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 אספקלריא לפרשת השבוע

 פרשת אחרי

 

 מהי? –הזיקה של היהודים לארץ ישראל 

 ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְכַמֲעֵשה ֱאלֵֹקיֶכם.' ה ֲאִני ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵלאמֹר. מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדֵבר

 ְבָכל ִתַטְםאּו ַאל ְבָשרוֹ וגו'. ְשֵאר ָכל ֶאל ִאיש וגו'. ִאיש ְכַנַען ֶאֶרץ ּוְכַמֲעֵשה ַתֲעשּו, לֹא ָבּה ְיַשְבֶתם ֲאֶשר

 אָֹתּה ְבַטַםֲאֶכם ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ָתִקיא ִמְפֵניֶכם וגו'. ְולֹא ְמַשֵלחַ  ֲאִני ֲאֶשר ַהּגוִֹים ִנְטְמאּו ֵאֶלה לְבכָ  ִכי ֵאֶלה

 יט(-)פרק יחֱאלֵֹקיֶכם ' ה ֲאִני ָקדוֹש ִכי ִתְהיּו ִלְפֵניֶכם וגו'. ְקדִֹשים ֲאֶשר ַהּגוֹי ֶאת ָקָאה ַכֲאֶשר

 עומד שאין מאוס דבר שהאכילוהו מלך לבן משל –אתכם  הארץ תקיא : "ולאז"ל בתו"כ()על פי חוברש"י 

 מהם". עצמה מריקה, עבירה, וכו' עוברי מקיימת אינה ישראל ארץ כך, מקיאו אלא במעיו

כבר מתחילת נתינת ארץ ישראל לאברהם אבינו וזרעו ניתנה על רקע זה, שיהיו מתאימים אליה, 

תה גם כעין השבעה לאברהם אבינו, וככל "ברית" שיש בה שני צדדים. זה שאמר 'ברית בין הבתרים' הי

לו השי"ת בפעם אחרת 'ואתה את בריתי תשמור': את בריתי אשר כרתי עמך בברית בין הבתרים, נתינת 

 תשמור כבבת עיניך, שתתאימו אתה וזרעך את הנהגתכם למגורים בארץ הקודש! –הארץ 

כפי שדורשת ארץ ישראל לרוב  אסטניסיות בקדושה!ידי מדת ה וכיצד היא שמירת הברית? על

עדינותה ו'אסטניסיותה' כדברי חז"ל המובאים ברש"י הנ"ל, אשר על כן הקדימה התורה כאן באריכות 

 ברית המילה, כי בזאת נקנית ארץ ישראל! –את פרשת העריות. זאת נכלל בציווי 'ימול לכם כל זכר' 

 וףסמל נקודת השית –אות ברית 

שני אוהבים הבאים לכרות ביניהם ברית, לוקחים הם דבר  –'והיה לאות ברית ביני וביניכם' 

המשותף לשניהם אשר הוא המסמל את ההשתתפות ביניהם כאחד, כך ברית המילה ומדת הקדושה הם 

", כי קדוש אני ה' אלקיכם –'אות הברית' המסמלת את ה'התאמה' והקשר 'ביני וביניכם': "קדושים תהיו 

בברית המילה והנהגת אסטניסיות הקדושה אנו מבטאים את התאמתנו כביכול לגבוה, והתאמתנו לאות 

המסמלת שנתן השי"ת: 'ארץ ישראל', ובנתינת ארץ ישראל מבטא הקב"ה את התאמתו אלינו כביכול, 

 ה!', ותלויים הם הדברים זה בזברית המילה והנהגת אסטניסיות הקדושהולאות המסמלת מצידנו: '

וזאת נרמז בברית בין הבתרים, שני בתרים של אותה בהמה, זה מכה וכה מכה, והאוהבים בתווך. 

 , והיינו הך...1הבתרים מסמלים גם נכונות להקרבה, כדברי המלאך מגיד המישרים למרן הבית יוסף זי"ע

                                                             
 אעלך אנא: כלומר, בתר הרי הבתרים וכו', על בין גזירת דהיא בתר דהרי בעילויא אעלך רכלומ בתר הרי על דקאמר והיינו"לטבת:  ג"כ שבת לך. ליל-פרשת לך 1

 ."בוסמין כקטורת דידך ריחא ויסק, שמי קדושת על ותיתוקד קדמאי ותיפק, שמי קדושת על דתתבתר דאקריבנך, בתר בטורי בעלויא
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 לגרש את העיט!

י הברית באה לסמל גם 'וירד העיט על הפגרים וישב אותם אברהם' הוא חלק מהברית עצמה, כ

, "עצת 3בו. 'עיט' הוא לשון עצה רקבנו ואנו חפצים רק , ה' חפץ 2השתתפות אשר לא יתערב בה זר

רשעים", וכדי להשאר בנאמנותנו נצרך 'וישב אותם אברהם', לגרש את העיט, להרחיק מעלינו בתוקף 

אר במצב שיבוקשו את הבאים להחטיאנו, כי כשמניחים לעיט אפילו רק 'להתקרב' עלולים להיש

 חסרי משמעות.  –ה'בתרים' ואינם, לאבד את התוכן הפנימי של הברית, עד שיישארו רק 'פגרים', כלומר 

 אחזו לנו שועלים

ָבֶתר', על ידי מניעת  ָהֵרי וגו' ַעל ִלְצִבי דוִֹדי ְלךָ  ְדֵמה לוֹ וגו' ַוֲאִני ִלי דוִֹדי וגו' שּוָעִלים ָלנּו 'ֶאֱחזּו

 . 4בתר"ברית", על הרי  –ם הקטנים מלכרסם בכרמנו, לבל יתערב זר רח"ל, יהיה 'דודי לי ואני לו' השועלי

דרשו את מזמור ראשון שבתהלים, מזמור "אשרי האיש", שמדבר כלפי אברהם אבינו, אבי  5חכמינו ז"ל

יוויו "לך לך הקב"ה בצ – "ושתלו בארץ ישראל שנטלו הקב"ה –כעץ שתול על פלגי מים  והיה": 6אומתנו

מארצך" עקרו ממקומו ו"שתלו" בארץ ישראל, כשהוא אף כורת עמו הברית ב'ברית בין הבתרים' לתת 

 . 7ו ולזרעו עד עולםל ותהא

מבאר שדברי המדרש הללו קשורים עם שלמעלה מהם, 'אשרי  8הרה"ק ר' יואל מסאטמאר זיע"א

בחיר האבות, לא זכה בארץ ישראל לאחוזת ': אפילו אברהם אבינו אשר לא הלך בעצת רשעים וגו'האיש 

עולם אלא מפני התרחקותו מן הרשעים! כיון שאפילו אברהם אבינו בחיר האבות, אילולא היה מתרחק 

בעצת רשעים וגו' בגלל שלא הלך היה נלכד עמהם ברשת היצר רח"ל! רק  –מהרשעים החטאים והלצים 

 .9שיהיה לו קיום נצחי בארץ ישראלה נשאר צדיק, וזכ מכח זה –ש"גירש את העיט" כנ"ל  –

 שבת שלום ומבורך!

  okmail.co.il@9696ישראל אברהם קלאר  לתגובות:

                                                             
 עי' במגיד מישרים שם. 2
 .'עיטא' ארמי בלשון כמו 3
 .תנוח כך ואחר שבתוכה רשעים תקיא הארץ אף וכו', עולה נילוס. מצרים כיאור ונשקעה ספר עמוס )ח, ח(: "ונגרשהוכדברי רש"י ב 4
 .א פרשה סא, אשית רבהבר.; ע"ז יט 5
)עה"כ( עולה  ( מטעים עוד, ש"האיש"שמועס'ן פרשת לך לךוה"לב שמחה" ) (,ז בראשית כ,)"ועתה השב אשת האיש" , ככתוב: נקרא "האיש"אברהם אבינו  6

 עא(. 'סי ,ב )פירושי סידור התפילה"יפסוק  ה"כ מזמורוכבר כתב כן הרוקח לגבי בגימטריא "אברהם אבינו". 
 . "שָשת לו". או לגירסת ידי משה: כמו עץ שעוקרים אותו ממקומו ושותלים אותו במקום אחר 7

 אלקיך' ה כי"נאמר על ארץ ישראל  , הן"על פלגי מים"מה שנאמר והיה כעץ שתול יובן היטב  –כך מבארים מפרשי המדרש, עץ יוסף ועוד  –לפי דרשה זו 
 .ז( )דברים ח, !"ובהר בבקעה יוצאים ותהומות עיינות מים, נחלי ארץ טובה, ארץ אל מביאך

שהמגורים בארץ  לנו, לומר בכך:לשתילת עץ על פלגי מים? מבארים המפרשים שכוונה גדולה יש  בארץ ישראל צדיקבת ההוש ומדוע בכלל ראה להמשיל את
וכפי שהפליגו חז"ל במעלת ארץ ישראל  ,בדומה לעץ שתול על פלגי מים שמצליח ופורח הודות למים שתחתיו, לשלמות הרוחנית של האדם מסייעים מאודישראל 

 .[כה, ג 'פר "רברהיא ב]עי' בעץ יוסף שמציין לפרשה כ"ה, ונראה שכוונתו למימרא זו, ש "לא יצא אדם לחוצה לארץ"עד שאמרו 
 .שרה תשי"ז-חיי' פר, 'תורות חידושי' 8
 (.כח, ועוד ספרא ויקרא יח, ;ד"פל דר"אפר)מדברי חז"ל  מקורו. ו(ב"פ)כדברי החרדים  הרשעים, את מעליה ישראל ארץ תנער אז השלמה הגאולה כשתבוא כי 9

: "בעתו" (בהעלותך 'מרנא, פרוק) פרי חיים] בבוא הגאולה העתידה ,"בעתו"מסאטמאר:  ממשיך הרה"ק – "אשר פריו יתן בעתווהיה כעץ שתול על פלגי מים "
 הרשעים המשולים לעלה ולקליפה –, שהוא העיקר, ואילו 'עלהו' שמשולים לפרי –ישארו בארץ ישראל רק הצדיקים  .[שוב'תרחמים 'בירך 'עלירושלים 'ו נוטריקון:

 תאיים השפעתם הרעהשוב לא והפרי שוב לא יביא העלה נִבילה לפרי, כך יורחקו הרשעים מארץ ישראל העלה מעל  קסולכשם שכשי: אולי כוונתו. לא יישארו –
. ]ב'לא יבול' רמוז גם לשון נבילה וטריפה, על ידי הרחקת הרשעים לא יהפכו הבתרים של הברית אשר בינינו לבין השי"ת על הצדיקיםלהביא נִבילה רוחנית רח"ל 

 כנ"ל[. לחסרי משמעות,

mailto:9696@okmail.co.il
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 במשנת האור החיים

 פרשת אחרי

 

 טעם שלא גילה ה' סגולת כל מצוה

ולתה המיוחדת, ולא גילה ה' כתב רבינו האור החיים הקדוש בפרשתנו )יח, כד(, שיש לכל מצוה סג

 סגולות אלו של כל מצוה ומצוה, שלא ילך אדם וישתדל במצוה אחת בלחוד להשיג סגולתה יעו"ש.  

וכעין בחינה זו, הזהיר רבינו האור החיים הקדוש בפרשת עקב בפסוק 'כל המצוה אשר אנכי מצוך 

ם הריני עושה פשרה, וחלק מהמצוות וגו'' )דברים ח, א(, שאין 'פשרות' במצוות, דהיינו שאל יאמר אד

 אעשה ועל חלק מהם אוותר.

ומדמה זאת לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו של אדם, וזה לשונו: הנה 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 

וב ויצעק לבו באוי ואבוי ממכאובו, האם יקבל מענה לצעקתו, באמור אבר או גיד איזה מיחוש או מכא

 לו "הלא לך רמ"ח אברים ומהם רמ"ז שלמים, ואם חלק מהם יחלה, אין ראוי לקבול על זה!"?!

וזה דמיון שמירת המצוות, שהם מיוחדים כנגד האיברים והגידים, וכשהאדם עובר ומבטל אחת 

תאמר ישתנה המשל לנמשל שהמשל שהוא הרגש אבר אחד לפי  מהנה יפעיל הכאב שכנגדו וכו'. ואם

שהוא מכאיב לכל אחדות הגוף מה שאין כן המצוות, לזה מאמר הנביא בלשון זה "כל המצוה" פירוש 

שגם מצוות התורה לאחת יחשבו הגם שרבים במנין, יסוד אחד ובנין אחד להם, ומעתה הם שוים ממש 

 לדמיון הרמוז, עכ"ל יעו"ש.

 -זה סיפר הגה"צ רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א על החסיד הנגיד ר' משה לייב ז'ערעווער ובענין 

יהודי פשוט ותמים, שהיה מסתופף בצל הרה"ק בעל הצמח צדיק" מויז'ניצא זצ"ל, שנוסע היה עם חבריו 

יו לרגל עסקיו לעיר וינה, ובהיותם בוינה נהוג היה ביום שבת, שמתאספים הסוחרים החסידיים יחד

 לסעודה שלישית, והנה חמדו להם מכיריו לצון, ודחקו בר' משה לייב שיאמר לפניהם דברי תורה. 

ר' משה לייב סירב, באומרו: איני בר אוריין ואיני ראוי לומר 'תורה'. אך הם דחקוהו ואילצוהו לומר. 

מים, התירו והנה כידוע היתה וינה עיר מודרנית, וכמה מן הסוחרים שלא היו מצויינים ביראת ש

 לעצמם 'לפשר' במעשיהם ולעשות שם מעשים שלא היו עושים במקום מגוריהם.

היה זה בפרשת וישלח, אמר להם משה לייב על הפסוק )לב, יא( "כי במקלי עברתי את הירדן": אם 

 אדם מתחיל להקל במצוות, סופו שיעבור על כל התורה, ואין 'פשרות' בזה.
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דיק' ובבוא ר' משה לייב לויזניצא שאלו הרבי "האם אמרת 'תורה' המעשה הגיע לאזני רבו ה'צמח צ

בוינה?", משה לייב רעד כולו מפחד הרבי, והתנצל: הסוחרים אלצוני להגיד תורה, שאלו הרבי "מה 

הרי טוב -אמרת?", חזר ר' משה לייב על ה'תורה' שאמר, אמר לו הרבי "האסט דאך גוט געזאגט!" ]

 ות ומעשים טובים אין מקום לפשרות.אמרת![. והוא כנ"ל, שבמצו

 דבריו מושגים רק ברוח הקודש

 ַוָיֺמתּו )טז, א(' ה ִלְפֵני ְבָקְרָבָתם ַאֲהרֹן ְבֵני ְשֵני מוֹת ַאֲחֵרי מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדֵבר

 ובחינה, נפשם כלות עד דביקות מרוב נשיקה במיתת מתו אהרן שבני אור החיים הקדוש כתב רבינו

  להשיגה. אנוש יכולת אין זו

 שהשכלת, המושכל השכלת בפנימיות למתבונן ואודיע: "בזה הלשון ונעלמים נפלאים בדברים ומסיים

, עצמו בהערת וכשישכיל, ההשכל מושלל שמושכל, ישכיל, בהשכלתו ובהשכל, ההשכלות תשכיל ההשכל

 השכלתו, ביחוד למשכילים והשכילו, מהשכל מושכל בלתי, ממושכל מושכל שהמושכל, ישכיל, עצמו ולא

בדבריו הקדושים, ונציין בזה כמה מראי מקומות,  בספרים האריכו הרבה. ש"עי" לנשמתו נשמה בסוד

  ותן לחכם ויחכם עוד.

 בלתי דבריו"ש, פרשתינו כתב ריש נחל בערבי ב.. פשטות על פי הדברים שמפרש דחיי אילנא עיין א.

 הגרשוני עבודת עיין ג. .ש"עי", קצת למעיין מובנים דבריו תחלת ורק, הקודש ברוח רק מושגים

, הפועל אל מהשכל ולהוציא להבין שקשה אף: ובאמצע דבריו כתב ה(,"הקב שבא י"א ה"ד( קאלמייא)

, יכלתו בכל' ה אל נפשו להתלהב, נרצה העבד צריך והתשוקה מעריבות כמה הרואה יראה מכל מקום

 ל"זצ מסקוירא יצחק' ר ק"שהרה:(, רנד' עמ צדיק, ערך, )ענינים אור מאורי בילקוט הובא ד.. ש"עי ,'וכו

 לו היה", מושכל השכל" המאמר האור החיים הקדוש שכשאמר ל"זצ ין'מרוז ק"הרה חותנו בשם אמר

 דרגות עשר כאן ח( שמרומזות"פק' עמ ד"ח ין,'רוז) ישראל נר וראה. ש"עי נפש, מסירות פעמים עשרה

 את ואם פסוק על בחוקותי,' פר תאומים,) תורה אור עיין עוד בספה"קו ה. .ש"עי מסירות נפש, של

 .משפטי(

 שבת שלום ומבורך!

 
  mol448@gmail.comלתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י' 

mailto:mol448@gmail.com
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 "לשון לימודים"
 פרשת אחרי

 
 חוקים ומשפטים

ָפַטי ַתֲעשּו ִמְצַרִים וגו' ּוְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ ְכַנַען וגו' לֹא ַתֲעשּו ּוְבֺחקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו. ֶאת ִמשְ ְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ 

 ה(-ְוֶאת ֺחקַֹתי ִתְשְמרּו ָלֶלֶכת ָבֶהם ֲאִני ה' ֱאלֹקיֶכם. ּוְשַמְרֶתם ֶאת ֺחקַֹתי ְוֶאת ִמְשָפַטי )יח, ג

ה ללמד את עם ישראל תורה, ובה חוקים ומשפטים שינהגו רק בהם. כאן בפרשתנו מתחילה התור

 –אזהרה מיוחדת נכתבה בתחילת פרשיות אלו שלא ילמדו בני ישראל ממעשי הגוים אשר היו בתוכם 

הם בני כנען, אלא ישמרו על תורתם תורת השם  –גויי ארץ מצרים, ולא ממעשי הגוים שיבואו לגבולם 

 בטהרתה.

לו חוזר שוב ושוב הצירוף 'חוקים' יחד עם ה'משפטים', מהו חוק ומהו משפט? לאורך האזהרות הל

 ולפי זה יש להבין מהם המצוות הנכללות בחוקים או במשפטים.

 עשיית משפט

כאשר נתור לרמזים במקרא על המשמעות של אלו המילים, נבחין כי חילוק ברור קיים בין הצורה 

בהם' או  'ללכתלגבי המשפט. על החוקים נכתב לשון שנכתב בתורה על החוק לבין הפועל שנכתב 

, וגם לשון שמירה 'ושמרתם את חוקותי' ועוד, ואילו על המשפטים נאמר לשון תלכו''בחוקותיהם לא 

 ' ועוד. תעשועשייה, 'את משפטי 

נבחין עוד, שבהרחקה מדרכיהם של הנכרים לא נזכרו המשפטים אלא בשם 'מעשים', כמו שאמר 

לא תלכו', הרי ודאי שבמקביל לחוקים קיימים המשפטים להם קורא  ובחוקותיהםתעשו לא  'כמעשיהם

פסוק זה בשם 'מעשים'. המילה 'משפט' לשון חשיבות ושבח היא כמו שמוכח בפסוק )דברים לב, ד( 

 ה'.ִכי ָכל ְדָרָכיו ִמְשָפט, ולא נאמרה רק על המשפטים הצודקים שנתן לנו  ַהּצּור ָתִמים ָפֳעלוֹ

 לפי זה יש להבין, למה על משפטים כותב לשון עשייה ובחוקים שמירה והליכה?
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 ההבדל בין הליכה לעשייה

כשנדקדק בדבר נראה כי עניין הליכה שייך במקרה שבו ישנם כמה דרכים ואופנים לנהוג בהם, כגון 

ם להיות כללים בדיני ממונות בהם חייבים לצעוד בדרך מן הדרכים בשביל תיקון העולם ומוכרחי

 מוסכמים, ועל מצוות שלולי היו נכתבות לא היו קיימות כלל שייך לשון עשייה.

אלו שיצר  – חוקותיאלו דברים שאילו לא נאמרו בדין היה לכותבם,  – משפטי: 10וכך אמרו במכילתא

מתריס בשאלות[ עליהן. כלומר, המשפטים הם המצוות המתבקשות, ובדין היה לכותבם -הרע משיב ]

משום שיש בהן צורך לתיקון העולם, והחוקים הם המצוות שאינן מובנות בשכל בני אדם, ולכן יצר הרע 

 מלעיז לשאול את האדם עליהן.

הרי לפנינו במכילתא כפי שנתבאר, שבהלכות המיושבות על השכל, שגם אילו לא נאמרו היו ראויות 

שהן 'גזרות מלך' בלא שיהא להם טעם  להכתב מדעתינו, הם הם המשפטים, ואילו החוקים אלו המצוות

 .11ברור על פי דעת בני אנוש

ומתוך שהחוקים אינם מובנים בשכל, יצר הרע ואומות העולם מלעיזים עליהם, לכן אמרה התורה 

 .12להוסיף בהם 'שמירה' שלא ייטו אחר דבריהם הכוזבים

 . כי התורה וכל מצוותיה אמת, ורק קוצר השגת שכל האדם שללה ממנו ההשגה

 א גוטן שבת!

 
 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ
l0504147378@gmail.com 

                                                             
 הובא ברש"י בשינוי לשון, ובגמ' יומא סג: 10
 גם לגבי הגויים שייך לשון 'חוק' על מעשים משונים הכלולים ב'דרכי האמורי' שאסור לעשותם )כדברי ר' מאיר המובאים ברש"י(. 11
 כלי יקר, מלבי"ם ועוד. 12

mailto:l0504147378@gmail.com
mailto:l0504147378@gmail.com
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 9עמ' 

 מעדני מלך

 פרשת אחרי

 

 תרבות הגויים לעומת חיי התורה

 לֹא ָשָםה ֶאְתֶכם ֵמִביא ֲאִני ֲאֶשר ןְכַנעַ  ֶאֶרץ ּוְכַמֲעֵשה ַתֲעשּו לֹא ָבּה ְיַשְבֶתם ֲאֶשר ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְכַמֲעֵשה

 ַתֲעשּו וגו' )יח, ג(

כתב מרן הרב שך זצ"ל, עלינו להתבונן הרי בהמשך פרשה זו מבואר על מעשיהם שהתורה מזהירה, 

ולכאורה כל בר דעת יתפלא הכיצד שייך להזהיר על מעשים שפלים כאלו ומה הצורך בכך הרי הדבר 

 בורח ממנה ומה הצורך בכך?דומה לאש שאפילו תינוק 

אולם נראה כי התורה אשר היא תורת חיים רצונה לאלפנו ששני דרכים הן לפני האדם תרבות 

הגויים המיוסדת על תרבות מצרים ויושבי כנען, לעומת תרבות התורה לבניית חיים תקינים וחברה 

ות הגופנית ואין שום מתוקנת, והוא, כי תרבות מצרים ויושבי כנען מיוסדת על המתירנות והחיר

מילוי תאוותיו הגופניות ולהנות גופו כפי  –הגבלות, רק דבר אחד ויחיד הוא המנחה את האדם בחייו 

העולה על רוחו מבלי לתת את הדעת על השלכות מעשיו, אך שיבוא לידי סיפוקו הבהמי, וכאשר 

 נוהגים כן אין קץ עד להיכן עלולים להידרדר וליפול.

, חובת האדם להכיר באופיו הגם שהדבר כל כך פשוטהצורך באזהרת התורה, כי ובזה יובן היטב 

וחולשתו שאם ידרוך בדרכם של מצרים ויושבי כנען לתת חירות ליצריו הגופניים אין הדבר מופקע 

 שיגיע עד לשפל המדרגה והדיוטה האחרונה באנושות!

 מעשה שהיה עם הגר"ח עוזר זצ"ל

שכל האדם להטעותו מאוד מאוד, מסופר על הגר"ח עוזר זצ"ל שפעם  וגם, שלולי אזהרת התורה עלול

חלה והוזקק בפקודת הרופאים ללכת למעיינות מרפא משום פיקוח נפש, וזה היה בתקופת ימים 

הנוראים, הדבר כאב לו מאוד מאוד שיאלץ לשהות בניכר בימים נוראים במקום עם קהל עדתו, אך אין 

כן הלך ושהה בניכר והיה תוהה ומתפלא על מה ולמה עשה ה' לו את ברירה פיקוח נפש דוחה הכל, וא

 הדבר הזה? 
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והנה בשבת שובה בשעת המנחה, ניגש אליו אדם שהיה אורח במקום, נתן לו שלום והשיבו לשלום 

במאור פנים ושאלו מהיכן הוא, והשיב האורח כי הוא מארה"ב אך נקלע לכאן בדרכו לפטרבורג בהיות 

יר אחריו אלמנה ויתומים רבים, לכן החליט מתוך רחמים ללכת ולהינשא לאלמנת ואחיו נפטר והות

אחיו ולגדל את יתומי אחיו שזה "עדיף מאשר שיעשה הדבר על ידי אדם זר", שמע את הדברים הגר"ח 

והזדעזע, איך אתה חושב על כך הרי זה אסור מהתורה אשת אח עם ילדים?! ואף הראה לו מקרא 

תגובת האורח היתה שאינו מוכן להתייחס לדבריו כי הדבר מנוי וגמור עם לבבו  מפורש בתורה, אולם

שזה הדבר הטוב ביותר, ורק אם הרב של וילנא יאמר לו הדברים אזי ישמע בקולו, כי עליו הינו סומך, 

השיבו הגר"ח "אני הוא הרב של וילנא". כמובן שהיה המום אך קיבל את הדברים, ואכן ביטל את 

רק אז הבין הגר"ח לשם מה עשה לו השם את הדבר הזה בשביל להציל אדם מעם ישראל תוכניתו, ו

 מחטא נורא שכזה. 

 מוסר השכל 

הראת לדעת עד כמה הגיון ושכלו של האדם מוטעה ויכול לחשוב שהטוב והישר אחרת מהתורה, 

וק"ו אם ילך אולם הקב"ה שהוא היוצר והבורא יודע את טובת ותכלית האדם מנחה אותנו בדרך אמת. 

בדרכי הגויים לחיות חיי מתירנות אין ספק שיכול האדם לרדת עד שאול תחתית ולזאת תפקידו של 

האדם לשלוט על יצרו ולעשות רצון יוצרו בכל דבר כי אין הדברים אלא בגדר תן לחכם ויוסף לקח 

  .להקיש וללמוד מכך ליתר נושאי החיים כי רק בדרכה של תורה וחי בהם

  ומבורך! שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 
 ספרי מחבר ,"המלך אור" מוסדות וראש א, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא"שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מרדכי ועוד  אמרי, המלך דרך ת"שו
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 11עמ' 

 מעדני מלך - מהדורה אנגלית
Parashat Acharei Mot 

Western Culture Versus a Torah Lifestyle 

Question: 

Maran Harav Shach asked that in this parashah the Torah forbids lowly transgressions. These are such 

degrading acts, that one must wonder why the Torah even has to warn against committing them. Why is 

there a need to do so? They are similar to a fire from which even a small child knows to flee.  

Liberalism Versus Conservatism    

It appears that the Torah, our guide through life, wishes to teach us that there are two paths that lie before 

man: The first is the western culture which is based on the culture practiced by the Egyptians and the 

gentiles who lived in Canaan. Then, however, is the culture advocated by the Torah, which teaches how to 

build a well-functioning home and family and how to live in a normal and upstanding society. The Egyptian 

and Canaanite culture were founded on liberalism and the freedom to indulge in every physical delight 

without any restrictions whatsoever. There was no need to think about the ramifications of one’s actions, 

just to satisfy his animalistic desires. Therefore it is not surprising that the entire spectrum of relationships 

was totally distorted and belied any restraint. Even animals were used to satisfy the urges of the yetzer hara 

that an individual felt at any particular time. It is obvious that living in such a way is totally incongruous with 

building a well-functioning family and living a normal life. The Torah therefore comes to teach us that this is 

an abominable and degrading way to live and that it is impossible to live in such a fashion. The parashah 

therefore states [18:4], “You should guard My laws and statutes and live by them [וחי בהם].” Only by living a 

conservative lifestyle marked by restraint and controlling one’s urges, can one build a normal family 

structure according to the ways of the Torah and permeate them with holiness. He should not rely on the 

lures of one’s intellect and his yetzer hara but rather on his Creator, Who fashioned both him and the world, 

and Who understands what is good for both him and the world. Only by doing so, will he merit building a 

home and family that is worthy of being associated with Hashem’s Chosen Nation.  

Liberalism Has No Restrictions 

With this we can well understand the need for the Torah to expressly forbid these sins. For even though it is 

simple that they are incorrect, man must nevertheless recognize his personality and weaknesses. He must 

realize that if he goes on the path of the Egyptians and the Canaanites, giving free reign to the body’s urges, 

it is possible for him to fall to the lowest level. Maran Harav Shach compared man’s spiritual needs to his 

physical ones. An individual’s body needs to eat, drink, and sleep, and regain its strength. Shortly thereafter 

he again weakens and then need to eat, drink, and sleep once again. This is to the extent that if he swears 
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not to sleep for three days then his vow is invalid, because the matter is impossible. So too, writes Harav 

Shach, man’s spirituality requires constant strengthening. Without it, he can fall to the very depths.  

Story About Rav Chaim Ozer Grodzinsky zt”l 
Rav Chaim Ozer Grodzinsky once took ill and was instructed to go to a health spa, because the matter was 

life threatening. This took place shortly before the Yamim Noraim. Despite the fact that it pained him to be 

forced to spend the Yamim Noraim in a strange place as opposed to with his congregation, since the matter 

was life-threatening, he had no choice. He therefore went and was wondering why Hashem had brought this 

about. On Shabbat Shuva at mincha time, one of the guests approached him and greeted him. R’ Chaim Ozer 

responded in kind with a glowing countenance and asked him where he was from. The guest answered that 

he was from America, but got stuck here on his way to Petersburg. There he had a brother who passed away 

and left a widow and many orphans. He therefore decided to go there and marry the widow and raise the 

orphans, for it was better that he raise them then a stranger. R’ Chaim Ozer was shocked. “How could you do 

such a thing?” he asked. “The Torah forbids marrying the wife of one’s brother if she already has children!” 

He even showed him where this was explicitly stated in the Torah. But the man reacted by saying that he 

would not accept what he had said, for he had already decided that this was the correct thing to do. He said 

that only if the Rav of Vilna would tell him not to, would he agree to listen. R’ Chaim Ozer responded, “I am 

the Rav of Vilna.” Needless to say, the man was stunned, but accepted his words and changed his mind. Only 

then did R’ Chaim Ozer realize that Hashem had sent him there to prevent a Jew from contaminating 

himself.  

Words of Mussar 

You see then to what extent man’s intellect can deceive him into thinking that the correct path is different 

from the one commanded by the Torah. But Hashem, Who created man and knows what is the best for him 

and his ultimate destiny, guides him on the path of truth. All the more so, if he follows in the ways of the 

liberal Western culture does he run the risk of falling to the very depths. Man’s duty is to control his yetzer 

hara and perform the Will of his Creator. All that was stated above was only a small sample of how a person 

should live appropriately according to the Torah. From these things he should learn to apply this principle in 

all areas of his life.  

Shabbat Shalom, 

Rav Mordechai Malka 
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 מתהלך בג"ן

 פרשת אחרי

 

 טבילות הכהן גדול ביום הכיפורים לחזור לשורש הבריאה

ּוְבַעד  ְוֶאת עַֹלת ָהָעם ְוִכֶפר ַבֲעדוֹ ם ָקדוש ְוָלַבש ֶאת ְבָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָשה ֶאת עָֹלתוַֹבַםִים ְבָמקוֹ ְוָרַחץ ֶאת ְבָשרוֹ

 ָעם )טז, כד(הָ 

ברש"י: 'למעלה למדנו מורחץ את בשרו ולבשם, שכשהוא משנה מבגדי זהב לבגדי לבן טעון טבילה, שבאותה 

טבילה פשט בגדי זהב שעבד בהן עבודת תמיד של שחר ולבש בגדי לבן לעבודת היום, וכאן למדנו שכשהוא 

 ות לכהן גדול שמהן ארבע טבילות בקודש.משנה מבגדי לבן לבגדי זהב טעון טבילה'. ובסך הכל היו חמש טביל

ידוע יסודו של המהר"ל שעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים לבא לקודש הקדשים, היינו למקום שאין בו 

שליטת חטא אדם הראשון ולשורש הבריאה כפי שהיה קודם חטא אדם הראשון. וכפי שהבאנו בדברינו בפרשת 

 ו של אדם הראשון היתה באבן שתיה שבקודש הקדשים. פקודי, והוספנו בזה מהמבואר שמקום יצירת

בדרך זה יבואר גם ענין הטבילה במקוה של הכהן גדול ביום הכיפורים. וכמבואר בספר החינוך פרשת מצורע 

)מצוה קע"ג( שענין הטהרה במקוה הוא 'שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה, כמו 

היות בו אדם', וכמבואר בספה"ק )עיין בני יששכר מאמרי חודש אלול מאמר א( על שהיה העולם כולו מים טרם 

פי המבואר בירושלמי שבריה בטלה בתתק"ס, ושיעור מקוה הוא ארבעים סאה שהוא תתק"ס לוגין, ובעת טהרת 

אפו  האדם במקוה הוי כאילו בטל ונברא מחדש וחוזר לשורש בריאתו. וכמו כן עיקר חיות האדם הוא נשמת רוח

וכשהוא במים אינו יכול לנשום והוי כאילו בטל ממציאותו ונברא מחדש. ועיין בבני יששכר שם שביאר שענין 

 זה שייך ליום הכיפורים שבא אחר ארבעים ימי התשובה מראש חודש אלול, שבארבעים יום יש תתק"ס שעות.

 ו לדרגת האדם קודם חטא אדם הראשון. וזה ענין טבילות הכהן גדול ביום הכיפורים לחזור לשורש הבריאה היינ

ה' עולה בגימטריא -ומבואר בחתם סופר בכמה מקומות ובכמה מספרים הקדושים ש'כל הנשמה תהלל י

מכוון תתק"ל מנין שנותיו של אדם הראשון. ועוד רמז בחתם סופר שהראשי תיבות של ת'כון ת'פלתי ק'טורת 

לרמז שעבודת הקטורת ביום הכיפורים הוא לתקן את חטא אדם ל'פניך הוא תתק"ל. ולעניינינו יש לומר שהוא 

הראשון. ודווקא על ידי עבודת הקטורת, כי ידוע )עיין בני יששכר מאמרי חודש אדר מאמר י( שחוש הריח הוא 

החוש היחיד שלא נפגם בחטא אדם הראשון, ועל כן הוא חוש שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף כמו שדרז"ל 

ה דייקא, ותיקון זה בא על ידי ריח הקטורת דווקא, וביום הכיפורים -דכל הנשמה תהלל י )ברכות מג:( מקרא

שהוא יום הנשמה שאין בו אכילה ושתיה כידוע מספה"ק, ודו"ק היטב. ועוד יורמז בזה שיום הכיפורים הוא 

 ק"ל שנים.ב'יו"ד תשר"י' העולה גם כמנין תתק"ל, כי הוא היום שבו נתקן חטאו של אדם הראשון שחי תת



© 

 14עמ' 

 מנין תתק"ס

במדרש תנחומא פרשת קרח סימן י"ב: 'שיעור מי מקוה מ' סאה וכו' וכמה ביצים בשיעור המקוה חמשה 

ביצים(. והנה הכהן גדול  0675אלפים ותש"ס' )כי מ' סאה הם תתק"ס לוגין, ובכל לוג ששה ביצים, ובסך הכל 

ים ה' אלפים תש"ס( עולה כ"ג אלף וארבעים. והנה טבל ארבע טבילות בקודש, וחשבון ארבע מקוואות )ד' פעמ

על כל נשימה ונשימה תהא מודה לו. ועתה בואו חשבון כמה  -ה -דרשו רז"ל עוד מפסוק זה דכל הנשמה תהלל י

נשימות נושם אדם בכל יום, הנה מבואר בספר נחלת יוסף פרק י"ט בשם חכמי הטבע שבמידה בינונית נושם 

ת, נמצא בשעה אחת )ט"ז פעמים ס'( תתק"ס נשימות, וביום אחד )כ"ד פעמים האדם בדקה אחת ט"ז נשימו

 תתק"ס( כ"ג אלף ומ' נשימות. והוא כהנ"ל שענין הטבילה במקוה הוא ביטול הנשימה והחזרה למקור החיים.

כמו כן מבואר בספה"ק )צמח צדיק פרשת שלח( שהאשכול ענבים שנשאו המרגלים היה לתקן האשכול 

א אדם הראשון. ועל פי המבואר בסוטה לד. נמצא ג"כ שמשקל האשכול היה תתק"ס סאין )שהם ענבים של חט

כ"ג אלף ומ' לוגין(. עוד רמז יש בדבר שעבודת הקטורת היה בבגדי לבן, ו'בגדי לבן' עם 'קטרת סמים' עולה 

 כמנין תתק"ס.

מאפטא שעל כן ביום עוד בענין תיקון פגם חטא אדם הראשון ביום הכיפורים, מבואר בשם הרה"ק 

הכיפורים הולכים בלא מנעלים כי בחטא אדם הראשון נתקללה האדמה ארורה האדמה בעבורך, ועל כן אסור 

בכל השנה ללכת בלא מנעלים כי אין ארור מתדבק בברוך, אבל ביום הכיפורים אין פגם זה ולכן יכולים ללכת 

ה כמאה"כ ארור אתה מן האדמה וגו' לא תוסף תת בלא מנעלים. והנה בחטאו של קין נוסף עוד קללה בענין ז

כחה לך. וביום הכיפורים שבטל קללה זו, וכל העולם חוזר למצב קדמותו, היה הכהן גדול טובל חמשה טבילות, 

וה' פעמים תתק"ס הוא כ"ח אלף ושמונה מאות ביצים, והוא הנרמז בלשון ת"ת כ"ח שהוא כ"ח אלף ות"ת, שתחת 

ת כח"ה לך יהיה ת"ת כ"ח, ואז חוזרת ברכת האדמה. )ועיין דרשות חתם סופר ח"א דף הקללה של לא תוסיף ת"

נב: בכמה רמזים שת"ת כ"ח הוא ענין הברכה, ורמז לה בברכותיו של יעקב אבינו ומשה רבינו המתחילים 

ין 'אדם בתיבת וזאת הברכה, וב' פעמים וזאת עולה כמנין ת"ת כ"ח(. ובדרך רמז יש לומר שתתק"ס עולה גם כמנ

 חוה קין הבל שת' להורות על התיקון גם על החטא של קין.

וכאשר הבריאה חוזרת לקדמותה הרי באנו אל מדריגת התורה שקדמה לעולם, וזה ענין לוחות הברית שהיו 

בקודש הקדשים. ובשיעור התורה שקדמה לעולם מבואר בזכריה )ה, א( ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה 

י מה אתה רואה ואמר אני רואה מגלה עפה ארכה עשרים ורחבה עשר, וס"ה הם שמונה מאות עפה, ויאמר אל

אמות מרובעות כמבואר בעירובין כ"א ע"א עיי"ש, ועיי"ש דהוא שיעור התורה שגדולה יותר מן העולם. וכל אמה 

ן סך כ"ח מרובעת הוא ששה טפחים על ששה טפחים שהם ל"ו טפחים, ול"ו פעמים שמונה מאות עולה מכוו

אלפים ושמונה מאות טפחים, וגם זה הוא ברמז מספר הטבילות שחוזרים ביום הכיפורים לשורש הבריאה. עוד 

 .יש להאריך בזה בכמה עניינים ורמזים ואכמ"ל

 א גוט'ן שבת!

  ybaum@kewnet.com )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

mailto:ybaum@kewnet.com
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 המשפט עיון

 פרשת אחרי

 

 האם מותר להשתתף בהגרלות? ואיזה הגרלה מותר לערוך בשבת?

 ָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל )טז, ח(ָרל ֶאָחד לה' ְוגוֹת ּגוָֹרלוְֹוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְשֵני ַהְשִעיִרם ּגוֹ

עיקרו ההשתתפות בהגרלות, כרוכה בשאלה אודות איסור משחק בקוביא. איסור זה הוא מדרבנן, ו

מפני שאדם נותן כסף מתוך תקווה שיזכה בהגרלה, ואם היה יודע שלא יזכה, לא היה נותן כסף. הלכך 

 .13גזרו חכמים שלא לעשות הימורים. ואדם שזכה בהימורים, אסרו עליו לקחת את הכסף שזכה בו

 האם מותר לערוך ולהשתתף בהגרלות המצויות בזמן הזה?

ורה, וכפי שהתבאר הרי זה גזל דרבנן, ואסור לקחת את כספי מעיקר הדין, השתתפות בהגרלה אס

הזכייה. אמנם ההגרלות הנהוגות כיום, על ידי מפעל הפיס או ארגונים שונים, מותר להשתתף בהם. 

כיון שכל המשתתפים העבירו את כספם לארגון, והכסף כבר שייך לארגון שעורך את ההגרלה. והארגון 

יר כסף לאיש שיזכה בו, ואין לארגון מטרה שאיש לא יזכה בהגרלה. ודאי עורך הגרלה על מנת להעב

ולמעשה גם לא מדובר בכסף שהארגון הוציא מהקופה שלו, אלא בכסף שקיבץ מכלל המשתתפים לצורך 

 .14ההגרלה, והכסף הפך כבר לרכוש הארגון. על כן מותר לערוך ולהשתתף בהגרלות אלו

 ואם הגורל נערך באופן לא תקין?

מעשה שהיה, ואדם ערך הגרלה על גביע כסף בין שנים עשר איש. אחרי ההגרלה התברר שהיו רק 

אחד עשר משתתפים בהגרלה, ואילו אדם אחד שמו נעדר מההגרלה. והאיש שזכה בהגרלה, ביקש שלא 

לבטל את ההגרלה, ולהתפשר עם האיש ששמו לא הופיע שם. אמנם שאר עשרת האנשים שהשתתפו 

שו הגרלה חוזרת. ופסק החוות יאיר שיש לערוך הגרלה חוזרת, גם אם האיש שלא השתתף ולא זכו, דר

 בהגרלה מוותר על זכות זו.

                                                             
 חו"מ סי' ר"ז סעיף י"ג. נתבאר שם איסור משחק בקוביא. 13
 פרו שו"ת רב פעלים ח"ב יו"ד סי' ל'. וכתב שכן נראה דעת חוות יאיר סי' ס"א. ובערך ש"י סי' תע"ג ס"ב כתב להתיר מטעם סיטומתא.בן איש חי בס 14
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עוד כתב, כי אם התברר שאחד מהם שמו הופיע פעמיים בטעות, גם במקרה זה יש לערוך הגרלה 

. 15הגרלה כללחוזרת. כיון שאם היה זוכה, זכייתו היתה מתבטלת. הרי נחשב הוא כמי שלא השתתף ב

 .16אנו למדים מדבריו, שבכל מקרה שההגרלה התבצעה באופן לא תקין, ההגרלה בטלה ויש לעורכה שוב

 אם ההגרלה נערכה באופן תקין, האם מי מהצדדים רשאי להתחרט?

. אמנם ארגון המקבל כסף עבור הגרלה, וביצע הגרלה 17הגרלה כשלעצמה, כרגיל אינה קניין מחייב

נו רשאי לבטל את ההגרלה ולעשות הגרלה חוזרת, גם אם הגיעו תורמים נוספים בהתאם לתקנון, אי

והארגון רוצה לצרפם להגרלה. שהרי על דעת כן התחייב למשתתפים, שיעשה הגרלה, והגורל יחייב 

 אותו.

 האם מותר לערוך הגרלות בשבת ויום טוב?

. אמנם התירו לערוך 18ם נוספיםחז"ל גזרו שלא לערוך הגרלות בשבת, שמא יכתוב, ומפני מספר טעמי

הגרלה בשבת לצורך מצווה, וכגון אם שניים רוצים לקבל מפטיר או עלייה אחרת. וגם הגרלה זו אסור 

לעשות על ידי פתקים אלא יש למצוא דרך אחרת להגרלה זו. וכן בשבת אסור לעשות הגרלה זו כדי 

' שאינו עניין ממוני, וביום טוב מותר לחלק חפץ כלשהו או אוכל וכדו'. אלא רק לעלייה לתורה וכדו

  .19לערוך הגרלה לחלק דבר מה לצורך מצווה, אך ללא פתקים

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

  ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה ובית כולל ראש

 
 gmail.com@7470107 דוא"ל: 566-7655565 פקס:  5016517650 טל':הרב אליעזר דוידזון,  לתגובות:

                                                             
 חוות יאיר סי' ס"א, הובאו דבריו בפתחי תשובה חו"מ סי' קע"ה סק"א. 15
כים שוב הגרלה במקרה שמיעוט קטן לא השתתף בהגרלה זו, אלא רק אמנם נראה שהכל כמנהג המדינה, ומסתבר שנהגו שאם יש אלפי משתתפים, אין עור 16

 יש להשיב את כספו של מי ששמו הושמט מההגרלה.
 חו"מ סי' קע"ג סעיף ב' ובנו"כ שם. התבאר שם כי פעמים שההגרלה מחייבת בחלוקת שותפות, אך כרגיל אינה מחייבת, כיון שלא עשו קניין. 17
 שו"ע או"ח סי' שכ"ב סעיף ו'. 18
 מגן אברהם שם סק"ט. ופמ"ג ומ"ב שם. ובמ"א סי' ש"ו סקט"ו כתב שמכירת עליה ושאר מצוות אינו בגדר מקח וממכר, שאינו חפץ הנקנה. 19
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 פרחים לתורה
 פרשת אחרי

 
 אינו בהכרח כרת על הגוף! -כרת לנשמה 

 ְוִנְכְרתּו ַהְמָפשוֹת ָהעֹשֹת ִמֶקֶרב ַעָםֽם )יח, כט(

חכמינו גילו שהמחויב כרת, ימות לפני גיל ששים )מו"ק כח.(, אך אומר הרמב"ן, שמי שבחטא מסוים 

ין מזכויותיו, אצלו עונש הכרת יגיע רק לאחר שתפרד נפשו מגופו, והיא שדינו בכרת יהיו עוונותיו מרוב

נכרתת מחיי עולם הנשמות, ועליו אומר הכתוב "ונכרתה הנפש ההיא מלפני" )ויקרא כב, ג( וכן 

"והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה" )ויקרא כג, א(, ולהם אלו אין כרת בגופם, ופעמים שיגיעו 

 שיבה, וכעין מה שאמר קהלת )ז, טו(: "ויש רשע מאריך ברעתו".לימים ארוכים עד זקנה ו

אומר על כך הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א )מאמר שבועי, ואתחנן תשע"ה(, וזו תשובה נחרצת 

לרשעים ואפיקורסים שעברו הרבה איסורי כריתות והאריכו ימים, לדברי הרמב"ן אין קושיא כלל, כי 

 ל גופם.ולא ע על נשמתםאצלם הכרת חל 

 מהם "חיים" באספקלריא של תורה? 

מוסיף הרב שטרנבוך שליט"א: הפסוק אומר )דברים ד, א(: "ְוַעָתה ִיְשָרֵאל ְשַמע ֶאל ַהֺחִקים ְוֶאל 

אין אנחנו  –בלי תורה ומצוות ַהִםְשָפִטים ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַלֵםד ֶאְתֶכם ַלֲעשוֹת ְלַמַען ִתְחיּו", לומר לך, 

. למרות שהאדם חי ונושם בעולם הזה גם אם אינו מקיים מצוות, אין אלו חיי דרים כ"חיים" כללמוג

 אדם, אלא חיי בהמה, שזו חיות גשמית בלבד.

החיים האמיתיים הם רק על ידי דביקות בה' ובתורתו, שאז לא רק הגוף הגשמי חי, אלא גם הנשמה 

פסוק שם )דברים ד, ד( ממשיך ואומר "ְוַאֶתם הרוחנית יונקת את מקור חיותה מה' יתברך, ולכן ה

 ַהְדֵבִקים ַבה' ֱאלֵֹקיֶכם ַחִיים ֺכְלֶכם ַהיוֹם", להורות שרק כאשר עם ישראל דבקים בה', אז הם נקראים

 חיים.

 הלקח הנלמד מחג הפסח

ינה בחג הפסח יצאנו מעבדות לחירות. עלינו לצאת מחג זה עם ידיעה ברורה שיציאתנו לחירות א

מסתכמת בכך שאיננו עבדי פרעה, זו רק ההתחלה! החירות האמיתית היא בהיותנו עבדי ה', וכלשון 
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הרביעית של הגאולה )שמות ו, ז( "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים", זהו גמר ותכלית 

 הגאולה!

האמיתי והנכון ויש לנו את הכיוון  –אם נשכיל להפנים זאת, הרי שקבלנו מחג הפסח את מה שצריך 

לכלכל את צעדינו ולנהל את חיינו בדרך הנכונה העולה בית ה', עד שנזכה להגיע ראויים לקבלת 

  התורה, כפי שהובטח משה רבינו "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה"!

 שבת שלום ומבורך!

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

mailto:blu.israel@gmail.com
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 רז בפרשה

 פרשת אחרי

 

 היאך שעיר מכפר על בני אדם

 ַלֲעָזאֵזל )טז, ח( ֶאָחד ְוגוָֹרל ַלה' ֶאָחד ּגוָֹרל ּגָֹרלוֹת ַהְשִעיִרם ְשֵני ַעל ַאֲהרֹן ְוָנַתן

הבהמה וכמו שנאמר )פסוק הנה צונו יוצרנו להטהר ולהתכפר באמצעות בהמה. וכן מצות וידוי על 

כא( 'וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו וכו' ונתן אותם על ראש השעיר' וכו'. 

 ובאמת צריך ביאור מה ענין אדם לבהמה, וכן נתינת העוונות של אדם על הבהמה. 

רא שעיר. כלומר ובזוהר הקדוש אמרו שהכונה שנותן את עוונות בני ישראל על עשו הרשע אשר נק

אשר העוונות שייכים לו ורק לו, אלא שמחמתו, נכשלו בני ישראל, אך בעצם המה טהורים שאין 

 הפשעים והעוונות במהותם.

 נפש תחת נפש

ועוד יתכן לפרש כי בהמה אפשר שנפשה אשר בתוכה היא נפש אדם, ורק חיצוניותה בהמה בסוד 

מאין הגיעה לשם? אך אותה נפש בהמה עשתה בחייה הגלגול. והנה מדוע יהיה נפש אדם תוך בהמה ו

מעשה בהמה ושנתה ושלשה בהן, הלוך ושוב, עד אשר הורידה מטה מטה ונעשה כבהמה רק שהולך על 

שתיים, וזה שאמרו חז"ל )שבת קנא:( אין חיה פוגעת באדם עד אשר נדמה לה 'שהוא כבהמה'. עי"ש. 

מכבר, בסוד "אדם ובהמה תושיע ה'". הוא אדם  כלומר, יש סוגי אנשים שהן במעשיהם המה בהמה

 ועשה עצמו כבהמה. )ועיין דרשת חז"ל בחולין דף ה:(. 

ואשר על כן מזמין ה' בהמה אשר נפשה נפש אדם והיא באה נפש תחת נפש. ונותן עוונותם של בני 

אדם על ראש שעיר שהוא האדם שבתוכה, וזה 'ראש השעיר' כלומר שעיר זו ההולכת על ארבע 

 בחיצוניות, וראש שלה הוא הנפש אדם אשר נתגלגל בתוכה.

 בהמה רואה שהחוטא הוא כבהמה

ומאותה מימרא של חז"ל )שבת קנא:( הנ"ל, למדין אנו כי אף על פי שאדם בדרגה יותר גבוהה מן 

דומם, צומח, חי, מדבר[ כנודע, מכל מקום ניתן רשות לבהמה לראות ולהבחין בזה -הבהמה שיש דצמ"ח ]

שאין בן אדם מבחין, כי היא מבחינה מדרגת החוטא והאדם אינו יכול להבחין, שהרי אין אדם רואה מה 



© 

 21עמ' 

את החוטא שהוא כבהמה, אבל הבהמה רואה את החוטא שאינו אדם אלא בהמה. אבל המתנהג כהוגן 

ל כל הבריאה יֵראה מפניו, וכמו שנאמר )בראשית ט, ב( ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כ

 .וגו'

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

 

  ת מציון אורה ועוד"ס שו"מחלתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל ציון וראש כולל פלא יועץ, 
dvartora1@gmail.com   

mailto:dvartora1@gmail.com
mailto:dvartora1@gmail.com
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 שתו ושיכרו 

 פרשת אחרי

 

 מות וגם קדושים-אחרי

 )טז, יז( ֲעדו ּוְבַעד ֵביתו ּוְבַעד ָכל ְקַהל ִיְשָרֵאלְוִכֶפר בַ 

מות וגם על קדושים. אף שאנו בעיצומה של שנת העיבור ולכן שתי -התבקשנו השבוע לכתוב על אחרי

הפרשיות נפרדות זו מזו כידוע, בכל זאת ב'אספקלריא' תופענה שתיהן בשבוע אחד, א. כי לא כל הכותבים 

מות בזמנה, בגלל החג הקדוש שעבר עלינו ב"ה ברוממות ]ר' יצחק -כתוב על פרשת אחרישליט"א הספיקו ל

נוסף לנו עוד יו"ט.   –הוטנר זצ"ל היה אומר 'העולם אומר שהיו"ט 'הלך' אבל האמת ס'איז אּונז צּו ג'קּומען א יו"ט 

ובעיקר, בגלל המוני הקוראים החוויות העילאיות וכל מה ששיבחנו והשתבחנו, הכל נמצא עמוק בנפשותינו[.  ב. 

מות עדיין בעיצומה. נקדיש אפוא את שני המאמרים לשינויים בקריאת -בני חוץ לארץ, שלהם פרשת אחרי

 פרשיות השבוע בגלל החגים.

 מות הקדושים בשמיני-אחרי

 יש כלל מעניין שנגע לאשתקד, שגם אז חל יום ראשון של פסח בשבת: 'אם קוראים שמיני בשמיני קוראים

שמיני שמונה'. הכלל, כמו הרבה כללים בענין הפרשיות, תקף בחו"ל. אם בפעם הראשונה בשבת מנחה שקראו 

מנחה ח' ניסן,  ימי ב' וה', שבת מנחה יו"ט   –פרשת שמיני היה בשמיני של ניסן, יקראו אותה שמונה פעמים 

השנה על אותו משקל נוכל לומר 'אם  ראשון, שבת מנחה יו"ט אחרון, ימי ב' וה', ושבת פ' שמיני כ"ט ניסן. 

מות' -מות שמונה'. אף שאינו מצטלצל כל כך יפה. 'שמיני' ו'אחרי-מות בשמיני קוראים אחרי-קראו אחרי

קשורים. הרי מות שני בני אהרן היה ִבשמיני, וכוונתם היתה למעין עבודת יום הכפורים, ומסרו את נפשם 

הפלאת חיבת הצדיקים, שהגם שהיו ון האור החיים הקדוש: 'בבחינת שמיני מעל סדר הטבע, כהפלגת לש

מרגישים במיתתם לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות עריבות ידידות חביבות חשיקות מתיקות עד כלות 

עבודת כהן גדול ביום הכפורים גם היא 'ביום השמיני' אחרי פרישת שבעת ימים, הנלמדת משבעת   '.נפשותם

 י ביום השמיני'.  ימי המילואים לפני 'ויה

את עבודת שמונה פעמים זכיתם, בני חו"ל, לחוות  –ואם נתבונן שהקריאה מעוררת את הזמן, הרי זכינו 

ש ְוָלַקח ְמלֹא ַהַםְחָתה ַּגֲחֵלי אֵ '.  'ְוגוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל 'הְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְשֵני ַהְשִעיִרם ּגָֹרלות ּגוָרל ֶאָחד לַ הכהן גדול, '

ַדם ְוָעָשה ֶאת ָדמו ַכֲאֶשר ָעָשה לְ '.  'ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִםים ַדָקה ְוֵהִביא ִמֵבית ַלָפרֶֹכתה'  ֵמַעל ַהִםְזֵבַח ִמִלְפֵני

ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְבאֶֹהל ְוָכל ' ]אחת למעלה ושבע למטה, בחי' שמיני[  'ַהָפר ְוִהָזה אֹתו ַעל ַהַכפֶֹרת ְוִלְפֵני ַהַכפֶֹרת

'.  איזו היטהרות, שבוע לפני ּוְבַעד ָכל ְקַהל ִיְשָרֵאל ּוְבַעד ֵביתוֹ ְוִכֶפר ַבֲעדוֹ ְלַכֵפר ַבקֶֹדש ַעד ֵצאתוֹ ֵעד ְבבֹאוֹמוֹ
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בעבותים' תקשרו פסח ]אולי בזכות עבודת הקשר"ק עד מסי"נ...[, ולבני חו"ל גם בשבוע שאחריו, בחינת 'אסרו חג 

 את טהרת החג חזק, שלא תברח 

בדרך צחות שהפסוקים מתארים את העולה לרגל בכניסתו לעזרה עם הקרבן חגיגה 'ברוך  20]אגב, שמעתי

ל ה' ויאר לנו' בורח לו הקרבן והוא קורא 'אסרו חג -הבא בשם ה' ברכנוכם מבית ה'', וברוב דביקותו בהארת 'א

 שהבהמה תגיע למזבח...[. בעבותים' תקשרו אותו! לפני 

 אהבה מוסתרת

אף שאין הקריאה בתורה שווה, יש מכנה משותף בין הקריאות בחו"ל ובארץ ישראל בשבועות האלו. לכולנו 

מות ]לאר"י[ והפטרת קדושים ]לחו"ל[ היא -מפטירים השבת 'מחר חודש'. ולכולנו ההפטרה השנייה, של אחרי

' מתארת עוונות עם ישראל בפירוט ובאריכות ומעדיפים להתחמק 'הלא כבני כושיים'. כי הפטרת 'התשפט

אתון חשיבין קדמי בית ישראל אמר ה'.  רחימיןממנה. כולנו אוהבים אהבה מוסתרת ]בתרגום יונתן: הלא כבִנין 

על שם נויה נקראת כושית, כאדם הקורא את בנו נאה, כושי,  שיתוהאשה הכ'והוא כמו שפרש"י פ' בהעלותך 

למה אמנע מלהפרע מכם אחרי [ ביחד עם התוכחה הגלויה, לפירוש רש"י עמוס ח: 'תשלוט בו עין רעהכדי שלא 

כענין שנאמר )ירמיה  ,אשר אינכם שבים אלי הלא מן בני נח באתם כשאר עכו''ם ככושיים אשר נדמיתם להם

 .'יג( היהפוך כושי עורו כך אתם תוכלו להטיב

 גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים

 shmunussbaum@gmail.com  נוסבוים שמואל הרב ת:לתגובו

                                                             
20

 מפי הרה"ח ר' אהרן מלוביצקי  

mailto:shmunussbaum@gmail.com
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 מאורי אור
 ה'בני יששכר'

 "יששכר בני"ה בעל מדינוב אלימלך צבי רבי

 מכובד' ה וקדוש ישראל גאון

 קורות חייו( –)פרק שני  

 

 תחת צל כנפי רבותיו הקדושים

ו הטו"ב, נשא את בת זוגו, בתו של איש נכבד ונשוא פנים מהעיירה בהגיעו לפרקו בקירוב לשנת

ציטש בשם רבי שמואל, היא זו שהיתה עזר כנגדו לכל אורך חייו עתירי המעש, וצלחה יחד עמו 

 את כל נחשולי הגלים הזועפים שעבר בימיו.

הר ה',  רבינו החל לחפש לו רבי ומורה דרך שידריכו במשעולי פרדס החסידות להעפיל למרומי

ל היה זה שבעיצומם של שבעת ימי המשתה זימנה ההשגחה העליונה לפתחו רבי -חסד א

 המתאים להלך רוחו ודרך מחשבתו, היה זה הצדיק רבי מנדל'ה מרימנוב זי"ע. 

לאוזניו של ר' מנדל'ה הגיעה קובלנא של שוחט על שרבינו ממאן לאכול משחיטתו בסעודת 

הטוב ברבים על לא דבר. הצדיק לא התפעל למשמע אוזניו ואמר כלולותיו, ובכך מכפיש את שמו 

בתקיפות, כי ב'יודעו ומכירו קאמינא' שלאברך זה ישנן עיניים צעירות, וברוח קודשו יודע הוא את 

אשר לפניו. גלויים לו נסתרות, מעשה אנוש ותחבולותיו ויצרי מעללי איש, ויבוקש הדבר וימצא 

רבינו, אותו שוחט התברר כקל שבקלים החשוד בחמורות, ויהי כי לא נפל דבר מכל אשר דיבר 

 למופת.

 רבינו עצמו קיבל עליו נאמנה את הנהגתו של ר' מנדל'ה, ואף התחבב עליו עד לאחת.

חילוקי דעות שונים בעניינים העומדים ברומו של עולם הביאו שנפרדה החבילה למשך כשנתיים 

 הקודש פן ייכווה בגחלתו של רבו.  ימים, ירא היה במשך כל תקופה זו לגשת אל

כך עברו עליו שנתיים של געגועים, ואחר שנתיים חש שיותר אין הוא מסוגל לכלוא את תשוקתו 

לרבו, גמר בלבו בהחלטה נחושה לנסוע לרבו בכל מחיר ויהי מה, יותר לא ימנע מעצמו בר. הוא 

ה, כאשר קיבלו הרבי בסבר פנים ציפה לדברים קשים כגידים, אך בבואו לבית רבו נכונה לו הפתע

ה שהופיעה רוח הקודש גלויה בבית מדרשו, 'יפות. רבינו הטעים זאת ברבות הימים, שרבי מנדל

 תפס את מחשבתו וקיבל באין אומר ודברים את התנצלותו.

ה מרימנוב, שמו הטוב הלך לפניו כאיש דגול מרבבה מכל 'בהיותו עומד ומשמש קדם רבי מנדל

כך קהילות רבות ביקשו "עלי יניח צדיק את ראשו", לבסוף נפל הפור על העיירה  ההיבטים, ועקב

 ריביטיטש שם ישב רבינו על מדין והכריע בשאלות כדרכו של רב בישראל.

 תחת הנהגת החוזה מלובלין
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באחד מגלילות ריביטיטש התגורר יהודי נבער מדעת, שאף קרוא וכתוב לא ידע, אותו יהודי 

ה, והגיעה לאזניו השמועה על רבי גדול בלובלין שפועל ישועות ומשפיע מלומד ביסורים הי

מברכות פיו. ליבו התמלא תחילה ברגשות גיל ורון, ואולם מיד העיבה על שמחתו העובדה שאין 

בכוחו לכתוב פיתקא לרבי הקדוש, ומלאכת הכתיבה כרוכה בכמה מטבעות מכיסו הריקני. כך 

פי קוצר דעתו, הוא פנה אל רבינו, שהיה ידוע בין השאר כבעל היה מוטרד עד שמצא רעיון נאות ל

 עט סופר מהיר אשר כתב ידו יפה ואותיות פניניות, וביקשו לכתוב בעדו הפיתקא, חינם אין כסף.

כשראה החוזה מלובלין את הפתקא אורו עיניו, ואמר לאותו יהודי "מי הוא זה ואיזה הוא אותו 

! דע לך בני כי אינך זקוק כעת לברכתי, אחר שאותו יהודי אדם גדול שכתב בעבורך את הפתקא?

 קדוש הזליף בפיתקא מכוס הישועות, ובכך נושעת כבר מצרותיך!".

כשהגיעו הדברים לאוזני רבינו, אמר בקדשו, כי מאז ומקדם חשקה נפשו להסתופף בצלו של קודש 

ה, כהקפדתם 'בו רבי מנדלהקדשים החוזה מלובלין, אך תמיד קינן בליבו החשש פן יקפיד עליו ר

של צדיקים לבל ירעה צאנם בשדות אחרים רק נהרא נהרא ופשטיה, אך הודות למעשה זה, יסע 

 אליו.

מיד כשהגיע לובלינה קירבו הצדיק עד למאוד, והתבטא בשבחו כי הוא בבחינת הר סיני בזעיר 

של הרבי, בעלי רוח  אנפין, גם רבינו מצדו הצטרף חיש מהרה לאותם מאות לובשי לבן שבשולחנו

הקודש, שמקובל בקרב חסידים שחלק נכבד מהם היו במקורם יהודים פשוטים, והרבי הוא 

 שהגביה את נשמתם עד לרום המעלה והפכם לשרפי מעלה וקדושי עליון.

כך התקשר בו רבינו למאוד, עד שבספריו מעלה על נס כמה פעמים את רוח קדשו של החוזה 

קאות, כיצד ידע לחדור באספקלריא המאירה עד לשורש נשמתו של מלובלין בשעת קריאת הפת

 כל איש מישראל, מעין האורים ותומים שהיו לפנים בישראל.

 לוחם מלחמת ה' בגיבורים

באשר לרבנותו של רבינו ה'בני יששכר', משום מה מדי תקופה לקחת את מקלו ותרמילו בואכה 

עשר גלויות, כך כיהן רבינו כרב בעשר  התחנות הבאות של רבנותו. כאותה סנהדרין שגלתה

עיירות, שנקרא שמותם בישראל: סטריזוב ריביטיטש לנצוט קולמיי הולישיץ בירשט מעזלאברוץ 

 דובעצק מונקאטש ודינוב. 

בזו האחרונה זכרו לדור ודור: 'ר' צבי אלימלך מדינוב'. לפי מסמך היסטורי מסוים יש שהסיקו כי 

 ר מאוד, בהיותו בן ט"ז שנים בלבד. רבינו ישב על כס בדינוב צעי

בימי שבתו בגאליציה פרסם ברבים את ספרו "מעין גנים" שכולו מוקדש כנגד המשכילים הוא 

איננו חושך מהם את שבט לשונו ומבהיר באורח חד משמעי כי היה מן הראוי שאותם רשעים אף 

 לא יעסקו בתורה וערכה של תורתם כקליפת השום.

קטש שבהונגריה לבוא אל הנהגתו של רבינו, בשנת תקפ"ה, החלו להיאבק בו בהגיע תורּה של מונ

אחרא בדרכים שונות, ואולם רבינו לא נרתע מהם, ובמלא המרץ הגיע למונקטש, -כוחות הסטרא

 והיה גודר גדר ועומד בפרץ ונאבק כדוב שכול כנגד תנועת ההשכלה שעשתה שם שמות ל"ע.

ל ידו, העוסקים בתחומים פשוטים ויסודיים, שמכללם משמע עוד שרדו בידינו התקנות שנוסדו ע

כי המצב הרוחני של יהודי מונקטאש לא היה סוגה בשושנים, ברם הוא עצמו היה מרבה לדון 

 אותם לכף זכות ולומר כי לכל העם בשגגה.
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אף שלא הוכר רבינו כאדמו"ר רשמי, בערוב ימיו החלו לנהור אל חצרו אנשים רבים מכל קצווי 

 ת ליהנות ממנו עצה ותושיה בכל תחומי החיים ולהתברך מברכות פיו.הקש

כך המשיך רבינו לעלות ולהתעלות עד לעת הילקחו בשיא פריחתו ולבלובו בח"י טבת שנת תר"א, 

בהיותו אך ורק בגיל חמישים ושמונה. רבינו השאיר אחריו דור ישרים יבורך זרע ברך ה' הקובעים 

 נו.ברכה לעצמם, זכותו תגן עלי

 פרי עטו של רבינו

ספריו של רבינו נכתבו במהירות יוצאת דופן, עד שיש שגרסו שהיתה זו ממש השבעת קולמוס. 

אירע שאשה פשוטה ותמימה היתה סבורה לתומה שהרבי לרוב אהבת ישראל שבו רושם את 

 בקשות הפונים אליו למען יעמדו ימים רבים לנגד עיניו לזיכרון. 

ברצוני לערוך רשימה ביוגרפית קצרה, סקירה תמציתית ולא ממצה על בטרם צאתנו מן הקודש 

חלק הארי שבספריו המרובים. יש לדעת כי רבינו חיבר חיבורים רבים מאוד, אך חלקם הגדול של 

 ספריו אבד בתהום הנשייה וחבל על דאבדין. 

 ואלה שמותם:

  י יששכר" בו ידובר נכבדות הוא חיבורו המרכזי שעל שמו הוא קרוי לדורות "הבנ -בני יששכר

אודות שבתות ראשי חדשים מועדי השנה וחדשי השנה דרושים בנויים ומחוטבים לתפארה 

 הבלולים בדברים עמוקים מאוד רזין דרזין שנערכו בשפה שובת לב ושווה לכל נפש.

  עוסק בהלכות חנוכה בפלפולים ערבים ומתוקים בהם רבינו מוכיח בקיאות  -חידושי מהרצ"א

 פליגה ועמקות רבה וכיד ה' הטובה עליו הוא שואב את הלומד לעולמות טמירים.מ

  חידושים על המשניות ותוספתא ברכות בהם גליא רבינו לדרעיה ונפל נהורא  –והיה ברכה

 בחללא דעלמא חידושים מסולאים מפז הערבים על לומדיהם כדבש וחלב.

  רושלמי על הרי"ף ונושאי כליו הרא"ש חידושים על מסכת ברכות בבלי וי –מגיד תעלומה

והמרדכי בהם מתגלה רבינו כשחיין מעולה משופרא דשופרא במי התלמוד ויכולת חדירתו 

 לרובדי עומק שונים זה למעלה מזה.

  ספר חידושים על מסכת מגילה אשר כשמו כן הוא שנודף מבין דפיו ריח הטוב  –ריח דודאים

עומד משתהה מנהרות האפרסמון הזורמים להם בניחותא  של גן ההדסים והמטייל בין משעוליו

 בתוככי הגן.

  מערכות על ענייני קבלה. –רגל ישרה 

  על הקדמתו לזוהר של שר בית הזוהר רבי צבי הירש מזידשטוב "סור מרע  –הוספות מהרצ"א

מא ועשה טוב" ושם מתגלה רבינו בענוותנותו שהוא מדמה בנפשו כביכול דבריו הם הוספות בעל

 לתורתו של הצדיק מזידיטשוב, המתבונן יראה שפנים חדשות באו לכאן.

  פירוש על ספר עובדיה שהוא נאה לשמו ושמו נאה לו שדרכו ניתן לראות  –כלי הרואים

מחזות אלוקים והוא קורע צוהר לעולמו של עובדיה הנביא בסופו נדפס קונטרס הנהגות ישרות 

 שה אותם האדם וחי בהם לטוב לו כל הימים.מפרי תנובת רוחו של רבינו אשר יע
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  פירוש על ספר יהושע וליקוטים על תרגום מגילת רות איה הלשון שתדע ליצוק  –דרך עדותיך

מטבעות לשון בכדי לכלכל את התיאור המלא על השינוי הפנימי שחווים לומדי הספר "טעמו 

 וראו כי טוב ה'".

  ות גמרא נ"ך רמב"ם הערות על הספר 'דבש לפי' ליקוטים שונים על משני –דברים נחמדים

להחיד"א, כשהדברים הנחמדים והמלבבים של רבינו שטעמם כצפיחית בדבש ממתיקים את 

 דובשו של החיד"א.

  ליקוטים שונים על התורה מגילת אסתר ונ"ך כל ספר של רבינו מתייחד  –ליקוטי מהרצ"א

חשבה שלפעמים דווקא מחמת קוצרם הם לעצמו בקווי אופי שונים וספר זה מלקט רסיסי מ

 מבליחים כקרן אור בחשכת הליל וממתיקים להוגה בהם את השבת.

 .הגהות מהרצ"א על הזוהר והתיקונים 

 .הגהות מהרצ"א על פירושו של בעל הרוקח לספר יצירה 

  פירושים והגהות לספר "חכמת הנפש" של בעל הרוקח. –נחל אמונים 

  אר רבינו את טעמי המצוות כדרכו בקודש לבלול את כל הפרד"ס של בו מב –טעמי המצוות

 התורה יחד.

  הדרכה מפורטת לאמירת סדר י"ג מידות באופן שיעלו הדברים לריח ניחוח  –סדר הקרבנות

 לה'.

  קצת חידושים על מסכתות הש"ס מכתב ידו של רבנו. –חידושי בני יששכר 

 ונומיה, שגם במקצוע זה שבתורה שילח אותו איש יקר המציאות העוסק בענייני אסטר ספר

 אשכולות את ידיו.  

 בהן מתגלה רבינו כסיני ועוקר הרים גם יחד. שתי תשובות בענייני אישות 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן
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 סיפור
 אלו התלמידים –בניך 

רושלים, היה בוקרו של ערב פסח, הפסיכולוג יעקב מושקוביץ ]שם בדוי לאדם קיים ופעיל[, תושב י
עסוק בקיפול זריז של טלית ותפיליו אל תוך נרתיקם, כשארשת פניו אומרת כולה דריכות וכובד 
ראש, חיש מהרה יגיע זמן שריפת חמץ ועליו להספיק לדחוס אל השעות המצומצמות שלרשותו את 

 ות.הסידורים האחרונים של ערב פסח, שמא בכל זאת יספיק לארגן לפחות חלק מתוכניותיו הרב

נוחות בהבחינו כי ננעצים לעברו מבטים משופדים מצד חבריו. -עודו עסוק במלאכת הקיפול, חש אי
הוא ניסה בכל כוחותיו לרענן את תאי זכרונו ולהבין מה פשעו ומה חטאתו, עד שניגש לעברו ידיד 

ואינך קרוב ביותר וגער בו בקול גדול: "כלום נטרפה עליך דעתך?! מרן הרב שך הגיע עד לביתך 
 מזמינו להיכנס? איך הנחת לו להסתובב למטה במשך שעות ארוכות?!".

"אוי לי ואוי לנפשי!" הזדעק הרב מושקוביץ, "הלא התרעתי בפניו לבל יסע עד אלי בגילו 
המבוגר!", באי בית המדרש היו סבורים תחילה כי נטרפה עליו דעתו, פסיכולוגך פסיכולוג צריך, 

בית הכנסת, ואחר כמה דקות היה הרב מושקוביץ מי שהפר את דממת אלחוט השתררה בחלל 
דומיה, בפנותו אל חבריו בסערת נפש עצומה: "מאז ומעולם מכיר אני את מסירותו של ראש 
הישיבה לתלמידיו, שנים על גבי שנים בהן מפנה הוא אלי את הטיפול במקרים קשים, ואין לשער 

חתו, אפס כי לזאת לא הייתי מאמין, לא פיללתי כמה נוגעים הדברים אל לבו ומטרידים את מנו
 ".---שיגיעו הדברים עד כדי כך 

סקרנותם של קהל המאזינים הרקיעה שחקים, "לא נניח לך לעזוב את כותלי בית המדרש בלתי אם 
תענה לשאלותינו אחת לאחת, ותתיר אפוא לעצמך זו הפעם הראשונה בחייך להדליף סוד מן 

 החדר"...

ביץ את הנתונים במאזני הצדק, אחר כחכח בגרונו ולחשש בקול אפוף מסתורין שקל הרב מושקו
כממתיק סוד: "הסכיתו נא ושמעו דברים כהווייתם, אמנם הם נשמעים כחזיון תעתועים שלא 

 מעלמא הדין, ברם כך היו פני הדברים: 

* 

ת חמץ, בחור לביתו של מרן, שכידוע פתוח בכל שעות היממה לכל דכפין, הגיע אמש, בליל בדיק
שבור כשנפשו בשאלתו: "האם יוכל הראש ישיבה להקדיש לי כמה דקות מזמנו העמוס כעת בערב 

 פסח?", רבינו השיב לבחור בחיוב במאור פניו האופייני. 

פתח הבחור וסיפר למרן בקול סדוק כי בחודשים האחרונים החלו לתקוף אותו משברים ומקום 
 לית היא שבקרוב ממש עומד הוא לצאת מדעתו.לעצמו הוא אינו מוצא, תחושתו הכל

רבינו, המפורסם בכל קצווי תבל כפיקח עולמי וחכימא דיהודאי, קלט בחושיו המחודדים שהבחור 
לא הגזים בתיאור חומרת המצב, והינו אכן זקוק נואשות לעזרה נפשית בדחיפות המירבית מאיש 

 ג לביתי.דגול מהגדולים בתחומו, בלא להתמהמה ולו שעה קלה חיי

כשנשמע צלצול הטלפון בביתי הרמתי את השפופרת בסקרנות רבה, להיוודע מיהו זה שראה לנכון 
לנהל שיחת טלפון בתוך קלחת ההכנות של ליל בדיקת חמץ, להפתעתי הרבה שמעתי את הקול 

 המוכר של מרן, כשהוא אומר בענוות חן שאין עלי עפר משלה "שלום כאן מדבר שך"...

ות של הלם שאלתי את מרן בגמגום מה: "במה אוכל לסייע לראש ישיבה?". "ראה אחר כמה שני
נא!" אמר רבינו "אדבר אתך בשפה ישירה, יושב כעת בחדרי בחור אשר מצבו הנפשי בסכנה גדולה, 
והוא זקוק עוד הלילה להיפגש אתך, חוששני מלאפשר לו לנסוע כך לבדו, ולכך אני בעזרת ה' 

 אלווה אותו אליך".



© 

 28עמ' 

שתוממתי מאוד להיחשף למסכת מופת כזו ה
של מסירות נפש לתלמיד, ואולם יחד עם 
השתאותי סבור הייתי לתומי שמוטלת עלי 
כעת החובה לשכנע את מרן בכל גווני 
השכנוע הקיימים לבל יטריח את עצמו בגילו 
המתקדם לנסוע מבני ברק לירושלים בעצמו 
כעת בערב פסח, בראותי כי אין ברירה אחרת 

צתי: "אם הרב ילווה אותו לא אטפל בו!", חר
 הרב הודה לי והשיחה נותקה.

לאחר כשעה ומחצה דפק הבחור בביתי, 
והענקתי לו תכף את העזרה הקריטית שהיה 
זקוק לה, ואחר כשעתיים כאשר חשתי 
שמלאכתי הסתיימה ומצבו של הבחור 

 התייצב, שחררתיו.

מטה אנה ואנה כשהוא חושב בלימוד משך כל ואנוכי לא ידעתי כי מרן הערים עלי והסתובב ל
 שעתיים אלו...

"מה פשר העניין?!" תמהתי מאוחר יותר באוזני מרן, "מדוע הטריח הרב את עצמו עד אלי?!", ראש 
הישיבה היישיר לעברי מבט משתומם "וכי רבותא יש בכך שמלווים תלמיד אומלל לטיפול?", בשום 

איזה דבר חידוש יש במעשהו, משראה כי בכל זאת נתפס אופן לא הצליח לתפוס במוחו העילויי 
אצלי הסיפור כסיפור גדלות, הפטיר בהצטדקות: "הרבה יותר נעים לחשוב בלימוד במזג האוויר 

 ברק"...-הירושלמי הקריר, מאשר בשרב השורר כעת בבני

* 

ת עצמו עד בהתפעמות, "לא זו בלבד שהטריח א "מבינים אתם?" סיים יעקב הפסיכולוג את סיפורו
 אלי, אלא שנדמה היה בעיניו הדבר כברור מאיליו!"

 *** 

את המעשה הזה סיפר במתק שפתיו הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל בהספדו על הרב שך, 
 בניחוחו האותנטי המתוק מדבש.

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 


