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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע
 ונתנו ה' אלקיך בידך –ֹֹכי תצא למלחמה 

 ֱאלֶֹקיךָ ' ה וְנָתנוֹ אְֹיֶביךָ  ַעל ַלִלְלָחָמה ֵתֵצא ִךי

 ְבָיֶדָך )כא, י(

השל"ה הקדוש מבאר, וכן פירשו צדיקים רבים, 

שהכתוב רומז על מלחמת היצר, ושיעור הלשון כך 

ונתנו ה'  אזיהוא: אם תצא למלחמה על אויביך, 

אלקיך בידך. אם האדם יוצא למלחמת היצר, פונה 

שאף ינצח, להילחם ביצרו הרע, אזי הקב"ה עוזרו 

 .(:)יומא לחמסייעין אותו  –הבא ליטהר 

, כי אף שפשוטה של 1וזה לשון השל"ה הקדוש

הפרשה מדברת ממלחמה ממש, מכל מקום רומזת 

היא גם כן על מלחמת האדם עם יצרו, כמו שכתבו 

המפרשים לעיל בפרשת שופטים בענין 'כי תצור על 

עיר להלחם וגו'', כי באמת זוהי המלחמה גדולה, 

במלחמת  –. ועל זה אמר "כי תצא למלחמה 2וכו'

", כי הרשות נתונה לאדם והבחירה בידו, ואם הרשות

האדם מתחיל להילחם אזי הקב"ה עוזרו, וכמו 

שאמרו רבותינו ז"ל... "אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה 

, זהו 'ונתנו ה' (.:סוכה נב :קדושין לעי' ) יכול לו"

 השל"ה הקדוש.אלקיך בידך', וכו'. עד כאן דברי 

 מלחמת הבחירה
ולכאורה אין מובן כל כך, מדוע ירמזו חז"ל על 

מלחמת היצר בלשון "מלחמת הרשות" ולא "מלחמת 

החובה"? אלא, שזה גופא באים חז"ל ללמדנו, שזו 

 מלחמת הבחירה! –עצמה המלחמה, מלחמת הרשות 

וכיון שתצא למלחמה זו, שתפתח פתח כחודו של 

מחט ב'תנועה' של בחירה בטוב, אזי יפתח השי"ת 

פתח כפתחו של אולם. המלחמה היא אפוא על 

למלחמה, על הבחירה, על ההחלטה הנחושה  יציאהה

שלא להיכנע. ושמעתי )ממקור ראשון( בשם הגר"נ 

מויאל שליט"א: מהי היציאה למלחמה? כוונת הלב 
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 'ויען' דף שפג טור ד.
אולי כוונתו שזו 'המלחמה הגדולה', ולכן נאמר 'למלחמה'  2

 בפת"ח תחת הלמ"ד, שכוונתו למלחמה הידועה. 
כמו שכתבו בספריהם כי פעם אחת פגע פרוש אחד וכתב: 

במחנה אנשי צבא של אלכסנדרוס שבאים שמחים על 
שבתם ממלחמה קטנה, הכינו שכבשו עיר גדולה, ואמר, 

חמה עם היצר הרע.  וזהו מה מל עצמכם למלחמה גדולה,
שרמזו רבותינו ז"ל 'לא דברה תורה אלא כנגד היצר הרע', 

 רמזה על מלחמה זו. –רצונם לומר 

: "זה האויב!" לזהות את בפינורת הפה! לקבוע והצה

היצר הרע כאויבנו, ולהגיד בפה שהיצר הרע הוא 

-)דברים ל, יא האויב שלנו. "בפיך ובלבבך לעשותו"

 יד(.

]"כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו", 

וכי מזרח ממערב רחוקים הם? הרי כל מקום יכול 

של הצד להיות מזרח של הצד המערבי לו, ומערב 

המזרחי לו? אלא כיון שאדם מעמיד את עצמו בכיוון 

בחר בטוב! ולעומת זאת, סטייה של  –הנכון 

מילימטר בכיוון, ח"ו, מביאה למחוזות אחרים 

 לגמרי...[

ויש להבין, מדוע הקב"ה עוזרו, הרי עצם 

התפקיד והקושי אינו 'ברירת מחדל', אדרבה, מטרה 

? אלא שעיקר יש בכך, וכי יחמיץ האדם את המטרה

התפקיד הוא עצם הבחירה, ועל זאת אכן אמרו חז"ל 

, ורק (:)ברכות לג 'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'

שאחר שבחר האדם בטוב, בא ליטהר, מעתה מסייעין 

 הבחירה שבחר, ונתנו ה' אלקיך בידך!  ביצועאותו ב

ומכאן תשובה לדופקי בתשובה שתמהין ושיילין, 

יך נוכל לבצע? התשובה אליהם נקבל על עצמנו אך א

יכול תוכל! כי  –הינה: אם באמת תקבל על עצמך 

אחר שתבחר באמת בדרך הטוב יעזרך ה' אלקיך 

יערב  –לבצע. כל ההתחלות קשות, מכאן ואילך 

 . 3לכם

למה ההצלחה במלחמת היצר נקראת על 
 שם האדם? 

 בי יוסי רבי חז"ל אמרו בתלמוד ירושלמי "אמר

 בעצת הלך לא אשר האיש "אשרי יבכת מה בון, רבי

 כמי – רשעים בעצת הלך שלא מכיון רשעים"?

צדיקים", שאם ישב אדם ולא עבר  בעצת שהלך

 נחשב כעושה מצוה )עיי"ש(.  –עבירה 

מהו ההסבר לכך? מבאר רבינו שלמה קלוגר בעל 

" )תהלים מז' תהלות ישראל'חכמת שלמה' בספרו "

רק על המחשבה, שהרי גם  ינושכר מצוה הא(, ש
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 הוא התשובה, היא בהלכות תשובה )פ"ב ה"ב(: "ומה
 שלא בלבו ויגמור ממחשבתו, יסירו חטאו, החוטא שיעזוב
 יודע עליו ויעיד. שעבר.. על יתנחם וכן עוד... יעשהו

לעולם". רגילים להקשות,  החטא לזה ישוב תעלומות שלא
האמנם אם יימצא שחזר לחטא מוכרח שלא שב כלל? אלא 

המחודשת בטוב, על בחירתו הביאור, שכיון שהתשובה היא 
שכל זמן שהוא מחזיק כן צריך שהבחירה תהיה עזה כל כך 

, ואולם 3הריהי מונעתו לעולם מלשוב לזה החטא בה
 בבחירה זו. להמשיך ולהחזיקתפקיד זה ממשיך הלאה, 

כשעושה מצוה בפועל, כגון שלומד תורה, הרי זה לא 

מתגבר ומתחדש יצרו של אדם שכדברי חז"ל ! מכוחו

ואלמלא הקב"ה עוזרו בכל יום ומבקש להמיתו,  עליו

 .בא ליטהר מסייעין אותוהו ,אין יכול לו

 הוי אומר, ממשיך ר' שלמה קלוגר, שהתורה היא

ובחירתו של האדם, לל מחשבתו "תורת ה'", ורק בג

שהמחשבה והרצון , נחשב כאילו ב"תורתו" יהגה

הכל בידי שמים 'חז"ל  כדבריביד האדם, ו ינםה הטוב

 .'חוץ מיראת שמים

ועל כן ממשיל דוד המלך את האיש אשר לא 

האדם שעושה י ככהלך בעצת רשעים לעץ שתול וגו', 

כדוגמת עץ שתול על פלגי מים  , הרי זהמעשה טוב

 ,אשר פריו יתן בעתו וגו' וכל אשר יעשה יצליח

 את ההצלחה בעץ עצמו ולא במים שרגילים לתלות

, כך נתלית המצוה שמכוחם הצמיח העץ את הפירות

. ולמה באמת? מדוע נתלית ולא ביצר הטוב אדם,ב

 ..4בטוב! בחרההצלחה בו? כי הוא 

 שבת שלום ומבורך!

 ישראל אברהם קלאר לתגובות: 

 בין גברא לגברא

 בתורה והנישואין האירוסיןֹֹ
ָצא ֵחן ִךי ִיַקח ִאיׁש ִאָשה וְבָעָלה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתמְ 

ִריֺתת ְבֵעיָניו ִךי ָמָצא ָבה ֶעְרַות ָדָבר ְוָכַתב ָלה ֵסֶפר ךְ 

ְוָיְצָאה ִמֵביתוֹ ְוָהְלָכה  ְוָנַתן ְבָיָדה ְוִׁשְכָחה ִמֵביתוֹ.

ַאֲחרוֹן ְוָכַתב ָלה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר. וְשֵנָאה ָהִאיׁש הָ 

וֹ אֹוֹ ִכי ָימות ְבָיָדה ְוִׁשְכָחה ִמֵבית ֵסֶפר ְךִריֺתת ְוָנַתן

וַכל ַבְעָלה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹוֹן ֲאֶׁשר ְלָקָחה לֹוֹ ְלִאָשה. לֹא י

לֹוֹ ְלִאָשה  ָהִראׁשֹוֹן ֲאֶׁשר ִׁשְכָחה ָלׁשוב ְלַקְחָתה ִלְהיֹֹֹת

וֵֹעָבה ִהוא ִלְפֵני ה' ְולֹא י ֲאֶׁשר ֺהַחָלָאה ִךי תֲחרֵ ַא
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כמוץ הנידף ברוח שהרואים תולים את  –תדפנו רוח 
האשמה ברוח ההודפת ולא בקלות המוץ, כך נתלית 

 העבירה ביצר הרע ולא ברשע עצמו.
לא ידונו את  –לא יקומו וגו' מפני שינוי זה,  –כן  על

הרשעים והצדיקים באותו משפט אלא בנפרד, כדי שלא 
והסיבה  ,תוד"ה תרתי( .ביצה יד עי'הדבר כסתירה ) ראהיי

כי יודע ה' דרך לשינוי זה בין דין הרשעים לדין הצדיקים: 
ה' יודע שהמחשבה שממנה נובע מעשה המצוה  –צדיקים 

]אולי מפרש "דרך" במובן  ים היא מהם עצמםשל הצדיק
ודרך רשעים תאבד , [מז מלבי"ם יחזקאל טז,, עי' "מחשבה"

זו בעצם דרכם ומחשבתם, שגם הם היו  ,וגם הרשעים –
רוצים לעבוד את ה', אלא שדרכם זו אובדת על ידי היצר, 
אם כן מן הצדק הוא שהמצוות ייתלו בעושים והעבירות 

מוכח שהשכר הינו עבור המחשבה הרי ייתלו ביצר הרע. 
 ואינו עבור העשייה בפועל.

 



)כד, ָלה ַתֲחִטיא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן ְלָך ַנחֲ 

 ד(-א

קשרי הנישואין בין איש לאשתו על פי תורה, 

כוללים כידוע שני שלבים האירוסין והנישואין. מהי 

מהותם של שני השלבים בתורה ומדוע הם שני 

 לבים?ש

על כך כותב הרמב"ם; "קודם מתן תורה היה 

אדם פוגע באשה בשוק..., מכניסה לביתו ובועלה בינו 

לבין עצמו ותהיה לו לאשה. כיון שנתנה תורה נצטוו 

ישראל, שאם ירצה האיש לישא אשה, יקנה אותה 

תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאשה, שנאמר: 

 כי יקח איש אשה ובא אליה".

ובמקום אחר מבאר הרמב"ם )מו"נ(; 'ומפני זה 

צוה לעשות מעשה אחר שייחדה אליו בו והוא 

האירוסין ושיפרסם הדבר והוא הנישואין'. היוצא מן 

הדברים, כי הנישואין הרי הם הכנסה לבית, וייחוד 

 האשה לאיש. 

וציויתנו התורה לעשות קודם הנישואין קניין 

ניסה לביתו נוסף של קידושין ורק אחר כך להכ

ושתהיה לו לאשה, וזאת מהטעם המבואר, לפרסם 

 את ייחודה אליו כדי לשמור על קדושת המשפחה.

 ובביאה בשטר בכסף נקנית האשה
כמבואר בדברי הרמב"ם הגמרא לומדת את דיני 

הקידושין מהפסוק בפרשתנו 'כי יקח איש אשה 

 ובעלה'. 

במשנה מבואר כי בשלשה קניינים נקנית האשה 

: בכסף בשטר ובביאה. את קניין כסף לומדים לבעלה

מכי 'יקח' איש אשה, שלשון ליקוחין משמעותו 

בכסף, כמבואר בדברי אברהם לעפרון החתי בקנותו 

את השדה אשר במערת המכפלה "נתתי כסף השדה 

 ממני". 'קח'

ואת קנין בעילה למדים מן המלה 'ובעלה', 

ד שהאשה נקנית בביאה ]וקניין שטר למדים בלימו

 מקניינים אלו[. 

 הקידושין קניין לכל אגבי לימוד
ישנה תמיהה שעולה לכאורה בעניין זה: הלא 

פסוק זה הוא המקור העיקרי לדין קידושין, מדוע 

אפוא כתבה התורה דינים אלו בלשון אגבית כל כך, 

כהקדמה לסיפור הגירושין, "כי יקח איש אשה והיא 

 כריתות"? לא תמצא חן בעיניו יגרשנה על ידי ספר

לכאורה דין כעין זה היה עליו להכתב באופן 

נפרד, למשל באופן זה: "על האיש לקחת אשה קודם 

 נישואיה"? 

שאלה נוספת היא על הנישואין, שנישואין הם 

החופה, שמשמעה הכנסה לבית הבעל וייחודה אליו, 

אך כל הראשונים כותבים כי ודאי שגם ביאה 

לה לשם נישואין כל מועילה, ואם חופה מועילה, בעי

. 5שכן שתועיל, שאין לך ייחוד לנישואין יותר מזה

 וקשה מדוע לא מוזכר זאת בתורה כלל?
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האיש שלוקח אשה, עליו לבועלה כדי 
 לקנותה

ב'העמק דבר' בפרשתנו מבאר, כי אכן לפי פשט 

הפסוקים משמעות הפסוקים שונה לחלוטין 

נים, מהמקובל ללמוד, ואכן יש כאן שני ציווים שו

 וכך היא משמעות הכתוב;

 –בקנין כסף, ובעלה  –"דין א: כי יקח איש אשה 

 עליו לבעול אותה על מנת שתהיה שלו.

דין ב: והיה אם לאחר מכן לא תמצא חן בעיניו 

 יכול לגרשנה על ידי ספר כריתות".

לפי הדברים הללו, הפסוקים מקבלים אור שונה 

ין הקידושין לחלוטין, אכן ציווי מפורש נכתב כאן בד

  .6והנישואין

 שבת שלום ומבורך!
 

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 במשנת האור החיים

 מדבר הכתוב היצר במלחמתֹֹ
 וגו' )כא, י( אְֹיֶביךָ  ַעל ַלִלְלָחָמה ֵתֵצא ִךי

רבות  מאריכים בפרשתנו, הספרים הקדושים

 זאת ומרמזים, הרע יצרו עם האדם מלחמת בענין

 הנחלים כל אבל, דרכו י"עפ מפרש אחד בכתוב. כל

 האדם שצריך שבהם השוה והצד, הים אל הולכים

 .עליו ולהתגבר יצרו עם להילחם

 בדרך אמור זה פירוש אין –ובזמננו כהיום הזה 

 והנכון הפשוט הפירוש זהו אלא, והמוסר העבודה

  פסוק.

 מפשיסחא בונם שמחה רבי ק"הרה וכפי שָשח

 וניהלו לארץ נכנסו כאשר, בישראל לפנים :ל"זצ

 תצא כי" – זה בפסוק הפשט היה, בפועל מלחמות

 כיבוש מלחמת על דהיינו – אויבך" על למחמה

 מלחמת על מדובר שזה מפרשים היינו וברמז, הארץ

 בזמן – בונם' ר הרבי אומר – עכשיו ואילו, היצר

 לומר אנו מוכרחים, מצוה מלחמת לנו שאין הזה

 התורה כי, היצר במלחמת מדובר מקרא של פשוטוש

 . ח"ודפח ד,"עכ! זמן לכל נצחית

 יצרו את מהכובש גדולה גבורה אין
 בלשונו לרמז אמר' הק האור החיים רבינו גם

 רמז ובדרך: "ק"וזלה היצר למלחמת זו מלחמה הזהב

 העולם בנין כל הנה, הדרך זה על הפרשה תתבאר

 ייטיבו אם, ישראל בני ַעם במעשה תלוי וקיומו

, הארץ ותגל השמים וישמחו קיים העולם דרכיהם

 של דרכם ויושר, בנו ויגל ישמח אלקינו' ה גם

 להעיר הכתוב ובא הרע. יצר בניצחון תלוי ישראל

 להעולם לבוא העליון מהעולם ביציאתו כי האדם

 צריך שאין יחשוב לא כי, למלחמה מוכן יהיה הזה

 מלחמה יקרא לזו אדרבה אלא זה לניצחון תגבורת

 הכובש גיבור איזהו( א"מ ד"פ אבות) אומרם דרך על

 ַלמלחמה אמר ולזה, מזו גדולה גבורה שאין, יצרו את
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ר"נ גאון המוזכר בתוס' דף י' והראשונים המבארים אותו 
  .שאכן משמעות הכתוב קרובה יותר לביאור הנ"ל

 

 - הידועה למלחמה דהיינו" ]ד"הלמ תחת ח"בפת

 .ל"עכ[ היצר מלחמת שהיא

 שאין" רבינו מה שכתב בעלמא מליצה זה ואין

 שגיבור לחשוב העולם שדרך", מזו גדולה גבורה

 מלחמות לוחם מכלום מפחד שאינו חזק אדם היינו

 וכמאמר ההיפך היא אבל האמת', וכו ארצות כובש

 מגיבור אפיים ארך טוב( פ"ד מ"א) התנא באבות

 .עיר מלוכד ברוחו ומושל

 האוהב בעל ק"הרה התבטא נפלאה התבטאות

 :ל"זצ מאפטא ישראל

 העולם בכל למשול לעצמי דימיתי הנעורים בימי

, בעירי, במדינה מושל להיות חשבתי. בידי עלתה ולא

 ולא בביתי הפחות לכל למשול ניסיתי. הצלחתי ולא

 להתחיל החלטה בלבי שגמלה עד. ידי השיגה

 החילותי וכאשר; עצמי על מושל להיות, מעצמי

 על המושל שבעצם, לדעת נוכחתי, עצמי על למשול

 .ומלואו עולם על למשול יכול הוא רק עצמו

 בשם משלי( )לספר בפירושו המאירי כותב וכך

 :המוסר בעלי

 בגופו מלך יש, בביתו מלך יש, במדינה מלך יש

 עם המלחמה כי. שבמלכים חזק בגופו והמלך –

 כמה פי חזקה, גופו בתוך שהיא, הטבעיות תכונותיו

 מאויבים ולהישמר מבחוץ, עליו הבאה המלחמה מן

 הכוחות מפני להישמר מאשר כמה פי נקל חיצוניים

 .בקרבו שהושרשו הטבעיים

 ונתנו ה' אלקיך בידך
 היצר הוא חזק כך שכל אם כן האדם, יאמר ואם

' הק התורה אומרת כך על, תקוותי אבדה ו"ח הרע

 האור החיים רבינו וכדכתב ,"בידך אלקיך' ה ונתנו"

 הוא שתקיף שהגם הכתוב ומבטיחו: "לישנא בהאי

 ,"בידו' ה יתנהו אף על פי כן האנושי, מכח היצר

 .ל"עכ

 ק"הרה דברי את ולדבריו הקדושים יש לציין

 נפלאה עצה שאומר, ל"זצ מקאסוב שלום האהבת

 ומפרש, היצר את לנצח האיך' ה בעבודת גדול ויסוד

" אויבך על למלחמה תצא כי" ל"הנ הפסוק את בזה

 היצר נגד מלחמה לערוך חיל לאזור כשתרצה' פי

 הוא העיקר אזי.(, נב סוכה ראה) אויב הנקרא הרע

 שבוודאי ספק שום בלי קיים למונח אצלך שיהא

  ".אויבך על" להיות תזכה

 איך מלאך והוא אדם אני לומר לבבך ירך ואל

 מיחוש בית שום בלבבך יהא לא וגם, לנצחו אוכל

 אותי ינצח הוא אחר ובפעם אותו אנצח פעם לומר

, כשתרצה עליו תקיפה ידך שבודאי זאת שתאמין רק

 ולכבוש נגדו מלחמה לערוך חזק כוחך יהיה ז"ועי

 בלבך, יותר תקועה שהאמונה וככל, ולנצחו אותו

 אלקיך' ה ונתנו" אומר שגמר וזהו, לנצחו תזכה יותר

 .י"וש ד"עכ" בידך

 בברכת 'שבת שלום ומבורך' 

 תיבה וחתימה טובהכ

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 



 הלכה למשה

 בתינוקאיסור לא ילבש 
 ְולֹא ִיְלַבׁש ֶגֶבר ִשְמַלת ִאָשה )כב, ה(

מנהג מצוי בקהילות ישראל שמלבישים תינוק 

בפדיון הבן שלו תכשיטי נשים, כצמידים וטבעות 

וכדומה, ויש לדון אם יש בזה חשש לאיסור 'לא ילבש 

 גבר שמלת אשה'.

 איסור 'לא ילבש' אם גם בקטן
זאת, משום  והנה לכאורה יש מקום לדון לאסור

'לא ילבש גבר שמלת אשה'. ופסק הרמב"ם בהלכות 

עבודה זרה )פי"ב ה"י(: ולא יעדה איש עדי אשה כגון 

שילבש בגדי צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשין 

אותן הכלים ואין משימים אותו החלי אלא נשים. וכן 

פסק השלחן ערוך )יו"ד סימן קפב ס"ה(. וכיון שהדבר 

מו כן אסור להלבישם לקטן. וכי תימא אסור לגדול, כ

הלא הקטן הזה תינוק בן שלשים יום ואינו בר הבנה. 

הנה כבר פסק השלחן ערוך )או"ח סימן שמג( שאסור 

להאכיל לקטן איסור בידים אפילו דברים שאסורים 

מדברי סופרים, וכתב המשנה ברורה )ס"ק ד( 

 שהאיסור הוא אפילו כשהתינוק אינו בר הבנה כלל.

 מרת איסור לבישת בגדי אשהחו
ודע, כי איסור זה שייך גם בילד קטן, וכמו 

שכתב השל"ה הקדוש )כי תצא דרך חיים תוכחת 

מוסר אות לז(: ומצאתי כתוב, כשהולד יוצא לאויר 

העולם, אם המילדת תקבל זכר בלבוש נקבה, יהיה 

זנאי ביותר, ואם הנקבה בלבוש הזכר, תהיה זונה, 

בוש יביא כח האיש באשה אלא בלבוש חדש, שהל

וכח האשה באיש. עכ"ל. וכן כתב רבנו חיים פאלאג'י 

בשו"ת לב חיים ח"ג )סימן כו. דל"א ע"ב( בשם הרב 

מכתב לחזקיהו. ע"ש. ואשר על כן לכאורה יש חשש 

 בהלבשת תכשיטים לקטן.

ומתחילה עלה על דעתי דיש ליישב על פי דברי 

תורה אלא  רש"י )בפסוק כי תועבת( שכתב: לא אסרה

לבוש המביא לידי תועבה. ולפי זה בתינוק קטן כזה 

אין שייך תועבה. אלא שיש לדחות דאמנם לקטן הזה 

אינו תועבה אבל גדול שילבש זאת יכול לבא לידי 

תועבה ולכך גם לקטן יהא אסור. והלכך גם אין 

ראיה מכל הראשונים שכתבו בפירושם לפסוק זה 

ימה וכדומה, וכאן דהאיסור הוא שלא יבואו לידי ז

אין שייך, דמכל מקום כיון ששייך בגדול אזי נאסר 

 גם לקטן. ופשוט.

 כשאין הכונה להדמות לאשה
אכן יש ליישב מנהג העולם, דכיון שאין כונת 

הלבישה כדי להדמות לאשה אלא כדי לפאר את 

התינוק ולהדרו ומשום 'זה אלי ואנוהו' והידור מצוה, 

ה שכתב הב"ח )יו"ד אם כן יש להתיר, ודומה למ

סימן קפב ס"ה( שבאיסור לא ילבש יש היתר בשני 

דברים, האחד שאין איסור אפילו בדבר שהוא נוי 

וקישוט אלא אם כן באשה הלובשת בגדי איש 

להתדמות לאיש ואיש הלובש בגדי אשה להתדמות 

לאשה, אבל אם לובשין כדי להגן מפני החמה בימות 

ים אין שם החמה ובימות הגשמים מפני הגשמ

איסור. והביא ראיה לזה מסוגיא דנזיר )נט.( ע"ש. 

והכא נמי דכותה, דאין הכונה לדמות הקטן לאשה, 

אלא רק לנאותו לצורך המצוה. ויש עוד לפלפל בדברי 

 הב"ח ובשיטתו ואכמ"ל.

 קולא בנתינה שלא כדרך לבישה
ובפרט יש להקל אם לא ילבישוהו ממש 

כדרך לבישה,  בתכשיטים רק שמניחים עליו שלא

דאפשר דלא אסרה תורה אלא דרך לבישה, ]אלא 

דיל"ע מלשון 'עידוי' שכתב הרמב"ם דאולי גם 

בהנחה גרידא אסור[, ושוב ראיתי בשו"ת אגרות משה 

)אהע"ז ח"ד סימן סב אות ד( שהתיר בגדולה מזו, 

ודעתו דכל שהקטן צריך לאמו לא שייך חינוך לזה 

שו אפילו בגדי וכל מה שנקל לפניה רשאה להלבי

בנים לבנות ולהיפך. ע"ש. ולפי דבריו כל שכן שמותר 

 בנידון שלנו. והיה זה שלום.

 בברכת שבת שלום ומבורך!

 ק"ק לתגובות: הרה"ג ר' משה יוחאי רז, רב

 לוד יצחק נאות שכונת צ"ומו" למשה תפילה"

 הרגשים
 

 "מי חכם וישמור אלה? ויתבוננו..."
המקדש אשה על  הגמרא קידושין )מט:( אומרת

מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמא 

הרהר תשובה בדעתו. ואמרה זו מופלאת למאד לעיני 

כל, היתכן שבהרהור בדעת נחשב כבר לצדיק גמור 

ואפילו שהמציאות הקיימת שנראה עליו עתה היא 

שהוא באמת עדיין רשע גמור, וכי איזה משמעות יש 

רה כביכול על מחשבה בכך. ואף הלשון 'הרהור' מו

 פעוטה שעברה לו בראשו לעשות תשובה.

 אין הדבר תלוי אלא בי!
לצורך קבלת עמקות המונח ברעיון זה, נסור נא 

לעיין בדברי הגמרא בעבודה זרה )יז.( המספרת על 

רבי אליעזר בן דורדיא, שלאחר שעבר עבירות רבות 

והורגל לחיים מופקרים: "הלך וישב בין שני הרים 

ות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו וגבע

לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו וכו'. 

אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו 

מבקשים עליך נבקש על עצמנו וכו'. אמר: חמה 

ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים 

מזלות עליך נבקש על עצמנו וכו'. אמר: כוכבים ו

בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך 

, אין הדבר תלוי אלא בינבקש על עצמנו וכו'. אמר: 

הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה 

נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן 

לחיי העולם הבא וכו'. בכה רבי ואמר: יש קונה 

 .עולמו בשעה אחתיש קונה עולמו בכמה שנים, ו

 חיים קלים –בריחה מהאמת 
ברור הוא שאין לנו כל השגה בראשונים 

כמלאכים לתאר ולדמיין במעשה זה המובא בגמ' 

שבוודאי נעלה מעמנו. אל יש כאן בהחלט יסוד גדול 

והוא שהנה מטבע האדם לחפוץ בחיים של: על מי 

מנוחות ינהלני, לזנוח את כל מחשבותיו ושאיפותיו 

הדורשות ממנו רבות, שוב ושוב, לצאת ולהחלץ 

השגרה בה הוא שרוי. ובהעדר מחשבות  מביצת

ורצונות אלו באים להם מחשבות קלילות דעת חסרי 

כל ערך עומק ופנימיות. ונוטעים בקרבו מעין 

הכל בסדר, זה יעבור, יהיו ימים יפים -הרגשה ש

יותר. ועם הזמן אף מגיעה הרגשה העוקרת ושורפת 

את כל השורשים, שבאמת אין עוד הרבה לאן 

מתקרב לכיון הטוב... ממעט הוא  להתקדם, המצב

לתלות את רגשי האשמה בו בעת הוא שרוי בזמן 

נפילה וירידה רוחנית. אלא הוא תולה זאת בדברים 

חיצוניים, כגון: אוירה או באנשים הסובבים אותו. אך 

ח"ו מלחשוב כי יתכן שרוח שטות עברה בו והיא 

אשר גרמה לכל זאת. והסיבה לכך שברגע שיחשוב 

ת פתח הנקודה הזאת, הרי המצפון שבקרבו ויגלה א

לא ישאיר אותו במצב זה ולא יתן לנפשו מנוח עדי 

 יבצע דבר מעשי כל שהוא.

רבי אליעזר בן דורדיא קנה את עולמו בכך 

שהגיע למסקנה אחת ויחידה: "אין הדבר תלוי אלא 

בי". לא סגולות, לא ברכות, לא שום דבר אחר שגורם 

מבלי לחולל מאומה. אלא  לי להזניח הלאה את המצב

אני בעצמי הוא היחיד שיוכל לגרום להגיע לתשובה 

ולשוב אל ה'. ואיך? ע"י ש"הכניס ראשו בין ברכיו 

וגעה בבכיה". ההכרה הזאת שבשום אדם ודבר אחר 

לא תלוי המצב שלי, היא זו שמיד גרמה לו להיות 

עצמו' ולהתבונן אל נכון במצבו עד כדי שגעה -'עם

א כעין סערת רגשות עצומה שפקדה בבכיה, שהי

אותו. והשיא הנעלה שיצא נשמתו בעיצומם של 

הבכיות. וע"ז התבטא רבי הק' בחידוש שנגלה למול 

 עיניו: "יש קונה עולמו בשעה אחת".

 התבוננות ממקדת
יש התבוננות ששורשה ומטרתה העיקרית 

להעמיק חקר, מדוע מעשיו גרמו לו להגיע אל 

שרוי. וכולי ואולי זה יכול  מציאות החיים בה הוא

להביאו למסקנות, מפני שבד"כ האדם על אף מה 

שמבין בשכל אך הרגש אומר אחרת וכו'. אך כאן 

מצינו התבוננות אחרת לגמרי והיא שהאדם כלל לא 

נמצא עם עצמו, הוא בורח כל הזמן מהסיבה 

 העיקרית.

זו היא כוחה של התבוננות במחשבה, המרכזת 

מעשיו, מקרבת אותו אל השורש את תהלוכי האדם ו

והסיבה הפנימית, ומביאה אותו למסקנות ולמעשים 

 שיובילו אותו אל הטוב הנצחי!    

 

 לתגובות: הרב יהודה נקי 
 ויאמר שמואל

 מחאת יחיד על מינוי שליח ציבור
 והמסתעף

באחד מבתי הכנסיות רוצים הציבור והגבאים 

ש"ץ ש"ץ לימים הנוראים, כשהוא נחשב בעיניהם ל

ראוי עם המעלות שמנו הפוסקים במעלת הש"ץ. 

אולם אחד הגבאים הנכבדים מתנגד למינוי הש"ץ, 

בטענה שמן הראוי שייבחר ש"ץ מתוככי מתפללי 

ביהכנ"ס, ולא יביאו ש"ץ מבחוץ. האם יש להתחשב 

בטענתו, או שרוב הציבור ורוב הגבאים קובעים את 

 מינוי הש"ץ?



לו יחיד יכול לעכב אפי"יט(:  ,השו"ע )נג א[ כתב

ולומר "איני רוצה שפלוני יהיה חזן", אם לא שכבר 

ודוקא שיהיה ". וכתב הרמ"א: "הסכים עליו מתחלה

לאותו יחיד טעם הגון על פי טובי העיר, אבל בלאו 

 ,, ואם הוא שונאוץהכי אין היחיד יכול למחות בש"

. ובמשנ"ב פירש: "יכול למחות בו קודם שהסכים עליו

"ל שידוע באמת מכבר שהם שונאים זה ר -שונאו 

לזה, לכך יכול למחות בו דאינו נעשה שלוחו לתפילה 

בעל כרחו. אבל אם אומר שהוא שונאו, לאו כל 

 כמיניה, עכ"ל.

הלכה זו הוא בשם האגור ומהרי"ק שורש  מקור

מ"ד, ומקורם מדברי האור זרוע )תפילה סי' קי"ד. ואף 

שמקורו ד"מ כתב הובא כן בשו"ת מהרי"ל סי' צ"ז, וב

דברי האו"ז מילה במילה(.  מהמהרי"ל ואולם הם

דבריו על היסוד שתפילה במקום מייסד האור זרוע 

קרבנות תיקנום ושליח הציבור הוא שליח הציבור. 

א"כ כשם שכהן אינו יכול להקריב קרבן ללא רשות 

בעליו, כך הש"ץ אינו יכול להיות שלוחו של כל אחד 

הסכמתו. לכן יכול היחיד לא ואחד מהקהל בלא 

 להסכים למנות חזן נגד רצונו.

אם זוהי סברת הדבר קשה לכאורה  ב[ והנה

מדוע צריך היחיד לנמק את התנגדותו בפני טובי 

העיר, ומדוע אינו יכול לטעון שהוא שונאו או שסתם 

כך אינו רוצה אותו, מבלי להסביר דבר. הלא כשם  -

חיו לכל דבר שזכותו של כל אדם לבחור את שלו

וענין, כך לכאו' תהיה לו זכות לבחור את שליחו 

בשלמא לאחר ולהעלות את תפילותיו לפני הקב"ה. 

משום דהש"ץ  ,שכבר נתמנה אינו יכול למחות בקל

נהיה שורר על משרתו וכל דיני שררה אית בזה, 

כדברי הפוסקים, ואף אית ביה דין ירושה, שחזן 

, כמש"כ הרשב"א שנפטר ממנים את בנו אחריו לש"ץ

והרמ"א )סעי' כ"ה(. אך קודם שנתמנה, מדוע שלא 

 ימחו במינוי בכל מחאה שהיא?

דאה"נ יכול כל יחיד למחות במינוי החזן,  ונראה

גם ללא סיבה מספקת. אך מאחר ורוב הציבור רוצה 

את החזן כשלוחם, על כן יצטרך היחיד לחפש לו בית 

ו דאה"נ תפילה אחר עם שליח ציבור כלבבו. והיינ

ומדין מינוי הש"ץ יכול כל יחיד למחות. אך מאחר 

ובית הכנסת שייך לציבור ולא לכל יחיד ויחיד, לכן 

אי אפשר להתחשב בכל אחד ולאפשר לכל יחיד 

 להביא חזן משלו.

זה למדנו מדברי האור זרוע עצמו, שכתב  ודבר

ואם תאמר יעשו אותם שאינן "בהמשך דבריו כך: 

איך יתפללו שנים כאחד, או זה מסכימים ש"ץ אחר. ה

בדרום וזה בצפון, היתכן כדרך הזה, ומאיזה כח 

, עכ"ל. "יגרשום מביהכ"נ הזה לעשות ביכ"נ אחר

ין החזן יכול היחיד דואפשר להעמיס בדבריו ז"ל דמ

למחות, אך מדין מיקום החזן, היינו ביהכנ"ס, אינו 

 יכול למחות בלא טעם הגון ע"פ טובי העיר.

ש להוסיף בדבר עוד, והוא שנכון שכל י ד[ ואולי

ם לש"ץ גיחיד יכול למנוע מאחר להיות שלוחו. אך 

ישנה זכות להיות שלוחם של אלו שרוצים אותו. 

ומכיון וישנו ציבור שלם שחפץ בו, כיצד יוכל יחיד 

 למנוע זאת ממנו בלא טעם הגון.

כתב המג"א דנראה דדוקא  ה[ בזמן הזה:

הרבים ידי חובתם בזמניהם שהיה הש"ץ מוציא 

בתפילתו, אז היה יחיד יכול לעכב, משא"כ עתה 

דכולם בקיאים בתפילה והש"ץ הוא רק לפיוטים 

 וקדיש וברכו, אין כ"כ קפידא, עכ"ד.

החיים כתב שהנה כל דברי המג"א הם  בכףו

דוקא קודם שנתגלה אורו הנפלא של האריז"ל, 

שגילה לנו שעיקר אורות התפילה באים ע"י חזרת 

ץ. ומכיון שכן חזרה זכות היחיד למחות ביד ש"ץ הש"

שאינו רוצהו, כיון שחזרת הש"ץ מעלה את 

תפילותיהם של כל יחיד ויחיד. והנה גם אם כנים 

דברי הכה"ח, עדיין ישנה סיבה נוספת שלא לאפשר 

לכל יחיד למחות בש"ץ, והוא ע"פ הטעם הנוסף 

שכתבו הפוסקים והביאם המשנ"ב. והוא שבעוונותינו 

הרבים רבים מחזיקים במחלוקת בלי טעם וריח 

וכוונתם שלא לשם שמים, ולפי"ז לא יוכל היחיד 

 למחות בלא טעם הגון ע"פ טובי העיר או הגבאים.

]ואמנם בנידו"ד אין לכאו' מקום לסברא זו, כיון 

שבנדו"ד הגבאי טוען טענה עניינית שיש בה הגיון 

ועים מסוים, לפיו עדיף שאחד ממתפללי המנין הקב

יהיה הש"ץ, ולא אדם מבחוץ, ובפרט בנדו"ד כשידוע 

שגבאי זה הינו ידידו האישי של הש"ץ, ואין לו 

טענות אישיות נגדו, מלבד הטענה העניינית 

 שהעלה[.

ועוד יש להתבונן להכה"ח, מה דינו של  ו[ זאת

יחיד שאינו מקשיב לחזרת הש"ץ והוא לומד בזמן זה 

וא למחות במינוי , האם יכול האו סתם יושב בטל

דהנה יש לחקור בכל דין חזרת הש"ץ האם  הש"צ.

כשיש עשרה שמקשיבים לחזרה, נחשב שגם מי שלא 

מפני דהציבור  הקשיב יצא ידי חובת חזרת הש"ץ

בכללות יצא י"ח חזרת הש"צ וסו"ס גם הוא חלק 

או דילמא שמכיון ולא הקשיב, לא יצא.  מהציבור,

ברי הפוסקים וידידי הר"י בחר הראה לדעת לד

שמעיקר הדין א"צ להקשיב לחזרת הש"ץ )כי אם 

בסיום כל ברכה(, כשיודע בבירור שישנם עשרה 

המקשיבים ומוכח שהשאר יוצאים י"ח. אולם אפשר 

לערער בזה, דזה שא"צ שכולם יקשיבו היינו מפני 

דתקנת חז"ל לחזור התפילה מתקיימת גם בעשרה, 

בור, ואכמ"ל ואינה כלל דין בכאו"א אלא בחובת צי

 בדבר.

אפשר דאם אנו באים לדון בדין הקשבה  ואולם

לחזרת הש"ץ מצד חכמת הח"ן ותורת האריז"ל, אזי 

חובה על כל אחד להקשיב למרות שישנם עשרה 

מקשיבים. ומפני שסגולת חזרת הש"צ באה ע"י 

רבינו קמיה מו"ר בעבר שמיעה. )ושטחתי ספק זה 

יודע פתרון וטען שאינו  שליט"א הגר"ח קניבסקי

הדבר לדעת האריז"ל(, וצ"ע. ואם נתפוס לשון אחרון 

לכאורה לא  ץ,אזי יחיד שאינו מקשיב לחזרת הש"

 יוכל למחות במינוי החזן.

הסתפקתי בדבר, דהנה המג"א )סי' נג שם,  ז[ עוד

והו"ד במשנ"ב סקנ"ה( כתב שניתן למחות ולומר 

ש"כגון שאין מידותיו ישרים בעיניו". ולכאו' לפי"ז 

כאשר אינו טוען טענת פסול או חסרון בעצם אישיות 

הש"ץ, אלא טענה מסוג של 'גאוות יחידה', שראוי 

שהש"ץ יהיה אדם שמתפלל את כל התפילות 

יהכנ"ס, יתכן שאין זה נחשב כלל לטענה, כיון בב

שאין בה טענת פסול או חסרון בעצם אישיותו של 

הש"ץ. ואולם ובשו"ע )שם ד( מובא שהש"ץ צריך 

להיות "מרוצה לעם". א"כ אולי טענה זו ג"כ בכלל זה 

 שאינו "מרוצה לעם". ועי' תענית )טז, א( וברש"י שם. 

ורעי מגבית הלכה כתב המשנ"ב שרוב פ [ לעניןח

הכנסת או גבאי הקהל, קובעים את החזן. עיי"ש 

והשבוע שאלתי את מרן  פרטי דינים נוספים בזה.

הגר"ח קניבסקי שליט"א )ע"י נכדו חביבו הרה"ג רבי 

יעקב קניבסקי שליט"א( האם הטענה הנ"ל, שהחזן 

אינו מתפלל בביהכנ"ס את שאר התפילות, נחשבת 

 זה קצת טענה.לטענה, והשיב: 
 

 גנוט ברוך שמואל רבי ג"לתגובות: הרה

, דקייטא שלהי, משנת תפלין ס"מח, א"שליט

  שמואל. )אלעד( ויאמר

 לוית ח"ן

הכנה ועצה נפלאה לקראת הימים 
 נוראים

 וגו' )כא, י( אְֹיֶביךָ  ַעל ַלִלְלָחָמה ֵתֵצא ִךי

כאשר שאל המלך לג'נרל סוד חכמתו לגודל 

ת הנחה שאותם אני יוצא מנקוד -הצלחתו, השיבו 

סדרי כוחות העומדים לרשותי יש גם לאויב שנלחם 

מולי. ובכן, אם אפשר את כלי הנשק והחיילים לאורך 

, ולכן אני מרכז כל החזית, לא בטוח שאשיג הכרעה

את העיקר ההתקפה בנקודה מסוימת אחת עם רוב 

ולאורך שאר הקו אני מותיר רק  העצמה שברשותי,

 כוחות ספורים לצורכי הגנה בלבד!

בשיטה זו, כוחו המספרי של האויב אינו בא לידי 

ביטוי שכן אין הוא ערוך להדוף את ההתקפה 

המורכזת בנקודה שבה בחרתי, וכך עולה בידי לבקוע 

לי דרך אל מעבר לקווי ההגנה שלו. ואז, כשאני 

מצליח לנצח ולנצל את עומד כבר בעורף שלו, אני 

 היתרון כדי להכריע את המערכה לגמרי!!

 במלחמת היצר הכתוב מרמז
הנה מכיון אשר מצינו בהרבה ספה"ק ובעלי 

מוסר בפרשיות אלו, ובמיוחד בענין יציאה למלחמה 

שלומדים בתחלת הפרשה, שהוא רמז והוראה לענין 

מלחמת היצר, יש לנו לציין כאן הלימוד הנפלא 

והוא מה מצינו בספר החדש  -"ל מהחכמה הנ

" )פרקי הוד השמש בגבורתו"ואוביו כצאת והנפלא 

מהגה"צ ר' שמשון פינקוס זצוק"ל( חלק א' פרק י' 

( בשם אחד מגדולי הדור שאת השיטה הזו 272עמוד 

יש ליישם אף לעבודת ה', משום שכאשר משקיעים 

קצת מאמץ על פני הרבה תחומים קשה מאד 

מאמצים מרוכזים כולם בתחום להתקדם, אבל אם ה

מסוים אחד, אזי מתרוממים ועוברים דרגה, שממנה 

 כבר הרבה יותר קל לכבוש גם את יתר החלקים.

 השייכים לסדר היום דברים
ואולי כאן המקום לציין בתורת ראשי פרקים.. 

ותן לחכם ויחכם עוד.. אשר אע"פ שמצינו כאן דרך 

בהכנת  ואור חדש בעבודת ה' שיכול לעזור הרבה



האדם לקראת הימים נוראים, לברר לעצמו באיזה 

ענין ברצונו לעמול בה בפרטי פרטות, לעשות בה 

בס"ד קנין נפשי ונצחי, במקום להשתדל מעט בכמה 

נושאים, מ"מ יש כמה דברים שאינם קשורים בעצם 

ורק  -לעומק מהות הנפש, ומדותיה הצריכים תיקון 

 .סדר היוםשייכים יותר להנושא של 

וביאור הדבר בקצרה, אשר לדוגמא האדם הרואה 

בעצמו חולשה בלימוד ענין אשר מבין בבירור הצורך 

הרי בס"ד בישוב הדעת ובצירוף להיות  -ללומדה 

רואה את הנולד, ביכלותו לקבוע לעצמו מדי יום )או 

מדי שבוע( פרק זמן לקבוע הזמן והמקום לאותו 

והנקודה  -הלימוד. ואז בס"ד ימשיך בה בקביעות. 

הוא אשר העמל ועיקר כוחות הנפש אפשר להדגיש 

אבל בכל שאר  -על נקודה יסודיי שבוחר לעצמו 

השטח אפשר להיות כהמשל הנ"ל בבחינת הגנה 

בלבד, זאת אומרת בקביעת מקום וזמן להלימודים 

 והענינים שרואה צורך לתקנם בכח "סדר היום"(.

 א גוטן שבת!

 

פרין, מח"ס לתגובות: הרב חיים נתן הייל

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר( 

 לשון לימודיםֹֹ
 במה חטאו עמון ומואבֹ

. ַעל ְדַבר וכו' לֹא ָיבֹא ַעלוִֹני ומוָֹאִבי ִבְקַהל ה'

אְתֶכם ֲאֶׁשר לֹא ִקְדמו ֶאְתֶכם ַבֶכֶחם וַבַלִים ַבֶדֶרְך ְבצֵ 

 ִבְלָעם ֶבן ְבעוֹר ִמְפתוֹרִמִלְצָרִים ַוֲאֶׁשר ָשַכר ָעֶליָך ֶאת 

לֹא ְתַתֵעב ֲאדִֹמי ִךי ָאִחיָך  וכו'. ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקֲלֶליָ 

 ח(-)כג, ד. הוא

בפרשה נאסר לשאת מבני עמון ומואב, שלא 

 לֹא ִתְדרׁשיבואו בקהל ה'. ויותר מכך נאמר )פסוק ז(: 

 ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָךל ָיֶמיָך ְלעוָֹלם.

של עמון ומואב תקיף משל האדומים, איסורם 

שהרי האדומים מותרים כבר לאחר שלשה דורות. 

לא יבואו גם  -שכן חמור חטאם של עמון ומואב והם 

 אחר עשרה דורות.

שהם לא  מהו חטאם החמור? מבואר בכתוב,

קידמו לבני ישראל לחם ומים, ושכרו את בלעם 

לקללם. לעומתם בני אדום למרות שלא נתנו את 

אל לעבור בגבולם, אבל למצער נתנו לבני ישראל ישר

 .7אוכל ומים

אבל קשה שגם על המואבים נאמר שנתנו לחם 

ומים כאדומים, כאמור בדברי ישראל אל סיחון )ב, 

ף ִתֶתן אֶֹכל ַבֶךֶסף ַתְׁשִבֵרִני ְוָאַכְלִתי וַמִים ַבֶךסֶ כט(: -כז

ַהטְׁשִבים  ֵעָשוי ְבֵני ַךֲאֶׁשר ָעשו לִ  כו'. ִלי ְוָׁשִתיִתי

. הרי שלא רק ַהטְׁשִבים ְבָער ְוַהלוָֹאִביםְבֵשִעיר 

אדומים נתנו אוכל ומים, אלא גם המואבים. וכיצד 

נאמר כאן שיש לתעב את עמון ומואב שלא קידמו 

 אתכם בלחם ומים?
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ְוַגם ַמִים ִתְכרו ֵמִאָתם  ,אֶֹכל ִתְׁשְברו ֵמִאָתם ַבֶךֶסף ַוֲאַכְלֶתם
 . וכן בפסוק המובא בסוף הקטע.ַבֶךֶסף וְׁשִתיֶתם

 שני אשמות לשתי אומות
עוד שאלו המפרשים, כיצד ניתן להשוות את שני 

טאים הללו השונים כל כך בחומרתם, בעוד שאי הח

הקדמת הלחם ומים אין בו מעשה רק מניעת טובה, 

כמוה כמלחמה ממש  -הרי ששכירת בלעם לקלל 

בעם ישראל. אם כן אחר שנכתב מעשיהם בשכירת 

בלעם אין טעם להוסיף ולהזכיר את החטא הקטן 

 שלא קידמו בלחם ומים. 

ם האמורים וכתב הרמב"ן לפרש כי שני החטאי

. אלא כל שניהםכאן לא נעשו על ידי עמון ומואב 

אומה חטאה בחטא אחד. והפסוק יתפרש כאן, כי 

ישנה סיבה להרחקת עמון וסיבה נוספת להרחקת 

מואב. הווי אומר, עמון חטאו בדבר שלא קידמו 

בלחם ומים, ואילו מואב חטא בדבר אשר שכר את 

 בלעם לקללם.

 גמול מעשיהם
ת היטב הקושיא שהקשינו, אכן לפי זה מתורצ

מואב הקדימו בלחם ומים את בני ישראל, כפי 

שנאמר לסיחון. למרות כך, ליבם חרש מחשבות להרע 

לעם ישראל, ושכרו את בלעם. עבור חטא זה לבדו 

 כבר נתחייבו הרחקה עולמית מקהל ה'.

והעמונים, הם לא קידמו בלחם ובמים. במעשה  

מימי  וה הקדמוניתוחהא זה גילו שאינם זוכרים את

אברהם אבינו, אשר הציל את אביהם ואמם של עמון 

לכן גם בני ישראל לא יקבלום  ומואב )רמב"ן(.

כאחים, ויידחו מלבוא בקהל ה' )אבן עזרא יסוד מורא 

 שער ח'(.

למרות שהיו קרובים, כיון שדחו עצמם 

במעשיהם שוב אינם ראויים להקרא ממשפחת 

הקדושה. ומהם נשכיל העבריים, נתרחקו כבר מן 

גודל השפעת המעשים, בייחוד לבני ישראל הגבוהים 

 במעלתם.

 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 ממעייני הישועה
 מצות פריקה וטעינה באדם

 )כב, ג(ִעלוֹ  ָתִקים ָהֵקם

מלשון מוני המצוות )רמב"ם בספר המצוות עשה 

רג, סמ"ג עשין פ, חינוך מצוה תקמ( במצות פריקה 

וטעינה, נראה שכתבו בפירוש שמצוות פריקה היא 

כשנפלה בהמת חבירו או שחבירו בעצמו רובץ תחת 

משאו. והרשב"א כתב בפירוש )שו"ת, ח"א סי' רנב( 

אה שיש מצוות פריקה וטעינה אף באדם. וכן מבי

הגמרא בב"מ )ל:( מעשה ברבי ישמעאל בר יוסי 

שביקש ממנו אדם שיטעין לו משא של עצים, וקנה 

 רבי ישמעאל את העצים והפקירם. 

 מקור וטעם האיסור לצער אדם
מצינו בזה כמה דרכים : א(. בספר היראה לרבינו 

יונה משמע שהמקור לדין ציעור אדם הוא מק"ו 

מצער בעלי חיים, שמסתבר שיש לאסור יותר ציעור 

אדם שהוא נעשה בצלם אלוקים. ב(. בשו"ת בצל 

החכמה )ח"ב סי' קכה( הביא מקור נוסף שהוא נלמד 

נית מהדין שאסור לאדם לצער את עצמו, שמצינו )תע

יא.( אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא, וכן 

אומר ר"א הקפר שנזיר נקרא חוטא על מה שציער 

עצמו מן היין. ג(. עוד מביא שם שהוא מדין חבלה 

 בחברו, שנלמד )כתובות לג.( מהפסוק )דברים כה, ג(

יִֹסיף". ד(. בחזון יחזקאל )ב"מ פ"ב הי"ב(  ֶפן יִֹסיף "לֹא

משפטים כג, ה( שלומדים מהפסוק הביא ממכילתא )

לרבות משוי  -ִעלוֹ", שדורשים 'עמו  ַתֲעזֹב "ָעזֹב

 שעליו'.

השיטות שאין חיוב פריקה וטעינה 
 באדם

יש מן האחרונים שחידשו שכל החיוב למנוע 

, 8צער אמור דווקא בבעלי חיים ולא נאמר לגבי אדם

ובשו"ת חוות יאיר )סו"ס קצא( כתב שאין ללמוד 

צער בעלי חיים שאסור אף לצער אדם, שיש מדין 

לומר שהתורה הקפידה על צער בעלי חיים שאין 

להם דעת ונפש לסבול, מה שאין כן באדם שיש לו 

לקבל יסוריו באהבה. באופן נוסף מביא הרדב"ז )סי' 

תשכח( לחלק ביניהם, שמפני שהאדם הוא בעל שכל 

ה לא היה לו לטעון עצמו יותר מהראוי לו, ורק בבהמ

שאינה טוענת על עצמה, נאמר בה מצות פריקה 

וטעינה. ולשיטות אלו אם רואה שחברו מצטער ויכול 

למנוע צערו, אינו מחויב מן הדין להסיר צער זה 

מחברו, כפי שמחוייב בבהמה, אלא שטעם זה שייך 

 רק בפריקה וטעינה ולא בכל עניני צער בעלי חיים.

מר ובדברי השואל ברשב"א שם נראה שרצה לו

שאין חיוב פריקה וטעינה באדם, ולמד זאת מדברי 

הגמרא )ב"ק נד.( שאין איסור כלאים במשיכת אדם 

, והוא 9 ובהמה מפני שבפסוק מוזכר רק חיות ובהמות

הדין במצוות פריקה וטעינה. אלא שכתב הברכ"י 

)חו"מ סי' רעב( שאף לדעת השואל ברשב"א שכתב 

ת הכתוב, שאין מצות פריקה באדם הוא משום גזיר

אבל שאר עניני צער בעלי חיים נאמרו אף באדם. 

וכן מוכיח השיטמ"ק )ב"ק שם( מדברי הגמ' שמצינו 

מצות פריקה באדם, ודוחה, שיתכן שמצוות פריקה 

נוהגת באדם רק מדרבנן אבל מדאורייתא אין נכללת 

 פריקת וטעינת אדם במצוה זו. 

דוגמאות אקטואליות לדין פריקה 
 וטעינה באדם

בזמנינו שהאדם  –ינת משאות על מכונית טע

נושא משאותיו במכונית, אם נפלו חפציו מהמכונית 

ואינו יכול לפרקם ולהטעינם לבדו, מוטלת על 

הרואהו מצות טעינה, ואף שאין שייך בזה הטעם 

משום צער בעלי חיים, יש לחייבו משום מצות 

 טעינה.
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באדם, היינו באופן שרואה את חברו מצטער ויש 
באפשרותו להסיר הצער מחבירו, וכמצוות פריקה וטעינה, 

בזה דנו האחרונים אם מחוייב בכך כמו בבהמה או לא, 
אבל לצער חבירו בידים ודאי שאסור, וכשם שאסור לחבול 

 בחברו משום בל יוסיף 
 ַעְבְדךָ  ָינוחַ  ולומדים זאת מהפסוק )דברים ה, יד( "ְלַמַען 9

ָךמוָֹך", להנחה הקשתים ולא לדבר אחר, והיינו  ַוֲאָמְתךָ 
שרק לענין מצוות שבת הקישה התורה אדם לבהמה, 

 ובשאר מצוות שנאמרו בבהמה אין אדם נכלל בזה.



בערוך השלחן )ס"ח(  –תיקון תקלה במכונית 

ם נשבר גלגל בעגלה או הציר שהגלגל עליו, כתב שא

מחוייב הרואה לסייע ולתקן כפי יכולתו, וזה נכלל 

במצות טעינה, ואף שאינו עושה פעולה של טעינה, 

מכל מקום שייכים כאן טעמי התורה במצות טעינה, 

שלא יגרם הפסד ממון לבעלים או חשש סכנה 

 כשיצטרך להשאר לשמור על בהמתו.  

כתב הפלא יועץ )וכ"כ בשו"ת  -לצער תינוק 

מהרש"ם ח"ז סי' נב( שדברי החוות יאיר שאין צער 

בעלי חיים באדם מפני שצריך לקבל צערו באהבה, 

היינו דווקא בגדול שהוא בר דעת ולא בקטן, ולכן 

צריך להזהר ביותר מצער תינוקות וילדים שהוא 

איסור דאורייתא. וע"כ אין לנשים להניח ילדיהן 

ב עד שיגמרו עסקיהן עתידות ליתן את לבכות זמן ר

 הדין.

בספר יוסף אומץ )סי'  –איחור סעודת שבת 

תרלו( מזהיר, שאין נוהגין כשורה, המאריכים 

בטיולים ושיחות ואפילו בדברי תורה לאחר תפילת 

השבת, ומאחרים אכילתם ומצערים בני ביתם 

שצריכים להתענות בשבת, שהוא איסור גדול, שאם 

הקפידה התורה על צער בעלי חיים, כ"ש שאסרה 

 לצער בניו. 

 שבת שלום ומבורך!
 

לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 

 'קול ישועה' ג' חלקים 

 מסלתה של תורהֹֹ

 בניה נכונה היא חובה
  ְולֹאִךי ִתְבֶנה ַבִית ָחָדׁש ְוָעִשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶגךָ 

 (ח כב,) ִיפל ַהםֵפל ִמֶלםו ָתִשים ָדִמים ְבֵביֶתָך ִךי

או נכנס לבית שבשבילו הוא  ,אדם בנה בית חדש

חדש, מצוה עליו להקים מעקה סביב הגג, אם הוא 

כגון שיש מדרגות  –בשימוש או אם ראוי לשימוש 

המובילות אליו וניתן לעלות בדרך רגילה. התורה 

אל  ,"ולא תשים דמים בביתך" –מנמקת את ציוויה 

 תגרום לכך שבביתך יישפך דם.

ים נכנס אשם שהילד של השכנ אינךלכאורה 

או למשל, ברור שאל לו לשכן  ,לשטח הפרטי שלך

מהבית הסמוך לעלות לגגך, לראות או להיכנס לבית 

נכון שאתה לא היית באזור, אינך  ,שלך ללא רשות

 ,אשם ואף אחד לא יעמיד אותך למשפט ולא יענישך

היתה כאן חדירה לרשותך הפרטית ללא ידיעתך  הן

 . , ואף על פי כן..ושלא ברצונך

 ,"כי יפול הנופל ממנו" בהמשך אומר הפסוק 

שוב יפול זה שהיה ראוי ליפול, ואם כן  –יפול הנופל 

אלא חייב  ,' את דינוהחס אליך, הרי גזר יזה לא מתי

אדם שלא תצא תקלה מרשותו. נכון, אינך אשם אבל 

חייב"  ל ידיזכאי וחובה ע ל ידי"מגלגלים זכות ע

 שמור והישמר!!! )ספרי(.

 ראשי הציבור מחויבות
מבאר הרמב"ם במצווה זו: "אחד גג ואחד כל דבר 

וראוי שיכשל בו אדם וימות. כגון  ,שיש בו סכנה

שהיתה לו באר בחצרו.... וכן כל מכשול שיש בו סכנת 

ניתן אפוא לקבוע  .נפשות" )פי"א מהלכות רוצח ה"ד(

היא  ,המחויבות האישית של האדם הפרטיכלל, כי 

 בצד הציבורי.  גם

פרשה הקודמת התבארה חובת נבחרי הציבור ב

 כאן,ו 'ושפטו את העם משפט צדק וגו'', כלפי הציבור

ראשי  .מתבארת חובת האדם הפרטי ,בפרשתנו

בפרשתנו ו ,האומה חייבים לשמש דוגמא אישית לעם

  .דמים בביתך" "ולא תשים –ציווי לכל אחד מהעם 

"ולא יישפך דם נקי בקרב  –בפרשת שופטים ו

' אלקיך נותן לך נחלה והיה עליך הארצך אשר 

המחויבות של ראשי הציבור גבוהה משל  .דמים"

הפרט. בפרשה הקודמת אנו קוראים את ההדגשה 

אי הכנת דרך מתאימה לעוברי  –"והיה עליך דמים" 

  מחייבת את הממונים על כך. ,דרכים

 ,( "תניא.)ה טן הגמרא במסכת מועד ק

ולתקן את  ,את הדרכים [לפנות קוצים]לקווץ  יוצאין

... [ראשיותהרכים ]הדהרחובות ואת האסטרטאות 

ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו, שכל דמים 

שנשפכו שם, מעלה עליהם הכתוב כאילו הם 

שפכום?! תלמוד לומר: והיה עליך דמים". מפורש 

מחויבות הבלתי ה ,פסוקים אלומכח בדברי רבותינו 

ניתנת לערעור של ראשי הקהל הממונים על 

למנוע כל מכשול  ,הכבישים הדרכים והמדרכות

לבנות מערכת  באחריותםמהסובבים במקומות אלו. 

חיים שבה לא יגרמו נזקים אף לא עקיפים לאף 

 .תושב

 מחויבות האדם הפרטי 
גם האדם הפרטי מחויב על סמך מחויבות זו, 

ל תו על מנת שלא יגרם נזק עלעשות ככל שביכול

, ללא התורה ל פיסביבה המתנהלת ע, רכושו ידי

היא חלק מתהליך התשובה אותו אנו  דמים,-שימת

 לש מתוקנתדרך חיים  .מצווים לממש בימים אלו

מחשבה רחבה בהטבת האדם לזולתו, ראיית הנולד 

 למעלהו ,הן גשמישעלול להתרחש, נזק צפות כל ל

  .ערכיו רוחני –מכך 

לבל יפגע ואפילו שלא  הזולת שמירת חיי

 .תמיד ,בכוונה, היא חובתנו

 "א גוט'ן שבת!" 

 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך
 אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו

 ֱאלֶֹקיךָ ' ה וְנָתנוֹ אְֹיֶביךָ  ַעל ַלִלְלָחָמה ֵתֵצא ִךי

 ָנִׁשים ְׁשֵתי ְלִאיׁש ִתְהֶייןָ  ִךי וגו'. ִׁשְביוֹ ְוָׁשִביתָ  ְבָיֶדךָ 

 ֵבן ְלִאיׁש ִיְהֶיה ִךי'. וגו ְשנוָאה ְוָהַאַחת ֲאהוָבה ָהַאַחת

 (כב פרק' )וגו ומוֶֹרה סוֵֹרר

 של הפרשיות שלושת בין הקשר מה להבין עלינו

 ? ומורה סורר ובן השנואה ובן תואר יפת

 סורר בן פרשת כי ל"חז כתבו להבין צריך עוד

 למה ם כןוא, במציאות עולם לא קורהל ומורה

 ?נכתבה

הנה, בכל תחומי החיים האדם נמשך אחרי 

אולם התורה מלמדת אותנו שלעולם לא  מראה עיניו,

בהיות וכל , יסתכל על הקנקן אלא במה שבתוכו

הברק החיצוני הוא רגעי וזמני ואין טמון בחובו 

"רבי : האושר, וכדברי התנא במסכת אבות )ד, כ(

יש קנקן  ,בו שיש במה אלא בקנקן תסתכל אלאומר 

 חדש מלא ישן וישן שאפילו חדש אין בו".

 ביאור פסוקי התורה והסמיכות
בזה נבוא לביאור סמיכות הפרשיות של יפת 

 ולקחת' י"רשירש ופ, תואר ובן השנואה וסורר ומורה

 שאם ,הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא' לאשה לך

אבל  הוא מתירה ישאנה באיסור, רוךב הקדוש אין

פסוק )שנאמר אחריו , סופו להיות שונאה, אם נשאה

וסופו להוליד ממנה בן סורר ' כי תהיין לאיש וגו( טו

  לכך נסמכו פרשיות הללו., ומורה

  :התוספות מבעלי זקנים ובדעת

, לכאן הללו פרשיות נסמכו לכך ,לאיש תהיין כי

דלפי שיקח יפת תאר , ך, עבירה גוררת עבירהל מרלו

ולא עוד , תהיין לו שתי נשים ומריבה בתוך ביתו

ומה כתיב אחריו כי יהיה לאיש , אלא שתשנא האחת

שכן מצינו בדוד שלפי שלקח בת , בן סורר ומורה

תלמי מלך גשור בצאתו למלחמה יצא ממנו אבשלום 

שבקש להרגו וכו' ועל ידו נהרגו כמה רבבות 

 .מישראל

י לא רק ללמד על עצמם יצאו ומעתה יש לומר, כ

כתובים אלו, אלא ללמד על הכלל, שלא להסתכל 

בקנקן! ואם כן יש לבאר שעל כן נכתבה פרשת בן 

סורר ומורה, כי הוראה כללית זו לבחון כל דבר לפי 

פנימיותו ולא לפי חיצוניותו, שייכת היא בכל דור 

 ובכל שעה.

 י ורבי יהודה הלוי"מעשה עם רש
י בימי נדודיו של רש"י הגיע האגדה מספרת, כ

גם לעיר טולידה שבספרד, ושם איוותה נפשו לפגוש 

במשורר הגדול רבי יהודה הלוי. כאשר הגיע אל 

ביתו של רבי יהודה לא שהה הרב בביתו, ורש"י יצא 

את הבית. כצאתו, הבחינו המשרתים כי בגד משי 

יקר שהיה תלוי בפרוזדור הבית נעלם, ותכף חשדו 

י הנודד, כי ידו במעל... רדפו אפוא אחריו ברש"י, הענ

והשיגוהו, לא הועילו כל טענותיו והללו הכריחוהו 

 לשלם את מחיר הבגד במלואו. 

כבואו של רבי יהודה הלוי אל ביתו, הנה לנגד 

עיניו כיתוב על פתח הבית: "שלמה שלמה שלמה 

שלמה שלמה". היה זה כתב ידו של רש"י, מילות צופן 

 בלתי מובנות. 

כאשר סיפרו לו משרתיו את אשר ארע עם העני 

נודד, ביקש אחריו והביאוהו בחזרה לביתו של הגאון. 

שם ביקש ממנו רבי יהודה כי יואיל לבאר לו את 

לב, הוא -פשר הכתב המסתורי, ורש"י ניאות בחפץ

הוציא את קולמוסו מנרתיקו וניקד את המשפט: 

מפני  –לֹמֹה", כלומר "ֶׁשָלָמה ַשְלָמה ְׁשֵלָמה ִׁשְלָמה ׁשְ 

מה ישלם שלמה בגד שלם? כעת הבינו כל הנוכחים 

כי רש"י אינו איש פשוט כפי שהיו הם סבורים, 

 והשיבו לו את כספו.

עלינו לנצל את הבינה שנתן ה' בקרבנו ולא 

להיגרר ולהיות מושפעים רק ממראה עיניים, כי 



התוצאות הרות אסון, רק תמיד יתן האדם כנגד עיניו 

 הטוב הוא אם רע. ,בפנימיותו חון הדברלב

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

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

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונהֹֹ

סגולה או  להסיר נגע צרעת על ידי
 שמות הקודש

 וגו' ְוַלֲעשוֹת ְמאֹד ִלְׁשמֹר ַהָצַרַעת ְבֶנַגע ִהָשֶמר

וברש"י: "שלא תתלוש סימני טומאה, ולא  .)כד, ח(

 תקוץ את הבהרת". עכ"ל.

הסתפקתי, האם מותר להסיר נגע הצרעת על ידי 

 סגולה, או שמות הקודש, וכיוצא בזה.

 למה צריך פסוק להתיר מילה בצרעת
והגאון רבי מנחם גיאת שליט"א, מח"ס "חוקת 

עולם", כתב לי וז"ל: הנה בשבת )קלג.(, איתא, השמר 

בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות, לעשות אי אתה 

עושה, אבל אתה עושה בסיב שעל גבי רגלו, ובמוט 

שעל גבי כתפו, ואם עברה עברה, ע"כ. והקשה 

אביי הרשב"א בחידושיו לשבת )שם. ד"ה בתר(, בין ל

בין לרבא למה צריך פסוק להתיר מילה בצרעת, הרי 

אם במקום הרשות מותר, במקום מצוה, לא כל שכן, 

ותירץ, שהוצרך להביא פסוק להתיר מילה בצרעת, 

משום שמה שהתירה תורה לעשות בסיב שעל גבי 

רגלו, ובמוט שעל גבי כתיפו, אינו עושה ממש לשום 

א נקצץ, קציצה, אלא מלאכתו הוא עושה, וממיל

ובכהאי גוונא הוה אמינא שהתירה התורה, אבל 

בקוצץ ממש בידים, ומתכוון לקוץ, אלא שאין מתכוון 

לשם קציצת טהרה, לא, לכך הוצרך הכתוב להתיר 

במקום מילה שהוא קוצץ בהרת בידים, ואחר כך 

הביא תירוץ הרמב"ן, שלא בא הכתוב אלא להתיר 

ו שמתכוון אפילו מתכוון לקוץ במקום מילה, דהיינ

 לקוץ בהרתו לטהר, ע"כ. וכן כתב הר"ן, ע"ש.

לא התירו גרמא אלא כשאינו מתכוון 
 לכך

ומבואר שנחלקו באופן ההיתר של קציצת בהרת, 

שלדעת הרשב"א, אם מתכוון לקוץ הבהרת אסור, רק 

בעוסק במלאכתו וממילא נקצצה, ואילו לדעת 

הרמב"ן והר"ן, אפילו אם מכוון לקוץ הבהרת רק 

שאינו מתכוון ליטהר, אלא לסיבה אחרת מותר, 

והרמב"ם )פרק י מהלכות טומאת צרעת, הלכה א(, 

ומותר למצורע לישא במוט על כתיפו שיש בה כתב, 

הצרעת ולקשור הסיב על רגלו, ואם הלכו סימני 

טומאה ילכו, "והוא שלא נתכוון לכך", ע"כ. וממה 

שכתב, והוא שלא נתכוון לכך, משמע שסובר 

כהרשב"א שלא התירו גרמא, אלא כשאינו מתכוון 

לכך, ועיין מה שהאריך בזה בספר משנת הדעת על 

כח  -לרב אחאי גאון שליט"א )שם, ס"ק כז הרמב"ם 

עמוד שלט(, ועוד עיין בשו"ת להורות נתן חלק יד 

)סימן קנג(, ובספר תורת חיים וחסד רוט חלק א 

 )עמוד שפו(, ע"ש, ודו"ק.

 יש לאסור אפילו חשיב גרמא
ואם כן בנידון דידן שמתכוון להסיר הנגע על 

אפילו  ידי סגולה, יש לאסרו לדעת הרשב"א והרמב"ם,

אם חשיב גרמא, דכל מה שהתירו גרמא הוא דוקא 

 באינו מתכוון להסיר נגע הצרעת.

 הורג נפש על ידי שם
ועל כן נראה לעניות דעתי שגם על ידי סגולה 

יש לאסור, מה גם שאין זה פשוט כלל דפעולה על 

ידי סגולה לא חשיבא מעשה, עיין שו"ת הלק"ט חלק 

י שם או כישוף, ב )סימן צח(, שההורג נפש על יד

כיון שבדבורו עשה מעשה, חייב, ועליהם נאמר, חץ 

 שחוט לשונם, ע"ש.

לעשות סגולה בשבת כדי לכבות 
 הדליקה

ומזה למד בשו"ת לב חיים חלק ב )סימן קפח(, 

שאסור לעשות סגולה בשבת כדי לכבות הדליקה, 

כגון על ידי שמראים בגד המלוכלך בדם נדה נגד 

חד יצחק )מערכת ד, דף צז האש, כמו שכתב בספר פ

ע"ד ד"ה דליקה(, או לומר מזמור שיר חדש כנגד 

האש, כמו שכתב בספר ד"י ]א.ה. לא ידעתי למי 

כוונתו[, או להראות איזה שמות הקודש, כמו שהביא 

בספר מפעלות אלהים, ועוד עיין מעשה רוקח )פרק 

כד מהלכות שבת, הלכה ז(, ובשו"ת יהודה יעלה 

 ס קצט(,אסאד )חאו"ח, ס"

 לברוא אדם בשבת על ידי ספר יצירה
ועוד עיין גזע ישי )מערכת א, אות א(, שהעלה 

לאסור לברוא אדם בשבת על ידי שמות מספר יצירה, 

וגם המתירים לכבות דליקה בשבת, היינו טעמא 

משום שאין דרך מלאכה בכך, עיין לב חיים שם, 

ובמה שהארכתי בס"ד בחיבורי הולך תמים כת"י. מה 

 אין כן בנידון דידן.ש

ועל כן נראה לעניות דעתי הקצרה, שיש לאסור 

להסיר נגע צרעת גם על ידי גרמא, ושמות הקודש, 

וכיוצא בזה. )עכ"ל(. וזה עתה יצא ספר חדש ונפלא 

בשם "כרם אליעזר" )על נגעים ח"א סימן כ"ב( לאחי 

הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א, וע"ש מה 

 זה. ואכמ"ל.שהאריך עוד ב

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

רבינוביץ  הכהן לתגובות: הרה"ג ר' גמליאל

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

 ג"כ, ועוד  החדש' יוסף

 משפטי צדקך

 במצות השבת אבידה –שונה אבל שונה 
 ִנָדִחים ֵשיוֹ ֶאת אוֹ ָאִחיךָ  ׁשוֹר ֶאת ִתְרֶאה לֹא

 )כב, א( ְלָאִחיךָ  ְתִׁשיֵבם ָהֵׁשב ֵמֶהם ְוִהְתַעַכְמתָ 

במצות השבת אבידה מצינו גם בפרשת משפטים 

 תעה חמורו או אויבך שור תפגע כג, ד( 'כי )שמות

לו'. אך קיימים שני שינויים מרכזיים,  תשיבנו השב

ראשית: בפרשת משפטים מאוד קיצר הכתוב בפרטי 

המצוה, ואילו בפרשתנו האריך יותר, שנית: בפרשת 

משפטים הוזכר 'שור אויבך' ואילו בפרשתנו 'שור 

אחיך', בפרשת משפטים הוא רק 'תועה' ואילו 

 בפרשתנו הם 'נדחים'.

האם משור האויב והשונא מותר 
 תעלםלה

זו  מציין שמצווה בפרשתנו ן"והנה הרמב

 שור תפגע כי( ד כג, שמות) בתורה שאמר, מבוארת

 בכאן והוסיף, לו תשיבנו השב תועה חמורו או אויבך

 ויכול מדרכו שתעה" תועה" כי, 'נדחים' לאמר

 'נדחים' הזכיר ועתה, גדול עמל בלא הדרך להטותו

 ולכך, כאבד שהוא 'שה' והזכיר. והרחיקו ממנו שברחו

 ידעתו ולא אליך אחיך קרוב לא ואם בכאן ביאר

 .ביתך תוך אל ואספתו

אך על כך יש לשאול, האם רק בשור אחיך 

שהרחיק יש מצוות השבה כמו שמוזכר בפרשתנו, או 

 מצווה בהשב תשיבם? בכולם

 תראה לא ,(רכה' וסי רכב' סי) תצא והנה, בספרי

 אויבך שור אחיך, שור אלא לי אין אחיך, שור את

 נאמר למה אם כן, אויבך. שור תלמוד לומר מנין?

יצר  כנגד אלא תורה דברה שלא מלמד אלא אחיך?

 שאמר מה עצמו הוא אויבך שאמר שמה ל,"ר, הרע

 ואסור במצות אחיו שהוא במי מדבר כי, אחיך

 לו אויב והוא אותו פתה שהיצר הרע רק לשנאותו

 שאויב הרעיצר  כנגד שמדבר ל"ר וגם. כדין שלא

 בגמרא. כמ"ש, קודם

וברייתא זו אינה כפי הגמרא ששונא מדובר במי 

שמותר לשנאתו, שראה בו דבר עבירה ביחיד ואינו 

יכול להעידו בבית דין, ואולי יש לומר שגם מי 

שמותר לשנאתו עדיין לא יצא מכלל אחיך ואתה 

מצווה להשיב אבידתו, ואינו דומה לאו"ה שאסור 

 להחזיר אבידתם.

האם יתכן שכל המצוה היא בשונא בכדי 
 לכוף את יצרו

 מבאר את דברי הספרי הנזכר, יפות בפנים

שבודאי המצווה היא גם לאוהב וגם לשונא, מפני 

שאם המצוה היא רק לשונא הרי אין כלל מצוה, 

 מפני שבודאי כבר התייאש. וכן מהמשך הפרשה 'אם

נו שמדובר שאי הרי, ידעתו' ולא אליך אחיך קרוב לא

 חייב ישראל לכל יודע כלל למי נאבד ואם כן

התורה את המצווה  שכתבה הסיבה אלא, בהשבה

 זה דבר להודיע ולהשונא, לאחיו בשני אופנים,

יצר הרע, ולפי זה אבידת שונא  נגד תורה שדברה

 קודמת, מפני שיש ענין לכוף את יצרו.

 מצות השבת אבידה לשונא בדרך רמז 
 השבת במצות עוד תשכיל ואם בחיי, כתב רבינו

 תחית לענין והתעוררות רמז בה יש כי תמצא אבדה

 באחרית לבעליו אבדה מחזיר ה"שהקב המתים,

 מי ועם, הראשון לגורלו אחד כל שישוב, הימים

 אבדה מחזיר האחרון יהיה ואז, ראשון בו שיזכה

 הוא בעליו כי סוברים שיש פי על אף לבעליו,

 שכתוב וזהו, התחיה לזמן תשוב ושם, האחרון

 הכח כלומר, עיניך' ראו 'גלמי( טז, קלט תהלים)

 הגלמים כל ספרך ועל, עיניך ראו שלי המשכיל

, בהם אחד כח ולאותו בהם שנוצרו והימים, יכתבו



 אל או הראשון אישה אל חוזרת שתהיה אחרון והוא

 שיתגבל או, הנר כהתחלק להם שתתחלק או, האחרון

 .אליה עפרם

ד(  )סימן החושן ידועים דברי הקצות]וכמו כן 

 גמור איסור דהוא מבואר הזוהר מדברי פקדון, לגבי

( א, קיט ג"ח) במדבר פרשת ש"עי ידו, תחת לעכבו

 נש ובר' כו( א, כז תהלים) וישעי אורי' ה ואמר פתח

 דנפשיה פקדונא בידיה ולמפקד לאקדמא בעי

 ג"דאע לאחרא פקדונא דיהיב נש דבר כפקדונא

 לאו פקדונא מההיא יתיר לגביה אתחייב דאיהו

, לגביה אתמסר ופקדונא הואיל ביה לאתאחדא כדאי

 מזרעא דלאו אבתריה נבדוק ודאי ביה יסרב ואי

והיינו  .ש"ע' וכו מהימנותא מבני ולאו הוא קדישא

שהקב"ה נוהג עמו בדרך חסד ומחזיר לו פקדונו 

 אע"פ שהוא מתחייב בנפשו.[

  א ליכטיג'ן שבת!

 

הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח  לתגובות:

  משפטי צדקך

 מתהלך בג"ןֹֹ

 לתת לו פי שניםֹֹ
ַנִים ִךי ֶאת ַהְבכֹר ֶבן ַהְשנוָאה ַיִךיר ָלֶתת לוֹ ִפי ׁשְ 

ַפט ְבכֹל ֲאֶׁשר ִיָלֵצא לוֹ ִךי הוא ֵראִׁשית אֹנוֹ לוֹ ִמׁשְ 

 ַהְבכָֹרה )כא, יז(

'במדרש דורש 'לאיש' זה בבעל הטורים פסוק טו: 

הקדוש ברוך הוא. 'אהובה' אלו האומות שמראה להם 

פנים. 'שנואה' אלו ישראל שמסתיר מהם פנים. 'ביום 

הנחילו את בניו' לעתיד לבא. 'לא יבכר' כי אם בני 

 בכורי ישראל.

ובמדרש )שמות רבה טו, כז(: למה נקרא ישראל 

ן 'בני בכורי' לפי שכתוב בתורה כי את הבכור ב

השנואה יכיר לתת לו פי שנים, כך ישראל יורשים 

שני עולמות העולם הזה והעולם הבא, ולכך מסר 

הקדוש ברוך הוא סוד הלבנה לישראל שיהיו הם 

מונים בה והעובדי כוכבים מונין לחמה, לומר מה 

חמה אינה אלא ביום כך אין מושלים אלא בעולם 

ן הזה, ומה החמה היא של אש כך הם עתידין לידו

בה שנאמר כי הנה היום בא בוער כתנור, וכשם 

שהלבנה נראית ביום ובלילה כך ישראל מושלים 

בעולם הזה ובעולם הבא, וכשם שהלבנה היא של 

אור כך ישראל נוחלין האור שנאמר אור זרוע לצדיק 

ולישרי לב שמחה, ואומר קומי אורי כי בא אורך, 

ולכך נאמר החודש הזה לכם שיהא שלכם שאתם 

 וגמתה'.בד

ישראל העושים לשמה זוכים לשכר 
 בעולם הזה ובעולם הבא

יש לבאר בהקדם כמה מאמרי רז"ל. א( בראש 

השנה ד' ע"א, האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו 

בני, ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה 

צדיק גמור וכו', כאן בישראל כאן בנכרים. וברש"י: 

מריעין לו בחייו  כאן בישראל, שלבו לשמים ואם

אינו קורא לו תגר אלא תולה היסורין בעונו, אבל 

נכרי אם אין מטיבין לו כגמולו קורא תגר. נמצא 

שישראל עושים הם לשמה ואומות העולם עובדים 

 שלא לשמה.

ב( בשבת ס"ג ע"א מאי דכתיב אורך ימים 

בימינה בשמאלה עושר וכבוד, אלא בימינה אורך 

ליכא, אלא למיימינין בה,  ימים איכא, עושר וכבוד

אורך ימים איכא, וכל שכן עושר וכבוד. למשמאילים 

בה, עושר וכבוד איכא, אורך ימים ליכא. וברש"י, 

מיימינין בה, עוסקין לשמה, משמאילים, שלא לשמה. 

ונמצא שישראל שעושים לשמה זוכים גם לעושר 

וכבוד וגם לאורך ימים, היינו לעולם הבא כדאיתא 

לט: ובכמ"ק, ואומות העולם שעושים שלא בקידושין 

 לשמה שכרם הוא רק עושר וכבוד בעולם הזה.

ג( בעבודה זרה ג' ע"א שלעתיד לבא יאמר 

הקב"ה לאומות העולם מצוה קלה יש לי וסוכה שמה 

לכו ועשו אותה. והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם 

חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו 

דישראל נמי זימני דמשכא להו  ויוצא, ומבאר שם

תקופת תמוז עד חגא והוי להו צערא, ונהי דפטור, 

בעוטי מי מבעטי. וביארו הרבה מן המפרשים 

שישראל שעושים לשמה אינם מבעטים, כי עיקר 

עשייתם הוא לשמה, ויש להם צער כשאינם יכולים 

ללקיים את המצוה, משא"כ אומות העולם כשאינם 

וותם הם מבעטים וקוראים מוצאים קורת רוח במצ

 תיגר כדברי הגמרא בראש השנה הנ"ל.

 למעלה מן השמש
ד( בפסוק מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול 

תחת השמש, ודרז"ל תחת השמש הוא דאין לו אבל 

למעלה מן השמש יש לו. וביארו המפרשים )עיין 

קומץ המנחה פר' שמיני, ועוד רבים( על פי דברי 

הגמרא פסחים נ: כתיב כי גדול עד שמים חסדך 

וכתיב כי גדול מעל שמים חסדך, הא כיצד, כאן 

לשמה, וכאן בעושין שלא לשמה. וזהו מה  בעושין

. היינו שלא לשמה, תחת השמשיתרון שיעמול האדם 

אבל עיקר היתרון הוא למעלה מן השמש, דהיינו 

העבודה לשמ"ה )ובדרך רמז לשמ"ה ר"ת שיעמול 

למעלה מן השמש(. ומבואר בשפת אמת בכמ"ק )עיין 

מקץ תרל"א( שבסדר קביעות החדשים על פי הירח 

לישראל הוא בחי' למעלה מן השמש. ואפשר הניתן 

שעל כו נענשים אומות העולם בענין זה דווקא על 

 ידי החמה, ודו"ק היטב.

ה( עוד מבואר בספרי קודש ענין החילוק שבין 

אור ואש, שבשבת הוא בחי' אור ובימות החול הוא 

בחי' אש, ועל כן מברכים במוצאי שבת  ברכת מאורי 

)עיין שם משמואל כי תצא האש. וכן מבואר בספרים 

תרע"ה( שבשבת הוא בחי' העבודה שבת ובימות 

החול נחשב העבודה לפי ערך שלא לשמה. ועל כן 

בדואג שהיתה תורתו שלא לשמה מצינו שנשרפה 

 נשמתו )סנהדרין קו:( בחי' האש.

למה נקרא ישראל 'בני  מה שאמרו במדרשוזהו 

ואה בכורי' לפי שכתוב בתורה כי את הבכור בן השנ

יכיר לתת לו פי שנים, כך ישראל יורשים שני 

כי הם עושים עולמות העולם הזה והעולם הבא, 

ולכך לשמה וזוכים לבחי' אורך ימים ולעושר ולכבוד 

מסר הקדוש ברוך הוא סוד הלבנה לישראל שיהיו 

כי הוא הם מונים בה והעובדי כוכבים מונין לחמה, 

סוד הלבנה שלמעלה מן השמש והוא בחי' לשמה 

אינה אלא היינו בחי' תחת השמש לומר מה חמה 

כי שכר העבודה שלא לשמה הוא רק בעולם ביום 

כך אין מושלים אלא בעולם הזה, ומה החמה הזה 

כך הם בחי' האש ולא האור כנ"ל היא של אש  

עתידין לידון בה שנאמר כי הנה היום בא בוער 

והדין יהיה במה שהקב"ה יקדיר חמה משום ור, כתנ

וכשם שהלבנה שאין עושים לשמה דבעוטי מבעטי, 

נראית ביום ובלילה כך ישראל מושלים בעולם הזה 

ובעולם הבא, וכשם שהלבנה היא של אור כך ישראל 

נוחלין האור שנאמר אור זרוע לצדיק ולישרי לב 

ר שמחה, ואומר קומי אורי כי בא אורך, ולכך נאמ

 החודש הזה לכם שיהא שלכם שאתם בדוגמתה'.

וראה עוד במדרש תנחומא )תולדות ד( על 

הפסוק מכרה כיום את בכורתך לי, שיעקב לקח 

מעשו עולם הזה יום אחד מיומו של הקדוש ברוך 

הוא. וראה פני יהושע גיטין פח. שכתב בזה דבר 

נפלא. ומדבריו מתבאר שזה היה הענין ששקעה חמה 

ו שלא בעונתה שתי שעות קודם. והיינו ליעקב אבינ

באותם שתי שעות היה שליטת הלבנה ולא החמה, 

לרמז על השכר שיקבלו בני ישראל גם בעולם הזה, 

וזה היה דווקא על ידי קניית הבכורה מעשיו, שכך 

זכינו לקבל שכר פי שנים. ועיין מלא העומר ז, יד 

ן, בכל דבריו בארוכה, ועל פי זה יתבאר כל הענין כא

 ואכמ"ל.

 א גוט'ן שבת!

 

 בוים )מאנסי(  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפטֹֹ

מי הוא בכור הנוטל פי שניים בירושה? 
ומה הדין בספק בכור? ומהי הירושה 

 שהבכור יקבל ממנה פי שניים?
ַנִים ִךי ֶאת ַהְבכֹר ֶבן ַהְשנוָאה ַיִךיר ָלֶתת לו ִפי ׁשְ 

 ֵצא לו ִךי הוא ֵראִׁשית אֹנו לו ִמְׁשַפטְבכֹל ֲאֶׁשר ִילָ 

 (יז, כא) ַהְבכָֹרה

בכור המקבל פי שניים, הוא רק בכור לאביו. 

היינו שאם נולד בן לאדם, ואחר כך נשא אשה אחרת 

שאין לה ילדים, ונולד לו ילד נוסף מאשה זו. אין לבן 

הזה דין בכור לירושה. ובכור זה אינו נוטל פי שניים 

. וכן אם הבכור 10בירושת אמו, אלא רק בירושת אביו

מת, ואחר כך מת אביו. יורשי הבכור מקבלים פי 

 .11שניים בירושה

בכור יוצא דופן, היינו שנולד בניתוח, אין לו דין 

. ואם 12בכור. ומי שנולד אחרי נפל, יש לו דין בכור

היה לפניו ספק נפל, שמת מיד אחר לידתו, פעמים 

. ואם הוא ספק, 13ר, ופעמים שאין לושיש לו דין בכו

 יש אומרים שיחלקו בחלק בכורה.
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 ספק בכור
כרגיל, כאשר האדם הולך לבית עולמו, ובניו 

באים לחלוק בירושה. רגילים הם לחשוב שיש בן 

אחד שהוא הבכור, כיון שמעולם לא חשבו שיתכן 

שהוא אמנם הבן הגדול, אך היה אחר גדול ממנו. 

שאין לו דין בכור, וכגון אם נולד  בעוד שבפועל, יתכן

בניתוח, או שאביהם היה קודם עם אשה אחרת, או 

שהיה להם ילד גדול יותר שנפטר בהיותו קטן ואין 

הבנים יודעים מכך. בכל מצב בו יש ספק כלשהו, 

הבנים יכולים לטעון לבן הגדול, כי עליו להוכיח 

שהוא הבכור, ושהוא בכור על פי ההלכה. ואם האבא 

. ובלבד 14יד עליו שהוא בכור, הרי הוא נאמןהע

שסביר שהאבא יודע את פרטי דין בכור, ויודע 

. כך גם אם 15שבכור הנולד בניתוח אין לו דין בכור

הוא היה נוהג לצום בערב פסח כדין בכור, וסביר 

שהוא יודע את דיני בכורה. אמנם גם אם היה צם 

ביו. בערב פסח, עדיין אפשר שהוא בכור לאמו ולא לא

ויהיה בזה תועלת רק אם יודעים שהאב לא היה עם 

אשה אחרת לפני שנשא את אמו של בכור זה. וכן אם 

עשו לו פדיון הבן, הר"ז ראיה שהוא בכור לאמו, אך 

אינו ראיה שהוא בכור לאביו. ואם האב היה מוחזק 

לאדם כשר, אין לחוש שמא בנו זה נולד מפנויה, ורק 

 .16דם לאשה אחרתיש לחוש שמא היה נשוי קו

ולמעשה, אם האחים טוענים שיוכיח שהוא 

בכור. וידוע שהיה צם בערב פסח או שעשו לו פדיון 

, 17הבן, יש לדון לפי העניין ולפי ראות עיני הדיינים

ואם אין הדבר מוכרע, האחים חשובים מוחזקים, 

 .18והאח הגדול לא יקבל חלק בכורה

איזה חלק מהירושה הבכור נוטל פי 
 שניים?

התורה אומרת שהבכור יקבל פי שניים 'בכל 

אשר ימצא לו'. היינו רק מרכוש שמוחזקים בו 

בפועל, וקיים בזמן מותו של האדם, ולא ברכוש 

. וכגון אם 19שראוי לבוא אליו ויגיע בפועל בהמשך

היורשים גבו חובות שהיו חייבים לאביהם, הבכור 

. כל שהוא ספק בדין זה 20לא יקבל בהם פי שניים

אומרים שהבכור אינו מקבל חלק בכורה  יש

והיורשים מוחזקים, ויש אומרים שמספק נוטל מחצה 

 .21מחלק בכורה

 פירוט מקרים שונים שיש לדון בהם
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 עיני הדיינים.
 סי' רעז סעיף יא. 18
 סי' רעח סעיף ג. 19
 שם סעיף ז. 20
 סי' רעז פתחי תשובה סק"ג וסק"ז. 21

אם ירשו מוניטין, או זכויות יוצרים וכדו'. אין 

. שכירות נכסים שירשו, 22הבכור נוטל בהם פי שניים

החליטו אין הבכור נוטל בהם פי שניים. אלא רק אם 

על חלוקה והפכו להיות ככל שותפים שיש לו שם 

חלק כפול, ויש אומרים שלעולם הבכור נוטל פי 

. אם ירשו דירה והתייקרה אחר 23שניים בשכירות

מות אביהם, אם התייקרה הדירה מחמת עליית 

מחירים בלבד, ללא שינוי בדירה עצמה. הבכור נוטל 

הדירה, פי שניים גם בהתייקרות. אך אם שיפצו את 

אינו נוטל פי שניים בשבח שהשביחה הדירה, גם אם 

. 24נטלו את כספי השיפוץ מקופת הירושה המשותפת

אם קיבלו היורשים כסף מביטוח חיים שהיה 

לאביהם. או שקיבלו פיצויים שתבעו בעקבות מות 

. ובדין 25אביהם וכדו'. אין הבכור נוטל בהם פי שניים

פקד בעיסקא, כסף שהיה מופקד בבנק, או שהיה מו

 .26יש להסתפק אם הבכור נוטל בו פי שניים

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
צריכה להיות  –התשובה בפעם השניה 

 בהתחדשות יתירה
  )כב, ח(ִךי ִתְבֶנה ַבִית ָחָדׁש ְוָעִשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶגךָ 

בספר בת עין, מבאר מקרא זה על דרך הרמז, 

 מצות התשובה. –ומקשר אותו לענייני דיומא 

הוא מקדים שעיקר בריאת העולם היתה כדי 

שנטהר את עצמנו מהמעשים הרעים ומן המחשבות 

האופפות אותנו, על ידי שנעשה הזרות והתאוות 

 עליהם תשובה כראוי.

 לאחר שיחטא האדם וישוב! –אני ה' 
ל רחום וחנון" -חכמינו דרשו את הפסוק "ה' ה' א

אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני )שמות לד, ו( כך: 

הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה )ראש השנה 

נמצא ששלב א' הוא היות האדם קודם החטא,  יז:(.

ואילו שלב ב' הוא אחר החטא, ואז יש לו אפשרות 

לעשות תשובה. לכן נקראת התשובה "בית" ]גם 

 מלשון האות בי"ת, וגם מלשון בית ממש[.

 מה נדרש מהשב בתשובה
והנה האור החיים הקדוש ביאר בפרשתנו את 

הפסוק "וראית בשביה אשת יפת תואר" )דברים כא, 

                                                             
עיקר הדין שאין זה גדר ממון כלל, אלא איסור על  22

יוצרים.  אחרים לעשוק את עמלו של בעל המוניטין וזכויות
 וכיון שאין זה ממון ממשי, לא שייך בזה דין ירושת בכורה.

סי' רע"ח סעיף ד ובנו"כ שם. נתבאר מחלוקת בדין  23
שכירות שהאב השכיר, ושכירות שהיורשים השכירו. וכל 

עוד לא חלקו והרי זה בגדר תפוסת הבית. י"א שאינו נוטל 
ון פי שניים, כיון שהוא כאילו גדל הממון שירשו, וכי
 שהממון בא אחר מיתת האב אינו נוטל פי שניים.

סי' רעח סעיף ו'. והשקעה מכספי הירושה קודם שחלקו,  24
הרי היא כהשקעה מכספי אביהם. אמנם אם מחה בהם 
שלא יוציאו את כסף הירושה, הרי הוא נוטל פי שניים 

 בשבח.
אין זה בגדר ירושה, שלא היה זה כסף של אביהם  25

 ה ממון שבא ליורשים עצמם.מעולם. אלא הרי ז
עיי' שבט הלוי ד' סי' רטו, ועיי' בספר דרכי חושן סי'  26

 רעח סעיף ז שהאריך הרבה בדין זה.

ש הפסוק יא(, על הנשמה הקדושה. לדבריו יתפר

"והבאתה אל תוך ביתך", שלאחר שהנשמה נפלה 

בשבי החטא, תעשה תשובה שהיא בבחינת "בית" 

כאמור. "וגלחה את ראשה" שתסיר ממנה המחשבות 

הרעות. "ועשתה את צפרניה" שתפסיק לעשות בידיה 

מעשים רעים. "ובכתה את אביה ואת אמה ירח 

ימים" שתבכה במרירות מעומק הלב על המחשבות 

עות, הקרויות אב ואם כי הן מולידות מעשים לא הר

 טובים. 

 עשיית תשובה פעם שניה
ואם אדם חטא ועשה תשובה, ושוב נכשל בחטא, 

כאשר שב לעשות תשובה, צריך לעשותה בהתחדשות 

ביתר שאת ויתר עוז, ובמרירות לב יותר ויותר  -

מאשר התשובה הראשונה, כדי שלא ייכלל בפושעי 

ות כרימון אך שונים באוולתם ישראל המלאים חרט

 )פלא יועץ, ערך דיבור, ע"פ נדרים ט:(.

ענין התחדשות זו, היא שתהיה לו יותר הכנעה 

ויותר בושה ויותר אימה לפני הבורא ברוך הוא, בכל 

 רגע.

 
 

 מעקה בגימטריא יראה
על פי זה מבאר בספר בת עין את הפסוק שלנו 

. "כי תבנה בית חדש" בחינת תשובה בהתחדשות

"מעקה" בגימטריא יראה  –"ועשית מעקה לגגך" 

כאותיות שם הוי"ה. זה  26(. "גגך" בגימטריא 216)

לאחר שיחטא האדם רומז למאמרם הנ"ל "אני ה' 

 ".ויעשה תשובה

בא הכתוב ללמדך שאם תהיה לך כעת יראה 

יתירה יותר מאשר מקודם, תוכל לעשות תשובה 

תבזה"  כראוי בבחינת "לב נשבר ונדכה אלקים לא

 )תהלים נא, יט(.

יש להוסיף כאן רמז נוסף, ע"פ דברי רבי יוסי 

ביתו, כי היא עיקרו של בית.  –שתמיד קרא לאשתו 

כשאתה בא לשאת אשה  –"כי תבנה בית חדש" 

חדשה, עשה תשובה שהרי חתן נמחלין כל עוונותיו 

 )רש"י, בראשית לו, ג, בשם מדרש שמואל פרק י"ז(. 

יהי רצון שתתקיים בנו התפילה "והחזירנו 

בתשובה שלימה לפניך, ברוך אתה ה' הרוצה 

 בתשובה". אמן! 

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 צירופי אותיותֹ ֹ
י הצרופים והגימטריאות ״ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא ע

וראשי פסוקים וסופי פסוקים  וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות והתמורות

מורה על  ׳וכו לאין סוף פ דרכים אלו״יתחלפו ע ׳וכו ודלוג אותיות וצירוף אותיות

פרדס ) וקיבלה כל הצרופים שיכולים להיות בעולם כבוד התורה ומעלתה שנתגשמה

 (סח 'ב עמ״רמונים ח

 מפלת סדאם חוסיין ורימוזה באורייתאֹֹ
 טז( ,לא תחוס עיניך )דברים ז

כתב הרמב״ן ז״ל וז״ל )בהקדמה לפירושו עה״ת( 

בריאת כל נברא העליונים והתחתונים, וג״כ כל  כל

הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית, 



והמקובל בהם לחכמים, עם תולדות ארבע הכחות 

שבתחתונים, כח המחצבים, וכח צמחי האדמה, ונפש 

התנועה, ונפש המדבר, בכולם נאמר למשה רבינו 

אתם, ומהותם, וכחותם, ומעשיהם, ואפיסת ברי

 .הנפסדים מהם, והכל נכתב בתורה בפירוש או ברמז

, כי כל התורה קבלה של אמתכו' עוד שם, יש בידינו 

לשמות  שהתיבות מתחלקתכולה שמותיו של הקב״ה 

כאלו תחשוב על דרך משל כי פסוק  בענין אחר

כגון בראש יתברא בראשית יתחלק לתיבות אחרות 

 .עכ״ל לענינינו יםאלה

וז״ל  ]ספרא דצניעותא פ״ה[ז״ל  הגר״א וכן כתב

והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם הכל כלול 

בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל ולא הכללים 

אפי׳ פרטיו של כל מין ומין ושל כל אדם בלבד אלא 

וכל מה שאירע לו מיום הולדו עד סופו וכל  בפרט

. וכן של כל מין בהמה ופרטי פרטיוגלגוליו וכל פרטיו 

וחיה וכל בעל חי שבעולם וכל עשב וצומח ודומם וכל 

פרטיהם ופרטי פרטיהם בכל מין ומין ואישי המינים 

עד לעולם ומה שיארע להם ושרשם. וכן כל מ״ש 

ודור שכלם  באבות ומשה וישראל כלם הן בכל דור

מתגלגלים ניצוצותיהם בכל דור ודור כידוע וכן כל 

מעשיהם מאדה״ר עד סוף התורה הוא בכל דור כידוע 

 למבין וכ״ה בכל אדם ואדם לבד עכ״ל.

וכן וגם שמות רשעים נרמזים בתורה וכמובא 

בגמרא )יומא פג:( רבי מאיר הוה דייק בשמא כו' 

מינה אמרו לו מה שמך אמר להו כידור אמר שמע 

אדם רשע הוא שנאמר כי דור תהפכת ע"כ ובימי 

רמב״ן הי׳ רשע אחד ושמו הי׳ אבנר ושאל אותו 

באיזה מקום בתורה אני מרומז ומה יהי סופי. וא״ל 

יהם אתי אפרתכ״ד אתה מרומז בפ׳ האזינו בפסוק אמ

וש זכרם כל אות ג׳ מאלו ד׳ תיבות הם ניתה מאבאש

  ואתה דע וראה מה יהי׳ סופך.  אבנר

והנה אצל פרשת תמחה את זכר עמלק אצל 

תיבות של לא תחוס עיניך שהוא ענין אכזריות נרשם 

ענין מיתת סדם חוסעין שאיים להרוג את כל 

היהודים מנער ועד זקן ובניסים ונפלאות מיד ה' 

. צח ביום תענית אסתר ונתלה כהמןוונ ימנוניצלו ה

 ן."חוס לעולם לא

 ותא חזי

ְרָים ָזכוֹר ֵאת ֲאֶׁשר ָעשָֹה יי' ֱאלֶֹהיָך ְלמִ ט ִתְׁשְמרו ַלֲעשֹוֹת:  יִתם1ִצוִ 

ָתבֹא  ִךי ַתֶשה ְבֵרֲעָך ַמַשאת ְמאוָמה לֹאי ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמִלְצָרִים: 

ה בוֹ ַבחוץ ַתֲעמֹד ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָתה נׁשֶ יא ֶאל ֵביתוֹ ַלֲעבֹט ֲעבֹטוֹ: 

 ְוִאם ִאיׁש ָעִני הוא לֹא ִתְׁשַךביב יוִֹציא ֵאֶליָך ֶאת ָהֲעבוֹט ַהחוָצה: 

ַכב ְבשְַֹלָמתוֹ ָהֵׁשב ָתִׁשיב לוֹ ֶאת ָהֲעבוֹט ְךבוֹא ַהֶשֶמׁש ְוׁשָ יג ַבֲעבֹטוֹ: 

 לֹא ַתֲעׁשֹק שִָֹכיר ָעִנייד ְצָדָקה ִלְפֵני יי' ֱאלֶֹהיָך: וֵבֲרֶכָי וְלָך ִתְהֶיה 

ֵתן מוֹ תִ ְביוֹטו ְוֶאְביוֹן ֵמַאֶחיָך אוֹ ִמֵגְרָך ֲאֶׁשר ְבַאְרְצָך ִבְׁשָעֶריָך: 

ֶאת  שְָֹכרוֹ ְולֹא ָתבוֹא ָעָליו ַהֶשֶמׁש ִךי ָעִני הוא ְוֵאָליו הוא נֹשֵֹא

לֹא יוְמתו ָאבוֹת טז ָרא ָעֶליָך ֶאל יי' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא: ַנְפׁשוֹ ְולֹא ִיקְ 

לֹא יז ַעל ָבִנים וָבִנים לֹא יוְמתו ַעל ָאבוֹת ִאיׁש ְבֶחְטאוֹ יוָמתו: 

ְוָזַכְרָת ִךי ֶעֶבד יח ַתֶחה ִמְׁשַפט ֵגר ָיתוֹם ְולֹא ַתֲחבֹל ֶבֶגד ַאְלָמָנה: 

שֹוֹת ִטְפְדָך יי' ֱאלֶֹהיָך ִמָשם ַעל ֵךן ָאנִֹכי ְמַצְוָך ַלעֲ ָהִייָת ְבִמְצַרִים וַ 

ֶדה לֹא ִךי ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבשֶָֹדָך ְוָׁשַכְחָת עֶֹמר ַבשָֹ יט ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה: 

 ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך יי' ֱאלֶֹהיךָ  ָמָנהָתׁשוב ְלַקְחתוֹ ַלֵגר ַלָטתוֹם ְוָלַאלְ 

תוֹם ִךי ַתְחבֹט ֵזיְתָך לֹא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך ַלֵגר ַלטָ כ כֹל ַמֲעשֵֹה ָיֶדיָך: בְ 

תוֹם ִךי ִתְבצֹר ַךְרְמָך לֹא ְתעוֵֹלל ַאֲחֶריָך ַלֵגר ַלטָ כא ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה: 

ל ֵךן ָאנִֹכי ְוָזַכְרָת ִךי ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים עַ כב ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה: 

ו ֶאל ִךי ִיְהֶיה ִריב ֵבין ֲאָנִׁשים ְוִנְגׁשא ְמַצְוָך ַלֲעשֹוֹת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה: 

ְוָהָיה ב ע: ַהִלְׁשָפט וְׁשָפטום ְוִהְצִדיקו ֶאת ַהַצִדיק ְוִהְרִׁשיעו ֶאת ָהָרׁשָ 

ָךהו ְלָפָניו ְךֵדי ִרְׁשָעתוֹ ִאם ִבן ַהךוֹת ָהָרָׁשע ְוִהִפילוֹ ַהשֵֹפט ְוהִ 

ָבה ַיֶךםו לֹא יִֹסיף ֶפן יִֹסיף ְלַהךֹתוֹ ַעל ֵאֶכה ַמָךה רַ  ְבִמְסָפר ַאְרָבִעים

ִךי ֵיְׁשבו ַאִחים ה לֹא ַתְחסֹם ׁשוֹר ְבִדיׁשוֹ: ד ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך: 

ה ְלִאיׁש ַאַחד ֵמֶהם וֵבן ֵאין לוֹ לֹא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת ַהֵלת ַהחוצָ  וֵמתַיְחָדו 

 ְוָהָיה ַהְבכוֹר ֲאֶׁשרו ָזר ְיָבָמה ָיבֹא ָעֶליָה וְלָקָחה לוֹ ְלִאָשה ְוִיְבָמה: 

ְוִאם לֹא ז ֵתֵלד ָיקום ַעל ֵׁשם ָאִחיו ַהֵלת ְולֹא ִיָלֶחה ְׁשמוֹ ִמִטשְָֹרֵאל: 

ַהְזֵקִנים  פֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמתוֹ ְוָעְלָתה ְיִבְמתוֹ ַהַשְעָרה ֶאלַיחְ 

ח ה ַיְבִמי: ְלָאִחיו ֵׁשם ְבִישְָֹרֵאל לֹא ָאבָ ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים 

ט ָתה: ְוָקְראו לוֹ ִזְקֵני ִעירוֹ ְוִדְברו ֵאָליו ְוָעַמד ְוָאַמר לֹא ָחַפְצִתי ְלַקחְ 

וֹ ְוָיְרָקה ְוִנְגָׁשה ְיִבְמתוֹ ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלוֹ ֵמַעל ַרְגל

ת ֵבית ְבָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָךָכה ֵיָעשֶֹה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְבֶנה אֶ 

 םִךי ִיָםצו ֲאָנִׁשייא ְוִנְקָרא ְׁשמוֹ ְבִישְָֹרֵאל ֵבית ֲחלוץ ַהָםַעל: י ָאִחיו: 

ַמֵךהו  דטַ ַיְחָדו ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָקְרָבה ֵאֶׁשת ָהֶאָחד ְלַהִציל ֶאת ִאיָׁשה מִ 

: ךָ חוֹסֵעינֶ ַךָפה לֹא תָ ת ְוַקצָֹתה אֶ יב ְוָׁשְלָחה ָיָדה ְוֶהֱחִזיָקה ִבְמֺבָׁשיו: 

לֹא ִיְהֶיה ְלָך יד לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן ְגדוָֹלה וְקַטָםה: יג 

ְך ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה כָ טו ְבֵביְתָך ֵאיָפה ְוֵאיָפה ְגדוָֹלה וְקַטָםה: 

 ֶׁשר יי'ָדָמה אֲ ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָכְך ְלַמַען ַיֲאִריכו ָיֶמיָך ַעל ָהאֲ 

ֵה ִךי תוֲֹעַבת יי' ֱאלֶֹהיָך ָךל עֹשֵֹה ֵאֶכה ךֹל עֹשֹטז ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך: 

יח ְצָרִים: ָזכוֹר ֵאת ֲאֶׁשר ָעשָֹה ְלָך ֲעָמֵלק ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמלִ יז ָעֶול: 

א ַאָתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֲֹאֶׁשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך ַוְיַזֵםב ְבָך ָךל ַהֶםֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך וְ 

ב הוה ֱאלֶֹהיָך ְלָך ִמָךל אְֹיֶביָך ִמָמִביִניַח יְוָהָיה ְבהָ יט ָיֵרא ֱאלִֹהים: 

 ִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלקָבָאֶרץ ֲאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָתה 

בוֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יי' ְוָהָיה ִךי תָ א ִמַתַחת ַהָשָמִים לֹא ִתְׁשָךח: 

 ְוָלַקְחָת ֵמֵראִׁשית ָךלב ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָתה ְוָיַׁשְבָת ָבה: 

ָת ְך ְושַֹמְ ְפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לָ 

ג מוֹ ָׁשם: ֶנא ְוָהַלְכָת ֶאל ַהָלקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבַחר יי' ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵךן ְׁש ַבחֶ 

 ַמְרָת ֵאָליו ִהַגְדִתי ַהטוֹםוָבאָת ֶאל ַהךֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַבָטִמים ָהֵהם ְוָא

ֶתת ָלנו: נו לָ וה ֱאלֶֹהיָך ִךי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע יי' ַלֲאבֵֹתיַליה

ְוָעִניָת ה ְוָלַקח ַהךֵֹהן ַהֶחֶנא ִמָטֶדָך ְוִהִםיחוֹ ִלְפֵני ִמְזַבח יי' ֱאלֶֹהיָך: ד 

ָטָגר ָׁשם ְוָאַמְרָת ִלְפֵני יהוה ֱאלֶֹהיָך ֲאַרִלי אֵֹבד ָאִבי ַוֵטֶרד ִמְצַרְיָמה וַ 

ַוָטֵרעו אָֹתנו ַהִלְצִרים ו ִבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגוֹי ָגדוֹל ָעצום ָוָרב: 

ַוִםְצַעק ֶאל יי' ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו ז ַוְיַעםונו ַוִטְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָׁשה: 

ח נו: ַוִטְׁשַמע יי' ֶאת קֵֹלנו ַוַטְרא ֶאת ָעְנֵינו ְוֶאת ֲעָמֵלנו ְוֶאת ַלֲחצֵ 

וִבְזרַֹע ְנטוָיה וְבמָֹרא ָגדֹל וְבאֹתוֹת  ַוטוִֹצֵאנו יי' ִמִלְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה

ת ֶאֶרץ ַוְיִבֵאנו ֶאל ַהָלקוֹם ַהֶזה ַוִטֶתן ָלנו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאט וְבמְֹפִתים: 

ֶׁשר ִהֵםה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְפִרי ָהֲאָדָמה אֲ  ׁש ְוַעָתהבָ ָזַבת ָחָלב ודְ 

ֶהיָך: ִלְפֵני יי' ֱאלֶֹהיָך ְוִהְׁשַתֲחִויָת ִלְפֵני יי' ֱאלֹ ָנַתָתה ִכי יי' ְוִהַםְחתוֹ

ָתה ְוַהֵכִוי ְושַָֹמְחָת ְבָכל ַהחוֹב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך יי' ֱאלֶֹהיָך וְלֵביֶתָך ַאיא 

ִךי ְתַכֶכה ַלְעשֵֹר ֶאת ָךל ַמְעשַֹר ְתבוָאְתָך יב ְוַהֵגר ֲאֶׁשר ְבִקְרֶבָך: 

ְוָלַאְלָמָנה  ַהְשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַלֲעשֵֹר ְוָנַתָתה ַלֵכִוי ַלֵגר ַלָטתוֹםַבָשָנה 

ׁש ִמן ְוָאַמְרָת ִלְפֵני יי' ֱאלֶֹהיָך ִבַעְרִתי ַהקֹדֶ יג ְוָאְכלו ִבְׁשָעֶריָך ְושֵָֹבעו: 

ל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ַהַבִית ְוַגם ְנַתִתיו ַלֵכִוי ְוַלֵגר ַלָטתוֹם ְוָלַאְלָמָנה ְךכָ 

לֹא ָאַכְלִתי ְבאִֹני יד ִצִויָתִני לֹא ָעַבְרִתי ִמִלְצוֶֹתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִתי: 

י ְבקוֹל ִמֶלםו ְולֹא ִבַעְרִתי ִמֶלםו ְבָטֵמא ְולֹא ָנַתִתי ִמֶלםו ְלֵמת ָׁשַמְעתִ 

ן ַהְׁשִקיָפה ִמְלעוֹן ָקְדְׁשָך מִ ו טיי' ֱאלָֹהי ָעשִֹיִתי ְךכֹל ֲאֶׁשר ִצִויָתִני: 

ו 1ָתה ָלנָנתַ  ַהָשַמִים וָבֵרְך ֶאת ַעְלָך ֶאת ִישְָֹרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר

  ַלֲאבֵֹתינו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְדָבׁש:ַךֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעָת 
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 ( 454מספר 

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

לתגובות: הגה"ח ר' יואל טייטלבוים שליט"א, 

 מח"ס 'כבודו מלא עולם' ושא"ס )ויליאמסבורג( 

 צלותי ובעותיֹֹ
 תפילהמבוא לעולם שכולו 

 יסודו של תפילה –הקדשת זמן ופנאי 
יסודו הראשון של התפילה הוא לתת זמן ופנאי 

לדבר, וזהו הכלל להצלחה, מי שממהר לגמור דבר 

וזמנו דוחק עליו, אם אין לו זמן או סבלנות לעניין 

שהוא עוסק בו לא יכול להצליח בשום פנים ואופן. 

מן. ולצערינו בתפילות עצמן יש שמרגישים חוסר ז

ממהרים בתחילת הברכות עד שמו"ע כדי להספיק 

להתפלל עם הציבור, ולפעמים אף מדלגין חלקי 

התפילה ע"מ להספיק, ואם כבר באים ומתפללים עם 

הציבור, הש"ץ הוא זה שקובע לנו כמה יארך כל דבר, 

ואם הוא ממהר, אזי כולם ממהרים. הסביבה קובעת 

 את זמן השמו"ע ואיך להתפלל. 

להגיע להבחנה נכונה  אי אפשר
 כשלחוצים

בסוף התפילה ממהרים לצאת לעסקים דחופים 

וחוטפים ומדלגים מה שאיננו נחשב חיוב גמור כק"ש 

או שמו"ע, ויוצא שאין זמן להתפלל. הזמן הקצוב קצר 

והתפילה ארוכה וצריך לדחוס הרבה בזמן מועט, 

וכמו אצל רופאים מומחים, הרופא לא יתחשב בתור 

ר ההמתנה, אלא יקדיש זמן לכל מטופל הארוך בחד

כאילו הוא היחידי, כי א"א להגיע להבחנה נכונה 

כאשר לחוצים בזמן ואין פנאי. הרי להבחנה נכונה 

א"א למהר. כמו ששאלו פעם  ;דרושים ריכוז ועיון

איזה חכם כמה זמן צריך להאריך, וענה יפה: עד 

שגומרים! שאסור להרגיש הרגשה של לחץ ושאין 

  פנאי.

הקדשת זמן לתפילה נוגעת לכבוד שמים, כי אין 

עלבון גדול יותר מלומר למישהו ש"אין לי פנאי 

עבורך." כל אחד מכיר את ההרגשה הזאת, שמחכה 

הרבה בתור ולבסוף אותו פקיד לא מקבלו, זה מעליב 

על שחיכה לשווא. ק''ו כשאנו מדברים עם ה' יתברך 

ה וחוטפים ואין לנו זמן וממהרים לגמור את התפיל

מילים, תן בריאות, פרנסה וכו' ואז בורחים, היכן 

הדרך ארץ ומי אמר שמגיע לנו בכזאת צורה? א"כ 

לפי דברים אלו עיקר התיקון לזה הוא לבוא יותר 

 מוקדם.

וכמו שראינו גבי חסידים הראשונים)במשנה 

ברכות ל:, לב:,( שהיו שוהין שעה אחת ומתפללין, כדי 

 שבשמיים. שיכוונו ליבם לאביהם

  ההכנה לתפילה היא הכרחית
וכן פסק הרמב"ם )הלכות תפילה ונשיאת כפיים 

פ"ד הט"ז(:כיצד היא הכוונה שיפנה את ליבו מכל 

המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני 

השכינה,לפיכך צריך לישב מעט קודם התפילה כדי 

לכוון את ליבו ואח"כ יתפלל בנחת ובתחנונים ולא 

ו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו יעשה תפלת

והולך לו,לפיכך צריך לישב מעט אחר התפילה ואח"כ 

יפטר חסידים הראשונים היו שוהין שעה קודם 

התפילה ושעה אחר התפילה ומאריכין בתפילה 

שעה, ע"כ אם התפילה בשבע ורבע, יגיע זמן לפני כן 

וזה עושה שינוי גדול, שההתחלה היא הקובעת. 

אחרים יש הרגשה של חיפזון לעומת זאת כשמ

 ומהירות, ולא יכולים להתפלל ברצון ליבו 

והאירני בזה ידיד נפשי מח"ס "הילכתא 

מאוריתא" ר' בנימין הכהן שליט"א בדרך רמז לגמ' 

)תענית כד:(לגבי תפלתו של כה"ג ביום הכיפורים 

שהיה מתפלל בין היתר 'ואל יכנס לפניך תפלת 



איו הקב"ה שומע עוברי דרכים' דרוצה לרמוז, ש

תפילתם של אלו המתפללים בחיפזון כאילו הם רצים 

 בדרך ]'תפלת עוברי דרכים'[ ודו"ק. 

עניין ההכנה אינו מלתא דחסידותא או דברי 

מוסר והתעוררות אלא הלכה, שהרי הביאה הרמב''ם 

בלשון כיצד היא הכוונה, והכוונה היא אחד הדברים 

הכנסת המעכבים התפילה, ונמצא המאחר לבית 

בשחרית וחוטף טלית ותפילין ומתפלל בריצה 

וחיפזון, או במנחה ומעריב ממהר לתפוס את הציבור 

וכבר מראש מובטח  נגד ההלכהבשמו''ע, הרי זה 

 שלא יצליח לכוון. נמצאת תפילתו שלא כהוגן.

 

  לתגובות: הרב אריאל מייזליש

 קרסיםֹ ֹ
 מאמר שני –החיבור לאדון הכל 

 
 מאלפי זהב וכסףטוב תורת פיך 

הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים 

טובים מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של 

קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה" 

 )אבות פ"ד מי"ז(

"מבאר שאין אחר המות שלמות ולא תוספת 

וישלים האדם ויוסיף מעלה רק בעולם הזה, ובענין 

 לם הבא ישאר לעולם. אשר ילך האדם עליו לעו

ולזה צריך שישתדל האדם בזה הזמן הקצר ולא 

יאבד זמנו אלא בקנות המעלות לבד מפני שהפסדו 

מרובה אחר שאין לו תמורה ולא תקנה וכאשר ידעו 

החסידים זה לא ראו לכלותו כי אם בחכמה ובתוספת 

המעלות והרויחו זמנם כולו על דרך האמת ולא פזרו 

ות אלא זמן קצר מאד ובדבר ממנו בענייני הגשמי

 הצריך שאי אפשר זולתו..." )רמב"ם שם(

יהודי שנולד לאוירת הקדושה ולחינוך  ,לכאורה

שעמדו  ,הטהור של מסורת אבותינו ואבות אבותינו

 ,על הר סיני וקיבלו תורה ומצוות מאת אדון הכל

ויודעים כי העולם הזה הוא טרקלין להכנס לפרוזדור, 

ותכלית העולם הזה לאסוף תורה ומצוות על מנת 

להכנס לטרקלין העולם הבא, היאך יתכן שאיננו 

מרימים את עצמינו ופורשים מכל תענוגות העולם 

הזה, ורצים רצים אחר תורה חסד תפילה ושאר 

עולם -מצוות אשר יקנה האדם בם את עולמו 

 מת?הא

 היאך טחו מראות עינינו, את האמת כפי שהיא?

 החיבור החזק לעולם הזה
כל אדם עד גיל ההתבגרות אין בו הכרה והבנה 

עמוקה כלל, וכל מה שעושה הוא מתוך חינוך והרגל. 

ובהגיע כל אחד לגיל ההתבגרות, עת שכלו מתחיל 

להתפתח, להבין, להחכים, ולהתבונן, אז יכול להגיע 

 להבנה ולהפנמה כי אכן זהו הדבר הטוב בעולם. 

ל, אך אבוי, הוא צריך לשנות הסתכלות, הרג

וגישה לחיים של כחמש עשרה עשרים ואף יותר 

שנים של הרגל לחיבור עצום לעולם הזה בו כל 

שמירת מצוותיו היתה מתוך הרגל משיכה גשמית 

ותכונות נפש. אמנם הוא התרגל ללמוד ולהתפלל 

ולעשות חסד, הוא התרגל אף לומר כי תורה ותפילה 

הם העיקר וכו' וכו', אך גישתו לחיים החיבור 

נימי שלו היא לפי נטיותיו ומשיכותיו, והלא הפ

משיכתו וכל מהותו היא גשמית, מכיון שעוד לא 

 נולדה בו ההכרה הפנימית לצורך לעבוד את השם.

והנה לפתע הוא מתחיל להכיר כי אין לעולם 

הזה ולא כלום מה להציע לעומת העולם הבא, הלא 

הוא צריך להרגיל את עצמו לגישה זו ולכל מה שזה 

ר, אחרי שהוא השתובב לו במשחקיו כשהיה ילד אומ

ועם חבריו בגיל הבחרות, ועם תאוותיו בגיל 

 ההתבגרות, איך הוא יעשה זאת?

זאת  התשובה היאך יתכן שאיננו הולכים לפי 

השכל הישר ומכלים ימינו ושנותינו בצל עובר, 

והתשובה לזה הוא לימוד התורה ובפרט לימוד הנוסר 

 ל מחדש לגישה הרוחנית,   שתפקידם לאזן ולהרגי

על כן צריך את החיזוק של לימוד ספרי המוסר 

עוד ועוד כדי להשפיע על כך, והדברים מבוארים 

בדברי ה"חובות הלבבות" באר היטב,  וזה לשון 

ה"חובות הלבבות" )שער עבודת האלוקים פ"ב( )ע"פ 

"האדם נברא מגוף ונפש השונים זה ביאור 'לב טוב'(: 

זה על זה ומהותם הפוכה זו מזו.  מזה ומתגברים

והבורא יתברך הטביע בנפש האדם מדות וכוחות 

והם התאוות להנאות הגופניות, שעל ידם הוא 

משתוקק לדברים שהעיסוק בהם ממריץ אותו לעסוק 

ביישוב העולם הזה, כדי שיהיה למין האדם קיום 

 בעולם הזה. 

והבורא יתברך הרכיב בנפש האדם עוד מדות 

והחכמה השלימה שכאשר הוא משתמש  והם השכל

 בהם הוא מואס בחייו בעולם הזה וחפץ להפרד ממנו.

ומכיון שההנאות הגופניות קדמו לשכל האדם 

מנעוריו, והן התחברו אליו בתחילת בריאתו בקשר 

חזק ואמיץ והוא רגיל לרדוף אחריהן מקטנותו, לכן 

גברה מדת התאוה על שאר מדותיו, עד שגברה על 

למענו נוצר האדם וטחה את עיניו  השכל אשר

 מראות.

ומסיבה זו זקוק האדם לתורה אשר בה בורה 

ל לברואיו את דרך עבודתו, כדי להלחם בעזרתה -הא

נגד מדתו המגנה שהיא התאוה להנאות הבהמיות, 

 ולהחיות ולעורר על ידה את מדות שכלו המשובחות." 

 

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

  הארות תתקבלנה באהדה רבה!הערות ו

 רז בפרשה

 דעת הרמב"ם -מצא קן בשמים 
 ִךי ִיָקֵרא ַקן ִצפוֹר ְלָפֶניָך ַבֶדֶרְך )כב, ו(

כדרב יהודה  -בגמרא )חולין קלט:( אמרו: 'בדרך' 

אמר רב מצא קן בים חייב בשילוח, )פירש רש"י, 

ששטף הים את האילן והיה קן בראשו, דים נמי 

'דרך'(, שנאמר )ישעיה מג, טז(: 'כה אמר ה' אקרי 

הנותן בים דרך', אלא מעתה מצא קן בשמים דכתיב 

)משלי ל, יט(: 'דרך הנשר בשמים' הכי נמי דמחייב 

בשילוח הקן )פירש רש"י קן בשמים, עוף נושא קן 

 באויר(?, 'דרך נשר' איקרי, דרך סתמא לא איקרי.

ב( והעיר הרב מנחת חינוך )מצוה תקמה אות 

שהרמב"ם השמיט דין זה שפטור, והיה לו לכתוב 

כיון שדיבר הכתוב בהוה כמו שכתב הרמב"ם. עכ"ד. 

וכונתו שלא נטעה לחייב כיון דהוה אמינא דיבר 

 הכתוב בהוה.

 קן בשמים אי הוי מציאות להגיע אליו
ואפשר היה לומר דכיון דקן בשמים על ידי עוף 

וצרך שנושא גבוה אינו כל כך במציאות, לא ה

לכותבו. ואם תאמר הרי מצוי אילו יהיה העוף הלז 

נושא קן למטה באויר קרוב לארץ, והיה לו לכתוב. 

אכן לשון הגמרא 'קן בשמים' משמע שהוא גבוה 

טובא, דאם לא כן הוה לה לגמרא למינקט 'באויר' 

ולא 'בשמים'. אכן מלשון הגמרא נראה דהוה ליה 

א פטור, ואם לחייב ורק מפני שאינו נקרא דרך סתמ

זה גבוה כיצד יוכל לקיימו. מיהו יש לומר דכגון 

 שמרחף גבוה אבל האדם גם הוא היה על הר גבוה.

ולכאורה היה אפשר לפרש לשון הגמרא דרך 

נשר איקרי דרך סתמא לא איקרי, כלומר דאין זה 

דרך של אדם כי הוא גבוה שרק הנשרים המגביהים 

מות שציין מגיעים לגובה אשר כזה. ]ועיין במקו

 בגליון רעק"א )חולין שם( ד"ה דרך נשר איקרי[.

 הגומל ותפילת הדרך לטס באוירון
הראגצ'ובי נשאל  -והנה הגאון רבי יוסף ראזין 

אם הנוסע באוירון צריך לברך תפילת הדרך. והשיב 

דממה שאמרו בסוגיא )חולין שם( דדרך סתמא לא 

תפילת איקרי למדנו שבאויר לא נקרא דרך להתפלל 

ה'דרך', הובא בשו"ת יביע אומר )ח"ב סימן יד 

ובמילואים(. ושם השיב על זה בין השאר, כי סוף 

סוף במקום סכנה צריך לברך בין תפילת הדרך בין 

 ברכת הגומל. ואכמ"ל.

והשתא לפי מה שכתבתי למעלה יש לומר דהכי 

קאמר דרך נשר איקרי דרך סתמא לא איקרי, היינו 

לשמים ולא בן אדם, וכיון שהנשר יכול לעלות 

שכהיום גם בן אדם מגיע למעלה על ידי האוירון, 

 אם כן חזר דינו כנשר להתחייב.

 כיצד לעלות לשמים
יג(: 'לא בשמים היא -והנה כתוב )דברים ל, יב

לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחנה לנו, ולא מעבר 

לים היא' וגו'. ואמרו בגמרא )עירובין נה.( שאם 

אתה צריך לעלות אחריה. והשתא קשה בשמים היא 

איך יעלה לשמים? מיהו יש לומר על ידי כדור פורח 

שכבר היה לעולמים, כמו שכתבו התוספות בעבודה 

זרה )מא.( שאלכסנדר מוקדון עלה גבוה וראה כל 

 הכדור כאניה. וכן בימינו על ידי אוירון.

אך היה אפשר לומר דהיינו אילו היה מונחת 

ה מאד כגון על עמוד והר וגבעה תורה במקום גבו

גבוהה, וזהו בשמים, והשתא גם כן יש לבאר הגמרא 

)חולין שם( מצא קן בשמים היינו על גבי עמוד גבוה 

וכדומה. אכן מן הראיה דמייתי מדרך הנשר לא 

 משמע כן.

 רז אלעזר הרב, 'ומבורך שלום שבת' בברכת

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"כולל פלא יועץ, מח ציון וראש

 אורה ועוד 



 שתו ושיכרו
 'ארבע פרשות' בספר דברים ֹֹ

 )כא, י(   ִךי ֵתֵצא ַלִלְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ 

אנו בעיצומם של פרשיות המלמדים אותנו על 

מלחמה. פ' עקב לימד אותנו הרבה על ארץ ישראל, 

עליה, חביבותה, פירותיה, ברכותיה, ושמירת המצוות 

 והקשר התמידי עם השי"ת בשבתנו עליה.

פרשת ראה מלמדתנו הרבה על המקום אשר 

יבחר ה', ירושלים ובית המקדש, שם ורק שם נקריב 

קרבנות לה' ונעבדו, שם נעלה ונראה ונשתחוה 

בשלש פעמי רגלינו, שם נשמח ונַשֵמַח לפניו בכל 

 משלח ידינו.

פוסקי פרשת שופטים מלמדנו על מינוי שופטים, 

הלכה ומורי דרך, לעשות ככל אשר יורוך; על מינוי 

מלך, שתהא מוראו עלינו ומורא שמים עליו; על 

 מתנות כהונה ולויה,  והמצוה לשמוע אל הנביא.

ואילו החלק השני של פרשת שופטים, ופרשיות 

ראשונה, אחרונה ]עמלק[, ואמצעית ]בדיוק 

תצא, מלמדים אותנו על -[ של פרשת כי27באמצע!

 סדר מלחמות בעם ישראל. 

 המהות של יהודי  –מלחמה 
רגילים אנו לחשוב שמלחמה זה ענין של 

בדיעבד, שהחיים יותר טוב בלעדיה.  אבל התורה 

מלמדנו שאחד מנדבכי יסוד הבנין של עם ישראל, 

במקביל לחשיבות הציות לרב ומנהיג, קיום המצוות 

בארץ ישראל, והעבודה בבית הבחירה, היא מצוות 

המלחמה. חובה על כל אחד ואחד להיות יוצא צבא, 

]או בא לצבא, כמו הלוים, ראה 'שתו ושכרו' לפרשיות 

במדבר ונשא[ מוכן ונאמן להילחם למען עם ישראל 

 ולמען כבוד שמים במסירות נפש.

יש בזה בוודאי הרבה מאוד לימודים בענין 

. כמו שפירש האור החיים הק' בדרך 28מלחמת היצר

 –תכלית יציאת הנשמה לעולם הזה  –א רמז כי תצ

כל  –למלחמה על אויבך, נגד יצר הרע. בדמיך חיי 

 החיות של יהודי נובע מהדם ששופך במלחמת היצר.   

 מלחמה כפשוטו
אבל גם בפשטות ענין מלחמת מצוה לכבוש את 

ארץ ישראל מיד אויבי ה' למען קיים בה את רצון ה', 

עבודה זרה לעקור שבעת עממין, לעקור עובדי 

מארצנו, להכרית זרעו של עמלק, לא לפחד או 

להתרשל במלחמה, כל אלו הם חיובים גמורים שהם 

ממהות עם ישראל. מחנה צבא המלחמה הוא מקום 

 קדוש! מקום השראת השכינה כמו במקדש.

 

                                                             
 ִךי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעלפסוקים מתחילת הפרשה עד  52יש  27
 'ִךי הפסוקים מפסוק  52, וְיֶביָך ְוִנְׁשַמְרָת ִמךל ָדָבר ָרעוֹא

ְיֶביָך ְלָפֶניָך וְֹבֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהִציְלָך ְוָלֵתת איָך ִמְתַהֵכְך קֶ ֱאל
  ֲחֶריךָ ׁש ְולא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָדָבר ְוָׁשב ֵמַאוְֹוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקד

 עד סוף הפרשה. 
ִךי היא  23פרשיות. פ' מספר  44תצא נחלקת ל-ועוד, כי

 . ְיֶביךָ וֵֹתֵצא ַמֲחֶנה ַעל א
"ע תמיד דיבר בהרחבה ובתביעה הנתיבות שלום זי 28

גדולה על יציאה למלחמת היצר בפרשיות אלה, לפני ראש 
השנה, ובפרט בשבת מירון, לזכרה תאוות נפש, שעל פי רוב 

 היתה בפ' כי תצא.

 מצוות שבמלחמה שנוהגות בכל עת 
יש מצוות שניתנו ביחד עם מצוות המלחמה, 

: 29ובכל מקום: בפרשת שופטיםאבל חיובם בכל עת 

ה ִךי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִבים ְלִהָכֵחם ָעֶליָה ְלָתְפשָ 

ֵכל ֶאת ֵעָצה ִלְנדַֹח ָעָליו ַגְרֶזן ִךי ִמֶלםו תֹא לֹא ַתְׁשִחית

יָך ְואֹתוֹ לֹא ִתְכרֹת ִךי ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה ָלבֹא ִמָפנֶ 

 ְולֹא ְבָמצוֹר ִבְלַבד ֶאָכא ְבָכל  30. כתב הרמב"םַבָלצוֹר

.  וכן ֶקהָמקוֹם ָךל ַהקוֵֹצץ ִאיַלן ַמֲאָכל ֶדֶרְך ַהְׁשָחָתה לוֹ

ךֹל ִךי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביָך ְוִנְׁשַמְרָת מִ בפרשתנו: 

שלא יהרהר אדם ביום כו'  32דרשו חז"ל 31ָדָבר ָרע

פסוקים  פשוט שנוהג בכל עת ובכל מקום.  גם

הבאים: שטמא ֵיצא מחוץ למחנה הצבא, נוהג גם 

במחנה לויה בירושלים; להרחיק ולכסות טינוף, והיה 

מחניך קדוש, נוהג בביהכנ"ס ובכל מקום שאומרים 

 דברים שבקדושה. 

נשאלת השאילה אפוא, למה כתבה התורה מצוות 

והידוע מתרץ: 'הרמב"ן ? אלו דווקא בשעת מלחמה

וצאות למלחמה כי יאכלו כל במנהגי המחנות הי

יגזלו ויחמסו ולא יתבוששו אפילו בניאוף  ,תועבה

יתלבש אכזריות  ,הָישר בבני אדם בטבעו ,וכל נָבלה

ועל כן הזהיר בו הכתוב  ,וֵחמה כצאת מחנה על אויב

 '. ונשמרת מכל דבר רע

שורש   33ובענין בל תשחית כתב בספר החינוך

לאהוב הטוב המצוה ידוע שהיא כדי ללמד נפשינו 

והתועלת ולהדבק בו ומתוך כך תדבק בנו הטובה 

ונרחיק מכל דבר השחתה וזהו דרך החסידים ואנשי 

ושמחים בטוב הבריות,  אוהבים השלוםמעשה 

ומקרבין אותם לתורה ולא יאבדו אפי' גרגיר של 

חרדל בעולם, וָיֵצר עליהם בכל אבדן והשחתה שיראו, 

השחית בכל כחם, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מ

ולא כן הרשעים, אחיהם של מזיקים, שֵמחים 

 בהשחתת עולם והם משחיתים את עצמם כו'.

  34כתב באור החיים בפרשת עיר הנדחת

שכשעושים מעשה אכזרי, אפילו במצוות המלך, נולד 

בנו מדת האכזריות, ואי אפשר לזכות לרחמי שמים 

ַמַען לְ אם לא תהיה בנו מדת הרחמים, ולכן כתוב שם 

 ַרֲחִמים]את המדה של[ ְוָנַתן ְלָך ֵמֲחרוֹן ַאפוֹ  'ָיׁשוב הֹ

 .ְוִהְרֶבָך ַךֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ַלֲאבֶֹתיךָ  ְוִרַחְמךָ ]כדי ש[

 אדם על ידי עץ השדה
כמה חשוב אפוא במלחמת מצוה לקנות מדות 

טובות היפך מעשי השחתה ואכזריות, כדי לזכות 

ולנצח. ואולי נרמז ענין זה לרחמי שמים, להינצל 

: ָלצוֹרִךי ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה ָלבֹא ִמָפֶניָך בַ  בפסוק עצמו

. אדםכשחייל לוחם נמנע מלהשחית עץ השדה, הוא 

העץ נותן לאדם אוכל, צל, חמצן, גם השראה בחיק 

הטבע, להתרומם עם העץ מנפלאות הבורא. מעל הכל 

עץ, העץ מציל  העץ עושה אותו לאדם. כשהוא חס על

אותו מלהפוך לחיה טורפת. העץ שנשאר בחיים 
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. בני אדם רבים סובלים כעת, וגם אדםמסמל את ה

נהרגים, בבואם מפניך במצור. אבל אין אתה אכזר 

חלילה. אתה עוסק ברצון הבורא, הרחמן.   ועוד, אם 

במצור רוחני,  אתההמצור הופך אותך לאכזר הרי 

במצור. אי השחתת אתה בעצמך נכנס ובא מפניך 

 העץ מציל אותך, האדם, מהמצור.

 א גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 חינוך

 תורת החינוך
 שו"ת חינוכי

 שיתוף פעולה? 
  :משה ג. ביתר עילית שואל

בעקבות הנושא ש'נגעת' בגיליון הקודם על ענין 

אני  תורה,למוד בין הבית לת ף פעולהשל קשר ושיתו

מצטער שהנני בוטה. אך לא פעם גם אני וגם שומע 

'ס לעיתים קשה לקבל ביקורת. יזאת מאחרים כי לרב

מה ואיך? הרי זה נראה כי הם לא  האמנם?

 ?מעונינים בקשר אמיתי

 

  כללים:הרב קמינר משיב בקצרה את עשרת ה

 ל כךכמה טוב שהינך שואל נקודה זאת באופן כ

לנו במה כזאת נכבדת ברור. וכמה טוב שיש 

   ח.יחס לנושא. יישר כילהת

 : ובכן

וזהו  ,כנראה שגם לי ולך קשה לקבל ביקורת. א

 . דבר טבעי

למחנך שמשקיע ימים  ל וחומרוק ,קשה לאדם. ב

לשמוע הורה דווקא ובעיקר כשיש ביקורת.  ,ולילות

אחוז מהקשר הוא  74-84צריך לתת איזון ]אם 

אז ודאי שהביקורת  ,לב להשקעה-הערכה ושימת

תתקבל באופן יותר טוב. משום שאז זה נראה 

שהביקורת כנה ולא תיסכול וכדו'[ אך אם למשל 

 ת הלימודיםשלושה מתחילת שנ-עברו חודשיים

הטלפון הראשון, אזי  אוומסר הביקורת הוא המפגש 

 . מובן שהדברים לא יתקבלו בצורה שהינך מצפה

היות גם כשיש לנו ביקורת, צריכים ל .ג

אמיתיים ולבחון את עצמינו מאיזה מקום זה מגיע. 

 דאגה, שיתוף פעולה, ממקום של אכפתיות,

אי  הוראה, שותפות. או ממקום של דעה, התעניינות,

 '. שביעות רצון וכדו

מעורבות  תהכלל שנקבע לעצמינו הוא: נדרש .ד

חשיבה של  מעורבות זו התעניינות, ולא התערבות!!!

 אך התערבות זהו התנגדות, ,אכפתיות ושותפות

 '. וכו ,הבעת דעה

ככל שהם יהיו הורים , שהורים ,לא נשכח. ה

אצל  רך כלליש להם 'נגיעה', בד ,דואגים ואכפתיים

ולעומת זאת המחנך  ,הורים פועל יותר הצד הרגשי

דורש גם זה ]ומפעיל צד יותר שכלי רך כלל בד

 .[עבודה עצמית

 בהרבה ביחסניסיון דל  בדרך כללהורה יש ל .ו 

שנים.  יםשכבר פועל ,למחנך ולמערכת החינוכית



היקף ומספר ענק של תלמידים בגיל זה, עם  יםורוא

 . ניסיונות וקשיים כאילו ואחרים

חשוב לדעת ]אולי יש מי שזה חדש עבורו[: גם  ז.

גם  !הם בני אדם ,המחנכיםכלומר: עובדי ההוראה, 

נכון. גם להם יש  דעת לא-להם יכול להיות שיקול

חוסר מידע או  קייםולעיתים  ,קשיים מבית ומחוץ

ל -כ-שבעדכון ובשיחה נכונה הלכך לב -שימתחוסר 

 . ישתנה

כשם שפרצופיהם שונות כך דעותיהם... יש . ח

גם בין מלמד ו ,שינויי אופי ותכונות בין אדם לאדם

שנה שעברה הוא הסתדר עם המחנך בלמלמד. 

ל להיות ממאה סיבות ויותר: ועכשיו קשה לו. ויכו

סגנון דיבור, משקע מהעבר, סיטגמה, טון דיבור, דרך 

לימוד, ועוד ועוד. בנוסף, לכל מחנך יש את הדרך 

 . שלו את ההדגשים שלו, את הצדדים החזקים שלו

או  את המוסד מבקראו  טרם הינך שואל. ט

המחנך, תחשוב לרגע: כמה השקעת מזמנך בחודש 

וכמה שעות ואנרגיה  ,בנךעבור חינוך האחרון 

]מה  ?בנך עבור למוד תורההושקע במחיצת הת

שאתה יודע ומה שלא. מה שאפשר וצריך לספר לך 

  ...[ומה שלא

יש ענין וגדש עמום  ,ואחרי כל הנ"ל. י

זהו  אומרים?! 'מה'אומרים ולא  'איך'ומשמעותי: 

 לכך נדרשת יריעה נפרדת.אך  ,ענין של 'תקשורת'

, טרם הינכם המלמדים שלכם כלליםעשרת העל 

 .ביריעה נוספת ,בקשר עם ההורים

 
חינוכי  לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ

 קבוצות והרצאות  והכשרה, הנחיית

 חינוך בפרשה
מעקב אחר הישגי  –שימה בפיהם 

 התלמידים
 , יט(ְוַלְלָדה ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִשיָמה ְבִפיֶהם )לא

השתתפתי בקורס "ניהול מערכות חינוך" שארך 

מספר שנים. החכמתי בו תוך 'דיבוק חברים' עם 

עמיתי הנפלאים, והתפתחתי בעבודת הקודש. סוגיות 

בחינוך וניהול לובנו והתבהרו. הפנמתי תובנה חזקה 

מתוך שאלה שהציג ַהַלְנֶחה המוכשר והמלומד, 

ר "מיהו, לדעתכם, בעל התפקיד המשמעותי ביות

?" שאלה מאתגרת. חברה זו קוקה קולהבחברת 

חולשת על פני כל הארץ, מועסקים בה אלפים, 

מפועלים זוטרים ועד מנהלים בכירים. מהו אכן 

" הסביר לנו הסטטיסטיקאיהתפקיד החשוב ביותר? "

המנחה. "הסטטיסטיקאי עוקב אחר היקפי המכירה, 

בכל עונה, בכל מגזר ובכל אזורי הארץ. הוא מבחין 

בהתפלגות המכירות בין מגוון המוצרים שיש 

לחברה. על פי מחקריו לומדת החברה את הרגלי 

הצריכה ומצב השוק. כך יודעים מתי וכמה לייצר, 

היכן לשווק, איפה להמריץ ולפרסם, כיצד להגביר 

אמצעי שיווק, מבצעים, והשקת המוצרים השונים. 

 ללא עבודת הסטטיסטיקאי יגלו עודפי ייצור והחזרת

אחר מצב  חייבים לעקובסחורות הגוררים הפסדים. 

 השוק ופילוח המכירות בכדי להצליח!"

את בני כיתתו.  ללמדלמדנו שלא די לו למחנך 

עליו להקשיב ולבדוק את ידיעותיהם. חובה לעקוב 

אחרי הישגיהם. חשוב לחוש את מצב רוחם, 

את מצב רוח הוריהם, שבשליחותם  -ובאמצעותם 

מעקב והפעלת מנגנון קבוע של  אנו עמלים. בלי

בקרה עלול המחנך למצוא את עצמו נשחק ומתעייף. 

 ללא משוב אין סיפוק. ללא הנעה אין הנאה. 

 זהירות שלא לעשות מלאכת ה' רמיה
 לזכור את שנאת עמלקבשלהי פרשתנו נצטוינו 

ולטפח שנאה למקור הרוע והרשע. הגמרא מספרת כי 

תו, יואב בן צרויה דוד המלך פנה לשר צבאו, בן אחו

ששב ממלחמה באדום שהיו עמלקים, בתמיהה, מדוע 

הרג רק את הזכרים, ולא קיים 'מחיית עמלק'? וכך 

יוָֹאב...ַעד  למדנו )ב"ב כא( ִךי ֵׁשֶׁשת ֳחָדִׁשים ָיַׁשב ָׁשם

ֶבֱאדוֹם )מ"א יא טז( שאלו דוד, מדוע  ָךל ָזָכרִהְכִרית 

בפרשתנו( ִתְמֶחה ֶאת עשית כך? אמר יואב, כי כתוב )

! השיב ָזָכרולא  ֵזֶכרֲעָמֵלק. אמר לו, הרי קוראים  ָזָכר

ֲעָמֵלק.  ָזָכריואב, אותי לימדו ב'חיידר' ִתְמֶחה ֶאת 

יואב חש שהפסידו הזדמנות מיוחדת. הלך ושאל את 

המלמד שלימדו בילדותו, איך ִהְקֵראָת לנו ב'חיידר'? 

לקח ֲעָמֵלק.  ֵזֶכר אמר המלמד, לימדתי ִתְמֶחה ֶאת

! שאל המלמד, למה תהרגני? אמר יואב חרב להרגו

 יואב, עליך נאמר )ירמיהו מח י( ָארור עֶֹשה ְמֶלאֶכת

אמנם קראת טוב, אך לא ָבַחְנָת אותנו, לא ה' ְרִמָטה! 

אמר המלמד, ַתִםיֵחִני  הבחנת בטעות שהשתרשה בי!

אני הורגך  בחיים ואשאר מקולל בעיני ה'. ענה יואב,

שלא אהיה אנכי מקולל, שנאמר ]בהמשך הפסוק[ 

ְוָארור מֵֹנַע ַחְרבוֹ ִמָדם. יש אומרים שהרגו, ויש 

 אומרים שלא הרגו.

אין  –אין הישגים, ללא בקרה  –ללא מעקב 

"ַהְלַלֵלד אכן ְמַלֵלד. הצלחות! שאלת יסוד מתחייבת 

ת המטרה בכיתה אינה 'הורא אך הילד האם לומד?"

המלמד' כמו 'למידת הילד'! ומהי למידה? שהילד 

יאמר! מלמדים ומלמדים, אך אין מקדישים די 

את הבעת התלמידים. צריך  לשמועתשומת לב 

המלמד להאזין להגייתם ולעמוד על הבנתם. הגמרא 

קובעת )סנהדרין צא( "כל המונע הלכה מפי תלמיד 

א, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו." מדייק רבינו המהרש"

לא נאמר כאן שאינו מלמדו כלל, אלא שהוא מונע 

תלמיד, אינו מוודא ומדייק שהלימוד  מפיהלכה 

 ! שגור בפיו יהיה

 אוהבים –דבר מובן 
כשתלמיד משקיע ואינו מבין, לומד בשמיעת 

אוזן אך אינו יוכל לחזור בפה על לימודו, אינו חש 

סיפוק ושמחת הלימוד. לימודו נעשה עליו כטורח 

עשוי ליפול למדרון הייאוש. דבר מובן אוהבים. והוא 

 דבר אהוב משמרים.

כמו אי אפשר ַלַטְצָרן להיות סטטיסטיקאי של 

עצמו, כך לא ישמש המלמד לעצמו 'מבקר האיכות'. 

אנו נעזרים בבוחנים ומפקחים, ואף בהורי 

התלמידים. כל אלה לא נועדו להפריע ולהכשיל. הם 

. ושלא יישמע חלילה מסייעים לנו בבחינת התוצאות

שיש כאן רדיפת תוצאות והישגיות, אדרבה, יש 

 לדבוק ב"טוב מעט" בתנאי שיהיה "בכוונה".

 העמידואנשי כנסת הגדולה ציוו במורשתם "

תלמידים הרבה". להעמידם, להביאם לכדי עוצמה 

תורנית, לעצמאות לימודית ול'עמידה' רבת שנים. 

   הצלחתם תשפיע עלינו ברכה.

 בעבודת הקודש! בהצלחה

 , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר ,מרצה ,מנהל ,מחנך
 

לתגובות: הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ, מנהל 

  ת"ת ב'גני תקוה', ומרצה חינוכי

 חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה להפטרת כי תצא 

 החידה: מֹוָצֵאי הפזמון הקדוש 
 מוָצא ֵשם השיר בקֶֹדש ָקָדִשים

 ֲאיֶֶֻלת ֲאָהִביםעליו פרי עטו 

 באומרה אל תדינני כיושבי כרכים

 וכמשל רבותינו לקראת האלוקים

 

ֶשר ִשֻנֻוי ואתחנן בדיבור רביעי  ֻפֶ

 ומעשרה ראשונים באחד לתשיעי

ה יום בא ובסיום תפילותינו ִהֻנֵ  ֻבְּ

 ומתוך מעלות אתה מאמירנו

 

 בהתעטף רבי חנינא נשמעה הקריאה

 ָאמֻור לבית יעקב בספר ישעיה

ָמה עֹוֵקב המוכיח שתורה לעולם ָקדְּ  ֻבְּ

 וזקן הוא זה שקנה חכמה

 

ָנה ם ִמֻשֵ  כדברי לוט לחתניו פרעה ַהֻקָ

ֹתם ָשָנה  דברי השם אלינו בחורב ֻבְּ

ַמה ידידֹות ָין ֻבְּ מֻוָשת ַמעְּ  ֻבְּ

 מי ומי ומי בירמיהו מענה לשאלות

 

 מהפטרה רביעית של נחמה

ית קלילה ראשונה  נפתח ֻבֵ

ֵשכו  י הבגדיםֶהמְּ  מקודמו ַעֻמִ

 בקשת גאולת הנפש מתהילים
 

 

 אנכי אנכי וקומי אורי

 משולבות בהתעוררי

ָרה  גם שירת דבורה ֺשזְֻּ

ָרה  הנה ָזַרח לנגלה ֺהֻמְּ
 

 



 הקצב ועוברים בנחמת כי תצא גובר

 לסיומי מזמורים שכנים ָשִוים

 בחזרה לישעיהו לפני משא מואב

 לירמיהו בָשב שבֻות אהלי יעקב

 

 נותרים לפני שני פסוקיםשם 

 וחמישי בנחמת עקב פוקדים

ם ֵ ש   ומיד לשוש אשיש ֻבַ

 שנקרא לפני בוא יום השם

 

 שני צדדים ברני עקרה

 בהבאים ישרש בסוף ההפטרה

 ועדיין בספר ישעיהו

 אצל ואמר ביום ההוא

 

ֶפר משלי לאשת חיל שבח  ִמֻסֵ

 בפי ֲחָכָמה מעיר ואם לישראל שבח

 תאומיםבעקב וראה מפסוקים 

 וכרבי ינאי שתי פעמים

 
פתרון חידת שופטים 'משולש הפרנסה': 

 דגן תירוש ויצהר
 

 לא לראשונה המשולש בשופטים
'דגן תירוש לא לראשונה מופיע משולש הפרנסה 

 בפרשת שופטים. ויצהר'

 לראשון חמישה מינים
לדגן, שהוא ראשון המשולש, יש חמישה מינים, 

כוסמין שיפון  חמשת מיני הדגן: חיטה, שעורה,
 ושיבולת שועל.

 במצוה בשבוע שעבר פעמיים
מופיע  'דגן תירוש ויצהר'משולש הפרנסה 

פעמיים בפרשת ראה אצל מצות מעשר שני, 
 כדלהלן, 

 גם בברכה לפני שבועיים
וגם בפרשת עקב הוא מופיע פעמיים בברכות ה' 

 שהובטחו לשומרי מצוותיו, כדלהלן.

 

ָיה ָקטֹן  כמו באורכו ִנהְּ

ַרת הראשוןכ  ך ֻכָ
אותה מילה המשמשת להוראת 'באורכו נהיה 

ֵרַע )ישעיה כח,  ָקַצר –קטון'  ָ ת  ע ֵמִהש ְׂ צ ָ ַ ]ָקַצר ַהמ 
 ָקַצר –משמשת גם להוראת 'כרת הראשון'  -כ([ 
 דגן.

 כריתת השני כמו פחות
המילה המשמשת לכריתת השני ]תירוש[ היא 

ִציר  .'פחות' –, אשר משמעותה בארמית ב ָ

 השלישי שודד קרקעות
 ָמִסיקוהמשמשת לכריתת השלישי ]יצהר[ 

ֶדה  ֹוזֵל ש ָ משמעותה גם 'שודד קרקעות' כדתנן, ַהג 
ָטלו הָ   )ב"ק י, ה(. ְמִסיִקיןֵמֲחֵברוֹ ו נְׂ

 

 

 בהופעה ראשונה הם אגודים
'דגן תירוש בהופעה הראשונה בתורה של 

ךָ ויצהר' ָך ו ֵבַרכְׂ , בתחילת פרשת עקב, ַוֲאֵהבְׂ
ָמֶתָך  ִרי ַאדְׂ ָך ו פְׂ נְׂ ִרי ִבטְׂ ְׂ ָך ו ֵבַרךְׂ פ  ב ֶ ִהרְׂ ָגְנָך וְׂ ד ְ

ָך ְוִיְצָהֶרךָ  רֹת ֹצאֶנךָ  ְוִתירש ְ ת ְׂ ַעש ְׂ ַגר ֲאָלֶפיָך וְׂ ש ְׂ
 )דברים ז, יג(, הם אגודים בברכה עם...

 עם משפחות ברוכות ילדים
ךָ  נְׂ ִרי ִבטְׂ ְׂ  ו ֵבַרךְׂ פ 

שוָֻלחים של אלפים  ומְּ
ַגר ֲאָלֶפיָך, כפ י שפירש רש"י ולדי בקרך שהנקבה ש ְׂ
 משגרת ממעיה,

ִחִיים  וקבוצות אבירים ִרוְּ
רֹת ֹצאֶנָך, כשלושת פירושי רש"י, מנחם  ת ְׂ ַעש ְׂ וְׂ

בשן מבחר הצאן כמו עשתרות  אביריפירש 
ענך,  ועדריקרנים לשון חוזק. ואונקלוס תרגם 

ורבותינו אמרו למה נקרא שמם עשתרות 
 את בעליהן ]רווחיים[. שמעשרות

 

פוֻט ולוד ארצנו  לא ֻכְּ
יד(, -בהמשך פרשת עקב למדנו )דברים יא, י

שארץ ישראל אינה כארץ מצרים, הנקראת פוט 
ר 35ולוד בלשון הפייטנים י ָהָאֶרץ ֲאש ֶ , ככתוב כ ִ

ַריִם ִהוא  ֶאֶרץ ִמצְׂ ה  לֹא כְׂ ָ ת  ה לְִׂרש ְׂ ָ מ  ה ָבא ש ָ ָ ַאת 
ם אֲ  ָ ָצאֶתם ִמש   ר יְׂ ִקיָת ֲאש ֶ ִהש ְׂ ֲעךָ וְׂ זְַׂרע ֶאת זַרְׂ ִ ר ת  ש ֶ

ה  ָ מ  ִרים ש ָ ם ֹעבְׂ ֶ ר ַאת  ָהָאֶרץ ֲאש ֶ ַגן ַהי ָָרק, וְׂ ךָ כ ְׂ לְׂ ַרגְׂ בְׂ
ה  ֶ ת  ש ְׂ ַמִים ת ִ ָ ַטר ַהש   ָקֹעת ִלמְׂ ה  ֶאֶרץ ָהִרים ו בְׂ ָ ת  ִרש ְׂ לְׂ
ִמיד ֵעיֵני ה'  ָ ֵֹרש  אָֹתה  ת  ר ה' ֱאלֶֹקיךָ ד  ִים, ֶאֶרץ ֲאש ֶ ָ מ 

ָנה, ֱאלֶֹקיךָ ב ָ  ַעד ַאֲחִרית ש ָ ָנה וְׂ ָ ית ַהש    ה  ֵמֵרש ִ

 הברכה תלויה במעשינו
הואיל וכדי לחיות בארץ ישראל זקוקים כאמור 
כל העת לברכת ה', מזהיר אותנו משה רבינו: 

ָהָיה,  וְׂ

 בתורה לשמה וכוונה בתפילותינו
ַצו ֶה  ר ָאֹנִכי מְׂ ֹוַתי ֲאש ֶ עו  ֶאל ִמצְׂ מְׂ ש ְׂ ֹמַע ת ִ ִאם ש ָ

ֶכם  ַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם ֶאתְׂ שתלמדו  -ַהי ֹום לְׂ
ֶכם  ש ְׂ ָכל ַנפְׂ ֶכם ו בְׂ ַבבְׂ ָכל לְׂ דֹו ב ְׂ ָעבְׂ מאהבת השם, ו לְׂ

עבודה שהיא בלב וזו היא תפלה שהתפלה  -
 קרויה עבודה, אזי...

 נצבור משולש לתוככי בתינו
 ָ ת  ָאַספְׂ ֹו יֹוֶרה ו ַמלְׂקֹוש  וְׂ ִעת  ֶכם ב ְׂ צְׂ ַטר ַארְׂ י מְׂ ָנַתת ִ וְׂ

ָך ְוִיְצָהֶרךָ דְ   .ָגֶנָך ְוִתירש ְ

 

 בראשונה שנייה רביעית וחמישית

 ממון גבוה העשירית
בשנים אלה שהמעשר ]העשירית[ השני הוא 

 'מעשר שני' שהוא ממון גבוה,

 לכל חלקי המשולש אזהרה
ָעֶריךָ  ש ְׂ הוזהרנו בפרשת ראה לֹא תו ַכל ֶלֱאֹכל ב ִ

ר  ש ַ ָך ַמעְׂ ָגְנָך ְוִתירש ְ )דברים יב, יז(,  ְוִיְצָהֶרךָ ד ְ
ובספר המצוות לרמב"ם הם מנויין כשלושה 

קמ"ג( כי האוכל את -לאווים )ל"ת קמ"א
 ,36שלושתם ביחד מחוץ לירושלים לוקה שלוש

ה למען תלמד ליראה ֵ ֲעש   וגם ֻבַ
ר  -וכן במצות העשה של מעשר שני  ֵ ַעש   ְׂ ר ת  ֵ ַעש  
ֶעָך ַהי ֵֹצא הַ  בו ַאת ַזרְׂ ל ת ְׂ ָנה, ֵאת כ ָ ָנה ש ָ ֶדה ש ָ ָ ש  

ן  כ ֵ ַ ַחר לְׂש  ר ִיבְׂ קֹום ֲאש ֶ ָ מ  ֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ב ַ ָ ִלפְׂ ת  ָאַכלְׂ וְׂ
ר  ש ַ ם ַמעְׂ מֹו ש ָ ָך ְוִיְצָהֶרךָ ש ְׂ ירש ְ ָגְנָך ת ִ ]דילוג[  ד ְ

ְלַמד ְלִיְרָאה ִ ל ַהי ִָמים. ְלַמַען ת   ֶאת ה' ֱאלֶֹקיךָ כ ָ
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ג ַפַעם ֺנָגָעה, ִגיַׁשת ְצקון ַמְכֵפל ְךָפְגָעה, ִדכֵ  פוטְבַאַחת ָוֶעֶשר 
ִעָלְך,  ְבלודְוזֹאת ָרְגָעה. ובסדר הושע נא: ְךהוַׁשְעָת ֵאִלים 

 .ְבֵצאְתָך ְלֵיַׁשע ַעָלְך, ֵךן הוַׁשע ָנא
ועיין בספר המצוות בשורש התשיעי. ומכאן הערה על  36

מה שנכתב במדור 'בין גברא לגברא' לפרשת שופטים, 
 שאין משמעות הלכתית לכללי הרמב"ם בשרשיו.

 השבוע בנתינה ראשונה
רומה גדולה, שהיא בפרשת שופטים, במצות ת

 הנתינה הראשונה בסדר תרומות ומעשרות,

 די בגרעין למלוא הערימה
ובה מדאורייתא חיטה אחת פוטרת את הכרי, 

ית  ָך ְוִיְצָהֶרךָ כתוב ֵראש ִ ירש ְ ָגְנָך ת ִ ית ג ֵז  ד ְ ֵראש ִ וְׂ
ן לוֹ )יח, ד( ֶ ת  ךָ ת ִ  ֹצאנְׂ

 והנה בפרשת בן אחרון
 – יצהרוהנה אצל תרומה גדולה בפרשת קרח ]בן 

 אחרון המשולש[

 התהפך הסדר ראשון האחרון
ֹל ֵחֶלב   ִיְצָהרמופיע המשולש בסדר הפוך בפסוק כ 

ָכל ֵחֶלב  ירֹוש  וְׂ נו  ַלה' לְׂךָ  ְוָדָגן ת ִ ְׂ ר ִית  יָתם ֲאש ֶ ֵראש ִ
ים )במדבר יח, יב( ַתת ִ  נְׂ

 

 ובעוד שבועיים נקרא

 אאשר תיקן לנו עזר
בעוד שבועיים נקרא התוכחות שבפרשת כי תבא, 
כפי ששנו רבותינו בברייתא, תניא רבי שמעון בן 

שיהו  עזרא תיקן להן לישראלאלעזר אומר 
קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת 

)מגילה לא:(  קודם ראש השנהושבמשנה תורה 
 ושם כתוב...

 על אכילה רומית ללא שארית
ב"ן )ויקרא כו, טז( בפסוקים אשר לדברי הרמ

עוסקים ברומי בעת בואם להחריב את בית 
ךָ ַעד  ְוָאַכלהמקדש השני,  ָמתְׂ ִרי ַאדְׂ ךָ ו פְׂ ת ְׂ ֶהמְׂ ִרי בְׂ ְׂ פ 
ר  ָדךְׂ ֲאש ֶ מְׂ ָ ִאירִהש   ירֹוש  ְוִיְצָהרלְׂךָ  לֹא יַש ְ ָגן ת ִ  ד ָ
 )דברים כח, נא(

ָרם במהרה מארץ יכרית  ִזכְּ
 במהרה בימינו אמן.

 

 ות: הרב משה ברחבויםלתגובות ופתרונ

 סיפורים

 מאורי אור
 ר' מרדכי מאושמינא

"דער ליטווישער בעל 

 מופת"

הגאון הצדיק רבי מרדכי 

ווייצעל )רוזנבלט( אב"ד 

אושמינא ]רבי מרדכל'ה 

 אושמינער[

 

 אנטיפוליה –ערש מולדתו 
ערסו של רבינו ניצבה 

באנטיפוליה, עיר ואם בישראל 

שכל בניה לימודי ה' בלא פרץ 

ויוצאת ברחובותיה, עיר זו שוכנת 

במחוז קוברין בפלך גרודנה. 

בקיעתו לחלל העולם היתה בג' 



אייר תקצ"ז, בבית הוריו רבי 

 אברהם מנחם מנדל ושרה ווייצעל.

הייחוס העצמי של רבינו היה 

ביותר, וברם  אמנם יחוס מפואר

אילן היוחסין שלו היה אילן שנראה 

ככל האילנות, אביו היה אדם אמיד 

אשר עסק לפרנסתו בסחר בחיטים, 

על כך נעשתה חניכתו 'וויצעל' 

שפירושו בשפת האידיש 'גרעין 

חיטה', מלבד רוב עושרו וקנייניו לא 

נתייחד ונתעלה על פני חבריו, ואף 

אמו היתה אשה פשוטה היתה, 

 ימני גדלות בולטים.ללא ס

בעודו באיבו ניכר היה כי נשמה 

גבוהה מתנוצצת בפעוט ברוך 

הכישרונות ואציל הנפש, כבר בגיל 

הרך וימי הפעוטות היה שוקד על 

תלמודו בהתמדה רבה, כשהוא 

אינו מתעלם מקיומה של הסביבה, 

והוא מקדיש את כוחו ואונו בכדי 

לשמח אלוקים ואנשים, ככל אשר 

 ידו מגעת.

היותו בן שמונה שנים לחייו, ב

אירע מעשה אשר העלה את קרנו 

בעיני בני אנטיפוליה, היה זה כאשר 

העיר את תשומת לב אימו על 

שכמה מהגלוסקאות הנאות 

שבתנור העשויות מעשה חושב 

אסורות באכילה, בתחילה הביטה 

בו האם בחוסר אימון, ואולם לאחר 

חקירות ודרישות התברר כי הצדק 

 ויהי למופת.עם הנער, 

שנה לאחר המעשה גמר רב 

העיר רבי יצחק הירש בדעתו לקחת 

את הילד תחת חסותו ולהופכו לבן 

טיפוחיו, כך התגדל רבינו על ברכיו 

בערך כשש שנים עד לשנתו 

הארבעה עשר, הרב היה משגיח 

בשבע עיניים על התלמיד המחונן 

לבל ידחוק את השעה, וילמד את 

 תורת הקבלה בטרם ימלא את

 כריסו בש"ס ופוסקים.

בשלב זה כבר התפשט שמו הטוב 

בחוצות אנטיפוליה והגלילות ככלי 

מלא וגדוש בתורה ובחכמה, 

ומשכך רבו עליו הקופצים שחמדו 

את המרגלית הנוצצת לבנותיהם. 

סוף דבר, זכה בו רבי שמעון 

וועלוול, נגיד בעמיו, אשר הבטיח 

בהן צדקו כי החתן יהיה סמוך על 

וא יכלכלו וימלא שולחנו וה

מחסורו, ובכך יעניק לו את 

האפשרות לצמוח לאילנא רברבא 

בכרם בית ישראל, שהכל יתברכו 

 בבנם לאמר ישימם אלקים כזה.

הנדוניה שקיבל החתן היתה ארון 

רובל, ספפרים  055ספרים בשווי 

שחלקם לא שזפתם כמעט עין אדם, 

נדוניה זו היתה יקרת המציאות 

ף בימינו, ידע באותם ימים ואפשר א

החותן את נפש חתנו חובב 

הספרים אשר שש על ספר חדש 

כמוצא שלל רב, ועט עליו ברעבון 

לבולעו מכריכה לכריכה בנשימה 

אחת, ולהכניסו למאגר הידיעות 

הבלתי נדלה שבמוחו הכביר 

וזיכרונו הנדיר כבור סיד שאינו 

 מאבד טיפה.

בתום שבעת ימי המשתה איוה 

לביתו החתן את בית המדרש 

השני, שם שקד על דלתי התורה 

יומם ולילה בריכוז כל החושים 

ובלא שום היסח הדעת, ולו בשיעור 

 של רפרוף עין בלבד.

אף שכל זמנו הוקדש לתלמודו 

ועיוניו, מכל מקום כשנקלע לידיו 

דבר צדקה היה סוגר את הגמרא 

ונהפך בחדווה לאחד מהעושים 

ומעשים למענה, ליבו הגדול ומידת 

ישראל בה התברך מלא  אהבת

חופניים לא נתנו לו לעמוד מנגד 

אימתי שיש בקרבת מקום יהודי 

 במצוקה.

לאחר מספר שנים של שקידה 

רצופה, גונבה השמועה לאוזניו על 

כי נפתחה בפינסק ישיבה לבחורים 

מופלגים, מיד כבוא השמועה נסע 

רבינו למשך פרק זמן בלתי ידוע 

ל פינסקה, ליצוק מים על ידיהם ש

שני ראשי הישיבה המקובלים, רבי 

מרדכי זקהיים רבה של פינסק ורבי 

 אביגדור תוספאה רבה של קרלין.

כאן באה לה על סיפוקה 

השאיפה היוקדת אשר קיננה 

בקרבו זה עידן ועידנים ללמוד את 

תורת הסוד באופן שיטתי ומסודר, 

ואם בימי ילדותו היה צוריך למונעו 

שכעת מכך פן יקצץ בנטיעות, הרי 

הריהו כבר בחור בשל בדעתו כגבר 

בגיל הבינה אשר כבר עלה בידו 

לרכוש לעצמו ידיעות נרחבות בכל 

רחבי תורת הנגלה, כי לו נאה כי לו 

יאה להיכנס לחדרי בית המלך 

 הפנימיים ולבוא בסוד ה'.

בשנת תרכ"ד נתמנה לרבה של 

אנטיפוליה הגאון רבי פינחס רפאל 

ל אשר נודע בשערים כאדם גדו

משכמו ומעלה, הלה חיבב את 

רבינו עד לאחת וכששב רבינו לעיר 

מולדתו נרקמו בין השנים קשרי 

ידידות תורניים, כך היו מטיילים 

יחדיו שעות ארוכות במשעולי 

פרדס התלמוד ומשתעשעים זה עם 

 זה בפלפולי דאורייתא.

רבנות ביטן קורליץ אושמינא 
 וסלונים

תכפה  33בשנת תר"ל בהיותו בן 

רבינו תחינתם של בני ביטן  על

שיואיל נא בטובו לפאר את כותל 

המזרח בעירם ולישב בה על כס 



הרבנות, לאחר ששקל רבינו במאזני 

דעתו את העניין נתן לבסוף את 

הסכמתו, והעיר ביטן צהלה 

 ושמחה.

עיר זו היתה דלת תושבים, 

ובהתאם לכך היתה המשכורת 

רובל  50זעומה ביותר, ועמדה על 

דבר שהספיק לרבינו בקושי  בחודש,

ללחם לפי הטף, ואולם רבינו, 

האמון עלי מידת ההסתפקות 

במועט, לא התאונן על מצבו, ואף 

היה מפזר את ערפילי העגמומיות 

שאפפו לעתים את בני ביתו במילי 

 דבדיחותא וכיוצא בזה.

שש עשרה שנים מאושרות חלפו 

על רבינו ביעף בעיירה מעוטת 

נת תרמ"ו נטש תושבים זו, עד שבש

את ביטן לטובת קורליץ, בתחנה זו 

של חייו נפטרה על פניו אשת 

נעוריו שהותירה אחריה יתומים 

שבורי לב, האסון לא המעיט בכי 

הוא זה את שמחת החיים של 

רבינו, והוא השרה על סביבתו 

אווירה נלבבת, כך קיים בנפשו את 

דברי רבינו בחיי אבן פקודה בספר 

סיד צהלתו חובת הלבבות: "הח

 בפניו ואבלו בלבו".

טרם חלפו להם חמש שנים, והנה 

קיבל רבינו הצעת רבנות מהעיר 

אושמינא, מיד לאחר שהתפרסמה 

העתירה החלו שני הקהילות 

מריבים זה עם זה כשכל אחת מהם 

אומרת: "עלי יניח צדיק את ראשו", 

לבסוף גברה ידה של קהילת 

אושמינא, ומינויו של רבינו לרבה 

ו האחרונה היה לעובדה של ז

 מוגמרת.

בעיר זו נשא רבינו בזיווג שני את 

מרת מלכה, ביתו של הנגיד רבי 

אברהם גרינברג מהעיר סלונים, 

הלה היה בעל אמצעים ובשל כך 

מני אז חזרה הרווחה לשכון באהלו 

של רבינו, לאחר מספר שנים בהם 

איבד את מקור המחיה של חמיו 

חת לשעבר, וחי בעוני מחפיר מת

 לרף המחיה.

על אף שהיתה לרבינו האפשרות 

לחיות בשופי חיי רווחה, מכל מקום 

ביכר לצמצם את הוצאותיו 

למינימום ההכרחי, ביודעו שכך 

היא דרכה של תורה פת במלח 

תאכל ומים במשורה תשתה, ובלא 

שינהג כך האדם הלכה למעשה לא 

 יוכל לקנות קנייני תורה.

בחמש עשרה השנים בהם קבע 

נו משכנו באושמינא, החל המון רבי

העם לבוא אליו להתברך מברכות 

פיו וליהנות ממנו עצה ותושיה. 

השמועות סיפרו, כי רבינו שתה 

מלא לוגמיו ממעייני הישועה, ויש 

בכוחו לחולל אותות ומופתים 

למכביר, לא זו אף זו, הריהו חכימא 

דיהודאי ופיקח מופלא בהוויות 

 העולם.

למופתים רבינו נהג להתייחס 

שנקשרו לשמו בהינף יד של ביטול 

ובתחושת סלחנות על שמשום מה 

תולים בו שהוא גברא רבה 

שברכותיו עושות רושם בשמים, אף 

על פי כן לא נמנע מלקבל קהל 

לעצה. רבינו הטעים באחד השיחים 

את פשר הזמן היקר כל כך שהוא 

מקצה בעבור קבלת קהל על אף 

שהם מבטלים אותו מתלמודו, 

אשר בא אליו יהודי בכדי שכ

שירעיף על ראשו מברכותיו ממלא 

הוא את מבוקשו, ובדרך אגב הריהו 

מברר בדיפלומטיות על אודות 

מצבו הרוחני ומפציר בו בכל לשון 

של בקשה לבל ינטוש את מורשת 

אבותיו. מאחר שכבר קיבל את 

הברכה המבוקשת, הריהו 'משוחד' 

 לשמוע בקולו.

מקרבת הגישה של הושטת ימין ה

לעבר כל אדם באשר הוא, באה 

לידי ביטוי אף בכתבי הסמיכה 

הרבים שיצאו מתחת ידו, אף אם 

האברך לא היה ראוי כל כך. נתינת 

הטעם של רבינו היתה, יען כי 

בימינו אנו ירד קרנה של התורה 

בעיני הבריות, ויש לחבב כאישון 

בת עין כל אברך ששם חלקו בין 

 יושבי בית המדרש.    

ת תרס"ה שיגרה קהילת בשנ

סלונים כתב הכתרה בעבור רבינו, 

דבר שהעלה את חמתם של בני 

אושמינא שבשום אופן לא היה 

ברצונם לפנות מעירם את הודה 

זיווה והדרה, בלית ברירה באישון 

ליל חורפי וסוער אחד, העמיסו בני 

סלונים את רבינו על כרכרה וגנבו 

אותו מבני אושמינא, גניבה זו 

בבחינת "גונב מן הגנב", הייתה 

בני אושמינא גם  –כזכור  –באשר 

 הם כפו על בני קורליץ הר כגיגית.

כמו בכל מקום בואו, אף בשבתו 

בסלונים מרבה היה רבינו פעלים 

לטובת עניי העיר. על אודות 

מסירות נפשו למען העניים, וצדקת 

פזרונו שחרגה מכל קנה מידה 

מקובל, תעיד חתימת ידו, בה הוא 

מאשר הענקת חלק מהעולם הבא 

שלו ליהודי עשיר בשם רבי אפרים 

ליפשיץ בעד חלק מנכסיו, והלא 

ברים ידועים שהיתה הפרוטה הד

מצויה אצל רבינו עקב חמיו ואביו, 

ומרבית כספו של רבינו עבר 

לידיהם של העניים, אמור מעתה 

שרבינו ויתר בדעה צלולה על חלק 



מהעולם הבא שלו למען החלכאים 

 והנדכאים. 

 תורתו שבכתב ושיטת לימודו
על אף שהיה רבינו כל ימיו פורה 

ר ונחל ורב בתורה כמעיין המתגב

שאינו פוסק, לא היה סבור רבינו 

לשתף את הרבים באוצרות רוחו 

ולהפוך את מכתמי תורתו 

המסולתים לנחלת הכלל, מלבד 

ספר 'פרח חבצלת' שהוציא לאור 

 בהיותו צעיר לימים.

לבסוף, גברו עליו תחנוניו של 

איש תלמיד חכם ונבון דבר בשם 

יהודה אידל ציזלינג, שהפציר בו 

נע מכלל ישראל בר, רבות לבל ימ

ולאחר רוב הפצרות העניק לו את 

הרשות המלאה לעשות בדברי 

תורתו כרצונו. הלה ריכז חלק זעיר 

מתורתו של רבינו, הן בהלכה והן 

בדרוש, בפונדק אחד, בספר שנקרא 

שמו בישראל "הדרת מרדכי", 

באשר רוחו של רבינו ודיוקנו 

 ההדורה חופפת על הספר.

לינג בהקדמה מוסר הרב ציז

פרטים רבי עניין אודות סדר 

ההשתלשלות של מלאכת החקיקה 

בכתובים של דברי התורה שבתוכו 

והעלאתם על מכבש הדפוס, ומבין 

השיטין מבצבצים ועולים רגשי 

הכבוד והיקר שרחשו העורך ובני 

עירו למחבר הספר, כשבביטויים 

נפש מגולל -עזים של השתפכות

הרב ציזלינג מעט מזעיר מהמיית 

שו אשר עולה על גדותיה ברגשי נפ

שבח והודיה לרבינו על הסכמתו 

לרעיון של הוצאת הספר לאור 

 עולם.

כששאל את רבינו, האם יוכל 

לקבל את ראשי הפרקים של 

דרשותיו בסיומי מסכתות ובכל עת 

מצוא, מאוד רבתה השתוממותו 

כאשר שיבר רבינו את אוזנו, כי 

עקב טרדותיו המרובות במילי 

לי דמתא לא היה לו את דשמיא ומי

הפנאי להכין כדבעי את השיחות, 

וכך נאלץ להכין את הדרשות 'כמין 

 ימא לטיגנא'.

הספר מתחלק לארבעה שערים, 

השער הראשון הוא הדרנים על 

מסכתות הש"ס, אשר היו ארוכים 

ומפולפלים כמיטב המסורת 

הליטאית, רבינו ייחס חשיבות רבה 

למסיבת סיום, הן כעת רצון 

גלת להתגשמות כל משאלות המסו

האדם, והן כאמצעי רב השפעה 

לחבב ולהאהיב את התורה על 

בניה, ובשל כך בשמחת מצווה זו 

נהג לשנות מדרך לימודו שהיתה 

בבחינת פשט שבפשט ולדרוש 

הדרנים חובקי זרועות עולם, בהם 

קשר נימה בנימה וגילה בכל עניין 

ועניין שבעים פנים, כשעל ידי כך 

ל שכל התורה ענין הראה בעלי

אחד, והכל בכדי להגדיל תורה 

 ולהאדירה.

בהקדמה מוסר העורך והמסדר 

פנינה משמו של רבינו על אודות 

המשמעות הגלומה בהגדת הפלפול 

בשמחת הסיום, ציר הרעיון נסוב 

אודות דברי המדרש שבסיומי 

מסכתא תופרים לתורה כביכול 

שמלה חדשה, רבינו מפרש את 

לה חדשה היא כוונת המדרש ששמ

שמלת כלה העשויה מחומרים 

עדינים ביותר ואין היא רואה 

אריכות ימים, ועל משקל זה ניתן 

לקשר את רעיון הגדת הפלפולים 

בשמחת הסיום, שעל כן אף 

הפלפולים עשויים מחומרים עדינים 

ם שיש להם ונפיצים ביחס לדברי

 קיום בעולמה של תורה. 

השער השני הוא ליקוט של כל 

ות שכתב רבינו מיום עומדו התשוב

על דעתו, בין התשובות נשתרבבה 

תשובה הזהה בתוכנה לתשובה 

פלונית של רבי עקיבא איגר, 

ההשערה של כותבי תולדותיו של 

רבינו היא, שהמעתיק לקח מבית 

גנזי רבינו תשובה שרבינו העתיק 

את תוכנה לעצמו, ושכח לציין 

מבטן מי יצאו הפנינים האלה. 

ד על חוסר ידיעה המעתיק החשו

ברבי עקיבא איגר לא ידע מכל זה, 

 והעתיק אותה בשינוי שם בעליה.

בניגוד להדרנים, בהם מתגלה 

רבינו כעוקר הרים וטוחנם זה בזה 

במלא מובן המלה, הרי שבתשובות 

מתגלה הוא כקודח הרים, אשר 

יודע היטב את המלאכה כיצד 

לאסוקי שמעתא ולהבינה כצורתה, 

 לול וסברא ישרה.בהגיון בריא וצ

השער השלישי עוסק בחידושי 

גפ"ת הדומים במתכונתם ובצורת 

האדריכלות הפנימית שלהם 

לתשובות בהלכה, חילוק אחד ישנו 

ביניהם, שאם בהלכה נשמר רבינו 

בכל תוקף מלחרוג מהמסגרת 



המצומצמת של דבר ה' זו הלכה, 

הרי שבחידושים הריהו מתיר 

לעצמו לעיתים להינשא על כנפי 

רוחו ולומר סברות, שאמנם אינם 

יוצאים מגבולות הישרות אולם לא 

תמיד הינם מחושבים שם עם כללי 

 הפסק הנוקשים.

השער הרביעי מכונה "הדרת 

מנחם", שער זה מוקדש לזכרו של 

אביו, ושם מקום כבודם של 

הדרשות שדרש רבינו בקהל עם 

ועדה בהזדמנויות שונות, אשר עם 

דול. השנים הצטברו לחשבון ג

בדרשות אלו מגלה רבינו פן נוסף 

בגאונותו, לא פלפולים ולא סברות 

פשוטות כי אם הברקות גאוניות 

מלאות רעננות, כשכל הברקה 

גוררת בעקבותיה עוד הברקה 

גאונית, אשר אף נטועה במסמרות 

בעלמא הדין ואיננה מלווה בברקים 

ורעמים, ובכך מתיישבת אף על 

אי לבם של יהודים פשוטים, נשו

 הדרשות.

* 

בעיצומה של מלחמת העולם 

הראשונה, בי"ב אדר ב' תרע"ו, גווע 

רבינו ויאסף אל עמיו, כשטובי 

הספדנים קושרים לו מספד 

תמרורים ומבכים את האבידה 

הגדולה לכלל ישראל, בלוויה 

מרובת משתתפים הובל רבינו לבית 

החיים שבסלונים, ושם חלקת 

 מחוקק ספון.

י בחירתו מקום קבורתו היה לפ

בעודו בחיים חיותו, בסמיכות 

למקום בו נקברו גווילים של ספר 

תורה שנחרכו בשריפה שפרצה 

בסלונים כמה שנים קודם לכן, בכך 

התחברה קדושת ספר התורה עם 

קדושתו של האי גברא רבה שתורה 

 דיליה היא, זכר צדיק לברכה. 

 

]נ.ב. על אודות אגרת החלום והמעשה 

עוד יסופר בעז"ה הנורא המתואר בה, 

 במדור 'סיפור'[

 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 סיפור
 על מה ולמה? –לכה דודי 

המרצה הדגול רבי מרדכי נויגרשל 

שליט"א החזיר את שפופרת הטלפון 

למקומה כשהוא פוכר את ידיו בסיפוק, 

עוד היפי צעיר, משכיל בגילאי 

העשרה, מתחיל לחזור לשורשיו! הוא 

בטובו להסב על שולחנו אף הואיל כבר 

בשבת, לטעום מזיו נועמה של שבת 

המלכה, שעה שכל הקן המשפחתי 

מאוחד כשתילי זיתים סביב לשולחנו, 

ישנו אפוא סיכוי, שקסמה של היהדות 

השורשית תדבר על לבו, והוא יתקדם 

 בצעדים מהירים יותר אל חיקה.

בבית הכנסת פגש רבי מרדכי את 

חמה,  האורח, העניק לו לחיצת יד

והדריכו בפירוט רב כיצד הוא סדר 

התפילה, על אלו קטעים נאמר "כאן 

צריך לעמוד" ובאלו קטעים ניתן לשבת 

 בנחת, ועוד כהנה וכהנה.

כשהגיע החזן לפיוט "לכה דודי" 

פצח בניגון נלבב, כמיטב המסורת 

היהודית לזמר את ה"לכה דודי" בקול 

צהלה ורינה. האורח שהיה נראה 

בלת שבת כנטע זר, כאבל לאורך כל הק

בין חתנים, התעורר לפתע לחיים, ועל 

פניו נראו אותות התרגשות עמוקים 

למשמע הפזמון. הדבר הפליא את הרב 

נויגרשל, מאחר שהאורח לא היה נראה 

טיפוס רגשן מהזן שדמעתו מצויה, 

ומאחר שהיה זה בעיצומה של תפילה 

 לא שאלו מאומה.

ון לאחר התפילה, פסעו השנים לכיו

ביתו של רבי מרדכי, כשעומדות היו 

רגליהם בפתח הסלון השבתי המואר, 

היה נראה, כי האורח מתפעל במיוחד 

מהשולחן הערוך בסדר אסתטי, עוד 

יותר מהאווירה השבתית החגיגית, 

אשר מילאה את החלל בניחוח יהודי 

אותנטי, בשעות בהם מתגלה הנפש 

 היהודית במלא זוהרה. 

י המהר"ל, כדברי רבי חיים אח

השפע האלוקי המושפע על נשמות 

ישראל בליל שבת מקורו ממקום בו 

 הנבואה יוצאת.

לאחר אמירת שלום עליכם, הגיע 

זמנו של הקידוש. לאחר הקידוש, נטלו 

ידיים, ופתחו בסעודה. המאכלים ניתנו 

כיד המלך, הן שבת היום! בה ניתנה 

הנשמה היתירה המרחבת דעתו של 

, להתענג אדם לאכילה ושתייה

בתענוגים ברבורים ושליו ודגים כדת 

 היום.

כשפרק אכילת הדגים בה על סיומו, 

באה עת השירה, לאחר כשפיזמו שנים 

שלושה ניגונים פתח לפתע האורח את 

פיו הסגור, וביקש לזמר: "לכה דודי" 

 באותו ניגון ששרו בבית הכנסת.

למשמע הבקשה, הקצת משעשעת, 

עמדו כל הנוכחים נפעמים. כולם שמטו 

את מזלגותיהם ופסקו ממלאכת 

האכילה, תוך כדי שהם נועצים באורח 

זוגות עיניים תמהות, אפילו הרב 

נויגרשל, שכבר ראה דבר ושניים בחייו, 

עמד משתאה ולא האמין למשמע 

אוזניו. בצעיר היפי שמתמוגג משירת 

עוד שאפילו אינו יודע את ב –לכה דודי 

לשון הקודש, ובוודאי שאין לו יד ושם 

הרי  –במליצות הכבדות של לכה דודי 

זה חידוש אפילו אצל בעלי ניסיון 

 וותיקים בהחזרה בתשובה כדוגמתו.

לאחר מחצית הדקה של חוסר 

נעימות, היה רבי מרדכי מי שהציל את 

המצב. בכושר התושיה בו התברך 

וודאי! לכה דודי זהו בשפע רב, קרא: "ב

שיר מיוחד, שמה מתאים יותר ממנו 

 לזמר בשולחן השבת?!".

כך, במעמד די מביך, נתנו בני 

המשפחה את קולם בשיר, וזימרו את 

ה'לכה דודי' מהחל ועד כלה, בקול 



ענות חלושה, בלא לפספס שום תו 

ו'קנייטש', להשביע את רצונו של 

האורח התימהוני אשר התגלה כבעל 

 וזיקלי הרגיש לזיופים ודילוגים. חוש מ

לאחר שנסתיים הפרק של אכילת 

המרק, ניסה רבי מרדכי את מזלו 

בהתחלת ניגון נוסף, ופתאום נשמע 

קולו של האורח המוזר שכמוהו לא 

השבת של רבי מרדכי זה -ראה שולחן

עידן ועידנים, כשהוא מבקש בתחנונים 

 לשיר שוב את הניגון של "לכה דודי".

פינתה התמיהה את מקומה כאן כבר 

לסקרנות אמיתית, בני המשפחה הבינו 

שיש להם עסק עם אדם מסוג שלא 

הכירו, ובהחלט היו מעוניינים להכיר. 

רצון, -כעת כבר שיתפו פעולה ביתר

והחלו לזמר שוב בקולות וברקים את 

 פזמון לכה דודי בדיוק רב.

כאשר הוגש הקומפוט, ניסה לתומו 

ג בקהילות אחד מבני המשפחה כנהו

קדושות לפתוח בניגון קליל ועליז, לבל 

לחבל ח"ו בטעמו של הקומפוט, כאן 

שוב בא האורח והציע לשיר ניגון 

מיוחד, את הניגון "לכה דודי", הן זהו 

ניגון ערב ומתוק במיוחד, המתאים 

 להמתיק לחיך את טעמו של הקומפוט.

סבלנותם של הנוכחים עמדה 

וכו של להתפקע, ולולא שעמד להם חינ

האב הדגול לנימוסים נאים, הרי שהיו 

מבהירים לאורח באר היטב את דעתם 

 המדויקת על ההצעה שהציע.

הוא יכול להוות עניין רב לחוקר 

הנפש, חשב רבי מרדכי בסרקזם, 

פסיכולוגים יוכלו לעשות עליו 

דוקטורט, המקרה הנדיר שלו יוכל ללא 

ספק לקדם בצעדי ענק את חקר הנפש 

 בארץ.

ר צאת השבת ועריכת הבדלה לאח

נפרד ממנו רבי מרדכי לשלום, והזמינו 

בנימוס כמו המלאך הטוב "כן יהי רצון 

לשבת הבאה", כשהוא מהרהר: "אכן 

אם נתגעגע להקדיש את שולחן השבת 

 לשיר לכה דודי, יש לנו כתובת...".

"מה שמך?", התעניין הרב נויגרשל 

"מוחמד עלבתי", "אוי כנראה לא 

ברי ישראלי טיפוסי, כי אם מדובר בצ

בצעיר אומלל אשר כפי הנראה זה לא 

מכבר נחלץ בעור שיניו מכפר ערבי", 

 עלו הרהורי תוגה בלבו.

כשראה במה דברים אמורים, ניסה 

בסקרנות טבעית להתחקות על שורשיו 

של הלה, ואולם כל מאמציו עלו 

בתוהו, לצעיר אין אפילו גירסא 

ל ימיו דינקותא, כמתבקש ממי שגדל כ

בכפר ערבי. בטרם התייאש הרב 

נויגרשל סופית מהמשימה הבלתי 

אפשרית, פרץ פתאום הצעיר בקריאה: 

"אוי! איך שכחתי?! יש לי כמה תמונות 

 משפחתיות שאולי תמצא בהן עניין!".

באחת התמונות, נראה ילד פעוט, זך 

וטהור, עומד בקבר של צדיק אלמוני. 

"הילד זה אני, והצדיק הוא אחד 

מאבות משפחתנו, לו אנו מיוחסים" 

הטעים הצעיר בפאתוס, כששמע זאת 

הרב נויגרשל, אימץ את שרירי עיניו 

וראה למרבה התדהמה כי הצדיק הוא 

לא פחות ולא יותר... קדוש ה' רבי 

שלמה אלקבץ מחבר הפזמון 'לכה 

מזליה  –דודי'! אף על גב דאיהו לא חזי 

 חזי!

"אכן נודע הדבר!", קרא הרב 

גרשל בהתרגשות גוברת והולכת, נוי

"הנך מבני בניו של בעל ה'לכה דודי', 

ובשל כך נשמתך חשה זיקה כה עמוקה 

לצדיק זה ולפיוט הקדוש מפרי תנובת 

רוחו! ברוך שנתן נשמה טהורה 

 בקרבך!".
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