
  
  
  
  
  
  

  
 äøòîä ãåñ-äøùå íäøáà ìù íäéîé ìë , ìò íúòã åðúð øùà úòá 

íúåî íåé, íâ çåððå äåçå íãà ìù íúçåðî íå÷î åðòãé åì íáìá åøîà 
íù åðà,ù  éøäá÷ä''íééç íäá çôð ä,úåùòìå úåéçì íåéöå , åìéôàå 

íééç ïééòî íäá ùé ïééãò äúéî íäéìò äøæâð,íúöéçîì äëæðå éàååìä .  
  

áäéøá ìëî äéä íìòð íå÷î åúåà íø . åúåîìòäá õôç ïåùàøä íãà
äåìà åäåùòé àìù éãë ,á÷ä íâå''åîéìòäå åîò íéëñä ä.     )ãøô''à. äñ''ô ( 

  

íéùåã÷ä úåáàì äøîùð äìôëîä úøòî . áø÷úäì åæéòä àì úåáø íéðù
äéìà. áø÷úäù éî  äéìàäëåúî íéãéçôî úåìå÷ òîù, ùà úáäìå 
àöéäáòì äðîî åø.  ñðëäì ãîòù éîåúåøðåéíéáë åéä  ,äèìòå êùåç. 

ñðëð úàæ ìëáù éîå - úî äéä.                                      )íéùøãî(  
                       

‰˘ÚÓ ·È„Â‰È סמוך ונראה לירושלים חרש את אדמתוש. 
שהוא פחד אחר מ.  והתגלתה מערה עמוקההלפתע האדמה קרס

  .כה שלשל בחבל את הערבי שעבד איתולרדת למערה החשו
  

ÏÁ‰  מצאנו אוצר, אוצר: "לצעוק צעקות שמחההערבי !"
היהודי .  בו כלי זהבהניחהיהודי שלשל חבל עם דלי והערבי 

אוצרות ה כאשר הבין מהם, העלה את הדלי והתבונן בכלים
כלי המקדש שנטמנו  כנראה היו אלה .תדהמההוכה  לוהל

  .במערה בזמן החורבן
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
‰˘ÚÓ ‰˘Ú Ê‡Â:את החבל שבו היה קשור מידיו שמיט ה 

גלגל סלע . והחל לטשטש את הסימנים למה שארע, הערבי
  .ערם מסביבה אבנים וברח לביתו, לפתח המערה

  

È„Â‰È‰ÔÈ·‰   יחשדו בו שהרי  ,כלולהשאר בארץ הוא לא יכי
ענוהו ואם יחקרו אותו וי,  שלושהוא רצח את הפועל הערבי

עוד באותו לכן . עלול לגלות את הסוד המדהים של המערה
  . ב''רה ברח ליפו ומשם לא,יום ארז את חפציוה

  

‡Ï ÚÈ‚‰˘Î‰¯''· והגיע ,וב חיפש יהודי צדיק שיוכל להתייעץ 
  .  יעקב יוסף הרמןלצדיק רבי

  

ÔÓ¯‰ ·¯‰ובו סיפור המעשה לבנו רבי נחום דוד שלח מכתב . 
   .ויביא לו את המכתב'' פץ חייםח''וביקש ממנו שיסע ל

  

¯Á‡Óחפץ חיים'' ביקש ה, שכתב היד היה קשה לקריאה'' 
 הקשיב ''חפץ חיים''ה. שיקרא את המכתב, מרבי נחום דוד

 הוציא מספר ,הקריאה ניגש לארון הספריםבסיום  .בריכוז רב
כלי הזהב האלה , כן: "לאחר זמן אמר. ספרים ושקע בעיון

  ". לי המקדשיכולים להיות בהחלט כ
  

˜ÈÏ„‰גפרור ושרף את מכתבו של הרב הרמן עד ''חפץ חיים'' ה 
"  לא לגלות לאיש,ראשית: " ואמר,שנשאר ממנו רק אפר

   ! וכך היה."כל עוד היהודי הזה בחיים ישמר הסוד ":והוסיף
  )משפחהה ובן ''כלההכל לאדון ''י ''עפ(                                                             

  

  
  
  
  
  
  
  

  

 òåáùäéçåìå éîé ìù åúøéèôå åúãéì  ìàôø éáø ÷éãöä ïåàâä
âøåáîäî ïäëä: ë"ã÷ú ïåùç ''ô -ë "ïåùç åú øñ''ã!  

  

àîåéã éðéðòî ... äøåú ïéãì åòéâäù úåìøâä ãåò  
  

  

· ‰˘ÚÓÈ„Â‰Èנכבד שתרם סכום כסף , מיראי קהילת המבורג 
ומי ,  בין בנות הקהילהורל באופן שיטילו ג,''הכנסת כלה''ל

רה נעאם יוודע שהש ך התנהא. שתעלה בגורל תזכה בכסף
  .יעשו גורל חוזר, נגועה בהשכלהשעלתה בגורל 

  

 ‰ÏÚ‰Ï¯Â‚ אחת , יש שתי בנותפלוני ולאותו ."בת פלוני" בשם 
זו  הבת הכשרה שהיא הטענ.. . לא כל כךשניההכשרה ו

  . אחותהלא  ובגורלאת הפתק הניחה ש
  

עשו האחיות ואולי , אמין להלהאם הסתפקו מנהלי ההגרלה 
  . פנו לרבם הגאון והצדיק, לא ידעו מה לעשות ?ןקנוניה ביניה

  

 ˜ÒÙהכסף לבת הכשרה את עליהם לתתשהכהן  רבי רפאל.   
  

Â˙¯·ÒÂ: לחוש איןו. הגרלה בהשתתפהנאמנת לומר שהיא זו ש 
האחרות ו ברי היות והיא טוענתו ,קנוניה עם אחותהשעשתה 

היו יכולים  ההגרלה שהרי גבאי, ברי חזקוזה . טוענות שמא
                                                     )א'' ס"ושב הכהן"ת "שו(              . שהרי הכל נעשה בפניהם,להכחישה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
äìèáúäù äìøâää   

  

 בתנאי שישתפו בגורל ,''כלההכנסת '' תרם כסף ל אחדעשיר
  . ומי שתעלה בגורל תזכה בכסף, את כל הבנות בעיר

  

˙Á‡  וכל משפחתה צהלה ושמחה, עלתה בגורלמבנות העיר. 
כי למרבה ההפתעה גילו ,  ההגרלהי את פתקשבדקואולם כ

אחת שהיא  .יםי פתקנשהיו שהשתתפה בהגרלה לאחת הבנות 
  ... עבורהניחהואחת שאמה ה,  בעצמהניחהה

  
  

Ï‡˘� או לאתמתבטלההגרלה אם  רבי רפאל הכהן ?  
·È˘‰Â:  לקיים את תוצאות בהשקפה ראשונה נראה שיש

 ,ואדרבה, ד שהיה לה רק פתק אחאחתזכתה שכיון . ההגרלה
  . סיכוי פחותעצם העובדה שהגורל עלה עליה אף שהיה לה 

  

‡Í וכפי שמצינו, נראה ברור שהגורל בטל עיון קצתאחר  
 .' בטלה החלוקה,שני אחים שחלקו ובא אח שלישי'ב בגמרא

 חלוקתם ,לחלוקה שעשוהסכים שלישי אח ההשאפילו ש
   )ש בראשונים"עיי: קו ב''ב(                  . בטעותהיתה  היא שכיון ,בטלה

  

‰ÏÂÚ‰לפי .  בטל הגורל,היכן שהגורל היה בטעותד 'דברי הגמ מ
 יםי פתקנשיו לה  שהנערהאם ה שהרי ,הגורל בטלגם כאן זה 

 שלא עולה ךם כא,  זכייתה היתה מתבטלת,עולה בגורלהיתה 
ולכן ברור שהיה  ,היא לא יכולה לזכותכי  , בהגרלההתפויש

  .כאן פגם בעצם ההגרלה
  

  פרשת חיי שרה
ÒÓ ÔÂÈÏ‚ '300  
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‰''¯È‡È ˙ÂÁ'' לא הניחו ששכחו ו ,מעשה בא לפניוכתב ש
ההגרלה שפסק ו , אחד מהמשתתפיםמו שלשאת  בקלפי

 שכיון שגורל הוא מן השמים צריך , היאוסברתו. מתבטלת
  )א''ס'' חות יאיר''ת ''שו(        . כדי שיהיה לסימן,שיעשה בצדק וביושר

  

''ÈÙÏÂאלא הגורל ,  מה שכתבתי אין צריך לכל הסברות הללו
  )ג''שם ע(                     .'' דהוי כאילו לא הניחוהו,בטל מן הדין

_ _  
לחם . מגדולי דור דעה. ו" אהרב קהילותכיהן כרבי רפאל הכהן 

   . וקרא לחרם על תרגום מנדלסון,בקנאות נגד ההשכלה
  

Ô˜È˙ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ‚ÈÈÒ. תיקן מקוה ממים ,  בעיר פוזנאכשכיהן כרב
כשהיה רב בעיר  .כשאף אחד לא האמין שזה אפשרי, חמים

 הלכו אנשים לבד עליובנו גשר לבית הכנסת בעצתו , ירוילקומ
  )"ושב הכהן"ת ''הקדמה לשו(       .ת הגשר על שמווקראו א. ונשים לבד

_  
· ¯ÈÚÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ אשר הכניסה  ,''פריימן''כנסת הבית את  יש

 גברים ונשיםמופרד להשביל  ,ררוד 'רחמדרך שביל הינה אליו 
 ,ר צבי פריינד''לחמי הג הגבאי סיפר .רשת ברזלמ  גדרי''ע

   .''חזון איש''מרן ה הוראת על פי שהדבר נעשה
  
  

‰˘ÚÓ‰ ¯ÂÙÈÒ ‰ÊÂ: ם באו גבאיהקמת בית הכנסת העת ב
 . אחת להכנס לבית הכנסתדרךסיפרו שיש רק  ,''חזון איש''ל

לכל  גדר בנותלמרן הורה להם ? עליהם לעשותמה ושאלוהו 
  .עד הכניסה לבית הכנסתורחוב ה מ,שביל הכו שלאור

  
  

ÔÓÊ ¯Á‡Ïהיה ''חזון איש''שה 'ראשון'ב  מה יצאה השמועה 
מרן הוזמן לברית ... שהפעם השמועה היתה נכונההתברר  .כאן

   .ראשון לציון בחזור ביקש שיעברו דרך ,בבאר יעקב
  

˙Ò�Î‰ ˙È·בחן את ,  מרן לא חסך טרחה. היה בשלב בנייתו
אודות בית גם כיון ששאלוהו ו . האם עשו כהוראתוהגדר

 פנימה נכנס, מעל חומרי הבניה והפיגומיםודילג  טיפס ,הכנסת
     )         ''נר לשולחן שבת''(                                                       .את הנדרש חןבו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
''çúôéå'' - 'íäìù íîæ øéúä'. 'ð åéä åðéáà íäøáà ìù åéúåîäáéúåøë, 

úåîåîæ úåàöåé åéäù,úåãùá åòøé àìù íéøæ  .÷åäù, åéä àì äîì  úåîäá
ã íäøáàîåúå øùåòî ÷ø ìëåà äéäù øéàé ïá ñçðô éáø ìù åøåîçì 
ìåæâ àìå ?øéàé ïá ñçðô éáø øîà :åîöò ìò øéîçî éøåîçå äùòà äî!'             

                                                               )á"ð ø"ñ è'.ùø ''é,áîø ''ï,áå÷ ''ãåòå ù (  
  

ïîøáìéñ øèñéî ìù åñåñ  
  

ÓÈ¯ËÒÔÓ¯·ÏÈÒ משך שנים ב ,לפרנסתו.  היה גר בפנסילבניה
כשיצא לגמלאות . כר סודהומומבית לבית היה עובר  רבות

  .  סוסו לגוימכר את
  

 ÌÈÓÈשהוא המום ושאל את חזר הקונה כ, ספורים לאחר מכן
כל היום הסוס ? מה קורה עם סוסך" :מיסטר סילברמן

בין הערביים אבל כל יום בשעת , ממושמע ועובד איתי יפה
אפילו שאני מכה בו הוא תקוע במקומו . הוא עוצר לפתע

  ..." לאחר רבע שעה הוא מתחיל ללכת מעצמו. ומסרב לזוז
  

ÔÓ¯·ÏÈÒ ¯Óהתורה ציוותה : "והסביר לקונה הגוי,  הבין מיד
סוסי . מנחהתפילת  ,פלל בכל יום לפני השקיעהעלינו להת

. רתי להתפללעד שגמ, התרגל לעצור בכל יום באמצע הדרך
הגוי לא היסס  "!ברצון אחזיר את כספך ששילמת עבור הסוס

  ")הכל לאדון הכל''(                            ...והחזיר את הסוס ליהודי

�  
 ìàøùé íäéøùà-  íîæøãåäî...  

  

 .בא לבקר את משפחתו במושב מחותני :ר דוד הלל''הגלי סיפר 
במושב לנו יש  :פחהאחד מבני המשבארוחת הצהריים סיפר 

מאחר , גם כלבי השמירה לא עוזרים. מכת גניבות של ערבים

 צריך זאתלמנוע כדי . שהגנבים נותנים בשר מורעל לפניהם
  .  מאדם שאינם מכיריםיאכלו שלא לאלף את הכלבים

  

‰�‰Âבמשך מספר חודשים אילפתי ,  עלה במוחי רעיון נפלא
  ...''שהכל''ברך  שלא לאכול לפני שהם שומעים אדם המותםא

  

¯Á‡Ïאחזק לך את ,החוצהאיתי בא '':  הארוחה אמר 
  ''...שזה עובדתראה ו ,שסיפרתי

  

 ıÂÁ· את שיירי ארוחת  זרק להם  הוא,שמירהההסתובבו כלבי
. הם אך לא נגעו ב,חו רחר, במהירות הם התקרבו,הצהריים

  ... חיש מהר זינקו הכלבים וטרפו את הבשר'שהכל'בירך כש
  

Â ÛÈÒÂ‰¯Ó‡:' תשמע ו ניגש לשכן שלי ,ואם עדיין אינך מאמין
  .'מספרמה הוא 

  

Â¯ÂÙÈÒ ‰ÊÂ: 'נתן לי את מפתחות , נסעשכני  דערב שבת אח
להאכיל את כלבי להשגיח על ביתו ו יביקש ממנו, ביתו

 אך הם לא ,את האוכל הם לפנינתתי ,בשבת . שלוהשמירה
   ...במוצאי שבתגם היה כך ... נגעו בו

  

˙¯ÁÓÏ,  לשאול  בא מיד ,האוכל נשארכל ראה שהשכן וכשחזר
  .  אותםיתמדוע לא האכלאותי 

  

È˙·˘‰:'' שכחתי ,אוי'' ''... אך הם לא רצו לאכול,נתתי להם 
 לפני הכלבים ורק אז הם אוכלים 'שהכל' צריך לברך ,להגיד לך

  )''נר לשולחן שבת''(                                                              ''...את הבשר

�  
ÌÂÈÎ כתר שם טוב"( .''תנאים'' התנהוג שצד הכלה עושה את סעוד"( 

ÂÌÈ‚‰Â� ˘È ומגדנות נתן " לדברורמז , זוהחתן עושה סעודה ש
  )א''ש כתובות פ''רא. ח"תתקל" טעמי המנהגים"(  .'' ויאכלו וישתו,יה ולאמהאחל

9�8  
'' áäæ éìëå óñë éìë ãáòä àöåéå -úð åìà ïéùåãé÷ íùì íäì ï'' .)áåè ç÷ì( 

''úåðãâîå  - äçðî ïéàéáîù úåìëàî éðéî''. )õôçä ùøãî(  
''íéæåâàå úåéì÷ åîò àéáäù .áéáç êë ìë úåéì÷ éëåúå? ...''. ) á''ø(  

  

  

¯‡·Ï ‰Ò�� הוא וכי , ביא איתו אוכל מהביתה מדוע אליעזר
     ...?חשב שבחרן לא יהיה אוכל

 Ì‡‰מנה שבעל הבית שם לפניואורח יכול לקדש אשה ב?  
  

ÈÂÏ˙ ÔÂ„È�‰ במנתואורח זוכה  מתיו אם ,ראשוניםה במחלוקת. 
‰˘ÚÓÏÂאם אלו קידושי ודאי או ספקהאריכו ודנו  הפוסקים .  

  

‡È¯‰''Êולקח אחד , בעל הבית שהזמין אורחים לשולחנו:  כתב
  )ב''ג קידושין פ''שט(.     שאינו מקפיד,  מקודשת, באוכלאשה וקידש

  

  
  

‰Ó¯"‡עצמו  א"הרי הרמש ע''וצ )ז'' יח''ז כ''אהע( . פסק שמקודשת
      )ט''י ע''ק( .הביתבעל  ןשאסור לאורח לתת ממנתו לב ח"אוב כתב

  

ÂÎÈ¯‡‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ספק רק היא ז פסק ש"הט:  בישוב הסתירה
בעל  נו שלורק לב, מקודשתש כותב ש''הבואילו . מקודשת

 לתת לבנו של  שאיןשהלכה זו כתב המקנה.  אסור לתתהבית
  )ז שם''אהע(       .דרך ארץ אלא מהלכות הדיןן מ הבעל הבית אינ

  

È¯‰Ó‰"Ë דמסתבר שבעל ,  מקודשתדהוי ספקוכתב  חלק
       )נ'' קא''ח( .הבית אינו מזכה לאורחים אלא עד שיתנו לתוך פיהם

  

Í„Â˘Ó· ‰˘ÚÓולקח הבחור , שאבי הנערה הזמינו לסעודה 
  )                  א''כ'' לחם רב''ת ''שו(.  אינה מקודשת.. .משודכתו וקידש את כרע עוף

  

˙Ú„ÎÂ‰�Î ''‚ אם קידש את בתו של בעל הבית לא הוי ש
                         )ז שם''אהע(           ' ...לתקוני שדרתיך ולא לקלקולי'  כי,קידושין

  

ÔÎ ÏÚ ¯˘‡הקליות  למהאיפוא נבין על דרך הפלפול  , מכל אלו
ארץ  מדוע הוא מביא מגדנות מ...אליעזר לעכה חביבות 

הוא חייב , צה לקדש את רבקה באוכליראם ש. ישראל הרחוקה
בתואל  -  ולא של המארחים,  יצחק אדוניושיהיה לו אוכל של

 שהוא יסכימודאי לא ושבו, שהיו רשעים ובעלי עין רעה, ולבן
  )"שבתנר לשולחן "(                      .שלהם באוכל 'דושיןיקעסקי 'יעשה 

  

  :נביא מקצתן,  האריכו רביםבהלכה זו של קידושי אורח .·.�
  

ÌˆÓˆויכול לקדש זכה במנתו,  ולא אכל כדי שבעו ויכול עוד לאכול 
              )ז''אהע ש''חכ(    .המותר חוזר לבעל הבית, אבל אם אכל כדי שבעו, בה

  

˙˜ÂÏÁÓ‰ כשהאורח אבל ,בעל הבית יתבבנערכת  היא כשהסעודה 
  ) ועודח''ד קמ"ח "בצל החכמה"ת ''שו(   .תוזכה במנ, היכן שירצה לויכול לאכ

W X  
 äãéç úùøôìòåáùä  øôñä êåúî àìôðä''øåàä ÷åúîå'  

  

åöô÷ äùìù, åìôð íéðù åäçøô úçà! äòáøà íâ ùé...  

 

  

 


