשר ליישב שיש אנשים אשר לומדים
בישיבה וכל הנהגתם היא הנהגה של בן תורה ,אמנם כשינוח מעט לטייל אז מיקל מעט בלבושו במנהגו ובדקדוקיו ,לכן באברהם כתוב ויצא ויבוא שכשם
שיצא כך בא אף שהלך בדרך מחוץ לבית המדרש.
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המשך מעמוד 1
)י"ב י'( ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב
בארץ,
חזר לומר כי כבד הרעב בארץ לפרש שלא ירד מפני הרעב בלבד,
אלא רק כי כבד הרעב שאז היה זה הכרח גדול ,אבל במגילת רות
לגבי אלימלך כתוב ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך
איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו ,ושם
היה הקפדה על העזיבה מפני הרעב כי לא היה  -כבד הרעב ,ומלמד
שאין לעזוב את ארץ ישראל מפני קושי.

)י"ב ו'( ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז
בארץ,
וברש"י כתב ,עד מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם
בשכם ,ונראה שהדיוק שהלך לשם בדוקא ולא רק עבר כדרכו הוא
מזה שקראו הכתוב שכם אף שאין זה שם המקום כעת ,וכמו שפירש
רש"י אחר כך  -אלון מורה  -הוא שכם ,הרי ששכם אין זה שמו כעת
בדוקא ,אם כן למה קראו הכתוב שכם ,אלא על כרחך על שם עסקי
שכם שיהיה בעתיד.

יום ראשון
בשעה 4:00
מכירת מצעים
וסמיכות
ועוד...
במתחם בתי
הכנסת
בהר שמואל
להכנסת כלה
ועוד...

פרפראות

הרב משה קליין

"ואגדלה שמך"
"זה שאומרים אלוקי יעקב" )רש"י( מובא
בספרים :אברהם יצחק ויעקב-י"ג אותיות,
כמנין "אהבה" וכנגד י"ג מידות של
רחמים ,וכן "שרה רבקה רחל לאה" י"ג
אותיות וביחד כ"ו כמנין שם הוי"ה ,וזה
הענין של "זכור לנו ברית שלוש
עשרה".והרמב"ן מוסיף ,שלכן נוסף
לאברהם האות ה' כדי שלאבות יהיו י"ג
אותיות כמספרן אצל האמהות ,לכך ,אם
יעקב נקרא ישראל ,אז מתוספת אות
ויצטרך להקרא אברם ,ולכן "ואגדלה
שמך" ,זה שאומרים "אלוקי יעקב" היינו
להוסיף לך אות ,ואז יהיה נקרא יעקב ולא
ישראל ,וזה שנאמר "לולא ה' שהיה לנו",
לולא ה'"-הא""-יאמר נא ישראל".
)פרדס יוסף(
"קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת
ואיל משולש" האבן עזרא מפרש "יש

אומרים ג' עיזים" ואילו דעתו של האבן
עזרא עצמו ,שמדובר בעז בת שלוש שנים
או בעגלה בת שלוש שנים ,הרמב"ן
לעומתו אינו סבור כך ואומר שלא מדובר
בעגלה בת שלוש שנים ,שהרי בגיל שלוש
היא כבר נקראת פרה ומצטט את דברי
חכמינו" :עגלה בת שתיי ם פרה ב ת
של וש " )פ רה א' א'( א לא ש הכ וונ ה
לשלושה קורבנות :עולה ,חטאת ,שלמים,
והמילה משולשת באה לרמז שיביא אותן
רצופות.הציווי של הקב"ה אל אברהם
בפירוט של הקורבנות ,באה לרמז על
הברית שכרת ה' עם אברהם ,עגל עז איל
תר גוזל =  ,867זה ברית אברם =  ,867כפי
שהתורה מעידה בהמשך" :ביום ההוא
כרת ה' את אברם ברית".
)משב"א(
"ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה"...
מובא במדרש :מצרים ,מ"ם פתוחה
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בתחילה ומ"ם סתומה בסוף ,לרמז שעבד
הנכנס שם אינו יוצא משם לעולם לכן
נאמר כאן" :וירד אברם מצרימה" כי
אברהם סלל את הדרך לבניו שיוכלו
לצאת משם וזה מצרימה ,לא למצרים,
שתה יה המ "ם סת ומה ,א לא ,ב ה" א
פתוחה בסוף שיהיה להם פתח לצאת
)כרם הצבי(
משם.
"את ברע מלך סדום"
כשר' יהונתן אייבשיץ היה ילד ולמד
ב"חדר" ,שאלו המלמד :מה היה שמו של
מלך סדום? כתוב בפרשת לך לך ,ברע מלך
סדום-השיב הילד ,ומדוע בסדר הקטורת
שאנו אומרים לפני התפילה נאמר" :מלח
סדומית רבע"? שאל המלמד" ,ברע"
ו"רבע" היינו הך-ענה הילד ,מתחילה היה
שמו של מלך סדום "ברע" ,אבל הרי סדום
וכל אשר בה נהפכה ,אז נהפך שם המלך,
מ"ברע" ל"רבע".

למדני חוקיך

הרב חיים דדש
רק כמלא לוגמיו דלא מהני לפטור המשקין אפילו היו המשקין לפניו
בשעת ברכה .והנה אף שבמשנה ברורה סתמנו שלא כדבריו מפני
שהרבה אחרונים חולקין ע"ז וסוברין דאפילו בלא קבע לשתות יין
ג"כ מהני לפטור שאר משקין כשעומדין לפניו בשעת ברכה מ"מ
נראה דאין להקל רק כששתה עכ"פ כמלא לוגמיו שהוא שיעור
חשוב דמייתבא דעתיה דגם לענין קידוש כמה גדולי ראשונים סוברין
דאינו יוצא בפחות ממלא לוגמיו כמבואר בסימן רע"א סי"ד בביאור
הלכה עי"ש ואף שאנו מקילין בדיעבד וסוברין דשיעור כולם מצטרף
למלא לוגמיו היינו רק לענין לצאת ידי מצות קידוש אבל לא דלהוי
זה הטעימת משהו שיעור חשוב שיהיו כל המשקין ששותה אחריו
טפלין לו.
באור לציון כתב מי שיצא ידי חובת קידוש על ידי שמיעה מאחר,
אם לא טעם כלל מכוס הקידוש צריך לברך על המשקין שרוצה
לשתות ,אבל אם טעם אפילו רק מעט יין ,אינו מברך על שאר משקין
ששותה לאחר הקידוש .והטעם שאם לא טעם מהיין לא שייך לומר
שהמשקין טפלים ליין ,ולכן צריך לברך עליהם .אבל אם טעם אפילו
מעט יכול לשתות שאר משקין ,וכמבואר בשו"ע בסימן קע"ד סעיף
ב' שיין פוטר שאר משקין .ואעפ"י שבבאה"ל שם ד"ה יין כתב שאין
פוטר שאר משקין אא"כ שתה מלוא לוגמיו ,מפשט לשון השו"ע שם
משמע שאף בטעימת יין כל שהוא פוטר שאר משקין ,ואינו צריך
לברך ,וכן הביא בשער הציון שם ס"ק ט' בשם דרך החיים,
וכן הרב ביחוה דעת כתב השומעים קידוש ומכוונים לצאת ידי חובת
הקידוש ,אם טעמו מעט מן היין אפילו טעימה בעלמא ,ורוצים
לשתות שכר או שאר משקים ,אינם צריכים לברך עליהם ,שהיין
פוטר כל מיני משקים ,אבל אם לא טעמו כלל מן היין ,צריכים לברך
על המשקים ששותים אחר הקידוש ,ורק המשקים ששותים בתוך
הסעודה אינם טעונים ברכה.
בשמירת שבת כהלכתה כתב שיכוון במפורש לא לצאת ידי חובה
בברכת היין ואז יברך לכ"ע ,אולם דעת הרב אלישיב והרב שינברג
שלא מועיל עצה זאת מפני שהיין שפוטר שאר משקין הוא מדין
שהם טפלים ליין וא"כ אם היו לפניו עדיין יש להסתפק בזה ,
לסיכום  :אדם ששומע קידוש ואין טועם מהקידוש ,כגון בשבתות
חתן או בשאר שמחות ,אם בא לשתות שאר משקים לדעת המשנה
ברורה ,ודעת הרב עובדיה  ,ועוד מפוסקי האשכנזים  ,וצריך לברך על
המשקין אפילו אם היו לפניו  ,וכן דעת האור לציון.

השומע קידוש וכיון לצאת ידי חובה ולא טעם מהיין
ואח"כ רוצה לשתות יין או מים האם צריך לברך
הגמרא במסכת ברכות )דף מא ע"ב( אמר רבי חייא ,פת פוטר כל מיני
מאכל ,ויין פוטר כל מיני משקים .והתוספות שם כתבו ,שאין הלכה
כרבי חייא ,ואין היין פוטר שאר משקים .וכן נראה דעת הרמב"ם
שהשמיט דין זה .אבל הרא"ש ורבינו יונה פסקו הלכה כרבי חייא,
שיין פוטר כל מיני משקים.
הבית יוסף בסימן קעד כתב ,וז"ל בפרק כיצד מברכין )מא (:אמר רבי
חייא פת פוטרת כל מיני מאכל ויין פוטר כל מיני משקים .ואף על פי
שכתבו התוספות )ד"ה ויין( דכיון דלית הלכתא כוותיה במאי דאמר
פת פוטרת הכי נמי לית הלכתא כוותיה במאי דאמר דיין פוטר
הרא"ש )ריש סי' כו( פליג עלייהו וכתב דאע"ג דלית הלכתא כוותיה
בפת פוטרת ביין פוטר מיהא הלכתא כוותיה וכן דעת ה"ר יונה )כט.
ד"ה ופליגא( וכתב הרשב"א )מא :ד"ה אי הכי( גבי הא דאמרינן אי
הכי יין נמי נפטריה פת והא דאמרינן יין פוטר כל מיני משקין לאו
במשקים הבאים בסעודה קאמר דמשקים הבאים בסעודה אינם
טעונים ברכה כלל כדאמרן אלא בקובע עצמו לשתות קאמר שהן
טעונים ברכה אלא שהיין פוטרן עכ"ל  ,וזהו שכתב רבינו ואם הביאו
להם גם שאר משקין אחר הסעודה :כתבו התוספות בפרק כיצד
מברכין )מג .ד"ה הואיל( גבי הואיל ואין בית הבליעה פנוי צריך עיון
קצת מהבדלה שאנו מבדילים ועומדים היאך אנו פוטרים זה את זה
מיין ומהבדלה אחרי שאין אנו יושבים ולא מסובין ושמא יש לומר
מתוך שקובעים עצמם כדי לצאת ידי הבדלה קבעי נמי אכולה
מילתא לכך נאה וטוב למבדיל וגם לשומעים שישבו בשעת הבדלה
שאז יהיה נראה כקבע ופוטר אותם וכן כתב המרדכי שם .
וכן פסק בש"ע שולחן ערוך סימן קעד סעיף ב ,יין פוטר כל מיני
משקין .הגה :אפילו מברכה ראשונה )הר"י פרק כיצד מברכין וב"י
בשם הפוסקים(.
וכתב במשנה ברורה ודע שאם קידש על היין והוציא אחרים בברכתו
אם לא טעמו מכוס של קידוש ורוצים לשתות שארי משקין אף שהיו
לפניהם בשעה שבירך על היין צריכים לברך על המשקין כי הטעם
שיין פוטר הוא משום שכל המשקים טפלים לו וכשאינו שותה לא
שייך טעם זה ועיין בבה"ל מה שכתבנו עוד בענין זה :ובביאור הלכה
כתב  ,ודע דהא דיין פוטר כל מיני משקין היינו אפילו לא כוון בעת
ברכתו לפטור אותם אלא בסתמא אפ"ה אמרינן דממילא נטפלים לו
ועיין בח"א ובנ"א שכתב דדוקא בשותה יין בקביעות אבל לא בשותה
כוס אחד או ב' ואין בדעתו למשוך עצמו ביין וכ"ש כשמקדש ושותה

שמחה גדולה באירוסי בתם של
הר‘ משה בן ישי ורעיתו הי“ו

”כבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' .נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות
נתונים בהסתר פנים ח“ו ,וגם איתא בזוה“ק פרשת נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא
וגורם מסכינותא לביתא .על כן נדב לבי בעז“ה לאסוף את כל מאמרי חז“ל השייכים לענין זה,
ולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה ,וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה ,שעי''ז
היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור ,אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה
הגדולה הזאת ,ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב“א“ )החפץ חיים  -ספר גדר עולם(
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עיון הפרשה

הרב דוד וייס

מאמר ולה שפחה מצרית ) בראשית ט"ז א'(
אמר לרבי שמעון שהיה דואג ולא ידע על מה הוא יוצא ליהרג
וברש"י  :בת פרעה הייתה וכשראה ניסים שנעשו לשרה אמר אמר לו רבי האם מימיך בא אצלך אדם לדין תורה או לשאלה
מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר .והנה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך )בסך הכל כוס תה!( והתורה
אף על פי שהייתה בת מלך והיא הייתה הבת של פרעה עם כל אמרה אם ענה תענה אותו אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט
אמר לו רבי שמעון נחמתני רבי !
זה שלחה אביה להיות שפחה בביתו של אברהם אבינו !
ובאמת אנחנו רואים מה עלה בגורלה שזכתה לדברים הרבה נורא מאד עומק הדין  .ובזמנינו שנוהגים לסדר חדרי המתנה
בבית זה והרי הגיעה למעלות כה עליונות שהייתה רגילה ושמה יחכו אנשים שצריכין לראות את הרופא או את העורך
לראות מלאכים ! וגם בעת נדודים במדבר ראתה את שלוחיו דין ופעמים שצריכים לשבת שם זמן לא מועט }יכול להיות
שאנחנו לא היינו מרגישים את זה בכלל ואם
של מקום ! ורש"י מדייק שהייתה רגילה
היה אפשרות לקבל שם כוס קפה או לקרוא
לראותם שהרי מנוח ראה מלאך רק פעם
עיתון היינו שמחים אבל כמדומה שעוברים
אחת ואמר מות נמות וזו ראתה מלאכים
”וכתוב בזוהר
על לא תענון.
ארבע פעמים בזה אחר זה ולא חרדה ) רש"י
והנה על מערכת היחסים בין שרי להגר כתבה
לקמן ט" י"ב(.
הקדוש כי
התורה ותענה שרי ותברח מפניה ורש"י כתב
זאת ועוד שנתנה אותה שרה לאברם אישה
שהייתה משעבדת בה בקושי .וחלילה לנו
לו לאישה וגם ילדה לו בן הרי העניקו לה
החשבון האחרון
לראות את הדברים כפשוטם  .שרי לא הייתה
והוריקו לה ברכה עד בלי די .ואם נצא לחפש
משיח
ביאת
לפני
משעבדת ! אבל – וכך אומר האברבנאל -הגר
איזה סיכוי היה לה בהיותה מלכה
הייתה חסרת נימוסים ופורעת מוסר .כל מלה
באיטליה  ...נצא ונחפש באיטליה מה נחזה
צדקנו יהיה עם
שלישית שיצאה מפיה לא הייתה מילה
בה ומה תשיג שם .
ואז
ישמעאל
זרע
גסה ...וזה לא התאים לביתו של אברהם
ואת כל זה ידע פרעה מראש ומה הפלא אם
אבינו .היא הייתה זקוקה דחוף לחינוך ואת
אמר שמוטב לבתי אם תהיה שפחה בבית
יראה ה' בעניינו
זה עשתה שרי והתורה קוראת לזה עינוי ! כי
זה  .ארורים הם הרשעים ותאלמנה שפתי
וישיב להם
כנראה הגר לא חפצה בחינוך הזה וחינוך
שקר המשמיצים את שומרי התורה
שא י נו ל רצ ו ן נ ח שב ל ע י נ וי ! ר ב ות י נ ו
בנימוסיהם לאשה בכלל ובפרט למשרתת
שבעתיים על
מסתכלים על זה בחומרה רבה הרמב"ן רואה
בבית  .בהיותי ילד שהתה בבתינו משרתת
בזה סיבה למלחמה העזה של ישמעאל לעם
פעלם ואותנו
נכריה  .היא הייתה מבוגרת ובהיותה כבת
ישראל.
שלושים וחמש היא מצאה חתן והתכוננה
למען
מהרה
יגאל
והנה המלאך אמר להגר שובי אל גבירתך
לבנות לעצמה בית  .והנה ביום לפני החתונה
והתעני תחת ידיה והרב הירש כותב
תפסה אותה אמי בוכה ואמרה לה אמי מה
שמו אמן כן יהי
שהמלאך אמר לה שתשוב ותשתעבד לשרה
לך בוכה ? מחר יהיה היום המאושר בחיים
“
רצון
מרצונה  .זה היה תנאי  .שהיא תכיר בעליונות
שלך ! ענתה לה המשרתת כי עד היום היו לי
של שרה אבל מדגיש הרב הירש והוא כותב
חיים טובים אבל מה יהיה לי מחר אינני
את זה פעמיים שהגר לא חזרה ובוודאי לא
יודעת !
ואולי ראה פרעה יותר מזה כי הוא ראה שהייחסים בין אברהם חזרה מרצונה ! הוא לא כותב את הסיבה למה היא סירבה
לשרה לא השתנו מיום החתונה! וכך ראיתי מפרשים לשוב מרצונה והוא גם לא כותב איך הגיבה שרה לעובדה
שמסבירים את "עוד ישמע בערי יהודה וכו' קול חתן וקול הזאת ! וכתוב בזוהר הקדוש כי החשבון האחרון לפני ביאת
כלה" שלכאורה מה מיוחד ב"קול חתן וקול כלה" האם לחתן משיח צדקנו יהיה עם זרע ישמעאל ואז יראה ה' בעניינו וישיב
ולכלה יש קול מיוחד ?אלא שגם אחרי שנים רבות מיום להם שבעתיים על פעלם ואותנו יגאל מהרה למען שמו אמן כן
החתונה עדיין מדברים בשפה מיוחדת – באותה שפה ישנה יהי רצון .
שדיברו בזמן חתונתם ! ובאמת דווקא שפחה רואה יותר הרמב"ן ברוח קדשו רק הוא יכל לומר דרש כזה בחטא אמנו
מאשר אנשים אחרים וזה מה שרצה פרעה שתלמד בבית ומשפט שמים מה גדול הוא  ,ובאמת גם לא אנחנו החוטאים
בו ובאמת הנה כמה אלפי שנים עברו מאז ואנו מחוללים
אברם ושרי.
ומדוכאים ותזנח משלום נפשנו מצאצאי אותו פרא אדם .
ב.
והנה בחומש שמות ) כ"ב פסוק כ"א ( כתבה התורה כל אלמנה
ויתום לא תענון וכתב שם רש"י הוא הדין לכל אדם אלא שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים
המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.
שדיבר הכתוב בהווה והמכילתא מביא שם שרבי ישמעאל
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מעשה שהיה...
"אמונה וביטחון" בענייני השקפה.
במלחמת העולם הראשונה גלו ה"חזון איש" ואשתו לכמה מקומות.
בעיר סטויבץ ,הוא כתב )בסוף חידושיו לגמרא עירובין(" :חידוש זה
חידשתיו במרתף בסטויבץ ,כשהתעופפו כדורי מות ממעל לראשי".
שם הוא קבל תואר "רב" למשך שנה ,כדי שישתחרר מחובת הגיוס
לצבא הרוסי .אחרי כן עבר למינסק ,עיר שאליה הגיעו גדולי תורה
כמו רבי חיים מבריסק ובנו רבי וולויל סולובייצי'ק ,הסבא
מסלובודקה ,ורבי ירוחם מיר.
אחרי המלחמה כשירד על רוסיה מסך הברזל הבולשביקי ,חזר רבי
אברהם ישעיה במאמצים רבים לליטא ,ובשנת תר"פ הגיע לוילנא,
שם התגורר שלש עשרה שנה עד שעלה לארץ ישראל .בתקופה זו
הוציא עוד שלשה כרכים של "חזון איש" )על עניני מוקצה ,עירובין,
גיטין וקידושין( .בכל פעם שהדפיס ספר חדש גרם לו הדבר שמחה
עילאית ,וכך התבטא" :כשספר שלי יוצא לאור עולם ,אני שמח מאד,
כאדם המוליך את בנו לחופה" .כיוון שהיה חשוך בנים ,כוונתו היתה
מעומק לבו.
בוילנא היו לו קשרים הדוקים עם רבי חיים עוזר גרודזנסקי ,רבה של
וילנא ,שהעריך מאד את ה"חזון איש" והתייעץ אתו בענייני דיומא.
גם רבי משה בלוי ,שלוחה דרבנן דירושלים ,נקשר אליו בידידות.
בשנת תרצ"ג עלה רבי אברהם ישעיה לארץ הצבי .בתחילה גר בתל
אביב ,אחרי שלשה שבועות עבר לדירה בת שני חדרים בבני ברק,
ושם בבני ברק השתקע עד ליומו האחרון .שינוי המקום השפיע עליו
שינוי בהליכות חייו  -עתה חדל להסתתר ,והתחיל לשאת בעול
הציבור.
מעונו נהפך לתל תלפיות לכל יהודי  -מחכמי הדור עד לאלמנה
עלובה .ביתו היה פתוח לכל אדם ובכל שעה .כאשר הוא ראה פרצה
בחומת הדת ,התגבר רבי אברהם ישעיה כארי לסתום אותה ,כגון
השימוש בחשמל בשבת ,או "היתר המכירה" בשמיטה.
השפעתו גדלה עד שתוך זמן קצר נחשב ה"חזון איש" כגדול הדור.
לא רק כעמוד ההלכה למעשה אשר פנו אליו ,אלא גם כעמוד החסד
וההדרכה לבני תורה .נהרו אליו מכל החוגים .ידוע שרופאים מומחים
התפעלו מידיעותיו אף שמעולם לא למד בספרי רפואה ,והכרעתו
הצילה אנשים ממוות.
היה בידידות עם האדמו"ר מויז'ניץ ,רבי חיים מאיר הגר .פעם יצא
הרבי מביתו של ה"חזון איש" ואמר בהתלהבות" :הוא הרי אורים
ותומים ממש!" פעם הסטייפלר ,רבי יעקב ישראל קנייבסקי ,נכנס
אליו בשעה מאוחרת בלילה לשאול משהו ,ונדהם לראות את ה"חזון
איש" שקוע בלימודו ומעין עטרה של אור מקיפה אותו.
גם בענייני הזמן ,רבי אברהם ישעיה דיבר באספקלריא המאירה.
כשקמה המדינה בשנת תש"ח ,הוא אמר" :אין זו אתחלתא דגאולה,
אלא סיפא דגלות".
בליל שבת קודש ,ט"ו בחשוון ,כבה אורו ,והוא בן שבעים וחמש
שנים .בשעה שתיים אחרי חצות לילה ,העיר ה"חזון איש" את הבחור
שישן בחדרו ואמר לו שאינו חש בטוב .הבחור חיפש את התרופה
בחושך ,ברם לא מצא אותה במקומה .מיד הוא העיר את הסטייפלר
שישן בחדר הסמוך ,וכאשר הוא הבחין שמצבו כה חמור ,הוא הדליק
את החשמל בלי כל היסוס כדי לחפש את התרופה ,וציוה לבחור
לרוץ להביא את הרופא הפרטי של ה"חזון איש" .אולם ,נשמתו
נסתלקה לגנזי מרומים בטרם הגיע הרופא ,בשעה שהסטייפלר נותר
אתו לבדו.
ביום ראשון נטמן גדול הדור בבית החיים בבני ברק ,כשאלפים הלכו
אחרי מיטתו .זכותו יגן עלינו אמן.

רבי אברהם ישעיה קרליץ  -בעל "חזון איש"
)ט"ו בחשון תשי"ד(
העיד רבי אברהם ישעיה על עצמו" :התורה שבעל פה נשארה כמות
שהיא ...אלא בכל דור ודור הקב"ה יושב עם חכמי תורה וממשיכין
יחדיו לכתוב אותה".
זוהי בחינתו של ה"חזון איש" ,שהכין את עצמו לכך על ידי התמדתו
המופלגת בתורה ושקידתו עליה בכל רגע ,ביראתו הקודמת לחכמתו,
ושמחת היגיעה  -שכרו.
נולד בקוסובה בארץ ליטא בשנת תרל"ט לאביו רבי שמריהו יוסף
קרליץ ,רבה של קוסובה ,רבי אברהם ישעיה בקש בקטנותו רק
לשבת באוהלה של תורה וללמוד תורה לשמה .אחרי שראה המלמד
הפרטי שלקח אביו עבורו כיצד עולה העילוי הקטן בקניין התורה
במהירות עצומה ,החזירו לאביו .אביו קבע איתו שיעור בכל יום,
ובשאר שעות היום ישב הילד בבית המדרש לבדו ועסק בתורה.
ביום הבר מצווה ,נדר רבי אברהם ישעיה נדר ,שילמד כל ימיו תורה
לשמה .למרות ניסיונות החיים ,במשך ששים ושתים השנים הבאות
קיים את נדרו במלואו.
מאז ועד שבא בברית הנישואין ועבר לגור בעיר קויידאן ,המשיך
לעמול בתורה ,למד שיעור יומיומי עם אביו ועם חברותא בבית
המדרש ,כמובן ברמה גבוהה יותר .בגיל שבע עשרה למד בצוותא עם
אחיו הגדול רבי מאיר קרליץ ועם רבי אברהם יעקב קווינט במשך
שש שעות רצופות .כשהיו מתקשים בדברי התוספות וכדומה ,היה
כל אחד מהם פותח ספר תהלים ומתפלל שהקב"ה יפתח את עיניהם
בתורת אמת.
בפרק זה נתקף בחולשה ,כמו שקרה לה'חפץ חיים' בצעירותו,
ובעצתו של הרופא למד במתינות במשך שנה עד שחזר לאיתנו.
בימים ההם התחיל רבי אברהם ישעיה להעלות על הכתב את
חידושיו ולשלוח אותם לירחונים התורניים" :הפלס" ו"המאסף",
שהופיעו בוילנא ביוזמת רבי יצחק בלאזר .הוא חתם את שמו בכינוי
"אי"ש מקוסובה" ,כוונת המילה אי"ש היא אברהם ישעיה.
באמצעות כתבים אלה נתפרסם שמו כגאון בישראל ,ורבי חיים עוזר
מוילנא אמר עליו" :כבר עכשיו ההשגחה מכשירה מאור בשביל הדור
הבא".
בשנת תרע"א ,בהיותו בן שלושים שנה ,הוציא את ספרו הראשון
"חזון איש" ,על הלכות אורח חיים ,נדה וענייני קודשים ,שקנה לו שם
עולם .ניכרת בו שיטתו המיוחדת ,שהיתה כמו דרכו של הגר"א,
הדוחה את הפלפולים ,והולך בעומק הפשט להוציא הלכה ברורה
ואמיתית .במשך ימי חייו ,הנחיל רבי אברהם ישעיה לדורות את
כתבי "חזון איש" ,המכילים כ"ג כרכים .בנוסף לזה הוציאו מעזבונו
אחרי פטירתו "קובץ אגרות" ,מכתבים על עניינים שונים ,וספר
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הלכה פסוקה

הרב יוסף שטילרמן

שמירת הלשון  -תועלת

"רכילות" ,שהתועלת הוא למנוע היזק מהניזק ,כתב החפ"ח שלא
צריך התנאי שלישי )תוכחה( ,ואולי לא צריך גם התנאי ראשון
)ידיעה ודאית(.
לשקול במאזני צדק :כתב החפ"ח ליזהר מאוד בשמירה יתירה לענין
ההיתר של "תועלת" ,שהרי אדם עומד בסכנה עצומה של איסור
סיפור לשון הרע ,ובקל יוכל להלכד בפח היצר להיות מבעלי לשון
הרע דאורייתא על ידי "היתר" זה )יב(  .וכדי לשער שיהיה תועלת
באמת ,ולקיים את כל התנאים ,צריך שיקול טוב וארוך ,וכמעט אי
אפשר לשער זאת כראוי על המקום לענות לחבירו מיד כששואל על
אדם בנוגע לשידוך או לעסק ,אלא צריך לחשוב על זה לפחות זמן
מה לפני שיענה לו)יג(.
לא תעמוד על דם רעך" :תועלת" ,פעמים שהוא היתר בעלמא,
פעמים שהוא מצוה של "ואהבת לרעך")יד( ,ופעמים שהוא חיוב גמור
של "לא תעמוד על דם רעך" .הגדר מתי נכלל בלאו של "לא תעמוד",
תלוי בדרגת הוודאות שיכול להגיע לתועלת] .אגב ,הדין של "לא
תעמוד" שייך גם במקרה שנוגע להצלת חבירו מהפסד ממון)טו([.
ובמקרה שיש חיוב "לא תעמוד" ,אסור לברוח מזה ,אלא מחוייב
לבדוק היטב כפי כוחו לקיים כל הפרטים והתנאים של תועלת ,כדי
להציל את חבירו .ואין הבדל בכל זה בין אם חבירו שואל ודורש ממנו
ומפציר עד שסיפר לו ,לבין אם עלה בדעתו לספר מעצמו)טז(.
להסביר לשומע שהוא לתועלת :הרוצה לספר ל"תועלת" ,קודם כל
יש להסביר להשומע שהוא ל"תועלת" ומותר בהלכה לספר לו כדי
שהוא יכול להגן על עצמו )יז(  .וגם במקרה שמשער )מחמת נסיון(
שטבע השומע הוא להאמין בהחלט כל מה שיספר לו ,אף שודאי
אסור להשומע להאמין בהחלט גם כשהוא לתועלת ,מ"מ מוכח
מהחפץ חיים שאין צריך להמנע מלספר לו מחמת זה)יח( .אבל אם
משער שהשומע יבוא לפרסם זאת לאחרים ,ויעבור על איסור
רכילות ,או יעשה שאר איסורים מחמת קבלתו ,בציור כזה אין היתר
להגיד לו להציל אותו מכלום)יט(.

הקדמה :בהלכות "עד אחד" מצינו ,שאין דברי עד אחד מועיל ,לכן
אסור לו להעיד ,והמעיד עבר בלאו של לשון הרע .עוד מצינו,
שבמקרה שמועיל עדות של עד אחד )כגון לחייב שבועה( ,מותר
ומחוייב להעיד .למדנו מזה ,שהוא הדין בכל לשון הרע ,אם יש
"תועלת" בסיפורו ,מותר לו לספר)א( .וכשאדם מתכוון לתועלת ,אינו
נחשב כ"לישנא בישא" ,שהרי הוא טוב במה שסיפר לתועלת .אמנם,
יש הרבה פרטים לדין של "תועלת" ,ואין להקל עד ששוקל במאזני
צדק כל פרט ופרט לראות אם באמת נכלל ב"תועלת" .מאידך גיסא,
גם אין להתעצל ולהתעלם אם באמת חושב שיהיה לתועלת ,שיכול
לעזור לחברו להגן עליו מהיזק וכדומה .ואם מתעלם ולא עוזר
לחברו ,פעמים עובר גם באיסור של "לא תעמוד על דם רעך",
וכדלקמ' בעזרהי"ת.
סוגי תועלת :בעיקר ,יש חמשה אופנים של תועלת .א( לתועלת
הניזק :לספר מה שעשה המזיק כדי שהניזק יוכל לתבוע מה שגזל
ממנו ,או לשמור את עצמו שלא יבוא לו נזק להבא)ב( .ב( לתועלת
החוטא עצמו )לשוב מדרכו( :כגון לגלות חטאיו לרבו של החוטא כדי
שהרב יכול להוכיח אותו .או לפרסם עליו שם רע עד שמוכרח
לעשות תשובה)ג(  .ג( לתועלת השלום :כדי לעשות שלום בין אדם
לחבירו .ד( לתועלת העולם :מי שפורק ממנו אחד מהמצוות
הידועות ,יש תועלת לפרסם לרבים לגנותו ולבזותו ,בעיקר כדי ללמד
את הרבים שאין הציבור סובל דבר זה)ד( .ה( לתועלת תלמידיו ובניו:
מי שפורק ממנו אחד מהמצוות שאינם ידועות לכל ,כגון שיש לו
מדות רעות ,ושייך שאינו מכיר את חומר האיסור ,לכן אין לפרסם
לרבים ,אבל מ"מ נכון להזהיר בניו ותלמידיו שיתרחקו מהחוטא ,ולא
ללמוד ממידותיו הרעות)ה(.
לשער שהוא לתועלת :קודם לכל ה"תנאי תועלת" ,צריך לשער
שבאמת יהיה תועלת .ואף במקרה שאין התועלת ברור אלא באופן
"אפשר" ,מ"מ כל שמשער שהאפשרות של תועלת יהיה יותר קרוב
מהאפשרות של קלקול ,גם זה דינו כ"תועלת")ו(] .ואף אם לבסוף לא
יצא התועלת ,לא אמרינן שנתגלה למפרע שסיפורו היה לשון הרע
בשוגג ,שהרי כל שמתחילה משער בטוב טעם ,היה מותר [.אבל אם
משער שאין תועלת ,למשל שמשער שהשומע לא יבוא להגן על
עצמו מחמת שדוחה הסיפור לגמרי ,אסור לספר)ז( .וכן אם משער
שהסיכוי של קלקול יותר קרוב מאפשריות של תועלת ,אסור לספר
)ח(  .ולגבי רכילות ,צריך ליקח בחשבון שהקלקול ששייך ברכילות
דהיינו לגרום מחלוקות ,הוא יותר גרוע מהקלקול ששייך לבוא ע"י
לשון הרע ,לכן צריך להיות שהסיכוי להגיע לתועלת גם כן יותר חזק
)ט( .גם צריך לראות את הנולד ,לא רק לשער התועלת שנוגע ליום זה,
אלא ליקח בחשבון הסיכוי של קלקול לעתיד)י(.
תנאי תועלת בקיצור :לאחר שישער שיהיה לתועלת ,לפני שיספר,
צריך לעיין בדקדוק לחזור על השבעה תנאים שהובאו בחפ"ח לענין
"תועלת")יא( .א( ידיעה ודאית :לידע הידיעה בודאות ,ולא ע"י שמיעה
מאחר .ב( ידיעה שהוא רע :לידע שהאדם הנידון הוא באמת בעל
חטא בהלכה ,או מזיק בהלכה .ג( תוכחה :לפני שמגלה לאחרים,
צריך להוכיח החוטא ,אולי יחזור מדרכי הרעה ולא צריך לגלות
לאחרים .ד( לא להגזים :שלא יגדיל העולה יותר ממה שהיא .ה(
כוונה לתועלת :שיכוון לתועלת ,ולא ח"ו להנות מהפגם שהוא נותן
על חבירו .ו( אי אפשר באופן אחר :צריך לחשוב אולי יכול להגיע
תועלת זו באופן אחר ,בלי לגלות לאחרים .ז( לא לגרום היזק
בסיפורו :שלא יסבב ע"י הסיפור היזק לחוטא יותר מכפי הדין .שבעה
תנאים אלו הם נוגעים בהלכות "לשון הרע" ,אבל בנוגע להלכות

)ãéòîä ãçà ãò ïéã äååùäù ,á"÷ñ 'é ììë ç"ôçá äàáåä ,àëø øîàî äáåùú éøòùá 'ò (à
.à"ñ 'è ììë á"ç ç"ôç (á) .ì"÷ñ 'è ììë á"ç ç"îàáá ò"ò .úìòåúì òøä ïåùì øôñîäì ,ã"áá
)éãë ,àèåçä ìù åéáåø÷ì åà øéòä éðéãì ãéâäì ïéðòì ,ä"ñá íù áúë ãåò .å"ñ 'ã ììë ç"ôç (â
øáãá áùééúäì øôñîä êéøö ãàî ãàî êà ì"æå ã"ë÷ñ ç"îàáá áúëå .øåñéàî åäåùéøôéù
÷äæî àåáì ÷ø ìëåéå ,äæë øáã ììë íéðéîàî íðéà íéáåø÷ä áåøä éô ìòã ,íäì øôñéù íãå
'é ììë ç"îàá áúëå .æ"ñ 'ã ììë ç"ôç (ã) .ì"ëò óéãò äùòú ìàå áù æàå ,úåìåãâ úå÷åìçî éãéì
å÷çøúé äæ éãé ìòå ,ïåà éìòåô úà íéðâîù íãà éðá åàøéù éãë àåä åúðååë ø÷éò ì"æå ç"é÷ñ
ïåùì è÷ð úåîå÷î äîëá ç"ôçä (å) .é"ñå è"ñ 'ã ììë ç"ôç (ä) .ì"ëò äòøä íëøãá êìéìî
"øùôà" ,"äæ éãé ìò éìåà" ,"àáäì ìò úìòåú äæî åì àåáì ìëåú" â"éñ 'é ììëá ."øùôà
íà åìéôàù íéîòô äîë éåöîù äîî é÷åôàì ì"æå ,á"ñ 'è ììë á"ç ç"ôç (æ) ."äæî åäåòðîéù
øîà äôé" åì øîåà ,øáã äæéàá åøéáç åðéâøéùë êë øçàå ,åîò óúúùéå ,åì òîùé àì ,åì øîàé
äãî íäì ùéù íøéëî àåäù åìàë íéùðàì ,äæá àöåéëå "êîò óúúùäì éåàø ïéàù éðåìô êéìò
äøåîâ äùòú àìá åììä íéøåòä úà ìéùëî àåä éë ,øúéä íåù øéöé àì ,úåìéëøã åæ äòø
úå÷åìçî æ"éò ááåñéå ïåãéðì äìâúé ïô ìå÷ì÷ä ì"æå ç"é÷ññ 'é ììë ç"îàá (ç) .ì"ëò úåìéëøã
æ"÷ñ íù î"àááå â"ñ 'ç ììëá 'ò (é) .íù ç"îàá (è) .ì"ëò ïå÷éúäî øúåé áåø÷ 'åë úåáø
êéøàä ç"ôçäù óà (àé) .íúéá êåúá íéøçà åúåà ïéìãâãîù ïè÷ íåúé ìù åúåðâ øôñì ïéðòì
äîë øåöé÷á åìà íéàðú áúë íâ àåä ,('è ììë á"çáå 'é ììë à"çá) íééîòô åìà íéèøôá
(ã"éñá íù) øéáñäå .(úøçà øãñá á"ë÷ñ íù ç"îàáá íùå ,ã"éñá íùå ,á"ñ 'é ììëá) íéîòô
éãéì àåáì ìëåé ì÷áù úîçîå ,ïéðòä øîåç úîçî àåäù ,íéîòô äîë íúåà áåúëì øéæçä äîì
,å"èñå ã"éñ 'é ììë ç"ôç (áé) ."íéèøôä ìë ùåøéôá ïàëá øåæçà äæ íòèîå" ,àúééøåàã éøåñéà
àåä øåôéñä úòá éë ,ïéðòä øôñì ïôåà äæéàá ,äæì ìåãâ ìå÷éù êéøö êéà éçà äàø äúòå ì"æå
èåùôå ,'åë íéèøôä ìëá åîöò øåîùé àì íà ,òøä ïåùì øåôéñ øåñéà ìù äîåöò äðëñá ãîåò
áùçì äàøé àì íàå ì"æå å"èñ íù ç"ôç (âé) .ì"ëò "ïåùì ãéá íééçå úåî" øîåì ìëåð äæ ìòã
éàãåá ,åéôî äæä øáãä úà àéöåäì ïôåà äæéàá ,äæë ïéðò øáãì ìéçúî àåäù íãå÷ åîöòá
úà àéöåäì êéà ,øôñì ìéçúîù íãå÷ åùôðá úåöò úéùé ãàî ãàî ïë ìò 'åë íåìùå ñç ìùëé
'è ììë á"ç ç"îàá (åè) .è"åé éðãòî íùá è"ë÷ñ 'å ììë ç"îàá (ãé) .ì"ëò 'åë åéôî ïéðòä
,ã"ñ 'é ììëå ,ä"ñ 'à ììë á"ç (æè) .úååöîä øôñá í"áîøå ,àøôñî äæì øå÷î àéáäå ,à"÷ñ
øôñì øåñà åðéàù ,ä"ñ 'è ììë ç"ôçäî çëåî (çé) .é"ñ 'ã ììë ç"ôç (æé) .ç"ñ 'è ììë á"çå
íà íúñ ìáà ,ïéãë àìù ïåãéðä ÷éæäì àåáéù åà ,úåìéëø ìò øåáòì àåáéù ùùåç ë"àà åì
íòèä ò"öå .äæ úîçî úìòåúì åì øôñìî òðîäì ïéà ,úîàá äæ úà èìçäì àåáé àåäù øòùî
íãà úåãåà øå÷çì äöåøù éîì òâåðá åðéöî éøäù .øåò éðôìá øáåò åðéà äîì ,øúåî äîì
÷ø åðîî äæ úà ùøåãù åøéáçì òéãåäì êéøöù ÷ø àìù à"éñ 'ã ììëá ç"ôçä áúëù ,úìòåúì
(èé) .øåò éðôì øåñéà íåùî ,úìòåúì ïååëì ìåëé àìù éîî ùåøãì øåñà íâ àìà ,úìòåúì
ç"îàáá íùå ,ïéãë àìù ïåãéðä ÷éæäì òîåùä àåáéù øòùî íà ïéðòì å"ñå ä"ñ 'è ììë ç"ôçá
.êåãéù éáâì ã"÷ñá íùå ,úåìéëø øôñì åòáèù íãàì òâåðá ä"÷ñ 'è ììë á"ç

”ואמרתי שעיקר סיבת הדבר ,שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו .הוא ציוה לנו והתקדישתם
והייתם קדושים ,ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו
הרבה ,בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא ,וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך
להצילך וגו') ,והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים ,להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה(,
והיה מחניך קדוש ,ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך ,הרי ביאר לנו הכתוב מפורש ,שכאשר נהיה
קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע ,אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו ,וממילא
יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו“ )החפץ חיים  -מכתבים ומאמרים(
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נועם דברות

הרב עמנואל איפרגן
מליובאויטש )בסיום על הרמב"ם שנת תשנ"ב( כי גם לעתיד לבוא
יקיימו המצוות בפועל ממש ,רק שכיום זה נקרא בשם מצוות כי יש
את הקב"ה מצוה ,ויש את ישראל המצווים .אך לעתיד לבוא תתגלה
מעלתם של ישראל שכ"כ מאוחדים עם הקב"ה עד שעושים המצוות
שלא בדרך ציווי אלא ממילא .ולגבי מה שנאמר בגמ' שבגלל
שמצוות בטילות מותר לקבור מת עם בגדי שעטנז ,היינו שברגע
התחיה השעטנז יבטל בדרך נס ,כיון שאז העולם יתעלה למדריגה
כזו שלא תהיה שייכת שום מציאות הנוגדת את רצון ה' .עכת"ד.
ודפח"ח.
אומנם נראה להלן מה שכתבו רבותינו בענין לא תעשה מסוימים
שלעתיד לבוא מותרין .כמו שאמרו ,למה נקרא שמו חזיר שעתיד
הקב"ה להחזירו לישראלו .כ"כ הריטב"א בחידושיו למסכת קידושין
)דף מ"ט :ד"ה תשעה( בשם "אמרו בהגדה" .וכ"כ רבינו בחיי )עה"ת
פרשת שמיני( בשם יש נוסחאות במדרש תנחומא ,שכתוב למה
נמשלה אומה זו לחזיר שעתיד הקב” ה להחזיר עליהם מדת הדין,
והביא עוד גירסא שאמרו ,למה נקרא שמו חזיר שעתיד להחזיר
העטרה ליושנה .וע"ע בשו"ת הרדב"ז )חלק ב' סימן תתכ"ח וכתב
שם דאין הכוונה שיותר לגמרי ,אלא שיהיו אוכלים לעתיד לבוא
משמנים כאילו הותר החזיר(.
וע"ע בפירוש אור החיים הקדוש )פרשת שמיני( שהוכיח כי החזיר
יותר לעתיד לבוא מדכתיב "והוא גירה לא יגר" דלכאורה תיבת
"והוא" מיותרת היא ,ללמדך :כי "תנאי הוא הדבר כל זמן שהוא לא
יגר אבל לעתיד לבוא יעלה גרה ויחזור להיות מותר ,ולא ישאר בלא
גרה ויותר כי תורה לא תשונה” .עכ"ל.
וכן אמרו במדרש משלי )סימן ט' אות ב' וכן איתא בילקוט שמעוני
משלי סימן רמ"ז אות תתקמ"ד( "כל המועדים בטלים חוץ מפורים",
ויש גורסים "חוץ מיום הכיפורים ופורים" .ובענין זה רבו המפרשים
ונביא מה שכתב המהר"ל )תפארת ישראל למהר"ל פרק נ"ג( וזת"ד
אין כל סתירה לנצחיות התורה ,בכך שהמועדים יתבטלו .כיון
שבתורה עצמה נקבע שיהיה זמן בו ישתנה העולם מהנהגתו עכשיו,
והמצוות לא ינהגו בו כפשוטן .ומבואר לשיטתו שהמועדים שישארו
הם פורים ויום הכיפורים ,ששניהם ענינם חיים שלמעלה ממוות
)בפורים ניצלו היהודים מגזירת מוות ,וביום הכיפורים האדם שב
מחטאיו וזוכה להנצל ממוות לחיים( ,והם שייכים לעולם התחיה
שענינו חיים נצחיים .ולכאורה כו מבואר בדברי הבית יוסף בספרו
מגיד מישרים )פרשת ויקהל( שכתב שהמועדים יתבטלו בעולם
התחיה ,שיהיה עולם רוחני ואז לא ינהגו המצוות) .בדומה למלאכים
שלא קיבלו את התורה ,כיון שמשה טען כלפיהם "כלום יצר הרע יש
ביניכם"(
ובנוסף על זה תמצא בדברי הראשונים שכתבו רבות מעין הדברים
לעייל שהמצוות עתידות ליבטל ,כמו שכתב בספר העיקרים )הו"ד
בספר מקדש מעט חלק ה' סימן קמ"ו ועיין עוד בספר גט פשוט סימן
קכ"ו ס”ק ל"ד( וזת"ד" חלב ,דם ,ושחוטי חוץ ,מה המונע שלא נאמר
שתהיה דת אלקית מתרת קצת איסורים ,כמו חלב ודם ושחוטי חוץ,
שנאסרו מתחילה כשיצאו ממצרים לפי שהיו שטופים בעבודת
השדים ,והיו אוכלים על הדם ואוכלים החלב והדם ,ואחר שנשתכחו
ענין אותה העבודה מן העולם ושבו כולם לעבוד את ה' ובטל טעם
האיסור ,אפשר לומר שיחזור ויתירנו .עכ"ל .וכ"כ שם לענין דג טמא,
וגיד הנשה .ולכאורה כן משמע בגמ' בבא בתרא )דף ע” ה (.דא"ר
יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן,
ובתלמוד ירושלמי )מסכת שבת סוף פרק ר' עקיבא( מבואר כי יש
סוברים שלויתן דג טמא הוא ,הנה כי לויתן אשר דג טמא הוא ,יהא
מותר לעתיד לבוא.
ועוד אמרו במדרש )רבה פרשת צו פרשה ט' אות ז' ובפרשת אמור
פרשה כ"ז אות י"ב( שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטלין ,חוץ מקורבן
תודה .ולכאורה כל הקרבנות באים על העוונות ,ולעתיד לבוא לא
יהיו עוונות דהקב"ה שוחטו ליצר הרע ,כדאיתא בשלהי דסוטה.
ולעתיד לא יחטאו ,רק התודה והשלמים יבואו על רוב הטובה.
מ"מ אתה הראת לדעת שאין הדבר מבורר איך יהיה ומה יהיה ,נקטו
חכמים דבריהם בדרך משל ,וכמ"ש הרמב"ם בסוף הלכות מלכים
שאין איש יודע מה יהיה ואיך יהיה .ובכל אופן הגאולה אינה באה
בשביל לפטור אותנו ממצוות .ויה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו
אמן.

בענין מצוות בטלות לעתיד לבוא
בגמ' מסכת נדה )דף ס"א ע"ב( שנינו שמותר לעשות תכריכים למת
מבגד כלאים .ואמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבא.
א"ל אביי ואי תימא רב דימי ,והא א"ר מני א"ר ינאי לא שנו אלא
לסופדו ,אבל לקוברו אסור .א"ל לאו איתמר עלה ,א"ר יוחנן אפילו
לקוברו? ור' יוחנן לטעמיה ,דא"ר יוחנן :מאי דכתיב במתים חפשי,
כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות .ע"כ .ומבואר מדברי
החכמים הנ"ל שיש מחלוקת האם לעתיד לבוא מצוות בטלות ,שהרי
אם מותר למת לקוברו בבד העשוי מכלאיים ,הרי כשיקום לעתיד
לבוא יהא עובר בלאו דלא תלבש כלאיים .ומשמע דאין איסור
כלאיים לעתיד לבוא .למ"ד דאסר לקוברו עם בגד כלאיים ,ש"מ
דסבר שגם לעתיד לבוא יהיו מצוות נוהגות ואינן בטלות.
ואם יקשה לך מדברי הרמב"ם )הקדמה לפרק חלק( שכתב ,זה תורת
משה לא תתבטל ,ולא תבוא תורה מאת ה' זולתה .עיי"ש .וכידוע
שיגרא דלישנא ומרגלא בפומייהו דרבנן זאת התורה לא תהא
מוחלפת ,והיא תורה נצחית .יש לומר שתורת הנצח היא בעולם שיש
בו שכר ועונש ,ולכך קיום מצוות שייך בו .אבל בעולם הבא שלא יהיו
קיום מצוות שאין בו זכות וחובה ,לא יהיה בו גם כן קיום מצוות.
ודו"ק .וע"ע בקובץ שיעורים )חלק ב' סימן כ"ט( שכתב מצוות
בטלות הכיצד? והלא אחד מעקרי אמונתינו כי זאת התורה לא תהא
מוחלפת .תשובה לדבר ,כתבו המפרשים כי זאת התורה לא תהא
מוחלפת ,פירושו ,שדיני התורה לא ישתנו מכפי שנאמרו בסיני ע"י
משה רבינו ע"ה ,ואף גם זאת נאמר בסיני כי לעתיד לבוא יהיו
המצוות בטלות ,יוצא איפוא ,שאין בביטול המצוות לעתיד לבוא
משום דין מחודש שלא ניתן למשה רבינו ,וביטול המצוות לעתיד
לבוא גם הוא אחד מדיני התורה המצויה אצלנו כיום .עכת"ד.
ועוד יש לומר דהא דהתירו למת לקוברו בבגד כלאיים ,משום
שנעשה במתים חופשי ,כדאמר רבי יוחנן .ולכך מותר ,אבל בודאי
אחרי שיקום וימצא עליו בגד כלאיים חייב להורידו .וכך מבואר קצת
בדברי הרשב"א) ,על הגמ' שם( שכתב דמצוות בטלות לעתיד לבוא
אין הכוונה לתחיית המתים ,אלא למת כשישכב בקברו .והמתים
פטורים מן המצוות ,ולכן מותר להלביש אותם בתכריכים העשויים
כלאיים .ומימילא מבואר דאין הכוונה שהמצוות בטלות לעתיד
לבוא) .וכן מבואר קצת בדברי המהרי"ץ חיות עמ"ס נדה שם(
אבל הרמב"ן )עה"ת בספר דברים פרק ל' פסוק ו'( כתב בהדיא כי
המצוות תבטלנה כבר לימות המשיח .וע"ע בתוס' בנדה )שם ד"ה
אמר רב יוסף( שהוכיח בהדיא מדברי רב יוסף שמותר לכתחילה
להלבישו כלאיים משום שמצוות לעתיד לבוא בטלות.
וראיתי להשדי חמד )חלק ה' כלל רי"ח עמ'  (124שכתב שם כמה
ענינים וזתו"ד דאין הכוונה ח"ו שהתורה תתבטל )כדמרגלא
בפומייהו דעמי ארצות( אלא התורה עצמה קיימת לעד ,ולא נחלקו
אלא לגבי המצוות המעשיות .יש אומרים ,כי לא יבטלו אלא מצוות
לא תעשה בלבד ,אך מצוות עשה לא יבטלו לעולם )כ"כ משם ספר
נחלת בנימין וספר נועם מגדים( והביא עוד בשם הקונטרס דברי
חכמים )סימן נ"ג( דאיפכא מסתברא ,ומצוות לא תעשה לא יבטלו
לעולם ,ומה ששנינו "מצוות בטלות לעתיד לבוא" ,היינו מצוות עשה.
ע"כ .וראה עוד בספר יערות דבר לרבי יונתן אייבשיץ )ח"ב דף נ"א(
שכתב כי בין מצוות לא תעשה ובין מצוות עשה יבטלו ,אולם גם
בשעת ביטולם יקיימום כמי שאינם מצווים ועושים .וראיתי עוד דעה
בזה שהביא המהרי"ץ חיות עמ"ס חולין )דף ס"ז :בשם הרב יפה
תואר( שלא תבטל אף מצוה מן התורה שהרי זו התורה לא תהא
מוחלפת ,ומה שאמרו ,מצוות בטלות לעתיד לבוא .אין זאת אלא
הוראת שעה בלבד ולא לדורות
ועוד יש לצרף לשיטות הנ"ל מה שראיתי שהביאו בשם האדמו"ר

7

חזו בני חביבי

שמחה גדולה באירוסי בתם של
הרב אפרים גילקרוב ורעיתו
שמחה גדולה בחתונת בתם של הרב
דוד שרעבי ורעיתו
בדיקה הלכתית לגבי חיבור לעירוב של ירושלים
ר‘‘ אליהו מלכה הי“ו

שיעורי תורה
ע“י הרב חיים ביטון הי“ו רחוב ברקת  15כל מוצ“ש

שיעור באור החיים הקדוש
תהילים ושיעור לנשים
בזמן הדלקת נרות אצל משפחת ר‘ דוד ירושלמי הי“ו ,רחוב נופך  ,9ממתקים והפתעות!
קבלת שבת לבנות
כל ערב עם הרב יעקב דרשן הי“ו בבית הכנסת הספרדי ממתקים והפתעות ונחת אמיתי!
מתמידים לבנים
בבית הכנסת החסידי בשעה  15:30על ידי משפחת קוהלי הי“ו לבנות עד כיתה ח‘
בתיה לבנות
תהלים לבנים  -תהלים לבנות  -שיעורים בהלכה  -שיעורים בגמרא  -שיעור בזהר  -שיעור דף יומי מפורסם בבתי הכנסת
אצל משפחת בן חיים רחוב אבני החושן  63בשעה 14:45

8

TASHMA.NET

HARSHMUEL.COM

לתיאום בענין טהרה:
שאלות בהלכה וטהרה:
שאלות בהלכה וטהרה:
דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:
גמ“ח תרופות:
גמ“ח רדיאטורים לחימום:
מיץ ענבים:
כרית של ברית:
גמ“ח בלוני גז:
גמ“ח מזוזות:
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -אברהם ג‘יאן
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -חיים בלך
גמ“ח פלטות לשבת  -משפחת פרלמן:
גמ“ח עריסה לתינוק לחודשים ראשונים:
גמ“ח טיטולים ומטרנה לע“נ אייל בן זהבה ז“ל ,ולרפואת טוהר בת שני שרה
אנילציה ואדים חמים ,לע“נ שמעון בן לאה
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
גמ“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“ח פלאטה של שבת:
גמ“ח כיסאות שולחנות ,כסאות ג‘ טפחים ,סירים גדולים:
גמ“ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:
גמ“ח מוצצים ובקבוקים:
גמ“ח להמסת אבנים בכליות ,החזרת פרקים למקום ,וקיבוע:
מקרן ,אנילציה ,משאבת חלב ידני\חשמלי לע“נ אסתר בת ג‘ויה
איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
גמ“ח מכשיר ניווט ווייז :WAZE

sharabymail@gmail.com

שעות פתיחה החדשים 19:30-20:30

אילנה052-7111480 :
אסתר קוק058-7171537 :
הרב דוד שרעבי טל054-2002882 :
הרב יוסף שטילרמן טל02-5715176 :
הרב עמנואל איפרגן טל058-7188158 :
גב‘ שולה ויטנשטיין טל054-8441374 :
הרב מרדכי ויטנשטין טל054-8441374 :
משפחת בן ישי טל054-8402564 :
משפחת נחמני טל050-5245392 :
משפחת דוד שילמן רח‘ ברקת טל0525712663 :
משפחת קוהלי אבני החושן  106טל0527659122 :
אבני החושן  102טל0502616377 :
אחלמה  11טל0587668000 :
רח‘ אודם  18טל0584226225 :
ר‘ שלמה ברונר0547857575 :
על ידי משפחת ויצמן רחוב ברקת  4טל050-6401440 :
משפחת בן סימון ,טל0504168728 0257110091 :
גב‘ מטטוב :רח‘ אודם 16
גב‘ רינה:
הרב איתמר שעיה טל052-6161696 :
אביאל ירושלמי 0504116009
הרב חיים דדש טל02-5711480 :
משפחת אלקיים טל02-5715028 :
הרב משה קליין טל052-3466778 :
משפחת שרעבי טל054-8002882 :
גב‘ קרוליין שרעבי טל054-6535441 :
הר‘ אלעזר לוי טל0548590029 :

TEL: 0542002882

שירותי דת וגמילות חסד

