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ראש  שי במסכתותשקובץ המקורות לכנס הירושלמי ה
 ואלול תשע"   -השנה, יומא וסוכה  

 

 חגי תשרי כמפתח לכל חגי השנה
 
 

 

ר' כולל במערת המכפלה, מורה   - מקורות להרצאת כבוד הרב עידוא אלבה

 :השעור הקבוע ב"ירושלמי יומי"

 

 בגדים מיוחדים לשבת, יום טוב וימים נוראים

 
 
 

 :נעשה מועד שנגח רק בשבתן השאלה אם שור יבענ )משנה( א עמוד לז ףבבא קמא ד .1

 ? )מה דינו( לחול מועד ואינו לשבתות מועד ז"ה: יהודה רבי לפני אמרו
 .נזק חצי משלם - החול לימות, שלם נזק משלם - לשבתות: להם אמר

  משיחזור בו ג' ימי שבתות. ,אימתי הוא תם 
 

  :ב הלכה ד פרק קמא ירושלמי בבא תלמוד .2

 דעתיה. משנה הוא עוד נקיין, לבושין לון חמי דו מכיון יודה' דר טעמא מאי מימר סברין הוינן
 
 

 :"הרי הוא מועד לשבתות"ד"ה  ,שם רש"י .3

 לפי שהוא בטל ממלאכה וזחה עליו דעתו. 
 

 :בשם הירושלמי "הרי"ד"ה  - תוספות .4

 אינו מכירם.לפי שראה אותה במלבושים נאים, וחשובים בעיניו נכרים ו 
 

 :  פרץ ר"הר בשם תלמיד "מקובצת שיטה" .5

 טעמא מפרש ובירושלמי. ממלאכה בטל שהוא לפי הקונטרס פירש לשבתות מועד הוא הרי
 .אדם כשנוגח אלא טעמא האי שייך לא מיהו .'וכו שרואה לפי
 

 : א עמוד לז דף ,קמא בבא מסכת - ש"רש .6

' אפי ונוגח משתגע הוא נכרים בעיניו שוביןשח דלפי משמע' דעתי משנה הוא הירושלמי ולשון
 אנשים לפניהם כשבאים הבהמות דרך כן כי( שיהו ה"בתד ב כג לעיל זה כעין כ"עמש) בהמות
 :ני משהפ בהמפרש מ"וכ פראים כמו נעשין נכרים
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   שם: ,למאירי "רההבחי בית" .7

 לחול שמועד דעתיה. למדנו משני הוא נקיין מנין לבישין לון דאיחמי מכיון אמרו המערב ובתלמוד
 תלמוד מלשון שנראה טוב. אלא ליום דינו מה לשבתות מועד יודע ואיני ,לשבתות מועד מיהא

 נראה רבניםה גדולי ולטעם כחול, זה לענין שדינו נפש אוכל במלאכת ועסוקין הואיל המערב
 שוה. שדינם

 

 :שם ,"מקובצת שיטה"באך  .8

 בחודש. תשעה או ירחא ריש אתלתא דהוה מידי בשבת שני או בשבת אחד נגח אם הדין הוא
 .טובים לימים מועד אינו לשבתות דמועד עיקר ל"ז י"רש וטעם הירושלמי טעם שאין מינה, ונפקא

 

 

 :יהודה ך של אלו ששאלו את רביבביאור הסלקא דעת ,שם ש"רש .9

 עד אינו לדילוג מועד דהוה ם תאמרא אבל ,שבתות' בג מועד נעשה גורם היום אם היתה שאלתם
 שבתות.' ד והוא בדילוג שישלש

 י"רש מטעם או הירושלמי מטעם גורם היום דאם בו, ונגח השבתות בין טוב יום אירע אם מ"נ עוד
 שוים. הדלוגים שיהיו צריך דילוג, מחמת ואם להעדאתו מצטרף נמי טוב יום

 השבוע. באמצע שלאחריהם טוב ביום כ"אח נגח אם מ"נ ,לשבתות מועד נעשה כבר אם וגם 
  

 
  א עמוד לז דף קמא בבא מסכת תוספות .01

 אצטריך:( כג דף) ב"בפ יהודה רבי אשמועינן דכבר גב על אף - שבתות' ג בו משיחזור
 ניחא ולפירוש הקונטרס כ."כ חזרה בעי לא לשבתות אלא מועד ולאו הואיל לקא דעתךדס

 ולא החול בימי ממלאכה שבת' דאפי ל"דקמ מלאכה עושה שאין לפי לשבתות מועד דמפרש
 .חזרה הוי לא נגח

 

 

  מהמהרי"ט – א עמוד לז דף ,קמא בבא מסכת ,"מקובצת שיטה" .11

 ככתוב' וכו הרגל כיצד בפרק יהודה רבי אשמועינן דכבר גב על אף. שבתות שלש בו משיחזור
 החול ימות כל ימים שלשה בטל היה דאפילו איצטריך הקונטרס לפירוש לומר יש עוד. ספותבתו
 בבגדי מלובשים אדם בני ראה דאפילו אשמועינן הירושלמי לפירוש וגם. חזרה הוי לא נגח ולא
 הזמן שאף. שבתות שלש שיחזור עד חזרה הוי לא נגח ולא ימים שלשה טובים בימים כגון שבת
 .ל"ז יהישע ר"ה .גורם

 
של שבת קודש שהוא  בגדים לבד קובעים, אלא שענין הזמןכלומר לא הביטול ממלאכה או ה

 רף לדברים אלו להשפיע על השור לשנות התנהגותו.טמצלמעלה מכל זמן אחר 
 
שהמסתפק אם אמר תפילת שבת נקטינן שאמר כהרגלו, אבל  ,רסח, ט איתא "משנה ברורהב"ו "חיי אדם"]ב

 , ט ( הסתפק שאולי שבת שאני דהבגדים מזכירים לו[.בשו"ע הרב )רסח
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  סו סימן ב חלק ,קמא מהדורה ,"ומשיב שואל" ת"שו .11

מג"א )לדעת ה א"הרמ על לחלוק ו"רמ' בסי האריך א"שהמ טוב ביום בהמתו שביתת לענין אזכיר
 ראיה ל"נ' הי לכאורה והנה. ביום טוב( תו ביום טוב, ולדעת הרמ"א אין איסורמחייב בשביתת בה

 לפי י"ופירש ,לחול מועד אינו לשבתות דמועד ז"ל דף ק"בב דמבואר א מהא"המ לשיטת
 מועד אינו לשבתות מועד נקט לא למה יקשה ז"ולפ עליו דעתו וזחה ממלאכה בטל שבשבתות

 דגם ל כרחךוע ,דעתו זחה ולא ממלאכה בטל ואינו ם"לעכו בהמתו להשכיר יכול ט"דביו ט"ליו
 מועד. הוה ושפיר ,בהמתו שביתת על מצווה טוב ביום

 כן ואם ,מכירם אינו הם וחשובים נאים שמלבושים לפי דבשבתות הרי ה"בד כתבו' התוס ובאמת 
 לחול. מועד אינו רק נקט ולכך זאת שייך טוב ביום גם
 אינו לשבתות מועד לענין להירושלמי י"רש טעם בין מ"נ דיש דכתב מקובצת בשיטה איתיר ושוב 

 .ושמחתי ש"למ כוונתו ד"ולפע .סתומים ודבריו ,ט"ליו מועד

 
  ב חלק והערות תשובות ליקוטי ,ד חלק "מישרים דובב" .11

 עיין בתש משל טובים יותר יהיו טוב יום דבגדי' א' סעי ט"תקכ' סי ח"באו דמבואר ממה ק"צע
 נמי למינקט ל"הו כ"וא, [וקטנים ש"ומ ה"ד] י"בב כמובא ד"ה דקידושין א"פ מירושלמי ומקורו, שם

 .לשבתות מועד אינו ט"ליו מועד

 

 

 : ד הלכה א פרק קידושין מסכת ,ירושלמי תלמוד. 14 

 שבת כלי בין רגל כלי בין ליה פשיטא אבין רבי .צריכא שבת כלי ,חולקין רגל כלי אמר מנא רבי
 וחולקין. לאמצע מביאין

 
שלגבי כלי רגל אין ספק דהיינו מדובר על מי שתופס בגדים מהירושה ולובשם האם מוצאים מידו לחלוק בשוה, 

, אומרים מה שתפס תפס כי בגלל יקרותם לא התכוונו להקנות זה לזה מה שתופסים לפני החלוקה אלשחולקים ו

 ולגבי כלי שבת יש דיון.

 
 יום מהלכות' ו בפרק מימוניות בשם הגהות ,תקכט סימן ,"חיים אורח - יוסף בית". 15

 טוב:
 שבת. מבגדי טובים יהיו טוב יום שבגדי משמע מכאן

 
 

 הלכה ג א פרק השנה ראש מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד .11

' ר בי חמא' ר' וגו צדיקים ומשפטים חקים לו אשר גדול גוי ומי[ ח ד דברים] כתיב סימון ר"א
 לובש דין לו שיש יודע אדם שבעולם בנוהג הזאת כאומה אומה זו אי אמר חד הושעיה' ור חנינה

 אלא כן אינן ישראל אבל ,יוצא דינו היאך יודע שאינו זקנו ומגדל שחורים ומתעטף שחורים
 להן עושה ה"שהקב יודעין ושמחים ושותין ואוכלין זקנם ומגלחין לבנים ומתעטפין לבנים לובשים
 . ניסים
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  כג פרק )לרבי פנחס הלוי הורוויץ נלב"ע בשנת תקס"ה( ויקרא "יפות פנים" .11

 [ יד - יב, סה תהילים] ה"דהע ש"מ בזה לפרש יש

ְרתָּ ְשנַּ ֭  )יב( ע   ת  ֭  טַּ ְעגָּל  ֭  ָך ּו֭  ת טֹובָּ ְרֲעפ֭  מַּ ן:֭  יָך י  ש   ּון דָָּּֽ

ְדבָּ ֭  ְרֲעפּו ְנא֭  )יג( י   ע֭  ג  ֭  ר וְ ֭  ֹות מ  ְרנָּה:֭  יל ְגבָּ ְחֹגָּֽ  ֹות תַּ

ְבש ר  ֭  )יד( לָּ צֹ ֭  ּו כָּ ק  ֭  ים׀ הַּ ֲעמָּ ְטפּו־בָּ ֭  אן וַּ עַּ ירּו:֭  ְתרֹוֲעע֭  ר י  ֭  ים יַָּּֽ  ּו ַאף־יָּש ָּֽ
' ה עיני[ יב, יא דברים] כדכתיב, אחריתו עד להטיבו השנה לכל עטרה הוא ה"ר יום כי פירוש 

 והוא בסופה יהיה מה נידון ה"בר[ א ח ה"ר] ל"ואחז, שנה אחרית עד השנה מראשית בה אלהיך
 ירמז ועוד, ה"ר מיום לבד בשנה שהם ימים ד"שנ על רמז דשן ירעפו מעגליך ואמר, השנה תקופת

 של איל אפר המזבח דשן שהוא ,יצחק עקידת להזכיר איל של שופר שתקיעת[ א טז שם] ש"מ על
 אחרי לכתך' וגו נעוריך חסד לך זכרתי[ ב, ב ירמיה] הכתוב שם על מדבר נאות ירעפו ואמר ,יצחק

[ א, לג תהלים] הכתוב ש"ע התפילות נאות והוא דיבור לשון מדבר לפרש יש גם', וגו במדבר
 שנפקדו וחנה ורחל שרה לאמהות רמז הגבעות כי תחגורנה גבעות וגיל ואמר, תהלה נאוה לישרים

 ישעיהו] כדכתיב, ושררה מלכות לשון הוא כרים כי הצאן כרים לבשו ואמר, אותם ריןמזכי ה"בר
 הלב מעמקי על בר יעטפו ועמקים ואמר, לבנים לובשים שהם שם על ארץ מושל כר שלחו[ א, טז

 יעטוף כי לעני תפלה[ א, קב תהלים] כדכתיב תפלה לשון הוא ועטיפה, לבב בבר מתפללים שהם
 שבטחונם פירוש, ושבח שיר לשון הוא ישירו ,יבבה לשון היא תרועה כי, שירוי אף יתרועעו ואמר
 :הדינים מיתוק הוא זה י"וע בקרבם נשבר שלבם אף לפניך לשורר חזק
 זה[ א ח ה"ר] ל"ואחז, חגינו ליום בכסה שופר בחדש תקעו[ ד, פא שם] דכתיב הא עוד לרמז ויש
 ל"ז ש"לפמ, שופר בתיבת ביניהם והפסיק ,סהוכ חודש אלו שמות שני ה"ר דקרי הא ל"י, ה"ר
 דאותיות בזה הרמז, הקודמות באותיות מתחלפות דאותיות'[ ב דרוש הפסח ענין הכונות שער]

 שביום דין לגזר רמז והוא, דין הוא כסה לתיבת הקודמות ואותיות גזר, הוא חדש לתיבת הקודמות
 רוע קרע מבקשים שאנו כמו דין גזר ורעק ששופר רמז והוא, קרע הוא שופר שקודם ואותיות, ה"ר

 הוא בכח אנא של השני ששם'[ ג דרוש, השחר תפלת ענין הכונות שער] ל"ז כתבו וכבר, דינינו גזר
 כמבואר, יתברך' הוי בשם קרע שם לשלב להמתיקו וצריך ודין הגבורה על מורה הוא שטן קרע

 למה[ ב טז] ה"בר דאמרו הא בזה פרשל ויש'[ ט דרוש ה"ר ענין הכונות שער] השופר ברכת בכונת
 הראשונות שבתקיעות, השטן לערבב כדי עומדין כשהן ותוקעין וחוזרין יושבין כשהן תוקעין

 ש"כמ יקטרג שלא מועיל ואז, יתברך' הוי לשם שופר שלפני אותיות שהם קרע שם מערבבים
 ההוא ביום והיה כתיבו לנצח המות בלע מיבירושל דאיתא]לשון תוספות: " הירושלמי בשם' התוס
 זהו ודאי אמר תניין שמע וכד ,בהיל ולא בהיל חדא זימנא שיפורא קל שמע כד גדול בשופר יתקע

, קטגוריא"[ למעבד פנאי ליה ולית ומתערבב למתבלע זימניה ,ומטא גדול בשופר דיתקע שיפורא
 הקודמות ותיותבא שטן שם מערבבים[ א לג סוטה] הוא רחמי ותפלה התפילות, שבתוך ובתקיעות

 אותו לשלב השטן לערבב כדי ש"מ והוא, ישראל בעד להמליץ רחם אותיות שהם שטן לתיבת
 :רחמים שהוא ה"ב' הוי בשם

 שטן  קרע 
  רחם  )שפר( רשפ
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  :ב ' נלב"ע בשנת ת"ז( דרוש)לרבי עזריה פיגו "לעיתים בינה" .18

 [:ב לב ה"ר] השנה ראש של טוב יום פרק
 ישראל לפניך אומרים אין מה מפני: הוא - ברוך - הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו: אבהו' ר אמר
 וספרי חיים וספרי, דין כסא על יושב מלך אפשר: להם אמר? הכיפורים וביום השנה בראש שירה
 ?שירה אומרין וישראל, לפניו פתוחים מתים
 כמעט יחשיבהו כי, לצייר השכל שיוכל קשים - היותר מהדברים הוא אחד בנושא ההפכים קיבוץ
 זה את זה המנגדים העצמיים מהסותרים כי מבואר והוא. אחר במקום זה על דיברנו וכבר, לנמנע

 . עצמו אחד עניין על אחת בפעם יחד להימצא יוכלו לא כי, עיצבון או והדאגה השמחה הם
 

 [:ג - א, קלז תהלים] באמרו האומה בשם, ה"ע, המשורר צעקת גדלה כי נראה הלא
 שם כי. כינורותינו תלינו בתוכה ערבים על. ציון את בזכרנו, בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על

 .ציון משיר לנו שירו: שמחה ותוללינו שיר דברי שובינו שאלונו
 כמה, קדשנו עיר ציון זכירת בעבור, ונאנחים בוכים, ההם הנהרות על יושבים היינו אנחנו כי אמר
 בין גדילים להיות דרכם אשר, פירות עושים שאינם סרק אילני הם הערבים, והנה. פלאים ירדה
. פרי עושה עץ בכל אם כי תפארתה תהיה לא כי, עצמה העיר בתוך ולא, בנחלים או היער עצי

 האילנות במקום הערבים בתוכה גדלו, הישוב מן אינה, יער לבמות והיתה ציון משחרבה ואמנם
 מגרש היא כאילו, ערבים הנזכרת ציון עיר בתוך היו כי על -" בתוכה ערבים על" ולפיכך. הטובים

 נגן עוד לבלתי", כינורותינו תלינו" זה בעבור, בה גדילים אילנות שאין מושב עיר ולא, יער או שדה
 להם ׂשנאמר והיא, נמנעת שאלה לנו לשאול אותנו השובים האויבים מרשעת היה, ואולם .בהם

ה אלא, המשמחים מעניינים ולא"; שיר דברי" מַּ  היא - שלנו והעיצבון היללה -" תוללינו" שהוא ש 
בץ, הדאגה עצם שהוא ממה שנשמח, השמחה תהיה ממש  .אפשר שאי מה, ההפכים ונקַּ
 ליגמר מעותד בהיותו שיהיה ממה, ויפסידה לאדם המחשבה יותר יטריד דבר אין כי ספק ואין
 יצא ואיך ממנו יהיה מה, לאמר, יימס הימס בקרבו ליבו כי; נפשות בדין הוא אם גם ומה, דינו

 .חלילה, לחובה או לזכות מעשיו על לדונו, הוא לאלהים המשפט אם שכן וכל. משפטו
 ברכות] ואמר בבכייה עהג תלמידיו בראותו אשר, לֵעד, ה"ע, זכאי בן יוחנן רבן, ישראל של ומנהיגן

 '.וכו ודם בשר מלך לפני אותי מוליכין היו אילו[: ב כח
: יתברך, מפיו במאמרנו אמרו שעליו הזה האדיר היום לפנינו הנה. מענייננו להתרחק לנו ומה

 איך הדין מאימת, הזה היום ורעדה פחד יום כי? שירה יאמרו וישראל דין כסא על יושב מלך אפשר
? יחרדו לא ועם בעיר שופר ייתקע אם: "יוכיח השופר וקול; רבה בשמחה שירה יום ולא, דבר יפול

, בהם נידון האדם בהיות, הכיפורים ויום השנה ראש של אלו ימים כי, נלמוד זה ומכל[. ו, ג עמוס"]
 שירה עת ולא, הארץ את לשפוט בקומו גאונו ומהדר' ה פחד מפני, חלחלה מתניו שיימלאו צריך
 יוכלו ולא, בו ידובר מה האדם ידע לא באשר, בם יצדקו לא ושמחה ששון כי םג ומה. היא

 .לבב ושמחת מסביב מגור: האלו ההפכים שני בו להתחבר
, ל"ז, המחברים מכל מוסכם שהוא מה לזה סותר מצינו לאשר התעוררות מקום יש כן ועל

 ה"דר ק"פ, בירושלמי, ל"ז, מאמרם פי על ונתיסד. לבב ובטוב בשמחה זה ביום ושותים שאוכלים
 ':וגו" לו אשר גדול גוי מי[ "ח - ז, ד דברים] פסוק על[, ג"ה]

 שחורים ומתעטף שחורים לובש, דין לו שיש יודע אדם, שבעולם בנוהג? הזאת כאומה אומה איזו
 ומתעטפים לבנים לובשים אלא, כן אינן ישראל אבל; יוצא דינו היאך יודע שאינו, שערו ומגדל
 להם עושה הוא - ברוך - שהקדוש יודעים, ושמחים ושותים ואוכלים, שערם גלחיםומ לבנים
 .ניסים
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 (המשך)   :ב )לרבי עזריה פיגו' נלב"ע בשנת ת"ז( דרוש לעיתים" "בינה

 ידיעה חוסר או ספק שום בו ייכנס ושלא, מהדין מורא או ורךמ מהלב להרחיק שראוי מזה ייראה
 וגם, בדינו להצדיקו ניסים הוא - ברוך - הקדוש לו שיעשה בטוח לבו נכון יהי אבל, דינו יצא איך

 אלו שכל, וגילוח ומלבוש ושתייה אכילה ידי על השמחה בהרבות זה על ופרסום הוראות שיעשה
 ההפכים שני[ שכלנו] קוטן בכפי יכילו אופן ובאיזה. לב בטו ומכריזות המוכיחות פעולות הן

 .ההשקט ושמחת, מהפחד ההתפעלות: האלה המתנגדים
, במאמר תחילה בשנבין, לתרץ יכולים היינו, דירושלמי ההוא עם גרידא מאמרנו סתירת על והנה 

 למה, וגם? בכך להם מה כי, לא או שירה אומרים אם ישראל על לחקור השרת למלאכי הכניסם מי
 מלך אפשר: לומר מספיק היה כי", לפניו פתוחים מתים וספרי חיים וספרי: "לומר, יתברך, הוצרך
 שלא ראוי, יתברך, לפניו לדון עומדים היותם מפני כי? שירה אומרים וישראל דין כסא על יושב

 לפניו יםמת וספרי חיים ספרי היות אבל, הדין מפחד לב ונשברי נרתעים יהיו אלא, שירה יאמרו
 ? בזה יש הקפדה איזו

 
 אז[ "א, טו שמות] פסוק על[ ז, כג] רבה בשמות, ל"ז, רבותינו שאמרו במה תלוי זה, לדעתי, אמנם
 ":משה ישיר
 שעברו הלילה באותו הוא - ברוך - הקדוש לפני שירה לומר המלאכים ביקשו: יוחנן רבי אמר

 אומרים ואתם בצרה נתונים לגיונותי: להם ראמ. הוא - ברוך - הקדוש הניחן ולא, הים את ישראל
. הוא - ברוך - הקדוש לפני שירה להקדים המלאכים באו הים מן ישראל שיצאו וכיון? שירה לפני
: למלאכים הוא - ברוך - הקדוש אמר? כך ולמה! תחילה בני יקדמו: הוא - ברוך - הקדוש להם אמר
 עד תחילה יאמרו ודם - שבשר מפני אלא, תחילה שיקדמו אומר אני אתכם משפיל שאני מפני לא

 שנשבה למלך משל. וקיימים חיים אתם מבקשים שאתם זמן כל אתם אבל, מהם אחד ימות שלא
 מי, אדוני: לו אמרו. לקלסו מבקש ובנו, למלך לקלס מבקשין הפלטין בני והלכו. והצילו והלך, בנו

 '.וכו כשיצאו כך. יקלסני לקלסני שרוצה מי ואילך מכאן! בני: להם אמר? תחילה יקלס
 אלא, המלאכים להשפיל אינה ישראל קדימת שטעם אמר מעיקרא כי: מבואר בזה וההרגש
 ואחר; השירה שיאמרו קודם עתה שימותו ואפשר ודם - בשר שהם מפני, ישראל לגרעון, אדרבה

 משפילם שהוא בעבור כי לעינים נראה שהדבר, פלטין לבני הבן מקדים שהוא המלך משל מביא כך
 כי, מת או חי טעם כאן ואין, תחילה שיקלס רוצה הוא, מהם יותר אצלו וחביב החשוב, בנו לפני
 שכבר, למשל צריך היה שלא שכן כל. כלל לנמשל דומה משלו אין, כן ואם. שוים כולם זה בענין
 .פשוטים בדברים כוונתו ביאר
? כך למה: "שאל הוא כי. כן םהדברי שאין להודיע נתכוין עצמו המאמר, דאדרבה ייראה אבל

, כלומר'. וכו למלאכים הוא - ברוך - הקדוש אמר: והשיב? ישראל לקדימת יש טעם מה, דהיינו"
 להפיס, אחר טעם להם אמר המלאכים עם כשדיבר, יתברך, הוא הנה, הדבר טעם בעיקר, דע

. להם שאמר מה זהו; ודם - בשר ישראל היות בעבור אלא ערכן שפלות מחמת זה היה שלא, דעתן
 מי ייכנס לא כי, עליהם ליתרונו הפלטין לבני הבן שמקדים, המלך כמשל לדידן הוא האמת אך

 הוא זו ולכוונה, המלאכים לגבי, יתברך, אצלו בנים בגדר אנחנו וכן. בן שהוא מי בגדר בן שאינו
 אומרים שרתה מלאכי אין[: ב צא חולין] הזרוע בפרק אמרו ובפירוש. שירה לומר שיקדמו אומר
ן[: "ז, לח איוב] שנאמר, למטה ישראל שיאמרו עד למעלה שירה  כל ויריעו בוקר כוכבי יחד - ברָּ
 ".אלהים בני
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 (המשך:   ))לרבי עזריה פיגו' נלב"ע בשנת ת"ז( דרוש ב "בינה לעיתים"

, צרה או קלקול בשעת לפניו שישירו רוצה הוא - ברוך - הקדוש שאין, מהמאמר למדנו ועוד
, בצער שהיו הנאהבים ישראל בעבור דוקא שזה תאמר ולא'. וכו בצרה נתונים לגיונותי: כאמרו
, טובו ממידת אלא, כן הדבר אין כי, בשמחה השירה מקבל היה לרשעים מגיעות הצרות היו ואילו
 . המת במות יחפוץ לא כי, רשעים מאבדן אפילו מצטער ביכולכ, יתברך

 [:ב י] דמגילה קמא פרק אמרו ובהדיא
 מאי: יוחנן' ר אמר נחמן בר שמואל רב ואמר. רשעים של במפלתן שמח הוא - ברוך - הקדוש אין

 לומר השרת מלאכי ביקשו שעה באותה -" הלילה כל זה אל זה קרב ולא[: "כ, יד שמות] דכתיב
 ?לפני שירה אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשי: להם אמר; הוא - ברוך - הקדוש לפני רהשי

 לא כי, לפניו שירה שיאמרו רוצה אינו העולם ואומות הרשעים מפלת בזמן שאפילו, בפירוש נראה
 .בהשחתתם יחפוץ
 אלא, רךיתב, לפניו שירה לומר רשות להם שאין השרת מלאכי ידעו לאשר כי: מאמרנו נבאר ובזה
 שירה לפניו לומר רוצים היו, האלה הנוראים בימים, ועתה; תחילה ישראל שישוררו אחר

 מכּוון והלל שירה שום אמרו לא ישראל שעדיין מפני, יכולין היו ולא, דיומא לענינא מתייחסת
 שירה אומרים ישראל אין למה, יתברך, מלפניו שאלו לפיכך. טובים - הימים כשאר היום לעצם
 הפסד מגיע ישראל שירת וחסרון שמהעדר, זה בדבר נוגעים הם כי, הכיפורים וביום השנה בראש

 נוגעת סיבה לשום זה אין כי, יתברך, הוא והשיב. כדרכם ככה על לשורר יוכלו שלא, להם גם
 נופל לא כי, לפניו כזאת לעת ישוררו שלא, וחפצו, יתברך, מרצונו כן שהיה אלא, עצמם לישראל

 פתוחים ספרים כאן יש והרי, דין כסא על יושב המלך הלא כי; בצרה לגיונותיו שהיו מעת זה יום
 רואה היותו יסבול ואיך, למיתה ונחתמים הנכתבים הרשעים שהם, מתים של וגם חיים של לפניו
 מנע לפיכך, שירה לפניו ויאמרו, יתברך, כרצונו שלא, למיתה שנידונו גדולה בצרה הרשעים אלה
 יראים עצמם ישראל שיהיו בעבור לא אבל, יתברך, חסידותו מצד לכך ציווה הוא כי. ההלל מהם

 יעשה בטוח ליבם בהיות ושמחים ששים לעצמם הם, אדרבה כי ,הדין גזירת ופסק מפחד וחרדים
 .הירושלמי במאמר המכוון והוא. הכפרה בנס עמהם חסדו יפליא כי, לטובה אות להם
 המלבוש שחרות: שהן, חלוקות שתי אמר שבעולם והגהנ אצל דהא, במאמר מהדיוק לי ויש

 ואם. ושתיה באכילה השמחה והיא, שלישית חלוקה עוד מוסיף ובישראל; השיער וגידול והעטיפה
 .שותים ולא אוכלים לא עצבים והם: כן גם לומר לו היה שבעולם הנוהג גבי, כן

 :עליהן לב לשית ראויות, חינותב שלוש יש דבר איזה על נידון האדם היות בענין כי לומר ואפשר
 לכבוד יזכה שאם; דינו גזר ישמעו או ֵידעו אשר האחרים מפאת: ממנו חוץ היא האחת הבחינה
 בקהל חרפתו תיגלה כי, ימצא וקלון נגע - יתחייב ואם, ונקי ישר לאיש יחזיקוהו כי, לו ייחשב

 .מעללים ורע אוון לאיש להחזיקו
 בהפסד או בגופו עליו לבוא יכול שהיה מהנזק יינצל זכאי ֵיצא םשא: בעצמו שנוגע למה - והשנייה
 להיות הרעה אליו כלתה כי, לו אוי - חייב ֵיצא ואם; אותו דנין עליו אשר העניין חילוף כפי, ממונו
 .בממונו או בגופו או ניזוק

 בלי ואה, זך או זכאי הוא אם כי: למקום בינו שיש ְלמה, ועצמית פנימית יותר היא - והשלישית
, ההיא הנפש[ ואשמה( ]יתראה', )לה אשם אשום - חייב הוא אם אך; מעוון האיש וניקה פשע
 .בה עוונה

 



 בס"ד

 

 עמותת בית הכנסת הגדול בשכונת הרצליה, חיפה
 (  58-008-486-1' מס )  עמותה רשומה

 מ"מ קופרשטוך זצ"ל מיסודו של הרה"ג ר'
 אולם התפילה של בית הכנסת מוקדש לזכרו של מאיר לאופר זצ"ל

  33066, חיפה 5רחוב צפת 

 

 )המשך(  בגדים מיוחדים לשבת, יו"ט וימים נוראים: מקורות להרצאת כבוד הרב עידוא אלבה

 

 

 (המשך:   ))לרבי עזריה פיגו' נלב"ע בשנת ת"ז( דרוש ב "בינה לעיתים"

 העולם ואת האנושית דרך אלא יחיה לא אשר, ההמוני האדם מדרך, שבעולם בנוהג כי ,אמר ועתה
. עיקר יעשה ומהן, הראשונות הבחינות שתי אל אלא יביט לא, דין לו בהיות כי, בלבד בליבו נתן
 הוראה שהיא, שחורים לובש הוא כן על, חייב ֵיצא אם מהבושה שישיגהו ממה פחדו מפני כי

 מהבחינה יתפעל ועוד. ההיפך על והפחותים הכבוד על אות החשובים שהבגדים ,ממנו חוץ חיצונה
 שהוא, שערו יגדיל זה ידי ועל, ממונו יפסיד או יתייסר אם גופו מהיזק לעצמו הנוגעת, השנית

 סרחונו על, העיקר שהוא מה כלל זכרונו על יעלה לא אך. ליבו מרירות על הוראה, אבלות כעין
 .ככה על הוראה שום יעשה ולא לכלום זה יחשוב לא כי, אהו ברוך, המקום לפני

 בטחון ויורו, השלישית הזאת הבחינה פינה לראש ישימו, קדושים ישראל, הנבחר העם, אמנם
 הנוגע על לבנים ילבשו בלבד ולא, והכפרה הניצחון גם עמהם שיעשה, יתברך, חסדו על גדול

, בשמחה וישישו וישתו יאכלו גם אבל, וממון וףבג כלל יוזקו לא אשר על שערם יגלחו וגם, לכבוד
 דינם ֵיֵצא בטוחים הם כי, יתברך, לפניו מעוון מנוקים היותם על האמיתית השמחה שישמחו
 חוקים לו אשר גדול גוי מי כי: "ה"ע, רבינו משה מאמר והוא. בהישפטם ויוצדקו לזכותם

 יעשה אשר והמשפטים החוקים היות לבו ונכון בטוח הוא אשר הגוי הוא מי -" צדיקים ומשפטים
 יודעים הם כן כי, לחובה ולא לזכות, ולטובתו להנאתו, לו מכּוונים, למשפט בקומו, יתברך, הוא

 . יתברך, חפצו היות נאמנה
 


