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לע"נ כבוד מו"ח הר"ר צבי ב"ר אפרים זללה"ה
בגדר חיוב כבוד חמיו, יש לכאורה שני מהלכים בראשונים: א. מצד כבוד אשתו. ב.מצד עצם 

כבודם - כבוד חמיו וחמותו. והנפ"מ בזה, אי מהני מחילה מצד אשתו. 
ונרחיב הדברים בס"ד במקורם, בהגדרה ובסברא. 

א[ בטור יורה דעה בהל' כיבוד או"א סוס"י רמ , וז"ל: וחייב לכבד חמיו. וכן פסק בשו"ע שם 
סעיף כ"ד.

וכן בטור שם סימן שעד כתב, שאע"פ שמתאבל עליה ]על אשתו[, אינו מתאבל עמה, אלא 
כשמת אביה או אמה משום כבוד חמיו וחמותו. וכן בשו"ע שם סעיף ב'.

פי שהוא מתאבל  וז"ל: אשתו הנשואה אף על  ברם, הרמב"ם בפ"ב מהל' אבל ה"ה, כתב 
עליה אינו מתאבל עמה על שאר קרובים אלא על אביה ועל אמה משום כבוד אשתו נוהג 

אבילות עליהן בפניה,
וכן הרמב"ן בס' תורת האדם - אות מ, כתב, שצריך לנהוג באבילות עם אשתו על אביה או 
אימה. וז"ל: ...כדקתני בברייתא לא אמרו לכבוד אשתו - אלא חמיו וחמותו, דאלמא משום 
כבוד, הוא ואם רצה ומחל שלא ינהוג עמו, אין בזה משום כבוד ודרכי שלום. וכך נהגו להקל: 
עכ"ל. הרי מבואר שזה מצד כבוד אשתו גרידא. ואף יכולה למחות על כך. ]אלא דקשה איך 

מותר לה למחול, כאשר היא חייבת בכבוד הוריה, והרי כבודם - שיתאבלו עליהם, וצ"ע[.
ב[ והנה הביא הטור לכך מקור שיש דין 'כבוד חמיו'; דכתיב ]אצל דוד המלך כשפוגש את 
שאול במערה, ומוכיח לו שאינו רוצה ברעתו - ממה שהיה יכול לפגוע בו, ולא פגע. וכך הוא 
ֲהַרְגִּתיָך. ומהא שקראו "אבי" רואים  ְוֹלא  ְּבָיִדי...  ְמִעיְלָך  ְּכַנף  ְרֵאה ֶאת  ַּגם  ְרֵאה  ְוָאִבי  אומר:[ 

שצריך לכבד את חמיו.
ומקשה הערוך השולחן, דמה ההוכחה, די"ל שמצד כבוד המלכות, קרא לשאול דרך כבוד.

ג[ ונראה, דהנה עה"פ בפרשתינו "וישתחו וישק לו" ]משה ליתרו[; איתא במכילתא פרשת 
יתרו פרשה א, בזה"ל: מכאן אמרו, שיהא האדם מוכן לכבוד חמיו. עכ"ל. ויש להבין, מהו 

הלשון 'מוכן' לכבוד חמיו.
ענין בעצם מעשה  אין  דכבוד המלכות  ואימו מכבוד המלכות,  אביו  כבוד  דין  וי"ל, דחלוק 
הכיבוד, אלא לדאוג לכבוד מלכות, משא"כ בכיבוד הורים התכלית בעצם מעשה הכיבוד. 
והנפ"מ, דאין ענין לחפש למצוא הזדמנות לכבד המלך, אלא כשנפגש עם המלך צריך לנהוג 
דרך כבוד, משא"כ בכיבוד הורים יש ענין לחפש וליזום - מעשה כבוד באביו ואימו. ושמעתי 

להוסיף עוד, דכיבוד הורים הינו אף במחשבה, משא"כ כבוד מלכות.
וזה מוכח מד' הפני יהושע בקדושין. דהנה בגמ' בקדושין לא: איתא, דאבימי עמד עם כוס 
היה  זה  וז"ל;  וכתב  לאסף'.  ב'מזמור  הפסוק  הבין  זה  ובזכות  שיתעורר,  עד  אביו  ליד  מים 
וכעין עובדא דאבימי, מצינן  והוסיף:  יתירה.  שלא לצורך, אלא לקיים המצוה בלבד במדה 
נמי בעשיו שקם על אביו והיה מאכילו ומשקהו תמיד. הרי מבואר שיש מידה יתירה בכיבוד 

הורים - ליזום הכיבוד אף במקום שאין צורך.1
הינו  כבוד  דהדין  והיינו,  חמיו,  לכבוד  מוכן  אדם  שיהא  המכילתא  לשון  היטב  א"ש  ועפ"ז 

ככיבוד הורים לא רק לכבד אלא להיות מוכן – לחפש וליזום לכבד.
ועתה א"ש היטב מקורו של הטור, דאין לומר שמצד כבוד מלכות  אמר דוד "אבי", שהרי לא 
היה צריך לקרוא לו כלל, שהרי היה באמצע הדיבור עימו, ועל כרחך שיזם קריאת "אבי" כדי 

לכבדו. וזה מוכרח שזה היה רק מצד כבוד חמיו, ולא מצד כבוד המלכות.
הכיבוד  הגדרת  על  מורה  חמיו;  לכבוד  מוכן  אדם  שיהא  המכילתא  דלשון  מעתה,  אמור 

המחוייבת.2
ד[ ועפ"ז תתיישב תמיהת הטור יו"ד סי' ר"מ, על הרמב"ם, וכדלהלן. וז"ל הטור: כתב הרמב"ם 
לא יקראנו בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר אבא מרי היה שם אביו או שם רבו כשם 
אחרים משנה את שמם. עכ"ל הרמב"ם. וממשיך הטור בזה"ל: ותימה, על מה שכתב שאפי' 
אחרים ששמם כשם אביו שאין לקרותם בשמם. והיינו דס"ל לטור, שאין בזה כל סיבה של 

פחיתות כבוד כאשר קורא לאחר בשמו של אביו.
אלא דלפי האמור א"ש היטב, דדין כיבוד אב זה לא רק שלא יהיה פחיתות כבוד, אלא ליזום 

1. ובזה יובן דברי בעל הטורים, בתחילת פ' וישב, וז"ל: וישב יעקב בארץ מגורי אביו. בגימטריא 'ישב 
לקיים מצות כבוד'. אמר: בשכר הכבוד ]כיבוד אב[, זכה עשו לכל הכבוד הזה. עכ"ל. ותימה, וכי יעקב 
אבינו צריך ללמוד מצות כיבוד הורים מעשיו. ועל כרחך שלמד שדין כיבוד זה לא רק במידת הצורך, 

אלא להיות מוכן – ליזום ולחפש לכבד.
2. ולפ”ז תקשי על הרמב”ם והרמב”ן. ברם י”ל דהמדרשים חלוקים; דהנה בילקוא שמעוני כתב )פרק 
יח - המשך רמז רסח(, בזה”ל: מכאן אמרו שיהא אדם נוהג בכבוד חמיו. עכ"ל. הרי דלא הגדיר הכבוד 

כהמכילתא, ולשיטתו אזלי הרמב"ם והרמב"ן.

לחפש ולמצוא – לכבד. ועל כן ס"ל להרמב"ם שיש מקום גדול, שלא לקרוא בשם אביו – אף 
כשקורא לאחרים.

ועל  חמיו  על  וקורעין  כו:,  מו"ק  בגמ'  דאיתא  במו"ק.  הגמ'  מד'  הטור קשה  דשי'  אלא  ה[ 
חמותו מפני כבוד אשתו. ע"כ. הרי מבואר דיסוד הקריעה מצד כבוד אשתו, ולא מצד כבוד 
חמיו וחמותו.  וי"ל, דדין 'קריעה' מחייב אבילות מצד קורבה דוקא, ולא אבילות שהיא מצד 

חיוב כיבוד גרידא.
אמנם הרמב"ם והרמב"ן למדו, שאכן חיוב אבילות בחמיו וחמותו, זה רק מצד כבוד אשתו.

 

ברכות וקללות מברך לפניהם ולאחריהם
וספר הברית

הרב חיים מרדכי שפירא
חד  דיקרינון  כו"כ פרשיות  והולך  מגילה, המונה  הירושלמי  דברי  בשבועות שעברו הבאתי 
ויברך לפניהם ולאחריהם. והיינו אף לדין המשנה דאך הפותח מברך לפניה והחותם מברך 
ולאחריה.  לפניה  מברך  מדינא  שבינתיים,  העולה  אף  אלו  פרשיות  בקריאת  מ"מ  לאחריה, 
ונתבאר יסוד הדין, משום שיש כתיבות וספרים אשר קדמו לתורה, ואף הכתוב בהם תורה 
והובאו לספר התורה. נמצא דקריאתן מספר התורה, היא מעין קריאה  הוא, ומשם נעתקו 
מספר אחד את הכתוב בספר אחר. ועל כן ברכות הפותח והחותם שהם על הכתוב בספר 
הים,  ושירת  הבאר  שירת  זה,  דין  ובכלל  בפ"ע.  ברכה  וטעונות  אלו,  לקריאות  עלו  לא  זה, 
ולפנינו יתבאר דין פרשת  יתרו,  שנתבארו בפרשת בשלח. עשרת הדברות, נתבאר בפרשת 

ברכות קללות.
ירושלמי מגילה פ"ג ה"ז, לוי בר פסטי שאל לרב הונא אילין ארורייה מהו דיקרינון חד ויברך 
לפניהן ולאחריהן א"ל אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא קללות שבתורת כהנים וקללות 
שבמשנה תורה. ונראה ביאור הדין, דאיתא בפסיקתא זוטרתא )שמות כד ז( ויקח את ספר 
הברית, זהו שכתוב מתחלת בראשית עד כאן דברי ר' יוסי בר יהודה ר' ישמעאל אומר ברכות 

וקללות שנא' אלה דברי הברית. 
ונראה דמחלוקת זו היא עצמה הנשנית במכילתא יתרו )בחדש פרש' ג( בזה"ל, ספר הברית 
ויקרא באזני העם, אבל לא שמענו מהיכן קרא באזניהם רבי יוסי בר' יהודה אומר מתחלת 
בראשית ועד כאן. רבי אומר מצוות שנצטווה אדם הראשון ומצוות שנצטוו בני נח ומצוות 
ר' ישמעאל אומר בתחלת הענין מה הוא  שנצטוו במצרים ובמרה ושאר כל המצוות כולן. 
אומר ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדך וגו' שמיטים ויובלות ברכות וקללות בסוף 
הענין מה הוא אומר אלה החוקים והמשפטים והתורות אמרו מקבלין אנו עלינו כיון שראה 
שקבלו עליהם נטל הדם וזרק על העם שנ' ויקח משה את הדם ויזרק על העם אמר להם הרי 
אתם קשורים ענובים תפוסים מחר בואו וקבלו עליכם המצות כולן, ע"כ. המבואר בדברי ר' 
ישמעאל דספר הברית היינו ברכות וקללות. וכמבואר בפסיקתא לשיטתו, דזהו ספר הברית. 
נמצא, דאף ברכות וקללות אין תחילת כתיבתן בספר התורה, כי אם דתחילת כתיבתן בספר 
בפ"ע, והיינו ספר הברית הנזכר בפרשתנו. ויתבאר דין פרשת אלין ארוריא הנזכר בירושלמי, 
דקריאתן מספר התורה היא קריאת האמור בספר הברית, ומימלא טעונה קריאה זו ברכה 
בפ"ע לפניה ולאחריה. אלא דלפ"ז אין בכלל ספר הברית אלא קללות וברכות דתו"כ, שזה 
הנזכר בדברי ר' ישמעאל. ואילו בירושלמי מפורש דאף קללות של משנה תורה בכלל הדין. 

ונראה דקללות דמשנה תורה, תחילת כתיבתן היה על אבני ערבות מואב. דהנה כתב הרמב"ן 
בפר' כי תבא עה"פ )כז ח( האמור בהר גריזים ועיבל, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה 
הזאת באר היטב, וז"ל שכשנשבעו עתה בהר גריזים והר עיבל היתה התורה לפניהם כתובה 
לפניהם,  הדברים  שכתובים  ברית,  קבלת  סדר  הוא  דכך  ומבואר  ע"כ.  שיקיימוה,  ונשבעו 
ברכות  הן  והלא  כתובות,  שהיו  וקללות  ברכות  היינו  הברית  ועיקר  בברית.  באים  ועליהם 
הברית  דברי  אלה  סט(,  כח  )שם  כדכתיב  ברית.  נקראו  תורה,  דמשנה  והן  דתו"כ  וקללות 
אשר צוה ה' את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב. 
ומפורש בגמ' סוטה )לה ב(, שלשה מיני אבנים היו אחד שהקים משה בארץ מואב שנאמר 
בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר וגו' ולהלן הוא אומר וכתבת עליהן את כל דברי 
התורה הזאת וגו' ואתיא באר באר ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן וכו' ואחד שהקים בגלגל 
שנאמר ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו וגו', ע"כ. הרי דהשוו אבני ערבות מואב 
ברכות  עיקרה  אשר  הברית  כתיבת  היה  שתיהם  דעניין  נמצא  באר.  דבאר  בגז"ש  והגלגל 
מה  בפרשתנו  הלוי  רי"ז  מרן  בחי'  ועיין  התורה,  במצוות  וענובים  קשורים  להיות  וקללות, 

שבאר בזה.
כתיבת  קודם  עוד  נכתבו  פרשיות  עתיקים שהרבה  הדברים  להבהיר.  יש  דמילתא  לסיומא 

ס"ת, עיין שמו"ר ה כב עה"פ למה הרעותה לעם הזה בזה"ל, אלא כך אמר לפני הקדוש 
ברוך הוא נטלתי ספר בראשית וקראתי בו וכו' הרי שהיה כתוב, ושם )יח( שהיו 

בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם, ועוד כהנה רבות. ]ראה תורה 
שאין  וודאי  באורך[.  ואילך,  שמ"ה  עמ'  יט  כרך  שלמה 



במפורש.
ונראה לומר בזה בס"ד דבר נפלא, שבאמת בכל התורה כולה ודאי וודאי שמשה רבנו מדבר 
רק מה שהקב"ה מדבר אליו ולא פחות ולא יותר, ולא צריך על זה הזהרה מפורשת, אלה 
הדברים לא פחות ולא יותר. אבל אפשר לומר שכאן היתה סיבה מיוחדת שמשה רבנו ע"ה 
רצה להוסיף דבר מה על דברי הקב"ה, וכמובן שלא יאמר את זה בשם ה' אלא יאמר את 
זה מעצמו, והקב"ה שיודע כל המחשבות ידע מזה ולכן הוצרך לומר הוראה מפורשת אלה 

הדברים אשר תדבר לא פחות ולא יותר שלא יוסיף כלום מעצמו על דבר הקב"ה.
ומה היה למשה רבנו להוסיף נראה לומר שהמצב שכלל ישראל היו כאן לפני מתן תורה 
זה היה מצב גורלי ביותר לכל הבריאה, וכמו שכתוב בפרשת בראשית )פרק א' פסוק ל"א( 
בסיום כל מעשה בראשית "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי 
בקר יום השישי", ופרש"י "יום השישי הוסיף ה' בשישי בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה 
כולם  יום השישי  אחר  דבר  תורה,  חומשי  ישראל חמשה  עליהם  שיקבלו  מנת  על  עמהם 
תלויים ועומדים עד יום השישי הוא שישי בסיון המוכן למתן תורה". ומבואר שהיום הזה 
חורבן  יהיה  התורה  יקבלו את  לא  הבריאה שאם  לכל  גורלי  יום  הוא  התורה  שיקבלו את 
כנפי  לתחת  שיכנסו  ישראל  לכלל  רק  גורלי  יום  לא  הוא  תורה  מתן  יום  וא"כ  הבריאה, 

השכינה, אלא הוא גם יום שקובע את העתיד של כל הבריאה כולה בלא יוצא מהכלל.
"כה  חיבה  דברי  ישראל  לכלל  לומר  רבנו  למשה  אומר  שהקב"ה  בפסוק  כתוב  כאן  והנה 
תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על 
כנפי נשרים ואבא אתכם אלי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי 
סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וגו'". וכל הדברים 
הללו הם דברי חיבה לקרב את עם ישראל שירצו לקבל את התורה. אבל לא אמר להם כאן 

את הצד השלילי, שאם ח"ו לא יקבלו את התורה אז יהיה חורבן הבריאה.
התורה  את  לקבל  ירצה  לא  ישראל  מכלל  יחיד  אחד  אדם  רק  אם  שאפילו  נראה  וביותר 
וכל הכלל כולו ירצה לקבל את התורה הרי ג"כ יהיה חורבן הבריאה, שבתורה יש שישים 
ריבוא אותיות וכנגד זה מוכרח שיהיו שישים ריבוא בכלל ישראל שיקבלו את התורה, ושם 
ישראל הוא ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה, וא"כ אם ח"ו יחסר אחד מכלל ישראל 
בקבלת התורה הרי אין קבלת התורה שהתורה ניתנת לשישים ריבוא ואם אין שישים ריבוא 

מקבלים, אין מתן תורה, וממילא תחרב הבריאה ותחזור לתוהו ובהו ח"ו.
ועוד נראה יותר שאם יהיה ביום מתן תורה, אדם אחד מכלל ישראל שעדיין לא גמר בדעתו 
אם רצונו לקבל את התורה, שרוצה עוד להתייעץ בזה עם בני ביתו וכדומה, הרי ג"כ יהיה 
יום  והבריאה עומדת על  ביום שישי בסיון,  חורבן הבריאה. משום שהתורה חייבת להנתן 
השישי הוא שישי בסיון שאם ביום זה מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם ביום זה אין 
קבלת התורה אפילו של אדם אחד הרי אין בריאה, ואפילו שאותו אדם לבסוף יחליט לקבל 

את התורה, אבל אם ביום זה לא החליט כן, ממילא מוכרח שיהיה חורבן הבריאה.

ויענו כל העם יחדיו
ומעתה אולי י"ל בזה הרגשה נוראה שמשה רבנו ידע מכל הענין הנשגב הזה, וממילא היה 
חפץ מאוד מאוד לרמז את זה לכלל ישראל, שיידעו שהשעה הזו שהם מקבלים את התורה 
וקיום כל הבריאה באופן מידי תלוי בזה, ושלא יתרשל שום אדם מכל  גורלית  היא שעה 
השישים ריבוא אפילו לרגע קל ולא יחשוב שום חשבון שהוא שכדאי לו לדחות את מתן 

תורה, אלא כולם יקבלו את התורה מתוך רצון הלב בצורה שלמה וחזקה.
ולזה בא דבר ה' אל משה רבנו ע"ה "אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לא פחות 
ולא יותר", שהקב"ה חוקר לב ובוחן כליות ומבין ויודע את רצונות ותשוקות הלב של בניו 
"ואתם תהיו  ויודע שדי בזה שיאמר להם את דברי החיבה הללו  בניי חביביי,  ישראל  בני 
וכל  יתרשלו,  והותר שלא  די  אותם  יעוררו  הללו  וגוי קדוש" שהדברים  כהנים  לי ממלכת 
אין  וממילא  תורה,  למתן  ובהשתוקקות  יבואו בשמחה  יוצא מהכלל  בלא  ריבוא  השישים 
צורך להוסיף להם את הצד השלילי מה יהיה אם לא יקבלו את התורה, שמעט דברי החיבה 

הללו כבר כוחם לפעול על בניו די והותר.
ולמעשה כתוב בפסוק "ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה", שבאמת כך היה 
שהספיק להם "אלה הדברים" שאמר משה רבנו לכלל ישראל בלא להוסיף ובלא לגרוע וכל 
העם ענו יחדיו ללא יוצא מהכלל, וכולם רצו בהשתוקקות עצומה לקראת מתן תורה וברצון 
גדול של רצוננו לראות את מלכנו, וכמה שמחה גדולה היתה למקום ברוך הוא ולכל הבריאה 

כולה, שכלל ישראל קיבלו את התורה וקיימו את הבריאה.

שמחת התורה
וקיבלנו את התורה  גבול על זה שזכינו  יש לנו לשמוח בשמחה עצומה בלי  ומעתה כמה 
מתוך רצון שלם של כל כלל ישראל שכולם היו ברצון אחד יחיד ומיוחד רצוננו לראות את 
מלכנו, שהרי בלי זה לא היה לנו עכשיו את התורה ולא את כל הבריאה כולה. ודבר זה מביא 
גם לאהבת ישראל גדולה שכל ישראל ערבים זה לזה, וכל אחד זכה למתן תורה רק מכח זה 
שגם חברו הסכים ורצה לקבל את התורה, וא"כ כמה יש לשמוח בכל אחד ואחד מישראל 
מחייב  והשכל  צופים.  ונופת  מדבש  המתוקה  הקדושה  התורה  את  לקבל  זכינו  שבזכותו 
לשמוח ביום מתן תורה ביותר מכל הימים, "שזכינו לחיי נצח ולקיים את כל הבריאה כולה".

נעשה אדם נאמר בעבורך - בשבילי נברא העולם
וכמו שכתב רש"י בתחילת  והנה תכלית כל הבריאה היא בשביל ישראל שיעסקו בתורה, 
ובשביל ישראל שנקראו  פרשת בראשית "בראשית ברא, בשביל התורה שנקראת ראשית 
נזר  הוא  הרי  ובמידותיו,  באנושותו  ומתעלה  בתורה  לעסוק  זוכה  אדם  וכאשר  ראשית", 

הבריאה.
ובפזמון "בר יוחאי" אומרים על רשב"י, "נעשה אדם נאמר בעבורך". שכאשר אדם מתעלה 
ורשב"י  ולצורכו.  לכבודו  היא  הבריאה  תכלית  כל  הרי  להשיג,  שיכול  מה  להשיג  וזוכה 

שהפליא להשיג בהשגותיו, זכה שבעבורו נברא אדם בבריאה.
וכל אדם חייב לומר "בשבילי נברא העולם", וכדי להעמיד ולקיים את הבריאה חייב להתחזק 
בכל כוחו בתורה ובמצוות, שזה התכלית של הבריאה, וזה הקיום של הבריאה בכל רגע 

שום  בלתי  "והאמת  שכתב  פי"א(,  ד'  )שער  החיים  נפש  דברי  בזה  וידועים  ורגע. 
ספק כלל שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח"ו אף רגע אחת ממש 

מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות 

ונראה לענ"ד  כל הכתוב באלו המגילות בכלל דין הירושלמי, לברך לפניהם ולאחריהם. 
ברור, שאין הדברים אמורים, אלא באותן כתיבות שנזכרה הכתיבה בתורה עצמה. ככתיבת 
הדברות בלוחות, כתיבת השירות בספר מלחמות ה', וכתיבת הקללות בספר הברית ועל 
האבנים. אשר עיקר משמעות הזכרת כתיבות אלו בתורה, דאף התם כתיבת תורה היא. 
ועוד על כרחין נצרכת כתיבה זו להזכר בתורה, גם אם אינה כתיבה בקדושת ס"ת, משום 
דאותה כתיבה נצרכת לעיקר דין כתיבת פרשיות אלו. ועל אלו בלחוד קאמר הירושלמי, 
דקריאת הפרשה מן התורה כמוה כקריאת אותה הפרשה אף מאידך כתיבתה, שלא בספר 

התורה. 

ביסוד דין מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול 
הרב אליהו רוזנטל

ה ִלְפֵנ֥י ָהֱאֹלִהֽים. וברש"י: ומשה היכן  ַוָּיֹב֨א ַאֲהֹר֜ן ְוֹכ֣ל׀ ִזְקֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ל ֶלֱאָכל־ֶלֶ֛חם ִעם־ֹחֵת֥ן ֹמֶׁש֖
הלך, והלא הוא שיצא לקראתו וגרם לו את כל הכבוד, אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם. 
ב הוכיחו ממעשה דרבן  'משך חכמה' הקשה דהא בקידושין לב  ומקורו במכילתא. בס' 
גמליאל שהי' משמש בסעודה לפני החכמים דנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול שהרי 
מצינו לגבי אברהם אבינו שהי' משמש על גבי האורחים וכערביים נדמו לו והרי משה רבינו 
במהרש"א[  ע"ש  בתוכינו  אלקים אתה  נשיא  כדכתיב  נשיא  ]והיינו שהי'  הי'  הדור  גדול 
אלמא דנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול. וא"כ משה רבנו שהי' מלך כדאמרי' בזבחים 
ק"ב ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ותירץ שלא זכה בזה משה רבנו אלא בשעת 
מתן תורה ע"ש. ולענ"ד נראה לדון בזה דמהגמ' בזבחים שם משמע דזכה בו משעת הסנה 
דאמרי' התם שמשה ביקש מלכות ולא ניתנה לו שנאמר אל תקרב הלום ואין הלום אלא 
מלכות ומפרשי' התם דביקש שהמלכות תעבור לזרעו ולא ניתנה לו אבל הוא עצמו הי' 
וביותר משמע כן ממ"ש במדרש  יהי' מלך  זכה בו שהוא עצמו  מלך ע"ש ומשמע דמיד 
דברים רבה פרשת ואתחנן פרשה ב דאמרי' התם אמר רבי יהושע בן קרחה בשני מקומות 
לו הקדוש ברוך  כיצד אברהם קרא  לו כלום  ולא הועיל  דימה משה את עצמו לאברהם 
הוא ואמר הנני שנא' )בראשית כב( ויאמר אברהם ויאמר הנני מהו הנני הנני לכהונה הנני 
למלכות זכה לכהונה זכה למלכות, וכו' וזכה למלכות שנאמר )בראשית יד( אל עמק שוה 
הוא עמק המלך, ואף משה בקש לעשות כן שנאמר )שמות ג( ויאמר משה משה ויאמר הנני 
הנני לכהונה הנני למלכות אמר לו הקדוש ברוך הוא וכו' אין לך עסק במלכות }שנאמר אל 
תקרב הלום{ כענין שנאמר )שמואל ב ז( כי הביאתני עד הלום, ע"כ. ולפי הבבלי דמפרשי' 

אל תקרב הלום לגבי זרעו אבל הוא זכה בו משמע שזכה בו מיד כשאמר הנני. וצ"ב. 
וכתב לחדש דדין מלך שמחל על  כן המקנה בקידושין לב,  ובעיקר הקושי' כבר הקשה 
כבודו אין כבודו מחול אינו אלא משעה שנכנסו לארץ דנצטוו שום תשים עליך מלך משום 
דבאותה שעה שמוחל על כבודו מחסר בשימת מלך ונצטווינו לחזור ולהשים עלינו מלך 
שתהא אימתו עליך, ומיושב שפיר דכל שלא נכנסו לארץ לא נצטוו להשים עליהם מלך 
ומשו"ה אצל משה רבנו הגם שהי' מלך יכל למחול על כבודו וכבודו מחול. עכ"ד. ובעיקר 
דבריו משמע כעי"ז מלשון רש"י בכתובות י"ז דאמרי' התם בגמ' א"ר אשי אפילו למ"ד 
מר  דאמר  מחול,  כבודו  אין  כבודו  על  שמחל  מלך  מחול,  כבודו  כבודו  על  שמחל  נשיא 
שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. ופרש"י: שום תשים עליך מלך ישראל הוזהרו 
שישימו עליהם שימות הרבה כלומר שתהא אימתו עליהם הלכך אין כבודו מחול שלפיכך 
ריבה הכתוב שימות הרבה. עכ"ל. ולכאורה אין דברי רש"י מובנים דמה השייכות בין הא 
שתהא אימתו עליך ובין שימות הרבה שנצטוו בה ישראל, ולפמש"כ המקנה נראה ביאור 
נוהג  שאינו  כאילו  חשיב  כבודו  על  שמוחל  דע"י  מתפרש  הרבה  שימות  דהנך  הדברים 
מלכותו בפועל ובזה נצטוינו שנחזור ונשים אותו בהנהגת המלכות ודבר זה משום ליתיה 
דתהא אימתו עליך הוא ומשו"ה אין כבודו מחול. ומבואר שפיר. והנה לדבריו מתיישב לן 
שפיר נמי מה שיש לתמוה דבקידושין שם אמרי' דאברהם הי' נשיא והא בשבת דף ק"ה, 
גוים נתתיך, אב נתתיך  נוטריקון מן התורה שנאמר כי א"ב המו"ן  א. אמרי' מנין ללשון 
לאומות, בחור נתתיך באומות, וכו', מלך נתתיך לאומות. וכו' ופרש"י: מלך נתתיך, נשיא 
אלהים אתה. ומשמע דהך דכתיב נשיא אלקים אתה מתפרש דהי' מלך וכן מבואר ברש"י 
עה"ת בקרא דכתיב אל עמק שוה הוא עמק המלך פרש"י: ומדרש אגדה עמק שהושוו שם 
כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלהים ולקצין ע"כ. משמע שהי' מלך וכ"ה 
במדרש דברים רבה הנ"ל וא"כ אמאי אמרי' בגמ' שהי' נשיא וכבודו מחול והא הי' מלך ואין 
כבודו מחול. וצ"ב ולפמש"כ המקנה מיושב שפיר. ובאוה"ח הק' פרשת ויחי כתב באו"א 
ליישב לגבי יוסף שעלה לקבור את אביו משום דמלך גוים כבודו מחול ע"ש וה"נ באברהם 

אמרי' מלך נתתיך לאומות  ובזה כבודו מחול ומיושב שפיר.
אולם באמת יש לדון בזה דסוף דברי רש"י שסיים בזה"ל: 'שלפיכך ריבה הכתוב שימות 
הרבה' ע"כ. אינו מיושב לפי פירושו של המקנה דמה בא להוסיף בסוף דבריו על מש"כ 
נראה דביאור דברי רש"י באו"א קצת דמלשון המקנה משמע דמלך  ולכאורה  בתחילה. 
שמחל על כבודו חלה מחילתו ויש כאן ביטול מלכותו ובזה נצטוו ישראל שיחזרו וישימו 
מלכות עליהם וזהו שימות הרבה. ואילו בדברי רש"י משמע דבאמת אין כבודו מחול כלל 
אלא דא"כ לא משכחת ליה שימות הרבה שהרי אין מחילתו חלה וע"ז מסיים רש"י דלפיכך 
מחול  כבודו  הי'  מחול שאילו  כבודו  דינא שאין  הך  ללמדך  הרבה  שימות  הכתוב  הרבה 
היית מצווה לחזור ולהשימו אבל באמת לא משכח"ל שיהא שימות הרבה שהרי אין חלה 
מחילתו כלל. ומ"מ נראה דגם לפמש"כ לבאר דברי רש"י נמי מיושב ע"ד המקנה דמאחר 
שגילה הכתוב הך דינא ע"י שצווה בשימות הרבה משמע דקודם שנצטווה בהנך שימות 

הרבה הי' כבודו מחול ודו"ק   

שמחת התורה
הרב אבא קליינרמן

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל". )פרק 
י"ט פסוק ו'( ופרש"י, אלה הדברים, לא פחות ולא יותר.

לכאורה לא מובן למה דווקא כאן הוצרך להדגיש למשה רבנו "אלה הדברים אשר תדבר 
אל בני ישראל לא פחות ולא יותר", הרי ודאי שאם הקב"ה אומר למשה רבנו לדבר 

לו  אמר  שהקב"ה  מה  את  רק  לדבר  צריך  הוא  הרי  ישראל  לכלל  מה  דבר 
ולא פחות ולא יותר, וא"כ מה נשתנה כאן שהוצרך להדגיש על זה 

 



עליונים ותחתונים והיו לאפס ותהו חס ושלום, וכן שפעת אורם או מיעוטו ח"ו הכל רק 
כפי ענין ורוב עסקנו בה".

וממילא צריך בכל רגע להשתדל להתחזק עוד ועוד ולא לקלקל ח"ו.

מעלת אדם בכח התורה
והנה מעלת התורה שהיא מזככת את האדם ונותנת לו מעלת "אדם", שגם כאשר אדם 
מאמין בהקב"ה ומאמין ביחודו ית"ש, עדיין אי אפשר בכח האמונה לבד לעלות ולהזדכך, 

ורק התורה יכולה לזכך את האדם ולהעלותו למעלת "אדם".
ודבר זה אנו רואים בזמן הזה בחוש ממש אצל הישמעאלים הארורים, שאפילו שיש להם 
אמונה בבורא עולם, עכ"ז הם רוצחים נוראים חיות טרף ממש. ואלו שאדוקים בדתם כמו 

"חמאס" "דאע"ש", הם הרוצחים הגרועים ביותר בכל העולם כולו.
ומכל זה אנו לומדים, כי רק בכח התורה אפשר להזדכך ולהתעלות, וכלל ישראל שקיבלו 
את התורה הקדושה, הם לבדם קיבלו את הכח והזכות להתעלות למעלת אדם האמיתי, 

האדם השלם ומושלם בכל מידה נכונה.
והנה התורה מלמדת את האדם איך להתנהג בכל צעד ושעל, השו"ע מתחיל מהרגע שאדם 
קם בבוקר "שויתי ה' לנגדי תמיד", וכותב הלכות איך להתלבש ועניני צניעות וכו' וכו', בכל 

פרט קטן בחיי היום יום נאמרה בתורה הלכה איך צריך להתנהג במצב הזה.

מצוות התורה הם מציאות הבריאה
ובאמת כאשר התורה מצווה את מצוות עשה ולא תעשה, המצוות עצמם הם המציאות 
שבבריאה, כאשר התורה כותבת בפרשת עריות "תועבה היא", זה עצמו יוצר שהמעשה 

הזה יחשב לתועבה אשר הנפש הטהורה תגעל מהמעשה הזה בתכלית הגיעול.
ואותו הדבר בשאר הציוויים כמו "לא תרצח לא תגנוב", אצל האדם השלם הציווי עצמו 
יוצר מציאות שלא מסוגל לגנוב ולרצוח. כי התורה היא המציאות האמיתית של הבריאה 
וכל הדברים שכתוב בתורה שאסור לעשות זה נעשה למציאות, ומי שהוא מתעלה במעלות 

העליונות מרגיש שאינו מסוגל לעשות את הדבר הזה במציאות.
והתורה גם מלמדת את האדם להתנהג בכל המידות, וכמו שכתב הרע"ב בתחילת מסכת 
אבות שהמשנה הראשונה מתחילה במילים "משה קיבל תורה מסיני", וכתב "אומר אני 
לפי שמסכת זו אינה מיוסדת על פירוש מצוה ממצות התורה כשאר מסכתות שבמשנה, 
אלא כולה מוסרים ומדות, וחכמי אומות העולם ג"כ חברו ספרים כמו שבדו מלבם בדרכי 
תורה  קבל  משה  זו  במסכת  התנא  התחיל  לפיכך  חברו,  עם  האדם  יתנהג  כיצד  המוסר 
מסיני, לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם 

אלא אף אלו נאמרו בסיני".
ובדבר זה זכו רק כלל ישראל, שבכל הנהגה והנהגה התורה הקדושה מלמדת אותם מהי 
הדרך האמיתית להתנהג בה, מהו הטוב ומהו הרע. באיזה מידה צריך לדבוק, ומאיזה מידה 
ועדינות,  צריך להתרחק, אומות העולם המציאו לבדם מדות שלטענם הם מדות טובות 
אבל המציאות היא שעם כל מידותיהם הם החריבו את העולם. הגרמנים הארורים ימ"ש 
יצאו לעולם בתרבות מנומסת ועדינה, ועכ"ז הם לא חמלו על איש, ורצחו בדם קר רבבות 

מעם ישראל.
מכל זה אנו למדים שבלא התורה אין כל, ובכח התורה זכו כלל ישראל להכל בכל מכל 
כל, וכל זה זכו כלל ישראל כאשר ענו כולם יחדיו בשמחה רבה נעשה ונשמע, כמו שנאמר 
בפסוק "ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה". ומכח זה זכו לכל המעלות 
העליונות, עד שעלו ונתעלו וזכו לבניין בית המקדש והשראת השכינה, ועל דבר זה אפשר 
בנעשה  הקדושה  התורה  את  שקבלנו  גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  ומה  "אשרנו  לומר 

ונשמע".

הערות לפרשת השבוע
"לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא, כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא"

פרש"י השני לשון שקר לשנות את הידוע על עמוד של אבן שהוא של זהב, והראשון זה 
הנשבע לחנם על של עץ עץ ועל אבן אבן, וכ"ה בת"א, יל"ע מאי פסקא ומנ"ל במשמעות 

הכתוב דהראשון הוא לחנם והשני הוא לשקר.
נמצא  הקב"ה,  באמיתת  דבורו  מאמת  דהאדם  היינו  שבועה  ושורש  יסוד  דהרי  ויתכן 
דהנשבע בשקר ה"ה מכחיש כביכול אמיתת הקב"ה, אבל הנשבע בחנם לא הכחישו, א"כ 
י"ל דברישא דקרא דכתיב ה' אלוקיך דמשמע דאכתי אלקיו הוא, היינו ע"כ בשבועת חנם 
דלא הכחישו, אבל בסיפא דקרא דלא נאמר ה' אלוקיך אלא נאמר את שמו, לכך משמע 

דאיירי בשבועת שקר דכביכול מכחישו להקב"ה ואינו מודה בו.
הרב יצחק זאב דיסקין

ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלקים )שמות י"ח י"ב( 
הקשו הרמב"ן ורבינו בחיי ועוד מפרשים מההיא דמנחות )ק"י א'(: תניא אמר רבי שמעון 
בן עזאי בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן לא ק'ל ולא אלקים אלא 
ה' שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. וא"כ איך הזכיר כאן בקרבנותיו של יתרו שם 

אלקים. 
ונראה לתרץ בהקדם מה שכתב המשך חכמה בריש פר' ויקרא )א' ב'(, וז"ל: הקדמונים 
מע"ז,  האדם  לב  להרחיק  הוא  כי  אמר  ל"ב(  פ'  )ח"ג  המורה  הקרבנות,  בטעם  נחלקו 
והרמב"ן )פסוק ט'( וסייעתו אמרו כי הוא לקרב כל הכוחות העולמות, והוא ענין עלעקטרי 
כי  להכריע,  יש  ואולי  כידוע.  שונים  בעולמות  גבוהות  יעשה  הכהן  בפעולות  אשר  רוחני 
קרבנות במה הם רק להרחיק ע"ז מלבבות עמו ישראל, לכן ציוה כי יקטירו לשם שמים, 

לא כן קרבנות בהמ"ק המה ודאי לקרב העולמות ולחבר דודים. ע"כ.
עוד יש להקדים, דהרמב"ן שם כשכתב את שיטתו בטעם הקרבנות כתב וז"ל: ועל דרך 
האמת יש בקרבנות סוד נעלם, תכנס בו ממה שאמרו רבותינו בספרי )פנחס קמ"ג( ובסוף 
מנחות )ק"י(, אמר שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפ' הקרבנות שלא נאמר בהם לא 
א-ל ולא אלקיך ולא אלקים ולא שד-י ולא צבקות אלא יו"ד ה"א שם המיוחד, שלא ליתן 

פתחון פה לבעל הדין לחלוק ושמא תאמר לאכילה הוא צריך, תלמוד לומר אם ארעב 
לא אומר לך כי לי תבל ומלואה )תהלים נ יב(, לא אמרתי לכם זבחו אלא כדי 

שיאמר ויעשה רצוני. ע"כ.
לא  ביהמ"ק  של  בקרבנות  דרק  הוא,  הנ"ל  מכל  העולה 

 

דודים,  ולחבר  עולמות  לקרב  לה'  ניחוח  ריח  הוא  כיון שהטעם שלהם  אלקים,  נאמר שם 
אבל בקרבנות במה שאינם אלא להרחיק מע"ז בהם נאמר גם שם אלקים. וא"כ א"ש איך 
בקרבנותיו של יתרו כתוב שם אלקים, שהרי כתב הספורנו שיתרו הקריב את הקרבנות או 
על המזבח שבנה משה באבדן עמלק או על מזבח אחר, דהיינו שקרבנות אלו נקרבו בבמה 

ולא בבהמ"ק, ובקרבנות במה נאמר בהם שם אלקים.
אלא דראיתי בחידושי מרן רי"ז הלוי עה"ת שכתב דלפי הרמב"ן שקרבנות אלו היו קרבנות 
הגר צ"ל שהי' זה לאחר שהוקם המשכן, דהרי קודם שהוקם המשכן לא קרבו חובות, רק 
נדרים ונדבות כדין במה, והאכילה היתה לפני ה' כדין קדשים הקרבים במשכן שאינן נאכלין 
רק לפני ה', עי"ש בכל דבריו. ולפי"ז יתרו הקריב קרבנותיו במשכן ולא בבמה, ושוב צ"ב איך 
כתיב בקרבנות אלו השם אלקים, והלא במשכן שהוא כבהמ"ק טעם הקרבנות הוא לקרב 

דודים ולא להרחיק מע"ז. וצ"ע.   
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

אינו שלוחו של בעל  והרי  איך מגביה מציאה לחבירו קנה  יב' ע"א הראשונים הקשו  כה. 
הממון ומטו בה דהמגביה פועל עם הקנינים שלו עבור המשלח ויעוין יומא לח' פליגי אם 
כרגלי הממלא או כרגלי מי שנתמלאו לו ויעוין תו' ב"מ י' מבואר דאם מגביה מציאה לחבירו 
קנה חבירו אזלינן בתר רגלי הממלא ואם לא קנה חבירו אזלינן בתר רגלי מי שנתמלאו לו 
והביאור בזה דאם קנה חבירו אזי פעל עם הקנינים של המשלח ואם לא קנה אזי לא זכה עד 

שבא לידו ולכן הוא כרגלי מי שנתמלאו לו ודו"ק.
כו. יג' ע"ב מעמד שלשתן, מבואר בתו' דאף השיעבוד הגוף עובר ולא רק השיעבוד נכסים 
והביאו ראיה מהא דקדשה מקודשת מבואר דאף השיעבוד הגוף עובר. והביאור נראה לפ"מ 
שיסד מרן הגר"ח דהא דשיעבוד הגוף אינו נמכר אין הטעם שלא נתן להמכר אלא שאין את 
הצבת שיתפוס את השיעבוד וא"כ נראה דזהו דוקא דבקנין ככל הקנינים אבל בקנין מעמד 

שלשתן שחז"ל מעבירים את השיעבוד אז גם השיעבוד הגוף וגם השיעבוד נכסים עובר.
דעמוד  ע"ב  ד'  סוכה  בר"ן  הובא  הרמב"ן  דעת  ומחיצה חמשה,  גידוד חמשה  ע"ב  טו'  כז. 
ברה"ר גבוה י' ורחב ד' אין בו דין גוד אסיק קשה א"כ למה הוה רה"י וכתב דלהעשות רה"י 
אי"צ מחיצות אלא כל שמופרד מרה"ר י' טפחים הוה רה"י. ולכאו' הוא תמוה דעד כאן לא 
שמענו רק דבעמוד לא אמרינן גוד אסיק דבגוד אסיק יש דין דמחיצות הניכרות אבל זה לא 
שמענו דלגבי עצמו אין ע"ז שם מחיצה ודברי מרן הגר"ח צ"ע. ושמעתי ממו"ר הגר"ה זאקס 

דבספר ר' אברהם מן ההר מבואר כדברי מרן הגר"ח.
כח. יז' ע"א זמן, יעוין סנהדרין לב' מקשה למה שטר מאוחר כשר והרי יש דין זמן ויעוין 
והקשה  מדין אפקעינהו.  הוה  ובקידושין  בי"ד  מדין הפקר  דהוה  בסוגיא  למד  בנמו"י  שם 
בשטר  דעדות  דהדין  וביאר שם  פסול  יהיה  עבד  של  בשטר שחרור  דא"כ  רח"ה  בחידושי 
חלוק מהדין עדות ע"פ דבעדות ע"פ יש דין דדו"ח דצריך שתהיה העדות עדות שאתה יכול 
להזימה אבל לא בעדות בשטר דעדות בשטר היא פרשה מחודשת של עדות ובזה לא נאמר 

דין דו"ח ודו"ק.

תוספת וחיזוק ל"דברי חיזוק"
הרב אליעזר ש. הכהן רוטלוי

מה שהובא ב"דברי חיזוק" )לע"נ הי' רחל בלומה בת ר' משה יעקב( בענין הנהגת האדם 
בבואו לביהכנ"ס ובצאתו, ראיתי להביא 'פרפרת נאה' על הזדמנם ב' אלו לפונדק אחד. הנה 
מנהגנו הנ"ל הם משני מקורות שונים, א. ב"משנה ברורה" )הקדמה לסי' מ"ו( הביא משם 
הפע"ח שקודם כניסתו לבהכנ"ס יאמר הפסוק "ַוֲאִני ְּבֹרב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל 
ְּבִיְרָאֶתָך" ואח"כ יכנס. ב. וכלפי יציאתו כתב הרמ"א )סו"ס קל"ב( בשם "כל  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
בו" שכשיוצא מבהכנ"ס יאמר "ה' ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני ַּדְרֶּכָך". והמתבונן 
יראה שהם ב' פסוקים סמוכים זל"ז בפרק ה' בתהלים פסוקים ח' ט', כשהמכוון בהם אחד 

לכניסתו לביהכנ"ס ואחד ליציאתו.
יתר על כן חזינן שהדברים מכוונים גם לעצם המזמור, שכן בתחילתו מדבר מתפילת שחרית: 
"...ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל, ה' ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצֶּפה", ומפסוק זה למדו בגמ' ברכות 
)ו:( שיהא אדם זהיר בתפילת שחרית עי"ש, וכ"כ ב"אבן עזרא" לשייך את פסוק ח' לרישא 
וז"ל: "ואני. שב לאשר החל, בקר תשמע קולי שהוא בא אל בית השם וכו'". ולדברינו הנ"ל 

גם פסוק ט' הוא המשכו על יציאתו מביהכנ"ס.
- וכיון שבאנו לכאן אזכיר פי' בפסוק זה הנאמר בכ"י: "ַוֲאִני ְּבֹרב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך", מ"ש "ביראתך" יתבאר עפי"ד חז"ל )תו"כ פ' קדושים, יבמות ו:( 
וז"ל: "מצות עשה ליראה מן המקדש  וכן נפסק ברמב"ם )פ"ז הלכות בית הבחירה ה"א( 
שנאמר "ומקדשי תיראו", ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו" ע"כ. וזהו 
הדגש הפסוק כאן כי ההשתחואה אל היכל קדשך אינו להבית עצמו, אלא "ביראתָך", ממי 

שציוה על יראתו בלבד, ]והבי"ת תשמש או בשביל או ִעם יראתך[.
ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו  ה'  "רֹוְממּו  על הפסוק  )צט,ט(  בפי' הרד"ק תהלים  בדומה מאד מצאתי 
ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ה' ֱאֹלֵהינּו", וז"ל: "והשתחוו להר קדשו, הוא המוריה שבו בית המקדש, 
כי הוא קדוש ומקומו קדוש, ואמר )ויקרא יט,כו( "ואת מקדשי תיראו", ּוְכֶׁשִּייְראּו הבית לא 
וכשישתחוו אל קיר הבית, לא ישתחוו אלא למי  בו,  ובחר  ֶׁשִּצָּוה על הבית  ִייְראּו אלא מי 

שקידש הבית, וישימו מגמתם לזכור האל ולעורר הלב אליו".
וכן מן הענין לזה מש"כ בס' הרוקח )סימן שיט, הובא בא"ר קל"ט סק"ז(: "תמה אחי ר' יחזקיה 
על שחולקין פסוק זה ]כשמחזירין הס"ת[ "יהללו את שם ה', כי נשגב וכו'". ור' חזקיה מפרש 
שלפיכך אומר פסוק זה כשמחזירים ספר תורה למקומה לפי כשמשתחוים אומרים רוממו 
ה' אלקינו והשתחוו, וגם בברכת התורה משתחוים לכבוד התורה, כשמחזירים אותה אומר 
יהללו להודיעך שלא בשביל אלהות שבתורה הוא משתחוה, אלא להקב"ה הוא משתחוה, 

ששכינתו שורה עליה, ולא בשביל שגם הוא אלוה שהרי נשגב שמו לבדו" עכ"ל. ולדברי 
הרד"ק הנ"ל גם בפסוקים הללו עצמם תשובתו בצדו שאין אנו משתחוים אלא לו 

לבדו "כי קדוש הוא" עכ"ל. - למדנו מכל אלו על הצורך בכונה הנכונה 
בזה כדי להנצל במקום שהטעות מצויה.



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

לא  אם  ישנהו  שלא  יקבע מקום לתפילתו  לתפילתו-  מקום  לקבוע  א. 
לצורך ואין די במה שיקבע לו בית כנסת להתפלל אלא גם בבית הכנסת 
ותוך  י"ט(  שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע )שו"ע סי' צ' סעיף 
וכיוצ"ב  אורח  ולכן אם  ס'(  ס"ק  )מ"ב  ארבע אמות חשוב מקום אחד 
עומד על מקומו יעמוד בסמוך. ואף אם יצטרך לישב בריחוק מקום לא 
יתקוטט עבור זה ויזהר מפגיעה בכבודו של אדם )פס"ת סי' צ' סוף אות 

כ"ד(.

כיוון  ההוא  שהמקום  לפי  מקום  קביעת  של  טעמא  דעיקר  ונראה 
שהתפלל שם קנה המקום קדושה ושוב כשמתפלל פעם שנית קדושת 
עוד  ע"ש  ע"ב  ו'  ברכות  ]צל"ח  תפילתו  שתקובל  לו  מסייעת  המקום 

דברים בזה[

כל  שיתפקקו  עד  שיכרע  צריך  המתפלל  בשמו"ע-  הכריעות  אופן  ב. 
חוליות שבשדרה ולא יכרע באמצע מתניו וראשו ישאר זקוף אלא גם 
ראשו יכוף כאגמון )שו"ע סי' קי"ג סעיף ד'(. שיתפקקו. ר"ל שמחמת 
עד  כ"כ  ישחה  ולא  י'(  )ס"ק  החוליות  של  הקשרים  בולטים  הכריעה 
שיהיה פיו כנגד חגור של מכנסים )שו"ע סעיף ה'( והוא הדין בכריעה 

שעושה אחר שסיים תפילתו נמי דינא הכי )ביה"ל שם(.

ג. אופן אמירת מודים ע"י הש"ץ- והאידנא שנוהגין איזה חזנים לומר 
בלחש.. ולא ידעתי מאיזה מקום יצא להם המנהג  בתחלתו  ה"מודים" 
נתקן  תפלתו  מ"מ  דרבנן,  מודים  אז  לומר  הציבור  דנוהגין  דאף  הזה 
לשמוע  שיוכלו  בקול  קצת  עכ"פ  לומר  וצריך  בקי,  שאינו  מי  להוציא 

עשרה בני אדם העומדים סביבו ]סי' קכ"ד מ"ב ס"ק מ"א[ 

ואין הש"ץ צריך להמתין עד שיסיימו הציבור מודים דרבנן אלא מתפלל 
כדרכו. ]סי' קכ"ז ס"ק ג'[

שמצווה  הזוה"ק  בשם  הספרים  כתבו  בסעודה-  מזונו  על  תפילה  ד. 
להתפלל  ואם שכח  האכילה  קודם  מזונו  על  יום  בכל  שיתפלל  לאדם 
אחר שנטל ידיו לאכילה.. יש שנהגו לכתחילה לומר מזמור "ה' רועי" בין 
נטילה להמוציא ויותר נכון שיאמרנו אחר אכילת ברכת המוציא )מ"ב 
סי' קס"ו ס"ק ג'( ויותר טוב שיאכל מלכתחילה שיעור כזית )ע"פ המ"ב 
גם  בזה  שיוצא  כותב המ"ב  א'(  )ס"ק  ק"ע  ובסי'  ל"ה(  ס"ק  סי' קס"ז 

חובת דברי תורה דמצווה על כל אדם ללמוד תורה על שולחנו. 

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:
* * *

משפטים – כפייה על המצוות
תרומה – שיעורי מדות של תורה

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' 
את ישראל ממצרים" )י"ח, א'( וכתב רש"י, וישמע יתרו - מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף 
ומלחמת עמלק. ובהמשך כתב, את כל אשר עשה - להם בירידת המן ובבאר ובעמלק. ויל"ע 
מנא לן ששמע את כל השמועות הללו, והא מפשוטו של מקרא היה נראה שכל השמועה היתה 
על יציאת מצרים, ואי משום היתור ד"את כל אשר עשה וכו'" דרשינן דשמע גם קריעת ים סוף 

ומלחמת עמלק היאך דרשינן מהך קרא גם דשמע על ירידת המן הבאר ועמלק.
ב. עוד יש לתמוה על מה שכתב רש"י ד"ה את כל אשר עשה דשמע את מה שעשה להם בעמלק 
יתרו, דשמע מלחמת עמלק, ומה הוצרך לכתוב זאת  וישמע  והא את זה כתב כבר רש"י ד"ה 

פעם נוספת.
ג. "ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה" )שם ב'( עיין רש"י דשלחה למדין 
מכח דברי אהרן, ויל"ע מדוע לעיל בפרשת שמות אין רמז לדבר זה, וכאן מתיחסת לזה התורה 

כדבר פשוט וידוע ששלחה לאביה.
ד. "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" )כ', ז'( עיין רמב"ם פ"ה משבועות ה"כ שכתב וז"ל, ואינו 
חייב ]משום שבועת שוא[ אלא אם כן נשבע על דבר שגלוי וידוע לשלשה בני אדם משאר העם 
כגון איש שהוא איש ואבן שהוא אבן, עכ"ל. ויל"ע אמאי חשיב שבועת שוא היכא דידוע לשלשה 

בני אדם, והא לרבים אין ידוע ויש צורך בשבועתו לאמת הענין גם להם.

תגובות
קריאת  או  במנחה  לקרוא  ויכולים  שחרית  בשבת  קראו  שלא  בצבור  דן  קליימן  שמואל  הרב 
שחרית או של מנחה איזה הוא קודם, נראה פשוט שצריכים לקרות קודם הקריאה של שחרית 
לכל הטעמים, דודאי אינו מדין תשלומין כיון שהוא עדיין באותו יום, והיא קריאת חובה, והא 
יש  הגר"א  בדעת  הבה"ל  דברי  שהזכיר  והא  בדיעבד,  רק  הוא  הבא  בשבוע  להשלימה  שיכול 
מקורן  דברי הש"ע  לכל  לציין  היתה  הגר"א  דמטרת  ידוע  זה  דבר  דהנה  טובא,  זה  על  להעיר 
בחז"ל, דאפילו דברים שחידשו הפוסקים יש להם שורש בגמרא וכו', ולכן גם כאן ציין לדין זה 
של השלמת הפרשה דנמצא רמז לזה בהשלמת תפלת שמו"ע, אבל ודאי לא היתה כוונתו שיהיה 
דין קריאת ס"ת ממש כמו תפילה, דא"כ כמו ששם הדין שמתפלל קודם התפילה של עכשיו 
ואח"כ משלים ה"ה בקריאת ס"ת צריך להיות כן, והרי מפורש בפוסקים שאינו כך, אלא ודאי 
אינו דומה זה לזה כלל, דהרי תפלה יש לכל זמן נגד הקרבנות ועבר זמנו בטל קרבנו, אלא חידשו 
שסמוך לאותה תפלה יכולים להשלים תפלה אחרת, אבל כאן הוא דין אחר שצריכים להיות בקי 
בכל התורה ולעבור עליה בכל שנה, ולכן יש לו להשלים אפילו במזיד ואפילו כמה פרשיות, ואין 

ראיה כלל מדברי הגר"א לכל זה וצ"ע.
מה ששאל הרב שמואל מנחם כהן על הגרי"ז שלא הביא ראיה ממשנה ריש אבות שמסרה משה 
פירוש  שהיא  כתוב "והמצוה  ברמב"ם  משא"כ  שבע"פ,  תורה  לענין  שם  מפורש  לא  ליהושע, 

התורה לא כתבה אלא צוה בה לזקנים וליהושע".
מה שכתבתי בגליון פרשת בשלח להניח היד על עיניו שכעומד במקום שאינו יכול לקרות עם 
שייך  אינו  הצבור  בניגון  תיבותיו  שיאמר  הפוסקים  כיון שהעצה שכתבו  היתה  כוונתי  הצבור, 
כל כך, דהרי אם רוב הצבור קורא בקול א"כ אינו מוכרח לעשותו דבלאו הכי לא שומעין אותו, 
וכן כיון שכל הקהל קורין שמע מילה במילה ואם הוא יאמר כך היכן שאוחז יהא נראה כחוכא 
וטלולא, ואם יבליע את התיבות נמצא שאינו אומרן כראוי, וכן כשיעשה כן ויהיו עיניו פתוחות 
עיניו  על  בידו  להראות  הוא  דבר  עיקרו של  ולכן  הצבור,  בקבלת  כמשתתף  נראה  אינו  בודאי 

כקבלת עול מלכות שמים.
יש  ומ"מ  הסידורים,  נוסח  לשנות  שאין  הוא  נכון  במ"ב  הוא  שכן  שכתבתי  "ותנני"  בתיבת 
להוסיף מה שרשום אצלי שיש הרבה שכתבו נוסח זה, ואלו הן בגמרא כת"י מינכן וסדר רע"ג 
והרי"ף ומחזור ויטרי ור"א מלונדריש פסקי רי"ד האגודה או"ז וסמ"ג ארחות חיים רבינו ירוחם 
יום בברכת  ועוד יש להעיר דאנו אומרים בכל  וכן כתבו הטור והלבוש,  אבודרהם וספר הזכון 
המעביר שנה ותננו היום וכו' וא"כ צריך ביאור מאי שנא זה מזה, ולכאורה החילוק בין ותנני 
לותתנני הוא ד-ותנני הוא יותר לשון ציווי משא"כ ותתנני הוא כמו הודעה שיעשה כן, ועוד י"ל 

ד-ותתנני הוא יותר לשון מסירה וצ"ע.
הרב דוד אריה שלזינגר

תגובה לדברי חיזוק
מה שכתבתם דצריכים לזכור לכוין בשעת הברכה על הט"ג לפטור את הט"ק, יש לציין למש"כ 
בביאוה"ל סי' ח' סי"ג ד"ה אם היה בענין. בטלית שרגיל ללובשה בכל יום אפי' אם לא היה דעתו 

לזה בפירוש אלא בסתמא הוי כאילו היה דעתו לזה, עי"ש היטב.
אלא יש לעורר על כונה אחרת הראויה בשעת הברכה, והיא מש"כ הביאוה"ל שם בסי"ד ד"ה 
אם פשט. לצאת דעת השו"ע שאם פשט טליתו צריך לחזור ולברך אפי' אם דעתו היה לחזור 
ולכן לכתחילה ראוי שיכון בשעת הברכה שאם יצטרך לפשוט הטלית דרוצה לחזור  וללבוש, 
וללובשו עי"ש, ובזה יוכל לצאת את כל הדעות, )היינו לגבי פשיטה פחות מחצי שעה, דביותר 
מזה יכנס לספק שמא בכה"ג צריכים לברך לכו"ע, ובזה יש עיצה אחת המבוארת בביאוה"ל שם 

ד"ה וי"א. ואכמ"ל.
במה שהעתקתם ד' המשנ"ב דיש מחמירים שלא לקרוץ בעיניו וכו' אף בפרשה שניה, יש לציין 
למש"כ אאמו"ר שליט"א בספרו "מטה דן" דגם פרשה שלישית דינה כפרשה שניה, דמקור ד' 
המשנ"ב הוא מהכס"מ, דברמב"ם פ"ב מהל' קר"ש ה"ח כ' דהקורא קר"ש לא ירמוז בעיניו, והק' 
הכס"מ דבגמ' איתא דבפרשה שניה מותר לרמוז ומדוע השמיט הרמב"ם דין זה, ותי' דמ"מ אף 
דליכא איסור בפ' שניה מגונה הוא, וע"כ סתם הרמב"ם, ובפ"א כ' הרמב"ם פעמיים בכל יום 
קוראים קר"ש וכו', ובה"ב כ' ומה הוא קורא ג' פרשיות וא"כ נמצא דדין זה דלא ירמוז קאי גם 

על פ' שלישית.
וכן מבואר בבן איש חי )שנה ראשונה פי' וארא סי"ג( דכ' דמפרשה שניה ואילך שרי לרמוז רק 
לצורך מצוה, ומבואר ממש"כ שניה ואילך, דגם בפ' שלישית הדין כן דאסור לרמוז שלא לצורך 

מצוה.
הרב ראובן גרינבלט


