
 

 בעמ'  -אספקלריא 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 אספקלריא לפרשת ויגש תשע"ז

 בפאתי הבית )מוישה גוטמן(

 חינוך

 חידה

 סיפור

 
 

 
@ 

 ניתן להגיש תגובות לכל המאמרים, בכתובת המערכת:

9696@okmail.co.il 

 המערכת אינה אחראית לתוכן המאמרים וסגנונם

mailto:9696@okmail.co.il
mailto:9696@okmail.co.il


 

 געמ'  -אספקלריא 

 

 תוכן העניינים:

 ו ................................... ז"תשע ויגש לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ח .................................................................................. מתווך בלי - ישירה שיחה

 יא ...................................... עירובין ס"עמ סוגיות עיון ס"מח. ר נתן הרב/  הבינני

 יא ................................................. מרפא כמיםח ולשון – חרב כמדקרות בוטה יש

 יג ............................................................................ נקי יהודה הרב/  הרגשים

 יג ....................................................................... התבטלות מתוך לתפילה הגישה

, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 טז ...................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר' ס"מח

 טז ...................................................................... בטבת עשרה תענית ותוקף סיבת

, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 יט ..................................................................................... ועוד מלכים שלחן

 יט ................................................................................... מהגהינם יעקב של פחדו

 כב ..................................................... העריס מאיר ישראל הרב/  ורהת של ימה

 כב ............................. שמע בקריאת' ה לייחוד מביאה הפרטית בהשגחה ההכרה

 כד .......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 כד .......................................................... בטבת עשרה צום בענין והליכות הלכות

 לג ....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 לג ................................................................. עשרה שמונה לפני הפסיעות שלשת

 לו.. כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 לו ............................................... מנוקרים פירות ואכילת, מגולים ויין מים שתיית

 לז ........................................................ 'זכר שלום'ל מאוחר הבאים לצורך לברור

 לח .................................................... ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 לח ............................................................................................ לאחיו יוסף מעשי

 נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מ ...... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות וראש

 מ ............................................................................................. הבריות כבוד גדול

' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 מג ..................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים ח"כ

 מג ................................... שמע קריאת לקרוא שיזדרזו כדי השעון להזיז מותר אם



 

 דעמ'  -אספקלריא 

 

 מה ................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 מה .................... ?הכרח או בחירה מתוך היתה ממצרים יוסף של יציאתו אי האם

 מח ............................................... (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  ן"בג מתהלך

 מח ............................................. שנה ושלשים מאות ארבע – מצרים גלות חשבון

 נא ................................................................. דסתרי תרתי – ממונות בדיני לי קים

המשפט עיון לממונות הוראה ובית כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 נג ............................................................................................................... 

 נג .......................................................................... הזה בזמן מזונות תשלומי חיוב

 נו ......... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  יתאאורי פתגמי

 נו ......................................................................... ?ברכו מה – לפרעה יעקב ברכת

 ס.............................................................. מייזליש אריאל הרב/  ובעותי צלותי

 ס ..................................................................................התפילה מקבלת המונעים

 סג . (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר, א"שליט רייזמאן צבי' ר ג"הרה/  כצבי רץ

 סג ........................................................... והרע הטוב – והחושך האור: טבת חודש

 עא ..................... 'סגולה עם' ס"מח, סילבר משה עקיבא' ר/  בפרשה הלכתי ת"שו

 עא ........... לאזנו להשמיע בלא ומטר טל ותן פעמים תשעים אמירת מועילה האם

 

 עג ..................................... (גוטמן מוישה) הבית בפאתי

 עג .............................. גוטמן שהמוי/  ישראל הבית רבינו במשנת – הבית בפאתי

 עג .............................................................................................. ַבְלַתי־ְמבּוָטל ּכֹוח  

 

 צ ...................................................................... חינוך

 צ.... חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 צ ...................................................................................... הנער את ערב עבדך כי

והרצאות קבוצות הנחיית, הוהכשר חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 צג .............................................................................................................. 

 צג ............................................................................................... ופרסים מבצעים



 

 העמ'  -אספקלריא 

 

 צז ...................................................................... חידה

 צז ......................................................... ברחבוים משה הרב/  יאאספקלר חידת

 צז ................................................................. 'כאחד הבאים כתובים שני: 'החידה

 

 קד .................................................................... סיפור

 קד ..................................................................... קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 ישראל זמירות נעים של היוקדת חייו משירת ענוגים צלילים – שבלב הכינור

 קד ..................................................................... הלוי יהודה רבי האלוקי המשורר

 קי............................................................................. קופלמן זאב הרב/  סיפור

 קי ..................................................................................................... "יונים עיניך"



 

 ועמ'  -אספקלריא 

 

 

 תשע"ז ויגשפרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

  'דוד מלך ישראל חי וקיים' ''אשרי האיש' בגימ

בגיליון הקודם הבאנו את המקורות והטעמים לענין מה שצריך אדם לרמוז שמו 

דוד  " כי אףבני שלשיםו" "חזה ציוןבראש ספרו, והבאנו בשם הספרים הקדושים "

"אשרי האיש" ם הפותחות את ספר התהלים , שהמליבראש ספרורמז שמו המלך 

 !"דוד מלך ישראל חי וקיים" בגימטריא עולים

 חשובה: בתוספת הטעמה 1את גימטריא זו הביאו דורשי רשומות

 ָאגּוָרהמפסוק " , לדרוש2במזמור זה ר טוב'שוחתהלים 'מדרש כתוב במדרש 

מותו מדבריו שבספר  שביקש דוד המלך שעל ידי שיזכירו לאחר 3"עֹוָלַמים ְבָאָהְלךָ 

התהלים אז יהיו שפתותיו דובבות "וכאילו חי וקיים אני בשני עולמים", בעולם 

את זה עצמו רמז בראש ספרו, שעל עד כאן. ויש לבאר שאולי הזה ובעולם הבא. 

בשני עולמים,  חי וקייםידי ספר זה יהיה "דוד מלך ישראל חי וקיים", שכאילו הוא 

 עד כאן דברי דורשי הרשומות. בעולם הזה ובעולם הבא.

 אושר וקיום –אשרי האיש 

את זה עצמו רמז בתחילת ספרו וכאשר נעמיק עוד בדבר, יש להוסיף עוד, ש

בשני העולמות,  אושר וקיום, שעל ידי ספר זה יהיה לו דיקא "אשרי האיש"במלים 

פירש "אשרי" לשון  'אבן יחיאהן מפרש התהלים '   !בעולם הזה ובעולם הבא

קיום בעולם הזה על  'אשרי האיש'פירש  4בפירושי סידור התפילה לרוקח, ויום""ק

                                                
 רשומות. דורשי בשם כרותה' בספרו 'ברית וביפו אביב בתל צ"הרצברג מו י"כך הביא הגרי 1
 ועוד.( א,יג) א"ה ב"פ ברכות ירושלמי(; ב,ז) ה"ה ב"פ שקלים ירושלמי; ב,לא בכורות; ב,צו ביבמות וכן 2
 תהלים סא, ה. 3
 .מגרמייזא, חלק א, לדוד בשנותו, עמ' צא בי אלעזרר 4
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, שבח הקיוםמדבר על  'אשריש' הוסיף וביאר 5ובספר 'זאב יטרף' !ובעולם הבא

שביקש דוד שיכתבו דבריו לדורות, שהרי בתיבות "אשרי האיש" עצמן מרומז על 

 ." ו"בעולם הבא", כלומר: "בעולם הזה6כמבואר בהערה ים "אשרי"יפעמ

 קיומו של דוד המלך בשני העולמות!

גימטריא ב ולא זו בלבד אלא שיש להטעים עוד, שלכן "דוד מלך ישראל חי וקיים"

אשרי האיש ' :אין זה "עם הכוללים" אלא שרמזיש לבאר שש ב'" –"אשרי האיש 

וא עולמים, שעל ידו יהיה כאילו ה שני, שספר זה הוא הוא קיומו ב'עולמות שניב

 חי וקיים בעולם הזה ובעולם הבא.

ולכן "אשרי האיש" עולה גם כן בגימטריא "דברי תורה", וכן "דוד מלך ישראל חי 

וקיים" )אשרי האיש ב'( עולה בגימטריא "בדברי תורה", שאין קיומו של אדם בשני 

 העולמים אלא על ידי התורה שהיא חייו ואורך ימיו של אדם.

 ותיו של דוד המלך!שנים משנ –פסוקי התהלים 

המלים "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת מובא בשם "ספר הטעמים" שהנה ו

ומעתה  .(70) ושנותיו של דוד( 2527)תהלים הכמנין פסוקי  )עה"כ( רשעים" עולים

יבואר כך: אמר דוד, פסוקי התהלים הללו הם הם "אישורי", כלומר קיומי ואורך 

הזה, שעל ידי שיעסקו בהם לאחר מותי  לשבעים שנותי שבעולם ומצטרפיםימי, 

הלים!! ראו מה נשגבה מעלתם של מזמורי התכאילו חי וקיים אני בשני עולמים

                                                
 .ר"ז הוברמן, חלק א, על המזמור; חלק ב, עמ' מז 5
 מרומז "פעמיים אשרי": בשלושה אופנים 6

כמו שכתב פירוש רמ"י דמירקאדו )נדפס גם בסידור השל"ה "שער השמים"( בשם רבו ר"ש מורטירה שהסיבה  א.

  .שהמלה "אשרי" כתובה תמיד בלשון רבים הינה לרמוז על שני סוגי אושר, בעולם הזה ובעולם הבא

זו נרמזה מלת אשרי פעמיים בפסוק זה, הראשונה: מלת אשרי  ב"ארץ החיים" )רא"ח כהן( כתב שמסיבהב. 

לרמוז "פעמיים אשרי", "אשריו בעולם הזה  ," הוא סופי תיבות "אשרי"אל' ראש' שהאי' יהמפורשת, והשניה: "אשר'

 ואשריו לעולם הבא".

תיבות דוקא, לרמוז שלכן באה הפעם הראשונה בכתיבה רגילה והשניה ב"סופי" על דברי 'ארץ החיים', ויש להוסיף 

  ..שה"אשרי" הראשון הוא בזה העולם שלנגד עינינו, והשני הוא בסוף, באחרית ימיו.

ומדרשים( בנוגע למזמור זה שאחד הוא עם מזמור ב, שמסתיים באשרי "כל פרשה  .שאמרו חז"ל )ברכות יג. 

וסיים באשרי", כלומר: "אשריי שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי", ונראה לבאר: ש"פתח 

בעולם הזה" )"פתח"( ו"אשריי בעולם הבא" )"סיים"(, או: "אשריי בעולם של מעלה" )"פתח"( ו"אשריי בעולם של 

מטה" )"סיים"(, שבפרשיות החביבות עליו רמז דוד לתוספת חיבה שפרשיות אלו הן הן קיומו בשני העולמים, ולכן 

גאנון, דרוש לשבת כלה( שכך גם משמעות המזמור עצמו בשני -ע רב )ר"מ אבןרמז כך בראש ספרו דוקא ראה זר

  ה"אשרי", "חמדת ימים" )מחו"ר תימן, פרשת ויחי, עמוד קפ(.
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במשנת האור החיים / הרב יעקב שלמה 

 שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י'

 בלי מתווך -שיחה ישירה 

ַני ְיַדֶבר ָנא ַעְבדְ  אֶמר ַבי ֲאדֹּ ַני ְוַאל ַיַחר ַאְפָך ַוַיַגׁש ֵאָליו ְיהוָדה ַויֹּ ָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּ

ה )מד, יח(. וברש"י יכנסו דברי באזניך. ָך ְכַפְרעֹּ  ְבַעְבֶדָך ַכי ָכמוֹּ

באור החיים הק' ביאר דדברי רש"י איירי בדרך הדרש, אולם פשוטו של מקרא 

כי אומר, דדרך הוא, אם בא איש לדבר עם המלך, לא יעמוד אצל המלך והשרים, 

אם חוץ לעיגול יעמוד, ושם ידבר עמו, וכמו כן היה יהודה מדבר עמו עד עכשיו, 

ואח"כ נכנס לפנים מן מחיצה ועמד בין המלך להשרים בכדי שלא ישמעו דבריו 

 אלא המלך לבדו יעו"ש.

ומקשים העולם על דבריו )ראה ליקוטי חיים, ברכ"ש ועוד( והא מצינו )לעיל מב, 

חים מתוודים את חטאתם לפני יוסף, ולא נשמרו ממנו כג( דבשעה שהיו הא-כא

שלא היו יודעים אם שומע יוסף לשונם, כי תמיד היה המליץ ביניהם, וא"כ האיך 

אפילו  –נוכל לומר שהיה חפץ יהודה לדבר עם המלך לבדו, שלא ישמע שום אדם 

המליץ, כפשטות הכתוב "דבר נא באזני אדוני" הרי לא הבין כלל לשון הקודש 

 שיטתם.ל

קושיא אלימתא זו, דשו בה רבים, במסגרת קצרה זו ננסה לתמצת ג' עיקרי 

תירוצים שנאמרו בזה, ולהביאם בפני המעיין בצורה ברורה ומסודרת כשולחן 

 ערוך.

 דיבר עמו מצרית –תירוץ א' 

יש שרצו לתרץ שעד עכשיו דיבר עמו יהודה בלשון הקודש ולכך הוצרך למליץ, 

 בלשון מצרי. –ו התחיל לדבר עמו בשפתו ועכשיו כשניגש אלי
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אך הקושיא נשאלת מאליה, מדוע עד עכשיו לא דיבר עמו בלשון מצרי, ומדוע 

 הוצרכו לדבר דרך מליץ ומתרגם, ולא בצורה ישירה אל המלך.

הסבר מעניין, מבאר הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון ר"י טשעבין זצ"ל, שלעולם 

ת בלשון מצרי, ובפרט שהיו כבר בפעם השניה היו יכולים השבטים לדבר קצ

במצרים ודאי היתה תפיסתם מהירה להתרגל ללשונם ושפתם, אבל מפני כבוד 

 המלכות שצריכים לדבר אליו בצחות הלשון כראוי למלכות השתמשו במליץ.

אבל בראותם איך הסתבכו הדברים חשבו אולי זה באשמת המליץ, שמשנה 

ן שמשתמע לתרי אפי, לכך ביקש יהודה "ידבר נא מדבריהם ומטעים דבריהם בלשו

עבדיך דבר באזני אדוני" בלי מליץ, "ואל ייחר אפך בעבדיך" שאני בא לדבר אליך 

בסגנון שאינו מכובד וראוי לדבר בפני מלך, "כי כמוך כפרעה" אני מחשיב אותך 

כפרעה רק הכרח מאלצני לדבר בלי מליץ, ולהזכיר שוב את כל ההשתלשלות 

 נים, אע"פ שאיננו מחדש דבר, כי שמא המליץ שינה.העניי

באופן אחר, מבאר הגאון רבי מנשה קליין גאב"ד אונגוואר זצ"ל בספרו שנו 

חכמים, עפ"י יסוד ביהדות שיהודי צריך לדבר אך ורק בשפת אבותיו, וכמאמרם 

 ז"ל שבזכות ג' דברים נגאלו אבותינו ואחד מהם שלא שינו את לשונם.

הודה ודאי ידע לדבר בלשון מצרי, שהרי הוא היה ראש סנהדרין וא"כ אע"פ שי

שדנו את יוסף דיני נפשות כשמכרוהו, ואמר מה בצע כי נהרוג את אחינו, וקי"ל 

)מכות ו:( שבי"ד שדן דיני נפשות צריך לדעת שבעים לשון, ועכ"פ ראש הבי"ד 

 צריך לדעת.

הקודש, וכשלא היה אלא שעד עכשיו לא רצה להשתמש בלשון עכו"ם רק בלשון 

התחיל לדבר אליו בלשון  -לו ברירה ורצה לדבר באזניו ממש, ההכרח לא יגונה 

 מצרי ודו"ק.  
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 מלך יודע ע' לשון –תירוץ ב' 

בתחילה היה יהודה סובר שיוסף אינו ממש כפרעה ואין צריך לדעת ע' לשונות, 

ל מד, יז( "חלילה ולכך דיבר עמו על ידי מליץ, אבל עכשיו ששמע שאמר יוסף )לעי

יבין,  -שמורה שהוא מלך, שבודאי באיזה לשון שידבר עמו  -לי וכו' יהיה לי עבד" 

 שהרי צריך לידע כל ע' לשון.

מיד "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני" עכשיו ידבר עבדך "באזני אדוני" ולא 

ש באזני המליץ, וידעתי שאל יחר אפך שמענה רך משיב חימה, והטעם שאני מבק

 –עכשיו ולא מקודם מפני "כי כמוך כפרעה" שעכשיו אמרת שאתה כמו פרעה 

 שהוא מלך ויודע שבעים לשון )כן תירץ באמרי בנימין(.

 שפת הלב –תירוץ ג' 

וע"ד הדרוש תירץ הגרי"ז הלוי מבריסק עפ"י מעשה שאירע עם מרן החפץ חיים  

בקשה שיצאה מלב אשר התייצב לפני ראש ממשלת פולין, ובפיו בקשה נרגשת, 

חם וטהור, לביטול גזירות משרד החינוך הפולני, אשר ערערו את עשיותיהם של 

 היכלי התורה בפולין.

עמד החפץ חיים והרצה את דבריו באידיש יהודית, וראש הממשלה הגוי עומד 

ומאזין. באמצע דבריו פרץ הח"ח בבכי. אחד ממלוויו של הח"ח, אשר היה אמור 

ד לתרגם את הדברים לפני ראש הממשלה, אך הראש לשמש כמתורגמן, עמ

 ממשלה סירב ונימוקו בפיו:

השתכנעתי, שכן היו אלו דברים היוצאים  –"אין צורך, גם אם לא הבנתי מילה 

 מן הלב"...

שפת הלב היא שפה המובנת לכל, שפה שאינה צריכה למליץ ולמתורגמן, בשפה 

 זו חשב יהודה לשכנע את יוסף...  

  gmail.comLmo@448לתגובות:  . א טבא'בברכת 'שבת

mailto:moL448@gmail.com
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הבינני / הרב נתן ר. מח"ס עיון סוגיות עמ"ס 

 עירובין

 מרפא חכמיםולשון  –יש בוטה כמדקרות חרב 

ניצב לו בחור נבוך מכף רגל ועד שערות ראש. מיום הכיפורים קיבל על עצמו 

הגאווה, סידר לוח לימוד יומי  –ממידה רעה וקלוקלת לעבוד לטהר ולזכך עצמו 

מאד מאד הוי  –בספרי מוסר שדבריהם חודרים כליות ולב, בסור מרע ועשה טוב 

שפל רוח, אך דא עקא כי למעשה עבר כבר חג החנוכה ואין הוא רואה בקו האופק 

 איזושהי תזוזה בעניין. יודע הוא לצטט על פה משפטים חריפים ופסוקי פסוקים

למכביר, אך בפועל נפלטים מפיו מילות גנאי וזלזול כלפי חבריו בכל עת מצוא. מה 

 אתי?! תוהה הוא לעצמו. 

* 

יהודה ניצב כביכול חסר אונים מול יוסף השליט של כל ארץ מצרים וטוען בכל 

 תוקף שבנימין חוזר ליעקב אבינו הגם שיזדקק לשבת במאסר במקומו. 

 –ה אתה יודוך אחיך.. ישתחוו לך בני אביך'. ומלך ליהודה ניתנה המלכות, 'יהוד

לבו לב כל העם! טבע הנדרש ממלך, שתהא לו היכרות ממשית בכל רבדי 

האוכלוסיה של נתיניו תחתיו. לבו אמור להכיל ולהבין כל אופי וטבע של כל בני 

אנוש לסוגיהם ולרגשותיהם, לחוש כל כאב של אי מי מבני העם, לרדת לעומק 

 של כל אחד ואחד ולמניעי מעשיו.  נבכי הנפש

הטבע האנושי הינו שכושר השיפוט מתחיל ונגמר בתחושותיו ורגשותיו האישיות 

של האדם, ונתון זה תלוי במצב רוחו וכפי שלוות הנפש ששרוי בה באותו זמן 

ובהתמודדויות וניסיונות העבר שלו. מלך אינו כזה! מלך זקוק להזדהות ולחיבור 

 סוג, נפש עשירה המסוגלת להכיל כל אופיי בני האדם לסוגיהם.  נפשי עמוק עם כל
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'כי איך אעלה  בגללמשכך, לא בא יהודה לדרוש מיוסף את שחרורו של בנימין 

אל אבי', אלא מתוך ההכרה העמוקה שבוודאי אף יוסף מכיר בכך שלא גנב בנימין 

הינך אמור את הגביע! אומר יהודה ליוסף: הרי אתה מלך, אף לבך לב כל העם, 

להשכיל ולהבין שאין שום סיכוי שבנימין במצבו העדין ורגיש יהין לגנוב משליט 

 ומלך הארץ!

* 

דרך עבודת המידות, לרדת ללב ולעומק הכאב שחווה החבר בעת שנוהג בו שלא 

כשורה. לנסות לחוות בליבו מה... מה חש ומרגיש הידיד כשנפלטים מילים חדות 

להזכר ולעורר במחשבותיו ורגשותיו את אותן פעמים  ודוקרות כחרבות בלב. עליו

לקרבן ציבור, כשפלוני או אלמוני ירדו לחייו ופגעו בו  הואוהזדמנויות שבהן הפך 

בחרצובות לשונם. אם אכן לא יטאטא את מחשבות אלו, שאינן נעימות כלל 

ועיקר, ויתבונן ויהפוך בהם. ממילא יפתח לבו כאולם וכל אותם מאמרי חז"ל 

  אירים כזרקור אור נפלא יעוררו בלבו פנימה.המ
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

 הגישה לתפילה מתוך התבטלות

אֶמר הְיהודָ  יוֵאלָ  ׁשַוַיגַ  ַני יבַ  ַויֹּ נַ  יְבָאְזנֵ  ָדָבר ַעְבְדךָ  אְיַדֶבר־נָ  ֲאדֹּ  ַאְפךָ  ַחרְוַאל־יַ  יֲאדֹּ

ךָ ָכמ יכַ  ךָ ְבַעְבדֶ  ה וֹּ  רבנן אמרי הגשה לתפילה. ,תאבמדרש אי .ְכַפְרעֹּ

בפתח תפילת שמו"ע אומרים 'ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך', יהודי נצב 

לעמוד ולהתפלל לפני ה' ולשפוך שיחו, ומרגיש הוא בנפשו כי לא רק שאין הוא 

ראוי וכדאי לפתוח את פיו, אלא אף לא מצליח בכוחותיו להתחיל להתפלל. וע"כ 

שיפתח את פיו בכדי שיוכל להביע ולהשיח את  ראשית כל מבקש הוא מאת ה'

לבבו. וזוהי התפילה והבקשה מעם ה' שיפתח את שפתיו בשביל להלל ולשבח את 

שם ה' בתהילותיו ונפלאותיו, שהם מהיסודות העיקריים שהקב"ה יצר וברא את 

 עמו ישראל, כנאמר בישעיה )מג, כא( "עם זו יצרת לי תהילתי יספרו".

י הגישה להכנס לעולמה של התפילה, מתוך הכנעה זה הוא השער וזוה

והתבטלות מחולטת באמת ובתמים, ביודעו כי מי הוא ומה הוא שיכול לעמוד 

ניצב לפני בורא העולם ולהתפלל לפניו. ומרגיש הוא בנפשו כי מעשיו והתנהגותו 

הרחוקים מלהיות מקרבים אותו לפני ה' הם אלו אשר מעמידים בינו לאביו 

 ל ומחיצה המפרדת, והאיך יזכה עתה לשעת דבקות וקרבת אלוקים.שבשמים כות

אלא ביודעו כי רק התפילה היא זו שבכוחה להחזיר איש יהודי למוטב, אזי שם 

מבטחו בשעה נעלית זו, שתרומם אותו מעלה לרומו של עולם. וכל עמידתו לפני 

לו כולו ה' היא מתוך שברון לבו ושפלות מצבו, ומבקש מעם ה' שיכניסהו להיכ

אומר כבוד, למען יוכל לטעום ולו במעט הרגשה של קרוב לאלוקים חיים. ולקבל 

השגה מה הוא ה'עלמא טבא עילאה דכיסופא', שהצדיקים כל ימי חייהם שואפים 

 לחיות בצילה.

וכן נפתחת התפילה מיד עם בואו לבית הכנסת, שבו השכינה שורה כשמתכנסים 

ֲחֶוה ֶאל הֵ ו  בתוכו ציבור של עשרה יהודים. " ְסְדָך ָאֹבא ֵביֶתָך ֶאְשת  ל ֲאַני ְבֹרב ח  יכ 
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", החסד הגדול ביותר שמעניק ה' לכל יהודי באיזה מצב שיהיה, ָקְדְשָך ְבַיְרָאֶתךָ 

בתי כנסיות ובתי מדרשות ולהשתחוות לפניו ית'.  -הוא זה שיכול להכנס לבית ה' 

ְבַתי ְמעֹון ֵביֶתָך ּוְמקֹום  'ה" ן ְּכבֹוֶדךָ ָאה  ", ומשום כך רוחש הוא אהבה מיוחדת ַמְשּכ 

לבית ה', שבזכותו עומד הוא על רגליו להעמיק את הקשר הפנימי בינו לאביו 

ְסֶדָך ֲעֵנַני ֶבֱאֶמת ַיְשֶעךָ קַ ֵעת ָרצֹון ֱאלֹ  'ו ֲאַני ְתַפיָלַתי ְלָך ה"... שבשמים. ", ים ְבָרב ח 

ה', לחיות חיים של 'למענך אלוקים חיים', לך  -שהרי כל תפילתי לפניך היא 

 לראות ולחיות בכל פסיעה את היטב בעיני ה' ומה ה"א שואל מעימך.

וכן ביאר מרן אדמו"ר מסלונים שליט"א )דרכי נעם בעבודת ה'( על הפסוקים 

ְסְדָך ֱאֹלַהים. ּוְבֵני ָאָדם ְבֵצל ְּכָנֶפיָך שאומרים בעת עטיפת הטלית, " ה ָיָקר ח  מ 

", כי זהו החסד הגדול והיקר ביותר שה' עושה עם איש יהודי שע"י התפילה ֱחָסיּוןיֶ 

מכניסו לחסות בצל כנפיו. וכדברי ר"ח ויטאל זי"ע הידועים כי בדורות האחרונים 

נתגשמו האווירים ואין עצה להנצל מהיצה"ר כי אם ע"י תפילה בכוונה. והיינו 

נתגשמו האווירים, מחמת היותה שהתפילה בכוחה להיות תשובת המשקל ע"כ ש

 'בצל כנפיך יחסיון', שמגנה וחוסה על הבא בשעריה. -

וע"כ כשיהודי ניגש לתפילה עם כל ישותו ואנוכיותו, הרי אף אם שואף ומצפה 

לחוות רגע מרומם, סותם הוא בפניו את שערי הלב, ורחוק מלהתפלל בהמיית 

מתבונן בעצמו על שפל הלב ובהשתפכות הנפש. מאשר אם נצב לפני הקב"ה ו

מצבו ועל החסד הגדול שה' עושה עמו בכך שמוכן הוא לשמוע את שיח לבבו, 

שזה המפתח הראשוני לדרוך על מפתן עולמה של תפילה, ולהשקיע כוחות נפש 

 לעבד את לבבו ככל עבודת השדה.

הנה חז"ל סמכו דברי הכתוב "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וגו'", דהכוונה 

גש לתפילה. והיינו שניגש לתפילה ואמר: "ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, שני

ואל יחר אפך בעבדך", שבעת שניגש להתפלל מבקש הוא ראשית כל רשות 

להתפלל מחמת הרגשת שפלותו כעבדא קמי מריה, ואל יהי חרון אף בדיבוריי 
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', החסד מצד ללמחו הכח בידך וישלפניך. "כי כמוך כפרעה", פירש בזה המלבי"ם: '

 וע"כ ברוח חסדך תפתח את שפתי ברחמיך להללך ולשבחך ולפארך.

אך עדיין חלילה שהשברון לב יביאו ליאוש מהקשר והשייכות לעולמם הגבוה 

של בני העליה, אלא אדרבא להיפך יכול הוא להשתלב מתוך ההתבטלות להיכל 

 השפע אשר בו קרבת אלוקים יחפצון.
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שמואל ברוך גנוט,  ויאמר שמואל / הרה"ג ר'

אלעד, מח"ס  -מראשי ישיבת אור התורה 

 'ויאמר שמואל' ושא"ס

 סיבת ותוקף תענית עשרה בטבת

ידועים דברי האבודרהם )בהלכות תענית( שכתב שבשונה מכל הצומות, אם היה 

חל עשרה בטבת בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו 

הזה" כמו ביום הכיפורים, ואולם בסידור לוח השנה  )יחזקאל כד, ב( "בעצם היום

קבעו קובעי הלוח  שעשרה בטבת לא יחול לעולם בשבת. והבית יוסף )תקנ, ג( 

כתב על דבריו: "ולא ידעתי מנין לו זה", וכבר העיר השדי חמד שרש"י במגילה ה' 

מאחרין ליום מחר, וכן תשעה באב שחל  -אם חל להיות בשבת  א' כתב כך: "

", עכ"ל. הרי שכתב יות בשבת, והוא הדין לשבעה עשר בתמוז, ולעשרה בטבתלה

בפירוש שאם חל י' בטבת בשבת, צמים ביום ראשון. ועיין בשו"ת שואל ומשיב 

מהדו"ק ח"ג סי' קע"ט מה שתירץ בזה. וראה מנ"ח )מצוה שא( שמבואר מדבריו 

 שלא כהאבודרהם.

יום הזה" הנאמר ביוהכ"פ ישנם שהקשו ע"ד האבודרהם, שבעוד ש"בעצם ה

נכתב זה בלשון ציווי, ומכך שהוסיף "בעצם" כוונת התורה לכוונה מיוחדת, לתקפו 

של היום שאינו נדחה ואפילו מפני השבת. אך ביחזקאל מובא לשון "בעצם היום 

הזה" רק לענין סיפור המאורע, שהמצור על ירושלים החל בעצם היום הזה של 

"כ שנח בא אל התיבה "בעצם היום הזה", או: "בעצם עשרה בטבת, וכפי שמצינו ג

היום הזה נמול אברהם", או "בעצם היום הזה יצאו צבאות ה' מארץ מצרים", וכן 

ביהושע: "ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלי בעצם היום הזה", ועוד 

כהנה. וכן הוא לכאורה גם לגבי צום העשירי, שהנביא מתאר בשם הקב"ה על 

ת המצור על ירושלים, שאירע "בעצם היום הזה", וצ"ע. וכ"ק האדמו"ר תחיל

מערלוי זצ"ל תירץ דשאני הכא, שהפסוק ביחזקאל כופל פעמיים את המילים 

 "בעצם היום הזה", בכדי ללמד שתענית זו חמורה מיתר הצומות, ודפח"ח.
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נראה שאכן שונה צום י' בטבת משאר הצומות, באשר אכן בעשרה בטבת נחתם 

דינם על חורבן ביהמ"ק, ויום זה היה יום הפורענות וההכרעה הגורלית על 

החורבן, ואילו לאחר מכן רק התבצעה הגזירה בפועל, מן השפה ולחוץ, שריפת 

 העצים והאבנים. 

 החל מי' בטבת נסתם הגולל על ירושלים

דברים אלו ניתן להוכיח מדברי הנביא יחזקאל, אשר דבריו בשם הית"ש הם 

ר מאורע ולצום עשרה בטבת, וז"ל )יחזקאל פכ"ד(: "מקור ל ְיַהי ְדב  ָשָנה  ה'ו  י ב  ֵאל 

ֹחֶדש ֵלאֹמר ֹחֶדש ָהֲעַשיַרי ֶבָעשֹור ל  ְתַשיַעית ב  יֹום ֶאת עֶ  וכו', ה  ֶצם ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵשם ה 

יֹום  ַם ְבֶעֶצם ה  ְך ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאל ְירּוָשל  ֶזה ָסמ  יֹום ה  ֶמַרי ָמָש ה  ֶזה:  ּוְמֹשל ֶאל ֵבית ה  ל ה 

ר  ְרָת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאמ  ם ְיֹצק בֹו ָמַים:  ֱאֹסף ְנתָ  ה' אלוקיםְוָאמ  ַסיר ְשֹפת ְוג  ֶחיָה ְשֹפת ה 

ֵלא ר ֲעָצַמים מ  ח טֹוב ָיֵרְך ְוָכֵתף ַמְבח  ר  וכו', ֵאֶליָה ָּכל ֵנת  אֹוי ַעיר  ה' וכו',ָלֵכן ֹּכה ָאמ 

 הֹוַציָאּה ָדַמים ַסיר ֲאֶשר ֶחְלָאָתה ָבּה ְוֶחְלָאָתּה ֹלא ָיְצָאה ַמֶמָנה ַלְנָתֶחיָה ַלְנָתֶחיהָ ה  

ל ָעֶליָה ּגֹוָרל ". ופירש רש"י שהחל מי' בטבת "בא העת שתהיה לסיר ואתם ֹלא ָנפ 

בתוכה לבשר, יבוא נבוכדנצר ויתננה על האור". וכן פי' בהמשך, שהחל מתחילת 

ר נאספו ל"סיר" כל ראשי ישראל ושריו וחישבו לנצח אויביהם, אך באמת המצו

שום טצדקי ופעולה לא עזרה להם ואויביהם הוציאום מהסיר, לא כשאר קדירות 

שמוציאים נתחיהם יחד לתתה לפני כל אחד ואחד חלקו וגורלו, אלא הוציאום 

מי' בטבת נסתם  בלא בדיקה וסדר ונפלו כולם שדודים בפני הבבלים. והיינו שהחל

הגולל על ירושלים והוכנסו כולם לסיר מוות אחד שכבר הועמד על האש, וכל 

 מאמציהם נדמו להמצויים בתוך הסיר ומנסים להיחלץ משם לשווא.

 הגלות היתה אמורה להתרחש בפועל בי' בטבת

וכן מצאתי בס"ד ד' התנחומא )תזריע סי' ט'(, שכתב: "ועוד טובה גדולה עשה עם 

כיצד? שבעשרה בטבת היו ראויין ישראל לגלות מירושלים, שכן הוא  ישראל.

אומר "בן אדם כתב לך את שם היום הזה בעצם היום הזה" וגו'. מה עשה הקב"ה? 

אמר, אם יוצאין עכשיו בצינה הם מתים. המתין להם והגלה אותם בקיץ". הוי לנו 
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שהקב"ה לא שאכן הגלות היתה אמורה להתרחש בפועל בי' בטבת, ורק משום 

רצה שנצטנן, ע"כ המתין עד הקיץ. וביותר, שהתנחומא ביאר את ד' הפסוק "בעצם 

היום הזה" להסביר שמילים אלו מורות לנו שאכן החורבן נרקם בעשרה בטבת, 

וממילא אין מקום לשאלת המפרשים ע"ד האבודרהם מדוע למד הוא ממילים אלו, 

יום, כפי שמובא גבי נח ואברהם,  למרות שסיפרו לכאו' את סיפור קורות אותו ה

יציאת מצרים ויהושע. דלהנתבאר לא מעצם המילים הללו דורשים זאת, אלא 

מהנלמד מהם, שיום י' בטבת היה יום החורבן בעצם, ודחיית חורבנו שבפועל 

 נגרמה רק מסיבות צדדיות. )ועי' בני יששכר מאמרי חודש טבת, ודו"ק(.

ב"ה אמר ליחזקאל לומר לישראל שאחר חורבן וביחזקאל שם )כד, כו( מובא שהק

הבית יבוא הפליט לספר על החורבן ואז יידעו שדיבר דברי אמת. ובר"ה י"ח ב' 

נאמר שר"ע אמר שצמים בעשרה בטבת, בו החל המצור, ואילו ר"ש אומר שצמים 

 בה' בטבת, בו הגיע הפליט, מספר חודשים לאחר חורבן הבית, וסיפר על החורבן.

ְרָעַניֹות ְבתֹוְך ְלָבַבי חות לעשרה בטבת אנו אומרים בפייט: "והנה בסלי ֵסֶדר ףֻּ

ְּכָתה ָהַעיר ָףַליט ֵלאֹמר הֻּ י ה  ". ולכאורה צ"ע, כיון שהדורש "סדר י ְבַעיר. ְבֹבא ֵאל 

פורעניות" ולא "סדר חודשים" בגמ' שם הוא ר"ש, והוא ג"כ מביא את ענין הצום 

ין החורבן, ולכן לדעתו צמים בה' בטבת ולא בי' על הגעת הפליט, לבשר על ענ

בטבת. וא"כ לא מובן מדוע הפייטן מביא בסליחות לעשרה בטבת, את סיבת הצום 

של הסובר שצמים דוקא בחמשה בטבת )היינו הפליט שהגיע(, ולכאורה הוא 

סתירה. ואולי לכן הדגיש הפייט "בתוך לבבי", דעל י' בטבת אנו צמים וכמש"כ שם 

גבי "סדר חדשים", ואילו את ציון ה' בטבת אנו מדגישים רק בתוככי הלב,  בתחילה

ואולם לפימשנ"ת אולי יומתקו מעט הדברים, שמשמעות    ובלא צום קבוע.

הפסוקים ביחזקאל מורים, כאמור, שהפורענות החלה, וגם הסתיימה מבחינת 

יאותי הוא הגזירה, בעשרה בטבת, ובואו של הפליט לבשר על החורבן הפיזי והמצ

חתימת הגולל על כל ענין החורבן וסיומו, אך הכל נכלל כבר בי' בטבת. ממילא גם 

 אנו, הפוסקים כר"ע שצמים בי' בטבת ולא בה' בטבת.
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הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב ויצבור יוסף / 

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן 

 מלכים ועוד

 פחדו של יעקב מהגהינם

אֶמר ֵסף ֶאל ַיְשָרֵאל ַויֹּ  ל(, )מו ַהָפַעם ָאמוָתה יוֹּ

 ,ממני שכינה שנסתלקה, הבא ובעולם הזה בעולם מיתות שתי למות הייתי סבור

אלא  אמות לא חי שעודך עכשיו, מיתתך הוא ברוך הקדוש שיתבעני אומר והייתי

 (.י"רש) אחת פעם

 על( לה ,לח) וישב רשתבפ לעיל וקשה, מדוע לא פירש כאן רש"י, כמו שכתב

 לא שאם, מפי הגבורה לו מסור היה שסימן, ''אבל שאולה בני אל ארד כי'' הפסוק

ולפיכך כאשר סבר  .פני גיהנם רואה שאיני אני מובטח, מבני בחיי אחד ימות

שיוסף מת, חשב שיראה פני גהינם, וא"כ כעת כאשר פגש את יוסף, נודע לו שיזכה 

שר לומר שזה הפירוש "אמותה הפעם", שכאשר אמות לגן עדן בעוה"ב, וא"כ אפ

אמות רק בעוה"ז, אך בעוה"ב לא אראה פני גהינם, ומדוע פירש רש"י אחרת, 

 שחשש יעקב היה כי חיסרון העוה"ב שלו יהיה בגלל ש"יתבעני הקב"ה מיתתך". 

 יעקב חשש שמא יתבע על מה שאירע לבנו יוסף

ין הלשונות, שבפרשת וישב נאמר, כי א. ונראה לבאר, ראשית, יש מקום לחלק ב

עם אחד מבניו לא ימות בחייו אז הוא "לא יראה פני גיהינום", אך עדין, אע"פ 

שהאדם לא מגיע לגיהינום, אין זה מבטיח לו "עולם הבא", שהרי סו"ס מצינו שהיו 

אנשים שעמדו בין גן עדן לגיהינום, לא היו ראויים לעונש הגהינם אך לא זכאים 

. ולזה הוסיף רש"י בפרשתינו, כי "אמותה הפעם" היינו שהודיע יעקב כי לגן עדן

כעת אע"פ שודאי בנו חי ולא יראה פני גהינם, מ"מ עדין חשש הוא שמא יתבע 

הוא על מה שאירע לבנו יוסף, אם היה נכשל בעבירות ויורד ממדרגתו בעקבות 

המהלך היה  הגלות. אך אחר שראה יעקב את צדקת יוסף, והבין למפרע כי כל
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מהלך שמיימי, לגרום לו ולבניו לרדת למצרים, הבין הוא כי מעתה לא תהא עליו 

 תביעה אפילו לעולם הבא, ושכרו מובטח לו בשלימות בשמים בגן עדן.  

ב. עוד יש לתרץ, עפ"י דברי רבינו האברבנאל, וכן מבואר בדברי הרב אגרא 

יירש גיהינום אם ימות אחד דכלה, כי דברי רש"י בפרשת וישב שחשש יעקב שמא 

מבניו בחייו, לא היה זה רק סימן סגולי ללא טעם, אלא היה זה אות על עוונותיו 

 שעדין עימו, שהם אלו שיגרמו לו לירש גיהינום. 

 "וגם (:'י פרק השלישי, העיון, ח"ב משיחו ישועות וזה לשון האברבנאל )בספרו

 מה לפי, וזיופים גניבות לקראת בפעם כפעם המפקר הלך האלה ההגדות בכל

 מיד, הגיהנם שהוא" שאולה אבל בני אל ארד כי" על( ויגש תנחומא) ל"חז שדרשו

 אחד ימות לא שאם הגבורה מפי בידי מסור היה זה סימן: ואמרו דבריהם פירשו

 על ואות סימן היה בניו שמיתת ל"ר", בגיהנם ארד שלא מובטחני בחיי מבני

 אדם" עכ"ל.  בעון שם ירד לא ימות לא אם אבל םלגהינ ירד זה ומפני עונותיו

'. וכו כי ויאמר להתנחם וישב(: "וימאן )פר' דכלה וכן ביאר הגר"צ מדינוב, באגרא

 המקום גזירת ו"ח יקבלו ולא הענין ממנו ילמדו שלא לבניו עניינו מתרץ שהיה ל"ר

 שאין אהו שטעמו לבניו עניינו סיפר כן על', וכו להתקשות אסור באמת, באהבה

 בידו מסור היה זה סימן כי', וכו ארד כי רק, נעשה אשר הענין על שלו האבל עיקר

 דרשו כזה ענין ועל ,יתברך הבורא לפני רצויים אינם שמעשיו שפט ממילא', כו

 הוא ואיבודו צרתו בשעת אפילו ל"ר טו(, ז, בצדקו )קהלת אובד צדיק יש ל"רז

 לבניו" עכ"ל.  לדעת ומלמד בצדקו

היינו שחשש על מה מה  ,שבידו החטא שחששו של יעקב על ביאר, שם ורנוובספ

, ימיו לכל אבילות עליו קבל" ל"וז ששלח את יוסף לאחיו וגרם לו להיעלם בדרכו,

עכ"ל, ונמצא שאם נחבר  "אחיו אל יוסף את ששלח ידו על התקלה שאירעה מפני

בידו שגרם נזק  את הדברים, א"כ הגיהינום שחשש ממנו הוא מחמת העון שיהא

 לבנו בשליחותו. 
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 בדין היה דואג יעקב  

כדברינו, שמה שאמר  י"ט( אות א")ח חדשה שלמה ת"וכן מצאתי שכתב בשו

 יעקב סבר היינו שלכן, "מיתתך הוא ברוך הקדוש שיתבענייעקב בפרשתנו שחשש "

 את שלח ה"ע אבינו יעקב שהרי, יוסף של מיתתו ממנו יתבע ה"שהקב ה"ע אבינו

 קיים ויוסף, דבר ולהשיבו הצאן שלום ואת, אחיו שלום את ולראות לילך יוסף ובנ

 טרף אכלתהו רעה "חיה, בדרך נהרג כי חשב ויעקב, חזר לא ושוב, בשליחותו והלך

 ממנו יתבע ה"והקב, עון עליו דנחשב דואג שהיה הוא דבדין נמצא, יוסף" טורף

י ושלם, נמצא שלא יתבע ב, והשתא כאשר ראה שהוא ח"לעוה יוסף של מיתתו

 הקב"ה מיתתו ולכן לא יירש גהינם.  
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 הרב ישראל מאיר העריס/ ימה של תורה 

 ההכרה בהשגחה הפרטית מביאה לייחוד ה' בקריאת שמע

ל ְׁשָנה ַוֵיָרא ֵאָליו ַוַיפֹּ ֵסף ֶמְרַכְבּתוֹּ ַוַיַעל ַלְקַראת ַיְשָרֵאל ָאַביו גֹּ ר יוֹּ ו ַעל ַצָואָרי ַוֶיְאסֹּ

ד  (מו, כט) .ַוֵיְבְך ַעל ַצָואָריו עוֹּ

וברש"י: "ויבך על צואריו עוד לשון הרבות בכיה וכו', אבל יעקב לא נפל על 

 צוארי יוסף ולא נשקו. ואמרו רבותינו, שהיה קורא את שמע )מדרש אגדה(".

ותימה גדולה מהו מעשה יעקב אע"ה, מיש בקריאת השמע דוקא בשעה שניפגש 

לאחר עשרים ושתיים שנה שלא ראה אותו? מדוע לא נפל אף הוא עם בנו יוסף 

 על צוארי בנו יוסף כנפילת יוסף על צואריו?

עוד יקשה, אם ישנו טעם בקריאת שמע של יעקב, מדוע יוסף לא נהג כאביו וקרא 

 גם הוא את שמע, מדוע רק יעקב נהג כן בשעת מאורע מיוחד זה?

 ה' התעוררות ליראת ואהבת –"שמע ישראל" 

ולבאר את הנהגת יעקב אע"ה, יש להקדים את עומק קריאת שמע, ומיוסדים 

 דברינו על דברי המהר"ל בגור אריה.

בשעה שקורא האדם הישראלי את קר"ש, הוא מכיר בהנהגת הבורא כאדון הכל 

היה הוה ויהיה, מתמלא הוא ביראת ה' ומכיר בתקיף ובעל היכולת ובעל כל 

 הכחות כולם.

בהשגחה הפרטית והמיוחדת  –ינו' -מכיר האדם הישראלי ב'אלוק ובקריאת שמע,

 לכל אחד ואחד מבני האומה הישראלית. ובזה מתעוררת מידת אהבת ה'.

ומתוך שתי הכרות אלו וההתעוררות של מידת יראת ואהבת ה' צריך האדם 

 להיות עובד את ה' בכל לבבו ובכל מאודו ונפשו.
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אדם לטוב ולמוטב צריך לחיות את אותה ובתוך מאורעות החיים הפוקדים את ה

קריאת שמע, לא לאבד את הקשר והחיבור ברבש"ע ולחשב את מיקרי הזמן 

 כהנהגתו הפרטית של ה' ית' עם האדם.

וזו היא הנהגתם של חסידים הראשונים, בשעה שפקדה אותם עת שמחה או ר"ל 

נהגתו עת צרה, היו קוראים קר"ש להחדיר בליבם את ההכרה באדנות ה' ובה

באופן פרטי איתם, ובזה עוררו באת מידת אהבת ה' ויראתו ומקשרים עצמם 

 לבוראם.

 גילויו של יוסף ליעקב הביאו למעמד קריאת שמע

וזו היתה גם הנהגתו של יעקב, בשעה שנפגשו ונראה יוסף לפני יעקב לאחר 

עשרים ושתיים שנים, יעקב הכיר את ההשגחה הפרטית של הרבש"ע בראותו את 

 סף מלך במצרים, כשראה שחלומותיו של יוסף התגשמו מחלום למציאות.יו

והכרה זו בהשגחה הפרטית הביאה אותו לקרוא קריאת שמע, להתקשר 

ולהתחבר לה' דוקא בשעה זו, לעורר בעצמו את מידת אהבת ה' ויראתו אליו לבל 

תחדור איזו מחשבה דקה שבדקה שמא כל המאורע הפוקד אותו הוא ממקרי 

 הטבע.

אבל יוסף שהיה יודע את סופם של החלומות ואף הוביל להגשמתם כמבואר 

בפרשיות הסמוכות, אף שודאי שיתמלא בשמחה עצומה בראותו את אביו, אלא 

 שלא היתה זו הכרה כעין זו של יעקב שהביאה אותו למעמד קריאת שמע.

 ויה"ר, שנזכה שבכל מקרי החיים הפוקדים אותנו לטוב וח"ו למוטב, להכיר

 בהשגחת ה' הפרטית עלינו ולעורר אצלינו את אהבתו ה' ויראתו.

 שבת שלום ומבורך!

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות: 
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לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים

 הלכות והליכות בענין צום עשרה בטבת

 "ירח טבת מאד לקיתי בו ונשתנו עלי סדרי נתיבו" )מתוך סליחות לעשרה בטבת(.

י בשנת התשיעית ]למלכות צדקיהו[ בחודש העשירי בעשור לחודש בא "ויה

מגדל הנבנה מול עיר -נבוכדנצר... וכל חילו על ירושלים ויבן עליה ויבנו דיק ]

ללוכדה[ סביב, ותבוא העיר במצור... ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם ותיבקע 

 ז(.-העיר" )מלכים ב' כה, א

ידי הנביא זכריה )ח, יט( "כה אמר ה' צבאות ארבעה צומות מפורשים בקבלה על 

צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון 

ולשמחה". צום הרביעי הוא י"ז בתמוז שהוא בחודש הרביעי. צום החמישי הוא 

תשעה באב שהוא בחודש החמישי. צום השביעי הוא צום גדליה שהוא שביעי 

 העשירי הוא עשרה בטבת שהוא עשירי לחודשים.לחודשים. וצום 

שנת ג' , בטבת' בי :הטעם (.יט, זכריה ח) עשרה בטבת הוא יום תענית ציבור

מצור זה היה תחילתה . החל נבוכדנצר מלך בבל במצור על ירושלים, אלפים שלז

פרק , מלכים ב)של הפורענות שבסופה היו חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל 

 (.ים א ד, תוספתא מסכת סוטה פרק ו הלכה י, משנ"ב תקמט ס"ק בפסוק, כה

והצום הוא הכנה ממעשינו הרעים שנשוב לעורר הלבבות  כדי: מהות הצום

 לתשובה והתשובה היא העיקר )רמב"ם הלכות תענית פ' ה הלכה א(.

אסור להרבות בשחוק ובשמחה אלא צריך להשרות עצמו  הנהגה ביום צום:

אש )שו"ע תקסח יב(, וראוי לנוהג כן גם בלילה שלפני הצום אוירה של כובד ר

 )דיני ארבע תעניות צבור הקבועים  ב להרה"ג רבי שריה דבליצקי שליט"א(.
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 דיני ליל הצום 

תעניות אלו מלבד תשעה באב ויו"כ מתחילים מעמוד השחר ועד צאת 

הצום הכוכבים )תקסד, א(. לכן בליל הצומות מותר לאכול ולשתות לפני ש

 מתחילה מעלות השחר )שו"ע תקנ, ב(.

ישן שינת קבע בליל התענית אסור לו לאכול אפילו קם אכילה קודם עלות השחר: 

לפני עלות השחר אלא אם כן התנה לפני השינה שיאכל לאחר שיקום )שו"ע 

: יש אומרים שמותר אפילו לא התנה על שתיה קודם עלות השחר תקסד א רמט ג(.

מא דעתו של אדם לשתיה אחר השינה והוי כאילו התנה )רמ"א דמסתוהטעם:  כך,

ראוי להחמיר ולהתנות גם על שתיה כדעת המחבר )שו"ע  ולכתחילה:תקסד א(. 

תקסד ו, משנ"ב שם ו(. ואם רגיל תמיד בשתיה בקומו אינו צריך להתנות )משנ"ב 

 תקסד ס"ק ו(.

תר לעשות כן אך : אין לשטוף את פיו במים בבוקר ובמקום צער מושטיפת הפה

יזהר לכפוף ראשו ופיו כלפי מטה כדי שלא יכנסו מים לגרונו )משנ"ב תקסז ס"ק 

 יא(.

חומרות בעשרה בטבת: בעשרה בטבת אין נוהגים בחומרות כשל תשעה באב, 

לפי שבתחילה שרצו וקיבלו עליהם לצום לא קיבלו שיהיה כחומר של והטעם: 

מוד בגזרה זו )מג"א תקנ, ג משנ"ב שם תשעה באב לפי שאין רוב הציבור יכול לע

בו צרות החורבן ב' פעמים )לבוש תקנא,  וס"ק ב( חוץ מתשעה באב הואיל והוכפל

  ב(.

מותר לרחוץ את כל גופו בתענית )שו"ע תקנ, ב( ומיהו נוהגים להחמיר להתרחץ: 

 שלא לרחוץ כל גופו במים חמים )שעה"צ שם ס"ק ח(.

מותר לכבוד שבת )שעה"צ תקנ ס"ק ח, אולם עשרה בטבת שחל בערב שבת 

בעל נפש יחמיר בכולם כת"ב  בעל נפש:משנ"ב ס"ק ו(. תספורת מותר בצום. 
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מלבישת נעילת הסנדל שלא יחמיר משום חוכא ואיטלולא )משנ"ב תקנ ס"ק ו(, 

 )שם ח( כתב בשם השל"ה דבעל נפש צריך להפסיק מבעוד יום. ובשער הציון

יש אומרים שאין ראוי לעשות נשואין אור ליום  נישואין בליל עשרה בטבת:

התענית, והוא הדין שבע ברכות כדברי המשנ"ב )תקנו ושעה"צ שם ט( דבעל נפש 

יחמיר בכל העינויים בלילה, ובשעת הדחק אפשר לעשות נישאים מלבד ליל י"ז 

בתמוז. )הגרשז"א הליכות שלמה דיני תעניות פרק שלושה עשרה א דבר הלכה 

שאין צריך להמנע מלערוך נשואין מלבד  ויש אומרים:(. 1חות הלכה שם א אור

ליל י"ז בתמוז ומותר לנגן בכלי זמר באופן הרגיל )הגריש"א בית חתנים פרק ו 

 סי"א(.

 דחיית התעניות

והטעם: : כשחל צום בשבת הוא נדחה עד לאחר השבת )שו"ע תקנ, ג(, צום נדחה

ם דאקדומי פורענותא לא מקדימינן דנדחה ולא מקדימים ליום חמישי משו

משום שתענית זו משום  מלבד תענית אסתר שמקדימים, הטעם:)מגילה ה.(. 

דאי אפשר לאחר משום פורים ועוד סליחת עון ואין בה משום אקדומי פורענותא, 

רק צום עשרה בטבת יכול לחול  צום בערב שבת:שחל ביום א' )לבוש תקנ ג(. 

נדחה )משנ"ב תקנ ס"ק י(. מוציא ס"ת במנחה אך לא בערב שבת וצמים בו ואינו 

 אומרים תחנונים ולא נפילת אפים לכבוד שבת )משנ"ב שם ס"ק יא(.

)ב"י תקנ בשם  אם היה אפשר שיחול עשר בטבת בשבת היו מתענים אפילו בשבת

לפי שכתוב בו "בעצם היום הזה" )יחזקאל כד, ב( כמו ביום הטעם: אבודרהם(, 

מאי שנא מכל ביאור הענין אלא שאינו יכול לחול בשבת. כפור )אבודרהם( 

כל התעניות מתענים מפני המאורעות שארעו ותלוי בחודש כדכתיב התעניות, 

יכולים להתענות גם למחר, ולכן כשחל בשבת נדחה למחר, אבל  ם כןבקרא, א

הוא דין דוקא באותו  ם כן(, א:בעשרה בטבת דכתיב "בעצם היום הזה" )עי' ר"ה יח

 לדחותו למחר, ושפיר היה אפשר להתענות אף בשבת י אפשרא ל כןום, ועי

 .:(חידושי הגר"ח ראש השנה יח)
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כדאיתא בגמרא )ברכות ו:( אגרא דתעניתא צדקתא, נתינת צדקה ביום התענית: 

יש נוהגים לשער כמה היו אוכלים ביום התענית וליתן לעניים בערב  סכום הנתינה:

הטעם: אמרו הקדמונים משנ"ב תקנ תק סוס"ק יב(.  )של"ה תענית נר מצוה ד"ה

דאם לא כן נראה כאילו התענה כדי לחסוך מעות האכילה )אלף המגן תקפא ס"ק 

כון כסאך" )תהלים ממשפט ודק צ" ועודתענית אותיות "תת עני",  סימן לדבר: ג(.

פט, טו( ר"ת צום, לומר שביום צום יש להרבות צדק ומשפט )מטה משה תשנו, 

 בא"ר תקסו, ב(. הובא

בתענית שמתחילה מהיום כגון עשרה בטבת י"ז בתמוז צום להשלים מאה ברכות: 

צריך להשלים חמש ברכות משום  , לספרדים ועדות המזרחגדליה תענית אסתר

שביום רגיל יש מאה ואחת ברכות, שבכללן ד' סעודות, ובתענית שמתחילה מהיום 

 נט"י המוציא וד' דברכת המזון.חסרה סעודה אחת, ונשאר להשלים חמש: על 

צורת  שמברכים ב' ברכות על תפילין צריך להשלים ד' ברכות. לבני אשכנז

על ידי ברכת אשר יצר וכן אפשר על ידי שיכון לברכות של קריאת  ההשלמה

התורה והפטרה שקוראים בתענית )קיצור שולחן ערוך ו, ז, שו"ע רפד, ג כתב עצה 

 כא, עיין מג"א סו(.זו לענין שבת ונראה דה"ה ה

 בתפילת שחרית ובמנחה אחר ברכתבחזרת הש"ץ : אמירת שליח ציבור עננו

ים "ברוך אתה ה' העונה בעת צרה" יומס תפילת "עננו"מוסיף הש"ץ "ראה בעננו" 

טו( "ה' , לים )יטילפי שכתוב בתה :הטעם שאומר זאת בברכה זו)שו"ע תקסו, א(. 

וכיון שמזכירים ( משנ"ב תקסו ס"ק אענך ה'" )"י)כ, ב( צורי וגאלי" וסמיך ליה 

 "גואל ישראל" מזכירים "עננו כי בצרה גדולה אנחנו".

ה תקסשו"ע דינו כיחיד ואינו אומר עננו" )בשחרית שמתפלל בלחש כשליח ציבור 

 (.א

בין תענית ציבור בין תענית יחיד אומר "עננו" וחותם  עננו ביחיד: יחיד המתענה

לפני "כי אתה שומע תפילת"  במנחה ב"שמע קולנו" ומר זאת, וא"עונה בעת צרה"

לפי שאותה ברכה והחתימה והטעם:ומסיים "שומע תפילה" )שו"ע תקסה, א(. 



 

 כחעמ'  -אספקלריא 

 

משמע בין התענית בין כל מילי )רש"י תענית יג. ד"ה בשומע( ואפילו היה מתפלל 

עם הש"ץ והגיע הש"ץ לברכת עננו ישתוק היחיד ויאמר בשומע תפילה )בה"ל 

 קסה א(.ת

לפי שחוששים שמא יאחזנו  ולא בשחרית, במנחה יחיד אומר עננוהטעם ש

צא נמואם יאמר שחרית  ,בולמוס או מחמת אונס אחר יצטרך להפסיק את תעניתו

ובמנחה אע"פ שיפסיק תעניתו מ"מ צם חצי יום ולא  ,הוי ברכה לבטלהאמירתו ד

ור הציבור ודאי יש הוי לבטלה, ושליח ציבור אין חשש זה מכיון שמתפלל עב

 מנהג הספרדים. (שו"ע תקסה, גולא הוי לבטלה )כל ביום ציבור אנשים שיצומו ב

לאומרו גם בשחרית אם דעתו להשלים התענית )שו"ע תקסב, א(. ולא חוששים 

שמא יאחזנו בולמוס או אונס ויפסיק תעניתו והוי תפילות שקר כיון שהיום הוא 

: אע"פ עננו במנחה גדולהקר )לבוש תקסב(. יום תענית של כלל ישראל ואינו ש

שחוששים שמא יאחזנו בולמוס ולכן אין אומר עננו שחרית במנחה גדולה אומר 

דאפילו יאחזנו בולמוס התענה על כל פנים עד חצות )ערוה"ש  הטעם:"עננו", 

 תקסה ד(.

לפי שאין  אל ישראל"וכשליח ציבור ב"ג ולאאומר ב"שמע קולנו" יחיד הטעם ש

ם "העונה בעת צרה" ימסי נוהטעם שאי. (תקסה א יד קובע ברכה לעצמו )לבושיח

. יחיד שסיים העונה בעת (תקסה ב )לבוש לפי שאין לשנות ממטבע התפילה ליחיד

דהוי משנה ממטבע ברכות והוי כמו שדילג והפסיד את הברכה  והטעם:צרה חוזר, 

 )הגרשז"א הליכות שלמה יג, ח, דבר הלכה שם(.

 תורה קריאת ה

הטעם שמתחילים 'ויחל' )שמות לב, יא( ד' פסוקים ומדלגים ל'פסל לך' )פרק לד( 

 עד 'אשר אני עושה עמך' )פסוק י(.

לפי שרוב התעניות קשורות לחורבן הבית ובקריאת ויחל אנו מביעים בקשתינו 

שכשם שה' סלח לנו על מעשה העגל ונתן לבני ישראל את לוחות האחרונים כן 
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בית המקדש לפיכך קוראים את שני הקטעים בפרשת כי תשא בקטע  יבנה לנו את

הראשון משה מבקש מחילה וסליחה ובקטע השני הקב"ה נעתר ואומר לו פסול לך 

 )ערוה"ש תקסו ב(." לוחות ומבטיח לו )שמות לד, י( "נגד כל עמך אעשה נפלאות

אסיפם" )שם ב( חוץ מט' באב שמפטירים "אסוף  הפטרה: אין מפטירים בתעניות

 .(תקסו, ב מפני ביטול מלאכה )לבוש הטעם: )לבוש תקסו ב(

 סדר הקריאה

 הציבור אומר ואחריו הקהל כדרך בקשה קריאהבנהגו שבשלושה מקומות 

 )משנ"ב תקסו ס"ק יג(.

שזה כעין בקשה שישוב ה' מחרון  הטעם:"שוב מחרון אפך" )שמות לב, יב(, א.

. בבעצמו )ערוך השולחן תקסו, ג(.  אפו וחוזר השליח ציבור וקורא פסוק זה

כדי להזכיר י"ג הטעם: כשמגיע לפסוק "ויעבוד ה' על פניו ויקרא" )שמות לד, ו(, 

 מידות של רחמים )ערוך השולחן שם(.

במשנ"ב )תקסו ס"ק יג( מבואר שצריך לומר בדרך בקשה ולכן ניגון הי"ג מידות 

זלזניק,  –הלכות ומנהגים הטעמים הם של ימים נוראים כדרך בקשה )הובא בלוח 

. כשמגיע הבעל קורא ל"וסלחת לעווננו גבשם הגר"ש דבליצקי צום גדליה(. 

שזה גם כן בקשת סליחה שה' יסלח  והטעם:ולחטאתנו ונחלתנו" )שמות לד, ט(. 

 לעונותינו )ערוך השולחן שם(.

: כשהקהל אומר "שוב מחרון" "וה' ה'" הבעל קורא העולה לתורה בפסוקים אלו

העולה שותקים, ורק אחר שסיימו הקהל אז החזן קורא עם העולה )משנ"ב תקסו ו

 ס"ק ג(.

כדי והטעם: וראוי ליזהר שהש"ץ ימתין עד שיסיימו כולם ואחר כך יתחיל,  בדיניו:

 שישמעו כולם מהתורה )משנ"ב תקסו ס"ק יג(.
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ור הטעם שהציבור עונה בקריאה של כהן ושל ישראל ובקריאה של לוי אין הציב

 :עונה עמהם

לפי שכל תענית היא על צרה הבאה על ישראל על סקירת עוונותיהם ואין שום 

פקודה שלא הגיעה מחטא העגל כדכתיב )שמות לב, לד( "וביום פקדי ופקדתי" לכן 

 ל על ענין זה.-קוראים פרשה זו להזכיר הסליחה ולעורר רחמי הא

הרן הכהן אע"פ שהיה ולפי שהרבה מישראל היו נלכדים  בחטא זה כמו כן א

אנוס וכוונתו לשם שמים היתה, בכל זאת היה צריך כפרה וסליחה לפיכך בקריאה 

שהפסוקים של פרשת בקריאה של כהן ושל ישראל הציבור עונים ומזכירים 

פסוקים דרחמים שבתוך הפרשה להתפלל עליהם אבל שבט לוי שלא היה בכלל 

ו כל בני לוי" ועדיין הם בתומתם כי חטא העגל שנאמר )שמות לב, כו( "ויאספו אלי

לעולם לא עבדו לעבודה זרה, ע"כ בקריאה של לוי אין הציבור עונה ומתפלל למען 

יהיה לאות כי שבט לוי נקי מאותו החטא ואין הציבור צריך להתפלל עליו )ספר 

 המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר, מנהגי חודש חשון(.

 תפילת מנחה

ול שאין בו מפטיר אומרים "ותגלה ותראה" ובזה אנו ביום ח :"ותגלה ותראה"

 . מבקשים על הגאולה העתידה

ומה שאומרים במנחה בתענית ציבור "ותגלה ותראה" אע"פ שיש הפטרה ואומרים 

 ועודכדי לא להשוות תענית ציבור לשבת ויו"ט, ברכת "שמחנו" בברכות הפטרה.

 ל מנהג ישורון(.כדי להרבות בו בתפילות ובקשות על הגאולה )אוצר כ

הטעם שהמפטיר עולה במנין שלושה בשונה משבת שאין המפטיר עולה למנין 

 שבעה קרואים )או"ח רפב ד רמ"א שם(

לפי שד' צומות מותרים בעשית מלאכה, ובכדי שלא לבטל את העם ממלאכה 

המפטיר עולה למנין שלשה, משא"כ בשבת שאין ביטול מלאכה אין המפטיר עולה 

  וראים )מנהגי בית יעקב סימן קמב(.למנין שבעה ק
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קוראים מנחה בתפילת שחרית קוראים בתורה אחרי התפילה ותפילת הטעם שב

 :קודם התפילה

לפי שמעיקר הדין צריך לקרות קודם התפילה כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי 

אותה תורה, אלא שבשחרית שיש הרבה שמאחרים ויפסידו קריאת התורה דחו 

אלא  הל במנחה שמי שרוצה לבוא להתפלל מזדרז לבוא שאין בלסוף התפילה, אב

דאברהם עמוד  ראים קודם התפילה )סידור צילותאושמונה עשרה בלבד ולכן ק

 שסה(.

לפי והטעם: )שו"ע תקסו, א(, ( "דרשו ה'" ו )נח, וישעיהבמפטירים : הפטרה

שעיהו : דכתיב )יהטעם שמפטירים במנחה (.תקסו, ב שמדבר בדבר התשובה )לבוש

נו, א( "שמרו משפט ועשו צדקה", ואגרא דתעניתא לעת ערב, היינו הצדקה של 

התענית היא לעת ערב לכן מפטירים בערב אחר שנתנו צדקה )תוס' מגילה כא, א(. 

: שלא להפטיר במנחה בתעניות )מנהגי האר"י( ורצוי שלא יעלה מנהג בני ספרד

תעניות קבועים להרה"ג רבי שריה למפטיר ספרדי במנין שמפטירים בו )דיני ארבע 

 דבליצקי סדר מנחה ד(.

", לפי הטעם שבברכות הפטרה מסיים ב"מגן דוד" ואין אומרים "על התורה

שברכת התורה נתקנה רק לשבתות וימים טובים שמזכירים אותה בו ביום, ומודה 

 בה לה' על המתנה הנכבדה שנתן לנו באותם הימים )כל בו סב(.

 בתענית ציבור אומרים "שים שלום" ולא "שלום רב", והטעםבמנחה : שים שלום

כתב התשב"ץ נקוט כלל זה בידך כי בכל עת שקוראים בתורה אומרים בתפילת 

לפי טעם אחר: שמונה עשרה "שים שלום" לפי שיש בו תורת חיים )אות רלט(. 

ולכן אומרים  ,והוי כעין המשך לה שנכלל בברכת "שים שלום" כל ברכת כהנים

 )משנ"ב קכז ס"ק יב(. ם שלום" בתפילה שיש בה ברכת כהנים"שי

כל תענית ציבור יש בה נשיאות כפים במנחה )שו"ע תקסו, ח( : נשיאת כפים

 :הטעםמלבד יום כפור שממתינים עד נעילה שהיא במקום מנחה דשאר תעניות, 
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 ,אין נושאים כפיהם מפני שחוששים לשכרות בשאר ימות השנהלפי שבמנחה 

אין נושאים כפיהם כדי יש אומרים ד מנחה גדולה:)לבוש(  אין החשש הנ"לובצום 

ובמנחה קטנה אין חשש שיחליפו מפני  ,שלא יחליפו עם מנחה של שאר הימים

שנושאים כפים  ויש שנהגו (., הגרשז"א הליכות שלמה יג, יאשדומה לנעילה )לבוש

  גם במנחה גדולה )חזו"א או"ח סימן כ(.
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חיים נתן היילפרין, מח"ס  לוית ח"ן / הרב

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 פסיעות לפני שמונה עשרהה תשלש

אֶמר ְיהוָדה ֵאָליו ַוַיַגׁש ַני ַבי ַויֹּ ַני ְבָאְזֵני ָדָבר ַעְבְדךָ  ָנא ְיַדֶבר ֲאדֹּ  ַאְפךָ  ַיַחר ְוַאל ֲאדֹּ

ךָ  ַכי ְבַעְבֶדךָ  ה ָכמוֹּ  . )מד, יח(ְכַפְרעֹּ

ח )הלכות תפלה קכ"ב( וז"ל וכשיחפוץ להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות כתב הרוק

" "ויגש אליהו" ומביאו ויגש יהודהשכתוב ג' הגשות לתפלה "ויגש אברהם" "

  .הרמ"א )או"ח סי' צ"ה ס"א(

 משנת חיים

ואולי יש לבארה בהקדם דברי האור החיים הקדוש בריש הפרשה שמדייק כמה 

 היה אליו שקרוב אחר ויגש לומר הוצרך למה עתלד צריךדיוקים בהפסוק. )א( 

 עוד. )ג( הדבר ומובן, אליו תיבת לומר צריך היה לא עוד. )ב( עתה עד עמו ומדבר

 לו היה ,אפו יחר לבל ואם, למה הריצוי נודע לא אדוני בי אומרו לדעת צריך

 צריך עוד. )ה( אדוני באזני אומרו לדעת צריך עוד. )ד( 'וגו יחר לואל סמוך לאומרו

 לצד ואדרבה, חוזרת להיכן זה טעם נתינת נודע לא כי, כמוך כי אומרו כוונת לדעת

 .וגדולה כבוד הנהגת מיעוט על יקפיד כפרעה גדול שהוא

 הקדמת האור החיים הקדוש

 ידוע דבר כי הוא הכתוב פשט ואכןומיישב כל הקושיות בהקדמה קצרה, וז"ל "

 אם והיה, ויועציהם ושריהם המלכות יגדול לפניהם ישבו המלכים מנהג כי הוא

 ושריו המלך בין בהפסק יעמוד לא, המלך מאת דבר או משפט דבר על איש בא

 מדבר היה כן וכמו, ידבר ושם ,יעמוד לעגול וחוץ, במלכות ראשונה היושבים

 המלך בין ועמד ,ממחיצתו לפנים שנכנס פירוש אליו ויגש כ"ואח, עתה עד יהודה

 ".המלך לזולת דבריו ישמעו לאש כדי ,השרים ובין
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 ישוב הדיוקים

 והוא, אליו ביחוד לדבר לו שיתרצה המלך פני וחילהובזה בא ליישב הדיוקים "

 יתכן לא וזה, זולתך שומע באין אדוני באזני דבר עבדך נא ידבר אדוני בי אומרו

, מהמוסר ואינו כזה שואל אשר על להתכעס ימהר שלא פניו וחילה. באזניו לא אם

 בגדר השוים גדולים יעשוהו זה דרך כי פירוש, בעבדך אפך יחר ואל אומרו הואו

 כפרעה כמוך כי הדבר וטעם, בעבדך אומרו והוא, לאדונו עבד לא, לזה זה גדולה

 נצחת לו שאמרו שלום בר קטיעא של:( י ז"ע) בגמרא שהובא מעשה דרך על פירוש

 השומעים בפני ליוסף יהודה חנוצ היה אם לזה, כ"ע' וכו למלכא דנצח וכל למלכא

 כי אמר לזה ,פרעה הוא המלך כי יטעון ולבל, למלך נוצח מדין מות בסכנת יכנס

 הגם ובזה, באזנו לדבר נפשו על מבקש כ"ע אשר, שוה ודינם, כפרעה כמוך

 שהוא כיון, שחייב למלך נוצח בדין יכנס ולא, למלך בזוי אין, בטענות שינצחהו

 הנפלאים.. עכ"ד המלך לבין בינו

 גילוי הגר"א

והנה יש להבין בזה כי בשעה שאנו עומדים בשמונה עשרה, אנו עושים כנראה 

בדומה לזה. דהנה מצינו דברים נפלאים בסידור הגר"א )אשי ישראל, בפירוש 

זכות " -"אבני אליהו" בברכה השיבה שופטינו תוך דבריו, עי"ש(, וכה דבריו:

", כי בי"ד של מעלה שופטים י )מלא( כבודוומישור לפני כסאו, חסד ורחמים לפנ

את העולם רק לפי זכות והמישור שבידם, אבל "לפני כבודו" הוא "חסד ורחמים", 

גם לשאינו כדאי ואינו הגון.. כמו שאנחנו אומרים בקדיש "תתקבל צלותהון 

" בחסד ורחמים, ואח"כ אנו מבשקים "יהא שלמא קדם אבוהון דבשמיאובעותהון 

שלא יפריעו בהא שריחם עלינו -וחיים עלינו" מבית דין של מעלה ) רבה מם שמיא

 השי"ת(.

הרי נמצינו למדים כי אע"פ שיתכן שרצונו יתברך להטיב, ולהתנהג עמנו בחסד 

ורחמים, מ"מ עלינו להתפלל תפלה מיוחדת, שיסכימו הבי"ד של מעלה לזה, ולכן 

ומ"מ יהא שלמא  צריכים להתפלל שתפלתינו תתקבל "קדם אבוהון דבשמיא",
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רבה מן שמיא, ושלא יפריעו לזה. והיינו כי מלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא, 

באופן אשר כמו כאן מצוייר בית המלכות על דרל שמצינו לעיל בדברי האור 

החיים הקדוש, כמו כן ממש נראים הדברים לעילא, אשר אע"פ שהשי"ת מלא 

 לה שמתנהג ע"פ זכות ומישור.חסד ורחמים, מ"מ עומדים לפניו בי"ד של מע

 ביאור בהשלש פסיעות לפני שמונה עשרה

ואולי זהו הכוונה בזה שאנו פוסעים שלש פסיעות לפני שמונה עשרה, כי הנה 

ידבר נא עבדך דבר מתפללים בלחש באופן שרוצים לגשת אליו יתברך באופן ש"

מעלה, ובאופן  " בלי שישמעו ויבינו המלאכים ולא יפריעו הבי"ד שלדוני-באזני א

כזה יכולים לבקש אח"כ תתקבל צלותהון ובעותהון קדם אבוהון דבשמיא, ולכן 

 .7מקיימים אנו אכי"ר

  

                                                
 לילך העולם מנהג אבל .ר"הא כ"כ ,לפניו לילך כדי לאחוריו לחזור צריך ואין והנה כתב המשנה ברורה )צ"ה, ג'( 7

ל לעשות פסיעות אלו במשך החיים לאלפי אלפים פעמים בלי התבוננות, ובלי הבנה והנה בק .)מגן גבורים( לאחוריו

בפנימיות הענין, ויש לציין כאן בביאור הדבר שפוסעים שלש פסיעות לאחורה, מצינו דברים נפלאים בהבאר מים 

 -חיים )דברים כ"ח, ו'(, וכה דבריו:

 פסיעות שלוש שיפסיע'( א סעיף ה"צ סימן חיים אורח ערוך בשולחן ועיין) השם אנשי שאמרו למה ירמוז גם"

 לקדם לבוא יוכל לאחור הפנתו ידי שעל ,וקדם אחור בבחינת הוא וענינם ,עשרה השמונה תפילת קודם לאחוריו

 נשמעת ותפילתו יתברך משמו רצון מפיק זה ידי ועל ,עומד הוא מי לפני לידע ,המלך לפני לבוא להתקרב קדמתה

 מכל מלא ולבי כדת לא אשר המלך לפני אבוא איך לומר לאחוריו לחזור אדם של לבוב הוא והעיקר) כנודע

 ידי ועל, לפניו ואתראה יתברך בהיכלו לעמוד אוכל ואיך. בידי אשר העוונות ולכלוכי כתמי חוץ והרהורים מחשבות

 על ואז. ויראה באהבה מעתה עבודתו עול עליו ומקבל אמת בהכנעת הלב בשבירת לפניו שלימה בתשובה חוזר זה

 אבוא מתי לומר חי לאל נפשו בכלות ותעצומות עוז בכל שאת ביתר בקונו עצמו מדבק הלב ושבירת החרטה ידי

 הקדם בחינת והוא עצום ודביקות רבה בהכנעה המלך לפני בא הוא ובזה המעשים בכשרון אלהים פני ואראה

 "!!(כידוע

קכ"ג אודות השלש פסיעות אחר שמ"ע ודברים גדולים אפשר ללמוד  מענין לענין ע' היטב בגמ' ובטור וב"י או"ח סי'

 בהם, ע"ש.



 

 לועמ'  -אספקלריא 

 

למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 יםשתיית מים ויין מגולים, ואכילת פירות מנוקר

האם יש היום סכנה בשתיית יין או מים מגולים או באכילת פירות וירקות 

 מנוקרים?

מעיקר הדין אין איסור לשתות מים מגולים או יין מגולה או כל משקה תשובה: 

, אבל יש שנזהרו והקפידו על 8אחר שהיה מגולה מפני שאין הנחשים מצויים כיום

 .9כך גם כיום

ל לקידוש, ואף שאין נחשים כיום, משום שטעמו , נפסזמן רביין שהיה מגולה 

. ולכן, יין שהיה בלי פקק בתוך מקרר זמן רב, נפסל 10נפגם בכך שמגולה זמן רב

 לקידוש.

פירות וירקות מנוקרים, דינם כמשקין מגולים. ולכן, מי שמקפיד על משקאות 

ד על מגולים צריך להקפיד גם על פירות שלא יהיה בהם ניקור, ומי שאינו מקפי

 .11משקין מגולים יכול להקל גם בפירות מנוקרים

                                                
יו"ד סי' קט"ז, א' ואו"ח סי' ער"ב, א', וכן סתימת הגר"א ביו"ד והמשנ"ב באו"ח שם, וכ"כ הברכ"י וכנה"ג הגהות  8

 ב"י אות ח.
יתר כהשו"ע, וכתב האליה רבה כן דעת הגר"א מעשה רב הארוך סי' צ"ז ואף שבהגהותיו לשו"ע יו"ד סתם לה 9

סוף סי' ק"ע שהנזהר בזה קדוש יאמר לו. וכ"כ הפר"ח סי' קט"ז סק"א שכיום יש נחשים באר"י אלא שהמחבר 

דיבר על ארצות המערב שאין בהם נחשים, וכ"כ הערוה"ש סק"ב ופר"ת סק"ב וכה"ח סק"ו ופאת השולחן פ"ב 

 השל"ה. וכן החזו"א והקה"י זצ"ל היו מאוד מקפידים על כך. סכ"ה, וכן הביא הפת"ש סק"א בשם

אבל כבר תמהו המנחת יצחק ח"ט סי' פ"ה והאז נדברו ח"ה סי' מ"ז שהמחבר עצמו כתב את השו"ע באר"י 

בצפת, ומבואר שגם באר"י עכ"פ בצפון אר"י לא היו נחשים, וגם תמוה לומר שהשו"ע כתב את ספרו בלי לברר 

 במקומות אחרים. את המציאות
 סי' ער"ב, א' ומשנ"ב סק"ג. ונתבארו שיעורי הזמנים לפסול היין בוביום השבת סי' ל"ז סעי' י"ב. 10
פירות וירקות מגיעים מהשדות בכל חלקי אר"י וגם מחוצה לה לפעמים ובשדות יש נחשים. אבל מסתימת  11

ה כמות הנחשים ואין זה תלוי במקום זה או אחר אין נחשים מצויים, והיינו שבדור שלנו ירד שכיוםהשו"ע נראה 

והיינו מפני שאין  -וגם בשדות אין כ"כ נחשים ועכ"פ אין מצוי כלל סכנה ממים מגולים ומפירות וירקות מנוקרים 

כ"כ הרבה נחשים ארסיים ולכן הסיכון שאחד מהם שתה מהמים או ניקר מהפירות הוא רחוק וקטן מאוד, כמו מה 

מלבד הב"ח בסי' קט"ו, ה' ובריש סי' קט"ז שהביא בשם הסמ"ק שיש  -ן הוא לשונות הראשוניםשהיה בעבר, וכ

מקומות שכן מצויים בהם נחשים, אבל יתכן כוונתו למקומות נידחים כמו מדבריות באפריקה ובדרום אמריקה ולא 



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

 שאלות בענייני שבת

 לברור לצורך הבאים מאוחר ל'שלום זכר'

האם מותר לברור סמוך לתחילת ה'שלום זכר' לצורך מי שמגיע מאוחר ]כלומר, 

 האם הכל נחשב סעודה אחת שמותר לברור סמוך לתחילת הסעודה[?

לגבי אלו שיבואו יותר מאוחר, הסעודה מכיון ש, אסור מדאורייתאתשובה: 

 . הדבר נוגע במיוחד בשבתות החורף. 12תתחיל רק בעוד זמן ארוך

                                                                                                                                                                         
עמד בחקירה זו אם דוקא במדינות מיושבות גם בשדות שבהם. ובכנה"ג הגהות ב"י אות יח, הובא בדרכ"ת סק"ח 

במקומות מסוימים אין נחשים או שבאופן כללי ירדו הנחשים בדורות האחרונים. עוד נ"מ יש בזה אם מותר לדרוך 

ברגליים יחפות על מים מגולים בשדות כמבו' ברמב"ם הל' רוצח סוף פי"א ובטור כאן, ואם כדברינו שכיום גם 

 פיר מה שאין מקפידין על זה.בשדות אין זה נחשב נחשים מצויים אתי ש
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וביאר שהרי הברירה לצורך מי שיבוא יותר מאוחר ובשבילו הסעודה תתחיל רק כשיבוא,  12

 ולכן לא שייך להתיר מצד מה שבעל השמחה מתחיל את הסעודה מיד בסמוך.
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 לשון לימודים / הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מעשי יוסף לאחיו

ֵסף ֲאַחיֶכם ֲאֶׁש  אֶמר ֲאַני יוֹּ ֵסף ֶאל ֶאָחיו ְגׁשו ָנא ֵאַלי ַוַיָגׁשו ַויֹּ אֶמר יוֹּ ַתי  ר ְמַכְרֶּתםַויֹּ אֹּ

 ַמְצָרְיָמה. )מה, ד(

יוסף שהיה שליט במצרים ראה את אחיו באים אליו לשבור אוכל מפני הרעב 

ששרר בארץ כנען. בבואם לפני יוסף האחים לא הכירו את יוסף ואילו הוא הכירם. 

 בשעה שראה אותם לא נגלה יוסף אליהם, הוא העלים שהוא יוסף אחיהם.

ר עם האחים קשות. הוא העליל עליהם שהם יוסף הסתיר יוסף את עצמו, ודיב

מרגלים ולכן לא יקבלם ללא אחיהם הקטן. אחר כך טמן כסף בשקי המזון שלהם, 

וכאשר ירדו פעם שנית אליו שאלו אותו על דבר הכסף המושב אצלם, ואמר להם 

שהוא מאת ה'. כל זאת עשה בלי שידעו האחים שהוא יוסף למרות שאכל עמהם 

בהמשך נפרדו ממנו האחים לשוב אל יעקב עם המזון אשר קנו  וארח אותם בכבוד.

במצרים, וטרם שיצאו הטמין אצלם יוסף שוב כסף והוסיף להטמין גם את הגביע 

בשקו של בנימין. ורדף אחריהם להשיב את גביעו שהיה אצל בנימין ואמר לקחתו 

 אליו לעבד.

ו שלא יקח את בנימין. יהודה ראה שבנימין נלקח לעבד, וניגש אל יוסף ודיבר אלי

כאשר סיים יהודה את דבריו פתאום נגלה יוסף ואמר להם: 'אני יוסף' האח אותו 

מכרתם לעבד, ועתה הייתי למלך. מה ארע בשעה זו אשר גרם ליוסף לבטל את 

 ההתנכרות ולהתגלות אליהם?

 סיבת ההתנכרות

שה להם כדי לבאר זאת, יש לבאר מדוע בתחילה התנכר יוסף לאחים, ומדוע ע

דה מם ולגלגל עליהם ה, כי רצה לכפר ל13את כל הצער הזה. ופירש הר"י אברבנאל

                                                
ה. ולא נכתבו הדברים -הק' שבטי ק כתבנו את פשט הדברים לפי דבריו, אנו אין לנו שום תפיסה במעשי השבטים 13

 אלא בחינת, תורה היא וללומדה אנו צריכים.
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מעשה   וציערם, וכפי שיבואר. על מעשיהם, ולכן דיבר עמם קשות דהכנגד מ

האחים שמכרו את יוסף היה מועיל באחריתו, יוסף נעשה למלך והחיה את כל 

ְבתֶ  ֶתם ֲחש  י ָרָעה ֱאֹלַקים ֲחָשָבּה ְלֹטָבה', הארץ. כפי שאמר יוסף  )נ, כ(: 'א  ם ָעל 

נמצא איפוא כי בעבור המכירה לבדה לא היו צריכים לכפרה. אלא שהם חטאו 

בצער שגרמו לו, שהשליכו אותו לבור ורצו במחשבתם למוכרו לעבד עולם. על 

דבר זה גלגל יוסף כמידתם, שציער אותם וגרם להם פחד ומהומה, ומאידך לא 

 אחים.עשה שום נזק ל

 מידה כנגד מידה

שני חלקים היו במעשה מכירת יוסף, השלכה לבור ומכירה לעבדות. כנגד אלו 

כיוון יוסף את מעשיו. בתחילה אמר להם כי מרגלים הם ובעקבות כך אסר את 

כולם והניחם במשמר ג' ימים, וגם כאשר שילחם חזרה לארצם השאיר את שמעון 

גד ההשלכה לבור. האחים הבינו כי אסור, כך מדד להם במידה של מאסר כנ

המאסר בא להם עונש על מכירת יוסף, וכך אמרו איש אל אחיו )מב, כא(: 'ֲאָבל 

ֹזאת'. ָפָרה ה  ל ֵּכן ָבָאה ֵאֵלינּו ה  ל ָאַחינּו וכו' ע  ְחנּו ע   ֲאֵשַמים ֲאנ 

ועדיין לא נשלם כפרה שלהם עד שימכרו לעבדות, כנגד זה גלגל יוסף וטמן את 

יע בשק בנימין ורצה לקחתו לעבד, בכך גרם ליהודה שיגש למולו וישטח הגב

, כאשר עשה כן יהודה והסכים הסכמה 14תחנונים להיות עבד תחתיו של בנימין

כיפר על מכירת יוסף לעבד. יהודה שאמר  -גמורה לתת את נפשו לעבד גמור 

)מה, א(:  לאחים למכור את יוסף נתן את עצמו לעבד, הכפרה נעשתה. ומיד נאמר

ֵףק' יותר, ונגלה לאחים ואמר 'ֲאַני יֹוֵסף ֲאַחיֶכם'.  'ֹלא ָיֹכל יֹוֵסף ְלַהְתא 

כיוון שהושלמה הכוונה שהיתה ליוסף בהתנכרות, מיד נגלה אליהם בלשון רכה 

 ובתחנונים )רש"י(

                                                
הרי"א מוסיף לבאר כי על ידי שהטמין את הגביע אצל בנימין ראה שפגה שנאת האחים לבני רחל, ואינם מקנאים  14

והו עוד. בהם עוד אף שדאג יעקב לבנימין הרבה יותר משאר אחים. ולכן יכל להתגלות שהוא יוסף ולא ישנא

 והאריך עוד עי"ש.



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

ור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, "א

 אמרי מרדכי ועוד

 גדול כבוד הבריות

ַציאו ָכל־ַאיׁש ֵמָעָלי וְ  ל ַהַנָצַבים ָעָליו ַוַיְקָרא הוֹּ ֵסף ְלַהְתַאֵפק ְלכֹּ ל יוֹּ ֽא־ָיכֹּ א־ָעַמד ְולֹּ לֹּ

ֵסף ֶאל־ֶאָחֽיו  )מה, א(  .ַאיׁש ַאּתוֹּ ְבַהְתַוַדע יוֹּ

ד הכניס יוסף עצמו למצב של סכנת נפשות, להוציא שואלים חז"ל במדרש, כיצ

מעליו כל איש בשעה שהוא חושב להתגלות אליהם, הרי אין ספק שזה סכנה 

גדולה! שמרוב בושה שיתגלה קלונם יהרגו אותו, והיה חייב שיהיו במקום 

 שומרים?

 ויקראעוד שואלים חז"ל במדרש, שמלשון הפסוק 'ויקרבו ימי ישראל למות 

מע שהוא לא היה זמין אצל אביו, והדבר לפלא גדול יחשב, מדוע לא ליוסף' מש

היה מבקר את אביו בתדירות עד שלא ידע שאביו נפל למשכב ונזקקו לשלוח 

 להודיע לו?

 שמירה על כבוד הבריות

יש אומרים כי כאשר ייחשד איש יש לפרסם את החקירה והחשד שחושדים בו, 

דיין. אולם לו חכמו והשכילו להתבונן  למען ישמעו הכל ויראו כי יש דין ויש

וללמוד מתורתנו הקדושה את הדרך אשר ילכו בה כאשר נבאר, יתברר כי הצדק 

וגם כאשר ירצו לבדוק את הצדק  הבריות לכבודוהיושר הוא בראשונה לדאוג 

והיושר הדבר יעשה בחדרי חדרים ובדלתיים סגורות ובאיסור מוחלט על פירסום 

 עה והבזיון באיש.בכדי למנוע את הפגי
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ובזה נבוא לבאר את פרשתנו, הנה חז"ל כבר כתבו במדרש תנחומא )ויגש ה(: 

אמר רבי שמואל בר נחמן, לסכנה גדולה ירד יוסף, שאם הרגוהו אחיו אין בריה 

בעולם מכירו, ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי? אלא כך אמר יוסף בלבו, מוטב 

ם. עכ"ל. כאן התורה מלמדת אותנו, כי שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרי

יוסף דאג בראש ובראשונה לכבוד אחיו. והוסיף על כך ואמר ר' לייב חסמן זצ"ל 

)אור יהל ח"ב( אעפ"י שכל תקות פתיל חיי יוסף היה לפגוש את אביו שמבלעדו 

אין לו חיים, ואף חיי אביו תלויים בו וזה כבר עשרים ושתים שנה מחכה רגע רגע 

יראה את אביו, עם כל זאת שיקול דעתו שלא לבייש את הזולת מכרעת מתי כבר 

 שיהרג בכדי שלא יביישם!

 שמירת יוסף על כבוד האחים

עוד מצינו בהנהגת יוסף עם אחיו: כתב האור החיים הקדוש )מה, כו( מדוע יוסף 

לא גילה לאביו על ידי שליח או מכתב שהוא חי ונמצא במצרים, ואף אם בימי 

כן שלא היתה לו אפשרות לכך, אולם כשעלה לגדולה מדוע לא דאג עבדותו ית

לכך? וביאר האור החיים שחשש יוסף שמא כשאביו ידע מכך יוודע לו שהאחים 

הם מכרוהו, אולי יקפיד עליהם ויקללם, ולא רצה לגרום להם צער ונזק, לכן לא 

! והוא גילה לאביו במשך כל העשרים ושתים שנה ואף לא שלח לו מכתב שלומים

על דרך אומרם ז"ל )ברכות מג:( מוטב שיפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני 

 חבירו..

עוד כתבו חז"ל בפסיקתא רבתי )איש שלום פיס' ג(: ויאמר ליוסף הנה אביך חולה 

)בראשית מח, א(, אילולי שבאו אחרים ואמרו לו אביו חולה לא היה יודע? אלא 

חד עם אביו שלא יאמר לו היאך עשו בך אחיך להודיעך צדקו שלא רצה להתיי

ומקללם. לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה. עכ"ל.  הראת לדעת עד כמה 

היה מוכן יוסף להפסיד מלקיים מצוות כיבוד אביו ואף ליהנות מקרבתו וללמוד 

מחכמתו ותורתו לאחר שהתגעגע אליו במשך שנים רבות וכעת יש לו את 

 הכל מפני חשש פגיעה בכבוד אחיו! פלא פלאים. האפשרות, וויתר על
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 מוטב להניח ולא לבנות ביהמ"ק  

סיפר הגה"צ ר' שלום שבדרון, כששימשתי בקדש באחת הישיבות, שהה משגיח 

הישיבה בחו"ל למשך זמן רב למטרת גיוס כספים עבור הישיבה. תלמידים 

קרה בליבי מהישיבה ביקשו ממני להשמיע לפניהם שיחות מוסר, והשאלה שני

האם לדאוג לבחורים ולחשוש על הפסד רוחני שנגרם להם בשעה שאינם שומעים 

שיחת מוסר, או לחשוש שמא אצליח מאד וכך תתגלגל עגמת נפש למשגיח של 

הישיבה. טרחתי ונסעתי לביתו של רבי יחזקאל לוינשטיין, וזו התשובה שקיבלתי: 

אבל  לבנות את בית המקדשת יש לנו קבלה ברורה, כי אם נוצר מצב של הזדמנו

 אזי מוטב להניח ולא לבנותו!  –יש בזה חשש של חלישות הדעת למישהו 

עלה בידינו, כי אם נישאל האם ראוי לפרסם בכלי התקשורת כל חשד כלפי אדם 

חופש הדיבור והדמוקרטיה חובה עלינו יותר מאו ראוי להצניע הדבר, הרי ברור ש

חרוט הדבר בנפשנו שכבוד האדם עולה על כעם ישראל להשים בראש דגלנו ול

עד שמוטב ליפול לכבשן האש ולא להגיע למקום הזה, כי הדבר נוגד את  ,הכל

נו ונרבה יתורתנו ואף הוא בנפשנו, ויהי רצון שנדע להיות זהירים בכבוד חבר

 אהבה ואחוה שלום ורעות, אמן ואמן.  

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך, בידידות ואהבה

 מלכא מרדכי
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מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

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

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 שמע קריאת לקרוא שיזדרזו כדי השעון להזיז מותר אם

ר  ֵסף ַוֶיְאסֹּ ְׁשָנה ָאַביו ַיְשָרֵאל ַלְקַראת ַוַיַעל ֶמְרַכְבּתוֹּ  יוֹּ ל יוֵאלָ  ַוֵיָרא גֹּ  ַצָואָריו ַעל ַוַיפֹּ

ד )מו, כט( ַצָואָריו ַעל ַוֵיְבךְ   עוֹּ

 וכתב רש"י בד"ה ויבך: ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע.

קריאת  בני הבית לקרוא שיזדרזו כדי קדימה, השעון להזיז אם רוצים הסתפקתי

 דעת.? גניבת משום בזה יש שמא שמע של שחרית, האם מותר הדבר, או

 בעולם שנמצאים השעונים בכל לבדוק יכול

 והגאון רבי ישראל פסח פיינהנדלר זצ"ל, בעל "אבני ישפה", כתב לי וז"ל: נראה

 של במעשה ('ב ד"צ )חולין בגמרא מבואר כבר אבל. שינה בחדר קיר לשעון כוונתך

 איסור שיש אמרינן לא ובזה עצמו, את הטעה שהוא, נחמן דרב בריה זוטרא מר

 כיון הנכונה, השעה מה לברר בעיה שום אין שהרי כאן נראה וכן. דעת גניבת של

 בשעון ולהאמין עצמו את להטעות רוצה האדם ואם. בעולם שעונים הרבה שיש

 השעונים בכל לבדוק יכול כי עצמו, את מטעה זה הרי, שלו שינה שבחדר

 .מסוים שעון על לסמוך ולא בעולם, שנמצאים

 הטעיה מעשה יש סוף סוף

 נחמן, דרב בריה זוטרא מר את להטעות דבר עשו לא הם ל"הנ בגמרא מרתא ואם

 אבל. לקראתו שיצאו לחשוב מעצמו טעה והוא, מביתם יצאו סתם הם שהרי

 יודעים שכולם מועיל מה כן ואם. להטעות כדי מפורש מעשה עושים שלנו בשאלה

 של עתד וגניבת הטעיה מעשה יש סוף סוף, בקלות הדבר לברר ואפשר השעה, מה

 .חבירו
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 דברים הסתרת כאן אין

 דברים שרק הוא הגמרא מן שלמדו מה כי, נכונים שדברינו חושבני עדיין אבל

 בחזקת לגוי טריפה תרנגולת שמוכר וכמו, דעת גניבת של ענין בהם יש נסתרים

 לאכול בו שמסרב או. שחוטה או טריפה הוא אם הגוי מן נסתר והדבר, שחוטה

 האמיתית כוונתו את מסתיר הוא וכאן, עמו לאכול יכול אינוש יודע לא והוא עמו,

 בן כל כי, דברים הסתרת כאן אין שלנו בשאלה אבל. כלל אותו מזמין אינו שהוא

 לדברי דומה זה אלא דעת, גניבת שייך לא ובזה, השעה מה לגלות יכול אדם

 .עצמו את הטעה שהוא ל"הנ הגמרא

 דעת גניבת משום בזה למעשה אין

 למצות בזמן לקום לאדם לעזור כדי קדימה, השעון את להזיז מותר ולמעשה

 ואם, השעה מה הוא מפורסם שדבר כיון דעת, גניבת משום בזה קריאת שמע, ואין

 )עכ"ל(. .עצמו את הטעה הישן הרי, הנכונה השעה לדעת טורח אינו
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 צדקך על חו"מ משפטי

מתוך בחירה או היתה ממצרים  תו של יוסףאיצי איהאם 

 ?הכרח

ֵסף ָשַמַני ֱאלֹּ  ה ָאַמר ַבְנָך יוֹּ ן ְלָכל קַ ַמֲהרו ַוֲעלו ֶאל ָאַבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו כֹּ ים ְלָאדוֹּ

ד  )מה ט( .ַמְצָרַים ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעמֹּ

ֲהרּו ו ֲעלּומתואר לאחר שיוסף מתוודע לאחיו אומר להם  נופרשתב ֶאל ָאַבי  מ 

ַני ֱאלֹ  ר ַבְנָך יֹוֵסף ָשמ  ְרֶתם ֵאָליו ֹּכה ָאמ  ל קַ ו ֲאמ  י א  ים ְלָאדֹון ְלָכל ַמְצָרַים ְרָדה ֵאל 

ֲעֹמד . והנה, בשנות מאסרו של יוסף בעודו בבית האסורים או קודם לכן בביתו ת 

ען של פוטיפר סריס פרעה מובן ופשוט שלא יכל לחשוב על רעיון לעלות לארץ כנ

לבקר את בני משפחתו, ואפילו אח"כ כשנעשה משנה למלך לא רצה כנראה 

, לבייש את אחיו, אך לאחר שנתוודע להם ושלחם להודיע לאביו ולהורידו למצרים

 .נוסע אתם לבית אביו היותר טוב אם יוסף בעצמו הידאי היה והרי שבו

  מתוך הכרח מתוך הכרח הראיות שהראיות ש

עוד ספרים שבנימוסי מצרים כתוב יתכן עפ"י המבואר באברבנאל )מיכה ו ד( ו

יכול לנסוע בעצמו, כיון שהוא בא  היוסף לא הי ולכןשאין עבד יוצא ממצרים 

 עדייןמלך  האף שעתה היולמצרים בתורת עבד, ואין עבד יכול לצאת ממצרים 

 עליו. ע"פ ספר חיי אליהום עבד ֵש 

ף אל בית פרעה לאמר ד( ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסנ, ) פרשת ויחיוכפי הנראה ב

)ה( אבי השביעני לאמר  אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר:

הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא 

 ויאמר פרעה עלה וקבר את אביך כאשר השביעך:( ו)ואקברה את אבי ואשובה: 

וא"כ  בשביל השבועה לא הייתי מניחך,ואם לא עפ"י הגמ' בסוטה )לו:( רש"י וב
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נראה שאף אילו היה רצונו לצאת ממצרים לא היה יכול בלי רשות מפרעה, ופרעה 

 לא היה נותן לו רשות אילולא השבועה.

  מתוך בחירהמתוך בחירההראיות שהראיות ש

פרעה  לש פירש את התנגדותו :(סוטה לו)חידושי אגדות במהרש"א אולם ה

במדרשות שראה פרעה  מו שמובאלהעלות את עצמותיו של יעקב ממצרים וכ

את גם שפסק הרעב וע"כ רצה לעכב גם ושנתברך נילוס כשבא יעקב למצרים 

ולולי השבועה של יוסף שקבל עליו לא היה נתרצה פרעה להעלותו  ,ארונו שם

, וא"כ המדובר לא היה כלל משם כדכתיב עלה וקבור את אביך כאשר השביעך

 יעקב בארץ כנען. מיציאתו של יוסף ממצרים אלא מקבורת

 ( חזרהיה)ר' יוסה כיון שמת יעקב אבינו  ראמ( סוטה י ט)תוספתא וכפי המובא ב

כאן  רנאמ ,ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם אמררעב ליושנו שנה

מה כלכול האמור כאן רעב אף כלכול האמור להלן  ,להלן כלכול רכלכול ונאמ

שהביא עמו יעקב וחשש שאם יעלו עצמותיו . וא"כ פרעה הרגיש ג"כ בברכה רעב

 יחזור הרעב. )ועיין בכלי יקר נ, י(

וא"כ אין לנו כלל ראיה שיוסף לא יכל לצאת ממצרים, אלא יוסף מבחירתו לא 

רצה לעזוב או בגלל שהבין שרצון הבורא שיתחיל גלות מצרים ויבוא יעקב בדרך 

מו בזמן של רעב, וכמובא כבוד, או בגלל שזה ענין מדיני שלא יכל לעזוב את ע

עיי"ש וכן מובא בשם הישמח משה או  אלכה ואראנו בטרם אמותד"ה  חתם סופרב

יתכן שאם יעלה לארץ כנען יראה את אביו חד פעמי, ואילו אם יעקב ירד מצרימה 

 יהיה קרוב אליו כל הזמן. 

ואף שמובא שאין עבד יוצא ממצרים הרי ע"פ המבואר בגמ' )שם( שטענו שרי 

גנוני מלכות ה עבד שרבו קנאו בעשרים כסף ימשול עלינו, והשיב להם פרעה פרע

מן  ואמהרש"א כלומר שאני רואה בחכמתו ותוארו שאין ה, ומבאר האני רואה בו

. וא"כ נראה שלא ראו בו יחוסי עבדים אלא מבני מלכים ושלא כדין נמכר לעבד
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מסיבה זו אלא שזה עבד אלא כבן מלכים וא"כ לא נראה שלא יכל לצאת ממצרים 

 היה מתוך בחירה.

  מצרים או מצרימהמצרים או מצרימה

בראשית  פרבכל סש ( עומד על כךמצרימה יםהבא)שמות ד"ה  כסף צרוףובספר 

כוש ומצרים שהוא שם האיש. ומפסוק ויעבידו  םלבד מפסוק ובני ח מצרימהאומר 

הענין הוא שקודם שהתחיל השעבוד היתה מצרים ו ,מצריםמצרים ואילך אומר 

ואחר שהתחיל השעבוד  ,ולכך מצרימה מ' פתוחה בראש ומ' פתוחה בסוף פתוחה

אין עבד יוצא  ם כיסה נכנסים ונסגרים שיכנשב ,מ' פתוחה בראש ומ' סתומה בסוף

וא"כ נראה  ,כדי שלא יצא שום אחד מהם םממצרים שסתומה בכל מיני כשופי

דיין היתה שרק לאחר שהתחיל השעבוד היה כן אבל בשעה שיוסף ירד למצרים ע

 פתוחה גם ליציאה.
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 מתהלך בג"ן / הרב ישראל צבי בוים )מאנסי(

 ארבע מאות ושלשים שנה –חשבון גלות מצרים 

תוֹּ ֶלָעַרים ַמְקֵצה ְגבול ַמְצַרַים ְוַעד ָקֵצהו )מז, כא(  ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעַביר אֹּ

יב, נראה בביאור פסוק זה, בהקדם מאי דאיתמר בי מדרשא במאי דכתיב )שמות 

מ( ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה, שהרי 

למעשה היו במצרים רק ר"י שנים. דהנה אברהם אבינו גייר גרים בחרן כמאה"כ 

ואת הנפש אשר עשה בחרן, וכאשר ירד אברהם אבינו למצרים ירדו עמו )עיין 

אשר עשה בחרן(  אלשיך פרשת לך לך שנקט להדיא שאברהם לקח אתו אץ הנפש

והם נשארו שם במצרים, והגרים האלו היו עם מיוחד במצרים שהיו נקראים בשם 

'עם בני ישראל', והם היו אחר כך הערב רב שעלו יחד עם בני ישראל ממצרים. 

ועל זה אמר הכתוב ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ארבע מאות ושלשים 

ת"ל שנה קודם יציאת מצרים. ובהם  שנה, שאכן ירידת אברהם למצרים היה לערך

התקיים גם מה שנאמר באברהם כי גר יהיה זרעך, כי נאמר באברהם כי אב המון 

גוים נתתיך, והגרים היו נחשבים מזרעו. ובזה מתבאר סמיכות הכתובים בפרשת 

בא וגם ערב רב עלה אתם וגו' ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה 

על ידי הערב רב נמצא שישבו בני ישראל ארבע מאות וארבע מאות שנה. ש

 ושלשים שנה במצרים, עכ"ד.

ואני שומע ומוסיף שיש לכוון החשבון שהוא בדיוק ארבע מאות ושלשים שנה 

מעת ירידת אברהם אבינו למצרים עד יום יציאת מצרים, דהנה ידוע מה שכתב 

הלכו כמה ראשונים בסדר עולם רבה פרק א' וכן במדרש בראשית רבה, ובדרך זה 

עיין תוספות שבת י: ורא"ש יבמות פרק הבא על יבמתו סימן י"ב. ששתי פעמים 

יצא אברהם אבינו מחרן, ומה שכתוב בריש פרשת לך לך ואברם בן חמש שנים 

ושבעים שנה בצאתו מחרן קאי על היציאה השניה מחרן, ועוד היה יציאה 

רית בין הבתרים ואחר כך שב ראשונה מחרן בהיותו בן שבעים שנה ואז היה ב
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אברהם לחרן. ועיין דעת זקנים מבעלי התוספות פרשת לך לך שגם מלחמת 

 המלכים היה אחר היציאה הראשונה בהיותו בן ע'. 

 ירידת אברהם למצרים כשהיה בן ע' שנה

ולפי זה יש לחקור ולדעת אם ירידת אברהם למצרים היה אחר היציאה 

. ומצאתי לכמה מן המפרשים שנקטו שגם הראשונה או אחר היציאה השניה

ירידת אברהם למצרים היתה ביציאה הראשונה מחרן כשהיה בן ע' שנה, עיין בית 

אלקים למבי"ט שער היסודות פרק כ"ח שאחר ההליכה  הראשונה בהיותו בן ע' 

שנה אירעו כל הדברים הכתובים בפרשה. ועיין בספר יבא הלוי )נדפס בקושטא 

נקט גם כן להדיא שירידת אברהם למצרים היתה כשהיה בן תרכ"ב( פרשת בא ש

ע' שנה, ואכמ"ל. והנה ירידת אברהם אבינו למצרים היה בליל פסח כדאיתא 

בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ו. נמצא שהיה ת"ל שנה מכוון מיום אל יום, מליל 

יציאת מצרים כשהיה אברהם אבינו בן ע' שנה עד ליל יציאת מצרים הוא ארבע 

 ת ושלשים שנה.מאו

וראה גם בחידושי רבי אליעזר שמחה )אב"ד לומזה( פרשת בא שביאר לפי דרכו 

דפסוק ומושב בני ישראל קאי על הנפש אשר עשה אברהם בחרן, וביאר שם שכל 

בני נח שהלכו בדרך הישרה היו נקראים בשם ישראל, ופירש בזה הפסוק כי נבלה 

 . עשה בישראל, אמנם הוא הלך בזה בדרך אחר

עד עתה היו אלו האנשים הגרים שעשה אברהם אבינו במצרים בארץ לא  והנה

להם, והיה נחשב ארץ לא להם כיון שכל שאר המצריים היה להם אחוזת נחלה 

משלהם ומשל אבותיהם, והם היו גרים חדשים מקרוב באו ולא היה להם שם חלק 

הי הארץ ונחלה. אבל עתה אחר שקנה יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה ות

לפרעה, אם כן במה יהיו הם שונים משאר המצריים, הרי כבר לא היה חלק ונחלה 

במצרים גם לתושבי מצרים. ונמצא שלא היה מקויים עתה גזירת הגלות. הנה אז 

היינו אותו העם שהיו מגיורי אברהם שהיו אחר כך הערב רב, שכידוע  "ואת העם"

העביר אותו לערים  -רשת בשלח הערב רב נקראים בשם העם כמבואר בזוה"ק פ
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מקצה גבול מצרים ועד קצהו שיחשב להם על ידי זה שהם נמצאים בגלות, והם 

 נמצאים בארץ לא להם..

ובכל פרשה זו לא מוזכר תיבת העם, אלא ויבואו כל מצרים אל יוסף וכו', ונראה 

ל שכאילו עתה מתייחס לדבר חדש. וא"ש לפי דברינו שכיון שמכרו המצריים את כ

אלו זרע גרי אברהם העביר מקצה הארץ ועד  –אשר להם ליוסף, על כן את העם 

 קצהו, ודו"ק.

ואילו לא עשה כן יוסף היה צריך להתחיל גזירת הגלות לבני יעקב, אבל כיון 

שהגלה יוסף את זרע הגרים של אברהם, הנה על זה מסיים הפסוק ואמר וישב 

שיעקב ובניו היו יכולים לקבל נחלת ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה, 

אחוזה במצרים, ומכל לא יחשב להם שנתמעטו השנים אלו מגזירת הגלות. ובפרט 

על פי מה שאיתא במדרש )פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ו( שפרעה נתן את ארץ גושן 

לשרה, אם כן היה להם ארץ גושן בירושה ולכאורה לא היה נחשב ארץ לא להם. 

הושע )יא, טז( שגושן היתה מובלעת עם ערי ארץ ישראל. כי וראה עוד ברד"ק י

מכל מקום היה נחשב שמקויים עתה גזירת ארץ לא להם על ידי שהשבט הזה 

 מזרע גיורי אברהם נמצאים בגלות במצרים. וא"ש סמיכות הפסוקים.

ויומתק בזה המשך הכתובים בפרשת בא, וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר 

י על ידי הערב רב נשלם זמן ארבע מאות ושלשים שנה מיום מקנה כבד מאד, והר

אל יום, מליל פסח שירד אברהם למצרים עד היום הזה, על כן, ויאפו את הבצק 

אשר הוציאו ממצרים עגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו 

להתמהמה וגם צדה לא עשו להם, כי לא יכלו להתמהמה אפילו יום אחד כי היום 

קא הגיע עת גאולתם, כי על ידי זה, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים דיי

שלשים שנה וארבע מאות שנה, ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי 

בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים, וכפירוש רש"י יהי בעצם היום 

 מגיד שכיון שהגיע הקץ לא עכבן המקום כהרף עין.  -הזה 
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 קה של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, בעהמ"ח עומק הפשטעומ

 תרתי דסתרי – ממונות בדיני לי קים

' קים לי' אחד בדבריש לחקור האם יכול לטעון 'קים לי' בתרתי דסתרי. כלומר, 

ויתכן , א"הרשב על שחולק א"כהריטב' קים לי'וכלפי דבר אחר , א"כהרשב

 '.קים לי' דין בביאורפנים( )שהובא ב הפוסקים במחלוקת זהלתלות נדון 

בתרתי דסתרי. אבל  'קים לי'והנה באותו דין תורה, מסתבר שאי אפשר לטעון 

 כדעת' קים לי' טוען בראשון, תורה דיני שני אדם לאותו ישיש להסתפק כאשר 

 . ך''הש על החולק הנתיבות כדעת' קים לי' להיפך טוען ובשני, ך''הש

ממה נפשך מחזיק ברשותו ממון שאינו שלו.  ולכאורה אין יכול לטעון כן, כי

)כתובות דף קט:( בדין אבדה  ראבגממאידך יתכן שרשאי לטעון כן, כפי שמצינו 

לו דרך שדהו בחד דאתי מכח ארבעה, שפטור משום 'קם דינא', למרות שממה 

 נפשך יש לו דרך אחת שאינה שלו, ואולי גם בזה. 

 התרומת הדשן בשם ('ג' סעי ח"רס' סי מ"חו) א"רמ ראה, הפוסקיםונחלקו בזה 

 פ"ר' סי) נתיבות וראה, חולק (בסופו כהן תקפו שבספרו ז"סק שם) ך"וש, (י"ש' סי)

 .ך"הש נגד ראיה שהביא (א"סק

 דינים העולים

קים לי המבואר בגמ' הוא במחלוקת אמוראים, והראשונים העתיקו דין זה גם קים לי המבואר בגמ' הוא במחלוקת אמוראים, והראשונים העתיקו דין זה גם 

  ם בספיקא דדינא. ם בספיקא דדינא. במחלוקת הפוסקים. ונחלקו האם שייך לומר כן גבמחלוקת הפוסקים. ונחלקו האם שייך לומר כן ג

המוציא מחבירו עליו הראיה, ומוחזק הוי המוציא מחבירו עליו הראיה, ומוחזק הוי   --דין 'קים לי' מבוסס על הכללים של דין 'קים לי' מבוסס על הכללים של 

חיוב לצאת ידי חיוב לצאת ידי   ''קים ליקים לי''כמו חזקה שעדיפא מרוב בממון. לפי הבנה זו לא שייך בכמו חזקה שעדיפא מרוב בממון. לפי הבנה זו לא שייך ב

  שמים.שמים.

כי אם כאשר סובר באמת שזה הדין. ויש כי אם כאשר סובר באמת שזה הדין. ויש   ''קים ליקים לי''יש אומרים שלא שייך דין יש אומרים שלא שייך דין 

  , וכך מנהג העולם., וכך מנהג העולם.''קים ליקים לי''לומר לומר חולקים שבכל גווני יכול חולקים שבכל גווני יכול 
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בתרתי דסתרי; באותו דין תורה אינו יכול אבל בשני דיני תורה נפרדים בתרתי דסתרי; באותו דין תורה אינו יכול אבל בשני דיני תורה נפרדים   ''קים ליקים לי''

יש להסתפק האם יכול מצד עיקר הדין, כמו 'קם דינא' למרות שממה נפשך יש להסתפק האם יכול מצד עיקר הדין, כמו 'קם דינא' למרות שממה נפשך 

מחזיק בדרך שאינה שלו. או דלמא אינו יכול כי ממה נפשך מחזיק ברשותו ממון מחזיק בדרך שאינה שלו. או דלמא אינו יכול כי ממה נפשך מחזיק ברשותו ממון 

  שאינו שלו.שאינו שלו.

הריק''ש אין טענינן ב'קים לי', אולם לדעת הכנה''ג יש טענינן בקים לי. הריק''ש אין טענינן ב'קים לי', אולם לדעת הכנה''ג יש טענינן בקים לי. לדעת המלדעת המ

  ויתכן לחדש שבטענה רחוקה מאוד לכו''ע אין טענינן.ויתכן לחדש שבטענה רחוקה מאוד לכו''ע אין טענינן.

בספיקא דדינא כמו בכל מחלוקת, או בספיקא דדינא כמו בכל מחלוקת, או   ''קים ליקים לי''נחלקו האחרונים האם יכול לומר נחלקו האחרונים האם יכול לומר 

  דגרע שזה לא נחשב כמו ספק.דגרע שזה לא נחשב כמו ספק.

 תפוצה:לתגובות וקבלת גיליון מלא, או להצטרפות לרשימת 

5047867@gmail.com  
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עיון המשפט / הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל 

  ובית הוראה לממונות עיון המשפט

 חיוב תשלומי מזונות בזמן הזה

ַכי ֲאַכְלֵכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם  כא( ,)נ ְוַעָּתה ַאל ַּתיָראו ָאנֹּ

א ממנו ממון בעל האם יש חיוב על האב לזון את בניו ובנותיו? האם אפשר להוצי

כרחו לצורך זה? וכמה מזונות אפשר לחייב לשלם? אם האב מבקש שבניו יגורו 

אצלו והוא יפרנסם, האם אפשר לחייבו לשלם כשאינם גרים אצלו? האם מחשבים 

את סכומי המזונות ביחס למצבו הכלכלי של האב? האם יש להתחשב גם 

 ואת יתר קרובי המשפחה? בהכנסות האם? האם מחייבים גם לפרנס את ההורים,

 עיקר חיוב מזונות

. תקנת חכמים שהאב חייב 15חיוב המזונות מעיקר הדין מתחלק לשלושה חלקים

לזון את ילדיו עד גיל שש. מזונות אלו עליו לתת להם גם אם יש להם ממון רב, 

וכגון אם קיבלו בירושה מאבי האם ממון רב. חיוב זה דומה לחיוב אדם לתת 

בתה, וכשם שחיוב הכתובה אינו תלוי במצבו הכלכלי של הבעל, לאשתו את כתו

וברכוש של האשה שקיבלה בירושה וכדו'. כך גם חיוב המזונות עד גיל שש. ואם 

ידוע שיש לו כסף, אף מוציאים ממנו בעל כרחו. אמנם אם לא ידוע שיש לו כסף, 

ישי. אך אין להוציא ממנו בעל כרחו את מעט המזון שיש לו שמיועד לשימוש א

אפשר ללחוץ עליו בכל דרך שהיא שיפעל להשיג כסף עבור ילדיו הקטנים. השו"ע 

 כותב שמכלימים אותו ומבזים אותו בציבור עד שיפרנס את ילדיו.

החל מגיל שש ועד שיגדלו, אינו חייב מתקנת חכמים, אלא חייב מדיני צדקה ככל 

דקה זו. ובלבד שיהיה לו דיני צדקה. וכשם שכופין על הצדקה, כך גם כופין על צ

. 16כסף לתת להם. אמנם אם לאביו אין כסף, וגם לילדיו אין. פרנסת אביו קודמת

                                                
הדברים התבארו בשו"ע אהע"ז סי' עא סעיף א ובנו"כ שם. ועיי' עוד בהפלאה ואבני מילואים שם. ועיי' ברמב"ם  15

 אישות פי"ב הט"ו ובנו"כ שם ובמעשה רוקח ואור שמח שם. ובמחנה אפרים הל' צדקה סי' א.
 שו"ע יו"ד סי' רנא סעיף ג. 16
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ואם יש לבניו כסף, אינו חייב לתת להם מזונות. ואחרי שיגדלו, האב חייב להמשיך 

לפרנס את ילדיו אם הם עניים ואינם מסוגלים להתפרנס לבדם. חיוב זה אין לו 

 .17הגבלה עד שיוכלו להתפרנס לבדםהגבלת זמן, אלא רק 

 איך יש לחשב את דמי המזונות?

נתבאר שמזונות אלו, יש לתת כפי המינימום ההכרחי, לא מעבר לכך. גם אם 

האבא עשיר גדול. ויש לשער כפי המזונות המספיקים לעניי הארץ הזו, ואינו חייב 

ר שאחרי גיל יותר מכך. וכן חייב ליתן מדור כפי המינימום הנצרך להם. ומסתב

שש אם יש לאמא שלהם כסף, הרי גם היא צריכה להשתתף בהוצאות אלו, ועד 

. ואם אין לאב, כופים את אבי אביו אם יש לו, ואם אין 18גיל שש האב חייב לבד

 .19לאבי אביו, מחייבים את אחי האב ושאר קרובים

ו בביתו, וכיון שאינו חייב אלא את המינימום, הרי אם הוא מבקש שבניו ידורו עמ

אינו חייב לשלם להם מדור עם אמם, גם אם טוב להם לדור עם אמם. כיון שאותו 

הטובה שלהם לדור עם אמם, אינו אלא לרווחא דמילתא, והרי אין הוא חייב אלא 

את המינימום. הלכך אם יש לו מקום בביתו, אינו חייב לשלם להם מדור עם האם. 

, אם יש לו מזונות משלו שיכול ליתן להם. וכן אינו חייב ליתן להם מזונות עם אמם

וכגון אם הוא גר יחד עם אביו, ואוכל על שולחן אביו, ואביו מזמין גם את בני בניו 

לדור עמו. אינו חייב ליתן להם מזונות שידורו עם האם. וגם עד גיל שש אינו חייב, 

מקרה שהרי אין להוציא ממנו ממון אם נותן להם מדור ומזונות בביתו. מלבד ב

שבית דין רואה שאין האב מסוגל כלל לגדל את ילדיו, שבמקרה זה חייב ליתן דמי 

 המזונות לאם שתגדל את הילדים.

 

                                                
 ית יוסף יו"ד סי' רנא.שו"ת הרשב"א הובא בב 17
עד גיל שש הרי זה ככתובת האשה, שאינו תלוי בגדרי צדקה ובממון שלה. אחרי גיל שש, הרי זה ככל צדקה.  18

וכשם שאם יש יתום עני, ואחי אביו יש להם ממון, כופים אותם לזונו. ואין כופין רק אחד מהם, אלא מחלקים בין 

לשני הוריו יש ממון, חולקים ההוצאה ביניהם. אמנם הפתחי תשובה  כל האחים בעלי הממון. כך גם ילד זה, אם

 אהע"ז סי' עא סק"א כתב שהוא תלוי יותר בדיני ירושה. והאם אינה יורשת את הבן. וצ"ע.
ועיי' עוד בפתחי תשובה אהע"ז סי' עא סק"א, שכתב שסדר החיוב תלוי בדיני ירושה, הלכך אחי האב חייבים  19

 יותר מאבי האם.



 

 נהעמ'  -אספקלריא 

 

 עד מתי חייב ליתן מזונות לבניו?

נתבאר שאינו חייב, אלא כל עוד אינם מסוגלים להתפרנס לבד. והיינו כפי 

ד כל עוד לומדים המינימום ההכרחי. ואף שאין רגילות בזמן הזה להתפרנס לב

בישיבה. מכל מקום אינו בגדר המינימום, ובפרט שהבן יכול למצוא פרנסה קטנה 

. הלכך יש לשער כל אחד לפי מה שהוא, ומזמן שיכולים 20גם בעודו לומד בישיבה

 להתפרנס לבדם, אין האב חייב לזונם כלל.

נותיו ומכל מקום, מצווה רבה ואף חובה גמורה על כל אדם לפרנס את בניו וב

ברווח, כפי הממון שברכו ה', ואף להתאמץ עבורם לגדלם כראוי וכמקובל, והרי 

הוא בגדר די מחסורו אשר יחסר לו. ובכלל זה חייב כל אדם לפרנסם גם אם 

יכולים לעבוד בעצמם, שהרי כל זמן שבני גילם אינם עובדים, ולומדים בישיבה. 

הא אדם אכזרי על בניו ובנותיו. הרי אף זה בגדר די מחסורו אשר יחסר לו. ואל י

ומכל מקום אין כופין על כך. וכל המסייע לכפות על כך, ומוציא ממון יותר 

מהמינימום, ומוציא ממון לגדולים היכולים לדחוק עצמם ולהתפרנס בעצמם, הרי 

 הוא נותן יד לחשש גזל.

 שבת שלום ומבורך!

ט, בוררות ויעוץ בדיני ראש כולל ובית הוראה עיון המשפ, הרב אליעזר דוידזון

 ממונות.

 gmail.com@7470107דוא"ל:   4707070-077פקס   0527624694לתגובות: טל' 

                                                
גו ברבנות הראשית לומר שכל עוד הילדים לומדים, הרי אינם מסוגלים להתפרנס לבד. אך אין להם על מה נה 20

שיסמוכו, שהרי אנן סהדי שיכולים לדחוק עצמם ולמצוא פרנסות שונות במקביל ללימודים. ואף שהוא בדוחק גדול, 

ח, כיון שאם ידחקו עצמם, יוכלו למצוא מכל מקום כיון שאינו חייב אלא את המוכרח להם, הרי אין זה בגדר מוכר

 פרנסה.
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 נועמ'  -אספקלריא 

 

פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 ?מה ברכו – ברכת יעקב לפרעה

ב ֶאת פַ  הַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹּ ה ַוֵיֵצא ַמַלְפֵני ַפְרעֹּ  )מח, י( ְרעֹּ

דעת רבי יוסי ב"ר חנינא )ב"ר פט,ט( "ב' שנים עשה הרעב, שכיון שירד יעקב 

אבינו לשם כלה הרעב, ואימתי חזרו בימי יחזקאל...", והכתובים מסייעים בידו, 

שהרי בפסוקים מתוארים רק ב' שני רעב, בשנה הראשונה כלכלם בכסף ובהמות, 

נה השנית כלכלם באדמתם והעבירם מקצה לקצה, ומשמע שיותר מכך לא ובש

 היה רעב. 

ענין זה שפסק הרעב, לא היה לכאורה מצד עצם ירידת יעקב, אלא מצד הברכה 

שבירך יעקב את פרעה, כמו שאמרו במדרשם )ספרי פרשת עקב לח( "ירד יעקב 

, במה ברכו שנמנעו אצל פרעה, ברכה באת לרגליו, שנאמר 'ויברך יעקב את פרעה'

שברכו  -ממנו שני רעב". )במדב"ר ח,ד( "וכמה דתימא 'ויברך יעקב את פרעה' 

שיכלה הרעב". אולם יש במדרשים )במדב"ר יב,ב. תנחומא נשא כו( "א"ר ברכיה 

הכהן כשהלך יעקב אצל פרעה לא יצא מאצלו עד שבירכו, שנאמר )בראשית מז( 

לו יעלה נילוס לרגלו". ובתרגום יונתן חיבר  ויברך יעקב את פרעה, מה בירכו, אמר

ֲעָוא ְדַיְתְמלּון מֹוי ְדַנילּוס ְוי ֲעדֵ  ר ְיֵהי ר  ְרֹעה ו ֲאמ  ְפָנא ב' הברכות, "ּוְבַריְך י ֲעֹקב י ת ף  י ּכ 

ְלָמא ְביֹוָמְך", בלשה"ק: ויברך יעקב את פרעה, ויאמר, יהי רצון שיתמלאו מי  ַמן ע 

העולם בימיך. ויש לעיין בב' הברכות הנזכרות כאן, האם  הנילוס, ויעביר רעב מן

נחלקו המדרשים, והאם הכל אחד, שהברכה שיעבור הרעב יהיה ברכה לפרעה 

גופא, היינו שיעלה נילוס לרגליו, כי עצם העברת הרעב לכאורה אינו נוגע לפרעה 

ה ביחוד, למרות שחלם כדין המלך שהוא 'כל העם', מכל מקום שמא הברכה לפרע

 גופיה היא רק הנקודה שיעלה נילוס לרגליו. 



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

והנה עצם הדברים צ"ע, כיצד יתכן להעביר את הרעב מן העולם, הלא היה 

חלום נבואי, וכביאור יוסף שלמלך מראים חלום נבואי לצורך עמו וקיום העולם, 

והכל נתקיים עד עתה, ואיך יתכן להעביר גזירת מלך שיפסק הרעב. אכן לדידן בני 

לק"מ, כי צדיק מושל ביראת אלקים, ועליהם נאמר ותגזר אומר ויקם לך,  ישראל

שהצדיקים יכולים להעביר גזירות רעות, אולם ודאי פרעה בשמעו ברכה כזו, 

 נתקשה בדבר איך יתכן כזאת. במידה מסוימת נראים הדברים כחוכא ממנו.

ן שאלה לענ"ד, זה פשר שאלת פרעה 'כמה ימי שני חייך'. שקשה מה פשר ותוכ

זו, אלא שכך פירושה, הלא ניכר עליך שאינך צעיר לימים ויודע אתה שלא יתכן 

כדבר הזה. בנוסף, כמו שהשנים הם דבר קצוב, ויש בהם 'כמות', כך ימי ושני 

 הגזירה קצובים הם. 

יתר על כן, נקט בלשונו ימים ושנים, וידועים דברי הגמ' )יומא עא.( שלשון ימים 

ושנים מלשון שינויים, שימי האדם מתהפכים לרעה ולטובה.  קאי על ימי הטובה,

והנה בחלום היו ב' חלקים, ז' שנות הטובה שכבר נתקיימו כולם, וז' שנות רעה 

שרק שנתיים מהם נתקיימו, ו'חלום אחד הוא', וכמו שימי הטובה נתקיימו כך גם 

 הכמות והכמה של שנות הרעה צריכים להתקיים. 

יש מקום ליישבה שקושי שנות הרעב ישלימו את תכלית והנה על שאלת פרעה, 

הגזירה, גם אם יהיה הדבר בפחות שנים. כי ענין הגזירה הוא לייסר ולצער בני 

 אדם, אולם על ידי איכות היסורים ניתן לקצר הזמן שנמשכים. 

מטעם זה מספר הכתוב להלן, קושי וצער שהיה למצרים ולארץ כנען במשך 

היסורים הם. שבשנה הראשונה תם הכסף והמקנה. בשנה  השנתיים האלה, ותוכן

השנית מכרו אדמתם וגלו ממקום למקום, שהעביר את העם מקצה לקצה. נמצא 

שבשנה הראשונה היה צערם בהפסד כל ממונם, ובשנית בהפסד כל קביעותם 

 ומקומם, שאיבדו אדמתם וביתם ומקום מושבם. 



 

 נחעמ'  -אספקלריא 

 

י שלושים ומאת שנה", הנה הימים זה תוכן תשובה יעקב לפרעה. "ימי שני מגור

והשנים שהנני גר בעולם, הם ק"ל. אולם מצד איכותם, מעט ורעים הם, כי לא 

השיגו את הימים של אבותיו במגוריהם, שהם גרו במנוחה והוא ביסורים 

וטלטולים. נמצא שלא ניתן לכנות ימים כאלה בשם ימי שני חייך, כי ימים כאלה 

במצרים, מאחר ששנתיים כאלה אינם נחשבים שנות  אינם נחשבים ימים. לכן גם

חיים, יתכן שבשנתיים ימים ייחשבו כשבע שנות רעה, ובכך יתקצרו הימים. היינו, 

שיעקב ביסוריו היה לו גם מאלה וגם מאלה, גם שהיה מטולטל ובורח מעשו ולבן, 

י מגורי, וגם שנגזל ממונו כמה פעמים, ע"י אליפז ולבן, ומכך השיג ענין זה. זהו ימ

 וגם שלא נדמו 'כמגוריהם' בישיבה במקום אחד במנוחה. 

אכן, מאחר שתשובה מעין זו, לאו כל מוחא סביל דא, החליט יעקב בדעתו, 

 לשנות פתרון החלום, ובכך יוכל לחשב שנות הרעב באופן אחר. 

שניתן לפתור החלום באופן אחר. כי אמרו חז"ל )ב"ר סט,ג. פט,ד( על הפסוק 

היאור', "א"ר יוחנן הרשעים מתקיימין על אלהיהם )בראשית מא( ופרעה  'עומד על

חולם והנה עומד על היאור, אבל הצדיקים אלהיהם מתקיים עליהם, שנאמר והנה 

ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלהי אברהם". כאן מצא יעקב אפשרות לסדר ולבטל 

ם שאין היאור אלהות המצריים, כי בזה שהיאור יעלה לקראת פרעה, יראו כול

 אלהי מצרים, כי אלהות נפעלת על ידי בני אדם, ובכך יתבטל ע"ז מפרעה ומצרים. 

מעתה, חידש יעקב, שפתרון החלום 'והוא עומד על היאור', שבצאת פרעה 

ליאור, יעלה הנילוס לקראתו, ובזה יתבטל הרעב. היינו, ששבע שנות הרעב תלויים 

שאם ייצא אליו יעלה לקראתו, ובזה יסתיים בכך שפרעה 'עומד', על היאור, היינו 

הרעב. ביתר ביאור, שטעם הגזירה על המצריים, כי עבדו ליאור, ובשנות הרעב 

הוכיח להם הקב"ה שפעמים אין היאור עולה ומשקה, וגם הם תלויים בחסדי ה', 

אבל עתה שיאמינו שאין היאור אלהות, כי רואים שאינו נותן להם מזון שנתיים, 

פרעה יעלה לקראתו, תתבטל אמונתם האלילית, ובזה יוכלו לשוב  וגם בצאת

 לשנים הטובות לברכה. 



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

זה ענין הברכה השניה של יעקב לפרעה. בראשונה בירכו בסתם שיסתיימו שנות 

הרעב, אולם בשניה בירכו שיעלה נילוס לקראתו, ובזה ישתנה פתרון החלום, ובזה 

וזר אומר וקם, ובזה תסתיימנה שנות גם יהיה הוכחה גמורה לגודל מעלת יעקב שג

 הרעב. והת"י חיבר שניהם במקום אחד, שבירכו בב' ענינים אלה. 



 

 סעמ'  -אספקלריא 

 

 צלותי ובעותי / הרב אריאל מייזליש

 המונעים מקבלת התפילה

 סיבה א : המעיין בתפילתו, והמסיר אזנו משמוע תורה

א"ר חנינא והגמ' בברכות לב ע"ב וא"ר אלעזר מיום שחרב ביהמ"ק וכו' א"ר חנין 

כל המאריך בתפילתו אין תפלתו חוזרת ריקם מנלן ממשה דכתיב ואתפלל אל ה' 

וכתוב בתורה וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא איני והא א"ר חייא בר אבא אר"י כל 

המאריך בתפילתו ומעיין בה סופה שבא לידי כאב )ותירצה הגמ' הא דמאריך 

 ומעיין בה הא דלא מעיין אלא מעריך(.

סוף שאינה  –ש"י מה זה מאריך, מצפה שתעשה בקשתו ע"י הארכתו אומר ר

נעשית וזה כאב לו כשאדם מצפה ואין תאותו בה. וע"ז הגמ' אומרת מאי תקנתיה 

יעסוק בתורה שנאמר ועץ חיים תאוה באה ואין עץ חיים אלא תורה שנאמר עץ 

 חיים היא למחזיקים בה. 

ה מעכב את זה? מצאתי לכאורה, מה הקשר בן תורה לקבלת התפילה שז

בחידושי המהרש"א על הסיפור בשבת כתב והכי משמע ליה גם אם מסיר אזנו 

משמוע תורה כשרוצה להתפלל גם תפילתו תועבה שכתב ז"ל שביטול תורה שלא 

רוצה לשמוע תורה של השני, התורה שהוא בטל מלשמוע זה המונע מלקבל 

ועבה, ולכך התקנה היא תפלתו כמ"ש מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו ת

 שיקיים תורה.

 תפילה חיי שעה

וכן ביאר העין יעקב את המעשה בגמ' דר"י בשבת י. דאולי נענש על שהאריך  

בתפילתו שהוא חיי שעה ולא עסק בתורה )במעשה דר' ירמיה שישב לפני ר' זירא 

וסירב ללמוד והתפלל וקרי עליה ר' זירא מסיר אזנו משמוע תורה וכו'( ולכך 

קנתו שיעסוק בתורה וישמח לבבו שבא לידי כאב לב, דפקודי ה' ישרים משמחי ת

 לב.



 

 סאעמ'  -אספקלריא 

 

ובנפש חיים שער ד' פרק כ"ו כתב שכל עקר ענין התפילה אינה תלויה רק בעסק 

התורה ובלעדה אינה נשמעת ח"ו וכמשרז"ל בשבת שם ובסוף סוטה כל העוסק 

ו. ובזוהר )מקץ ר"ב ב'( בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת ואין הפרגוד ננעל בפני

ועץ חיים תאוה באה תנינן מאן דבעי דקב"ה וקבל צלותי ישתדל דאורייתא דאיהי 

אך חיים ולכן הדין פסוק בש"ס דבהכנ"ס מותר להופכו לביהמ"ד שמעלה הקדושה 

 שהתורה למעלה מכולם ע"כ רוב דברי הנפח"ח.

תורה ואין ועוד בטעם הדבר הקשר שתפילתו תועבה עם מסיר אזנו משמוע 

מתקבלת תפילתו, ביאר הגאון שהרי לשון הפסוק אינו מדוקדק דהו"ל למימר מסיר 

פיו מללמוד תורה ומה זה מסיר אזנו? אלא שכך דרך לאדם כששומעין דבר שכבר 

שמעו אותו לא רוצים לשמוע עוד )זה טבע(, לכך גם תפילתו תועבה שגם התפילה 

אף אני שומע תפילתך ג' פעמים בכל מתפללין בכל יום וכביכול הקב"ה אומר ש

 יום וא"כ אני לא רוצה לשמוע שוב.

 אינו מחשיב דברי הזולת

המצודות דוד )על הפסוק "מסיר אזנו"( מפרש שכשאינו מחשיב דברי הזולת, 

מידה כנגד מידה הקב"ה ג"כ מתעב תפילתו ואינה מחשיבה ולא לרצון תהיה, 

 ד תורה מאחר.ולכך תפלתו מתעכבת כי חסרה התבטלות ללמו

ועיינתי ברלב"ג במשלי על הפסוק מסיר אזנו משמוע תורה פרק כח פסוק ט' הנה 

מי שמסיר אזנו משמוע תורה לא די שפעולותיו תהיינה מתועבות מזה הצד כי 

סרה ממנו היישרה לתיקון הפעולות אך גם תפילתו שיחשוב היותה עבודה לשם 

רה והתנהג בדרכיה לא יתכן יתברך היא מתועבת כי מפני סורו מלמדת התו

 שתהיה כוונתו בה ראויה. 

ועוד ראיתי שהמלבי"ם על הפסוק הדגיש זאת הגם שעושה זאת בעבור שהגיע 

זמן תפילה וכו' וציין שם ג"כ דברי המהר"ל בנתיב העבודה פ"ב שמסביר את הענין 

של מסיר אזנו משמוע תורה בתו"ד כתב כי מאחר שהוא דוחה את התורה שהיא 
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ית בשביל התפילה שהיא לצורך היות גופו, א"כ תפילה כזאת היא לצורך גופו שכל

בלבד שאם היתה תפילתו שיתן ה' יתברך אליו צורך חיותו כדי שיעבוד את ה' 

וילמד תורה שהוא דבר שאינו ענין גופני, א"כ למה מסיר אוזנו משמוע תורה? 

פו בלבד ודבר שהוא ומאחר שמסיר אזנו משמוע תורה א"כ התפילה היא לצורך גו

 צורך גופו בלבד דבר זה תועבה.

ומבואר להפליא מדבריו שבשביל תפילה טובה שתתקבל צריך תורה שבלי תורה 

התפילה היא גשמית בלבד והוי תועבה שהוי כתפילת השיכור שנמאסת. ועוד 

אומר המהר"ל מה שיוצא מדבריו לכך כאשר האדם יתפלל אל ה' לא יהיה כוונתו 

ושר וכבוד וכל הדברים אשר הוא צריך בשביל הנאת גופו אלא מה שיתן לו ע

 שמבקש בשביל ה' יתברך.
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, א"שליט רייזמאן צבי' ר ג"הרה/  כצבי רץ

 (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר

 הטוב והרע –האור והחושך : טבת חודש

 השפעת החנוכה על חודש טבת

אמירת הלל בראש חודש היא מנהג המובא בחז"ל )תענית כח, ב( "מנהג 

אבותיהם בידיהם", ומבואר בפוסקים שמטעם זה אין גומרים בכל ראש חודש את 

ההלל. אך בשונה מכל ראש חודש, בראש חודש טבת החל לעולם בימי החנוכה 

 מרים את ההלל.כן גו

הבדל נוסף בין ראש חודש טבת לכל ראש חודש אחר הוא בקריאת התורה. בכל 

, וקוראים בו את הקריאה המיוחדת לראש ספר תורה אחדראש חודש מוציאים 

חודש. שונה מכך ראש חודש טבת, בו מוציאים שני ספרי תורה, כאשר בספר השני 

 קורים בקריאת החנוכה.

וכה משפיעים ומשנים את ראש חודש טבת משאר חודשי ולמדים מכך, שימי החנ

מהו תוכן משמעות ההשפעה של ימי החנוכה על  –השנה, ודבר זה מצריך ביאור 

 ש החודש נשתנה משאר ראשי החדשים.חודש טבת, שבשל כך גם רא

 צירוף שם הוי"ה של חודש טבת

פי השמות בספר בני בני יששכר )מאמר חודש כסלו, מאמר א, אות ב( מובא צירו

לי"ב חודשי השנה, והצירוף של חודש טבת יוצא מהפסוק: "ל'ה את'י ונרוממ'ה 

 שמ'ו" )תהלים לד, ד(. ויש להבין מהי המשמעות של פסוק זה לחודש טבת.

* 
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 ב.

 ירח טבת מאוד לקיתי בו

חודש טבת הוא חודש של צער. במגילת תענית מובא, שבחודש זה ישנם שלוש 

נויות שאירעו בשמיני, בתשיעי ובעשירי לחודש טבת. ח' תעניות על שלוש פורע

וט' בטבת הם ימי תענית צדיקים המיועדים ליחידים בלבד, וכפי שנפסק בשלחן 

ערוך בהלכות תעניות )או"ח סימן תקפ סע' ב(: "בשמונה בטבת נכתבה התורה 

ו יונית בימי תלמי המלך והיה חושך בעולם שלשה ימים, ובתשיעי בו לא נודע איז

היא הצרה שאירע בו". ואילו הפורענות השלישית, עשרה בטבת, היא תענית 

 ציבור.

פורענויות אלו מוזכרות גם בסליחות לעשרה בטבת: "אזכרה מצוק אשר קראני, 

". ובהמשך: "דעכני בשמונה בו שמאלית וימנית, בשלושה מכות בחודש הזה הכני

ת יונית... "זועמתי בו בכלימה הלא שלשתן קבעתי תענית, ומלך יון אנסני לכתוב ד

 וחפר, חשף מעלי הוד וצפר טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר הוא עזרא הסופר".

 –כאמור, הפורענות הראשונה מובאת גם במסכת סופרים )פרק א הלכה ז( 

"מעשה בחמשה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יונית, והיה היום קשה 

 תה התורה יכולה להתרגם כל צרכה".לישראל כיום שנעשה העגל, שלא הי

הפורענות השניה, פטירת עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה, מנהיגי האומה שהעלו 

את עם ישראל מהגולה בתום גלות בבל, היתה קשה מאד לישראל, ואף סימלה 

את סיום תקופת הנביאים, שכן גם אחרוני הנביאים שהיו בראשית בית שני, נפטרו 

שהביא הבאר היטב )ס"ק ו( מהט"ז ומג"א: "ובהסליחות שלנו באותה תקופה. וכפי 

איתא שמת עזרא הסופר בתשיעי בחודש, וכלשון הפייטן זועמתי בתשעה בו 

בכלימה וחפר, חשף מעלי מעיל הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא 

ריד(  עזרא הסופר". וכן מובא בכף החיים )שם ס"ק כ( שכן הוא בארחות חיים )סי'

ובכלבו )סי' סג( ובה"ג )סי' יח בה"ג(, שבו מתו עזרא הכהן ונחמיה בן חכליה, וכ"כ 
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 היעב"ץ בסידורו עמודי שמים.

הפורענות השלישית, היום בו סמך מלך בבל מצור על ירושלים במשך שלוש 

וחצי שנים, עד שהעיר הובקעה בתשעה לחודש תמוז, כנאמר בנביא )מלכים ב 

 פרק כה(.

נוספת היתה בחודש זה, גלות יהויכין מלך בבל, ויחד עמו כל השרים  פורענות

וגיבורי החיל "וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ" )מלכים ב פרק 

 כד יד(.

גם בדורות האחרונים, זכור חודש זה כחודש של צער. בשנת ה' אלפים רמ"ז היה 

 רד.גרוש יהודי פורטוגל, שמצאו בה מנוחה לאחר גרוש ספ

, ונשתנו ירח טבת מאד לקיתי בווכפי שמקונן הפייטן בסליחות לעשרה בטבת: "

עלי סדרי נתיבו, סררתי פשעתי יגלה לי טובו, האומר לים עד פה תבא". וכן מובא 

דא טבת דהא כדין עד החודש העשירי,  הלוך וחסורבזוהר )ח"ג דף רנ"ט ע"א( "היו 

וכלה קדישא לא אנהירת מגו  , ואתערת ההיא רעה ואתתקפתימי הרעה הוו

שמשא כדין נראו ראשי ההרים, אלין אינון הרי חשוכא טורין דלווטין אתחזון 

 ואתתקפו ועבדין בישין בעלמא ביומין אלין".

* 

 אור החנוכה מאיר את חשכת טבת

עם זאת, למרות שבחודש טבת אירעו צרות רבות לעם ישראל, בחודש זה יש ימי 

נמצא שבחודש טבת יש ניגוד של האור עו בחודש זה. ימי החנוכה שנקב –שמחה 

. ובספרי חסידות מצאנו תוספת ביאור בתכונות אלו והחושך, הצער והשמחה

 המשמשות יחדיו בחודש טבת.

בשפת אמת )חנוכה תר"נ, ד"ה ראש חודש( כתב: "ראש חודש טבת שהוא 

י בראש , כמקבל הראש חודש הארות הנרות על כל ימי החודשבחנוכה, בוודאי 
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תלוי כל החודש. ויתכן לרמוז, מה שמדליקין ל"ו נרות, שהנרות מאירים ל"ו יום 

מתחילת חנוכה עד סוף טבת. ושמעתי מפי מו"ז ז"ל )הוא מרן חידושי הרי"ם(, כי 

ימי טבת הם ימי . ויתכן לפרש כמו שכתוב בספרים, כי טבת מלשון "הטבת הנרות"

רות מאירין גם ימי חושך אלו ואור כי הסתר, ולכן הקדים הרפואה שעל ידי הנ

 ".טוב

ומתבאר בדבריו "עירוב התחומין" של הטוב והרע, "הארת הנרות" לצד "ימי 

הסתר". וימי האור של חנוכה תפקידם לשמש כהכנה לעבור גם את התקופות 

 הקשות יותר, גם את ימי הרעה, בבחינה של "מקדים רפואה למכה" )מגילה יג, ב(.

ו כתב גם בבית ישראל )פרשת מקץ, תשי"ב ד"ה הגיד( וז"ל: "הגיד כעין דברים אל

כ"ק אאז"ל בשם השפת אמת בשם החי' הרי"ם ז"ל, ר"ח טבת נקרא על שם הטבת 

וכפי עבודת האדם לטהר עצמו הנרות, לנקות את הפסולת וזה העבודה הגדולה, 

ידי נרות על . ואולי נזדמן ימי חנוכה בחודש הזה דוחה ההסתרות שזה חודש קשה

, ונר חנוכה זכר למנורה, שלך לעולם קיימת, כדאיתא חנוכה דוחה החושך

 ברמב"ן".

* 

 מצות הדלקת נר חנוכה משתשקע החמה

ויש להוסיף דבר הראוי לציון: מצות הדלקת נרות חנוכה שונה משאר המצוות, 

שמצוותה בלילה משתשקע החמה, שלא ככל כגון מצה, שופר, לולב וכד', בכך 

 –. יתר על כן, "שרגא בטיהרא מאי אהני ליה" )חולין ס, ב( שמצוותן ביום המצוות

לנר המאיר אין כל משמעות באור, וכל כוחו אינו אלא בחושך. ואכן, הדלקת נרות 

חנוכה נועדה להרחיק את החושך, כי "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך", 

 אורות ימי החנוכה נועדו לדחות את החשכה של חודש טבת.

ובחינה זו היא תפקידו של היהודי בעולם: לא לברוח מן החושך, להסתגר מפני 

החשכה הרוחנית השוררת בעולם, אלא להחדיר את האור בתוך החושך, שהרי די 
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במעט אור, בכדי לדחות ולהבריח הרבה מן החושך. וכפי שכתב ה"בית ישראל" 

יין ליה בנים תלמידי בהמשך דבריו שם: "איתא בגמרא )שבת כג, ב( הרגיל בנר הו

חכמים, ופירש"י דכתיב )משלי ו, כג( "כי נר מצוה ותורה אור", על ידי נר מצוה 

, וזה ענין זכר ובגלות יש להתחזק בלימוד התורהדשבת וחנוכה בא אור דתורה, 

למנורה, "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו" )מלאכי ב ז(, הנרמז על 

, לא תשכח מפי זרעו, וזה הרמז במנורה "נותן שמן ללילי אהרן, שלך לעולם קיימת

טבת הארוכים", "לא איברי ליליא אלא לגירסא", ועל ידי זה יכול לתקן ולנקות 

 מעשיו ודוחה את החשכות".

החובה להחדיר אור רוחני כדי בא ללמד את  התחומין בין החושך והאורערבוב 

 .להאיר בחשכה

* 

 ג.

 הולךיום מאריך ו –תקופת טבת 

ואמנם, תכונת אור ימי החנוכה המאירים את חשכת חודש טבת, נמצאת גם 

במהלך הטבעי של חודש טבת שבו על פי רוב מתחיל הלילה להתקצר והיום 

מתחיל להתארך. וכעין אורות החנוכה שנועדו להאיר את החשכה שלאחריה, כך 

ור ילך הארכת היום מבשרת את התקוה לעתיד ההולך ומאיר, הרומז לכך שהא

 ויגדל והצרות יקטנו.

והמקור לכך הוא עוד מאדם הראשון, כמובא במסכת עבודה זרה )ח, א(: "תנו 

רבנן לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמא בשביל 

שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן 

ובתפילה, כיון שראה תקופת טבת וראה יום  השמים, עמד וישב ח' ימים בתענית

שמאריך והולך אמר מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים טובים, לשנה 

האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים". כלומר, הארכת היום בחודש טבת היא זו 
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שהחדירה באדם הראשון את תקוות החיים העתידיים, והיא זו שמביאה את 

 ר ילך ויגדל.האדם לתקוה, שהאו

ותוכן ענין זה הוא גם מהותה של הדלקת נר חנוכה, כפי ההלכה שבכל יום 

", בכל יום נוספת יותר קדושה, שעל האדם תמיד לשאוף לאור מוסיף והולך"

ולצפות לעתיד טוב ומצליח, כדוגמת ימי החודש ההולכים ומתארכים, הולכים 

 ומאירים יותר.

"מוסיף והולך". קדושת השבת הולכת  ואף במהות ה"שבת" מצאנו בחינה של

וגדלה מרגע כניסת השבת ועד צאתה. וכפי שכתב החתם סופר )שו"ת חלק או"ח 

כיון דהקדושה סימן יז( וז"ל: "קידוש, אע"ג דלכאורה זכור בכניסתו משמע, מ"מ 

, וכבוד יום עדיף מכבוד לילה, והיה ראוי לקדש ביום על תוספת מוספת והולכת

י קדיש בכניסתו לכל מה שמוסיף והולך, מ"מ מדרבנן תיקנו עכ"פ קדושתם. ונהי א

ויש מאנשי מעשה מדקדקים לברך על הכוס קידושא רבא לתוספת קדושת היום, 

 ".גם בסעודה שלישית משום תוספת קדושה

נמצאנו למדים שיש צד שווה בשלושת הזמנים, הנפגשים יחד לעתים קרובות: 

נת "מוסיף והולך" המורה על ציפיה לעתיד בחי – שבת, חנוכה וראש חודש טבת

 ההולך ומשתפר, הולך ומאיר.

* 

 ד.

 זמני תשובה

בבית ישראל מציין מכנה משותף נוסף לשבת, ראש חודש וחנוכה: שלושתם 

משמשים כזמני תשובה, זמנים המעוררים את האדם יותר לחשבון הנפש, לעזיבת 

 הרע, ולהתחזקות רוחנית בעקבותיה.

ה תש"ט, ד"ה חסידים(: "חסידים אמרו בשם הח' הרי"ם זצ"ל, וכך כתב )חנוכ
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גודל מצות חנוכה, דאיתא "שואל ומוכר כסותו", שתמיד נצרך עד בכל מאודך, 

וכאן יותר מכל מאודך, כי הנס הוא יותר מהטבע ופועל שיכול ג"כ לעשות יותר 

צוה מהטבע, פרסומא ניסא, ועל ידי שרודף אחר המצוה ומייגע עצמו, הכח מהמ

, כי "התשובה מועיל אז לעשות תשובהנותן לו שיכול להעלות למעלה מהטבע, 

קודמת לעולם", וכל זמן שהאדם בתוך הטבע קשה לו לפרוש מהעולם, אבל 

משיגיע זמן הנס למעלה מהטבע, יכול להגיע ג"כ לתשובה שקדמה לעולם ולמעלה 

 מהטבע..."

ת הזמנים הללו לתשובה: ובמקום אחר )מקץ, תשי"ב מאמר ג( ביאר את סגול

שבת "כל , וכן איתא על שחנוכה זמן תשובה"איתא בספרים, וכן הגיד כ"ק אאז"ל, 

. ענין התשובה נוהג בראש חודש "זמן כפרה לכל תולדותם", וכן דבר שב לשרשו"

בין בגדולים בין בקטנים ואין לו שיעור. "מי לנו גדול מהשבטים", אף שחשבו 

רו בתשובה אח"כ, ואמרו )בראשית מד, טז( "האלקים מצא בוודאי גדולות, עכ"ז חז

את עוון עבדיך", אף שהם לא ידעו שחטאו, כאשר דרשו חכז"ל נצטדק, נכונים 

צדיקים וכו', ובאותו רגע שאמרו והכירו זאת, באה להם הישועה, "ויגש אליו 

מי יהודה", שהי' לו גישה ונענה, ועל כל אדם בכל מקום שהוא לשוב, ובפרט על י

הנעורים אשר בטח יש על מה לשוב. ראובן התחיל בתשובה ועורר את האחרים, 

אף שהתוודו אמר להם )בראשית מב, כב( "הלא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו 

בילד", זה ימי הנעורים, ועורר אותם שהצדק היה עם יוסף, בן זקונים, הילד הטוב 

גרשים היצה"ר טוב ביותר, ביותר, וגם דמו הנה נדרש, דם הילדות, אשר אז כשמ

חנוכה חנוך לנער על פי דרכו, והוא נער את וכו', אבוהן דכלהו דם, ימי הילדות, 

ובחנוכה הזמן לשוב, גם כי יזקין, שיש מזה טובה אף בימי הזקנה, וזה ענין ר"ח 

שמתחדש האדם לעבודת ה', וכן השבת מסייע מכש"כ שיש השלושה כוחות 

 כו', וימצא, אם מחפשים מוצאים והזמן לזה בחנוכה".חיפוש מנר, ויחפש בגדול ו

* 
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 טבת מלשון טוב

לאור כל המבואר לעיל מתבארת היטב השפעת ימי החנוכה על חודש טבת, ולא 

בכדי גם ראש חודש טבת שונה משאר ראשי החדשים, שגומרים בו את ההלל 

רענות של וקוראים בו בשני ספרי תורה. ימי החנוכה משפיעים מאורם על ימי הפו

החודש, ונוסכים את התקווה ל"מוסיף והולך", תקוות ההתחדשות והאור הגדול 

שעוד יאיר. ויתכן שבגלל זה נקרא שם החודש "טבת", מלשון טוב, לפי שחודש זה 

 שאפפו בו צרות רבות, מהווה גם את סמל התקוה, שאכן לבסוף הכל יהיה טוב.

ה שמו יחדיו", שיש בו את צירוף ולכן גם בדברי הכתוב "גדלו לה' אתי ונרוממ

נרמז תכונת החודש, שעל אף כל הפורעניות  –שם ה' המכוון כנגד חודש טבת 

שהיו בו, עלינו להודות לה' על כל החסדים שגמל איתנו בעבר ובהווה, ולקוות 

 לעתיד, שהקב"ה בוודאי ימשיך לגמול עמנו חסדים וטובות.

י החנוכה וראש חודש הם זמנים והדברים עולים בקנה אחד עם המבואר, שימ

 .וענין התשובה הוא המוביל לתכלית הטובהמסוגלים לתשובה, 
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, סילבר משה עקיבא' ר/  בפרשה הלכתי ת"שו

 'סגולה עם' ס"מח

אמירת תשעים פעמים ותן טל ומטר בלא  ההאם מועיל

 להשמיע לאזנו 

ד ָחֵמׁש   , ו(ָׁשַנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחַריׁש ְוָקַציר )מהַכי ֶזה ְׁשָנַתַים ָהָרָעב ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועוֹּ

פעמים ותן  00שליט"א, מה הדין במי שאמר  .שאלה: נשאלתי מהרב אברהם ס

טל ומטר אבל לא השמיע לאזנו,  שהרי אם התפלל כך שמונ"ע יוצא בדיעבד, ויש 

להסתפק מה יהיה הדין בזה, האם מועיל לענין אמירת טל ומטר ששים פעמים או 

 לא. 

ובה: נראה שמועיל, דהנה הרי זה ברור שאין להסתפק באופן שרק שמע ולא תש

אמר, היינו שמע מאחר צ' פעמים, שבאופן זה פשוט שבשמיעה בלבד לא מועיל, 

דהרי העיקר הוא השפתים, שמצינו בחז"ל שיש כח לשפתים להמשיך בחוסר 

, ששפתותיו מודעות, כמבואר )במגילה כ"ז ב'( כל ד' אמות רחושי מרחשן שפותיה

ממשיכות לרחוש את דברי התפילה ולכן צריך להמתין שיעור זה מלעשות מה 

שצריך היינו מה שאסור בשעת התפילה, וכן במס' ברכות )רפ"ב( לגבי פתח 

בלמען ירבו אמרו סירכי' נקט, והכונה בכל זה שיש כח בפיו של האדם שהוא 

א לא התכוין לומר, ובכלל מתחת לכוחות הגלויים שלו, שעלול פיו לומר מה שהו

 זה כל מה שהוא יכין מתחילה בפיו, עלול בחוסר המודעות להמשיך לומר אח"כ.

שהרי הנה זה ברור שהדין המבואר בגמ' מגילה שם שהמתפלל מרחיק ד' אמות 

לעשות מה שצריך מה שאסור בשעת התפילה, הוא גם למי שלא השמיע לאזניו, 

"רחושי מרחשן שפותיה", ובפרט שהרי יש  דגם באופן זה יש את המציאות של

אומרים שאין צריך להשמיע לאזניו בשמונה עשרה )עי' רש"י יומא י"ט ב'(, 

וממילא גם לענינינו הכח המונח בפיו של האדם ְלֶהְרֵּגלֹו יהיה גם באופן שאינו 

משמיע לאזניו. ואף בלא זה הרי מכיון שדעת רש"י והגאונים שיוצא יד"ח תפילה 
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פן זה לכתחילה א"כ לשיטתם על כרחך מדוברים התשעים פעמים שכבר גם באו

בירוש' )תענית פ"א( נזכר ל' יום באופן זה, ואם כן סבירא לן שגם באופן זה נחשב 

חזקה, ויתכן לומר לפי זה דהרי ידוע ש"אפושי פלוגתא לא מפשינן" דהיינו שאין 

ריהם שמועיל גם מה מרבים במחלוקות כשאין הכרח לכך, ולכן אם מבואר מדב

שאומר בלא להשמיע לאזניו לענין זה, אין הכרח לומר ששאר הדעות חולקות על 

 נקודה זו.

ובעצם הפוסקים היו צריכים להשמיענו שאם לא השמיע בכולם צריך להשלים 

חושש להדעות שתפילות שלא השלים ונהי דהמ"ב מקיל בדיעבד בכל גוני, משום 

עמים, אבל הפוסקים שלפני המ"ב שלא חששו לדעה שהשיעור הוא בזמן ולא צ' פ

 זו היו צריכים להזכיר.

 ועל כן נראה דגם באופן שלא השמיע לאזניו מועיל.

 0722477569ׯ פקס:   amsgula@amsgula.netות: תגובל
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 בפאתי הבית )מוישה גוטמן(

במשנת רבינו הבית ישראל /  –בפאתי הבית 

 מוישה גוטמן

ַח ַבְלַּתי־ְמ   בוָטלכוֹּ

 דברי רבינו:

שיהודא  כ"ק אאז"לאליו יהודא, במד' מים עמוקים כו' ואיש תבונה כו' הגיד  ויגש

ראה עצמו בדוחק גדול להאבד משני עולמות והתחזק בכח התורה, הרמז מים זה 

 תורה.

ועי"ז פעל התגלות יוסף הצדיק, ואף שהי' אז הסתר בענין מכירת יוסף וקטרוג 

ן עבירה מכבה תורה ובכח התורה התגבר על כל המכשולים נתחזק יהודא בזה שאי

 וקרב את הגאולה.

וממנו קבל דהע"ה שהתחזק בתורה כדאי' הוקם על עולו של תורה ואח"כ חזקי' 

בעת צר לו כדאי' בגמ' ג"כ התחזק בתורה כדכתי' וחבל עול מפני שמן חובל עולו 

על  כ"ק אאז"לכן הגיד של סנחריב מפני שמנו של חזקי' שהדליק בבתי מדרשות. ו

 כך מקובלני מבית אבי אבא אפלו חרב חדה כו' זה למד מיהודא.

וע"י כח התורה פעל רחמים מהשי"ת להחיש הישועה, ואח"כ כתי' ואת יהודא 

שלח לפניו כו' ודרשו לתן לו בית תלמוד להורות לפניו, אולי הרמז לפניו, כי בזה 

מוד יזכו לגאולת מצרים ע"י כח הי' לפני כולם, שחידש זאת ]ש[ע"י בית תל

 התורה. וכן אי' בגמ' היו במצרים ישיבה עמהם וזאת חידש יהודא.

ואולי הרמז להורות לפניו, להורות לדורות שגאולת בני ישראל בכל הדורות יהי' 

ע"י כח התורה שלא יפסק ישיבה מהם ובזכות התורה יגאלו בגאולה השלימה. וזה 

 ולו של תורה.הרמז על משיח בן דוד הוקם ע
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ועל כל האדם לזכור זאת שאין עבירה מכבה תורה ואף שנכשל אדם בעבירה 

 התורה יכול לעזור לו להגאל גאולת הנפש.

  )בית־ישראל, ויגש, תשי"ח, קטע ג( 

ַח ַבְלַּתי־ְמבוָטל  כוֹּ

האם יש טעם בחזרה על אותן טענות שוב ושוב? * אדם  -* אנשים מנהלים ויכוח 

יש לו סיכוי? ומהו? * מלאך אלוקים  -סכנה קיימת של אבדן שני העולמות מצוי ב

יש לו סיכוי? ומהו? * נביא ה' אומר לו  -מתייצב מול אדם וחרבו שלופה בידו 

יש לו סיכוי? ומהו? * אדם שקוע במ"ט  -לחולה אנוש כי נגזרה עליו גזירת מוות? 

> > > > וגם: למה לא  האם טמונה תועלת כלשהי בלימודו? * -שערי טומאה 

 נשלחו תלמידי החכמים להקים ישיבה? < < <

* משמעות הנגיׁשות * ַבֶמה מדובר? * איזה כוח! * מורשת מלכותית * הראשון 

 לזהות * מאז ולתמיד *

 משמעות הנגיׁשות

 משוחחים ומנהלים ביניהם דין ודברים ללא הצלחה להגיע להסכמה.שניים  

יודעים אנו מי הם הדוברים משום שבראשית תיאור המשא ומתן ביניהם נכתב 

מפורשות מי הם הדוברים ומה הם הטענות של כל אחד מהצדדים. במהלך תיאור 

ומעדכנים מי הוא  אותו דין־ודברים נכתבים שני פרטים חדשים. ראשית, שבים

אחד הדוברים. שנית, מתארים פעולה מעשית שביצע אחד הדוברים תוך כדי 

 ויכוח, פעולה של נגישּות לכיוון בעל־דינו. 

מדוע אוזכר פעם נוספת שמו אל אחד מבעלי הדין? למה ביצע אותו בעל דין את 

 לה?פעולת הנגישות ואיזו תועלת התכוון להפיק ממנה? בעצם: מהי אותה פעו
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ֲעֶש 21תחילה אל הכתובים הכותבים את הדין־ודברים מ  ה : ו ֹיאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה ה 

ֵחש ַאיש ֲאֶשר ָּכֹמַני. ו   ֵחש ְינ  ְעֶתם ַּכי נ  ֶזה ֲאֶשר ֲעַשיֶתם ֲהלֹוא ְיד  ה ה  ֹיאֶמר ְיהּוָדה מ 

ָדק ָהֱאֹלַהים מָ  ה ַנְצט  ֵבר ּומ  ה ְנד  אֹדַני מ  ר ל  אדֹ ָצא ֶאת ֲעוֹנאמ  ַני ֹן ֲעָבֶדיָך ַהֶננּו ֲעָבַדים ל 

ָּגַביע  ְבָידֹו. ו ֹיאֶמר ם ֲאֶשר ַנְמָצא ה  ְחנּו ּג  ם ֲאנ  ֶשר ָחַליָלה ַלי ֵמֲעשֹות ֹזאת ָהַאיש אֲ  22ּג 

ֶתם ֲעלּו ְלָשלֹום ֶאל ֲאַביֶכם. ו   ָּגַביע  ְבָידֹו הּוא ַיְהֶיה ַלי ָעֶבד ְוא  ש ֵאָליו ַנְמָצא ה  ַיּג 

בְ  ְףָך ְבע  ר א  ל ַיח  ְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאֹדַני ְוא  ֶבר ָנא ע  ֶדָך ַּכי ָכמֹוָך ְיהּוָדה ו ֹיאֶמר ַבי ֲאֹדַני ְיד 

ְרֹעה.  ְּכפ 

שואל הלומד: מדברי הפסוק ויגש אליו יהודה ניתן להבין כי יהודה עמד עד עתה 

הדוברים אינם מתסדרים ביניהם ניגש בריחוק ומחוץ לשיחה ורק משראה ש

והתערב בשיחה, והלא לא כן היה. אם כן מה היא אותה הנגשה של יהודה ליוסף 

כאשר הם כבר מדברים ביניהם? ועוד, מדוע נזכרה־בוצעה אותה נגישּות רק עתה 

אחרי כישלון תחילת שיחתו עם יוסף? שאלה נוספת: מדוע ולמה ניגש יהודה לבדו 

ליו שאר האחים בניסיון להגן על אחיהם הקטן בנימין? ושאלה ולא הצטרפו א

רביעית: הלא יהודה לא חידש עתה דבר בטענותיו אחרי גשתו אל יוסף וחזר לטעון 

, כיצד זה הצליח על ידי הנגישות להשיג באותן טענות בדיוק 23את שטען לפני כן

 את ששלא השיג כשטען אותן ללא שניגש?

שלא היתה פעולה מעשית אלא  24למד אותנו המדרשאודות פעולת הנגישּות מ

ש ֵאָליו ְיהּוָדה וגו', ְּכַתיב 25פעולה דיבורית־מחושבת ֵחר ו ַיּג  ַים  26כדלהלן: ָדָבר א  מ 

ָץה ְמֵלָאה ַץים ֵעָצה ְבֶלב ַאיש וגו' ְוַאיש ְתבּוָנה ַיְדֶלָנה, משל ַלְבֵאר ֲעמֻּ צֹוֵנן ְוָהיּו  ֲעמֻּ

ר ין ְוָיַפין לשתייה ְוֹלא ָהְיָתה ְבַרָיה ְיכֹוָלה ַלְשתֹות ֵהיֶמָנה. ָבא ֶאָחד וְ ֵמיֶמיָה צֹוְננַ  ָקש 

ֹּכל דֹוַלין ֶחֶבל ְבֶחֶבל ְוַניָמה ְבַניָמה ְמַשיָחה ַבְמַשיָחה ְוָדָלה ֵהיֶמָנה ְוָשָתה. ַהְתַחיל ּו ה 

של בתחילת שיחתו עם יוסף, הבין ֵהיֶמָנה ְושֹוַתין. ָּכְך ֹלא ָזז ְיהּוָדה משנכ

                                                
 יח.-בראשית מד טו 21
 הנה, כאן אכן אין מוזכר שמו של יוסף כי מובן מאליו שיוסף הוא העונה ליהודה.  22
 מובאת באמרי אמת בפרשתנו. 23
 בראשית רבה צג ד. 24
 , וכו'.זהו אחד מביאורי המדרש. ישנם ביאורים נוספים של הגשה למלחמה, הגשה לתפילה 25
 משלי כה ה. 26



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

ל ָדָבר  שמסתתרת כאן תעלומה כמוסה ועמוקה, על כן היה ֵמַשיב ְליֹוֵסף ָדָבר ע 

ד  וקושר שיחה בשיחה, כדי לדלות ממעמקי בארו של יוסף את התעלומה ע 

ל ַלבוֹ  ד ע   . 27ֶשָעמ 

 תשובה לשתי שאלות הושבה אפוא. 

סתתרת תעלומה, ובעקבות הבנה זאת דיבור ראשית, הנגישות היתה הבנה כי מ

דיבורים שיסייעו לדלות את אותה תעלומה. שנית, לכן הוזכרה הנגישות במהלך 

השיחה ולא בתחילתה, משום שרק משראה יהודה כי יוסף מסרב להיענות להצעת 

החילופין היעילה שהציע, הבין כי לא לקיחת הגביע הוא העניין העומד בבסיס 

בנימין אלא סוד כמוס נצור עמדו. או אז החליט לגשת ההסתרה ולקיחת 

לפנימיותו בתבונות של קשירת דבר לדבר ושזירת דיבור לדיבור עד דליית פתרון 

התעלומה. נגישות זאת נכתבה־ובוצעה רק בשלב שבו נכשלה הצעתו הראשונה 

 ונדחתה על ידי יוסף. 

ש ֵאָליו 29? גם על שאלה זאת עונה המדרש28מדוע ניגש יהודה לבדוברם,  : ו ַיּג 

ְףָך ְבע   ר א  ל ַיח  ְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאֹדַני ְוא  ֶבר ָנא ע  ְבֶדָך ַּכי ָכמֹוָך ְיהּוָדה ו ֹיאֶמר ַבי ֲאֹדַני ְיד 

ְשָת ְבַאְמֵרי ַפיָך וגו' ֲעֵשה ֹזאת וגו' ְבָת ְלֵרֶעָך וגו' נֹוק  ְרֹעה. ְבַני ַאם ָער  ֵחר 30ְּכפ  ... ָדָבר א 

קְ  ֶףיָך, ַמָיַדי ְתב  ָזר ּכ  ְעָת ל  ְבָת ְלֵרֶעָך ֶזה ְיהּוָדה ָאֹנַכי ֶאֶעְרֶבנּו. ָתק  ֶשנּו. ְבַני ַאם ָער 

ְשָת ְבַאְמֵרי ַפיָך, ַאם ֹלא ֲהַביֹאַתיו ֵאֶליָך. ֲעֵשה ֹזאת ֵאפֹוא ְבַני ְוַהָנֵצל, לֵ נ ְך ְוַהָדֵבק ֹוק 

ש ֵאָליו ְיהּוָדה ַיּג  ְדנּותֹו ו  ְלכּותֹו ְוא  ֵבל מ  ְגָליו ְוק  ר ר  ֲעפ   .31ב 

ְמָלַכים נֹוֲעדּו ָעְברּו י ְחָדו ְחָדו. ַּכי ַהֵנה ה  32ַּכי ַהֵנה ה  , ְמָלַכים ֶזה ְיהּוָדה ְויֹוֵסף. ָעְברּו י 

ַיְת  ל ֶזה. ֵהָמה ָראּו ֵּכן ָתָמהּו, ו  ֵלא ֶעְבָרה ע  ל ֶזה ְוֶזה ַנְתמ  ֵלא ֶעְבָרה ע  ְמהּו ֶזה ַנְתמ 

                                                
לפי זה המים העמוקים היו בלב יוסף ואילו יהודה הוא איש התבונות שדלה אותם; הזוהר הקדוש )ויגש רא ב(  27

דורש להפך: מים עמוקים עצה בלב איש דא יהודה בשעתא דאתקריב לגביה דיוסף על עסקא דבנימין ואיש תבונות 

 ידלנה דא יוסף.
 ך ולפיהם יובן היטב מדוע ניגש יהודה לבדו אל יוסף וגם יתורצו קושיות נוספות.ראה עוד דברי רבינו בהמש 28
 ב.-בראשית רבה צג א 29
 ג.-משלי ו א 30
ר ֵמַעם ָאַבי ֵלאֹמר ַאם ֹלא ֲאַביֶאנּו אֵ  31 נ ע  ב ֶאת ה  ְבְדָך ָער  ֶליָך זה ההסבר שמסביר יהודה ליוסף אחרי שניגש אליו: ַּכי ע 

ָיַמים.ְוָחָטאַתי ְלָאַבי   ָּכל ה 
 תהילים מח ה. 32



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

ָשם, ֵאלּו ם ָהֲאָנַשים ַאיש ֶאל ֵרֵעהּו. ַנְבֲהלּו ֶנְחָףזּו, ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו וגו'. ְרָעָדה ֲאָחָזת  

ת ָלנּו, ָיֵאי ְלֶמלֶ  ְייַנים ֵאלּו ַעם ֵאלּו ָאנּו ָמה ַאְכף  ְשָבַטים. ָאְמרּו: ְמָלַכים ַמד  ֵין ה  ְך ַמד 

שּו ַיג ש ֵאָליו ְיהּוָדה. ֶאָחד ְבֶאָחד ַיּג  , ֶזה ְיהּוָדה ְויֹוֵסף. ְורּוח  ֹלא ָיֹבא 33ַעם ֶמֶלְך. ו 

ְש  ת ָלנּו.ֵביֵניֶהם, ֵאלּו ה  ְיַנים ֵאלּו ַעם ֵאלּו ָאנּו ָמה ַאְכף   ָבַטים. ָאְמרּו: ְמָלַכים ַמד 

~~~ 

 ַבֶמה מדובר?

נכתב בפסוק תוך כדי הדין ודברים בין יהודה ליוסף ומשיוסף  ויגש אליו יהודא

סירב לקבל את הצעת יהודה להחליף את בנימין במאסר. מה היא אותה הגשה 

ַמַים ֲעֻמַקים מביא על נגישותו של יהודה את הפסוק  דרשבמולמה בוצעה כעת? 

ומסביר שבתוך הסכנה הגדולה שחש יהודה כעומד לאבד את כו' ְוַאיׁש ְּתבוָנה כו' 

עצמו משני העולמות כפי שערב לאביו יעקב בעד השבת הנער בנימין שנקלח ממנו 

עליו לדלות את  עתה ואינו מושב לו, הבין יהודה שכדי להינצל מסכנה כפולה זו

המוסתר ולהגיע אל המים הצוננים היפים והראויים לשתייה, על ידי יצירת חבל 

יעיל באמצעות דיבורים החוברים לדיבורים אשר יחדיו יוצרים חבל ארוך דיו 

 שישלוף בשבילו את המים החבויים בלבו של יוסף. 

וקים? אלו על אלו דיבורים מדובר? אלו דיבורים יכולים לדלות את המים העמ

דיבורים יכולים להציל את יהודה? ומה הם אותם מים עמוקים ויפים לשתייה? 

והגיד כבוד קדושת אדוני אבי ז"ל שיהודא ראה עצמו בדוחק גדול להאבד משני 

ב יהודה ליעקב אבינו בשני עולמותיו על השבת  34כנאמר במדרשעולמות,  שָער 

בָ  בנימין: ו ֹיאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ַיְשָרֵאל ָיַמים, ֶזה ָהעֹוָלם ה  א ָאַביו... ָאֹנַכי ֶאֶעְרֶבנּו ָּכל ה 

לֹו יֹום.  ֶשּכֻּ

 בדוחק־גדול זה מצא יהודה את המוצא האחרון: שזירת חבל דיבורים. 

                                                
 איוב מא ח. 33
 בראשית רבה צא י. 34



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

אלו דיבורים? דיבורים שבכוחם להנביע מים חיים ממעבה המעמקים המסתירים, 

ֵיי־ הנפשות, הלא הם דברי תורה. דיבורים שבכוחם לקרב את המים היפים ְמח 

רמוז אל נכון בכח התורה. הרמז יהודה באותה שעת דוחק גדול שלו והתחזק 

ל המדרש אודות באר המים שאיש התבונות דלה את מימיו, כי מים זה תורה,  ַבְמש 

הֹוי ָּכל ָצֵמא  36: דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה, שנאמר35כנאמר בגמרא

ַים מ   .37ְלכּו ל 

במקום להתייאש מול דוחק כה גדול של סכנת אובדן כפולה, גם העולם הזה וגם 

 , התחזק יהודה בכוח התורה.38העולם הבא

סופה של התחזקות זאת בעת הסכנה הכפולה, שהצמיחה לו ישועה כפולה 

ומכופלת. לא זו בלבד שיהודה נחלץ מן המצר של אובדן בנימין והסתבכותו עם 

שהתחזקותו זאת בכוח התורה סייעה לו לתקן באותה  אובדן שני העולמות אלא

הזדמנות עצמה גם את מכירת יוסף הנושנה על ידי התגלותו של יוסף הצדיק 

לאחיו בזכות התחזקותו בכוח התורה והתעקשותו של יהודה להציל את בנימין 

 ועל ידי זה פעל התגלות יוסף הצדיק.בכל מחיר, 

~~~ 

 איזה כוח!

                                                
 בבא קמא פב א. 35
 ישעיהו נה א. 36
אמר רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב: הוי כל צמא לכו למים. לומר לך: מה מים מניחין  37

מי שדעתו שפלה )תענית ז א(; וידגו לרוב בקרב מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא ב

הארץ, מה דגים הללו גדלים במים כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה מקבלים אותה בצימאון כמי שלא טעמו טעם 

מים מימיהם, כך הן ישראל גדלים במים בתורה, כיון שהן שומעים דבר חדש מן התורה, הם מקבלים אותו בצימאון 

 רה מימיהם )בראשית רבה צז ג(.כמי שלא שמעו דבר תו
ראה בגמרא )מכות יא ב( שנידוי על תנאי צריך הפרה ועצמותיו של יהודה התגלגלו עד שבא משה רבינו ע"ה  38

וביקש עליו רחמים לביטול נידויו. כדלהלן: אמר רב יהודה אמר רב נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה דכתיב 

רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת  אם לא הביאותיו אליך וגו' ואמר

ליהודה? כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון, עד שעמד משה ובקש 

ל יהודה. עאל עליו רחמים. אמר לפניו ריבונו של עולם מי גרם לראובן שיודה? יהודה! וזאת ליהודה שמע ה' קו

איבריה לשפא נכנסו אבריו למקום חיבורם. לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע עדיין לא הכניסוהו לישיבה 

של מעלה, אמר משה: ואל עמו תביאנו. לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח בשמעתא בהדי רבנן לא ידע לשאת 

וה ידע לפרוקי קושיא לא ידע לתרץ קושיות. אמר משה: ולתת בלימוד עם החכמים. אמר משה: ידיו רב לו. לא ה

 ועזר מצריו תהיה.
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על השבטים בכלל ועל יהודה נין מכירת יוסף, וקטרוג ואף שהיה אז הסתר בע

בפרט שגם הציע בשעתו את אפשרות המכירה וגם לא מנע את אחיו מלמכור את 

להניאם ממעשה המכירה, בכל זאת למרות  39יוסף למרות שהיה ביכולתו כמלך

שראה כי הוא נקלע לאובדן העולמות בשל עת הסתר וקטרוג ובשל התממשות 

נתחזק יהודא בזה שאין עבירה ת בנימין, לא נפל לבו בקרבו אלא האיום של לקיח

אכן נעברה עבירה, אכן מתקטרג קטרוג מוצדק ומסוכן, עם זאת, . 40מכבה תורה

הצליח יהודה למצוא ולאתר כוח חסין בלתי־מבוטל ובלתי־מנוצח נוכח פני קטרוג 

 כוח התורה. העבירה, כוח איתנים היכול לצלוח את תוצאות העבירה ולנצח אותן:

: ... את זו דרש 41כמו שלמדונו חז"ל על כוחה של התורה גם בעתות ומצבי עבירה

תלה הכתוב את המצוה בנר ואת  42ותורה אור  רבי מנחם בר יוסי כי נר מצוה

התורה באור. את המצוה בנר לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף 

ור לומר לך מה אור מגין לעולם מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה. ואת התורה בא

בהתהלכך תנחה  43אף תורה מגינה לעולם. ואומר בהתהלכך תנחה אותך וגו'

אותך זה העולם הזה, בשכבך תשמור עליך זו מיתה, והקיצות היא תשיחך לעתיד 

לבא. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים ומן 

ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך, הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה 

נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ועדיין 

מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך, כיון שעלה עמוד 

השחר ניצל מחיה רעה ומן הליסטים ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, הגיע 

ים ניצל מכולם. דבר אחר עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה לפרשת דרכ

 . 45מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה 44שנאמר

                                                
"למה נסמכה פרשה זו =פרשת יהודה ותמר לכאן והפסיק בפרשתו של יוסף? ללמד שהורידוהו =את יהודה  39

אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם. אמרו: אתה אמרת למכרו, אילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך". ע"ע: 

 בראשית רבה פה ב.
 ראה להלן. 40
 סוטה כט א. 41
 משלי ו כג. 42
 משלי ו כב. 43
 שיר השירים ח ז. 44



 

 פעמ'  -אספקלריא 

 

אישון לילה? אפילה? קוצים וברקנים? פחתים? חיה רעה? ליסטים? גם אם כולם 

עטים על האדם יחדיו לכלותו כליל יכולה לבוא אבוקה אחת של אור ולהצילו 

 התורה.מכולם. אבוקת אור 

הן על מכשול לקיחת בנימין על כל המכשולים,  יהודהובכח התורה התגבר 

בעלילת גניבת הגביע והן על מכשול היעלמות יוסף, הן על מכשול אבדן העולם 

הזה, הן על מכשול אבדן העולם הבא, כפי שלמדונו חז"ל שהתורה משמרת 

התחזקותו בכוח  בזכותוֵקֵרב את הגאולה, ומגינה לעולם הזה ולעתיד לבוא, 

 התורה.

שכן לא זו בלבד שכוח התורה החזיר לו את בנימין שעליו יצא למאבק וביטל את 

סכנת מימוש הערבות, אלא שכוח התורה החזיר לו ולאביו גם את יוסף הצדיק 

ופתר את כל היעלמויות האחים כולם, גם את זאת שיהודה כלל לא התכוון 

 לפתור.

~~~ 

 מורשת מלכותית

 על שגב עצמת כוח התורה, תורשתית היא. הבנה זאת

ּגֶ  46בספר שמואל ם ה  י ּוְנאֻּ ם ָדַוד ֶבן ַיש  ֲחֹרַנים ְנאֻּ ם נכתב: ְוֵאֶלה ַדְבֵרי ָדַוד ָהא  ק  ֶבר הֻּ

ל ְלש ֹוַני. ָעל ְמַשיח  ֱאֹלֵהי י ֲעֹקב ּוְנַעים ְזַמרֹות ַיְשָרֵאל. רּוח  ד' ַדֶבר ַבי ּוַמָלתֹו ע 

: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי ...לא דוד ראוי 47מראמסבירה הג

ולבי חלל בקרבי... אלא למה עשאו?  48לאותו מעשה של חטא בת־שבע דכתיב

לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד... והיינו דרבי שמואל בר נחמני 

                                                                                                                                                                         
המשך דברי הגמרא: אמר רב יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא )=מן הייסורים, רש"י( ומצלא )=מיצר הרע,  45

ובין בעידנא דלא עסיק בה  רש"י( בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא תורה בין בעידנא דעסיק בה

מגנא ומצלא. מתקיף לה רבה אלא מעתה דואג ואחיתופל מי לא עסקי בתורה אמאי לא הגינה עלייהו אלא אמר 

רבא תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא מצוה בין בעידנא 

 א אצולי לא מצלא.דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנ
 שמואל ב כג.  46
 עבודה זרה ד ב, ה א. 47
 תהילים קט כב. 48



 

 פאעמ'  -אספקלריא 

 

? נאם דוד בן ישי אמר רבי יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על

 שהקים עולה של תשובה.

ם ָעל ְּכֶנֶגד ֵמָאה ְבָרכֹות49ובמדרש רבה ק  ָאה ֶשְבָכל יֹום ָהיּו ֵמַתים ַמַיְשָרֵאל מֵ  50: הֻּ

ֵּגָפה. מ  ְפָרה ה  ָלּה ֶשל  ֲאָנַשים ָבא ָדַוד ְוַתֵץן ָלֶהם ֵמָאה ְבָרכֹות ֵּכיָון ֶשַתְקָנם ַנְתע  ָעל עֻּ

ָלּה ֶשל ְקָצָרהתֹורָ  : נאום הגבר הוקם על, שקיים עולה של 52. ובמדרש שמואל51ה ְועֻּ

 תורה ְבעֹולּה של מלכות.

דורות חלפו ודוד המלך, משבטו של יהודה, שחטא בחטא בת שבע שעליו   

ר53נאמר דּוע  ָבַזיָת ֶאת ְדב  ָדָבר ֲאֶשר ָעָשה ָדַוד ְבֵעיֵני ד'. וכן: מ  ע ה  ֵיר  ֲעשֹות  : ו  ד' ל 

ְחָת ְלָך ְלַאָשה וְ  ֶחֶרב ְוֶאת ַאְשתֹו ָלק  ַחַתי ַהַּכיָת ב  י ֵאת אּוַרָיה ה  ע ְבֵעינ  ְגָת ָהר  ֹאתֹו ָהר 

מֹון" ד'54ְבֶחֶרב ְבֵני ע  . ונענש בששה חודשים של 55. וכן: ו ֹיאֶמר ָדַוד ֶאל ָנָתן ָחָטאַתי ל 

 ת־שבע.צרעת ובמות בנו הראשון שנולד מב

אף הוא הלך בדרכי יהודה אבי־שבטו וידע שאין עבירה מכבה תורה והקים עול 

וממנו קבל דוד של תשובה על ידי תורה. כפי שנהג יהודה לכפרת מכירת יוסף 

שאמר כדאיתא  להקים על ידה עול תשובה,המלך עליו השלום שהתחזק בתורה, 

 עולו של תורה.  שהקיםומבואר במדרש שהכוונה היא ֻהַקם ָעל  דוד על עצמו

קרוב לשלוש־מאות שנה אחר כך, נקלע חזקיהו מלך יהודה, משבט יהודה 

ומצאצאי דוד המלך, לדוחק גדול משלו. הן בחולי קשה ואנוש אשר בו מתנבא לו 

הנביא ישעיהו שיצוה לביתו כי הולך הוא למות, כאשר תוך כדי חוליו מתקרב 

חמה אזורית כוללת נוחל הצלחות סנחריב מלך אשור לכבוש את ישראל ובמל

                                                
 במדבר רבה יח כא. 49
 'על' בגימטריה מאה. 50
קצרה = סיגופים לכריתת היצר הרע וכיבוס עוונות הנפש. )שהוא שב תחילה ונתן דרך לשבים, רש"י מועד קטן טז  51

 ב(.
 פרשה כט. 52
 שמואל ב יא כז. 53
 ט.שמואל ב יב  54
 שמואל ב יב יג. 55
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ש ְנֵחַריב ֶמֶלְך א  ֶמֶלְך ַחְזַקָיה ָעָלה ס  ע ֶעְשֵרה ָשָנה ל  ְרב  ל ָּכל רבות, כנאמר: ּוְבא  ּור ע 

ַיְתְףֵשם רֹות ו  ְבצֻּ  . 56ָעֵרי ְיהּוָדה ה 

הנביא ישעיהו מאשים את חזקיהו בעבירה אשר בעטייה נגזר דינו למוות כפול, 

מחלתו  -למות. ומה עושה חזקיהו מלך יהודה נוכח שתי הסכנות משני העו

 האנושה ומלחמת סנחריב המאיימת? מה שעשו שני סביו: יהודה ודוד.

: אמר רב המנונא מאי דכתיב 57על מחלתו של חזקיהו מלך יהודה מספרת הגמרא

מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני 

יקים בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר: ליתי ישעיהו גבאי דהכי אשכחן באליהו צד

דאזל לגבי אחאב =יבוא הנביא אלי כשם שאליהו הנביא הלך אל המלך אחאב. 

ישעיהו אמר: ליתי חזקיהו גבאי דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע 

ל הנביא אלישע. מה עשה =יבוא המלך אלי כשם שהמלך יהורם בן אחאב הלך א

הקדוש ברוך הוא? הביא יסורים על חזקיהו ואמר לו לישעיהו: לך ובקר את 

החולה. שנאמר: בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא 

ויאמר אליו כה אמר ה' צבאות צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו'. מאי כי מת 

ם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר ליה: מאי כולי אתה ולא תחיה? מת אתה בעול

האי =על מה עונש כל כך חמור? אמר ליה ישעיהו: משום דלא עסקת בפריה 

ורביה. אמר ליה חזקיהו לישעיהו: משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין 

: דלא מעלו ראיתי ברוח הקדוש שיוולדו לי בנים לא טובים. אמר ליה ישעיהו

בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה דניחא קמיה 

קודשא בריך הוא לעביד ענה הנביא למלך: מה לך לעסוק בנסתרות. עשה את 

                                                
 מלכים ב יח יג. 56

בשנת ג' אלפים נ"ט יצא סנחריב מלך אשור למלחמה באזור ארץ ישראל. סנחריב כבש את ערי הפלישתים והתקדם 

לכיוון ערי יהודה. סנחריב כבש את הערים המבוצרות ביהודה, כולל העיר לכיש, וצר על ירושלים כדי לכבשה. 

ות המקדש כדי שלא יכבוש את ירושלים אך ללא הועיל. סנחריב צר על ירושלים. חזקיהו שלח אליו ממון מאוצר

חזקיהו התפלל בבית המקדש ושלח שליחים אל הנביא ישעיהו בן אמוץ הנביא שיתפלל לישועת העיר. ישעיהו 

חיילים ממחנה אשור.  185,000ניבא שסנחריב ישוב לארצו וימות שם. בחצות ליל הפסח יצא מלאך ה' והרג 

 סנחריב חזר לארצו לאחר תבוסתו למלך יהודה חזקיהו ונרצח על ידי בניו.

זמן קצר בטרם התקרב סנחריב לירושלים חלה חזקיהו ונטה למות. ישעיהו הנביא בא לבקרו וניבא לו שהוא לא 

א יקום ממשכבו. חזקיהו התפלל למרות הנבואה וישעיהו הנביא חזר אליו וניבא לו שתפילתו נענתה, הוא יירפ

 ממחלתו ואף יינצל ממלך אשור המתקרב.
 ברכות י א. 57



 

 פגעמ'  -אספקלריא 

 

שלך והקב"ה יעשה את שלו. אמר ליה חזקיהו לישעיהו: השתא הב לי ברתך 

לי את בתך לאשה  אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו. =תן

ובזכות שנינו יצאו ממני בנים כשרים אמר ליה ישעיהו הנביא לחזקיהו: כבר 

נגזרה עליך גזירה! אמר ליה חזקיהו לישעיהו: בן אמוץ כלה נבואתך וצא! כך 

מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע 

 . 58עצמו מן הרחמים

ה שבו נקלע צדיק למצב של סכנת אבדן שני העולמות, 'מת הרי לנו עוד מקר

אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא', בגין 'עבירה' שעבר. יתרה מכך: הנביא 

אומר לו כי אין לו סיכוי. כבר נגזרה גזירת המוות משני העולמות. מאוחר מדי 

 מכדי לתקן את העוול באמצעות מעשה.

ת תעצומותיו, מצטייד במורשת שקיבל למרות הנבואה אוזר המלך חזקיהו א

מבית אבי אבא ומורה לנביא לצאת את ביתו. כי גם כשמצב לגמרי אבוד, הגזירה 

הוא לא אבוד. מי אמר? סבא דוד  -גזורה והמוות מוחשי וקרוב ללא תקנת תיקון 

 המלך אמר. כך מקובלני מבית אבי אבא, הסביר חזקיהו. 

דוד שראה את המלאך וחרבו שלופה  -א : מקובלני מבית אבי אב59מסביר רש"י

 בידו בסוף ספר שמואל ולא מנע עצמו מן הרחמים. 

ראה זה פלא פלאות. דוד המלך הלא נקלע פעמים לא מועטות בחייו למקרי 

. ברם, רש"י מבאר כי את המסר המעודד כי אין להתייאש נוכח 60סכנת מוות

סכנת מוות שאליה  הסכנה המוחשית המרחפת לקח חזקיהו המלך דווקא מאותה

: ו ֹיֶסף 61נקלע דוד המלך בגלל 'עבירה' שעבר כשמנה את מניין בני ישראל, כדלהלן

                                                
ישעיהו הנביא יצא וחזקיהו התפלל אל ה' כנאמר: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ד'. ואמרו חז"ל )ברכות  58

 י ב(: מאי קיר? אמר רבי שמעון בן לקיש: מקירות לבו שנאמר: מעי מעי אוחילה קירות לבי וגו'. מה התפלל חזקיהו?

זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי. מאי והטוב בעיניך עשיתי? אמר רב 

 יהודה אמר רב: שסמך גאולה לתפלה, רבי לוי אמר: שגנז ספר רפואות.

הקב"ה קיבל את תפילתו והוסיף לו על חייו עוד חמש עשרה שנה. הוא  נשא את בתו של ישעיהו הנביא ונולדו לו 

 ני בנים. רבשקה ומנשה.ש
 שם. 59
 בעת שנלחם באריה ובדוב, כשנלחם לבדו בגלית הפלשתי, כשנמלט מפני שאול, ובמלחמותיו עם אויבי ישראל. 60
 ב כד. 61
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ֲחרֹות ְבַיְשָרֵאל ו ָיֶסת ֶאת ָדַוד ָבֶהם ֵלאֹמר ֵלְך ְמֵנה ֶאת ַיְשָרֵאל ְואֶ  ף ד' ל  ת ְיהּוָדה: א 

ַיל ֲאֶשר ַאתוֹ  ח  ר ה  ֶמֶלְך ֶאל יֹוָאב ש  ד ְבֵאר שּוט ָנא ְבָכל ַשְבֵטי ַיְשָרֵאל ַמָדן ְוע   ו ֹיאֶמר ה 

ר ַמְפק   ר ָהָעם: ... ו ַיֵתן יֹוָאב ֶאת ַמְסף  ְעַתי ֵאת ַמְסף  ע ּוַפְקדּו ֶאת ָהָעם ְוָיד  ד ָהָעם ֶשב 

ַיל ֹשֵלף ֶחֶרב ְוַאיש ֶמֶלְך ו ְתַהי ַיְשָרֵאל ְשֹמֶנה ֵמאֹות ֶאֶלף ַאיש ח  הּוָדה ֲחֵמש יְ  ֶאל ה 

ר ֶאת ָהָעם ו ֹיאֶמר ָדַוד ֶאל ד ֲחֵרי ֵכן ָספ  י ְך ֵלב ָדַוד ֹאתֹו א  ' ָחָטאַתי ֵמאֹות ֶאֶלף ַאיש: ו 

יָ  ְלַתי ְמֹאד: ו  ְבְדָך ַּכי ַנְסּכ  ֲעֶבר ָנא ֶאת ֲעֹון ע  ָתה ד' ה  ֹבֶקרְמֹאד ֲאֶשר ָעַשיַתי ְוע   ָקם ָדַוד ב 

ר ד' ָהָיה ר ד' ָש  ּוְדב  ְרָת ֶאל ָדַוד ֹּכה ָאמ  ָנַביא ֹחֵזה ָדַוד ֵלאֹמר: ָהלֹוְך ְוַדב  ֹלש ֶאל ָּגד ה 

י ֶּגד ל ת ֵמֶהם ְוֶאֱעֶשה ָלְך: ו ָיֹבא ָגד ֶאל ָדַוד ו  ח  ר ְלָך א  ֹו ו ֹיאֶמר לֹו ָאֹנַכי נֹוֵטל ָעֶליָך ְבח 

ְרֶצךָ  ע ָשַנים ָרָעב ְבא  א ֹרְדֶפָך? ? ַאם ְשֹלָשה ֳחָדַשים נְֻּסָך ַלְפֵני ָצֶריָך ְוהּוֲהָתבֹוא ְלָך ֶשב 

ע ּוְרֵאה ָמה ָאַשיב ֹשְלַחי ָתה ד  ְרֶצָך? ע  ָדָבר: ו ֹיאֶמר  ְוַאם ֱהיֹות ְשֹלֶשת ָיַמים ֶדֶבר ְבא 

ֲחָמיו ּוְבי   ַבים ר  ר ַלי ְמֹאד ַנְףָלה ָנא ְבי ד ד' ַּכי ר  ַיֵתן דָדַוד ֶאל ָּגד צ  ל ֶאֹףָלה: ו  ' ד ָאָדם א 

ע ַש  ד ְבֵאר ֶשב  ָיָמת ַמן ָהָעם ַמָדן ְוע  ד ֵעת מֹוֵעד ו  ֹבֶקר ְוע  ְבַעים ֶאֶלף ֶדֶבר ְבַיְשָרֵאל ֵמה 

ֲחָתּה ו ַיָנֶחם ד' ֶאל ָהָרָעה ו ֹיאמֶ  ַם ְלש  ְלָאְך ְירּוָשל  מ  ח ָידֹו ה  ַיְשל  ְלָאךְ ַאיש: ו  מ   ר ל 

ַסי ְיבֻּ ְוָנה ה  ְך ד' ָהָיה ַעם ֹּגֶרן ָהֲאר  ְלא  ָתה ֶהֶרף ָיֶדָך ּומ  ב ע  ְשַחית ָבָעם ר  מ  : ו ֹיאֶמר ָדַוד ה 

ֶּכה ָבָעם ו ֹיאֶמר ַהֵנה ָאֹנַכי ָחָטאַתי ְוָאֹנַכי ֶהעֱ  מ  ְלָאְך ה  מ  ֵויַתי ְוֵאֶלה ֶאל ד' ַבְרֹאתֹו ֶאת ה 

ֹפאן ֶמה ָעשּו ְתַהי הּוא ו ֹיאֶמר ה  יֹום ה  לֹו  ָנא ָיְדָך ַבי ּוְבֵבית ָאַבי: ו ָיֹבא ָגד ֶאל ָדַוד ב 

ֲאֶשר ַצָּוה ר ָּגד ּכ  ל ָדַוד ַּכְדב  ַסי: ו י ע  ְיבֻּ ְוָנה ה  ד' ַמְזֵבח  ְבֹגֶרן ֲאר  ד': ... ו ַיֶבן  ֲעֵלה ָהֵקם ל 

ל ֹעלֹות ּוְש  ד' ו י ע  ל ַיְש ָשם ָדַוד ַמְזֵבח  ל  ֵּגָפה ֵמע  מ  ר ה   ָרֵאל.ָלַמים ו ֵיָעֵתר ד' ָלָאֶרץ ו ֵתָעצ 

במה התחזקו מלכי יהודה דוד המלך וחזקיהו המלך כאשר חטאו לה' ומלאכים 

 ונביאים ניבאו עליהם ואודותיהם כי כלתה הרעה ואין בלתה? בכוח התורה.

בעת צר לו, הודה, מלך י חזקיהואחרי דוד המלך עליו השלום גם נכדו  ואחר כך,

ֳבלֹו ֵמע  : 62כדאיתא בגמרא, גם כן התחזק בתורה, כדכתיב הּוא ָיסּור סֻּ יֹום ה  ל ְוָהָיה ב 

ָּואֶרָך  ל צ  לֹו ֵמע  ול ַמְפֵני ָׁשֶמןַשְכֶמָך ְועֻּ של  וחוַבל עולאמר רבי יצחק נפחא  63ְוֻחַבל עֹּ
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 ישעיהו י כז.  63

יהו שהיה סנחריב מפני חזקיהו שהיה נוח לדורו כשמן ורבותינו פירשו מפני שמנו של חזק -ברש"י שם: וחובל עול 

  דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שהשיאם לעסוק בתורה.



 

 פהעמ'  -אספקלריא 

 

ובבתי מדרשות. נסיות שהיה דולק בבתי כסנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהדליק 

מה עשה? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר 

בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיפרס ולא 

 מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה.

ע"ה שאין לפחד גם כאשר חזקיהו המלך למד אפוא מאבי־אבא דוד המלך 

וכן הגיד הסכנה נטויה מחמת חטא, אולם ממי למד זאת דוד המלך ע"ה? מיהודה. 

מה שאמר חזקיהו המלך לישעיהו הנביא שאמר לו כבוד קדושת אדוני אבי ז"ל על 

מונחת על כך מקובלני מבית אבי אבא אפלו חרב חדה כו'  כי ימות משני העולמות,

 מיהודא. 64זה למדעצמו מן הרחמים, צווארו של אדם אל ימנע 

שהגביר חזקיהו המלך בימיו בבתי המדרשות מדן ועד באר ועל ידי כח התורה 

הן להירפא מחוליו ולבטל את פעל רחמים מהשם יתברך להחיש הישועה, שבע, 

 .גזירת המוות, והן לנצח את סנחריב מלך אשור

הן רך להחיש הישועה, פעל רחמים מהשם יתבשל יהודה ועל ידי כח התורה או: 

 לשחרר את בנימין שבשבילו ערב בשני העולמות, והן להתגלותו של יוסף הצדיק.

~~~ 

 הראשון לזהות

אחרי בוא הישועה והצלחתו של יהודה להיחלץ מסכנתו ולזכות ואחר כך, 

להתגלותו של יוסף הצדיק ולהתוודעותו דרכם לאביו המחליט לרדת מצרימה, 

ְרָצה ֹּגֶש  ה ָׁשַלח ְלָפָניו כו'ְוֶאת ְיהודָ  65כתיב ָיֹבאּו א   ן. ֶאל יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפָניו ֹּגְשָנה ו 

וברש"י: ...ומדרש אגדה להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. 

: דבר אחר ואת יהודה שלח לפניו רבי חנינא בריה דרבי אחא ורבי חנינא 66ובמדרש

                                                                                                                                                                         
 ענין השחתה. -במצודות ציון: וחובל 

דוד המלך, או חזקיהו המלך )רש"י מבאר שם שחזקיהו למד מדוד, על כן נראה לפרש את כוונת רבינו שדוד הוא  64

 שלמד מיהודה(.
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 פועמ'  -אספקלריא 

 

רה וחד אמר להתקין לו בית ועד שיהא מורה בו דברי חד אמר להתקין לו בית די -

תורה ושיהיו השבטים לומדים בו.  תדע לך שהוא כן כיון שהלך לו יוסף מאצלו 

היה יודע באיזה פרק פירש ממנו שהיה משנה אותו. כיון שבאו אחי יוסף אצלו 

אני  ואמרו לו עוד יוסף חי ויפג לבו נזכר באיזה פרק פירש הימנו ואמר בלבו יודע

שבפרק עגלה ערופה פירש ממני יוסף אמר להם אם אתם יודעים באיזה פרק פירש 

ממני אני מאמין לכם. אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש הימנו מה עשה יוסף 

נתן להם עגלות שנאמר ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה. ללמדך שבכל מקום 

 ו.שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותי

ת ְלָפָניו.  במדרשודרשו  רֹּ נשאלות השאלות: מדוע לא לתן לו בית תלמוד ְלהוֹּ

שלח יעקב אבינו את לוי שהלא שבט לוי הם שישבו בבית המדרש ולמדו תורה 

במשך כל תקופת גלות מצרים ועסקו בתורה? מדוע לא שלח יעקב אבינו את 

סנהדראות? מדוע יששכר אשר בניו הם בני בינה יודעי עתים, דיינים וראשי 

 כתובה המילה 'לפניו' פעמיים בפסוק?

וזאת משמעות 'לפניו' הראשון, לפני כולם,  יהודהאולי הרמז לפניו, כי בזה היה 

שיהודה נשלח מצרימה לייסד בה ישיבה כי הוא הצליח לגלות את הסוד לפניו. 

שאר  שכן את אותו חידוש מפתיע חידש יהודה בגשתו לפני יוסף מבלי שיידעו זאת

השבטים ולכן ניגש יהודה לבדו אל יוסף בעוד שאר השבטים אינם יודעים כיצד 

. רק יהודה שידע את סגולת הכוח התורה הבין 67לטכס עצה לצאת מהמצר הגדול

שעליו להפעיל את הסגולה וישנו עדיין סיכוי טוב לגשת אל יוסף ולהצליח מבלי 

 להתייאש. 

התורה לצאת ולהיחלץ בשלום חידוש זה של יהודה שאפשר בעזרת כוח 

ממצבים אבודים חסרי סיכוי גשמי ורוחני, ואפילו להצמיח ישועה רחבה לתחומים 

נוספים, ביקש יעקב אבינו לזרוע במצרים כהכנה לקראת תחילת הגלות, ולכן שלח 

כדי ללמד את בני שחידש זאת, את יהודה לבסס תורה בתוככי מצרים כי הוא זה 
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 פזעמ'  -אספקלריא 

 

]ש[על ידי בית תלמוד יזכו לגאולת  תחת גלות מצרים,ישראל העתידים להיות 

שיידעו כי התורה וכוחה הם שיכולים להושיע אותם מצרים, על ידי כח התורה, 

מכל מצב של גלות גם כאשר יהיו שקועים במ"ט שערי טומאה של גלות מצרים, 

וייחשבו כאבודים לכאורה הן רוחנית והן גשמית, כורעים תחת שעבוד קשה 

 ומפרך.

דאמר רבי חמא ברבי חנינא: מימיהן של אבותינו לא פרשה : 68וכן איתא בגמרא

ואספת את זקני ישראל. היו  לך שנאמר היו במצרים ישיבה עמהם,ישיבה מהם. 

לי שבעים איש מזקני ישראל. אברהם אבינו,  אספה במדבר, ישיבה עמהם, שנאמר

חק אבינו, זקן ויושב זקן בא בימים. יצ ואברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר

כי זקן יצחק. יעקב אבינו, זקן ויושב בישיבה היה  ויהי בישיבה היה שנאמר

ישראל כבדו מזקן. אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה,  ועיני שנאמר

אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו, אמר רבי אלעזר:  ויאמר שנאמר

ומשקה מתורתו   , אמר רבי אלעזר: שדולהדמשק אליעזר שמושל בתורת רבו. הוא

 של רבו לאחרים.

שהתורה מצילה ונוסכת כוחות ישועה במצבי דחק וחשכות של שעבוד וזאת, 

וגלות והיא האמצעי היחידי היכול לסייע להיגאל כאשר אפסו כל הסיכויים 

על כן נשלח דווקא יהודה להקים בית תלמוד להוראה חידש יהודא.  האחרים,

מצרים, ולא נשלחו לוי או יששכר, כי יהודה הכיר לפני כולם בסגולת  באפלולית

 התורה הייחודית הזאת, כנאמר ואת יהודה שלח  ל פ נ י ו.

~~~ 

 מאז ולתמיד

וביאור הכפלת המילה 'לפניו' פעמיים, להורות לפניו,  במיליםואולי הרמז 

 מצרים, אלאשהוראת יעקב ליהודה לא התייחדה רק על בניין בית הוראה בגלות 
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 פחעמ'  -אספקלריא 

 

להפוך את סגולת התורה וכוחה להוראה נצחית ותמידית, להורות לדורות, 

יהיה על ידי כח התורה, שלא  ולא רק במצרים,שגאולת בני ישראל בכל הדורות, 

 יפסק ישיבה מהם.

גם כאשר עבירות רבות מאבדות אותו את האדם האבוד משני העולמות, גם 

אין לו כל מוצא מהחרב השלופה מולו על כאשר כל עתידו נתון בסכנת אבדון ו

חטא לקיחת בת־שבע, או על חטא שפיכות דמים של אוריה החתי, או על כי גרם 

לֶדֶבר בעם ישראל ולמותם של אלפים, גם כאשר חרב מונחת על צווארו ונביא 

אלוקים מתנבא לו מעל מיטת חוליו שיצווה לביתו כי מת הוא וכבר נגזרה גזירה 

ו בעולם הזה ובעולם הבא בגלל אי־קיום מצוה, גם כאשר מלך לכלותו ולהמית

בכל מצב  -אשור מצליח לכבוש את עריו הבצורות ולהכניען תחת כוח זרועו 

גלותי שרק לא יהיו היהודים ככלל, או היהודי היחיד כפרט, תמיד יזכרו הכלל 

ויזכור הפרט לבסס לו עמדה מבוצרת ועיקשת של לימוד תורה בתוככי מחשכי 

 ושעבודי גלויותיו.

גם היא, הגאולה השלמה כגאולת מצרים ובזכות התורה יגאלו בגאולה השלימה. 

בשעתה, יכולה להגיע לכלל ישראל בכל מצב רוחני שבו רק יימצא, אם יזכור 

שעל דוד נכתב וזה הרמז על משיח בן דוד,  להושיב ישיבה ולהיאחז בכוח התורה.

 וד, משבט יהודה, יוקם בכוחה של תורה.וגם משיח בן דהוקם עולו של תורה, 

ברם, מעבר לגאולת כלל ישראל ישנה גם את הגאולה הפרטית של האדם 

המבקש להיחלץ מצּוק וָמצֹוק ולפעמים עשוי לחוש כי כלו כל קיציו וננעלו כל 

שעריו ונחסמה דרכו לעתיד כלשהו, מחמת עבירות שעבר שבעטיין אבודים לו 

אל  -מלאכים חדה ומלוטשת כבר מונחת על צווארו וממנו שני העולמות וחרב 

יתייאש איש זה, המוצא האחרון עומד לרשותו. כתר תורה מונח בקרן זווית 

 והגישה אליו חופשית.

לזכור זאת, שאין עבירה  כל אדם מכל סוג בכל דרגה ובכל מצב,ועל כל האדם, 

שקעת היא ומחשיכה עליו את עולמו וממכבה תורה. ואף שנכשל אדם בעבירה, 
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ולשוב התורה יכול לעזור לו להגאל גאולת הנפש  אותו בשערי טומאה, לימוד

 לחיים רוחניים משוחררי שעבודים.

אישון לילה? אפילה ועלטה רוחניות? קוצים וברקנים? פחתים ובורות? לסטים 

וחיות רעות? הדלק את האבוקה המאירה בכל המצבים ומחלצת את האדם מכל 

 ת. סכנה קיימת ומוחשי

* 

 תמצית הדברים

יהודה־בן־יעקב, דוד המלך, חזקיהו מלך יהודה, נקלעו למצבים קשים של דחק 

רוחני וגשמי כאשר אפסו סיכוייהם להיחלץ מהם, ובכל זאת נחלצו נגד כל 

 הסיכויים בזכות כוח התורה.

יהודה היה הראשון לחדש זאת על כן נשלח על ידי יעקב אבינו לבנות בית 

כדי שבגלות מצרים, וכן בגלויות העתידות, ייגאלו בזכות כוח הוראה במצרים 

 התורה.

גם גאולתו של אדם פרטי יכולה להתבצע ולחלצו מכל סוג של גלות גשמית 

ורוחנית ונטולת סיכויים, על ידי כוח התורה שאינו מבוטל ואינו מנוצח כי אין 

 עבירה מכבה תורה.

 

 לבדהערה חשובה: הדברים נכתבו על דעת הכותב ב
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 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

 כי עבדך ערב את הנער 

לקראת הירידה מצרימה, מלמדנו יעקב אבינו 'סדרי עדיפויות' יהודיים. ראשית 

"ְוֶאת ְיהּוָדה קובעים ומסדרים מרכז תורני, בו יובטח עתידם הרוחני של צאצאיו. 

ח  ְרָצה ֹּגֶשןָשל  ," וכדברי חז"ל המובאים ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפָניו ֹּגְשָנה ו ָיֹבאּו א 

ברש"י 'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה'. התורה מציינת שיעקב שלח 

ם ָעל. ק  ֶּגֶבר הֻּ  דווקא את יהודה. הוא ה 

יבה במצרים, מייסד הוראה חשובה יש בזה עבורנו. לא לוי, שבניו היו יושבי היש

את ביהמ"ד. אף לא יששכר יפתח את הישיבה, למרות היותו הלמדן יושב על 

. יהודה הוא הראוי למלכות. תכונות מנהיגותבית המדרש נדרשות להעמדת מדין. 

של מנהיג. ומה הן התכונות המתבקשות  ל'מנהיגות חינוכית'? תכונה  אופייש לו 

. יהודה אינו חומק מאחריות במעשה אחריותנטילת ונשיאה בראשונה במעלה היא 

ב אישית לבנימין, שם נפשו בכפו לאבד את  תמר. יהודה מוכיח אחריות כאשר ָער 

 חלקו בב' עולמות! על כן ניגש יהודה ליוסף, בפתח פרשתנו. מלך מול מלך!

יש מעלות  לנעוריםיש לעמוד על תכונה מנהיגותית נוספת, מעשית לכולנו. 

ם הם הצעירים ומהירים, חדשניים ובעלי יוזמה. לנוער יש כושר גדולות. חרוצי

הסתגלות והתאמה, יכולת למידה וקליטה זריזה. אך דא עקא, יש לו לעיתים, 

לצעיר, טמפרמנט חם ופזיזות, ראייה שטחית ורדודה, יצר התנצחות ואמביציות, 

ות טובות העלולות לפגוע, כקביעת חז"ל 'בנין נערים סתירה'. לעומתם, כמה מעל

מסמלת יישוב הדעת ועומק החשיבה. ניסיון חיים עשיר  דעת זקניםלזקנה עלינו! 

ומפרה. לבוגר יש יכולת הכלה ושמיעת הזולת. הזקן ָשקּול בדבריו ומדויק במעשיו. 



 

 צאעמ'  -אספקלריא 

 

אך לצד מעלות נשגבות הללו, יתכן וקיימים אצלו עייפות החומר, ניצני שעמום, 

וותיק אינו מעודכן ואינו חש צורך להתעדכן. קיבעון ופחד מדברים מחודשים. ה

 . גם זקנתיאו  נער הייתינמצאים אנו בפרשת דרכים, מה עדיף? 

 מיזוג מעלות הנוער עם איכויות הזקנה.

זי"ע מגדיר את אופיו המלכותי של יהודה  הרב שמשון רפאל הירשהמאור הגדול 

ְרֵיה יְ  הּוָדה. הרי אלה 'תרתי בברכות שמברכו אביו. בתוך דבריו קוראהו ּגּור א 

אתה הוא הבוגר, הזקן, אלא, כותב הרש"ר " אריההינו צעיר, ולעומתו  גורדסתרי'! 

ְרֵיה,  ְמַאֵחד בקרבך את אומץ הלב של הנוער, ואת יישוב הדעת של הזקנה". ּגּור א 

מעלות הנוער והזקנה גם יחד! יעקב אבינו בחר ביהודה להניח תשתיות למרכזי 

ְרֵיה. מנהיגות חינוכיתו כי ליהודה ההוראה, ביודע מעלות  מיזוג, בהיותו ּגּור ְוא 

הנוער עם איכויות הזקנה. שילוב מנצח של מנהיג! )ראו עוד ביאורו לפר' ויחי, 

 ודפח"ח(

ומה יעשה מנהל או מחנך צעיר ודינמי, אך חסרות לו שנות ניסיון המטיבים עם 

חנך בא בימים, אשר אמנם עבודת הקודש כיין המשתבח? ומה עם מנהל או מ

התברך בוותק ומנוחת הדעת, אך הוא חש שחיקה וחוסר הבנה ב'אקטואליה' 

הנדרשת בכדי להכיר את עולם תלמידיו, ולהבין את ענייניהם? הוא אמנם 'נכבד' 

ַבים ַהְחַנַים ַמן ָהֶאָחדאך גם קצת 'כבד'... על זה בדיוק התכוון ֹקֶהֶלת באומרו  ! טוֹּ

ותפים נאמנים לעשייה החינוכית, בגילוי לב ובפתיחות, בכדי עליו למצוא ש

שהאחר ישלים את חסרנו! מנהל ותיק יבחר לצדו סגן צעיר. מחנך צעיר יעשה 

 גור ַאְרֵיה'שימוש חכמים' אצל מחנך בוגר, ויהיה 'אוהב תוכחות'. כך ינהיג 

 בשילוב הנכון, וישיג את מטרותיו ואת יעדיו כראוי.

מצד אחד,  זקן וזקנהב"ק צז( "איזהו מטבע של אברהם אבינו? הגמרא מלמדת )

, אופן טבעבלבד, כי אם על  מטבעמצד אחר". אין מדבר כאן ב ובחור ובתולה

הנהגתם של אברהם ושרה. תכונות הללו נמצאו יחדן בקרב אברהם ושרה, ובכך 
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וניות ייסדו את עמנו. גם כאשר ָזְקנּו והתהדרו ב'עטרת זקנים' לא איבדו את חי

 הבחרות והתלהבות הנעורים. 

ְלֶתם ָיָשן נֹוָשן ְוָיָשן ַמְףֵני ָחָדש תֹוַציאּו. פ סוק בפרשת בחקותי התברכנו ו ֲאכ 

ַנים את הישן כדי  מוקשה מיניה וביה! מחד משבחים את הישן נושן, מאידך ְמפ 

כמו שיש להכין מקום לחדש. מה עדיף? חדש או ישן? אלא, יש ישן שהוא משובח, 

. קנקן חדש מלא ישןחדש שהוא איכותי! הטוב ביותר הוא, לדברי רבי )אבות ד'( 

ח! ְזֵקַנים ַעם ְנָעַרים ב  ְללּו ֶאת ֵשם ה'! מנהיגות, ראשיתה -שילוב של דֹור ְלדֹור ְיש   ְיה 

 עשייה. בשם ה' נעשה ונצליח. באחריות! 

 123ymm@gmail.comלתגובות 
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לום קמינר, ייעוץ חינוכי תורת החינוך / הרב ש

 והכשרה, הנחיית קבוצות והרצאות

 מבצעים ופרסים

 שנים, שואל: 5משה י. בית שמש, מחנך כתה ד' , 

בבית הינו : מבצעים נושאי  אובין ה'כלים' שעומדים לרשות המחנך בכיתה 

פרסים.  למרות שאמור להיות כלי מועיל ואפקטיבי. אני נפגש במקרים רבים 

.....נקנה משחק.    ,שוקולד ,לא מדבר אליו'. ...אני יתן לך סוכריהש'כאילו זה 

...נשלם לך שקל לכל פרק משניות. ולמרות הכל, זה לא 'עושה את העבודה'. האם 

אני צריך להגביר את כמות הפרסים או את איכותם, או.....?   יצויין. בנושא זה 

ך אשמח אם יועלו שמעתי כבר רבים וטובים מהמחנכים שמתמודדים. ומשום כ

 הדברים מע"ג הכתב לתועלת הכלל.  יישר כחכם!

 תשובה:

כבוד המחנך ר' משה.  כאחד אשר נמנה על 'כוכבים המאירים', ושליח להעביר 

את התורה מסיני והמסורת מאבותינו. חשוב וטוב שהינך מעלה נושא מעשי 

לקדם את וחינוכי, אשר כבוגרים מוטל עלינו לתת מענה הולם, לייעל לשפר ו

הרצון והשאיפה אצל הילדים, לפתח את הכישורים והיכולות אצל התלמידים. 

 ולהעצים את 'צעירי הצאן' בתורה ויראת שמים לעשות נחת רוח לבורא העולם.

לגופו של ענין, נושא 'מבצעים' הינו מוצר מעולה אשר בשימוש נכון והדרכה 

. ולשם כך נעלה מס' יםטובה ניתן להשיג עימם הישגים גדולים בתחומים שונ

 נקודות לידיעה ומחשבה בטרם מעלים הדברים בפני החניכים:

אישי.  כמו"כ  יש טכניקות אשר  –. פרטי 2. כללי   1 סוגי מבצעים: 2ישנם 

 משתנות בין הבית לכיתה. 
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בנוסף, יש הבדלים בין הנושאים: תורה. תפילה. משמעת. ארגון וסדר. זמנים. 

 וכדו'.

תנית בין רמת  הגילאים . ובעיקר בין סגנונות הקהילה. רמת ה'גישה' אף מש

.  לאור שאילתך, הפעם נתמקד דווקא במבצע כללי בכיתההאוכלוסיה. וכדו'.  

 ובכן:

מבצע זה לא מכירת חיסול ,להיפטר מסחורה, או כל מה שאנו מכירים  .1

לות מעולם השיווק. אלא, מבצע זהו תרגילים וטכניקות בכדי לעודד. להמריץ. לג

 יכולות.

מבצע כיתתי הוא לכווווווולם. דהיינו. אין מושג של 'הרבי. אני לא רוצה  .2

להיות במבצע'. אלא המסר הוא: "כולם יחד עושים הנדרש, כולם יחד מתחזקים. 

בכדי לעודד אותנו, נצא במיזם מיוחד לתקופה הקרובה של מבצע חיזוק ועידוד...." 

הגיע למצב שמי שהשיג ניקוד מסוים לא ללשם כך חשוב לתת דירוג במבצע. 

 כשל. –הצליח. ומי שלא 

טרם המבצע צריך להחליט על מועד מתאים. דהיינו. תחשוב ותתבונן אם יש  .3

זמן של רצף. אם מתוכנן טיול, חג, חופש, או סתם זמן של מתח אשר יש ליזום 

 צעדים קטנים לרוגע ונינוחות, זמן של אהבה והארת פנים.

רותיה, דרישותיה, צריכים להיות אצליך ברורים נושא המבצע , מט .4

 ומסודרים.

לאחר שהחלטת על הדרישות, תשנן ותאמין בהצלחת המבצע ובשיתוף  .5

ככל שיותר תיתן אימון ביכולתם, כך יותר תזכה לראות  –פעולה של התלמידים. 

 ולחוש זאת.

פתיחת המבצע צריכה להתלוות עם המון גירוי. יצירתיות של דרמה  .6

 ת שונות יתרמו מאד לאוירה, להיות כמיהים ושותפים פעילים.בטכניקו
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תקופת המבצע צריכה להיות ברורה ומותאמת לגיל וליכולת של המחנך  .7

והתלמידים. מבצעים טובים ואיכותיים 'נפלו' בגלל סעיף זה. ילדים : נתחיל את 

דים המבצע ונראה איך זה יעבוד ואולי נמשיך זאת גם בשבוע הבא.....  או: תלמי

 מעכשיו ועעעעעעעעד סוף שנה"ל נחלק כרטיסים למצטיינים... וכדו'

תתכננו 'תחנות ביניים', פירוש, גם אם נראה לכם והחלטתם שהם יוכלו  .8

 שלושה.-לבצע זאת  ששה שבועות ברצף. תתנו משהו 'סימלי' פעם בשבועיים

ויותר חזק מאשר הבטחות של  ,גורם ההפתעה הוא אפקיטבי ברוב המקרים .9

 גמולים ופרסים.ת

אל תדרשו ותצפו לשיתוף פעולה ללא עיקביות יומיומית, עם תזכורות של  .10

 עידוד ומחמאות.

ככל שה'עסק' וה'מצב' יהי'ה סביב עצם המבצע, ניקוד,כרטיסים.כך הציפיה  .11

לפרס יקר ערך יפחת.  מדד למבצע חינוכי הוא :שהילד בסוף שמח עם ההצלחה 

פרס!  זכרו: חשוב להשקיע זמן ומחשבה כיצד שלו וחש סיפוק מהישיגיו ולא מה

מנסיון רב,  ניתן 'לאחוז' חיידר שלם עם מס' לפתח את ה'איך' ולא את ה'מה'. 

פרסים סימליים...   ניתן 'לאחוז' גם כיתה גבוהה עם פרס של 'עדש' בסוף 

 השיעור....

חס ושלום לא להבטיח פרס ולא לשלם. ככל שנוכיח לילד שיישמנו במהירות  .12

 את האמור כך הכנו אותו לאתגר ולמבצע הבא. בלי לפגוע באמון.

בצע ילווה בכך שצריך לקשט מתיצרו 'רעשי רקע' במהלך המבצע. דהיינו שה .13

 שירה וכדו'. / לכתוב / לספר/ 

* 

לסיכום,  הכללים המובאים לעיל הינם חלק מהיסודות החשובים לשימת לב טרם 

להשקיע כוחות ואנרגיה, ולתרום מזמנך הינך מחליט לבצע מבצע ,להוציא ממון, 



 

 צועמ'  -אספקלריא 

 

בכדי להצליח באופן יותר ברור, דוגמאות  והכוונה מעשית. תוכל ליצור   היקר.

 עימי קשר לתיאום פגישה.

החשוב מעל הכל, לישא תפילה לבורא עולם שנזכה לראות ברכה והצלחה 

 בעמלינו. בנחת ולא בצער.



 

 צזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 חידה

 חידת אספקלריא / הרב משה ברחבוים

 

 החידה: 'שני כתובים הבאים כאחד'
 

 חמש עשרה במקרא

 הראשונה בסדרה

 שלוש בתורה ארבע בנביאים

 עוד שמונה בכתובים

 

 מגיע מזל טוב אמרה ֲעֵיָפה

 ָכרות עשירי ואתו הם תשעה ְבַׁשְיָמה

 מתנחל חלוץ ְבָגָדה המזרחית

 וַמְכַרית תשתית האומות ְבַאֲחַרית

 

ל צור את צי  ר על האותותַבְשאוֹּ

 לא די במקף נעלמו ֶרַוח ואות

 כאומר לחברו זה הפשוט

ָמנות  או מוכיחו על תפיסת אוֹּ



 

 צחעמ'  -אספקלריא 

 

 

 בקראנו בשמחת תורה

 על התורה טרם מסירה

 נבחין שאופן כתיבתה

 הנה נותר ָׁשם עד עתה

 

 בצאת שר החיל לשוט

 הכחשה במספר מחצית יוצאי פוט

 בתשיעי לתשיעי שבהכרעת הסתירה

רהורשימת החמש   עשרה שם במסוֹּ



 

 צטעמ'  -אספקלריא 

 

פתרון חידת ויצא 'שני כתובים הבאים כאחד': תיבה אחת בכתיב שהיא שתי 

 תיבות בקרי. 

 

 חמש עשרה במקרא

 חמש עשרה תיבות בתנ"ך אשר בקרי הן שתי תיבות ובכתיב תיבה אחת,

 הראשונה בסדרה

 , פרשת ויצא,סדרההפעם הראשונה בתורה היא בפרשת השבוע 

 נביאיםשלוש בתורה ארבע ב

ארבע,  –בתורה יש שלוש תיבות כאלה, כמפורט בהמשך החידה, בנביאים 

 ,69כמפורט בהערה

 עוד שמונה בכתובים

 .70ועוד שמונה בכתובים, כמפורט בהערה

 

 מגיע מזל טוב אמרה ֲעֵיָפה

אֶמר בפרשת ויצא יש שתי תיבות בקריאה הכתובות בתיבה אחת בפסוק  ֵלָאה ַוּתֹּ

 , זאת...בא מזל טוב -בא גד קרי, ופירש רש"י  ָבא ָגד בכתי בגד עיפהלאה = 

                                                
ם  ָלֶכם-ַמה \מלכם  69 ַמי ּוְפֵני ֲעַנַיים ַתְטָחנּו ְנאֻּ ְּכאּו ע  ח  )ישעיה ג, טו(,  ֹותקְצבָ  ה' אלקיםְתד  ףֻּ ר מ   ֵמֵאׁש ַּתם \מאשתם ָנח 

ף ָצרֹוף ְוָרַעים ֹלא ַנָתקּו ָשְוא ָצר  יֹוֵצר ָואֵ )ירמיה ו, כט(,  ֹעָפֶרת ל  ל ָהָאְבָנַים ְוַהֵנה הוא \והנהו ֵרד ֵבית ה   ֹעֶשה ְמָלאָכה ע 

ָתה )ירמיה יח, ג(,  י ֶבן ָאָדם ֲהֹרֶאה א  ה ֹעַשים תֹוֵעבֹות ְּגֹדלֹות ֲאֶשר ֵבית ַיְשָרֵאל ֹעַשים ףֹ  ָמה ֵהם \מהם ו ֹיאֶמר ֵאל 

ל ַמְקָדַשי ְועֹוד ָתשּוב ַת   )יחזקאל ח, ו(. ְרֶאה תֹוֵעבֹות ְּגֹדלֹותְלָרֳחָקה ֵמע 
ֲעצּוָמיו  70 ל ב  ַיים ַּכי ָרעֹות  ַיַחי ָמֶות \ישימות )תהלים י, י(,  ֵחל ָכַאים \חלכאים ַיְדֶּכה ָיֹשח  ְוָנפ  ָעֵלימֹו ֵיְרדּו ְשאֹול ח 

ְפֵשנּו)שם נה, טז(,  ַבְמגּוָרם ְבַקְרָבם ת ָשְבָעה ָלּה נ  ב  בּוז  ר  ֲאנ ַנים ה  ש  ג ה  ע  ל  ַנים \לגאיונים ה  ן )שם קכג, ד(,  ַלְגֵאי יוֹּ  ה'ו י ע 

ר ַמן ַהְסָעָרה \ הסערהַמנֶאת ַאיֹוב  ן )איוב לח, א(,  ו ֹיאמ  ר ַמן ְסָעָרה \ סערהַמנֶאת ַאיֹוב  ה'ו י ע  ָוֵאְצָאה )שם מ, ו(,  ו ֹיאמ 

ְיָלה ְוֶאל  ּג יא ל  ר ה  ע  ַם ֲאֶשר ְבש  ְשֹףת ָוֱאַהי שֵבר ְבחֹוֹמת ְירּוָשל  ר ָהא  ע  ַנין ְוֶאל ש  ת   ֵהם ְפרוַצים \המפרוצים ְףֵני ֵעין ה 

ְּכלּו ָבֵאש ַמיהּוד ֶבן ָעְמַרי ֶבן ַאְמַרי ֶבן )נחמיב ב, יג(,  ּוְשָעֶריָה אֻּ י ֶבן ע  )דה"א ט,  ָדהְבֵני ֶפֶרץ ֶבן ְיהּו ָבַני ַמן \בנימן עּות 

ְנֹתַתי ד(,  ְתַשיַעי ֲאַביֶעֶזר ָהע  ֹחֶדש ה  ְתַשיַעי ל  ְרָבָעה ָאֶלף ַלֵבן ְיַמיַני \לבנימיני ה  ְקתֹו ֶעְשַרים ְוא  ֲחלֻּ ל מ   )שם כז, יב(. ְוע 



 

 קעמ'  -אספקלריא 

 

 ָכרות עשירי ואתו הם תשעה ְבַׁשְיָמה

)ל,  ו ַתְקָרא ֶאת ְשמֹו ָּגד  לגד, ככתוב בהמשך הפסוקְבַׁשְיָמהבעת שנתנה ֵשם =

 ,לוי ,שמעון ,ראובן ,יעקב ,יצחק ,אברהם העשירי כרותיא(, שהיה המהול 

בסך  אתו אך היות ונולד מהול, כדברי רש"י בשם חז"ל, היו גד ,נפתלי ,דן ,היהוד

בגימטריה  בא גדנימולים. רבינו בחיי מפרש בכך את הקרי והכתיב:  תשעההכל 

בגימטריה תשע, לרמוז שגד נולד מהול, וביחד  בגדעשר, בהיותו המהול העשירי; 

 אתו, מנין הנימולים היה רק תשעה.

 ָגָדה המזרחיתמתנחל חלוץ בְ 

ברם בנוי עתידין למירות אחסנתהון בתרגום יונתן מפרש את מזלו הטוב של גד: 

 בעבר מתנחל חלוץ, כי בניו עתידים לנחול ראשון בקדמיתא מעברא לירדנא

 71.בגדה המזרחיתהירדן 

 וַמְכַרית תשתית האומות ְבַאֲחַרית

ד למגדעא משתוייהון דעתי ובתרגום ירושלמי מפרש את מזלו הטוב של גד,

, וכוונתו כמבואר תשתית האומות את להכרית, כי הוא עתיד לגדוע דאומיא

 72הימים. באחריתבמדרש )בר"ר עא, ט( לאליהו הגלעדי, שבנחלת גד 

 

ל צור את ציר על האותות  ַבְשאוֹּ

כאשר ֶדָך )שמות ד, ב(, ְביָ  ֶזה-ַמה \מזה  ה'ו ֹיאֶמר ֵאָליו בפסוק שבפרשת שמות, 

 זה המטה'  ובאותות על המטה '73ציר את משה רבנו צורהקב"ה  שאל

                                                
ראה  -א ראשית לו וירלֹו )דברים לג, כא( וברש"י,  ו י ְרא ֵראַשיתשבחו זה של גד נאמר גם בברכת משה לשבט גד:  71

 .ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג שהיא ראשית כבוש הארץ
כשם שהנחש נקמן כך היה שמשון שנאמר )שופטים טז(  ,יהי דן נחש עלי דרךכעין זה במדרש על ברכת יעקב:  72

נאמר גד ש ,אלא מגד ,אין זה מביא את הגאולה ,לישועתך קויתי ה' ,כיון שראה אותו יעקב אמר ,ואנקמה נקם אחת

שהוא משבט  ,לאותו שהוא בא בעקב )מלאכי ג( הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ,גדוד יגודנו והוא יגוד עקב

 )בר"ר צט, י( לכך נאמר והוא יגוד עקב ,גד



 

 קאעמ'  -אספקלריא 

 

 לא די במקף נעלמו ֶרַוח ואות

מילה אחת, אלא  לכעיןוהופכן  ֶזה-ַמהלא די במקף המחבר תמיד את המילים 

 -למילה אחת  ממשבכתיב נעלם הרוח שבין המילים ונעלמה האות ה"י, וכך הפכו 

 ַמֶזה.

 ה הפשוטכאומר לחברו ז

מודה אתה  ,שאומר לחבירוכאדם  ופשוטואת פשר שאלת הקב"ה מסביר רש"י: 

 .הריני עושה אותה עץ ,אמר לו ,הן ,היא אומר לו ,שזו שלפניך אבן

ָמנות  או מוכיחו על תפיסת אוֹּ

 הזֶ ַמ לדרוש  חת,לכך נכתב תיבה א -מזה בידך אך בפירושו הראשון רש"י מפרש: 

ז לו מ  רָ  -ויהי לנחש , וכן בפסוק הבא: שחשדת בכשרים ,שבידך אתה חייב ללקות

 .של נחש תווותפש אומנ באומרו לא יאמינו לישסיפר לשון הרע על ישראל 

 

 בקראנו בשמחת תורה

 בפרשת וזאת הברכה

 על התורה טרם מסירה

ר בפסוק  ר ָףאָרן וְ  ה'ו ֹיאמ  ח ַמֵעַעיר ָלמֹו הֹוַפיע  ֵמה  י ָבא ְוָזר   ָאָתה ֵמַרֲבֹבת ֹקֶדשַמַסינ 

אש דת שהיתה )דברים לג, ב(, כפי שפירש רש"י,  ָלמוֹ  ָדת ְׁש אֵ  \אשדת ַמיַמינֹו 

  ,באש שחורה על גבי אש לבנה נתן להם בלוחות כתב יד ימינו מאז לפניוכתובה 

 נבחין שאופן כתיבתה

 כמילה אחת, ללא ֶרו ח בין המילים 

                                                                                                                                                                         
ְטֵבע  ְּכָחז ֲאַבי חֹוֶזהכגון בפיוט לפרשת שקלים:  ע"פ לשון הקליר בפיוטים רבים, 73 ת מ  ן ירצור ְלצַ  ַצָּוה ,צּור  ת   ֵּכן ֵתת מ 

 ֶזה.



 

 קבעמ'  -אספקלריא 

 

 הנה נותר ָׁשם עד עתה

, כפי שהיה בהיות התורה כתובה באש שחורה על גבי אש אשדתנותר בתיבת 

שהתורה הכתובה  ,ונראהלבנה, כפי שכתב הרמב"ן בהקדמתו לפירוש התורה: 

שהיתה הכתיבה רצופה  ,בענין הזה שהזכרנו היה ,באש שחורה על גבי אש לבנה

ך ותקרא על דר ,א על דרך השמותרֵ ץָ אפשר בקריאתה שַת  הוהי ,בלי הפסק תיבות

ונמסר  ,ונתנה למשה רבינו על דרך קריאת המצות ,קריאתנו בענין התורה והמצוה

  לו על פה קריאתה בשמות.

 

 בצאת שר החיל לשוט

ָנא ְבָכל  ׁשוטֲאֶשר ַאתו ַשר ַהַחַיל ֶאל יוָאב בסוף ספר שמואל, כשדוד המלך אמר 

ע ּוַפְקדּו ד ְבֵאר ֶשב  ר ָהָעם ַשְבֵטי ַיְשָרֵאל ַמָדן ְוע  ְעַתי ֵאת ַמְסף  )ש"ב כד,  ֶאת ָהָעם ְוָיד 

ֶמֶלְך ו ְתַהי ַיְש ב(, נאמר בתום המפקד  ד ָהָעם ֶאל ה  ר ַמְפק  ַיֵתן יוָאב ֶאת ַמְסף  ָרֵאל ו 

ֶנה ֵמאות ֶאֶלף ַיל ֹשֵלף ֶחֶרב ְׁשמֹּ ו ַיֵתן )שם, ט(. אך בספר דברי הימים כתוב  ַאיש ח 

ְיַהי ָכל ַיְשָרֵאל יֹוָאב ֶאת ַמְסף   ד ָהָעם ֶאל ָדַויד ו  ַאיש  ֶאֶלף ֲאָלַפים וֵמָאה ֶאֶלףר ַמְפק 

 )דה"א כא, ה( ֹשֵלף ֶחֶרב

 הכחשה במספר מחצית יוצאי פוט

בספר דברי  1,100,000בספר שמואל לעומת  800,000ההפרש בין שני המספרים 

 צרים בלשון הפייטנים. = מ פוטמצרים  מחצית מיוצאי – 000,000הימים הנו 

זה את זה עד שיבוא הכתוב  המכחישיםשני מקורות אלה הם 'שני כתובים 

השלישי ויכריע ביניהם' בדברי הימים א' פרק כ"ז, שם מסופר שבימי דוד המלך 

 ,דשוחבמשך את המלך  המשיש מחלקהוכל  מחלקות, הים עשרתישראל שבהיו 

ללחום מלחמתו ולכל עבודתו בזה  והם מזומנים ,םיהוהמלך נתן להם הוצאות

. בכל מחלקה היו עשרים וארבעה אלף איש. נמצא שבשתים עשרה דשוהח

איש אשר יואב לא היה צריך לספור כי הם  288,000מחלקות המלך היו בסה"כ 



 

 קגעמ'  -אספקלריא 

 

נשיאי ישראל שלא היו צריך למנותם. נמצא  12,000כבר היו מנויים. בנוסף היו 

כים להיספר, אך הם נכללו במספר בנ"י בדברי איש שלא היו צרי 300,000שהיו 

 74הימים.

 בתשיעי לתשיעי שבהכרעת הסתירה

בין שני הכתובים המכחישים זה את זה  המכריעבאותו פרק בספר דברי הימים 

ֶדׁש ַהְּתַׁשיַעי  כתוב הסתירה ְנֹתַתיַהְּתַׁשיַעי ַלחֹּ ל ַלֵבן ְיַמיַני  \לבנימיני  ֲאַביֶעֶזר ָהע  ְוע 

ֲחלֻּ  ְרָבָעה ָאֶלףמ    )דה"א כז, יב(. ְקתֹו ֶעְשַרים ְוא 

רה  ורשימת החמש עשרה שם במסוֹּ

התיבות במקרא שקריאתן  רשימת כל חמש עשרהגדולה נמסרת  שם במסורה

שתי תיבות וכתיבתן אחת, ובלשון המסורה: 'והוא חד מן ט"ו מלין כתיב חד וקרי 

 75תרין'.

 

                                                
 ל"ב מידות דרבי אליעזר בנו של ריה"ג מדה ט"ו, מובא ברש"י עה"פ בשמואל. 74
 סדר חמש עשרה המילים כפי שהן מסודרות במסורה הוא משונה, ולא זכיתי להבין כוונת המסורה בזה. 75
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 סיפור

 ןמאורי אור / הרב זאב קופלמ

צלילים ענוגים משירת חייו היוקדת של נעים  – הכינור שבלב

 זמירות ישראל המשורר האלוקי רבי יהודה הלוי

 :מבוא

הגמרא בברכות מתארת את סדר עבודת הלילה של דוד המלך, אשר לא ינום ולא 

יישן יותר משישים נשימות. כינור היה תלוי למעלה ממראשותיו, ובכל לילה 

צפונית מנשבת בו, ומיד היה מתעורר משנתו, ופוצח  בשעת חצות היתה רוח

 בשירות ותשבחות עד עלות השחר.

על משקל דברי הגמרא ניתן לומר, כי אצל אנשי הנשמה שנשמתם מאירה כלשם 

שבו ואחלמה, כינורם תלוי לא למעלה ממראשותיהם אלא בתוככי המשכן 

דנה ומכה על מיתריו, שבלבבם, והרוח צפונית פורטת על נימיו הדקיקים וספוגי הע

לאו דווקא בחצות לילה, כי אם בכל שעה משעות היממה מנעים הוא מזמירותיו, 

כשהסימפוניה של הצלילים הנשמתים ממיתים את חיותה של הנפש הבהמית, 

הגוועת מחמת רוב מתיקותו של ניגון פלאים שכזה, הבוקע היישר ממעמקי הנשמה 

בשנית ואהבה ללא מיצרים לכל יציר הזכה, השופעת מלוא חופנים מתיקות דו

נוצר, מפרי האור הנערב והכולל כל הנעימויות אשר מבליח בחביוניה, ומבקיע את 

 מסכי החומר בקרני הודו.

נור של אהבת הקל הגדול הגיבור -נשמה עילאית שכזו אשר נחצבה מנהר די

ת, והנורא, המתהווה מזיעתם של החיות בשירתם לקל חי עד כלות נפשם המלאכי

היתה נשמתו הקדושה של רבי יהודה הלוי, שכל ימיו אשר חיה נאכל היה בלבת 

נפשו, כשהקדושה האצורה בה מתיזה ללא הרף גחלי אהבה בוערת כאור היקוד, 

לבורא, לעמו ישראל, ולארץ אשר בחר האלוקים להרכין שכינתו באדמתה. גופו 
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ע באש הנשמה, לבל הקדוש כמו משוך היה בעור הסלמנדרה אשר הגן עליו מהמג

ינתק ח"ו חבל הכסף האוגדם יחד, ויעלה בעליה בסערה השמימה ליטול חלקו בגן 

 עדן בטרם בא עתו.

למותר לציין, כי לא באנו בזאת לתת 'הגדרות' לגדלותם הקמאית של ראשונים 

כמלאכים כדוגמת רבינו, שחי על קו התפר שבין גאונים וראשונים, אשר אנו 

מימרתו הקולעת של רבי עקיבא איגר, אשר נדרש פעם לעניין לעומתם כחמורים ]כ

זה, ופירש כמין חומר את דברי הגמרא: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, 

ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים", שהגמרא פונה אל האדם המשכיל והנאור 

 הסבור בשל מעט חכמתו, כי יש בכוח חכמתו ותבונתו להשיג הכל, שאם דעתך

היא שהראשונים הם מלאכים, יש לך את הזכות להיכלל בקטגוריה של המין 

האנושי, אולם אם אמור אמרת שהראשונים היו בני אדם כמוני וכמוך, אזי עפרא 

לפומיך, ואין כל מנוס בידינו מאשר להעניק לך את התואר "חמור", ההולם היטיב 

 את קומתך הגמדית ומידותיך הצרות והמעוותות...[

ש אפוא בהגדרה אותה הגדיר רבי יהודה את עצמו בלא משים, בשעה נשתמ

שליבו ההומה כיונה קונן על שממונה של הארץ הקדושה אהובת ליבו, אליה כמה 

המה ונכסף כל ימיו, וביטא בתבערת נפשו את ציפיתו העזה לגאולת ישראל. 

בי במטבעות לשון הלקוחות מהספירות הלשוניות הגבוהות והחצובות מכ"ד כת

הקודש, הריהו מגלם את מר כאבו על כבודם של הקב"ה ושל ישראל שניטלו: "עת 

 אחלום שיבת שבותך אני כינור לשיריך".

המילים במקורם נכתבו בדם והוכתמו בדמעות העין בשבח ארץ ישראל, 

אהוביה המתייסרים אליה -המפעימה את רוחם ומשלהבת את נשמתם של אוהביה

אימת שהנם אך מעלים על דל רעיונם את חלומם  בייסורים של אהבה עד שכל

הקסום הלוקח את נפשם שבי על שיבתה לתפארתה בימי קדם, אזי ליבם בעצמו 

נעשה ככינור לשירה שתבקע מפי הארץ בשעה בה יתגשם החזון הנבואי על 

הגאולה במלוא יפי הדרו. כאן בדיעבד, מקופלת הגדרה שלא מעלמא הדין לליבו 
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כינור בעל  –ו של אולם של הוגה הקינה, שהוא 'כינור לשיריך' הגדול והרחב כפתח

מיתרי נשמה, המנגן בשעות של חזון את כל רגשות הקודש הקיימים עלי אדמות, 

 ומעניק להם גוון של שירה.

מוצאים אנו בדברי חז"ל בגמרא ובמדרשים מילים כדורבנות, על גודל חשיבותה 

ת הגבוהות של בני העלייה הבאים של שירה כמושג בפני עצמו בעולם המדרגו

בסוד ה', כמו מה, שחזקיהו המלך היה ראוי להיות משיח אבל מאחר שלא אמר 

שירה לא זכה דורו לכך, קשה לומר שאנו מבינים ולו מעט מזעיר מכוונת רבינא 

ורב אשי מסדרי הגמרא אשר חקקו את הדברים לדורות, ברם, כשלומדים בעיון רב 

ת שיריו של רבי יהודה הלוי על שלל גווניהם מקבלים אנו הדק היטב היטב הדק א

שמץ של השגה במה דברים אמורים, באשר זאת ברור לכל לב מבין היודע לעמוד 

על עיקרם ושורשם של דברים, ש"שירה" כהלכתה לאו מילתא זוטרתא היא כלל 

, וכלל, וההשראה לשירי רבי יהודה הלוי לא נבעה מ'כישורים ליריים' בעלמא ח"ו

כי אם ששרתה עליו רוח הקודש וצלחה עליו רוח ה', אימתי שטבל בדיו את 

קולמוסו וטבלו ש"י טבילות במי הנהר היוצא מעדן של אהבת ה', וגדלותו לבשה 

אמנם צורה לירית, אבל לא היה זה כי אם כלי בעלמא להכיל את כל אוצרות 

בעין הבדולח,  הקדושה האינסופיים הטמונים ושפונים במעמקי הנשמה המוארת

 ותו לא.

מלבד פן המשורר שהוא לכאורה הפן המרכזי במסכת גדלותו של אותו שרף 

מחיות הקודש, אף נודע שמו בשערים המצוינים במחשבת ישראל, כמחבר ספר 

הכוזרי, הבנוי כדיאלוג בין מלך כוזר שוחר האמת והצדק בכל מהותו וישותו, אשר 

י השגותיו הגוייות, עד שמלאך ממרום ניסה בדרכים שונות לעבוד את הקל לפ

התגלה אליו בחלום הליל והודיעו, כי כוונתו אמנם רצויה אבל מעשיו אינם רצויים, 

מיני אותו חלום והלאה ערך המלך מסע ארוך ומפרך בעקבותיה של האמת אצל כל 

הדתות, עד שזכה לבסוף להתקרב לתורת ישראל ואף להתגייר יחד עם כל בני 

 ת, אשר נבוכו רבים לעמוד על סודה.הממלכה האגדי
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אין ספק בדבר, כי ספר הכוזרי מהווה נכס צאן ברזל לארון הספרים היהודי, 

ותכניו המאלפים משמשים כמעיין לא אכזב ל"מחזירי התשובה האיכותיים", לקרב 

על ידיהם ליבות ישראל לאביהם שבשמים, להשיב חורפיהם דבר, ולקדש את שמו 

 יתברך בעולמו.

בתוככי הספר המוקדש כולו למושכלות עיוניות דקיקות בעניינים שהמה גם 

מכבשונו של עולם, הנושא אופי של שכלתנות רציונלית קרה ולוגיקה בטהרתה 

בבחינת "ייקוב הדין את ההר", כשהשאלות והתשובות מנוסחות בקפידה, ומבין 

אתו, השיטין מבצבצת ועולה מטרתו הסמויה של הכותב, שהשכיל לכבוש נבו

ולהנגיש את התורה לקהל יעד שלעת עתה רחוק משמירת תורה ומצוות. השאלות 

מקפיצות את בני מעיו ומשמיטות את הקרקע מתחת רגליו, והריהו מצפה לתשובות 

חדות כאזמל ובלתי מטייחות. אז, כדרכם של כמה מחבריו הראשונים קדושי עליון 

תים בעלות הלהב השמימה אשר אף הם עטפו את דבריהם במעטה שכלתני, ולעי

שכחו כליל ממטרת החיבור והנציחו בכתב את רגשותיהם כשאהבתם מגלגלת 

השורה, כך לא הצליח רבי יהודה לעמוד לגמרי במשימה שנטל על כתפיו הרחבות, 

ומפעם לפעם בנוח עליו הרוח, אש אהבת ה' שהציפה את חדרי לבבו, מתפרצת לה 

 והקולמוס כותב, ואין שכחה לפניהם.בניבים עזים של יקוד, היד רושמת, 

מאותם  –נביא את דבריו הנוקבים של אחד מגדולי החוזרים בתשובה בדורינו 

בנים אובדים אשר שבו לחיק אביהם שבשמים וטיפס ועלה מתוככי קברות התאווה 

הלוא הוא הרב אורי זוהר שליט"א. כה אמר היהודי בעל  –אל האור והזוהר 

חושב והלב הבוער בשלהבת של אידישקייט: "אחד הנשמה המיוחדת, המוח ה

הדברים שהניעו אותי לחזור בתשובה, זו דמותו המופלאה של רבי יהודה הלוי, 

האיש שמלכים ורוזני ארץ השכימו לפתחו בכדי לשמוע את דברי חכמתו, המאמין 

בבורא ותורתו באמונה פשוטה, שזוהי לדעתי הוכחה מעין כמוה לאמתותה 

ורתנו הקדושה, כשנר אלוקים טרם יכבה ודבר אלקינו יקום ונצחיותה של ת

 לעולם".
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"צדקתך צדק לעולם" אומר הכתוב, "ותורתך אמת". פירש רבי אלחנן וסרמן, 

שהצדק האנושי פושט צורה ולובש צורה לפי תכונות הנפש של מנהיגי המהפכות 

? משום צדק לעולם"! איך ומדוע –בעולם ורמת יצריהם האפלים, ואולם "צדקתך 

ש"תורתך אמת", כיון שהיקום ופלאיו אף הם זועקים: "יש אלוקים בישראל, ותורת 

 משה אמת".

* 

רבי חסדאי אבן שפרוט, מנגידי העם היהודי בקורדובה, לא ידע את נפשו מרוב 

פליאה והשתוממות. "מה אירע להם?" הרהר לעצמו באכזבה גוברת והולכת, "מה 

גרתי האיגרת למלך כוזר? למה לא הראוני ארע לרצים השלוחים שעל ידם שי

 אותות חיים זה זמן רב, ומדוע לא קיבלתי עדיין מענה מהמלך?". 

לאחר תקופה ארוכה בה אין קול ואין עונה, קרא רבי חסדאי לאחד מאנשיו 

הנאמנים עליו ביותר, הפקיד בידיהם אגרת, ופקד עליו בגזירה חמורה לנטוש את 

ליג בדרכים עד למדינת אתיל הנושקת לגבול רוסיה ביתו לתקופה ממושכת, ולהפ

ושכנותיה, שם על פי האגדה חיה לה בנחת ושלווה זה מאות בשנים ממלכה 

 יהודית אותנטית כמו בימי קדם, תופעה מפליאה הדורשת מחקר ובדיקה.

מהעבר השני של המתרס ישוב לו המלך הכוזרי יוסף בן אהרן בטרקלינו המפואר, 

יבה שכולה אומרת כבוד וגאוה דקדושה, הן זה עתה העלו לו בני נינוח כולו וביש

הארצות השכנות מס נכבד וב"ה הצליח ה' דרכו ונתן את מוראו עליהם, כעת באה 

לידו אגרת שלומים אשר חזותה מעידה בה כי נכתבה על ידי יהודי נכבד ונשוא 

ניין כנראה, פנים, בלתי מוכר, העונה לשם רבי חסדאי אבן קרקש. הלה, יהודי מע

שואלו באש בלתי עצורה האם נכונה השמועה על דבר עובדת קיומו, ומבקשו 

במטותא מיניה כי יפרט מתהלוכות חצר המלוכה ודרכי התנהלות העניינים 

השוטפת במדינה היהודית הבודדת בעולם עוין, ובכלל מתעניין מאוד להתעדכן 

 בהיסטורית המלוכה.
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יוסף חיוך של קורת רוח על שפתותיו, אינו רבי חסדאי האלמוני, העלה המלך 

עוצר בעד עצמו ומודיע באיגרת חגיגית שאם וכאשר יתברר לי כי למציאות 

החלומית עור וגידים, אזי לא יחוס ולא יחמול על זמנו ועל כוחותיו ויסע בגפו 

מרחק אלפי פרסאות בכדי לשזוף במו עיניו בפלא הפלאים, כיצד בתוככי הגלות 

אלף שנה בקירוב שוכנת לה כאי של שלווה בלב ים קבוצה נבחרת הממושכת של 

של כמה מאות יהודים עובדי ה' איש תחת גפנו ותחת תאנתו באין פוצה פה 

 ומצפצף.

מיד לאחר קבלת המכתב טבל המלך את הקסת בדיו, קרא לסופר המלוכה, 

ב: והקריא בפניו את תורף הדברים אותם ישלח בתגובה לרבי חסדאי ידידו הנלב

"ראשית" כותב המלך במכתבו "ברצוני לבשר לך שאכן אנו קיימים ואין זו הפרחת 

שמועה בעלמא. כעת ברצונך לדעת מהי ההיסטוריה שלנו, דע לך שאנו מבני יפת 

בן שם ונכדים לנכדו כוזר בן בנו תוגרמה, מאז ומקדם אנו מאוחדים כאחים לדעה 

ה המלאך לאבי זקני המלך בואלאן בני עם אחד העם הכוזרי, ברם בשלב פלוני נגל

והבטיחו שיעזרנו בתנאי שיחולל שינוי בחייו בואלאן ביקש מהמלאך להתגלות 

לשר צבאו בכדי לשדר אמינות וכך התגלגלו העניינים כפי שהתגלגלו עד 

שהתגיירנו, ואנו ב"ה מנצחים את כולם במלחמה והם אף יראים מפנינו ומעלים לנו 

 מס".

חה למלך כוזר רק יותר ממאה שנה לאחר פטירתו של רבי האיגרת הנזכרת נשל

יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי עצמו עמד ביתר שאת על סוד הפרטים המדויקים, 

 כיצד התרקם לו עלי אדמות חזיון הפלאים של הממלכה היהודית. 
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 סיפור / הרב זאב קופלמן

לגו עיניו כאשר שמע הבעש"ט שמשיח השקר יעקב פרנק שר"י המיר את דתו, ז"

דמעות, בהטעימו: "כנסת ישראל כמוה כאילן, וכל פרט מישראל הריהו כענף מן 

האילן, כל זמן שהענף חולה יש עדיין תקווה שחיבורו לאילן יבריאהו וינסוך בו 

כוחות חדשים לפרוח וללבלב, ברם, כאשר הענף ניתק מהאילן שוב אין לו תקנה 

 . )מקובל בפי חסידים("עולמית

 

 יונים""עיניך 

רבי אריה לוין עמד דרוך ומתוח, שכן הסכר במעיין הדמעות השבועי של מורו 

ורבו רבי חיים ברלין עמד להתפרץ. כשהגיע רבי חיים לפסוק: "הנך יפה רעיתי הנך 

יפה עיניך יונים", אזי אשד של דמעות החל שוטף את גווילי וקמטי פניו האציליים, 

 ר המחזה על עצמו שוב ושוב.כך שבוע אחר שבוע מידי ערב שבת חז

*** 

רבי חיים ברלין היה בנו בכורו של מרנא הנצי"ב, אשר נטל מרוחו של אביו, הן 

בבקיאות מופלגת בכל חלקי התורה כאחד מגדולי הדור, הן בצדקות,  –בגאונות 

 והן במידות טובות. מפני נימוקים שונים נשאר ספר תורה זה מעט בזוית ההיכל.

ן רבי חיים כרבה של מוסקבה, ודא עקא שמצב היהדות ברוסיה שנים ארוכות כיה

היה אז בשפל המדרגה. רבי חיים, איש חי ורב פעלים, ניסה כמידת יכולתו לבנות 

את היהדות ברוסיה יש מאין, ולהאיר את עיניהם של היהודים המתבוללים במאור 

 שביהדות.

כמעט להכרה  בערוב ימיו עלה רבי חיים לארץ הקודש, שם כאמור לא זכה

בקיומו ובגדלותו, ברם, היו כמה תלמידים מועטים מבני בינה, שהשכילו להבין את 
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המסתתר מאחורי הארשת החיצונית הפשטנית, וידעו לבקוע את מסך ההסתר 

 שכפה רבי חיים על עצמו.

ביניהם נמנה היה הצדיק הירושלמי "אבי האסירים" רבי אריה לוין, אשר מני יום 

בו בעל הלשם בו היה דבוק בכל נימי נפשו, תר וחיפש אחר רב הגון פטירת מורו ור

ומתאים לתכונות נפשו אשר ראוי לקבל תורה מפיו, ולאחר חיפושים ממושכים 

 מצא את רבי חיים ברלין והתקרב אליו מאוד, עד שנעשה כבן בית קבוע אצלו.

השש  בין שלל מעלותיו היה רבי חיים איש ספר שוחר דעת מהשורה הראשונה,

על כל ספר חדש שנקלע לידו בדרך למאגר הידיעות הבלתי נדלה שבמוחו האדיר 

כמוצא שלל רב, ובעל ספריה גדולה במושגי אותם ימים העשירה בספרים בלתי 

 מצויים וכתבי יד נדירים ביותר, לאחר פטירתו קיבל רבי אריה את הכתבים לידו.

למה קלוגר, מתקופה של בין הכתבים היה מכתב אותנטי מפרי עטו של רבי ש

סערה אשר בשלה נאלץ בעל כורחו לנטוש את רבנות ברודי ולהותיר את כסאו 

מיותם. כששמע הבריסקער רב אודות המכתב הנדיר של רבי שלמה קלוגר, אשר 

 אותו ואת תורתו המתקתקה העריץ והוקיר, ביקש מרבי אריה להשאילו לו.

יו של הרב, נענה הלה ואמר לו: יום לאחר מכן, כשפגש רבי אריה את אחד מבנ

"דע לך רבי אריה כי אינך יודע 'מה עוללת', שהלא מעולם לא ראינו את אבא 

מוזיל דמעות כמים כמו בשעת קריאת מכתב זה. נגעו ללבו דברי רבי שלמה קלוגר 

אשר מביע שם וידוי אישי נוגע ללב, כי הינו עוזב כעת את העיר ברודי לאחר 

 נקי כפים כשם שהיה כאשר עליתי על כס הרבנות...עשרות שנות הרבנות, 

כאחד מהמקורבים, הזדמן לרבי אריה פעמים רבות להיות במחיצת רבו בערב 

שבת בין השמשות עם דמדומי שקיעה, בשעה שקרא כנהוג מגילת שיר השירים 

 במתיקות וערבות, אותם ירש מאביו מרנא הנצי"ב.
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ה ותנועה של רבו הנערץ, תוך כדי רבי אריה, כחסיד נאמן, עקב אחר כל תנוע

מלאכת מעקב מגלה הוא למרבה פליאתו כי עיניו של רבי חיים מצטעפות לפתע 

 בדוק של דמע. 

בתחילה היה רבי אריה סבור לתומו, כי אלו דמעות הזדככות והתעלות מפרי 

ההתבוננות במילים הקדושות של שיר השירים, המבטאות את געגועיה וצמאונה 

אל לדודה, להתרפק על אביה שבשמים, כבן המתחטא לפני אביו, של כנסת ישר

ברם כשהדבר חזר על עצמו שבוע אחר שבוע, גילה רבי אריה, כי הבכי הוא תמיד 

במילים: "עיניך יונים". "מעניין" הרהר רבי אריה לעצמו, "הלא ישנם בשיר השירים 

'" וכדומה, ומה פסוקים שיותר מקובל לבכות בהם, כמו: "אם תמצאו את דודי וגו

 מה ענין הבכי למילים "עיניך יונים"?! –עניין שמיטה אצל הר סיני 

בעת רצון מזדמנת, שאל רבי אריה את רבו בעדינות: "לבכייה זו מה זו עושה?", 

"אספר לך", השיב הרב בנעימות. כאן פתח לפניו את סגור ליבו וסיפר סיפור 

 מופלא שבדידו הוה עובדא:

קבה, בין שלל תפקידי כרב, במקום בו כבויה גחלת היהדות "כשהייתי רב במוס

לגמרי, והשלטונות אינן רואים בעין יפה פעילות מחתרתית דתית, שמשתי כמוהל 

תינוקות. יום אחד נגש אלי אדם הרחוק משמירת מצוות כרחוק מזרח ממערב 

 ואומר לי, כי יש לו דבר סתר לומר לי". 

אוזניים בלתי רצויות, אמר האיש: לפני כמה "כשהיינו רחוקים מטווח שמיעה של 

ימים נולד לי בן וברצוני למול אותו רצוני שתמול אותו, כמובן שהשתאיתי מאוד 

למשמע הבקשה החריגה מצד אדם שאף תפילין אינו מניח, ואף שאלתיו בזהירות 

 לפשר העניין".

ני "ראה נא כבוד הרב" השיב לי האיש בכובד ראש תשובה כהלכה, "אמנם אי

שומר תורה ומצוות, ואף אין צפוי כי ישתנה דבר בנדון במהלך היובל הקרוב, אבל 

חשבתי לעצמי שאין לי בחירה על חייו של בני, ויתכן בהחלט, שלאחר שיגדל 
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יחפש הוא אחר שורשיו ולא ימצא. אמרתי אפוא, אכניסו בברית, כך יהיה לו סימן 

 וחה לפניו".היכר, כך שאם וכאשר ירצה לשוב תהיה הדרך פת

"שמע נא ידידי רבי אריה" שב רבי חיים באחת ממוסקבה הרוסית העוינת לחצר 

הירושלמית בעל החינניות היהודית הטיפוסית: "כששמעתי את הדברים הנלבבים 

יוצאים מפי היהודי היקר שבערכין העומד לפני, בעל נפש יהודית חמה ולוהטת 

ם, עלו במוחי דברי חז"ל על כפל שהסתתרה והייתה שבויה מתחת למחצלת של קני

המילים: "הנך יפה רעיתי הנך יפה", שה"הנך יפה" הראשון הוא קודם החטא 

וה"הנך יפה" השני הוא לאחר החטא, ולכאורה הדברים צריכים ביאור, מהו היופי 

 וההדר הנסוך על כנסת ישראל לאחר החטא"?

רחקים מן השובך "אלא, שבגמרא מובא, שדרכם של היונים כי אימתי שהנם מת

הריהם מביטים לאחוריהם, האם הם אינם מתרחקים מדי ומאבדים את קשר העין 

 עם השובך, אשר הוא ביתם הטבעי ומקום גידולם".

"על משקל דברי הגמרא אלו ניתן לומר, הרי כידוע כנסת ישראל נמשלה ליונה, 

העין עם  וכוונת הדברים, שכמו אותם יונים הבודקים ללא הרף האם לא אבד קשר

השובך, כך הבנים הרחוקים והאובדים של העם היהודי שנדמה בהשקפה ראשונה, 

ששום דבר אינו יכול להפשיר את ליבם הקפוא כקרח, לאמיתו של דבר הריהם 

בודקים ללא הרף האם לא מתחו ח"ו את החבל יותר מדי והתדרדרו במדרון תלול 

עצמו את הכוחות לשוב לדרך חזור. אותו יהודי מוסקבאי אמנם לא מצא ב-של אל

ה', אבל סיכן את עצמו בכדי להעניק לבנו את האופציה לשוב ליהדותו במידה 

 וימצא את כוחותיו!".

"מידי שבת בשבתו" סיים רבי חיים את סיפורו המרטיט והפורט על נימי הלב 

והנשמה, "כאשר קורא הנני מגילת שיר השירים ופוגש בפסוק "הנך יפה רעיתי הנך 

עיניך יונים", עולה לפני כמו מאליו זכרונו של אותו יהודי, אשר הוכיח יפה 

בהנהגתו את נצחיותה של הנשמה היהודית ודימויה של כנסת ישראל ליונה. לכן 

 גואה בי הבכי, על עוצם שגב רוממותה של הנשמה היהודית!".
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 הרב חיים ברלין, רבה של מוסקבה 


