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  !בחור יקר

לבו יחיל בקרבו בדעתו ' הירא את דבר ה

ובעת ההיא , שכל מעשיו בספר נכתבים

הלא ' האלוקים יביא במשפט את כל מעשיו וכו

) 'ת שער ב"יונה בשע' ר(יחרד חרדה גדולה 

ס אלול עד מוצאי והוסיף  ר היראה משנכנ בספ

א חרד וירא מאימת הדין"יוה   .כ יה

משמע אין אומץ ' זוחלים'הלשון בסליחות 

רגלים רק בזחילה  האברים ' ורועדים'ללכת על ה

חלים כמכבירה מפרש ' יום בואך'רועדים מפחד 

ר ילדה מכירה כבר  הישמח ישראל אישה שכב

לא לא כן המבכרת ש, צער עיבור וחבלי לידה

אגת ומפחדת הרבה יותר  חותה זאת מעולם דו

ו ייסורים מחכים לה, מאי ידיעת הנעלם , אל

כ עם ישראל קדושים אף שכבר עברו "כמו

ן ר י די א נחל"הרבה ימ ד הפחשה לא רק של

טעם  אלא הולך וחזק כאילו שמעולם לא טעמו 

א זי' הרבי הק, ה"ר ו הרב "מבעלז ע העיד חסיד

החל לרעוד כל ל שכשברך החודש "אונגר זצ

ו של השמש ר ס באבנט ו עד שנאלץ לתפו ' גופ

רעדה החל ר ומחוזק ה שלום ' שלום פויגל 

ו אך לא  י לייצב את עצמ לרעוד ואחז בשולחן כד

ם באחזו את השולחן ו ג במשך כל , הועיל ל

ו  פעם לפעם לוחש את דברי מהחודש שמעוה

ה שחל בשבת עם הנוסח "הפייטן בשחרית לר

י אדאג בכל עת אירא אפחד במעש'המקובל 

  .'ביום דין בבואי לזיכרון

ם הגרהיה ין 'בואלוז ח לסוחר "ידוע המשל בש

וביקש להבריח עמו את , שקנה מלאי סחורות

הגבול הוא שכר את שרותיו של עגלון המכיר 

  .את המשעולים המפותלים ודרכי ההברחה

יה הסוחר ירא וחרד רגע ה מי , החל מאותו 

ם יצליח, יודע מה יהיה ל הא לעבור את הגבו  

א יתפס וסחורתו תוחרם , בשלום האם ל

ו והוא יושלך לכלא , השקעתו תעלה בתוה

ונרעש יה מתוח  יה רגוע , הסוחר ה ן ה העגלו

בגניבת הגבול ל  אך ביום , ושליו שכן היה רגי

ט  שיצאו לדרך גם העגלון היה מתוח וחרד מבי

áîøä" íô íéøîî úåëìäá íàå áà ãåáë úåëìä áúë"åàëìå å '
áì òåîùì áåéçá åãåñé íéøîî úåëìä éøä ïééòì ùé" ìåãâä ã

íäéô úà úåøîäìå øåñì àìùå , øàåáîù åîëå àøîî ï÷æ éðéãå
ôá íù åðéã ìë"â ,íéøîî éðéãì íàå áà ãåáë úåöî ïéðò äîå ,

áîøä áúëù íéøîî úåëìä ùéøá øàåáî øáãä äðä êà"í ùé 
úåöî òùú úåöî ïììëá , äùòú àì ùùå äùò úåöî ùìù

 åéáà ìå÷ ìò äøåîå øøåñ ïáä äéäé àìù úéòéùúä äåöîäå
åîàå ,)áîøä ïá íäøáà éáø ÷ééã øáëå"áîøä éøáãî í" í

äëìäå äëìä ìëì äîã÷äá ,ùîëå"îøäã ë" úåöîä ïéðîá í
 äáåúëáå ïéùåãé÷á äùà àùéì äåöîäã áúë úåëìää ùéøá

îäã éøäïéùåãé÷ä àìå ïéàåùéðä àéä äåö( , ïéã ãåñéã øàåáîå
ì ìò øáåòù åìù äøéáòä ùøåùå äøåîå øøåñ" äøîîù äæ ú

åîàå åéáà éô úà ,ùîëå"åìå÷á òîåù åððéà äøåúá ë , ùéù àìà
 øùá úìéëà éáâì åîàå åéáà ìå÷á òîåù åðéàù øáãá íéàðú

åëå äáéðâå 'åéðéã íù ùøåôîë , ìå÷ì òîåù àì íà ìáà åéáà
äøåîå øøåñ äùòð àì äæ ìò øçà ïéðòá , ìëåàå áðåâ íà ìáà

àáåñå ììåæå øùá ,àáåñå ììåæã äî åìù äøéáò ïéà , äæ ìò àìà

åîàå åéáà ìå÷ì òîù àìù ,íäéô úà äøîäå , øîåç íåùî
 íäéô úà äøîî íàù ïôåà ùéù íàå áà ãåáëá ùéù ïéðòä

ò áééç"øä áúë ïëìå øáãá äùòú àì ùéå äúéî æáî" ìë í
íéøîî éðéãá íàå áà ãåáë éðéã.  

àðéãì ùåãéç àöîðå , àéä äøåîå øøåñä ìù åúøäæà ïôåàù
åéáà ìå÷ì äøåîå øøåñ äéäé àìù , ììåæ äéäé àìù åøéäæä íàå

àéìòî äøäæà åæ äøäæà àäú àì àáåñå , äøéáò ùøåù éøäã

åîàå åéáà ìå÷ äøîîù äæá åìù ,áîøäù äàøð äðä êà" ï
á åéìò ÷ìåçäæ ,áîøä äðäã" úçà àéäå úåöîä ïéðîá áúë í

åéáà ìå÷ì äøîé àìù äùòú àì úåöîî , ïééòì ùé äøåàëìå
äøåúá äæë äùòú àì åðéöî àìã ,îâáå 'ñîá ' àúéà ïéøãäðñ

äøåîå øøåñ ìò ,ïéðî äøäæà åðòîù ùðåò ,úîå 'îâä ' åúøäæàã
ã àø÷î"íãä ìò åìëàú àì" ,ìäå åàìä ø÷éòã éøä" àéä ú

ìéëàäàáåñå ììåæ ìù ïôåàá ìëàù ä , ïë äù÷ä øáë êà
áîøä"ì úåöîä øôñá í"ö÷ ú"ä , äù÷åäù íù åéøáã ïëåúå

 ìò åìëàú àìã äæ åàì çëî úå÷ìî åà äúéî áééç êéàäã åì
íãä ,úåììëáù åàì éåä éøäå , åðãîì äøåú éøåñà äáøä éøäù

íãä ìò åìëàú àìã äæ àø÷î ,áîøä õøéú äæ ìòå"ìäã í" ú
à äæáùíãä ìò åìëàú àìã äæ àø÷î åðé , äøåúäù äæîù àìà

 øåñà äæ äùòî ìò ùéù øàåáî åîöò äæá úøë åà äúéî äáééç

îâá äù÷äã àäå äùòú àì 'ïéðî äøäæà åðòîù ùðåò , ïéà
øáãá äùòú àì ùéù ïéðîã äðååëä ,îâä úðååë àìà ' àîé÷ã

à àìà áåúëä ùðò àìã ïì"øéäæä ë , úøäæàã õøéú äæ ìòå
øåúäíãä ìò åìëàú àìã àø÷á àéä  ä , åæ äøäæà ïéà ìáà

àîìòá äøäæà éåä àìà åàìä íöò , åìà íéøáã áèéä ïéåòé
úåöîä øôñá , äîã÷äá íéùøùä øôñ óåñá äæ ãåñé  áúë ãåòå

éä øôñì"æå ã"íù ì: äîã÷ää úàæ äæ ìà øáåçéù ïë íâ éåàøå 

öî àåä úøë åà ïéã ú éá úúéî å éìò íéáééçù äî ìëù àéäå úå
 éô ìò óàå úøëá íäù äìéîå çñô úìåæ çøëäá äùòú àì

 åðìöà ïéàå ú åúéøë úëñî úìçúá åøëæù åîë äùò úåöî ïäù
 ìë úøë äéìò øáåòä áééçúéù íúìåæ äùò úåöî íéðô íåùá
 äùòù éîù äøåúá áåúë àáù äî ìëå ïéã ú éá úúéî ïëù
 àåää äùòîäù úîàá åðòãé úøë áééçúé åà âøäé éðåìô äùòî

î áåúëá øàáúä íéîòô äðäå äùòú àìá àåäùå äðîî øäæå
 äøäæàäå øëæð ùðåòä íéîòôå ùðåòä øàáúð àìå äøäæàä

òå úáù ìåìç åîë úøëæð" àìå äëàìî ìë äùòú àì øîàù æ
 ãáòù éîì åà äëàìî äùòù éîì äìé÷ñ áééç ïë øçàå íãáòú
 øåëæé ìáà äãéøâ åàìá áåúëá äøäæàä øàáúú àì íéîòôå

ì ùðåòä áåúëä ùðò àì åðìöà ùøùä ìáà äøäæàä çéðéå ãá

 éî ìëì äøäæàä úåéä éúìáî øùôà éàå øéäæä ïë íà àìà
 äøäæà åðòîù ùðåò íå÷î ìëá åøîàé ïëìå ùðåò å éìò áééçúéù
 áåúë ïî äøäæàä äøàáúä àìùëå êëå êë øîåì ãåîìú ïéðî
 úøäæàá åøëæù åîë íééøåúä íéù÷éää ïî ù÷éäá äúåà åãîìé

ì÷î ììë áåúëá åøàáúð àì øùà åîàå åéáà äëîå åîàå åéáà ì
 áééç êà êéáà äëú àì øîà àìå êéáà ìì÷ú àì øîà àìù
äùòú àì úåöî íäù åðòãé äðä ìì÷ åà äëäù éîì äúéîä 

åëå 'ëò"åòé ì"ù ,áîøä äðäå"áîøä ìò âéùä ï"ìá ïä í" ú
ö÷"úåöîä øôñì äîã÷äá ïäå ä ,áîøäù äàøðå"ñ ï" ãåñéù ì
ìä"ùîå àáåñå ììåæ àåäù ïôåàá äìéëàä àéä ú" àì äøåúá ë

ìä àåä àìà àîìòá äøäæà äðéà íãä ìò åìëàú"ú , íàå
äæ àø÷î åá úåøúäì êéøö åá ïéøúîå åúåà ïéøéäæî , éåäã óàå

úåììëáù åàì ,áîøä éøáãëå" áúë àìù êåðéçä øôñî òîùî ï
ô ïãéã äùøôá 'äøåîå øøåñ ïé éðòî øáã íåù àöú éë ,ëå é ðéã ì

øôá áúë äøåîå øøåñ 'íãä ìò åìëàú àì áåúë íùù íéùåã÷ ,
áîøä å÷ìçðù àöîðå"áîøäå í" øøåñ ìù äøéáòäå ùøåùá ï

äøåîå ,áîøäã"ñ í" åéáà ìå÷ì äàøîää àéä åìù äøéáòäã ì
åîàå ,äúéî áééç äàøîä äæéà ìò íéàðú äæá ùéù àìà , åà

åëå äáéðâå øùá úìéëà ìò åðééäã úå÷ìî ,'ñé åáîøä éøáã ãå" í
áîøä ïë ÷ñôå àúéàã äî äàøð" åðéã øîâðù éðôì íàã àðéãì í

åîàå åéáà åì ìçî ,ì÷ñð åðéà áåù , éôìë àéä äøéáòäã éøä
åì ìåçîì íéìåëé íä åîàå åéáà ,ñ íéðåùàøä øàù êà" ãåñéã ì

àáåñå ììåæ éåäã äî àéä  äøéáòä ùøåùå , äúéî áééçù àìà
 åéáàù äøåú äáúëù éàðúáåìå÷á àîåù åðéàå åá åøúä åîàå.  

áîøäù äàøð äðäå"åîöò úà øúåñ åîöò í , ú åöîä øôñáã
àáåñå ììåæ äéäé àìù áúë øö÷ä ,ììë åîàå åéáà øéëæä àìå ,

ùîë àìã äæå"éä øôñá ë"ìä ùéøá ã ' øøåñ àäé àìù íéøîî

åîàå åéáà ìå÷ì äøåîå , äøåîå øøåñ äæ åððá áåúë äøåúá äðäå
á òîåù åððéààáåñå ììåæ åðìå÷ , àìã äî íâ ïàë áåúë éøä

åéô úà äøîîå åéáà ìå÷á òîåù ,àáåñå ììåæ àåäù ïäå , äæáå
äìéã äøéáò ùøåùå ø÷éò äî å÷ìçð ,äøéáòá éàðúä åäîå ,

áîøäå"ùîëå åéøáã øúåñ åîöò í"ð ,áîøäù øåøá äæ ìáà" í
ñ"ìäã ì"íãä ìò åìëàú àìã àø÷ä åðéà ú , äøäæà äæ àø÷å

àîìòá ,ìäå"éä øôñáå ùðåòäî åðòãé ú"ìäã ùøéô ã" àåä ú

åéáà ìå÷ ìò äàøîä ,ìäã áúë úåöîä øôñáå" éåäã äî àåä ú
àáåñå ììåæ.  

   הדין  חרדת  שורש העבירה של בן סורר ומורה
  צורתה והדרך להגיע אליה

 

  המשך בעמוד הבא



 

 

 הלכתא בטעמאהלכתא בטעמאהלכתא בטעמאהלכתא בטעמא

מע,  קבלה בטעות....אאאא ביום ה דעה . דעות' ונן גכגון 

רק , ה קבלה"ד דל"ג סעיף י"ע סימן רס"בשו' א

ל  אם ציבור התפללו אין מטריחים אותם להתפל

א "י', דעה ב. אבל מותרין בעשית מלאכה, שנית

טעות' י הדלקה מהני אפי"דקבלה שע, ע"שבש , ב

ד ' ל מח"משום דהוי מעשה ועיין בביה חי לענין י

ו בשם "סקנב "במ', שהדליק נרות בטעות דעה ג

וי קבלה בכל , גדולי הפוסקים דכל קבלה בטעות ה

ר , אופני הקבלה שך אח חיד נמ ורק בזה אין הי

א "גם הי, ל"א שמובא בביה"ולהגר[הרוב 

וי קבלה' אפי' קבלה'ל דכל "ע ס"שבשו טעות ה , ב

טעות לא מהני עיי' תפילה'ורק    ]ש"ב

שיית ....בבבב  יחיד נגרר אחר הציבור לעניין איסור ע

נגרר לעניין תפילה] עיף יבס[מלאכה  . אבל אינו 

. ויכול להתפלל מנחה אף שהתפלל הרוב ערבית

  ]ג"ה של חול בשם סמ"ל ד"בביה[

אי " בקבלה שע....גגגג ף [י תפילה אין מועיל תנ סעי

ר לעיל בסימן "ואפשר להסביר לפי דברי הדגמ, ]יא

דאם מקבל רק , א שם"ע הרב בקו"רסא וכן בשו

ורק אם מקבל , ןלא נאסר בשבותי' שבת' תוס'

   .ובזה לא מהני תנאי, עליו עצומו של יום

ק "ב ס"טז ומ' סעי[,  אמירת ברכו הוי קבלה....דדדד

ד "ול, א דיכול להתנות בזה"רעק' מ כ"ו] סב

  .ש"לתפילה עיי

ו שבת '  סעי....הההה מי שקבל עלי ש אומרים ש ז י י

קודם שחשיכה מותר לומר לישראל חבירו 

ר מג, לעשות לו מלאכה טעם ההית ל "סקא "ב

ן  אי כיון דיכול שלא לקבל שבת וכל שיש לו היתר 

ו ' ג כ"ז סק"אבל הט, בו איסור אמריה כיון דחביר

איסור שרי דאמירה אסור רק , אין עושה שום 

  .ש'"כשהאיסור שווה לכל עיי

א "י על הטור הביא שהרשב"והב בי א בתושבה ה

א "שבת דף קנ' מהא דאמרינן במס, ראיה להיתר

חבירו שמור לי פירות שמותר לאדם לומר ל

ליו שבת , שבתחומך שמעינן דישראל שקיבל ע

מותר לומר לישראל חבירו , קודם שחשיכה

ובדרישה הקשה ', לעשות לו מלאכה פלונית וכו

ו , א מתחומין"על ראיית הרשב אינ דהתם חבירו 

דהרי שומר בתוך , עושה שום פעולת מלאכה

ר "משא, תחומו כ הכא דחבירו מדליק את הנ

עולת מלאכה מצד עצמה ומה הראיה שזהו פ

  .להתיר

דגם , שמתרץ" לאור ההלכה"וראיתי בספר 

ד ' בקבלת תוס איסור על המלאכה מצ אין ה שבת 

שיית  איסור על ע ופא דיש  עצמה כמו בשבת ג

אלא דהוא רק דין על הגברא , עצם המלאכה

א "כ שפיר מדמה הרשב"וא, שלא יעשה מלאכה

ל הגברא דכמו התם דהאיסור רק ע, לתחומין

ר  רה מות בעצם השמי ן איסור  שלא לילך ואי

ר ' נ בתוס"ה, לומר לחבירו שבת שאין האיסו

אלא רק מצד הגברא שהוא לא , בעצם המלאכה

רי לומר לחבירו ו "ועיי, יעשה מלאה ש ש בדברי

, דתחומין, שהוכיח באריכות נועם יסודות אלו

ולא , שבת הוי האיסור רק מצד הגברא' ותוס

  . ה הנפעלתמצד עצם המלאכ

  מדיני קבלת שבת

חשודה רועד מכל תזוזה , קשוב לכל רחש ורעש, בחשש וחרדה לצדדים

  !שכן אם יתפסוהו יחרימו את סוסיו ועגלתו ויעמידוהו למשפט

.רק הסוסים נשארו אדישים ושלווים גם כשהם חוצים את הגבול ..  

דעים מה מוטל על כף המאזניםשיש החושבים  , השלווה,  החיים,יו

 בכלל גם האדישים ח אלול חרדים לבאות" ומר,בריאותהמעמד ה

כל מחשבותם ' סוסים'רק ה, ה עצמו"רהעגלונים אוחזים חיל ורעדה ב

.בסעודות החג' איבוס'ב .  

ורות כיצד לחוש ח   :דת הדיןרהבה נזכיר עצות שגילו צדיקי הד

לדמיין לעצמו שממתין בחדר המתנה בבית המשפט בגין עבירת . א

ח , העלמת מס ויותר מזה, תנועה ו כל הפרטים של המת ולצייר לעצמ

ש    . עמידתו במשפט-החרדה מהעונ

אך ההערה לכל '  ללמוד מסילת ישרים פרק ד.ב ף ההמומהקטע  ן עד סו

ר   .ה"ה דף טז שמסבירים את עניין הדין בר"הפרק ובמסכת 

ו עובדי ה.ג מדורות הקודמים בחודש אלול '  לקרוא תיאורים כיצד התנהג

ר של ראש השנה, ובימים הנוראים   .ולהתבונן בקטעים מהמחזו

ד שערי תשובה חלק שלישי .ד ונות ללמו   .בביאור חומר העו

ן שר.ה להתבונ יע על כל מקרי השנה כולה"  ולהזכר , ה שעבר השפ

וישנה הנהגה בשמים , במקרים הכללים והפרטיים שחווה במשך השנה

  )בראשית יט כ(פ אמלטה נא "י עה"ש רש"כמ, של נתמלאה הסאה

ם בימי הסליחות בישיבה, מעשה שהיה , בחור ישיבה הסתובב פע

חה ע ו ואמר לופגש אות, עליצות שפוכה על פניו, ליוודעתו בדו : ו חבר

ם ראש השנה? היכן חרדת הדין' ד כמה ימי ו הלה !' עו ב 'השיב ל כתו

רעדה'שצריך להיות במצב של  אני לא מצליח להיות במצב של ', וגילו ב

  ...'וגילו'לפחות אקיים את החלק הראשון ' ברעדה'

יה(ם "התשובה כתובה בדברי הרמב   )ד"ה פ"מ ר"פ

לפי שהם ימי , שלא היו קורין הלל לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים'

ם ויראה ממנו א מהש ופחד ומור ס אליו, עבודה והכנעה  ', ומברח ומנו

ת בה ו נרצה להתלו   ,לנוס אליו', כלומר מטרת הפחד היא שעל יד

אם לא שויתי ', 'אין דבר יותר מתוק מאשר לחוש את התלות שלנו בה

י כגמול עלי אמוודוממתי כגמול  אין אדם , )תהלים קלא ב(' עלי נפש

שהוא חש עטוף באהבה , מאושר יותר מתינוק בזרועות אמו משום 

והוא יכול , הוא חש שאינו צריך לדאוג לעצמו, מגוונת יש לו אמא 

ן גמור יה בביטחו והי הרג, להתלות על   .'תו המתוקה של הבוטח בהשז

ל לדאוג  שהוא יכו ש יותר  א שולט על , לעצמוככל שאדם מרגי והו

ת על ה, המצב ר להתלו ו אם הוא ', כך קשה לו יות ת עלי ו להתלו י למה ל כ

בנויה על הכרות האדם בכך שאינו ' תחושת התלות על ה? מסודר בחיים

  .יכול להושיע את עצמו

ו תלויים , הפחד בראש השנה הוא בעצם ההכרה שאין לנו כלום ואנחנ

לגמ ו של הקברכעת  טעי, ה"י בחסד ו מחדש בשפע של ברכה שי ן אותנ

ן זאת יותר, והצלחה לקראת השנה החדשה ל להבי ש יותר , ככל שנשכי נחו

והי כוונת הרמב, תלותיים בו ס אל ה: ם"ז ם של מנו ינם ימי ו ה ם הלל ', הימי

ו על ה-זוהי מטרתם    .' להביא הכרה בתלות שלנ

שהוא מיטיב לו ב' ק פוחד מהדין אבל לא נשען על הרמי ש הכרה 

מטרתו של הפחד היא לחדד את תחושת , מפסיד את העיקר, הבוואו

לה, התלות ק האהבה  א בעקבותיה תתחז א לזה ', וממיל ו מבי פחד שאינ

ו לא ו מקרב אל ה, אלא שאר במסגרת פחד ות אלא אף ' לא זו בלבד שאינ

ן ה, מרחיק ממנו ,שנברח ממנו אלא שנתקרב אליו' פשוט וברור שאין רצו

חה עליו לאדומה אותו בחור שהס שרוצה לקיים את ' תובב ודעתו בדו

והבריחה אליו מתחושת הפחד ' אליו'המברח ומנוס ושוכח מהעיקר 

ו ומביאה אותו ל הבה ונשקיע כוחות וזמן ' קלות ראש'שמעיקה ומציקה ל

ו אב הרחמן  לפתח את התלות המאושרת באבינ לחוש את חרדת הדין ו

כפים  .הנושא אותנו על 

 

  המשך התבוננות



 

 

א לקיים בעדים כאשר זמם ולעשותם "מבואר דכשזממו שיהא חלל א' בגמ. א

כ "ן הקשה דא"והרמב, שיר זרעם דבעינן כאשר זמם לעשות וליכאחללים ולהכ

עדים שזממו על אשה שזנתה ונהרגת ומפסדת כתובתה והוזמו העדים הורגים 

והקשה דלכאורה הרי בעינן כאשר , מ"אותם ואין משלמים כתובתה משום קלב

  .זמם לעשות וליכא ועיין מה שתירץ בכמה אופנים

דעדים שזממו על עיר שהיא עיר הנדחת להרוג והנה המנחת חינוך הקשה עוד 

ג לא יהרגו נשים "והוזמו העדים הרי בכה, נשים וטף אף דלא עבדו עבודה זרה

בקהילות יעקב ועוד ' ועי, כ בעינן כאשר זמם לעשות וליכא"וטף של העדים א

  .באפיקי ים מה שתירצו בזה

ן כאשר זמם דבעינ' ויש לתרץ על פי מה שתירצו באחרונים דכוונת הגמ. ב

כ דגם הם לא פסולים ולא "וליכא כי אם בניהם של העדים אינם נפסלים ע

ז לא קשה כלל קושיית " ולפי-כ ליכא קיום כאשר זמם כלל "נחשב לפסול וא

פ במיתה מקיימים כאשר "דבעדים שזממו מיתה והפסדת כתובה עכ' ן וכו"הרמב

 זמם לחצאין אלא כוונת כי לדברינו אין חסרון שמקיימים כאשר,  ומהני-זמם  

פ כלפי מי "ז עיר הנדחת נמי פשוט דעכ"ולפי, דלא מקיימינן כלל כאשר זמם' הגמ

י "ובקה[שב לכאשר זמם לחצאין ולכן מהני שמקיימים כאשר זמם זה לא נח

הקשה יותר על החינוך דהרי אותם העדים הורגים כנגד כל בני העיר ומדוע הוי 

' וכל כוונת הגמ, לל של לחצאין אינו תופסאולם לדברינו הכ] ב"לחצאין וצ

  .וממילא לא מתקיים כלל כאשר זמם, דפסול שאינו פוסל אינו נחשב לפסול

ואפשר לבאר יותר דדין כאשר זמם הוא לקיים הדין שזמם ולקבוע עליו . ג

מ כלפי כמה אנשים מתקיים הדין כי כאשר "ז אין נפק" ולפי-הדין שזמם לקבוע 

 ולכן כשנפסק עליו דין מיתה נתקיים הדין -תשלומין לנפסד זמם בעונשים אינם 

מ במספר האנשים שזמם עליהם העיקר שיוקבע "כאשר זמם לגמרי וליכא נפק

אולם הכא לא מתקיים הדין כלל וליכא קיום דכאשר זמם כלל כי , הדין עליו

 .ק מזה"פסול שאינו פוסל לא נחשב שנתקיים בו הדין פסול שזמם ודו
 

 

דאינן באין לפסול זרעו כי , קשיא היכא שמעידין שהוא מצרי שני"ה בעינן "בתוד

צ, כ נפסול"אם לפסלו א דהרי אימא דהכי היא האמת ' ב קושית התוס"ולכאורה 

ת , שאנץ מקשה הכי' ובהגהה על התוס, )א"ביאור המהרש' ועי(דנפסל  ומשני דכוונ

 ולא - ח דאינו נפסל ומשום לו "ג וב"בקושיתו היא מדוע דרשינן הכא בב' התוס

כ כשאמר שהוא מצרי שני אינו יפסל "וא,  ולא לאשתו- אימא דדרשינן לו , לזרעו

  .)'התוס' ש ביאור תי"ועיי(?  ולא לאשתו-כ אשתו נפסלת וקרא אמר לו "ומשום דא

 ולא -ח דרשת לו "ג וב"ולכאורה יש להבין ביאור המגיה דליכא למידרש בב

  )דהיא ישראלית(דהרי אשתו אינה נפסלת כלל אף כשנפסול בעלה , לאשתו

 גבי -דהרי אשת כהן ככהן (ל דנפסלת במה שאינה יכולה לאכול תרומה "וא

דמי ) זוממיםהעדים (דמקשה דנחייבום , ן"ולאפוקי מתירוצי קמא דהרמב[, )תרומה

ש "ועיי(התרומה שרצו להפסידו וביאר דמה שאינו אוכל תרומה הוי גרמא בעלמא 

  )]מה שביאר עוד

דבאופן שזמם להרוג חבירו , דהרי לכאורה ליכא כלל דין הזמה, וליכא למימר הכי

,  ולהרגו- ליכא למיעבד דינא דכאשר זמם , והזימום) בטענה שהרג במזיד והתראה(

  ?כ והתורה אמרה לו ולא לזרעו" ומפסידים עי- ניו יהיו יתומים ומשום דכשימות ב

ועשיתם לו כאשר זמם לעשות 'וקושיא זו מעיקרא ליתא ומשום דהתורה אמרה 

 דמה שזמם לעשות לחבירו עבדינן לו לוולא -ז דרשינן לו ולא לזרעו "וע' לאחיו

כוונת המגיה כ ליכא למימר ד"וא! ?אבל דבר אחד מי יימר דלא עבדינן, לזרעו

דהרי זה איכא למיעבד לאשתו ודווקא כאשר , דדרשת לו ולא לאשתו הוי גבי תרומה

ב כוונת המגיה בביאור קושית "כ צ"ליכא למיעבד לאשתו וא) לעשות חלל(זמם 

  '? התוס

 

- הסוגיא השבועית -  
א"מכות דף ב ע  

  ▪▪ ו" היגרשון רוזנפלדח "הבה

  בענין בעינן כאשר זמם לעשות וליכא
  

  ▪▪ ו"הירוך קלאר בח "הבה

  בענין לו ולא לזרעו
  

  ▪▪ ו"היפריימן  יואל יעקבח "הבה

  בענין דרשת לו ולא לאשתו
  

ח "ג וב"מנא הני מילי שעידי בן גרושה אינם נעשים ב' בגמ

ל משום שכתוב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו לו "אריב

' עונה הגמ, שנפסול אותו ולא את זרעו' שואלת הגמ, ולא לזרעו

ד "ם פ"ס והרמב"תוהח, משום שבעינן כאשר זמם לעשות וליכא

פ עדים את " שבעיר הנידחת הורגים שם עו כתב' ז הל"ע' מה

א "כ לא יהיו העדים מתחייבים מיתה כי א"האנשים נשים וטף וא

להרוג את זרעם משום שכתוב לו ולא לזרעו ואם נהרוג אותם אין 

כ יהיו נפטרים לגמרי כמו בבן גרושה שאינם "זה כאשר זמם וא

עדים  צא שכלנעשים בן גרושה כי זה לא כאשר זמם וכיון שכן נמ

א לומר "של עיר הנדחת הם עדות שאי אתה יכול להזימה וא

שיקבלו מלקות כי לגבי מיתה לא מתקיים כאשר זמם בזה שהוא 

  ?לוקה

ונראה לבאר דבכל שני עדים ברור שיש להם כח להעיד גם נגד 

ששנים יכולים להזים מאה ' מאה ואלף אנשים כמוש מובא בדף ה

א יכול להזימה מכיוון שהם " שאעדים ולא אומרים שזה עדות

מ "אבל מ, מקבלים שני עונשי מיתה ולא מאה כמו שהם זממו

ופשוט , א מהנידונים העד מקבל את העונש שלו שזמם"לגבי כ

הוא שאם יעידו על אדם ועל בנו ועל בן בנו שעשו עבירה 

והתחייבו מיתה יתקיים כאשר זמם על העדים דאין צורך 

כי העדים נהרגים , בניהם של העדיםשהכאשר זמם יחול גם על 

  , מול אותו אחד שהם הזימו וזה הכאשר זמם

בביאור קושיתו ' ן בדף ב"אך יש להקשות ממה שכתב הרמב

מעדים המעידים על אשה שזנתה שמחייבים אותה מיתה 

ואם יזימו את העדים רק יתחייבו מיתה ולא , ומפסידים כתובתה

כלל הרי בעין כאשר זמם כ אמאי נענשים "ישלמו את הכתובה וא

כיוון שיש מקצת כאשר זמם שהם ) א"בתי(ן "הרמב' ותי? וליכא

שלא משלמים את הכתובה עדיין זה נחשב כאשר ' נהרגין אז אפי

כ בבן גרושה וחלוצה זה שהעד יפסל לבדו אין זה "זמם משא

כאשר זמם שהרי רצה לפסול את זרעו וכיון שאין זרעו שלו נפסל 

, מקצת כאשר זמם שהרי רצה לפסול את זרעו' יוצא שאין אפי

' ולפי ביאורנו לעיל ששני עדים נהרגים גם אם הם רצו להרג אפי

כ "מאה אנשים הם נהרגים מול כל אחד ואחד מהמאה אנשים וא

כ "וגם יפסל מול זרעו וא גם פה נאמר שהעד נפסל גם מול האב

ן למד שצריך עונש "אלא מוכח שהרמב? מדוע אין כאשר זמם

  .ח בעונש אחד"יוחד ופרטני מול כל אחד ואחד ולא יוצאים ידמ

ן מסכים שמספיק שהעדים "ואולי אפשר לומר דוודאי הרמב

זוממים יענשו באותו מיתה שרצו לעשות לכל אחד ואחד מהמאה 

ח לא מספיק שהוא יפסל תמורת האב "אנשים ומה שמעידים בן גו

 עושה שני ח הוא"וזרעו מפני שכשמעיד על אדם שהוא בן גו

ושנית שפוסל לו את , אחד שפוסל אותו, עוולות כלפי אותו אדם

בנו וגם זה עוולה כלפי האב משום שהאב רוצה את טובת בנו 

וברגע שפוגעים בהם זה פוגע בו ולכן יוצא שבזה שנעניש את 

העד זומם ונפסל אותו הוא לא נענש כלום מול הפגיעה שעשה 

ן , במקצת' ן כאשר זמם אפיולכן אי, לאב בזה שפגע לו בילדו ועדי

 .הדברים צריכים ביאור

 



 

 

 

   פנימי לבני הישיבה  - גליון תורני –' חזון נחום'
  ב"  ב405. ד.ת:    מען למכתבים�  03-5709929: '  טל�'  כרון נחוםז'י מכון "ל ע"יו

   הרצון להתקרב-אלול 

   נאמנה  נאמנה מזל טובמזל טובברכת ברכת 
   לבני הישיבהלבני הישיבה

 

  ו"היחיים עזרא איינהורן  ח"הבה
  ו" הינתנאל יוסף מתתיהו רוזנטלח "הבה

 

   )ג"בוגר ישי (ו" היין שמואל בורשטיח"הבה
   )ג"בוגר ישי (ו" הי משה לודמירח"הבה

  מ"לרגל אירוסיהם בשעטו

��      

   ו"הי שמעון ריזיקאן ר"הר
  ו"הישלמה צבי שטרן  ר"הר

  מ"לרגל נישואיהם בשעטו

��      

   ו"הי ירחמיאל דנציגר ר"הר

  ו"הימשה כץ  ר"הר
  ו"הימנחם מנדל רוזנטל  ר"הר

   ו"הי יצחק שטרנקוקר ר"הר

   ו"הייעקב שכטר  ר"הר

  להולדת הבנים למזל טוב

��      
   ו"היבנימין האואר  ר"הר

   ו"היחיים מאיר האואר  ר"הר

   ו"היהלל ורטהימר  ר"הר

   ו"הישלמה להב  ר"הר

  להולדת הבנות למזל טוב

��      

  מלא הטנא ברכות
  חמה ולבבית" מזל טוב"ברכת 

  כ"שלוחה בזאת למע

  א"שליטמנחם כץ  ג"הרה
  ק"מ בישיבה"ר

  לרגל נישואי בנו

  א"שליטיהודה מאיר הלפרן  ג"הרה
  ק"מ בישיבה"ר

  מ"לרגל נישואי בתו בשעטו

  א"שליטמרדכי זילבר  ג"הרה
  ק"מ בישיבה"ר

  לרגל נישואי בנו 

  א"שליטאל יוסף שטרן ישר ג"הרה
  מ בישיבה לצעירים"ר

  לרגל נישואי בנו

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

  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

  טנא מלא ברכות

בלב מלא שמחה נשגר בזאת את מיטב ברכותנו המאליפות קדם 

  אשר ממי באר תורתו אנו שותים, מורה דרכנו ומאיר נתיבותנו

  א"מרן ראש הישיבה שליט
  ה"ה, איש האשכולות ורב תבונות, ולחתנו כבנו

  א"שליט דוד נחמן חפץ ג"הרה
  ק"מ בישיבה"ר

  מ"בן בשעטו ה-לרגל נישואי הנכד 

יהא רעוא מן שמיא שלא תמוש הברכה מביתם ואך ששון ושמחה ישמע באהלם כל הימים 

  ויזכו להרביץ תורה ברבים עוד רבות בשנים מתוך שלוה והרחבת הדעת

úëøáë  
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 אלול כל עם ישראל מתעורר בחודש

לתשובה לחשבון הנפש לפני שמגיע 
ע יושב על כסא "יום הדין שהרבוש

מלכותו ודן את כל באי העולם וקובע 

ה ומחליט את  כל מה שיהיה בשנה הבא
  .לפי זכויות האדם

ה ממילא  כולם מתעוררים לתשוב
להיטיב דרכיהם כדי שיזכו בדין ויקבלו 

זאת היא , שנה טובה ומתוקה

ההסתכלות הפשוטה של המון העם על 
ם , חודש אלול ואנשים כאלו מאוד לחוצי

ה  ומתוחים אם יצליחו לעשות תשוב
ם ירחם עליהם וי' אם ה, ולזכות בדין סכי

לעשות להם רק טוב לתת להם שנה 

  .טובה ומתוקה
 כל הדברים האלו נכונים שאדם ודאי

צריך לעשות חשבון הנפש בסוף שנה 

ה קובע על כל "ה הקב"ולהאמין שבר
השנה ואם אדם מאמין בזה אז הוא 

עושה את כל מה שיכול לעשות כדי 
ה  שיוכל לזכות לשנה טובה ומתוק

  .ג"ברו

ודש אלול בח,  זה לא העיקראבל
', ית' מקבלים מתנה נפלאה ועצומה מה

ה  כשמתבוננים בזה מתמלאים שמח
' חודש אלול'עצומה וכל ההסתכלות על 

  , משתנית

חודש ' המתנה הנפלאה שזוכים בומהי
מביא הישמח ישראל בשם ', אלול

ה ' י הק"האר שהיחוד של חודש אלול ז
ומסביר הישמח " הנותן בים דרך"

', ים זועף'א ישראל שהעולם הזה נקר

ע  ם שהוא משוק דהיינו מי שטובע בלב י
א , ז"מאד בתאוות העוה ומרגיש שהו

מחובר לעולם הזה שהוא חי את העולם 

הזה הוא טובע בים גם אם הוא לומד 
תורה ועושה מצוות אבל הוא מרגיש 

ם , שהוא עדיין שקוע בעולם הזה לפעמי
הוא מבין ' בחור רוצה להיות קרוב לה

', בעולם זה קרבת השהדבר הכי טוב 

הוא מרגיש , אבל הוא לא מרגיש את זה
  ,שהוא נמשך אחרי תאוות העולם הזה

חודש , 'ת נתן לנו מתנה נפלאה" השיאז
ך ', אלול נו דרך אי חודש שבו הוא נותן ל

קורה בחודש , לצאת מהים הזועף ומה 

בחודש הזה נפתחים שערי , אלול
ג מידות "ומתעורר הי, רחמים רבים
ן  [שאמר מיכה מי קל כמוך נושא עוו

שהם על חיי הנשמה ] 'ועובר על פשע וכו

י "להחיות הנפשות שמתו מחיות דקדושה ע
פשעיהם ועד עתה היה כסומא מחמת חטאיו 

ם , הרבים שלא ראה יקרתו אור פני מלך חייי

ר "הקב, אבל עתה בכח הרחמים רבים ה מאי
לו את העינים להראות לו דרך תשובה איך 

  , אשר פגםלשוב ולתקן את
אני שכל ,  ונתבונן כל אחד לעצמונעצור

לב יודע מרת , השנה נראה איך שאני נראה

ה "אז הקב, נפשו איפה הוא אוחז בעולם
שהוא מלכו של עולם ואין חקר לתבונתו כל 

כך אוהב אותי וכל כך רוצה אותי וחפץ בי ולא 
 -מניח לי לטבוע בים ונותן לי מתנה נפלאה 

כדי שאמצא את הדרך תחיית המתים לנשמה 

ה , לחזור ולשוב אליו היש מתנה יותר גדול
נותן לנו אפשרות לזכות לתחיית ' מזה ה

 להחיות הנשמה ויותר מזה בכח - המתים 

הרחמים רבים שמתעוררים בימים אלו 
ה מקבל לרצון כל מעשה טוב  וכל "הקב

  ,מצווה שיהודי עושה בימים אלו
ב  אלו כל יהודי שרוצה להיות טוובימים

ם ' ועושה אפי מעט טוב זה מתקבל בשמי

ג מכילין דרחמי לכפר לו "ומתעורר עליו הי
ואם ישאל האדם איך ', על חטאיו ולקרבו לה

יזכה לרצון להיות טוב הוא מבין שצריך וכדאי 
אבל הוא לא מרגיש ' להיות טוב ולעבוד את ה

אומר הישמח ישראל גם את , רצון חזק לזה

לנו בחודש אלול זה אבינו אב הרחמן נותן 
שנקראים ימי הרצון לא הכוונה רק שהכל 

אלא שכל יהודי ' מתקבל לרצון לפני ה

בחודש אלול יכול לזכות לתשובה שלימה 
ה משפיע כח מלמעלה שכל "באלול הקב

להיות יהודי ' רצון'אחד ואחד יוכל לזכות ל

והאדם צריך ', באמת להתקרב לה' רוצה'ש
לעורר לעשות כל מה שיכול לעשות כדי 

ם  הרצון שבקרבו ויאמר כמה פעמים כל יו
ת שרוצה להתקרב אליו וירבה "להשי

' בתפילות שיזכה לרצון אמיתי לעבוד את ה

ר  ועם זה יתבונן וילמד בכל מה שיוכל להגבי
ז "ת ועי"ר להשי"בו הרצון האמיתי לעשות נח

יזכה לכח הרצון שנשפע מלמעלה בימים 
  . אלו

והב אותנו א'  מתבוננים כמה שהוכשאנו

ורוצה בנו וקורא לנו שובו אלי ונותן לכל אחד 
ואחד מאתנו מתנה נפלאה את החודש אלול 

לצאת מהים הזועף שהוא שאפשר לזכות בו 

ם "העוה ז ואפשר לזכות בו לתחיית המתי
ממש להתהפך ממת לחי אם רק נרצה 

ה "ולא רק זה אלא הקב, ונשתדל להיות טוב
נוכל לזכות לרצון משפיע עלינו בחודש הזה ש

 שנוכל לזכות להתעוררות שנוכל לזכות -

והכל בגודל ' שלנו יהיה להתקרב לה' רצון'שה
כי לא תמנו ולא מצידנו ממילא ' חסדי ה

מתמלאים שמחה גדולה ועצומה ועושים 
חשבון הנפש ושבים בתשובה ומתקנים 
המעשים מתוך שמחה ואהבה והודאה עצומה 

אשרינו , ב אליועל הזכות שנתן לנו לשו' לה
 .מה טוב חלקנו

 

 ו"יצקי הי'ח משה לנצ"הבה

 
▪▪  

        ))))כא יכא יכא יכא י((((ושבית שביו ושבית שביו ושבית שביו ושבית שביו 

ה " מווארקא זצללהר"ק האדמו"בשם כ

ע ושבת שביו כטעם ותשבו בקדש "זי

היינו , שהוא לשון עכבה) דברים א מו(

ר "שתתמיד בעבודת המלחמה עם היצה

, ומעבודתו' תמיד ובל תשכח רגע אחד מה

ר הוא מתמיד בעבודתו "כמו שהיצה

שלוחם ומפתה אותך תמיד בלי הפסק 

  .רגע
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  לעילוי נשמת 

  ל"זאלחנן שלמה זלמן ' בן רמשה ח "הרה

  א"ד מנחם אב תשע"ע כ"נלב

  ה .ב.צ.נ.ת

  ו" הייחיאל מיכל אינהורןר "הר

  לרגל שמחת אירוסי בנו 

  ו" היחיים עזראח "הבה

  מ" בשעטו

  א" שליטדוד נחמן חפץג "הרה

  ק"מ בישיבה"ר

  לרגל שמחת נישואי בנו

  מ"בשעטו


