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 יב............................................................................................... שלום בריתי
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 ל ............................................ המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 ל......................................................................... השבת ליום שיר במזמור עמידה
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 לה....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 לה ...............................................................................!!תפלה של הראשון היסוד
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 לז ................................................................................ ?בבית כלים מכשירים איך

 לח ............................................................... מנחה התפלל שלא ונזכר שבת קיבל

 לט .................................................... ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 לט ....................................................................... מצרים בעיני ישראל של כבודם

 נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מא .... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות וראש

 מא .................................................................................... האדם בדיבור העוצמה
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 נ ....................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים ח"כ
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 נב .................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 נב .................................................................... מצרים בארבה שהיה המיוחד מה

 נה ........................ (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  עדותיך פלאות – ן"בג מתהלך
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 סד ......................................................................................... לשונו כלב יחרץ לא

 עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי
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 העמ'  -אספקלריא 
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 עב ...................................................................................... לא או ביחידות הפסח

 עד ....................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 עד ................................................................................. הפסדה כנגד מצווה שכר
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 תשע"ז אבפרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

 ?'אשרי האיש' – באות אל"ףהתהלים תח ומדוע פ

כבר חודשים ארוכים עוסקים אנו במאמרים על פרק א' בתהלים, ועדיין אנו 

  אוחזים באות הראשונה...

 ?'אשרי האיש' – באות אל"ףדוד המלך את ספר התהלים פתח אפוא מדוע 

 איפה שוכנת החכמה, בראש או בלב?

התחיל באל"ף , ומבארים כי אריש מדרש משליחז"ל עונים לנו על שאלה זו, ב

 דעתו של דוד המלך היאומסמלת את ראש האדם, כי  ראש לאותיות שהיא

 שהחכמה שוכנת בראש. 

 –כי בנקודה זו היו חילוקי דעות בין דוד המלך לבין בנו  חז"ל מוסיפים ומגלים לנו

בלב, ולכן פתח אינו בראש אלא משכן החכמה  קבע כי ,שלמה בנו שלמה המלך.

 ע האותיות.א באמצישה ',משלי'מ"ם דוד המלך באות 

 אלו ואלו דברי אלקים חיים.

 !ל תלוי ברצון-כ-ה

זיע"א, מבאר את מחלוקתם של דוד  מהרי"ץ דושינסקיא, גאב"ד ירושליםה

 : 'תהלות מהרי"ץושלמה בספרו היקר '

צריך את המוח כמכשיר  מכל מקוםסבר שלמרות שהעיקר הוא הרצון המלך דוד 

תלוי  הכלמנסיונו יודע שכי אמר  םהחכם מכל אד לקניין חכמת התורה, אך שלמה

 ומי שבאמת רוצה יש לו סייעתא דשמיא ופותחין לו שערי החכמה. !ברצון

                                                
 .משלי רמז תתקכט ,לפי ילקוט שמעוני א
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 יעשה מעשיו על פי המוח

לומר לנו  ,באל"ף והגאון מפרש התהלים ר"ש עתיה זצ"ל מבאר, כי התחיל דוד

שכשם שאות זו היא ראש לאותיות כך האדם צריך שיעשה מעשיו על פי המוח 

 . , ואז יהיו מעשיו 'אלוקיים'ו בראששמשכנ

 עבור צער השכינה – תכלית כל הבקשות

הואיל בכיוון אחר פירש הצדיק מסקולען בספרו על תהלים ''נועם אליעזר", כי 

לומר  ,ספרו באות אל"ףאת פתח  , לכןוספר התהלים הוא מקור כל הבקשות

 .בשל עולםו "אלופ ,שתכלית כל הבקשות צריכה להיות עבור צער השכינה

ומצאנו עוד בנוגע ל"אשרי האיש" פירושים שדורשים זאת כלפי גבוה, כגון 

ַרך וכו']ש"אשרי" נוטריקון "א'מן י'הא ש'מיה ר'בה  . לפי פירוש זה 'אשרי "[מבָּ

 .גהאיש' הוא שבח כלפי גבוה

 ה' איש מלחמה

' ואיך נאמר שהכוונה כלפי גבוה? נראה אישאם תשאל, שהרי נאמר 'אשרי הו

ג(  )שמות טו, ככתוב "איש" זה הקב"הבאר זאת על פי מה שמצאנו בדברי חז"ל של

 מעט, כפי מיעוט ההשגה, עפ"י מלבי"ם, . ואולי יש לבאר זאתד'ה' איש מלחמה'

 . הששורש המלה "איש" הוא מ"יש", ולכן במובנו הרחב כולל את כל מה שהוא יש

ות", ערך "איש"( מבאר זאת וב"ערכי הכינוים" )ר"י היילפרין, מח"ס "סדר הדור

קו"ק )שם הוי"ה( י'דנות א'בדרך רמז, ש"איש" הוא נוטריקון שמותיו של הקב"ה "

שאשרי האיש רומז למדת הכתר, לשם הוי"ה,  ועוד תמצא בספרי הקבלה] די". -ש'

 וובחינות נוספות[.

                                                
  משמו.( וועבער צ"ר' )יונה שירת' בתהלים מצאתי ב
 אמנם פירושים אלו מבארים בעיקר את פסוק ראשון לבדו. ג
 .א כי תצא רעז,ו ב זוה"ק פנחס רכו, ,ג ועוד מדרשים בראשית רבה פרשה ג,:, צו. סנהדרין צג .מח .סוטה מב ד
ת מה שמצאנו בדומה לדברי המלבי"ם )אילת השחר פרק לא, ובתחלת פרשת ויקרא, ועוד( שמבאר על פי זה א ה

 .שמלאך נקרא לפעמים "איש", ועוד
עץ 'כ". ה "והיה" אותיות הוי"ה.ד.  הוי"ה. 'ת בגי"ומם" רי'הגה י'בתורתו ו'" ג.מדת הכתר.  "אשרי" א. לדוגמה:  ו

 ל ורב-( "א311"איש" בגימטריא ). והוי"ה אדנ"י.  'ת בגימ"תן" ר'יריו 'פשר 'א" ה.. "השכינה" בגימ' ת"ר ל"'עתול 'ש

 מעטה תהלה ,חיד"אלה יוסף תהלות ,תקוני זהרו זוה"קמקורות:  "אשר" רומז ל"אלקים".אשר האיש אשר, . ז חסד".

 )קאסאן(. בני שלשים ,ר"י רקחל
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 בין גברא לגברא / הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 המקור למצות תפילין בתורה

ַים.ְוַהג   ה ה' ַלי ְבֵצאַתי ַמַםְצרָּ שָּ ֲעבור ֶזה עָּ ר ב  הוא ֵלאמֹּ ם ה  וֹּ יֹּ יָּה ְלךָּ  ְדתָּ ְלַבְנךָּ ב  ְוהָּ

ה הֹּ  ת ה' ְבַפיךָּ ַכי ְביָּד ֲחזָּקָּ ר  וֹּ ן ַתְהֶיה תֹּ ע  ן ֵבין ֵעיֶניךָּ ְלמ  וֹּ רֹּ ל יְָּדךָּ וְלַזכָּ ת ע  וֹּ ַצֲאךָּ ה' ְלאֹּ וֹּ

ְרתָּ ֶאת ה   מ  ַים. ושָּ ה. )יג, חַמַםְצרָּ ה ַמיַָּמים יַָּמימָּ ֲעדָּ וֹּ את ְלמֹּ זֹּ ה ה    י(-ֻחקָּ

בחז"ל מבואר כי בפסוקים אלו נצטווינו להניח תפילין על היד ועל הראש כנגד 

יציאת מצרים תהיה לאות. על  -בין העיניים, וכפי שמביא רש"י "והיה לך לאות 

 שתכתוב פרשיות אלו ותקשרם בראש ובזרוע" -ידך 

התמיהה, שבתורה לא מבואר כלל מה יהיה לאות על היד. מהיכן אמנם ידועה 

אם כן הוציאו חז"ל שמה שצריך להיות לאות על היד ועל הראש, הוא פרשה זו 

דווקא? אדרבה מפשט הפסוקים נראה רק שיציאת מצרים תהיה לך לאות על היד 

רי על ? כיצד, איך, ובאיזה אופן? זה אמנם אינו מבואר אך לא משמע שהפסוק איי

 פרשה זו גופא.

 זכירת יציאת מצרים-עומק הפשט

אף ברמב"ן מצינו שכתב: "והנה שורש המצוה הזאת, שנניח כתב יציאת מצרים 

על היד ועל הראש". מדוע אם כן אנו מניחים אנו דווקא פרשה זו, האם לא היה 

יותר כדאי להניח את הפסוקים המתארים את יציאת מצרים בעצמה, כיצד יצאו 

 ל ביד חזקה והמצרים גרשו אותם בחפזון ממצרים?ישרא

אכן ברשב"ם בעקבות הקושיות הללו כותב;"לפי עומק פשוטו, יהיה לך לזיכרון 

תמיד כאילו כתוב על ידך. כעין 'שימני כחותם על ליבך'". כלומר אכן לפי פשט 

הכתובים אין בפרשתנו ציווי על הנחת פרשיות תפילין כלל, אלא שיהיה חקוק 

ו עניין יציאת מצרים כאילו זה כתוב על היד. ואמנם לפירוש המקרא על דרך אצלנ

הפשט זה מניח את הדעת, אך איך ניישב את פירוש חז"ל במקראות? ואיך גם ניתן 

לומר כי עומק הפשט סותר לדברי חז"ל, וכפי שכותב האבן עזרא בחריפות "ואין זו 
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לשמה וכל מה שהוזכר הוא  דרך נכונה כי בספר משלי בתחילת הספר כתוב משלי

דרך משל ואין כתוב בתורה שהוא דרך משל חלילה על כן לא נוציאנו מידי 

 פשוטו"

 המסורת איש מפי איש -המקור לכל המצוות 

מכל מהלך הדברים נראה כי הראשונים כאן הלכו על פי דרכו המפורסמת של 

והוא  המצוות נאמרו למשה בסיני כלהרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות ש

למדם לאהרן הכהן ואחריו לכהנים עד שלמדם לכל ישראל, וכל זה עוד לפני 

שקבלו את תורת השם שבכתב המצויה בידינו שאותה קבלו בסוף ארבעים שנה. 

אם כן כל המצוות ודקדוקי ההלכות המצויות בידינו לא מן התורה אנו למדים 

ולי אלו חבושים או אותן אלא ממסורת. וכגון במצוות אתרוג שמקשים בגמרא א

פירות אחרים ומוכיחים בגמרא בלשון הפסוקים כי הכוונה לאתרוג, ודאי שלא 

היה ספק לאף אחד כי כוונת התורה לאתרוג וזה על פי המסורת שהיתה מקובלת 

אצלם מדור דור, אך מחכמת התורה שימצאו בה על פי הדרכים שלמדנו ממשה 

התורה את כל פרטי ההלכות כפי  רבנו כהיקש וגזירה שוה או דיוקים מלשון

 שנמסר בידינו איש מפי איש עד משה רבנו.)יעויי"ש באריכות(

דבריו הקדושים פותחים לנו פתח חדש להבנת מצוות רבות בתורה. ואף 

שהרמב"ם לא הזכיר את מצות תפילין, נראה כי גם זו דוגמא אופיינית לדרכו של 

. אם כדברי הרמב"ן שצריך הרמב"ם כי הפשט אצלנו בתורה יהיה מה שיהיה

להזכיר פרשה של יציאת מצרים, אם כדברי הרשב"ם שיציאת מצרים צריכה 

. המקור זלהיות חקוקה בלבותינו, אין זה משנה, לא זה המקור למצות תפילין

למצות תפילין הוא איש מפי איש עד משה רבנו על כל פרטותיה ודקדוקיה עד 

 חלנו בפרשה.הדקות הכי קטנה, ובתורה מרומז זה אצ

                                                
ואדרבה זה רק מחייב אותנו יותר להבין כי עומק הפשט הוא שנזכור את יציאת מצרים כאילו זה חקוק בידינו,  ז

 על היד ועל הראש כקבלת רבותינו.ובזה מרומז שצריך ממש להניח 
על פי הדברים הללו, טפשותם של הקראים מקבלת משנה תוקף בהיותה נסמכת על התורה שבעל פה ולא מסורת  ח

 חז"ל בשעה שהיא הצינור העיקרי לדיני התורה
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 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר

 שלמים או רק עולות

ת וגו' )י, כה( לֹּ ַחים ְועֹּ ֵדנו ְזבָּ ה ַתֵתן ְביָּ תָּ ם א  אֶמר מֶשה ג   ו יֹּ

"קשה איך שאול ישאל עבד ה' זבחי אלקים מאיש  וז"ל: כתב באור החיים הקדוש

פיו בקדוש ישראל נוסף על היותו נכרי החפץ לה' בזבח  בזוי וטמא אשר הרים

רשעים והגם שאמרה תורה איש איש לרבות ]נכרים[ )חולין יג:( אך ורק לא 

לשאול ממנו. אכן דברי פי חכם דקדק בלשונו ואמר ועשינו שהיה לו לומר 'לעשות 

 לה' אלקינו', אלא נתכוונו לומר שהוא יתן בידם מקנה הראוי לזבחים ואנחנו

נעשה לה' אלקינו לצורך עצמנו אלא שהוא ימציא להם מתנה שיסתפקו ממנה 

לזבחיהם לה', גם בזה לא קשה אומרו "זבחים ועולות" לתנא שאמר )מנחות ע"ג ב( 

שאין מקבלין מאומות העולם אלא עולה ולא שלמים והרי מקרא מלא דיבר 

 הכתוב כאן זבחים ועולות, ולדברינו לא קשה עכ"ל.

ישראל )קונטרס אחרון דף קמ"ו טו"ד אות כ'( כתב, שלפי דבריו  בספר חמדת

 ישראל לא היו בכלל בני נח והיו מותרים להקריב גם ז'בחים' עכ"ד.

תמה עליו, דבזבחים )קטז.( מקשינן באמת למאן דאמר דבני נח אין פרדס יוסף ב

]היו,  מקריבים שלמים מפסוק זה, דחזינן שבני נח יכולים להקריב, ומתרצים זבחים

רק[ לאכילה ועולות להקרבה ]אבל לא הקריבו כלל שלמים[, ומוכח דהגמ' סבירא 

ליה דפירוש הפסוק שמשה אמר שיקריבו עבור ישראל שיש להם דין בני נח ולא 

היו מקריבים רק עולות. וברש"י )שם ד"ה זבחים ועולות( איתא להדיא דקושיית 

ו"ש. וא"כ צ"ע, מדוע לא הביא הגמ' משום דגם ישראל היה להם דין בני נח יע

האור החיים הק' את דברי הגמ', ובדוחק יש ליישב, שהאוה"ח קאי לפי שיטת 

 המדרש שהיו להם דין ישראל )ומדרשים חלוקים( עכ"ד. 
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 שמור לקדשו משעת מקחו

ֶזה וגו' ֶדש ה  חֹּ ם ל  ר יוֹּ שָּ ה עָּ עָּ ְרבָּ ד א  ֶכם ְלַמְשֶמֶרת ע  יָּה לָּ ור החיים בא)יב, ו(. כתב  ְוהָּ

 וז"ל: "פירוש צריך שמירה כדין קדשים, כיון שקרא עליו שם פסח" עכ"ל. הק'

והקשה הגאון רבי מאיר דן פלוצקי בעל הכלי חמדה זצ"ל: ולא זכיתי להבין 

כוונתו הקדושה, הרי הא דקדשים צריכים שמירה, הוא רק לאחר שחיטה מחשש 

דס"ל פסול הגוף )שבזה שלא טומאה, כמבואר בפסחים )לד.(, ואפילו למאן דאמר 

שמרו נפסל, ואע"פ שלא נטמא(, הוא רק דאפילו אם יבוא אליהו ויטהרנו פסול 

מצד שלא שמרו, אבל זה ברור דמחיים גם למ"ד זה לא צריך שמירה, וא"כ הכא 

דכל השימור הוא רק עד שעת השחיטה איך אפשר לומר דמשום דיש בו תורת 

 קדשים צריך שמירה עכ"ד.

כלי חמדה בדבר נפלא, בהקדם ביאור מקור דין "שמירה בקדשים", ומתרץ ה

דילפינן זאת מתרומה דכתוב בה "מאת משמרת תרומותי" )במדבר יח, ח(, דגם 

קדשים צריכים שימור, והא דילפינן לקדשים רק לאחר שחיטה היא מטעם, 

שמשוינן ליה לתרומה דכמו שבתרומה אם נטמאה אין לה תקנה ולא מהני בה 

ן לחלל ולהפריש אחרת תחתיה, כמו"כ שמירה בקדשים שרק לאחר שחיטה פדיו

אין לה תקנה ואי אפשר לחלל והקדושה שבה אבודה לגמרי, משא"כ מחיים שיש 

לה עוד תקנה אם נפל בה מום דמהני ליה פדיון ומקדש אחרת תחתיה והרי היא 

 שמירה. כאילו הקדושה הראשונה קיימת, אז לא ילפינן מתרומה דבקדשים צריך

דבר נפלא, בפסח מצרים דהיה מקחו  -הגאון הכלי חמדה  -ומעתה אומר 

מבעשור והיה מעכב, וא"כ אם יפול בו מום אח"כ לא יהיה בו שום עצה לחלל 

קדושתו על פסח אחר, כיון דביום י"א שוב אי אפשר להקדיש את הפסח )דנצטוו 

גווני דצריך שימור עכ"ד על ד' ימי ביקור(, וכיון שכן גם מחיים ילפינן בכהאי 

 ודפח"ח.

 בברכת 'שבתא טבא' 

  moL448@gmail.comלתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י' 
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הלכתא שפירתא / הרב פינחס שפירא, אב"ד 

 שערי שלום בית שמש, מח"ס שו"ת בריתי שלום

אח"כ נתגייר ונישאה לו, והעולם מי שהרתה אמו מנכרי ו

סבורים שהורתו בקדושה גמורה, כיצד לנהוג למעשה בברית 

 ובפדיון ובכתובה.

ל ר ְוכֹּ ם ְבכוֹּ דָּ ֶניךָּ  אָּ ל ְבבָּ ר ַתְפֶדה )יג, יג( ְוכָּ י ְבכוֹּ נ   ֶאְפֶדה )יג, טו( בָּ

 לידי"נ הרה"ג ... שליט"א, מחשובי האברכים כאן ק"ק ביתר ת"ו

דחופה ששאלתני אמש בעת שוכבי לישון, אודות מקרה לא בדבר השאלה ה

טהור אשר הגיע לידיעתך ע"י בני זוג ממושב סמוך הסרים למשמעתך, שהבעל 

הוא גר שנתגייר לפני כתשעה חודשים, וכעת ילדה האשה את בנה הבכור, והכל 

חושבים שהוא בנו של הבעל, אך האמת שרח"ל היתה הורתו שלא בקדושה 

ים לפני הגירות ]אלא שמ"מ טוען אתה בבירור שהגירות היתה כדת גמורה כשבועי

וכדין ע"י קבלת מצוות גמורה[, והברית תתקיים בעז"ה בעוד שלושה ימים, ושואל 

הינך כיצד עליהם לנהוג בברית, הן לענין השליחות והן לענין הברכות. וכמו"כ 

 שאלת לגבי הפדיון. וכן לגבי הכתובה.

 םנחלקו הראשונים האם חלה חובה מיוחדת על הא א( והנה, לענין הברית

שהיא ככל אחד מישראל המחוייבים בדבר ואין עליה  דלמא במקרה שאין אב, או

 חובה מיוחדת יותר משאר הציבור.

וכמו"כ נחלקו הראשונים לענין אב אם חובתו היא למול ממש והמוהל הוא 

 בבנו. שלוחו בחובה זו, או שחובתו היא רק לדאוג שתיעשה המילה

תמנה את בעלה לשליח שלה בשביל למנות את המוהל לשליח  םוממילא אם הא

מחוייבת כלל באופן  אינה םלמול את הבן, הרי שיש כאן ג' ספיקות, דילמא הא

מיוחד אלא היא ככל הציבור, ודילמא גם אב אינו מחוייב שיהיה שלוחו, ודילמא 
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לעשות שליח ולא הוי מילי.  כדעת הר"מ הכהן )במרדכי בגיטין( שכה"ג מצי שליח

 לכן לגבי זה יש לנו פיתרון מרווח ביותר.

ב( ולגבי ברכת להכניסו בבריתו יש עצה פשוטה שהבעל עצמו יהיה הסנדק, וכך 

 יוכל לברך עפ"י המבואר ברמ"א )יו"ד סימן רס"ה סעיף א'( בשם הראב"ד והסמ"ק.

ילבשנה רק בבוקר ג( ולגבי ברכת שהחיינו יש לאמר לו שיקנה טלית חדשה ו

הברית, וימתין עם ברכת שהחיינו על הטלית עד המילה שאז יפטרנה בברכה 

 שמברך אז.

ד( ולגבי הפדיון, מצד ברכת שהחיינו יש לאמר לו שיקנה חליפה חדשה וילבשנה 

 רק בבוקר הפדיון.

ה( ולגבי עצם הפדיון, האמא אינה חייבת כלום לענין הפדיון כדקי"ל בסימן ש"ה 

 ג'(, כך שמצד חובת שליחות של האמא אין מה לדון כלל.)סעיף 

אך יש נידון אחר והוא שנחלקו אבות הפוסקים אם במקרה שאין אבא יכולים 

 אחרים לפדות את הבן, והכרעת רוב הפוסקים שאין יכולים.

ולמעשה העצה שכתבו אחרוני הפוסקים היא שיזכו לקטן את החמישה סלעים 

אחר יפדה אותו בלי ברכה אך יאמר לכהן שזה במתנה על מנת שיפדוהו בזה, ואז 

ע"מ להחזיר, ויחזיר הכהן לקטן את החמישה סלעים ]וכמובן שיעשו לו בהם 

 סגולה, כגון ספרי ילדים עה"ת[, ולכשיגדל הנער יפדה את עצמו שוב בלא ברכה. 

ובנדו"ד נ"ל שאי אפשר לאמר להם שלא יברך, כיון שגדול כבוד הבריות. לכן 

לו לענין הברכה במקום כבוד הבריות שכזה אף שהוא ספק ברכה לבטלה. הנח 

]והאמת שאינו ממש ספק, כיון שיש כאן קצת ספק ספיקא, דילמא כדעות שהבי"ד 

והציבור יכולים לפדותו אף משלהם, ודילמא כצד שמנכסי הקטן וודאי דיכולים 

 לפדות[.

ו, אלא גם אז תזכה לו ו( ולכשיגדל הבן, אין לספר לו דבר נורא שכזה על אמ

אתה את החמישה סלעים ע"י אחר )שלא בידיעתו( בעל מנת שתפדהו בזה, ואח"כ 
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תפדה אותו בלא ברכה ותאמר לכהן שזה במתנה ע"מ להחזיר, ואז תיתן זאת 

 לנער במסווה של מתנה בעלמא לכבוד הבר מצוה.

יו היה גוי ז( ומה שחששת לענין אם בעתיד יגרש את אשתו רח"ל, ולא ידעו  שאב

 בעת העיבור, ויבואו לידי מכשול חמור חו"ח.

הנה, בשו"ת הרא"ש )כלל י"ז סימן י"ב( איתא 'באדם אחד שנשתמד אביו, והיה 

שמו יוסף בן שמעון, ואחר שנשתמד אביו הניח שם אביו וקרא שמו יוסף בן 

שמואל, לימים גירש אשתו באותו שם החדש והכשירו הגט. תמה אני על 

, אף אם יוכל איש לשנות את שמו ... אבל שם אביו היאך יכול לשנות.' המכשירין

הרי שפסל גט שנכתב בו שם אב שאינו אביו באמת, על אף שהעולם קוראים לבן 

 בשם אביו, ולכאו' ה"ה להכא. 

אך האמת לענ"ד שבנדו"ד שאני, וזאת עפ"י המבואר בתשובה אחרת של הרא"ש 

ר שהתגייר וכעת כשעומד להינשא רוצה להמציא )כלל ט"ו סימן א'( שדן בעניין ג

לעמו שם של בן פלוני ולכותבו בכתובה, וכתב הרא"ש לאסור מאחר שעד היום 

לא החזיקו אותו בשם זה, וגרע ממה שהקפידו חז"ל בגיטין )ל"ד ע"ב( שמי שמוחזק 

בשם אחר במקום אחר שיכתבו גם את השם השני, וכ"ש הכא שבאותו מקום 

 בשם אחר עד היום.  ממש היה מוחזק

ואמנם מבואר בדבריו שם שאם מתחלה כשהתגייר היו כולם קוראים לו כאילו 

הוא 'בן פלוני' שאינו באמת אביו, בזה לא היתה שום בעיה, ונמצא ששתי 

התשובות הללו סותרות אחת לשניה, אך מ"מ נלמד מיהת מתשובה זו שכל 

כשיקרא, אלא שבתשובה  הקפידא היא מחמת שיש חלק מהעולם שאצלם זה ידוע

הראשונה שהבאתי )לגבי בן משומד( סובר הרא"ש שלגבי שינוי שם האב אין בידו 

לשנותו, והכוונה שאין בידו לעשות שכל העולם יחשבו שהוא באמת בנו של 

המשומד, דהרי רבים ידעו את האמת שזהו אביו, ואין בידו לשנות את הידיעה הזו 

ה יקראו לו בשם אחר, הלא רבים ידעו שאין זה אצל כל העולם, ומה יועיל שמעת
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כך, משא"כ לענין שינוי שמו שלו עצמו שאם יצליח לגרום לכך שכל העולם יקראו 

 לו בשם החדש, בזה סובר הרא"ש שבוודאי לית לן בה. 

ועומק הסברא בזה הוא, שס"ל לרא"ש בתשובה ההיא שמה שנקרא אדם בשם 

שלו, ולכן אף אם כל העולם ידעו שכולם  'בן פלוני' אינו חלק אינטגרלי מהשם

קוראים לו בשם של בן אב אחר ולא בשם של אביו האמיתי אכתי לא סגי בזה, 

ולכן אינו דומה לשינוי שמו שלו, ואילו בתשובת הרא"ש השניה שהבאתי )לגבי 

גר( שמבואר בדבריו שאם מתחלה כשהתגייר היו כולם קוראים לו כאילו הוא 'בן 

באמת אביו בזה לא היתה שום בעיה, שם סבר הרא"ש שהמילים 'בן פלוני' שאינו 

פלוני' המה באמת חלק אינטגרלי מהשם, ולכן בידו לשנותו היכא שכל העולם 

 כבר החזיקו בעבר בשינוי.

ולפי"ז בנדו"ד, שהילד הזה יהיה מוחזק בכל העולם כבנו האמיתי, וכמעט אף 

, בזה וודאי שרי, והסכים עמי אחד בעולם לא ידע שאין זה באמת בנו האמיתי

 הגר"ע פריד שליט"א.

 עבד למזכי הרבים

 הצב"י פנחס שפירא

 shapirapinchas@gmail.com 02-5803057לתגובות: 

  

mailto:shapirapinchas@gmail.com
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

א" ְעתָּ א ַבדְ , ֲחַביַבין ְדַבְקב  אֲעַביַדין ֵליה ֲחַטיבָּ ְעתָּ ח וְשק   "נ 

פעמים רבות כל יהודי מוצא את עצמו נתון בתוך תקופה קשה של התגברות 

היצר החפץ ודורש לטורדו מן העולם הרוחני שלו, בעצות ותחבולות שונות 

 בעניינים המבלבלים את הדעת, ומונעים ממנו את מנוחת ושלוות הנפש.

החיים שניתנו ליהודי הם אכן בר דעת שזכה להכרה עמוקה ופנימית כי כל ימי 

כחטיבה אחת של שליחות קודש שעליו למלא, ואין לו לראות את המקום, הזמן 

והמצב בו הוא נמצא כפרט העומד בפני עצמו, אלא כחלק בלתי נפרד ממכלול 

שלם של תפקיד ויעוד שעליו למלאות כל עת קיומו עלי אדמות. הרי שביכולת 

 להשפיע ולנסוך עליו שלווה ורוגע.הכרה זו להעמיד אתם האדם באיתנו, ו

הדרך לקנות זאת הוא ע"י השרשת האמונה, שבאופן הזה ראה הקב"ה לברוא 

את העולם ולקיימו עי"כ שישנם זמנים של דנח ושקעתא בהם מוטל על יהודי 

להתאזר בעוז ותעצומות להחלץ ממצבו ולהעלות על דרך המלך בגבורת נפש. 

קל ללא קושי ומאמץ אשר כל הליכותיו נוהרים וישנם ימים מאירים ומשמחים שבנ

 לעבר עשות הישר והטוב.

]כן הוא בכל דבר בבריאה שכח קיומו עומד ע"י כוחות מנוגדים, וכדוגמת האור 

 והחושך, אש ומים וכיוצ"ב.[

זו היא שלימות קומת האדם, שמשלב את כל תקופות חייו, מצורפים כזהב טהור 

כלל חילוק בין העיתים והמצבים, אלא להיפוך  למען כבודו של מקום. אינו רואה

שכולם שווים לטובה. והיינו שלא רק שבעתים הקשים העוברים עליו הוא שואף 

ומצפה לטוב, באמונתו שסוף הטוב לבוא אליו. אלא אף מדה טובה מרובה, הוא 

חש כי כשמתגבר בעצמו בזמנים האלו לעשות רצונו של מקום ולעשת לו ית' דירה 

עי"ז, אזי התקופה הזאת היא חלק משלבי בנין והעמדת קומתו  בתחתונים

 הרוחנית.
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וביותר יש בזה הענין כי עיקר הנחת רוח להקב"ה באה בעיתים החשוכים שעל 

מלכו של עולם בעמל  –אף שאין מאיר לו בכ"ז בנאמנותו לעמוד לימין המלך 

ש בכוחו וביגיעה. וכמסופר מהרה"ק רבי אברהם מקאליסק זי"ע שאמר: "כי י

לעורר הלבבות של אנ"ש ולהבעיר בהם תשוקה גדולה לעבודת השי"ת, עד 

אלא מעט שאפילו חביות של מים לא יוכלו לכבותם. אבל לא זה העיקר, 

". וכן שהעיד ע"ע מרן מקוברין זי"ע: "...ראיתי כי איתערותא דלתתא הוא העיקר

נראו בעיני כנמוכים אלו שהימים שנראו בעיני כמאירים היו נמוכים מאד מאד, ו

 ". היו מאירים ביותר

וענין זה מצינו בשלב שקודם יציאתם של עם ישראל ממצרים, שכל מכה ומכה 

שהמטיר הקב"ה על ארץ מצרים, היתה מלווה בהכבדת לב פרעה ע"י הקב"ה, עד 

שספג את המכה ורצה לשלחם, ואז מיד תקף אותו שוב סירוב לשלח את עם 

ַוַיְכֵבד ַפְרֹעה ֶאת ַלבֹו ַגם ַבַפַעם מכה ומכה. וכמש"נ "ישראל. וכן התרחש בכל 

ם עָּ ַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר ַדבֶ  "... "ַהֹזאת ְוֹלא ַשַלח ֶאת הָּ  '".ר הַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרֹעה ְוֹלא שָּ

מנהיגי העם קבלו מאת ה' את הראייה העמוקה הזאת,  –והנה למשה ואהרן 

כוונים מלמעלה להביא את התיקון הגמור להוציאם לדעת כי השלבים הללו מ

ממצרים. והקב"ה הודיע להם בראשית דבר איך יראו פני הדברים ואין להם ממה 

ַיםַוֲאַני ַאְקֶשה ֶאת ֵלב ַפְרֹעה ְוַהְרֵביַתי ֶאת ֹאֹתַתי ְוֶאת מֹוְפַתי ְבֶארֶ להתיירא: "  .ץ ַמְצרָּ

ַים ְוהֹוֵצאַתי ֶאת ַצְבֹאַתי ֶאת ַעַםי ְבנֵ ְוֹלא ַיְשַמע ֲאֵלֶכם ַפְרֹעה ְונָּתַ  י ַתי ֶאת יַָּדי ְבַמְצרָּ

ַטים ְגֹדַלים ֵאל ֵמֶאֶרץ ַמְצַרַים ַבְשפָּ ַדי ַעל  'ְויְָּדעו ַמְצַרַים ַכי ֲאַני ה .ַיְשרָּ ַבְנֹטַתי ֶאת יָּ

ם ֵאל ַמתֹוכָּ ַים ְוהֹוֵצאַתי ֶאת ְבֵני ַיְשרָּ  ".ַמְצרָּ

ֶאל ֹמֶשה ֹבא ֶאל ַפְרֹעה ַכי ֲאַני  'ַוֹיאֶמר הת בא נאמר: "וכמו"כ בפתיחת פרש

יו ְלַמַען ַשַתי ֹאֹתַתי ֵאֶלה ְבַקְרבֹו: דָּ ְזֵני  ַהְכַבְדַתי ֶאת ַלבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעבָּ וְלַמַען ְתַסֵפר ְבאָּ

ם ַויַדְעֶתם כַ ַבְנךָּ וֶבן ַבְנךָּ ֵאת ֲאֶשר ַהְתַעַלְלַתי ְבַמְצַרַים ְוֶאת ֹאֹתתַ  י י ֲאֶשר ַשְמַתי בָּ

ה'". שאכן היה רצון העליון שיראו את פני הדברים, שהתקופה הזאת שפרעה  ֲאַני

ממאן לשלוח אותם וחפץ להמשיך להעביד ולגרום להם סבל, הרי היא כחלק 

 -בלתי נפרד מהתהליך שעם ישראל נבחר להיות לעם סגולה כי אכן זה יביאם ל 

ְעֶתם  ה'! ַכי ֲאַני ַויד 
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, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי

  ס"ושא' שמואל ויאמר'

 לא להתרגל !!

שנה שעברה שטף גל פיגועים רצחניים את ארצנו הקדושה. הבתחילת 

 הישמעאלים אחזו בסכינים וניסו לרצוח יהודים ה"י.

יודע מתי אני מרגיש שהציבור התרגל כבר אמרתי אז לחבר קרוב: "אתה 

"כשמתחילים לספר עליהם ווערטלאך וחידודים  -לפיגועים? אמרתי לידיד טוב

 הומוריסטיים"...

ֶות ַהֶזה". פרעה וע ַלי ַרק ֶאת ַהםָּ מו פרעה מגדיר את מכת ארבה במילים "ְויֵָּסר ֵמעָּ

רעה ומתחנן סובלים משלל מכות כואבות ואיומות, אך במכת ארבה מתפרץ פ

שיסירו מעליו את מכת המוות הזאת. מדוע דוקא כעת פרעה חש שמדובר במכת 

 מוות?

במדרש שכל טוב נכתב ש"הארבה הזה אוכל ואינו נהנה, היה נופל על פני המצרי 

והיה מנקר את עיניו ואוכלן", וכ"כ רבנו בחיי. ולפי זה יתכן להסביר שפרעה קרא 

 י סומא חשוב כמת. למכת הארבה בשם מוות, משום שהר

ואולם חשבתי בזה רעיון נוסף, שיכול להחכים אותנו יחדיו. חז"ל )שמו"ר יג, ז( 

מספרים שכשהגיעו נחילי הארבה, שמחו המצרים. הם לכדו את השרצים 

המעופפים, מלחו אותם במלח ואכלו אותם בהנאה מרובה. וכלשון המדרש: "כיון 

 נמלא מהם חביות".שבא ארבה, שמחו המצרים. אמרו: נקבוץ ו

פרעה ראה שבני עמו נהנים ממכה אנושה שכזאת ואז הבין הוא אל נכון שמצבם 

קשה מנשוא. רק אנשים שהתרגלו למכות, יכולים להנות מנחילי ארבה, המכלים 

כל חלקת ירק טובה. כשהכל מסביב פרח ושיגשג, היו המצרים מנסים לגרש כל 
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ומר, גדוש פגעים ואסונות, גם נחילי  חגב בודד המגיע לשדות. אך כשכל כך קשה

 ארבה העלו חיוך על בדל שפתותיהם...

לכך לא הסכים פרעה, שבני עמו יתרגלו למכות ועוד ישמחו בהם. לכן הוא 

 הגדיר את מכת ארבה כמכת מוות.

"ואמרו במוסרים: ההרגל על כל דבר שלטון" )שערי תשובה לרבנו יונה ז"ל, ש"ב 

לאבות א, טז. מהרש"א תענית ד, א. ס' החשק ח"א ג.  אות ל. וראו פי' היעב"ץ

שו"ת הרמ"א סצ"ו ובהערות שם(. ניתן להתרגל לכל דבר ולהופכו לחלק מאיתנו, 

בדרך כלל מבלי לשים לב. חקקנו בעצמנו הנהגות והרגלים שלא מתאימים לנשמה 

ד היהודית הגבוהה שלנו, אך הנה הם כבר חלק מאישיותינו ואנו נוטלים אותם יח

איתנו. התרגלנו לאחר קצת לתפילה, ללמוד עם הפסקות, להתייחס לבני 

המשפחה כך או כך והנה אנו ממשיכים בשגרה הרגילה והלא נכונה. אך לא. מי 

 הכריח אותנו להמשיך בשגרה?

אם המרצחים הישמעאלים הצליחו להכניסנו לרוטינה חדגונית של פיגועים, 

ים אחרת לגמרי, אזי זוהי מכת מוות מבלי שהרגש שלנו והתפילות שלנו נרא

 לכשעצמה. 

לפני שנה וחודשיים, כשהחל גל הפיגועים ה"י, שאלתי את מו"ר מרן הגר"ח 

קניבסקי שליט"א )באמצעות ידידי, נכדו חביבו הרה"ג רבי יעקב קניבסקי שליט"א( 

האם אנו נמצאים כעת בזמן המוגדר כ'עת צרה', אשר גם לדעת הרמב"ן, שחיוב 

דאורייתא הוא רק בעת צרה, אנו חייבים בתפילה מהתורה. מרן שליט"א תפילה 

 השיב שבמצבנו כאן, כל הזמן אנו ב'עת צרה'.

זוהי תחושתם של אראלי קודש אדירי התורה, המרגישים בלבבם את צערם של 

ישראל והנושאים על כתפם את משא הכלל. הם חשים, בפשטות אמיתית, את 

וצרת הכלל נחשבות אצלם כעת צרה תמידית, עליה ה'עת צרה'. לבבם אינו כהה 

צריכים לזעוק ולהתריע, להתפלל כל העת ולבקש רחמים מרובים למען הכלל 
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והפרט. לא להיות כה שאננים ולהתרגל למצב העגום, בו נמצא העם היושב 

 בציון!!

כדי לשנות הרגלים ותחושות, צריכים לעצור את שטף החיים השגרתי ולהתבונן. 

לנו עם ההרגלים שהורגלנו בהם, כמעט מבלי משים? האם כך אנו  האם טוב

מתכוונים להגיע לבית דין של מעלה, עם תפילות ללא כוונה רצינית, עם לימוד 

תורה של לימוד וההפסקה, לימוד והפסקה? האם כך נצמח תלמידי חכמים ועובדי 

שנה ה'? האם כך באמת צריך להיראות הבית שלנו? האם ימי השובבי"ם של 

שעברה ולפני שנתיים, חייבים להמשיך גם בימי השובבי"ם האלו, או שהגיע הזמן 

 לעזוב את ההרגלים הישנים ולצעוד קדימה?

נכון, קשה לשנות הרגלים. אך אם איננו יכולים להשתנות, למה אנחנו כאן, 

בעולם?! הלא נבראנו כדי לטפס ולטפס, להעפיל בהר ה' ולהשתנות לטובה, כל 

 הזמן.

  לה נעלה, כי יכול נוכל!!וע

 ולנושא אחר: 

ֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ ֶכֶלב ְלֹשנֹו".  נאמר בפרשתנו "וְלֹכל ְבֵני ַיְשרָּ

 מדוע היה על הכלבים לחרוץ לשון בשעה זו?

 נאמרו על כך מספר ביאורים במפרשים, ויתכן להסביר זאת בס"ד ברעיון נוסף. 

משמרה  -הלילה. סימן לדבר נאמר במסכת ברכות )ג, א(: שלש משמרות הוו

תינוק יונק מאמו ואשה  -כלבים צועקים, שלישית -ראשונה חמור נוער, שניה

מספרת עם בעלה". נאמר שם בגמרא שהחמור נוער בסוף המשמרת הראשונה 

שבלילה, הכלבים צועקים באמצע המשמרת השניה )"אמצעית דאמצעיתא"( 

 החלק השלישי שבלילה.והתינוק יונק והאשה משוחחת עם בעלה בתחילת 

נמצא שהכלבים צועקים ונובחים בדיוק בחצי הלילה, היינו בחצות. ואם כן, דוקא 

בלילה זה שינו הכלבים ממנהגם הטבעי לנבוח בחצות ולא פצו פה, כדי להורות 

 שכל הבריאה כולה כפופה להקב"ה, וביכולתו לשדד מערכות עולם כרצונו...
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 רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

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

 ועוד מלכים

והלא כנגד ארבעה בנים דברה  –'בשורת הבנים שיהיו להם' 

 תורה?

ֶכם את לָּ זֹּ ה ה  דָּ ֲעבֹּ ה הָּ אְמרו ֲאֵליֶכם ְבֵניֶכם מָּ יָּה ַכי יֹּ ח הוא לה' .ְוהָּ ח ֶפס  ְרֶתם ֶזב   ו ֲאמ 

ֵתי ְבֵני יַ  ל בָּ ח ע  ס  ֵתינו ַהַציל ו יַ ֲאֶשר פָּ ַים ְוֶאת בָּ ְגפוֹּ ֶאת ַמְצר  ַים ְבנָּ ֵאל ְבַמְצר  ם ְשרָּ עָּ ד הָּ קֹּ

ֲחוו )יב, כו  כז(-ו ַיְשת 

 ויקד העם, על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם )רש"י(

ויש להקשות, הלא שאלה זו 'מה העבודה הזאת לכם' היא שאלת הבן הרשע 

א בהגדה של פסח. וראה רש"י )להלן יג, יד([, וא"כ מה בשורה היא זו ]כדאית

שיהיה בן רשע, ומה טעם קדו העם על בשורה זו, הרי מצאנו )בראשית רבה מד, 

ט( שאמר אברהם אבינו: רבש"ע, אם עתיד אני להעמיד בנים ולהכעיסך, מוטב לי 

 "ואנכי הולך ערירי'".

ארו את הפסוק כפשוטו כל אחד לפי ומצאתי לכמה מרבותינו המפרשים, שבי

 דרכו, שאכן מדבר הוא על הבנים הרשעים, ואע"פ יש להודות עליהם. 

)סי' תצ"ד( ביאר, כי כיון  בשו"ת הרשב"ש -א. ההודאה היא על הבן החכם 

שבפרשה נתבארה שאלת ב' הבנים, גם הבן החכם וגם הבן הרשע, הרי שיזכו 

 ל זה שיזכו גם לבן חכם. ישראל גם לבן חכם, ולכן הודו לה' ע

כדברים אלו כתב גם המגיד מקוזניץ בספרו עבודת ישראל )בפרשתינו(, וזה 

לשונו: "ולכאורה לשון השאלה הוא שאלת בן רשע שאמרו לכם ולא לו, ואם כן 

מה שמחו בבשורת בן הרשע טוב לו שלא נברא. אמנם כבר כתבתי באורך בהגהות 

ל החכם והרשע והתשובה גם כן לשניהם עיין לספר גבורות ה' כי הכתוב נאמר ע
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שם והבן כי רשע אותיות שער שהוא כמו שער ופתח שבו יראה ויוכר מעלת 

 החכם כיתרון האור מן החושך" עכ"ל. 

עוד תירץ הרשב"ש, כי הטעם שהודו ישראל  - ההודאה היא על שישארו בחיים ב.

במכת הבכורות, וזה  לה' היא על זה שנתבשרו שבניהם ישארו בחיים ולא ימותו

לשונו: "עוד יש לומר על בשורת הבנים שינצלו מהמשחית שנאמר בנגפו את 

 מצרים ואת בתינו הציל וזו היא ג"כ בשורת הבנים, עכ"ל.

ויש לדון על דבריו, דמה תירוץ איכא בזה, הא אם מתבשרים הם שיהא להם בן 

המחטיאו יותר מן רשע, מנלן שחפצים הם שישאר הוא בחיים, הלא קי"ל "גדול 

 ההורגו", וכבר למדנו ממיכה שהצילו משה מן הטיט, והרשעי בחייו. 

ואפשר לבאר בב' דרכים, או דבאמת תירוץ זה בנוי על התירוץ הראשון, 

שנתבשרו שיהיו להם עוד בנים מלבד הרשע, כבן חכם וכו', וע"ז הודו ששאר 

שע, מ"מ סברו דיוכל בניהם לא ימותו. או די"ל דאע"פ דידעו שיהא להם בן ר

לחזור בתשובה לבסוף, ואין מתיאשים ממנו, ודרך זו תואמת לדברי שאר 

 המפרשים שנביא בסמוך.  

 המשך חכמה -ג. ההודאה היא ע"ז שיהא רשע שיוכל לחזור ע"י ייסורין

)בפרשתינו( ביאר, כי כאן נתבשרו ישראל, שאע"פ שיהא להם בן רשע, מ"מ הוא 

בהשי"ת, אלא מתוך הטוב שישפיע לו ה' הוא יתקרב לא ירשיע מתוך כפירה 

ליצה"ר ויתרחק מה'. לרשע כזה יש תקנה, שבהביא ה' עליו צרות וייסורים, אז 

נזכר הוא בבוראו וחוזר אליו, ובזה נתנחמו, שידעו שיש לבן הרשע תקנה, ולכן 

 הודו לה' אף עליו. 

)פר' ויקהל(  משמואלהשם  -ד. גם הרשע שורשו טוב ויחזור בתשובה בגלגול אחר

ג"כ עמד על שאלה זו, וביאר כי אע"פ שנתבשרו ישראל בבן רשע, מ"מ לא נתיאשו 

ממנו, דשמא יחזור בתשובה הוא או זרעו, או יחזור בגלגול אחר. שכן נתבשרו אז 

ישראל שבזכות שעשו מסירות נפש בעת לקיחת הפסח לעיני המצרים, כך יזכו כי 

 ה' בכל דור.  יהא קיום לזרעם שילכו בדרך
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ובפירושו על הגדה של פסח הוסיף על פי דרך זו, כי לפיכך מדברים על הרשע 

דברים קשים, כיון שרק מחמת כן יוכלו לבקוע את קליפת הרע המקפת אותו, 

 ולגרום לו התעוררות לחזור בתשובה, כיון ששורשו הוא טוב מעיקרו. 

רבי צדוק זה ביאר ג"כ בדומה ל -ה. ההודאה היא שזרעו של הרשע יהא צדיק 

, )בספרו פוקד עקרים אות ד'(, כי אע"פ שמדובר כאן בבן רשע מ"מ מלובלין

הובטחו ישראל יהא לו בן צדיק, ולכן הודו לה' על זה, שיש כאן בשורה על עתיד 

 זרעם בכללות שיהא טוב. 

וז"ל: "ואף דמצינו בפרשת בא )שמות י"ב, כ"ז( ויקוד העם וישתחוו, ופירש רש"י 

על בשורת הבנים, ושם נאמר שאלת בן רשע מה העבודה הזאת לכם, שם הוא 

ובודאי עתיד לצאת הבטחת השם יתברך מעצמו להם ומפי עליון לא תצא הרעות 

 " עכ"ל. מהם שלשלת טוב

אמנם בספרו פרי צדיק )עה"ת בפרשתינו(,  -ו. על כל בן יש להודות בלי חשבונות

ת על שאלה זו, והיא יסודית בעיקר האמונה ביאר רבי צדוק מלובלין תשובה אחר

בה', ועיקר דבריו הם, כי על כל בש]=]ורת בנים יש להודות לה', אפי' אם יודעים 

שיהיו אלו בנים שאינם מהוגנים, ואין לעשות חשבונות שמים מה יצא מהם, דאין 

אנו יודעים לשם מה באו ומה תכליתם בעולם, וכן מה יהא בסופם, ולכן הודו 

 ל לה' על עצם בשורת הבנים, אפילו אם יהיו רשעים.     ישרא

השפת אמת )ס' ויקרא בעניני פסח( ג"כ עמד  -ז. אותו רשע עתיד לחזור בתשובה 

על שאלה זו, וביאר בשפם זקינו, כי הטעם שהודו לה' על בן זה, לפי שבן רשע זה 

אולה אינו מרשיע במצוות הפסח, אלא מחמת שאינו מבין את מטרת מצוות הג

עבורו, אבל מחמת שהוא בסמוך לצדיק שעושה לשם שמים, מובטח שבן רשע זה 

הנמצא ליד הצדיק, יושפע ממנו לטובה ועתיד לחזור בתשובה, ולכן יש להודות 

 עליו כבר מעתה. 

בסגנון זה ביאר גם האדמו"ר מצאנז בשו"ת דברי יציב )או"ח סי' ר"ו(, כי הדיבור 

להועיל להחזירו בתשובה, ואלו דבריו: "ולזה בליל  עם הרשע בליל קדוש זה, יכול
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התקדש חג החיוב והגדת לבנך, וכנגד ארבעה בנים דברה תורה )מכילתא סו"פ בא 

וירושלמי פסחים פ"י ה"ד(, ולראות להחזיר גם הרשע בתשובה ובדברים חדים 

ובכל אופן שאפשר לראות שיוכלל בתשובה לתוך כלל ישראל. ולזה ויקד העם 

ו )שמות י"ב כ"ז(, על בשורת הבנים שיהיו להם כפירש"י שם וכו', אלא וישתחו

לקבל  שגם הרשעים ישובו להשי"תשהודו שראו בזה שיהיה להם סייעתא דשמיא 

 עליהם עול תורה ודו"ק" עכ"ל.



 

 כהעמ'  -אספקלריא 

 

 

 טעמי המקרא ותורה שבעל פה / זלמן פישר

עי"ז וכידוע  והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 גרשיים מהפך פשטאתפקיד תבנית הטעמים 

דָּ  ב֣לֵ -ְוֶאת ּבֹו֙ לַ -ֶאת ַיּתדְ ֤ ּבַהכְ  ֞יֲאנַ -ַֽיּכה ֑ ְרעֹּ ּפ-ֶאל אֹּּ֖ב הֶׁ֔שמֹּ -ֶאל' ֙ה אֶמרֹּּ֤יו   ןְ֗למ   יוֲ֔עבָּ  ע 

ת   ֛יַַת ׁש תֹּ  (א, י). ֹוּֽבְַקרְ ּב ֶהּ֖לאֵ  ֥יאֹּ

 )של פרעה ולב עבדיו(?  ּבֹו֙ לַ -ֶאת ַיּתדְ ַּ֣בַהכְ  )ה'(י ֲ֞אנַ  מדוע

' אשר גרשיים מהפך פשטאאפשר כי אחת התשובות נמצאת בתבנית הטעמים '

' והיינו על עם ישראל, יצא להקל ולא להחמיר'כעין  משוער בשיטתנו בתפקיד

צרים שאין בידי ה' למרות שהכעיסו לפני ה' גם במצרים, כדי שלא יאמרו פרעה ומ

)הע' ועמדו ... , א(:פרשה יג)שמות רבה היכולת להצילם. כנדרש בשני אופנים ב

בשביל פרעה  ,ובקשתי לכלותן ולהשליכן מעל פני, ואמרתי ,והכעיסו לפניישראל( 

 דָּ֤בֵ ּכ יל֗וַ ֝אֱ  ַעסְ֤וכַ ' הרשע שלא יאמר לא היה יכול להצילן ועמד עליהן והרגן, הוי

]היינו התגאות אויבי ה' נגד ה' או כפירתם ביחוד כפירוש (, כז,ג משלי)ְֵניֶהֽם' ּׁשַמ 

-ֶאת ַיּתדְ ַּ֣בַהכְ  ֞יֲאנַ -ַֽיּכ' הויתולדות יצחק )י, י( מביאה את ה' למנוע מהם תשובה[, 

 ]ומביאים עצמם לאבדן וכך להקל על ישראל[.  'ּבֹו֙ לַ 

 ֞יֲאנַ -ַֽיּכ' ד"א ובשמות רבה מביא את אותו מהלך הפעם מבוסס על פסוק בתורה:

מַ  הה"ד( א, י) 'ּבֹו֙ לַ -ֶאת ַיּתדְ ַּ֣בַהכְ  אמרתי ם, ַ֑אְפֵאיהֶ ( מהו דב' לב, כו)ם' ַ֑י ַאְפֵאיהֶ ּתרְ ֖'אָּ

אמרתי באף ם ַ֑אְפֵאיהֶ  , דבר אחר)הע' עם ישראל( איה הם)הע' בכעסי( באפי 

ה ֵמֱאנַּ֤בְׁשאַ  לא יהיו אלא)עם ישראל( שהכעיסו לפני איה הם )בכעס(  ֽ ֹ֖וׁשיתָּ , םַזְכרָּ

]התגאות אויבי ישראל על ה' ועל עמו[  ֵ֙יבֹוא ַעסַּ֣כ י֗לֵ ּול ומי גרם להם שיצאו משם

ַֽי ּכיש מהלך של הקלה: ...  וגם לרמב"ן   .מביאה להצלת עם ישראל על ידי השי"ת

שאשית בקרבם אלה האותות אשר אני חפץ לעשות בהם, שידעו  ַעןְ֗למַ  עשיתי כן,

תם יותר מפני הכובד הזה ]הע' ההכבדה אינה מצרים את גבורתי, לא שאעניש או

 [.כדי להעניש את מצרים אלא כדי שיכירו בגבורת ה'
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גרש וגרשיים בעלי אותם תפקידים ]לפי המשוער בשיטתנו[, אלא -הטעמים אזלא

גרש מטעים מלה במלעיל, גרשיים מטעים מלה במלרע, ותבנית הטעמים -שאזלא

תבנית של גרשיים -שטא, היא כעין תתגרש מהפך פ-או אזלא גרשיים מהפך פשטא

קטן, ועשויה להיות אחד משני הלימודים -גרש מהפך פשטא )מונח( זקף-או אזלא

קטן )ע"פ ההשערה שלנו(. בתורה בגירסת הכתר הממוחשב -הנרמזים ע"י טעם זקף

מופעי תבנית גרשיים מהפך  116-מופעי תבנית אזלא גרש מהפך פשטא ו 131יש 

גרש או גרשיים מהפך פשטא מתוכם -מופעים של אזלא 35 פשטא. עד עתה זוהו

 (.247-מ 14%במשמע יצא להקל ולא להחמיר )

 תפקיד טעם רביע

רביע,  – ַעןְ֗למַ  (א, י) .ֹוּֽבְַקרְ ּב ֶהּ֖לאֵ  ֤יֹאֹתתַ  ֛יַַת ׁש ַעןְ֗למַ י,א( ' וארא )שמעיון בכתוב 

ברבנאל אנראה לשער שרומז לארבע סיבות לאותות שנעשו במצרים. אפשר כפי' 

 יַַ֛ת ׁש ַעןְ֗למַ י,א( ' וארא )שמ השאלה הג' באמרו בשני מקומות בפירושו.י "שמות פ

כי הנה תכלית המכות כבר ביארו  , ב(י) 'ֽה  ֤יֲאנַ -ַיּכ םֶּ֖תַויַדעְ וגו'  ֹוּֽבְַקרְ ּב ֶהּ֖לאֵ  יֹ֤אֹתתַ 

וקצתם  (ב:) ,בקצתם למען תדע כי אני ה' (א:הקדוש ברוך הוא למשה למעלה )

ובקצתם בעבור תדע כי אין כמוני בכל  (ג:י אני ה' בקרב הארץ. )למען תדע כ

כמו  , ב(י) םֶּ֖תַויַדעְ  והיו אם כן כלם בערך פרעה והמצרים לא בערך ישראל ,הארץ

ואמר שהמכות האלה שיזכור היו ראויות לבוא על המצרים מפני  (ד:). שנזכר כאן

 .ֹוּֽבְַקרְ ּב ֶהּ֖לאֵ  יֹ֤תתַ ֹא  יַַ֛ת ׁש ַעןְ֗למַ  רשעת' ומה שהרעו לישראל והוא אמרו

שמשוער שכאן משמש בתפקיד של 'ארבע'.  רביעמוטעמת בטעם  – ַעןְ֗למַ מלת 

מהרביע שבתורה שרשמתי עד עתה ע"פ  16%דבר זה מתבסס על האוסף של 

פה שבהם במקום הופעת טעם רביע יש ארבע דרשות או -דרשות התורה שבעל

מונח רביע יש לפחות ארבע דרשות הקשורות למספר ארבע, ובמקום הופעת 

דרשות או דרשות הקשורות ללפחות ארבע. אפשר שגם כאן מרמז למסורת חז"ל 

 ..טלדרוש קשר למספר ארבע

                                                
 מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי – ֢חמונ; מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חהשערות: אתנהבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית  ט

 רבוי, משמעות שנוי – א֖חרט=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ימה של תורה / הרב ישראל מאיר העריס

 מעבדי ה' -"הוציא עצמו מן הכלל" 

ֶכם את לָּ זֹּ ה ה  דָּ ֲעבֹּ ה הָּ אְמרו ֲאֵליֶכם ְבֵניֶכם מָּ יָּה ַכי יֹּ  כו()יב,  ְוהָּ

ובהגדה של פסח: "רשע מה הוא אומר, 'מה העבודה הזאת לכם', לכם ולא לו, 

ולפי שהוציא את עצמו מן הכל כפר בעיקר, ואף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, 

 'בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים', לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל".

אל', והרי בהגדה אומרים יש להבין במה שאומרים 'אילו היה שם לא היה נג

"ויוציאנו ה' אלו' משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקב"ה את 

אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים". הרי 

 ?שגאולת אבותיו של הרשע היא היא גאולת עצמו

כפר בעיקר', מהו ה'עיקר' עוד יש להקשות מהו 'ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל 

 בו כופר מכח הוצאתו מן הכלל?

 ומה יכולים החכמים, הנבונים, הזקנים ויודעי התורה ללמוד מהתשובה לרשע?

* 

 גאולה ברוחניות ולא בגשמיות -גאולת מצרים 

 ליישוב הדברים יש להתבונן בעומק גאולת עם ישראל ממצריים.

ראות את עצמו כאילו הוא יצא בהגש"פ אומרים "בכל דור ודור חייב אדם ל

ממצריים וכו' ולא את אבותינו בלבד גאל הקב"ה, אלא אף אותנו גאל עמהם, 

                                                                                                                                                                         
 יר֛תב א֤רטיה; מרכלפ שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֧יתור לרבות, מכל מקום; דרג – א =֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח א֤מרכ יר֛תב; יהלפרט שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח

 מוסיף – ֒סגול ֘זרקא; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב

 בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןטק-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 – ֔ןקט-; זקף1, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין

 דרוש( מלמד – א֝ואזל א֨קדמ; מהענין יוצא –֞ ים֞גרשי=  רש֝ג=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק

 לשא֠ת=  דולה֠ג-יצה; תלישאמח, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ר֡פז; מחיצה ,שעור ולפניו בפסוק דרוש –

 



 

 כחעמ'  -אספקלריא 

 

 

שנא' ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע 

 לאבותינו".

היציאה ממצריים היתה לשם הבאתם לא"י, והביאה לארץ הינה לצורך קיום 

 ה'.תורה ומצוות ועשיית רצון 

ולכאו' יש להשתומם, וכי גאולתם מעבודת פרך לא מספקת כדי להטביע בעם 

 ישראל את התואר עם ה' בכך שהוא הוציאם ממצרים?

אלא שזה עומקה של גאולת מצריים, אין כל משמעות ותכלית בהוצאת העם 

מעבודת פרך להיותם שוכנים בארץ משלהם, בשילטון משלהם ללא שיעבוד 

 למלכות אחרת.

ולא עבדי פרעה". ההלל בגאולה הוא  -ת עם ישראל היא ב"הללו עבדי ה' גאול

על כך שעם ישראל יצא מעבדות לפרעה, מטומאת ארץ מצריים, ממ"ט שערי 

 טומאה, אל הארץ המובטחת בה יעבדו את ה' בקיום תורה ועשיית מצוות.

* 

 כעבד ה' -"אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה" 

, הרשע מוציא עצמו מן הכלל ומעמיד עצמו כ'בן חורין' "מה העבודה הזאת לכם"

באותו עיקר לשמו נגאלו עם ישראל  -מעבודת ה'. בכך נעשה הוא כופר בעיקר 

 ממצריים, להיהפך מעבדי פרעה לעבדי ה'.

א"כ, אף שגאולה גופנית יצא אותו רשע ממצריים אין בה כל משמעות שכן 

בדות ה' כדרך אבותיו, אשר רק בכך נעשתה לצורך כך שיבחר  האדם לקבל ע"ע ע

 יוכל לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריים.

מהיות מבין עבדי ה', בזה  -אלא שרשע זה בשעה שבחר להוציא עצמו מן הכלל 

לא יכול לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריים, כי את עיקרה של הגאולה לא 

 שהיא הגאולה הרוחנית. -מקיים בעצמו 



 

 כטעמ'  -אספקלריא 

 

 

"אילו היה שם לא היה נגאל", מפני שאין צורך בגאולתו, כי  וזהו מה שאומרים

 אינו מקבל ע"ע עבדות ה'.

והוא מה שלומדים החכמים, הנבונים, הזקנים ויודעי התורה, כי "אין לך בן חורין 

אלא מי שעוסק בתורה", איננו רק לימוד תורה וקיום מצוות כ"הוראות יצרן" איך 

מצריים היא רק בקיום תורה ומצוות  להתנהג ולהשתמש בעולם, אלא גאולת

 בארץ ישראל מתוך קבלת עבדות גמורה לה'.

ויה"ר שנזכה לראות עצמינו כאילו יצאנו ממצריים ע"י שנקבלה ע"ע עבדות ה' 

 ולא עבדי פרעה". -ולהלל בשיר וקול תודה: "הללו עבדי ה' 

 שבת שלום ומבורך!

  YYSSHHTTOORRAA11@@GGMMAAIILL..CCOOMMלתגובות: לתגובות: 



 

 לעמ'  -אספקלריא 

 

 

יהודה לב, מח"ס לב  לב המועדים / הרב

 המועדים

 מאמר רביעי בסדרת 'סדר קבלת שבת'

 עמידה במזמור שיר ליום השבת

אומרים מזמור זה בעמידה לכבוד שבת מזמור שיר ליום השבת )תהילים צב( 

לפי שמזמור זה נאמר לראשונה על ידי  הטעם באמירת מזמור זה קודש )של"ה( 

ליו מיתה, בא יום השבת ונעשה אדם הראשון אחר שחטא בערב שבת ונגזרה ע

סנגור לפניו ואמר ריבונו כל העולמים בששת ימי המעשה לא נהרג אדם בעולם 

את יום השביעי ויקדש  םובי אתה מתחיל שנאמר )בראשית ב ג( "ויברך אלוהי

אותו" ובזכות יום השבת ניצול אדם הראשון מדינה של גיהנום ראה אדם הראשון 

ם בירך הקב"ה את יום השבת וקידש אותו, התחיל כוחה של שבת אמר לא לחינ

משורר ומזמר ליום השבת שנאמר )תהילים צב א( "מזמור שיר ליום השבת", ואחר 

: זכר לבריאת טעם אחרכך משה רבינו חידשו שוב )פרקי דרבי אליעזר פרק יט א(.

העולם לפי שמובא במדרש כשראו אדם וחוה שנבראו ביום ו', בלילה שנחשך 

ו שניהם, לשחרית ראו שהאיר היום היו מזמרים ואומרים מזמור שיר ליום היום בכ

השבת וזה הטעם שתקנו לומר מזמור זה בליל שבת ובוקר )סידור רשב"ן חלק 

 תפילות ותקנות(.

יום ליר שזמור מ: משה רבינו תקנו, ורמז שמו בתחילת המזמור מי יסד מזמור זה

ני ענווה שלא יבינו שהוא , והטעם: שהטיל ל' בתוך שמו מפלמשהשבת ה

 תקנו)חיד"א סידור רשב"ש מגרמייזא(.

לפי שתחילת  שנאמר בו "גאות לבוש"הטעם באמירתו  :)תהילים צג( ה' מלך

מזמור זה נדרש על כניסת השבת כדאיתא )ר"ה לא, א( כשסיים הקב"ה מלאכתו 

נתעטף תפארת לבושו לכבוד שבת קודש, וכן יסדו ביוצר, תפארת עטה ליום 

 מנוחה )סידור יעב"ץ(.ה



 

 לאעמ'  -אספקלריא 

 

 

: לפי שמזמור שיר ליום השבת מרמז לעולם הבא ובימות המשיח יאמרו טעם אחר

 כל העולם שה' מלך עליהם )רד"ק תהילים צג א(.

שנברא האדם ביום  שהרי ",אדם"במזמור זה יש מ"ה תיבות ובגימטריא  -ברמזיו 

 השישי והוא תכלית הבריאה.

* 

אלא "מזמור שיר ליום השבת"  זמון לכה דודיאומרים פאין ביו"ט שחל בשבת 

 .ו"ה' מלך"

יש את יו"ט שדווקא פני שבת יוהוי כמב ,פני שבת נקבלה נאמר בולפי ש :והטעם

 .)בית דוד לר' יוסף דוד משאלינקי ח"א סימן דסד( ולא יו"ט

לא פלוג מיו"ט שחל להיות בערב שבת )לבוש ער מנהגים כא, משנ"ב  טעם אחר:

 ער ס"ק ד(.

 אומרים בלכה דודי שתי בתים ראשונים ושתי בתים אחרונים,  -וסח ספרד נ

משום שיו"ט הוא זמן של שמחה ואין לעורר בו אבלות על איחור הגאולה  והטעם:

שזהו תוכן הפזמונים האמצעים קומי צאי, התעוררי, משא"כ ב' פזמונים הראשונים 

 ו(.והאחרונים תוכנם הוא לקבל את השבת )אלף המגן תרכה נ



 

 לבעמ'  -אספקלריא 

 

 

לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 

 'וטהר לבנו', על התורה ומועדים 

האם הכינו מצות מראש לצידה לדרך או שרק ברגע האחרון 

 הכינו

ְרשו ַמ  ֵמץ ַכי גֹּ א חָּ ת ַכי לֹּ צוֹּ ת מ  ַים ֻעגֹּ ַציאו ַמַםְצר  ֵצק ֲאֶשר הוֹּ בָּ אפו ֶאת ה  ַים ו יֹּ ַםְצר 

א יְָּכלו לְ  ֶהם )יב, לט(ְולֹּ שו לָּ א עָּ ה לֹּ ם ֵצדָּ ְהֵמה  ְוג   ַהְתמ 

 פירוש ההגדה בפסוק זה

ה צָּ ֹלא זו שאנו אֹוְכַלים, ַעל שום מה? ַעל שום  ֶש  ובהגדה מפרשים פסוק זה כך: מ 

ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְם  ם ֶשל  ֲאבֹוֵתינו  ְלַהֲחַמיץ ַעד ֶשַמְגלָּ כַ ַהְסַפיק ְבֵצקָּ דֹושלָּ  ים, ַהקָּ

ֵצק ֲאֶשר הֹוַציאו ַמַמְצַרים  ֻעגֹ  ם, ֶשֶמֱאַמר: ַוֹיאפו ֶאת  ַהבָּ לָּ רוְך הוא, וְגאָּ ת ַמוֹּות, ַכי  בָּ

ֶהם שו לָּ ה  ֹלא עָּ ֵמץ, ַכי ֹגְרשו ַמַםְצַרים  ְוֹלא יְָּכלו ְלַהְתַמְהֵמַה, ְוַגם ֵצדָּ  .ֹלא חָּ

 כמה זמן הספיק להם הבצק??

ה בפסוק "ויבאו בני ישראל בטו' לחודש השני לצאתם מארץ מצרים, וילונו והנ

ופירש רש"י,  שבו ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים, והוצרכו למן,  כל העם"

 למדנו שאכלו משירי הבצק )או משירי המצה( ששים ואחת סעודות.

 הכינו צידה או שלא הכינו??

 

אל לא הכין צידה לדרך, ורש"י שהרי מצד אחד כתוב בפסוק שעם ישר וקשה

כותב להגיד בשבחן של ישראל שסמכו לגמרי על ריבונו של עולם, כמו שכתוב 

כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלותייך לכתך אחרי במדבר בארץ "

סעודות, ולא   62", ומצד שני כתוב שלקחו איתם בצק שהספיק להם  ל לא זרועה

צידה לשלושים יום אז מה כאן הביטחון שסמכו על  מובן אז הם בעצם כן הכינו

 השם שיפרנסם?? 



 

 לגעמ'  -אספקלריא 

 

 

קשה שכבר לפני היציאה ממצרים נצטווו לאכול קרבן פסח עם מצות, ובכל  וכן

שבעת ימי הפסח אסור לאכול חמץ, רק מצות,  )רק יש דעות שציווי זה היה רק 

יציאה ממצרים לדורות(, אם כן לכאורה וכנראה היהודים הכינו ואפו מצות לפני ה

, "וישא העם את בצקן טרם יחמץ"עבור שבוע שלם, אז אם כך למה ביציאה כתוב 

 מה הסיפור של הבצק? 

 הם סמכו על בורא עולם שיזון אותם במדבר, אבל אש המצות בערה בהם

נראה, שבאמת עם ישראל היה לו ביטחון בבורא עולם שידאג להם במדבר,  אלא

, ולכן לא הכינו כלום מלבד מצות מצוה שאכלו חסד נעורייך אהבת כלולותייך

בליל פסח עם הפסח והמרור, רק ברגע שהם טעמו את המצווה בתוך גופם מצת 

מצוה, אז בער בהם אש קודש, שזה גרם להם לרצות לפני היציאה לעשות עוד 

 מצות לשבעת ימי הפסח.

 

ם מצוה שהיה להם ביטחון, אבל הם רצו מצות חבורה שהן עשו לבד לש ולמרות

אף על פי שבהמות הרבה  –" על שכמםולא לחם מן השמים, וכמו שרש"י כתב "

 הוליכו עמהם מחבבים היו את המצות )מכילתא(.

 העדיפו מצת מצווה  וטעם מצווה מאשר לסמוך על בורא עולם שיזון אותם בנס

הכינו בצק בליל פסח אחרי כל הסעודה, ומיד אחרי הסדר הם רצו לעשות  ולכן

מצות, ובפשטות הסעודה ושירות והתשבחות לבורא עולם באותו לילה  מהבצק

ליהודים דור יוצאי מצרים שחיו בעצמם את הניסים לקח הרבה יותר זמן מליל 

הסדר שלנו, ויתכן שהם התעוררו להכין מצות רק כשסיימו את מצוות ליל הסדר, 

בורא עולם  אבל המצרים לחצו וגרשו אותם, ובמקום לזרוק את הבצק ולסמוך על

שידאג להם, עדיין בער בהם מצות חבורה שלנו, עבודת יד מהדרין מן המהדרין, 

לכן שמו את הבצק במשארותם וחבטו בהם כל הזמן עד שאפו אותם בסוכות, 

 וכשעמלים במצות הם לא מחמיצות.

 אהבת כלולותייך –וודאי גם זה נחשב לחסד נעורייך  



 

 לדעמ'  -אספקלריא 

 

 

נכלל בחסד נעורייך אהבת כלולותייך, הקב"ה כל כך שמח בהם, וגם זה  ולכן

שמלבד הביטחון בבורא עולם שידאג להם במדבר, גם בער בהם ההידור מצוה 

בכל מחיר, כי את הכסף והרכוש הם שמו על חמורים, והם בידם כל הזמן עמלו 

אהבת ממש  -ושחקו בבצק שלא יחמיץ, להידור מצוה ולחביבות המצוה 

היה נס והבצק הזה הספיק לחודש, דהיינו  במכילתאשכתוב  וכמו ,כלולותייך

 במקום לשבוע.

 

, שטעם המצווה אמורה לבעור בקרבנו, וגם כשיש בטחון, נהדר בגופינו ללמדנו

ונתאמץ בכל כוחנו להידור מצוה, ודווקא ההתאמצות שאולי יכולים לוותר עליה, 

 זה מוכיח את האהבה שלנו לבורא עולם, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך.

 



 

 להעמ'  -אספקלריא 

 

 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 היסוד הראשון של תפלה!!

ַדים וגו'. )יג, ג( ַים ַמֵבית ֲעבָּ אֶתם ַמַםְצר  ֶזה ֲאֶשר ְיצָּ ם ה  יוֹּ ר ֶאת ה   זָּכוֹּ

'מונה א -" הוא ראשי תיבות באדורשי רשומות אמרו אשר שמו של הפרשה "

ו האל"ף בי"ת של היהודי!! אמונה שואבים מיציאת מצרים כמו ושזה  'טחון!ב

שמאריך הרמב"ן בסוף הסדרה בדבריו הידועים. ולכן דבר בעתו לציין בהאי ענינא 

לה דברים היסודיים אודות ענין האמונה שמצינו ב"שערים בתפלה" )מהגה"צ ר' 

וח שישתנה הספר אשר הלומד בו בט -)שער רינה אות ג'(  -שמשון פינקוס זצ"ל 

 תפלתו לטובה, והנסיון יוכיח!!( ואלו דבריו:

"היסוד הראשון של תפלה היא אמונה! המובן האמיתי של אמונה הוא להאמין 

שיכולתו יתברך היא בעלת תכלית. ועל כן כאשר לב האדם כבד עליו מחמת איזה 

 צרה הרובצת עליו, והוא עצוב ומיואש או קרוב לכך מפני שלדעתו אין לצרותיו

פתרון, הרי באמת חסרון גדול יש כאן באמונה, אם היה מאמין שלאלקים 

פתרונים, ומה שנראה לו שאין עצה ותושיה, הרי להקב"ה יש על זה עצות פשוטות 

ומעשיות להוציאו מהסבך, שהרי גדול הוא למעלה ממה שיכול לתפוס בקטנותו, 

 ואין חקר ליכולתו!

 זיק תקוה להחולה מסוכן!

שוכב על ערש דוי עצוב ושבור בנפשו ביודעו שהרופאים התייאשו חולה מסוכן ה

מחייו, והנה שומע הוא שהגיע לעירו רופא מומחה היודע לרפואת מחלתו, הרי רק 

לשמע אזניו מתמלא לבו בתקוה ושמחה. ואפילו אם אינו יודע אם יסכים הרופא 

פילו ספיקא לבוא אליו, ואם באמת ביכולתו לרפואותו, אבל עצם זיק התקוה, וא

 כבר משמחת היא ומשנה את הרגשתו והבעת פניו שתתכן רפואה למחלתו.

 



 

 לועמ'  -אספקלריא 

 

 

 וכן לבעל חוב גדול!

וכן מי שצריך לשלם חוב גדול תוך זמן קצר, ולבו עצב עליו שאינו יודע מאין ישיג 

סכום גדול כזה בכמה שעות, הרי אם לפתע ישמע שהגיע אחד ממכיריו האמיד 

ו זיק התקוה, וגם אם לפתע ישמע שהגיע אחד ממכיריו בנכסים, כבר יראה על פני

האמיד בנכסים, כבר יראה על פניו זיק התקוה, וגם אם אינו יודע אם אמנם 

 יחלצהו מן המיצר.

ואם היה באמת מאמין בהקב"ה, היינו שהיה מכיר עוצם יכולתו וגודל חסדו, היה 

רי מדבר אני לפני ה –צריך, כשעומד ומדבר לפניו יתברך, שתתנוצץ בו החמשבה 

 מי שכל הפתרונות בידו, וודאי שיש לו פתרון גם בשבילי". עכ"ד המאירים!!

 מקימי מעפר דל!!

ויש להוסיף בזה אשר כמו שראינו ביציאת מצרים, אשר אפילו שהיינו בשער מ"ט 

שערי טומאה, זכינו ליציאה למעלה מדרך הטבע! ומחויבים אנו לזכרו מדי יום 

ייב, שכמו כן, בידו יתברך להוציאנו מגלות לגאולה ומאפילה ביומו. האמונה מח

לאור גדול, בין בגאולה כללי, ובין בגאולה פרטי. זאת אומרת גודל הנסיונות, בגוף 

ונפש, אשר אנו רואים רח"ל שרבים מנוסים בהם, צריכים לזכור כאשר עומדים 

מונה הפשוטה בתפלה לפניו יתברך, ושופכים שיח ומעוררים רחמי שמים, אשר הא

הוא הכרחי! לזכור ולחיות בה, אשר בידו להיות מקים מעפר דל, ומאשפות ירים 

אביון, דל ואביון גשמי ורוחני!! בין כאשר מתפללים על עצמינו ובין כאשר 

מתפללים על אחרים. הנסיונות נוראים, אבל מחויבים לצעוק מתוך האמונה 

היסח הדעת נצא! יתמו חטאים ולא הברורה שבידו נפש כל חי, ובחפזון יצאנו, וב

 חוטאים! 

בדוגמת המשלים הנ"ל, הרי אם נשמע אשר אחד מהצדיקים משנים קדמוניות, 

אשר בחיים חיותו זכו לעורר אלפי ישראל בתשובה, יזכו לתחיית המתים במשך 

יום שלם, ובידך להגיש אליהם ולזכור אצלם שמותם של אלו שצריכים לוושע וכו' 

נת צדיקים תתעורר בנו בזאת ההזדמנות. והרי כמו כן בזאת כמה תקוה ואמו

אמונה יכולים ג"כ לגשת אליו יתברך...! הקריאה )אודות היציאה ממ"ט שערי 

שנזכה בקרוב לימי צאתך מארץ מצרים  -טומאה( מעורר את הזמן, וגם הנפש! 

 אכי"ר!!!  -אראנו נפלאות 



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

 

למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

  איך מכשירים כלים בבית?

 איך מכשירים בבית כלים חדשים וכלים שנאסרו?

ומכניסים  ישעות 24ממתינים  -אם נאסרו בבישול עם מים -כלים שנאסרותשובה: 

מים רותחים  ומכניסים לתוך סיר פרווה ]או חלבי/ בשרי שאינו בן יומו[ גדול עם

 .יב, מוציאים ושוטפים מיד במים קריםיאממתינים כמה שניות ,שנמצא על האש

. דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל יגמכניסים כל כלי בנפרד ולא כמה כלים ביחד

שבכלים קלים כמו סכו"ם אפשר להכניס כמה ביחד אם יכול לנער את הכלים 

 .ידבתוך מי ההגעלה

לפעמים ליבון חמור ולפעמים ליבון קל  כלים שנאסרו באפיה בלי מים צריכים

 [.0527638575]ניתן לברר בקו הכשרות אצל המחבר בטל' 

אפשר להכשיר בהגעלה. כלי חרס, חרסינה, קרמיקה,  -כלי מתכת, עץ ועור

 -אין אפשרות להכשיר. כלי פיירקס ודורלקס ואמאייל -פורצלן ]ו'זכוכית' אמיתית[

בדרך כלל  -ק, כלים קרמיים, כלי סיליקוןאפשר להכשיר מלבד לפסח. כלי פלסטי

אין אפשרות להכשיר, ובמקום שיש צירופי היתרים לפעמים אפשר להכשיר ]ויש 

 . טולשאול למורה הוראה[

כלים חדשים מבריקים ]כיום כמעט בכל המפעלים השומן המבריק עשוי מן החי[ 

להכניסו לתוך שעות, ואם הכלי גדול אין צריך  24כנ"ל, אבל אין צריך להמתין  -

                                                
 סי' תנ"ב, ב' ויו"ד סי' קכ"א, ב'. י

 סי' תנ"ב סק"ד וסקי"ג ושעה"צ סק"ג. יא
 סי' תנ"ב, ז' וסקל"ד. יב
 סי' תנ"ב, ג'. יג

 השולחן כהלכתו סי' י"ז הע' ס"א. ידיד
 נ"ב. -השולחן כהלכתו סי' י"ז סעיפים ל"ז טו



 

 לחעמ'  -אספקלריא 

 

 

כלי גדול יותר אלא ממלאים אותו מים עד למעלה והמים יגלשו מסביב תוך כדי 

 .טזרתיחה. אפשר להכשיר גם כלי טפלון וכלים קרמיים חדשים

* 

 שאלות בענייני שבת

 קיבל שבת ונזכר שלא התפלל מנחה

מי שקיבל שבת ]באמירת מזמור שיר ליום השבת, או שאמר הריני מקבל על 

ושת שבת[, ונזכר שלא התפלל מנחה, מה יעשה? ומה הדין באשה עצמי קד

 שהדליקה נרות ונזכרה שלא התפללה מנחה?

אם קיבלת שבת בפה או במזמור שיר ליום השבת, א"כ קבלתו בטילה תשובה: 

. אבל אשה שקיבלה שבת בהדלקת נרות אינה יזויתפלל מנחה ויקבל שבת שוב

 .יחיכולה להתפלל מנחה

 

                                                
י"ז סעיף כ"א בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ש ואזנר זצ"ל. והטעם שמקילים קצת בדיני השולחן כהלכתו סי'  טז

הכשרת כלים חדשים משום שטעם השומן נפגם בזמן הייצור ולכן דין ההגעלה קל יותר ]גם ביחס להקדמת 

הגעלת כלים חדשים הטבילה להגעלה ]שם סעיף נ"ז[. ועי' חזו"א או"ח סי' קי"ט סק"ט ויו"ד סוף סי' מ"ז עוד בדיני 

 שמרחו עליהם שומן מן החי להבריקם.
 ע"פ הט"ז סי' ת"ר סק"ב לגבי שופר והובא במשנ"ב שם סק"ז, וכעי"ז בשו"מ מהדו"ת ח"ב סי' כ"ג. יז

 קבלת שבת ע"י מעשה חמורה יותר ואפי בטעות לא בטילה, ב"י סי' רס"ג סי"ד ופמ"ג שם בא"א סקכ"ו וסקכ"ז יח



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 / הרב שמואל בר"י ליפשיץלימודים  לשון

 כבודם של ישראל בעיני מצרים 

ד ְבֶאֶרץ ַמְצר   ל ְמאֹּ דוֹּ ַאיש מֶשה גָּ ם הָּ ַים ג  ם ְבֵעיֵני ַמְצרָּ עָּ ַים ְבֵעיֵני ו ַיֵתן ה' ֶאת ֵחן הָּ

ה  ְרעֹּ ְבֵדי פ  ם. )יא, ג(ע  עָּ  וְבֵעיֵני הָּ

אמר שגדול היה אחר שנתנו המכות על המצרים, ולא נשארה רק מכת בכורות, נ

כבודם של משה ובני ישראל בעיני המצרים. ולכאורה הוא דבר פלא, כי ראוי היה 

לשנוא אותו שנאה גדולה על כל הרעה  -למצרים שקיבלו את המכות על ידי משה 

שבאה על ידם, ואילו הכתוב מעיד שבני ישראל מצאו חן וגם משה 'גדול מאוד' 

 היה בארץ מצרים.

 חיוב עבודת ה'

ור לדבר זה ע"פ דברי הראב"ע )בתוספת נופך מדילן(, בתחילת דיבורו של ביא

משה אל פרעה ביקש ממנו שישלח את העם לעבוד את ה' מפני שיש לחוש 'פן 

יפגענו בדבר או בחרב' )ה, ג(, חשש זה של הפגיעה בדבר או בחרב הוא סיבה 

ה' יסור  שישלח פרעה את העם לעבודת ה' שיזבחו לו זבחים, ועל ידי עבודת

 המוות הזה.

, יפגענו'והנה בדברי משה לא אמר לו 'פן יפגעך' אותך פרעה, אלא אמר: 'פן 

שמא יפגע בנו, דהיינו שגם משה ובני ישראל מחוייבים בעבודת ה' שלא ייפגעו 

כוללת אנחנו ישראלים, גם אתה  -בגזרה, וכך כתב הראב"ע )שם(: מלת פן יפגענו 

 פרעה עמנו וכל המצריים.

יינו משה אמר שכאשר יזבחו הם קרבנות לה', במעשה זה יצילו את עצמם דה

היא  -ואת מצרים איתם גם יחד, ורק מניעתו של פרעה שלא לשלח את העם 

 שתגרום לאבדן מצרים ברשעותו כי רבה.



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

 

 גורם הפורענות -פרעה 

פרעה סרב להאמין בכחו של ה' ובבחירת עם ישראל לו לעם, ולכן לא שילח את 

אמר )ה,ב(: 'מי ה' אשר אשמע בקולו', במכות נגלה כחו של ה' וגם דבר העם ו

, שכן במכות הפלה ה' את בני ישראל והבדיל אותם שלא יטבחירתו את עם ישראל

 יפגעו מן המכות.

הוברר שסיבת הפורענות היא  -כיוון שראו במצַרַים כי בני ישראל נפלו לטובה 

לעבוד את ה'. לכן המצרים נפגעו בגלל שמנעו המצַרים את בני ישראל ללכת 

במכות, ואילו בני ישראל נמלטו, כיוון שבני ישראל רצו ללכת ולעבוד את ה', 

 כדבר משה.

אמנם כאשר התריע משה לפרעה על מכת הארבה, הרשה פרעה לבני ישראל 

לצאת ממצרים, אלא שהגביל אותם שלא ילכו עם הטף והנשים, וסרב לו משה. 

רעה )י, י(: 'ראו כי רעה נגד פניכם', אם בני ישראל הם כנגד סירוב זה אמר פ

שיעכבו את עבודת ה', על פניהם תהיה הרעה ועלולים אתם להתפס בגזרה. כאן 

גילה פרעה שעדיין אינו מאמין בדברי משה שנשלח מאת ה', וסבר שבמעשה זה 

 גורם משה רעה לעצמו, שעתה משה מונע את עבודת ה'.

הם וגם מכת חשך בה למצרים החשיך 'ולכל בני אולם בבא מכת הארבה עלי

ישראל היה אור במושבותם' )י, כג( ניכר לעיני כל, גם לעיני מצרים ועבדי פרעה, 

כי משה אמר את כל דבריו על פי ה', וידעו כי פרעה בעקשות לבו גורם עליהם את 

 כל הרעה הזאת.

היה שנוא,  - וכך פרעה שגרם על עבדיו ברשעותו וכבדות לבו לקבל את המכות

 כהיה גדול מאוד בארץ מצרים -ואילו כבוד משה שיכל להצילם 

                                                
 ד, כב(: 'בני בכורי ישראל'.כדברי ה' אל פרעה ) יט
פשוט הוא כי עבדי פרעה ועם מצרים הרשעים, ראויים היו לקבל את המכות מחמת העבודה הקשה ששעבדו את  כ

 בני ישראל, אלא שעל ידי פרעה נתגלגל כל זאת, והכביד ה' את לבו למען ייראה כבוד ה' בארץ. ואכמ"ל.
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב

, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי אמרי

 אדםהדיבור בהעוצמה 

ל־יְָּדךָּ וְלזַ  ת ע  יָּה ְלךָּ ְלאוֹּ ת ְוהָּ ר  ן ַתְהֶיה תוֹּ ע  ן ֵבין ֵעיֶניךָּ ְלמ  רוֹּ ה ה' כָּ ְבַפיךָּ ַכי ְביָּד ֲחזָּקָּ

ַצֲאךָּ  ַיםה' הוֹּ ַציאָּ  .ַמַםְצרָּ ֶזק יָּד הוֹּ ת ֵבין ֵעיֶניךָּ ַכי ְבחֹּ פֹּ טָּ ה וְלטוֹּ ל־יְָּדכָּ ת ע  יָּה ְלאוֹּ ה' נו ְוהָּ

ַים  . )יג, ט; יג, טז(ַמַםְצרָּ

וכו' זוכה האדם למען תהיה  'לך לאות על ידךוהיה 'עלינו להבין כיצד על ידי  

 תורת השם בפיך?

 כח הדיבור

בני אדם שאינם מעריכים את כוח הדיבור מה משמעותו ומה פעולתו ואינם  יש

מייחסים חשיבות מספקת לדיבור, בהיות ועדיין אינו מעשה כך שאין כל כך 

תן את דעתו משמעות לדיבור אצל בני אדם, ולכך האדם מזלזל בדיבורו ולא נו

פעמים רבות יכול האדם לשקר ולהבטיח ולא לקיים ואין כך מספיק על דבריו, ו

רק בני אדם מיוחדים . משמעות וערך למילה שנותן לחברו כל עוד לא עשה מעשה

עד שמתפרסם שאצל אותו  - אשר שמם הטוב הולך לפניהם עומדים בדיבורם

 .אדם מילה זה מילה בהיותו עומד בדיבורו

דברים אמורים רק לעניין אמת או שקר וכן פגיעה או תהילה לזולת שבזה ואין ה

מובן מאליו שיש השפעה מיידית על הזולת והגם שבזה יש אשר חושבים על 

דיבורם, אך על סתם דבורים שאדם מדבר אינו מייחס כלל חשיבות, כאשר אנו 

הם עדים על מקרים רבים כיצד ישנם פליטות פה המעוררים סערה אחר דברי

 .מחוסר תשומת לב למוצא פיהם
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אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו עד כמה יש חשיבות לדיבורו של האדם 

ומה כוח האדם לפעול בדיבורו ואינו דבר של מה בכך שאפשר לזלזל בו, אלא 

האדם בכוח דיבורו יכול לחולל מהפכות ופועל רבות עד אין ערוך, ולא רק צדיק 

ל אדם מבין ערכה של כל מילה שיוצאת מפי הצדיק, גוזר והקב"ה מקיים שבזה כ

אלא כל אדם מעם ישראל בכל דרגה שהוא ניתן לו כוח מיוחד לדיבורו, ולכן 

חובת האדם לתת את דעתו על דיבורו ולייקרו מאוד ולשקול בפלס כל מילה 

 ודיבור שיוצא מפיו כאשר נבאר בפרשתנו.

שער א )צ"ל בספרו נפש החיים ונקדים את דבריו החשובים של הגר"ח וולאזין ז

וכן בענין ההתעוררות שלמעלה על ידי בחינת הדבור אמר עמוס  :, וז"ל(פרק יג

כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו. כי  (יג, ד)הנביא עליו השלום 

 שלשון הגדה שייך על רזא דמלתא. כאהקדושאמרו בזוהר 

העולם השפל שאינו רואה ומשיג  הזהיר כאן את האדם מחמת היותו עתה בזה

הבנין או ההריסה חס ושלום הנעשה למעלה בהעולמות מכל דבור ודבור שלו, 

ויכול להעלות על דעתו חס ושלום לומר במה נחשב דבור ושיחה קלה שתפעל 

שום פעולה וענין בעולם, אבל ידע נאמנה שכל דבור ושיחה קלה שלו לכל אשר 

 הולך לבטלה חס ושלום.יבטא בשפתיו לא אתאביד ואינו 

 קדושת התפילין וכיצד זוכה שתורת השם בפיו

לזכירת יציאת  ', ומנמקת כי זאתהנחת תפילין'מצות  תוהנה בפרשתנו מבואר

מצרים, ומתנאי המצוה ההכרחיים שבכדי שהתפילין יהיו כשרים דוקא כאשר 

אם עיבדו את הקלף לשם קדושת תפילין וכן נכתב לשם קדושת תפילין, אחרת 

אמנם נכתבו הפרשיות שצריך לכתוב בתפילין אך לא נעשה לשם קדושת תפילין 

הרי הן פסולות ואינו מקיים בהן מצוה והמברך עליהן ברכתו לבטלה, למרות 

  .שנכתבו הכי יפה ובדיוק כמו כל תפילין אין בהן שום קדושה ופסולים

                                                
יתרו פ' ע"א. תזריע נ' ע"ב. שלח קס"א ע"א. ובא"ז ריש דף רצ"ג.  לך לך פ"ו ע"ב. ויחי רל"ד ע"ב. ורמ"ט ע"א. כא

 .ובזוהר חדש שיר השירים נ"ה ע"ד
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ל בין תפילין אפילו שאין הדבר ניכר לעינו של האדם ואינו מבדיהוי אומר, 

שהסופר צריך  אמירהשנכתבו לשם קדושת תפילין או לא, למרות זאת כיון שזו 

בשעת הכתיבה ואינה מוטבעת בתפילין ואין לה שום היכר אך היא  לאומרה

 תפילין. ןמעכבת ומשפיעה על קדושת התפילין וכשרותם ובלעדיה אין ערך לאות

ראל להשפיע בפיו ולהפוך מכאן אנחנו למדים עד כמה כוחו של כל אדם מיש

עור של בהמה לקדוש וטהור ובלעדי פיו של האדם נשאר בגדר עור של בהמה, 

בהיות והקב"ה נתן כוח לאדם לפעול בפיו ולחולל מהפכה לטוב ולרע ח"ו, וכוח זה 

הוא בכל דבר יכול האדם להפך דברים גשמיים לרוחניים ולקדש את נשמתו בהן. 

יצד על ידי שמקיים אדם מצוות תפילין זוכה אחר הדברים האלה אין פלא כ

שתורת השם בפיו, הכוונה בזה כאשר האדם יניח תפילין שנכתבו בקדושה 

 כהלכה יש בכוחן להשפיע ולהחיל על האדם קדושה ולתת בליבו אהבת התורה.

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא
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Mordechai  Rav/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

The Power of Man’s Speech 

The parasha states (13:9), “And it *- tefillin] should be for you a sign on your arm and a 

reminder between your eyes, so that Hashem’s Torah should be in your mouth; for with a 

strong hand did Hashem take you out of Egypt.” The pasuk then states (ibid.16), “And it 

should be a sign on your arm and an ornament between your eyes; for with the strength of 

the hand did Hashem take us out of Egypt.” 

Question: 

We must understand, how do tefillin being “a sign on your arm” enable that “Hashem’s 

Torah should be in your mouth?” 

 The World View 

The world generally does not value the power of speech nor its effects. They do not lend it 

enough significance. People feel that since speech is not an action performed manually, 

therefore it need not be viewed as being overly important. Therefore, man speaks 

haphazardly, and does not think enough about what he is saying. Many times a person can 

lie and promise things but not fulfill his word. There is no meaning or worth to the word 

that he gave his fellow, so long as he did not perform an action. Only special people with 

sterling reputations keep their word, until it becomes well known that by such and such a 

person “a word is a word.” We are not speaking only about speaking the truth or lies, 

insulting or praising one’s fellow. For with these things it is readily understood that there is 

an immediate impact upon the other person. Even though there are admittedly those who 

do think about what they say, however, regarding regular, everyday speech, man generally 

doesn’t view it as being very important. Indeed, we have been witness on many instances 

where there is a slip of the tongue that causes a great storm to erupt; words that were 

spoken without thought. For example, most recently, the words of the editor of one of the 

prominent German weeklies have become publicized. He said that the only way to 
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overcome the problem of Trump as president is by means of assassination, rachmana 

liztlan. How pathetic is such a statement; all the more so, to speak it publicly to the media. 

What a lack of responsibility it displays to ignore the effects that such a pitiful statement 

could have. However, our holy Torah teaches us just how important man’s speech actually 

is, and man’s ability to affect the world with his speech. Speech is not a meaningless matter 

that one should make light of. Rather, with his power of speech, man effects extraordinary 

changes and does unimaginable things. We are not merely referring to the speech of the 

tzaddik, about whom we are taught decrees and Hashem fulfills his decree. Rather, we are 

talking about each and every Jew, no matter what level he is on – his words have incredible 

power. Therefore man is required to think about what he says and to value it greatly. He 

must weigh each word that leaves his mouth on a scale, as we will explain.  

 The Secret of Speech According to the Nefesh HaChayim 

We will begin by bringing the important words of R’ Chayim of Volozhin in Nefesh 

HaChayim (shaar 1:13). He explains that the power of speech is greater than that of action. 

He substantiates this by quoting the pasuk (Amos 4:13) which states, “For behold, He forms 

mountains and creates winds; He recounts to a person what is his conversation.” R’ Chayim 

warns that in this lowly world, man does not perceive the building that takes place or the 

destruction, chas ve’shalom, above in the spiritual words with each and every word that he 

says. He may think to say, “What is speech and a minor conversation considered already, 

that it should affect anything in the world?” However, says R’ Chayim, we should know for 

certain that every word and even light conversation, whatever he speaks with his lips – 

does not get lost and is not meaningless. Negative speech, chas ve’shalom, builds 

firmaments and worlds of falsehood that are on the side of the forces of evil. This causes 

the destruction of the spiritual worlds of holiness. Additionally, our Sages state (Eirchin 

15a), “Greater is what is said by the mouth than from a deed performed …” They have also 

said (Sanhedrin 92a), “One who changes his voice is as if he worshipped idolatry.” This is 

the intention of the aforementioned pasuk in Amos, “He recounts to a person what is his 

conversation.” In other words, when man stands in judgment before Hashem and must give 

an accounting of his deeds, Hashem will reveal to him the secret of what his conversation 
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caused up above in the spiritual worlds. So says R’ Chayim. *Also see Rabbeinu Bachaya’s 

opening words to Parashat Vayigash where he discusses the power of speech.]  

 Explanation of the Pasuk in Amos 

From the aforementioned pasuk in Amos, we see just how great the power of speech truly 

is. The pasuk stated, “For behold, He forms mountains and creates winds; He recounts to a 

person what is his conversation.” We perceive mountains as being strong, high, and heavy. 

The wind, on the other hand, we perceive as being weightless; it is so light that we cannot 

even hold it with our hands. Even so, there are winds strong enough to break mountains and 

dislodge rocks. We see from here, then, what spirituality is. Whatever is more spiritual is 

more powerful. When the pasuk states, “He recounts to a person what is his conversation,” 

it teaches us the power of man‟s speech. In other words, with his speech, which the Targum 

renders, a “ruach mimalalah, a wind that speaks,” man can break mountains and dislodge 

rocks.          

The Holiness of Tefillin and How to Merit Having Hashem’s Torah in Our Mouths 

Our parashah discusses one of the 613 mitzvot in the Torah – wearing tefillin. The reason 

the Torah gives for this mitzvah is in order to remember leaving Egypt. One of the necessary 

conditions for the tefillin being kosher is that when the parchment is prepared, it must be 

done le’shem kedushat tefillin, for the sake of the holiness of tefillin. Similarly, the tefillin 

must be written le’shem kedushat tefillin. If this condition is not fulfilled, even if the 

necessary words have been written, the tefillin are unfit for use. One does not fulfill any 

mitzvah with them and the blessing recited on them is a blessing in vain. This is despite the 

fact that they have been beautifully written, exactly like every other pair of tefillin – they 

are passul, unfit for use. This is true even though this is invisible to man’s eye, and he 

cannot differentiate between these tefillin and tefillin that were written le’shem kedushat 

tefillin. Nevertheless, since this is a statement that the sofer must articulate when he is 

writing the tefillin – even though it is not noticeable on the tefillin themselves – it is 

absolutely necessary and it affects the holiness of the tefillin and its kashrut. Without it, the 

tefillin have no worth. From here we see how great man‟s ability to effect with his mouth is. 

He can transform the skin of an animal into something holy and pure. If not for the power 



 

 מזעמ'  -אספקלריא 

 

 

vested in man‟s mouth, the tefillin would have remained mere animal skin. Man‟s words 

have the power to make revolutionary changes both for the good and bad, chas ve‟shalom. 

This power affects everything – he can turn mundane things into spiritual ones and sanctify 

his soul with them. After having stated this, it is no wonder that through performing the 

mitzvah of tefillin, man merits having Hashem‟s Torah in his mouth. This is because when 

an individual puts on tefillin that were written with holiness, according to the halacha, they 

have the power to influence him and place a love for the Torah in his heart. 

 Each Jew, No Matter His Level, Affects Revolutionary Changes with His Mouth 

According to what has been stated, we can see that not only great tzaddikim have the power 

to transform things both for good and the opposite. Rather, every Jew, no matter what level 

he is on – Hashem gave him the ability to change things with his mouth, even in our times. 

For example, a man says to a woman, “You are betrothed to me,” and she is now permitted 

to him and forbidden to the rest of the world. This is despite the fact that a moment before, 

she was permitted to everyone. This is the power of speech. Similarly, one who consecrates 

an item turns the item into holiness, and it is now forbidden to derive benefit from it. Or, for 

example, someone who takes a vow to forbid a certain item to himself; it turns the item into 

something forbidden. On the other hand, a gentile‟s speech is not vested with power. If he 

betrothed a woman, she is not betrothed (see Yevamot 16b). So too, if a gentile takes a vow, 

it is not valid. Nor is an item he consecrated considered consecrated. This teaches you that as 

far as a Jew is concerned, Hashem has placed power in his words to transform even mundane 

items into holy ones. This applies to all items as well; a Jew has the ability to bestow them 

with holiness. 

 One Who Eats at a Table and Does Not Speak Words of Torah 

Now we can understand Rebbi Shimon Bar Yochai‟s statement in Pirkei Avot (3:3), “Rebbi 

Shimon said: If three people ate at one table and did not speak divrei Torah, it is like they ate 

from offerings to dead idols. This is as it states (Yeshaya 28), „For all tables are full of vomit 

and waste …‟ However, if three ate at one table and said divrei Torah, it is like they ate from 

the table of Hashem, blessed is He, as it states (Yechezkel 41), „This is the table that is 

before Hashem.‟” 



 

 מחעמ'  -אספקלריא 

 

 

We must understand what it meant that by speaking divrei Torah the table it is considered a 

table of Hashem, but a table without divrei Torah is considered a table of vomit and waste. 

The explanation is as follows: When an individual speaks divrei Torah at the table, it 

sanctifies his food and it is transformed into a korban before Hashem. However, without 

divrei Torah, when man eats only for physical pleasure without vesting it with an aspect of 

Divine service, his food will ultimately be transformed into waste. Already from the time 

that he is eating, we know that his table is full of waste.   

 Story About R’ Elimelech of Lizhensk    

The sefer Maaseihem Shel Tzaddikim relates a story about Rebbi Elazar, the son of Rebbi 

Elimelech of Lizhensk. When Rebbi Elazar was young, he was a very wild boy. He was 

already close to the age of bar-mitzvah but was not acting maturely. It was related to his 

father, who responded, “Wait and see what will be after the bar-mitzvah.” Rebbi Elimelech 

invited a tailor to his home and told him that he wished to order a suit for the bar-mitzvah 

boy. His only condition was that he be present at every stage of the of the suit‟s preparation. 

He also requested from the tailor that when he was sewing the suit, he should have intention 

that the suit should be for the honor of Hashem. And indeed, when the tailor began to cut the 

fabric, he said that he was doing it for the honor of Hashem. When he started sewing the 

shoulders of the suit, Rebbi Elimelech told him to say that he is sewing the shoulders so that 

Rebbi Elazar should move his shoulders only for the honor of Hashem. When he started the 

sleeves, Rebbi Elimelech told him to say that he is sewing the sleeves so that Rebbi Elazar 

would lift his hands only for the honor of Hashem. He said this for every part of the suit, 

until it was made totally for the honor of Hashem. When the day of the bar-mitzvah arrived, 

and the boy wore the suit, holiness immediately rested upon him, and a new spirit entered 

him. From that moment on, he rose in spirituality until he became a gadol be‟Yisrael.  

 Words of Mussar   

We have learned how the power of man‟s speech is so great that it can affect both the 

higher and lower worlds. This as we have seen in present times, how each slip of the tongue 

can cause hatred and strife. On the other hand, it can also cause the opposite, by speaking 

words that benefit another and influence for the good. However, apart from the outer, 

external layer of speech, speech also has the inner power to transform the skin of an animal 
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into holiness, which we stand before and kiss, like a sefer Torah, for example. All of its 

holiness is dependent upon man‟s mouth. So, too, does the mouth have an effect on the 

higher, spiritual worlds, as the Nefesh Hachayim stated. Therefore, man‟s mouth has the 

ability to sanctify all of his actions, property, and food that he eats as well. Therefore, anyone 

who wishes to merit himself and his children, to raise them to Torah observance and 

Heavenly fear, should try to say that each deed he performs either for himself or his children 

is to honor Hashem and in order to carry out His Will. So too, does this apply to the mother. 

When she cooks each meal, she should say that she is doing it for the honor of Hashem, so 

that her children should eat and thereby have strength to perform His Will. The same thing 

applies to the clothes that man wears, the utensils he uses, and the actions he performs – all 

are influenced by man‟s mouth.   

  

Shabbat Shalom U‟Mevorach, 

      Rav Mordechai Malka    
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

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

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'יםכרכ

 במכת הרשעים במיתת הרגישו לא שהמצריים יתכן האיך

 חושך

ַים ל ֶאֶרץ ַמְצר  ה ְבכָּ ֶשְך ֲאֵפלָּ ַים ו ְיַהי חֹּ מָּ חָּ ל ה  ֶשה ֶאת יָּדוֹּ ע   (כב )י, .ו ֵיט מֹּ

 היו ולא רשעים, הדור באותו בישראל שהיו, חושך עליהם הביא ולמה: י"רשוב

 אף ויאמרו במפלתם מצרים יראו שלא כדי, אפילה ימי בשלשת ומתו, תלצא רוצים

 .כמונו לוקין הם

 ממצרים שעלו ישראל בני מנין

(, ח"י, ג"י" )מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמושים" אקרא במכילתא והנה  

, מחמישים אחד אומרים יש, ממצרים שעלו ישראל בני במנין שיטות כמה מצינו

 אלפים מחמשת אחד העבודה אומר נהוראי רבי, מאות שמחמ אחד אומרים יש

, ויעצמו וירבו פרו ישראל ובני וכתיב, נתתיך השדה כצמח רבבה שנאמר, עלו

, עלו מאות מחמש אחד אומר ואתה, אחד בכרס ששה יולדת האשה שהיתה

 ואימתי, במצרים מישראל הרבה שמתו אלא, עלו אלפים מחמש אחד לא העבודה

 וששו אויביהם ראו שלא ה"להקב ושיבחו והודו', וכו, פילהא ימי בשלשת מתו

 .במפלתם

 כל המתבונן ישתומם

 להבין ניתן כיצד, ישתומם המתבונן שכל הפרשה" הנפלא "עיון בקובץ וכתב

 עד, חושך מכת לאחר דישראל רובא רוב של בחסרונם המצרים הרגישו שלא

 דאחד מצינו( א"ע א"קי דף) ובסנהדרין! ]אלפים מחמשת אחד מהם שנשאר

 כמובא, היתה ומסוגרת סגורה מצרים הלא[, יצא במצרים שהיו ריבוא מששים
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 המצרים היו דעה חסרי וכי, ממצרים לברוח היה יכול לא עבד שאף שם במכילתא

 ע"כ. .החושך בימי העם רוב שמתו מלהבין

 שמתו ראו לא

 לא אבל, אלמישר רבים שנעלמו המצריים הרגישו בס"ד שבוודאי ל"י ד"ולענ  

 רק אלא, במפלתם המצריים ראו שלא ה"להקב ישראל שיבחו זה ועל, שמתו ראו

 מן בני ישראל העלימו קבריהם את שגם ויתכן, להיכן ידעו ולא, שנעלמו ידעו

 .ק"ודו, המצריים
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 מה המיוחד שהיה בארבה מצרים

ל  או י ע  יו לֹּ נָּ ד ְלפָּ ֵבד ְמאֹּ ַים כָּ ל ְגבול ַמְצרָּ ח ְבכֹּ יָּנ  ַים ו  ל ֶאֶרץ ַמְצר  ל כָּ ְרֶבה ע  א  יָּה ֵכן  הָּ הָּ

א ַיְהֶיה ֵכן  יו לֹּ ֲחרָּ הו ְוא  מֹּ ְרֶבה כָּ  ( יד ,י)א 

עומד כאן על שאלה המתעוררת בלימוד המקראות, בארבה מצרים מתואר רש"י 

שהיה בימי  "כ הארבהוא –ואחריו לא יהיה כן שהיה כבד מאוד לפניו לא היה כן 

ַריבו יואל, שנאמר  ֻרש ַעל ֶההָּ ֶפל ְכַשַחר פָּ ן ַוֲערָּ נָּ ה יֹום עָּ ם ַעם ַרב יֹום ֹחֶשְך ַוֲאֵפלָּ

ֹמהו  צום כָּ ֵסף ְועָּ א יוֹּ יו לֹּ ֲחרָּ ם ְוא  לָּ עוֹּ א ַנְהיָּה ַמן הָּ  וא"כַעד ְשֵני דֹור וָּדֹור: )יואל ב ב( לֹּ

 .כבד משל משהלמדנו שהיה 

 מין אחד או כמה מינים

ארבה ילק חסיל כי אותו של יואל היה על ידי מינין הרבה, שהיו יחד  מתרץ רש"י

 , אבל של משה לא היה אלא של מין אחד, וכמוהו לא היה ולא יהיה:גזם

וכל מפרשי רש"י תמהים על פירושוה שהרי פסוקים מפורשים הם בספר תהלים 

ַמר ַויָֹּבא ַאְרבֶ  ר ְוֶיֶלקה אָּ ַסיללד( ַוַיֵתן  קה. )ְוֵאין ַמְספָּ ַאְרֶבה ֶלחָּ ם לָּ ם ַויַגיעָּ עח . )ְיבולָּ

ַמל( מו ם ַבֲחנָּ ם ְוַשְקמֹותָּ ד ַגְפנָּ רָּ ֵשם ארבה,  - בחנמלרש"י וב  מז( עח. )ַיֲהֹרג ַבבָּ

 היה מולל את ירק העץ והעשב ואוכלו: בא חן ומלומדרשו 

אותו של משה ממין אחד כלומר לומר ש ב שכוונתובפי' עה"ת מייש ברטנוראה

היה גדול מאד עד  ארבהשאע"פ שגם זה היה מינין הרבה אותו המין הנקרא 

שאחריו לא היה כן. ואותו של יואל היה גדול מזה על דרך כללות כלומר ע"י 

 תערובת כל המינין שהיו בו. 

של ארבה, ואלו הם: שבעה מינין הם  ג"כ מפרש בדרך זו ומציין כי בינו בחייהר

ארבה, סלעם, חרגול, חגב, גזם, ילק, וחסיל, וכולן היו במצרים, וזהו שתמצא 

בפרשה ז' פעמים ארבה, ומין זה של ארבה היה יותר על שאר המינין ומזה אמר 
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הכתוב: "ואחריו לא יהיה כן", כלומר במין אחד של ארבה, ועל כן נקרא שמו 

שכן כתיב בארבה: )יואל ב, כה( "חילי  ארבה על שמינו מרובה משאר המינין

 הגדול".

 בבת אחת או בזה אחר זה

במצרים לא היה אלא מין  הכי הארבה שהיב( מציין  א)יואל  בפירושו על רד"קה

אחד ואף על פי שאמר בספר תהלים ויתן לחסיל יבולם ואמר וילק אין מספר 

אלא הארבה ולא  הארבה היה עיקר ושני המינים באו עמו לפיכך לא נזכר בתורה

 גזם ארבה ילק חסילמינים  של ארבעההיה של יואל , וזה אחת םעבפהיה אלא 

שנים זה אחר זה כמו שאמר יתר הגזם וגו', וזאת הרעה לא היתה עד  ארבעובאו ב

 .אותו הזמן

בימי משה באו כל המינים ש מזכיר תירוץ זהמבעלי התוספות דעת זקנים ב וכן

יהיה כן היינו בבת אחת אבל בימי יואל בא זה אחר  ביחד והא דקאמר ואחריו לא

מגזם  ,זה כדכתיב יתר הגזם אכל הארבה. והא דכתיב וכמוהו לא היה לפניו

 לחודיה לא היה לעולם כמו שבא בימי יואל וכן מארבה לחודיה וכן מילק לחודיה:

 כמות מרובה

דרך מלכים מרבה עליהם אוכלוסין, והקב"ה הביא עליהן ( )יאשכל טוב במדרש 

ובמדרשו של רב כהנא )פסיקתא זוטרתא פ"י( מבאר  מיני ארבה. שמונה מאות

בספר על שהוא הרבה, שנאמר חילי הגדול )יואל ב כה(  ארבהמדוע נקרא שמו 

שכמות ארבה  כמהו לא היה כן ארבה( מבאר את הפסוק שמות ל)הכתב והקבלה 

. ולפי"ז יתכן שהמיוחד בארבה של מצרים הוא הכמות הגדולה שזה יהכזה לא ה

 לא היה בימי יואל.

 מצרים שונה מכל הארצות

רת משה רבינו ימעת עתשהתורה  עלרבינו חננאל מביא מפירושו של רמב"ן ה

ועד עכשיו אין ארבה מפסיד בכל מצרים, ואם יפול בארץ ישראל ויבא ויכנס בגבול 

ל יבול הארץ כלום עד עכשיו, ואומרים כי זה כבר ידוע הוא מצרים אינו אוכל מכ
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לכל, בא וראה, כי בצפרדע אמר )לעיל ח ה( רק ביאור תשארנה, ולפיכך נשאר 

אלתמצח עד עכשיו, אבל בארבה כתיב לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים, 

וע"ע בהרחבה בפירוש רבינו ועל זה נאמר )תהלים קה ב( שיחו בכל נפלאותיו. 

 :בחיי כאן
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/ הרב ישראל צבי  עדותיךפלאות  –מתהלך בג"ן 

 בוים )מאנסי(

כמה ענינים נפלאים על מכת הארבה, מלוקטים זעיר פה זעיר 

 שם

יו לֹּ  נָּ ד ְלפָּ ֵבד ְמאֹּ ַים כָּ ל ְגבול ַמְצרָּ ח ְבכֹּ יָּנ  ַים ו  ל ֶאֶרץ ַמְצר  ל כָּ ְרֶבה ע  א  ל הָּ יָּה ֵכן ו י ע  א הָּ

הו  מֹּ ְרֶבה כָּ א ַיְהֶיה ֵכן )י, יד(א  יו לֹּ ֲחרָּ  ְוא 

א( במכת ארבה נעשה חושך בכל ארץ מצרים, על ידי שכיסה הארבה את אור 

. בפסיקתא זוטרתא על הפסוק וכסה את עין הארץ, 'וכסה את עין הארץ. זה השמש

השמש, כי כענן גדול הוא בא'. וכן הוא בתרגום אונקלוס, ויחפי ית עין שמשא 

אריה שפירש כן בדברי רש"י. וכיוצא בזה כתב האברבנאל:  דארעא. וראה בגור

'שיהיה ענין הארבה עבה כל כך בין השמים ובין הארץ עד שלא יוכל עין הארץ 

 שהוא השמש לראות ולהשליך עליה נצוציו'. 

ובספר אביר יעקב להג"ר יעקב חיים ארלאף שליט"א כתב דלפי זה היו צריך 

, משום דידוע הוא שהצל מהארבה ריםשיהיה הארבה אפילו חוץ מגבול מצ

שלמעלה יתמעט למטה, וממילא צריך שיהיה הארבה אפילו חוץ מן הגבול של 

מצרים כדי שיעכב השמש מלזרוח על מצרים. אבל לגבי הא דהארבה אכלו את כל 

הפליטה הנשארת מן הברד לזה היה סגי שיהיה הארבה רק בגבול מצרים כדי 

מצרים. והרי זה מדויק בלשון הפסוק, ויעל  שיאכלו העשב שהיה בתוך גבול

הארבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, שעלה מלמעלה גם מחוץ לחוץ 

 לגבול מצרים, וכשנח בארץ היה רק בגבול מצרים.

במדרש הגדול )י, ד( כתב: ויעל הארבה על כל ארץ ב( כמה מיני ארבה היו. 

שהביא עליהם, ארבה שבעה מינין ד מצרים, נאמר כאן ארבה שבעה פעמים, כנג

סלעם חרגל חגב גזם ילק חסיל. וכן הוא גם ברבינו בחיי )י, יד(. ובמדרש שכל טוב 

, שהארבה יש שמנה מאות מיני ארבהפרק י סימן א כתב: שלח בהם חילו הגדול 
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לו מאה מינים, סלעם יש לו מאה מינים, חרגל מאה מינים, חגב מאה מינים, צלצל 

 ילק מאה מינים, חסיל מאה מינים, גזם מאה מינים, חנמל מאה מינים.  מאה מינים,

. כן כתב במהרי"ל דיסקין על הפסוק ויעל הארבה על ג( כל הארבה היו ממין זכר

כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא היה כן ארבה כמוהו 

כן, מה עניינו לכאן, ואחריו לא יהיה כן. 'יש להבין מדוע נקט ואחריו לא יהיה 

שהרי דבר זה היה לו לומר בשעת ההתראה. ותירץ רבינו זצ"ל דכך היה דרך 

הארבה להטיל ולהניח ביצים, ואחר כך מזריע הוא פעם אחרת ויהי עוד ארבה, 

ועל כן הבטיח לנו הכתוב ואחריו לא יהיה כן, פירוש שלא יהיה אחריו כלום עוד 

ו כולם זכרים שאינם מטילים ביצים והם ארבה. ונפקא מינה לרעת פרעה דהי

גבורים יותר מהנקבות, ועשו היזק יותר גדול דאכלו הכל'. ויש שהוסיפו בזה 

שהארבה ממין נקבה אינו יכול לאכול כל הזמן כי עסוק הוא גם בהטלת ביצים, 

 (.275משא"כ הארבה ממין זכר יכול לאכול כל הזמן )ספר אבותינו ולנו עמ' 

. כן כתב בכלי יקר )י, ה( 'ואומר סומים ולא היו יכולים לראותד( הארבה היו כ

אני, שמהידוע שכל סומים אוכלים ואינן שבעים, כך ארבה זה על ידי שריבויים 

גורם שתחשך הארץ גם הארבה אינו יכול לראות מה שהוא אוכל והרי הוא אוכל 

שבע עד כסומא בארובה ולא ישבע, ועל כן יאכל את כל אשר בשדה, ועוד לא י

היינו  ולא יוכל לראותשיכנס מן השדה גם אל הבתים ומלאו בתיך וגו', וזה שאמר 

הארבה שהזכיר לפנים לא יוכל לראות הארץ, ועל ידי שלא יראה הארבה את 

הארץ יאכל את הכל ולא ישבע עד אשר יבקש אחר כך גם אשר בבתים. וכן הביא 

ים יפות על פי המתבאר לעיל החיד"א בחומת אנך בשם צידה לדרך. וכן כתב בפנ

 שהארבה החשיך את אור השמש.

. אין לי כל אילן שהיה קוצץ לא היה מעלה חליפיןה( ויאכל את כל עשב הארץ, 

אף לבושיהן ותכשיטיהן אלא שהיו קוצצין את הזרעים ואת האילנות בלבד, מנין 

אלא תלמוד לומר ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה, אין לי וכל מיני חמדתם 

שבשדות שבבתים ושבסתרים ושבחדרי חדרים מנין תלמוד לומר וכו'. ולא עוד 

 . )מדרש הגדול(.שהיו מסתמין את המעיינותאלא 
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. בבעל הטורים, וינח. ב'. וינח בכל גבול מצרים. וינח הארבה היה נח בשבתו( 

 ביום השביעי. מלמד שנח הארבה בשבת. 

. א( בבעל הטורים על הפסוק ויסר רבהאיך היו המצרים מתים על ידי מכת האז( 

מעלי רק את המות הזה. ויסר. ג' במסורה. ויסר מעלי רק את המות הזה. ויסר 

ועם הארבה היו הצפרדעים. ויסר מעלינו את הנחש. מלמד שעם הצפרדעים 

. על כן אמר ויסר מעלי רק את המות הזה. ב( במדרש הגדול נחשים ממיתים בהם

ממית. וזה לשונו: 'למה נאמר בארבה ויסר מעלי רק  מבואר שהארבה עצמו היה

את המות הזה, מפני שאפשר לנו לומר שהארבה אינה ממיתה, פרסמה הכתוב 

כשאר כל המכות'. וכן מבואר ברבינו בחיי וזה לשונו: 'למדך שהיו  שהיא ממיתה

בני אדם מתים במכת הארבה כשם שהיו מתים במכת הברד, ואולי היה הארבה 

יניהם כענין הצרעה בזמן יהושע'. וכתב בספר אוצרות מגדים בפרשתן מסמא את ע

. ג( כבעמ' רכז דלפי זה היה זה  בריה חדשה של מין ארבה שיכול להמית את האדם

ובאלשיך כתב 'והנה גזר עלינו מיתת רעב על ידי הארבה, וזאת היתה עיקר 

ם אותנו. הכונה, והנה עתה מיתה אחרת שהבתים מלאים עד אפס מקום ומחניקי

 וזהו אומרו ויסר מעלי ממש רק את המות הזה'. 

                                                
ונביא בזה קטע ממה שכתבנו במדור מתהלך בגן בשנה שעברה: ' איתא במדרש )פרקי דרבינו הקדוש, ומובא  כב

כפיו דומות לאריה, לבו דומה ללב בתורה שלימה( על הארבה, 'קרניו דומין לקרן השור, כנפיו דומות לכנפי נשר, 

ויעל האדם וכו''. הרי שבארבה היה כח המרכבה העליונה שהוא אריה שור נשר אדם ]העולה בגימטריא מכוון "

"[. וידוע הרמז המובא בספרים על תיבת שא נא שהוא ראשי תיבות הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול

רמז שזהו שאמר פרעה ועתה ש"א נ"א דייקא בלשון זה לרמז שארבה זה יש א'ריה ש'ור נ'שר א'דם. ולעניינינו יש ל

 בו מארבע כוחות המרכבה, ויסר מעלי רק את המות הזה. 
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עומקה של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט

 בטעות שהוחלף חפץ

  'לחם חלוקת'

נדון ההחלפה נוגע למעשה, בכל יום שני בצהרים כאשר יש  מבצע שלח לחמך:

 5ומשפחה עם  לחמים, 4ילדים מקבלים  4בישיבת מיר, משפחה של  חלוקת לחם

לחמים, האברכים אורזים בשקיות ומניחים בזריזות במסדרון.  5ילדים מקבלים 

כאשר ממהרים להסעה מצוי שמחוסר תשומת לב מחליפים את השקיות של 

הלחם אחד עם השני, ראובן לוקח של שמעון ושמעון של ראובן, ויש לדון האם 

 4ת יש מספר זהה של אכן כל אחד זוכה בשלו )כאשר בשני השקיות המוחלפו

 לחמים(, או דילמא שניהם עברו על איסור גזל. 5לחם, או בשניהם 

ה ֶאת ְוֵהַשיב ְגֵזלָּ אם השני הניח מספק ולא נטל את השקית הנשארת, יש לדון  :ה 

ה ֶאת ְוֵהַשיבהאם הראשון שלקח את שלו קיים מצות  ( בעצם כג ה ויקרא) ַהְגֵזלָּ

 יבאין זה השבה כי מצוי מאוד שהשני לא ירה מה שהשאיר את שלו, או דלמא

 לקחת שקית שאינה שלו. בנפשו

בערבי פסחים, כגון  קמחא דפסחאהנדון שייך גם בחלוקת  קמחא דפסחא:

שליט''א, שמצוי שמחליפים  הרה''ח אפרים שטרןבחלוקת עונג שבת ויו''ט שע''י 

 .זה עם זה

 דינים העולים

  לאלא  שלושלוהחפץ החפץ   אתאת  לקחתלקחת  וכששבוכששב, , שלושלו  וושאינשאינחפץ חפץ   בטעותבטעות  ולקחולקח  שהתבלבלשהתבלבל  אדםאדם

  דהדהייאבאב  כדיןכדין  ווודינודינ, , בטעותבטעות  שלקחשלקח  בחפץבחפץ  להשתמשלהשתמש  לולו  אסוראסור, , חפץחפץ  שוםשום  במקוםבמקום  מצאמצא

  שאבדשאבד  יכריזיכריז  כןכן  וכמווכמו, , חפץחפץ  שמצאשמצא  להכריזלהכריז  ועליוועליו, , וובב  להשתמשלהשתמש  לולו  שאסורשאסור, , שמצאשמצא

  שהאומןשהאומן  לדברלדבר  רגליםרגליםוו  ומה,ומה,וכדוכד  אומןאומן  ל ידיל ידיעעהחפץ החפץ   החליףהחליף  אםאםאבל אבל   ..אחראחר  חפץחפץ  לולו

  ..בובו  להשתמשלהשתמש  לולו  מותרמותר, , עהעהבידיבידי  אחראחר  כליכלי  לולו  נתןנתן



 

 טנעמ'  -אספקלריא 

 

 

להניח להניח   סבירסביררב שלא נדרש החפץ ורב שלא נדרש החפץ ו  זמןזמןהחליף בטעות והכריז כדין ועבר החליף בטעות והכריז כדין ועבר 

ורשאי ורשאי , , וומחירמחיר  אתאתב'פנקס אליהו הנביא' ב'פנקס אליהו הנביא'   לעצמולעצמו  ירשוםירשום, , ווממנממנ  התייאשהתייאששהבעלים שהבעלים 

  י.י.הכספהכספ  וושווישווי  אתאת  לולו  יחזיריחזיר  המאבדהמאבד  יבואיבוא  ואםואם, , בובו  להשתמשלהשתמש

מדנא דמוכח, שאם מדנא דמוכח, שאם יש אומרים שבמקום צער וכבוד הבריות ניתן לסמוך על האויש אומרים שבמקום צער וכבוד הבריות ניתן לסמוך על האו

  היה יודע היה מסכים להתיר את השימוש בינתיים.היה יודע היה מסכים להתיר את השימוש בינתיים.

  להשתמשלהשתמש  מותרמותר  ,,לידולידו  שיגיעשיגיע  במהבמה  ישתמשישתמש  ל אחדל אחדשכשכמנהג ידוע מנהג ידוע   שיששיש  במקוםבמקום

, כל זמן שלא ישיג את הבעלים. אך יתחייב להשיבו , כל זמן שלא ישיג את הבעלים. אך יתחייב להשיבו בידובידו  שנפלשנפל  אחריםאחרים  שלשלחפץ חפץ בב

עה עה לבעליו על ידי סימן בכל זמן. בזמננו שאין המנהג ידוע, טוב לתלות מודלבעליו על ידי סימן בכל זמן. בזמננו שאין המנהג ידוע, טוב לתלות מוד

מפורשת במקומות ציבוריים, שהשימוש במקום הוא בתנאי שאם יחליפו חפצים מפורשת במקומות ציבוריים, שהשימוש במקום הוא בתנאי שאם יחליפו חפצים 

  ולא תתאפשר ההחזרה, כל אחד ישתמש במה שבידו.ולא תתאפשר ההחזרה, כל אחד ישתמש במה שבידו.

החליפו חפצים זהים לחלוטין; נחלקו הפוסקים, האם יש כאן אומדנא דמוכח החליפו חפצים זהים לחלוטין; נחלקו הפוסקים, האם יש כאן אומדנא דמוכח 

להתיר את ההחלפה כי הרי משתמש בשלו כנגדו ולא ניזוק כלום, או שהאיסור להתיר את ההחלפה כי הרי משתמש בשלו כנגדו ולא ניזוק כלום, או שהאיסור 

  כי אינו יודע שצריך להקנות.כי אינו יודע שצריך להקנות.עדיין קיים עדיין קיים 

 gmail.com@5047867 לתגובות וקבלת גיליון מלא: 
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עיון המשפט / הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל 

  ובית הוראה לממונות עיון המשפט

לקחנו בהשאלה מכשיר חשמלי, והמכשיר התקלקל מתי 

 חייבים לשלם?

ה ֵמֵאת ְרע בְוַיְשֲאלו ַאיש ֵמֵאת ֵרֵעהו ְוַאחָּ ה ְכֵלי ֶכֶסף וְכֵלי זָּהָּ  ב( ,)יא ותָּ

כל אדם הלוקח חפץ בהשאלה, חייב לשלם במקרה אונס. אמנם, אם אותו חפץ 

התקלקל מחמת המלאכה, היינו תוך כדי שימוש סביר. אין חובה לשלם. אמנם 

השואל חייב לשים לב שהמכשיר אינו מתחמם, והוא לא מעמיס על המכשיר 

הירות ביחס למכשיר שקיבל בהשאלה. ואם לא נזהר, חייב עומס חריג, ולנהוג בז

לשלם )אמנם רבו מאוד הדעות בדין זה, מהו דין מתה מחמת מלאכה, ואין כאן 

המקום להאריך בזה(. אמנם לעיתים השואל יהיה פטור מטעם 'בעליו עמו', וכגון 

אם המשאיל סייע לו מעט בזמן שהשאיל לו את החפץ. או גם אם לקח בהשאלה 

וועד הבית, והוועד אמור להשגיח בקביעות על הבניין. הרי זה גדר של בעליו מ

עמו, ויהיה פטור מלשלם במקרה אונס, ויש אומרים שיהיה חייב לשלם במקרה 

 פשיעה.

 האם מותר לתת לילדים להשתמש במוצר שקיבלנו בהשאלה?

 למעשה יש מוצרים שיהיה מותר, ויש שיהיה אסור. וכגון אם לקחנו כסאות

בהשאלה, הרי ברור שיהיה מותר. כיון שלקחנו אותם כדי לאפשר לילדים וגם 

לאורחים להשתמש בהם. ויש מוצרים שיהיה אסור באופן מוחלט. וכגון מי שלקח 

מקדחה בהשאלה, אסור לו לתת לילדיו להשתמש בזה ללא אישור מהמשאיל. כך 

נמסר עבור  גם אם לוקחים מצלמה וכדו'. ולמעשה כל עוד לא ברור שהחפץ

שימוש שאר בני הבית, אסור לתת להם להשתמש. ואם השתמשו בזה באיסור, 

 חייבים לשלם גם אם החפץ התקלקל מחמת המלאכה.

 



 

 סאעמ'  -אספקלריא 

 

 

 כמה חייבים לשלם?

למעשה כאשר אדם לוקח חפץ בהשאלה, והחפץ התקלקל. מעיקר הדין יש 

כאשר  לשלם את ההפרש בין מחיר החפץ שהיה שווה כאשר קיבל אותו, למחירו

הוא מקולקל. ואם הביא אותו לילדיו להשתמש ללא רשות המשאיל. חייב לשלם 

את כל מחיר החפץ כמה שהיה שווה כאשר קיבל אותו לשימוש, כדין גזלן. אמנם 

מצוי בימינו שחפצים משומשים ערכם מופחת מאוד, רק בגלל העובדה שמדובר 

אחד, כבר ירד כשליש בחפץ משומש. היינו אם אדם קנה מוצר והשתמש בו יום 

מערכו. ובפרט בבגדים שערכם יורד מאוד. על כן כתבו הפוסקים, כי יש לשלם את 

ערכו הכספי של החפץ לבעליו, כיון שאנחנו מתעלמים מירידת הערך שאינה 

אמיתית, ירידת הערך רק בגלל שהוא משומש, ומתייחסים לערכו האמיתי. ואם 

 מחיר.מדובר במוצר חדש, יש לשלם את מלוא ה

 זהירות מיוחדת הנדרשת.

כאמור, יש להזהר מלאפשר לילדים להשתמש בחפצים שקיבלנו בהשאלה, מלבד 

במקרים שנמסרו על דעת כן. וכאשר מחזירים את החפץ, יש לדווח למשאיל על 

כל קלקול או ספק קלקול שארע לחפץ. ולא לעצום עיניים ולמסור אותו כך 

 בתקווה שהמשאיל לא יאמר כלום.

ד יש להזהר, שלא לבקש מוצר כלשהו בהשאלה, אם המשאיל נותן אותו עו

מחמת אי נעימות או לחץ אחר. והשדי חמד )מערכת ל כלל ק"ל( הביא דעות 

הפוסקים שיש אומרים שעוברים בזה על איסור לא תחמוד. ולכל הדעות עוברים 

לחוץ על לא תחמוד אם מדובר בהלוואה שהמלווה אינו רוצה לתת ואנו מנסים ל

 עליו.

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

 ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בדיני ממונות.

 gmail.com@7470107דוא"ל:   077-4707070פקס   0527624694לתגובות: טל' 
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 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 ענש פרעה, אם ה' הכביד את לבולמה נ

ֵאֽל. )י, כ( ח ֶאת ְבֵני ַיְשרָּ א ַשל  ה ְולֹּ ְרעֹּ ֵזק ה' ֶאת ֵלב פ   ו ְיח 

" ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרֹעההרמב"ן )שמות ט יב( מעיר שבחמשת המכות הראשונות נאמר "

מות ח כח(, ואילו " )שַוַיְכֵבד ַפְרֹעה ֶאת ַלבֹו ַגם ַבַפַעם ַהֹזאת)שמות ז כב( או "

 בחמשת המכות האחרונות מודגש שה' חיזק את לב פרעה. הלא דבר הוא.

ומישב שבתחילה החרטומים הצליחו לעשות כמעשי משה, ולכן פרעה מעצמו 

הקשה את לבו. אך בהמשך כשהחרטומים לא הצליחו לעשות כלום, ה' הכביד את 

 לבו.

 כי אני הכבדתי את לבו!

" ַוֲאַני ַאְקֶשה ֶאת ֵלב ַפְרֹעהמכות, אומר ה' למשה: "ואכן עוד לפני תחילת ה

)שמות ז ג(. ושם שואל הרמב"ן, אם כן למה נענש פרעה, הרי אין זו אשמתו, כי ה' 

 הכביד את לבו!

ומביא מהמדרש )שמות רבה ו א( שתי תשובות: א. כיון שפרעה בגודל רשעו 

התשובה, ולפי מעשיו עשה רעות גדולות לישראל, נתחייב למנוע ממנו דרכי 

הראשונים הוא נידון בם הוא הכביד מעצמו את לבו. נמצא שלא רצה ה' שישוב 

לא היה  –בתשובה ולא יענש! ומוסיף על כך רבנו בחיי: אם היה עושה תשובה 

אפשר להענישו!  ב. הוא לא רצה לחזור בתשובה לכבוד ה' מתוך כוונה רצויה, 

, כותב הרמב"ן שה' רצה שפרעה ייענש כדי אלא רק כדי לא לקבל מכות. לטעם זה

ֶרץששם ה' יתפרסם בעולם, ככתוב: " אָּ ל הָּ  " )שמות ט טז(.וְלַמַען ַסֵפר ְשַמי ְבכָּ

 מגלגלין חובה על ידי חייב

ַפְלֵגי ַמַים ֶלב ֶמֶלְך יש בנותן טעם להוסיף מה שכתוב בספר חסידים )סימן שכ(: "

ל ֲאֶשר ַיְחפֹ  לטובה,  ַיֶטמוזכו העם והמלך,  –" )משלי כא א( ץ ַיֶטמוְבַיד ה' ַעל כָּ



 

 סגעמ'  -אספקלריא 

 

 

לרעה, ונפרעים מן המלך  ַיֶטמוויתחשב אל המלך לצדקה. ואם לא זכו העם והמלך, 

 לטובה. ַיֶטמושלא זכה ש

בספר יעלזו חסידים )מאת רבי אליעזר פאפו, בעל הפלא יועץ( מבאר את כוונתו: 

תנא דבי ל הפסוק "כי יפל הנופל ממנו" )דברים כב ח(, והוא על דרך מאמר חז"ל ע

רבי ישמעאל, כי יפול הנופל ממנו, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא 

 שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבנפל והכתוב קראו נופל, אלא 

 )שבת לב.(. והרבה שלוחים למקום. עד כאן דבריו.

שלא מגיע לפרעה עונש כי בסופו של דבר הוא הסכים אם כן, אם יטען הטוען 

לשלוח את ישראל ורק הקדוש ברוך הוא הכביד את לבו, על כך עונה ספר 

חסידים, פרעה היה בבחינת "חייב" וכבר מגיע לו עונש. ומגלגלין חובה על ידי 

 חייב.

 הבה נשכיל ונתבונן על דרכינו מראש, כדי שלא נגיע לדרגת "חייב" חלילה, אשר

אחריתו מי ישורנו כאמור, אלא נזהר תמיד להיות "זכאים", ואז יתקיימו בנו דברי 

 חכמים "מגלגלין זכות על ידי זכאי"!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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אלבוים, פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים 

 "ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'בעמ

 לא יחרץ כלב לשונו

ן ֵתְדעו ע  ה ְלמ  ד ְבֵהמָּ נוֹּ ְלֵמַאיש ְוע  ץ ֶכֶלב ְלשֹּ א ֶיֱחר  ֵאל לֹּ ל ְבֵני ַיְשרָּ ן ֲאֶשר י ְפֶלה וְלכֹּ

ֵאל ה' ַים וֵבין ַיְשרָּ  )יא, ז( .ֵבין ַמְצר 

ות ולמופת, אשר יפלה ה' בין ענין זה, שלא יחרץ כלב לשונו, התורה מעמידה לא

מצרים ובין ישראל. אלא שלא ידענו מה המעלה הגדולה בזה, ומדוע נותנים להם 

 שכרם עד היום שכל טרפה ונבלה 'לכלב תשליכון אותו'. 

שלא ידענו, מדוע היה להם לחרוץ לשון עד שנתחדש שלא יחרץ. כמו"כ מה 

לבהמה. מה עוד שעצם  המעלה והתועלת בזה. כמו"כ מה המעלה שלא יחרץ גם

ההפלאה תמוהה, הלא יש הפלאה גדולה, שבמצרים 'אין בית אשר אין שם מת', 

 ואילו כאן בישראל לא היה שום מיתה. 

 כלבים צועקים

מדברי הראשונים )ריב"א רוקח ועוד( מבואר, שהנה כשמלאך המות בא לעיר 

עקים. כאן לא כלבים צועקים. או כמבואר )ברכות ג.( שבחצות לילה הכלבים צו

ַים אֲ יצעקו. אפשר שלזה גם כוונת הכתוב  ל ֶאֶרץ ַמְצרָּ ה ְבכָּ ה ְגֹדלָּ קָּ ה ְצעָּ ְיתָּ  ֶשר)ו( ְוהָּ

ֹמהו ֹלא ֹתַסף: ה ְוכָּ ֹמהו ֹלא ַנְהיָּתָּ דהיינו, שהכלבים יצעקו בקול גדול, כפי גודל  כָּ

 המיתה שתהיה במצרים. 

רים אין בית בלי מת. פרעה אלא, שמאחר שבבתי ישראל אין מת, ואילו בבתי מצ

שבמכת דבר בדק את כל המקנה עד שהוברר לו שאכן כדברי משה כן הוא, ירצה 

גם כאן לברר הדברים, ושמא יעכבם במצרים עוד. לכן הודיעו סימן מובהק. מאחר 

שתהיה צעקה גדולה וכו', ואילו הכלבים הללו, עזי הנפש, הצועקים והמרגישים 

צרים, צועקים בצעקה שלא היתה, אולם מאידך שיש משחית המכלה בבתי המ
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לכל בני ישראל לא יחרץ לשונו, הרי הדברים מוכיחים שאכן אין לעם ישראל 

 שייכות עם מכה זו.

ואפשר לחדש בזה עוד, שהנה הכלבים מסורים לבעליהם, וידוע שהכלב מלשון 

, היה 'כולו לב' )רוקח(. מעתה, כאשר ישראל עומדים לצאת, ומקלם בידם וכדומה

על הכלבים לחרוץ לשונם כנגד ישראל. אולם ברצות ה' דרכי ה', גם אויביו ישלים 

עמו. אם כן כעת כאשר הכלבים משלימים עם ישראל, מוכח שרוצה ה' בהם, ולכן 

היו הכלבים לאות ולסימן אשר הפלה ה' בין מצרים לבין ישראל. שהמצרים נגע 

ראל הם אהוביו של מקום, ולכן אפילו בהם חרון אפו, ולכן והיתה צעקה, ואילו יש

הכלבים לא חורצים לשונם כנגדם. לא רק ישראל עצמם אלא אפילו ממונם שהוא 

 בהמתם, כולם בכלל זה. 

 ושאלה אשה

ביאור נוסף ניתן ללמוד מדברי הרוקח, שכתב בביאור הפסוק: "ויש כלב מריח 

 פסיעות הגנב עד שתופסו".

שהיו ישראל מסבבים בבתיהם ובודקים מה הנה, בימות החושך, מבואר בחז"ל 

במטמוניהם של המצרים. אחר כך בבואם לשאול אשה משכנתה וכו', ואמר 

המצרי שאין לו כלי או שמלה זו, אמר לו הישראל, הלא היא בארגז פלוני ובמקום 

 פלוני. 

מעתה, היה מקום חשש, שהכלבים יבואו אל בתי ישראל לתפסם, שהרי הילכו 

כגנבים. אולם ולכל בני ישראל לא יחרץ לשונם, שבזה הודיע ה' בבתי אדוניהם 

למצרים גודל מעלת ישראל, שאפילו הכלבים אינם מזיקים להם. בזה יודיע שיפלה 

ה' בין עם ישראל שהם 'מעל הטבע', לבין המצרים שכל הבריאה נהפכה עליהם 

 לרעה. 

 מצד קרבן פסח

ישראל היה בלילה הזה, בשר היה מקום להסביר באופן נוסף. שהנה אצל בני 

צלי, והכלבים מריחים בשר ונבלות וטרפות וכדומה. אם כן מאחר שכל משפחה 
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ובית עשו צלי אש, ומסתמא גם נותרו עצמות וחלקי בשר שלא נאכלו. אם כן לפי 

 הטבע היה על הכלבים לסבב בבתי ישראל ולנסות לקבל חלקם בבשר.

נו, ולא ניסו לבוא לבתיהם וכדומה. אולם בפועל לכל בני ישראל לא יחרץ לשו

מאידך גיסא מכוכי הקברים השליכו הכלבים את בכורי המצרים, כנזכר בחז"ל. 

 הרי מבואר שהפלה ה' בין מצרים לבין ישראל. שהכלבים עצמם מוכיחים בדבר. 

אמר הקב"ה חייבים ובמדרש )שמו"ר לא, ט( "לכלב תשליכון אותו. למה לכלב, 

שהרגתי בכורי מצרים, והיו המצריים יושבין כל הלילה אתם לכלבים, שבשעה 

וקוברין מתיהם, והכלבים נובחין להם, ולישראל אינן נובחין, שנא' )שמות יא( 

שנאמר לכלב  ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, לפיכך אתם חייבים לכלבים,

 תשליכון אותו". 

וכן לא מנעו מהם  מבואר, שהפלאה זו, הוכיחה שאכן מצד ישראל לא מת אחד,

 לשאול אשה משכנתה, ולא היה להם עסק עם ישראל כלל.

תיקון יא מתיקונים אחרונים( "ולא יהיו מזיקין בעולם,  -ובבאור הגר"א )על תקו"ז 

כמ"ש לא ירעו ולא ישחיתו, ושעשע יונק כו', כמו ביציאת מצרים לא יחרץ כלב 

המשיח". מבואר שלא יחרץ,  לשונו, וכל הנסים של יציאת מצרים יהיה כן לימות

הוא לאות על נקודה זו, ששינה להם טבע העולם עליהם לטובה, והמזיקים אין 

 בכחם להזיקם עוד, למרות שמצד הטבע היו צריכים להזיקם.

 כלבים וכשפים

אולם נראה, שלא ישלימו הדברים, בלא הידיעה הבאה. הנה בפסיקתא )דרב 

ו את ארונו של יוסף מתוך היאור: "והוון פסקא יא אות יב(, לשיטה שהעל -כהנא 

תמן תרין כלבין דחרשין )היינו כשפים(, שרון נבחין במשה )התחילו לנבוח במשה(, 

א"ר  עמא אתון חמין, כלבון דקושטא לא נבחין, וכלבין דשקרא נבחין.אמ' משה 

יודן לפם דהדין כלבא מלחית בלישניה, ברם הכא ולכל בני ישר' לא יחרץ כלב 

 ז(". ,)שמות יא לשונו
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מבואר, שהיו המצרים עושים כלבים בכשפיהם, והיו מצווחים עליהם. לפי"ז לא 

רחוק לומר, שהיו הכלבים מיועדים עבור עבדים הרוצים לברוח. שהיו הכלבים 

העשויים בכשפים, מרימים קול וצווחים עליהם. עתה בצאתם עשה להם ה' סימן 

ם ממש, והם כלבים של שקר, ובאם אין ואות, באם הכלבים צווחים הרי שאין בה

הם נובחים הרי הם כלבים של אמת, אולם מכל מקום לא יחרצו להם לשונם ולא 

 יזיקום. 

עפי"ז מבואר היטב המעלה שלא יחרץ כלב לשונו, שעל ידם סר הפחד שלהם 

 לצאת ממצרים. 

ונראה עוד, שלשיטת המדרש רבה, גם הכלבים של כשפים לא נבחו. דאיתא 

ש )שמו"ר כ, יט( בענין ארונו של יוסף: "וי"א בתוך הפלטרין היה קבור, כדרך במדר

ועשו מצרים כלבים של זהב בכשפים, שאם יבא אדם לשם יהיו שהמלכים קבורים, 

נובחים וקולן הולך בכל ארץ מצרים מהלך מ' יום, ושתקן משה שנאמר )שמות יא( 

 ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו".

קות )וישב(, שמה שלא יכל עבד לברוח ממצרים, היה מצד כח ובמגלה עמו

הכשפים. כמבואר עתה, היו הכשפים על ידי כלבים. אולם בשעה שסגר פה 

הכלבים, גם כלבים דכישוף סגרו פיהם, וסר פחדם מלצאת משם. זהו שאמר יתרו, 

עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים. ובילקו"ש מובא ברש"י, שעד עתה לא יכל 

בד לברוח ממצרים, ועתה הוציא ששים ריבוא. הרי שגדול מכל אלילי וכשפי ע

 מצרים. 

ומעין זה מצאתי בילקוט ראובני )ערכים, ערך כלב. ערך מצרים(, בשם מדרש 

)אלא שלא ידעתי מקורו(, שהיו שערים בחומת מצרים, ובכל שער צורה מסוימת, 

צועקת בקולה, וכן כל כגון סוס ופרה וכדומה, ואם ברח עבד, היתה הצורה 

הבהמות מאותו המין, וכך ידעו מהיכן ברח העבר. עתה ביציאת מצרים, יצאו 

מהשער שבו צורת כלב, והכלבים עזי נפש, והיו צריכים להרים עליהם בקול 



 

 סחעמ'  -אספקלריא 

 

 

צעקה, ואכן היתה צעקה בלילה ההוא, אשר לא היתה וכו', אלא שלכל בני 

 , לא יחרץ כלב לשונו. ישראל, שעליהם אמורים הכלבים לצעוק בקולם

ובספר דן ידין )מאמר ו(, שבעל צפון הוא הכלב הרע, ועליו נאמר לא יחרץ כלב 

לשונו. נראה שלזה גם כוונת המג"ע )אופן רנ"ב( שהיה בצורת כלב רע. לכאורה 

היה הוא הצופה וצועק בבריחת עבד, ולכן סגר פיו שלא יצעק בלכתם, ועדיין היה 

ו לג' ימים, וכמאמרו 'כי ברח העם' )ריש בשלח(. אולם נחשב לבריחה, שהרי הלכ

השאירו בשביל להטעות את המצרים, כמ"ש במדרש מפסוק משגיא לגוים וכו', 

 שירדפו אחריהם ויטבעו בים סוף. 
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 טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (וויליאמסבורג)

 הכהן מראדין זי"ע רבינו ישראל מאיר

ל ֵאל ְבֵני וְלכֹּ א ַיְשרָּ ץ לֹּ נוֹּ  ֶכֶלב ֶיֱחר   )שמות יא(וגו'  ְלשֹּ

 כלב לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני כתב בספר צמח ה לצבי )פר' בא( וז"ל  ולכל

 נגאלו וישראל א("ע קלג ז")תיקו הרע לשון על לאדם המסית הרע היצר נקרא

 בני ולכל וזהו( כה ל ר"שהש) ודלטורין הרע לשון בהם היה שלא בזכות ממצרים

איש עכ"ל. הרי  של לשונו יחרץ לא הנזכר שהכלב ל"ר כלב יחרץ לא ישראל

 הכתוב קאי על שמירת הלשון של בני ישראל שלא יתגבר עליהם היצה"ר

 להחטיאם בזה.

 ונרשם בזה רבן של ישראל רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זי"ע.

 ותא חזי 

נוֹּ ו )שמות יא ז(  ץ ֶכֶלב ְלשֹּ א ֶיֱחר  ֵאל לֹּ ְרָּ ל ְבֵני ַישֹּ הְלכֹּ  ְלֵמַאיש ְוַעד ְבֵהמָּ

יָּה ַכי  (כו)שמות יב               אְמרְוהָּ ֶכם:יֹּ ה ַהֹזאת לָּ ֲעֹבדָּ ה הָּ   ו ֲאֵליֶכם ְבֵניֶכם מָּ

לו ְבֵני  (יח)שמות יג  ֵאלַוֲחֻמַשים עָּ ְרָּ ַים:  ַישֹּ  ֵמֶאֶרץ ַמְצרָּ

ַרי יקוקְיַמיְנךָּ  (ו )שמות טו                             ַבֹכַח ְיַמיְנךָּ יי' ַתְרַעץ אֹוֵיב:  1ֶנְאדָּ

)בדילוג לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו  - יקוקראדין  -מאיר  -ישראל  

 ( 2206מספר  

 והוא פלאי 

 ונ"ל לפרש הטעם שנרשם הענין בדילוג מספר הנ"ל דייקא בהקדם מש"כ בספה"ק

 כל את לדון צריך עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. כי לפרש הכתוב

 מעט איזה בו ולמצוא לחפש צריך, גמור רשע שהוא מי ואפילו, זכות לכף אדם
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 לכף אותו ודן, טוב מעט בו שמוצא זה ידי ועל, רשע אינו המעט שבאותו, טוב

 תהלים' )בחי וזה, בתשובה יבולהש ויוכל, זכות לכף באמת אותו מעלה ז"עי, זכות

 את לדון מזהיר שהפסוק היינו ואיננו מקומו על והתבוננת רשע ואין מעט ועוד( לז

 אתה צריך כ"אעפ, גמור רשע שהוא רואה שאתה פי על ואף, זכות לכף הכל

, רשע ואין מעט ועוד וזהו רשע אינו ששם טוב מעט בו למצוא ולבקש לחפש

 פי על אף כי, רשע אינו ששם, עדיין בו שיש טוב מעט עוד בו לבקש אתה שצריך

 איזה עשה שלא אפשר איך כי, עדיין טוב מעט בו שאין אפשר איך, רשע שהוא

, רשע אינו ששם טוב מעט עוד בו מוצא שאתה ז"ועי, מימיו טוב דבר או מצוה

 עד, זכות לכף חובה מכף באמת אותו מעלה אתה ז"עי, זכות לכף אותו דן ואתה

, טוב מעט עוד בהרשע שמוצא י"ע, רשע ואין מעט ועוד וזהו, ז"עי תשובהב שישוב

 על ותסתכל כשתתבונן היינו, ואיננו מקומו על והתבוננת ז"עי, רשע אינו ששם

, טוב מעט עוד בו שמוצאין י"ע כי, הראשון מקומו על שם ואיננו, ומדריגתו מקומו

 לכף חובה מכח באמת אותו איןמוצי ז"עי, זכות לכף אותו ודנין, טובה נקודה איזה

 זכות עכ"ד

והנה עד"ז מצינו ביונתן בן גרשום בן משה שהיה מתחילה כהן לע"ז כדי להרויח 

ממון. וע"י שמצא בו דוד המלך ע"ה את הכשרון הטוב שבו עי"ז העלהו לתשובה 

 בטובים אדם ידבק לעולם אלעזר רבי אמרשלימה וכמבואר בגמרא )ב"ב קי ע"א( 

)שהיה כהן לעבודה זרה כדי  כגכו'. יהונתן ממנו יצא יתרו בת נשאש משה שהרי

 שנאמר האוצרות על מינהו ביותר עליו חביב שממון דוד שראה להרויח ממון(. כיון

 שמו יהונתן והלא שמו שבואל וכי האוצרות על נגיד מנשה בן גרשם בן ושבואל

 לבו ע"כ. ודו"ק בכל לאל ששב יוחנן ר"א

                                                
מי הביאך הלום ומה )ליונתן בן גרשום( רוב בנים דומין לאחי האם ויסורו שם ויאמרו לו  תנא המשך הגמרא שם. כג

קא אתית דכתיב ביה אל תקרב הלום לאו ממשה קא אתית אתה עושה בזה ומה לך פה אמרו לו לאו ממשה 

כהן לע"ז אמר להן כך  שהדכתיב ביה מה זה בידך לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה ואתה פה עמוד עמדי תע

מקובלני מבית אבי אבא לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריות והוא סבר לע"ז ממש ולא היא אלא ע"ז 

ליה רב לרב כהנא נטוש נבילתא בשוקא ושקול אגרא ולא תימא גברא רבא אנא וזילא בי  עבודה שזרה לו כדאמר

 .  מילתא



 

 עאעמ'  -אספקלריא 

 

 

וצא חסרון בחבירו ומדבר מזה ומרחיבו ודנו לכף חוב אזי וההיפך מזה הוא כשמ

 הוא עוזרו של הכלב היצה"ר להבאיש ריחו ונשמתו של המדובר עליו וכאמרם

קטיל )שהלשון הרע גם המדובר עליו(  תליתאי לשון אמרי טו ע"ב( במערבא )ערכין

 תשת אל משפטים וז"ל  פרשת התורה על טוב שם בעל וע"ד המובא בספר וק"ל.

 כי, ו"ח מישראל אחד שום על רע לדבר שלא היינו, חמם עד להיות רשע עם ידך

 אותו ויביא, הרע היצר זה הרשע כשמקטרג, חמס עד להיות יצטרך זה ידי על

 אדם מאיזה ולדבר, רעה מדה איזה לגנות כשיצטרך גם ולכן דבריו על לעדות

 רעה עכ"ל.ה המדה על רק האדם עצם על מדבר שאינו בפירוש יאמר, רשע

 שיר וזה ענין רצון הקב"ה שלא לדבר רע על בן ישראל וכאמרם )מדרש רבה רבה 

 שאומר במי רוצה ה"הקב אין לח מימרא דריש לקיש( פסקה א פרשה השירים

 ע"כ כדישראל על דילטורייא

וע"כ נרשם הדילוג ברמיזת ענין פגם לשון הרע שהוא שותפות עם הכלב במספר 

 א כו( וְשֻבֵאל הימים ששים עולה בגימ' כמנין הכתוב )דברישתי אלפים שני מאות ו

ַגיד ֹמֶשה ֶבן ֵגְרשֹום ֶבן רות. בחשבון מכוון. כי ע"י בחינת וְשֻבֵאל ַעל נָּ ֹאצָּ  ֶבן הָּ

ַגיד ֹמֶשה ֶבן ֵגְרשֹום רות למצוא דוקה הנקודה הטוב שבו עי"ז לא ישית  ַעל נָּ ֹאצָּ הָּ

  עד חמס להבאיש ריחו ולא יחרץ הכלב לשונו ודו"ק. ידו עם הרשע הכלב להיות

וזה ענין הכתוב ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב שגם בחינת המאל 

 כשישראל פעמים שני ימינך טו ו( ימינך נעשה ימין וכמו שפירש רשי"י )שמות

 ימי"ן ודו"ק.  נעשית השמא"ל מקום של רצונו את עושין

                                                
חמי מה כתיב תמן ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה אמר רב שמואל רצפה רוץ פה רצוץ  וז"ל המדרש. תא כד

קנא קנאתי לה' אלהי ישראל פה למי שאמר דלטוריא על בני ודכוותיה כתיב באליהו שנאמר )מלכים א יט( ויאמר 

כי עזבו בריתך בני ישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא בריתי שמא בריתך ואת מזבחותיך הרסו אמר לו מזבחותי 

שמא מזבחותיך ואת נביאיך הרגו בחרב אמר לו נביאי ואת מה איכפת לך אמר לו ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי 

ראשותיו עוגות רצפים מה הוא רצפים אמר רבי שמואל בר נחמן רוץ לקחתה תא חמי מה כתיב תמן ויבט והנה מ

ובאותה שעה שאמר אליהו על ישראל לשון הרע אמר לו כו' דילטורייא על בני  אמרפה רצוץ פיות בכל מי ש

( לך שוב לדרכך מדברה דמשק רבי טהקב"ה אליהו עד שאתה מקטרג את אלו בא וקטרג את אלו הה"ד )מלכים א י

לקיש הוו עללין לחדא מדינתא דקיסרין אמר ליה רבי אבהו לר' שמעון בן לקיש מהו כן עלינן למדינתא  אבהו וריש

דחירופיא וגידופיא נחת ליה ריש לקיש מן חמריה וספא חלא ויהב בפומיה אמר ליה מהו כן אמר לו אין הקב"ה 

 ע"כ רוצה במי שאומר דילטורייא על ישראל



 

 עבעמ'  -אספקלריא 

 

 

, סילבר משה עקיבא' ר/  בפרשה הלכתי ת"שו

 'סגולה עם' ס"מח

 –מי שבא לבית המקדש אחר שחיטת הפסח בשלש כתות 

 האם יכול לשחוט את הפסח ביחידות או לא

ַים )יב, ו(  ְרבָּ ע  ֵאל ֵבין הָּ ת ַיְשרָּ ל ֲעד  ל ְקה  תוֹּ כֹּ ֲחטו אֹּ  ְושָּ

שאלה: ידוע שבזמן שהיו שוחטים את הפסח היו צריכים לשחוט בשלש כתות, 

קהל בעדה ובישראל )פסחים סד א(, ויש לשאול מה הדין באופן שכבר שחטו ב

שלש כתות, ובא אחר כך היחיד לשחוט, וכבר אין עמו בני אדם שישחטו אתו, 

 האם באופן זה שוחט היחיד או לא.

תשובה: כתב הרמב"ם )קרבן פסח א( היו פחות מחמישים אין שוחטין את הפסח 

 לכתחלה ואם שחטו כשר.

ר דבריו על פי מה שנאמר בגמרא )פסחים סד ב(, "אמר רבי יצחק אין הפסח וביאו

נשחט אלא בשלוש כתות של שלשים ושלשים בני אדם, מאי טעמא, קהל ועדה 

וישראל, מספקא לן אבי בבת א' אי בזה אחר זה הלכך בעינן שלוש כתות של 

 איכא". שלושים שלושים בני אדם דאי בבת אחת הא איכא ואי בזה אחר זה הא 

וברש"י: "שלשים, בכל כת וכת קהל עשרה ועדה עשרה וישראל עשרה. מספקא 

ליה דילמא בבת אחת צוה לשוחטו ויהיו בה שלשים, או בזה אחר זה, שלוש כתות 

של עשרה עשרה, הלכך שלוש כתות בעינן דילמא בזה אחר זה קאמר, ושל 

פחות משלשים", שלושים בעינן דילמא בבת אחת קאמר ואינו יכול לשוחטו ב

 עכ"ל. 

ובצל"ח מבואר ביותר ביאור, שלפי הצד שצריך לשחוט דוקא שלושים בני אדם 

בבת אחת, אם כן הרי מתי שרוצה לשחוט אי אפשר לשחוט בפחות משלושים בני 

 אדם, ולכך גם בכת שניה ושלישית אסור לשחוט בפחות משלשים. 



 

 עגעמ'  -אספקלריא 

 

 

עוד שיש חמישים אפשר וענין חשבון החמישים ראה שם בגמרא וברמב"ם שכל 

 לצאת את שני הצדדים בספק, אך בפחות מחמישים אי אפשר כלל.

לפי זה לכאורה יצא שאם היחיד הגיע לאחר שלש הכתות לא יוכל להקריב 

לדעת הרמב"ם, שהרי אין עמו שלוש כתות, ולפי הצד בגמרא שצריך שלוש כתות 

 בשעת שחיטה הרי הוא שוחט כעת בלא שיש עמו שלוש כתות.

אמנם כתב מרן הגרח"ק שליט"א )תשובות הגר"ח סימן תתרסז(, שאם יחיד לא 

שחט עם השלוש כתות ובא אחר כך "כמדומה ששוחט". וכ"כ הגרש"ז אוירבך 

)במנחת שלמה פסחים שם( וכן כתב בספר ביתה יוסף על הרמב"ם )הובא בספר 

 הליקוטים סוף פרק א מהלכות קרבן פסח(. 

ן שליט"א, והשיב, "אינו מוכרח כלל", ]וכמדומני והצעתי הדברים לפני מר

 שבמכתב אחר ביאר עוד את כונתו וכעת אינו תחת ידי[. 

אמנם מכל מקום כל הנ"ל נאמר רק לדעת הרמב"ם הסובר שאם היו פחות 

מחמישים אין שוחטים, אבל יש חולקים על זזהף היינו המאירי שכתב שדין כתות 

ת זה ולפי זה כתב שאם היו פחות מחמישים הוא מדרבנן, כדי שלא ידחקו זה א

שוחטים ויוצאים בו, וגם רש"י והרע"ב כתבו "מצוה ליחלק לג' כתות", משמע 

שאין הדבר לעיכובא, וכ"כ בקרית ספר ]ויעויין בס' הליקוטים שם שכתבו ליישב 

גם להרמב"ם ועיין בספרי זבח פסח שם מה שהערתי ע"ד, וראה עוד בביאורי 

 לתא דרשב"י )שמות יב, ו( מה שהארכתי בזה הרבה[.איפת צדק למכי

לסיכום דעת רוב הראשונים לכאורה שאפשר לשחוט ]ובמקרה כזה דעת רוב 

 האחרונים שאפשר לשחוט[, ומכל מקום יש לעיין לדעת הרמב"ם במקרה זה.

 

 



 

 עדעמ'  -אספקלריא 

 

 

 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 שכר מצווה כנגד הפסדה

ת ַכי  צוֹּ ם  ְרֶתם ֶאת ה  ֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ַמְצרָּ  וְשמ  ֵצאַתי ֶאת ַצְבאוֹּ ֶזה הוֹּ ם ה  יוֹּ ַים ְבֶעֶצם ה 

ם לָּ ת עוֹּ ֵתיֶכם ֻחק  רֹּ ֶזה ְלדֹּ ם ה  יוֹּ ְרֶתם ֶאת ה   )יב, יז( וְשמ 

, כדרך 'את המצוות'אלא  'את המצות'אל תהי קורא  :רבי יאשיה אומרוברש"י: "

אלא אם באה לידך עשה  ,שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצוה

 ". אותה מיד

המסר המיוחד המשתקף מדברי רבי יאשיה שמביא רש"י לא לדחות מצוות 

בשעה שמגיעה השעה, הינו מסר מיוחד. אך יש להבין את הקשר בין העניין לא 

להחמיץ את המצוות ליציאת מצרים, שהרי וודאי יש קשר ביניהם ולא לחינם 

 לומדים עניין זה דווקא מכאן.

ֶכם ְלַמְשֶמֶרתמה פסוקים לפני הפסוק הנ"ל, אומרת התורה הקדושה: "כ יָּה לָּ  ְוהָּ

ֵאל בֵ  ֲחטו ֹאתֹו ֹכל ְקַהל ֲעַדת ַיְשרָּ ר יֹום ַלֹחֶדש ַהֶזה ְושָּ שָּ ה עָּ עָּ ַיםַעד ַאְרבָּ ַעְרבָּ  ".ין הָּ

ואעבור 'ח(  ,הרי הוא אומר )יחזקאל טז ,היה ר' מתיא בן חרש אומר" וברש"י:

, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את 'דיםויך ואראך והנה עתך עת דעל

ואת ערום 'בניו ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר )שם ז( 

, ונתן להם שתי מצוות דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר 'ועריה

גם את בדם בריתך '(. יא ,, בשני דמים, ואומר )זכריה ט'מתבוססת בדמיך')שם ו( 

, ולפי שהיו שטופים בעבודה זרה אמר להם 'שלחתי אסיריך מבור אין מים בו

 ". , משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה'משכו וקחו לכם')פסוק כא( 

מדברי רש"י "ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו" נמצאנו למדים, 

ל יצר הרע, או פוחדים לקיים מצוות אלו שאם ח"ו היה מתגבר על עם ישרא

חס ושלום, והיו נשארים עבדים לא היו נגאלים! מחמת יראה מהמצרים וכדו', 

 לפרעה עוד זמן רב, ואולי אף עד עתה.



 

 עהעמ'  -אספקלריא 

 

 

 לא להחמיץ המצוות

חזינן מהכא, ומובנים הדברים כקילורין לעיניים, מדוע מלמדת התורה דווקא   

 את המצוות.  מכאן את העניין הזה שלא להחמיץ

משום שאם היו מפסידים את שתי המצוות האלו שנצטוו לקיים בעת יציאתם 

 ממצרים, לא היו יכולים לצאת!! והיו ממשיכים בסבל הנורא. 

יכול להיות שלא היו מקבלים את התורה ולא היינו נבחרים  –ועוד יותר מזה 

 ל'גוי קדוש' חלילה. 

הזה שלא להפסיד מצוות, משום  ועתה מובן מדוע לומדים מכאן את העניין

שרואים עד היכן הדברים מגיעים, ומה אפשר להפסיד מהחמצת מצוה שציוונו 

 הבורא ית"ש. 



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

 

 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 טוב עין יבורך 

ֶשךְ  ו ְיַהי ה חֹּ ל ֲאֵפלָּ ַיםַמצְ  ֶאֶרץ ְבכָּ א - ר  או לֹּ ַחיו ֶאת ַאיש רָּ א אָּ מו ְולֹּ יו.  ַאיש קָּ ְחתָּ ַמת 

 (כג-י, כב)

זי"ע "החושך הכי גדול הוא, כשאחד לא רואה בצרת  החידושי הרי"םרבינו  דרש

או חבירו ואינו עוזר לו, ֹלא ַחיו, וסופו שהוא עצמו נופל ואינו יכול לזוז  ֶאת ַאיש רָּ אָּ

מו ממקומו, ְוֹלא יו...". חוסר ראייה ורגישות חברתית היא מהחמורות ַמַתְח  ַאיש קָּ תָּ

 שבמכות! 

ם ונראים  המחנך. של ידו בכף נשמות 'המבוגרים של מחר' מונחות עודם ְבַאבָּ

קטנטנים. מחובתו להתבונן בנפשות שלפניו. לדעת ולהבחין בגדלות כל אחת. 

ה שנמסרה להכיר מעלותיו כמו גם את קשייו. כמה מתאימים דברי החכם, ַאְמרָּ 

בשם רבים, "מדרך הטבע, הרצען דורך על עורות תוך כדי עבודתו, הנגר על 

אגב  על נשמות נסורת, כמו החייט על מוכין וגזרי בד. אך אוי למלמד הדורך

 שלפניו יש נשמות?  אינו רואהמלאכתו...". והיאך לא ייכשל, חלילה, אם 

לעולמו של חבירו. אמנם כל תלמיד הוא עולם מלא, ואין עולמו של אחד דומה 

ךְ נאגדו בכיתת לימוד אחת, תחת קורת גג אחד ובהנהגה אחת. אך יסוד  ר ֲחנֹּ ע  מ   ל 

להוא לחנך כל אחד  ְרכוֹּ  ַפי ע  לזהות את דרכו האישית. המלמד המכיר את ַדְרכֹו  ,ד 

 של עצמו, את דרך הת"ת ודרכה של הקהילה, טרם זוכה למימוש המטרה

םיחידנית זוכים  הנכספת. רק בראייה א י ְזַקין ַכי ג  ה יָּסור לֹּ לא יסור, לא ינשור  .ַמֶםמָּ

ולא ימרוד. תלמיד החש מוערך ונחשב, ראו אותו וזיהו את צרכיו, מפתח שייכות, 

קשר, איננו כטיפה בים גדול, אלא 'יחיד' ממרכיבי ה'רבים'. הוא מעריץ את הכלל 

ל, יתאמץ לשמר איכותו ולהרבות המורכב מפריטים רבים כמותו. הוא גאה בַ  ְכלָּ

 כבודו, כי זה שלו, וממנו לא יסור.
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אציע לך, מחנך חשוב, ַסֵכם במחשבתך: מי מבין תלמידיך הוא בן למשפחה 

זקונים? מי הבוגר בכיתה ומי הצעיר -ברוכת ילדים? מי בן יחיד? מי בכור ומי בן

רת ב'רווחה'? למי יש בחבורה, והאם יש להללו סיבה מיוחדת? איזו משפחה נעז

בין הישגיו במקצועות שונים? מה זה אומר לגביו? מי גר בקרב פערים בולטים 

חברים נוספים מכיתה, ומי גר בשכונה מרוחקת? כל אלה הם 'דוגמיות' של 

על התנהלות הילד. סיפרתי לאחרונה על מלמד  שאלות בעלות משמעות מעשית

לעיר, בדרכו לחיידר וחזור, ומעיין רציני היושב באוטובוס, בנסיעותיו מעיר 

את  רואהברשימת תלמידיו. אין בדף שלפניו ציונים והערות, רק שמות. הוא 

 .ואת נפשוהילדים מבעד לדף, ומקדיש להם את מחשבתו 

 נפתורילד מתקשה בגמרא. זאת עובדה. מה הם הסיבות והגורמים לכך? כיצד 

, כי בשנות נערותה, בכתה ראלביש-סיפרה לי אםאת הבעיה מבלי להכיר בסיבה? 

ה ְקרָּ ספר חדש, -משפחתה מעיר חלשה לעיר יוקרתית. היא השתלבה בבית ח', עָּ

וגילתה שהיא ברמה נמוכה, וזאת כי בעיר הקודמת למדה עם אוכלוסייה נחשלת 

,  בראייה שטחית וקרהבמקצת והרמה לא היתה מספקת. המורה החדשה ראתה, 

שקיע בבירור הסיבה. המורה השמיעה מילים תלמידה מתקשה. היא לא טרחה לה

עוקצות על "התלמידה החלשה" שצורפה ופוגעת ברמת כיתתה. )'כיתתה'? שלה? 

היא בעלת הכיתה? אנו שליחים, פקידים, ועלינו לבצע את המשימה!( הילדה 

נכנסה למשבר. תמיד היתה בין הבנות הטובות, וכאן? חלשה! הדימוי האישי 

 קו. היא איבדה טעם בחיי החברה, והתכנסה בתוך עצמה.והביטחון העצמי התרס

למזלה, השנה חלפה מהר והיא נפרדה מבנות הכיתה בעלותה לבי"ס תיכון. שם 

. היא ביררה למה התלמידה חלשה למרות מורה אשר רוח אחרת עמההכירה 

שהיא מזהה בה כישרון ויכולת. כאשר שמעה שהיא 'חדשה' וזה מקרוב באה 

להשקיע ולטפח,  זכותהבינה שזה 'לא באשמתה'. המורה ראתה מעיירת פיתוח, 

וסייעה לה בהשלמת חומרים ובהדבקת פערים. הצבע חזר ללחייה. האור שב 

היתה מורה זו דתייה. לאחר זמן, כאשר הבחורה גילתה הרצאות  'במקרה'לעיניה. 

אודות חזרה בתשובה, ונפשה סערה בקרבה 'כן או לא' במאבק היצרים. דמות 
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ורה ניצבה לנגד עיניה. היא העריצה את המורה המסורה, ובגין יחסה בחרה המ

ֶניהָּ בני תורה!  בחיים וחזרה בתשובה! עולם מלא! בָּ

נראה איש את אחיו, יראה הרב בעין טובה את תלמידיו, הוריהם וצרכיהם. בכך 

 נזכה כולנו יחד לתקומה והתעלות.

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 חבר -מרצה  -מנהל  -', מחנך יחיאל מיכל מונדרוביץ

     123ymm@gmail.comלתגובות: 



 

 עטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 חידה

שאלות לחידודא בפרשת השבוע /  –חדוותא 

הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י 

 וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת בא

 נבואת משה האם נתנבא ביום או בלילה, ומנין? .א

 על" היא "כמות שהוא"?באיזה ב' מקומות בפרשה המשמעות של " .ב

מנין שפרעה חשד בבנ"י שאינם מתכוונים ללכת דרך שלשת ימים אלא  .ג

 לצאת לגמרי?

 היכן בפרשתינו מבואר כמה "מופתים" היו בקריעת ים סוף? .ד

 במכת חושך, האם ניתן היה להבחין בין יום ללילה? .ה

 

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

 

 תשובות ל'חדוותא' הקודם:

 (, וגם על התורה?איזה לשון נאמר גם על א"י )בפרשתינו .א

ֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאַתי , שנא' )ו', ח(מורשה התשובה היא אָּ אַתי ֲאֶשר הָּ  יַָּדי ֶאת נָּשָּ

ֵתת ה לָּ ם ֹאתָּ הָּ ק ְלַאְברָּ ַתַתי וְלַיֲעֹקב ְלַיְצחָּ ה ְונָּ ֶכם ֹאתָּ ה לָּ שָּ רָּ ואילו על : ְייָּ  ֲאַני מוֹּ

ה התורה נאמר )דברים לג, ד( רָּ נו ַצוָּה תוֹּ ה ֶשהֹמ  לָּ שָּ רָּ  :ַיֲעֹקב ְקַהַלת מוֹּ
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 יעקב, קהלת מורשה משה ואידך דין, במסורה,' ב. ובבעל הטורים כתב מורשה

 חקיו ישמרו בעבור גוים ארצות להם ויתן כדכתיב הארץ ירשו התורה שבזכות

  ינצורו. ותורותיו

 איזה מכה באה במטרה להבהיל וליראות את המצריים? .ב

 בדבר טעם ויש. הערוב את ד"ה כתב ברש"י )ח, יז(. כן מכת צפרדעהתשובה היא 

, עליהם בא מלכים מלחמות בטכסיסי, זו ולמה זו למה ומכה מכה בכל באגדה

 עליהם תוקעין כך ואחר, מעיינותיה מקלקל בתחלה, עיר על כשצרה, מלכות כסדר

' כדאי, 'וכו והומים מקרקרים הצפרדעים וכן ,ולבהלם ליראם בשופרות ומריעין

 קשה היה קרקורן אמר חנינא בר יוסי רבי ושם נוסף ..(ד בא) תנחומא רבי במדרש

 .מהשחתתם להם

כלומר, שהרעש שהקימו רבבי רבבות הצפרדעים גרם לכזה מורא גדול, שהיה 

  יותר קשה מעצם המכה.

 לגבי מה נאמר ברש"י לשון שאמרו חז"ל על מי שרואה בע"ח מסויים בחלום? .ג

ה שנא' )ט', לב( החטה והכוסמת,התשובה היא  ַחטָּ ֻכֶןֶמת ְוה   ֲאַפיֹלת ַכי ֻנכו ֹלא ְוה 

 מרבותינו יש.( טז וארא) תנחומא רבי ומדרש וביאר רש"י )שם בתוה"ד( :ֵהמָּה

  לקו. שלא להם נעשו פלאות פלאי, אפילות כי ודרשו, זאת על שנחלקו

 לו, עשהנ פלא בחלום פינחס וכלשון הזה אמרו חז"ל בברכות )נו:(, הרואה

 לו. נעשו פלאות פלאי פילים, לו, נעשו פלאות בחלום פיל הרואה

והלשון הזה צריך ביאור, דהנה ברש"י )שם( פלא נעשה לו. כמו שנעשה לפינחס 

כדאמרינן בסנהדרין )דף פב.(, עכ"ל, ושם מבוארים כמה וכמה ניסים שנעשו לו, 

של ניסים אלא נס באיכות, וכל זה נחשב רק ל"פלא", ורואים שאי"ז עניין של כמות 

ואילו הרואה פילים בחלום נעשים לו "פלאי פלאות", ומשמע שפלאי פלאות הוא 

 נס מיוחד.

ֵכן ,הפלא ופלאוהנה בישעיה נזכר הלשון  ם ֶאת ְלַהְפַליא יֹוַסף ַהְנַני )כט, יד( לָּ עָּ  הָּ

ה וֶָּפֶלא ַהְפֵלא ַהֶזה ְבדָּ ְכַמת ְואָּ יו חָּ מָּ  יוסיף אשר , הואוכו', וכתב רש"י שם ֲחכָּ
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וכו'. ולפי"ז נוכל לבאר שכבר היה פלא שירד הברד,  פלא, על ונוסף פלא להפליא

 ונוסף ע"ז עוד פלא שהחטה והכוסמת לא נוכו.

ה והנה לעיל )ט', ד( כתוב ֵאל ַמְקֵנה ֵבין ְייָּ  ְוַהְפלָּ ַים ַמְקֵנה וֵבין ַיְשרָּ והבעה"ט  ַמְצרָּ

מכותך, למדנו מדבריו  את' ה והפלא ידךוא הכא. במסורה' ב. כתב שם והפלה

, כמבואר שם ברש"י, הבדלהשהפלא בא' והפלה בה' שוים, ושם הביאור הוא 

 משאר הדברים שנשחתו בברד.  שהובדלוועפ"ז מתבאר פלאי פלאות נעשו להן, 

 איזו הבטחה הבטיח ד' לישראל על תנאי? )אוה"ח( .ד

ֶרץ.ְוֵהֵבאַתי ֶאְת התשובה היא, הבטחת ד' )ו', ח(  אָּ  ֶכם ֶאל הָּ

 יוצאי כי הוא טהור דברו עליון אל דברי כי שם "קשה, וזה לשון האור החיים

 היה שכן מצינו ולא הארץ, אל אתכם והבאתי דכתיב לארץ, הנכנסים הם מצרים

 נפלו שנה עשרים מבן מצרים יוצאי דור כל אבל שמה, הביא בניהם ואת אלא

 אומרו וקודם זו קושיא על חכםנת החכמה מקור כי ונראה, במדבר פגריהם

 ובזה הדבר הוא תנאי' פי' וגו המוציא' ה אני כי וידעתם אמר' וגו אתכם והבאתי

 זה פרט כתב כן על ואשר, זו הבטחה כאן אין' ה תנאצו אם זה וזולת' וגו והבאתי

 כאן עד לומר הקדים, ולא איחר ולא הטובות הבטחות באמצע' וגו' ה ידיעת של

 וידעתם ,הדבר הוא תנאי לארץ הבאתם של זה פרט אבל תנאי, אבל בשבועה הוא

 שיהיה." עכ"ל. מה יהיה זה וזולת ,הבאתי אז' וגו

כלומר, שההטחה שיביאם אל הארץ הייתה תלויה בכך שיכירו בגדלות ד', 

וכשחששו מיושבי הארץ וחשבו "מבלתי יכולת ד'" להכניע את הכנענים, לא זכו 

 להכנס לארץ.

שזהו הטעם שאנו שותים ד' כוסות כנגד ד' לשונות, ואין שותין כוס  ומקובל לומר

חמישית כנגד והבאתי, שעד כה אין הגאולה שלימה ורק בבוא אליהו המבשר 

 תושלם.

 איזה לשון משמש בין לענוש הרשעים ובין לשלם שכר לצדיקים? .ה

יו אֶמרַויֹ  ֹמֶשה ֶאל ֱאֹלַהים ַוְיַדֵבר  )ו', ב( אני ד'התשובה היא הלשון    :ְייָּ  ֲאַני ֵאלָּ
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 לחנם ולא, לפני למתהלכים טוב שכר לשלם נאמן'. ה אני אליו ויאמר י"וברש

 שהוא מצינו הזה ובלשון. הראשונים לאבות שדברתי דברי לקיים אם כי שלחתיך

 את וחללת כגון, עונש אצל אומר כשהוא, ליפרע נאמן' ה אני מקומות בכמה נדרש

 ועשיתם מצותי ושמרתם כגון, מצות קיום אצל אומר ואוכשה', ה אני אלהיך שם

 : שכר ליתן נאמן', ה אני אותם
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 סיפור

 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 בעל התניא )המשך( –הנשמה שבמוח 

כדרכם של צדיקים, הרי שאף רבינו ביקש לישב בשלווה ואיחל לעצמו את 

מציאות חיים,  מליצת הגמרא שלדידו לא הייתה זו מליצה כלל וכלל כי עם

"הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו", הרי שמלבד גדלותו התורנית והשקפתו 

הכללית כי "זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד", אף קפצה עליו רוגזה של התופעה 

המוכרת של העדר פנאי, כשל כל אדם אשר עול הציבור מוטל על כתפיו, כדרכם 

מנים של עם הסגולה, ויתר רבינו בדעה של מנהיגי ישראל מאז ומקדם רועיו הנא

 צלולה על התעלות רוחנית אישית לטובת יוצקי מימיו ומתאבקי עפר רגליו.

גדלותו התורנית המופלגת וגאונותו הנדירה היו לשם דבר, וכפי שמציינים בניו 

את שקידתו  –פרי עיטו של רבינו  –הקדושים בהקדמתם לספר "שולחן ערוך הרב" 

צעירותו היפך במוחו את כל הש"ס והראשונים במשך תקופה המופלגת, עד שב

קצרה ביותר, כשבאותם ימים קסומים לא פסיק פומא מגירסיה רוב שעות היממה 

בלימוד תורה לשמה, ובשל כך מלאכת כתיבת השו"ע הייתה תחת השראתו 

ופיקודו של מורו ורבו 'הרב המגיד' אשר קרא אליו את תלמידו הנאמן והודיעו, כי 

למיד חכם בעל שיעור קומה מצא עבורו כחוב קדוש וראשון במעלה לכתוב כת

שו"ע, בו יסכם את הדינים העולים ממסקנת סוגיות הש"ס בשפה צחה ונהירה 

 ולשון זהב.

רבינו שם ימים כלילות במלאכת כתיבת השו"ע, בהם איזן וחיקר תיקן ויסד 

רבינו לרשותו את כל הלכה ברורה ועשה אוזניים לתורה, להשבחת המלאכה גייס 

אוצר ידיעותיו הבלום בשדה ההלכה, עבר על הדברים שוב ושוב ניפה את הבנתו 

בי"ג נפה, עד שגיבש את דעתו במחלוקת הפוסקים סידר את מסקנותיו בסדר 

 מופתי דבר דבור על אופניו, והבהיר את הדברים כשמלה.
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נקים, מפליאה התוצאה המוגמרת שיצאה לבסוף מעמלו ויגיעו של הענק שבע  

על פי כל קנה מידה, שכן אין כמעט בנמצא בעולם הספר התורתי ספר המשמש 

את הלומד כשולחן ערוך המוכן לפניו, הן כהכנה ללימוד סוגיה, הן כלימוד הסוגיה 

 בעצמה, והן כסיכום לסוגיה שכבר נלמדה.

רי ברבות הימים, צירף רבינו לשו"ע את ה"קונטרס אחרון", בו הריהו שקיל וט

כדרכה של תורה בשרשי הדברים הנכתבים בפנים השו"ע בלומד'ס כבידה ביותר, 

עד בכדי שמביני דבר טוענים ולו בכדי, שזכויות היוצרים של דרך הלימוד 

האנליטית המיוחסת לרבי חיים מבריסק אינן שמורות לו לבדו, כי אם שחלקם 

 לפחות שמורות לרבינו.

אשר לא נשא פני איש ונהג לבטל רבים  היה זה הרוגוטשובער הגאון החריף,

וטובים בחרב הפיפיות שבלשונו, שהגה חיבה יתירה לשני גדולי ישראל משני עברי 

המתרס, הלא המה רבינו והגאון מווילנא, ובניגוד לסגנונו הצורב ונעדר הילת 

גינוני הנימוסין, יצא מגדרו לכבודו של רבינו, ושיבח את ה"קונטרס אחרון" של 

ערך בזה הלשון: "בכדי לומר את הסברות שכתובות בקונטרס אחרון רבינו ב

צריכים גידים בעובי חבלים", לאחר מילים מופלאות אלו שיצאו מפיו של בעל 

הצפנת פענח שרחוק היה כרחוק מזרח ממערב מלשון מדברת גדולות, הרי כל 

 תוספת דברים היא אך למותר.  

אשר בספרו: "אישים ושיטות"  –סף זווין גדול יוצקי "יסודות העיון" הרב שלמה יו

 –נתבארו אל נכון דרכי הלימוד השונות של גדולי המחדשים בדורות האחרונים 

מביא בספרו "סופרים וספרים" דוגמאות מרתקות שונות מכבשונה של תורת רבינו, 

בכדי לנסות להוכיח את ההצהרה היומרנית הלזו, ולהראות את נכונותה 

מה כזו או אחרת, הוכחות שלמען האמת אינם משכנעות ואמיתתה, לכה"פ בר

 דיים, ואולם מ"מ הריהם מעוררות עיון ומחשבה, ומהוות עניין לבדיקה ומחקר.

באשר לעול ה"טירחא דציבורא" שהוטל על כתפיו הרחבות אשר הלכו ושחו 

מכובד המשא משנה לשנה, הרי שאין בידינו הוכחה חותכת בכתובים לכך יותר 
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בו המילה 'תקנות'  –יאזנא", חסרי התקדים בעולם החסידי של ימיו מ"תקנות ל

נשאה צליל צורמני למדי של הכנסת אור החסידות הגבוה מעל גבוה למעלה מן 

בהם ישנם הגבלות מחמירות בכל  –הזמן, למיטת סדום של 'תקנות' מעשיות 

בכבודו  הנוגע לכניסה ליחידות אצל רבינו, תקנות שנוסחו בקפידא על ידי רבינו

ובעצמו, ואף בכל מקום נתמנו ממונים, שתפקידם הרשמי היה לאכוף את התקנות 

על הציבור, ולקנוס את כל העבריינים שאינן מסוגלים להימנע מלהיכנס אל 

 הקודש, ולקבל על עצמם את תקנותיו של רבינו ככתבם וכלשונם.

כלול בהגדרת ככלל גרס רבינו לכל הפחות בראשית דרכו כמנהיג רוחני, שאין ל

תפקידו כאדמו"ר לטפל בבעיותיהם החומריות של חסידיו ולפעול עבורם ישועות 

למכביר, דבר שלפי דעתו הענוותנית גבוה ממידותיו הצרות, כפי שמגולל הוא את 

ליבו באגרת, שהוא אינו מבין מה מצאו בו החסידים ככתובת לשאילת עצה 

כמותו בהיסטוריה היהודית מימות  ותושייה בהוויות העולם הזה, דבר שלא מצאנו

הסתלקות הנבואה, כך שגם אם הוא נאלץ מסיבותיו הוא וטעמיו הכמוסים עימדו 

להתפשר עם רצונם של החסידים, לראות במוצא פיו מעיין לא אכזב של ישועות, 

הרי שמהנימה שבה נוסחו התקנות משמע, שרבינו לא השלים עם כך לגמרי, 

כי נבול תיבול גם אתה וגם עמך", הרי שכאן מצא בעל ומלבד טענת יתרו למשה: "

חוב מקום לגבות את חובו הישן על הטרדתו בפכים קטנים של הקיום, מתוך ניסיון 

חסר בסיס לפי דעתו, לייחס אליו כוחות של נביא שלפנים בישראל, בהם היה זה 

מר בגדר מילתא דפשיטא, שכל מי שאבדו לו אתונותיו, מצא בנביא את האיש שיא

 לו איה מקומן של האתונות האבודות.

המאבק הפנימי שהתחולל בליבו של רבינו, בין הרצון להתבודד בינו לבין בוראו 

לעסוק בהתבוננות בגדלות הקל ולהשיג את השגותיו הרמות, לבין מידת אהבת 

ישראל אשר הכתה בו הכה ופצוע, ואי יכולתו לעמוד מנגד כאשר החסידים 

ינה ש"על ינטשם כצאן אשר אין להם רועה", וסביבתו פונה מתנפלים לרגליו בתח

אליו בתחינה אילמת שאנא במטותא מיניה יאציל נא עליה מקרני הודו, ליווה את 

רבינו מיום עומדו על דעתו ובייחוד מיום היבחרו לאיש על העידה, ברם מיום 
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 תקנות מתקנות ליאזנא והלאה, הלכו הדברים והחריפו מיום ליום, כשהזמן

 שהקדיש רבינו לקבלת הקהל מידי תקופה הלך והצטמצם יותר ויותר.

מבין שיטי התקנות המאוחרות יותר, והאגרות ששיגר רבינו בעניין זה, מתבלט 

כאבו הגדול של אותו לב הספוג באהבת ישראל עד גדות, והקושי הכרוך בליבו 

ת של אותו אוהב ישראל להתעלם מזעקת אחיו וקריאתם הדחופה והמבוהל

לעזרתו הרוחנית, כשבאגרת אחת אף מתאר רבינו את הקושי הכרוך במה שרואה 

 הוא את המון העם הצובא על הפתחים באין מענה.

כדרכו בקודש לעטוף את דברי תוכחתו במעטה עדין, רבינו אף כותב באותה 

אגרת, שנדמה לחסידים שזו קנאת סופרים מי יזכה להיכנס לקודש פנימה, 

ברורה למדי, שזו לפי דעתו קנאה פשוטה של החסידים,  כשמשמעות הדברים

הרואים בכך מן יוקרא ואמצעי להאדרת שמם וקבלת מעמד חברתי, ואין בין 

משאלת לב כמוסה זו ואותה תחרות סמויה לרוחניות ולא כלום, וזו בסה"כ תופעה 

קלוקלת שפשטה כספחת בחצרות החסידיות שבכל הדורות, כשהשאלה עתיקת 

מה אצטלה רוחנית ומתקדשת איכשהוא -י בראש" לובשת משוםהיומין "מ

 בקדושה העליונה.

מידת אהבת ישראל במשנתו של רבינו מהווה לכל הפחות מצד אחד של המטבע 

ענף מחויב המציאות ממצוות אהבת ה', או ליתר דיוק ממצוות ידיעת ה', שכן 

א הרוחב ההיקף כאשר משיגים את גדלותו של האינסוף ב"ה, ומשיגים גם כן במלו

והעומק את המשמעות הנוקבת הגלומה במה שישראל הם חלק אלוקי ממעל 

ממש, אזי אין ספק בדבר, שמי שאוהב את הבורא הגדול הגיבור והנורא בשל 

גדלותו האינסופית, אוהב גם כן את עמו הנבחר שבניו מהווים כביכול חלק בלתי 

 נפרד מעצמותו יתברך אהבה עזה ויתירה.

הרוחני של יהדות רוסיה אף הוטל על כתפיו עול הדאגה לקופת מעות כמנהיגה 

ארץ ישראל לחבריו הקדושים בעל הפרי הארץ ורבי אברהם מקאליסק שעלו 

לארץ הקודש ברוב עם בעליה המפורסמת כשרבינו במכתבי תמיכה בחבריו 
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שבארץ ישראל ותלמידיהם כותר כתרים בשבח הארץ ומפליג ברום מעלת 

 ה. התמיכה בבני

עם הזמן, התחלקה החלוקה לכמה קופות, והנטל התחלק לעוד כמה צדיקים 

מכמה חצרות חסידיות, שהצד השווה שבהם, שכולם יצאו מגדרם לצורך העניין 

שבארץ ישראל היו עיניהם וליבם  –הנשגב של מעות ארץ ישראל, בין במחשבה 

ומפי כתבם משמע כשבין השיטין של כל היוצא מפיהם  –כל הימים. ובין בדיבור 

שהם העמידו את הצדקה לארץ ישראל בראש סולם הערכים שהנחילו לחסידיהם. 

כשגדולי האדמורי"ם לא חסו על כבודם, והיו הם בכבודם ובעצמם  –ובין במעשה 

 גדולי העושים ומעשים למען צדקת ארץ ישראל.

אחת ככלל, יש בנותן עניין וטעם לציין כאן, כי רבינו רואה במצוות צדקה כ

מהמצוות החשובות ביותר מקרב התרי"ג מצוות, והריהו מבאר בכמה מקומות 

 בהרחבה, אלו רזין דרזין טמונים במצוות צדקה.  

*** 

כך הנהיג רבינו את צאן מרעיתו בנאמנות והתמסרות כרועה נאמן במשך 

כשלושים וחמישה שנים, שכן החל מיום עלייתם של חבריו בעל הפרי הארץ 

רצה בשנת תקל"ז ועד ליום מותו בכ"ד טבת שנת תקע"ג, נתמנה והקאליסקער א

רבינו על ידי חבריו אלו לאיש המתאים ביותר לשמש כמנהיג יהדות רוסיה, תפקיד 

אותו מילא באמונה כל השנים בהם ויתר על התעלות רוחנית אישית לטובת 

 חסידיו, כשבאמצע הוא אף מספיק לשבת במאסר בפטרבורג ולצאת ממנו מחוזק

ומחושל יותר משהיה מלפני המאסר, כשצדיקי חב"ד קיבלו מפי המסורה, שניתן 

להראות באצבע שמאמרי רבינו שלאחר פטרבורג הם יותר מוסברים ומוטעמים 

מהמאמרים שלפני פטרבורג, שזהו סימנא טבא, וישנם על כך תילי תילים של 

ג לדורות כחג הסברים, ומשום מה יום יציאתו מהמאסר השני לא זכה להיות נחג

 הגאולה בקול צהלה ורינה ושפיכת משקה כמים כיום יציאתו מהמאסר הראשון.
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היה זה בשנת תקע"ב מהשנים הקשות ביותר שבתולדות החסידות, בה נתגלה 

הבעש"ט הקדוש ביום שבועות לנכדו רבי ברוכ'ל ממעזבוז ואמר לו, שגזירות קשות 

רה צדיקים למסור את נפשם מרחפות על ראשי עם ישראל ונגזר על שלוש עש

למען כלל ישראל והוא אחד מהם, כך שהפטירה של כל אותם צדיקי אמת 

 הטביעה ללא ספק על עולם החסידות בכלליותו חותם שרישומו ניכר.

ישנם גירסא הגורסת שהבעש"ט ביאר, כי סיבת הגזירות הייתה בגין הקטרוג 

חרף קדושתו והיותו  שהיה –שנהיה בזכות מסירות נפשו של הגרף פוטוצקי 

אביהם הרוחני של גרי הדורות הבאים וממשיך דרכה של רות המואבה בסה"כ גר 

להיהרג על קידוש ה', מאורע שהגאון מווילנא  –צדק ואין הורתו ולידתו בקדושה 

מעבר האחד של המתרס התבטא שנחלש כוח הטומאה ואין צורך להקפיד על 

ות מהעבר השני של המתרס לא גמרו את נטילת ידיים ליד המיטה, וגדולי החסיד

ההלל על מסכת מופת זו של קידוש ה' של הגר צדק בעל הנשמה הגבוהה, שעוד 

בטרם היכנסו בבריתו של אברהם אבינו לא מצא מקום לנפשו ביום השבת והיה 

מסתובב כסהרורי וקורא בשפה הפולנית מה זה שבת, ועקידה פלאית זו של הגר 

ר תמיד את אש העקידה עוררה קטרוג קשה על כלל צדק הקדוש שלקח לו לנ

ישראל, שביחס לייחוסם הגבוה כבני אברהם יצחק ויעקב אינם מוסרים את נפשם 

כנדרש מהם, )ולפי גירסא זו מובן היטיב מדוע התגלה הבעש"ט לרבי ברוכ'ל לרבה 

 רבי ברוכ'ל ביום השבועות שהוא ג"כ יום הריגתו של הגרף פוטוצקי(.

שנים מקודם לכן דרך כוכבו של נפוליון הידוע קיסר צרפת, אשר כמה עשרות 

החל את דרכו בבימת הפוליטיקה העולמית כגנרל צרפתי, ובדרך לא דרך הצליח 

על של -לנצל מהפיכות פנימיות בצרפת להשתלט על צרפת ולייצר לעצמו מעמד

 קיסר, בשלו נאלץ לערוך שינוים בחוקה הצרפתית שלא הכירה במושג זה.

ה התיימר למשול בכיפה ולפרוש את מצודת שלטונו על העולם כולו, ובשל הל

תאוות שלטונו הפרועה שלא ידעה גבולות נגרר העולם כולו למערבולת של דם 

ואש ותימרות עשן ועבר הרבה חליפות ותמורות במעין מלחמת העולם הטרום 

הוזהר ראשונה, ששיבשה את כל סדרי עולם במשך כמה עשרות שנים, ועל אף ש
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על ידי אחד מצדיקי הדור, שעתיד מזהיר נשקף לו כקיסר צרפת אבל אם ינסה 

להגשים את שאיפתו ההזויה להיות מלך העולם אזי לא ירחק היום בו נפול ייפול 

מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, תשובתו המזעזעת של נפוליון שהיה טמון בה וידוי 

ם בהם אכבוש עוד ועוד ארצות, אישי לא אחרה מלבוא: מוטב לי ימי שלטון קצרי

 מאשר שנים ארוכות ומשמימות בהם אהיה 'רק' קיסר צרפת.

מלבד יצר שלטונו הבולמוסי שלא ידע שבעה, אף היה נפוליון אדם תימהוני 

במידה בלתי מבוטלת, שראה את עצמו מתוקף תפקידו כאיש מלחמות שעלה 

לא שהתבקש אתגרים לגדולה אף כ'מבין רב תחומי', והואיל לקחת על עצמו ב

מפוקפקים כמו הקמת סנהדרין יהודית בת שבעים ואחד חברים, כשאף אם נקבל 

את ההנחה שמלבד אמצעי תעסוקה לשעות הפנאי לא היו לו כל כוונות זדון 

ומניעים שלילים בהקמת הסנהדרין, הרי שעודף מרצו וניסיונות הנפל שלו לפתור 

נימיות של היהודים היסבו לשלומי את בעיות האנושות כולה כולל הבעיות הפ

אמוני ישראל כאבי ראש לא מועטים כשאחד מגדולי ישראל ששימש כראש 

הסנהדרין, ביכר את האפשרות של ההצטרפות לסנהדרין כברירת מחדל של הרע 

במיעוטו, כשברוחב דעתו השכיל להבין, שבהיותו מעורה בהחלטות הסנהדרין 

רועות של המשכילים שמבין חברי הסנהדרין, יוכל למשוך בחוטים ולסכל תכניות פ

אשר ששו על רעיון הסנהדרין כמוצא שלל רב כאמצעי לחולל 'תיקונים בדת', 

 כשפרצה מהם השמחה על ששאיפתם מימים ימימה תזכה להתגשמות.

המשכילים אף ראו ב'דעת תחתון' שלהם בנפוליון את משיח היהודים, הן 

ת, שלפי ההיגיון הפשוט בהתחשב במה בהקמת הסנהדרין והן בשוויון זכויו

שנפוליון היה איש דמים שבעקבותיו נשפכו נהרות של דם של חפים מפשע, הרי 

שברור אפוא מניעיו של נפוליון בשוויון זכויות לא נבעו מאהבת אדם טהורה 

מודע להפוך את -ולוחמה בגזענות, והשוויון זכויות נבע מהצורך של נפוליון בתת

 לצרפתים כשבכך תהיה מלכותו שלימה.     כל ארצות מלכותו

נפוליון היה אישיות שנויה במחלוקת קיצונית בין צדיקי עולם, המקובלים על כלל 

ישראל כקדושי עליון שאין בידינו את האפשרות להשיג את דבריהם ושורש מחצב 
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דעותיהם, יש מהם שדרשוהו לשבח במידה כזו או אחרת וישנם כאלו שדרשוהו 

א החריפות, כך שמה שברור אפוא מכל הפרשיה המעורפלת הלזו, לגנאי במלו

שנפוליון לא היה אדם רגיל כלל וכלל, בפרט עם ניקח בחשבון את העובדה 

שצדיקים השתמשו עם מימרותיו המעמיקות כמשלים קולעים בעבודת ה' 

פריבילגיה חריגה שלא רבים היו המלכים הגויים שזכו לה, אם כי שעד כמה 

עתו של כותב השורות, לא נמצא צדיק אחד שראה בנפוליון אדם בעל שמגיעה ידי

כוונות טובות, ולכל היותר ראו בו ברירת מחדל, או שבחרו בו מנימוקים רוחניים 

 כמו מלחמת גוג ומגוג.

רבינו עצמו שהיה אז בערוב ימיו היה מראשי הלוחמים כנגד נפוליון, ואימתי 

יו כבורח מפני הדליקה באומרו: "מוטב לי שנפוליון התקרב לרוסיה נס רבינו בפנ

 המוות מהחיים תחתיו ולא ארעה ברעת עמי...".

רבינו שהיה זקן וחלש בגופו לא חס על קושי הדרך ובריאותו הרופפת, וברח 

בתחילת תקופת החורף הרוסי יחד עם בני משפחתו בשני עגלות, כשהוא מקפיד 

ו ראה בנפוליון מכשף בעל לקחת עימו את כל חפציו, כשעל פי המסורה רבינ

 כוחות טומאה וירא מפניו, שמא ימצא אחד מחפציו ויטיל בו כישוף.  

רבינו ביאר את נימוקיו להתנגדותו הנחרצת לאיש ומלחמותיו: ""שכל עיקר 

מהות השונא הם שני דברים, האחד, הכעס והרציחה על המנגד לאבד נפשות לאין 

חון עד לתכלית כיליון ואיבוד עצמו. מספר בלי הרגשה כלל וכלל, ותוקף הניצ

והשני, הגאות וההתנשאות לתלות ולסמוך על כוחו וגבורתו בעוצם החכמה 

והנהגת ההילוך לסדר בענייני המלחמה וגם בעוצם הצלחתו...", ]רבינו אף פעם 

שוחח עם חייל ושאלו לפשר להיטותו להילחם למען מדינתו מתוך סיכון חייו, 

 החייל בביטחה, "הלא 'יצר הניצחון' מחמם את דמינו"[  "יסלח לו כבודו" השיב

רבינו נס יחד עם הצבא הרוסי הנסוג מלאדי לעבר קרוסנה, כשבעקבות אי אלו 

עזרות קטנות שסיפק לצבא הרוסי אשר חממו את מערכת היחסים הצוננת מיום 

המאסר, עמדו לעזרתו כמה גנרלים רוסים שכנאמן למלכות המלך הרוסי אלכסנדר 
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אשון סייעו בידו לנוס מפני האויב נפוליון, והעניקו לו ולמלוויו תעודות מסע הר

 שיפתחו בפניהם את כל השערים בכל מקום בואם.

בהגיעם לקרוסנה, אם חשבו רבינו ובני ביתו כי באו אל המנוחה ואל הנחלה, הרי 

שחיש מהרה נתגלה כי נפלו הם מן הפח אל הפחת, כאשר קרוסנה הייתה לשטח 

 ה אין יוצא ואין בא.מלחמ

אחד הגנרלים ניגש לרבינו ואמר לו לברוח בהקדם האפשרי מהאזור החשוף 

לכדורי אויב, רבינו הורה לברוח על סוסים לעבר העיר סמולנסק, כשבדרך מנוסתם 

שעות,  3-עוד עלה ביד רבינו ובני ביתו לשמוע את קול ירי התותחים במשך כ

ע בשם 'מארש נפוליון', מארש נעדר שאפשר שמכאן מקורו של הניגון הידו

פיתולים וקמטים מיותרים, הספוג רוח חיזוק, והמקפל בין תוויו מלאי הרוח חיים 

אמונה בניצחון המובטח כביכול מראש, וביטחון מוחלט בצדקת הדרך, ניגון שלא 

ברור מי בדיוק העלהו לקדושה וקידש את תנועותיו, כשיר המתאים ביותר למוסף 

כתר לבטא את ביטחונינו, שנצא זכאים בדין קודם שנמליך את  של ר"ה לפני

 הקב"ה בקריאת 'כתר'.

בליל שבת שבתו רבינו ומלוויו במעמקי היער, כשבנו האדמו"ר האמצעי מגולל 

באגרת ארוכה, שבאותו ליל שבת התרחשו להם ניסים עד אין מספר ואותות 

ום השבת הורה רבינו ומופתים במידה גדושה עד כי עצמו מספר, בעיצומו של י

-מטעמי פיקוח נפש לבני ביתו, להמשיך בדרכם עד שהגיעו לבסוף לעיר טרוצי

 סירגי שם שהו עד לאחר ראש השנה. 

בערב ראש השנה קרא רבינו לבנו ושח באוזניו בקול בוכים, שכפי הנראה אזי 

צבא צרפת עתיד לכבוש גם את מוסקבה, דבר שבדרך הטבע מעיד על ניצחון 

טובת נפוליון, ניצחון טראגי הנחשב לפי דעתו הקדושה, גורל רע ומר מוחץ ל

 לאנושות בכלל ולרוח היהדות בפרט.  

בר"ה תקע"ג הצדיקים משני הצדדים, רבי מענדל'ה מרימינוב וחבריו אשר תמכו 

בנפוליון ואלו שתמכו באלכסנדר הראשון, ראו בעיני בדולח מאירות, שבעצם היום 



 

 צבעמ'  -אספקלריא 

 

 

המלחמה עם הזה יוכרע גורלה של 

לשבט עם לחסד, כל אחד בשבט והחסד 

שלפי השקפתו, בשל כך עשו מאמצים 

כבירים להקדים איש את רעהו בתקיעת 

שופר, בכדי להמשיך שפע של רחמים 

על עולמינו ולבטל את רוע גזר הדין כל 

 בטו.אחד בראי מ

לחוזה מלובלין מיוחסת המימרה: 

"אילו היה יודע נפוליון כי גורל 

תון בידיהם של הצדיקים, המלחמה נ

 תחת להילחם באויביו הגשמים, היה מכוון את תותחיו לעבר הצדיקים".  

לאחר תקיעת שופר קרא אליו רבינו את בני ביתו, ויבשר להם בפנים צהובות 

משמחה: "היום ראיתי בתפילתי שנשתנה שינוי טוב למעליותא ושלנו ניצח, והגם 

מה וריוח והצלה יעמוד לנו...", כאן רימז שייקח מוסקווה אבל לא תהיה לו תקו

רבינו למפלתו הידועה של נפוליון המצביא הגדול, על ידי אותו 'גנרל חורף' 

 האכזרי, שאיש כולל נפוליון האגדי לא יכל לו.  

לרבינו היה חסיד בשם רבי משה מייזליש, אדם נכבד ונשוא פנים שהיה במקורו 

ב לחסידות, איש רחב אופקים ובעל אחד מראשי הקהל בווילנא ולבסוף נתקר

קשרים מסועפים עם החלונות הגבוהים ששימש כמרגל לטובת רוסיה, לא מטעם 

רבינו אלא מטעם ממשלת רוסיה, כשלאור יחסיו הנפלאים של רבינו עם ממשלת 

רוסיה בשלם ישב פעמיים במעצר בהיסטוריה הלא רחוקה, לא מסתבר שרבינו 

ד בכדי שיעלה בידו לשלוח מרגל בכיר לטובת יהיה מעורה במהלך העניינים ע

 רוסיה. 

על אותו חסיד נועז מסופר הסיפור הידוע, שפעם באחד המפגשים בינו לבין 

נפוליון, ראהו נפוליון משרטט בציפורנו שרטוט של רמז למפה, ומיד כשנפל חשדו 
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, של נפוליון, שם את ידו על ליבו של החסיד בכדי למדוד את מינון דפיקות ליבו

החסיד שהיה אמון עלי כללו הידוע של רבינו בשם הזוהר "מוח שליט על הלב 

בתולדתו ועצם טבעו", שמר על קור רוח מלא ופנים חתומות שלא הסגירו דבר 

 מפחד המוות שקינן במעמקי ליבו. 

כשראה נפוליון שאין כל דפיקות לב חשודות, כאדם נבון ובעל כבוד ליריבים 

ד ואמר לו: "ראוי היית שיירו בך, אבל חבל על אדם בעלי רמה, פנה אל החסי

 שכמוך שילך מהעולם, לך לדרכיך ואל תחזור עוד לעולם".

לאחר אותו ראש השנה בו הזדעזעו העולמות העליונים מהמאבק הרוחני שבין 

אותם צדיקי אמת, שהם יושבים להם בבתי מדרשם ומצודתם פרושה על 

נו אגרת אפופת מסתורין לאותו חסיד בה העליונים והתחתונים כאחד, שיגר רבי

הוא כותב בדם ליבו את השקפתו הבהירה, שאם נפוליון ינצח יורם קרן ישראל 

ויורבה העושר בישראל, אבל יתנתקו ליבות ישראל מאביהם שבשמים, ואם 

אלכסנדר ינצח אזי גם אם ירבה העוני בישראל מכל מקום יתחברו ויתדבקו ליבות 

ם..., ומסיים בנימה נחרצת הממחישה את חומרת המצב: ישראל לאביהם שבשמי

 "ולמען השם נא לדון איגרת זו בשריפה".  

מיד למחרת ראש השנה המשיכו רבינו ובני ביתו במנוסתם לעבר העיר יורייב 

בדרכם לעבר ולדימיר, בשבת שובה קרא רבינו לבנו האדמו"ר האמצעי ונכדו 

, וכשדמעות תוגה שותתות ללא הצמח צדק שהיה חתנו של האדמו"ר האמצעי

הרף על גווילי פניו המזוקקים מסר להם נבואת זעם מאשר שמע בקודשו מאחורי 

הפרגוד, שכל רוסיה הלבנה תחרב בדרכי מנוסתו של נפוליון ממוסקבה, וגזירה 

קשה זו תהווה השלמה זוטא לגזירות ת"ח ות"ט, שלא פגעו במדינת רוסיה כמלוא 

למופת כי צדקו דבריו תשמש העובדה, שנפוליון יחזור דרך נימה, והוסיף, שלאות ו

 רוסיה הלבנה ולא דרך אוקראינה.

בערב יום כיפור בא רבינו לולדימיר, בו ביום נתקלו הוא ומלוויו בחברי הסנט 

שברחו לולדימיר לאחר שמוסקבה נפלה בידי נפוליון, כשראה זאת האדמו"ר 
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תו ותפיליו ושאלו בקול סדוק: "איה האמצעי ניגש לאביו בשעה שהיה מעוטר בטלי

נפלאותיך", רבינו חבקו חיבוק עז ואמר לו, ראה נא הלא כעת מעוטר אני בתפילין 

ולא ארמה אותך, בקרוב ממש תהיה מפלתו של השונא נפוליון, האדמו"ר האמצעי 

מעיד באיגרת הנ"ל לרבי משה מייזליש הנזכר, שביום כיפור שלמחרת: "נתחזק 

 בכי גדול עד אשר כמעט יצא נפשינו". לבבינו ובכינו

לאחר יום כיפור המשיך רבינו ליטול את מקל הנדודים בידיו עד בואו לכפר 

פיינה, שם חי בקדושה ובטהרה את החודש האחרון לימי חייו, כמה ימים קודם 

פטירתו, כדרכם של צדיקים שבסוף ימיהם מקבלים הם שפע אלוקי של 'פי שתים 

שלמותם האפשרית כ'נשמה בגוף', קרא רבינו לנכדו הצמח  ברוחם', ובאים לשיא

צדק, הצביע על אחת מקורות הגג, ויאמר לו בקול חוצב להבות אש: "מנדל'י, אתה 

רואה את הקורה? אני איני רואה לנגד עיני קורה גשמית, כי אם את כוח ה' 

 המחיה ומהווה אותה!".

העולם, היה זה אחר במוצאי שבת כ"ד טבת נסתלק רבינו בדעה צלולה מן 

שהבדיל על הכוס כדרכו בכל מוצאי שבת, ולאחר שכבר זכה להשיג במלוא 

הבהירות את דברי הבעש"ט, ש"אין עוד מלבדו הוא כפשוטו ממש", ולראות בעיני 

נשמתו, כיצד אף בכל חפץ דומם טמון ניצוץ אלוקי המחיה ומהווה אותו מאין ליש 

ת נפשו רוחו ונשמתו בידי אדון כל הרוחות, בכל רגע ורגע, או אז הפקיד הצדיק א

כשפניו מאירות בבחינת: "ותשחק ליום אחרון", כשהמנון חייו: "מי לי בשמים 

ועימך לא חפצתי בארץ", בא לכדי התגשמות בשעת פטירתו, שאז עלה בידו 

להתכלל בקדושתו יתברך בדרכו לעבר מקומו שבגן עדן ליהנות מזיו השכינה, לפי 

, ליהנות 'ליהנות מזיו השכינה'ק רבינו למטבע זו שטבעו חכמים הפירוש שהעני

מהשגת מציאותו יתברך, כל חד וחד לפום שיעורה דיליה, שזו מטרת חיינו עלי 

אדמות, וזה יהיה מתן שכר הצדיקים בגן עדן על פי שיטתו של רבינו, לישב 

דושה מסובים בגן עדן כשעטרותיהם בראשיהם וליהנות מזיו השכינה והילת הק

העליונה האופפתם למלוא קומתם, בהילה נרו של אור האלוקות עלי ראשם 

 לעולמי עד ולנצח נצחים.



 

 צהעמ'  -אספקלריא 

 

 

* 

תם ולא נשלם התיאור המרטיט, על האיש אשר שזר יחדיו בחוטי כסף וארגמן 

במלאכת מחשבת, חיים פנימיים של ייסורי דבקות תמידיים הצורבים ומענגים 

אל העם. אלו הם חיים הרצופים במאבק  כאחד, יחד עם יכולת ירידה מין ההר

פנימי בלתי פוסק בין 'אהבת ה'' ל'אהבת ישראל'. את המיזוג שני המהלכים 

"עבודה עצמית" מול "זיכוי הרבים" כשהם באים כאחד, הוריש רבינו  –בעבודת ה' 

לממשיכי דרכו בקודש היושבים על כסאו, שאף הם עסקו כל ימיהם בשני המטלות 

ה, והמשיכו לטוות חוליות זוהרות בשרשרת הדורות, כמיטב הסותרות לכאור

המסורת החבדי"ת המפוארת. תרחשנה שפתותיו של רבינו בקברו שבהאדיטש 

פרקי תניא ודבריו חיים וקיימים, "ואורח צדיקים כאור נגה הולך ונכון עד לבא 

 היום".

 


