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 "זתשעחג השבועות אספקלריא ל

 קלאר אברהם ישראל/  אספקלריא לחג

 שכרם של ההרים שרצו שתינתן עליהם התורה

ן כֹּ ד ַוַישְׁ בוֹּ  טז(ַסיַני )שמות כד,  ַהר ַעל' ה כְׁ

 י")שופטים ה( נאמר 'אנכי לה' אנכי אשירה וגו'', וברש אבתחילת שירת דבורה

 תורה למתן שבאו וכרמל תבור שכר ה"הקב קפח "לא וזה לשונו: ממדרש, הביא

 פורע שאני סוף ה"הקב להם אמר פנים, בבושת וחזרו התורה את עליהם לתת

 בסיני נאמר ,'אנכי 'אנכי רייאמ בתבור -' אלקיך' ה 'אנכי בסיני נאמר .כפלים לכם

 בימי' האלקים הוא' ה האלקים הוא' 'ה כפול ייאמר בכרמל -' אלקיך' ה 'אנכי

 אליהו.

 פרע כן פי על ומקור לדברים תמצא במדרש )ילקוט שמעוני שופטים פרק ה(: "ואף

 ונעשה וחיילותיו סיסרא נפל בתבור .ובאו שנטרפו בטירוף שכרן ה"הקב להם

 אנכי' לה אנכי בו נאמר ישראל של שונאיהם שנפלו כיון אשו,בר ישועה לישראל

 של שמו נתקדש ובכרמל פעמים. שני נאמר ובתבור אנכי, נאמר בסיני אשירה,

' ה אנכי כנגד האלקים הוא' ה האלקים הוא' ה לט( יח, א-)מלכים בו ונאמר ה,"הקב

 .באלקיך

נקבעו הרים התורה וגם במגילה )כט, א( נאמר, שבזכות שבאו שיתנו עליהם את 

 .גאלו בארץ ישראל

                                                
בודאי מתקשר זאת עם מה שהזכירה דבורה בשירתה תכף את ריב ההרים במתן תורה לדעת התרגום וחלק  א

 וטורא דחרמון טורא דתבור טורא', ה קדם מן זעו מהמפרשים 'הרים נזלו מפני ה' וגו'', ובתרגום יונתן: "טוריא

 תשרי עלי אמר לדין ודין חזיא, ולי תהשכנ תשרי עלי אמר דין, לדין דין דין, ואמרין עם דין מתרגשין דכרמלא

 טוריא". מכל וזעיר חלש דהוא דסיני טורא על שכנתה אשרי חזיא, ולי שכינתא
 אלקיך,' ה אנכי ש"ית ה"הקב אמר סיני בהר כי לבאר, וביאר זאת מרנא החתם סופר )הפטרת בשלח(: ונראה לי ב

 נגד שבע"פ תורה כבחינת הוה זה אך הכרמל, בהר ואליה עם וישראל בתבור דבורה ,אדם בני אמרו וכרמל ובתבור

  שבכתב. כתורה פעמיים חשוב שבעל פה תורה .שבכתב תורה

ולכאורה עדיין אין הדבר מובן כל כך, שהרי לכאורה אנכי שבשירת דבורה לא נאמר כלפי שמים אלא מפי דבורה 

 גופא על זה סיני בהר ה"הקב שאמר נכי""א הנביאה? זאת מבאר בדרשות מהר"ם בנעט )דרוש לז(, כי אמרה דבורה,

 בשלח. פרשת, ברגמן מ"ר, אורה בשערי עוד לישראל וראה יתברך אלקותו שהודיע ישראל לאלקי ואזמר אשירה
 וראה במרכבת המשנה על התורה למהר"ש חעלמא מה שכתב בפסוק זה שבספר שופטים לבאר על פי זה. ג
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 ותבור סיני להביא ה"הקב עתיד אמר ראובן רבי בשם פנחס רבי :דובפסיקתא

 הר יהיה נכון הימים באחרית והיה טעם מה גביהן על המקדש בית ולבנות וכרמל

 שירה. אומרים והם ההרים בראש ה' בית

 הר יתאחדו ואלב דלעתיד אמרו ובעטרת משה להגה"צ ממאקאווא זצ"ל: הרי

 'מסכת' בחלקו התלמוד שנקרא מה , ורמזוכרמל תבור הר עם המוריה הר עם סיני

 .הת'בור כ'רמל ס'יני מ'וריה ראשי תיבות

* 

 מעלת מי שרוצה ומשתדל

לזכות רוצה ומשתדל רואים אנו מכאן כמה חשוב ויקר בעיני נותן התורה מי ש

 בתורה!

מכל מקום את שכר  –בבושת פנים ואפילו אם נדחה, מסיבות מוצדקות, וחזר 

 לא הפסיד!! -'טירופו' בעת שבא לזכות בתורה 

אולי  –ננסה ונתאמץ שוב ושוב לזכות בכתרה של תורה, אם לא זכינו עד עתה 

נזכה בהמשך, כידוע שהיאוש הוא אך למותר, ועל דרך אבנים שחקו מים... וגם מי 

שכרו על עצם המאמץ! על  שימיו עברו ו"לא יצא ממנו" כלום, כמה גדול נועם

 עצם הרצון והשאיפה!

 נחלת את גובלים והדבר מתאים במיוחד לאור העובדה שהתבור והכרמל שניהם

, מי לך כזבולון אשר לרוב ומזרח-מצפון והתבור מערב-מדרום הכרמל זבולון

חפצו למצוא קשר ושייכות עם התורה לחוף ימים ישכון להטיל מלאי לכיסם של 

 ם.תלמידי חכמי

                                                
 הובא בילקוט שמעוני. ד
 אבל סיני הר על רק התורה ניתנה לא שבעצם שת )ר"י פרידמאן( הביא דבריו מעט בשינוי, שאףובספר יפה נדר ה

 מסכת. בתיבת נרמז וזה התורה, עם שייכות להם היה גם כן ההרים שאר
 .151שבטי נחלתך, ר"מ שלנגר, עמ'  ו
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 ויעקב, יצחק לאברהם להדבק שבקשה תמנע, יש לדמות זאת למה שמצאנו לגבי

 המן של בניו מבני ולבסוף טוב, רצון היה מקום ומכל זאת ממנה מנעו הם ואמנם

 (זברק. )אהלי שם בבני תורה למדו

 שמזמין, חכם תלמיד להיות עצמו שמזמין מי כי, ל"זצ הלוי בית בעל רבינו אמר

 עליו חלה ומיד, מילתא הזמנה ,פה שבעל התורה בשביל" קלף"ה להיות גופו את

 !!חכם התלמיד קדושת

 של את חידושו למצוא כי אפשר חוהוסיף הרב אברהם יעקב הכהן פאם זצ"ל

 לוי שבט "ולא ויובל(: שמיטה הל' )סוף ם הידועים"הרמב בדברי מרומז הלוי הבית

 מדעו, והבינו אותו ורוח נדבה אשר העולם מבאי ואיש איש כל אלא בלבד,

 הרי וכו'". קדשים קדש נתקדש זה הרי ולעובדו וכו' לשרתו ה' לפני לעמוד להבדיל

 קדש נתקדש שעה מאותה עצמו, לקדש אותו רוחו נדבהש שמי ם"הרמב שכותב

 קדשים!

* 

 תורה הבאה ביוזמת האדם –שכר 'הקדימו' ובאו 

 הכרמל בא להם מפניו התבור של וב'שבטי נחלתך' מוסיף ומטעים, כי שכרם

 רצון של הגלוי יהיה שבהם זכו ובזה בתורה, הרצון את בזאת וגילו ובאו, הקדימוש

מצידם שבכרמל אמרו  גם תבוא שהיא עד התורה את לקבל ישראל בני של

 ישראל 'ה' הוא האלקים', ובתבור 'אנכי לה''.

 'בתורת בתחילה שאמרו כמו האדם, מצד שבעל פה, שהיא באה תורה בחינת וזו

 חכם וכאומרם שלו, היא שהתורה' ולילה יומם יהגה תורתו'ב ולבסוף' חפצו' ה

 ולילה יומם יהגה תורתווב דכתיב היא דיליה תורה מחול, כבודו כבודו על שמחל

לב, ב(.וכיון לדברי מרנא החתם סופר שאמר כן מצד אחר,  יט, א; קידושין ז")ע

 טראה הערה

                                                
 אוצר ההפטרה, הפטרת בשלח.  ז

 קובץ 'המתיבתא', שנת תשנ"ח, עמ' תקלב. ח
ר מבאר  )והובא כבר בהערה לעיל( שמעלת התבור והכרמל היא מעלת תורה שבעל פה )הפטרת החתם סופ ט

 ,אדם בני אמרו וכרמל ובתבור אלקיך,' ה אנכי יתברך שמו ה"הקב אמר סיני בהר כי לבאר, בשלח(: "ונראה לי
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 בישיבת מ"ר, בורגגינצ אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו

בעמדנו בפתחו של חג מתן תורה, הבה ונתבונן בברכת התורה אותה אנו 

 מברכים מדי בוקר.

ר יהודה אמר שמואל אשר קדשנו "א ,מאי מברךאיתא בגמרא )ברכות יא:(: 

ינו קור' יוחנן מסיים בה הכי הערב נא ה' אל ,ונו לעסוק בדברי תורהיותיו וצובמצ

את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי 

עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו 

ורב המנונא אמר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך  .ישראל

הלכך לימרינהו , אמר רב המנונא זו היא מעולה שבברכות .נותן התורהאתה ה' 

 . עד כאן לשון הגמרא.לכולהו

וצריך להבין מהותה של הבחירה ומהותה של הנתינה ומזה נבין מדוע היא 

 ,המעולה שבברכות

על  וציוונו ועוד יש להבין מהו ונתן לנו ואיזו נתינה היא ,יותר היה ראוי לומר

 תורתו.

 דרש מפורסם המובא בתחילת מסכת עבודה זרה :ישנו מ

ג( אלוה מתימן יבוא וגו' מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן א''ר , כתיב )חבקוק ג

יוחנן מלמד שהחזירה הקב''ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל 

 .וקבלוה

אם כן רואים להיפך שהקב"ה מצידו רצה לתת את התורה לאומות אלא שאלו 

 לא קיבלוה ולכן בעל כרחו כביכול נתנה לישראל.

                                                                                                                                                                         
שבעל  תורה .כתבשב תורה נגד שבעל פה תורה כבחינת הוה זה אך הכרמל, בהר אליהו עם וישראל בתבור דבורה

 שבכתב". כתורה פעמיים חשוב פה
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שאלה זו נמצאת במדרש איכה רבתי בצורת ויכוח כביכול בין הקב"ה לעם 

 ישראל וכך כתוב במדרש:

 ָסֶניהָ  ְוַצְמְצָמה ָהְלָכה, ַלָסָלַטין חוץ ְוהֹוַציָאה וְדָחָפה ַמְטרֹוָנה ַעל ֶשָכַעס ְלֶמֶלךְ  ָמָשל

 לוֹ  ָאְמָרה, ַאֵסיךְ  ַאְקַשית ָלה ָאַמר. אֹוָתה ְורֹוֶאה עֹוֵבר ַהֶםֶלךְ  ַנְמָצא, ָהַעםוד ַאַחר

 ֶאָלא ַאֶחֶרת ַאָחה אֹוָתךְ  ַקְבָלה ֶשֹלא ַלי ָראוי ְוָכךְ  ָנֶאה ְוָכךְ  ַלי ָיֶפה ָכךְ  ַהֶםֶלךְ  ֲאדֹוַני

 ַנְכַנְסתָ  ָלָםה ֵכן ַאם לוֹ  ָאְמָרה. ַבֲעבוֵרךְ  יםַהָמַש  ָכל ֶשָסַסְלַתי הוא ֲאַני ָלה ָאַמר. ֲאַני

 .אֹוְתךָ  ַקְבָלה ְוֹלא ְסלֹוַנית ַאָחה ַבְשַביל ֹלא, ְסלֹוַני וְלָמקֹום ְסלֹוַני וְלָחֵצר ְסלֹוַני ְלָמבוי

 אבל מה ענה להם הקב"ה זה לא מצינו במדרש. 

 בחירה פנימית ובחירה חיצונית

ר" יתכן בשני פירושים אפשרות היא כשבוחרים בדבר בחירה הביטוי "בח

חיצונית שאין היא משנה את מהותו ותוכנו של הדבר כלל וכלל אך ישנה בחירה 

בנו כלומר עשה אותנו  בחרשניה פנימית ומהותית יותר . וזהו הפירוש אשר 

 בחור הוא יבנה ביתו בקרוב–מובחרים  בחור הוא זה אחד משבחיו של הקב"ה 

וראויים לקבל את התורה על ידי שבעת השבועות של ההכנה לקראתה ובגלל 

זכות וַזכות אבות רק עם ישראל קיבל את ימי ההכנה הקדושים האלה וממילא רק 

 אנחנו אמרנו נעשה ונשמע ולא שום אומה אחרת.

ואם כן יש לפרש שלא היה צריך הקב"ה לשאול כל אומה ולשון האם רצונם 

אלא התבונן בעצמו בדרגתה ובמצבה של האומה וראה אם היא  לקבל את התורה

 מתאימה לזה.

נתקבצו כולם אצל ראיה נפלאה אנו מוצאים בגמרא )זבחים קטז.(. וכך כתוב שם: 

בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו שמא מבול בא לעולם )אמר 

 נשבע כבר לעולם מלך' ה וישב להם אמר ישב למבול' ה( כט, י תהיליםלהם( )

 של מבול אבל מביא אינו מים של מבול לו אמרו לעולם מבול מביא שאינו ה''הקב

 שאינו נשבע כבר להן אמר נשפט' ה באש( הנה) כי( סו, טז ישעיה' )שנא מביא אש

 בבית לו יש טובה חמדה להם אמר ששמענו הזה ההמון קול ומה בשר כל משחית
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 לבניו ליתנה וביקש העולם שנברא קודם דורות ד''תתקע אצלו גנוזה שהיתה גנזיו

כט,  תהילים) ואמרו כולם פתחו מיד יתן לעמו עוז' ה( כט, יא תהילים) שנאמר

 .בשלום עמו את יברך' ה( יא

וצריך עיון מה התקשו הרי  שאלו אותם אם מוכנים לקבל את התורה והם סירבו 

אלם ממש ורק הסתכל וממילא מבינים שעם ישראל כן קיבלו. אלא וודאי לא ש

 בענינם וראה שאין הם מתאימים לקבלת התורה וממילא נתן אותה לעם ישראל.

 ונתן לנו את תורתו

ועתה נתבונן במהותה של הנתינה. הגמרא )ברכות ה.( אומרת: "בא וראה שלא 

כמדת הקב"ה מידת בשר ודם, מידת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב 

"ה אינו כן, נתן להם תורה לישראל ושמח". והדברים ולוקח שמח ואילו הקב

מתמיהים והרי אדם המוכר לחבירו חפץ יצאה מרשות מוכר לרשות לוקח ואין 

המוכר יכול להשתמש בה עוד, ואילו התורה לא יצאה מרשותו של הקב"ה על ידי 

 נתינתה לישראל?

תיבתא הר"ן בדרשותיו )דרוש חמישי( מביא את דברי הגמרא )ב"מ פו.(: במ

דרקיעא פליגי ספק בהרת קדמה לשיער לבן, הקב"ה אמר טהור ומתיבתא דרקיעא 

אמרה טמא. מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני שהוא יחיד באהלות. ומבאר הר"ן 

אף על פי שהוא שהכרעת התורה ניתנה לחכמים לטהר ולטמא על פי שכלם  

א )נט:(: "עמד ר' וכן הוא בבבא מציע היפך מן האמת שכן מחייב השכל האנושי

 יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא".

הרי לנו שנתינת התורה אינה רק ציווי המצוות והאיסורים שבתורה אלא נתינה 

כפשוטה להיות בעלים עליה ולפרשה כפי שכלו של היהודי העוסק בתורה. 

 מדרגה שרק עם ישראל ראוי לה. אדם התורהלנתינה כזו בוודאי צריך להיות 

העולם גם אילו רצו לומר מקבלים אנחנו את התורה לא יכלו להגיע  אומות

לדרגה זו ששכלם יהיה שכל התורה ויוכלו לפרשה כפי שכלם וממילא לא ניתנה 

 להם.
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ועתה מבינים אנו היטב את דברי רב המנונא שזוהי המעולה שבברכות הרי היא 

התורה כוללת את דרגתו המיוחדת של עם ישראל שבגללה נבחר לקבל את 

 ולפרשה כפי שכלו והבנתו על פי המידות שהתורה נדרשת בהם.

נזכה כולנו בימים אלו להתעלות ולהזדכך ולא רק לקבל את התורה אלא להיות 

 אדם התורה שהתורה היא מהותו בכל הרמ"ח והשס"ה.
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, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי

 ס"ושא' שמואל

 "תוספת יום טוב" בשבועות

משאת בנימין )חידושי דינים שבהשמטות בסה"ס אות ד'( כתב וז"ל:  א[ בשו"ת

מצאתי כתוב בשם מהר"ש השני, בליל ראשון של חג השבועות ממתינין עם 

הקידוש עד הלילה ממש, שאם יקדש קודם הלילה יחסר מעט מיום מ"ט לספירה, 

עמק הברכה לאבי השל"ה בס' ות תהיינה", עכ"ל. וכ"כ וכתיב "שבע שבתות תמימ

וכ"כ השל"ה, וכך העתיקו המג"א והט"ז, הפרמ"ג והמשנ"ב ושאר אחרונים )בסי' 

תצ"ד(. וסברת הדבר צ"ת, דהלא הספירה כבר נסתיימה וכו', וכבר נודע מה 

שביארו בדבר דחזינן מהכא שמלבד שצריך לספור את מנין הספירה, צריך גם 

"ימים ספורים", ושה"שבע שבתות" יהיו תמימות מבלי לגרוע אותם בכניסת שיהיו 

ואכמ"ל. אולם יש כאן מלבד הנ"ל מספר נושאי דיון , חג השבועות ביום המ"ט

 יסודיים, וכדלקמן:

בפשטות אין מתפללים מעריב ומקדשים בחג השבועות קודם הלילה  ב[ הנה

ט לספירה לא הושלם. ולפי"ז בכדי שלא נקדים את כניסת החג כל עוד יום המ"

יקשה טובא מדוע דין זה נאמר רק לגבי תפילת ערבית וקידוש ולא לגבי דין תוספת 

יו"ט, אשר כל בית ישראל מקבל תוספת יו"ט בחג השבועות, כפי שמקבלים בכל 

 ער"ש ועריו"ט.

וביותר יש להקשות ע"ד הט"ז עצמו, שבר"ס תצ"ד פסק שמאחרים תפילת ערבית 

ולקמן )בסי' תרס"ח סק"א( חלק על המהרש"ל שכתב שאין לאכול בשבועות 

בסוכה בליל שמיני עצרת אם הוא עדיין יום, כיון שמעיקר הדין צריך לברך "לישב 

בסוכה", אך מכיון וקיבל עליו קדושת שמיני אין יכול לברך, ולכן לא יישב אז 

עשה ע"פ ציוווי  ודאי המוסיף מחול על הקודש הוא"בסוכה. וכתב ע"ז הט"ז וז"ל: 

תורתינו וכבר הלך וחלף ממנו חובת היום מה שהיה עליו קודם זה, והוה כמו לילה 
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הפה הקדוש יתעלה ב"ה שצוה עליו מצות סוכה ביום "ממש". ובסוף דבריו כתב: 

, עכ"ל. ולפי"ז "ההוא, הוא הפה הקדוש שהתיר לו אחר שקיבל עליו שמיני עצרת

ה שהיו"ט הגיע ובא החל מקבלת התוספת יו"ט, ביותר יקשה, דכיון דמשמע מיני

תמימות" ומדוע מקבלים תוספת יו"ט בחג השבועות, ומאי שנא "ע"כ חסר ב

 תוספת יו"ט מתפילת מעריב, וצ"ע.

בשו"ת התעוררות תשובה )ח"ב רצ"ו( התעורר בזה וכתב דאדרבה, להט"ז  ואכן

וש שאמר "תמימות י"ל דכיון דתוספת יו"ט דאורייתא, א"כ נימא ג"כ דהפה הקד

תהיינה", הוא עצמו ציוה להוסיף מחול על הקודש וא"כ קיים מצות "תמימות" עד 

קבלת היו"ט, כי אותו היום האחרון איננו כמו שאר ימי הספירה, אלא יומו מגיע 

עם קבלת היו"ט. ויש להעיר שבדבריו רק הואלנו להבין את אפשרות קבלת תוספת 

שגם לא מצאנו שאסור להקדים תוספת יו"ט  היו"ט מדאורייתא, אך זה ברור

אפשר גם לקבל שבועות כבר מפלג הרי בשבועות לפני הזמן הנקוב להתוספת, ו

המנחה. וע"ז אי אפ"ל שאותה תורה שציוותה על "תמימות", היא ציוותה על 

תוספת יו"ט. מפני שהתורה לא חייבה לקבל תוספת משעה כה מוקדמת, וצ"ע. 

 שר הוא נגד דברי הט"ז בסי' תצ"ד כמובן, וצ"ע.ועוד קשה לפרש כן בא

קושיה אלימתא, דהנה הש"ך ביו"ד ר"ס קצ"ו הביא דברי האגור  יהתקשת ג[ ועוד

)סי' אלף שע"ז( שכתב להוכיח שתוספת שבת אינה מחשיבה את התוספת ללילה 

לכל דבר. וראייתו מדברי התוספות הנודעים בכתובות )מ"ז א'( גבי שמחה 

ופסח וסוכה, וכתב וז"ל: "וכן יש ראייה מספירת העומר דלא  ומאכילת מצה

חשבינן ללילה אפילו בערב שבת דתוספת שבת דאורייתא". והנה א"נ שהפוסקים 

שבסי' תצ"ד מסכימים עם דברי האגור, אשר נקט כן בפשטות ומשמע דכן הוא 

ת, הדין לכו"ע, ע"כ צע"ג שמחד אנו אומרים שלא להקדים מעריב וקידוש בשבועו

ומשמע שהוא חסרון ב"תמימות" מצד התוספות יו"ט. ומנגד נאמר גבי ספירת 

העומר גופא, שלמרות שקיבל שבת יכול עדיין לספור את ספירת היום הקודם, 

 וא"כ חזינן לכאורה שהתוספת אינה גורמת לבוא היום הבא, וצ"ע.



 

 ידעמ'  -אספקלריא 

 

ט"ז שאלתנו הראשונה, בדברי הט"ז בסי' תרס"ח, נראה דאין ההבנה ב ד[ על

פועלת שמגיע ובא לו היום הבא בשעת התוספת אלא שהיום  שבת ויו"טשתוספת 

נשאר יום שישי או ערב יו"ט ורק ע"י התוספת חלים בו דיני השבת. או באופן 

אך עדיין ערב שבת הוא  ,דומה, שבנוסף לחלות דיני השבת גם חלה קדושת השבת

שהמהרש"ל סבר  ,והט"ז שהתווסף בו קדושת ודיני השבת. ובזה פליגי המהרש"ל

עניינה רק להוסיף קדושה ודיני השבת, אך לא לגרע ולבטל  שבת ויו"טשתוספת 

 הערב שבתמתבטלים דיני  השבת ויו"טאת דיני ער"ש. אך הט"ז סבר שע"י תוספת 

. ולפי"ז א"ש, דאה"נ וקבלת תוספת יו"ט דשבועות השבת ויו"טויו"ט ובאים דיני 

י החג, אך התאריך נשאר כשהיה, יום המ"ט, מפני מחילה בזמן התוספת את דינ

שהתוספת לא משנה את היום והתאריך וממילא לא חסר ב"תמימות" )וצריך 

להאריך בדבר בדיני תפילת מנחה דער"ש אחר זמן תוספת שבת, ובדברי התוס' 

 ריש  ערבי פסחים לענין מצה בזמן התוספת וכו', ואכמ"ל(.

פירת העומר אחר זמן תוספת שבת והסתירה מחמת שאלתנו השניה, מס ה[ אולם

מזה לחידוש הפוסקים דשבועות, נראה לחדש חידוש חדש והוא שאכן דלא כנ"ל, 

אלא שע"י תוספת השבת ויו"ט משתנה לו התאריך וזמן התוספת נחשב ליום 

הבא. וממילא כשמקבל תוספת יו"ט ייחשב זמן זה ליום הנ', וממילא ייחסר ביום 

מימות". אולם שאני ספירת העומר שהתאריך שבו משתנה המ"ט, וייחסר ב"ת

מנחות. וע"כ גם אם "התאריך" שאחר קבלת פ"ו דבשעת לילה, וכדברי הש"ס ב

התוספת הוא יום החמישים, מ"מ גבי ספירת העומר משתנה הספירה בזמן 

והספירה שהוא בלילה. וע"כ אף שהיום השתנה מבחינת התאריך, עדיין זמן 

שהיום כבר נחשב לשבת.  לאחרושפיר אפשר לספור גם  הספירה לא השתנה

ודמיא למש"כ הט"ז בסי' תרס"ח שם גבי ק"ש, שא"א לקרות ק"ש לאחר זמן 

מ"מ השמש זורחת ואינו לילה וק"ש קוראים רק בלילה. וכן הוא דהתוספת שבת, 

בספירת העומר, שלמרות שהתאריך שונה ע"י התוספת. אך הספירה משתנה רק 

 , והוא בלילה, וא"ש.בזמן הספירה
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לפי ביאור זה ייקשה דאם תוספת היו"ט משנה את התאריך ממ"ט לנ' והוא  אמנם

חסרון ב"תמימות". א"כ מדוע להפוסקים רק מקדימין מעריב וקידוש ולא מבטלים 

 את קבלת תוספת היו"ט, וכקושייתנו הראשונה. ולקמן יתבאר בס"ד.

קת גדולה האם צריך לאחר את המעיין בדברי הפוסקים יראה מחלו ו[ והנה

התפילה )כמש"כ הט"ז והמשנ"ב וסיעתו( או את הקידוש )כמש"כ המשאת בנימין 

רצה לומר  שיחי' יהושע בחר הרה"ג ר'וסיעתו(, וסיבת פלוגתן צ"ת. וידידי 

דמשגרא דלישניה דהפוסקים משמע שבד"כ קיבלו "תוספת שבת" במעריב ו"שבת" 

"שבת" בתפילה וגם "תוספת שבת" בקידוש.  בקידוש, למרות שאפשר לקבל גם

ודבריו יתבארו עפ"ד הדגול מרבבה )בסי' רס"א( שחילק בין "קבלת תוספת שבת" 

אולם במשנ"ב לא הזכיר חילוק זה  )הגם שעסק בנידון הדגמ"ר  ל"קבלת שבת".

 בסתירת השו"ע מסי' רס"א לסי' רצ"ג(, ואכמ"ל מקוצר היריעה.

נו הפרמ"ג בהאי עניינא, שכתב שאף שבמשאת שאור חדש האיר ל ז[ ונראה

בנימין כתב שרק מאחרים הקידוש, "מ"מ יראה דגם ממתינים בערבית, דהא 

באבילות ונדה י"א שאם התפללו הקהל ערבית שכבר עשאו לילה וכו', א"כ הא 

בעי' תמימות מ"ט יום וכשמתפלל ערבית ומזכיר בתפילה יום השבועות מבעו"י, 

, עכ"ל. והנה בנדה ואבלות אין הנדון קשור לדיני תוספת  הרי חסר ממ"ט יום"

, דמיירי שם בימות החול. וכן ממש"כ דהחסרון משום שמזכיר בתפילה שבת ויו"ט

, אלא דעצם תפילת שבת ויו"טדאין החסרון משום תוספת  נןאת חג השבועות חזי

שב המעריב גורמת להכניס את היום הבא, וכן איזכור חג השבועות גורם שייח

ליום השבועות וממילא חסר ב"תמימות". )ועיין ג"כ שעה"צ תרס"ח י"ב גבי תרתי 

דסתרי(. אולם החולקים סברו שתפילת המעריב ואיזכור חג השבועות בתפילה 

אינו מחשיבו ליום הבא, וכמש"כ העמק ברכה בעצמו, שהרי מצינו בברכות )כ"ז 

 משנה את היום. ב'( דרב התפלל של שבת בער"ש, והיינו דהתפילה אינה

שו"ע הגר"ז כתב שמהטעם שמאחרין להתפלל ערבית, ג"כ אין לקדש ב אמנם

מבעוד יום אף קודם תפילת ערבית, וציין לעיין בסי' רס"א, שעוסק בדיני תוספת 

 שבת ויו"ט, ומשמע מיניה דמדין תוספת יו"ט קאתי עלה, וצ"ע.
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 ינים' עה"תמפנ

והרי חזר הקב"ה על כל  –אשר בחר בנו מכל העמים 

 האומות?

מדוע מברכים אנו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, והרי החזיר 

 הקב"ה את התורה על כל אומה ולשון שיקבלוה?

במסכת עבודה זרה )דף ב ע"ב( איתא, כתיב ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו 

ג(. ומקשה, מאי בעי  -לוה מתימן יבא וגו' )חבקוק ג -ב(, וכתיב א –)דברים לג 

בשעיר ומאי בעי בפארן, אמר רבי יוחנן מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל 

 אומה ולשון ולא קבלוה, עד שבא אצל ישראל וקבלוה.

היה קשה לי אם החזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון שיקבלוה, אם כן 

רכה שתקנו חז"ל במסכת ברכות )דף יא ע"ב( אשר "בחר בנו מכל מאי האי הב

העמים" ונתן לנו את תורתו, וכן בתפילות יום טוב "אתה בחרתנו מכל העמים". 

והרי החזירה קודם על כל אומה ולשון שיקבלוה. ורק לאחר שלא קבלוה בא אל 

 ישראל וקבלוה.

 ר לבני ישראלמה שרצה ליתן לאומות העולם הוא פירוש ודרך אחר מאש

שליט"א מה שכתב הרה"ג יצחק שלמה בן אחי שמחה בונם  הראה לי הרה"ח

)סוכות תרל"ב בד"ה ה' מסיני( וזהו תוכן דבריו, אמרו חז"ל שהחזיר  השפת אמת

התורה לאומות, ויש לפרש על פי מה דאיתא במסכת שבת )דף פח ע"ב( בשעה 

א, רבונו של עולם מה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת להקדוש ברוך הו

לילוד אשה בינינו, אמר להן לקבל תורה בא, אמרו לפניו וכו' תנה הודך על 

השמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה החזיר להן תשובה וכו', והשיב שלא 

 שייך התורה להם כמבואר באריכות שם.

ואם כן קשה איך רצו לקבלה. אך יש לומר כי התורה יש לה כמה פירושים 

 בהקדמת התורה. הרמב"ןים גבוה מעל גבוה, ולמלאכים היה הסוד וכ"כ ודרכ
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אם כן ודאי יש לומר שכאשר החזיר הקדוש ברוך הוא התורה לאומות העולם 

לקבלה, היה גם כן הפירוש בגשמיות יותר מאשר לבני ישראל, כי לבני ישראל 

לקבלה, ניתנה התורה בדרך שלמעלה מהטבע. ועל ידי שלא רצו אומות העולם 

כי מה  –ניתן גם דרך הנ"ל לישראל. וזה מה שאמרו ז"ל למה פתח בבראשית 

 שמיוחד לבני ישראל הוא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה לישראל.

פירוש, חיות התורה שיש תוך מעשה בראשית  –והתשובה היא כח מעשיו הגיד 

את מה שרצה  –לבני ישראל, לתת להם נחלת גויים  –והטבע, הגיד גם כן להם 

ליתן לאומות העולם חלקם בתורה, וכאשר לא רצו, נתן גם את זאת לבני ישראל, 

 עכתו"ד.

ליתן לנו התורה בדרך גבוה  –מכל העמים  דייקאאשר בחר בנו ובזה יובן מה הוא 

 שהיא למעלה מהטבע.

 

 מעולם לא היתה כוונתו ליתן התורה לאומות העולם

( שכתב, מה ידרוש טז בד"ה אי נמי אפשר ) להחיד"א באהבת דודשוב ראיתי 

שאמרו דהקדוש ברוך הוא החזיר התורה לעשו וישמעאל ולכל אומות העולם ולא 

קבלוה, מבואר בזהר הקדוש )פרשת בלק דף קצב ע"ב וקצג ע"א( דחס ושלום 

שהיה סלקא דעתך ליתן התורה להם, כי הרי חלק ה' עמו. רק כדי שלא יתקנאו 

נו הטהור ידע )קוב"ה( דאי יהיב אורייתא לישראל עד לא אומות העולם, וכלשו

אודע לון )עד שלא יודיע לאוה"ע(, בכל יומא הוו רדפין לן לישראל עלה, וקטלין 

לון וכו', ובגין כך ירתו )ירשו( ישראל אורייתא בלא ערעורא ובלא קטרוגא כלל, 

 בריך הוא בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמיא.

ו שיתנה לישראל, וכמו שאמר שרו של עשו, מאריה ולא עוד אלא שחילו פני

דעלמא טול אורייתך, ולא יהא חולקא ואחסנה )חלק ונחלה( לי בה, אבל אי ניחא 

קמך, הא עמא בנוי דיעקב לון אתחזי )להם ראויה( וכו'. ושרו של ישמעאל שרי 

                                                
 יג(. –)בשלח  נחל קדומיםוראה עוד מה שכתב בספרו  י
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לאתחננא קמי מאריה )התחיל להתחנן לפני אדונו( אמר ליה מארי דעלמא תרין 

 ן נפקנא מאברהם, הא בנוי דיצחק הב לון ולון אתחזי )ולהם ראויה( וכו' שם.בני

ט( שלו, אפשר דמה שהחזיר התורה לשרי  –)שיר השירים  בחומת אנךעוד כתב 

אדום וישמעאל, לא היתה כוונתו לתת להם התורה חס ושלום, וכבר ידע שלא 

והשאר הם קוצים  ירצו לקבלה, ועשה זה לפרסם בעולם, דישראל הם עם סגולתו,

 כסוחים, עכ"ד.

ומתבאר מדבריו כי לא היתה כוונתו יתברך לתת לאומות העולם  התורה כלל, 

 אשר בחר "בנו" מכל העמים ונתן "לנו" את תורתו. ושוב מוכח

איר מחיאל ילמה שגאון ה)ה"ה  הרב המשי"בשוב מצאתי למר גיסי הגה"ח 

והוא בשנתו הנ"ב, חבל על דאבדין  לום( ז"ל, )נלב"ע בין כסא לעשור בזאת השנהב

)שבועות אות תשנט( מועדים  –שואל כענין ולא משתכחין ת.נ.צ.ב.ה.( בספרו 

שהביא עשרים ושש מראי מקומות למחברים הנושאים ונותנים בקושיא זו, 

)ח"א דרוש ח בד"ה  יערות דבשבספרו רבי יהונתן אייבישיץ ז"ל  ובראשם הרב

 ובזה תבין(.

שנזכה לקבל התורה כדבעי ויערב נא את דברי תורתו בפינו ובפיות יעזור הבוב"ה 

כל עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי 

 שמך ולומדי תורתך לשמה אכי"ר.
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 המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 הליכות והלכות לחג השבועות

האדם שמחה יתירה, מפני שהוא יום שניתנה בו  "בחג השבועות ראוי שישמח בו

תורה והכל מודים בקדושתו, הגדול מקדושת שאר הימים טובים" )סדר היום סדר 

 חג השבועות(.

 ארבעה שמות לחג השבועות

: כדכתיב )שמות כג, טז( "וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע א. חג הקציר

שבועות חל בה, שמהם על שם עונת החיטים שחג ה הטעם בשם זה:בשדה". 

 מקריבים את שתי הלחם, ראשית כל ביכורי הפירות.

: דכתיב )שמות לד, כב( "וחג השבועות תעשה לך בכורי קציר ב. חג שבועות

: על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו וביום החמישים חג הטעם בשם זהחיטים". 

 לה' ולתורה )מטה משה תרצ(.

נשבע ה' שלא יחליף אותנו ואנו נשבענו שבועות מלשון שבועה, ש טעם אחר:

לפי ששם  טעם אחר:שלא נחליף אותו )אור החיים בספר טור ברקת סימן תצד(. 

' ביכורים, ב' שבועות, ששבועות כולל בתוכו כל השמות שנתנה התורה לחג הזה, 

 ' תורה )בשם הגר"א מווילנא(.ת' עצרת, ע

"וביום הביכורים בהקריבכם מנחה : כדכתיב )במדבר כח, כו( ג.חג )יום( הביכורים

 חדשה לה' בשבועתיכם מקרא קודש יהיה לכם".

על שם לחם הביכורים שתי הלחם מביכורי קציר חיטים, הטעם בשם זה: 

שמקריבים קרבן מנחה בבית המקדש כנאמר )ויקרא כג( "ממושבתיכם תביאו לחם 

 ".תנופה שתים, שני עשרונים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים לה

ועל שם עונת הביכורים המתחילה בחג השבועות בה כל אחד מצווה להביא את 

 ביכורי פרותיו של שבעת המינים לפני ה' לבית המקדש.
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: אינו מן המקרא אלא חכמים קראו כך לחג זה כמו שמצאנו )ראש ד. חג עצרת

 השנה א( "בעצרת נידונים על פירות האילן".

שבכל חג יש שני מיני עבודות לקדוש ברוך  , מלשון עצור לפיהטעם בשם עצרת

הוא, אחד מצוות החג כגון בפסח אכילת מצה מרור וכו', ויש עוד סוג של איסור 

אחד שאנו עוצרים מעשיית מלאכה ועל  ןעשיית מלאכה, ובחג שבועות יש רק עני

 שם זה נקראת עצרת )טעמי המנהגים תרטו בשם קדושת לוי(.

ממלאכה, ובימי פסח וסוכות אינו עצור ממלאכה עצרת מלשון עצור  טעם אחר:

לפי שיש חול המועד שמותר במלאכה בדבר האבד, מה שאין כן שבועות שהוא 

יום אחד ואסור גם במלאכה גם בדבר האבוד, לכן נקרא עצרת )טעמי המנהגים 

 תרטז בשם קדושת לוי(.

ח, לפי שעיקר ענינו של חג שהוא שמיני שאחר שבעת ימי חג פס טעם אחר:

שהוא קשור אליהם המשכם וסיומם וימי הספירה אינם מפסיקים ביניהם שהם 

כחול המועד, ושמיני הוא כשמיני עצרת שאחר הפסח ולכן קראו עצרת כלומר 

 עצרת של פסח )מטה משה תרצ(.

: לפי שביום זה ניתנה תורה, דקיימא לן כרבנן דאמרי )שבת פו, ב( חג מתן תורה

טה משה תרצ(. ולא אומרים חג קבלת התורה לפי בו' בניסן ניתנה תורה )מ

 שקבלת התורה היא בכל ימות השנה ואילו מתן תורה היה רק ביום הזה.

רמז : חג השבועות לעולם לא יחול בימים גה"ז, ימים שבהם יחול חג השבועות

על פי הפסוק בתהילים )י, טז( "אבדו גוים מארצו", ביאור הדבר שהגוים  לדבר:

אבדו )ספר  -א רצו לקבל את התורה ולכן לא יחול עצרת אלא באבדו בשביל של

 קושיות לאחד מהראשונים אות רלא(.

* 
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 מנהג לאכול מאכלי חלב

ונוהגים בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות )שו"ע או"ח תצד 

 ג(.

 הטעם באכילת מאכלי חלב

, כך ר לחגיגהאחד זכר לפסח ואחד זכש . בדומה לשתי תבשילים בפסחא

 בשבועות אוכלים מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר )רמ"א תצד, ב(.

ות ולא היה להם מה לאכול לפי והיו ישראל בהר סיני נצטוו על המצכשלפי ש. ב

שהכלים היו אסורים וגם לשחוט לוקח כמה ימים עד שימצאו את כל מה שנדרש 

הלכות, ולכן אכלו רק בדיקת סכין ואחר השחיטה לנקר ולמלוח הבשר ועוד  ,לכך

 )משנ"ב תצד ס"ק יב(. חלב ולזכר זה אנו אוכלים מאכלי חלב

דאיתא בזוהר )ויקרא צז, ב( שאותן ז' שבועות היו להם לישראל ז' נקיים  .ג

דוגמת אשה המטהרת מנדתה, וידוע שהדם נעכר ונעשה חלב )בכורות ו, ב( והיינו 

 צד ו(.מדין לרחמים ומנהג אבותינו תורה היא )מג"א ת

. על פי המדרש )תהילים ח, ב( בשעה שהמלאכים באו אל אברהם עשה ד

לפניהם חמאת חלב ובן בקר והם אכלו בשר וחלב, וכשרצה משה לקבל את 

התורה אמרו המלאכים לקב"ה "תנה הודך על השמים" אמר להם הקב"ה הרי 

אכלתם בשר וחלב אצל אברהם ואיך תקבלו את התורה שאוסרת אכילה כזאת, 

ולכן אנו אוכלים מאכלי חלב ובשר ונזהרים לא לערבב זה בזה כדי לומר שבזכות 

 מצווה זו קיבלנו את התורה )באר היטב תצד ס"ק ח(.

. על פי הגמ' )בכורות ו, ב( שמקשה חלב מנין שמותר לאכול הרי הוא אבר מן ה

ורה החי, ומתרצת כדכתיב )שמות ג, ח( "ארץ זבת חלב ודבש", ולפי"ז קודם מתן ת

היה איסור אכילת חלב מדין אבר מן החי שהם חלק מז' מצוות בני נח ורק אחר 

מתן תורה הותר להם אכילת חלב ולכן אנו אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות 

 להראות שרק על ידי התורה הותר חלב לאכילה )טעמי המנהגים תרכב(.
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 44ועות לזכר אוכלים מאכלי חלב בשב לכן אנו. 44של חלב היא  אהגימטריי ו.

)לב דוד מהרב הימים שבהם שהה משה על הר סיני ולמד את התורה כולה 

 החיד"א(.

מסמיכת הפרשיות בתורה אנו מוצאים את חג השבועות ליד איסור בשר וחלב  ז.

דכתיב )שמות כג, יט( "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' לא תבשל גדי בחלב 

 עמים בשם השל"ה(.אימו" ולכן אנו אוכלים מאכלי חלב )מט

. כיון שביום זה נמשה משה מן המים כדאיתא )סוטה יב, ב( שנולד בז' אדר ח

ושלושה חודשים היה ביאור ואותו היום משתה אותו בת פרעה ולא רצה לינק 

מחלב נכרית לפי שאמר פה שעתיד לדבר עם הקב"ה יגע בנכרית עד שבאה אמו 

 חלב )ספר מטעמים( והניקה אותו ולכבודו של משה אוכלים מאכלי

לפי שהתורה אוהבת שפלות ולכן בימי קדמונים היו לומדים על הארץ ומאכלי ט. 

חלב הם מאכלי קטנות כמו שדרשו חז"ל את הפסוק במשלי )כז, כז( "ודי חלב 

עיזים ללחמך" ביאור די לו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו, 

 תאכלם )טעמי המנהגים תרכה(.ומבאר רש"י די לך בחלבם ולא תשחט ו

. בתורה ישנו תרי"ג מצות, רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים של אדם, י

ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה ימים שבתורה, כנגד כל יום יש מצוות לא 

תעשה אחרת צא וחשוב ותמצא שמצות לא תעשה של בשר וחלב חלה ביום 

 השבועות.

שבספר החינוך היא שלא לאכול בשר וחלב כמו כן מצוה קי"ג במנין המצות 

מצווה זו היא מצות הס"ו במנין מצות לא תעשה ומקבילה ליו"ט שני של שבועות, 

החל ביום הס"ו מר"ח ניסן שהוא ראש חודשים ראשון לחודשי השנה שממנו 

 מתחילים לספור ספירת הימים והחודשים )ר' חיים ויטל, ספר עצרת(.

ת העומר, ואמרו חכמים שיש לעשות סעודה לגומרה לפי שגמרו לספור ספיריא. 

של מצווה )שו"ע תרס"ט בהג"ה מדברי הטור(, על כן עושים סעודה עם מאכלי 

חלב, שכן עם יעשה סעודה עם בשר אין בזה היכר שעושה לשם גומרה של מצווה 
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אלא לשם יו"ט על כן עושים סעודה זו במאכלי חלב )מדרש פנחס אות נ הו"ד 

 (.במשנת יעקב

מיד שקיבלו ישראל את התורה נעשו תשושי כוח מפני שהתורה מתשת כוחו  יב.

של אדם, וע"כ אכלו מאכלי חלב שהוא רפואה ומחזירה כוחו של אדם לקדמותו 

 )לב דוד מהרב החיד"א(.

לפי שביום מתן תורה נעשה עם ישראל כבריה חדשה ונהפכו להיות כקטן  יג.

שהוא מאכל ורפואה לילדים ותינוקת )ספר  שנולד ע"כ היו זקוקים למאכלי חלב

 עצרת(.

כתיב )במדבר כח, כו( "וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה'  בדרך רמז:

שבועותיכם" ר"ת חלב )הגהות מוהר"א אזולאי תצד בה' לדשה "חבשבועותיכם" 

 ב(.

 זמן האכילה

רבינו ח"ב : לאכול בסעודת ליל החג, וכן נהג בעל הקה"י )אורחות יש הנוהגים

לעשות קידוש חלבי בבוקר ואחר  (, ויש שנהגו:עמוד צח אות ג, מנהגי אמשטרדם

: לאכול בסעודה ויש שנהגוכך סעודה בשרית )דרכי תשובה סימן פ"ט ס"ק יט(, 

 .בבוקר )מנהגי וורמיישא(

 הטעם לנוהגים לאכול סעודה חלבית בלילה

מכבידה על האדם וגורמת  כיון שנוהגים להיות ערים בליל שבועות ואכילת בשר

 .לעיפות, על כן אוכלים מאכלים קלים של חלב )שערי ימי הפסח פרק ד(

כיון שיש ענין לאכול מאכלי חלב, ויש מצווה לאכול בשר ביו"ט, עדיף  טעם אחר:

לאכול מאכלי חלב בלילה שאז יש פחות חיוב שמחה ואת הבשר ביום שאז עיקר 

 )שם(. חיוב השמחה

 לי חלב בלילהסמך לאכילת מאכ

כתב בספר משנת יעקב על פי מה שכתב שהטעם באכילת מאכלי חלב לפי 

שצריך לעשות סעודה לגומרה של מצווה, וא"כ צריך לעשות סעודה לגומרה של 
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מצוות ספירת העומר, ואם יעשה בבשר ויין אין היכר בדבר שעושה הסעודה 

מאכלי חלב באה  לגומרה של מצווה ולכן אוכלים מאכלי חלב, ומפני שסעודת

 בשביל גומרה של תורה צריך לעשותה בלילה שזה זמן גמר המצווה.

 הטעם לנוהגים לעשות קידוש חלבי ואחר כך סעודה בשרית

לצאת ידי כל הדעות לדברי המג"א )תקמו ס"ק ב( שאומר שעיקר שמחת יו"ט 

ת נוהגת בלילה, ולדעות שאין שמחה אלא בבשר ויין וצריך לאכול בשר גם בסעוד

 היום )דרכי תשובה פ"ט ס"ק יט(.

 הטעם לנוהגים לאכול סעודה חלבית ביום

וכן לטעם של המשנ"ב לקמן לפי שלא נאסר עליהם אכילת חלב אלא ביום. 

זכר לשתי הלחם אחד לחלב ואחד לבשר, שתי הלחם הקרבתם  לטעם של הרמ"א

 ביום היא )שערי ימי הפסח שער י"ב(.
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ן ריינר, מח"ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הרב יוחנ

 ומועדים התורה עללבנו', 

 גם היום והלילה השתנו בעם ישראל –ממתן תורה 

 חלות יום "פסח" ו"שבועות" בשנת יציאת מצרים

הטור כותב בשם הסדר עולם שי' בניסן בשנה שיצאו ממצרים היה בשבת, ולפ"ז 

  יום ראשון של חג פסח בשנת יציאת מצרים היה ביום חמישי.

"החוק יעקב" לפי זה יום שני של חג הפסח בשנת יציאת מצרים היה  והקשה

ביום שישי, וגם יום החמישים יוצא ביום שישי ערב שבת, וממילא חג שבועות 

שהוא ביום החמישים חל בערב שבת, וקשה שהגמרא שבת פו' מסכימה שלכל 

ביום  תורה, ולפי החשבון הנ"ל יוצא שחג השבועות לא נחגג הדעות בשבת ניתנה 

 וקושיה זו גם הקשה המג"א אור"ח תצד'.  מתן תורה???

ומתרץ החתם סופר על פי ההפלאה, שרק אצל היהודים הלילה מתחיל את 

היום, ואילו אצל בני נח היום מתחיל בבוקר והלילה מסיים את היום שעבר, כמו 

 שכתוב בפרשת בראשית בפסוקים הנוגעים בעניין תפקיד המאורות "והיו לאותות 

ולמועדים ולימים ושנים" ובפרשת נח כתוב "ויום ולילה לא ישבותו" קודם יום 

 לילה. ואחר כך 

ולכן, עם ישראל עד מתן תורה ספרו ימים כבני נח, ולכן ביום השני של פסח שבו 

התחילו לספור ספירת העומר הם ספרו ביום שישי בלילה שזה בעצם ליל שבת כי 

בני נח, ולכן שבועות יוצא בשבת זה היה היום ה  זה עדיין היום השני של פסח לפי
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אבל עדיין קשה לי, שהרי שעוד קודם תחילת חג פסח נצטווו במצוות "החודש  

וכפי  הזה לכם", שעל היהודים לספור שנה לפי הירח ולא לפי השמש כמו בני נח, 

  שהארכנו בחשיבות העניין.
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עדיין המשיכו לקבוע כמו בני נח ולא כפי  ואם כן למה בעניין קביעת הימים

היהדות, ולפי בריאת העולם, כמו שכתוב "ויהי ערב ויהי בוקר" שהלילה מתחיל 

  את היום?? 

אלא נראה לתרץ בפשטות שרק במתן תורה הם התעלו לגמרי להיות שונים  

ה שונ לגמרי מהגויים גם קביעת הימים, כי על ידי התורה הקדושה, יום אצל יהודי 

  לחלוטין מיום אצל גוי.

וייתכן לתרץ עוד, שהרי יש דין שגוי ששבת חייב מיתה, ולכן עם ישראל לפני 

מתן תורה לא קבעו את היום לפי היהדות, כך יוצא ששמרו שבת על פי בני נח, 

 אבל בעצם הם חיללו שבת על פי היהדות. 

 בחידוש נפלא ביותר –בדרך אחרת 

י חברי ר' נתן פעלד שליט"א באופן נפלא ביותר, את קושיית החוק יעקב תירץ ל

שהרי הגמרא ראש השנה ו' ע"ב אומרת שחג השבועות פעמים בה' סיון פעמים 

בו' ופעמים בז' סיון, תלוי האם ראשי החודשים של אייר וסיון היו מלאים = ה' 

סיון, או אחד מלא ואחד חסר = ו' סיון, או שניהם חסרים = ז' סיון, ובעצם חג 

 של ספירת העומר. 54בועות תמיד הוא היום ההש

אומנם בשנה שיצאו ממצרים יום החמישים היה בערב שבת כפי שנזכר למעלה, 

ולכל הדעות בשבת ניתנה תורה, אבל ככתוב בחומש בפרשת משפטים ומבואר 

ברש"י בפרשת יתרו ובפרשת משפטים שלפי הדעה בגמרא שהתורה ניתנה בו' 

שזה היה בערב מתן תורה  –שה ונשמע" יוצא בה' סיון סיון עם ישראל אמרו "נע

שזה ערב שבת, וכתוב בגמרא שבת פח' שהקב"ה שמח מאוד בעם ישראל שדיברו 

בלשון של מלאכי השרת, והם התעלו בכוח זה להיות "בני בכורי ישראל" כמו 

 שכתוב בגמרא שבת פט' עב'.

החמישים באותו שנה שבתות דהיינו יום  7ואכן חג השבועות שבא אחרי ספירת 

של מתן תורה הוא היה היום של ערב מתן תורה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע 

וקבלו על עצמם התפקיד להיות בני בכורי ישראל של הקב"ה, ולכן יש לומר 
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שנקבע חג השבועות ביום החמישים של הספירה שזה גם יום הביכורים להזכיר 

ות הבכור של הקב"ה בערב מתן שבני ישראל קבלו על עצמם את התפקיד להי

 תורה.

לחם מהביכורים של חיטה, וחג השבועות נקרא  2ולכן בחג השבועות מביאים 

יום הביכורים בפרשת פנחס בגלל לחם הביכורים, ומאז גם מביאים את הביכורים, 

וזאת להורות שמאז עם ישראל התעלה להיות בני בכורי של הקב"ה, כי הם גדלו 

ם הנקרא "מנחת ביכורים" בפרשת ויקרא, וזה בחינת הבכור מבחינת עומר שעורי

של עומר שעורים שמביאים ביום שני של פסח שהוא גם מאכל אדם וגם מאכל 

בהמה, שזה בבחינת התחלה של הבכורה של ישראל הנקראים ראשית תבואתו 

שדומה לשעורה שהיא ראשית התבואה ככתוב במכת ברד כי השעורה אביב, 

עדיין לא הגיעו למדרגה הגבוהה של הבכורה של "נעשה  אומנם עם ישראל

ונשמע", והם גדלו למדרגה זו בחמישים יום והגיעו לבחינת בכור אדם שדומה 

לשתי הלחם שנקראים לחם הביכורים מחיטה שזה שהוא מאכל אדם, כמאמר 

חז"ל אתם קרויים אדם, וחג השבועות שהוא גם יום הביכורים ניתן להיזכר ולשבח 

י ישראל שקבלו את התפקיד להיות הבכור של הקב"ה במדרגה גבוהה של את בנ

 נעשה ונשמע.

ואלא שיש לתמוה שאם כן למה קוראים בתורה בחג השבועות את מתן תורה 

בפרשת יתרו ולא את הנכתב בפרשת משפטים את עניין "נעשה ונשמע" ועניין 

 ספירת העומר ויום החמישים שזה עיקרו של יום??

ץ ר' נתן שליט"א שמאז תקנת הלל הנשיא תיקנו שהחגים יקבעו בלוח ועל זה תיר

השנה לפי החשבון של חודש אחד מלא וחודש אחד חסר ולא לפי עדים, ותיקנו 

שיום החמישים של הספירה יוצא תמיד ביום ו' סיון, וכך יוצא שחג השבועות 

ל הבכורה בזמנינו זה גם יום החמישים של הספירה וזה היום של קבלת התפקיד ש

וזה גם זכר ליום מתן תורה לפי הדעה בגמרא שהתורה ניתנה בו' סיון, ולכן 

מתאים לקרוא את פרשת קבלת התורה ועשרת הדברות בחג השבועות כדי 

להזכיר את העשרת הדברות שיש בהם היסוד של האמונה שבני ישראל קיבלו על 
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רו נעשה ונשמע עצמם כאשר הם קבלו את תפקידם של "בני בכורי ישראל" ואמ

 ביום החמישים.

רק שיש לדון, שאם הטעם לקרוא את פרשת מתן תורה בו' סיון בהיותו יום 

החמישים לספירה שיש בו את חשיבות אמירת "נעשה ונשמע" וכאמור, וגם 

החשיבות של יום מתן תורה לפי הדעה בגמרא שהתורה ניתנה בו' סיון, אם כן מה 

בחג השבועות באופן שיצא יום החמישים בז'  נאמר כלפי קריאת פרשת מתן תורה

סיון בזמן שהיו או יהיו מקדשים את החודש על פי עדי ראיה, והרי לפי הדעה 

שהתורה ניתנה ב' סיון זה לא יום נתינת התורה ולא בתאריך בחודש שאמרו בו 

 נעשה ונשמע, אלא רק יום החמישים ותו לא!!!

יבות עצומה לקרוא פרשת מתן אלא הדברים פשוטים שבלי שום ספק, יש חש

תורה גם ביום ז' סיון מלבד שיש דעה בגמרא שז' סיון הוא יום מתן תורה, אלא גם 

לדעה שבו' ניתנה תורה עדיין יש חשיבות עצומה לז' סיון, שלפי הדעה הזאת זה 

יום של מחרת מתן תורה וזה היום שבני ישראל היו ניגשים לקיים למעשה את 

 בשנת יציאת ביום החמישים בערב מתן תורה. הנעשה ונשמע שקיבלו
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 בישול קדירת בשר ליד קדירת חלב

 האם אפשר לבשל סיר בשרי ליד סיר חלבי זה לצד זה?

ליד  מכוסה במכסהאכל בשרי בקדירה בשרית מעיקר הדין מותר לבשל מ תשובה:

על חצובה אחת או בכירה חשמלית  מכוסה במכסהמאכל חלבי בקדירה חלבית 

, אלא שיש להיזהר משני דברים, האחד שלא יתיזו טיפות מזה לזה, והשני יאאחת

 ולא יעבור זיעה )'אדים'( מזה לזה. יבשהקדירות יהיו שניהם מכוסות

ות ומצויות בזה, כתבו הפוסקים שלא לעשות כן אמנם למעשה מפני חששות רב

 .יגולא לבשל בשר וחלב בזמן אחד כשהם אחד ליד השני

* 

 יו"ט -שאלות בענייני שבת

 חשב על בשר חי או על נרות שהם מוקצה ביו"ט

מי שחשב בטעות שבשר חי ואורז לא מבושל ונרות וגפרורים הם מוקצה ביו"ט, 

 האם יש בהם דין מיגו דאיתקצאי? ובתוך יו"ט התברר לו שאינם מוקצה,

 : יש להחמיר שנשאר לו דין מוקצה כל יו"ט.תשובה

                                                
בסי' קי"ח, א' מבואר ברמ"א שלכתחילה אין לבשל מאכל היתר ליד נכרי המבשל מאכל איסור, וכ' הש"ך  יא

קי"ב כתב הטעם משום חשש סקל"ו שטעם האיסור משום חשש ניצוצות שניתזים מקדירה לקדירה, והט"ז שם ס

שיחליף עם האיסור ולא ירגיש, ויש בזה ב' נפק"מ, האחד בקדירות מכוסות שאין חשש ניצוצות כמש"כ הש"ך שם, 

והשני בישראל המבשל בשר וחלב בעצמו )בלי נכרי( שאין חשש החלפה כי רואים ברור את ההבדל. והגר"א שם 

מע קצת בחכ"א, ועכ"פ בכה"ג שהישראל מבשל בשר וחלב בקדירות וכן הפר"ח שם סקל"ח פירשו כהש"ך, וכן מש

 מכוסות מותר בין לש"ך ובין לט"ז. 
אם רק קדירה אחת מכוסה, יתכן שיעברו אדים מהקדירה הגלויה לדופני הקדירה המכוסה כשהיא גבוהה יותר  יב

 וסמוכה, ויש לשים לב לזה.
ה סי' צ"ב בקצר סקע"ג ובארוך סקנ"ו, ועי' דרכ"ת סי' קי"ח פר"ח שם סקל"ח וערוה"ש שם סקל"ב ויד יהוד יג

 סקע"ט שהביא עוד פוסקים שכתבו כך. ועי' ברמ"א סי' צ"ה, ו', אמנם הש"ך שם כתב שדוקא במגולין. 
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כי הכלל הוא כך: חשב על חפץ שהוא מוקצה במציאות כגון משום חסרון 

שימוש והתברר לו בשבת שאינו מוקצה במציאות כגון שהוכן לשימוש, הרי 

 .טומשום מיגו דאיתקצאי ידהחפץ נשאר מוקצה לגביו

חפץ שהוא מוקצה בדין והתברר לו ביו"ט שאינו מוקצה, יש האוסרים  חשב על

 .טזלטלטלו ויש המתירים לטלטלו

* 

 בר מצוה בימי ההשלמה של חג השבועות

י"ב סיון, יש לדון אם יתחייב בעולת  -קטן שנעשה בר מצוה בין התאריכים ז'

 .ראיה ובשלמי חגיגה במקרה שהביא ובמקרה שלא הביא אותם בחג השבועות

והנה, המג"א בסי' רס"ז סק"א הביא את המרדכי במגילה סי' תשצח שדן אם 

סומא רח"ל יכול להוציא את בני ביתו ידי חובה שהרי חיובו רק מדרבנן והם 

חייבים מדאורי', ומוכיח שיכול מפני שיכול להתחייב אם יתפקח, ומי שבהמשך 

יא אחרים החייבים יתחייב מדאורי', כבר היום שחייב רק מדרבנן יכול להוצ

מדאורי' ידי חובה, וכמו שמועיל קידוש מפלג המנחה אע"פ שתוספת שבת מדרבנן 

לשיטתו ולשיטת הרמב"ם וכמו שמי שאכל כזית יכול להוציא למי שאכל כדי 

שביעה כי יכול לאכול עוד ולהתחייב מדאורי', ומבואר שאם יתחייב בהמשך 

 י חובה אע"פ שעכשיו חיובו רק מדרבנן.מדאורי' א"כ כבר עכשיו יכול להוציא יד

ובמג"א הקשה מהמבואר בסי' קפ"ו שקטן אינו יכול להוציא את הגדול בברהמ"ז 

 אע"פ שבהמשך יגדל ויתחייב גם הוא מהתורה, ומבואר שאין זה מועיל.

                                                
 ואם הוא הבעלים, אפשר שממילא נאסר בטלטול לכל העולם, עי' סי' רס"ג סקנ"ז, וצ"ע. יד
ם, וכן משמע שם במ"ב סקנ"ב וכ"כ הפמ"ג בסי' ש"י במ"ז סק"ד וכתב שהלבוש מתיר, סי' תצ"ח, ג' באה"ל ד"ה א טו

 אך מלשון המ"ב שם סקי"ז שהעתיק את לשון רש"י נראה שסבר כהפמ"ג.
בפמ"ג פתיחה כוללת סדר הנהגת שואל ונשאל ח"א אות ה כתב שאם חכם אסר דבר ובשבת התברר שטעה  טז

סי' מ"ט סקי"ג משמע שאין בזה איסור מוקצה וכן משמע בדברי הגרשז"א זצ"ל בדין י"ל דהוי מוקצה. ובחזו"א 

בשש"כ פרק כ"ב הע' ל"ו והע' ל"ז, וצ"ע מאי שנא מהנ"ל שאסור, ובמנחת שלמה כתב הגרשז"א זצ"ל שיש לחלק 

אם  בין אם טעה לגמרי מתחילת הקצאתו וא"כ הקצאתו מעיקרא היתה טעות שזה אינו נחשב הקצאה כלל לבין

מתחילה הקצה באמת ואז היה איסור באמת ואח"כ השתנה המציאות להיתר )נוסף חלב ויש ששים כנגד הבשר, 

הבהמה נכנסה לתוך התחום( והוא לא ידע ונשארה הקצאתו הראשונה ששם נחשב מוקצה, ומ"מ קשה למעשה 

 להקל בזה נגד הפמ"ג לאחר שגם משמעות המ"ב כאן גם כן כך.
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ובמנ"ח תי' שקטן אין לו חיוב כלל ואפילו מדרבנן אלא שאביו מחויב לחנכו 

לוי במח' רש"י ותוס' בברכות דף מח: והרמב"ן בקידושין מדרבנן, אבל דבר זה ת

לא. והר"ן במגילה כ., ועי' מנ"ח מצוה ל"א אות י, וע"ע וביום השבת בהערה 

בתחילת סי' ל"ז. ובח"א חילק בין אם המחויב עצמו מדרבנן מתחייב אח"כ 

מדאורייתא אלא שעכשיו מקדש בתוספת שבת דרבנן לבין אם המחויב מדרבנן 

הוציא אחרים ידי חובה במה שחייבים מדאורייתא, וגם זה צ"ע לפי מברך ל

שהמרדכי מדבר לגבי סומא שחייב מדרבנן ורוצה להוציא את בני ביתו בקידוש 

שמחוייבים מדאורייתא וכן מוכיח שם ממי שאכל כזית פת ורוצה להוציא ידי 

 חובה את מי שאכל כדי שביעה.

, כגון בשבת שאמנם במצוה זוך יתחייב ואולי י"ל שהמרדכי מדבר באופן שבהמש

לשיטתו תוספת שבת מדרבנן אבל בהמשך יתחייב בשבת זו מדאורייתא, וכן 

בקידוש יתכן שיתפקח היום ויתחייב במצוה זו מדאורייתא, וכן יכול לאכול עוד 

ולהתחייב מדאורי' על אכילה זו, אבל בקטן שגם אם יגדיל לא יתחייב במצוה זו 

על לחם אחר א"כ לא מהני  במצוה אחרתיתעכל אלא יתחייב  שהרי הלחם כבר

 מה שהגברא יתחייב במצוות מדאורייתא.

ובגליון הגרעק"א סי' קפ"ו, א' דן לגבי קטן שאכל לפני שהגדיל ובירך ומיד הגדיל 

אם יתחייב שוב בברהמ"ז מהתורה לפי מה שייסד הפמ"ג והמשנ"ב שהמחייב הוא 

אה שלפי"ז יהיה פטור משום שבירך כשהיה חייב מצב השביעה ממה שאכל, ונר

מדרבנן ובשביעה זו עצמה בהמשך התחייב מהתורה ולכן בזה יש לפסוק כהמרדכי 

 שמועיל מה שבירך בקטנותו שהיה חייב בזה מדרבנן.

ולפי"ז בנידון דידן, כיון שכשיגדיל יתחייב במצוה זו של עולת ראיה ושלמי חגיגה 

שהיה חייב מדרבנן ודאי מועיל לו לגדלותו, ובזה  אלא שהוא תשלומין, א"כ מה

ודאי יש לפסוק כהמרדכי כיון שבהמשך יתחייב מדאורייתא במצוה זו עצמה 

 בהמשך.

ואפשר שיש להוכיח כן ממש"כ הרמב"ם חגיגה פ"ב ה"ה לגבי חיגר ונתפשט 

במשך ימי החג האם מתחייב בתשלומין, ולמה לא נקט דוגמה פשוטה של קטן 
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ויש להעיר כן בלשון הגמ' בחגיגה דף ט., ובע"כ משום שבזה באמת והגדיל 

מועיל לו ואינו מתחייב שוב בתשלומין כיון שבהמשך מתחייב מדאורייתא במצוה 

זו עצמה וכדברי המרדכי במגילה ועי' מנ"ח מצוה ת"צ ומצוה פ"ח שעמד בחקירה 

מש"כ שבזה ודאי זו ובמצוה ת"צ נטה להוכיח שמועיל מדברי המרדכי, ולענ"ד כ

 יש לפסוק כן.

וכן מוכח מדברי הרמ"א בסי' נ"ג, י שכתב שאין לקטן לעבור לפני התיבה בתפלת 

ערבית בפלג המנחה של לפני כניסתו לגיל י"ג, וכתב בשו"ת משיב דבר ח"א סימן 

י"ח שמשמע מדברי הרמ"א שהוא בעצמו יכול להתפלל ערבית מבעוד יום, ולא 

ק שאינו יכול להוציא אחרים ידי חובתו, ואם נימא דלא יצא, ימתין עד הערב, ור

היה אסור להתפלל לפני גדלותו, דהרי מיד כשתחשך יתחייב להתפלל שנית נמצא 

דתפלה ראשונה לבטלה, ומדלא חשו רק לעבור לפני התיבה מוכח שקטן שעשה 

 מעשה בקטנותו, אינו צריך לחזור ולעשותו כשיגדיל.

בנין שלמה )בדרשה לבר מצוה( למה לא כתב הרמ"א  כיוצא בזה הקשה בשו"ת

שימתין עד הלילה, בשלמא את הקריאת שמע, יוצא במה שיקרא קריאת שמע על 

המיטה, ושמונה עשרה י"ל שתפילת ערבית רשות, אבל בברכות קריאת שמע, 

 צריך להמתין עד הלילה. ולפי הנ"ל אתי שפיר.

נעשה בר מצוה בחלק הראשון של וכן נ"מ לקידוש לבנה לפני בר מצוה למי ש

 החודש.

וכן נ"מ למי ששכר דירה וקבע מזוזה ואח"כ קנה את הדירה, ולהרבה פוסקים 

 השוכר בית חייב במזוזה רק מדרבנן.
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

 בשבועות חלב יםשאוכל טעם

( ב"י ק"ס ד"תצ סימן) ברורה במשנה כתב, בשבועות חלב מאכלי שאוכלים טעם

 הר על שעמדו בעת כי, לזה נכון טעם שאמר אחד גדול בשם עוד שמעתי ואני, ל"וז

, התורה חלקי כל זה ידי על להם נתגלה הדברות בעשרת כי התורה וקיבלו סיני

 ההר מן וירדו התורה כל כלולה ברותהד שבעשרת גאון סעדיה רב שכתב כמו

 רבה הכנה צריך לבשר כי, חלב מאכלי אם כי, תיכף לאכול מה מצאו לא, לביתם

, ולמלוח ולהדיח, והדם החלב חוטי ולנקר', ה ציוה כאשר בדוק בסכין לשחוט

 מעת באותו בהם שבישלו מקודם להם שהיו הכלים כי, חדשים בכלים ולבשל

. לזה זכר עושין ואנו, חלב מאכלי שעה לפי להם בחרו כן על. להם נאסרו לעת

 .ל"עכ

 כי פנאי להם היה שלא דמשום משמע ברורה במשנה דמהלשון להקשות ויש

 היו, פנאי להם היה אם אבל, חלב אכלו'. וכו לשחוט רבה הכנה צריך לבשר

 שם) בשבת לשחוט ואסור:(, פו שבת) תורה ניתנה בשבת ע"לכו והרי', וכו שוחטין

 על הדברות בעשרת שמעו עתה וגם:(, נו סנהדרין) נצטוו במרה ושבת.(, עה

 , ?שבת שמירת

 חג מנהגי) ח"מהרי בליקוטי הובא ישראל גאולת בספר באמת הנה (א

 ניתנה שבשבת מפני, בשבועות חלב שאוכלים הטעם כתב( ב"ע ז"מ דף השבועות

 במשנה כאן אבל. כ"ע. לשחוט אסור ובשבת, נחירה בשר להם ונאסר, תורה

 בשר לאכול אפשר היה דלא משום לאו, חלב שאוכלים דהטעם משמע ברורה

 והרי', וכו לשחוט פנאי להם היה שלא משום אלא, לשחוט שבת איסור משום

 , ?לשחוט אסור פנאי להם שהיה אפילו
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, לי תירץ, א"שליט רבינוביץ הכהן דוד יעקב אלחנן רבי ח"הגה ר"אאמו (ב

 וזה כתב( ו"פמ) אליעזר' דר בפרקי דהנה. בשבת רהתו ניתנה דלא ד"מ דאיכא

 שעות בשש לחודש בששה" שבת ערב" אומר עזריה בן אליעזר רבי. שם לשונו

 .ל"עכ. הדברות את ישראל קיבלו ביום

 לפי אך, ל"הנ א"דר הפרקי לפי רק היינו ברורה במשנה ל"הנ דהטעם ל"י ז"ולפי

 .ד"עכ. זה טעם ליכא, תורה ניתנה דבשבת, ל"הנ בשבת הגמרא

 המשנה שהביא טעם אזיל דשפיר דרוש בדרך ד"בס לתרץ לי נראה ועוד (ג

 ואלה, ל"וז( א"י', ל ר"שמו) המדרש פ"ע, תורה ניתנה דבשבת ד"למ גם ברורה

 ניתנו ובערב, התורה ניתנה בבוקר, הבוקר בהיות השלישי ביום ויהי, המשפטים

 ומה. ל"עכ'. וכו יכתו לערב מבוקר'( כ', ד איוב) דכתיב הוא הדא, המשפטים

 דף פסחים עיין) ולמעלה שעות משש אלא, ממש בערב הכוונה אין, בערב דקתני

 המשפטים לישראל דנאמרה לומר יש שפיר זה ולפי(, הערבים בין ה"ד י"ברש. נח

 ועד, בה נאמרו דינים שהרבה לפי, לערב סמוך עד הצהרים אחרי שעות במשך

 .משמ בערב כבר היה לביתם שהלכו

 וחזרו, הדברות עשרת התורה קבלת אחרי לביתם הלכו לא כן דגם ומסתבר

 ישראל שכל מקום בשום מצינו דלא, המשפטים לקבלת הצהרים אחרי שנית

 הדברות דעשרת דאפשר ועוד. גדול טורח הוה וגם, סיני להר פעמיים התקבצו

 שכתבו מווכ) בוקר דנקרא ביום שעות שש עד דהיינו, הבוקר שעות בכל נמשך

 ויהי ביה קרינן ושפיר(, בוקר נקרא שעות' ו דעד, וכאור ה"בד. ב דף בפסחים' התוס

 הפסוק קשה לא כלל ובאמת(, ז"ט, ט"י שמות', )וכו הבוקר בהיות השלישי ביום

 דעשרת ל"י הרי, בוקר נקרא שעות שש דעד נאמר לא אם דאף, הבוקר בהיות

 וכמו, ביום שעות כמה נמשך כך אחר אבל, ממש הבוקר בשעת התחיל הדברות

 .ד"בס בסמוך שאכתוב וכמו, לומר שמסתבר

 של נשמתן יצתה ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור כל דהרי, כן לומר מסתבר וגם

, מיל ב"י לאחוריהן ישראל חזרו ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור וכל', וכו ישראל

, ח"ס תהלים) ידודון ודוןיד צבאות מלאכי שנאמר, אותן מדדין השרת מלאכי והיו
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 שעות כמה נמשך שמסתמא נמצא:(, פח שבת) ידדון אלא, ידודון תיקרי אל(, ג"י

 ניתנו והלאה הצהרים ואחר, הצהרים עד בערך והיה, הדברות עשרת נתינת זמן

 שהלכו ועד(, ל"וכנ, )לערב סמוך עד שעות כמה נמשך זה וגם, ל"וכנ, המשפטים

 שם דאיתא ל"הנ א"דר הפרקי דעת כאן ואין), ממש בערב כבר היה לביתם

 (.כ"ע. לאהליהם ישראל חזרו ביום שעות דבתשע

, ישראל לכל ולא, בלבד למשה ניתנו דהמשפטים המדרש דכוונת לומר ואין

 דומיא", ישראל לכל" המשפטים דניתנו משמע ל"הנ רבה המדרש לשון דמפשטות

 בשפתי מצאתי ובהדיא ,ישראל לכל שניתן, הדברות עשרת התורה שקיבלו

 כל במעמד ניתנו משפטים דפרשת שכתב'( ב אות) משפטים פרשת ריש חכמים

 (.ש"עיי. )הדברות עשרת שניתנו כמו, וברקים ובקולות ישראל

 מה מצאו ולא: ברורה המשנה שכתב מה שפיר מובן להכא דאתינן והשתא

 שעד פ"דאע ווהיינ', וכו ולבשל' וכו לשחוט רבה הכנה צריך לבשר כי לאכול

 להם מותר כבר והיה" שבת מוצאי" והיה(, ל"וכנ) בערב היה כבר לביתם שהלכו

 ולא, היום מכל רעבים והיו', וכו רבה הכנה לזה צריך היה מקום מכל', וכו לשחוט

 .היטב שפיר ואתי, חלב מאכלי אם כי לאכול מה מצאו

 וכמו, )שבועות יבמוצא חלב מאכלי לאכול צריך היה, ל"הנ ז"דלפ להקשות ואין

 פשוט התירוץ אלא, ? בשבועות ולא(, ל"וכנ, שבועות במוצאי חלב שאכלו, אז

 אנו כך, התורה קבלת אחרי חלב אכלו שאז שכמו, אז שהיה למה זכר עושין דאנו

 בדרך זה וכל. )חלב אוכלים אנו, בציבור התורה שמקבלים שאחרי, לזה זכר עושין

 ניתנה דבשבת, ל"הנ בשבת הגמרא לפי גם הברור המשנה דברי ליישב כדי דרוש

 (.ק"ודו. תורה
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 קרבנות חג השבועות

במדבר נשלמה פרים שפתינו ועל כן נעסוק בקרבנות המוספים וקרבנות הלחם ב

ָחה ֲחָדָש  ,כח) ֶכם ַמנְׁ ַריבְׁ ַהקְׁ ם ַהַבכּוַרים בְׁ יוֹּ ֶדש יַ  ה'ה לַ כו( ּובְׁ ָרא קֹּ ֵתיֶכם ַמקְׁ ָשֻבעֹּ ֶיה בְׁ הְׁ

א ַתֲעׂשּו: ָדה לֹּ ֶלאֶכת ֲעבֹּ ַח לַ  ָלֶכם ָכל מְׁ ֵריַח ַניחֹּ ָלה לְׁ ֶתם עוֹּ ַרבְׁ ַהקְׁ ֵני  ה')כז( וְׁ ָסַרים בְׁ

ֵני ָשָנה: ָבַׂשים בְׁ ָעה כְׁ ַנַים ַאַיל ֶאָחד ַשבְׁ לּוָלה ַבָשמֶ  ָבָקר שְׁ ֶלת בְׁ ָחָתם סֹּ ן )כח( ּוַמנְׁ

ַנים ָלַאַיל ָהֶאָחד: רֹּ ֵני ֶעׂשְׁ ַנים ַלָסר ָהֶאָחד שְׁ רֹּ ָשה ֶעׂשְׁ לֹּ ן ַלֶכֶבׂש שְׁ ן ַעָנרוֹּ  )כט( ַעָנרוֹּ

ָבַׂשים ַעת ַהכְׁ ַשבְׁ ַכֵסר ֲעֵליֶכם. ָהֶאָחד לְׁ ַעיר ַעַזים ֶאָחד לְׁ  .)ל( ׂשְׁ

בֹּ יז(  ,)כגנאמרו הקרבנות שבאים ביחד עם הלחם יקרא ובחומש ו שְׁ ֵתיֶכם ַמםוֹּ

ֶייָנה ָחֵמץ ֵתָאֶפיָנה ַבכ ֶלת ַתהְׁ ַנים סֹּ רֹּ ֵני ֶעׂשְׁ ַתַים שְׁ נּוָפה שְׁ )יח( ה'. ּוַרים לַ ָתַביאּּו ֶלֶחם תְׁ

ֵני ָשָנה ּוַפר ֶבן ָבָקר ֶאָחד וְׁ  ַמיַמם בְׁ ָבַׂשים תְׁ ַעת כְׁ ֶתם ַעל ַהֶלֶחם ַשבְׁ ַרבְׁ ַהקְׁ ָנַים וְׁ ֵאיַלם שְׁ

וָ  ָלה ַליקֹּ יּו עֹּ ַח לַ ַיהְׁ ֵכיֶהם ַאֵשה ֵריַח ַניחֹּ ַנסְׁ ָחָתם וְׁ ַעיר ַעַזים ה'. ק ּוַמנְׁ )יט( ַוֲעַׂשיֶתם ׂשְׁ

ָלַמים ֶזַבח שְׁ ֵני ָשָנה לְׁ ָבַׂשים בְׁ ֵני כְׁ ַחָטאת ּושְׁ  .ֶאָחד לְׁ

יש לשאול האם הקרבנות האמורים בפרשת פנחס הם האמורים בפרשת אמור 

ובה ליום ואלו חובה לשתי הלחם, או שאינם אותם הקרבנות ומביאים  אלו ח

והנה לגבי פרים ואילים בוודאי שונים זה מזה שהרי בפרשת פנחס מביא ב' פרים 

ואיל אחד ובפרשת אמור פר אחד ושני אילים, וא"כ כל הדיון כאן הוא על שבעת 

 הכבשים, האם הביאו רק שבעה או ארבעה עשר,

עת ר' טרפון שהם הם ולא ד :(מה)מנחות הנה מצינו בזה מחלוקת תנאים במס' 

נתחייבו בעודם במדבר בשבעת הכבשים ואילו דעת ר' עקיבא ששבעת הכבשים 

תמידין )רמב"ם של קרבנות המוספים אינם אותן הקרבנות שבאין בגלל הלחם.  ה

שני פרים ואיל  ,וביום הזה מקריבין מוסף כמו מוסף ראש חדש( אה"ח פ"ומוספין 

ר חטאת, ואלו הן הקרבנות האמורות בחומש ושבעה כבשים כולם עולות ושעי

הפקודים והם מוסף היום, ועוד מביאין יתר על המוסף ביום הזה מנחה חדשה שתי 
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הלחם ומקריבין עם הלחם פר ושני אילים ושבעה כבשים, הכל עולות, ושעיר 

חטאת, ושני כבשים זבח שלמים, ואלו הן הקרבנות האמורות בחומש ויקרא, נמצא 

ה יתר על שני התמידין שלשה פרים ושלשה אילים וארבעה עשר הקרב ביום ז

כבשים, הכל עשרים בהמה עולות, ושני שעירי חטאות נאכלים, ושני כבשים 

 וכ' הכס"מ שפסק כר"ע ולא בר"ט.שלמים נאכלים. 

על הרמב"ם דן בדברי הכס"מ הנ"ל ומנסה לבאר את מחלוקת  הר המוריהבספר 

שלכו"ע קרבנות המוספין וקרבנות הלחם אינם  ר"ט ור"ע באופן שונה ובוודאי

כבשים אף על פי שאין לחם, אם כן למה  שמביא וברר"ט סש אלאותם קרבנות א

שהלחם  וברנאמר לחם מלמד שלא נתחייבו כבשים עד שנתחייבו בלחם. ור"ע ס

, ולכו"ע במדבר שלא היה לחם לא הביאו כבשים וא"כ דברי כבשיםאת ה מעכב

 ד כבשים הם לכו"ע.הרמב"ם שהביאו י"

 האם יש דין קדימה לקרבנות המוספין לקרבנות הלחם

לאחר שנתברר שמביאין קרבנות המוספין וקרבנות הלחם בפני עצמן נשאל האם 

מנחת יש דין קדימה לקרבנות המוספין או לקרבנות הלחם או ששתיהם שוין, וב

פין ולכן נקרא ם מוסף הוא כולל לכל המוס)מצוה שז( דן בארוכה האם ֵש  חינוך

 .(י"ג)בהוריות מד' הגמ'  פושטו ם לעצמו,תדיר, או שכל מוסף של יום טוב הוא ֵש 

עומר קודם לכבש הבא עמו, שתי הלחם קודמים לכבשים הבאים עמהם, זה הכלל 

אע"פ שכתבתי דקרבנות הללו ודבר הבא בגין היום קודם לדבר הבא בגלל לחם, 

לל הלחם כמו שכתוב בתורה ויקרא כ"ג, באים אפילו בלא לחם מ"מ נקראים בג

. אך מיןבגלל היום קודשבאין א"כ קרבנות המוסף ו ,י"ח והקרבתם על הלחם

 ,גלל עומרבכבש  ,ד"ה בגין יום, כתב בזה הלשון, בגלל יום( שם)פירוש רש"י מ

, שהדין קדימה הוא ללחם לפני הכבשיםוכבשים בגלל שתי הלחם עכ"ל, מבואר 

, ובודאי רש"י כיוון כוונה מיוחדת דדוקא זה דהיינו שני מוספיןעל קרבנות הולא 

הכבשים מיקרי באים בגלל הלחם אבל לא הקרבנות הנ"ל ולא החטאת, א"כ נראה 

א"כ אין למוסף דין ו, הנ"לאינו בכלל זה הכלל  סדר הקרבת הקרבנותמדברי רש"י ד

והכבשים הבאין דהפרים והאילים  ב"םתדיר כמו שביארנו. והנה כאן לא כתב הרמ
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גבי העומר, נראה ג"כ לבגלל הלחם יקריבו לאחר המוספין כמו שכתב בפ"ז הי"ב 

 ., והאריך בענין זה מאודרש"ימו כ שסובר

 מתי הביאו את הביכורים

קודם שתי הלחם לא היו מביאין ביכורים למקדש ש :(סח)מנחות  מבואר בגמ'

ש. ונראה ממשניות ותיכף כשיקרבו שתי הלחם היו מביאין ביכורים למקד

דן בזה  מנחת חינוךבדאף ביום טוב היו מביאין ביכורים. ו (פ"א מ"ג)דביכורים 

לכאורה אפשר דלכתחילה לא יביא ביום טוב כיון דטעון קרבן, כמבואר במסכת ש

ביכורים פ"ב מ"ד ובר"מ פ"ג מביכורים הי"ב, והוא מן התורה דיליף מושמחת 

וחה יום טוב דהוי כמו נדרים ונדבות, דבשלמא בחגך, א"כ אפשר דקרבן זה אינו ד

שהרי שלמי חגיגה ועולת ראיה דהוי חובת יום טוב, אבל זה אינו מחמת יום טוב, 

 ומביאין ביכורים עד החג ועד חנוכה.כ' במשנה 

כיון דקרבן זה היינו השלמים יליף מושמחת דהיינו קרבן, הוה ליה שמלומר  נוטהו

ריבין ביום טוב. וכאן אפשר לומר דאע"פ ששחטן כמו שלמי שמחה ביום טוב דמק

כיון דעיקר הקרבן משום שמחה דכתיב בביכורים  כל מקוםלשם חובתו, מ

וקרב ביום טוב.  ם כןנפיק משום שלמי שמחה ג ם כןא (דברים כ"ו, י"א) 'ושמחת'

ביכורים פ"ג מ"ה,  כתאבל הגוזלות שהם עולות שתולים בסלים כמבואר במס

 אינם קרבין ביום טוב דהם עולות.בודאי הגוזלות 



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

א, "שליט נוביק הלוי יחיאל רבי נחשבה / הגאון

מרן  ספרי עורך אשדוד, – יוסף דעת כולל ראש

 ל"זצ רוזובסקי הגר"ש

 המצב והתנאים בה נאמרהאיכות של שירה נמדדת לפי 

 שיצא רות שמה נקרא למה יוחנן רבי דאמר :י"ד ע"ב דף בתרא בבא במסכת

 בחות.שות בשירות ה"להקב ריוהוש דוד ממנה

לכאורה צריך להבין איך שייך לומר שריוהו, אטו סיימתינהו לכולהו שבחיה 

 דמרך, ואיך שייך בזה ענין של רויה כלל.

אמנם יראה לומר, שאין הרויה מחמת תוכן השבחים, ולהקב"ה רק דומיה תהלה. 

רותיו ותשבחותיו אולם יש ויש כאן ענין של רויה, מצד המצבים שבהם נאמרו שי

של נעים זמירות ישראל. והוא מפני שדוד המלך עליו השלום עבר בימיו כל 

בשנותו את היסורים הקשים האפשריים, ובכולם אמר שירה, וכמו שמצינו שאפילו 

גם אז אמר שירה, וזה נחשב רויה כביכול, כי  טעמו לפני אבימלך ויגרשיהו וילך,

 .הגיע לבסוף לשלימות בענין. ודו"ק

 

 פיה דכתיב מאי יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי י' ע"א, אמר דף ובברכות

 אמרו לא זה מקרא שלמה אמר מי כנגד לשונה על חסד ותורת בחכמה פתחה

 שירה ואמר אמו במעי דר שירה, ואמר עולמים בחמשה שדר אביו דוד כנגד אלא

 ונסתכל העולם לאויר יצא קדשו, שם את קרבי וכל' ה את נפשי ברכי שנאמר

 לשמוע דברו עושי כח גבורי מלאכיו' ה ברכו שנאמר שירה ואמר ומזלות בכוכבים

 ברכי שנאמר שירה ואמר וכו' אמו משדי ינק ,'וגו צבאיו כל' ה ברכו דברו בקול

 גמוליו וכו'. כל תשכחי ואל' ה את נפשי

 

 



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

ר שכח זה והנה מהיכן ירש הכח הזה לומר שירה בכל מצב ועל כל ענין. יש לומ

הוא השרשה מאמה של מלכות, רות... שהיא עזבה עמה ובית אביה והלכה אל 

עם שלא ידעה מתמול שלשום, והלכה אחרי חמותה, לא בשביל טובה גשמית, 

ולהיפך זו היתה הקרבה במלוא מובן המלה. ומכאן זכה דוד לכוחותיו הרוחניים, 

 בחות.שות בשירות ה"להקב שריוהו

 



 

 מאעמ'  -אספקלריא 

 

 בלומנטל חיים ישראל רבה/  לתורה פרחים

 הקדימו נעשה לנשמע

ל ֲאֶשר ַדֶבר ָמעה'  כֹּ ַנשְׁ  . )כד, ז(ַנֲֽעֶׂשה וְׁ

 "נעשה"בשעה שהקדימו ישראל  ,אמר רבי אלעזרהגמרא אומרת )שבת פח.(: 

שמלאכי השרת  רז זה מי גילה לבני :יצתה בת קול ואמרה להן ",נשמע"ל

ו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע ברכ( "כ תהילים קג) דכתיב ,משתמשין בו

 ".לשמוע"והדר  "עושי"ברישא  ",בקול דברו

מהיכן באמת שאבו כלל ישראל כח אדיר זה להקדים "נעשה" לפני "נשמע", בלי 

 לנסות לברר או לשמוע אם הם בכלל יוכלו לעמוד בתרי"ג המצוות?

 כוחו של אברהם

ם ָאַבינו ָעָליו ַהָחלֹום ְוָעַמד ְבֻכָלם )אבות פרק ה' ֲעָשָרה ַנְסיֹונֹות ַנְתַנָןה ַאְבָרהָ 

 משנה ג'(. וכותב רש"י במקום: ולא הרהר אחר מדותיו יתברך מרוב אהבתו.

ואלה דבריו המאירים של רבינו חיים מוואלוז'ין בספרו רוח חיים על מסכת 

כאן אמר ועמד בכולן":  אבינואבות, על משנה זו: "עשרה נסיונות נתנסה אברהם 

אברהם "אבינו", ולעיל )משנה ב( אמר "עשרה דורות מנח עד אברהם", ולא אמר 

" בניו אחריו"אבינו". ירצה בזה על פי מה שכתוב "מתהלך בתומו צדיק אשרי 

)משלי כ', ז'(, כי כמה מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, לבניו אחריו המה כטבע 

אה בחוש שרבים מעמי הארץ מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו לזה. כמו שנר

מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם, והוא מוטבע בנו מאבינו אברהם 

כל העשרה נסיונות היו להישיר הדרך שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו. וכן 

וכן ההתעוררות לאדם פתאום לילך לארץ הקודש, הוא מנסיון "לך לך",  לפנינו.

מנסיון הרעב שלא הרהר אחר מידות השי"ת. עד וקבלת כל דעבדין משמיא לטב, 

 כאן דבריו הנפלאים.

בנוסף לכך אנו זוכים לרוב טובות מאת הבורא יתברך, כשכר על עמידת אברהם 

 אבינו בנסיונותיו.



 

 מבעמ'  -אספקלריא 

 

 מהותו של אב

( אומרת: "אין קורין אבות אלא לשלשה". רק אברהם יצחק :הגמרא )ברכות טז

 ויעקב מעוטרים בתואר "אבות"!

שג "אבות" משמעותו הרבה מעבר לקשרי דם. הרי גם לפני אברהם אבינו המו

 ידענו על צדיקים כגון חנוך, מתושלח ונח.

הם  –המאפיין של אברהם יצחק ויעקב שזכו לתואר "אבות" הוא, שבפעולותיהם 

! )ע"פ מראש צורים ומסוד ורק הם הניחו את היסודות והתשתית לבנין האומה

 חכמים(

* 

 אראנומראש צורים 

"י בלעם ידע זאת, ולכן התבטא "ַכֽי ֵמֹראש ֻצַרים ֶאְרֶאמו" )במדבר כג, ט( וכותב רש

רשיהם, ואני ולת שיאני מסתכל בראשיתם ובתח ,שם: כי מראש צורים אראנו

 רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו, על ידי אבות ואמהות.

מם של עם ישראל, אלא מדגיש את בדבריו אלה לא בא בלעם לציין את מיקו 

מהותו ותכונתו של העם השוכן לפניו! עם המבוסס על אבות ואמהות שהנחילו לו 

 תכונות חיוביות ומעלות רבות ונשגבות המוטבעים בדמו של העם!

כל תקפו של עם ישראל נובע מעובדת היותו מבוסס על היסודות האיתנים  

ישול אדיר זה, הם היו מסוגלים שיצקו האבות הקדושים, כי רק באמצעות ח

 ונשאר איתן באמונתו. –להצמיח עם שעומד בנסיונות רבים וקשים 

 וכנגדו הר המוריה –הר סיני 

שני הרים נתקדשו אצל עם ישראל: הר המוריה בעקידת יצחק, והר סיני  

 בהתגלות האלקים עליו במעמד הר סיני.

ת את בית המקדש, אנו היינו אם היו שואלים אותנו על איזה הר מתאים לבנו   

 נוטים לצדד על הר סיני, שכן נאמר בו "ַוֵיֶרד ה' ַעל ַהר ַסיַני" )שמות יט, כ(.
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 אולם למרבה הפלא בחר הקב"ה בהר המוריה להיות מקום המקדש. למה? 

הואיל ועליו פשט יהודי צוארו למען קדושת ה', ושם נעשה המעשה של קיום  

ורים, בבחינת "נעשה ונשמע" כשה"נעשה" קודם מצות ה' ללא הרהורים וערע

 ל"נשמע" בכל עוז!

 זה המעשה שנתן לכלל ישראל את הכח להקדים "נעשה" קודם ל"נשמע". 

 חג שמח!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com


 

 מדעמ'  -אספקלריא 

 

 מחבר, א"שליט רייזמאן צבי' ר ג"הרה/  כצבי רץ

 (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי

 זמן או יום מתן תורתנו -חג השבועות 

חג שבועות הוא חג מתן תורה, כפי שאומרים בתפילה: "יום חג השבועות הזה א. 

זמן מתן תורתנו". וידועים דברי הגמרא במסכת שבת )פו, ב( שמועד מתן התורה  –

חודש סיון ניתנו עשרת הדברות לישראל, "תנו רבנן בששי ב –היה בו' או בז' סיון 

רבי יוסי אומר בשבעה בו". ומאליה מתעוררת הקושיא העצומה, מדוע לא נזכר 

שיום חג השבועות הוא יום מתן תורה, וכפי שעמד על כך ה"כלי  בתורה במפורש

 ר )ויקרא כג, טז, להלן יובאו דבריו(.ויקר" בפרשת אמ

ין מהותו וצורת קביעותו של חג השבועות שאלות נוספות המחייבות ליבון בענ

 הן:

לכאורה, חג מתן תורה הוא מהותו ועצמותו של יום, ואם כן מדוע איננו  [א]

 מתן תורתינו", אלא "זמן מתן תורתינו". יוםאומרים "

מועדי ישראל נקבעו בתורה בתאריכים ברורים וידועים: ראש השנה באחד  [ב]

"בעשור  –)ויקרא כג, כד(, יום כיפור  "ש"בחודש השביעי באחד לחוד –בתשרי 

לחודש השביעי הזה" )שם שם כז(, וכן חג הסוכות וחג הפסח. ויש לבאר מדוע חג 

חמישים יום מחג  –השבועות שונה מהם, והוא נקבע בהתאם לספירת העומר 

הפסח, ולא בתאריך מסוים. וכמו שאכן היה בעת שקידשו את החודש על פי 

חג השבועות לחול בה' בסיון או בז' בסיון, ולא בהכרח בו'  הראיה, ואז יכול היה

 בסיון, כפי שהוא חל כיום.

מקומו של הר סיני במקום שבו ניתנה התורה, וכפי לא מצויין מדוע  [ג]

שהדגישה התורה שכל קדושתו של ההר הוגבלה למשך זמן מתן תורה, ואילו 

יג( "במשוך היובל המה לאחר מכן, מיד סרה קדושתו, כלשון הכתוב )שמות יט, 

 יעלו בהר". וצריך להבין מדוע.

על שם מועד הוא כאורה דל –מהות השם "שבועות", אף הוא טעון ביאור  [ד]
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של ימי הספירה, אך אם כן הדבר, מדוע  שבעת השבועותהחג שנקבע בתום 

התורה הדגישה כל כך את שבעת השבועות של ימי הספירה, מהי החשיבות 

 ".שבעת השבועותל "הזאת ש "יחידה"ל

מדוע נקבע חג השבועות ליום אחד בלבד ולא לשבעה ימים כמו שני הרגלים  [ה]

הנוספים, חג הפסח וחג הסוכות. בתורה נאמר )שמות כג, יד( "שלש רגלים תחוג 

 ומדוע נשתנה רגל זה משאר הרגלים. –לי בשנה" 

* 

בכל היא התורה  קבלתכי  - אין יום לקבלת התורה, אלא זמן שבו ניתנה התורה

 רגע מחדש

נראה על פי  –לתרץ שאלות אלו ולבאר מהות חג השבועות, זמן מתן תורתנו ב. 

 דבריו הנפלאים של הכלי יקר בפרשת אמור:

סימן ליום מתן תורה, כי התורה צריכה להיות  –"והקרבתם מנחה חדשה לה' 

ר בתורה חדשה אצל האדם בכל יום כאילו היום קבלה מהר סיני. ומה שלא נזכ

בפירוש, כי יום זה מתן תורה, וכן לא נזכר בתורה בפירוש כי ראש השנה הוא יום 

דין, וטעם שניהם אחד הוא, כמו שכתבתי בחיבור "עוללות אפרים", שעל מתן 

תורה לא רצה ה' להגביל יום ידוע, לפי שצריך האדם שיהיה דומה לו בכל יום 

מהר סיני, כי באמת אמרו רז"ל  ויום מכל ימות השנה כאילו באותו יום קבלה

)עירובין נד, ב( שהתורה נמשלה לדד זה, שכל זמן שהתינוק ממשמש בה הוא 

מוצא בה טעם חדש, כך התורה כל ההוגה בה מוצא בה בכל יום טעם חדש, על כן 

 דין הוא שיהיה דומה אליו בכל יום כאילו היום קבלה מהר סיני.

גים בה, על כן אין ראוי להגביל יום ידוע ואם כן כל יום הוא מתן תורה אצל ההו

לנתינתה, ועל כן אמרו רז"ל  שיהיו דברי תורה חדשים עליך ולא כדבר הישן שלבו 

של אדם קץ בו, שהרי באמת אתה מוצא בה דבר חידוש בכל יום ויום, ועל כן אין 

יום נתינתה מבואר בתורה יותר ממה שנרמז בהבאת מנחה חדשה, להורות 

 חדשה בכל יום ויום. שהתורה מנחה
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וזה הטעם גם כן העלם יום דין של ראש השנה, כדי שלא ילך אדם בשרירות לבו 

ויסגל עונות כל ימות השנה, ויחשוב לתקן מעשיו בהיותו קרוב ליום ה' אשר בו 

ישב על כסא דין, אלא ידמה בנפשו כאילו בכל יום ויום ה' יושב על כסאו למשפט 

יה כל יום ויום בתשובה, וכן איכא למאן דאמר אדם ומתבקר פנקסו, וע"י זה יה

 נידון בכל יום )ר"ה טז, א( שנאמר )איוב ז, יח( ותפקדנו לבקרים ולרגעים תבחננו".

ומבואר בדבריו, שקבלת התורה לא היתה מאורע חד פעמי, אלא דבר המתחדש 

קבלת שבו ניתנה התורה, ו זמןלקבלת התורה, אלא  יוםבכל יום ויום, ועל כן אין 

 התורה בלימודה וקיומה הוא בכל רגע ורגע מחדש.

 נצחי לדורות -מעמד קבלת התורה 

 ויש להוסיף בהטעמת דבריו: ג.

קיומו של עם ישראל בכלל, וכאומה בפרט, תלוי בקיומו הרוחני. וכפי שנאמר 

בפרשת שמות, עת נשלח משה רבינו לעם ישראל לבשר על הגאולה ההולכת 

זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על וקריבה: "וששאלת מה 

הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל את התורה על ההר הזה לסוף שלשה חדשים 

שיצאו ממצרים" )רש"י שמות ג, יב(. ובאותה עת היו בני ישראל שקועים במ"ט 

שערי טומאה, ולא היו ראויים להיגאל. הקב"ה ברוב רחמיו, נתן להם את מצות 

ח, מצוה שלצורך קיומה היו צריכים גם למול את עצמם, ובזכות אותם קרבן הפס

שני דמים, זכו להיגאל ממצרים, כנאמר )יחזקאל טז, ו( "ואעבור עליך ואראך 

מתבוססת בדמיך, ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי", וכפי שנדרש בחז"ל 

ישראל להמשיך את על דם פסח ודם מילה )כריתות ט, א(. לאחר מכן, היה על עם 

עבודת הטהרה, עבודה שנמשכה משך כל ימי ספירת העומר, למן צאתם ממצרים, 

 במשך חמישים יום לקראת היום המיוחל, יום קבלת התורה.

קבלת התורה לא היה מעמד רגעי חולף. הקב"ה הוריד את התורה משמים ונתנה 

ה היוה מעמד לעם ישראל, כדי שילמדוה ויקיימוה בתמידות. מעמד קבלת התור

. ולכן כדי לנצחמוה יכדי שיקי הנצחלעם  תורה נצחיתנצחי, מעמד של נתינת 

, לא ניתנה התורה על ידי שליח, אלא על ידי הקב"ה נצחישאכן המעמד יהיה 
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 .שהוא נצחיבעצמו, 

ואמנם עם ישראל, גילה את תשוקתו הגדולה לקבל את התורה בשעה שאמרו 

לראות את מלכנו" )שהש"ר א, י; מכילתא ורש"י  " ובאומרם "רצוננונעשה ונשמע"

יח(, כאשר -וכמו שהתורה מעידה בסוף פרשת משפטים )שמות כד, א -יתרו יט, ט( 

נשנה סדר קבלת התורה וההכנות שקדמו לה. מוזכרת שם תשובת עם ישראל 

 ויקרא באזני העם, ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". ספר הברית"ויקח 

מתבאר, כי ההתקשרות בין עם ישראל שאמרו "נעשה ונשמע" ובדברים אלו 

, והתורה היא "ספר הברית". והיינו שקבלת בריתוהקב"ה שנתן את התורה שהיא 

התורה על ידי עם ישראל היא בבחינת "ברית", שמשמעותה שבועה וערבות 

הדדית המעידה על ההתקשרות הנצחית של עם ישראל והקב"ה על ידי מתן 

 התורה.

נתפרשה ברית זו בתורה בפרשת כי תבוא )דברים כז, כו( "ארור אשר לא ואף 

יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם", וברש"י: "כאן כלל את כל התורה 

יד( "לעברך -כולה וקבלוה עליהם באלה ובשבועה", וכן בפרשת נצבים )שם כט, יא

ורה של ברית זו בברית ה' אלקיך ובאלתו אשר ה' אלקיך כורת עמך היום". ובביא

מצינו בדברי הגמרא )שבועות לט, א( עד כמה היא נצחית: "שכן מצינו במשה 

רבינו כשהשביע את ישראל אמר להן דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם 

אלא על דעת המקום ועל דעתי, שנאמר "ולא אתכם לבדכם וגו' כי את אשר ישנו 

ורות הבאים וגרים העתידין להתגייר פה", אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני, ד

 מנין, ת"ל "ואת אשר איננו".

וממוצא הדברים אנו למדים, שברית שמובנה ערבות הדדית והתקשרות בין שני 

זהו עומק תוכן קבלת התורה, שעם ישראל נשבע להקב"ה לקיים את  –צדדים 

ד. התורה לנצח נצחים, והקב"ה כביכול נשבע לשמור על עם סגולתו לעולמי ע

וברית זו לא נתייחדה לשעת קבלת התורה, ואף לא למקום מסוים, ברית זו קיימת 

 .בכל הדורות, בכל מקום ובכל זמןבין הקב"ה ועם ישראל 

* 
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 זיכרון לתחילת קבלת התורה -חג השבועות 

ומבוארת היטב מהות חג השבועות  -לאור האמור יתיישבו השאלות שעוררנו ד. 

 זמן מתן תורתנו.

כיר הכלי יקר, כמו ראש השנה שגם כן אינו מוזכר בתורה כ"יום הרת כפי שמז

וזאת מפני שהאדם נידון בכל יום,  –עולם" שבו דן השי"ת כל באי עולם במשפט 

וכל מעשה שאדם עושה, חיובי או שלילי, הכל נכתב מיד, ובראש השנה נפתחים 

שפט. כך גם מתן הספרים לפניו ית', המצוות וחלילה העבירות, והכל בא לפניו במ

תורה אינו חג המתייחד לזמן מסוים בדווקא, לכן לא מוזכר כלל בתורה היות חג 

השבועות "זמן מתן תורה", לפי שמתן תורה הוא דבר קבוע בכל ימות השנה ואינו 

 .ברית נצחיתמתייחד לחג השבועות בדווקא. וכמו שנתבאר, מתן התורה הוא 

ורתנו" ולא "יום מתן תורתנו", כי התורה ומטעם זה אומרים בתפילה "זמן מתן ת

" הוא דבר תמידי נצחי ואינו מתייחד ל"יום" מתן תורהניתנת בתמידות בכל יום. "

מסוים שנוכל לומר בו "יום מתן תורתנו". מתן תורה מוזכר כאן רק כתאריך 

 המציין מאורע שהתחיל אז ונמשך לכל אורך השנים עד היום.

יסטורי, גם קביעות החג היא בהתאם לכך, ויש ומאחר ומדובר כאן בתאריך ה

". והיינו כי מועד החג נקבע בתום שבעת השבועותחשיבות והדגשה ליחידה של "

של ההכנה לקבלת התורה, וההכנה  שבעת השבועות –ארבעים ותשעת הימים 

היוותה את היסוד העיקרי לקבלת התורה. ולכן חשיבות מיוחדת יש ל"שבעת 

תורה, וכפועל יוצא מכך נקבע השם "שבועות", כי כל  שבועות" ההכנה למתן

קבלת התורה שניתנה בסוף שבעת השבועות של ההכנה  –מהותו של החג 

 אליהם.

 –של דבר  לתחילתושהיה, אלא זכר  לנסלפי המבואר שאין קביעות החג זכר 

מובן מאד מדוע נקבע חג השבועות ליום אחד בלבד. כאשר חוגגים זכר לנס שקרה, 

, שהקב"ה הטיב עמנו, קבעה התורה לחגוג את החג שבוע ימים. לאירוע מסויםזכר 

ולכן חג הפסח שבו אנו חוגגים את הגאולה ממצרים קבעה התורה לשבעה ימים, 

וכן חג הסוכות שבו חוגגים את הישיבה בסוכות בעת היציאה ממצרים, קבעה 
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את עמנו התורה לשבוע ימים. אולם חג השבועות המציין קבלת מתנה הנמצ

עד היום, אין צורך לחגוג שבוע ימים, ודי והותר ביום  בקביעות מתמדת ונצחית

 אחד.

וכמובן, לאור המבואר שהתורה היא נצחית, ואינה תלויה, לא בזמן ולא במקום, 

אלא ניתנה לעם ישראל אשר הבטיחו לקיימה בכל זמן ובכל מקום, כדבר הברית 

מוטעם ומובן מדוע למרות  –פה עמנו"  אשר איננו"שכרת משה רבינו גם עם מי 

שהר סיני נבחר משאר ההרים כמקום ייחודי לתת בו את התורה לעם ישראל, 

הופקעה ממנו כל קדושה. שכן כמו שנתבאר, הברית של קבלת התורה היא נצחית 

ואין בה הבדלי מקום או זמן. אותה תורה שניתנה לדור מקבליה במדבר סיני היא 

ולעולם בכל הדורות, ואותה תורה נלמדת מאז בכל מקום התורה הנלמדת מאז 

ומקום ובכל זמן ועידן. לפיכך, מרגע שהסתיים מעמד מתן התורה לעם ישראל 

קדושה להר סיני, שהרי מאותו רגע ואילך קבלת  של בהר סיני אין כל משמעות

 התורה היא נצחית, בכל מקום ובכל זמן.
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 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 הגיגים עם כניסת זמן מתן תורתנו הקדושה - נעשה ונשמע

הנה עם ישראל ענו להקב"ה על שאלתו אם הם מוכנים לקבל את תורתו בלשון 

'נעשה ונשמע'. הקב"ה מאוד החשיב את תשובתם וחיבב את תגובתם. 

 ובהתפעלות שאל בחיבה "מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו".

ישראל הינה 'התבטלות' מוחלטת כעפר ואפר  מהות תשובתם המופלאה של עם

לרצון ה', כנאמר באברהם אבינו 'הנני'. ללא שום רצון עצמי או דעה עצמית למול 

 קול הקורא מה' יתברך.

זו בעצם מהותה של התורה אשר היא מלשון 'הוראה'. משום שקבלת הוראות 

עשים היא בלתי אפשרית מלבד התבטלות גמורה לדעת נותן ההוראות, וכך נ

 ממושמעים לצוויו.

כדי להשאיר אותנו במצב של ביטול בכל עת,  -זו גם סיבת כפיית ההר כגיגית 

 ואין חכמה כתורה ואין אחריה ולא כלום.

 –זה היופי של עם ישראל שגם בהיותם שקועים במלחמת היצר בעולם הזה 

ת' עולם התלאות, הדרם לא משתנה במאום והם כמלאכים ממש בביטול גמור לו י

 בכל עת.

ואולי זו גם הסיבה של המנהג להישאר ניעורים בלילה קדוש זה, ומגיעים לקבלת 

התורה תשושים ועייפים, משום שהתבטלות מוחלטת זו הינה ההכנה הטובה 

לקבל את התורה, כדוגמת פורים שהוא יום קבלת התורה מאהבה שניגשים אליו 

מתוך ביטול עצמי לה' בעבור נקבל את התורה  –במצב של שכרות ותשישות 

 ולתורתו.

 "עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני"
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 אספקלריא לפרשת נשא תשע"ז

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 וונה לנחדרשת חז"ל שהכ –אשרי ה'איש' 

ַהי כו, א(: נאמר במדרש רבה )פרשה חַ  ַויְׁ ת ֲחֵמש ֶבן נֹּ (, לב, ה בראשית) ָשָנה ֵמאוֹּ

ֵרי: ְכַתיב א ֲאֶשר ָהַאיש ַאשְׁ ָשַעים ַבֲעַצת ָהַלךְׁ  לֹּ ֵרי. רְׁ א ֲאֶשר. ֹנחַ  ֶזה, ָהַאיש ַאשְׁ  ָהַלךְׁ  לֹּ

ָשַעים ַבֲעַצת ֶדֶרךְׁ  רְׁ א ַחָטַאים ּובְׁ  אֹוֵמר ְיהוָדה ַרַבי, ְנֶחְמָיה ְוַרַבי ְיהוָדה ַבירַ , ָעָמד לֹּ

 ְבדֹור אֹוֵמר ְנֶחְמָיה ַרַבי. ַהְפָלָגה וְבדֹור ַהַםבול וְבדֹור ֱאנֹוש ְבדֹור, דֹורֹות ַבְשלָשה

 ְדָאַמר ְיהוָדה יְדַרבַ  ַדְעֵתיה ַעל. ָקָטן ָהָיה ֱאנֹוש ְבדֹור ֲאָבל, ַהְפָלָגה וְבדֹור ַהַםבול

ֵרי א ֲאֶשר ָהַאיש ַאשְׁ ָשַעים ַבֲעַצת ָהַלךְׁ  לֹּ ֶדֶרךְׁ . ֱאנֹוש דֹור ֶזה, רְׁ א ַחָטַאים ּובְׁ  ֶזה, ָעָמד לֹּ

ַשב. ַהַםבול דֹור מוֹּ א ֵלַצים ּובְׁ  .ַהְפָלָגה דֹור ֶזה, ָיָשב לֹּ

ַרת ַאם ַכי תוֹּ צוֹּ ' ה בְׁ ָרתוֹּ  .ַמְצַטָוהֶש  ַמְצוֹות ֶשַבע ֵאלו, ֶחפְׁ תוֹּ ָמם ֶיֱהֶגה ּובְׁ ָלה יוֹּ , ָוָליְׁ

 יֹוֵתר ַבְטהֹוַרים הוא ָברוךְ  ַהָקדֹוש ַרָבה ַטַעם ַמה ָאַמר, ָדָבר ַמתֹוךְ  ָדָבר ֶשָהָגה

ל ַוַיַקח (:כ, ח בראשית) ַמָיד, ָקְרָבן ֵמֶהם ְלַהְקַריב רֹוֶצה ֶשהוא ֹלא, ַמְטֵמַאים  ַמכֹּ

ָרה ֵהָמהַהבְׁ  הֹּ  .'וגו ַהטְׁ

ָהָיה ֵעץ וְׁ ֵגי ַעל ָשתּול כְׁ יוֹּ  ֲאֶשר. ַבֵתָבה הוא ָברוךְ  ַהָקדֹוש ֶשְחָתלוֹ , ָמַים ַסלְׁ  ַיֵתן ַסרְׁ

ַעתוֹּ  ָעֵלהּו, ֵשם ֶזה, בְׁ א וְׁ ל לֹּ ל. ָחם ֶזה, ַיבֹּ כֹּ ַליחַ  ַיֲעֶׂשה ֲאֶשר וְׁ  .ֶיֶפת ֶזה, ַיצְׁ

* 

בין את דרשת חז"ל לאורם של רבותינו גדולי הדורות. נבוא בע"ה לבאר ולה

 מצאנו כאן ש'אשרי האיש' זה נח, האם מקור יש לכך שנח נקרא 'איש'?

להשלמת הדברים נעיין במדרש תהלים, 'מדרש שוחר טוב', ונראה ששם מופיעה 

בנח איש צדיק", גם כן דרשה זו, ובתוספת עוד כמה מילים: "אשרי האיש מדבר 

 י ספק לרמוז שהלוא מצאנו בתורה )בראשית ו, ט( שנקרא איש: 'ֵאֶלהוהכוונה בל
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ֹנַח'. ובמדרש  ַהְתַהֶלךְ  ָהֱאֹלַקים ֶאת ְבֹדֹרָתיו, ָהָיה ָתַמים ַצַדיק ַאיש ֹנחַ  ֹנַח, תֹוְלֹדת

, בנח מדבר. האיש שוחר טוב מהדורת בובר גרס כן בפירוש בלשון המדרש: "אשרי

 נח איש צדיק'. דכתיב

* 

"האיש" בה"א  דרשת המדרש מסתמכת על כך שנאמר , כימפרשיםביארו ה

 שנאמר עליו בתורה "איש". אותו :הידיעה, שמתפרש

ואולם, יש לבאר, כי זאת לתוספת ביאור בלבד, אבל באמת גם בלי ה"א הידיעה 

שכך תמצא במדרשים בהקשר למזמורים אחרים שנאמר בהם אפשר לדרוש כן, 

 .יז'היה תמים צדיק איש נח' יעה ונדרשו על נח מפסוק'איש' בלא ה"א היד

ועיין בבראשית רבה על פסוק 'איש צדיק תמים' )פרשה ל, ז(: בכל מקום שנאמר 

 אישאיש, צדיק ומומחה. ואף בפיוטי יניי, רבו של רבי אלעזר הקליר, מצאנו "ל

 בתיבה אסרתה ובעדו סגרתה".

* 

ירוש שכך נלמד מפסוק "נח איש לא מובא בפ, בבראשית רבהוהנה כאמור, 

שהכוונה המפרשים  אמנם גם שם ביארו, ו, ובשונה מבמדרש שוחר טובצדיק"

כתב שם מקור אחר לכך שנח נקרא  'אמרי יושר'באבל , לדרוש מ'נח איש צדיק'

 בילקוט וכן הוא כ(. )בראשית ט, "ויטע כרם "ויחל נח איש האדמהמפסוק  :"איש"

 .(תרכז )רמז למזמור ד' שמעוני

 

                                                
 בילקוט והובא, סוערה( עניה – לב פיסקא)רבתי  עניה סוערה(, פסיקתא –פסיקתא )פיסקא יח  בהקשר למזמור ד: יז

וכן במדרש שוחר טוב מהדורת בובר. בהקשר למזמור מט 'גם בני איש': במדרש  (תעח רמז יא ,נד )ישעיה שמעוני

 שוחר טוב )מזמור מט(.
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, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי

 ס"ושא' שמואל

 עמידה בפני מביאי הביכורים ובפני העוסק במצוה

 שבמעמד העיירות כל הביכורים את מעלין "כיצד פ"ג(: )ביכורים במשנהנאמר 

 ולמשכים לבתים נכנסין היו ולא ר...עי של ברחובה ולנין מעמד של לעיר מתכנסות

 לפניהם הולך אלהינו... והשור' ה בית אל ציון ונעלה קומו אומר הממונה היה

 קרוב שמגיעים עד לפניהם מכה החליל בראשו זית של ועטרת זהב מצופות וקרניו

 הסגנים הפחות בכוריהם את ועטרו לפניהם שלחו לירושלם קרוב הגיעו לירושלם

 אומניות בעלי וכל יוצאים היו הנכנסים כבוד לפי לקראתם יםיוצא והגזברים

 באתם פלוני המקום אנשי אחינו בשלומם ושואלין לפניהם עומדים שבירושלם

 לשלום".

צריך , המת את ללוות צריך שאינו במקום השו"ע יו"ד )שסא, ד(: "אפילוופסק 

 כן חסדים, גומלי שהם עמו העוסקים מפני' וכתב הט"ז )סק"ב(: "פי  .מפניו" לעמוד

 מיתא מקמי קיימי לא מיתא מקמי דקיימי אלין דקאמר ירושלמי בשם בטור הוא

 שאדם מצוה דבר דבכל ללמוד ל"נ מ"חסד וכו'. ומ לו דגמלין אלין מקמי אלא

 יוסי ר"א( ג"ל דף) דקידושין ק"בפ משמע וכן לפניו, לעמוד יש בה, ומתעסק הולך

 בעלי עומדים מפניהם שהרי בשעתה, המצו חביבה כמה וראה בוא אבין בר

מצוה", עכ"ל. ומד' הרמב"ם  כל משמע עומדים, אין חכם תלמיד ומפני אומניות

בפיהמ"ש בביכורים נראה דהא דעמדו בפני מביאי הביכורים, היה מפני כבוד 

הציבור, שהיו קהל, וכבר העיר רבינו האדר"ת זי"ע בספרו דלפי"ז א"צ לעמוד לפני 

 שכתב נד( )סימן אליהו יד וה. ובפ"ת )יו"ד רנו, א( הביא ד' תשובתיחיד העושה מצ

 כל מפני כמו לאיש מאיש וגובה שהולך בשעה צדקה הגובה מפני לעמוד דצריך

ש. )ובעבר "עי זה, בכלל אינו טרחתו על שכר מקבל הגובה זה אם אכן מצוה, עושי

עמידה בפני כל  נדברתי עם מו"ר רבינו הגר"ח  קניבסקי שליט"א בענין זה, של

גבאי הצדקה הרבים שבאים לאסוף כסף בכוללים, האם צריך לעמוד בפניהם, 
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וציין לדברים אלו, שאם לוקחים אחוזים א"צ לעמוד בפניהם(. ועי' שו"ת תשובות 

 והנהגות ח"ד סי' ריח.

גדר הדבר צריך בירור, שהרי כולנו רואים בכל עת מקיימי מצוות ואנו לא  והנה

וכי אנו עומדים בפני אדם העומד ומתפלל שמונה עשרה, כשאנו  קמים בפניהם.

לא בצידו או מאחוריו? האם צריך לעמוד כשאנו רואים אדם אחר התוקע בשופר 

 או מדליק נרות שבת וחנוכה או מניח תפילין ועושה שילוח הקן?

לשון הש"ס בקידושין הוא "חביבה מצוה בשעתה", ואפשר דהכוונה  ואמנם

 רבי ולא במצוות שבכל יום ויום. ואולם עי' פסחים ס"ח ב': "אמר למצוות לשעתן

 ופדרים ואברים חלבים הקטר שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה וראה בא שמעון

שתחשך. והנה התם איירי בהקטר  עד להם ממתינים ואין הלילה כל כשרים

 אחד וסכ אלא לו אין חלבים ואברים דכל יום ויום", וכן בפסחים ק"ה סוע"א: "ואם

 ואם( לילה וכבוד) יום לכבוד קודם היום שקידוש מפני היום עליו קידוש אומר

בשעתה".  מצוה חביבה ליה אמר תרתי ביה וליעביד למחר עד לישבקיה איתא

והתם היא מצות קידוש שבכל שבת. ואמנם ביאר יפה ידידי הר"י מוס שליט"א 

חיית השבת, לא תקויים דהתם הכוונה היא דלולי נקיים המצוה בזמן זה ע"י ד

המצוה בשעתה, וחביבה עשיית המצוה בשעתה שדוחה שאר דברים, אך אינו ענין 

 לכבוד מצוה בשעתה, ושפת"י.

 שלא בדעתי עלה ד' הנודע ביהודה )קמא או"ח סי' כז(, שכתב כך: "והנה ומצאתי

 מחייב אתה שאם יום, בכל הנוהגות במצות אלא המצות מכל פטור אונן אמרו

 המצות אבל, עמו מתעסק יהיה ולא המת יתבזה פעמים ברוב נמצא בהם נןהאו

 אין בזה בשעתה, מצוה דחביבה תשלומין, להן ואין ידועים בזמנים הנוהגות

 כבר זו מצוה מ"מ למחר, שנוהגים אף ש"וק תפלה שגם ואף, אותה דוחה אנינות

 שהרי תדעו, בשעתה מצוה חביבה מקרי לא מ"מ קרבנו, בטל זמנו ועבר עברה

 מביאי מפני עומדים אומנות בעלי דכל דהא א"ע ג"ל דף קדושין במסכת לומר רצה

 מפני יום בכל אומנות בעלי יקומו ואטו. בשעתה מצוה חיבוב משום שהוא ביכורים

 וכל היא בשעתה מצוה לאו ת"ת אטו דהרי ליתא, ודאי הא בעונתה, ש"ק קורא
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 בפני למה כ"וא לעצמו, חוב הוא כ"אח שהרי בחברתה, תשלומין לה אין שעה

 והגית דכתיב הילוכו דרך תורה לימוד בלא ח"לת אפשר אי והא עומדים אין ח"ת

 יותר", עכ"ל. חביבה יום בכל נוהגת שאינה דמצוה ודאי אלא ולילה יומם בו

ידידי הרה"ג רבי משה פורייס אמר דבר נכון, שכל ענין העמידה הוא דוקא  ואולם

קים במצוה, וכלשון הט"ז הנ"ל, וכהא דביכורים וגבאי צדקה. בפני ההולכים ועוס

 אך כשאדם אינו מתעסק במצוה בהליכה, אלא רק עומד במקומו, לית לן בה.

בזה גדר אחר והוא שכאשר אדם אינו שייך במצוה ואינו יכול לקיימה  והנראה

 בעצמו מסיבות שונות, עליו להשתתף במצוה ולהראות קשר אליה ע"י עמידה. אך

במצוה שהאדם עצמו יכול לקיימה, א"כ הקשר והשתתפות שלו במצוה היא 

בעצם עשיית המצוה. ולכן במצוות כמו ביכורים )שרק בעל קרקע ופירות מז' 

המינים יכול לקיימה(, וגבאי צדקה )שאוסף למטרה מסויימת, וגם לא לכ"א יתנו 

ריך ללוות את צדקה(, וכן לווית המת )שכ' השו"ע שם שמדובר במקום שאינו צ

המת(, משתתף הוא במצוה בעצם העמידה. וכן בבעלי אומנויות שפטורים כעת 

מת"ת בגלל עסק הפרנסה, משתתפים בכבוד הת"ח ע"י עמידה בפניו ובזה מייקרים 

 מפניהם את המצוה )ועפ"ז מובנים המשך ד' הש"ס דחביבה מצוה בשעתה, שהרי

עומדים ודו"ק(. אך בשאר מצוות,  אין חכם תלמיד ומפני אומניות בעלי עומדים

שיכול האדם לקיימם בעצמו, אין זה בנותן טעם שייקר את המצוה ע"י  העמידה 

בפני עושאה, אלא בכך שיעשנה בעצמה. ואם כבר עשה אותה קודם, כגון שהניח 

 כבר תפילין או הדליק נרות וכו', דיו בכך להראות את הקשר שלו למצוה.

ותא שאלו ששייכים במצוה, לא יעמדו קמיה כנים הדברים איכא נפק ואם

עושאה, אלא ילכו ויעשוה ג"כ בעצמם ובכך יתקשרו אל המצוה. )ועי' שו"ת 

 מהרי"ק סי' ט(.
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב ומו"צ 

 בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 התהום מקבר ישראל טומאת

ַעיר  (טז, )ז  ַחָטאתלְׁ  ֶאָחד ַעַזים ׂשְׁ

 (י")רש ספק טומאת התהום קבר על לכפר

 אם כן(, לד, י )להלן י"כמו שפירש רש תחתם אחד ענן שהיה מאחר יש להקשות,

ובכהאי , מפסיק היה הענן והלא, התהום קבר על לכפר שעיר צריכים למה היו

 .עיין שם(, א, )כא בסוכה שאמרו וכמו התהום לקבר למיחש גוונא ליכא

 ונראה לתרץ שאלה זו בכמה אופנים.ת. 

מדברי הפסיקתא נראה, כי באמת לא חששו  -א. הכוונה לכל טומאת ספק 

במדבר ל"קבר התהום" ממש שעברו תחתיו, אלא קבר התהום זו לשון מושאלת 

 עזים )נשא צד.(: "שעיר לכל ספק טומאה שלא נודעה מעולם, וזה לשון הפסיקתא

 כל שהרי מעולם נודעה לא טומאה התהום קבר על לכפר זה בא מה. לחטאת אחד

 אדם שאין שכשם התהום קבר נקראת והיא המבול ממתי טומאה בחזקת העולם

 עזים שעיר הקריבו לפיכך ההיא הטומאה על יודע אדם אין כך שבתהום מה יודע

לחטאת", עד כאן. לפי דבריו אתי שפיר, שבאמת הביאו את שעיר העזים על  אחד

ת שלא נודעה מעולם, ורק קראוה בשם מושאל כ"קבר התהום", טומאת ספק כללי

 שגם הוא בד"כ נחשב לטומאת ספק, מחמת שנמצא בעומק האדמה.

ונראה דמשום כך הוסיף רש"י הקדוש בלשונו וכתב: "לכפר על קבר התהום 

 ", ללמדינו כי עיקר הקרבן כאן היה על טומאת ספק דשייכא בכולם.וטומאת ספק

תירוץ נוסף לשאלה זו, כתב בספר הכתב והקבלה  -תחתיהם ב. הענן לא היה 

בפרשת אמור, ושם הביא קושיה זו בשם הצידה לדרך בפרשת בהעלותך, ותירץ 

על פי מה שביאר שם מלשון הילקוט, כי הענן שהיה הולך תחת ישראל מלמטה, 

אין הכוונה שהיה נמצא תחת רגליהם ממש, וחוצץ ביניהם לבין הקרקע, אלא 

 מצא בתוך מחנה ישראל בין האהלים.שהיה נ
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 מארבע עננים' ד, כבוד ענני שבעה חשב בהעלותך פרשת וזה לשונו שם: "ובספרי

 לא שם ם"הרא וכתב. מלפניהם ואחד מלמטה ואחד מלמעלה ואחד רוחותיהן

 למטה להם היה אחד שענן שמורה דקאמר, מלמטה אחד פירוש מה ידעתי

 מלמעלה אחד בסוכה לעשות התורה תהצו לא מדוע כן הדבר ואם, מרגליהם

 העננים דוגמת אלא אינה שהסוכה מאחר, רוחותיה מארבע' וד מלמטה ואחד

סוף  רוחותיהן וכו'. ובילקוט' ומד ומלמטה מלמעלה ישראל את מסבבים שהיו

 כבוד מענני אחד זה, מועד אהל את הענן ויכס פקודי )שמות מ, לד(: פרשת

 אחד בשמאלם ואחד בימינם אחד שנה םארבעי במדבר ישראל את ששימשו

 ענן ועמוד ביניהם" שכינה "וענן מהם למעלה ואחד מאחריהם ואחד מלפניהם

 נחשים והורג השפל את להם ומגביה הגבוה את לפניהם משפיל לפניהם נוסע

עד , באהל שורה שכינה וענן, ישרה בדרך ומדריכם וברקנים קוצים ושורף ועקרבים

 כי אם רגליהם, כפות תחת אינו הספרי, שאמר מלמטה דאח כי בזה מבואר. כאן

 נגד הנה, מלמעלה שעליהם הענן נגד מלמטה נקרא וזה, ביניהם באהל שהיה הענן

. הדפנות שבין הסוכה בחלל ישיבה מצות בקיום דוגמתו נעשה שביניהם מה זה

 ענן שהיה כיון, בבהעלותך שם לדרך צידה בעל הרב שתמה מה גם נתיישב ובזה

 קבר על לכפר היה לחטאת אחד עזים דשעיר אמרינן למה כן אם, למטה אחד

 י"עיין רש) התהום קבר מפני כלל למיחש וליכא מפסיק היה הענן הלא, התהום

 מקום אין, דבילקוט שביניהם מה הוא דספרי דמלמטה ולמה שכתב(. נשא פרשת

 לתמיהתו" עד כאן לשונו.

ם סימן תרכה( תירץ, כי אף על פי הפרי מגדים )אשל אברה –ג. הענן לא חצץ 

שהיה הענן תחת רגליהם ממש, מכל מקום לא היה נחשב חוצץ, וממילא הרי הענן 

 שכתב שמעליו היה מאהיל על ישראל ומטמאם בטומאת התהום. וזה לשונו: "ומה

 קבר על לכפר ושעיר טז(, ז )שם נשא בפרשת ל"ז י"רש שכתב מה לדרך על בצידה

 טפח ברום טפח על טפח אהל חלל דוקא יש לומר, למטה קמפסי ענן הא, התהום

 מיקרי מאהיל, טומאה מקבל אין שענן אף הכי לאו הא, )כא.( סוכה עיין, מפסיק

 .טומאה" עד כאן לשונו מקבלת אין נמי דקרקע, על כל פנים רצוצה בטומאה
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עוד תירץ שם הפרי מגדים, דמיירי באותם שיצאו ממחנה  -ד. יצאו חוץ למחנה 

 ושם, לצורכם ישראל למחנה חוץ דהלכו, שראל לשאר צרכיהם, וזה לשונו: "ועודי

 .התהום" עד כאן לשונו קבר ספק והיה ענן היה לא

לפי דרך זו, יש לומר עוד, דאף על פי שהיו ישראל  -ה. מיירי במי שהענן פלטם 

תמיד תחת ענני הכבוד, מכל מקום הא מבואר בכמה דוכתי דאת החוטאים 

 אות רצו( וזה לשונו: "ויזנב תצא, היה הענן פולט. וכן איתא בספרי )כי שבשיראל

 מדרכי שנמשכו אדם בני אלא בהם הורג היה שלא מלמד, אחריך הנחשלים כל בך

 הנחשלים הענן" עד כאן, וכן הוא ברש"י שם: "כל כנפי מתחת ונחשלו מקום

 מעוני )שם, רמזש פולטן", ובילקוט הענן שהיה, חטאם מחמת כח, חסרי - אחריך

 עובדי כולן שהיו הענן שפלטן דן של שבטו אמרו "ורבנן תתקל"ח( הביא עוד: 

 עבודת אלילים, עד כאן.

לפי זה, שאותם מישראל שחטאו היה הענן פולטם ולא היו תחת השגחת ענני 

הכבוד, אם כן לפיכך הביאו שעיר עזים, דאף אם היה הענן חוצץ, לא היה חוצץ 

יה בתוכו, ולא במי שנפלט מחמת חטאו, ואם כן עליו בעינן אלא רק על מי שה

 כפרה בנפרד.



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 (בהלכות והליכות בענין מעריב של שבת )

 ויכולו - נה עשרהתפילת שמו

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי 

ם מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו )ישעיה ו( "וסר עונך השרת הולכים לו לאד

 וחטאתך תכפר" )שבת קיט, ב(.

אנשי כנסת הגדולה הוסיפו בכל תפילה מענינה, והיינו  :לשמך ... אתה קדשת

בלילה שהוא זמן כניסת השבת מזכירים קדושת השבת ומעשה בראשית, ולכן 

" מפני שתכלית כל הימים אומרים "אתה קדשת... תכלית כל מעשה שמים וארץ

 ,"שבת בראשית"ותפילה זאת תקנו כנגד הם השבת )זיו השבת(. 

כדי שלא יהא כחוזר  והטעם:, וצריך להפסיק בין "לשמך" ו"תכלית" -בדיניו 

למעלה ח"ו כלומר כאילו תיבת תכלית היא הסבר לתיבת שמך ונמצא אומר 

 סח א(.כאילו שיש תכלית לשמו של הקב"ה )אבודרהם, משנ"ב ר

"אמר רב המנונא כל המתפלל  "ויכלו"באמירת  הטעם": ויכלו השמים והארץ"

שנאמר  ואומר ויכלו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית

. וצריך "ויכלו" אל תקרי ויכולו אלא ויכלו, כביכול הקב"ה והוא )טור רסח א(

שלא ידבק והטעם  .א( )כל בו, משנ"ב רסח ים" ל"את"קאלוויברך להפסיק בין "

 האותיות וישמע כאומר מת במקום את )משנ"ב שם(.

כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני  .אומרת הגמרא )שבת קיט(טעם אחר: 

מלאכי השרת הולכים לו לאדם מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו )ישעיה ו( 

וב )ויקרא ה "וסר עונך וחטאתך תכפר". ביאור הדבר לפי שעל שבועות עדות כת

א( "אם לא יגיד ונשא עונו" וכיון שאמר ויכלו והעיד עדותו אומרים לו מלאכי 

השרת "וסר עונך" שהיה לך אם לא היית אומר, ואח"כ מברכים אותו "וחטאתך 

 תכפר" )כל בו סימן לה(.
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והטעם שאומרים זאת אע"פ נצור"  יבסיום שמונ"ע אומרים "אלוק נצור: יאלוק

מ"מ כיון שנהגו לומר זאת ביום חול זה  שקימ"ל שאין מבקשים בקשות בשבת

 נחשב כסדר התפילה )ערוך השולחן רסח ב(.
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 ומועדים התורה עללבנו', 

 !!מהעבירה יותר חמוררו ין אדם לחביהב

תוֹּ ּוָמֲעָלה בוֹּ ָמַעל ַאיש ַאיש ַכי ַתׂשְׁ   )ה, יב(ֶטה ַאשְׁ

 

פלא עצום שבכל פרשת סוטה לא מוזכר שחטאה ומעלה בה', אלא רק ומעלה בו 

בבעלה, )ורק ברמז כתוב "איש איש" שהכוונה גם לריבונו של עולם "איש  – מעל

מלחמה"( ואילו בגוזל ונשבע על שקר כתוב מפורש "יעשו מכל חטאת האדם 

 ם".למעול מעל בהש

נשאל  אודות  אשה  שבעלה  גירשה כי   (שורש  קסג)והנה בשו''ת  מהרי''ק  

זינתה תחתיו, ולמרות שאשה שזינתה מפסידה כתובה בכל זאת דרשה שבעלה כן 

ישלם לה את הכתובה, כי טענה שלא ידעה שהתורה אסרה לזנות, ולכן היא 

 שוגגת ומגיע לה כתובה.

גג, כי כל המזנה בבעלה נחשבת מזיד, אפילו ופסק  המהרי''ק שזה לא נחשב לשו

כשלא יודעת שזה  עבירה כלפי בורא עולם, והוכיח זאת מהכתוב בפרשתנו "איש 

"ותמעול מעל באשה" ולא  כתוב  ומעלה  -איש כי תשטה  אשתו ומעלה בו מעל" 

מעל בה', ולכן אשה זו דינה כמורדת, שאפילו שלא ידעה שהיא מורדת  בה' בכל 

שמורדת בבעלה, ולכן היא מזידה ולא תקבל כתובתה, וכך פסק   זאת ידעה

 הרמ"א הלכה למעשה.

מדוע כאן לא מוזכר שחטאה לבורא עולם??? ונראה  ,ונשאלת שוב השאלה

ן יעבירה של ב ולחדש שהתורה באה להדגיש שעיקר העבירה בסוטה ובכל זנות ז

מעילה ם מעמיד את בורא עולשבגדה ומעלה באמון שנתן בה בעלה, ו ,אדם לחברו

 בורא יתברך עצמו!חמורה יותר מהבגידה בכזו 

שהסביר למה עם ישראל פרה ורבה מעל דרך  ,וראיה לדבר על פי המלוא העומר

והסיבה לכך  ?על פי הרמב"ןהטבע, ששה בכרס אחד, ואילו שבט לוי לא התרבו 
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ם כתב, כי היו רשעים שהוציאו לעז בבני ישראל שהם ממזרים, בטענה שא

המצרים שלטו בגופם כל שכן שלטו בנשותיהם, לכן היה ריבוי מעל הטבע, 

להראות שהם יהודים כשרים, כי בורא עולם לא ירבה ממזרים בעולם ובניסים,  כי 

 אדרבה בורא עולם מעדיף שממזרים לא יחיו ויתרבו.

ולכן בשבט לוי שלא שלטו המצרים, אז אין צורך להוכיח שהם לא ממזרים, ועל 

שבט לוי היה הקטן מכולם, שאפילו מגיל חודש הם היו במניין הקטן מכל שאר כן 

 השבטים.

 

 שללהם גבולות  ווהנה עם ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה ועדיין הי

 שקועו 'שרוף'אני עבד שפל ו ךקדושת המשפחה, ולא היה יהודי אחד שאמר גם כ

יוצא מהכלל כולם למרות  עמוק עמוק בטומאה, ואין לי מה להפסיד, אלא בלי

וגם שלומית שהיתה דברנית המצרי פרץ בה גדר הכל שמרו על קדושת המשפחה 

 .שלא מידיעתה

כל אחד מאתנו ישמור על העיניים ושמור נשמור על מעכשיו רק חזק חזק ונתחזק, 

 !!קדושתנו, ונתרחק מסכנות האינטרנט, וחסום נחסום ליצר את הפתחים לחטאים

נו עול מלכות שמים אמתית ונציל את נפשותינו ומשפחתנו ונקדש נקבל על עצמי

 מעתה ועד עולם את עצמנו ואת משפחתנו.
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 לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי

 אסרו חג שבועות

כאשר מתבוננים עד כמה זכינו להכין לקראת חג השבועות! שבת שבתות 

ם. עצם הספירה עצמה קידש וטיהר אותנו, בקדושה של תמימות, יום אחר יו

מעלה, ימים המתקדשים בקדושת חול המועד, בין פסח לעצרת, וכעת יוצאים אנו 

לימים הנראים כימים רגילים. וכאשר מתבוננים רואים אנו, שהתחילו עוד בהכנה 

קדומה של הארבע פרשיות לקראת חודש ניסן! האם בידינו להמשיך בימים כה 

 לים ופשוטים?!רגי

ביאר בזה כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א שאמנם אינם ימים פשוטים בכלל. כי 

הרי יודעים אנו שמשה רבינו עלה בשמים במשך ארבעים יום ללמוד תורה מפי 

הגבורה, וירד בשבעה עשר בתמוז ליתן לנו הלוחות ראשונות )ואז אירע מה 

מכונים כימי "רצון" הם "כימים שאירע..(. והנה ברש"י פרשת עקב, שהימי אלול ה

 הראשונים.." מה הם ברצון..

אלו הארבעים ימים, הם ג"כ ימי רצון, ימים  -הרי למדים אנו שבימי ימים אלו 

 שמשה רבינו למד תורה מפי הגבורה! ועלינו להתעורר מזה מאד.

להזכיר אותנו מידי יום ביומו מהמעמד הר  -ואולי יש להוסיף התעוררות למעשה 

מצות עשה דאורייתא של זכירת מעמד הר  -אשר הוא אחד מהשש זכירות  -י סינ

 סיני.

הנה הראשונים מפרשים "מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין" היינו בשעת 

מתן תורה כאשר כפה עליהם הר כגיגית. וכמו שמצינו בפסוקי שיר השירים גודל 

 לה להכלה.הפשטות האיך שבורא כל עולמים החתן ושכנסת ישראל נמש

והנה פשטות אלו מתבטאת בכל יום בהנחת בתפלין, כפי מה שמצינו בראשית 

ומובא גם בשמו בשל"ה הק' דברים נפלאים וז"ל ְוַאַגב  -חכמה )שער הקדושה פ"ו 

ַבע ַהיא ַטַבַעת הַ ְמֹבָאר )בהזוה"ק שמעתיק שם(  ַכין ָבֶאצְׁ רְׁ צּוָעה ֶשָאנּו כוֹּ  ַקדּוַשיןֶשָהרְׁ
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 ָזָכר נֹוֵתן ָלה, וַמָכאן ָהָיה אֹוֵמר מֹוַרי ע"ה )הרמ"ק, באור יקר תיקונים ח"ב, דףֶשהַ 

הוא סֹוד ח'( ֶשֵאין ָראוי ַלְכֹרְך ָהְרצוָעה ַעל ָהֶאְצַבע ַעד ֶשַיַמיַח ְתַפָלה ֶשל ֹראש ֶש 

ן, ְוֵכן ַמְנַהג ֹרב ַיֹשְָרֵאל ְוֵאין ָראוי ַהָזָכר , ֶשַאם ֲעַדַין ֹלא ָבא ַהָזָכר, ַקדוַשין ֵמֵהיכָ 

ַתְהֶיה ְמֻעָםד, ְלַשמֹות ַהַםְנָהג. ְוֵכן ָהָיה אֹוֵמר מֹוַרי ע"ה ֶשְכַריָכה זֹו ֶשָבֶאְצַבע ָצַריְך ֶש 

(, כ"ו ע"א ֶשַהָזָכר ַהְמַקֵדש ֶאת ָהַאָחה ְמַקֵדש אֹוָתה ְמֻעָםד )תקוני זהר תקון י' דף

 ֶשַהַקדוַשין ֵהם ֵמָעְלָמא ְדדוְכָרא ְוַדְרכֹו ְמֻעָםד...

יְך ואולי יעלה יפה מה שאומרים אז אלו הפסוקים  "ְוֵאַרְשַתיְך ַלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְשַת 

וכמה  -ה'"  ַלי ְבֶצֶדק וְבַמְשָסט וְבֶחֶסד וְבַרֲחַמים: ְוֵאַרְשַתיְך ַלי ֶבֱאמוָנה ְוָיַדַעְת ֶאת

להסתכל באלו  -יתעורר לב האדם בשעת הנחת התפילין וכמו כן באמצע התפלה 

 -ולידע האיך שאנו דבקים בו יתברך, נגילה ונשמחה בו  -הכריכות שעל אצבעו 

 קוב"ה וישראל ואורייתא חד היא! -בך!! הכ"ב אותיות התורה"ק 
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן שבתה וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 חימום מים לקפה במיחם בשרי

הרבה פעמים קורה שמיחם נעשה בשרי ]מאדים בשריים או שמונח על פלטה 

 מלוכלכת בשיירי בשר[. האם מותר להשתמש במיחם לחימום מים לקפה עם חלב?

 הבאים בשבועות גם בשרי ארנש המיחם, בשרי נעשה שהמיחם במקרים תשובה:

 השבת. לאחר אותו אם רוצה לחמם בו מים כדי לשתותם עם חלב, יגעיל ולכן

יכול להגעיל אותו עד זמן מסוים שאז  שאינו )או להגעילו שכח אם מקום ומכל

 עם לשתיה גם הבאה בשבת בו להקל ולהשתמש יכול יש הגעלת כלים בסביבתו(

לי אחר לחימום מים או להשיג כלי אחר חלב אם אין לו אפשרות להשתמש בכ

 .יחלחימום המים, אבל צריך להגעילו מיד כשיכול

אמנם, אם המיחם נעשה בשרי ע"י טיפות בשריות על המיחם מבחוץ או 

שהניחוהו על מעט רוטב בשרי, ובודאי בכל מצב שהוא יהיה תמיד במיחם ששים 

שעות מותר לחמם בו  כנגד הבשר, יש להקל שאין המיחם צריך הגעלה ואחרי כ"ד

 .יטמים כדי לשתותם עם חלב, אבל טוב להדר ולהגעילו

                                                
בן יומו כדי לשתות את המים עם חלב. אמנם  בחכ"א כלל מ"ח ס"ב כתב שאסור לחמם מים בכלי בשרי שאינויח

הוסיף החכ"א וכתב שאם אין לו כלי אחר יכול להשתמש בכלי, וכן כ' הפמ"ג סי' צ"ה במ"ז סק"ד, ושם סק"ה כתב 

שהמיקל בזה לכבוד שבת אין גוערין בו, וכן פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבות יצחק הל' שהיה וחזרה עמ' רד. 

ז היקל שמותר לבשל לכתחילה מים בכלי בשרי שאינו בן יומו כדי לשתותם עם חלב, וכן ואמנם הפר"ח שם סק"

 משמע בבי' הגר"א סק"י.

ולמעשה, לכתחילה יש להגעיל את הכלי לפני השימוש בו, ובפרט שדין מים חמור הרבה יותר שנחשב תמיד 

יחם אינו בן יומו כמבו' בסי' צ"ה, ג'(, ללכתחילה )ואם יכניס שם כף חלבית בת יומה, המים יאסרו אפילו אם המ

 ובחכ"א הוסיף 'ואי אפשר להשאיל כלי אחר'. –אמנם אם שכח להגעיל יכול להקל לצורך שבת אם אין לו כלי אחר 

והנה, מבואר בפוסקים שמים אינם חשובים ולכן נחשבים תמיד ל'לכתחילה' בין לענין אינו בן יומו ובין לענין 

ו להחמיר ולאסור את המים גם אחרי שחימם אותם, אבל אם אין לו מים אחרים יש להקל נטל"פ, ולפי"ז היה לנ

 כמש"כ החכ"א שאם אין כלי הוי כבדיעבד גם לענין מים.

ועי' לקמן סי' ו' סעי' י"ח והע' מ' שהמים נחשבים 'ניצלו' ביחס לכלי, כלומר, שהם מקבלים טעם ישיר מהכלי, אלא 

 שווה לדין נתבשלו ואינו חמור יותר. שנתבאר שם שלמעשה דין ניצלו

 ועי' לקמן סי' י"ז הע' ט"ו על אופן הגעלתו.

בינת אדם אות מא )נח( ומנח"י כלל כ"ו סק"ה. והנה, האחרונים נחלקו בדין כלי שמשתמשים בו תמיד ששים  יט

לשתותם עם חלב  כנגד האיסור והוא גם אינו בן יומו וכנ"ל בהערה ו', אבל במקרה שלנו הרי רק מחמם מים כדי

וכל האיסור משום חומרת החכ"א ובודאי יש להקל כן בכלי שמשתמשים בו בשפע כשאינו בן יומו, ואין המים 

 חמורים יותר ממה שמתיר החכ"א לכתחילה. כנלענ"ד.
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ולכן, אם המיחם נעשה בשרי ע"י אדים בשריים או שנשפך עליו הרבה רוטב 

בשר, צריך להגעילו, ואם ניתזו עליו טיפות מעטות או שהניחוהו על מעט רוטב 

 בשרי, יש להקל שמותר לאחר כ"ד שעות ואין צריך להגעילו.

* 

 שאלות בענייני שבת

 טלטול נייר טואלט

 האם מותר לטלטל נייר טואלט בלי לקרוע אותו?

, כ: נייר טואלט נחשב כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שום שימושי היתרתשובה

ונחלקו הפוסקים בדינו האם נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטל לצורך 

כמוקצה מחמת גופו שאסור  או כאושימוש בו נחשב צורך גופו -גופו ומקומו

 .כבבטלטול כלל

במקרה שאדם נמצא במקום שאין נייר אחר וצריך לקנח, יש להקל לטלטל את 

, ובתנאי שאין לו נייר חתוך וגם לא היה כדמפני כבוד הבריות כגהנייר בלי לקורעו

 .כהיכול לדאוג לזה מערב שבת

                                                
רוב מוחלט של השימוש בו הוא ע"י קריעה ולכן נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, ואמנם, אפשרות השימוש בלי  כ

חוקה מאוד ואינה עומדת על הפרק בשום אופן מלבד סיבה הלכתית, גם לא בפעמים רחוקות, ולכן דין לקרוע ר

 הנייר ככלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שימושי היתר.

ודע, שאפשרות שימוש בדבר כשאינו עומד לזה אינה מפקיעה מאיסור מוקצה שהרי כל בגד שעטנז ראוי להחזיק 

וכדו', ומוכח כן בשבת קכח. ובתוס' שם ד"ה דג שדג חי מוקצה אף שראוי לכלבים כיון בו דפים שלא יעופו ברוח 

ז, וכן "ב שם סקקכ"ו ומ"א שם סקנ"ב, ובמג"ח סעיף ל"שעומד לבישול לאדם ולא לאכילת כלבים, ונפסק כן בסי' ש

נם מיועדים לבהמה. ה פרסייתא שגרעיני תמרים הראויים לאכילה הם מוקצה כיון שאי"י שם קמג. ד"מפורש ברש

וכן מבואר בדף קיב: לגבי מנעל שנפסק שאף שראוי לשימוש אחר אינו מפקיע ממוקצה כי עומד למנעל ולא לדבר 

 ה."ח סקל"ב סי' ש"אחר, וכן מבואר לגבי דלתות בית שנפלו במ

י "יא שם מהבח שהתיר טלטול נר חלב שאינו דולק לצורך גופו ומקומו אף שהב"ח סקי"א סי' ש"כן מבואר במג כא

ד, אלא שהוסיף "צ סק"ט בשעה"ד ובסי' רע"ב שם סקל"בהמשך הסימן שאין ראוי לשימוש היתר כלל, וכן כתב המ

ט "ח שלדעת המור וקציעה אסור לטלטלו כלל כיון שאין שם כלי עליו. וכן הוא באליה רבה סוף סי' רע"שם בסי' ש

ו אות ה' שתלה "ד סי' רס"לטלטלו לצורך גו"מ. ועי' תהל מ מותר"א ואף שאין לו שימוש היתר מ"שנר הוא כשמל

ט במה שדן "ג סי' ל"ב ואז נדברו ח"ב סי' ל"מ ריש פ' כל הכלים. ועי' שבט הלוי ח"א ובעה"נידון זה במח' הרשב

 א לחומרא."בזה לקולא וכ' שלמעשה יראה להחמיר שכבר הורה החזו

ט "ש סי' רע"ד וערוה"ח סוף סקל"ב סי' ש"ח הובא במ"י' שא בשבת דף מז. ומור וקציעה ריש ס"כ הגרעק"כ כב

ל בשם בעל "ד הנ"ז ועי' תהל"ד סקי"ז וסי' מ"ג סק"א סי' מ"ג וחזו"ח סכ"ש סי' ש"ה וערוה"ז סי' נ"סעיף א' ובאבנ

"ל י ישראלזון זצ"ל ואמר לי הגר"ש אלישיב זצ"ל. וכן דעת הגרי"א זצ"ח הע' פ"ב בשם הגרשז"כ פכ"המאור ושש

 שעיקר טעמו משום שחושש לשיטת בעל המאור, ובשעת הדחק מיקל בזה.

אין היתר כבוד הבריות במלאכה דאורי' כשהמלאכה אינה צריכה לגופה סי' שי"א סק"ז וסק"י, ועיין שעה"צ סי'  כג

ות ש"ב סקמ"ד וכל שכן כשעשה את המלאכה כלאחר יד שחמור יותר ממשאצל"ג ואפי' אינו מצטרף להיחשב שב

דשבות לענין אמירה לנכרי, ומה שכתבו תוס' בבכורות דף כה. ד"ה דהוה שמלאכה שאצל"ג חמור יותר מכלאחר 

יד, מיירי בגוזז ביד שהוא שינוי בצורת המלאכה וקל יותר מעשיית מלאכה גמורה בשינוי, וא"כ כמו שאין היתר 
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד ירלע הראשי הרב

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי

 לעשות כפי יכולתו -סוד ההצלחה בעסקים 

ֶיה ֵהן לוֹּ ַיהְׁ ַריבּו ַלכֹּ ָרֵאל ֲאֶשר ַיקְׁ ֵני ַיׂשְׁ ֵשי בְׁ ָכל ָקדְׁ רּוָמה לְׁ ָכל תְׁ ַאיש ֶאת ֳקָדָשיו ל .וְׁ וֹּ וְׁ

יּו ַאיש ֲאֶשר ַיתֵ  ֶיהַיהְׁ ֵהן לוֹּ ַיהְׁ  י(-)ה, ט ן ַלכֹּ

 שאלות:

 יש לשאול מאחר ובפסוק ט כתוב כל תרומה אשר יקריבו לכהן לו יהיה, א

דהיינו שנותן לכהן תרומותיו, מדוע התורה חוזרת בפסוק הבא אשר יתן לכהן לו 

עוד צריך להבין מה הכונה ואיש את קודשיו לו ב{יהיה שזה כפל הלשון ומיותר?  

גם המשך הפסוק ג{ המדובר שהאדם נותן קודשיו לכהן וכיצד לו יהיו?   יהיו, הרי

אינו מובן שכתוב איש אשר יתן לכהן לו יהיה, ולכאורה יותר ראוי לכתוב איש את 

קודשיו יתן לכהן במקום שני הפסוקים, וגם כל הלשון לו יהיו או לו יהיה 

פסוק שהוא ממש זאת ועוד מדוע כתוב פעמיים איש איש באותו  ד{מיותרים? 

 מיותר כי היה מספיק לכתוב איש אחד?

 כל דרך איש ישר בעיניו

הנה הבנת האדם בענייני עסקיו ופרנסתו מבין ככל שיחסוך כך יטב לו ויתאפשר 

לעשות עסקים, ומתוך הנחה זו כאשר האדם נדרש לרכוש חפצי מצוה או לתת 

דן חסכן ורוצה צדקה מתקשה מאוד ולכן מסתפק במועט או נמנע בגלל שהוא 

                                                                                                                                                                         
שינוי. ובפרט שיכול לקנח בלי לקרוע. וטלטול כבוד הבריות במשאצל"ג כך אין היתר זה בעשיית מלאכה גמורה ב

ל שאפשר להקל לחתוך בשינוי כלאחר יד אם אין "א זצ"מוקצה הותר לצורך כבוד הבריות. אמנם דעת הגריש

  אפשרות אחרת ובלבד שיקרע שלא במקום המסומן לקריעה שאז יש איסור של מחתך.

ים של היתר שאפשרות השימוש בו בלי חיתוך אינה נייר טואלט דינו ככלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שימוש כד

נחשבת שימוש היתר כיון שאין הדרך להשתמש כך כלל ואף שהמ"ב בסי' ש"ח סקל"ד נוטה להקל שדינו ככלי 

שמלאכתו לאיסור רגיל שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו מכל מקום דעת רוב הפוסקים שדינו כמוקצה גמור שאף 

 אסור לטלטלו.לצורך גופו ומקומו 

סי' שכ"ב סקי"ד ובאה"ל שם ד"ה אבל, שאין להתיר כבוד הבריות כשהיה יכול לדאוג לכך מערב שבת ולא  כה

 עשה כן אלא הסתמך על היתר כבוד הבריות בשבת, וכמבואר בשבת פא:.
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לחסוך כסף וכל סכום שהוא נותן הריהו מחסיר ממונו וק"ו אם מדובר בסכום גדול 

לצדקה הדבר נעשה קשה עליו שבעתיים איך יוכל לתת הרי יאבד בזה את 

תוכניתו בעסקיו, ולמרות שנמנע מצדקה האדם שלם עם עצמו ואין ליבו נוקפו 

איש ישר בעיניו, אולם התורה  ב כל דרך-כאשר כבר אמר שלמה המלך במשלי כא

מלמדת אותנו שזה טעות מוחלטת וחשיבה מוטעית ואינה אלא אחיזת עיניים 

 שמטעה אותו יצרו של האדם למען לנסותו כאשר נבאר.

 המעכב מעשרותיו סופו שנצרך להן, והנותן סופו מתעשר

ש ואי :ובזה נבא לביאור הפסוקים, הנה ברש"י הביא את המדרש על הפסוק וז"ל

מי שמעכב מעשרותיו ואינו נותנן לו יהיו המעשרות, סוף שאין  את קודשיו לו יהיו

 איש אשר יתן לכהןשדהו עושה אלא אחד מעשרה שהיתה למודה לעשות, 

במסכת ברכות דף סג מתנות הראיות לו, לו יהיה ממון הרבה. זוהי דרשת הגמ' 

ומעשרות, לומר לך  , אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומותע"א

סוף נצרך לכהן על ידי אשתו,  -כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן 

וסמיך ליה איש איש כי תשטה אשתו, וכתיב  ואיש את קדשיו לו יהיושנאמר 

ואיש את שנאמר ולא עוד אלא סוף שנצרך להן, והביא האיש את אשתו וגו'. 

איש אשר סוף מתעשר, שנאמר  -ואם נתנן . אמר רב נחמן בר יצחק קדשיו לו יהיו

 לו יהיה ממון הרבה ע"כ. - יתן לכהן לו יהיה

שבעצם היה קשה לחז"ל כל יתורי הלשון אשר שאלנו  ונראה בביאור דברי חז"ל

ולזאת מצאו לנכון לדרוש הפסוקים, היינו כי פסוק ט מדבר מה צריך כל אחד 

ה התורה בפסוק שאחריו מישראל לעשות לתת כל תרומה לכהן, אולם ממשיכ

ולהוסיף כי ישנם שני סוגי אנשים יש איש את קודשיו לו יהיו, שהכוונה בזה על 

אדם שהוא דן חסכן ומשאיר את קודשיו ומעשרותיו לעצמו מתוך אותה השקפה 

שרוצה להרבות רכושו ולפתח עסקיו ואם יתן יבצר ממנו הדבר, אדם כזה סופו או 

יעור מעשר מעסקיו ושדה שהוציאה מאה תוציא כביאור רש"י שישאר לו רק בש

עשירית, וכן עסק שהרויח ממנו אלף ירויח רק מאה, וכמסופר במדרש הובא 

על אדם אחד שהיתה לו שדה המוציאה אלף כור  בתוספות בתענית דף ט ע"א
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והיה מעשר מאה כור כל שנה, ולפני שנפטר קרא לבנו וציוה אותו היות והוא עוד 

דע לך בני כי אני מוריש לך שדה המוציאה אלף כור לשנה  מעט הולך לעולמו

והכל בזכות זה שאני מפריש לכהן מאה כור כל שנה, ולכן דע לך שתהיה זהיר 

לשמור את צואתי להפריש המעשר כל שנה ועי"ז תצליח, הסכים הבן ובאמת 

אחרי פטירת אביו אותה שדה הוציאה אלף כור והפריש מאה כור, אך לשנה שניה 

רט, שמאה כור היא כמות גדולה, לא כדאי לתת כ"כ הרבה ולכן התחיל התח

למעט, וממילא השדה הוציאה פחות וכך הלך ופחת עד שהוציאה רק מאה כור, 

והתקיימו דברי הגמרא דאם לא יתן המעשרות לכהן סופו שישאר לו כמות כמו 

ה שיהיה המעשר. או כפשטות דברי הגמרא לו יהיו שיהיה נצרך להם, שהכוונה בז

עני ויזדקק לקבל צדקות.  אולם יש סוג שני איש אשר יתן לכהן לו יהיה, שאם הוא 

מפריש תרומות ומעשרות לכהן זוכה שלו יהיה, דבר ראשון שאינו נחסר ממונו כי 

הכל יחזור אליו, ודבר שני מתברך ממונו וזוכה לברכה והצלחה בעסקיו כמאמר 

דאמר ריו"ח מאי דכתיב  ת דף קיט ע"א,במסכת תענית דף ט ע"א, וכן בשבחז"ל 

)בדברים יד( עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר, ושם ממשיכה הגמ' שלמרות 

שאסור לנסות את הקב"ה אך בענין המעשרות התיר הקב"ה כמ"ש )במלאכי ג( 

הביאו את כל המעשר את בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ד' 

רובות השמים והרקותי לכם ברכה עד בלי די, צבאות אם לא אפתח לכם את א

 מאי עד בלי די, אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.

 תמיכה בלומדי התורה שהם שבט לוי של דורינו

והנה כיון שבזמן ביהמ"ק הכהנים היו תלמידי חכמים והן הם המורים הלכות 

 לכן,  םָ֑ההֵ  יםַ֣בָיַמ  ֖הַיְהיֶ  רֲ֥אֶש  ן֔ל־ַהֹכהֵ אֶ  ֙לכלל ישראל, כדכתיב בדברים כו )ג( וָבאתָ 

 את מהן להוריד צריך, ישראל כלל את וידריכו וישרתו ת"הי לעבודת שיתפנו בכדי

 להמשיך יוכלו ז"ועי, לכהן המעשרות לתת מצוה ה"הקב ולזאת, הפרנסה עול

הוא לעסוק בתורה ולזכות הרבים ויהיה לכלל ישראל חלק בתורה אשר ו ללמוד

תכלית הבריאה, ולכן הברכה אשר שורה אצל האדם תלויה במעשיו כאשר 

מפריש מעשרות למען החזקת התורה, ובזה מראה שהוא מאמין באמונה שלימה 



 

 עעמ'  -אספקלריא 

 

כי הוא שותף בתורה, וכן בימינו אשר חרב בית המקדש ואין לנו כהן בעבודתו 

ך בהן שעליו התחליף לזה הוא החזקת עולם התורה ולומדיה ואשרי המחזיק ותומ

וכאשר : ְמֻאָחֽר יהָ ְ֥וֹֽתְמכֶ  ֑הבָ  יםַ֣לַםֲחַזיקַ  יאַ֭ה  ים֣נאמר במשלי פרק ג פסוק יח ֵעץ־ַחיַ 

שבימינו שבט לוי הוא עולם התורה שיושבים  כתבנו שבוע שעבר בשם הרמב"ם

ולומדים ומורים הוראות לישראל, וכאשר כל אדם מישראל דואג לעשר כספיו 

עשה שותף בתורה והקב"ה נותן לו הצלחה בעסקיו לאין שיעור, ומחזיק בת"ח נ

וח"ו כאשר האדם מקצץ הרי הוא מפסיד כיון שאין הצלחתו בעסקיו תלויה 

 בחכמתו אלא בקב"ה.

 החפץ חיים על תמיכה והחזקת תורה דברים נוקבים את הלב של

מן  וידוע שבזמננו עיקר מצות מעשרתורה אור פרק יא וז"ל  -כתב החפץ חיים 

הריוח שמזמין לו ה' צריך שיהיה לעמלי תורה כמו מלפנים שהיה מצוה ליתנו 

לכהנים וללוים וכו' וגם מלפנים שהיו נותנין אותם לכהנים וללוים היה גם כן עיקר 

)בחולין דף המצוה לדקדק אם הם בעלי תורה וע"ז יתחזקו בתורת ה' כמו שאמרו 

מר לתת מנת הכהנים והלוים למען אין נותנין מתנה לכהן עם הארץ שנא קל"א(

כשידין הקדוש ברוך הוא על עון בטול תורה יחזקו בתורת ה' וגו'. וה"נ בעניננו 

והגם שבאמת היום כל  יקים במשפט את אלה שהיה בידם להחזיק ונתרשלו מזה.

איש ישראל מחזיקים את התורה וכו' אבל מי שברך אותו הקדוש ברוך הוא בהון 

יוצא ידי חובתו במה שמפריש איזה עשרות רו"כ לשנה  רב אין ספק כי אין

להחזקת הישיבות, כי ענין יששכר וזבולן שהסכימה התורה למעשיהם וכדכתיב 

שמח זבולן בצאתך ויששכר באהלך היו כעין שותפות ממש, ששבט זבולן היו 

נותנין לשבט יששכר כל צרכן כדי שלא יהיו צריכים להתבטל מלימודם ולעסוק 

אבל במה שנותנין עזר מעט לא יצאו י"ח אלא אותן שאין יכולת וכו' בפרנסה, 

. וכו' טעם הדבר וכו' שאף שעושין צדקה וחסד אבל לא כפי הראוי בידם ליתן יותר

שהיה אחד משלשה עשירים  וכמו שמצינו בגמרא בנקדימון בן גוריוןלפי ערכם, 

פי כן משום שלא  ועשה צדקה הרבה אף על )כמבואר בגיטין דף נ"ז(שבירושלים 

עשה כפי שצריך לעשות נאבד הונו הגדול עד שהוצרכה בתו ללקט שעורים בין 
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מעשה בר"י בן זכאי  במסכת כתובות )דף ס"ו(טלפי סוסים להחיות נפשה, כדאיתא 

וכו' ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים וכו' 

מרה לו בת נקדימון בן גוריון אני א"ל בתי אמרה לו רבי פרנסני א"ל בתי מי את א

ממון של בית אביך היכן הלך אמרה לו לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון 

חסר וכו' א"ל רבי זכור אתה כשחתמת על כתובתי אמר לתלמידיו זכור אני 

כשחתמתי על כתובתה והייתי קורא בה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ 

יך הגמרא ונקדימון ב"ג לא עבד צדקה והתניא דכשהיה יוצא משל חמיה וקפר

מביתו לבהמ"ד היו מציעין לו כלי מלת מתחתיו ובאין עניים ומקפלין אותו 

>  ומשני כדבעי ליה למיעבד לא עבד, כדאמרי אינשי לפום גמלא שיחנא.מאחריו 

וראה נא אם חסיד כזה שנחשב בין השלשה יחידי עולם משה ויהושע והוא 

ישי שהעמידו החמה ]כדאמרינן בתענית דף י"ט[ ועשה צדקה הרבה אעפ"כ השל

וכ"ש  > לא עמד לו זכותו הגדול והגיע לבתו כך מפני שלא עשה כפי הראוי לעשות

ובזמן שיש עשירים מפזרים כסף לקישוט חדריהם באנשים קטנים שבדור הזה. וכו' 

ארי דברי הבלים של המרווחים בוילון חלונותיהם הצבועים ירקרקות וכהנה מש

פאר ויופי שהולך כסף לאלפים ורבבות שאין בהם שום תועלת לא לגוף ולא 

. ולא עוני הגוף לנשמה באותו הזמן יושבים ת"ח העוסקים בתורת ה' רעבים ללחם

אלא גם אבדן נפשות שאלפים לבד בא ע"י התרשלות מהחזקת התורה כפי הראוי 

להיות גדולי תורה והולכים לטמיון עבור  ורבבות נערים בעלי כשרון שהיו עלולים

שבעו"ה נמצא פלכים גדולים שאין בהם אף ישיבה  שאין ת"ת וישיבות כפי הצורך

ועל מי העון הזה אם לא על מי אחת ואף באלה שנמצאו מעט הוא לא לפי הצורך, 

ובושה . ומה נשיב אם ישאלו אותנו על כל הנפשות האלה שהיה יכולת בידו לתקן

כסה פני האיש כאשר ישאל אותו הקדוש ברוך הוא הלא בהון שנתתי לך וכלימה ת

היה בכחך להחזיק ת"ח העוסקים בתורתי. וכמה נפשות עניים מזרע עם קודש היה 

ביכלתך להחיות באור התורה בהון שנתתי לך ומה עשית בהם התחזקת להכניס 

ר'  דשקלים דאיתא בירושלמי פ"ה ה"דוכו' וראה מה  אותם באוצר עד יום מותך.

הוו מטיילין באלין כנישתא דלוד א"ל ר"ח לר'  חמא בר חנינא ור' הושעיא רבה
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א"ל כמה נפשות שקעו אבותיך כאן מי לא הושעיא כמה ממון שקעו אבהתן כאן 

הוויין בני נשא דילעון באורייתא. ואם בבנין בהכ"נ שהיא מצוה רבה לפאר את 

להם יותר להוציא הכסף לעוסקים  ינו השיב לו כמה נפשות שקעו שהיהקבית אל

בתורה וק"ו למי ששוקע כספו לפאר ביתו בנוי לתלפיות כמה נפשות ישקע בבנינו 

וכו' והבא לטהר מסייעין אותו ואז יתברך מאלהי השמים ויניח  וה"ה בכל כיו"ב.

וכן כתב בילקוט שמעוני דברי הימים ב רמז תתרפה, ברכה אף לדורותיו עכ"ל:   

ובגמילות חסדים לא עסק והתניא ר' תפס רבי חנינא בן תרדיון, ועל דבר זה נ

אליעזר בן יעקב אומר אל יתן אדם מעותיו לארנקי של צדקה אלא א"כ ממונה 

עליה כרבי חנינא בן תרדיון, מהימני הוה מהימן מיעבד לא עבד, ולא עבד והתניא 

בעי למיעבד מיעבד עבד כדמעות של פורים נתחלפו לו בשל צדקה וחלקם לעניים, 

 לא עבד:

 דוקא הנותן כל מעשרותיו מובטח לו הברכה

ודבר זה שצריך לתת את כל המעשר ולא להסתפק בחלק נלמד בפסוק במלאכי ג 

המעשר, מדוע כתב את כל ולא את המעשר,  "כל"אשר אמר הנביא הביאו את 

 ללמדנו שכל ההבטחה דוקא אם נותן את כל המעשר ולא בערך.

 ר שנפל בגלל מעשרותמעשה בזמננו בעשי

ואספר לכם מעשה שהיה עם רייכמן שהיה עשיר גדול מאוד ונותן צדקות בלי 

סוף ובכל זאת פתאום התמוטטו עסקיו מאוד והיה מזה רעש גדול איך יתכן.  והנה 

פגש אותי ידידי עשיר מחו"ל וסיפר לי כי היתה לו פגישה עם רייכמן על איזה 

ר איתו על הנזק שנגרם לו איך יתכן והרי הוא עסקה גדולה ובאותה הזדמנות דיב

נותן צדקות לרוב. אמר לו רייכמן שאמנם הוא נותן צדקות לרוב אך עדיין לא היה 

נותן כשיעור המעשר ולכן נגרם לו הנזקים ולכן החליט לעשות ממש מעשר 

 ובאמת אחר כמה זמן התחיל שוב להצליח ולעלות בעסקים.
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 האדם נתבע כפי יכולתו לעשות

)ערך  וכתב בספר דף על הדף כתובות דף סז ע"א, כתב בס' ילקוט דברי אסף

שאמר בשמים לא יתבעו אותי על  אמרו משמו של ר"ר זישא זי"עעבודת השם( 

שלא הייתי מרע"ה, בשמים יתבעו אותי על שלא הייתי זישע. כלומר שלעולם לא 

ם עד תומם, גם תובעים מן האדם יותר מכוחותיו עצמו. תובעים ממנו לנצל אות

אם הוא עושה הרבה והרבה יותר מאחרים, כמו שמצינו הכא אצל נקדימון בן 

גוריון שאף שכל כך הרבה בצדקה וחסד, עד שהיו פורשין כלי מילת כשהי' הולך 

מבית הכנסת לביתו, ואח"כ היו באים עניים ומגלגלים אותם ונוטלים אותם 

 ד"כדבעי למיעבד לא עבד".לעצמם, מ"מ נאבד כל כספו בענין רע, מכיון 

 ר אשר לא את התורה ברוך אשר יקיםארו

עוד מדברי החפץ חיים על מי שמחזיק ומי שאינו מחזיק בתורה: וז"ל ובפרט בענין 

ארור ע"ז כמו שכתוב ארור התרשלות מהחזקת התורה שנמצא מפורש בתורה 

בספרי אשר לא יקים את דברי התורה הזאת וענו כל העם ואמרו אמן, ומבואר 

ואיתא במדרש תנא רשב"י אם  דקאי על החזקה וידוע דארור בו נידוי בו קללה.

ראית עירות שנתלשות ממקומן דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים 

שנאמר וכו'. וה"נ בכל יחיד ויחיד שלא החזיק בתורה כפי הראוי לו וכפי ערך 

חזיק בכל כחם כפי המחויב הוצאתו לשארי דברים. ולהיפך אלו היה נותנין לב לה

בודאי היה גורם ברכה בעסקיהם וכמו שאמרו תיכף לת"ח ברכה, וכו' ואמרו 

בספרי שאפילו מי שלמד ולימד ושנה ועשה ולא החזיק הרי הוא בכלל ארור ח"ו 

)וזה לבד די ואפילו מי שלא למד ולא לימד וכו' והחזיק הרי הוא בכלל ברוך 

צורך הוא מביא על עצמו ברכה גדולה כ"כ להמתבונן היטב שבהחזקתו כפי ה

היוצאת מהכהנים והלוים וכו' ששים רבוא ישראל שענו אמן ולהיפך מקבל עליו 

ומפני שבזה  ארור ח"ו מן כלם שבודאי נוגע לו הברכה והקללה לעד ולנצח נצחים(.

תלוי כל עיקר ויסוד הדת שכאשר יחזיקו ישראל את התורה וייסדו ת"ת לנערים 

יתגדלו ילדי ישראל בתורת ה' ומהגדיים נעשו תיישים שידעו כל עם וישיבות 
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קודש תורת ה' וחקיו  וכו' לפיכך כרת הקדוש ברוך הוא ברית ע"ז באותם כל 

 הארורין וכל הברכות שאין אחד מישראל נפטר מזה כל אחד במה שבכחו.

 המעשר מתעשר - מעשה

ם ר' הרצלי שבאו אליו על העשיר בש מסופר בספר מעשיהן של צדיקים בפ' נשא

הרה"ג יוסף נתנזון ז"ל וגם גיסו כדי להתרימו לפדיון שבויים, אמר להם שהוא 

מוכן לתרום בתנאי שישבו לסעוד אצלו ובאמת ישבו, וסיפר להם על מעלת 

הצדקה שכאשר התחתן היה סמוך על שלחן חמיו לאחר כמה שנים שנגמר 

היו לו ארבע מאות דינרים, החליט ההסכם הוצרך לפרנס בני ביתו בכוחות עצמו ו

לנסוע ליריד ולנסות מזלו אולי הקב"ה יזמן לו הצלחה בעסקי אבנים טובות שכך 

היו עוסקים אבותיו, והנה כשהלך לשוק כמובן כל אחד צועק ומכריז על מרכולתו, 

ומתוך כל הקולות שמע קול אשה בוכה, הוא נמשך לראות מהיכן הבכי, בא והלך 

וראה שיושבת ובוכה, ניגש אליה ושאל אותה מדוע את בוכה?  עד שהגיע לאשה

וסיפרה לו כי יש לה בת שצריכה להיכנס לחופה ומתקרב הזמן והתחייבה ארבע 

מאות דינרים ואין לה כלום ועומדים לבטל החופה, הוא לא חשב הרבה והחליט 

ין לו מיד לתת את כל כספו שהיה לו ארבע מאות דינרים ונתן לה ושמח, והיות וא

כסף כלל כבר אין לו מה לעשות בשוק, אך למרות זאת המשיך מעט בדרכו וראה 

איזה סוחר אבנים שמחזיק איזה שרשרת יקרה מאוד יפה ורוצה למוכרה, עמד 

להסתכל על אותה שרשרת זמן רב, ראה הסוחר אותו עומד ומתבונן שאלו מדוע 

היה רוצה לקנות אך  הוא מתבונן, האם אתה רוצה לקנות בבקשה, השיבו שבאמת

אין לו כסף, אמר לו הסוחר היות והנך נראה נאמן אני מוכן לתת לך באשראי את 

השרשרת והיא עולה אלף דינרים, הסכים לקח השרשרת והמשיך ליכנס לשוק 

לחפש סוחר למכור לו את השרשרת, מצא סוחר שהסכים לקנות השרשרת עם 

י הוא מוכן להיות סוכן שלו ויעזור לו רווח הגון, ואותו סוחר שקנה ביקש אותו אול

למכור לסוחר אחר והסכים להיות מתווך ויקבל דמי עמלה וכך עשה והצליח, וכך 

המשיך מסוחר לסוחר עד שעשה רווח גדול מאוד, ותוך כמה ימים רצה להחזיר 

את חובו וחיפש את אותו אדם הגון שנתן לו השרשרת אך כמה שחיפש לא מצא 
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באה הלך לשוק לחפש ולא מצא אותו, אמר לו הרב בודאי זה אותו, ושוב לשנה ה

אליהו הנביא אשר נתן לו בזכות המצות צדקה שעשה במסירות נפש, ולכן גם 

 עכשיו הוא יתן כל מה שצריך לפדיון שבויים.

 מוסר השכל

עלה בידנו להחכים כי סוד ההצלחה והכישלון בעסקים תלוי במעשיו, כי הקב"ה 

ח לכל אדם אשר יעשה תרומות ומעשרות כפי יכולתו יזכה בכבודו ובעצמו מבטי

לברכה והצלחה עד בלי די, יותר מכך שהתיר הקב"ה לבחון אותו בדבר זה למרות 

שלכאורה הדבר נוגד את האמונה, בהיות והקב"ה אינו בא בתביעה ובטרוניה על 

בריותיו יודע עד כמה קשה לאדם להיפרד מרכושו אשר עמל עליו ולכן התיר 

דבר הזה, אולם מפורש שההבטחה היא דווקא כאשר האדם נותן כפי יכולתו ה

ולא יסתפק בנתינה פחותה אפילו שתהיה מרובה כיון שהכסף הוא פיקדון אצל 

האדם לצורך נשמתו שיוכל לזכות בו לחיי עוה"ב ולקנות תורה ומצוות, ואם ח"ו 

כמה תלמידי אינו נאמן לשליחות שהשם נתן לו הרי יתבע על כך שמי יודע 

חכמים יכול לגדל בכספו ובגללו נמנעו מללמוד מפני שלא התאפשר להן 

להתקיים, וכמאמר הירושלמי שבמקום להשקיע בבניינים ישקיע בלומדי תורה כי 

באותו בניין הוא קובר הרבה נשמות שיכלו לגדול בתורה ויתן על כך את הדין, 

זאת יאזור כל אחד אומץ וח"ו נכלל בכלל ארור אשר לא יקים את התורה, ול

ויפנים בקרבו לעשות כל אשר לאל ידו להחזיק תורה ולומדיה גם אם יושב ועוסק 

בתורה ויזכה להיכלל בכלל ברוך אשר יקים את התורה ותשרה הברכה והצלחה 

 בכל מעשה ידיו אמן ואמן.

 בידידות ואהבה

 ובברכת שבת שלום ומבורך

 הצב"י מרדכי מלכא ס"ט



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

רב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי משפטי צדקך / ה

 צדקך על חו"מ

 כמה שאלות במצות ברכת כהנים

 הפסקה באמצע קריאת שמע

מה הדין בכהן העומד באמצע ק"ש והש"ץ בביהכ"נ הגיע לעבודה, אם מותר לו 

לעקור רגליו ולעלות לדוכן, או להמשיך בתפלה, או להפסיק בהילוך ולצאת 

 החוצה?

ע"ד כהן הקורא ק"ש  (ח"א  ס"ד)ר"י חאגיז ז"ל בספר שו"ת הלכות קטנות למה

ם ישא את כפיו, והשיב וז"ל: היה נראה שאם יש שם כהנים יצא לחוץ כשיגיע א

כבוד הצבור שלא יצא והוי כמשיב מפני הכבוד  ,ש"ץ לרצה, ואם אין שם אלא הוא

 עכ"ל, ור"ל, דאזי יפסיק ויעקור רגליו ויעלה לדוכן משום כבוד הציבור.

"ש בדרך רשימהר לסיים את הק וכתב ( דן בזהח"ג ד)שו"ת רב פעלים  בספרגם 

הילוכו לעלות קודם שיתחיל לברך, או אם ירגיש בעודו בברכות יוצר שימתין בין 

"ש עד שיברך ברכת כהנים, ואם לא היה אפשר, אז יעקור רהפרקים ולא יתחיל בק

ים של ק"ש ואח"כ רגליו בעבודה ויסיים הפרשה שהוא עומד בה ויברך בין הפרק

יסיים ק"ש, ונראה לכאורה מסתימת דבריו של הרב פעלים בזה דס"ל שיתנהג 

בכזאת בכל ענין אפילו כשיש שם כהנים בלעדיו, הגם שלפני כן ביאר ע"פ 

ההלק"ט דכשיש כהנים אחרים יצא לחוץ, וככה באמת עדיפא לעשות, דאם יש 

עוקר ועולה ג"כ לא משתבש  כהנים אחרים יצא לחוץ כשיגיע ש"ץ לרצה, אבל עם

שו"ת ציץ אליעזר כי כן המשמעות הפשוטה של המג"א לבו"ש ומחצה"ש הנ"ל. 

 ז' ו סי"חט

 שניה מפני שכחת יעלה ויבא בראשונה.הדין נשיאת כפים בחזרת הש"ץ 

ה בביהכ"נ שהחזן טעה ולא הזכיר יעלה ויבא בחזרת הש"ץ של יהש מעשה

ושאלו אם גם הכהנים  ,את כפים וחזר לרצהשחרית ונזכר בשים שלום אחר נשי

 היו צריכים לחזור ולישא כפיהם.
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 והשבתי שאין לכהנים לחזור ולישא כפיהם שנית לאותו הצבור.

אם בנידון שלפנינו כשחוזר הש"ץ לרצה הוי כאותה ההעיקרית היא,  השאלה

תפלה ובאותו צבור שאין לישא כפים שתי פעמים, שתפלה זו כבר התפללו 

ה תפלה כבר יצאו הכהנים יד"ח בנשיאת כפים והצבור כבר נתברכו, או ובאות

דילמא שהטעות של הש"ץ בזה שלא הזכיר יעלה ויבוא עושה את כל תפלתו של 

 ,הש"ץ כמו שאינה, ועכשיו כשחוזר לרצה הוי כתפלה אחרת שעדיין לא התפלל

 בנשיאת כפים. ובתםחי ועדיין לא יצאו בה הכהנים יד

וי במחלוקת שהובאה בתוס' ברכות )כו ע"ב( במי שטעה ולא ולכאורה זה תל

הזכיר יעלה ויבוא בר"ח או שהתפלל בשבת תפלה של חול אם צריך להתפלל 

ערבית שתים, שדעת ר"י שאינו צריך לחזור ולהתפלל בערבית שתים, וחכמי 

פרובינצא נחלקו עליו וסוברים שמתפלל ערבית שתים. ויסוד מחלוקתם הוא, 

המתפלל ושכח יעו"י יצא יד"ח התפלה אלא שחסר לו הזכרת מעין  שלדעת ר"י

המאורע בלבד, ולכן אם נזכר בלילה א"צ לחזור ולהתפלל ערבית שתים, שלא 

ירויח בזה שום דבר, שהרי גם אם יתפלל ערבית שתים בין כך לא יזכיר יעלה 

יר ויבוא ותפילת י"ח כבר יצא יד"ח. ודעת חכמי פרובינצא שהמתפלל ולא הזכ

יעו"י בר"ח עושה את התפלה כלה כמו שאינה והוי כלא התפלל כלל וגם יד"ח 

 תפלת י"ח לא יצא, לכן מחויב הוא להתפלל ערבית שתים.

ולכאורה גם הנדון שלפנינו תלוי במחלוקת זו, שלדעת חכמי פרובינצא שאי 

הזכרת יעלה ויבוא עושה את התפלה לכמו שאינה והוי כלא התפלל כלל, הרי 

זר עכשיו לרצה הוי כתפלה אחרת שלא התפלל אותה עדיין, והכהנים עדיין כשחו

לא יצאו בה יד"ח בנשיאת כפים, וצריכים עכשיו לחזור ולישא כפיהם אפילו 

באותו צבור. משא"כ לדעת ר"י ששכחת יעלה ויבוא אינה עושה את התפלה לכמו 

רה לא שאינה אלא שחסרה הזכרת מעין המאורע, אבל עצם תפלת שמונה עש

נתבטלה ויצא יד"ח תפלת י"ח, מסתבר שבנ"ד אין לכהנים לחזור ולישא כפיהם, 

שו"ת הר צבי אורח חיים א שהרי כבר יצאו יד"ח באותה התפלה ובאותו הצבור. 

 סימן סא
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 מקור הניגון שמנגנים בנשיאת כפים.

ו( רו בשו"ת תרומת הדשן )סי' כ"מקומה שהכהנים בנשיאות כפים בניגון מנגנים, 

מנהג לנגן ברכות כהנים בנעימה, והכהנים היודעים להנעים הניגון בברכם הרי הן 

משובחים, וה"נ משמע בתלמוד שיש להנעים הניגונים דקאמרינן בפ"ד דקידושין 

דע"א, ושמעתי שהי' מבליעו בנעימות עם אחיו הכהנים, מ"מ אין לנגן רק ניגון 

ו לא מצינו כתוב עלי ספר, אמנם אחד מתחילה ועד סוף. אמנם איזה ניגון ינגנ

מקובל הוא לכהנים איש מפי איש וכולם בה' ה' הידוע נוגנים, ומסתמא מקובל גם 

ניגון זה מסיני, כמובא בהקדמת פאת השולחן להג' ר' ישראל ז"ל בשם הגר"א, 

שכו"כ ניגונים הביא משה מסיני, עייש"ה בארוכה. וטעם שדוקא בה' ה' אפשר 

דרש הביאו באמרות ה' פרשת נשא, אמר הקדוש ברוך הוא מכוון לפי דברי המ

הברכות מסורות בידי ברכתי לאדם ונח ואברהם יצחק ויעקב, עכשיו  ומעיקרא הי

הברכות מסורות ביד הכהנים, הנה הנם ה' ברכות שבהם נתברכו הני ה' צדיקים 

לזאת מנגנים בה' להזכיר ולשום הברכה שבירך הקדוש ברוך הוא ה' פעמים על 

ישראל, וכוונת המדרש עכשיו הברכות נתונות ביד הכהנים, דביד עושים הם בעת 

נשיאת כפים ה' אוירים, עיי' באו"ח )סי' קכ"ח( ובה' אוירים רומזי' לה' ברכות אלו. 

 שו"ת שיח יצחק סי' עג

 ברכת שהחיינו בעולה פעם ראשון לדוכן

אם חייב לברך שהחיינו נשאלתי על דבר נער כהן שנעשה בר מצוה לפני יום טוב, 

 כשנושא כפיו בפעם הראשון אחר בר מצוה.

תשובה. לא ראיתי בשום פוסק מקמאי ובתראי שידברו מזה. וגם לא שמענו 

הדבר, א' עפ"י דקיי"ל באו"ח )סי' קכ"ח סעיף ל"ד(, קטן  בסיבתכן. ו חדשיעשה א

אחרים  אבל נושא כפיו עם כהנים אינו נושא כפיו לבד,שלא הביא שתי שערות 

 פעםשהם גדולים, ללמוד ולהתחנך וגם מברך, וא"כ אימת יברך שהחיינו אם ב

לא תקנו חז"ל חיובא לדרדקי, ואחר שנעשו בני י"ג האי שעתא לאו שעת  ןראשוה

 חינוך היא, שכבר נתחנך בה בקטנותו.
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ועוד אומר שאינני יודע אימתי יאמר ברכת שהחיינו, דהרי בעשיית מצוה ב' 

שהחיינו אחר שבירך על המצוה, כמו בשופר וכן גבי סוכה בלילה  תמיד אומרים

ראשון, ומיד כאשר בירך הברכה דלפני נשיאת כפים כמבואר בש"ע או"ח )סי' 

קכ"ח סעיף י"א( מיד צריך להתחיל תיבת יברכך לדעת הרמב"ם בלי שיקרא אותו 

 שו"ת שיח יצחק סימן סז הש"ץ, כבסעיף י"ג שם.
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עומקה של הלכה / 

הרה"ג ר' עקיבא 

לוי, בעהמ"ח עומק 

 הפשט

 כביש חוצה קברים

 כיפין על גבי כיפין

בתמונה המצו''ב רואים  טבריה:

את הכביש הצמוד לקבר הרמב''ם, בעת סלילת הכביש נמצאו שם קברי ישראל, 

מתחת הכביש בנו בטנודות לאורך הכביש, אחד על השני כדין כיפין על גבי כיפין, 

וכל המתבונן רואה איך הכביש כולו יותר גבוה מהמפלס הרגיל. וכדי שלא יהא 

לרקיע, עשו צינור מיוחד של פותח טפח שמשם טומאה רצוצה בוקעת ועולה עד 

הטומאה יוצאת, וכדי שהכהן לא יאהיל במקום יציאת הטומאה הצינור כפוף כלפי 

 כמין חי''ת )מ.ז.(.  -מטה 

פתרון זה נעשה בהרבה מקומות בארץ ובעולם. בירושלים באמצע  ירושלים:

עם צינור מיוחד  רחוב שמואל הנביא נמצאו קברים ועשו שם כיפין על גבי כיפין,

של פותח טפח, בצמוד לתחנה מהאבן, מסומן בצהוב להודיע לכהנים שלא לנגוע 

מתחתיו במקום יציאת הטומאה. ליד נוה יעקב כמה ק''מ לפני הצומת, עשו שם 

כיפין עם מקום לטומאה לצאת. בכביש אחד בתוואי הרכבת הקלה ליד קבר 

( כדי שיהא חלל טפח מעל גבי שמעון הצדיק תוואי הנסיעה עולה לגובה )רמפה

 הקברים.

בכבישים רבים ספק אם נעשו להם פתרונות כדין. בטבריה ישנם כמה  :לברר

נוצר פולמוס לאחרונה. בכביש החוצה את  65מקומות בעייתיים לכהנים. בכביש 

 6הר הזיתים יש טוענים שהוא מעל הקברים, ואסור לכהנים לעבור שם. כביש 

 רים. בבית שמש ברחוב לוי אשכול נוצרו ספקות.יתכן שנסלל על גבי קב

* 
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 דינים העולים

אסור לכהן לנסוע ברכב בכביש חוצה קברי ישראל. וראוי להחמיר ולהמנע 

מנסיעה גם כאשר הכביש חוצה קברי עכו''ם. בהרבה כבישים נעשו פתרונות כדין, 

 ויש כבישים בעייתים.

ברות או שיש מת בתא המטען יש לדון האם כל נוסעי המטוס שנוסע מעל בית הק

צריכים ליטול נטילת ידים ג' פעמים כדין השוהה באהל המת, או דלמא יש להקל 

 כיון שזה חוץ לד' אמות.

יש שחידשו להתיר טיסה מעל בית הקברות מדין 'אינו מתכוון'. יש שחלקו 

בתוקף שלא  פגע ולא נגע לאינו מתכון. ויש מחלקים שאם זה ודאי חשיב רצון, 

זה צד רחוק חשיב אינו מתכון. ובספק תלוי במחלוקת הפוסקים בדין פסיק  ואם

 רישא לשעבר.

  gmail.com@5047867 :לתגובות וקבלת גיליון מלא
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 בלומנטל חיים ישראל בהר/  לתורה פרחים

 לברך את עמו ישראל באהבה

בָ  ר ָלֶהם יְׁ ָרֵאל ָאמוֹּ ֵני ַיׂשְׁ ָבֲרכּו ֶאת בְׁ ה תְׁ ר כֹּ ֶאל ָבָניו ֵלאמֹּ ן וְׁ ָך ה' ַדֵבר ֶאל ַאֲהרֹּ ֶרכְׁ

ם. ָך ָשֽלוֹּ ָיֵׂשם לְׁ  כו(-)ו, כג וישמרך יאר ה' ָסָניו ֵאֶליָך ַוֽיֻחֶמָֽך ַיָנא ה' ָסָניו ֵאֶליָך וְׁ

 שיתברכו נכסיך. – וכתב רש"י: יברכך

על הפסוק "יאר ה' פניו אליך", אומר המדרש )במדבר רבה יא, יג(: יאירו עיניך 

 ולבך בתורה.

ר ָלֶהםשתי הערות ישנן בפסוקים אלה: האחת, מדוע נאמר כאן " ", ולא ָאמוֹּ

" כמו בפתיחת הדברים? והשניה, מדוע הקדים ה' את הברכה על הממון, ַדֵבר"

לפני הברכה על התורה? הרי היה ראוי להפוך את הסדר ולהקדים את הברכה על 

 התורה!

 יברך -האוהב 

בעל מאור ושמש, מיישב, שהפסוק בא לרמוז שמי שבא לברך את ישראל, צריך 

ואפילו את שיאהב אותם אהבה עזה בנפשו ובלבבו,  –שתהיה בו מידה חשובה 

 .הפחות שבפחותים יאהב כנפשו

הוא מפאר את ישראל לפני אביהם שבשמים בכמה מעלות טובות,  על ידי זה

 ובכך הוא מעורר רחמים וחסדים גדולים, וממשיך עליהם כל מיני ברכות.

שהם מלשון "את ה' האמרת היום" )דברים  –הדבר נרמז במילים "אמור להם" 

כו, יז(. וביאורו שהקדוש ברוך הוא ציוה לכהנים שכאשר הם באים לברך את 

 ל, יאמירו אותם, יאהבום וירוממום, ואז ראויים הכהנים לברך את העם.ישרא

 ועוסק בתורה -עשיר 

מי שחננו ה' בעושר וגדולה וגם במאור התורה, אם אינו מניח את עסק התורה 

זו מתת אלקים היא, כי בדרך כלל איש אשר יש לו עושר  –לצורך טרדות הזמן 

חיו, ויטרידהו בטרדות הזמן עד שבקושי ונכסים, מתגבר יצרו עליו שירום לבבו מא
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יתפנה לתלמודו. קשה לו מאוד להתגבר בזה על יצרו הרע ולילך בדרכי התורה 

 והעבודה.

כאן מבטיח לנו ה' יתברך שיברך אותנו בממון, ומכל מקום יאיר עינינו ולבנו 

בתורתו, ונמשיך לעסוק בה בכל עוז. הדבר נרמז בהקדמת ברכת הממון לברכת 

למרות שאברכך בממון, מכל מקום תתחזק ותתעצם עד מאוד  –לומר  התורה,

 בעסק התורה הקדושה.

יהי רצון שנשכיל גם אנחנו תמיד "לראות כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם" 

 בכל עת, ולדעת לא לחשוב על חסרונות הזולת!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

מעלת עסק התורה בליל שבועות | האם מברכים על כל כוס? | 

 כל קודם התפילהשכח ובירך על מא

כאשר התגלה הקב"ה למשה רבינו בסנה, אמר לו הקב"ה "בהוציאך את העם 

ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה". מקץ חמישים יום יקבלו את התורה 

כאן בהר הזה. בני ישראל מרוב חיבה והשתוקקות לתורה, היו מונים בכל יום ויום 

 ת התורה הקדושה."כך וכך לעומר". מצפים ומייחלים לקבל א

קיד ע"א( מובא שחסידים הראשונים לא היו ישנים בליל שבועות  -בזוה"ק )צד ע"ב 

והיו עוסקים בתורה כל הלילה ואומרים "בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני 

העולמות". ואמרו עוד בזוה"ק )הקדמת הזוה"ק דף ח' ע"א( שכל אלו שמתקנים 

בו, כולם יהיו כתובים ורשומים בספר הזכרונות לפני  התיקון בלילה הזה ושמחים

 השי"ת ומברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של העולם העליון.

וכיון שיש לנו הבטחה כזו, שהקב"ה בכבודו ובעצמו מברך את ישראל, לכן נוהגים 

בכל תפוצות עם ישראל להישאר ניעורים כל הלילה בליל שבועות, לשבת ולעסוק 

 לנוח בערב החג כדי שיהיה לו כח ללמוד כל הלילה. בתורה. וצריך

ובמדרש )שיר השירים, רבה, פרשה א, יב אות ב, פרקי דרבי אליעזר סי' מא( נאמר 

עוד טעם, שביום קבלת התורה ישנו להם ישראל כל אותו הלילה עד אחר אור 

, הבוקר, והקב"ה הוצרך להעיר אותם ע"י קולות וברקים שהיו לפני מעמד הר סיני

לכן כדי לתקן דבר לא טוב זה, הקב"ה מתגלה אלינו לתת לנו את התורה הקדושה 

 ויש כאלו שנרדמים?! על כן ניעורים כל הלילה ועוסקים בתורה.
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מנהג זה בעיקרו נתקן לאנשים, ולא לנשים. הנשים התחילו לקרוא התיקון של 

מצוות עשה ספירת העומר, אולם נשים אינן שייכות כלל לספירת העומר, כי זו 

שהזמן גרמא. וגם על פי הקבלה, כל המעלה זה לניעורים בליל שבועות ועוסקים 

בתורה, וזה אינו שייך בנשים, כמו שביאר בשו"ת רב פעלים )ח"א, סוד ישרים סי' ט(. 

כדאי ללמוד התיקון 'קריאי מועד' שנתקן עפ"י הזוה"ק והמקובלים. בשער הכוונות 

 מך על פי הקדמת הזוה"ק בזה.)כוונות של שבועות ס"א( מסת

מי שרוצה ללמוד גמרא עם החברותא שלו כל הלילה, אין למחות בידו, שכך כתב 

בחק יעקב )סי' תצד סק"א( שאצלם לא נהגו לקרוא את התיקון, ולדבריו עיקר התיקון 

נתקן לעמי הארץ שאינם יודעים ללמוד גמרא, אך לא למי שיודע ללמוד גמרא. מרן 

לב דוד )פ' ל"א( אינו מסכים עמו, וכתב שלא טוב עשו אותם שבנו החיד"א בספרו 

במה לעצמם ויושבים ועוסקים בגמרא ולא קוראים את התיקון, כי הגם שלא יודעים 

 רזי תורה, מכל מקום חיובא רמיא עלייהו ללמוד את התיקון הזה.

 המגיד מדובנא נזדמן פעם להתפלל אצל הגאון מווילנא בליל שבועות וראה את

הגאון מווילנא עוסק בתיקון, ואילו המגיד מדובנא ישב ועסק בגמרא. שאל אותו 

הגר"א: "מדוע כבודו אינו קורא התיקון כפי המנהג, אלא לומד גמרא?". ענה לו 

המגיד מדובנא: אמשול לך משל למה הדבר דומה, יש סוכנים הנוסעים לחוץ לארץ 

ורה להראות לקונים. אמנם יש למכור סחורה ולוקחים עמהם כמה דוגמאות של הסח

ערך לדוגמאות, אבל הסחורה הנמצאת במחסנים זה העיקר, שם יש את הכמות 

 הנצרכת, אך לדוגמא כשלעצמה אין לה ערך.

אמר המגיד מדובנא לגאון מווילנא: כבודו צבר הרבה תורה, הרבה  -והנמשל 

יש ערך רב סחורה, ועל כן כבודו עוסק עתה בתיקון, הדוגמאות של התורה, כי 

לדוגמאות שלו. אך לנו אין הרבה תורה, אין הרבה סחורה, ומה ערך יש בדוגמאות 

 כשלעצמן?!

אולם הנכון הוא שלא יפרשו מן הציבור, ועל כן גם בני תורה, אברכים, יקראו גם 

הם את התיקון. ואפשר לנהוג שעד חצות ילמדו גמרא עם החברותא, ומשם ואילך 
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פרוש מן הציבור. וכן בישיבות הקדושות יעשו כך, שתיכף יקראו את התיקון, שלא ל

 אחר הסעודה ילמדו בחברותא, ולקראת חצות יקראו את התיקון.

* 

 האם מברכים על כל כוס?

העוסקים בתורה בליל שבועות ומגישים לפניהם כפעם בפעם כוס תה וכיו"ב, אינם 

הכוס הראשונה, והיא צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא די בברכה אחת על 

פוטרת את כל מה שישתה אח"כ. וטוב שיכוין בדעתו לפטור בברכה הראשונה את 

כל מה שישתה לאחר מכן. ואם הוצרך לצאת מחוץ לבית הכנסת לשעה קלה, ויצא 

לחדר המדרגות, או לחצר, וחזר אחר כך, צריך לחזור ולברך על הכוס שיביאו לפניו, 

ם שיושבים בביהמ"ד, כי שינוי מקום נחשב להיסח אפילו אם הניח שם מקצת חברי

הדעת. )וכך יעשה כיש לו ספק, יצא לחוץ, ומותר לעשות כן לכתחילה, כדי לצאת 

 מידי כל ספק(.

ושורש הדברים מבואר בגמ' )פסחים קא ע"ב( שצריך לברך ברכה ראשונה קודם 

פי רב חסדא, שיאכל. אלא שנחלקו רב חסדא ורב ששת לענין שינוי מקום בסעודה. ל

דוקא בשתיה ופירות צריך לברך, אך אם יצא באמצע הסעודה וחזר אינו צריך לברך, 

חזר למקום שקבע. ולפי רב ששת שינוי מקום נחשב תמיד  –"לקבעיה קמא הדר" 

היסח הדעת, וגם בסעודה צריך לחזור ולברך, דהיינו שיברך תחילה ברכת המזון על 

 שיאכל וברכת המזון לאחריו. מה שאכל ושוב ברכת המוציא על מה

מרן בשו"ע )סי' קע"ח( פסק כרב ששת שבשינוי מקום צריך לברך אף בסעודה, שכך 

פסקו הרבה ראשונים, אולם הרמ"א חלק ופסק כרב חסדא לחלק בין פירות ושתיה 

לסעודה. ברם, אם כי כדרך כלל קיבלנו הוראות מרן השו"ע, כבר כתב החיד"א בשם 

פק ברכות להקל' גם נגד דעת מרן, ולכן למרות שכאן פסק השו"ע רבותיו שאמרינן 'ס

ששינוי מקום גם בסעודה צריך לחזור ולברך, מ"מ אמרינן 'ספק ברכות להקל' 

ובסעודה אין חוזרים לברך, אבל כשאוכל פירות, שתיה וכיו"ב, בשינוי מקום צריך 

 לחזור ולברך אפילו הניח שם מקצת חברים.
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 , אם לא יצא לחוץ, אינו הפסק ואינו חוזר לברך.וכן אם יצא לבית הכסא

* 

 זהירות בברכות התורה ואכילה מזמן עלות השחר

גבאי בתי הכנסת צריכים לעקוב אחר זמן עלות השחר, ואז יכריזו לציבור להפסיק 

 את הלימוד לרגע ולברך ברכות התורה.

התפילה,  וכן צריכים להזהיר בהגיע עלות השחר להפסיק לאכול, שכבר הגיע זמן

ואסור לאכול ולשתות קודם התפילה, כמבואר בגמ' )ברכות י ע"ב( מאי דכתיב 

לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. ועוד  -)ויקרא יט כו( 'לא תאכלו על הדם' 

א יד ט( -אמרו שם כל האוכל ושותה ואח"כ מתפלל, עליו הכתוב אומר )מלכים

א 'גאיך', אמר הקב"ה: לאחר שנתגאה 'ואותי השלכת אחרי גויך', אל תקרי 'גויך' אל

 זה קבל עליו מלכות שמים?!

ומכל מקום מותר לשתות מים קודם התפלה, שאין שייך בהם גאוה. וכן מותר 

לשתות קפה או תה גם עם סוכר קודם התפלה. ורבים מהאחרונים מקילים לשתות 

ן כן קפה המזוג עם מעט חלב, שדוקא לשתות כוס חלב בעין יש להחמיר, מה שאי

בקפה שיש בו מעט חלב יש להקל. ויש חולקים ומחמירים בזה. ונראה שיש להקל 

בזה לאדם חלש, וכדי שיוכל לכוין בתפילה. אך משקאות כמו קולה ומיץ תפוזים 

 אסור לשתות קודם התפילה, ששייך בזה גאוה.

* 

 שכח ובירך על מאכל קודם התפילה

כל קודם תפלת שחרית, ומיד נזכר מי שטעה ובירך ברכת הנהנין על איזה דבר מא

שכבר אסור לאכול, מה יעשה? האם יעבור על איסור אכילה קודם  התפילה או על 

 איסור ברכה לבטלה?

הנה נחלקו הראשונים האם איסור אכילה קודם התפילה הוא איסור מן התורה או 

שזה אסמכתא מדרבנן. דעת הרא"ה בספר פקודת הלויים )ברכות שם( שזה מן 

ה, וכן מבואר גם בספר החינוך )מצוה רמ"ח, ועי' במנ"ח שם(, וכ"כ הרמב"ן התור
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)ויקרא יט כו(, וכן משמע מדברי הרמב"ם בספר המצות )שורש ט(, שהביא כל מה 

–)שדרשו חז"ל )סנהדרין סג א( על הפסוק 'לא תאכלו על הדם', שהוא לאו שבכללות 

ה קודם שיצא דמה, איסור לאו הכולל כמה ענינים(, שכולל איסור אכילה מבהמ

סעודת הבראה על ההרוג בעונש בי"ד, וכן סנהדרין שהרגו את הנפש שאסורים 

באכילה כל אותו היום. והוסיף עוד הרמב"ם מה שאמרו בגמ' )ברכות י ע"ב(: מנין 

שלא יטעום כלום קודם שיתפלל, תלמוד לומר 'לא תאכלו על הדם'. וסיים, "ובביאור 

במנותם ענינים אלו, שעל כולם אינו לוקה, משום דהוי לאו  אמרו )סנהדרין סג א(

שבכללות, וכל לאו שבכללות אין לוקים עליו. ע"כ. ולכאורה מוכח מדבריו דס"ל 

 שגם דרשה זו, שלא לאכול קודם התפילה היא מן התורה.

אבל תלמידי רבינו יונה )ברכות, דף ה' מדפי הרי"ף( כתבו שזה אסמכתא בעלמא, 

תאכלו על הדם' מדבר שלא לאכול מבשר הבהמה קודם שיצא כל הדם. והפסוק 'לא 

וכן מבואר בדברי הרא"ש, התוס', הריטב"א, המאירי, הרשב"א )ברכות שם(, ספר 

אהל מועד )דף סח ע"ב(, נימוקי יוסף )הובא בס' שיטות קמאי ברכות שם( שזה 

ולכן התירו אסמכתא בעלמא. וכן כתב מרן הב"י בשם מהר"י אבוהב שזה מדרבנן, 

 שתיית מים, שבזה לא שייך גאוה.

יעבור על   -מאידך, מי שטעה ובירך על המאכל קודם התפילה, הרי אם יאכל 

לדעת רב האי גאון, רב צמח גאון, רב  –איסור אכילה לפני התפילה, ואם לא יאכל 

 נטרונאי גאון, הרמב"ם בתשובה )סי' קה(, ומרן השו"ע )סי' רטו ס"ד( יעבור באיסור

 ברכה לבטלה מדאורייתא, שנלמד מהפסוק 'לא תשא שם ה' אלקיך לשוא'.

על כן להלכה מוטב שיעבור איסור דרבנן ויטעם מעט כדי שתחול ברכתו, )וגם 

אפשר לומר שלא שייך איסור גאוה באכילה קודם התפלה בכהאי גוונא שניכר 

שטועם כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה( מאשר ברכה לבטלה שהוא 

 דאורייתא.מ

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 מקרבך -קודם  -ובערת הרע 

לתה, ואילו מעט נחרט עלי הרבה נכתב בסוגיית 'ימין מקרבת', סגולתה ותוע

גיליון בדבר 'שמאל דוחה', ולא מתוך שאיננה שכיחה, אלא כי הנושא כואב, רגיש, 

ואף מעורר פחד. הדחייה קיימת, ולעתים אף נדרשת. ברור שבמאמר מוגבל זה לא 

נשלים את היריעה, אך  חשוב לעורר דיון ומחשבת חינוך ושיח 'חכמי לב' בקרב 

 קהל הקוראים.

, הרחקת תלמידהגיע להחלטה ולהכרעה מוצדקת מבחי' הלכתית בדבר בכדי ל

ראשית יש להתפלל לסייעתא דשמיא, שנסיר מקרבנו כל נגיעה ומחשבת פיגול, 

חּו ַמן ַהַםֲחֶנהולשקול היטב היטב את הנדון. בפרשתנו נאמר "ַצו ֶאת בנ"י  ָכל  ַויַשלְׁ

ֹלא ְיַטְםאו ֶאת ַמֲחֵניֶהם..." ישנם אנשים אשר אין ָצרוַע ְוָכל ָזב ְוֹכל ָטֵמא ָלָנֶפש... וְ 

מקומם בקרב מחננו, מחובתנו להוציאם, והיה מחננו קדוש. איך יש לשאול על 

ר ֲחֶנה, ַכֲאֶש המקרא להלן: ַוַיֲעשו ֵכן ְבֵני ַיְשָרֵאל, ַוְיַשְלחו אֹוָתם ֶאל ַמחוץ ַלםַ  אריכות

ָעשו ְבֵני ַיְשָרֵאל. וכי לא היה די לכתוב 'ויעשו כן' כמו ַדֶבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵכן 

, הוראה מיוחדת יש כאן! ברור כי הגאון ה'כתב סופר'בפרשיות רבות? אלא, כותב 

עם ישראל, עם קדוש, ָדֵבק בטבעו לטהרה, ורוצה לסלק מקרבו את הטמאים. אך 

' רק ַכֲאֶשר ַדֶבר ה' הם לא עשו זאת מתוך רצונם ונטייתם. קיימו 'מצוות השילוח

ללא כל שיקול אישי ורגשי. ללא נגיעה  לקיים את דבר ה'ֶאל ֹמֶשה ֵכן ָעשו בנ"י! 

 כלל.

אסור להוציא תלמיד, בין לתקופה קצובה, כשילוח הטמאים ממחנה ישראל, ובין 

, שמטרתה היא להרגיע מתוכנו את הסערה ללא התייעצות רחבהלצמיתות, 

להסיט כחוט השערה את ראיית האמת והיקף הדיון בכל צדדיה. האישית שעלולה 

)סנהדרין ז( היה ְלַכֵמס ולהביא עוד  רב הונאהגמרא מלמדת עוד, כי מנהגו של 

עשרה רבנים שישבו עמו בדין, "כי היכי דלימטיי שיבא מכשורא" )כך יגיע אלי רק 
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בין כולנו,  העונש נסורת קטנה מן הקורה( ופירש"י "שאם ַנְטֶעה, ישתלש )יתחלק(

ויקלו מעלי". כך נהג בדינים כללים. וכשעוסקים בנפשות, בהרחקת תלמיד, על 

 אחת כמה וכמה.

)אגרות משה יו"ד ח"ג סי' עא( "יש לידע,  הגאון רבי משה פיינשטייןכתב ופסק 

לבל יתייאשו כשרואים שאיזה תלמיד אינו לומד כראוי, ואף כשאינו מתנהג 

מקלקל את האחרים צריכים להחזיקו ולהתגלגל עמו, אולי כראוי. כי אם אינו 

יתחיל לשמוע ולהיטיב דרכו. ובכל אופן, השהייה איזה שנים בקרב מורים יראי ה' 

ובקרב חברים המקשיבים למורים, ודאי תשפיע גם עליו, לכל הפחות במקצת, על 

על  שכל מורה צריך להשתדלבמידת הסבלנות כל ימי חייו!... וזה תלוי הרבה 

עצמו במידה זו ביותר. אבל, אם התלמיד מקלקל את האחרים, ודאי צריך לסלקו, 

!". הרי ֶשְחַנַים דיני נפשותאבל צריך לדון בזה בכובד ראש ובעיון רב, כי הוא 

 התלמיד ומעשיו, הרב וסבלנותו. נדונים,

כאשר דנו סנהדרין בדיני נפשות נהגו בכובד ראש יתירה, מתוך ידיעה 

ם כורתת נפש מישראל, 'כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא' שהחלטת

)משנה סנהדרין פרק ד'(. חז"ל קבעו כללי הנהגה לדיינים בבואם לדון בדינים 

הללו, כמו החובה לתור אחרי מלמדי זכות, חובת יישוב הדעת, עד שחייבו את 

בישיבה עלה הדיינים להמעיט במאכל, ואף לצום ביום ההחלטה! מעשה, ו'משגיח' 

בכדי לקבל ממנו 'אישור' לסלק תלמיד. ביקש הרב  מגדולי דורנו זצ"ללאחד 

לשמוע פרטים נוספים על התלמיד ועל משפחתו. בין היתר שאל ַלְשָמה של ֵאם 

וכי הבחור. כשלא ידע השואל לענות, תמה הצדיק ושאל "אינך יודע את שם אמו? 

 למענו? ? היאך תאמר שעשית "הכל"לא התפללת עליו

תהליך הרחקת תלמיד כולל שלבים רבים, בלעדיהם אין לנו סמכות להגיע לידי 

הכרעה! חובה לקיים שיחות אישיות עם התלמיד, להקשיב לו, להתרות בו ולשתף 

את הוריו. מכינים עמו 'תכנית שיפור' שיכול לעמוד בה, ועוקבים אחר רצינותו. 

ל 'סוף שנה', שאין דעתנו מיושבת ! לא במתח ובלחץ שמבעוד מועדוכל זה נעשה 

זצ"ל היה שואל את המחנכים "ֲחֹשב שזה  מיכל יהודה ליפקוביץ עלינו דיה. הג"ר
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, היית מרחיק אותו מישיבתך?" לפני שמקיימים כהלכתו דין וַבַעְרָת ָהָרע בנך

ֶבךָ ַמַקְרֶבָך, מקרב העם, מקיימים קודם וַבַעְרָת ָהָרע  מה, כדברי , מליבך פניַמַקרְׁ

ר ַכֲאֶשר ַדבֶ זי"ע. רק אז ַוְיַשְלחו אֹוָתם ֶאל ַמחוץ ַלַםֲחֶנה,  ה'ישמח משה'הגה"ק בעל 

 ֶאל ֹמֶשה... ה'

 חבר -מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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שאלות לחידודא בפרשת השבוע/ הרב  –חדוותא 

 וליל י"רש לקוטי ס"מח -צבי יהודה לוי  בנימין

 פ"הגש על משוררים

 שאלות בפרשת נשא

 (?2היכן היו יתדות ומיתרים ) .א

 1, 3מדוע נקרא בית המקדש ע"ש דוד המלך? והיכן מצאנו עוד כדבר הזה ) .ב

 בפרשתינו(?

 מתי נתמנו הנשיאים שהקריבו את חנוכת המזבח? .ג

 משמיע קול?איזה לשון בפרשתינו נקרא ע"ש חלק מכלי ה .ד

 היכן נרמזו האבות? והיכן נרמזו האמהות? .ה

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il  

* 

 תשובות ל'חדוותא' במדבר

 כפירושה מתפרשת מתוכם ואחת, פעמים כמה בפרשתינו מוזכרת לשון איזו .א

 ? אסתר במגילת

ד,  הלשון קֹּ  ְוֶאת שמשמעותו בכל הפרשה למנות, חוץ ממקום אחד, שנא' )ג, י(ַתפְׁ

דַת  ָבָניו ְוֶאת ַאֲהֹרן קֹּ  לשון. תפקוד י"ופירש: יוָמת ַהָקֵרב ְוַהָזר ְכֻהָמָתם ֶאת ְוָשְמרו פְׁ

ֵקד ְוַאָתה והוא כדברי רש"י לעיל, )א, נ( :מנין לשון ואינו, פקידות ַהְלַוַים  ֶאת ַהפְׁ

כמו , עליו ממונה שהוא דבר על שררה מנוי לשון, מני כתרגומו י"שפירש וכו',

ֵקד )אסתר ב, ג( ַיפְׁ ַקיַדים  ַהֶםֶלךְ  וְׁ  ְוַיְפֵקד ַפְרֹעה ַיֲעֶשה וכו'. וכן )בראשית מא, לד(סְׁ

ַנין, והיינו שהוא מלשון נאמנות. ַויַמֵמישהתרגום  ְסַקַדים וכו', ֵהימְׁ  מְׁ

ֵני,והנה התרגום של תפקד הוא בד"כ  ַמֵני, והתרגום כאן )בבני אהרן( הוא  ַתמְׁ תְׁ

 למען הפקד אותםשגם המנין של בנ"י היה  ואפשר ולכאו' הם קרובים האחד לשני.
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על עבודת ד' של כאו"א, והלשון תפקד יתבאר "מנין ע"מ להפקיד", ובבני אהרן 

 כויתבאר רק מלשון ההפקדה בלא המנין.

 (?י"רש) הנקבות נמנו היכן .ב

 סרח בת אשר, ויוכבד.בירידת בנ"י למצרים, שנמנו שם 

 ֵלַוי ְבֵני ֶאת ְסֹקד , שנא' )ג, טו(ומוזכרת הכללת יוכבד במנין ברש"י בפרשתינו

ֶדש ַמֶבן ָזָכר ָכל ְלַמְשְסֹחָתם ֲאֹבָתם ְלֵבית ָלה חֹּ  רבי אמר י"רש וכתב: ַתְפְקֵדם ָוַמעְׁ

 ילדה אשר שנאמר, הבטן מן נמנה להיות השבט אותו הוא למוד, שלום' בר יהודה

 ונמנית אותה ילדה םמצרי בפתח כניסתה עם( נט, כו שמות, )במצרים ללוי אותה

                                                
 והנה יש בתורה לכאו' ו' לשונות של הפקדה  )ואחד בכתובים( כו

ַכיר ָרה וכו' ותרגומו ַוד'ָש  ֶאת ָסַקד וד'  כא, א( )בראשית .א  ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר  )שם נ, כד( ָשָרה וכן ָית דְׁ

ד ֵואֹלַקים ֵמת ָאֹנַכי ד ָסקֹּ קֹּ ַכר שתרגומו וד' ֶאְתֶכם, ַיפְׁ ַכיר ַמדְׁ   ָיְתכֹון. דְׁ

ֵקד ַפְרֹעה ַיֲעֶשה וכן )שם מא, לד(  .ב ַיפְׁ ַקַדים וְׁ ַנין.מְׁ  ַויַמֵמי ָהָאֶרץ וכו', ַעל סְׁ   ֵהימְׁ

ן ָהֹאֶכל ְוָהָיה )שם מא, לו( .ג ַפָקדוֹּ ַניז. ַעיבוָרא ָלָאֶרץ וכו',  ַויֵהי לְׁ ן, ַבֲעַמיתוֹ  ְוַכֵחש )ויקרא ה, כא( גְׁ ַפָקדוֹּ  בְׁ

ָנא. דוֹּ ַפקְׁ    בְׁ

ַדי )שמות לב, לד( וְביֹום .ד ַתי ָסקְׁ ַער ַאַסֲערּוַתי וְביֹום: ַחָטאָתם ֲעֵליֶהם ּוָפַקדְׁ ַאסְׁ  וכן )שם לג, ז( : חֹוֵביהֹון ֲעֵליהֹון וְׁ

ֵקד ַערָבַנים,  ַעל ָאבֹות ֲעֹון סֹּ ֻקַדת ֵאֶלה ְיֻמתון ָהָאָדם ָכל ְכמֹות ַאם ֲאָבָהן. )במדבר יח, כט( חֹוֵבי ַמסְׁ  ַיָסֵקד ָהָאָדם ָכל ּופְׁ

  ֲעֵליהֹון ַיְסְתַער ֱאָנָשא ְדָכל וְסָעָרא :ֲעֵליֶהם

דּו ְבַיְשָרֵאל ָצָבא ֹיֵצא ָכל ָוַמְעָלה ָשָנה ֶעְשַרים ֶבןַמ  )במדבר א, ג( .ה קְׁ נּון ְוַאֲהֹרן, ַאָתה ְלַצְבֹאָתם ֹאָתם ַתפְׁ  ַתמְׁ

 ָיְתהֹון.

ַקד ְוֹלא ְבָיֵדנו ֲאֶשר ַהַםְלָחָמה ַאְנֵשי ֹראש ֶאת ָנְשאו ֲעָבֶדיךָ  ֹמֶשה ֶאל ַוֹיאְמרו )שם לא, מט( .ו : ַאיש וַמֶםמ ַנפְׁ

 כמו, חסרון ארמי בלשון הוא אף, שגא ולא ותרגומו, נחסר ולא. נפקד ולא י"ופירש: ֱאָנש ַמָנָנא ְשָגא ותרגומו ְוָלא

 מקום יחסר(, יח, כ א-שמואל) מושבך יפקד כי וכן, ממנינא שגיא דהות תרגומו(, לט, לא בראשית) אחטנה אנכי

 :שם יושב איש ואין מקומו נחסר(, כז שם) דוד קוםמ ויפקד וכן, שם לישב הרגיל איש, מושבך

וכן שם ע"ז הדרך. )ונמצא הרבה בלשון התרגום : ְמֹאד ַלְשֹמר ַפֻקֶדיךָ  ַצַויָתה ַאָתה ד( בכתובים )תהילים קיט, .ז

 (מצוות וציווים. ללשונות של

מוזכר, והפעם הראשונה היא  וידוע בשם הגר"א שהרוצה להבין עניין מענייני התורה יתבונן בפעם הראשונה שהוא

. והנה בתפילת ראש השנה אנו אומרים בברכת זכרון וד' פקד את שרה, )אות א'( וכבר הבאנו שהתרגום הוא מלשון

כהיום הזה", וביאורו שהקב"ה נותן על ליבו כביכול זכרון כאו"א בין לטובה ובין לרעה.  נפקד "מי לאהזכרונות 

 הפקידה לרעה )אות ד'( שהוא נתינת לב לזכור מעשיו הרעים.ומכאן נתח לנו פתח להבין עניין 

והנה למדונו רבותינו שהמנין של פרשתינו היה "במספר שמות", כלומר שלא היה מנין שהיחיד מתבטל בו אלא 

מנין המורה על חשיבות כאו"א, שלכאו"א מישראל יש מקום תפקיד בתיקון הבריאה. וא"כ נוכל לומר שמהות 

ע"מ ליתן  זכרון כאו"א כאו"א בפני עצמו, וגם לשון המינוי )אות ב'( כאן הואלזכור  היא נתינת לב המנין )אות ה'(

 מקום חשיבות ותפקיד לכאו"א.

 את החפץ המופקד.לזכור  והלשון פקדון )אות ג'( יתבאר לפי"ז שהוא קבלת אחריות

 בר לזכרו ומתוך שמונים אותו ניכר חסרונו.וכן הלשון נפקד מלשון חסרון )אות ו'( ג"כ נגזר מכח שנותנים לב על הד

ונותר לבאר הלשון פיקודיך )אות ז(, דהנה ביאר המלבים )תהלים קיט, ביאור המלות( חילוקי הלשונות שם, וביאר 

עניינים פרטיים", ובביאור העניין כתב דהם מצוות כגון תפילין שבת לזכר  ש"הפקודים הם מצוות מופקד בם

ש( וא"ש עפי"ד. )אמנם לעניין לשון ציווי לא אסתייע מילתא לבאר עפי"ד, ושמא לשון תורה ומועדים וכדומה )עיי"

 לחוד ולשון תרגום לחוד.(
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, אחת חסר שבעים אלא תמצאם לא חשבונם מונה שכשאתה, נפשות בשבעים

כזהמנין. את השלימה והיא
 

 ?מצרים יוצאי דור נמנו פעמים כמה .ג

 מונה לפניו חיבתן וידבר. מתוך י )א, א("לדעת רש"י נמנו ג' פעמים, שכתב רש

, הנותרים מנין לידע מנאן בעגל וכשנפלו, מנאן ממצרים כשיצאושעה,  כל אותם

 באייר ובאחד, המשכן הוקם בניסן באחד, מנאם עליהם שכינתו להשרות כשבא

 :מנאם

 ומתוך איש אלפי כשלשת העם מן ויפול והנה בשפתי חכמים )שם( כתב "דכתיב

 לידע המתים מנאן בעגל כשנפלו פירושו הכיו הנותרים ידע הנופלים שמנה

יינו שיש כאן לכאו' ג' מנינים, יצי"מ, ג' אלפי להבין, ע"כ. וה וקל בחיים הנותרים

 איש, א' באייר.

 אבל לכאו' מדברי רש"י בריש כי תשא אין משמע כן, שעה"פ )שמות ל, טז(

 וכו' מֹוֵעד ֹאֶהל ֲעֹבַדת ַעל ֹאתוֹ  ְוָנַתָת  ַיְשָרֵאל ְבֵני ֵמֵאת ַהַכֻסַרים ֶכֶסף ֶאת ְוָלַקְחָת 

 מפני, העגל מעשה אחר המשכן נדבת בתחלת םלמנות שנצטוו למדת י,"פירש

 לצאן משל.(, לה, לב שמות) העם את' ה ויגוף שנאמר כמו, מגפה בהם שנכנס

 את מנה, ממך בבקשה לרועה לו אמר, ומשפסק, דבר בה שנפל בעליה על החביבה

 שהמנין לומר אפשר ואי. עליו חביבה שהיא להודיע, בהם נותרו כמה ודע צאני

, א במדבר) השני לחדש באחד בו נאמר שהרי, הפקודים בחומש האמור הוא הזה

 באחד הראשון החדש ביום שנאמר, הראשון לחדש באחד הוקם והמשכן(, א

 שנאמר, שלו משקלים האדנים נעשו הזה ומהמנין(, ב, מ שמות' )וגו תקים לחדש

 אחת, היו ששתים, למדת הא.(, כז, לח שם' )וגו לצקת הכסף ככר מאת ויהי

 באייר שנייה בשנה ואחת, ראשונה בשנה הכפורים יום אחר נדבתן תבתחל

 תשובה שוים וכו', ישראל היו שבשניהם אפשר וכי, תאמר ואם. המשכן משהוקם

 שתי היו מצרים יציאת למנין אבל, נמנו אחת בשנה האנשים שנות אצל, לדבר

                                                
וא"ש עפ"י דרכינו שהמניין הוא מלשון חשיבות, שיוכבד השלימה המניין לשבעים שהוא מניין חשוב כנגד שבעים  כז

לא רק משעה שיכול לעשות תפקידו, שבעצם קימו כבר אומות, וכה"ג גם מחמת חשיבות שבט לוי נמנה מן הבטן ו

 יש לו תפקיד
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 למנין ייןמנו האנשים שנות אבל וכו',, מניסן מונין מצרים שליציאת לפי, שנים

 וכו'. ע"כ ,אחת בשנה המנינים שני נמצאו, מתשרי המתחילין עולם שנות

"כשנפלו בעגל ונמצא דהמניין של פרשת כי תשא הוא המנין שעליו כתב כאן 

 .מנאן"

 (?3" )כיסוי" משמעותן בפרשתינו לשונות אילו .ד

 ָעָליו ְוָנְתנו ְתֵכֶלת דֶבגֶ  ַיְפְרשו ַהָסַנים ֻשְלַחן ְוַעל , כפירש"י עה"פ )ד, ז(הנסך .1

ת ְוֵאת ַהְםַנַקֹית ְוֶאת ַהַכֹסת ְוֶאת ַהְקָעֹרת ֶאת ׂשוֹּ : ַיְהֶיה ָעָליו ַהָתַמיד ְוֶלֶחם ַהָמֶסךְׁ  קְׁ

 :בהם יוסך אשר, מסך לשון הכסוי. הנסך י"שפירש

ת וָבָניו ַאֲהֹרן ְוַכָלה שנא' )ד, טו(כיסוי,  .2 ַכןֹּ  ַהֹקֶדש ְכֵלי ָכל ְוֶאת ַהֹקֶדש ֶאת לְׁ

 וכו'. ָוֵמתו ַהֹקֶדש ֶאל ַיְגעו ְוֹלא ָלֵשאת ְקָהת ְבֵני ָיֹבאו ֵכן ְוַאֲחֵרי ַהַםֲחֶנה ַבְנֹסעַ 

 :שמים בידי מיתה חייבין יגעו שאם. ומתו י"ופירש

ַבַלע ַלְראֹות ָיֹבאו ְוֹלא שנא' )ד, כ(בלע,  .3  את כבלע י"ופירש: ָוֵמתו ַהֹקֶדש ֶאת כְׁ

 פלוני בגד עליו ופרשו זו בפרשה למעלה שפירשתי כמו, שלו נרתק לתוך. הקדש

 כח:כסויו הוא שלו ובלוע ,פלונית במכסה אותו וכסו

וע"ז אמרו שיבואו שיגעו, ונמצא שהיו היו ב' סכנות מיתה לבני קהת, האחת 

 יט(ואפשר לראות גם מרחוק ע"ז אמרה תורה )ד, שיראו,  אחר הכיסוי, והשניה

ָדַשים ֹקֶדש ֶאת ְבַגְשָתם ָיֻמתו ְוֹלא ְוָחיו ָלֶהם ֲעשו ְוֹזאת  ְוָשמו ָיֹבאו וָבָניו ַאֲהֹרן ַהקֳּ

 שאל"כ עלולים לראות.: ַמָנאוֹ  ְוֶאל ֲעֹבָדתוֹ  ַעל ַאיש ַאיש אֹוָתם

                                                
 וצ"ב מדוע שינתה התורה לשון הכיסוי. כח

והנה ידוע שהמשכן היה המשך של השראת השכינה שהיתה על הר סיני, והנה בהר היו ב' סוגי מחיצות, א' 

למראה עיניים שלא יזונו עיניהם ההגבלה שלא יגע איש בהר, ויתחייב ע"ז מיתה, וב' הענן והערפל שהיו מחיצה 

מזיו השכינה, והנה בשעת החנייה היו המחיצות והיריעות שבמשכן משמשות ב' תכליות אלו, אבל בשעת מסעם 

 היה צורך בכיסוי שימנע גם מגע וגם ראיה.

ֵאת והנה עה"פ )שמות לא, י( ֵדי וְׁ ָרד ַבגְׁ , מסעות בפרשת האמורים שני ותולעת והארגמן התכלת בגדי י"פירש ַהנְׁ

 ונראין.(, ח שם) שני תולעת בגד עליהם ונתנו.(, יג שם) ארגמן בגד עליו ונתנו.(, יב, ד במדבר) תכלת בגד עליו ונתנו

 שש הוזכר ולא.(, א, לט שמות) בקדש לשרת שרד בגדי עשו השני ותולעת והארגמן התכלת ומן שנאמר, דברי

 לשון שהוא אומר ואני וכו' שש בלא שני תולעת או ארגמן מהם באחד מצינו לא, מדבר כהונה בבגדי ואם, עמהם

ע"כ. ונמצא  :ז"בלע דין"לצי, נקבים נקבים עשויים ,במחט ארוגים שהיו, מכבר של ותרגום קלעים של כתרגום, ארמי

 שלכאורה היו יכולים לראות דרך הנקבים.

ועליו לא נאמר שהיו בו נקבים ר תחש, כסוי עו והנה כ"ז נאמר על הבגדים המכסים, אבל לכאו"א מהכלים היה

 נקבים, ואפ"ל עפי"ז שיש א' מהכיסויים שלא נועד רק ע"מ לחצוץ אלא דווקא למנוע הראיה, ודו"ק.

ומתבאר א"כ שינוי הלשון, שכדי שלא יגעו די בכך שהכיסוי יחצוץ בין הלוויים לבין הכלי, אבל למנוע ראיה היה 

 כולו בתוכו.בלוע  את הקודש" שהכלי יהיה כעין צריך כיסוי "שלא יבואו לראות כבלע
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 ?השם באותו נקראו המשכן מכלי שנים אלו .ה

 ָהָאֹרן וַמְשַמְרָתם שנא' )ג, לא(מסך,  ראוששניהם נקהפרכת, ומסך פתח האהל,  

ַהָםָסךְׁ  ָבֶהם ְיָשְרתו ֲאֶשר ַהֹקֶדש וְכֵלי ְוַהַםְזְבֹחת ְוַהְםֹנָרה ְוַהֻחְלָחן ל וְׁ כֹּ ָדתוֹּ  וְׁ : ֲעבֹּ

 :המסך קרויה היא שאף, הפרוכת היא. והמסך י"ופירש
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 סיפור

 הרב יאיר וינשטוקהסופר סיפור / 

 הוא בעולם כדור חוזר

 יורק. אייר תשמ"ד.-פארק ברוקלין. ניו-בורו

קרני השמש מצאו את התריס מוגף בפניהם אותו בוקר. שרולי החרוץ מקבל כל בוקר את 

פניהם בחיוך עליז ותריס מורם. כעת היה החדר שרוי עדיין באפלולית ושלווה נעימה. הוא 

העולים על האוטובוס הצהוב.  דווקא אוהב ללכת לחיידר, ותמיד יהיה מראשוני הילדים

אבל היום לפני הצהרים יש לו ביקור אצל רופא שיניים לטיפול נרחב. הוא לא רצה ללכת, 

ואמא הבטיחה לו כי אם יהיה ילד טוב וילך אל הרופא המפחיד הזה בלי לעשות בעיות, 

ל יזכה ביום חופש ולא יצטרך ללכת לחיידר להמשך היום. איזה ילד בן עשר לא יעוט ע

 המציאה של יום חופשי מלימודים?

ושרולי לוגם את החופשה בהנאה. מתהפך בניחותא מצד אל צד, ישן עוד שעה ואינו 

מגלה רצון לקום עד שאמא נכנסת לחדר ומזרזת אותו, "שרולי, אפילו אם לא הולכים 

 לחיידר, אבל להתפלל צריך".

ליה המתין לו. לבש הוא קם ומתלבש בחדוה. הסוודר החדש שאבא הביא לו מאוסטר

אותו בעינים נוצצות. יום יפה היום לאחר כמה ימים גשומים. בחוץ אמנם קריר למדי, אבל 

העיקר שהעננים השחורים פינו את מקומם לתכלת השמים. גם זכרונו המעצבן של המקדח 

המטרטר, העתיד לכרסם בעוד שעה קלה בין שיניו, אינו מצליח לקלקל לו את מצב הרוח. 

ו אחר שעתיד לקרות באותו יום ואילו שרולי היה יודע אותו, מצב רוחו היה יש משה

מתקלקל לאלתר. אבל למזלו הטוב הוא אינו יודע את העתידות, ולכן הוא רץ לבית הכנסת 

בשמחה ופיאותיו המסולסלות השחורות מקפצות בחינניות יהודית לצידי ראשו. כיפת 

אשו. הוא מתפלל בהתלהבות, בשמחת הסמט השחורה והמבריקה מונחת כדבעי על ר

 ילדים טהורה.

                                      * 



 

 צחעמ'  -אספקלריא 

 

 בוסטון. מאסס. אלול תשי"ד.

יהודית קלינברג עשתה את כל המסלול המקובל כמו כל בת אמריקאית בוסטונית 

במשפחה חרדית ממוצעת, מאז נולדה באמצע חודש אלול תשי"ט. לימודים בבית ספר 

לבנות והסמינר. לאחר שסיימה את חוק לימודיה נישאה לבן ישיבה מצטיין, הרב המקומי 

 אביעזר בוקמן, והזוג הצעיר החל מבסס את חייו בעיר.

אין לדעת איך, אבל בתוך תוכם של בני הזוג בוקמן התרקמה כמיהה לארץ חמדת אבות. 

כסות של מילים תחילה לא דברו על כך אלא רק חשבו, אחר כך התחילו הרעיונות ללבוש 

 ונעשו לרצון חזק.

הם היו ממש זוג צעיר בתחילת הדרך, עם שני ילדים קטנים, כשמימשו את הרצון והפכו 

אותו למעשה. יום אחד עלו לארץ ישראל והשתקעו בירושלים. הבעל הלך ללמוד בכולל 

 אברכים, האשה עבדה כמתרגמת במשרד של ישיבה.

זר ויהודית בוקמן לא העלו על הדעת את הקשיים אבל ארץ ישראל נקנית ביסורים. אביע

שהמגורים הנכספים בארץ ישראל יכולים לתבוע מהם. הם נחלו אכזבה אחר אכזבה. 

הכולל של אביעזר נסגר, משרד הישיבה מצא מתרגמת מעולה יותר מיהודית, ופיטר אותה 

יפורנים ללא סנטימנטים מיוחדים. הם נאחזו בציפורנים כדי לשרוד והרגישו איך הצ

 נשברות.

לאחר נסיון כושל בן שנתיים לגור בארץ ישראל, בירושלים. עלו בני הזוג בוקמן על מטוס 

בדרכם חזרה לארה"ב. הם היו מדוכדכים וספוגים בהרגשה מתסכלת, כאילו לא זכו לגור 

בארץ ישראל כיון שלא היו ראויים אליה. עיניהם דמעו כשראו את הקרקע נשמטת מתחת 

מטוס אוסף גובה. מבטיהם העורגים ליטפו את רצועת החוף המתקטנת משניה רגליהם וה

לשניה. הגלים נשברו על החול הצהבהב והותירו שובל של קצף לבן נמוג. "כך היתה 

ישיבתנו בארץ ישראל" התייפחה יהודית והצביעה לעבר הגלים הקטנטנים. "כקצף על פני 

 רושם. ארץ ישראל לא רצתה בנו". המים. באנו, היינו, ונעלמנו. לא הותרנו שום

אביעזר התקשה לענות. גוש דמעות חנק את גרונו. ההווה לא היה זוהר במיוחד. גם הוא 

לא הצליח בעבר באמריקה מכורתו, ונשא חלום לגור בארץ אבותינו. החלום נכזב. האם 
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 העתיד יהיה מוצלח יותר?

                                        * 

 יורק. אייר תשמ"ד.-ק ברוקלין. ניופאר-בורו

הטיפול הממושך על כורסת רופא השיניים הסתיים בהצלחה. שרולי ירד מהכסא והלך 

 עם אמא הביתה. בבית חיכה לו אחיו הגדול אברהם משה.

 "אברהם משה, מה אתה עושה בבית, למה אתה לא בחיידר?"

 "אני לא מרגיש טוב, כואבת לי הבטן, ואתה?"

 א שיניים"."חזרתי מרופ

 "נהדר, רוצה לשחק בכדור?"

 "בטח".

הם שיחקו ב'מסירות'. משפחת דורפר גרה בקומה ראשונה, ממש 'על הכביש'. שרולי 

עמד בחצר הבנין מול הבית. אחיו אברהם משה עמד בסלון ופתח את החלון הגדול 

הם  לרווחה. הוא זרק את הכדור לעבר הרחוב. שרולי תפס וזרק פנימה. המשחק התחיל.

-היו שקועים בו עד כלות, כדרכם של ילדים. זו היתה שעת אחר צהרים רגועה. שכונת בורו

פארק הסואנת, היתה שלווה ושקטה כעת. רוב הגברים היו בעבודה או בלימודים. הילדים 

 בת"תים.

שרולי ואברהם משה שיחקו ב'מסירות' בלהט, שוכחים כליל מעולם ומלואו. מדי פעם 

 המדרכה ממול ושרולי חצה בריצה את הכביש כדי להביא את הכדור. התעופף הכדור אל

ברחוב עברו שני אנשים חשובים, האדמו"ר רבי יעקב יוסף וייס מספינקא זצוק"ל מלווה 

בבנו יבלח"א האדמו"ר רבי נפתלי צבי שליט"א מספינקא ארה"ב. )הרבי מספינקא זצ"ל 

מדי פעם למעונו הקודם בארה"ב  ברק, היה נוסע-שהתגורר כידוע ברחוב דונולו בבני

 ושוהה שם תקופות מסוימות(.

הרבי הכיר היטב את שרולי, בנם של שכניו משפחת דורפר, שהיה בן בית אצלו וחביב 

עליו מאד. הוא הביט בדאגה בילד המקפץ ומתרוצץ וחוצה את הכביש בריצה, וליטפו על 
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כוניות, זה יכול להיות מסוכן. הלחי בחיבה. "שרולי, תיזהר מהכביש, נוסעות כאן הרבה מ

 אל תרד לכביש".

הילד נענע ראשו בדרך ארץ והמתין שתי דקות. כאשר האדמו"ר ובנו נעלמו מטווח 

הראיה התחדש המשחק. שרולי השליך את הכדור לבין זרועותיו הפרושות של אברהם 

 משה.

ידוד אח לעבר האחים המשיכו לשחק עוד ועוד. צוחקים בחדווה וקוראים קריאות זירוז וע

 אחיו.

 ואז זה קרה.

אברהם משה זרק את הכדור חזק מדי. הכדור עף מעל ידיו המושטות של שרולי והתגלגל 

 הישר על הכביש הרחב. שרולי לא חשב כלל והתפרץ אל הכביש מבין שתי מכוניות חונות.

שברולט ארוכה ורחבה עשתה את דרכה במהירות לאורך הרחוב. הנהגת לא הבחינה 

המזנק לכביש והמשיכה לנסוע בדהרה. השברולט פגעה בחזיתה בילד בן העשר  בילד

והטיחה אותו לכביש במלוא העוצמה של שתי הטונות שלה ושלדתה הכבדה. שרולי איבד 

מיד את ההכרה. נפל על הכביש ונגרר מתחת למכונית מרחק של שמונים וחמישה פיט 

 )רגל, כשלושים מטר(.

נים קמות את אחיו נזרק על הכביש ונעלם מתחת אברהם משה דורפר ראה בעי

לשברולט. הוא ניתר באויר כמעט עד התקרה ופרץ בשאגת אימים ספונטנית "רבונו של 

 עולם, אנא אל תיקח לנו את שרולי".

אמם של השניים שמעה את הצרחה המזעזעת של בנה והגיעה בריצה בהולה אל הסלון. 

 "מה קרה?" שאלה בנשימה טרופה.

משה עמד רגע כמשותק. פניו לבנות כסיד. אחר הצביע לעבר הכביש ופרץ בבכי אברהם 

 נורא. "שם, שם, קאר דרס את שרולי".

                                       * 

שרשרת של ניסים נעשתה לשרולי באותו רגע. חסדי ההשגחה שהאירה פניה ושלחה את 

מתחת לגלגלים. הנס הראשון שהמכונית  ידה הרחומה כביכול לשמור על חייו של ילד רך
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לא נסעה מהר יותר. כי אז האירוע כולו היה מסתיים אחרת רח"ל. הנס השני, שפגיעת 

המתכת החזקה בראשו לא נטלה את חייו. הנס השלישי שאותו לא הצליחו בוחני התנועה 

ת הילד של משטרת ניו יורק להבין. כיצד לא עלו הגלגלים על הרגליים. המכונית גררה א

על הכביש ואמנם ריטשה את ידיו ורגליו, אבל למרבה הפליאה כאילו פסק הגלגל האחורי 

להסתובב ולא עלה על רגליו של הילד. מתוך העלפון האופף אותו, חדרה אל מוחו תחושת 

הכאב הנוראה של רגליו הנמחצות. הוא התעורר לשניה אחת וצרח, "תורידו לי את 

 הגלגלים מהרגליים".

 חזר ואיבד את הכרתו.ומיד 

הנס הרביעי עתיד היה להתרחש מיד, כאשר אחד מהעוברים ושבים ברחוב שהבחין 

 בתאונה, זינק במהירות לעבר המכונית ועצר את הנהגת בצעקה מחרישה:

 "סטופ, סטופ, את דורסת ילד!".

הנהגת בלמה מיד. האיש גחן מתחת למכונית וראה את הילד המדמם שרוע בין הגלגלים 

שר הגלגלים דוחפים את הרגליים הצידה. )אבל לא מונחים עליהם כאמור(, בכוחות על כא

אנושיים שננסכו בו לרגע אחד קצר הרים האיש את קדמת המכונית לאויר, החזיק אותה כך 

 !( ובידו השניה חילץ את שרולי.בידו האחת, )משקל אלפיים ק"ג

הם העניקו לילד טיפול ראשוני,  דקה לאחר מכן כבר הגיעו מתנדבי "הצלה" ואמבולנס.

וגזרו במספריים את שרוולי הסוודר כדי לטפל בידיו המרוטשות. הילד התעורר לשבריר 

שניה ופרץ בצווחה נוקבת, "אל תקלקלו לי את הסוודר החדש, אבא הביא לי אותו 

 מאוסטרליה".

 והתעלף שוב.

ונידיס". עדי ראיה האמבולנס פינה את הילד הפצוע לעבר בית החולים הקרוב "מיימ

סיפרו את החדשות הסוערות על התאונה לכל מי שעבר, ועד מהרה ידעה כל השכונה, כי 

 שרולי דורפר פצוע קשה ונמצא במצב קריטי.

זה היה רחוק מהאמת כמטחווי קשת. שרולי אמנם נפצע ונחבט. ראשו התנפח כמו בלון, 

שנערכה לו בכל חלקי גופו, קבעה כי  ידיו ורגליו היו ממש קרועות. אך סידרת צילומי רנטגן
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אין שברים בגולגולת או בגפיים, אין פציעות וחבלות פנימיות, לא היו שטפי דם פנימיים. 

עיקר העיקרים, הוא חזר להכרה מלאה מיד כשהובא לבית החולים, זיהה את בני משפחתו 

עודדים ושוחח עמם. הוא נחנט מתחת לקילומטרים של תחבושות, אבל הרופאים היו מ

 מאד מן הבדיקות.

"גברת דורפר" בישרו לאמו, "לבן שלך היה נס גדול, בסך הכל הוא פצוע קל. זה יכול היה 

 להסתיים לגמרי אחרת. שברולט כבדה כזו וחבטה חזקה בראש... ה' אוהב אתכם".

אביו של שרולי הוזעק ממקום עבודתו מיד לאחר התאונה, והגיע ישירות לבית החולים 

רפר בחשש. אך כשנכנס למחלקה, נשם לרווחה. הוא מצא את בנו מצוי בהכרה כשלבו מפ

מלאה ומשוחח. בלב קל הלך לאחד מבתי הכנסת בשכונה להתפלל מנחה. עשרות עינים 

 עשרה שמע התלחשויות בלתי פוסקות מאחורי גבו.-ננעצו בו. כשהתפלל שמונה

ן שלו נמצא 'על הדקות'. חצי "מסכן, הוא חי באשליה שהבן שלו יחיה. מסכן ואומלל. הב

 גוסס".

בשכונה נפוצו שמועות זוועתיות. שרולי איבד אברים פנימיים, היו שאמרו כליה, היו 

שאמרו ריאה. "המכונית פשוט 'מרחה' אותו על הכביש וריסקה אותו מבפנים" הסבירו 

 יודעי דבר.

, כי אז היה צא וראה כוחה של שמועה. לולי הגיע האבא דורפר בעצמו מבית החולים

עלול למות רק מהלחשושים שהתנהלו בטווח שמיעתו. אלא שמשמים חסו עליו. ואפילו 

שידע את האמת כי אין נשקפת סכנת חיים לבנו, אלא שיזדקק לתקופת החלמה ממושכת, 

תחילה בבית החולים ואחר כך בבית, מכל מקום נתקף כמה פעמים במחשבות מפוחדות, 

משהו שהוא לא יודע... ואולי, מוקדם מדי כדי לקבוע שהכל מי יודע, אולי הם יודעים 

בסדר. שמענו כבר על מקרים שבתחילה נראו קלים, ופתאום הסתבכו והתדרדרו. כבר היה 

 לעולמים.

בשארית כוחותיו הדף את כל ההרהורים ועשה מאמץ ניכר לכוון בתפילתו ולהתעלם 

 שלמה מן השמים לבנו.     מגל הלחישות. התפלל לבוראו מעומק לבו שישלח רפואה

                                      * 
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 שיש לי מזל רע אני כבר יודעת, אבל שהוא עד כדי כך רע?!

-יהודית בוקמן היתה המומה ושבורה כחרס. רק לפני כמה חודשים חזרה עם בעלה לניו

ולה להם יורק, מחוסר ברירה. החלו מבססים מחדש את חייהם שלפני העלייה. הכל ע

בקשיים. החיים אינם קלים, אבל מאז חזרו לארצות הברית נעשו קשים שבעתיים. כמו 

נגזרה עליהם גזירת כף הקלע. ארץ ישראל לא האירה להם פנים. גם אמריקה לא ששה 

 לקבל בזרועות פשוטות את בניה החוזרים.

כהלכות  בשעת אחר הצהרים, נהגה יהודית בשברולט השחורה שלה. מכונית אמריקאית

הימים ההם. ארוכה מאד ורחבה, כבדה ומסיבית. היא חצתה ביעף את הרחובות בשכונת 

פארק, כאשר פתאום זינק אברך עבדקן אל הכביש וצרח לעברה כמטורף "סטופ, -בורו

 סטופ. את דורסת ילד!".

בכל כוחה לחצה על דוושת הבלם ועצרה את המכונית בחריקת צמיגים נוראה, אופיינית 

תאונות דרכים. בחלומה השחור ביותר לא חלמה שאי פעם תהיה מעורבת בתאונת  למקרי

דרכים. היא יהודית בוקמן, שמעולם לא פגעה לרעה בזבוב, תדרוס ילד. ועוד איזה ילד! ילד 

חרדי, מסולסל פאות, בן לאחת המשפחות הטובות ביותר בשכונה. בסדרת פעולות 

יא מסייעת בכך לאותו אברך לחלץ את הילד מיכניות נהגה את המכונית אחורנית, כשה

הדרוס מתחת לאוטו. כיבתה את המנוע והביטה בזוועה כיצד כוחות ההצלה וצוותי 

החירום מבית החולים מסתערים על הילד המרוסק. מעולם לא היו לה כוחות הנפש 

לשמוע על תאונות דרכים שאחרים היו מעורבים בהן, לעמוד ולראות את תוצאות הנהיגה 

לה?! הילד היה פצוע קשה, היתה בטוחה. הוא היה מרוח בדם מכל עבריו. היא חששה ש

שכבר איננו בחיים. ענתה כרובוט לשאלות השוטרים ומלמלה בשפתיים קפואות את כל 

 פרטיה האישיים.

"את משוחררת הביתה" אמרו לה בסופה של בדיקה וחקירה. "עוד תיקראי להמשך עדות, 

 אינך אשמה בתאונה. הילד הוא שהתפרץ לכביש". אבל כבר עכשיו ברור כי

בעלה החזיר אותה הביתה. היא רעדה בכל גופה ולא היתה מסוגלת לעשות כלום. 

ההגדרה החוקית "את לא אשמה" לא הקלה מעל מצפונה כהוא זה את רגש האשמה 

הכבד. היא דרסה ילד! אמנם מאוחר יותר נודע לה שהוא חי, תודה לקל, אבל בד בבד עם 
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זאת גונבו לאוזניה השמועות המצמררות אודות הפציעה הקשה. הריאות נהרסו, הכליות 

 נפגעו. הוא יהיה נכה לכל החיים!

היא הסתובבה כמטורפת בבית ולא היתה מסוגלת ללכת לעבודה. "מה עשיתי" חזרה 

 ובכתה, "מה עשיתי".

הרבה פחות אביעזר בעלה התענין ללא הרף בשלומו של הילד, וכך נודע לו שהמצב 

חמור ממה שסברו תחילה. "הוא מסווג כפצוע קל" אמר לה בהקלה. אבל יהודית לא 

נרגעה. הספק שמא הפכה את הילד לבעל מום, לנכה לכל ימי חייו, עתיד לרדוף אחריה 

 כסיוט שחור שנים רבות.

היא לא הצליחה לאזור עוז וללכת לבקר את הילד בבית החולים. אינני יכולה להישיר 

לעיניו, לעיני הוריו. אני לא מסוגלת. טענה באוזני בעלה כשניסה לשדל אותה  מבט

 שתתגבר על העכבות הנפשיות שלה.

                                 * 

שרולי שכב בבית החולים, ראשו, ידיו ורגליו עטופים בתחבושות. הוא סבל מכאבים 

 וע העסיק ענין אחר, כבד משקל.חזקים בכל חלקי גופו, אך את מחשבותיו של הילד הפצ

 "אני רוצה להיות בחג השבועות בבית" קונן ללא הרף.

הוא החל לבכות עוד באותו לילה, לאחר התאונה, כאשר שמע את הרופאים אומרים 

להוריו שאינם יודעים כמה זמן יצטרך לשהות בבית החולים. הם דברו על ניתוחים 

ם שנפגעו קשות בתאונה. הכאבים שסבל פלסטיים, לשיקום רקמת הבשר והעור בגפיי

 מידיו ורגליו הפצועות היו חזקים מאד, אך הבכי היה בגלל סיבה אחרת.

 "אני רוצה להשתחרר עד שבועות"!

אשתקד, בחג השבועות של שנת תשמ"ג, היה שרולי ילד בן תשע ואביו לא הרשה לו 

ו תורה כל הלילה להיות בבית הכנסת כל הלילה, כמו הילדים הגדולים, שישבו ולמד

ואמרו 'תיקון ליל שבועות'. שרולי עזב את בית הכנסת בפנים חמוצות, ולא חדל מלהפציר 

 באביו שירשה לו להישאר במקום עוד שעה.

האבא, תלמיד חכם מופלג, לא יכול היה לראות בצערו של הילד והבטיחו נאמנה. "בשנה 
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 ילת שחרית בהנץ החמה".הבאה אי"ה, תוכל להיות ער כל הלילה ולהתפלל אתי תפ

 שמע שרולי את ההבטחה החגיגית והלך הביתה שמח וצוהל.

כל השנה שמר הילד בלבו את זכר ההבטחה. המתין וחיכה לחג השבועות הנוכחי בו יוכל 

להיות ער כל הלילה, יחד עם הגדולים, ללמוד תורה ולומר "תיקון ליל שבועות", ולהתפלל 

 צרורה של אקסידנט. כותיקין. פתאום נחתה עליו צרה

 "מה אומר הילד?" שאלו הרופאים את האב.

הוא סיפר להם, על ליל שבועות של אשתקד ועל ההבטחה שנתן לבנו. אחד הרופאים 

התקרב למיטתו של שרולי ופלט שריקת התפעלות. "בוי, אני נהנה ממך. אנחנו נעשה כל 

ן, אלא בו" האגודל הצביע מאמץ לשחרר אותך הביתה עד החג. אבל זה לא תלוי בנו כמוב

 כלפי השמים. "אתה מצדך תשתדל לשתף פעולה, ונקוה לטוב".

ארבעה שבועות היה שרולי מאושפז בבית החולים. מטופל כהלכה, זוכה לביקורים של 

בני משפחתו, חבריו ורבותיו, וזוכה להרבה פינוק ואהבה. רק הנהגת הפוגעת לא באה 

 לבקרו, כאמור.

ה הרחוב כמרקחה. שרולי דורפר חזר הביתה. הוא היה גיבור היום בערב חג שבועות הי

כשיצא מהרכב ודידה בקושי בעזרת הליכון מתכת שהפך מידית לאטרקציה. זו היתה פעם 

 ראשונה שהשכנים ראו דבר כזה. ילד בן עשר הולך עם הליכון של סבתא!

ם מכרים וחברים שרולי היה מאושר. עיניו נצצו. הוא הוקף בעשרות בני משפחה, שכני

שבאו לחגוג אתו את שובו הביתה. הבית היה מקושט בכרזות צבעוניות "ברוך רופא 

חולים", בלונים גדולים, עוגות שוקולד ריחניות מעוטרות בסוכריות כסף שהרכיבו את 

 המילים "חג שמח שרולי. רפואה שלמה".

האהובות ועוגות באויר ריחף גם ריחן הבלתי נמנע של חביתיות הגבינה, הבלינצ'ס 

הגבינה למיניהן. שרולי עמד וספג את המראות והקולות. אך יותר מכל ריגשה אותו 

הסייעתא דשמיא לה זכה. בליל החג השתא יוכל ללכת לבית הכנסת וללמוד תורה כל 

 הלילה...

                                      * 
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מהיר. שרולי כבר לא נזקק  עברו כמה שבועות נוספים. תהליך ההחלמה התקדם בקצב

להליכון, הרגליים והידיים הפצועות החלימו כליל. הוא כבר שיחק עם חבריו וחזר לאיתנו 

 מיום ליום. רק בכדור לא היה מסוגל לגעת. הטראומה עוד היתה צרובה בזכרונו.

בקיץ, כאשר הכל נוסעים להרי הקטסקילס אל ה'קונטריס' המפורסמים. היתה שם גם 

רפר. מתווך מטעמה סידר למען הנהגת הדורסת מקום מיוחד ממנו תוכל לראות משפחת דו

 את שרולי ולהירגע. לראות איך הילד השתקם ויכול לרוץ ולקפוץ כמו כל ילד רגיל.

אבל היא שוב לא היתה מסוגלת לעשות את הצעד הזה. אפילו לראות את הילד מבלי 

ימים לפני כן נוכחה לראות שהוא יראה אותה, היה קשה ומעבר לכוחותיה. כמה 

באצילותה של משפחת דורפר. עת שהאבא דורפר רצה להגיש תביעת פיצויים על סכום 

מפולפל לחברת הביטוח שביטחה את השברולט הפוגעת. התברר כי יהודית בוקמן שלא 

היתה משופעת בפיננסים, לא ביטחה את הרכב כלל. הרב מדעברצין, הגאון רבי משה 

התייעץ האבא דורפר, הורה לו לא לתבוע את האשה לתביעת נזיקין.  שטערן זצ"ל שאתו

"בית המשפט ישית עליה הון רב, מאות אלפי דולרים, אותם תצטרך האומללה להוציא 

 מארנקה הפרטי. כדאי לך לנהוג לפנים משורת הדין ולוותר לה".

 והוא ויתר.

וף כלכלי אדיר כאשר נפגעים רבים, קרבנות של תאונות דרכים, הפכו את התאונה למנ

הגישו תביעות פיצויים על סכומים אגדיים, וזכו. משפחת דורפר ויתרה. מתוך התחשבות 

 ורגישות אין קץ במצבה הדחוק של משפחת בוקמן.

יהודית בוקמן לא התאוששה. הזכרון העיק עליה וטרד את מנוחתה בימים ובעיקר 

 ות מחרישות:בלילות. היא נרדפה על ידי סיוטי חריקת בלמים וזעק

 "סטופ, סטופ, את דורסת ילד"!

אמריקה חנקה אותה. כאן, על יבשת זו היא לקחה ילד מאושר ושמח והפכה אותו נכה 

לכל ימי חייו. נכון, הוא הבריא. רץ וקופץ ומשחק עם חבריו כרגיל. אבל מידי ספק לא תצא 

תם רכלנים לעולם ועד. תמיד תחוש אשמה ותהיה רדופה על ידי הפחד שמא צדקו או

 שכונתיים שידעו בידיעה ברורה, כי הילד נושא מום נסתר, תוצאה מאותה תאונה מצערת.



 

 קזעמ'  -אספקלריא 

 

 לאחר מחשבות ודיונים מעמיקים בינה לבין בעלה, החליטו בני הזוג לקום ולעשות מעשה.

בתולדותיה, עשתה משפחת בוקמן שוב  2לאחר חצי שנה של הפרק האמריקאי מספר 

שלה. הפעם בהחלטה נחושה  2רק הארץ ישראלי מספר את דרכה לארץ ישראל, לפ

 להחזיק מעמד מול כל הקשיים, לשרוד ויהי מה.

                                           * 

שנה לאחר שחגג שרולי את בר המצוה, נסע לארץ ישראל ללמוד תורה בישיבה 

שונים. חמש שנים מפורסמת שבין כתליה צומחים בחורים למדנים ובקיאים בש"ס עם רא

רצופות למד בשקידה ועשה חיל. עלה והתעלה עד שנעשה לאחד מבחירי הישיבה. בהגיעו 

לפרקו דברו בו נכבדות עם בת לאחת המשפחות המיוחסות, נכדה לאחד מגדולי הדור. בני 

משפחת הכלה ביררו על הבחור ושמעו עליו שבחים מפליגים. מישהו גם הזכיר אגב 

היתה לשרולי בילדותו, אבל הענין חלף כיתוש מזמזם ליד אוזניהם אורחא את התאונה ש

של ההורים. זה היה לפני תשע שנים. הענין נראה זניח ושולי. לאחר כמה ימים הוכרז על 

 השידוך. שרולי התארס.

בתקופה שבין האירוסין לחתונה, פגשה אם הכלה את אחד מחבריו של החתן, חבר 

 אלה אותו "ומה אתה אומר על החתן שלנו?"ילדות שלו וקרוב משפחה שלה. ש

החבר הילל וקילס את שרולי. תיארו כבחור יודע ש"ס, למדן מופלג, חריף מוח. בנשימה 

 אחת הזכיר גם את התאונה הבלתי נשכחת שהיתה לשרולי כילד בן עשר.

"כן שמענו על כך", נפנפה המחותנת בידה כמי שמגרש זבוב טורדני. "הבנו שלא היה שם 

 ם. סתם תאונה קלה".כלו

 "תאונה קלה" פרץ החבר בצחוק, "שרולי כמעט היה בעולם האמת".

 "מה אתה מדבר?" נרעשה אם הכלה. "מה ידוע לך".

"הרבה מאד, הרי הייתי חברו הטוב ביותר" התרגש החבר. הוא סיפר על הפגיעה הקשה 

נה כולה, כי של השברולט בשרולי ולא הסתיר גם את הרכילות שנעשתה נחלתה של השכו

 שרולי הוא בעל מום שבסתר.

פניה של אם הכלה אבדו את צבען. לרגע היתה בטוחה שבתה נפלה בפח. הם קנו חתול 
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בשק. בכוחות לא לה התגברה על סערת רוחה, סיפרה על כך לבעלה ושקלה יחד אתו מה 

טו עושים. ההורים, שהיו כאמור מן המשפחות המיוחסות והנכבדות בקרב הציבור, החלי

להשליך יהבם על הבורא יתברך, שלא זימן להם חתן בעל מום. שונה היה המצב אילו 

פגשו את קרוב המשפחה בימי הבירורים של טרום האירוסין, ושומעים ממנו את הסיפור, 

 כי אז ספק רב אם השידוך היה נעשה...

                                 * 

 ירושלים עיר הקודש. סיון תשנ"ו.

לי יצא מהיכל הישיבה לעת צהרים. בראשו מתעופפות להן שיירי סברות שלובנו שרו

ונצרפו בכור המצרף של ההגיון הישיבתי בשעת סדר א'. הוא לומד בכולל אברכים המצוי 

בין כתלי היכל ישיבה ידועה בירושלים. לא אחת חשב כיצד מנווטת יד ההשגחה את 

היו עולים על דעתם. למשל הוא, בן  הברואים בעולם ומכוונת אותם למקומות שלא

פארק, לא היה חולם לגור בירושלים בעוד אחיו הנשואים כולם -למשפחה חרדית מבורו

גרים ליד בית ההורים בבורו פארק. אבל זה בדיוק מה שקרה. הוא התחתן עם בת 

למשפחה בירושלים, כבר נולדה לו בת בכורה, וכיון שעדיין לא נקנתה הדירה, הוא ואשתו 

 והתינוקת מתגוררים בדירה שכורה בשכונה מרוחקת ממרכז העיר.

מונית עצרה על ידו. ממנה יצא חבר טוב, אחד הבחורים מתלמידי הישיבה. הבחור היה 

יד. -שקוע ראשו ורובו בפלא טכנולוגי הנתון בידיו. אחד הדגמים הראשונים של מחשב כף

 הו באותיות קטנות.עיניו היו נעוצות במסך הדיגיטלי, ומנסות לקרוא מש

שרולי חייך. "יצחקל, נעשית בן אדם חשוב. קנית לך מחשב אישי קטן וכבר לא נאה לך 

 לומר שלום לידיד ותיק".

יצחקל הרים את עיניו. "שלום שרולי" חייך גם הוא. "לא קניתי את המחשב הזה, מצאתי 

ה אותי במצוה. אבידה ומזכ-אותו במונית. הנהג אמר לי שאין לו ראש להתעסק עם השבת

אני מנסה להבין מה כתוב כאן, אולי אוכל לזהות את בעל המחשב לפי התוכן. אבל הכל 

 כתוב באנגלית ואני לא מכיר את השפה הזו".

 "אם כך, תן לי לקרוא. הרי אני אמריקאי" הגיב שרולי. "אנגלית היא שפת האם שלי".
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. זה היה מכשיר יקר מאד החבר מסר לו את המחשב הקטן. שרולי פלט קריאת התפעלות

שלא ראו דוגמתו בארץ. מיוצר על ידי אחת החברות המובילות, וכמוהו היה רק לאנשים 

חשובים מאד, או לבעלי יכולת. עמד לרגע במקום מוצל תחת ענפיו המוריקים של עץ רחב 

פארות וניגש לעבודה. הוא גייס את הידע האישי שלו והחל מריץ את המסכים בזה אחר 

שימת שמות לפי אותיות הא"ב האנגלי עלתה לפניו. בעל המחשב הכניס למאגר את זה. ר

שמות כל בני משפחתו. אשתו וילדיו, חברים, מכרים ידידים. הכל היה רשום. חוץ משמו 

 של בעל המחשב עצמו.

שרולי למד מן הרשימות כמה דברים: ראשית שבעל המחשב האבוד, הוא כנראה רופא 

יים יציין ליד שמו של כל בן ובת, יחד עם כל פרטיהם האישיים של שיניים. רק רופא שינ

ילדיו, גם פרט מקצועי כמו מספר השיניים של הבן, ואיזה סוג טיפול עברה כל שן. שנית, 

 אנג'לס.-בעל המחשב וכל בני משפחתו, הם יהודים חרדים כנראה ומתגוררים בלוס

אנג'לס. לקח שרולי -עדיין ללוס כשהרשימה התארכה עד מאד, אבל כל הכתובות הובילו

את המחשב הביתה, ושם תחת קורת גג מצלה ואחרי לגימת מים קרירים, ישב וניסה 

 לפענח למי אבד המכשיר.

לאחר יגיעה ממושכת הצליח לגלות את שמו של בעל המחשב עצמו, כמו גם שתי 

לפן אל כתובות של ידידים שלו בירושלים שהיו כלולים ברשימה בתוך המחשב. הוא ט

 הראשון והלה התנער מיד, "מדובר במכר ישן מאד. אין לי שום קשר אתו כיום".

נסיון נוסף לשם השני. משפחה בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים. אשה הרימה את 

 אנג'לס בשם זה וזה.-השפופרת. הוא שאל אם הם מכירים רופא שיניים מלוס

 " ענתה."מכירים מצוין, הוא ביקר אתמול אצלנו בבית

 "והיכן הוא עכשיו?"

 "נסע לצפון הארץ".

 "הוא איבד מחשב קטן ויקר מאד. אם אתן לכם את המחשב תוכלו לדאוג שיגיע אליו?".

"מצוין" ענתה האשה, "הוא אמור להיות אורחנו בחג השבועות, כדאי שתביא לנו את 

 האבדה מחר בערב החג".
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רעב הישר לתוך הטלפון. שרולי התנצל  התינוקת על זרועותיו של שרולי פרצה ביבבה של

 "אני צריך לחמם את הדייסה לבתי התינוקת". ומיהר לסיים את השיחה.

 מצות השבת אבדה קיימת! –הוא נשם לרווחה. יגעת ומצאת 

                                             * 

את האבדה. למחרת בשעת לפני צהרים נסע שרולי לשכונת סנהדריה המורחבת להשיב 

 ללא קושי גילה את הכתובת. הוא טיפס לקומה השניה.

על הדלת היתה דבוקה מראה קטנה, ועליה באותיות לבנות מעוצבות המילים "משפחת 

 בוקמן".

 השם העלה בו זכרון ישן ועמום. מנין הוא זוכר את השם בוקמן?

נים במחבת אשה בשנות הארבעים פתחה את הדלת. ניחוחות מתוקים של בלינצ'ס מיטג

התאבכו בחלל הדירה ודלפו לחדר המדרגות, מגרים את נחיריו. מסר את המחשב היקר 

 והסביר בחיוך נעים כיצד עלה בידו לאתר את שם בעל האבדה לפי תוכן הקבצים.

 "ואיך אתה שולט באנגלית טובה כל כך?" התענינה בעלת הבית.

 ק".פאר-"אני אמריקאי מלידה". הסביר, "יליד שכונת בורו

 "איך אמרת, השם שלך".

 "דורפר".

 היא עפעפה פתאום. השתתקה לרגע ושאלה בקול שקט ומבוהל קמעא.

פארק? הילד שנפגע בתאונת הדרכים -"יש לך קרבת משפחה עם שרולי דורפר מבורו

 שנים?" 12'ההיא' לפני 

בית שנים חזרתי הביתה מ 12הוא חייך במלוא פיו. "בודאי, זה אני בעצמי, היום לפני 

 החולים מיימונידיס".

 מה קרה לה. היא נראית כאילו עומדת להתעלף. פניה החווירו בן שניה. עיניה בולטות.

שנים ארוכות היא נרדפת על ידי סיוטי הלילה שלה. מצפונה מלקה אותה ללא הרף.  12

פארק, כיום הוא בעצם בחור מבוגר שלא מצליח למצוא בת זוג, כיון -ישנו ילד אחד בבורו



 

 קיאעמ'  -אספקלריא 

 

 כולם יודעים עליו שהוא נכה גמור, את אימללת את חייו ועשית ממנו 'קייליקער'.ש

פארק. הוא חי ופועל כאן בירושלים עיר הקודש. הוא איננו -ובכן, הוא לא נמצא בבורו

 בחור מבוגר ונכה, אלא אברך צעיר וחסון, גבה קומה ובריא לגמרי.

של ליל אמש. "סליחה, עלי  ומעל הכל. אותו בכי של תינוקת ברקע בשיחת הטלפון

 להאכיל את בתי התינוקת" התנגן הזכרון בראשה כצליל פעמונים ענוג.

כל חששותיה ופחדיה הכמוסים של כל השנים, והיו הרבה כאלה, התפוגגו כבמטה 

 קסמים.

תודה לך אלוקים שאתה מסובב את העולם בחכמה נפלאה כזאת. יהודית בוקמן 

תאונה כדי להתנתק סופית מהגולה, ולגור תחת כנפי מברוקלין נקלעת שלא באשמתה ל

אנג'לס שוכח מחשב יקר במונית, -צל השכינה בארצנו הקדושה. רופא שיניים יהודי מלוס

מזכה יהודי במצות השבת אבידה, כדי להשיב ליהודית בוקמן את שלוות הנפש האבודה 

ל לראות במו שלה ולרפא את הפצע שבלבבה. בורא עולם הביא אותו אליה כדי שתוכ

שנה,  12עיניה את הילד בו חבטה במלוא העוצמה של שלדת השברולט הכבדה שלה לפני 

ולהווכח כי ה' רופא חולים, מזמן ריפא את שרולי, רפואה שלמה. עשה אותו אבא בריא 

לילדה. ה' גם הראה לה בחוש שהיא יכולה להירגע ואין צורך להאמין לרכלנים. הם באמת 

 ם סחים!אינם יודעים מה ה

שרולי ירד את המדרגות בשקט. מותיר אחריו את האשה פעורת פה ודמעות בעיניה. 

פתאום נזכר מהיכן הוא מכיר את השם בוקמן. לפי כל חוקי ההסתברות, זאת היא הנהגת 

 שנים וחודש. יהודיה תמימה וטובה שנקלעה בשוגג גמור למצב מעיק. 12שפגעה בו לפני 

ות אותו כל השנים האלו. רדופת בלהה היתה. אבל בורא לא עמד לה הכוח לבוא ולרא

עולם הרחמן, אינו משאיר מעגלים לא סגורים. יש נפש סובלת בירושלים. הוגדשה סאת 

סבלה. והוא משגר את שרולי לפתח ביתה כדי להוכיח לה שהכל הסתדר והפצע בלבה 

 יכול להגליד סוף סוף.

ע אל קצו. הכדור עשה הקפה מלאה פארק הגי-משחק המסירות של שני האחים בבורו

 שנים. 12וסגר מעגל בן 



 

 קיבעמ'  -אספקלריא 

 

)תודה מיוחדת לידידי הטוב, "שרולי דורפר" עצמו שישב בביתי וסיפר לי את כל  

המעשה. לבקשתו טשטשתי כל פרט מזהה. כיום הוא אברך תלמיד חכם מופלג ובעל 

 (.. התודה והברכה לרב חנוך חיים וינשטוקמשפחה ענפה בירושלים ת"ו

 


