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 תשע"ז חקראספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

"בחינת דור המבול הוא בכל דור וצריך האדם להזהר לבל 

 יתפס בהם"

. אשר לא שנקרא "איש": "נח איש צדיק וגו'"זה נח,  –אשרי האיש דרשו חז"ל: 

דור  –ובמושב לצים  דור המבול, –ובדרך חטאים דור אנוש,  –הלך בעצת רשעים 

 הפלגה, שהיו כולם ליצנים.

מדוע דיבר דוד  ,כרון שמואל )פרשת נח( בשם המגיד מקוז'ניץ: תמוהזכתב ב

שבחינת דור המבול הוא בכל דור, וצריך האדם להזהר  ,המלך על העבר? ותירץ

 !ה' יצילנו, וצריך לעשות לעצמו מחסה להסתר מהם ,לבל יתפס בהם

* 

" על דור המבול מתאים הלשון "דרךחטאים' יבואר, שמתאים  דרךמה שנאמר 'וב

עיין  חטאים הואיל ונאמר בהם )בראשית ו,יב( כי השחית כל בשר את "דרכו".

 .בדבריוכן ושמא נכלל  ,דברי שלמה )מהר"ש לבית הלוי(

* 

 ליצנותם של דור הפלגה היכן?

על שם עצתם בבניית  כךשנקראו  ומה שנקראו דור הפלגה "ליצנים", יבואר

ששפתם היתה השורש לקלקולם, וכך היא משמעות הפסוקים  , ופשוט.המגדל וכו'

 שהיו שפה אחת וה' בלל שפתם.

מצאנו במדרש )בראשית רבה ש , ונראה לבאר בכוונת דבריו,מהרז"וועי' 

ו( על פסוק "ויהיה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים",  ]בראשית[ פרשה לח,
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ד(, עיין שם, ועל אברהם  שאמרו דברים חדים על ה' שהוא "ה' אחד" )דברים ו,

 כד(. נו שנאמר עליו "אחד היה אברהם" )יחזקאל לג,אבי

* 

 וכי קניגי ובליסטרי היה?!

שמשמע שנח היה בקי  .(חולין סא) פותהתוסדברי ברית שלום על פי כתב בספר 

 בכל מיני העופות והחיות, עי"ש: 

אלו ההולכין לבתי  אשר לא הלך בעצת רשעים וגו'זה נח,  אשרי האיש"

אם כן מנין ידע את כל מיני  ,ואם תשאל :(.יח), כנזכר בע"ז איצטדינין ]ולקניגיון[

שלמד  ,חפצו וגו' ׳כי אם בתורת ההחיות והעופות וכי קניגי ובליסטרי היה? אלא 

יד(. על  תורה ]כנזכר שם במדרש[ ועל ידי זה ידע, כי "סוד ה' ליראיו" ]תהלים )כה,

 ע"כ. דרך שנאמר בחולין שם לגבי משה[.

* 

את נח על פי מה שנזכר בתוס' בחולין הנ"ל שבדק  ,בשינוי מעט ,ודלומר ע ונראה

 אשרי האישכל העופות כדי לדעת ממה להקריב והעביר במסורת לדורות הבאים: 

שמה שהלך לבדוק כל העופות לא היה זה בעצת  –אשר לא הלך וגו' זה נח, 

 וכן לא היה זה מחמת דרך חטאים –ובדרך חטאים וגו'  רשעים לשם שחוק,

 –ובמושב לצים לא ישב , בודה זרהעמסכת ההולכים לקניגיון לשם שחוק כנזכר ב

כי אם מפני שבתורת  –כי אם בתורת וגו' וישיבתו שם לא היתה "במושב לצים", 

ותוך כדי שעסק במחקר  –ובתורתו יהגה וגו'  ה' חפצו לכן חקר כל העופות והחיות,

 א רק בתורתו הגה כשעסק בזה.זה גם כן לא התפתה לעסוק בו גם לשם שחוק אל
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/ הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס  תורהשל  האהלב

 אבות' ו'אהל'מילי דשטרות' 'אהל מועד' 

 "משה אמת ותורתו אמת" 

 )טז, לה(ַוֹתאַכל ֵאת ַהֲחַמַשים ּוָמאַתַים ַאיׁש ַמְקַריֵבי ַהְקֹטֶרת  ה'ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת  

אליהו שהיה ה בר בר חנה פגש סוחר ישמעאלי ]מספרת שרב' )ב"ב עד, א( הגמ

[, ואמר לו: בא אראה לך היכן נמצאים בלועי קרח. הלך עמו, וראה שני אהנביא

גיזת צמר ושראה במים, תקע אותה בראש  ב"חבקעים שיוצאים מהם עשן. לקח רב

מקל והכניס את המקל לשם, הוציא את הגיזות, והגם שהיו שרויים במים יצאו 

 מחורכים. 

אמר לו אותו ישמעאלי: תקשיב היטב מה אתה שומע! שמע רבה בר בר חנה 

שהם אומרים "משה ותורתו אמת והן בדאין". אמר לו אותו ישמעאלי שבדק כמה 

( יוצא משם עשן כבשר , רשב"םפעמים, וגילה שכל שלשים יום )כל ראש חודש

והן בקלחת שמהפכין אותו כדי שתתבשל, והם אומרים "משה ותורתו אמת 

 בדאין".

)נוסח  מרים "משה אמת ותורתו אמת"ואונידונים  "חדוקא בר וצ"ב למה

   ?התנחומא(

יש לבאר בזה: שהנה מבואר במדרש )במד"ר יח, ג( שקרח הקניט את משה מה שו

בטענה: מה הדין של טלית שכולה תכלת לגבי תכלת? ומה דין בית מלא ספרים 

אמר לו קרח למשה, טלית שכולה  וב.לגבי מזוזה? וענה משה על שניהם שיש חי

תכלת אין פוטרת עצמה, ארבע חוטין פוטרות אותה?! כל התורה כולה רע"ה 

פרשיות אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית?! אמר לו 

 קרח: "דברים אלו לא נצטוית עליהן ומלבך אתה בודאן".

מר קרח: "אין תורה מן השמים, ובירושלמי )סנהדרין י, א( מובא שבאותו שעה א

 ולא משה נביא, ולא אהרן כהן גדול".

                                                
 "סידורו של שבת" ח"א שורש ה ענף א אות ח. א
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]והנה הרמב"ם )פירוש המשניות שם( מבאר שהעיקר השביעי זה "נבואת משה 

רבינו", והעיקר השמיני זה "תורה מן השמים". נמצא שקרח כפר בשני העיקרים 

)בשם הללו, וכנגד זה מצהירים עדת קרח הן "משה אמת" והן "תורתו אמת" 

 הגרי"ז זצ"ל([.

ועלינו להבין, הרי קרח במשא ומתן שלו עם משה, הודה במצות ציצית ומזוזה, 

ורק בא לחלוק בפרטי המצוה )תורה שבע"פ(, שטען שטלית שכולה תכלת נותן 

הדין שלא תתחייב בציצית, ובית מלא ספרים לא יתחייב במזוזה. וא"כ מדוע זה 

 נחשב שקרח כפר ב"תורה מן השמים"?

כ הרמב"ם ""תורה מן השמים", וכמשת אבל באמת גם פרטי המצוה נכלל באמונ

שם וז"ל וזהו ענין "אין תורה מן השמים", אמרו שהוא האומר שכל התורה כולה 

מפי הקב"ה חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו, וזה הוא כי 

ת שבה יש בה חכמות אלא כל או ,יתעלה ה' ממה שאומרים הכופרים ,דבר ה' בזה

ונפלאות למי שהבינו ה', ולא תושג תכלית חכמתה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני 

 ים. 

ומוסיף: וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה והלולב, והשופר, והציצית 

והתפילים, וזולתם, היא עצמה הצורה שאמר ה' למשה ואמר לנו, והוא רק מוביל 

והדיבור המורה על היסוד הזה  הרמב"ם:( שליחות נאמן במה שהביא. )ומסיים

פ"ג  מ"רב ה")וכ השמיני, הוא אמרו "בזאת תדעון כי ה' שלחני וכו' כי לא מלבי"

 ה"ח(. תשובהמהל' 

נמצא שעיקר הכפירה של קרח היה כנגד הכח של משה רבנו, שכפר בנביאותו, 

 וכפר בתורה שבעל פה במה שנמסר למשה בסיני, שטען לו: "דברים אלו לא

 נצטוית עליהן ומלבך אתה בודאן".

והנה "ראש חדש" מבטא יותר מכל את הכח של חכמי ישראל, שהרי מובא 

במדרש )שמו"ר טו, ב( שמלאכי השרת שואלים את הקב"ה "אימתי אתה עושה 

את המועדות"? ועונה להם הקב"ה: "אני ואתם מסכים על מה שישראל גומרין 



 

 טעמ'  -אספקלריא 

 

 

ישראל לשעבר היה בידי שנאמר )תהלים ומעברין את השנה". אמר להם הקב"ה ל

קד, יט( "עשה ירח למועדים", אבל מכאן ואילך הרי מסורה בידכם ברשותכם, אם 

אמרתם הן הן, אם אמרתם לאו לאו. ולא עוד אלא אם בקשתם לעבר את השנה 

 הריני משלים עמכם, לכך כתיב "החדש הזה לכם".

ביעות המועדים תלוי מבטא את הכח של חכמי ישראל, מאחר שק"ח נמצא שר

 הם מצהירים "משה אמת ותורתו אמת והן בדאין". "חמובן שדוקא בר לכןו בידם.

 okmail.co.il@5322906: לתגובות



 

 יעמ'  -אספקלריא 

 

 

בית אהרן / הרב אהרן גינצבורג, ר"מ בישיבת 

 בני ברק –'עמל התורה' 

 דתן ואבירם

אֹון ֶבן ֶסֶלת ְבֵני ְבֵני ֱאַליָאב וְ ' ַוֲֽאַביָרםַוַיַקח ֹקַרח ֶבן ַיְצָהר ֶבן ְקָהת ֶבן ֵלַוי 'ְוָדָתן 

 ן )טז, א(ְראּובֵ 

ם  ן ַהָםן, הֵּ ירּו מִּ ם ָהיּו ֶשהֹותִּ רּו )במדבר ובמדרש רבה )שמות א, כט( הֵּ ָהיּו ֶשָאמְּ

רּו ַעל ַים סּוף. מְּ ם ֶשהִּ ָמה, הֵּ ָריְּ צְּ ָנשּוָבה מִּ ָנה ֹראש וְּ תְּ  יד, ד(: נִּ

בפרשה זו אנו פוגשים לראשונה את דתן ואבירם כ'סגנים' של קורח במלחמתו 

נגד משה רבינו . אולם חז"ל במדרשים ומובא ברש"י בכמה מקומות מראים לנו 

 מות נוספים ולאו דווקא לטובה.את מקומם של אלו במקו

כל מקום שכתוב אנשים 'ניצים וניצבים' הם דתן ואבירם ,לך שוב מצרימה כי 

מתו 'האנשים המבקשים את נפשך' ויותירו 'אנשים' ממנו עד בוקר הם דתן 

 ואבירם.

ם ָבָאֶרץ ָסַגר  ים הֵּ ֻבכִּ ל נְּ ָראֵּ שְּ נֵּי יִּ בְּ ֹעה לִּ ָאַמר ַסרְּ יֶהם בתרגום יונתן על הפסוק וְּ ֲעלֵּ

ָבר )שמות יד,ג(למי אמר והרי בני ישראל כבר יצאו ממצרים אלא אמר לדתן  דְּ ַהםִּ

ואבירם שלא רצו לצאת עם בני ישראל ממצרים ויצאו אחר כך ונבקע הים במיוחד 

 בשבילם. )באר מים חיים(

 לכאורה מדובר ברשעים ובעלי מחלוקת שאין פלא בהנהגתם לאורך כל הדרך.

ם הקדמונים )מושב זקנים עה"ת( מדוע לא מתו אלו בשלושת אך מאידך שואלי

ימי אפילה ומדוע נשארו עם עם ישראל במשך כל ימיהם במדבר ותירץ המהרי"ל 

דיסקין מפני שהם היו מהשוטרים שהוכו בעבור בני ישראל במצרים וכן איתא 

 בספרי זוטא לפי שנאמר ויוכו שוטרי בני ישראל אמר לו הקב"ה למשה כשם שראו

עמהן בצער שבמצרים ומסרו עצמם ולקו בעבורם יבואו ויראו עמהן ברווח וינהגו 

עליהם בשררה ובגדולה ומובא במדרשים שאם היו השוטרים מודיעים לנוגש 
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המצרי מי הוא היהודי אשר לא הספיק לגמור את תפקידו היו מכים אותו יהודי 

וטרים מקבלים אבל לא היה שום שוטר מישראל מוסר מישהו מאחיו והיו הש

מלקות במקום אחיהם היהודים שלא הספיקו לעשות מלאכתם . א"כ רואים 

שהיתה בדתן ואבירם מעלה גדולה שדאגו כל כך לאחיהם היהודים עד כדי שהיו 

 מוכנים להיות מוכים עבורם.

ובמיוחד שנהגו כך כלפי משה רבינו שכה הטיב עימם  כדאיתא במדרש כשגזר 

ורה תשליכוהו אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע מה חטאו פרעה כל הבן הילוד היא

אלו הילדים א"ל גלוי וידוע לפני שעתידים להיות רשעים גמורים א"ל אם לפניך 

גלוי לפני אינו גלוי א"ל הקב"ה תציל אחד או שנים מהם ותדע מה יהיה אחריתם 

 הציל דתן ואבירם עכ"ל.

שני רשעים אלו אלא  ועוד מובא במדרש חפץ )ב, יג( "מדרש ולמה נשתיירו

שבשעה שהוכו מצרים בחושך מתו רשעים הרבה מישראל אמר משה להקב"ה זה 

 שנים מהם" עכ"ל. אניח לךשבחן של ישראל שאתה ממיתן? אמר לו אני 

 הכרת הטוב מול כפיות טובה

והתשובה היא שהם חסרו מידת הכרת הטוב שהיא כדרך ארץ שקדמה לתורה, 

יה, כל התורה מתבססת על הכרת הטוב לקב"ה שברא וגם מידה זו אי אפשר בלעד

את האדם ,שהוציא אותנו ממצרים , לאביו ולאמו ולרבו שלימדו תורה וכן הלאה 

וכשאין לאדם הכרת הטוב ואינו מוכן להכיר בכך שהוא חייב טובה למישהו אזי 

באה במקומה כפיות הטובה , לכפות ולכסות על הטובה שעשו לו לבל ירגיש חס 

'אסיר תודה' , לא, איננו חייב כלום לאיש. אבל בתוך תוכו יודע ומרגיש  ושלום

היטב שהוא חייב ועליו להשיב טובה וכדי להשתיק ולחפות על רגש בסיסי זה ולא 

 לתת לו ביטוי הוא עושה להיפך 'משיב רעה תחת טובה'.

א ולכן אין לדתן ולאבירם כל קושי עם זה שהם מוכים עבור בני ישראל אבל דווק

כאשר מדובר במשה רבינו לו הם חייבים כל כך הרבה פה הם יעשו הכל לבלתי 

ַלֲאבִּ  ָדָתן וְּ ֹרא לְּ קְּ ַלח ֹמֶשה לִּ שְּ יָרם הרגיש איזשהו רגש של הכרת הטוב ולהיפך  "ַויִּ
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ֶאֶרץ וכו'" )טז, יב( אפילו ל יָתנּו מֵּ י ֶהֱעלִּ ַעט כִּ רּו ֹלא ַנֲעֶלה: ַהמְּ יָאב ַוֹיאמְּ נֵּי ֱאלִּ  בואבְּ

 אל משה להידבר עימו אינם מוכנים משל הוא השונא הגדול ביותר שלהם.

כמה גדולה מידת הכרת הטוב בה פתח הקב"ה את עשרת הדיברות "אנכי ה' 

אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" וכנגדה כמה מגונה מידת כפיות הטובה 

 "אדם כופר בטובתו של חבירו ולבסוף כופר בטובתו של מקום".

 בלבו מכיר טובה

לפני כמאה שנה הגיע מפרנקפורט למיר בחור בשם שמעון שווב שהיה ברבות 

הימים רב בארצות הברית, כאשר הגיעו ימי בין הזמנים והבחור חפץ לשוב לביתו 

ביקש הלוואה מהמשגיח ר' ירוחם זצ"ל עד לאחר שובו לזמן הבא לישיבה. כאשר 

אמר לו המשגיח אתם אנשי קיבל לידיו את הכסף הודה לו כמובן בנימוס רב . 

גרמניה הנימוסים חשובים אצלכם יותר מההלכות והרי אסור לומר תודה על 

הלוואה שזה ריבית דברים . הבחור הפנים את הדברים וכמובן כאשר נזקק לאחר 

זמן שוב לקחת הלוואה לא אמר תודה רבה אלא לקח את הכסף בשתיקה ועמד 

כה חינכנו אותך כאן? והרי צריך להיות ללכת, קרא לו ר' ירוחם ואמר בחומרה כ

מכיר טובה. וכמובן נעתקו המילים מפיו הרי ר' ירוחם עצמו אמר לו שאסור 

להרגיש אסור אך לומר להודות על ההלוואה. המשגיח שראה בפליאתו אמר: 

חייבים, צריך לחוש את הכרת הטוב בלב גם אם אסור לומר בפה. ועליך לא ראיתי 

 את ההרגשה הזו.  
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 עולם החומר כנגד עולם הרוח

 ְבֵני ְראּוֵבן ַוַיַקח ֹקַרח ֶבן ַיְצָהר ֶבן ְקָהת ֶבן ֵלַוי ְוָדָתן ַוֲאַביָרם ְבֵני ֱאַליָאב ְואֹון ֶבן ֶסֶלת

 )טז, א(

ת ידועים דברי חז"ל )במדבר רבה יח, ב( שקרח טען על משה רבינו ע"ה טלי

שכולה תכלת מדוע חייבת בציצית וכן טען עליו בית מלא ספרים מדוע חייב 

 במזוזה. יש לעיין מה הויכוח ביניהם.

תחילה יש לעיין בטעמי מצוות ציצית ומזוזה, ומזה יהיה פתח להבין הענין. 

 והיה תכלת פתיל הכנף ציצת על בטעם חיוב מצות ציצית נאמר בתורה "ונתנו

-אתם" )במדבר טו, לז ועשיתם ה' מצות כל את וזכרתם אתו וראיתם לציצת, לכם

לח(, הרי מבואר תרתי, ששם ציצית חל אם יש "תכלת" והמחוור מזה שכל עניין 

 הציצית הוא לשם התכלת. עוד מבואר שענין הציצית הוא לזכור את ה'. 

 מיני מכל תכלת נשתנה ולהבין גדר הדבר, שנה לן רבי מאיר )סוטה יז.( "מה

הכבוד".  לכסא דומה ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני ין,צבעונ

המכוון, חיוב ציצית חל על בגד ד' כנפות כיון דד' כנפות מרמז על ארבע קצוות 

העולם והתכלת הנמצא עליהם מרמז על המצאות והשגחת הקב"ה על כל העולם. 

 כאילו ציצית צותמ המקיים שכל ללמדנו ולכן כתב רש"י )שם, ד"ה שהתכלת( "בא

שכינה" שכיון שחי בהכרה שהקב"ה ממלא כל עלמין הרי הוא בבחינה  פני הקביל

 של מקבל פני שכינה.

 להזהר אדם ובטעם מצות מזוזה כתב הרמב"ם )תפילין ומזוזה פ"ו הי"ב( "חייב

 שמו השם ביחוד יפגע ויצא שיכנס זמן וכל, תמיד הכל חובת שהיא מפני במזוזה

הזמן". מבואר דמזוזה  בהבלי ושגיותיו משנתו ויעור אהבתו ויזכור ה"ב הקדוש של

 עניניה כמצות ציצית ממש להזכיר לאדם שיש הקב"ה.
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 ביאור מדוע מזוזה נמצאת בפתח ומצות ציצית על הכנפות

והנה בטעם מצות ציצית ומזוזה יש נקודה מתמיהה, מדוע מזוזה נתקנה דווקא 

אורה יש בכך יותר תזכורת. וכתמיהא זו יש בפתח הבית ולא במרכזו של בית שלכ

לעיין גם במצות ציצית שכל מצוותה היא על קרנות הבגד היינו בקצוותיו 

ולכאורה הוא היפוך העניין דאם ברצוננו להזכיר לאדם את הקב"ה שתהיה 

 המצווה במקום מרכזי וחשוב בבגד.

מרי הרבה וביאורם של דברים דהאדם בעולמו כבול הוא בכבלי הגוף והכח הח

יותר חזק מהכח הגשמי )ורק קודם חטא אדה"ר הדברים היו שונים דהרע היו 

מחוץ לטוב ולא מעורב בו ואכ"מ( ואם האדם חפץ להתנתק לגמרי מכח הגשמי זה 

 דבר שאינו שייך ומופקע המציאות כיון שהגשמיות הוא חלק מעצמותו של האדם. 

וכח רח"ל מקיומו של הקב"ה, וכיון שכן בדרך כלל האדם נמשך אחרי החומר וש

וכנגד זה נתקנו מצוות מזוזה וציצית ונתקנו בדווקא שלא במרכז הבית והבגד לרמז 

לעיקר,  -כביכול  -על פנימיות דרכי המלחמה בחומר, דעיקר השפעתם היא מהצד 

היינו ע"י שהאדם מזכיר לעצמו ע"י הציצית והמזוזה את קיומו של הבורא עולם 

לגבור על החומר אך אינם בעיקרו של בית או בגד דדבר זה הוא זוכה הוא להצליח 

 .במופקע המציאות וכמש"נ

ועניין זה מרומז בציצית דבגד הד' כנפות מכוון כנגד עולם החומר עצמו על ד' 

רוחותיו )עי' חידושי אגדות למהר"ל מנחות מג: שמבואר עניין זה( והתכלת מרמזת 

"י שהתכלת יוצאת מעולם החומר יש על הקב"ה וכדאמרינן בסוטה ודווקא ע

 בכוחה להזכיר לאדם שיש בורא עולם. וכ"ה במזוזה וכמבואר.

וזה היה ויכוחם של משה רבינו ע"ה וקרח, שקרח סבר שאפשר לנתק את החומר 

מהאדם ולכן אפשר שכל הטלית תהיה תכלת ובית מלא ספרים אינו צריך מזוזה, 

מהחומר אי אפשר וכל דרך  וזה אשר השיב לו משרע"ה דלנתק את האדם

  המלחמה היא ע"י תזכורת תמידית במציאות ה' יתברך.

                                                
אמנם בהתמדה של עשרות שנים בנסיון להדבק בהקב"ה עם עזרה של הקב"ה מלמעלה לשינוי הטבע אפשר  ב

 .הקדשים" בקדש להקדישו אהרן הבדלתי "כן דאיתא במדרש )במדבר רבה, יח ד(הדבר וכ
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 אין סכנה כסכנתה! -המחלוקת 

 ְוַכֲעָדתֹו )יז, ה( ְכֹקַרח ַיְהֶיה ְוֹלא

ניגש אלי לפני זמן מה ידיד, ובפיו הצעה מפתה. להצטרף אליו לטיול קסום 

של אחת מארצות אפריקה הנידחות, בשמורת טבע מהיפות בנופיה המדהימים 

בעולם, הידועה בעושר מיני החי והצומח המצויים בשטחה. הפניתי את תשומת 

מרתק ככל  -ליבו כי המעות שבכיסי מטרות חשובות להם מטיול באפריקה 

שיהיה, אך הוא הפתיע אותי באמרו כי לא חשב שאני אוציא מכיסי סכום כל 

ובכוונתו שהוא ישלם לי את הטיול בבחינת 'הכל כלול בחוסר שהוא על כך, 

 טיסות, לינה, ארוחות, טיולים, וגם פינוקים בשפע... -המחיר' 

לא הרהרתי הרבה, ועניתי בחיוב לפני שיספיק חלילה להרהר תשובה בליבו, אך 

משום מה שאל אותי הוא האם אני בטוח בכך שאני רוצה, עניתי שבמידה והדבר 

 בוודאי, אבל הוא שאל שוב: אתה בטוח?יתאפשר 

ניסיתי להבין את כוונתו, ואמרתי: הבנתי שאתה משלם הכל, לא? מהי הבעיה 

 אם כן?!

תראה, הוא השיב, הרעיון מקסים וקוסם ללא ספק, אבל, יש איזו נקודה שלא 

הזכרתי. מה, נדרכתי. תראה, אמר שוב, באזור ההוא ישנו חיידק העובר מאדם 

וש, 'מנגיפופה' שמו של החיידק ההוא, והוא אינו סימפטי יתר על לאדם ע"י ית

המידה. כלומר מסוכן, שאלתי. לא, השיב, ניתן לחיות איתו עד מאה ועשרים שנה 

מתוך בריות דגופא ונהורא מעליא, ענה. בגוף האדם יש אינספור חיידקים, עוד 

אך גם מאד לא  -אחד לא מסוכן לא יזיק?! תהיתי בחוסר הבנה. הוא אינו מסוכן 

 -סימפטי, חזר חברי על דבריו, וביאר: חיידק זה אינו פוגע בבריאות כלל, אבל 

 -הנדבק בחיידק זה מאבד את השליטה על איברי גופו באופן מוחלט, וזה אומר 

שאדם יכול לרצות לכתוב בידיו אבל הם משום מה יעדיפו להכות האחת את 

ם במקום כך יבעטו בקיר עד זוב דם, וכך אבל ה -רעותה, או שיחליט ללכת ברגליו 
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בכל שרירי הגוף הרצוניים, סיים חברי את דברו, תוך שהוא מוסיף כי ככל הידוע 

 לו אין חיסון או תרופה למחלה זו.

ומהי הסטטיסטיקה להידבקות, ביררתי. אחד מאלף בלבד, ניסה להרגיעני ידידי, 

 פלאים.ו'כמובן' שנמלאתי רוב חשק ותשוקה להצטרף למסע ה

ולא רק מחמת שאינני ממטיילי  -אכן, מעשה שלא היה כך היה, ואף לא יהיה 

אלא משום  -עולם באשר מקיים אני בעצמי מאמר הכתוב 'אשרי יושבי ביתך' 

ולו  -שידידיי הם אנשים שפויים וחפצי חיים, שבעד כל הון דעלמא לא יסכנו 

 את חירותם הגופנית. -באחת לאלף 

  את כושר שיפוטואת כושר שיפוטו  בעל המחלוקת מאבדבעל המחלוקת מאבד

אלא ששומה עלינו לבדוק בעצמנו אם אין אנו נוהגים לעיתים באופן מסוכן מאד 

 הדומה עד להחריד לדוגמא זו.

 יכניסו כי, השלם האדם את אף ינצח בזה אשר, הרע ליצר בזה יש אחת 'ותחבולה

 יראה הרע היצר כי, למישור לפניו יהיו המעקשים כל ואז, והנצחון הכעס למדת רק

 אונאת וגם ורכילות הרע לשון לדבר שירשהו ומלבד רבים התרים כך אחר לו

 לרחם אסור כאלו אנשים שעל, היצר יזרזו עוד, וכדומה פנים והלבנת דברים

 )שמיה"ל שער הזכירה פט"ו(.רדיפות'  מיני בכל לרדפם ומצוה, עליהם

 ע!!!-ז-ע-ז-מ

ו רק דרכו רגליו במפתן ל -גם 'האדם השלם' בהגדרתו של מרן החפץ חיים זי"ע 

אין הוא שוב בעלים לעצמו! מעתה יראה לו היצר היאך  -שעריה של המחלוקת 

 להשמיד להרוג ולאבד את כל אשר יחשוב אחרת מדעתו! -הכל מותר ואף מצוה 

 יעזרנו ד', והאמת והשלום אהבו, ובא לציון גואל. אמן.
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות המועדים  כ''ג יעקב מח"ס 'מאור

 וחדשי השנה

 בענין צירוף מחללי שבת למנין

 ְכָרַגע )טז, כא( ֹאָתם ַוַאַכֶלה ַהֹזאת ָהֵעָדה ַמתֹוךְ  ַהָבְדלּו

כתב באגרות משה ]הבאנו דבריו בשבוע שעבר[, להוכיח מהגמ' בסנהדרין 

ומר קדושה צריך שאפשר לצרף מחללי שבת למנין ממה שהגמ' לומדת שכדי ל

לפחות עשרה וזה נלמד בגזירה שוה 'תוך תוך' מקרח שנאמר "הבדלו מתוך העדה 

הזאת" הנאמר בפרשה, והגמ' במגילה עושה עוד גזירה שווה 'עדה עדה' מעדה 

האמורה בפרשת קרח לעדה האמורה בפרשת מרגלים, שכשם שעדה דמרגלים 

)וקצת צריך ביאור, שהרי  הוא עשרה הוא הדין לעדה שבקרח אינו פחות מעשרה

אנשי קרח היו מאתים חמישים כמו שכתוב בתורה(, ואם כן הוכיח האגרות משה  

שכשם ששם היו עשרה הוא הדין לכל דבר שבקדושה, וכיון שמבואר בגמ' בערכין 

שהמרגלים היו כופרים אם כן גם לצירוף דבר שבקדושה אפשר לצרף מחללי שבת 

 שאינם גרועים מכופרים.

כתוב שם )במדבר יד, א( הפי"ט( הקשה מ "בהחפץ חיים בשמירת הלשון )ח והנה

י שהכוונה לסנהדראות, ואיך יתכן ""וישאו כל העדה ויתנו את קולם", ופרש

ה אינו יוכל להוציא משם כליו. ולכן כתב "שהסנהדראות יאמרו שטות זו שהקב

ורך דבר גדול ה אלא סברו דמכיון שלצ"שבודאי לא כפרו המרגלים בכוחו של הקב

כזה לנצח אומה של גיבורים וענקים כאלו צריך לעשות נס ולא האמינו שיעשה 

ה ניסים לעם ישראל אחרי אשר חטאו. ולפי דבריו אין ראיה לדברי האגרות "הקב

אגרות משה, כ שאלה ה( דחה ראיית "ת אור לציון )ח"ב פ"משה. ובאמת גם בשו

ם ממש. ועיין במשלי יעקב )פ' שלח( מפני שלא מוזכר במפורש בגמ' שהיו כופרי

 . 1למגיד מדובנא שגם ביאר כדברי החפץ חיים

                                                
ה לא יושיענו בהשגחתו המיוחדת, לא כמו שאתה "והמרגלים אמרו לא נוכל לעלות אל העם, פי' הקב"ל: "וכתב וז 1

חושב שגבורתם היא טבעית ואנחנו נשיג ישועה ניסית, לא כן הדברים כי אם 'חזק הוא ממנו' אל תקרי ממנו אלא 

ם היתרון כגון 'ויאהב יעקב את רחל מלאה' 'והכהן הגדול מאחיו' שפירושו "ם של ממנו מ"ממנו, פירוש אין המ
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ונשאל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל )שיעורי מרן הגריש"א עמ' רל ופניני תפילה עמ' 

קכח( שלפי מה שביאר החפץ חיים אין ראיה לדברי האגרות משה. והשיב בזה 

ות כהאגרות משה ובודאי דלפי הלשון: זהו דרוש ! ואינו לפי פשוטו, אבל הפשט

פשוטו ראיית האגרות משה היא חזקה, והחפץ חיים לשיטתו שכתב במשנה 

ברורה )סי' נה סקמ''ו( שמחלל שבת אינו מצטרף למנין, ולכן מבאר אחרת את 

 . 2חטא המרגלים ע"כ

ת אגרות משה שם שמחללי שבת שבאו "אמנם להלכה למעשה אם כי פסק בשו

תיר לצרפם לקדיש וקדושה וברכו, ובשעת הדחק גם להתפלל שיש מקום לה

מ כבר העיד "ץ אם אינם יודעים להתפלל, ]אך לא לתפילה בציבור[, מ"לחזרת הש

א שם בהע' קס( שלמעשה "ר ראובן פיינשטין )הובא בס' שיעורי מרן הגריש"הג

ל לא הסכים לצרף מחלל שבת למנין, ורק אותם שגרים מחוץ לעיר "אביו זצ

שיבם בשעת הדחק כתינוק שנשבה, מפני שלא שמרו על השבת, וגם הסכים להח

זה רק כשלא היה אפשר להשיג מנין של שומרי שבת. וכן הורה למעשה מרן 

ל )שם( שאין לצרף מחלל שבת למנין כהכרעת המשנה "ש אלישיב זצ"הגרי

 . 3ברורה

                                                                                                                                                                         
משוד עניים מאנקת אביונים, והכוונה במאמר 'כי חזק הוא ממנו', כל "ם הוא הסיבה "גדול יותר מאחיו, אבל המ

רה למעלה מן הטבע, חוזקם וגבורתם אינה טבעית רק ממנו יתברך, ומסבתו בהשגחתו הפרטית חלק להם כוח וגבו

ח בר פפא אפי' "כ ודאי חפץ בהם יתברך ורוצה לחזקם ולאמצם להושיבם לנצח בארץ מושבותם. וזה שהמליץ ר"וא

בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, פירוש אם הבעל הבית נתן כלים במתנה, ואחר כך בא אחר ומבקש מאת 

בעל הבית במקבל הראשון שיקח הכלים מידו ויתן אותם לאיש פני בעל הבית שיתנם לו, האם ראוי ונכון שיכזב ה

ה לפנינו אם כל חזקם וגבורתם אינה טבעית, ואם כן איך יקח "אחר. כן היתה דעת המרגלים לאמר איך יכניעם הקב

ה הגבורה מהם, אחר אשר בהשגחתו הנפלאה נתן אותם להם, ואם כן ודאי חפצו ורצונו להיות במעוזם ובהם "הקב

חפץ, ולא כדברי יהושע וכלב 'אם חפץ בנו ה'' וגו', כי לא חפץ בנו, ואם כן לא כפרו ביכלתו יתברך רק ה "הקב

עד כאן לשונו.  "אמרו שיושר גבורתם היא מסיבת השגחתו יתברך המיוחדת למעלה מן הטבע, והענין נכון לדעתי

 לכפור ממש וכדברי האגרות משה[. ת שכתב 'כביכול כלפי מעלה אמרו' משמע שהתכוונו "י עה"]אמנם מלשון רש
ד( שהובא בשם רבי סימון גירסא אחרת, שהגזירה שווה נלמד "ד ה"ג ומגילה פ"ז ה"ועיין גם בירושלמי )ברכות פ 2

מהפסוק 'לשבור בתוך הבאים' הנאמר אצל אחי יוסף. וכן הביא גירסא זו ברבנו בחיי )ויקרא כב. לב( בשם רבי יעקב 

ה וכתוב(. וכמו "ה אתיא, ופסחים ז: ד"שביארו בזה הגיליון הש''ס והחתם סופר )מגילה כג: ד ועיין מהרבינו תם(. -)

כן עיין במאמרו השבועי של מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט''א )על פרשת שלח( מה שביאר בזה בענין חטא 

 המרגלים.
ני הפוסקים ופוסקי זמננו שמדברים מזה ( שהביא עשרות פוסקים מאחרו141ועיין בספר פסקי תשובות )סי' נה הע'  3

 ל."עיין שם ואכמ
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הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 ן התכת מתכת בשבתדי

ֵעי ַפַחים ַצסּוי ַלַםְזבֵ  ַח ַכי ֵאת ַמְחתֹות ַהַחָטַאים ָהֵאֶלה ְבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ַרקֻּ

 . )יז, ג(ַוַיְקָדׁשּו ְוַיְהיּו ְלאֹות ַלְבֵני ַיְׂשָרֵאל ה'ַהְקַריבֻּם ַלְפֵני 

את איסור התכת מבואר שהתיכו את המתכות ועשו מהם ציפוי למזבח, ונביא 

 מתכת בשבת.

 איסור התכת מתכת

בגמ' בשבת עד: מבואר שמלאכת בישול כוללת בתוכה גם איסור להתיך זפת, 

וכך גם פסק הרמב"ם פ"ט משבת ה"ו, שהמתיך מתכת חייב משום תולדת בישול 

 ]והובא במשנ"ב סי' שי"ח סק"א[.

ם לכל ואין להקשות, שלכאורה אחד מהתנאים של המלאכות שהיא תתקיי

הפחות לאותה שבת או איזה זמן, אך בהתכה זה חוזר מידית אח"כ ומתקשה, 

 וא"כ אין שום קיום למלאכה, ומדוע חייבים על זה.

התשובה לזה היא, שהמתיך מתכת אינו נחשב כמלאכה שאינה מתקיימת, 

ומשום שבזמן שהמתכת מותכת יש לאדם תועלת בזה, שיכול ליצור צורות 

ת שעצם ההתכה אינה מתקיימת, אך התועלת של התכה מהמתכת, ולכך למרו

 מתקיימת, ולכך חייב ע"ז.

ולכך גם מצאנו שהמתיך מתכת חייב גם כשהמתכת לא הגיעה לחום שהיד 

 סולדת בו, כי החיוב הוא על עצם זה שיכול ליצור בו יצירות כשהוא רך.

 בדבר שנברא רך

בצורה קשה, שייך  מצאנו סייג בחיוב בהתכה, הכלבו כתב שרק דבר שנברא

לחייב על התכתו, אך דבר שנברא כדבר רך ואח"כ התקשה לא שייך לחייב על מה 

שמתיכו בחזרה, ובזה ביאר מדוע אין איסור בהתכת שומן שהתגבש והתקשה, 
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שמשום שבתחילת בריאתו הוא רך ונוזלי, לכך גם כשהתקשה ע"י החום אין בו 

 לל כ'.משום התכה, ודבריו הובאו להלכה בנשמ"א כ

והביאור בזה הוא משום שזה לא יצירה מחודשת וחשובה אלא זה רק החזרת 

דבר למקורו, ובזה לא שייך לחייב משום בישול, ורק דבר שמלכתחילה היה דבר 

 קשה וחידש בו את הריכוך שייך לחייב משום בישול.

 התכת אוכלים

ובספר כלכלת שבת מלאכת האופה, וכן בשש"כ פ"א הערה קע"ג מביא 

מהגרשז"א, שאסר להתיך חמאה בשבת, ודן שם גם מצד דיני בישול, וגם כתב 

 לאסור מצד התולדה של התכת מתכת, שגם כאן הוא מתיך את החמאה.

וכתב שזה לא דומה לכלבו שהתיר כשתחילת בריאתו היא רכה, שלכאורה גם 

כאן תחילת בריאתה של החמאה היא מחלב שזה נוזלי, ומשום שיצירת החמאה 

לא פעולה טבעית בחלב, אלא עשו אותה ע"י תחבולה ופעולה מיוחדת, וא"כ  היא

כעת היא בריה חדשה ולא מתייחסים למה שבתחילת בריאתה היא מהחלב, ולכך 

 יש בה איסור משום התכה.

 מחמת, האש ג"ע פיצה לחמם גם לאסור יש ז"ועפ"ז יש לאסור לחמם ולפ

האש,  חום י"ע" סופלה"  להמיס לאסור גם יש ז"ולפ, ניתכת הצהובה שהגבינה

 שמתיך את השוקולד בתוכו.

אך האגרות משה ח"ד סי' ע"ד בישול אות ו', וכן מביא בשבות יצחק בדיני בישול 

פ"ג ג' בשם הגריש"א, סברו שאין כלל התכה באוכלים, שכל איסור התכה נאמר 

תכה דווקא במתכות וכדו', שיש חשיבות לזה שאפשר ליצור ממנו דברים, אך ה

באוכל שאין לו חשיבות אין בזה איסור כלל ]ועדיין צריך להיזהר שלא יהיה בזה 

 משום איסור נולד, עיין סי' שי"ח סט"ז[
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 אמירת פרשת הקטורת וחיוב אמירתה בנשים

 ַוַיֵתן ֶאת ַהְקֹטֶרת ַוְיַכֵסר ַעל ָהָעם )יז, יב(

כא(  -הכיור )שמות ל, יז כתב השולחן ערוך )או"ח  א, ט(: יש נוהגין לומר פרשת 

ח(  -ו( ואח"כ פ' התמיד )במדבר כח, א  -ואח"כ פרשת תרומת הדשן )ויקרא ו, א 

י( ופרשת סמני הקטורת ועשייתו  -ואח"כ פרשת מזבח מקטר קטורת )שמות ל, ז 

לו(", עכ"ל. וחזינן מלשון השו"ע שאמירת פרשת הקטורת אינה  -)שמות ל, לד 

ין לאמרו. וידוע שהזוה"ק הרחיב היריעה, פעמים רבות חיוב גמור אלא שיש נוהג

בגודל מעלת ענין אמירת פרשת הקטורת, ובמק"א הארכתי בזה בס"ד. ולגבי 

אמירת שאר הפרשיות כתב השו"ע בלשון "טוב לומר" ]שו"ע שם סעיף ה: "טוב 

יט( ופ' המן ועשרת הדברות ופ' עולה )ויקרא א,  -לומר פ' העקדה )בראשית כב, א 

יז( וחטאת )ויקרא ד, א(  -יג( ושלמים )ויקרא ג, א  -ז( ומנחה )ויקרא ב, א  - א

 ואשם", עכ"ל[.

ושאלתי השבוע את מו"ר מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, ע"י נכדו 

חביבו, ידידי רבי יעקב  קניבסקי שליט"א, לגבי אמירת פיטום הקטורת לנשים. 

ומר פיטום הקטורת, אך ענין ומעלת אמירת והשיב מרן שליט"א שאין חיוב גמור ל

פיטום הקטורת שווה באנשים ונשים כאחד. והוסיף מרן שליט"א ואמר ש"מעלת 

 אמירת פיטום הקטורת שייכת בכלל ישראל".  

והנה כידוע את הקטורת רכשו מתרומת הלשכה, מכספי מחצית השקל, עי' 

קל, אם כן לכאו' נשים רמב"ם פ"ד משקלים. והרי נשים אינן חייבות במחצית הש

פטורות מאמירת פרשת הקטורת. ]ואגב: מצינו בשו"ת הגרע"א )קמא ט'( שכתב 

לדון לפי הא דקי"ל דנשים פטורות ממחה"ש ממילא יהיו פטורות מתפילת מוסף, 

שהרי השקלים ניתנו לצורך קרבנות ציבור, ומכיון שנשים פטורות ממחה"ש 

שו"ה יהיו פטורות ג"כ מתפילות מוספין בהכרח אין להן חלק ונחלה בקרב"צ, ומ

שנתקנו כנגד קרבנות. והתקשתי טובא בזה, ]והגרב"ש דויטש שליט"א הראני 

שבמקראי קודש עמד בזה, עי"ש[ דהרי לדעת הפסיקתא וסיעתו מצות מחה"ש 
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מוטלת רק לבני כ' ומעלה. ולפי"ד הגרעק"א נמצא דעד גיל כ' יהיו פטורים 

יהיו בתורת קרבנות ציבור, וצ"ע. ]וכעין זה הקשו בשו"ת מתפילות מוספין, ואף לא 

עמודי אור )סימן ז'( ובשו"ת באר יצחק )או"ח סימן כ'( דלפי"ד רע"א לכהנים ולוים 

שאינם חייבים במחה"ש )לחד מד"א בערכין ד'( לית חלק בקרב"צ ובתפילות 

ואכן כהנים  מוספין, ועיין בספר ברכת כהן שהביא דבשו"ת גינת ורדים כ' דאין ה"נ

 ולווים פטורים מקרב"צ, וכ"ד מהר"ם חביב ז"ל[.

ואולם מכל מקום מעלת אמירת פיטום הקטורת, עליה הרחיב הזוהר הקדוש, 

שווה היא באנשים ובנשים כאחד, וזוהי כוונת מרן הגר"ח שליט"א )ומרן שליט"א 

 ראה הדברים הנ"ל השבוע, והוטבו בעיניו(. ועי' לקמן.

ע בברכי יוסף )או"ח סימן קלב( כתב: "יש מדקדקים שכשאומרים והנה החיד"א זי"

פטום הקטורת בסדר הזמירות, אומרים "אתה הוא ה' אלוהינו שהקטירו" וכו', אך 

בסוף  תפילת השחר אחר שאומרים "קוה", מתחילים "ויאמר ה' אל משה קח לך 

ממש על סמים" וכו', וטעמן כי אחר פרשת התמיד בבקר ובערב מכוונים לקטורת 

דרך "ונשלמה פרים שפתנו", אך אחר תפלת השחר אמירת פטום הקטורת הוא 

משום שמירה, ולכן אין אומרים הקדמת "אתה הוא ה' אלוקינו" וכו', דעתה אינה 

בשביל מצות הקטרת קטורת. וכבר נודע כי עצום ונורא הוא שבח המגיע למכוין 

 , עכ"ל.באמירת פטום הקטורת כמו שהאריכו מאד בספר הזהר"

ולכאו' לפי הנ"ל נמצא שבעוד שנשים שייכות באמירת פרשת הקטורת הנאמרת 

בסוף התפילה, הנועדה לשמירה והצלה, כד' הברכ"י, הרי שאינן צריכות לומר את 

פרשת הקטורת שבסדר הקרבנות שלפני התפילה, כיון שסדר זה ניתקן בגדר 

נן חייבות במחצית השקל "ונשלמה פרים שפתינו", וזה לא שייך בנשים, אשר אי

 וממילא אינן שייכות בהקטרת הקטורת.

ולולי דמיסתפינא היה נראה לומר בזה דהגדרת קרבנות ציבור אין פי' שיהיו 

מחלק כאו"א מהציבור, אלא דהוא חיוב המוטל על הציבור לדאוג לממון להקרבת 

קטן  קרבנות אלו. שהרי גם באופן שלכאו"א יהיה חלק בכל קרב"צ, יהיה חלקו
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ופחות משו"פ. ולפי"ז בני כ' שאינם נותנים מחה"ש, סו"ס אינם מופקעים מתורת 

קרב"צ. אמנם נשים שלעולם לא יתחייבו לדאוג לממון קרב"צ, שהרי לא חייבים 

מחה"ש לעולם, מוכח שאינם בתורת קרב"צ, ויש לפלפל בזה. שו"ר שכ"כ הגרב"ש 

רבן תודה בעינן שכל הציבור דויטש שליט"א בספר ברכת כהן דנראה דרק גבי ק

 ישתתף בו ממש וכ"נ ממנחות ס"ה ומכתבי הגרי"ז מנחות נ"ב, עיש"ע.

והנה בס' שער המלך הקשה לדעת הר"מ דחיוב מחה"ש מוטל מגיל י"ג, דמבואר 

בשקלים )פ"א מ"ה( דנשים וקטנים אם נתנו מקבלים מהם. והרע"ב כתב דודאי 

דאי לאו הכי קרב"צ קרב משל יחיד,  דמיירי באופן שמסרום הקטנים להציבור,

והאיך מהני הקנאת קטן. ובאחרונים )קצוה"ח רל"ה ד' ובאבני מילואים כ"ח סקל"ג 

ובמנ"ח מצוה ק"ה( האריכו למעניתם בזה. ולפי מש"כ הדברים מחוורים, דא"נ 

דקרב"צ ענינם קרבנות שהציבור דואג לממון הקרבתם, למעט קרבן תודה, ואחד 

ובת הציבור כולו. אזי אפ"ל דנטלו הממון מהקטנים והשתמשו יכול להקדיש לט

 בהם לשאר הקרבנות למעט קרבן תודה, מבלי צורך למוסרם לציבור.

ואמנם נראה דהמעיין בסוגיה דחטאת שמתה בעליה בהוריות ו' א' משמע לכאו' 

שחטאת זו מובאת ע"י הציבור כולו, דאמרינן בגמ' דאמר רחמנא דשעיר ראש 

מתרומת הלשכה והא מייתי להו מישראל והנך דפיישי היכי מתו. חודש יבוא 

ומוכח לכאו' דאילולי האי דינא דאין לדין חטאת שמתה בעליה בציבור, אזי 

כשמת אחד מהציבור לא יוקרב שעיר ר"ח כשם שאם מת היחיד לא מקריבין 

י יש קרבנו. וא"נ דאי"ז כי אם חובת הציבור פשוט שאין לדין זה, וצ"ע. ואמנם אכת

לבאר דאה"נ והציבור אינם מתחלקים בממון הקרבן, וכנ"ל, ורק זה שהציבור חייב 

לדאוג להקרבתו ממילא חובת הציבור עושאתם לבעלי הקרבן בפועל. ויש לפלפל 

 בזה.
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צ "ומורב , א"י צברי שליט"ג ר"הרה/  ויצבור יוסף

 שלחן מלכים ועוד, ס ויען יוסף"בעיר אלעד ומח

 אבירם לנשבע לשקרהקשר בין דתן ו

ם ֶסן ַתָןפּו סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנַׁשים ָהְרָׁשַעים ָהֵאֶלה ְוַאל ַתְגעּו ְבָכל ֲאֶׁשר ָלהֶ 

 ) טז, כו( ְבָכל ַחֹטאָתם.

איתא, דהרוצה להישבע אומרים זה לזה: "סורו  נא מעל  )שבועות לט.(בגמרא 

 אהלי האנשים הרשעים האלה" וגו'. 

ש להבין, מה שייכות יש בין הרוצה להישבע לבין פסוק זה, הנאמר במחלוקתו וי

 של קורח. 

קורח, כי החשש של משה להרחיק את  שתזה למדנו במדרש בפר וקת. הנה מפס

הכלל של  "אוי  ל פיהעם ממקום מושבם של עדת קורח, היה מחשש שיפגעו, ע

בועה, כפי שמצינו כמה לרשע ואוי לשכנו". ודבר זה עצמו שייך גם לענין הש

 .  ת דיןטעמים, מדוע אף המשביע נכלל בחומרת השבועה ואיסוריה הנערך בבי

זה על  וקלומר פסבה שהובא  רא הנ"להנה בגמ - א. לא דקדק במסירת ממונו

בעצמה: בשלמא ההוא דקא משתבע, קאי  ראהגמשואלת הבא להישבע, 

, ותירצה [קוראים לו רשע]אמאי באיסורא, אלא ההוא דקא משבע ליה, אמאי? 

: ומשני, ההוא מבעי ליה לכדתניא: שבועת ה' תהיה בין שניהם, מלמד ראהגמ

רש"י שהוא מטעם ששניהם נענשים בה, שלא ירש שחלה שבועה על שניהם, ופ

 דקדק למסור ממונו ביד נאמן ובאו לידי חילול ה'. 

באר, כי אמירה זו  הוסיף ל )חושן משפט סימן פז(והדרישה  - ב. לא ויתר לחבירו

אינה מכוונת דווקא כף לפי האדם הרוצה להישבע, אלא כלפי בעל דינו, שהיה 

 עקשן בממונו ולא ויתר לו עד שישבע. 

על הרמב"ם, )הרדב"ז  - לבטלה ם שמיםג. נתן לו ללא עדים, או גרם להוציא ש

יסור מוסיף טעם נוסף, אמאי גם המשביע נכלל בכלל א (שבועות פי"א הי"ח כותהל
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: "אמר הריני נשבע, העומדים שם אומרים: סורו נא מעל אהלי ה לשונוהשבועה, וז

האנשים כו'. שגם על המשביע יש צד עונש, ממה נפשך, אם נשבע לשקר, הוא 

, ואם נשבע על אמת, הוא סיבה להוציא שם שנשא ונתן עמו בלא סהדיהיה סיבה, 

ת ה' תהיה בין שניהם מלמד לבטלה, שלא דקדק יפה בחשבונו וזהו שאמרו שבוע

. הרי ב' טעמים נוספים לתביעה שיש ד כאן לשונוע .שהשבועה חלה על שניהם"

 . פות[בשם התוס הות מיימוניותודבריו הם תמצית דברי ההג]על המשביע. 

מהדורה )עוד ביאר בשו"ת שואל ומשיב  – ד. לפני הדין שניהם בגדר רשעים

בעלי הדין נקראים כאן בשם "רשעים", הוא , כי הטעם ש(כג מןא סילק רביעאה ח

: ע"כ ה לשונובהתאם ללשון המשנה, שטרם פסק הדין יהיו בעיני הדיין כרשעים, וז

האנשים הרשעים הוא משום ]אהלי[ נראה דבאמת לענין מה דאמרו סורו נא מעל 

 ית דיןחלה בין שניהם והיינו על זה או על זה ולזה צריך קרא והב הדהשבוע

שלא נודע את מי האמת  ל זמןשכרו נא מעל אהלי האנשים הרשעים אומרים סו

 . ד כאן לשונובאבות יהיו בעיניך כרשעים" ע ו שכתבווכמ שניהם נקראים רשעים

מלבד  התביעות שיש על המשביע שנתבארו כאן, שלפיכך נקרא בשם "רשע", 

עוד יש להביא את הטעמים לכך שהנשבע נקרא כאן רשע, אף אם הדין עמו 

 נשבע על אמת.  ו

ביאר, כי יש טענה על הנשבע מעצם  (חו"מ סי' פז)הלבוש  – א. הוצרך להישבע

: "ששניהם נקראו רשעים התובע כמו הנתבע וכו', ה לשונוזה שהוצרך להישבע, וז

וכל שכן אם הנשבע נשבע באמת שיש עונש השבועה על התובע המשביעו חנם, 

 . ד כאןע ."בעוהנשבע יש עליו חומר שבועה שהוצרך ליש

כמו שנענש שמבאר  )שו"ת חושן משפט סי' צ(החתם סופר  –ב. היה לו לפשר 

כן נענש הנתבע כמו שהיה לו לפשר עם הנשבע ולא לתת לו לישבע, על המשביע 

שהיה לו להשוות עם התובע ולהפסיד משלו ולא לישבע אפילו באמת, ואם לא 

 , בצדק נקראים שניהם רשעים.ןעשה כ
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פרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, חקירה ב

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 ירושה בשררה

 " )יז, כג(ְׁשֵקַדים ַוַיְגֹמל ַציץ ַוָיֵצץ ֶפַרח ַוֹיֵצא ֵלַוי ְלֵבית ַאֲהֹרן ַמֵטה ָסַרח ְוַהֵמה

בן מלך המולך תחת אביו, האם ירושתו הוא ביש לחקור "בירושת שררה" וכגון 

ל דיני ירושה. או שירושת השררה הוא דין חדש ש"בן קם תחת אביו", ולפ"ז ככ

    יהיה שייך בו  ירושה אף מחיים.

" ובמדרש 'ה קהל על תתנשאו ומדועטענתו של קרח אל משה רבינו היתה "

 הוא ברוך הקדוש צוה ולא, גדול כהן עשית אחיך ולאהרן, מלך אתהאגדה נאמר: "

כשפרח מטה אהרן היתה  ".שתרצה מי לכל השרר נותן אתה מדעתך אלא

 רמב"ם )מלכיםראה ו. גההוכחה שהכהונה שניתנה לאהרן ובניו היתה מאת ה'

 הוא ומקורו עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה המינויין שבישראל ה"ז( וז"ל "וכל פ"א

 כל ישראל בקרב ת"ל תחתיהן עומדין שבניהן ישראל פרנסי לכל מן הספרי "מניין

 . דתחתיו" עומד בנו ישראל בקרב שהוא

דין ירושה בשררה חלוק מדין שכתב לחדש )יו"ד שפב ס"ק פו( ובשו"ת אבנ"ז 

אלא לאחר מיתה, אמנם דין  ה חלה הירושהשאר ירושות אינשבשאר ירושות, 

 פרשת רבה מדרש )ויקראהוכחתו היא מן האף מחיים.  שייך הואירושה בשררה 

ושם דרשו   אביהם אהרן פני על ואיתמר אלעזר כהןוי (סימן יא כ פרשה מות אחרי

 באהרן טומאה "אירעאמרו שם,  אף בחיי אהרן אביהם ולכךה נאמר שכהונה זו

הוא איתמר". הרי  מבואר שדין ירושה בשררה  שמש באלעזר אירע אלעזר שמש

אביו מצורע ושימש  נעשהאף מחייים. ושם הביא עוד ראיה, מיותם  בן עוזיה  ש

 . למרות שלא מצינו שנמשח למלך כמלך בחיי אביו יותם בנו

                                                
 בגדיו את אהרן את משה )כ כח(: "ויפשטהלכה למעשה שהכהונה שייכת לאהרן נעשתה בפרשת חקת ושם נאמר ג

 בנו". והיינו שנכנס אלעזר במקום אביו להיות כהן גדול. אלעזר את אתם וילבש
 .אביו את יורש ג"כה של שבנו מפסוק למדו ושם(: א עג יומא' )מגמ הוא עוד מקור לירושה ד
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: (סעיף כה נג או"ח סי' בשו"עהובא  רשב"א וראה עוד בשו"ת הרשב"א )תשובת

 בנו קול איןן לבש פי על ולפרקים, אף לסייע בנו למנות ורוצה שהזקין וז"ל ש"צ

 ןיכולי הצבור ואין אדם לכל קודם דברים, בנו בשאר מקומו ממלא כקולו, אםרב ע

 בידו. ומבואר אף כאן דבשררה שייך דין ירושה מחיים ולכך בנו לכל אדם.  למחות

 שאינו אלאשחלוק דין ירושה  דבר זה ובספר עמק ברכה )דין מינוי ש"ץ( ביאר

 בן את אביוירושת ש"איש כי ימות ובן אין לו", והיינו  נאמרם ששלאחר מיתה 

 מן הפסוק ן  ירושה בשררה נלמד. אמנם דיכשאב מת בנו יורשו תלויה היא במיתה

ש"הוא  ", והיינו שבשררה הוא דיןובניו בקרב הארץ "למען יאריך על ממלכתו הוא

ובניו" היינו שבנו כבר עתה הוא כבר זוכה במלוכה ולכך שייך לירש את השררה 

 . כבר מחיים

שלולי  אמרו בגמ' )הוריות יא ב(ש ,וראיה לכך הביא ממשיחת שלמה המלך

 מלכותו של שלמה לא היה צורך למשוח את שלמה למלכות, ולפ"ז הערעור על

היה שלמה נעשה למלך אף בלא משיחה אף שאביו דוד קיים, והוא לפי שקם 

  במקום אביו וירש מלכותו אף מחיים.

שמת שוב כשיש לאדם  ממון זכותשיסוד דין ירושה הוא שונראה עומק יסוד זה, 

והוא נקרא  יו בדבר ומכניסה לרשותועוברת זכותו לבנו שמקבל את זכות אב

. אמנם נראה דירושת שררה וכגון מלכות  וכדומה שנאמר בה "הוא ובניו ירושה

כל שיש מלך שוב חל בבנו ובנו שלו עד סוף דין מלכות שבקרב הארץ". גדר הדבר 

, אלא מ"מ כל שיש מלך קיים שוב לא שייך כבר עכשיו ושררה בכל יוצאי חלציו

העבירו ונמצא דכשמת המלך אין חל דין ירושה ש ,ל  הבן בפועלמלכותו שבפועל 

שנעשים מלכים במקום  יוצאי חלציו כבר חל בהם דין מלךשאלא  ,כוחואת 

  . אביהם

 זה הרי המלך שמושחין פ"א ה"ז וז"ל: "מאחר ומדוקדק כן בלשון הרמב"ם מלכים

שוב חלה "זכיה" כל שנמשך המלך שעולם".הרי דמבואר בלשונו  עד ולבניו לו זוכה

והנה בשו"ע )חו"מ רעו ו( נפסק שבדבר שהוא רק טובת הנאה  אף לבניו עד עולם.
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מצינו  שהריאו דבר שאין בו ממש אין בו דין ירושה. והק' המהרי"ק )שורש קסא( 

דין ירושה בשררה ושם הא דבר שאין בו ממש ומ"מ שייך בו דין ירושה. וכתב שיש 

דין שררה יסודו שן בו ממש. והשתא לדברינו יבואר לחלק בין שררה לבין דבר שאי

אינו העברת זכויות בין אב ליוצאי חלציו, אלא כל שחל באב דין שררה שוב חל 

א"א להעביר נתחדש שממילא ביוצאי חלציו עד סוף כל הדורות. ומעתה כל מה ש

ליורשים דבר שאין בו ממש אינו אלא בדבר שהוא זכות ממון ולכך דבר שאינו 

כל שזכה  כח האב אלאא"א להעבירו. אמנם בירושת שררה שאינו העברת ממש 

 האב שוב ממילא זכה הבן ודו"ק. 

 ירש הבן זכות אביו ברבנות ורוב בני העיר מתנגדים לו  

 בשררת הרבנות נחלקו הפוסקים האם אף בה נאמרה דין ירושה, דעת והנה 

בדבר שאינו אלא שלטון  כל דין שררה אינו אלאועוד, ש )או"ח תשובה יב( החת"ס

מנם בדבר שהוא של קדושה אין בזה דין ירושה כלל מדינא א ושררה וכגון מלך

אכן דעת הרבה מן הפוסקים )שו"ת אבנ"ז יו"ד שיב אות כ אלא ממנהג בלבד. 

ואילך(, הנ"ל שאף בשררת הרבנות נאמר בה דין ירושה, וכתב לחדש שאף אם יש 

לא קבלוהו עליו רוב מנין ובנין של בני העיר, דין ירשה בשררת הרבנות מ"מ כל ש

. ולכאורה אם דין שררה הוא מדין ירושה הרי זכה בה השוב אין יורש שררת אביו

ומדוע זקוק הוא לאישורם של בני העיר. אכן אחר המתבאר שדין ירושת שררה 

אינה כדין ירושת ממון אלא הוא מדין חדש שבן קם תחת אביו שוב נתחדש בדין 

 רא שכל שאין רוב בני העיר מרוצים הימנו שוב לא קם תחת אביו.  זה חומ

 

                                                
ויש שכתבו הטעם בזה שלפי שדין שררה הוא מדין הוא ובניו בקרב ישראל, שהוא עד כמה שהוא "בקרב ישראל",  ה

 ולכך כל  שיש מחלוקת בטלה השררה.
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 פה / זלמן פישר-טעמי המקרא והתורה שבעל

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(

 קטן-ת הטעמים מונח זקףמחלוקות קרח, תבני

 יְ֥נֵ ּב ֶלתֶּ֖פ-ֶןּב ןֹ֥וְוא בֱ֛אַליאָ  יְ֧נֵ ּב ֝םַוֲאַבירָ  ןְ֨וָדתָ  ֑יֵלוַ -ֶןּב תֳ֖קהָ -ֶןּב ֥רַיְצהָ -ֶןּב ַרח֔קֹ  ֣חַּקַּיוַ 

 )טז, א( ן.ֵבּֽוְרא

קטן, לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי -טעמיו: מונח זקף –ַרח ֔קֹ  חַּ֢קִּּיוַ 

-קטן, וזקף-מר כי מונח בתפקיד רבוי על טעם זקףהמקרא לתורה שבע"פ, מוצע לו

 קטן משמש בתפקיד שתיים. 

לפי הנחה זו נראה להציע, כי שתיים כאן מלמד על מחלוקת שיש בה שני צדדים, 

כאשר לפחות צד אחד חולק על הצד האחר. כפירוש רש"י )ע"פ מדרש תנחומא( 

כהונה', וזהו 'לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על ה

 שתרגם אונקלוס "ואתפלג", נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת.

 .ווטעם מונח ילמדנו אפוא על רבוי מחלוקות, ואכמ"ל

 .בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221לתגובות:  

                                                
 – ֢חמונ; להגביל –ותפקידם קיסר נקראים פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ ו

=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי

 א֧קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; דרג –א = טרחא ֖טפח א֤מרכ; מתפשט רבוי, משמעות שנוי – ֖אטרח

 ֤אמרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤מרכ; יהלפרט שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

 – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח

 ן֔קט-זקף; 1, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘שנחלק, השלם והחלק נדרשים; זרקא סדור

=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 –

=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – ֝אואזל א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג

 דרוש – ֡רפז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; המחיצ, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק
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 , מח"ס לב המועדיםלב המועדים / הרב יהודה לב

 ראש חודש שחל בשבת

כבשאר שבתות השנה, אלא שמוסיפים בשמו"ע "יעלה ויבוא"  סדר התפילות

 ואחרי תפילת בשחרית אומרים את ההלל, ובמוסף אומרים "אתה יצרת".

 מוספי ראש חודש ושבת

 בראש חודש מוסיפים פסוקי דמוסף ר"ח אצל פרשת התמיד

ודש, וביו"ט אין מוסיפים פסוקים של יו"ט לפי : כדי לפרסם שהוא ראש חוהטעם

 שיו"ט אין צריך פרסום. 

 "יעלה ויבוא"

 הטעם שאין מזכירים את שבת ב"יעלה ויבוא" 

 )לבוש תכה א, משנ"ב שם ס"ק א(. לפי שהזכירו בברכה רביעית

: לפי שעיקר "יעלה ויבוא" לא נתיסד אלא על הזכירה של ישראל לפני טעם אחר

זיכרון אלא בראש חודש ויו"ט כדכתיב )במדבר י( "וביום שמחתכם ה' ואין שייך 

ובראשי חודשיכם והיו לכם לזכרון" ולא הוזכר שבת באותה פרשה לפיכך אין 

צריכים להזכיר שבת במקום שעיקרו משום זיכרון שהוא ר"ח )לבוש תפז  א, 

 משנ"ב שם ס"ק טו(.

 קריאת התורה

ה קרואים מפרשת השבוע, ובספר מוצאים שני  ספרים בראשון קוראים שבע

טו( "וביום  -השני עולה המפטיר, וקוראים בו קריאת ראש חודש  )במדבר כח ט 

 השבת.. ובראשי חדשיכם" עד סוף הפרשה )שו"ע תכה א(.

מפני טורח  הטעם שמוציאים ב' ספרים ולא קוראים את שתי הקריאות בספר אחד

שיגללו את הספר )רמב"ם תפילה הציבור, דהיינו שהציבור לא יעמוד ויחכה עד 

 פרק יב הלכה יג(.
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הטעם שמתחילים "וביום השבת" אע"פ שבשאר שבתות השנה אין קוראים פרשת 

: משום שהטעם שאין מפטירים בשבת הוא משום שאין בה אלא "וביום השבת"

שני פסוקים ואין פוחתים משלושה פסוקים, משא"כ שבת ראש חודש כיון 

כם" קוראים גם "וביום השבת" שכתובים סמוך להם שקוראים "ובראשי חדשי

 )לבוש רפג ה(.

 הפטרה וברכותיה

 הפטרת ראש חודש דוחה את הפטרה של פרשת שבוע

כד( "השמים כיסאי" )שו"ע תכה  -מפטירים )ישעיה סו א  -הפטרת ראש חודש 

: משום שמוזכר בו מעין ראש חודש דכתיב )פסוק כג( "והיה מידי חודש והטעםא(, 

 ודשו" )לבוש תכה, משנ"ב תכה ד(.בח

: והטעם:  חוזרים על הפסוק )שם כג( "והיה מידי חודש בחודשו", סיום ההפטרה

כדי לסיים בדבר טוב ואילו הפסוק הקודם מדבר על עונש הרשעים )שבלי הלקט 

 סימן קעט(.

כדרב גידל  והטעם:, אין מזכירים ראש חודש בברכות ההפטרה -בברכות הפטרה 

שבת כב, א( שאלמלא שבת אין נביא בראש חודש )שו"ע רפד ב, משנ"ב אמר רב )

לפי שקדושת ראש חודש קלה יותר מקדושת שבת ובטילה  טעם אחר:שם ס"ק ב(. 

 לגבי קדושת שבת )לבוש תרכב א(.

מפטרים )שמואל א כ יח( "במחר חודש"   ראש חודש שחל להיות באחד בשבת

 )שו"ע תכה ב(

מפטירים "השמים כיסאי" ולא "מחר חודש",  וןראש חודש שחל בשבת וראש

 כדי שלא יבואה לזלזל ביום ראשון של ראש חודש )לבוש תכה(. והטעם:

 תפילת מוסף

: לפי שדינו שבכל יום אילו היה , והטעםאין אומרים אב הרחמיםאב הרחמים: 

  יום חול לא היו אומרים תחנון אין אומרים אב הרחמים )שו"ע רפז אות ז(.
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ראש חודש שחל בשבת כולל במוסף בברכה רביעית "אתה יצרת"   צרת":"אתה י

 שבת ור"ח וחותם "מקדש השבת וישראל וראשי חודשים" )לבוש תכה ד(.

לפי שבתפילת מוסף לא  הטעם שמניחים מוסף של שבת ואומרים "אתה יצרתה":

 כדי לפרסם שהוא ראש חודש )כנה"ג בהג"ט(. ועודמוזכר בה ראש חודש, 

הטעם שחותם כך והא קי"ל שאין  -השבת וישראל וראשי חדשים" "מקדש 

חותמים בשנים לפי שאין לעשות מצוות חבילות חבילות מפני שנראה עליו 

 כמשאוי

לפי שהכל קדושה אחת, ביאור מקדש השבת שהשבת מקודשת ועומדת מפיו 

יתברך, וע"י שהוא יברך מקדש השבת קדש את ישראל דכתיב "אות היא ביני 

כם לדעת כי אני ה' מקדשכם" הרי שע"י אות השבת ישראל הם מקודשים ובינ

ואחר כך מקדש החודשים כלומר על ידי ישראל הוא מקדש את הראשי חודשים 

 לפי שב"ד מקדשים החודשים )לבוש תכה א(.

בסידור רב עמרם מובא לומר זאת,  - וקרבן היום כאמור" אמירת "זה קרבן היום

 דכלפי שמיא גליא והוי הפסק )תכה ס"ק יד(. כתב שלא לאומרוובמשנ"ב 

כי כבר הזכיר קדושת היום  אין במוסף זכירת יעלה ויבוא, והטעם: -"יעלה ויבוא" 

 בברכה אמצעית )פתוחי חותם על אבן השהם רח תרב(.

שיר של יום הוא "ברכי נפשי" ככל ר"ח )לוח א"י, מעשה רב קנז(,  שיר של יום:

ע"פ שתדיר ואינו תדיר תדיר קודם, כדי לפרסם א והטעם שדוחה שיר של שבת

נהגו לומר גם מזמור של שבת וגם נוסח ספרד שהוא ראש חודש )סוכה נד, ב(, 

 .מזמור של ראש חודש

 סעודת ראש חודש

 א( -מצווה להרבות בסעודת ראש חודש )טור שו"ע תיט

ראש חודש שחל בשבת יש להוסיף מאכל נוסף בשביל שמחת ראש חודש )של"ה 

 יני ראש חודש, משנ"ב תיט ס"ק ב(.ד
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 תפילת מנחה

לפי שכל יום שאם היה חול לא היו אומרים בשבת אין אומרים "צדקתך" והטעם: 

בו תחנון אין אומרים בו "צדקתך" בשבת )לבוש תרפד ב(. לפי שהוא צדוק הדין 

 ]על מיתת משה רבינו ע"ה בשבת במנחה[ והלל הוא שמחה

 סעודה שלישית

אכל כזית קודם שקיעת החמה אומר רצה ויעלה  - ודם השקיעהאכילת כזית ק

: כיון שהתחיל את הסעודה קודם והטעםויבוא אפילו אם סיים אכילתו בלילה, 

 השקיעה )שו"ע קפח משנ"ב שם ס"ק ו, משנ"ב תכד ס"ק ב(.

 ברכת המזון

לפי שרצה והטעם שרצה קודם ליעלה ויבוא:  אחרי "רצה" מוסיפים "יעלה ויבוא"

 ר שנאמר בכל שבת, ותדיר ואינו תדיר תדיר קודם.תדי

 לפי שכבר הזכירו ברצה )לבוש תכה א(. הטעם שאין מזכיר שבת ביעלה ויבוא

בברכת המזון מוסיפים "הרחמן הוא יחדש עלינו את  -"הרחמן הוא יחדש עלינו" 

החודש הזה לטובה ולברכה". ואין מזכיר בו שבת לפי שכבר הזכירו ברצה )לבוש 

 .תכו(

 שכח "יעלה ויבוא" אין מחזירים אותו.

והטעם ששכח "יעלה ויבוא" בר"ח בברכת המזון אינו חוזר וכשכח בשמו"ע חוזר. 

לפי שתפילה חובה על כל איש להתפלל ואי אפשר לו שלא יתפלל משא"כ ברכת 

המזון אינו חובה לפי שאפשר לו לאכול מזונות או פירות ולכן אינו חיוב לומר 

 משנ"ב תכד ס"ק א(.ואינו חוזר )
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו' 

 תשובתם של בני קרח בגיהינום  –"משה אמת ותורתו אמת" 

. )טז, ְך ַהָקָהלַוֵיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחַיים ְׁשֹאָלה ַוְתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוֹיאְבדּו ַמתוֹ 

 ג(ל

הגמרא )ב"ב עד( מביאה שסיפר רבה בר בר חנה שסוחר ישמעאלי הראה לו את 

מקום בו נבלעו קרח ועדתו, וראה עשן יוצא מהבקע והישמעאלי הניח על חרב 

גיזת צמר רטובה במים ונעץ אותה בעומק אותו חריץ והוציא אותה חרוכה, דהיינו 

 שהצמר לא נשרף.

טה אוזנך, ושמע שהם אומרים משה וממשיכה הגמרא שאמר לו הישמעאלי: ה

אמת ותורתו אמת, ומכך ששמע אותם אומרים מוכיח הרשב"ם שהם עדיין חיים 

בגיהינום, וסיפר לו הישמעאלי שבכל ל' יום הגיהינום הופך אותם כמו בשר 

 בקלחת ואומרים "משה אמת ותורתו אמת".

ורתו והנה משמע שדווקא אז כשהם מתהפכים אז הם אומרים "משה אמת ות

אינם שבים  םאמת"?? וכי למה רק אז ולא כל השלושים יום? ואולי בשערי גיהינו

אבל בשיא הגיהינום הם שבים בתשובה, וצריך להבין מכח מה ובזכות מה הם 

 שבים בתשובה בעומקה של גיהינום??  

 שלושים יום לעקירת הרע

ם וכלפיהם וראיתי בספר בית הלוי, כתב, שעדת קרח מתנתקים בגיהינום מעוונ

אין הגיהינום כנקמה עי"ש באריכות, ומבאר עוד על פי הזוה"ק שחום הגיהנום 

הוא מחמימות חטאי בני האדם, והיות ואנשים רשעים גם כשהם מתעוררים לחזור 

בתשובה הם אינם מחזיקים רצף של שלושים יום אלא נופלים באמצע או קרוב 

באמת, ולכן כל שלושים יום  לשלושים, זה מוכיח שהם לא עקרו את הרע מתוכם

מתעוררת ומתחדשת עוצמת הגיהנום, והוסיף שעל כן יש את חודש אלול שלושים 

 יום לפני יום הדין בכדי לעקור את הרע מתוכנו.
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אמנם התקשתי בתירוצו, שאם אכן הרשעים אינם מצליחים להשלים שלושים 

ינום, הרי הם לא יום בתשובה, למה נבחר דווקא יום השלושים כיום התגברות הגה

השלימו לשלושים ואם כן אולי יום העשרים ותשעה צריך להיות היום שנבחר 

 להתגברות הגיהינום? 

אלו שממש השלימו את שלושים הימים בקדושה וברגע האחרון הם נופלים, הם 

הוכיחו את כוחם לטוב, והיה להם להשתמש ולהתגבר עוד קצת ולהשלים 

 רע.שלושים יום ולשנות את טבעם ה
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 שבת ראש חודש תמו"ז

ידוע ומפורסם מה שאמרו דורשי רשומות אשר הראשי תיבות של שם החודש 

תמו"ז הוא ז'מני ת'שובה מ'משמשין ו'באין. ועוד אמרו אשר הוא ראשי תיבות 

ה! והענין צריך ביאור מהו באמת השייכות בין ז'ריזין מ'קדימין ו'עושין ת'שוב

 פנימיות החודש וענין התשובה?

לאחרונה עלה בחלקי בס"ד רמז נפלא מדברי חז"ל אשר עבודת התשובה מתחיל 

כבר מחודש תמוז! הנה בפרשת כי תצא בפרשת יפת תואר דרשו חז"ל )בזוה"ק( 

והוא " -הקדוש שם שהכוונה לענין התשובה, ונעתיק הדברים מדברי האור החיים 

, פירוש שקנתה משבייתה במקום טמא, וזה והסירה את שמלת שביה מעליהאומרו 

י ישראל ברוך קיהיה על מירוק החטאים, ודרכי התשובה, והכנת הדעת, מול אל

הוא ויבחר מקום מושב לה בית המיוחד לישראל שהוא "בית המדרש", והוא 

לה באביה ואמה, ועל פרידתה ותתודה בבכי על אשר מע וישבה בביתךאומרו 

ירח ימים היא כנסת ישראל )ברכות לה:(,  אמהזה הקדוש ברוך הוא  אביהמהם, 

", זה שיעור המספיק לשב, או ירמוז, לחודש המיוחד לתשובה שהוא חודש אלול

 עכ"ל.

לדעת  "ירח ימיםוהנה מצינו בגמ' יבמות מח: מחלוקת תנאים מהו השיעור של "

. והנה לאור דברי תשעים יום היינור"ש בן אלעזר  יום, ולדעתהתנא קמא היינו ל' 

חז"ל אשר השלשים יום הולכים על חודש אלול, הרי היינו למ"ד ל' יום, אולם 

למ"ד תשעים יום י"ל שמקדימים לזה עוד ששים יום לפני חודש אלול והיינו ראש 

 חודש תמוז!

בינויחיאל אשר דברי הטור בהלכות ראש חודש ידועים מה שמביא מאחיו ר

השתים עשרה חדשים מכוונים כנגד השתים עשרה שבטים. והנה לדעת האריז"ל 

והגר"א אשר סדר השבטים בזה היינו כפי סדר הדגלים, נמצינו למדים כי חדשים 

תמוז אב אלול, שייכים לדגל מחנה ראובן, שכלול בה ראובן )תמוז( שמעון )אב( 
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י' ועוד מקומות( אשר ראובן שייך לענין וגד )אלול(. ומפורש במדרש )במד"ר ב' 

 התשובה!

ואולי יש להציע בקצירת האומר. הבני יששכר מביא מהאריז"ל אשר החדשים 

תמוז ואב שייכים לעינים. תמוז עין ימין ואב עין שמאל. ע"ש דברים נפלאים בזה. 

נו עין ימין הוא לראות בטוב. ויש להוסיף כי החודש הרביעי )תמוז( שייך למשה רבי

ומפורש בגמ' נדרים לח.  -)רועה רביעי מהז' רועים כמבואר בקדושת לוי פ' תצוה( 

הוא יבורך" נאמר על משה רבינו. )ואכמ"ל אבל שבעה עשר  טוב עיןאשר הפסוק "

שבעה עשר היינו  -אותיות פורחות באויר  -בתמוז היינו הזמן של שבירת הלוחות 

ת מתורתיך, ויש לרמז כי חודש תמוז או-ואביטה נפל עיניגל  -בגמטרי' "טוב" 

 " ודו"ק(. מתו ז'עושה המילים " 

 הכרת גדלות האדם

ראשית דרכי התשובה המבואר בספר שערי העבודה המיוחס לרבינו יונה הוא 

בהכרת בגדלות האדם. לא יספיקו במילים להעמיק ולהאריך אודות גודל נשמת 

רי האור החיים הק' מיד ובפרט ובמיוחד כמפורש בפרשת השבוע בדב -ישראל 

 ע"ש! -ל אלקי הרוחות לכל בשר" -אחרי שלישי עה"פ "א

ורק אחר שמבינים גודל השפעת האדם וכוחו לקיים מקרא שכתוב "תנו עוז 

 -לאלקים!" כביכול וכפשוטו, כפי רצונו הטוב שייסד כן בעצם מהות בריאת האדם 

ח"כ להתבונן כפי בידינו א -אשר אתעורתא דלעילא תליא בהתערותא דלתתא 

 גודל כוחינו, האיך היינו יכולים לעשות היפך רצונו יתברך רח"ל.

אשר חוץ מהעבודה  -ולכן החודש הזה המושרש בעין הימין לראות בטוב 

בגודל  -הפשוטה לראות בטובת ובמעלת חבירינו, אבל ג"כ לראות בטובת עצמינו 

עבודת התשובה לפני קדושת נשמתינו וכוחנו הבלי משוער, וזאת הוא התחלת 

שנוכל להיות "ובכתה את אביה ואמה" צריכים להכיר מהו "אביה ואמה" החלק 

אלוק ממעל הנמצא בנו, וגדול נשמת כנסת ישראל וכוחה הנפלאה! א"מ החזרינו 

 בתשובה שלימה לפניך, אכי"ר!
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח שאלות

 טבילת כלים של אחר לענין ברכה

בזמן שטבלתי כלים, ביקש ממני מישהו שאטבול את הכלים שלו. האם צריך 

 לברך שוב?

הכלים שלך, לא צריך לברך משום שספק תשובה: אם עדיין לא סיימת לטבול את 

סיימת לטבול את  אםברכות להקל ]ולכן יותר טוב שיטבול מי שיכול לברך[. 

 .זהכלים שלך, צריך לברך

]יישר כח לחברותא מורה הוראה הרה"ג שמואל וינוגרד שליט"א על ליבון הענין 

 בצוותא[.

* 

                                                
ענין זה נמצא בשו"ע בחמש מקומות, האחד, בהלכות שחיטה ]יו"ד סי' י"ט, ו', ז'[ לגבי מי ששחט בהמה והביאו לו  ז

י מי שמל והביאו לו תינוק אחר למול, השלישי, בהלכות בהמה אחרת, השני, בהלכות מילה ]יו"ד סי' רס"ה, ה'[ לגב

ציצית ]או"ח סי' ח', י"ב[ לגבי מי שבירך על ציצית והביאו לו ציצית אחרת, הרביעי, בהלכות ברכות ]או"ח סי' ר"ו, 

גבי ה'[ לגבי מי שבירך על פירות והביאו לו פירות אחרים, החמישי, בהל' סוכה ]או"ח סי' תרל"ט, ח' ובמג"א שם[ ל

 מי שבירך על סוכה ואחרי זמן שיושב בסוכה רוצה לעבור לסוכה אחרת.

ויש בזה שתי ענינים, האחד, אם הוא עדיין באמצע מעשה המצוה או שסיים כבר, והשני, האם הביאו לו בדיוק 

 אותו המין שעשה בו את המצוה או מין אחר.

ת המקרים או לא, ועיקר הנקודה היא במה יש המחבר והרמ"א ונושאי כלי השו"ע דנים בכל מקום האם לדמות א

יותר 'קביעות' ]כלומר,שקובע' עצמו לעסוק בדבר הזה[ בשחיטה או באכילת פירות.   והכרעת ההלכה שבפירות 

עי"ש  -אם הוא באמצע האכילה לא יברך וגם אם סיים את האכילה והביאו לו עוד פירות ]מהמין הזה שבירך עליו

בזה אם דוקא מהמין הזה או שמספיק מין פירות ולא דגים[ לא יברך.    ולענין שחיטה במשנ"ב סקכ"ב שיש דעות 

שיטת המחבר שאם לא גמר לשחוט לא יברך ואם גמר לשחוט יברך והרמ"א כתב שאם שחט מאותו המין שהביאו 

[.   ולענין לו עכשיו לא יברך אפילו אם גמר והש"ך שם חולק על הרמ"א שאפילו מאותו המין לא יברך ]וכהמחבר

עי"ש בש"ך, ועי' בש"ך בסי' י"ט שמחלק בדעת הרמ"א שא"א למול  -מילה יברך שוב ]אע"פ שתינוקים הם מין אחד

בבת אחת אבל אפשר לשחוט שתי בהמות בבת אחת. וצ"ע מה הדין אם לא סיים למול את הראשון והביאו לו את 

צית אם סיים ללבוש והביאו לו בגד נוסף יברך שוב אפילו השני, ומסתימת השו"ע שם אין חילוק, וצ"ע[.   ולענין צי

מאותו המין ]מג"א סי' ח' סקט"ו ומשנ"ב סק"ל ובאה"ל שם, ומחלקים שיש קבע לשחיטה ואין קבע ללבישה, 

ולדבריהם זה התירוץ על הדין במילה שמברך על התינוק השני אע"פ ששתיהם אותו המין[ ואם עדיין לא סיים 

קים בדינו והכרעת הבאה"ל ]ד"ה אם ע"פ הט"ז והעולת תמיד וארצות החיים בסי' ח' סי"ב[ ללבוש נחלקו הפוס

שמספק לא יברך אבל יותר טוב שלא ילבש את הבגד הנוסף עד שיסיח דעתו.   ולענין סוכה הביא השעה"צ ]סי' 

כיון שהברכה על  תרל"ט סקצ"ד[ בשם הבית מאיר שאפילו אם לא היה דעתו לצאת גם כן לא יברך על סוכה אחרת

 המצוה ולא על החפץ כמו בציצית.

ולמעשה, טבילת כלים דומה ללבישת טלית ]שאין קביעות ללבישת בגדים וגם אין קביעות לטבילת כלים[, ולכן אם 

סיים לטבול בודאי יברך שוב ]גם אם הביאו לו כלים מאותו מין שטבל, וגם לרמ"א בהל' שחיטה, ואע"פ שיכול 

ביחד, מ"מ נקטינן כהמג"א באו"ח סי' ח' שרק לשחיטה יש קבע[. ואף שהברכה בטבילת כלים היא  לטבול שתי כלים

 על המצוה ולא על החפץ, מכיון שסיים לטבול והסיח דעתו בודאי חוזר ומברך גם לבית מאיר.
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 שאלות בענייני שבת

 אמירה לנכרי לפתוח מקרר כשהמנורה תידלק

 שכחתי לכבות את המנורה במקרר. האם מותר לומר לנכרי לפתוח את המקרר?

 ואף אם הנכרי אינו מתכוון להדלקת הנורה ,חפורש לפתוח, אסורלומר מ תשובה:

ואפילו אם הנכרי אינו יודע שתידלק מנורה בפתיחת המקרר, אבל אפשר לומר לו 

 .טשלא בלשון ציווי שיש לו בעיה שאינו יכול לפתוח את המקרר

                                                
הגרש"ז באגרו"מ ]ח"ב סי' כ"ח[ כתב להתיר מטעם אמירה לנכרי בדבר שאינו מתכוון והוא פס"ר, אמנם דעת  ח

ל שאסור לומר לנכרי לפתוח מקרר כשיש מנורה שם וזה אינו בכלל היתר "אויערבך זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ

אמירה לנכרי בדבר שאינו מתכוין והוא פס"ר ]ועי' שש"כ פל"א הערה א' ובתיקונים ומלואים שם[. והטעם מפני 

מתוכננת כך מתחילה אין הדבר נחשב  שהדלקת המנורה מובנית ומתוכננת בצורת עשיית המקרר וכשהפעולה

לפסיק רישא אלא מלאכה ממש. ולכן נראה שאסור לומר לנכרי לפתוח את ברז המים החמים ביום כשפס"ר שיכנסו 

מים קרים ויתחממו מה'קולטים', ואף אם הנכרי אינו מתכוון לזה הרי כך בנויה המערכת וכשתוכנן מתחילה בצורה 

א מלאכה ממש. ]ובלילה שהמים הנוספים יתחממו מהמים החמים שנשארו כזאת אין המעשה נחשב פס"ר אל

 בדוד, מותר ככל פס"ר כיון שאין זה מתוכנן כך[.

ואין לדון את הדלקת המנורה כמתעסק אלא כשוגג, משני טעמים: א. כיון שהמקרר מתוכנן מתחילה לכך שתידלק 

ק בדבר אחד ובטעות התעסק בדבר אחר, אבל אם מנורה בפתיחת דלתו, וגם כל דין מתעסק הוא כשהתכוון להתעס

לא ידע שלחיצה על כפתור גורמת להדלקת האור אין זה נחשב מתעסק ]נחלקו בזה רש"י ותוס' בשבת דף עב:, ועי' 

ראש יוסף וצל"ח בשבת דף עב: וערל"נ בכריתות  דף יט: דה להגביה ודברות משה ח"ה סי' ס' ענף ה'. ועי' רמב"ם 

ל. "ב. מפני שבדבר מצוי שהיה לו לחוש לכך נחשב לשוגג ולא למתעסק. הגרי"ש אלישיב זצ  שגגות פ"ב ה"ז[.

 )בישראל המתעסק נחלקו הפוסקים אם יש איסור דרבנן ]עי' לקמן סי' מ"א סי"ז[(.
ן מותר לרמוז לנכרי שלא בלשון ציווי להוסיף נר על נר קיים, כיון שהיה יכול להסתדר גם בלי הנר הנוסף, וכשאי ט

איסור הנאה, אין גם חובת מחאה, כמו שביארנו בוביום השבת סי' כ"ז סעי' ו', ומבואר כן במשנ"ב סי' רע"ו סק"כ 

 וסקל"ב וסי' ש"ז סקע"ו.
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ֵמאֹור שעשועי / מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 'מֹוסר 

 חיים' דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי

 "כי כל העדה כולם קדושים"

ָלם קְ  ֹדַׁשים ַוַיָקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ַכי ָכל ָהֵעָדה כֻּ

 )טז, ג( ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמדּוַע ַתְתַנְנאּו ַעל ְקַהל ה'.

נבואת משה  הרמב"ם )יסוה"ת פ"ח ה"א( פוסק, שעל ידי מעמד הר סיני אין אחר

  ."אין בו דופי"ו "הרהור ומחשבה"

-מו"ר הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל העיר הערה נפלאה וחמורה: הרי עוד בחיי

הרהרו והטילו  -שהיו בעצמם במעמד הר סיני  -חיותו של משה רבינו, קרח ועדתו 

דופי במשה רבינו? )ומו"ר זצ"ל העמיק בזה בדברים נפלאים, עיין "אפיקי חיים", 

 "אמרי חיים" לפרשתנו(.ו

במאמר שלפנינו אינני בא בהכרח ליישב את הקושיא, אלא רק ללמוד מוסר 

השכל, וזה על פי דברים שנשא מו"ר רבי שמחה וסרמן זצ"ל )נדפס בשמו 

כבדוהו "מסופר אודות ה'קדושת לוי', שבצעירותו (: Jewish Observer 1191ב

גש אל העמוד, נטל את ינוא הבליל שמחת תורה לאמר פסוקי 'אתה הראת'. 

הטלית, ותכף הניחה על מקומה. נטל שוב את הטלית, ושוב החזירה על העמוד. 

כשעמדתי לפני 'השיב:  ,וכך עשה כמה פעמים. כאשר נשאל לפשר התנהגותו

השתתף עמי היצר הרע, ורצה  ',אתה הראת'העמוד ורציתי להתעטף בטלית ולומר 

אותו, 'מי אתה שתהיה ראוי והגון לכך?'  לומר עמי יחד 'אתה הראת'. שאלתי

הנני למדן', והשיב לי שגם  ,והשיב לי בשאלה:  'ואתה, מי הנך?'. השבתי לו: 'אני

אני למדתי אצל הגאונים פלוני  -'איפה למדת ש"ס ופוסקים?  :הוא למדן. שאלתיו

י 'הלוא עמך יחד הייתי שם, ואם כן גם אני למדת :ופלוני, אבל אתה?', והשיב לי

'גם אני  :'אבל אני הנני חסיד', ומיד השיב לי :אצל אותם הגאונים'. אמרתי לו

המגיד מוה"ר דוב בער מחסיד'. שאלתיו: 'איפה קבלת דרך החסידות, אני קבלתי 

'גם שם עמך הייתי'. ובראותי  :והשיב לי ,זצ"ל ממעזריטש, אבל אתה איפה היית?'
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ורוצה דוקא לומר עמי ביחד 'אתה  כי אזלת ידי והוא אינו מניחני בשום אופן,

 ...."הראת', עזבתי את הטלית מידי

 טלית שכולה תכלת –הסכנה האמיתית 

דברים אלו היוו משל למו"ר הגרא"ש וסרמן זצ"ל אודות הסכנה האורבת 

לקרב את  -לרחוקים מיהדות. בעוד שישנם אנשים וארגונים שמטרתם קודש לה' 

הרע מתעטף יחד באותה טלית. גם הוא  עמו ולהחזירו בתשובה שלימה, היצר

רוצה לקרב יהודים ל"יהדות", אך לאיזו "יהדות"? ליהדות מזויפת וריקה מתוכן, 

יהדות הכופרת בתורה שבעל פה )וגם בתורה שבכתב(. המקרבים יהודים 

ל"יהדות" כזו, הם רודפים את כלל ישראל )עיין רמב"ם הלכות רוצח פ"ד ה"י(, 

פגרים מתים. עלינו להקדימם ולקרבם לפני שיהיה מאוחר. והנופלים ברשתם הם כ

אם אנחנו לא נקרב אותם, הרי שאנחנו מפקירים אותם לשטן המתעטף אף הוא 

 בטלית.

עלינו ללמוד מדברים אלו מוסר השכל: הסכנה הגדולה היא כאשר יצר הרע 

"בטלית שכולה של מתחפש ליצר הטוב. הסכנה היא כאשר איזה "קרח" מתעטף 

)עיין רש"י ט"ז, א'( ואומר למשה רבינו: "אתה עמדת בהר סיני, גם אני!  ת"תכל

ָלם ְקֹדַׁשים אתה קבלת את התורה, גם אני! אתה קדוש, גם אני!  'ַכי ָכל ָהֵעָדה כֻּ

. זוהי הסכנה האמיתית. ממנה עלינו ּוְבתֹוָכם ה', ּוַמדּוַע ַתְתַנְנאּו ַעל ְקַהל ה'"

 להישמר!

goldm@enativ.com 
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מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

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

 מרדכי ועוד

 ך לתגובה בשעת מחלוקתדרה

ָלם ְקֹדַׁשים ַוַיָקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו ֲאֵלהֶ  ם ַרב ָלֶכם ַכי ָכל ָהֵעָדה כֻּ

ַוְיַדֵבר ֶאל ֹקַרח . ַוַיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוַיֹסל ַעל ָסָניוה'. ּוַמדּוַע ַתְתַנְנאּו ַעל ְקַהל  ה'ּוְבתֹוָכם 

 ה(-כו' )טז, גֶאת ֲאֶׁשר לֹו  ה'ְוֶאל ָכל ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ֹבֶקר ְוֹיַדע 

הרי לפי דברי חז"ל התלוננו על משה על חלוקת  ,משהיש לשאול על הנהגת 

וא"כ כיצד  .שהעלו עליו שהוא חשוד בעריות התפקידים לאנשי שלומו ויותר מכך

ואם כן מחובתו להגיב ולהכחיש  ,שותק ונפל על פניו הרי קיי"ל שתיקה כהודאה

 את הדברים בכדי שלא יעלה חשד בעיני השומעים?

בוקר ויודע "לבחון את הדברים מחדש כמאמרו  שגם מסכים איתם ,יותר קשהבו

 והרי נותן פתחון פה לכופרים כאילו הוא עשה על דעת עצמו? ",השם כו'

, וכדו' בעבודתו או בקהילתוכאשר יש ויכוח בין אדם לחברו  ,בנוהג שבעולםהנה 

להגיב תיכף ומיד מתוך כעס בדרך כלל חושב האדם שהדרך להתמודד הוא 

לא להיראות תמים שאינו יודע ששיב מלחמה השערה מבחוסר שיקול דעת ו

ככל שמראה את חוכמתו וגבורתו להשיב מלחמה חושב להשיב ולהגיב, ואדרבא 

השערה בדרך זו הוא ינצח את חברו, ובפרט כאשר מטיל דופי עליו ומוציא שם רע 

ובדרך כלל  עליו אומר בליבו שאם לא יגיב יראה שזה אמת ויונצח קלונו ברבים,

 ר גורר מחלוקת ומריבה יותר גדולה.הדב

בדיוק כיצד משה רבנו התאפק ולא הגיב, היות ואולם תורתנו מלמדת אותנו 

 הפוך שהמנצח הגדול הוא מי שיודע להתאפק בזמן המחלוקת וזה המנצח הגדול.
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התורה מלמדת אותנו כיצד על האדם להתנהג ובזה יובן הנהגת משה רבנו, כי 

ל משה ואהרון שלמרות שהכפישו אותם וחשדו בהן ממעשיו ש .בזמן המחלוקת

ות ועשו ליצנות מכל דברי משה לא מצינו שמשה נגרר לויכוח ולהתנצחות חמורב

מאחר ויודע שאם יגיב תיכף לדבריהם הדבר יעשה  ,איתם להוכיח את טעותם

 מתוך כעס וממילא מחוסר שיקול הדעת ועי"ז תיגרר המחלוקת ביתר שאת.

 מי שבולם פיוהעולם מתקיים על 

דהיינו יתכן  ,"בוקר ויודע ד' את אשר לו"נפל על פניו ואמר להם התאפק ו ולכן

אין העולם מתקיים "שאתם צודקים נראה מה יאמר הי"ת מחר, וכמאמר חז"ל 

, ואז מתקיים "אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה

 ".ד' ילחם לכם ואתם תחרישון"בו הפסוק 

לכן משה רבנו לא השיב ולא ניסה להוכיח להם טעותם, כיון שטבע המחלוקת ו

ככל שכל צד מנסה להוכיח טעות חברו מגדיל את המחלוקת ואילו השתיקה 

מקטינה את המחלוקת, ולכן הכלל בזה הרחק מן הכיעור והדומה לו לברוח מכל 

שנקשר מחלוקת ברגע שהדבר נגרר ומשתרבב למידות ולשנאת אחים כי כל מי 

 בזה נענש כדוגמת קרח וכל עדתו.

הדרכה בדבר המחלוקת  ,לתלמידו (קמב 'שו"ת פאר הדור סי)תב הרמב"ם וכ ךוכ

והובא גם בשו"ת  ,מה והייתה נגד ספרי הרמב"ם כיצד עליו לנהוג ולהגיבקש

בדבר אחד שחלק על אביו בלשון חריפה ומשפילה והשיב לו  (טז 'סי)מזכרת משה 

אותי כי רבנן דפקיעי שמייהו ונפיש חילייהו עליונים למעלה ה' וז"ל אכן אחרי ר

עליהם יחיו קנאו לכבוד הגאון מז"ה זלה"ה, גם ראיתי דברי רבינו הר"מ במז"ל 

באגרותיו )ונדפס בספר פאר הדור סי' קמ"ב( בכתבו לתלמידו ר' יוסף עקנין וז"ל 

כבוד משאנצח ואני לא אנצח לעצמי כי כבוד נפשי ומעלת מדותי אצלי יותר 

הכסילים בלשוני ובדבורי, והאי צורבא מרבנן קוב"ה תבע יקריה )ברכות יט, א(, 

אבל הבן השם יחייהו הדין עמו שיתקנא בזה שאני אביו ורבו, ואינו יכול לסבול 

 העלבון, עכ"ל הצריך. על כן ראיתי חובה לבא במגילת ספר כתוב עלי.
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משיג האדם  ,על ידי מידת הסבלנותש :הגר"ח מואלוזין בצואתונסיים בדבריו של 

רצונו יותר ויותר מעל ידי כל תקיפות שבעולם, ודרך כלל להית נוח לבריות ושלא 

 להרבות שיחה עם כל האדם אף להקדים שלום ולהשיב בנחת לכל אדם.
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 רבינוביץ, הכהן גמליאל מפרדס הכהונה / הרב

 על" החדש יוסף פרדס"ו", אודך אני גם" ס"מח

 המועדים

 עדתו וכל קורח מחלוקת

, להתקיים סופה, שמים לשם שהיא מחלוקת כל: איתא( ז"מי ה"פ) באבות

 זו, שמים לשם שהיא מחלוקת היא איזו, להתקיים סופה אין, שמים לשם ושאינה

 .עדתו וכל קרח מחלוקת זו, שמים לשם ושאינה, ושמאי הלל מחלוקת

 של השני הצד הזכיר ולא", עדתו וכל קרח" רק הזכיר למה העולם מקשים

 הצדדים שני שמזכיר דמתניתין ברישא וכמו", ואהרן משה" שהיא, המחלוקת

 "?ושמאי הלל"

 ח"הגר תלמיד מרשימת סופר דעת מכון הוצאת] כאן אבות על סופר החתם( א

 דרך כי, מבפנים מחלוקת להם היה עדתו עם קרח דגם לרמז דבא, פירש[ סופר

 מקרח ואיש איש כל, זה כרעה זה רעה לא, הז כראי זה ראי לא, רבים רשעים

, אחת כאגודה נראים היו שמבחוץ הגם, אחרת מחשבה בלבו לו היה ועדתו

 .כ"ע. שונים מפנים פנים, נפרדים היו מבפנים

 עם שקרח שכוונתם ונראה …לשונו וזה, כתב, אבות מסכת על יוסף עץ בפירוש( ב

 לכוונה כיוון אחד וכל, זו במחלוקת לבבות חלוקות פירוד ביניהם היה עדתו

 לצד קרח' א, זו במחלוקת היו כיתות שלשה, גיבורים העיר שכתב וכמו, אחרת

 ערער שקרח, שלישי לצד העדה כל' ג, שני לצד איש ומאתים החמישים' ב, אחד

 לבני המה נתונים שנאמר, למשמרת ולבניו לאהרן נתון שהיה על הכהונה על

 סדר רבה במדרש כדאיתא, עוזיאל בן אליצפן של תנשיאו על קינא וגם', וגו אהרן

 ראובן משבט שהיו ואבירם ודתן, ראובן משבט רובן היו איש ן"הר'(. ב, ח"י) קורח

, דבר בכל ראובן שבט להקדים בדין והיה, ליעקב הבכור ראובן שהיה על ערערו

. יהודה משבט שוחד שלקח משה את וחשדו, יהודה שבט הקדים והוא, ובנשיאות

 אותו וחשדו, בלויים הבכורים ביניהם משה שהחליף לפי עמו הסכימו העדה לוכ
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 וכל קרח" מחלוקת זו קאמר ולכן, משבטו שהיו על לוי לבני כבוד לחלוק זה שעשה

 .ל"עכ". עדתו

 שכתב במה, הוא לי הנראה, כתב[ אבות משניות על] שלמה מלאכת בפירוש( ג

, הקדוש ואת, ללויה, לו אשר את' ה ודעוי בוקר בפסוק'( ה, ז"ט במדבר) ל"ז י"רש

 פי ועל, בלבד אהרן על אם כי ערערו לא הלא, הלויה שמיה דכר ומאן. לכהונה

 על שערערו, בזו תלויה זו, שם היו שאלות' שב לומר אנו מוכרחים ל"רז דברי

, זו עם זו מריבות כיתות' ב להעשות בערמה עשה שקרח, הלויה על גם הכהונה

 בבני בכור כל תחת הלויים את קרבו אם כי', ה קדוש באהרן מום להטיל וכוונתם

 והוא, לכהן אהרן נבחר למה כ"א, העגל לעשות נזמים נתנו שלא כיון, ישראל

, לגמרי העגל עון נמחל כ"א, עשאו הוא אם גם אהרן נתקרב ואם, בידיו עשהו

 ההעבוד שהיתה, כראשונה לעבודתם הבכורות ישובו כ"א, נבחר לכך ואדרבה

 מבני אחד כת של מחלוקתם היה זה, הלויים במקום יהיו לפחות או, בבכורות

 .הבכורה משפט ולו הבכור ראובן משבט רובם, איש נ"ר ישראל

 הם שרוצים, לוי שהיה קרח על לערער הבכורות שבאים לוי מבני קרח', הב הכת

 העגל ןבעו הוא אם, הבכורות בפדיון הלויים נכנסו ולמה, הלויים עבודת לעבוד

 גם, לאהרן העגל עון לגמרי נמחל ואם, עשהו שהוא ממחיצתו אהרן ידחה כ"א

, עדתו עם ומחלוקתו קרח תחבולת זאת, למקומן הבכורות וישובו, נמחל לישראל

, לכהונה ראוי שלא', ה קדוש אהרן על האשם להטיל וכוונתם, זה עם זה חולקים

 ולומר הדבר על בפירוש רערלע קרח רצה ולא. ממנו הגונים הלויים אחיו אלא

 הערים אלא, בעגל טעו שלא, לוי בני לאחיך אם כי, כהונה כתר לך לא לאהרן

 ואם, הלויה עבודת לפחות שרוצים קרח על לחלוק הבכורים שיבואו באופן ועשה

 כהן הוא למה, עשהו הלוי אחיך אהרן הלא לו ישיבו, העגל חטאת משה ישיבם

 קרח" קתני ולכך', ה את נעבוד אנו גם כן אם, עגלה עון לגמרי שנמחל מכלל', לה

 לא משה ואכן, הלויה על אלו עם אלו עדתו עם קרח של מחלוקתו לומר" ועדתו

 .ד"עכ. ל"וכנ זו במחלוקת שניה כת כלל היה



 

 מזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 חולקים שאינם אותם להכיר סימן נתן דהתנא, כתב[ מקוריץ] פינחס באמרי( ד

 קרח" מחלוקת וכדקתני, בדעתם שוים אינם בעצמם אחד שצד, שמים לשם

 .כ"ע. ביניהם אחת אגודה כולם שמים לשם החולקים כ"משא", ועדתו

 שההנהגה טען דקרח, ביניהם גם המחלוקת דהיה לרמז דבא, פירש ם"במלבי( ה

 שכתר טענו פלת בן ואון ואבירם דתן. קהת בן יצהר בן שהוא מפני לו שייכת

 העדה בני וחמישים ומאתים. יעקב בכור ראובן בני שהם מפני להם שייך ההנהגה

 דכל נמצא. שם אנשי מועד קרואי העדה נשיאי הם כי, להם שייכת שהיא טענו

 אם כ"ומשא, עצמו לתועלת מכוין גם שהוא כיון חבירו לכוונת התנגד מהם אחד

 מתכוונים דכולם כיון, בדעתה מאוחדת החולקת הכת כל אז, שמים לשם הכוונה

 . ד"עכ. שמים לשם – אחת לתכלית
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 טענת קרח ועדתו בראי התקופה

 )טז, א( ַוַיַקח ֹקַרח ֶבן ַיְצָהר ֶבן ְקָהת ֶבן ֵלַוי

ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן מה רש"י מבאר 

 על פי הדבור. עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת 

וגו'. עמרם ובני קהת אמר קרח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר )שמות ו, יח( 

הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, 

לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן 

 יו.מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבר

נראה לבאר שטענת קרח היתה שמשה רבינו טוען שכל מעשיו הם ע"פ ציווי של 

השכינה וקרח אכן הודה בזה, אך סבר שבקשר להנהגת הכלל או כהונה רצון ה' 

למנות את משה ואהרן אך כשזה מגיע למינו נשיא לשבט לוי שהוא תפקיד ייצוגי 

להתערב במינוי, אלא  של כבוד כעין ראש השבט א"כ אין לשכינה ענין מיוחד

שמשה רבינו אוהבו של מקום המליץ על אליצפן שהיה כפוף אליו ונשמע למרותו 

והקב"ה קיבל את דבריו של מקורבו ונביאו, אך היה מגיש רשימת שמות בלי לערב 

את המלצותיו היה נבחר קרח שכבר היה חשוב מאוד במצרים ואיש סודו של 

 ות שהיה מטועני הארון ובעל רוח הקודש.פרעה, וגם בעל מעלות רוחניות גבוה

זו שמשה זכה לנשיאות חן והוא בעל השפעה על השכינה  הומכיון שהגיע למסקנ

א"כ יתכן שלא רק בזה הוא הביא פסק שמתאים לרצונו של משה אלא כנראה 

בעוד דברים ועוד ציווי שאמרם בשם הקב"ה היה זה לפי בקשתו והמלצתו של 

 ק על דבריו ומבטלם.משה, וממילא הריני חול

 היסוד של התורה 

נמצא לפי"ז שקרח חולק על כל היסוד של תורה שקבלנו מפי משה כי אם ניתן 

לפרשנות ולהטות את דעת השכינה הקדושה הרי שאין לדבר סוף, ואף על תורה 

מה עשה, עמד שבכתב שכולה ניתנה ע"י משה חלק, כמו המעשה המובא ברש"י 
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סנהדראות, רובן משבט ראובן שכיניו, והם אליצור בן  וכנס מאתים חמישים ראשי

שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד, ולהלן הוא אומר 

)במדבר א, טז( אלה קרואי העדה, והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני 

משה. אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה. אמר להם 

בת. התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, חיי

 .זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה

יסוד הויכוח שוב נעוץ אם ניתן להגיד פרשנות הרי שטלית שכולה תכלת בודאי 

תביא לזכרון הים והרקיע וכסא הכבוד וכל מצות ה' וציווי ה' פתיל תכלת היה 

וע את כל הטלית בתכלת, וכן בית מלא ספרים בודאי יהיה להקל ולא להטריח לצב

פטור ממזוזה, ואילו משה רבינו נצמד להוראות שקיבל ולא מנסה להתחכם ולהגיד 

 פרשנות,

ולכן פתיל תכלת ומזוזה זה בדוקא ואינו יכול לפוטרו בטלית של תכלת ובית מלא 

 שסבר קרח.ספרים, וכמו כן ציווי הנשיאות היה בהוראת הקב"ה ולא כפי 

 חכמתו מרובה מעשיו

על יסוד זה נראה שהויכוח כאן נעוץ האם להעדיף את החכמה על פני המעשים 

הוא היה אומר כל , יז( אבות ג)משנה או את המעשים ע"פ החכמה וכדברי ה

שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין 

, טלית שכולה תכלת מרמז על החכמה פניווהרוח באה ועוקרתו והופכתו על 

 ופתיל תכלת מרמז על המעשים. 

מכאן לימוד והוראה למעשה להצמד להוראת גדולי ישראל ולא לחשוב שהם 

מושפעים מצוות עסקנים ומקורבים אלא שדבר ה' ומילתו על לשונם ולא השפעת 

 הסביבה אלא רצון ה' ודברו ביד עבדיו הנביאים.
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אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב מתוק לחכי / הרב 

 הארי'

בענין דברי הרמב"ם שכל הכופר בנבואה לא עמדו רגלי 

 אבותיו על הר סיני

הרמב"ם באגרת תימן כותב: "שכבר הבטיחנו הבורא יתברך, כאדם הנכנס ערב 

לחבירו, ודי לנו בערבותו, והודיענו, שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים 

כל מה שבא על ידו, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם, שכן בנבואות משה רבינו וב

אמר הקב"ה יתברך )שמות יט, ט( 'הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם 

בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם'. לפיכך יש לדעת, שכל מי שנטה מדרך הדת 

כל  הנתונה במעמד ההוא, שאינו מזרע האנשים ההם, וכן אמרו רבותינו ז"ל על

 המסתפק בנבואה, לא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני".

והנה מבואר בגמרא )סנהדרין נ' ע"א( שקרח אפיקורס היה ואמר אין תורה מן 

השמים ואין משה נביא. ויל"ב, הרי קרח ועדתו עמדו על הר סיני, וא"כ כיצד זה 

 כפרו בנבואת משה, ולא שייך לומר שלא עמדו רגליהם במעמד ההוא.

משמר הלוי עה"ת )עמוד תקט"ז( הביא ב' מכתבים על זה, מהקה"י  ובספר

ומהאבי עזרי, ותוכן הדברים הוא שאף מי שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני, מכל 

מקום יש לו עדיין בחירה ויכולת לשגות ולטעות על ידי סיבות צדדיות, והרמב"ם 

ו בהר סיני לא מדבר רק על הפשטות, שהמצב הפשוט הוא שמי שעמדו רגלי אבותי

 יבוא בפשטות לידי כפירה ]וקצת דוחק לומר שדברי הרמב"ם אינם בדיוק ממש[.

ונראה לבאר, שהרמב"ם מדבר על מי שאומר שאין משה נביא כלל, או שאין כלל 

מושג של נבואה, אבל קרח היה מודה שיש מושג של נבואה ושמשה הוא נביא, רק 

ם, ואינו רואה באספקלריא המאירה שהוא טען שמשה אינו מיוחד משאר הנביאי

במראה ולא בחידות, אלא הוא כשאר הנביאים שרואה בחידות ומפרש לפי דעתו, 

ועל ידי זה היה לו מקום לטעון שמשה פירש את דברי הקב"ה שלא כפי האמת 

 ח"ו.
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]ובסוף פרשת בהעלותך מבואר שזה גם היה טעותם של אהרן ומרים שחשבו 

אמרו )יב, ב( "הרק אך במשה דיבר ה', הלא גם בנו שמשה הוא כשאר נביאים, ו

ח( "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל  -דיבר", והשיב להם ה' )יב, ז 

פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט". ואמרו בגמ' )יבמות צ"ט ע"ב( 

שכל הנביאים רואים באספקלריא שאינה מאירה ומשה רואה באספקלריא 

 ה. וקורח שמע דברים אלו ג"כ, ולא לקח מוסר[.המאיר

 הכופר בה' התחלפה נשמתו לנשמת גוי

ובאופ"א שמעתי מהבה"ח אהרן שולזינגר ני"ו לבאר, דהנה כתב המג"א בהלכות 

ברכות השחר )מו, סק"י( על ברכת 'שלא עשני גוי' שגם גר יכול לברך אותה, 

רכה היא על שבלילה ומשום שאף שמתחילת הוייתו כן נעשה גוי, מ"מ הב

כשעלתה נשמתו השמימה, לא הוחלפה בנשמת גוי ולא נדבק בה נשמת מי שאינו 

יהודי ]וראה גם ביערות דבש )ח"א דרוש א' בברכת השנים( שכתב שמי שאוכל 

מאכל טמא נדבקת בו נשמה טמאה, ע"ש. ודבר זה שנשמת היהודי יכולה להתחלף 

 זה מקום[.בנשמת גוי נמצא גם בליקוטי מוהר"ן באי

]ובדברי המג"א מבואר למה מברכים ברכה זו בכל יום, שבכל יום ויום היתה 

אפשרות שתתחלף הנשמה, ומודים על שלא נתחלפה. וגם נראה לבאר בזה את 

הנוסח שאומרים בבוקר 'מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי', את הנשמה שלי, 

 שלא הוחלפה בנשמה אחרת[.

ולפי"ז י"ל שכאשר אדם כופר בנבואת משה, זה ראיה שהתחלפה נשמתו בשעת 

השינה עם נשמת מי שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, וא"ש היטב דברי 

הרמב"ם ]והצעתי ביאור זה לפני מו"ר הגר"ט הלוי נוביק שליט"א ונהנה מזה. 

ני גוי', ומנין ואח"כ הוספתי שלכאורה איך באמת יודע אדם לברך בבוקר 'שלא עש

לו שלא התחלפה נשמתו בנשמת גוי. ואמרתי שאולי מזה גופא שבא לברך כעת 

 לה', זה גופא הוכחה וראיה שחזרה אליו נשמת יהודי, ונהנה גם מזה[.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 עזר כנגדו

ֵלֶהם ַוַיָקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו אֲ  .ֶבן ֵלַוי וגו' ַוַיַקח ֹקַרח ֶבן ַיְצָהר ֶבן ְקָהת

ָלם ְקֹדַׁשים ּוְבתֹוָכם   ג(-)טז, א .ּוַמדּוַע ַתְתַנְנאּו ַעל ְקַהל ה' ה'ַרב ָלֶכם ַכי ָכל ָהֵעָדה כֻּ

רש"י "מה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן כתב 

ל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה עוזיא

יח( ובני קהת וגו'. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד  ,היו, שנאמר )שמות ו

מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני 

הריני חולק עליו ומבטל את לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, 

דבריו", ומבואר שסיבת המחלוקת של קורח על משה היה מחמת הקנאה והכבוד 

 שחמד את נשיאות בני קהת.

( "אמרה אשתו של קורח לקורח, ראה מה שמשה עושה, הוא .ובגמ' )סנהדרין קי

עצמו מלך, את אחיו מינה לכהן גדול, את בני אחיו מינה לסגני כהן גדול, אם 

עה תרומה שהפרישו בני ישראל מתבואתם, אומר משה שהתרומה תהיה מגי

לכהן, אם מגיע מעשר ראשון שהפרישו, שאתם הלוים נוטלים אותו, אומר משה, 

תנו לכהן עשירית ממה שאתם מקבלים, כתרומת מעשר. ועוד, שהוא גזז את כל 

ם, שער גופכם בתער, ומשחק בכם כאילו אתם דומן, בודאי עיניו נתן בשערכ

שרצה שתגזזו אותו כדי שלא תהיו יפים כמותו", ומשמע שאשתו של קורח היא 

מחלוקת וכפי שדרשה הגמ' )שם( "אולת בידה תהרסנה" זו אשתו של אשמה ב

קורח שהרסה את ביתה, ולא כדברי רש"י שהמחלוקת נבעה מקורח עצמו במה 

 נשיאותו של אליצפן.ב אשנתקנ

 השתקפות בעלה -האשה 

את החתן  שואליםהיו  כשהתחתנו מערבא( שב.ע"פ הגמ' )ברכות ח והנראה בזה,

שהאשה טובה ]ככתוב "מצא אשה מצא  -כלתו "מצא או מוצא" פירוש מצא  על

]ככתוב "ומוצא אני מר ממות היא  שהאשה רעה -טוב ויפק רצון מה"[ או מוצא 



 

 נגעמ'  -אספקלריא 

 

 

ו והרי אך יכול החתן לענות על שאלה זהיאת האשה"[. והקשה הרי"ף )בעין יעקב( 

. ועוד, מה התועלת שיש בשאלה זו. ובחפץ חיים )הל' עדיין אינו מכירה כראוי

לשון הרע.  אסורה שהיאלשון הרע כלל א באר מים חיים יג( הקשה ששאלה זו 

 אם האשה היא "טוב" או "מר ממוות". עוד יש ליישב את הסתירה בפסוקים

לתו, אלא באים כ עלוהביאור בזה, שהשואלים לא באים לשאול את החתן 

חיי הנישואין. ואומרים לו, דע שהאשה הרי היא כ"מראות הצובאות", בלהדריכו 

והיא כראי של בעלה, ואם תנהג עמה כראוי אזי יקויים בך "מצא אשה מצא טוב" 

ואילו תתנהג עמה שלא כראוי אזי תהיה היא "מר ממוות", לפי שהכל נמשך 

ן על הכתוב )בראשית ג טז( "והוא מהבעל לטוב ולמוטב. וכדברי התרגום יונת

"והוא יהי שליט ביך למזכי ולמחטי" ]והוא ישלוט בך לזכות ולחובה[  -ימשול בך" 

כלומר, שהבעל שולט באשתו לזכות וחובה, אם רוצה להיות צדיק, גם היא תהיה 

 כך, וח"ו להיפך.

כה א( "מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו, ז ,וזהו ביאור דברי הגמ' )יבמות סג

ב(  ,)יומא עו ראעוזרתו, לא זכה כנגדו" והסבר "זכיה" זו, יתבאר על פי הגמ

]המקשה סתירה בדבר היין האם משמח את האדם או גורם לשכרות ותירצה[ 

לשתות לפי מידה" כלומר, זכיה  -"זכה משמחו לא זכה משממו" וביאר רש"י "זכה 

עוזרתו לא זכה כנגדו"  זהו להשתמש בדבר במדתו הנכונה. וזו כוונת הגמ' "זכה

שהאישה מתנהגת עם הבעל כפי שהוא מתנהג עמה, ואם זכה כלומר שמתנהג 

 עוזרתו, וחלילה להיפך. - עמה כראוי

 אשתו של קורח נגררה אחריו וסייעה בעדו

ועל פי זה יש לומר שדברי רש"י שקורח מחמת עצמו חלק על משה, ודברי הגמ' 

מתחילה נתקנא ויבואר, ששניהם אמת.  שאשתו של קורח היא שגרמה למחלוקת,

קורח במשה מחמת עצמו אך עדיין לא מצא תעצומות בנפשו לפעול בריש גלי נגד 

רצונו בפנימיות נפשו, וטבע  ומשה, אך אשתו של קורח כיון שהרגישה שזה

האישה להיות מושפעת מבעלה ולנתבו כפי רצונותיו, נתנה לו עצה לפי דרכו, 

 הכח אל הפועל לחלוק בגלוי על משה רבינו.והוציאה את כוחותיו מ
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א, "שליט נוביק הלוי יחיאל רבי הגאוןנחשבה / 

מרן  ספרי עורך אשדוד, – יוסף דעת כולל ראש

 ל"זצ רוזובסקי הגר"ש

 משה אמת ותורתו אמת והם בדאין

משה בבבא בתרא )דף עד:( מבואר, שבלועי קורח אומרים מידי חדש בחדשו '

ן, הלא לכאורה מדוע הוצרכו לומר והם בדאיו ן'.בדאי אמת ותורתו אמת והם

  העיקר הוא שמשה אמת ותורתו אמת?

רש"י ש ,תפיליןב המחלוקתלמשל יש בזה ענין עמוק מאד. שהנה, אם נקח אמנם 

 הודעימי בינו תםרשיטת ו ,סוףב "אם שמוע רשת "והיהפש ובריםוהרמב"ם ס

וע. )אף שיש מחמירים להניח כידכרש"י ורמב"ם, ההלכה  הבאמצע, ונפסקשהיא 

הס לומר שהם בדאים. חס ושלום וכי יעלה על הדעת תפילין דרבינו תם גם כן(. 

אף שלהלכה הדין והיינו ש, ייםחלקים אברי אלו ואלו דשאמנם ודאי מלהזכיר. 

תורה הם, ומי שלומדם  בינו תםאבל עצם דברי ר בינו תם?רמב"ם ולא כרהכרש"י ו

אם לומד שיטת רש"י, אף שודאי צריך מלא פחות  הלמוד תורמקיים מצות ת

מחויב ללמוד גם שיטה זו שלא נפסקה  מכל מקוםללמוד גם ההלכה למעשה, אבל 

ולא אומרים אלו ואלו דברי אלוקים שונה,  הדבראולם בקורח ופשוט. ה, כלהל

מתחילה  הקורח היבמעשה לכאורה גם ויותר קשה, ש וצריך להבין מדוע.חיים. 

מדוע אין מחלוקת הזו  ם כןנפשט, וא ר כךואחכמי קיימא לן, ההמון ספק אצל 

 בינו תם?או כרש"י ור ית היללוב ית שמאיב כמחלוקת

שה רבינו אם היו שואלים את קורח עצמו, האם לפי דעתו זכותו של מאמנם, 

ע"ה, אלא בינו רשה תן אפשרות כזו למונהיה ע"ה לחלוק עליו, לכאורה קורח לא 

 שאין זו מחלוקת בתוך התורה וע"ה ח"ו בדאי, היינבינו רשה שמ כח לומרוהתו

האם תורת משה היא התורה, עצם כי אם על  כמחלוקות בית שמאי ובית הלל

עצם התורה, ולא לתת אפשרות בפק תסהבא לש, וכל כהאי גונא אמת או לא, ח"ו

אין רי שהרק אחד יכול להיות צודק,  במקרה כזה, ייםחלוקים אברי של אלו ואלו ד

ע"ה צודק או לא. ולא זו בינו רשה כח אם הוא צודק או לא, אלא אם מוקורח מתו
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לוקים אברי ורק שאלו ואלו ד אכן כדבריך,בלבד אלא שאם היו אומרים לקורח, 

בינו רשה לא רצה  להצדיק עצמו רק לחלוק על מ שהרי הוא, לא הי' מרוצה, ייםח

 נגדהלכה, אלא משא ומתן  שלזה הויכוח, אין זה משא ומתן כאשר ע"ה. ו

 ההלכה.

ע"ה ח"ו, בינו רשה לו היו אומרים לקורח, לא אתה צודק ולא מיא הריועוד ש

זכותו ש כך עלאלא וכח על צדקתו, ובא להת לאמרוצה, ונמצא ש היתכן שהי

, כי תלמידי כמיםחלמידי ע"ה. וזהו לא ויכוח אמיתי של תבינו רשה ק על מוחלל

להודיע  "והם בדאין".וזהמה שאומרים בלועי קורח  ולם.חכמים מרבין שלום בע

שבכל ויכוח הדומה לזה הם בדאין, כי לא התווכחו כדי לעמוד על האמת, ושקר 

 והבן. והם בדאין.אינו יכול להתקיים כמאמרם ז"ל 'שיקרא לא קאי', 

 לעמוד על האמת,עלינו ללמוד, שהמטרה של כל לומד צריכה להיות  זאת

  לא צודק. שהשניצריך להוכיח, ולא  שהואהדברים  את ובן להוכיחוהעיקר הוא כמ

אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון, זה קורח ", ח()רבה פרשה י ובמדרש

שפשע בתורה שהיא עוז, שנא' ד' עוז לעמו יתן, ומדינים כבריח ארמון, והלא הי' 

הבריח אינו זז כך  יודע שבעלי דינו היו קשים, כבריח ארמון זה משה ואהרן, מה

ש וי שנא' והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, ע"כ. ,משה

כי  ,, אין זה שייך כללמשה רבינו ע"הר על עמאחר שבא לער ,נהוזו הכוש לומר

 .מפני הנסיונות בעל דינו קשה ואין זז. ונזכה להיות קשים ולא לזוז

מדה טובה מרובה, וכאשר זוכה במדה רעה, כך להתעורר שאם  לנו ואגב יש

 להתוכח למען האמת אזי הוא זוכה לנצח נצחים.

ובזכרוני משנים קדמוניות, כאשר זכיתי לישב קדם מו"ר מרנא הגאון הגדול רבי 

מיכל יהודה זצוק"ל, ולמד ולימד הגמרא גיטין דף ז' ע"ב, אלו ואלו דברי אלקים 

יק שתי דעות סותרות, ואמר חיים, שבפשוטו קשה מאד להבין, כיצד יתכן להצד

לנו שזכה לשמוע ביאור דברי הגמרא הללו מפה קדשו של החזון איש זצוק"ל, 

ואמר שאין יכול לחזור בפנינו מה שאמר כי אין זה לפי השגתנו, רק דבר אחד יכול 

 לומר לנו, כי כאשר החזון איש אמר זאת היו פניו בוערות. עד כאן דבריו זצ"ל.   
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 מרד"אהרב נהוראי יוסף אוחנה,  /ניצוצות חיזוק 

בתל ציון,  'שערי הלכה' המ"דכפר הרי"ף וראש בי

 ושא"ס ח,משפט הגט ג" ,מח"ס שו"ע המוסר ב"ח

  לכוון לרצון השם את המתנות שקיבלנו

 ַוַיַקח ֹקַרח

רבותינו מסבירים מדוע קורח ראה את עצמו כגדול יותר ממשה רבינו, הרי משה 

ישראל ראו זאת בפרשה הקודמת  עםפנים בפנים, וכל  זכה לדבר עם ה' יתברך

קורח חכם, שאילו היה היה ובודאי ]כשהשכינה ירדה והפרידה בינם למשה רבינו 

 ?[טיפש, לא היה ראוי לקבל שום עונש מהקב"ה על מעשיו

רח ברוח קדשו שעתיד שמואל הנביא ויח, ח( שראה ק "רעל כן ביארו חז"ל )מד 

כה.( ששמואל שקול כנגד  ר"השעתידים חכמים לומר ), וגם ראה מזרעולצאת 

אם אמר קורח: וושמואל בקוראי שמו",  ,משה ואהרן, שנאמר: "משה ואהרן בכהניו

 ודאי אני, שאני מאבותיו של שמואל הנביא, שקול כנגד משה ואהרן!כן 

אף ובדברי חז"ל הללו טמון חידוש גדול, כי מלבד שקורח לא היה אדם פשוט,  

גמ' ח הקודש, שהיא דרגה הנכספת ביותר ביהדות, כפי שאומרים חז"ל בזכה לרו

כ:(, שרוח הקודש מגיעה אחרי מעלות רבות שכבר השיג האדם, כלשונם: )ע"ז 

"תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, 

רה מביאה לידי נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טה

קדושה, קדושה מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא 

זאת אומרת, שכבר  .מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש..."

קורח כל המדרגות האמורות, חסידות, פרישות, טהרה, נקיות, יראת חטא, השיג 

ויש להבין איך אדם גאוותן  הקודש". ענוה, טהרה, וגם בנוסף לאלו זכה הוא ל"רוח

מן המידות המביאות לידי רוח הקודש היא  תרוח הקודש, הרי אחלכקורח זכה 

 ה"?נוומידת ה"ע

 עבודת המדות

יום. -רבותי, אם נתבונן נראה כמה הדברים מלמדים אותנו מוסר עצום בחיי היום
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יצר  יש לום ג, נדרש הוא לעבוד על מידותיו, וכי גם אדם שהגיע לרוח הקודש

, היא זו שיכולה רוח הקודש – דרגה שלוברע. והמסר הגדול מכולם, כי דוקא ה

להפילו מטה מטה. כי אילו לא היה לו רוח הקודש, לא היה נחלק עם משה, ולא 

 היה יורד לשאול תחתית.

לפעמים כשהאדם נוסק ועולה במעלות התורה דורך הוא על רגשותיו של חבריו, 

ליזהר במשנה זהירות, כי  עליואמנם,  , על חשבון הזולת.אתעלה"באומרו: "כך אני 

ליזהר יותר  עליו משום כךאף אם באמת הוא כבר נמצא בדרגה גבוהה, הרי דוקא 

 שמא הדרגה שלו תפיל אותו למקום היותר עמוק. -

הינם רבים. החלמתו וכך הוא במציאות. אדם שנפל מקומה אחת בלבד, סיכויי 

, דוקא בגלל שנפל השלושיםקומה היפול מ םו ברגל. אבל אמקסימום שבר ביד א

 נה עדישברתסיכויי ההבראה שלו הינם מועטים ממש. כל עצמותיו  ,מגובה כה רב

, דהיינו ,אומרים )סוכה נב.(: "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו" "ללרסיסים. וחז

' וכו', אז הוא יש לו רוח הקודש, הוא חסיד, עניו, פרוש וכו ,אם הוא גדול יותר

 תרסק כבר באויר. וחבל.יפול ח"ו יואם  השלושים,נמצא בקומה 

יש לו את הכוחות להתמודד עם היצר הרע  'גדול'אלא, שכמובן, אדם שהוא 

, מטעני ומצבורי הכח שיש ברשותו הינם 'קטן'הגדול הזה. ואילו אדם שהוא 

 הוא שבוי בידיו. קטנים, בנסיון קטן שמשפיע עליו היצר הרע, הוא כבר נופל,

, השלושיםשלו, נכון שהוא נמצא בקומה  הההבדל הוא, שמי שקופץ לדרגה שאינ

וזהו הסיכון הגדול של הקומה הזו,  אבל אין לו את הכלים להתמודד עם הנסיון

שאין  בשעהשיש למי שרודף אחרי הכבוד, שהוא קופץ לדרגה היותר גבוהה ממנו 

 וכל ליפול, ונפילתו מסוכנת שבעתיים.לו במה לאחוז באותה קומה, ובנקל י

, בכל זאת רוחני שהיה אדם גדול עם הרבה כח אףאמנם טעות קורח היתה, ש

השתמש יקר. החכמה היא לולהשיג עוד כבוד  רוח הקודש שלוההוא כיוון את 

 צדקהמי שזכה לעושר וזוכה לתרום ל ,רצונו יתברך. דוגמהלמתנות שה' נותן ב

, ודאי יפסיד את שיג מכךרומותיו לכיוון הכבוד שייקח את ת םביד רחבה, א

 הסייעתא דשמיא של המצוות שעשה, ולא יגנו עליו בשעת נסיון של כבוד.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 עדת קרח בקרבנות ציבור

 )טז, טו(  ְנָחָתםַוַיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאד ַוֹיאֶמר ֶאל ה' ַאל ֵתֶפן ֶאל ַמ 

יודע אני שיש להם חלק בתמידי צבור, אף חלקם לא  ,והמדרש אומרוברש"י: "... 

 "יקובל לפניך לרצון, תניחנו האש ולא תאכלנו

א"ר יהודה העיד בן בוכרי ביבנה כל כהן הכי איתא במסכת שקלים )פ"א מ"ד(: "

ל כהן שאינו שוקל אלא כ ,אינו חוטא. אמר לו ריב"ז לא כי)מחצית השקל( ששוקל 

אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמם "וכל מנחת כהן כליל תהיה לא  ,חוטא

, )אם נביא מחצית השקל( שלנו הם ם הפניםתאכל" הואיל ועומר ושתי הלחם ולח

אלא שגם הכהנים  והנה לא כן הדין ".)והרי נחשבים למנחת כהן( היאך נאכלים

בו ואין  ק"צ הוא על הציבור כולו שםשמתבאר מהכא ו, חייבים במחצית השקל

והנה זה  חלק מסוים ליחיד וממילא אין שם הכהן על המנחה אף שנתרמה מכספו.

לכא' קשה מהמדרש הביאו רש"י, שאם כן כיצד נפריש חלק קרח ועדתו מהקרבן 

 והרי שם הציבור עליהם ואין שם כל יחיד ויחיד בקרבן ציבור.

 בןהפריש קרבן ומת, מי נחשב לבעל הקר

אדם המפריש קרבן שמו עליו והוא נחשב לבעליו, שהקרבן קרב לכפרתו ונרצה 

, יא. ויש לנו לברר מה דין אדם שהפריש קרבן ומת, לשם מי קרב קרבנוילשמו

ונחלקו בזה הגרי"ז והחזון איש. דהנה, בזבחים ו ע"א מסיקה הסוגיא שקרבן המת, 

שאין בקרבן זה  יבב החזו"אהיורש מתכפר מקופיא )היינו אגב( ולא מקיבעא. וכת

אלא כפרת מקופיא, שמשעה שמת המפריש, בטל שמו מהקרבן וחשיב כמי שאין 

                                                
, וכמו כן הבעלים עושה תמורה והיינו מתני' זבחים מו ע"ב: "לשם ו' דברים הזבח נזבח, לשם זבח לשם זובח וכו'" י

בעלות למביא הקרבן )וכגון מפריש קרבן לאחר( שהוא מוסיף חומש. וכן יש לבעלים ומתוודה על הקרבן. וכן יש 

 זכויות וחובות ממוניות בקרבן כמבואר ב"ק יג ואכ"מ.
  לבד מחטאת ואשם שאינם קרבים שהחטאת תמות והאשם ירעה. יא
 (.  זבחים ס"א סק"ה ומנחות סל"ד סק"ג, ויעויין בקה"י )זבחים ס"ו אות ב יב
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לו בעלים, אלא שכך הוא דין העולה שיכול ותיקרב ללא בעלים כלל. אבל דעת 

 . ידדלא שייך קרבן ללא בעלים, והכא שם המת על הקרבן יגהגרי"ז

קדשי מזבח של עיר הנידחת ימותו דבריו מגמ' סנהדרין מז ע"א דכוהוכיח הגרי"ז 

קדשי  ,היו בה קדשיםשקלא וטריא הסוגיא: "קריבין דזבח רשעים תועבה. ו נםואי

 והוינן בה אמאי ימותו כיון דאיקטול הויא להו כפרה וליסקו לגבוה... מזבח ימותו 

א"ל אביי מי סברת מת מתוך רשעו הויא ליה כפרה מת מתוך רשעו לא הויא ... 

והקשה הגרי"ז דלאחר שמתו כבר אבד שמם ותם זכרם ומה שייך  ".ליה כפרה

גם לאחר מיתה ש ל כרחךעלא להחשיב קרבן זה כקרבן אנשי עיר הנידחת, א

 .והוא מאנשי עיר הנידחת ב המפריש כבעלים על הקרבןנחשב

 קרבן אנשי עיר הנידחת לאחר שמתו

יחיד ויחיד  לשכעיר הנידחת אינו  שדין ,לחדשבדעת החזון איש  ראההיה נו

דין מיתה,  - על הכלל -מצטרפים יחד לעיר, אלא להיפך, הדין נגזר על אנשי העיר 

ציבור הוא שציבור בשלילה, גדר והוא כעין  ,לחייב כל פרט ופרט מיתה ךומשם נל

, ועיר הנידחת הוא ציבור שכולו טוכלל עם ישראל ללא התייחסות לכל אחד ואחד

ונאמר כדעת החזון איש שאין  ישב ראית הגרי"זיאפשר ל ו. וממילא לכאח"ו חייב

שם המת על קרבנו, וקרבן אנשי עיר הנידחת לא קרב כיון ששם הציבור שלהם 

נדחה מקרבן, וכפי שאין ציבור בנ"י מתים כך אין ציבור אנשי עיר הנידחת מתים, 

וכפי שיחיד מישראל שמת אכתי לא נחשב שעיר חטאת ציבור כחטאת שמתו 

בטל שם המפריש מהקרבן, ר אינו מת, ה"ה גם הכא דאף שעכשיו בעליה דציבו

אכתי בשם הציבור שלו אינו בר קרבנות, ושוב נימא דמה שלא מתקבל קרבנו )אף 

דהוי קרבן יחיד( אינו מפאת חסרון ביחיד עצמו אלא בשם ציבור עיר הנידחת שיש 

 .טזבו, ודו"ק

                                                
  בחים שם, ויעויין בשיעורי הגרב"ד פוברסקי שליט"א )שם עמ' צ"ה(.בכתבים ז יג
 ולפ"ז ייקרב הקרבן לשם המת, יעויין כנסת הראשונים )עמ' מז' הע' כ'(.  יד
  וכעניין החלבנה בקטורת. טו
ולפ"ז מת מתוך רשעו אין הכוונה דמיירי בה"ת שמת מתוך רשעו אלא ששם עיר הנידחת מחשיבו כמת מתוך  טז

  רשעו.

 ביאור בשיטת הרמב"ם לפי זה
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 הרב ישראל חיים בלומנטל /  פרחים לתורה 

 של נפילת אפים מעלותיה 

 . )טז, כב(ַוַיְסלּו ַעל ְסֵניֶהם

לכן מוצא הוא לנכון לאלפנו כאן  .אומר רבנו בחיי: מכאן לנפילת אפים בתפילה

  בינה מהו הענין בנפילת אפים, כדלהלן.

 אימה מפני השכינה

דבר ראשון, כשנופל על פניו מראה בכך שיש לו מורא מן השכינה הקדושה, כי 

מדרכי הענוה והבושת. ולפי שנאמר "שויתי ה' לנגדי תמיד" )תהלים כיסוי הפנים 

טז, ה(, והמתפלל צריך לזכור ששכינה כנגדו, לכן תקנו לכסות את הפנים בתפילה, 

 והכל ליראת ה' יתברך.

על הפסוק "והחיות רצוא ושוב" )יחזקאל א, יד( דרשו חכמינו שחיות הקודש 

ה! מלבד זאת, הן אינן רשאות להתעכב נופלות על פניהן כדי שלא יציצו בשכינ

באותה מרוצה ולהציץ למעלה מן הרקיע הנטוי על ראשן, מפני אימת השכינה, 

 בלי להתעכב אף רגע. –ולכן לאחר "רצוא" נאמר מיד "ושוב" 

                                                                                                                                                                         
לח( ממה שפסק הרמב"ם   אות י"מ בהוצאת. ד"תס )מצוה ולפ"ז נברר בע"ה שיטת הרמב"ם, דהקשה המנחת חינוך

בפ"ד מהלכות ע"ז הי"ג שקדשי מזבח של עיר הנידחת ימותו משום שזבח רשעים תועבה ]והוא כדעת ר' יוחנן 

משום דזבח רשעים תועבה[, והנה בגמרא מבואר שיש להם כפרה )סנהדרין קיב:( שלא נאמר ירעו עד שיסתאבו 

לאחר קבורה או עיכול בשר, ואם כן כיצד סתם הרמב"ם ולא חילק. ולפ"ד לכאורה אתי שפיר היטב, ששונה עיר 

הנידחת ששם הציבור שבהם דוחה קרבנותיהם שזהו עומק הסברא ואפילו צדיקין שבהם או לאחר כפרה עדיין 

 כלל.  אינם בשם קרבן 

והנה כבר פירשו המפרשים שעדת קרח גדר עיר הנידחת היה להם, נמצא שנשתנו קרח ועדתו ששם הציבור של 

בנ"י הופקע מהם ויש להם שם צבור דעיר הנידחת, והיינו עומק תפילת משה שמשעה ששם הציבור שבהם הופקע, 

רבן ציבור שהרי כעת הופקעו משם ישראל אם כן יתבטל ריצויים לא רק בקרבן יחיד שלהם דזה פשיטא, אלא גם בק

 ושוב איבדו זכותם גם בקרבנות הציבור. 

 דין ציבור דעיר הנידחת 

ומצאתי בס"ד סמך ליסוד זה דשם ציבור דעיר הנידחת, יעויין בסוגית הגמ' הוריות ח ע"א, מבואר שם דבעינן 

אר שם שההו"א היא שהואיל ובמזיד לילפותא לידע שעיר שהודחה בשוגג מביא כל אחד מבני העיר חטאת. ומבו

מצאנו שנשתנה דינם, שיחיד שעבד ע"ז הוא בסקילה וממונו ליורשיו, ועיר הנידחת בחרב וממונם נשרף, א"כ הו"א 

שגם בשוגג ישתנה דינם, קמ"ל קרא. ומקשה הגמ' מה היה הדין ללא הך ילפותא, ומתרצת הגמ' שאפשר שהיו 

יבור שעבדו ע"ז בשוגג מביאים שעיר לחטאת ופר לעולה, ולהו"א היו אנשי עיר מביאים חילוף שעירי ע"ז )היינו שצ

הנידחת מביאים שעיר לעולה ופר לחטאת(, או שלא היו יכולים להביא קרבן כלל אפילו שנתחייבו, שלא פירשה 

נה, תוס' התורה איזה קרבן יביאו. ולא נתבאר בגמ' להדיא מה השתנו אנשי עיר הנידחת בשוגג משאר יחידים. וה

ביבמות )ט. ד"ה מאי( פירשו שמה שממונם נשרף מגלה שדין אחר להם, אבל רש"י פי' שאנשי עיר הנידחת לא 

חשיבו לא כציבור ולא כיחידים. ולכא' כוונתו שהם נחשבים לציבור בפני עצמו, נמצא מבואר דאנשי עיר הנידחת 

ככל יחיד, ולפי דברינו מבואר שבמזיד מעבר  נחשבים כציבור בפני עצמו, ובשוגג בעינן קרא שמביאים חטאת

 לשארי הדינים שנתפרשו, משם הציבור שלהם הופקעו מקרבנות, ודו"ק.
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 צער והכנעה

להראות צער והכנעה. שהרי הנופל על פניו  –ענין נוסף שיש בנפילת אפים 

קרי התשובה, ומששב כראוי תפילתו מתקבלת, מצטער ונכנע, וההכנעה מעי

 והקדוש ברוך הוא חושש לצערו וממלא בקשתו. 

לכן כשאשת רבי אליעזר, שהיתה אחותו של רבן גמליאל, חששה שבעלה מקפיד 

על אחיה רבן גמליאל, לא הניחה לו ליפול על פניו, למרות שאת שאר התפילה 

ידעה שנפילת אפים היא  הניחה לו להתפלל ]כמובא בבבא מציעא נט:[, כי

 הגורמת לתפילה להתקבל! 

 הכל ביד ה'

אסירת חושיו וביטול הרגשותיו. כי הנופל על  –ענין שלישי שיש בנפילת אפים 

פניו מכסה עיניו וסותם פיו והוא מסכים במחשבתו שאינו רואה ואינו מבחין מה 

וש ברוך הוא מזיק לו ומה מביא לו תועלת, ואין בידו להפיק רצונו אם אין הקד

מסכים. ענין זה נרמז גם בהצמדת הרגלים בשעת התפילה. עמידה כזו מסמלת 

 כאילו רגליו כבולות ואינו יכול לעשות חפצו ורצונו אם לא ירצה זאת ה' יתברך.

להבדיל, מציין רבנו בחיי שיש אומות העומדות בתיפלתם כשידיהם מצומדות 

מל את אותו הענין, איני יכול לעשות ואינם מזיזים אותם משך כל התיפלה, כדי לס

 כלום אם האליל שלי לא יסכים ]עפרא לפומייהו[.

אבל כלל ישראל אינו עושה כן, אלא כובל כביכול את רגליו, לפי שתנועת 

 הרגלים גדולה מתנועת הידים לקרב תועלתו ולדחות נזקו.

אי אמנם מובא בשם רב האי גאון ]הטור בסימן קלא מביא כך בשם רב נטרונ

גאון[ כי מן הראוי לאדם ליפול על פניו בצד שמאל, כדי לשעבד בנפילת אפים את 

 היד הרומזת לחירות בליל הסדר, עליה אנו מסובין דרך חירות.

 טהרת המקוה

יצויין שיש שביארו ענין הטבילה במקוה שמטהרת, מאותה הסיבה. אדם נכנס 

הוא מבטל את עצמו תחת המים, עוצם את עיניו וסוגר את פיו ומעיד בכך ש

 שבת שלום ומבורך! לגמרי, והכל מסור ביד בוראו בלבד!



 

 סבעמ'  -אספקלריא 

 

 

אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, בעמ"ח  פתגמי

 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 חמישים ומאתים

ד ה ְקַרֵאי מֹועֵ ַוָיקֻּמּו ַלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנַׁשים ַמְבֵני ַיְׂשָרֵאל ֲחַמַשים ּוָמאָתַים ְנַׂשיֵאי ֵעדָ 

 (ב טז,) .ַאְנֵׁשי ֵׁשם

ידועה התמיהה, וכי סברו שיהיו מאתים חמישים כהנים גדולים, וזה ברור שבכל 

הנהגת ציבור צריך שיהיה ראשון במעלה ושני לו כו', כי בלא סדר לא תתקיים 

 העבודה כתקנה, שכולם יקחו עבודה אחת ולא יעשו עבודה אחרת. 

 כהנים בראשי חדשים

עד.( ביאר טעם שבלועי קרח אומרים בכל ראש חודש משה  והנה במהרש"א )ב"ב

אפשר לפי שהם אמרו כי כל העדה  ,אמת וכו', וז"ל: "ואמר שכן הוא בכל ר"ח

כולם קדושים, רצונם שראוי מכל י"ב שבטים מכל אחד להיות כהן גדול בחודש 

ודעתם לכהונה  ,כעין הנציבים בימי שלמה ,אחד, שיהיה מקריב כל א' בחדשו

כי הוא אחד  -חד ב שבטים כנגד י"ב מזלות, אבל הש"י ב"ה בחר לו כהן אלי"

 אמיתי".

נראה להמתיק דבריו. שהנה הנשיאים הקריבו בימים שלהם, וכל אחד הקטיר כף 

אחת מלאה קטרת. ובחז"ל שנעשו ב' שינויים בהם, א' שהקריבו זרים ויחידים, ב' 

דראות חפצו להשיג הקטרה שהקריבו על המזבח החיצון. עפי"ז גם ראשי הסנה

 מעין זו. לכן אמר להם משה להקריב במחתותם קטרת על המזבח החיצון. 

אכן בדבריו יש יישוב על י"ב כהנים גדולים, אולם לא על מאתים וחמישים 

 כהנים גדולים. שהרי גם אם יקריבו הנשיאים, לא כל הרוצה את השם יבוא ויטול. 

גם דתן ואבירם, היתה שצריכה הכהונה על כן נראה, שאכן טענת קרח ושמא 

להתחלק לנשיאי ישראל. שבכך תהיה העבודה מכל השבטים בשוה. אולם טענת 

 נ"ר השרופים היתה שונה מהם.

 

 



 

 סגעמ'  -אספקלריא 

 

 

 תפלתי קטורת

כֹון( תהלים קמא, ב)הנה, כתוב  י תִּ ָלתִּ פִּ ֹטֶרת תְּ ָפֶניךָ  קְּ ַאת לְּ ַחת ַכַסי ַמשְּ נְּ  :ָעֶרב מִּ

. מבואר מזה שכל איש ישראל מגיש קטורת ניחוח לפני מבואר שהתפילה כקטורת

ה'. והנה ערב ובוקר היו מקטירים קטורת במקדש. ועיין תוס' )ברכות כו:( שיש 

למ"ד שהתפילות כנגד קטורת תקנום. באופן שהקטורת שמורה על השמחה )כמ"ש 

ום רבינו בחיי שמות ל, ח(, כנגדה תפילות ישראל, והם מכוונים לבם למקום, והמק

 שמח בהם )עיין מדרש תהלים קח מה שכתבו על הפסוק הזה(.

עפי"ז נראה לבאר, שהנה ראשי הסנהדראות הכירו בכך, שעבודת פנים היא רק 

לכהנים, והלא הלכה פסוקה שאין ישראל יכולים להכנס למקדש ולקה"ק. אפילו 

הלויים לא באו רק בשעת סילוק מחנות. נמצא שלא להם תביעה על שנאסר 

הם להכנס לפני ולפנים. אלא שהטענה שלהם היתה, שהקטורת שייכת לכל עלי

ישראל, והרי כבר נעשתה על ידי הנשיאים על המזבח החיצון. אם כן מוכח שיש 

אפשרות לקטורת על המזבח החיצון, שהמזבח הלזה כנגד כל ישראל, וכולם 

 מקריבים שם. אם כן חפצם להקטיר שם. 

הנה מצאנו הקרבה על ידי יחיד, בבמת יחיד, ונראה להסביר הדברים עוד. ש

בשעת היתר במות, שיכול להקריב עולה ושלמים. אולם דבר שהוא קבוע לו זמן 

כמו קרבן פסח, או קרבנות ציבור, אינם נעשים בבמת יחיד כלל. מבואר, שהיחיד 

יכול להקריב, ולא נמנע מישראלי להקריב, רק שבמקדש שם נאסר עליו להקריב. 

ה שנאסרו הבמות, ממילא נאסרו ישראלים להקריב. אולם זה בצורת ]אכן משע

 תוצאה ולא ענין ישיר שנאסרו ישראל להקריב[. 

עפי"ז נוכל להבין היטב. הנה בשבתות ובמועדים פשוט שהקרבה בהם כנגד כל 

ישראל, לכן מצותם רק בכהנים, והם קרבנות ציבור, ולכן נעשים בכהנים שהם 

שראל. אולם בימות החול, היה מקום להבין שהקטורת שלוחים עבור כל כלל י

יכולה להעשות גם ביחידים, וגם בזרים. הנה גם לפי המסקנא, הקטורת היתה 

מוקטרת בכל יום על ידי כהן אחר, שהיה עולה בפיס, מבואר שהיא עבודה 

 שצריכה בכל פעם יחיד אחר. 



 

 סדעמ'  -אספקלריא 

 

 

ים. באם נסיר מהם הנה באם נבוא חשבון, ימי השנה הם שנ"ה ימים. או שס"ה ימ

כחמישים שבתות, וימי מועד וראשי חדשים וכדומה. נמצא שהם קצת יותר 

 ממאתים חמישים ימי חול. 

עפי"ז נוכל להבין טענתם היטב. שאם טענו שבשלמא ימים שהם ימי מועד, אכן 

קרבנות שלהם עבור כל כלל ישראל, וחלקם נעשים לפנים, ולכן צריכים שהכהנים 

ם בשאר ימות החול, שאין בהם שעירים לכפר, מדוע לא יוכלו גם יעשו אותם. אול

 זרים להקריב, ומה נשתנה בינם לבין הנשיאים. 

אם כן מובן, שלא שאפו להיות כהנים גדולים. אלא שאפו להקטיר קטורת, 

ולהיות כנשיאים. בסברם שאין הבדל בין הנשיאים לראשי סנהדראות, וגם הם 

 יכולים להקטיר. 

 ךקטורה באפ

דברים )והנה בזה נוכל להבין, כמה דברים נוספים. הנה משה משבח את שבט לוי 

ָסֶטיךָ  'יֹורּו( לג, י שְּ ַיֲעֹקב מִּ ךָ  לְּ תֹוָרתְּ ל וְּ ָראֵּ שְּ יִּ ימּו לְּ טֹוָרה ָישִּ ַאֶסךָ  קְּ יל בְּ ָכלִּ ֶחָך'.  ַעל וְּ בְּ זְּ מִּ

ומר מודגשת הקטורת והעולה. כי בהם מצאנו שהקריבו גם זרים, או בבמות. א

הכתוב ש'באפך' רק הם שמים קטורת. על 'מזבחך' רק הם מעלים כליל. למרות 

 שהם עבור ישראל, מכל מקום רק הם המוכשרים לכך. 

ַלח( ג-דהי"ב ב, ב)ועוד תבין, שהנה כשבנה שלמה את הבית, כתוב  שְּ ֹלֹמה ַויִּ  שְּ

אֹמר ֹצר ֶמֶלךְּ  חּוָרם ֶאל יָת  ַכֲאֶשר לֵּ ם ָעשִּ יד עִּ יאָ  ָדוִּ ַלח בִּ שְּ ים לוֹ  ַותִּ נֹות ֲאָרזִּ בְּ ת לוֹ  לִּ  ַביִּ

מֵּה: בוֹ  ָלֶשֶבת י הִּ ת בֹוֶנה ֲאנִּ ם ַביִּ שֵּ יש ֱאֹלָהי ה' לְּ דִּ ַהקְּ יר לוֹ  לְּ טִּ ַהקְּ ָפָניו לְּ ֹטֶרת לְּ ים קְּ  ַסםִּ

יד ּוַמֲעֶרֶכת ֹעלֹות ָתמִּ ָלֶעֶרב ַלֹבֶקר וְּ ים ַלַשָבתֹות וְּ ֶלֳחָדשִּ י וְּ מֹוֲעדֵּ ינּוֱאלֹ  ה' ּולְּ עֹוָלם הֵּ  לְּ

ל. ַעל ֹזאת ָראֵּ שְּ  יִּ

הדבר הראשון הנזכר זה קטורת סמים, והשניה המערכת של הדלקת הנרות, 

ואחר כך העולות, ואחר כך המועדים. כי בקטורת ונרות ועולות יש גם לישראל 

חלק במה שהם מתפללים, ותפלתם כקטרת וכעולת התמיד. שכנגדם תקנום. אולם 

די השנה, שאז שעירי עזים מוקרבים לכפר בעד הכלל, אחר כך במעלה הם מוע

והם צורה שונה של הקרבה. קרבנות ציבור ולא קרבנות יחיד. מבואר היטב 

שמעלת הקטורת למעלה מכולם, ולכן חשקו להקטיר קטורת, ובזה צריכים להדגיש 

 שרק הכהנים הם המורשים לזה, והנשיאים הוראת שעה היתה. 



 

 סהעמ'  -אספקלריא 

 

 

 סלרתובנות / הרב נחמן דרק

 אמונת חכמים בעקבות הפרשה

ָלם קְ  ֹדַׁשים ַוַיָקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ַכי ָכל ָהֵעָדה כֻּ

'. וברש"י: "כולם שמעו דברים בסיני מפי ּוַמדּוַע ַתְתַנְנאּו ַעל ְקַהל ה 'ּוְבתֹוָכם ה

 הגבורה". 

כל הדורות, בכל התקופות תמיד ידע עם ישראל בני הנה פרשה זו יפה נדרשת, ב

אדם שבזו דברי חכמים וראו עצמם ואת דעתם שווים לדעת גדולי ישראל אשר 

 זה "מצדד" בעד גדול זה וזה "מצדד" בעד גדול זה. שתלם ה' ברחמיו בכל דור.

המשנה בסוף מגילה מכנה את אותם אנשים בשם 'חיצונים'. בברטנורא מסביר 

ינוי "בני אדם ההולכים אחר דעתם חוץ מדעת חכמים". הם סומכים את פשר הכ

על דעתם ולא קולטים שהיכן שהשכל שלהם נגמר, שכלם של גדולי ישראל רק 

מתחיל. הם רואים את עצמם כחכמים גדולים וחושבים בטיפשותם שאין חכמה 

 כחכמתם.

גנטים, אנשי מפליא לראות אנשים צעירים שיודעים דבר או שניים, ואפילו אינטלי

ספר ומחשבה, שלקחו את חכמתם ורוחב דעתם למחוזות אחרים, והכניסו עצמם 

לאופוריה שאין אדם בעולם ששכלו גדול משלהם, ואף על גדולי ישראל יש להם 

השגות, עליהם יאמרו אותם אנשים "אמנם הם צדיקים, עובדי ה' בסילודין ]יש"כ 

 ים לנזקים" וכו וכו', וכדי בזיון וקצף.על הפירגון...[ אך הם לא מבינים שהם גורמ

היום בדורנו הרוח המרעילה של "כולם בני אדם" "כולם בסדר", מתפשטת גם 

למחוזותינו, משפטים טיפשיים אלו הם משפטים שלא שיערום אבותינו. אנו 

התחנכנו על 'מעמדות' והיררכיה בעם ישראל, יש את גדולי ישראל, יש את אלופי 

י רבנן. אין שוויון בגדולתם של בני האדם, התורה מקדשת את התורה ויש את מלכ

 הלומד אותה "כל העוסק בתורה הרי זה מתעלה".

 



 

 סועמ'  -אספקלריא 

 

 

 נקודת הבעיה: "כולם שמעו מפי הגבורה"

בשביל להגדיר את נקודת הבעיה נצטט שוב את דברי רש"י "כולם שמעו מפי 

: "מי אמר הגבורה", מה אתה יותר ממני? "כולם הרי שמעו", ובמילים אחרות

 שאתה צודק? אולי אני?".

"השכל שלי" "ההבנה שלי" "אני על הקרקע" "בתוך עמי אנכי יושב" ושוב דברי 

 הרע"ב: "בני אדם ההולכים אחר דעתם חוץ מדעת חכמים".

שמעתי פעם על בחור חלש מאוד בכשרונות, שאביו ביקש מרבו להכניסו לישיבה 

"אתה חושב על  –חס ושלום  –ראל אמר המתאימה לכישרונותיו... אותו גדול ביש

הרגע הזה, אני רואה את ילדיו ונכדיו, ופוחד שהם יושפעו מהמהלך, תכניסו 

 לישיבה הרגילה".

אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. אותם אלו שנבחרו לעמוד בראש, 

לוקי. אנו פשוטי העם, -ראייתם שונה, הבנתם אחרת, ושיכלם המופלא, שכל א

, בכל אופן צריכים לדעת ששכל של בהכלששכלנו גדול וכמה שאנו מבינים כמה 

 תורה הוא משהו אחר לחלוטין, ואל לנו להתערב בשיקול דעתם הרחבה.

* 

ואולי זו הסיבה לעונשם ה'מוזר' של קורח ועדתו, לאמור: חשבתם שאתם כמשה 

מי  ואהרן וגם אתם אמורים לעמוד בראש? הנה תרדו לתהום ואז נראה היטב

 הגבוה ומי הנמוך.

מעט ענווה לא מזיקה לאף אחד, יש כאלו שהם יותר חכמים מאתנו. "אורך ימים 

 ושנות חיים יוסיפו להם".
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 ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף פינת

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ףילקוט יוס

 הכנת קפה בשבת

כיצד מותר להכין משקה קפה בשבת, קפה שחור )טורקי(, או קפה נמס,  שאלה:

האם יש לערות תחילה את המים מהמיחם ועל זה את אבקת הקפה, כדי שיהיה כלי 

שני, או שאפשר להניח את האבקה בתוך כוס ריקה ועל זה לערות את המים 

 החמים?

"כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו  ב( שנינו:ע"במשנה )שבת קמה  תשובה:

מותר  ,קודם השבתלגמרי א( שכל שנתבשל ע"ו התוספות )לט ביארו ,בחמין בשבת"

 שאין בישול אחר בישול.לפי אף שהוא רותח,  ,אפילו בכלי ראשון בחמין, לשרותו

היינו שכבר נתבשל מערב שבת,  –וזה פירוש המשנה 'כל שבא בחמין מערב שבת' 

 אף בכלי ראשון. –תו בחמין בשבת' 'שורין או

]והיינו דוקא בכלי שהורידוהו מעל האש, אבל אסור ליתן התבשיל בכלי העומד על 

גבי האש, משום מיחזי כמבשל. אולם כבר כתבו רבותינו, הראשונים והאחרונים, 

שאין איסור מיחזי כמבשל אלא כשמניח במקום שרגילים לבשל שם, ומטעם זה כתב 

קמז( להתיר -עת )ח"ב סי' מה, וכן בילקוט יוסף שבת כרך ג עמ' קמאבשו"ת יחוה ד

 לחמם תבשיל יבש על גבי פלאטה חשמלית, שהרי אין דרך לבשל על הפלאטה[. 

 בישול אחר אפיה וקליה

היתר הנחת תבשיל בכלי ראשון רותח נאמר דוקא בבישול אם הונחלקו הראשונים 

וצלייה. יש מקום לומר שדוקא דבר  יהקלי ,בישול אחר אפייהאחר בישול, או גם ב

שהתבשל וחוזר ומבשלו מותר, אבל דבר שנאפה או נקלה או נצלה וחוזר ומבשלו, זה 
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כבר מהות אחרת, ואולי שונה הדבר, ולא התירו, והמשנה דיברה רק לענין בישול 

 אחר בישול. 

ותנו שדבר שנאפה או נצלה, ונ רבינו אליעזר ממיץ בספר היראים )סימן קב(דעת 

והיינו שאין בישול אחר אחר כך בשבת במשקה רותח, יש בו משום בישול בשבת, 

ולכן אסר לתת לחם אפוי בתוך מרק בישול, אבל יש בישול אחר אפיה וקליה וצליה, 

או לתת בשר מבושל אצל האש במקום  ]שזה בישול אחר אפיה[, חם שהיד סולדת בו

ייתו ממה שאמרו בגמ' )פסחים מא ורא ]שזה צליה אחר בישול[, שהיד סולדת בו

ע"א( שאין יוצאים ידי חובת אכילת מצה ברקיק שנתבשל, שהבישול מבטל טעם 

אף בכלי שני שהיד סולדת בו, דחייש לקלי הבישול שמתבשלים אף אסר והאפיה. 

בכלל ספק  םקשי הבישול, הבגדר בכלי שני, דכל שלא נתפרשו שמותם להדיא שהם 

של, וספק דאורייתא לחומרא. וכן ביאר את דבריו הסמ"ג של מלאכת מב תאדאוריי

 )סימן סה סוף מלאכת אופה(, והובא בבית יוסף )סימן שיח(. 

בשבלי הלקט )סימן פו( הביא דברי היראים להלכה דיש בישול אחר אפיה, ולא 

אינו  ',הלקט'שמו שהזכיר מדברי החולקים. וידוע מה שכתב שם בהקדמתו, דעל אף 

. וכן כתבו המהרש"ל והלבוש , ]וכן 'ילקוט יוסף'...[נחית להלכה רק מלקט אלא

 . , שדעתו כהסמ"ג וספר היראיםבביאור דבריו

דדוקא היראים, הר"א ממיץ בספר חלק א' סימן קצז( דחה סברת )אולם הראבי"ה 

במצה בפסח, שאם שרה אותה בחמין, כבר אבד טעם המצה, ולכן שם אמרינן יש 

אבל לגבי , וליכא טעם מצהאמרינן )ברכות לח ע"ב( דבעינן בישול אחר אפיה, וכד

, ויסוד מלאכת מבשל היינו שלוקח דבר שלא היה בישול אחר אפייהאיסור שבת אין 

וכיון שכבר היה ראוי לאכילה, אם קלוי  ראוי לאכילה ומכשירו שיהיה ראוי לאכילה,

זה איסור מבשל, או צלוי או אפוי, מה איכפת לי שהופכו למבושל, ועל כן אין ב

 המרדכי )פרק ג' דשבת אות שב( והאגודה )שם אות נד(. כדבריו פסקו ו

הטור כתב שיש בישול אחר אפייה בכלי ראשון, אבל לא בכלי שני. והיינו, דכלי שני 

כגון ביצה חיה בכלי שני אינו מבשל אלא רק בדברים הידועים לנו שהם קלי הבישול, 
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אבל כל שלא ידוע לנו אם הוא קלי הבישול או לא,  שידוע שהוא מקלי הבישול אסור,

, ולא כהסוברים שכל שלא נתפרשו להדיא שהם קשי הבישול הם אזלינן בו לקולא

 . בכלל ספק דאורייתא

 דעת מרן

ומרן בבית יוסף )סימן שיח( הביא את שיטת היראים והראבי"ה, וחיזק את דברי 

הביא מרן ערוך )סימן שיח סעיף ה'( ולא הזכיר דברי הטור ושיטתו. ובשלחן  הראבי"ה

אם בשלו אחר כך  ,יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה": הלכה זו ב'יש' ו'יש'

יש בו משום בישול, ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו. ויש  ,במשקה

מחלוקת היראים ", וכוונת דבריו בהתאם למה שכתב בבית יוסף, שהביא מתירים

וסברת המתירים היא סברת רת האוסרים היא דעת ספר היראים, וסבוהראבי"ה, 

וכיון שהביא 'יש מי שאומר' ו'יש מתירים', הרי  הראבי"ה שמתיר אף בכלי ראשון,

כלל גדול בידינו שכאשר מביא 'יש אומרים' ו'יש אומרים', הלכה כ'יש אומרים' 

הראבי"ה  בתרא, אם כן דעתו כדעת הראבי"ה שמותר אפילו בכלי ראשון, שהרי

וספר היראים נחלקו על כלי ראשון ביסוד זה, בדבר שהיה ראוי ע"י אפיה וצליה, 

 האם מותר לחזור ולבשלו.

ואמנם בכף החיים בכמה מקומות )או"ח סי' יג סק"ז, יו"ד סי' סט ס"ק מה( כתב 

שבכל מקום שמרן הביא ב' דעות, יש להחמיר לכתחילה ולחוש לדברי האוסרים, 

עוד כמה מאחרוני זמנינו, אולם בשו"ת יביע אומר )ח"ו יו"ד סי' ה( ואחריו נמשכו 

הביא להקת אחרונים, חבל נביאים, שכולם פסקו להלכה שבכל מקום שמרן הביא 

שתי דעות, הלכה כדברי 'יש אומרים' בתרא אפילו לכתחילה, ואין צריך לחוש לדעה 

לכתחילה כיש אומרים הראשונה. וכמו כן בסעיף דידן, שמרן הביא ב' דעות, הלכה 

 בתרא שאין בישול אחר אפיה.  

שנה( בספרו כנסת הגדולה )סי' שיח  300-וכך פסק מרן החבי"ב )לפני למעלה מ

סק"ט( שהעולם נוהגים בזה להקל כדעת הראבי"ה ולא כדעת ספר היראים. וכן כתב 

כיש גם הגאון רבי יהודה עייאש הנ"ל, וכן נראה בהבנת דברי המג"א שמנהג העולם 
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אומרים בתרא שמותר אפילו בכלי ראשון. וכן כתב להדיא בספר תורת אמת )להגאון 

שנה, סי' שי"ח ס"ה(  200-רבי רפאל ברדוגו, אב"ד בעיר פאס שבמרוקו לפני למעלה מ

שכך נהגו בכל ערי המזרח שמניחים קפה קלוי יבש ומערים עליו מכלי ראשון, דאין 

 350-שובה שנדפסה בשו"ת גינת ורדים )לפני כבישול אחר אפיה. גם מהר"ם חיון בת

שנה, כלל ג סי' ט( כתב שיש הרבה שאין חוששים לדעת היראים ומקילים אפילו ע"י 

 עירוי מכלי ראשון, וכן כתבו עוד אחרונים.

 הוכחה שדעת מרן להקל אף בכלי ראשון

בינו והנה על דברי מרן שכתב 'ויש מתירים' כתב הרמ"א: "הגה, בכלי שני". יש שה

בשדי שזה פירוש דברי מרן, שמה שכתב שיש מתירין הוא דוקא בכלי שני. כך כתב 

דעת מרן , שסימן א'( ,מערכת בישולי אינו יהודי ופתן ,אסיפת דינים ,חלק ו')חמד 

. וכתב ושהרמ"א פירש דבריו שרק בכלי שני מותר ,בשלחן ערוך לאסור בכלי ראשון

חיים )מלאכת מבשל( בדעת מרן, דיש בישול חאגיז בספרו עץ ה רבי יעקבלמד  שכך

סימן שיח בד"ה שיטה ג'( אלפאנדרי, אחר אפיה בכלי ראשון. גם בספר יד אהרן )

בביאורי הגר"א )סימן  שמעוכן מ ,כתב בדעת מרן דהיש מתירים אינם אלא בכלי שני

ברכת יהונתן ספרו אייבשיץ בכתב הגאון רבי יהונתן  וכן ,שיח סעיף ה' ד"ה ויש(

וכ"כ הגר"ש משאש,  הרב מזבח אדמה )סימן שיח(, "כוכ ,סימן קסח ד"ה הר"ש פסק()

רבה של ירושלים, בשו"ת שמש ומגן )ח"א סי' כו, ח"ב סי' ח( שדברי הרמ"א הם 

 פירוש דברי מרן.

מרן שהתיר בכלי  הרמ"א לפרש דברילא בא שבאמת אינו מוכרח ואפשר אך 

ה שיש להקל הוא רק בכלי שני, וכדברי ראשון, אלא בא לחלוק עליו, ולדבריו מ

ומרן סמך על מה שפירש בבית יוסף שהמחלוקת היא על מהות הדבר, בדבר  הטור.

שנאפה או נצלה או נקלה האם יש בו בישול או אין, וה'יש מתירים' חוזר על כלי 

ראשון, והרמ"א הוא שחולק, ופישר בין דעת הראבי"ה לספר היראים, ופסק שדוקא 

סי' שי"ח )מותר. וכך מבאר הגאון רבי יהודה עייאש בספרו מטה יהודה בכלי שני 

 שהרמ"א חולק על מרן וזה לא ביאור דבריו. (סק"ג
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לפני כעשר שנים הוזמנתי לג'רבא שבתוניס, )ונסעתי לשם לחזק את הקהילות. הם 

אמרו לי שהם מקשיבים בכל מוצ"ש לשיעורו של מרן זצ"ל, ובכל הההלכות הם 

קיו, בחזון עובדיה ובילקוט יוסף(, ושם קיבלתי מהם 'שולחן ערוך הבחור', נוהגים כפס

השולחן ערוך הראשון שנדפס בשנת שט"ו, בחיי חיותו של מרן, ללא הגהות הרמ"א 

ולכן נקרא 'בחור'. שם בסעיף שהזכרנו, יש שינוי של אות אחת, בין מה שנדפס 

ת מאוד ויש בה חילוק גדול, אצלינו לבין מה שנדפס בדפוס הראשון, והיא משמעותי

 וכדי לחזק את הפסק שאמרנו.

בסעיף שלנו יש ג' חלקים: רישא, מציעתא וסיפא. ברישא כתוב: "יש מי שאומר 

דדבר שנאפה או נצלה, אם בישלו אחר כך במשקה יש בו משום בישול". ובמצעיתא 

"ויש כתוב: "ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו", ובסיפא כתוב: 

מתירים". ויש מקום לדון האם הסיפא 'ויש מתירים' חוזר על המציעתא 'ואסור ליתן 

פת אפילו בכלי שני' וכפי שהבין השדי חמד, או שזה חוזר על הרישא 'דדבר שנאפה 

וכו' יש בו משום בישול', ואם כן, דעת המתירים הוא אפילו בכלי ראשון, וכמבואר 

 בבית יוסף.

ליתן פת  ואסורשלפנינו כתוב במציעתא "יש מי שאומר וכו' וכל זה משום שבדפוס 

ליתן פת אפילו  ואסראפילו בכלי שני, אבל בדפוס הראשון כתוב "יש מי שאומר וכו' 

בכלי שני", כלומר שהרישא והמציעתא היא דעה אחת, והדעה השניה, ה'יש 

קה מאד סייעתא חז ומתירים' מדברים על כל זה, שמתירים אפילו בכלי ראשון. וז

 לכל הנ"ל שדעת מרן להתיר אפילו בכלי ראשון, ורק הרמ"א חולק עליו.

 מסקנא

ולפי זה אין איסור לערות מים רותחים מכלי ראשון על אבקת קפה שהוא קלוי, וכל 

ואף שהקפה נימוח במים, אין לחושבו לתבשיל לח שכן קפה נמס שהוא מבושל, 

חילה היה אבקת קפה, וכיון שזה ראוי , שבתשאנו מחמירים בו, דבתר מעיקרא אזלינן

לאכילה, שכן אם יקח אדם קפה קלוי עם סוכר ויערבב אותם, אפילו בלי מים, יכול 

לאכול מזה, ואין עירוי המים הרותחים נחשב כמכשירם לאכילה ואין בזה משום 
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בישול. וכן כתב הגאון רבי יעקב פראג'י, אב"ד אלכסנדריא של מצרים, בתשובה 

ת ורדים )כלל ג סי' כ( שהולכי דרכים אוכלים ממנה כי טעמה ערב, וכ"כ שבשו"ת גינ

הגאון החתם סופר )או"ח סי' עד(, וכ"כ מהר"י חאגיז בשו"ת הלכות קטנות )ח"א סי' 

 ט( וכן בספר פרי האדמה )סי' שיח(, וכיון שכך המנהג, מי יבוא אחר המנהג. 

ולערות ע"ז מים רותחין  ולכן להלכה למעשה מותר להניח אבקת קפה בכוס ריקה

מכלי ראשון, ואין בכך משום איסור בישול אחר קליה, כי דעת מרן השו"ע שאין 

בישול אחר אפיה וקליה וצליה. והרוצה להחמיר על עצמו לערות תחילה מים 

רותחים לכוס ריקה, שיהיו המים בכלי שני ואז יניח את אבקת הקפה, תבוא עליו 

 הלכה אין בישול אחר קליה ואפיה.ברכה, אבל יש לדעת שמעיקר ה

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 ואהרן מה הוא

רשה אקטואלית מאוד, , כי זו פנדרשת' יפה זו פרשהרש"י כותב על מעשה קרח '

לכולנו, ויש ללמוד הימנה. רק לפני שבועיים למדנו על אהרן הכהן שהצטער על 

 נסמכה שלא נכלל בחנוכת הנשיאים. רש"י פותח את פרשת בהעלותך "למה

 חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי, הנשיאים לפרשת המנורה פרשת

מה בינו לבין ֹקַרח? גם קרח  בחנוכה...". אם כן, אפוא, עמהם היה שלא, דעתו

הצטער על שלא נבחר להנהגה ולא שימש בתפקיד נשיאותי. שניהם כאבו, ומדוע 

אהרן עלה והתעלה, זכה וזרעו התקדש בקדושתו, ואילו קרח הפסיד הכל וירד חי 

 שאולה?

ההבדל גדול ביותר, וללמדנו בא! בשעה שאהרן ראה שלא נכלל עם הנשיאים 

 הואלתקן, מה יעשה  עליומה, התחיל לחשוב מה ולמה, מה , בלב פניחלשה דעתו

ַשמֹות ולזכות. ולעומתו, קרח שבר את הכלים. הקהיל והרעיש, פגע בכל  בכדי לְּ

. עינו הטעתו, את עצמוקודש וערער על הנהגת העם. לא חשב לרגע שעליו לבדוק 

 גאוותו קלקלתו. 

, שולטת ומסכנת ייפותהע, לחוצה זו תקופה. לסיומה מתקדמת הלימודים שנת

הבה נבחן את עצמנו, האם אנחנו . לסוף כבר הסבלנות מאתנו והלאה. מצפים

 מתלמידיו של אהרן, או חלילה מתקהלים ונאבדים. כיצד התנהלותנו?

ֶעֶות לשמוע, קשה להורים  להם לטפל, קשה. בנם ובקורות על הערות ההוראה, מִּ

 כשהעצבים, כעת. עזרה והבטיחו סבנימו נהגו עוד השנה בתחילת. לרטון אך קל

נילחם ! והתובע המכביד הזה לת"ת די '!לוי בני לכם 'רב בסגנון מתפרצים, רפויים

 שואפים אמנם. פותר קשיים ֶשַםֲעַבר באשליה חיים! ספר בית במלמד! נחליף
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 חלשה הגישה הערכית היא !לטפל יש בבעיות אך, חדש דף בפתיחת ומאמינים

 ?במצב חלקי מה? לתקן יכול אני מה, אהרן של דעתו

' שם' התנאים, מלחיץ המנהל מדי, קשה העבודה. במקום עבודתו מאס מורה

 קשים הבא בשנה הילדים כי שמעתי, כבקשתי כיתה קיבלתי לא, יותר טובים

 יש אמנם! יותר טובה למסגרת לעבור הזמן הגיע ,?(קלה כיתה איזו וכי) במיוחד

'העיני האנשים ההם  בקריאת לא, נעשה בכבוד תזא את אך, לחפש שינוי מציאות

 מה' דעתו חלשה' של תובנה . אדם שמכבד את עצמו, ואף את זולתו, משלבתנקר'

אולי זה ? ברצינות אלי התייחסה שההנהלה לא הרגשתי מדוע? בעסקה שלי החלק

 חלש מדי? שאני? אלמד להיפרד בכבוד! ובאמת, העבודה קשה מדי או בגללי

 או מנהל ֶשָנַבע .מתפקידו להעבירו אומר מסוים וגמר מורה עם קושי חש מנהל

ובהחלפת מורה מטיבים למערכת, כמו  יש אכן. להעבירו והוחלט קשה, מתלמיד

 גם. חדש עבורו מקום התאמת ביה"ס היא טובת ואף האישית שטובתו תלמיד גם

ָתה ֱאֶמת אשר תֹוַרת ,נביט באהרן הכהן כאן יהּו ָהיְּ פִּ עַ  בְּ ָלהוְּ ָצא ֹלא וְּ מְּ ָפָתיו, נִּ שְּ  בִּ

ָשלֹום ישֹור בְּ מִּ י ָהַלךְּ  ּובְּ תִּ  מדיבורים נימנע, בפגיעה ובכאב לצמצם נשתדל. אִּ

, לעתיד לקח ולהפיק העבר מן ללמוד, אהרן של דעתו ונזכור את חולשת, אסורים

 רגיש באופן לנהוג אני יכולתי ובמה, יותר טובה בצורה לעשות אני יכולתי מה

 .יותר

ָרה ונדחתה בתך? לישיבה בה חפצתם התקבל לא בנך שְּ  לקידום צפית? ביקשה מִּ

ָדה" של צעקה קול להרים במקום? נכזבה ותקוותך ים ֻכָלם ָכל ָהעֵּ ֹדשִּ  ּוַמדּועַ  - קְּ

אּו" ַננְּ תְּ  ימינה רפש לפזר במקום. . אל תדבר 'בשם כולם'עצמך את בדוק תִּ

ר את, ושמאלה אל תאשים את האחרים  .מקרבך הרע ערתוב. פנימה ליבך ַטהֵּ

 .תכבד והתכבדבחולשותיך. 

. הרגשות צינון על נשמור. אויר במזג רק ולא, 'חמה' תקופה היא תמוז כי נזכור

 ליטול ראוי לעתים. לא ניפול במוקש של 'עינו הטעתו', פנימה דעתנו שיקול נפעיל

ֹקַרח ערער  .המציאות את לבחון לנו שיסייע , מידיד'נוספות עיניים זוג'מ עצה
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 ומוכן ֹקַרח ראוי שהיה נאמר הק' בספרים. והקהיל, ובכך איבד את עולמו

אֹוָלה עצמו' את 'לקח הוא. הדרך לו אצה אך" ללויים ראש" להתמנות  אהרן. שְּ

 קירב את הבריות באהבתו., שלום ורדף שלום אהב, התנסה והתנשא

. ברגע מבחן הפנימיות נגלית. שבאדם במידות הטובותבסופו של דבר, הכל תלוי 

 הטובים מצליחים!

 חבר -מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@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

 ח שאלות בפרשת קר

 היכן בפרשתינו מוזכר שם של קרבן דלא כפשטו? והיכן מוזכר כפשטו?  .א

 (?2היכן הוזכר אחד ממלכי יהודה ) .ב

 איזה מהדברים העולים על המזבח מבטא תמידות בלא הפסק? .ג

 מה המשותף בין תרעומת, אחשוורוש, ומי המבול )רש"י(?  .ד

 באיזו לשון השתמש משה בפרשתינו ובפרשת פנחס?  .ה

 

 נות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: תגובות ופתרו

 7628366@okmail.co.il   

* 

 ות ל'חדוותא' שלח תשוב

 זה בעניין מוכח ומה? בתחילה י"א את ירשה אומה איזו נרמז בפרשתינו היכן .א

 ?לך לך בפרשת י"מרש

רֹון ַעד ַוָיֹבא ַבֶמֶגב ַוַיֲעלּו שנא' )יג, כב( רֹון ֶחבְּ ֶחבְּ ים ֶשַבע וכו' וְּ ָתה ָשנִּ נְּ בְּ נֵּי נִּ פְּ  ֹצַען לִּ

ם ָריִּ צְּ  צוען את שיבנה קודם, הקטן בנו לכנען חברון את חם שבנה אפשר י"וברש: מִּ

 ובא, בצוען משבעה אחד על טוב בכל מבונה שהיתה אלא, הגדול בנו למצרים

, מחברון יותר ישראל בארץ טרשין לך שאין, ישראל ארץ של להודיעך שבחה

 כגן שנאמר, כמצרים הארצות בכל מעולה לך ואין, מתים לקברות הקצוה לפיכך
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 מושב ששם, מצרים שבארץ המעולה היא וצוען(, י, יג בראשית) מצרים כארץ' ה

 ממנה טובה חברון והיתה(, ה, ל ישעיה) שריו בצוען היו כי שנאמר, המלכים

 :חלקים שבעה

ומשמע שא"י הוא חלקו של חם מתחילת  (, כתובות קיב.:לד סוטה) ומקורו בחז"ל

 ן.)אחר המבול(, עד שתמהה הגמ' על בניית חברון קודם לצוע יזיישובו

ָרם ַוַיֲעֹבר אבל הנה בבראשית נאמר )יב, ו( קֹום ַעד ָבָאֶרץ ַאבְּ ֶכם מְּ לֹון ַעד שְּ  אֵּ

 של מזרעו ישראל ארץ את וכובש הולך ופירש"י שם "היה: ָבָאֶרץ ָאז ְוַהְכַנֲעַני מֹוֶרה

 מלך צדק ומלכי שנאמר, לבניו הארץ את נח כשחלק נפלה שם של שבחלקו, שם

 עתיד, הזאת הארץ את אתן לזרעך אברם אל ויאמר לפיכך.( יח ,יד בראשית, )שלם

ומשמע שרק בזמנו של אברהם היו  יח:"שם של מזרעו שהם לבניך להחזירה אני

 כובשין אותה.

ומסתבר שהן אגדות חלוקות. אבל באמת גם לדעת החולקין מוכרח מיניה וביה 

זמן  דווקא כאן שכוונת הפסוק הוא מבונה פי שבעה על צען, דאל"כ מדוע נזכר

בנייתה של חברון, הלא הוזכרה העיר חברון כו"כ פעמים בספר בראשית בלא 

להזכיר זמן בנייתה. וע"כ שהתורה באה ללמדנו מוסר, שכלל ישראל אמרו נשובה 

ַעט מצרימה, וכן אמרו דתן ואבירם בפרשת קרח )טז, יג( י ַהמְּ יָתנּו כִּ  ָזַבת ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלִּ

, ובא הכתוב להודיענו שדברו שקר, שא"י מבונה ביותר על פני וכו' ּוְדַבׁש ָחָלב

 .יטמצרים, וכ"כ שלא היו מבקשים אלא לסור מאחרי המקום

                                                
 פתח טעם "ומה ובאמת גם מרש"י בבראשית משמע שכנען כבשוה לראשונה, שכתב רש"י )בראשית א, א( יז

, לישראל העולם אומות יאמרו שאם, .(ו, קיא תהלים) גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו כח משום, בבראשית

 לאשר ונתנה בראה הוא, היא ה"הקב של הארץ כל, להם אומרים הם, גוים שבעה ארצות שכבשתם, אתם ליסטים

ומשמע שלא היו יכולים לענות שהארץ הייתה  לנו", ע"כ. ונתנה מהם נטלה וברצונו, להם נתנה ברצונו, בעיניו ישר

 של שם בתחילה. 

ים" הלא, בידכם היא בזוזה הלא "ואתם: ב"ן שהביא ממדרש רבה שאף ישראל אומרים להםאמנם עיי"ש ברמ ֹתרִּ  ַכפְּ

ים אִּ תֹור ַהֹיצְּ ַכפְּ יֻדם מִּ מִּ שְּ בּו הִּ ָתם ַויֵּשְּ  ".(כג ב דברים" )ַתחְּ
 ודס לו יש כן איננו ואם אחר מיד כנען תפשה כנען שארץ "יתכן ובאבן עזרא כתב בזה דברים סתומין, וז"ל: יח

 ":ידום והמשכיל
י יא, י( עה"פ )דברים י"וכ"פ רש יט ָתּה ָשָםה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ כִּ שְּ רִּ ֶאֶרץ ֹלא לְּ ם כְּ ַריִּ צְּ וא מִּ  טובה "אלא ופי' שם הִּ

 וכו',, כזו ויפה טובה ארץ אל נבוא לא שמא אומרים שהיו, ממצרים ביציאתם לישראל זו הבטחה ונאמרה, הימנה

 ארץ דרך, לכנען וחברון בנו למצרים צוען בנה וחם, בנאן אחד אדם', וגו נבנתה שנים שבע חברוןו לומר תלמוד

 הא, קודם החביב מקום ובכל, בשני נותן הוא ראשון של שפסולתו, הכעור את בונה כך ואחר הנאה את בונה אדם

 שבח וצוען.(, י, יג בראשית) מצרים כארץ' ה כגן שנאמר, הארצות מכל משובחת ומצרים, מצוען יפה שחברון למדת
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 ?אלילים עבודת לעבוד ישראל שבקשו מנין .ב

רּו )יד, ד( יש ַוֹיאמְּ יו ֶאל אִּ ָנשּוָבה ֹראׁש ַנְתָנה ָאחִּ ָמה וְּ ָריְּ צְּ . ראש נתנה י"ופירש: מִּ

 : אלילים עבודת לשון פירשו ורבותינו, מלך עלינו נשים ,רישא נמני כתרגומו

ל ֶאת מֶשה והנה עה"פ ַוַיַןע ָראֵּ שְּ  "רבי אמרו חז"ל )שמו"ר פרשה כד אות ב(. יִּ

 לא אמרו' וכו מצרים פגרי שראו לפי, במקל משה שהסיען' וכו אומר אלעזר

 ותלך םכוכבי עבודת נעשה, מצרימה ונשובה ראש נתנה, במצרים אדם נשתייר

 וימאנו(: יז, ט נחמיה) לומר תלמוד, עשו ולא שאמרו יכול .למצרים ונחזור בראשנו

 נפלאתיך", ע"כ. זכרו ולא לשמע

 וצ"ב מנין שהרצון לשוב למצרים הוא ע"י עבודת אלילים.

י והנה עה"פ )טו, כב( כִּ ּגּו וְּ שְּ ֹלא תִּ ת ַתֲעשּו וְּ ֹות ָכל אֵּ צְּ ֶלה וכו, כתב הרמב"ן ַהםִּ  ָהאֵּ

 ונכנסה וכו' זרה עבודה שגגת דין כהנים בתורת להשלים הפרשה זאת )שם( "ובאה

( ד יד לעיל) מצרימה ונשובה ראש נתנה ואמרו השם דבר מרו שהם בעבור כאן

" ע"כ, והיינו מצות ובלא תורה בלא בראשונה היו כאשר במצרים שם להיות

ד', דהיינו שאינם רוצים  ַאֲחֵרימֵ  ַׁשְבֶתם ֵכן ַעל ַכי שעיקר הטענה הייתה )יד, מג(

 בהנהגתו ובמצוותיו.

 שהיו להוכיח ניתן ומנין"? בינונים אנשים" היו שהמרגלים להוכיח ניתן מנין .ג

 (?לזמנינו ביחס) גבורים אנשים

תּור )יג, כה( ַוָיֻשבּו .1 ץ ָהָאֶרץ מִּ ףֵּ ים מִּ ָבעִּ  ארבע והלא י"והקשה רש: יֹום ַארְּ

 ליום. פרסאות עשרה בינוני אדם ומהלך, היא פרסה מאות ארבע על פרסה מאות

ֹכל ַנַחל ַעד ַוָיֹבאּו )יג, כג( .2 תּו ֶאשְּ רְּ כְּ ָשם ַויִּ מֹוָרה מִּ כֹול זְּ ֶאשְּ ים וְּ ָנֻאה ֶאָחד ֲעָנבִּ  ּוַויִּ

ם ַבםֹוט ָניִּ שְּ ן בִּ ים ּומִּ ֹםנִּ ן ָהרִּ ים ּומִּ נִּ אֵּ  אתה חפץ ואם .בשנים במוט וישאהו י"רש: ַהתְּ

 איש להם הרימו, בגלגל שהקימו מאבנים ולמד צא, מהם אחד משאוי כמה לידע

 משקל רבותינו ושקלום (,ה, ד יהושע) בגלגל והקימוה שכמו על הירדן מן אחת אבן

                                                                                                                                                                         
 ארץ של פסולתה וחברון.(, ד, ל ישעיה) שריו בצוען היו כי אומר הוא שכן, מלכות מקום שהיתה, היא מצרים

 " ע"כ..(.לז ספרי) מצוען יפה היא כן פ"ואע, מתים לקבורת הקצוה לכך, ישראל
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 משאוי שליש אלא אינו, כתפיה על אינש דמידלי טונא, וגמירי ,סאה' מ אחת כל

 :להרים אותו שמסייעין ממשאוי

, שאם לא של אדם בינוני אלא דווקא של אותו הדור ולכאו' משמע שאין זה משא

 כן לא היה להם למדוד עפ"י אותו הדור.

 ?המרגלים גזירת בכלל היו לא מי .ד

ָבר שנא' )כט(כל מי שלא היה במניין,  דְּ לּו ַהֶזה ַבםִּ סְּ יֶכם יִּ רֵּ גְּ ֵדיֶכם ְוָכל פִּ  ְלָכל ְסקֻּ

יֹנֶתם ֶשראֲ  ָוָמְעָלה ָׁשָנה ֶעְׂשַרים ַמֶבן ַמְסַסְרֶכם  מספר לכל הנמנה כל י"ופירש :ָעָלי ֲהלִּ

 אותן לכל המנויים כל, שקלים ולתת, לצבא ולבא לצאת כגון, בו נמנין שאתם

 מבן פקודיהם שאין לוי של שבטו להוציא', וגו שנה' כ מבן הן ואלו, ימותו מספרות

 :עשרים

 ונמצא שיש כאן כמה מינים

 זכו ר במדרש רבה )פרשה ג אות ז( ולמהשלא היו בכלל המנין וביאשבט לוי,  .1

 ונתנו במדבר צדיקים היו כך במצרים צדיקים שהיו שכשם לפי, לארץ כלן שנכנסו

, מעשה אותו ישראל שעשו בשעה, כן עשו ואימתי, הוא ברוך הקדוש על נפשם

 ', וגו המחנה בשער משה ויעמד(: כו, לב שמות) כתיב מה

 מבן פחות מהם אחד מת לא )יד, לג(וביאר ברש"י  הפחותים מבני עשרים, .2

, ששים לכלל מגיעין עשרים בני של אותם שיהיו כדי ארבעים נגזר לכך, ששים

 את שמשעשו לפי, המרגלים לשלוח שקדמה פי על ואף בכלל היתה ראשונה ושנה

 וזהו, סאתם שתתמלא עד להם שהמתין אלא ,במחשבה זו גזרה עלתה העגל

 כאן ואף(, לד, לב שמות) חטאתם עליהם פקדתיו במרגלים, פקדי וביום שנאמר

 וחשב ,תלונה ושל עגל של עונות שתי, עונתכם ולא עונותיכם את תשאו נאמר

 ככולה.  שנה מקצת חייהם במנין להם

, היה בכלל הגזירה בן כ' בשני העוונות, בעגל ובמרגלים והיינו, שרק מי שהיה

ת אע"פ שנשתיירו מאלו שהיו )ויש שביארו עפי"ז הסוגיא בתענית ל: שפסקו למו

 בכלל הגזרה(
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כ"כ הרמב"ן )לב, מא( שייתכן שמכיר בן מנשה נכנס היתרים על שישים,  .3

 לו שהיה ואהרן משה מפקודי היה שלא לפי המדבר גזירת עליו נגזרה "ולא לארץ

 , ע"כ.שנה" מששים יותר

 (? 4) המצוות כל כנגד שקולין שהם בפרשתינו נאמר דברים אלו על .ה

 ת אלילים, שבת, תורה, וציצית.עבוד

י שנא' )טו, כב( כִּ ּגּו וְּ שְּ ֹלא תִּ ת ַתֲעשּו וְּ ֹות ָכל אֵּ צְּ ֶלה ַהםִּ '. וגו תשגו וכי י"רש וכו' ָהאֵּ

 את לומר תלמוד, המצות מכל באחת אלא אינו או, מדבר הכתוב אלילים בעבודת

 פורק, המצות כל על העובר מה, המצות ככל שהיא אחת מצוה ,האלה המצות כל

, פנים ומגלה ברית ומפר עול בה פורק זו מצוה אף, פנים ומגלה ברית ומפר עול

 .(: ח הוריות) אלילים עבודת זו, ואיזו

ַמַען ועוד נאמר )טו, מ( רּו לְּ כְּ זְּ יֶתם ַמְצֹוָתי ָכל ֶאת ַוֲעַׂשיֶתם תִּ יִּ הְּ ים וִּ ֹדשִּ יֶכם קְּ אֹלהֵּ  :לֵּ

 פרשת נסמכה למה, העתקתי הדרשן המש רבי של ומיסודו י )שם פסוק מא(:"וברש

 עבודת עובד כאלו השבת את שהמחלל לומר, אלילים עבודת לפרשת מקושש

 ירדת סיני הר ועל, בעזרא אומר הוא וכן, המצות ככל שקולה היא שאף, אלילים

 ואף(, יד-יג, ט נחמיה) להם הודעת קדשך שבת ואת ומצות תורה לעמך ותתן

 שנאמר, המצות כל כנגד שקולה היא שאף לפי, לאלו נסמכה לכך ציצית פרשת

 כ:מצותי כל את ועשיתם

 

                                                
 ושמרתם בה וישבתם אותה וירשתם( פ ראה)נאמר  והנה בפרשתינו מאסו כלל ישראל בישיבת א"י, ובספרי כ

, ע"כ. ויתכן לומר דלכן מסתיימת שבתורה המצות כל כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבת( לב לא יא דברים) לעשות

 פרשתינו במצוות עכו"ם וציצית.

ולכן לא רצו  בלא תורה ומצוותוכמבואר לעיל )מדברי הרמב"ן( שורש החטא היה רצונם של כלל ישראל להיות 

 בא"י.לשבת 

ֹלא י ָתֻתרּו ונאמר ברש"י עה"פ )טו, לט( וְּ ֶכם ַאֲחרֵּ ַבבְּ י לְּ ַאֲחרֵּ ינֵּיֶכם וְּ  מרגלים הם והעינים הלב. הארץ מתור כמו עֵּ

 ע"כ.: העבירות את עושה והגוף, חומד והלב, רואה העין, העבירות את לו מסרסרים, לגוף

שורש החטא הוא שהלב והעיניים פסקו  ובודאי אינו בכדי שפרשת שלח מסתיימת בב' מרגלים אלו, שבאמת

מלהיות שלוחי השכל אלא הם סרסורים, וכן היה חטא המרגלים, שנשלחו ע"י משה ופסקו מלעשות שליחותם 

 ועשו רצונם. )וכמבואר בחז"ל שידעו שאינם נשיאים לכשיכנסו( 
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 (.3שמות על מי שנאמר 'אוי לשכנו' )

 ה', כהן גדול, תורה, ארון, מזבח, בית.

 מיתת מקריבי הקטרת.

 את המגפה.עצר 

 'יקבי המלך' )הנאמר בזכריה(.

 

* 

 אות ב'

 גבול בעולם שלא ניתן לשנות.

 (.2עשה קול גדול ונסו ממנו )

 רמז שהחולק על הכהונה לוקה בצרעת )מדרש(.

 חלוקה שהכהנים והלויים לא מחלקים בה עם ישראל.

 מן היקב'. 'מלאהלשון 

 

* 

 אות ג'

 ___.גוי 'הוכר הפרי הוכר שהם שקדים' שורש המילה

 תפקיד ללוים בנוסף על שמירה.

 _____  ג'. ללמשחה'לך נתתים 

 .ג'ה ג'מתנה לכהנים 'אשר ישיבו לי' 

 

* 

 אות ד'

 (.2מקום שקרח התייחס אחר ישראל )
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 על מי נאמר 'אוי לשכנו'.

 

* 

 אות ה'

 כאדם התולה קללתו בחבירו: ה' ה' ה'.

 לגוע'. תמנו'האם 

 

* 

 אות ו'

 ת.תעשה לבעל מחלוק לא

 

* 

 אות ז'

 לאות לבני ישראל.

 יכול לאכול קדשי קדשים.

 

* 

 אות ח'

 ואם בריאה יברא ה'. 

 הנחלק על הקב"ה.

 אחת ממתנות הכהונה.

 'ונחשב לכם תרומתכם כתובאת גרן וכו'' )אחרי הפרשת ת"מ(.

 

* 

 אות ט'

 משמרת תרומתי.

 

* 
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 אות י'

 קרח לא התייחס כאן על שמו.

 'אלוקי הרוחות'.

 ים חלוקים שנקראים בשם אחד לענין המטות.שני שבט

 בור שהיין יורד לתוכו.

 

* 

 אות כ'

 והקריב אליו' )על מי נאמר(. הקדושואת '

 הקדוש. הואהאיש אשר יבחר בו 

 קדושתם של המחתות.

 יהיה כקרח )פירש"י(. 'ולא'פירוש המילה 

  מקום אכילת מעשר ראשון.

 

* 

 אותיות כ'ל'

 ר.עבודות שנתקנאו בהם במוצה

 

* 

 אות ל'

 ' )על מי נאמר(.את אשר לו'ויודע ה' 

 כוחו של קרח להקהיל את העדה.

 שתי משפחות חלוקות שנקראות שבט אחד לענין המטות.

 

* 

 אות מ'

 סרחון הרביעי.

 המקור והיעד של משה שהיה בדין לנסוע על חשבון ישראל.

 העבירה החמורה עליו לוקים אף יונקי שדים.
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 הקטרת האישים. לאחרם רק ללמד שהכהנים אוכלי

 אינו מסריח לעולם.

 הפסוק קראו 'תרומה' עד שיפריש ממנו 'תרומתו'.

 

* 

 אות נ'

 תחילת קנאותו של קרח.

 מיוחדת לדתן ואבירם ומכאן נלמד לכל מקום. הופעה

 חומר ממנו היו מחתות שהקריבו בהם קטרת.

 שמותם כתובות על המטות.

 

* 

 אות ס'

 כחה של קטרת.

 בני אלעזר ואיתמר.מעמדם של 

 

* 

 אות ע'

 עמידת מלאך המות במגפה )על ידי אהרן(.

 תאכלנו. בקדש הקדשים

 

* 

 אות פ'

 ממהר לבוא על החולק על הכהונה.

 

* 

 אותיות פ'צ''

 יצאו לפני השקדים.
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* 

 אות צ'

 נעשו מהמחתות.

 

* 

 אות ק'

 חביבה מכל הקרבנות.

 אתך' ובית אביך'אתה ובניך 

 

* 

 אות ר'

 לי שאמר משה לאנשי המחלוקת.תואר שלי

 קטורת לעצירת המגפה.

 תרומה גדולה בפסוק.

 

* 

 אות ש'

 עבודת הלוים: לעמוד לפני העדה לשרתם.

 מספר המטות.

 הורדת כעס חמה.

 

* 

 'אות ׂש

 נתתי לך'. הנהלשון המשתמע מ'ואני 

 

* 

 אות ת'

 עליו ביקש משה שחלקם של עדת קרח לא ישרף.

 ם, תודה ואיל נזיר.מתנת הכהן מקרבנות: שלמי
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 תשובות לפרשת קרח

וקר. בוקיינוס. אהרן. אש. אחת. אחד/ און בן פלת. אליצור בן שדיאור, אבירם, א

וכן, ד ר.גזל הגדולה. גזברים. גמילה. גיזה. ביד משה. בליעתם. בקיעת הארץ, ב

 כרון.ז יהיה כקרח וכעדתו.א לוופקרנו. ה הם.האנשים העיני התן. דברי הימים. ד

וסף. יודע מחשבות. ישראל. יהרה. טולין. חרם. ח בנפשותם. טאיםחדשה. חכר. ז

וי. ליצנות. לויה. לויה. להונה כל מקום. כדי. כלי שרת. כבר. כהונה. כקב. י

צבים. נשיאות. נעשר ראשון. מלח. מן האש. מחלוקת. מצרים. מדין, מחלוקת. מ

רח, פורענות. פזרה. ערחו. ל כעגני כהונה. סם המות. סשיאי השבטים. נחושת. נ

תים עשרה. שיר על הדוכן. שאשיתם. רז. רשעים. רהת. קטורת. קיפוי. ציץ. צ

 רומת מתנם.תמיד. תמחה. ׂשיכוך. ש

* 

לע"נ החבר ר' דוד ב"ר יוסף יצחק אריה . המדור  r29.4.4865@gmail.comלתגובות: 

לע"נ האשה הכשרה . ותש"ב ב' תמוזמנצ'סטר נלב"ע  –פיורדא הלוי להמן מ
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 סיפור

 סיופור מיוחד / הסופר הרב יאיר וינשטוק

 עשרה רגעים של שינה

 ערץ לבשה חג.מֶ 

שתנה עיירה קטנה ומנומנמת במחוז "אליטע" אשר במדינת ליטא )אחר כך ה

שמה של מערץ ל"מערקינה"(. דומה כי דבר לא יוכל להעכיר את שלוותה 

הנצחית. ברחובותיה מהלכים יהודים של צורה. קשישים בעלי זקנים לבנים 

הדורים ממהרים לבית המדרש. הם אינם קובעים עתים לתורה, אלא קובעים את 

נץ החמה. עצמם לתורה. מבוקר עד ערב ומחצות הלילה עד תפילת שחרית עם ה

הם והגמרא חד הם. מתנגחים בששון עלומים במלחמתה של תורה עם צורבים 

שלשום זכו מהם למנת גערות בגלל שובבותם היתרה. -עולי ימים אשר אך תמול

שנה ושנתיים חלפו ואותם עלמים צעירים רוכנים יחד מעל תוספות ארוך וקשה 

 אלא סברה אחת. עם זקנים הראויים להיות סבותיהם, ואין להם בעולמם 

בכיכר השוק של מערץ מהדסים תרנגולים ובחצרותיה מגעגעים אווזים. מדי פעם 

פולטת עז געייה ממושכת ומיד מרכינה את ראשה אל העשב וממשיכה לתלוש 

 גבעולים ירקרקים.  

בשוק של מערץ יושבת זקנה ומוכרת ביצים מתוך סל נצרים גדול. המסרגות 

קונה סורגת היא מעילון כחלחל עבור הנכד החדש הגדולות לצדה ובין קונה ל

שנוסף למשפחה. מפטפטת אגב אורחא עם מוכרת הדגים המשועממת. מה 

לעשות, השוק מתעורר לחיים רק ביום חמישי. כאשר הכל מגיעים בבהילות לערוך 

 קניות לשבת המלכה הממשמשת ובאה.

רים מצייצות שעת צהרים. שמש סתווית מחממת בלאות את השוק העייף. ציפו

ציוץ מונוטוני מבין ענפי העצים. עגלה רתומה לפרד רזה ובא בימים, מתגלגלת 

באיטיות על פני שביל העפר. העגלון מחזיק את השוט רק לתפאורה. אינו ממהר 
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להצליף בפרד הזקן. מה לו למהר, חבילות התבואה שבעגלה לא ירקבו אם יוכנסו 

 לאסם עשרה רגעים מאוחר יותר.

כים צעירים צועדים במהירות, שוברים מעט את שגרת השוק. הציבור שני אבר

כבר רגיל לראות את בנימין בייניש, בן הרב, ואת גיסו שמשון, חתן הרב, עוברים 

בשוק ומתנצחים ביניהם בלימוד. השוק, על כל קרבו וכרעיו, שווריו וסוסיו, פרותיו 

ופקעות הבצל, כלל אינו  ועגליו, חביות הדגים המלוחים והשמן, ערמות השעועית

'יש' בעיניהם. עיניהם המצועפות אינן מבחינות בקשישה רוכלת הסדקית היושבת 

על הארץ למרגלותיהם, ומציגה לפניהם בארשת תחנונים מגש עץ מנומר כתמי 

עובש, ועליו ערמת מחטים שבורות למחצה וכפתורי ברזל מוחלדים במקצת. הם 

מתנופפות באויר ככנפיה של טחנת הקמח על שקועים בעומקה של סוגיה, ידיהם 

 גדות הנהר. 

 כך היה אתמול, כך זה היום, וכך בדיוק תראה התמונה גם מחר.  

* 

ופתאום, לתוך הדממה הברוכה והשלווה הנצחית, מסתער בחורון צעיר ונרגש. 

פלומה זהבהבה מעטרת בביישנות את לחייו הוורדרדות ואת שפתו העליונה, והוא 

 ל מתחלף של ראשית ימי הנעורים:מצווח בקו

 הגאון מגיע! הגאון מגיע!   

השוק מתעורר לחיים ברגע אחד. המוכרים והמוכרות מתקהלים סביבו, ונוטשים 

 איש ואשה את דוכניהם ואת לקוחותיהם הבודדים ועטים עליו בדריכות.

 מה אמרת? חזור עוד הפעם, במטותא.

כיהלומים שעה שהוא חוזר ומכריז  הבחור הצעיר נושם עמוקות. עיניו נוצצות

 בנופך של חגיגיות "הגאון מגיע". 

 להיכן הוא מגיע? מצעקת כנגדו חנה ביילה מוכרת הכעכים.



 

 פטעמ'  -אספקלריא 

 

 

מאי משמע להיכן? מיתמם הבחור. וכי לטורקיה הוא נוסע? הוא מגיע אלינו 

 להיות אתנו, כאן במערץ. אשרינו ומה טוב חלקנו.

נא עירו ובא לכאן? לא מבין שמואל מאיר אבל מה פתאום הגאון עוזב את ויל

הקצב שנטש את ביתור צלעות הפרה. הסכין האדומה מדם מתנופפת בידו 

ומרתיעה במקצת את הקהל הנסוג בבהלה אחורה. שמואל מאיר מקנח את הסכין 

 במבוכה בשולי חלוקו המוכתם ומצניע אותה בשרוולו הארוך. 

וועלאך' הזוכה לכינוי -ו 'גדליה כלאל הציבור ההומה והנרגש מצטרף ברגעים אל

וועלאך' היא בשפת ימינו -זה מתוקף היותו סוכנות ידיעות מהלך )המילה 'כל

'כולבויניק'. מי שידו בכל והוא בוחש בכל הקדרות(. זוהי שעתו הגדולה של גדליה 

הידען. אשר בימים אחרים אינו זוכה לכבוד גדול בעיירה ליטאית של ימי הגאון 

כבוד היחידי בה ניתן רק לתורה ולומדי תורה, תלמידי חכמים מוילנא, שה

הממיתים עצמם באוהלה של משנה וגמרא מבוקר ועד ערב. בדרך כלל הבריות 

בזות לו, על שום שנטש את הגמרא החביבה, חיי עולם, תמורת נזיד עדשים של 

 כרוז החדשות המקומי שאפילו חיי שעה אינם אלא חיי רגע חולף. אך היום הכל

 צמאים למוצא פיו. גדליה יודע מה קורה.

גדליה צועד בארשת חשיבות אל מרכז העיגול הנוצר סביבו כבמטה קסמים. 

"שמעוני רבותי" הוא מכחכח בגרונו כמי שעומד לשאת דרשה ארוכה. "מחלוקת 

נוראה מתנהלת עתה בוילנא כידוע וכמפורסם. רודפיו של רבנו הגאון משבשים 

מו, המדוד כידוע לכולנו עד לדקות. אנוס היה איפא ליטול את תורתו ואת סדר יו

את מטה הנדודים ולעבור לגור לפרק זמן בעיר 'סערהייא' השוכנת מעבר לגבול 

רוסיה, לא רחוק מעיירתנו מערץ, כי הובטח לו ששם יוכל לשבת וללמוד בשקט 

ובמנוחה, ללא כל הפרעה. לשם לא תגיע חמת רודפיו ומציקיו. כיון שהדרך 

מוילנא לסערהייא משתרעת על פני חמש עשרה פרסאות של דרך קשה ומשובשת, 

מלאה מהמורות ומכשולים. ומכיון שממילא חייב הגאון לעצור במערץ, ולקבל 

אשרת מעבר לסערהייא משומרי הגבול הנמצאים מצדו הרוסי של הגבול, כדי 

 שיוכל לנסוע לסערהייא הנמצאת בשליטת ממשלת רוסיה".
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ניתך על ראשו של גדליה אך הוא מיאן לענות טרם יכלה לומר את  ברד שאלות

אשר בפיו. "הגאון יגיע לכאן היום אחר הצהרים. אני מגיע כעת מהדרך, ראיתי 

את עגלתו ודברתי עם עגלונו. כך נודע לי כי הוא הביע את רצונו לנוח בלילה הזה 

ין בכוחי לדבר בעיירתנו מערץ כדי שיוכל להינפש מעט מטלטול הדרך. וכעת א

עוד, יען כי מרחק רב עברתי בריצה בהולה בכדי להביא לידיעתכם את החדשות 

 המשמחות".

"שקר בפיך" הרעים עליו ר' גרונם מפטם האווזים שנקלע לשוק ושמע במקרה את 

הדברים. "הגאון כבר נסע בחייו כמה פעמים וערך גלות מטעם הכמוס עמו. תמיד 

ם לא התפרסם דבר נסיעתו. אנשים כלל לא ידעו נוסע הוא השקט ובסתר. מעול

 מיהו האיש".

"אמת בפיך" אמר גדליה בהכנעה מול מבטו הרושף של גרונם הכרסתן. "ברם, 

הפעם הזאת כיון שמורנו הגאון חייב לקבל אשרת מעבר לסערהייא, לפיכך איננו 

יכול להעלים את שמו ולנסוע בסתר כדרכו בקודש. לפני שיצא בדרכו למערץ 

הודיעו ראשי הקהל של וילנא לבעלי הבתים החשובים במערץ, שיואילו בטובם 

להכין אכסניה טובה לגאון לצורך מנוחת הלילה, וגם ישתדלו אצל שומרי הגבול 

 שלא יערימו מכשולים על דרכו ויניחוהו לנסוע מחר לסערהייא בלי שום עיכובים".  

* 

גלו פנימה גלגלי העגלה שמחה עצומה תקפה את כל יהודי מערץ כאשר התגל

אשר בתוכה ישב הגאון. אנשים נשים וטף עמדו על אם הדרך ובקשו לזכות לראות 

 את פני הגאון ולו גם בראיה חטופה. בהצצה בעלמא. 

הגאון ישב בעגלה פנימה כשעיניו נעוצות בספר בריכוז עמוק והוא אינו חש כלל 

ל הסוס מרוב תשוקה בתכונה השקטה סביבו. הציבור הגדול חסם את דרכו ש

לראות את פניו הקדושות של האורח רם המעלה. כאן גברו עליהם גערות שני 

תלמידיו של הגאון שנלוו אליו לשמשו בדרך והתחננו בפניהם להניח לו, יען כי 
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עייף הוא עד מאד מטורח הדרך הקשה, ועליו להגיע למקום מנוחה ויפה שעה 

 אחת קודם. 

ביתו המרווח של הגביר הגדול ר' לייב ב"ר זלמן. האכסניה של הגאון נקבעה ב

אחד הסוחרים הגדולים של מערץ שכלל לא היה נוכח בעיירה באותו יום עקב 

נסיעתו לגרמניה לצרכי מסחר. בית גדול היה לו לגביר ר' לייב, שהתנוסס במרכז 

ביופיו ובהדרו, על רקע הבקתות העלובות והבתים  -על שתי קומותיו  -העיירה 

 וטים של מערץ, שאף אחד מהם לא עבר את גובה קומתו האחת. הפש

משמשיו של הגאון קבעו מקומם בקומה הראשונה ואילו הגאון התאכסן בקומה 

 השניה, כדי שיוכל לשבת וללמוד במנוחה, הרחק מהמולת הרחוב הסואן. 

כאש בשדה קוצים התפרסמה הידיעה בכל רחבי מערץ: הגאון מוילנא הדומה 

 צבקות שוהה בעיירה בביתו של הגביר ר' לייב. למלאך ה' 

העיירה היתה כמרקחה. הכל נקהלו ובאו מול הבית. מנער ועד זקן, טף ונשים. 

איש לא חשב להישאר ספון בביתו שעה שאורח קדוש כל כך שוהה באופן נדיר 

 כאן בקרבם. 

עמדו איפא מאות אנשים והתגודדו מתחת לחלונות הבית כשהם מטכסים עצה 

ך יזכו לראות את פניו של הגאון הקדוש מוילנא, כיצד הוא לומד ואיך הוא אי

מתנהג בלילה. מושגים כמו פרטיות וצנעת הפרט טרם חדרו לראשיהם של בני 

הדור ההוא. החלונות היו שקופים ולכל לומד תורה ברור היה כי הוא חייב לדעת 

ריך. הנהגותיו של מה בדיוק עשה הגאון בכל רגע, כי תורה היא וללמוד אני צ

 הגאון אינן הנהגות פרטיות, אלא תורה בטהרתה כנתינתה מסיני.

הליל ירד על מערץ. כוכבים נצצו בשמים השחורים. המוני חיילים בצבאו של 

מלך הלילה, פס דקיק של ירח חיוור. מתחת לחלונות בית האכסניה התקיימה 

 התייעצות דחופה.

 "להיכנס אל הבית" תבעו כמה צעירים.
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המבוגרים בחבורה נעצו בהם מבטים זועמים. "חלילה. להפריע את מנוחתו של 

 הגאון?! לא ולא!".

"אבל אנחנו חייבים לראותו" התעקשו הצורבים. "כל מעשה, כל הנהגה. הכל 

 ילמד אותנו כמו השולחן ערוך בעצמו".

 מספר צעירים נמרצים אלתרו פתרון גאוני. הם יצאו בריצה קלה לעבר מחסן בית

הכנסת ושבו משם עם שני סולמות גדולים. בבית הכנסת הגבוה אי אפשר יהיה 

 להגיע אל התקרה אלא רק על ידי סולם גבוה.

הם העמידו את הסולמות מול חלונות חדרו של הגאון שהיה שקוע בתלמודו ולא 

 הרגיש במאומה. 

ראשי הקהל התכבדו לעלות ראשונים על הסולמות. הם עמדו כמה דקות 

 פו פנימה בעינים פעורות. והשקי

הגאון ישב והגה בתורה. מופשט כולו מן העולם. לא חל ולא מרגיש בשני 

 האנשים העומדים מרחק קצר ממנו ומביטים בו בצמאון והערצה שאין לתאר.

אחרי ראשי הקהל עלו הרבנים והדיינים והמלמדים וסתם תלמידי חכמים ומי 

על הסולמות, עלו וירדו, לפנות מקום שעמדה לו זכות אבותיו. כל הלילה טפסו 

לבאים אחריהם. כל מי שזכה באותו לילה לעלות על הסולם הגבוה ולהביט בסתר 

בהדרת גאונו ורוב קדושתו, היה  סניה ולראות את הגאון יושב ולומדבחלונות האכ

 בעיני עצמו ובעיני כל יהודי מערץ, האיש המאושר בתבל.

שקהל רב נדחק שם סביב שני הסולמות  הפלא הגדול ביותר היה, כי למרות

וכולם רצו לזכות ולראות את הגאון, שרר סדר ומשטר קפדני בקרב ציבור 

הנוכחים. דממה מוחלטת. איש לא דחף את רעהו ולא נדחק לעלות בטרם יגיע 

תורו. הכל חשו כי קדושתו של הגאון ויראתו העצומה הקרינו אלי חוץ, עד כי איש 

 נהג שלא כראוי. לא בעלה על דעתו להת

כל אדם בתורו עלה עד שליבות הסולם הגבוהות והביט פנימה במשך רגעים 

קצרים, כאשר איש אינו מתמהמה יותר מרגע או שנים כדי לפנות את מקומו לבא 
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חשו  -אחריו. והעידו כל הנוכחים, כי כאשר זכו לראות את פני הגאון בעת לימודו 

מימיהם. כמה שנים אחרי כן לא נשכח רגש קודש נעלה ונאדר כמוהו לא חשו 

מיהודי מערץ טעמו של רגש הקדושה שחווה באותם רגעים מאושרים. ליל שמחה 

 היה זה למערץ. לילה של שמחת התורה.

* 

 ופתאום, לאחר חצות הלילה. הושבתה השמחה הגדולה והפכה לעצב ויגון.

בלילה זה  הגאון שכב לנוח את שנת הלילה. שנתו היתה כידוע קצרה מאד. אך

 היה עייף ויגע מטלטולי הדרך והוא ישן עשרה רגעים יותר מהרגלו.

לאחר חצות הלילה הקיץ הגאון משנתו והקים קול זוועה. "אוי לי. ישנתי עשרה 

 רגעים יותר מהצורך. אוי לי, חיסרתי עשרה רגעים מעבודת השם יתברך!".

בור ורצוץ על עשר אנשי מערץ ראו מבעד לחלונות כיצד הגאון מוילנא יושב ש

 דקות שנגלו ממנו. ופתאום נפלטה מפיו זעקת שבר. 

  - - -"אין מערץ שלאפט זיך". 

 )במערץ ישנים היטב( 

ותיכף פשטה הבשורה העצובה בכל רחבי מערץ. "השמעתם, הגאון הקדוש 

האריך בשינה עשרה רגעים יותר מהרגלו והוא אמר שבמערץ יש תאבון לישון. אוי 

 ו קרה המכשול הזה".לנו כי בעירנ

"אוי ואבוי" ספקו יהודי מערץ כפיהם בצער. "שינה לצדיקים רע להם ורע לעולם" 

)סנהדרין ע"א(. דווקא בעירנו אירעה התקלה הזאת כי הגאון חיסר עשרה 'מינוטין' 

 לעבודתו יתברך.

השמחה העצומה ששררה במערץ בקבלת פני גאון ומלאך ה' צבקות נהפכה ליגון 

לל הצער הגדול שעשרת הרגעים החסרים ציערו את רבינו אליהו ותוגה, בג

 מוילנא.

* 
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חודשים אחדים ישב הגאון ושקד על תלמודו באין מפריע בעיר סערהייא עד 

שהודיעוהו כי נרגעה המחלוקת בוילנא. הוא שב אז לעירו וחנה עוד לילה נוסף 

 במערץ.

וישן אז עשרה רגעים באותו לילה תיקן הגאון את המעוות מן הפעם הראשונה, 

 פחות מהרגלו כדי להחזיר את עשרת הרגעים החסרים.

אותו לילה היה לילה של שמחה יתרה לכל בני העיר מערץ, כאשר נודע בעיר 

באמצע הלילה כי הגאון התעורר מלא שמחה וצהלה על שהשי"ת עזר לו להחזיר 

 את עשרת הרגעים האבודים.

נא שכל רגעיו היו מחושבים ומדוקדקים זה היה פיצוי גדול לא רק לגאון מויל

מסביב לכ"ד שעות היממה, לעבודת השם ולימוד תורה, וזמנו האבוד הוחזר לו, 

אלא גם ליהודי מערץ התמימים שכל כך שמחו בלילה הראשון, ושמחתם 

הושבתה בזעקתו המחרידה של הגאון "אין מערץ שלאפט זיך". כעת הוברר כי 

  כך טוב...אפשר גם לא לישון כל במערץ 

)התודה והברכה לרב וינשטוק על הסיפור המיוחד, כל זכויות סיפור זה שמורות 

 למחבר(


