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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

פרשת ויחי - כבוד המת

גליון
שמ"ח

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

אלמלא חטאו בעגל ולא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו', (עירובין 
והיו  החומר  מזוככי  והיו  בם  פועל  האלקי  אור  הופעת  היה  זה  לולא  כי  והביאור,  א).  נד, 
"ממלכת כהנים וגוי קדוש". אבל כעת צריך כל אדם ליגע לזכך חומריותו בתכונות נפשו, 
במדות ישרות וטהורות, גם לעמול על לימוד התורה ולהשחיר את פניו כעורב (עירובין כב, 
פרק  שמות  חכמה  (משך  דשמיא.  בסיעתא  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  ואח"כ  א), 

לד). 
בזכות העמל הרב בלימוד התורה, והכל במדות ישרות וטהורות, זכה להורות הלכה לכל, וגם 
לתלמידי חכמים בעלי שיעור קומה. הוראת ההלכות היתה בנעימות ובמתיקות המיוחדת 

לגאון ר‘ מרדכי זיע“א.       
חיבור  הרגיש  אלו  בהלכות  שעסק  ובזה  הסת“ם,  בעניני  קודש  רגש  הרגיש  ורבינו  מורינו 
וכגון  אלו,  בענינים  בשיעורים  דיבר  כאשר  שגם  לראות  זכינו  הקדושה.  לתורה  יותר  גדול 
בענין מצות כתיבת ספר תורה ששמענו מפיו בעת האחרונה, ההארה שהיתה על פניו באותו 

שיעור לא היתה רגילה, והשמחה בדברו בענין מצוה זו, היתה ניכרת ביותר. 
הוראה  גם  תוקף.  בכל  משמרתו  על  עומד  הי‘  תילה,  על  הדת  להעמיד  צריך  שהי‘  פעמים 
אשר לא האמינו שיש בכחו לתקן, והוא הרגיש שאין הדבר ראוי, עמד ותיקן בעוז והצליח, 
על  מעלה  של  בבי“ד  לעמוד  יוכל  שלא  שאמר  תפלה,  זמן  אחר  המנינים  של  התקלה  כגון 
ענין זה, עמד בתעצומות והכריז, בשומרי החומות לא יתקיימו מנינים אחר זמן תפלה, כאן 
שומרים את התורה בשלימות. [ואמר שאינו יוצא ח“ו כנגד האדמורי“ם אשר בבית מדרשם 
יש  אדמורי“ם  אותם  אלו.  דברים  להרשות  יכול  אינו  שהוא  אלא  אלו,  מנינים  מתקיימים 

בכוחם, ואינו מדבר ח“ו כנגדם]
על  רוכבת  שילדה  הראוי  מן  שאינו  שסבר  צניעות,  בעניני  הדת  להעמיד  שיש  ראה  כאשר 
בנועם  תשובתו  הדבר,  בטעם  עמו  וליתן  לישא  באו  וכאשר  ברבים,  דעתו  פירסם  אופנים, 
לעבור  אחרים  על  כפי‘  בכך  אין  אדם,  של  הפרטי  בביתו  נעשה  המעשה  הי‘  אילו  היתה, 
מסכים  שאינו  מי  בכח  ואין  ברה“ר,  הנעשה  מעשה  הוא  אופנים  על  רכיבה  אך  דעתם,  על 
להוראה, להכריח את האחרים לראות דברים אלו ברה“ר, וההוראה התקבלה בהבנה מלאה.
גם בענין הוראה לא חשש לכבודו כלל וכלל. יש והי‘ מגיע אדם לשמוע חוות דעת הלכתית, 
הוראה למעשה בענין העומד על הפרק, אך הי‘ טורח להדגיש לרב שהוא רק רוצה לשמוע 
מה הרב אומר, ואינו מתחייב לקיים, והרב השיב והמשיך להשיב ביודעו שבסופו של אותו 
חובתו  למלא  ודאג  עשה,  שלו  את  הוא  אך  אומר,  שהוא  מה  יעשה  לא  שכלל  יתכן  ענין, 

בשלימות.
אך  לכת‘,  כשרות  אינן  שאמנם  בהן  הורה  אשר  תפילין,  של  פרשיות  לו  והראו  הי‘  מעשה 
בדיעבד כשר, ולאחר מכן הראו אותן פרשיות להגריש“א ואמרו שהורה לפסול. שמע זאת 
הגאון ר‘ מרדכי זצ“ל ואמר שאם כן הדבר, לא יורה יותר בהלכות סת“ם, כביכול אם היתה 

לו טעות כגון זו בדעת הגריש“א, אינו ראוי להורות.
כתשובה  הורו  אחד  פה  וכולם  דעתם,  מה  הגריש“א  תלמידי  רבנים  שלשה  לשאול  ושלחו 
שאמר ר‘ מרדכי, בדיעבד כשר. ואשר על כן נכנס אחד הרבנים לשאול לפני הגריש“א הא 
כעת  אך  התלמידים,  כל  שמעו  וכך  זמן,  אותו  עד  סברתי  כך  אמנם  הגריש“א  ואמר  כיצד. 

שיניתי דעתי, ונחה דעתו של ר‘ מרדכי. 
 המשך בעמ' האחרון››

בנידון איסור רבית בתכניות החסכון לילדים
הרב יעקב לנדו

אנסה להבהיר למי ואיך מתייחסות זכיית הממון וההלוואות ברבית, שקופות הגמל מלוות 
לזכות הילדים, ובין הדברים יובהר גם מדוע אין לומר שההלוואה ברבית היא בשיור זכות 

ההלוואה לנותנים.
בהשקפה ראשונה עולים ה' טענות להתיר, ואלו הן: 

א. הכסף עדיין שייך למדינה עד גיל 18, שהרי הילד אינו שולט על הממון עד גיל זה.
ב. כיון שהם עצמם לא זכו בכסף, רק ע"י אחר, אין חבין לאדם שלא מדעתו, וזו 

חובה היא, כי עובר על איסור רבית. 
ג. מהו המעשה קנין שאדם זכה בכסף. 

מקצת מדרכיו בקודש מורינו ורבינו הגאון הצדיק 
הגר“מ פרידלנדר זצ“ל

אשר יכולים להאיר לנו את המסילה העולה בית ה‘
הרב זאב פינחס מנדלבסקי

אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב הגאון ר‘ מרדכי את התורה בוז יבוזו לו.  
מורינו ורבינו, מראשית בחרותו בארצות הגולה חיפש לידע את ה‘ בכל ליבו ומאודו. לאחר 
שלמד וקנה תורה בישיבת נייטרא, רצה להוסיף בתלמוד התורה, והשתדל להכנס לישיבת 
מצב  מאב,  יתום  בהיותו  זה  וכל  זצ“ל.  קוטלר  אהרן  ר‘  הגאון  של  שיעוריו  לשמוע  ליקווד, 
אשר דורש מאמץ מיוחד לכל חידוש ולכל שינוי, והוא בכל מאודו ביקש עוד, לא הספיק לו 

מה שכבר קנה, אלא חיפש להשתלם ולהתעלות בתורה הקדושה. 
בתחילה אמר ר‘ אהרן שהוא צעיר מדי ולא רצה אפי‘ לבחנו, עד אשר באה אמו האלמנה 
והתחננה על נפש בנה, שהרב יקבלו. ואמנם תפלתה ובקשתה עשו פרי, ור‘ אהרן בחן אותו, 
ולאחר הצלחתו במבחן קבלו לישיבה. בכך הספיק לשמוע ממנו תורה במשך חצי שנה עד 
לקנות  שהמשיך  וכמובן  קבלתו.  מתעכבת  היתה  אילו  ממנו  נמנע  הי‘  אשר  דבר  פטירתו, 

תורה מראשי הישיבה שלאחר ר‘ אהרן.
גם בבואו לארץ ישראל, לאחר שכבר לימד תלמידים בארה“ב, לא שקט על שמריו, והשתדל 
לקבל מכל גדולי תורה, כמו בבית הגריש“א, לשם הגיע כדי ללמוד דקדוק ההלכה, ובמיוחד 

בנושא הסת“ם, אשר השתדל בו ביותר.
ככלל, זמנו הי‘ מלא וגדוש בתלמוד התורה, ללמוד ולבקש דעת את ה‘ בכל עניני התורה 

בכל חייו, מעולם לא אמר די לי במה שיש לי.
ויראה,  תורה  גדולי  בראש  אותו  העמיד  אשר  הוא  ה‘,  לדבר  והחיפוש  שהביקוש  נראה 

מרביצי תורה והלכה, שזה מעט מקירבת אלקים לו זוכה המבקש לדעת את 
בקהילה  וכן  ובכוללים,  בישיבות  תלמידים  להעמיד  שזכה  באמת.  ה‘ 

הקדושה שומרי החומות. 

העלון הוקדש לעי"נ מורינו ורבינו הגאון הצדיק ר' מרדכי בן ר' שלמה פרידלנדר זצ"ל

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רחוב הרב כהנמן 11

~~~~
שיחתו של המגיד מישרים

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 8.30

*
שיעורו של מרא דאתרא, מו"ץ "שארית ישראל"

הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א
בהלכות שבת

בכל יום חמישי בערב 9.35 {בעזרת נשים}
*

שיעורו של 

הרה"ג ר' יחיאל מיכל טיקוצינסקי שליט"א
במסכת ברכות בעיון

בימים ראשון שלישי וחמישי בערב בשעה 8.30 {בעזרת נשים}



בדבר איסור ריבית בחסכון לכל ילד
הרב חיים שולץ

הנה בנידון זה נעמדו ארבע כתות על שפת ים התלמוד, זו אומרת כה וזו צווחת כנגדה כה, 
ובמאמר זה ניגע בקצות הדברים, ואי"ה ישוטטו בהם רבים, ותרבה הדעת:

א. גדולי הפוסקים הורו שיש חשש איסור ריבית בדבר, והורו להפקידו בקופות מסוימות 
שכל השקעותיהם נעשות ע"פ הלכה. 

ב. בפרסומי העדה החרדית מצינו, שאמנם יש חשש ריבית, אך ניתן להפקיד בכל בנק או 
חברה שיש להם היתר עסקא, ואין צורך לבקש מסלול מסויים הצמוד להשקעות כשרות. 

אלו כמו אלו נקטו, שהממון שייך לבן שעל שמו הוא מופקד, אף טרם הגיע לגיל י"ח, ולא 
בא לידו להשתמש בו להוצאה.

לאידך, יש טוענים שכל עוד לא ניתן הממון להוציאו, הרי שאינו שייך למי שיקבלו בגיל 
י"ח,  ולפיכך לא שייך בו איסור ריבית, אלא שנחלקו למי כן שייך הממון לעת עתה, ומה 

טעם ההיתר.
ג. יש שטענו שהוא שייך למדינה, והיא המפקידתו, והיא עתידה ליטלה מהבנק וליתנה לבן 
לעתיד לבא, אך לעת עתה לא יצאה מתחת ידיה כלל ועיקר, ומה שמציעה להורים לקבוע 
היכן להפקיד, אין בזה שום צד בעלות, שהרי הם בכו"כ לא יקבלו את הכסף לעולם, אלא 

בנם, והוא רק פיצוי של כבוד על גזילת הקצבאות. 
ד. ויש שאמרו, שודאי יצא הממון מתחת ידי המדינה, והונח בבנק, שהרי ממון זה ניתן תחת 
הבנק,  אחריות  תחת  הוא  עתה  לעת  הרי  בו,  זכה  טרם  שהבן  כיון  אולם  הקצבאות,  עושק 
אך מסתבר שאינו של הבנק, כי גם בבנק אין כסף שאינו שייך למפקיד מסויים, ולכן הכסף 
הפקר  הוא  והרי  ע"ב],  נד  בב"ב  [כמבואר  הפקר  של  בבעלות  או  המדינה  בבעלות  נשאר 

שהבנק מופקד עליו [וכן צידד ידידי הגר"מ דונט שליט"א].
והנה, לפום ריהטא, יש פרט הכרחי, שיאבחן ויכריע בין שתי הכתות הראשונות לאחרונות, 
והוא כאשר יבורר מה יעשה בממון זה באופן שלא יגיע הילד לשנתו הי"ח רח"ל, אם ישוב 
וינטל מחשבונו ויוחזר לקופת המדינה, הרי שמעולם לא ניתן לו, ואם ינתן כירושה להוריו, 
הרי שמתחילה הופקד עבורו, אלא שהוגבל שלא יוציאנו עד הגיעו לשנת הי"ח, ובודאי אם 
לא יזכה בו הוא, יקבלוהו הוריו תחת הקצבאות שנעשקו מהם. ולעת עתה לא נודעו פרטי 

החוק, וכל כת טוענת שהחוק בפרט זה יקבע כפי הבנתה, ומילתא דא עבידא לאגלויי. 
ברם, גם על הכרח זה יש להשיב לצד אחד, כי גם לו יקבע בחוק שבאופן זה חובה להשיב 
לא  ואם  כשיגדל,  המקבל  לצורך  שמטרתו  מתחילה,  ניתן  כן  דעת  שעל  יתכן  הממון,  את 
ישלים ימיו, הרי שלא הגיע למטרתו, ואף שקבלו יש להשיבו. אכן לאידך, אם יקבע בחוק 
שינתן להוריו, מסתבר מאד דהיינו משום שכבר היה שלו בחייו, ודוחק גדול לומר שיחשב 

כמתנה חדשה בתורת חסד לאומים חטאת להורים שכולים.    
והנה יש לדון בדעת האוסרים, איך נעשה הממון שלו, וכי תימא מדין זכין לאדם, הרי כיון 
שבין כה וכה לעת עתה אין לו כל תועלת בממון זה, למה יחפוץ לזכות בו. אולם על כך 
יש להשיב, שבאופן שלבסוף ירצה בממון זה, ואז יהיה זכות לו, הרי כיון שמתחילה ניתן 
לו בתנאי שאם יקחנו לבסוף הרי הוא שלו מעתה, מסתבר שאינו לומר שאינו רוצה לזכות 

בו אלא לבסוף. 
אך עדיין יש לדון מהו מעשה הקנין שקונה בו, ויש שצידדו שהוא סיטומתא, כי כך מנהג 
מסויים  מנהג  להחשיב  הוא  הסיטומתא  ענין  לכאו'  מיהו,  בבנק,  ממון  להקנות  המדינה 
כמעשה קנין, אך בנידון דידן אין שום ממון בעין וממילא לא נעשה כל מעשה, אלא שזכות 
היא בידי הבנק למקבל, ומנין שיכול לעשות בו הלוואה, זאת ועוד, שלא מצינו סיטומתא 

מצד המקנה. 
עוד יש לדון, אף אם זוכה בממון מיד, מי עובר על איסור קציצת הריבית, כי טרם מצינו מי 
שיעלה על הדעת שעד היות המקבל בן י"ח יחשב בממון של הוריו, וכיון שהוא שייך לבן, 
והוא אינו מלווה מאומה, אלא הממון הונח עבורו, כיצד יתכן שיהיה בו איסור ריבית, וכיון 
שעתה אין מי שיעבור בו, למה כשיגדל ויטלנו יהיה בו איסור לקיחת ריבית, והרי זה כמי 

שגזלו ממנו ממונו, ובהשבתו הוסיפו עליו.
היתר  עם  מסלול  בכל  להשקיעו  ניתן  כיצד  ריבית,  חשש  בו  יש  אכן  אם  לדון,  יש  ולאידך 
עסקא, והלא אף שמצד המלווה המעות נתנו להלוותם בריבית מותרת, הרי באופן זה ברור 
הוא שהבנק הלוום באיסור, אלא שעקב היות ההשקעה ב'מסלול כשר', הרי הוא מעלים 
מהמלווה את רוב רווחיו, ונותן לו רק את חלקם, כפי שהיה ראוי להרוויח אילו היה עושה 

כדין, וכי משום כך יחשב שלא הלווה בריבית.  
ניתן  זה  שממון  שליט"א,  מילר  אשר  ר'  הרה"ג  ידידי  העלה  ומחודשת,  נוספת  סברא  [ה. 
במתנה שיש בה שיור, והשיור הוא זכות הלוואת הממון ע"י הנותן [דהיינו המדינה], ונמצא 
כי אף אמנם שהממון שייך לבן, מכל מקום אין בו איסור ריבית, כי זכות ההלוואה אינה של 
בעליו. אמנם יל"ע בזה טובא, כי בכל מקום השיור הוא בגוף המתנה, ואף שיור להקנות 
הוא שיור בעצם הבעלות, והיינו שמהות השיור הוא בחלק מהממון, וכשנוטל חלק זה שוב 
אינו ביד המקבל, ויש לשיור זה שווי בפני עצמו, אך זכות הלוואה לכאו' אינה זכות נפרדת 
ולכאורה  להוצאה,  שמועמד  אלא  מהמקבל,  ניטל  אינו  הממון  עצם  שהרי  הממון,  מעצם 
בעלות  שום  לו  שאין  מורה  ושיורה  הקבלה,  מעצם  חלק  והיא  הממון,  עצם  היא  זו  זכות 

במתנה, וצ"ע.
ו. אופן נוסף הציע ידידי הרה"ג ר אליהו סאלאוויצ'יק שליט"א, עפ"ד האגרות משה (יו"ד 
ח"ב סב) שחברה בע"מ אין בה איסור ריבית, כי הוא מצב ממוני מחודש שבו אין מי שחל 
עליו החוב, וכיון שלא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מלוה למלוה, והיינו כשחלה חובה 
מתחלק  שהרווח  בע"מ  חברה  אך  משתעבדים,  נכסיו  גם  ערבות  ומכח  לשלם,  הגברא  על 
למה  מוגבל  ההפסד  הפסד,  במקרה  ואף  שהשקיעו,  האחוזים  לפי  החברה  בעלי  כל  בין 
ולא  נתבעת  שהחברה  נמצא  האחרים,  מנכסיהם  הפסדים  גובים  ולא  בחברה,  שהשקיעו 
האנשים, ובמקרה של הפסדים רבים, מפרקים את החברה, וכיון שאין שיעבוד נכסים אלא 
בנכסי החברה, נמצא שהמלוה שותף להפסדים, וכשאין החיוב ושעבוד חל רק על הלווה 
אין ריבית, ואף בתכנית זו, שיש בה מצב ממוני מחודש שאין רשות מסוייימת המקבלת 

שאין  הרי  מסויים,  באופן  המקבל  עבור  להניחו  המדינה  שרצון  אלא  הממון,  את 
למלווה,  מלווה  ריבית  זו  ואין  עליו,  מלוה  שנחשב  מי  כלפי  שעבוד  שום 

ואף בזה צ"ע].  

ד. הקטנים הרי אינם ברי קנין. 
ה. ההלוואות ברבית לא נעשו על ידם.

בכדי להבין מהות הנושא, שומה עלינו לבחון היטב את פרטי המציאות של קופת גמל. 
משכורת  בכל  או  לאומי,  הביטוח  של  החדשית  בקצבה  תמיד  שזוכים  שהדרך  ונקדים, 
שנכנסת לבנק, היא בקנין סיטומתא, ע"י הרישום שנרשם לזכותו בחשבון. [ומה שהפקיד 
בנעשה  אף  מהני  דלסיטומתא  או  ושליחות,  זכיה  מדין  דמהני  או  י"ל  הקנין,  את  עושה 
ע"י אחר, וכדאייתי הגרד"ל שליט"א מדברי הבית מאיר או"ח קנ"ד, דמהני סטומתא ע"י 

המכריז את העליות]. 
והנה גם כסף הנכנס עבור הילדים לקופת גמל נכנס לח-ן משותף שרשום ע"ש כל הילדים, 
ולא ע"ש החברה. וזה מפני שמהותה של קופת גמל הוא חברה המנהלת בנאמנות כספים 
יצליחו  ההשקעות  שאם  באופן  שמם,  ועל  עבורם  בניי"ע  ומשקיעים  העמיתים,  עבור 
הם  הקרן  ובעלי  ציבורי',  'ברוקר  מעין  יפסיד,  יפסדו  ואם  הרווח,  מלא  את  יקבל  העמית 

העמיתים, כמו קרן נאמנות השייכת לקוני יחידות בקרן.
שלו  במשכורת  אדם  כל  שזוכה  סיטומתא  קנין  באותו  בכסף  זוכים  שהילדים  נמצא 
הנרשמת עבורו בבנק. ואין לטעון שלהצד שהסיטומתא הנפעל ע"י אחר הוא מדין זכין 
א"כ כאן הוא חוב לילדים, כי יש כאן ב' שלבים, שלב א. עצם רישום 50 ₪ בחשבון, שזה 
אכן זכיה. שלב ב. קניית אגחי"ם בממון. וא"כ שלב א' שהוא זכות בעצם, ל"ש לדון בו 
על זכית  לא אכפ"ל בזה, וכד' הר"ן הנודעים  מצד דבר עבירה, ואף שזה מסבב עבירה, 
קרקע לפרוזבול וכאן עדיף מינה בק"ו [שהלא זה אכן ב' שלבים שאין שלב א' מצד עצמו 
מביא לשלב ב, ומה"ט וודאי כה"ג יודה הרא"ש לר"ן]. וגם לקטנים בן יום אחד זכין בדבר 

שהוא זכות להם.
בבעלותו,  שיור  איזה  לה  שיש  או  למדינה,  עדיין  שייך  שהכסף  לומר  שאין  ברור  מעתה 
שהרי יש כאן ב' ישויות, א. ישות הנותנת – המדינה. ב. ישות המקבלת עבור הילד- חברת 
הגמל. וכאשר הכסף עובר הוא לחברת הגמל נרשם בחברה ע"ש הילד, אשר מהותה של 
קופת גמל הוא כספים המתנהלים בנאמנות עבור עמית מסוים, ובהיות וקופת הגמל היא 
משמשת כבא כוח הילד, וכל כוחה להשקיע את הכסף בא מכח היותה נאמן ומנהל של 
הילד, לא שייך לומר שההלוואה היא בשיור למדינה, שהלא אם כן לא היה לקופת גמל 
להשקיע  ואיך  להשקיע  האם  ההחלטה  שהלא  ועוד  הכסף.  בהשקעת  לעסוק  ההרשאה 
נמסרה לאב [שהוא מייצג את הילד, או לילד אם הוא הגיע לגיל 18 וזכאי לכספים]. ואם 
בתכנית  יפקיד  ואם  לבנק,  שייכים  יהיו  בכסף  שייעשו  ההשקעות  כל  בבנק  יפקיד  האב 
שריעה כלל לא ישקיעו, ומכל זה מוכח שלא השאירה המדינה לעצמה זכות נהול ומסחר.
ויש שכתבו שהיות והילד אינו רשאי להוציאו, לא נחשב בעלים על הממון, אך זה אינו רק 
משום תנאי צדדי, וההוכחה לכך, שהלא לנייד מקופה לקופה הוא רשאי, וכן במקרי צורך 
מיוחדים רשאי להוציאו טרם תום תקופת החסכון, וכן אם הילד ימות לפני גיל 18 הכסף 
עובר לאב [- פרטים אלו כתובים במכרז שפרסמה המדינה על תכנית זו]. וכן כל רווחי 
העסקים והפסדם נזקף עליו, כך שזכותו בכסף הינו ככל כסף שאדם בעלים עליו, לבד 
הפרט הזה שניתן לו בתנאי שלא יבזבזם סתם. ומניעה זו של הילד מלמשוך את הכסף 
בקופת  הנמצא  טווח  ארוך  חסכון  ככל  המדינה,  מול  ולא  הגמל,  חברת  מול  מניעה  היא 
גמל שאדם מפריש מכספו אי אפשר להוציאו ללא מיסוי גבוה מאד, הרי שזהו צורתה של 

קופת גמל שמנהלת כספים עבור עמית בתנאי שיפקיד אצלה אותם לטווח ארוך.
שיהיה  לו  ואמר  אחר,  ע"י  לקטן  מתנה  שהנותן  בתשובה,  מהרשב"א  ללמוד  באנו  וזה 
אפוטרופוס על הכסף זכה הקטן בכסף מדין זכין, ואין האפוטרופוס רשאי ליתנה לקטן, 
לפי שעליו להתעסק בממון, ואם נתנו לקטן ה"ה פושע. והכ"נ דכוותה כיון שהכסף מיועד 
להרויח לכן אין חברת הגמל שהיא אפוטרופוס של הילד נותנת לו את הכסף כיון שזה 
מזיק להתעסקות, וכעין שאמרו בגמ' רווחא לקרנא משתעבד, והוא טובת הילד שיוכלו 
כספו  למשוך  ממנו  למנוע  הזכות  לאפוטרופוס  ניתן  לכן  לו,  להרויח  בכספיו  להתעסק 

שלא לצורך.
כדין  הוא  ברבית  אותו  מלוה  הגמל  שחברת  מה  א"כ  הכסף  על  בעלים  והילד  ומאחר 
אפטורופוס שלו, וזה ממש כד' הרשב"א, [ונתמנה או ע"י הנותן כד' הרשב"א או שמינה 
את עצמו בשעה שקיבל את הכסף עבור הקטן, ואין להתעקש שהוא סתם השתלט על 
הכסף, שהלא אכן זהו ההגדרה החוקית והמנהלית של קופות גמל נאמנים ואפוטרופסים 

על כספי העמיתים, וע"ד הם קבלו את הכספים]. 
ואם תאמר סו"ס מה היה על הילד לעשות, ומה חטא בזה שהכניסו לו כסף והלווהו ברבית 
ללא שאלתו, יש לומר, שהיה עליו להתכוון להפקיר את הכסף ולא למשוך אותו אף בבא 
העת, שאז אכן לא זכה. ואף האב היה צריך מדין חינוך [עכ"פ] לחשוב כך, ואף אם אין 

בכוח האב להפקיר ממון הילד, עכ"פ בהגיע הילד לגיל שיכול להפקיר עליו לחשוב כך.
וראה דברי בעל התרומות [הובא בבית יוסף סי' קס] גבי יתומים שהאפוטרופוס הלוה את 
ממונם ברבית, שאם הם נהנים ממנו עוברים על איסור רבית. וראה לענין אפוט' שהלוה 
מעות יתומים ברבית ללא ידיעתם, בהרחבה בשו"ע הלכות רבית סי' קס ס"כ, ונו"כ שם, 
רבית  באיסור  היתומים  עוברים  לכו"ע  בעין  הכסף  שאם  והמתבאר  ורע"א  בש"ך  ועיי"ש 
בזה שמחזיקים הכסף לעצמם, ובחי' רשב"א [דף ע] נתקשה בזה שהגביה לא נעשתה על 
ידם וכתב בלשון זו שהיתום המתגדל בממון של ישראל שאינו שלו ייענש מיתה, ועד"ז 
ל' בעל התרומות שם, שממון של רבית הוא כמו גזל והאיסור הוא השימוש בכסף, אף 

שעצם הזכיה בכסף אין בה מעשה עבירה. 
ולמדנו שכאשר בברירת המחדל הכסף מופקד בקופת גמל שמלוה ברבית אפילו מחוסר 
מעוניינים  שהם  וכל  קצוצה,  רבית  של  בממון  זוכים  הילדים  הרי  הילדים,  של  בחירה 

להשתמש בכסף הרבית שמתקבל הם עוברים על איסור.
יסודותיהם  בביאור  שהרחבתי  הלכתיים,  במסלולים  לבחור  הוא  הדבר  פתרון  לפיכך 

בקונטרס תקנת הרבית ח"א וח"ב.

 



ישימך אלוקים כאפרים ומנשה
הרב אבא קליינרמן

"ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה וגו'". 
(פרק מ"ח פסוק כ').

ישימך  לבנו  איש  ויאמר  בברכתם  יברכם  בניו  את  לברך  הבא  ישראל,  יברך  בך  ופרש"י, 
אלוקים כאפרים וכמנשה.

אבא מארי זצ"ל הקשה על זה, למה בחרו דווקא את "אפרים ומנשה" שכל אדם יברך את 
בניו שיהיו כאפרים ומנשה, למה לא מברכים שיהיו "כראובן ושמעון" או "כלוי ויהודה", 
הבנים  כל  את  מברכים  זה  שבעבור  ומנשה  באפרים  דווקא  מצינו  מיוחדת  מעלה  איזה 

שיהיו דווקא כאפרים ומנשה.
ואעתיק את דברי אבא מארי זצללה"ה, "ויש לדקדק מה טעם לברך הבנים דווקא כאפרים 
ומנשה? ובפשוטו י"ל כיון שכבר ברכם מקודם "הא-ל אשר התהלכו וגו', המלאך הגואל 
אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב 

בקרב הארץ" (שם, פסוק ט"ו ט"ז), על כן טוב ונכון לברך את הבנים שיתברכו כמותם.
עוד נראה לומר בזה כי הנה אפרים ומנשה נולדו בחו"ל בארץ טמאה ערוות מצרים בחצר 
ולומד  הסביבה  אחרי  נמשך  שהוא  אדם  של  דרכו  הטבע  ולפי  נתגדלו,  ושם  המלכות 
אביהם  של  מחינוכו  הושפעו  וכאן  דעות).  מהלכות  פ"ו  ריש  ברמב"ם  (עיין  ממעשיהם 
יצחק  אברהם  לבני  כיאות  טהורה  שמים  ויראת  בתורה  נתגדלו  זה  ומכח  הצדיק,  יוסף 
עד  הרשעים,  שכניהם  של  ממעשיהם  למדו  ולא  חייהם  ימי  כל  בניסיונות  ועמדו  ויעקב, 
בברכת  בניו  את  יברך  אב  שכל  ונכון  טוב  הוא  זה  ודבר  קה,  שבטי  בתוך  להחשב  שזכו 
קבלת  בלי  ובדרכם  באמונתם  איתנים  חייהם,  מצבי  בכל  שיעמדו  דהיינו  ומנשה  אפרים 

שום השפעה מהסביבה הרעה.
וזהו גם לימוד לדורות בכל אורך הגלויות שאף שמוכרחים להיות בין הגויים, מ"מ חלילה 
אלא  המקולקלים.  ומנהגיהם  וחוקותיהם  ממעשיהם  וללמוד  מהם  מושפעים  להיות 
שמים  שם  ולקדש  טובים,  ומעשים  ומצוות  בתורה  שיגלו  מקומות  בכל  מצויינים  להיות 

בעולם, ועל זה נאמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", ע"כ לשונו הטהור.

את עמלנו אלו הבנים
ולכאורה יש להבין בזה, אם באמת ארץ מצרים היא ארץ טמאה, שיש שם סכנה גדולה 
ועצומה בחינוך הילדים, שהם יכולים להמשך אחרי ערוות הארץ, וטבע האדם להמשך 
אחרי הסביבה, א"כ תמוה מאוד איך יוסף השאיר את ילדיו מנשה ואפרים בתוך מצרים, 
ולמה לא עשה השתדלות להוציאם ולהצילם מהטומאה הגדולה והעצומה הזו. וביותר 
דהנה בהגדה של פסח אנו אומרים "ואת עמלנו - אלו הבנים", שעיקר עמל האדם הוא 
על הבנים, לחנכם שיהיו עוסקים בתורה ויראי שמים, א"כ הדבר הראשון שיוסף היה צריך 
להשתדל הוא להוציא את בניו מהמקום הזה, ולא להשאירם במקום מסוכן כל כך. ומדוע 

באמת לא חשש לזה, וגידלם בתוך מצרים בתוך טומאת וערוות הארץ.

אדם מוריש לבניו
התכונות  את  לבניו  ומנחיל  מוריש  שהאדם  ידוע  דהנה  גדול,  יסוד  בזה  לומר  ונראה 
והמידות שקנה לעצמו במעשיו, ומי שזכה להטיב את מידותיו זוכה שבניו מקבלים ממנו 
בטבע כוחות של מידות טובות. וכן להפך מי שלא הטיב את מידותיו, והושרש במידות 

רעות, הרי בניו מקבלים בטבע כוחות של מידות רעות.
ואצל אברהם אבינו ע"ה מצינו שציווה את אליעזר עבדו שלא יקח אשה לבנו מבנות כנען, 
שכיון שהם מושרשים במידות רעות הרי זה ימשך לכל יוצאי חלציו, וכדי לבנות את כלל 
אל  שילך  בדווקא  ציווהו  ולכן  רעות.  ממידות  נקיים  יהיו  שהילדים  לדאוג  צריך  ישראל 

משפחתו ובית אביו, שידע שהם מושרשים במידות טובות.
והנה אצל יעקב אבינו ע"ה מצינו שהיה עשרים שנה בבית לבן, ולא למד ממעשיו הרעים, 
כמו שכתוב בתחילת פרשת וישלח שיעקב אמר "עם לבן גרתי". ופרש"י, "דבר אחר, גרתי 
בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו 
הזו  המידה  את  לעצמו  והשריש  קנה  לבן  בבית  כשהיה  אבינו  שיעקב  רואים  הרעים". 
לא  זאת  ובכל  טמא,  והיה  רשעים  מעשי  שמעשיו  הרשע,  לבן  עם  אחת  בכפיפה  לחיות 
ללמוד ממעשיו הרעים. וזהו דבר גדול מאוד, שצריך בעבורו כח גדול ועצום, לעמוד על 
המשמר יום יום שלא ללמוד ממעשיו הרעים. ויעקב זכה והשריש לעצמו את המידה הזו, 

עד שזה נעשה אצלו לטבע, שחי עימו עשרים שנה, ולא למד ממעשיו.
ויוסף בעצמו היה גם שנים רבות במצרים, וגם הוא עמד בניסיונות הגדולים הללו שלא 
ללמוד ממעשיהם הרעים של המצריים. ועוד נוסף לו ניסיון גדול של אשת פוטיפר, וגם 

בזה עמד בגבורה ולא חטא בשום פגם.
ומעתה יוסף ידע שהכוחות הללו שיעקב אבינו עבד והשריש בעצמו, ונוסף לזה מה שהוא 
בעצמו עבד והשריש בעצמו, בטוח שהם עוברים ונשרשים גם ביוצאי חלציו. ומתוך זה 
ידע שאין שום סיכון להשאיר את מנשה ואפרים בתוך מצרים, כי יש להם בטבעם את 

הכח הגדול הזה, להיות בתוך מצרים ולא ללמוד ממעשיהם הרעים.
מסויים  בחור  על  אמר  זצ"ל  קופשיץ  צבי  רבי  הגה"צ  שדודי  מקרה,  על  לי  ידוע  והנה 
שאפילו אם יהיה בתוך קיבוץ חילוני, לא יתקלקל. וכידוע שדודי הנ"ל היה מחנך וחכם 
בחינוך. והוא הכיר את טבעו של הבחור הזה, שיש לו כח לעמוד איתן גם בתוך סביבה 

חילונית, לשמור על עצמו כמו שצריך.

זכות אבות
מכח  שזוכים  סגולית  זכות  רק  לא  שזה  אבות",  "זכות  בענין  הבנה  עוד  לפרש  יש  ובזה 

האבות, זוכים גם בטבע שהתכונות הטובות של האבות עוברים לבניהם.
הרבה  היא  עליו  הולך בדרכי אבותיו התביעה  אבות, ואינו  זכות  לו  שיש  מי  באמת  ולכן 
הטובים,  אבותיו  בדרכי  ללכת  לו  קל  יותר  טבעו  לפי  שהוא  כיון  אדם,  מסתם  יותר 

וכשאינו הולך בזה זה טענה גדולה עליו.
נאמר  התוכחה  שבתוך  בחוקותי,  בפרשת  הפסוק  את  מפרשים  ויש 

ואף  יעקוב  בריתי  את  מ"ב) "וזכרתי  פסוק  כ"ו  פרק  (ויקרא, 

 

הפסוק  שכוונת  ומפרשים  אזכור".  והארץ  אזכור  אברהם  בריתי  את  ואף  יצחק  בריתי  את 
יש  א"כ  ויעקב,  יצחק  אברהם  האבות  של  הבנים  אתם  שאם  תוכחה,  בתור  זה  את  לומר 

עליכם תביעה יותר גדולה, שלא לקלקל אלא ללכת בדרכי האבות.
ויהי רצון שנזכה להיות מושרשים בתורה ומידות טובות, ומתוך כך נזכה שגם בנינו ובנותינו 

יושרש בהם המידות הטובות של אבותיהם, ואבות אבותיהם אברהם יצחק ויעקב.
*

אהבת מנשה לאפרים
"כאפרים  יהיו  שהילדים  דווקא  מברכים  הבנים  שבברכת  הדבר  בטעם  ליישב  אפשר  עוד 
שהיה  עצומה  מעלה  בפסוק  רואים  דהנה  ויהודה.  לוי  או  ושמעון  כראובן  ולא  ומנשה", 
למנשה ואפרים, שהרי הפסוק אומר שיעקב אבינו אמר בברכתו לאפרים ומנשה "בך יברך 
ישראל לאמר ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה", יעקב אבינו 
הקדים את אפרים לפני מנשה, ואע"פ שאפרים היה הקטן, בכל זאת יעקב אבינו הקדימו 

בברכתו.
וכך רואים גם כאשר יעקב אבינו הושיט את ידיו על ראשם של מנשה ואפרים, הוא שכל 

את ידיו ושם את יד ימינו על ראש אפרים הצעיר, ואת יד שמאלו על ראש מנשה הבכור.
האח  את  ומקדימים  אחים  שני  ישנם  כאשר  האדם  של  הטבע  כוחות  לפי  הטבע,  ובדרך 
הצעיר לפני הבכור, ונותנים לו כבוד יותר, זה גורם לקנאה גדולה אצל הגדול. ולפעמים אף 
פורצת מחמת זה מריבה ביניהם, ואפילו אם לא הגיעו הדברים לידי מריבה, בכל זאת בלבו 

נכנסת איזה שנאה על אחיו הקטן.
ואילו כאן אצל מנשה ואפרים, לא מצינו שמנשה הבכור התרעם והתקנאה באחיו אפרים 
הקטן. אלא הם המשיכו לחיות ביחד חיים שלמים ושלווים, והיו אחים אהובים ורעים זה 

לזה בלא שום קפידא.
לחברו,  אדם  ובבין  טובות  במידות  העצומה  שלמותם  על  שמראה  ועצום  גדול  שבח  וזהו 
שכל אחד שמח בשמחת אחיו, עד כדי כך שהמעשה הזה שיעקב הקדים וכיבד את אפרים 

הצעיר לפני מנשה הבכור, לא גרם שיהיה ביניהם שום קנאה ושנאה ותחרות.
ולא  ורעות,  ושלום  ואחווה  אהבה  בניהם  יהיו  שתמיד  הבנים,  את  מברכים  אנו  זה  ובדבר 
הטובות  המידות  בכל  ומושלים  שלמים  יהיו  אלא  זה,  על  זה  ושנאה  קנאה  לידי  יבואו 

בשלמות הגדולה ביותר כדוגמת אפרים ומנשה.
שמפורש  כמו  שכחה.  מלשון  שהוא  "מנשה",  של  בשמו  הדבר  את  לרמז  אפשר  ובאמת 
בתורה בפרשת מקץ (פרק מ"א פסוק נ"א) שיוסף קרא למנשה מנשה, "כי נשני אלוקים 
את  שכח  שיוסף  שכחה,  מלשון  זה  את  דרשו  ובמדרש  אבי",  בית  כל  ואת  עמלי  כל  את 
תלמודו. ומעתה יש לרמז במהותו גם את ענין השכחה, שמנשה היה בטבעו ממהר לשכוח 
הכל  את  מעביר  שוכח  הוא  אלא  ומריבה,  כעס  לידי  אותו  לעורר  שיכולים  הדברים  את 
בלא לעשות מזה עסק, שנפגע וצריך שייפסוהו, אלא היה מעביר את הכל וממשיך לחיות 

באהבה ואחווה שלמה.

וראך ושמח בלבו
בפרשת  ואהרן  משה  אצל  גם  מצינו  באפרים,  קינא  לא  שמנשה  זו  מעלה  באמת  אמנם 
שמות (פרק ד' פסוק י"ד), שכאשר הקב"ה נתן את הגדולה למשה רבנו, נאמר בפסוק על 
אהרן הכהן "וראך ושמח בלבו". שאהרן הכהן ישמח בשמחת אחיו הצעיר משה רבנו, על 

זה שעלה לגדולה.
ומעתה קשה אם כל הסיבה שבחרו בברכת הבנים לברך שיהיו הבנים "כאפרים ומנשה" 
"כמשה  הבנים  שיהיו  לברך  בחרו  לא  למה  א"כ  לחברו,  אדם  בבין  שלמים  שהיו  משום 
ואהרן" שגם הם היו שלמים בבין אדם לחברו ואהרן לא קינא באחיו הצעיר בשנים - משה 

רבנו.

שלמות בבין אדם לחברו ובבין אדם למקום
ונראה לומר שהמעלה שיש במנשה ואפרים הוא שהיה בהם שלמות גם בבין אדם לחברו, 
ואפרים  למנשה  שהיה  זללה"ה  מארי  אבא  בדברי  נתבאר  דהנה  למקום.  אדם  בבין  וגם 
שלמים  ונשארו  התחזקו  הם  מ"מ  מצרים,  טומאת  בתוך  שנתגדלו  שאע"פ  עצומה  מעלה 

בקדושתם וטהרתם. ודבר זה הוא מראה על שלמות גדול במעלת בין אדם למקום.
ושלווים  שלמים  שהיו  לחברו,  אדם  בין  במעלת  גדול  שלמות  גם  בהם  היה  שני  ומצד 

באהבתם זה לזה, כאחים רעים ונאמנים. ושום דבר לא גרם קינאה של אחד על חברו.
בהם  שיהא  כזו  בברכה  לברכם  רוצים  הבנים,  את  מברכים  שכאשר  מאוד  מובן  ומעתה 
שלמות בין בבין אדם למקום ובין בבין אדם לחברו, וזהו הברכה "ישימך אלוקים כאפרים 
ומנשה", שהשלמות בין האחים יהא בשיא השלמות מכל הבחינות הן בבין אדם למקום 

והן בין אדם לחברו.
אדם  בין  של  במצוות  דברות  ה'  בהם  היה  אחד  שמצד  הברית,  לוחות  כעין  היא  זו  וברכה 
לחברו, ומצד שני היה בהם ה' דברות במצוות של בין אדם לחברו. שהשלמות האמיתית 
של האדם הוא דווקא כשהוא שלם בשניהם בבין אדם למקום ולחברו. וכאשר הבנים יהיו 

שלמים בשניהם נזכה שיאמר עליהם אשרי יולדתם, כן יהי רצון.
והרי זה כעין מה שכתוב לגבי נח, שהתורה כופלת את שמו של נח שתי פעמים בתחילת 
הפרשה, ודרשו חז"ל שהיה נוח לשמים ונח לבריות, שהיה בו שלמות בין בבין אדם למקום 

ובין בבין אדם לחברו.

ברכה שאין למעלה ממנה
והנה האור החיים כותב על הפסוק הזה "ויברכם ביום ההוא לאמר וגו', פירוש בירך אותם 
כל כך ברכות עד גדר שאין ברכה למעלה ממנה, עד שהכל אומרים בך ראוי לברך ישראל".
מבואר בדבריו שהברכות שיעקב אבינו בירך את אפרים ומנשה היו ברכות רבות, עד גדר 

שאין ברכה למעלה ממנה, עד שהכל אומרים בך ראוי לברך.
ולפי מה שנתבאר שהם זכו לשלמות בכל הענינים גם בבין אדם למקום וגם בבין אדם 

לחברו, מובן מאוד שכאשר יעקב אבינו בירך אותם, הברכה שהוסיף להם היתה 
ברכה שהם זכו בה לשלמות יתירה שכוללת את כל השלמות והברכות.

אותם  בירך  יעקב  אם  דהנה  עוד,  בזה  ולומר  להוסיף  ונראה 



רק  שלא  הרמב"ם  שסובר  לומר  ורוצה  בידו,  ותפילין  ברמב"ם  גרס  הרדב"ז  אולם  בזרועו 
שזה  ואפשר  בידו,  כשמחזיקם  גם  אלא  לרש  לועג  הוי  המת  בפני  בראשו  תפילין  שמניח 
משום שגם בפרשיות תפילין כתוב שם כמה מצוות כתפילין ק"ש ומזוזה ונראה כלועג לרש 
וכאומר לו שלא יכול לקיים המצוות שכתובות בתפילין, או בזה גופא שמחזיקם ליד המת 
נראה כלועג למת ואומר לו שהוא לא יכול לקיים מצוה בתפילין אלו, ומחמת כן אתי שפיר 
שהוי לועג לרש גם במה שמחזיק ס"ת בידו הגם שלא קורא בו, מ"מ כיון שיכול לקרא בו 
ולקיים מצות ת"ת נראה כאומר למת שהוא לא יכול לקרא בו ולקיים מצוה, ולפ"ז יהיה 
מצוה  בו  לקיים  ששייך  בזמן  מת  של  ד"א  בתוך  מצוה  של  חפץ  כל  בידיו  להחזיק  אסור 

כשופר בר"ה או לולב בסוכות גם אם לא מקיים בו מצוה.
שאוסר  שמה  לבאר  שרוצה  לנצי"ב  שאלה  לעמק  מציין  פרנקל  הוצאת  לרמב"ם  ובציונים 
הרמב"ם להחזיק ס"ת בידו בתוך ד"א למת גם אם לא קורא בו, זה משום שזה בזיון לס"ת 
ממסכת  הביא  וכן  לרש,  לועג  משום  ולא  טומאה  מקום  שזה  המת  קבר  ליד  כשמחזיקו 
מפני  בידו  קודש  כתבי  ולא  עליו  תפילין  יהיה  לא  הקברות  בין  עובר  שהיה  פי"ג  שמחות 
בחדא  ה"ו  מס"ת  בפ"י  זה  דין  הרמב"ם  שהביא  מה  דבריו  לפי  וא"ש  בזיון,  דרך  שהוא 
משום  בזיון,  משום  שאסור  הכסא  ולבית  המרחץ  לבית  ס"ת  להכניס  האיסור  עם  מחתא 
שגם להחזיק ס"ת בבית הקברות אסור משום בזיון, ולפי ביאור זה יוצא שבתשמישי מצוה 
כשופר בר"ה ולולב בסוכות מותר להחזיקם בידו בד"א של מת משום שאין בהם קדושה 

ואין לאסור משום בזיון.

צער המת וכבודו
הרב נתנאל י.ח. כהן

עפרה  להיות  סופה  ופרש"י  במצרים'  תקברני  נא  'אל  מ יוסף  אבינו  יעקב  ביקש  בפרשתן 
על  יד)  ח,  (בראשית  נח  בפרשת  דהנה  בזה  לבאר  ונראה  וכו'.  גופי  תחת  ומרחשין  כינים 
הפסוק ובחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש יבשה הארץ פרש"י וירידתן בחודש השני 
בי"ז לחודש, אלו י"א ימים שהחמה יתירה על הלבנה, שמשפט דור המבול שנה תמימה 
שם  השרון  חבצלת  בספר  זצוק"ל (הו"ד  שפירא  משה  ר'  הגאון  והקשה  לג,ז.).  היה (ב"ר 
בשמו), דהלא מיתתם היתה מיד ולכל היותר אחר שכוסו ההרים, ובמה חשיב משפטן שנה 
תמימה. וכ' לתרץ דהוי משפט לארץ גם כן והיא לא נגמר דינה עד שחרבו המים. וחידוש 
הוא לפרש ללישנא דמתני' דעדויות פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש, דלא קאי על 

הדור עצמו והיינו אאנשיו.
אנו  אף  רשב"ג  'אמר  איתא-  (יג:)  דשבת  קמא  בפרק  דהנה  מחודש,  באופן  ליישב  ונראה 
מספיקין  אנו  אין  תענית]  [מגילת  לכתוב  באנו  שאם  נעשה  מה  אבל  הצרות  את  מחבבין 
יצחק  ר'  והאמר  איני  באיזמל.  מרגיש  המת  בשר  אין  אחר  דבר  נפגע  שוטה  אין  אחר  דבר 
קשה רימה למת כמחט בבשר החי שנא' אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל, אימא אין 
כמחט  רימה  לו  קשיא  שהמת  ר' יצחק  שבחי מרגיש באיזמל'. ומבואר דחדית  המת  בשר 
לחי, ופשיטא לה לגמ' כמו"כ דלאו דוקא רימה אלא גם מחט עצמה קשיא ליה ואשר על 
כן בשר המת מרגיש באיזמל, ודוקא בשר המת שבחי אינו מרגיש באיזמל. (ודוחק לדחויי 
שפשיט"ל לגמ' שדרגת רימה למת כדרגת צרה לדידן ופרכינן מדהמת מרגיש בדידיה אנן 

בעינן לארגושי בדידן, דא"כ מאי משני.).
מילי,  ודשאר  דאיזמל  ולמכות  לכאבים  איתנהו  מיתה  לאחר  דגם  מפורש  מעתה  אשר 
ואדרבה קשו טפי דבשר המת שבחי אינו מרגיש במכה וכן בשר מורדם, אולם בשר המת 

שבמת מרגיש ונפשו עליו תאבל על שבשרו עליו יכאב.
מיד  מותם  את  שמצאו  דהגם  המבול  דור  נענשו  המבול  חודשי  הי"ב  דכל  פשוט  וא"כ 
המשיכו להתייסר במימי המבול, עד יבושת הארץ שאז נגמרה קבורתם בארץ דננערו מתי 
מבול ונבלעו באדמת המצולה שם (כדאמרן בשבת קיג:). ומעתה יל"פ להך טעמא דסופה 

להיות עפרה כינים דאתו ומצערי ליה.
ב"ד,  מיתות  בד'  לבלעם  דדנוהו  קו:)  (סנהדרין  בחלק  דמבואר  הא  שפיר  נמי  תיתי  ובזה 
ולהמבואר  תו,  מיתה  אי"ז  כבר  שמת  דכיוון  המהרש"א  ותמה  בזאח"ז  דהוו  שם  ופרש"י 
א"ש דסו"ס הרי זה צער כצער מיתה עצמה. ומיהו צ"ע מ"ט המחוייב ב' מיתות ב"ד נידון 
בחמורה גרידתא הוה לן למעבד תרוויהו, ומאי פרכי' בסנה' פא: בתרי קטלי קטלת ליה. 
ובפשטות יתכן דהדין ליטול לו את הנשמה ע"י הך צער ולא מצי למהוי, ומ"מ בבלעם היה 
את העניין שבדבר, אך דעת הצפנת פענח דכל המחוייב מיתה חייב תרתי נטילת נשמה והך 

צער בסוג זה וב' חיובים בפנ"ע הם. וצ"ע).
ואם כנים אנחנו בזה ימצא לן טעם לחדש למיסר ניתוחי מתים, שאי"ז רק מטעם ניוול המת 
ובזיונו כמו שהאריך הנוב"י, אלא הוי אף משום צערו וככל חובל בחבירו דמי דהלא קשה 

האיזמל לבשר המת שבמת כמפורש בגמרא הנ"ל.
והנה ראיתי מביאים ששאלו מקמיה דמרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א האם מחויבי מלקות 
מצו להרדימם קודם לבל יחושו בכאב המלקות, (ויש לדון קצת מהא דמלקים עפ"י אומד 

ומ"ט ל"א דכשאין יכול ללקות ישקוהו סמא דשינתא וילקוהו, אלמא ל"מ. ויש לדחות.).
והשיבם דגמ' ערוכה היא בפ"ק דסנהדרין (יוד.) אמר רבא מלקות תחת מיתה עומדת, א"ל 
רב אחא בריה דרבא לרב אשי א"ה אומדנא ל"ל למחייה ואי מאית לימות א"ל אמר קרא 
ונקלה אחיך לעיניך כי מחית אגבא דחיי מחית. אלמא אי לאו קרא הוה מלקינן ליה גם אחר 
שמת, וחדית לן קרא דבעי אחיך חי, אבל הא מיהת דכל שהינו חי אף שאינו מרגיש את כאב 

המכה כמת שפיר דמי (דלא זה גופא מה דנתחדש בקרא דבעי כאב.).
דהו"ל  דשינתא  סמא  שהשקוהו  למי  דומה  ואי"ז  מכה  כאב  שפיר  איכא  למת  הא  ולהנ"ל 

כבשר המת שבחי. ואולי דל"ד הכאה לאיזמל. וצ"ע.
אם  שם  נשאל  שס"ט  א' סימן  חלק  הרשב"א  כי בתשובות  הלום ראיתי אחרי כותבי  הגם 
מותר לתת סיד על בשר המת כדי למהר העיכול (שיוכלו לישא אותו לקברות אבותיו) 'אי 
איכא בכך בזיון או לא, אי נמי משום צער וכעניין שאמרו קשה רימה למת כמחט בבשר 

החי' וכו'.
וכתב תשובה- כל כי האי שעושין לעכל בשרו מהרה כדי לישא אותו למקום שציווה 

מרגיש  המת  בשר  "שאין  צער  משום  כאן  ואין  בזיון  משום  כאן  שאין  מותר, 
באיזמל כל שכן בסיד" והחנוטין קורעין אותן ומוציאין מעיהן ואין 

והקדים את אפרים הצעיר לפני מנשה הבכור, מסתמא הוא ראה ברוח קודשו שדבר זה 
לא יביא לידי קנאה ושנאה בין מנשה לאפרים. שכבר לפני הברכה ראה שהם שלמים בכל 

המעלות הטובות, ולכן ידע כאשר ברכם הוסיף להם ברכה שאין למעלה ממנה.
הברכות,  כל  בהם  שיתקיים  שיזכו  ביניהם  את  האבות  שמברכים  הבנים  ברכת  וזהו 

ויתקדש שם שמים על ידם בעולם לנצח נצחים.
ויהי רצון שנזכה לבנים הגונים ושלמים בכל המעלות בבין אדם למקום ובבין אדם לחברו, 
וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, ויקוים בהם הפסוק "ישראל עבדי אתה אשר 

בך אתפאר". אכי"ר.

דברים האסורים משום לועג לרש
הרב יוסף יצחק לוי

א) בגמ' בברכות ג' ע"ב איתא שאין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת, ולישנא קמא 
סוברת שרק דברי תורה לא אומרים בפני המת מלבד אלו שקשורים למת, אבל שאר מילי 
דעלמא שפיר אפשר לומר גם בפני המת הגם שאינם קשורים לו. ורש"י כתב שזה משום 
שאם אומר ד"ת בפני המת הו"ל לועג לרש מחמת שהכל חייבין לספר בד"ת והמת פטור 
לרש  לועג  בזה  שייך  לא  דעלמא  במילי  אבל  בפניו,  ד"ת  שאומר  במה  למת  ולועג  מזה 
ושפיר יכול לומר בפניו, ולישנא בתרא ס"ל שגם מילי דעלמא אי אפשר לומר בפני המת 
אם לא מעניני המת, והסברא מבאר הריטב"א שזה כדי שיהיו עסוקין בהספדו ואם ידברו 
דברים בטלים ימנעו מלהספידו, או משום שיש צער למת שמדברים בפניו דברים בטלים 

ומתעצלים מלהתעסק בצרכיו.
שלל"ק  שמתה,  אשה  בפני  גם  קיים  זה  דין  אם  הלשונות  ב'  בין  נפק"מ  יש  ולכאורה 
בהם  לספר  חייבין  שהכל  ד"ת  שמדבר  במה  לרש  שלועג  משום  בד"ת  רק  זה  שהאיסור 
כלשון רש"י, אז י"ל שרק בפני איש שחייב בחייו במצות ת"ת יש בו לועג לרש אחרי מותו, 
אבל בפני אשה שאף בחייה פטורה ממצות ת"ת אין לועג לרש במה שמדבר ד"ת אחרי 
מיתתה בפניה שהרי לא היתה חייבת בזה גם מחיים ומותר, אבל לל"ב שהאיסור זה גם 

בדברים בטלים כשנ"ת הטעמים בזה זה שייך גם בפני אשה שמתה.
על  נגררות  ציציותיו  שיהיו  אסור  הקברות  לבית  שהנכנס  כתב  ס"א  כ"ג  סימן  והשו"ע 
גבי הקבר משום לועג לרש, וכתב המשנ"ב סק"ה שבקבר של אשה מותר משום שכיון 
שגם בחייה פטורה אין כאן לועג לרש וזה כשנ"ת, אולם השונה הלכות הביא מהקהילות 
ליעקב שבמהרי"ט צהלון מסיק שגם על קבר אשה שייך לועג לרש שלא יהיו הציציות 
מצוה  בתור  ציצית  מצות  לקיים  יכלה  שמ"מ  משום  שזה  ואפשר  קברה,  על  מושלכים 
קיומית, ולפ"ז גם לומר דברי תורה על קבר אשה אסור מטעם זה מאחר שיכולה לקיים 
מצות ת"ת אם תרצה בדברים שמותר לאשה ללמוד, וכל שכן לסברת האגור שגם אשה 

חייבת במצות ת"ת בדינים ששייכים לה אפשר שמח"כ שייך לועג לרש בכל ת"ת. 
והנה בספר שי לתורה הביא מהרוקח שכתב לפרש את הקרא ויקם אברהם מעל פני מתו, 
שהכונה שקם אברהם ויצא מלפני שרה כדי לדבר עם בני חת על מכירת מערת המכפלה, 
מחמת שאסור לדבר אף מילי דעלמא בפני המת וכל"ב של סוגיתנו, ומבואר מדבריו שגם 
בפני אשה שמתה אסור לדבר מילי דעלמא, אולם י"ל שכ"ז לל"ב אבל לל"ק שאסור רק 

בד"ת י"ל שבפני אשה שמתה שרי וכשנ"ת.
לל"ב  האיסור  שכל  במאירי  וכן  הריטב"א  בלשון  מבואר  שהנה  צ"ע,  ביאורו  עצם  אולם 
שהם  דברים  אבל  המת  לצורך  שאינם  דברים  רק  זה  מת,  בפני  דעלמא  במילי  גם  לדבר 
לצורך המת כגון צרכי קבורתו וכדו' מותר, וא"כ מ"ט לפי ביאור הרוקח היה צריך אברהם 
לקום מעל פני שרה כשדבר עם בני חת על מכירת מערת המכפלה, והרי דיבר על עסקי 
קבורת שרה שזה צרכי המת וגם לל"ב מותר לדבר בפני המת על דברים שהם צרכי המת.
ואפשר שס"ל שמה שמותר לדבר על צרכי המת בפניו, זה רק בדבר שזה רק צורך המת 
ממש כגון איפה לקברו וכדו', משא"כ אברהם שדבר בפני בני חת דבר לא רק על עצם 
זה שימכרו לו את מערת המכפלה לקבור את שרה, אלא גם היה ביניהם משא ומתן על 
זה  דיבור  אין  עפרון  צורך  כבר  שזה  המערה  על  לעפרון  לשלם  צריך  שאברהם  הסכום 

נחשב לצורך המת ואסור לל"ב.
ב) הגמ' בברכות י"ח מביאה את הברייתא שאומרת שלא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין 
יכול  שלא  למת  כלועג  שנראה  לרש  לועג  שהוי  משום  וזה  וקורא,  בזרועו  וס"ת  בראשו 
בע"פ  כשקורא  שגם  אסור  פה  בעל  קורא  אם  שהו"ה  תוס'  וכתבו  במותו,  מצוות  לקיים 
מקיים עי"כ מצות ת"ת ונראה כלועג למת שלא יכול לקיים מצות ת"ת, וכן כתב הריטב"א 
ומבאר שמה שנקט ס"ת בזרועו זה משום שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל 
אלא  מצוות,  לקיים  יכול  שלא  במת  שמזלזל  משום  אינו  לרש  לועג  שענין  ומבאר  פה, 
משום שהמת שהוא פטור ממצוות דואג ומצטער כשרואה אחרים עוסקים במצוה והוא 

אינו יכול לעסוק במצוה ואין לו זכות של קיום המצוות.
לרש  לועג  שייך  אשה  בקבר  שגם  לעיל  הנזכרת  צהלון  המהרי"ט  סברת  שזה  ואפשר 
בציצית, הגם שפטורה ממנה מ"מ כיון שאינה יכולה לקיים מצוות שחייבת בהם מצטערת 

במה שעוסקים באיזו מצוה בפניה.
ורק  קבר  של  בד"א  גם  ס"ת  להחזיק  איסור  שאין  ולריטב"א  לתוס'  ס"ל  בפשטות  עכ"פ 
של  ד"א  בתוך  אדם  ילך  לא  כתב  הי"ג  מאבילות  בפי"ד  הרמב"ם  אולם  אסור,  בו  לקרא 
בס"ת  קורא  לא  אם  שגם  ומשמע  שם,  יתפלל  ולא  בזרועו  וס"ת  בראשו  ותפילין  קבר 
אסור להחזיקו בבית הקברות מזה שלא כתב שאסור רק כשקורא בו, וכן הרמב"ם פ"ו 
מהלכות ס"ת ה"ו כתב שלא יאחוז אדם ס"ת בזרועו ויכנס בו לבית המרחץ או לבית הכסא 
שאסור  ומשמע  שלו,  התיק  בתוך  ונתון  במטפחות  כרוך  שהוא  אע"פ  הקברות  לבית  או 
להכניסו לבית הקברות בתוך ד"א גם אם לא קורא בו, ומבאר הכס"מ שהרמב"ם מפרש 
את הברייתא שאוסרת לאחוז ס"ת בידו בד"א של מת זה גם אם לא קורא בו, משום שיש 
בהחזקת ס"ת בידו מצוה הגם שאינו קורא בו והוי לועג לרש, ותרתי קתני ס"ת בזרועו או 

קורא גם שלא בזרועו או של"ג וקורא בו.
וצ"ב איזה מצוה יש כשמחזיק ס"ת בידו ורק למלך יש מצוה שיהיה תמיד ס"ת בידו ולא 
לסתם אדם. י"ל שמה שהוי לרמב"ם לועג לרש כשמחזיק ס"ת בידו זה משום שכיון 

שכתוב בס"ת את כל המצוות, אז כשמחזיקו ליד המת נראה כאומר לו שהוא 
לא שייך בקיום המצוות הכתובות בס"ת זה וזה הלעג שלועג לו. 

והנה בספרי הרמב"ם שלפנינו הגרסא זה שלא יהלך ותפילין 

 



כאן לא משום צער ולא משום בזיון. והועתק ד"ז בשו"ע יו"ד שס"ג סעיף ב' בהגהה.
המת  עצמות  את  לקצוץ  שהתיר  תרי"א  תשו'  ח"ב  בתשובותיו  להרדב"ז  מצינו  וכעי"ז 
להוליכם ממקום למקום לכבודם. גם התוס' בנדה סא: (ד"ה אבל) כתבו שאין המת נהנה 

מהתכריכים, וכ"ה בתוספתא שהביא הכס"מ פ"ו מנדרים ה"י.
בזה  תמה  שכבר  מציינים  וראיתי  הנ"ל,  דשבת  סוגיא  עם  ישוב  צריכים  הדברים  ולכאו' 
בשבות יעקב ח"ב סימן צ"ז ונדחק לפרש דטעמיה דהרשב"א מפני שרצונו של המת בכך 
תקשי  ואכתי  בזה.).  מרגיש  שאין  שכתב  הרשב"א  כלשון  אי"ז  צערו. (ולכאו'  על  ומוחל 

לפי"ז מהתוספתא הנזכרת.
ובספר נשמת חיים מ"ב פכ"ד והחת"ס בליקוטי תשו' (ח"ז) סי' ל"ז פירשו דמה שאמרו 
בשבת דמרגיש היינו צער הבזיון ולא צער הגוף וכאן הא ליכא בזיון. וקצ"ע לפי"ז מאי 
(ובו  הגוף  בכאב  היינו  במכה  מרגיש  דאינו  נימא  למת,  רימה  דקשה  מהא  התם  פרכינן 

לכאורה קאי בנמשל.).
ובברכי יוסף ביו"ד שסג סק"ג כ' ע"ד הרמ"א- כ"כ הרשב"א וכו' ותמה עליו הרב שבו"י 
דהוא הפך סוגית שבת ונדחק מאוד לתרץ. וקושיא זו על הרשב"א של כת הקודמים היא, 
ומצאתי כתוב לאחד קדוש- דבשבת פרק שואל פליגי אי המת יודע עד שיתעכל או עד 
שיסתם הגולל וסוגית שבת אתיא כמ"ד עד שיתעכל אבל למאן דאמר עד שיסתם אתיא 
כפשטה וזו דעת הרשב"א עכ"ד. ולדברי הרב תוי"ט פ"ב דאבות שהסכים תשו' הרשב"א 
עם מ"ד עד שיתעכל כמבואר למעיין לא יגהה מזור תירוץ הנזכר וגם תירוץ הרב שבות 
יעקב לא יתכן בעד הרב תוי"ט ודוק כי קיצרתי. עכ"ל. ולפי"ז אכתי יל"פ ככל הנ"ל בעונש 

דור המבול וכן במלקות למת (דהוי טרם קבורה).
ובשיורי ברכה שם הוסיף- ואחר זמן בצפייתנו צפינו בתשובת הרדב"ז דפוס ונציא סימן 

תפ"ד שעמד על תשובת הרשב"א מסוגית שבת ובא לכלל ישוב. עכ"ל.
ויעוי"ש בתשו' זו שהסיק דהרשב"א ס"ל כס"ד והגמ' תירצה בשר המת שבחי דבהכי א"ש 
טפי המשל, אך אין בשר מת מרגיש באיזמל דמתים לאו בני הרגשה נינהו, ורימה שאני 
כיוון דהוי מיניה וביה כדי להעניש אותו על מעשיו מרגיש בו אבל שאר דברים אינו מרגיש 
וזו מפליאות השגחתו יתברך, עכת"ד בקיצור. ולפי"ז ליתא לכל הנ"ל, ושוב ליכא לפרושי 
דנתיירא יעקב מצער הגוף שהרי הכינים אינם מיניה וביה. ואולי עיקר המכוון שבהפיכת 
לא  הכינים  דהלא  כן  יל"פ  ובלא"ה  שעתא.  בהך  בעפר  קבורתו  תתבטל  לכינים  הקרקע 

ציערו להי מי מישראל. ויל"ע.

כבוד המת וקריעה
הרב נחום באדנער

לענ“נ הרבנים הגאונים הגר“מ פרידלנדר  והג“ר משה שפירא זצ“ל
בביאור מצות קריעה למת, (הן לקרובים והן לחכם ורבו) יש לעמוד על יסודו וטעמו.

מבואר שהוא משום כבוד המת, ומבואר משום תועלת להחיים.
כבוד המת

קרוע  בבגד  היוצא  רבנן  תנו  הגמ‘  ז“ל  המת  כבוד  ענין  שהוא  מבואר  (כ“ו:)  מו“ק  בגמ‘ 
לפני המת הרי זה גוזל את המתים ואת החיים, והובא להלכה בטושו“ע (יו“ד סי‘ ש“מ 

סע‘ ל“ג).
וביאר בחידושי הריטב“א שם ”פי‘ שהוא ממעט בכבוד המת שלא לקרוע עליו והוא מבזה 
גזל  חמור  (פ“ט)  רבתי  באבל  אמרו  תשלומין,  לו  שאין  דבר  מהם  וגוזל  ולקרוביו  אותו 
המת מגזל החי שהגוזל את החי יכול לפייסו ולהחזיר לו גזלו ובמותו אינו יכול, כיוצא בו 
המכבד את י[ו]לדיו במותן משובח ממי שמכבדן בחייהן שהמכבדן בחייהן אינו מכבדן 

אלא משום יראה ומשום ירושה והמכבדן במיתתן אינו מכבדן אלא לשם שמים“ עכ“ל.
שהולך  בזה  רק  ולא  הקריעה,  במעשה  הוא  המת  בכבוד  גדול  שעיקר  מזה  מבואר  ואגב 

בבגד קרוע. (ויותר מזה מבואר מזה שהקורע מיושב לא יצא שו“ע סי‘ ש“מ סע‘ א‘).
עוד מבואר שם מצד כבוד שגורם למת מזה שקורעים אפילו לקטנים שלא הגיעו לחינוך, 
ז“ל הגמ‘ שם עם פרוש הר“ח ומקרעין לקטן - פי‘ על אביו שמת או על אמו וכיוצא בהן - 
מפני עגמ“נ. (ועי‘ מה שדן בדברים אלו בשו“ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רכד). 
ופרש“י (מו“ק י“ד:) שיבכו הרואין. (שו“ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן לז ד“ה 

ולעניין אם בנוגע נפק“מ לקריעה על מקום המקדש לפני שבת).
תועלת החי

מהגמ‘ שבת (ק“ה:) מבואר שהוא ענין תיקון החי וכן מבואר בתוס‘ שם (אף שיש לדחות 
הוא  ותיקונו  חיובו  מתו  על  הקורע  ואילו  כן,  נאמר  בחמתו  הקורע  על  דדוקא  שם  הגמ‘ 
משום קיום הדין, אבל בתוס‘ שם ד“ה הא כתבו לא כן, שגם מתקן אצל יצרו, וכ“כ במאירי 
וכן מבואר להדיא ברמב“ם, ז“ל (הל‘ שבת פ“י ה“י) הקורע בחמתו או על מת שהוא חייב 
לקרוע עליו חייב מפני שמיישב את דעתו בדבר זה וינוח יצרו והואיל וחמתו שוככת בדבר 

זה הרי הוא כמתקן וחייב, עכ“ל. הרי גם על מתו החיוב משום שמיישב דעתו. 
הגדול,  אסונו  על  דעתו  תטרוף  שלא  כדי  שהוא  כתב  קט“ז)  סי‘  (ח“א  קטנות  ובהלכות 

שאדם בהול על מתו. 
הלק“ט,  דברי  לדחות  כתב  כו)  סי‘  (חיו“ד  יהודה  בית  בשו“ת  עייאש  מהר“י  הגאון  אבל 
שנ“ל להיפך שהקריעה היא כדי שיעורר עצמו בבכי, ולהפליג צערו על מתו שידאג עליו 

ביותר. ע“ש.
עוד בעני התעוררות של הקריעה

בגמ‘ (מו“ק שם) מבואר שלמדו מקום הקריעה מהפסוק ז“ל עד היכן קורע עד טיבורו 
ואל  לבבכם  וקרעו  שנאמר  לדבר  זכר  לדבר  ראיה  שאין  פי  על  אף  לבו  עד  אומרים  ויש 

בגדיכם. עכ“ל.
בגדיכם  ואל  לבבכם  וקרעו  ב)  (יואל  הנביא  שאמר  וכענין  (מטר)  הקמח  כד  ספר  וז“ל 
ושובו אל ה‘ אלהיכם, כיון הכתוב לומר שטהרת הפנימי קודם ועל כן צריכין כל ישראל 
בראותם צרה מן הצרות להכניע לבם ולהתפלל אל ה‘ ולהתעסק תחלה בטהרת הפנימי 

ואח“כ בטהרת הנגלה: עכ“ל.
וז“ל ספר כד הקמח (הכנעה) וממדת העבדות הוא ההכנעה כי מתוך ההכנעה 

הוא  ההכנעה  וענין  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  שלם  אדם  של  לבו  יהיה 
לבבכם  וקרעו  ב)  (יואל  ע“ה  הנביא  דבר  והוא  הלב  קריעת 

 

ואל בגדיכם. והוא שיכניע אדם את לבו לפני אדון הכל ית‘ ויהיה נרתע וחרד על דבריו, ועם 
ההכנעה רחוק הוא שיחטא ועמה כל עונותיו נמחלים. עכ“ל. 

ברוך  הקדוש  הבטיח  וכן  (שם)  ז“ל  ישמע,  שתפילותיו  מסוגל  גם  שהוא  עוד  שם  והוסיף 
הוא לשלמה שעם ההכנעה תהיה תפלתן של ישראל נשמעת ועונותיהם מתכפרים, והוא 
שכתוב בד“ה (ב ז) הן אעצור השמים ולא יהיה מטר והן אצוה על חגב לאכול הארץ אם 
אשלח דבר בעמי ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישובו מדרכיהם 
הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם: עכ“ל. ע“ש היטב. [וע“ש 

תהלים ק“ז יב, יג]
עוד כתב שם ”היסורין הן סבה להכנעה שנאמר (תהלים קז) ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם“ וכו‘ עכ“ל.

כתיב וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יי‘ אלהיכם כי חנון ורחום הוא אמר רבי יהושע 
בן לוי אם קרעתם לבכם בתשובה אין אתם קורעין בגדיכם לא על בניכם ולא על בנותיכם 

אלא על יי‘ אלהיכם. [ירושלמי פרק ב ה“א ובמדרשים אחרי מות ועוד]
***

מעשה עם מרן הגרי“ש אלישיב שכששמע על פטירת בתו אשת הגר“ע אוריעבאך שליט“א, 
היה לבוש בבגדי שבת, הציעו לו להחליף בגדיו כדי שלא יצטרך לקורע בגדי שבת, והשיב 

להם, ראוי לקרוע בגדי שבת על הנפטרת הדגולה.

אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי
הרב אלחנן ברונר

לע"נ הגאון האדיר ר' משה שפירא זצ"ל
ביאור אמאי התפילה מוגדרת חרב והבקשה מוגדרת קשת

(בב"ב  חז"ל  ודרשו  ובקשתי".  בחרבי  האמרי  מיד  לקחתי  "אשר  פכ"ב)  (פמ"ח  כתיב  א) 
קכג.) "וכי בחרבו ובקשתו לקח, והלא כבר נאמר "כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושעני". 
אלא חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה". וכן תרגם אונקלוס בצלותי ובבעותי. והיינו בתפילתי 

ובבקשתי.
וצ"ב מ"ט התפילה מוגדרת כחרב והבקשה מוגדרת כקשת. וביאר המהר"ל (גו"א שם) וז"ל 
"קרא אונקלוס התפילה של הצדיק חרב דהיא קורעת עליונים ותחתונים. והתחינה קשת 

מפני שהוא מתקשה מאוד בתפילתו. ולפיכך התחינה היא יותר והולכת כמו חץ". 
בכ"ז  שהי'  קבועה  דתפלה   " וז"ל  שם)  דבר  הנצי"ב (הרחב  מש"כ  ע"פ  לבאר  נראה  ועוד 
עצמו  צרכי  מוסיף  שאדם  ומה  צלותא.  מיקרי  זה  ביום  תפילות  ג'  אבותינו  שתקנו  משעה 
באותה שעה מיקרי בעותא וכו'". ולפי"ז נראה דתפילה קרוי' חרב משום שכחה רב מצד 
עצמה, כיון שהיא קבועה והאבות תיקנוה. אבל בקשה קרוי' קשת (שכחה הוא רק מחמת 
התאמצות האדם בזריקת החץ), משום שהאדם מבקש על צרכי עצמו ואי"ז תפילה קבועה, 
ולכן היא תלוי' באדם שככל שמתאמץ יותר לבקש כך נשמעת בקשתו. [שו"ר שכך ביאר 

הגרי"ז זצ"ל. הודפס בחי' הגרי"ז על התורה (סטנסיל) עי"ש].
דברי המהרש"א שהתפילה היא כנגד עשו והבקשה היא כנגד ישמעאל, והביאור בזה

ברכת  במקום  ליעקב  תועיל  התפילה  וז"ל "כי  כתב  שם)  בב"ב  המהרש"א (ח"א  והנה  ב) 
החרב "על חרבך תחיה" שניתן לעשו, וכמ"ש "הקול קול יעקב". והבקשה תועיל לו במקום 
אבינו  דליעקב  בכוונתו,  ונראה  קשת"".  רובה  כמ"ש "ויהי  לישמעאל  שניתן  הקשת  ברכת 
בחרב.  שהתייחד  ועשו  בקשת,  שהתייחד  ישמעאל  מתנגדים  ב'  יש  לדורות]  לבנ"י  [וכן 
בנ"י  [וכן  אבינו  יעקב  ידם  שעל  והבקשה,  התפילה  עצם  בתפילה,  חלקים  ב'  יש  וכנגדם 
לדורות] מתגבר על מתנגדיו. אלא שכנגד עשו מתפללים את עצם התפילה שהיא נמשלת 
לחרב שבוקעת עליונים ותחתונים, ובזכות זה מתגברים על עשו שכוחו הוא בחרב. וכנגד 
ישמעאל מתפללים את הבקשות שהם נמשלו לקשת, מחמת שהבקשה תלוי' יותר באדם 

עצמו שהוא מבקש, ובזכות זה מתגברים על ישמעאל שכוחו הוא בקשת.
אלא דאכתי צ"ב מ"ט התפילה מכנעת את כוחו של עשו דוקא, והבקשה מכנעת את כוחו 

של ישמעאל דוקא, דמה שייכות יש ביניהם. 

ונראה לבאר, דהנה בפ' וירא שהמלאך מברך את אברהם אבינו, כתיב "וירש זרעך את שער 
אויביו" (פכ"ב פי"ז). ואילו בפ' חיי שרה שלבן מברך את רבקה כתיב "ויירש זרעך את שער 
שונאיו" (פכ"ד פ"ס). וצ"ב שינוי הלשון בין אויביו לשונאיו. והנצי"ב (שם) ביאר וז"ל "אלא 
שהקב"ה היודע מחשבות אמר אויביו שהוא שנאה בלב. אבל שונאיו משמעו שעושים רע 

גם בפועל". [וכ"כ הנצי"ב (שמות פכ"ג פכ"ב, במדבר פ"י פל"ה, ועי' דברים פ"ל פ"ז)].
ועד"ז שמעתי לבאר ממו"ר ראש הישיבה הגר"ד כהן שליט"א, דהקב"ה בירך את אברהם 
אבינו שירש זרעו (דהיינו יצחק) את אויביו והיינו ישמעאל שהוא נקרא אויב, מפני ששנאתו 
היא רק בלב. אבל לבן בירך את רבקה שירש זרעה (דהיינו יעקב) את שער שונאיו, והיינו 
עשו שנקרא שונא, מפני ששנאתו היא בגלוי. וא"כ נמצא דישמעאל שנאתו היא פנימית, 
ואילו עשו שנאתו היא ג"כ בגלוי. [וכ"כ הרבינו בחיי (דברים פ"ל פ"ז) "אויביך" ישמעאל, 

"שונאיך", עשו"]. 
ונראה דאע"פ שאויב הוא יותר גרוע משונא כיון שהוא מרע בפועל, מ"מ צריך יותר רחמים 
עמו,  להלחם  שצריך  יודעים  להרע,  הבא  אויב  שיש  שכשיודעים  משום  מהשונא,  לינצל 
ומתכוננים בדרכי המלחמה, אבל כשבא שונא ששנאתו אינה גלוי' לא יודעים ליזהר מפניו, 

ויכול הוא להזיק כשהאדם לא ידע מזה, ולא ידע ליזהר. 
ועפי"ז נראה דמה"ט הבקשה שהיא נמשלת לקשת היא כנגד ישמעאל שכוחו הוא בקשת, 
והיינו משום שישמעאל שנאתו היא בלב, ולכן נקרא אויב, וכנגד שנאת ליבו שצריך יותר 
רחמים לינצל ממנו וכנ"ל, מועילה הבקשה שהיא באה מפנימיות הלב, כיון שתלוי' באדם 
עצמו (דאי"ז תפלה קבועה), וככל שהאדם מבקש יותר מפנימיות ליבו, כך בקשתו חזקה 
יותר. ולכן הבקשה דומה לקשת שתלוי' היא באדם וכנ"ל. אבל תפילה שהיא נמשלה לחרב 
היא כנגד עשו שכוחו הוא בחרב, והיינו משום שעשו שנאתו היא בגלוי ולכן נקרא שונא, 
תיקנוה,  שהאבות  משום  עצמה  מצד  כח  בה  שיש  התפילה  מועילה  בגלוי  שנאתו  וכנגד 

מעומק  מתפלל  האדם  אין  אם  אפי'  ולכן  מלחמה).  בזמן  המקובלת  הדרך  (והיא 
פנימיותו, יש כח בתפילה להועיל כיון שהיא תפילה קבועה ופחות תלוי' 

מצד  כח  יש  שבחרב  לחרב,  נמשלה  התפילה  ולכן  עצמו,  באדם 



לקללם דוקא בזה".
שונאיהם  אין  ולכן  בתוכם,  שוכן  הקב"ה  ותפילה  תורה  בהם  יש  שישראל  שכ"ז  מבואר 
יכולים להרע להם כיון שהקב"ה איתם. אבל אם ח"ו בטל התורה והתפילה בישראל הרי 
אין הקב"ה שוכן בקרבם, ולכן יכולים אוה"ע להרע להם. ומש"ה רצה בלעם הרשע לקללם 
יוכלו  ועי"ז  בתוכם,  ישכון  לא  שהקב"ה  כדי  מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי  להם  יהי'  שלא 
שוכן  הקב"ה  ובתפילה  בתורה  מתחזקים  שישראל  שככל  ונמצא  לישראל.  להרע  אוה"ע 

בקרבם ועי"ז הם ניצולים מכל רודפיהם ושונאיהם.

ועפי"ז יבואר דישמעאל ועשו הרי הם מתנגדים לכח התורה והתפילה שיש בישראל כדי 
שהקב"ה לא ישכון בתוכם, וממילא תיבטל מעלת ישראל. [וישמעאל מתנגד בעיקר לכח 
יותר  מתחזקים  שישראל  וככל  וכנ"ל].  התורה  לכח  בעיקר  מתנגד  ועשו  וכנ"ל,  התפילה 
ועשו  ישמעאל  את  עי"ז  מכניעים  הם  הרי  להשי"ת,  ידם  על  ומתקרבים  ותפילה,  בתורה 

ומתחזקים כנגדם.
 " וז"ל  פל"ה)  פל"ב  האזינו  פ'  אליהו  הגר"א (אדרת  מש"כ  ע"פ  בזה,  לבאר  נראה  עוד  ז) 
אויב הוא מי שרוצה להרע לאדם לגוף. שונא הוא שמסיתו מדרכי ה' לרעה. והשונא הוא 
להם  אשלם  השי"ת,  מדרכי  שהסיתו  השונאים  ועל  וכו'.  בנפש  שהוא  לפי  האויב  מן  יותר 
פורענות על זה. לעת תמוט רגלם, זה יהי' כשתמוט רגל שלהם. והרגל הוא זכות מה שכיבד 

עשו ליצחק וכו' ".
מבואר דהחילוק בין אויב לשונא הוא דאויב הוא רוצה להרע רק לגוף האדם ולא לנפשו. 
משא"כ השונא רוצה להרע לנפשו, והיינו להסיתו מדרכי השי"ת. ומתבאר מדברי הגר"א 
עדיין  הקב"ה  אין  שלכן  אביו,  את  שכיבד  לעשו  זכות  שיש  כתב  שונא. (דהא  נקרא  דעשו 

משלם לו פורענות על מה שהוא מסית מדרכי השי"ת).
ולפי"ז י"ל דישמעאל נקרא אויב מכיון שאינו רוצה להסית את ישראל מדרכי השי"ת, אלא 
וא"כ  השי"ת.  מדרכי  להסיתם  רוצה  שהוא  כיון  שונא  נקרא  עשו  אבל  להורגם.  רוצה  הוא 
כנגד ישמעאל שרוצה להרוג את ישראל איכא כח תפילה, שכלל ישראל מתפללים להשי"ת 
שיצילנו מידו. [ותפילה היא קיום החיי שעה (כפרש"י בשבת י.)]. אבל כנגד עשו שרוצה 
בלימודה  התורה  בכח  להתחזק  שצריך  והיינו  התורה  כח  איכא  השי"ת,  מדרכי  להסירנו 

ובקיומה, ועי"ז לא יוכל עשו להסיתנו מדרך הישר.

 אבן ישראל
הרב יהודה שניידר

ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב משם רועה אבן ישראל, ופירש"י, אבן 
אבהן  זן  במימריה  די  איתא,  שם  בתרגום  וכן  ובניו,  יעקב  דהיינו  ובן  אב  נוטריקון  ישראל 

ובנין זרעא דישראל.
של  עיקרן  ישראל,  אבן  רועה  להיות  עלה  ומשם  ישראל,  אבן  רועה  משם  פירש"י  ועוד 

ישראל, לשון האבן הראשה, לשון מלכות, עכ"ל.
ונראה לבאר דהנה יוסף זכה להיות קרוב לדרגת האבות, וכדכתי' ויברכם ביום ההוא לאמר 
את  החשיב  דכאן  הרמב"ן  ופי'  וגו'  וכמנשה  כאפרים  אלוק'  ישמך  לאמר  ישראל  יברך  בך 
אבותי,  ושם  שמי  בהם  ויקרא  הכתוב  ביארו  התוס'  ובבעלי  שבטים,  כשני  ומנשה  אפרים 
שיהיו אפרים ומנשה נקראים שבטים כשאר בני יעקב, ובסוטה ל"ו: תניא היה ראוי יוסף 
וכו',  יוסף  יעקב  תולדות  אלא  שנא'  אביו  מיעקב  שיצאו  כדרך  שבטים  י"ב  ממנו  לצאת 

וממילא נתעלה יוסף כעין האבות, שהרי נולדו ממנו ב' שבטים.
והנה אנן קיימין בזכות אבות וכמו שאומרים בברכת אבות וזוכר חסדי אבות, וביאור ענין 
חסדי אבות נראה, דהנה כידוע שהקב"ה ברא את העולם כדי להטיב עם ברואיו, אלא כדי 
שלא יהא נהמא דכיסופא, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, דלפום צערא אגרא, והנה האבות 
הגיעו למעלה כזו שכל מציאותם היתה שלא לקבל עבור עצמם כלום, ורק לעשות רצון ד', 
וכמו שרצון ד' להטיב גם האבות כל תכליתם היתה להעמיד בנים שילכו בדרך ד' ויתקיים 

בהם הרצון העליון להיטיב עם ברואיו.
וכן הוא הלשון אב, דהיינו שהאדם נקרא על שם בנו, וכלומר שכל מהותו שהוא אב של 

בנו, וכן האבות הקדושים כל מהותם ותכלית עבודתם היתה להיות אב לבנים, וכנתבאר. 
וממילא ההטבה שמטיב הקב"ה עם בני האבות הקדושים היא בזכות חסדי אבות, וכלומר 
והגיעו  השיגו  וכבר  קונם  רצון  למלאות  ורדיפתם  בעבודתם  הקדושים  שהאבות  שמאחר 
מטיב  כעת  ממילא  קוב"ה,  של  ההטבה  בהם  שתחול  כדי  רק  בנים  שהולידו  כזו  לדרגה 
הטבת  בהם  שתחול  כדי  בנים  הולידו  הטהור  שברצונם  האבות  בזכות  בניהם  עם  הקב"ה 

השי"ת.
ובזה מבואר הלשון חסדי אבות, דחסד היינו הטבה שיש עמה בושה, אבל ההטבה עם בני 
האבות לא נחשבת לחסד חינם, אלא אדרבה האבות ברצונם הטהור שהתחסדו עם קונם 
ותיקנו עצמם להשלים רצונו ית"ש להטיב בחסד חינם, הפכו את הההטבה עם בניהם כמו 

שאינה נהמא דכיסופא.
ומעתה י"ל דיוסף במעלתו ועמידתו בנסיונות אשת פוטיפר וטומאת מצרים זכה להתעלות 
לדרגה שביטל כל רצונו העצמי שלא ישאף לגרמיה כלום, וממילא זכה להיחשב עם האבות 

בזה שכל רצונם ונפשם להעמיד בנים שיחול בהם רצון השי"ת להיטיב.
האבות  דמהות  ובניו,  יעקב  דהיינו  ובן  אב  נוטריקון  ישראל  אבן  רש"י,  לשון  יתבאר  ובזה 
היא אבן ישראל, דהיינו להיות אב לבנים וכנתבאר, וכן יוסף זכה לעטרה זו, להקרא רועה 

אבן ישראל.
וכן התואר שנתאר יוסף, רועה אבן ישראל, עניינו לתאר איך הגיע יוסף לדרגת אב כאחד 
מן האבות, שבזכות ותשב באיתן קשתו וגו' שנתגבר על יצרו זכה להיות רועה אבן ישראל 
ישראל  בני  ולהעמיד  להיטיב  רק  שואף  להיות  דהיינו  ישראל,  עם  לכל  ומפרנס  זן  דהיינו 

שיחול בהם רצון ההטבה העליונה. 

החרב  אין  דבלא"ה  האדם  כח  את  צריך  שודאי  [ואע"פ  חדה.  שהיא  כיון  להרוג  עצמו 
תהרוג, מ"מ אין כח האדם נצרך כ"כ כמו בקשת].

ב.
דברי רש"י דחרבי זה תורה וקשתי זה תפילה, והביאור בזה

בחכמתי  ובקשתי.  "בחרבי  כתב  אלא  הגמ',  כדרשת  פי'  לא  (שם)  עה"ת  רש"י  והנה  ג) 
וביאר  התפילה.  כנגד  היא  וקשתי  (חכמתי).  התורה  כנגד  היא  שחרבי  והיינו  ותפילתי". 
המהר"ל (גו"א) וז"ל " שהחכמה נקראת חרב שהוא חריף וחד כמו חרב. והתפלה נקראת 
קשת שהלשון שבו תלוי התפילה נקרא חץ בהרבה מקומות. ותפילת הצדיק עולה למעלה 
קורעת עליונים ותחתונים כמו החץ מן הקשת ". [ובאמת מצינו שהתורה נמשלה לחרב, 
בגמ' שבת (סג.) דדרשי' הקרא ד"חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך" (תהילים פמ"ה) 
דקאי על ד"ת. ופרש"י "הוי זהיר לחזור על משנתך שתהא מזומנת לך בשעת הדין להביא 

ראי' כחרב על ירך גבור לנצח במלחמה, והוא הודך והדרך"].
ד) והנה לפי"ד המהרש"א הנ"ל שהחרב היא כנגד עשו שנא' בו "על חרבך תחיה". והקשת 
היא כנגד ישמעאל שנא' בו "ויהי רובה קשת". א"כ צ"ל דלפי פרש"י החכמה שנמשלה 
לחרב היא כנגד עשו. והתפילה שנמשלה לקשת היא כנגד ישמעאל. והיינו שעשו שכוחו 
הוא בחרב מתנגד לתורה שנמשלה לחרב, וע"י לימוד התורה אפשר להכניע את כח החרב 
של עשו, [כדאמרו חז"ל כ"ז שהקול קול יעקב אין ידי עשו שולטות]. וישמעאל שכוחו 
הוא בקשת מתנגד לתפילה שנמשלה לקשת. וע"י תפלתנו אפשר להכניע את כח הקשת 
למוד  'נגד  בגי'  עולה  תחיה"  חרב  ד"על  לפרש"י.  ראי'  נראה  רמז  [וע"ד  ישמעאל.  של 

התורה'. ו"ויהי רובה קשת" עולה בגי' 'כנגד תפלתנו' (עם הכולל)].
כוחו.  את  מכניעים  תורה  ע"י  שלכן  לתורה,  ביחוד  היא  עשו  התנגדות  מ"ט  שצ"ב  אלא 

והתנגדות ישמעאל היא ביחוד לתפילה, שלכן ע"י תפילה מכניעים את כוחו.
עמוד  כנגד  הקרבנות (שהוא  ובעבודת  בתפילה  התייחד  כוחו  יצחק  דהנה  לבאר,  ונראה 
בקדושה  יצחק  מעלת  וכנגד  עי“ש).  מ"ב.  פ"א  החיים  בדרך  המהר"ל  כמ"ש  העבודה, 
מתנגד כוחו של ישמעאל בטומאה, ולכן ישמעאל מתנגד ביחוד לעבודת התפילה שהיא 
המתנגד  ישמעאל  של  כוחו  את  מכניעים  בתפילה  ההתחזקות  וע"י  הקרבנות,  כנגד 
וכנגד  התורה),  עמוד  כנגד  (שהוא  בתורה  התייחד  כוחו  יעקב  אמנם  ביחוד.  לתפילה 
מעלת יעקב בקדושה מתנגד כוחו של עשו בטומאה, ולכן עשו מתנגד ביחוד לתורה, וע"י 
החיזוק בתורה מכניעים את כוחו של עשו המתנגד לתורה ביחוד.  אכן יעקב שנכלל בו 
מידותיהם של אברהם ויצחק, אית לי' כח בתפילה להכניע את כוחו של ישמעאל, ואית 
לי' נמי כח בתורה להכניע את כוחו של עשו. וזהו "אשר לקחתי בחרבי ובקשתי", שב' 
כוחות אלו התורה והתפילה הם כנגד ישמעאל ועשו. וכן מה שאמר יצחק אבינו ליעקב 

"הקל קול יעקב", הכונה היא דבאמת אית לי' ב' קולות קול תורה וקול תפילה.
ועפי"ז נראה לבאר הא דישמעאל נקרא אויב כיון ששנאתו היא בלב, ועשו נקרא שונא 
ובדיבור  יעקב".  קול  כמ"ש "הקול  בפיו  הוא  יעקב  כח  דהנה  בגלוי.  היא  ששנאתו  מפני 
הפה מבואר במהר"ל דיש ב' חלקים והם קול ודיבור, והיינו שקול הוא הברה בלבד בלא 
בזוהר (שמות  איתא  וכן  לחוץ.  ובהוצאתם  אותיות  בחיתוך  הוא  והדיבור  מילים.  הוצאת 
קול  בין  הבדל  "דיש  הגר"א  בן  אברהם  ר'  וביאר  פרט.  איהו  ודיבור  כלל  איהו  דקול  ג.) 
לדיבור, שדיבור הוא להטעים כוונתו. וקול הוא קול דברים היוצאים מרצון האדם בלא 
טעם“. [ועי' בפי' הגר"א (ליקוטי הגר"א מכתי"ק) משלי פ"א פ"כ. ובפי' הגר"א לשה"ש 

פ"ג פ"ב].

ונראה דעומק הענין הוא דקול הוא דבר פנימי השייך בעיקר למחשבה והיינו דכל עוד לא 
יצא הדיבור לחוץ ה"ז בחינת מחשבה וזהו קול שהוא הברה פנימית. משא"כ דיבור הוא 
ההוצאה לפועל של המחשבה דהפנים מתגלה לחוץ. [וזה הביאור במש"כ ר"א בן הגר"א 
שהתורה  משום  והיינו  שבע"פ.  תורה  כנגד  הוא  ודיבור  שבכתב  תורה  כנגד  הוא  שקול 
שבכתב היא נסתרת והרי היא בבחינת קול. והתורה שבע"פ היא מגלה את התורה שבכתב 

ולכן היא בבחינת דיבור].
ועפ"ז נ"ל דכוחו של יעקב הוא בב' דברים בתפילה ובתורה. והתפילה היא כנגד הקול 
בגמ'  כמבואר  לאחרים,  שישמע  בלא  להשי"ת  מתפלל  שהאדם  בנסתר,  שהיא  משום 
ברכות (לא.). [ובאמת לא מצינו שתפילה נקראת דיבור רק קול, כמ"ש "וישמע אלקים 
אל קול הנער". וכן "וקולה לא ישמע". ומשום שתפילה היא החלק הפנימי שבאדם שאינו 
מתגלה לחוץ, אלא התפילה היא כולה להשי"ת]. משא"כ תורה היא כנגד הדיבור כמ"ש 
"ודברת בם". ומשום שלימוד התורה הוא בדיבור לאחרים והיינו גילוי המחשבה לחוץ. 
וממילא א"ש מה דעשו שכוחו הוא בחרב מתנגד ביחוד לתורה שנמשלה לחרב. משום 
והכח  מבחוץ.  ושנונה  חדודה  שהיא  לחרב  דומה  הוא  ולכן  חוץ,  כלפי  גם  היא  ששנאתו 
הוא  בקשת  הוא  שכוחו  ישמעאל  אבל  לחוץ.  בדיבור  שמצותה  התורה  זה  לו  המתנגד 
מתנגד ביחוד לתפילה שנמשלה לקשת, משום ששנאתו היא רק בלב בפנים ואינו מגלה 

השנאה כלפי חוץ, והכח המתנגד לו זה התפילה שהיא קול פנימי.
קט"ו)  רמז  ילקו"ש  פס"ה.  בראשית  (מד"ר  חז"ל  אמרו  דהנה  נראה,  ביאור  וביתר  ו) 
להזדווג  שאנו יכולים  תאמר  לו  אמרו  אצלו  העולם  אומות  כל  הגרדי נתכנסו  "אבנימוס 
שם  אם [מצאתם]  שלהן  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  על  וחזרו  לכו  להן  אמר  זו.  באומה 
תינוקות מצפצפים בקולם אי אתם יכולים להן ואם לאו אתם יכולים להם, שכך הבטיחן 
ובבתי  כנסיות  בבתי  מצוי  יעקב  של  שקולו  בזמן  יעקב"  קול  "הקול  להם  ואמר  אביהם 
מדרשות אין הידים ידי עשו". וכתב המהר"ל (גו"א פ' בלק פכ"ד) וז"ל "פי' בקש לומר 
אמר  עליהם  שכינתך  תשרה  לא  יעקב,  אהליך  טובו  מה  אמר  כנסיות  בתי  להם  יהי'  לא 
ובתי  כנסיות  בתי  להם  יהי'  שלא  אלו  בקללות  לקללם  שרצה  ומה  ישראל.  משכנותיך 
מדרשות, כדי להפריד ח"ו שכינה מישראל, כי כ"ז שיש להם בתי כנסיות ובתי מדרשות 
השכינה בישראל, כדאמרי' כ"ז שישראל מתפללין השכינה ביניהם (ברכות ו.), וכן בתי 
מדרשות ג"כ מיום שחרב ביהמ"ק אין להקב"ה אלא ד"א של הלכה בלבד (שם ח.). [וכן 
אמרו בפסיקתא דר"כ דכ"ז שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות הקב"ה עוצר 

כוונת  וכל  ביניהם  שכינה  בתורה  ועוסקים  שיושבים  שנים  ואמרי'  עמהם].  שכינתו 
בלעם ח"ו להפריד שכינה מישראל וכו'. עוד מפני שנא' הקל קול יעקב וגו', 

שכ"ז שהקול קול יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין שונאיהם 
רצה  לכן  וכו',  להם  להרע  יוכלו  ולא  לישראל  נזקקים 

 



הערות לפרשת השבוע
מלכות ותורה

"לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה שילו ולו יקהת עמים" (מט, י) 
ופרש"י דשבט היינו ראשי גליות הרודים בשבט, ומחקק היינו הנשיאים שבארץ ישראל. 
ולכאורה אלו שתי ברכות על מלכות ותורה. אכן נראה דברכה אחת היא, דמלכות יהודה 
ה'"  כסא  על  שלמה  "וישב  בשלמה  וכדכתיב  ה'"  "מלכות  היא  דוד  ידי  על  המתקיימת 
ומשום הכי מלכות בית דוד היא חלק מבנין ירושלים, וכשנתמנה למלך על ישראל קבע 
אלא  בעזרה  ישיבה  אין  גם  כך  ומשום  הארון.  את  לשם  והעלה  בירושלים  מלכותו  את 
למלכי בית דוד, כיון שאינם יושבים על כסאם אלא על כסא ה'. ומלכות ה' צריכה לכלול 
בתוכה גם תורה. ומשום כך נאמר בדוד וה' עמו – שהיתה הלכה כמותו בכל מקום [יעויין 
סנהדרין צג: שדרשו מקרא על גדלותו בתורה]. וכן שלמה היה חכם מכל והיינו בעיקר 
בחכמת התורה והמשפט. אמנם בגלות התפצל הדבר והיו מושלים לחוד וגדולי התורה 
לחוד אך לעתיד לבוא יחזור הדבר לכמות שהיה ויהיה מלך אחד אשר מוכתר גם בכתרה 
של תורה, וזהו מלך המשיח, אשר ימשול בכל העולם, וגם יחכם בחכמת התורה והמשפט 
עד אשר יוכל לדון על פי ריח אפו כמבואר בגמרא הנ"ל [ויעויין בקראי ישעיה יא א – י על 
עצמת גדלותו והמשפט שישליט]. וזהו ביאור קרא דידן, דאף בגלות לא תסור המלכות 
והתורה מיהודה, אך לא יהיה זה באופן מושלם אלא בבחינת של "לא יסור" וכל זה עד כי 
יבא שילה, והיינו עד מלך המשיח [כמו שכתב רש"י כאן], שבו יתאחדו המלכות והתורה 

בצורה מושלמת ובאופן החזק ביותר [ויעויין בגור אריה כאן כעין דברינו].
קללה  קללני  והוא  מבחרים  הימיני  בן  גרא  בן  שמעי  עמך  "והנה  כתיב  בהפטרה  והנה 
נמרצת ביום לכתי מחנים והוא ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בה' לאמר אם אמיתך בחרב" 
והקשה הזוהר בפרשת משפטים (קז:) דוכי בחרב לא ימיתנו אך בחץ וחנית ימיתנו? וכי 
שמעי טפש הוא לקבל שבועה כזו? ותירץ הזוהר דנשבע לו שלא ימיתנו כלל ומאי דכתיב 
בחרב, היינו דנשבע לו בחרבו, דהיה חקוק עליה שם המפורש, ונראה דעומק הדברים, 
דהחרב מורה על השלטון וכח המלחמה והכפיה על הדת [יעויין רמב"ם הלכות מלכים 
פ"ג ה"ח דאין המלך הורג את מורדיו אלא בחרב] וכיון דמלכות בית דוד היא מלכות ה', 
נמצא ה' בתוך כלי המלכות, דה' הוא המנצח על מלחמותיו ועל השלטת מלכותו על העם, 

וכשנשבע בחרבו הרי הוא נשבע במלכותו אשר אינה מלכות שלו אלא של ה'.
המפורש  בשם  אלא  בחרב  הרגו  לא  שמעי  את  שלמה  דכשהרג  שם  בזוהר  איתא  עוד 
אשר עליה, ונראה בביאור עומק הדברים על פי דברינו, דכל מורד במלכות נהרג בחרב 
המסמלת את כח המלכות, וכאן שהיתה זאת מלכות ה' אשר בה כפר שמעי אשר לא הכיר 
במלכות בית דוד, הפעיל שלמה את שם ה' הנמצא בתוך כח המלכות להרוג את שמעי.   
הרב שמואל מנחם כהן

"ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמר ישימך"
הנה לאמור קמא הוא מלא וא"ו וכבר רמז בו בעה"ט יעויין בדבריו, ולפשוטו י"ל עפמש"כ 
רש"י בבמדבר (ו' כ"ג) כה תברכו את בני ישראל אמור להם וגו' אמור מלא, דלא תברכם 

בחפזון ובבהילות אלא בכונה ובלב שלם. 
מעתה אף הכא י"ל כן דלאמור קמא דקאי על יעקב המברכם, לכך הוא מלא לפי דאמר 
הכתוב דברכם יעקב בכונה ובלב שלם, משא"כ לאמר בתרא דקאי על ישראל המברכין 
בכל הדורות, א"כ מהכ"ת דהם כולם יברכו בכונה ובלב שלם, לפיכך לאמר בתרא חסר 

הוא.
הרב יצחק זאב דיסקין

ויחי יעקב (מ“ז כ“ח). כתב רש“י, למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו 
נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד וכו‘, ע“כ. נשאלתי, הנה מה שפרשת ויחי 
סתומה בתחילתה היינו לפי הפסק הפרשיות שלנו (דהיינו של בני בבל), שאנו מסיימים 
את התורה בכל שנה. אבל לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין (כדאיתא במגילה 
כ“ט ב‘) דהיינו שמסיימין חמשה חומשין פעם אחת לג‘ שנים ולא בכל שנה כמו שאנו 
עושין (לשון פירש“י שם), אינו מוכרח ש‘ויחי‘ הוא תחילת פרשה. וא“כ היאך דרשו ז“ל 
ע“כ  תורה,  מגופי  ואינו  הארצות  במנהגי  תלוי  שהוא  כיון  זו,  פרשה  סתימת  ענין  עצם 
השאלה. והנה הרא“ם ז“ל כתב על דברי רש“י אלו שעזרא תיקן תחלת הפרשה הזאת מן 
ויחי יעקב מפני שהיה מקובל אצלו שהיה ראוי להיות פסקא אלא שה‘ גזר שלא יעשו 
אותה, עכ“ד. [ובגו“א כתב בענין אחר קצת, ומדבריו משמע שעזרא לא תיקן את חילוק 
הפרשיות, עיי“ש. ולפי“ד לכאורה לא מצאנו עדיין מזור לקושיא.] אך היא גופה קשיא, מנין 
לו להרא“ם שמנהגינו נתקן ע“י עזרא, כיון שבידי בני א“י יש חלוקה אחרת של התורה.
כאן  רבה  בבראשית  הוא  אלו  רש“י  דברי  שמקור  להקשות,  יש  יותר  לכאורה  אמנם     
שנפטר  כיון  אלא  תורה,  של  הפרשיות  מכל  סתומה  זו  פרשה  למה  וז“ל,  א‘)  סי‘  (פצ“ו 
שבקש  מפני  סתומה,  היא  למה  ד“א  ישראל.  על  מצרים  שעבוד  התחילה  יעקב  אבינו 
רבה  שבראשית  ידוע  הדבר  והנה  ע“כ.  כו‘,  ממנו  ונסתם  הקץ  את  לגלות  אבינו  יעקב 
היאך  לשאול  יש  וא“כ  ב‘),  מ“ז  לעיל  להדיא  רש“י  כתב  (וכן  ישראל  ארץ  אגדת  היא 
כנ“ל. קריאתם,  מנהג  לפי  תורה‘  של  הפרשיות  מכל  סתומה  זו  ש‘פרשה  א“י  בני  מצאו 
אחת  תחילת  היתה  מערבא  בני  קריאת  מנהג  לפי  שאף  לומר  מוכרחים  ולכאורה     
היחידה  היתה  היא  קריאתם  מנהג  לפי  דאף  המדרש  וכוונת  ב‘ויחי‘,  שלהם  מהפרשיות 
ישראל  כל  בידי  היא  שקבלה  י“ל  וא“כ  בתחילתה.  שסתומה  תורה‘  של  הפרשיות  ’מכל 
הקושיות. בזה  ומיושבות  הרא“ם,  כמ“ש  פרשה  תחילת  תהא  ש‘ויחי‘  תיקן  שעזרא 
כל  חילוק  אלא  עזרא,  תיקן  בלבד  ויחי  פרשת  שלא  קצת  משמע  הרא“ם  מלשון  אך     
הפרשיות. וגם בלא“ה היה נראה לומר יותר מזה, דהנה בראשית רבה מחולקת בדפוסים 
פרשה  ובכל  ל‘פרשות‘  מחולקת  היא  ואמנם  וכו‘).  נח  (בראשית,  שלנו  הפרשיות  לפי 
ב“ר  של  ש‘פרשה‘  מצאנו  לא  לעולם  אך  פרשות,  כמה  יש  שלנו  השבוע  מפרשיות 
שלנו  פרשה  בסוף  ב“ר  של  פרשה  מסתיים  [שלעולם  שלנו  פרשיות  לשתי  מתחלקת 

לומר  מקום  היה  וא“כ  שלנו].  פרשה  בתחילת  ב“ר  של  חדשה  פרשה  ומתחיל 
שכל  דהיינו  בא“י,  אף  ונהג  עזרא  ע“י  נתקן  שלנו  הפרשיות  שחילוק 

א“י,  לבני  גם  פרשה  תחילת  הוא  פרשה  תחילת  שהוא  מקום 

 

כפי תקנת עזרא. אלא שבא“י נהגו לקרוא כל פרשה שלנו - כמות שהיא - בג‘ שבועות, 
וכך סיימו את התורה בג‘ שנים. ואם כן, פשיטא ד‘ויחי‘ היא תחילת פרשה אף לבני א“י.
   ולפי“ז תיושב קושיא אחרת. הנה פרשיות ויצא ומקץ שלנו אין בהן פתוחה או סתומה 
בכל הפרשה. מאחר שכן, אילו ויצא ומקץ היו מתחלקות לג‘ פרשיות ממש לבני א“י, אף 
תחילות הפרשיות האמצעיות שבהן היו סתומות כ‘ויחי‘, ומלשון ב“ר ש‘ויחי‘ ’סתומה מכל 
הפרשיות של תורה‘ משמע שאין אחרת סתומה כמותה. אבל לפי האמור שחילוק הפרשיות 
כפי מנהגנו תיקן עזרא ונהג גם בא“י, יש לומר שכוונת בראשית רבה היא לפרשיות שתיקן 
עזרא כפי מנהגנו וכדמשמע מהרא“ם, שבהן אין אחרת סתומה כמותה. אך מה שנהגו בא“י 
לחלק את קריאת הפרשיות שתיקן עזרא בג‘ שבועות, אין התחלות קריאות אלו בכלל ’כל 
הפרשיות של תורה‘. וא“כ אף שקראו ויצא ומקץ בא“י בג‘ שבועות, אין קריאות האמצעיות 

שבפרשות אלו ’פרשיות סתומות‘ כמו ויחי, ודוק
הרב  חנן דוד נובל

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

יששכר  [מלבד  לידתם  סדר  לפי  נתברכו  השבטים  דכל  לעיין,  יש  לבניו  יעקב  בברכת  א. 
בתורה],  לעסוק  יששכר  יכול  מכחו  אשר  זבולון  שהקדים  חז"ל  דרשו  זה  שעל  וזבולון 
והשתא צריך ביאור מדוע כשהגיע לבני השפחות לא ברכם לפי הסדר דהיינו: דן, נפתלי, 
גד ואשר. אלא: דן, גד, אשר ונפתלי. וגם מדוע כתב את בני השפחות אחר זבולון ויששכר 

ולפני בני רחל.
ב. עוד יש לעיין אמאי כל שבט הוא פרשה בפני עצמו והיינו דאיכא הפסק פרשה בין ברכת 

שבט אחד לשני, ואילו בין דן לגד אין הפסק פרשה.
את  אברהם  קנה  אשר  כנען  בארץ  ממרא  פני  על  אשר  המכפלה  בשדה  אשר  "במערה  ג. 
שמה  אשתו  שרה  ואת  אברהם  את  קברו  שמה  קבר:   לאחזת   החתי  עפרן  מאת  השדה 
קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה:  מקנה השדה והמערה אשר בו 
מאת בני חת" (מט, ל – לב) יש לעיין מדוע מתחיל בפסוק ל' לתאר את קנין השדה ועובר 
בפסוק ל"א לספר מי קבור במערה, ושוב חוזר בפסוק ל"ב לתאר את קנין השדה [ומוסיף 
בזה שהיה מכל בני חת ולא מעפרון לבד], ומדוע לא סיים תחילה לתאר את הקנין ואחר 

כך לכתוב מי קבור שם.  

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

מא', יש לעיין בהלשון דשואל שלא מדעת גזלן ולא גנב וצ"ע. הנראה בזה דיעוין שיטמ"ק 
ב"ק צו' מבואר דשואל שלמ"ד אינו קונה בשינוי ומטו משמיה דמרן הגרי"ז דשואל שלא 
לקיחת  היינו  דגנב  גנב  נעשה  אינו  ומה"ט  החפץ  שימושי  את  רק  החפץ  גוזל  אינו  מדעת 
החפץ וכאן הרי לא נטל החפץ רק את שימושי החפץ ומיושב היטב הא דקרי לה גזלן ולא 

גנב.
עשו  בגדי  את  ליתן  לרבקה  מותר  היה  איך  הקשה  הגרי"ז  מרן  שלמ"ד,  שואל  ע"א,  מא' 
החמודות ליעקב והא שואל שלמ"ד גזלן וב"נ הוזהרו על הגזל וכמדומה שהסטייפלר אמר 
בשם אחד הראשונים דאין דין שואל שלמ"ד בנכרי והביאור נראה דשואל שלמ"ד נתבאר 
דהוה גזילה על התשמישים וב"נ לא הוזהרו רק על גזילה כעין ויגזל את החנית מיד המצרי 

והיינו כהנ"ל וכמש"נ.
מב' ע"א הבדלה, הראשונים דנו בדין הבדלה אם זמנו עד מוצ"ש ואח"כ הוה דין תשלומין 
או דזמנו הוא ג' ימים אחר השבת ונ"מ בת"ב שחל במוצ"ש אם צריך להשלים אחר ת"ב. 
(והנה הא דיכול להבדיל ג' ימים אחר השבת איתא בספרים דביום ראשון מסתלק הנשמה 
יתירה וביום ב' הרוח יתירה וביום ג' הנפש יתירה וא"כ נראה דזהו זמנו ואי"ז דין תשלומין).

תגובות
בכבוד אביו כשהוא מכבד את אבי אביו. מה שהקשה הרב שמואל מנחם כהן מהיכן למדין שיש לכבד אבי אביו, י"ל שגם זה נכלל 
הרב דוד אריה שלזינגר

ליה  פשיטא  א'  להעיר:  יש  החסכון,  תוכניות  בענין  שליט"א  מילר  אשר  הרב  מש"כ  בענין 
שאין גדר ההלואה של קופת הגמל 'זכין לאדם' אלא 'זכין מאדם', אמנם נראה דאין כאן 
ענין זכין מאדם כלל, משום דהמעות נתנו מלכתחילה בצורת מעות שעומדים להשקעות 
שונות וכן להלואות, ואין אפשרות להוציא את הממון מתכנית זו, ואילו הייתה המציאות 
זכין  משום  בזה  היה  חסכון  לתכנית  עובר  ואח"כ  הילד  של  הבנק  לחשבון  נכנס  שהכסף 
מאדם, ואילו הכא כך צורת נתינת המעות, שרגע הזכיה בממון הוא בשעת הנתינה לקופת 
גמל, והם עושים עם הכסף כפי ההוראות שקבלו מנותני הממון, וממילא אין בזה משום 

זכין מאדם, דההשקעות שנעשים הרי הם כחלק ממצב הנתינה. 
ב' מה שהביא מהטור (סי' צ"ו) דהלואת קטן אינה אלא פקדון, תמוה, דכ"ז שייך במעשה 
ביתומים  כגון  קטן  אצל  הלואה  שייך  ודאי  אך  דעת,  ליה  דלית  משום  הקטן  של  הלואה 
שירשו חוב מאביהם, וא"כ גם הכא הרי מציאות הממון היא ודאי הלואה (על ידי החברה) 

ואין כאן חסרון של מעשה קטן.
דזכו  אלא  לזה,  דאי"צ  נראה  ההלואה,  זכות  בשיור  כמתנה  שהוי  שחידש  הגדר  בעיקר  ג' 
שלוחי  דהם  החברה  ידי  על  ולהלואה  להשקעה  עומד  כשהוא  והיינו  שהוא,  במצב  בממון 
הממון  בעל  אל  מתייחס  דהכל  וכו'  ושבת  ריבית  איסור  בזה  שייך  וממילא  הממון,  בעל 
ריבית  בו  שיש  חוב  לחבירו  להקנות  יכול  דאדם  כמו  ולדוגמא  שלוחיו,  הם  דהחברה 
[ובאופנים מסוימים עובר הזוכה באיסור ריבית ואכ"מ.] גם הכא זכו בממון במצב שהוא 

עומד להנתן להלואה, וכדלעיל.
הרב בצלאל יוסף פלדמן



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

שמות - כינוי שם רשע
וארא - השמעת קול בתפילה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

ונוטלין  במקומן  יושבין  ואם  בלחם-  יגעו  שלא  אחרונים  במים  זהירות 
הידיים בכלי על השלחן, אף עכשיו הדין הוא שצריך לנקות השלחן עצמו 
מפרורי הפת. שלא ימאסו מניצוצי מי הנטילה. ונראה דמ"מ ישאיר לחם 
על השלחן במקצוע אחד שיהיה מונח עד אחר ברכת המזון ויהיה קצת 
רחוק ממקום הזה ( סי' ק"פ ס"ק ט') והחשש הוא דוקא בפירורים שיש 

בהם כזית כמבואר שם השו"ע.

של  שני  פרק  עד  אלא  ליטול  צריך  אין  אחרונים-  מים  נוטלים  היכן  עד 
אין  אצבעות  פרקי  משני  שלמעלה  ג']  סעיף  קפ"א  סי'  [שו"ע  אצבעות. 
היה  ואם  ראשון  פרק  ליטול  צריך  האגודל  ומן  המאכל,  לכלוך  מגיע 

המאכל מגיע מכאן ואילך, צריך רחיצה גם למעלה (ס"ק י').

להשאיר לחם על השלחן עד אחרי ברכת המזון- אין להסיר המפה והלחם 
עד אחר ברכת המזון (סי' ק"פ סעיף א') כדי שיהא ניכר לכל שמברכין 
להשי"ת על חסדו וטובו שהכין מזון לכל בריותיו, וגם הברכה אינה שורה 
שלמה  פת  יביא  לא  אבל  א').  (ס"ק  דבר  שם  כשיש  אלא  ריק  דבר  על 
ויתננה על השלחן ואם עשה כן מחזי דלשם עבודת כוכבים עביד שנאמר 
העורכים לגד שלחן (סעיף ב'). והיינו שיש פתיתין על השלחן, אבל אם 
אין פתיתים על השלחן מותר להביא אפילו שלמה, ובשם הזוהר כתבו 

שטוב לעשות כן לכתחילה [ס"ק ד'].

שאין  פירורין  לאבד  שמותר  אע"פ  הלחם-  פרורי  את  מלאבד  זהירות 
לדרוס  ודוקא  ד']  סעיף  ק"פ  סי'  שו"ע   ] לעניות  קשה  מ"מ  כזית,  בהם 
עליהם דהוא ביזוי גדול [ומצוי הדבר במקום שיש מכונות לחיתוך לחם, 
שהרצפה מלאה בפרורים] אבל כשמשליכן למים אפילו כשנאבדין ע"י 
זה אין חשש כיון שהוא פחות מכזית, ויש מחמירין כשיש הרבה פירורין 
ויצטרפו לכזית (ס"ק י') ומובא בשם הרבה מגדולי הדור זצ"ל שלזורקם 
בשקית  לעטפם  יש  וע"כ  למים,  מהשלכתם  יותר  מבוזה  הוא  לאשפה 

וכדומה קודם שזורקם לפח.

 עילוי הנשמה שיש באמירת הקדיש- " כי הקדיש אינו תפילה שמתפלל 
הבן על האב לפני ה' שיעלהו משאול מטה,אלא זכות ומצוות הוא למת 
שבנו מקדש השם יתברך ברבים, והקהל יענו אחריו אמן יהא שמיה רבא 

וכו' " (ספר יש נוחלין מאביו של השל"ה).

הוריהם,  נשמת  לעילוי  הקדיש  אמירת  על  הבנים  מקפידים  כמה  וידוע 
ועם מעט כוונה לדברים הפשוטים הנ"ל יועילו יותר לעילוי הנשמות.

‹‹המשך מעמ' ראשון     

לעולם יהא אדם נוח לבריות ומקדים בשלומם ומשתדל בכבודם ובתועלתם כפי כחו, ובזו מתאהב 
לבריות וגורם להם לצאת ידי חובת כבוד תורה ומצות. (מאירי ברכות ד"ו ע"ב) 

התורניים  עיסוקיו  כל  עם  מישראל.  ואחד  אחד  כל  בטובת  והשתדל  ורבינו  מורינו  דאג  חייו  כל 
בחסד  שעסק  ידועים  הדברים  ישראל.  כלל  לטובת  עצמו  כל  את  הרב  מורינו  הקדיש  הרבים, 
באופן תמידי בלא הרף, ובלא הפסק, כל ראשו ורובו הי‘ טרוד כיצד לעזור ולהועיל לכולי עלמא, 

המתפלל נוסח ספרד או נוסח אשכנז, הקרוב והרחוק, לכולם דאג ורצה לעזור בכל מאודו.
 בערב שבת קודש אחר פטירתו, רצה הרב נ.ב שיחי‘ להביא כל צרכי השבת לבית המשפחה, מתוך 
מחשבה פשוטה שלא הספיקו להכין בבית הרב כל צרכי השבת. אך תשובת הרבנית היתה הכל 
מוכן כבר מיום חמישי, כמו בכל שבת. והשאלה היתה, הרי ראינו את מורינו הרב בכל ערב שבת 
אלו  לא הביא מצרכים  והא כיצד, והשיבה הרבנית מעולם  שבת  קונה מצרכים מיוחדים לכבוד 

לביתו. והתברר שהוא קנה אותם רק על מנת לתמוך, ולחלק למי שחשב שצריך לכך.
בכל זמן מחשבתו היתה מה אפשר עוד להועיל לאחרים, גם כאשר לא נתבקש, מעצמו חשב, פעל 
ועשה, הן מה שיכול בכוחו והן מה שיכול שאחרים יעשו השתדל בנועם שגם אחרים יעשו. ואם 

האחרים לא עשו כמובן שנטל על עצמו את התפקיד לגמור המצוה.
חילק כספי צדקה רבים לכוללים לאברכים למשפחות נזקקות ולכל מי שראה לנכון, וראיתו היתה 
וכהנה.  כהנה  עת  בכל  והוסיף  רבות,  התחייבויות  עצמו  על  נטל  כן  והחד.  הבהיר  בשכלו  נכוחה 
הממון לא הגיע לו בנקל, הוא כיתת רגליו לבתי נדיבים בחוץ לארץ, ולא לעצמו אלא לאחרים, 
ועל הכל לא החזיק טיבותא לנפשי‘, בהרבה מן המקרים אפי‘ לא ידעו האנשים מי העומד מאחרי 

הנתינה.  
בכל מה שנתן, נתן עם זה את ההרגשה שהוא מחויב בדבר, ואינו אלא ממלא חובתו. זה הי‘ כמו 
לפי תכנית ערוכה ושיטה ברורה, מראש הי‘ מתחייב, ולאחר מכן הי‘ טוען הרי אני מחויב, ואין זו 

כלל נתינת טובה.
בנוסף חילק הרב מילים טובות לכל דכפין בשפע ולא בצמצום, המחמאות שפעו מהאיש הגדול 
והרם שבענקים, בברכת שבת שלום או שנה טובה, דאג לומר לכל אחד את הברכה המתאימה לפי 
רצונו ושאיפתו של אותו אדם, במחשבה מהירה אשר היתה דרושה כאשר עמדו ועברו לפניו כל 
המתפללים, חשב על כל אחד בפרט, שהוא אשר כל אנשי קהילתו במיוחד מונחים על לוח לבו, 

לא הי‘ צריך זמן לכך, שהרי על לבו עומדים.  
וכל אדם באשר הוא, במר גורלו, והי‘ צריך להשיח את לבו לפני אדם, מצא בחדר הקטן בביהכ“נ 

שומה“ח כתובת נפלאה לכך. אנשים נכנסו לחדר שפופים ודוויים ויצאו מאושרים ושמחים. 
ככלל כל אחד שעבר ליד חדרו של הרב הי‘ מסתכל אולי בדיוק הדלת תפתח ויוכל לקבל הארת 

פנים מאת הרב זצ“ל הארה שהיתה שופעת ומחממת לב כל אחד ואחד. 
כאשר הרגיש ברום לבבו שיש פגיעה בחלשים שפלים ונדכאים, לא חשש להעיר ולבקש כמובן 
בצורה עדינה, כדי שלא יפגעו גם הפוגעים שלא יעשו אותו מעשה האמור, ולאחר מכן עוד הי‘ 

חוזר ומבקש סליחה ממי שהעיר לו.
מידת הענוה שהיא מידה טובה מכל המידות טובות. (איגרת הרמב“ן) 

כה רבים הם האנשים האומרים אחר הפטירה, לי הוא עזר יותר מכולם, לי הוא נתן יותר מכולם, 
לי הוא דאג יותר מכולם, עד אשר כולם מבינים שלא רק הוא הי‘ יותר מכולם, אלא כך הם כולם, 

הרב נתן לכולם יותר מכולם. 
ונראה לבאר ענין מיוחד זה התלוי במידת הענוה. שהנתינה חשובה במעשה ובהרגשה, וכיון שהרב 
שמוטל  מה  לעשות  שמים,  כבוד  להרבות  אלא  עצמו,  לצורך  בעולם  כאן  נמצא  שאינו  מכיר  הי‘ 
עליו מאת בורא עולם, ממילא הנתינה היתה בשלימות, לא הרגיש שהוא נותן משלו, רק בשליחות 
מאת הבורא, וכדברי המס“י (פרק כב) בביאור מידת הענוה, שאין מה להתגאות אפילו כאשר זכה 
אדם להיות חכם גדול ומופלג, שאינו עושה אלא מה שבחק טבעו לעשות כעוף שמגביה לעוף לפי 
שטבעו בכך, והוא מחויב ללמדה למי שצריך אלי‘. וכן מי שהוא עשיר עליו לעזור למי שאין לו. 
וכמשל משרתי הבית, שכל אחד ממונה על דבר מה, וראוי לו לעמוד במשמרתו להשלים מלאכת 
הבית וכו‘ עכתו“ד. ומורינו הרב לגודל מעלתו הכיר שהכל ניתן לו, כדי לתת לאחרים, ולכן הנתינה 

היתה במידה מרובה, עד שלכל אחד היתה ההרגשה הוא נותן לי יותר מכולם וכו‘.         
ענוותו כי רבה, באה לידי ביטוי ב‘‘כסא הרב‘‘ אשר עמד במשך כל השבוע מיותם בלא שימוש. 
במשך ימות החול הרב לא ישב עליו. תמיד חיפש מקומות אחרים, שלא להתכבד באותו מקום, 
עליו  להמתין  אפילו  יצטרכו  שלא  יראוהו,  שלא  במקום  ערבית  תפלת  להתפלל  לו  הי‘  והרגל 
מחייבו  שהתפקיד  שהרגיש  כסא,  באותו  התיישב  בשבת  רק  עשרה,  ובשמונה  שמע  בקריאת 
היוצאים  הברורות  וההוראות  הכללים  כל  ישמרו  בזה  למקום,  רב  שיש  שיראו  כדי  שם,  לשבת 

מפיו בהנהגת העדה.
 וזה גם הי‘ כוחו להשמיע דבר הלכה והוראה ברבים, שיקבלו דעתו, כיון שידעו הכל שמתוך ענוה 

ויראת ה‘ טהורה עומד ומבקש שישמעו לדברים. 
כספים  יקחו  לא  שהאברכים  רצה  שמאד  הגם  כתיפיו.  על  המדרש  בבית  הכוללים  משא  החזיק 
מהמדינה, שכך היתה שיטתו, אך לא אמר מילה, והתבטא בסתר לאחד מן הקנאים, ’‘כיצד אני 
מעכב  איני  לכן  הדבר,  שמותר  סבור  הוא  כאשר  יקח,  שלא  פרנסה,  הצריך  לאברך  לומר  יכול 

בעדם‘‘. 
יהיו מעשי מורינו ורבינו נשארים לזכרון בליבנו, לרומם אותנו בעבודת ה‘. 

ת.נ.צ.ב.ה

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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