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  שליט"א ונן גולןר ה"גהר
  ראש כולל "שערים המצויינים"

  שאיפות... ומח"ס "רינונה של תורה"
בשבוע זה חזרו אלפי בני ישיבות ואברכי כוללים לזמן קיץ 
הבעל"ט, ושוב נשמע קול התורה ברמה בבתי המדרשות. בני 
תורה אלו הם נשמת אפו של עם ישראל, והם הם השומרים 

  ומגינים בתורתם על האומה כולה.
 ש"דרך הוא(סג.) והנה ידועים דברי התוס' במסכת כתובות 

בהולך ללמוד שנעשה גדול", אך למעשה למרות ריבוי הלומדים 
לו זכינו בדורנו, לא רבים נעשים גדולים בשיעור קומה של 
הדורות הקודמים. ויתכנו כמה סיבות לכך, אך אנו נתמקד באחת 

  מהם.
מציינת  'הליכהנמצא, ש' לשון הקודשהנה, כשנביט במטמוני 

, אך לא קיים בלשון זו את העובדה שאדם הולך אל מקום מסויים
אדם כזה נקרא משוטט,  סתם ללא מטרה ויעד. 'הולךל 'שמושג 

טּו העם", ופירש רש"ייא, ח) (במדבר כמו שנאמר ו 'אין שייט  ,"ׁשָ
(איוב א, אלא לשון טיול להנאה בלא עמל'. וכן ביאר המצודת ציון 

 ש'שטו' הוא 'ענין ההליכה אנה ואנה', ללא כל יעד ומטרה. אך ,ז)
וכמו  ,'הולך' בלשון התורה, היינו שהאדם הולך אל יעד מסויים

  ". אשר אמר לו האלוקים "וילך אל המקוםכב, ג) בראשית ( שנאמר
"אם בחוקותי - וכשהתורה מכנה את עמל התורה בשם הליכה

שהמפתח להצלחה בתורה הוא ע"י הצבת  ,, הוי אומרתלכו"
שואף בכל  , שאליהם האדםתורניים ויעדיםרוחניות מטרות 
 של כבוד ושררהות למטר הכוונהשאין [והדבר ברור, מאדו. 
ידיעת התורה עד להיותו של עמקות ול ה, אלא לשאיפוכיוצ"ב
כשהאדם עמל נקרא הדבר בשם  ,ומשום כך גדול בתורה].האדם 

ו בת סכגדלות בתורה, נושל ָיַעד ה'הליכה' לקראת ההליכה, כי 
   .הלעמרצון עז לרתום את כל כוחותיו ל

האדם לומד מתוך שאיפה עצומה אשר וסוד הדבר הוא, שכ
לימודו במדרגה אחרת, כי חש ניצב  תהכבר עלגדול בתורה, 

ומתוך כך , היטב בחובה המוטלת על כתפיו ללמוד ולעייןהוא 
   .ימסור את נפשו ויתאמץ ביתר עוז בלימוד התורה

('הרב  הברכת שמואלהיה מרגלא בפומיה של בעל דבר זה ו

בן תורה שיהיו לו שאיפות  כלשומה על ש, )153ומה למלאך' עמ' הד
, ' עקיבא איגר, 'אני שאפתי להיות ריה אומרגדולות. והרוחניות 

, ' ברוך בעראך אם הייתי שואף להיות ר ' ברוך בער,נהייתי רו
שהסיבה לכך שבדורות , (שם)כן אמר לא היה נשאר ממני כלום'. ו

רה, היא משום שכל אב החדיר עברו היו כל ישראל שומרי תו
  שאיפות לגדלות בתורה. מינקות בבנו 

שהיה ברב מעשה עקב (שם) וכן מצינו באיגרת שכתב הגרב"ב 
, בירך גרב"ב. בתום הביקורה בנו שהיה תלמיד , שביקר אתאחד

כששמע זאת האב, מגדולי ישראל. הא הגרב"ב את האב שבנו י
 ח"ת אאיפתי היא שיהגדול הדור, ש אבני יהשאיני מצפה ' אמר,

 להיעשותשהשאיפה חייבת להיות,  ו,השיב לגרב"ב הו. ותו לא'
היה מספר  אותו תלמידש נודע,לאחר מכן  גדול בתורה.

נוטעים רבני היו שעליונות , על השאיפות הבמכתביו לאביו
שיש משום בקשת באופן תדיר הישיבה בתלמידים. ואביו טען 

ת גדול בתורה. וכשנודע בנו להיו שואףכבוד וגאוה, במה ש
'שמעתי ובו כתב בזו הלשון,  לאב מכתב,שלח  ,הדבר לגרב"ב

היות מורי הוראה בישראל לאין לחנך התלמידים  ךשלדעת
ואני שואל, אם כדבריכם תורה מה תהא עליה, וגדולי הדור. 

   '.לא שאיפות לגדלות בתורה כיצד יצמחו גדולי תורה בישראללו
בנינו את השאיפה לגדלות בתורה הבה נחדד בנפשנו ובנפש 

   ונזכה בכך בזה ובבא. ,ויראת שמים

 שבת שלום !

  חשמל ואינסטלציה גמליאלהעלון בחסות:
  אביזרים + צנרת מכל הסוגים, ברזים כלים סניטריים ואביזרי אמבטיה.-מכירת חומרי אינסטלציה 

  וים במיוחד.הנהלה דתית. מחירים שו
  050-5282562או08-9443085קיבוץ גבעת ברנר. הכניסה מכיוון בית חלומותי.



האם מותר לערות מים רותחים מכלי ראשון על כוס מים שטופה ונשאר א :שאלה
ואיך הדין לערות מכ"ר על גאיך הדין לערות מכ"ר על קפה שחור   ב בה מעט מים.

  קפה נמס
שליט"א מותר מצד הדין לערות מים חמים לתוך כוס לדעת מרן הגרע"י א :תשובה

שהודחה במים צוננים אף שיש בה רסיסי מים שעלו מהרחצה וא"צ לנגבם קודם שיערה
  עליהם חמים וכ"ש אם רטובים ממים שרתחו קודם ומ"מ ינער את רסיסי המים שבכוס

וכ"כ הגאון הרב וואזנר שליט"א בספרו שבט הלוי והעיד שכך הורה האדמור
  ובילקו"י כתב שהמחמיר תב"ע  64מקלויזבורג הובא בפסק"ת שיח' עמ' קנה' הערה 

  אולם האגרו"מ והאורל"צ מתירים רק כאשר היה תחילה מים רותחים ונצטננו
לדעת מרן השו"ע כשם שאין בישול אחר בישול בדבר יבש כך אין בישול אחר ב

ות מים רותחים מכ"ר מהברזאפיה ואין בישול אחר קלייה ולכן פשט המנהג להקל לער
  של המיחם הנמצא על הפלטה או דוד חשמלי על קפה שחור שבתוך הכוס 

ולדעת הרמ"א אסור מאחר שחושש לאוסרים בישול אחר אפיה וקלייה ורק מותר
  לערות תחילה המים לכוס ריקן ואח"כ נותן הקפה לתוכו דכ"ש אינו מבשל 

  ר ובקפה נמס מותר אף לבני אשכנזוראוי אף לבני ספרד להחמיר בזה בקפה שחו
יש לציין דלהגאון הרבצא"ש זצ"ל אין ליתן קפה שחור אף בכ"ש שהיס"ב ורק לתוך
כלי שלישי וכן פסק האגרו"מ דהיינו שמערה מהדוד לכוס ואח"כ מערה הכוס לכוס

  שנייה חשיב כבר כלי שלישי ומותר ליתן לתוכו הקפה שחור 
יהם מכ"ר כיון שהוא מבושל וכל שבא בחמיןקפה נמס וקקאו מותר לערות על ג

מע"ש שורין אותו בשבת ומיהו כתב באורל"צ דליתנו לכ"ר אסור שמא אינו מבושל כל
  צורכו אבל בעירוי ליכא למיחש דבלאו"ה יא' דאין עירוי מבשל כלל.

  :נימוקים
איתא בגמ' זבחים צה: בענין כהן שמבשל קודש דהכלי נאסר ת"ר אשר תבושל בו

לרבות בואין לי אלא אם בישל בכלי חרס ישבר עירה לתוכו רותח מניין ת"ל  ישבר
שאף ע"י עירוי נאסר הכלי ובתוס' שם מכאן מדקדק ר"ת דעירוי ככלי ראשון מדחשיב
כמבושל ורשב"ם חלק שם וס"ל דע"י עירוי אינו מבשל כלל והוכיח מדתנן שבת מב:

כם תבלין דמשמע לתוך כ"ר לא יתן האהאילפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתו
לערות מהם לתבלין שרי ור"ת דוחה ראייה זו מסיפא דקתני אבל נותן לתוך הקערה

"ר אין הכוונה שאוסרכשהוא כ"ש משמע עירוי מכ"ר אסור מיהו אף לר"ת שעירוי כ
כולו דאין לו כח בעירוי לבשל אלא כדק"פ והוכיח מגמ' פסחים עו. פלוגתא בין רב

אל אם תתאה גבר בענין עירוי מכ"ר או עילאה גבר דרב אמר עילאה גבר ושמואללשמו
אמר תתאה גבר וקיי"ל כשמואל דתניא כוותיה כתרייה מתניתא ומסכינן דאף דתתאה
גבר אדמיקר ליה בלע כדק"פ וא"כ דר"ת יש כח לעירוי לבשל כדק"פ ואילו לרשב"ם

ליע כדק"פ וזה שייך לאיסור והיתרכ"ש שאינו מבשל כלל אלא יש בכוחו להבכעירוי 
בסוגיית פסחים עו. אבל בדיני שבת אין איסור להבליע רק לבשל ועירוי כ"ר אינו מבשל
כלל לרשב"ם ובב"י סימן שיח' כתב דדברי הר"ן (עמ' כ. בד' הריף) נוטין לרשב"ם

כ"רודברי הראש (פ' כירה סי' טז') נוטין לר"ת וכן דעת הה"מ שכתב פ' כב' שעירוי כ
וכך נראה מלשון הרמב"ם אך דעת הרמב"ן והרשב"א כרשב"ם דעירוי ככ"ש והב"י
פסק להחמיר בדעת רש"י [וידוע שהרבה פעמים דעת מרן הב"י לפסוק כדעת רש"י

כתב דעירוי בשם ר"תסי' סח'  ובפרישהורמב"ם אף אם הראש והריף כותבים אחרת] 
מתוספות דרק כדק"פ מבשל דלא אך האחרונים חלקו עליו כמו שמשמע מבשל בכולו

יקשה מפסחים עו. דאף המהרש"ל שאמר עירוי מבליע ומפליט בכולו אך מודה שאינו
ובדוג"ממבשל אלא כדק"פ וכן נפסק בשו"ע יו"ד סי' קה סעיף ג' דעירוי אוסר כדק"פ 

שם אם העירוי חם כ"ר והתחתון כ"ש המנח"י כלל נו' ס"ק כא' חוכך להחמיר לאסור
הו הרמ"א סי' צב' סעיף ז' משמע דאינו אוסר יותר מכדק"פ אף במקרה כזהכולו מי

והמאירי שבת מב. דעירוי כ"ר אינו מבשל רק מבליע וכן הוא בתמים דעות לראב"ד סי'
   .עה' הובא בהליכות עולם ח"ד

לערות מים רותחים מכ"ר לכוס שטופה פסק יבי"א ח"ט עמוד רסד' אובדבר השאלה 
ערות מים חמים מכ"ר לתוך כוס שיש בה רטיבות אף שאינו מיבשס"ק קסח' דמותר ל

ליה אהכוס מהמים דהוי דבר שאינו מתכוון להרתיח ואף דהוי פסי"ר הא לא ניח
ובצירוף סברת רוב הראשונים דעירוי חשיב ככ"ש כמ"ש תוס'  שבת לט. ד"ה כל בשם

ואינומבליע ומפליט   רשב"ם וכן דף מב: ובתוס' זבחים צה: ופסחים ל. דעירוי כ"ר רק
ויש לצרף דהרטיבות חשיב חצי שיעור כהרמב"ם ריש פ"ט משבת דהשיעור כדי מבשל

(דאין חצילסוך אבר קטן ולדעת חכם צבי חצי שיעור במלאכת שבת אסור רק מדרבנן 

ויש לו סיוע מתוספתא ביצה פ' ד' וכ"כ אבני נזר ומהרש"ם ותורתשיעור בשבת דאורייתא) 
ואף האגרו"מ א ליהומה גם ע"י עירוי הני תרתי דרבנן כפסי"ר דלא ניח חסד מלובלין

  שכתבנו שהחמיר חזר בו בח"ו קלז: אות יט' להורות דשרי ע"י שינער מה שאפשר 
הטור סי' שיח' בשם ראב"ד דדבר שנאפה או נצלה יש בו בישול אם בישלו בבענין שאלה 

ב פת (ועיי"ש דין אפיה אחר אפיה או צליה)אח"כ במשקים ואסור ליתן אפילו לתוך כ"ש שהיס"
אע"ג שלא נימוח אחר אפיה במבושלומקורו מגמ' פסחים מא. דאמר יוצאין ברקיק שרוי אבל לא 

בכ"ש הביאו הסמ"ג אך המרדכי פ' כירה כתבאף לא לתת פת שזהיר השהבישול מבטל אפיה ו
ר אפיה רק במצה דבעי טעם מצהדברי הרא"מ וראייתו וחלק עליו דהגמ' בפסחים אסרה בישול אח

  או מטעם זה חוליכא דאתא בישול ומבטל טעם לחם וכן הראבי"ה ד
יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה אם בישלו במשקה יש תבה' כ ע'שיח' ססי' ומרן בשו"ע 

בו משום בישול ויש מתירין. וכלל בידי דעת מרן יש מי שאומר ויש מי שאומר וחולק הלכה כיש
כמרדכי והראבי"ה ורק הרמ"א חלק וכתב נהגו ליזהר לכתחילה שלאהשו"ע יינו דפסק אחרון ה

  ליתן אפילו בכ"ש היינו שחשש מצד המנהג לשיטת היראים 
בענין קפה נמס מאחר שידוע שהוא מבושל והוא יבש מעיקר הדין מותר ליתנו אף בכ"ר כמובן ג

שורין אותו בחמין בשבת בעניןשאינו על האש מצד מחזי דקיי"ל כל שבא בחמין מער"ש 
תרנגולת דרבי אבא אך הגרבצא"ש זצ"ל חשש שמא לא מבושל מספיק ולכן החמיר לתת לתוך כ"ר

 אך לערות מכ"ר מותר משום דיש לצרף שיטות הראשונים דעירוי חשיב ככ"ש.     
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  ין פת הבאה בכיסנין בסעודהבענ
: הרוצה לאכול עוגות וכד' בתוך סעודתו או בסופה, האם צריך שאלה

  לברך בורא מיני מזונות או שמא נפטר בברכת הפת? 
ן : בעוגה שאין בה את שלושת התנאים של פת הבאה בכיסניתשובה

אין לברך עליה בתוך הסעודה כלל, וכשאוכלה לקינוח לכתחילה יכוין 
לפוטרה בפת או שיניחנה לאחר בה"מ, ואם בא לאוכלה מורין לו שלא 

כ שיש בה את כל שלושת התנאים שיבוארו אם "יברך, ולעניין פהב
הוא בתוך הסעודה יש לירא שמיים להיזהר שלא לאוכלה ולהכניס 

האוכלה אינו מברך במ"מ ואם רוצה לאוכלה  עצמו לספק ברכות ומ"מ
לשם קינוח לאחר סעודה לכתחילה יכוין בברכת המוציא לפוטרה או 
שיאכל מפת הבאה בכיסנין קודם סעודה ויכוין לפוטרה או שיניחנה 
לאחר ברכת המזון ומ"מ המברך עליה בסוף הסעודה לשם קינוח 

לו על מי ותענוג ובפרט בחתונות וכד' שמסלקין השולחנות יש 
  שיסמוך. 

  ביאור
כ דעת הערוך בשם ר"ח וכן רשב"א הרא"ה ועוד שהוא פת כמין כיסין "בגדר פהב

וממלאים אותם דבש וסוכר או אגוזים או שקדים וכד' והמתיקות ניכרת בעיסה ודעת 
הרמב"ם שהוא עיסה שערב בה דבש בעת הלישה או שמן או חלב או מיני תבלינים 

יקות ניכרת בעיסה ודעת רב האי גאון שהוא פת בין מתובלת ואח"כ אפאה ובלבד שהמת
ובין שאינה מתובלת שעושין אותם כעבים יבשים וכוססין אותם וכתב מרן בב"י כיון 
שספקא הוא ובמידי דרבנן ונקטינן כדברי כולם להקל ולכן האוכלם שלא בסעודה מברך 

ובהמ"ז וכמו שאמרו  מזונות ועל המחיה אא"כ קובע עליהם סעודה שאז מברך המוציא
בגמרא (ברכות מב.) שאני התם דקבע סעודתיה עלייהו אבל היכא דלא קבע סעודתיה 

  עליהו לא.
ולפי"ז כיון דספיקא הוא ולהקל א"כ כשאוכלם בתוך הסעודה להנאה אינו מברך 
עליהם וכ"ש אם אוכלה מחמת הסעודה להשביע רעבונו שהוא בכלל הסעודה ואינו 

  מברך כלל,
שלא מחמת הסעודה לקינוח והנאה כתבו הט"ז והמ"א לברך במ"מ אפ'  והאוכלה

כ שהרי מרן בשו"ע (סקפ"ח ס"ח) כתב שאם אוכל לחמניות "שהוא רק לחד מ"ד פהב
שבלילתם רכה בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה דהיינו לקינוח מברך לפניהם ולא 

שכתוב בגמרא  לאחריהם וכתב המ"א שהוא מדברי רי"ו והרא"ש והם למדו כן ממה
כ בלבד והם "(ברכות מא:) אין לך דבר שטעון ברכה לפניו ולא לאחריו אלא פהב

סוברים שהגמרא דיברה בתוך הסעודה ולקינוח שבה"מ פוטרתן ומברך רק לפניהם 
ולמדו הראשונים שה"ה לחמניות שהם בכלל זה ומזה למדו ט"ז ומ"א שכל שהוא בגדר 

ין עליו בקינוח סעודה והוסיף הט"ז שהוא מדברי כ המוזכר במרן שם (ס"ז) מברכ"פהב
כ לרבותא שאע"פ "השיבולי לקט (מובא בב"י) ומה שמרן השמיענו לחמניות ולא פהב

שהם יותר באים מחמת סעודה ששם לחם עליהם עם כל זאת יברך עליהם ולעולם אף 
כ תהיה טעונה ברכה אלא שהנוב"י בדגול מרבבה וכן הגרע"א שם (מובא "פהב
כ ודאי דינו כן משא"כ אנו ""ל) חולקים וס"ל שלא יברך שהרי דוקא פהבבביה

כ כיון שהוא שנוי במחלוקת א"כ שמא פת הוא ונפטר בברכת "שמסתפקים מהו פהב
הפת והיאך יברך עליו וספק הוא ואף שכתב במאמר מרדכי שמא הראשונים לא פליגי 

ם הוי מזונות לכו"ע מ"מ ומר אמר חדא ולעולם מודים הם זה לזה ואפי' באחד התנאי
מלשון הב"י שכתב שיש כאן ספק ונקטינן לקולא וכן בלשון מרן שכתב והלכה כדברי 
כולם משמע דפליגי ומספק נקטינן לברך מזונות ועוד שהרי בספר המאורות כתוב 
(ברכות מב.) בדעת רש"י שהוא עיסה הנילושה בתבלין והרי ע"ז חולקים התוס' וס"ל 

כ יוצא שהם חולקים על הרמב"ם שכתב שהוא עיסה שערב בה שהוא פת גמור וא"
תבלין ושוב א"א לומר דלא פליגי ולכן לכתחילה יש להניחם לאחר הסעודה שהרי כתב 
החיד"א דלא להוי תרתי דסתרי שבסעודה חושבם לפת כשאינו מברך ולכן יניחנו לאחר 

  הסעודה וכן נהגו גדולי הדור.
בו את כל שלושת התנאים המוזכרים לעיל ואוכלו כ שיש "א לבאר ענין פהבוועתה נב

באמצע סעודתו אע"פ שברכתו מזונות דין הוא שהפת תפטור אותו שהרי בא מחמת 
הסעודה ולצורך הסעודה להשביע ולכן לא יברך עליו ואם הוא בא שלא מחמת הסעודה 

בה דהיינו לקינוח ותענוג מוכח מכמה ראשונים והראב"ד בראשם וכן פסקו הדגול מרב
כ ואינו נפטר "הגרע"א והביה"ל המובא לעיל שמברך עליו שהרי הוא בודאי פהב

בברכת הפת מאיברא מידי ספק ברכות לא יצאנו שהרי הב"י (ססקע"ז) הביא את 
הרשב"א שהפת פוטרת כל מה שבא למזון ולהשביע ולכן מה שכתבה המשנה (ברכות 

י מן הסעודה אלא פרפרת הוא מב.) שהפת פוטרת את הפרפרת אינו בשר ודגים שהם הר
כ שחידשה המשנה שאפ' שבא לקינוח ולהנאת עצמם ולא להשביע הפת פוטרתן "פהב

והטעם בזה שפת הבאה בכיסנין נמי הוי פת שהרי אילו קבע עליה סעודה מברך המוציא 
ובה"מ ולכן הפת פוטרתה ומוסיף הרשב"א שאם בא לאחר המזון אינו נפטר בפת שהרי 

ל הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון משמע שהפת כתוב שם ברך ע
אינה פוטרתה ומסיים הרשב"א ומיהו דין זה דלאחר הסעודה ליתיה השתא דבזמנם היו 
מסלקים השולחנות לאחר הסעודה אבל לדידן אע"פ שגמר מלאכול כל זמן שהשולחן 

ומר שהמיהו קאי על לפניו אינו מסיח דעת מהאכילה והשתיה ואע"פ שאפשר לדחוק ול
בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה מ"מ מסדר הדברים ומפשט לשונו נראה דקאי אף 
לקינוח ובכ"ז אינו מסיח דעת דפהב"כ נמי הוי כפת... ויתרה מזאת שבזמן הזה נמצאו 
כתבם של ספר ההשלמה ושל ספר המאורות שהביאו את דעת הראב"ד ועוד ראשונים 

שרש"י והרי"ף ס"ל שרק אחר בהמ"ז מברך ולא קודם שמברך כשבא לקינוח וכתבו 
ואפ' לקינוח והוא מדינא דגמרא (שלא כהרשב"א והרשב"ץ והפרדס שהוא מפני שאין 
סידור שולחן) ופסקו הם כרש"י והריף ואע"פ שמרן הביא בב"י את דעת הרשב"א ולא 

א) פסק כמותו בשו"ע אלא פסק שלחמניות מברך בשלא מחמת הסעודה (וכמש"כ המ"
מ"מ הלא קימ"ל ספק ברכות להקל אפי' נגד דעת מרן ועוד דמצינו סברא שאם היה 
רואה את כתב יד של הראשונים הנ"ל לא היה מניחם ופוסק לברך במקום סב"ל ולכן 
מהנכון להשאירם לאחר בהמ"ז כדי לא להכניס ראשו בין גדולי הראשונים הנ"ל ומ"מ 

ך ובפרט בחתונות הגדולות שמסלקין המברך עליהם לקינוח יש לו על מי שיסמו
  השולחנות.         

  

 åðøåî" ììåë ùàøäøåú éëøã " 
 â"äøäàéàåîéì ïåðî à"èéìù  

  

  שליט"אניסים עמרן הרב 



 
  הוא המנוע לכל הפעולות...הלב 

  
"כי אם  מרא' פסוק ב' יש לכאורה סתירה. בתחילת הפסוק נאפרק בתהילים 

ואינו מובן האם  ,יהגה יומם ולילה" ובתורתו" מרובסופו נא ,חפצו" בתורת ה'
התורה שייכת להקב"ה או שהיא שייכת למי שלומדה. אם תאמר שהיא שייכת 

ואם  ,משמע שהיא שייכת למי שלומדהשלקב"ה מדוע בסוף כתוב "ובתורתו" 
משמע שתאמר שהיא שייכת למי שלומדה מדוע בתחילה כתוב "ובתורת ה'" 

זה לא יכול להיות  ,ואם תאמר שהיא שייכת גם לה' וגם לנו,שהיא של הקב"ה 
"תורה צוה לנו... מורשה" אל תקרי  מרשנא[כיון שאנו מאורסים עם התורה 

  להתארס עם שניים? וכי אפשר ] מורשה אלא מאורסה
: לאדם שהשכיר את עצמו לעבוד אצל אדם עשיר בעל משל למה הדבר דומה

בתים רבים, גדולים, ומפוארים. אמר לו העשיר אתה תהיה מופקד לדאוג לכל 
דבר הנצרך לבתים שלי... במשך הזמן הכיר העובד את כל הבתים והחדרים 

ירות, אולם, בקיאותו שבהם ואת כל הפאר והדר, מהנברשות ועד עיצובי הק
הרבה אינה מעניקה לו שום בעלות על הבתים ואפ' אם יסתובב בהם שנים כל זמן 

  שלא קנאם בדמים. 
: חז"ל אומרים בתחילה נקראת התורה על לפי זה הדברים נפלאים ומאירים

רוש, אדם יכול ללמוד ישמו של הקב"ה ולבסוף נקראת על שמו של האדם, פ
ת כל החדרים והפאר וההדר שבתורה אבל זה עדיין לא וללמוד ולדעת ולהכיר א

שלו ורק לאחר שאדם יעשה קניין אז התורה תעבור לבעלותו ותיקרא "תורתו". 
כמה קניינים התורה נקנית... בוכבר גילתה לנו המשנה באבות [פ"ו מ"ו] איך ו

  עיי"ש. 
לב " 22 -ואחד הקניינים החשובים אשר בו טמונים אוצרות רבים הוא הקניין ה

", וכמו שמובא באבות [ב', ט'] אמר להם.. צאו וראו איזו היא דרך טובה טוב
שידבק בה האדם, ר' אליעזר אומר: עין טובה. ר' יהושע אומר: חבר טוב. ר' יוסי 
אומר: שכן טוב. ר' שמעון אומר: הרואה את הנולד. ר' אלעזר אומר: לב טוב. 

רך מדבריכם, שבכלל דבריו אמר להם: רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ע
  דבריכם. 

ר' עובדיה מברטנורא שם ביאר: שהלב הוא המנוע לכל שאר הכוחות פירוש וב
פני זה אמר רבן יוחנן בן זכאי רואה מוהוא המקור שממנו נובעים כל הפעולות. ו
  אני את דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכם. 

' נתן איתא לב טוב : דבאבות דרובענף עץ אבות להגר"ע יוסף שליט"א כתב
לשמים ולב טוב לבריות. והנה חז"ל אמרו דרך מליצה שהלב תלוי בכיס. ולכן כל 
 ,אדם ישתדל להיות כיסו אצלו כדי לתת ממנו צדקה לעניים וגמ"ח לכל אדם

ויהיה שמח בחלקו. ובאותו ענין הביא שם מעשה ברבי יוחנן שהיה הולך לבית 
ו ממנו את כל ממונו, נכנס ר' יוחנן לבית המדרש ובדרך פגשו אותו שודדים ושדד

המדרש וליבו בל עימו, היה ר' שמעון בן לקיש שואל אותו דברי הלכה ולא היה 
משיב, חזר ושאל, ואין משיב, אמר לו ריש לקיש. מה היום מיומיים, בכל יום 

ברי האדם יאני שואל ואתה משיב והיום אין תשובה בפיך, א"ל ר' יוחנן. כל א
ב, והלב תלוי בכיס, אבד הכיס אבד הלב. וסיפר לו כל מה שעבר ואירע תלויים בל

  עם השודדים. שאלו ריש לקיש מי אלה שהעיזו לשדוד את רבי? 
אמר לו אלה חבריך לשעבר [כי ריש לקיש כידוע היה מהאנשים האלה וחזר 
בתשובה עיין ב"מ פ"ד.] מיד יצא ריש לקיש ורדף אחריהם וכשראה אותם 

תרה בהם שאם לא יחזירו את הכסף אבוי להם ואבוי עליהם והִ מרחוק צווח 
לנפשם. הם נבהלו ופחדו כיון שידעו שריש לקיש היה גיבור גדול, ונאלצו 
להחזיר את הכסף ששדדו מר' יוחנן. חזר ריש לקיש לבית המדרש והשיב לר' 
יל יוחנן את כספו. ואז השיב גם ר יוחנן על כל שאלותיו וקושיותיו כאשר היה רג

  מידי יום ביומו...         
  

  ות ספירת העומרכמהל
רה זו היא ממחרת א. נאמר בתורה (ויקרא כא טו) "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהינה". וקבלו רבותינו ז"ל שספי

העומר החל מליל ט"ז ניסן עד סוף שבעה שבועות. ומכיון שנאמר בתורה (דברים טז ט) "מהחל  יום טוב ראשון של פסח שהוא יום שבתון, לפיכך מצוה לספור ספירת
ספרית העומר אלא  חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות", דהיינו שספירת העומר תתחיל מזמן קצירת העומר, דעת רוב הפוסקים שהיום שאין לנו קצירת העומר, אין

וי לומר בנוסח הלשם יחוד, "הריני בא  לקיים מצות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה וספרתם לכם ממחרת השבת" וכו' מדרבנן זכר למקדש. ולפיכן אין רא
  אלא ישמיט פסוקים אלו. 

ברכים על נטילת ידים ב. קודם שיספור העומר יברך בא"ה אמה"ע אשר קדשנו במצוותיו וציונו על ספירת העומר. ואף שהיא מצוה מדרבנן מברכים בנוסח זה וכמו שמ
  וככל שאר מצוות דרבנן. ומכל מקום אם ספר בלי לברך יצא ידי חובה שברכות אינם מעקבות ושוב לא יברך באותו לילה.

הגר"ע יוסף ת מרן ג. זמן ספירת העומר בלילה. ואם לא ספר בתחילת הלילה סופר והולך כל הלילה. ולכתחילה ראוי ונכון לספור רק לאחר צאת הכוכבים (שהם לדע
דקות לאחר השקיעה). ומכל מקום ציבור שסיימו תפילתם בתוך בין  28-דקות לאחר השקיעה בימי העומר, ולדעת מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל כ 15.5-שליט"א כ

ד הנוהג כמנהג המדקדקים במצוות לספור השמשות וקיים חשש שאם לא יספרו מיד, יבואו חלק מהציבור לידי שיכחה ולא יספרו כלל, רשאים לספור העומר בברכה. ויחי
ואם אספור לאחר  רק לאחר צאת הכוכבים וחושש עכ"פ שישכח, יספור עם הציבור בלא ברכה ויתנה בדעתו לאמר: אם אשכח לספור בביתי, הריני סומך על ספירה זו.

  ד).-לילה, יספור בברכה כמנהגו (חזון עובדיה יום טוב עמוד רלבצאה"כ, אני מכוין שלא אצא ידי חובתי במה שאני מונה עכשיו עם הציבור. ואז כשיזכור ב
שם, וממשיכים בזה ומנהג יפה בכמה קהילות מישראל שבימי הספירה בין תפילת מנחה לערבית קוראים מעט מפרקי אבות ומשמיעים לציבור מוסר השכל מעניין הנאמר 

  עד צאת הכוכבים ובכך נעשים כמדקדקים במצוות בתרתי.    
שוב אינו רשאי לברך שכח או הזיד ולא ספר בלילה יספור ביום בלי ברכה. וימשיך בשאר הלילות לספור בברכה. אולם אם לא ספר כלל לא בלילה ולא ביום שלאחריו , ד.

, ולכן ימשיך לספור בשאר הימים אך לא על ספירת העומר בלילות שלאחר מכן, משום שנאמר בתורה תמימות תהיינה, וכיון שחיסר ספירה אחת מן המנין, אין כאן תמימות
  יברך בעצמו אלא ישמע הברכה מאחר.

ירת העומר בכל יום עם ה. נשים פטורות ממצות ספירת העומר הואיל והיא מצות עשה שיש לה זמן קבוע, ורשאיות לספור אך לא יברכו. מצוה לחנך את הקטנים לספור ספ
ה רשאי להמשיך ולספור בברכה משום חינוך. קטן שהגדיל באמצע ימי הספירה ונעשה בר מצוה, דעת מרן הראש"ל הרב ברכה. וקטן ששכח לספור איזה לילה בימי הספיר

הל ומכל מקום אין עובדיה יוסף שליט"א שעדיף שלא להמשיך לספור בברכה אף שספר ברצף עד אותו יום, אלא ישמע הברכה מהשליח ציבור ואחר כך יספור עם שאר הק
  אור לציון ח"א סי' לו). משיך לספור בברכה (חזו"ע יו,ט מע' רכה). אולם דעת מרן הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל שיכול להמשיך לספור בשאר הימים בברכה (למחות בו אם מ

  הכריז הרב גלינסקי "אני לא דתי"
(מתוך הגה''צ הרב יעקב גלינסקי שליט''א להלן יובאו דברים אקטואליים בענינא דיומא מאת 

  . והגדת' ע''י הרב שלום מאיר ולך שליט''א)'חותיו שהובאו בשי

מה הקשר  כט) ,(דברים גים" "ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא, מּול ֵּבית ְּפעֹור ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחּקִ כתוב בתורה 
או, ע אל ''ַהֻחִּקים''. ואם לובין שני הדברים. מדוע, מכיון שישבו מול בית פעור, עתה יש לשמ

  כלום בני חורין אנו להפטר מהם חלילה?
אלא ש''ַהֻחִּקים'' הם מצוות שאין טעמן מובן לנו, היצר הרע ואומות העולם מסיתים בענינן 

ומה משיבים להם? אומרים: מילא אנו, סומכים לחלוטין על בוראנו ומקיימים (רש''י במדבר יט, ב). 
חוקים נבערים ומופרכים כל ימיכם. האופנה, מצוותיו. אבל אתם, לשיטתכם, איך שטופים אתם ב

אינה חוק? חוקי הנימוסים הנוקשים, אינם חוק? ומי מכתיב חוקים אלו! ועד לעבודה הזרה 
המאוסה והמקביסה של בעל פעור והמונים נפתים ונוהרים! את זה אתה אוכל, כוסס, שיניך 

רק חוקי ה'  –ומשלים איתם  קהות ולא אכפת לך! חונט עצמך בבגדי אופנה, נוהג בכללי הטקס,
  דה הזאת לכם'' ?!וך, וכלפינו תתריס: ''מה העבילצנינים בעינ

כשאנו רואים את הנהירה לחוקי בעל פעור, מתחזקים אנו שבעתיים להבדיל אלף אלפי הבדלות, 
  בשמירת חוקי התורה הקדושה. 

מדתי על טיבה. לפתע , אף לא עיבענייניום אחד אני הולך ברחוב, ושומע צפירה. טרוד הייתי 
  פונה אלי בחור גלוי ראש: "עמוד! למה אתה הולך?!"

  תמהתי: ''למה לעמוד?''
   השיב לעברי. "זה יום השואה והגבורה, עומדים לזכר הנספים בשואה!"

  ואנכי לא ידעתי. "אה" אמרתי לו, אבל אני לא דתי"!
  ל, מה ענין הדת לכאן?!מה?! עיניו התעגלו: זקן ופאות, וכובע ופראק, ולא דתי?! ובכל

אמרתי לו: ''אמור לי, כשאתה נוסע ביום שישי לפנות ערב בבני ברק ושומע את הצפירה 
המבשרת על השבת, אתה ממהר להחנות את הרכב ולרוץ לבית הכנסת?'' ''לא'', הודה. ''למה'' 

כלום.  ? שאלתי. ''כי אני לא דתי'', ענה. ''אם כך, הלא תבין: לך הצפירה ההיא לא אומרת
''וחוץ מזה'', אמרתי, אין מה  מדוע שהצפירה הזו תחייב אותי? לך דתך, ולי דתי שלי''...
בדתי שם מאתים בני משפחה! אז ילהשוות! אתה תתבע ממני לכבד את זכר הקדושים?! אני א

  מה הועלת להם בעמידתך בצפירה?!''... אך אתה אומר קדיש. ואני לומד לזכרם 
לאחר המלחמה, הגענו לחלק הכבוש על ידי האמריקאים. שמענו שהערב רני בשנת תש''ו, וזכ

ל מות הקדושים לת קסם לניצולים. מסיבה לציון מרד גטו ורשה. במקום לקונן עיתהיה ארוחה, מ
של ששה מליון היהודים, ובתוכם חצי מליון יהודי גטו ורשה, בחרו לחגוג את המרד שדוכא 

ת הנוער'', לשכנע לעלות יבדם ואש ותמרות עשן, ולא הותיר נצולים. מי ארגן מסיבה זו? ''עלי
לוניים, מובן שכל הדוברים היו חיכארגנתי כמה חברים, והגענו למסיבה.  לוניים.יבוצים החילק
העלו על נס את גבורת המתקוממים, וקראו להצטרף אל החלוצים המתקוממים נגד השלטון הזר ו

  בארץ ישראל. 
קמתי ואמרתי: ''מי מכם היה  ו לסכור את פיהם. אבל איך? הרי לא יתנו לנו לדבר!ינחייבים הי

מנחם זמבא, ה'  ם את הגאון רבייתי מדוע לא מזכירלאשהבינו שהייתי בגטו, ו. בגטו ורשה''?!
הבינו לאן הדברים נוטים, וגרשוני מן הבימה. הרכיבני אחד . יקום דמו, שנתן חסותו למרד''?!

מחברי על כתפיו, וזעקתי: ''יהודים הלא תראו שהם מחללים את זכר הקדושים, ועל פי ההלכה 
ונים והכוני עוד גרועים מן הגרמנים, כי 'גדול המחטיאו יותר מההורגו'! מיד התנפלו עלי הברי

מכות רצח, ''על חייהם אינם חסים, על חיי אחרים על אחת כמה וכמה''! והתחוללה מהומה 
  רבתי ונחשף פרצופם, ורבים נמנעו מלהסתפח אליהם!

פעם שאלני אדם: מדוע אינכם מתאימים את התורה לזמן. שאלה טובה. אמרתי לו: בוא ונסכים 
שתי ברירות. או להרחיב את הנעל, או שקונים  על דבר אחד. כשהילד גדל והנעל לוחצת, יש

נעלים חדשות. יש עוד שתי ברירות, או שהולכים יחפים, או שזה לוחץ וקשה ומכאיב. למה לא 
חושבים על אפשרות חמישית, לקצוץ את אצבעות הרגלים? התשובה פשוטה, משום שהרגל 

  היא העיקר, והנעל באה לשרתה.
אנו יודעים שהתורה קדמה לעולם,  –ה הנעל ומה הרגל כעת תבין, שאנו חלוקים בינינו מ

הסתכל בתורה וברא את העולם על פיה, ואחד היסודות ביהדות ש'זאת התורה לא תהא ב"ה והק
מוחלפת', לכן אין מחשבה לפגוע חלילה בתורה. יש להתאים עצמנו אליה ואנו מותאמים לה כי 

  נבראנו על פיה.
  ם היא לוחצת, מחליפים אותה... אצלך, האדם עיקר והתורה כנעל. וא

  להקל פה ושם..יש אבל  ,לא ולא, מחה האיש
אמרתי לו: יתכן ואפשר, אבל לא אני נותן התורה וגם לא אתה. אם תמסור לי את שמך ושם 

  ...שאתה רוצה לעלות אליו ולהציע הצעהב"ה אמך, אומר לק
 והמצב נותר בעינו... את שמו, שלא למסור הוא החליט  
 

 שליט"א בן משה אובן רהרב 
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"æô úøèò åùàøì úéùú" 

 øéòä ùàø 'áëì ìåãâ çë øùéé úëøá

'éçéù ìåìî íéîçø éáø  

 øéòä éáùåú íéëøáàì òééñù  

çñôä âç ìâøì  
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  ,íéììåëä éùàøíéëøáàä åúåãñåîä úìäðä

  

  שור כשב ועז
  (ויקרא כב, כז)"שור או כשב או עז כי יוולד" 

בנה  –שמות בעלי חיים אלו בלידתן נקראים בתורה בשם: עגל 
בנה של העז. ולפי זה  –בנה של הכבשה. גדי  –של הפרה. טלה 
  התוארים שור או כשב ועז בעת לידתם?   מדוע נאמר כאן

: "שור בן יומו קרוי שור, איל בן (ב"ק סה, ב)על כך אמרו חז"ל      
יומו קרוי איל". כלומר מאחר שמהות בריאת בעלי החיים 
וגדילתם אינה שינוי מהותי מעת לידתם מקטנות לגדלות במעלה 
ם ומדריגה, שהרי לא נבראו אלא בעבור האדם וכל שינוי שמ

מקטנות לגדלות היא תכני בלבד (מלבד בדיני קרבנות שמוקצב זמן 
ראוי להקרבתם) על כן גם ביום לידתם כבר יכולים לכנותם על שם 
העתיד בגדלותם כי סופם מוכרח מטבע בריאתם ולידתם. ובניגוד 
לאדם שנברא בצלם אלקים וניתנה לו כוח הבחירה לטוב ולרע וכל 

ולה מיום ליום בקודש בבחינת מעלתו וחשיבותו היא בכך שע
בכך (בראשית כח, יב) "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" 

נעשה אצלו שינוי מהותי מעת היוולדו עד יום פטירתו שאז נעשה 
אדמה  אדםשלם בכל קומתו ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו בבחינת 

לעליון ורק אז ממלא את תפקידו בעולמו כאשר מתמודד ומתעלה 
מניעים והמצירים לו בעבודתו מבית ומחוץ וזוכה לכבוש על כל ה

  יצרו ולעשות נחת רוח ליוצרו.
ומטעם זה אנו רואים שבכל הבריאה נאמר "טוב מאד" על כל      

יום ויום בפרט, ואילו על בריאת האדם לא נאמר "טוב מאד" רק 
"וירא את כל אשר עשה (בראשית א, לא) על כללות הבריאה נאמר 

מאד" כי שלמות האדם איננה בעת לידתו ואדרבה יוצא והנה טוב 
לפרשת דרכים של מלחמה והתמודדות ושלימותו נעשית בסוף 

 החי ח"א)       -(עפ"י אלפי ישראל  ימיו לאריכות ימים ושנים טובות.

  כיבוד הורים
הביא מעשה מהרבי מקוצק זצ"ל שבא לפניו אדם זקן ומחוסר פרנסה ד, לא) (בראשית מהפרדס יוסף 

שהתלונן על בניו שהיו בעלי ממון ולא פירנסוהו כראוי, על אף שמסר נפשו בעד גידולם. והשיבו הרב, 
שכבר בתורה מצינו שאין הבנים מצטערים ומרחמים על אביהם כפי שהאב היה מרחם עליהם. שהרי יהודה 

"והיה כראותו כי אין הנער ומת", ופירש רש"י, שיעקב ימות מגודל הצער כשישמע מד, לא)  (בראשיתאמר 
שבנימין לא חזר ממצרים. ולכאורה מדוע לא אמר שלבנימין ישנם עשרה בנים, שיתכן וימותו מגודל הצער 

דואג  בראותם כי אביהם נשבה במצרים. ומוכח מזה שאין הבנים מצטערים כל כך בצרת אביהם, ורק האב
  ומיצר על בניו, ולכן הזכיר יהודה רק את צרת אביו.

בשם הרבי מאוסטרובצה זצ"ל, שכל הדורות הם כשלשלת ארוכה, (שם) ובטעם הענין כתב הפרדס יוסף 
וטבע האבות ומידותיהם ירשו הבנים דור אחר דור מאדם הראשון. והנה לאדם הראשון לא היו אב ואם, כיון 

הוטבעה בליבו מסירות הנפש בעד ההורים, וממילא לא הושרשה מידה זאת שנברא מהאדמה, ולכך לא 
בדורות הבאים. אך לעומת זאת היו לו בנים אשר אהבם וריחם עליהם כרחם אב על בנים, ועל כן נשתרשה 

בג' מקומות  םואב מידה זאת בדורות הבאים. והוסיף עוד, כי עפ"ז יובן מדוע נצטוו הבנים על כיבוד א
מת ההורים שלא נצטוו בתורה לכלכל ולפרנס את בניהם. כי ענין גידול הבנים ואהבתם חקוק בתורה, לעו

בנפש האדם עוד מטבעו של אדם הראשון, וממילא פשוט שיעשו כן, ואין צורך לצוות על כך. אך מאידך 
  ד או"א. גיסא אין זה טבוע בנפש האדם להתמסר להוריו, ועל כן ישנו ציווי מיוחד בעשרת הדברות על כיבו

ומעתה נבין כי חרף היותה של מצות כיבוד הורים מצוה שכלית, מ"מ יבוא הבן להתרפות מכבודם הראוי, 
עקב עניניו ועסקיו. ואף כי גם הוריו לא הניחו מלדאוג לו חרף הקשיים שפקדו אותם ושאר עסקיהם, מ"מ 

תמסרו בעבורם. אך באמת המעלה לימדונו חז"ל שהבנים אינם מתמסרים לאביהם ולאימם, כפי שהאב והאם ה
הראויה לבן ובת מכירי טובה, להתמסר לצרכי הוריהם ללא לאות, כדי להשיב להם ולו במעט על כל אשר 

 העניקו להם רבות בשנים.

ëúëøòîä úáåúë : 'çø ïéìåâøî12úåáåçø , äìè '08-9452903.  :ñ÷ô153-89452903:ì"àåã . salami1@bezeqint.net  
ì úåìàù â"äøä :äàøåää úéáéàåîéì ïåðîà à"èéìù- 052-7656488 øäâ"ä  éçéáà øëùùéà"èéìù- 050-4130321  

  :ã"îäéá úåéåìéòôîììåëé íì íéðééåöî íéëøáà•  úåðáøì äàøåäì ã"îéá•  áøò ììåë•  éîåéä óãä ììåë• ð"òì äçöðä íéøèôðä .  
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4 
  לרבי חיים ויטאל זצ" -המהרח"ו

חיים,  -ובראש חודש חשוון שנת ה'ש"ג נולד בנו  ,יוסף עלה לארץ ישראל מדרום איטליה ביראביו 
החל ללמוד בבית מדרשו של האלשיך הקדוש ובנוסף ללימוד הנגלה  14בעיר הקודש צפת. בהגיעו לגיל 

תורת נמשך ליבו לתורת הנסתר והוא הצטרף לבית מדרשו של הרמ"ק (ר' משה קורדובירו) ללימוד 
  הקבלה.
ר' חיים זנח עסק במסחר ונדד בין צפת, ירושלים ודמשק, לאחר שהאר"י הגיע לצפת בשנת ה'ש"ל הרב 

את מסחרו והחל ללמוד את תורת הנסתר אצל האר"י הקדוש אשר ציוה כי ר' חיים ויטאל בלבד יכתוב את 
שנים בהפצת התורה תורתו. בשנת ה'של"ו עבר למצרים ולאחר תקופה קצרה חזר ועסק במשך מספר 

  בירושלים. 
באחד הימים עבר שר העיר בשער העיר ושמע קול שאון מים, מלוויו אמרו לו כי זהו מעיין גיחון שסתם 

ובהתאם לעצתם ציווה על ר' חיים ויטאל לפתוח את המעיין עד שובו מהמסגד.  ,המלך חזקיה מפני סנחריב
ר' חיים ויטאל ברח לדמשק (סוריה) ובאותו לילה נגלה אליו האר"י והודיע לו כי ניצוץ נשמתו הוא של 
חזקיהו המלך והשר הוא גילגול של סנחריב ואם היה פותח את המעיין היה מקרב את הגאולה, היות וחזקיה 

  ם את מי גיחון שלא ברצון החכמים.סת
השיא את בנו עם בתו של ר' יעקב פינטו. כאשר חזר לצפת הוסמך על ידי מורו האלשיך הקדוש בכ' 

  אלול שנת ה'ש"נ ולאחר כארבע שנים שב לירושלים. 
שער  .עץ חיים .ספר הגלגולים מספריו: מתלמידיו: ר' אברהם אזולאי, ר' יוסף צמח, ר' ישראל סרוק.

בספר זה תיאר את  ספר החזיונותוכן כתב את  .: על שכר ועונששערי קדושה שער מאמרי רשב"י. הכוונות.
ות יש גם מישרים". בספר החזיונ חלומותיו. ספר זה דומה מבחינה זו לספרו של ר' יוסף קארו "מגיד

   .תי הכנסת בשבת מועד וחולובתיאורים מוחשיים של צפת בימים ההם 
המהרח"ו נפטר בדמשק וקבור בבית הקברות היהודי שם. ישנם  בשנת ה'ש"פ. בל' ניסן  הסתלק

הוכחה. ואף ישנה לא אולם טענה זו  קריית מלאכיהעלה את קברו לישראל ב חיים פינטוהטוענים כי הרב 
 .עדות מצולמת מקברו בדמשק
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