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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 ואולך אתכם קוממיות
ֺחקַֹתי ִאם לֵּכּו בְּ יֶכם' ה וגו'. ֲאִני תֵּ  ֲאֶשר ֱאלֹקֵּ
אִתי ֶכם הוֹצֵּ ֶאֶרץ ֶאתְּ ַרִים מֵּ יֹת ִמצְּ  ֲעָבִדים ָלֶהם ִמהְּ
בֹר ֶכם מֹטֹת ָוֶאשְּ ֶכם ָואוֹלֵּךְּ  ֺעלְּ ִמּיּות וגו'.  ֶאתְּ קוֹמְּ

ִאם ֶלה ַעד וְּ עּו לֹא אֵּ מְּ ִתי וגו' ִלי ִתשְּ ָשַברְּ  ֶאת וְּ
אוֹן ֶכם גְּ  )פרק כו( ֺעזְּ

'זקיפת לעם ישראל בחשכת הגלות נדרשת 
, להכיר את מקומם הנעלה, למעלה קומה'

למעלה מכל אומה אחרת, אשר עובדה זו אינה 
יכולה להשתנות בשום מצב ומקרה בעולם, כי 
'יהודי' במהותו הוא שונה לחלוטין מגוי, יהודי 

ק ממעל', נשמתו חצובה מתחת -הוא 'חלק אלו
וירמסוהו לא  כסא הכבוד, אף אם ישפילוהו

תשתנה מהותו במאומה. יהודי הוא נסיך, 'בן 
מלך', גם אם יורחק הבן מעל שולחן אביו 
לעולם לא יחדול מהיות 'בן'! ברם, אם בחוקותי 

בשום אופן לא תזכו להרגיש  –תמאסו רח"ל 
 זאת.

מלך הוא זה שקובע את סדר המעמדות, כל 
שכן מלכו של עולם, ומלך העולם קבע את 

ראש הסולם, רוממנו מכל לשון, וכפי מקומנו ב
'בא"ה אלקינו מלך )קידוש לשלש רגלים(  שאנו מברכים

העולם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל 
לשון'. וזאת חפצים ומנסים האומות 

, להשכיח מאיתנו 1והמתייוונים בכל דור ודור
 את מעמדו של יהודי, ושל בן תורה בפרט, 'ֲאֶשר

רּו ךְּ  ָאמְּ שֵּ ַנפְּ ִחי לְּ ַנֲעבָֹרה שְּ ' ָכָאֶרץ ַוָתִשיִמי וְּ  . 2גֵּוֵּךְּ

 יהלום!
לא ירד  –אם שקע היהלום בטיט והתלכלך 

ערכו כלל, רק יש לרוחצו במים והנה שב זהרו 
כבראשונה. כך גם כאשר נפל יהודי ברשת היצר, 
רחמנא לצלן, ואפילו אם הפסיד את כל חיי 
: התורה והמצוות לא עלינו, הריהו עומד בעינו

 "יהודי!". 
אכן ראוי להתבונן במימד נוסף: משל לאדם 
שנפלה בידו ירושה מנכסי אביו, יהלום יקר ערך 
אשר לא יסולא בפז, והיה היהלום נקי ומצוחצח, 
זוהר ומבהיק. משך עשרות שנים שמר את 
היהלום בבית גנזיו לעת אשר יצטרך לו. אחר 
שלושים שנה נקלע למצוקה כלכלית והיה חסר 
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 ארצנו' )ילקוט יוסף(.ב קוממיות
נג. והספורנו כאן קישר בין פסוק זה ל'ואולך , כא ישעיה 2

 אתכם קוממיות'.

אונים, עד שנזכר ביהלום אשר בידו. ניגש אפוא 
לפני סוחר היהלומים שיאמוד את ערכו, והלה 

 קנהו מאתו בחמישים זהובים, טבין ותקילין. 
שמח וטוב לב יצא עם חמישים הזהובים 
בידו, והנה פוגש הוא את חבירו, גם הוא יהלומן 
במקצועו, ומספר לו על העיסקה הטובה אשר 

מן החוויר כולו: "בחמישים ביצע. החבר היהלו
זהובים מכרת לו את היהלום?! הלוא ערכו הוא 

 מאה אלפי זהוב!".

כן הוא הדבר בעולמנו, היהלום כבר נקי? 
ניזהר שלא לבזבזו בפרוטות! נכיר בנכס היקר 

ואין הכוונה דווקא שלא 'למכור' את  –שבידינו! 
היהלום בנזיד עדשים, לוותר על ה'בכורה' 

, אך הבה 3פעוטים, גם זה נכון בשביל חיי שעה
נתבונן, מהו רגע הטרגדיה של התמים 
שהתפתה למכור את היהלום? למעשה הטרגדיה 
התחילה הרבה לפני שמכר... "קשה יום! שכב 

יהלום ששוויו הון  במשך שלושים שנהבביתך 
גו! בגלל חוסר מודעותך -עתק, ו...הלכת שפוף

  הטרגדיה!זו איבדת חיים של זקיפת קומה!" 
 תחושתוזהו עיקר קושי הגלות הגלות היא 

הריחוק, הסתר פנים עד שקשה מאוד להכיר 
בכך שה' עדיין אוהב אותנו, ושברתי את גאון 

שאין  שתחשבו ונתתי את שמיכם כברזל, 4עוזכם
חפץ ה' בכם, כאילו מחיצה של ברזל מפסקת 
ביניכם ובין אלקיכם, בעוד שהאמת היא שלא 

ל חי. זהו אסון -במהותנו, בני א שום שינויחל 
רק כאשר נשוב אל ה' בכל שקשה מאוד לעכל, 

לבנו נזכה לגאולה השלמה, לחוש באהבה 
של השי"ת כלפינו, כי לא יטוש ה'  התמידית

 5עמו.

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא 
 מאסתים

 אני בזה יבואר מה שנאמר בפרשתנו "אף
 בארץ בהיותם זאת גם ואף וגו', בקרי עמם אלך

 לכלותם געלתים ולא מאסתים לא אויביהם
אלקיהם". יש ' ה אני כי אתם, בריתי להפר

אף זו, במדה  –לבאר שזהו 'ואף גם זאת', לא זו 
מסוימת זהו המשך המוסיף לתוכחה הקשה, 
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 שלנו, כאמור. הנשמה
את 'ושברתי את גאון עוזכם'  פירשו חז"ל בתורת כהנים 4

המקדש, שחורבן בית המקדש גורם  שהכוונה לבית
ליהודים לחשוב שעכשיו בודאי כבר אין חפץ ה' בהם )עי' 

 אוה"ח(.
ועל דרך שנזכר בארורים שבפרשת כי תבוא 'ישלח ה' בך  5

וגו' תחת רוע מעלליך אשר עזבתני', נאמר 'אשר עזבתני' 
, ופתח בלשון נסתר 5צר' לום בלשון נוכח, כי ה' 'בכל צרת

 הסתר הפנים. –'ישלח' וגו', כי זו מהות הגלות 

גו בעוד -כמה קשה לשמוע שתהיה שפיפות
שאילו היינו 'מודעים' היינו צועדים בקומה 

 זקופה... 
הקדיש דוד המלך את המזמור  על כן

הראשון שבספר התהלים לומר לנו 'אשרי אשר 
לא הלך בעצת רשעים וגו' ובתורתו יהגה יומם 

בקומה זקופה, כי לו נאה  –ולילה', והיה כעץ 
ולו יאה! השקועים בעולם הזה נדמים בעיני 
עצמם וסביבתם כ'מושרשים' בעולם הזה יותר 

ילה, אכן מהצדיקים שהוגים בתורתם יומם ול
, 6האמת היא להפך, הצדיקים הם המושרשים

 והרשעים תלושים. כי יודע ה' דרך צדיקים וגו'.  
נלך בקומה  –וכאשר נשיב זאת אל לבבנו 

זקופה, ואז ה'לא מאסתים' עצמו יהפוך לנו 
לששון ולשמחה, באשר נחיה חיי אושר של 

 אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכם "ואשא
 אלי". 

םונסיים בתפ ַהל ילה: "קוֹמֵּ נּו  קְּ כּות –ֲעָדתֵּ  ִבזְּ
 הפנים יוָֹחאי", שנזכה להארת ַבר ֲאדוֹנֵּנּו

 במהרה בימינו. השלמה שבגאולה
 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 "בין גברא לגברא"

 כפרה והצלחה לנערך –טעם הערכין 
הקדמונים הרבו לבאר את משמעות 

ידי הערכת האדם  התרומה לבדק הבית על
 ותשלום 'ערכו' לבית המקדש.

ברבינו בחיי כתב בשם המדרש, כי רעיון 
הבאת ערך האדם הוא כעין כופר נפש שעושים 
בימינו בערב יום כיפורים שהאדם מביא כדי 
לכפר על נפשו. וזה לשונו: "מובא במדרש, אם 
אתם מביאין לפני ערכין, מעלה אני עליכם 

 לפני". כאילו הקרבתם נפשותיכם
ב'העמק דבר' כותב עניין דומה, והוא, כי 
עניין תרומת הערכין היא להצלחת הנערך בכל 

 ענייניו.
ובאוצר המדרשים מובא בשם ר' מנחם 
הבבלי על עניין הערכין: "טעם מצוה זו, להודיע, 
כי הנשמה אתה צריך להעריכה כפי מה שהיא 
לפני יוצר כל יתברך, כי הנפשות לה' הנה. זה 

הכתוב בערכך נפשות לה', ואז תהיה  שאמר
 נזהר מלטנפה בעבירות.
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 כדי שיחיה בני –סלע זה לצדקה 
הכלי יקר בריש פרשת הערכין כותב דברים 
מבהילים השייכים בכל דור ודור: "סמך פרשה זו 
לקללות, לומר, שישראל נודרים בעת צרה, 

מעשר מכל.  כיעקב שהיה נודר בעת צרה ליתן
אבל לא כיעקב מכל וכל, כי יעקב גם אחרי 
שעברה הצרה לא סר מן הדרך הטוב, אבל 
לדורות זה דרכם כסל למו שנודרים בעת צרה, 
ובעבור סופה צרה וצוקה הם מתחרטים ושבים 

 לסורם".
הנה כי כן מאז ימות עולם מלומדים היו 
ישראל להרבות בצדקה בעקבות צרה וצוקה, או 

להודאה, כי היה ה' עמדי ושמרני בדרך כביטוי 
אשר הלכתי. כמו כן נהגו ישראל, לתרום 
בניינים שלמים לישיבות ובתי כנסיות לעילוי 

 נשמת יקיריהם.
אנשים מחפשים משהו מוגדר להתפיס בו 

 את נדבותיהם.
כבר אמרו כל גדולי ישראל כי עולם 
הישיבות חב את חובו לרב מפוניבז' זצוק"ל. הוא 

בו ובתבונתו היתרה, השכיל לרדת לסוף ברוחב ל
דעתו של אדם שרוצה להגדיר ולהתפיס את 
תרומותיו במסגרת מסוימת ולצורך כך ייצר הרב 
מפונבז' הגדרות חדשות, "פרנס יום" "פרנס 
כלכלה" "פרנס מאור" "תרומת חדר שיעורים" 

 "תרומת שער", ועוד כהנה וכהנה.
 אולי אפשר לראות בכך ביאור נוסף לטעם
הערכין בתורה, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם 
וידעה כי האדם ירצה לתרום בסכום מוגדר, על 
ידי שיתפיס את תרומתו, על כן נתנה התורה 

 אפשרות זו של נתינת ערך האדם 
מובן שהסכום הנקוב לכל גיל מבטא רק 
מימד מסוים מאוד של ערך, שקבעה התורה 

יתי שהוא המכריע לגבי נדר הקדש. ערכו האמ
של 'אדם' לא ניתן להעריכו בדמים. אף 'תרומת 
יום' 'תרומת חלון' 'תרומת חדר' וכדו' הנהוגים 
כיום נקבע להם סכום קבוע, אף שאינו משקף 
בהכרח משקף את הסכום המדויק של אותו 

 היום וכדו'.
 שבת שלום ומבורך!

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 במשנת האור החיים

כולים לזכות למדריגה ע"י עסק התורה י
 עליונה

רּו  מְּ וַתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ לֵּכּו וְּ ֺחקַֹתי תֵּ ִאם בְּ
וברש"י: שתהיו עמלים . ַוֲעִשיֶתם אָֹתם )כו, ג(

 בתורה.
יש לבאר על פי מה שכתב האור החיים ז"ל 
אופן י"ט, על דרך אומרם שאמר הקב"ה לירבעם 
חזור בך ואני ואתה נטייל בגן עדן, כי טיול זה 
היא מדרגת השעשוע שאין למעלה הימנו, ואיך 
יזכה לזה על ידי עסק התורה, וזהו שאמר 
הכתוב 'אם בחוקותי', באמצעות עסק התורה, 

 לות, עיי"ש. 'תלכו' למדרגות גדו
ומוסיף על דבריו הגה"צ רבי נתן גשטטנר 
זצ"ל )בספרו להורות נתן(: שעל כן אמר 'אם 
בחוקותי תלכו' שתעסקו בתורה, על ידי זה 'ואת 
מצותי תשמרו ועשיתם אותם', שלא תצטרכו 
לעבור עבירות ולשוב, אלא תזכו מיד למדרגה 

 העליונה על ידי עסק התורה. 

ישראל אין לאומות כשיש אחדות בין בני 
 העולם שליטה עליהם

ָנַתִתי ָשלוֹם ָבָאֶרץ וגו' )כו, ו(   וְּ
מספרים שפעם חזר יהודי לעירו מביקור 
בארץ ישראל, וכששאלו אותו מה ראה שם 
בארץ, ענה שראה שני דברים עתיקים, את 
הכותל המערבי ושנאת חנם, שהיא לצערנו גם 

מקדש, כן דבר עתיק שקיים מאז חורבן בית ה
והא בהא תליא, שהרי זה שיש לנו רק כותל 
מערבי ולא ביהמ״ק שלם הוא מפני שעוד לא 
עקרנו מתוכנו את הדבר העתיק השני, ולכן 
העצה היחידה היא ״האספו״, וכמו שאמר 
היהודי הקדוש מפשיסחא זצ״ל שאם כל עם 
ישראל היו נותנים כל אחד לרעהו את ידו היו 

היתה מגיעה עד ידי כולם ליד אחת גדולה ש
כסא הכבוד. וכמו שאומר האור החיים הקדוש 
בפר' בחוקותי )ויקרא כו, ו( ״ונתתי שלום בארץ", 
וקודם לזה כתוב: "וישבתם לבטח בארצכם" 
ופירש שם שבכדי שתשבו בשלום בארצכם, 
צריכים לראות שיהיה שלום בארץ גופא בין 

פר' שמות  –)מנחת ישראל  7היהודים עצמם".
ראל קיהן אב"ד קהילות החסידים להג"ר יש

  ת"א(

 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 הלכה למשה
 שלוקין על תמורהמה הטעם 

מּוָרתוֹ ָהָיה הּוא ּותְּ ִמיֶרמּו וְּ ר יְּ ִאם ָהמֵּ ֶיה  וְּ ִיהְּ
 קֶֹדש )כז, לג(

הרמב"ם בהלכות תמורה )פ"א ה"א( כתב: 
ולמה לוקין על התמורה, והרי לאו שבה ניתק 
לעשה, שנאמר 'ואם המר ימירנו והיה הוא 
ותמורתו יהיה קדש'? מפני שיש בה עשה ושני 

אין לאו שבה שוה לעשה, שהצבור לאוין. ועוד ש
והשותפין אין עושין תמורה אם המירו אף על 
פי שהם מוזהרין שלא ימירו. עכ"ל. ורצונו לומר 
דלאו דלא ימירנו שוה בכל דהאיסור גם לציבור, 
ואילו העשה דוהיה הוא ותמורתו יהיה קודש 
אינו שוה בכל, שבשל ציבור אינו נעשה קדוש. 

 ע"כ.

 וחה לאואימתי אין עשה ד
ויש לחקור בטעם השני שכתב הרמב"ם, 
האם בעינן שיהא הלאו כולל יותר מהעשה ורק 
אז אין העשה דוחהו, או אין צריך לזה ודי שיהיו 
שונים זה מזה, ואפילו אם העשה כולל יותר 

 מהלאו אמרינן דאין העשה דוחה הלאו. 
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)בתנחומא פר׳ נצבים(: אין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם 
:( שאלמלא שמרו באגודה אחת, ולכן אמרו חז״ל )בשבת קיח

ישראל שתי שבתות מיד נגאלין, כי שבת הוא רזא דאחד, 
ושבת הוא זמן מוכשר להתאגד ולהתאחד, וכשיש איחוד 
בעם ישראל גורם הדבר שיתהוה פירוד בין האומות ולא 

 יוכלו להתאחד להרע ולהצר את ישראל.
ואיתא על זה רמז בשם צדיקים, במגילת אסתר )ג, ח( 

שעה שעם ישראל הוא במצב שהם עם ״ישנו עם אחד״, ב
אחד, בלי מחלוקת ביניהם, גורם הדבר ש"מפוזר ומפורד 

בין העמים", אז נעשה פירוד ופיזור בין העמים, שאין 
יכולים להתאחד נגד עם ישראל, ומזה לומדים אנו כמה 

 גדול כוחה של האחדות.

והנה בתמורה )ד:( איתא: יתיב רב דימי 
ה אין לוקין עליו. אמר וקאמר דלאו הניתק לעש

ליה אביי, והרי מימר דלאו הניתק לעשה הוא, 
ולקי. ומשני, הוי להו תרי לאוי וחד עשה, ולא 
אתי חד עשה ועקר תרי לאוי, ולהכי לקי. וכתב 
בשיטה מקובצת בגליון הגמרא )אות ה(: אמר 
ליה שאני מימר דהוה ליה תרי לאוי, לישנא 

ששוה בכל אחרינא שאני מימר דהוי ליה לאו 
דאיתיה בצבור ושותפין, ועשה דיליה אינו שוה 
בכל דליתיה בצבור ושותפין, הואיל וכך לא 
אלים עשה דיליה לאפוקי מלאו ששוה בכל. 
עכ"ל. ורש"י כתב: לישנא אחרינא וכו' משום 
דהוי מימר לאו ששוה בכל. וכתב עליו הרש"ש: 
ועל כרחך כוונתו כמו שכתב הרמב"ם שהלאו 

ל הכל והעשה אינו בצבור ושותפין. דתמורה כול
עכ"ל. משמע שהבין בכונת רש"י והרמב"ם 
דמטעם שהלאו כולל, ולכך לוקה. אבל היכא 
 דהעשה כולל, אין לו ללקות, דאלים כח העשה. 

וזה לשון הרמב"ם בפירוש המשניות )ריש 
תמורה(: ומה שחייבו ללקות עליו, היות הלאו 

א ימירנו, כולל לכל בני אדם. והוא שנאמר ול
ועשה שבה שהוא והיה הוא ותמורתו יהיה קדש 
אינו כולל הכל כמו הלאו, לפי ששותפין וצבור 
אינם עושים תמורה. ולפי שלא השוה לאו שבה 
לעשה שבה, לא היה דינו כדין לאו שניתק 
לעשה וכו'. עכ"ל. חזינן דתלה מה שאינם שוים, 
בטעם שאינו כולל הכל, דכהאי גונא אין כח 

לדחות הלאו הכולל. וכן כתב בדעתו הרב בעשה 
לחם משנה. ומוכרח שדעתו היא דבעינן שיהא 
הלאו כולל טפי מהעשה ורק אז אין העשה 

 דוחהו.
אכן מלשון מהר"ח אבואלעפיא משמע 
שהבין בדעת הרמב"ם דתלי רק במה שאין 
העשה שוה ללאו. שכתב בספרו עץ החיים )דף 

ריש ג( וזה לשונו: אי נמי עם מה שאמרו 
תמורה פסקו רבנו דלוקה על התמורה היינו 
טעמא דיש שני לאוין, ועוד שאין העשה שוה 
ללאו שהצבור אין עושין תמורה ומוזהרין שלא 
להמיר. עכ"ל. מבואר מלשונו דהבין כפשט דברי 
הרמב"ם דרק משום שאינו שוה ללאו, ואין צריך 

  שיהיה הלאו כולל יותר מהעשה.

 ק"ק יוחאי רז, רב לתגובות: הרה"ג ר' משה

  לוד יצחק נאות שכונת צ"ומו" למשה תפילה"

 ויצבור יוסף

מובן 'מאיסה' ו'געילה' בנדון עזיבת התורה 
 בפרשתנו

ָפַטי תִ  ָאסּו וְִּאם ֶאת ִמשְּ ֺחקַֹתי ִתמְּ ִאם בְּ ַעל וְּ גְּ
ֶכם שְּ  )כו, טו( ַנפְּ

יש לדקדק, מדוע כאן נקט הכתוב לשון 
חוקותי'[, ואילו גבי 'תמאסו' לגבי החוקים ]'

 המשפטים ]'משפטי'[ נקט לשון 'תגעל נפשכם'? 
לעומת זאת, בסוף התוכחה )פס' מא( כתוב 
להפך: "והארץ תעזב מהם וגו', יען וביען 

", הרי חקותי געלה נפשם, ואת במשפטי מאסו
שנקט "מאסו" לגבי המשפטים, ולשון "געלה 

 נפשם" אצל החוקים. 

 שורש מילת געל
והנה, טרם אבוא לנסות להציע את ביאור 
הכתובים, ננסה להבין את ההבדל בין שורש 
מלת 'מאס' לשורש מלת 'געל' שנאמרו כאן 



בסמיכות. ]ובספר השרשים לרד"ק כתב בשורש 
'געל' שהוא מענין מאיסה והרחקה, אך בשורש 
'מאס' לא ביאר מה עניינו וההבדל בינו לגעל. 

פים לר"ש ורטהימר וכן בספר ביאור שמות הנרד
ביאר רק ההבדל בין 'מאס' שענינו מאיסה 
בעצם הדבר, לשורש 'קץ' שמואס בריבוי הדבר, 

 אך בשורש 'געל' לא דיבר[. 
ומצאתי את אשר איוותה נפשי בספר 
הכרמל )ביאור שמות הנרדפים עפ"י ספרי 

, ח"א עמ' ע"ה(, ושם אכן עמד על המלבי"ם
ביאור השינוי שיש בין שורש 'מאס' לשורש 
'געל', וזה לשונו: "ההבדל שבין מאס ובין געל, 
הוא שהמאיסה הוא היפך הבחירה, כמ"ש: 
"בחרתיך ולא מאסתיך", והגיעול נפש הוא היפך 
הדיבוק והאהבה. ]ויש גועל ולא ממאס, לא דבק 

ו, וזה הכפל "לא בו באהבה, ובכ"ז לא ימאסה
מאסתים", ובכ"ז ואף "לא געלתים לכלותם", 
מוסיף בשלילה, שלא לבד שלא מאסם, אלא אף 
לא געלם" עכ"ל. וננסה לבאר לפי הדרך אשר 
סלל לנו, את ביאורי הכתובים בפרשה ]בשילוב 

 מדברי המפרשים עה"ת[. 

 מדוע מואסים בחוקים
תחילה, אמר הכתוב שאם עם ישראל ירד 

הרוחנית, באמונה בה' ובמצוותיו, יגיעו בדרגתו 
לו הקללות האמורות בכתוב, ותחילה דיבר הוא 
על ירידה רוחנית קלה שירדו בה עם ישראל, 
ועל זה אמר: 'ואם בחוקותי תמאסו'. ההבדל בין 
חוקים למשפטים ידוע זה מכבר, כי לשון 
'חוקים' מורה על הדינים שנצטוינו בהם בתורה 

ך, ואילו לשון 'משפטים' ללא טעם, כגזירת מל
יפול על המצוות השכליות, שאמנם נצטוינו בהם 
בתורה, אך מלבד זאת הם מובנות לכל, כגזל, 

 רציחה וכו'. 
ולזה אמר תחילה: 'ואם בחוקותי תמאסו', 
החוק, מכיון שהוא אינו מובן לאדם בשכל, לכן 
הוא 'מואס' בו, לשון הנאמרת על חוסר הבחירה, 

ו בוחר לקיימו. וכאן זו וגם כאן האדם אינ
תחילת הקלקול, שהאדם בוחר לו בשכלו מה 
לקיים מהתורה ומה לא לקיים. את הדברים 
המובנים בתורה הוא יקיים, כי זה מובן לו 
בשכלו, אבל את החוקים שאינם מובנים לו 
בשכלו הוא 'ימאס' ולא יבחר לקיימם. וכן כתב 

 .  8רבינו בחיי כאן

 מי הוא הגועל במשפטים
ל זו הדרך, תתפרש לשון 'ואת משפטי ע

תגעל נפשכם', שכיון שדיבר כאן על האדם 
שבוחר לו תורה משלו, ורוצה לקיים רק את 
המשפטים המובנים בשכל האדם, ממילא כל 
יחסו לתורה ומצוותיה, אינו יחס של חיבור, של 
קשר ושל אהבה, אלא רק כספר חוקים, שהאדם 

ולכן גם את  בוחר לו מתוכו מה נוח לו לקיים.
'משפטי' שהוא כבר כן מקיים, אין הוא עושה 
זאת מתוך אהבה, ולכן אמר בהם הכתוב לשון 
'תגעל נפשכם', המורה על חוסר האהבה, החיבור 
והקשר שיש לאדם עם התורה, גם עם משפטיה 
המובנים. ]ואפשר לכוין בזה גם את לשון רבינו 
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. ואם את משפטי תגעל נפשכם, ואסין בהןמ  -החקים נודע
מואסין את הדינים, כגון משפטי הגזל והעריות שרוח 

הבריות חומדין אותן והן עול גדול הכבד על הרשעים, וכדי 
להורות כמה קשה מי שמואס במשפטי ה' יתברך, התחיל 

 בהם בכאן בפרשה זו".

בחיי הנ"ל, שהרשע בוחר לו מה לקיים, לפי 
 ותו[.   נוח

 ביאור הלשונות בסוף התוכחה
כל זה נאמר רק בתחילת פרשת הקללות, אך 
בהמשך פרשת הקללות, דיבר עם ישראל ילכו 
מדחי אל דחי, וירדו מדרגה אחר מדרגה, ויכפרו 
בכל התורה כולה על כל חלקיה, ולא יקיימו לא 
את החוקים ולא את המשפטים, או אז יקבלו 

על זה אמר: 'יען הם גם את עונש הגלות,  ו
', הרי התחיל במשפטים מאסו –במשפטי וביען 

המובנים בשכל האדם, ]שלא כמקודם שהתחיל 
בחוקים[, משום שזו היא חומרת מעשיו, שכופר 
בכל משפטי התורה, ולכן אמר עליו לשון 'מאסו', 
שאינו בוחר במשפטי התורה כלל, אפילו אותם 

 המובנים בשכל האדם. 

חוקותי תגעל נפשכם', הן והוסיף ואמר 'ואת 
היות שכבר מקודם לא בחרתם לקיים את 
החוקים שאינם מובנים בשכלכם, אמנם זה היה 

-אז רק מכח שלא הבנתם אותם, אבל כאן אי
הקיום אינו נובע מחוסר הבנה, אלא מחוסר 
חיבור וקשר לתורה, ולכן אמר על החוקים לשון 
'תגעל' נפשכם, שאינכם אוהבים את כל התורה, 

לכן אינכם מקיימים את החוקים, ונוסף כאן ו
ירידה רוחנית נוספת על חוסר הקיום שהיה זה 
מכבר, ולכן מוסיף כאן קללות נוספות על 

 הראשונות, כקללת הגלות וכדו'.
 בברכת שבת שלום,
 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 עוד ו

 לשון לימודים
 על ישראל שלום

רּו וג מְּ וַֹתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ לֵּכּו וְּ ֺחקַֹתי תֵּ ו'. ִאם בְּ
י בֵּ ֶתם ֶאת אֹיְּ ַדפְּ ָנַתִתי ָשלוֹם ָבָאֶרץ וגו'. ּורְּ ֶכם וְּ

נֵּיֶכם ֶלָחֶרב )כו, ג לּו ִלפְּ ָנפְּ  ז(-וְּ
אחר שסיים את ציוויי המצוות שנשנו באהל 

והקרבנות וכבר הוקם  מועד בתורת הכהנים
המשכן ונראה בו כבוד ה' )לעיל ט, כג(, מזהירה 
התורה את בני ישראל לשמור ולקיים את דברי 
התורה שנאמרו להם 'ולא תגעל נפשי אתכם' 
חלילה, אלא להיפך תימשך ותושפע השראת 

 השכינה )פסוק יא(: 'ונתתי משכני בתוככם'.
 -וכך מברכת התורה שיהו המים והלחם 

ל מצוי ומשובח, עוד נתברכו על השלום האוכ
שיהא בארץ, למה נתברכו כאן על השלום, כתב 
רש"י )מתו"כ(: שמא תאמרו, הרי מאכל הרי 
משתה אם שלום אין כלום, תלמוד לומר ונתתי 

 שלום בארץ, מכאן שהשלום שקול כנגד הכל.
ויש להקשות בפסוק הבא הממשיך את 

ני בני ינוסו מפהאויבים הברכה, שם נאמר כי 
ישראל, וקשה אם יש שלום מנין להם לישראל 

 אויבים?

 שלשה ייעודים טובים
מעיון בברכות התורה נראה שיש סדר ברור 

, יקיים בגופםלברכות. לאחר שנתברכו ישראל 

ה' עימם את הברית )פסוק ט(, ואז יושפע 
 .9'ושכנתי בתוכם' ברוחניותעליהם גם 

בברכות שבגופם פרט ה' לעמו שלשה מיני 
שפע, בתחילה נתברכה האדמה ופריה וגם 
מימיה, ובכך נכללו ה'חיי והמזוני', בחלק השני 
בירך על השלווה )וישבתם לבטח בארצכם(, 

 ובחלק השלישי נתברכו לנצח את אויביהם. 

 ברכה לארץ -השלום 
והנה לכאורה היה ראוי לכתוב את ברכת 

לישי אצל הברכות על הרחקת השלום בחלק הש
האויבים שלא יילחמו בארץ ישראל.  אולם היא 
נכללת במחלקה השניה בין ה'ישיבה בטח בארץ' 

 ל'ושכבתם ואין מחריד וכו''.
אלא, שאין השלום כאן כתוב בקשר לגויי 
הארץ, עמם יש לעם ישראל מלחמה מדור דור, 
כנגדם אמר הכתוב שלא תעבור חרבם בארצכם 

עליהם מלחמה לכבוש את גבולם ואם תקים 
 וכדומה ירדפו ממכם מועטים את המרובים.

אמנם ברכה גדולה יותר כתובה שבתוך 
ארצכם יהא שלום בין עם ישראל 'ונתתי שלום 

בתוך יושבי ארץ ישראל לא תבוא מריבה, בארץ' 
שבין בני ישראל לא יהא ריב מחמת השפע 
הגדול שיהיה ותחזק יד איש על אחיו לקחת 

רותיו הטובים, שלעתים מפני רוב השפע מפי
 קנאה שנאה ותחרות באות לעולם.

על ריב זה כתבו בתו"כ 'אם אין שלום אין 
כלום' חלילה, ועל זה אמרה תורה 'ואכלתם 

וישבתם לבטח בארצכם ונתתי  -לחמכם לשובע 
שלום בארץ', אף שיהא הלחם מצוי לא תהיה 

 עליו מריבה.
ברכם שלא אחר שברך על מעלה זו הוסיף ל

יינזקו מפני איומים מסביב, חיות רעות וחרב 
אומות. אבל השלום קודם להכל וחשוב כנגד 
הכל וכפי שאמרו )עוקצים ג, יב(: ָאַמר ַרִבי 

ָתא, לֹא ָמָצא ַהָקדוש ָברּוךְּ  עון ֶבן ֲחַלפְּ  הּוא ִשמְּ
ל ֶאָלא ַהָשלום ָראֵּ ִישְּ ָרָכה לְּ ִלי ַמֲחִזיק בְּ  .כְּ

הוא מחזיק את הברכות כולם, כמה  השלום
גדולה מעלות השלום, ובפרט בימי הספירה יש 

 להרבות באהבת זולתו וכבוד חביריו.
 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 מעלת עמל התורה
וַתי ֶאת ִמצְּ לֵּכּו וְּ ֺחקַֹתי תֵּ רּו  ִאם בְּ מְּ ִתשְּ

יֶכם ֲאשֶ  ר ַוֲעִשיֶתם אָֹתם וגו'. ֲאִני ה' ֱאלֹקֵּ
יֹת ָלֶהם עֲ  ַרִים ִמהְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ֶכם מֵּ אִתי ֶאתְּ ָבִדים הוצֵּ
ִמּיּות ֶכם קומְּ ֶכם ָואולֵּךְּ ֶאתְּ בֹר מֹטֹת ֺעלְּ )כו,  ָוֶאשְּ

 יג(-א
רש"י: בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצות 

ו הרי קיום כשהוא אומר ואת מצותי תשמר
המצות אמור הא מה אני מקיים אם בחקתי 

ואת מצותי תשמרו,  תלכו שתהיו עמלים בתורה:
הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו 

 שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. 
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. אמנם יש להקשות על חלוקה זו שאחר ההבטחה על ועוד
קיום הברית חזר ואמר 'ואכלתם ישן נושן' ועמ"ש 

 באברבנאל.



הבחירה היא בין שתי אפשרויות ואין משהו 
באמצע: או שאנו הופכים את העולם שנברא 
בבי"ת להיות בית ה', או שהוא יהיה לנו בית 
עבדים. מלבד שכר ועונש, יש כאן בחירה 
עקרונית: או שעבודתנו היא שירות לגבוה, או 

 שנהיה עבדים לעבדים. 

 ושבור עול הגוים מעל צוארנו
עול הגויים  –ת עולנו הקב"ה שובר מוטו

כדי שנוכל לקבל עלינו עול  –מעל צווארנו 
תורה ומצוות, ועל מנת כך: "ואולך אתכם 
קוממיות", ומפרש רש"י: בקומה זקופה, היינו 
שעול תורה ומצות הוא הוא מרומם אותנו, כי ה' 

 משפיל גאים וזוקף כפופים. 
מהו התנאי המכריע שנלך 'קוממיות 
לארצנו'? כפי שהתורה הקדושה פותחת  בפסוק 
הראשון: הליכה בחוקותיו, שמירת מצותיו 

 ועשייתן. 
המשמעות הכוללת הידועה של שמירת 
המצות שייכת לקיום מצות לא תעשה בבחינת 
סור מרע, ועשייתן היא קיום מצות עשה 
 בבחינת ועשה טוב. אבל מה היא ההליכה

שתהיו עמלים בחוקותיו ית'? רש"י מפרש: 
. והיות ולימוד התורה הוא בעצמו אחת בתורה

מתרי"ג מצות, ורש"י מסביר שאי אפשר להבין 
"בחוקותי תלכו" כקיום המצות, הרי שעמל תורה 
הוא דבר נוסף על הלימוד ואינו בגדר מצוה 
פרטית. ועל זה מוסיף רש"י בהמשך פירושו 

 נת לשמור ולעשות. שמטרת העמל הוא על מ

 שה'כלל' יעמוד נגד העיניים
יש לשער שבזמן שבית המקדש היה קיים, 
כשהיו שואלים פועל שמסתת אבנים למקדש 
מהי עבודתו, לא היה עונה "אני מסתת אבן" 
אלא "אני בונה מקדש". חשוב שהכלל כולו יהיה 
תמיד נוכח בכל פרטי הפרטים ושמשמעות 

 .והכלל תהיה תמיד נוכח עינינ
 "א גוט'ן שבת!" 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מתהלך בג"ן
 

 דין תרומה מפירות הארץ על חוץ לארץ
ִרי הָ  ַשר ָהָאֶרץ ִמֶזַרע ָהָאֶרץ ִמפְּ ָכל ַמעְּ ץ ַלה' וְּ עֵּ

 הּוא קֶֹדש ַלה' )כז, ל(

( דרשו 'ומנין שלא קכ 'קרח פי 'בספרי )פר
יתרום מפירות הארץ על פירות חוץ לארץ ולא 
מפירות חוץ לארץ על פירות הארץ, ת"ל וכל 
מעשר הארץ מזרע הארץ, שלא יתרום מפירות 
הארץ על פירות חוץ לארץ ולא מפירות חוץ 

מדוע צריך פסוק מיוחד לזה,  'האח 'לארץ'. והק
ב הרי הוא תרומה מן הפטור על החיוב ומן החיו

, וכלל תרו"מפטורה מ "לעל הפטור, שתבואת חו
גדול הוא שמן הפטור על החיוב אינה תרומה. 

יש לבאר מה שרמזה התורה דין זה דווקא  .ב'
כאן בפסוק זה שמדבר ממעשר שני, כמו שכתב 

 רש"י.
ויש לומר דהנה ההלכה היא שאף שמן 
הפטור על החיוב לא הוי תרומה כלל, אבל לענין 

אינו נקוב על העציץ הנקוב התורם מעציץ ש
פסק הרמב"ם )תרומות ה, טז( שהוא תרומה 
ויחזור ויתרום מפני שבעציץ שאינו נקוב יש 
חיוב מדרבנן. ומ"מ לענין התורם מפירות סוריא 
על פירות ארץ ישראל פסק הרמב"ם )שם, יב( 

שאינו תרומה כלל אף שבסוריא יש חיוב תרומה 
קוס בדעת מדרבנן. ועיי"ש בפירוש מהר"י קור

הרמב"ם, אמנם כל שאר המפרשים נקטו בדעת 
 הרמב"ם שאינו תרומה כלל. 

בכסף משנה, ובאריכות יותר  "שועיי
במהרי"ט אלגאזי )חלה אות ב ס"ק יב( שביאר 
בזה 'דסבירא ליה להרמב"ם דכיון דמקרא דכל 
מעשר הארץ ילפינן לה, כיון דקיימא לן דלא 

אמרינן דרשינן טעמיה דקרא, על כן הא נמי 
דגזירת הכתוב הוא, ולאו משום טעמא דמן 
הפטור על החיוב הוא, דאפילו מפירות חוץ 
לארץ החייבים מן התורה בענין דין חלה אין 
מפרישין מזה על זה, ומש"ה כתב הרמב"ם 
דאפילו מסוריא על פירות הארץ אין תרומתו 
תרומה כלל ועיקר, דלא עדיף מענין חלה דחיובו 

 "ש.מה"ת כאמור', עיי

וכנראה כיוון בזה גם ליישב מה שצריך 
פסוק שלא יתרום מפירות הארץ על פירות חוץ 
לארץ, והיינו לומר שאינו תרומה כלל אף באופן 
שאינו מן הפטור על החיוב, כגון גבי חלה. וי"ל 
עוד שגם לענין תרומות ומעשרות עצמו הרי 
מבואר במשנה במסכת ידים )ד, ג( שהנביאים 

ו תרומות ומעשרות בבבל, התקינו שיפריש
ובתוספתא מבואר שהוי הלכה למשה מסיני 
ממש שמפרישין מעמון ומואב. וי"ל שעל זה 
צריך הפסוק שאף התורם מהארצות הסמוכות 
לארץ ישראל, שיש בו חיוב מהלכה למשה 
מסיני, מכל מקום גזירת הכתוב הוא שאין 
תורמים מפירות שבחוץ לארץ על פירות שבארץ 

 ישראל.

ד( ביאר בדעת  'ה במקדש דוד )תרווהנ
הרמב"ם שהתורם מפירות סוריא על פירות ארץ 
ישראל אינו תרומה כלל, שהוא משום ששיטת 

א, יד( הוא שאין חיוב מעשר  "שהרמב"ם )מע
שני בפירות שבסוריא אפילו מדרבנן, ועל כן 
בתורם מפירות סוריא על פירות ארץ ישראל, 

עשר שני, שפירות ארץ ישראל טבולים אף למ
ופירות סוריא אינם טבולים למעשר שני, אף 
שאר הפרשות אי אפשר להפריש מזה על זה 
שאין טבל שניהם שוין, ואף מדרבנן אין תרומתו 
תרומה, עיי"ש המקור לסברא זו. וטעמו של 
הרמב"ם שאין חיוב מעשר שני בפירות הארצות 
הסמוכים לארץ ישראל כתב שם הרמב"ם שהוא 

את מקום לירושלים, ואין משום שצריך הב
 מביאים אותו מחוץ לארץ. 

ובכן י"ל שעל כן דווקא בפסוק זה שמלמדנו 
שמעשר שני הוא קודש לה', והיינו שצריך 
לאכלו בירושלים, וכפי שפירש בהכתב והקבלה 

היינו לאכלו לפני ה' בירושלים, ולפי  קודש לה'ד
זה אין כלל חיוב מעשר שני בפירות הארצות 
הסמוכים לארץ ישראל, ומטעם זה גם בשאר 
התרומות ומעשרות שיש בהם חיוב באותן 
ארצות אי אפשר לתרום מהם על פירות ארץ 
ישראל ואינו תרומה כלל, וכמ"ש המקדש דוד, 

שאין  על כן שפיר דווקא כאן נדרש דבר זה
תורמים מפירות חוץ לארץ על פירות ארץ 

 ישראל, ודו"ק.

קריאת שם על פירות לתרומה ומעשרות 
מחילה עליהם קדושה גם אם אינו מחויב מצד 

 הדין
עוד יש לומר בפסוק זה בקוצר אמרים, דהנה 
עוד דרשו רז"ל )ספרי פרשת ראה פיסקא קה( 

בפסוק זה וכל מעשר הארץ שיש חיוב מעשרות 
קות ובכל פירות האילן. ושיטת הסמ"ג גם ביר

ועוד ראשונים שהיינו דווקא במעשר שני שבזה 
מדבר הפסוק. והקשה בטורי אבן )ראש השנה 
טו: ד"ה מעשר( שאם כן יהיו חייבים להפריש 
בכל פירות אילנות לבד תירוש ויצהר מעשר שני 
קודם שהפריש מעשר ראשון ותרומה, שהרי 

התורה, והתרומה כולם טבולים למעשר שני מן 
ומעשרות שמפריש אינו פטור ממעשר שני מן 
התורה. ובאור שמח )תרומות ב, א( כתב ליישב 
שאף על פי שפטורים מן התורה מתרומות 
ומעשרות, בכל זאת אם קרא עליהן שם, חלה 
עליהן על ידי כך קדושת תרומה ומעשר, וכיון 
שחל עליהן קדושת תרומה ומעשר שוב פטור 

מעשר שני. וביאר הגרי"ש  מלעשר עליהן
אלישיב זצ"ל דהיינו מטעם נדר והקדש, שהאדם 
יכול מן התורה לידור ולהקדיש דברים אע"פ 

 שאינו חייב בהם.
וכל מעשר ויש להעמיס זה בכוונת הפסוק "

', העץ יהיה קודש לה' מזרע הארץ מפרי הארץ
דהיינו שכל מעשר הארץ, גם בפרי העץ 
והירקות שאין בהם מן התורה חיוב רק להפריש 
מעשר שני, מכל מקום אם הפריש גם שאר 
תרומות ומעשרות חל עליהן קדושה. ולפי זה 
נמצא ששני הפירושים האלו עולים בקנה אחד, 
שמפני שיכול האדם להקדיש לתרומות 

על כן ומעשרות מעצמו גם מה שלא נתחייב, 
מצינו לדרוש מפסוק זה שירקות וכל פירות 
האילן חייבים במעשר שני, ולא יוקשה לך אם 
כן יהיה חיוב להפריש מעשר שני גם על מה 
שמוסיף האדם משלו ומתקנת חכמים ולא מצינו 
זה, כי כל מעשר הארץ חלה עליהן קדושת 

 תרומה ומעשר להיפטר ממעשר שני, ודו"ק. 
ל פסוק זה וכל ומיושב בזה השייכות ש

מעשר הארץ וגו' לפרשה זו, שהרי כל פרשה זו 
מדברת מהקדשות שמתנדב האדם לבית 
המקדש, ולפי זה א"ש שזהו כוונת הפסוק שגם 
מה שמוסיף האדם לתרום ולעשר משל עצמו חל 
עליו קדושה מדין נדר והקדש. ועיי"ש עוד באור 
שמח שלמד יסוד זה ממעשר בהמה, ובזה א"ש 

סוק מיד אחר זה דין מעשר מה שסמך הפ
 .בהמה

 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 פרחים לתורה
 מיוחדת מעלה – לתורה עיתים קביעות
ֺחקַֹתי ִאם לֵּכּו בְּ  (לז-לו, כה) תֵּ
" בחקתי" שהלשון מבאר יקר הכלי בעל

 לתורה עיתים וקובע בתורה העמל על מורה
 הן – אלו עיתות"! יעבור ולא חוק" בבחינת

 לא כקטן גדול דבר שום! אצלו קדשים קודש
 התורה ללימוד העיתים מקביעת אותו יזיז

 !הקדושה
 הדין שבשעת, אומרת.( לא שבת) הגמרא

". לתורה עיתים קבעת" האם האדם את שואלים
, למד אם אותו שואלים שלא, מדוייקת והלשון

 !בדווקא עיתים קבע אם אלא

 לטבע הופך הרגל
 על מצווים אנו שאין יקר הכלי ומוסיף

 מעצמו כשאדם אך, דווקא מסוימת עת קביעת



 נעשה הרגל מצד, לתורה עיתים וקובע כן עושה
 עיתים קביעות יפסיק ולא, שני כטבע הדבר לו

 !לעולם אלו
", תלכו בחוקותי" הלשון את מבאר הוא בזה

 נעשה, המדרש לבית לבא עצמו מרגיל כאשר כי
 לבית מאליהן הולכות והן רגליו אצל טבע הדבר

 .המדרש
, לה) רבה במדרש למובא תואמים הדברים

 תהלים) הכתוב שאמר זה, תלכו בחוקותי אם(: א
ִתי( "נט, קיט ָרָכי ִחַשבְּ ַלי ָוָאִשיָבה דְּ  ֶאל ַרגְּ

דֶֹתיךָ   בכל, הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר", עֵּ
, הולך אני פלוני למקום מחשב הייתי ויום יום
 .המדרש לבית אותי מביאות רגלי והיו

 קובע המלך דוד שהיה, יקר הכלי מבאר
 בלי שגם עד, יעבור ולא חק לתורה עיתים
 .המדרש לבית רגליו הוליכוהו, כוונה

 בעתם גשמיכם ונתתי
'( ד בפסוק) מבטיחה התורה זה דבר על

ָנַתִתי" יֶכם וְּ מֵּ ִעָתם ִגשְּ  שאין: יקר הכלי מבאר". בְּ
 מכיון. מידה כנגד מידה פה יש. שכר סתם זה

 יתברך' ה גם, לתורה עיתים קובעים שאתם
 !  בעתם ויביאם הגשמים עת על ישמור

, סתם" גשם" ולא", גשמיכם" נאמר גם לכן
, התורה לימוד בזכות יורדים שהגשמים שכיון

 פי על לכם השייכים" גשמיכם" נקרא כבר לכן
 שבזכות, הבטחה נוספת וכאן, הדין שורת

 אשר הללו הגשמים, לתורה העתים קביעות
 .בעיתם ירדו, הכי בלאו לכם מיועדים

 ושמונה ארבעים מתוך הראשון הקנין
( ו פרק אבות במסכת המובאים) התורה קנייני

 חג לקראת הכנה של אלו ימים. בלימוד הוא
 מסמרות ולקבוע לחזק הזמן הם, תורתנו מתן

 יתן. לתורה עתים קביעות של באופן, זה בקנין
 נאמר עליו הגדול ליום כראוי עצמנו שנכין' ה
 תורה בקבלת עלזו ותחתונים ששו עליונים"

 ."מסיני
 שבת שלום ומבורך!

 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 קרסים
 החממה המשפחתית

רב משמעות בבית היהודי הוא תפקיד 
"גידול הילדים". כל כך יקר וגדולה ראתה תורה 
בתפקיד ניהול הבית היהודי, ששייך בחלקו 
החשוב לאם הבית, עד שפטרה תורה לאשה 
מכל מצוות עשה שקשורות וכבולות לזמן מסוים 
באופן שימנע אותה פעמים רבות מעשיית 

 טיפוח המשפחה.  –התפקיד החשוב 

שר גלו ישראל מובא במדרש שאבותינו כא
התחננו לפני הקב"ה שירחם ויסלח לעם ישראל 
"אמר אברהם לפני הקב"ה רחם על עמך בזכות 
שעקדתי את יצחק בני על גבי המזבח..., אמר 
יצחק לפני הקב"ה רחם על בני בזכות שנעקדתי 
על גבי המזבח..., אמר יעקב לפני הקב"ה רחם 

 ת בני כאפרוחים".על בני בזכות שגידלתי א

והיה האדמו"ר ה"נתיבות שלום" מסלונים 
אומר לתלמידיו: 'בזכות שגידלתי את בני 
כאפרוחים' הכוונה שהכנתי להם כוס שוקו 
בבוקר, ושנאזרתי בכוחות כבירים בסבלנות. את 
הזכות הזאת השווה יעקב אבינו לעקידת יצחק 

ואף יותר מכך, שאף שראה שזכות העקידה לא 
ישראל עדיין ביקש אולי זכותו  עמדה לעם

תעמוד להם. בוא וראה כמה גדולה כוחה של 
 גידול ילדים! 

 תרומת המשפחתיות
הצורך בחיבור חברתי ובמילוי הרגשת 
הזהות ביקום שדובר עליו רבות במאמרים 
האחרונים, נמצא  בראש ובראשונה במשפחה, 
בהם טמן הקב"ה הרגשת קשר פנימית ועמוקה 

ים, ובין אחים ואחיות, והחכם בין הורים לילד
עיניו בראשו לטפח ולקיים את הקשר הבריא 

 הזה, שחוסך הרבה חסר חברתי בחיים.
לשבר את האוזן עד היכן הדברים מגיעים, 

הרמב"ם מבאר שזהו הטעם לכך נביא את מה ש
שאסרה תורה לבוא על קדשה בלא נישואין אף 

"מן הידוע כי צריך האדם  :שהיא פנויה, וז"ל
והבים כל ימיו, אם בעת בריאותו והצלחתו לא

יהנה בחברתם, ובעת צרתו יצטרך עליהם 
ובזקנותו בחולשת גופו יעזר בהם. וזאת האהבה 
נמצאת בבנים יותר ויותר גדולה וכן בקרובים 
עד שבמשפחה אחת כשירצה אבי אב אחד 

'סבא רבא'[ יהיה ביניהם -ואפילו אבי אב רחוק ]
קצתם וחמלת קצתם בעבורו אחוה ועזר קצתם ל

אשר היא אחת מכוונות התורה על קצתם, 
ומפני זה נאסרה הקדשה, כי יהיה  הגדולות,

הנולד ממנה נכרי לבני אדם כולם, לא ידע קרוב 
ולא יכירהו אחד מקרוביו, וזה הרע שבעניינים 

 לו". 
 

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 בפרשהרז 

 קדושת הכותל המערבי ומעלתו
יֶכם )כו, לא( שֵּ דְּ  ַוֲהִשםוִתי ֶאת ִמקְּ

הנה הרמב"ם )הל' בית הבחירה פ"ו הי"ד( 
הביא סיוע מפסוק זה שקדושת המקדש נשארה 
'לנצח' אף על פי שחרב. ואלו דבריו: קדושה 
ראשונה שקידש שלמה את בית המקדש 

לבא וירושלים, קידשה לשעתה וקדשה לעתיד 
וכו', לפי שקדושת ירושלים והמקדש 'מפני 
השכינה', ושכינה אינה בטלה. הרי הוא אומר 
)בפרשה זו( 'והשמותי את מקדשכם' אמרו 
חכמים אף על פי שהם שוממים בקדושתן הם 

 עומדים. עכ"ד.
ועיין מגילה )דף כח.( ובכסף משנה )שם(. 
ולזה גם כן אמרו בזוהר )פרשת משפטים קטז.(: 

תתאה כותל המערבי דיורא דיליה,  דשכינתא
תל הוי"ה וכו'.  -דאיהו תל שהכל פונים בו כו

]ועיין תשובת הרדב"ז ח"א סי' תרמ"ח[. וכן אמרו 
במדרש: 'מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי 

 שנאמר הנה זה עומד אחר כותלינו'. ע"כ.
גם הרשב"ץ )ח"ג סימן רא( העיר אוזן, מן 

שם בירושלים, כי בית הניסים שעדיין לא פסקו 
הכנסת שבירושלים מתמלאת מפה לפה בעת 
שהתקבצו בחג השבועות בזמן הזה ויותר משלש 
מאות איש נכנסים, 'וכולם יושבים רווחים', 
ולמה, אלא משום 'שעדיין בקדושתה היא'! וזה 

 סימן לגאולה השלישית. עכ"ד.

והראב"ד השיג על הרמב"ם וסובר שקדושת 
קדשה לעתיד לבא. וסיים  המקדש וירושלים לא

 שאמטו להכי, דעייל התם לית ביה כרת.
ובודאי גם לראב"ד יש שם קדושה שונה, 
משאר כל מקום! ]וע' תענית כא.[, וכעין שיש 
בבית הכנסת ויותר מזו, כמו ששנינו במגילה 
)דף כח.(: בית הכנסת שחרב אין מפשילין בתוכו 

 קדושתם -חבלים וכו' 'והשמותי את מקדשכם' 
אף על פי ששוממים. וכל שכן וקל וחומר 
למקום המקדש. וכמו שאמרו חז"ל לענין "כותל 

 המערבי" כמובא למעלה.

 איסור הכניסה למקום המקדש
וגם מדברי הראב"ד לגבי כרת, דייק בשו"ת 
משפט כהן )סימן צו(: אבל 'איסור' מיהא יש 
לנכנס בטומאה. וכן כתב הגרי"מ טוקצ'ינסקי 

והמקדש )פרק כב( וכן כתבו  בספר עיר הקודש
עוד אחרונים רבים. וכן העלה בחזון עובדיה 

 )תעניות עמ' תנד והלאה(. עיין עליו. 
מכל האמור נלמד שיש מעלה גדולה 
למתהלך בירושלם עיר הקודש, ובכותל המערבי 
ובפרט ששם עולין התפילות כמו שאמרו 
רבותינו. ]ועיין להגרי"ח סופר שליט"א בספרו 

ב עמ' סד[. וכבר אמרו במדרש )שמו"ר כנסת יעק
פר' ב, ב( 'כותל המערבי אינו חרב לעולם'. וגם 
מסורת קבלה בידינו שדוד המלך ע"ה הוא אשר 
בנה לכותל המערבי, בכלל ההכנות שהכין לבית 
המקדש. וראה בספר ברכת חיים לרבנו יוסף 

( 'שמה שנשאר הכותל 201חיים )ח"א עמוד 
 ותבנה'. המערבי, זו ראיה שתחזור

וכתב בשו"ת רבי עקיבא יוסף שלזינגר )עמ' 
עט( מעלה לקבוע ולפתוח ישיבה 'ללמוד תורה 
מול הכותל המערבי'. ועיין בשו"ת חתם סופר 
)יו"ד סי' רלג(. ופעם טרח ובא הבבא סאלי עד 

 ירושלם לקרוא קצת זוהר, וחזר לעירו. זיע"א. 
ל ברחמיו יעלה את כולנו לציון -והא

 עם ביאת המשיח מהרה, אמן.וירושלים, 

 'ומבורך שלום שבת' בברכת
 רז אלעזר הרב

 

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"ציון וראש כולל פלא יועץ, מח

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו 

 החוק שבעמל התורה
ֺחקַֹתי ִאם לֵּכּו )כו, א( בְּ  תֵּ
 שתהיו –'אם בחוקותי תלכו  פירש י"רש
 להבין החתירה הוא התורה עמל. בתורה' עמלים

 הבנת עם קשור כולו וכל, התורה את נכון אל
 בלי מצוה, חוק נקרא כן אם למה. והמוח הלב
 ?  טעם

 התורה לימוד שלכאורה להקשות יש וביותר
 איך. עלינו המוטלת ביותר המובן החיוב הוא

 הרי חלק? דיניהם לדעת  בלי מצוות נקיים
 פרטי את היטב לברר הוא התורה של עמל גדול

 ?חוק הוא העמל אפוא למה. הדינים
 כשאין הוא העמל מתרצים, שעיקר בפשטות

 להבין מתאמץ והוא, בלימודו וטעם חשק לאדם
 צריך ולזה', עול קבלת'ה הוא העמל. קשה דבר

 עדיין מרגיש אינו כי רצון-וכח אמונה הרבה
יש מקום לתוספת טעם  נראה שעדיין אבל. טעם



 אב כיבוד, חסד כגון] מצוות הרבה שהרי בדבר,
 טעם את היטב שמבינים אף לקיימן קשה[ ואם

 .המצוה

 השכל מוגבל
 התורה שחלק גדול מעמל קצת, לבאר ונראה

שהשכל שלנו מוגבל. האמת נשארת  ההכרה הוא
  אמת גם אם לא מבינים.

 קודם' נעשה' צריך עצמה התורה בלימוד
 דבר כל לפרש היה מותר אילו'. נשמע'ל

 תורת אלא ת"השי תורת זה היה לא כהבנתנו
, בתורה מילה שכל מאמינים אנו כי אלא. עצמנו

. עוררין ללא אמת פה הרי היא ושבעל שבכתב
 הראשונים דברי כל וכן. אמת ל"חז דברי כל

וכיון . טעמם מבינים איננו אם גם, והפוסקים
 גם מאוד לזכות מאוד רוצים אמת דבריהם שכל

האמת, ועמלים לעמוד על סודה בדרך  את להבין
  . שאלות ותשובות

 להשתדל החובה הזכות וגם לנו ניתנה
 אנו ואז ,'ה דבר את שכלנו קט עם להבין

  .האלקי השכל לפי שכלנו את' חוקקים'
 כחוק, להבין אף מבלי האמת קבלת דווקא

 רבה ביגיעה לעמול לנו מאפשרת, טעם בלי
 '.ה תורת את ולהשכיל להבין

 חקק את חוקות הגויים?מי 
כּו יש מצוה בסוף פרשת קדושים  לְּ לֹא תֵּ וְּ

ֺחקֹת ַהגוי . נשאלת שאלה: בשלמא לנו יש בְּ
חוקים שהשי"ת צוונו ואנו מקיימים החוקים 
בלי להבינם. אבל איך לגוי יש חוקים בלי טעם, 

 ולמה הוא מקיימם?

, שכשהגוי מתנהג בדרך מסוימת 10שמעתי
למה, זה בא משורש ועצם  ללא הגיון ובלי לדעת

הרע וה'גוי'ישקייט' שלו, עומק רע שהוא בעצמו 
 לא יכול להסבירו.  

ומי שיתנהג ככה, אף שלא רואה בזה שום 
עוול, מתחבר לשורש הרע. כמו כן אם קוראים 
מהגיגיו של אדם משורש הרע, אף שכותב 
דברים של מה בכך, מתחברים לעצם הרע של 

 .הכותב ונשפעים עמוק ממנו

 מקור הברכה יהחוק האלוק
ואם כן, כל שכן מדה טובה מרובה, שמי 

את תורת ה',  –הגם שאיננו מבין  –שלומד 
הבית יתיבת כפשי ננא א אנכישעליה נאמר 

)שבת קה.(, שהשי"ת כביכול כתב ]את[ עצמו 
בתורה הקדושה ונתנה לנו, בוודאי מתחבר 

 לעצם שורש הטוב ונהפך כל עצמיותו לטובה. 
הברכה הגדולה הטמונה בעמל התורה, זוהי 

שכל הברכות ]וגם ההיפך חלילה[ שבפרשתנו 
תלויים בו. דווקא המאמץ להבין את התורה כי 
הוא החוק האלקי, האמת לאִמתה, אף שמסברא 
לא היינו חושבים כן, הוא החוקק במוחנו 

 ובנשמתנו את עצמיות נותן התורה.
 א גוטן שבת! 

 הרב שמואל נוסבוים

 

 לתגובות: הרב שמואל נוסבוים
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 חידות

 מחודדין

 5חידוד הלכה מס' 

 זמן משתנה

, מברכים כולם ברכה איזו
 יוכלו אנשים מסוג מסוים אך

 בזמן רק לברכה תמיד
 זמן מתחילת יותר מאוחר

 ?הציבור לשאר הברכה
 

לפתרונות ותגובות, ולשליחת חידודי הלכה 

 למדור: הרב שלמה רוזנשטיין 

 אספקלריאחידת 
 

 אך לא רק –חידה לפרשת בחוקותי 
 

 החידה: חמש פעמים בשנה
 בנביא שמחת תורה 

 לאשר בחיקו ספר תורה

 ההכרזה כאז שלוש פעמים

 כמניין רבו אדון הנביאים

 

מוהו ָ  בשמענו על קנקן בארון ש 

 משקלו ת"ק ככרים

ֶשל תכולתו אשפים ִשקעוהו  ובמספרו כ ְּ

 למען נישאר לעולם אסירים

 

 ענן שלא הועלה ואש שלא הועלתה ועל

 מעל מלאכת משה שָכלתה

 יומם ולילה בכל החָניות

 ועיני כל ישראל רואות

 

 והשבוע על העיקר התשיעי

 שלא יחדש לעולם נביא

 אלה ללא הפחתה או יותרת

 לא תהיה תורה אחרת

 

 ועל סיום תורה ומסורה

 טרם החל משנה תורה

 ביד רועה נאמן מפי שולחו

 מול יריחועל שפת ירדן 

 

 ובשמיני עצרת שמחת תורה

 בהגיע השמחה לשיא שיאה

 ל-יישר כחך אמר לו הא

 על שעשית לעיני ישראל

 פתרון חידה קודמת
 חידת פרשת בהר: אריכות ימים

 מיעוט רבים אינם שניים לעתים

 לפעמים פירושם כדת הנשים

 בָחזרם להיות כפי שהיו

 כשמנין גידים ואזהרות חלפו

 

 השבוע ללא ניכויטרם גאולת 

 לנשיא דרושים יומיים שיהוי

 אך לדידן הגאולה תיכף ומיד

 ואין זה אלא תאריך היעד

 

 בערך בו ַנַער נקרא ַנֲעָרה לראשונה

ָנה ָ ת   כשאבלים טריים בקשו ַהמְּ

 הייתכן שכך אנשים ידברו

 לבקש גדול אם לקטן סו רבו  

 

ה מוָרה  כאשר פקד לראשונה ִמנ ָ

 עת בכורהופתרון וֵשרו ת בהופ

רים  וכי לחמשה ימים נאסרו הש 

 שנה ויותר היו אסורים

 

 קץ ראשונה בראש וביד

 וגם של לוי בשלישי של חג

 בחליצה מזרחית אין ברכה

 מצוות הפסח הן החוקה

 

 בין על פי ועל פי השנייה והשלישית

 ֲעצור והתבונן בתחנה החמישית

 אין כאן ספקות אין כאן תהיות

 להיות יותר מחודש חייבים הם

 

פתרון החידה 'אריכות ימים': 
מילות 'ימים' בתורה אשר פירושן 

 'שנה'.
 

 מיעוט רבים אינם שניים לעתים
למרות הכלל 'מיעוט רבים שנים' לעתים אין לשון רבים מורה 

 על שניים, 

 לפעמים פירושם כדת הנשים

ים  ש ִׁ ַדת ַהֻנָ במילות 'ימים', לפעמים לשון רבים מורה על שנה, ֻכְּ
ר חֶדש )אסתר ב, יב(.ש ְּ   ֵנים ָעש ָ

 בָחזרם להיות כפי שהיו
האבן עזרא )ויקרא כה, כט ; דניאל ט, כד( מסביר שלמרות 
שאין ליום פירוש מלבד יום, יתכן 'ימים' שיהיו שנה תמימה, כי 

לאחר כל עונות השנה בהן השתנו  -בחלוף שנה חוזרים הימים 
  11להיות כפי שהיו, -הימים ואורכם

 גידים ואזהרות חלפוכשמנין 

ושס"ה מצוות לא תעשה  12יום, כמניין שס"ה גידים 563בחלוף 
 ]אזהרות[ שבתורה.

 

 טרם גאולת השבוע ללא ניכוי

 לנשיא דרושים יומיים שיהוי

                                                             
עיין היטב בדבריו בשני המקורות. ואולי כוונתו, הואיל  11

וכל יום שונה מקודמו בגין מהלך השמש השנתי, ורק בעוד 
ה להיום, נמצא שגם כשמפרשים 'ימים' שנה יגיע יום השו

 רצופים...!שווים שנה, נותר הפירוש הפשטני, שני ימים  –
המומחה תרגום יונתן בראשית א, כז ]תודותיי לידידי  12

יעקב לויפר על המקור[ וזוה"ק. מעניין לציין שהמושג 
, שהוא אצלנו כה בסיסי ומוכר, נראה שלא היה שס"ה גידין

 מוכר לרבותינו הראשונים אשר לא הכירו את הזה"ק.



שאין הקרקע היחידה  גאולת -בדין גאולת בית בעיר חומה 
דמי ימי שימוש הקונה מדמי הגאולה, כמפורש במשנה  מנכים

ין לא.(  ַנת  השבועכתוב בפרשת  –)ֲעָרכִׁ תו ַעד ֻתם ש ְּ ֺאֻלָ ָתה ֻגְּ ָהיְּ וְּ
רו  ֻכָ מְּ ין  ָיִמיםמִׁ תו )כה, כט(. ונחלקו התנאים )ֲעָרכִׁ ֺאֻלָ ֶיה גְּ הְּ ֻתִׁ

תו, לדעת רבי ]רבי יהודה  ָיִמיםשם( בפירוש  ֺאֻלָ ֶיה גְּ הְּ [ הנשיאֻתִׁ
, ורק לאחר יומייםאצל הקונה  ישההב מלמד שהבית הכתו

 יומיים ניתן לגאלו,

 אך לדידן הגאולה תיכף ומיד
 אך לרבנן המוכר יכול לגאול מיד,

 ואין זה אלא תאריך היעד
תו מלמד ששנת גאולת השדה  ָיִמיםוהפסוק  ֺאֻלָ ֶיה גְּ הְּ ֻתִׁ

מיום ליום, ולא מסתיימת השנה בהגיע  שנהמסתיימת בתום 
שנה  ימי - ָיִמיםאחד מראשי השנה. וכך פירש רש"י עה"ת, 

 קרויים ימים. שלימה

 

 בערך בו ַנַער נקרא ַנֲעָרה לראשונה

חיי שרה, בה הוזכרה בתורה לראשונה ַנֲעָרה, וכן בכל  13בפרשת
 ]נער נערהיא חסרה,  והיא כתובה  ַנֲעָרה, מילת 14התורה כולה
 נקרא נערה[

ָנה ָ ת   כשאבלים טריים בקשו ַהמְּ
נֻו  ֻתָ ֲעָר אִׁ ב ַהֻנַ ש ֵ ֻה ֻתֵ ֻמָ אִׁ יָה וְּ ור  ָיִמיםבפסוק ַוֻיאֶמר ָאחִׁ אֹו ָעש 

)בראשית כד, נה(, כאשר אחיה ואמה של רבקה, שהיו אבלים 
, ביקשו המתנה לפני שתלך מהם 15טריים על מיתת בתואל

 רבקה,

 הייתכן שכך אנשים ידברו

 לבקש גדול אם לקטן סו רבו  

ור שנה – ָיִמיםרש"י מפרש  עשרה חודשים, וא"א  –, אֹו ָעש 
ור  – ָיִמיםלפרש  עשרה ימים, כי אין דרך  –יומיים, אֹו ָעש 

 המבקשים לבקש דבר מועט ואם לא תרצה תן לנו מרובה מזה.

 

ה מוָרה  כאשר פקד לראשונה ִמנ ָ

ו ושכרו' אספקלריא לשורש פ.ק.ד משמעויות רבות ]עיין 'שת
לפרשת פקודי ש"ז[, אך הפעם הראשונה בתורה שמשמעותו 

ְפקֹד]הוראתו[ 'מינוי' היא בפסוק  ם  ַוי ִ ֻתָ ים ֶאת יֹוֵסף אִׁ חִׁ ֻבָ ר ַהֻטַ ש ַ
יוֻ  הְּ ֶרת ֹאָתם ַוֻיִׁ ש ָ ָמר )בראשית מ, ד( ]עיין הערה ָיִמיםַויְּ ש ְּ מִׁ  [16ֻבְּ

 ופתרון וֵשרו ת בהופעת בכורה
וזכרו לראשונה ]הופעת בכורה[ השורש פ.ת.ר בפסוקים אלה ה

ֶרת ֹאָתם. עיין הערה ש ָ רֹון ֲחלֹמֹו[ והשורש ש.ר.ת ]ַויְּ תְּ פִׁ יש  ֻכְּ  [17]אִׁ

רים  וכי לחמשה ימים נאסרו הש 
היו יומיים, היו השרים, שר המשקים ושר האופים,  ָיִמיםאילו 

כלואים רק חמישה ימים, יומיים לפני החלומות ושלושה 
 לאחריהם,

 נה ויותר היו אסוריםש
יֻו  הְּ ָמר  ָיִמיםולכן פשוט שפירוש ַוֻיִׁ ש ְּ מִׁ שנה ולא יומיים,  –ֻבְּ

 כמפורש ברש"י.

 

 קץ ראשונה בראש וביד

 הסיום של פרשת 'קדש', הפרשה הראשונה של תפילין,

 וגם של לוי בשלישי של חג
, 18אשר בו גם מסתיים קריאת הלוי ביום השלישי של חג הפסח

ַמרְּ  ש ָ מֹוֲעָדֻה הוא וְּ ה ַהזֹֻאת לְּ )שמות יג,  ִמי ִָמים ָיִמיָמהֻתָ ֶאת ַהֺחֻקָ
 י(.

והנה, מחלוקת התנאים )מנחות לו:( אם מדאורייתא לילה הוא 
זמן תפילין או לא, תלויה בפירוש פסוק זה. רבי יוסי הגלילי 

ה ֻתָ ֶאת ַהֺחֻקָ ַמרְּ ש ָ על מצות  הסובר לילה לאו זמן תפילין מפרש וְּ
תפילין, ימים ולא לילות. כך סברו גם בני ארץ ישראל בימי 

דמברכי  מערבאהאמוראים, כדאיתא בגמרא )נדה נא:( ולבני 
בתר דסליקו תפילייהו אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיו, 

היו  -חליצת התפילין ברדת הלילה  –ועל שמירת חוקה זו 
 מברכים 'לשמור חוקיו', 

 חית אין ברכהבחליצה מזר

                                                             
ֶרךְּ  –בלשון הקליר נקראת 'פרשה'  13 ֶצֶדק ֶהֶגה עֵּ  'ערך' ]ּובְּ

ובזכות אמירת פרשת כי תשא[, אולי בעקבות  –ִכי ִתָשא 
'סדר', תרגומה של 'ערך'. ואכן בקהילות אשכנז נקראת 

 סדרה. –פרה"ש 
נּו ַלֲאִבי ַהַמֲעָרה )דברים כב, יט( ועיי"ש  14 ָנתְּ למעט וְּ

 במנחת שי.
 כמפורש שם ברש"י. 15
יתו )לט, ד( 16 הּו ַעל בֵּ ִקדֵּ  טעות! קדם לו הפסוק ַוַּיפְּ
ָשֶרת אֹתו )לט, ד( 17  טעות! קדם לו הפסוק ַויְּ
מעניין לציין שבני אשכנז הנאמנים לפסק הרמ"א )או"ח  18

ניח תפילין בחוה"מ, חולצים אותם לפני הלל. אך לא, ב( לה
ביום השלישי של פסח ]א' דחוה"מ בחו"ל[ נוהגים 

 להשאירם עד אחרי קריה"ת, בגין קריאת פרשת 'קדש'.

אך בבבל ]המזרחית, על משקל ארץ ישראל הנקראת 'מערבא'[ 
לא היו מברכים בחליצת תפיליהן בלילה, כי סברו שמעיקר הדין 

 לילה זמן תפילין

 מצוות הפסח הן החוקה
מֹוֲעָדֻה  ה ַהזֹֻאת לְּ ֻתָ ֶאת ַהֺחֻקָ ַמרְּ ש ָ כדעת רבי עקיבא, והוא פירש וְּ

יָמה  ים ָימִׁ מִׁ ֻיָ ר חוקה זו אלא לפסח בלבד, ולדבריו לא נאמ -מִׁ
 .משנה לשנהפירושו  ִמי ִָמים ָיִמיָמה

 

 בין על פי ועל פי השנייה והשלישית

שלוש פעמים בפרשת בהעלותך כתוב שהחניות והמסעות 
יה':  על פיבמדבר היו  ָרֵאל  ַעל פ ִ ש ְּ ֵני יִׁ עוֻ ֻבְּ סְּ יה' יִׁ ה' ַיֲחנוֻ  ְוַעל פ ִ

י)במדבר ט, יח(.  יַיֲחנוֻ  ה' ַעל פ ִ עוֻ )שם, כ(.  ְוַעל פ ִ ֻסָ יה' יִׁ ה'  ַעל פ ִ
יַיֲחנוֻ  עוֻ )שם, כג(. בין הפעם השנייה לפעם השלישית  ְוַעל פ ִ ֻסָ ה' יִׁ

-]בין על פי ועל פי השנייה והשלישית[ נאמרו בפסוקים כ"א
כ"ב חמש דוגמאות של חניות, בסדר עולה: ֵמֶעֶרב ַעד ֻבֶֹקר, יֹוָמם 

ָלה, ֹיַמיִׁ  , ָוַליְּ  .ָיִמיםם, חֶֹדש 

 ֲעצור והתבונן בתחנה החמישית
 ,ָיִמיםבהתבוננות בדוגמא החניה החמישית, 

 אין כאן ספקות אין כאן תהיות

 יותר מחודש חייבים הם להיות

 , כמפורש שם ברש"י.שנה –ימים וברור א"כ שפירוש 

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפורים

 מאורי אור
 האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש

 ראשי פרקים אודות דרכיו בקודש

אביו הגדול היה רבי שניאור זלמן מלאדי, 

שהיה אחד המנהיגים הרוחניים הדגולים 

והמשפיעים ביותר בדורו, אשר הטביע 

חותם מוזהב על עולם הרוח על שלל גווניו 

בכישרון סדרני יוצא דופן, והעשיר את 

רות מקוריות בכל עולם הספר היהודי ביצי

מקצועות התורה הן בהלכה והן בקבלה. 

מלבד עומק השגתו ורחבות דעתו אף היה 

מנהיג בחסד עליון, המהלך לפי רוחו של 

כל אחד ואחד ומעניק השראה קסומה 

ואווירה קדושה ומרוממת לבאים בצל 

 קורתו והמתפלשים בעפרו. 

רבי דוב בער היה ממשיך נאמן לאביו, ואף 

אישיותו גדלות תורתית בתורת הוא מיזג ב

הנגלה, יחד עם גדלות בחסידות וקבלה. 

כשלדברי תלמידיו הקדיש את רוב שעות 

היממה לעיוניו, ולפי הערכתם היה זה לא 

שעות ביממה)!(. פעם, מסיבות  51-פחות מ

שאינם תלויות בו, נאלץ לנסוע לעיר אחרת 

ולבטל מלימודיו. מיד לאחר תום המשימה 

האיץ בסוסיו, ומשהגיע דחק בעגלון ל

למחוז חפצו התנפל על הגמרא בחיבוקי 

אהבה יותר מאבא שלא ראה את בנו 

 היחיד כמה שנים.

נוהג היה לשקוע בדבקות המוחין שעות 

ארוכות ללא תנועה חיצונית עד לכלות 

הנפש. בראש השנה אחד שקע בדבקות 

כדרכו, ופניו בערו באור היקוד עד כי לא 

כרח אפוא להחליף יכלו להביט בהם, הו

את בגדיו, אך מיד לאחר ההחלפה היו 

 רטובים שוב עד לחשש איסור סוחט...

פעם, כששוחח אביו עם הרב מברדיטשוב 

אשר  –אודות בנו, הביע הבארדיטשוב'ר 

את  –עבודתו הייתה בסופה ובסערה 

פליאתו על השקט החיצוני בו בירך רבי דב 

בער ברכת המזון. ביאר לו בעל התניא 

וב טעם, כי בנו הינו מעלמא דאתכסיא, בט

ומתוך כך הריהו מסתיר את השגותיו 

 בחגווי הסלע בסתר המדרגה.

קדושתו היתה למעלה מגדר האנושי, וזכה 

בכך לשמירה העליונה. פעם אחת הגישה 

לפניו בעלת אכסניה בטעות מאכל טריפה, 

אך נמנע מלאכול בטוענו כי עלה במוחו 

רואה בכך אות  עניין מהלכות טריפה והוא

ממרום כי עליו להימנע מלאכול זאת, ויהי 

 למופת.

כעדותו, היה אביו מתגלה אליו בכל מאמר 

חסידות, ופעם אחת אף ארע שנתגלו לפניו 

גם הבעש"ט והמגיד, ונתבשר באותו מעמד 

שגיא ונורא הוד, כי דבריו מקובלים 

במתיבתא דרקיעא. חסידים מתארים, כי 

בקות עצומה אותה שעה שקע הרבי בד

שנמשכה כמה שעות, אך עיניו היו פתוחות 

לרווחה, ואין הוא רואה בהם מאומה כי 

 אם בעיני רוחו.

רבינו נסתלק במיתת נשיקה, בהשאירו 

אחריו ברכה, ספרים עמוקים ביותר 

מכבשונה של תורת החסידות, שלאו כל 

מוחא סביל דא. בהם הוא מתגלה כאחד 

עם מההוגים החשובים ביותר שקמו ל

ישראל, מימות הראשונים בעלי החקירה 

  << ועד עצם היום הזה. זכותו תגן עלינו.

 סיפור
כשאיש האלוקים נאכל בלבת 

 נפשו
בחסידות,  ידועה בשערים המצויינים

גודל עבודתו הלוהטת של הצדיק הקדוש 

רבי דוב בער שניאורסון, האדמו"ר השני 

לבית חב"ד, המכונה 'האדמו"ר האמצעי'. 

עבודתו היתה נעשית בסילודין עד לכלות 

הנפש, עד שפעמים רבות בשעת אמירת 

'מאמר חסידות' סוער וגועש, נשקפה סכנה 

 מוחשית לחייו.

שמיא וארעא  בשעות קסומות אלו, בהם

נשקי אהדדי, היה הרבי הקדוש שרוי 

בעולמות העליונים, טובל את ראשו ורובו 

בנהרות האפרסמון ושוכח כליל מקיומו של 

הגוף. לפי הלקסיקון החב"די, בו ישנם 

הגדרות חדות כאזמל לעניינים שהם 

למעלה מכל הגדרה, הרי שבזמנים אלו 

מתרחש מאבק אימים לחיים ולמוות בין 

ים והמצוקים, כשהרבי נאלץ האראל

למצוא  –כמו המלאכים  –בשבריר שנייה 

את האיזון המתאים בין עבודת ה'רצוא' 

 לעבודת ה'שוב'.

למצבים שכאלה היתה שמורה מראש 

'מטפחת' פשוטה ורגילה, אותה אוחז הרבי 

בידו בשעת אמירת מאמר, ומשעלתה נפשו 

על גדותיה ברגשי אהבה ויראה, הייתה 

שוטה בתכלית הפשטות, הפ –המטפחת 

שאינה מקפלת בתוכה רעיונות חובקי 

שומרת  –זרועות תבל מכבשונו של עולם 

על בדיל הקשר האחרון המקשר לעולם 

המעשה, באשר לא נצרפה בכבשן האש 

של הדבקות, לכך היה ביכולתה להשגיח 

בשבע עיניים על פתיל החיים לבל יקפד 

 בטרם זמנו. 



שעשנו געש -התפרצות זו של לבת הר

מיתמר עד לב השמים, באה לו בירושה 

מאביו הגדול הרבי "בעל התניא". אשר 

כעדותו של אחד מתלמידיו, בשעות של 

אמירת מאמר, בהם טיפס לספירות עליונות 

והמריא לשמי רום בלא לדעת בין יום 

ולילה, היה משתטח על הארץ כשהוא 

תפוס כולו בשרעפיו וקורא בסערת נפש 

ו: "אחדות פשוט ווילט עצומה בקול לא ל

זיך, מי לי בשמים, איך וויל ניט גן עדן 

גן עדן  –העליון, ועמך לא חפצתי בארץ 

התחתון, איך וויל נאר דיר אליין, איך 

וואלט שוין לאנג אויס גיגאנגען נאר דיין 

חפץ אנוכי –תורה ומצוות האלט מיך". ]

באחדות הפשוט, מי לי בשמים, אין חפצי 

 –ועמך לא חפצתי הארץ  בגן עדן העליון,

אף לא בגן עדן התחתון, כל רצוני הוא 

להשיג רק אותך לבדך, מזמן כבר הייתי 

מסתלק ורק שהתורה והמצוות )המעשיות( 

 שלך מחזיקים אותי[.

ארע  –כעדות הצמח צדק  –לחילופין 

לעיתים שכאשר הרווה את נפשם של 

החסידים בעדנים, היה הצדיק יושב על 

תעמק במחשבותיו, כסאו בניחותא מ

כשראשו מוטל על דופן הכסא ומלחש 

לעצמו בקול אפוף מסתורין כממתיק סוד: 

"איך וויל ניט די השגה פון אופנים, איך וויל 

ניט די השגה פון שרפים, איך וויל ניט דיין 

גן עדן, איך וויל ניט דיין עולם הבא, מי לי 

דאס  –ועמך  –בשמים ועמך לא חפצתי 

ויל איך ניט, כלה שארי וואס מיט דיר ו

איני חפץ –ולבבי איך וויל נאר דיר אליין". ]

בהשגתם של האופנים, אין אני רוצה את 

הגן עדן שלך, אינני רוצה עולם הבא, אף 

מה שהוא איתך אינני חפץ בו, אינני רוצה 

 אלא אותך בלבד[.

בחיי היום יום, האש והיקוד שתססו 

קות בקרבו של הרבי באו לידי ביטוי בהתנת

מוחלטת מכל הסובב, כשהכל רואים עין 

בעין כיצד מתייסר הרבי בייסורים של 

אהבה, לעלות ולהתעלות עד כלות, 

להרקיע שחקים אל מעבר להשגה. ניסי 

בדרך לא  –ניסים עמדו לו, שהוא מצליח 

להישאר בין שוכני בתי החומר,  –דרך 

כשבאותה שעה מטבע הלשון 'כלות הנפש' 

ביטוי מליצי מופשט, כי לא לבשה פנים של 

אם היתה מציאות מוחשית. לרוב דביקותו 

 היה האור מציף את הכלים. 

* 

בערוב ימיו, תקפה את גופו הקדוש 

מחלה קשה, אשר פוררה את שאריות 

החומר שנותרו לפליטה בשיעור מצומצם 

של 'קוסטא דחיותא', שיוכל להשאיר את 

הרבי החלוש לעוד כמה שנות חסד 

בעולמנו. אט אט, נעשתה הזיקה בין 

 –הקלושה בלאו הכי  –הנשמה והגוף 

רופפת יותר ויותר. עומד הצדיק בקצהו של 

ובפתחו של הטרקלין, משביע  –הפרוזדור 

בצחצחות נפשו, כשהוא מתיר לכנפי רוחו 

לשעוט אל על בהתעלמות מוחלטת 

 מעבודת ה'שוב'.

נם יודעים את נפשם מרוב החסידים אי

עצב, הריהם מדוכאים עד דכדוכה של נפש 

ממצבו הנואש של הרבי. כי כשאין מאמר 

חסידות משיב נפש, וכשהפה מפיק 

למה להם חיים?...  –המרגליות אינו נפתח 

הם מנסים להיאחז בבדל של תקווה, 

ולהיסחף לאופטימיות חסרת בסיס, אפס, 

מיום ליום החלה ההכרה הולמת בהם, כי 

לא נותרו לרבם כי אם ימים ספורים 

להתהלך בארצות החיים. פניהם מחווירים 

כפני בר מינן, והם חגים ונעים סביב עצמם 

 כשהם אבלים וחפויי ראש.

יל ההסתלקות, בעודו על פרשת בהגיע ל

דרכים, צלחה על הרבי רוח ה'. הוא החל 

לחזור מעט לעשתונותיו, ובראותו בעיני 

בדולח מאירות כי זהו לילו האחרון עלי 

אדמות, ציווה להביא את מיטתו לבית 

העיר מעז'ין,  –המדרש שבמקום הימצאו 

ולכנס את החסידים כולם לתוככי בית 

עו את נפשם המדרש. החסידים לא יד

לגודל הבשורה, ליבם שאף לנבא טובות אך 

לא האמינו כי הדבר אכן קורה. תוך דקות 

ספורות עברה הבשורה המשמחת כחץ 

 מקשת מפה לאוזן: "הרבי מתוועד!"...

כשבאו החסידים לבית המדרש, נגלה 

לנגד עיניהם מחזה אלוקי רב רושם, אשר 

נחקק בליבותיהם לאורך ימים ושנים. אף 

גלו במחזות אלוקים אצל רבם, שהור

השתאו למראה עיניהם: הרבי שוכב על 

מיטתו ופניו בוהקות באור יקרות שלא 

מעלמא הדין, קרני הוד נוצצים שפוכים על 

גווילי פניו ומפזרים בנדיבות נגוהות לכל 

עבר. בטרם הספיקו החסידים לעכל את 

אשר לנגד עיניהם, והנה התכסו פני הרבי 

י דבקות, המעידה על כך בעווית של ייסור

 שהנה הנה מאמר חסידות חדש יוצא לדרך.

הרבי פותח את פיו בחכמה, באש 

עצורה המתגברת והולכת, שעד מהרה 

מגיעה לשיאים בלתי נודעים. דומה היה 

לחסידים, כי מוריד הרבי את שבעת 

הרקיעים ארצה, והוא מטייל עמם במשעולי 

דנים גן העדן. לא היה זכור להם זה עידן ועי

מעמד עילאי שכזה. הרבי ממשיך לטוות 

אמן -את פתיל מחשבותיו, ולשזור ביד

אבנים טובות ומרגליות, הממזגות גם יחד 

 ורותחים.   -ונפש צונן-ולב שכל-מוח

חולפת לה שעה, ועוד שעה, ועוד שעה. 

הרבי אינו נח לרגע. הוא ממשיך ללא לאות 

בדברי הדא"ח שיפרנסו את הנוכחים למשך 

ת ארוכים לאחר מכן, ויגדלו על שבועו

ברכיהם דורות על גבי דורות של עובדי ה', 

עד שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית. 

איילת השחר כבר שלחה אלומת אור, 

מלטפת ברכות קטיפתית את פניהם 

האדומות ועיניהם הנוצצות של החסידים. 

גרגירי החול האחרונים בשעון חייו של 

יע זמנו של הרבי עשו את דרכם מטה. הג

הרבי ליטול את חלקו בגן עדן, ולצרור את 

 נשמתו בצרור החיים.

החסידים אשר אותה שעה מאמצים היו 

את שריגי מוחם עד קצה גבול ההשגה, 

בכדי לירד עכ"פ לתחילת דעתו של הרבי, 

לא שתו אל ליבם כי מאמר יוצא דופן זה 

משמש כמתנת פרידה עבורם מאת הרבי, 

הרבי הקדוש, הבין גם עד בוא ינון. ברם, 

הבין. ידע כי בא זמנו לילך בדרך כל הארץ, 

וכדרכם של צדיקים קידש את נפשו בכל 

מיני קדושות, והכין את נפשו רוחו ונשמתו 

למעבר מעולם לעולם. לדידו, אשר כל ימיו 

בחד קטירא אתקטיר, היה זה אך כמעבר 

 מחדר לחדר.

תוך כדי סערת המוחין הזכיר הרבי את 

"כי עמך מקור חיים באורך נראה  הפסוק:

אור". ויהי כהזכירו את המילה "חיים" 

נעצר לפתע, כשהוא מפסיק בפעם 

הראשונה באותו ליל שימורים את שטף 

הדיבור. החסידים ננערו ממחשבותיהם, 

והפנו מבטים לכיוון הרבי, מבררים מדוע 

נפסק התענוג באחת. וראו לחרדתם כי 

גין גוועה נשמת אפו של נשיאם, ב

התכללותו בקדושת הבורא, ובדבקותו 

המוחלטת בריבון עלם ועלמיא עד כלות 

 הנפש, השיב את נשמתו ליוצרה.

* 

חתנו, הרבי הצמח צדק, התבטא ואמר 

על כך, כי ברי לו שהסתלקות גבוהה מסוג 

זה לא היתה בעולם מימות התנא האלוקי 

רבי שמעון בר יוחאי. שכן הן אמת כי היו 

, ברם כלו בלבת נפשםשנאעוד צדיקים 

בנוסח שכזה, ובעיצומה של המילה "חיים" 

 לא שמענו ולא ראינו מימות רשב"י. –

 

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
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