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על שני אמוראים שחגגו  מביאה (סוע"ב ברכות )למסכת הגמרא ב

שברו כוס בחתונה ניהם, וכשראו שהיתה שמחה יתירה בלחתונה 
עבד  ,ר בריה דרבינאמ": זכוכית יקרה כדי לגרום לאנשים להתעצב

 אחזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובעשה חתונה לבנו(.  -)הלולא לבריה 
 אייתי כסא דמוקרא, ראה שהחכמים שמים יתר על המידה( -)
בת ארבע מאה זוזי ותבר קמייהו  (כוס של זכוכית לבנה :רש"י)

וו קא בדחי חזנהו לרבנן דה ,רב אשי עבד הלולא לבריה .ואעציבו
 ."חיורתא ותבר קמייהו ואעציבו אייתי כסא דזוגיתא ,טובא

ח"ו, עד  תהשמחה של הוללות הי ויש לתמוה, וכי הא דבדחו רבנן
א שמחתם , הלובשהיה צורך למצוא סיבות לגרום להם להתעצ

  ?שמחה של מצוה תההי

 -מאמרי חדש תשרי )בני יששכר בספה"ק ונראה לבאר בהקדם, 
עפ"י הדברים שמעתי שיש מדרש חז"ל אות ז'( כתב וז"ל: מאמר ד 

שאמרו בזהר על שאליהו אמר קנא קנאתי וכו' כי עזבו בריתך וכו' 
יצטרך  ,על שאמר עזבו בריתך :[, אמר לו הקב"ה'י ,ט"י 'אלכים ]מ

א להעיד שישראל שומרים והוא להיות אצל כל ברית מילה ויב
הו, רבש"ע כיון שאמר אלי והנה שמעתי שיש באיזה מדרש .הברית

פן יהיה אבי הבן  ,וןודתי שאני מקנא ולא אוכל לסבול חטא ועישמ
 ,והשיב לו הקב"ה .המכניס לברית בעל עבירה ולא אוכל לסבול

פן יהיו הבעל ברית והמוהל  ,נותיו, ואמר עודוהנה אכפר לו עו
פן יהיו  ,אכפר להם גם כן, ואמר עוד ,"תיוהשיב הש .בעלי עבירות

שיכפר לכל העומדים  "ת,ירות, והשיב השהעומדים שם בעלי עבי
בברית, כך שמעתי שיש באיזה מדרש ולא ראיתיו, אבל ראיתי 
בספר אחד כתב ג"כ ששמע בשם המדרש שכל העומדים אצל כסא 

 .נותיוושל אליהו מתכפרין עו

וש ישראל ת בשם קדהביא זא (ו"אות קמ) אגרא דפרקא ובספרו
 יעו"ש. ש, המדר בשםכן שאמר רבי שלמה מקרלין זי"ע הרב הקדוש 

חן גבוה )סימן כמו כן כתב הגאון רבי יוסף מולכו ע"ה בספרו שול
רס"ד סקי"ב( שלדעתו אין צריך לדקדק אחר סנדק צדיק, וזאת 
משום "ועל זה שמעתי שיש במדרש, שאם יש איזה רשע באותה 
מילה, אומר אליהו להקב"ה איני הולך לשם משום פלוני הרשע 
שיש שם, והקב"ה מוחל כל עוונותיו כדי שילך אליהו לשם, אם כן 

של א"ז לבקש איש תם וישר להיות סנדק אין אנו צריכין לדבר הזה 
או מוהל, דכל העומדים שם הם מוכפר עוון, וכן המנהג שלא 

. "לדקדק אחר זה. מה גם גדולה חזקה דכל ישראל בחזקת כשרים
 ע"כ.

כי ביום  ובספר מלאך הברית לבעל הבן איש חי )פרשת אחרי ד"ה
הזה( כתב: "'הזה' במלואה )כזה: ה"ה זי"ן ה"ה, גימטריא פ"ז. ועם 
הכולל ג' האותיות גימטריא צ'( כמנין 'המילה', וזה שאמר 'כי ביום 
הזה' רצונו לומר ביום המילה, 'יכפר עליכם' מעוון הקרי ושכבת 
זרע לבטלה, וגם 'לטהר אתכם מכל חטאתיכם' שהמילה היא 

תטהרו' מזוהמת הנפש, וכמו  'עוד 'לפני ה דוגמת הקרבן, וגם
שכתבתי בסייעתא דשמיא בשם רבנו בחיי ז"ל שהשם המיוחד 
רשום במילה, ולזה אמר 'לפני ה' תטהרו'. עכ"ל. למדנו מדבריו 

 םשעצם יום המילה מסוגל לכפרת עוונות ולטהרה גדולה, כיו
 הכפורים, מלבד הסגולה הנ"ל מצד ביאת אליהו לברית.

 הלנחלקו האחרונים האם מחילת עוונות בברית מילה מועיוהנה 
 גם ללא תשובה או שיש לצרף אליה תשובה. 

בהסכמתו כפי שכתב ך זצ"ל רבעשיטת הגאון רבי שלמה זלמן אוי
, שהוסיף כל מיני הערות על (עמוד י"ז לספר אוצר הברית )ח"א

שעל כרחך צריך לומר שרק עם תשובה  ,הספר, בין הייתר כתב
ביום הכיפורים שהתורה אמרה  . והראיה,בברית מועילה הכפרה

במפורש "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם", 
ורים מכפר ללא תשובה, ודאי פבכל זאת להלכה אין יום הכי

 רק בצירוף תשובה. היא בברית מילה כפרה ש

וטאים ופושעים ומה שטען אליהו הנביא שאינו יכול לסבול ח
שאליהו יכול לסבול כל מיני סירחונות אבל סירחון  הכוונה היא,

 ,הועל זה השיב לו הקב" .של חוטאים ופושעים אינו יכול לסבול
שבשעה זו כשאליהו יהיה עמהם יעביר מהם הקב"ה את הסרחון 

 יעו"ש דבריו. כאילו לא חטאו כלל. 

ח"ז ) ישראל אבן שו"תב זצ"לאולם הגאון רבי יעקב ישראל פישר 
 תמכפרת מילה בריהיאך  העיר על תמיהת הגרש"ז  ('ו אות ט"סי' ל

( 'ג ו,"לוישלח )בלא תשובה, מדברי חז"ל המובאים בדברי רש"י 
ששלשה מוחלין להם עונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה 

נותיו, ושם ודאי ועו עלשא אשה, ונלמד ממחלת שמחלו לעשו והנו
ל הפסוק ע (.יא)ש בחז"ל במגילה היה בזה בלא תשובה, כמפור

 ו.הוא ברשעו מתחילתו ועד סופ -"הוא עשו" 

הובא כל ( 3רה מועדים ח"א פ"ד הע)הליכות שלמה אולם בספר 
יין שם צכדי לדחות את ראייתו של בעל "אבן ישראל", הנ"ל ו

אם ו ,יג( שבאותה שעה נתן עשו דעתו להתגייר סז,"ר רב)מדרש ל
ללא תשובה  תמו. ובאנמחלו לו עוונותילכן שפיר עשה תשובה וכן 

  לא יזכה למחילה. 

ברכת מועדיך )תשובות ופסקים מהגרש"ז אררבאך  בספרכמו כן 
תשובה אות ד'( הביא שהמשגיח הגה"צ ר' יחזקאל לווינשטיין 

מה כי , מועולא הסכים  תווכח עם הגרש"ז בענין זההזצוק"'ל 
, הלא עליו להופיע גם יהו הנביאללא הועילה תשובת הקב"ה

לידי"נ  ילהח)ועי' בספר שערי מ במקום שלא עשו הנמצאים תשובה
 .זה(ענין מה שהרחיב ב"א טעם צבי שליוהגאון רבי אבינ

מי ביכורים פ"ג ה"ג. לשון )ירוונותיו נמחליכי חתן עכמו כן מצינו 
וגם בזה נחלקו האם זהו רק עם תוספת תשובה או גם  יבמות סג:(

הי"ד ללא תשובה. שכתב הגאון רבי אהרן לוין גאב"ד מריישא 
בספרו הדרש והעיון )בראשית מאמר קל"ב( שהוא רק עם תוספת 

פר שערי מחילה חלק ב' תשובה. ויש שחלקו עליו )והרחיב בזה בס
 סימן י"ח( יעו"ש. 

( כי לא רק החתן זוכה פרשת בא)גל מחנה אפרים וכתב בספה"ק ד
יינו חתן ה...תו. וז"ל: "כל המשתתפים בשמחלמחילת עוונות אלא 

לה היה רק פלג גוף וכשנשא אשה נקרא מלך ישדומה למלך ומתח
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היינו שהחתן נעשה בחינת אימא  ,בעטרה שעטרה לו אמו ,שלם
 וכו'. ע"כ. ולכל הנלוים אליונותיו ועילאה שמוחלין לו כל עו

עוונותיו,  לע ואם כן המחלוקת הנזכרת בענין החתן שמוחלים לו
אם זהו גם ללא תשובה או שיש צורך בעשיית תשובה, שייכת גם 

הם קיימת יבלגגם הנלוים אל החתן הזוכים למחילת עוונות, ש אצל
תשובה או גם ללא תשובה  ם הם לעשותיכהאם צריהמחלוקת 

 ותיהם. נמחלים עוונ

אותם חכמים , שפתחנו בה את דברי הגמראאר בנוא ובנעל פי זה 
ונותיהם ועלהם השי"ת מוחל גם על כך שזכו שדבדחו טובא, שמחו 

י, וסברו כי גם ללא תשובה בריה דרב אש בשביל האי הילולא דמר
אולם מר בריה מחילת עוונות ולכן שמחו ולא עשו תשובה. זוכים ל

שבשביל לזכות למחילת יטה שהכפי הם סברו  ,אשי ינא ורבדרב
עוונות יש צורך בעשיית תשובה, לכן הם שברו כוס יקרה כדי 

באו לידי התעצבו וננות, ועל ידי זה ובלהביא אותם לידי יראה והת
 תשובה וזכו למחילת עוונות. 

 

בעת עריכת השולחן הטהור הסביר הצדיק קודש בשבת 
וכך אמר: כידוע, שבת היא מקור הברכה מה היה כאן, 

כך, שיחד עם קדושת השבת יורד שפע עצום  והשפע,
לעולם. אולם, בכדי לקבל את השפע, יש להכין כלי 
שלתוכו תיכנס כל ההשפעה המרובה. ומהו הכלי, הלא 

זהו ש', הוא הדיבור. כי כאשר אומרים 'לכבוד שבת קוד
והמשיך הרה"ק מרימינוב ואמר:  .הכלי שבו נכנס השפע

ז.( "זכור ושמור בדיבור דבר זה מרומז בדברי חז"ל )ר"ה כ
כלי  –אחד נאמרו", ופירושו על דרך הרמז: 'זכור ושמור' 

יינו, כשאדם מדבר ה -ר' החזקת שפע השבת, הוא 'בדיבו
על השבת, ואומר 'לכבוד שבת קודש'. בכך הוא מכין את 

 ה.הכלי שבתוכו יושפע לו מהשמים שפע של ברכ

הכין סיים הרה"ק את דבריו ואמר: כשרבי הירש משרת 
את הכלי עבור הדגים ואמר 'לכבוד שבת קודש', בטוח 
הייתי כי מן השמים ישפיעו לו שפע של ברכה והדגים 

 .יגיעו, וכפי שאכן היה

את הסיפור עם הרה"ק מרימנוב סיפר כאמור תלמידו 
רה"ק ר' הירש, והיה זה כאשר ביקר אצל הרה"ק בעל ה

מוישניצא אריה דבי עילאי מוישניצא זי"ע, וביקשו הרה"ק 
לומר דבר תורה. היה זה בשבוע של פרשת נשא, והאריה 
דבי עילאי ביקש מן הרה"ק הרבי ר' הירש לבאר לו דברי 

 .רש"י בפרשה של ברכת כהנים

והוא בדבריו על הפסוק )במדבר ו, כג( "דבר אל אהרן ואל 
בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם", ופירש 

זכור שמור". וצריך ביאור כמו  -אמור להם ש"י: "ר
של  'זכור ושמור'השייכות של 'אמור להם' בברכת כהנים ל

 ?שבת

כמענה לשאלתו, סיפר הרה"ק הרבי ר' הירש את הסיפור 
עם הדגים, ובכך הפליא לבאר את דברי רש"י, שבא ליישב 
את מה שהוקשה לו ייתור הלשון 'אמור להם', אחר שכבר 

ר, כי הנה הקב"ה רוצה דבר אל אהרן' וגו', וביאר 'נאמ
לברך את עמו ישראל, אולם יש להכין כלי בשביל קבלת 

כאשר הכהן מברך, שאז גם  ?ך נוצר הכלייהברכה, וא
 ה.הקב"ה מצטרף לברכתו ומברך את עמו ישראל באהב

וזהו שהשווה רש"י את 'אמור להם' ל'זכור ושמור', כי כמו 
, והיינ –שבשבת 'זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו' 

שההשפעה של השבת באה על ידי הכלי של הדיבור, שעל 
ידי שהאדם אומר לכבוד שבת קודש, הוא פותח את הכלי 

כך גם בברכת כהנים, על  -שתרד עליו הברכה וההשפעה 
ידי שהכהן אומר מצידו את הברכה, גם הקב"ה משפיע 

 ה.שפע של ברכ

וכאשר סיים הרה"ק ר' הירש לומר את דבריו אלו, נעמד 
אותי יה דבי עילאי ונשקו על ראשו, ואמר לו: החייתם האר

 בדבריכם הנפלאים.

 

 

הרבי הקדוש רבי מנחם אחד מגדולי החסידות היה 
נהגו ישראל קדושים להדליק נר זי"ע ) מנדל מרימנוב

לעילוי נשמתו של הרה"ק רבי מנחם מנדל בן רבי 
יוסף, לאור בקשתו והבטחתו, שיכיר טובה לכל אלו 

הרה"ק רבי צבי הירש כך(. סיפר תלמידו שיעשו 
: והיה מכונהשמשו בקודש, מרימנוב זי"ע, שהיה מ

"רבי צבי הירש משרת". פעם אחת בערב שבת קודש, 
לא היו מצויים בבית רבו דגים לשבת. אם היה זה 
לאור העניות הגדולה ששררה בחצר, או בסיבת 
החורף והקור, מכל מקום, לא היו דגים בבית הרה"ק 

 ב.מרימנו

כידוע, שעניין גדול ונשגב יש לצדיקים באכילת דגים ו
הבעל שם טוב הקדוש זי"ע גילה, כי הוא בחר ת, בשב

לקבוע את מושבו דווקא בעיר מעז'יבוז', כי שם 
וכתב בספר אפשר להשיג בנקל דגים לכבוד שבת, 
וצדיקים בני עמק המלך תיקוני התשובה תיקון ה':, 

ולפיכך ... תורה הצריכים מירוק, דינם בדגים שבים
רט בסעודה מצוה מן המובחר לאכול דג בשבת, ובפ

שלישית, שהיא עת רצון דוקא, ועינא פקיחא דלעילא 
דומיא דעין בדג, 'דלית ליה גבינין', ם, משגחת בעול

ואפשר שיזדמן לו דג שנפש טהורה, גנוזה בה ויזכה 
להשיב אורה בקדושה, ולהעלותה באותה שעה בסוד 

ת: נשמה יתירה. ועל זה אנו אומרים במנחה של שב
שהיפוכו "נוצר",  "עת רצון ואני תפילתי לך י"י"

 ע"כ.  .והמבין יבין

מובנת ממילא גודל עגמת הנפש ששררה בבית הרבי 
 ת.מרימנוב בחיסרון הדגים באותו ערב שב

נקפו השעות, והתאחרו כבר, ועדיין דגים איננם. נכנס 
הרה"ק מרימנוב אל המטבח, ופנה אל משרתו, הרה"ק 

בידינו, מכל ואמר לו: הן אמנם שאין דגים ש, רבי היר
מקום תנהג כפי שאילו היו בידינו הדגים. הדלק את 
האש בכיריים, קצוץ בצלים כדרך שאתה רגיל להכין 
עבור הדגים, ותכניסם לסיר המיוחד שנועד לבישול 
הדגים, ותעמיד את הסיר על האש. ובכל שלב ושלב 

 ".לכבוד שבת קודש"שתעשה, תאמר בקול גדול: 

כאשר נצטווה מרבו עשה רבי הירש משרת ואכן 
הקדוש. הדליק אש ואמר לכבוד שבת קודש, חתך 
בצלים ואמר לכבוד שבת קודש, הוסיף תבלינים 

 ה.ואמר לכבוד שבת קודש, וכן הלא

ם, ממש כאשר רתחו המים עם הבצלים בתוכ ,והנה
נשמעו דפיקות על הדלת, ובפתח חסיד המתגורר 

ף בעיר רחוקה, שהגיע לשבות ברימנוב בכדי להסתופ
בצילו של הרה"ק הרבי רבי מנדל, והוא הביא עמו 

 ת.דגים חיים משובחים לכבוד שב

 םבשמחה גדולה לקחו את הדגים, הכינו אות
במהירות, ועד מהרה כבר התבשלו הדגים כבר בתוך 

 ר.הסי

 ים"גוקו הטלפון "להתענג בתענ
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