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פרשת שלח

בסיעתא דשמיא,  ערש"ק כ"ב בסיון התשע"ז

"ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים" )יג, ב(.
מפרש רש"י: ‘למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על 

עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר’.
או  ראו  אם  הנפקא-מינה  מהי  ראו’?  הללו  ‘ורשעים  רש"י  הדגיש  מדוע 
דקרתא  ‘דיינא  משה,  ב"ר  דוד  רבי  הגאון  כך  על  אמר  חריפה  פנינה  שמעו? 

קדישא ווילנא’, בספרו "מצודת דוד": 
)דף צז.( נחלקו תנאים האם כאשר דברו אהרון ומרים במשה  בגמרא בשבת 
)בסוף הפרשה הקודמת(, לקתה רק מרים בצרעת, אן גם אהרון, וזה לשון הגמרא: 

לו  נצטרע, דברי רבי עקיבא. אמר  - מלמד שאף אהרון  וילך  ה’ בם  ‘ויחר אף 
אם  הדין.  את  ליתן  עתיד  כך אתה  ובין  כך  בין  עקיבא,  בתירא:  בן  יהודה  רבי 
כדבריך - התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, ואם לאו - אתה מוציא לעז על אותו 
צדיק’. והגמרא תמהה: הלא בפסוק נאמר "ויחר אף ה’ בם" )הרי שגם אהרון נענש(? 
ומתרצת: ההוא בנזיפה בעלמא. והגמרא מסיקה: ‘תניא כמאן דאמר אף אהרון 

נצטרע, דכתיב "ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת", תנא: שפנה מצרעתו’.
כי  זאת,  לומר  אפשר  אי  אבל  נצטרע,  אהרון  שאף  הגמרא,  ממסקנת  למדנו 

ממה-נפשך זהו חטא לפרסם את הדבר, כדברי ריב"ב לרבי עקיבא.
- לא נחשב  והנה, מדברי רש"י עולה, כי אלו לא דברו אהרון ומרים במשה 
למרגלים חטא מה שדברו על ארץ ישראל, ורק משום צרעתה של מרים, שלא 
עסקי  על  שלקתה  ראו  שהרי  לחטא,  הדבר  להם  נחשב  מוסר,  ממנה  לקחו 
דיבה ולא לקחו מוסר. ו’מכלל הן אתה שומע לאו’: אילו היה המקום למרגלים 
לטעות ולחשוב שמרים לקתה בעוון אחר, ולא על עסקי דיבה דברה באחיה, 

היו המרגלים פטורים.
מעתה, הלא הפסוק מעיד שגם אהרון וגם מרים דברו במשה, ומדוע נענשה רק 
מרים? וכי משוא פנים יש, חלילה, לפני הקב"ה? ואמנם, מכח זה יכלו המרגלים 
להסיק שמרים לקתה על חטא אחר, כי אילו הדיבה לקתה, מדוע לא לקה אף 
אהרון? אך הלא באמת גם אהרון נצטרע, אלא שאיננו רשאים לגלות זאת, כפי 

שהתבאר מדברי ריב"ב בגמרא.
וידעו  בעיניהם את המעשה,  ראו  לעדותנו, שהרי  נזקקו  לא  המרגלים  אולם 
בבירור שגם אהרון לקה, ואם כן ידעו בבירור שלקו בעוון הדיבה על משה, והיה 

להם ללמוד אך הם לא למדו!
הוא אשר מדגיש רש"י: ‘ורשעים הללו ראו - ולא לקחו מוסר’, ולכן נענשו!

)ושלל לא יחסר(  

"ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" )יג, טז(.
כפי   – נון’  ן  ‘ּבֶ ולא  בחיריק,   – נון’  ן  ּבִ ‘יהושע  נקרא  יהושע  מדוע  לדקדק,  יש 

שצריך לומר?
הסטייפלער  של  לשונו  על  שגור  זה  דרוש  )והיה  זיע"א  סופר’  ה’חתם  מרן  ביאר  אלא, 
זצ"ל(: ידוע )רש"י בראשית יז, ה( שהאות יו"ד שהוסיף משה ליהושע נלקחה משמה 

של שרי שנהייתה ‘שרה’. אולם האות י’ שהיתה בשרי לא היתה מנוקדת, ואילו 
כשהיתה אצל יהושע – היה עליה הניקוד ‘שוא’ ]ְיהושע[, ומהיכן נטל משה את 

שתי הנקודות הללו?
ן נון’ והפכו ל’חיריק’, ואת שתי הנקודות  אלא, נטל שתי נקודות מה’סגול’ שב’ּבֶ

נתן לְיהושע... 

"ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה וגו’. ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה 
 ִהוא, ִאם ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים, ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים"

 )יג, יח-יט(.
מפרש רש"י: ‘החזק הוא הרפה – סימן מסר להם: אם בפרזים יושבין, חזקים 

הם וסומכים על גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבין – חלשים הם’.
אך הנה, הפלא ופלא, כאשר המרגלים חוזרים מארץ כנען, הם אומרים )להלן, 
זה  והלא   – גדולות מאד’  בצורות  והערים  עז העם היושב בה  כי  ‘אפס  פס’ כח(: 

ההיפך מן הסימן שמסר להם משה, ואם הערים "בצורות", אין זו ראיה ש"עז 
העם", אלא ההיפך! נמצא, א"כ, שהמרגלים אמרו דבר הסותר את עצמו ומראשו 

לסופו, ועליהם היה לדעת כי משה לא יאמין לדבריהם!
יישוב נפלא על כך, כתב הגאון רבי צבי הירש אשכנזי זצ"ל – ה’חכם צבי’:

על הפסוק )להלן, פס’ כב(: ‘וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים’, כותב 
רש"י )ומקורו מכתובות קיא.(: ‘אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו הקטן, קודם 
אחד  על  טוב  בכל  מבונה  אלא שהיתה  הגדול?  בנו  למצרים  צוען  את  שיבנה 

משבעה בצוען’..., ואילו בפרשת לך-לך )יב, ו( כותב רש"י: ‘והכנעני אז בארץ – 
היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של ֵשם, שבחלקו של ֵשם נפלה שחלק 
נח את הארץ לבניו’..., והקשה רבי אליהו מזרחי זצ"ל - הרא"ם, ששני דברי רש"י 
אלו סותרים זה לזה: כי ברש"י לעיל משמע, שמתחילה נתן לכנען, וכאן פירש 
שבתחילה נתן לֵשם, והכנעני כבשה מֵשם? ותירץ המזרחי, שאגדות חלוקות הן.
מעתה יש לומר, שהסימן של משה )אם בפרזים יושבים – חזקים הם וכו’( שייך דוקא 
בפרזים  יושבים  שאם  לומר  נוכל  ואז  לכנען,  ישראל  ארץ  נפלה  מתחילה  אם 
אות הוא כי הם חזקים, שכן מלך שמייסד מדינה, אם העם חזק, לא יעשה ערים 
בצורות כי סומך על העם החזק, אבל אם הוא כובש מדינה, בודאי לא יסתור 

החוזק שהיה כבר, ומה גם שזהו לו לתפארת שכבש חוזק גדול וערים בצורות.
ואם כן, יובן היטב: משה רבינו היה סבור כפירוש רש"י כאן, שמתחילה בנה 
חם לכנען, ואם כן משה אמת וסימנו אמת: אם יושב העם הכנעני בערים בצורות 
– חלושים הם, אבל המרגלים בשובם מהארץ תפסו כדעת רש"י בפר’ לך לך: 
שהכנעני כבש את הארץ מזרעו של שם, ולפי זה יכולים שניהם להיות אמת: 
עם  אותן  כבש  אלא  בנאן,  הכנעני  לא  כי  בצורות,  הערים  זאת  ובכל  עז,  העם 

הארץ עצמה מֵשם! 
)שביל הישר(   

"ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת" )טו, לב(.
וכבר גילה לנו רבי עקיבא )שבת צו:( מי היה האיש: "מקושש זה צלפחד", שהרי 
נאמר כאן "ויהיו בנ"י במדבר", ובנות צלופחד אמרו "אבינו מת במדבר". ומובא 
בגמרא שם: "אמר לו רבי יהודה בן בתירא: עקיבא! בין כך ובין כך אתה עתיד 
ליתן את הדין: אם כדבריך – התורה כיסתו ואתה מגלה אותו?! ואם לאו – אתה 

מוציא לעז על אותו צדיק!".
ואכן צריך להבין: וכי רק מדרשה זו למד רבי עקיבא שצלפחד הוא המקושש?!

ביאר מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל: דהנה, מסופר בגמ’ )שם קנ:( "תנו 
רבנן מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו ונמלך עליה לגודרה ונזכר 
ששבת הוא, ונמנע אותו חסיד ולא גדרה, ונעשה לו נס ועלתה בו צלף וממנה 
הוא  חסיד  שאותו  אמרו  האריז"ל  ובשם  ביתו",  אנשי  ופרנסת  פרנסתו  היתה 
ניצוץ מנשמתו של צלפחד, שע"י שאותו חסיד שמר את השבת כיפר על עוון 

צלפחד, ולכן גודרה שדהו ב’צלף חד’, המרמז על צלפחד.
)ב"ק קג:( "כל מקום שנאמר ‘מעשה בחסיד אחד’ – או רבי  והנה אמרו חז"ל 
יהודה בן בבא או רבי יהודה בן אילעי", ומובא שם בגמרא מעשה מסוים באותו 
"חסיד אחד" ש"בא לפני רבי עקיבא" וכו’. מ"מ נמצא שה’חסיד אחד’ היה בזמן 
סימוכין  עקיבא  רבי  נקט  זה  ממעשה  שאף  לומר  יתכן  ומעתה  עקיבא.  רבי 

לדבריו שה"מקושש זה צלפחד".
ובזאת נראה ליישב את דברי הגמ’ )ביצה כה:( "אמר ר"ש בן לקיש: ג’ עזין הן, 
ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות, וי"א אף עז בבהמה דקה וי"א אף 
צלף באילנות", וכתב רש"י: "צלף באילנות. לא ידעתי מהו עזות שלו". ולדברינו 
יש לומר שעזותו של הצלף היתה שהוא גילה לכל העולם מי היה המקושש – 
צלפחד, ולא חשש לדברי רבי יהודה בן בתירא ש"בין כך ובין כך אתה עתיד 
)מתוקים מדבש( ליתן את הדין"... 

"ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם" )טו, לט(.
סיפרה הרבנית קניבסקי ע"ה:

היה זה לפני כעשרים שנה. מרן שר התורה רבי חיים שליט"א ביקש ממנה 
נכנסים  רבים  אנשים  כי  הדלת,  את  תנעל  מהבית  יוצאת  שהיא  פעם  שבכל 
ומפריעים אותו מלימודו. פעם אחת היא שכחה לנעול, ורבי חיים נעל את הדלת.

כשחזרה וניסתה לפתוח את הדלת גילתה שהיא נעולה, והמפתח שלה נותר 
בבית...

הרבנית תיארה איך זה היה: היא עמדה כחום היום מחוץ לבית עם סלים מלאי 
ירקות, דפקה ודפקה, אך אין קול ואין עונה. רבי חיים לא שמע. ‘שר התורה’ 

שקוע בתוך לימוד התורה הקדושה.
"הרבנית לא  ואמר:  לבסוף, לאחר עשרים דקות, רבי חיים פתח את הדלת 

בבית" וסגר מיד את הדלת...
)להתעדן באהבתך( סיפרה הרבנית: "קראתי לו: חיים, זו אני..." 



מספר רבי יעקב את הסיפור ואומר שסיפור זה היווה 
עבורו מהפך בתחום הרוחני, בקשר שבינו לבין בוראו, 

וכה היה המעשה...
אחרי נשואי, הייתי אמור להפליג לאמריקה הרחוקה, 
כי  החלטנו,  ולכן  יורק  מניו  היה  זוגתי  של  מוצאה 
ביבשת זו נתחיל את חיינו המשותפים. לפני הנסיעה, 
מעין  אותם,  לי  והושיט  מכיסו  דולר  אלף  אבי  הוציא 
צעיר  הייתי  הברית.  בארצות  לביסוסי  עד  כיס,  דמי 
וחסר עול, ככלות הכל, רק שבועיים קודם לכן, יצאתי 
העולם.  מהוויות  כליל  מנותק  הייתי  בה  הישיבה,  מן 
מן  מסוחרר  בחשיבות,  אותו  ספרתי  בכסף,  הבטתי 
משוכנע  מעולם,  החזקתי  לא  כמותו  הגדול,  הסכום 
ועליתי  לאבי  הודיתי  ממש,  עתק  סכום  שבידי  הייתי 

על המטוס בדרכי לארצות הברית.
חלפו אך מספר ימים, מרגע בו דרכו רגלי על אדמת 
ניו-יורק, והתחלתי להפנים את העובדה כי אלף דולר, 
הוא למעשה סכום זעום, עבור אברך המעוניין לפתוח 
לי בקושי  חייו במקום חדש. הסכום הזה הספיק  את 
ועבור אוכל לימים  להשכיר דירה למשך חודש אחד, 
ספורים בלבד. בימים הראשונים, לאחר שחדר המידע 
הייתי  ורצוץ.  שבור  הייתי  לתודעתי,  הזה  המפתיע 
המורחבת,  משפחתי  ללא  הורים,  ללא  זרה,  בארץ 
אפילו השפה לא היתה ברורה לי כלל. ידעתי רק לדבר 
בלשון קודש, ואידיש, בצורה עילגת למדי. חשתי את 
העול הכבד שהוטל על כתפי, לפרנס את משפחתי, גבי 
השתוחח תחת כובד המשא, ואני הרגשתי בודד ומיואש.
לאחר מספר ימי ייאוש שכאלו, ניערתי עצמי בכח, מה 
לך, יעקב? חשבתי אז, להיכן נעלמה כל מידת הבטחון 
את  הֹותרת  האם  עליה?  האמונה שחונכת  איה  שלך? 
כחות הנפש שלך, הרחק, בארץ מגורי אביך? וממחשבה 
ספרי  פתחתי  הסמוך,  הכנסת  לבית  ניגשתי  למעשה, 
יראה ומוסר בזה אחר זה, והתחלתי ללמוד ולהתחזק. 

החלטתי אז לעבוד על ענין התפילה. הרי הקדוש ברוך 
הוא כל יכול, אין לו כל הגבלה ביכולת הישועה שלו, 
היא יכולה להגיע לניו יורק בדיוק כמו בארץ ישראל, 
כל שעלי לעשות הוא להתקרב אליו, לפרוק לפניו את 
כל מועקת לבי, ולפנות אליו כדבר בן אל אביו מולידו. 
לפרט לפניו את כל קשיי ובעיותיי, שכן הוא אכן אבי 
א(,  יד,  )דברים  אלוקיכם"  לה'  אתם  "בנים  שנאמר:  כפי 
ואבא שבוכים לפניו מושיע לבסוף. התפילה והקרבה 
כבירה.  ועוצמה  כח  לי  נתנה  מרומים,  יושב  לאבי, 
יש  שמאחורי  התחושה  ואת  הבטחון  את  לי  העניקה 
יצאתי  אלו,  ותומך. אפוף בתחושות  גב חזק שמסייע 
לחפש לי כולל, וברוך ה', תוך שעות ספורות, התקבלתי 
וגם  גבוהה,  לימודים  רמת  היתה  לכולל  מצוין,  לכולל 
שכרו בצידו ביד רחבה. עובדה זו חיזקה בלבי יותר את 
ביטחוני בה', אמנם, עדיין חייתי בדוחק, אבל חשתי את 

יד ה' המלווה אותי בכל אשר אפנה.
המשכתי בתפילות ובקשות לאבי שבשמים בכל דבר 
חודשי  לי.  התרחשו  רבות  נפלאות  ואכן  כגדול,  קטן 
בהוצאות  מלווים  ענק,  בצעדי  התקרבו  וניסן  אדר 
רבות, שלא הצלחתי לחשוב מהיכן אוכל לכסות אותן, 
לא היה לי כל מקור הכנסה נוסף, וחשתי כיצד הלחץ 
כפי  אז,  התפללתי  פלדה,  בצבתות  אותי  לופת  שוב 
שלא התפללתי מעודי, כשאני מייחל, מתחנן, מתייפח 
ויום בהיר אחד, אכן הגיעה  לבוראי ומקווה לרחמיו... 

הישועה... 
היה זה בשבוע האחרון של חודש אדר, אחד האברכים 
יהודי שמכר  וסיפר שיש בעיר פלטבוש  הגיע לכולל, 
דנוור,  בעיר  ילדיו  אצל  לגור  לעבור  ורוצה  ביתו  את 
קודש שהוא  בספרי  המלא  מחסן  עם  דירה  וברשותו 
מעונין להפטר מהם, משום שסיכם עם הקונה לתת לו 
בית נקי ופנוי מכל חפצים. אינני יודע עד היום מדוע 
החלטתי לנסוע ולבדוק את המחסן הזה, מצאתי את 

עצמי מבקש מאותו אברך לרשום לי את הכתובת של 
אותה דירה, לוויתי כמה דולרים, עצרתי מונית ונסעתי 
לשם. כשהגעתי למקום ונקשתי על הדלת, לא האמנתי 
למראה עיני, היה זה מחסן ענק מלא בספרים, ביניהם 
ספרי תורה, ספרי תהילים הכתובים על קלף, ועוד אלפי 
וביקשתי  מוניות  לחברת  התקשרתי  עתיקים,  ספרים 
כל  את  להעמיס  והתחלתי  מוניות,  כמה  לי  שישלחו 
נתן  תכולת המחסן על המוניות שנשלחו, כשסיימתי 
לי בעל הבית סכום כסף, תמורת עזרתי הרבה בפינוי 
המחסן, בכסף זה שלמתי לבעלי המוניות. היתה זו גם 
למוניות  לשלם  במה  לי  היה  לא  כי  נפלאה,  השגחה 

והנה, נשאר לי מעט כסף. 
אשר  ואני,  גרתי,  בו  הבית  בחזית  עצרו  המוניות 
אוביל  להיכן  טרוד,  הנסיעה  זמן  כל  במשך  ישבתי 
את כל התכולה הזו, קמתי לאיטי, ואז-לפתע, נזכרתי 
להשתמש  לי  התיר  שבעליו  פנוי,  מחסן  לי  גם  שיש 
משכנים,  שולחנות  לוויתי  בלבד.  קצרה  לתקופה  בו 
מודעות  תליתי  גביהם.  על  כולו,  המטען  את  ופרקתי 
המבשרות על שלושה ימים שבהם תתקיים מכירה של 
בורו פארק.  והפצתי אותם בכל רחבי  נדירים,  ספרים 
רוב הספרים,  נמכרו  ימי המכירה,  והנה, בתוך שלשת 

ואני שלשלתי לכיסי יותר מעשרת אלפים דולר!
לעצמי:  וחשבתי  עמדתי  המכירה,  את  כשסיימתי 
"רבונו של עולם, אם תפילה יכולה לזכות אותי בעשרת 
אחת  על  ומסתורית,  נפלאה  כה  בצורה  דולר,  אלפי 
ידי  על  יוכל  בחיי,  וקטן  גדול  דבר  שכל  וכמה,  כמה 
תפילותי להיות בר השגה". באותו רגע, חשתי בעוצמה 
התפילה,  ובכח  עולם  בבורא  שלי  ההכרה  את  חזקה, 
כלל  שיש  מוצא  איני  בו  אשר  מסוים,  לשלב  הגעתי 
מקום לדאגה. כל מה שאני זקוק לו, אני מבקש מאבי, 
יושב שחקים, ולנגד עיני מתרחשות ישועות ונפלאות 
)שביל הזהב( הבאות מכוחה של התפילה. 

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים בהפצה. 
יהודה בן מרגו, נסים ואריה דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. ברכה והצלחה מרובה בכל 

מעשי ידיו ליוסי מדר הי"ו,  ושיצליח בכל פועליו ובמיוחד במקהלת 'מלאכי שמיים'.

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, אליהו בן משה, שושנה פורן בת טאוס, יעל 
בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע"ה, רחל בת פנינה פרלה 

ע"ה. יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז"ל בן אשר אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל

הכח של "הכל יכול" הוא בידך!

 פנינים לשבת
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

   סיפור לשבת

שאלה: האם ראוי לשאוף טבק הרחה בבית הכנסת?
תשובה: כתב היעב"ץ בספרו מור וקציעה )ס"ס קג( על דברי הטור 'המתעטש בתפילתו 
סימן יפה לו', שנראה לו שהוא דוקא כשבא ממילא, אבל לגרום עיטוש אסור ק"ו מרקיקה 
הרבה  תכופים  לעיטושים  או  החוטם  לצואת  שגורם  בזה  כ"ש  התפילה,  תוך  שאסורה 
המפסיקים את התפילה. והוסיף, ש"מכאן תוכחה מגולה לשואפי אבק הטבק בנחיריהם 
בבית הכנסת וגם בעומדם בתפילה, כדרך גסי הרוח שבזמננו, ואפילו כבר רגילים בו ואינם 
בתפילה  שעסוקים  זמן  כל  בציבור,  לעשותו  גדול  ראש  קלות  מ"מ  מחמתו,  מתעטשים 
ובברכות, וכ"ש כשעומד בתפילת שמו"ע וכו' ". ע"ש ]ובשאילת יעב"ץ )ח"ב סימן ט'( הביא 
)ומשמע,  הכנסת  לבית  שיכנס  וקודם  התפילה  שלפני  וסיים,  עי"ז[.  שאירע  נורא  מעשה 
שאסור בביה"כ גם שלא בשעת התפילה. כנלע"ד. ומצאתי שכן דייק הפתה"ד( - ראוי והגון לשאוף 

ממנו, כדי להסיר הליחות. ע"כ. 
הי"א(  מתפילה  פ"ד  הרמב"ם,  )על  רוקח  המעשה  שדעת  הביא,  יט(  יא,  )פלאג'י,  החיים  ובכף 
והנזירות שמשון )צב, ט( והמנחת אהרון )טו, ט(, לאסור לשאוף טבק בבית הכנסת בשעת 
התפילה. והוסיף, שכן כתבו הבאר היטב )תקנא, טל( והלקט הקמח )ריש הל' ת"ב(. ]ובשו"ת 

פעולת צדיק )ח"א סימן קעח( הביא את דברי הבאה"ט ואסר עפ"ז לגמרי[.
והנה, כתב רבי יצחק ב"ר שמואל למפרונטי זצ"ל בעל ה'פחד יצחק' )מהעיר פירארה, גאון 
התקט"ז(,  בשנת  נפטר  כרופא,  גם  שימש  מפליאה,  תלמודית  אינציקלופדיה  שחיבר  במינו  מיוחד  עולם 

לכבוד  זה  ושאין  התפילה,  כוונת  ומבטלים  שמיים  יראת  פורקים  הטבק  חלוקת  שע"י 
בית מקדש מעט, ואם היה בכוחו – היה מבטל זאת וקונס ע"ז. ומסיים, שקרוב אני לומר 
ש'ארבע כיתות שאין מקבלים פני שכינה' כולם ישנם בנותני טבק זה לזה: כת חנפים – 
שמחניפים זה לזה כדי לקבל טבק. כת שקרנים – שלפעמים שואל מחברו אם יש לו טבק, 
ומשיבו שאין לו. כת מספרי לשון הרע – שמוציאים דיבה ומגנים הטבק של חבריהם, כדי 

להרבות להם לוקחים.
כתב,  סא.(  דף  התקצ"ג,  )ליוורנו  זצ"ל  עובדיה  יחיאל  מצליח  לרבי   – עובדיה  חזון  ובספר 
שנראה מדברי הפחד יצחק, שגם הוא לא אוסר בהדיא שאיפתו בביה"כ, אלא רק כתב את 
חומרת הדבר, כי כן נהגו כמה מגדולי ישראל, וחששותיו הם רחוקות, ואפשר שכתב כן 

לשעה משום שקינא על מעשה שהיה.
52 שנה  )צב, ב – לגאון רבי חיים בנימין פונטרימולי זצ"ל מאיזמיר, כיהן  וכתב ע"ז הפתח הדביר 
כדיין בבית דינו של הגר"ח פלאג'י זצ"ל(, שגם אם מדברי הפחד יצחק לא מוכח שאסור, מ"מ גם 

החזו"ע יודה שבשעת התפילה הדבר ברור לאסור, וכדכתב המור וקציעה, וחס להו לגדולי 
ישראל להתיר לעצמם לשאוף הטבק אלא לאחר חזרת הש"ץ או קודם התחלת התפילה. 
שאמר  ברוך  התחלת  קודם  רק  בזה  להקל  לנו  די  מצב,  בכל  בביה"כ  אסר  המו"ק  ואם 
ייחשב מהכיתות  יבואו לידי קלות ראש, ואז לא  או אחר שמו"ע ובהצנע ושתיקה שלא 
הנזכרות, שהרי בגוף הדבר אין איסור. וסיים, ופוק חזי מאי עמא דבר. וכן הסכים הכה"ח 

)סופר, צב, יג(.

וכתב עוד הפתה"ד לדייק כן מהחיי אדם )כלל כא, ה(, ע"ש )ויל"ע טובא בראיה זו, ואכמ"ל(. 
וכן גם יש להוכיח מהחסד לאלפים )סג, ה( ]הובאו דבריו בבן איש חי )שנה א', וארא, יג([ ע"ש 

ודו"ק. 
ולאחר כמה שנים, בהשמטות לח"ג הוסיף עוד הפתה"ד, ש"עינינו הרואות שפשט ההיתר 
)אלא(  )אצל( תופסי התורה, ואולי שכל שאין ההזמנה  כל הימים בהזמנה זה לזה ואפילו 

ליושב אצלו ימין ושמאל דוקא, לאו פרהסיא היא".
ובזכרונות אליהו )מע' ב' אות ה' עמוד ו'( כתב, 'שעתה נתפשט המנהג לשאוף הטבק ולהזמין 
את חברו הסמוך למקומו, ואם אינו מזמינו יבוא לידי איבה, כי לא יעלה על הדעת שיש 
בזה חשש איסור, שהרי הת"ח ורוב הציבור מזמינים זה לזה. ומ"מ, אני נוהג שלא לשאוף 
הטבק מתחילת יוצר עד אחר נפילת אפיים, ואם יזמין לי אז אדם את הטבק אני לוקח 

ממנו, ואיני שואף ממנו'. ע"כ. 
)פלאג'י, שם( כתב, "שלעצמו ישאף כי אי אפשר לו לסבול, אך לא בחזרת  והכף החיים 
העמידה ואין צריך לומר בלחש, כי הוא עוון גדול. ובעת שישאף, אם היושב סמוך לו ראהו 
דפתח התיבה ופשט את ידו ליקח, אזי לזה בלבד יתן לו כלאחר יד, ויחשוב כאילו היה לפני 
השלטון עם חברו, לא היה נותן לו. ומכל מקום אם אינו בשעת התפילה דהוא בעת הכרזת 
המצוות, או שכבר גמרו התפילה ושמחים בצאתם, אזי יש להקל, ולפעמים מרבים שלום 
על ידי זה, וגדול השלום. ובספר 'אורות אילים' )לרבי אליעזר פאפו זצ"ל, בעל ה'פלא יועץ' ועוד, 
עמ"ס עבודה זרה, דף ד.( כתב, שהוא גמילות חסד גדול הנותן לחברו שישתה טבק כשהוא 

רגיל בכך. ע"ש. וגם קודם התפילה יוכל ליתן, וכמו שהוא נותן פרוטה לעני בתפילה, כך 
אם נותן לעשיר שהורגל לשתות טבק, ואין לו בעת ההיא )מעות(, לצדקה תיחשב, ויתפלל 

בטוב בהרחבת הלב ובמאירת עיניים – בסיבתו, ובפרט היכא דהאבק חשוב מאד". עכ"ל.
והרב בעל 'טהרת המים' בשיורי טהרה )מע' ת אות כט( הביא את דברי הכה"ח פלאג'י, וכתב 
שבמחכ"ת אינו, ולענ"ד יש להתיר זאת אפי' בתפילת החזרה, כי אין השאיפה נחשבת אלא 
כרמז בידו בעלמא, ודי לנו לאסור בפרשה ראשונה של שמע, אבל אין להחמיר בברכות 
דזמרה.  בפסוקי  בזה  להחמיר  מקום  שאין  וכ"ש  בהם,  הותר  מלאכה  עסק  שאפי'  ק"ש, 
ולאחר סיום שמו"ע אין שום צד להחמיר, אפי' לתת הטבק לחברו ולקבל ממנו, ובפרט 
שמרבים בזה אהבה ואחוה שלום ורעות. ע"כ. ולכאורה משמע, שכל מה שהתיר בברכות 
ק"ש ובחזרה - זה לאדם עצמו ובהצנע. ודו"ק. וכן הבין בדעתו גם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל 

)חזו"ע אבלות, ח"א עמ' תלו(. וע"ע בשו"ת שבט הקהתי )ח"ד סי' מג(, ובפסקי תשובות )צו, ב(.

ובביאור הלכה )ס"ס סג( כתב, שנראה לו שיש להקל לשאוף טבק בפרשה שניה של ק"ש 
למי שרגיל הרבה וא"א לו לכוין מחמת זה. ע"כ. )ובלי קיום תנאי זה, ודאי שאין מקום להקל בזה(.
שאסרו  יש  הכנסת.  בבית  הרחה  טבק  בשאיפת  הפוסקים  נחלקו  האמור:  מן  העולה 
בכל ענין ואפי' שלא בשעת התפילה, יש שאסרו רק בשעת התפילה, יש שאסרו מברוך 
שאמר ועד לאחר החזרה ]ובשאר מותר בצינעא[, ויש שהתיר אפי' בברכות ק"ש ובחזרה 

]ובצינעא[, פרט לב' פרשיות הראשונות שבק"ש. והמחמיר בכל ענין תבוא עליו הברכה.
ומ"מ, לפני התפילה ומחוץ לביה"כ, לכל הדעות ראוי והגון לשאוף הטבק.


