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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 שער הבטלה קשה משער העוונות
ְשְמעּון ֵעֶקב ְוָהָיה ים ֵאת תִּ ְשָפטִּ  ָהֵאֶלה ַהםִּ
יֶתם ּוְשַמְרֶתם  ֶאת ְלךָ  ֱאלֶֹקיךָ ' ה ְוָשַמר אָֹתם ַוֲעשִּ

ית ְשַבע ֲאֶשר ַהֶחֶסד תְואֶ  ַהְברִּ ַלֲאבֶֹתיָך )ז, יב(  נִּ
 שאדם קלות המצות וברש"י )עפ"י תנחומא(: אם

 תשמעון. בעקביו דש

טוב,  לא נפש דעת בלא במשלי )יט, ב( "גם
 בלא חוטא", ושם פירש רש"י: גם ברגלים ואץ
 בלא שהוא לאדם טוב אין –טוב  לא נפש דעת

 ודש סרופ החוטא –חוטא  ברגלים , ואץתורה
 עליו. אעבור זה, הוא קל ואומר בעקביו העונות

את הקשר בין חלקי הפסוק אפשר לבאר שכלפי 
ביטול תורה עצמו דיבר הכתוב, שהוא מן 

 המצוות שאדם דש בעקביו. 

ואלו דברי החסיד יעבץ, רבינו יוסף יעבץ 
ממגורשי ספרד )מאמר אשרי האיש(: שער 
 הבטלה. השער יפה ורחב ידיים, בו גנות
ופרדסים וכל מיני תענוג, ילך האדם בו כל ימי 
חייו, יחשוב היותו מבני עלייה, בני העולם הבא, 
מתלמידיו של אברהם אבינו, אוכלי העולם הזה 
ונוחלי העולם הבא, וסופו יורש גיהנם... שכח 
קרא דכתיב על מה אבדה הארץ וגו' ויאמר ה' 

 על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וגו'. 

השער הזה כיוון המשורר באמרו ואל 
'ובמושב לצים לא ישב', כת לצים הם הטָיילים 
הבטלנים יושבי קרנות, כי אע"פ שהם מאמינים 
בה' ובתורתו, והם מקיימים מצוותיו, והם 
נזהרים מהעבירות, הנה הם פושעים ומורדים 

ל ית', כי אלו היו מאמינים בו באמת, לא -בא
ץ חיים, כי אין היו מתבטלין מהתורה הנקראת ע

אדם שלא ישתדל לחיות אם לא נשתטה, ומי 
הוא אשר יאמרו לו אסוף נא כסף וזהב בכליך... 

הוא שוטה וכו',  אוולא קם ולא זע?! לא ימנה, 
 1הוא מתלוצץ לקול הקורא! וע"ז אמרו רז"ל או

שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה הרי זה 
ב כי מושב לצים, שנאמר ובמושב לצים לא יש

 אם בתורת ה' חפצו. וכו'.

וכאשר נדקדק העיון נמצא כי השער הזה 
שער הבטלה קשה מאוד ]יותר[ משער העוונות, 
כי החוטא יודע כי בנפשו הוא, ובשרו עליו 
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יכאב, ונפשו עליו תאבל וכו' אכן הלצים 
הנכנסים בשער הבטלה, אינן מרגישים 

. ביטול תורה 2בחטאתם ובחולי נפשם! וכו', ע"כ
הוא אפוא 'מצוות שאדם דש בעקביו', כמה אין 

אומר קל  –טוב לאדם שהוא בלא תורה, והחוטא 
 הוא זה! 

 אם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון
עתה נשוב לפרשתנו. יש להתבונן רבות, 
מפני מה אמר הכתוב שדוקא אם ישמרו את 
המצוות שאדם דש בעקביו, אז ישמור ה' את 

את  אףכוונה 'אם הברית ואת החסד וגו', אם ה
המצוות הקלות תשמעון' מדוע לא נאמרה מילת 
'אף', לא בפסוק ולא בדרשת חז"ל המובאת 
ברש"י? ונראה שהברכות תלויות דוקא בקיום 
המצוות הקלות! ומדוע? הלא הסברא נותנת 

 לכאורה להפך? התשובה פשוטה: 

כדברי החסיד יעבץ שהחוטאים בעבירות א. 
ם שבעתיים, כי הם שקלות בעיניהם, קשה מצב

דשים את המצוות בעקביהם שוב ושוב! אם 
פירוש 'עבירה' הוא כדרך שהאדם עובר ברגליו 
על המצוה, הרי בעבירות קלות ישנה סכנת 

, 'דרך'ההרגל, שנעשה לו שביל עקלקל זה כ
 שילך בו בלא לחשוב פעמיים. 

לא אמר הכתוב "והיה עקב תשמעון 
, משמע משפטים האלה" אלא "את המשפטים"ל

ש'שמיעה' כאן אין הכוונה לציות אלא לשמיעת 
אומרים לו שאסור וכלל לא  –האוזן כפשוטו 

 נכנס באזניו "קול הקורא"! 

ולא זו בלבד, אלא שאף אם יבין גודל ב. 
 האיסור, יקשה עליו לחזור מחטאו. במדרש

 אירא 'למה ה"זש עקב והיה :(א עקב) תנחומא
זר הוא על חו –יסובני'  עקבי עון רע בימי

עקבותיו ואינו מצליח להפטר מדרכו! 'רק אין 
דבר ברגלי אעבורה' פירשו: איני מבקש דבר, רק 
שאת ההרגלים שלי אוכל להעביר, וכדאיתא 

 גייט אין ביבער א ווי וויינט בדברי שמואל: "ער
 'ביבער' )בונה( בשם חיה ישנה פאסקע", אין

, שהלכה עקבותיה על רק שחוזרת שטבעה
, דרכה על הפח מעמידים לצודה יםוכשרוצ

 המוכן הפח את ורואה עקבותיה על וכשחוזרת
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"מצוות בלי מזל" ]'דרך הלצה'[, ומביא דוגמה מפרשתנו: "גם 
הנשים שהן פטורות מקריאת שמע וחייבות בברכת המזון, 

רובן ככולן תקיימנה בכל מאמצי כוחן מצות ואכלת 
 עוד.ושבעת, לא כן תעשינה מצוות וברכת"... ועי"ש 

 כי, שלמים וימים שעות ובוכה היא עומדת, לה
 על להתגבר יכולה אינה אך, לה צפוי מה מבינה
 בתוך ונלכדת נכנסת דבר של ובסופו טבעה,

 תמיד שבוכה אדם יש וכמו כן. 3יוקשים-הפח
 לעזוב ומץא בו אין זאת ובכל, מעשיו על

 והרגליו", עד כאן דבריו הקדושים.  טבעיותיו

ועוד יש בכך זלזול מיוחד וקיצוני, זהו ג. 
איך מוסר גדול ביותר לזעזע את איש יהודי: 

נעשתה אצלך מצוות השי"ת כהיתר?! איך תדוש 
 את מצוות ה' בעקביך כאילו זו דרך המלך?!

על כן המצוות שאדם דש בעקביו הן 
מור ה' לנו את הברית ואת המכריעות אם יש

החסד, וזה מה שנשאל לחכמים ולנביאים ולא 
חטא ידעו לפרשו, "על מה אבדה הארץ?" איזה 

ארע שהיה חורבן, הרי עולם כמנהגו  דרמטי
נוהג? ואת התשובה גילה השי"ת: אדרבה, על 
עזבם את תורתי! על מנהגכם ה"רגיל" שכבר 

 אינכם רואים כחטא!

סוים הינו "מיצר נפנים שהעובדה שחטא מ
ולהפך! גם בבין  –שהחזיקו בו רבים" אינו פוטר 

הזמנים אף אם נטייל להברות גופנו בל נהיה מן 
'הטיילים הבטלנים' ח"ו, נטה אוזן קשבת לקול 
הקורא "כי היא חייך ואורך ימיך", נחזיק בתורה 
בעוז, ואם נפתח פתח כחודו של מחט יעזרנו 

 השי"ת להעביר ההרגלים.

 ום ומבורך!שבת של

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 בין גברא לגברא

מצות עשה  –"ואכלת ושבעת וברכת" 
 של ברכת המזון

 ַעל ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת ה' ֱאלֶֹקיךָ 
ָשֶמר .ָהָאֶרץ ַהטָֹבה ֲאֶשר ָנַתן ָלךְ  ְשַכח ֶפן ְלךָ  הִּ  תִּ

ים ְוָשָבְעתָ  לתֹאכַ  ֶפן וגו'. יךָ קֶ ֱאלֹ' ה ֶאת  ּוָבתִּ
ים ְבֶנה טֹובִּ  ֶאת ְוָשַכְחתָ  ְלָבֶבךָ  ְוָרם וגו'. ְוָיָשְבתָ  תִּ

 יד(-וגו' )ח, י יךָ קֶ ֱאלֹ' ה
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תסד( שצדין אותה לעורה שחשוב מאוד, והיא אמצעית בין 
דג לבעלי חיים הולכים, ולכן הולכת רק על שפת הנהר, 

ואולי לכן  ו]הרבה[ זנבה עומד במים והגוף ביבשה, ע"כ.
מזונה הוא ]מים מה , שלא להתרחקעל עקבותיה שבה

ענפים לחים שהיא אוגרת בתוך המים כדי שלא מחלקי 
שלא יאזלו המים בונה סכרים וקרויה 'בונה' כי יתייבשו, 

זנבה נראה כדג וברגליה האחוריות  אףו בזמני יובש,
 [.קרומי שחייה קיימים

 



המקום יחיד בתורה שמצאנו מצוה לברך את 
השי"ת על הטובה אשר נותן לנו, הוא בכץוב 
כאן, אשר בו נצטווינו להודות על הארץ הטובה 

 אשר נתן לנו.

זה טעם שיהיה, לא נכתב הציווי מאי
במפורש כי אם תוך סיפור הברכה הגדולה 
שתושפע עליהם, בנתינת הארץ הטובה, ולפי 
פשט הפסוק אין משמעו ציווי, אלא הגדת 
העתיד על הטובה הגדולה שה' ישפיע לך אשר 
לא תחסר כל עד כדי שתאכל ותשבע ותברך את 

 ה' אלקיך.

לשונו: וכן מציין הרמב"ן בפירוש, וזה 
כי תזכור עבודת  –"ואכלת ושבעת וברכת 

מצרים ועינוי המדבר, וכאשר תאכל ותשבע 
בארץ הטובה תברך עליה את השם ]והרי זה 
כביטוי לגודל הטובה שיהא לעם ישראל[. 
ורבותינו )ברכות מח:( קבלו שזו מצות עשה, 

את השם  ותברךוכוונת הפסוק: 'ואכלת ושבעת, 
 אלקיך'", עכת"ד.

לעורר עלינו מטוב  –ורש המצוה טעם וש
 ברכותיו ושפעו הטוב

על פי הדברים האלה נוכל לבא לביאור חדש 
ומאיר עינים בכלל עניין הברכות שמברכים 
ברואי מטה קרוצי חומר את השם הגדול והנורא 
אשר אין חקר לגדולתו, וכבר עמדו גדולים 
וטובים בזה העניין ונאמרו בזה טעמים 

 עמוק. והסברים, עמוק מני 

המקובל ביותר לומר, כי על ידי התפילה 
והשבח נפתחים צינורות השפע להשפיע על 
המתפלל את הצריך לו, וכמו שמאריך מאד 
לבאר זאת בספר החינוך בפרשתנו, במצות עשה 
של ברכת המזון )מצוה ת"ל(, וכותב בתוך דבריו: 
"הלא לשם ברוך הוא כל הכבוד וההוד וכל הטוב 

יכולת וכל הברכה, ודברי בן וכל החכמה וכל ה
אדם במעשהו לא יוסיף ולא יגרע, על כן צריכין 

של ברכות ושבח -אנו לחפש כוונת העניין ]
הבורא[ ואני המעורר אין מחשבתי שישיג שכלי 
אפילו כטיפה מן הים באמיתת העניין, אבל 

 האהבה תקלקל השורה וכו'.

...ועל כן נאמר שעניין הברכה שאנו אומרים 
בדברי איננו רק הזכרה לעורר נפשנו  לפניו,
, כי הוא המבורך ויכלול כל הטובות, ומתוך פינו

ההתעוררות הטוב הזה בנפשנו, אנו זוכים 
במעשה הטוב הזה להמשיך עלינו מברכותיו", 
יעויין שם בדבריו הערבים והמתוקים, 
 המשברים את האוזן להשיג בדברים טעם וחפץ.

ח לרמב"ן טעם המצוה להודות ולשב
 מפני הכרת הטוב 

אכן מדברי הרמב"ן נוכל לבא להבנה נוספת 
בעניין ההודאה והשבח לרבש"ע שימינו מלאים 
בזה, כי בדווקא הוציאה תורה ציווי זה בלשון 
של עתיד ותוצאה מרוב ברכה, ולא בלשון ציווי, 
שכאשר אדם זוכה לרוב טובה עלול לבעוט 

ם במיטיביו, ולכפור בטובה, ולאידך, כאשר אד
מתקן מידותיו, זוכר את את מי שהביאו לטוב 
הזה, וממידת הכרת הטוב יודה וישבח למי 

שעשה לו את כל החיל הזה, אף אם למתברך לא 
תועיל הברכה או ההודאה כלום. רצון התורה 
שהאדם יגיע למצב שיזכור את מי שהביאו לכל 
הטובה, שכאשר יאכל וישבע מיד יקום ויודה 

 לאלקים.

תובים ממש במכתב אלקים הדברים גם כ
במהלך הפרשה למתבונן, שבתחילה אומר משה 
רבינו לכלל ישראל כי ה' אלקיך מביאם אל ארץ 
טובה וגו', ושם אומר "ואכלת ושבעת ]ובאופן 
טבעי[ וברכת את ה' אלקיך", וממשיך משה 
רבינו "השמר לך פן תאכל ושבעת, ובתים טובים 

קיך וגו' תבנה וגו' ורם לבבך ושכחת את ה' אלו
ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 
הזה וגו'", זו עבודת האדם, להיות מהסוג 

 הראשון, שזוכר את בוראו מיטיבו.

 שבת שלום ומבורך!

 

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 החיים האורבמשנת 

היתכן שכספו של אדם חביב עליו 
 מחייו?

 ל ַנְפְשֶכם )יא, יג(ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבכָ 

כתב רבינו האוה"ח הק' ולא אמר "בכל 
מאודכם" כסדר שאמר בפרשת שמע, לפי 
שבפרשת שמע נאמרה בלשון יחיד ויכול להיות 
שימצא יחיד שיהיה לו ממונו חביב עליו מנפשו, 
אבל כללות הציבור שעמהם מדבר מן הנמנע 
שיהיה להם ממונם חביב מנפשם כי כל אשר 

עד נפשו, ולזה כשאמר "בכל נפשכם" לאיש יתן ב
מכל שכן "בכל מאודכם" עכ"ל. ויש לתמוה איך 
יתכן שממונו של אדם יהא חביב עליו מגופו, 
הלא אם ימסור נפשו למות מה תועלת לו ממונו. 
וא"כ איך יתכן שהתורה דיברה מיחיד שממונו 

אטו בשופטני עסקינן?!  -חביב עליו מנפשו 
ן גשטטנר זצ"ל שני וביאר בזה הגאון רבי נת

 ביאורים, וכה כתב:

נראה לומר, שבודאי אין אדם מוסר נפשו א. 
בוודאות כדי להציל ממונו, כי מה בצע בממונו 
אם לא יחיה, אלא שיש נכנס בספק סכנת 
נפשות כדי להציל ממונו, וכדאיתא ברש"י 
)משפטים כב, א( אם במחתרת ימצא הגנב 

תורה אם  והוכה ומת אין לו דמים, כאן למדתך
בא להרגך השכם להורגו, וזה להרגך בא שהרי 
יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה 
שנוטלין ממונו בפניו ושותק, לפיכך על מנת כן 
בא שאם יעמוד בעל הממון כנגדו יהרגנו עכ"ד. 
ומבואר דאף שבעל הממון יודע כי הגנב בא 
להורגו, אעפ"כ יעמוד כנגדו דשמא יתגבר בעל 

וכל להרוג את הגנב, הרי דאדם מכניס הממון וי
 עצמו בספק נפשות כדי להציל ממונו.

וע"ע ברש"י )כד, טו( ואליו הוא נושא את 
נפשו, אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, 
עלה בכבש ונתלה באילן, עי"ש. הרי דמכניס 
עצמו בספק נפשות בחשבו שינצל כדי להרויח 

פק פקוח ממון. וחזינן שממונו חביב עליו מס

נפשו, ועל כן מוסר עצמו לספק נפשות כדי 
להציל ממונו, דאם אין לו ממון הוא קץ בחייו, 
ועל כן איצטריך בכל מאודך למי שמבלי ממון 

 אין לו חיים.

בפשטות יותר י"ל, עפ"י אמרם ז"ל ב. 
)כתובות לג:( מלקות חמור ממיתה דאמר רב 
אלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו 

)לו היו מלקים אותם, היו נכנעים  לצלמא
ועובדים לצלם(. וכמו כן יש אדם שעניות קשה 
עליו ממיתה, ויתכן שימסור נפשו למות משום 
מצוה, אבל לא יקיים מצוה כאשר ידע שיטלו 
ממנו כל ממונו ויהא עני מרוד כל ימיו ויצטרך 

 להזדקק לבריות אף לצורך מזון סעודה אחת.

ב עליו מגופו, ר"ל שאמרו ממונו חבי והיינו
שויתור על ממונו קשה עליו מויתור על חיותו, 
שאם יוותר על חיותו וימות בגלל קיום מצוה 

וכתב בספר  –לא יהא צערו אלא שעתא חדא 
תשב"ץ קטן )סי' תט"ו( בשם מהר"ם מר"ב 
שהמוסר נפשו על קידוש ה' אינו מרגיש צער 

אבל אם יצטרך לוותר על כל ממונו בגלל  –כלל 
ום מצוה, הרי זה קשה עליו ביותר כי אין קי

יכול לסבול צער ועוני כל ימי חייו, ועל זה 
להורות נאמר "בכל מאודך" עכ"ד )בספרו שו"ת 

 " פ"ד סי' ג(.וחי בהםבנספח " – נתן

כיוצא בזה איתא בספה"ק שפת אמת 
)ואתחנן שנת תרנ"ה( דנסיון הממון קשה הרבה 

מגיע יותר ממסירות נפש, דבמסירות נפש 
בפעם אחת אל התכלית הנרצה, מה שאין כן 
בממון נשאר עוד בעולם השפל הזה, והעניות 

 מעבירתו על דעתו ועל דעת קונו, יעו"ש.

 תרי"ג מצוות שמרתי...
שְ  י ְמַצְּוָך ַהּיֹום תִּ ְצָוה ֲאֶשר ָאנֹכִּ ְמרּון ָכל ַהםִּ

שְ  ירִּ יֶתם ּוָבאֶתם וִּ ְחיּון ּוְרבִּ ֶתם ֶאת ַלֲעשֹות ְלַמַען תִּ
כתב רבינו האור החיים הק':  ָהָאֶרץ  וגו' )ח, א(.

כי האיש משה השכיל בלבות בני אדם כי רוח 
אחד יתעם כקטון כגדול, כי בעשות האדם 
ממצות ה' ב' או ג', ומה גם אם יחזיקו באחד 
מכל מצוות ה' בתמידות ובזריזות יתעצלו משאר 
המצוות, ולזה אמר "כל המצוה", ואמר "למען 
תחיו" ע"ד אמרם ז"ל כי באדם יש רמ"ח איברים 
ושס"ה גידים, וכנגדם בא דבר ה' לשמור שס"ה 
מצות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה, והנה ישער 
האדם בבוא על אבר או גיד איזה מיחוש או 
מכאוב ויצעק לבו באוי ואבוי ממכאובו, האם 
יקבל מענה לצעקתו, באמור לו הלא לך רמ"ח 

שלמים, ואם חלק מהם אברים ומהם רמ"ז 
יחלה, אין ראוי לקבול על זה. והוא מאמר "כל 
המצוה" כי בכללותה שלא יחסר כל שבידך 
לעשות, תשמרון לעשות בין מ"ע ובין מל"ת, 
והטעם "למען תחיון" וכשאתה מחסר מצוה אחת 

 אתה מחסר כנגדו חיות אבר אחת.

)פיהמ"ש, סוף  ויש להקשות, מדברי הרמב"ם
רבי חנניא בן עקשיא רצה מכות( במשנה ד

הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם 
תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל 
תורה ויאדיר, וכה כתב: "כשיקיים האדם מצוה 
מתרי"ג מצוות כראוי והגון, ולא שיתף עמה 



כוונה מכוונת העולם בשום פנייה רק שיעשה 
אמר מאהבה, הנה זכה בה לחיי העוה"ב, וזהו ש

רבי חנניא כי המצות בהיותם הרבה אי אפשר 
שלא יעשה אדם בחייו אחד מהם על מתכונתה 
ושלימותה, ובזה זוכה לחיי העוה"ב עכ"ד. הרי 
רואים אנו להדיא דע"י מצוה אחת כראוי 
משלים נפשו. וביאר הגאון רבי אפרים פישל 
פלדמן זצ"ל בספרו ידות אפרים )בפרשתן(, י"ל, 

פה"ק במה שמצינו )שבת על דרך שכתבו הס
קיח:( בכמה תנאים דכל אחד אמר תיתי לי 
דקיימתי מצות ציצית, תיתי לי וכו' ע"כ, ואמרו 
דבאמת צריך לקיים כל התרי"ג מצות, אך 
במצוה אחת יהדר ביותר, וזאת המצוה אשר לבו 
מושכת אחריו ביותר יתאמץ בה ביותר, כי אולי 

 .זהו תיקון להשלים מה שחסר בגלגול אחר

כמו"כ י"ל בדעת רבינו האוה"ח הק' שגינה 
בזה רק דעת הסוברים שיזדרז באחת מהמצוות 
והשאר ישליך אחר גוו, שצריך לקיים כל 
המצוות, ואז ישלים נפשו ע"י הידור במצוה אחת 

 ביותר, ודו"ק.

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 הלכה למשה

 תלמוד תורה לקטניםחיוב 
ַםְדֶתם אָֹתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם )יא, י  ט(ְולִּ

הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה )פ"א ה"א( 
פטורים מתלמוד  וקטנים'כתב: נשים ועבדים '

תורה. אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר 
'ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם'. ואין 

החייב ללמוד האשה חייבת ללמד את בנה, שכל 
 חייב ללמד. עכ"ל. 

והנה ישנן מהדורות מספרי הרמב"ם שלא 
נכתבה תיבת 'וקטנים', ולפני שנים רבות ראיתי 
שכן הוא בכתב יד פדאוה, וכן הוא במגדל עוז, 
וכן נראה קצת ממרן הכסף משנה שלא הביא 
ראיה לקטן. אמנם הלחם משנה גרס וקטנים. 

שין )כט:( ויש להקשות דהלא אמרו במסכת קידו
אין האשה חייבת ללמד את בנה תורה, דכתיב 
'ולמדתם ולמדתם', כל שמצווה ללמוד מצווה 
ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד. 
ומעתה הלא קטן אביו חייב ללמדו כמבואר 
מדכתיב )דברים יא, יט( ולמדתם אותם את 
בניכם לדבר בם, ואם כן מדוע קטן פטור מללמד 

  את עצמו.

 נתינת טעם
והנראה בס"ד בנתינת טעם לזה, משום שמה 
שאמרו כל שאחרים מצווים ללמדו היינו 
שמחויבים ללמדו מפני חיוב תלמוד תורה שלו, 
וכשהם אינם מצווים הוא גם אינו מצווה, וזהו 
טעם הפטור בעבד ואשה. ורק בקטן נתחדש 

או מטעם חינוך  –חיוב פרטי לאביו ללמדו 
ן דאמר שחינוך מוטל על האב כשאר מצוות, למא

ולא על הבן ]כמו שכתב רש"י בברכות )מח.( 
ועוד[, וכן היא דעת רבינו הרמב"ם ]כמו שכתב 

בדעתו מרן הכסף משנה )פ"ו מהלכות חמץ 
ומצה ה"י([, או מצד חיוב מיוחד לאב ללמד את 
בנו תורה שנאמר ולמדתם אותם וכו', אבל לקטן 

 עצמו נשאר הפטור העצמי. 

להעמיס כן בלשון הרמב"ם שכתב:  ואפשר
נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה 
'אבל' קטן אביו חייב ללמדו תורה. דיש לדקדק 
מהו שכתב 'אבל' להוציאו מן הכלל, ולהנ"ל יש 
לומר שכתב רבנו מתחלה דנשים ועבדים 
וקטנים פטורים מחיוב תלמוד תורה בין על ידי 

ונה הוא מהם אחרים ובין בעצמם, אבל קטן מש
בזה שאביו חייב ללמדו תורה, מאיזה טעם 

 שיהיה.

 הבדל בין קטן לאשה
ומצאתי בס"ד להגאון רבי חיים דוד שירירו 
בספר משנה כסף )שאלוניקי תקע"ז( בחידושיו 
לרמב"ם שכתב להקשות כן, ויישב דהך ילפותא 
ד'ולימדתם וְלמדתם' אינו צריך לקטן אלא 

פטור מכל לאשה, משום דקטן בלאו הכי 
המצוות ואין החיוב אלא על אביו דוקא כמו 
שנאמר ולמדתם אותם את בניכם, ואפילו 
אחרים פטורים מללמדו. יעו"ש. עוד כתב דשאני 
קטן שעתיד לבא לכלל חיוב ושייך בללמוד 

 .וללמד, מה שאין כן באשה

 בברכת שבת שלום ומבורך!

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

  לוד יצחק נאות שכונת צ"ומו" משהל תפילה"

 הלכתא שפירתא

חיוב קביעת מזוזה במבואה שאין בה ד' 
 על ד' אמות
ְשָעֶריָך )יא, כ( ֵביֶתךָ  ְמזּוזֹות ַעל ּוְכַתְבָתם  ּובִּ

ס"ק יא( יו"ד סי' רפו ) חי תשובהפתכתב ה
בשם  החמודי דניאל שבית שער הפתוח לבית 

 ל ארבעארבע עחייב במזוזה אף בשאין בו 
מוהר"ש קלוגר בשו"ת קנאת  מאידך,אמות. ו

( בהשמטות לשנות חיים סימן קי"חסופרים )
כתב לחלוק על החמודי דניאל וז"ל 'ומ"ש בשם 
פתחי תשובה שבית שער אף שאין בו דע"ד 

זה טעות גמור, ויציבא בארעא וגיורא  – חייבת
בשמי שמיא לומר דחדר שאין בו דע"ד פטור 

. חס להזכיר לומר דבית שער ובית שער חייבת..
שאין בו דע"ד שיתחייב במזוזה, אפילו מדרבנן 

 אינו חייב'.

 הוכחות מדברי הראשונים
בתשובת מהרי"ל )סימן צ"ד( כתב לגבי חדר 
קטן שבין שני חדרים גדולים, שאם כיוון 

פטור ממזוזה!  –הצירים הוא לצד החדר הקטן 
 וזה במפורש כמו דעת מוהר"ש קלוגר.

בתוספות ישנים למסכת יומא , ומאידך
)שהמה תוספות ר' יהודה מפאריש בעריכת 
תלמידו בעל הסמ"ג( בדף יא ע"א )ד"ה 'ואחד 
שערי מדינות'( כתבו להקשות על דברי 

מאי שנא  ,זהוהברייתא הפוטרת בית שער ממז
משערי מדינות שחייבים במזוזה,  ותירצו התוס' 

דבר לפי שהוא ישנים 'וי"ל דעדיפי מבית שער 

, אבל אלו הוה להו כפתח חצירות שהם קטן
גדולים ונכנסים דרכם לבתים'. ולקמיה )בד"ה 
'יכול'( נקטו התוס' ישנים לעיקר כפירוש רש"י 
שכוונת הברייתא היא שבית שער פטור 
מדאורייתא וחייב מדרבנן. ומפורש לכאו' 
כחמודי דניאל דגם בית שער כזה מיחייב 

 במזוזה עכ"פ מדרבנן. 

י"ל דזהו דווקא לשיטת רש"י ור"י  אכן,
שמיישבים את הסתירה בבית שער שכאן מדאו' 
וכאן מדרבנן, דלדידהו דווקא צ"ל דמיירי בבית 
שער קטן שלכן פטור מדאו' וחייב עכ"פ מדרבנן 

 כדמוכח מסתירת הברייתות והסוגיות. 

אך לשיטת הרי"ף המיישב את הסתירה 
ת י"ל שכאן בפתוח לבית וכאן באין פתוח לבי

דהכל מיירי בבית שער גדול, אך בבית שער 
 קטן פטור בכל גוונא.

יש להוכיח מהתוספות ישנים הנ"ל  הואדרב
תא אין לחייב בבית שער הקטן ישמדאורי

מדע"ד, וממילא לשיטת הרי"ף שלדעתו אין 
 ,מקור מהש"ס לחייב מדרבנן גם בקטן מדע"ד

 יהיה פטור לגמרי.

ה 'דלית להו ד" :ואף מהתוספות במנחות )לג
תקרה'( יש ללמוד כן )שעכ"פ מדאורייתא אין 
חיוב בבית שער הקטן מדע"ד(, מדהקשו על 
פירוש רש"י הפוטר בית שאינו מקורה מ"ש 
משערי חצירות דמיחייבי במזוזה על אף 
שהחצירות אינן מקורות, אלמא דפשיטא להו 
דהדינים שנאמרו בבית שייכים גם בחצר וכיו"ב 

תים ואין חילוק בינותם, שנכנסים דרכם לב
וממילא גם מה שנאמר בשיעור דע"ד שייך גם 

וממילא לדעת הסוברים  בחצר ובבית שער.
כתירוץ הרי"ף יהיה פטור לגמרי בבית שער 
שאין בו דע"ד, וכאמור לעיל, דהא להרי"ף אין 
שום מקור מהש"ס לאמר שחייבונו חכמים מה 

  שלא חייבה התורה בזה.

ת הם בעיקרם דעת ואף שהתוספות במנחו
יחיד, שדעת הרמב"ם והראב"ד והריא"ז ורבינו 
מנוח כולם כדעת רש"י, ומחלקים בין חצר לבין 
בית שאינו מקורה מטעם שחצר משמשת 
למעבר דרכה לבית ולפיכך חייבת אף באינה 
מקורה. והיה מקום שלא להתחשב בדברי 
התוספות הללו כלל, אך האמת לענ"ד שגם 

ס"ל במקצת כתוספות, אף  הרא"ש )במנחות שם(
שחולק עליהם וכותב לתרץ ולחלק בין חצר לבין 
בית שאינו מקורה, מטעם שחצר משמשת 
לתשמישי הבית וכן למעבר דרכה לבית ולפיכך 
חייבת אף באינה מקורה, ומשמע שתרווייהו 
בעינן וחצר שאינה מקורה חייבת במזוזה רק 
באם משמשת גם לצורך תשמישי הבית, וכ"ש 

 שער קטן הפחות מד' אמות על ד' אמות. לבית

דד"ז תליא בנידון  מיהו, האמת לענ"ד
 חקרתי בספרי שו"ת בריתי שלום )ח"ג סימן ט(ש

 , כמו בית שער,האם במה שהתרבה מ'ובשעריך'
והתוס' ישנים קאזלו  נאמרו ג"כ דיני 'ביתך'.

לשיטתם שסוברים שגם בבית שער הפתוח 
דעת הראשונים לבית נאמרו דיני 'ביתך', אך ל

סוברים לא כך נראה דיש לחייב במזוזה בבית ה



שער )הפתוח לבית( אף בפחות מדע"ד, ומן 
 !!! התורה יש לחייב כן

מ"מ אכתי לעניין ברכה מכלל ספיקא לא ו
הלכה כדעות שגם בשערי  נפקא, דדילמא גם

גם ועיירות וחצירות נאמרו הדינים של 'ביתך' 
 רי"ף.רוץ התיר"י אלא כתירוץ האין הלכה כ

 הלכה למעשה
ולכן לענ"ד אין לברך על קביעת מזוזה בבית 
שער הפחות מדע"ד, וכפי שלימדונו קדמונינו 

ובפרט  .פיקאספק לחוש בספק ברכות אף בס
במעלית שיש צד נוסף לפטור מחמת ניידותה, 
ואכמ"ל בזה. אך לקבוע בוודאי שחייבים מעיקר 

עלית הדין, כיון שזהו ספק דאורייתא. ואף במ
העיקר הוא שעדיין היא בכלל ספק דאורייתא, 
למרות ניידותה. וכ"ז בכניסה אל המעלית, אך 
בכניסה מן המעלית אל קומת המגורים יש 

  .לקבוע בברכה

לתגובות: הרב פינחס שפירא, מח"ס שו"ת 

 ירושלים -בריתי שלום וחבר בד"ץ שערי משפט 

250-0151512 

 הרגשים

י הּוא ַהמֵֹתן ְלָך  לכִּ  )ח, יח( כַֹח ַלֲעשֹות ָחיִּ

בחלל האוויר ניכרת תכונה רבתי לקראת 
ירח האיתנים הקרב ובעל"ט, שבועות אלו 

ך'. להתקרב ימיועדים ל'שובה ישראל עד ה' אלק
בן עליה  .ה"א עדולעלות דרגא בתר דרגא 

משמעו שעוסק תדיר בפעולות ומעשים 
בהר ה', אינו נח ואינו שוקט  העלותושבכוחם ל

אשר משיג וקונה קניינים רוחניים כפי  עד
השגותיו. מסלק את המוקשים המונעים בעדו 

אלא כל  ,לעצמו להכנס לחיי שגרה מניחואינו 
כולו דרוך בשדה הקרב בכל עת ובכל רגע 

 המיוחד. ולקראת תפקיד

לצורך קבלת רקע ותמונה במשמעות תפקיד 
משיל לעת מלחמה אפשר לה, "תשובה, ה"הימים

י מדינות ובשביל להגביר את תש שפרצה בין
חיילי  ל מדינהכמגייסת סיכויי הנצחון 

חיים על מי הינם שבימים כתיקונם  ,מילואים
עמלים לפרנסתם וממלאים את סיפוקם  ,מנוחות

 ,כפי חפצם. אך כשניתנת ההוראה מהדרג הגבוה
 ,את ביתם ועבודתם הםללא כל שהות עוזבים 

ה. ואם חובשים נשק ונכנסים לתוככי הלחימ
נתבונן עוד יותר נגלה שבעת מלחמה הרי כל 
תושבי המדינה נכנסים להרגשת פחד מפני 
החשש שיפלו בשבי תחת האויב שיכבוש את 

 המדינה, יסיר את המשטר ויתפוס את השלטון.

 זמן של התגייסות כללית
כך גם העולם הזה בכללות שנאמר עליו 
'מבחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה', ותקופת 

תשובה בפרט הוא זמן התגייסות כללית  זמני
לכל הרוצה לעלות בהר ה'. הן החיילים 

בית "הסדירים שעליהם נאמר מאמר בעל ה
יהודי  םזי"ע "ה' איש מלחמה", שה' ע "אברהם

, מלחמת ה' בגיבורים. "איש מלחמה"שמהותו 
והן החיילים במילואים שניצבים כשקוראים 

ה' חפץ  ,הרוצה בתשובה" –שובה  רלהם, "האומ
בעת הזאת שעם ישראל ישוב אליו בתשובה 

 שלימה.

אף שחיל סדיר עסוק כל ימות השנה 
אך  ים,נטול דעות ורצונות אישי ,בלחימה

חיילי גדול שבחם של נקודה מסויימת ב
מנווטים  למלחמה יםשבעת שנקרא ,מילואים

צורכי המלחמה, טיפול בל כוחותיהםאת כל 
ם עד א עצות ותחבולות להצלחת המערכה.ב

חיי משונים  םעיסוקים אות ועכשיו העסיק
וממקד  ,הכל מאחוריו רקהשגרה, בבת אחת זו

 מלחמה.במטרה אחת: הו לכל כח העניין שאת 

רגעי המלחמה  יםאם נתאר לעצמנו איך נרא
ואש , דם רגעי ההכרעהב ,האימתניים ביותר

ותמרות עשן, הרוגים ופצועים מכל הכיוונים, 
פן יגבר האויב, עוד רגע הלחץ והסערה בשיאה 

וכמעט ולא ניתן כבר להציל משהו. כוחות על 
טבעיים נסוכים על פני החיילים בעוז 
ותעצומות בגבורה על אנושית להכניע את 

 –האויב. והנה הגיע הרגע המיוחל והאויב נכנע 
הנצחון הגדול בכיבוש כבר מאחוריהם, מעתה 
כבר ניכרת על פניהם ארשת שמחה ואושר על 

ת המטרה שהציבו לפניהם. דגלי ניצחון השג
מונפים בשטחי האויב, ומסיבות שמחה על 

 הגבורה שהוכיחה את עצמה. 

 המלכנו -ניצחנו 
הנה ימים אלו הבאים לקראתנו ניתנו לנו 
במתנה מבורא עולם, לזכות להמליך קוב"ה על 
כל אבר ואבר דיליה. הרגעים המרוממים שיש 

השנה, עשרת בכל התקופה הגדולה הזאת, ראש 
ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה 
מהווים כחטיבה אחת של רוממות הנפש. לכל 
זה יש משמעות אך ורק למי שעבר את הרקע 
של הימים הללו, והגביר את צימאון הנפש שלו 

 לעניינים רוחניים.

דוד המלך ע"ה אומר בתהילים: "נפשנו 
שמח לבנו, חכתה לה' עזרנו ומגיננו הוא, כי בו י

כי בשם קדשו בטחנו", זו היא שאיפת חייו של 
 יהודי בימים אלו להתקרב לדרגה זו.

וכשם שיש הפרש רב בין חייל שביום ובליל 
נתן לעצמו מנוחה ועשה כל אשר ביכולתו  אל

לקרב את הנצחון, החוויות האלו בלחץ וסערת 
הרגשות בפחד פן יהרג או יכנע ח"ו, שבעת 

שמחתו בעוצמה שלא  מגיע בשורת הנצחון
ניתנת לתיאור כלל. לבין תושב המדינה שלא 

משמעותית  השהשמחה בנצחון אינה כ ,גויס
 עבורו.

המשמעות הפנימית  .כן הוא בעבודת ה'
שיש ליהודי שבא עם הכנה ראויה, ה'אתה 
הראת לדעת' שלו בעומק נפשו, וכל הרגעים 
הנעלים הם ממלאים את כולו. מאשר אחד שבא 

ואפילו להתרומם מהימים הגדולים  רק להנות
 כמשהו חיצוני גרידא.

נבחר למקד את ענייננו בתפקיד הימים 
 הקדושים, ונזכה לשמוח בשמחת הנצחון.

  לתגובות: הרב יהודה נקי

 ויצבור יוסף

 ה"עינוי" שהיה במן
ֶבךָ  ַוְיַעְמךָ  ְלךָ  ַוַּיְרעִּ  לֹא ֲאֶשר ַהָםן ֶאת ַוַּיֲאכִּ

ֲעךָ  ְלַמַען ֲאבֶֹתיךָ  עּוןָידְ  ְולֹא ָיַדְעתָ  י הֹודִּ  ַעל לֹא כִּ
ְחֶיה ְלַבּדֹו ַהֶלֶחם י ָהָאָדם יִּ י מֹוָצא ָכל ַעל כִּ ' ה פִּ
ְחֶיה  )ח, ג( ָהָאָדם יִּ

צריך ביאור, כיצד נקרא המן '"ויענך", הלא 
היה טעמו כצפיחית בדבש )שמות טז, לא(, וכל 

 ?(.טעם שחפץ בו )יומא עהכל אחד טעם בו 

'ויענך וירעבך' היינו קודם שרמב"ן, הוביאר 
שירד להם המן, עיי"ש. אמנם האבן עזרא ובעלי 

פירשו, שאכילת המן עצמה נקראה  פותהתוס
, מה "עינוי" היה ריך ביאורצ בריהם"רעבון", ולד

  ?שייך בו

 ראשוןמהלך 
אע"פ שהמן ירד מידי יום ביומו , שנראה

ד מכיון שיר כל מקוםלכל אחד כפי הצטרכותו, מ
בדיוק כפי מאכלם של בני הבית, ולא היה 
נשאר ממנו כלום למחר, היתה דאגה כביכול של 
"מה נאכל למחר", שהרי לא הותירו ממנו כלום 
למחר. דאגה זו של חוסר השארית, היא הוגדרה 
כ"עינוי" ו"הרעבה", מחמת הדאגה של "מה נאכל 

 למחר".

והראיה שהרגשת "שובע" אינה מוגדרת 
אדם עצמו נמצא במצב שכרסו דווקא כאשר ה

 בכךמלאה והוא כרגע שבע, אלא דווקא 
שמחסניו מלאים תבואה לזמן רב, יש ללמוד 
מיוסף הצדיק, שאת שנות השפע של מצרים 

 בראשית מא, לד)הגדיר כשבע שנות "שובע" 
, אע"פ שלא היה בהם רק כדי להשביע )ועוד שם

את מצרים, אלא הרבה מעבר לכך, יבול כדי 
ת מחסני התבואה לזמן רב מאוד, למלא א

 ר כךולמכור עוד יבול לכל העמים שיבואו אח
  4למצרים, כפי שבאמת היה.

                                                             
ָשא (ב, יח)וכן מוכח ענין זה מהפסוק הנאמר ברות  4 : "ותִּ

יר ַוֵתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֶתן ַוָתבֹוא ָהעִּ ֵקָטה ַותֹוֵצא ַותִּ ָלּה  ֲאֶשר לִּ
ָשְבָעּה", כאשר המובן שם שנתנה ל ָרה מִּ ה ֵאת ֲאֶשר הֹותִּ

חמותה ממה שהשאירה והותירה אחר אכילתה, הרי שמה 
ל נאמר ע (רות רבה פ"ה)שנשאר נקרא "שובעה", ובמדרש 

: "ותתן לה את אשר הותירה משבעה, הותירה מן הברכה זה
 ע"כ.  ,נתן לה"מעין טובה ש

וכן מצאתי הגדרה זו ששובע וברכה נאמר על הדבר 
 .(צב)הנשאר, בדברי התורת חיים בחידושיו לסנהדרין 

שמביא כמה ראיות נפלאות ליסוד זה, ואחת מהן היא 
מהמן עצמו, וזה לשונו: "כל שאינו משייר פת על שלחנו 

שכל דבר שהוא מצומצם אינו רואה סימן ברכה לעולם. 
כדאשכחן גבי אלישע  ו מותר אינו בכלל ברכהואין ב

שאמר כה אמר ה' אכול והותר, ולא אמר אכול ושבע, אלא 
לפי שברכת ה' היה באותו הלחם, לכך היה בהן מותר, וגבי 

רות נמי כתיב ותאכל ותשבע ותותר, ואיתא במדרש רבה 
ברכה שרתה במעיה של אותה צדקת, דרישא דקרא ויצבט 

עיר, וגבי שנת השמיטה כתיב לה קלי, משמע קליל ז
 ?[אותה ברכה יומה]וצויתי את ברכתי בשנה הששית, 

ועשת את התבואה לשלש שנים, וגבי שבת נמי כתיב: 
, מןים את יום השביעי", ואמרו חז"ל: ברכו בק"ויברך אל

הרי שכל מקום ברכה יש בו שביום הששי ירד לחם משנה, 
 " עכ"ל, והרי הוא כמבואר. מותר

י שזכיתי לכוין לרבותינו הרשב"ם והרא"ש, אח"כ מצאת
שביארו כי ענין העינוי שהיה במן, היה בציפית ישראל 

 -אליו מידי יום, וז"ל הרשב"ם בפרשת בשלח: "למען אנסנו 
אלי,  מתוך שבכל יום ויום עיניהם תלויות למזונותיהם

מתוך כך יאמינו בי וילכו בתורותי, כמו שמפורש בפרשת 



  מהלך שני
 ביאר כי עצם (בפרשתנו)רבינו אבן עזרא 

שמנע הקב"ה מישראל תאוות למאכלים  מה
אחרים מלבד המן, זה עצמו נקרא "ויענך", וז"ל: 

בעבור  קודם בא המן, או במן עצמו, –"וירעיבך 
ויתכן מתאוות שהיה קל על לבם. וזה לא יתכן. 

" עכ"ל. וכ"כ רבינו בחיי ז"ל: "וירעיבך" אחרות
. ששאר האומות אוכליןממזונות גופניים 

ויאכילך את המן. שהוא לחם שמים, לא גופני" 
 . 5עכ"ל

 מהלך שלישי 
הוסיף לבאר, כי  (פר' בהעלותך)הצרור המור 

מת שהיה חסר תלונת ישראל על המן היתה מח
לחות במאכלו, ולכן התלוננו הם רק על מאכלים 
המרבים ליחה, וז"ל: "ורצו לחזור לאמונת מצרים 
ולמאכלם העבים המרבים ליחה עבה, כמו 
הדגים והאבטיחים. וזהו ועתה נפשנו יבשה. בלי 
לחות במאכל המן שהוא מאכל יבש. וכאן כפרו 
בטובת השם ובטובת המן. וכמאמרם ז"ל שאמרו 
שהיו בו כל מיני מטעמים. ולזה אמרו ועתה 
נפשנו יבשה אין כל. כלומר אין אנו יודעים מה 
תועלת ימשך ממנו. כי עתה בעת הזאת נפשנו 
יבשה וצמאה" עכ"ל. לפי דבריו אפשר שגם 

 חס לפרט זה. יה"ויענך", מתי

 מהלך רביעי
עוד הוסיף הצרור המור לבאר, כי תלונת 

ן והבחירה שהיה ישראל היתה על חוסר הגיוו
במאכלם, אע"פ שבאמת המן היה כולל את 
כולם, וז"ל: "או יאמר בלתי אל המן עינינו. לפי 

                                                                           
וירעיבך" עכ"ל, הרי מפורש כי עצם  ויענךוהיה עקב: "

הציפיה היה בה עינוי, וזה ביאור הפסוק, ותכלית העינוי 
היתה באמת להביא את ישראל לאמונה ולהאמין 

 שמזונותיהם תלויות בידי שמים.
ואף הרא"ש בפירושו לתורה בפרשתינו כתב כדברים אלו, 

ד"א בדרכיך, כ –ויענך  -וז"ל: "ויענך וירעיבך, ויאכילך וגו'
שלא נתן לך מזון אלא  -ענה בדרך כחי קצר ימי, וירעיבך 

חז"ל אינו דומה מי ו שאמרו כמ וזהו רעבון, דבר יום ביומו
שיש לו פת בסלו למי שאין לו" עכ"ל, ולא יהיו דברינו 

 הראשונים אלא כראיות לדבריהם.  
גם רבי אברהם סבע בספרו צרור המור בפרשת בהעלותך, 

ות בני ישראל על המן, ביאר כי כאשר ביאר את תלונ
תלונתם היתה על מה שיורד מידי יום ביומו, וזהו העינוי 

שנאמר בתורה "ויענך" וכדברי הרא"ש והרשב"ם, וז"ל: 
"כלומר אין אנו יודעים מה תועלת ימשך ממנו. כי עתה 

בעת הזאת נפשנו יבשה וצמאה. אין כל. אין אנו רואין בו 
ני המטעמים. אבל אנו רואין מה שאמרו לנו שהיו בו כל מי

בו רעה גדולה כי לעולם עינינו תלויות לשמים מתי ירד 
המן בבקר. אולי ירד או אולי לא ירד. וכל זה היה עושה 

השם לנסותם כדי שיהיו עיניהם תלויות לשמים ולא 
ישכחו אלהי עוזם. ולא רצה לתת להם אלא דבר יום ביומו. 

אין אנו  -ן וגו'. "אין כל"ויאכילך את המ וזהו ויענך וירעיבך
רואין בו מה שאמרו לנו שהיו בו כל מיני המטעמים. אבל 
אנו רואין בו רעה גדולה כי לעולם עינינו תלויות לשמים 

 מתי ירד המן בבקר" עכ"ל. 
וזכורני שחקרו, האם בזמן שחשבו ישראל על מאכלים  5

אחרים, נהפך המן לאותם המאכלים, או שרק טעמו בו את 
ולכאורה מדברי האבן עזרא מבואר שרק טעמו כעין  טעמם.

אותם המאכלים, ולא שנשתנה המן ממש לאותם מאכלים, 
ולכן כוונו שמנעם מתאוות אחרות. אמנם גם לפי הביאור 
שנתהפך המן ממש לאותם מאכלים, יש לומר לפי דבריו 

שאכתי היתה חסרה להם ראיית העין בחוש של אותם 
דוע שראיית העין משפיעה מאכלים קודם האכילה, וכי

מאוד בשכל האדם על מה שאוכל, ולחיסרון ראיית העין 
"ויענך", שמנעם הקב"ה מלראות תאוות אחרות,  נמי קרו
 ודו"ק.   

שהם אמרו בתחלה מי יאכילנו בשר. וחזרו לומר 
זכרנו את הדגה. כלומר אנחנו יודעים כי שאלת 
הבשר היא נמנעת. אבל למעט אנחנו זוכרים את 

פ הדגה והבצלים והקישואים והשומים. שאע"
שלא היה לנו מאכל טוב. אחר שהיו מינים 
שונים מקרר דעתינו. וכשנפשנו קצה במין זה 
לקחנו מין אחר. אבל המן שאנחנו אוכלים עתה 
אף על פי שהוא מאכל טוב. נפשנו יבשה בו 
. אחר שתמיד אל המן עינינו ואין לנו מאכל אחר

ולפי זה יהיה והמן כזרע גד הוא מאמר שלהם. 
שה וקצה בו. אחר שאין לנו כלומר נפשנו יב

מאכל אחר אף על פי שהוא מאכל טוב והוא 
כזרע גד ועינו כעין הבדולח וטעמו טעם לשד 
השמן" עכ"ל. גם לפי דבריו אלו, אפשר שגם 

 יחס.יה"ויענך" לפרט זה מת

 מהלכים חמישי ששי שביעי ושמיני
עוד ביאר הרב צרור המור, כי היו עוד ארבע 

ראשית התלוננו  א. .מןתלונות של ישראל על ה
על מידת קטנותו של המן, שהיה דק והיה טורח 

וגם התלוננו על צבעו הלבן שמבהיק  ב.לאוספו, 
וגם על שטעמו שהיה כטעם שמן  ג.בעינים, 

כנראה הכוונה אם לא חשבו אז על מאכלים ]
וגם על  ד.שאינו ערב באכילה מרובה,  [אחרים

כיצד ועי"ש  6.שהיה מתלכלך בטל שירד עליו
בטענות הקב"ה לישראל מפריך הוא את 
טענותיהם כי המן היה בריא לעינים וכן היה 
שמור בנקיות בטל וכו'. לפי דברים אלו, אפשר 

יחס לפרטים אלו שהזכירו ישגם ה"ויענך", מת
 בטענותיהם.

 מהלך תשיעי
עוד נראה להוסיף ולפרש, כי העינוי שיה 

יו במן שמזכיר הפסוק, היה כלפי הרשעים, שה
טורחים יותר באסיפת המן, שהיה יורד רחוק 
מביתם והיו צריכים ללכת הרבה עד שיגיעו 
לאוספו, וכן היה יורד אליהם קשה יותר, והיו 
צריכים לטוחנו כדי לאוכלו, וכמבואר בגמ' 
ביומא }ע"ה ע"א{: "כתיב וברדת הטל על המחנה 
לילה ]ירד המן עליו[ וכתיב ויצא העם ולקטו 

ם ולקטו. הא כיצד? צדיקים ירד וכתיב שטו הע
יצאו ולקטו, רשעים  –על פתח בתיהם, בינונים 

שטו ולקטו. כתיב לחם וכתיב עגות וכתיב 
 –לחם, בינונים  –וטחנו. הא כיצד? צדיקים 

 כה". וטחנו בריחים. או דכו במד –עוגות, רשעים 

נמצא שכלפי הרשעים הטורחים באסיפת 
ו לאוכל נחשב המן והכנתו, זמן רב זה עד שהגיע

להם כ"הרעבה", שרעבו עד שיכלו לאוכלו, וזהו 
 שנאמר בו במן "וירעיבך". 

 מהלך עשירי
עוד אפשר להוסיף לפי זה רעיון נוסף, כי 
מכיון שהיה המן מגיד עוונותיהם של ישראל, 
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דרושים אותו לגנאי ואומרים. והמן כזרע גד הוא שהיה דק 
ו. ועינו כעין הבדולח לבן מאד דק והיה טורח גדול באסיפת

ומחשיך העינים. וכן שטו העם ולקטו. בסבת דקותו והוא 
פירוש כזרע גד, ואחר כל זה הטורח היה טעמו כטעם לשד 

השמן. שנפש האדם קצה בו ואין אדם יכול לאכול ממנו 
אלא מעט מזער. באומרו אכול דבש הרבה לא טוב. ועוד רע 

 .הוא מתלכלך בטל" עכ"ל אחר כי ברדת הטל ירד המן עליו

היו אנשים שהוחזקו לצדיקים, אך באותו יום 
שגבר עליהם יצרם וחטאו, ירד המן רחוק 

צריכים ללכת רחוק לאוספו, וכיון  מביתם, והיו
שהתביישו שלא יראו אותם בחטאם, היו 
מוותרים על המן ולא אספוהו, שלא יתביישו 
בפני חבריהם, והסתפקו בשאר המאכלים שקנו 
מתגרי אומות העולם. ולפי ביאור זה נמצא 
שלשון "וירעיבך" אתי כפשוטו, שהמן גרם למי 

לו מחמת שאינו צדיק לרעוב, שכן ויתר על מאכ
 .הבושה

 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

 ועוד

 לוית ח"ן
 אטו יראה מילתא זוטרתא היא?!

ְשָרֵאל ָמה  ָםְך כִּ  ה'ְוַעָתה יִּ י ֱאלֶֹקיָך שֵֹאל ֵמעִּ
ְרָאה ם ְליִּ  )י, יב( וגו' אֹתֹוּוְלַאֲהָבה  וגו' אִּ

הדרשה הראשונה שזכיתי לשמוע מהגה"צ ר' 
 –שמשון פינקוס זצ"ל )ונדפס בנפש שמשון 

עלי רושם אדיר בהאי  השבת קודש( השאיר
ות ומצ ,ינא. והקדים שיש לנו ג' עמודיםיענ

. ושאל שאלות אמונה אהבה ויראה, ותיסודי
שיש  להאמיןהיתכן שיש לנו מצוה  –ברורות 

הדבר פשוט וברור שמנורות לא  בורא, הרי
גדלים מתקרת הדירה, ועל כרחך שמישהו 

היתכן שיש לנו  ,הכניס אותם שם?! וכמו כן
, הרי מישהו שיש לו אבא לאהוב הקב"המצוה 

גביר נורא, שהוא רופא נאמן, ובעל חסד מופלא, 
ומטיב אותו כל יום מימי חייו, הרי לבו יבעור 

נו באהבת ד' האם צריכים לצוות אות -מאהבתו 
 הרי הוא הטיב ומטיב וייטיב לנו?!

 צריכים לצוות על יראת שמים?
 – יראת שמיםוהיתכן שיש לנו מצוה של 

הרי משל למה הדבר דומה, שנכנסת לחנות 
לקנות שתייה קרה, ובצד השני של הרחוב יש 

געים, ונרדם שומר הבית, ואחד מחולי ובית מש
"תדע, הנפש ברח ועבר דרך החנות, ואומר לך 

שעכשיו שמעתי שכל סוגי השתייה שקנית 
יש בהם סם כי יות ועכשיו, מוציאים מהחנ

תשעים במסוכן!", והנה אע"פ שברור אצלך 
שודאי  שאין מה לחשוש מדבריו, ותשע אחוז
, בכל זאת, הרוח השטות שסובל ממננובעים מ

. ותעדיף לקנות משהו .פתאום אינך צמא עוד.
איזהו אחוז קטן  כי סוף סוף יש ,אחר לשתות

להכניס עצמך  אינך רוצהשאולי הוא צודק, ו
הרי אנחנו מאמינים בני  ם כןלמצב סכנה. וא

מאמינים, ויודעים בבירור שיש דין ויש דיין, 
, היתכן שמצווים הוגיהנם הוא מציאות ברור

במצות יראת שמים?! לא מדברים על אחוזים 
קטנים שאולי יש מצב סכנה מכח עבירה, רק 



למה בכלל  ם כןוא האמת הפשוט, ואכך ה
  7יראי אלקים?! שנהיה איתנוצריכים לשאול מ

 עולם הזה דומה ללילה!
נצייר  הבהנקדים לתירוצו במשל קצר. 

כנס לחדר גדול מלא הל אדםשמבקשים מ
בשלחנות וכסאות, ולהגיד אקדמות מתוך 

, הרי אין מדף שבצד השניהמחזור הנמצא על ה
שיש אור בהחדר! כי בתנאי  – השום בעי כךב

לו כמה וכמה  ושך ואפלה, יהיוח במקרה של
מכשולים עד שיצליח לעבור לצד השני של 

כן החדר, לפני שאפילו יצליח לפתוח המחזור! 
"תשת  (פג: "מב)דברי הגמרא  .בחיינו הדבר

העולם הזה שדומה זה  –חשך ויהי לילה 
כי אין הכי נמי המצות של אמונה  ללילה!!

רק  –אין בהם קושי כלל  –יראה ואהבה 
שהוא חשך ענן  לם הזהנמצאים אנו תוך עו

ולכן אף לגבי דברים אלו הפשוטים  –וערפל 
והברורים יכולים לשאול "אטו יראה מילתא 

 .זוטרתא היא?"

 מהו הדרך להדליק האור?
ומהו באמת  –באמת העצה  ימה ם כןוא

  8יח להדליק האור?!צלהדרך לה

שאלה "אטו יראה על ה צתוהנה הגמרא מתר

כן(, לגבי משה -ין )ׅמילתא זוטרתא היא? א
מילתא זוטרתא היא", ומתמיהים המפרשים, הרי 
משה רבינו מדבר לכל ישראל "מה ד' אלקיך 

" ומה מועיל לנו ., כי אם ליראה..מעמךשואל 
 שלגבי משה רבינו הוא מילתא זוטרתא?!

 זרח בחושך אור לישרים!!
דגל מחנה אפרים ' י)ע 9ויש בזה מהלך נפלא

 ל שם טוב,' תצוה ד"ה ואתה מזקנו הבערפ
ומאור ושמש ס"פ וזאת הברכה( שפירושו הוא 

ונטפלין אליו, הרי אצלם  משה לגבישאותן שהן 
ורואים אנו  היא!! אלתא זוטרתימהיראה היא 

כן בחוש, כי הזוכה להיות מתאבק בעפר 
תלמידי חכמים, ורואה ומתדבק עצמו בהם, כדי 

מעשיהם )כלשון הרמב"ם דעות פ"ו ללמוד מ
ה"ב(, הרי רואה בחוש קיום הקרא ש"אלקים 
עשה את האדם ישר", וממילא כאשר מתחבר 

, ומתבטל לאנשי ישר יהודים יראי שמיםעם 
ָזַרח )תהלים קיב(  ה שכתבממ זוכה ליהנות

ים , ורואה דוגמא חי של אמונה ַבחֶֹשְך אֹור ַלְיָשרִּ

                                                             
 -והנה לפני שנמשיך בהמשך הדברים וישוב הקושיות  7

כמה ברורים ומאירים  -נעמוד להתבונן בעצם השאלות 
אלקים עשה את האדם ישר! אם רק  -קושיות אלו 

מסתכלים על הדברים בפשטותם הטהורה, רואים עד כמה 
הרי  -מסתובבים בהחלק של "והמה בקשו חשבונות רבים" 

אה"נ אמונה אהבה ויראה צריכים להיות ענינים שאינם 
נכללים בבחירה בכלל!! וא"כ מהו באמת התשובה לקושיות 

 ותמיהות האלו?!

והנה בהשיחה הנ"ל מהגה"צ ר' שמשון זצ"ל העמיק  8
בגודל האור הנשפע בשבת קודש, שבהאי יומא קדישא 

 נתמעט החשכות של עוה"ז, ע"ש דבריו המאירים.

ות הר"ן דרוש י' וספר העקרים מאמר ג' פרק וע"ע דרש 9
 ל"א ואילך בביאור הגמ'.

ה, וקיום -בשלהבת יטהורה ותמימה, אהבת ד' 
 של שויתי ד' לנגדי תמיד, אכי"ר!

 א גוטן שבת!

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לשון לימודים
 ארון שעשה משה

יא ָאַמר ה' ֵאַלי. ְפָסל ְלָך ְשֵני ל ּוחֹת ָבֵעת ַההִּ
ים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה אשֹנִּ ים ָכרִּ יָת ְלָך  ֲאָבנִּ ְוָעשִּ

 ֲארֹון ֵעץ )י, א(

בפרשה אמר משה רבינו לבני ישראל, שהם 
נוחלים את הארץ לא בעבור זכויותיהם, אלא 
מחמת רשעת הגויים שישבו בה )ט, ה(, ולכן 
הזכיר להם את אשר חטאו בעגל, וכיצד עלה 
למרום להפיל תחינה לפני ה' למחול להם 

 ברחמיו את עוונם.

סוקים נאמר: 'בעת אחר כך בהמשך הפ
ההיא' אמר ה' למשה להכין שתי לוחות אבנים 
חדשים, לוחות שניים שידמו לראשונים שנשברו 
בעגל. גם נצטווה משה לעשות 'ארון עץ' בו 
ישים את הלוחות. ארון העץ לא נזכר בחומשים 
הראשונים, ויש לשאול, מהו ארון העץ האמור 

 כאן ואימתי עשאו משה?

הארון שעשה  לא זהו -דעת רש"י 
 בצלאל

הנה לכאורה היה מקום לומר, כי ארון העץ 
שנזכר כאן הוא 'ארון הזהב' שנעשה במלאכת 
המשכן על ידי בצלאל ושאר בוני המשכן, שהיה 
עשוי עץ ומצופה זהב. ומתאים מאוד לפרש כן 
שהרי בארון הזהב שכנו הלוחות בתוך קודש 
הקדשים, וכן כאן כתוב שהלוחות היו בארון 

. אלא שלפי זה יוקשה זמן ציווי עשיית העץ
הארון, שהרי כאן נאמר שאמר ה' למשה לעשות 
את הארון לפני שעלה אל ה' פעם נוספת, ואילו 
על הארון שבמשכן נצטוו בתוך סדר מעשה 
המשכן, שנאמר למשה בעלייתו השמימה בפעם 
האחרונה. לכן מפרש רש"י שהארון כאן ארון 

פני הקמת אחר הוא, שנעשה בידי משה ל
 המשכן.

 מתי נצטוו על המשכן
אלא שקושיית רש"י מבוססת על השיטה 
)המפורשת בפרש"י שמות לא, יח( הסוברת 
שמשה נצטווה על המשכן בעלייתו האחרונה 
לשמים, אחר שנתפייס ה' ומחל לעם ישראל על 

 חטא העגל.

אלא שמצינו שיש שחולקים בזה. דעת 
תרומה,  הרמב"ן )בפירושו לשמות בהקדמה לפר'

ובפרק לה, א. וכ"פ האב"ע( ועוד, שמשה רבינו 
נצטווה על המשכן בעלייה ראשונה להר, ובגלל 
חטא העגל התעכב לומר להם מעשה המשכן עד 

 אחר שנמחל עוונם, לאחר העלייה האחרונה.

על פי שיטה זו מפרש הרמב"ן )י, ה(, שאכן 
הארון האמור כאן, זהו הארון שנעשה במלאכת 

בין עליה שניה לשלישית רומז  המשכן. כאן

הכתוב בקצרה לכל מלאכת המשכן, שנאמרה 
כבר בעלייה הראשונה, ונקרא המשכן כולו על 

בין הבדים,  -שם עיקר השראת השכינה שבו 
 שאצל הארון.

וזה היה סדר המעשה הכתוב כאן, לאחר 
שחטאו העם בעגל נתבטלה מצוות בניית 

להשראת המשכן, שכן כוונת המשכן להיות מוכן 
השכינה, דבר שנתבטל על ידי החטא. וכאשר 
נתרצה להם הקב"ה לישראל ומחל את עוונם, 
ושבה מצוות בניית המשכן, אמר ה' למשה 
לבנות את הארון, והבין משה שחזרה מצוות 
בניית המשכן. כיון שחזרה המצווה ציווה את 
עם ישראל בכל המלאכה והכלים שבמשכן, כפי 

זה רומז הכתוב שאומר , ול10שנאמר לו בתחילה
 שהניחו את הלוחות בארון 'ויהיו שם', לעולמים.

* 

כי השראת השכינה בעולם תלויה במעשי 
עם ישראל. וב'שבעה דנחמתא' נדע ונתבונן, כי 

 ניוושע ונזכה בגאולה שלמה. –במעשינו 

 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 ממעייני הישועה
אטר או שולט בבי' כתיבת סת"ם על ידי 

 ידיו
 ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזּוזֹת ֵביֶתָך )יא, כ(

הב"י )או"ח סי' לב( מביא בשם ספר התרומה 
)סי' רה( שאטר כותב בשמאל שלו, שנחשבת 

 כימין לענין כתיבת סת"ם. 

וכתב המגן אברהם )שם סק"ה( שכשם 
שימני שכתב בשמאל כשר אף אטר שכתב 

חרים הכתובים בימין פסול, אם אפשר למצוא א
בימין, ואם אי אפשר למצוא אחרים הכתובים 

 בימין יניחם בלא ברכה. 

ובספר שערי ציבור )למהרי"ט אלגזי, דיני 

בספר זר  11תפילין הי"ד( הביא דעת מהר"י צמח
זהב, שסובר שעל פי הקבלה אף אטר יניח 
בשמאל שלא לשנות הסדר העליון, ואם כן יש 

שקושר בה,  לו לכתוב סת"ם בימין שהיא היד
ועל כן ראוי למי שנוהג על פי הקבלה לחומרא 

שנכתבו על ידי סופר אטר  12שלא להניח תפילין
ומכל מקום כתב המנחת יצחק )ח"י סי' ד(, שכל 
זה לנוהגים בכל מעשיהם על פי דרך הקבלה, 
אבל שאר כל אדם יכולים למעשה להניח 

 תפילין שכתב אטר גמור אף לכתחילה. 
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המשכן, ופירוש פסוק ג הכתוב בהמשך 'ואעש ארון עצי 
שיטים' הוא אחר כל מעשה המשכן, ואמר זאת כדי לסיים 

 את עניין הארון ולשוב לענין הלוחות.
ן, פירוש נוסף לפי דעתו בדרך הפשט וע"ע באב"ע כא

הסובר שעלה משה למרום פעמיים ולא שלש. ועיין לשון 
 לימודים כי תשא תשע"ה.

 היה מגדולי המקובלים, תלמידו של מוהר"ר חיים ויטל. 11
שחשש זה הוא רק בתפילין שמקישים בהם כתיבה  12

לקשירה, אבל בספרי תורה ומזוזות משמע בשו"ת רב 
 ח סי' ט(.פעלים )ח"ב או"



 דיודין שולט בב' י
בספר התרומה שם כתב ששולט בשני ידיו 
יכתוב בימין העולם, ונראה שדינו כאדם ימני, 
אלא שהמגן אברהם )סק"ד( מכשיר בדיעבד 
שולט בשני ידיו שכתב בשמאל, שאף שהשוה 
השלחן ערוך שולט בשני ידיו לימני זה דווקא 
לענין לכתחילה, ומה שכתב השו"ע 'ואם כתב 

ה לשולט בשני ידיו בשמאל פסול', אין הכוונ
 .13שכתב בשמאל

דין אדם העושה רוב מלאכתו ביד אחת 
 וכותב ביד השניה

כתב הפמ"ג )שם א"א סק"ה(, שמפני שלגבי 
הנחת תפילין נחלקו הפוסקים אם מניח בימין 
או בשמאל, ובשו"ע )או"ח סי' כז ס"ו( יש אומרים 
שמניח ביד שתש כוחו ועושה בה מיעוט 

רומה שפוסק כרב אשי מלאכתו, וכדעת בעל הת
שלומד 'ידכה' יד כהה, ויש אומרים שהיד 
שכותב בה היא חשובה ימין לענין זה ומניח 
תפילין ביד שכנגדה, וכדעת הר"י מפריז והטור 
והסמ"ק שפוסקים כדעת רב נתן שלומד דין 
הנחה בשמאל מהיקש 'וקשרתם וכתבתם', וכן 
נפסק להלכה. וכתב הפרי מגדים, שזהו לענין 

תפילין בעצמו שכל אחד חייב להניח  הנחת
תפילין ויש לנו לפסוק לו הלכה, אבל לענין 
אחריות דאחרים, דהיינו לענין כתיבה אין כל 
אחד חייב לכתוב תפילין ואפשר לכתוב על ידי 
סופר אחר, ולכן אין לקבלו לסופר, ומכל מקום 
אינו פוסל בדיעבד אם כתב בין בימין ובין 

ני ידיו שכותב בשמאל, וכמו בשולט בש
לכתחילה בימין ואם כתב בשמאל כשר, וכתב 
בשו"ת אמרי אש )או"ח סי' ב(, שלדעת הפמ"ג 
אף במקום שאינו מוצא תפילין מהודרות אלא 
מסופר זה יכול לקנות ממנו. ורוב האחרונים 
חולקים על הפרי מגדים וסוברים שיש להתיר 
לאדם זה להיות סופר וכותב ביד שרגיל לכתוב 

 .14ידבה תמ

ואף שבספרי השו"ת הקלו בזה אפילו 
לכתחילה, אך מפני שהמשנה ברורה וקסת 
הסופר )סי' ג' ס"ז( הביאו דעת הפמ"ג להלכה 

, 15יש לחשוש לדעתו, וכתבו פוסקי זמנינו
שלכתחילה עדיף שירגיל עצמו לכתוב ולעשות 
כל מלאכתו רק בימין ויכתוב סת"ם בימינו לכל 

גיל את עצמו אין השיטות, ואם אינו יכול להר
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השלחן )סט"ז( שפירש שדברי השו"ע 'ואם כתב בשמאל 
 פסול אם אפשר למצוא אחרים', קאי על השולט בשתי ידיו.

ונאמרו בזה כמה טעמים: א(. הישועות יעקב )אות ו(  14
הביא, שכשם שמצינו לגבי קשירה באדם שאינו יכול 

מין קושר בשמאל, אף לגבי כתיבה כיון שאינו לקשור בי
יכול לכתוב בימין כותב בשמאל. ב(. הדברי חיים )יו"ד ח"א 
סי' נח( סובר, שההיקש של וקשרתם וכתבתם אינו היקש 

גמור אלא אסמכתא בעלמא. ג(. בשו"ת סת"ם להגר"ש 
קלוגר הל' תפילין תשו' מב( ביאר, שמפני שפוסקים הדין 

יח, מכריעים הדין אף לגבי כתיבת לעצמו באיזה יד מנ
סת"ם לאחרים וכותב להם אף לכתחילה.  ד(. בשו"ת אמרי 
אש )או"ח סי' ב( כתב שמחלוקת הפוסקים היא רק לענין 
הנחה אבל לענין כתיבה מודים שכותב ביד שרגיל לכתוב 

 בה.
כ"כ הדברי חיים שם, ודברי יציב )או"ח סי' טו(, ושבט  15

 הקהתי )ח"א סי' לא(.

להעבירו, אלא שאין הפרשיות מהודרות, ועל כן 
יש להודיע לקונה או לסוחר העוסק בפרשיות 
מהודרות שנכתבו על ידי סופר זה, ואם הקונה 
מוצא פרשיות אחרות יפות כמותו יקנה את 
האחרות, ואם אינו מוצא פרשיות אחרות יפות 
מסופר אחר יש להתיר לקנות אצלו, וכמבואר 

שנ"ב )ס"ק יח( שאף הפמ"ג אינו מחמיר בזה במ
 בדיעבד. 

אדם הכותב רוב הפעמים ביד אחת 
 ומיעוט ביד השניה

בדעת קדושים )או"ח סי' לב סק"ה( מציין, 
שחשש הפרי מגדים הוא רק באדם שברור לנו 
שעושה רוב מוחלט של המלאכות ביד אחת, 
ואינו כותב אלא לפעמים בידו השניה, אבל 

רבה בידו השניה, יש לדונו באדם שכותב ה
כשולט בשני ידיו וכותב בימינו לכתחילה, ואם 
כתב בשמאל כשר. ומוסיף במקדש מעט)שם 
ס"ק יח(, שאף אם כותב ביד אחת רק בכתב 
אשורי שבו כותבים תפילין ומזוזות וביד השניה 
כותב שאר כתיבותיו ככתב משיט"א וכתב 
האומות, שהיד שכותב בה רוב כתיבותיו היא 

 נחשבת ליד שכותב בה.

 שבת שלום ומבורך!
לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 

  'קול ישועה' ג' חלקים

 

 מסלתה של תורה

 –מחויבות אישית . והיה עקב תשמעון
 חלק מתהליך הגאולה 

ים הָ  ְשָפטִּ ְשְמעּון ֵאת ַהםִּ ֵאֶלה ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ
יֶתם אָתם ְושָ  יָך ְלָך ֶאת קֶ ֱאלֹ 'ה ַמרּוְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ

ית ְוֶאת ְשַבע ַלֲאבֶתיךָ  ַהְברִּ  (ז, יב) ַהֶחֶסד ֲאֶשר נִּ

 –"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה" 
אתן שכרכם. מפורסמת השאלה, מדוע השתמשה 

, 'אם'במקום המילה  'עקב'התורה במילה 
מציין  הקדוש והנה רש"י ?השכיחה יותר בתורה

התורה  ,עקב האדםתייכת למשכי המילה 'עקב' 
להדגיש עבורנו את החשיבות של  אפוארוצה 

שמירת אותן מצוות שנראות לנו פחות חשובות, 
בעקבו. ויש כאן מסר  כמו עפר שאדם דורך עליו

יתכן  גם מה שנראה פחות במעלתו, :חשוב מאוד
  !דווקא בעל חשיבות רבה שהינו

אות הן  – הזריזות וקיום מצוות באהבה
 השם אמיתיתלעבודת 

אדם שרץ גם להמשיל לעקב יכול להתפרש 
על העקבים בכדי להשיג מטרה מסוימת. שכר 
אמיתי מגיע לאדם אשר לא די לו בכך שמקיים 
את המצווה, אלא גם מראה התלהבות וציפייה. 
הכמיהה משקפת התרגשות שהופכת לרמה 

 גבוהה יותר של קיום המצוות. 

ת גם לתקופ ת אוליהמילה עקב מתייחס
הגאולה תבוא  ,הגאולה שתגיע באחרית הימים

כאשר נקיים את כל מה שכתוב 
חיים בהתאם לרצונו של ה' , הקדושה בתורתנו
 יתברך. 

 פרט שהיה בכלל ויצא ללמד על עצמו
ועקב גם מזכיר לנו את יעקב אבינו, שנולד 
בהיותו מחזיק את העקב של עשו אחיו. לאחר 

השם יעקב  ישראל. –יעקב קיבל שם נוסף  .זמן
בעל, אב, אח, בן.  –כפרט בעיקר מתייחס אליו 

, אבי האומה יכונה בעיקר בתורת בשם ישראלו
של עם ישראל. "עקב תשמעון" משמש ' אבא'ה

בלבד מוטלת  אחריות קהילתיתלא כתזכורת ש
זוכה , אלא כל אחד מאתנו כיחיד עלינו

 קדוש ברוך הוא. פרטית כלפי המחויבות ל

 ננוכאשר הגם ות נפש מסיר נלך בדרך של
בשקט,  ב"הד את הקועב, לונלבד יםנמצא

בצניעות, וללא תרועת חצוצרות, ונשתוקק 
  לשמור ולקיים גם את המצוות הקטנות ביותר.

 "א גוט'ן שבת!" 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
  הקטנים במעשיו – האדם מבחן

ְשְמעּון ֵעֶקב ְוָהָיה ְשפָ  ֵאת תִּ יםַהםִּ . ָהֵאֶלה טִּ
יֶתם ּוְשַמְרֶתם  והיה: י"וברש. (יב, ז) אָֹתם ַוֲעשִּ

 דש שאדם הקלות המצות את - תשמעון 'עקב'
 . תשמעון 'בעקביו'

 וחומר חשיבות מבואר .(יח "זע) מראגב גם
 אמר :שם אמרו וכך, בעקביו דש שאדם המצוות

 עקבי עון' דכתיב מאי, לקיש בן שמעון' ר
, הזה בעולם בעקביו דש שאדם עונות'? יסבני

 .הדין ליום לו מסובין

 הקללות, י"ורש ל"חז ביאור לפי, להבין עלינו
, בעקביו דש שהאדם הקטנות בעברות תלויות
 נשמר שהאדם נמשכים והשפע הברכה ולאידך

הם  שהעיקר הפוך נראה הדבר ולכאורה, מהם
 כלל יזכה האדם םבורוע הגדולים המעשים
 ?הברכות

 תיםב בעלי דעת
 הדבר ערך, החברה מוסכמות פיאמנם ל

 עד, הפעולות וכמות המעשים גודל לפי נמדד
 ,פרסום ול יש 'גרנדיוזי' יותר שהדבר כמה

 ופרס הוקרה אות ואפילו ,כבודו הערכה ,תהודה
 לתפקיד למנות רוצים כאשר, זאת גם אף .נובל

 לו שיש בקרדיט האדם את בודקים ציבורי
 תנסההש הציבורית תוהפעילו הגדולים במעשיו

 אדםה ,יםיהשליל במעשים וכן להפך, .בה
 ולשדוד לרצוחמ חמור ממעשהיותר  מתרחק

 .ית חומרת הדבר בעיניונראש כפי כדומה,ו

 האדם שמבחן אותנו מלמדת התורה, אולם
 במעשים כי, הקטנים במעשיםדוקא  הוא

 האדם את ותהמניע חיצוניות סיבות יש גדולים
 מפנידוקא  ולא ,ולמוטב ובלט ומעשיו בפעולתיו

. השם רצון לעשות והנפשי הפנימי הקניין
 במעשים גדולים מתערבים יותר שיקולים מסוג

, וההתחשבות בדעתם והחברה הסביבה השפעת
 איןמצוי יותר ש הקטנים במעשים אתז לעומתו

 חסותיהתי שום מקבלים ולא ,לב על שם איש
 פרס או הוקרה אות ובודאי שלא ,והערכה

 טוב מעשה עושה האדם זאת ולמרות, לאומיבינ



 המראה הדבר זה ,קל שלילי ממעשה נמנע או
 והנפשי הפנימי הקנייןמכח ש, האדם גדולת את
תאוות  לספק ולא י"תהש רצון לעשות רוצה שלו

 .יצריו

 חמורות בעבירות, החטאים לגבי הדבר כך
 לעומת ,חומרתן מפני ,זהיר להיות יודע אדם כל
 מתייחס אינו – האדם עיניב קלות רותיעב

 נמדד ןבה דווקא לכן. בעקביו אותן ודש אליהן
 .האדם

 מי ולהסתכל להתבונן האדם וחובת בהיות 
 את שהמצווה וכיון ,ציווה מה ולא המצווה
 צריך ,המלכים מלכי מלך – אחד הוא שניהם

בלי  וברצינות בזהירותכל המצוות ל להתייחס
 לך ריה, להתייחס לאחת מהן כקלה מחברתה

 דווקא ולמוטב לטוב במעשיו האדם שמבחן
 מפני נעשים האם מתברר קטנים במעשים
 ,והחברה מהסביבה ובושה וכבוד תאוה חשבונות

ושאיפה כנה  ,פנימי קניין מתוך נעשים או
 . יתברך השם רצון לעשות

 מפחד היה המלך דוד ממה ל"חז דברי
 בילקוט כמבואר ,המלך דוד דברי ןה והן
 רע בימי אירא למה( תשנח רמז ליםתה) שמעוני

 לנו נתת מצות ג"תרי דוד אמר. יסובני עקבי עון
 חמורות מצות מפני ירא איני, וחמורות קלות

, הקלות מפני אלא, חמורות שהן מפני שבתורה
 ומשליכין עליהם משגיחין אין אדם שבני אותן
 זהיר הוי אמרת ואתה, עקביהן תחת אותן

 עון אומר הוא לכן, חמורה כבמצוה קלה במצוה
 עקב והיה: אומר הכתוב וכן. יסובני עקבי

 . בעקביו דש שאדם מצות, תשמעון

 עובדיה רבנו צ"הרשל מרן עם מעשה
 ל"זצ

 ולהדגים עד כמה לרגעים תבחננו, אספר
יוסף  עובדיה נוירב מרן עם בדידי שהיה מעשה

 המלך דרך ת"שו ספרי את לו הגשתי אשר זצ"ל,
 מרבה הצערל והנה והסכמת לקבל ם"סת על

 בתוך לנחם והלכתי זמן באותו הרבנית נפטרה
 ,פטירתה על בוכה מאוד שהיה וכידוע ,השבעה
 על לשאול או לבקש דעתי על עלה שלא כמובן

 ליבו שת לא לנחם לפניו בעוברי אולם, ההסכמה
 לחיים יבדל ,בנו אך ,מכאובו מרוב בתחילה
 אשר א"שליט יוסף יצחק נוירב צ"שלאהר ,טובים

 לו ואמר אביו לב את הסב אליו סמוך יושב היה
 והתנצל שנית קראני ותיכף ,ניחם מלכא שהרב
 קראאיך ש בהיווכחי והופתעתי ,ליבו שם שלא

 כעת איתי שילך וביקשו רענן הרב דאז למזכירו
 שהוא ,הספר על ההסכמה את לי ויתן ללשכה

 הדבר ולמנוע לדחות סיתיינ .אותה הכין כבר
 על עמדהוא זצ"ל ו ,למותר אך ,זוכ קשה בשעה

 וענותנותו מידותיו לגודל נדהמו כולם. כך
 .ביותר הקשה בעת גם הזולת על וחשיבתו

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

הסיר בטעות הפת מעל השולחן לפני 
 ברכת המזון

 ַעל ֱאלֶֹהיךָ ' ה ֶאת ּוֵבַרְכתָ  ְוָשָבְעתָ  ְוָאַכְלתָ 
 ָלְך )ח, י( ָנַתן ֲאֶשר ַהטָֹבה ָהָאֶרץ

בשולחן ערוך )או"ח קפ, א( נפסק: אין להסיר 
 ן.המפה והלחם עד אחר ברכת המזו

 משייר שאינו מי ועוד שם )בסעיף ב'(: כל
 לעולם, ברכה סימן רואה אינו שלחנו, על פת

, השלחן על ויתננה שלימה פת יביא לא אבל
, עביד כוכבים עבודת דלשם מחזי כן, עשה ואם

, (יא, סה ישעיה) שולחן לגד העורכים: שנאמר
 ע"כ.

 הסיר בטעות כאשר הדין והסתפקתי, מה
 האם, המזון ברכת לפני השלחן מעל הפת את

 המזון, ברכת לפני לשולחן הפת את להחזיר עליו
או לא, כיון שזה מחזי דלשם עבודת כוכבים 

 ?עביד

והגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א, בעל "אבני 
 סנהדרין במסכת דרך", כתב לי, וז"ל: הגמרא

 משייר שאינו כל אלעזר רבי אמר: "אומרת( צב.)
", לעולם ברכה סימן רואה אינו שלחנו, על פת
 ערוך ושולחן ,(ב, קפ) ערוך השולחן פסקו וכן

 (. א, קפ) הרב

 שיהיה מוכן לתת לעניים
 הסוגיא מדברי, הדבר בטעם מחלוקת מצינו

 לעניים מזון לתת שיוכל בשביל דזהו משמע
( ה, ה) דמאי במשנה בזה ועיין(, צדקה)

 וכן, בזה( עח פרק ב"ח) חיים המקור ובהוכחת
 הוא זה שעניין( נד דף, ג) ציון בני ת"ובש ביאר

 הציון בשער ועיין. לעניים מזומן שיהא בשביל
 השולחן על פת לשייר שצריך( ג"סק, קפ)

 .לעני נתינה כשיעור

 גם במטבח יכול להשאיר הפת לעניים
, הפת שיירי את משולחנו הוציא אם זה לפי
 משם לתת יוכל דהרי, סגי במטבח כעת ונמצא

 עמדין יעקב רבי שהגאון ראיתי וכן. לעניים
 ומסלקו שהמשייר כתב( מב ברכות) בחידושיו

 (.לעניים דהותיר כיוון) בה לן לית

 אין לברך על שולחן ריק
( ז"פ יתרו פרשת) הקדוש בזוהר שמצינו אלא

 שיהא בשביל וזאת. ריק שולחן על לברך שאין
 ברכת שורה אין שהרי. לחול מה על לברכה
-לך פרשת) בזוהר מבואר ןוכ. ריק במקום שמים

 שורה העליונה הברכה שאין( תרומה ופרשת לך
 בספר בזה ועיין", יש"ה על אלא ,"אין"ה על

 דזה דביארו ראיתי ועל פי זה(. תתפח) חסידים
 בעניין ועיין. הפנים לחם של הברכה סוד היה
 על( ג אות לך שלח פרשת) חי איש בבן זה

 להביא יש הכל גמרו אם ואפילו, להשאיר החיוב
 שיהא זה טעם לפי(. שלימה פת לא אך) פרוסה
 הוציא אם שאף פשוט לחול, מה על לברכה

 הפת, שיירי את המזון ברכת קודם מהשולחן
 בכף ועיין) לברכה. להחזיר חובה עליו שיהא
 (.ד אות קפ החיים

אין אנו מאמינים בהבל פיהם של 
 השחורים והפראים

 לברכה להחזיר יצטרך בגללו אשר נוסף טעם
 ישורון מנהגי אוצר בספר מובא הפת שיירי את

 מאמינים שאיננו להראות כדי והוא( ד אות ב)
 אשר והפראים השחורים של פיהם בהבל

 מן ופליט שריד כל להשאיר אסור כי מאמינים
 ומזיקים רוחות יכנסו שבנותר כיוון, הסעודה

( נה, ב) אחד שמעון שער ת"בשו ועיין. רעים
 .  לדבריהם ושלח דאין דציין

 העולה לדינא
 הפת שיירי את סילק אם: לדינא העולה
 קודם לכך לב ושם, המזון ברכת קודם מהשולחן

 לשולחן הפת שיירי את להחזיר עליו, שבירך
 בלחם ומיירי במידה, אולם. המזון ברכת קודם
 יחזיר, עכ"ל. לא שלם,

. 

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

רבינוביץ  הכהן הרה"ג ר' גמליאללתגובות: 

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

 ג"כ, ועוד  החדש' יוסף

 משפטי צדקך

שכר מצוה או טבע  –שונה אבל שונה 
 הבריאה

בתחילת פרשתנו אומרת תורתנו הקדושה 
אם תשמעון ותקיימו מצוות הרי שתתקיימנה 

ותינו, ואם כן כל ההבטחות שנשבע לאב
המקבילה לפרשה זו, היא פרשת בחוקותי בסוף 
חומש ויקרא, אם בחוקתי תלכו ונתתי גשמיכם 

 בעתם וגו'.

 ברכות מחוץ או בתוך הטבע
אך בכל אופן נראה כי יש הבדל בין הברכות 
שכתובים שם לברכות שכאן, והוא כי בפרשת 
בחוקותי נראים הברכות מחוץ לגדר הטבע, הן 

דול של הפירות והברכה שתהיה מבחינת הגי
בהם, והן מבחינת ניצוח האויבים שהוא שלא 

 כדרך הטבע, חמשה מאה ומאה רבבה וכו'. 

ומה שאין כן בפרשת עקב נראות הברכות 
וההבטחות בתוך גדרי הטבע, וברך פרי בטנך 
ופרי אדמתך, לא יהיה בך עקר ועקרה, וכן 
 בניצוח האויבים, לא תוכל כלותם מהר פן תרבה

 עליך חית השדה.

 שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
ב'נתיבות שלום' הביא את קושיית האלשיך 
כי הנה יראה מזה כי עקב ושכר המצות הם 
טובות העולם הזה, והוא לא כן חלילה, כי אם 
ששכר מצות בהאי עלמא ליכא )קידושין לט.(, 
וכמאמר פסוק שבסוף פרשה הקודמת היום 

רובין כב א( לעשותם שהוא כמאמרם ז"ל )עי
היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, ומבאר 
באריכות שלא מדובר בשכר מצווה כלל אלא 
הבריאה מראש תוכננה באופן כזה להיטיב 



לבריותיו, אך אם ח"ו פוגמים במעשיהם גורמים 
 בחטאיהם לארץ מלחה מרעת יושבי בה, 

ולפי זה נראה לומר כי הכל תלוי לפי ערך 
מחוץ לגדרי הטבע  המקבלים, ואם הנהגתם היא

הכוונה שעמלים בתורה והוגים בה יומם ולילה 
שלא לפי כוחות הגוף כך גם הטבע והבריאה 
היא שלא כדרך הטבע, הפירות וניצוח האויבים 
הם באופן ניסי, אך אם עקב תשמעון ועשיתם 
אותם בתוך גדרי הטבע כך גם הברכה היא 
בתוך טבע הבריאה, והוא כמאמרו המפורסם של 

שם טוב על הפסוק ה' צלך, כדוגמת הצל  הבעל
שהולך לפי האדם, כך ההנהגה עליונה מתנהגת 

 לפי מעשה האדם.   

 שבט הלוי בדורנו
ובאמת כי הדברים מפורשים בדברי 
הרמב"ם בסוף זרעים )שמיטה ויובל פי"ג הי"ג( 
ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי 

דעו העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מ
להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את 
ה' והלך ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל 
צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני 
האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' 
חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו 
בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים 

וד ע"ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי ללוים, הרי ד
 אתה תומיך גורלי.  ע"כ.

והדברים נראים בחוש כי בזכות צנצנת המן 
שנשתמרה לדורות להורות כי דורשי ה' לא 
יחסרו כל טוב, ולמרות כל נסיונות החיים, 
הדבקים בתורה הוגיה לומדיה יומם ולילה לא 
ישבותו, בזכותם קיים העולם, והקב"ה מספיק 

והברכה מצויה בעיסתם, ומתקיים  להם חלקם,
 בהם ואכלתם לחמכם לשובע.

 שכר מצוה בהאי עלמא איכא
כתב בספר חסידים )סימן רו(: אם ראית 
תלמיד חכם שהאריך ימים, דע לך שהוסיף 
דקדוקים על חבירו דברים שאינם כתובים 
בתורה, שהרי בפירוש אמרו במסכת מגילה במה 

מן התורה,  הארכת ימים וכו' ואין שם דבר אחד
  16אלא דקדוקים של סברא שאינן של תורה.

 

  א ליכטיג'ן שבת!

 

הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח  לתגובות:

  משפטי צדקך
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ליכא, דמי הקדימני ואשלם, הנה זהו במצוה חיובית, אבל 
על מה שהוסיף בהידור מצוה, שכרו אתו גם בעוה"ז, ע' 

ב"ק )ט' ע"ב( עד שליש משלו ואינו נפרע לו בחייו, מכאן 
ואילך משל הקדוש ברוך הוא, שאוכל פירותיהן בעוה"ז, 

שר בשביל שתתעשר, לאשר היה יכול לפטור ולכן אמרו ע
עצמו מהחיוב בהכניסו דרך גגין, ואם הוא מביא עצמו 

 לידי חיוב מקבל שכר גם בעוה"ז.

 מתהלך בג"ן

חיוב שריפת העבודה זרה בארץ ישראל 
 אף שנשתברו מאליהם

ְשְרפּון ָבֵאש לֹא ַתחְ  יֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תִּ מֹד ְפסִּ
ָּוֵקש בֹו כִּ ֶכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם וְ  י ָלַקְחָת ָלְך ֶפן תִּ

 תֹוֲעַבת ה' ֱאלֶֹקיָך הּוא )ז, כה(

מנין  ,תני רב יוסף (נב.)בגמרא עבודה זרה 
שנאמר פסילי  ,לעובד כוכבים שפוסל אלוהו

אלהיהם תשרפון באש, דדרשינן פסילי מלשון 
פסול וביטול, שהעובד כוכבים פוסל ומבטל את 

ואז  ,ששוברו וכדומה העבודה זרה שלו על ידי
הוא מותר בהנאה, עיי"ש בסוגיא. ויש לתמוה 

אם שאיך יתיישב פירוש הפסוק לפי רב יוסף, 
למדים מפסוק זה שגוי יכול לבטל העבודה זרה 
שלו, אם כן מהו שאמר הכתוב פסילי אלהיהם 
תשרפון באש, הלא כיון שנתבטל שוב אינו צריך 

  ?שריפה

 "זע)בגמרא  ויש לומר בזה, בהקדם המבואר
איתמר עבודת כוכבים שנשתברה מאיליה,  :(מא

רבי יוחנן אמר אסורה, רבי שמעון בן לקיש 
אמר מותרת. והנה במכילתא פרשת בא על 
הפסוק ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, 
שפטים משונים זה מזה, של אבן היתה נמסת 
ושל עץ היתה נרקבת ושל מתכת נעשית חררה. 

ין לך כל אומה ואומה ומבואר בסוכה כט. וא
שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה, שנאמר ובכל 
אלהי מצרים אעשה שפטים. נמצא שבכל פעם 
שאומה לוקה נבטלים ונשברים גם פסיליה. וכן 
אמר הכתוב )ישעיה כא, ט( נפלה בבל וכל 
פסילי אלהיה שבר לארץ. לכן הנה ימים באים 
ופקדתי על פסילי בבל וכל ארצה תבוש וכל 

יפלו בתוכה )ירמיה נא, מז(, וכיוצא בזה  חלליה
 כמה מקראות מוכיחים על ענין זה.

כשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל 
 נשברו פסילי העבודה זרה

ולפי זה גם בבואם לארץ ישראל ונפרע 
הקב"ה מעמי ארץ ישראל בוודאי לקו גם 
אלהיהם, ונשברו פסיליהם כמו שהיה במצרים. 

ראל לפני בואם וכן אמר משה רבינו לבני יש
לארץ ישראל, ה' אלקיכם ההולך לפניכם הוא 
ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים 
לעיניכם )דברים א, ל(. ונמצא שהיו האלילים 
משתברים מאליהם, ולשיטת רבי יוחנן שהלכה 
כמותו עדיין היו אסורים בהנאה והיו צריכים 

 שריפה.

ונתן מלכיהם ויש לומר שזהו שאמר הכתוב 
והאבדת את שמם מתחת השמים לא בידך 

, וכיון יתיצב איש בפניך עד השמידך אותם
שיתן את כל האומה לפניכם, והרי אין לך כל 
אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה, 

' היינו פסילי אלהיהםאם כן תמצאו גם '
שהאלילים יהיו נפסלים ונשברים ונבטלים 
 מאליהן, והזהיר הכתוב שמכל מקום כיון שלא
ביטלום העובדי כוכבים אלא נשתברו מאליהם, 

 תשרפון באשעדיין אסורים הם וצריכים שריפה 

כדין איסורי הנאה. ומכל מקום שפיר למד רב 
יוסף מזה שעובד כוכבים יכול לפסול אלוהו, 
שאם לא היה מציאות של ביטול לעבודה זרה 
כלל, הרי לא היתה התורה צריכה לומר שאם 

צריך לשרפם באש, כי  נשברו מאליהם עדיין
מפני מה יעלה על דעתינו שלא יהיו צריכים 
שריפה, ומזה שהוצרכה התורה לומר שנשתברה 

אם ביטלו הגוי שלמדנו  ועיל,מאליה לא מ
, וצריך הפסוק להשמיענו שמכל מועילושיברו 

 .אין מועיל מקום נשתברה מאליה

חטא העגל היה על ידי שהיה להם כסף 
 וזהב משל עבודה זרה

ומה שהוצרך הכתוב להזהיר על דבר 
שישרפו באש ולא יהנו מפסילי אלהיהם 
שנשברו מאליהם. יבואר בהקדם שהנה ביסוד 
זה שגם עבודה זרה שנשתברה מאליה צריך 
שריפה, מבואר מה שמבואר עוד במכילתא שם 
שאלילי מצרים היו גם נשרפים. ועיין בביאור 

 שכתב בביאור דברי (ג, ה)הגר"א על חבקוק 
הזוה"ק שאחר שנשברו אלילי מצרים שרף 
הקב"ה את אלילי מצרים בנהר דינור, שהוא כדי 
לקיים מצוות פסילי אלהיהם תשרפון באש. 
וביאר במרכבת המשנה על המכילתא שם ועוד 
מפרשים שהוא כמאן דאמר דעבודה זרה 

עדיין היא אסורה  כל מקוםשנשתברה מאליה מ
 וצריכה שריפה. 

 'או"ח סי)המקור חיים  ויש לציין לשיטת]
לגבי חמץ שאף שנתבטל החמץ עדיין  (תל"א

הוא צריך שריפה, וידוע שדין ביטול וביעור חמץ 
הוא כדין ביטול וביעור עבודה זרה, ועיין רמב"ן 

 בודה זרהשהמנהג היה לעובדי ע (ויקרא ב, יא)
 [להקריב כל מנחתם חמץ, ואכמ"ל.

 והנה איתא במדרש )תנחומא בא ח( וינצלו
את מצרים, אפילו עבודה זרה של כסף ושל זהב 
נתכת וחזרה כבתחלה ונטלו את הכל. ומתבאר 
מתוך דברי החתם סופר )דרשות דף רע"ו( שכיון 
שלא היה ביטול גמור לכסף וזהב של עבודה 
זרה שלקחו למצריים על כן נכשלו בזהב זה 

פסילי כאן  ה שאמר הכתובבחטא העגל. וז
א יעלה על דעתכם , ולאלהיהם תשרפון באש

שכשם שנצטוויתם במצרים לקחת הכסף והזהב 
כן תקחו גם את הכסף והזהב שעליהם כיון 
שכבר נשבר ונתבטל כמו שלקחתם במצרים 

לא תחמוד כסף הכסף והזהב מטעם זה, אלא 
כמו  וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו

שהוכיח מעשה העגל, שנוקשתם ונכשלתם בזה. 
שנשברו ונבטלו  אלא גם פסילי אלהיהם
 מאליהם ישרפו באש לגמרי.

ואפשר שזה היה כוונת אהרן הכהן במעשה 
העגל שביקש מהם שיתפרקו את הזהב והשליך 
אותו באש, כי הבין שמה שהביא אותם לידי 
עבודה זרה הוא מפני שזהב זה של עבודה זרה 
היה בו רק ביטול ולא שריפה, ועל כן ביקש 

סילי אלהיהם להשליך אותו באש לקיים בו פ
 א גוט'ן שבת! .תשרפון באש

  בוים )מאנסי( צבי לתגובות: הרב ישראל



 עיון המשפט

 דיני מזוזה
ְשָעֶריךָ  ֵביֶתךָ  ַעל ְמזּוזֹות םּוְכַתְבתָ   (כ ,יא) ּובִּ

איזה סוג פתח חייב במזוזה? ובאיזה צד 
קובעים את המזוזה? האם שוכר דירה לנופש 

ז בבית חולים או חייב במזוזה? ומה דין המאושפ
בתי מזוזה ב ומה דיןהכלוא בבית האסורים? 

? כנסת, מוסדות חינוך, חנויות ומשרדים וכדו'
 לגרום יכולה מהודרת מזוזה מקרה ו...באיזה

 ??לאדם סכנה

 מקום קביעת המזוזה
אין הפתח חייב במזוזה אלא אם יש בו צורת 
הפתח. וכל שיש בו משקוף ושני מזוזות, הרי זה 

תח, ובלבד שהם עשויים בצורה ישרה, צורת הפ
ונעשו עבור פתח ולא עבור החזקת התקרה 
וכדו'. ואם חסר אחד מהם, או שאחד מהם אינו 

. כרגיל 17מיועד לפתח, יש לעשות שאלת חכם
יש לקבוע את המזוזה מצד ימין של הנכנס 
לבית או לחדר, ואם קבע את המזוזה בצד 

לפנים  . ואם הוא חדר18שמאל, לא יצא ידי חובה
מחדר, ויש לחדר הפנימי כניסה רק מהחדר 
החיצוני. יש לקבוע את המזוזה בצד ימין של 

. אמנם אם יש לחדר כניסה 19הכניסה לפנימי
נוספת מהצד השני, אינו בגדר חדר פנימי, ויש 
לקבוע את המזוזה בצד ימין של הכניסה 
העיקרית. היינו הכניסה בה משתמשים רוב 

ובכניסה השניה, יש  הפעמים שנכנסים לחדר.
לקבוע את המזוזה בצד ימין של היציאה 

. ואם נכנסים משתי הכניסות 20מהכניסה השניה
 .21בשווה, יש לעשות שאלת חכם

מרפסת פתוחה, או חצר פתוחה. וכן חדר 
קטן שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות. יש 
אומרים שיקבע את המזוזה בצד שמאל של 

קר הוא כניסה הנכנס, ואנו רואים זאת שהעי
מהמרפסת לבית, ולא מהבית למרפסת. וכך 
המזוזה תהיה מצד ימין של הנכנס מהמרפסת 
לבית. ויש אומרים שיקבע את המזוזה בצד ימין 

. ובמקומות אלו יקבע 22של הנכנס למרפסת
 המזוזה ללא ברכה.

                                                             
רבו בו הדינים, ופרטי הפרטים, ויש לשאול לחכם בכל  17

 ספק שהוא.
 שו"ע יו"ד רפ"ט ב'. 18
  ט"ז סי' רפ"ט סק"ד. ועיי' חזו"א יו"ד סי' קס"ח סק"א. 19
ש"ך, בית מאיר, ומנחת  –רפ"ט סעיף ג' ונו"כ שם סי'  20

פיתים. ועיי' במהרש"ם ח"ד סי' קי"א. ובשו"מ תליתאה ח"ב 
 סי' קס"ו.  

נראה שיש בזה מחלוקת הש"ך והט"ז שם וכן עוד  21
פוסקים. ויש בזה הרבה צדדים ומקרים שונים, והוא תלוי 
בפרטים רבים. ואין כאן המקום להאריך בזה,  וע"כ יש 

 שות שאלת חכם.לע
דעת החזו"א יו"ד סי' קס"ח סק"ו שיקבע בשמאל, וכן  22

דעת הגרי"ז מבריסק. והגרע"א סי' רפ"ו ס"ק י"ג כתב כן על 
חדר שאין בו ד' אמות על ד"א. ואפשר שכן דעתו במרפסת. 
ורבים חולקים וס"ל שיקבע בימין הנכנס למרפסת. וכתבו 

. עיי' מנחת זאת ע"פ הט"ז סי' רפ"ו סק"ד בשם המהרי"ל
יצחק א' ח'. חלקת יעקב יו"ד קס"ב. תשובות והנהגות א' 
תרנ"ג. ובספר בירור הלכה סי' רפ"ו האריך בבירור השיטות 

 בזה.
ואע"ג שאין משתמשים בחצר לאכילה או שינה. מכל מקום 
למ"ד דין מרפסת כחדר בבית, הרי לא גרע מחדר בבית 

 שימושים המחייבים במזוזה
עיקר חיוב מזוזה אינו אלא על בעל הבית, 

גורים וצרכי מגורים. ומי המשתמש בו למ
ששוכר בית, השוכר חייב במזוזה והמשכיר 

. אמנם מי ששוכר חדר או בית לזמן קצר 23פטור
לנופש, או אפילו מי ששוכר חדר בבית מלון 

. היושב בבית 24לזמן ממושך. פטור ממזוזה
האסורים, חייב במזוזה, ומכל מקום לא יברך על 

יעות, . ומי שמאושפז בבית חולים בקב25המזוזה
 .26יקבע בלא ברכה. אך אם הוא לזמן קצר, פטור

ומוסדות חינוך שאין אוכלים  27בית כנסת
, ומחסנים 29, וכן חנויות ומשרדים28בהם בקבע

. כל אלו 30המשמשים לחנות או לשימוש פרטי
יש לקבוע בהם מזוזה בלא ברכה. וכן בתי מלון 
ובתי חולים, בעל הבית יקבע שם מזוזה בלא 

 .31ברכה

 הוצאת המזוזה כשיוצא מביתואיסור 
אדם שעזב את ביתו, וכגון שוכר שקבע 
מזוזה ואינו גר שם עוד, או אדם שמכר ביתו. לא 

. וגם אם הוא 32יוציא המזוזה כשיוצא מביתו
מקום שספק חייב במזוזה, לא יוציא. וגם אסור 
להוציא המזוזה כדי לקבוע אותה במקום אחר 

אחרת.  ולקבוע בבית שיצא ממנו מזוזה כשרה
. אמנם אם יבוא 33וחמירא סכנתא מאיסורא

אחריו גוי לגור שם, יוציא המזוזה, כדי שלא 
ישליכנה הגוי בבזיון. וכן אם בא לשבור הבית, 
או צורת הפתח. יוציא המזוזה. ואם אחר שיצא 

                                                                           
רפסת שלנו. המשמש למשחק ומנוחה וכדו', כעין שימושי מ

 שהוא חייב במזוזה כשאר חדרי הבית.
 שוכר בארץ ישראל חייב מיד. ובחו"ל רק אחר ל' יום. 23
כדין פונדק שנתבאר בסי' רפ"ו סעיף כ"ב. וכן נראה  24

דעת מהרש"ג ח"ב סי' קכ"ב, ובשבט הלוי י' סי' ק"פ כתב 
שכל שאין לו רשות להשתמש כרצונו בבית, הרי הוא גדר 

שהשוכרים דירות לנופש, אין להם זכות פונדק. ופשוט 
לשנות כלום בבית, ואף לא להעביר רהיטים מחדר לחדר 
וכדו', ולא להכניס הרבה אורחים, ואינם שוכרים אלא דרי 

 פונדק. וכן מנהג העולם.
כיון שהוא ביתו הקבוע, גם אם בעל כרחו. פתחי  25

תשובה והגרע"א תחילת סי' רפ"ו. ולא יברך, כיון שיש 
 ים, עיי"ש ובברכי יוסף שם.חולק

בסתמא אינו חמור מפונדק שהוא פטור. והוא אף קל  26
יותר, כיון שהאחראים שם רשאים להעבירו מחדר לחדר 
כפי שירצו. אמנם אם הוא קבוע שם, באופן שאין לחוש 
שיעבירוהו ממקום למקום. הרי הוא כדין בית האסורים 

 .שנתבאר שנחלקו בו הפוסקים, ויקבע בלא ברכה
י"א ונו"כ שם. ואם נהגו לאכול שם -רפ"ו סעיפים ג' 27

 בקבע, י"א שיברך.
אם אין אוכלים שם, הרי הם כבתי מדרשות. ואם  28

 אוכלים שם בקבע, הרי הם כבית רגיל.
דין החנויות נתבאר בשו"ע רפ"ו סעיף י"א ונו"כ שם.  29

וה"ה משרדים. ומצינו שם מחלוקת בזה, וספק ברכות 
 להקל.

צחק ח"י סי' צ"ו. ושבט הלוי ח"י סי' ד'. כתבו מנחת י 30
שלא לברך במחסנים, ואף שרבים סוברים לברך, מ"מ ספק 

 ברכות להקל.
בעה"ב עצמו אינו גר שם, אך הוא משמש אותו לצורך  31

אחסנת אנשים. י"א שחייב ק"ו ממחסן. ויש פוטרים. 
ופשיטא שהחפצים הנמצאים שם המיועדים לשמש את 

בטלים לאנשים עצמם. עיי' בערוך המתגוררים שם, 
השולחן רפ"ו ג', י"ח, מ"ח. אג"מ ב' קמ"א, שבט הלוי ב' קנ"ו. 

 תשובות והנהגות א' תר"נ.
 סי' רצ"א סעיף ב'. וברכי יוסף שם. 32
ובגמ' ב"מ ק"ב ע"א איתא מעשה באחד שנטל המזוזה  33

בידו ויצא, וקבר אשתו ושני בניו. וכיון שיש בו סכנה, כל 
 רא.ספק לחומ

והניח שם המזוזה, הדר שם אחריו משתמש בו, 
 . 34הרי הוא חייב לשלם לו דמי המזוזה
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פסקי הלכות מגאוני הזמן בעניני 
מתוך הספר  .חופשה, קיץ ו'בין הזמנים'

 דקייטא' 'שלהי
א( הנוהג להתפלל כותיקין בכל יום ורוצה 
לחדול ממנהגו, לא מועיל לו במה שמתיר את 
נדריו בערב ראש השנה, וצריך להתיר הנדר 
בפני שלושה. אך הנוהג להתפלל כותיקין רק 
יום אחד בשבוע או בתקופת "בין הזמנים" בלבד, 
לזה די בהתרת נדרים של ערב ר"ה )מרן הגרש"ז 

 צ"ל(.אוירבך ז

ב( תפילה בשעה שהצבור מתפללים, עדיפה 
על תפילה בבית הכנסת ביחידות )מרן הגרש"ז 

 אוירבך זצ"ל(.

ג( אין מדרך כבוד להתפלל כשלובש את 
מעילו על כתפיו, שהרי גם העומד לפני שר לא 
היה עושה כן )מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל(. וביד 
שמניח בה תפילין אין צריך ללבוש המעיל 

שהתפילין מונחות על היד )מרן הגרי"ש בשעה 
 אלישיב זצ"ל(.

ד( המתפלל והגיעו הצבור לקריאת התורה, 
אסור להפסיק תפילתו כדי לשמוע את קריאת 
התורה, שזה הפסק גדול כל כך שאינו ראוי 
להפסיק בשבילו באמצע התפילה ואין צריך 
להשלים אחר כך לשמוע הקריאה אלא אם כן 

 הגרש"ז אוירבך זצ"ל(. חפץ בהידור מצוה )מרן

ה( כשצריך שומר לתפילתו ואין לו, אין 
מועיל שיעשה סימן בבגדיו שיזכירו להתפלל, 
כגון שמניח את שעונו על ידו השניה. אבל 
שעון מעורר שבודאי יזכיר לו, מועיל )מרן 

 הגרש"ז אוירבך זצ"ל(.

ו( כשיש רק מנין אחד בעיר ובו מתפללים 
נו של המג"א תפילת שמונה עשרה אחר זמ

ולפני זמנו של הגר"א ובעל התניא, יקרא קריאת 
שמע על תנאי שאם ההלכה כהמג"א יוצא י"ח 
בזמנו דהמג"א ויתפלל בצבור ולא ביחידות, כיון 
שמנהג העולם כהגר"א ז"ל )מרן הגרש"ז אוירבך 

 זצ"ל(.

ז( המקבל עליה לתורה במקום שנוהגים 
כות לקרוא בהברה אחרת ממנהגו, יברך את הבר

בהברה הנהוגה באותו מקום תפילה )למשל 
בהברה ספרדית או תימנית( )מרן הגרש"ז 

 אוירבך זצ"ל(.
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מאוד יקרה. ואם אין השוכר רוצה לשלם דמיה, רשאי 
להורידה ולהשיבה לבעליה. ועיי' שבט הלוי ב' קנ"ט וחלק 

 ו' רמ"ז.



ח( המתפלל בהברה ספרדית, יכול לקרוא 
בתורה בהברה אשכנזית לצבור המתפללים 

 בהברה אשכנזית )מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל(.

ט( המתפלל בנוסח אשכנז ואמר 'עלינו 
ת 'ובא לציון' והצבור לשבח' כמנהגו לאחר אמיר

המתפלל בנוסח ספרד אומר 'עלינו לשבח' 
כשהוא עומד באמירת 'אין כאלוקינו', אינו צריך 
להפסיק לאמירת 'עלינו', כיון שעוסק בתפילתו. 
אך לכתחילה צריך להקפיד להתפלל כהצבור 

 )מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל(.

י( עדיף להתפלל מנחה עם חזרת הש"ץ, אף 
אותה לאחר שקיעת החמה כשהש"ץ יאמר 

מאשר להתפלל מנחה קצרה, )ועיין שלהי 
דקייטא בזה(. אך אם המנין קבוע עדיף 
להתפלל מנחה קצרה בין בחול ובין בשבת )מרן 
הגרש"ז אוירבך זצ"ל. ועיין קובץ מבקשי תורה 
כרך ג' קובץ ט"ו בפסקי הגרשז"א ובקובץ טז 

 עמוד תסו(

מרו הנוסעים מבני ברק לירושלים יא יא(
תפילת הדרך בלא שם ומלכות )שמעתי ממרן 

 הגרש"ז אוירבך זצ"ל(.

המילגה הניתנת לבני ישיבות  יב(
ב"ישיבת בין הזמנים", שייכת להוריו )מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שמעתי מנכדו ידי"נ 

 הרה"ג רבי אריה ליב רימר שליט"א(.

לחיזוק והתעוררות אפשר לשמוע  יג(
מרן הגרי"ש אלישיב שירים מפסוקים מהתנ"ך )

 זצ"ל(.

מצות לויה לאורח אינו אמור באיש  יד(
לאשה ואשה לאיש, ובקרובי משפחה אפשר 
שיש להקל בזה )מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 

 ועיין שו"ת תורת הדרך להגר"מ גרוס שליט"א(.

מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל הקפיד   טו(
ביותר שלא יגזלו מהמדינה, משום חילול ה', 

)שמעתי מבנו הגר"ע  הדורי לא בעינן"מ לאומ
אוירבך שליט"א(, וכששמורות הטבע וכדו' 

האחראים והממונים לכך  ל ידישופצו ותוחזקו ע
ע"י המדינה, אסור לגוזלם וחייבים לשלם דמי 

 כניסה בכל מקרה )מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל(.

מעשה בבן תורה יקר שאביו בקשו  טז(
" לפרנסת בני לעבוד עימו כל ימי "בין הזמנים

משפחתם למעט מזמן קביעת עתים לתורה, 
ושאל  את הגרי"ש אלישיב מה יעשה, שהרי 
חשקה נפשו בתורה ורוצה ללמוד יותר, והשיב 
לו הגריש"א שאם אביו רוצה שיעזור לו לתועלת 
פרנסתם ולמחייתם, שילך לעבוד בימי "בין 
הזמנים", וכן הורה לו מו"ר המשגיח הגר"ג 

 איזמן זצ"ל.

לגבי טיולים לילדים אמר מרן הגרש"ז  יז(
אוירבך: "וכי ב'עץ חיים' לא יצאו לטיול?! הלכו 
לקבר רחל עד בריכת שלמה בלווית הגרי"מ 
טיקוצינסקי זצ"ל". והוסיף הגרש"ז: "וכי 

 כשמסתכלים בעיתון אין זה טיול!?"... 

הגדרת דברי הרמ"א או"ח תק"ס שאין  יח(
ה דרגילות היינו לשמוע ברגילות כלי שיר, נרא

אחת לשלשה ימים )מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל, 

הרה"ג רבי יהודה זאב וויס  דישמעתי מידי
 שליט"א(.

לסביבות ארץ ישראל אפשר לצאת  יט(
ולטייל ע"מ לשוב במהרה )מרן הגרש"ז אוירבך 
זצ"ל, שמעתי מהגרי"י נויבירט זצ"ל. וראו בס' 
שלהי דקייטא ובס' ויאמר שמואל בהרחבה 

ין זה ובמאמרי "ראש הנקרה והארץ בענ
 המובטחת", אלעד תמוז התשע"ג(.

הטסים בטיסה בשמי הארץ, אסורים  כ(
לטוס מעל הר הבית. וכמו"כ אסור לסייע לגוי 
להעביר מטוס מעליו למרות שישראל לא טס בו, 
מכיון שקדושת ההיכל והעזרות עולה עד לרקיע 
 )הגר"מ גרוס שליט"א בקונטרס תורת הדרך פ"ג

 קנין תורה ח"ג(.  ו"תסעיף ט"ו ועיין ש

לכתחילה יש להמנע מלטוס במוצ"ש  כא(
במטוס שהגיע לשדה התעופה בשבת גם כשלא 
עושים בו שום עבודות לצרכי הנסיעה ואף 
לאחר זמן של בכדי שיעשו דאפשר שאם לא 
יסעו לא תהיה נסיעה זו ומסייעו בזה )מרן 

תן ח"ב סי' הגרי"ש אלישיב זצ"ל. ועיין שו"ת יד נ
 יא(.

כב( מותר ללבוש טלית קטן על בשרו ולא 
תשיב ביזוי מצוה שהרי לובשו כדרך שלובש 

 שאר בגדים )מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל(. 

אין ראוי לנסוע ביודעין למקום שאין  כג(
בו מנין לתפילה, אלא אם כן נוסע לצרכי 
בריאות, פרנסה או מצוה )מרן הגרש"ז אוירבך 

 שלהי דקייטא בהרחבה(. פרזצ"ל, וראה בס

השוהה זמן קצר במקום מסוים כגון  כד(
לנופש יתכן שאין צריך לקבוע לו מקום 
לתפילתו )שמעתי ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי 

 שליט"א, ועי' שלהי דקייטא(.

עדיף להתפלל בנחת במנין במקום  כה(
שאינו בית כנסת מאשר במרוצה במנין בבית 

"ח קניבסקי כנסת )שמעתי ממו"ר מרן הגר
 שליט"א(.

קריאת התורה היא חובת צבור  כז(
והמתפלל ביחידות אינו צריך מעיקר הדין 
לטרוח ולילך לשמוע קריאת התורה, וכן הורה 
החזו"א. ומ"מ ראוי לכל אחד להשתתף עם 
הצבור בקריאת התורה )שמעתי ממרן הגר"ח 

 קניבסקי(.

באופני איסור  (או"ח תקס)עיין רמ"א  כח(
י שיר והסתפקתי האם במחנות קיץ שמיעת כל

וכדו' שמעוררים בבוקר את החניכים ע"י 
מנגינות הנשמעות במערכת כריזה ועושים כן 
משום שרעש המנגינות מעורר ביותר, ולא 

אפשר ואין  ם כןמשום המנגינות והשירה, וא
בזה איסור שמיעת כלי שיר כדרך בני מלכים, 

ר לי הגר"ח קניבסקי שאכן ואולי אפש תבוכ
 כדברינו.

אין לאדם לקבוע עצמו סתם לשמוע  כט(
זמרה כגון בערבי שירה וכיוצ"ב, שאין הדבר 

ולבני תורה המדקדקים  ,פשוט כלל להיתר
במצוות ראוי לחוש שלא לשמוע קלטות שירים 

אם לא בשמחה של מצוה )מרן הגרש"ז אוירבך 
 זצ"ל, ועי' שלהי דקייטא בהרחבה(.

ויושבות כנגדו הנוסע בתחבורה ציבורית  ל(
נשים שאינן לבושות כראוי, לא ידבר בד"ת אלא 
יהרהר בלבד או יעיין בספר בלא להוציא 

 הדברים בפיו )מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל(.

בדין פושט הציצית בזמן שהותו בים  לא(
על מנת לשוב וללובשה לאחר הרחצה, סיפר מרן 
הגראי"ל שטינמן שהחזו"א זצ"ל פשט את טליתו 

ת מוסף ביום הכפורים ולאחר אחר תפיל
שעתיים ומחצה התעטף שוב ולא בירך עליה, 
מספק שמא לא חשוב עדיין לזמן מרובה שיש 

להשיבה  ל מנתלברך עליו כשפושט טליתו ע
 רסא(. ')ועיין בשלהי דקייטא עמ

כשמנו חז"ל את יורדי הים בין אלו  לב(
הצריכים לברך ברכת הגומל, תיקנו כן להנכנס 

השוחה בקרבת  ה שאין כןממש, ומ לתוככי הים
שאירע מקרה של כהחוף שאינו מברך. אולם 

בודאי שעליו  ל"עכמעט טביעה בתוככי המים 
 לברך )הגרי"ש אלישיב(.

מספק אין לברך ברכת "עושה מעשה  לג(
בראשית על ים המלח", אף שבמסכת בבא 
בתרא )עד, ב( נאמר שימה של סדום מקיף את 

דו מזמן בריאת ארץ ישראל, ומשמע שיסו
א, ואפשר יצמכלל ספק לא  כל מקוםמשהעולם, 

אין ליטול  ןכ שים המלח נוצר לאחר מכן וכמו
מלח סדומית  שהם ,מים אחרונים ממי ים המלח

 )הגרי"ש אלישיב(

לד( מותר לצלם שמש לאחר שהתחילה 
שקיעתה משום שכך אינו מצלם צורת שמש 

הי שלמה )מרן הגר"נ קרליץ שליט"א. ועיין בשל
 .רצ"ו( 'דקייטא עמ

 

 גנוט ברוך שמואל רבי ג"לתגובות: הרה

, דקייטא שלהי, משנת תפלין ס"מח, א"שליט

  שמואל. )אלעד( ויאמר

 פרחים לתורה
מושגת רק לאחר  –יראת הרוממות 

 שעסק בתורה
ְשָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך שֵֹאל מֵ  י ְוַעָתה יִּ ָםְך כִּ עִּ

ְרָאה ֶאת ה' ֱאלֶֹקיךָ  ם ְליִּ ָלֶלֶכת ְבָכל ְּדָרָכיו  אִּ
ְבָך ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ְבָכל ְלבָ 

 ּוְבָכל ַנְפֶשָך )י, יב(

סוק זה, שאלו חכמינו )ברכות לג:(: וכי על פ
יראת שמים היא דבר קטן?! ותרצו, כן! לגבי 

 משה רבינו, דבר קטן היא.

ומפורסמת השאלה, הרי משה אמר פסוק זה 
כלל ישראל, ואצלם יראת שמים אינה דבר כה ל

 קטן וקל להשגה!

ועוד, הרי הוא לא דרש מהם רק ליראה את 
ה', אלא ממשיך ודורש מהם גם לאהבה אותו 

 וללכת בכל דרכיו?!

דוד המלך אומר "ראשית חכמה יראת ה'" 
)תהלים קיא, י(. מכאן לומד בעל מאור ושמש 

ריך שעיקר התחלת עבודת ה' היא היראה, שצ



להיות ירא שמים לפני שעוסק בתורה, שהיא 
 החכמה.

 יראת העונש מביאה ליראת הרוממות  
)שבת לא.( אומרת: אמר רבה בר רב  ראהגמ 

הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת 
שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות 
הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, איך 

, חבל על מי שאין לו יכנס?... מכריז רבי ינאי
 דירה, ועושה שער לחינם. 

דברי חז"ל אלו תמוהים מאוד, שבתחילה 
אומר רבה בר רב הונא שיראת שמים היא 
המפתח החיצון, ואילו רבי ינאי אומר שהיא 

 המפתח הפנימי. ומה האמת? 

מבאר המאור ושמש, שבתחילת לימוד 
התורה וקיום המצוות צריך אדם לשים נגד 

ראת העונש, שאם יעבור, יענש עיניו את י
חלילה ביסורין. יראה זו, היא השער דרכו יכנס 
לעבודת ה', ובלעדיה אי אפשר, כמו בנין שחסר 

 לו היסוד. 

לאחר שזכה ליראת העונש, יזכה לאהבת ה' 
 ומשם יגיע ליראת הרוממות.

הזוהר הקדוש אומר "לעולם יכנס אדם בשני 
פתחים ואחר כך יתפלל". כוונתו לשני הפתחים 

 שהזכרנו, יראת העונש, ואהבת ה'. 

 יראת הרוממות היא השער הפנימי ביותר
התורה  –נמצא אם כן שלגבי יראת העונש 

אמר רבה בר רב  היא שער פנימי ממנה, ולכן
מים, הונא שמי שיש בו תורה ואין בו יראת ש

דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, 
וחסרים לו המפתחות החיצוניות של יראת 

 העונש.

אבל רבי ינאי מדבר על יראת הרוממות, 
שהיא מגיעה אחרי שכבר עוסק בתורה. על זה 
הוא אומר שהתורה היא השער לפני שמגיעים 
ליראת הרוממות. ומה שאמרו חכמינו )אבות 

ר ירא חטא", כוונתם פרק ב משנה ה( "אין בו
 –ליראת הרוממות, כי רק אחר שעוסק בתורה 

 יכול להגיע אליה.

ְוַעָתה ובזה יתבאר הפסוק שפתחנו בו "
ם י אִּ ָםְך כִּ ְשָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך שֵֹאל ֵמעִּ ְרָאה  יִּ ְליִּ

ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ָלֶלֶכת ְבָכל ְּדָרָכיו", כלומר 
את יראת כשתתחיל ללכת בדרכיו תקדים לזה 

העונש, ועל ידי זה תגיע לידי "ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו 
", יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשךָ קֶ ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאלֹ

 וממילא תבוא ליראת הרוממות.

ועל זה שאלה הגמרא, האם יראת העונש 
לגבי משה כן, כלומר  –היא דבר קטן?! ותרצה 

, לאחר שהשיג משה רבינו את יראת הרוממות
הבין שיראת העונש היא דבר קטן אצל כלל 

ומסיים המאור ושמש: באמת נקל הוא  ישראל.
 להשיג אותה לכל מי שיחזור אחריה.

יתן ה' שנזכה לעלות מיראת העונש ליראת 
ָלֶלֶכת ְבָכל הרוממות ונזכה לקיים את הפסוק "

יָך ְבָכל קֶ ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאלֹ
 "!שבת שלום ומבורך!ָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשךָ לְ 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 צירופי אותיות
י הצרופים ״ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא ע

וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי  והגימטריאות והתמורות

וראשי פסוקים וסופי פסוקים ודלוג אותיות וצירוף  תיבות

מורה על כבוד  ׳וכו לאין סוף פ דרכים אלו״יתחלפו ע ׳וכו אותיות

וקיבלה כל הצרופים שיכולים להיות  התורה ומעלתה שנתגשמה

 (סח 'ב עמ״פרדס רמונים ח) בעולם

ע"י האמונה שמחחדש בכל רגע בחיות 
 חדש, נטהר מעוונותיו והוא אך שמח

ם ָשכַֹח   , יט(ח)ְוָהָיה אִּ

 אתא (ג"מב פ בראשית רבהדרש )מאיתא ב
מואל ב"ג ועבד פלגא בכל מקום שנאמר רבי ש

 ע"כ   ויהי משמש צרה והיה שמחה

ולפי"ז הכלל צ"ב מה השמחה באם שכח  
 אתמהה

ונראה לפרש ע"פ מש"כ רבינו הרה"ק 
מבארדיטשוב זי"ע לבאר דרך התשובה השלימה 

במדרש  איתא ד"ה השיבנו( מגילת איכהוז"ל )
כך  ו)ב"ר כא( אין ועתה אלא תשובה, ופירוש

וא, משום דכל אדם ואדם מישראל מחיוב ה
שבכל רגע ורגע מקבל להאמין באמונה שלימה 
כמו שדרשו )ב"ר יא(  חיות מהבורא ברוך הוא

כל הנשמה תהלל כל נשימה ונשימה תהלל י"ה 
)תהלים קנ,ו( שבכל רגע החיות רוצה לצאת מן 
האדם והקדוש ברוך הוא שולח לו בכל רגע 

י תשובה לכל אדם, חיות חדש. נמצא לפי זה מהנ
בריה כי בעת שעושה תשובה מאמין שהוא כעת 

ובזה השם יתברך ברוב רחמיו אינו  חדשה
מזכיר לו עונות הראשונים. אבל אם חס ושלום 
אינו מאמין בזה חס ושלום לא מהני התשובה. 

אין ועתה אלא תשובה, כיון  דרשוזה פירוש המ
שהוא מאמין שהוא עתה בריה חדשה מהני לו 

ה. וזהו פירוש הפסוק השיבנו ה' אליך תשוב
ונשובה, ואיך נשובה חדש ימינו כקדם, ובו 
יבואר הגמרא )סנהדרין צח.( אימתי אתי מר 
אמר לו היום כו'. היום אם בקולו תשמעו, 
כשתהיו על בחינה הזאת שבכל יום נעשה בריה 

  עכ"ל חדשה

וכן כתב בספר מאור עינים שעיקר התשובה 
לה מבחינת הזמן להבין הוא לבא בדעתו למע

שאין זמן רק ברגע אחד נעשה כבריה חדשה 
  (מאור עינים שיר השיריםהולדה מחדש וז"ל )

מי שידמה בדעתו שתשובה תלויה בזמן אין 
שיאמין באמונה שבלי  שצריךזו תשובה שלימה 

זמן יתוקן הכל וזה שאמרו רז"ל ואם לא עכשיו 
אימתי הכוונה אם יעלה בדעתך שלא תוכל 

קן עכשיו מפני שהרהור אינו מועיל כי אם לת
צריך זמן רב לתקן מה שעיוות אם כן אימתי 
תתקן כי לעולם לא יתקן אף אם ישוב כחול 

 יןהים שאין זו תשובה כלל כיון שאינו מאמ
שהתשובה היא למעלה מן הזמן שברגע יתוקן 
הכל. והנה למען לא ישיב האדם אל לבו לאמר 

ל בפחיתות איכה יתוקן מה שקילקל ונפ
המדריגות על ידי הרהור לבד אמר הכתוב )דברי 
הימים א, כ"ח ט'( דע את אלהי אביך ועבדהו כי 
יש לאדם ליקח ראיה מהולדתו ממוח האב 

היה כלא היו  סרוחהשנמשך הזרע ונעשה טפה 
והקודשא בריך הוא יצרו וגדלו ועשאו שי מאין 
ואם כן מאי דלא הוי הוי מה דהוי לא כל שכן 

 עכ"ל קלקל האדםאף ש

 ,העולם השכחה היא חסרון גדול וכן אצל
כי אם  ,יש בהשכחה מעלה גדולהאיתא שאבל 

לא היתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום 
דבר בעבודת ה' אם היה זוכר כל מה שעבר לא 

לעבודתו יתברך בשום  תרומםהיה אפשר לו לה
אפן, גם היו מבלבלים את האדם מאד כל 

יו. אבל עכשו על ידי שעוברים על בריםהד
הדרך שכל מה  . ואצלוהשכחה נשכח מה שעבר

שעבר והלך, נפסק והולך לחלוטין ואינו חוזר 
בדעתו עוד כלל. ואינו מבלבל כלל עצמו עוד 

זה הוא דרך  וענין .במה שכבר עבר והלך וכו'
ב ועצה טובה גדולה מאד בעבודת ה', כי על פי ר

מאד  יש להאדם בלבולים רבים וערבוב הדעת
ממה שחלף ועבר. בפרט בשעת התפלה, שאז 
באים עליו כל הבלבולים ומערבבים ומעקמים 
את דעתו ממה שכבר עבר. לפעמים יש לו 

ביתו  עסקיבלבולים מענין המשא ומתן שלו ו
וכיוצא, באשר כי לא טוב עשה בענין זה וכיוצא 
וכך היה צריך לעשות וכיוצא בזה הדבר. ויש 

בודתו בתורה או בתפלה שמבלבלים אותו בעת ע
וכיוצא, בהפגמים שפגם מקדם באשר שבענין 
זה לא עשה כהגן נגדו יתברך וכיוצא בזה הרבה 
מאד. כאשר ידוע לכל אדם בעצמו. על כן 

עצה טובה גדולה מאד לזה, שתכף  יאהשכחה ה
ומיד שחולף ועובר הדבר, יעביר ויסלק אותו 
מדעתו לגמרי, ויסיח דעתו מזה לגמרי. ולא 

תחיל לחשב עוד במחשבתו בענין זה כלל. והבן י
 .הדבר היטב, כי הוא דבר גדול מאד

ְמָך  ועד"ז נראה לפרש הכתוב י שִּ ' הָקָראתִּ
בֹור ַתְחתִּ  ( כי הנה זה הערת נה ,איכה ג) יותמִּ

השכל שאפשר להתחדש ולהתחיל מחדש בכל 
רגע אף מבור תחתיות זה ההערה מאיר מצד 

הו"ה כל הויות והיינו שם הויה ב"ה שפירושו מ
בתמידיות )וע"ד מה שפירש הבעש"ט זי"ע 
לעולם הוי"ה דברך נצב בשמים פי' שלעולם דבר 
ההוי"ה )שאמר יהי רקיע( עומד בשמים 
להחיותו( וע"כ הרי מקבל האדם בכל רגע חיות 
חדש ואפשר להתחיל מחדש ממש גם בבור 

)מלשון קריאה ועיון(  קראתיתחתיות וזמ"ש 
 . וק"ל.מבור תחתיות שמך הוי"ה

ועפ"י רוב האדם הוא כמו בתוך שק בתוך 
המחשבות על העבר בין בעניני הגוף שמתחרט 
על דברים שעשה או דבר ובין בעניני הנפש. 
אבל כשיוצא מזה השק בהבנה של הוי"ה מהוה 
כל הויות בכל רגע מחדש אזי יש לו שמחה 

פתחת שק"י וזמ"ש דוד המע"ה )תהלים ל( 
הר"ת  שק"יכשפותחים את ה ח"הותאזרני שמ

 – שמח"הה אזי ותאזרני -ו-'ה-י'מך ש'ראתי ק
'בית כי עיקר ה'נוכת ח'יר ש'זמור מושמחה ר"ת 

המזמור שיר הוא ע"י התחדשות הבית שהוא 
הגוף הנרתיק להנשמה )יעויין פי' המלבי"ם שם 

והיינו בהבנה כי גם הגוף  –דבית כינוי להגוף 
 וק"ל מתחדש בכל רגע בחיות חדש(



)דברים אך שמח הוא אתוון  אם שכחוע"כ 
 אך שמח אזי הוא  אם שכחטז טו( כי ע"י בחינת 

)אם  אם שכח)לשון שמחה(  והי"הוזמ"ש 
 ישכח תמיד מהעבר(

)וזה מה שמסיים תשכח את הוי"ה אלהי"ך 
)מהוה  הוי"הר"ל העצה לזה תשכח )תמצא( את 

ר"ת א'תה ה'ראת ל'דעת כ'י  אלהי"ךכל הויות( 
'ויה ה'וא ה'אלהים )דברים ד לה( ר"ל כי גם ה

הטבע הוא אור ההוי"ה ב"ה מהוה כל הוית 
 וק"ל(

שהוא  והי"ה הוא אתווןה -ו-ה-יוע"כ אתוון  
יש בחינת  ה-ו-ה-ילשון שמחה כי ע"י בחינת 

 וק"ל והי"ה

 יהו"ה)לשון שמחה( עי"ז  והי"הוכן ע"י 
"ר סימון א (ח"ה פפ"רבה דברים ) וכמ"ש במדרש

בי יהושע בן לוי כל מי שבוטח בהקב"ה בשם ר
זוכה להיות כיוצא בו מנין שנא' )ירמיה יז( ברוך 

ע"כ הרי דע"י  'ה' והיה ההגבר אשר יבטח ב
הבטחון השמחה )והיה( ביהו"ה נעשה בעצמו 
בבחינת אור הוי"ה וע"ד אמרם עתידין צדיקים 
להקרא בשמו של הקב"ה וזמ"ש ברוך הגבר אשר 

והיה כי ע"י בחינת  הוי"ה והי"היבטח בהויה 
 וק"ל הוי"הנעשה 

נמצא  ו זוידוע בכתב האר"י דאות ח' הוא 
 וק"ל זה שמוהוא צירוף  שמחהדתיבת 

ונ"ל דע"כ תיבת אם שכח נמצא בפרשת 
ר"ל  ראהותיבת אך שמח נמצא בפרשת  עקב

)הסוף והתכלית תמיד ראה ולא  עקב ראהה
אזי  אם שכחלהיות תמיד פניו לאחור( בחינת 

 וק"ל      אך שמחיהיה 

 

* 

מנת שאני  וכן אמרו ז"ל )קידושין מט:( על
שמא הרהר צדיק אפילו רשע גמור מקודשת 

ע"כ הרי רואין מזה דברגע אחד  דעתותשובה ב
אפשר להתחיל מחדש כצדיק גמור וק"ל ועד"ז 

' ֶאל הַוּיֹאֶמר  (שמות טזנראה לפרש הכתובים )
ְשמֹ ְצֹוַתי ְותֹורָֹתי ְראּומֶשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתם לִּ  ר מִּ

י  וגו' ע"ד המבואר בספה"ק  תַהַשבָ ' ָנַתן ָלֶכם הכִּ
דעיקר התרחקות האדם מהשי"ת שממאן לשמר 
 מצותי ותורותי הוא רק ממרה שחורה שמתיאש

' ֶאל מֶשה הַוּיֹאֶמר (  וזמ"ש תקצג)יעויין ח"מ 
ְצֹוַתי ְותֹורֹתָ  ְשמֹר מִּ י ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתם לִּ ' הי ְראּו כִּ

 הוי"הר"ל ראו )הבינו( כי  "תַהַשבָ ָנַתן ָלֶכם 
ר"ת  השב"ת( נתן לכם כל הויות מהוה)בחינת 

 'דעתו וק"ל.ב'שובה ת'רהר ה'מא ש

 

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

 

לתגובות: הגה"ח ר' יואל טייטלבוים שליט"א, 

  מח"ס 'כבודו מלא עולם' ושא"ס )ויליאמסבורג(

 

 קרסים
 מאמר רביעי –"החיבור לשבת" 

 

 שותף למעשה בראשית
אמר רב המנונא כל המתפלל בערב שבת 
ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה 

 שותף להקב"ה במעשה בראשית )שבת קי"ט:(

הכי מצאנו כזאת באחת מכל מצוות התורה, 
ומהי אכן  שנעשה שותף לקב"ה במעשיו?

ותף, הרי לא היה משמעות הדברים שנעשה ש
 שותף לקב"ה בבריאת העולם?

הדברים יובנו היטב לפי מה שהתבאר 
במאמרים הקודמים כי בשבת שני חלקים, 

, מהות יום השבת אצל הקב"הוהחלק האחד הוא 
כי יום גדול וקדוש הוא, יום של ברכה שפע 

כי בו שבת מכל מלאכתו אשר וטובה, ומדוע? 
 ברא אלקים לעשות! 

כנעשה שותף לקב"ה  מעתה האין זה
במעשה בראשית? הלא כמשל שהובא בגיליון 
הקודם למלך שעושה סעודה גדולה ומזמין 
מוזמנים מיוחדים ויחידים לשמחתו, הלא כל מי 
ששמח ומשתתף איתו ביומו הגדול והקדוש, הרי 
הוא כאילו נעשה שותף למלך במעשיו, ואם כן 
כל מי שאומר ויכולו ומעיד כי ביום השביעי 

ת וינפש, נעשה שותף למעשה בראשית שב
בהיותו משתתף במנוחה ובברכה שחלה מאז 

 מעשה בראשית.

 הציפיה לשבת קודש
לפי הדברים הנ"ל יובנו מאד כל העניינים 
של כבוד השבת שמצאנו בשבת דיקא. וזה לשון 

...איזהו כבוד? זה הרמב"ם בהלכות שבת: "
שאמרו חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו 

רגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד השבת, ו
ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מייחל 
להקבלת פני שבת כמו שהוא יוצא לקראת 

 .המלך"

יכול להזכיר לכל אחד את  זהתיאור 
 ספר את הדקות איךיום נישואיו, הציפייה ל

מייחל ומצפה  ,בהתרגשות, ישב בכובד ראש
 לרגע הגדול.

מיוחד מאד, יום אכן שבת קודש הוא יום 
של שפע ברכה וקדושה מאת האלקים, כי בו 
שבת מכל מלאכתו, והוא הנחיל לנו את היום 
הגדול הזה. נדמה נא את עצמנו מוזמנים לכבוד 
מסיבת יום ההצלה וכדו' של אחד מגדולי הדור 
אשר כל הארץ משחרים לפתחו, האם לא נחוש 
כבר מצהרי אותו היום התרגשות וייחול לקראת 

רוע הגדול? וכאשר אנו יודעים כי אנו מן האי
המוזמנים היחידים לאירוע ההיסטורי 

 והמרגש?... 

וזה לשון הכוזרי בדברו על מצות השבת: 
"ואין כניעתך בימי התענית קרובה יותר קרובה 
אל האלוקים משמחתך בימי השבתות 
והמועדים כשתהיה שמחתך בכוונה ובלב שלם... 

המצוה בה שתשמח במצוה עצמה מאהבתך 

כאילו אתה בא ושתכיר מה שהיטיב לך בה, 
 ."וטובו באכסנייתו, קרוא אל שולחנו

 תוספת שבת
על פי הדברים האלה נבא להבנת העניין 
הגדול של תוספת שבת, והסגולות הרבות 
והנדירות שנקשרו להקדמת קבלת שבת. כי אכן 
כן, השבת היא מקור הברכה, בו תתברך 

ישראל עם סגולתו,  האנושות כולה, ובפרט עם
להם הנחיל את יום השבת למנוחה. אמור מעתה 
כי כל מי שמחבב את השבת, מכבד אותה, ויושב 
בכובד ראש ממתין ומייחל לקבלת פני המלך, 
הרי בזה מראה בנפשו שותפות אמיתית עם 
הקב"ה ושמחה במתנתו, ומכין בנפשו את 

 הכלים לקבלת רוב שפע ברכה וטובה.

 

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

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 נוי סוכה במנורות שיוצרו ליום אידם
יא תֹוֵעָבה ֶאל ֵביֶתָך )ז, כו(  ְולֹא ָתבִּ

מנורות וקישוטים הנעשים  בימינו יםמצוי
ליום אידם של הגוים, והפוסקים האריכו לדון 
אם מותר להשתמש בהם לנויי הסוכה. 

חרונים כתבו להקל לתלות קישוטין אלו והא
ונימוקם הנכון עימם על פי  ,שנעשו ליום אידם

 ההלכה. 

עז(: קישוט  'וכתב בחזון עובדיה )סוכות. עמ
הסוכה ונויה בדברים שמייצרים העובדי כוכבים 

נראה ד'הזמנה לאו מילתא היא'. וכו', ומזלות 
"ח ואלק ואף בגדולה מזו כתב החתם סופר )ח

"ש. ובפרט שקישוטים אלו ילהתיר. ע מב( 'סי
נעשו בבתי חרושת למוכרם לכל דורש, ואין 

 בהם מגע יד אדם ואין כאן מחשבה הפוסלת. 

נז(  'ב סילק וכן פסקו בשו"ת שבט הלוי )ח
 "ש.יירטו(. ע 'ובשו"ת שבט הקהתי )ח"ב סי

 הרחק מן הכיעור
והנה הגם שהדבר מותר, אכן, בימינו לא 

רים אחרים. ומה לנו להקל חסרים קשוטים וציו
להסתמך על ההיתר ולתת מקום זכרון לכופרי 

ל יתברך, ועיין שבת )דף קטז.(, ועל כגון זה -הא
יש לומר 'הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא 
פניך'. ובזה גם אילו תביא לרב גדול וחסיד דבר 

 כזה הירצך או הישא פניך הלא לעלבון יחשב. 

 'לחן ערוך )סיוזה כדמיון להא דאיתא בש
יב(: עכבר שנמצא בשמן של בית  'קנד סעי

הכנסת אם הוא מאוס אסור להדליקו בבית 
הכנסת. והכא נמי מאוס זכרון יום אידם. והגם 

 שיש לחלק כמובן. 

יא( לענין  'ועיין עוד בשלחן ערוך שם )סעי
אף על פי שמותרים  ,נרות של עבודת גלולים

והכי  ,"שיעלהדיוט אין להדליקם בבית הכנסת. 
נמי סוכה הקדושה דומה לקדושת בית הכנסת, 

נו אליעזר פאפו זיע"א בספר פלא יכמו שכתב רב
יועץ )ערך סוכה( ועיין בספרי אור שבעת 

 הימים חלק א' )פרק א סעיף ד(. 



ושוב ראיתי גם בספר סוכה כהלכתה )עמוד 
( שהביא להקל כמו שכתב בשערים 37

נטרס אחרון המצויינים בהלכה )סימן קלד בקו
ס"ק יב(. וסיים הרב שם: ומכל מקום ראוי 

 להתרחק מדברים כאלו. 

ועוד ראיתי אחר כך שאמר הגרי"ש אלישיב 
שמכוער הדבר להשתמש בהם לנוי סוכה! אך 
מותר להשתמש. עכ"ד, והביאותיו בספר אור 

(. אשר 37שבעת הימים חלק שני )פרק א הערה 
ם על כן ירחיק היהודי מלהשתמש בקישוטי

 המיוצרים עבור חגם. 

וה' ברחמיו יגאלנו גאולת עולם ויזכנו 
 .לסוכת עורו של לויתן. אמן

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

 

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

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

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו 

 ?יפהא –על הארץ 
 'ַעל' ֱאלֶֹקיךָ ָבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת ה' ְוָאַכְלָת ְושָ 

 )ח, י( ָהָאֶרץ ַהטָֹבה ֲאֶשר ָנַתן ָלךְ 

האין זו מצוה התלויה בארץ? הרמב"ן מפרש 
הפסוק כהבטחה: כאשר תזכרו עבודת פשטות 

מצרים ועינוי המדבר, וכאשר תאכל ותשבע 
]בשבתכם עליה[ את  עליהבארץ הטובה תברך 

שזו מצוות עשה, ּוֵבַרְכָת ה'.  ורבותינו קבלו 
ציווי, לברך לה' בכל עת שתשבע, על השֹובע 

על הארץ הטובה כו' והנה חיוב המצוה הזאת ו
 בכל מקום.

 יושבי הארץ בלב ונפש
יהודים מברכים ומודים ומשבחים לה' יום 

אלפי שנות גלות וריחוק מקום, על המתנה  ,יום
הנפלאה של ארץ ישראל! האם אפשר להודות 

  ל לב על מתנה שאין לך?בכ

הם לא ראו אותה ולא אוכלים מפירותיה 
כבר דורי דורות, ולא רק שמתפללים לחזור, לא 

עליה! על  מודיםרק מתגעגעים אליה, אלא 
בה ולשבוע מטובה! לדּור הארץ שניתנה לנו 

היש לך עם 'יושבי ארץ ישראל' בלב ונפש גדול 
 מזה? 

ימו את חוזר הפסוק לפשוטו: כשתקי ם כןוא
מצוות ברכת המזון ותברכו תמיד, גם בכל 
מקומות פזוריכם, על המתנה הטובה של ארץ 

 ישראל, הרי אתם כיושבים עליה!

 אלה הדברים בערבות מואב
ספר דברים, הספר שתמיד מעלה אותנו 
לעולמות עילאיים, הספר שבו התחדש מצוות 
כמו אהבת ה' ודביקות בה', הספר ששומעים בו 

משה רבנו מהדהד לכל הדורות  את קולו של
ְשַכח ֶאת ה'  ָשֶמר ְלָך ֶפן תִּ ' 'ְזכֹר ַאל ֱאלֶֹקיךָ 'הִּ

ָלְתָך וְ  ְשַכח' 'ְוֵהם ַעְםָך ְוַנֲחָלֶתָך' 'הּוא ְתהִּ הּוא תִּ
ְשָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹקיךָ  םָ  ֱאלֶֹקיךָ ' 'ְוַעָתה יִּ ְך שֵֹאל ֵמעִּ

ְרָאה.. ם ְליִּ י אִּ ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ָלֶלֶכת ְבָכל  כִּ

 ָך...ְוַלֲעבֹד את ה' אלקיך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶ 
מעט מעוד הרבה פסוקים רק -ְלטֹוב ָלך ]אלו ְמֵתי

מפרשתנו, שאפשר לחזור עליהם עוד ועוד 
'ֵאֶלה  –ולהתרומם בהם לעולמות נצחיים[ 

ים' נאמרו 'ְבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְבֶארֶ  ץ מֹוָאב'. האם ַהְּדָברִּ
 טמון משמעות במקום שבו נאמרו?

 חידת'החכים אותנו הרב משה בר"ב ב   
הירדן -הנפלאה האחרונה שעבר אספקלריא'

שכבש משה מסיחון ועוג, יש בו הרבה מקדושת 
נו עומד ומתפלל יומאידך משה רב ,ארץ ישראל

 להיכנס דווקא אל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר
 , ארץ כנען, ה'לב' של ארץ ישראל.ַהַּיְרֵּדן

 מלך המשיח ועבר הירדן
בשם היסוד העבודה  35כתב בנתיבות שלום

'שעשר עממין הם כנגד עשר ספירות, ושבעת 
עממין שירשו הם כנגד שבעת המידות, 
והשלושה שלא ירשו הקיני הקניזי והקדמוני 
הם כנגד שלוש ראשונות חכמה בינה ודעת. ואת 

נו שבעת הרועים, אברהם ז' המידות כבר תיק
יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד, ע"כ ניתנה 
לישראל ארץ ז' עממין, אבל שלוש הראשונות 

עדיין לא נתקנו, ותיקונם  36חכמה בינה ודעת
יהיה ע"י מלך המשיח, כמ"ד ונחה עליו רוח ה' 
רוח חכמה ובינה רוח דעת ויראת ה', ואז יקבלו 

 ישראל את כל העשר עממין'.

מבואר שקיני קניזי קדמוני הם  37ברש"י
אדום ומואב ועמון. ולכאורה תמוה שדווקא 

ל'לב' של ארץ ישראל  מסביבהחלק החיצוני ש
הוא כנגד הספירות העליונות ביותר שרק מלך 

 המשיח יתקן.

לא ו –חוזר בי ממה שכתבתי פ' חוקת 
 לגמרי

הנה כתבתי בפרשת חוקת תאוריה שטהרת 
במקביל להכאת עמון ומואב בסיחון, היתה 

הסלע במי מריבה. ואם כי יש חידושים 
עובדתיים וגאולוגיים במאמר הנ"ל שקשה מאוד 
לומר שאכן היו במציאות ]ולא נראה לי מספיק 
לתמוך יתדות רק בדיוקי הפסוקים ובלשון 
הפייטן[, בכל זאת הקשר בין הגזירה ָלֵכן לֹא 

יאּו ֶאת ַהָקָהל ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר י ָלֶהם ָתבִּ  ָנַתתִּ
לבין טהרת מואב בסיחון נראה מסתבר. אמנם 
לא זכו אז לתיקון הגמור, שהיו יורשים אז את 
כל הקיני קניזי קדמוני כנ"ל, אבל נגזר אז 
שסיחון יכבוש ויטהר להם חלק מארץ מואב, 

 עולם הבא. מעיןבקק"ק,  חלקלתת להם 

 להפוך המקום לגן עדן
' זי"ע אמר שר' ברוך'ל ממעז'יבוז 38מסופר

ש]אם[ לא יזכה לגן עדן, אבל במקום שיהיה 
יתחיל לומר זוה"ק ]ובפעם אחר אמר: תהילים[ 
וישמע רשב"י ]דוד המלך[ איך שאומרים כמו 
שאף פעם לא שמעו, יבוא לשמוע, וביחד אתו 
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יבואו עוד הרבה צדיקים וכל הפמליא לשמוע, 
'וועט ווער'ן דארטן דער גן עדן' ]ייהפך המקום 

 א לגן עדן[.ההו

ידוע תשובת ה'בית אברהם' זי"ע לאחד 
שרצה מאוד לנסוע אליו והצטער מאוד שאיננו 
יכול, בזה"ל: 'לפעמים הגעגועים יותר טובים'. 
גם ראינו שלפעמים אדם מתפלל ומפציר שנים 
רבות לזכות לישועה, ואינו זוכה, אבל נותנים לו 
משמים משהו אחר משמח לא פחות ואולי 

 יותר...

 ולי עוד יותר טובא
משה רבנו מתפלל תקט"ו תפילות שיזכה 
להיכנס לארץ ישראל, לבנות בית המקדש 
שיעמוד לנצח, ולא נותנים לו את מבוקשו. עדיין 
לא הגיע הזמן... אבל כבר נתנו לו לכבוש דווקא 

שהוא חוץ לארץ,  נראהחלק של ארץ ישראל ש
שבפנימיות הוא מארץ של הגאולה העתידה.. 

יר לו אור שלא מעלמא הדין... 'דברים' מא שםו
... האור של לעכוביץ' הוא כבר 39איז לעכוביץ'

. ואולי זהו הקשר 40מה'אור חדש על ציון תאיר'
בין ספר דברים להפטרות שבעה דנחמתא, 

 הנההתיאורים העזים של ישעיה הנביא על 
 אלקיכם! 

ואולי זהו פירוש התפילה 'שתרחמני עוד 
ר לבי לאהבתך'. עדיין אנו בגלותי לגאלני ולעור

בגלות, בחינת עבר הירדן בארץ מואב. אבל 
גאלנו בתוך הגלות, שבהיותנו מבחוץ נהיה כבר 
יושבי ארץ ישראל בלב ונפש, תטעימנו מעין 

 עולם הבא, לעורר לבי לאהבתך.   

 א גוטן שבת!     

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 ?אלו הם –דש בעקביו  מצוות שאדם
ים הָ  ְשָפטִּ ְשְמעּון ֵאת ַהםִּ ֵאֶלה ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ

יֶתם אָֹתם ְוָשַמר ה יָך ְלָך ֶאת קֶ ֱאלֹ' ּוְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ
ְשַבע ַלֲאבֶֹתיךָ  ית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר נִּ וברש"י:  .ַהְברִּ

 .אם המצות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון

ורה מוקשים מלהבינם, דברי רש"י הק' לכא
אתה יודע שכרן של מצוות, ומדוע  ןהרי איש

הברכות הגדולות אשר התורה מבטיחה בהמשך 
חלים לכאורה דווקא על מצוות אלו, הרי כולם 
ניתנו מסיני, ואת כולם מצווים אנו לעשותם, 

 ?ואין לנו יכולת לבחור אלו כן לקיים ואלו לא

 מצווה שנדרסת ברגלי אדם 
 – יםשמשום מה נדרסות ברגלי מצוות ןישנ

נזהר לקיימם  ל כךלצערנו הגדול. והעם לא כ
כדת כראוי וכנכון. וכבר היה לעולמים מצוות 

                                                             
)ספר דברים הוא הרוח של הצדיק מלעכוביץ'( אמרה  39

 פופולרית של זקני טבריה  
ביאור של הנתיבות שלום על סיפור שאחד שאל את  40

הקוברינער זי"ע למה אנחנו לא אומרים בסוף ברכת יוצר 
אור כנוסח אשכנז 'אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו 

ח נט( וענה לו 'מה לא טוב לך מהרה לאורו' )ראה טור או"
 האור של הלעכוביצ'ר...' 



רבות שעמדו בצידי דרכים במשך הדורות, עד 
את כבודם  ןשבאו גדולי הדורות והשיבו לה

 האבוד.

 ,נעם'אראדם שמקיים מצווה כזו עם כל ה'פ
אותו כמלא נימה  ולא נותן לרוח שנושבת להזיז

מהציווי האלוקי העומד במקומו כקול גדול ולא 
עצמו שהוא מאוהבי ה', במראה  ריהוה ,יסף

 אינוציבור הכללי הונאמן למלך גם בדברים ש
 שם עליו מספיק דגש. 

ְרֶבךָ   לכן מגיעה הברכה "ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוהִּ
י ַאְדָמֶתָך ְּדגָ  ְטְנָך ּוְפרִּ י בִּ ירְֹשָך ּוֵבַרְך ְפרִּ ְנָך ְותִּ

ְצָהֶרָך ְשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְשְתרֹת צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה  ְויִּ
ְשַבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך".   ֲאֶשר נִּ

המצוות קלות האלו, הם לא חלילה קלות   
בתוקף חיובם וכדו', אלא בעינם של בני האדם 
הדשים אותם בעקבם. לכן אדם שלא מזלזל 

יתירה למלך ונאמנות גמורה בהם ומראה חיבה 
 למצווה המצווה, אליו תגיע הברכה.

 שבתא טבא!

  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חינוך

 חינוך בפרשה
 זכור אל תשכח

לילדים יש נטייה להשיב "לא ידעתי" 
כשנשאלים אחרי מעשיהם, או חומקים בטענת 
"שכחתי" ואף "בלי כוונה". אמת, צעירים הם 
 וטרם יודעים את הכל, בוודאי שאין בהם

לקחת מחשבות זדון. עם זאת יש ללמדם 
בגיל המתאים ובצורה הנכונה, כי אדם  אחריות

נשאל ונותן דין וחשבון גם על שגגותיו ואינו 
 נפטר כליל בתירוצים הללו.

ביאת הארץ היא מעין 'התבגרות' לעם 
ישראל. משה רבינו מכינם למעבר הגדול. 
לקראת שינון המצוות שבפרשה הבאה הוא 

שתנו מוסר ויראת ה', ראשית מלמדם בפר
ם ָשכַֹח החכמה. בין הדברים אומר  ְוָהָיה אִּ

ְשַכח ֶאת ה' ֱאלֶֹקיךָ  ים  תִּ ְוָהַלְכָת ַאֲחֵרי ֱאלֹהִּ
י ָבֶכם ַהּיֹום  דֹתִּ ים... ַהעִּ י ָאבֹד תֹאֵבדּוןֲאֵחרִּ . כִּ

ְפֵניֶכם ֵכן תֹאֵבדּון יד מִּ ם ֲאֶשר ה' ַמֲאבִּ  ... ַכּגֹויִּ

 לא שוכחים –דבר חשוב 
'מעתיקי השמועה' מספרים )הרב אהרן 

פאלטישאן( כי  תולדות אלעזרפרלוב שי' מספר 
פעם נזדמנו הני שלשה קדושי עליון לפונדק 
אחד, ה"ה רבותינו הקדושים 'השר שלום' 
מבעלזא, רבי נפתלי צבי מרופשיץ ורבי צבי 
אלימלך מדינוב זכר צדיקים לברכה, בבואם 

 'החוזה' מלובליןהגדול לחסות בצל קודש רבם 
זי"ע. הצדיקים הללו שוחחו ביניהם בדברי תורה, 
ועלתה תמיהה במקרא קודש הנ"ל בפרשתנו. 

ם ָשכֹחַ  ְוָהָיהלכאורה, הפסוק פותח בהתנצלות,   אִּ
ְשַכח , שהדבר אירע ע"י שכחה ושגגה ולא תִּ

בזדון ורוע הלב ח"ו, ומדוע בא על זה העונש 
י ָאבֹד תֹהחמור,   .אֵבדּוןכִּ

וביאר, כאשר הרה"ק ה'בני יששכר' פתח 
אדם שוכח חלילה מהשי"ת, הוא מצטער ונפשו 

עגומה עליו. הוא דואג ומתחרט על ששכח 
מבוראו, ובכך צערו אכן מועיל להיות נפטר מן 

ם ָשכַֹח ְוָהָיה העונש. אבל כאן בפסוק נאמר  אִּ
ְשַכח ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך, ואמרו חז"ל 'אין  אלא  והיהתִּ

חש צער על שכחתו בא . על שלא שמחה'לשון 
באופן  הרה"ק מרופשיץענה  העונש החמור.

אחר, על פי הנלמד בגמרא )ביצה טז( שרב העיר 
כולל בעירוב תבשילין שמניח את אלה ששכחו 
ֵּור אחד ששכח והתיר לו 'שמואל'  לערוב. היה עִּ
לסמוך על עירובו. אך בפעם השנייה ששכח 

כי מרבה לשכוח. כך אצלנו נאמר קרא לו 'פושע' 
ם  ְשַכחְוָהָיה אִּ . שכחה שנשנית. שכחה ָשכַֹח תִּ

 החוזרת אינה אונס אלא פשיעה.

לשמוע  הרה"ק מבעלזאבפנותם לעמיתם 
את דעתו, הסביר, שהמשנה )פאה פרק ו( 
מלמדת דיני 'שכחת עומר' שאדם מחויב להניח 
בשדהו לעניים. אך אם הניח חבילה ענקית 

ר שיש בו סאתים" אינו שכחה, כי רק דבר "עומ
קטן עשוי האדם לשכוח ולא דבר כה גדול. כן 
הדבר כאן. אין לך דבר גדול יותר מהקב"ה. 
בוודאי שלא שייכת כלפיו שכחה! היאך יארע 

ְשַכח  ם ָשכַֹח תִּ , אם לא ֶאת ה' ֱאלֶֹקיךָ לאדם אִּ
 שחסרה אצלו ההכרה בגדלות ה', ועל כך נענש.

כיצד  כלי הוראה מעשייםכאן הרי לנו 
ללמד את בנינו ואת תלמידינו אורחות 
האחריות. אמת, קורה ששוכחים, הקפידא איננה 
על עצם השכחה אלא על הסיבה והיחס. ישנם 

( יש לחוש 3שלש הסתייגויות ַבְפטֹור השכחה, 
( טענת שכחה 2צער וחרטה על השכחה. 

( את 7שחוזרת שוב ושוב אינה מתקבלת. 
 ם החשובים לנו לא שוכחים!הדברי

 דוגמה אישית
אין מלמדים דברים אלה בדיבור אלא 

בנינו, רואים  –במעשה. תלמידינו, ויותר מהם 
אותנו במצבים שונים. רואים איך אנו מגיבים 
למקרי שכחה של עצמנו. אם נתעקש ונצטדק, 
ילמדו מאתנו שיעור מוחשי בהתבצרות אדישה 

דבר פעמים  וחוסר חרטה. אם אנחנו שוכחים
רבות, מכהים בעיניהם את חומרת השכחה עד 
שנעשה להם כהיתר. ובוודאי שמחנכים ללא 
אומר וללא דברים, כשמראים ֵאלּו דברים 

 חשובים באמת, ובהם לא שייכת שכחה.

הקב"ה טבע בנו את השכחה. לשכוח פגיעות 
שפגעו בנו, תלאות העבר שאין בהם צורך אלא 

בפטירתם, כדי שנוכל  כאב, ואף את היקרים לנו
בנפשנו את ְנַקֵבַע להמשיך לחיות כראוי. ברם, 

ְרסּוָמם ּוְכֶנגֶ  י רֹוב פִּ ד עיקרי הדת ודבר ה', ֶשְכפִּ
ָתם ְּגלּוָיה ַלכֹל, ָכְך ַהֶהְעֵלם ֵמֶהם ָמצּוי  ַמה ֶשֲאמִּ

ְכָחה ַרָבהְמאֹד  . )הרמח"ל בהקדמת 'מסילת ְוַהשִּ
מה וגאולה הללו ְיֺקַּים ישרים'( נזכה ובימי נח

ְשַכְחָנה  י דבר ה' )ישעיה מט( ַּגם ֵאֶלה תִּ ְוָאנֹכִּ
 דבר אהוב זוכרים! –. ה' אוהב אותנו לֹא ֶאְשָכֵחךְ 

 !בהצלחה בעבודת הקודש

 , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

לתגובות: הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ, מנהל 

  ת"ת ומרצה חינוכי

  חידות

 מחודדין

 7פתרון חידוד הלכה מס' 
 צריך ואין ילד נולד מקרה באיזה החידוד:

 ואפשר, למולו כדי השמיני ליום עד להמתין
 ? הראשון ביומו כבר למולו

 מי וכן, ירההתגי שאמו תינוק הפתרון:
 יבמות' עי) מיד נימול, כסף מקנת עבד שקונה

ועי"ש חילוקי  א,"ה ב"פ גרים ומסכת: מז
 (האופנים

 מקרית ו"הי הוכהייזר יוחנן לרב כח יישר]
 מדור עבור זה לחידוד העירנו אשר גת

 '[מחודדין'

 

לפתרונות ותגובות, ולשליחת חידודי הלכה 

  למדור: הרב שלמה רוזנשטיין

 פקלריאחידת אס
 חידת 'עבר הירדן' 

 פרק ב –הפתרון 
 

 הארץ המובטחת
ארץ ישראל היא 'הארץ המובטחת',   .א

 Theואף אצל אומות העולם היא נקראת 

Promised Land.  לראשונה בתורה הובטחה
הארץ לאברהם אבינו בתחילת פרשת לך לך: 

םֹוַלדְ  ְתָך ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּומִּ
יָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך ... ַוֵּילֶ  ֵבית ָאבִּ ְך ַאְבָרם ּומִּ
תֹו לֹוט ... ַוָּיבֹא ֶבר ֵאָליו ה' ַוֵּיֶלְך אִּ ּו ַאְרָצה ַכֲאֶשר ּדִּ

ם ... ְכָנַען ... ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְשכֶ 
ֶאת ָהָאֶרץ  ְלַזְרֲעָך ֶאֵתןַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר 

 ז(. בדיבור זה לא נאמר-)בראשית יב, א ַהזֹאת
אתן את הארץ',  'לזרעךאתן את הארץ', אלא  לך'

כי בשלב זה היא עדיין לא ניתנה לאברהם. היא 
 רק הובטחה.

כך גם מורים דברי חכמינו המובאים   .ב
ְקֵנה ַאְברָ  יב ֵבין רֵֹעי מִּ י רִּ ם ברש"י על הפסוק ַוְיהִּ

י ָאז ישֵ ּוֵבין רֵֹעי מִּ  זִּ י ְוַהְפרִּ ב ְקֵנה לֹוט ְוַהְכַנֲענִּ
לפי שהיו רועיו של  -ָבָאֶרץ )יג, ז(, 'ויהי ריב 

לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, 
ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם 

ולו אין יורש ולוט  ניתנה הארץ לאברםאומרים, 
יורשו ואין זה גזל, והכתוב אומר, והכנעני 

. 'ולא זכה בה אברם עדייןהפרזי אז יושב בארץ, ו
'ניתנה  –תשובת התורה לטענתם של רועי לוט 

הארץ לאברם' היא הכחשת דבריהם, אין זה 
 נכון, 'לא זכה בה אברם עדיין'.

 נחלת אבות
 -רק אחרי חזרת אברהם ממצרים  .ג

י  ָלגּוראשר אליה ירד רק  ָכֵבד ָהָרָעב ָשם ורק כִּ
ר ְבֶאֶרץ ְכָנַען, אז ה' ָאמַ  ָיַשבַאְבָרם כאשר  - ָבָאֶרץ

םֹוֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי  ָפֶרד לֹוט ֵמעִּ כשחלף  - הִּ
החשש שלוט יערער ויטען שהוא היורש את 

ן ַהםָ  -הארץ מאברהם  קֹום ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה מִּ



י ֶאת ֲאֶשר ַאָתה ָשם ָצפָֹנה ָוֶנְגָבה ָוֵקְדָמה ָויָ  ָםה, כִּ
ד ֶאְתֶנָמה ּוְלַזְרֲעָך עַ ְלָך ל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה רֶֹאה כָ 

טו(. הוסיף לו השי"ת על ההבטחה -עֹוָלם )יג, יד
במתנה הראשונה, ונתן את הארץ לאברהם 

, להנחילה לזרעו אחריו, וכדברי חכמינו מעכשיו
י אָֹתּה ָלֶכם  י ה'  מֹוָרָשה)ב"ב קיט:( ְוָנַתתִּ ֲאנִּ

 .ירושה היא לכם מאבותיכם'')שמות ו, ח(, 

בהמשך הנבואה, כאשר ה' אמר לו  .ד
י  ְתַהֵלְך ָבָאֶרץ ְלָאְרָכּה ּוְלָרְחָבּה כִּ , ְלָך ֶאְתֶנָמהקּום הִּ

למרות ש'אתננה' לשון עתיד, אין זו הבטחה 
שעתיד לתת לו את הארץ בהתהלכו בה לארכה 
ולרחבה, אלא כפי שאמרו רבותינו, 'משום 

ם הוא דקאמר ליה הכי, כדי חביבותא דאברה
שיהא נוח לכבוש לפני בניו', )ב"ב ק.( כדי שבניו 
יהיו כיורשין ולא כגזלנין ולא יהיה רשות לשטן 
לקטרג ולא פתחון פה לבעל דין לחלוק )רשב"ם 

 שם(. 

מעתה, משקמה הארץ במאמרו של  .ה
מלך מלכי המלכים לאברהם לקנין עולם, ניטלה 

קנין ודין בעלות מן הגויים יושבי הארץ זכות 
מעשיהם  –בה, וכל מעשיהם על אדמת ישראל 

של זרים נחשבו. הלא כה דברי חכמינו )ע"ז נג:( 
ְשְרפּון ָבֵאש )דברים יב, ג( ]אל מא ַוֲאֵשֵריֶהם תִּ

[, מכדי, ירושה היא להם 41אילנות נמי אסירי
[ כי לך אתננהמאבותיהם ]שהרי לאברהם נאמר 

שלו ... אלא מדפלחו ואין אדם אוסר דבר שאינו 
ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעבודת 
כוכבים, וכי אתו עובדי כוכבים, שליחותא דידהו 

 .42עבדי'

י ֵמַאבְ  .ו ָרָהם ומעתה, וה' ָאָמר ַהֲמַכֶןה ֲאנִּ
י עֶֹשה )בראשית יח, יז(, וברש"י,  ֲאֶשר ֲאנִּ

 –בתמיה, אשר אני עושה  –המכסה אני 
שות דבר זה שלא מדעתו, בסדום, לא יפה לי לע

וחמשה כרכין אני נתתי לו את הארץ הזאת 
 שלו הן.הללו 

 אדום עמון ומואב –קיני קנזי וקדמוני 
ָכַרת ה' ֶאת  43בברית בין הבתרים .ז

ית ֵלאמֹר  יַאְבָרם ְברִּ . ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ
)בראשית טו, יח( והנה לשון הברית דורשת 

יחד לשון שימת לב: מצד א מורה שהיא  ָנַתתִּ
אמירתו  -כבר נתונה, וכדברי רש"י לזרעך נתתי 

של הקב"ה כאילו היא עשויה, וכמפורש 
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באור נפלא את לשונות הכתובים. בפרשת משפטים, לפני 
י ָהֵרס ְתָהְרֵסם ְוַשֵבר ְתַשֵבר ַמֵצבֹ -חטא העגל  ֵתיֶהם, כִּ

)שמות כג, כד( כי אלהיהם ומצבותיהם מעשי ידיהם 
ירושה הן  -ושלהם הם, ונאסרים על ידם, אך אשריהם 

לישראל בתור גידולי קרקע בארץ אבותיהם, ולא נצטוו 
י  -ישראל לכרתם. רק בפרשת כי תשא, לאחר חטא העגל  כִּ

תֹצּון ְוֶאת ַמֵצבָֹתם ְתַשֵברּו ְזְבחָֹתם תִּ ְוֶאת ֲאֵשָריו ן ֶאת מִּ
ְכרֹתּו  )שם לד, יג(. ודפח"ח. תִּ

נחלקו חכמינו ז"ל וגדולי הראשונים אם ברית בין  43
הבתרים היתה חמש שנים לפני לך לך, וממנה החלו ארבע 
מאות ושלושים השנים המוזכרות בפרשת בא, או שארבע 
מאות ושלושים השנה החלו ביציאת אברהם מאור כשדים, 

יציאתו מחרן, וברית בין הבתרים נכרתה חמש שנים לפני 
אחרי מלחמת המלכים, כפשטות סדר הפסוקים. במאמר זה 
סודרו האירועים, בעקבות דברי הגר"י אברמסקי זצ"ל 

 בספרו, כדרך השניה.

בירושלמי )חלה פ"ב ה"א( 'עד שלא נכנסו לה, 
למפרע ירשו, דא"ר הונא בשם רבי שמואל בר 
נחמן, לזרעך אתן אין כתיב כאן, אלא לזרעך 

מורה  ְרֲעךָ ְלַז', אך מצד שני כבר נתתינתתי, 
שמדובר בהבטחה גרידא, מדלא אמר 'לך 
ולזרעך'. התשובה לכך טמונה בדברי רש"י על 
המשך לשון הכתוב בו פורטו עשר האומות 

ישארצותיהם נכללו בברית: ֶאת  יְוֶאת  ַהֵקינִּ זִּ  ַהְקנִּ
יְוֵאת  י, ְוֶאת ַהַקְדמֹנִּ תִּ יְוֶאת  ַהחִּ זִּ ְוֶאת  ַהְפרִּ

ים יהָ , ְוֶאת ָהְרָפאִּ יְוֶאת  ֱאמֹרִּ יְוֶאת  ַהְכַנֲענִּ ְרָּגשִּ  ַהּגִּ
י,ְוֶאת  וכה דבריו, 'עשר אומות יש כאן,  ַהְיבּוסִּ

אדום  -להם אלא שבעה גוים, והשלשה  נתן ולא
 עתידים - ומואב ועמון, והם קיני קניזי וקדמוני

להיות ירושה לעתיד'. לא לחינם נקט בלשון 
י ים, נתינה המשתמעת לשתי פנ ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ

ארצות שלוש כי  ,מחד והבטחה גרידא מאידך
הן אך אינן  'ארץ המובטחת'הובטחו,  אומות

בני  -נחלת אברהם, ונתונים בינתיים לאדום  
בני לוט; לעומתן, ארצות  –עשו, ולמואב ולעמון 

 –שבע אומות אשר הובטחו ואשר גם ניתנו 
הן. בבוא היום תקוים ההבטחה,  'נחלת אברהם'

צות שלוש האומות, קיני קנזי וקדמוני ואף אר
שניתנו בינתיים לאדום למואב ולעמון, תינתנה 

 לבני אברהם.

ואם ישאל השואל, מה נשתנו אפוא  .ח
אדום מואב ועמון מבני אברהם יצחק ויעקב? 
איך תעבורנה ארצותיהם לנחלה לבני ישראל, 
הלא נתינתן להם אף היא חקוקה בתורה: 

יו ְיֺרָשה ְלֵעשָ  -באדום  יר,  ָנַתתִּ ֶאת ַהר ֵשעִּ
ְבֵני לֹוט  -במואב  י לִּ יכִּ ֶאת ָער ְיֺרָשה,  ָנַתתִּ
ְבֵני לֹוט  -ובעמון  י לִּ יהָ כִּ ְיֺרָשה )דברים ב,  ְנַתתִּ

יט(. אף אתה הקהה את שניו ואמור לו, באף -ה
אחד מהם לא נאמר 'עד עולם', ואילו בבני 
 אברהם יצחק ויעקב שנויה ומשולשת בתורה

נתינת ארצותיהם להם: ְלָך ֶאְתֶנָמה  נצחיות
י ְלָך  ַעד עֹוָלםּוְלַזְרֲעָך  )בראשית יג, טו(, ְוָנַתתִּ

 ֶרץ ְכַנַעןּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֺגֶריָך ֵאת ָכל אֶ 
ְשַבע ה ַלֲאֺחַזת עֹוָלם ' )יז, ח(, ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִּ

ימֵ ַלֲאבֵֹתיֶכם  ם ַעל ָהָאֶרץָלֵתת ָלֶהם כִּ  י ַהָשַמיִּ
 )דברים יא, כא(.

ארצות עמון ומואב שבעבר הירדן  .ט
שונות הן אפוא מארצות בני כנען שבמערבה 
של ארץ ישראל, בהבדל נוסף: ארצות שבע 

הן, ארצות שלוש  'נחלת אבות' –האומות 
הן. צאו וראו את  'ארץ המובטחת' –האומות 

ואף החביבות היתרה הרוחש לב כל אדם לנכס 
לחפץ כלשהו שהיה של אביו, של אבי אביו, של 
צדיק מדורות קודמים, והוא ירש אותו מהם. 
ואם ידע האדם שהסבא הגדול הקריב את 

 אליוהאהוב עליו ביותר כדי שהנכס יעבור 
בירושה ולא לאחרים שאינם ראויים, תיכפל 

נודה לך ה' אלקינו על חביבותו פי כמה וכמה, 
חמדה טובה ורחבה. שהנחלת לאבותינו ארץ 

לא זכו ארצות  'נחלת אבות',למעלת חביבות זו, 
 הקיני הקנזי והקדמוני.

חשוב להדגיש שבענין זה שונה ארץ  .י
עוג מהארצות שטוהרו בסיחון כשכבשן מידי 

. ארצות עמון ומואב שכבשן משה 44עמון ומואב
'ארץ המובטחת' הן אך לא  –רבינו מידי סיחון 

צי שבט המנשה בארץ 'נחלת אבות', אבל נחלת ח
הרפאים היא מארצות שבע האומות, 'נחלת 
ְלָעד ְוָכל ַהָבָשן  אבות' היא, ככתוב: ְוֶיֶתר ַהּגִּ

י ֵשֶבט ַהְמַנֶשה כֹ י ַלֲחצִּ ל ֶחֶבל ַמְמֶלֶכת עֹוג ָנַתתִּ
יםָהַאְרּגֹב ְלָכל ַהָבָשן  ָקֵרא ֶאֶרץ ְרָפאִּ , ַההּוא יִּ

היא אותה  -ופרש"י ההוא יקרא ארץ רפאים 
 לאברהם.    שנתתי

 בני יעקב בחיריו -זרע אברהם עבדו 
בניסיון מר, בבחינת כּור הברזל בו  .יא

מזדקק הזהב, נצרף אברהם אבינו ונצרפה מתנת 
ה' אליו, בתשיעי מעשרה ניסיונותיו, הניסיון 
אשר העיד עליו הכתוב שקשה היה בעיני 
אברהם. ביום הרת עולם אנו מעוררים זכות 

 בקוראנו, מיד אחרי ַוה' ָפַקד ֶאת ָשָרהאברהם 
ית  ַכֲאֶשר ָאָמר וגו', ַוֵתֶרא ָשָרה ֶאת ֶבן ָהָגר ְצרִּ ַהםִּ

. אמר רבי שמעון בן ְמַצֵחקֲאֶשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם 
, ירושהיוחאי, אין צחוק האמור כאן אלא לענין 

שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו היו הכל 
נולד בן לאברהם, נולד בן  שמחין ואומרין,

לאברהם, נוחל את העולם ונוטל שני חלקים, 
והיה ישמעאל מצחק ואומר אל תהי שוטים, אל 
תהי שוטים, אני בכור ואני נוטל שני חלקים 
)תוספתא סוטה ו, ג(. ַותֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרש 

יַרשָהָאָמה ַהזֹאת ְוֶאת ְבָנּה  י לֹא יִּ ֶבן ָהָאָמה  כִּ
ְצָחק. הַ  ם יִּ י עִּ ם ְבנִּ ֵני ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְבֵעיזֹאת עִּ

ַעל אֹודֹת ְבנֹו. 'ומכל הרעות שבאו על  ַאְבָרָהם
אברהם ֺהַרע בעיניו הדבר הזה' )פרקי דרבי 
אליעזר כט(. הלא ישמעאל בנו בכורו נתחבב 
עליו ברחמי אב על בן יחידו, ואהב אותו באהבת 

ה עדיין שום שיתוף, אך אב ְשֵלָמה שלא היה ב
 תקפה עליו הגזרה שיצאה מפי הקב"ה, כֹל ֲאֶשר

ְצָחק י ְביִּ ָקֵרא  תֹאַמר ֵאֶליָך ָשָרה ְשַמע ְבקָֹלּה כִּ יִּ
ְלָך ָזַרע, שידונו בשלוחין ובגרושין, כדי שלא 
תסוב נחלת הארץ מיצחק בנו לזולתו, ולא תגרע 

 חלק ירושתו אף במעט.

ְצָחק לקיים את תוקף הדיב .יב י ְביִּ ור כִּ
ָקֵרא ְלָך ָזַרע, שעליו חלה ההבטחה והוא היורש  יִּ

את המתנה, ולהוציא מלבם של ישמעאל ושל 
בניו שלא יעלה על דעתם כי על שם אביהם 
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מארץ סיחון שבעבר הירדן נכבשו על ידו מעמון ומואב, 
יקרי של ממלכתו בעבר הירדן היה תמיד 'ארץ והחלק הע

האמורי' וגם הוא 'נחלת אבות', כמו 'ארץ רפאים'. אך 
י  מדברי מלך עמון לשליחיו של יפתח )שופטים יא, יג( כִּ

ם ֵמַאְרנֹון ְועַ  ְצַריִּ םִּ י ַבֲעלֹותֹו מִּ ְשָרֵאל ֶאת ַאְרצִּ ד ַהַּיבֹק ָלַקח יִּ
י סיחון -עמון ומואב בטיהור-הכרת-ְוַעד ַהַּיְרֵּדן, נראה, ֶשְבאִּ

הוא תבע את כל ארץ סיחון. גם רבינו אשתורי הפרחי ]בן 
המאה הראשונה לאלף הששי, האחד המיוחד בין ספרי 
הראשונים בענייני ארץ ישראל, דבריו מובאים ע"י מרן 
הב"י, הרמ"א, המבי"ט ורבים מגדולי הפוסקים להלכה 

ה 'אגיד לך מה ולמעשה[ בספר כפתור ופרח )פרק מז ד"
שהראו לנו מן השמים' ואילך( נוקט בפשטות שלא היה 
לסיחון חלק בעבר הירדן מלבד את אשר כבש ממואב 
מהארנון עד היבוק. אולם בתוס' )יבמות טז. ד"ה עמון 
ומואב מעשרין; ב"ב נו. ד"ה הר שעיר עמון ומואב( נראה 
שר"ת סבר בתירוצו הראשון שלא כל ארץ סיחון שבעבר 

ן נכבשה מעמון ומואב. ואולי כשחזר בו ר"ת בתירוצו הירד
השני, חזר בו גם בזה. ולכאורה צריך למעט ככל האפשר 

 במחלוקות במציאות בין הראשונים. ואכמ"ל.



, אמר 45יקראו בנחלתם ושגם להם חלק בארץ
הקב"ה בנבואה הראשונה של יצחק אבינו, ּגּור 

ְםָך וַ  י ְלָך ּוְלַזְרֲעךָ ֲאָבֲרֶכָך ָבָאֶרץ ַהזֹאת ְוֶאְהֶיה עִּ  כִּ
י ֶאת ַהְשבֺ  46ֶאֵתן ֶאת ָכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל מֹתִּ ָעה ַוֲהקִּ

י ְרֵביתִּ יָך. ְוהִּ י ְלַאְבָרָהם ָאבִּ ְשַבְעתִּ  ֶאת ַזְרֲעךָ  ֲאֶשר נִּ
ם  י ְלַזְרֲעָך ֵאת ָכל ָהֲאָרצְֹככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ ת ְוָנַתתִּ

ְתָבֲרכּו ְבַז ָהֵאל ְרֲעָך כֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ )בראשית ְוהִּ
ד(. הכפלת הענין מורה על שני חלקי ארץ -כו, ג

ולזרעך היא לך  –ישראל: ארץ שבעה עממין 
היא  לזרעך –נתונה, ארץ שלושה עממין 

י ֶאת  ְרֵביתִּ מובטחת, כשתקוים בהם הבטחת ְוהִּ
ם.  ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ

רץ כשם שישמעאל לא נטל חלק בא .יג
שניתנה לאברהם, כך יצחק אבינו העביר נחלה 
מבנו עשו ונטל ממנו זכות הירושה, והנחיל את 

ְרַכת ַאְבָרָהם לְ  ֶתן ְלָך ֶאת בִּ ָך הארץ לבנו יעקב, ְויִּ
ָתְך  ְשְתךָ ּוְלַזְרֲעָך אִּ  ָנַתןֶאת ֶאֶרץ ְמֺגֶריָך ֲאֶשר  ְלרִּ

ים ְלַאְבָרָהם )בראשית כח, ד(.  בנבואת  ֱאלֹקִּ
ֶליָה הסולם אמר לו ה', ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שֵֹכב עָ 

ּוְלַזְרֶעָך )שם, יג(. ובשובו מפדן ארם,  ְלָך ֶאְתֶנָמה
ים ֶאל  בהגיעו ללוז אשר בארץ כנען, ַוֵּיָרא ֱאלֹהִּ

ַפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ... וְ  ֶאת ַיֲעקֹב עֹוד ְבבֹאֹו מִּ
י ְלַאְברָ ָהָאֶרץ  ְצָחק ְלָך ֶאְתֶנָמהֲאֶשר ָנַתתִּ  ָהם ּוְליִּ

(. ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ )שם לה, יב
ַפַּדן ֲאָרםהדגשת הכתוב  מורה,  עֹוד ְבבֹאֹו מִּ

שלמרות שיציאתו מנחלתו היתה על פי ה', היה 
מקום לבעל דין לטעון שביציאתו ובשהייתו 

ח רבת השנים בחוצה לארץ אין לו עוד זכות אזר
בה, ובניו שנולדו על אדמת ארץ אחרת אין להם 
חלק ונחלה בארץ כנען. לכן חידש עמו הקב"ה 
את הברית על נתינת הארץ לו ולזרעו, ְוֶאת 

ְצָחק ְלָך אֶ  י ְלַאְבָרָהם ּוְליִּ ְתֶנָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתתִּ
 ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ.

ב עם שנים מעטות חלפו משוב יעק .יד
בניו לארצם, וארץ כנען היתה מוכרת בארצות 
הסמוכות בתור 'ארץ העברים' על שם 'אברהם 
העברי'. יוסף הצדיק, בדברו בבית הסהר אל שר 

י  ֵמֶאֶרץ המשקים, גילה לו את מוצאו ֺגמֹב ֺּגַמְבתִּ
ים ְברִּ )מ, טו( כארץ הידועה לשר המשקים  ָהעִּ

 בשם זה, ואין צריך לסמנה בכינוי אחר.

לפני מותו, הנחיל יעקב את ארץ  .טו
ירושתו שניתנה לו מפי הגבורה, כאדם המחלק 
את נכסיו שהם שלו, שיש לו הזכות שנחלתו 
תתחלק בהתאם לשאיפתו. ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל 

ְרָאה ֵאַלי ְבלּוז ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַויְ -ּדַ -יֹוֵסף ֵקל שַ   ָבֶרךְ י נִּ
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מן האבות, להודיע שראוי כל אחד לכרות עמו ברית, 
ניו עם זרעם, כי אף על ושתהיה זכות כל אחד עומדת לפ

פי שהראשונה תספיק, תוספת זכות וכבוד הוא להם, ולכן 
אמר )ויקרא כו מב( וזכרתי את בריתי יעקב ואף את 
בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור, כי 

 כולם בעלי ברית לאלקים.
ַאל ֵתֵרד  -ונראה שזו כוונת הרשב"ם  –פשוטו של מקרא  46

ְצָרְימָ  את וגו' ה ְשכֹן ָבָאֶרץ ֲאֶשר אַֹמר ֵאֶליָך, ּגּור ָבָאֶרץ ַהזֹמִּ
י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל,  נתתי לך את כִּ

הארץ, ואיך תצא ממנה? ואכן, מאז שניתנה הארץ לאברהם 
הוא לא יצא ממנה, יצחק מעולם לא יצא ממנה, ויעקב 

שהצטווה מפי ה', וגם הובטח  בשתי יציאותיו לא יצא עד
י יָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹאת )בראשית כח, טו( ְוָאנֹכִּ בֹתִּ ַאַעְלָך  ַוֲהשִּ

 ַגם ָעלֹה )מו, ד(.

י, ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ... ְוָנתַ  י ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת אֹתִּ תִּ
נתן לי ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֺחַזת עֹוָלם, ְוַעָתה ]מאחר ש

הקב"ה את ארץ כנען הרי ברשותי לעשותך בכור 
רשב"ם[ ְשֵני ָבֶניָך  -ליטול פי שני שבטים 

י ֵאֶליָך מִּ  ְצַריִּם ַעד בֹאִּ ים ְלָך ְבֶאֶרץ מִּ ְצַרְיָמה ַהמֹוָלדִּ
ם  י ֵהם ֶאְפַריִּ ְהיּו לִּ לִּ ְמעֹון יִּ ְראּוֵבן ְושִּ י ּוְמַנֶשה כִּ

שהיתה כבר ה(. רק בנחלת הארץ -)שם מח, ג
, היה כוחו יפה בהשוואת קנינו של יעקב אבינו

זכויות אפרים ומנשה עם זכויותיהם של ראובן 
ושמעון, אך לא במעלות ובמדרגות אחרות של 
שבטי קה, 'לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר' 

 47)הוריות ו:(

בהגלות הקב"ה לראשונה למשה  .טז
ַּיד  ילֹו מִּ רבינו בסנה הוא מבשרו ָוֵאֵרד ְלַהצִּ

וא ֶאל ֶאֶרץ ט ן ָהָאֶרץ ַההִּ ם ּוְלַהֲעלֹתֹו מִּ ְצַריִּ ֹוָבה מִּ
 יְמקֹום ַהְכַנֲענִּ ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ֶאל 
י ְוַהְיבּו ּוִּ י ְוַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ י ְוָהֱאמֹרִּ תִּ י. )שמות ג, ְוַהחִּ סִּ

יח( בכינויו אותה 'מקום הכנעני' ולא 'ארץ כנען' 
יש גילוי דעת והודעה, בתחילת דברו אתו, שאין 
זו ארץ הכנעני והחתי, אלא מקום שהכנעני 
יושבים שם לפי שעה בארץ שאינה שלהם, ובני 
ישראל ישובו אל אדמתם, שירושה היא להם 

 מאבותיהם שהנחיל להם אדון העולמים. 

 ערי ארץ ישראלבש
ראינו שמתוך עשר הארצות אשר  .יז

ארצות –הובטחו לאברהם אבינו, רק שבע מתוכן 
ניתנו לו. לעומתן,  -בני כנען וארץ הרפאים 

הקיני הקנזי והקדמוני הובטחו לו, אך לא ניתנו 
 לו, אלא ניתנו בינתיים לעשו ולבני לוט.

הבה נתבונן בפרשיות העוסקות  .יח
ץ ישראל. בפרשת בהגעת בני ישראל לשערי אר

חוקת, בהיות עם ישראל בקדש אשר על גבול 
ארץ אדום, בתחילת השנה האחרונה לשהייתם 

ָקֵדש ֶאל ים מִּ ְשַלח מֶשה ַמְלָאכִּ ֶמֶלְך  במדבר, ַוּיִּ
ְשָרֵאל ... ַנְעְבָרה ָמא  ֱאדֹום יָך יִּ  ְבַאְרֶצךָ כֹה ָאַמר ָאחִּ

, ְּגֺבֶלךָ ֲאֶשר ַנֲעבֹר לֹא ַנֲעבֹר ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרם ... ַעד 
יַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום  ֶפן ַבֶחֶרב ֵאֵצא  לֹא ַתֲעבֹר בִּ

לָ  ְשָרֵאל ַבְמסִּ ְקָראֶתָך, ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְבֵני יִּ ה ַנֲעֶלה לִּ
ְכרָ  י מִּ ְקַני ְוָנַתתִּ י ּומִּ ְשֶתה ֲאנִּ ם ֵמיֶמיָך נִּ ם ... ְואִּ

ְקָראתֹו ְבַעם ָכֵבד ַוֵּיֵצא ֱאדֹו לֹא ַתֲעבֹרַוּיֹאֶמר  ם לִּ
ְשָרֵאל ֲעבֹר  ַוְיָמֵאן ֱאדֹוםּוְבָיד ֲחָזָקה,  ְנתֹן ֶאת יִּ

ְגֺבלֹו ְשָרֵאל ֵמָעָליו )במדבר כ, יד בִּ כא(. -ַוֵּיט יִּ
בהם מתגלם חזונו של יצחק  –בפסוקים אלה 

ניתן  -אבינו, הקול קול יעקב והידיים ידי עשו 
חד חרבו של היה להבין שישראל נטה מעליו מפ

עשו. באים פסוקי פרשת דברים ומאירים את 
עינינו. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר ... ְוֶאת ָהָעם ַצו 
ְגבּול ֲאֵחיֶכם ְבֵני ֵעשָ  ים בִּ ו ֵלאמֹר ַאֶתם עְֹברִּ

יר  ים ְבֵשעִּ ֶכםַהּיְֹשבִּ יְראּו מִּ ְשַמְרֶתם ְמאֹד,  ְויִּ ַאל ְונִּ
ְתָּגרּו ָבם י לֹא ֶאתֵ  תִּ ְדַרְך כַ כִּ ף ן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד מִּ

ירָרֶגל  י ֶאת ַהר ֵשעִּ י ְיֺרָשה ְלֵעָשו ָנַתתִּ , אֶֹכל כִּ
ם תִּ  ָתם ַבֶכֶסף ַוֲאַכְלֶתם ְוַגם ַמיִּ ְשְברּו ֵמאִּ ְכרּו תִּ

יֶתם ...  ָתם ַבֶכֶסף ּוְשתִּ ֵני ַוַמֲעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו בְ ֵמאִּ
ים ְבשֵ  ֵעָשו יר )דברים ב, בַהּיְשבִּ ח(. לא פחד -עִּ

ישראל מפני עשו מונע את העימות, אלא יראת 
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אדום מפני ישראל היא המביאה אותו לצאת 
לקראת ישראל בעם כבד וביד חזקה. דבר ה' ביד 
נאמן ביתו הוא שמנע את העימות, בהזהירו את 
ישראל, טרם הגיעה עת קיום הבטחת ארצות 

עדיין אינן קיני קנזי וקדמוני. ארצות אלה 
י ֶאת ַהר ֵשעִּ שלכם,  י ְיֺרָשה ְלֵעָשו ָנַתתִּ ַעד יר, כִּ

ְדַרְך ַכף ָרֶגל, כפי שפירש רש"י  עד שיבא יום  -מִּ
דריסת כף רגל על הר הזיתים שנאמר ועמדו 
רגליו וגו'. עם ישראל אינו עם כובש. הוא בא 

 –לקיים מצות השי"ת לכבוש את הארץ שלו 
אינה שלו.  -בשלב זה  -דום 'נחלת אבות'. ארץ א

 עדיין לא הגיעה עת קיום ההבטחה.

גם ממלך מואב ביקש ישראל  .יט
ְוַגם ֶאל  -לעבור דרך ארצו כמפורש בידי יפתח 

 -ֶמֶלְך מֹוָאב ָשַלח ְולֹא ָאָבה )שופטים יא, יז( 
י ְבֵני עֵ  -וכמרומז בידי משה  ָשו ַכֲאֶשר ָעשּו לִּ

יר ְוהַ  ים ְבֵשעִּ ים ְבָער )דברַהּיְשבִּ ים ַהּיְשבִּ ים םֹוָאבִּ
ב, כט(, כמבואר ברש"י )במדבר כא, יג(. ובעברם 
דרך מדבר מואב הוזהרו מפי ה', ַאל ָתַצר ֶאת 
י לֹא ֶאֵתן ְלךָ  ְלָחָמה כִּ ְתָּגר ָבם מִּ  מֹוָאב ְוַאל תִּ

י  יֵמַאְרצֹו ְיֺרָשה כִּ ְבֵני לֹוט ָנַתתִּ ֶאת ָער ְיֺרָשה  לִּ
ב, ט(. נכון, ארצם הובטחה לאברהם  )דברים

אבינו, אך מארצות קיני קניזי וקדמוני היא, 
אשר לא ניתנו לו, וטרם הגיעה עת קיום 
ההבטחה. אמנם האימים, הנחשבים גם הם 
רפאים, ישבו בארצם בעבר, אך אל תטעו, אין זו 
'ארץ רפאים' שנתתי לאברהם. בברית בין 

נזי הבתרים כונתה ארצם ונכללה בקיני ק
 וקדמוני, ולא נקראה 'ארץ רפאים'.

ובעברם את נחל זרד, גבול ארץ  .כ
מואב, הוזהרו גם על עמון שעתידים לעבור 

 , ַאָתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ְּגבּול מֹוָאב ֶאת48בגבולם
תְ  ָּגר ָער, ְוָקַרְבָת מּול ְבֵני ַעםֹון ַאל ְתֺצֵרם ְוַאל תִּ

י לֹא ֶאֵתן ֵמֶאֶרץ ְבֵני י ַעםֹון ְלָך ְיֺרָשה  ָבם כִּ כִּ
יָה ְיֺרָשה ְבֵני לֹוט ְנַתתִּ . ארץ עמון, כארץ מואב לִּ

אחותה, היא מארץ המובטחת שעדיין לא ניתנה 
י ַעז ְּגבּול ְבֵני ַעםֹון )במדבר כא, כד(  לכם, כִּ
'ומהו חזקו, התראתו של הקב"ה שאמר להם אל 
תצורם.' אמנם הזמזומים, הנחשבים גם הם 

ים, ישבו בארצם בעבר, אך אל תטעו, אין זו רפא
'ארץ רפאים' שנתתי לאברהם. בברית בין 
הבתרים כונתה ארצם ונכללה בקיני קנזי 

 וקדמוני, ולא נקראה 'ארץ רפאים'. 

 49אך בחצותם את נחל ארנון 'מצאו' .כא
למערבם ממלכה חדשה, ממלכת סיחון מלך 
האמורי. מה עושים כאן האמורי, בני כנען, אשר 

צותיהם 'ארץ כנען' בעבר הירדן המערבי, כאן אר
בארצות עמון ומואב בעבר הירדן המזרחי? 
והתשובה: בשלב כלשהו, אחרי מתן תורה ולפני 

, כדי להגן על ארץ כנען מפני 50בוא ישראל לשם
, כבש סיחון מלך האמורי 51הפולשים הישראלים

חלקים נכבדים של ארצות עמון ומואב, מהארנון 
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 לשון רש"י לד, ג. 49
 כפתור ופרח פרק מז 50
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ק בצפון, ובכך יצר חיץ, יחד עם בדרום עד היבו
עוג מלך הבשן, על פני כל גבולה המזרחי של 
ארץ כנען שניתנה לבני ישראל, אשר אליה 

פֹל ְבשַ מועדות פניהם.  ַחת בֹור ָכָרה ַוַּיְחְפֵרהּו ַוּיִּ
ְפָעל . סיחון 52, כי 'עמון ומואב טהרו בסיחון'יִּ

מלך האמורי! הארצות שכבשת מעמון ומואב 
חו לישראל, אך לא ניתנו להם עדיין, לבני הובט

לוט הן ניתנו ודבר ה' מנע את כיבושן מידם. 
ואתה, בכבשך את ארצותיהם, לעצמך חפרת בור, 
טיהרת עבורם חלק מהארץ המובטחת שלא היו 
אמורים בינתיים לקבל. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי, ְרֵאה 

יחֹן ְוֶאת ַאְרצֹו י ֵתת ְלָפֶניָך ֶאת סִּ לֹתִּ  , ָהֵחל ָרשַהחִּ
 ָלֶרֶשת ֶאת ַאְרצֹו.

 ...וראיה אחרונה
ממצוות הלא תעשה שבתורה, שלא  .כב

ינחל כל שבט לוי בארץ ישראל אלא נותנים 
להם ערים מתנה לשבת בהם, ושלא יקח שבט 
לוי חלק בביזה, ככתוב בתורה ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל 
ְהֶיה ְלָך  ְנָחל ְוֵחֶלק לֹא יִּ ַאֲהרֹן ְבַאְרָצם לֹא תִּ

ְשרָ בְ  י ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך ְבתֹוְך ְבֵני יִּ ֵאל תֹוָכם ֲאנִּ
)במדבר יח, כ(. לגבי דין זה פוסק הרמב"ם 
)שמיטה ויובל יג, יא( 'יראה לי, שאין הדברים 

בארץ שנכרתה עליה ברית אמורים אלא 
לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה בניהם 

, אבל שאר כל הארצות שכובש ונתחלקה להם
י ישראל ]כיבוש רבים[ הרי הכהנים מלך ממלכ

והלוים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל'. וכי 
נעלם מהרמב"ם פסוקים מפורשים בספר 
יהושע?! לאחר פירוט ארוך במשך עשרים 
וארבעה פסוקים של נחלות שניים וחצי 
השבטים בעבר הירדן המזרחי, מסתיים הענין 

ַחל מֹ ֶשה בשני פסוקים אלה, ֵאֶלה ֲאֶשר נִּ
ְזָרָחה.  יחֹו מִּ  ּוְלֵשֶבטְבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְירִּ

י לֹא ָנַתן מֶֹשה ַנֲחָלה ְשָרֵאל הּוא ַהֵלוִּ  ה' ֱאלֵֹקי יִּ
ֶבר ָלֶהם )יהושע יג, לב  לג(.-ַנֲחָלָתם ַכֲאֶשר ּדִּ

אילו התקדש עבר הירדן רק  .כג
באמצעות כיבוש רבים היה דין הכוהנים 

ו כדין כל ישראל. אך בהיות ארץ והלויים ב
סיחון חלק מהארץ שנכרתה עליה ברית 
לאברהם ליצחק וליעקב, ובהסר מעליה 
'באדיבותו' של סיחון איסור ההתגרות בעמון 
ובמואב שקיבלוה לפי שעה, חלה עליה חובת 
כיבוש הארץ וישיבתה כשאר חלקי הארץ, אשר 

ְנָחל ְוֵחֶלק לֹ ְהֶיה ְלָך עליה נאמר ְבַאְרָצם לֹא תִּ א יִּ
 ְבתֹוָכם.

 לסיכום
  שבעבר נחלת שניים וחצי המטות

והיא חלק הירדן היא חלק מארץ ישראל, 
מהארץ שהובטחה לאברהם אבינו. כיבושה בידי 

 -ראשית כיבוש הארץ, וישיבתה  -משה רבינו 
 מצות ישיבת ארץ ישראל. 

  עם זאת, אין מעלת עבר הירדן כמעלת
כשרה לבית הארץ ישראל שממערב לירדן 

, ולכן, העדפתה על ידי בני גד ובני המקדש
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ראובן על פני ארץ ישראל המערבית נחשבת 
 להם כפגם.

  בחרו בנוסף, שניים וחצי המטות
בנחלתם, לעומת תשעה וחצי המטות  בעצמם

אשר נחלו בגבולות פרשת מסעי, נחלתם ניתנה 
 .גורללהם על פי 

 הוא כינויה של 'ארץ כנען' ראינו ש
ל המערבית, כי שם ישבו בעת ברית ארץ ישא

בין הבתרים שש האומות הכנעניות שפורטו 
, אשר בו ישבו ארבע 'עבר הירדן'בברית, לעומת 

 האומות שאינן מבני כנען.

  ָםּה ָתּה עִּ ארץ כנען שבמערב הירדן ְואִּ
ארץ עוג הן גם 'הארץ המובטחת' וגם 'נחלת 
אבות' בבעלות עם ישראל מימי אברהם אבינו. 

'ארץ ץ עמון ומואב שטוהרה בסיחון היא אר
וקדושתה בתור 'מעון אלקי קדם'  המובטחת'

, והיתה 'נחלת אבות'מאז ומתמיד, אך אינה 
ישראל כאשר נכבשה על פי ה' ביד  שללארץ 
 משה.

 

כל בן ישראל מתשעה וחצי המטות שבארץ 
ינק את לשד חיותו הגופנית  המערביתישראל 

נו את תירושו ואת והרוחנית היומיומית, את דג
שנחל מאברהם יצחק יצהרו, מפיסת האדמה 

. בגורל על פי ה'באופן אישי  לו, ושניתנה ויעקב
חיי נשמות הוא חי בנחלתו, בקרבה יתרה למלך, 

. בקיטון של פלטיןבחדרו האישי שבארמון, 
י ֵמה'ַוּיֹאֶמר ָנבֹות ֶאל ַאְחָאב  יָלה לִּ י ֶאת  ָחלִּ תִּ תִּ מִּ

 ָלְך )מ"א כא, ג(ַנֲחַלת ֲאבַֹתי 

 

השתדלתי להגיש לפני ציבור הקוראים קו 
אחיד עם מקורות ברורים בנושא מורכב ומסועף 
זה בלי להיכנס לענייני מצוות התלויות בארץ 
ובגדריהן השונות לגבי עבר הירדן, כגון 'ארץ 
זבת חלב ודבש' לענין ביכורים, ועוד סוגיות 
רבות שהרבו לדון בהם רבותינו הראשונים 

 והאחרונים.

 בורא עולם  ל-תם ולא נשלם, שבח לאֵ 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 יפורס

 סיפור
 כפה פרשה לעני וידיה שילחה לאביון

ההפתעה הלמה בחיים עד לשורשי 

 שערותיו. 

נושן היה לו, לכתת את -תחביב ישן

חיים אחד למשנהו. -רגליו מבית

תחביב זה היה מעניק לו חשיפה 

לאינספור וסיפורים פיקנטיים לספר 

לחברים, ואף הפעם לא איכזב 

 תחביבו. 

יכה לאחר שעה ארוכה של הל

משתרכת בשמש הקופחת, בא על 

שכרו, בדמות מצבה עתיקה עליה 

חקוקות אותיות שבורות. לאחר 

מאמץ רב עלה בידו לקרוא בדוחק 

את הכיתוב: "פה נטמן פלוני בן 

פלוני... כפה פרשה לעני וידיה 

 שילחה לאביון...". 

הוא שפשף את עיניו שוב ושוב 

בפליאה, היכן שמענו והיכן ראינו 

, תארים על גבר בלשון דבר כזה

 נקבה?! 

לאחר שנוכח שעיניו אינן מטעות 

אותו, החלה הסקרנות מנקרת 

במוחו. הוא ניסה לדלות ממעמקי 

רעיוניו השערות שונות ומשונות 

שתפתורנה את  התעלומה, אולם 

העלה חרס בידו, כל מאמציו היו 

 לתוהו, והשאלה נותרה בעינה. 

לו היה ישן בלילה של אחר 

לא היתה שנתו עריבה התגלית 

עליו, חושיו הבלשיים הובילוהו 

תכף בבוקר השכם לעבר משכנו 

כבוד של אחד מפנקסי העיירה, אלו 

בעלי הדפים המצהיבים מיושן. 

פנקסים אלו שימשו לפנים בישראל 

כ"ספר זכרונות", ומהם לא נפקד 

שום מאורע בעל חשיבות בחיי 

הקהילה לאורך שנות ההיסטוריה 

 שלה.

החיפוש היתה מתישה מלאכת 

ומייגעת, לחפש אחר שם אדם 

בפנקס שבו כלולים מאות שנים הרי 

זה כחפש מחט בערימת שחת, אבל 

לא אדם כחיים יוותר. עקשן היה 

מבטן ומלידה, לא ינוח ולא ישקוט 

 עד שסקרנותו תבוא על סיפוקה. 

המשיך אפוא ללא לאות לחפש 

ולחפש, עד שלבסוף מצא את 

ישן וצפוף שבו מבוקשו, בכתב יד 

נכתב הסיפור המרתק במלואו, 

 ומעשה שהיה כך היה:

הנגיד רבי נטע פרקוביץ היה שם 

דבר בעיירה. כל החלכאים 

והנדכאים שלא שפר עליהם גורלם 

 –ידעו שיש להם כתובת ברורה 

ביתו של רבי נטע. שם, בביתו של 

תלמידו הנאמן של אברהם אבינו, 

 יתקבלו בזרועות פתוחות ואוהבות,



וכבנים אהובים ורצויים יינתן להם 

האש"ל במלואו מתוך חיוך כובש 

 ומחייה לבבות.

ולא זו בלבד, אלא שכרודף צדקה 

וחסד לא ציפה רבי נטע עד שיבואו 

העניים לביתו. היה הוא בכבודו 

ובעצמו מסתובב דבר יום ביומו 

בחוצות קריה, ותר בנרות אחר נפש 

אומללה שיוכל לכלכלה ולמלאות 

 סורה.את מח

הכסף איננו צומח על העצים. כך 

אומר הפתגם העממי וכך החוש 

מעיד. במקרה שלנו היה ר' נטע מי 

שספג את המהלומה, עובדה זו 

היתה בעוכריו, בחפץ לב הוא מסר 

את כל רכושו לאביונים, והוא ירד 

אט אט מנכסיו. אם היה מאנדהו 

סבור כי בעקבות המשבר הכלכלי 

סד אשר יתעשת האיש מבולמוס הח

הוא נתון בו, חיש מהר התוודע 

לטעותו, דומה היה כי ככל 

שהנזקים גדולים יותר, כך הולך 

-ומתגבר תיאבון החסד של אוהב

 חסד זה.

משראו עד היכן הדברים מגיעים, 

התכנסו שבעת טובי העיר לאסיפה 

דחופה, שם ישבו ודנו בכובד ראש 

מה פשעו  –"על מה עשה ה' ככה?" 

האיש שמחמתו  ומה חטאתו של זה

נגזרה עליו פורענות זו? השערות 

רבות הופרחו לחלל האוויר במהלך 

האסיפה, אך כולן הופרכו מאליהן 

 כהרף עין.

לאחר שעה ארוכה של דיונים, 

הבליחה פתאום הארה במוחם. 

"הלא חז"ל הזהירו אותנו 

ש'המבזבז אל יבזבז יותר מחומש', 

ואילו כאן בא רבי נטע ואינו מצליח 

בעד תאוותו להעניק ולתת,  לעצור

ובכך עובר הוא על דברי חכמים, 

 אולי זו הסיבה?...".

כשגובשה המסקנה נמנו בני 

האסיפה וגמרו, כי יד ההכרח 

מחייבת לגזור על רבי נטע בגזירה 

חמורה לבל יהין לעבור על פיהם 

ופי חכמי התורה לבזבז יותר 

 מחומש.

בתחילה היה נדמה כי התוכנית 

, רבי נטע קיבל מתנהלת כשורה

אותם בסבר פנים יפות כדרכו וקיבל 

על עצמו את הדין באהבה, אולם 

לאחר מספר ימים היכתה השמועה 

גלים כי רבי נטע לא התגבר והמרה 

את פיהם של טובי העיר, ועקב 

התסיסה היוקדת בקרבו להיטיב עם 

בריותיו של הקב"ה אינו מיישם את 

 ההוראות הברורות שניתנו לו.

בעת טובי העיר כי באו משראו ש

מים עד נפש, וכי אם לא יגלו 

תושייה ויגבילו את רבי נטע, לא 

ירחק היום עד שלא תישאר בידו 

אף פרוטה אחת לרפואה, החליטו 

בית -פה אחד לגזור עליו מעצר

ולנעול את דלתו, כך שלא תהיה לו 

ברירה והוא יאלץ לרסן את הדחף 

הדוחק בו לפזר את ממונו בלא לתת 

ו דין וחשבון על הגירעון לעצמ

 במאזן הכלכלי.

רבי נטע ניסה בכל כוחותיו להעביר 

את רוע הגזירה, והתמרמר בכאב 

רב למרגלותיהם של חברי הוועדה, 

ברם, הללו, מתוך חרדה כנה לשלום 

ממונו, נאלצו להשיב פניו ריקם, 

ולהחיל עליו את צו המעצר במלוא 

חומרתו. רבי נטע נאלץ להשלים 

רלו והסתובב באותם ימים עם רוע גו

 סהרורי בביתו, אבל וחפוי ראש.

מאין יבוא עזרי? היה תוהה, אך 

הישועה באה. כמה עניים אשר לא 

התברכו בבינה יתירה, החלו 

דופקים על חלון ביתו בבקשת 

נדבה... אך שמע רבי נטע את 

הבקשה, פסע מיד בצעדי ריקוד 

ברחבי ביתו, כשהוא תר בחורים 

ץ יקר ערך, ובסדקים אחר חפ

וכשאילתר דבר מה לא היו קץ 

רץ כל עוד -ותכלה לשמחתו, אץ

נשמתו בקרבו להרנין לב עני 

 ונדכא.

כך נמשך ההסדר החדש למשך 

כמה חודשים, כשרבי נטע מצליח 

להגניב עוד מעשה צדקה ועוד 

אחד, מתחת לאפם של טובי העיר 

אשר לא פיללו ולא מיללו שיגיעו 

טע, הדברים עד כדי כך. רבי נ

"חולה חולי האהבה" למצוות 

גמילות חסדים, איך אמרנו? תלמיד 

 נאמן של אברהם אבינו.

הזמן בו התרחש המעשה היה כמה 

שעות לאחר שנטו צללי ערב 

והחשיך היום, היקום כולו נם את 

שנתו המתוקה, בחלל נסוכה שלווה 

פסטוראלית וידיו של שר החלומות 

מלאות עבודה. מלבד גנבי הלילה 

מסתובבים ברחובות ומטילים אשר 

כלתה  –את אימתם על הבריות 

 לחלוטין הרגל מן השוק.

אם בשעות היום נפשו פרכסה 

ועלתה על גדותיה אהבתו העזה 

לכל נברא בצלם, הרי שבלילה היו 

הומים רגשותיו שבעתיים, משוועות 

למעשה חסד. לא מצא ר' נטע מקום 

לעצמו מרוב עוצמת רגשותיו, 

עיניים למעשה וציפה בכיליון 

צדקה הראוי לשמו, מצטער היה 

 "מתי יבוא לידי ואקיימנו".

בלית ברירה, נשכב ר' נטע על 

יצועו, כשאוזניו דרוכות לכל רחש, 

אולי הוא יצרור הוא בכנפיו את 

הבשורה הטובה, שיש בנמצא נפש 

יהודית שביכולתו להעלות חיוך 

שמח על פניה, ולהעניק לבעליה 

 תרומה הגונה.

יראיו יעשה", ראה הקב"ה  "רצון

בעוניו, שמע משמי מרומים את 

תחינתו האילמת, ושיגר לעברו שני 

עניים מרודים, אשר בצעד של יאוש 

חיזרו על הפתחים באישון ליל, 

בתקווה שישראל רחמנים בני 

 רחמנים לא יגרשום בנזיפה. 

כשהגיעו לביתו של הגביר רבי נטע, 

תכף עלה חיוך מדושן עונג על דל 

תותיהם, הן אף לאוזניהם הגיעה שפ

השמועה על דבר האיסור אשר 

הוטל על בעל הבית לפתוח את 

 דלתות ביתו. 

הם דפקו בחוזקה על החלון, מעשה 

בתים, ובעל הבית קיפץ -בעלי

ממיטתו כנשוך נחש היישר לחלון, 

כמה שמח לראות כי הנה הזמינו לו 

מן השמים עניים שיוכל אולי 

שמצבו  לעוזרם, הוא התנצל על



הכלכלי איננו שפיר דיו ויאלץ 

למרבה הצער להטריח אותם כמה 

דקות עד שיאלתר את אשר בידו 

לתרום, והללו ענו ברוב התחשבות, 

כי הגם שדחוקה להם השעה, אין 

השעה דוחקת להם, והם מוכנים 

 ומזומנים להמתין.

במהלך החיפושים נוכח רבי נטע 

לראות, כי לרש אין כל, ביתו מרוקן 

וטין ומנוגב מכל טובה, פרי לחל

נתינותיו למבקרים הקודמים. לאחר 

שעה ארוכה של חיפוש עקר ניגש 

אל אדן החלון, וכשדמעות חונקות 

את גרונו התנצל בפניהם בכאב 

 נוגע ללב, על המחדל החמור.

הללו התגלו כ"בעלי ביטחון" 

מופלגים, וניחמוהו במלים 

מעודדות, "חסדי ה' כי לא תמנו, 

שים בה' מבטחך וחפש  אל דאגה,

נא עוד, בוודאי תמצא משהו 

 לבסוף".

לאחר סבב נוסף ברחבי הבית, 

כמעט פכר רבי נטע את ידיו ביאוש 

מר, ואולם פתאום גילה הוא מציאה 

 גדולה: כפית מכסף! 

הוא כמעט פתח בריקוד צוהל על 

התגלית המשמחת, ברם העיבה על 

שמחתו העובדה כי אך כפית אחת 

יחלקה לשני העניים? בידיו, ואיך 

רגע לאחר מכן הבריק במוחו רעיון, 

ואורו עיניו. בלא היסוס שבר ר' נטע 

את הכפית לשניים, מחצה לעני 

 האחד ומחצה לעני השני.

כשראו האראלים עד היכן הדברים 

מגיעים, חמדו את קרבתו, ועוד 

באותו לילה, לאחר מאבק קצר עם 

המצוקים, כרע רבי נטע כארי על 

הסתלק במיתת נשיקה, משכבו ו

השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה 

 כשהיא צחה כשלג. 

בשעת מותו התקבצו מסביב 

למקומו אלפי מלאכים צחורי 

כנפיים, אשר באו לקראתו בפנים 

צהובות וצוהלות מאושר כדי לקבל 

את פניו ולהובילו לעבר מקומו 

המוכן לו בגן עדן, במחיצתם של 

ר אברהם אבינו ותלמידיו שבכל דו

 ודור.

בתום ימי השלושים, גמרו בדעתם 

מוקירי זכרו לחקוק על מצבתו של 

אותו אוהב ישראל מופלג את לשון 

הכתוב: "כפה פרשה לעני וידיה 

שילחה לאביון", להעלות על נס את 

זכר כף הכסף אשר פרס לשניים, 

ואף כתבו זאת בפנקס הקהילה, 

נצח. אשריך אברהם -עד וזכרון-לגל

יד מובהק שכזה אבינו שיצא תלמ

 מחלציך.

* 

חיים הרים את עיניו מן הפנקס 

רובה, עכשיו הוא בשביעות רצון מ
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