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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 השבוע לפרשתאספקלריא 

 עם ה' אלקיך תהיהתמים 
ֱאלֶֹקיָך )יח, יג( וברש"י: ' ה ִעם ִתְהֶיה ָתִמים

 תחקור ולא, לו ותצפה בתמימות, עמו התהלך

 קבל עליך שיבוא מה כל אלא, העתידות אחר

 ולחלקו. עמו תהיה ואז, בתמימות

מהי ה'תמימות' אשר אליה כיון רש"י? ומהו 

 1הכתובנבחין ש ,'ותצפה לו'? להבנת הדבר יותר

מתאר את תועבות הגוים שעושים תחבולות 

שונות לדעת את העתיד, ומורה לנו שלא 'לחקור 

אחר העתידות' כמותם, מדוע? מה פגם יש 

שנשאל  להורותהכתוב עוד ממשיך ? כךב

העתיד בדרך  ירתחק זאתלנביאים, והרי גם 

אחרת, ומדוע כתב רש"י שכוונת הכתוב לצוותנו 

 שלא נחקור אחר העתידות?

גוי שהיפך החקירה. כאפוא תמימות היא 

עתידו אינו בטוח, ממהר הוא אל שרואה 

העתיד,  שיספרו לו מה צופן מעוננים וקוסמים

גם לגיטימית,  זו הינה טבעית, ולכאורהסקרנות 

 מה באמת כה גרוע בכך? 

את התשובה לכך נוכל אולי ללמוד מהעיתון 

האחרון שקיבלנו בתיבת הדואר. בכותרות 

סביב  וחמים סועריםהראשיות דיבורים ודיונים 

נושאים מדיניים ופוליטיים, אלו תופסים מקום 
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וגו'  ְבךָ  ִיָםֵצא לֹא ָהֵהם. ַהּגִֹים ְכתֲֹעבֹת ַלֲעׂשֹת ִתְלַמד לֹא
 אֹב ְושֵֹאל ָחֶבר ְוחֵֹבר ּוְמַכֵשף, ַנֵחשּומְ  ְמעֵֹנן ְקָסִמים קֵֹסם

 ֵאֶלה עֵֹׂשה ָכל' ה תֲֹעַבת ִכי ַהֵםִתים. ֶאל ְודֵֹרש ְוִיְדעִֹני
 ִמָפֶניָך. אָֹתם מִֹריש ֱאלֶֹהיךָ ' ה ָהֵאֶלה ַהתֵֹעבֹת ּוִבְגַלל
 ַאָתה ֲאֶשר הָהֵאלֶ  ַהּגִֹים ֱאלֶֹקיָך. ִכי' ה ִעם ִתְהֶיה ָתִמים
 ֵכן לֹא ְוַאָתה ִיְשָמעּו קְֹסִמים ְוֶאל ְמעְֹנִנים ֶאל אָֹתם יֵֹרש
' ה ְלךָ  ָיִקים ָכמִֹני ֵמַאֶחיךָ  ִמִקְרְבךָ  ֱאלֶֹקיָך. ָנִביא' ה ְלךָ  ָנַתן

 ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֵמִעם ָשַאְלתָ  ֲאֶשר ְככֹל ִתְשָמעּון. ֵאָליו ֱאלֶֹקיךָ 
 ֱאלָֹקי' ה קֹל ֶאת ִלְשמֹעַ  אֵֹסף לֹא ֵלאמֹר ַהָקָהל יֹםבְ  ְבחֵֹרב
 ַויֹאֶמר ָאמּות. ְולֹא עֹד ֶאְרֶאה לֹא ַהזֹאת ַהְּגדָֹלה ָהֵאש ְוֶאת

 ֲאֵחיֶהם ִמֶקֶרב ָלֶהם ָאִקים ָנִביא ִדֵברּו. ֲאֶשר ֵהיִטיבּו ֵאָלי' ה
 ֲאַצֶּומּו )יח, ֲאֶשר ָכל ֵאת ֲאֵליֶהם רְוִדבֶ  ְבִפיו ְדָבַרי ְוָנַתִתי ָכמֹךָ 

 יח(.-ט

של תופסת מקום של כבוד, תחזית מזג האויר למ

  2בשולי החדשות בלבד...

 דיינו בכך שהוא עצמו יודע!
-במשפט עובדות אלומי שיבוא לשפוט את 

ילמד כי כל אלו הפך האמונה שיש מנהיג  ,צדק

אחת היא אצל יהודי מאמין מזג האויר  .לבירה

עם הפוליטיקה! לב מלכים ושרים ביד ה'! את 

יהודי מאמין העיתון מעסיק הרבה פחות, כי 

את  בלאו הכי לא הוא ולא עמיתו מנהלים

העולם, רק השי"ת לבדו! גם מזג האויר מעסיק, 

-ולכן גם שאר כותרות העיתון מעסיקות במידת

"שמיניות באויר",  בודאי לא יעשהמה, אך 

כדי לדעת מה ילד  "מעוננים וקוסמים"לשאול 

  יום.

זוהי התמימות, לדעת שה' הוא מנהיג אותנו, 

דיינו בכך ואין זה מענייננו לדעת איך וכיצד, 

  א עצמו יודע.שהו

מי שהולך בדרך זו אכן אליו תגיע ההטבה 

הגדולה ביותר, הוא יזכה לשמירה מיוחדת מאת 

 לכן רק לאה', וכדברי האור החיים הקדוש, אך 

ר העתידות, אלא כי מה חלא יחקור התמים א

שמנוהל בלעדיו כלל לא עולה על דעתו לברר, 

בלאו הכי יהיה מה שיהיה! הגוי והאפיקורס 

, לומצפה  –חדשות, התמים שמוע ל מצפים
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משיעור הנפגעים בתאונות הדרכים, ושיעור הנפגעים 
בתאונות גדול משיעור נפגעי פעולות איבה, מדוע 

בעיתונות מופיעים הדברים בסדר עדיפויות הפוך, כל 
א צלחה זוכה לסקירה נרחבת, פעולת איבה שצלחה או ל

תאונת דרכים ברמה בינונית זוכה לכותרת בינונית, 
 ונפטרים 'רגילים' זוכים לסקירה רק על ידי בני משפחתם?  

העיתונים מספקים לציבור את מה  –התשובה לכך ברורה 
שמעורר את עניינם, וככל שהדבר רחוק יותר משליטת 

. וכי בידי למנוע האזרח הריהו מעניין כמו 'השלג דאשתקד'
תמותה טבעית? בלאו הכי יקרה מה שיקרה. לא כן נושא 

תאונות הדרכים מביא לציבור יותר עניין, כי יש פה 
אשמים! היה ניתן למנוע זאת! משרד התחבורה צריך 

לעשות משהו! וכשמדובר בנושא מדיני? פי כמה וכמה! 
תמיד ניתן למצוא "אשם" או מי שצריך לעשות משהו, זה 

מם! וזו בדיוק הסיבה לכך שכותרת פוליטית חמה מקו
 תופסת את המקום הראשון בעניין הציבור...

נצייר מצב שבו היו הנושאים המדיניים והפוליטיים 
מנוהלים בלא מגע יד אדם, ומזג האויר היה נקבע על ידי 
ראש הממשלה וחבר הצירים, אין ספק שנושא מזג האויר 

 מה!היה תופס מקום מרכזי פי כמה וכ

מנהיג לכל הברואים, לבדו עשה ש "שלבורא ית

 עושה ויעשה לכל המעשים! 

 ככל אשר שאלת
האם אין חדשות שמעסיקות אותו? בודאי 

שישנן! ומה הן? אלו הדברים שבבחירתו! קיום 

התורה ועשות מצוות השם! תמים תהיה עם ה' 

תהיה  בכךואלקיך ולא תחקור אחר העתידות, 

שאין לך עניין בשום  אחרִעם ה' אלקיך ולחלקו, 

 דבר מלבדו יתברך, אפס זולתו.

רק את הנביא תשאל, אך אלו שאלות תשאל 

אותו, הלוא אינך חוקר אחר העתידות? זאת 

 ֵמִעם ָשַאְלתָ  ֲאֶשר : "ְככֹל3ממשיך הכתוב ומפרש

 ֵסףאֹ לֹא ֵלאמֹר ַהָקָהל םְֹבי ְבחֵֹרב ֱאלֶֹקיךָ ' ה

 ַהְּגדָֹלה ָהֵאש ְוֶאת ֱאלָֹקי' ה לֹק ֶאת ִלְשמֹעַ 

ָאמּות". אלו השאלות  ְולֹא דֹע ֶאְרֶאה לֹא ַהזֹאת

של יהודי, שאלות שאינן באות לחקור עתיד 

שאינו בידינו, רק דברים ששייכים לעבודתנו 

היטיבו אשר דיברו!  –ולתפקידנו! בשאלה כזו 

ם', שידבר אליהם את ָלהֶ  ָאִקים לשם כך 'ָנִביא

 .ואשר אלמד אות המצוותאת  –כל אשר אצוונו 

 מסילתנו -התורה 
דוד המלך אומר 'אשרי תמימי דרך ההולכים 

בתורת ה'' )תהלים קיט, א( על תמימי דרך 

בתורת השם, היא  הולכיםנאמר 'אשרי', כי הם 

 –מסילתם, בה התקדמותם או נסיגתם, מלבדה 

איש אשר לא הלך אינם מחפשים דבר. אשרי ה

בעצת רשעים, 'איש' זה נח שנאמר בו 'איש 

'את  התהלך (, נחשוח"ט צדיק תמים' )מדרש

בעצת רשעים, מעוננים  הלךהאלקים', לא 

ומכשפים, לחקור עתידות, רק בתורת ה' חפצו 

ובתורתו יהגה יומם ולילה, התורה היא 

 שהעסיקה אותו, בה הגה ובה היה כל עניינו!

רשעים וגו' כי יודע ה' וגו'.  על כן לא יקומו

סוף דבר, למרות שמנסים הרשעים כל כך 
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אשר שאלת" היינו שביקשו שתהיה להם נבואה, עי' רמב"ן 
שקשה על הפירוש שביקשו נבואה, שלא השלים הכתוב 
בכאן את השאלה ששאלו, עי"ש, אכן לפירוש מחודש זה 

 הדבר מיושב יותר. 

 



להבטיח את עתידם, דרכם תאבד, כי מגששים 

המה באפילה במקום לחפש את השי"ת! אולי 

העוון בזה עצמו אין עונשו במיתה, אך זה מביא 

לסור לגמרי מן הדרך הטובה, זה הביא את 

יא העממין יושבי הארץ לכל התועבות, וזה הב

עומת זאת, לאת דור המבול להשחתתם! ו

הצדיקים, לא שמוצאים הם את הדרך, הם אינם 

דיים בכך שה' יודע את מחפשים אותה כלל! 

 דרכם!

 שבת שלום ומבורך!

 ישראל אברהם קלאר  לתגובות:

 לגבראבין גברא 

הגזירות והתקנות  –ת לא תסור מצו
  שבכל דור

לֹא ָתסּור ִמן ַהָדָבר וגו' ִכי ִיָפֵלא ִמְםָך ָדָבר 

 יא(-)יז, ח ֲאֶשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל

פשטות הפסוקים מורים כי כאשר יהא לנו 

ספק בדין מדיני התורה, ויפלא מעינינו דבר 

ם אנו יבימשפט, נעלה לבית דין הגדול, ומחול

לשמוע להוראתם ולפסיקתם, לא נסור מן הדבר 

 אשר יגידו לנו ימין ושמאל.

האם  נושא רחב מסתעף בפסוקים אלו;

גזירות חכמים שבכל דור כ'מוקצה בשבת' 

נכללות בפסוקים אלו? האם מובן בפסוקים כי 

יש כח לבית דין לחדש מצוות כ'מקרא מגילה' 

דור האם תקנות גדולי ה ו'הדלקת נר חנוכה'?

שבדורינו נכללות במצות 'לא תסור' ]כאשר 

תורה מדובר בתקנה חדשה, לא בבירור דין 

 ?שהוא ודאי נכלל בפשט הפסוק[

שאלה זו היא אחת מן הנושאים היותר 

ונחלקים בזה רבוותן הרמב"ם והרמב"ן,  מרתקים,

 וזיקוקין דנורא יוצאין מבין חיציהם.

הרמב"ם בספר המצוות על פסוקים אלו 

וז"ל: "והמצוה הקע"ד היא, שצונו לשמוע  כותב,

לבית דין הגדול, ולעשות כל מה שיצוו מאיסור 

והיתר, ואין הבדל בזה בין הדבר שיסברוהו, או 

דבר שיוציאוהו מן ההיקשים שהתורה נדרשת 

בהן, או הדבר שיסכימו עליו שהוא איסור תורה, 

או לפי עניין מן העניינים שיהיה דעתם שהוא 

וק לתורה, הכל אנחנו חייבין ישר ושבו חז

לשמוע ולעשות ולעמוד על פיהם לא נעבור 

ממנו, והוא אומרו יתברך על פי התורה אשר 

 יורוך" 

וכן ביאר בספר שופטים )ממרים פ"א ה"ב(: 

"אחד דברים שלמדו אותם מפי השמועה והם 

תורה שבעל פה, ואחד דברים שלמדום על פי 

בהן, דעתם באחת מן המדות שהתורה נדרשת 

ואחד דברים שעשו אותן סייג לתורה ולפי מה 

שהשעה צריכה והם הגזירות והתקנות 

והמנהגות, בכל אחד ואחד משלשה דברים אלו 

  מצות עשה לשמוע להם". 

היוצא מן הדברים בבירור, כי דעת הרמב"ם 

בביאור ציווי זה הוא, כי כל דברי רבנן אנו 

ו מחוייבין לשמוע בקולם, וכפי שנהוג בימינ

להביא פסוק זה כאסמכתא לגזירות התקנות 

והמנהגות, שפוסקים גדולי דורנו לפי מה 

 שהשעה צריכה.

 "סברא נפסדת ברוב מקומות בתלמוד"
אמנם הרמב"ן בספר המצוות בשורש ראשון 

)הערה: הרמב"ם כתב י"ד שורשים שהם הקדמה 

של י"ד כללים כיצד יש למנות את מניין 

כל מי שהיה לפניו, המצוות ובכך חולק הוא על 

ומניינו הוא שנפוץ והתקבל ביותר במהלך 

הדורות, אף שאין לדברים כל משמעות 

הלכתית(  מתקיף את הרמב"ם ביותר, וטוען כי 

אם כל גזירות דרבנן היו מדאורייתא, היאך 

יתכן שדרבנן קל מדאורייתא, הלא שניהם 

ממקור אחד יצאו, ושניהם מצות עשה הם, 

ות מקומות, בהם אנו רואים ומביא הרמב"ם עשר

כי דרבנן קל מדאורייתא ושרבנן דחו דדבריהם 

מפני דאורייתא, ולכאו' לשיטת הרמב"ם דבריהם 

 הוא גם כן מדאורייתא.

התמיהה בקושיות הרמב"ן היא, שמסתבר 

שאכן יש מצות עשה לשמוע לקול חכמים, אך 

עיקר תקנת חכמים היתה בצורה שתהיה קלה 

י דאורייתא, כי ודאי מצוה בספיקות, ותדחה מפנ

 שציונו הקב"ה, חזק מן המצוה שיצוונו הם. 

ואולי תתעקש " וז"ל; כתב,"ן עצמו הרמבואכן 

ותאמר לדעת הרב כי מה שאמרו בכל מקום 

נאי להקל בדברי סופרים הוא במחילה ובת

יגים שעשו ימאתם, שהם התנו בגזירות ובס

לתורה, וכן במצות שלהם, שנהלך בהם לקולא 

י לחלק ולהפריש בין מה שהוא דבר תורה כד

ובין מה שהוא מדבריהם, אע"פ ֶשַבכֹל אנו 

אין אלו דברים הגונים ולא  מצווים מן התורה,

 ". וקביעה זו תמוהה היא, מדוע לא?של עיקר

 גברא או חפצא
מלשונותיו ומקושיותיו של הרמב"ן ניבטים 

ניצני גישתו לכל סוגיית 'לא תסור' בשונה 

ן מגישתנו ומגישת הרמב"ם , לשיטת לחלוטי

הרמב"ם התורה נתנה תרי"ב מצוות, ומצוה 

נוספת היא לשמוע לקול חכמים, אך אף שיש 

מצוה לשמוע בקול חכמים ולקרא מגילה, אך 

התורה לא מצוה אותנו לעולם לקרא מגילה, כי 

אם לשמוע בקול חכמים וקריאת המגילה אין 

 בה חשיבות מצד עצמה מצד התורה.

שאין כן להרמב"ן אם כל מצוות דרבנן  מה

נכללים במצות לא תסור המשמעות היא כי 

התורה נתנה תרי"ב מצוות וציווי נוסף אומר כי 

היא השאירה מקום לחכמים להוסיף עוד על 

מצוות התורה, ואחר שחכמים הוסיפו מצוות הרי 

זה חלק מהתורה, כעין חיוב חפצא על המצוה 

צה אמרה לנו 'קרא הזו עצמה וכאילו התורה עמ

 מגילה' 'הדלק נרות חנוכה' וכו'

אולי ניתן להגדיר זאת כעין 'גברא' ו'חפצא', 

להרמב"ם זהו חיוב גברא לעשות מצוות חכמים, 

ולהרמב"ן החפצא של הציווי נעשה מצוה, 

ועכשיו צריך לקיים את המצוה מחמת מצות 

 'קריאת מגילה' ולא מחמת ציווי חכמים.

שות אלו יפתחו לפנינו על פי הבנת שני גי

שערי אורה בכל העניין, כי אכן להרמב"ן לבא 

ולומר כי אחר שהתורה נתנה לחכמים כח 

להוסיף מצוות מדעתם יהא זה בתנאי מאתם כי 

יהא זה קל יותר משאר מצוות, זהו דוחק גדול 

דהלא זה הכח שניתן להם ומדוע שיעשו זאת 

 עוד יש להאריך בנושא] במחילה ובתנאי מאתם.

 .[ואכמ"ל

 שבת שלום ומבורך!

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 במשנת האור החיים

 ...לטעות עתיד טעויות' ג
 ְוָקם ֹל ְוָאַרב ְלֵרֵעהּו ׂשֵֹנא ִאיש ִיְהֶיה ְוִכי

 ָהֵאל. ֶהָעִרים ַאַחת ֶאל ְוָנס תָומֵ  ֶנֶפש ְוִהָכהּו ָעָליו

 ֹאֹת ְוָנְתנּו ִמָשם ֹאֹת ְוָלְקחּו ִֹעיר ִזְקֵני ְוָשְלחּו

 יב(-ָוֵמת )יט, יא ַהָדם ּגֵֹאל ְבַיד

 כן כי ראותו" שבת בזמירות אנו מזמרין

 לו תקלוט בבצרה לו יחשוב, העוצר האדומי

 ".וצרנ אמונים חסידיו כל' ה את אהבו', וכו כבצר

' ג.( יב מכות) ל"ז מאמרם על מיוסד והוא

 שיברח, מ"ס הוא] אדום של שרו עתיד טעיות

 לטעות[ י"רש. ממנו' ה יפרע שבתחילה, לבצרה

בקש שי .א, מקלט לערי כשיברח לבוא לעתיד

 אלא קולטין אין המקלט וערי' בצרה'ל ִלְגלות

 בשוגג ההורג אלא קולטת שאינה .ב'. בצר' בעיר

 והוא אדם אלא קולטת אינה .ג. מזיד והוא

 .מלאך

 ענין מה ,כאן זאת יסדו מדוע ביאור וצריך

 שאנו מאחר קשה ועוד ?שבת לזמירות זה

 היצר הוא והשטן, בשבתו שבת מדי זה מזמרין

 מאמר תקייםאיך יוכל לה, מעוווש עומד הרע

 ?לטעות שעתיד ל"חז

 מאוהל משה הישמח עלב ק"הגה ומבאר

 זה זמר מזמרין שישראל עתשב אני אומר: "ל"זצ



' ה מאת הוא סיבה הנה', וכו בבצרה לו יחשוב

, זאת ישמע לבל ר הרעהיצ הוא השטן את לשלח

 ".לטעות עתיד כי ל"ז מאמרם יתקיים למען

 שהוא וכיון :דבריו משה הישמח וממשיך

 ומסוגל מוכשר זמן לך אין, שעה באותו איננו

 כיםמסמי ומיד שתיכף וזהו', ה את לאהוב מזה

 : ואומרים

 המונע הוסר כי" חסידיו כל' ה את אהבו"

 שישראל מה, כלומר" נוצר אמונים כי, "והמעכב

, ל"חז כמאמר שיתקיים' ה שומר, מאמינים

 באותו הרע היצר את בשלוח כרחך על והיינו

, נפלא ענין וזה'" ה את אהבו" עתה לכן, שעה

 .ד"עכ

 מקור והוא ,הרע כיצרו לאדם שונא אין
 השנאה
 מתייחס בפרשתינו' הק ח"האוה רבינו

 הפרשה בפסוקי זאת ומרמז, ל"הנ ל"חז למאמר

(, יא, יט' )וגו" שונא איש היהי וכי" :כתב וכה

 דף מכות) ראבגמ שאמרו מה רומזת זו פרשה

 לטעות אדום של שרו עתיד טעיות שלשה (ב"י

 מקלט שערי הוא מהם ואחד, לבוא לעתיד

 שרו כי וידוע, ידמז והוא בשוגג ההורג קולטות

 הוא.( טז ב"ב ראה) שטן הוא מ"ס הוא אדום של

 .הרע יצר

 איש יהיה כי" ואמר הכתוב העיד ועליו

 מקור והוא הרע כיצרו לאדם שונא אין כי" שונא

 לכל רעות מראה הוא כי" לרעהו, "השנאה

 לו שונא והוא, מיעצם לטובתם כי[ שכביכול]

 שאורב "וארב, "ורעות אהבה בדרך רעתו ומבקש

 ...להחטיאו לו

 מדבר שהוא העיר כאן" נפש והכהו" ואומרו

 שחובל פירוש נפש והכהו אמר ולזה, מ"ס על

 אל ונס, "הנפש תמות החטא ידי על כי בנפשו

 האלה הערים אחת אל ינוס אם פירוש" אחת

 דאליבא ג"אע) המקלט מערי שהיא עצמה לבצר

 לעיל שהבאנו וכפי, לבצרה וינוס יטעה דאמת

 וינוס יטעה לא אם דגם כתב מ"מ, ל"ז אמרםממ

 אור - מפלט לו אין כ"ג מקלט עיר שהוא לבצר

 מעלה של דין בית הם" עירו זקני ושלחו( "יקר

 ועל" אותו ולקחו, "אדום של השר של עיר שהיא

 אבינו הוא הדם גואל ביד יתנוהו המשפט פי

 .שבשמים

 ל"ז אומרם סוד רמז כאן" ומת" ואומרו

 והוא, ושורפם בהם אצבעו מושיט:( חל סנהדרין)

 יד בנגיעת פירוש" ומת הדם גואל ביד" אומרו

 בדבריו ש"יעו, מעצמו מת הוא בזה בו' ה

 .הנפלאים

 כ"מש לציין יש רבינו לדברי וכהשלמה

 באופן ביאור ביתר( ה, יא שמות) אחר במקום

 דבריו ונעתיק, ת"השי י"ע ר"היצה הריגת

 :ר"האומ בקצירת

 ונעשה עיניה ביה יהיב:( לד שבת) ל"ז אמרו

 בהשקפה אלו דברים והנה, עצמות של גל

 ראיית תהיה איך כי השכל ירחיקם ראשונה

 טוב( יט, כב משלי) כתיב והלא לרעה הצדיק

 רע חלק שכל הידוע י"עפ אלא. יבורך הוא עין

 טוב בחינת גם לו שיהיה בהכרח עלמא בהאי

 .תקומה לו יהיה לא כן שמבלי

 כי.( נב סוכה) ל"ז מאמרם להבין לתשכי ובזה

 במעמד וישחטנו מ"לס ה"הקב יביא לבוא לעתיד

 להם אין אלו דברים ולכאורה. הצדיקים

 ולמה, למלאך שחיטה יוצדק לא כי משמעות

 ממנו' ה יסיר כי הוא שהכוונה, יובן שהקדמנו

 וזו יתבטל הטוב חלק ובהסרת, המחיהו חלק

 .ד"עכ שחיטתו היא

 ק"הרה שאמר מה לאנפ בדבר ונסיים

( ד"תרל מסעי א"שפב ד"הו) ם"הרי החידושי

 בעל הנה, אדום של שרו של טעותו בענין

 על, בקרבו ומדוכדך שפל להיות צריך תשובה

 נפש להרוג ידו מתחת מכשול כזה יצא אשר

, מקום לעצמו למצוא יוכל לא אשר עד, מישראל

 כמו' בצר' לשון וזהו, מקום לו נותן ה"הקב ואז

 אדום של שרו אבל:(. כב מכות" )חדא רבנן יבצר"

 לו שמגיע, הרחבה בלשון" בצרה" וחושב טועה

 .  כלל קולט אינו ואז, שמה לנוס מקום

 שלום שבת בברכת 'כתיבה וחתימה טובה,

 !ומבורך

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 

 הרגשים

 קראת ימי התשובהמאמר מיוחד ל

 בהיכל התשובה
בבואנו להיכנס קמעא אל תוך היכלה של 

מצוות התשובה על מהותה, מטרתה ותפקידה, 

שומה עלינו לפלס דרך שתוליך אותנו אל היעד 

ולא ח"ו להתרחק מהמטרה. הקב"ה ברוב רחמיך 

בה וחסדיו העניק לעמו ישראל את מצוות התשו

כנאמר "ודרך תשובה הורית", התשובה מורה על 

עצם הקשר בנשמות עם ישראל שהם חלק 

אלוקי ממעל, ובכל מצב שהם קרויים הם בשם 

'בני מלכים'. והיא זו אשר נוטעת תקווה, חיזוק 

ושמחה לכל יהודי לעבוד את ה' אלוקיו באמת 

 ובתמים.

הזכות הגדולה שנבחרנו לו להיות לעם 

כל קיום בריאת העולם הוא סגולה, שתכלית 

לצורך עם ישראל ולשם כך בראנו לכבודו להללו 

ולשבחו ולספר הודו, ולא זו בלבד אלא אף "שמך 

הגדול והקדוש עלינו קראת". מסירה את כל 

המסכים, ונותנת לכל מעשה ומעשה שיהודי 

עובד ועמל משמעות עמוקה ופנימית גבוהה 

וטש מהשגתנו הדלה. החשיבות בכך שהיהודי נ

את כל מנעמי עולם הזה, לטובת מעשים 

שמקרבים אותו לראות פני אלוקים חיים, היא 

 לאין ערוך.

 תרי"ג עצות
נסור נא ונצעד בינות לשבילי הדרך בה 

ישכון האור, לקבל תמונה בהירה מהי מצוות 

התשובה. ראשית כל מטרתה עבור מי שח"ו עבר 

עבירה בשוגג או במזיד, ונוצר לו ריחוק מאת 

שי"ת, כי כאמור תרי"ג המצוות עשה ולא ה

-תעשה הם 'תרי"ג עיטין לאידבקא בקוב"ה' ]

תרי"ג עצות ודרכים להתקרב לקב"ה[. עליו 

להתחרט מאשר עשה ולשוב בתשובה שלימה 

שלא ישוב לכסלה עוד. ולשם כך נדמיין 

לעצמינו ארמון מלוכה כליל תפארת המאובזר 

ון הנפלא בכלי נוי יקרי המציאות, ובמרכז הארמ

שוכן לו המלך בכבודו ובעצמו. ולפתע בעת 

שעת קבלת קהל בא אדם שקיבל רשות להכנס 

את תוככי הארמון, שומט את נעלו מעל רגלו 

ומשליכם לעבר המלך. הבזיון הגדול שגורם הוא 

למלך עקב מעשהו השפל, מותיר בעקבותיו 

כאוס רב למלך המורה להענישו כהוגן. אך מלך 

יו, יכבוש את כעסו ביודעו כי שחכמתו נר לרגל

אם אדם זה התנהג בצורה כזו ודאי ששוטה 

גמור הוא ומה לי להענישו, ראשית כל צריך 

ללמדו בינה עד אשר יבחין בחשיבות הערכית 

שרוחשים בני המדינה אל המלך, ובהמשך 

יקלוט הוא לבדו את חומרת מעשהו החמור, 

 ויפול לפני המלך בבקשת תחנונים.

ם: 'אין אדם עובר עבירה אא"כ חז"ל אומרי

נכנסה בו רוח שטות', עבירה לא שייך לעשותה 

בכוונה ובידיעה לצורך להכעיס ח"ו כלפי מעלה. 

לאדם העובר עבירה יש רקע קדום של 'רוח 

שטות', בלב פנוי מן החכמה שייך שיכנסו 

מחשבות ומעשים כה מגונים שאינם הולמים 

 ותואמים אדם מן הישוב. 

בלבד אמרו, אלא אף יתכן שיהודי אכן לא זו 

שומר ומקפיד את מצוות התורה קלה כבחמורה. 

ועם כל זאת אינו עובד את השי"ת אלא את 

עצמו, קיום המצות אינם נעשים עם כל הלב 

והחשק אלא כמצוות אנשים מלומדה. כפי שגדל 

לתוך מציאות קיימת, אך העיקר חסר מן הספר. 



ודה שלו הן מצד נשמת המצוות, התורה והעב

הם חסרי כל תוכן ורגש פנימי. והן מצד 

כשנעמד בפניו שעת ניסיון אין לו את כוחות 

 הנפש להתגבר עליהם.

לצורך זה נאמרה מצוות התשובה, שמעמיד 

לפניו את כל מציאותו. ישנם מצוות שבלב כגון 

אמונה ובטחון, אהבת ה' ויראת ה' וכדו', שיהודי 

א ישיגם שלא חי ונושם תוכן חיים רוחני ל

לעולם. לדברים אלו דרוש להקריב את כל 

החיים, אינם ככל המצוות שעסוק בהם רק בזמן 

קיום המצווה, אלא הם מקיפים את כל ישותו 

 בכל עת ובכל רגע.

 "להתגייר ולהיות יהודי"
ידוע מכתב האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד 

שרשם לעצמו בהגיעו לגיל ארבעים וז"ל: "מה 

כמדומני שכמה  –אקבל עלי ללמוד יותר 

 –דאפשר איני הולך בטל, להתרחק מן התאוות 

פשוט  –ב"ה איני משועבד ח"ו, ומה חסר לי 

להיות יהודי. דומה בעיני כצורת אדם מצויירת 

שהכל בה, רק הנשמה חסרה, רוצה אני מעתה 

 להתגייר ולהיות יהודי".

אם כי דברים אלו נשגבים מבינתנו, שהוא 

ורה ותאוות, ואנן ראה עצמו שלם מבחינת הת

מה נענה אבתריה. אך עם כל זאת הניח בדבריו 

חידוש עצום, והוא שאף אדם השלם מבחינת 

תרי"ג המצוות ולא רק שאינו עושה עבירות 

וכשר גמור הוא אלא אף מרוחק מן התאוות 

שלא נצטווה עליהם במפורש אלא נאמר עליהם 

'קדש עצמך במותר לך'. בכ"ז נחשב כצורת אדם 

ת שהכל בה רק הנשמה חסירה, וצריך מצוייר

 להתגייר, והוא פלאי פלאים.

ועל זה צריך האדם השב בתשובה לקבל את 

ההכרה הפנימית במהותו של היהודי ולחשב 

חשבונו של עולם, היכן היהודי שבו והאם הוא 

 .מתקרב ועולה לקראת המטרה

   

  לתגובות: הרב יהודה נקי

 הרגשים

אושר החיים של איש  ."ובחרת בחיים"
 יהודי!

כאשר יהודי ניגש לעשות תשובה, ולשוב אל 

ה' לכור מחצבתו אשר יסודתו בהררי קודש, 

מכסא כבוד חוצבה, שכל יהודי ויהודי הוא חלק 

א' ממעל. עליו לבחור בחיים, והיינו להעמיד 

לפניו את ב' הדרכים שיכולים להוליך אותו, 

רך הטוב הנצחי שתקרב אותו לה'. או ולאחוז בד

ח"ו לאחוז ברע שאחריתה מי ישורנה, כי 

כשיהודי מתיאש רח"ל כבר נאמר שכשהן יורדין 

יורדין עד לתהום. ויתכן אף שבשביל לרדת 

ברוחניות אי"צ דווקא לבחור ברע, אלא כל שלא 

בוחר בטוב ומעמיד זאת לפניו כשאיפת החיים, 

כל רגש  הרי מטבע הדברים הדרך לאבד

שבקדושה בטוחה לפניו. וכמאמר העולם: 'או 

 שעולים, או שיורדים, אין משהו באמצע'.

 ח"ו להפך –חיי ברכה, או 
יש את הדרך של בני עליה, העולים בהר ה'. 

אשר כל הילוך חייהם הוא מרומם ונעלה, אי"ז 

מתבטא דווקא בעת שעוסקים בתורה ועבודה, 

וך אמונה אלא כל ה'הלוך ילך' שלהם הוא מת

בבורא העולם ושמחה בזכות הגדולה לקיים 

רצונו של מקום. ממלאים הם את שליחותם 

ותפקידם עלי אדמות, וכל יום ויום שעובר 

מתקדמים לעבר המטרה. עד כי ניתן לומר 

עליהם שלא 'עובר' עליהם היום, אלא 'מתווסף' 

 עליהם יום...

, של"ע עוזב אויש את הדרך מסטרא דשמאל

ת, והיא הדרך הבטוחה לדרדור את המושכו

רוחני בכל קומת האדם. עד כדי שאט אט ניטלת 

ממנו כל רגשי קדושה וטהרה מענייני עבודת 

ה'. ומאמר היסוה"ע "נשמת ישראל היא מעולם 

התענוגים", כל המהות של עם ישראל הוא 

"צמאים ותאבים ליראת יוצרם", בפנימיות נפשם 

ים תפעלהם צמאים ותאבים. אך כשלא מ

ומתחזקים זאת, הרי מיד התענוגים הולכי 

'חיי  -להנאות עוה"ז. ועל חיים אלו ניתן לומר 

שעה', שהאמת היא שאי"ז כלל חיים אלא 

ולאחר שעה חולף  'חיים'שנדמה להם שזה 

היא דבר  'חיים'משמעות המילה ]כלעומת שבא 

 .[נצחי

 הנאה רגעית או הנאה תמידית
 מאי משמע 'חיי נצח'? 

ביר ע"פ וארט נפלא על המובא ניתן להס

בגמ' שרב היה מספר לתלמידיו מילתא 

דבדיחותא קודם הלימוד, והוא תמוה דהלוא על 

התורה נאמר שצריך ללומדה באימה ביראה 

ברתת ובזיע. אלא כי חפץ היה להעניק להם 

רו בדיחה הרי ימסר עמוק, דכשאדם מספר לחב

רק בפעם הראשונה שמספרה יש להם משמעות 

ממנה, אך לאחמ"כ אין טעם וחשק  בהנאה

"כל זמן  –לשומעה שוב, משא"כ דברי תורה 

 שאתה ממשמש בהם אתה מוצא טעם"!!

ובאומרו מילתא דבדיחותא לפני התחלת הלימוד 

המחיש בזאת את החילוק המהותי בין ההנאה 

הרגעית שנגרמה ע"י הבדיחותא, לבין ההנאה 

 הנצחית ופנימית שיש בלימוד התורה, וכמובן

 גם בכל ענייני עבודת ה' ומצוות התורה. 

 נותן נפשו בשליחותו
אושר החיים של איש היהודי מצוי במי 

שמקיים בכל דרכיך דעהו, רודף אחר תענוגים 

רוחניים כרודף אחר סמא דחיי. חיים אלו הם 

חיים נצחיים, מלאי מתיקות וטוב פנימי 

החודרים לעומק הנפש, ומעניקים לו כוחות 

 צב בעדו.יודשים לפני כל אתגר שנרעננים ומח

וזהו מאמר מרן מקוברין זי"ע בלשונו 

הקדוש: "וואס פאר אזיסע וועלט, וואס פאר 

פאר די וואס ליגן נישט אין  –אליכטיקע וועלט 

וואס פאר אפינצטערע וועלט, וואס פער  ,איהר

פאר די וואס ליגן אין איהר".  –אביטערע וועלט 

 –איר הוא העולם )תרגום: איזה עולם ערב ומ

ואיזה עולם חשוך ומר  ,לאלו שאינם שקועים בו

 הוא לאלו השקועים בו(.

העולמות הללו היא זו  ב'ההתבוננות ב

שמאירה את פרשת הדרכים, ומציבה לפניו 

בצורה חדה וברורה שמחובתו ומזכותו לפלס 

לעצמו דרך שתרים את כל הליכותיו וארחות 

 חייו, לעשות רצונך א' חפצתי. 

רן בעל הבית אברהם זי"ע אמר על לשון מ

המשנה באבות "דע לאן אתה הולך", שעל יהודי 

לעשות חשבון נפשו, לאן מובילה אותך דרך 

החיים בה הוא הולך. ויש שהוסיפו לביאור 

עומק המאמר, על הלשון הנאמרת לפני כן: "דע 

מאין באת", התבונן על העבר ותגלה של 

תה שרוי הליכותך הביאו אותך למצב בו א

. ואז דע לאן גורמים לריחוקמעשיך שעכשיו 

אתה הולך, תעמיד לעצמך דרך שתוביל אותך 

 אי"ה להתקרב לה'.

 

  לתגובות: הרב יהודה נקי

 שמואל ויאמר
 חיוב מיתה במשיח שקר

ִמי ֵאת ַאְך ַהָמִביא ֲאֶשר ָיִזיד ְלַדֵבר ָדָבר ִבשְ 

לִֹהים ר לֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵבר ַוֲאֶשר ְיַדֵבר ְבֵשם אֱ ֲאשֶ 

 יח, כ() ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהָמִביא ַההּוא

שאמר על עצמו שהוא המשיח, אדם  שאלה:

ששיקר ואינו המשיח, האם חייב  והתברר

מיתה? ומה דין אדם הדיוט ופשוט, שאיש אינו 

מאמין לו שהוא המשיח, האם חייב מיתה 

  על עצמו שהוא המשיח?כשהכריז 

  תשובה:

א. נאמר בסנהדרין )צג, ב( שבר כוזיבא אמר 

להו לרבנן ש"אנא משיח" ובדקוהו וראו שאינו 

מריח ודאין, כפי הנאמר במשיח בן דוד שדן 

הרגוהו. -ושופט ע"י חוש הריח, וכיון  שכך

ופירש היד רמה: "איכא למימר דכי האי גוונא 



הקודש הוא  נביא שקר הוי, דהא משיח ברוח

דמורח ודאין, ואיהו כיון דאמר דמשיח אנא 

ומורח אנא ודאין, הו"ל נביא שקר ומחייב 

 קטלא", עכ"ל.

ואמנם דעת הרמב"ם )מלכים י"א, ג'( 

שאומות העולם הרגו את בר כוכבא, ובכס"מ 

הערה מקורו ממדרש איכה )פ"ב ה'(. ואולם 

הראב"ד שם נקיט כפשטות הש"ס, שישראל 

ינו שהרמב"ם סבר שהמשיח אינו הרגוהו. והי

צריך לעשות אותות ומופתים ולהחיות מתים 

ולהוכיח את עליונותו, כמש"כ שם בפירוש, 

והוכיח כן מהא דר' עקיבא ע"ה היה נושא כליו 

של בר כוכבא המלך והוא וכל חכמי דורו דימו 

 -שהוא המשיח, עד שנהרג בעוונות, וכיון שנהרג

ולא שאלו  רק אז נודע להם שאינו משיח,

חכמים ממנו לא אות ולא מופת, עכתו"ד שם. 

ובהמשך כתב שאם יעמוד מלך מזרע בית דוד, 

הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, ויכוף כל 

ישראל לילך בה ויחזק בדקה, וילחם מלחמות 

הרי הוא ב"חזקת משיח", ואם אכן הצליח  -ה'

לבנות את ביהמ"ק ולקבץ את נדחי ישראל, הרי 

משיח ודאי. ולד' הר"מ י"ל שהמשיח אינו הוא 

מחויב להכריז על עצמו שהוא שליח הקב"ה 

בפועל ומורח ודאין, וממילא גם אין סיבה 

לחייבו מיתה, והרדב"ז ביאר שד' הרמב"ם אינם 

סותרים את דברי הגמ' בסנהדרין, ופירוש ד' 

הש"ס הוא שרפו ידי ישראל ממנו, לאחר שראו 

לא באו הגויים והרגוהו. שאינו מורח ודאין, וממי

 או שאגדות חלוקות הם.

ב. ואתה הראת לדעת, שלדברי היד רמ"ה 

המכריז על עצמו שהוא המשיח ומורח ודאין 

אנא )שכנראה לדעתו הוא תנאי בעצם ההכרזה 

ש"משיח אני"(, נחשב כנביא שקר וחייב מיתה, 

כדין כל המתנבא דברי שקר בשם ה'. ועלינו 

ורגיל מכריז על עצמו לברר האם כשאדם פשוט 

שהוא המשיח, ואיש אינו מאמין לו וכולם בזים 

לדבריו, האם חייב מיתה כנביא שקר. והשאלה 

היא האם עצם האמירה השקרית בשם ה' הוא 

האיסור וחיוב המיתה, או שנאמר שתוצאת 

 הדיבור, שהבריות ינהו אחר דבריו, היא אסורה.

ודבר זה נפתח לכאו' בגדולים. שההגה"מ 

"ז ה', ז'( כתב בהלכות נביא שקר בשם הרא"מ: )ע

"הילכך יזהר אדם שלא יאמר אפילו דרך חוכא 

ושחוק "הקב"ה אמר לי כך", ולפי שראיתי בני 

אדם אומרים כך ואין מרגישים שעוון הדבר, 

כתבתי". ואולם המנ"ח כתב )מצוה תקי"ז אות 

ד'(: "שלא שייך נביא שקר רק אם הולך בדרך 

מין בו על נבואת אמת, שאם נביא שראוי להא

משקר הוא נביא שקר, אך אם בא איזה הדיוט 

ומתנבא הרי זה לשחוק וללעג ומי יאמין לו, 

ואינו בכלל זה, ועי' בר"מ פ"ז מיסוה"ת ה"ז 

שכתב "תנאי הנביא שמחוייבים להאמין בו, 

ואם הוא משקר הוי ליה נביא שקר", אבל אם 

", עכ"ל. אינו בגדר הזה לא שייך כלל נביא שקר

וכתב שכן מצא במשנת חכמים, ועי' בהעמק 

שאלה להנצי"ב שכתב )דברים י"ח, כ'( כד' 

המנ"ח, שמדברי הרמב"ם נראה שדין נביא 

השקר שייך רק כשיתחזק לנביא, ומפני ש"הוא 

הולך בדרכי הנבואה". וא"כ בנידונינו גופא 

 נחלקו האי קמאי.

ואמנם יתכן שישנו הבדל מסוים בין דברי 

חת חינוך לדברי הנצי"ב. שהמנ"ח איירי המנ

בהדיוט שכולם שמים אותו ללעג וקלס, ובמקרה 

שמצהיר בשם ה', אינו חייב מיתה. אך הנצי"ב 

איירי באחד שאינו "הולך בדרכי הנבואה", שאז 

אינו מחויב מיתה. וההשלכה ההלכתית לכאורה 

בין ב' הדברים באחד הנחשב לאדם רציני ואמין, 

דול ות"ח, אך אינו נחשב ל"הולך ואפילו צדיק ג

בדרכי הנבואה", האם מחויב מיתה כשהצהיר 

ששמע בשם ה' ואמר שהוא משיח וכיוצ"ב, וצ"ע 

 לעת הפנאי.

ג. ובשו"ת הרמב"ם סי' רכ"ה הובאה תשובה 

מנכד הרמב"ם רבי סעדיה ז"ל, וז"ל: "ולאחר 

חורבן בית שני בנ"ב שנה קם כוזיבא המלך 

ומלך שנתיים וחצי   ואמר שהוא משיח וכו',

ונהרג. ורז"ל אמרו בסנהדרין פרק חלק שחכמי 

ישראל הרגוהו על שאמר שהוא משיח והוא לא 

היה מזרע דוד", עכ"ל. ויש שביארו שכוונתו היא 

שבמעשהו כפר בהקב"ה, כפימש"כ הרמב"ם 

בעיקר הי"ב מעיקרי האמונה )בפיהמ"ש 

בסנהדרין פ"י(, שציוונו להאמין בביאת המשיח 

ו' "ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא וכ

מבית דוד ומזרע שלמה בלבד, וכל החולק על 

כפר בשם הש"י ובדברי  -המשפחה הזאת 

 נביאיו". 

ויש להבין, שלפי זה מדוע לא נחשבו בני 

חשמונאי, הכהנים הצדיקים, ככופרים בה' 

יתברך, לאחר שנטלו את מלכות בית דוד ומלכו 

בפרשת ויחי שנעשו  בעצמם, וכמש"כ הרמב"ן

על שעברו על "לא יסור שבט מיהודה"? וצריך 

לומר, שדוקא נטילת מלכות בית דוד בתקופות 

מסוימות, כמו בשעת המלכות הנצחית של מלך 

המשיח, אשר עליו דיבר הרמב"ם שם ביסודו, 

הוא מחשיבתם לכופרים בשם ה'. אך בתקופות 

אחרות, כמו בתקופת מלכי ישראל, שחילקו את 

לכות בי"ד לב' חלקים ומלכו בישראל ב' מ

מלכים יחדיו, אין במלכותם כפירת בהש"י 

 ובדברי נביאיו, וצ"ב.

ואולם קצת צ"ע, שמדברי הגמ' בסנהדרין 

משמע שחכמי ישראל לא ידעו האם בר כוזיבא 

הוא המשיח, עד שבדקוהו במורח ודאין. ואם בר 

כוזיבא  לא היה כלל מזרע בית דוד, כמש"כ 

הרמב"ם, א"כ מדוע הסתפקו הם על בשו"ת 

ואולי אכן בר כוזיבא שיקר  -תוקף משיחותו? 

להם וטען שהוא מזרע דוד, וס"ל לחכמים שגם 

אדם הטוען שהוא מזרע דוד והוברר שאינו מזרע 

המלוכה, נחשב הוא ל"חולק על המשפחה". 

והקב"ה יזכנו לראות במהרה במשיח בן דוד, 

בנה בית מקדשנו מורח ודאין, שיבוא ויגאלנו וי

 ותפארתנו.

 

 גנוט ברוך שמואל רבי ג"לתגובות: הרה

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

  שמואל. )אלעד( ויאמר

 ויצבור יוסף

 איסור המלך בריבוי כסף וזהב
וברש"י:  )יז, יז( ְמאֹד ֹל ַיְרֶבה לֹא ְוָזָהב ְוֶכֶסף

 ליתן לאכסניא )ס"א: לאפסניא( אלא כדי

גבי איסור ריבוי סוסים, שליש לדקדק, 

'ולא ישיב את  ,תורה טעם האיסורהפירשה 

גבי איסור ריבוי נשים להעם מצרימה'. וכן 

 ,'ולא יסור לבבו' ,תורה טעם האיסורהפירשה 

גבי איסור ריבוי כסף וזהב, לא פירשה לואילו 

 ?התורה טעם האיסור

פירש טעם  ן עוזיאלובתרגום יונתן ב

דלא יתרומם לביה לחדא וימרוד 'האיסור: 

 .'באלקא שמיא

, מה טעם לא פירשה זאת התורה תויש לדע

 ?, כפי שפירשה באיסורים הקודמיםבפירוש

 : אופניםונראה ליישב זאת בכמה 

 א. הטעם נתפרש אח"כ
אכן מדברי רבינו בחייי נראה, כי הטעם 

בבו מאחיו", שהביאה אח"כ התורה "לבלתי רום ל

הוא הטעם לאיסור ריבוי הזהב והכסף, ונמצא 

 א"כ שנתפרש טעמו כמו שאר האיסורים. 

וז"ל רבינו בחיי: "וכסף וזהב לא ירבה לו 

מאד. פירשו רז"ל אלא כדי ליתן אכסניא וכו', 

אבל אינו רשאי לעשות ממנו אוצר או סגולה, 

והטעם כדי שלא ירום לבבו, כי הוא נמשך אל: 

. ובזה נתן טעם ום לבבו מאחיולבלתי ר

בשלשתן, ברבוי הסוסים, כדי שלא ישיב את 

העם, ברבוי הנשים, ולא יסור לבבו, ברבוי 

הכסף, לבלתי רום לבבו, כי בעשותו אוצר לכסף 

ולזהב יבטח באוצרו ויסיר בטחונו מה' יתברך, 

וראוי למלך שישים ה' מבטחו ושיהיה יראת ה' 

כה(  -)איוב כב, כד  אוצרו ומבצרו, כענין שכתוב:



"ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר, והיה 

 שדי בצריך וכסף תועפות לך" עכ"ל.

רבינו בעל העקידה הלך בדרכו של רבינו 

בחיי, דקרא ד"לבלתי רום לבבו מאחיו" הוי 

טעמא דקרא של  איסור ריבוי הזהב והכסף, וז"ל 

}בראשית פר' לך לך שער ט"ז{: "כי המרבה 

בהצלחות הזמניות יטרידו את האדם  והממעיט

מהצלחתו האמתית. וחיותו בהם על האמצעיות 

ית קיעזרהו עזר גדול כמו שבאת בתורה האל

 ה'ההישרה על זה ואכלת ושבעת וברכת את 

יך, השמר לך כו', וכסף וזהב ירבה לך, ורם קאל

לבבך כו' )דברים ח(. ואפילו למלך צוה וכסף 

 ,כו'" י רום לבבולבלת -וזהב לא ירבה לו מאד 

 עכ"ל. 

שער )ושנה הדברים בפר' כי תשא  וחזר הרב

: "אולם לפי שכבר צווה "לבלתי רום לבבו (בנ

והוא העקר מאחיו ולבלתי סור מן המצוה" וגו', 

המיוחדות לו. והם  אשר עליו תסבנה הג' המצות

שלא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים וכסף 

 עכ"ל.  ,וזהב לא ירבה לו מאד"

גם ר"א סבע בספרו צרור המור הלך בדרכם, 

כי "לתבלתי רום לבבו" בא כטעם על איסור 

ריבוי הזהב, רק כתב זאת בלשון "אולי", וזה 

לשונו: "ואולי רמז לבלתי רום לבבו מאחיו, 

. וכן בסבת בסבת רבוי הזהב שבו האדם מתגאה

רבוי הסוסים. כי הסוסים מגביהים לבו של אדם 

', ולכן כלל הזהב והסוס ומשמחים אותו וכו

באומרו לבלתי רום לבבו מאחיו. ולבלתי סור מן 

המצוה אמר כנגד ולא ירבה לו נשים. לפי ששם 

 אמר ולא יסור לבבו" עכ"ל. 

 ב. טעם אחד לב' האיסורים
האלשיך מעלה שאלה זאת בדבריו, וז"ל: "מה 

היה שבאומרו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד לא 

כי באמת לא הוצרכה  אמר שום טעם", ותירץ,

התורה לתת טעם מיוחד לאיסור ריבוי הזהב, 

מאחר שהוא כלול יחד עם איסור הטיית הלב, 

 שנתפרש באיסור ריבוי הנשים, ואלו דבריו:  

"ונבא אל הענין, אמר לא ירבה לו נשים 

שהוא לאו אחד, אמר כי זולת המשך אחר 

התאוות יש רעה שלישית, והיא כי עברו זה 

ר, זה הלאו יסיר לבבו גם מהיות הלאו הנזכ

אוהב את ה' בכל לבב, עד היות סר ממנו והולך 

אחרי אלהים אחרים ככתוב על שלמה. והוא, כי 

הנמשך אחר תאוות החומר סר מהמשך אחר 

הנפש באהבת נשים. ואחר החילו לסור לבבו 

מאחרי ה' גורם לו גם לסור לבבו ממנו יתברך 

על ידי כן  ללכת אחרי אלהים אחרים, שגם זה

נקרא זנות, וזהו לא יסור כי עון ריבוי הנשים 

. וזהו לא ירבה לו כו' ולא יביאך לסור מאחרי ה'

יסור הלאו הנזכר לבבו כו', כי יפתנו ללכת אחר 

באמונות כאשר פתהו בתאוות, וזהו  שרירות לבו

ומן הטעם הזה גם הוא: כסף הדבר השלישי. 

מה על לא ירבה לו מאד, והוא מאמר שלוזהב 

העושר )משלי ל ט( ופן אשבע וכחשתי ואמרתי 

מי ה', שהוא לכת אחרי מזמות לבו לפי שכלו" 

 עכ"ל. 

ודבר נחמד יש להוסיף בכאן, כי בירושלמי 

בסנהדרין }פ"ב ה"ו{, מבואר כי האות י' של 

מילת "ירבה", עלתה לשמים וקטרגה על שלמה, 

הכיצד זה עבר על איסור התורה לא להרבות 

 סוסים. נשים ו

שם, ביאר כי  (על הירושלמי)המראה פנים 

טעותו של שלמה נבעה מעצם זה שהתורה לא 

פירשה את טעם האיסור של ריבוי הזהב, 

ולפיכך חשב שלאו לאזהרה ניתנה, וענין ריבוי 

הזהב והכסף הוא טעם האיסור באיסור ריבוי 

 הנשים והסוסים, ואלו דבריו:  

 יו"ד שב'ירבה' קיטרגה
רגו אמר ריב"ל יו"ד שב"ירבה" "ומי קיט

קיטרגו. הא דאמר על היו"ד דוקא, נראה לפרש 

זה לפי פשט המקראות, וזה שמצינו בשתי 

אזהרות הראשונות מפורש הטעם בהם לא ירבה 

לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה וגו' ולא 

ירבה לו נשים ולא יסור לבבו ובאזהרה 

כתוב השלישית וכסף וזהב לא ירבה לו מאד לא 

בה הטעם וכו', ולפ"ז צריך טעם מפני מה נכשל 

באזהרה הג' שלא נתגלה הטעם, וכו'. אלא ודאי 

דטעותו של שלמה היה מפני שראה שבהג' לא 

שלאו לאזהרה נתגלה טעמה, וכסבור היה 

, אלא דקאי על השתים הראשונות, וסיום נכתבה

הטעם, הוא בטעם נוסף על שתים האלה לא 

' ולא ירבה לו נשים וגו' מפני ירבה לו סוסים וגו

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד, והיינו שלפעמים 

כסף וזהב לא יהיה לו הרבה, ויהיה צריך להשיב 

העם מצרימה למען הרבות סוס ולסחור בהן כדי 

להשיג ריבוי הסוסים וכן ריבוי הנשים יהיה 

ג"כ זה הגורם הראשון כדי להרבות על ידיהן 

פרעה דכתיב פרעה כסף וזהב וכדמצינו בבת 

מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וגו' ויתנה 

שלוחים לבתו אשת שלמה וע"י זה יהיה הגורם 

לסור לבבו. כך פי' שלמה להמקראות. וטעם 

דגבי כסף טעותו לפי פירושו הוא, מפני שראה 

וכו', וזה גרם לו לחזק  וזהב אין בו טעם מפורש

 פירושו וסברתו דלא לאזהרה נאמר הג', אלא

לטעם הנוסף מפני שכסף וזהב לא יהיה רב לו 

מאד וא"כ פן ישוב ופן יסור והשתא אמר שלמה 

שכבר יש לי אני ארבה ולא אשוב ולא אסור, 

ואין כסף נחשב ואין לי  כסף וזהב הרבה מאד

לחוש באלו הטעמים ואיני צריך לשוב העם 

מצרים וכן אין לי לחוש להסרת הלבב מהנשים 

לכסף ולא לזהב שלהן" לפי שאיני צריך לא 

 עכ"ל. 

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

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

 ועוד 

 לוית ח"ן

 האיך לברר האמת בלי נגיעות!
 ח(ּו ֶאת ָהָעם ִמְשַפט ֶצֶדק )טז, יָשְפטוְ 

-ביום מן הימים, מצלצל אצלך הטלפון, ובן

דוד שלך ראש ישיבה עבור בעלי תשובה על 

הקו, ושאלתו בידו, האם ברצונך להקדיש עבורו 

רבע שעה. בשמחה הנך שומע להפרטים, אודות 

בחור יקר שלמד אצלו במשך שנים, והתחתן 

תורתו אומנתו. והגיע אצל עכשיו, וזכה שיהיה 

הראש ישיבה שיסדר עבורו סדר היום, מבוקר 

עד ערב. ומכיון שהנך עוד אברך, ולא בגיל הזקן 

של הראש ישיבה, בקשתו שתכתוב עבורו 

 הצעתך ואז יראה לתקנו כהבנתו.

לפני שתתחיל לכתוב הנך זוכר חשבונו של 

הקהילת יעקב שנתן פעם הדרכה עבור בחור, 

וד י"ב שעות בכל יום, ח' שעות שביכלתו ללמ

שינה, ב' שעות תפלה, ב' שעות צרכי הגוף! 

ובתור אברך אולי יצטרך להקדיש עוד שעה 

לצרכי ביתו זו אשתו, ואז נשאר בידו י"א שעות 

לימוד )אם ישן ח' שעות(. ובזה תתחיל לחשבון 

סדר היום באופן לכתחילה. וכל אחד מעמנו 

פלא ביכלתו ביכלתנו לדמות איזה סדר יום נ

לערוך לעזרת האברך הטרי... תורה ותפלה וכו' 

 סדרי הלימוד וכו'.

 האור הקדוש!!
ואז משמים הראו לך דברי האור החיים 

 -הקדוש בפרשת השבוע, ונתעורר לך דבר נורא 

הרי מעתה אולי רובו ככולו של הסדר היום הזה 

ביכלתי לקיים בעצמי! והא לך דבריו 

 -הקדושים:

אן העיר הערה גדולה לחפץ משפט צדק.. כ

לשפוט בצדק, והוא כי כשירצה לעמוד הדיין על 

משפט האנשים אשר להם הריב יהיה בסדר זה, 

שיעביר מבין עיניו שני הנושאים, ולא ילביש 

משא ומתן ההלכות שיעשה באנשים אשר להם 

הריב לומר כפי זה יתחייב פלוני, וכפי זה יהיה 

הלכה כאילו , אלא יעשה עיונו וצדדי הלהיפך

לעמוד על אין אדם שצריך להוראה זו עתה אלא 



הדין לדעת הלכות התורה ואחר שיעמוד עליו 

בדרך זה מה שיעלה במצודתו, ידין בו לבעלי 

, יזכה הזכאי, ויתחייב החייב. והוא אומרו דינים

ושפטו את העם משפט, פירוש כבר הוא משפט 

 בפני עצמו זה יהיה צדק, אבל זולת זה כשיעריך

בדעתו בעת שמזקק ומצרף הדין לבעלי דינים, 

על כל פנים יהיה אחד יותר מתקרבת דעתו 

אליו ולא יצא המשפט צדק, ובפרט במשפטים 

שתלוים בשיקול הדעת ובהטיה מועטת בנקל 

 עכ"ל! -יטה דעתו 

 ומבואר כן להדיא במסילת ישרים!
ויסוד דבר להתיישב בדבר בלי נגיעות עצמי 

 ם )פרק ג'( וז"ל:מסילת ישרימדויק ב

ֵנן ֹת ִמְתבֶֹשל ָדָבר, ָצִריְך ָהָאָדם ִלְהי ְֹכָלל

 ְֹדדְֹבִהְתב ָֹתִמיד ְבָכל ְזַמן, ּוִבְזַמן ָקבּוַע ל ְֹבשְִֹכל

ָרה ֶשָהָאָדם ַֹמהּו ַהֶדֶרְך ָהֲאִמִתי ְלִפי חֹק ַהת -

ֵנן ַעל ֹא ְלִהְתבֹבְוַאַחר ָכְך יָ  - ָֹצִריְך ֵליֵלְך ב

ל ְיֵדי ַמֲעשָֹיו ִאם ֵהם ַעל ַהֶדֶרְך ַהֶזה ִאם לֹא, ִכי עַ 

ר ָכל ָנֵקל ִלָטֵהר ִמָכל ַרע ּוְלַישֵ  ֶֹזה ַוַדאי ֶשִיְהֶיה ל

 ְדָרָכיו.

וכאשר מדייקים בדבריו הקדושים נראים 

כאן יסוד נפלא, והוא מכיון שכל אדם יש לו 

כן אי אפשר להאדם לילך בהדרך נגיעות, ל

הנכונה שעליו לילך, ומהו העצה היעוצה. לזאת 

למדנוהו המסילת ישרים כי מקודם מוטל על 

האדם להיות מתבונן בשכלו, הדרך האמיתי 

היינו כדוגמא הנ"ל,  -ש"האדם צריך לילך בו" 

אם יבוא אצלך אברך המתחיל בדרכו לילך בדרך 

דר היום, הישר ושואל ממך לקבוע עבורו ס

תתבונן ותקבע בבירור הדרך הישר שרצוי לילך 

יבוא להתבונן על מעשיו  -ורק אח"כ  -בו 

 הפרטיים אם הם על הדרך הזה אם לא.

 א גוטן שבת!

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 לשון לימודים
 ?מצווה או להיפך ,שימת מלך

ָעַלי  ִכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ וכו' ְוָאַמְרָת ָאִׂשיָמה

ָך ם ָתִׂשים ָעֶליִֹים ֲאֶשר ְסִביבָֹתי. ׂשֶֹמֶלְך ְכָכל ַהּג

. ִמֶקֶרב ַאֶחיָך ֶֹמֶלְך ֲאֶשר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹקיָך ב

 טו(-ָתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך וכו'. )יז, יד

המלך, כאשר יבואו בני  כאן נאמרה מצוות

ישראל אל הארץ ימנו עליהם מלך. בתחילת 

הפרשה נראה לכאורה כי אין מצווה חיוב ככל 

אז  -המצוות, אם יבקשו ויחפצו העם במלך 

ימנוהו. מאידך, בלשון הכתוב 'שום תשים עליך 

מלך' נראה כי היא מצוות וחיוב גמור. יש לברר 

 מה גדרה של המצווה.

ר ענין מינוי המלך, הוא במקום נוסף מוזכ

בספר שמואל )ש"א פרק ח( שם בקשו העם 

מאת שמואל הנביא שימנה עליהם מלך. והנה, 

בקשה זו של מינוי המלך היתה רעה בעיני 

שמואל, גם בנבואה אליו אמר ה' )שם פסוק ז(: 

 ִכי אִֹתי ָמֲאסּו ִמְםלְֹך ֲעֵליֶהם, לכן ביקשו מלך.

לך אינו מצווה, מפסוקים אלו משמע שמינוי המ

 ואף עוון יש בדבר. וצריך ביאור.

 מצווה –שיטת רבי יהודה 
בשאלה זו מצינו שנחלקו רבותינו התנאים 

)בספרי כאן, ובגמרא סנהדרין כ:(, ר' נהוראי ור' 

יהודה האם מינוי המלך מצווה היא או רשות. 

בביאור הפסוקים מצינו פירושים רבים בדברי 

דרכים אלו סבבו רבותינו המפרשים, על שתי 

 פירושיהם, וכפי שיבואר.

כשיטת ר"י הסובר שמצווה גמורה יש 

במינוי המלך, פסק הרמב"ם )מלכים א, א; סה"מ 

עשה קעג(, ולכן שאל )שם א, ב(: מאחר שהקמת 

מלך מצוה, למה לא רצה הקב"ה כששאלו מלך 

 משמואל? 

תשובתו של הרמב"ם היא, שחטאן של 

 בתרעומתי ששאלו ישראל בימי שמואל היה: 'לפ

ולא שאלו לקיים המצוה, אלא מפני שקצו 

)מאסו( בשמואל הנביא, שנאמר: כי לא אותך 

מאסו כי אותי מאסו'. תשובות נוספות כתבו 

, על 4המפרשים בביאור החטא של הדור ההוא

 -פי שיטת ר' יהודה שאכן עצם בקשת המלך 

מצווה היא, וחטא אחר גרם לכעס של שמואל, 

 ם.ותוכחת ה' ש

עוד יש לתמוה על שיטה זו למה נאמר 

בפרשה בלשון תנאי, 'ואמרת אשימה עלי מלך 

ככל הגויים אשר סביבותי', והביאור בזה )ע"פ 

הרמב"ן כאן(, כי גם האמירה הזו הינה חלק 

מצורת קיום המצווה, שיאמרו כן למנהיג ישראל 

ויקים להם את המלך. אמנם בתוך דברים אלו 

דות' שבדרך זו יתמנה ישנה 'רמיזה על העתי

 עליהם המלך.

 רשות –שיטת רבי נהוראי 
הדרך השנית בביאור עניין זה היא דרכו של 

, האומר שמינוי המלך הוא רצונן של 5ר' נהוראי

ישראל, והתורה הדריכה כיצד למנותו כראוי. 
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 קלקלושבדור כהוגן שאלו וכו', אבל עמי הארץ שבהן 
שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא 

לפנינו. וע"ע בכלי יקר ובאברבנאל ובמלבי"ם ובאור החיים 
 ועוד.

בפירוש דבריו של ר' נהוראי מצינו מחלוקת, יש שאמרו  5
 ך חובה הוא.)מפרשי הרמב"ם( שאף הוא סובר שמינוי המל

מצוות מינוי מלך היא מצווה כיצד להכשיר את 

 .6המינוי כהלכה

רים יפה, אף לפי זה הפסוקים כאן מבוא

שעצם הבקשה לא טובה היא, אם ישראל יחפצו 

במלך, יתחייבו במינוי המלך כראוי וכדיניו 

המפורשים בפרשה. לכן כאשר בימי שמואל 

ביקשו מלך, לא היה הדבר טוב בעיניו שכן לא 

ראויה היתה הבקשה, אותה ביקשו בלשון 

הכתובה בתורה: 'מלך ככל הגויים' )ע"פ רי"א 

 אברבנאל(.

לם תמוה עד מאוד לפרש כן, שהרי ה' או

, וכמה ייעודים מלכותוזיכה לדוד שתימשך 

, ועוד. הרי במלך המשיחטובים נאמרו 

שהמלכות טובה היא וברכה. וכתב ב'אור החיים' 

לפרש שאמנם המדרגה הגבוהה היא בה ה' הוא 

יהיה למלך על ישראל, אבל אם ישראל 'יכנסו 

אז ירדו בגדר שאלה' שחפצים במלך עליהם, 

ממדרגתם ויתחייבו במצוות המלך כמצווה 

גמורה )ובאברבנאל האריך לבאר מדרגת ישראל 

 מול האומות בהכרחיותם במלכות(.

* 

כי לה' המלוכה, לכן המלך המתמנה יהיה 

', וכל מלכות ֹהאיש 'ֲאֶשר ִיְבַחר ה' ֱאלֹקיָך ב

כבוד ושררה, הריהם מאת ה' אשר חלק מכבודו 

 .ליראיו

 ן שבת! א גוט

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 ממעייני הישועה
אם יש חשש ביזוי אוכלין במנהג 

 זריקתם על החתן
 כ, יט() ֵעָצּה ֶאת ַתְשִחית לֹא

מצינו שנהגו בשמחת חתן וכלה: א. בגמ' 

)נ:( מובא שנהגו להמשיך לפניהם יין  ברכות

בצינורות, והוא לסימן טוב שתמשך שלוותן 

וטובתן )משנ"ב סי' קעא ס"ק יט(, ובזמנינו אינו 

התוס' שם )ד"ה ולא( הביאו המנהג נהוג. ב. 

בזמנינו לזרוק חיטים בבית חתנים, והוא לסימן 

טוב שיהיו פרין ורבין כחיטים )ע"פ הרוקח סי' 

גו לזרוק חיטים על החתן בזמן שנג(, וכן נה

שהולך לחופה. ג. בירושלמי )כתובות פ"ב ה"א( 

מובא שהיו שוברים בנישואין חבית של קליות 

ואגוזים והתינוקות מלקטין, וכן כתב במשנ"ב 

)סי' קעא ס"ק כא( שיש מקומות שהנהיגו לזרוק 

צימוקים לפני החתן בשבת שלפני חתונתו 
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 וכדומה.



ביאו טעמים בשעה שקורין אותו למפטיר, וה

 רבים למנהג זה בספרי ההלכה והדרוש. 

 אוכלין ביזויאיסור 
ברמב"ם )הל' ברכות פ"ז ה"ט( נפסק שאסור 

להפסיד אוכלין ומשקין בדרך ביזוי ובעיטה, וכן 

לשון הכלבו 'כלל אמרו רז"ל באוכלין ומשקין 

דרך בזוי, ובענין שימאסו מלאכול או מלשתות, 

שימוש באוכלין  אסור', והיינו שיש לאסור כל

ומשקין שהוא מפסידם בדרך ביזוי. ומקור איסור 

זה בדברי הספרי )פיסקא רג( 'חס המקום על 

פירות האילן קל וחומר מאילן, ומה אילן 

שעושה פירות הזהירך הכתוב עליו ]בפסוק 'לא 

תשחית את עצה'[ פירות עצמם על אחת כמה 

 וכמה'. 

הראשונים בברכות שם נחלקו בטעם שאין 

המשכת היין וזריקת הקליות משום ביזוי ב

מדובר באופן שאין  -אוכלין: דעת רש"י והרא"ש

מפסידים את המאכלים' שמקבל את היין 

הנמשך בכלי ואינו נשפך לארץ, וזורק את 

האגוזים בקליפתם שאינם נמאסים כלל. דעת 

שמדובר באופן שהיין נשפך לארץ, ויש  -הראב"ד

מחת חתן להתיר אף הפסד אוכלין משום ש

 ממשיכין דתניא והאכתב ' –וכלה. דעת הרשב"א

 פי על אף ,כלה ולפני חתן לפני בצנורות ביין

 וכלה חתן שמחת דעיקר משום התם ,שנמאסים

'. הב"ח פירש בפשטות שרי לשמחן וכדי בכך

שדעת הרשב"א כדעת הראב"ד, ואילו הב"י 

מדייק בדבריו שלא הזכיר בפירוש שמפסידים 

דעת הרשב"א, שמדובר באופן  את היין, ומפרש

שנמאס מעט על ידי שעובר בצינור אבל אין 

לגמרי. מותר להמשיך יין בצינורות אף  מפסידם

שנשפך לארץ, ובאופן שגורם רק מעט שמחה יש 

להתיר רק אם אין מפסידים את המאכלים, ולכן 

מותרת זריקת האגוזים רק בימות החמה. ומסיק 

ה מהוה את הב"י, שמפני שאצלנו אין הזריק

עיקר השמחה, יש לאסור במקום שהולכים 

לאיבוד, וכן פסק בשו"ע )או"ח סי' קעא ס"ד( 

שיש להתיר המשכת יין וזריקת אוכלין רק 

 באופן שאין הולכים לאיבוד.

 זריקת מיני מזונות
נפסק בשו"ע )סי' קעא ס"א( שאסור לזרוק 

פת בדרך זלזול, אף באופן שאינה נמאסת 

ואר במשנ"ב שם )סקי"ט( בזריקתה כלל, ומב

שהטעם מפני שפת חשובה יותר משאר אוכלין. 

ועוד שנינו בברייתא )ברכות שם( שאף לפני 

חתן וכלה אסור לזרוק גלוסקאות ]שהם פת[ לא 

בימות החמה ולא בימות הגשמים, ולפי זה 

לכאורה יש לאסור להוסיף לשקיות שזורקים על 

ות, החתן מיני מתיקה שברכתם בורא מיני מזונ

והם פת הבאה בכיסנין, משום זלזול בפת. אמנם 

בשו"ת שבט הקהתי )ח"ב סי' קא( צידד להתיר 

זאת: א. שהאיסור הוא רק אם הפת בגודל כזית, 

שמצינו )שו"ע סי' קפ ס"ד( שמותר לאבד 

פירורין שאין בהם כזית, וכל שכן שמותר 

לזרקם, ובחבילות שזורקים על החתן אין חתיכה 

. יש להתיר מפני שהם בתוך בגודל כזית. ב

. ג. מפני שבדרך כלל 7שקית והוא כעין כלי

מונחים בשקית מאכלים נוספים המותרים 

בזריקה, יש להתיר לזרקה שאין השקית בטילה 

. ד. שכתב באמרי נעם )להגר"א, 8למינים אלו

ברכות שם( שאין איסור לזרוק מיני מזונות 

שאר באופן שאינם נמאסים, שדין מיני מזונות כ

 מאכלים.  

 נקי במקוםזריקתם 
התוספות ועוד ראשונים )ברכות שם( כתבו 

שהזורקים חיטים לפני חתנים יקפידו לזרקם 

דווקא במקום נקי, כדי לא להפסידם, ונפסק 

להלכה בשו"ע )או"ח סי' קעא ס"ה(. הבית יוסף 

שם מביא בשם הגהות מיימוניות, שכתב 

ו שלאחר הזריקה יש לכבדם כדי שלא ידרס

עליהם, וכן פסק בשו"ע שם. ופירש במאמר 

מרדכי )שם סק"ו(, שטעמו מפני שמשמע 

בפוסקים שהזהירו להשליכם במקום נקי שלא 

יפסידו אותם, ואם דורסים עליהם אחר כך 

והולכים לאבוד אין תועלת במה שזרק במקום 

 9נקי. אמנם יש שדייקו בלשון הראשונים

ו שכתבו בטעם שיזרקם במקום נקי 'שיהי

ראויים ללקטם אחר כך', ומשמע שדי בכך 

שראוי ללקטן ולא הוסיפו שצריך ללקטם בפועל. 

וכן הביא בשער הציון )שם סק"כ( שנהגו שלא 

ללקטם. וביאר המאמר מרדכי, שטעם המנהג 

הוא מפני שסברו שאין איסור ביזוי אוכלין בשב 

ואל תעשה, ועל כן אין צריך לאספם ומה 

שה שלא בכוונה, ורק שדורסים עליהם זהו מע

בשעת השלכתם שהוא מעשה בידים יש 

להשליכם דווקא במקום נקי כדי לא לאבדם 

בידים. וכן כתבו פוסקי זמנינו שבמקום שרצפת 

בית הכנסת אינה נקיה יזרקו על החתן רק מיני 

 .מתיקה עטופים בשקית, ואי"צ להקפיד לאספם

 שבת שלום ומבורך!
מחבר קונטרס לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, 

  'קול ישועה' ג' חלקים
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לשלוח ס"ת באניה ואף שזורקין הארגז, מפני שאיסור 
 זריקת כתבי הקודש הוא רק באופן שזורק אותם בלי ארגז.

( שמותר וכפי שמצינו בפתחי תשובה )יו"ד סי' רפ"ד סק"ח 8
 לישב על גבי ארגז שמונחים בו ספרים עם דברים אחרים.

כן דייק בספר עץ השדה )סי' יח( מדברי רבינו יונה ותוס'  9
 הרא"ש )בברכות שם( 

 מסלתה של תורה

 אשר יהיה בימים ההם
ֶשר ּוָבאָת ֶאל ַהכֲהִנים ַהְלִוִים ְוֶאל ַהשֵפט אֲ 

ַבר ִיְהֶיה ַבָיִמים ָהֵהם ְוָדַרְשָת ְוִהִּגידּו ְלָך ֵאת דְ 

 ַהִםְשָפט" )יז, ט(

חכמי הדורות של שיעור קומתם אף אם 

התבטלות ב, עלינו  לקבל היה גבוה יותר שעברו

. נול חכמי דורמרות המנהיגות הרוחנית שאת 

שהגמרא , :(כה)במסכת ראש השנה  כמבואר

"וכי תעלה על  שואלת את הפסוק בפרשתנו

דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו?", 

עונה: "הא אין לך לילך אלא אצל שופט ו

אל תאמר מה היה, "שבימיך. ואומר )קהלת ז, י(: 

 . שהימים הראשונים היו טובים מאלה"

פעם שמעתי הסבר שמה  שמופיע במשנה 

ט(, המספרת כיצד רבי מ" בפ")ראש השנה 

מקבל  [ששימש בתפקיד אב בית הדין] יהושע

עליו  את עצת החכמים, לאחר שרבן גמליאל גזר

ֵאֶצל  ָֹבא ל לקבל את מרותו, כנשיא בית הדין:

 : ִאם ָבִאין ָאנּו ָלדּוןָֹסא ֶבן ַהְרִכיַנס, ָאַמר לַֹרִבי ד

דּון ֶשל ַרָבן ַּגְמִליֵאל, ְצִריִכין ָאנּו לָ  ַֹאַחר ֵבית ִדינ

ת מֶשה ַֹאַחר ָכל ֵבית ִדין ּוֵבית ִדין ֶשָעַמד ִמימ

ה ד ַעְכָשיו, ֶשֶמֱאַמר )שמות כד(: ַוַיַעל משֶ ְועַ 

ֵאל. ְוַאֲהרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִשְבִעים ִמִזְקֵני ִיְׂשרָ 

ֵםד, ָתן ֶשל ְזֵקִנים, ֶאָלא ְללַ ְֹוָלָםה לא ִנְתָפְרשּו ְשמ

, ן ַעל ִיְׂשָרֵאלֶשָכל ְשלָשה ּוְשלָשה ֶשָעְמדּו ֵבית ִדי

 ֶשל מֶשה.  ֹא ְכֵבית ִדינֲהֵרי הּו

 תורה שבעל פה
רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים )ג, כג(, 

מסביר את הסיבה להפרדה שנעשתה בין התורה 

פה, ושלילת -שבכתב לבין התורה שבעל

האפשרות לכלול את התכנים של שתיהן 

במסגרת של תורה אחת כתובה: "לפי שאי אפשר 

אופן שתהיה תורת השם יתברך שלמה, ב

שתספיק בכל הזמנים, לפי שהפרטים 

המתחדשים תמיד בענייני האנשים במשפטים 

והדברים הנפעלים, הם רבים מאוד משיכללם 

ספר". בצד הכתובים חייבת להיות גם מערכת 

בלתי כתובה, על מנת "שתספיק בכל הזמנים", 

ומשום שקיימים פרטים "המתחדשים 

חדשים, בכל דור יש גילויים וניסיונות  תמיד".

( יצרו של אדם :כמו שאמרו ז"ל )קידושין ל

 מתגבר עליו בכל יום, או מתחדש בכל יום.

רואים איפוא, שהמשנה בראש השנה 

מתייחסת לקבלת הסמכות של המנהיגים 

וזו משמעות המאמר  הרוחניים שבכל תקופה,

(: "יפתח בדורו כשמואל בדורו. :בראש השנה )כה

ה פרנס על ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנ



הצבור, הרי הוא כאביר שבאבירים". לעומת זאת, 

המקור בספר העיקרים מתייחס לחוסר היכולת 

להסתפק רק במה שכתוב בספר, בלי להזדקק 

 לחכמי הדור. 

 חשיבות מעמדו של ה'שופט שבימיך'
במקור הבא נוכל למצוא שוב את שני 

ההסברים האלה לחשיבות מעמדו של ה"שופט 

מופיעים  .(יא)סנהדרין  שבימיך". במסכת

שלושה סיפורים, שכל אחד מהם מתאר מעשה 

המלמד עד כמה חשוב למנוע בושת פנים של 

הזולת, על אף העובדה שהוא נהג שלא כשורה. 

הראשון מספר על שמואל הקטן, השני על רבי 

 חייא והשלישי על רבי מאיר. 

שואלת שם הגמרא, מהיכן ידעו חכמים אלה 

הוג, ולהגן על התנהגות שכך היה עליהם לנ

יה? התשובה היא, שרבי חייא למד שאינה ראו

זאת מרבי מאיר, רבי מאיר משמואל הקטן, 

שמואל הקטן משכניה בן יחיאל, ושכניה בן 

 יחיאל מיהושע או ממשה. 

נשאלת השאלה, מדוע מסתמך המעשה של 

כל אחד מהחכמים על תקדים היסטורי ולא 

ע הלבנת של עצמו, שיש למנו אמוצג כסבר

חיים שמואלביץ )שיחות  פנים? מסביר רבי

שאפילו מן  ,מוכח ל כרחךב, י(: "ע"מוסר, תשל

התורה אי אפשר ללמוד מעצמו, אלא דווקא מפי 

ולא  ,הרב, ומפי רבו השייך לו ממנו אפשר לקבל

 מזולתו".

 "א גוט'ן שבת!" 

 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
להנאתך  –שופטים ושוטרים תתן לך 

 ולטובתך!
 וגו'ָך שְֹפִטים ְושְֹטִרים ִתֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶרי

 ְוָשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְשַפט ֶצֶדק )טז, יח(

הקשו המפרשים, שתיבת לך נראית מיותרת 

לכלל ישראל שיתן  וחסרת משמעות, כי הציווי

שופטים ושוטרים, ומהו לך? ומדוע נאמר בלשון 

 יחיד 'לך'?

, שחז"ל מבארים בכל מקום 10ונראה לבאר

להנאתך ולטובתך, ונראה לבאר שגם כאן  –'לך' 
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שרומז לשערי הגוף, ולכן נאמר בלשון יחיד שישים האדם 
ו לשמור עצמו מכל דבר שופטים ושוטרים על כל שערי

עבירה ומכשול, והכלי יקר כתב שאמר 'לך' כלומר הדיין 
על עצמו, משום 'קשוט עצמך תחילה' )ב"מ קז:(, והוסיף על 

כך לבאר האדמו"ר מבלז שליט"א שלימוד גדול יש כאן, 
שעל השופט לדעת, שבבקשו לזכות לסייעתא דשמיא לדון 

 ת עצמו.ולשפוט משפט צדק, עליו בתחילה לשפוט א

מלמדת התורה את כל אחד, דע שכשתלך לדין 

תורה ותתן על עצמך שופטים ושוטרים, יהיה זה 

 לטובתך ולהנאתך!

ש תנחומא שופטים וכך איתא במדר

ושוטרים תתן לך בכל שעריך, בכל עיר ועיר, 

לשבטך אפילו עיר שכולה משפחה אחת מנה לה 

ללמדך  –דיינין, ושפטו את העם משפט צדק 

שצדקה עושין עם שניהם, עם הזכאי שנוטל את 

שלו, ועם החייב שמוציאין גזל מתחת ידו. ועוד 

בזמן שעוסקין  –שם: דבר אחר משפט צדק 

ן בצדק הן עושין צדקה עם הבריות ומצילין ודני

אותן מן הפורעניות, שנאמר )תהלים פה( אמת 

מארץ תצמח וגו', בזמן שדין אמת מארץ תצמח 

אז צדק משמים נשקף הקדוש ברוך הוא עושה 

צדקה עם הבריות ומציל אותן מפורעניות 

ומיסורין וטובה באה לעולם. ועוד בתנחומא: 

פט מלמטה שלא 'אמר הקב"ה, שמרו את המש

תגרמו לי לעשות משפט מלמעלה. ובזה מובן 

אשר אמר דוד המלך בתהלים פרק לג )ה( אֵֹהב 

דברי  ְצָדָקה ּוִמְשָפט ֶחֶסד ה' ָמְלָאה ָהָאֶרץ. והן הן

התנא במסכת אבות )פ"א מי"ח( רשב"ג אומר, 

על שלשה דברים העולם עומד, על הדין ועל 

ח, טז( אמת האמת ועל השלום, שנאמר )זכריה 

ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ומצאתי בס"ד 

 שכוונתי לדברי הנחלת יעקב זצ"ל.

ראוי לעשות דיני תורה בימי הרחמים 
 והסליחות ועשי"ת

ולכן, כתב הלבוש )או"ח סי' תרג( ויש נוהגין 

שלא לדון בין איש לחבירו, ונראה לי אדרבה 

יותר טוב הוא לדון ולפסוק הדין בין הבריות, 

שיהא השלום ביניהם ביום כיפור, ועוד הרי כדי 

אמרו חז"ל )דברים רבה ה, ד( במקום שיש דין 

אין דין ומקום שאין דין יש דין, רצונו לומר: אם 

אין הדין למעלה, ואם אין  –נעשה הדין למטה 

נעשה למעלה, ואם כן, אם לא  –נעשה למטה 

ידונו למטה הרי מדת הדין למעלה מתוחה 

גם מצד הנתבע טוב לו להזקק לו עלינו ח"ו וכו' 

להוציא גזילה מתחת ידו קודם בא יום הדין 

הגדול והקדוש ותתקבל תשובתו יותר, כי בעוד 

הגזילה בידו יהיה ביום הדין כטובל ושרץ בידו, 

על כן אני אומר כי שטות גמור הוא ושיבוש 

הדעת יש באותן שנוהגין שלא לדון. והביאו 

 ועוד. דבריו הפוסקים הט"ז והמג"א

כמה צריך האדם לשמוח בדין תורה, גם 
 המפסיד

ולכן מבואר במסכת סנהדרין )ז.( שמי 

שנטלו בית דין טליתו לפורעה לאחר יזמר וילך, 

הואיל ודין אמת דנו, לא הפסיד כלום, אלא 

 כלגזילה הוציאו מידו. ונלמד מדברי יתרו 'וגם 

העם הזה על מקומו יבוא בשלום' שמשמע גם 

יב בדין. וכתב על כך בספר פלא מי שיצא חי

יועץ )ערך משפט( ודין ידוע מעלת המשפט, 

דכתיב ציון במשפט תפדה, וכו', ועוד אני מדבר 

בהנהגת הבעלי דינין, כי הן אמת דאמור רבנן 

מאן דשקלי ליה גלימא בבי דינא ליזמר וליזיל, 

אבל עינינו הרואות כל בתר איפכא, שתכף 

רה אפו וחמתו כשקורין אותו לדין תורה יח

ונעשה אויבו ושונאו ואין זה אלא חסרון דעת, 

  .11כי מה בכך כי יבא העם לדרוש אלקי"ם

  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 

 המפרדס הכהונ

 הטוב מברך האם מקלט מעיר החוזר
 והמטיב

שלש ערים תבדיל לך בתוך ארצך, וגו', והיה 

 ג(-לנוס שמה כל רוצח )יט, ב

 והוא אביו, איתא: מת( :נט) בגמרא ברכות

 ולבסוף, האמת דיין ברוך אומר: בתחילה יורשו,

 ע"כ.. המטיבו הטוב אומר: ברוך הוא

 מקלט, לעיר שגלה בשגגה והסתפקתי, רוצח

 האם, מעיר מקלטו יוצא והוא, גדול הכהן ומת

 ?לא או. והמטיב הטוב לברך גם כן צריך

והגאון רבי ישראל רוט שליט"א, מח"ס "עיר 

 וז"ל: ,מקלט", כתב לי

 השאלה גם אם יברך שהחיינו
 השאלה י"נ ר"כת שנקט לכאורה מה א.

 מבואר שזה והמטיב" "הטוב של בגוונא דוקא

 וגם לו טובה גם יש כאשר בברכות, שם

, רוצחים עוד יש מקלט שבעיר והיינו, לאחרים

 שאילתו לשאול היה יכול י"נ כ"מע באמת אך

 יברך אם הוא והנידון, רוצחים עוד כשאין גם

 איתו ואין יורש, כשהוא התם כמו, "שהחיינו"

 .שהחיינו שמברך יורשים, עוד
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להיות מבקש שלום ורודף שלום שימשוך ידו כל אשר יוכל 
מלהזמין את חבירו לדין תורה וישתדל לגמור הענין על 

ידי רעים אהובים, ואם עכ"פ לא יוכל מלט מלהזמינו לדין 
 יקדים לילך אצלו ולדבר דברי שלום לאמר אחי ורעי אל

ירע בעיניך כי אנשים אחים אנחנו ולבי שלם עמך באהבה 
ואחוה רק שאנחנו חלוקים בדעות ושנינו רוצים האמת 
והיושר רק שצריך שיבא השלישי ויכריע בינינו קומה 

ונלכה לדרוש אלקי"ם בשלום ובמישור ונשמור לעשות ככל 
אשר יורונו ובבואם לפני השופט יערכו טענותם בנחת 

יהא האחד נכנס בתוך דברי חבירו ומי בקול נמוך ולא 
שיצא חייב בדין יקבל עליו את הדין באהבה וישמח על 
שיצא גזילה מתחת ידו ואח"כ יהיו רעים אהובים כמאז 

 ומקדם.



 וסף לו דבר חדשלא נית
 לא שיברך ד"לענ נהירא לא ברםב. 

 . והמטיב הטוב ולא, שהחיינו

 האלו הברכות שכל ,פשוט ד"לענ דנראה

 דהיינו, חדש דבר לו יש כאשר רק נתקנו

 שם הדוגמאות כל כמו, חדש דבר לו שניתוסף

 שבכל', וכו גשמים או ירושה או, בברכות

 , חדש משהו לו ניתוסף האלו הדברים

, הכל לו יש מקלט בעיר גם הרי הכא אך

 ליה דעביד, דוחי דינא מכוח חייבו ל"שחז כמו

 לצאת יכול שלא ומה, חיותיה ליה דתיהוי מידי

 כך משום אטו יכול, ועכשיו, גואל הדם מפחד

 לעיר, מחוץ נחש או אריה לו היה אם אטו, יברך

 אדם ובא, לעיר מחוץ לצאת היה יכול שלא

 לצאת יכול עכשיוש המזיקין, הרג או והבריח

 הישרה הסברא הלא, שיברך נימא אטו, מהעיר

 .יברך שלא אומרת

 מברכים רק על הנאה שיש בזה תועלת
 ת"שו ל דבריע ד"לענ להסתמך ואפשרג. 

 : ל"וז( ז"ע סימן' ד חלק) א"הרשב

 ואחרים הוא שנהנה דבר בכל לא: תשובה

 אקרא אפילו, כן שאם. והמטיב הטוב מברך, עמו

 לו שיש בדבר אלא. והמטיב הטוב יברך חדתא

 ירידת: כגון. עמו, ולאחרים, בו והנאה תועלת

, יין בריבוי ואפילו. הקרובים וירושת הגשמים

 . עמו ממנו ושותים נהנים ואחרים

 לא, חדשים פירות בראיית לבד בהנאה אבל

: זכר אשתו בילדה שאלו למה שאם כן. מצינו

 ,נמי דהתם: ואמרו? בהדיה אחרינא איכא מאן

 ביתו בני משום ליה תיפוק. בהדיה אשתו איכא

 נהנין הכל ואפילו. עמו ושמחים דנהנים, ובניו

. קאמר תועלת שהנאת אלא. הזכרים בילידת

. תועלת הנאת ולאם לאב יש, זכר אשתו ובלידת

. לקבורה ומרא לידה, חוטרא להו דהוה: חדא

 אדם כל ומדת. והאם האב כירך שהוא: ועוד

 . ל"עכ .ליורשן לו תאבין

 הוי בלידה טעמא מאי שהסביר והיינו

, ירכו או, וחוטרא מרא שיהיה בגלל רק, תועלת

 הנאה סוג כל אך, ולאם לאב תוספת דהיינו

 .לא אחרת,

 כאן זה רק הנאה לרוצחים
 ת"בשו שכתב למאי ,ד"לענ נראה גםד. 

 שמה באריכות( ח"קע' סי א"חי) הלכות משנה

 הטוב וכן] שהחיינו ברכת ל"הנ בברכות שאיתא

 בני רוב אצל השמחים דברים רק זהו [והמטיב

 כל שיש מה אך, עניים או עשירים או אדם,

 מדברים שנהנים מיוחדים אנשים מיני

 ם כןוא. ש"יע. לברך כמינייהו כל לאו, מסויימים

 ולא לרוצחים, הנאה רק שזה להכא, מינה דון

 דעלמא )עכ"ל(. אינשי לשאר

 לום ומבורך!באהבה, שבת ש כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

רבינוביץ  הכהן גמליאל ה"ג ר'הרלתגובות: 

 פרדס', כיםכ"ח כר 'אודך אני גם' ס"מח שליט"א,

 ג"כ, ועוד  'החדש יוסף

 משפטי צדקך

 חדאיסור לקיחת שו –שונה אבל שונה 
ם ַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמיַ֗חד ִכי ַהשֹ֔ח שְֹ֣ולֹא ִתקַ 

 )טז, יט( 

פסוק זה הינו חזרה על הנאמר בשמות )פרק 

כג( 'ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים 

ויסלף דברי צדיקים' הרי לפנינו אותו איסור אך 

בשינוי שכאן נאמר עיני חכמים ושם נאמר 

 ולכן מעור, ךההיפ הוא פקחים, ולכאורה פקח

פקחים, אך במשנה תורה  יעור לכתוב מתאים

כתוב עיני חכמים, ואם כן משמעותו רעיונית. 

לא מעשית שיהיה עוור בפועל, אלא ראיה 

 סלקטיבית שאינו רואה את הצד השני.

 השוחד מעוור, כפשוטו או כמשמעו?
אמנם, מצינו בפסיקתא זוטרתא כי השוחד 

ר עיני טפשים. יעור עיני חכמים אין צריך לומ

ויסלף דברי צדיקים. אין צריך לומר דברי 

רשעים. דבר אחר, כי השוחד יעור עיני חכמים. 

אינו יוצא מעולמו אלא בסמיות עינים. ויסלף 

דברי צדיקים. אינו יוצא מעולמו עד שאינו יודע 

מה מדבר: ואם כן אנו רואים פה שמדובר 

בעונש כפול גם שיבוש הדעת, וגם סמיות 

 כפשוטו.  עינים

ורבינו החיד"א בספרו שלל דוד האריך בענין 

זה, ותוכן דבריו, שבפרשת משפטים מדובר 

בדיין שלוקח שוחד משני הצדדים, שכאן לא 

שייך הטיית המשפט כי שניהם שילמו בשווה, 

אך שייך עונש עיוורון ואינו עוזב את העולם עד 

שיכהה מאור עיניו, וזהו הפירוש יעור פקחים, 

ך מעוור הוא פיקח ונסתמא, אולם שההיפו

בפרשת משפטים מדובר שלוקח שוחד מצד אחד 

וכאן יש לחשוש מהטיית משפט, ולכן נאמר 

יעור עיני חכמים שאפילו אם ירצה לשפוט צדק 

 יטעה בשיקול הדעת.  –

האם האיסור שייך באופן שאין גורם 
 לעיוות הדין?

על פי הנ"ל מתעוררת לנו שאלה, במקרה 

ים שיחד את הדיין, האם מותר שאחד הצדד

כעת גם לצד השני לשחד את הדיין בכדי שלא 

יטה משפט? מצד אחד יתכן שמותר, ואולי זו גם 

מצוה, שבמצב הנוכחי הרי ודאי שיפסוק לטובת 

המשחד, ואם השני יתן לו וישחד אותו יתכן 

וישפוט צדק ומצילו מאיסור לא תטה משפט, אך 

שוחד אינו  מאידך יתכן שהאיסור של נתינת

תלוי בטעם המצוה שהוא הטיית הדין, שהאיסור 

עצמי של שוחד נוהג בכל מקרה ]אולי מפני 

שלאיסור שוחד יש טעם נסתר מלבד הטעם של 

הטיית הדין שהזכיר הכתוב[, ואם כן אין כל 

  12היתר לשני לתת גם כן שוחד.

 אם האיסור הוא רק לדיין
בתחילת הפסוק כתוב לא תכירו פנים 

ואם כן גם האיסור קבל שוחד הוא  במשפט

לדיין אבל לשאר ממוני הציבור אין איסור 

קבלת שוחד, ואולם בדברי הפוסקים מבואר 

שהוא אזהרה על הכלל, ולאו דווקא דיין אסור 

בקבלת שוחד אלא אפילו כל הממונים וכל 

העוסקים בצרכי ציבור אף שאין דיניהם דין 

ה או תורה ואסורים להטות הענין בשביל אהב

שנאה וכ"ש ע"י לקיחת שוחד ולאו דווקא שוחד 

ממון אסור אלא אפילו שוחד דברים כגון 

להקדים שלום להדיין אם לא היה רגיל בכך 

מקודם וכן לעשות לו איזה שירות אסור אם לא 

 13היה רגיל בכך מקודם אפילו שירות קטן אסור.

 מדוע נאמר טעם האיסור בפירוש?
ל הקשה, אם האדמו"ר בעל האמרי אמת ז"

כן, למה נאמר הטעם באיסור קבלת שוחד 'ולא 

כי השוחד יעור עיני חכמים וגו'',  -תקח שוחד 

הלא עלול האדם להכשל, כמו אצל שלמה המלך 

שהתיר לעצמו להרבות סוסים ובטח שלא יכשל 

 ויוריד למצרים, כמבואר בסנהדרין )כא:(? 

ותירץ, ששם אמר שלמה החכם מכל אדם 

א אסור", אבל כאן שהתורה "אני ארבה ול

בעצמה מעידה שמעור עיני "חכמים", אין חשש 

שיבא אדם ויאמר אני חכם וגם אם אקח שוחד 

 אותי זה לא יטה.

  א ליכטיג'ן שבת!

 

הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח  לתגובות:

  משפטי צדקך

 מתהלך בג"ן

 שלא לבייש עוברי עבירה
 רּו ַהשְֹטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָהִאישְוִדבְ 

 ֵֹיֵלְך ְוָישֹב ְלֵבית ֲֹאֶשר ָבָנה ַבִית ָחָדש ְולֹא ֲחָנכ

 )כ, ה( ֶפן ָימּות ַבִםְלָחָמה ְוִאיש ַאֵחר ַיְחְנֶכמּו

הקשו המפרשים, שהרי בפסוק שלפניו כתיב 

 עם לכם להלחם עמכם ההולך אלקיכם ה' כי

                                                             
ועיין בברכי יוסף )חו"מ סי' ט אות ג( שאוסר מפני שלא  12

 אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך.
 ערוך השולחן )חושן משפט סי' ט(. 13



 באים אתכם, וברש"י, הם להושיע אויביכם

 של בנצחונו באים ואתם ודם בשר של בנצחונו

מקום. אם כן הלא מובטחים הם כבר שלא 

ימותו במלחמה, ומפני מה יש לחשוש פן ימות 

 במלחמה. ועיין רמב"ן וספורנו מה שכתבו בזה.

 לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו
ונראה, דהנה רש"י הביא כאן דברי הגמרא 

 ורך הירא אומר, הגלילי יוסי וטה )מד.(: רביבס

 לפיכך, שבידו העבירות מן המתיירא הלבב, זהו

בגללן.  שיחזור אלו כל את התורה לו תלתה

 מעבירות הירא זהו וברש"י שם, לפיכך, שהירא

 כדי בגללן לחזור ואירס ונטע בנה התורה תלה

 מעבירות לומר יתבייש ולא החזרה בכך שיתלה

ויש להקשות שהרי  .וחוזר איר הוא שבידו

בפסוק מפורש שהטעם שמי שבנה בית חדש 

וכו' אינם הולכים למלחמה הוא פו ימות 

במלחמה ואיש אחר יחנכנו וכו', אם כן איך ניתן 

לומר שאינם שבים מן המלחמה רק כדי שלא 

יתביישו החוטאים. שוב ראיתי בתפארת ישראל 

סוטה )פ"ח ה"ה( שהביא שהקשה לו כן אדם 

 ול, עיי"ש תירוצו. גד

ויש לומר דחדא מתורצת בחברתה, דבאמת 

טעם זה פן ימות במלחמה אינו הטעם העיקרי, 

שהרי הם באים בנצחונו של מקום ומובטחים 

הם שלא ימותו במלחמה, אלא שנתנה התורה 

ותלתה טעם זה, כדי שהירא מעבירות שבידו 

יוכל לתלות עצמו בטעם זה, אף על פי שאינו 

 באמת. טעם עיקרי

ועוד בענין שלא לבייש עוברי עבירה מבואר 

 בלחש, תפלה תקנו מה בגמרא סוטה לב: מפני

 לא שהרי, עבירה עוברי את לבייש שלא כדי

 לעולה. חטאת בין מקום הכתוב חלק

ולפי זה יש לומר בדרך רמז בפסוק )שמות 

יד, יד( ה' ילחם לכם ואתם תחרישון, 

, ואם כן םה' ילחם לכשמובטחים ועומדים הם ש

שהם מובטחים בנצחונו של מקום, יוקשה מפני 

מה היו צריכים אלו שבנו בית חדש וכו' לחזור 

ממערכי המלחמה, ועל כרחך שעיקר הטעם הוא 

כדי שלא לבייש עוברי עבירה, אם כן מזה 

שצריכים להתפלל בלחש ואתם תחרישון תלמדו, 

 כדי שלא לבייש את עוברי עבירה.

 עוברי בעמק הבכ"א
יש לרמז ענין זה בפסוקים בתהלים פד, ו

 ברכות גם ישיתוהו מעין הבכא בעמק עוברי

 אלקים אל יראה חיל אל מחיל מורה, ילכו יעטה

 האזינה תפלתי שמעה ות-צבא אלקים בציון, ה'

סלה. דהנה בכ"א הוא ראשי תיבות  יעקב אלקי

ב'ית כ'רם א'שה )וכן כתב רמז זה בדרשות חתם 

ראש השנה עמ' כב( ואמר סופר ח"ג במאמרים ל

מן המלחמה מטעם ב'ית חדש  העובריםשאותם 

בעמק או כ'רם חדש או א'שה חדשה, והיינו 

מעצה עמוקה )כפירש"י בראשית לז, יד  הבכא

על מעמק דהיינו מעצה עמוקה( של הקב"ה כדי 

שלא לבייש עוברי עבירה, הנה מעין ישיתוהו 

 הם נעשים למעיין ללמוד מהם )כפירוש הרד"ק

 לתלמידיהם ַמְעָין בתהלים שם: וישיתוהו

, גם ברכות יעטה מורהאחריהם( ש ְוַלָבִאים

שהמורה והמוכיח יוכיח באופן של ברכות 

ופיוסי דברים ולא לבייש אפילו עוברי עבירה. 

 אל יראה חיל אל מחיל ילכווהוסיף ואמר 

, שכמו כן אותם עוברי העבירה בציון אלקים

אלקים בציון ולא יביאו קרבנות ויראו אל 

יתביישו בהבאת קרבנות חטאת אל המזבח, כי 

מטעם זה לא חילק הכתוב מקום בין חטאת 

לעולה. ואם כן למדים אנו מזה שתפילה צריכה 

להיות בלחש, על זה אמר ה' אלקים צבאות 

שרק אתה תשמע תפילתי, כי  תפלתי, שמעה

התפילה היא בלחש וזולת הקב"ה לא ישמע אחר 

 את תפילתי.

וכן יש לרמז בזה במאמר הכתוב )ויקרא ט, 

 ועשה המזבח אל קרב אהרן אל משה ז( ויאמר

 אהרן עולתך, וברש"י שהיה ואת חטאתך את

לגשת וכו', ועל זה שהיה מתבייש  וירא בוש

 המזבח אל מחטא העגל אמר לו משה רבינו קרב

עולתך, ותראה שלא  ואת חטאתך את ועשה

עולה, ותלמד חילק הכתוב במזבח בין החטאת ל

מזה כמה חס הכתוב שלא לבייש עוברי עבירה. 

 ויעשה העולה את ושם אמר הכתוב ויקרב

כמשפט, ובבעל הטורים שם רמז על פי דברי 

ארבעתים,  ישלם הכבשה המסורה כמשפט ואת

עיי"ש. והיינו כי טעם דין זה הוא גם כן מפני 

שחס המקום גם על כבודם של עוברי עבירה, 

בפרשת משפטים )שמות כא, לז( וכפירוש רש"י 

 שהולך שור, בריות של כבודן על המקום חס

, כתפו על לנושאו הגנב בו נתבזה ולא ברגליו

 משלם, כתפו על שנושאו שה, חמישה משלם

 בו. ונתבזה הואיל ארבעה

וירמז זה גם במאמר הכתוב )יחזקאל מג, י( 

 הבית את ישראל בית את הגד אדם בן אתה

, עיין שם שמפרט בפרשה מעונותיהם ויכלמו

את כל תבנית המזבח. והיינו שאף שיראו את 

 מקום הכתוב חלק תבנית המזבח, ויראו שלא

לעולה, וילמדו מזה שלא לבייש  חטאת בין

עוברי עבירה, מכל מקום הם עצמם יכלמו 

 מעוונותיהם.

 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט 

 מצוה וחובה על האדםבאיזה מצב 
ובאיזה מצב  למסור עדות בבית דין?

 אסור?
 ֵעִדים ְשלָֹשה ִפי ַעל א ֵעִדים ְשֵני ִפי ַעל

 ָדָבר )יט, טו( ָיקּום

התורה קבעה נאמנות לשני עדים כשרים, 

י דינים רבים. במאמר אמנם יש בזה פרט

שלפנינו נביא מעט מהלכות עדות, ובעיקר את 

ההלכות הנוגעות לאדם היודע עדות ולא הגיע 

 14לבית הדין.

 מצווה וחובה להעיד בבית הדין
חובה על כל אדם היודע עדות לטובת אדם 

אחר, שיבוא להעיד בבית הדין. ואם מסרב לבוא 

מים להעיד, עובר על איסור לא תעשה. ובדיני ש

יהיה חייב לשלם לבעל הדין את הכסף שהפסיד 

. וחייב אדם לבוא להעיד 15בגלל שלא בא להעיד

גם אם הוא רק עד אחד, כיון שעד אחד מחייב 

. ומעיקר הדין אסור לעד אחד להעיד 16שבועה

במקום שאין חיוב שבועה, שהרי הוא לשון הרע 

. אמנם נהגו להעיד בכל מקרה, 17שלא לתועלת

ים וקרובים באים להעיד. וכיון ונהגו גם שנש

שנהגו כך, גם עד אחד יש לו לבוא להעיד, ואין 

. וכן חייב העד לבוא 18בזה חשש לשון הרע

להעיד גם אם הדיון מתקיים בפני דיין אחד, או 

במקרה שבעלי הדין קיבלו עליהם בית דין 

קרובים או פסולים, וכן אם בית הדין מבקש 

ם בו תהיה לקבל את עדותם בכתב, ובכל מקו

. אמנם אם יגרם לעד הפסד 19תועלת בעדותם

ממון בעקבות עדותו, אינו חייב להעיד אלא אם 

. אך גם במקום 20בעל הדין ישלם לו את נזקיו

הפסד ממון גדול מאוד אסור לעד לשקר בבית 

הדין ולומר עדות שאינה נכונה, ואם אדם גרם 

הפסד על ידי עדות שקר, חייב לשלם לבעל 

                                                             
כל דיני קרוב או פסול, קבלת עדים בפני שלא בעל דין  14

ובכתב, וכל שאר דיני קבלת העדות התלויה בבית הדין, לא 
 הארכנו בזה כאן.

ויש אומרים שאם הבעל דין תפס מהעד ממון כנגד  15
ההפסד שהיה לו כי לא בא להעיד, אין מוציאין מידו. עיי' 

 סי' כ"ח סעיף א בנו"כ שם.
לא נהגו להשביע, מכל מקום בית דין  ואף שהאידנא 16

עושים פשרה במקום שבועה, ואסור לו לעד להפסיד את 
 הבעל דין מזכותו לקבל פשרה במקום שבועה.

אמנם במקרים רבים אין עד אחד מחייב שבועה. שהרי אין 
נשבעין על קרקעות עבדים ושטרות. וכל המחובר לקרקע 

ם, הלכך אין הרי הוא כקרקע. ובני חורין הרי הם כעבדי
נשבעין על טענת שכירות פועלים וכדו'. וכל שאין גופו 

ממון, הרי הוא כשטרות. ובכל אלו אין חיוב שבועה, הלכך 
 אין עד אחד חייב להעיד.

 רמ"א סי' כח סעיף א. 17
נהגו כך כדי ליתן תועלת להתרשמות כללית מדברי  18

 העדים. הלכך הוי לשון הרע לתועלת.
ע"ו א. שו"ת מים עמוקים להראנ"ח דברי גאונים כלל  19

 ח"ב סי' לד. אמרי בינה סי' ח'.
 שו"ת אבקת רוכל סי' קצ"ה. 20



זק שגרם לו. וכן אסור לעד לומר הדין את הנ

 21לבית הדין שאינו יודע עדות.

 עדות בבית המשפט
כל מי שתובע בערכאות, הרי הוא מרים יד 

בתורת משה רבינו. הלכך כל מי שתובע 

בערכאות שלא בהיתר, אין להם לעדים לבוא 

, ורק אם הערכאות 22להעיד שם מרצונם

מחייבים אותם להעיד מותר להם לומר 

ואם בית דין הורו לתובע שמותר לו  .23עדותם

לתבוע שם, כיון שאי אפשר לו להציל ממונו 

בדרך אחרת. או שהנתבע מבקש מהעד לבוא 

לומר את עדותו. מצווה על העדים לבוא ולהעיד 

. ואם באים להעיד לטובת נכרי, 24בערכאות

מותר להם להעיד רק בעדות שבית דין של 

זו, הלכך  ישראל היו מוציאין ממון על פי עדות

אם הוא עד אחד, לא יעיד בערכאות לטובת 

. ואם העיד באיסור, 25נכרי להוציא ממון ישראל

. אך לטובת ישראל תמיד מותר לעד 26חייב נידוי

אחד להעיד, שהרי הוא השבת אבידה. ומכל 

מקום לכתחילה יש לקבל אישור בית דין כדי 

. וקל וחומר שאיסור חמור 27להעיד בערכאות

 .28דין בערכאות ללא אישור בית דיןלייצג בעלי 

 עדות בענייני איסור והיתר
אדם שיכול בעדותו למנוע דבר עבירה, חייב 

. ואם הוא עד אחד במקום שצריך שני 29להעיד

עדים, אסור לו להעיד. שהרי הוא לשון הרע 

שלא לתועלת. ובדין קבלת עד אחד יש פרטים 

רבים, הלכך אם הוא עד אחד לבדו, ישאל לבית 

ין אם להעיד לבדו או לא. ובכל מקום שיש הד

תועלת בעדותו שיגרום לדרוש ולחקור אחר 

                                                             
ישועות ישראל סי' כ"ח סק"א. ועוברים בזה על מדבר  21

שקר תרחק, ולא תענה ברעך. וחייב אדם להפסיד כל 
 ממונו כדי לא לעבור על איסור לא תעשה אחד.

ו כתב שצריכים להעיד שו"ת רמ"א סי' נב. ושעה"מ סי' כ" 22
גם אם התביעה הוגשה באיסור. ולמעשה נקטינן שא"צ, 

שהרי אין בערכאות דין אם לא יגיד ונשא עוונו, שהרי אינו 
 בי"ד כלל. והשבת אבידה אין שייך בעבירה.

. אינו איסור גמור, שהרי התביעה הוגשה ללא קשר 23
לעדות. אלא הוא קרוב לדין מסייע לעוברי עבירה. וא"צ 

 להפסיד בשביל זה.
 כיון שבזה אינו מסייע בידי עוברי עבירה. 24
ופשוט שאם הישראל תובע ממון נכרי, ואין לישראל  25

עדים. ובבי"ד ישראל לא היו מחייבים את הנכרי, שהרי 
המוציא מחבירו עליו הראיה. ורק בערכאות שלהם יש 
לחוש שיחייבו את הנכרי. מותר לו להעיד לטובתו. כיון 

י"ד של ישראל היו מקבלים עדותו. ועיי' בב"י שגם בב
 ובגליון הגרע"א סי' כ"ח בדין עד אחד המסייע.

עיי' ש"ך סי' כ"ח סק"ד, ושו"ת חת"ס ח"ה סי' כ"ג.  26
והחת"ס האריך שם גם בדין אדם חשוב אם יעיד 

 בערכאות.
 ב"ח סי' כ"ח ב. 27
והוא יותר חמור מעדות בערכאות, שהרי העו"ד מגיש  28

 עה בעצמו, והרי הוא בעצמו מחלל ה' רח"ל.את התבי
ב"י סי' כ"ח מחודש י"ט. ועיי' בחינוך מצווה קכ"ב. ורמ"א  29

 סי' כ"ח סעיף א'.

האמת, ויסייע לאפרושי מאיסורא. ודאי חייב 

 .30להעיד גם אם הוא רק עד אחד

 עד קרוב או פסול או נוגע בעדות
עד שהוא קרוב לאחד מבעלי הדין או 

. ואם הודיע לבית 32, אסור לו להעיד31הדיינים

קרוב, מותר לו להעיד אך אינו חייב הדין שהוא 

לומר העדות. אמנם אם יכול לסייע להעמיד 

הדין ולהציל עשוק מיד עושקו, חייב להעיד 

מדין השבת אבידה ושאר מצוות שיש במצווה זו, 

. 33אך אינו עובר על דין אם לא יגיד ונשא עוונו

וכן הדין אם הוא פסול מחמת עבירה. אמנם אם 

וא פסול מחמת עבירה הוא יודע על עצמו שה

ולא הוחלט כן בבית דין, יש אומרים שהוא עד 

כשר, ויש אומרים שלא יעיד עד שיעשה תשובה 

. ואם הוא נוגע בעדות, לא יעיד 34בינו ובין עצמו

עד שיודיע על כך לבית דין, ויש אומרים שגם 

 .35אם מודיע לבי"ד אינו צריך להעיד

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת
 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש גובות:לת

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 המזבח, האשרה והדיינים

' ה ִמְזַבח ֵאֶצל ֵעץ ָכל ָרהֲאשֵ  ְלךָ  ִתַטע לֹא

 (כא, טז) ָלךְ  ַתֲעֶׂשה ֲאֶשר ֱאלֶֹקיךָ 

בביאור טעם איסור זה, כתב המשך חכמה, 

שכאשר אנו מקריבים קרבן לה', איננו זנים 

אותו בכך, ואף פעם לא נוספת בו שלימות 

מחמת פעולות הברואים. הוא בעצמותו נשאר 

ציר נברא". בלי כל שינוי, כמו שהיה "בטרם כל י

וכבר אמר הנביא "אם צדקת מה תתן לו" )איוב 

לה, ז(, וכן "הירצה ה' באלפי אילים" )מיכה ו, ז(. 

לעומת זאת ידוע לקדמונים מעשי כת הצאב"א, 

שהיו עובדים למזלות ולכוחות מופשטים, באופן 

בגלל  –שהיו מוסיפים להם כח ושפע, ועבור זה 

הם  – שההנו אותם בקרבנותיהם ובדם בניהם

 נתנו להם כח וברכה בכל מעשיהם.

ל ולא -לא נאמר לא א הקרבנותבפרשת 
  אלקים

זו כוונת בן עזאי במאמרו )תורת כהנים, 

ויקרא פ, ב(: "בא וראה מה כתיב בפרשת 

                                                             
 שבזה הוי לשון הרע לתועלת. 30
 סי' לג סעיף יז. 31
 אורים ונתה"מ סי' כ"ח סק"ב. 32
דינו ככל אדם שיכול להציל עשוק מיד עושקו. ואין זה  33

 בגדר עדות כלל.
 ח' קצה"ח סי' כ"ח סק"ח ונתיה"מ שם סק"ב.מ 34
סי' כ"ח אורים סק"ג  ותומים סק"ב, ונתה"מ חידושים  35

סק"ב. ופשוט שאם נוגע בעדות מעיד לחובת עצמו, הרי 
הוא כשר להעיד, שעקר הנגיעות שלו. ורק קרוב אינו נאמן 

 להעיד נגד קרובו.

ל ואל אלקים, -קרבנות, שלא נאמר בהם לא א

 אלא ה', שלא ליתן פתחון פה למינים".

כל וביאור דבריו, כי שם אלקים הוא כח 

ל, מורה -הכוחות הנמצאים מאתו יתברך, ושם א

על חוזק פעולותיו וחסדו לכל בשר. ואם היו 

כתובים שמות אלה בפרשת הקרבנות, היה 

למינים פתחון פה לטעות ולחשוב כי הוא צריך 

ליזון חלילה מהקרבנות. לכך נאמר בכל 

המורה על היותו נמצא  –הקרבנות רק שם ה' 

הוה וממציא הכל, ואז מחוייב במציאותו והוא מ

לא ייתכן לומר שהוא מקבל הזנה ותוספות 

מהנמצאים התלויים ברצונו ונבראים יש מאין 

 ברצונו.

 המזבח בנוי רק מדומם
והנה ידוע שהדומם אינו ניזון ולא נוסף בו 

כלום משך כל זמן קיומו עלי אדמות. אבל 

הצומח והחי ניזונים וגדלים ומוסיפים שלמות 

 תמיד.

הבורא לעשות מזבח אבנים )שמות  לכן צוה

להורות שהבורא  –כ, כב(, ולא יהיה בו עץ 

 -יתברך שמקבל קרבנות אינו כמו הצומח 

כלומר שמתווסף בו משהו על ידי הקרבנות, 

אלא הוא כמו הדומם שנשאר תמיד באותו מצב, 

 ואין הקרבנות משפיעים עליו כלל.

לכך נאמר "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל 

אלקיך", להורות שאין לה' יתברך צורך  מזבח ה'

חלילה במזבח ובקרבנותיו, ואינו כמו עץ הניזון 

 ומתפתח.

 הנחיה לדיינים
מקום הסנהדרין אצל המזבח  –והנה 

)כמבואר ברש"י בתחילת פרשת משפטים(. 

אין זה מקרי. כי גם הדיינים  –ולמבואר כאן 

צריכים להיות בבחינה זו שאינם מושפעים 

שיושבים לדין, אלא דנים "דין  מכלום בשעה

אמת לאמתו" בלי משוא פנים ובלי ליקח שוחד. 

להזכיר להם שיהיו  –לכן הושיבום ליד המזבח 

 כמוהו, שהוא דומם ואינו מושפע מכלום!

לא בכדי נסמכו זה לזה הלאוין בתחילת 

פרשתנו: "לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא 

צל תקח שוחד וכו' לא תטע לך אשרה כל עץ א

מזבח ה' אלקיך", כי שלושתם מורים לדיין לא 

להיות מושפע משום גורם, אלא לדון דין אמיתי 

 כמשפט התורה.

יהי רצון שתתקיים בנו הנבואה "ואשיבה 

שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" )ישעיהו 

 א, כו(. אמן! 

 שבת שלום ומבורך! 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 



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

וראשי פסוקים וסופי  וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות והתמורות

לאין  פ דרכים אלו״יתחלפו ע ׳וכו פסוקים ודלוג אותיות וצירוף אותיות

וקיבלה כל הצרופים  מורה על כבוד התורה ומעלתה שנתגשמה ׳ווכ סוף

 (סח 'ב עמ״פרדס רמונים ח) שיכולים להיות בעולם

 ר' לוי יצחק מברדיטשובהרה"ק 
 ְולֹא דֹע ֶאְרֶאה לֹא ַהזֹאת ַהְּגדָֹלה ָהֵאש ְוֶאת

-ִדֵברּו )יח, טז ֲאֶשר ֵהיִטיבּו ֵאָלי' ה ַויֹאֶמר ָאמּות.

 יז(

 מריזין ק"מובא בספר עשר אורות וז"ל הרה

 סגולה הוא מבארדיטשוב ק"מהרה לדבר כי אמר

מדתו  היה כן כי ישראל עבור הדינים להמתקת

עכ"ד וכן מובא כי אפילו הזכרת שם העיר 

ע"כ וראה זה פלא  בארדיטשוב ממתיק הדינים

ו המה צירוף תיבת טיבו אשר דברכי האותיות ה

והוא  דברו ממנו וק"ל המטיב באשר בארדיטשוב

 פלאי 

ודיבר תמיד טוב בלימוד זכות לטובה על 

ישראל והוא ע״ד דכתיב כי ה׳ דיבר טוב על 

 ישראל ודו״ק. 

 ועוד 

א ולוד עאה ארא לאת הזה הגדולאש ה

ו נביא דברשר אטיבו הי אלה -הויאמר וימות א

י דברתי ונתמוך סחיהם אהם מקרב לקים א

 יהוהצונו א ראשל כת איהם אלדבר ויו בפ

 נרשם -בצירוף היוצא מדרך הס״ת 

כק אדמור מורינו רבי לוי יצחק בן מאיר 

מבארדיטשוב אמת אמת אמת אמת וד"פ שם 

 הוי"ה

 והוא פלאי 

ואציין דבר נפלא מענין בחי׳ חסידתו ואהבת 

ה׳ של הגה״ק באגרת של בן רבינו רבן של 

ישראל הרבי ר׳ אלימלך זי״ע הנדפס בסוף ספר 

וכותב דברי אביו בנידן המחלוקת נוע״א, 

שנתעורר על הגה״ק מבארדיטשוב זי״ע כותב 

בתוך הדברים בזה״ל, אמנם אמינא לכם אנא 

עובד ה׳ מיראה וכך הוא האמת כשהצדיק 

ומאהבה, ואהבה מביאה אותו כמעט לשגעון 

כמו שנאמר באהבתה תשגה תמיד כמו שמצינו 

ו׳ וכו׳ וכבדהע״ה ודוד מפזז ומכרכר בכל עוז, 

וידוע דהיה אז הגה״ק רק בערך  –יעו״ש 

וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש  –שלשים שנה 

 חסידך

גם הרה"ק מצאנז שהיה דרך עבודתו באש 

 :גדולה נרשם בסמוך

ְוַנֲחָלה לֹא ב יֹאֵכלּון:  ְֹוַנֲחָלת ה-יהוִאֵשי 

ַכֲאֶשר  ֹהּוא ַנֲחָלת ה-יהוְבֶקֶרב ֶאָחיו  ִֹיְהֶיה ל

ָהָעם  ֵמֵאתְוֶזה ִיְהֶיה ִמְשַפט ַהכֲֹהִנים ג : ֶֹבר לדִ 

ר ִאם שֶֹה ְוָנַתן ַלכֵֹהן ֵֹמֵאת זְֹבֵחי ַהֶזַבח ִאם ש

ָך ֵראִשית ְדָגְנָך ִתירשְ ד ְוַהֵקָבה:  ָחַיִיםַהלְ ו ַהְזרֹעַ 

 :ָֹך ִתֶתן לז צֹאנְ ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִשית ּגֵ 

ה -אשי יהו –ה -יהו –ת אמ –צאנז  –חיים 

 (39)בדילוג מספר 

)ויש פה עוד צירופים נפלאים מהרה"ק 

 מצאנז וכן בפרשת חקת ואי"ה עוח"ל(

 זיעועכי"א 

 א גוטען שבת קודש 

 הרב יואל טייטלבוים

 

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

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

 קרסים
 מאמר ראשון – "החיבור לאדון הכל"

 י ממרומים-ד-נשמת ש
לבד אחת היא כמראה הלפידים היא 

מתהלכת. בת מלך היא והיא המולכת. היא 

העיט המחיה את הפגרים. לפיד אש העובר בין 

הבשרים. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים. היא 

היונה היפה. כשחר נשקפה. כבודה בת מלך 

פנימה. ברה כחמה. היא הרעיה היא הכלה. 

הקיימת סלה. היא החיה והמשכלת. מכל בני 

בשר נבדלת. ואחרי המזוזה והדלת. תשים 

זכרונה. בעוז חביונה. בדודה השוכן על הרי 

י ממרומים הוא -ד-בשמים, כי היא נשמת ש

היא מתרפקת דודה ובו דובקת, הוא ריעה ואליו 

וגואלה חי ישיביה אל בית מועד לכל חי 

ונעלמה מעיני כל חי... )מתוך הקדמת המלבי"ם 

 לשיר השירים( 

החיבור של נשמות בני ישראל לאביהם 

שבשמים, לא כשאר חיבורים אשר עראיים 

המה. לא כחיבור בין שני חלקים הצריכים 

חיבור.  החיבור של ישראל לאביהם שבשמים 

שאין חיבור למעלה ממנו, האיחוד  הוא החיבור

 שאין למעלה ממנו, והקשר שאין קשר כמותו.  

החיבור של ישראל לאביהם שבשמים הוא 

חיבור העלול לעילתו, הסיבה לסיבתו, ולכל 

 הוייתו.

 "השתוקקות העלול לעילתו"
ה ממעל, הנה -"הנשמה אינה אלא חלק אלו

אין תשוקתה ודאי, אלא לשוב ולדבק במקורה 

יגו, כטבע כל עלול החושק לעילתו, ואין ולהש

תשיג את זה" )דעת תבונות, מנוחתה אלא כש

 ד(  כ מןסי

ה כי כל פעולתנו מעשינו אמור מעת

נו, להתחבר לתורה ומצוות, להתחבר והתאמצות

לצדיקים, ולהתחבר לנפשנו פנימה, מטרה אחת 

להכל; החיבור העליון והנשגב של נשמתנו 

 לבוראה.

אלו גבוה מעל גבוה, ולא  ודאי יש בדברים

בנסתרות עסקינן. כי אם להפשיט את הדברים 

ולקרבם לשכלנו ולליבנו ככל האפשר, ולשאול 

את עצמנו מדוע אין אנו מרגישים חיבור עמוק 

זה, ומה עלינו לעשות על מנת לחיות להרגיש 

 ולחוות את החיבור החי והתוסס הלזה.  

ובעניין זה שונה הוא עד מאד החיבור 

, משאר כל חיבור שבעולם, שכל חיבור השי"תל

שבעולם הוא לחבר בין הפרודים ולדבק בין 

החלקים,  ואילו התאמצותינו בחיבור לאלוקים 

ת את אותו חיבור נסתר ועמוק -ו-ל-ג-הוא ל

החבוי לו בעמקי נשמותינו, ולהרגיש בפועל את 

אותו השתוקקות של העלול לעילתו, עד כמה 

 ולמנו השפל.שהדבר ניתן ושייך בע

כאשר האדם מגלה מעט מהחיבור לאלוקים, 

לפתע כל עולמו משתנה באחת. הוא אינו 

מתקדם בנקודה זו או אחרת, אלא משתנה לו 

יות לחלוטין. הוא נעשה והמבט וסדר העדיפ

מחובר בנפשו לדברים נוספים שהוא לא היה 

מחובר עליהם עד הנה, או מחובר ברמה פחותה 

פנימה ממלאים תחושות יותר. לפתע את נפשו 

 והרגשות שמשנות את כל מהותו.

ואם ניתן להמשיל זאת משל רחוק אך לקרב 

הדבר אל השכל; הוא כמו אדם שנולד לו בנו 

הראשון שמתוך החיבור החדש לבנים וילדים 

הוא מגלה בנפשו לפתע חלקים שכלל לא הכיר, 

 ונפשו מתמלאת ומתפתחת מדברים אלו.

 בוראכם"  "הקיצו מתרדמתכם וזכרו
אין זמן מתאים לזה מימי אלול אשר כל 

עיקרם נועד "לזכור את בוראינו ולשוב אליו 

 :בתשובה שלמה" כלשון הרמב"ם

; עורו "תקיעת שופר בראש השנה רמז יש בו

ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדימתכם 

לי באלו השוכחים את האמת בה ,וזכרו בוראכם

ק אשר לא ושוגים כל שנתם בהבל ורי ,הזמן

הביטו לנפשותיכם והטיבו  ,יועיל ולא יציל

)רמב"ם הלכות תשובה פ"ג ה"ד,  דרכיכם..."

 בשינוי לשון( 

מדוע איננו מרגישים חיבור זה? מה עלינו ]

לעשות על מנת להרגיש את החיבור העמוק 



למאמר  ראוי נושא זההקיים בינינו להקב"ה? 

 [...נפרד

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

  הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה!

 שתו ושיכרו

 השלמת התורה –ככל אשר יורוך 
ָכִמים ְולֹא ִתַקח שַֹחד ִכי ַהשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני חֲ 

 יט( ,ִויַסֵלף ִדְבֵרי ַצִדיִקם )טז

ין צריך לברר את המציאות שלפניו, הדי 

ולפסוק ההלכה. שוחד גורם קודם כל שלא יראה 

את המציאות, עוורון, ושנית יעוות ויסלף את 

 דבריו בהכרעת דעתו )בשם הגר"א מוילנא(.

רש"י )וכן התרגום( בפ' משפטים )כג ח( 

מפרשים 'דברי צדיקים' דברים המצודקים, 

ים שוחד דברים ישרים. כנראה שסברו שהלוקח

אינם יכולים ליקרא צדיקים.. אבל האבן עזרא 

שם חולק כי 'דברי' הוא סמיכות ]הדברים של..[ 

 רוצההוא  –ולכן פירש שהדיין הוא צדיק בדין 

אבל אינו צדיק במצוות כי  –לדון דין אמת 

דין הצדיק -קיבל שוחד. ]או אולי כוונתו לבעל

 בדינו ודבריו מסולפים ע"י הדיין המשוחד[. 

 האדם משוחד
האדם משוחד מרצונותיו. לכן אל לו לסמוך 

על ראייתו והכרעתו בענין הנוגע לעצמו. כמה 

הרבה רואים אנשים חכמים וצדיקים האומרים 

 דברים מעוקמים בגלל רצון נעלם!   

 ְוַקְמָת ְוָעִליתָ ִכי ִיָפֵלא ִמְםָך ָדָבר ַלִםְשָפט כו' 

ב באזנים לתורה בדרך ֶאל ַהָםקם כו' )יז ח(. כתו

צחות שעצם הדבר שאדם מכיר שאינו יודע 

וצריך לשאול, בפרט אם הוא בעצמו חכם, הוא 

 קימה ועליה רוחנית.

ְלָך ִמן  ַיִּגידּוְוָעִׂשיָת ַעל ִפי ַהָדָבר ֲאֶשר 

 ׂשת ְככֹלַהָםקם ַההּוא ֲאֶשר ִיְבַחר ה' ְוָשַמְרָת ַלעֲ 

 (.)יז י ירּוךָ ֲאֶשר 

הרש"ר הירש מסביר ש'יגידו לך' דברים 

שקבלו, ו'יורוך' את הכרעת דעתם. ]ושוב, האדם 

לעצמו יתכן שהוא עיוור מלראות את הידוע 

 ומקובל, וגם עלול לסלף את ההכרעה[.  

 ימין ושמאל
 ט ֲאֶשרַעל ִפי ַהתָרה ֲאֶשר ירּוָך ְוַעל ַהִםְשפָ 

ידּו סּור ִמן ַהָדָבר ֲאֶשר ַיּגִ יֹאְמרּו ְלָך ַתֲעֶׂשה לֹא תָ 

)יז יא(. הרמב"ן מסביר: וענינו  ָיִמין ּוְׂשמֹאלְלָך 

אפילו תחשוב בלבך שהם טועים והדבר פשוט 

בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך 

תעשה כמצותם ואל תאמר איך אוכל החלב 

הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה אבל 

ון המצוה על המצות תאמר כך צוה אותי האד

שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני העומדים 

לפניו במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם 

כו' והצורך במצוה  אפילו יטעונתן לי התורה 

הזאת גדול מאד כי התורה נתנה לנו בכתב 

וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים 

הנולדים והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה 

ות וחתך לנו הכתוב הדין שנשמע לבית כמה תור

דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר 

בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה כו' כי על 

הדעת שלהם הוא נותן ]לנו[ התורה אפילו יהיה 

בעיניך כמחליף הימין בשמאל וכל שכן שיש לך 

לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין כי 

שו ולא יעזוב את רוח השם על משרתי מקד

   חסידיו לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול.

 נוהגת היום!
בספר החינוך )מצוה תצו( כותב שמצוה זו 

התורה, וגם מחדש שנוהגת גם  השלמתהיא 

 היום, לכולנו:

משרשי המצוה לפי שדעות בנ"א חלוקים זה 

מזה לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים ויודע 

היה כוונת כתובי התורה אדון הכל ב"ה שאילו ת

מסורה ביד כאו"א מבנ"א איש איש כפי שכלו 

יפרש כ"א מהם דברי התורה כפי סברתו וירבה 

המחלוקת בישראל במשמעות המצות ותעשה 

התורה כמה תורות כו' על כן אלקינו שהוא אדון 

תורתינו תורת אמת עם  השליםכל החכמות 

המצוה הזאת שצונו להתנהג בה על פי הפירוש 

ובכל אמיתי המקובל לחכמינו הקדמונים ע"ה ה

 דור ודור ג"כ שנשמע אל החכמים הנמצאים

שקבלו דבריהם ושתו מים מספריהם ויגעו כמה 

יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מיליהם 

ופליאות דעותיהם, ]ועי"ז[ נכוין אל דרך האמת 

בידיעת התורה ]אבל[ אם נתפתה אחר 

נצלח ]כלל[.  מחשבותינו ועניות דעתינו לא

]ועוד[ אחז"ל לא תסור ממנו ימין ושמאל 'אפילו 

יאמרו לך על ימין שהוא שמאל' לא תסור 

שאפילו יהיו הם טועים בדבר ממצוותם כלומר 

אין ראוי לנו לחלוק עליהם  מן הדברים חדא

אבל נעשה כטעותם וטוב לסבול טעות א' ויהיו 

הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד ולא 

"א כפי דעתו שבזה יהיה חורבן הדת שיעשה כאו

וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי, ומפני 

ינים האלה נמסרה כוונת התורה אל חכמי יענ

 ישראל.

ונוהגת מצוה זו  לענין זקן "כתב:  "דובסו

ממרא בזמן הבית, ולענין החיוב עלינו לשמוע 

בחכמת  ואל גדולינולדברי חכמינו הקדמונים 

כל מקום נוהגת בינו שבדורהתורה ושופטינו 

 ".ובכל זמן בזכרים ובנקבות

 תאמין אז תבין
בירושלמי הוריות )ב:( 'יכול אם יאמרו לך 

על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין 

תשמע להם ת"ל ימין ושמאל שיאמרו לך על 

ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל'. 

ולכאורה זה היפך כוונת הפסוק וגם משאיר 

חד לחלוק על חכמי התורה. ]עיי"ש מקום לכל א

בירושלמי, ויש כמה פירושים בזה[. ואולי יש 

לפרש על פי הרמב"ן הנ"ל, שאל תקבל את 

הפסק של החכם שלא נראה לך כאילוץ נגד 

האמת, אלא תאמין שדבריו אמת וזהו רצון ה', 

ראות שימינו ימין ושמאלו ואז תזכה גם ל

 שמאל.

 א גוטן שבת!

 םהרב שמואל נוסבוי

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 ככל אשר יורוך
ן ְוָעִׂשיָת ַעל ִפי ַהָדָבר ֲאֶשר ַיִּגידּו ְלָך מִ 

 ת ְככֹלְֹוָשַמְרָת ַלֲעׂש 'ם ַההּוא ֲאֶשר ִיְבַחר הַֹהָםק

רּוָך ְוַעל ָֹרה ֲאֶשר יַֹעל ִפי ַהת .רּוךָ ֲֹאֶשר י

ּור ִמן ַהִםְשָפט ֲאֶשר יֹאְמרּו ְלָך ַתֲעֶׂשה לֹא ָתס

 יא(-)יז, י ַהָדָבר ֲאֶשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל

הנה התורה הקדושה תורת חיים החמירה 

מאוד, והחשיבה ביותר את העניין לשמוע בקול 

 –גדול שבימיך. עד כדי כך שאומרת התורה ה

אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל וכו', 

ְוָהִאיש כדברי רש"י. ועוד, כפי שכתוב בהמשך "

ד ן ְלִבְלִתי ְשמַֹע ֶאל ַהכֵֹהן ָהעֹמֵ ֲֹאֶשר ַיֲעֶׂשה ְבָזד

ּוֵמת  ,ֶאל ַהשֵֹפט ֹיָך אקֶ ֱאלֹ 'ְלָשֶרת ָשם ֶאת ה

", שממיתין ּוִבַעְרָת ָהָרע ִמִיְׂשָרֵאל ,אָהִאיש ַההּו

אּו ְוָכל ָהָעם ִיְשְמעּו ְוִירָ " אותו, ולא זו בלבד אלא

", שהמתתו ברגל, לעיני כל דְֹולֹא ְיִזידּון ע

 ישראל, 'למען ישמעו ויראו'.

 איש?-כיצד גדלים חזון
שמעתי לאחרונה סיפור נפלא ביותר, ממקור 

 נאמן, וכך היה מעשה: 

רן החזון איש זי"ע בחן פעם קבוצת מ

בחורים מאחת הישיבות. המג"ש ישב שם יחד 

איתם, והחזו"א שאל והם ענו, והדברים היו 

משמחים ומאירים כנתינתם מסיני. לפתע 

הצביע אחד הבחורים, כאומר "רצוני לשאול 

שאלה דחופה את שר התורה". המג"ש שישב 

יד לצידו סימן לו שלא ישאל, והוריד לו את ה

המונפת. כך כמה פעמים, הבחור מנסה לשאול 

 והמג"ש איננו מסכים. 



החזון איש שם לב למתרחש ואמר למג"ש 

שיניח לו לשאול. הבחור קם ושאל שאלה אל 

מול פניו של גדול הדור: "כיצד גדלים חזו"א??" 

החזון איש שמע וחשב כמה רגעים, ולאחר מכן 

 ענה: "כשמכבדים את ההורים!!".

 לדור קודםהתבטלות 
בסיפור זה ישנו עומק איום ונורא, וכל כך 

הרבה אפשר ללמוד ממנו. הדרך לגדול גדול 

בתורה הוא על ידי התבטלות להורים, התבטלות 

לדור קודם. כך עוברת מסורת התורה, דור אחרי 

 התורה ועד היום. דור מאז קבלת 

אין שום אפשרות לקנות את התורה 

תבטלות להורים והמסורת המפוארת שלנו ללא ה

למורים, ולנושאי דגל התורה, דור דור ודורשיו. 

כדוגמת כוס שמתמלא מקומקום, מחויבים אנו 

להניח את הכוס למטה ואת הקומקום למעלה, 

 אין דרך אחרת שתקבל הכוס את המים.

ועשית ככל אשר יורוך הינו ציווי בסיסי 

להעביר הלאה את התורה, התבטלות מוחלטת 

אל ששתלם הקב"ה בכל דור בפני גדולי ישר

הינו מחויב המציאות אשר בלעדיה אין תורה 

בישראל! התבטלות הינה ביטול השכל, ביטול 

הדעות האישיות כעפר הארץ לפני גדולי ישראל 

 שבדורנו.

 שבתא טבא!

  
  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חינוך

 ת החינוךתור
 שו"ת חינוכי

 

 : שאלת הרב יוסף משה ג.

בסייעתא דשמיא אני שלחתי השבוע מס' 

ילדים לחיידר ולבית יעקב. מטבע הדברים כולנו 

מליאים בציפיות בתחילת שנה"ל, בכל התחומים 

ובכל המישורים. ומאידך מליאים בחששות כיצד 

תתנהל השנה. איך הילד ישתלב. עד כמה הילד 

וכו'. מה השתדלותינו בימים אילו יתקדם. וכו' 

 ?!מלבד להרבות בתפילה ובתחנונים

 

  :הרב קמינר משיב

ה ביריעה השאלה במקומה ובזמנה. וננס

 פרלהתייחס למס במה החשובההקצרה זו מעל 

 ,עקרונות. ובכן

 אחדות בשאיפות
תפקיד הבית בכל מהלך השנה הוא חשוב. 

והינו חלק משמעותי בתהליך חינוך הילדים 

לל, ועזרה להצלחת המוסד בפרט. הדברים בכ

מתבטאים בכל צעד ושעל. במחשבה דיבור 

ומעשה. ככל שהילד חש בשותפות ובקשר בין 

לבין הבית, התוצאות החיוביות  המוסד החינוכי

למוד ת ומשפיעות. כשהילד מרגיש שהתלוגד

הם השותפים  ,הבית יעקב אוהישיבה  או תורה

שאיפות.  ן. הם מאוחדים איתנו באותשלנו

המטרות והיעדים משותפים. אזי כל מטלה או 

ברוח טוב  ,בקשה מצד המוסד תתקבל בהבנה

 .אה מתוך הערכה וכבודובתחושת שותפות מל

 להאהיב את הממסד
ככל שיותר להאהיב על  :נותפקידך, לאור כ

לשוחח בשבח  הכיתה, הילדים את המוסד,

המחנך, לספר על מיזם או מבצע מוצלח 

ת המחנך שמה. אודות מהותו ששמעת אודו

דווקא  ת דרך לימודו וכדו'. ולאוודמותו. אודו

ינו לשוחח בעקיפין. דהי [עדיף]אלא  ן,במישרי

. או שהילד ישמע כלשהו חברעל כך בבית או ל

 –זאת מגורם שלישי ששמע זאת מהוריו. 

הגירוי למקום ולנפשות הפועלות שם. ההערכה 

ל יש לה והגיבוי שאנו נותנים בתחילת שנה"

 .השפעה טובה ונכונה

באופן מעשי . חשוב בכלל ובתקופה 

הראשונה בפרט, להתעניין בנעשה בכיתה. מה 

איך הסבירו?! האם יש שינויים  1למדו?

בתפילה?! איזה סגנון קישוטים יש בכיתה?! 

לכתוב מס' מילים ולשלוח עם הילד: ...נהנינו 

לראות השבוע איך שיוסי חזר כל יום שמח 

. מלא בחויות ומשתף רבות על מהכיתה

 ...הנעשה

חיזוקים אילו יתרמו למחנך כח ו'דלק' רב 

 .פקדונכם-לסייע ולרומם את אוצרכם

 להכין למושג 'שינוי'
בנוסף, יש להכין את הילד ]כל גיל ורמתו, 

זהו זמן  כל נפש ותכונותיו.[ למושג של 'שינוי'. 

להעניק לילד כלים נכונים איך מתמודדים עם 

ים, שבהמשך החיים יש בלי סוף. שינוי שינוי

. ולעיתים לחברה. הלסביב למחנך, למקום,

 ל כך...אוף, הוא כ לסגנון לימוד. לדרישות. וכו'. 

שנה שעברה בכלל זה לא עניין את בקפדן, 

נכון יקירי, גם בבית וגם בכל משפחה  –הרבי.... 

, הקב"ה ברא פרצופים שונים עם ובכל חברה

ם תואמים ובכל זאת בונים עות שונות. ואינד

ני ולא סותר בית יחד. כי האחד משלים את הש

ריך מגוונים ושונים ואתה את השני. הנה, גם חב

נהנה מכל אחד בחלקו. לכל אחד יש את 

תיו, חלקים כישרוניים יותר ויכול מעלותיו,

וחלקים חלשים יותר. וא"כ אנו צריכים להתרגל 

ותו . ולראות בכל אחד את מעלותיו ויחודיי

שורת שיש ולפעמים זה סתם ענין של סגנון תק

 להתרגל אליו וכו וכו'.

 נישינויים בחיים מלווים לעיתים עם המו

חלקים בלתי ידועים. אך ככל  המוניחששות ו

קל , כך ייותר שאנו יותר מודעים ומוכנים

 .ברכות, לנחות מעלינו ומילדינו להסתגל בקלות

 

חינוכי  לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ

  קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 בפרשה חינוך
 לא נסור ימין ושמאל

תלמיד בעל קשיים זקוק לעזרה מקצועית. 

נקודה. זה תפקידנו ובאחריותנו. השאלה, כיצד 

לעזור ומיהו מקצוען. עלינו להבחין בערפילים 

ימי עקבתא המטשטשים את הראות בימינו, 

דמשיחא, דעות זרות וכוזבות חודרות בחרכי 

הטיפול והסיוע. אך הרוצה זוכה לחוש אור תורה 

שהתורה המאיר מבעד לעלטה. מיסודות אמונה 

, בה המענה למכלול השאלות, מקור החכמה היא

אף האקטואליות ביותר. תובנה זו מבוססת 

ְמַצְּוָך ֲאשר ָאנִֹכי בפסוק ְוָהיּו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה 

, וכמובא ברש"י "לא יהיו ד"ת בעיניך םַֹהי

כדיוטגמא )פקודה מלכותית( ישנה, אלא 

כחדשה שהכל רצין לקראתה". התורה היא 

 'תו תקן'חדשה, מעשית ועכשווית. בתורה יש 

 לכל תחומי החיים, לרבות רפואה וסיוע.

 אין אומתנו אומה אלא בתורתה
ונות בפרשתנו מוצאים שוב ושוב את עלי

חכמי ישראל, וכפיפות מוחלטת לדעת תורה. 

מלך ישראל מוגבל בשלטונו, מכבד וקם בפני 

צמוד אליו בכל עת,  פר תורה. סלמיד חכםת

להזכיר כי ימין ה' עושה חיל. בהמשך הפרשה 

כרוכה הצלחתנו הצבאית בהיצמדות לדברי כהן 

הגדול העומד בפני צבא העם בצאתם אלי קרב. 

מפוענח, כמתואר בפרשתנו  גם מקרה רצח בלתי

בדין 'עגלה ערופה', אינו בתחום אחריות 

הבולשת המשטרתית או חוקרי המודיעין, אלא 

זקני סנהדרין הגדולה יורדים מירושלים לעבר 

! אלא בתורתהאומה אין אומתנו אתר הפשיעה. 

 .דכולא בההפוך בה והפוך בה 

. אבחונים ושיטות, הנחיות כך גם בחינוך

ם באים בראשי תיבות לועזיים וגישות. חלק

מגרים, והאחרים ְמֺלִּוים במצגות )ָשְוא?( 

מרתקות. למרות התוצאות המובטחות בפרסום 

המשכנע, ניצמד לדעת תורה ותמיד נבקש 

 "הכשר".

במדרש עה"פ שְֹפִטים ְושְֹטִרים מובאים 

, ְרֵאה ֵלְך ֶאל ְנָמָלה, ָעֵצלדברי שלמה )משלי ו( 



ם. הנמלה אוגרת בחריצות כמויות ְדָרֶכיָה ַוֲחכָ 

עצומות של זרעים וגרגירים, למרות שבכל חייה 

אוכלת רק 'חיטה ומחצה'. המדרש מוסיף ומתאר 

את המשטר שביניהם "מעשה בנמלה שהפילה 

חיטה אחת. היו כולן באות ומריחות בה, ולא 

היתה אחת מהן נוטלת אותה, עד שהיא באה 

ובין ק'( "אלמלא ונטלה". וכן אמר רבי יוחנן )עיר

 לא ניתנה תורה היינו למדים גזל מן הנמלה".

קיבלנו מרבותינו כי המידות טובות 

כאשר הן באות מדרך התורה.  רקמשובחות הן 

לא די לנהוג טוב 'על פי הטבע' כי הטבע ללא 

תורה עלול לבלבל. הגמרא )מו"ק ו( מלמדת 

שיטה להדביר חורי נמלים המזיקות לשדה. 

ור זה ונותן לחור זה, והן הנמלים "מביא עפר מח

חונקין זה את זה". רבינו חננאל מוסיף שבתוך 

העפר מביא כמה נמלים 'מתחרים'. למרות 

'הטבע' של הנמלה לתעב ולהתרחק מן הגזל, הן 

הורגות וחונקות אלו את אלו. ללא ַהְכָוָנה 

תורנית יכולים אמנם לנהוג בצורה נאה בדבר 

רבינו יכות מים! אחד, אך מאידך לרדת עד שפ

לימד שזו כוונת המדרש,  זי"ע החידושי הרי"ם

י ללמדנו בא! שְֹפִטים ְושְֹטִרים ִתֶתן ְלָך... ַעל פִ 

ָרה...!  צא ולמד מהנמלים 'המנומסות'! ללא ַֹהת

תורה הן הורגות זו את זו! אין לערבב דעות 

 לֹא ִתַטע ְלָך ֲאֵשָרה... ֵאֶצל -השונות מהתורה 

היינו  לא ניתנה תורהַבח ה' ֱאלֶֹקיָך! אילו ִמזְ 

ורק ממנה  התורה כן ניתנהלומדים מהנמלה. 

 .ָיִמין ּוְׂשמֹאלבלי לפזול  לֹא ָתסּורנלמד. 

 אל תאמין –תורה בגוים 
ידועים דברי המדרש )מדרש איכה ב( 

 –יש בגויים  תורהתאמין,  –יש בגויים  חכמה"

שלא קיבלו אל תאמין". מה חידשו בכך? פשיטא 

תורה? פירשו חכמים, שתורת ה' היא התגלות 

אלקותו, ובה הסגולה והכח לתקן את האדם 

ולהביאו לשלימות. אין מטרת הלימוד להשיג 

. בכללותהשכלה גרידא, כי אם חינוך האדם 

לגוים יש חכמה, שכל, אך אין להם תורה! אין 

חכמתם משפיעה על פנימיות הלב. משום כך, 

 !ך הוא אך ורק לאור התורהעמלנו בחינוכל 

בור הגלות עמוק וחשוך. בבור זה יש 'ירידת 

הדורות'. התועה עשוי לגלות בבור חבל, מ'חבלי 

משיח', נראה כמושיע ואינו אלא ֶחֶבל ֶהֶבל, 

מסבך ומכשיל. אך ב"ה לא אלמן ישראל. 

בפרשתנו מובאת הבטחת הקב"ה למשה רבינו, 

. ךָ ֶֹרב ֲאֵחיֶהם ָכמָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמקֶ שבכל דור 

הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. מסורת 

ועמה שושלת התורה, אבותינו אמיצה בידינו, 

עצה ותושיה, ִיְדֵלנּו ְוַיֲעֵלנּו מבור הגלות.  נאחז 

 לנו עוז ואורה. בלבדכי היא  –בזאת התורה 

ישנה הרבה פסיכולוגיה שתואמת אכן 

ת כתביו של להפליא את דעת חז"ל, די להכיר א

להפריד  –האדמו"ר מפיאסצנא וכו', ותפקידנו 

  תבן מבר, ותוך הרימון מה'קליפות'.

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר ,מרצה ,מנהל ,מחנך

 

מנהל , יחיאל מיכל מונדרוביץתגובות: הרב ל

  ת"ת ומרצה חינוכי

 חידות

 מחודדין

 8חידוד הלכה מס' 

 ?ספק ברכות להחמירחידוד: 
 

אדם שאינו זוכר אם אמר את 

באיזה מצב  ,ברכות קריאת שמע

עליו לומר שוב את הברכה, ואין 

  ?פק ברכות להקלאומרים ס

 

לפתרונות ותגובות, ולשליחת חידודי הלכה 

  למדור: הרב שלמה רוזנשטיין

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת שופטים 

 החידה: משולש הפרנסה

 לא לראשונה המשולש בשופטים

 לראשון חמישה מינים

 במצוה בשבוע שעבר פעמיים

 גם בברכה לפני שבועיים

 

 כמו באורכו ִנְהָיה ָקטֹן

ַרת הראשון  כך כ ָ

 כריתת השני כמו פחות

 השלישי שודד קרקעות

 

 בהופעה ראשונה הם אגודים

 עם משפחות ברוכות ילדים

 שו ָלחים של אלפיםומְ 

 וקבוצות אבירים ִרְוִחִיים

פו ט ולוד ארצנו  לא כ ְ

 הברכה תלויה במעשינו

 בתורה לשמה וכוונה בתפילותינו

 נצבור משולש לתוככי בתינו

 

 בראשונה שנייה רביעית וחמישית

 ממון גבוה העשירית

 לכל חלקי המשולש אזהרה

ה למען תלמד ליראה ֵׂ ֲעש   וגם ב ַ

 

 ראשונההשבוע בנתינה 

 די בגרעין למלוא הערימה

 והנה בפרשת בן אחרון

 התהפך הסדר ראשון האחרון

 

 ובעוד שבועיים נקרא

 אשר תיקן לנו עזרא

 על אכילה רומית ללא שארית

 ִזְכָרם במהרה מארץ יכרית

 

 פתרון חידה קודמת
  

'שיתסרי פתרון חידת פרשת ראה 

: שש עשרה הופעות לשון מי יודע?'
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'פרשת בית המקדש' או 'פרשת ירושלים',  –ניתן לכנותה 
'וראה בטוב ירושלים'. גם בפסוק בהפטרת שבת  –וסימנך 

הנקראת השנה ע"י בני אשכנז בפרשת ראה הואיל  -ר"ח 
יֶכם ּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְבֶכם ְוַעְצמֹתֵ  -והיא גם נחמת ירושלים 

דגשת ראיית ירושלים, ַכֶדֶשא ִתְפַרְחָנה )ישעיה סו, יד( מו
כבתפילתנו 'והראנו בבנינה'. מעניין לציין שפסוק זה 
]באופן לא מדויק[ ָחרות על אבני הכותל המערבי בכתובת 
עתיקת יומין מתחת לקשת רובינסון בחלקו הדרומי של 
הכותל. השערת החוקרים שהכתובת נחרתה בימי שלטון 

וא כפר יוליאנוס קיסר ]המכונה 'יוליאנוס הכופר' כי ה
בנצרות אחרי שהיא התקבלה ע"י קונסטנטינוס לדתה 
הרשמית של האימפריה הרומית[ כשביטל את איסור 
ישיבת יהודים בירושלים, ואף נתן להם לבנות מחדש את 

שנה אחרי חורבנו. אך ימי קיסרותו של  333-ביהמ"ק, כ
 יוליאנוס קצרו והתכנית לא הצליחה.
בינו בחיי מביא בשם מקום המקדש אינו כתוב בתורה, ור

הרמב"ם במורה נבוכים שלושה טעמים לכך. אולי אפשר 
לומר עוד טעם לכינוי 'המקום אשר יבחר השם' על דרך 

 – דברי רש"י עה"פ )בראשית יב, א( ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ 
 'לא גלה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו'.



 

 בהופיעה לראשונה אל תעשו כמותן

הלשון 'מקום אשר יבחר' מופיעה לראשונה 

ם  י אִּ ם, כִֻּּ יכֶּ ן לַּה' ֱאלֹּקֵּ ֵּ ֲעׂשוֻּן כֻּ בפסוקים לֹּא תַּ

ל  ר ִיְבַחראֶּ קֹום ֲאש ֶ ָ ל  ַהמ  כָֻּּ יכֶּם מִּ ה' ֱאלֹּקֵּ

ְדְרׁשוֻּ  ְכנוֹּ תִּ ם ְלׁשִּ מוֹּ ׁשָּ ת ׁשְ יכֶּם לָּׂשוֻּם אֶּ ְבטֵּ ׁשִּ

 ָּ מֻּ ָּ אתָּ ׁשֻּ לפירושו  -ה( המורה -ה, )יב, דוֻּבָּ

שלא נעשה כמו הגויים  -הראשון של רש"י 

 המוזכרים בפסוקים הקודמים...

 על הרים וגבעות תחת עץ רענן

ל  ים ְועַּ מִּ רָּ ים הָּ רִּ הָּ ל הֶּ שהקטירו לאלוהיהם עַּ

ֲענָּן, ושלא נקטיר  ץ רַּ ל עֵּ ת כָֻּּ חַּ ת ְותַּ עוֹּ בָּ גְֻּ הַּ

לשמים בכל מקום, אלא במקום אשר יבחר 

 ה'. 

ְרשו  השם ובחירתו  ד ִ

הרמב"ן מסביר ]כפירושו השני של רש"י[ 

שלא נעשה להשי"ת כפי שאנו מצווים 

לנתץ את מזבחותיהם  –לעשות לגויי הארץ 

אלא ניתן כבוד להשם  –ולאבד את שמם 

ולמזבחו, נדרוש את שמו ואת מקום שכינתו, 

 ושם נקריב את קרבנותינו.

 השתתפו ברכישתו

ר  ם ֲאׁשֶּ קוֹּ ָּ מֻּ יכֶּם הַּ ר ה' ֱאלֹּקֵּ ְבחַּ ל יִּ ִמכ ָ

ְבֵטיֶכם  –לפירוש רש"י בפסוק י"ד  –מורה  ש ִ

שעל כל השבטים להשתתף ברכישת מקום 

המקדש, 'הא כיצד כשקנה דוד את הגורן 

 מארונה היבוסי גבה הזהב מכל השבטים'.

 

 לא תיכף ומיד בנין בחירה

 קודמות עקירה הכרה והנחה

                                                                           
על פי חז"ל אמרו )ספרי ראה י( שהמקום צריך להיקבע 

נביא, ובגמרא )זבחים נד:( איתא שהר המוריה נקבע 
למקום המקדש ע"פ שמואל הנביא. והנה אם נמנה את 
מנהיגי ישראל ושופטיו נמצא ֶשֵםָעְבָרם את הירדן לארץ 
ישראל הכשרה למקדש היה שמואל הנביא המנהיג הששה 

 - 1עשר, כמנין הופעות 'מקום אשר יבחר' בפרשת ראה. ]
 - 4אהוד בן גרא,  - 3עתניאל בן קנז,  - 2ון, יהושע בן נ

אבימלך,  - 7גדעון,  - 6דבורה הנביאה,  - 5שמגר בן ענת, 
יפתח הגלעדי,  - 13יאיר הגלעדי,  - 9תולע בן פואה,  - 8

אילון הזבולוני,  – 13עבדון הפרעתוני,  - 12אבצן,  - 11
 שמואל הנביא.[  – 16עלי הכהן,  – 15שמשון הגבור,  – 14

ית לשון 'מקום אשר יבחר' מופיעה שנ

ץ  רֶּ אָּ ם בָֻּּ ֶּ ְבתֻּ יׁשַּ ן וִּ יְַֻּּרדֵֻּּ ת הַּ ם אֶּ ֶּ ְרתֻּ ֲעבַּ בפסוקים וַּ

יחַּ לָּכֶּם  נִּ ְתכֶּם ְוהֵּ יל אֶּ ְנחִּ יכֶּם מַּ ר ה' ֱאלֹּקֵּ ֲאׁשֶּ

יָּה  ח, ְוהָּ טַּ ם בֶֻּּ ֶּ ְבתֻּ יׁשַּ יב וִּ בִּ סָֻּּ יכֶּם מִּ ל אְֹּיבֵּ כָֻּּ מִּ

ר ִיְבַחר קֹום ֲאש ֶ ָ ן  ַהמ  ֵּ כֻּ וֹּ ְלׁשַּ יכֶּם בֻּ ה' ֱאלֹּקֵּ

ם, )שם, י מוֹּ ׁשָּ  ְוָהָיהמפרש  יא( ורש"י-ׁשְ

יכֶּם  ר ה' ֱאלֹּקֵּ ְבחַּ ר יִּ ם ֲאׁשֶּ קוֹּ ָּ מֻּ נוֻּ לכם  –הַּ 'בְֻּ

בית הבחירה בירושלים', ושחובה זו אינה 

מיד בכניסתם לארץ אלא 'לאחר כיבוש 

]עקירת שבעה עממין[ וחילוק ]הכרת כל 

אחד את חלקו[ ומנוחה מן הכנענים אשר 

הניח ה' לנסות בם את ישראל ]הנחה[ ואין זו 

 דוד'.  אלא בימי

 היתר איסור והיתר יקדימוהו

ר  ל ֲאׁשֶּ ת כָֻּּ יאוֻּ אֵּ בִּ ה תָּ ָּ מֻּ המשך הפסוק, ׁשָּ

ְתכֶּם וגו' מלמד שמשבאו  ה אֶּ וֶֻּּ י ְמצַּ נֹּכִּ אָּ

לירושלים נאסרו הבמות, וכמבואר ברש"י 

זה איסור חדש מלבד האיסור משבאו 

לשילה. נמצא שלבנין בית המקדש קדמו 

 איסורבמות לפני ביאתם לשילה,  היתר

משחרבה  והיתרבמות משבאו לשילה, 

 שילה. 

ו י בקץ המקום אשר יבחר תמצאוהו  הִעת 

קוֹּ  ָּ מֻּ ְבחַּ  רֲאׁשֶּ  םבסופי תיבות הַּ  ריִּ

= +ר +ר [ מרומז עיתוי בנין בית 444]מ

המקדש, לאחר ארבע מאות וארבעים שנה 

 .37מדברי משה רבינו כאן

 

 יליד הארץ ידיד השם

ם  הוא האחד בנחלתו ַהְקִריבֵׂ

ם בשלישית,  י אִּ ר בפסוק כִֻּּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ  ב ַ

,  ִיְבַחר יךָּ ֲעלֶּה עֹּלֹּתֶּ ַּ ם תֻּ יךָּ ׁשָּ טֶּ בָּ ד ׁשְ חַּ אַּ ה' בְֻּ

 -)שם, יד( ופירש רש"י 'באחד שבטיך 

בחלקו של בנימין', אשר זה שמו בגלל שנולד 

ם 39, והנקרא 'ידיד השם'38בארץ ישראל , ׁשָּ

. יךָּ ֲעלֶּה עֹּלֹּתֶּ ַּ  תֻּ

 ברם בהופעה רביעית הוראתה אחרת

 יר לפניו כולה נבחרתכל הע

אך בהופעה הרביעית של 'מקום אשר יבחר' 

גְָּנךָּ  ר דְֻּ ְעׂשַּ יךָּ מַּ רֶּ עָּ ׁשְ ל לֱֶּאכֹּל בִֻּּ בפסוק לֹּא תוֻּכַּ

ל  ְרךָּ ְוצֹּאנֶּךָּ ְוכָּ קָּ רֹּת בְֻּ ךָּ וְֻּבכֹּ רֶּ ְצהָּ ךָּ ְויִּ ירׁשְ ְותִּ

                                                             
ל ֵני ִיְׂשָראֵ ַוְיִהי ִבְשמִֹנים ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאֹת ָשָנה ְלֵצאת בְ  37

 ַהֵשִני ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבָשָנה ָהְרִביִעית ְבחֶֹדש ִזו הּוא ַהחֶֹדש
 ִלְמלְֹך ְשלֹמֹה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִיֶבן ַהַבִית ַלה' )מ"א ו, א(

 רש"י בראשית לה, יח. 38
 ים לג, יב.דבר 39

ם  י אִּ , כִֻּּ ךָּ ת יָּדֶּ יךָּ וְֻּתרוֻּמַּ תֶּ ְדבֹּ ֹּר ְונִּ דֻּ ר תִֻּּ יךָּ ֲאׁשֶּ רֶּ ְנדָּ

ְפנֵּי ה' אֱ  וֻּ לִּ ֹּאֲכלֶּנֻּ יךָּ תֻּ ר ִיְבַחרלֹּקֶּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ   ב ַ

, )שם, יז וֹּ יךָּ בֻּ יח( אין הוראת -ה' ֱאלֹּקֶּ

'במקום אשר יבחר' בית המקדש, אלא 

, ]לפניו[  יךָּ ְפנֵּי ה' ֱאלֹּקֶּ ירושלים, אשר כולה לִּ

 . וֹּ יךָּ בֻּ ר ה' ֱאלֹּקֶּ ְבחַּ ר יִּ ם ֲאׁשֶּ קוֹּ וכולה מָּ

 ]נבחרת[

  

 במצות שחיטה עוד הופעה

ךָּ הופעה נוס ְ מֻּ ק מִּ ְרחַּ י יִּ קֹום פת בפסוק כִֻּּ ָ ַהמ 

ר ִיְבַחר ָּ  ֲאש ֶ ְחתֻּ ם ְוזָּבַּ מוֹּ ׁשָּ יךָּ לָּׂשוֻּם ׁשְ ה' ֱאלֹּקֶּ

ר  ֲאׁשֶּ ן ה' ְלךָּ כַֻּּ תַּ ר נָּ ֹּאְנךָּ ֲאׁשֶּ צֻּ ְרךָּ וֻּמִּ קָּ בְֻּ מִּ

ךָּ )שם, כא(, אשר בו כתובה מצות  יתִּ וִֻּּ צִּ

, ָּ ְחתֻּ  שחיטה בתיבה ְוזָּבַּ

 בתושב"כ לתושב"ע ַהְפָנָיה

ךָּ יש הפניה בתיבות ְוזָּ  יתִּ וִֻּּ ר צִּ ֲאׁשֶּ ָּ ... כַֻּּ ְחתֻּ בַּ

 בתורה שבכתב לתורה שבעל פה.

 בריחוק הותרה רק של תאוה

פסוק זה התיר לשחוט בריחוק מקום, מחוץ 

 למקדש, רק בשר חולין ]תאוה[, 

א ו ֹבא בנדר ונדבה ָ  ש 

ל  אתָּ אֶּ א וֻּבָּ ָּ ׂשֻּ ִּ קֹום אבל בהמות קדשים, תֻּ ָ ַהמ 

ר ִיְבַחר  ו(ה'.  )שם, כ ֲאש ֶ

 

ך עד אחרי איסור בישול  ַהְמשֵׂ

ֹגש קריאת חג בחו"ל ְ  פ 

ך בקריאת פרשת ראה עד אחרי לֹּא  ְמשֵּ הַּ

וֹּ )יד, כא( ותפגוש  מֻּ ֲחלֵּב אִּ י בַֻּּ דִּ ל גְֻּ ֵּ ׁשֻּ ְתבַּ

הנקראת בחוץ לארץ  -בפרשת 'עשר תעשר' 

, באחרון של פסח, ביום 40בשלוש הרגלים

 -טוב שני של שבועות ובשמיני עצרת 

 וראההמדינה שוב הה

ת  ר אֵּ ֵּ ׂשֻּ עַּ ר תְֻּ ֵּ ׂשֻּ בה כתובה מצות מעשר שני, עַּ

נָּה,  נָּה ׁשָּ ה ׁשָּ דֶּ ָּ ׂשֻּ א הַּ יֹֻּּצֵּ ךָּ הַּ ת זְַּרעֶּ בוֻּאַּ ל תְֻּ כָֻּּ

יךָּ  ְפנֵּי ה' ֱאלֹּקֶּ ָּ לִּ ְלתֻּ כַּ ר ִיְבַחרְואָּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ   ב ַ

ךָּ  רֶּ ְצהָּ ךָּ ְויִּ ירׁשְ גְָּנךָּ תִֻּּ ר דְֻּ ְעׂשַּ ם מַּ מוֹּ ׁשָּ ן ׁשְ ֵּ כֻּ ְלׁשַּ

ר כג(, ושוב, כוו-)שם, כב ְבחַּ ר יִּ ם ֲאׁשֶּ קוֹּ ָּ מֻּ נת בַֻּּ

ירושלים, הנקראת 'מדינה' במשניות  –

 ,41רבות

                                                             
הקריאה מתחילה מ'עשר תעשר' רק כאשר חל החג  40

בשבת, אך כאשר חל בימי השבוע מתחילה הקריאה ב'כל 
הבכור'. אך בשמיני עצרת מתחילה הקריאה ב'עשר תעשר' 
גם כשחל בימי השבוע, לפי שהוא זמן אסיפה ומתנות 

 עניים. )טור או"ח תרס"ח(
ה; סוכה מא. ד"ה עיין רש"י ר"ה כט: ד"ה אבל לא במדינ 41

 במדינה.



 ללמוד לפחוד המטרה

ן  עַּ והמטרה מפורשת בהמשך הפסוק, ְלמַּ

ים. יָֻּּמִּ ל הַּ יךָּ כָֻּּ ת ה' ֱאלֹּקֶּ ה אֶּ ְראָּ ד ְליִּ ְלמַּ  תִֻּּ

 

 עוד פעמיים בקשיי נשיאה

לשון 'מקום אשר יבחר' מופיעה עוד פעמיים 

מְֻּ  ה מִּ ְרבֶֻּּ תוֹּ כאשר יִּ אֵּ ל ׂשְ י לֹּא תוֻּכַּ ךְ כִֻּּ רֶּ דֶֻּּ ךָּ הַּ

 ]קשיי נשיאה[...

 פדיון לא בכור חילול המצוה

ק  ְרחַּ י יִּ במצות פדיון או חילול מעשר שני. כִֻּּ

ךָּ  ְ מֻּ ר ִיְבַחרמִּ קֹום ֲאש ֶ ָ יךָּ לָּׂשוֻּם  ַהמ  ה' ֱאלֹּקֶּ

ף  סֶּ כָֻּּ ה בַֻּּ ָּ תֻּ תַּ , ְונָּ יךָּ ְכךָּ ה' ֱאלֹּקֶּ רֶּ י ְיבָּ ם כִֻּּ מוֹּ ׁשָּ ׁשְ

 ֶּ כֻּ ָּ הַּ ְרתֻּ ל ְוצַּ ָּ אֶּ לְַּכתֻּ יְָּדךָּ ְוהָּ ף בְֻּ ר סֶּ קֹום ֲאש ֶ ָ ַהמ 

. )שם, כד ִיְבַחר וֹּ יךָּ בֻּ  כה(-ה' ֱאלֹּקֶּ

 

 פעם נוספת כשתם הבכור

ז ושור ֱאכֹול בן אהרן כבש עֵׂ  ב ֶּ

ופעם נוספת בבכור תם של בהמה טהורה, 

שהוא קדוש למזבח וניתן לכהן, האוכל את 

ר , בשרו בירושלים, ככתוב ר ֲאׁשֶּ כוֹּ בְֻּ ל הַּ כָֻּּ

יׁש לַּה'  ְקדִֻּּ ַּ ר תֻּ זָֻּּכָּ ְרךָּ וְֻּבצֹּאְנךָּ הַּ ְבקָּ לֵּד בִֻּּ וָֻּּ יִּ

ר  כוֹּ גֹּז בְֻּ ךָּ ְולֹּא תָּ רֶּ ְבכֹּר ׁשוֹּ ֲעבֹּד בִֻּּ יךָּ לֹּא תַּ ֱאלֹּקֶּ

נָּה  נָּה ְבׁשָּ וֻּ ׁשָּ יךָּ תֹּאֲכלֶּנֻּ ְפנֵּי ה' ֱאלֹּקֶּ , לִּ צֹּאנֶּךָּ

ר ִיְבַחר קֹום ֲאש ֶ ָ מ  . )טו, כ( ב ַ ךָּ יתֶּ ה וֻּבֵּ ָּ תֻּ  ה' אַּ

 

 בחג הנישא בראש מועדים

 42בפיוט -גבי חג הפסח, עליו נאמר ל

ת  -'ואמרתם זבח פסח'  ֲעדוֹּ ל מוֹּ רֹּאׁש כָֻּּ בְֻּ

ח, סַּ ֶּ אתָּ פֻּ ֵּ ׂשֻּ  נִּ

ה על בין הקלעים ֹורֶּ  פעמיים ת 

בשתי הופעותיה הראשונות, לגבי הקרבת 

הפסח, מורה לשון 'מקום אשר יבחר' על בית 

ח  סַּ ֶּ ָּ פֻּ ְחתֻּ המקדש ]בין הקלעים[. בפסוק ְוזָּבַּ

יךָּ  ר לַּה' ֱאלֹּקֶּ קָּ ר ִיְבַחרצֹּאן וֻּבָּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ   ב ַ

ל  ם אֶּ י אִּ ם )טז, ב( ובפסוק כִֻּּ מוֹּ ׁשָּ ן ׁשְ ֵּ כֻּ ה' ְלׁשַּ

ר ִיְבַחר  קֹום ֲאש ֶ ָ מוֹּ ַהמ  ן ׁשְ ֵּ כֻּ יךָּ ְלׁשַּ ה' ֱאלֹּקֶּ

ח )שם, ו(. סַּ ֶּ פֻּ ת הַּ ח אֶּ ְזבַֻּּ ִּ ם תֻּ  ׁשָּ

ר חֵׂ ב ָ  בשלישית העיר לאכילה ת ִ

ובהופעה השלישית, לגבי אכילת הפסח, 

 ַּ ׁשֻּ ָּ וֻּבִּ ְלתֻּ כַּ ָּ ְואָּ ר ִיְבַחרְלתֻּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ  ה'  ב ַ

וֹּ )שם, ז( היינו ירושלים, העיר  יךָּ בֻּ ֱאלֹּקֶּ

 הנבחרת,
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ר אֵׂ ָ  עוד לילה עליך ְלִהש 

 ָּ לְַּכתֻּ ר ְוהָּ ֹּקֶּ בֻּ יתָּ בַּ נִּ ומהמשך הפסוק, וֻּפָּ

, אנו למדים שקרבן פסח טעון לינה,  לֶּיךָּ ְלאֹּהָּ

לבקרו של  -כמפורש ברש"י, ופנית בבקר

 שטעון לינה לילה של מוצאי יו"ט.שני מלמד 

 

 בשמחת קציר ארבעה וארבעה

 ָּ ְחתֻּ מַּ לגבי חג השבועות ]חג הקציר[ כתוב ְוׂשָּ

ךָּ  ְבדְֻּ ךָּ ְועַּ ֶּ תֻּ ְנךָּ וֻּבִּ ה וֻּבִּ ָּ תֻּ יךָּ אַּ ְפנֵּי ה' ֱאלֹּקֶּ לִּ

ם  תוֹּ יָֻּּ גֵֻּּר ְוהַּ יךָּ ְוהַּ רֶּ עָּ ׁשְ ר בִֻּּ י ֲאׁשֶּ ֵּוִּ לֻּ ךָּ ְוהַּ תֶּ ֲאמָּ וַּ

ךָּ  ְרבֶֻּּ קִּ ר בְֻּ נָּה ֲאׁשֶּ ְלמָּ אַּ ר ִיְבַחר ְוהָּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ   ב ַ

ם )שם, יא( וכפי  מוֹּ ׁשָּ ן ׁשְ ֵּ כֻּ יךָּ ְלׁשַּ ה' ֱאלֹּקֶּ

 -שפירש רש"י, והלוי והגר והיתום והאלמנה 

, בנך ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך

ובתך ועבדך ואמתך, אם אתה משמח את 

 שלי אני משמח את שלך. 

 ובחגיגת אסיף בו שמונה לשמחה

 43עליו שנינובחג הסוכות ]חג האסיף[ אשר 

ים  ת יָּמִּ ְבעַּ נָּה, כתוב ׁשִּ מוֹּ ה ׁשְ ְמחָּ ִּ ׂשֻּ ֵּל ְוהַּ לֻּ הַּ הַּ

יךָּ  חֹּג לַּה' ֱאלֹּקֶּ ָּ ר ִיְבַחרתֻּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ   44ה' ב ַ

 )שם, טו(.

 

ָראו ת בחג ובזמן הֵׂ  אחרונה ב ְ

 כאמור במלך רחמן

והפעם האחרונה, השיתסרי, מופיע 'מקום 

אשר יבחר' בפרשת ראה במצות ראיה 

 –בתפילת 'מלך רחמן'  כאמור –ברגלים 

ה  אֶּ נָּה יֵּרָּ ָּ ׁשֻּ ים בַֻּּ מִּ עָּ ׁש פְֻּ לוֹּ ככתוב בתורתך ׁשָּ

יךָּ  נֵּי ה' ֱאלֹּקֶּ ְ ת פֻּ ל ְזכוְֻּרךָּ אֶּ ר כָּ קֹום ֲאש ֶ ָ מ  ב ַ

ג  ִיְבָחר ת וְֻּבחַּ עוֹּ בֺּ ָּ ׁשֻּ ג הַּ ת וְֻּבחַּ וֹּ צֻּ ַּ מֻּ ג הַּ חַּ בְֻּ

יׁש  ם, אִּ יקָּ נֵּי ה' רֵּ ת פְֻּ ה אֶּ אֶּ ת ְולֹּא יֵּרָּ וֹּ כֻּ ֺּ סֻּ הַּ

ת יָּדוֹּ כְֻּ  נַּ תְֻּ מַּ ן לְָּך.כְֻּ תַּ ר נָּ יךָּ ֲאׁשֶּ ת ה' ֱאלֹּקֶּ ְרכַֻּּ  בִּ

 

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 

 
                                                             

 סוכה ד, א. 43
הנה בפסח ובשבועות כתוב ַבָםקֹם ֲאֶשר ִיְבַחר ה'  44

, אך בחג הסוכות כתוב רק ַבָםקֹם ְלַשֵכן ְשמֹ ָשםֱאלֶֹקיָך 
בשם ְלַשֵכן ְשמֹ ָשם. ושמעתי  ֲאֶשר ִיְבַחר ה', ולא מוזכר

הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל, שבחג הסוכות, בו לכל בן 
ישראל יש סוכה בגגו או בחצרו, 'לשכן שמו שם' אינו 

 מאפיין דוקא את בית המקדש...!

 סיפור

 סיפור
תסיים בשבילי את 

 המסכת
המודעות התלויות על הכתלים 

 .לבשו חג ,פול של ירושליםיהמטים ל

בזאת בקריאה של "בס"ד, הנני קורא 

מי חיבה לכל מכרי ורעי, לשוש ע

סיום מסכת למחה של מצווה משוש בש

ערך בעז"ה בבית ימועד קטן, אשר ת

הכנסת הגדול במאה שערים, ביום 

 0.88שלישי שנכפל בו כי טוב, בשעה 

הכיבוד ינתן כיד  .בערב, איש בל יעדר

בברכה רפאל חנון" העוברים  .המלך

והשבים שפשפו את עיניהם שוב ושוב, 

לבדוק אם הם קוראים נכוחה, לא 

היתכן כדבר  ,ה עיניהםהאמינו למרא

 ?הזה

", נשמעו !"מצא לו זמן לחגוג

מות מפיהם המחודד של עקריאות נז

היה . כמה הולכי רכיל שכוחם בפיהם

שנת של זה בעיצומם של ימי הצנע 

תש"י, בני ציון היקרים מפז, שמעולם 

הפכו  ,לא היה כיסם משופע בממון

. כל מרודים באחת מעניים לאביונים

ם קימץ בהוצאות אחד מבני ירושלי

יותר ויותר, לכך תמהו אפוא קוראי 

המודעה, שרפאל חנון שלא ידוע כגביר 

גדול מתיר לעצמו הוצאה כה חריגה 

 ל סיום מסכתא.בשבימים שכאלו, 

על אף הכעס הרב הסקרנות עשתה 

את שלה, "נעבאך יהודי ניצול שואה" 

נשמע קול מיושב של יהודי בא בימים, 

ר נתרופפה מעט אפש ,"אסור לדון אותו

בריאותו הנפשית מתלאותיו בימי 

האימים", כך ביום שלישי בשעה 

הנקובה החל נהר של אנשים לשטוף 

 יםכלהמאאת מבואות בית הכנסת, 



המשובחים היו לבשורה של ממש, 

של בעל השמחה,  תול ציפו לדרשוהכ

את תפזר את הערפל האופף  בתקוה כי

 מסיבה בלתי שגרתית זו.

ל המסיים לומר את כשהגיע זמנו ש

עמד על רגליו ואמר בקול נרגש: דבריו, 

ן הסתם תמהים הנכם על "מ

רב על  הון תיזריפש ,קייט שלי'הברייט

תאזינו  שאםסיום מסכת, וברם דומה 

, תסכימו לסיפור העומד מאחורי הסיום

 י על ההחלטה הנועזת".עמ

עד  ה ומחריש,אהציבור עמד משת

ת כי נשתררה דממת אלחוט בחלל בי

את בסכין ניתן היה לחתוך . הכנסת

אזנם  . כל המסובים עשושבחללהמתח 

של  תוחשיפכאפרכסת לשמוע את 

 היהודי המופנם.

"מעשה שהיה כך היה", פתח רבי 

תוך שהוא  ,רפאל את הסיפור המרטיט

כולכם מוחה דמעה סוררת, "כידוע ל

ני יודע אם הנני יהודי ניצול שואה, אי

דעים להעריך הללו מבני ארץ ישראל יו

אל נכון את המשמעות המקופלת 

בצמד המילים הללו: "יהודי ניצול 

על  שואה", שכן כל מי שלא חווה זאת

את  בשרו איננו מסוגל לשער בנפשו

 ,מנות הסבל הגדושות ,גודל הכאב

אשר היו מנת חלקינו דבר יום ביומו 

בשנים הקשות והמרות, שלא היו 

 ם היות ישראל לעם".וכמותם מי

ן כל המחנות בהם התגלגלתי "בי

'זכיתי' אף להמנות על "בוגרי 

יץ", הלא הוא המחנה הנודע וואוש

צטרפנו בכור היסורים הלשמצה, בו 

במידה שאין לתאר ואין לשער, עד כי 

כשל כוח הסבל ורבים וגם טובים יצאו 

עולם של הזיות אל מדעתם לחלוטין, 

לעיתים הגיעו הדברים עד  .עגמומיות

אפאטים לכל המתרחש נעשו ל"ע ש

 בתם".סביב

"בין הדמויות המסתוריות הרבות 

שהציפו את המחנה, בלטה לעין דמותו 

הצנומה של איש מיוסר ונדכה, אשר 

צטרף הוא ליהודים מנדמה היה כאילו 

מוכי הגורל שאיבדו את שפיותם, 

לם מה שמשך אצלו את תשומת ואו

תה העובדה, שלא היה נראה הלב הי

בחיבוטי נפש  כלל שהוא מתייסר

עליו דעתו כדרכו של אדם שנטרפה 

על  ,אדרבהמרוב צרות ועגמת נפש, 

אושר עילאי ופיו תמיד פניו היה נסוך 

לא פסק מלמלמל מילמולים 

 מסתוריים".

"כמה נשמות טובות מקרב בני 

המחנה ניסו לחזקו ולעודדו, ואולם כל 

, שכן שרוי היה תוהומאמציהם עלו ל

למים עהאיש כולו במחוזות נ

תה חסומה ומסתוריים והגישה ללבו הי

לחלוטין. בכל אימת שפנו אליו לא 

 ,המשיך למלמל ולמלמל , רקהגיב כלל

 ".טיפוסי מעשה משוגעכ

"לילה אחד, תוך שאני מנסה ללא 

הצלחה יתירה לחטוף תנומה על 

הדרגשים העלובים שהוקצו לנו 

וחת לילה, ולהתנתק לשעות למנ

צי, שומע יוומהגיהנום האושספורות 

הנני קול יבבה כבושה מאחד היהודים 

 נשברי הלב שלצידי".

"מאחר שבימים טרופים שכאלו, 

גוויות קדושות של חללים רוויות בדם 

יהודי שנשפך כמים היו מתגוללות על 

הארץ באין פוצה פה ומצפצף, האמת 

אודה ולא אבוש כי יבש כבר מעיין 

דמעותי, ולא התרגשתי במיוחד מקול 

י, שכן לעצמי לא התרתי נהי ובכ

בי תה בלהי לותענוגות מעין אלו, ואפי

על היהודי שמעיר מסוימת טרוניה 

אותנו באמצע שינה של נים ולא נים 

 יר.תיר ולא ת

י בחזרה על ת"דקה לאחר שנשכב

מרגיש אנוכי יד חמימה מונחת  ,יצועי

 וי ראיתי כי זהתעל גבי, כשהתרוממ

תי היהודי הפלאי דנן, "מעניין" הרהר

לעצמי, "כיצד התעורר בו לפתע זיק 

של חיים והוא מנסה לשמור על קשר 

אנושי, ומדוע סימן החיים בחר 

 ".?להתעורר בדיוק באמצע הלילה

 "סלח לי ידידי" אמר האילם

כי הפרעתי את סלח לי , "הסלקטיבי

מנוחתך בכמה רגעי חסד, ושלחתי 

אותך חזרה לעמקי השאול לעוד מספר 

ת נפשי לומר לך דקות, ואולם יש א

 מספר מילים".

"דע לך ידידי היקר" אמר האיש 

בקול רועד מבכי, "כי הנני בקי בכל דפי 

הש"ס גפ"ת בלא גוזמא והפרזה, 

כשבאנו לעמק הבכא חשתי בעליל כי 

חזור, וכי נגזרו על כלל -לאזו דרך של 

ישראל גזירות קשות ואכזריות שנחתמו 

בדם, אינני יודע חשבונות שמים ואין 

מה באה עלינו -לי שמץ של השגה בשל

זאת, וברם זאת הבנתי בבירור שכרעה 

כי עת צרה היא ליעקב שכמוה לא 

 נהיתה".

"מיד כשהכתה בי ההכרה הנוראה 

הלזו כרעם ביום בהיר, גמרתי בליבי 

להקדיש את עצמי קודש לה', הוי 

אומר, שלא יהא עצם מבשרי וניצוץ 

מנשמי שיצא מחוץ לקדושה העליונה 

ר סכה עלי באברתה, המשמעות אש

המעשית של ההחלטה היא שלא 

 יעבור עלי ולו רגע של ביטול תורה".



"המלמולים הבלתי פוסקים שלי, 

אשר נדמו לך ולחבריך כמלמולים 

חסרי פשר, הנם למעשה חזרות חוזרות 

ונשנות של מסכתות הש"ס כך זכיתי 

 לסיים מסכתות רבות".

בי "היום הזה, עסוק הייתי ראשי ורו

בשינון מסכת מועד קטן עד שהגעתי 

כעת קול פנימי לוחש לי  .כמעט לסופה

כי זה יומי האחרון עלי אדמות, מה 

אומר ומה אדבר, שמח הנני על כי עוזב 

 מיאנוכי את עולם השקר שכה הרע ע

כשבידי מטען רוחני רב עצמה של 

-מסכות רבות אשר נלמדו בתנאים על

תחו אנושים, מקווה אנוכי שבשל כך יפ

 בפני את שערי גן עדן".

כך נשנק האיש בקול במשך דקות 

ספורות ורק לאחר מאמץ רב הצליח 

אעלה להשלים את וידויו האישי, "איך 

תי", מירר בבכי אל אבי והנער איננו א

בדמעות שליש אשר גלשו כפנינים על 

מורד לחייו, "מסכתא מועד קטן נותרה 

מיותמת, אני מבקש ממך בכל לשון של 

השלם  ,אנא ,במטותא מנך בקשה

 בשבילי את המסכתא".

"למחרת היום התבשרתי, כי האיש 

 ,להעריכו הדגול שלמדתי מאוחר מדי

ליהנות מזיו  ופנהנו עזב את עולמ

בודד  ,וותר אנוכי לבדייהשכינה, וא

ומסיבות  ,השנים חלפו .ומהורהר

שונות עדיין לא פרעתי את חובי 

 .לנשמתו של ידידי היקר שבערכין

אורך כל השנים הדהדה באוזני דברי ל

הצוואה הקדושה של היהודי שהקדיש 

וקד תאת עצמו לעולה תמימה אשר 

על מזבח אהבתו, ורק בעצם היום הזה 

זכיתי להשלים בשבילו את המסכתא, 

כך שהיא תלך לפניו בבגדי תפארת 

 ויקר ולא קרעים קרעים...".

למותר לציין, כי דמעות הגעגועים 

רב היו רבות מאוד, ו באותו עשפעש

ואף משמי רום פסקו המלאכים 

משירתם והצטרפו למלאכת הבכיה על 

יץ וובאדמת אוש יהאי שופרא דבל

הארורה והמגואלת בדם, בלא שישאר 

ממנו שם ושארית בארצות החיים, ויהי 

 המקום לחרדת אלוקים.

]על פי ספר "הסוד" של רבי יצחק 

הרשקוביץ שליט"א על מרן הגרי"ש אלישיב 

 זצוקלל"ה[                                          

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן

 

 

 

 בשבוע רבע שעהמתנדב בעל רצון טוב, לטיפול לשוני הגהה ועריכה )או אחד מביניהם(, כבדחיפות דרוש לאספקלריא 

 תודה רבה. okmail.co.il@9696נא לפנות בהקדם לכתובת המעוניין )בעל היכרות מוקדמת או קורא חדש( 
 

 << !הדבר ךביד
 

 אשר ה"ע ברוך בת רות מרת הצדקנית האשה של נשמתה ולעילוי לזכרה

 ה "תשע אב במנחם ח"כ ביום עולמה לבית נפטרה

 

 יהודה בן סעידה בתושח"י לרפואתו השלמה של

  ויחזקהו יחלימהו יברכהו השם

 

 
 

 הלב מכל הרבה עזרתם על אספקלריא לידידי והברכה התודה

 !הברכות בכל יבורכו.  ומתוקן ערוך דרך יצא למען
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוצה לראות את אספקלריא בבית הכנסת בו הינך מתפלל?
 

 להפצת אספקלריא תרומה םרה
 

6813211@gmail.com 
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