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  !בחור יקר
שאיפה מתמדת הם המנוע והמנוף להתקדמות , תביעת נפש

באדישות ואי , בחור שחי באוטומט. גשמית ורוחנית
, רוערב יאמר מי יתן בוק, אכפתיות בוקר אומר מי יתן ערב

ולא רק שאינו ,  החיים-יהלומים, מבזבז לריק אוצרות שמים
כמאמר צדיקים כשלא , מתקדם כי אם נסוג מטה מטה

כך גם בגשמיות מי ששואף .  נופלים ויורדים- מתעלים
, שאיפה מתמדת להתקדם אם בעסקים אם בלימודים
, סיכוייו טובים להתקדם קמעא קמעא לכיוון שרוצה להגיע

ברוחניות ישנם שני . חף ומניע את האדםכי הרצון הוא הדו
מוקשים בדרך הדורשים תשומת לב וזהירות שלא להיפגע 

  . ו לעצור את המהלך בו התחיל"מהם וח
דברים שאפשר לממש , בגשמיות ההצלחות הם מוחשיים. א

 נראים לעיני בשר לא כן ברוחניות םההישגי, ולחוש אותם
לל למדוד קשה מאוד ובמקרים מסוימים בלתי אפשרי בכ

 והצלחות בדברים דקים עדינים םולחוש בעיני בשר הישגי
  . ומופשטים כאלו

 בגשמיות ישנם תחנות בדרך להגיע לפסגה ובתחנות אלו .ב
לא כן ברוחניות ישנה , יש תשלום במזומן כשמגיעים אליהם

אמנם תחושת סיפוק ורוממות אך מי שרואה מול עיניו כל 
 שלא יחוש ויחוה את הזמן את היעד הסופי עלול מאוד

סטודנט שואף להגיע : לדוגמא. הסיפוק מהתחנות שבדרך
ללאחר .  חולים-להיות מנהל בית, לפסגה ברבות הימים

 מתמחה להתלוות - ר'מתקבל לעבודת סטז, תקופת לימודים
כעבור , לרופאים בבית חולים ולבצע פעולות רפואיות שונות
כ " ואח,תקופה נוספת נהיה רופא תורן במשמרת לילה

מכאן הדרך סלולה להיות , מתקדם לרופא קבוע במחלקה
וכשמשקיע ומצליח נהיה ראש מחלקה , סגן ראש המחלקה

כל תחנה נותנת לו . ומתקדם לקראת מנהל בית חולים
על . תחושת סיפוק של מעמד ושליטה על אנשים חולים

כמובן בתנאי , המשכורת עולה בהתאם, עובדי בית החולים
חשוב שתוך תקופה קצרה יגיע מסטודנט שאיננו שוטה ל

ל "כמאמרם ז, כי שאיפה מוגזמת מזיקה, למנהל בית החולים
כאשר הוא יודע שקצב החיים , איזהו עשיר השמח בחלקו

  . תחנה אחר תחנה, הוא בהדרגה
בחור שואף להיות מתמיד , ברוחניות להבדיל בין קודש לחול

ישנם [חיים לנצל כל רגע ב, לא לדבר בסדרים, יומם ולילה
יום שעמדתי על "מעטים שבהחלטה נחושה אחת הנקראת 

זו ] הפנמתי מה התכלית בחיים ונהפכים מקצה לקצה" דעתי
עבודת שנים ארוכות עד שיעקור מעצמו את מידת העצלות 

הדרך רצופה עליות . את יצר הסקרנות והפטפוט, הטבעית
הן בהצלחות המעשיות, הן בשאיפות במצבי הרוח, וירידות

קשה לו להעריך את התקדמותו בזה ולמדוד בחושים לראות 
כמובן אם ינהל פנקס בעקשנות [בעינים היכן אוחז בהתמדה 

ועקביות בו יכתוב תקופה ממושכת כמה שעות למד בכל 
, ו בתיקון מידות כמו כעס"ק] יוכל לבדוק ולראות בעינים. יום

עס אך לעקור מליבו את הכ, שיכול לעמוד בנסיונות לפעמים
כמעט ואין דרך , שישמע חרפתו ולא ישיב וישמח ביסורים

ובתחנות שבדרך , שיוכל לראות בעינים את ההתקדמות
יחוש סיפוק עצום מעצם המעשה אך לא כאותו סטודנט 

וכיון שתובע . להבדיל שמשנה מקומו ותפקידו מזמן לזמן
נראה לו שהצלחות חלקיות הם , מעצמו בהשגות גדולות

ממילא אין אלו הצלחות , שו כי מסוגל ליותרבזבוז כוחות נפ
כדי להתגבר על מכשולים אלו . אלא מצבו מוגדר ככישלון

  . נלמד מדוגמאות בחיים
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úåöîéðù ïìåëù åà úçà ,ñøäå"öå íäéðéá ÷ìéç â"ò.  
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 ãçàä å éá íééîòô ïúåùòì ïúåöî ø÷éò úøè÷å íåéä úìéçúá
íåéä óåñá éðùäå ,÷äå"à ù"íééîòô ïúåø÷ì äåöîù øîåì à ,

äìéìá ìåñô íåéá åðéãù äîå äìéìá äæ ìù åðîæã , åðéãù äæå
íåéá ìåñô äìéìá.  

ìä ìò ìæàä ïáà øôñá ïééåòé äðä êà '÷"äëåøàá íù ïãù ù , äî
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àìà äìéìá , äøåúá áåúëù åîëå äáéëù ïîæá äúåø÷ì äðéãù
êáëùáå ,íéáëåëä úàöá éåä äáéëù ïîæã àìà ,ôðã íù áúëå" î

÷ àø÷ íà àðéãì"úåùîùä ïéá ù ,íåé ÷ôñ äìéì ÷ôñ éåäã , éåä åà

÷ éãé àöé íà ÷ôñ"ù ,àöé àì éàãåã åà ,ëäáéëù ïîæ éåä àìã ïåé ,
äáéëù ïîæ éåä íéáëåëä úàöî ÷øã , áùçð úåùîùä ïéá éà óàå

äìéìë ,äáéëù ïîæ éåä àì êà , íàã àúéà éîìùåøéáã íù àéáäå
÷ àø÷"úåùîùä ïéá ù ,åúåöîéãé àöé ÷ôñ éåä , úåöîã øàåáîå

÷"äîé÷å äáéëùá àìå íåéáå äìéìá àéìú ù,  
åöîã àîéð éà óàã äàøð äðä êà÷ ú" óà äìéìå íåéá àéìú àì ù

äîé÷å äáéëùá , úøè÷ë éåä àìå úåöî éðùì ïéáùçðã øàáì ùé íâ

ãéîúå , úìçúá íéðùì äååöîä ïîæ ä÷ìç äøåúä ãéîúå úøè÷ã
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äåöîä íåé÷ ïîæá ÷ø ,ïúåäîá íé÷åìçã óà , ìá÷éù äøåúä ïåöøã
ìî úåëìî ìåò åéìò ìá÷é ïëå íéáëåù íãà éðáù úòá íéîù úåë
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ãé ìùå ùàø ìù ïéìéôúì , ïåéë êà úåéùøô ïúåà íäá áéúëã óàã
íéðùì ïéáùçð ùàøä ìò äæå ãéä ìò äæã ,ä"ð äáéëùá äæù ïåéë 

ùì ïéðîð ïëìå ïúåäîá íä ïé÷åìç äîé÷á äæåíéð.  
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   -הפועל והפעולה   ש ערבית ושחרית"מצות ק - הן עם כלביא יקום
 א מול תלמידי בלעם"תלמידי א

 

  המשך בעמוד הבא



 

 

 הלכתא בטעמא
ר אפרים מי שאינו מריח ומברך "וכתב עוד ה, ז"כתב הטור בסימן רצ

אף להוציא בני ביתו אינו יכול ולא דמי על הבשמים הוי ברכה לבטלה ו
ואבדלתא וברכת המוציא של מצוה שהן חובה אבל זה אינו ' לקדוש

אלא מנהג בעלמא ולא נהירא שהרי פורס אדם פרוסה לבני ביתו אף 
פ שאינו אוכל עמהם והתם מאי חובה איכא וכן הורה לי אדוני אבי "ע

הוא , ורס לבני ביתווהנה מה שהוכיח הטור מהא דפ. ל"עכ, ל"ש ז"הרא
ר לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין "ת, ב"ראש השנה דף כט ע' מהגמ

, ב כדי לחנכן בצוות"אבל פורס הוא לבניו לב, כ אוכל עמהם"אלא א
ב "ההיתר הוא דווקא לבניו ולבי דהרי שם משמע דכל "הב' והק, כ"ע

משום והוא דין מיוחד בבניו הקטנים , להדיא כדי לחנכן במצוות' כמו דכ
אחר , ש לענין להוציא אחרים גדולים"ואיך למד מזה הרא, מצות חינוך

, ורישא נמי קתני דלא יפרוס פרוסה לאורחים, דהוי רק מנהג בעלמא
מ כיון "ג דאינו חובה מ"ש דאע"י דאפשר לקיים דברי הרא"הב' מ כ"ומ

ל מצוה ודמי לקדושא ואבדלתא וברכת "דחכמים קבעו אותו מנהג הו
  .י"ד הב"עכת,  מצוההמוציא של

יתכן לומר , ה"ש מסוגיא דר"י על הוכחת הרא"והנה במה שדייק הב
ש עצמו לא נתכוין לחלוק על רבינו אפרים "דאף הרא, בדרך אפשר

ב "דמלשון רבינו אפרים משמע דאף לב, ב הקטנים"אלא להוציא ב
וסברתו כיון דהוי מנהג  , ומשמע אפילו הקטנים, אינו יכול לברך

כיון דאין בזה , ב אפילו בתורת חינוך"ינו יכול לברך להוציא בבעלמא א
ה דלענין "ש מסוגיא דר"ז הוכיח הרא"וע, מצוה אלא מנהג בעלמא

בפרוסה בעלמא אף דאין בזה ' חינוך במצות לבניו הקטנים אפשר אפי
ובודאי דיש , ח יש בזה מנהג לברך"ש בבשמים שלכפה"וכ, מצווה כלל

י הבין בדעת "אבל הב, ש"ה עיי"א סק"במג' וכמ, בזה מצות חינוך
ומדמי ליה למצוה , ל דיכול לברך אף להוציא אחרים"ש דס"ברא
דמי שאינו ', ע סעיף ה"וכן פסק בשו, פ שיצא מוציא מדין ערבות"דאע

אף למי שאינו יודע , אבל יכול לברך להוציא בני ביתו, מריח לא יברך
, ז"ונים חולקים עב דהביא שהרבה אחר"ש במ"ועיי, ש"לברך עיי

ל דכיון דהוי ברכת הנהנין אין בזה "ס, ז ועוד הרבה פוסקים"א והט"המג
ושאני משאר , ורק אם הוא גם נהנה יכול להוציא אחרים, דין יצא מוציא

  .ש"פ שיצא מוציא מדין ערבות עיי"מקומות דהוי ברכת המצות ואע
ל " אפרים סדרבינו, י הוא בזה"מחלוקת רבינו אפרים והב', והנה לכאו

דכיון דקבעו למנהג הוי כמצוה וחובה ויש בזה דין ערבות שיצא 
ממחלוקת נוספת של רבינו אפרים  ' וכן נראה לכאו, מוציא

דיש נוהגין לברך על ההדס , והראשונים המובאת בטור בסימן זה
, דכיון דאתעביד ביה מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי, שבלולב

ם לזה לברך על ההדס שהוא יבש ואין בו ורבינו אפרים אינו מסכי
דלרבינו אפרים הוי , הן הן הדברים' ולכאו. ש"לחלוחית של ריח עיי

ש בזה לומר הואיל "כ ל"וא, ברכת הנהנין גרידא ואין בו שום מצוה
ואדרבא עלינו , ואיתעביד ביה מצוה חדא נעבד ביה מצוה אחריתי

מאחר שקבעוהו ל ד"והחולקים ס, לחזר על מה שיש בו ריח יותר
  .'ויש ענין בזה הואיל ואיתעביד ביה מצוה וכו, מנהג הוי נמי מצוה

דהנה , א דלא זו הוא נקודת המחלוקת"ממקו' אבל נראה להביא ראי
ג "ל דנשים סומכות רשות ואע" ק',כ: ה דף כט"א ר"הריטב' בחי

' הוא לא חשיב איסור שלא במקום מצו' משתמש בקדשי' דסמיכ
ונוטלות עליהם שכר וכן אמר ' עלי' בי מצוה איכג דלא מחיי"דאע

נשים ' מיכל בת כושי היתה מנחת תפלין ולא מיחו בידה חכמים קסב

ט אם ירצו "ל כוותייהו ולפיכך רשאית לתקוע בי"סומכות רשות וק
ולא חיישינן לשבות דרבנן וכיון דאיכא צד מצוה ונוטלין שכר נראין 

מ הבא להוציאן אם "רכו ומדברים כדברי האומר שאם רצו לברך יב
ל ברכת הנהנין שאין מוציא "יצא אינו מברך דכיון דרשות היא ה

א דהכא כיון דלאו רשות גמור "בברכה אלא כשמוציא לעצמו וילאחרים 
כ רבינו "הוא דהא איכא צד מצוה רשאי לברך והראשון נכון יותר וכ

א צד  ומבואר דנחלקו באופן דלא הוי מצוה גמורה אל .כ"ע, אפרים
ל דליכא דינא דיצא "דרבינו אפרים ס, מצוה אם יש בזה דין יצא מוציא
כ יתכן לומר דזהו "וא, כ אם יצא מוציא"מוציא ויש חולקים דבצד מצוה ג

בעינן שתהיה , דכדי שיהיה הדין דיצא מוציא, יסוד שיטת רבינו אפרים
ם ה בברכת הבשמי"כ ה"וא, מצוה גמורה ולא סגי במה דהוי רק צד מצוה

רק צד מצוה הוא , מ אכתי לא הוי מצוה גמורה"מ, אף דקבעוה מנהג
ל דכיון דיש "י דחולק ס"והב,  כ אין בזה דין דיצא מוציא"וא, דאית ביה

  .א"צד מצוה לא גרע מנשים דיצא מוציא לדעת החולקים בריטב
ש "ס טעם הבשמים במו"אמנם אכתי עיקר מילתא טעמי בעי הרי סו

מצערה שהיא כואבת מיציאת )  האמתאבל(הוא להשיב הנפש 
ז "שעי, באה להנאת הריח גרידא' לכאו, ומה מצוה שייך בזה, השבת

, אבל האמת דיש בראשונים טעמים נוספים בזה, מתיישבת הנפש
באנציקלופדיה תלמודית ערך ברכת הריח שהביא מכלבו דכתב ' ועי

וא שה' וכן מספר הפרדס שכ, "שהוא דוגמא לכבודו של שבת"הלשון 
' ובמאירי ברכות דף נו כ, להראות שהוא שמח עם השבת ביציאתו

והעולה מכל זה דיש , "שלכבוד שבת הותקנו להודעת נשמה יתירה"
דבהא גופא שצריך , והסבר הדברים, בבשמים ענין כבוד שבת

לבשמים להשיב נפשו הרי מוגלה בזה דבשבת הייתה נפשו טובה 
וזה גופא הוי כבוד , ומה עליונפשו עג, ועכשיו כשמסתלק השבת, עליו

ובזה עצמו שמריח בבשמים ומראה , דבשבת נפשו טובה עליו, השבת
בזה שצריך לחיזוק אחר השבת מגלה בזה גודל כבוד השבת ועוצם 

ה נמי תקנוה בסדר "ואולי משו, כ דהוי לכבוד השבת"וזהו מש, טובו
ה ו בשם הכלבו דצריך לומר ההבדל"רצ' ח בסי"כ הב"כמש, ההבדלה

, כ הרי הבשמים הם לכבוד המלך"א, מעומד כיון דהוא ענין ליווי המלך
, להראות עוצם הטוב והעונג שהיה לו בשבת עצמו כשהיה המלך עמנו

ה הפסק בין ברכת היין לברכת הבדלה אף דהוי "ומשם הכי נמי ל[
  ].ק"ודו, ברכת הנהנין

חד דכל שבירך על א, א"י הביא מאורחות חיים בשם הרשב"והנה הב
בדיעבד לא יצא ' מאותם ששנינו במשנתינו שאין לברך עליהם אפי

הא ' ז שהק"בט' ועי, ש"עיי' ע סעיף ב"ונפסק בשו, וצריך לחזור ולברך
דכיון דיכול לחזור ' ותי, פ שהוא של איסור"ס נהנה מהריח אע"סו

דמאיסור ' שכ, ג"בפמ' ועי, ב"מ עדיין צ"ומ, כ יברך ויריח"א, ולהריח
ב דהא יש בשמים שאין לברך עליהם לא "אבל צ, נהניתאין הנפש 

ומה בכך אם , אלא מחמת שבאים להעביר ריח רע, מחמת איסור
  ,ס הריח ריח טוב ומותר"סו, בירך עליהם

דהרי הטעם דאין לברך על בשמים שבאים ריח , ע"ל דהנה יל"ואולי י
ז "רט' ברכות הריח בסי' אלא הוא דין בהל, ש"אינו דין מיוחד במו, רע
ר אין מברכין עליהם "דהני כיון דאתו רק לצורך העברת ר, ש"עיי

כיון שהברכה הוא על עצם הבשמים העומדים , ש"ברכת הריח עיי
ב "וצ, כ נמצא דכל החסרון הוא בהברכה"וא, ולא על הריח עצמו, לריח

אדרבא יריחם בלי ברכה , ש"כ מה הטעם שלא לברך עליהם במו"דא
  .א לברך עליהם"דאומה בכך , ותשוב נפשו
ולא רק להריח , על הבשמים" לברך"ש הענין הוא "דבמו, ומוכרח מזה

ה "ומשו[, אלא הברכה על הבשמים הוא מעיקרי המנהג, בשמים
כיון דעיקרא הוא הברכה ולא רק פעולת ,, תקנוה נמי בסדר ההבדלה

דהריח עצמו אינו " ברכות ההבדלה"והברכה מישך שייך לסדר , הריח
ובפרט להמבואר לעיל דעיקר דין ] ק"ודו" סדר ברכות"ך לשיך כל כ

וברכת הבשמים הוי , הבשמים הוא להודיע גודל כבוד השבת ומעלתו
דמברך על הבשמים שבאים להשיב , מעין ברכת השבח על השבת

וכדמות [, והברכה גופא היא באה לכבוד השבת, הנפש מסילוק השבת
, ז"א הערה י"פרק ס, ל"א זצ"כ בשם הגרשז"ספר שש' לזה מל' ראי

, ס בורא מיני בשמים"ש בביהכנ"י הספרדים דמברכין במו"בענין אחב
פ שלא "אם מותר להם לשוב ולברך כאשר מבדילים לעצמם שכן אע

הרי נקטינן שבדרבנן " ק"לשם הודאה של מוצש"נתכוונו בברכתם 
והוי ברכתן בשעת הבדלה ברכת הנהנין , יוצאים המצוה גם בלי כונה

וחזינן , ש"והוי הפסק בין ברכת הגפן לברכת המבדיל עיי, אגריד
ולהכי לא הוי הפסק " ברכת הודאה"מלישניה דהברכה עצמה היא גדר 

  ].ק"ודו, בהבדלה
, י דאפשר לברך אף שלא יוצא בעצמו"ומובן ביותר בזה שיטת הב

  .ז דין ערבות"ושפיר יש ע, דעצם הברכה הוי החובה
פ שיצא "ואע, דהתינח שהוי מצוהס "א הקשה בגליון הש"והגרע
ואין מוציא את , מ כיון שאינו מריח הרי אינו מחויב בדבר"מ, מוציא

וכמו חרש המדבר ואינו שומע דאין יכול להוציא , האחרים ידי חובתן
נ כיון דפטור "ה, את האחרים בתקיעה ובמגילה כיון דאינו מחויב בדבר

  ,מן הברכה אין יכול להוציא אחרים
מ אינו פטור "מ, דאף שאינו מריח ופטור, ל"ר לומר לפי הנואולי אפש

דודאי חייב בכבוד השבת , מעיקר סיבת החיוב שהוא כבוד השבת
י ברכת הבשמים כיון "ורק אינו יכול לכבד השבת ע, בכל מה דאפשר
דהרי חייב באופן , "מחויב בדבר"אבל ודאי חשיב , דאין יכול להריח

ולכן , הבשמים הוי חלק מכבוד השבתודין ברכת , "כבוד שבת"כללי ב
  .ח"ויכול להוציא האחרים יד, שפיר הוי מחויב בדבר

שיש לומר דברכת הריח ', י ענגיל כלל ז"בספר ציונים לתורה להגר' ועי
שהרי ברכת הנהנין הוי מצד , ש"הוי ברכת השבח ולא ברכת הנהנין עיי

יח אין ז בלא ברכה וקול ומראה ור"מעילה שאסור ליהנות מן העוה
ש בשם "עיי' מועלין בהם וילפינן ליה מקרא אחר דכל הנשמה וכו

  .ח"הצל

  העולה לדינא

כיון שהנפש כואבת , הטעם שהצריכו בשמים במוצאי שבת. א
וכן מיציאת נשמה , מיציאת השבת והבשמים משיבין את הנפש

ומברכין בורא , ח כתב להעביר הסרחון מאש של גיהנום"יתירה וב
שאין , כדי שלא יבואו לטעות בזה,  כל סוגי הבשמיםמיני בשמים על

 .הכל בקיאין בכל מין מהי הברכה המיוחדת שלו
אין מברכין על בשמים שעומדין לסלק ריח רע או של איסור . ב

, מ מאוס הוא לגבוה"מ, באופן שמותר כגון בקנקני יין' ואפי[, ז"כגון ע
סמיך ליה כל ו, דכתיב תחת הסרפד יעלה הדס, ועדיף לברך על הדס

ואם יש לו הדס של מצוה מהלולב עדיף טפי , שומר שבת כדת מחללו
 .כיון דאיתעביד ביה מצוה חדא דעביד ביה מצוה אחריתא

ולפי הרבה , לפי המחבר יכול להוציא אחרים כיון דיש בזה מצוה. ג
כיון דעיקרו הוי ברכת הנהנין לא אמרינן בזה , ב"אחרונים שהובא במ

ואם אינו יכול להריח , כ בעצמו"אלא יריח ג, אפ שיצא מוצי"אע
  .בעצמו לא יברך

  

  בענין בשמים וברכתן בהבדלה

התועלת , ישנם תחומים בחיים בהם כסף פרסומת מעמד הם המטרה הכמעט בלעדית
מכוני סקרים , שאנשים אלו מביאים בעסקיהם לעולם שואפת לאפס כמו הסוחרים בבורסה

התרומה לציבור היא העיקר 'ארגוני חסד רפואי וכו, מאידך ארגוני צדקה', רסומת וכדפ
קבלני בנין , וישנם תחומים כרפואה, והתועלת האישית הצומחת לאנשים אלו שואפת לאפס

יכולים לחוש שליחות עליונה למצוא מזור , שתלויים בכוונה העיקרית של הפועלים בהם' וכד
קורת גג למחוסרי דיור ויכולים להשתמש במקצועות אלו אך ורק ולבנות , ותרופה לחולים

  . לקידום האישי ולצבירת הון
, ת ותיקון המידות אמנם נחוץ מאוד שישאף להתקדם ולהשתנות"לימוד התורה ועבודת השי

אך אם , וחשוב שיחוש זאת גם בתחנות שבדרך, להיות מתמיד עצום ובעל מידות תרומיות
יפותיו יש בזה מן השלילה ונתינת טעם לפגם כי הופך את עבודת עומד במרכז שא" אני"ה

אנו עבדי , לבורא יתברך שמו" נחת רוח"ת לכלי להתקדם בחיים ומרכז חיינו הוא לעשות "השי
אם נתמקד ונחוש בערך המעשה שאנו עושים נרקוד משמחה , קנויים לו ומשרתים אותו' ה

  . ונחטוף עוד ועוד מעשים טובים, בכל פעולה
" הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות"ל הקדושים למדונו ערכה של מצוה אחת "חז

ז הציל "ועי, שפגשנו יהודי שהטיל פצצה על הכור האטומי באיראן, נדמיין לרגע.) קידושין מ(
מתהלך שפוף לא נראה מאושר עם תחושת סיפוק , את עם ישראל מסכנה מוחשית מידית

לא הרגשתי שהמעשה שעשיתי קידם אותי :הוא ענה?  היתכן,כששאלנו אותו, עצומה
  ... ברוחניות או בגשמיות

המעשים שלנו המשמעות , הם מרכז העשיה והחיים שלנו" אנחנו"עלינו לזכור שלא רק 
, להתועלת הומחשה" לימוד התורה"משמעות . והתועלת שהם מצמיחים הם מרכז החיים

והוא , גדולה' בחור צעיר יושב ליד סטנדר ועליו גמבציור שהופץ פעם בבני ברק בציור נראה 
אבי בטיפול "כרוז אחד אומר , מתקשה ללמוד ומפיות של המונים סביבו יוצאים כרוזים שונים

הכרוז השני אומר , "התאמץ ידידי וזכות התורה תצילנו לחיים, נמרץ מפרפר בין חיים למות
! אנא, ישמרנו או על חטיפה'  מתוכנן הנתקבלה התרעה מידית על פיגוע, אחי נוסע בשומרון"

סוגרים את חשבון , באים לעקל ולקחת לי את הדירה"הכרוז השלישי " תורה מגנא ומצלא
הקורא " ק עבורי"דקות שללימוד התורה' במטותא ממך הקדש מס, אשאר ברחוב, הבנק

ל "וחז, מתאר לעצמו את ההשקעה העצומה שישקיע אותו בחור בתורה לנוכח קריאות אלו
ק "ק מפליגים איך שכל העולם וכל המצוות לא ישוו אחד מילה אחת של לימוד התורה"ובזוה

וכל הבריאה עליונים , ועל השפע שהיא משפיעה על האדם עצמו ועל כל יושבי תבל
  . ובזכותה מתקיימים שמים וארץ. ותחתונים

רוח , רכז עין רעהבמ" עצמו"בלעם שם את , א ותלמידיו"לא, זה החילוק בין בלעם ותלמידיו
שלא תורמים כלום לעולם רק דמיון עצמי איך , הקנאה התאווה והכבוד, נפש רחבה, גבוהה

בצד עין טובה רוח " עצמו"לא כן אברהם אבינו שם את , שכל הבריאה היא כלי משרת עבורי
פרסום . ברכו למי שאכלתם משלו, איתן האזרחי, אינו זקוק כלל לעצמו, נמוכה נפש שפלה

והם מגיעים לשמחה בכל , ת"ת בעולם ולהרבות עבדיו חיילים שישרתו את השי"של השישמו 
  .המצווה במרכז החיים נראים אחרת, ת במרכז"כאשר השי, פעולה שעושים

לזכות להבין ולחוש את משמעות החיים , ר שנזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו" יה
להבין להעריך , ישית חשובה אך משניתהתקדותינו הא, שהפעולה הטובה היא משוש חיינו

והבא לטהר , ת ותיקון המידות"עבודת השי, ולחוות את גודל קדושת והשפעת לימוד התורה
  .מסייעים אותו

 

  המשך התבוננות

 



 

 

שלחו בני אקרא דאגמא לשמואל ילמדנו . דף קכז' בגמ
יה מוחזקין בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר רבינו ה

לאו בעדים : ה היו מוחזקין"ם ד"ורשב. מהו, בכור הוא
כ אין האב נאמן אלא "שראו שנולד קודם לאחיו דא

ם ואדרבא "ן על הרשב"הרמב' והק' בקול בעלמא וכו
. איפכא משמע דאי אבוה הוי רגיל לומר בוכרא הוא

אבל אי איכא עדים כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד 
שהוא מעיד על עצמו שהוא , שנולד קודם לאחיו נאמן

בוכרא והשאר אינן שלו דלרבי יהודה נאמן אדם לומר 
' ונראה לבאר דהנה נחלקו התוס, בני זה ממזר

וכשם שנאמן אדם לומר זה בני : קכז' ם בגמ"והרשב
בכור כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה 

וסברא הוא מדכתיב יכיר : ה כך נאמן"דם "וביאר הרשב
ביאר כיון ' ואילו תוס. מה לי בכור מה לי דבר אחר

ואפילו על אחד ' שנאמן לבכר בכל עניין האמינו הכ
מבניו הקטנים נאמן לומר שהוא בכור ואם כן עושה 
בניו הקטנים ממזרים שמאיש אחר הם והכי נמי נאמן 

מחלוקתם ונראה לומר שיסוד , ד"לומר בן גרושה עכ
' דהנה כ. האם אדם נאמן לומר על אדם אינו בני, הוא

. י סובר שאמר בני זה ממזר נאמן"ד במה שר"רי' התוס
זהו באופן שאומר באתי על אחת מחייבי כריתות שהוא 
בנו אבל לא שיאמר אשתו זנתה מאחר שאינו עושה 

ד ואדם נאמן "רי' למד דלא כהתוס' אותו בנו והנה תוס
נאמנות ליוחסין מזה '  ולכן ביאר דילפילומר אינו בנו

שאם אמר על בנו קטן שהוא בכור אם כן בנו הגדול הוי 
בלי ' ממזר פירושו דאינו בנו ואם כן יצא מדברי התוס

חידוש התורה יכיר דאב נאמן על בנו בכור בכל אופן 
שהוא אם כן התורה נתנה נאמנות גם על יוחסין לומר 

ם דלא "ואילו רשב, רשהוא בן גרושה וחלוצה או ממז

ם כיון "וביאר הרשב, אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן, ר יוחנן"א

אינו ' בני'מכחישה את טענת ' עבדי' וכיון שטענת -שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד 
ינו נאמן ם דהטעם שא"ס על מה שכתב הרשב"א בגילהש"והקשה הגרעק, נאמן

דאין אדם ] ה ליורשו"ד: בדף קלד[ל "ם ס"והלא הרשב' וכו' הגיד'הוא מדין כיון ש
וכפי שמבארים הטעם משום דעדיין לא הוחזק לאב שנאמינו ', זה בני'נאמן לומר 

ש לקרותו "ל' עבדי הוא'כ אמר "ואח' זה בני'כ מה שאמר בתחילה "וא', יכיר'מדין 

  .ו אינו נאמןהיות ועל הגדה ז' כיון שהגיד'
 מה .‡, מהלכים נפלאים' א ב"נ חפץ שליט"ר הגרד"ובישוב קושיא זו שמעתי ממו

הוי רק משום דדין יכיר לא נתחדש בו ' זה בני'ם דאינו נאמן לומר "הרשב' שכ
אמנם במקום שיש לו נאמנות של מיגו ודאי יהא , עדיין עד שיוחזק לאב בתחילה

נה לבנו יהא נאמן לומר זה בני שירש עם וכיון שהאב יכול ליתן עתה מת, נאמן
פ "עכ[ואף שאין לו נאמנות על כל הנכסים שיהיה לו  בשעת ירושה , שאר בניו

ם "הרשב' ז כ"וע, מ עד כמה שיש לו עתה נאמן ונפלוג נאמנותו"מ] בשעת גסיסה

זה ' ותי[, אינו נאמן דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד' עבדי הוא'כ אמר "דאם אח
" כדכתיב יכיר'דהודאת פיו האמינה תורה במאי דאמר בני "ם "הרשב' מלק "ק

  ] ויש ליישב, משמע דגם אצלינו נאמנותו מדין יכיר ולא נאמנות של מיגו

אין כוונתו ' כיון שהגיד וכו'ם "הרשב' דמה שכ,  ובמהלך השני ביאר ביתר עומק.·

לומר שאין הכרה אלא , לדין הידוע בעדות שאין עד יכול להעיד פעם אחר פעם
אחר הכרה דומיא מה דמצינו שאין עדות אחר עדות אלא שגבי עדות התורה 

‰ÏÒÙ את העדות השניה לגבי הכרה לא שייך הכרה פעם שניה כי כל הכרה זה 

י "ואף ךר. [ק"ודו, ש הכרה שניה"וכיוון שכבר קבע זהותו תו ל, לקבוע זהות האדם

 קבע עדיין זהותו ובאמת לאחר ס האב לא"הוא משום שסכ, שנאמן נגד חזקה
ם "הרשב' ובזה יתבאר נמי מה שכ] ש כלל הכרה"שהאב עצמו קבע זהותו תו ל

וכבר תמהו על זה כל האחרונים מאי שנא , ד דיבור אינו נאמן"דאף אם חוזר תכ

ולפי הביאור במהלך השני מיושב שפיר דכל , דחשבינן לחזרה' ד דיבור"תכ'משאר 
ש "ד ול"דאין הכרה אחר הכרה וממילא לא שנא אחר כהטעם שאינו נאמן משום 

  ). י על הדף"ועיין נימוק. ( אינו נאמן-ד דיבור "תוכ

את סוגייתנו אפשר להוקים באופן , ד ליישב סתירה זו במהלך שלישי"ונראה לענ
והספק על הוולד אם נולד קודם שנתגירה , שנישא האב לשפחה ובסוף נתגיירה

זה 'לכן כשאומר בתחילה , שנתגיירה וממילא בנו הואועבדו הוא או שנולד אחר 

משום שכאן הוא , ם שאינו נאמן"ל לרשב"שס' אומר זה בני'אינו נאמן כשאר ' בני

ד דאין אדם "רי' זהו מפני שסבר כהתוס' כהתוס' פי
נאמן לומר אינו בני לכך ביאר דהוי סברא מה לי בכור 

  .מה לי לדבר אחר
איכא עדים ' ן דהקשה דאפי"ז יתורץ קושית הרמב"ולפי

י שאומר שהקטן בכור הגדול ממזר "האב נאמן מפני שע
' תוס' בריו זה רק לשיוכל ד, אם כן כל עדותם אינו כלום

ם דפליג על זה דאינו נאמן לומר אינו בני "אבל להרשב
  .לא שייך קושייתו כלל

ן כיון "וכן לפי זה יתורץ קושייתו השנייה של הרמב
ם אזיל כשיטת "שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד דהרשב

ד דביאר בזה דאומר על תינוק בין הבנים "רי' התוס
יו מפני שהוא גוץ פרושו שהיה נער נראה קטן מאח

י "ולכך אומר ר, בגופו ואבריו והיה גדול מהם בשנים
דאב נאמן לעשותו בכור ולהכחיש החזקה ואין זה כיון 

מפני שלא האב אמר כן , שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד
  .אלא כל מי שרואהו אומר קטן הוא

בסוגיין וזה לשונו אמר המחבר השתא ' י כ"והנה הנמוק
ל האי דרשא דיכיר הלכך בכור " לא קיייהודה' ל כר"דקיי

אינו נוטל פי שניים בנכסים שנפלו שהוא גוסס אבל 
חלק הפשיטות יטול בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס 
כדאמרינן הגוסס נוחל ומנחיל והפשיטות מדין ירושה 

שמוחזק ' י נאמן אפי"ל ודבריו תמוהים דלר"זכי ביה עכ
ר שהוא לא שיש בכור אחר בכל זאת האבא נאמן לומ

וביאר מרן ראש , ש שיהיה נאמן בצריך היכירא"הבכור כ
י סבר דהנאמנות דהבן "א דהנימוק"הישיבה שליט

השנואה יכיר בא לומר שהאב נאמן לומר על בנו בן 
י שאמר שבנו הגדול "דע' גרושה ובן חלוצה  ומזה ילפי

י כן נעשה השני בכור אז ממילא אם כן כל זה "ממזר ע
י שהגדול ממזר השני נעשה בכור אבל "דבמוחזק לן שע

בצריך הכירא דלא מוחזק לן דאינו אומר ממזר אז אינו 
י כיון שהלכה "נאמן לומר שהוא בכור ולכן אומר הנמוק

  ,י אז מקבל רק חלק פשיטות ולא חלק בכורה"כמ ר
ם "י בענין אחר דהנה הרשב"הנמוק' ויש ליישב שי

 לדרבנן למאי הלכתא' את קושית הגמ' בסוגיין פי
י לא קשה "בצריך הכירא דבשלמא לר' שאוקימו את הגמ

ל "ג דקיי"יכיר גם במקום חזקה ואע' כי אוקים את הפס
ל שביכיר "דמה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן קמ

ח דהנה ידוע "עוזר גם נגד חזקה והקשה עליו הקצוה
במקום חזקה נמי ' דמיגו דבידו לעשות מעשה אפי

ם למה הסביר שהקושיא רק "בכ קשה לרש"מהימן וא
י קשה למה צריך להגיע ליכיר "לפי רבנן הרי גם לפי ר

ח דלולי דברי "ולכן ביאר הקצוה, הרי יועיל מטעם מיגו
י בשביל לתת לבכור פי "ם נראה לומר שלפי ר"הרשב

של יכיר אלא נאמן במיגו כיון ' שניים לא צריך את הפ
ומר בני זה דבידו לעשות מעשה ויכיר בא לומר שנאמן ל

א ללמוד ממיגו ולכן צריך יכיר "ממזר או בן גרושה וזה א
אבל לרבנן שלא נאמן לפסול אלא היכיר אומר שנאמן 

למאי ' לומר בכור שיקבל פי שניים לכן שואלת הגמ
י איך הבכור "י ר"דבריו צריכים ביאור לפ' ולכאו, הלכתא

יקבל פי שניים בנכסים שמגיעים לאחר מכן אלא יש 
י "ור, י"י שמכיון דקיימא לן כר"שהן הן דברי הנמוקלומר 

סבר דמדין יכיר התחדש שנאמן לומר בן גרושה ובן 
חלוצה אבל לענין בכורה נאמן במיגו אבל נכסים לאחר 
מכן ובגוסס באמת לא יקבל פי שניים אלא רק חלק 

  .הפשוט
ח בענין אחר דבתירוץ "ועוד יש לבאר בדברי הקצוה

פן שנפלו נכסים לאחר מכן נתחדש דיכיר קאי באו', הגמ
  .י באופן שאין מיגו"גם לר

 

אף : ל"וז' ק ו"ה סע"מקח וממכר סימן קצ' ע הל"שו
כל אחד משניהם , על פי שנגמר הדבר בקנין סודר

ואם . ל לחזור בו כל זמן שעסוקים באותו עניןיכו
ק "ובסע, אין אחד מהם יכול לחזור בו, הפסיקו הענין

 בשאר דרכי הקנייה אין שום אחד מהם :ל"כתב וז' ז
' ע סי"אה(ז "הט' וכ, יכול לחזור בו לאחר כדי דיבור

שאחד שרוצה לתת מתנה לאחר , )ק ב"לח סע
אי רק לפני ורוצה לעשות תנאי יכול לעשות את התנ

אבל אם כבר נתן את המתנה אז לא מהני , שנתן
' ד והוא מביא ראיה לדבריו שהגמ"תוכ' ואפי, התנאי

אומרת המגביה מציאה לחבירו אם : מ דף ט"בב
לא אמר , משנתנה לו ואמר אני זכיתי בה מתחילה

י "שואלת תחילה בסיפא למה לי ופרש' והגמ, כלום
 שהוא קנה אם הוא לא אמר תחילה מסתמא' אפי

כי עכשיו לא יכול לזכות בו כי זה , לפני שנתן לחבירו
ד מהני "ז שאם אומרים תוכ"מוכיח מכאן הט, לא בידו

מקשה אולי הוא רוצה ' לאחר הנתינה אז מה הגמ' אפי
לזכות בו לאחר הנתינה ולכן מוכרח התנא לומר 

  .ד לא עוזר לאחר הנתינה"מתחילה לפני הנתינה ותכ
א "שא) 'ז' סעי(ע "ת הרי כתוב בשושואל עליו הקצו

לחזור בו לאחר כדי דיבור אבל כדי דיבור אפשר 
  ,לאחר הנתינה' לחזור ואפי

 דווקא בקנין :ל"ש בפרק יש נוחלין וז"וכן כתב הרא
סודר הוא שנתנו חכמים זמן לחזרה אבל בשאר 
קניינים הגבהה ומשיכה אין בהם חזרה אחר כדי 

, בהגבהה' וזר אפיד כן ע"ש ומשמע שתכ"דיבור עי
) מכירה' ה מהל"פ(י כתב בשם הגהות מימוני "והב

ד לחלוק ולומר דמשיכה במטלטלין "דיש לבע
  ,ד אינו יכול לחזור בו"תכ' וחזקה בקרקע אפי

כי , ז לא ראיה"ועוד אומר הקצות שהראיה של הט

מתי אני אומר שאם השני לא קנה אז זה שייך 
ו שנתן לשני לראשון כשזה שלי ואני מוכר לשני א

והשני לא רוצה אז זה חוזר אלי אבל בהפקר אם 
השני לא קנה אז כשהראשון חוזר בו ממה הוא חוזר 
בו הרי מעולם זה לא היה שלו שיכול לחזור בו ולכן 

ל אבל נותן ומוכר יכול לחזור "שאלה תחילה ל' הגמ
  .כ הקצות"ד ע"תכ' בו אפי

רב' י לשי"כ רש"ז עפמש"ואפשר להסביר את הט
ששת שסובר שהמגביה מציאה לחבירו לא קנה 

שמתכוין לקנות ' חבירו אז קנה המגביה לעצמו אפי
ד לפני הנתינה שאם חבירו לא "לחבירו ומהני תכ

, כותבת תחילה' קנה אז המגבה קנה וזה מה שהגמ
ז "בנדרים דף פ' הגמ, ז"הט' ועוד אפשר לתרץ לשי

א בנדרה אשתו וסבר שבתו נדרה והפר לבתו "ע
, מהני ההפרה לאשתו, ד אמרו לו אשתך נדרה"תכו

אז רואים שמצטרף הכוונה של עכשיו להפרה 
אז גם לעניין מציאה יועיל , א"היה בב' הקודמת כאי

הכוונה עכשיו לחזור בי ולהגיד שאני זכיתי בתחילה 
להגיד לי שלאחר , ולכן המשנה חייבת לכתוב תחילה

  ,ד"תכ' מעשה לא עוזר לי אפי
ז והקצות היא מדברי " של הטוקתל שמחל"ואפ
אמרינן ' דאפי, ה לא אמר כלום"בדשכותב , י"רש

המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו כיון דיהבה 
ליה קניה ממה נפשך או בגלל שהראשון קנה ונתן 

ז "הט, לשני במתנה או שהשני קנה מטעם הפקר
שהראשון נותן מתנה לשני ואם , סובר כדרך הראשון

אז הראשון קנה ולכן יכול לחזור בו רק הוא חוזר בו 
, לפני שנתן ואם השני כבר קנה אינו יכול לחזור בו

והקצות סובר שהשני קנה מההפקר ולכן אם השני 
  .לא קנה אז איך הראשון יכול לחזור בו זה לא שלו

 

- הסוגיא השבועית -  
קכז בבא בתרא   

  ▪▪ ו" הינחום גבריאל בנדיקטח "הבה

  ובנכסים שנפלו לו לאחר מכאן, 'יכיר'שיטת הראשונים ב

 ו "ח ברוך משה הלפרן הי"הבה

 
▪▪  

  בענין תוך כדי דיבור
 ו "היאליעזר ולצר ח "הבה  

 
▪▪  

  'יכיר'בגדר נאמנות ד
  

 המשך בעמוד הבא

 



 

 

 הלא אי אפשר לומר שהיהודי -אבל בנמשל 
הלא עשה הכל כמו ! ?לא למד או לא התפלל

  ?אז איפה הדמיון, שצריך
כשאדם מפרנס את משפחתו לכאורה 

שכל אומות העולם , הוא עושה מעשה טבעי
אומר התניא באגרת הקודש . גם עושים אותו

שכשיהודי מפרנס את בני ביתו הרי ) 'ט' סי(
שלפי גדרי , הוא מקיים בזה מצות חסד

מצוות חסד עניי עירו קודמים לשאר העולם 
וקרוביו קודמים לכולם יוצא מדבריו שאם 
היהודי עשה בלי מחשבה הפסיד את המטרה 
העיקרית שבמצוה זה ממש הפסד הרי אתה 

כ חבל "כ מתאמץ ומזיע כל היום כולו זה כ"כ
לפני כל , אינך מכוון לשם מצות חסדאם 

תפילה תחשוב שאתה הולך לקיים את מצות 
לפני לימוד .  ולעבדו בכל לבבכם- הבורא 

התורה שבחור משקיע בשבילה את כל יומו 
רוצה שילמד וזו המצוה הכי ' שיחשוב שה

 לקיים -גדולה בתורה לפני מצות חסד 
שלא נהיה כאותו . 'וכו' ואהבת לרעך כמוך וכו

' יד שבא לרבו באומרו שלא נשאר לו אפיחס
חצי שעה ביממה לחשוב על בוראו הרבי 
-הנרעש ביקשו שיפרט לפניו את סדר יומו 
, והלה פירט לו סדר יום עמוס בלימוד

ובמצוות אך לא נשאר לו זמן , בחסד, בתפילה
  .פנוי לחשוב על הריבונו של עולם

  ?איך פועלים למעשה

עם הזדמן לו ל סיפר שפ"חיים ברים זצ' ר
ב "מירושלים לב, בתולנסוע לרגל חתונת 

באותם ימים לא היה אוטובוס ישיר והיו 
"  אביב-הגיהנום של תל "צריכים לעבור דרך 

הוא יצא לקראת האויפרוף כבר ביום , כלשונו
ב על "והגיע במצב רוח מאוד שפוף לב, שישי

ק היה צריך לעבור את כל "כך שבערש

  טרחה במצווה

ולא ראה עמל "על הפסוק ' באור החיים הק
לא ראה את '  שהכותב דבר נפלא" בישראל

י עמל ובטרחה "עמו ישראל עושים מצוה ע
אלא להיפך על אף כל הקושי שכרוך לפעמים 
במצוות מסוימות יהודי אינו מרגיש בטרחה 

   .כלל מגודל שמחתו במעשה המצוה
ידוע משלו של המגיד מדובנא על אותו 
סוחר ששלח סבל להביא את חבילתו 
מהאוניה לכיוון האכסניה לאחר כשעתיים
נכנס הסבל מיוזע כולו בגדיו קרועים וכל 

 מיהר ,מהותו אומרת כמיהה למנוחה פורתא
הסוחר להגיש לו כוס מים קרים להשיב את 

 שרוצה םכ שאלו לגבי התשלו"נפשו ולאחמ
 כשהסבל נקב בסכום גבוה ,עבור הסבלות

לא זו "מאוד אמר לו הסוחר בפסקנות 
איתיך נכנס מיוזע בתחילה כשר, החבילה שלי

העליתי על דעתי , לאחר השתהות מרובה
שמא בדרך התגרו בך נערי רחוב והוצרכת 

כ "אך אם אתה דורש סכום כ, להשיב להם
חבילתי אינה יותר מחבילת , גדול על המאמץ

  !" יהלומים קטנה  זו אינה חבילתי 
לא "ועל פי זה הסביר המגיד את הפסוק 

יינו ה" שראלאותי קראת יעקב כי יגעת בי י
    .לא זו החבילה שלי  -שאם יגעת בי 

  העומק שבדבר

על משלו הזה של המגיד מדובנא העיד 
ו "לא שח(ק מקאצק שכיון בזה לאמת "הרה

אך בזה ודאי כיון לפירוש , שבשאר לא כיוון
, ואמנם צריך להתבונן.) הפשוט שבפסוק

הלא , הלא המשל אינו דומה כלל לנמשל
ח את החבילה במשל הוא באמת לא לק

אלא בטעות לקח את של סוחר אחר , הנכונה

אחת כמה וכמה על . המקומות המטונפים
ל שהיה "זצ" אמרי חיים"כשהכניסוהו לרבי ה

וכל , באמצע תפילתו ביחידות מפאת מחלתו
ע סובבו והשתעשעו "צאצאיו של הרבי זי

סביב למקום תפילתו של הרבי והרבי אף 
בהיותו . השתעשע מדי פעם עם אחד מהם

ין שכלל לא ראה את רבו בתפילה 'חסיד רוז
  .קרקעמצב זה השפיל את רוחו עד ל

אמר , ק"לפני מזמור לדוד בליל שב, לפתע
האמרי חיים את הנוסח הקבוע של הנני מכוון 

חיים תיאר ' ר, ש"לעשות רצון בוראי ית' וכו
באותו הרגע הגיע אליו כזו , לאחר מעשה

ואמר שהשיג . שהיתה שוה כל הנסיעה, הארה
.  שיש בורא לעולם.א, אז ארבעה דברים

אחרת לגמרי  היא -ההרגשה של דבר זה 
לא !  הוא בורא שלי.ב. מהידיעה של זה

לבורא כל העולמים יש קשר אישי , מנותק
,  שיש לו.ג. דבר שכדאי להיוולד בשבילו! איתי

, קטן,  שאני.ד. רצון ממני, למלך מלכי המלכים
. יכול למלאות רצון זה-הקרוץ מחומר , השפל

שבחור יתאר לעצמו אם מצלצל הטלפון 
מחפשים , הגבאי של הרביעל הקו , בביתו
אתה מרים את , רבך רוצה לדבר איתך,  אותך

, ל'יענק: "השפופרת ואתה שומע את קולו
תעשה לי ? אתה יכול לעשות לי טובה אישית

איך הבחור ירגיש " ?טוב, את דבר פלוני
  ? באותה שעה
, הוא אינו מתייגע, "אותי קראת"אם יהודי 

על אף שלכל אחד ישנם, הוא שמח ונרגש
 הקשיים -כשהוא מתבונן בעניין זה , קשיים

  .מתגמדים מאד
. על פי זה מובן המשל של המגיד מדובנא

רצה מעשים ' ה, לא בקש מעשים ריקים' ה
,  אין זו החבילה-בלא פנימיות , מלאי תוכן

  .לכל היותר מעשים ריקים מתוכן

  
לא ניתנה דוקא למי שהוא אב ' יכיר'ונאמנות של , ודאי המוליד

 ÔÈ„· אלא למי שהוא אב ˙Â‡È̂ Ó· וכיון שהוא המוליד נאמן

  ].'ק ד"ז ס"רע' ח סי"קצה' ועי[לומר זה בני 
הראשונים שסבירא להו דאין אדם נאמן ' ובזה יתיישב נמי שי

ושיטה זו , ]ז"ד והריא"ל התורי"כך ס [-' אינו בני'לומר על בנו 

מפורשת  שאדם העובר בבית המכס ואומר ' נסתרת בגמ' לכאו
ואם אינו נאמן לומר , אינו נאמן' בני הוא'וחזר ואמר ' זה עבדי'

שכשאומר זה עבדי ,  לא יהא נאמן לומר זה עבדיכ"כמו' אינו בני'
  ',אינו בני'הוי כאומר 

ולדברינו מיושב שפיר דהרי מיירי בוולד שנולד ממנו עצמו וכל 

, הספק הוא אם כשנולד הייתה אמו שפחה או שמא כבר נתגיירה
ושאני משאר אומר אינו בני דאינו נאמן משום ששם אם אמת 

נות לקבוע על וולד זה אם הוא הוא שאינו בנו שוב אין לו נאמ

ש על , בנו או לא ומאידך כשהוא עצמו המוליד רק יש ספק אם י
הוולד דין בן או דין עבד לזה ודאי נאמן האב לקבוע אף אם אין 

  .אנו מוחזקים שהוא אב בדין

,  נאמן-והנה גבי האומר בבית המכס זה בני וחזר ואמר עבדי הוא 

ע דדווקא היכא שלא "וז הראשונים וכן נפסק בש"וכתבו ע

אבל במקום שהוחזק אמו ישראלית אינו , הוחזקה אמו ישראלית
וכי יש לו , ע מה הטעם יהא נאמן בשלא הוחזקה"צ' ולכאו, נאמן

הלא כל נאמנותו הוא רק לעניין , נאמנות במה שנוגע לענין האם
הלידה אם הוא בכור או פשוט אבל במקום שהדבר תלוי באמו 

ו -ז נוגע לענין הלידה " או לא שאיאם הייתה ישראלית  אין ל

  !?נאמנות כלל 
, היות וכאן מיירי בשפחה ונתגיירה, ולדבריו יתיישב גם זה

וכיון שכך נמצא , כ"והספק הוא אם נולד קדם שנתגיירה או אח

ז ודאי ניתנה לו נאמנו "וע,  מתי נולד-שכל הדבר תלוי בלידה 
  ,ק"דיכיר כאמור ודו

ם ביאר הטעם באומר "שהרשב, וקה קצתאמנם אוקימתא זו דח

 שאינו נאמן משום ששני טענות - כ אמר עבדי הוא "זה בני ואח
' בנו'דאין הדרך לקחת לעבדו  ,אלו לא ניתנים להתפרש יחדיו

כ "ואם מיירי בוולד שודאי נולד ממנו א, פ שאוהב אותו כבנו"אע

, שפ שאין לו דין בן ממ"אע' בנו'אין זה סיבה רחוקה שיקרא לו 
 .ע בזה"ויל, כיון דיוצא יריכו הוא קורא לו בנו
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  נשמת המצוות
  

  'לעילוי נשמת בן ישיבתנו הק

  א"בן יבלחטל " זמיכאל חייםח "הבה

  ט"בתמוז תשס' ע ז"ו נלב"היאהרן ר " הר

  ה .ב.צ.נ.ת

  ו" היגדליה סבינרר "הר

' לרגל שמחת אירוסי בנו מבחירי ישיבתנו הק

  ו" הייעקב מאירח "הבה

  מ" בשעטו

  ו"הישמשון הירש ר "הר

  'ישיבתנו הקו בוגר "הי יהודה ר"ובנו הר

  ת   הב- נכדה לרגל הולדת ה

  למזל טוב

 חד מן חבריא

 

  ברכות מאליפות
טוב לבבית  -  הננו משגרים בזה ברכת מזל

ומתנהג , 'עמל בתורה הק ,לחברינו וידידינו

מאונו ומרצו  אשר השקיע ,בדרכי החסידות

 מדור  פרט בעריכתבלהצלחת העלון בכלל  ו

  'מבי מדרשא'

  ו"הי יוחנן ברנשטיין  ר"הר

  מ"ט בשעטו"לרגל נישואיו למז

ויזכה לבנות בית נאמן ' ה מאת הישא ברכ
ויראה אך  ,בדרכי החסידות לתורה ועבודה

תוך מברכה והצלחה במעשה ידיו ופועלו 
  .שמחה תמידית
        כעתירת וברכתכעתירת וברכתכעתירת וברכתכעתירת וברכת
        מערכת העלוןמערכת העלוןמערכת העלוןמערכת העלון

   נאמנה  נאמנה מזל טובמזל טובברכת ברכת 
   לבני הישיבהלבני הישיבה

 

  ו"הימנחם מנדל אייזן  ח"הבה
  ו"הייעקב מאיר סבינר  ח"הבה

  ו"הישמעון ריזקאן  ח"הבה
 

   )ג"בוגר ישי (ו"הי נתן קלמן ח"הבה
  מ"לרגל אירוסיהם בשעטו

��      
   ו"הי יוחנן ברנשטיין ר"הר
  ו"היחנוך העניך ריגל  ר"הר

  מ"לרגל נישואיהם בשעטו

��      
  ו"הייהודה משה מקובר  ר"הר

  ו"היאברהם דוד רוזמן  ר"הר
  ו"הינחמן רויטנבארג  ר"הר

  להולדת הבנים למזל טוב

��      
   ו"הייהודה הירש  ר"הר

   ו"הינתן כהן  ר"הר
  להולדת הבנות למזל טוב

��      

  מלא הטנא ברכות

  חמה ולבבית" מזל טוב"ברכת 
  כ"שלוחה בזאת למע

  א" שליט סענדר ארלנגר סענדר ארלנגר'צ ר"הגה

  ' הקמשפיע רוחני בישיבתנו
  לרגל נישואי בנו

  א"שליט יעקב נח הורביץיעקב נח הורביץ ר"הר
  ט"לרגל הולדת הנכד למז

  ו"הי שמשון הירש  ר"הר

  לדת הנכדהלרגל הו

  ו " הייהודהר "בת לבנו הר

  'בוגר ישיבתנו הק

  'ממקור הברכות תתברכו בזכות עבודתכם הק
   ואך ששון ושמחה ישמע באוהליכם כל הימים

רכת ב ו ת  ר י ת ע   כ

ן ו ה די מי תל ו ן  בנ ון  ר ל ע כת ה ער  מ

 

 ו"ח אליעזר ולצר הי"המשך הבה

 


