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 "זתשע בהר ובחוקותיאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  – האישאשרי 

 קלאר אברהם ישראל

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

ז"ל דורשים במדרש שוחר טוב שמזמור א' בתהלים נאמר ח

שרני אם לא הלכתי בעצתו של נחש "א –על אדם הראשון 

 וכו'"

אילו  : היה אשַריהראשון אדם אמר –, אשר לא הלך בעצת רשעים האיש אשרי

 .בלאכול מעץ הדעת ,הייתי הולך בעצת הנחש אלא

מצד עץ הדעת טוב  היינוש"בעצת רשעים"  :(תקוני זוהר )תקון יג, דף כזגם בעיין 

ון "עץ", שהסטרא אחרא מייעצת ומבאר הגר"א )שם( שדורש "עצת" מלש .ורע

 .גלאדם שטוב לו לעבור עבירה, כמו שיעץ הנחש לחוה

* 

אם לא הייתי עומד  ַריאמר אדם הראשון: היה אש –ובדרך חטאים לא עמד 

 .בדרכיו של נחש

* 

אם לא הייתי יושב במושב הליצנות של  ַריהיה אשו –ובמושב לצים לא ישב 

"מן העץ הזה אכל וברא  :לחוההנחש מר הנחש, שאמר לשון הרע על בוראו. שא

אלא כל  ,ואם אתם אוכלים ממנו אתם יכולים לבראות עולם כמותו ,את העולם

 זה נחש'.  –ב(: 'לץ תכה  וראה גם במדרש שמואל )יב, .אומן שונא בן אומנותו"

                                                
למרות שיש גירסא כאן "שלא" צריך לומר שגם לגירסא זו הכוונה כמו "אם לא", שהרי בסופו של דבר נתפתו  א

 ה לעצת הנחש. אדם וחו
 בחלק מהספרים נשמטה שורה שלמה, ומפרש מיד "אשריני אם לא עמדתי". ב
 ש."עי" החיים עץ"ל שנמשל –'" וגו שתול כעץ והיה" אלא: וממשיך ג
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מוסיף עוד ביאור למה  ממשנת ר"א נבנצל, עמוד קכג()שיחות לספר במדבר וב

שדחף את חוה  דבגלל זלזולו בציווי ה', שאמרו חז"לשנקרא כך , הנחש קרוי לץש

 .אין מיתה כך גם באכילה –כשם שאין מיתה בנגיעה ש עד שנגעה בעץ, ואמר לה

* 

ומדוע אמר זאת אדם הראשון דווקא אחרי שכבר חטא, מדוע לא אמר זאת 

 באותו זמן שהיה אשריו, לפני שחטא?? 

 מאת" יוסף נחלת"הנפלא  ה מאור הספרכדי להבין זאת נטעם להלן טעימה קל

 ל. כדאי לראות כל אריכות מאמריו על אדם וחוה:"זצ ליפוביץ הלוי זאב יוסף הרב

 התחילו עליהם, שנפלה העמוקה האופיום מתרדמת משכרונם, שנתפכחו "אחרי

  הם. עירומים כי להרגיש

 עדן גן יבפרח ומחופים מכוסים כן, לפני היו מה מוגנים להם נתברר עכשיו רק

 העולם מן אושר כן! לפני חלקם מנת היתה גדושה אושר מנת איזו המבושמים.

 ומה הנפשית, יציבותם את איבדו בטרם לרגליהם הדום ה"הקב פחד הגדול אשר

 יותר מסוגל ואיננו וקדרות, יגון נוטף אותם. הסובב הקוסמוס כעת הוא אימתני

  רצון. ושביעות סיפוק להם להעניק

 ה"הקב עליו שבירך הברכה כוס לתוך הנפשית. בשלימותם תהווהה נורא קרע

 טיפה הנחש-השטן הטיף שלהם, ביותר המאושר ברגע חופתם, אפריון תחת

 תאנה עלי אך עדן. גן של וההדר הפאר מן רוחם את והרעיל מר, גירוי של ארסית

  בלבד. מערומיהם לכסות בידיהם שרדו בודדים

 מנת שהיה המופלג האושר את להעריך ידעו דול,הג אסונם עליהם בבוא עתה, רק

 של מפיותיהם קלט ישראל, זמירות נעים האלקי, והמשורר בתחילה, חלקם

 את המתהפכת, החרב מלהט וחרדים עדן גן בפתח היושבים לשעבר, המאושרים

  אחריהם. הבאים לכל לקח שישמש שלהם, האישי הוידוי

                                                
 .ועוד; ג,יט פרשה רבה בראשית ד
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 ברשת ולכדתם היצירה בחירי ניראשו את שבי שלקחה היא הנחש של ...ערמתו

 קרקע השמטת כדי תוך כאחד, ליצנות עם וחטא מרשע ארוגה לרגלם, פרושה

 לרגליהם". מתחת היציבות
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הלכתא שפירתא / הרב פינחס שפירא, אב"ד 

ביד"צ שערי שלום )בית שמש(, מח"ס שו"ת בריתי 

 שלום ו"ח

 שבת!!

בָ  ה ֹלא ָתִקימו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִכית ֹלא ִתְתנו ֹלא ַתֲעׂשו ָלֶכם ֱאִליִלם וֶפֶסל וַמעֵּ

יֶכם' ה ֲאִני ִכי ָעֶליהָ  ֹת ְבַאְרְצֶכם ְלִהְשַתֲחו  ִתיָראו וִמְקָדִשי ִתְשֹמרו ַשְבֹתַתי ֶאת. ֱאֹלקֵּ

 ב(-)כו, א '.ה ֲאִני

ש ְוַהמָ  ִצים ְוָהָאבֹות ְמַבֲעִרים ֶאת ָהאֵּ ק ַלֲעׂשֹות כַ ַהָבִנים ְמַלְףִטים עֵּ ָוִנים ִשים ָלשֹות ָבצֵּ

ִני )ירמיה ז, יח( ִרים ְלַמַען ַהְכִעסֵּ אֹלִהים ֲאחֵּ ְך ְנָסִכים לֵּ  ִלְמֶלֶכת ַהָחַמִים ְוַהןֵּ

  מחלל שבת כעובד עבודת כוכבים )רש"י יבמות ו.(

גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע המתקיים 

 השבתקודם 

הרז"ה במסכת שבת מנמק את ההלכה שאין מפליגין בספינה לדבר הרשות 

בשלושת הימים שקודם השבת )שבת י"ט ע"ב(, מחמת שע"י כך עלול להיגרם 

 חילול שבת לצורך פיקוח נפש. 

וכתב הריב"ש בתשובותיו )סימן י"ז וסימן ק"א( שמדבריו אנו למדים שלצורך 

שבת אף שאח"כ לחלל שבת לצורך פיקוח מצוה מותר להפליג בספינה קודם ה

 נפש. 

הרדב"ז בתשובה חולק על כך, מחמת שרוב הראשונים )הרי"ף והרמב"ן ועוד( 

 נימקו אחרת את ההלכה הנ"ל, ולפי נימוקם אין מקור לקולא זו. 

מרן השלחן ערוך )בסימן רמח סעיף ד( פוסק להלכה את דברי הריב"ש,  -להלכה 

שנה ברורה )בביאור הלכה( מביאים את דברי הרדב"ז ואילו המגן אברהם וכן המ

 ויתר המחמירים. 
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ובחידושי ר' שמואל )כתובות סימן ד אות א( כותב להוכיח מדברי הרז"ה עצמו 

לגבי ברית מילה )שכדבריו נפסק להלכה( שאם נשפכו המים החמים שהוכנו 

ם חילול תידחה הברית כדי שלא לגרו -לתינוק קודם הברית שאמורה לחול בשבת 

שבת לאחריה, ומסיק הגר"ש רוזובסקי שגם הרז"ה לא התיר אלא רק במקרה של 

ספק אם יצטרכו אח"כ לחלל שבת, ולא במקרה שוודאי יצטרכו אח"כ לחלל שבת 

 לצורך פיקוח נפש. 

לעומתו, הסטייפלער )קה"י שבת סימן טו( מחלק בדעת הרז"ה בין קודם השבת 

מותר לגרום חילול שבת לצורך פיקוח נפש ע"י לתוך השבת, ודעתו שלדעת הרז"ה 

מעשה הנעשה קודם השבת, ורק ע"י מעשה הנעשה בשבת עצמה אסור, זאת 

מאחר שבתוך השבת חלה חובה מיוחדת להישמר מכל גרימת חילול שבת אף 

ב שהבאתי -לצורך פיקוח נפש. ויעו"ע בספרי שו"ת בריתי שלום חלק ב סימנים א

תשובות הגאונים שסוברים שאסור לגרום לחילול שבת מארבעה מקומות שונים ב

  לצורך פיקוח נפש גם ע"י מעשה הנעשה קודם השבת.

גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע המתקיים 

 בשבת

העולה מן הדברים, שאמנם נחלקו ודנו הפוסקים לגבי גרימת מצב של פיקוח נפש 

בזה  -מערב שבת, אך אם המעשה הגורם נעשה בשבת בשבת ע"י מעשה הנעשה 

 לכל הדעות אין היתר.

גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע שיתקיים 

 במוצ"ש

באם לא היתה  -ולגבי גרימת חילול שב"ק לצורך אירוע שיתקיים לאחר השבת 

ה דומה נידון זה רק שום אפשרות לבטל את האירוע המתוכנן למוצ"ש, כי אז הי

לנידון מחלוקת הפוסקים לגבי ערב שבת. אכן, מכיון שהמציאות היא שיש בידי 

כוחות המשטרה אפשרות לסגור את הכבישים ואת מקום האירוע מיד במוצאי 

ע"כ דומה נידון זה גם לנידון של חולה  -שבת, ואף למסור על כך הודעות לציבור 

הצילו בלא חילול שבת, שפסק המשנה ברורה שיש בו סכנה אשר ע"י מאמץ ניתן ל
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)בסימן רע"ו ס"ק א', וכן בסימן שכ"ח ס"ק ל"ט( לאיסור, ובביאור הלכה )בסימן 

  רע"ו סעיף א' ד"ה 'מותר'( פסק שהמקיל בזה חייב מיתה !

גרימת חילול שב"ק ע"י חיילים ושוטרים לצורך שמירה בטחונית על משתתפי 

 אירוע

ים האמורים לעיל נאמרו רק לגבי פעולות אזרחיות של אך יש לסייג, שכל הדבר

שמירת הסדר הציבורי, אך כאשר מדובר על פעולות שנועדו לשמירה בטחונית 

מטעם שאם כי אז בוודאי שאין חשש, וזאת  -מפני אויבנו הצרים עלינו לכלותנו 

נצטרך לחשב בכל דבר מהתנהלותנו את הטורח שזה גורם בשב"ק לכוחת 

כ תצא יד הישמעאלים על העליונה שמצליחים חלילה לשבש את הביטחון, א"

אחיזתנו בארה"ק, וע"כ דומה נדון זה לדין עיירות ספר שבאו עליהם נכרים בשבת 

שמחללים שבת להצילם אפילו כשהנכרים באו רק על עסקי ממון ולא על עסקי 

  נפשות )עירובין מ"ה ע"א(.

 shapirapinchas@gmail.com 3057580-02לתגובות:
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב ומו"צ 

 בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 ברכת השנה השישית

 )כה, כא( ְוִצִויִתי ֶאת ִבְרָכִתי ָלֶכם ַבָחָנה ַהִחִחית.

 אומר אבי עקיב', רלא ְתַנֲחׁשו ְוֹלא ְתעֹוֵננו'ֹשל  ( בענין הלאו:איתא בסנהדרין )סה

לימודי  היום יפה לצאת, מחר יפה ליקח, ואומר ,ורעותיפות זה המחשב עתים 

 ערבי שביעיות חיטין יפות.

 ורגילין להיות חיטין יפות. רש"י: כלומר ערב שביעית למדיןרש ופי

מיוחדת.  שתהיה בשנה הששית ברכה , הא מקרא מלא דיבר הכתובריך ביאורוצ

 האיכות. חה רק על ריבוי בכמות ולא עלהבטי ודוחק לחלק ולומר שהתורה

א. ונראה שהתשובה לזה פשוטה, שכל מה שדיברו בגמרא בסנהדרין, הוא רק על 

אדם שמחשב את העיתים בלבד, וטוען כי יש כח באותם זמנים לתת כח בפירות 

וכדו', ותולה את הברכה בכל מיני תליות, שאינם עולים בקנה אחד עם היהדות. 

גדר "מנחש". לפי ניחושו, ערב שביעית תהיה ברכה בין אם ישמור אדם כזה, הוא ב

 לא ישמור.  אם , וביןאו יקבל עליו לשמורשביעית 

הבטיח כי תהיה ברכה שמורגשת כבר בשנה  דוש ברוך הואאבל מה שהק

כמי  וחלילה על זה חססומך  ודאי שאינו א, הלל זהמי שסומך עהיינו בהשישית, 

" סתמי ללא קשר רוחני, אלא הוא מקבל עליו ראשית כל על איזה "ניחוש שסומך

את מצות השמיטה, ואז זוכה הוא להיות כלי לקבל את שפע הברכה מאת ה', 

אשר יתחיל כבר בשנה השישית. נמצא שאין קשר בין עון הניחוש שנתלה בזמן 

  מסוים שיהיה בערב שביעית, לברכת ה' שתהיה לשומרי השביעית.

א מדברי המדרש )ויקר בגליון פרשה זוהבאתי להקשות  ב. והנה בשנה שעברה

" נאמר על שומרי שביעית. והקשו: מה גיבורי כח עושי דברוהמבאר ש" ,א, א( רבה

שנת השבע, רואה האי גברא  הגבורה יש כאן, הרי עוד בשנה הששית, קודם שבא
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י שכבר שרתה הברכה בכל מעשה ידיו, ויש בידו די מחסורו לכל שנת השבע. וכ

 גבורה יש כאן, שלא עובר ועובד באדמתו?

וכתבתי אז לתרץ: "ונראה ליישב, כי ברכת ה' המגיעה בשנה השישית, יכולה 

להגיע בכמות מים גדולה, או בברכה הטמונה ונמצאת בתוך האדמה בשנה 

השישית, שתן יבול כפול ומרובה במשך השנים. יוצא, שאף שענין ה"וצויתי את 

החקלאי העובד כעת את אדמתו, לא  כל מקוםה השישית, מברכתי", אכן יהא בשנ

תמיד יוכל במו עיניו לראות לעין ולהרגיש את הברכה, שהרי כל הגידול וקצירתו, 

מאמין החקלאי בהבטחת ה' ואינו  ל זאתיוכל להיות רק בשנים הבאות. ואם בכ

כח ויור כך ", אף שבאמת אחגיבור כחמעכשיו "כבר נקרא הרי הוא נוגע בשדהו, 

 בברכה ששורשה כבר החל בשנה השישית". 

לפי תירוץ זה, אפשר לתרץ באופן נוסף שאלה זו מניחוש על זמן של ערבי 

מה ששביעית, דבאמת אין זה קשור ל"וצויתי את ברכתי בשנה השישית", כיון 

שתתחיל הברכה בשנה השישית, היא בדישון הקרקע והצלחתה, בפירות שתוציא 

רות שתוציא בערב השביעית, ונמצא שהמנחש מדבר על זמן , אבל לא בפיר כךאח

 אחר מהזמן שהבטיח את הברכה לשומרי השביעית. 

דברי הספורנו, שפירש  ל פיזו ע שאלהשב ישם לתרץ: עוד נראה לי תיג. עוד כתב

: "ואכלתם לשובע" וז"ל: "שיהיו הפירות רבי המזון, כענין שהיה בעומר וקעל הפס

רת תו) אוכל קמעא ומתברך במעיוכאמרם ז"ל:  "ו לקטן,שהיה מספיק לגדול כמ

, ויספיקו פירות הששית גם לשביעית", וממשיך הרב לפרש (כו, ה בחוקותיכהנים, 

: "וכי תאמרו מה נאכל, וכאשר יסופק זה ה לשונואת שאלת: "וכי תאמרו", וז

אצלכם ולא תבטחו שיהיה המעט מספיק באיכותו, "ועשת את התבואה", באופן 

 תשבע עין מראות ותראו שיספיק הכמות" עכ"ל. ש

הספורנו כי הברכה תשרה בשנה השישית בפירות, שיספיקו לזמן  מבואר מדברי

ארוך, ורק אם תסתפקו בדבר אם הפרי יספיק באיכותו, יעשה ה' נס נוסף, ויתן 

ברכה גשמית הנראית לעין בתבואה. ונראה שפירוש הפסוק לפי דבריו יהא: 

רכתי בשנה השישית", שיצוה ה' את ברכתו שנתן בפירות השנה "וצויתי את ב
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את הברכה של "ועשת את  ל זההשישית שהם מרובים באיכותם, ויוסיף ע

 התבואה לשלש השנים" שאז תראה הברכה בעין. 

הברכה בשנה השישית, היא ענין ה"ואכלתם לשובע",  לי עלמאנמצא כי לכו

המאמין במעט שאוכל ומתברך, ואינו  שאוכל קימעא ומתברך במעיו. על אדם כזה

", גיבורי כח עשי דברומחכה לראות את הברכה בעיניו בכמויות התבואה, נאמר: "

מת בשנה יה הכמותית, יאמין בברכה האיכותית הקיכשאף שלא יראה את הבר

השישית, ואדרבה, יוצא מכאן ששואלי שאלת ה"מה נאכל", אינם בגדר ה"גיבורי 

 .ינו זכרונם לברכהכמכח" שנשתבחו בהם ח

לפי תירוץ זה, מתורצת באופן שלישי השאלה בה פתחנו, כי באמת אין כל קשר 

בין המנחש לברכת ה' בשנה השישית. כיון שהמנחש, מנחש הוא על פירות 

שתוציא השדה, ואילו הברכה תחול את הפירות עצמם והאוכל עצמו, שיאכל 

  .ומיושב בע"הויתברך במיעיו, 
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 פה / זלמן פישר-התורה שבעלטעמי המקרא ו

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

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

 ערלנגר(

תבנית הטעמים ליוצא מן הכלל שבא להקל ולא להחמיר 

 ול"בנין אב"

אֹמֽר. יִ֖סינַ  רְ֥הַ ּבה ֶׁ֔שֹמ -ֶאל' ֙ה ֤רֵּּבְידַ וַ  נעיין בפ'רש"י ושפת"ח על הפסוק   ה, א(כ) לֵּ

לׂשיִ  ֤יְנֵּ ּב-ֶאל ֞רֵּּבַּד ועל תבנית הטעמים בפסוק הֶ  ָּ֣תְוָאַמרְ  ְָ֙ראֵּ  ֶרץָ֔האָ -ֶאל ּו֙ אָ֙תבֹ  ֤יִּכ ֔םֲאלֵּ

  ה, ב(כ) .'ַלֽה  תָּ֖בַׁש ֶרץָ֔האָ  הְָ֣בתָ ׁשוְ  םָ֑לכֶ  ןֹ֣נתֵּ  יֲ֖אנִ  ֥רֶׁשאֲ 

בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער כי לפי השיטה המציעה נקודות קשר 

גרשיים מהפך פשטא בתפקיד  – ְָ֙רֵאלׂשיַ  ֤יְנֵ ּב-ֶאל רֵּ֞בַּד תבנית הטעמים של הכתוב

כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. יש לכך מספר הסברים נביא את ההסבר 

גרשיים בתפקיד כעין יציאת מצות שמיטה מכלל  – רֵּ֞בַּדשיקשר לפ'רש"י. )ב( 

מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל  - יַ֖סינַ  ר֥הַ ְּברש"י )א(  ללמד כפ' המצוות

המצות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה 

מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה ב'תורת כהנים' )בהר 

ה,א(, ונראה לי שכך פרשתא א,א(. וממשיך ומסביר את הנאמר בתו"כ על )כ

פירושה: לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, 

למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני, ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור 

 שנדבר למשה, שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב.

." ... למה ֖יַסינַ  רְ֥הַ ּבה,א(.. מכח יתור לשון של "מפרש שפת''ח את רש"י )בהר כ

' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור שנאמרו למשה, ֖יַסינַ  רְ֥הַ ּבנאמר כאן ''

 לכל התורה כולה. בנין אבשמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן. והרי 
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פי -על-התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל, שאף

לפי השיטה  רטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש בערבות מואב,שאיזה פ

המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער כי תבנית הטעמים 

גרשיים מהפך פשטא פועלת בתפקיד כעין  – ְָ֙רֵאלׂשיַ  ֤יְנֵ ּב-ֶאל רֵּ֞בַּדשל הכתוב כאן 

סורת, שכל יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. תקל על עצמך כאשר תאמין במ

 .שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב אע"פ שלא הכל נשנה במפורש

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער כי 

ה, כ) ֔םֲאֵלהֶ  ָּ֣תְוָאַמרְ  ֔םֲאֵלהֶ  ָּ֣תְוָאַמרְ  ְָ֙רֵאלׂשיַ  ֤יְנֵ ּב-ֶאלתבנית הטעמים של הכתוב כאן 

שני טעמים קיסרים )כאן סלוק מן הפסוק הקודם  קטן בין-המכילה פעמיים זקףב( 

ואתנח שאחרי הכתוב הזה( מלמדת על בסיס אוסף הפסוקים לדרשות התורה 

פה שמופיע בהן אופן דרשה "בנין אב" או "הקש", "או דבר החוזר וקורה" -שבעל

בכתוב שעליו או בסמוך אליו נאמר אופן דרשה כזה, מופיעה תבנית הטעמים 

קטן זקף גדול בין שני קיסרים )אתנח ... סילוק -ולעתים נדירות זקף קטן-פעמיים זקף

." אין תבנית זאת ֖יַסינַ  רְ֥הַ ּבאו סילוק .... אתנח(. אמנם בפסוק )ויקרא בהר כה, א( "

אבל בפסוק הסמוך אליו )ויקרא בהר כה,ב( העוסק במצוות שמיטה והמשמש 

טן בין שני קיסרים בכתוב ק-קטן ... זקף-כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף

 676-, התבנית הזאת מופיעה בתורה כ֔םֲאֵלהֶ  ָּ֣תְוָאַמרְ  ֔םֲאֵלהֶ  ָּ֣תְוָאַמרְ  ְָ֙רֵאלׂשיַ  ֤יְנֵ ּב-ֶאל

בדרכי דרשה אלו. לכן עולה ההשערה כי זה  021פעם ומתוכם זוהו עד עתה 

אפשרות ללימוד בנין אב.או הקש או דבר החוזר וקורה. כאן זה בנין אב כפירוש 

 .השפת"ח שהובא לעיל.

                                                
ה

מוציא  –ה֣פך פשט֙א רבוי; מ –מגביל; מו֢נח  –פסוק -בקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: את֑נח, סֽלוק = סוף 

שנוי משמעות,  –מחלק, ממעט, לא ממש; טפ֖חא = טר֖חא  –מצרף; ת֛ביר  –מפשט; מר֤כא = מא֤ריך, רבוי; דר֧גא 
קבוצה עם  -קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; דר֧גא ת֛ביר טפ֖חא  –רבוי מתפשט; מר֤כא טפ֖חא = טרחא 

קבוצה שההלכה  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ת֛ביר מר֤כא טפ֖חא  -הלכה שוה לפרטיה; מר֤כא ת֛ביר טפ֖חא 
סדור שנחלק, השלם והחלק  –מצב של המוטעם, בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ -רב -חלה רק על חלק מפרטיה; מקף

; ר֗ביע 3 – ג֕דול-; זקף2 –ק֔טן -; זקף1פשוט,  –מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשט֙א  –נדרשים; זרק֘א סגול֒ 
יוצא  –סדר קדימות; אז֝לא = ֝גרש = גרש֞יי֞ם  –היקש; השלישיה: )קד֨מא  –ק֔טן בחצי פסוק -ק֔טן ... זקף-; ... זקף4 –

דרוש בפסוק  –קטנ֩ה = תרס֩א -מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא –מהענין; קד֨מא ואז֝לא 
דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר  –דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה; פ֡זר  – ֠גדולה = ֠תלשא-שעור, מחיצה; תלישא

 בהלכה.
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יקרה ' מח"ס ,הרב מנשה פייגנבויםיקרה מפנינים / 

 ' עה"תמפנינים

לנצל את שנת השמיטה שאין  –מה ענין שמיטה להר סיני 

 , ללימוד התורהבה עבודה בשדה

אֹמר ר ה' ֶאל ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני לֵּ ֶהם ִכי תָ  .ַוְיַדבֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְׂשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ ֹבאו ַדבֵּ

ן ָלֶכם ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת לה'  ב(-א –)כה  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

 צוות השמיטה.אפשר לומר טעם למה שהזכיר בהר סיני קודם מ החיד"א,כתב 

והוא על פי מה שכתבו המפרשים טעם למצוות שמיטה, לפי שבכל שנה 

מתבטלים התלמידים מלימודם שני חדשים ניסן ותשרי, כמו שאמר להו רבא 

לרבנן, במטותא מינייכו )בבקשה ממכם( ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי 

לא תטרדו במזונייכו כולה )לא תראו לפני( אלא תטרחו בקציר ובבציר, כי היכי ד

שתא )בכדי שלא תהיו טרודים בפרנסתכם כל השנה(, ועל ידי כן תהיו פנויים 

ללמוד בשאר החדשים )ברכות דף לה ע"ב(, נמצא כי בשש שנים מתבטלים 

מלימודם י"ב חדשים. ועל כן באה שנת השמיטה אשר בה אין לטרוח בשום דבר 

להשלים הי"ב חדשים שבטלו מלימוד ויהיו פנויים ללמוד תורה י"ב חדשים, 

 התורה באותם השש שנים.

רמז להא דאמר רבי יהושע בן לוי )אבות  -בהר סיני לאמר ועל כן הזכיר מקודם 

ומכרזת ואומרת שהוא הר סיני  -מהר חורב ב( בכל יום ויום בת קול יוצאת  -פרק ו 

קרא נזוף. וזו אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נ

היא ההקדמה למצוות שמיטה שהרי היא באה בכדי שיהיו פנויים ללמוד 

 ולהשלים מה שחסרו מתלמוד תורה, ובא לעוררם לנצל היטב את שנת השמיטה.

 (נחל קדומים)

מקשים העולם, על מה שכתבו המפרשים, שהשנה השביעית משלימה את אותם 

ש שנים, דלכאורה זה אינו, מאחר הי"ב חדשים שחיסרו בלימוד התורה באותם הש

ואלמלי לא היתה השנה השביעית שנת שמיטה הרי גם אז היו לומדים באותה 
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השנה עשרה חדשים ומה שהיו מתבטלים בלימוד התורה הוא רק בשני החדשים 

תשרי וניסן, ועתה שהיא שנת השמיטה אינם מתבטלים בחדשי תשרי וניסן, נמצא 

הם ללמוד רק עוד שני חדשים בלבד יותר משנה  לפי זה שבשנת השמיטה מוסיפים

 רגילה, ואם כן ההשלמה היא רק לשני חדשים בלבד ותו לא.

וחשבתי לבאר הדברים, על פי מה שאיתא במס' נדרים )דף נ ע"א( ברבי עקיבא 

י"ב שנה הלך  -שהלך ללמוד אצל רבי אליעזר ורבי יהושע י"ב שנים, וכאשר תמו ה

ביתו שמע רשע אחד שאומר לאשתו, טוב עשה אביך לביתו, וכשהגיע לאחורי 

שהדיר אותך מנכסיו, מאחר שבעלך עזב אותך והשאירך אלמנה חיה כל השנים 

הללו, אמרה לו אם ישמע בקולי בעלי שילך ללמוד עוד י"ב שנים. אמר רבי עקיבא 

הואיל ונתנה לי את רשותה, אחזור לאחורי וחזר לאחוריו ללמוד שנים עשר שנה 

 ם.נוספי

ז"ל, שהקשה על רבי עקיבא הלא היה על סף  רבי חיים שמואלביץאומרים בשם 

ביתו, ומדוע לא נכנס לביתו ואף לרגע אחד לדרוש בשלום זוגתו ובניו, ומיד ישוב 

אל בית המדרש ללמוד. ויישב כי רבי עקיבא בא ללמד אותנו כלל גדול בלימוד 

ה אינם עשרים וארבע התורה ברציפות, כי שתיים עשרה ועוד שתיים עשר

רצופות, לו היה נכנס לביתו ולו אף לרגע אחד היה מפסיק את הרציפות של 

 השתיים עשרה השנה 

הקודמים, ואף כי מיד לאחר מכן היה שב ללימודו שוב אין לימוד זה רצוף. וזהו 

 כלל גדול בתורה.

והכא נמי אפשר לומר בכוונת המפרשים, דכאשר בשנת השמיטה אינם 

מלימודם בימי תשרי וניסן, אלא לומדים ברציפות שנים עשר חדשים  מתבטלים

נחשב להם הלימוד ברציפות לתיקון עבור שנים עשר החדשים שנתבטלו מלימוד 

התורה. על אף שאין לומדים יותר בשנת השמיטה אלא שני חדשים בלבד, הלימוד 

 ברציפות מתקנן את זאת.

 ר סיני למצוות שמיטה.ובסייעתא דשמיא חשבתי לבאר מה שהקדים בה
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יא(,  –והוא על פי מה דתנן גלות באה לעולם על שמיטת הארץ )אבות פרק ה 

והנה כאשר גלו מארצם בגלות ראשונה ועד היום הזה, נתבטלו כמה וכמה מצוות 

התלויות בארץ ואינם נוהגים מאז ועד היום רק מדרבנן, נמצא שבגלל הגלות אין 

. ונראה דמהאי טעמא הקדים הבורא ב"ה 'את כל מצוות הבאפשרותם לקיים 

דהיינו בהר סיני אמרתי להם לבני ישראל  - בהר סיני לאמרואמר אל משה, 

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבאו אל שיקיימו את כל מצוותי. ועל כן 

ועל ידי זה שישמרו שמיטה ישארו בארץ  -הארץ וגו' ושבתה הארץ שבת להוי"ה 

 . בהר סיני לאמריוכלו לקיים את כל מצוותי שצויתי ולא יגלו הימנה ו
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 הלכות והליכות בענין מעריב של שבת )א(

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי 

"וסר עונך  השרת הולכים לו לאדם מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו )ישעיה ו(

 וחטאתך תכפר" )שבת קיט, ב(.

 הטעם שאין אומרים והוא רחום:  .א

לפי  הטעם:, תפילת מעריב פותחת בברכו ואין אומרים והוא רחום כמו בחול

שהוא תחינה ואין אדם מתפלל על צרכיו בשבת שמא יתעצב על ידי זה ואסור 

, ובסדר זמרהוהטעם שאומרים זאת בפסוקי ד)כל בו, רוקח מט(.  להתעצב בשבת

קדושה אף בשבת, משום דהוי דרך שבח )עיין עוד בעלון שחרית של שבת שערי 

 תשובה רסז ס"ק ג(

לפי שפסוקי "והוא רחום" נתקנו לאומרם לפני תפילת ערבית כנגד  טעם אחר:

איברי תמיד של בין הערביים, שכיפרו על עוונות היום וקרבו בערב, ולכן בשבת 

 אין אומרים והוא רחום )כל בו סימן כח(. שלא קרבו אברים של חול

לפי ש"והוא רחום" נתקן כנגד ל"ט מלקות כמבואר בסימן רלז ולא טעם אחר: 

 .ראוי לומר זאת בשבת )טור רסז א(

לפי שניתקן לאומרו בחול מפני פחד הגהינום ואילו בשבת אין פחד טעם אחר: 

 מה דף קל קל"ה(.גיהנום לפי שהגיהנום שובת בשבת )זוהר הקדוש פרשת תרו

, הטעם שלא מסיימים כביום ברכת השכיבנו: משנים הסיום של ברכת "השכיבנו"

חול "שומר עמו ישראל לעד" כדאיתא במדרש שבשבת אין צריך שמירה לפי 

הטעם שמזכירים שמירה  שהשבת היא השומרת על ישראל )טור רסז א(.

חתימה, שבחתימה אין לפי שאינו דומה תוך הברכה לכשאומרים "כי אל שומרנו" 

חותמים בשמירה לפי שאינה עיקר הברכה, אבל בגוף הברכה אע"פ דהשבת היא 

השומרת מ"מ כיון שמצויים מזיקים בשבת יותר מבחול לפיכך אין לדלג ע"ז בתוך 

 הברכה )לבוש רסז ג(.
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שכן רק ציבור אינו זקוק לשמירה אבל יחיד צריך שמירה, וא"כ  טעם אחר:

אל הכלל שומר עמו ישראל לעד, והכוונה על כל כלל ישראל בחתימה שמתיחסת 

אין מזכירים שמירה, אבל "ושמור צאתנו ובואנו" שקאי על כל יחיד ויחיד הצריך 

 שמירה יש לאומרו בשבת )מג"א רסז ע"פ הזוהר(.

, מבואר בפרי מגדים שכיון הטעם שגם ביו"ט משנים אע"פ שלא שייך טעם הנ"ל

משנים גם ביו"ט כדי שלא יבוא לזלזל ביו"ט  שמשנים את התפילה בשבת

 שמתפללים כתפילת יום חול )מ"ז רסז סוף ס"ק א(.

אמירת פסוק "ושמרו בני ישראל את השבת": יש שנהגו לומר לפני קדיש את 

לומר שאם ישראל  הפסוק )שמות לא טז( "ושמרו בני ישראל את השבת", והטעם:

 רסז א(. שומרים את השבת אינם צריכים שמירה )טור

לפי שאם ישראל משמרים שתי שבתות מיד נגאלים והשכיבנו הוי  טעם אחר:

 "גאולה אריכתא" לכן תקנו אחר השכבנו לומר זאת )ט"ז רסז א(

: מחשש להפסק בין "השכיבנו", שהיא גאולה הטעם לנוהגים שלא לומר פסוק זה

 לתפילת שמונה עשרה )מעשה רב להגר"א סימן סז(.
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

 לבנו' עה"ת ומועדים

 לפרשת בהר

 הזדמנות של פעם ביובל

  

ל הוא וָבָניו ִעםֹו: ם ְוָיָצא ִבְשַנת ַהֹיבֵּ ל ֲעָבִדים ֲעָבַדי הֵּ י ִיְׂשָראֵּ  )כה, נד,( ִכי ִלי ְבנֵּ

 עבד יהודי יוצא בשש, אבל אם הוא אומר אהבתי את אדוני לא אצא חופשי הוא

נשאר עד היובל, אבל כאשר מגיע היובל אפילו שהוא מתנגד הוא גם כן משתחרר, 

כי אז אין הבחירה שלו אלא הבחירה של בורא עולם, ובורא עולם דורש את שלו 

 "שטרי קודם" כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם.

ונשאלת השאלה למה בורא עולם משתמש בקלף רק בשנת היובל ולא מיד בשנת 

? והתשובה הפשוטה היא, שעם הנשק הזה ריבונו של עולם משתמש השמיטה??

 רק פעם ביובל, רק כשאין ברירה כביכול, וזה כמו הזדמנות של פעם בחיים.

ובעצם לכל יהודי יש יובל, שכל יהודי פעם בחיים מקבל מתנה מה' שפתאום 

 מקבל התעוררות עצומה לתשובה.

 -מהשורש וצועק לו: "שטרי קודם"  והוא מרגיש שכביכול בורא עולם מזעזע אותו

אתה שלי!!! "כי לי בני ישראל עבדים", בין רוצה ובין לא רוצה, אני בורא עולם 

 דורש ממך חזור אלי מיד!!! 

אבל זכרו זה רק פעם ביובל, הזדמנות של פעם בחיים!!! וההזדמנות מגיעה בכל  

לראות שה' מטלטל מיני צורות ודרכים, אבל כשזה מגיע צריך להיות עיוור שלא 

 אותו חזק וצועק: "אתה שלי" שוב אלי בני!!! אתה חייב עכשיו ומיד לחזור אלי!!!

ולא נהיה שוטים מופלגים שנפספס הזדמנות של פעם בחיים!!! וכמובן עדיף  

לצאת מרצוננו בשביעית ולא לחכות ליובל, אבל אם בכל זאת הגיע היובל עדיין 
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ב, אפילו עם כל הלכלוך!!! כי הוא מחכה לנו לא מאוחר, נרוץ חזרה לאבא האוה

 בכיליון עיניים, בוא אלי בני היקר!!! 

 איך עבד חוזר בשנת היובל הביתה?? איך התורה מכינה את השיבה הביתה ביובל

כתב הרמב"ם שמיטה ויובל פ"י הל' י"ד: שמראש השנה עד יום כיפור של שנת ה 

, אבל גם לא משועבדים לעבוד שנת היובל לא היו העבדים חוזרים לבתיהם 51

לאדוניהם, אלא עבדים אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם, כיוון 

 שהגיע יום כיפור תקעו בית דין בשופר וחזרו העבדים לבתיהם. 

נשאלת השאלה, למה רק ביום כיפור העבדים חוזרים לבתיהם?? למה לא מיד 

עניין השמחה הגדולה בעשרת בראש השנה??? וגם מה  -עם כניסת שנת היובל 

ימי תשובה?? וכי לשמוח הוא צריך או לחזור בתשובה על "אוזן זו ששמעה בהר 

סיני "לא תגנוב", ו"כי לי בני ישראל עבדים", והלך וגנב ונמכר לעבד ועוד נשתקע 

 ברציעה בעבדות לעבדים"???? 

יהודי ונראה לתרץ על פי מה שכתבתי בפרשת משפטים, שהקשינו איך ייתכן ש

יאהב את בניו מהשפחה הכנענית, ותירצנו שאדם כזה שגנב ונמכר בגניבתו, 

הבושות למשפחה שלו הם נוראיות ומחרידות, שיא ההשפלה!! ועוד יותר מזה 

נוספת למשפחתו, וממילא אדם  ששיש לו שפחה כנענית וילדים עבדים זו בושה 

י איך הם יסתכלו כזה נורא מתבייש לחזור למשפחה היהודית האמתית שלו, כ

 עליו??? איך יתייחסו אליו??? איך הם יקבלו אותו חזרה אליהם??? 

ולכן בהחלט ייתכן הדבר שהעבד יתחבר לאהוב את השפחה ובניו העבדים 

למרות שהם לא מתייחסים אחריו, כי בכל זאת רק הם מקבלים אותו כמו שהוא 

והה מהם, כי הוא יהודי ולא בזים לו, ואדרבה הם מכבדים אותו כי הוא בדרגה גב

 שישתחרר בסוף.

ואכן לאחד כזה, רוצעים את אוזנו, להזכיר לו אוזן זו ששמעה על הר סיני "לא 

תגנוב" והלך וגנב, כי אומרים לעבד, אם אתה מתבייש לחזור למשפחה עד כדי כך 

שאתה רוצה להמשיך לחיות עם העבדים, סימן שאתה מאוד רגיש לבושות ואכפת 



 

 כדעמ'  -אספקלריא 

 

בוד, אז איפה הייתה בהתחלה כשגנבת?? למה אז לא חשבת על לך היחס והכ

הבושות שאתה עושה למשפחה ועברת על לא תגנוב??? איפה היה אז הרגש 

שלך??? למה רק עכשיו אתה מתבייש עד כדי כך שאתה מתבייש לחזור לבית??? 

לכן "תרצע", אות קין יהיה לך על הבושה שלא מנעת מתחילה, ונפלת לעמק 

זה נאמר "סוף מעשה במחשבה תחילה", אל תיכנס למצב ביש בכל סוג  הבכא, ועל

 עבירה חמורה, עד כדי כך שתתבייש לחזור לבית, לשכונה ולקהילה.

אבל גם אם כשלת מאוד, תתגבר כארי ותחזור כבעל תשובה חזרה הביתה, 

תשקם את ההריסות כגבר ואל תברח מהמציאות כבת יענה, אלא תתבייש ותבכה 

תך ותחזור בתשובה ותרכוש את אמונם מחדש, כי הם המשפחה בפני משפח

האמתית שלך, והדבר אפשרי רק אם תאמין בעצמך ותאמין שגם המשפחה 

הפגועה רוצה להשתקם, גם אם בהתחלה הם כועסים נורא, אבל ברגע שיראו 

שאתה באמת חוזר בתשובה הם ישתקמו יחד אתך, אז תעשה זאת לא רק למענך 

חתך האוהבת שכל כך נפגעו ממך, כי השיקום הכי מוצלח זה אלא גם למען משפ

 להתמודד פנים אל פנים עם הבעיה ישירות.

ולפי זה מובן נפלא למה העבד חוזר רק ביום כיפור, כי אז לכולם יש לב סולח 

ורחום, וזה היום הכי מתאים להצלחת חזרתו של האבא לחיק המשפחה 

יסלח לנו, וגם כמו שאנחנו מבטיחים בסלחנות, כפי שאנחנו רוצים שבורא עולם 

 להקב"ה שנפתח דף חדש ונקי, כך גם ניתן לאבא זה אפשרות לפתוח דף חדש.

ולכן גם נותנים לעבד זה בעשרת ימי תשובה לשמוח ולחגוג עם כתר, בכדי 

לבנות לו את הביטחון העצמי והערך העצמי ועל ידי השמחה והכתר הוא יתחזק 

ויקרין טוב, כן!!! אני מסוגל לתקן!!! כן, אני מסוגל  בביטחון עצמי וישוב לביתו

לשקם!!! אני פותח באמת דף חדש ונקי!!! סלחו לי, בכל זאת אני אבא שלכם, וכמו 

שאתם מקבלים אותי וסולחים לי כך הקב"ה אב רחום וחנון יסלח לכם ולי, כי בכל 

 זאת אנחנו הבנים שלו והוא אבא שלנו. 

ורה זה החזיר משפחה מיוחסת מאוד בתשובה ותודתי לבורא עולם שדבר ת

 שלימה. הודו לה' כי טוב.



 

 כהעמ'  -אספקלריא 

 

  

גם אצל קרקעות כתב הרמב"ם שחוזרים ביום כיפור של יובל, ויתכן בטעם והנה 

הדבר כי קשה מאוד לקונה להתנתק מהשדה שהשקיע בה ושחי ממנה שנים 

שנה שהוא רבות, ולכן יוצא טוב, ששנה לפני זה בשמיטה כבר התנתק ממנה, וגם ב

מחזיר אותה ביובל הבעלים הראשונים לא יכולים ליהנות ולהשתמש בשדה זו, 

וכך זה פחות כואב לקונה שהחזיר את השדה לאחר שנים של שימוש כבעל 

השדה, ועד כדי כך אכפת לתורה הקדושה מרגישות של בני אדם, לכן רק ביום 

ת השדה לבעליה אז יש לב רוחני, ואז בלב קל ישיב א כיפור מחזירים! כי

  הראשונים.

על כל פנים, מורי ורבותי!! כפי שנוכחנו לראות שבורא עולם מסייע ליהודי לחזור 

בצורה הכי נכונה לבית ביובל ולשקם את ההריסות ולאחות את הקרעים עד כמה 

שהדבר ניתן, ובעצם בזה נחזור לעניין הראשון אותו פתחנו, שלכל יהודי בורא 

עם ביובל תחזור הביתה "שובה אלי בני היקר", וראה מידת עולם נותן הזדמנות פ

בורא עולם שכולו רחמים מנסה בכל דרך להקל את החזרה הביתה, בטוח שהוא 

יקל עליך את החזרה לבית שלו לבית ה', שהוא יתמוך בך בכל דרך לנצל את 

התשובה של פעם בחמישים שנה אם אכן תצעד חזרה אליו, אז קדימה מהרגע 

ההכנות לשוב הביתה ונתקן את עצמנו ובעזרת ה' כולנו נזכה לחזור נעשה את 

 בתשובה שלימה ובנקל אמן ואמן. 

* 

 לפרשת בחוקותי

 ניסיון העושר

 )כו, ה,(ַוֲאַכְלֶתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַבע  

  

שנהיה שבע ממעט אוכל". מקשה  –כתב רש"י "אוכל קצת, והוא מתברך במעיו 

אל שיגדל להם כמויות של אוכל שיתמלאו החתם סופר הרי כבר התברכו ישר



 

 כועמ'  -אספקלריא 

 

אוצרותיהם ממש שפע רב, אם כן למה היו צריכים גם לברכה במעיים שיאכלו 

 קצת וישבעו???

עונה החתם סופר שבכל זאת יש עניין לא לאכול הרבה, כדי שהבן אדם יישאר 

יותר רוחני ושלא יתהפך לאדם מגושם רודף תענוגות עולם הזה, וכמאמר 

מדרש בגמרא כתובות ק"ד שעד שיתפלל אדם שיכנס דברי תורה התוספות מה

 לתוך גופו שיתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו.

ולכאורה גם לאחר תירוצו של החתם סופר נשאלת השאלה להיפך, שאם יש 

 ברכה של שובע שאוכל מעט, אם כן מדוע צריך גם שפע של כמויות של אוכל???

היא גם בכמות וגם באיכות, אבל בכל זאת  ובפשטות, נראה לתרץ שברכת השם

 נראה שטמון כאן יותר, שהרי כידוע ניסיון העושר קשה יותר מניסיון העוני.

וכמו שרבי הקדוש שחי כמו מלך ולא חסר לו מאומה ממה שהיה על שולחנו של 

קיסר רומי, ובכל זאת בעת פטירתו העיד שלא נהנה אפילו באצבע קטנה מהעולם 

שהוא מכונה רבי הקדוש מלבד מעלותיו שהיה נשיא ועורך הזה, ולא פלא 

 המשניות.

וזאת הברכה, שהקב"ה יתן שפע ובכל זאת הברכה תהיה שיהיה לנו כוח 

להתגבר גם לשבוע במעט כדברי החתם סופר וגם לא להיגרר אחרי השפע, וכך 

 אנחנו מתקדשים מאוד, כי כאשר השפע מול העיניים ובכל אופן לשלוט ולעצור זו

 גדלות, והכוח להתגבר זה ברכה של ממש.

  

ללמדנו, שניסיונות החיים הם בכל החזיתות, רבים בוכים על מר גורלם שקשה 

להם בפרנסה ולכן הם לא יכולים להתעלות כרצונם הטהור שיוקד באמת בתוך 

ליבם, אבל הם טועים כי ניסיון העושר קשה הרבה יותר, כי מרוב שפע הוא מרגיש 

א שוכח שהוא בניסיון החיים לנצל את העשירות רק לטובה, ולכן טוב מדי והו

 אומרים שניסיון העוני קל יותר כי בלב נשבר קל לו לפנות לבורא עולם.



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

על כן נקבל עלינו להאמין שכל מצב בו אנחנו נמצאים זה החלטה של בורא עולם 

ו שהחליט שמכאן עליך להתעלות, וכמובן עלינו להתפלל שהניסיונות לא יהי

קשים מדי כי אנחנו חלשים בדור חלש, אבל אם בכל זאת בורא עולם מנסה 

אותנו, עלינו להיות חזקים ולהצליח במשימה, ולפי הקושי כך השכר, רק חזק 

 ואמץ אמן ואמן.

ומי שלא שם ליבו לדבר חשוב זה, וחי את חייו באדיקות בתורה ובמצוות 

וא מתנחם שלפחות יקבל גן בשלימות אבל מתוך הכרח ולעיתים מתוך שנאה, וה

עדן על כך, אז עליו נאמר "אוי לנו מיום הדין, מיום התוכחה", כי בורא עולם יראה 

עצמו כל החיים, אדרבה מורי ורבותי, עכשיו  לו שחי את חייו בטעות ורימה את

נעצור ונתבונן מה אתנו??? האם אנחנו חיים באמת??? האם ככה באמת אנחנו 

בורא עולם??? ככה אנחנו מוכנים למות??? ככה אנחנו רוצים להתייצב בפני 

רוצים שצאצאינו יתנהגו ויחיו??? קדימה, עכשיו לקפל שרוולים לעבודת הבורא 

 באמת ובתמים "וטהר לבנו לעבדך באמת".

  

להמחיש את העניין אספר סיפור נפלא, בחור ישיבה קנה כרטיס לוטו. יום לאחר 

ה מפורש שכל המספרים שלו עלו בהגרלה וכי ההגרלה הוא ניגש לדוכן הפיס ורא

הוא מרוגש כולו סיפר לאביו ולאמו ₪, מיליון  7הוא הזוכה בפרס הראשון של 

ולכל משפחתו ולכל ידידיו שפתאום התרבו כחול אשר על שפת הים, ואז נזכר 

שעליו לנסוע מבני ברק לתל אביב למשרדי מפעל הפיס ברחוב הפטמן, אבל לבחור 

לכן עצר מונית והוכיח לבעל המונית שהכרטיס שלו זוכה והוא נוסע  לא היה כסף,

למפעל הפיס, והיות ואין לו כרגע כסף, לאחר שיקבל את המיליונים ממפעל הפיס 

הוא ישלם לבעל המונית על הנסיעה פי עשר מעלות הנסיעה הרגילה, בעל 

 המונית הסכים וכך הגיע הבחור למשרדי מפעל הפיס.

בקבלה, ביקש לפגוש את מנהל מפעל הפיס, בתחילה חשבו  שם בקומת הכניסה

שהוא בא להתרים אותו אז אמרו לו שכאן כבר תורמים הרבה מעל ומעבר למה 

שהוא חושב, אבל הבחור מציג את הכרטיס ואומר אני בא בגלל שזכיתי בפרס 



 

 כחעמ'  -אספקלריא 

 

הראשון בלוטו, מיד פתחו לו את השערים ותוך דקה הוא ישב מול מנהל מפעל 

 חייך מולו ומבקש ממנו את הכרטיס לבדיקה במחשב של מפעל הפיס.הפיס שמ

כמובן הבחור בהתלהבות מגיש את הכרטיס, בביטחון שבעוד רגע קל הוא יוצא 

עם צ'ק שמן, אבל כשהכניסו את הכרטיס למכונה המכשיר מודיע על שגיאה, 

יה, שהכרטיס לא מזוהה, והמנהל מתחיל לגמגם ואומר לבחור: שמע ידידי, יש בע

שייתכן שהם גם כתובים על גב  -אם המחשב לא קולט אז לפי חוקי מפעל הפיס 

הכרטיס שלך אין זכיה. הבחור נבהל כהוגן, והתחנן למנהל להעביר את הכרטיס 

 שוב ושוב אך ללא הועיל. לא נקלט!!!

  

מסכן הבחור, פחד לצאת לרחוב, מה יגיד לבעל המונית??? אפילו כסף חזור לבני 

יה לו!!! הוא התחנן למנהל מפעל הפיס שיוציא אותו מהדלת האחורית, ברק לא ה

 כי מה יעשה עם בעל המונית??? וכמובן רק לאחר תקופה הוא שילם למונית.

  

גם אנחנו יכולים לחיות את כל החיים ואנחנו בטוחים שאנחנו בסדר גמור או 

לישית של לפחות די בסדר, אם לא בשורה הראשונה לפחות בשורה השניה או הש

גדולי ישראל ואבות האומה, ולכל הפחות מקום טוב באמצע, אבל כשמגיעים 

לשמים, בודקים את הכרטיס ומגלים שכל התורה והמצוות שקיים לא מועילות לו, 

כי בורא עולם נגעל מהם, כי הוא קיים אותם מתוך הכרח ומתוך שנאה, ואז 

עני ואביון, וגרוע מכך כי את לחרדתו מתברר לאדם שכל בטחונו נדף ואיננו, והוא 

העבירות עשה בשיא השלימות בשיא ההתלהבות והמרץ והחשק, ואז כבר אי 

 אפשר לתקן.

לכן, מעכשיו להתחיל לקיים מצוות בשלימות ובשמחה מתוך גאווה שזכית 

להיות מהחרדים לציווי בורא עולם, וממקיימי דבריו, ואתה באמת שמח להיות 

 בצער ובשנאה בעולם הזה ואפס שכר בעולם הבא.עבד ה', ולעולם לא תחיה 



 

 כטעמ'  -אספקלריא 

 

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

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי

 חידושים בכוונת תורה לשמה!

 אם בחוקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה

לו יצויר שמישהו יגיד לך שמצא בכת"י קדמון מאחד מהראשונים כוונה מסוים 

ּלֹו ְכַדאי הוא לֹו! ַנקְ  לכוון לפני שמקיים ָרא מצוה פלוני ועליך נאמר "ֶׁשָכל ָהעֹוָלם כֻּ

ֵמַח ֶאת ֵרַע! ָאהוב! אֹוֵהב ֶאת ַהָמקֹום! אֹוֵהב ֶאת ַהְבַרּיֹות! ְמַשֵמַח ֶאת ַהָמקֹום! ְמַש 

ּתֹו יק ָחַסיד ָיָׁשר ְוֶנֱאָמן! וְמַרַחקְ ַהְבַרּיֹות! וַמְלַבְׁשּתֹו ֲעָנָוה ְוַיְרָאה! וַמְכַׁשְרּתֹו ַלְהיֹות ַצדַ 

ֹוֶתֶנת לֹו ַמן ַהֵחְטא! וְמָקַרְבּתֹו ַליֵדי ְזכות! ְוֶנֱהַנין ַמֶמּנו ֵעָצה ְותוַׁשָּיה ַביָנה וְגבוָרה! ְונ

ְתַגֵבר וְכָנָהר ַמְלכות וֶמְמָׁשָלה ְוַחּקור ַדין! וְמַגַּלין לֹו ָרֵזי תֹוָרה! ְוַנֲעֶשה ְכַמְעָין ַהַמ 

ֹו ַעל ָכל ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק! ְוהֹוֶה ָצנוע ְוֶאֶרְך רוַח! ומֹוֵחל ַעל ֶעְלבֹונֹו! וְמַגַדְלּתֹו וְמרֹוַמְמּת

 ַהַמֲעַשים!!!

והרי הדבר מפורש  -הרי הסקרנות לידע על מה נאמר כל זה יגדל מאד מאד 

ות "ַרַבי ֵמַאיר אֹוֵמר ָכל ָהעֹוֵסק ַבּתֹוָרה בפרק קנין תורה ריש פרק ו' ממשניות אב

 ַלְׁשָמה, זֹוֶכה ַלְדָבַרים ַהְרֵבה, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא..."

הרי בראותינו עד כמה חז"ל מפליגים בגודל מעלת הלומד תורה לשמה, הרי 

עלינו לברר עד כמה שידינו מגעת מהו בדיוק הכוונה בתורה לשמה? והנה הסוגיא 

עיון ובירור, ובפרט כי יש בזה מבוכה בין חדרים שונים.. ולא באתי  באמת צריך

אשר מכדומה שאינה ידוע כל כך.. והוא  -כאן רק לציין למראה מקום נפלא 

חידושים מתורתו של התפארת שלמה ריש פרשת דברים אשר מגלה כמה כוונות 

בפנים  שונות שנכללים בכלל תורה לשמה! הרוצה לברר הענין יותר בידו לעיין

 -במקור הדברים, וכאן נציע רק סיכום מדבריו הקדושים. ואלו הן:

צריך ראשונה לכוון בלימודו ליחדא שמא דקב"ה ושכינתיה לאוקמי שכינתא  .א

 .מעפרא
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בשם כל ישראל ר"ל להתפלל ולצפות שיזכו כל ישראל צריך לכוון להכלל  .ב

דות ותורה לעסוק בתורה ומצות לשמה שיהיה נחת רוח להבורא ב"ה מכל העב

 .ומצות שלהם

 שיהיה עסק לימודנו לזכות בכל יום למדריגה יותר באהבה וביראה. .ג

 להמשיך חסדים ורחמים בעולם. .ד

מהר והבא עלינו ברכה ושלום וכו' ושבור עול הגלות  עוד מכוונת הלימוד .ה

 מעל צווארינו הוא בחי' הלימוד התורה של ר"ע כמובא בספרים ע"ש.

 ינת העבדות שאין להם סוף.בחינת התקרבות שלעתיד בח .ו

ואכיר  -השתי כוונות האחרונות בעניי לא זכיתי בכלל להבין פירוש המילים 

 בטובת מי שיגלה לי כוונתו בבקשה מהקוראים הנכבדים..
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 ילת מיקסר ומעבד מזוןטב

האם צריך להטביל מנוע של בלנדר ומעבד מזון ומגש העץ של קרש חלות 

 ]חדשים[?

, ולכתחילה יש לטבול ומחויבים בטבילהכולם  כלי שיש בו כמה חלקים, תשובה:

את כולם יחד, ובדיעבד, או אם הכלי גדול וקשה לטבול את כולו יחד, יטבול כל 

 .זחלק בפני עצמו

קסר ומעבד מזון וחלקיהם, לכתחילה יטביל את כל הכלי יחד עם החלק ולכן, מי

שבכל פעם יחליף את החלקים הפנימיים( ובדיעבד או  -של המנוע )בכמה פעמים

אם קשה לטבול הכל יחד, יטביל כל חלק בפני עצמו. ויש מקילים שאין צריך 

 לטבול את המנוע.

ובדיעבד, או אם קשה לטבול  וכן בקרש חלות, לכתחילה יטביל את כל הכלי יחד,

 עיין בהערה. -. ולגבי מיקרוגלחיחד, יטביל כל חלק בפני עצמו

 אבל בדרך כלל יטביל בלי ברכה, מפני שתי סיבות:

הצריך טבילה ויש בו חלקים העשויים  העשויים מחומרכלי שיש בו חלקים  .א

ום חשמלי . ולכן, קומקטהכלי בלא ברכה כלמחומר שאינו צריך טבילה, יטביל את 

                                                
יש לחלק בין כלי שהמנוע שלו הוא חלק מהכלי המחויב טבילה ואין מועיל לטבול רק חצי כלי לבין טבילת חוט חשמל שאינו נחשב חלק  ו

"ל, וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ושו"ת מנח"י ]ח"ב סי' ע"ב וח"ג סי' נהכלי אלא רק מעביר זרם ולגביו יש מקילים שאינו צריך טבילה וכנ
 ע"ז[ ועיקר טעמם מפני שהמנוע נחשב חלק מהכלי וכעין ידות הכלים.

שו"ת מנח"י שם ושם והגרי"ש אלישיב זצ"ל ]קונטרס טבילת כלים ומנשים באוהל[ ושו"ת הר צבי יו"ד סי' ק"ח, ע"פ הרמב"ם שם  ז
 את הכלי כשהוא מפורק יצא ידי חובה. שבדיעבד אם הטביל

והנה, יש שהעירו ממתני' בכלים ]פי"ד מ"ז[ שהמטביל כלי שבור לא עלתה לו טבילה, וכן הביאו את דברי שו"ת שלמת חיים ח"א סי' ט"ז 
יצא ידי  מפורקל כלי לא נחשב כלי ואין הטבילה מועילה בו, אבל המטבי שבורשהמטביל טרמוס מפורק לא יצא ידי חובה. ויש לחלק, שכלי 

חובה אלא שאינו לכתחילה, והחילוק הוא שכשהוא מפורק אין לו שם כלי שאין הדרך לפרקו ]כמו טרמוס[, לבין כלי שרגילים לפרקו ויש לו 
 שם כלי גם כשהוא מפורק שבדיעבד יצא ידי חובה כחלקי מיקסר ועוד.

צריך טבילה שגם זה נחשב כלי סעודה ]וכמו שמזלג משמש לשמור את היד אף שקרש חלות עשוי רק לשמור את השולחן מלכלוך, נראה ש ח
מלכלוך ונחשב כלי סעודה משום כך[ וגם לפעמים משתמשים בו כ'מגש' להעביר את הפרוסות למרכז השולחן וכדומה, והסכימו לזה כמה 

 בעלי הוראה.
לה, משום שיש לצלחת שימוש נפרד ושונה מהמיקרוגל ורק נראה שאין צריך לטבול את כל המיקרוגל משום שיש בו צלחת המחויבת בטבי

 מובנה בתוכו בקביעות, ואינו דומה למיקסר ומעבד מזון ששני חלקי הכלים משמשים ביחד למטרה אחרת.
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. )ויש יטבילה בלי ברכה כולווגוף החימום הוא מתכת, צריך  שעשוי מפלסטיק

 (.יאשכתבו שיטביל בברכה

 בלא ברכה. טבילהוכן 'טרמוס' שמבחוץ הוא פלסטיק ומבפנים זכוכית, צריך 

וכן חלקי 'סלייסר' קוצץ ירקות שמבחוץ הוא פלסטיק והסכינים מתכת, צריך 

 טבילה בלא ברכה.כולו 

טבילה בלא  כולווכן קרש חלות שיש בו שילוב של מתכת, עץ ופלסטיק, צריך 

 ברכה.

הכלי  כלוכן מיקסר ומעבד מזון, אם החלק החיצוני מפלסטיק, צריך להטביל את 

בלי ברכה, עיין לקמן סעיף מ"ט בפירוט ובביאור הדין. ועי' לקמן סעי' כ' שיש עוד 

 טעם להטבילם בלי ברכה בדרך כלל.

מחבת 'טפלון' ו'טוסטר' שמצופה בחומר פלסטיק שהוא ה'טפלון', צריכים וכן 

 .יבטבילה בלי ברכה

רק כלים המשמשים לסעודה צריכים טבילה, אבל כלים המשמשים רק  .ב

להכנה לבישול ואינם ראויים לשימוש למאכלים המוכנים לאכילה, אינם צריכים 

 ילה.. ולכן, מערוך המשמש רק ללישה אינו צריך טביגטבילה

ואמנם, רוב הכלים שלנו גם אלו שמיועדים בעיקרם להכנה לבישול, הם ראויים 

 .ידגם כן לשימוש למאכלים המוכנים כבר לאכילה ולכן צריכים טבילה בלי ברכה

                                                                                                                                                                         
ת פלסטיק סי' ק"כ, א', ו', ז'. והנה, הט"ז כתב ]סק"ט[ שאם משתמש רק דרך החלק שאינו צריך טבילה ]כגון בכלי מתכת שיש בתוכו צינורו ט

ובהם עוברים המשקים[ אין הכלי צריך טבילה כלל. וכן משמע בבי' הגר"א ]שם סעיף ו'[, אבל הש"ך ]שם סקי"ב[ כתב שיטבילו בלא ברכה 
ויישב המנהג לא כן, עי"ש[, ולכן  -גם בכה"ג, וכ"כ החכ"א ]כלל ע"ג סי"א[ וערוה"ש ]סי' ק"כ סקכ"ח[ וכעי"ז נטה הדרכ"ת ]שם סקנ"ג 

 יש להטביל בלא ברכה.למעשה 
כיון שאין הכלי יכול לפעול בלי הפלסטיק שהוא פטור מטבילה, ש"ך סקי"ג, וכ"כ בס' אבני ישפה ]ח"ג סי' ע"ג[ ובקונטרס טבילת כלים  י

 בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
, שהרי גם הרמ"א מיירי בהכרח רק , והוכיח כן מהרמ"א שם בסעיף ז', והדבר אינו מובןשליט"אכ"כ בקובץ מבית לוי בשם הגר"ש ואזנר  יא

 באופן שהכלי ראוי לשימוש גם בלי העץ כמש"כ הש"ך בסקי"ג, אבל בקומקום אין המציאות כן אלא אינו ראוי לשימוש בלי הפלסטיק.
וצץ, עי' סי' קצ"ח, הטפלון הוא ציפוי ממש, ואינו דומה לציפוי צבע או ציפוי לנוי )ציפוי צבע קל מאוד ואפי' לענין טבילה לפעמים אינו ח יב

י"ז וט"ז שם( וכן דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל המובאת בספר טבילת כלים פי"א הע' ו', וכן דעת הפוסקים לגבי כלי אמאייל שיטביל בלי 
 ברכה בגלל הציפוי, וכן משמעות לשון השו"ע והפוסקים סי' ק"כ, א'. ודעת הגר"ש ואזנר שליט"א שיטביל בברכה מפני שדעתו שהציפוי

 בטל לכלי, וכן דעתו משום כך להטביל כלי אמאייל בברכה מפני שהציפוי בטל לכלי.
 או"ה שם וכן פסק בשו"ע סי' ק"כ, ה' וש"ך שם סקי"א וט"ז שם סק"ז וחכ"א כלל ע"ג ס"ט. יג
]כמקלף ירקות  כמבו' בש"ך וט"ז וחכ"א שם. וגם כלים שרוב תשמישם רק להכנה לבישול אלא שמעט משתמשים בהם גם לאוכל מוכן יד

 ומיקסר[, צריכים טבילה בלא ברכה.
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ולכן, 'מעבד מזון', 'מיקסר', 'בלנדר', מקלף ירקות, מגרדת פומפיה, צריכים 

 הכלי צריך טבילה. כלועיין עוד לקמן סעיף מ"ט ש -טבילה בלא ברכה

וכן סכין גדולה המשמשת לחיתוך בשר ועופות ודגים לפני בישול, צריכה טבילה 

 .טובלי ברכה

קוצץ ירקות 'סלייסר' מיועד בעיקרו לירקות שנאכלים בלי בישול, ולכן היה צריך 

 טבילה בברכה, אבל אעפ"כ טובלו בלי ברכה מפני שהוא פלסטיק מבחוץ.

* 

 שאלות בענייני שבת

 לבקש מקטן שיעשה עבורו מלאכה

 האם מותר לבקש מקטן שיעשה עבורי מלאכה האסורה בשבת?

, בין אם הגדול הוא אביו ובין אם בשביל הגדולקטן העושה מלאכה  תשובה:

הגדול הוא אדם אחר, מחויב הגדול למונעו ולגעור בו שלא יעשה את המלאכה, 

. ולכן אסור להניח לקטן טזתובודאי שאסור לבקש מקטן שיעשה עבורו מלאכה בשב

את המקרר בשעה שאינו פועל לפוסקים האוסרים לפותחו כשאינו  עבורושיפתח 

פועל כיון שהקטן פותח לצורך הגדול, וכן כל כיוצא בזה, והוא מדין חינוך, ובודאי 

 שאסור לבקש ממנו שיפתח, וכן בשאר איסורי שבת.

                                                
שרוב תשמישה לחיתוך בשר ועוף לפני בישול אבל ראויה גם לחיתוך מאכלים המוכנים לאכילה. ועי' דרכ"ת סקל"ט, וכנראה דיבר  כיון טו

 באופן שמשתמשים בסכין הרבה גם למאכלים שאפשר לאוכלם מיד.
 ד."ב סקמ"שס א וסי'"ג סק"ו וסי' שמ"ד סקס"סי' של טז
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 לשון לימודים / הרב שמואל ברוך ליפשיץ

 נתייחדו מצות האמורות בפרשה?במה 

הֶ  ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְׂשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ אֹמר. ַדבֵּ ר ה' ֶאל מֶשה ְבַהר ִסיַני לֵּ ם ִכי ָתֹבאו ַוְיַדבֵּ

ן ָלֶכם ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת ַלה'. )כה, א  ב(-ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

עומדת לעצמה, העניין המקשר בחוקותי, נאמרו כיחידה שלמה ה-פרשיות בהר

ביניהם נזכר בראש פרשת בהר, ובסוף פרשת בחוקותי. בשני מקומות אלו נאמר כי 

 בהר סיני.המצוות שבפרשיות הללו נאמרו למשה 

אולם בתוכנם של הנושאים הנאמרים בפרשיות, נראה כי אין קשר וחיבור בין 

ובל ופרטי דיניו; שדות נושא למשנהו, בתחילה נצטוו על השמיטה, ואחר כך על הי

ועבדים הנמכרים ודרכי גאולתם, ובפרשת בחוקותי נאמרו ברכות וקללות על קיום 

התורה. אלו הנושאים המרכזיים בפרשיות אלו, ויש להבין מה מאחד את אלו 

 הנושאים עד שנאמר עליהם בפרטות שנאמרו בהר סיני?

 כריתת ברית חדשה

תוב בהם אשר הם נאמרו למשה בהר נתבאר כי פרשיות אלו נתייחדו בכך שכ

סיני, וכבר דנו המפרשים רבות )ראה רש"י ומפרשיו בתחילת פר' בהר( מה פירוש 

הדבר, שהרי כל המצוות נאמרו למשה בהר סיני. אנו נלך במאמר בעקבות פירוש 

הרמב"ן בתחילת הפרשה, המפרש כי מצוות אלו נאמרו למשה בהר סיני ומשה 

 אחרי שהוקם המשכן מחמת סיבות שונות. אמרם לבני ישראל רק עד

לפני התשובה נקדים את דברי הרמב"ן )שמות לד, כז(, אשר אחרי שחטאו ישראל 

בעגל עברו על הברית שנכרתה עמהם במתן תורה, ואז 'הוצרך הקב"ה לחדש להם 

ברית חדשה שלא יפר הוא להם בריתו, ואמר למשה שיכתוב התנאים', התנאים 

שנתן להם ה' ונאמרו מקצתם בסוף פרשת 'כי תשא' )שמות לברית אלו המצוות 

 פרק לד(.

אלא שאמירת התנאים לברית לא נשלמה עדיין בחומש שמות, היו מצוות 

-נוספות שנאמרו למשה בהר סיני והם הם המצוות שנאמרו כאן בפרשיות בהר
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בחוקותי, עליהם נאמר שנאמרו למשה בהר סיני. בהר סיני, אחרי חטא העגל, והם 

 חלק מהתנאים של ה'ברית' שנכרתה שנית.

 ענייני הפרשיות כאן

בחוקותי, כאן נאמרו מצוות -על פי זה יבוא העניינים אשר נזכרו בפרשיות בהר

השייכות לברית, והנה כבר נזכרה השמיטה )והיובל עמה( במצוות אשר נאמרו 

תנאי  לפני כריתת הברית הראשונה בחומש שמות )כג, יא(, מפני שמצווה זו היא

, וכן נאמר בקללות שבפר' בחוקותי 'ָכל ְיֵמי יזגדול כפי שמבואר בדברי רבותינו

 )כו, לה(. ָהַשָמה ַּתְׁשֹבת ֵאת ֲאֶׁשר ֹלא ָׁשְבָתה ְבַׁשְבֹתֵתיֶכם ְבַׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה'

על קיום דברי הברית של עשיית המצוות  -והנה גם הברכות והקללות נאמרו 

יכה בחוקי ה', ברכות וקללות אלו מקיימים את דברי הברית 'באלה ומצוותם וההל

 .יחושבועה'

* 

הדברים נשגבים, ברית קיימת על קיום התורה וברכותיה בין קוב"ה לבני ישראל, 

 מושבעים אנו ועומדים לקיים עלינו את חוקיה ומצוותיה של התורה הקדושה

                                                
יז

 ראה ראב"ע ורמב"ן כה, ב, ובכלי יקר שם. 
 כפי שנאמרו הברכות והקללות בחומש דברים אחרי כריתת הברית בערבות מואב. יח
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר שיהרא הרב

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

 ועוד מרדכי

 קביעת עתים לתורה

כו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִתְשְמרו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם לֵּ יֶכם ְבִעָתם ְוָנְתנָ  .ִאם ְבֻחֹףַתי תֵּ ה ְוָנַתִתי ִגְשמֵּ

ן ץ ַהָנֶדה ִיתֵּ ָזַרע  ְוִהִניג ָלֶכם ַדִיש ֶאת ָבִציר וָבִציר ַיִניג ֶאת .ִסְריוֹ  ָהָאֶרץ ְיבוָלה ְועֵּ

 ה(-. )כו, גַוֲאַכְלֶתם ַלְחְמֶכם ָלֹׂשַבע ִויַשְבֶתם ָלֶבַטח ְבַאְרְצֶכם

אם בחקתי תלכו יכול זה קיום המצות, כשהוא אומר ואת מצותי  :רש"יירש ופ

י מקיים אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא מה אנ

 .בתורה

 שאלות:

 א ויש לשאול מדוע התורה מבטה את העמל בלשון חוק?

ב עוד יש לשאול מדוע נאמר תלכו מאחר ובחוקתי הכונה לעמל התורה א"כ 

 אינו ענין להליכה אלא תלמדו וכדומא?

מ"ד הולך ג עוד יש להבין הא דתנן באבות פ"ה מי"ז ארבע מדות בהולכי ביה

ואינו עושה שכר הליכה בידו עושה ואינו הולך שכר עשיה בידו הולך ועושה חסיד 

לא הולך ולא עושה רשע. וצריך להבין אם הכוונה עושה היינו מקיים אשר לומד 

או אינו מקיים אשר לומד א"כ כיצד יתכן שהולך ואינו עשה יש שכר הליכה בידו 

 ותר?אדרבא אחרי שיודע ואינו עושה נענש י

אמר רבא  עוד יש לשאול במה שנקדים הנה מבואר במסכת שבת דף לא ע"א

 קבעת עתים לתורהבשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה 

אחד מתלמידי הבעש"ט נסע פעם  חסידים מספרים עסקת בפריה ורביה צפית לי.

בא מה הבאת מן ליריד להרוויח מעט כסף בתור שומר, כשחזר שאלו אותו ילדיו א

היריד, כששמע האיש את שאלת ילדיו בכה ואמר אם כשחוזרים מיריד שנמשך 
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מספר ימים שואלים כבר מה הבאת מהיריד, הלוא כשנחזור מיריד החיים 

שהתמשך שבעים שמונים או אפילו תשעים שנה ישאלו אותנו שם למעלה מה 

 על שאלות אלה. הבאת איתך נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה ומה נשיב 

ד אמנם עלינו להבין ולשאול מדוע שואלים האם קבעת עתים לתורה ולא 

שואלים האם למדת תורה מה עניין הדגש קבעת משמע שלא מספיק מה שלומד 

 כשמתאפשר לו?

דאמר  במסכת סנהדרין דף ז ע"אה ועוד קשה סתירה בדברי הגמרא שמבואר 

ון אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים רב המנונא: אין תחילת דינו של אדם ניד

וז"ל ראשית מדון. ושואלים בעלי התוספות שיש סתירה מה השאלה הראשונה 

והא דאמרינן בפרק  -אלא על דברי תורה  התוספות במסכת סנהדרין דף ז ע"א

במה מדליקין )שבת דף לא.( ששואלין לו נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים 

 לתורה? 

 וננות בלב האדם הלומד תורה:המחשבות שמכ

בדרך כלל בני אדם אשר עוסקים לפרנסתם ובתחילת היום או בסוף היום הולכים 

ללמוד ובזה מרגישים שב"ה הוא זוכה ללמוד תורה למרות שעובד ושמח בחלקו, 

וק"ו אם הוא אברך שלומד כל היום תחושתו בודאי עוד יותר טובה כי רוב עסקו 

בות אינו לומד בימים ובזמנים מסויימים ובפרט כאשר בתורה, ולמרות שפעמים ר

יש לו טירדות או צרכים מסויימים אינו לומד כלל באותו יום, מכל מקום אומר 

בליבו כי מאחר ובדרך כלל הוא לומד או הולך לשיעור הגם שהרבה פעמים הדבר 

מתבטל אין בזה דבר כי העיקר שהוא מחובר ללמוד התורה, ואמנם באמת כן 

שאין ספק שאשריו ואשרי חלקו שהוא מחובר ללימוד התורה ולמרות שהוא  הדבר

עובד הולך לשיעורי תורה וק"ו שהוא נמצא במסגרת כולל שלומד כל היום, אך 

התורה וחז"ל מלמדים אותנו שעדיין לא יצא ידי חובתו בזה אלא נצרך לקבוע לו 

שונה או השניה זמן קבוע שאותו אינו מבטל בשום אופן ואחרת זו השאלה הרא

 לעתיד לבא כאשר נבאר. 
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 קביעת עתים לתורה אפילו על חשבון מניעת רווח:

ביאור נוסף מלבד המבואר ברש"י אפ"ל רצון התורה ללמדנו דעמל  ונראה לבאר

התורה מתבטא במה שאדם קובע עתים לתורה בלי לבטלו בשום אופן ורק אז 

עור תורה או לומד לפי איך חשוב הדבר שהוא עמל, כיון שכאשר האדם הולך לשי

שמסתדר לו ולאחר שמסדר כל צרכיו בודאי אין באותו שיעור והשתתפותו עמל, 

ועיקר עמלו במה שמתאמץ לדחות כל הסיבות המפריעות לו לבטל הקביעות וזהו 

העמל, ולכן אומרת התורה אם בחקותי תלכו שבכדי לבטא העמל היינו כאשר 

אז הוי עמל התורה שאינו מפר אותו שיעור בכל תלכו בגדר חוק שלא ניתן לשינוי 

מצב ועי"ז רואה ברכה והצלחה. ובזה יובנו דברי המשנה שהכונה להולך ואינו 

עושה הוא לאינו מבין או אין מוסיף לו השיעור בידיעתו ובכל זאת הולך אך 

מתמיד בהליכתו בגדר חוק דהוי עמל, ועי"ז זוכה ששכר אותה הליכה בידו בין אם 

ובין אם לא הרויח דבר מזה, וכמאמר הגמרא בברכות אגרא דבי מידרשא הבין 

ריהטא היינו שכר הליכה שהולך לביהמ"ד, והוא כדברי התנא בין יש לו רווח ובין 

 מחמת שאינו מבין או שאינו צריך מ"מ יש לו שכר הליכה בידו. אין לו רווח

באדם שעוסק  הנ"ל בתירוץ ראשון וז"ל התם ואכן כך תירצו בעלי התוספות

בתורה מיירי אלא שלא קבע עתים, והכא מיירי כשלא עסק כלל, אי נמי שואלים 

לו תחילה על משא ומתן באמונה, ומ"מ יקבל דינו תחילה על דברי תורה, והכי 

וכ"כ עיקר דריש ליה לקרא תחלת גילוי דינו במה שנטשו מדברי תורה עכ"ל. 

וז"ל אין תחלתו של  דף ז ע"א כתירוץ ראשון בתוספות הרא"ש מסכת סנהדרין

אדם אלא על דברי תורה. והא דאמרי' ששואלין לו נשאת ונתת באמונה ואחר כך 

קבעת עתים לתורה, התם באדם שעסק בתורה אלא שלא קבע עתים לתורה, 

בתירוצו הראשון שיש  מתבאר מדברי התוספותוהכא מיירי שלא למד כלל עכ"ל. 

ילו הוא תלמיד חכם שלמרות שעוסק בתורה הבדל בין קובע עתים ללא קובע אפ

נתבע אם לא קבע עתים שאינו מבטלן תמיד, ולכן השאלה הראשונה נשאת ונתת 

באמונה מאחר והוא על כל פנים יושב ולומד, אולם מי שאינו לומד נשאל 

וז"ל ויקבע עת והן הם דברי הטור או"ח סימן קנה בראשונה על לימוד התורה. 
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שמכניסין האדם לדין אומרים לו קבעת עתים לתורה  ללמוד דאמר רבא בשעה

נשאת ונתת באמונה, וקביעות העת צריך שיהא קבוע ותקוע בענין שלא יעבירנו 

והוסיף על כך מרן הבית יוסף אורח חיים סימן אף אם הוא סבר להרויח הרבה. 

ואחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש וכו' דאמר רבא בשעה  קנה א

דם לדין שואלין אותו וכו'. בפרק במה מדליקין )שבת לא.( שואלין שמכניסין הא

אותו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה, ובפרק קמא דסנהדרין )ז.( אין 

תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה? ונראה שרבינו סובר דאין הכי נמי 

למימר דתחלת דינו אינו אלא על דברי תורה, ובפרק במה מדליקין לא נחת אלא 

על כמה דברים שואלים אותו ולא דק בסדרא, ומפני כך הפכם רבינו וכתב קבעת 

עתים לתורה קודם נשאת ונתת באמונה, והתוספות תירצו בענין אחר, ותירוץ זה 

אחר שיצא מבהכ"נ, ילך לבה"מ  וכן פסק בשו"ע או"ח סימן קנה סעיף א:נכון הוא: 

וע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור וצריך שאותו עת יהיה קבויקבע עת ללמוד, 

תחלת דינו של אדם על  עוד פסק השו"ע ביו"ד סימן רמו סעיף יט. להרויח הרבה

 ת"ת, ואחר כך על שאר מעשיו.

 טעם הדבר לפום צערא אגרא:

כאשר ביארנו לעיל ונפסק להלכה השייכת לכל אדם באשר הוא  הראת לדעת

ניעת רווח גדול ואינו מידת חסידות שחייב לקבוע זמן שאינו מבטלו גם על חשבון מ

כי ישאל על כך לעתיד כל אדם, והסבר הדבר כי אם אדם לומד רק מתי שמסתדר 

לו שאין שום הפרעה ודאי שיש שכר אבל גודל השכר נקבע לפי המסירות של 

האדם על השיעור כיון שלפי הערך שהאדם מעריך את השיעור כך הערך של 

בין הא הא אומר לפום צערא אגרא,  ות פ"ה כ"גבפרקי אבתורתו, וכמאמר התנא 

שלמרות ששני בני אדם לומדים באותו שיעור יכול להיות הבדל גדול מאוד 

בשכרם כגון אחד לא היה לו שום הפרעה ושום טרדה, ואילו השני למשל היה 

צריך לוותר על פגישה עם החבר או איזה מסיבה או היית לו הזדמנות לעסוק איזה 

והוא מוותר לטובת השיעור אין ספק ששכרו של השני גדול עשרת  עסק ולהרויח

מונים מהראשון כיון שהתאמץ ללכת לשיעור, ולכן האדם נשאל דוקא אם קבעת 
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עתים שיש לך שיעור קבוע ללמוד ואינך מבטל אותו בשביל שום סיבה רק אז יש 

ן קבוע ערך לאותו לימוד, זו כוונת התורה אם בחוקתי תלכו שתהיו עמלים באופ

ללכת לשיעור ולא לבטל השיעור מפני איזה סיבה אלא אם כן הוא אנוס כי אנוס 

  רחמנא פטריה.

 עשה תורתך קבע:

אמור  עשה תורתך קבעשמאי אומר וכן מבואר במסכת אבות פרק א משנה טו 

ופרש"י על אבות  מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות:

רתך קבע. שלא תהא קובע עתים לתורה אלא כל היום עשה תופרק א משנה טו 

והקשה  תקבע לך עתים ללמוד בכל יום ד' פרקים או ה': נ"אתעשנה עליך קבע. 

עשה על ביאור ראשון של רש"י במגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק א משנה טו 

תורתך קבע רבינו שלמה ז"ל ד"ה עשה פירש, שלא תהא קובע לה עתים אלא כל 

נהוג  ]ברכות לה ב[,זה אי אפשר, שהרי אמרו בגמרא פרק כיצד מברכין היום. ו

אלא שאותן שעות בהן מנהג דרך ארץ, והעושה כן עלתה בידו, כמו שאמרו שם. 

ושאר המלאכות יהיו משמשות לאותן שעות. וכן אמרו  שתקבע לתורה יהיו קבע

ם בידם, שם, דורות הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתן עראי זה וזה נתקיי

דורות אחרונים עשו תורתן עראי ומלאכתן קבע, לא זה ולא זה נתקיים בידם. 

ותחילת דינו של אדם אינו אלא על שלא קבע עתים לתורה. כמו שנזכר בראשון 

מקדושין מ ב ובראשון מסנהדרין ז א, שנאמר משלי יז יד פוטר מים ראשית 

ו, שאחר שאומרים לאדם נשאת מדון. וכן בפרק במה מדליקין שבת לא. אמר

ונתת באמונה אומרים לו קבעת עתים לתורה עכ"ל. נמצא עולה שהעיקר כביאור 

שני ברש"י שחובת האדם לקבוע לו הספק או זמן שאינו מבטלו גם במניעת רווח 

 כאשר ביארנו לעיל.

תנן במסכת וכ"כ כביאור שני בספר חרדים מצוות התלויות בארץ ישראל פרק ד 

אי אומר עשה תורתך קבע כך פרקים בכל יום כך הלכות בכל יום כחוק אבות שמ

העבד לרבו כי עבדים היינו לפרעה במצרים והיה כל אחד עושה לבנים סך ד' 

מאות ביום ובלילה כדכתב הרב ר' אליעזר מגרמיז"ה זלה"ה שזהו שאמר הכתוב 
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מאות ולא  מתכונת הלבנים שהיה די שיאמר מתכון אלא קרי ביה מתכון ת' של ד'

וכ"כ בדרך חיים על תהי' תורתך עראי שתקרא כדי ההזדמן דזה הוי פריקת עול. 

וכ"כ עשה תורתך קבע שאל יעבור קביעות התורה. אבות פרק א משנה טו 

ובזה יבואר משנה דאבות הנ"ל עשה בתולדות יעקב יוסף במדבר פרשת נשא 

והזדמן, לפעמים עושה תורתך קבע, ר"ל שלא יהי' תורתו והנהגת קדושתו במקרה 

בטוב הזמן, וכשהזמן הולך וסוער נרפים הם מהתורה והעבודה, רק יעשה קבע, בין 

 בטיבו בין בעקו.

 וכתב במשלי החפץ חיים לבאר גדר הקביעות

 בפרק יט פסוק )יד( ֹזאת ַהתֹוָרה ָאָדם ִכי ָימות ְבֹאֶהל ָכל והקשה החפץ חיים כתוב

דף  ֲאֶשר ָבֹאֶהל ִיְטָמא ִשְבַעת ָיִמים: ודרשו חז"ל במסכת ברכות ַהָבא ֶאל ָהֹאֶהל ְוָכל

דאמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו סג ע"ב 

 ועוד דרשו חז"ל במסכת שבת דף פג ע"ב,עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות. 

ברי תורה מתקיימין אלא אמר ריש לקיש אין דוכן הוא במסכת גיטין דף נז ע"ב. 

 במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. 

אמר רבי יוחנן משום רבי  במסכת סנהדרין דף עד ע"אהרי מאידך דרשו חז"ל 

כל עבירות שבתורה אם שמעון בן יהוצדק נימנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד 

וץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות חאומרין לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג, 

ושפיכות דמים, ועבודת כוכבים לא והא תניא אמר רבי ישמעאל מנין שאם אמרו 

וחי  תלמוד לומרלו לאדם עבוד עבודת כוכבים ואל תהרג מנין שיעבוד ואל יהרג 

יכול אפילו בפרהסיא תלמוד לומר ולא תחללו את שם  בהם ולא שימות בהם,

 אמור כרבי. ונמצאו לכאורה דברי חז"ל סותרים? קדשי ונקדשתי, אינהו ד

ותירץ עפ"י משל לסוחר אשר בילה כל ימיו במסחר לצבור הון ועושר, אך כאשר 

הזקין התבונן הרי בעוד זמן יצטרך לעלות למעלה ולתת דין וחשבון היכן תורה 

ומצוות אשר קיים, החליט שמכאן ואילך אחרי התפילה קודם יקבע עיתים לתורה 

כ ילך לעסקיו, והנה ביום הראשון אשתו ממתינה בחנות ורואה שבעלה איחר ואח"

לבא והסוחרים באים וקונים ואינה יודעת מדוע עדיין אינו בא. כאשר הגיע אמרה 
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לו היכן הייתה הרי אתה יודע ששעות הבקר הם שעות לחץ וכל הסוחרים 

זה תירוץ ולא הגדולים רק בבקר באים ולהיכן הלכת בזמן כזה. כמובן תירץ אי

סיפר לה, ולמחרת חזר הדבר על עצמו וכך כל יום, הדבר הכעיס את אשתו. 

החליטה ללכת לביהכ"נ לראות מדוע הוא מתעכב והנה סיפרו לה כי הוא קובע 

אחרי השיעור כעסה על בעלה כיצד  עתים לתורה אחרי התפילה ונמצא בשיעור.

שות אח"כ. השיב לה בעלה עושה כדבר הזה בדיוק בזמן הקשה ביותר במקום לע

תארי לעצמך שיבא מלאך המוות ויאמר שכעת בבקר רוצה לקחת את נשמתי, 

האם תאמרי לו תראה עכשיו יש לחץ של סוחרים וקונים תמתין. בודאי הכל בטל 

ומבוטל כעפרא באותו זמן. א"כ מכאן ואילך תחשיבי שבשעות הבקר אני מת ואין 

הפירוש אדם שממית עצמו על דברי תורה זהו  אומר החפץ חיים עם מי לדבר.

מתקיימים בו, היינו שיתנתק מכל ענייניו וצרכיו בזמן לימוד התורה ולא יבטלנו 

מפני שום סיבה, ולא שח"ו רצון התורה שיסבול, אבל כאשר כל סידור ועיסוק הכי 

קטן מטרידו ומבטלו מלימודו א"א עי"ז לקבוע עתים לתורה ולא לקנות חכמת 

כן חובה על כל אחד לקבוע עיתים לתורה ולהשתתף בשעורי תורה התורה. ול

ולהמית עצמו באהלה של תורה היינו באותן שעות שקבע לתורה ימנע מכל 

 ענייניו ועסקיו ואך ורק עי"ז יוכל לקנות התורה.

 מעשה עם רבי אפרים מרגליות

חר ז"ל שהיה עשיר גדול והיה לו בית מס כאשר מסופר על רבי אפרים מרגליות

גדול אך היה עוסק בתורה ובזמן עסקו בתורה לא היה מבטל בשביל שום עסק, 

ואשתו היתה אחראית על העסק ועשו הסכם שלעולם לא תפריע לו באמצע 

הלימוד בשביל עסקי ממון, אולם פעם אחת בא איזה סוחר עם סחורה יקרה מאוד 

מחיר וניתן והוא לחוץ מאוד לכסף מזומן והיה מוכן לתת הסחורה בעשירית ה

להרויח רווח גדול בשביל כמה חודשים, אמנם ידעה שבעלה כעת לומד ואין לבטל 

אותו בשביל עסקי ממון ולכן ניסתה לדחות את המוכר לשעה שבעלה יגמור את 

הלימוד, אך הסוחר אמר שאינו יכול להמתין והדבר דחוף לו מאוד ואם לא עכשיו 

לא ללכת לבעלה בהיות וזה דבר נדיר הוא הולך לדרכו, לא נותר ברירה לאשתו א
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ויכול לעזור לתקופה ארוכה חישבה בליבה שזה מקרה יוצא מהכלל, ולכן הלכה 

לבעלה הוא נבהל לבואה כי חשב שיש פיקוח נפש כי אחרת מעולם אינה מפריעה 

לו, אולם פתחה פיה בחכמה ואמרה לו שלכל כלל יש יוצא מהכלל ויש הזדמנות 

מקרה כזה לא מדובר שלא תפסיק אותו בהיות ומדובר על מאוד נדירה וחשבה שב

רווח עצום מאוד, שמע הדבר והשיב שהוא לא מוכן בעד כל הון שבעולם להפסיק 

לימודו ואם אינו רוצה להמתין שילך, שמעה אשתו את נחישות דעתו והלכה, 

אמרה לסוחר שבעלה אינו מוכן רק לאחר הלימוד, כעס והלך לדרכו כמובן אשתו 

ערה על ההפסד הגדול, אולם לאחר שגמר לימודו והגיע בעלה אמר לה מה הצט

שמגיע להם יקבלו ואינו מוכן להתפתות ליצר לבטלו מהתורה, ובאמת לאחר זמן 

חזר אותו סוחר ומכר לו את כל הסחורה, ואמר לאשתו את רואה שכל זה רק עצת 

 היצר לבטלו מתורה.

 מוסר השכל:

ריך לאמץ לעצמו זמן קבוע שהוא לומד בו בלי נמצינו למדים עד כמה האדם צ

לוותר עליו בשום מקרה אלא להיות עקבי בזמן הלימוד ואפילו לומד כל היום 

בדרך כלל חשוב שיקבע לו זמן שאינו מבטלו כאשר נפסק בהלכה ולפום צערא 

 אגרא וכן ירבה שכרו לעתיד ולהתברך בכל הברכות שבתורה.

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 ידידות ואהבהב

 מרדכי מלכא
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

Parashat Bechukotai 

Setting Fixed Times for Torah Study 
Our parasha states (26:3-5), “If you will follow in My laws *Im bechukotai teilechu+ and 

guard My mitzvot and perform them; Then I will provide your rains in their proper time, 

and the land will give forth produce, and the tree of the field will give its fruit; And your 

threshing will last until the harvest, and the harvest will last until the planting, and you will 

eat your bread until you are satiated, and you will dwell securely in your land.” 

Rashi explains that the expression “im bechukotai teilechu, if you will follow in My 

statutes,” does not refer to fulfilling the mitzvot; this follows shortly thereafter, when the 

pasuk states, “and guard My mitzvot.” Rather, it is an exhortation to toil in Torah study.  

     Questions: 

1 – Why does the Torah refer to toiling in Torah study as bechukotai, which stems from 

the word chok, law?  

2 - In Masechet Avot (5:17) it states, “There are four different types of individuals who go 

*be’holchei+ to the beit midrash: a) one who goes but does not perform, nevertheless gets 

reward for going; b) one who performs but does not go, is rewarded for performing; one 

who goes and performs is a pious individual; one who does not go and does not perform is 

a rasha.” It must be understood: if the implication of “performing” here is to fulfill that 

which one learns, then how can someone earn reward for going to the beit midrash if he 

does not fulfill the mitzvot he has learned about? On the contrary, since he knows that he is 

obligated to fulfill the mitzvot, if he disregards them, he is punished even more than 

someone who does not know that he is obligated at all!  

Additionally, our Sages teach us (Shabbat 31a) that when man passes away and stands 

before the Heavenly Tribunal, he will be asked if he was honest in business, set fixed times 

for Torah study, and bore children, etc. Chassidim relate that one of the chassidim of the 

Baal Shem Tov once travelled to a fair to earn some money by working as a guard there. 
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When he returned home, his children asked him, “Father, what did you bring back from the 

fair?” When the tzaddik heard the question, he started to cry and said, “After returning from 

a fair, which lasts a few days, they already ask, „What did you bring back from the fair? How 

much more so will they ask in Heaven when we return from the “fair of life,” which lasts 

seventy, eighty, or sometimes even ninety years, „Were you honest in business? Did you set 

times for Torah study? Did you have children?‟ What will we answer to these questions?‟” 

3 – Why is the expression used by our Sages, “Did you set times [kavata itim] for Torah 

study?” Why do they not ask simply, “Did you study Torah?” Why is there an emphasis 

placed on setting times for Torah study?  

4 – There is an apparent contradiction in the Gemara: In Sanhedrin (7a) Rav Hamnuna 

teaches that man is first judged over his Torah study. Tosafot asks that this contradicts what 

our Sages taught in Masechet Shabbat that man is first asked if he was honest in business.  

    The Thoughts of Someone Who Studies Torah 

When someone spends his days working to earn a livelihood, he is usually happy when he 

finds time to go and learn Torah at the beginning or end of his day. He feels that even though 

he spends most of his time working, baruch Hashem he had the opportunity to learn Torah. 

All the more so, if he is a kollel avreich, who studies Torah all day, then he feels even better. 

Even though there are many times when he is unable to learn Torah, especially when he has 

pressing matters or needs that must be attended to – during those periods, he may not learn 

the entire day – nevertheless, in his heart, he tells himself that it does not really matter. Since 

he usually does learn or go to his shiur, even though many times he is unable to do so, the 

main thing is that he has a strong connection to Torah learning. However, the Torah and our 

Sages have taught us that man has still not fulfilled his obligation to study Torah by fulfilling 

it in such a manner. Rather, he must set fixed times that he will not miss no matter what. 

This is the first or second question that he will be asked in Heaven, as we will soon explain.  

    Even if He Must Forgo a Large Profit 

Above we quoted Rashi‟s explanation for the expression “im bechukotai teilechu.” It seems 

we can offer an additional explanation: The Torah wishes to teach us that “toiling in Torah” 

means setting fixed times to study Torah and not to miss those times for any reason 

whatsoever. Only then, can he be considered toiling in Torah. When an individual attends a 
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shiur or learns Torah when it fits his schedule, his participation in the shiur can hardly be 

considered toil. The main toil is to exert effort to study Torah despite the myriad reasons that 

pressure him not to. This is true toil. Therefore the Torah states, “im bechukotai teilechu,” if 

you approach Torah study like it is an unbreakable chok – like a law which cannot be 

changed – then it will be considered toiling in Torah, and he will see blessing and success. 

Now we can understand the Mishna from Pirkei Avot that we quoted above: when the 

Mishna stated that one who goes to the beit midrash but does not perform gets rewarded for 

going, it does not mean that he does not fulfill the mitzvot about which he has learned. 

Rather, it refers to someone who goes to the shiur but does not understand it or gain from it. 

Nevertheless, since he consistently goes to study like it is a chok – a law – then it is 

considered toil for which is rewarded, even if he did not understand it or gain from it. This is 

as the Gemara states in Masechet Berachot, that the main reward accrued for going to the 

beit midrash is in how fast he runs to get there. This is similar to what the Tanna taught us in 

Pirkei Avot, that whether he understands the shiur or not, or whether he gains additional 

knowledge from the shiur or not, he is still rewarded for going since he goes consistently. 

Indeed, this is what Tosafot answers in their first answer: They explain that the Gemara in 

Shabbat is speaking about someone who studies Torah but did not set fix times to study – the 

judgment for no setting fixed times follows that of honesty in business. But in Sanhedrin it is 

speaking about someone who does not study Torah at all. Such an individual is judged for 

this before he is judged for anything else. Alternatively, Tosafot reconciles the two 

statements of our Sages by explaining that the Heavenly Tribunal first questions him about 

his business ethics, but he is punished first for neglecting Torah study. From the first answer 

of Tosafot, we see that there is a difference between someone who sets fixed times to study 

Torah and one who does not. Even if he is a talmid chacham, if he did not set fixed, 

unbreakable times for learning Torah, it will be held against him. See the Tur (OH”C 155:1) 

who rules accordingly, and adds that the set time for learning must not be broken even if he 

stands to earn a large profit. This ruling is also stated by the Shulchan Aruch (ibid.). 

    According to the Exertion is the Reward 

We see then that setting fixed times to study Torah, even at the expense of a large profit, is 

not considered an act of piety that only the extremely pious are careful to adhere to. Rather, 

every man will be asked this question by the Heavenly Court. The explanation for the 
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importance of setting fixed times to learn Torah is as follows: If an individual studies Torah 

only when it is convenient for him, while he is certainly rewarded, nevertheless, he does not 

receive as great a reward as someone who exhibited self-sacrifice by attending the shiur. To 

the degree that man demonstrates how he values the shiur, so too, is his Torah study valued 

in Heaven. This is as the Mishna stated in Pirkei Avot (5:23), “Ben Hei Hei said: According 

to the exertion is the reward.” You may have two individuals studying Torah in the same 

shiur, but there may be a very great difference between the rewards each one receives. For 

one of them, it may have been very convenient to attend the shiur, while the other had to 

forgo a meeting with a friend or a party he wished to attend. Perhaps he had a business 

opportunity that would have earned him a hefty profit, but he nevertheless gave it up for the 

sake of his shiur. There is no doubt that the second one‟s reward is ten times greater than that 

of the first, since he exerted effort in attending the shiur. Therefore, man will be asked if he 

set fixed times to attend a shiur, and was unwilling to pass it up for anything in the world. 

Only then does his learning have true value. This is the Torah‟s intention when it states, “ im 

bechukotai teilechu,” on which our Sages expound – “You should toil in Torah.” In other 

words, you should consistently attend the shiur and never miss it. Of course, sometimes the 

matter is beyond one‟s control, and for various reasons, he may end up missing the shiur. In 

that case, he is not held accountable, as the Sages teach that one is not held accountable for 

occurrences that were beyond his control. 

     Make Your Torah Study Fixed 

It is similarly stated in Pirkei Avot (1:15), “Shammai says: Make your Torah study fixed …” 

Rashi explains Shammai’s intention in two different ways: In his first explanation, Rashi 

writes that one should make Torah his fixed occupation the entire day. In the second, he 

writes that man should fix set times for Torah study. However, the Rashbatz in Magen Avot 

takes issue with Rashi’s first interpretation. He states that the Gemara in Masechet 

Berachot teaches us that most individuals were successful by combining Torah study with 

working for a living. He therefore explains Shammai’s intention by writing that those hours 

which are set aside for Torah study should be permanently fixed in one’s schedule, and the 

other hours of his day should be allotted for work. He writes that this is what the Sages 

have taught, that the earlier generations made their Torah study permanently fixed in their 
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daily schedules, while their work was performed when they had time. They were therefore 

successful both in Torah study and in earning a livelihood. However, the later generations 

did the opposite, and they were successful at neither. He then mentions our Sages 

statement that man is first judged on whether he set fixed times for Torah study. We 

therefore see that the main explanation in Rashi is the second one, as we explained above.  

Story About R’ Efraim Margoliot 

R’ Efraim Margoliot was a very wealthy man who owned a large business. However, he 

studied Torah regularly, and when he did, he would not divert his mind from it for any 

business matter. His wife was responsible for the business, and she agreed never to disturb 

him in middle of learning. However, one time a businessman arrived selling very expensive 

merchandise. He told R’ Margoliot’s wife that he desperately needed cash, and was willing 

to sell his merchandise for a tenth of the price. If R’ Margoliot would resell it, he would earn 

a profit that would last him a few months. However, his wife knew that her husband was 

learning Torah and that she could not interrupt him. She therefore tried to delay the 

businessman until her husband would finish his learning session. However, the 

businessman said that he could not wait and that the matter was very pressing. If they 

would not buy his merchandise now, he would go on his way. Since this was a rare 

opportunity and could benefit them for a long time, his wife was left with no other choice. 

She felt that this was an exception to the rule, and therefore called her husband. R’ 

Margoliot was frightened, since he thought that it must be a life threating matter; 

otherwise, she would never have disturbed him in the middle of his Torah study. “For every 

rule there is an exception to the rule,” she said, “and this is a very rare opportunity.” He 

listened to what she said, and responded that he was not willing to interrupt his Torah 

learning for all the money in the world. If the businessman was not willing to wait, then he 

could go on his way. She therefore told the businessman, who grew angry and left. R’ 

Margoliot’s wife was understandably upset because of losing out on such a great 

opportunity for profit. After her husband concluded his learning session, he said to his wife 

that whatever they were meant to earn, they would earn, but he was not willing to 

succumb to the yetzer hara and cancel his learning for anything in the world. Ultimately, 
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the businessman returned and sold him all of the merchandise. He then said to his wife, 

“You see? All of this was just a tactic of the yetzer hara to make me stop learning.” 

    Words of Mussar 

We now see how important it is for an individual to set fixed times of learning for himself 

and not to forgo it for anything at all. Rather, he must be consistent, and even if he usually 

learns the entire day, it is still important to set a fixed time which he will never miss, as is 

ruled in halacha. According to the exertion is the reward, and he will be blessed with all of 

the blessings of the Torah.  

     Shabbat Shalom,  

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

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

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

 משחק ספינר בשבת

 מוקצה, בונה וסותר, רפואה בשבת

 , ב(ו)ויקרא כ ֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרו

משחק חדש הנקרא בשם "ספינר", שהינו צעצוע קטן בצורת משולש יש היום 

ומסובבו באצבעותיו, והוא מסייע מעוגל, בעל שלוש כנפות, ואוחזו במרכזו, 

, האם מותר הסתפקתילילדים הסובלים מבעיות קשב וריכוז בעת שמשחקים בו. ו

לשחק במשחק זה בשבת, וכן האם מותר לפרקו ולחזור ולבנותו ביום השבת, 

 והאם משחק זה לא הוי משום רפואה בשבת.

ז"ל: לאחרונה ישנו והגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א, מח"ס "אבני דרך", כתב לי ו

דבר שמצוי אצל ילדים רבים הקרוי ספינר. דבר זה הינו מורכב בדרך כלל משלושה 

משקולות בצדדים, אשר על ידי שיווי משקל מסובב אותם הילד על ידו )או מקום 

אחר בגופו(. לאחרונה ממליצים על כך אנשי מקצוע רבים, באומרם שדבר זה 

 יכוז. ושאלת, האם מותר לסובב את זה בשבת.מסייע לתלמידים עם בעיות קשב ור

 גם בריאים משתמשים בזה 

נתו להתעמל ווכן מותר לטייל אפילו אם כוהמשנה ברורה )שא, סק"ז( כתב: "

 ,שרי כיון דלא מוכחא מילתא שעושה כן לרפואה ,מ"מ ,ולהתחמם משום רפואה

ם שחיקת אבל אסור לרוץ כדי שיתחמם לרפואה כיון דמוכחא מילתא ואסור משו

". וממילא כיוון דאינו ניכר שהוי לרפואה, יש מקום להתיר. וכבר כתב סממנין

בשו"ת ציץ אליעזר )ו, ד( להתיר להשתמש בדבר המחזק את שריר כף היד בשבת, 

כיוון שאין מתעייפים ומזיעים מכלי זה, וציין בייחוד שאין ניכר שעושה זאת לצורך 

ו. ואכן, אנכי ראיתי דגם אנשים שאין להם בריאותו, דהרי גם בריאים מתאמנים ב
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בעיית קשב וריכוז משחקים בזה. ולפיכך, כיוון דגם בריאים משתמשים בזה ואין 

  הדבר גורם להזעה וכו' לכאורה אין איסור לשחק בו בשבת.

 טלין בשבתיהתירו לקחת ר

יתרה מכך, אם התירו לקחת ריטלין בשבת )עיין שו"ת אבני דרך ז, סד( דבזה 

ירי בכדור שהיה מקום לחוש לגזירת שחיקת סממנים, על אחת כמה וכמה הכא, מי

דגורם לרוגע ולחידוד בריכוז בעת לימודו, באופן שאינו לוקח כדור. וכבר כתב 

בשו"ת מנחת יצחק )א, קח( להתיר לקחת תרופה בשביל להתרכז בלימוד התורה, 

יך יותר לעסוק בתורה, וממילא מדוע הכא נחמיר. בייחוד דיודעים אנו דבשבת צר

 דלכך ניתנו השבתות )עיין שולחן ערוך רצ, ב(.

 תרגילים פשוטים ביד

ונראה להוסיף עוד בזה את דברי השמירת שבת כהלכתה )לד, כב( שביאר: "אין 

לעשות תרגילים בכלי קפיצי לשם חיזוק שרירי הגוף, אבל מותר לעשות תרגילים 

ים ליד" )וע"ע בספר עובדין דחול ה, כה( פשוטים ביד, ואף בכלים פשוטים המיוחד

. 

 משחקים בשבת

אולם יש לעיין מצד משחקים בשבת. ומצינו דכתב המגן אברהם )שלח, סק"ח( 

לגבי משחקים שבמקום שנהגו להקל, אין למחות בידם, )וכ"כ המשנה ברורה 

סקכ"א. ואגב עיי"ש דחשש למושב לצים במשחק מה שאינו שייך אצלנו(. ומובא 

אברהם )שא, סק"ד(: "אע"פ שאסור לראות דיוקנאות... מכל מקום אם במגן 

הראיה עונג לו, מותר. והב"ח פירש דמותר לרוץ כדי לראות דבר עונג". ונראה 

דנידוננו קל ממשחקים המצויים. שכן בדרך כלל משחקים מבזבזים את הזמן 

וד תורה, אלא )ומבטלים אותו מתורה(, ואילו הכא אין בזה בזבוז זמן ומניעה מלימ

עיין בזה בשו"ת אבני דרך ח, רצ. ובספר פסקי תשובות  להיפך, )ואם התירו שחמט,

ועיין בברכי יוסף )שלח, סק"א( שכתב כי ההיתר  .מדוע נחמיר בזהשלח אות יג, 

של הרבנים ששיחקו שחמט בשבת, היה מפני שסבלו ממרה שחורה, וכדי להסיח 
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גם למחמירים הכא בספינר שנועד לכעין  את דעתם מן הדאגות, שיחקו. וממילא

 (. ואמנם כתב הרוקח )נה( שטור הרגעה וסיוע בריכוז, לא יהא מקום להחמיר.

שמעון חרבה כי שיחקו בשבת, אך הדגיש שזה היה בגלל שביטלו תורה )עקב 

 משחקם(, מה שאינו קיים אצלנו. 

 אין מקום לאסור מצד מוקצה

אגב, פשיטא שאין מקום לאסור מצד מוקצה, את"ל כיוון שיכול לייחדו מראש. 

אולם נראה דאין צורך בכך, שהרי כל הגזירה במשחק משום מוקצה היתה משום 

שאינו ראוי לצור בו ע"פ צלוחיתו )שמאוס ומטונף(, מה שלא ניתן למימר לגבי 

 הספינר.

 קשה לילדים לעזוב זאת

דים המסובבים את הספינר יום יום קשה להם מאוד ובעודי בזה אעיר, כי יל

וכתב לן לעזוב זאת, וראיתי שהובא בארחות שבת )יט הערה קח( בהאי לישנא: "

הגר"ח קניבסקי שליט"א לגבי מקרה שאדם רגיל לטלטל חפצים מחמת שיעמום 

קשה לו מאד  ,אך אם יורו לו שהדבר אסור ,ללא צורך כלל ,כמתעסק בעלמא

 ."והרי זה מותר ,רגלו, שהחזון איש הורה בזה דחשיב צורךמנע מרוב הילה

 לחבר חלקים בחוזק

אלא שראוי לעורר ולהעיר שישנם משחקים מסוג זה מחברות שונות המצריכים 

גם הרכבה שיש בה תקיעת המשקולות בצדדים, ולפי זה אם צריך לחברם בחוזק 

קע. כלומר, באופן זה תו -)ולא סגי בהנחתם(, הרי יש בזה איסור של מלאכת בונה 

שצריך לתקוע, יהיה אסור לגדול לחברו חזרה בתקיעה )שכן עיקר המשחק אינו 

 בפירוק בהרכבה, אלא לסובבו(, ואילו לקטן יהיה מקום להתיר.

 ספינר שבעת סיבובו יידלקו אורות בצדדים

ואם ייצרו ספינר שבעת סיבובו יידלקו אורות בצדדים, וודאי שלא יהא לזה היתר 

בת. ובדור בו בכל עת מפתחים ומשכללים את המשחקים, חובה עלינו להתבונן בש

 היטב מה עומד לפנינו.
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 הספינר )שתואר בשאלה( מותר לסובב אותו בשבת. )עכ"ל(  העולה לדינא:

 לא גרע מדין סביבון

הנה משחק זה הינו והגאון רבי ברוך דדון שליט"א, מח"ס חשובים, כתב לי וז"ל: 

ש בבטריה או חשמל, ועל כן מותר לשחק בו בשבת, ולא גרע מדין מכני ללא שימו

סביבון שהתירו הפוסקים לסובבו בשבת, )ראה אור ישראל על דיני חנוכה פרק א' 

, בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ובספר חוט השני חנוכה עמ' ש"ד(, אך 85הערה 

ב, פשוט הפועל ע"י חשמל ובטריות ויש בו נורות נדלקות וכיו" משחק "ספינר"

 שאסור לשחק בו בשבת. 

 ישוב הדעת ללמוד תורה ילדיםמשחק זה גורם ל

וגם לספרדים יש להקל לשחק בצעצוע זה, שהרי יש לחלק בין כדור שאסר מרן 

בש"ע )סימן ש"ח סעיף מ"ה(, לשחק בו, לשאר צעצועים, ועוד שכדור של זמנם 

ן עובדיה שבת ח"ג מאוס, משא"כ שאר צעצועים. )וראה עוד בזה בספר חזו היה

ק"א, ובספר בדי השולחן בהערות על ספר שמירת שבת כהלכתה  -עמודים צ"ט

(. ובפרט במקום צורך גדול במקום שיש בעיית קשב וריכוז, אם משחק 004הערה 

 זה גורם לו ישוב הדעת ללמוד תורה בנחת, הדבר ברור שיש להקל.

 אין בזה משום בניה וסתירה בשבת

ק זה ולשוב ולהרכיבו בשבת, ואין בזה משום בניה וסתירה וכן מותר לפרק משח

סימן שי"ג  ה ברורהבשבת, שהרי עשוי לשם כך, וכך היא צורת שימושו )ראה משנ

 ס"ק מ"ה, בשם המג"א והט"ז(. 

 אין ניכר שעושה לשם רפואה

שהרי ניכר  ,וכן מותר לשחק במשחק זה בשבת, ואין בזה משום רפואה

ולא מיקרי כלל כרפואה, ומעין מה שפסק מרן בש"ע  ,שמשתמש בו לצורך משחק

)סימן שכ"ח סעיף ל"ז(, שאוכלים ומשקים שהם מאכל בריאים, מותר לאכלם 

ולשתותם, כי אין ניכר שעושה לשם רפואה. )וראה עוד במשנ"ב שם ס"ק ק"ה(. 

 )עכ"ל.( דן.יוהוא הדין לנידון ד
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 קך על חו"מצד

 דרגות אפשר להגיע ע"י עמל התורה לולא

כו  לֵּ  ג( ,וגו' )כוִאם ְבֻחֹףַתי תֵּ

 טיול בגן עדן

ברש"י מביא את דברי הברייתא שתהיו עמלים בתורה  .אם בחוקתי תלכו וגו'

הקדוש מבאר כאן עפ"י  אור החייםבופרשה ב כל ההבטחות שנאמרוולכך תזכו ל

קב.( שאמר הקדוש ברוך הוא לירבעם חזור בך ואני דברי חז"ל בגמרא )סנהדרין 

ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן וכו' ע"כ, ואמרו המקובלים כי טיול זה היא הדרגת 

 שעשוע שאין למעלה ממנו, אשרי אנוש יזכה לו, 

ויאמר אדם במה יזכה ילוד אשה להדרגה זו, לזה בא המאמר כאן ואמר אם 

יא הליכה נעלמה מעיני כל חי שהוא בחוקתי באמצעות עסק התורה תלכו ה

הטיול, באמצעות התורה תטיילו במקומות הנעלמים. ובא הכתוב כאן וגילה ואמר 

אם בחוקתי באמצעות עסק התורה תהיה ההשגה הלז הולך ואור ממדרגה שפלה 

 למדרגה עליונה ומן העליונה לשלמעלה ממנה.

הנה מדרגת האדם  )תורה אור פרק ז( חפץ חייםומבאר זאת בארוכה כדרכו ה

וקרבתו לאלהים בעולם הנצח תלוי גם כן באור קדושת נפשו אשר נתקדשה 

בעוה"ז ע"י התדבקותה בתורה ובמצות כי לפי ערך קדושתה כך היא ראויה 

להתקרב לקדושתו יתברך. וידוע דקרבת הנפש לאלהים היא העידון הגדול מכל 

את ה' אותה אבקש שבתי עידונין שיכולים להמצא וזה שאמר דוד אחת שאלתי מ

בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' פי' שזה תביאנו לחזות בנועם ה' והיא קבלת 

  ,פני השכינה שהיא נועם העליון ותענוג נצחי שאין ערך אליה

ואנו רואין במלכותא דארעא כמה מן השרים והסגנים ייגעו עצמם כל ימי חייהם 

תקוה כי יזכה שידבר המלך עמו או כ"ש  למען השגת קורבה לפני המלך ואם יש לו

להיות מרואי פניו למען הכבוד הזה לא יקשה עליו לעמול בעבודתו שנים רבות 
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ולא יחשב לו למאומה נגד הכבוד והגדולה אשר יגיע בראות פני המלך וכ"ש בק"ו 

אלפי אלפים שלא יקשה על האדם הנבון טרחו ויגיעו להשגת התורה וקיום 

הרבה ע"ז ויחיה חיי צער כל ימיו כי הלא יזכה בזה לאור פני  המצות ואף שמצטער

מלך חיים החי וקיים לעד ונצח נצחים. והכבוד והגדולה הזה של הקורבה לה' אינו 

לפני אנשים מועטים קרוצי חומר ורק לפני רבוא רבבות מלאכי השרת ונשמות 

ה לו וההתדבקות לה' שהי ערך עמל התורהקדושות. וערך הקורבה הוא לפי 

בעוה"ז שמי שעמל בתורה הרבה וגדל בתורה וקיים מצותיו נתקדש נפשו יותר 

 להתקרב לה' וכל אחד לפי מדרגתו.

 מעלה ריח טוב

לקטורת  (של זהב)וִתתן את ִמזבח בפירוש כתר יונתן לפרשת פקודי על הפסוק 

בשביל חכמים שעוסקים בתורה וריחם נודף כמו קטורת  ִלפני ארון העדות הסמים

סמים הבשמים, היינו שע"י שעוסקים בתורה זוכין שעולה מהם ריח טוב, ה

לכבוד תלמידי  -למנצח על שושנים וכמבואר בפירוש רש"י לתהלים )פרק מה( 

חכמים יסדו השיר הזה שהם רכים כשושנים ונאים כשושנים ומרטיבים מעשים 

היבם על שיר אהובים שיר של שבח להם להא - שיר ידידותטובים כשושנים, 

קידה מתורגם  - מר ואהלות קציעותהבריות ולהאהיב תורתם עליהם )ובפסוק ט( 

 כל בגדיך מריחים כריח בשמים, - כל בגדותיךקציעתא, 

וכפי שכתב בזוהר הקדוש )בשלח מד.( לגבי האשה השונמית שידעה שאלישע 

 הוא איש קדוש מפני שדרך העולם כיון שקם אדם ממטתו עולה ממיטה שישן בה

ריחות לא נעימים, ואצל אלישע בשעה שקם עלה ממיטתו ריחות כריחות של גן 

 עדן, 

ונראה עפ"י המבואר בגמ' )ברכות נז:( ששינה היא אחד מששים ממיתה וע"כ 

כשם שמהמת עולה ריחות לא נעימים אף מהמיטה שישן בה יש ריח לא נעים, אך 

שייך בו דרגת מיתה. ואף אם עמל בתורה בכל כוחו וזיכך החומר שעליו שוב אין 

 רמה אינו שולטת בהם. )עיין בשפת אמת על אבות שאף בזמננו מצינו כן(

 בן חורין ממלחמת היצר



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

המשנה באבות )פ"ו מ"ב( ואומר והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב 

אלהים הוא חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן חורין אלא 

תורה. ולכאורה הכוונה בבן חורין אינו כפשוטו שאין עליו מי שעוסק בתלמוד 

שעבוד גשמי אלא שאינו משועבד לחומר שמשעבד את הצורה, וכדי שיהיה האדם 

בן חורין ומושל על חומרו ומתגבר על תאותיו נתנה התורה תבלין עסק התורה, 

 כמו שאחז"ל תורה מתשת כוחו של אדם על ידי היגיעה והנדוד שינה הוא יוצא

 לחירות ממאסר הגוף החומרי.



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

 מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף

 לפרשת בהר

 ההבדל בין שביתה מזריעה לשביתה מקצירה

ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא  ה',וַבָחָנה ַהְחִביִעת ַשַבת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַשָבת לַ 

ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִת : ִתְזֹמר י ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצראֵּ ְשַנת ַשָבתֹון ִיְהֶיה  ,ְקצֹור ְוֶאת ִעְמבֵּ

 ה( -)כה, ד ָלָאֶרץ

יש לבאר בפסוקים אלו כמה דברים, א. נראה שבשני הפסוקים נאמר את אותו 

שבתון יהיה  שבתדין, ומדוע נכפלו הדברים שני פעמים. ב. בפסוק ד' כתוב "

יהיה לארץ". ג. בפסוק ד' נוספו המילים  שבתון שנתלארץ", ובפסוק ה' כתוב "

 "שבת לה'", ובפסוק ה' לא הוזכרו.

, וזה קצירהובפסוק ה' מדובר על  זריעהונראה לבאר, שבפסוק ד' מדובר על 

שורש ההבדל בין שני הפסוקים. דהנה זריעה אסורה בשביעית בכל מקרה, ועצם 

קצירה לא תמיד מעשה הזריעה נאסר גם אם הוא נעשה בשדה של חבירו. אבל 

אסורה, דרק קצירה לצורך מכירה אסורה, אבל קצירה לאכילה רגילה מותרת, 

 יהיה הפקר אלא קציר כשאר בו מחזיק להיות - תקצור לאוכמו שכתב רש"י: "

 ".לכל

ולפי"ז האיסור בזריעה הוא גדול יותר מהאיסור בקצירה, ונראה שזה נרמז בשינוי 

שבתון' משמעותו שביתה  שבתן', דהלשון 'הלשון 'שבת שבתון' או 'שנת שבתו

גמורה )ראה בהעמק דבר כאן(, ולכן הוא נכתב על זריעה שבה צריך להיות 

שבתון' הוא על  שנתשביתה גמורה ואין אפשרות שהיא מותרת. ואילו הלשון '

שביתה שאינה גמורה, ולכן זה נכתב על קצירה שלא נאסרה בכל אופן ויש אופנים 

 שהיא מותרת.

, נראה לבאר על פי דברי הכתב והקבלה: שבת לה'שבפסוק ד' נוסף המילים ומה 

' ה את לדרוש יתעוררו ההיא בשנה ישבתו כאשר אדמה עובדי שגם - 'לה שבת"

, בטלים הם בתחתונים ואדנות ממשלה מיני שכל אדם כל שיתבונן כדי, מה באופן



 

 נחעמ'  -אספקלריא 

 

בריו הוא ברך" )ומקור דית הכל לאדון אלא והממשלה האדנות עיקר ואין

הספורנו(. והיינו שעל ידי השביתה ממלאכה בשנה השביעית, היא נעשית לשבת 

 לה', שבשנה זו גם עובדי האדמה ידרשו את ה'.

ולפי"ז נראה לבאר שדוקא לגבי זריעה שיש ממנה שביתה גמורה שייך לומר שעל 

ידי זה תהיה השנה לשבת לה' ועובדי האדמה ידרשו את ה', אבל לגבי קצירה 

 אין ממנה שביתה גמורה לא שייך לומר שהיא גורמת לשנה להיות שבת לה'.ש

* 

 לפרשת בחוקותי

 מקור המים לגשמים בהבל האדם

כו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִתְשְמרו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם: לֵּ יֶכם ְבִעָתם ְוָנְתנָ  ִאם ְבֻחֹףַתי תֵּ ה ְוָנַתִתי ִגְשמֵּ

ץ ַהָנֶדה ן ִסְריוֹ  ָהָאֶרץ ְיבוָלה ְועֵּ  ד( -)כו, ג ִיתֵּ

שתהיו עמלים בתורה". ועל עמל התורה נאמרו  -כתב רש"י: "אם בחוקותי תלכו 

הבטחות רבות על שפע של טוב בעולם הזה, גשם ירד בעיתו ועץ השדה יתן פריו 

 וכו'.

בעתם", למה לא נכתב 'גשם', ומשמע שלא  גשמיכםויל"ע בלשון הפסוק "ונתתי 

א גשם שלכם. וגם יל"ב את שינוי הלשון בפסוק שעל הגשמים ירד גשם רגיל, אל

 נאמר 'ונתתי' ועל היבול נאמר 'ונתנה הארץ' שמשמעו שתתן מעצמה.

ֶרם ְוֹכל ַשיַח ַהָשֶדה טֶ ונראה לבאר דהנה במעשה בראשית נאמר )בראשית ב, ה( 

 ,ַטיר ְיהָוה ֱאֹלַהים ַעל ָהָאֶרץַיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶשב ַהָשֶדה ֶטֶרם ַיְצָמח ַכי ֹלא ַהְמ 

ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין . וכתב רש"י: "ְוָאָדם ַאַין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה

לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך 

". והיינו שהארץ מצידה לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים

וכנה ומזומנת להצמיח פירות, ורק חסר את התפילה של האדם על הגשם, תמיד מ

וכשיכיר האדם בטובתן של גשמים ויתפלל לה' עליהם, מיד ירד הגשם ותוכל 

 הארץ להוציא את יבולה.



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

ולפי"ז ניחא מה שהגשם נקרא 'גשמיכם', כי הגשמים יורדים רק על ידי תפילות 

אדם וגם כאן שמדובר על ברכה ושפע האדם, ובגלל זה הם נחשבים כיצירה של ה

שניתנים לעמלי התורה, עדיין צריך שיהיה תפילות על גשמים. ולכן נאמר הלשון 

'ונתתי גשמיכם', שה' יתן גשם בעקבות תפילותינו עליו. ומיד אחרי שינתן הגשם 

'ונתנה הארץ יבולה', כי הארץ מצידה כל הזמן מוכנה להוצאת יבול ופירות, והיא 

רק לתפילה האדם על הגשם, ולכן נאמר לשון 'ונתנה' על הארץ, כי היא  ממתינה

 מצידה מוכנה תמיד להוציא יבול.

* 

באופן נוסף נראה לבאר את הלשון 'גשמיכם', על פי דברי החתם סופר )בדרשות 

עמוד שע"ו(, דהנה מבואר בגמרא )תענית ט' ע"ב( שני שיטות מהיכן באים 

וא מהאדים שעולים מהעולם הזה, ורבי יהושע הגשמים, רבי אליעזר אומר שה

אומר שהוא מהמים העליונים שנמצאים בשמים. והחת"ס נקט שאלו ואלו דברי 

אמת, והגשם עשוי משניהם יחד )ורבינו בחיי בדברים יא, יז כתב שלפעמים הגשם 

 מלמעלה ולפעמים מלמטה(.

מו לשון הרע ולפי זה כתב החת"ס שאם בני האדם מדברים דיבורים לא טובים כ

ורכילות, האדים הנוצרים מפיהם הם בעלי תכונות רעות, והגשם שיווצר מהם 

יהיה גם הוא בעל תכונות רעות, והפירות שיווצרו מהגשם הזה יהיו גם בעלי 

תכונות רעות, וכן מי שיאכל מהפירות האלו יהיה בעל תכונות רעות, וכן ההבל 

עות, וכן הגשם שיהיה מההבל הזה, שיצא מפיו של אותו אדם יהיה בעל תכונות ר

וכן הפירות שיצאו מהגשם הזה וכו', ואין לדבר סוף. ולכן כשבני אדם מדברים 

דיבורים רעים כמו לשון הרע ה' עוצר את השמים ואינו מוריד גשם, כדי שלא 

יתגלגל כל הנ"ל ולא יהיה אפשר להחזיר את הגלגל, וכשעושים תשובה ומוציאים 

 .יטעצירת הגשמים ויורד גשם טוב ומצמיח פירות טובים וכו' הבל טוב, אז מפסיק

                                                



 

 סעמ'  -אספקלריא 

 

וזה ביאור דברי הגמרא בתענית )ז' ע"ב( "אין הגשמים נעצרים אלא בשביל 

מספרי לשון הרע", וכן "אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תורה", והביאור 

 כנ"ל. 

תורה ולא ובזה נראה לבאר את לשון הפסוק 'ונתתי גשמיכם', שאם יעמלו ב

ידברו דיבורים רעים ובגמ' בערכין )ט"ו ע"ב( מבואר "מאי תקנתו שלא יבא לידי 

לשוה"ר, אם ת"ח הוא יעסוק בתורה", שעסק התורה מונע מלדבר דיבורים רעים, 

לא יעצרו השמים אלא ירד גשם רב, והטעם הוא מפני שכשהדיבורים טובים ההבל 

שם, וזהו 'גשמיכם', שהרי הגשם נוצר העולה הוא טוב, ואין מניעה מלהוריד ג

 מההבל שלכם, ולפי ההבל שנוצר ממכם כך יורד הגשם.

 למה גם אילנות סרק יתנו פירות

ובזה נראה לבאר דבר נוסף, דהנה בהמשך הברכה נאמר 'ועץ השדה יתן פריו', 

", ויל"ב למה יעלם מהעולם הן אילני סרק, ועתידין לעשות פירותופירש רש"י: "

של 'אילני סרק', הרי אם אין בהם מטרה למה היום יש אותם, ואם יש  המציאות

בהם איזה מטרה, למה הברכה גורמת שיתחילו לתת פירות ויפסיקו להיות 'אילני 

 סרק'.

ועל פי דברי החת"ס נראה לומר דבר חידוש, דהנה כשיש חלק בני אדם שעמלים 

ברים דיבורים רעים כמו בתורה ומדברים דיבורים טובים, ויש כנגדם בני אדם שמד

לשוה"ר ורכילות וכו', אז הגשם יורד ומתחלק לשני חלקים, החלק הטוב יורד על 

האילנות שעושים פירות, והפירות שצומחים ממנו הם בעלי טבע טוב, והחלק הרע 

יורד על האילני סרק שממילא אינם נותנים פירות ולא יצא מהם תולדות עם 

 תכונות רעות.

                                                                                                                                                                         



 

 סאעמ'  -אספקלריא 

 

ראל כולם יעמלו בתורה בודאי מן הראוי שיתבטלו האילי סרק ולפי"ז כשכל יש

 מהעולם, וכל האילנות יתנו פירות, כי יש רק הבל טוב וגשם עם תכונות טובות.



 

 סבעמ'  -אספקלריא 

 

נחשבה / הגאון רבי יחיאל הלוי נוביק שליט"א, 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –ראש כולל דעת יוסף 

 הגר"ש רוזובסקי זצ"ל

 לפרשת בהר

 -מקבלי התורה  -שומרי שביעית  .ברוגיבורי כח עושי ד

 עומדים בנסיונות החיים

במה הכתוב  )תהלים קג, כ(במדרש רבה ויקרא פרשה א', גבורי כח עושי דברו 

מדבר א"ר יצחק בשומרי שביעית הכתוב מדבר בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה 

ליום א' לשבת אחת לחודש א' שמא לשאר ימות השנה ודין חמי חקליה ביירה 

כרמיה ביירה ויהבי ארנונא ושתיק יש לך גבור גדול מזה... רבי הונא בשם ר' אחא 

אמר בישראל שעמדו לפני הר סיני הכתוב מדבר שהקדימו עשייה לשמיעה ואמרו 

 כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. )שמות כד(

ברכו ד' מלאכיו גבורי כח  -מבואר שאותו פסוק שדרשו חז"ל על שומרי שביעית 

ו לשמוע בקול דברו, דרשו כמו כן על עם ישראל בשעה שהקדימו נעשה עושי דבר

לנשמע דישראל הם מלאכיו, ואמרו שאמר הקב"ה מי גילה רז זה לבני, שמלאכי 

 השרת משתמשים בו. 

ויש לומר עפ"י הגמ' שבת פ"ח ע"א דאמר לי' ההוא מינא לרבא עמא פזיזא 

עשה ונשמע אכתי בפחזותייכו דקדמיתו אודנייכו לפומייכו, והיינו מה שאמרו נ

 קיימיתו.

וענה לו רבא אנן דמסגינן בשלימותא כתיב בן תומת ישרים תנחם, ופירש"י 

התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושין מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר 

 שלא נוכל לעמוד בו. ע"כ.

 ומבואר דבמתן תורה כלל ישראל בטחו בהקב"ה, וע"כ זכו לתורה, והנה גם

בשמיטה, אדם שמוביר שדהו ע"כ שיש לו בטחון בהקב"ה, וזהו הקשר והשייכות 

 בטחון בהקדוש ב"ה.בין מקבלי התורה, ובין שומרי שביעית. 



 

 סגעמ'  -אספקלריא 

 

ובזה מבואר מה ענין שמיטה אצל הר סיני, וכבר תמהו מדוע בחרה התורה 

 בדוקא במצות שמיטה, ולהנ"ל י"ל דאחרי שכלל ישראל זכו לדרגה של מתן תורה,

 ושל נעשה ונשמע, ע"כ זכו ג"כ לשמיטה.

, שגם נדרש על שומרי שביעית שהם כמלאכים. היינו שאדם מלאכיווהנה לשון 

, שהרי מהמשלחשל הקב"ה, אינו טורח להסתכל מה ניתן לו  שליחשרואה עצמו 

, ולא זו בלבד, אלא שאם יש לו כלי הכליםינתנו לו  התפקידיםהוא מבין שלפי 

ש את התפקיד. וכן מצינו בחנה שאמרה לפני הקב"ה, שדים הללו מסויים, הוא יחפ

למה נתת, וע"כ זכתה לבן שמואל, וכבר שמעתי בשם הגר"א לאפיאן זצוק"ל, 

דלכאורה כל אשה תוכל לומר כן, ואמר שזהו רק אם אדם משתמש בכל איבר 

 לרצון ד', אזי הוא יכול לשאול שאלה כזאת, וחנה שהיתה בדרגה זו יכלה לטעון

וחיפשה הדרך  תפקידשיש לה עוד  הכליםכן, ולפי דברינו, י"ל דחנה הבינה לפי 

 לקיים התפקיד.

, כי האדם שחושב שיש לו עצמיות, ונדמה לו שהוא אדון מלאכיווזהו הביאור 

לעצמו, קשה לו להוביר אדמתו, אולם אם הוא מרגיש מלאך משרת, ונושא 

תפקיד, וגם כאשר מובירה, והרי תפקיד, הרי גם כאשר הוא עובד אדמתו הוא ב

 שמח ושש לעשות רצון אביו שבשמים.

, שהרי יודעים שהם נעשה ונשמע, וע"כ אמרו מלאכיםוכן עם ישראל ראו עצמם 

 בתפקיד, ואין חושבין לרגע להפטר ממנו, ולכן זכו למתן תורה.

ושמעתי שזהו הביאור בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, היינו 

ו נעשה ונשמע וע"כ למדם הקב"ה חוקי חיים היינו התורה. כן תחננו, היינו שאמר

 גם אנו רוצים קבלת התורה.

כן תחננו ותלמדנו, ולכאורה הרי לא דמי, שאין אנו יכולים לומר שאנו בדרגא של 

אבותינו, ולכאורה צ"ל שהם שילמו כבר בשבילנו, אמנם וכי זהו תשלום שניתן 

זכות שלא ניתנת להעברה, וי"ל שהתפלה היא שנזכה אנו להעברה, הרי ודאי שזו 

 לדרגת אבותינו מקבלי התורה, וזה בזכות אבותינו.
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אמנם עדיין יש בזה תנאי, דידוע הקושיא היאך אפשר להתפלל על תשובה ועל 

מעלות רוחניות, הרי צריכה להיות בחירה. וידוע התירוץ שזה גופא הבחירה, 

להקב"ה שיחזירנו בתשובה שלמה נמצא שאנו והיינו מכיון שאנו מתפללים 

 בוחרים בטוב ושואפים אליו, ואזי כבר יכולה להגיע סיעתא דשמיא.

ובאמת כל אחד צריך להתבונן ולנסות להיות בוחר בטוב, ולעמוד בכל נסיון, 

ולנסות להגיע לבטחון בהקב"ה אשר זהו גורם להאדם אפשרות לעבוד הקב"ה 

 באין מפריע.

ם על ההתמדה ועל לימוד התורה מתוך הדחק, שזכו לה תלמידי וידוע הסיפורי

ישיבת מיר כאשר היו בגלות בסין בשנחאי בשנות השואה, שהתיגעו בתורה מתוך 

דוחק ויסורים שאין לתאר, והיו זקוקים להרבה אמונה ובטחון. ושמעתי שלפני 

 כעשר שנים הלך לעולמו אחד התלמידים מאותה תקופה, וכאשר הלכו לניחום

אבלים, הבנים הראו שמצאו בין חפציו האישיים פנקס, שבו היו רישומים משנות 

שנחאי, שהיתה שם תורנות במטבח וכל בחור הי' אחראי משך ששה חדשים, וכך 

זה נמשך חמש שנים, ואותו תלמיד הי' אחראי ג"כ, וראו כתוב שם על כל אחד 

ם או שתים וכן ביצה מהתלמידים כמה קיבל בארוחת בוקר כל יום, אם פרוסת לח

אחת וכיוצא, וכנראה מרוב העניות נאלצו לנהל רשימות אלה, ומ"מ זכו והצליחו, 

עד שאמרו שהיו אלה השנים הטובות ביותר. וכידוע לאיזה דרגות הגיעו, ועוד 

זכינו לראות שרידי התלמידים, שנשארו בני תורה, ומהם היו ממש גדולי עולם, 

 לדרגות גבוהות.ובאמת זו הדרך שמביאה האדם 

והנה אדם צריך להיות מוכן לנסיון, שאין אדם יודע מה מצפה לו, ושמעתי 

שהגיעה שאלה למורה הוראה, מאדם בן תורה שנאלץ לעבוד לפרנסת אנשי ביתו, 

וניסה לתווך במכירות בנין במקום מאד יקר, והעיסקה התקדמה יפה ואחרי כמה 

ם אחד בבוקר הבן תורה קיבל טלפון חדשים עמדו סוף סוף לחתום על החוזה, ויו

מהמוכר וסיכם אתו הפרטים ואמר לו שמכיון שעומדים לחתום חוזה הוא רוצה 

לדעת כמה הוא דורש עבור התיווך, וענה לו שהוא מסתפק באחוז אחד, למרבה 

ההפתעה המוכר אמר לו שהוא הי' מעונין שיקח שני אחוזים, והוא אמר 'אדרבה'. 
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שהוא רוצה להסביר לו מדוע הוא רוצה שיקח שני אחוז, אולם המוכר אומר לו 

מפני שאשתו של המוכר מעורבת בענין ומגיע לה אחוז אחד, והוא אינו יכול לתת 

לה את האחוז, ולכן הוא מבקש שהוא יקח שני אחוז ואז הוא יחזיר לו אחוז אחד 

בשביל אשתו. הוא לא ידע מה מסתתר מאחורי זה, אבל לא היתה לו סיבה 

וחדת לסרב לבן אדם שפרנסתו תלויה בידו, והוא הולך לקבל את האחוז שלו מי

 בכל מקרה, ולכן הסכים.

והנה כעבור זמן מתקשר אליו אדם נוסף ואומר לו שהוא שותף בנכס שעומד 

להמכר היום, הוא הופתע מכך, ושאל אותו מה מבוקשו ובמה הוא יכול לעזור לו, 

לוקח עבור התיווך, והוא ענה שני אחוז. והוא ענה, רק רציתי לדעת כמה אתה 

והוא הודה לו. וכך הוא התחיל לחשוב, מאחר שיש כאן שותף שחושב שהוא 

לוקח שני אחוז ובאמת הוא לוקח אחוז אחד אולי יש כאן גניבה, ושאל את הרב. 

 הרב אמר לו שהוא חייב וצריך לבדוק את הענין.

אליו, ואמר לו, מאחר  האדם ביקש פגישה עם המוכר, ותוך זמן קצר נסע

שהשותף שלך פנה אלי ושאל אותי כמה אני מקבל ואמרתי לו שני אחוז, אני 

 מרגיש לא טוב עם זה.

אמר לו, תשב בבקשה, אני מבין  -נדהם מהאומץ של המתווך הצעיר  -המוכר 

שאתה למדת עד לא מזמן בישיבה, ואתה חסר נסיון בעסקים, ומי יודע לאן תגיע, 

חילת הדרך תלמד ממי שיש לו כבר נסיון. ואז הוא אמר לו בערך לכן כדאי שבת

כך, ישנם דרכים איך לחיות לפי התורה, וישנן שיטות איך לעשות כסף, וזה לא 

הולך ביחד. הוא לא הבין כל כך את המסר, ואז אמר לו המוכר, אני רוצה שתבין, 

היות צדיק אם אתה רוצה לעזור לי אשמח לעזור גם לך, אולם אם אתה רוצה ל

 ולהפריע לי בעסקים, אין לי צורך מיוחד בשירות שלך...

עם השיחה הזאת הוא חזר לרב, שאמר לו, אין מנוס, אתה לא יכול לגנוב בשביל 

מישהו אחר. והנה המתווך הי' חושב וחושב איך לא להיות גנב מחד, ואיך 

בה, ובסוף הי' להתפרנס מאידך, עד שבסופו של דבר, עמד בנסיון ולא נתן ידו לגני

קידוש ד' גדול. סופו של הסיפור הי' שהעיסקה לא יכלה לצאת לפועל מסיבות 
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אחרות לגמרי, ואמר לו הרב, שכפי הנראה כל הסיפור הי' רק בשביל להעמיד 

 אותו בנסיון.

והנה זה מה שהתורה אומרת אחרי פרשת שמיטה ויובל, וכי תמכרו ממכר 

חרי שאתם יש לכם בטחון בהקב"ה ואתם לעמיתך או קנה אל תונו, והיינו דא

מצליחים לשמור שמיטה ולנהוג יובל, תוכלו ג"כ להזהר מהונאה, כי אתם יודעים 

 שאתם שייכים להקב"ה.

אנו בימים של הכנה לקבלת התורה. הבה נתכונן לזה כראוי, ונזכה לתורה 

 כנתינתה.

* 

 לפרשת בחוקותי

 עמל התורה משנה את האדם

ול זה קיום המצוות כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי אם בחוקותי תלכו יכ

 קיום המצוות אמור הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה.

מדוע הי' ס"ד שהוא קיום המצוות, וצ"ל משום דתלכו משמע התנהגות ולא 

 למידה. ולפי"ז צריך לדעת מה תירץ עם הא דשתהיו עמלים בתורה.

דפוניבז' פי', שתהיו עמלים, בתורה. והיינו דזה יהי' העמל והנה מרן הגאב"ד 

היחיד שלכם, וזהו כפי הנראה ע"ד אמרם עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי, 

דהעיקר אצל האדם צריך להיות התורה. ולפי"ז הוא ג"כ שינוי בהתנהגות ולא אך 

 ורק ענין למידה.

דתלכו היינו עלי', ע"ד ומו"ר הגר"ש זצ"ל פירש דחז"ל למדו שתהיו עמלים משום 

ילכו מחיל אל חיל, והיינו מה שמכנים בלשוננו שטייגן, וזה לא יתכן בלא עמל, 

 ושוב י"ל דזה אינו ענין לימוד גרידא, אלא שינוי במהות האדם והנהגתו.

והנה שבר גדול ונורא הושברנו כאשר נלקח מאתנו בחטף, אחד מיוחד מגדולי 

מופלא, מבחירי עמלי התורה ה"ה הגאון הגדול גאוני ישראל, הוא ניהו הגאון ה

רבי שמואל יעקב בורנשטין זצ"ל, שלא הניח כמותו ברוחב לבו בכל מקצועות 
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התורה בהלכה ואגדה ובמדותיו הנאצלות והנהגתו המיוחדת, אוי מי יתן לנו 

 תמורתו. 

והנה לקמן ואם לא תשמעו לי, פירש רש"י, להיות עמלים בתורה ולדעת מדרש 

. ולכאורה הוא ענין נוסף, לדעת מדרש חכמים, ומו"ר הגרי"מ פיינשטיין חכמים

זצ"ל, פירש דהוא ענין אחד לדעת מדרש חכמים ולהיות עמלים בתורה, דהעמל 

היינו כל המשא ומתן, וזהו ממש מדרש חכמים, דמדרש חכמים הוא כל המהלך 

ל המשא איך להגיע לדיני התורה מתוך התורה, ואמר שע"י שאדם יודע את כ

ומתן והמהלך הרי האדם מתקדש ומשתנה, וכל ההבנה שלו משתנית, ומקבל 

הרגשות דקות יותר, עד שיודע להבחין איזה מעשה נכון וראוי, ואיזה מעשה אינו 

 ראוי, וכל זה נפעל ע"י עמל התורה שהוא הוא הפתח לדעת מדרש חכמים.

אם על התנהגות ודרך  ולפי"ז ג"כ מובן הלשון תלכו שמיירי לא רק על לימוד כי

 של חיים מסוימת.

ועי' רש"י שבת דק"נ ע"א שפי' הקרא דוהי' מחניך קדוש וז"ל, מקום חנייתך תהא 

בקדושה וטעמא משום דישראל מהרהרין תמיד בדברי תורה. ע"כ. והרי דישראל 

 לא רק לומדים תורה אלא שזה כל ההרהור שלהם. וזה מקדש מקום החני'.

"ב, תניא רשב"א אומר עזרא תקן להם לישראל שיהו קורין והנה במגילה דל"א ע

קללות שבתו"כ קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר"ה, מ"ט אמר אביי ואיתימא 

ר"ל כדי שתכלה השנה וקללותיה, בשלמא שבמשנה תורה איכא וכו' אלא 

שבתו"כ אטו עצרת ראש השנה היא, אין עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן 

 האילן. ובעצרת על פירות

ולכאורה כיצד מתקיים ענין זה שתכלה שנה וקללותיה. וי"ל דזהו ע"י שאנו 

למדים מהתורה מה שאנו חייבים, וכיצד להתנהג, ועי"ז אנו ראוים לשנה בלא 

קללות, תכלה י"ל כאן שלימות של שנה, שע"י שאדם עושה מה שמוטל עליו 

 בשנה, הוא זוכה לשנה טובה יותר.
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נקרא ר"ה. והוא חידוש נפלא. ואמנם הרי זה מסתבר,  והנה רואים ששבועות

שהרי ר"ה הוא יום הרת עולם, והרי בשבועות הוא ג"כ ענין של בריאת העולם. 

 שאל"כ הי' חוזר העולם לתוהו ובוהו. וא"כ מסתבר שצריך להיות כמו ר"ה.

וכאן לכאורה הביאור שזהו ראש השנה של תכלית הבריאה. ובודאי צריך 

ות עולה במצב של עלי' וג"כ לדעת שהעיקר הוא התורה וכל השאר להתחזק ולהי

הוא עראי, וכמו כן לעמול ולדעת מדרש חכמים ואזי מתקדש האדם, ונעשה אחר, 

 והרהור בדברי תורה תמיד, מקדש המחנה.

, המרומז בימי הספירה, שלב טוב הוא הרצון המתמיד לעלי'. "לב טוב"וזהו ענין 

כמעין המתגבר. שזו מדתו של רבי אלעזר בן ערך וזו דרכו ועי"ז זוכה האדם להיות 

וכמה הצטיין הגאון הגדול רבי שמואל יעקב זצ"ל במדת לב כדאיתא בפרקי אבות. 

שתהיו –ונזכה לאם בחוקותי תלכו  טוב וזכה להיות כמעין המתגבר בכל התורה.

 ן.עמלים בתורה, ונתתי שלום בארץ וגו' ובא לציון גואל במהרה בימינו אמ
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/  הלכה של עומקה

, לוי עקיבא' ר ג"הרה

 הפשט עומק ח"בעהמ

 כהן בשקית

מעשה שהיה, בכהן ששהה על 

המטוס, והבין שבדקות הקרובות 

הוא יטוס מעל בית הקברות, כדי 

להנצל מטומאת הקברים נכנס 

לתוך שקית שקופה )כנראה של 

מזרון( וביקש שיסגרו היטב את 

השקית מבחוץ, צלם זריז תיעד 

ת הסיטואציה המרתקת, התמונה )המצו''ב( פורסמה בכל העולם, ועוררה ענין א

 רב בכל קצווי תבל! 

לפני הרבה שנים כאשר טסו לחו''ל קבוצה של שוחטים ובודקים מועד השחיטה 

הג''ר מאיר שע''י העד''ח לצורך שחיטה בחו''ל והיה שם בצוות מספר כהנים 

דקות מיד אחרי  2-3בשקית למשך  זצ''ל בעצמו הורה להם להכנס ברנסדופר

ההמראה, ופיקח בעצמו באיזה אופן יבוצע הסגירה שבודאי יהא בזה דין צמיד 

זצ''ל היה מורה שמועיל להכנס לתוך שקית  הג''ר יהושע נויבירטפתיל. גם 

 להציל בפני הטומאה. 

 הכהן את להציל ואטומות גדולות שקיות ךלתו יכנס שהכהן ההצעהעל עצם 

בשם הגרי''ש אלישיב  יונה כנפי בקונטרספקפק , 'ופתיל צמיד' מדין מהטומאה

זצ''ל, שיתכן שאינו מועיל לחצוץ בפני הטומאה שדינו כעור הדג שמפורש 

שאינו חשוב חציצה בפני הטומאה, עוד יתכן שבטל לגוף האדם כמו בגד,  במשנה

איך  גם מבחינה פרקטית, אדם מהשורה לא יידע .ולא חשיב לחצוץ כמו כלי

לפעול שיהא בזה חציצה כדין. וגם יש בזה סכנה שלא יוכל לנשום. )שלא ימות 



 

 עעמ'  -אספקלריא 

 

על קידוש ד' מקוצר נשימה בתוך השקית של זק''א, וכבר היה מעשה באדם 

על התנגדו לפתרון -שהתעלף ואיבד את ההכרה בתוך השקית, ואז חברת אל

 השקיות, שאינם מוכנים לקחת אחריות על התוצאות(.

נניח שלא מועיל להכנס לתוך שקית אטומה של זק''א, מאחר  אם צוללן:

ששקית הינה דבר חד פעמי ואין עליה שם כלי, וגרע מכוס חד פעמי שדנו בו 

הפוסקים אם יש עליו שם כלי. עלתה הצעה )שאינה מעשית כל כך( שהכהן 

ילבש 'חליפת צלילה' סגורה הרמטית, או חליפה של אסטרונאט, שבהם הוא 

ד פתיל', ויצטייד בבלוני חמצן לנשום אויר צח, ובזה יש מעלה שנחשב בגדר 'צמי

צמיד פתיל. מאידך יתכן שגרע טפי כי דינו כבגד בטל לאדם, אבל שקית ודאי 

 .שאינו בטל לאדם. וצ''ע

 דינים העולים

 מכריעים הראשונים ורוב ם''הרמב. אהל שמיה' זרוק אהל' האם תנאים נחלקו

 או, אהל שמיה לאו מדאוריתא האם בדעתם האחרונים ונחלקו, אהל שמיה דלאו

 .אהל שמיה' זרוק אהל' ודעימיה א''הרשב לדעת. אהל שמיה לאו מדרבנן רק

 וגדולי איש החזון הכרעת; ישראל של קברות בית מעל תעבור שוודאי טיסה

 שמיה לאו' זרוק אהל)' זו לטיסה לעלות לכהן שאסור( ארוך פולמוס לאחר) הדור

 מכמה הדחק בשעת להתיר מצדדים יש(. חוצץ ואינו טומאה מקבל סהמטו, אהל

 כבוד מפני נדחה דרבנן איסור, ַנְטָמא אינו הנזרק דבר, בקבר טפח פותח) טעמים

 (. אהל שמיה' זרוק אהל' הפוסקים כדעת, הבריות

 .ממנה חמור ואף קברות בית מעל ודאית כטיסה דינו במטוס הנמצא קבורה ארון

 דספק לברר שמחויב אוסרים יש; קברות בית מעל תעבור אם שספק טיסה

 ועוד, להקל הרבים ברשות טומאה ספק כדין מתירים ויש. לחומרא איסורא

 .צירופים

 מה לדון ויש. הטומאה בפני להציל מועילה נילון שקית האם הפוסקים נחלקו

 .פתיל צמיד מדין חציצה נחשב האם ואסטרונאט צוללן בחליפת הדין
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 קודש מקום מול, הבית הר מעל העוברת לטיסה לעלות ישראל איש לכל אסור

 .הקדשים

 gmail.com@5047867לתגובות וקבלת גיליון מלא: 

mailto:5047867@gmail.com
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 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 השמיטהסוד 

ֶהם ִכי ָתבֹ  ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְׂשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ ן ָלֶכם ְוָש ַדבֵּ ְבָתה או ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

ש ָשִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמךָ  ש ָשִנים ִתְזַרע ָׂשֶדָך ְושֵּ ְוָאַסְפָת ֶאת  ָהָאֶרץ ַשָבת ַלה' שֵּ

ְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִת  וַבָחָנה ַהְחִביִעת ַשַבת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַשָבת ַלה' ָׂשְדךָ  ְתבוָאָתה

 ד(-ֹלא ִתְזֹמר. )כה, ב

המתבונן בפסוקים אלה, מתעורר למספר קושיות. א. המילים "אשר אני נותן 

לכם", לכאורה מיותרות. ב. המילים "ושבתה הארץ שבת לה'", לכאורה כופלות 

את עצמן בהמשך "שנת שבתון יהיה לארץ". ג. היה מספיק לכתוב "ושבתה 

למה לי? ד. למה יש צורך להקדים את הפסוק "שש שנים הארץ" לבד. שבת לה' 

 תזרע שדך" וכו', הרי זה לא נוגע למצות השמיטה!

 המשך חכמה מוצא טעם לשבח בפרשה זו, ומאיר את עינינו, כדלהלן.

 בעין יפה נותן –הנותן מתנה 

המוכר את שדהו, נוהג בעין רעה, ועל כל פרט או ענין שלא כלול בחוזה המכירה, 

תשלום נוסף. מה שאין כן הנותן מתנה, נוהג בעין טובה, ורוצה שהמקבל דורש 

 יהנה ויפיק מהמתנה את מלוא תועלת.

לכן מקדים ה' יתברך ואומר, אל תחשבו שאני נוהג בכם בעין רעה ורוצה 

שהארץ תהיה שוממה. אני נותנה לכם במתנה ואינני דורש ממכם כל תשלום 

 עבורה.

נותן הארץ, הבוחר בישראל עמו. לכן אני  –כל שכן אנכי כל נותן בעין יפה נותן, ו

חפץ שתזרעו שש שנים את שדותיכם ותזמרו את כרמיכם, כי כשאני נותן לכם את 

 הארץ, רצוני שתשבעו מטובה ותתענגו בה מרוב כל.

ורק מכיון שאתם עם קדוש, וארצכם ארץ הקודש, ציויתי שתשביתו את הארץ 

 בשנה השביעית.
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 טעם המצוה

עם הדבר, כדי להראות לכל את ההנהגה הניסית, שארץ ששובתת בשנה וט

שאלמלא השביעית, מגדלת כמות פי שלוש בשנה השישית. ומדגיש המשך חכמה: 

 אין טעם בשמיטה, רק לקיים הנהגה ניסית התמידית בשנה השביעית, די!

מראש כשנתתי לכם את הארץ, נתתיה על מנת שתשביתוה בשנה השביעית. 

הנוטע כרם להקדש, אסור לעבוד בו בשביעית, כי אין להקדש יותר בעלות  ולכן גם

 מאשר למקדיש עצמו, שנאסר בעבודות הקרקע בשביעית.

לכן כתוב "שבת לה'", לומר שאפילו ארץ שאינה שלכם אלא היא הקדש לה', גם 

 עליה חל חיוב שמיטה.

ם מבינת ומוסיף המשך חכמה שיש בענין השמיטה עוד טעמים נסתרים עמוקי

 ".שבת לה'אנוש, ורק מושגים לה' היודע כל, ולכן נאמר "שבת שבתון יהיה לארץ 

יהי רצון שנשכיל ללמוד ממצות השמיטה את הנהגת ה' בעולמו, ולזכור תמיד 

 שהוא חפץ בטובתנו!

 שבת שלום ומבורך!

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

mailto:blu.israel@gmail.com
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, בעמ"ח 

 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 טעם בתי ערי חומה

ית מֹוַשב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְגֻאָלתֹו ַעד ֹתם ְשַנת ִמְמָכרֹו יָ  ִמים ִתְהֶיה ְוִאיש ִכי ִיְמֹכר בֵּ

ל ַעד ְמ  .ְגֻאָלתוֹ  ר לא לֹו ֹלאת לֹו ָשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַבִית ֲאֶשר ָבִעיר ֲאֶש ְוִאם ֹלא ִיָגאֵּ

ל א ַבֹיבֵּ ין ָלֶהם ֹח  .ֹחָמה ַלְעִמיֻתת ַלֹףֶנה ֹאתֹו ְלֹדֹרָתיו ֹלא יֵּצֵּ ִרים ֲאֶשר אֵּ י ַהֲחצֵּ ָמה וָבתֵּ

א ל יֵּצֵּ ב ְגֻאָלה ִתְהֶיה לֹו וַבֹיבֵּ ה ָהָאֶרץ יֵָּחשֵּ י ֲאֻחזָ  .ָסִביב ַעל ְׂשדֵּ י ָערֵּ י ַהְלִוִים ָבתֵּ ָתם ְוָערֵּ

ל ַוֲאֶשר ִיְגַאל ִמן ַהְלִוִים ְוָיָצא ִמְמַכר ַבִית ְוִעיר ֲאֻחָזת .ְגֻאַלת עֹוָלם ִתְהֶיה ַלְלִוִים ֹו ַבֹיבֵּ

ל י ִיְׂשָראֵּ י ַהְלִוִים ִהוא ֲאֻחָזָתם ְבתֹוְך ְבנֵּ י ָערֵּ ה ִמְגַרש .ִכי ָבתֵּ ר ִכי  וְׂשדֵּ יֶהם ֹלא ִיָםכֵּ ָערֵּ

 לד(-)כה, כט ֲאֻחַזת עֹוָלם הוא ָלֶהם

יש לשאול מדוע בית עיר חומה נגאל רק עד סוף השנה, ומדוע אינו חוזר ביובל. 

מאידך מה נשתנו בתי ערי החצרים שנחשבים כשדה, ומדוע אין ערי הלויים 

 נמכרים.

 בושת המוכר

ולה מדבריהם, שמאחר שהאדם מתבייש יעויין ברמב"ן ורבינו בחיי )כט(, הע

למכור ביתו, נתנה להו התורה אפשרות לגאול במהירות, בתוך השנה. אולם 

מאידך הבית אינו נצרך למחיה כשדה, ולכן אינו חוזר ביובל, אבל בתי החצרים 

 הם נצרכים לשמור את השדות והאנשים המעבדים את השדות, לכן דינם כשדות. 

הלא במכרו את ביתו, היכן ידור? מאידך גיסא, אם יכול אלא, שעדיין לא מובן, 

לדור במקום אחר, מדוע זה יוכלו לגאלו בתוך השנה, וכי משום בשתו בלבד נתנו 

לו אפשרות כזו? ואם הבושת היא סברא אלימתא, מדוע זה אחר שנה נחלט הבית, 

 אדרבה נשאיר לו שנים רבות שיוכל לפדותו. 

 ועדיין הטעם אינו מובן כלל.
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 קנס למוכר

ובספר החינוך )מצוה שמ ומצוה שמא(, ביאר, שהוא כעין קנס למוכר, מאחר 

שלא פדאה במהירות, ומצד 'חיבת הארץ' קנסו אותו על שלא גאלה. מעתה 

 ישתדל המוכר לגאלה במהרה.

והנה, זה תמוה, א' מדוע זה יקנס המוכר, וכי מכרה מצד רווחה, הלא מסתמא 

ם כן צריכים לסייע לו, ולא לקנסו ולהענישו. ב' מדוע מכרה מצד חסרון מעות, וא

במוכר שדהו הרי היא חוזרת ביובל, וגם יכול לפדותה לאורך שנים, וכי שם ליכא 

 חיבת הארץ, ואדרבה עוד מונעים ממנו פדיונה עד ב' שנים. 

 שימצא קונה

 ובעל עקידת יצחק )שער סט( ביאר, שבכדי שלא יזלזל אדם למכור ביתו לכן מיד

אחר שנה לא יוכל לגאלה, ולא יצא ביובל. מאידך גיסא, אם הגיע למצב שחייב 

למכור, הנה יהיה לו תועלת גדולה שימצא האדם קונה לביתו במהרה, כי יידע 

 הקונה שתשאר שלו לצמיתות. 

והנה שני הצדדים בטעמיו צריכים ביאור. האם יש צורך בבית בעיר יותר מאשר 

המוכר שדהו אינו צריך למצוא קונים, אשר לכאורה  שדה לפרנסתו. מאידך, האם

מטעם זה הוא מנוע מלגאול את השדה קודם ב' תבואות, על מנת שיסכים הקונה 

להשקיע בענין. אם כן מדוע זה לא החליטו השדה ביד הקונה, על מנת להמציא 

 קונים למוכר. 

 הגנה על העיר

מפני אויבים. אולם  ובמשך חכמה ביאר, שכל תועלת החומה היא מצד השמירה

כל זה הוא רק באופן שבני העיר בקיאים במבואותיה וכדומה, אולם אם בכל 

תקופה התחלפו דייריה, לא יוכלו לעמוד לפני אויב. לכן על מנת לתת שמירת 

העיר כראוי לה, גזרה תורה שיהיה דייריה קבועים, ועד מלאת שנה יש לו יכולת 

 לט הבית לצמיתות. לפדות את ביתו, אולם משם ואילך נח
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אלא שאליה וקוץ בה. א' שהרי ההלכה היא, שגם אשר אין לו חומה עתה, אם 

היה לו חומה מימות יהושע בן נון, נחשבת היא לבית עיר חומה. אמור מעתה, 

שגם כשנעדרת החומה, מכל מקום דינה הכי, ומאידך גיסא, באם בנו בה חומה, 

ה, הנה בכל אלה לאו דינא הכי, והטעם אולם בזמן מאוחר יותר, או אחר שנתיישב

חסר. ב' הלא בביאור הטעם שכל סמוך ונראה קורין מגילה בחמשה עשר, ביארו 

הראשונים )מגילה ג:( שהלא בשעת מלחמה באים כל הדרים בחצרות ובפרזים, 

להכנס אל העיר המוקפת חומה. באופן שהם נסמכים על העיר. לכן הם נחשבים 

סמוכים על העיר. אמור מעתה, שבשעת מלחמה, אין רק לענין מגילה כטפלים ו

דייריה בה, אלא נוספים עם רב מסביב, וכמו שאין מניעה מצד זה, כך אין מניעה 

מצד מה שיושביה חוזרים אליה ביובל, או שהתארכו שנות הגאולה של הבית, ולא 

 יהיה אלא כבא על העיר בשעת מלחמה, שכל אחד מסייע, ואין חסרון בדבר. 

 עם חדשט

יש מקום להעמיד את הדברים בטעם חדש. יען שתלתה התורה את הענין 

בקדושת העיר, בעל כרחך שמפני קדושתה נשתנה דינה. אולם מה גורמת 

 קדושתה, נקדים כמה הקדמות קצרות: 

א משמע לי, שחלוקת הנחלות היה באופן, שהיה לכל אדם, חלק בעיר וחלק 

מנו לפי ערים, ובכל מקום נוסף 'וחצריהן'. בשדה. כי בחלוקת הארץ חילקו וסי

היינו, שכל סביבות העיר, היה כעין חצר לעיר, וכל שדות אנשי העיר שכנו כחצר 

לפני העיר. מטעם זה גם נצטוו להשאיר אלפים אמה מבלי שדות, לרווחת העיר. 

 הן בעיר והן בשדה.  -נמצא שכל איש מישראל, נחל 

ה מקדושת ארץ ישראל, כמבואר במשנה ריש ב מאחר וקדושת ערי חומה, גבוה

כלים. נמצא, שבבחינת 'הכל מעלין', היו רבים הרוצים לדור בעיר חומה, כי בכך 

היו חיים חיי קדושה וטהרה, יתר מהנמצא בחצרים ובשדות. אלא שלא כל אדם 

זכה לכך, והזוכים לכך, הרי זה לאות שהוא אכן 'בר הכי', והוא מבני היכלא, ולכן 

 לדור במקום קדושה וטהרה. זוכה 
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ג אולם באם חטא האדם, ונפסל מהיות מבני היכלא. סיבבה ההשגחה העליונה, 

  שייצא מן העיר, ויבוא אחר הראוי לזה יותר ממנו, שיקח חלקו בגן.

ד אולם יש שאדם נבחר לדרגה מסוימת, ואינו יכול להבטל ממנה, ואינה נפרדת 

 וי, שבחירתם לעולם, ואין יוצא ואין בא. ממנו לעולם. כך הוא בחירת שבט הל

 מעתה יבואו ביאור הפסוקים והענין אל נכון. 

הנה, אם יגיע מצב, שאדם יצטרך למכור מושב בית עיר חומה. מה שמוכיח 

שהוא אינו ראוי לקדושת העיר, ניתן לו בזה י"ב חודש, שבהם יוכל לשוב בתשובה 

מעלתו, אז ישוב לקחת את ביתו שלימה. בהם יוכל להתקדש ולהטהר, ולחזור ל

במקום הקדושה. אולם באם אינו יכול לפדותה. הנה גרשוהו מהסתפח בנחלת ה', 

ולכן אין כאן נידון לזמן קצר, אלא הוא ענין מוחלט, ויהיה לצמיתות לקונה 

ולדורותיו. וכבר הקשו מה ענין 'דורותיו' האמור כאן, הלא כבר נגזר דינו 

שו שאין הבית חוזר ביובל, אלא הענין הוא, כמו שאמרו 'לצמיתות לקונה', שפירו

חז"ל שכל מי שנפסק לו גדולה, הרי זה לו ולזרעו אחריו. אם כן, מאחר שזכה 

הקונה בבית עיר חומה, זכה לו ולדורותיו אחריו בגדולה הזו. מאחר שהוא כגזר 

יר את דין על מצבו הרוחני, אם כן גם אינה חוזרת ביובל, כי היובל מיועד להחז

השדות והעבדים וכדומה למקורם, שהם עניני פרנסה וגשמיות, אולם בדבר רוחני, 

אין הוא תלוי ביובל כלל, אלא נגזר עליו שיהיה מגורש מנחלת ה'. אולי אם יזכה 

 שוב, יוכל לקנות בית אחר במושב עיר חומה. אולם הענין הוא ענין רוחני במהותו. 

אפשרות להפקיע מעצמו שם לוי, והשייכות  דומה לזה, ערי הלויים, מאחר שאין

עם שבט לוי. לכן גם אין אפשרות לקנות בית בערי הלויים, והקונה אינו נחלט לו 

כלל. גם שדותיהם אינם בשליטתם להוציאם מנחלת שבט לוי. כי מעיקר דינא אין 

לשבט לוי נחלה בישראל כלל, אלא שהשבטים נתנו להם מקומות לדור ביניהם. 

מה שהם דרים שם, הוא בתנאי שהוא מיועד לדר שם, ואין לו יכולת  מעתה, כל

 למכור באופן של מכירה גמורה, רק באופן של שכירות לזמן. 

נמצא שב' הנידונים, דין בית עיר חומה, ודין ערי הלויים, הוא ממש מענין אחד, 

 להבחין שהיכן שהנחלה היא רוחנית ולא גשמית, נשתנה הדין. באופן שהדר בעיר
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חומה אם אינו זכאי תעבור הנחלה לאחר, ולאידך גיסא, משבט לוי שאין אפשרות 

  לשנות הבחירה, גם אין אפשרות להעביר את הנחלה וזכותה לאחרים.

ונראה, שגם טעם האומרים שאין הבית נגאל על ידי קרובים, מענין דומה הוא. כי 

אולם שאני בנו,  מאחר שתלוי במעלתו ובדרגתו, אין לאחרים מה לגאול עבורו.

 שברא מזכה אבא, ולכן יכול הבן לגאול אחר מות אביו. 

אולם שדה החצרים, והבונה בית בשדהו. הנה בהם אין קדושה יתירה, וכולהו 

בדרגת קדושת ארץ ישראל קיימא. ומאחר שאין אפשרות לצאת מקדושת ישראל, 

וצאת בקרובים, כך גם אין אפשרות למכור לצמיתות, אלא המכירה עד היובל. גם י

כי לכן נסתבב הענין לזכות את קרוביו במצוות צדקה, ואדרבה לזכות הוא להם 

 לגאול לקרובם. 

וביתר ביאור, הנה מה שהארץ חוזרת ביובל, הוא מצד 'כי לי כל הארץ', ולכן 

נצטוו שכל דבר ששייך לפרנסה ולעבודת האדמה, חוזר ביובל, ובזה יזכרו לתמיד 

צא ששדה וכן בית אשר בשדה, שבעלותם על המקום הוא שלה' הארץ הזאת. נמ

מצד שכאן הנחילם ה' שדה, כולם צריכים לזכרון זה. אכן אם מטה יד אחד מהם, 

ומכר את שדהו, מצוה על הקרובים לפרנסו, וכמו שנזכר בט"ו מעלות בצדקה, 

והקרוב קרוב קודם, לכן מצוה עליהם לדאוג לפרנסת קרובם, ועיקרא דמילתא 

לו את שדהו, ואדם לשדה נעבד להוציא ממנה לחם, ובזה יתפרנס כראוי  להשיב

 לו. מה עוד, שמזלו מועיל לצמיחת השדה, ובזה ישוב למעלתו. 

ונראה, שזה גם הטעם שתליא ביהושע בן נון, ומדוע אין צורך שיהיה בה חומה 

עתה. כי הנה, אמרו ששירת מלכי כנען 'אריח על גבי אריח' שלא תהא תקומה 

מפלתן )מגילה טז:(. כי מלכי כנען, הם יסוד מרכבת הטומאה, כמו ששבעת עממין ל

נאמר בהם לא תחיה כל נשמה, כעין הנאמר בעמלק, וזה כי הם שורש הטומאה 

 בעולם. 

ויהושע בן נון בכחו הגדול, הנחיל את הארץ, והסיר טומאתה, ובעיקר בבתי ערי 

שהיו מבצרים לאנשי כנען  חומה, שהם היו מבצרים של כחות הטומאה, כמו
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ומלכיהם. לכן כאשר נצחם יהושע, והכניסם אל הקדושה, גרם שנהפכו המקומות 

 ההם למקודשים ביותר. 

החומה לא היתה הסיבה לקדושה, אלא הסימן לקדושת המקום. שממה שמלכי 

כנען החזיקו במקום הזה בחזקה, זה לאות שכאן הוא מקום קדוש, והיו צריכים 

 יותר. לשרש אותם ב

ומזה הטעם גם שכנו הכנענים שהם הגרועים שבאומות בארץ ישראל, כי זה 

לעומת זה עשה אלקים, ובמקום הקדוש ביותר, שם ניסו להאחז ולהתפס, 

והמלחמה בשרשה היתה לנצח את הטומאה. לכן החרימו את הערים. לכן גם 

ים. כי שורש התענו, וגם נלחמו בלא נשק כמו שביאר התרגום יונתן בריש ספר דבר

המלחמה היה רוחני ביסודו, ולכן נעשו נסים גדולים כשמש בגבעון דום וכו', שכלל 

המלחמות הם, שכאשר עם ישראל מתקדש ומתחזק ברוחניות, מנצחים במלחמה. 

כך גם נתבאר מדברי המלאך 'עתה באתי', שעל ביטול תורה נחסר כח שר צבא ה' 

את קרית ספר, שענינו שהחזיר כמה אלפי )עיין מגילה ג.(, ועתניאל בן קנז לכד 

 הלכות בפלפולו, ובכח זה אכן כבשו את המקום קרית ספר. 

נמצא, שעיר שהיתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון, וכבשוה מידי הכנענים, 

נהפכה אל הקדושה, וכפי מה שנאחזו בה, זהו לאות על גודל קדושת המקום, 

. נמצא שהחומה רק לסימן, וגם אם שלכן נאחזו שם שלא לתת לקדושה מקום

חרבה החומה, אבל קדושת העיר נשארה, והזוכה לדור בה, הוא מכלל אותם שגם 

בימי יהושע בן נון היו מסייעים לנצח את המלחמה, ולכבוש את העיר, מכח 

קדושתם ומעלתם. אולם באם אינם ראויים לה, מסבב הקב"ה שלא יוכלו לדור 

 שמה, ולזה מוכרים את הבית.
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 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 מאריך אף לרעים ולטובים

 ידועה השאלה החמורה "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם" )כו.יא( 

ולא תגעל נפשי אתכם. משל לשני חברים טובים, שמחבבים  –מה ברכה היא זו 

אחד את השני עד לאחת, ואחד אומר לחבירו "אתה לא מגעיל אותי"?! האם דבר 

 דות אמר?ידי

 הרמב"ן עמד על קושיה זו, והדבר זועק עד שמי שמים. 

ה'כלי יקר' אומר שפסוק זה מדובר על זמן שישראל חוטאים ומכעיסים מלפניו  

ית', אבל הקב"ה ברוב רחמיו שופך חמתו על עצים ואבנים, ומחריב את ביהמ"ק, 

אתכם", "ולא תגעל נפשי  –וכשיחטאו  –וע"ז נאמר "ונתתי משכני בתוככם" 

 אלא את ביהמ"ק שהוא יחרב וייכלה ולא אתם ח"ו. כביכול,

 אהבתי אתכם אמר ה'

הנה חטאיו של אדם מטנפים את נשמתו ומעלים חלילה צחנה לפני ה' ית', ומי  

יעמוד לפניו בדין. ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עד כדי כך שצדיקים 

האם כך עושים תשובה  -ות תשובהאמרו שאפילו על התשובה צריכים אנו לעש

 לפני הקב"ה?.

וע"ז אומרת התורה, אף כל זאת ועם הכל ואחרי הכל, בנים אתם לה'. אהובים  

"אהבתי אתכם אמר ה'". "ולא תגעל  -אתם לפניו ורצויים אתם לפני כסא כבודו 

נפשי אתכם" בכל מצב שהוא, בכל תקופה שהיא, ובכל הדורות, חביבין ישראל 

 נים למקום.שנקראו ב

ואם כך, וודאי שאין לך ברכה גדולה מזו, ואין הבטחה נכבדה מזו שבכל מצב  

אין ה' נגעל מאתנו. זאת ועוד כפי שכתוב להלן, לאחר הקללות "ואף גם זאת 

בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם". ויה"ר שלא תסור 

  אהבתו מעמנו לעולמים, אמן.
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 מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסףפינת ההלכה מאת 

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 )לקבלת המאמר נא לפנות למערכת(

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 שימו לב אל הנשמה

אחד הצרכים הבסיסיים הנדרשים למרבית בני האדם, בכל גיל, הוא הצורך 

בהכרה, יחס ותשומת לב. שמענו פה ושם מלמדים לועגים לתלמיד שהוא "חולה 

מלמד עצמו אינו מצפה לתשומת לב? כל כולו תשומת לב". למה ללעוג? וכי ה

מתמלא באושר כאשר המנהל מעניק לו מילה טובה! הרי הוא קורא שוב ושוב 

 פתק מחמיא שמקבל מהורים! 

אין כל פסול ברצון להכרה. אדרבא! כאשר אדם מקבל משוב חיובי מהסביבה, 

את הוא מצליח להתפתח ולהתרחב כראוי. לאחרונה הראני חכם אחד שליט"א 

ָקָנה זי"ע על דברי הלל הזקן )אבות פ"ב(  התוספות יו"טדבריו המאירים של רבינו 

ם טֹוב  , שבהיות לו 'שם שקנה עצמותו"נראה לי לפרש שעניינו  ָקָנה ְלַעְצמוֹ  -שֵּ

טוב' הנו מתעצם והיה 'מה שהוא', שכל שאין לו שם טוב הנה הוא כלא היה". 

כה ותשומת הלב, מסייעים לאדם השם טוב שהסביבה מקרינה לאדם, ההער

לממש את יכולותיו הגנוזים והטמונים, להוציאם מן הכח אל הפועל, להגיע 

 !לעצמאות ומימוש

כשאנו עמלים בתורה ועוסקים בחיי עולם. בין  הקב"ה מעניק לנו 'תשומת לב'גם 

יֶכםהברכות העיליות המובטחות בריש פר' בחקותי, נאמר  , פירש"י וָפִניִתי ֲאלֵּ

אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם'. רש"י מביא משל במדרש, מלך שהעסיק פועלים. '

באופן לפועל שעמל במלאכתו אומר המלך, אתפנה מכל עסקי כדי לשלם לך 

. זהו יסוד תשומת לב. לא תשלום באמצעות שליח, לא הענקה כלאחר יד, מיוחד

 אלא בפנייה ישירה, וַבְפַנּיות מכל עיסוק אחר.
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י לאולם התפילה בת"ת, בו נערכו התלמידים ל'שחרית'. קלטתי הבוקר נכנסת

עשרות זוגות עיניים פונות אלי, מצפים לקשר עין, למבטי המאחל 'צפרא טבא'. 

תשומת לב היא הקשבה ל'סיפוריהם',  הכרה זו משביעה נפשם כמין 'פת שחרית'.

 זכירת פרטים קטנים, שמותיהם ושמות בני משפחתם. תשומת לב היא ברכת

אף  ממוקדת,"תתחדש" למשקפיים חדשות או לתספורת. תשומת לב היא מחמאה 

, לא באופן כללי "אתה ילד חרוץ" אלא "אתמול בשיעור ממוקדתלאחר כמה ימים. 

 משנה הקשבת באופן מיוחד". המיקוד מורה על אמיתות ומהווה מחמאה מועילה.

מאב בשכונת לחייו, "בילדותי גדלתי ל"ע כיתום  61-מספר אדם בשנות ה

רבינו ה'בית 'גאולה'. בהעדר מקום תפילה קבוע, מצאתי את מקומי בביהמ"ד של 

זי"ע, אשר השקיע בתשב"ר והעמידם 'קרובים אליו'. עניים היינו, חיינו  ישראל'

בדחק, אך לכבוד פסח קנתה לי אמי ֶוסט'ל חדש! מאושר הייתי, כי בגד חדש היה 

לביהמ"ד, נעמדתי במקומי, וכולי 'חגיגי' בבחינת חידוש. מיהרתי בכניסת החג 

מבית ומחוץ. הס הושלך כאשר הרבי פוסע פנימה, צועד במהירות האופיינית לו. 

סוקר את הקהל בסקירה אחת. וגילו ברעדה. בעברו לידי, היתום,  בעיני בדולח

' קט, מביט 'ַבי וְבֶוסַטי-שאינו מכירי 'לכאורה', אינני 'ממשפחת אנ"ש', עוצר לרגע

! נעשיתי חדלתי מלהרגיש 'יתום'ומשמיע 'ְּפׁש...' של הערכה ונכבדות. באותו רגע 

ילד רגיל!" לא מתנה מפנקת, לא סעודה, ואפילו לא מילה אחת, תשומת לב בלבד! 

לב אחת! לא עולה כלום אך עולה על -יש קונה עולמו, יש בונה עולמות, בשימת

 כולם! 

אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו הגמרא מלמדת )תענית ח( 'רבא אמר, 

'. וכי אין סיבות רציניות שבעטיין שאינו מסביר לו פניםכברזל, בשביל רבו 

מתקשים בלימודים? מה עם ילדים ממשפחות קשות, קשיי קשב, קשיים רגשיים או 

שליט"א, כאשר 'רבו הג"ר שאול אלתר  ראש הישיבהחברתיים? אלא, אומר 

קשייו האמיתיים הללו! )עברא דדשא ח"ב  למרותמודיו מסביר לו פנים' יצליח בלי

כ(. היו היה מחנך שחשב להשתלם בלימודי פדגוגיה ופסיכולוגיה, למען "עמ' ק

זצ"ל. שאלו הרב  הג"ר יחזקאל סרנאייטיב לטפל בתלמידיו. בא ליטול עצה מרבו 
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"הנך אוהב את תלמידיך? האוהב את התלמידים כלל אינו נזקק ללימודי 

 וגיה!" הסברת פנים ואהבה כנה ממיסות מחיצות ברזל!פסיכול

הי"ד, כי זו שיח  רבי בנציון מבאבוב. ביאר הרה"ק 'חזק חזק ונתחזק'בשבת נכריז 

בין שניים. האחד פונה לחבירו ומעודדו "חזק!" והלה משיבו בחיוב "חזק" אף אתה, 

 , ושם שמים נמצא מתגדל ומתקדש. "נתחזק" יחדיו מתוך גם

 חבר -מרצה  -מנהל  -עבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך בהצלחה ב

023ymm@gmail.com  
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת בהר

 איזה דין בפרשה דומה לדיני קריאת המגילה? .א

 בפרשתינו העושה אותה בעוה"ז כאילו עשאה למעלה?איזה פעולה  .ב

 איזה דבר בפרשתינו גורם עניות ועשירות? .ג

 מנין שיש להקדים ישראל במקח וממכר? .ד

איזה דבר שהיו האמוראים מבטיחים למי שיפרש דבר מוקשה, נאסר  .ה

 בפרשתינו? 

 שאלות בפרשת בחוקותי 

ר בפרשתינו טעה היכן נרמז עונש שנענש בו מלך ממלכי יהודה? ובאיזה דב .א

 יאשיהו מלך יהודה?

 כעין איזו ברכה בפרשתינו הובטח לירבעם מלך ישראל?  .ב

 היכן הוזכר )ברש"י( מלך ממלכי האומות? .ג

איזו הנהגה הרמוזה בפרשתינו מוזכרת בהושענות הנאמרים בכל יום בחג  .ד

 הסוכות?

היכן נרמז בפרשה "מהרסייך ומחריביך ממך יצאו"? והיכן מרומז הביטוי  .ה

 רת רבים.. נחמה"? "צ

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

* 
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 תשובות ל'חדוותא' אמור 

 ?דין בית על מוטלים בפרשה דינים אלו .א

 ֵׁשם ְיַחְּללו ְוֹלא ֵלאֹלֵהיֶהם ַיְהיו ְקֹדַׁשים , שנא' )כא, ו(שמירת קדושת כהניםדין 

 קדושים י"ופירש: ֹקֶדׁש ְוָהיו ַמְקַריַבם ֵהם ֱאֹלֵקיֶהם ֶלֶחם ד' ַאֵשי ֶאת ַכי ֱאֹלֵקיֶהם

 .(:ו, א פרק כ"ת) בכך דין בית יקדישום כרחם על. יהיו

 ָבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵבר שנא' )כא, כד( הפרשת כהנים בעלי מומין,וכן דין 

 על דין בית להזהיר .ישראל בני כל ואל' וגו אהרן אל י"ופירש: ַיְשָרֵאל ְבֵני ָכל ְוֶאל

 הכהנים.

 אזהרת אצל כאן לישראל מה כן לא ים )שם( ביאר בדברי רש"י דאםובשפתי חכמ

כהנים, ע"כ, והיינו שמכך שנזכר כאן ישראל מוכח שיש לישראל חלק במצוה זו, 

 כוהוא מצוות בית דין. ולדבריו צ"ל דהא דמיירי בבי"ד הוא מסברא.

 בעת רבינו ובמשה, בנזיר, בכהנים הנאמר ביטוי על נדרשה דרשה איזו .ב

 ?ופטירת

וכן דרש בנזיר, ובקבורת היינו את עצמם,  -"אותםשדרש ר' ישמעאל ש"והשיאו 

 משה.

 י"ופירש: ָקְדֵׁשיֶהם וכו' ֶאת ְבָאְכָלם ַאְׁשָמה ֲעֹון אֹוָתם ְוִהִניאו שנא' )כב, טז(

 תרומה לשם שהובדלו, קדשיהם את באכלם עון יטענו עצמם את. אותם והשיאו

 בתורה דורש ישמעאל רבי שהיה אתים' מג אחד ו', זהוכ. עליהם ונאסרו, וקדשו

                                                
כ

 היינו בית דין.  דאהרן ובניו וכל ישראלואפ"ל עוד  

 יז, ב( )ויקרא להלן ונאמר הדבר, )במדבר ל, ב( זה כאן נאמר דהנה אמרו חז"ל )ב"ב קח:(

 וכו', למאי ישראל וכל ובניו אהרן כאן אף ישראל וכל ובניו אהרן להלן מה הדבר, זה

 הדיוטות. בשלשה נדרים שהפרת לומר יעקב בר אחא רב אמר הלכתא

 נדרים שהפרת לומר: ישראל וכל ובניו אהרן נדרים גבי בעינן. הלכתא למאיופירש"י )שם( 

 שלשה כגון לו מתירין אחרים אבל מיחל אינו הוא דברו יחל לא דכתיב. הדיוטות בשלשה

 דיניהן שדנו שנים התם דאמר לשמואל' ואפי.( ג דף) בסנהדרין כדאמרינן דין בית דהוו

 בפחות סגי לא נדר איסור למישרי אבל ממונות דיני מילי הני חצוף ד''ב שנקראו אלא דין

 ששקולין לך לומר ישראל וכל ובניו אהרן בנדרים נכתב כאילו שוה גזירה אהני ולהכי' מג

 ובניו, ע"כ. כאהרן הדיוטות' ואפי נדרים להתיר ישראל כל

ואפשר לומר עפי"ז, דאע"פ שבנדרים המקור הוא אבל אחרים מתירין לו דהיינו בי"ד, אבל אחר 

 שנאמר בפרשת נדרים כן אפשר דנלמד גם מנדרים לכ"מ שנאמר בו אהרן ובניו וכל ישראל.
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 הוא .(,יג, ו במדבר) אותו יביא נזרו ימי מלאת ביום וכן, עצמו באדם שמדברים

 נדרש כך ,עצמו את קבר הוא.(, ו, לד דברים) בגיא אותו ויקבור וכן, עצמו את יביא

 .(:לב נשא) בספרי

 ההקדש כשהקדישו עצמם םה .אשמה עון אותם והשיאו"וביאר בספורנו )כאן( 

 הוא שאסר הפה נאמר ולא ממנו ליהנות בו מועלים כשיהיו אשמים שיהיו עשו

' ה אני הדבר את שהקדישו שכיון. מקדשם' ה אני כי הוא בזה והטעם. שהתיר הפה

 קדושתו". את להפקיע ידם לאל ואין מקדשו

ֹאתֹו,  ָיִביא ַנְזרוֹ  ְיֵמי ְמֹלאת ְביֹום ַהָּנַזיר ּתֹוַרת ְוֹזאת יג( ,ו ובפסוק השני )במדבר

 מי אל הקרב כל אמנם ביאר הספורנו "כי ",עצמו את יביא הואשביאר בו ברש"י "

 שאין כזה ממנו נכבד ידי על בו המחדש אל מובא שהוא נאמר מעצמו דבר שיחדש

 הכהן אל והובא ובטהרתו בטומאתו במצורע נכתב ולזה עצמו, מתיר חבוש

 האלהים, אל אדוניו והגישו בעבד וכן הכהן, אל אשתו את האיש והביא ובסוטה

 שיביאהו ממנו נכבד אין אחר לאיש יהפך ובו גילוח בו יחודש אשר בנזיר אמנם

 ע"כ." :עצמו את יביא הוא אבל

כי לא קבר את עצמו ועפ"י דרכו אפשר לבאר גם הפסוק השלישי, שמשה רבינו 

ד' בעצמו קברו, שאמרו )סוטה יד.( היה נכבד ממנו שיקברנו, ובאמת דעת חז"ל ש

 קבור אתה אף בגיא אותו ויקבר לד, ו( )דברים דכתיב מתים קבר ה''"מה הקב

 מתים", ע"כ.

 ?זכר בלשון נקבה נכתבה בפרשתינו היכן .ג

 אתו י"ופירש: ֶאָחד ְביֹום ַתְׁשֲחטו ֹלא ְבנוֹ  ְוֶאת ֹאתוֹ  ֶשה אוֹ  ְוׁשֹור שנא' )כב, כח(

 ומותר, בזכרים נוהג ואינו, הבת או והבן האם לשחוט שאסור, קבהבנ נוהג .בנו ואת

 .(:א, ח פרק כ"ת) והבן האב לשחוט

 בזכרים נוהג ואינו בנקבות נוהג בנו ואת אותו דתניא (:עח )חולין ומקורו בגמ'

 וכו' ע"כ, ונלמד שם משלוח הקן, עיי"ש בנקבות ובין בזכרים בין נוהג אומר חנניה
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 הקדש לשון יקפיד לא דעתי "ועל ָקְרָבנֹו וכו' ֵעז )ג, יב( ְוַאםוכתב הרמב"ן עה"פ 

 וחזיר וארנבת ושפן וחמור כגמל ולנקבה לזכר אחד שם ברובם כי הבהמות בשם

 כשב ופרה שור כגון ולנקבה לזכר שמות להם אשר במינים וגם ותור, יונה ובעופות

 ושור( כח כב להלן) בשכתו כענין ,לנקבה ושור שה ואמר יקפיד לא ועז תיש כשבה

 לזרע חוששין אין האומר כדעת בלבד וכשבה בפרה והוא בנו ואת אותו שה או

 וכו'." (עח: חולין) האב

 והזכיר יולד כי עז או כשב או שור שהזכיר "מפני אמנם בפרשתינו ביאר )כב, כח(

 שור שהם האלו הנזכרים במינין כי אמר אמו, תחת ימים שבעת והיה והבן האם

  אחד". ביום ישחטו לא הנזכרים בנו ואת אותו כי בהן אחרת מצוה ודע ושה

 ?האבד דבר מלאכת מ"בחוה לעשות ההיתר נרמז היכן .ד

 ָכל ֹקֶדׁש ַמְקָרא ַהְשַביַעי ַבּיֹום ָיַמים ַׁשְבַעת' לד ַאֶשה ְוַהְקַרְבֶּתם שנא' )כג, ח(

 וצורך עבודה לכם החשובות מלאכות אפילו ופירש"י :ַתֲעׂשו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת

 פרשתא) כהנים מתורת הבנתי כך, האבד דבר כגון, שלהן בבטלה כיס חסרון שיש

 ':וכו עבודה במלאכת אסור יהא מועד של חולו אף יכול דקתני.(, ח, יב

 ַבּיֹום' לד ַאֶשה ַּתְקַריבו ָיַמים ַׁשְבַעת ויותר מפורש בהמשך הפסוקים, שנא' )כג, לו(

 ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָכל ִהוא ֲעֶצֶרת 'לד ַאֶשה ְוַהְקַרְבֶּתם ָלֶכם ַיְהֶיה ֹקֶדׁש ַמְקָרא יַניַהְשַמ 

 לא שאם, לכם עבודה שהיא מלאכה אפילו. עבודה מלאכת כל י"רש: ַתֲעשו ֹלא

 אסור יהא מועד של חולו אף יכול. תעשו לא: בדבר כיס חסרון יש תעשוה

 : היא, לומר תלמוד, עבודה במלאכת

 מן הבא בתך בן:( ח"ס קידושין) ל"חז למאמר סתירה' לכאו מצאנו היכן .ה

 ? בנך קרוי ם"העכו

 ַבַמֲחֶנה ַוַּיָּנצו ַיְשָרֵאל ְבֵני ְבתֹוךְ  ַמְצַרי ַאיׁש ֶבן ְוהוא ַיְשְרֵאַלית ַאָשה ֶבן ַוֵּיֵצא )כד, י(

 ע"כ.שנתגייר,  מלמד. ישראל בני בתוך י"פירשו: ַהַּיְשְרֵאַלי ְוַאיׁש ַהַּיְשְרֵאַלית ֶבן

 (א יד פרשה) ומקורו בתורת כהנים



 

 פטעמ'  -אספקלריא 

 

 של "בנו וכו' כתב, ֵמַאֲחַרי ַבְנךָ  ֶאת ָיַסיר ַכי ד( ז, עה"פ )דברים י''וצ"ב שהרי ברש

 בתך שבן למדנו, מאחרי בתך לו תלד אשר בנך את יסיר, בתך את כשישא כותי

, בנה אלא בנך קרוי אינו, הכותית מן הבא בנך בן אבל, בנך קרוי הכותי מן הבא

 בנך את יסיר כי אלא, מאחרי בנך את תסיר כי תקח לא, בתו על נאמר לא שהרי

 :(: סח קידושין' )וגו

 לברית שנכנסו ישראל ככל אלא בגירות, שיצטרך "אינו ן )כד, י("ותי' הרמב

 לומר תכוונונ אבל( ט כריתות) תורה מתן בשעת דמים והרצאת וטבילה במילה

 ולא עמהם שהיה" ישראל בני בתוך" טעם וזה בישראל ונדבק אמו אחרי שהלך

 מפני הגרות טעם כי אומרים וכו'. והצרפתים מצרי להיות אביו אחרי ללכת רצה

( עח יבמות) שאמרו ממה הזכר אחר לילך משפטו והיה תורה מתן קודם שהיה

 אבל בדינו היה מצרי כי תואו מלו לא זה נולד וכאשר הזכר אחר הלך באומות

 היו בברית אברהם שבא מעת כי כך דעתי ואין ונמול, לדעתו נתגייר כשגדל

 וכו'."  יתחשבו לא ובגוים ישראל



 

 צעמ'  -אספקלריא 

 

 

 סיפור

 הרב חנוך חיים וינשטוק/  סיפור

 חלומות אמת ידברון

חברון בביתו –יושב לו מנחם מנדל שיינין מטובי הבחורים שבישיבת כנסת ישראל

"אלטער" מסלבודקא )הגאון הצדיק רבי נתן צבי פינקל זי"ע מנהלה של מרן ה

הרוחני של הישיבה( ושומע אותו מברך בכוונה גדולה, ברכה מעין שלוש, שפתיו 

היו רוחשות אבל ניכר היה כמה מאמץ הוא משקיע בכל מילה שיוצאת מפיו 

 הקדוש, מתעמק הוא בכל מילה ומונה אותה כסופר מעות. 

ראשונה שמנחם מנדל שומע אותו מברך, אבל בכל פעם... כאילו אין זו הפעם ה

 זוהי הפעם הראשונה. 

 כי להיות תלמיד אצל האלטער זו עבודה שלמה. 

ידוע האלטער עד כמה כל תנועה שלו צריכה תלמוד, כמה יראת שמים 

והתבוננות ניתן להשיג דרכה, כמה מעלות טובות, ורכישת דרגות במדרגות האדם 

לרכוש באותם רגעים. הלכך כל פעם שנזדמן הוא לבית הסבא, יודע  השלם, ניתן

 הוא כי עבודה רבה לו, וניתן להבחין כל פעם בעוד נקודה חדשה.

ואכן אוזניו שהיו כרויות היטב, קלטו את האלטער אומר לאחר "לשבוע מטובה" 

 ו...הוא מוסיף באמצע נוסח לא נהיר כלל ....ועל ברית ותורה שנתת לנו. 

 האי, מהיכן זה נלקח? מאי

כתלמידו החביב של האלטער פנה אליו ושאלו מהי ההוספה הזאת עליה לא 

 שמע מעולם.

רש"י(  אמר לו האלטער, ראיתיה לאחרונה במחזור ויטרי )לרבינו שמחה תלמיד

וכך היא הגירסא הנכונה שצריך לאמרה, על כן אני אומרה, ותוך כדי הוסיף ואמר 

ענט אויך פירן אזוי" )גם אתה יכול לנהוג כך( ראה בכך לו באידיש "און איהר ק
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מנחם מנדל הוראה מאת רבו, ומאותו יום והילך אימצה, ולא זז לחבבה כי כך 

 הורה הרבי.

זכה אותו מנחם מנדל לגדול בתורה, ונודע בשערים כאחד מגאוני הזמן, שמו 

לבנים ובני הלך למרחקים כגאון גדול וצדיק נשגב, איש מורם ובר מעלה, וזכה 

 בנים גדולי תורה ויראה שהולכים בעקבותיו ונודעים בשמם, איש איש ומעלותיו.

אחד מבניו, הגאון המפורסם רבי נחום שיינין שליט"א )דיין חשוב מתל אביב( 

התמנה להיות ממלא מקומו בבית הכנסת "חניכי הישיבות" )שימש במקום כרב עד 

 ליום פטירתו בשנת תשל"ו(. 

ים שמסר היה בליל שבת אחת, במשניות מסכת ברכות )פרק ג' אחד השיעור

משנה ג'( המשנה דנה בדין הנשים אם הן חייבות בברכת המזון, ואם חיובן הוא 

מדאורייתא או מדרבנן )משום שאינן לא בברית ולא בתורה( תוך כדי שהזכיר את 

החביב  העניין של ברית ותורה עלה ברעיונו לספר ללומדי בית המדרש על מנהגו

של אביו זצ"ל להזכיר את "ברית ותורה" בברכת מעין ג' כפי ששמעו מפה קודשו 

 של מרן הסבא מסלבודקא זי"ע, שנהג כן על פי המחזור ויטרי. 

הוא לא גמר את המשפט והשומעים למדנים חשובים ותלמידי חכמים מובהקים 

החלו לדון שאהבו לשמוע את שיעוריו המרתקים, כששמעו את החידוש המעניין, 

 בו בהרחבה, אך בכך לא תם הסיפור.

במוצאי שבת ניגשו אליו מספר אברכים ממתפללי בית הכנסת והחלו לדון עמו 

שוב בעניין, אחד מהם אחז בידו את המחזור ויטרי ושאלו איפה נמצא הנוסח הזה, 

הוא כבר חקר ותר בו רבות, אם הוא בהלכות הסעודה או בהלכות ברכות הנהנין 

 ות השייכים לעניין( ולא מצא רמז קל לנוסח הזה. )המקומ

רבי נחום נבוך, מעולם לא בדק בעצמו את הגירסא במחזור ויטרי, נאמן היה עליו 

אבא זצ"ל ששמע כן מפי מורו ורבו, ואין בודקים מן המזבח ולמעלה. על נוסח זה 

מבפנים. גדל כל ימי חייו וכדבר המובן מאליו היה לו, ולפיכך לא בדק את העניין 
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אבל עתה שעוררו זאת, אי אפשר להתעלם, ועליו לבדוק את העניין לרגל ההערות 

 שהועלו. 

רבי נחום לקח את המחזור והחל לבדוק בו אך צלל במים אדירים ולא העלה 

דבר. הצטער רבי נחום על כבוד האלטער ואביו המנוחים, לא היה ספק בלבו כי 

האלטער טעה חס ושלום בעניין, ואם ישנה כזו גירסא, לא יעלה על הדעת כי 

הדברים נאמרו, ואביו שהיה גאון עצום בזכות עצמו, וכל חייו נהג עצמו, ולא עוד 

אלא פרסם הדברים ברבים, וכבר עברו מאז עשרות שנים, ולא התעורר פקפוק 

בדבר. אם כן חייבת להימצא הגירסא הזאת, אבל משום מה נעלמה ההלכה ופותר 

 אין.

לא מצא נוחם לנפשו, הוא היפך בדברים ובדק בביתו שוב ושוב, עד חלשה דעתו ו

 שהחלה נפשו על כך.

שלושה ימים נצטער רבי נחום ולא מצא מנוח לנפשו, כבוד האלטער וכבוד אביו 

היו יקרים בעיניו מאד, ולא יכל להשית עצות בנפשו היאך נעלם דבר. מה יאמרו 

 הבריות.. טעה בדבר משנה?! 

לאחר שני לילות טרופי שינה נפלה עליו שינה עמוקה מאד  ומשמים ריחמו,

בלילה השלישי, ובחלומו.. רואה הוא את אביו עומד על ידו ודמותו מאירה וזוהרת 

כימי חיותו, כה חי המראה ומוחשי, עד שנשכח ממנו כי זה זמן כבר "שוכן עפר" 

 הוא. 

הוא ניגש אליו והחל וגעגועים עזים היו בלבו,  התרגש רבי נחום לראות את אביו,

לשוחח עמו על נושאים חשובים שהיו בלבו, לאחר מיכן העלה בפניו את הקושיא 

  הגדולה, היכן נמצאת הגירסא עליה כה דובר.

זה מספר ימים שמספר תלמידי חכמים כולל הוא תרים ובודקים את הגירסא 

 הנ"ל ולא מוצאים אותה. 
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בד בעל הדרת פנים שעמד לא שמע אביו ונתחייך, הוא הראה לו על אדם מכו

הרחק ממנו, שאל אותו היכן הגירסא, הוא יודע היכן היא נמצאת, ובמילים אלו 

 נעלם ואיננו.

כשניעור רבי נחום משנתו הבין שהכל חלום. אבל איזה חלום זה היה, הוא לא 

דמה ליתר החלומות, לא היו בו מיני הזיות ודברים חסרי פשר וכפי שבאים כך הם 

 נעלמים. 

גם חלום שנראה מוחשי, כאשר קמים בבוקר נשכחים הדברים, ולא זוכרים מהם 

מאומה, ונעלמים הם מהתודעה כלא היו. אך הפעם לאחר שניעור משנתו זכר כל 

 פרט, הכל היה מונח לפניו לפרטי פרטים, כאלו היה זה במציאות. 

וא הכירו דמותו צפה מחדש בזיכרונו, ה הוא זכר היטב את הרב שעמד ליד אביו,

משכבר ימים היה זה הרה"ג רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א )תלמיד חכם מפואר 

מחשובי תלמידי מרן האדמו"ר בעל ה"אמרי חיים" זיע"א מויזניץ, ומשמש כיום 

 שהתגורר לא הרחק מביתו.  כרב חסידי מכנובקה בלונדון(

גרא"ד כשיצר איתו קשר סיפר לו את כל השתלשלות הדברים ואת החלום. ה

 פרידמן נותר המום לשמע הסיפור. 

לאחר מחשבות רבות אמר לו, תראה עד כמה שאני משיג בעניינים הללו, נראה 

 לי כי החלום הוא חלום אמת. 

וראה איזה פלא יש כאן, אם היה הסיפור הזה מתרחש לפני ימים אחדים הייתי 

פעם על נוסחה  נותר נבוך כמוך, אם היית פונה אלי ושואל אותי, האם שמעתי אי

כזאת במחזור ויטרי? הייתי משיב לך על כך בשלילה, עד לאחרונה לא ידעתי על 

 נוסחה זו בויטרי. 

ברם ממש בתקופה האחרונה, עיינתי בספר ליקוטי מהרי"ח )מהגאון הצדיק רבי 

ישראל חיים פרדימן זצ"ל אב"ד ראחוב( וראיתי שכתב בהלכות ברכת הנהנין את 

 ן לעיין במחזור ויטרי )חלק ב' סימן נ"ט הלכות ליל הסדר(.הגירסא הזאת, וציי
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את המקום הזה לא חיפש איש, וכי למי יעלה על הדעת כי את הנושא הזה יטמין 

 בעל המחזור בחלק זה? 

הלכות הללו ומצא רבי נחום הסמיך חיפוש לשמיעה וחיפש את המחזור ויטרי ב

ולהודות לך עליה ועל ברית  ,לאכול מפריה ולשבוע מטובה ...את הנוסח המדויק

ברית ותורה על ישראל עמך וכו' )ואח"כ כתב( ינו וקאל ה'רחם  .ותורה שנתת לנו

 .צריך להזכיר בה כברכת הארץ

)מקורות: בספר בירור הלכה לג"ר ר' יחיאל אברהם זילבר זצ"ל בן הגאון רבי 

ו רבי מיכל זילבר זצ"ל הביא ג"כ שכך נהג הסבא מסלבודקא כפי שהעיד תלמיד

מנדל שיינין זצ"ל. עובדה זו סופרה ע"י הרה"ג רבי אביש האגר שליט"א ראש כולל 

הגאון רבי נחום שיינין  פאפא בירושלים, והוא שמעה מבעל המעשה עצמו

 שליט"א(. 

 


