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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

  

        ....פפפפ""""התשהתשהתשהתש    באבבאבבאבבאב    וווו""""טטטט    ביוםביוםביוםביום    עעעע""""שנלבשנלבשנלבשנלב    לללל""""זצזצזצזצ    בשאריבשאריבשאריבשארי    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    גגגג""""הרההרההרההרה    שלשלשלשל    לזכרולזכרולזכרולזכרו    דבריםדבריםדבריםדברים
    

        ....זהזהזהזה    לענייןלענייןלענייןלעניין    חכםחכםחכםחכם    תלמידתלמידתלמידתלמיד    וגדרוגדרוגדרוגדר, , , , תחנוןתחנוןתחנוןתחנון    בובובובו    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאיןשאיןשאיןשאין    ביוםביוםביוםביום    בפניובפניובפניובפניו    חכםחכםחכםחכם    תלמידתלמידתלמידתלמיד    להספידלהספידלהספידלהספיד    מותרמותרמותרמותר
    

    לסדרתלסדרתלסדרתלסדרת    שכתבשכתבשכתבשכתב    ההקדמהההקדמהההקדמהההקדמה    מתוךמתוךמתוךמתוך    וכןוכןוכןוכן, , , , המקוצרהמקוצרהמקוצרהמקוצר    ערוךערוךערוךערוך    שלחןשלחןשלחןשלחן    בספריבספריבספריבספרי    בשמובשמובשמובשמו    שהובאושהובאושהובאושהובאו    הערותהערותהערותהערות    שלוששלוששלוששלוש
        ....הההה""""שעשעשעשע    ספריספריספריספרי

    

        ....העליוןהעליוןהעליוןהעליון    באדםבאדםבאדםבאדם    הרוחנייםהרוחנייםהרוחנייםהרוחניים    הענייניםהענייניםהענייניםהעניינים    לפילפילפילפי    במוחבמוחבמוחבמוח    נוסףנוסףנוסףנוסף    גידגידגידגיד    שישנושישנושישנושישנו    שידעשידעשידעשידע    צדיקצדיקצדיקצדיק    באותובאותובאותובאותו    המעשההמעשההמעשההמעשה    ביאורביאורביאורביאור
    

' ' ' ' וכווכווכווכו    לולדלולדלולדלולד    קשהקשהקשהקשה    וגםוגםוגםוגם    לאשהלאשהלאשהלאשה    קשהקשהקשהקשה    תשמישתשמישתשמישתשמיש    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    חדשיםחדשיםחדשיםחדשים' ' ' ' גגגג    לללל""""חזחזחזחז    מאמרמאמרמאמרמאמר    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
        ....ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה    להלכהלהלכהלהלכהלהלכה    ממממ""""ונפקונפקונפקונפק, , , , הנסתרהנסתרהנסתרהנסתר    בתורתבתורתבתורתבתורת    הרמזיםהרמזיםהרמזיםהרמזים    יייי""""עפעפעפעפ    שזהושזהושזהושזהו

    

    םםםם""""שהרמבשהרמבשהרמבשהרמב    וביאורוביאורוביאורוביאור, , , , הנדההנדההנדההנדה    מןמןמןמן    ההרחקותההרחקותההרחקותההרחקות    לגבילגבילגבילגבי    בהלכותיובהלכותיובהלכותיובהלכותיו    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    סדרסדרסדרסדר    לגבילגבילגבילגבי    התשובההתשובההתשובההתשובה    השלמתהשלמתהשלמתהשלמת
        ....הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    מדעתמדעתמדעתמדעת    לאפוקילאפוקילאפוקילאפוקי    באבאבאבא

    

ֶבר    שביןשביןשביןשבין    הבדליםהבדליםהבדליםהבדלים    ששהששהששהששה ֶברּדֶ ֶברּדֶ ֶברּדֶ         ....חמּורחמּורחמּורחמּור    יותריותריותריותר    משניהםמשניהםמשניהםמשניהם    ומהומהומהומה, , , , מגיפהמגיפהמגיפהמגיפה    לביןלביןלביןלבין    ּדֶ
    

        ....מגיפהמגיפהמגיפהמגיפה    והמלהוהמלהוהמלהוהמלה, , , , דברדברדברדבר    המלההמלההמלההמלה    יסודיסודיסודיסוד    ביאורביאורביאורביאור
  

        ....כךכךכךכך    עלעלעלעל    מדהיםמדהיםמדהיםמדהים    וסיפורוסיפורוסיפורוסיפור, , , , במקוהבמקוהבמקוהבמקוה    הטבילההטבילההטבילההטבילה    כחכחכחכח
  

        ....דברדברדברדבר    אלאאלאאלאאלא    מגיפהמגיפהמגיפהמגיפה    אינהאינהאינהאינה    הקורונההקורונההקורונההקורונה
  

        ....ומגוגומגוגומגוגומגוג    גוגגוגגוגגוג    מלחמתמלחמתמלחמתמלחמת    היאהיאהיאהיא    הקורונההקורונההקורונההקורונה    כיכיכיכי    השמועההשמועההשמועההשמועה    נכונהנכונהנכונהנכונה    איןאיןאיןאין
  

    
    

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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            ומיודענוומיודענוומיודענוומיודענו    אלופנואלופנואלופנואלופנו    ידידנוידידנוידידנוידידנו    שלשלשלשל    נשמתונשמתונשמתונשמתו    לעילוילעילוילעילוילעילוי    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
        , , , , צדיקצדיקצדיקצדיק    פעולתפעולתפעולתפעולת    לללל""""מנכמנכמנכמנכ, , , , לללל""""זצזצזצזצ    בשאריבשאריבשאריבשארי    חייםחייםחייםחיים    רררר""""בבבב    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    הרבהרבהרבהרב

, , , , באבבאבבאבבאב    וווו""""טטטט    רביעירביעירביעירביעי    ביוםביוםביוםביום, , , , עולמועולמועולמועולמו    לביתלביתלביתלבית    השבועהשבועהשבועהשבוע    שנאסףשנאסףשנאסףשנאסף
        ....הההה""""תנצבתנצבתנצבתנצב
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  בשם רחמן.
לעילוי נשמתו של ידידנו אלופנו השיעור מוקדש 

  ומיודענו הרב עמנואל ב"ר חיים בשארי זצ"ל, 
שנאסף השבוע לבית עולמו, מנכ"ל פעולת צדיק, 

  , ביום רביעי ט"ו באב יה היווָּ הלַּ הפטירה וגם 
  תנצב"ה.

  
ו של הרה"ג עמנואל בשארי זצ"ל ו של הרה"ג עמנואל בשארי זצ"ל ו של הרה"ג עמנואל בשארי זצ"ל ו של הרה"ג עמנואל בשארי זצ"ל דברים לזכרדברים לזכרדברים לזכרדברים לזכר

        ....התש"פהתש"פהתש"פהתש"פ    "ע ביום ט"ו באב"ע ביום ט"ו באב"ע ביום ט"ו באב"ע ביום ט"ו באבבבבבללללשנשנשנשנ
  

היה בן ששים ושמונה וחצי שנים, בסך     המנוחהמנוחהמנוחהמנוח
הכל. בעשר שנים האחרונות הוא היה חולה, 

לא זכינו שימשיך ללוות את ולכן בעוה"ר, 
בן ציון,  הפעולות של "פעולת צדיק". בשכונת

הוא היה צריך להיות רב השכונה, בעיר נתניה, 
אבל כנראה מסיבות של עסקנות ופוליטיקה 
לא מינו אותו שם כרב השכונה, אבל גם לא 
היה מישהו אחר, אז בעצם הוא היה הרב 
בפועל. זאת חוץ מכך שהוא היה רב בית 
הכנסת מוריה שם, וחוץ ממה שהרביץ תורה 

, שחיטה, וגם ברית ברבים, לימד כתיבת סת"ם
מילה אבל הוא לא עסק בכך בפועל מפאת 

   אימתא דציבורא. עדינותו.
  

אופן, מה שקשור אלינו, חושבני כי זה  בכלבכלבכלבכל
 –קרוב לשלושים שנה, עשרים ושמונה ודאי 

בשו"ת בהדיא משנת תשנ"ב כבר מופיע שמו 
עולת יצחק חלק ב'. לפני שבאתי, ביקשתי 

זכר בספרים שיבדקו במחשב, ומצאו ששמו מו
  שלנו יותר משבעים פעמים. 

  

הוא גם היה מנכ"ל ארגון "פעולת צדיק",  בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף
המנהל הכללי, ומאז שהוא נכנס הוא העמיד 
והרים את העמותה, הקים את העמותה על 
 הרגליים, להפעילה מבחינה ציבורית, בתורת

, יחסי ציבור, וכד'. אדם שמבין בענייני ציבור
ל 'ישא ברכה', עם גם כשרות הבשר, בזמנו ש

  . הרה"ג ציון חוכימה וכו'
  

להדפיס את הספר 'בת לכתוב ובעצמו זכה  הואהואהואהוא
מלך', אלו הלכות לנשים עפ"י שלחן ערוך 

גם הספר 'בית החיים',  עם הוספות. המקוצר,
העריכה הראשונה היתה שלו, רק אח"כ עזרתי 

וכן ספר עילוי נשמות. התחיל  לו והשלמנו זאת.

, ציור אותיות סת"ם הכשר עוד ספרים, לחזן
והפסול, דיני מחיקת השמות הקדושים וכו' ולא 

  הספיק לסיים.
  

העמיד את בן אחותו, ידידנו הרב ניר טיירי  הואהואהואהוא
הי"ו, שיהיה מנכ"ל פעולת צדיק. בהתחלה 
כעוזר שלו, אבל בהמשך זה התברר כבחירה 
מאד מוצלחת, כי כשהוא כבר לא יכל לנהל 

ניר נהיה המנכ"ל,  את העניינים, ממילא הרב
אז הוא מנהל את כל ענייני הוצאת ספרי מכון מ

פעולת צדיק, הוא בעצם מילא את התפקידו 
תזכירו לי הממשיך את דרכו בקודש. שלו. 

  בסוף השיעור, שנגיד השכבה, בעז"ה.
  

, אנחנו הפסדנו. ההפסד העיקרי, הוא למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
העדה התימנית. אדם נמרץ, כלל שלנו. של 

בעל לב טוב, ומתנהג  דיבורים.איש מעשה, לא 
  בענוה ובצניעות.

  

יודע למה בעוה"ר אנשים שפעלו הרבה  אינניאינניאינניאינני
לטובת העדה ויכלו להמשיך לפעול במלוא 

לא זכינו שימשיכו. הם נקטפו בשיא  הקיטור,
רבי שאול למשל גם כפי שהיה  פריחתם.

חודייפי שהוציא את החומש 'תורה קדומה', 
ו בזה, וכן הרב ממש השקיע את כל חילו ומרצ

בכל ענייני המוציא והמביא עמנואל שהיה 
פעולת צדיק, מאז שהוא נכנס לעניינים, מכל 

 ענייני כספים וכו', הקדיש מזמנו. הבחינות,
אסיפה  , זהשהוא עשהכי הדבר הראשון זכורני 

בביתו בכדי להתרים אנשים נדיבי עם שיעזרו. 
חוץ ממה שהוא בעצמו הפיץ תורה, בלי קשר. 

לוויות, שחיטה וטריפות, העמיד ך חופות, ער
כל השאלות בשכונה, הדרכה תלמידים וכו'. 

לכל העניינים הרוחניים, מה אסור ומה מותר, 
  הכל הוא פעל. 

  
מותר להספיד תלמיד חכם בפניו ביום שאין אומרים מותר להספיד תלמיד חכם בפניו ביום שאין אומרים מותר להספיד תלמיד חכם בפניו ביום שאין אומרים מותר להספיד תלמיד חכם בפניו ביום שאין אומרים 

        בו תחנון, וגדר תלמיד חכם לעניין זה. בו תחנון, וגדר תלמיד חכם לעניין זה. בו תחנון, וגדר תלמיד חכם לעניין זה. בו תחנון, וגדר תלמיד חכם לעניין זה. 
  

שכזה, אמרנו כי לדידן שאנחנו פוסקים  בתורתבתורתבתורתבתורת
' בימים שלא ספידים תלמיד חכם בפניו אפישמ

הרי בימים שלא  -היינו אמורים להספיד 
נפילת פנים, נוהגים שלא  אומרים בהם
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אבל  - והלוויה שלו היתה בט"ו באב מספידים,
לגבי תלמיד חכם בפניו, דהיינו כל זמן שהוא 

לא נקבר, אפשר להספיד אותו. כך אנחנו עדיין 
מן הזה ישנו דין התימנים נוהגים, כי גם בז

'תלמיד חכם' לגבי כמה וכמה עניינים, וביניהם 
  לגבי הנושא הזה.  אף

  

[יו"ד חלק ב', תורה בשלחן ערוך המקוצר  כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
תלמיד־חכם תלמיד־חכם תלמיד־חכם תלמיד־חכם כך, ומצוות, סימן ק"פ סוף סעיף י"ט] 

בפניו (דהיינו כל זמן שלא נקבר) מספידין ממש בפניו (דהיינו כל זמן שלא נקבר) מספידין ממש בפניו (דהיינו כל זמן שלא נקבר) מספידין ממש בפניו (דהיינו כל זמן שלא נקבר) מספידין ממש 
קל וחומר בימים דהיינו ש ....אפילו בחול המועדאפילו בחול המועדאפילו בחול המועדאפילו בחול המועד

 יםספידלא מם, שבהם רק מצד המנהג האחרי
  בהם. 

  

דתלמיד דתלמיד דתלמיד דתלמיד ן ן ן ן ינַּ ינַּ ינַּ ינַּ יטִ יטִ יטִ יטִ קֵ קֵ קֵ קֵ נְ נְ נְ נְ מ"ו כתבתי בס"ד כך,  ובהערהובהערהובהערהובהערה
אין צריך שיהא בקי בכל אין צריך שיהא בקי בכל אין צריך שיהא בקי בכל אין צריך שיהא בקי בכל     ,,,,חכם לעניין זהחכם לעניין זהחכם לעניין זהחכם לעניין זה

אלא כל ששואלים אותו באחד אלא כל ששואלים אותו באחד אלא כל ששואלים אותו באחד אלא כל ששואלים אותו באחד     ,,,,התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד
מספיק שהוא יודע לענות     ....המקומות ומשיבהמקומות ומשיבהמקומות ומשיבהמקומות ומשיב

מבלי לפתוח אפילו רק בעניין אחד, בע"פ, 
אלא אעפ"י אלא אעפ"י אלא אעפ"י אלא אעפ"י     ,,,,ידידידידוגם אין צריך שישיב מוגם אין צריך שישיב מוגם אין צריך שישיב מוגם אין צריך שישיב מספרים. 

    וכמבואר בשו"תוכמבואר בשו"תוכמבואר בשו"תוכמבואר בשו"ת    ,,,,שממתין ומשיב אחרי העיוןשממתין ומשיב אחרי העיוןשממתין ומשיב אחרי העיוןשממתין ומשיב אחרי העיון
            ....פעולת צדיק חלק ג' סימן כ"זפעולת צדיק חלק ג' סימן כ"זפעולת צדיק חלק ג' סימן כ"זפעולת צדיק חלק ג' סימן כ"ז

  

דוק נמי לשון הזהב של רבינו הרמב"ם שם דוק נמי לשון הזהב של רבינו הרמב"ם שם דוק נמי לשון הזהב של רבינו הרמב"ם שם דוק נמי לשון הזהב של רבינו הרמב"ם שם 
ובהלכות יום טוב פרק ובהלכות יום טוב פרק ובהלכות יום טוב פרק ובהלכות יום טוב פרק     ,,,,בהלכות אבל פרק י"א הלכה ו'בהלכות אבל פרק י"א הלכה ו'בהלכות אבל פרק י"א הלכה ו'בהלכות אבל פרק י"א הלכה ו'[[[[

דלגבי הספד כתב שבימי חוהמ"ע דלגבי הספד כתב שבימי חוהמ"ע דלגבי הספד כתב שבימי חוהמ"ע דלגבי הספד כתב שבימי חוהמ"ע     ]]]]ו' הלכה כ"בו' הלכה כ"בו' הלכה כ"בו' הלכה כ"ב
    ,,,,בפניובפניובפניובפניו    """"תלמיד חכמיםתלמיד חכמיםתלמיד חכמיםתלמיד חכמים""""מותר לספוד בהן מותר לספוד בהן מותר לספוד בהן מותר לספוד בהן 

    ,,,,שם בהלכות אבל הל"בשם בהלכות אבל הל"בשם בהלכות אבל הל"בשם בהלכות אבל הל"ב[[[[קריעה קריעה קריעה קריעה משא"כ לגבי משא"כ לגבי משא"כ לגבי משא"כ לגבי 
    """"חכםחכםחכםחכם""""כתב שאם היה כתב שאם היה כתב שאם היה כתב שאם היה     ]]]]ובהלכות יום טוב הלכה כ"גובהלכות יום טוב הלכה כ"גובהלכות יום טוב הלכה כ"גובהלכות יום טוב הלכה כ"ג

והיינו טעמא לפי שהוא סובר והיינו טעמא לפי שהוא סובר והיינו טעמא לפי שהוא סובר והיינו טעמא לפי שהוא סובר     ....קורעין עליוקורעין עליוקורעין עליוקורעין עליו
"ח אינו יודע "ח אינו יודע "ח אינו יודע "ח אינו יודע תתתתוווו    ,,,,שחכם היינו שיודע לדרוששחכם היינו שיודע לדרוששחכם היינו שיודע לדרוששחכם היינו שיודע לדרוש

כמו כמו כמו כמו     ,,,,לדרוש רק מבין מה שדורשים לפניולדרוש רק מבין מה שדורשים לפניולדרוש רק מבין מה שדורשים לפניולדרוש רק מבין מה שדורשים לפניו
שהוכחנו בס"ד מכמה דוכתי לפי גירסתו במילי שהוכחנו בס"ד מכמה דוכתי לפי גירסתו במילי שהוכחנו בס"ד מכמה דוכתי לפי גירסתו במילי שהוכחנו בס"ד מכמה דוכתי לפי גירסתו במילי 

    ]]]]לף ד"ה ואגבלף ד"ה ואגבלף ד"ה ואגבלף ד"ה ואגבפרק א' משנה י"ג פיסקת חפרק א' משנה י"ג פיסקת חפרק א' משנה י"ג פיסקת חפרק א' משנה י"ג פיסקת ח[[[[דאבות דאבות דאבות דאבות 
        ....יעוש"ביעוש"ביעוש"ביעוש"ב

        
כי ישנו שינוי לשון מפליא, לא ראיתי דייקנו דייקנו דייקנו דייקנו 

שעמדו על כך, שישנם דברים שהרמב"ם כותב 
עליהם 'תלמיד חכם', וישנם דברים שהרמב"ם 
כותב עליהם 'חכם'. כלומר, ישנו גם 'תלמיד 

נחשב מן 'היושבים חכם', אפי' שהוא לא 
לפי ירידת הדורות, אכן . ראשונה במלכות'

הטוענים שאין לנו דין  פוסקים נם כאלהיש
אבל כגון האשכנזים, תלמיד חכם בזמן הזה, 

כמה  ישנםמלשון הרמב"ם נראה כי בכל זאת 
 העניין דנפק"מ הזה.לגבי וחילוקים וכמה גדרים 

ובכל אופן הדבר ברור שלהלכה ולמעשה ידוע 
שכך המנהג בקהילותינו, להספיד גם אנשים 

שלהם לפי הסביבה הנחשבים תלמידי חכמים, 
  ולפי הדור.

  

ים קבעזרה לנזקעשה גם הרבה חסדים,  המנוחהמנוחהמנוחהמנוח
  בהפצת הספרים.טיפל ולחתנים ולכלות, וכן 

  
שלוש הערות שהובאו בשמו בספרי שלחן ערוך שלוש הערות שהובאו בשמו בספרי שלחן ערוך שלוש הערות שהובאו בשמו בספרי שלחן ערוך שלוש הערות שהובאו בשמו בספרי שלחן ערוך 

ההקדמה שכתב לסדרת ספרי ההקדמה שכתב לסדרת ספרי ההקדמה שכתב לסדרת ספרי ההקדמה שכתב לסדרת ספרי מתוך מתוך מתוך מתוך המקוצר, וכן המקוצר, וכן המקוצר, וכן המקוצר, וכן 
        שע"ה. שע"ה. שע"ה. שע"ה. 

  

שלחן ערוך המקוצר, ישנן כמה הערות  םםםםבספריבספריבספריבספרי
  ' הערות.שלו שנכנסו, ישנן לפחות ג

  

יש בדף ק"ו לגבי דין איסור והיתר, יו"ד,  בחלקבחלקבחלקבחלק
ל, הבאנו שישנם כאלה שלא מבשלים אותו חַ כַּ 

כיון שהם חוששים שמא נשאר עליו עדיין 
ידידי ידידי ידידי ידידי הקשה הקשה הקשה הקשה ב, ומובא שם בזה"ל, לָ שארית חָ 

הלא כל מה שאסר הלא כל מה שאסר הלא כל מה שאסר הלא כל מה שאסר     ,,,,הרב עמנואל בשארי יצ"והרב עמנואל בשארי יצ"והרב עמנואל בשארי יצ"והרב עמנואל בשארי יצ"ו
אסר בשר בחלב אסר בשר בחלב אסר בשר בחלב אסר בשר בחלב     ,,,,לנו הקב"ה התיר לנו כנגדםלנו הקב"ה התיר לנו כנגדםלנו הקב"ה התיר לנו כנגדםלנו הקב"ה התיר לנו כנגדם

ואם ואם ואם ואם     ....]]]]דף ק"ט ע"בדף ק"ט ע"בדף ק"ט ע"בדף ק"ט ע"ב[[[[כדאיתא בחולין כדאיתא בחולין כדאיתא בחולין כדאיתא בחולין     והתיר כחלוהתיר כחלוהתיר כחלוהתיר כחל
    ,,,,כדבריהם שחוששים לטיפת חלב שנותרהכדבריהם שחוששים לטיפת חלב שנותרהכדבריהם שחוששים לטיפת חלב שנותרהכדבריהם שחוששים לטיפת חלב שנותרה

סגרו זאת עד הסוף, לא     ....איזה היתר יש כאןאיזה היתר יש כאןאיזה היתר יש כאןאיזה היתר יש כאן
שבאיסור דם התיר לנו שבאיסור דם התיר לנו שבאיסור דם התיר לנו שבאיסור דם התיר לנו     ,,,,ועודועודועודועוד    נשאר היתר בזה.

            ....עכ"ד נר"ועכ"ד נר"ועכ"ד נר"ועכ"ד נר"ו    ,,,,שכולו דםשכולו דםשכולו דםשכולו דם    ,,,,כבדכבדכבדכבד
  

אני מנסה לתרץ את השאלה שלו,  ובהמשךובהמשךובהמשךובהמשך
ואפשר לומר דלולא זה היה נאסר הכחל לגמרי ואפשר לומר דלולא זה היה נאסר הכחל לגמרי ואפשר לומר דלולא זה היה נאסר הכחל לגמרי ואפשר לומר דלולא זה היה נאסר הכחל לגמרי 

כי סוף סוף לא יבצר שיוותר בתוכו כי סוף סוף לא יבצר שיוותר בתוכו כי סוף סוף לא יבצר שיוותר בתוכו כי סוף סוף לא יבצר שיוותר בתוכו     ,,,,ןןןןבכל אופבכל אופבכל אופבכל אופ
ואי אפשר ואי אפשר ואי אפשר ואי אפשר     ....מעט הלב בלוע שאינו ניכר לעיןמעט הלב בלוע שאינו ניכר לעיןמעט הלב בלוע שאינו ניכר לעיןמעט הלב בלוע שאינו ניכר לעין

דמה נפשך שם הרי היה מותר דמה נפשך שם הרי היה מותר דמה נפשך שם הרי היה מותר דמה נפשך שם הרי היה מותר     ,,,,וותו לכבדוותו לכבדוותו לכבדוותו לכבדששששלהלהלהלה
לולא לולא לולא לולא     ,,,,לאכלו לכולי עלמא עם דמו ממשלאכלו לכולי עלמא עם דמו ממשלאכלו לכולי עלמא עם דמו ממשלאכלו לכולי עלמא עם דמו ממש

ונאסר מצד דם ונאסר מצד דם ונאסר מצד דם ונאסר מצד דם     ,,,,שבצלייתו הדם פורש ממנושבצלייתו הדם פורש ממנושבצלייתו הדם פורש ממנושבצלייתו הדם פורש ממנו
            ....האיברים שפירשהאיברים שפירשהאיברים שפירשהאיברים שפירש

  

קמ"ד, בדיני הלכות חליטת     בדף    שםוכן וכן וכן וכן 
עופות עופות עופות עופות לגבי חק הערה ל'] [בעיני יצהבשר, מדובר 

פשטידא או פשטידא או פשטידא או פשטידא או , או , או , או , או וכו'וכו'וכו'וכו'    ממולאים מבושליםממולאים מבושליםממולאים מבושליםממולאים מבושלים
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פשוט פשוט פשוט פשוט     ,,,,העשויים מעיסה שבתוכה בשרהעשויים מעיסה שבתוכה בשרהעשויים מעיסה שבתוכה בשרהעשויים מעיסה שבתוכה בשר    ,,,,בוריקסבוריקסבוריקסבוריקס
    ,,,,דלדידן אסור לעשות אעפ"י שכבר נמלחדלדידן אסור לעשות אעפ"י שכבר נמלחדלדידן אסור לעשות אעפ"י שכבר נמלחדלדידן אסור לעשות אעפ"י שכבר נמלח

ישנה שם     ....שאין הבשר יכול להיחלט בפניםשאין הבשר יכול להיחלט בפניםשאין הבשר יכול להיחלט בפניםשאין הבשר יכול להיחלט בפנים
ובלאו הכי אין הדרך ובלאו הכי אין הדרך ובלאו הכי אין הדרך ובלאו הכי אין הדרך     הערה שהוא הוסיף בזה"ל,

ועוד שאת הבוריקס ממלאים ועוד שאת הבוריקס ממלאים ועוד שאת הבוריקס ממלאים ועוד שאת הבוריקס ממלאים     ....לבשלם במיםלבשלם במיםלבשלם במיםלבשלם במים
ישנה שאלה ישנה שאלה ישנה שאלה ישנה שאלה     ,,,,אם כן אפילו שנמלחאם כן אפילו שנמלחאם כן אפילו שנמלחאם כן אפילו שנמלח    ,,,,בבשר טחוןבבשר טחוןבבשר טחוןבבשר טחון

    ....של חיתוך אחרי מליחה כדלקמן סעיף י"אשל חיתוך אחרי מליחה כדלקמן סעיף י"אשל חיתוך אחרי מליחה כדלקמן סעיף י"אשל חיתוך אחרי מליחה כדלקמן סעיף י"א
        הרב עמנואל בשארי שליט"א.הרב עמנואל בשארי שליט"א.הרב עמנואל בשארי שליט"א.הרב עמנואל בשארי שליט"א.הערת הערת הערת הערת 

  

[סימן קנ"ו בהלכות יולדת עוד מקום אחר,  וישנווישנווישנווישנו
, עוד איזו הערה בעניין 'סוף דבר דף קי"ג אות ט']

בזה"ל,  איזה רמז שםהבאתי הכל נשמע', 
רבתי רבתי רבתי רבתי ך ך ך ך """"בטעם היות הסמבטעם היות הסמבטעם היות הסמבטעם היות הסמשמעתי רמז נחמד שמעתי רמז נחמד שמעתי רמז נחמד שמעתי רמז נחמד 

וף דבר הכל נשמע את וף דבר הכל נשמע את וף דבר הכל נשמע את וף דבר הכל נשמע את סססס    ]]]]י"גי"גי"גי"ג    ,,,,י"בי"בי"בי"ב[[[[בסוף קוהלת בסוף קוהלת בסוף קוהלת בסוף קוהלת 
להורות שיתבונן האדם כי להורות שיתבונן האדם כי להורות שיתבונן האדם כי להורות שיתבונן האדם כי     ,,,,האלהים ירא וגו'האלהים ירא וגו'האלהים ירא וגו'האלהים ירא וגו'

סופו ואחריתו בקבר החפור שהוא כצורת אות סופו ואחריתו בקבר החפור שהוא כצורת אות סופו ואחריתו בקבר החפור שהוא כצורת אות סופו ואחריתו בקבר החפור שהוא כצורת אות 
ויש אסמכתא למליצה זו מלישנא דקרא ויש אסמכתא למליצה זו מלישנא דקרא ויש אסמכתא למליצה זו מלישנא דקרא ויש אסמכתא למליצה זו מלישנא דקרא     ....סמ"ךסמ"ךסמ"ךסמ"ך

ורחמה הרת ורחמה הרת ורחמה הרת ורחמה הרת     ,,,,ותהי לי אמי קבריותהי לי אמי קבריותהי לי אמי קבריותהי לי אמי קברי    ]]]]זזזז""""יייי    ,,,,ירמיה כ'ירמיה כ'ירמיה כ'ירמיה כ'[[[[
אבל שם הוא כפשוטו וכמבואר אבל שם הוא כפשוטו וכמבואר אבל שם הוא כפשוטו וכמבואר אבל שם הוא כפשוטו וכמבואר     ....עולםעולםעולםעולם

להוסיף כי האות סמ"ך להוסיף כי האות סמ"ך להוסיף כי האות סמ"ך להוסיף כי האות סמ"ך ואפשר ואפשר ואפשר ואפשר     ....במפרשיםבמפרשיםבמפרשיםבמפרשים
וכן קבר במ"ק עם וכן קבר במ"ק עם וכן קבר במ"ק עם וכן קבר במ"ק עם     ,,,,במספר קטן עולה ששבמספר קטן עולה ששבמספר קטן עולה ששבמספר קטן עולה שש

    ....וכן קברי במ"ק בלא הכוללוכן קברי במ"ק בלא הכוללוכן קברי במ"ק בלא הכוללוכן קברי במ"ק בלא הכולל    ,,,,הכולל עולה ששהכולל עולה ששהכולל עולה ששהכולל עולה שש
  .בשארי יצ"ובשארי יצ"ובשארי יצ"ובשארי יצ"ו    הרב עמנואלהרב עמנואלהרב עמנואלהרב עמנואל

  

והיו לנו עוד כמה כמו הרב עמנואל  הלואיהלואיהלואיהלואי
  זצ"ל, הכל היה נראה אחרת.

  

, הוא פעל באונו ובהונו למען פעולת בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
כל הספרים, ועל צבא צדיק, למען הפצת 

סדרת הספרים שלחן ערוך המקוצר, תהילתם 
ובפרט שהוא כתב את ההקדמה, 'דבר 

אפשר לראות שם אני רק המוצאים לאור', 
   מביא מעט מן המעט.

  
ברוך ה' אשר לא ברוך ה' אשר לא ברוך ה' אשר לא ברוך ה' אשר לא ] כך, 7כותב [בדף  הואהואהואהוא

והצמיח לעדתינו את הרב והצמיח לעדתינו את הרב והצמיח לעדתינו את הרב והצמיח לעדתינו את הרב     ,,,,השבית לנו גואלהשבית לנו גואלהשבית לנו גואלהשבית לנו גואל
בים בים בים בים     המחבר, העושה ימים כלילות לצלולהמחבר, העושה ימים כלילות לצלולהמחבר, העושה ימים כלילות לצלולהמחבר, העושה ימים כלילות לצלול

תוכם את פסקי תוכם את פסקי תוכם את פסקי תוכם את פסקי והפוסקים ולדלות מוהפוסקים ולדלות מוהפוסקים ולדלות מוהפוסקים ולדלות מהתלמוד התלמוד התלמוד התלמוד 
ההלכה שלנו ולהוציאם לאור עולם, בידעו את ההלכה שלנו ולהוציאם לאור עולם, בידעו את ההלכה שלנו ולהוציאם לאור עולם, בידעו את ההלכה שלנו ולהוציאם לאור עולם, בידעו את 
    נחיצות הדבר, ולפי דרישת הציבור, כי עתהנחיצות הדבר, ולפי דרישת הציבור, כי עתהנחיצות הדבר, ולפי דרישת הציבור, כי עתהנחיצות הדבר, ולפי דרישת הציבור, כי עתה

אולי הוא לא הראשון, היא לנו. היא לנו. היא לנו. היא לנו.     הההה""""צורך השעצורך השעצורך השעצורך השע
את העניין ולפרסם טביע משיך להה    הואאבל 

ראשי  , זה'שלחן ערוך המקוצר'המלים הזה, ש
  תיבות שע"ה. 

  

ליצה ליצה ליצה ליצה ממממתקיים בדרך תקיים בדרך תקיים בדרך תקיים בדרך ויויויויבהמשך הוא כותב,  גםגםגםגם
, ראשי , ראשי , ראשי , ראשי שע"השע"השע"השע"ההמאמר אין לך אדם שאין לו המאמר אין לך אדם שאין לו המאמר אין לך אדם שאין לו המאמר אין לך אדם שאין לו 

'אין לך אדם', מקוצר. מקוצר. מקוצר. מקוצר. ''''הההה    תיבות ש'לחן ע'רוךתיבות ש'לחן ע'רוךתיבות ש'לחן ע'רוךתיבות ש'לחן ע'רוך
יש את כיום ברוך ה' כמעט בכל בית תימני 

ספרי שלחן ערוך המקוצר, והדבר הרבה 
בזכותו, כי הוא ליווה את העניין, וב"ה כמדומני 

  שיצאו כבר יותר משלושים מהדורות. 
  

ויהי רצון חיים, נשמתו צרורה בצרור ה תהיתהיתהיתהי
שנזכה אולי שבני משפחתו יפעלו, ימשיכו את 

ונזכה כולנו הדרך כפי מיטב יכולותיהם. 
  לברכת כן ירבה וכן יפרוץ, אכי"ר.

  
ביאור המעשה באותו צדיק שידע שישנו גיד נוסף ביאור המעשה באותו צדיק שידע שישנו גיד נוסף ביאור המעשה באותו צדיק שידע שישנו גיד נוסף ביאור המעשה באותו צדיק שידע שישנו גיד נוסף 

        העניינים הרוחניים באדם העליון.העניינים הרוחניים באדם העליון.העניינים הרוחניים באדם העליון.העניינים הרוחניים באדם העליון.    במוח לפיבמוח לפיבמוח לפיבמוח לפי

  

שנים רבות, ראיתי שסיפרו מעשה על  לפנילפנילפנילפני
שהתווכח עם כמה  ,ברוסיה התורהאחד מגדולי 

מלומדים פרופסורים, גויים מן הסתם, לגבי 
איזה משהו במוח. הוא אמר להם, שצריך 
להיות איזה גיד במקום מסויים במוח, והם אמרו 
לו, מה פתאום, אין דבר כזה. הם הראו לו את 
השרטוטים וכו', והוא אומר, לא, חייב להיות 

  איזה גיד. עוד שישנו כאן 
  

ידע זאת, כיון שהוא היה מקובל, ועפ"י  הואהואהואהוא
הזוה"ק, כך חושבני, כי באידרא דנשוא יש את 
כל הסודות של הגולגולת, והוא הבין שחייב 

אשר לפי כל שרטוטי להיות איזה גיד מסויים, 
 מוכרחהרופאים הוא חסר. הוא אמר להם, 

גיד. לפי הסוד, אני מבין  אותולהיות שישנו כאן 
שהו. כי האדם הגשמי, שצריך להיות כאן מ

אדם העליון, הרוחני. אבל הם אל המקביל 
  הכחישו אותו. 

  
בדקו העמיקו יותר ולאחר מכן, כאשר  אולםאולםאולםאולם
, מצאו כי הדבר נכון. הם אמרו, הדק היטב זאת

טעינו, לא שמנו לב, לא הבננו שזהו גיד, או 
  שהוא היה מוחבא ומוסתר. 
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העניינים הרוחניים, הוא ידע כיצד זה  לפילפילפילפי
  תבטא בגשמיות. מ
  

לא ר הזה, ווחיפשתי את מקור הסיפ עכשיועכשיועכשיועכשיו
ולי זהו אותו א כעת אלא 'בערך'. מצאתי

עוד מעט תבינו מדוע  הסיפור, אותו המעשה.
אני אומר את העניין הזה, כי הדבר קשור למה 

  שדיברנו בשיעורים הקודמים.
  

[דף שמובא בספר הילולא דצדיקיא  ראיתיראיתיראיתיראיתי
גילו גילו גילו גילו ה ה ה ה נ"נ"נ"נ"בשנת תרנ"ד או תרבשנת תרנ"ד או תרבשנת תרנ"ד או תרבשנת תרנ"ד או תרכך, קכ"ה] 

כח כח כח כח שיש לו קשר לשיש לו קשר לשיש לו קשר לשיש לו קשר ל    ,,,,פרופסורים גיד חדש במוחפרופסורים גיד חדש במוחפרופסורים גיד חדש במוחפרופסורים גיד חדש במוח
אדם. כשסיפרו זאת אדם. כשסיפרו זאת אדם. כשסיפרו זאת אדם. כשסיפרו זאת הזכרון ולכח ההעמקה של־הזכרון ולכח ההעמקה של־הזכרון ולכח ההעמקה של־הזכרון ולכח ההעמקה של־

למוהרש"ב, נכנס לחדרו והוציא ספר קטן כתב למוהרש"ב, נכנס לחדרו והוציא ספר קטן כתב למוהרש"ב, נכנס לחדרו והוציא ספר קטן כתב למוהרש"ב, נכנס לחדרו והוציא ספר קטן כתב 
שבע שורות אודות גיד זה, שבע שורות אודות גיד זה, שבע שורות אודות גיד זה, שבע שורות אודות גיד זה, ----יד, בו כתוב בששיד, בו כתוב בששיד, בו כתוב בששיד, בו כתוב בשש

    ,,,,ומסביר שם שקיים במוח האדם גיד מיוחדומסביר שם שקיים במוח האדם גיד מיוחדומסביר שם שקיים במוח האדם גיד מיוחדומסביר שם שקיים במוח האדם גיד מיוחד
הוא הוא הוא הוא המתנענע אנה ואנה. כשהמתנענע אנה ואנה. כשהמתנענע אנה ואנה. כשהמתנענע אנה ואנה. כש    ,,,,מלא אדיםמלא אדיםמלא אדיםמלא אדים

, זה עוזר , זה עוזר , זה עוזר , זה עוזר כמה והבינהכמה והבינהכמה והבינהכמה והבינהמתנענע לעבר מוח החמתנענע לעבר מוח החמתנענע לעבר מוח החמתנענע לעבר מוח הח
מתנענע לעבר מוח מתנענע לעבר מוח מתנענע לעבר מוח מתנענע לעבר מוח הוא הוא הוא הוא וכשוכשוכשוכש    לכח הזכרון.לכח הזכרון.לכח הזכרון.לכח הזכרון.

        העמקה. העמקה. העמקה. העמקה. ההההזה עוזר לכח זה עוזר לכח זה עוזר לכח זה עוזר לכח     ,,,,הדעתהדעתהדעתהדעת
  

מה שאנו רואים שאדם כשרוצה מה שאנו רואים שאדם כשרוצה מה שאנו רואים שאדם כשרוצה מה שאנו רואים שאדם כשרוצה זוהי הסיבה לְ זוהי הסיבה לְ זוהי הסיבה לְ זוהי הסיבה לְ 
הוא מגביה את ראשו, הוא מגביה את ראשו, הוא מגביה את ראשו, הוא מגביה את ראשו,     ,,,,להיזכר באיזה דברלהיזכר באיזה דברלהיזכר באיזה דברלהיזכר באיזה דבר

 וכשרוצה להתעמק הוא מוריד את ראשו.וכשרוצה להתעמק הוא מוריד את ראשו.וכשרוצה להתעמק הוא מוריד את ראשו.וכשרוצה להתעמק הוא מוריד את ראשו.
האדם עושה כך באופן טבעי, מבלי להבין למה 

עובד שהו פנימי, שהוא עושה זאת. מובן שזה מ
        .כביכול מעצמו

        
הרי אותו אדמו"ר הרי אותו אדמו"ר הרי אותו אדמו"ר הרי אותו אדמו"ר אם כן אם כן אם כן אם כן על כך, על כך, על כך, על כך, לו לו לו לו העירו העירו העירו העירו 

שכתב זאת הוא פרופסור גדול. ענה, הוא ידע שכתב זאת הוא פרופסור גדול. ענה, הוא ידע שכתב זאת הוא פרופסור גדול. ענה, הוא ידע שכתב זאת הוא פרופסור גדול. ענה, הוא ידע 
זאת מכיון שלמעלה באדם העליון קיים גיד זה, זאת מכיון שלמעלה באדם העליון קיים גיד זה, זאת מכיון שלמעלה באדם העליון קיים גיד זה, זאת מכיון שלמעלה באדם העליון קיים גיד זה, 
וממילא ידע שגם באדם למטה זה בודאי קיים. וממילא ידע שגם באדם למטה זה בודאי קיים. וממילא ידע שגם באדם למטה זה בודאי קיים. וממילא ידע שגם באדם למטה זה בודאי קיים. 

        הוא רק עשה היקש.
        

מובא כך, [דף צ"ח] האדמו"ר האמצעי  בספרבספרבספרבספר
סיפר, פעם אחת ביקר דודו אצל סיפר, פעם אחת ביקר דודו אצל סיפר, פעם אחת ביקר דודו אצל סיפר, פעם אחת ביקר דודו אצל צחק צחק צחק צחק רבי יוסף ירבי יוסף ירבי יוסף ירבי יוסף י

אביו רבי שלום, וסיפר לו על תגלית חדשה אביו רבי שלום, וסיפר לו על תגלית חדשה אביו רבי שלום, וסיפר לו על תגלית חדשה אביו רבי שלום, וסיפר לו על תגלית חדשה 
שגילו באקדמיה הרפואית הצרפתית, שבמוח שגילו באקדמיה הרפואית הצרפתית, שבמוח שגילו באקדמיה הרפואית הצרפתית, שבמוח שגילו באקדמיה הרפואית הצרפתית, שבמוח 
נמצא עצב שחיותו נפסקת לפני מותו של נמצא עצב שחיותו נפסקת לפני מותו של נמצא עצב שחיותו נפסקת לפני מותו של נמצא עצב שחיותו נפסקת לפני מותו של 

יוה להוציא לו כתב יוה להוציא לו כתב יוה להוציא לו כתב יוה להוציא לו כתב , צ, צ, צ, צהאדם. אביו בשמעו זאתהאדם. אביו בשמעו זאתהאדם. אביו בשמעו זאתהאדם. אביו בשמעו זאת
יד מכתבי האדמו"ר האמצעי שבו מצא כתוב: יד מכתבי האדמו"ר האמצעי שבו מצא כתוב: יד מכתבי האדמו"ר האמצעי שבו מצא כתוב: יד מכתבי האדמו"ר האמצעי שבו מצא כתוב: 

, , , , ח חייםח חייםח חייםח חייםחציו מים וחציו רוחציו מים וחציו רוחציו מים וחציו רוחציו מים וחציו רו    ,,,,"גיד אחד יש במוח"גיד אחד יש במוח"גיד אחד יש במוח"גיד אחד יש במוח

    ,,,,משום כךמשום כךמשום כךמשום כך    ובו תלוי כח העיון וכח הזכרון.ובו תלוי כח העיון וכח הזכרון.ובו תלוי כח העיון וכח הזכרון.ובו תלוי כח העיון וכח הזכרון.
    , מרכין את ראשו., מרכין את ראשו., מרכין את ראשו., מרכין את ראשו.כשאדם מעמיק בדבר עיוניכשאדם מעמיק בדבר עיוניכשאדם מעמיק בדבר עיוניכשאדם מעמיק בדבר עיוני

מרים את מרים את מרים את מרים את     ,,,,וכשרוצה להעלות דבר מה בזכרונווכשרוצה להעלות דבר מה בזכרונווכשרוצה להעלות דבר מה בזכרונווכשרוצה להעלות דבר מה בזכרונו
וכשהגיד הזה מפסיק את פעולתו, וכשהגיד הזה מפסיק את פעולתו, וכשהגיד הזה מפסיק את פעולתו, וכשהגיד הזה מפסיק את פעולתו, ראשו. ראשו. ראשו. ראשו. 

        מתחילה גסיסת האדם". מתחילה גסיסת האדם". מתחילה גסיסת האדם". מתחילה גסיסת האדם". 
  

    ,,,,הוסיף רבי שלום, שהוא לא בא לידי השגה זוהוסיף רבי שלום, שהוא לא בא לידי השגה זוהוסיף רבי שלום, שהוא לא בא לידי השגה זוהוסיף רבי שלום, שהוא לא בא לידי השגה זו
, , , , מחקירה במדעי האנטומיה שבאדם התחתוןמחקירה במדעי האנטומיה שבאדם התחתוןמחקירה במדעי האנטומיה שבאדם התחתוןמחקירה במדעי האנטומיה שבאדם התחתון

ק הוא לא עסאלא למד זאת מאדם העליון. אלא למד זאת מאדם העליון. אלא למד זאת מאדם העליון. אלא למד זאת מאדם העליון. 
מוח במדע, לא עשה ניתוחים ובדק את 

    אלא ,את הגידים, באנטומיה ומדעיםוהאנשים 
הוא ידע זאת מתורת  מהאדם העליון. זאתלמד למד למד למד 

        הקבלה, מהזוהר הקדוש. 
  

הולך תמים, חיברו חכם אחד מארם  בספרבספרבספרבספר
מערכת ס' מ"ז [צובא, שמו מהר"א דיין, כתב 

, יזקוף , יזקוף , יזקוף , יזקוף איזה דבראיזה דבראיזה דבראיזה דברלזכור לזכור לזכור לזכור     ירצהירצהירצהירצהכשאדם כשאדם כשאדם כשאדם  כך,] ע"א
יכוף יכוף יכוף יכוף     ,,,,וכשירצה להבין איזה דברוכשירצה להבין איזה דברוכשירצה להבין איזה דברוכשירצה להבין איזה דבר    ראשו למעלה.ראשו למעלה.ראשו למעלה.ראשו למעלה.
        ראשו למטה.ראשו למטה.ראשו למטה.ראשו למטה.

  

[מערכת ז' אות כ"ח] בספר סגולות ישראל גם גם גם גם 
יזקוף יזקוף יזקוף יזקוף     ,,,,סגולה שירצה לזכור איזה דברסגולה שירצה לזכור איזה דברסגולה שירצה לזכור איזה דברסגולה שירצה לזכור איזה דבר    ,כך כתב

ראשו ויסתכל למעלה, כדי לסייע לאותו שביל ראשו ויסתכל למעלה, כדי לסייע לאותו שביל ראשו ויסתכל למעלה, כדי לסייע לאותו שביל ראשו ויסתכל למעלה, כדי לסייע לאותו שביל 
זה פותח לו את השביל,  להתפתח ויזכור.להתפתח ויזכור.להתפתח ויזכור.להתפתח ויזכור.
וכשירצה וכשירצה וכשירצה וכשירצה     מועיל לו לזכרון.וממילא הדבר 

        להבין איזה דבר, יכוף ראשו.להבין איזה דבר, יכוף ראשו.להבין איזה דבר, יכוף ראשו.להבין איזה דבר, יכוף ראשו.
        

מהקהל: אני כשרוצה להיזכר משהו,  שאלהשאלהשאלהשאלה
  טה?דוקא מוריד את הראש למַ 

  
מרן שליט"א: כנראה אתה יוצא מן  תשובתתשובתתשובתתשובת

הכלל. אולי אצלך גיד זה שונה. הרי ישנם 
אנשים יוצאי דופן, עם איזה שינוי מוזר במבנה־

במקום שמאל.  גופם, כגון שהלב בצד ימין,
שמו ר' היכרתי לפני שנים רבות אדם זקן כזה, 

משה חדאד זצ"ל, גר בפתח תקוה. הוא אמר 
לי, אני שונה משאר בני אדם, הלב אצלי מצד 

  ני ה'.אַ ָר ימין, כך בְּ 
  

להוסיף שבקהילותינו מקובל, כשאדם  כדאיכדאיכדאיכדאי
ברוך זוכר ברוך זוכר ברוך זוכר ברוך זוכר רוצה לעורר את כח זכרונו, אומר, '

        ונן לאדם דעת'.ונן לאדם דעת'.ונן לאדם דעת'.ונן לאדם דעת'.'אתה ח'אתה ח'אתה ח'אתה חאו כל הנשכחות'. כל הנשכחות'. כל הנשכחות'. כל הנשכחות'. 
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השלמה בעניין מאמר חז"ל ג' חדשים הראשונים השלמה בעניין מאמר חז"ל ג' חדשים הראשונים השלמה בעניין מאמר חז"ל ג' חדשים הראשונים השלמה בעניין מאמר חז"ל ג' חדשים הראשונים 
תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד וכו' שזהו עפ"י תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד וכו' שזהו עפ"י תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד וכו' שזהו עפ"י תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד וכו' שזהו עפ"י 

        ורת הנסתר, ונפק"מ להלכה ולמעשה.ורת הנסתר, ונפק"מ להלכה ולמעשה.ורת הנסתר, ונפק"מ להלכה ולמעשה.ורת הנסתר, ונפק"מ להלכה ולמעשה.הרמזים בתהרמזים בתהרמזים בתהרמזים בת
  

, שכאשר ]פ"ק מסעי התש"מוצש[בשיעור דיברנו דיברנו דיברנו דיברנו 
שלשה חדשים שלשה חדשים שלשה חדשים שלשה חדשים     ]נדה דף ל"א ע"א[חז"ל אמרו 

    ,,,,נים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולדנים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולדנים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולדנים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולדהראשוהראשוהראשוהראשו
יפה יפה יפה יפה     אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים    ,,,,עיים קשה לאשה ויפה לולדעיים קשה לאשה ויפה לולדעיים קשה לאשה ויפה לולדעיים קשה לאשה ויפה לולדאמצאמצאמצאמצ

שמתוך כך נמצא הולד שמתוך כך נמצא הולד שמתוך כך נמצא הולד שמתוך כך נמצא הולד     ,,,,לאשה ויפה לולדלאשה ויפה לולדלאשה ויפה לולדלאשה ויפה לולד
בכך סודות בתורת אמרנו כי יש , , , , מלובן ומזורזמלובן ומזורזמלובן ומזורזמלובן ומזורז

לפי השרשים  הדברים אתהקבלה, וחז"ל אמרו 
  בנסתר.

  
אמרתי את הדברים דלעיל, כי רואים משם  לכןלכןלכןלכן

שהנסתר והנגלה הולכים ביחד. על כן, כאשר 
ים, הם לא אמרו אותם חז"ל אמרו את הדבר

מכוח הרפואות וחכמת הטבע שבזמנם, אלא 
כיון שהם ידעו את השרשים הפנימיים שלהם, 
ומכך הם ידעו את הדברים בעולם הגשמי, 

לאפוקי מדברי הספר  בעולם המציאותי שלנו.
  טומאת אשם.

  
אמרו, כי מתוך כך הולד יוצא 'מלובן  חז"לחז"לחז"לחז"ל

   הלכה.ומזורז', ולמעשה ישנה מכך גם נפק"מ ל
  

ישנם אנשים שאינם מיוחסים, ישנו מושג  הריהריהריהרי
י'. שתוקי היינו, שהאם ִק תוּ י', וישנו 'שְׁ פִ סוּ 'אֲ 

משתיקה את הילד, כשאר הוא קורא למישהו 
'אבא' היא אומרת לו שישתוק, הוא אינו יודע 

או לא, לגבי האמא הוא האמיתי האם זה אביו 
בודאי יודע שהיא אמו. שתוקי מכיר את אמו 

מכיר את אביו. הוא לא בטוח מיהו אביו.  ולא
לא יודעים. וישנו אסופי, מצאו תינוק זרוק 

מי האמא שלו, האם היא אפילו בשוק, לא נודע 
ישנם אנשים זרוק, נמצא יהודיה או גויה. הילד 

שזורקים את ילדיהם, לפעמים זה מתוך עניות 
ח"ו, אין להם אפשרות לפרנס אותו והם זורקים 

ם כשאר הם רואים שמישהו לקח אותו, ולפעמי
הם באים ומגלים לו, אזי אותו ואימץ אותו, 

תשמע, זה הילד שלנו, אבל תטפלו בו אתם. 
ולפעמים הם זורקים אותו, כיון שהייחוס של 

ממזר או ספק ממזר, או מי  הילד הוא פגום ח"ו,

, ולכן אמו לא רוצה לגדל יודע מאיפה הגיע
  אותו. 

  

[פרק ט"ו ורי ביאה כותב בהלכות איס הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
או שהוחתל או שהוחתל או שהוחתל או שהוחתל     ,,,,נמצא הולד מהולנמצא הולד מהולנמצא הולד מהולנמצא הולד מהולכך, הלכה ל"א] 

או או או או     ,,,,ל בעיניול בעיניול בעיניול בעיניוחַ חַ חַ חַ וֹ וֹ וֹ וֹ או שהיה הכּ או שהיה הכּ או שהיה הכּ או שהיה הכּ     ,,,,או שהומלחאו שהומלחאו שהומלחאו שהומלח
רואים ילד זרוק שהוא  ----    הקמיעין בצוארוהקמיעין בצוארוהקמיעין בצוארוהקמיעין בצוארו

מהול, עשו לו ברית מילה, הדבר סימן שלא 
זרקו אותו סתם. או אם רואים שהוא מטופל, יש 

, ל בעיניים, או קמיעים בצואר לשמירהחוֹ לו כְּ 
היא היתה זורקת  ,לא היתה רוצה אותו אמואם 

איכפת לה שימות היה אותו שילך לאבדון, לא 
או שנמצא תחת אילן מסובך שאין חיה או שנמצא תחת אילן מסובך שאין חיה או שנמצא תחת אילן מסובך שאין חיה או שנמצא תחת אילן מסובך שאין חיה     -

אילן שהוא שמור שהחיה לא תוכל  ----    נכנסת לונכנסת לונכנסת לונכנסת לו
, א"כ רואים שרצו לשמור לטרוף אותו להיכנס

או שנמצא או שנמצא או שנמצא או שנמצא     ,,,,והיה סמוך לעירוהיה סמוך לעירוהיה סמוך לעירוהיה סמוך לעיר    -על הילד הזה 
או בצידי או בצידי או בצידי או בצידי     רביםרביםרביםרביםההההשות שות שות שות בבית הכנסת הסמוך לרבבית הכנסת הסמוך לרבבית הכנסת הסמוך לרבבית הכנסת הסמוך לר

    הילד הזה הוא כשר. ....אין כאן משום אסופיאין כאן משום אסופיאין כאן משום אסופיאין כאן משום אסופי    ,,,,ר"הר"הר"הר"ה
בחזקת בחזקת בחזקת בחזקת     ,,,,מאחר שהן משמרין אותו שלא ימותמאחר שהן משמרין אותו שלא ימותמאחר שהן משמרין אותו שלא ימותמאחר שהן משמרין אותו שלא ימות

        ....כשר הואכשר הואכשר הואכשר הוא
  

אבל זהו לפי פירושו על  כותב הרמב"ם. כךכךכךכך
, אבל [דף ע"ג ע"ב]הגמרא במסכת קידושין 

. בגמ' ישנם שם נוסףוש שם פיר מביארש"י 
אינני . 'מלים קשות, 'משלטי הדמיהבעניין הזה 

יודע איך לקרוא אל נכון את המלים הללו. 
[בלישנא  רש"י מסביר שםצריך להתעמק בכך. 

רואים . . . . איבריו גדולים ומלובן ומזורזאיבריו גדולים ומלובן ומזורזאיבריו גדולים ומלובן ומזורזאיבריו גדולים ומלובן ומזורז, אחרינא]
וא מפותח, שגדל טוב. א"כ זה לא ילד שה

נות, אלא מבעלה, היות והוא יצא מלובן מז
  ומזורז.

  

העניין הזה של ג' חדשים שלפי רש"י,  נמצאנמצאנמצאנמצא
נים יפה גם לאם וגם לולד, יש בכך ממש האחרו

הם זאת וחשו בכך נפק"מ להלכה, במובן שראו 
רק הרמב"ם יש לו פירוש אחר, זה  במציאות.

שהוא חולק על כך, כי אין קשר בין ראיה לא 
הדברים, גם רבינו חננאל מפרש כך, כנראה 

אבל בכל אופן  הנדון איך לפרש את המלים.
רים כמותו, רואים לפי פירש"י והראשונים האומ

שאצלם הדברים היו חיים וקיימים, לא סתם 
דברים שלא הכירו ולא בדקו במציאות. ילדים 
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 כאלה, אכן היו נראים יותר בריאים וחזקים.
לגבי בת־[דף ע' עמוד ב'] וע"ע בגמ' סנהדרין 

  שבע, אמו של שלמה המלך.
  

מהקהל: אבל איך זאת הוכחה על זמן  שאלהשאלהשאלהשאלה
עברה מזנות, והבעל לא העיבור? אולי אכן נת

ידע מאומה, והמשיך לשמש עמה כרגיל, ולכן 
  יצא העובר מלובן ומזורז?

  

מרן שליט"א: זו נראית קושיא טובה,  תשובתתשובתתשובתתשובת
אבל זאת לא קושיא על דברינו, על הנושא 
שלנו, אלא על רש"י עצמו. על עיקר הפירוש. 
אולי אפשר לתרץ שדוקא כשזה אביו, הוא 

בחינת מצא מין את מינו. יוצא מלובן ומזורז, ב
לא של אדם אחר. וזה לא ברור, כי מסתמא זה 

צריך להתבונן נה ממי בא. כמו תרופה, ולא משַ 
בזה. לא מצאתי מי מהמפרשים שעמד על כך, 
רק על דברים דומים, כגון בס' פאר דוד 

[שם דף תקמ"ה (אביראש) על מס' קידושין 
ף [דעל מסכת נדה  יעקב (סויסה) ירך, ותקמ"ו]
  .תפ"ד]

  
השלמת התשובה לגבי סדר הרמב"ם בהלכותיו לגבי השלמת התשובה לגבי סדר הרמב"ם בהלכותיו לגבי השלמת התשובה לגבי סדר הרמב"ם בהלכותיו לגבי השלמת התשובה לגבי סדר הרמב"ם בהלכותיו לגבי 

ההרחקות מן הנדה, וביאור שהרמב"ם בא לאפוקי ההרחקות מן הנדה, וביאור שהרמב"ם בא לאפוקי ההרחקות מן הנדה, וביאור שהרמב"ם בא לאפוקי ההרחקות מן הנדה, וביאור שהרמב"ם בא לאפוקי 
        מדעת הגאונים. מדעת הגאונים. מדעת הגאונים. מדעת הגאונים. 

  

דיברנו על ] שיעור מוצש"ק מטות התש"פ[ בזמנובזמנובזמנובזמנו
הכותב [סוף פרק י"א מאיסורי ביאה] דברי הרמב"ם 

ואסור לאדם שידבק באשתו ואסור לאדם שידבק באשתו ואסור לאדם שידבק באשתו ואסור לאדם שידבק באשתו כך, [בהלכה י"ח] 
), ואע"פ שהיא ), ואע"פ שהיא ), ואע"פ שהיא ), ואע"פ שהיא (אלו(אלו(אלו(אלו    בשבעת ימים נקייםבשבעת ימים נקייםבשבעת ימים נקייםבשבעת ימים נקיים

בכסותה והוא בכסותו. ולא יקרב לה, ולא יגע בכסותה והוא בכסותו. ולא יקרב לה, ולא יגע בכסותה והוא בכסותו. ולא יקרב לה, ולא יגע בכסותה והוא בכסותו. ולא יקרב לה, ולא יגע 
בה אפילו באצבע קטנה, ולא יאכל עמה בה אפילו באצבע קטנה, ולא יאכל עמה בה אפילו באצבע קטנה, ולא יאכל עמה בה אפילו באצבע קטנה, ולא יאכל עמה 
בקערה אחת. כללו של דבר, ינהוג עמה בימי בקערה אחת. כללו של דבר, ינהוג עמה בימי בקערה אחת. כללו של דבר, ינהוג עמה בימי בקערה אחת. כללו של דבר, ינהוג עמה בימי 

היא היא היא היא ספירה כמו שינהוג בימי נדה, שעדיין ספירה כמו שינהוג בימי נדה, שעדיין ספירה כמו שינהוג בימי נדה, שעדיין ספירה כמו שינהוג בימי נדה, שעדיין 
        בכרת עד שתטבול כמו שביארנו.בכרת עד שתטבול כמו שביארנו.בכרת עד שתטבול כמו שביארנו.בכרת עד שתטבול כמו שביארנו.

        
כל מלאכות כל מלאכות כל מלאכות כל מלאכות     י"ט הרמב"ם כותב כך, ובהלכהובהלכהובהלכהובהלכה

ה לבעלה חוץ ה לבעלה חוץ ה לבעלה חוץ ה לבעלה חוץ שהאשה עושה לבעלה, נדה עוששהאשה עושה לבעלה, נדה עוששהאשה עושה לבעלה, נדה עוששהאשה עושה לבעלה, נדה עוש
מהרחצת פניו ידיו ורגליו ומזיגת הכוס והצעת מהרחצת פניו ידיו ורגליו ומזיגת הכוס והצעת מהרחצת פניו ידיו ורגליו ומזיגת הכוס והצעת מהרחצת פניו ידיו ורגליו ומזיגת הכוס והצעת 
המטה בפניו, גזירה שמא יבוא לדבר עבירה. המטה בפניו, גזירה שמא יבוא לדבר עבירה. המטה בפניו, גזירה שמא יבוא לדבר עבירה. המטה בפניו, גזירה שמא יבוא לדבר עבירה. 
ומפני זה לא תאכל עמו בקערה אחת, ולא יגע ומפני זה לא תאכל עמו בקערה אחת, ולא יגע ומפני זה לא תאכל עמו בקערה אחת, ולא יגע ומפני זה לא תאכל עמו בקערה אחת, ולא יגע 
בבשרה, מפי הרגל עבירה. וכן בשבעת ימים בבשרה, מפי הרגל עבירה. וכן בשבעת ימים בבשרה, מפי הרגל עבירה. וכן בשבעת ימים בבשרה, מפי הרגל עבירה. וכן בשבעת ימים 

  ש מלאכות אלו.ש מלאכות אלו.ש מלאכות אלו.ש מלאכות אלו.יים, לא תעשה לו שלֹ יים, לא תעשה לו שלֹ יים, לא תעשה לו שלֹ יים, לא תעשה לו שלֹ נקנקנקנק

לענות על קושיית המעשה בס"ד כדי הסברנו הסברנו הסברנו הסברנו 
מב"ם חזר בהלכה י"ט על דברים רוקח, למה הר

שלכאורה כבר כתב אותם בהלכה י"ח, כי הוא 
רצה להגיד את הסיבה, לאפוקי משיטת 
הגאונים הסוברים שהעניינים הללו של 
הרחקות, זה נעשה מפני עניינים של טומאה 
וטהרה. הרמב"ם אומר, לא, זה רק מפני הרגל 
עבירה. הדגש הוא על 'ומפני זה ', זאת היא 

ה, לא עניינים של טומאה וטהרה, ולא הסיב
  עניינים של נזק שח"ו הם יכולים להזיק. 

  

תלמידי חכמים העירו בכך, אבל שני  הארכנוהארכנוהארכנוהארכנו
על כך הערות. האחד טען, מה אתה מיישב, 
עדיין קשה למה הרמב"ם צריך להכפיל זאת, 
הרי הרמב"ם יכל לכתוב את העניין הזה 

הו בהלכה י"ח. אם הרמב"ם רוצה להדגיש שז
הטעם, ש'מפני זה לא תאכל וכו' מפני הרגל 
עבירה', שזה לא עניין של טומאה וטהרה, כי זה 
לא נוהג בזמן הזה, אלא בגלל שזה הרגל 
עבירה, א"כ תכתוב זאת בהלכה הקודמת, 

ולא יקרב לה, ולא יגע בה אפילו באצבע '
מפני  - קטנה, ולא יאכל עמה בקערה אחת

להכפיל זאת?  . תקצר, למה צריך'הרגל עבירה
  זאת הערה אחת.

  

אחר, הנמצא כאן בשיעור, ידידנו הרב  ת"חת"חת"חת"ח
הברקה,  ניסה לומראליהו סוויד יצ"ו, הוא 

תשמעו דבר מעניין, אולי התחלף ברמב"ם 
הלכה י"ט צריכה להיות  שמאסדר ההלכות, 

הוא אומר, כי יכול להיות  לפני הלכה י"ח.
ים להתחיל עם שהיה בלבול בהעתקות. צריכ

האשה עושה כל מלאכות שה י"ט, 'הלכ
', ואח"כ צריכה לבעלה, נדה עושה לבעלה

לבוא הלכה י"ח, ואז יהיה מובן גם תוספת 
לאדם שידבק באשתו האות וא"ו, 'ואסור 
למה אז שאלנו ש', בשבעת ימים נקיים

זה הרי הרמב"ם התחיל באות וא"ו, 'ואסור', כי 
לא קשור להלכה הקודמת. אבל אם לכאורה 
תהפך, אז לכאורה זה מתיישב, כי הסדר מ

 כל מלאכות וכו'בעצם הוא התחיל בדין של '
המשיך א בא לוחוץ מהרחצת פניו', ואחר כך ה

  .עוד פרטים
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לא מצאנו שום גירסא כזאת,  , למעשהברםברםברםברם
גם לא מישהו אחד  –איך יכול להיות שאף אחד 

זה לא הכרח, אשר הבחין ב'טעות'. אבל  –
ת, להוציא את זה אי אפשר לשלול זאעדיין 

  מכלל אפשרות. 
  

זה היה תירוץ טוב, אבל אינני חושב  לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
שזה עונה על השאלה בעצם, כיון שאחרי 

ים את הלכה י"ט לפני ככלות הכל, גם אם נשׂ 
עדיין רואים שישנם דברים כפולים. הלכה י"ח, 

אסור. וְ את האות וא"ו, רק זה אולי מיישב 
ו, אבל לפי בזמנו תירצנו את העניין של הוא"

עוד יותר מיושב. אולם אם זה אמת, היה זה 
לכן, דברים כפולים. עדיין בסך הכל, ישנם 

אינני חושב שצריכים או כדאי לשבש את כל 
ספרי הרמב"ם בגלל זה, כי בסה"כ זה לא עונה 

  לא מתקבל על הדעת. על השאלה.
  

השאלה הראשונה, אם הרמב"ם בא  לגבילגבילגבילגבי
עם, א"כ הוא לאפוקי מדעת הגאונים לבי הט

היה יכול לכתוב זאת בהלכה י"ח, ובכך הוא 
  היה מקצר.

  

שם בשיעור בסוף, לכתוב , הוספתי למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
שלא הספקתי להגיד את כל התירוץ. ענינו רק 
חצי תירוץ, וצריכים להשלים אותו, להוסיף עוד 

  פרט.
  

רוצה לומר בהלכה י"ט, 'מפני זה לא  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
א הסיבה, תאכל עמו', דהיינו להגיד שזאת הי

האחרים. אבל המפרשים לא הטעמים של 
בהמשך, הוא בא להגיד 'וכן בשבעת ימי נקיים 

אלו', כאן הוא שלוש מלאכות לא תעשה לו 
אותם עוד יותר מחזק את שיטתו נגד שיטת 

בגמרא  לדעת הגאונים, מה שכתוב .הגאונים
כל מלאכות שהאשה '[כתובות דף ס"א ע"א] 

לה חוץ מהרחצת עושה לבעלה, נדה עושה לבע
ומזיגת הכוס והצעת המטה  פניו ידיו ורגליו

, המדובר הוא על שבעת ימי נקיים, אבל 'בפניו
לפני ז' ימי נקיים, דהיינו בימי ראייתה, בכלל 
אסור לה לעשות שום מלאכה. לכן הרמב"ם 

את בהלכה י"ט, 'כל היה חייב לכתוב ז

זאת היא הסיבה, 'וכן בשבעת מלאכות וכו', ש
יים'. כלומר, הוא הדין. הפוך מדברי ימי נק

הגאונים האומרים שמדובר רק בז' ימי נקיים, 
אבל הרמב"ם אומר, לא. על זה, תמיד 

  מדברים. אין הבדל בין זה לזה. 
  

מי שיתעמק בנושא זה, יבין שזה ממש  כעתכעתכעתכעת
כפי שאמרנו, אמת  מאיר עיניים. ,פשט אמיתי

  בתורת משה, רבינו משה.
  
[דף שכ"ב] י מהרי"ץ פסקיצחק על  בארותבארותבארותבארותבבבב

הבאנו את תשובת הגאונים, הסוברים שכל 
העניין של ההרחקות, שנדה לא תעשה 

איזו חומרא  ינהאזאת מלאכות לבעלה, 
באיזה דור מסויים, כפי שאמרנו  שהתחילו

שישנם כאלה אשר עשו כך כיון שראו שישנן 
עשו זאת בתורת גדר וסייג וכו', לכן פירצות, 

הגאונים סוברים, שכך ם אותחומרות.  הנהיגו
היא ההלכה מדינא דגמרא. כך לשיטתם. 

  והרמב"ם בא לאפוקי מהם.
  

אסורה אסורה אסורה אסורה     ,,,,שבעת ימים הראשוניםשבעת ימים הראשוניםשבעת ימים הראשוניםשבעת ימים הראשוניםשם כך,  כתובכתובכתובכתוב
    אאאאולולולול    ,,,,בהרחצת פניו ידיו ורגליו ובמזיגת הכוסבהרחצת פניו ידיו ורגליו ובמזיגת הכוסבהרחצת פניו ידיו ורגליו ובמזיגת הכוסבהרחצת פניו ידיו ורגליו ובמזיגת הכוס

מכבסת מכבסת מכבסת מכבסת     אאאאמבשלת ולמבשלת ולמבשלת ולמבשלת ול    אאאאופה ולופה ולופה ולופה ולאאאא    אאאאטוחנת ולטוחנת ולטוחנת ולטוחנת ול
פי' להשקותו מים פי' להשקותו מים פי' להשקותו מים פי' להשקותו מים אאאאכלום וכלום וכלום וכלום ו    א עושה לבעלהא עושה לבעלהא עושה לבעלהא עושה לבעלהולולולול

תשב עמו תשב עמו תשב עמו תשב עמו     אאאאם בעלה ולם בעלה ולם בעלה ולם בעלה ולפי' לדבר עפי' לדבר עפי' לדבר עפי' לדבר עאאאאוווו    ,,,,וי"נ נוסףוי"נ נוסףוי"נ נוסףוי"נ נוסף[[[[
    דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , לולולולואאאא    ימיםימיםימיםימיםאחר ז' אחר ז' אחר ז' אחר ז' וווו]. ]. ]. ]. חדחדחדחדאאאא    בביתבביתבביתבבית

    כהנוהגיןכהנוהגיןכהנוהגיןכהנוהגין    זהוזהוזהוזהו, [, [, [, [נקייםנקייםנקייםנקיים' ' ' ' הזהזהזהז    למנותלמנותלמנותלמנות    משמתחלתמשמתחלתמשמתחלתמשמתחלת
עי' מש"כ בזה עי' מש"כ בזה עי' מש"כ בזה עי' מש"כ בזה     ,,,,נקייםנקייםנקייםנקייםימים קודם ז' ימים קודם ז' ימים קודם ז' ימים קודם ז' להמתין ז' להמתין ז' להמתין ז' להמתין ז' 
    ]]]]ועי' להלן ד"ה ונתבררועי' להלן ד"ה ונתבררועי' להלן ד"ה ונתבררועי' להלן ד"ה ונתברר    ,,,,ס"ק כ"זס"ק כ"זס"ק כ"זס"ק כ"זא' א' א' א' לעיל סימן לעיל סימן לעיל סימן לעיל סימן 

        ....כהכהכהכהאאאאפות ולעשות כל מלפות ולעשות כל מלפות ולעשות כל מלפות ולעשות כל מלאאאאולולולולהיא לטחון היא לטחון היא לטחון היא לטחון יכולה יכולה יכולה יכולה 
        

עושה עושה עושה עושה     ומה שאמרו חז"ל כל מלאכות וכו' נדהומה שאמרו חז"ל כל מלאכות וכו' נדהומה שאמרו חז"ל כל מלאכות וכו' נדהומה שאמרו חז"ל כל מלאכות וכו' נדה
לכן נקיים. נקיים. נקיים. נקיים. ימים ימים ימים ימים בשבעת בשבעת בשבעת בשבעת     לבעלה, לא מיירי רקלבעלה, לא מיירי רקלבעלה, לא מיירי רקלבעלה, לא מיירי רק

הרמב"ם היה חייב לכתוב זאת בהלכה י"ט, 
'מפני זה לא תאכל וכו', 'וכן בשבעת ימי נקיים 

את שיטת הגאונים מן  וכו', פירושו שהוא הפך
  , ואז הכל מובן ומסודר כראוי.הקצה אל הקצה

  
ֶבר לבין מגיפה,  ֶבר לבין מגיפה, ששה הבדלים שבין ּדֶ ֶבר לבין מגיפה, ששה הבדלים שבין ּדֶ ֶבר לבין מגיפה, ששה הבדלים שבין ּדֶ ומה משניהם ומה משניהם ומה משניהם ומה משניהם ששה הבדלים שבין ּדֶ

        . . . . רררריותר חמוּ יותר חמוּ יותר חמוּ יותר חמוּ 
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ההבדל, בין דבר, לבין מגיפה? ישנם  מהומהומהומהו
ִהּנֵה ַיד ִהּנֵה ַיד ִהּנֵה ַיד ִהּנֵה ַיד  ]שמות ט', ג'[מקומות שכתוב 'דבר', כגון 

ֵבד ְמֹאד    וגו'הֹוָיה הֹוָיה הֹוָיה הֹוָיה     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ  ֶבר ּכָ ֵבד ְמֹאדּדֶ ֶבר ּכָ ֵבד ְמֹאדּדֶ ֶבר ּכָ ֵבד ְמֹאדּדֶ ֶבר ּכָ  ]א"כ ,ח"דברים כ[וכן  .ּדֶ
ק יְ  ק יְ ַיְדּבֵ ק יְ ַיְדּבֵ ק יְ ַיְדּבֵ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל     "יָ "יָ "יָ "יָ ַיְדּבֵ ֶבר ַעד ּכַ ָך ֶאת ַהּדָ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ּבְ ֶבר ַעד ּכַ ָך ֶאת ַהּדָ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ּבְ ֶבר ַעד ּכַ ָך ֶאת ַהּדָ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ּבְ ֶבר ַעד ּכַ ָך ֶאת ַהּדָ ּבְ
בכינוי:  [מרן שליט"א אומר זאתוגו'  ָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמה

ידבק י"י בו וגו' עד כלותו אותו וגו']. וישנם 
במדבר י"ז, ['מגיפה', כגון לשון מקומות שכתוב 

ָעם] ט"ו-י"ב ֶגף ּבָ ָעםְוִהּנֵה ֵהֵחל ַהּנֶ ֶגף ּבָ ָעםְוִהּנֵה ֵהֵחל ַהּנֶ ֶגף ּבָ ָעםְוִהּנֵה ֵהֵחל ַהּנֶ ֶגף ּבָ ָעַצר  וגו'. ְוִהּנֵה ֵהֵחל ַהּנֶ ָעַצר ַוּתֵ ָעַצר ַוּתֵ ָעַצר ַוּתֵ ַוּתֵ
ר ֶאֶלף ָעה ָעׂשָ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ָפה. ַויִּ ּגֵ ר ֶאֶלףַהּמַ ָעה ָעׂשָ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ָפה. ַויִּ ּגֵ ר ֶאֶלףַהּמַ ָעה ָעׂשָ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ָפה. ַויִּ ּגֵ ר ֶאֶלףַהּמַ ָעה ָעׂשָ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ָפה. ַויִּ ּגֵ  ַהּמַ

ָפה ֶנֱעָצָרה. וגו'. ּגֵ ָפה ֶנֱעָצָרה.ְוַהּמַ ּגֵ ָפה ֶנֱעָצָרה.ְוַהּמַ ּגֵ ָפה ֶנֱעָצָרה.ְוַהּמַ ּגֵ מתו ארבע עשרה אלף,     ְוַהּמַ
אצל אהרן, ועוד שבע מאות. ואח"כ בסוף 

 במעשה שיטים, ,[במדבר כ"ה, ט'] פרשת בלק
ִרים ָאֶלף ָעה ְוֶעׂשְ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ִרים ָאֶלףַויִּ ָעה ְוֶעׂשְ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ִרים ָאֶלףַויִּ ָעה ְוֶעׂשְ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ִרים ָאֶלףַויִּ ָעה ְוֶעׂשְ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ  .ַויִּ

דבר לבין לשון ן בי ,ההבדל ומהצריך לדעת 
        ?מגיפהלשון 

  

הדבר שישנו הבדל, ובדרך כלל משמע  ברורברורברורברור
בדיוק  יר. אבל מהבֶ יותר חמור מּדֶ שמגיפה זה 

לבין מגיפה, ומה שורש נקודת ההבדל, בין דבר 
   המלים הללו.

  

'מגיפה' זה  משמעות המלה 'דבר'.זאת  מהמהמהמה
 ]ה"ל ,ב"שמות ל[יותר קל להבין, כמו שנאמר 

ּגֹף יְ  ּגֹף יְ ַויִּ ּגֹף יְ ַויִּ ּגֹף יְ ַויִּ , תרגום המלה 'ויגף' הוא ֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעם    "יָ "יָ "יָ "יָ ַויִּ
  , דהיינו מכה. ''''ּוְמָחאּוְמָחאּוְמָחאּוְמָחא''''
  

שית כי אין מלים נרדפות שיש הבדל, רא ברורברורברורברור
כל מלה בתורה אינה סתם, כגון 'ששון' סתם, 

ו'שמחה', 'גילה', 'רינה', ישנם הבדלים דקים 
בכדי בין כל המלים. ישנם ספרים שלמים, רק 

אחת זאת  להסביר את כל המלים הנרדפות.
של לשון הקודש, כל מלה מוגדרת  החכמות

  בצורה מדוייקת.
  

תרגום המלה 'דבר' זאת גם בתרגום, כי  רואיםרואיםרואיםרואים
א', ותרגום המלה 'מגיפה' הוא ָת הוא 'מוֹ 

א', בתוספת נו"ן, א"כ משמע שזה דבר נָ ָת 'מוֹ 
  יותר חזק וקשה. 

  
דיברנו על ] 32[בשיעור מוצש"ק ויקרא, דף  בזמנובזמנובזמנובזמנו

אז א"כ למה השאלה הזאת, ומישהו שאל 
אבל הדבר אינו נכון,  התרגום השווה ביניהם.

ון שאכן ישנו הבדל, שאלתו לא היתה נכונה, כי
  ראיתי זאת גם אצלינו וגם בדפוסים. 

  
, רק בגמרא רואים, שישנו הבדל ביניהם וגםוגםוגםוגם

[דף כ"א מסכת תענית גמ' . בבסגנון אחר קצת
לא כתוב ות דברתא. ות דברתא. ות דברתא. ות דברתא. וווובסורא, הבסורא, הבסורא, הבסורא, הכתוב כך, ב] ע"

בשיבבותיה דרב לא בשיבבותיה דרב לא בשיבבותיה דרב לא בשיבבותיה דרב לא 'מותא', אלא 'דברתא'. 
סברו מיניה משום זכותיה דרב סברו מיניה משום זכותיה דרב סברו מיניה משום זכותיה דרב סברו מיניה משום זכותיה דרב     ....הוות דברתאהוות דברתאהוות דברתאהוות דברתא

וכו'. ואח"כ בהמשך, באותו הדף עצמו, דנפיש דנפיש דנפיש דנפיש 
אמרו ליה לרב אמרו ליה לרב אמרו ליה לרב אמרו ליה לרב לאחר כמה שורות מובא כך, 

. . . . איכא מותנא בארעא דישראלאיכא מותנא בארעא דישראלאיכא מותנא בארעא דישראלאיכא מותנא בארעא דישראל    ,,,,נחמןנחמןנחמןנחמן
  .היינו מגיפה 'מותנא'ו, היינו דבר 'דברתא'

  
מן רהטא אני מתפלא כי אף אחד  לפוםלפוםלפוםלפום

 המפרשים לא עמד על כך, להסביר את העניין.
 רואים שהגמ' בכוונה נוקטתעכ"פ אנחנו אבל 

[ובל"נ בשיעור נוסף, נשלים עוד מלה אחרת. 
  פרטים בזה].

  
בשיעור הבאתי חילוק אחד, ובעז"ה כעת  אזאזאזאז

זכיתי וראיתי בכמה  ביחד לששה חילוקים.נגיע 
ההבדל ביניהם. הבאנו אז ביאור ספרים את 

בשיעור בשם ספר רחש הלב, שדייק כך מדברי 
רד"ק, הדבר לא כתוב במפורש, שלגבי מגיפה 

יתה, אבל מכת דבר זה רק שתהיה מ לא חייב
ני יודע האם הוא צודק, כי כפי מיתה. אי

שאמרנו בדר"כ משמע שמגיפה זה יותר חמור 
פי מה שנאמר בהמשך מדבר, אבל אולי ל

בחשבון עוד  צריכים לקחת הדברים יתבארו.
 ,התמונה תהיה שלימה כמה דברים, ואז ביחד

ר ויהיה אפשר להבין זאת. דהיינו, זה לא סות
את העניין שמגיפה אמורה להיות משהו יותר 
קשה, אבל מבחינת המלה 'מגיפה' לא חייב 
להיות שזה מות, משא"כ דבר שזה רק מות. כך 

  הבאנו בזמנו.
  

הזאת דן בעל חוות יאיר, שאלו אותו  בשאלהבשאלהבשאלהבשאלה
היה מישהו עשיר מופלג שהיה לבנו שאלה, 

שידוך, אבל הוא בא להתייעץ עם הרב ולשאול 
כדאי לעשות את השידוך, כיון אותו האם 

  שזאת שהציעו, שתי פעמים הבעלים שלה מתו. 



  ה'תש"פ ב'של"א עקבמוצש"ק 
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שאלני הראש והקצין שאלני הראש והקצין שאלני הראש והקצין שאלני הראש והקצין כך,  ]סימן קצ"ז[שם  כתובכתובכתובכתוב
    ,,,,שנדבר בבנו זיווג הגוןשנדבר בבנו זיווג הגוןשנדבר בבנו זיווג הגוןשנדבר בבנו זיווג הגון    ,,,,האלוף התורני ר' פלוניהאלוף התורני ר' פלוניהאלוף התורני ר' פלוניהאלוף התורני ר' פלוני

ן לו נדן ן לו נדן ן לו נדן ן לו נדן תתתתורוצה ליורוצה ליורוצה ליורוצה לי    ,,,,בת פלוני עשיר מופלגבת פלוני עשיר מופלגבת פלוני עשיר מופלגבת פלוני עשיר מופלג
רק שלבו נוקפו כי הבתולה כבר נזדווגה רק שלבו נוקפו כי הבתולה כבר נזדווגה רק שלבו נוקפו כי הבתולה כבר נזדווגה רק שלבו נוקפו כי הבתולה כבר נזדווגה     ,,,,מסויםמסויםמסויםמסוים

מת מת מת מת     ,,,,ואחר ג' חדשים אחר הקנסואחר ג' חדשים אחר הקנסואחר ג' חדשים אחר הקנסואחר ג' חדשים אחר הקנס    ,,,,עם בן פלוניעם בן פלוניעם בן פלוניעם בן פלוני
    ,,,,וחזרה ונזדווגה עם בן פלוניוחזרה ונזדווגה עם בן פלוניוחזרה ונזדווגה עם בן פלוניוחזרה ונזדווגה עם בן פלוני    ....בשלשול הרעבשלשול הרעבשלשול הרעבשלשול הרע

וכמשלש חדשים לפני זמן החתונה חלה ומת וכמשלש חדשים לפני זמן החתונה חלה ומת וכמשלש חדשים לפני זמן החתונה חלה ומת וכמשלש חדשים לפני זמן החתונה חלה ומת 
    ,,,,שהיה מתפשט בזמן הרע ההואשהיה מתפשט בזמן הרע ההואשהיה מתפשט בזמן הרע ההואשהיה מתפשט בזמן הרע ההוא    ,,,,בחולי הראשבחולי הראשבחולי הראשבחולי הראש

    הּ הּ הּ הּ א פן ַמזָּלא פן ַמזָּלא פן ַמזָּלא פן ַמזָּלֵר ֵר ֵר ֵר יָ יָ יָ יָ וְ וְ וְ וְ     ....עד שכמעט אין בית נקי ממנועד שכמעט אין בית נקי ממנועד שכמעט אין בית נקי ממנועד שכמעט אין בית נקי ממנו
דף דף דף דף יבמות יבמות יבמות יבמות [[[[כמו שאמרו רז"ל כמו שאמרו רז"ל כמו שאמרו רז"ל כמו שאמרו רז"ל     ,,,,בתולה גרםבתולה גרםבתולה גרםבתולה גרם־־־־שלשלשלשל

            ....בדין קטלניתבדין קטלניתבדין קטלניתבדין קטלנית    ע"ב]ע"ב]ע"ב]ע"ב]    דדדד""""סססס
  

 -, כבר שני בעלים 'קטלנית'היא  רהרהרהרהלכאולכאולכאולכאו
בעצם הם לא היו בעלים אלא שתי הצעות שהיו 

החתן מת. הראשון ממחלה, שלשול רע.  -לה 
מחלת הראש. וכידוע יש דין של מוהשני, 

שה"ה אפי' לגבי  בפוסקים קטלנית, ומובא
ארוסה לפני החתונה, היא נחשבת קטלנית, 

א"ש ויותר לא תינשא. ישנם האומרים, כך הר
ספק ממש סובר, שאסור לה להינשא, כי זה 

, ולכן סכנת נפשות. הרמב"ם סובר זה רק ניחוש
בש"ע כתב כך מרן  גם. פסק שזה רק לכתחילה

'לא תינשא, ואם נישאת לא [אהע"ז סימן ט'] 
מביא, כי אם החתן בהגהה תצא'. והרמ"א שם 

ר, זאת אינה ראיה. כי קטלנית היינו, בֶ מת בּדֶ 
רע, והראיה ששני הצעות שהיו שיש לה מזל 

לה, שכבר השתדכה איתם, וק"ו אם כבר 
סימן, שיש לה מהווה . הדבר והתחתנה, הם מת

מזל רע, וחזקה שימותו לה כל הבעלים, כולם 
        ילכו ח"ו, א"כ אתה מכניס את עצמך לסכנה. 

  

 כלל אנחנו פוסקים כדעת רבן שמעון בן בדרךבדרךבדרךבדרך
בנ"ד  אבל גמליאל, 'בתלתא זמני הויא חזקה'.

כיון שמדובר בקטלנית, דם מתו, רק שני בעלי
כי בתרי בעלמא  י הסוברבִּ לדעת ִר חוששים 

דף ס"ד [בגמ' במסכת יבמות  זמני הויא חזקה.
, ישנן כמה חילוקי דעות, מתי שלשה ומתי ]ע"ב

שנים. אבל בנ"ד, אמרינן בתרי זמני הויא 
  חזקה.

  

השואל את בעל חוות יאיר, כיון שהפעם  שאלשאלשאלשאל
ה שמת החתן זה היה דבר, א"כ זה לא השניי

, ואפשר המזל שלה, אלא זה היה משהו כללי
  . זאת היא הנקודה.לשאת אותה

  

[בהמשך תשובתו לשואל] כותב  חוות יאיר בעלבעלבעלבעל
שהחתן השני מת שהחתן השני מת שהחתן השני מת שהחתן השני מת לפי מה שכתבת לפי מה שכתבת לפי מה שכתבת לפי מה שכתבת     ,בזה"ל

    ,,,,שהיה אז מכה מהלכת ודובקתשהיה אז מכה מהלכת ודובקתשהיה אז מכה מהלכת ודובקתשהיה אז מכה מהלכת ודובקת    ,,,,בחולי הראשבחולי הראשבחולי הראשבחולי הראש
    ,,,,דדמי למת בדברדדמי למת בדברדדמי למת בדברדדמי למת בדבר    ,,,,יש צד היתריש צד היתריש צד היתריש צד היתר    ,,,,ם כןם כןם כןם כןִא ִא ִא ִא בְּ בְּ בְּ בְּ 

דלא דלא דלא דלא     ]]]]סימן ט' סעיף א באהע"זסימן ט' סעיף א באהע"זסימן ט' סעיף א באהע"זסימן ט' סעיף א באהע"ז[[[[הג"ה הג"ה הג"ה הג"ה שמייתי בשמייתי בשמייתי בשמייתי ב
            ....נחשב על ידו לקטלניתנחשב על ידו לקטלניתנחשב על ידו לקטלניתנחשב על ידו לקטלנית

  

הוא הדין כל מכה הוא הדין כל מכה הוא הדין כל מכה הוא הדין כל מכה     ,,,,ונראה דלאו דווקא דברונראה דלאו דווקא דברונראה דלאו דווקא דברונראה דלאו דווקא דבר
    ,,,,אאאא""""תהלים צתהלים צתהלים צתהלים צ[[[[ולולי קרא דנאמר ולולי קרא דנאמר ולולי קרא דנאמר ולולי קרא דנאמר     ....וחולה המדבקוחולה המדבקוחולה המדבקוחולה המדבק

ֹאֶפל ַיֲהלֹךְ     ']']']']וווו ֶבר ּבָ ֹאֶפל ַיֲהלֹךְ ִמּדֶ ֶבר ּבָ ֹאֶפל ַיֲהלֹךְ ִמּדֶ ֶבר ּבָ ֹאֶפל ַיֲהלֹךְ ִמּדֶ ֶבר ּבָ אמינא דמלת דבר אינו אמינא דמלת דבר אינו אמינא דמלת דבר אינו אמינא דמלת דבר אינו     ,,,,ִמּדֶ
נראה לו כי  ----    מיוחד על מכת המגפה הידועמיוחד על מכת המגפה הידועמיוחד על מכת המגפה הידועמיוחד על מכת המגפה הידוע

מקובלת ר זאת אינה המגיפה הידועה והבֶ ּדֶ 
רק על כל חולה הממית ומדבק רק על כל חולה הממית ומדבק רק על כל חולה הממית ומדבק רק על כל חולה הממית ומדבק     -בדרך כלל 

[דף [דף [דף [דף ובמשנה דתענית ובמשנה דתענית ובמשנה דתענית ובמשנה דתענית     ....מאיש לאיש ומבית לביתמאיש לאיש ומבית לביתמאיש לאיש ומבית לביתמאיש לאיש ומבית לבית
עיר המוציאה עיר המוציאה עיר המוציאה עיר המוציאה     ,,,,איזה דבראיזה דבראיזה דבראיזה דבר    ,,,,אמרו רז"לאמרו רז"לאמרו רז"לאמרו רז"ל    ע"א]ע"א]ע"א]ע"א]    טטטט""""יייי

הרי כתוב כי אם ישנה     ....חמש מאות רגלי וכו'חמש מאות רגלי וכו'חמש מאות רגלי וכו'חמש מאות רגלי וכו'
עיר שיש בה חמש מאות אנשים ההולכים רגלי, 
דהיינו אנשים בריאים, ויצא שם מת שלשה 

השני, שלשה מתים יום אחרי  ימים אחד אחרי
אים מהחשבון את הזקנים והנשים ייום. מוצ

והקטנים, הם לא בחשבון, אלא רק אנשים 
הנקראים 'רגלי', עומדים על הרגליים ועוסקים 

  במלאכה. 
  

שכל מיתת בני אדם רבים בזמן שכל מיתת בני אדם רבים בזמן שכל מיתת בני אדם רבים בזמן שכל מיתת בני אדם רבים בזמן     ,,,,שמע מינהשמע מינהשמע מינהשמע מינה
וגם על זה אמרו וגם על זה אמרו וגם על זה אמרו וגם על זה אמרו     ....נקרא דברנקרא דברנקרא דברנקרא דבר    ,,,,לטבעלטבעלטבעלטבע קצר חוץקצר חוץקצר חוץקצר חוץ

    ,,,,יר פזר רגליךיר פזר רגליךיר פזר רגליךיר פזר רגליךדבר בעדבר בעדבר בעדבר בע    ' ע"ב]' ע"ב]' ע"ב]' ע"ב]סססס[דף [דף [דף [דף א קמא א קמא א קמא א קמא בָ בָ בָ בָ בַ בַ בַ בַ בבבב
      ....דזיל בתר טעמאדזיל בתר טעמאדזיל בתר טעמאדזיל בתר טעמא

  

זה לא 'פזר רגליך',  שנפלה כאן טעות. נראהנראהנראהנראה
ס רגליך', כמבואר בגמ' שם. כאשר יש נֵּ אלא 'כַּ 

אלא 'כנס ח"ו דבר בעיר, לא 'פזר רגליך' 
ר את עצמו. וגרגליך', דהיינו שהאדם יס

כמ"ש מהרי"ל  יש מצב אולי לברוח.לפעמים 
לברוח  בתשובותיו, שבתחילת המגפה עדיף

אבל עכ"פ  מאותה עיר, ודיברתי על כך בזמנו.
    ....כנס רגליךכנס רגליךכנס רגליךכנס רגליך    ,,,,דבר בעירדבר בעירדבר בעירדבר בעירכך כתוב בגמ' שם, 

ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש     [שמות י"ב, כ"ב]    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ְוַאּתֶ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ְוַאּתֶ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ְוַאּתֶ ְוַאּתֶ
יתֹו ַעד ּבֶֹקר ַתח ּבֵ יתֹו ַעד ּבֶֹקרִמּפֶ ַתח ּבֵ יתֹו ַעד ּבֶֹקרִמּפֶ ַתח ּבֵ יתֹו ַעד ּבֶֹקרִמּפֶ ַתח ּבֵ ֵלְך ֵלְך ֵלְך ֵלְך     ']ו, כ"ישעיהו כ[ואומר ואומר ואומר ואומר     ,,,,ִמּפֶ

ֲעֶדךָ  ָלְתָך] ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר דלתיך [ּדְ ֲעֶדךָ ַעּמִ ָלְתָך] ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר דלתיך [ּדְ ֲעֶדךָ ַעּמִ ָלְתָך] ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר דלתיך [ּדְ ֲעֶדךָ ַעּמִ ָלְתָך] ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר דלתיך [ּדְ         ....ַעּמִ
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כתוב שם בהמשך הגמ' בב"ק, ב, לגבי רעָ רק רק רק רק 
. ועי' מהרש"א ותורת רגלךרגלךרגלךרגלך    פזרפזרפזרפזררעב בעיר, רעב בעיר, רעב בעיר, רעב בעיר, 

  חיים שם, ושאר מפרשים.
  

משא"כ מלת משא"כ מלת משא"כ מלת משא"כ מלת     החוות יאיר ואומר,ממשיך ממשיך ממשיך ממשיך 
שענינה המגפה שענינה המגפה שענינה המגפה שענינה המגפה     ,,,,ההההכָּ כָּ כָּ כָּ אינו רק ענין מַ אינו רק ענין מַ אינו רק ענין מַ אינו רק ענין מַ     ,,,,מגפהמגפהמגפהמגפה

    ,,,,שנולדה מכה עיפושית במקום אחדשנולדה מכה עיפושית במקום אחדשנולדה מכה עיפושית במקום אחדשנולדה מכה עיפושית במקום אחד    ,,,,האמיתיתהאמיתיתהאמיתיתהאמיתית
    ,,,,ברים והדמיםברים והדמיםברים והדמיםברים והדמיםייייוהיא ארסית ונמשכת לכל האוהיא ארסית ונמשכת לכל האוהיא ארסית ונמשכת לכל האוהיא ארסית ונמשכת לכל הא

ֹנִכי ֹנִכי ֹנִכי ֹנִכי ִהּנֵה אָ ִהּנֵה אָ ִהּנֵה אָ ִהּנֵה אָ [[[[הנני נוגף גבולך הנני נוגף גבולך הנני נוגף גבולך הנני נוגף גבולך     ]]]]זזזז""""ככככ    ',',',',ות זות זות זות זשמשמשמשמ[[[[כענין כענין כענין כענין 
בּוְלךָ  ל ּגְ בּוְלךָ ֹנֵגף ֶאת ּכָ ל ּגְ בּוְלךָ ֹנֵגף ֶאת ּכָ ל ּגְ בּוְלךָ ֹנֵגף ֶאת ּכָ ל ּגְ וצ"ע וצ"ע וצ"ע וצ"ע , , , , עין פירוש רש"י שםעין פירוש רש"י שםעין פירוש רש"י שםעין פירוש רש"י שם[[[[    ].].].].ֹנֵגף ֶאת ּכָ

ומרגלים ומרגלים ומרגלים ומרגלים     ]ה"ל ,ב"שם ל[גבי עגל גבי עגל גבי עגל גבי עגל דדדדלשון מגפה לשון מגפה לשון מגפה לשון מגפה 
    ,,,,אאאא""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[    וכמווכמווכמווכמו    ].].].].לדרשת רז"ללדרשת רז"ללדרשת רז"ללדרשת רז"ל    ]]]]זזזז""""לללל    ,,,,דדדד""""במדבר יבמדבר יבמדבר יבמדבר י[[[[

אין פירושם אין פירושם אין פירושם אין פירושם     ,,,,שכל אלושכל אלושכל אלושכל אלו    ....ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאישׁ ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאישׁ ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאישׁ ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאישׁ     ]]]]הההה""""לללל
ולכן ולכן ולכן ולכן     ....אחד מן הגוףאחד מן הגוףאחד מן הגוףאחד מן הגוףרק הכאה ודחיפה במקום רק הכאה ודחיפה במקום רק הכאה ודחיפה במקום רק הכאה ודחיפה במקום 

שאינם מדרכן להיות מכה שאינם מדרכן להיות מכה שאינם מדרכן להיות מכה שאינם מדרכן להיות מכה     ,,,,מיתת הבהמותמיתת הבהמותמיתת הבהמותמיתת הבהמות גביגביגביגבי
ֶבר     ']']']']גגגג    ',',',',שמות טשמות טשמות טשמות ט[[[[נאמר נאמר נאמר נאמר     ,,,,מתראות במקום מיוחדמתראות במקום מיוחדמתראות במקום מיוחדמתראות במקום מיוחד ֶבר ּדֶ ֶבר ּדֶ ֶבר ּדֶ ּדֶ

ֵבד ְמֹאד ֵבד ְמֹאדּכָ ֵבד ְמֹאדּכָ ֵבד ְמֹאדּכָ             ....ּכָ
  

'מגיפה' היינו 'מכה עיפושית ארסית', לדבריו, לדבריו, לדבריו, לדבריו, 
כלומר פצע שמתעפש, משהו שרואים אותו 
בעיניים, ומכך הוא מת. אבל 'דבר', זה משהו 

תו. זה לא איזה חולי מדביק, שלא רואים או
מסויים, לא רואים איזו פגיעה בגוף מוגדר ו

במקום מסויים, שעי"כ יאמרו כי המחלה היא 
כאן. הוא חולה באופן כללי, נדבק, לא יודעים 

  לציין בדיוק מה. זהו החילוק שלו.
  

    ,,,,על כל פנים נראה דיש איזה חילוק ביניהםעל כל פנים נראה דיש איזה חילוק ביניהםעל כל פנים נראה דיש איזה חילוק ביניהםעל כל פנים נראה דיש איזה חילוק ביניהם
אתרווייהו אתרווייהו אתרווייהו אתרווייהו ינן ינן ינן ינן לֵ לֵ לֵ לֵ צַ צַ צַ צַ גם ְמ גם ְמ גם ְמ גם ְמ     ,,,,י קראי בדיבורייהוי קראי בדיבורייהוי קראי בדיבורייהוי קראי בדיבורייהונִּ נִּ נִּ נִּ שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמ ִמ ִמ ִמ 

    ....ומנע מגפהומנע מגפהומנע מגפהומנע מגפה    ,,,,כלה דברכלה דברכלה דברכלה דבר    ',',',',אבינו מלכנואבינו מלכנואבינו מלכנואבינו מלכנו''''לת לת לת לת ייייבתפבתפבתפבתפ
'מנע מגיפה', גם אנו אומרים 'כלה דבר' ומזה ש

  משמע שזה שני דברים.
  

חסרה כאן מלה,     ––––דדבר דדבר דדבר דדבר     ,,,,וחכם אחד רצה לומרוחכם אחד רצה לומרוחכם אחד רצה לומרוחכם אחד רצה לומר
    ,,,,קשה וכבד מאדקשה וכבד מאדקשה וכבד מאדקשה וכבד מאד    ,,,,רק מגפהרק מגפהרק מגפהרק מגפה    ....אחד הםאחד הםאחד הםאחד הם – 'ומגיפה''ומגיפה''ומגיפה''ומגיפה'

פָ     ']']']']טטטט    ,,,,הההה""""במדבר כבמדבר כבמדבר כבמדבר כ[[[[כמו שנאמר כמו שנאמר כמו שנאמר כמו שנאמר  ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיוּ ַהּמֵ פָ ַויִּ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיוּ ַהּמֵ פָ ַויִּ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיוּ ַהּמֵ פָ ַויִּ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיוּ ַהּמֵ ה ה ה ה ַויִּ
ִרים ָאֶלף ָעה ְוֶעׂשְ ִרים ָאֶלףַאְרּבָ ָעה ְוֶעׂשְ ִרים ָאֶלףַאְרּבָ ָעה ְוֶעׂשְ ִרים ָאֶלףַאְרּבָ ָעה ְוֶעׂשְ , מביאהחוות יאיר     ....ַאְרּבָ

שחכם אחד אמר לו חילוק אחר, כי 'דבר' לא 
מתים הרבה, כפי שכתוב חמש מאות רגלי ג' 
אנשים אחד אחרי השני, אבל 'מגיפה', בבת 
אחת אלפים מתים. זהו חילוק פשוט. בתוך זמן 
קצר, מתו עשרים וארבעה אלף. משא"כ דבר, 

  לא בצורה כזאת המונית.  זאת מחלה, אבל

אם כן איפכא אם כן איפכא אם כן איפכא אם כן איפכא     ,,,,והשבתי לווהשבתי לווהשבתי לווהשבתי לוהחוות יאיר,  אומראומראומראומר
שבימי דוד נפלו מהבקר עד עת שבימי דוד נפלו מהבקר עד עת שבימי דוד נפלו מהבקר עד עת שבימי דוד נפלו מהבקר עד עת     ,,,,מסתבראמסתבראמסתבראמסתברא

    ]]]]וווו""""טטטט    ,,,,דדדד""""ככככ    ''''שמואל בשמואל בשמואל בשמואל ב[[[[ואמר ואמר ואמר ואמר     ,,,,מועד ע' אלף אישמועד ע' אלף אישמועד ע' אלף אישמועד ע' אלף איש
ן יְ  ּתֵ ן יְ ַויִּ ּתֵ ן יְ ַויִּ ּתֵ ן יְ ַויִּ ּתֵ ֶבר    "יָ "יָ "יָ "יָ ַויִּ ֶברּדֶ ֶברּדֶ ֶברּדֶ ָרֵאל ּדֶ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ הרי בזמן דוד המלך, . . . . ּבְ

היתה מגיפה, כמבואר בסוף ספר שמואל שני, 
 מתו שבעים אלף איש, עת מועד,ומהבוקר עד 

. לפי דבריך, זה לא דבר, אלא 'ברּדֶ 'כתוב שם ו
        אלא על כרחך, אין לחלק ביניהם בזה.אלא על כרחך, אין לחלק ביניהם בזה.אלא על כרחך, אין לחלק ביניהם בזה.אלא על כרחך, אין לחלק ביניהם בזה.מגיפה. 

  

כי לומר בס"ד תירוץ על השאלה שלו, ברצוני ברצוני ברצוני ברצוני 
ראיתי לגבי מה שהחוות יאיר כתב בשם חכם 

וד' הביא זאת בשם אחד, שבספר 'זכר ד
  לא ראה זאת.  הרמב"ן, אבל החוות יאיר

  

הר"ר דוד מודינא, הוא מזכר דוד, ל ררררספספספספהההה
על ענייני ברית מילה, ובמאמר ראשון בעיקר 

, כדרכו הוא כותב כך[דף רנ"ט] פרק ט"ל 
אמנם אמנם אמנם אמנם , להרחיב ולצאת לעניינים נוספים

ספירה הרביעית של ספירה הרביעית של ספירה הרביעית של ספירה הרביעית של     ,,,,הרמב"ן כתב וז"להרמב"ן כתב וז"להרמב"ן כתב וז"להרמב"ן כתב וז"ל
    ,,,,ונגד מדה הזאתונגד מדה הזאתונגד מדה הזאתונגד מדה הזאת    ....ההההלָ לָ לָ לָ כָּ כָּ כָּ כָּ     ,,,,שׁ שׁ שׁ שׁ עַ עַ עַ עַ נקראת גַּ נקראת גַּ נקראת גַּ נקראת גַּ     ,,,,טומאהטומאהטומאהטומאה

    ,,,,וך וגו'וך וגו'וך וגו'וך וגו'אמר דוד המלך ע"ה מדבר באופל יהלאמר דוד המלך ע"ה מדבר באופל יהלאמר דוד המלך ע"ה מדבר באופל יהלאמר דוד המלך ע"ה מדבר באופל יהל
ולפיכך דבר ומגפה ולפיכך דבר ומגפה ולפיכך דבר ומגפה ולפיכך דבר ומגפה     ....כי משם הדבר בא לעולםכי משם הדבר בא לעולםכי משם הדבר בא לעולםכי משם הדבר בא לעולם

    ....כי ענין המגפה יותר מהדברכי ענין המגפה יותר מהדברכי ענין המגפה יותר מהדברכי ענין המגפה יותר מהדבר    ,,,,אינם שויםאינם שויםאינם שויםאינם שוים
שה מתים יוצאים בג' שה מתים יוצאים בג' שה מתים יוצאים בג' שה מתים יוצאים בג' ווווכל ששלכל ששלכל ששלכל ששל    ,,,,בר הואבר הואבר הואבר הואשהּדֶ שהּדֶ שהּדֶ שהּדֶ 
עיר המוציאה מאתים או שלש מאות עיר המוציאה מאתים או שלש מאות עיר המוציאה מאתים או שלש מאות עיר המוציאה מאתים או שלש מאות בְּ בְּ בְּ בְּ     ,,,,ימיםימיםימיםימים
שמתו בשעה אחת כ"ד שמתו בשעה אחת כ"ד שמתו בשעה אחת כ"ד שמתו בשעה אחת כ"ד     ,,,,והמגפה הואוהמגפה הואוהמגפה הואוהמגפה הוא    ....רגלירגלירגלירגלי
        ....דכתיב ויהיו המתים במגפה וגו'דכתיב ויהיו המתים במגפה וגו'דכתיב ויהיו המתים במגפה וגו'דכתיב ויהיו המתים במגפה וגו'    ,,,,אלףאלףאלףאלף

  

כתוב אינני מבין איך  יש לי הערה,ב'סוגריים' ב'סוגריים' ב'סוגריים' ב'סוגריים' 
לא מצאתי  כאן מאתיים ושלוש מאות רגלי.

במסכת תענית חמש מאות דבר כזה, כתוב 
אבל לא  ,יש לו גירסא אחרת רגלי. אולי

ולא דעה כזאת בכלל.  ,מצאתי גירסא כזאת
  טוב. זאת סתם שאלה.

  
את כבר לפניו אופן, הרמב"ן אומר  בכלבכלבכלבכל

החילוק הזה, כי במגיפה מתו בשעה אחת 
בר זה לא בצורה כזאת של אלפים רבה, וֶד ה

בתוך זמן קצר. אם כן, אם כבר ישנו יסוד 
ענק בראשונים, מאת לדברי החכם הזה, 

חושבני בס"ד לתרץ זאת, כי בעצם הוא צודק, 
היה צריך לקרוא לזה מגיפה, אבל ישנה סיבה 
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למה קראו לכך דבר. המלים הללו הן נרדפות, 
  אבל ישנה סיבה למה שינו זאת.

  

שלח את יואב חטא ש בזמן דוד המלך, הוא הריהריהריהרי
שלח הקב"ה את גד לדוד  ור את ישראל.ספשי

אחת מן השלוש, עונש המלך, ואמר לו לבחור 
ִוד [שמואל ב' כ"ד י"ג] כפי שנאמר  ִוד ַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ ִוד ַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ ִוד ַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ ַויָֹּבא ָגד ֶאל ּדָ

ד לֹו ַויֹּאֶמר לוֹ  ד לֹו ַויֹּאֶמר לוֹ ַויַּּגֶ ד לֹו ַויֹּאֶמר לוֹ ַויַּּגֶ ד לֹו ַויֹּאֶמר לוֹ ַויַּּגֶ ִנים ָרָעב     ,,,,ַויַּּגֶ ַבע ׁשָ ִנים ָרָעב ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ ַבע ׁשָ ִנים ָרָעב ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ ַבע ׁשָ ִנים ָרָעב ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ ַבע ׁשָ ֲהָתבֹוא ְלָך ׁשֶ
ַאְרֶצךָ  ַאְרֶצךָ ּבְ ַאְרֶצךָ ּבְ ַאְרֶצךָ ּבְ לֹ     ....ּבְ לֹ ִאם ׁשְ לֹ ִאם ׁשְ לֹ ִאם ׁשְ יםִאם ׁשְ ה ֳחָדׁשִ יםׁשָ ה ֳחָדׁשִ יםׁשָ ה ֳחָדׁשִ יםׁשָ ה ֳחָדׁשִ ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך     ,,,,ׁשָ

ֶבר     ....ְוהּוא רְֹדֶפךָ ְוהּוא רְֹדֶפךָ ְוהּוא רְֹדֶפךָ ְוהּוא רְֹדֶפךָ  ת ָיִמים ּדֶ לֹׁשֶ ֶבר ְוִאם ֱהיֹות ׁשְ ת ָיִמים ּדֶ לֹׁשֶ ֶבר ְוִאם ֱהיֹות ׁשְ ת ָיִמים ּדֶ לֹׁשֶ ֶבר ְוִאם ֱהיֹות ׁשְ ת ָיִמים ּדֶ לֹׁשֶ ְוִאם ֱהיֹות ׁשְ
ַאְרֶצָך. ַאְרֶצָך.ּבְ ַאְרֶצָך.ּבְ ַאְרֶצָך.ּבְ או רעב שבע שנים, או אויבים  ּבְ

שלושה חדשים, או שינצחוהו, דהיינו מלחמה 
ע ּוְרֵאה ָמה שלשה ימים דבר בארצך.  ה ּדַ ע ּוְרֵאה ָמה ַעּתָ ה ּדַ ע ּוְרֵאה ָמה ַעּתָ ה ּדַ ע ּוְרֵאה ָמה ַעּתָ ה ּדַ ַעּתָ

ָבר יב ׁשְֹלִחי ּדָ ָברָאׁשִ יב ׁשְֹלִחי ּדָ ָברָאׁשִ יב ׁשְֹלִחי ּדָ ָברָאׁשִ יב ׁשְֹלִחי ּדָ   . . . . ָאׁשִ
  

  חושב, מה אבחר? ע ושומהמלך  דודדודדודדוד
  

חשב דוד חשב דוד חשב דוד חשב דוד , [מד"ש ל"א א'] דברי חז"ל ידועיםידועיםידועיםידועים
עכשיו כל עכשיו כל עכשיו כל עכשיו כל     ,,,,אם בוחר אני רעבאם בוחר אני רעבאם בוחר אני רעבאם בוחר אני רעב    ,,,,בדעתו ואמרבדעתו ואמרבדעתו ואמרבדעתו ואמר

על על על על     ,,,,מה איכפת לו לבן ישימה איכפת לו לבן ישימה איכפת לו לבן ישימה איכפת לו לבן ישי    ,,,,ישראל אומריםישראל אומריםישראל אומריםישראל אומרים
ואם ואם ואם ואם     אוצרותיו הוא בוטח וישראל ימותו ברעב.אוצרותיו הוא בוטח וישראל ימותו ברעב.אוצרותיו הוא בוטח וישראל ימותו ברעב.אוצרותיו הוא בוטח וישראל ימותו ברעב.

    ,,,,עכשיו ישראל אומרין מה לועכשיו ישראל אומרין מה לועכשיו ישראל אומרין מה לועכשיו ישראל אומרין מה לו    ,,,,בורר אני חרבבורר אני חרבבורר אני חרבבורר אני חרב
    הםהםהםהם    ,,,,בוריו הוא בוטח, שהם יצאו למלחמהבוריו הוא בוטח, שהם יצאו למלחמהבוריו הוא בוטח, שהם יצאו למלחמהבוריו הוא בוטח, שהם יצאו למלחמהייייעל געל געל געל ג

שהכל שוין שהכל שוין שהכל שוין שהכל שוין     ,,,,יבא דבריבא דבריבא דבריבא דבר    ,,,,אמראמראמראמר    ימותו והוא ינצל.ימותו והוא ינצל.ימותו והוא ינצל.ימותו והוא ינצל.
מרוב צדקותו, הוא לא רצה לעשות את     בו.בו.בו.בו.

החשבונות האישיים שלו, או שיהיה ח"ו רינון 
        ר. בֶ שהוא לא דואג לציבור, לכן אמר שיהיה ּדֶ 

  

ויש , [פסוק י"ד] חז"ל זה הובא ברד"ק שם מדרשמדרשמדרשמדרש
רמז רמז רמז רמז     גדגדגדגד    ,,,,יש אומריםיש אומריםיש אומריםיש אומריםוווות, שם עוד נקודה מעניינ

הוא הוא הוא הוא     ,,,,ררררבָ בָ בָ בָ ּדָ ּדָ ּדָ ּדָ     ר'.ר'.ר'.ר'.בָ בָ בָ בָ וראה מה אשיב שולחי ּדָ וראה מה אשיב שולחי ּדָ וראה מה אשיב שולחי ּדָ וראה מה אשיב שולחי ּדָ 'דע 'דע 'דע 'דע     ,,,,לולולולו
כדאי לך גד רמז לו, דהיינו,     ר באותיות.ר באותיות.ר באותיות.ר באותיות.בֶ בֶ בֶ בֶ ּדֶ ּדֶ ּדֶ ּדֶ 

  ר. בֶ לבחור ּדֶ 
  

 נראה כי היה חייב לכתוב שזה 'דבר'. ממילאממילאממילאממילא
 היה כתובאם  אי אפשר היה לכתוב 'מגיפה'.

 הלשון הזאת.מגיפה, אין לו מלה נופלת על 
ף זה בר, כי סוף סוכתבו כאן ּדֶ  ,בגלל סיבה זאת

  דומה. אולי זה התירוץ על השאלה שלו.
  

בסוף העניין שם אצל דוד המלך, נזכר  ואכןואכןואכןואכן
פה, בסוף ספר שמואל ממש, כתוב לשון מגֵּ 

ָעַצר     ,,,,ָלָאֶרץָלָאֶרץָלָאֶרץָלָאֶרץ    "יָ "יָ "יָ "יָ ַויֵָּעֵתר יְ ַויֵָּעֵתר יְ ַויֵָּעֵתר יְ ַויֵָּעֵתר יְ ] ה"כ ,ד"כ 'שמואל ב[ ָעַצר ַוּתֵ ָעַצר ַוּתֵ ָעַצר ַוּתֵ ַוּתֵ

ָרֵאל ָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּגֵ ָרֵאלַהּמַ ָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּגֵ ָרֵאלַהּמַ ָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּגֵ ָרֵאלַהּמַ ָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּגֵ כאן אין כבר את הסיבה  .ַהּמַ
  כנז' לעיל. בר,בר, שנופל על לשון ָד לכתוב ֶד 

  

בין  שלושה חילוקיםיש לנו בינתיים אופן,  בכלבכלבכלבכל
  . דבר לבין מגיפה

  

חילוקים אחרים ביא לפני כן זכר דוד, ה בעלבעלבעלבעל
האריך האריך האריך האריך     ,,,,בספר מושיע חוסים פ"בבספר מושיע חוסים פ"בבספר מושיע חוסים פ"בבספר מושיע חוסים פ"ב בזה"ל,

הרופאים הרופאים הרופאים הרופאים     להודיע סבות הדבר לדעתלהודיע סבות הדבר לדעתלהודיע סבות הדבר לדעתלהודיע סבות הדבר לדעת
בין דבר ומגפה בין דבר ומגפה בין דבר ומגפה בין דבר ומגפה     עעעעוהוא ז"ל חילק ידוהוא ז"ל חילק ידוהוא ז"ל חילק ידוהוא ז"ל חילק יד    ,,,,סופיםסופיםסופיםסופיםוהפילוהפילוהפילוהפיל

על דרך 'חילק ידע' זה בלשון מליצה,     ....ומשחיתומשחיתומשחיתומשחית
[עיין שכתוב 'לא חילק ידענא ולא בילק ידענא' 

כוונתו לומר, שהוא ידע לחלק  .חולין דף י"ט ע"א]
        חילוק. ולומר 

  

כי דבר מתראה כי דבר מתראה כי דבר מתראה כי דבר מתראה     ר,ר,ר,ר,בָ בָ בָ בָ ּדָ ּדָ ּדָ ּדָ הוא מלשון הוא מלשון הוא מלשון הוא מלשון     ררררבֶ בֶ בֶ בֶ ּדֶ ּדֶ ּדֶ ּדֶ שששש    ,,,,דהיינודהיינודהיינודהיינו
    ....וע"י אותו הדבר מתוע"י אותו הדבר מתוע"י אותו הדבר מתוע"י אותו הדבר מת    ,,,,בגוף האדם אשר לו הנגעבגוף האדם אשר לו הנגעבגוף האדם אשר לו הנגעבגוף האדם אשר לו הנגע

דיוק ההיפך ממה שאומר החוות לכאורה זה ב
, ישנה מחלה רבָ זה מלשון ּדָ  רבֶ ּדֶ לדבריו  יאיר.

מסויימת שרואים אותה, רואים את הנגע או 
        את הפצע.

  

כי דבר מגזרת ותדבר את כל זרע כי דבר מגזרת ותדבר את כל זרע כי דבר מגזרת ותדבר את כל זרע כי דבר מגזרת ותדבר את כל זרע     ש אומרים,ש אומרים,ש אומרים,ש אומרים,ויויויוי
זה נאמר לגבי  ....בדהבדהבדהבדהיייישפירושו אשפירושו אשפירושו אשפירושו א    ,,,,המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה

עתליה, ישנו מקום אחד בו כתוב 'ותאבד את 
זרע הממלכה', ופעם כתוב 'ותדבר', במלכים 

לשון אבדון, היא ובדברי הימים. 'ותדבר' זה מ
השמידה את כולם, היא רצתה שלא יהיה 
ערעור על המלוכה שלה ולכן הרגה את כולם, 

כר, ובנס ניצל יהואש, זֵ מהם שלא יישאר 
  .דבר היינו אבדוןדבר היינו אבדוןדבר היינו אבדוןדבר היינו אבדון    ן,ן,ן,ן,ככככם ם ם ם ואואואואכידוע. 

  

    ,,,,מחמת אש העולה מן הארץמחמת אש העולה מן הארץמחמת אש העולה מן הארץמחמת אש העולה מן הארץ    ,,,,וסיבת הדבר היאוסיבת הדבר היאוסיבת הדבר היאוסיבת הדבר היא
המתנגדת המתנגדת המתנגדת המתנגדת     ,,,,ייתייתייתייתצצצצלו בסגולה תכונה ארלו בסגולה תכונה ארלו בסגולה תכונה ארלו בסגולה תכונה אר    אשראשראשראשר

ולה הנסתרת ולא ולה הנסתרת ולא ולה הנסתרת ולא ולה הנסתרת ולא בסגבסגבסגבסג    ,,,,לכחות הנפש החיוניתלכחות הנפש החיוניתלכחות הנפש החיוניתלכחות הנפש החיונית
    ,,,,הוא שם כולל כל דברהוא שם כולל כל דברהוא שם כולל כל דברהוא שם כולל כל דבר    ,,,,ומשחיתומשחיתומשחיתומשחית    ....דע למהדע למהדע למהדע למהיוָּ יוָּ יוָּ יוָּ 

בין בין בין בין     ,,,,ל ההשחתהל ההשחתהל ההשחתהל ההשחתהשיהיה פועֵ שיהיה פועֵ שיהיה פועֵ שיהיה פועֵ     ,,,,רוחני או גשמירוחני או גשמירוחני או גשמירוחני או גשמי
    ,,,,והמגפהוהמגפהוהמגפהוהמגפה    ....בבעלי חיים בין בצומח ובדומםבבעלי חיים בין בצומח ובדומםבבעלי חיים בין בצומח ובדומםבבעלי חיים בין בצומח ובדומם

ם דבר לא ם דבר לא ם דבר לא ם דבר לא וּ וּ וּ וּ ושׁ ושׁ ושׁ ושׁ     ,,,,פירושה מיתה דחופה פתאומיתפירושה מיתה דחופה פתאומיתפירושה מיתה דחופה פתאומיתפירושה מיתה דחופה פתאומית
ממש הפוך  ....עי"ש בפ"אעי"ש בפ"אעי"ש בפ"אעי"ש בפ"א    ,,,,יראה ולא ימצא בגוףיראה ולא ימצא בגוףיראה ולא ימצא בגוףיראה ולא ימצא בגוף

מהחוות יאיר. לדבריו, מגיפה פירושו מיתה 
פתאומית, לפתע האדם מת, לא יודעים  דחופה

  ולא רואים מה יש לו. ודבר, זהו דבר מסויים.
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כבר יש לנו ארבעה. רחש הלב, חוות יאיר  א"כא"כא"כא"כ
שני פירושים שהאחד כמו כהרמב"ן, וכאן  –

  הוא אומר עוד שני פירושים. זה כבר חמש.
  

[דף מנדלק'  קונקורדנציהבששי, ראיתי  דברדברדברדבר
, , , , מיתה חטופהמיתה חטופהמיתה חטופהמיתה חטופה, , לגבי 'דבר' כתוב כך]288

המובילה לקברות. ויש מי שאמר שהוא חולי המובילה לקברות. ויש מי שאמר שהוא חולי המובילה לקברות. ויש מי שאמר שהוא חולי המובילה לקברות. ויש מי שאמר שהוא חולי 
נדבק, ונקרא כן ע"ש שדובר ומושך אחריו נדבק, ונקרא כן ע"ש שדובר ומושך אחריו נדבק, ונקרא כן ע"ש שדובר ומושך אחריו נדבק, ונקרא כן ע"ש שדובר ומושך אחריו 
רבים זה אחר זה, כי הניגף מושך עצמו ואחר רבים זה אחר זה, כי הניגף מושך עצמו ואחר רבים זה אחר זה, כי הניגף מושך עצמו ואחר רבים זה אחר זה, כי הניגף מושך עצמו ואחר 

ר הוא מגפה, אבל לא כל מגפה ר הוא מגפה, אבל לא כל מגפה ר הוא מגפה, אבל לא כל מגפה ר הוא מגפה, אבל לא כל מגפה בֶ בֶ בֶ בֶ עמו. כל ּדֶ עמו. כל ּדֶ עמו. כל ּדֶ עמו. כל ּדֶ 
אולי ר, שמגפה נאמרה אפילו במלחמה. ר, שמגפה נאמרה אפילו במלחמה. ר, שמגפה נאמרה אפילו במלחמה. ר, שמגפה נאמרה אפילו במלחמה. בֶ בֶ בֶ בֶ ּדֶ ּדֶ ּדֶ ּדֶ 

בזה יהיה מובן מה שאמרנו מקודם, הוא אומר 
זה מחלות, יפה זה לא דוקא כולל אישהמלה מג

יתנך י"י נגף לפני ' כי גם לגבי מלחמה כתוב
: יתנהו, [מרן שליט"א אומר זאת בכינוי 'אויביך
], מגיפה זה יכול להיות גם משהו כללי. אויביו

        אבל לא כל מגיפה היא דבר. דבר זה מגיפה,
        

        ביאור יסוד המלה דבר, והמלה מגיפה.ביאור יסוד המלה דבר, והמלה מגיפה.ביאור יסוד המלה דבר, והמלה מגיפה.ביאור יסוד המלה דבר, והמלה מגיפה.
  

המלה שורש את  להסבירכיצד בס"ד,  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
  ר, חוץ ממה שהם אומרים. בֶ ּדֶ 
  

זהו פסוק ומדבק.  הוא דבראמרנו, ש'דבר'  הריהריהריהרי
בעזהי"ת נקרא זאת  כמה שבתותעוד  מלא,

ק יְ ] א"כ ,ח"דברים כ[ בפרשת כי תבוא ק יְ ַיְדּבֵ ק יְ ַיְדּבֵ ק יְ ַיְדּבֵ ָך     "יָ "יָ "יָ "יָ ַיְדּבֵ ָך ּבְ ָך ּבְ ָך ּבְ ּבְ
ֶבר ֶברֶאת ַהּדָ ֶברֶאת ַהּדָ ֶברֶאת ַהּדָ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמה    ,,,,ֶאת ַהּדָ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמהַעד ּכַ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמהַעד ּכַ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמהַעד ּכַ וגו'  ַעד ּכַ

: ידבק י"י בו וגו' [מרן שליט"א אומר זאת בכינוי
. 'ידבק', זאת הדבקה, עד כלותו אותו וגו']

דרך כלל בדיבור, דהיינו ברוק הניתז שהיא ב
  מהאדם. 

  
צריכים כאן להוסיף, לגבי המלה דבר, כי  אוליאוליאוליאולי

לפני האות רי"ש יש את האות קו"ף, קרש"ת, 
א"כ זה 'דבק', מדביקים אחד את השני, מבלי 

ידוע  כי זהו דבר שלא נראה. .שרואים
שלפעמים לוקחים את האותיות שלפני, וכן 
שלאחרי. כגון במזוזה ה' אלהינו ה', כוז"ו 

  במוכס"ז כוז"ו. כעין זה בנ"ד, דבר, דבק.
  

בא באמצעות הדיבור בין בני האדם, כך  הדברהדברהדברהדבר
לה, וזה בא מהדבקה, דבר לפי היסוד של־ִמ 

שמות [שאינו נראה. משא"כ מגיפה, כפי שנאמר 
, שהתרגום הוא ֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעם    "יָ "יָ "יָ "יָ ּגֹף יְ ּגֹף יְ ּגֹף יְ ּגֹף יְ ַויִּ ַויִּ ַויִּ ַויִּ ] ה"ל ,ב"ל

. אבל מגיפה, ממש 'ומחא', דהיינו שישנה מכה
זה נעשה בצורה פתאומית, אלפים אשר מתים 
בבת אחת, זה לא מהדבקה. אי אפשר שבתוך 
שעה ידביקו עשרים וארבע אלף האחד את 
השני, איך זה עבד בתוך זמן כ"כ קצר. א"כ 

האויר', מגיפה זה משהו שהוא יותר מ'עיפוש 
דהיינו ישנו משהו בעולם שמשתנה, וגורם 
לאנשים פתאום למות. משהו באויר שמזיק 

נראים או שאינם  ,להם, גורם לאנשים שינויים
לא משנה, לא ניכנס לחילוקים נראים, זה כבר 

זה לא מהדבקה של אחד עכ"פ אבל  הללו.
זהו דבר הלוקח כמה ימים,  ,לשני. כי הדבקה

  .וזהו דבר ולא מגיפה
  

מהקהל: אבל הרי לא רק מן הפה, אלא  שאלהשאלהשאלהשאלה
גם מן האף. שהרי לכן אומרים לכסות במסכה 

  את שניהם?
  

מרן שליט"א: נכון שצריך לכסות את  תשובתתשובתתשובתתשובת
האף, אבל זה לא בגלל שהוא פולט, אלא 

יכנס ירוס, וזה קולט. האף יכול לשאוף את הוִ 
משם לדרכי ושבילי הנשימה ח"ו. בכל  רויעבו

זק בפליטה, הוא מן הרוק, שניתז אופן עיקר הנ
מים לב. זה מן הפה רסיסים הרבה מאד, ולא שָׂ 

מה שמדביק, ויכול להיכנס גם לחוטם של 
  חבירו.

  

במדבר [על הפסוק [פרשת קרח] צרור המור  בעלבעלבעלבעל
י  ]א"י ,ז"י י ּכִ י ּכִ י ּכִ ְפֵני יְ ּכִ ֶצף ִמּלִ ְפֵני יְ ָיָצא ַהּקֶ ֶצף ִמּלִ ְפֵני יְ ָיָצא ַהּקֶ ֶצף ִמּלִ ְפֵני יְ ָיָצא ַהּקֶ ֶצף ִמּלִ ֶגף    "יָ "יָ "יָ "יָ ָיָצא ַהּקֶ ֶגףֵהֵחל ַהּנָ ֶגףֵהֵחל ַהּנָ ֶגףֵהֵחל ַהּנָ , ֵהֵחל ַהּנָ

 כי כיון שקורח ועדתו כפרו בבריאתמסביר 
העולם, הקב"ה העניש אותם בבחינת 'יד 
העדים תהיה בהם בראשונה', שהם ייפגעו ע"י 

ע'פר. פגעו בהם, כל  ארמ"ע, א'ש ר'וח מ'ים
ח ָהָאֶרץ עולם. דבר ראשון, היסודות של־ ְפּתַ ַוּתִ

ְבַלע ֹאָתם יָה ַוּתִ זהו  ]ב"ל ,ז"במדבר ט[וגו'  ֶאת ּפִ
דּו ֵהם ְוָכל דּו ֵהם ְוָכל דּו ֵהם ְוָכל דּו ֵהם ְוָכל ַויְֵּר ַויְֵּר ַויְֵּר ַויְֵּר  ]ג"ל שם,[ העפר. המים זהו שנאמר

ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ֹאָלה ַוּתְ ים ׁשְ ר ָלֶהם ַחיִּ ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץֲאׁשֶ ֹאָלה ַוּתְ ים ׁשְ ר ָלֶהם ַחיִּ ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץֲאׁשֶ ֹאָלה ַוּתְ ים ׁשְ ר ָלֶהם ַחיִּ ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץֲאׁשֶ ֹאָלה ַוּתְ ים ׁשְ ר ָלֶהם ַחיִּ , הם ֲאׁשֶ
, [שם ל"ה] "יָ "יָ "יָ "יָ ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת יְ ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת יְ ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת יְ ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת יְ נבלעו בתהומות. 

זה יסוד האש. הדבר האחרון זהו הרוח, שזאת 
  המגיפה. 



  ה'תש"פ ב'של"א עקבמוצש"ק 
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וידוע כי סבת וידוע כי סבת וידוע כי סבת וידוע כי סבת אומר הצרור המור כך, זה על על על על 
באדם באדם באדם באדם הנכנס הנכנס הנכנס הנכנס     ,,,,עיםעיםעיםעיםוְ וְ וְ וְ רוח ִע רוח ִע רוח ִע רוח ִע היא מצד היא מצד היא מצד היא מצד     ,,,,המגפההמגפההמגפההמגפה

שמעתם מה זאת מגיפה?  ....אהאהאהאהטומטומטומטומרוח הרוח הרוח הרוח ה    מצדמצדמצדמצד
הוא מדבר, על הסיבה הרוחנית. מבחינה 

רוח  והיתורנית, מהו השורש של הגשמי. ז
    בעצם מרוח הטומאה. העועים, אשר בא

האויר     אומרים שהוא מעיפוש האויר.אומרים שהוא מעיפוש האויר.אומרים שהוא מעיפוש האויר.אומרים שהוא מעיפוש האויר.והרופאים והרופאים והרופאים והרופאים 
מזדהם, וזה גורם מחלה המונית. על כך הוא 

הולך הולך הולך הולך     והכלוהכלוהכלוהכל    ,,,,ה רואיםה רואיםה רואיםה רואיםממממרואים ואין יודעים רואים ואין יודעים רואים ואין יודעים רואים ואין יודעים אומר, 
צודקים, אבל  -הרופאים  -הם  ....וכו'לדרך אחד לדרך אחד לדרך אחד לדרך אחד 

הם רואים רק את השלב הבא, הרופאים לא 
המקור יכולים לראות את השלב הרוחני, 

כיון שזהו דבר שלא נתפס בעיניים. הראשון, 
רק מהתורה, יכולים לדעת את השורש. כל 

  דבר גשמי בעולם, יש לו שורש רוחני. 
  

אה, כי זהו רוח טומ של דבר, זאת לאמיתולאמיתולאמיתולאמיתו
בספר זכר שם בעצם השורש של הכל, כמבואר 

, שהסיבה העיקרית של הדבר שהבאנו דוד
ד והמגיפה הוא החטא, דהיינו העוונות. לא הערוָ 

על מיתות ממית, החטא ממית. דבר בא לעולם 
, כמו האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין

אז בעצם יש רוח טומאה, . ששנינו במס' אבות
ם בעולם שהאויר מתעפש, ודבר זה ודבר זה גור

  מזיק.
  

    לכפר עללכפר עללכפר עללכפר עללהקטיר קטרת, להקטיר קטרת, להקטיר קטרת, להקטיר קטרת, ה בכאן ה בכאן ה בכאן ה בכאן ששששה מה מה מה מווווולכן ציולכן ציולכן ציולכן צי
אם  הארץ.הארץ.הארץ.הארץ.ראל ולהעביר רוח הטומאה מן ראל ולהעביר רוח הטומאה מן ראל ולהעביר רוח הטומאה מן ראל ולהעביר רוח הטומאה מן ששששיייי

פש, אז הקטורת היא מנקה את האויר התע
רק מהבחינה הגשמית, לא אבל זה  האויר.

טורת מוריד את הריח הרע של הריח הטוב שלק
וגבוהים בעצם יש בה דברים פנימיים  אלזה, א

שאין כאן המקום להיכנס אליהם, כיצד זה 
זה לעומת אבל בעצם זה אחד מול השני.  .עובד

  זה עשה האלהים.
  

לו לו מלאכי לו לו מלאכי לו לו מלאכי לו לו מלאכי ייייסוד הקטרת גסוד הקטרת גסוד הקטרת גסוד הקטרת גכי כי כי כי     ,,,,וכבר אמרווכבר אמרווכבר אמרווכבר אמרו
, כידוע שמלאך המות גילה לו זאת    ....רתרתרתרתששששהההה

    ,,,,הבטיחונוהבטיחונוהבטיחונוהבטיחונווכבר וכבר וכבר וכבר . כדאיתא בשבת דף פ"ט ע"א
שאף על פי שאין עכשיו קטרת, אם יאמרו שאף על פי שאין עכשיו קטרת, אם יאמרו שאף על פי שאין עכשיו קטרת, אם יאמרו שאף על פי שאין עכשיו קטרת, אם יאמרו 

בפיהם אלו הפסוקים שלשה פעמים בפיהם אלו הפסוקים שלשה פעמים בפיהם אלו הפסוקים שלשה פעמים בפיהם אלו הפסוקים שלשה פעמים ישראל ישראל ישראל ישראל 
הפסוקים האלה,  ....עוצר המגפהעוצר המגפהעוצר המגפהעוצר המגפה    שםשםשםשםשהשהשהשהבכוונה, בכוונה, בכוונה, בכוונה, 

ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו', כל 
רת, הסגולה של זה לנקות עניין פרשת הקטו

הגשמית, שבעצם היסוד שלה הוא  את הזוהמא
רוחני. כי כל העניין הקטורת, אלו עניינים 

  גבוהים מאד מאד.
  

        וסיפור מדהים על כך.וסיפור מדהים על כך.וסיפור מדהים על כך.וסיפור מדהים על כך.כח הטבילה במקוה, כח הטבילה במקוה, כח הטבילה במקוה, כח הטבילה במקוה, 
  

אדם למשל מושג הנקרא, 'רוח הטומאה'.  ישנוישנוישנוישנו
טמא שטובל במקוה, הוא נטהר. מה קרה? מה 
יש במים? איזו סגולה יש במים? במה הוא 
השתנה? איך לפני שהוא נכנס הוא היה טמא, 
ואחרי שיצא הוא טהור? איך הוא נהיה טהור? 

  בגלל שנכנס בתוך המים? 
  

מים, למה צריך שכולו הוא נכנס בתוך ה ואםואםואםואם
יהיה בתוך המים? למה אם שערה אחת מחוץ 

  , קצה של שערה, לא עלתה לו טבילה?למים
  

בספרו חסד אברהם אזולאי,  מה"ר אומראומראומראומר
זה לא  ,טומאה לאברהם, שהטומאה זאת רוח.

דבר גשמי, אין לנו עיניים לראות ולהבדיל מה 
טהור ומה טמא. ישנם אנשים צדיקים, שיכולים 

ברים שלא רואים אותם בעיניים לראות ד
הגשמיות, אבל זאת ראייה יותר גבוהה. בדרך 
כלל, לא רואים. אי אפשר להבדיל, בין טמא 

רוח, אי אפשר לראות  כיון שזאתלבין טהור. 
את הרוח, אולי מרגישים את הרוח, אבל אין 
לנו כלים בעולם שלנו לראות את הרוח. 

 ]'ב ,ג"זכריה י[הטומאה היא רוח, כפי שנאמר 
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץְוֶאת רּוַח ַהּטֻ   . ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

  

, לא יכולה להיכנס לתוך המים. מים ורוח הרוחהרוחהרוחהרוח
לא הולך ביחד. אם אדם נכנס לתוך ארבעים 
סאה של מקוה, הוא התנתק מן הטומאה. אבל 
אם נשאר אצבע מחוץ למים, אם נשארה 

מיעוט שערה אחת מחוץ למים, אפילו 
א התנתק מהטומאה, , הוא עדיין לשבמיעוט

הוא עדיין מחובר לטומאה, ואז כשהוא יוצא 
הכל חוזר בחזרה. ברם כאשר כל כולו ועולה, 

בתוך המים, ממילא הוא התנתק מהטומאה 
זהו ההסבר הידוע, של בעל חסד  ונהיה טהור.

  לאברהם.
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הפלא ופלא, שכותב נוסף דבר מקרוב  ראיתיראיתיראיתיראיתי
חכם אחד בזמנינו, דבר ממש מפליא, לגבי 

גולה של טהרה במקוה, כמה שזה מטהר את הס
  האדם, וכיצד הדבר עובד.

  

, דף כ"ט]נדפס בירושלם התשע"ו, [שער יוסף  בספרבספרבספרבספר
נכד של בעל אהבת חיים, הוא כותב כך, הוא 

ה בא מאנגליה בכל ה בא מאנגליה בכל ה בא מאנגליה בכל ה בא מאנגליה בכל """"תשלתשלתשלתשלהההה    ––––ב ב ב ב """"תשלתשלתשלתשלההההבשנים בשנים בשנים בשנים 
נם הוא בא, מידרי, מאיזה גיה    ----    ''''ד"ר בד"ר בד"ר בד"ר ב    ,,,,שנהשנהשנהשנה

לא נראה אינני יודע האם הוא היה יהודי בכלל, 
ועוסק ועוסק ועוסק ועוסק     ,,,,שהיה בעל כוחות נפש אדיריםשהיה בעל כוחות נפש אדיריםשהיה בעל כוחות נפש אדיריםשהיה בעל כוחות נפש אדירים -

וע"י אחיזת חפץ והתרכזות בו, וע"י אחיזת חפץ והתרכזות בו, וע"י אחיזת חפץ והתרכזות בו, וע"י אחיזת חפץ והתרכזות בו,     ....בראיית הנסתרבראיית הנסתרבראיית הנסתרבראיית הנסתר
ידע את כל העבר הקשור לחפץ זה מעת ידע את כל העבר הקשור לחפץ זה מעת ידע את כל העבר הקשור לחפץ זה מעת ידע את כל העבר הקשור לחפץ זה מעת 

ישנם מושגים כאלה, הקב"ה עושה יצירתו. יצירתו. יצירתו. יצירתו. 
הוא מסתכל על איזה  פלאים בעולם.ומראה 

דבר, מביאים לו חפצים והוא מסתכל עליהם, 
מאז  ,ה הוא היהויודע להגיד על כל חפץ איפ

והיה והיה והיה והיה שייצרו אותו, מה עשו בו ומה עבר עליו. 
ממלא אולמות בירושלים, להראות להם את ממלא אולמות בירושלים, להראות להם את ממלא אולמות בירושלים, להראות להם את ממלא אולמות בירושלים, להראות להם את 

יענה את  כסף. הכמובן, בשביל לגרוף הוןכוחו. כוחו. כוחו. כוחו. 
        . הכל

  

לקחתי את טבעת לקחתי את טבעת לקחתי את טבעת לקחתי את טבעת     ,,,,לולולולוים אֵ ים אֵ ים אֵ ים אֵ נִ נִ נִ נִ באחת משָׁ באחת משָׁ באחת משָׁ באחת משָׁ 
שנפטרה כשנתיים שנפטרה כשנתיים שנפטרה כשנתיים שנפטרה כשנתיים     ,,,,הנישואין של אמי ז"להנישואין של אמי ז"להנישואין של אמי ז"להנישואין של אמי ז"ל

    ,,,,קודם. והטבלתי את הטבעת במקוה כשרקודם. והטבלתי את הטבעת במקוה כשרקודם. והטבלתי את הטבעת במקוה כשרקודם. והטבלתי את הטבעת במקוה כשר
את הנידה. את הנידה. את הנידה. את הנידה. ם לטהרתן מטומם לטהרתן מטומם לטהרתן מטומם לטהרתן מטומלטבילת נשילטבילת נשילטבילת נשילטבילת נשי

החכם הזה לקח . . . . והלכתי למופע של ד"ר בוהלכתי למופע של ד"ר בוהלכתי למופע של ד"ר בוהלכתי למופע של ד"ר ב
טבעת נישואין של אמו שכבר נפטרה, ואמר 
לעצמו, נראה האם ההוא יידע מה עבר על 

  הטבעת הזאת.
  

הקדמתי להיות בין הראשונים, כדי שיתרכז הקדמתי להיות בין הראשונים, כדי שיתרכז הקדמתי להיות בין הראשונים, כדי שיתרכז הקדמתי להיות בין הראשונים, כדי שיתרכז 
 ----    ווכח אם יוכל לומר את העברווכח אם יוכל לומר את העברווכח אם יוכל לומר את העברווכח אם יוכל לומר את העברייייולהולהולהולה    ,,,,בטבעתבטבעתבטבעתבטבעת

וא כבר , אז אולי ההמן האחרוניםאם הוא יהיה 
ימחקו את ימחקו את ימחקו את ימחקו את     ,,,,י המקוהי המקוהי המקוהי המקוהאו שמא מֵ או שמא מֵ או שמא מֵ או שמא מֵ     -יתעייף וכו' 

תבי תבי תבי תבי מכִּ מכִּ מכִּ מכִּ כפי שהבנתי כפי שהבנתי כפי שהבנתי כפי שהבנתי     ,,,,העבר של הטבעתהעבר של הטבעתהעבר של הטבעתהעבר של הטבעת
הוא הבין מספרי שכן ראוי להיות. שכן ראוי להיות. שכן ראוי להיות. שכן ראוי להיות. הקבלה הקבלה הקבלה הקבלה 

קבלה, שכאשר מטבילים משהו בתוך המקוה, 
הכל נעלם. דהיינו, כל הטינופת והטומאה 
שהיתה בעבר, כבר איננה. הוא רצה לראות, 

על כל דבר, האם האם ההוא שיודע להגיד הכל 
הוא יגיד על הטבעת הזאת אחרי שהטבלתי 

  אותה במקוה כשירה. 

את ולהקריא לפניכם הייתי רוצה לומר  לאלאלאלא
הסיפור כפי שהוא, כי מדובר על מופעים 
שמגיעים אליהם רק חילונים, אבל אם לא 
אספר את הסיפור כפי שהוא מספר אותו זה לא 

צמת ויותר נכון זה יחליש את עָ יהיה אמיתי, 
לכן רק בכדי שתבינו את אמיתות העניין, 
אז תבינו, על כן אביאנו בשלמותו. הסיפור. 

ראשית מה קורה אצל החילונים, כמה הם 
שקועים ברפש ובטיט. אבל מצד שני, הוא עשה 
קידוש ה', בכדי להראות להם מה זה מקוה. הם 
חושבים, מה ההבדל מקוה או אמבטיה? מה זה 

  בנקיון.רק משנה? כביכול, מדובר 
  

בתור המקדימים למסור את בתור המקדימים למסור את בתור המקדימים למסור את בתור המקדימים למסור את     ,,,,הייתי השלישיהייתי השלישיהייתי השלישיהייתי השלישי
ב. ולשמוע את ההסטוריה של ב. ולשמוע את ההסטוריה של ב. ולשמוע את ההסטוריה של ב. ולשמוע את ההסטוריה של חפציהם לד"ר חפציהם לד"ר חפציהם לד"ר חפציהם לד"ר 

היתה צעירה שמסרה היתה צעירה שמסרה היתה צעירה שמסרה היתה צעירה שמסרה     ,,,,כשהראשונהכשהראשונהכשהראשונהכשהראשונה    ....החפציםהחפציםהחפציםהחפצים
והשניה היתה והשניה היתה והשניה היתה והשניה היתה     דהיינו שרשרת גדולה.. . . . ענק זהבענק זהבענק זהבענק זהב

היתה היתה היתה היתה     ,,,,והשלישיתוהשלישיתוהשלישיתוהשלישית    ....צעירה שמסרה סוודרצעירה שמסרה סוודרצעירה שמסרה סוודרצעירה שמסרה סוודר
היו עוד כמה היו עוד כמה היו עוד כמה היו עוד כמה     ,,,,ייייהטבעת של אמי ז"ל. ואחַר הטבעת של אמי ז"ל. ואחַר הטבעת של אמי ז"ל. ואחַר הטבעת של אמי ז"ל. ואחַר 

הוא לא  ע מה טיבם.ע מה טיבם.ע מה טיבם.ע מה טיבם.שאיני יודשאיני יודשאיני יודשאיני יוד    ,,,,שמסרו חפציםשמסרו חפציםשמסרו חפציםשמסרו חפצים
        לראות מה קרה אחר כך.שם  נשאר

  

כשהקהל שרובו היה סטודנטים מילא את כשהקהל שרובו היה סטודנטים מילא את כשהקהל שרובו היה סטודנטים מילא את כשהקהל שרובו היה סטודנטים מילא את 
כשעל כשעל כשעל כשעל     ,,,,האולם, נכנס ד"ר ב. ועמד על הבמההאולם, נכנס ד"ר ב. ועמד על הבמההאולם, נכנס ד"ר ב. ועמד על הבמההאולם, נכנס ד"ר ב. ועמד על הבמה

שולחן לפניו הונחו החפצים לפי סדר מסירתן. שולחן לפניו הונחו החפצים לפי סדר מסירתן. שולחן לפניו הונחו החפצים לפי סדר מסירתן. שולחן לפניו הונחו החפצים לפי סדר מסירתן. 
הוא לקח את הוא לקח את הוא לקח את הוא לקח את כמובן הוא לא ידע כלום מראש. 

ולאחר התרכזות של כמה דקות ולאחר התרכזות של כמה דקות ולאחר התרכזות של כמה דקות ולאחר התרכזות של כמה דקות     ,,,,הענק בידוהענק בידוהענק בידוהענק בידו
ר ע"י גברת צעירה שכך ר ע"י גברת צעירה שכך ר ע"י גברת צעירה שכך ר ע"י גברת צעירה שכך ה נמסה נמסה נמסה נמסהחל לומר, ענק זהחל לומר, ענק זהחל לומר, ענק זהחל לומר, ענק ז

גבוהה או למשל הוא ידע להגיד,  ----    רהּ רהּ רהּ רהּ אאאאוכך ּתָ וכך ּתָ וכך ּתָ וכך ּתָ 
ל ל ל ל ייייחיחיחיחיממממ    ,,,,שקיבלה אותו מתנהשקיבלה אותו מתנהשקיבלה אותו מתנהשקיבלה אותו מתנה    -נמוכה וכדו' 

ארו כך וכך. שקיבל אותו מחברתו ארו כך וכך. שקיבל אותו מחברתו ארו כך וכך. שקיבל אותו מחברתו ארו כך וכך. שקיבל אותו מחברתו שּתָ שּתָ שּתָ שּתָ     ,,,,במדיםבמדיםבמדיםבמדים
אל תקרי חברה,     כך וכך.כך וכך.כך וכך.כך וכך.    ארהּ ארהּ ארהּ ארהּ שּתָ שּתָ שּתָ שּתָ     ,,,,הקודמתהקודמתהקודמתהקודמת

אלא עבירה... ה'עבירה' הקודמת שלו, היא 
כך נתנה לו הטבעת, וכעת הוא נתן זאת לה. 

  הוא אמר, לאחר שהסתכל על החפץ הזה.
  

ראינו מחזה מאוד ראינו מחזה מאוד ראינו מחזה מאוד ראינו מחזה מאוד     ,,,,בשלב זהבשלב זהבשלב זהבשלב זההמחבר כך,  כותבכותבכותבכותב
שהוכיח את אמיתות דבריו. והוא שהוכיח את אמיתות דבריו. והוא שהוכיח את אמיתות דבריו. והוא שהוכיח את אמיתות דבריו. והוא     ,,,,לא נעיםלא נעיםלא נעיםלא נעים

מותה מותה מותה מותה ודודודוד    ,,,,שהבחורה שמסרה את החפץשהבחורה שמסרה את החפץשהבחורה שמסרה את החפץשהבחורה שמסרה את החפץ
רה לחיל רה לחיל רה לחיל רה לחיל טטטטקמה לפתע וסקמה לפתע וסקמה לפתע וסקמה לפתע וס    ,,,,התאימה לתיאורוהתאימה לתיאורוהתאימה לתיאורוהתאימה לתיאורו

כיצד כיצד כיצד כיצד     ,,,,ופתחה בצעקותופתחה בצעקותופתחה בצעקותופתחה בצעקות    ,,,,במדים שישב לידהבמדים שישב לידהבמדים שישב לידהבמדים שישב לידה
ך ך ך ך בלת מחברתבלת מחברתבלת מחברתבלת מחברתייייענק שקענק שקענק שקענק שק    ,,,,להביא לי מתנהלהביא לי מתנהלהביא לי מתנהלהביא לי מתנה    עזּתָ עזּתָ עזּתָ עזּתָ הֵ הֵ הֵ הֵ 

  רחמנא ליצלן. לשעבר. לשעבר. לשעבר. לשעבר. 



  ה'תש"פ ב'של"א עקבמוצש"ק 

17  

    תאם לדברי ד"ר ב.תאם לדברי ד"ר ב.תאם לדברי ד"ר ב.תאם לדברי ד"ר ב.    ,,,,ללללייייכמו כן גם תיאור החיכמו כן גם תיאור החיכמו כן גם תיאור החיכמו כן גם תיאור החי
ההסתכלות הוא ידע לבד, לתאר אותו, עפ"י 

  .בענק
  

אח"כ עבר ד"ר ב. לסוודר. התרכז בו כמה אח"כ עבר ד"ר ב. לסוודר. התרכז בו כמה אח"כ עבר ד"ר ב. לסוודר. התרכז בו כמה אח"כ עבר ד"ר ב. לסוודר. התרכז בו כמה 
    ,,,,דקות ואמר, סוודר זה נמסר ע"י גברת צעירהדקות ואמר, סוודר זה נמסר ע"י גברת צעירהדקות ואמר, סוודר זה נמסר ע"י גברת צעירהדקות ואמר, סוודר זה נמסר ע"י גברת צעירה

שסרגה שסרגה שסרגה שסרגה     ,,,,בלה אותו מאמהבלה אותו מאמהבלה אותו מאמהבלה אותו מאמהייייכך וכך. שקכך וכך. שקכך וכך. שקכך וכך. שק    ארהּ ארהּ ארהּ ארהּ שּתָ שּתָ שּתָ שּתָ 
היתה היתה היתה היתה בעת שבעת שבעת שבעת ש    ,,,,בחום ואהבהבחום ואהבהבחום ואהבהבחום ואהבה    ,,,,אותו בעבורהאותו בעבורהאותו בעבורהאותו בעבורה

        וישבה על כסא גלגלים. וישבה על כסא גלגלים. וישבה על כסא גלגלים. וישבה על כסא גלגלים.     א,א,א,א,ררררגְּ גְּ גְּ גְּ ְד ְד ְד ְד וּ וּ וּ וּ פּ פּ פּ פּ ־־־־חולתחולתחולתחולת
  

    ,,,,ואז קמה הבחורה לקבל את הסוודרואז קמה הבחורה לקבל את הסוודרואז קמה הבחורה לקבל את הסוודרואז קמה הבחורה לקבל את הסוודר
שרה את דברי ד"ר ב. וכשדמעות בעיניה שרה את דברי ד"ר ב. וכשדמעות בעיניה שרה את דברי ד"ר ב. וכשדמעות בעיניה שרה את דברי ד"ר ב. וכשדמעות בעיניה ייייכשאכשאכשאכשא

ספרה על אמה שנפטרה מהמחלה הנ"ל לאחר ספרה על אמה שנפטרה מהמחלה הנ"ל לאחר ספרה על אמה שנפטרה מהמחלה הנ"ל לאחר ספרה על אמה שנפטרה מהמחלה הנ"ל לאחר 
כולם נוכחו, שהוא יודע  שסרגה לה את הסוודר.שסרגה לה את הסוודר.שסרגה לה את הסוודר.שסרגה לה את הסוודר.

זולתם מה הוא מדבר, אמר דברים שאף אחד 
  לא ידע.

  

הטבעת של אמי ז"ל. הטבעת של אמי ז"ל. הטבעת של אמי ז"ל. הטבעת של אמי ז"ל.     אח"כ עבר ד"ר ב. אלאח"כ עבר ד"ר ב. אלאח"כ עבר ד"ר ב. אלאח"כ עבר ד"ר ב. אל
פקח את פקח את פקח את פקח את     ,,,,ולאחר התרכזות של כמה דקותולאחר התרכזות של כמה דקותולאחר התרכזות של כמה דקותולאחר התרכזות של כמה דקות

והחל והחל והחל והחל     ,,,,עיניו, התבונן בטבעת בעינים פקוחותעיניו, התבונן בטבעת בעינים פקוחותעיניו, התבונן בטבעת בעינים פקוחותעיניו, התבונן בטבעת בעינים פקוחות
טבעת טבעת טבעת טבעת     ,,,,רואה אנירואה אנירואה אנירואה אני    -כאן הוא הסתבך     ----    מרמרמרמרלולולולו

עליה עליה עליה עליה נישואין משומשת. אבל איני יכול לומר נישואין משומשת. אבל איני יכול לומר נישואין משומשת. אבל איני יכול לומר נישואין משומשת. אבל איני יכול לומר 
כי היא אינה שלו כי היא אינה שלו כי היא אינה שלו כי היא אינה שלו     ,,,,סרסרסרסרלא על המוֹ לא על המוֹ לא על המוֹ לא על המוֹ     ,,,,שום פרטיםשום פרטיםשום פרטיםשום פרטים

לקח  המחבר    ----    (הטבעת היתה שייכת לאחותי(הטבעת היתה שייכת לאחותי(הטבעת היתה שייכת לאחותי(הטבעת היתה שייכת לאחותי
) ולא ) ולא ) ולא ) ולא שקיבלה אותה בירושה ,חותואותה מא

על בעליה. כי טבעת זו עברה תהליך מחיקה על בעליה. כי טבעת זו עברה תהליך מחיקה על בעליה. כי טבעת זו עברה תהליך מחיקה על בעליה. כי טבעת זו עברה תהליך מחיקה 
  בדרך שאינה ידועה לי. בדרך שאינה ידועה לי. בדרך שאינה ידועה לי. בדרך שאינה ידועה לי.     ,,,,של כל העבר שלהשל כל העבר שלהשל כל העבר שלהשל כל העבר שלה

  

מה קרה פה, אי אפשר להסביר לא יודע  הואהואהואהוא
כיון הזאת להגיד שום דבר על הטבעת היה לו 

שהכל מחוק, אין עליה כלום. הוא לא ידע 
שלו,  להגיד, כי מקוה וקדושה זה לא במושגים

, הטומאה לא יודעת מה דרך להביט שםאין לו 
שיש בטהרה ובקדושה, את זה הוא לא מסוגל 

לפחות להגיד. אחרת, הוא היה צריך להגיד 
אבל הוא לא  שהטבעת עברה טבילה במקוה.

ידע, הוא רק אמר שהכל מחוק, מה שהיה רשום 
  הוא לא רואה. פלא עצום.

  

    ,,,,מיד קפצתי אל הבמהמיד קפצתי אל הבמהמיד קפצתי אל הבמהמיד קפצתי אל הבמה    אותו חכם,מסיים מסיים מסיים מסיים 
ונופפתי בה לעיני כל ונופפתי בה לעיני כל ונופפתי בה לעיני כל ונופפתי בה לעיני כל     ,,,,לקחתי את הטבעת מידולקחתי את הטבעת מידולקחתי את הטבעת מידולקחתי את הטבעת מידו

הוא רצה לעורר אותם קצת בתשובה,     ....הנוכחיםהנוכחיםהנוכחיםהנוכחים
כל הסטודנטים האלה רח"ל, איפה הם 

    ,,,,ואמרתיואמרתיואמרתיואמרתי ה' ישמרנו. נמצאים, באיזה עולם.
ה, טבעת זו עברה טבילה במקוה כשר ה, טבעת זו עברה טבילה במקוה כשר ה, טבעת זו עברה טבילה במקוה כשר ה, טבעת זו עברה טבילה במקוה כשר ''''חברחברחברחבר

אל תחשבו שזה . . . . או כחו של מקוהאו כחו של מקוהאו כחו של מקוהאו כחו של מקוהכדת וכדין. ְר כדת וכדין. ְר כדת וכדין. ְר כדת וכדין. ְר 
על על על על     ,,,,האשההאשההאשההאשה    וותה התורה אתוותה התורה אתוותה התורה אתוותה התורה אתייייומדוע צומדוע צומדוע צומדוע צ    סתם.

        טהרותה. טהרותה. טהרותה. טהרותה. ייייטבילה בו להטבילה בו להטבילה בו להטבילה בו לה
  

    ולעיני הקהל הנדהם, קמתי ועזבתי את המקום.ולעיני הקהל הנדהם, קמתי ועזבתי את המקום.ולעיני הקהל הנדהם, קמתי ועזבתי את המקום.ולעיני הקהל הנדהם, קמתי ועזבתי את המקום.
' ה שבתאי, כתב רבי יוסף שנישהסיפור  זהו

כנראה לא רצה להישאר יותר     ישמרהו ויחיהו.
  ללא צורך במקום הטמא ההוא.

  

שיודע פרטים נוספים מסביב לסיפור דלעיל,  מימימימי
וק לתועלת יועיל ויוסיף חיזזה אנא יודיענו. 

  העניין, וקידוש ה' שיוצא מכך.
  

        מגיפה אלא דבר.מגיפה אלא דבר.מגיפה אלא דבר.מגיפה אלא דבר.    נה אינהנה אינהנה אינהנה אינהווווהקורהקורהקורהקור
  

שאמרתי, צריכים לדעת כי בעוה"ר כפי כפי כפי כפי 
ים במצבנו, מה שיוצא שאנחנו עדיין נמצא

זה לא כנראה מהאמור הוא שהקרונה של זמנינו 
מגיפה, כך לכאורה לפי ההגדרות ממש נקרא 

שאמרנו, כי במגיפה מתים אלפים בפעם אחת 
יותר מדוייק להגיד לכאורה ובמהירות, לכן 

שזה דבר, זהו השם לפי מה שיש לנו במצבנו, 
וכפי שאמרנו בדיבור מדביקים ח"ו האחד את 

שני, וזהו הפשט, אבל הרמז הוא שזה בעוונות ה
של הדיבורים. הכל מתאים האחד אל השני, 
הדברים אינם סותרים אלא משלימים אחד את 
השני, לקבל את התמונה השלימה. כי בעוה"ר, 
 עדיין איננו מתקנים את מה שהיינו צריכים.

אבל אין קפידא של ממש איך לקרוא לזה, כי 
  לזו.המלים הללו נרדפות זו 

  
  מלחמת גוג ומגוג.מלחמת גוג ומגוג.מלחמת גוג ומגוג.מלחמת גוג ומגוג.היא היא היא היא אין נכונה השמועה כי הקורונה אין נכונה השמועה כי הקורונה אין נכונה השמועה כי הקורונה אין נכונה השמועה כי הקורונה 

  

לסיים במה שהראני ידידנו הרב נתנאל  ברצוניברצוניברצוניברצוני
 -חכם אחד  -כי ישנו מישהו ששמע ו, קרני יצ"

קשורה למלחמת כיום, האומר שהמגיפה הזאת 
שאמר את  בעצמי את מיגוג ומגוג. לא שמעתי 

זה חוסר  עכ"פ נראה לי שזאת טעות. זה, אבל
בנה של המקור. יהי רצון, שבסופו של דבר ה

נזכה לביאת המשיח, אבל לבוא ולהגיד 
  מגיפה, זאת שגיאה. שמלחמת גוג ומגוג זאת
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הזאת יצאה, מהספר עמק הנצי"ב.  הטעותהטעותהטעותהטעות
[פרשת שם כתוב י, לנצי"ב ישנו פירוש על ספֵר 

ְוִכי ָתֹבאּו ְוִכי ָתֹבאּו ְוִכי ָתֹבאּו ְוִכי ָתֹבאּו  ]'ט ',במדבר י[על הפסוק בהעלותך] 
ַאְרְצכֶ  ַאְרְצכֶ ִמְלָחָמה ּבְ ַאְרְצכֶ ִמְלָחָמה ּבְ ַאְרְצכֶ ִמְלָחָמה ּבְ ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ִמְלָחָמה ּבְ ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ם ַעל ַהּצַ ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ם ַעל ַהּצַ ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ם ַעל ַהּצַ ם ַעל ַהּצַ
ֲחצְֹצרֹ  ֲחצְֹצרֹ ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ ֲחצְֹצרֹ ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ ֲחצְֹצרֹ ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ ם ִלְפֵני יְ ת וְ ת וְ ת וְ ת וְ ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ ְרּתֶ ם ִלְפֵני יְ ִנְזּכַ ְרּתֶ ם ִלְפֵני יְ ִנְזּכַ ְרּתֶ ם ִלְפֵני יְ ִנְזּכַ ְרּתֶ ֱאלֵֹהיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם     "יָ "יָ "יָ "יָ ִנְזּכַ

ם ֵמֹאְיֵביֶכם ְעּתֶ ם ֵמֹאְיֵביֶכםְונֹוׁשַ ְעּתֶ ם ֵמֹאְיֵביֶכםְונֹוׁשַ ְעּתֶ ם ֵמֹאְיֵביֶכםְונֹוׁשַ ְעּתֶ , האם המדובר על מלחמת ְונֹוׁשַ
  גוג ומגוג או על כל המלחמות? 

  
איזו היא איזו היא איזו היא איזו היא     ,,,,צא וראהצא וראהצא וראהצא וראהספרי, על כך ב כתובכתובכתובכתוב

ואין אחריה ואין אחריה ואין אחריה ואין אחריה     ,,,,מלחמה שישראל נושעים בהמלחמה שישראל נושעים בהמלחמה שישראל נושעים בהמלחמה שישראל נושעים בה
אלא מלחמת גוג ומגוג, אלא מלחמת גוג ומגוג, אלא מלחמת גוג ומגוג, אלא מלחמת גוג ומגוג,     אתה מוצאאתה מוצאאתה מוצאאתה מוצאשעבוד, אין שעבוד, אין שעבוד, אין שעבוד, אין 

ּגֹוִים     "יָ "יָ "יָ "יָ ְוָיָצא יְ ְוָיָצא יְ ְוָיָצא יְ ְוָיָצא יְ     [זכריה י"ד, ג'][זכריה י"ד, ג'][זכריה י"ד, ג'][זכריה י"ד, ג']וכן הוא אומר וכן הוא אומר וכן הוא אומר וכן הוא אומר  ּגֹוִים ְוִנְלַחם ּבַ ּגֹוִים ְוִנְלַחם ּבַ ּגֹוִים ְוִנְלַחם ּבַ ְוִנְלַחם ּבַ
ל ָהָאֶרץ, , , , ָהֵהםָהֵהםָהֵהםָהֵהם ל ָהָאֶרץְוָהָיה ְי"ָי ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ל ָהָאֶרץְוָהָיה ְי"ָי ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ל ָהָאֶרץְוָהָיה ְי"ָי ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ   ....ְוָהָיה ְי"ָי ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

  
'וכן הוא  פירושהעל כך הנצי"ב, מה     כותבכותבכותבכותב

למה הספרי צריך להביא את הפסוק  אומר'?
'ויצא י"י ונלחם'? הוא התעמק בכך, בכדי 

הבין מדוע חז"ל היו צריכים להביא את הפסוק ל
  הזה? הרי מלחמת גוג ומגוג, זה דבר ידוע? 

  
דקשה, דלא נזכר בס' יחזקאל דקשה, דלא נזכר בס' יחזקאל דקשה, דלא נזכר בס' יחזקאל דקשה, דלא נזכר בס' יחזקאל  הוא אומר, לכןלכןלכןלכן

לשון מלחמה על גוג ומגוג, ולא יהיה לשון מלחמה על גוג ומגוג, ולא יהיה לשון מלחמה על גוג ומגוג, ולא יהיה לשון מלחמה על גוג ומגוג, ולא יהיה     ט"לט"לט"לט"לל"ח ל"ח ל"ח ל"ח 
אלא מגפה גדולה, והיאך דריש פרשה זו על אלא מגפה גדולה, והיאך דריש פרשה זו על אלא מגפה גדולה, והיאך דריש פרשה זו על אלא מגפה גדולה, והיאך דריש פרשה זו על 

      מלחמת גוג ומגוג?מלחמת גוג ומגוג?מלחמת גוג ומגוג?מלחמת גוג ומגוג?
  

ג ודבר מעניין. היכן כתוב על מלחמת ג זהוזהוזהוזהו
, זה לא "לטומגוג? הרי בספר יחזקאל ל"ח 

כתוב, אלא כתוב 'מגיפה גדולה'. אמנם כתוב 
שגוג ומגוג בא למלחמה, ישנם הרבה לשונות 

'ונשפטתי אתו הסיום ההוא כאלה שם, אבל 
ר ובדם', הקב"ה עושה לו דבר, בכדי בֶ ֶד בְּ 

לאבד אותו. היכן אתה רואה 'מלחמה'? אכן גוג 
חצים וקשת בכדי להילחם, ומגוג בא עם חנית ו

מה בר. זה הֶד והפיל אותו, אבל מה שעמד נגדו 
. התכלית ? אין מלחמה'מלחמת גוג ומגוג' זה

מלחמה, אבל איפה יש לבוא להיתה שלו 
        מלחמה נגדית?

        
אמר, דגם על אופן זה כתיב לשון אמר, דגם על אופן זה כתיב לשון אמר, דגם על אופן זה כתיב לשון אמר, דגם על אופן זה כתיב לשון על זה על זה על זה על זה 

    "יָ "יָ "יָ "יָ ְוָיָצא יְ ְוָיָצא יְ ְוָיָצא יְ ְוָיָצא יְ מלחמה, בגוג ומגוג. דכה"א בזכריה מלחמה, בגוג ומגוג. דכה"א בזכריה מלחמה, בגוג ומגוג. דכה"א בזכריה מלחמה, בגוג ומגוג. דכה"א בזכריה 
ּגֹוִים הָ  ּגֹוִים הָ ְוִנְלַחם ּבַ ּגֹוִים הָ ְוִנְלַחם ּבַ ּגֹוִים הָ ְוִנְלַחם ּבַ יֹום ְקָרבֵהם כְּ ֵהם כְּ ֵהם כְּ ֵהם כְּ ְוִנְלַחם ּבַ ֲחמֹו ּבְ יֹום ְקָרביֹום ִהּלָ ֲחמֹו ּבְ יֹום ְקָרביֹום ִהּלָ ֲחמֹו ּבְ יֹום ְקָרביֹום ִהּלָ ֲחמֹו ּבְ נכון . . . . יֹום ִהּלָ

שבספר יחזקאל, לא כתובה המלה מלחמה, 
לא כתוב שהקב"ה יילחם איתו, אלא כתוב 
ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני 

כן שם גם [י"א, י"ח] אלגביש, אבל בספר זכריה 
        .נזכר הסגנון מלחמהכתוב על גוג ומגוג, ושם 

        
לט צודק, אכן בספר היא, שהוא בהח האמתהאמתהאמתהאמת

[בפירושו לספר זכריה כתוב כך, והאבן עזרא 
אומר שהוא בא לפרש מהי זכריה י"ד, י"ב] 

המלחמה, איך ה' יילחם עם הגויים, ע"י שהוא 
ְהֶיה עושה להם מגיפה,  ְהֶיה ְוזֹאת ּתִ ְהֶיה ְוזֹאת ּתִ ְהֶיה ְוזֹאת ּתִ ר ִיּגֹף ְוזֹאת ּתִ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ר ִיּגֹף ַהּמַ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ר ִיּגֹף ַהּמַ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ר ִיּגֹף ַהּמַ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ַהּמַ

לָ ִ     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ  ר ָצְבאּו ַעל ְירּוׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ לָ ִ ֶאת ּכָ ר ָצְבאּו ַעל ְירּוׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ לָ ִ ֶאת ּכָ ר ָצְבאּו ַעל ְירּוׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ לָ ִ ֶאת ּכָ ר ָצְבאּו ַעל ְירּוׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ק ק ק ק ם ָהמֵ ם ָהמֵ ם ָהמֵ ם ָהמֵ ֶאת ּכָ
רֹו ְוהּוא עֵֹמד ַעל ַרְגָליו ׂשָ רֹו ְוהּוא עֵֹמד ַעל ַרְגָליוּבְ ׂשָ רֹו ְוהּוא עֵֹמד ַעל ַרְגָליוּבְ ׂשָ רֹו ְוהּוא עֵֹמד ַעל ַרְגָליוּבְ ׂשָ ְקָנה     ,,,,ּבְ ּמַ ְקָנה ְוֵעיָניו ּתִ ּמַ ְקָנה ְוֵעיָניו ּתִ ּמַ ְקָנה ְוֵעיָניו ּתִ ּמַ ְוֵעיָניו ּתִ

ִפיֶהם ק ּבְ ּמַ ִפיֶהםְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ּתִ ק ּבְ ּמַ ִפיֶהםְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ּתִ ק ּבְ ּמַ ִפיֶהםְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ּתִ ק ּבְ ּמַ . הרי ]ב"י ,ד"זכריה י[ ְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ּתִ
כתוב שם, שיהיה בהם אותות ומופתים. 'המק 
בשרו' היינו, שיימס הבשר שלהם כאשר הם 

, עומדים על רגליהם, 'ועיניו תימקנה בחוריהן'
 כאן חמה שה' נלחם איתם.זאת צורת המל

  כתוב לשון 'מלחמה'.
  

שם בגוג ומגוג, נזכר חוץ מלשון דבר דלעיל,  גםגםגםגם
ָפה[י"ד, י"ב] בספר זכריה  ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ָפהְוזֹאת ּתִ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ָפהְוזֹאת ּתִ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ָפהְוזֹאת ּתִ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ וגו'  ְוזֹאת ּתִ

 הגמ'דרך ־עלכדלעיל. ללמדך דהיינו הך. 
  ק, פתח בכד, וסיים בחבית וכו'."בב

  
כפי מה ועד למסקנא של אותו חכם,  מכאןמכאןמכאןמכאן

ששמעתי, שכביכול מלחמת גוג ומגוג זאת 
אין הרי נינו. מגיפה, זה לא קשור למה שיש בזמ

גוג ומגוג, לא באו להילחם על ירושלם, ואין 
הקב"ה מעניש את אלה עם מגיפה. נראה 
שהדביקו פה דברים בלי שום קשר. מה 
שמלחמת גוג ומגוג זאת מגיפה, הדבר נכון טוב 
ויפה, אבל זה לא קשור למציאות של זמנינו, כי 
זאת מחלה בכל העולם ובכל הארצות, בלי 

כו'. אין שום חיבור וקשר מלחמה על ירושלם ו
  בין הדברים. 

  
מייחלים בנתיים אנחנו זה עוד יהיה, אבל  אוליאוליאוליאולי

ְלֶמֶלְך ַעל ְלֶמֶלְך ַעל ְלֶמֶלְך ַעל ְלֶמֶלְך ַעל     "יָ "יָ "יָ "יָ ְוָהָיה יְ ְוָהָיה יְ ְוָהָיה יְ ְוָהָיה יְ  ]זכריה י"ד, ט'[לנאמר נזכה ש
ל ָהָאֶרץ ל ָהָאֶרץּכָ ל ָהָאֶרץּכָ ל ָהָאֶרץּכָ יֹּום ַההּוא ִיְהֶיה יְ     ,,,,ּכָ יֹּום ַההּוא ִיְהֶיה יְ ּבַ יֹּום ַההּוא ִיְהֶיה יְ ּבַ יֹּום ַההּוא ִיְהֶיה יְ ּבַ מֹו ֶאָחד    "יָ "יָ "יָ "יָ ּבַ מֹו ֶאָחדֶאָחד ּוׁשְ מֹו ֶאָחדֶאָחד ּוׁשְ מֹו ֶאָחדֶאָחד ּוׁשְ , ֶאָחד ּוׁשְ

  אכי"ר.


