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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע
אנו נוביל את  –מסעיהם למוצאיהם 

 ימינו, ולא ימינו אותנו
ְכתֹב וגו'.ַמְסֵעי  ֵאלֶּה ה ַויִּ ת מֹשֶּ ם אֶּ  מוָֹצֵאיהֶּ

ם י ַעל ְלַמְסֵעיהֶּ ם ְוֵאלֶּה ,'ה פִּ ם ַמְסֵעיהֶּ  ְלמוָֹצֵאיהֶּ

 ב(-)לג, א
רבות מדובר במקראי קודש הללו, להבין על 

'מוצאיהם שום מה שינה הכתוב בלשונו, פתח ב

. ובכלל, 'מסעיהם למוצאיהם'וסיים ב למסעיהם'

יש להבין, מהו פירוש 'מסעיהם למוצאיהם'? 

הניחא 'מוצאיהם למסעיהם' יובן שהכוונה 

'יציאותיהם למסעות', אך מהי משמעות 

 'מסעותיהם ליציאותיהם'? 

 : א"ר)ברכות ג:(נקדים אפוא בדברי חז"ל 

 ממיטתו למעלה תלוי היה כינור חסידא, שמעון

 רוח בא לילה, חצות שהגיע וכיון דוד, של

 עומד היה מיד מאליו. ומנגן בו, ונושבת צפונית

 השחר. אמר וכו': עמוד שעלה עד בתורה ועוסק

 וכינור, הנבל עורה כבודי, "עורה קרא? מאי

 .)תהלים נז, ט(שחר"  אעירה

 מתי יבוא לידי ואקיימנו!
מהו 'אעירה שחר'? מפרש רש"י, וכן הוא 

מפורש במדרשים, שבמלים 'אעירה שחר' אמר 

דוד: "אני מעורר את השחר, ולא השחר מעורר 

אותי". במושכל ראשון יש כאן אך המשלה 

בעלמא, שבדרך כלל הניעור הוא שמעורר את 

הישן ולא להפך, וכיון שכשבא השחר כבר היה 

שחר, ואולם אם ער, דומה כאילו הוא עורר את ה

 נעמיק נבין כי עומק רב יש בדברים אלו. 

שתי גישות שונות קיימות באשר למילוי 

חובתנו בעולמנו, יש שאילו היו מציעים להם 

שהשחר יידחה בעוד כמה שעות, שלא להתחייב 

במצוה מעיקרא, היו בוחרים בכך, אך מה יעשו 

שהשחר כבר הגיע? וישנם שגישתם בחיים 

לית, לשם מה אנו חיים אם הינה הפוכה בתכ

לא כדי שיגיע השחר ונעבוד את בוראנו?! למה 

לנו ימים אם לא יהיו ספוגים ומלאים 

 בתפקידיו של מקום?! 

זאת הכוונה שדוד המלך היה מעורר את 

השחר, מה שקם בחצות הלילה לא היה רק 

שהקדים את שעת קימתו בכמה שעות, זו גישה 

שכולה אומרת ציפייה וייחול, מתי יבוא לידי 

 ציווי השי"ת ואקיימנו! 

]והנה הקדים דוד המלך ואמר "עורה כבודי", 

ופירושו, כמבואר בגמרא שם שאמר שמה 

כך זהו בשונה משאר המלכים -כל שמשכים קום

שקמים בשעה מאוחרת יותר מפני כבודם. אמר, 

שאר המלכים ישנים בשביל כבודם, אך אין 

כבודי כלום בפני כבוד קוני, ועל כן הנני מעורר 

הריני מעורר את , 1את כבודי לפני כבוד קוני

לגשת לחיים מתוך ההכרה שזה  כבודי עצמו!

 ני![ עצמו כבודי, מה שאכבד את קו

פירשו בזה  )מזמור כב(חז"ל במדרש שוחר טוב 

את הפסוק "למנצח על אילת השחר", וביארו 

שאמרו דוד כלפי עצמו על היותו מעורר השחר, 

ולפי זה מלת "אילת" יש לפרשה כמו דרשה 

נוספת שישנה במדרש שם שהוא לשון "קפיצה 

כאיל", לא שנח על מקומו וממתין עד עת בוא 

ך! הוא קופץ לקראתה בשמחה, המצוה אליו, להפ

 להזמינה אליו! 

ומי שרק בלית ברירה מקיים את רצון ה', כי 

'מה יעשה וכבר הגיע השחר', הוא עלול ח"ו 

להפסיד מכל וכל, שגם כאשר יבוא השחר לא 

יתעורר... הבט נא וראה דברי החכם האלוקי 

)לשון רבינו ידעיה הפניני, בעל 'בחינת עולם' 

שפירש את דברי חז"ל הללו  ,הזהב, תהלים כא(

כי הזמן מצד בדברים שידיעתם יקרה מפנינים: 

אני מובטח שלא יעירני ושלא יזרזני  – עצמו

לא  –ואם לא שאזרז את עצמי  ,לבקשת שלמות

)עיי"ש לשונו !... ישאר לי מהזמן אפילו רגע אחד

 .הזהב(

אשרי הצדיקים שנוחלים עולמם 
 בחייהם

ומעתה נבין הפסוק בפרשתנו. כשכתב משה 

רבינו את המסעות עפ"י ה', כלל בדבריו את 

שבחם של ישראל, שמוצאיהם למסעיהם של 
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 יקריה קדם כלום לית יקרי, דבוראי יקריה קדם מן יקרי
 דבוראי.

ישראל הינו באופן של 'מסעיהם למוצאיהם', 

מסעיהם הינם בשביל מוצאיהם! כאילו כל מה 

שבאה נסיעה זו שה' ציוה, אינה אלא תוצאה של 

חלו לקראתה! מה שיצאו לצורכה, שציפו ויי

חביבות גדולה נודעת להם, שלא 'נגררו' אלא 

 הזמינו את ההליכה בדבר ה'!

איך על פי  )במדבר ט(ועל כן נאמר באריכות 

ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, ולכן גם לא נאמר 

בלשון עבר 'על פי ה' חנו', כי אדרבה, הם 

הזמינו והכינו עצמם ברצון ותשוקת הלב 

נאמר שם 'ובהאריך למסעיהם על פי ה'! ולכן 

הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל 

את משמרת ה'...', 'ושמרו' לשון ציפייה וייחול, 

התכוננו בכל לב לקיים רצון ה'! 'את משמרת ה' 

 על פי ה' ביד משה'.  שמרו

זה שאמר הכתוב, אשרי האיש וגו', 'אשר 

פריו יתן בעתו', 'פריו' רומז על המצוות כדברי 

"מאי  )סוטה מו.(]וכלשון חז"ל  )שער קה( העקידה

' יתןפירות וכו' מצוות"[, גם כאן נאמר 'פריו 

בלשון עתיד, כלומר: שומר הוא ומצפה מתי 

 . 2המזומן לו לקיים רצון קונו! עתויבוא 

מצייר פה דוד  –כי יודע ה' דרך צדיקים וגו' 

המלך ציור כאילו השי"ת 'מתחשב' במסלולם של 

הוא מהי דרכם ואינו מפריעם, הצדיקים, יודע 

ציור זה עולה מהעובדה שקיום מצוות ה' הוא 

עצמו 'דרך המלך' אצל הצדיקים, מצד בחירתם. 

ואילו, דרכם של בעלי הגישה ההפוכה, אובדת 

אם ישמרו המצוות, הן תכננו ללכת אנה ואנה 

והנה באה מצוה ועיכבתם, שה"י פה"י כמו אבני 

ים שנוחלים נגף בדרכם הם... אשרי הצדיק

עולמם בחייהם, כל ימיהם מטיילים בגן עדן של 

 קיום רצון השי"ת.

 שבת שלום ומבורך!

 

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 
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'אשר פריו' ולפסוק 'ושמרו בני ישראל את השבת', 'בגין 
 לחכאה לשבתא לאשכחא רעוא דמאריהון'.

 



 בין גברא לגברא

 לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה
י ה' לֵ  ְשָרֵאל ַעל פִּ ת ְבֵני יִּ ה אֶּ אמֹר ֵֵּן ַוְיַצו מֹשֶּ

ים.ַמֵטה ְבֵני יֹוֵֹסף  ָוה ה דְֹברִּ ר צִּ ' זֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ

ְהיֶּינָ  ם תִּ ְבנֹוֹת ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַלטֹוֹב ְבֵעיֵניהֶּ ה לִּ

ְהיֶּי ם תִּ יהֶּ ְשַפַחת ַמֵטה ֲאבִּ ים ַאְך ְלמִּ ָנה ְלָנשִּ

ים. ַמטֶּ  ְלָנשִּ ְשָרֵאל מִּ ְבֵני יִּ סֹב ַנֲחָלה לִּ ל ְולֹא תִּ ה אֶּ

יש ְבַנֲחַלת מַ  י אִּ ה ִֵּּ ְדְבקו ְבֵני ַמטֶּ ֵטה ֲאבָֹתיו יִּ

ְשָרֵאל. ַמטֹוֹת ְבֵני יִּ  יִּ ת ַנֲחָלה מִּ  ְשָרֵאלְוָכל ַבת יֹרֶּשֶּ

שָ  ְהיֶּה ְלאִּ יָה תִּ ְשַפַחת ַמֵטה ָאבִּ מִּ ָחד מִּ ה ְלַמַען ְלאֶּ

יש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיו. ְשָרֵאל אִּ יְרשו ְבֵני יִּ סֹב  יִּ ְולֹא תִּ

ה ְלמַ  ַמטֶּ דְ ַנֲחָלה מִּ יש ְבַנֲחָלתֹוֹ יִּ י אִּ ה ַאֵחר ִֵּּ ְבקו טֶּ

ְשָרֵאל  ט(-)לו, ה ַמטֹוֹת ְבֵני יִּ

האיסור להנשא בשבט אחר, לו היה קיים 

בימינו, משמעות אדירה היתה לו על קשרי 

הנישואין בעם ישראל, אלא שכבר בדור הבא 

לבאי הארץ בוטל דין זה, כאמור בגמרא תענית 

לישראל כ]יו"כ ו[כחמשה 'לא היו ימים טובים 

עשר באב' מדוע? "אמר רב יהודה אמר שמואל 

 יום שהותרו שבטים לבא זה בזה.

 מאי דרוש להתיר את האיסור?

"זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד לאמר" 

דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור של באי הארץ  –

 ולא בדורות הבאים".

הדברים מתמיהים, וכי לא קיבלו מסורת 

 ממשה רבינו? דבר זה

 ואם לא קיבלו היאך חידשוהו מעצמם?

 שני מהלכים מרכזיים
 שני מהלכים מרכזיים מצינו בראשונים:

שיטה אחת נוקטת שוודאי שידעו כל ישראל 

על כך שהדין הוא לאותו הדור בלבד. ומה אם 

כן קרה בט"ו באב? זה היה היום שארע הדבר 

בפועל. באותו היום כלה דור הנכנסים לארץ, 

ויותר לא היתה קיימת הלכה זו, ולכן עשאוהו 

 יום טוב.

: "שפסק אותו דור )ב"ב קכ"א.(וז"ל הרשב"ם 

 של באי הארץ שנאסר להם הסבת נחלה". 

על שיטה זו רבו המקשים ]עיי' גבורת ארי 

תענית ל:[ שמחה זו מה עושה, הכי שייך לעשות 

 יום טוב על שאבד דור דעה שנכנסו לארץ?

לומר על יום מסוים שבו תם ועוד הכי שייך 

כל הדור ההוא, כמתי מדבר שמתו ביום מסוים? 

לומר שהאחרון מבאי הארץ מת בט"ו  )?(ודוחק

 באב.

ועוד, הלוא גם בזמן שחיו דור הנכנסים 

לארץ, לבנותיהם כבר מותר היה להנשא לכל 

אשר יחפצו גם בחיי אבותיהן, והדור של באי 

כן, מי  הארץ עמד איסורם עליהם לעולם, אם

שנאסר עומד באיסורו עד עולם, ולמי שמותר 

-מעולם לא נאסר לו כלל, ומה שייך לעשות יום

 טוב על כך?

בעקבות שאלות אלו ואחרות נוקטים 

מפרשים אחרים בדרך אחרת בפירוש הגמרא, 

ודעתם שאכן לא היה ידוע עד אותו ט"ו באב על 

 דין זה, היאך יתכן הדבר?

כותב "פירוש, לא שהם  )ב"ב קכ"א:(בתוס' רי"ד 

דרשו מה שלא קיבלו ממשה, אלא קיבלו כך 

ממשה ]פוסקי הדור[, ולא רצו לפרסם הדבר 

ברבים שלא יפקפקו בציווי עד שיתיישבו 

בנחלותיהם, ואחרי שנתיישבו בנחלותיהם 

ופרסמו הדבר ברבים שזה הציווי לא היה אלא 

 לאותו הדור בלבד, עשו אותו יום טוב".

יות מנו המפרשים, ואידך עוד כמה אפשרו

 זיל גמור.

 שבת שלום ומבורך!
 

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 במשנת האור החיים

 מדוע בכמה שבטים לא הזכיר "נשיא"
ים, ְלַמֵטה ְיהוָדה ֵָּ  ן ְוֵאלֶּה ְשמוֹת ָהֲאָנשִּ ֵלב בֶּ

  )לד, יט(ְיֺפנֶּה 

כתב האור החיים הק': צריך לדעת למה 

נשתנו מטה יהודה ומטה שמעון ומטה בנימין 

 שלא הזכיר 'נשיא' בהם? 

וראיתי בשם רבינו ניסים גאון, כי ביהודה 

לא הוצרך, כי ידוע כלב לנשיא, שמעון לא היה 

ראוי לנשיא משום מעשה זמרי. בנימין אלידד 

 זה אלדד וכבר זכה לנבואה, )להלן פסוק כא(

 והורדה היא לו לקרות נשיא, עד כאן. 

ואפשר עוד לומר, כי לא יחס נשיאות לכלב 

על יהודה משום כבוד מלכות שעומדת ממנו, 

וכמו כן לבנימין משום שממנו מתחלת המלכות 

בישראל שהוא שאול איש ימיני, ושמעון טעמו 

 נכון כדברי גאון עכ"ל.

הקשה  )להגאון מדינאוויץ(בספר שפתי צדיקים 

על דברי רבינו, שהרי גם משבט אפרים יצאו 

מלכים, ואפילו הכי כתוב בשבט אפרים נשיא, 

וזה לשונו: לטעם ספר הק' אור החיים ז"ל, יש 

 לדעת הלא גם מאפרים יצא מלכים?

בספר עיטורי חיים כתב ליישב בשני 

אופנים, א. שליהודה יש מעלה שהוא שבט 

ה, המלוכה, ככתוב לא יסור שבט מיהוד

ובבנימין, שבו היה התחלת המלכות, וכפי 

שדייק רבינו בלשונו "שממנו מתחלת מלכות". ב. 

באפרים המלכות היתה באופן אקראי, ולא 

שהמלכות שייכת להם, שליהודה היתה הבטחה 

שהמלכות שייכת לו, מה שאין כן לאפרים היה 

בדרך מקרה, בגלל שחטאו בני יהודה, ולא 

מלכות, ואם כן אין שמצד עצמם היו ראויים ל

 להם חשיבות של מלכות עצמית.

 מה' מצעדי גבר כוננו
מסעותיו של האדם המה בהשגחה פרטית, 

שמשמים מכוונים ומורים לאדם באיזה דרך 

)ראה מאור ילך, ובזה פירש מרן הבעש"ט הק' זי"ע 

"מה'  )תהלים לז, כג(הכתוב  עינים סוף פר' ויקהל, ועוד(

יחפץ" הקב"ה רוצה מצעדי גבר כוננו ודרכו 

שיהיה האדם במקום פלוני ופלוני, ולכך "ודרכו 

נותן חפץ וחשק בהאדם לשום לדרך  –יחפץ" 

 פעמיו, עכ"ד.

אומר הרה"ק רבי אהרל'ה  –ובזה מובן 

שישנם  –ראטה זצ"ל בעל ה'שומרי אמונים' 

אנשים שיש להם חשק ורצון גדול ליסע נסיעות, 

, להיות וישנם כאלו אשר רצונם דיקא בהיפך

מיושבי אהל, לקיים מה שנאמר 'אשרי יושבי 

שהכל  –ביתך',  והסיבה לכך הוא ביסוד הנ"ל 

לפי שורש ולפי תיקון נשמתו, כי יש שכבר 

השלימו חלקי הניצוצין בגלגולים הקודמים, ומן 

המעט אשר נשאר לפניהם עוד לתקן אז אין 

צריך להרבות בנסיעות, ויש שמוכרחים ליסע 

)שולה"ט מאמר אמונה ופרנסה פ"ג עכ"ד, דיקא הרבה, 

 . ענף ד, יעו"ש באריכות(

התבטאות חריפה התבטא הרה"ק רבי 

ישראל ממודז'יץ זצ"ל: "האדם צריך להאמין 

שאין מקרה בעולם ואפילו צעדי רגליו ספורים 

בהשגחה, ואפילו עשרת אלפים צעדיו, וכמו 

שאנו מברכין בכל יום ה"מכין מצעדי גבר", ומי 

מאמין בזה ח"ו ברכתו לבטלה, ועל ידי  שאינו

שמאמין שהכל בהשגחה עליונה ניצול ממרה 

 .)דברי ישראל פר' בשלח(שחורה ועגמת נפש", עכ"ד 

אלה מסעי וגו'.  כא(-)ט, יחבפרשתנו בפסוק 

כתב רבינו האור החיים הק': עוד נראה, בהעיר, 

למה בחר הכתוב למנות המסעות ולא החניות 

)זוח''ב וכו'. אכן יתבאר על פי דברי אנשי אמת 

שאמרו שהליכת ישראל במדבר היתה לברר  קנז.(

ניצוצי הקדושה שאנס איש הבליעל החונה 

במדבר השמם ששם קנה מקומו, מקום נחש 

ועקרב ודרכו שם עדת ה' להוציא בולעו  שרף

מפיו, והוא הטעם שהיו ישראל חונים במקום 

אחד שנה ובמקום אחר י''ב שעות שהוא כפי מה 

שצריך לבירור הניצוצות שישנם במקום ההוא, 

ובירור זה אין כח בעולם שיכול עשותו זולת 

קדושה השלמה ובסוד שלימות מחברת הכללות 

שלמה היא השכינה ומחברת הפרטות, קדושה ה

וישראל והתורה, ומחברת הפרטות הם ס' ריבוא 

נשמות קדושות, מחברת הכללות הוא משה 

רבינו בסוד משה עמו, כי הוא אילן שממנו נוצצו 

נשמות ס' ריבוא שהיו שם, ונסתייעו בעזר אלקי 

בשכונת שוכן הבירה ושברו מלתעות עוֶּל וביררו 

 בירור עצום" עכ"ד עיי"ש.

דבר דור דעה, שניזונו מהמן, יכול רק במ

שהיו צריכים לתקן תיקונים  –הדברים אמורים 

תלמוד לומר 'ביום ההוא!', גילה לנו  –נשגבים 

מרן הבעש"ט הק' זצ"ל שגם בזמנינו אנו צריכים 

 אנו לתקן זאת, וכנ"ל.

משמעות מיוחדת מקבלים דברי רבינו עפ"י 

דברי הרה"ק רבי אהרל'ה הנ"ל בטעם הדבר 



נשים שרוצים להיות מ'אשרי יושבי שישנם א

ביתך' וישנם כאלו שרוצים להיות מ'אשרי 

שכל אחד לפי מה שצריך לתקן,  -תמימי דרך', 

 חשק כזה נוטעים בו.

 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 הלכתא שפירתא

יציאה מארץ ישראל לחו"ל לצורך 
 ברהשתתפות בחתונת ח

ם ָבה  יַשְבתֶּ ץ וִּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ  )לג, נג(ְוהוַֹרְשתֶּ

אסור  )פ"ה מהל' מלכים ה"ט(לשון הרמב"ם 

לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם אלא 

ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מיד 

הגוים ויחזור לארץ וכן יוצא הוא לסחורה, וביאר 

שהטעם שהותר לצאת  (.)מו"ק ידהקרן אורה 

ל כ הז ושלפי ,צורך הואמשום ש הואלסחורה 

שלכל דבר מצוה מותר לצאת, ומה שנקט  שכן

הרמב"ם רק את המקרים של לימוד תורה 

ולישא אשה ולהציל מיד הגוים י"ל כמו שכתב 

שאם להנך  (.)הוב"ד בתוספות ע"ז יגהשאילתות 

שלשאר  ל שכןכ ,תלת מצוות דקילי מותר לצאת

מותר. וכ"כ היד רמ"ה והמאירי בקידושין  מצוות

שגם בשביל  )ח"ג סימן רפ"ח(והתשב"ץ  )דף ל"א(

כיבוד הורים מותר לצאת. וכן מבואר במג"א 

שאפילו בשביל לראות פני  )ס"ק ז'(בסימן תקל"א 

חבירו מותר לצאת מא"י, וכדאיתא ברמ"א בסו"ס 

 רמ"ח שגם זה מיקרי דבר מצוה.

פאת השולחן ואמנם הלום ראיתי בספר 

)ס"ק בסימן ב'  )לרבי ישראל משקלאוו תלמיד הגר"א(

)ספרו של בעל החיי שהביא את השערי צדק  כ"ח(

שהביא להלכה את  אדם על מצוות התלויות בארץ(

דברי התשב"ץ שכתב שמותר לצאת מא"י לחו"ל 

בשביל כיבוד הורים, והשיג עליו הפאת השולחן 

מותר שלא קי"ל כתשב"ץ אלא כרמב"ם שכתב ש

לצאת בשביל לישא אשה וללמוד תורה ולהציל 

מן העכו"ם ולסחורה, ומשמע שלשאר מצוות 

אסור. ומבואר שלמד בדעת הרמב"ם לא כפי 

שלמד בדעתו הקרן אורה הנ"ל. ומה שמותר 

לצאת לסחורה ביאר הפאת השולחן דזה משום 

שזה צורך חייו וישוב א"י תליא בזה. וכ"כ 

שמהרמב"ם  ס"ק א'()המנחת חינוך במצוה רי"ב 

משמע שרק להנך מילי מותר לצאת אך לשאר 

הפאת השלחן ש, ל זה. ויש להוסיף ע3מצוות לא
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כמו"כ שאסור לצאת מא"י מלבד לשם לימוד תורה ולישא 
אשה ולהציל מן העכו"ם, ואעפ"י כן כתב השאילתות דכ"ש 

לשאר מצוות, ומאי אולמיה בלשון הרמב"ם טפי מלשון 
הגמרא, די"ל שכוונתם כמו שכתב הט"ז באה"ע )סימן ס"ב 

דבריו יותר מאשר אמורא, ס"ק ח'( שפוסק צריך לבאר את 
ועל כן ס"ל לפאת השלחן והמנ"ח דאם איתא שגם הרמב"ם 

ס"ל כשאילתות שלכל המצוות מותר לצאת היה צריך 
 לכתוב זאת במפורש.

הביא מתשובת מרן הבית  )ס"ק י"ט(בסימן א' 

יוסף שכתב להוכיח שמצות פו"ר עדיפא על 

בשביל לישא אשה קי"ל ש כךמצות יבום מ

שמותר לצאת מא"י ואילו בשביל יבום מפורש 

שאסור. והקשה עליו הפאת  ות קיא()כתובבש"ס 

כבר הקשו  (.)יגהתוספות בע"ז  שהלואהשולחן 

 ?אסור לצאת מא"י בשביל ליבם שמפני מהזאת 

 ,בשרצה לדור שם לעולם מדוברשם שותירצו 

שזה אסור גם בשביל לישא אשה. וכן ביאר מרן 

 )פ"ה מהל' מלכים ה"ט(הב"י בעצמו בכסף משנה 

בדעת הרמב"ם. וצ"ל שבתשובה היה נראה לו 

דוחק לעשות אוקימתא בגמ' בכתובות ולהעמיד 

בשרצה לילך לדור שם לעולם, או שסבר 

שבשביל ללמוד תורה ולישא אשה מותר לצאת 

אף אם אין בדעתו לחזור לעולם וכדעת 

המהרי"ט בחידושיו לכתובות וכמו שאוכיח 

עת לקמן מדברי המהר"ם מרוטנבורג ולא כד

התוספות, ולכן ביאר דשם בכתובות איירי 

בשהיה יכול לישא אשה אחרת בא"י ולקיים 

פו"ר ומשום מצות יבום אי"ז מספיק כדי להתיר 

לצאת מא"י. עכ"פ מבואר בהדיא מדברי הב"י 

בתשובה הנ"ל שדעתו היא שלא בשביל כל 

המצוות מותר לצאת, אלא רק בשביל המצוות 

וכדעת הפאת  שהוזכרו להדיא בגמ' להיתר,

השלחן והמנ"ח, ודלא כמג"א והקרן אורה. ועוד, 

כתב בשם  )בסימן תקס"ג(דהנה בספר תשב"ץ קטן 

רבו המהר"ם מרוטנבורג לבאר דמה שכל 

האמוראים לא הלכו לא"י זה משום שבבבל הם 

למדו יותר טוב ואילו היו בא"י היו צריכים 

לשוט אחר מזונות, וכ"ש מהא שמותר לצאת 

ל ללמוד תורה. והלא לדעת התוספות מא"י בשבי

שגם ההיתר לצאת בשביל ללמוד תורה ]הנ"ל 

לא  [הוא רק אם דעתו לחזור בסופו של דבר

מובן כלל מה הק"ו, דהא היו הרבה אמוראים 

שלא עלו כלל לא"י כל ימיהם, וע"כ שסבר 

המהר"ם מרוטנבורג שבשביל ללמוד תורה 

 ולישא אשה מותר לצאת אף אם דעתו להישאר

שם לעולם, וכדעת המהרי"ט בחידושיו שם 

בכתובות, ולא כדעת התוספות בע"ז. וא"כ יקשה 

לפי"ז על המהר"ם מרוטנבורג מהא שמבואר 

בגמ' בכתובות שאסור לצאת מא"י בשביל ליבם, 

ולא יוכל לתרץ כדתירצו התוספות דשם איירי 

בשרצה להישאר שם לעולם, ועכצ"ל שיתרץ 

רו לצאת וכמו דבשביל מצות יבום לא התי

שכתב הב"י בתשובה. ונראה שגם מהמאירי 

והתשב"ץ והחיי אדם בשערי צדק אין להוכיח 

שמותר לצאת בשביל כל המצוות, דאפשר דשאני 

כיבוד הורים שהוקש כבודם לכבוד המקום. וגם 

, )בקידושין ל"א(בזה מצינו מפורש בגמרא להיתר 

 ואין ללמוד מעצמנו לדברים אחרים.

אם יוצא לזמן קצר יש ש"ד אך מ"מ נלענ

לצרף טעם נוסף להיתר, והוא עפ"י מה שכתבו 

והשלטי  )דף ל"א(המהרי"ט בחידושיו לקידושין 

שאין איסור לצאת  )דף ח' מדפי הרי"ף(גבורים בע"ז 

מא"י לזמן קצר מכיון דרק כשיוצא לזמן מרובה 

הרי זה מחסר בדירת א"י, ואף שבוודאי דלא 

יד רמ"ה ובמאירי קי"ל כדבריהם וכמבואר ב

בקידושין דמיירי שם בישראל ולא בכהן כמו 

שרצה המהרי"ט לפרש, וגם דעת המג"א הנ"ל 

מבואר דלא כוותייהו, אך נלענ"ד דאפש"ל שתלוי 

בדעות הראשונים בעיקר טעם האיסור לצאת 

 מא"י, דמצינו בזה ג' טעמים בראשונים :

כתב שהטעם הוא  )צ"א ע"א(א( הרשב"ם בב"ב 

)היינו מן המצוות משום שמפקיע עצמו מן המצוות 

 .התלויות בארץ(

פירש שזה  נג( ,)לגב( הרמב"ן בפרשתנו 

כשיוצא מבטל ממנו שמשום מצות ישוב א"י, 

 את המצוה.

פירש  )דף קי"א(ג( והמאירי בשילהי כתובות 

טעם שלישי משום דסתם חו"ל אין חכמה ויראת 

עול הגזירות והשעבוד,  חטא מצויין בה מפני

 וסתם ארץ ישראל חכמה ויראת חטא מצויין בה.

וממילא נראה לאמר דהמאירי בקידושין 

לשיטתו בכתובות שטעם האיסור הוא מחמת 

שבחו"ל אין כ"כ יראת חטא, ולכן סובר שאסור 

לצאת אף לזמן קצר, וגם היד רמ"ה צ"ל שסבר 

או כטעם המאירי או כטעם הרשב"ם, משא"כ 

הרמב"ן אפשר דיצדקו דברי השלטי לטעם 

גבורים והמהרי"ט, ומטעם שיציאה קצרה אינה 

מחסרת בשם דירה. ואף שבוודאי אין לסמוך ע"ז 

לחודא, אך בצירוף דעת השאילתות נלענ"ד דיש 

)סימן כ"ה לסמוך ע"ז, וכמו שמשמע בש"ך בחו"מ 

שבאיסור דרבנן אפשר לצרף דעות  ס"ק י"ט(

ים שונים וכנגד כל פוסקים אף שמתירים מטעמ

טעם יש רוב דעות להחמיר. ואמנם בש"ך ביו"ד 

סיים  )בסו"ס רמ"ב בקיצור הנהגת הוראות איסו"ה אות ז'(

ש'אם אין הרבים מסכימים להתיר מטעם אחד 

אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו והם 

מסכימים לענין הדין אין לסמוך עליהם להתיר 

המעיין בכל באיסור תורה ובאיסור דרבנן', אך 

דבריו שם יראה שט"ס נזדקרה שם ובוודאי 

שצריך לסיים 'אלא באיסור דרבנן'. וכן כתב 

)בתשובה מבן המחבר בעל בשו"ת נוב"י מהדו"ת 

שבדרבנן וודאי  )סימן ג'(בחחו"מ  השיבת ציון(

דאפשר לצרף דעות הפוסקים כה"ג, והביא זאת 

גם בשם הש"ך. ולכן לדינא נראה שמותר לצאת 

קצר לצורך כל מצוה, וכפסק המשנ"ב  לזמן

שהעתיק להלכה את דברי המג"א גבי ראיית 

. אך מ"מ פשוט שאסור להישאר 4פני חבירו

                                                             
ואמנם בשו"ת מנחת יצחק )ח"ג סימן כ"ו אות ז'( הקשה  4

מדברי התשב"ץ שהתיר לצאת בשביל כיבוד הורים, ומאי 
תיפו"ל בשביל לראות פני איריא משום כיבוד הורים 

חבירו, ומשום כך רצה לאמר שמוכח מהתשב"ץ דלא 
כמג"א. ולענ"ד יש לתרץ בפשיטות דמשום לראות פני 

חבירו דשרי היינו דווקא אם לא ראה את חבירו זמן רב 
ואין אפשרות אחרת שיראה אותו בזמן הקרוב, אך בשביל 

ו כיבוד הורים שרי אפי' אם כבר ראה אותם לאחרונה א
שעתיד לראותם, וכגון שיבואו בקרוב לארץ, ואף אם הם 



בחו"ל לאחר שגומר את השתתפותו בחתונה 

ובשבע ברכות, ואין לאמר דמכיון שיצא לצורך 

מצוה שלכן יהיה מותר לו משום כך להישאר 

להישאר  זמן נוסף לצורך טיול וכדו'. אך יכול

ולהשתתף בסעודות השמחה שעושים בימי 

השבע ברכות, דגם זה מיקרי צורך מצוה. וכן אם 

בשביל לחזור יותר מוקדם לארץ צריך לשלם 

מחיר יותר יקר על הכרטיס נראה דאינו מחוייב 

לעשות זאת, דלא גרע מהא שמותר לצאת 

 מהארץ לצורך סחורה.

 למעשה הלכה
א( לדבר הרשות אסור לצאת מהארץ לחו"ל 

 אף לזמן קצר ביותר.    

ב( ולתלמוד תורה, לישא אשה, או לכיבוד 

דווקא שוי"א ]הורים, מותר לצאת אף לזמן ארוך 

            .[אם דעתו לחזור

  ג( ולשאר מצוות מותר לצאת רק לזמן קצר.

 

לתגובות: הרב פינחס שפירא, מח"ס שו"ת 

  ירושלים -ר בד"ץ שערי משפט בריתי שלום וחב

250-0151512 

 הרגשים

 "זאת נחמתי בעוניי"
ימי בין המצרים מהווים במעגל השנה אצל 

עם ישראל כתקופה המתייחדת בכמיהה וציפיה 

אל בית אלוקינו, הבית הגדול והקדוש שנקרא 

שם ה' עליו. אשר בעת קיומו עינייהם של עם 

ברו. ישראל בכל מושבותיהם נשואות תדיר לע

אם בגוף בעת עליה לרגל בג' הרגלים, לחוג את 

המועד בקרבת מקום לבית המקדש. ואם בלב 

במשך ימות השנה אשר בג' תפילות היום 

מכוונים לבם ומקום העמידה לעבר 'אורו של 

 בית המקדש השוכן בעיה"ק ירושלים. -עולם' 

ידועה היא האימרה בשם מרן הרה"ק 

ים, תרועה מקוברין זיע"א שימי בין המצר

ושברים, יום הכיפורים, סוכה וד' מינים הכל 

הכנה ל'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים'. 

מאמר זה מבטא היטב את תפקידם של ימי בין 

המצרים, שהרגשת הצער על שכינתא בגלותא 

אמור להביא ולהכשיר לחיות חיים של אתה 

הראת לדעת, ויש לעמוד ולהתבונן בסוד 

 המשמעות.

 חיזוק הקשר הפנימי ימים של
יש אדם שמצטער על דבר, והצער רק 

מרחיק אותו מפאת העצב והדכדוך העוטפים 

אותו ונופל בלבו ביאוש. אך יש שצערו מביא 

רגשי געגועים והתרפקות על העבר שאיננו, וזה 

מחדד בלבו כיסוף להתחבר ולו במעט לחסר. 

נאמר בתהילים "נכספה וגם כלתה נפשי 

                                                                           
כבר בדרך ורוצה לצאת לקראתם לכבדם )שבזה מיירי 

המאירי בקידושין הנ"ל(. ולכן נראה שלדינא יש להקל גם 
 .בזה כשיוצא לזמן קצר

לחצרות ה'", ימי בין המצרים מיועדים להזכר 

בתקופות הזוהר של עם ישראל קודם יציאתם 

לגלות כשהאהבה בין עם ישראל לקב"ה הייתה 

בגילוי ובמלוא עוצמתה והדרה. וימים אלו 

אמורים לחזק את הקשר הפנימי בהרגשת 

כיסופין ותשוקה עזה לאלוקות, לצאת מימי 

ן להתקרב השגרה ולעורר בקרבו את הצימאו

 לקב"ה ולעורר הלב לאהבתו ית'. 

רצון ה' בגלות הוא שעם ישראל יחפוץ מצדו 

להחלץ ולצאת מהגלות, ובכך לגלות את האהבה 

 המוסתרת.

 ביום השבת קודש שישו ושמחו
הדרך להעמיק את ההרגשה הזו, היא בכח 

 -יום השבת קודש, וכמאמר המשורר בזמר 'כל 

ביום  –אריאל  מקדש' "אוהבי ה' המחכים בבנין

השבת קודש שישו ושמחו כמקבלי מתן 

נחליאל". השבת היא כתשובה ודרך לאלו 

המחכים בבנין אריאל, היא אשר מעוררת 

ביהודי את תשוקת נפשו לדבקות בה', והיא 

אשר מקרבתו לגאולת הנפש ומשם לגאולה  

 הכללית.

דודי' נוכל למצוא -בהתבוננות בזמר 'לכה

ולת יום השבת, ובד ביטויים מופלגים על גד

המקדש, -בבד שזורים אף משפטים על בנין בית

 ולדברינו ענין אחד הוא. 

 קומי!
ראשית כל נאמר 'מקדש מלך עיר מלוכה  

רב לך שבת בעמק  -קומי צאי מתוך ההפיכה 

הבכא וכו'', פעמים ומסתובב האדם בהרגשה 

שנמצא בתוך 'הפיכה' אינו יודע מה רוצים ממנו 

עצמו, סובל, מתמודד, מדדה ומה הוא רוצה מ

ושורד את היומיום. עליו התכוון המשורר, קום! 

צא מתוך ההפיכה! דבר ראשון צא מכל זה, צא 

'לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור מהבוץ! 

', תחיש ותמהר להיכלה של השבת ש'כל הברכה

'רב ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין'. 

תמשיך לבלות עד מתי  – לך שבת בעמק הבכא

ולהעביר את ימיך ושנותיך בשפלות, תכף לאחר 

, התנער 'התנערי מעפר קומי'צאתך מן ההפיכה 

בקפיצה וזינוק שכל הלכלוך שעטף אותך עד 

'לבשי בגדי תפארתך  –ומיד , עתה יפול ארצה

ביום השבת זוכה היהודי במתנה טובה,  עמי'!

והיא הנשמה יתירה המתלבשת ביהודי, אשר 

מרו חז"ל 'אינו דומה מאור פניו של מכוחה א

אדם וכו'', לו רק שומר על התנאים שנאמרו 

'אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך  –בתורה 

וכו' ודבר דבר', זוכה לקבל את הבטחת התורה 

הקדושה 'אז תתענג על ה'', ובזאת מתקרב אל 

 '.'קרבה אל נפשי, גאלה! –היעוד 

 

  לתגובות: הרב יהודה נקי

 יוסףויצבור 

 נישואי בנות צלפחד
ְהיֶּיָנה ְרָצה ַמְחָלה ַותִּ ְלֵָּה ְוָחְגָלה תִּ  ְונָֹעה ומִּ

ְבֵני ְצָלְפָחד ְבנוֹת ן לִּ ים דֵֹדיהֶּ  )לו, יא( ְלָנשִּ

משמע ש, (בפרשתנו)הרב פנים יפות כתב 

ויש לעיין לפי דבריו,   שכולן נישאו ביום אחד.

שאין  (5)מו"ק סי' תתמ"גמפורש במרדכי  שהרי

לישא שתי אחיות ביום אחד, משום: "אין 

, וכן פסק הרמ"א ?מערבין שמחה בשמחה"

)אהע"ז סב, ב(
 שהריולדברי הפנים יפות יקשה,  ,6

משמעות הכתוב שנישאו חמש אחיות ביום 

 . ונראה לתרץ שאלה זו בכמה דרכים: 7אחד

 .א. לא שייך איבה
המרדכי ביאר שם, כי הטעם דלא ינשאו ב' 

יום אחד הוא משום "איבה". לפי טעם אחיות ב

זה, יש לומר כי בבנות צלפחד לא היה שייך 

איבה, שכן המדרש מעיד עליהם שהיו כולן 

באחווה ואהבה, שכן תמיד באו יחד לטעון את 

טענותיהם לפני משה ובית דינו, והיו שוות כולן 

בחכמה זו לזו, לפיכך לא היו מתקנאות זו בזו. 

ג ע"ב{: "ותהיינה מחלה וז"ל הפסיקתא}מסעי קמ

. לפיכך מלמד שהיו שוותתרצה חגלה מלכה, 

מקדים זו לפני זו" ע"כ. וכן ביאר הריב"א 

בפרשתינו: "וה"ק בכל המקרא מנאן כסדר 

חכמתן כלומר בכל מקום שמונה בנות צלפחד 

פעמים שמקדים זו לזו ופעמים איפכא לפי 

 שהיו שוות בחכמה" עכ"ל. 

 ב. היו פנויות לשמחה
ביארו, כי טעם  (ד"ה לפי :ח)וס' במו"ק הת

איסור נישואי ב' אחיות ביום אחד, מלבד דוא 

גזה"כ, טעמו הוא כדי שיהא פנוי למצווה אחת. 

וזה לשון התוס': "לפי שאין מערבין שמחה 

גזירת הכתוב כדדריש לקמן מקרא  -בשמחה 

דשלמה ובירושלמי דריש מדכתיב מלא שבוע 

אין עושין מצות זאת וטעם נראה קצת דכמו ש

חבילות דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא 

יפנה עצמו הימנה וכן שמחה בשמחה יהיה לבו 

 פנוי בשמחה" עכ"ל. 

טעם זה, שייך כאשר ישנם משמחים, אשר 

עליהם מוטלת חובת השמחה, כמו האב או 

האחים. אלא שכאן בבנות צלפחד, אביהם מת 

בחייהם, ולא היו להם אחים. נמצא כי לא היה 

מי שישמחם. ועכ"פ, גם אם המשמחים הם זרים 
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בוע זאת ונתנה יליף לה מדכתיב )בראשית כט, כז(: "מלא ש
לך" וגו', מלא שבוע של לאה שלא להתערב שמחה של זו 

בזו, ומשום הכי נהגו הראשונים שלא לעשות נישואי שני 
 .בנות או שני אחים או אח ואחות ביחד

וראה בלבוש )'מנהגים' סוף או"ח סעי' לא{; ובערוך  6
השולחן )אהע"ז שם, סעיף טז( הביא מהב"י שאין להשיא 

 .באותו שבועשתי אחיות 
ודוחק לחלק שהאיסור הוא על האב להשיא בנותיו ביום  7

אחד, אולם הן מותרות להינשא באותו יום, כי לכאורה גם 
 אצלן שייך איסורא ד'אין מערבין שמחה בשמחה'.



למשפחה, הרי הטעם שיהיו פנויים לשמחה, 

תקיימת מסתברא שהוא אם שמחת הנישואין מ

עם משפחות אחרות במקומות שונים, שאז אי 

אפשר להיות פנוי לכמה שמחות, וכפתגם העם: 

"אין רוקדין על שתי חתונות ביום אחד". אבל 

כאן בבנות צלפחד, הרי לא נישאו הם אלא לבני 

דודיהן, נמצא ששמחת נישואי כל אחת, היו 

מעורבים עם שמחת נישואי אחותה, שכן היו 

של אותה משפחה, באותו מקום. אלה נישואין 

בכהאי גוונא שכולם שמחו זה עם זה באותו 

מקום, יש לומר כי לא שייך האי הלכתא של 

 נישואי ב' אחיות ביום אחד.

 לא שלטה בהן עין הרע.ג. 
בספר חסידים משמע שהוא מטעם עין הרע, 

והם הרי היו מזרע מנשה בן יוסף, דלא שלטא 

 ו להאי איסורא.    ביה עינא בישא, ולכך לא חייש

 בזו אחר זו.ד. 
בזכור לאברהם כתב שבזו אחר זו, מותר 

אפילו באותו יום. וכ"כ בסתרי ומגיני סי' מ"ו, 

וכ"כ במשנת יעב"ץ ח"ג סי' ס"ד, וכן מדויק 

מהשו"ע שמתיר לאדם ליששא נשים רבות ביום 

  .8אחד. וכן דייק האגרו"מ מדברי הרמ"א

 נותיו.האיסור רק באב המשיא את בה. 
גנזי יוסף מפורש שהאיסור רק על  פרבס

הר"ר מרגליות  ן כתבהאב המשיא את בנותיו, וכ

שלא היה להם  כאן ם כן,, וא(הערות על הס"ח סי' ג')

 שו.  שאב, לא ח

 עשו החופות במקומות נפרדים.ו. 
מבאר,  (על הס"ח סי' ג')המשנת אברהם 

מקומות נפרדים  שנישכאשר החופות נעשות ב

החופות  יתכן שעשו אף כאןש, ואין חש

 במקומות נפרדים.  

 ביתומות מותר.ז. 
ח"ב )רבינו הגר"ח פלאג'י בשו"ת לב חיים 

 מותרמדובר ביתומות שכשהעלה  (או"ח סי' כו

 .וייתומות ה אף כאן, וילות חסדיםמשום גמ

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

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

 ועוד 

 לוית ח"ן

 גודל מעלת תורה ותפלה בבין הזמנים!!
ְשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאלֶּה  )לג, א( יִּ

הנה, מתקרבים ימי בין הזמנים, ויש 

מתפוצות ישראל שכבר בימים אלו, פרשת 

"מסעי בני ישראל", יוצאים לבין הזמנים. כאשר 

                                                             
שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן פט, "הנה בדבר  8

לעשות חופת שתי אחיות זו אחר זו, מלשון הרמ"א אה"ע 
סימן ס"ב סעי' ב' שכתב ואין לעשות חופת שתי אחיות 
ביחד, משמע שהוא דוקא ביחד ממש אבל בזא"ז ליכא 
 .קפידא. אבל במרדכי מו"ק דף ח' על הא דאין מערבין"

ימים אלו באים עלולים לפעמים למצוא את 

עצמנו בתהו ילל ישימון ח"ו, על כן מההכרח 

 להקדים ולהתבונן לפני ש'נופלים' לימים ההם... 

יש להדגיש גודל מעלת הלומד תורה וקיום 

 ל"חזהמצוות שלא במקומו  הרגיל, שגילו לנו 

 האלףעה"פ " ד("י' ח) רבה השירים שירבמדרש 

 הלומד ",פריו את לנטרים ומאתיים שלמה לך

 במקומו שלא ,מאתים שכר נוטל במקומו תורה

!! וכותב על זה השערים בתפלה בסוף אלף

 שלאו מסברא ופשיטאוז"ל " )פרק ה' אות ב'(הספר 

 עבודה בכל אלא בך הוא תורה בלימוד דוקא

ועי"ש  -" במקומו שלא ועושה שמקיים ומצוה

 דברים נוספים בהאי ענינא.

 המנחה...לתכנן את 
כאן נוכל להעתיק רק גרגיר אחד מתוך 

)פרקי הדברים המאירים של השערים בתפלה 

, והרוצה להבין היסוד במילואו ישמח סיום פרק ו'(

 לשאוב המים ממקורם, וז"ל:

 יוילד עם הזמנים בין נוסע תורה בן אדם

 ומתכונן חפציו אוסף וחצי חמש בשעה ,לים

 לפתע והנה ,הביתה הנוסע לאוטובוס לעלות

 שהשקיעה ונזכר בשעון מתבונן הוא לשש ברבע

 מיד !מנחה התפלל לא עדיין והוא שש בשעה

 ,בחול ידיו משפשף ץארה על חפציו את מניח

 וכי ,ונחשוב בא .עשרה שמונה להתפלל ונעמד

 גם ומה ?בכוונה כך להתפלל במציאות אפשר

 אם שבעצם נזכר להתפלל שעמד רגע שבאותו

 !לו יברח שהאוטובוס חשש יש יזדרז לא

 לדוגמא ,הזמן סוף שקודם ?לזה העצה ומהי

 את לתכנן יתחיל אז כבר וחצי ארבע בשעה

 זמן לו ויש המים בתוך הוא אם ואפילו ,המנחה

 אודות לחשוב ,שונפ כאות מחשבות לחשוב

 בבית מנחה שלהתפלל שמבין וכיון ,תפילתו

 להתפלל יצטרך ומסתמא ,יוכל לא כבר כנסת

 שהרי לעצמו יחשוב ,בצד מקום זהבאי מנחה

 זה מקום ואולי ,מיוחדת מאד תפילה לפניו

 ,מעולם אדם שם התפלל לא עדיין בו שיעמוד

 יודע ומי ,בשמים חדש שער פתח כאילו ונמצא

 עצם וגם !וז תפילה תעלה קדושה ניצוצות כמה

 ,אחרת בחינה בה יש יום בכל הרי ,התפילה

 שהיה רצון העת היא זו מנחה תפילת אולי

 מחשבות' וכו' וכו שיתקבלו בקשותיו מעכב

 לפניו העומדת התפילת חשיבות על אמיתיות

 היאך ,עשרה השמונה לתכנן וימשיך ,שעה בעוד

 "!רפאנו"ב יתלהב והיאך ",לנו סלח"ה יאמר

 וכיון "!קולנו שמע"ב יוסיף ומה "!עלינו ברך"וה

 ,בלבו םבל וכדומה אלו מחשבות נכנסו שכבר

 ,יותר מוקדם דקות עשר הים מן יצא ממילא

 הבורח האוטובוס אותו יטריד שלא כדי

 בלא שקט מקום לו ימצא וגם ,בתפילתו

 יגיע סוף סוף כאשר זוא ,בזה ויטרח - מפריעים

 הנפלא ההרגש מתוך הדבר יהיה תפילתו זמן

 אלא בחפזון להתפלל יתכן שלא רק לא השאדרב

 במינה ומיוחדת נדירה חויה לפניו עומדת

 כבר כמותה התפלל שלא מעולה תפילה ויתפלל

! כשבאה לאזניו המית הים ושאון גליו רב זמן

 והבריאה כולה משבחת לפני בוראה.

 א גוטן שבת!

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לשון לימודים
 הנחלת הארץ

ְנֲחלו' לָ  ר 'יִּ ים ֲאשֶּ ת ֵאלֶּה ְשמוֹת ָהֲאָנשִּ כֶּם אֶּ

ן נון  יהוֹֺשַע בִּ ְלָעָזר ַהֵֵֹּהן וִּ ץ. אֶּ  )לד, יז(ָהָארֶּ

כאן נאמר למשה שצורת ירושת נחלות 

בארץ, תיעשה על ידי ראשי השבטים. הם 

 יעמידו כל איש בנחלתו.

אלא שקושי מסוים קיים בלשון הפסוק, 

האומר שהנשיאים 'ינַחלו לכם' את הארץ, מתוך 

מילת 'ינַחלו' משמע כי הנשיאים הם ינחלו את 

הארץ, ופשוט שלא הם נחלו אלא העם, והם רק 

את העם, מדוע איפוא לא נאמר 'אשר  הנחילו

ילו במקום 'אשר  )ביו"ד אחר הח', ובחירי"ק(לכם'  ינחִּ

 ם'?לכ ינַחלו

ביֶּתר פירוש, קיימים בלשון הקדש שבעה 

בניינים, בניינים אלו מתארים את צורת עשיית 

הפעולה. אחד מן הבניינים הוא בנין 'הפעיל', 

כאשר משמעות של בניין 'הפעיל' היא, שלא 

הפוֵעל עשה את הפעולה אלא גרם ו'הפעיל' את 

 האחר לבצע את הפעולה.

 נשוב לפסוק שפתחנו בו, אם הנשיאים

גורמים לבני ישראל לנחול את הארץ, ראוי היה 

ינחילו לכתוב עליהם 'אלא שמות האנשים אשר 

לכם את הארץ'. כיון ש'ינחילו' הוא צורת שורש 

 נח"ל בבניין הפעיל.

 פירוש רש"י: ינחלו בשבילכם
אכן, גם אם נפרש כי הנשיאים הם שיקבלו 

וינחלו את הארץ לעצמם, כפי משמעות המילה 

שה המשך הפסוק, שם נאמר 'אשר ינַחלו, ק

, הנשיאים לא ינחלו לעצמם אלא לכם' -ינחלו 

 לבני ישראל. לכם,

, כי )כאן(כדי לתרץ שאלה זו פירש רש"י 

הנשיאים הם שינחלו ויקבלו את הארץ. אולם 

לא יקבלוה רק למשמרת כדי שיעבירו את 

הנחלה לכל איש מישראל, וכך היה סדר 

וטרופוס לשבטו, ההנחלה: 'כל נשיא ונשיא אפ

ומחלק נחלת השבט למשפחות ולגברים, ובורר 

 לכל אחד ואחד חלק הגון'.

וכדי ליישב את הפסוק שאומר 'ינחלו לכם', 

שמשמעותו שיעבירו את הנחלה לכם, ולא ינחלו 

בעצמם, מפרש רש"י, שבפסוק כאן מילת 'לכם' 



, 9אליכם -אינה מתפרשת במשמעותה הרגילה 

ילכם. הנשיאים הם בשב -אלא כאן כוונתה 

מקבלים את הארץ, אולם הם לא מקבלים את 

 .10הארץ רק 'בשבילכם', כדי לתת אותה לכם

 פירוש האבן עזרא: ינחלו פועל יוצא
דרך אחרת לפירוש הפסוק מצאנו בדברי 

האבן עזרא, הוא מפרש שהשאלה מתחילת 

יקבלו לעצמם,  -בטעות יסודה, אין פירוש ינַחלו 

הינו 'פועל יוצא'. מהו 'פועל מכיון שהפועל נח"ל 

 יוצא'? 

'ַפועל יוצא' בלשון רבותינו בעלי הדקדוק, 

הוא פוַעל של פעולה המתבצעת על ידי הפוֵׁעל 

ומשפיעה על סביבתו של הפוֵׁעל ו'יוצאת' 

חץ,  -על החפץ, ירה  -מתוכו החוצה, כמו שמר 

את השליח, וכדו'. הפכו של 'פועל  -או שלח 

עומד', כמו: עמד שכב או יוצא' הוא 'הפועל ה

ישן וכדו', פעולות שנשארות בעצמו של 

 .11הפוֵעל

וזהו פירושו של האבן עזרא, כי הפוַעל נח"ל, 

 -אינו פעולת הלקיחה העצמית, אלא להיפך 

ההנחלה והנתינה לאחרים. ואם כן בהמשך 

תתפרש מילת לכם לכם' הפסוק, 'ינחלו 

 כמשמעות בשאר מקומות, הם ינחלו ויתנו לכם

 את הארץ הטובה.

מצאנו כאן מחלוקת בפירוש שורש נח"ל, 

האם הוא לקיחה או להיפך נתינה. על פי 

מחלוקת זו נמשכים שני פירושים בפסוק 

)שמות לד,  וְנַחְלָתנו''וסלחת לעוונינו ולחטאתינו 

, ותתננו לך לנחלה ונחלתנו , שם כתב רש"י:ט(

 ...שלא תשרה שכינתך על האומות. כלומר רש"י

פירש שה' 'יקבל' את עם ישראל לנחלה, וזה 

שייך על ידי שלא ישרה שכינתו על האומות. 

ואילו האבן עזרא יפרש כפשוטו, ה' ינחיל ויתן 

 לעם ישראל את נחלתו.

ונזכה במהרה שישיב ה' שיבת ציון, וינחלינו 

את הארץ נחלה ללא מצרים, בגאולה שלמה 

 .המצרים מבין

 א גוטן שבת! 

 

 הרב שמואל בר"י ליפשיץלתגובות: 

 ממעייני הישועה
יציאה לחו"ל לאיסוף כספים עבור 

 נישואי בנו
ם ת ְוהוַֹרְשתֶּ ם ָהָארֶּץ אֶּ יַשְבתֶּ  (נג, לג) ָבה וִּ

הרמב"ן פירש שבפסוק זה נאמרה מצות 

עשה של ישוב ארץ ישראל, שנכלל במצוות 

כיבוש א"י לשבת בתוכה ולא לצאת ממנה. 

                                                             
הְ  9 ם יִּ ר הוא ַחי, ָלכֶּ ש ֲאשֶּ יֶּה כמו )בראשית ט, ג(: ֵָּל רֶּמֶּ

ם. ועוד רב י ָלכֶּ ב ָנַתתִּ ק ֵעשֶּ  ים.ְלָאְכָלה, ְֵּיֶּרֶּ
בגמ' כתובות ק למדו מפסוק זה כמה דיני 'זכיה'  10

 לאחרים.
 וע"ע משנ"ת ב'לשון לימודים' פר' כי תבוא תשע"ה. 11

שאף שאסור לצאת מארץ  (.)יג ז"ע' בגמ ושנינו

 כדי ל"לחו לצאת ישראל, מכל מקום מותר

)ד"ה  שם והתוספות אשה. ולישא תורה ללמוד

 שסובר אחא, דרב השאילתות הביאו דעת ללמוד(

וכל  לצאת מותר קלות שהם אלו מצוות שלצורך

 בעצמם התוספות אבל, מצוות שאר לצורך שכן

 ל"לחו י"מא לצאת שמותר הגמרא, דברי פירשו

 לשאר לא אבל, אשה ולישא ללמוד תורה רק

הביאו  והפוסקים הרשות. לדבר וכל שכן מצוות

)הל' להלכה כדעת התוספות, וכן נפסק ברמב"ם 

. א("ס שעב' סי ד")יווהטושו"ע  מלכים פ"ה ה"ט(

 קיום רק עבור ל"לחו לצאת שמותר והטעם

 אלו שמצוות פירשו התוספות שם, אלו מצוות

 לידי מביא תורה שתלמוד ביותר חשובות

 העולם קיום היא ורביה פריה ומצוות, מעשה

ת " יח( מה )ישעיה כדכתיב בֶּ לֹא תֹהו ְבָרָאה ָלשֶּ

 ". ְיָצָרה

מחלוקת האחרונים אם מותר לצאת 
 לחו"ל אף עבור נישואי בנו

 אם, הסתפקו האחרונים התוספות לשיטת

 אשה לישא כדי רק נאמר ל"לחו היציאה היתר

, ורביה דפריה רבה מצוה מקיים שבזה לעצמו

 אחרת מצוה שהוא לבנו אשה להשיא אבל

והיא מצוה , ורביה לפריה קשורה שאינה

 ל"לחו לצאת לאב להתיר אין אם כן, מדרבנן

 דנאמר או, זה שהוא איסור דאורייתא עבור

 אשה להשיא האב על מוטלת שהמצוה שכיון

 ואינו ל"לחו לצאת יכול אינו בעצמו והבן לבנו

 לצאת לאב להתיר יש ר"פו מצוות לקיים יכול

והפחד יצחק , לעצמו אשה לישא וכמו ל"לחו

 .זאת לאסור מצדד )בספר מעשה רוקם קידושין לא.(

מביא הגר"ח  )ח"ב דף קיא:(ובספר אבות הראש 

פאלאג'י שסובר הגר"מ פיגון להתיר לצאת לחו"ל 

עבור נישואי בנו, ולשיטות שאף במקום שיש 

נכסים האב חייב להשיא לו אשה מכיסו, יש לבן 

להתיר אף במקום שיש לבן, משום מצוה רבה 

שלא תהו בראה לשבת יצרה, ואף שהאב עובר 

על האיסור כדי שיקיים הבן את המצוה. ומוכיח 

)הל' הגר"מ פיגון סברא זו, ממה שפסק הרמב"ם 

במי שחציו עבד וחציו עבד וחציו  עבדים פ"ז ה"ז(

ן את רבו ועושה אותו בן חורין, בן חורין כופי

 את 'תקנתם )מא.(והטעם מפורש במשנה בגיטין 

 אינו שפחה לישא תקנתם, לא עצמו את רבו

 לא והלא יבטל יכול, אינו חורין בת לישא יכול

 )ישעיה שנאמר ורביה לפריה אלא העולם נברא

מפני  אלא יצרה, לשבת בראה תהו לא מה,יח(

 בן אותו ועושה רבו את תיקון העולם כופין

דמיו', ואף שהרב  חצי על שטר וכותב חורין

עובר על איסור דאורייתא של לעולם בהם 

תעבודו, שהוא עשה גמור, כופין את הרב 

לשחררו עבור מצות פו"ר של העבד, ובכל מקום 

אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, כאן 

אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך עבור 

יה ורביה, והוא הדין שמתירים מצוה רבה כפר

לאב לצאת לחו"ל להשיא אשה לבנו כדי שיזכה 

 . . 12בנו במצוה דפו"ר שהיא מצוה רבה

 ד")ח ללב יפה בספר י'פאלאג ח"הגר ומביא

 שבכל שלמעשה מצינו מעשים, א("ס א"סי א"קו

 לצורך ל"לחו ישראל מארץ יוצאים שאנשים יום

 חכמי בידיהם ומחזיקים, והבנות הבנים נישואי

 לצוות צוותא כתב להם לתת ישראל ארץ ורבני

 [.המלצה כתב -] לזה

 יציאה לחו"ל עבור נישואי בן חברו
בדברי הפוסקים שדנו בספק זה נראה 

שספיקו של המעשה רוקם היה רק על האב אי 

שרי ליה לצאת לחו"ל, אבל שליח בעלמא שאינו 

מצווה להשיאו ודאי אסור. וממה שמצינו 

שלח את אליעזר כדי לקדש אשה  שאברהם

ליצחק, אין להוכיח שיכול לצאת כדי שישא 

חבירו אשה, שיש לדחות ששם הדין שונה, מפני 

שעדיין לא נצטוו על יציאה מארץ ישראל ועדיין 

לא נתקדשה הארץ, אבל כשנתקדשה הארץ 

מצדד בעבודת שלמה ]סי' יט[ לאסור, ובשולחן 

ראיה  העזר ]ח"ב דף קלד טו"ג[ כתב שאין

מאליעזר לפי שהיה עבד כנעני ואינו אסור 

 ביציאה מארץ ישראל.

 יציאה לחו"ל עבור נישואי בתו

לגבי יציאת האב לחו"ל לצורך נישואי בתו 

אם אינה יכולה לצאת בעצמה, נראה שמותר 

לאב לצאת לחו"ל, שכשם שמוטל על האב 

להשיא את בנו כך מוטל עליו להשיא את בתו, 

ווה על פריה ורביה, מכל ואף שאין האשה מצ

מקום הדין הוא שהיא רשאית לצאת לחו"ל כדי 

להנשא, וכשם שמוכרין ס"ת כדי לישא אשה 

]כדמשמע בשו"ת חוט המשולש שבסוף שו"ת 

התשב"ץ ח"ד טו"ג סי' לא[, וכיון שהאב חייב 

להשיא את בתו כפי שחייב להשיא את בנו, 

רשאי אף לצאת לחו"ל עבור זה. ומדייק בשו"ת 

יץ אליעזר ]ח"י סי' מא אות ה[ מלשון היפה צ

ללב, שכתב בתוך הדברים 'ומעשים בכל יום, 

דיוצאים מא"י לחו"ל לצורך נישואי בן או בת 

וכו' ', הרי שמשמע מלשונו שנתפשט ההיתר אף 

 לצורך נישואי בת.

 שבת שלום ומבורך!
 

לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 

  'קול ישועה' ג' חלקים

                                                             
ובהמשך דבריו דוחה הגר"מ פיגון ראיה זו, שעל כרחך  12

לא כתבו התוספות סברא זו רק לגבי מי שחציו עבד וחציו 
בן חורין, ששם אם לא ישחרר הרב את העבד אין העבד 

ול לקיים כלל מצות פו"ר, משום דלישא שפחה אינו יכול יכ
וכו' ולכן כופין את רבו לשחררו, ואומרים לאדם חטא כדי 

שיזכה חברך, אבל במצוה להשיא את בנו, אף שהחיוב 
מוטל על האב להשיא אשה לבנו אין כופין אותו על זה, 

ומזה יש להוכיח, שגדר מצוה זו היא כמצוה קיומית שאינו 
בה אך אם יקיים את המצוה יקבל עליה שכר, ואם מחוייב 

כן אין להתיר לאב לצאת לחו"ל עבור זאת. ועיין בספר קול 
ישועה )ח"ג עמ' מז( שהאריך לפלפל בראיה זו, ומה שפירש 

 בזה.



 מסלתה של תורה

ראות עיני מנהיגי הדור גבוהה שבעתיים 
 מראייתנו!

ְשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאלֶּה ר יִּ רֶּץ ָיְצאו ֲאשֶּ  ֵמאֶּ

ם ְצַריִּ ְבאָֹתם מִּ ה ְבַיד ְלצִּ ְכתֹב ְוַאֲהרֹן. מֹשֶּ ה ַויִּ  מֹשֶּ

ת ם אֶּ ם מוָֹצֵאיהֶּ י ַעל ְלַמְסֵעיהֶּ  ְוֵאלֶּה' ה פִּ

ם ם  ַמְסֵעיהֶּ  ב(-)לג, אְלמוָֹצֵאיהֶּ

 מה כוונת התורה בהדגישה יש לשאול

 ?היו ביד משה ואהרן בני ישראלשמסעות 

אלה המסעות שעשו בני  ,אומרת לנו התורה

על  ,ביד משה ואהרןהיו ישראל מיציאת מצרים 

 דעתם ועל כוונתם! 

ויכתב משה את ': ומבארתהתורה  ממשיכה

מסעיהם ואלה  ,'העל פי  מוצאיהם למסעיהם

בתחילה אומרת לנו התורה שמשה  ',למוצאיהם

 ,כתב את מוצאיהם של בני ישראל למסעיהם

אלה  הפך,ולאחר מכן חוזרת התורה ואומרת ל

 ? מה פשר חזרה הפוכה זו, מסעיהם למוצאיהם

ישנן שתי אפשרויות לראות התשובה לכך, ש

יציאה ממקום נתון והגעה למקום אחר. יש 

 ,תכליתעיקר ההיציאה כאפשרות לראות את 

ישנה ו ,ללא קשר עם עצם ההגעה למקום אחר

את עיקר התכלית  לראות ,אפשרות אחרת

 . בהגעה למקום הנרצה

 האמצעי והתכלית
יציאת מצרים היתה עבור כלל ישראל מטרה 

עצומה בפני עצמה, כה משוקעים היו בעבודת 

כך -מצרים, ובצאתם ממצרים היו שמחים כל

והרוחני, עד שלא היה בכוחם בשחרורם, הגשמי 

לראות בכך אמצעי למטרה עוד יותר נעלית, 

 משהב וויכתלהגיע לארץ ישראל, ועל כן נאמר '

מוצא מצביע  ','העל פי את מוצאיהם למסעיהם 

על מקום היציאה, בעוד מסע מצביע על עצם 

 ההליכה לכיוון התכלית. 

תכלית משה רבינו, ידע מפי הגבורה כי 

היא  בגדר מוצא גרידא, אינהם יציאתנו ממצרי

אכן עם  מובילה לתכלית גבוהה עוד יותר!

 ,למוצאיהם""מסעיהם  ישראל מצד עצמם היו

ומכח , היו ממוקדים ביציאה ממצרים

התקשרותם במשה ואהרן ואמונתם בהם ובדבר 

ה' אשר בפיהם, זכו והתכללו עימם בכוונתם 

קראת לאמצעי  שיהיה 'מוצאיהם למסעיהם',

ארץ זבת חלב ודבש, ארץ של הגעתם להתכלית 

בה מראשית שנה ועד אחרית  ה"אאשר עיני 

 . שנה

לכן כתב משה את מוצאיהם למסעיהם. 

פרשה זו, שבסיומו של חומש במדבר, הפרשה 

האחרונה לפני 'משנה תורה', באה ללמדנו את 

שגב מעלתה של ארץ הקודש, ואת הגישה 

, הכללית לחיים, שנדע שעד כמה שנראה גבוה

נדע ונאמין למנהיגים ששתל השם יתברך בדור, 

ונדע כי ראייתם גבוהה משלנו, עד שלעיתים 

בעיניהם זהו אך  –מה שלנו נראה כמטרה 

אמצעי למטרה גבוהה שבעתיים! נסמוך וניסמך 

עליהם, ולאורם ינחנו ה' במעגלי צדק, למען 

 שמו.

 "א גוט'ן שבת!" 

 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 לךמעדני מ
 מסעות החיים של כל אדם

ר ָיְצאו מֵ  ְשָרֵאל ֲאשֶּ רֶּץ ֵאלֶּה ַמְסֵעי ְבֵני יִּ אֶּ

ְכתֹב מ ה ְוַאֲהרֹן. ַויִּ ְבאָֹתם ְבַיד משֶּ ם ְלצִּ ְצַריִּ ה מִּ שֶּ

י ה ם ַעל פִּ ם ְלַמְסֵעיהֶּ ת מוָֹצֵאיהֶּ ְוֵאלֶּה ’ אֶּ

ם  ם ְלמוָֹצֵאיהֶּ  ב(-)לג, אַמְסֵעיהֶּ

ונכתבו המסעות עלינו להבין מדוע נמנו 

שעברו בני ישראל, והלא היו כבר ועברו, 

 ולכאורה אין בזה לימוד למעשה?

ללמדנו שכל הנאה : הסבר ראשון
 שעושה עם חברו יקבל שכר

ונאמרו בזה כמה הסברים כדלקמן. הסבר 

ראשון מבואר במדרש לתרץ על שאלה זו, וז"ל 

: למה זכו ליכתב בתורה כל )במדבר רבה פר' כג, ד(

ות האלו? על שקבלו את ישראל, ועתיד המסע

 )ישעיה לה(הקדוש ברוך הוא ליתן שכרן, דכתיב 

יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת 

פרח תפרח ותגל ערבה וגו' ומה מדבר על שקבל 

ישראל כך, המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו 

על אחת כמה וכמה. הרי שכוונת התורה ללמדנו 

עם הבריאה, שאפילו יתברך ’ כאן הנהגת ה

מדבר שהוא דומם ואין בו דעת ולא תבונה ולא 

רצון, כיון שבני ישראל נהנו וחנו בו, עתיד 

הקב"ה לשלם שכרו ולהפוך את מקומות חנייתם 

למיושבים. ומזה ילמד האדם מוסר, קל וחומר 

אם עושה חסד עם חבירו, עד כמה גדול שכרו 

 על כל פעולה!

 המדבר לכפר לאנשי דור: הסבר שני
עוד כתב מרן החיד"א, בספרו 'פני דוד', 

לבאר טעם פירוט המסעות, שמטרת כתיבתם 

היתה לכפר על דור המדבר, שעל ידי שקוראים 

בכל משך הדורות את המסעות גורמים לדור 

המדבר לצאת מאפלה לאורה ומיגון לשמחה, 

 שמתכפרת להם חטאתם יום יום.

זה עפ"י מה שכתב מהר"ר אליעזר נחמן 

ואה זצ"ל, שכשם שאמרו חז"ל שאם אומרים פ

שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר, כך 

כשמספרים בגנותו מצטער ויש לו כפרה, ולזה 

שנינו ג' מלכים אין להם חלק לעולם הבא, כי 

בספור זה וכיוצא יש להם כפרה, וכן אמרו חז"ל 

'ושם רשעים ירקב', היינו שלא להזכיר 

ם שמם אף לרעה בשמותיהם, מפני שאם מזכירי

 יהיה להם איזה כפרה ואינם כדאים לזה, ע"כ.

מכאן אתה למד, אם למתי המדבר מועיל 

לכפרתם אותו גנאי, למרות שאינם רואים ולא 

מרגישים, אף בחייו כל איזכור של מעשיו 

הרעים, או כל ביזיון או פגיעה שפגעו בו, ידע 

 שמהשמים מכפרים לו עוונותיו.

תפקידו ולתקן להשלים : הסבר שלישי
 יעודו של האדם

כבר כתב המגיד מדובנא, וכן בספרי 

המקובלים ]וכך ביאר הסבא מקלם[, שבהנאות 

 גשמיות, התכלית נגמרת כשבא לתכליתו.

בדרך משל, מי שנוסע למקום פלוני, מתי 

יגיע לתכלית מטרתו? רק כשיגיע לשם, אולם 

הנסיעה לשם לא כלום היא ואם לא בא לשם 

שנסע הרבה זמן אין לנסיעה שום  לבסוף אפילו

ערך. לא כן ברוחניות, כל הכנה והכנה בעבודת 

ה' היא תכלית בפני עצמה אע"פ שלא נגמר 

 לבסוף.

זה הענין שכתבה התורה מסעות בני ישראל, 

להורות כי אע"פ שכל המסעות היה לתכלית 

אחרון לבוא לארץ ישראל, לא תאמר כי הנסיעות 

תורה שלימה היא  הקודמות לא כלום הם, אלא

 וכל נסיעה ונסיעה תכלית בפני עצמה היא.

 הכל בהשגחה
ממה שהתורה מתעדת את מסעות בני 

ישראל במדבר, נלמד על מסעותיו של כלל 

ישראל במשך ההיסטוריה, חורבנות בתי 

המקדש, גירוש ספרד, גזירות ת"ח ות"ט, השואה 

האיומה, וכו', כל אירוע שמתחולל עם ישראל 

וסף, וכן כל יחיד ויחיד המסעות הוא מסע נ

אשר נעשים במהלך חייו הן במעברו מעיר לעיר 

ומדירה לדירה וכדומה, הכל בהשגחה. הקב"ה 

הוא המכין מצעדי גבר אשר יודע תכליתו 

ותפקידו של כל אדם בעולם, והוא מתכנן את 

צעדיו של כל אחד ואחד בשביל שישלים יעודו 

 . ותפקידו

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב ידותביד

 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

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

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

מדוע לא מברכים ברכה על מצות ישוב 
 ארץ ישראל

ם ָבה  יַשְבתֶּ ץ וִּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ  )לג, נג(ְוהוַֹרְשתֶּ

, שהדר )ספר המצוות עשין ד'(דעת הרמב"ן 

בארץ ישראל מקיים בכך מצות עשה מן התורה, 

 מפסוק זה, והורשתם וגו'.

והקשו בספר מרפסין איגרי בפרשתנו, וז"ל: 

מדוע אין מברכים על מצוה זו, כשם שמברכים 

 על כל המצוות?



 נכלל בברכת המזון שמודים על הארץא. 
תירצו שם בשם הרב ישעיה אולמן שליט"א, 

וז"ל: בברכת המזון, בברכת הארץ, כשאנו 

אומרים: "נודה לך וכו'... על שהנחלת לאבותינו 

ארץ חמדה טובה ורחבה", נכללת בכך גם ברכה 

 על הישיבה בארץ.

ב. אין הישיבה בארץ ישראל נראית 
 כקיום מצוה
ו שם בשם הרב חיים הלוי עוד תירצ

שליט"א והרב שרגא רוזנטל שליט"א, וז"ל: יתכן 

שהטעם לכך הוא, מפני שאין הישיבה בארץ 

ישראל נראית כקיום מצוה, וכשם שכותב בעל 

ה"ערוך השלחן" שאין לברך על מצות כיבוד אב 

ואם, מפני שאין זה נראה כקיום מצות ה', אלא 

. כך גם כהתנהגות נורמלית של כל בני האדם

היושב בארץ ישראל, אין ניכר ממעשיו שהוא 

עושה כן מחמת מצות ה', ויתכן שהוא מתגורר 

בארץ, כי רצונו לגור בארץ כל שהיא, ולא לשם 

 מצוה. מסיבה זו, לא נתקנה על כך ברכה.

 ג. אי אפשר לברך עובר לעשייתן
עוד תירצו שם בשם הרב ח.ש. כהן שליט"א, 

שליט"א, שהנה בכל והרב חיים גרינבוים 

המצוות נתקנה הברכה "עובר לעשייתן", ולא 

לאחר מכן. ולגבי מצוה זו של ישיבת הארץ, 

קשה מאד לברך עליה "עובר לעשייתן", שכן, 

אדם שנולד כבר בארץ, ודאי קדם וקיים כבר 

את המצוה, וכבר אינו יכול לברך לאחר קיום 

המצוה. וכמו כן אדם המגיע מחוץ לארץ, אולי 

קשה למצוא את מקום גבולה המדויק של ית

ארץ ישראל שמשם ואילך מקיים את המצוה, 

 .לכן לא נתקנה ברכה על מצוה זו

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

רבינוביץ  הכהן הרה"ג ר' גמליאללתגובות: 

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

 ג"כ, ועוד  החדש' יוסף

 משפטי צדקך

 למי שייכים ערי מקלט
ר ַלַיְרֵדן וְ  ְתנו ֵמֵעבֶּ ים תִּ ָערִּ ֵאת ֵאת ְשלֹש הֶּ

ץ ְֵָּנַען רֶּ ְתנו ְבאֶּ ים תִּ ָערִּ ְקָלט  ,ְשלֹש הֶּ ָעֵרי מִּ

ְהיֶּיָנה )לה, יד(   תִּ

מלבד שש ערי מקלט אלו, גם כל "ערי 

הלויים" היו קולטות את ההורג בשגגה, שנאמר 

במדבר לה, ו(: "את הערים אשר תתנו ללויים )

את שש ערי המקלט אשר תתנו לנוס שמה 

הרוצח, ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר. כל 

הערים אשר תתנו ללויים: ארבעים ושמונה עיר" 

"הקישן הכתוב כולן זו לזו, שיהיו כולן  –

 קולטות". 

ברם, קיימים שני הבדלים בין ששת ערי 

 המקלט לבין שאר ערי הלויים: 

א. שש ערי המקלט קולטות גם כאשר 

הרוצח נכנס לאחת מהן מבלי לדעת שעיר זו 

תשמש לו כמקלט, ואילו ערי הלויים אינן 

קולטות אלא כאשר הרוצח נכנס לאחת מהן 

 בידיעה שעיר זו תשמש לו כמקלט. 

ה באחת משש ערי ב. רוצח המתגורר בדיר

אינו משלם שכר דירה, ואילו רוצח  –המקלט 

משלם  –המתגורר בדירה באחת מערי הלויים 

 שכר דירה. 

אם כן איפוא מתעוררת שאלה למי בעצם 

שייכים ערי המקלט, לשבט לוי אך ניתן רשות 

לרוצחים בשגגה להתגורר שם, או ששייך לשבט 

שנמצא בחלקו וניתן רשות ללוי או לרוצח 

תגורר שם, או אולי שייך לכל כלל ישראל לה

 ואין עליו כלל בעלות?

ונראה נפ"מ בין שלושת הצדדים, הנה לערי 

הלויים נתנו מגרש ושדות, האם גם לערי 

המקלט נתנו? לגבי שאלה זו, הנה מדברי 

הגמרא במכות )יב.( מבואר בפשטות שנתנו להם 

 מגרשים ושדות, 

אמנם נפקא מינה נוספת ישנה, בדין 

שפתחנו בפשטות שבערי מקלט אינו מעלה 

שכר, שלפי האמת אינו דעת כולם, שהרי מצינו 

שנחלקו התנאים )מכות יג.( מעלים היו שכר 

ללוים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר: לא היו 

מעלים להן שכר. ובהסבר מחלוקתם נחלקו 

בשש, דמר  –בגמרא, אמר רב כהנא: מחלוקת 

לכל  –סבר: לכם  לקליטה, ומר –סבר: לכם 

דברי הכל היו  –צרכיכם, אבל בארבעים ושתים 

לכל  –מעלין להם שכר. א"ל רבא: הא ודאי לכם 

 –צרכיכם משמע?! אלא אמר רבא: מחלוקת 

כי  –בארבעים ושתים, דמר סבר: ועליהם תתנו 

כי הנך,  –הנך לקליטה, ומר סבר: ועליהם תתנו 

יכם, מה הנך לכל צרכיכם, אף הני נמי לכל צרכ

 דברי הכל לא היו מעלים להן שכר.  –אבל בשש 

ואם כן אליבא דרב כהנא ניתן להבין שלרבי 

יהודה ערי מקלט שייכים לשבט לוי ולכן 

מעלים להם שכר, ולר' מאיר אינם בעלים יותר 

מהרוצחים ולכן אינו מעלה להם שכר, ולרבא 

ערי המקלט ודאי אינן נחלת שבט לוי ואינו 

וקת היא רק לגבי ערי מעלה שכר, והמחל

 הלויים.

ומצינו לכך התייחסות בספרו של מרן בעל 

ה'אבי עזרי' )פ"ט ה"ד, ד'( שכתב שבזה נחלקו 

הבבלי והירושלמי אם ערי המקלט נתחלקו 

לשבטים והם נתנום ללויים מגזירת הכתוב, ולכן 

הירושלמי סבר שלרבי מאיר שלא התחלקו 

לשיטות לשבטים כלל אלא ניתנו ללויים לדירה, 

שאין מעלים שכר. אך לבבלי השבטים קבלוה 

ונתנוה ללויים ולרוצחים, אך משאר ישראל 

 נוטלים בהם שכר.

אמנם, שאלה זו כבר נידונה ב'אור החיים' 

הקדוש )במדבר לה, ו( ואת הערים וגו' את שש 

ערי המקלט. מכאן משמע כי השש ערי מקלט 

ה הם לגולין ולא ללוים, ומאומרו בפסוק שאחר ז

שאמר כל הערים אשר תתנו ללוים מ"ח משמע 

שלזכות הלוים הם גם הששה. ונראה כי נתכוון 

הכתוב בזה לתת זכות שוה לישראל הגולין 

וללוים שיד כולן שוה, לכן בפסוק ראשון אמר 

זכות לגולין שיהיו שש ערי מקלט להם לדור 

בהם, ובפסוק ב' נתן זכות ללויים, הא למדת, 

של הגולין, ואין הגולין שהם של לויים והם 

מעלין שכר, וכן העלו בסוף הגולין )יג.( לכל 

הסברות, וסובר אני שבן לוי נדחה מפני ישראל 

הגולה אם רבו הרצחנים והוצרכו לשש עיירות 

ידחו הלויים מהם, שהרי הקדים הכתוב זכות 

 לגולין.

  א ליכטיג'ן שבת!

 

הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח  לתגובות:

  צדקך''משפטי 

 מתהלך בג"ן

 שלשת ערי מקלט בעבר הירדן
ר ַלַיְרֵדן וְ  ְתנו ֵמֵעבֶּ ים תִּ ָערִּ ֵאת ֵאת ְשלֹש הֶּ

ְקלָ  ץ ְֵָּנַען ָעֵרי מִּ רֶּ ְתנו ְבאֶּ ים תִּ ָערִּ ט ְשלֹש הֶּ

ְהיֶּיָנה    )לה, יד(תִּ

וברש"י, אף על פי שבארץ כנען תשעה 

שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי, השוה מנין 

ערי מקלט שלהם משום דבגלעד נפישי רוצחים, 

גלעד קרית פועלי און עקובה  )הושע ו, ח(דכתיב 

מדם. וברמב"ן הקשה על זה שהרי אין המקלט 

אלא בשוגגין. ובדרך אחד כתב הרמב"ן שהיתה 

 רוצחים מאז היתה לגוי. אויר ארץ גלעד מגדלת

ויש לציין בזה לדברי הגמרא נדרים כב., 

'עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה 

תרין בני חוזאי בהדיה, קם חד שחטיה לחבריה 

וכו', קא תמה רבי יוחנן מכדי כתיב ונתן ה' לך 

שם לב רגז בבבל כתיב, אמר ליה ההוא שעתא 

היה אויר לא עברינן ירדנא'. הרי שבעבר הירדן 

המקום מסוגל לרציחה. והוא מדוייק בלשון 

הפסוק כאן, את שלש הערים תתנו מעבר לירדן 

דווקא, שכל זמן שלא עברו את הירדן הוא מקום 

המסוגל להיות נפישי רוצחים, ועל כן צריך 

 שיהיו שם שלש ערים לערי מקלט.  

)משלי יז, ובדרך רמז יש לרמז לפי זה בפסוק 

גהה ורוח נכאה תייבש גר"ם,  לב שמח ייטיב כב(

שבארץ ישראל היה מסוגל ללב שמח ההיפך 

מלב רגז, וזה גרם להם שייטיבו דרכם ולא ירבו 

בהם הרוצחים, ורוח נכאה שהיה בעבר הירדן 

תייבש גר"ם ר"ת גד ראובן מנשה, היינו אותם 

השבטים שהיו בעבר הירדן שבמקומם היה לב 

 רגז.

שלשת ערי ובפרשת ואתחנן מנה הכתוב את 

בצר את  )דברים ד, מג(המקלט שבעבר הירדן 

 ראמת בגלעדלראובני ואת  במדבר בארץ המישר



 )כ, ז(למנשי. ובספר יהושע גולן בבשן לגדי ואת 

מנה הכתוב את שלשת ערי המקלט שבארץ 

ואת  בהר נפתליבגליל  קדשויקדישו את  ישראל:

חברון ואת קרית ארבע היא  שכם בהר אפרים

. ועיין מכות ט: ששלש ערים אלו היו בהר יהודה

מכוונים כנגד אלו. וכאשר נבוא לחשבון נראה 

ששמות הערים המכוונות זה נגד זה עולים 

באותו חשבון זה לעומת זה, כי 'בצר במדבר 

בארץ המישר, ראמת בגלעד, גולן בבשן' עולה 

מכוון כמנין 'קדש בהר נפתלי, שכם בהר 

נא דדין אפרים, חברון בהר יהודה'. חושב

 כחושבנא דדין.

 זה לעומת זה
וי"ל במה שדווקא שלשה ערים אלו, 'קדש, 

שכם, וחברון' היו כנגד שלשת הערים של ראובן 

גד וחצי שבט מנשה. דהנה בטעם שאלו 

השבטים ראובן וגד וחצי שבט המנשה לא נכנסו 

)ספר הליקוטים פרשת לארץ ישראל, אי' מהאריז"ל 

כנסו לארץ לא נ מנשהשחצי שבט ה מטות(

ישראל, מפני שמנשה היה בת אסנת שהיתה בת 

פוטיפרע, ועל כן חצי השבט המתייחס אל יוסף 

היו יכולים ליכנס לארץ ישראל, וחצי השבט 

המתייחסים אל פוטיפרע לא היו רשאים ליכנס 

לארץ ישראל, ואילו אפרים התייחס לגמרי 

. וכן מבואר שם שבני ראובן וגד 13ליוסף עיי"ש

לארץ ישראל כי בשעה שבא יעקב על  לא נכנסו

לאה היה סבור שהוא רחל, וכן כשבא על זלפה 

לא ידע שהוא זלפה וסבר שהוא לאה. וכן האריך 

בזה במגלה עמוקות פרשת מטות וביאר שם 

דהיינו חשש בני תמורה המבואר בנדרים כ:. 

 . (או"ח סימן ר"מ ס"ק ט)ועיין מגן אברהם 

ה פגם ביחוסם וביאור הענין דכיון שהיה איז

לא היו יכולים ליכנס לארץ ישראל, כי אין 

הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות 

. וכן על בני )קידושין ע:(מיוחסות שבישראל 

תמורה אין השראת השכינה כראוי, כמבואר 

בנדרים שם וברש"י יבמות מב. ד"ה ולזרעך, 

ודו"ק, וארץ ישראל הוא מקום השראת השכינה. 

קא בחלקם ערי מקלט, דאי' ועל כן היה דוו

ברש"י בפרשתן שהרוצח היה צריך להיות בערי 

מקלט עד מות הכהן הגדול, שהכהן גדול בא 

להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, 

והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל. ונמצא 

                                                             
ויש לבאר בזה הגמרא בבבא בתרא קיח. אמר להו  13

)יהושע לבני מנשה  שקיבלו חלקם בארץ ישראל, עיי"ש( 
עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע,  לכו והחבאו

אמרו ליה אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא. 
ויש לדקדק וכי לא ידע יהושע דבר זה, והלא הוא עצמו 

היה מזרעא דיוסף. אלא שהיה סבור שבני מנשה 
מתייחסים אל אסנת וממילא אין להם כח זה שלא תשלוט 

שקיבלו חלקם  בהם עין הרע, והוצרכו לומר שמ"מ הם
בארץ ישראל שפיר נחשבים מזרעא דיוסף. ועיין גם 

במדרש )ילקוט שופטים רמז סד( ששבט מנשה לא היו 
באבני האפוד, והיינו שאף שהיה שמו של יוסף באבני 

האפוד, לא התייחסו אחריו רק שבט אפרים ולא כל שבט 
  מנשה.

שרציחה והשראת השכינה הם שני דברים 

שאינם באים כאחד. ועל כן באותם שלש ערים 

השראת השכינה כל כך, היה עלול  שלא היה

 יותר לרציחה.

ולעומת זה מצאנו בשלשה שהיו זהירים 

בעניני עריות כדבעי, ומשום כך נתייחד בהם 

השראת השכינה. והוא מה דאיתא במדרש 

שלשה הם שברחו מן העבירה  )ויקרא רבה כג, י(

ושתף הקדוש ברוך הוא שמו עמהם, ואלו הן 

מקום קבורתו של יוסף ויעל ופלטי, עיי"ש. ו

, ומקומה של יעל היה בעיר שכםיוסף היה ב

וחבר הקיני  )ד, יא(, כדאי' בשופטים קדש נפתלי

נפרד מקין וגו' ויט אהלו עד אלון בצעננים אשר 

את קדש, הוא קדש נפתלי עיי"ש, ויעל היה 

אשת חבר הקיני, ושם בעיר קדש היה מעשה 

זה שהעיד עליה הקב"ה שברחה מן העבירה, 

 "ש. עיי

ומעשה פלטי בן ליש היה שלא נגע במיכל 

בת שאול עד שהחזירו אותה אל דוד המלך 

בחברון, ואז היה בוכה על מצוה שהלכה מידו 

ושהיה כובש את יצרו כדאי' בסנהדרין יט:. 

. נמצא 14ונמצא שבחברון דווקא נתעורר זכות זה

ששלש ערים אלו שכם חברון וקדש הם כנגד 

שעליהם נתייחדה השראת יוסף פלטי ויעל, 

. השכינה והוא כנגד הפגם שבראובן גד ומנשה

 א גוט'ן שבת!

 

  בוים )מאנסי( צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

עבור אלו מטרות מותר לצאת מארץ 
 ישראל?

ם ָבה )לג יַשְבתֶּ ץ וִּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ  , נג(ְוהוַֹרְשתֶּ

האם מותר לצאת מהארץ לצורך תפילה על 

צדיקים? ולצורך פרנסה, האם מותר לעזוב קברי 

את הארץ לצמיתות? ומה דינו של אדם שיש לו 

פרנסה בדוחק ובחו"ל יכול להתפרנס יותר 

ברווח, מותר לו לעזוב את הארץ? האם מותר 

לצאת מהארץ לצורך ביקורי קרובים? והאם 

מותר לצאת כדי להשתתף בשמחות 

משפחתיות? ומה דין תלמיד המבקש ליסוע 

 בו המתגורר בחו"ל?לר

                                                             
ופלטי בן ליש היה מעיר גלים כמבואר בספר שמואל א  14
, מד. ובמלבי"ם ישעיה י, ל כתב ד'גלים' היה בחלק כה

יהודה, וכן משמע ברש"י שם. ומציין המלבי"ם ליהושע ט"ו 
נ"ט, ובאמת לא כתוב שם העיר גלים, ובספר אוצר ערכי 

התורה )ערך בת גלים( ביאר כוונתו שהיתה בנחלת יהודה 
שבחבל הר חברון הצפוני ששם ביהושע נמנו ערים אלו, 

ארץ עמ' קכט הביא שבתרגום השבעים מנו ובתבואות ה
את העיר גלים בין הערים שליד חברון. ועיין סנהדרין צד: 

שדרשו על שם העיר גלים, בת גלים, בתו של אברהם 
יצחק ויעקב שעשו מצות כגלי הים. וא"ש דהוא בחבל הר 

חברון ששם קבורים האבות. ולפי זה היה פלטי בן ליש 
 המפרשים הוא מערי בנימין. מעיר חברון. אמנם לדעת רוב

אדם שמתגורר בחו"ל ואין בכוונתו להתגורר 

בקביעות בארץ ישראל, האם יש לו מצווה לבוא 

לביקור בארץ? ומי שנמצא בארץ, ואינו מתכוון 

 לשם מצווה, האם זוכה במצווה זו ללא כוונה?

 מעלת מצוות ישוב ארץ ישראל
מצווה זו שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, 

לארץ, אפילו עושה הכל לכבוד ה' והדר בחוצה 

יתברך, אין הטהרה שלמה. והרי זו מצווה 

. וי"א שמצווה 15דאורייתא הנוהגת גם בזמן הזה

. וקדושת ארץ ישראל אינה 16זו היא מדרבנן

. ויש אומרים שאם חושש שלא 17בטלה לעולם

יוכל לקיים מצוות התלויות אינו חייב לעלות 

רק הגיע . ואפילו מי שאינו גר בה, ו18לארץ

לביקור בארץ ומהלך בה ארבע אמות, זוכה לחיי 

העולם הבא. אמנם עיקר המצווה אינו מקיים 

. והיא מצווה חביבה 19אלא אם גר בארץ ישראל

מאוד, וגדולי החכמים היו מנשקים תחומי ארץ 

ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלים על עפרה 

. ומצווה זו נוהגת 20מחביבות הארץ הקדושה

, שמי 22. וכתב הירושלמי21שיםבאנשים ובנ

שיצא מארץ ישראל לחו"ל, הרי הוא כמי שהניח 

חיק אמו וחיבק חיק נכריה. וישיבת ארץ 

. ואף 23ישראל, יש בה סגולה לזכות לפריה ורביה

יש מצווה ליתן צדקה לעניי ארץ ישראל, יותר 

 .24מלשאר עניי העולם

 מצוות ישוב הארץ וכוונת המצווה
כל הבונה בית בארץ ישראל, או קונה בה 

בית, מקיים מצוות ישוב הארץ. והתירו אמירה 

לעכו"ם בשבת כדי לקנות בית בארץ ישראל, 

 כיון שהוא מצווה גדולה מאוד. 

כיון שמצוות דאורייתא צריכות כוונה, וי"א 

. ובפרט 25שאף מצוות דרבנן צריכות כוונה

                                                             
רמב"ן על פרשת אחרי מות, פרק י"ח פסוק כ"ה, עיי"ש  15

שהאריך הרבה בזה. ובספר המצוות להרמב"ן מצות עשה ד' 
וכ"פ מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' כ"ח  כתב שהיא מצווה דאוריתא.

 ותשב"ץ ח"ג סי' רפ"ח.
 דעת הרמב"ם. ועיי' פאת השולחן סי' א. 16
 שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ד. 17
תוס' כתובות ק"י ע"ב ד"ה הוא אומר לעלות. והאידנא  18

המצוות התלויות בארץ ומצויות בין אלו שאינם עובדי 
אדמה, אינם אלא תרומות ומעשרות, ערלה, ושביעית. והנה, 

תרו"מ כל אחד יכול להפריש לעצמו. ושביעית אינו אלא 
מאכילת פירות  אחת לשבע שנים. וערלה אפשר להמנע

המצויין בהם ערלה. וצ"ע אם אפשר לסמוך האידנא על 
היתר זה. ועוד צ"ע אם יש מקום להחמיר שלא לסמוך על 

כשרויות מהודרות, בשביל להקל במצוות ישוב הארץ. 
ופשיטא שאותם האנשים שבחו"ל סומכים על כשרויות 

שונות בכל ענייניהם, אין להם מקום לסמוך על היתר זה 
ועי' שו"ת מבי"ט ח"א סי' יד מצוות ישוב הארץ. ולהפס

רמ"ה וח"ג סי' קל"א ובכנה"ג אהע"ז סי' ע"ה הגהות ב"י 
 אות כ"ה. ועיי' באג"מ אהע"ז א' סי' ק"ב.

רמב"ם מלכים פ"ה הי"א. ועיי' מהרי"ט ח"ב סי' כ"ח.  19
 ושו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' קכ"ח.

 רמב"ם שם הלכה י'. 20
 ת.כ"כ הר"ן בסוף כתובו 21
 מועד קטן פ"ג ה"א. 22
 יבמות ס"ד ע"א ובראשונים שם. 23
 שו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף ג'. 24
 .שדי חמד מערכת מ כלל סא 25



ו במקום שלא מוכח מעשיית המצווה שכוונת

, על כן כל אדם הדר בארץ ישראל 26לשם מצווה

או מי שבא לבקר בארץ ישראל, יש לו לכוון 

לשם מצוות ישיבה בארץ. וכן הקונה בית, או 

בונה בית, וכן מי שמוסיף עוד על ביתו, יכוון 

 .27לשם מצוות ישוב הארץ

 מטרה מותר לצאת מהארץ? ולאיז
אסור לצאת מהארץ שלא לצורך גדול. ומותר 

כדי ללמוד תורה, או לישא אשה. יש  לצאת

מתירים לצאת לשאר מצוות, ויש אוסרים. וכן 

, ואם רבו בחו"ל 28מותר לצאת לכיבוד אב ואם

. ומותר לצאת לצורך 29מותר לו לצאת אליו

פרנסה. וגם מי שיש לו פרנסה, מותר לו לצאת 

לתוספת הרווחה. ולכל אלו אסור לצאת 

אלא אם  להשתקע בחוצה לארץ, רק לזמן קצר,

מותר לו לגור בחוצה  –כן אין לו כלל פרנסה 

. ומידת חסידות שלא לצאת מהארץ גם 30לארץ

 . 31אם יש רעב בארץ

וכן מותר לצאת לשמחות משפחתיות, ואסור 

. ויציאה לקברי 32לצאת לטייל בחוצה לארץ

. ויש 33צדיקים, יש אומרים שהוא מצווה ומותר

אומרים שאין לצאת לקברי צדיקים, כיון 

שהצדיקים הראשונים הקבורים בארץ אין 

כדוגמתם בחוצה לארץ, וגם אפשר שאין כל 

מצוה להשתטח על קברי צדיקים. ומכל מקום 

אם יוצא לקברי אבותיו או רבותיו, ודאי יש 

להקל. ופשוט שמותר לצאת לקברי צדיקים 

  .34לצורך קופת צדקה

 , שלום שבת בברכת

 דוידזון אליעזר הרב
 

 ובית כולל אליעזר דוידזון, ראשהרב  לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה
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 משנה ברורה סי' ס' סק"י. 26
ואף כל המסייע יש לו לכוון לקיים מצוות ישוב ארץ  27

ישראל. וכן כל החותם לשכנו על אישורי בניה מקיים 
 המצווה.

 גמ' קידושין לא: 28
כבוד רבו עדיף על כבוד אביו. ואמנם יש לדון מהו גדר  29

רבו, ופעמים שיש לאדם רב שאינו לומד ממנו תורה. ומ"מ 
אם מקבל ממנו תוספת יראת שמים, ודאי הוא מצווה 

 ומותר לצאת לצורך זה.
רמב"ם מלכים פ"ה ה"ט, תוס' עבודה זרה י"ג ע"א ד"ה  30

שם מחלוקת בדין  ללמוד. ותוס' ובכורות כ"ט ע"א. ונתבאר
 שאר מצוות.

 רמב"ם שם. 31
משנה ברורה סי' תקל"א סקי"ד כתב שמותר לצאת  32

לראות פני חבירו, ומסתבר שקל וחומר שיהיה מותר יציאה 
מהארץ לשמחה משפחתית, וכ"כ בטור או"ח סו"ס רמ"ח. 

וכתב המ"ב ע"פ השו"ע שם, שאסור לצאת כדי לטייל 
בחו"ל. ובמנחת יצחק ח"ג סי' כ"ו הסתפק אם מותר לצאת 

ומוכח דס"ל כיבוד אב ואם, לביקור משפחתי כשאינו 
 למעשה להתיר יציאה לשאר מצוות.

 שדי חמד אות א' מערכת ארץ ישראל. 33
 כשם שמותר לצאת כדי לאסוף מעות צדקה. 34

 פרחים לתורה
גם בימי בין המצרים, אין אבלות בשבת 

 כי אז השכינה שורה בתוכנו! –
ְגבול ֵקְדָמה )לד, י( ם לִּ ם ָלכֶּ יתֶּ ְתַאוִּ  ְוהִּ

בעל התפארת שלמה מראדומסק, מפרש את 

המילה "והתאויתם", מלשון תאוה ]רש"י פירשו 

לשון הסבה ונטיה, כמו 'תתאו לכם הר ההר'[. 

ומבאר שבא הכתוב ללמדנו כי טוב לאדם שיש 

לו תאוה ללכת בדרך הישר, ולכן מצפה 

שהגאולה תהיה בקרוב. חכמינו )סוכה מא.( 

יון היא דורש למדו מהפסוק )ירמיהו ל, יז( "צ

אין לה", שצריך לדרוש את ציון, בניינה, 

תקומתה וגאולתה. מבאר התפארת שלמה 

שכוונתם שצריך לדרוש ולבקש לפני ה' על ציון 

 בית חיינו. 

 סוד המקדש וסוד השבת 
אבל בשבת, אין אבילות על חורבן הבית. 

ולכן אנו מזמרים בזמירות השבת "אוהבי ה' 

ביום השבת שישו המחכים בבנין אריאל 

ושמחו". ואכן דרשו חכמינו "יכול יהא בנין 

המקדש דוחה שבת, תלמוד לומר אך את 

שבתותי תשמורו" )מובא ברש"י, שמות לג, יא(. 

מבאר התפארת שלמה: עיקר מעלת המקדש 

היא שתשרה שכינה בישראל. ביום השבת, 

השכינה שורה בתוכנו, למרות שאנחנו בגלות. 

לשון מיעוט,  –ילה "אך" ולכן דרשו זאת מהמ

כלומר גם כשישראל בגלות במדרגה נמוכה, 

 מכל מקום בשבת שורה עמנו השכינה.

והנה חז"ל )תענית ל:( למדונו: כל המתאבל 

על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אם מחמת 

כובד הגלות ועול הפרנסה אנו חשובים כאנוסים 

במה שאיננו מתאבלים כראוי על החורבן, ואונס 

נא פטריה מן העונש, אך כבר כתב הר"ן רחמ

)קדושין פרק שלישי( שגם כשהאחד אנוס, אין 

לחייב בגלל זה את האחר שכנגדו. אם כן יקשה, 

במה יזכה האדם לראות בבנין ירושלים 

ובנחמתה, אם אינו מתאבל עליה? וכי 'חייב' 

 הקב"ה לנחמנו ולה ראותנו בבניינה?

ל ידח נותן לנו התפארת שלמה עצה לכך, לב

ממנו נדח: לקיים מאמר חז"ל "המענג את השבת 

נותנים לו נחלה בלי מצרים" )שבת קיח.(. כי 

המענג את השבת, מראה שהוא מאמין 

שהשכינה שורה בישראל בשבת, ומגיעה לו 

 .35באמת נחלה בלי מצרים

 

                                                             
כדי לבחון אם האדם מענג את עצמו או מענג את  35

השבת, יראה שלא יכעס אם חסר משהו ממה שציפה 
שבת שיגישו לו בסעודת השבת, כי כעסו פוגם בעונג ה

)ומראה שדואג רק לכריסו...(. כמו כן, יכניס אורחים 
מחוסרי ממון שאין להם מה לאכול, ויתן להם כל טוב 

בשבת, למרות שלא תמיד הוא מתענג לשבת במחיצתם, אך 
 זהו עונג השבת.

 והראנו בנחמת ציון עירך
לכן בתפלת "רצה והחליצנו" הנאמרת ביום 

"שלא תהא צרה ויגון השבת, אנו אומרים: 

והראנו ה' אלקינו  –ואנחה ביום מנוחתנו 

בנחמת ציון עירך ובבנין ירושלים עיר קדשך". 

כי אם אנו פונים מכל צרה ויגון ביום השבת, 

על ידי זה נזכה לראות בנחמת ציון ובבנין 

 ירושלים.

מאותה הסיבה, אנו מסמיכים ]לפי נוסח 

עלינו ספרד[ את המילים "הפורש סוכת שלום 

ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים", לפסוקי 

"ושמרו בני ישראל את השבת", כי על ידי 

שמירת השבת ועינוגה בדרך הנכונה והראויה, 

 יפרוס ה' שלום עלינו ועל ירושלים.

יתן ה' שנשכיל לדעת איך לענג את השבת, 

ונזכה עוד השנה לראות בנחמת ציון עירך 

 ובבנין ירושלים עיר קדשך!

 שלום ומבורך! שבת

 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 צירופי אותיות
מהקשיים והנפילות מתעוררים, 

 מתחדשים, ומתעלים מדרגה לדרגה 
ר ָיְצאו ֵאלֶּה  ְשָרֵאל ֲאשֶּ ץ  ַמְסֵעי ְבֵני יִּ רֶּ ֵמאֶּ

  )במדבר לג( צריםמִּ 

 ואידך  –תרין במסורה דין 

ר  ֵאלֶּה ְשָרֵאל ֲאשֶּ יָך יִּ ֱעלוךָ ֱאלֹהֶּ ץ  הֶּ רֶּ ֵמאֶּ

צְ    (שמות לב) ריםמִּ

ששני פסוקים  ונראה לפרש ,וצריך ביאור

אלו נלמד מהם יסוד גדול, שהקשיים והנפילות 

 גם הם לטובה ואם יזכה יצא מהם בשלל רב.

 עגל חטא' ובגימ מסע' בגימ ענן ל דרך:ע

 מרגליות'  בגימ מצרים מארץ התיבות – הזהב

 .גליות מר צירוף הוא ומרגליות – טובה

, באופן נפלא, הבט נא וראהביאור הדברים 

 באספקלריא הרחב 

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

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

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

 קרסים
 פרק א' –החיבור הפנימי לשבת קודש 

ומתאחדת ה אכסוף נועם שבת, המתאמת -"י

 בסגולתך.

כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשם תערוג 

 לקבל נועם שבת המתאחדת בשם קדשך.

השבת נועם הנשמות, והשביעי עונג הרוחות, 

 ועדן הנפשות להתעדן באהבתך וביראתך"

וד גדול יש בשבת, בה מתענגים ומתעדנים ס

נשמות ישראל. מהו אותו הסוד הגדול, מהי 

 ל כך?מהות השבת הנשגבת כ



בטעם המצוה כתב בספר החינוך: "משרשי 

מצוה זו לקבוע בנפשותינו אמונת חידוש העולם, 

ונזכור ביום אחד בכל שבוע ושבוע שהעולם 

 נברא בששה ימים ובשביעי לא נברא דבר...".

הנפש שואלת: האם על זה בלבד אמר 

שבת  –רבי אהרן הגדול מקרלין  –הפייטן 

 קודש נפשי חולת אהבתך?

נים עמוקים, רבים ונשגבים ביותר עניי

טמונים להם ביום השבת. לשגב מעלת השבת 

שורשים איתנים בתורה ובדברי חז"ל אשר 

בכוחם לחבר ולקרב כל יהודי לנועם קדושת 

 ואור השבת.

ואין המדובר על עניינים נשגבים הידועים 

רק לאנשים הגדולים אשר בארץ המה, עניינים 

אליהם, אלא לפשט שלא כל אדם יכול להתחבר 

 מהות יום השבת על פי תורה ודברי חז"ל.

 מתנה טובה –השבת 
בגמרא מובא מברייתא: "לדעת כי אני ה' 

אמר לו הקב"ה  –מקדשכם )שמות לא, יג( 

למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 

שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם" 

 )שבת י:(.  

מצינו כזאת באחד והדברים מתמיהים, האם 

מכל מצוות התורה? וכי מצינו לשון כזו של 

'מתנה טובה שיש לי בבית גנזי'? הלא כל 

התורה גנוזה טמונה היתה אצל הקב"ה, מהי אם 

 כן המתנה המיוחדת במצוות השבת?

 יום ברכה וקדושה –יום השבת 
בספרי חסידות ואגדה ביאורים רחבים על 

את הדבר  העניין, ובדרך הפשט ניתן להמשיל

 לקרב הדברים לשכל. למה הדבר דומה? 

למלך בשר ודם אשר עשה מלחמה גדולה 

את המדינה השוכנת בסמוך אליו, חדשים 

ושנים ארוכות נלחמו הוא וחיילותיו על 

השליטה בכל המדינה, עיירות וכפרים רבים 

נכנסו תחת שלטונו. עד שהגיע היום המיוחל בו 

כל הארץ  הצליח לכבוש את כל המדינה ותהי

 בידו, ומלכותו בכל המדינה משלה. 

ויעש המלך משתה גדול מאד באותו היום, 

ומאז בכל שנה ושנה היה עושה את אותו היום 

יום של משתה ושמחה, הנחות למדינות היה 

עושה, ויתן משאת כיד המלך. אסירים חוננו 

ועניים התעשרו, והיה זה יום גדול בממלכה, 

 שבים.יום של שפע ואור לכל התו

להבדיל ולהמשיל, מלך מלכי המלכים 

הקב"ה ברא את העולם בששת ימים, וביום 

השביעי כאשר נשלמו כל מלאכת שמים והארץ 

עשאו יום גדול ומבורך, ביום ההוא יש ברכה 

לכל העולם, וכלשון הכתוב בסוף מלאכת שמים 

וארץ: ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל 

 וגו', אשר עשהאלקים ביום השביעי מלאכתו 

ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי 

בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים 

  לעשות.

תוספת  –ומבאר באבן עזרא: "פירוש ברכה 

טובה...". וכן בחזקוני מבאר: "ויברך אלוקים את 

שבו העולם היה מלא כל טוב  –יום השביעי 

 וברכה ושובע".

ככתוב "וה'  לשון ברכה הוא שפע ממרומים.

ברך את אברהם בכל", כך השי"ת בירך את יום 

השביעי, שיהא יום של שפע, יום של ברכה, יום 

 של נתינה ממרומים. 

היוצא מכל זה כי אכן אינה דומה מצות 

השבת לכל המצוות כלל וכלל, הרבה לפני 

שנצטוו ישראל על שמירת השבת, כבר היתה 

יום מציאות השבת קיימת, מעת שבירך ה' את 

 השביעי וקידשו.

השבת היא מציאות של יום ששבת בו 

הקב"ה ממלאכתו, ומיום זה נעשתה השבת ליום 

גדול שכולו ברכה ושפע, יום מיוחד ומקודש 

 מכל הימים.

לאור זאת נבוא להבנה בדברי הגמרא. 

בהגיע עם ישראל למרה, אמר הקב"ה למשה 

"מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני 

תנה לישראל, לך והודיעם", כי אכן חפץ לי

מציאותה של השבת אינה רק ציווי לעם ישראל, 

זכר למאורע שחוו ישראל, השבת זהו יום מיוחד 

מאוד אצל הקב"ה מקדמת דנא, והקב"ה שיתף 

 את עם ישראל ביומו הגדול, ונתן להם מתנה זו.

המשך בע"ה בפרקים הבאים. "מסכת שבת" 

ָה.גדולה וקדושה היא, בודאי ל   א ניגע בְקֵצה ָקצֶּ

 

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

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 ושיכרושתו 

 מיתת אהרן באמצע המסעות
ְקֵצה אֶּ  ָקֵדש ַוַיֲחנו ְבהֹר ָהָהר בִּ ְסעו מִּ ץ ַויִּ רֶּ

ל הֹר ָהָהר ַעל פִּ  י ה' ֱאדוֹם. ַוַיַעל ַאֲהרֹן ַהֵֵֹּהן אֶּ

שְ  ים ְלֵצאת ְבֵני יִּ ְשַנת ָהַאְרָבעִּ ָרֵאל ַוָיָמת ָשם בִּ

ָחד  י ְבאֶּ ישִּ ם ַבחֹדֶּש ַהֲחמִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶּ ֵמאֶּ

ים וְמַאת שָ  ַלחֹדֶּש. ְשרִּ ן ָשלֹש ְועֶּ ָנה ְוַאֲהרֹן בֶּ

ְך עֲ  ְבמֹתוֹ ְבהֹר ָהָהר. )ס( לֶּ י מֶּ ְשַמע ַהְֵַּנֲענִּ ָרד ַויִּ

רֶּץ ְֵָּנַען ְבבֹא ְבֵני ְוהוא יֵֹשב ַבנֶּ  גֶּב ְבאֶּ

ְשָרֵאל. ְסעו ֵמהֹר ָהָהר ַוַיֲחנו ְבַצְלמָֹנה. ויס יִּ עו ַויִּ

 מט(-וגו' )לג, לז

כל הרואה את פירוט המסעות מתפלא: הרי 

התורה מקצרת וכמעט לא מפרטת את 

המאורעות שבכל מסע, ולמה דווקא במיתת 

וקים אהרן מקדישה התורה הקדושה שלושה פס

באמצע המסעות, ומפרטת התאריך המדויק 

]היאהרצייט המפורש היחיד בכל התורה. שאף 

חל תמיד בזמן קריאתו..[ וגילו של אהרן במותו, 

ומפסיקה בהפסקת פרשה סתומה ]אף 

שהמסעות מכוונות לשם מ"ב ואין להפסיק 

ביניהם[, ועוד פסוק על המלחמה ]המפורטת 

הרן, ורק אז כבר בפרשת חוקת[ בעקבות מיתת א

חוזרת למסעות. הלוא דבר הוא, ולא מצאתי 

 במפרשים הסבר לזה.

 ענני כבוד
האור החיים הקדוש מפרש 'אלה מסעי' 

שאין כמסעות אלה בכל העולם, בסוד שלימות 

מחברת הכללות ומחברת הפרטות, קדושה 

וישראל והתורה' עיי"ש. השכינה השלמה היא 

כתוב מיד בצאתם ממצרים בתחלת פרשת בשלח 

ם יוָֹמם ְבעַ  ְפֵניהֶּ ֺסֵּוֹת כו' ַוה' הֵֹלְך לִּ ְסעו מִּ מוד 'ַויִּ

ְך ְוַלְיָלה ְבַעמוד ֵאש ְלָהאִּ  רֶּ ם ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהדֶּ יר ָלהֶּ

ָעָנן י יש ַעמוד הֶּ ת יוָֹמם ָוָלְיָלה. לֹא ָימִּ וָֹמם ָללֶּכֶּ

ְפֵני ָהָעם.' מֺסֵּות ]ש נקרא ְוַעמוד ָהֵאש ָלְיָלה לִּ

תמיד נסעו  –[ 36על שם ענני הכבוד שקבלו שם

וחנו רק לפי עמוד הענן, ובלא זה אין המעלה 

המיוחדת של מסעות אלה. ולכן פשוט שכשמת 

אהרן הכהן ונסתלקו ענני הכבוד ]שהיו בזכותו[ 

נפסק כל סדר המסעות כי בלי ענני הכבוד אין 

'אלה מסעי'. ותאריך פטירתו וגילוֹ הם חלק של 

ר מסעי ענני הכבוד. וכשחזרו ענני הכבוד סיפו

בזכות משה מתחיל עוד חלק של סדר אלה 

 מסעי.

 חזרו שבעה או שמונה
, 37וענין וישמע הכנעני מלך ערד פירש רש"י

כאן לימדך שמיתת אהרן היא השמועה  

שנסתלקו ענני כבוד, וכסבור שנתנה רשות 

להילחם בישראל, לפיכך חזר וכתבה'. ומלחמה זו 

הסיבה לחזרתם שבע מסעות כדברי רש"י היתה 

'כיון שמת אהרן ובאה עליהם   38בפרשת חוקת

מלחמה זו, חזרו לאחוריהם כו' שבע מסעות, 

שנאמר ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן 

מוסרה שם מת אהרן, וכי במוסרה מת והלא 

בהר ההר מת, אלא שם חזרו והתאבלו עליו 

ובדוק והספידוהו  כאילו הוא בפניהם. צא 

במסעות, ותמצאם שבע מסעות מן מוסרה עד 

[ 40]וכן בפרשת עקב 39הר ההר.  ובפרשת פנחס

ורדפו בני לוי  41מסעות שמונהכתב רש"י שחזרו 

להחזירם והרגו מהם שבע משפחות, וארבע 

 משפחות מבני לוי.

 42כתוב בתורת אבות, הובא בנתיבות שלום

שמ"ב מסעות הם כנגד שם מ"ב של אנא בכח 

ז' שיטין כגד ז' המדות ובכל שיטה יש  שיש בו

ששה תיבות, ביחד מ"ב. ועוד יש מדת מלכות 

שהיא מדה הכוללת בכל שיטה, וכנגדה היו ז' 

                                                             
 תרגום יונתן. 36
לג מ, ראה תוס' ר"ה ג. ד"ה וישמע שרש"י על החומש  37

כאן יראה שרש"י ָדק  ]פ' חוקת[ לא דק והמעיין ברש"י
 מאוד.

 במדבר כא, ד. 38
 כו, יג. 39
 דברים י, ו. 40
 עיין שפתי חכמים פרשת פנחס שם אות ז. 41
 במדבר עמ' קפ. 42



המסעות שחזרו ישראל לאחוריהם מהר ההר 

למוסרה, ובסך הכל הם מ"ט, ולפי זה יש עוד 

הסבר להפסק הפרשה כאן, כי כאן חזרו 

 לאחוריהם ונוספו עוד שבע מסעות. 

 איך חישבו מסעות שלא על פי ה'?
אלא שיש לתמוה הרי השבע ]או שמונה[ 

מסעות לאחור לא היו על פי ה', אדרבה שבט 

לוי רדף אחריהם ונלחם בהם להשיבם, וגם היו 

בלי ענני כבוד ואם כן איך חישבו המקובלים 

שבע מסעות האלה כמשלימים את מדת 

 המלכות שבכל ספירה למ"ט שערי קדושה?

ך רש"י בפרשת חקת פירש המסעות ומאיד

לאחור על הפסוק 'ויסעו מהר ההר דרך ים סוף' 

ומשמע שם שהנסיעה היה על פי ה' ומשה. וכן 

נסעו מבארות בני  בני ישראלבפרשת עקב 'ו

יעקן' משמע שהם מסעות חשובות, והדבר טעון 

 ביאור.

 ָחרמה נהפכה לטוב
ונראה בהקדים ענין שם המקום ָחרמה, 

אחרי חטא המרגלים  בפרשת שלח

ד הָ  י כשהמעפילים עלו 'ַוֵירֶּ יוְ ֲעָמֵלקִּ  ַהיֵֹשב ַהְֵַּנֲענִּ

.  ופירש 43'ָחְרָמהָבָהר ַההוא ַוַיֵּום ַוַיְֵּתום ַעד הַ 

רש"י 'ֵשם המקום נקרא על שם המאורע'.  

ובפרשת חוקת במיתת אהרן 'הכנעני מלך ערד' 

ְשַמע הכנענים ולשונם כ עמלקיםשהיו  ' כתוב 'ַויִּ

י ַוַיֲחֵרם אֶּ  ת ַהְֵַּנֲענִּ ֵתן אֶּ ְשָרֵאל ַויִּ תְבקוֹל יִּ ם ְואֶּ  ְתהֶּ

ְקָרא ֵשם ַהָמקוֹם  ם ַויִּ . ובמדרש ָחְרָמהָעֵריהֶּ

, שנקרא 44משמע שזהו אותו מקום, חרמה

-בתחילה על שם נפילת המעפילים בידי עמלק

כנעני ובסוף ארבעים שנה כשעשו עמם שוב 

חמה ושמע ה' בקול ישראל, וקיימו נדרם, מל

נקרא המקום חרמה על שם נצחון ישראל 

והחרמת עריהם לשמים, כי זה כח התשובה, 

להפוך את הכל, שגם סבת ֵשם המקום חרמה 

 נהפכה לטוב.

 תשובה ופרשה חדשה
ומעין זה יש לומר כשחזרו לאחוריהם, 

שאחרי שנלחמו בהם בני לוי והרבה משפחות 

פידו שוב במוסרה את מיתת אהרן נהרגו, הס

והתחרטו על אשר שבו מאחרי ה' בהסתלק 

העננים ועל ידי תשובתם נהפכו כל השבע 

מסעות לבחינת שמונה מסעות, ששמונה הוא 

לאחוריהם  חזרהמדת בינה, עולם התשובה, וה

בתשובה ותיקון מדת  חזרהבחטא נהפכה לבחי' 

מלכות והשלמת מ"ט שערי קדושה. ואולי 

פרשה חדשה לרמז באה שעשו כאן  התחלת

 תשובה והתחילו 'פרשה חדשה'... 

 א גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים

  נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

                                                             
 במדבר יד, מה. 43
 כך ראיתי ב'אזנים לתורה'. 44

 על פי 'אנא בכח' –המסעות 

המלבי"ם כותב: 'והמקובלים כתבו 

שמ"ב מסעות אלה היו מכוונים נגד שם של 

מ"ב. ובהיותי בחערסאן נשאלתי מאמר 

מהר"ש אוסטערפאלער  פליאה נדפס בשם

לאמרו בעת המגפה וזה תוכן דבריו: 

כשנסעו מרעמסס לא ידעו אם יסעו לסוכות 

או לקהלתה או למוסרות ואמר ה' שיסעו 

לסוכות, לא ידעו אם יסעו לאתם או 

לחצרות או לתרח או לעציון גבר וא"ל ה' 

שיסעו לאתם, לא ידעו אם יסעו לפי 

ו להר החירות או לרמון פרץ או לעברונה א

העברים וא"ל ה' שיסעו לפי החירות, לא 

ידעו אם יסעו למרה או לתחת או לערבות 

מואב וא"ל ה' שיסעו למרה. וכן הולך כל 

המאמר והוא נדפס ואמרתי פירושו שאחר 

שהיו המסעות מכוונים נגד שם מ"ב היתה 

כל מסע מצוינת באות א' מן אותיות של 

 שם מ"ב'.

ובהמשך מפרש המלבי"ם על פי ה' יסעו 

ועל פי ה' יחנו על פי ה' ביד משה שהכפל 

לשון ר"ל לפי סדר של שם מ"ב וכמ"ש פה 

'למסעיהם על פי ה'. ובסדר הזה לא ידעו 

לאיזה מקום כי כמה מסעות מצוינים באות 

דומה, והיה צריך משה לפרש שנית את 

 המקום ועל זה אמר על פי ה' ביד משה. 

 

 

   נוסבוים שמואל בהר

 חינוך

 תורת החינוך 
 שו"ת חינוכי פרקטי –

 

 .לאור בקשת קוראים רבים שהופנו למערכת

נושא 'חינוך הילדים' הינו בראש סדר 

עלות הוחשוב ל ,הנושאים המאתגרים את כולנו

הכוונה ודיוניים מעשיים ופרקטיים, לצד דברי 

סוללת ההרצאות והסדנאות למיניהם. אי לכך, 

שמחים להודיעכם כי שידרגנו את אנו 

להעביר שאלות יהיה ניתן מעתה ו המדור,

לשאלותיכם ככל תייחס , ובע"ה ניותחינוכ

 .)אין צורך בניסוח מושלם( שניתן

 

אברך כולל ואב  ר' יצחק מילר מביתר,

, שלח שאלה לכותב המדור, תודתנו כ"י לשלושה

ו נפתח מדור השו"ת עצת נתונה לו שבזכות

 לתועלת הקוראים כולם. ,החינוכי

האם 'סמכות' הכוונה החלטיות? עמידה 
בדרישות ללא פשרות? זה קשה! כרוך 

 בעקביות רבה!...
 

 תשובה:

ר' יצחק, אשריך שהינך הוגה בתורה, 

ואשריך שהינך מבין ש'חינוך' גם הוא 'תורה'. 

 ולגופן של דברים:

הגמרא אומרת "יצר, תינוק וכו' תהא שמאל 

מקרבת. החוויה הדומיננטית דוחה וימין 

והעיקרית שילד צריך לחוות בבית ובכיתה, זו 

ה"ימין מקרבת", כשם שיד ימין היא היד החזקה 

והדומיננטית מבין ידי האדם. אורך רוח, 

סבלנות, חיוך, חיבה! כאשר החלק המקרב הוא 

הדומיננטי, נצטרך להשתמש ב'שמאל דוחה' 

, וכמעט במינון נמוך, בתדירות ובעוצמה נמוכה

ולא נצטרך להגיע לכלי ענישה גדולים, ומאידך 

 –גיסא, כאשר החלק המקרב אינו דומיננטי דיו 

 גם עונש גדול לא יביא תועלת אמיתית.

בשם בעל ה'שבט לוי' זצ"ל אומרים: חוסך 

אם ההרגשה של הילד כי המלמד  –שבטו וכו' 

שלו הוא כמו אבא, שחש את האהבה והרחמים, 

ת, כמו מאבא, רק אז יוכל גם הדאגה והאכפתיו

העונש להועיל במקרה הצורך, ולהשיג את 

 המטרה.

ברשותך נחזור כעת לראש דבריך, 

 מהי 'סמכות'? שאלת

די בהתבוננות במילה 'סמכות', שורש ס.מ.כ. 

להבין היטב את תפקידנו בהטלת הסמכות 

 החינוכית. למילה סמכות שתי משמעויות:

ילד חש קרוב לשון קירוב. ה–א. כמו 'סמוך' 

לאבא, למחנך, כי הוא רואה מולו אדם שחושב 

איך להיטיב עמו לפי צרכיו, יכולותיו 

 וכישרונותיו, ופועל רבות ומסייע להצלחתו.

הילד סומך על המחנך או  –ב. כמו 'סומך' 

ההורה מכיון שהוא מאמין בו שיעזור לו. אז, גם 

בזמן של תוכחה ומוסר יקבל את סמכותו של 

 אם קשה לו. הדמות, אף

בכדי להגיע למשימת חיינו, שהילד יחוש 

קרוב אלינו ויסמוך עלינו. מחובתנו ליצור 

 'גבולות ומשמעת', זה מה שבונה את האדם.

אף את העולם ברא הקב"ה עם גבולות 

דירוג והבדלי מעמדות, מלך שרים  –ההיררכיה 

ועם, כהן לוי וישראל, וכדו', והתורה נותנת 

 תוקף ומשמעות.למעמדות אלו משנה 

גם בהכנת עוגה לשבת ובמזיגת כוס מים 

נוכל לראות את נחיצות הגבולות... האם נוכל 

להכין עוגה בלי תבנית? למזוג מים לשתיה בלי 



כוס? מכך נלמד עוד דבר, שגם כשהחומר הוא 

הטוב והמשובח ביותר, כמו מוצרי האפייה 

המעולים ביותר, מוכרח הוא לתיחום וגבולות 

 יח...כדי להצל

ילד שמשחק כדור על גג של מבנה בן 

תריסר קומות, יחוש בטוח רק אם ידע כי 

גדר גדולה וחזקה, שמאפשרת  תוחמת אותו 

לסמוך עליה. בעיני ילד חסר ניסיון עלול העולם 

להיות מפחיד הרבה יותר מאשר משחק על קוצו 

של גג! לבניית נפש מוצקה ורגועה, ניטיב טובה 

כשנעניק לו סמכות,  גדולה מאוד עם הילד

  באמצעות גבולות ומשמעת. 

את עיקרון הסמכות, ולאור  ונפנים נבין

 היעדים והמטרות נראה לפעול בהתאם.

איך פועלים בהתאם? באלו דרכים 

וטכניקות? על כך תקבל את התשובה אי"ה 

 בפעם אחרת...

 בברכת הצלחה מרובה ותודה על פנייתך!

 שלום קמינר

חינוכיות, ולתגובות: הרב לשליחת שאלות 

 חינוכי והכשרה, הנחיית שלום קמינר, ייעוץ

  קבוצות והרצאות

 חינוך בפרשה
הצלת  –הגינות שיפוטית בכס המחנך 

 נפשות
 ַעל ַהָדם גֵֹאל וֵבין ַהַמֵֶּּה ֵבין ָהֵעָדה ְוָשְפטו

ים ְשָפטִּ ילו ָהֵאלֶּה. ַהמִּ צִּ  כה(-ָהֵעָדה )לה, כד ְוהִּ

פרשתנו מלמדת תורה על דיני ועונשי 

 הגינות שיפוטיתהרוצחים, המזידים והשוגגים. 

היא ערך עליון בתורה הקדושה. דינים רבים 

נחקקו בכדי להבטיח משפט צודק, ואף לגרועים 

שבפושעי ישראל. נקרא כמעט בנשימה אחת 

ילו –ָהֵעָדה  ְוָשְפטו צִּ ָהֵעָדה. אמנם בבית דין  ְוהִּ

ף מחייבים, אך יש לנסות להציל שופטים וא

 ת.וֹוְלַזֵּ

כמחנכים, יושבים אנו בכל עת ובכל שעה 

כל 'כס המשפט'. לדון בין תלמיד לחברו, להגן 

על חוקי התורה והמסורה, לצד שמירה על מערך 

הכללים במסגרת הלימודית. מחד, חובתנו לפקח 

על שמירת החוק, ומאידך יש להתנהל ביושר 

ם וְשַפְטתֶּ  ובאמינות. לקיים ם ָשמַֹע ֵבין ֲאֵחיכֶּ

ק, צדק הריהו 'כף זכות'. מסמלי מערכת  דֶּ צֶּ

המשפט הוא הפטיש שביד היו"ר. אנו נמצאים 

בין פטיש זה לבין הסדן, ברצון לפשר ולהכריע 

 תלמידים. -מורים  -ב'משולש' הורים 

 לראות גם הצד ההפוך
שמעתי תובנה עמוקה מעורך דין, 

מהחשובים בארץ. בצעירותו, עם תום לימודיו 

נדרש לעשות סטאז', התמחות. בהיותו סטודנט 

מבריק בעל עתיד מבטיח, שובץ לשמש נושא 

כליו של "נשיא בית המשפט העליון". אצלו 

יתפתח ויוכשר, וממנו ילמד נובלות חכמה. ערב 

, מקרה מורכב אחד, נתן לו השופט 'תיק' עב כרס

ומפותל. הוא ביקש מהמתמחה לכתוב הכרעה, 

פסק דין, תוך יומיים, כראות עיניו ועל פי שקול 

דעתו. הצעיר עשה 'לילות כימים' וביום השלישי 

הגיש פס"ד, בו זיכה את הנאשם. דבריו ערוכים 

ומנומקים, מגובים בהוכחות, סימוכין וציטוטים. 

דו. "תגיש לי השופט עיין ברפרוף והחזירו לתלמי

מחר פסק דין נוסף! הפוך מזה הראשון! אבקש 

 שהפעם יצא חייב!" 

לאחר לילה נוסף בלי שיראה שינה לעיניו, 

ערך המתמחה פסק דין חדש. השופט קרא בעיון 

את שתי ההכרעות, לזכות ולחובה, והעלה על 

פניו חיוך של קורת רוח. הוא הסביר לתלמידו 

ות ובין לחובה, "בכדי שתצליח לפסוק, בין לזכ

עליך לראות באופן רחב ומעמיק גם את דעת 

. במידה והנך משמש סניגור, יש שכנגדךהצד 

לחשוב על כל הטענות שיעלה מולך הקטגור, 

ְבַחן את המקרה בכל היבטיו, התבונן מכל 

תצליח לבנות את  ראייה כפולהעבריו. רק מתוך 

טיעוניך ולבסס את הכרעתך. הנה, בתיק 

בוקר, הגישה השנייה שלך, בה שהבאת לי ה

ַיְבָת את הנאשם, חזקה הרבה יותר ומשכנעת  חִּ

שבעתיים מן ההכרעה הראשונה. זאת בגלל 

שבשעה שכתבת את פסק הדין המחייב, הכרת 

לפני ולפנים את כל טיעוני הפטור, בהם 

השקעת ביומיים הקודמים, ואתם התמודדת. 

 עשה כך ותצליח!". 

 דינו לבוקר משפט
פונים להורים, מדווחים על קושי  כשאנו

שיש לילד, חובה 'להיכנס לתוך מנעליהם'. 

לחשוב כיצד יקבלו את דברינו, לבחון את 

מסוגלותם, ולתכנן את שלבי השיחה. לעתים 

שכר פרישה גדול משכר דרישה. כאשר תלמיד 

נכשל ועומד מול המחנך, עליו להתבונן מה טיבו 

איך עונש זה של ילד זה ולראותו בראייה רחבה, 

או אחר ישפיעו עליו, איזו פעולה תשיג מטרה 

יש למחנך להמתין חינוכית. פעמים רבות 

ר )ירמיהו כיום, כנאמר  ולהירגע ינו ַלבֹקֶּ א( דִּ

ְשָפט.  מִּ

ְמָרה עתיקה קובעת 'צדק צריך להיראות   –אִּ

ולא רק להיעשות'. מחנך 'צודק' מבקר את עצמו 

פעולה שיש  מהנהגת מוסר כפול בכיתתו או

עמה הטיית המשפט על בסיס מעמדות, חנופה, 

ב -)שמואל משל כבשת הרשאו שוחד. נזכור את 

יב( בו העמיד נתן הנביא את דוד המלך 

בהכרעה משפטית שהתברר שהוא פסק לעצמו! 

 במצב בו מצוי התלמיד, ֲחשֹב הבן שלךֲחשֹב על 

כאשר אתה ְמַזֵמן או מתקשר להורים.  על עצמך

 ב על אבינו שבשמים ובקש את עזרתו!ֲחשֹ

. דיני נפשותבסילוק תלמיד יש סממנים של 

בהרחקת תלמיד חפוזה יש שאלה של שפיכות 

מגדולי  32ישבה לדון,  דמים!!! כשסנהדרין

ישראל, ניהלו את המערכה בכובד ראש, 

בתחושת אחריות, כפי שלימדונו חז"ל )סנהדרין 

ו יין! ישבו פרקים ד' וה'(. מיעטו במאכל ולא שת

רק הקב"ה ]! מי יודע להפך בזכותלילה שלם 

כמה 'נושרים' לא נשרו מאליהם,  [יודע ותובע

הם נעקרו, נקטפו, נתלשו ונקרעו מתורה ואף 

ממשפחותיהם ברגע של תסכול מצד הצוות 

'החינוכי', מחמת נגיעה אישית, או מתוך חוסר 

אונים. והצילו העדה! הקב"ה יציל את עדת 

 פטים שכאלה!ישראל משו

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר ,מרצה ,מנהל ,מחנך

 

לתגובות: הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ, מנהל 

  ת"ת ומרצה חינוכי

 חידה

 חידת אספקלריא
 שם החידה: עבר הירדן

 

 חידת אספקלריא השבוע

 חורגת מהרגלה הקבוע

 לא בחידות ובחרוזים נעסוק

 סיחון ועוגנפנה אל ארץ 

 

האם עבר הירדן נחשב חלק מארץ 
 45ישראל?

י  ֻתָ ֲאֵלֶהם ֻכִ ָאַמרְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִיש ְּ ַצו ֶאת ֻבְּ

ר  ָנַען זֹאת ָהָאֶרץ ֲאש ֶ ִאים ֶאל ָהָאֶרץ ֻכְּ ם ֻבָ ַאֻתֶ
ֺבלֶֹתיָה )לד, ב( ַנַען ִלגְּ ַנֲחָלה ֶאֶרץ ֻכְּ ֻפֹל ָלֶכם ֻבְּ  ֻתִ

בעיון קל בגבולות פרשת מסעי נבחין  .א

סיחון ועוג אשר בעבר הירדן המזרחי  שארצות

אינן כלולות בגבולות הארץ. נהר הירדן מוזכר 

 במפורש כגבולה המזרחי של ארץ ישראל )לד, ב(.

כל 'בן חמש למקרא' שיישאל אם משה  .ב

הרי במי  'לא!'רבינו נכנס לארץ ישראל, יענה 

ֶֻה ֶאל מריבה נגזר ָלֵכן  ָהל ַהז לֹא ָתִביאֻו ֶאת ַהֻקָ

י ָלֶהם )כ, יב(. השי"ת לא שמע אֲ  ָהָאֶרץ ר ָנַתֻתִ ש ֶ

ָרה ֻנָא  את תפילותיו הרבות של משה רבינו, ֶאְעֻבְ

ר  ָהָאֶרץ ַהֻטֹוָבהְוֶאְרֶאה ֶאת  ןֲאש ֶ ֻדֵ רְּ ֵעֶבר ַהיַֻ  ֻבְּ

י  ָבֹנן, ואמר לו ֻכִ לֹא ]המערבי[ ָהָהר ַהֻטֹוב ַהזֶֻה ְוַהֻלְ

ן ֻדֵ רְּ י -ַהזֶֻה )דברים ג, כה ַתֲעֹבר ֶאת ַהיַֻ כז(, ֻכִ

ה  ֻמָ ְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוש ָ ֶגד ֻתִ לֹא ָתבֹוא ֶאל ִמֻנֶ

ָרֵאל )שם לב, נב(.  ָהָאֶרץ ר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיש ְ ֲאש ֶ

ה ֶעֶבד ה'  ם מש ֶ ֶאֶרץ מֹוָאבואכן, ַויָָֻמת ש ָ י  ֻבְּ ַעל ֻפִ

ה' )שם לד, ה(. משה רבינו לא עבר את הירדן. 

והמסקנה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. 

עבר הירדן אינו חלק מארץ  –הפשוטה הלכאורית 

 ישראל.

                                                             
המבוסס ברובו  -הנושא רחב מורכב ומסתעף. מאמר זה  45

ובעיקרו על ספרו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל 
אינו  -תשל"ו(, 'ארץ ישראל נחלת עם ישראל' -)תרמ"ו

מתיימר להקיף את הנושא, וגם ימעט לעסוק בהלכות 
התלויות בארץ. נשתדל בעזרת החונן לאדם דעת להציג 

עיון בפרי עטו של אחד מגדולי  דרך אחת וברורה, מתוך
האומה וממנהיגי היהדות הנאמנה, מראשי הוגי דעותיה 

 ומנחילי מורשתה בדור הקודם.   



אך בהתבוננות נוספת בפרשיות מיתת  .ג

 -משה נגלה שאין העניין כה פשוט. בפינחס 

ה ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהזֶֻה  ַויֹֻאֶמר ה' ֶאל מש ֶ

ֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ָרֵאל  ֻורְּ י ִלְבֵני ִיש ְ ר ָנַתֻתִ ֲאש ֶ

ְסֻגָה  -ואתחנן )במדבר כז, יב(, וב ֲעֵלה רֹאש  ַהֻפִ

ה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה  א ֵעיֶניָך ָיֻמָ ָרָחהְוש ָ ֻוְרֵאה  ֻוִמזְּ

ן ַהזֶֻה )דברים ג, כז(.  י לֹא ַתֲעֹבר ֶאת ַהיְַֻרֻדֵ ְבֵעיֶניךָ ֻכִ

פשוט ואין לערער שהעומד בעבר הירדן המזרחי 

בהביטו מזרחה לא יראה את עבר הירדן 

נו עומד שם, מביט מזרחה המערבי! אך משה רבי

 ורואה את ארץ ישראל!

ה  -זאת ועוד, בוזאת הברכה  .ד ַויַַֻעל מש ֶ

ר ַעל  ה ֲאש ֶ ְסֻגָ ֵמַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאש  ַהֻפִ

ל ָהָאֶרץ ֶאת  ֵני ְיֵרחֹו ַויְַֻרֵאהוֻ ה' ֶאת ֻכָ ָעדֻפְ לְּ ַעד  ַהֻגִ

ן )דברים לד, א(, והלא  הגלעד בעבר הירדן ֻדָ

הוא, בנחלת שניים וחצי המטות,  יהמזרח

ג, טז(. יש גם  –כמפורש בסוף פרשת דברים )ב, לו 

משמעות הלכתית למקומות שהקב"ה הראה 

אמר רב יהודה אמר שמואל כל  -למשה רבינו 

, )ב"ב נו.( 46שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשר

ומעשר הוא מהמצוות התלויות בארץ שאינן 

 נהוגות אלא בארץ.

שהבאנו עד כה כדי להיווכח די במקורות  .ה

שאין הנושא כה פשוט, ושאי אפשר לקבוע באופן 

משמעי שעבר הירדן אינו ארץ ישראל. -חד וחד

 אך הבה נמשיך...

ארצות סיחון ועוג, נחלת שניים וחצי 
 המטות
אשר בחצייתו  -על שפת נחל הארנון  .ו

עוברים בני ישראל לתוך החלק של ארץ מואב 

עוֻ ה' א –שטוהר ע"י סיחון  ומר למשה קֻומֻו ֻסְ

י ְביְָדָך ֶאת ִסיחֹן  ְוִעְברֻו ֶאת ַנַחל ַאְרֹנן ְרֵאה ָנַתֻתִ

ר ֻבוֹ  ֻבֹון ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַאְרצֹו ָהֵחל ָרש  ְוִהְתֻגָ ֶמֶלךְ ֶחש ְ

ִמְלָחָמה )דברים ב, כד(. גם אם לא מוזכר כאן 

מפורש שארץ סיחון היא ארץ ישראל, אך יש כאן 

י ה' לכבוש אותה, ולא נראה הוראה מפורשת מפ

סביר שה' ציוה לכבוש סתם ארץ מארצות חוצה 

ַלח ַמְלָאִכים  לארץ. זאת ועוד, בפסוק הבא, ָוֶאש ְ

לֹום  ְבֵרי ש ָ ֻבֹון ֻדִ ר ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלךְ ֶחש ְ ְדֻבַ ִמֻמִ

ָרה ְבַאְרֶצָך וגו' הרמב"ן מסביר  ֵלאמֹר. ֶאְעֻבְ

בשלום שאנו  )במדבר כא, כא( שזו הפתיחה

ארץ סיחון ועוג מצווים בה בשבעה עממין, 'כי 

 .47היתה כי לאמורי היא' ירושתם של ישראל

לעומת זאת איתא בספרי )כי תבא, ג( על  .ז

י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ  הפסוק שבפרשת ביכורים, ֻכִ

ע ה' ַלֲאֹבֵתינוֻ ָלֶתת ָלנֻו, 'רבי שמעון  ֻבַ ר ִנש ְ ֲאש ֶ

שנטלו הירדן  אומר, לתת לנו, פרט לשבעבר

'. נראה מדברי הספרי שעבר הירדן אינו מעצמם

                                                             
אמנם משתמע מדברי הגמרא, 'עמון ומואב מעשרין  46

מעשר עני בשביעית' )יבמות טז.( שאין עמון ומואב ארץ 
ישראל מדאורייתא, מכך שלא נהוג בהם שביעית הפוטרת 

ת ומעשרות, אך לאמתו של דבר הפטור שלהם מתרומו
משביעית הוא או משום שלא כבשום עולי בבל )שיטת 

רש"י(, או שמדובר בחלקי עמון ומואב שלא טוהרו בסיחון 
ולא נכבשו ע"י משה רבינו )מסקנת התוספות ודעת 

הרמב"ם ביד החזקה(. לשתי הדעות, ארצות סיחון ועוג היו 
ביעית מדאורייתא עד חייבים בתרומות ומעשרות ובש

 שגלו, ואכמ"ל.
'אע"פ שלא נצטוו  -פירושו של רש"י )במדבר כא, כב(  47

לפתוח להם בשלום בקשו מהם שלום', הוא לשיטתו 
בפרשת שופטים )דברים כ, י( שדין פתיחה בשלום הוא רק 

 בארצות הרחוקות, ולא בארץ שבעת העממין.

  48מהארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו.

כמו כן מצינו בדברי חז"ל )במדב"ר כב,  .ח

ו( 'וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו 

עשירים והיה להם מקנה גדול וחבבו את ממונם 

, לפיכך גלו תחלה חוץ מארץ ישראל וישבו להם

 מכל השבטים'. 

לעומת זאת ברייתא מפורשת, )ערכין  .ט

לב:( דתניא, משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי 

שבט המנשה, בטלו יובלות, שנאמר, וְֻקָראֶתם 

ֶביָה, בזמן שכל יושביה עליה  ָאֶרץ ְלָכל יש ְ רֹור ֻבָ ֻדְ

 ולא בזמן שגלו מקצתן.

 כמו כן, על הפסוק בברכת גד ַויְַֻרא .י

ם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספוֻן )דברים לג,  י ש ָ ית לֹו ֻכִ ֵראש ִ

ראה ליטול לו  -כא( כותב רש"י, וירא ראשית לו 

ראשית כבוש חלק בארץ סיחון ועוג שהיא 

 .הארץ

גם בנסי נחל ארנון רש"י כותב )במדבר  .יא

כא, טו( 'כיון שבאו ישראל לעבור ]את נחל 

כשפחה  ההר של ארץ ישראלארנון[ נזדעזע 

יוצאת להקביל פני גבירתה ונתקרב לצד הר של ה

מואב'. רש"י קורא לגדה הצפונית של נחל ארנון 

]הזורם מערבה בעבר הירדן המזרחי לתוך ים 

 ההר של ארץ ישראל! –המלח[ 

והראיה החזקה אולי מכולם, מקרא  .יב

ְלָעד ְוָכל  אחד שאינו יוצא מכלל פשוטו. ְוֶיֶתר ַהֻגִ

ן ַמְמֶלֶכת עֹוג  ש ָ ה ֻכֹל ַהֻבָ ֶ ֶבט ַהְמַנש ֻ י ַלֲחִצי ש ֵ ָנַתֻתִ

ֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים  ן ַההוֻא ִיֻקָ ש ָ ֶחֶבל ָהַאְרֻגֹב ְלָכל ַהֻבָ

 -)דברים ג, יג(, וברש"י: 'ההוא יקרא ארץ רפאים 

'. הרי מקרא היא אותה שנתתי לאברהם

מפורש על נחלת חצי שבט המנשה שבעבר הירדן 

 שהיא מהארץ שניתנה לאברהם אבינו.

נמצאנו למדים שגם בפרשיות כיבוש  .יג

ארצות סיחון והתנחלות שניים וחצי השבטים 

 בהן, ישנם מקורות ברורים לכאן ולכאן.

מקורות נוספים שעבר הירדן אינו חלק 
 מארץ ישראל

נחלקו התנאים )בכורות נה.( אם הירדן  .יד

עצמו הוא ארץ כנען או לא. מדבריהם ברור 

ינו ארץ עבר הירדן המזרחי א –שלשתי הדעות 

 כנען, וכל מחלוקתם רק לגבי הירדן עצמו.

משנה מפורשת שנינו )מכות ט:( 'להיכן  .טו

גולין לערי מקלט, לשלוש שבעבר הירדן ולשלוש 

שבארץ כנען'. מפורש לכאורה, ששלוש ערי 

המקלט שבנחלת שניים וחצי השבטים אינן בארץ 

 ישראל.

כך משמע גם מלשונו הזהב של  .טז

, א( 'אין דין עגלה הרמב"ם )רוצח ושמיה"נ י

בעבר הירדן'.  וכןערופה נוהג אלא בארץ ישראל 

הרי שעבר הירדן אינו נחשב כארץ ישראל. כך 

משמע גם בלשון הספרי )שופטים סב( שהוא 

מקור דברי הרמב"ם האלה, הדורש את האמור 

ר  ֲאָדָמה ֲאש ֶ ֵצא ָחָלל ֻבָ י ִיֻמָ בפרשת עגלה ערופה ֻכִ

ֻה )דברים כא, א(, 'אשר ה' ֱאלֶֹקיָך ֹנֵתן ְלךָ  ֻתָ ְלִרש ְ

לרבות עבר הירדן', משמע  -ה' אלקיך נותן לך 

שלולא מקרא מיוחד היינו מוציאים את עבר 

  49הירדן מכלל דין זה.

                                                             
בדברי הספרי האלה אנו בלאו הכי זקוקים להסבר, וכי  48

נטלו את ארץ סיחון ועוג מעצמם?! צווים מפורשים נצטווה 
 משה מפי הגבורה לכבוש אותן. 

הגר"י אברמסקי מקשה שדברי הספרי האלה אצל עגלה  49
מהפסוק 'אשר ה' אלקיך נותן לך לרשתה'  המרביםערופה, 

כג( כתוב -בספר עזרא )נחמיה ט, כב .יז

ן  ֻתֵ ]בהמשך לפסוקים הנאמרים ב'ויברך דוד'[ "ַוֻתִ

ְחְלֵקם לְ  וֻ ֶאת ָלֶהם ַמְמָלכֹות ַוֲעָמִמים ַוֻתַ יְרש  ֵפָאה ַויִֻ

ֻבֹון ְוֶאת ֶאֶרץ עֹוג  ֶאֶרץ ִסיחֹון ְוֶאת ֶאֶרץ ֶמלְֶך ֶחש ְ

ָמיִם  ָ ֹכְכֵבי ַהש ֻ יָת ֻכְ ן, וְֻבֵניֶהם ִהְרֻבִ ש ָ ֶמֶלְך ַהֻבָ

ר ָאַמְרֻתָ ַלֲאֹבֵתיֶהם ָלבֹוא  ִביֵאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש ֶ ַוֻתְ

ת", הרי דקדק הכתוב והוציא את ארצות  ָלָרש ֶ

ועוג מכלל 'הארץ אשר אמרת לאבותיהם  סיחון

 לבוא לרשת'.

מקורות נוספים שעבר הירדן הוא חלק 
 מארץ ישראל

'אחרי הכותו  לשון הספרי )דברים, ג( .יח

את סיחון מלך חשבון, ]דילוג[ כך אמר משה, 

מוכיחני את ישראל תחילה, עכשיו יאמרו עלי, 

בשביל שאין בו כח להכניסנו לארץ ולהפיל סיחון 

לאחר לפנינו הוא מוכיחנו, הוא לא עשה כן, אלא 

והפיל סיחון ועוג לפניהם, אחר כך  שנכנסו לארץ

רי שתוכחת הוכיחם, לכך נאמר אחרי הכותו'. ה

בערבות מואב  בעבר הירדןמשה את בני ישראל 

 .לאחר שנכנסו לארץהיתה, כלשון הספרי, 

לֹש   .יט שנינו במשנה )שביעית ט, ב( ש ָ

עוֻר, ְיהוָֻדה,  ןֲאָרצֹות ַלֻבִ ֻדֵ רְּ ֵעֶבר ַהיַֻ ִליל. וְּ , ְוַהֻגָ

שארץ 'אמר,  –ובפרוש המשניות לרמב"ם 

נחלקת לשלשה חלקים'. הרי מפורש  ישראל

בדברי הרמב"ם שעבר הירדן הוא אחד מחלקי 

 ארץ ישראל.

ראינו ונוכחנו שהמקורות לכאן  לסיכום: .כ

במקרא, במשנה, בספרי, בתלמוד,  –ולכאן 

רבים הם. חידה של  –ובדברי רבותינו הראשונים 

 הפתרון בעז"ה בשבוע הבא. –ממש! וכדרכנו 

 
 

פתרון חידת פרשת מטות 

'שורש משמש בארבע 

ארבע משמעויות ': לשונות

 50שורש ח.ל.צ.

 

 בנקמה ובתנאי כפול

ה'  נקמתמופיע גם במלחמת  ח.ל.צהשורש 

שהותנה עם בני  התנאי הכפול, וגם אצל 51במדין

 גד ובני ראובן... 

                                                                           
ובהקת לדברי הספרי את עבר הירדן, הם לכאורה סתירה מ

את עבר הירדן  הממעטיםשהבאנו לעיל )סעיף ז( 
ת ָלנ ְשַבע ה' ַלֲאבֵֹתינו ָלתֶּ ר נִּ ו, 'לתת מביכורים מהפסוק ֲאשֶּ

פרט לשבעבר הירדן שנטלו מעצמם'. אך תרוצו יפה  -לנו 
מקושייתו עשרת מונים. 'אשר ה' אלקיך נותן לך לרשתה' 

הכיבוש הוא לרשתה,  –פירושו שהקב"ה נותן לך במתנה 
ר מתנת השם , וזה בודאי נכון גם בכיבוש עבר הירדן. ֲאשֶּ

ת ָלנו  ְשַבע ה' ַלֲאבֵֹתינו ָלתֶּ פירושו שאת הארץ הוא  –נִּ
, וזה ממעט את עבר הארץ היא שניתנהנשבע לתת לנו, 

הירדן שלא ניתנה, אלא נטלוה מעצמם. ובפתרון יבוארו 
 הדברים בעז"ה ביתר בהירות.

בויקרא רבה )לד, טו(, הובא ברד"ק )ישעיה נח, יא(  50
יץ  יָך ַיֲחלִּ  ישמוט, יזיין, ישזיב, ויניח. –ְוַעְצמֹתֶּ

המאפיין של מלחמת מדין הוא היותה מלחמת נקמה.  51
נקמת ה' על שהחטיאו את ישראל. לא מלחמת הגנה נגד 
אויב הקם על עם ישראל או על ארץ ישראל, ולא מלחמה 

 ו הרחבת גבולותיה. על כיבוש הארץ א



 השבוע נפעל וָפעוֻל
ַעל, גם בבנין השבועשבפרשת  צוֻ בפסוק  ִנפְּ  ֵהָחלְּ

ָבא )לא, ג( ]מדין[ ובפסוק  ים ַלֻצָ ֶכם ֲאָנש ִ ֵמִאֻתְ

ָרֵאל )לב, יז( ]בני  ֵנָחֵלץַוֲאַנְחנוֻ  ֵני ִיש ְ ים ִלְפֵני ֻבְ ֺחש ִ

עֻולגד ובני ראובן[, וגם בתבנית  ֵנים  ֻפָ בפסוק ש ְ

ר ֶאֶלף  ָצָבא )לא, ה( ]מדין[ ובפסוק  ֲחלֻוֵציָעש ָ

ל  ן ִלְפֵני ה' )לב, כא( ֶאת ַהיַֻרְ  ָחלוֻץְוָעַבר ָלֶכם ֻכָ  ֻדֵ

 בהוראת נושק יימצא בתורה

 רק באירועי זאת הסדרה

מלחמת מדין ותנאי בני גד ובני ראובן שבפרשת 

=  52[ מטות הם האירועים היחידים בתורהסדרה]

 'נושק'. 53מזוייןאשר בהם משמש ח.ל.צ בלשון 

ֵני ֶאְפַריִם  היא מילה נרדפת למזויין, ככתוב ֻבְ

ֵקי יֹום ְקָרב )תהלים עח, ט(.רֹומֵ  נֹוש ְּ ת ָהְפכוֻ ֻבְ  י ָקש ֶ

 

 שליפה קודמת לאבא שאול

, חליצהמצאנו במצות  שליפהח.ל.צ במשמעות 

 ,54אבא שאוללמצות יבום לדעת  הקודמת

 ביצוע בָפַעל הכרזה בָפעוֻל
ַעלביצוע מצות חליצה כתוב בתורה בבנין   - ֻפָ

ֵקִנים  ה ְיִבְמֻתוֹ ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהזְֻ ש ָ ָצהְוִנֻגְ ָחלְּ ַנֲעלוֹ ֵמַעל  וְּ

הנוכחים היא  והכרזתַרְגלֹו )דברים כה, ט(, 

עֻולבתבנית  ית  - ֻפָ ָרֵאל ֻבֵ ִיש ְ מֹו ֻבְ  ֲחלוֻץְוִנְקָרא ש ְ

ַעל )שם, י(, כמפורש ברש"י, ונקרא שמו וגו'   -ַהֻנָ

 חלוץ הנעל. מצוה על כל העומדים שם לומר

 בִפֵעל יעסקו בעה"ב וָשֵכן
ֵעלגם בבנין  אצל  שליפהבלשון  ח.ל.צמשמש  ֻפִ

ה ַהֻכֵֹהן  צוֻ צרעת הבתים, ככתוב ְוִצֻוָ ִחֻלְּ ֶאת  וְּ

ַגע )ויקרא יד, מ(, וכוונת  ֵהן ַהֻנָ ר ֻבָ ָהֲאָבִנים ֲאש ֶ

צוֻ לשון רבים בתיבת  ִחֻלְּ , בעה"ב ושכנו –וְּ

אן ָאְמרֻו, אֹוי  כמפורש במשנה )נגעים יב, ו( ִמֻכָ

ֵניֶהן קֹוְצִעין,  ֵניֶהן חֹוְלִצין, ש ְ ֵכנֹו, ש ְ ע אֹוי ִלש ְ ָלָרש ָ

ֵניֶהן ְמִביִאין ֶאת ָהֲאָבִנים.  ש ְ

 מקץ שבוע שבועיים אם ָאֵכן
של  שבועחילוץ האבנים המנוגעות נעשה לאחר 

 שבועייםפשה הנגע, או לאחר  אם אכןהסגרה 

פשה או אף עמד הנגע,  אם אכןשל הסגרה 

 כמבואר בארוכה ברש"י )ויקרא יד, מד(.

 

 הוראת הצלה בתהלים ְנפֹוָצה

בספר  נפוצהבשורש ח.ל.צ  55הוראת הצלה

 ]מספר דוגמאות בהמשך[ תהלים

יֶֶתר ספרי אמת גם נמצא  ֻבְ
יוב א, 56אמ"תאותה גם בשאר ספרי  ונמצא

יִקים מו )משלי יא,  ֵיָחֵלצוֻ שלי, בפסוק וְֻבַדַעת ַצֻדִ

 ט( ובפסוק ְיַחֻלֵץ ָעִני ְבָעְניוֹ )איוב לו, טו(

                                                             
יםהרי גם הפסוק  שבסוף פרשת דברים,  52 ַתַעְברו  ֲחלוצִּ

ל )דברים ג, יח(, ע ְשָרֵאל ֵָּל ְבֵני ָחיִּ ם ְבֵני יִּ ְפֵני ֲאֵחיכֶּ וסק לִּ
 בבני גד ובבני ראובן.

 רש"י לא, ג. 53
 יבמות ג. 54
 ח.ל.ציצויין כי בפסוקים רבים קשה להכריע אם  55

מהצרה, וכבר דנה הגמרא  יפהשלאו  הצלהמשמעותו 
 )יבמות קב:( בכעין זה.

הילים נקראים ספרי אמ"ת. תשלי ומיוב, אהספרים  56
ספרים אלה שונים מכל שאר כ"ד הספרים בטעמי המקרא, 

ים ֻמִ  בֹתם תפילה נפעל מפסוקים ֻתַ
 פעמיים, והמופיע בתום התפילהבפסוק הנאמר 

יםבתהילים ] ֻמִ צוֻן[, ְלַמַען 57=תאומים ֻתַ  יֵָחלְּ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני )תהלים ס, ז; קח, ז(  ְיִדיֶדיָך הֹוש ִ

 משמעותו הצלה. פעלנח.ל.צ בבנין 

 

 

ֵעל בנפילה אשכנזית בחמישי ובשתי זמירות  ֻפִ

ים  שַמְרֻבִ
ֵעלובבנין  אפיים של בני  בנפילת, בפרק הנאמר ֻפִ

ֻוָבה ה'  - 58אשכנז ָצהש  י )שם ו, ה(, בפרק  ַחֻלְּ ַנְפש ִ

ָרה ָקָראָת  - חמישיהנאמר בשיר של יום  ֻצָ ֻבַ

ֶצךָֻ  קים )שם פא, ח(, ובשניים מהפר ָוֲאַחֻלְּ

חֶֹנה ַמְלַאךְ ה' ָסִביב  - 59שמרבים בזמירות שבת

ֵצםִליֵרָאיו  ַחֻלְּ )שם לד, ח( בפרק לדוד בשנותו,  ַויְּ

ֵצהוֻ  ֵדהֻו )שם צא, טו( בפרק יושב  ֲאַחֻלְּ ַוֲאַכֻבְ

 בסתר.

 

 הופעה יחידה בהפעלה

 הפעילשל שורש ח.ל.צ בבנין  הופעתו היחידה

=הפעלה[ במקרא הוא בפסוק ְוַעְצמֶֹתיָך   ַיֲחִליץ]

 )ישעיה נח, יא(

ה  בעשתי עשרה ביום כיפור למפייס ַהְמֺעֻלָ

באחת  המעולה, היא ַיֲחִליץברכה זו, ְוַעְצֹמֶתיָך 

את העני  המפייסהברכות בהן מתברך  עשרה

בדברים, המפורטות בהפטרת ְוָאַמר סֹֻלוֻ סֹֻלוֻ 

כדברי הגמרא )יבמות  .יום הכיפוריםבשחרית 

, ואמר רבי אלעזר, זו ועצמותיך יחליץקב:( 

, המעולה שבברכות 60שבברכות. והכונה מעולה

עליהן למדנו בגמרא )ב"ב ט:( ואמר רבי יצחק, 

כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות, 

. הנותן בי"א ברכותבדברים, מתברך  והמפייסו

פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, דכתיב, 

בגמרות שלנו מובאים הפסוקים בחלקם, וכאן ]

במלואם[ ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמךָ ַוֲעִניִֻים ְמרוִֻדים 

ְרָך לֹא  ש ָ יתֹו ֻוִמֻבְ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכֻסִ ִביא ָבִית ֻכִ ֻתָ

                                                                           
]אולם בתחילת ספר איוב עד פרק  'טעמי אמ"ת'הנקראים 

מפרק מב, ז, הטעמים כבכל המקרא[.  –ג' פסוק א', ובסופו 
דוגמא בולטת, החשובה להבנת הנקרא: בטעמי אמ"ת טעם 

המפסיק הגדול ביותר באמצע פסוק, אלא  אינוהאתנחתא 
ם ֥י מָ ַ֫פְלגֵ -ול ַעֽלָ֪שת֮ ה ְֵֵּעץ֗'עולה ויורד'. למשל, בפסוק ְוָֽהָי יִּ

ְרי֤שֶּ אֲ  תֵ  וֹ֨ר פִּ ת֬| יִּ ב-הו לֹֽאְ֥וָעלֵ  וֹ֗ן ְבעִּ ר֖ל ְוכֹוֹ֑יִּ ה ַ֣יֲעשֶּ -ל ֲאשֶּ
ֽיַח, המפסיק הגדול בתוך הפסוק הוא ַעֽל ם֥י מָ ַ֫פְלגֵ -ַיְצלִּ  יִּ

ב-הו לֹֽא֥המוטעם בעולה ויורד, ולא ְוָעלֵ  המוטעם ל וֹ֑יִּ
 באתנחתא.

ְהיו  57 ְלַמָטה ְוַיְחָדו יִּ ם מִּ ְהיו תֲֹאמִּ יםְויִּ )שמות  וַֹעל רֹאש ַתמִּ
 כו, כד(

הב"י או"ח סוף קל"א מביא לשון הזה"ק שבשעת נפילת  58
אפיים אומרים 'לדוד אליך ה' נפי אשא' )תהלים כה(, 

ולאחר שהאריך בכוונות הנשגבות של נפילת אפיים מסיים 
ואומר מזמור זה בליבא רחיקא, הזה"ק שמי שנופל על אפיו 

גורם לעצמו להסתלק מהעולם טרם יומו, וכרוז קורא עליו 
דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. וכתב המג"א )קלא, ה( 

דמהאי טעמא אין בני אשכנז נוהגים לומר מזמור זה, אלא 
מזמור 'רחום וחנון'. בני עדות המזרח, האומרים מזמור 

נם נופלים על פניהם, מחמת 'לדוד אליך ה' נפי אשא', אי
 אותו החשש. )יחו"ד ח"ו, ז(

ונוהגין להרבות בזמירות  -לשון הרמ"א )או"ח רפא, א(  59
 של שבת.

 כ"פ המהרש"א. 60

ַחר אֹוֶרָך ]1ִתְתַעֻלָם. ָאז ] ַ ש ֻ ַקע ֻכַ [ ַוֲאֺרָכְתךָ 2[ ִיֻבָ

בֹוד ה' 4ְלָפֶניךָ ִצְדֶקָך ] [ ְוָהלַךְ 3ְמֵהָרה ִתְצָמח ] [ ֻכְ

ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה ]5ַיַאְסֶפָך. ] ע ְויֹאַמר 6[ ָאז ֻתִ וַֻ ַ ש  [ ֻתְ

ִני. והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה  ִהֻנֵ

ָך ְוֶנֶפש  ַנֲעָנה  ֶ ברכות, שנאמר, ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפש 

יַע ] ֻבִ ש ְ ְך אֹוֶרָך ]1ֻתַ חֹש ֶ ְתךָ [ ַוֲאֵפלָ 2[ ְוָזַרח ֻבַ

ֳהָרִים. ] ֻצָ ִמיד ]3ֻכַ ַצְחָצחֹות 4[ ְוָנֲחךָ ה' ֻתָ יַע ֻבְ ֻבִ [ ְוִהש ְ

ךָ ] מֶֹתיָך יֲַחִליץ[ 5ַנְפש ֶ ַעצְּ ַגן ָרֶוה ]6] וְּ [ 7[ ְוָהִייָת ֻכְ

בוֻ ֵמיָמיו. ] ר לֹא ְיַכזְֻ ךָ 8וְֻכמֹוָצא ַמיִם ֲאש ֶ [ ֻוָבנוֻ ִמֻמְ

[ 11קֹוֵמם ][ מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור תְֻ 9ָחְרבֹות עֹולָם ]

ֶרץ ] ֶבת.11ְוקָֹרא ְלךָ גֵֹֻדר ֻפֶ ֹוֵבב ְנִתיבֹות ָלש ָ  [ ְמש 

 ְיַחזֵֻק הוראתו בדברי רבא
מֶֹתיָך יֲַחִליץ ח.ל.צ בפסוק  הוראת ַעצְּ לדברי וְּ

 העצמות, חיזוק –)יבמות, שם( 'זרוזי גרמי'  רבא

ן מנוחה בויקרא רבה  ְוִיֻתֵ
אך לדברי המדרש )ויק"ר לד, טו( הוראת 

מֶֹתיָך יֲַחִליץ ַעצְּ  יתן מנוחה לעצמותיך. – וְּ

 

 בזכירת ראש חודש בכסה ִאם ִאם

את  להזכיררבי דוסא בן הרכינס, אשר סבר שיש 

בדרך תנאי ]מחמת  ראש חודש בראש השנה

ספיקא דיומא[, נקט בבנין הפעיל של ח.ל.צ, 

יַנס אֹוֵמר,  ן ַהְרֻכִ י דֹוָסא ֻבֶ כדתנן )עירובין ג, ט( ַרֻבִ

ָנה  ָ ל רֹאש  ַהש ֻ יֹום טֹוב ש ֶ ָבה ֻבְ ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֻתֵ

ֶסה] רֹאש  ה' ֱאלֵֹהינוֻ ֶאת יֹום  ַהֲחִליֵצנוֻ [ אֹוֵמר, ֻכֶ

 ְלָמָחר. ִאםַהיֹום  ִאםַהזֶֻה,  ַהחֶֹדש  

 של נכנע ומכניע לראש סנהדרין

-על רבי דוסא בן הרכינס מסופר במשנה )ר"ה ח

, וגם נכנעט( שלמרות שחלק על רבן גמליאל, 

את רבי יהושע לקבל את הכרעת רבן  הכניע

 .61ביבנה ראש הסנהדריןגמליאל שהיה 

ְבֵענוֻ מסעודות שבת אותו דיון ָ  וְֻבש 
ודות שבת, אומרים בברכת וגם אנו, בשבענו מסע

ַהֲחִליֵצנוֻ המזון ְרֵצה  ַהֲחִליֵצנוֻ . על משמעות וְּ ניתן  וְּ

 לדון,

 זירוז או שמא מנוחה או דישון

, כפי שפירש הטור )או"ח זירוזהאם משמעותו 

מֶֹתיָך יֲַחִליץקפח( על סמך הפסוק  ַעצְּ כפירושו  וְּ

, כדברי מנוחהשל רבא, או שפירושו נתינת 

ד, טו( שחז"ל קבעו לומר רצה המדרש )ויק"ר ל

 נתינת מנוחהבשבת על סמך פירוש  והחליצנו

מֶֹתיָך יֲַחִליץבפסוק  ַעצְּ , או כפירוש הרד"ק עה"פ וְּ

מֶֹתיָך יֲַחִליץ ַעצְּ , על דרך ושמועה טובה ידשן - וְּ

עצם, וכענין זה אמרו רבותינו ז"ל העובר  תדשן

לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה אומר 

השביענו ודשננו ה' אלהינו, כלומר  החליצנו

 .במצותיך

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 

                                                             
מעניין לציין שרבי דוסא בן הרכינס, אשר שכנע את  61

רבי יהושע להיכנע להכרעת רבן גמליאל בניגוד לדעת 
ונתן בן הרכינס, עצמו, הוא זה שכינה את אחיו הצעיר, י

שהיה, בלשונו של רש"י, חריף ועומד על שמועה ועושה 
בשם הבלתי  –מעשה ואינו שב משמועתו לעשות כרבים 

 מחמיא 'בכור שטן' )יבמות טז.(.



 סיפור

 סיפור
 לא מחשבותי מחשבותיכם

הרגשות שתססו בליבו של רבי משה, 

הגבאי המסור של הבעלזר רב, לא היו 

מלבבים בעליל. הנה הוא מקדיש את 

לילותיו ומדיר שינה מעיניו להשגיח 

הרבי בעבודת הקודש, בשבע עיניים על 

ולדאוג לבל יכשל במאבק האימים שלו 

עם כוחות הרע והאופל, כשכל שנייה 

היא גורלית להמשכת השפע על זרע 

רחומיו של הקב"ה, וכאן עומד יהודי 

פשוט אשר בשאט נפש מטריד לכמה 

דקות יקרות מפז את מנוחתו של 

 הצדיק.

תוך שרגש הכעס מציף אותו מעבר 

תע ננער איש ליכולת ההכלה, לפ

האלוקים משרעפיו באחת, ולחש לו 

בקול אפוף מסתורין כממתיק סוד 

מספר מילים, מילים אלו הפכו באחת 

את הקערה על פיה, והוכיחו לו בפעם 

כמה כי לא מחשבותיי -יודע-המי

 מחשבותיכם, אפס בהבנת הנקרא.

היה זה לכאורה לילה ככל הלילות 

בחדר משכיתו של רבי אהרן קדוש ה' 

מבעלזא. כאן השעון כמו עצר מלכת, 

כשחוקיו הנוקשים של היקום הופרו 

בזה אחר זה דבר יום ביומו. הצורך 

הקיומי של בני תמותה רגילים באוכל 

להשביע את נפשם ושינה משיבת נפש 

הפלאים הקדוש, -כמו פסח על איש –

כביכול אין הוא ילוד אשה כי אם אחד 

משרפי מעלה. נמנה הוא על אוכלי 

 ן ואוכל לחם מן השמים.המ

הגבאים נערכו כדרכם למשמרות. על 

אף שהיו אנשים פשוטים, שפר חלקם 

באותו ליל שימורים להיות שותפים 

זוטרים לרקימתם של מעמדים שגיאים 

ונוראי הוד שלא מעלמא הדין, בהם 

שמיא וארעא נשקי אהדדי, הכינו את 

נפשם רוחם ונשמתם, וטיהרו את 

ולו לזמן עצמם מכל סיג ופגם 

המשמרת, שיהיו ראויים וזכאים לחזות 

בעיני בשר בפתיחת ארובות השמים, 

והסרת המחיצות בין המים העליונים 

 למים התחתונים.

מלבד ההכנה הרוחנית נדרשה 

מהגבאים אף הכנה פיזית פשוטה, 

לאגור כוחות לקראת מלאכה שמימית 

המתישה את כוחותיהם של אנשים מן 

לא ינום ולא השורה. על אף שהרבי 

יישן כל עיקר, כשבמשך יממות 

ארוכות אין הוא מעניק תנומה 

לעפעפיו, הרי שפעמים רבות לאחר 

שעות ארוכות וממושכות של שהייה 

בצל הקודש, הדורשת מהם ריכוז 

מקסימלי של כוח המחשבה על מנת 

להשביע את רצונו של הצדיק, קרסו 

 הגבאים ארצה באפיסת כוחות.

ולם לא נמנה על רבי משה הגבאי מע

חלושי הגוף, ברם, כאשר הרבי שוב 

ושוב הרקיע שחקים ושקע ממושכות 

בדבקותו בבוראו בלא הפוגה כלשהי, 

החלו כוחותיו לנטוש אותו אט אט. 

לולא תחושת האחריות לגורלו של 

הצדיק אשר הזהירו שוב ושוב לבל יהין 

להשאירו לבדו ולו לרגע בודד, סביר 

נשכב על  להניח שככל הנראה היה

המרצפות ומעניק מעט מנוחה 

 לעצמותיו הלאות. 

הרבי אינו מתחשב כלל בהוראותיהם 

הברורות של הרופאים, ומאמץ את 

דברי הרמב"ן "מה לרופאים בבית יראי 

ה'" ככתבם וכלשונם, ממריא הוא 

לשמי רום כשפניו כפני מלאך אלוקים, 

אותות ההתאמצות ניכרים היטב על 

ללא הרף על גווילי פניו, הזיעה ניגרת 

פניו המזוככים, ושפתיו ממלמלות ללא 

הרף "גוט אויף אידן", כל חזותו מעידה 

בו כי שרוי הוא בעיצומו של מאבק 

אימים לחיים ולמוות עם כוחות 

 נסתרים ונעלמים.

בשעה ארבע לפנות בוקר, כששלווה 

פסטורלית נסוכה בחלל היקום והשכווי 

ל טרם הודיע בקריאתו על הפצעתו ש

שחר חדש, פתח נהג החלב את סדר 

יומו והתניע את המשאית בקול רעש 

גדול שניסר במוחו של הגבאי ללא 

 הרף.

כל ניסיונותיו של הגבאי לשמור על 

ריכוז מינימלי במלאכת הקודש, עלו 

בתוהו, במוחו צפה המחשבה: אילו 

היה יודע נהג המשאית למי הוא 

מפריע, ודאי היה אוכל את לבו מבושה 

 ימה.וכל

רוח הקודש גלויה היתה מופיעה בבית 

מדרשו של הבעלזר רב, ומרגלא 

בפומיה של בעל הנתיבות שלום 

מסלונים ש'לתפוס מחשבה' של מקושר 

אף אין צורך ברוח הקודש. רגע 

כמימרא לאחר שהעלה הגבאי כך 

אוהב ישראל  –במחשבתו, פתח הרבי 

את אישוני עיניו לכדי סדק צר אשר  –

ולם, ובנימה שתקיפות יקשר בינו לע

ורוך משמשים בה בערבוביא, נענה 

"אבל בכל זאת ואמר לגבאי הנפעם: 

 הוא מביא חלב לתלמידי ישיבה...".

          

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן
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