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]

  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 הזכות להקריב לה' –אדם כי יקריב 
מוֵֹעד  ַוִיְקָרא ֶאל מֶֹשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל
ם ָאָדם ֵלאמֹר. ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶ 

ָקר ִכי ַיְקִריב ִמֶכם ָקְרָבן לה' ִמן ַהְבֵהָמה ִמן ַהבָ 
ָבנוֹ ּוִמן ַהצֹאן ַתְקִריבּו ֶאת ָקְרַבְנֶכם. ִאם עָֹלה ָקרְ 

ָבָקר ָזָכר ָתִמים ַיְקִריֶבמּו ֶאל ֶפַתח אֶֹהל ִמן הַ 
 ג(-)א, אמוֵֹעד ַיְקִריב אֹתו ִלְרצֹנוֹ ִלְפֵני ה' וגו' 

על שום מה נכפל אדם כי יקריב מכם וגו' 
תקריבו את קרבנכם? הנה פרשת ויקרא המשך 

, כמה כמהו )עי' ת"י(היא לפרשת הקמת המשכן 
אבותינו 'להקריב' לצורך הקמת המשכן, עד 
שהיה צורך שיעביר משה רבינו קול במחנה 
להיכֵלא מהביא עוד נדבה. והנה הגיע הזמן 
המיוחל, הוקם המשכן, כה גדולה ההתרגשות, 
שם 'נעבוד' את השי"ת! כל מי שנשאו לבו 

יבוא אל היכל ה' ויעבדו! ו...מה  –'להקריב' 
עצמם חפצים הם להקריב! על  יקריבו? הן את

זאת קרא ה' למשה, ואמר לו: אדם כי יקריב, מה 
יקריב? מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו 

-בהבאת בעל תבטאואת קרבנכם, את ההקרבה 
 חי.

, כה הרצון בהקרבת בעל חי מבוטאת הקרבת
גדולה השאיפה להעלות מנחה לאדוננו, לעשות 

נפש לו נחת רוח, במה? בהקרבת מה שה
את רצונו. 'מכם'  –מתאווה! 'יקריב אותו לרצונו' 

 .)ספה"ק( מעצמותכם! –
 ִהְשִחיתּו ֱאלִֹקים ֵאין ְבִלבוֹ ָנָבל 'ָאַמר
טוֹב', יש שאומר: "אנו  עֵֹשה ֵאין ָעֶול ְוִהְתִעיבּו

בדור קשה!" תוך שהוא מצטרף ברננה למקהלת 
המוותרים על נעימות החיים, נועם הנשמות 

הרוחות ועדן הנפשות, "הרי כולם כך!".  עונג
קול קוראת לעומתו: "בני חביבי! בך העולם -ובת

תלוי! כה גדולה ויקרה האחריות שעל כתפיך! 
כה קדוש תפקידך!". הן זאת קריאת השי"ת 

כי  "אדםלמשה רבינו שידבר אל בני ישראל: 
יקריב מכם!" מדוע נוספה מלת 'אדם'? מפרש 

שון, שהיה יחיד כמו אדם הראהכלי יקר: 
, אם הינך חש אדם יחיד בעולם, )עי"ש( בעולמו!

מנין יבוא לך העוז להקריב? מזה עצמו! אני 
 יחיד בעולם? כמובן שאקריב!

 "יחידי בעולם"
רבבה -מי שיפקחו עיניו יראה סביבו רבבות

יראים ושלמים הרחוקים כמטחווי קשת מן 
הכיעור והדומה לו, אך בעתותי אפילה, כאשר 

מנופף היצר לעבר האדם בטענה זו שספו תמו 
עושי טוב, טח הוא את עיניו מלראות זאת! ואז, 
מלבד הטענה ששקר ענה היצר, גם יענה בעוז: 
"האמנם יחידי אני בעולם? את כל אשר לי 
אקריב כדי להציל את הדור, שיהיה בו גיבור 
אחד שנשאר נאמן עד טיפת דמו האחרונה!".  

ממשיל זאת לצינור  פ"ג אות ו()ח"ג ביסוד העבודה 
רחב שהיה מקלח בו המלך לעבדיו מים חיים 
טובים וכו' וברבות הימים נסתם ונשאר רק חלל 
דק מאוד. בך תלוי המשך הקילוח! הכל כבר 
נסתם, בכוחך לשמור על הקילוח הקטן שלא 

האם תהסס מלעשות  –יסתם הצינור לגמרי 
 זאת? רק בידך הדבר!

המשתדל  - 'בדם כי יקרי-אאשרי '
 יש-להיות א

שם 'אדם' גם מתייחס להרכבת כוחות הטוב 
וייצר ה' אלקים  )ברא' ב, ז(והרע, וכמאמר הכתוב 

 )ברכות סא.(את האדם עפר מן האדמה, ובגמרא 
מאי דכתיב 'וייצר' בשני יודי"ן, שני יצרים ברא 

אף  ,)דרכי נעם(הקב"ה באדם, יצר טוב ויצר הרע 
מורה על שתי  עצם הרכבת המלה 'אדם'

 –הקצוות, מצד אחד על החלק החומרי שבאדם 
)סוטה , נוטריקון א'פר ד'ם מ'רה 1מן ה'אדמה' עפר

ומאידך על המדרגה הגבוהה ביותר: "ֶאְדֶמה  ,ה.(
 .חלק הנשמה הטהורה שבאדם – 2לעליון"!
כי יקריב מכם, את חלק ה'דם'  דם-אזהו 

שממנו הוא מורכב, הגופניות, עד שנשאר בו רק 
אלופו של עולם, אז  –החלק הרוחני, אל"ף 

יש', שכל ישותו אלופו של -מתעלה להיות 'א
 .3עולם

וזהו "אשרי האיש אשר לא הלך וגו'". מבאר 
: מי שאין מגביר בעצמו 4בסדורו של של שבת
 ם דרך חטאיםעצת רשעי]את הנפש הבהמית 

אישורו  –כי יקריב  'אדם' – [מושב הלציםו
להיות 'איש', בסופו של דבר ותהילתו שיגיע 

היות ל'שתדל ה' –ו'במקום שאין אנשים' דיקא 
שר א'ראשי תיבות נוטריקון: אשרי האיש ] ישא'
 [5לך וגו'...ה'א ל'

                                                             
 אבן יחיא ועו"ס. 1
הקדמה ג' לתולדות אדם' לשל"ה הקדוש, ועו"ס. ועי' בזוה"ק )ח"ג  2

הכתב והקבלה  מה.(: 'תנא בכמה דרגין איתקרי בר נש, ומש"כ
 )במדבר כג יט ועוד(.

בספה"ק "דודאים בשדה" )לרה"ק מדזארנאווצא, תלמיד הרבי ר"א  3
מליז'נסק זי"ע, פר' ויחי ובשלח(: "לא תאכלו על הדם" כך: "אל 

 תגרמו על ידי תאוות האכילה שישאר רק 'דם'.
 .דרוש ב, פרק ב, מאמר ח 4
 רא"צ וייס, פר' דברים. –עי' ברכת אברהם  5

: 'על כן לא יקומו 6וזה שאמר הכתוב אחר כך
לא  –צדיקים'  רשעים במשפט וחטאים בעדת

יקומו הרשעים במשפט בטענה שאף עדת 
הצדיקים חוטאים רח"ל, כי אף אם זאת הסיבה 

 םאדרבה, תגדל עוד יותר אחריות –היתה אמת 
הרי טענה  –מלבד זאת לשמור על הגחלת, אך 

'כי יודע ה' דרך  !עצת היצר ,היאשקרית זו 
כמה נאמנים הם לבוראם, ונאמנותם  –צדיקים' 

דרך הרשעים  –ואם תאבד איזו דרך  ,נצחית
כמוץ אשר תדפנו רוח, בגאולת  ,היא שתאבד
 .הנפשות בב"א

 שבת שלום ומבורך!
 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 "בין גברא לגברא"

"כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 
 חטאת"

חומש ויקרא עוסק בתורת הקרבנות, וכלשון 
הרמב"ן: "יבאר בו ענייני הקרבנות כולן 
ומשמרת המשכן. כי כאשר היה ספר אחד בענין 
הגלות והגאולה ממנו, והשלימו בעניין אהל 
מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן, ציוהו 
בקרבנות ובשמירת המשכן, שיהיו הקרבנות 

 ת לסילוק השכינה".כפרה להן, ולא יגרמו העוונו
מלבד מצוות תלמוד התורה הקיימת בלימוד 
פרשיות אלו, עוד נאמרו בו סגולות נפלאות, כמו 
שאמרו בגמרא במנחות: "אמר רבי יצחק, מאי 
דכתיב 'זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם', 
כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, 

 .7וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם"

                                                             
נדרש מזמור  )בראשית רבה פכ"ו, א, ומדרש שוחר טוב( במדרש 6

אשרי האיש כולו על נח, שלא הלך בעצת אנשי דורו, ומבואר 
מהר"ש לבית הלוי בספרו 'דברי שלמה' ש'ובדרך חטאים לא עמד' 

נדרש על שלא הלך בעצת אנשי דור המבול, שאלו טעו ב'ערב' 
עי"ש[, ונח היה הפכו,  –בזנות ובגזל ]"דרך חטאים"  –וב'מועיל' 

שהגה דבר מתוך דבר,  –כנדרש שם: ובתורתו יהגה יומם ולילה 
והסיק מכך שה' צוה להביא יותר מהבהמות הטהורות, שרצון ה' 
שיקריב מהן. מבאר בדברי שלמה, שעומק יש במה שהגה דבר 

הקרבת קרבן מסמלת , שהלוא מתוך דבר בענייני קרבנות דייקא
 , וכנ"ל.שבאדם, לשעבדו אל ה' את הקרבת החלק הגופי

שנתרצה ה' בקרבנו  –נדרש "וכל אשר יעשה יצליח" שם בהמשך ו
ונתן ברית לעולם שלא יביא עוד מבול. המתבונן בפסוקי התורה 
יראה שכך אמר השי"ת: 'אל ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר', כי 

ה'אדם' הוא גם 'בשר', מיסוד העפר, וכאמור, לכן לא אביא עוד 
 מבול. 

גם  בשר הוא! –נח  –א הלוא גם הוועוד נראה לפרש שכך אמר: 
משתנים, אף הוא הלוא אף ימיו שלו -נח אינו מן הנמצאים הבלתי

קצובים: מאה ועשרים שנה, גוף לו כמותם, והואיל והוא לא נכנע 
ליצרו, הקריב את "החלק הגופי" שבו לגבוה, הן זו תביעה לכלל 

אף על פי  (:לה יומא )עיין נח מחייב את התאוונים! –אנשי דורו 
 להביא מבול.  אדםאל ידון רוחי ב –כך נשבע הקב"ה  –כן 

 ".עבודה בהלכות דמיירי קדשים סדר כגון" י:"וברש 7

 



 עלה אני עליהם כאילו הקריבו קרבן""מ
הובא ששאל  )מגילה לא: תענית כז:(אף בגמרא 

 אברהם אבינו לפני הקב"ה: 
אמר אברהם לפני הקב"ה: "רבונו של עולם, 

ישראל חוטאים לפניך, ואתה  –ח"ו  –שמא 
עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה?", אמר לו: 

 "לאו!". 
אדע?",  אמר לפניו: "רבונו של עולם, במה

אמר לו: "קחה לי עגלה משולשת" ]כלומר, 
 [. )רש"י(הקרבנות יכפרו עליהן 

אמר לפניו: "רבונו של עולם, תינח בזמן 
שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש 
קיים מה תהא עליהם?", אמר לו: "כבר הקדמתי 

כל זמן שעוסקין בהן מעלה אני סדר הקרבנות, 
ואני מוחל להם  עליהם כאילו הקריבום לפני,

 ". על כל עוונותיהם
הנה כי כן, אין קריאת פרשיות הקרבנות 
לפני שחרית ומנחה מנהג בעלמא, כי אם 

 –אברהם אבינו –הבטחה יש בה לאבי אומתנו 
שתהא קריאה זו כפרה במקום הקרבנות, 'כאילו 
הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל 

 עוונותיהם'! 
ברים אלו בהקשר מביא ד )סימו מ"ח(אף בטור 

 לקריאת פרשת התמיד כל יום.

 "ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו"
ידוע שמרן בעל החפץ חיים זצ"ל השקיע 
את כל מאודו בלימוד סדר קדשים, ובהנחלת 
הלימוד בו לכל שדרות העם. באומרו, כי אדרבה, 
זה יהיה זירוז לגאולה, כאשר יראו משמים גודל 

הקרבנות. חשקנו והתעסקותנו בענייני 
 במקומות רבים בספריו מעורר על כך.

"בו נאסף ונקבץ אגדות  –בספרו תורה אור  
חז"ל המעוררות ומזכירות לאדם את גודל חיובו 
ללימוד התורה ובפרט ללימוד סדר קדשים, 
שבזה נחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו 
ומקריב עליו קרבנות וגם מקרב בזה את 

מרחיב החפץ חיים בחיוב לימוד  –הגאולה" 
סדר הקרבנות, וכותב: "והרי אנו אומרים 
בתפילתנו 'ושם נקריב לפניך קרבנות חובותינו 
תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם ושעירי עזים 

', נשמח כולנונעשה ברצון ובעבודת בית המקדש 
ואנו בעצמנו סותרים דברינו שאנו מתעצלים 

ינו הם להקריב את הקרבנות האלו שביד
שמקבלם הקב"ה ברצון על ידי עסקינו 

 בהלכותיהם".

 "כל העוסק ולא כל הקורא"
גם באופן האמירה מרחיב מאד, לבאר את 
הלשון 'כל העוסק' ולא 'כל הקורא', שהעיקר 
הוא כאשר מכווין בזה האדם, ויודע את אשר 

 בתורת העוסק קורא, שמה שאמרו חז"ל 'כל
 בתורת וסקהע וכל, חטאת הקריב כאילו חטאת
, אין הכוונה )מנחות קי.(אשם'  הקריב כאילו אשם

כפשטן בקריאת פרשיות הקרבנות לבד, כמו 
שמבינים המון העם, אלא הכוונה שלומד 
הדינים הנאמרים בעולה ובחטאת ובשאר 

 קרבנות.
 שבת שלום ומבורך!

 
 

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 

 במשנת האור החיים

אבינו את קרני איך לא הקריב אברהם 
 העולה ועשה מהן שופרות

ֵֵּׁשה ְוִהְקִטיר ַהכֵֹהן ֶאת ַהכֹל ַהִםְזֵבָחה עָֹלה אִ 
  )א, ט(ֵריַח ִניחוַֹח לה' 
ש'את הכל' הנאמר כאן  )תו"כ כאן(דרשו חז"ל 

בא 'לרבות הקרנים והטלפים', שגם אותם צריך 
 להקריב בקרבן עולה.

מקשה האור החיים הקדוש, שמובא בפרקי 
: רבי חנינא בן דוסא אומר: )פרק לא(דרבי אליעזר 

אותו האיל לא יצא ממנו דבר לבטלה, אפרו של 
הוא יסוד שעל גבי המזבח הפנימי וכו',  –איל 

בשל שמאל תקע  שופרות, –שתי קרניו של איל 
בו הקדוש ברוך הוא על הר סיני, שנאמר 'ויהי 

, וקרן של ימין הוא )שמות יא, יט( קול השופר'
גדול מן השמאל, ועתיד הקב"ה לתקוע בו 
לעתיד לבוא בקיבוץ גליות, שנאמר 'והיה ביום 

. ולכאורה, )ישעיה כז, יג(ההוא יתקע בשופר גדול' 
הואיל וצריך להקריב גם הקרניים, למה לא 
הקריב גם את הקרניים לעולה כליל לה' והניח 

 קרניו לשופרות? 

ניים נפלו מהמזבח או נתלשו קודם הקר
 זריקה

ומתרץ האור החיים, על פי מה שאמרו 
'וכולן שפקעו מעל המזבח לא  )פו.(בזבחים 

יחזיר', ופירש רש"י, שאם נפלו מהמזבח לארץ 
אין צריך להחזיר. ומעתה יש לומר, שלעולם 
אברהם הקריב את כל האיל, אולם הקרניים 

 נפלו מעל המזבח ולכן לא הקריבם.
"או אפשר לומר, שנתלש  :תירוץ נוסף מתרץ

מעליו קודם זריקה, ולא נתרבו הקרניים 
 –להקרבה אלא בעודן מחוברים, אבל נתלשו 

 .8ירדו –אפילו עלו לראש המזבח 

 הקרן היתה 'על טבעית' ולכן לא נשרפה
מתרץ,  )שמות יט(והמהר"ל בפירושו גור אריה 

שופר וזה לשונו: וכי אדם בעולם שסובר שהיה ה
הזה, שיוצא ממנו הקול במתן תורה, שופר טבעי, 

שהקרנים של איל  )ז"ל(שמקשה על המדרש 
שהקריב אברהם נשרף?! לא עלה על דעת אחד 
מעולם! ולפיכך, אף אם נשרף האיל, לא נשרף 
רק מה שראוי לשריפה, אבל שאינו ראוי 

 לא נשרף.  –לשריפה 
ומפני כי האיל הזה הוא דבר שאינו בטבע 

, )אבות פ"ה מ"ו(שהוא נברא בין השמשות  במה
והוא בלתי טבעי, שאילו היה דבר טבעי היה 
נברא בששת ימי בראשית בטבע, ומפני 
שההפסד על ידי הקרבה ראוי לדברים 

)פרקי הטבעיים, והוא להם בטבע, וכו'. לכך אמר 

'האיל שנברא בין השמשות' שהוא  דר"א פל"א(
לה'. שהרי שלא בטבע, 'לא יצא מאתו דבר לבט

 השופר של מתן תורה לא היה דבר טבעי...
ומעתה, כאשר היה בעולם דברים בלתי 
טבעיים המתייחסים אל הדברים שנבראו בין 

לא היו לבטלה, וכמו אילו היה קרב  –השמשות 
יצחק על המזבח, שהיה הגוף נשרף והרוח שב 
אל אשר נתן אותו, לפי שהוא בלתי טבעי, כך 

שראוי להיות נשרף, ואם  נשרף מה –באיל הזה 

                                                             
לא יעלו', אמר רבה:  –וכדאיתא במסכת זבחים )שם(: 'פירשו  8

הכי קאמר, לא שנו אלא שפירשו לאחר זריקה, אבל פירשו קודם 
א דסכיני זריקה אתאי זריקה ושריתינהו אפילו למעבד מינייהו קת

 )מותר לעשות מהן אפילו בית יד של סכינים(.

בשביל שהיה בלתי טבעי, ואין ראוי בו הפסד, 
כיון שבעולם דברים מתייחסים אל הדבר שהוא 
בלתי טבעי שנברא בין השמשות, הרי לא היה 

 לבטלה. 
הלכך אמר שהיה שופר אילו של יצחק, 
שכשם שהוא היה בלתי טבעי, כך שופר זה 

רק  אין כאן מקום להאריך,בלתי טבעי. וכו' 
שתבין דברי חכמים שאמרו שהיה שופר אילו 
של יצחק. אך קשה מאד הבנה שלימה בכתב 
כמו אלו הדברים העמוקים, רק יוסיף חכמה 

 עכ"ל. ודעת.
 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 ויצבור יוסף

 העמלק של דורנו - זכור!
ים בציווי פגשבפרשיות אלה, שבים אנו ונ

התורה המפורש: "זכור את אשר עשה לך עמלק, 
בדרך בצאתכם ממצרים"! ציווי זה, חוזר הוא גם 
בפרשת כי תצא. רבים הם ההלכות והדקדוקים, 
הנוהגים במצוות קריאת פרשת "זכור", אשר 

 לדעת רבים היא מן התורה.
ליה: מה ראתה יוהתמיהה הברורה עולה מא

, וחד וי כל כך מפורשהתורה לצוות אותנו בציו
לאבותינו לפני  אירעסטורי שיה מאורעלזכור 

מדוע אני הקטן, צריך לחרוט  ?אלפי שנים
מדי  ,מדוקדקת הכרון זה עלי לבי, ובצורה כיז

שנה, וכי מתבקש ממני הקטן, בימים אלה, 
והלא וכי אמצא אותו, למחות איזה "עמלקי"? 

כבר מבואר בגמרא בברכות ש"בא סנחריב 
  אז מה רוצים ממני בעצם? ?את כולם" ובלבל

באים רבותינו בעלי המוסר, ומלמדים אותנו 
רק דבר  אינויסוד גדול ועצום: כן! עמלק 

גם  קייםהיסטורי ישן, אלא דבר יומיומי ש
בדורנו זה! ציווי התורה למחות את עמלק, אינו 

את השורש  אלאלמחות רק את העם העמלקי, 
להטיל בעם הפורה ראש ולענה שרצה עמלק 

  .ישראל
בהיותו בשיא כוחו עם ישראל היה אז 

ותפארתו ביציאתו ממצרים, לאחר שנעשו לו כל 
אותם ניסים מופלאים ונוראים על הים. "שמעו 
עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו 
אלופי אדום". עם ישראל היה מושג לקנאה 
ולהערצה, כולם הסתכלו בהערכה אדירה לעם 

ון ואות שנים בגלות, ועתה צועד לכישישב מ
יו, העושה לו ניסים ופלא על כל קהאמונה באל

צעד ושעל. רבים רצו להתגייר, להיות חלק 
 אותה הצלחה שנקראת "עם ישראל", ואז... מ

בא עמלק "וילחם בישראל". רבותינו במדרש 
מבארים, שההישג היחיד של עמלק, שהוא 

הכרת  הוא צינן את"קירר את האמבטיה". 
העם הנבחר, הוא עם ישראל העמים בכך ש

חדים להתקרב אליו. פוהמיוחד והבלתי מנוצח, ש
וזו עמלק הכניס "קרירות" ביחס אל עם ישראל, 

הביאה בעקבותיה את ההתגרות והמלחמות של 
 השניםארבעים משך שאר כל העמים בישראל ב

 הבאות ואף לאחר מכן.          
 עמלק = ספק
. המלחמה (042) 'ספק'גימטריא בעמלק, הוא 

מלחמה בגוים רק  הבעמלק של ימינו, אינ
 נגד אף בתוך תוכנו!שפלים עתיקי יומין, אלא 



מחשבה של השקפה -מחשבה של קרירות, קו-קו
וכנגד אלו שחורטים על דגלם את  ,פסולה

את הלהט לתורה  ותקררמשהשקפות אלו, 
 ולמצוות. 

גם ישנם אנשים שחושבים שאפשר להיות "
וגם ולשמור תורה ומצוות גם להתפלל  ,וגם"

', כלאים', סוג של עשות ככל העולה על רוחםל
ואין צריך לומר על אלו מחזיקי ה'אייפונים' 
למיניהם שלפי שהוציאו עצמם מן הכלל כפרו 
. בעיקר והביאו כל מיני גיהנום על נפשם

מעולם לא היו כל ישראל מושלמים וצדיקים 
ללא רבב, אבל לכל הפחות, מי שהיה במדרגה 

שהוא במדרגה כזאת, ידע רוחנית נחותה, 
ה, ותמיד שאף להתעלות לדאגה בהתבייש 

 גבוהה יותר.

 השיטה -הבעיה היא 
הבעיה היא כאשר הדברים נלקחים 

גדיר את עצמך כשייך לזרם ת. מספיק ש'שיטה'כ
וכבר נפרצים בפניך חומות של הגבלה  ,פלוני

מעשים שהיו נעולים עד כה, ואחוז גדול של 
כבר "הכשר", בלי  יםמקבל שהם נגד רצון השם

נקיפות מצפון, שהרי מה רוצים ממנו, ככה 
  ...הוא!

לשיטה הזאת, מכוונים אותנו רבותינו 
מעתיקי השמועה שליט"א, גדולי ישראל שבכל 

ומופרשים מזרמים  דור ודור, להיות מובדלים
ביהדות. שכן מי שרוצה להפוך ירידה 'פושרים' 

 עשה עמלקכמרוחנית לשיטה, עושה בדיוק 
"ספק" בכל מטיל לישראל, גורם קירור ובלבול, 

הוראות היתר מאמץ מה שמובן מאז ומעולם, ו
גבול ומטרתם לקעקע את חומות  ןשאין לה

 שנים.  ךהקדושה והטהרה שנבנו במש

 מוטלת על כל אחד –מחיית עמלק 
עתה נבין, מדוע ציווי זכירת עמלק, חוזר 
אלינו בכל שנה ושנה, כמצוות עשה אישית 
המוטלת על כל אחד ואחד. בכל אחד מאתנו 
יכול להימצא ה"עמלק" המקרר, בכל אחד מאתנו 

 חבא. ייכול ה"עמלקי" הזה למצוא פינה לה
בכל שנה ושנה נזכור ולא נשכח מה שעשה 

חזק את ההשקפה וסיף לנ, ועמלק לאבותינ
הטהורה עליה חונכנו, ולא ניתן לאותם מקררים 

 .להשפיע עלינו ולו במעט, אכי"ר
 

 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 

 ימה של תורה

 במידת מנהיג הנהגת - זעירא ף"אל
 והענוה העזות

מוֵֹעד  ַוִיְקָרא ֶאל מֶֹשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל
 (א, א) ֵלאמֹר, וגו'
 ולכל אמירות ולכל דברות לכל: "י"וברש

 שמלאכי לשון, חיבה לשון קריאה קדמה ציוויים
 אומות לנביאי אבל', וכו בו משתמשין השרת
 שנאמר וטומאה עראי בלשון עליהן נגלה העולם

 '".בלעם אל אלוקים ויקר' (ד, כג במדבר)
 זעירא דויקרא ף"אל: "כתב הטורים ובבעל

 אלא לכתוב רצה לא ועניו גדול היה שמשה
 עמו ה"הקב דבר לא כאילו מקרה לשון' ויקר'

 לו ואמר', וכו בבלעם שנאמר כדרך בחלום אלא
 משה לו אמר ושוב, ף"האל גם לכתוב ה"הקב

 יותר קטנה אלא יכתבנה שלא ענוה רוב מחמת
 ".קטנה וכתבה, שבתורה ן"אלפי משאר

 לקח ה"שהקב (ו, מז ר"שמו) אומרים ל"ובחז
 ושם בקולמוס שנשתיירו הדיו שאריות את

, לד שמות) שנאמר וזהו משה של פניו על אותם

 והנה משה את ישראל בני וכל אהרן וירא: "(ל
וראה באור  ".אליו מגשת וייראו פניו עור קרן

החיים שפירש שההשתיירות בדיו היתה אולי 
 –תוצאה של כתיבתו 'והאיש משה ענו מאוד' 

לרוב ענוותנותו, ואולי יש  –'ענו' חסר וא"ו 
מקום לפרש שהיתה זו גם תוצאה של אל"ף 
זעירא זו, שגם היא מורה על ענוותו כדברי בעל 

 הטורים.  
 היא משה של מהענוה הבאה התוצאה

 הוד הקרני הן ומה. פניו על שהיו ודה הקרני
 מפני וחוזר הבוקע הוד באותו הביטוי מה, הללו
 ף"אל באותה רבינו ללמדנו משה בא מה? משה

 !זעירא?
 הענוה מידת לבוש - הוד קרני

 והדר עז" נאמר (לא) במשלי' חיל אשת' בפרק
 אור קרינת אותה היא הדר, הדר מהו", לבושה
 לתמוה, יש ואם כן, הענוה ממידת הבאה פנים
 ההוד מידת לבין העזות מידת בין השילוב מהו

 זו הנוגדות מדות אלו שתי הלוא הענוה? שהיא
 ?זו את

 עז נאמר ל:"זצ קוטלר אהרן הגאון ר' מיישב
 הענוה ומידת העזות מידת את, 'לבושה' והדר

 שמחליף בגדים כאותם, כלבוש מיישם האדם
 ומפוארים מכובדים לבגדים עבודה מבגדי

 את ולובש אלו את מפשיט, לשמחה כשהולך
 העזות במידות להשתמש צריך האדם כך, אלו

 ליום ותשחק'ל זוכה – משתמש וכשכך, והענוה
 '.אחרון

, ה"רבינו ע משה אצל כל כך לבאר נראה
 במה, בפרשתנו והלימוד הגילוי עומק והוא

 מההר יורד משה. זעירא ף"אל משה שכתב
 עור קרן כי והטעם, אליו לגשת יראים והעם
 וכאשר העם עם וידבר המסוה את וישם. פניו
 .המסוה את הסיר ה"הקב עם לדבר בא

 קרני אם, לתמוה היה בפשטות ולכאורה
 לכאורה המסוה ונתינת, לענוה ביטוי הינם ההוד
 מידת ולבישת הענוה מידת לכבישת ביטוי הינה

 .העזות
 ישראל בני עם לדבר בא משה כאשר אם כן,

 והיינו, הענוה במידת להשתמש צריך היה
 כמלאך הגבוה ממדרגתו כביכול יורד שמשה
, ה"הקב עם לדבר בא וכאשר. עימם ומדבר
 צריך היה אז-או, מלאך לדרגת מתרומם כאשר

 כביכול ולהשתמש הענוה מדת להסוות את
 ודם ב'עוז' והאומץ הנדרשים מבשר – בעזות

 פך?ה, ומדוע נהג לה"הקב עם בעומדו לדבר
 הענוה עם העזות כלבוש המסוה

 שתחתיו
 רב, מנהיג, ללמדנו משה בא גופא שזה אלא

 את להסוות עליו לקחו שומעי עם לדבר הבא
 מנהיג להיות, עזות מידת ולהראות הענוה מידת

 על ידי ומונהג כפוף להיות לא, המובן במלוא
 .העם

 לגמרי הפשיט לא, משה עשה זאת אמנם
 המסוה תחת, 'מסוה' שם אלא, הענוה מידת את

 לא שבלעדיה משה, של הענוה מידת נשארת

 מגלה וזאת, העם עם ומדבר ממדרגתו יורד היה
 צריך שמנהיג העזות מידת שעם, משה לנו

 מידת את לו שתהיה גם צריך, לו שתהיה
 לקחו לשומעי וקשוב שומע להיות, הענוה
 ולא הוד, קרני שמקרין ביחס להתייחס, ועדתו

 .קשה יד של באווירה
 כאן, עמו לדבר' ה לפני משה כשבא אמנם

 רק מתגלה כאן, לגמרי המסוה את משה מסיר
', מאד מאד רוח שפל הוי'ה, הענוה מידת

 עד ה"הקב לפני משה של המוחלטת ההתבטלות
' לו קראת נאמן עבד כי' -" עבד" ה"הקב שקראו

 .(השבת מתפילות)
אשר  הענווים מן להיות שנזכה יהי רצון

 להשתמש ושנדע פניהם, על הוד קרני מעין
 שלמה כמאמר כאחד, והענוה העזות במידת

 ".לבושה והדר עֹז" ה"המלך ע
 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל מאיר העריס 

 "לשון לימודים" 

 תורת כהנים
וֵעד ַוִיְקָרא ֶאל מֶשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מ

 )א, א(ֵלאמֹר 
חומש חדש מתחיל, חומש 'ויקרא'. בשם 
מיוחד נתכנה חומש זה בלשון חכמים: תורת 

. למה נקרא החומש )מגילה פ"ג מ"ה ועוד(כהנים 
 כך? ובמה נתייחד? על נושא זה ייסוב מאמרינו.

תורת השם ניתנה מחולקת לחמשה 
חומשים, ובכל חומש פרשיות רבות, פתוחות 

השלכות וסתומות. לחלוקה לחומשים ישנן 
, אולם מלבד זאת יש לדון האם 9הלכתיות רבות

ישנו עניין מסוים לכל חומש בפני עצמו, או 
סיבה על פי פשט לסדר חלוקת הפרשיות 

 לחומשים?
כבר נמצא בדברי חכמינו ז"ל שכינו את 
חומש ויקרא בשם 'תורת כהנים', גם לחומש 
דברים ניתן שם 'משנה תורה', ולבמדבר 'חומש 

, הרי שמרומז בדבריהם ומא פ"ז מ"א()יהפקודים' 
שיש נושא כללי לחומשים הללו, ברם, סתמו ולא 

 פירשו יותר.
הראשון שמצאנו בדבריו שנושא ונותן 

, שכתב 10בעניין זה, הוא כנראה רבינו הרמב"ן
 לכל חומש הקדמה על העניינים שנידונים בו.

הבנה של נושאי החומש שופכת אור של 
 הבנה בכמה מקומות.

 חומשי תורה חמשה
למרות שלכל חומש יש נושא מרכזי הוא 
קשור וממשיך את החומש שקודם לו בקשר 

)מלבד חומש דברים הנפרד אמיץ, ולכן כל החומשים 

 פותחים ב'וא"ו' החיבור. מפני היותו 'משנה תורה'(
וכך מתחיל ספר ויקרא במקום שבו נגמר 
ספר שמות, בסוף ספר שמות כתוב כיצד השרה 

נתו בתוך בני ישראל במשכן, ומשם ה' את שכי
פותח ספר ויקרא, שה' השוכן באהל מועד קרא 

 למשה ודיבר עמו.
כי רק לאחר שהשכינה שרתה ניתן ללמד 
את דיני הקרבנות והמקריבים, וזהו עיקר תוכנו 
של הספר השלישי ספר ויקרא. ולכאורה אם 
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ככל הידוע לי, אשמח לקבל הערות על ראשונים וקדמונים  10
 נוספים שכתבו על נושאי החומשים.

 אחריו האריכו בענין גם רבותינו האברבנאל והספורנו בפירושיהם.



סוברים חז"ל שהספר סובב סביב תורת הכהנים 
משתקף מהשם שקראו לחומש: והקרבנות, כפי ש

'תורת כהנים', יש לשאול מדוע נזכרו כמה וכמה 
דינים שאינם מדיני המשכן וקרבנותיו, כמו 

 דיני מצורע ויולדת וחלב ודם וכדו'.

 עיקר 'כל' הספר: תורת כהנים
הספר מדבר בעניין  רובכותב הרמב"ן, 

הכהנים, ונוספו בו דינים אגב דיני הקרבנות, 
שרצה לצוות על קרבן היולדת ולדוגמה מפני 

נמשך לבאר דיניה כולם, וכן במצורע וכדומה, 
עוד נוספו דיני מאכלות אסורות שנוגעות 
בהלכות טומאה הקשורה למקדש ולקדשים, וכן 

 עוד רבות.
מתברר איפוא שהכינוי 'תורת כהנים' אינו 
רק מחמת תחילת החומש, או בגלל 'רוב' ענייני 

הוא דברי הכהונה הספר, אלא עיקר כל הספר 
ושאר הנושאים שנכתבו בו נכתבו גם הם כחלק 

 .11מדברי הכהונה
בחרדת קודש מיוחדת ניגש לחומש זה, 

'יבואו טהורים ויתעסקו  )תנחומא צו יד(וכמאמרם 
במעשה טהורים', ובזכות הלימוד בקרבנות 

 . )שם(העולם עומד  –שנחשב כאילו הקריבום 
 א גוטן שבת! 

 

 אל בר"י ליפשיץלתגובות: הרב שמו

 מסלתה של תורה

הרצון הפנימי של  -יקריב אותו לרצונו 
 יהודי

ִריֶבמּו ִאם עָלה ָקְרָבנו ִמן ַהָבָקר ָזָכר ָתִמים ַיקְ 
ִלְפֵני ה'  'ִלְרצנו' ֶאל ֶפַתח אֶהל מוֵעד ַיְקִריב אתו

 )א, ג(
באיזה רצון מדובר האם ברצונו של האדם או 

   ברצונו של ה'?
מסביר הרשב"ם שמדובר ברצונו של הקב"ה: 

אם זכר תמים יקריבנו ולפתח אהל  -'לרצונו 
מועד אז יהיה לו לרצון, אבל בחולה ובעל 

 ַעֶּוֶרת או ָשבּור או ָחרּוץ: "כד-פרק כב, כב מום 
ה'... או ַיֶבֶלת או ָגָרב או ַיֶלֶפת לֹא ַתְקִריבּו ֵאֶלה לַ 

'", תּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו ַלהּוָמעּוְך ְוָכתּות ְונָ 
כלומר, הקב"ה יקבל מידינו קרבן שלם ותמים 

 ולא קרבן חולה או בעל מום. 
אולם האבן עזרא מסביר, שהרצון הוא של 
האדם המקריב: 'שיקריבנו לרצונו ולא באונס'. 
כלומר, שמדובר שההקרבה נעשית מרצונו 

 המוחלט של המקריב. 
פעמים שאין אדם מעוניין להקריב את 
הקרבן אבל לאחר מסע שכנועים מתרצה הוא 
ומביא את הקרבן האם נגדיר זאת כהבאה 

דנה ביחס  (.)נמרצון? הגמרא במסכת קידושין 
מלמד שכופין  –שבין הרצון לכפיה: יקריב אותו 

אותו, יכול בעל כרחו? תלמוד לומר: לרצונו, הא 
מר רוצה אני; ואמאי? כיצד? כופין אותו עד שיא

ין[! יהא בלביה לא ניחא ליה ]בלבו אינו מעונ
אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינן 

דאנן סהדי דניחא  דברים. ודילמא שאני התם,
 ]אנחנו עדים שרוצה הוא בכפרה[! ליה בכפרה
אף מקרה קיצוני, שמסרב האדם  ,כלומר

להביא את הקרבן ולאחר, שאנו נוקטים באמצעי 
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 בחוקותי' בהן נאמרו דינים שנוגעים לכלל ישראל. –

ייה שונים משנה את דעתו ואומר: 'רוצה אני' כפ
 מוגדרת הבאת קרבנו כהבאה מרצון. 

מאחר שרוצה להיות מישראל, רוצה 
 לעשות כל המצות

העיקרון שנלמד מתורת הקרבנות הובא אף 
בהקשרים נוספים. הלכה פשוטה היא בהלכות 
גיטין, שדינו של גט להינתן מרצון. ברם, אם 
אדם מסרב וכופים אותו לתת גט במידה ולבסוף 

 ישתכנע לדעת הרמב"ם הגט יהיה כשר: 
מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את 

ראל בכל אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של יש
מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני 

לפיכך זה שאינו  ויכתוב הגט והוא גט כשר, ...
רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל 
רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן 
העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד 

  שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו.
יר שאדם רוצה לקיים את הרמב"ם מסב

המצוות אלא שיצרו מונע זאת ממנו. לכן כאשר 
כופים אנו את האדם מתגלה הרצון הפנימי 

 והאמיתי שמעוניין הוא להביא את הקרבן. 
ההקרבה שלנו בחיים צריכה לינוק מרצון, 
והלוואי שנזכה 'לעבדו בלבב שלם', מתוך הכרה 

 .בהירה בגודל הזכות לעשות רצונו
 שבת!"  "א גוט'ן

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך

 הקרבת תשוקות ומידות  –הקרבן הגדול 
 מוֵעד ֵמאֶֹהל ֵאָליו' ה ַוְיַדֵבר מֶֹשה ֶאל ַוִיְקָרא

 ָאָדם ֲאֵלֶהם, ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵלאמֹר.
 ַהָבָקר ִמן ַהְבֵהָמה ִמן ,'לה ָקְרָבן ִמֶכם ַיְקִריב ִכי

 ב(-)א, אָקְרַבְנֶכם  ֶאת ַתְקִריבּו ַהצֹאן ּוִמן
יש לשאול, מדוע אמר הכתוב כי יקריב 
'מכם', מדוע אינו מספיק שייאמר 'אדם כי 
יקריב'? ועוד יש להתבונן, שמבוארים בפרשה 
כמה סוגי קרבנות, יש מקריב עגל, ויש צאן, ויש 

עולה עוף, ויש מנחה, ולגבי כולם כתוב שזה 
 ריח ניחוח לה', היתכן שאין הבדל? 

לינו להתבונן בכל ענין הקרבנות, בנוסף ע
אשר לכאורה מה שייך לעשות בהן נחת רוח 

א -)שמואללהקב"ה, וכי אדם הוא? וכדברי הנביא 

ַהֵחֶפץ לה' ְבעֹלות ּוְזָבִחים  ְשמּוֵאל, 'ַויֹאֶמר טו, כב(
 ?!'.ל ה'ִכְשמַֹע ְבקוֹ

 הקרבנותטעם 
בחומש ויקרא מתבאר אחד משלושת עמודי 
העולם: 'עמוד העבודה', שהוא עבודת הקרבנות 
במשכן, ובכדי לבאר תוכן עבודה זו נביא את 

: כי בעבור שמעשי )א, ט(דברי הרמב"ן בפרשה 
, במחשבה ובדיבור ובמעשהבני אדם נגמרים 

צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך 
כנגד  –, ויתוודה בפיו המעשהד כנג –ידיו עליו 

שהם  –, וישרוף באש הקרב והכליות הדיבור
והתאוה, וכו'. וראוי לו שישפך  המחשבהכלי 

דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו 
תמורה וכיפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, 
נפש תחת נפש, וראשי איברי הקרבן כנגד ראשי 

ורי התורה איבריו, והמנות להחיות בהן מ
 שיתפללו עליו. 

הראת לדעת, כי תכלית הקרבן הוא חרטת 
האדם ממעשיו הרעים, אשר הלך אחר תאוותיו 
ותשוקותיו נגד רצון השי"ת, והקרבן הוא אמצעי 

לעורר בקרבו את חשבון הנפש ולהתבונן מה 
היה ראוי לעשות בו, ועל ידי כך יחזור בתשובה 

ת, ולכן ויקריב את תאוותיו ותשוקותיו להשי"
נקרא בשם 'קרבן', על שם התקרבות להשי"ת, 

 ובזה נעשית נחת רוח לקב"ה. 
וכל זה רמוז בתיבה 'מכם', שכל כוונת 
הקרבן אינו להקריב את הבהמה, אלא צריך 
להקריב 'מכם', היינו 'מהעצמיות שלכם', ולוותר 
על התאוות והרצונות שבהן נכשל האדם 

ן את מדותיו בעבירות לטובת עבודת ורצון ה', וכ
הרעות, הגאוה שהיא שורש כל המידות הרעות, 
ויתר המידות, שהן חלק ממנו, את הכל יקריב 
וישתמש בהן אך ורק לעשות רצון השי"ת, 
בקיימו 'ויגבה ליבו בדרכי ה'', וכיוצא בו בשאר 

 המדות. 

הקרבת מעט מהתשוקה נחשבת תענית 
 וקרבן

)שער כתב הראב"ד בספרו בעלי הנפש 

דול , וזה לשונו: 'ואני רואה הגדר הגהקדושה(
והשמור המעולה והדרך הטוב להכנעת היצר 
וכו', לעולם יניח מעט מכדי צרכו ומהשלמת 

 )גיטין ע.(תאוותו. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל 
'סעודה שהנאתך משוך ידך ממנה'. ושתי תקנות 

שלא תזיקנו  –גדולות יש בעניין הזה, האחת 
יא כניעת היצר ושברון כי ה –אכילתו, והשנית 

התאווה. וכמו שאמרו בסעודה כן הדרך לכל 
הנאות העולם ותענוגיו, שלא ימלא האדם מהם 

 כל תאוותו'. 
וביאר דבריו רבינו אהרן מלוניל בספרו  

וזהו  )חלק א, 'עניינים אחרים מתשובה'(אורחות חיים 
ל פירוש לדבריו: אל יחשוב אדם לגמרי שלא יאכ

, כי די לנו במה שאסרה בשר ולא ישתה יין
תורה, אך בעוד שהמאכל לפניו ועודנו תאב 
לאכול ממנו, ימשך ממנו לכבוד בוראו, ולא יאכל 
כדי תאוותו וזה הדבר יזכירנו אהבת הבורא 
יותר מתענית אחת בשבוע, כי זה בכל יום מדי 

 אכלו ושתותו. 
, )סי' יב(והובאו דברי הראב"ד בספר חסידים 

 –)פ"ג ובמנורת המאור  )סי' סז(בו -וכן בספר כל

, וכן כתוב בספר מגיד מישרים למרן תשובה(
וזה לשונו:  )פר' ויקרא, דף מ ע"ב(רבינו יוסף קארו 

וזכור דברי יונה קרישי כי בעוד שהאדם מאכלו 
ערב עליו יסלק ידו ממנו לעבודת בוראו וזה 

 חשוב יותר מתענית, עכ"ל. 
קודש וכן כתב מרן החיד"א בספר עבודת ה

וזה לשונו: אם מאכל  )מורה באצבע סימן ג' אות קיב(
אחד מתוק לחכו וערב עליו, וכן בעודנו נהנה 

נחשב לו כקרבן ממנו מושך ידיו לסגף עצמו, 
עכ"ל. והובא בפוסקים רבים,  ומזבח כפרה,

השל"ה והחסד לאברהם והבא"ח, כולם המליצו 
על תענית זו יותר מכל תענית וסיגוף, שבזה גם 

אפשר לו ללמוד ולעבוד השי"ת, ולגופו לא מת
 .הזיק

 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 

 



 בג"ן מתהלך

משיח להקרבת פר העלם האם צריך כהן 
 דבר של ציבור

 ה'ְפֵני ּוִמן ַהָדם ִיֵתן ַעל ַקְרנֹת ַהִםְזֵבַח ֲאֶשר לִ 
ד וְֹוֵאת ָכל ַהָדם ִיְשפְֹך ֶאל ְיס ,ֵעדֲאֶשר ְבאֶֹהל מוֹ

 )ד, יח(ִמְזַבח ָהעָֹלה ֲאֶשר ֶפַתח אֶֹהל מוֵעד 
מעלה פסוק זה נאמר בפר העלם דבר, ול

כתוב 'ונתן הכהן  ,)ד, ז(בפרשת כהן משיח  ממנו,
מן הדם על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני ה' 

ואת כל דם הפר ישפוך אל  ,אשר באהל מועד
יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד'. ויש 

ונתן 'ב ובפר כהן משיח כת .א :כאן כמה שינויים
ומן הדם ' – וכאן בפר העלם דבר ,'הכהן מן הדם

 ,מלא 'קרנות'ב על והן משיח כתבכ .ב .'יתן
ב ובכהן משיח כת .ג .חסר 'קרנת' – ובהעלם דבר

לפני ה', על קרנות מזבח קטורת הסמים 
 .ד .'קרנות המזבח אשר לפני ה'' –ובהעלם דבר 

וכאן  'ישפוך דם הפרואת כל 'ב ובכהן משיח כת
 .'ישפוך הדםואת כל 'בהעלם דבר כתיב 

)בקוצר אמרים מחמת ובאחת יבוארו בס"ד 
הנה ש, חוסר המקום, ויש להאריך בכל זה טובא(

הראשונים נחלקו אם עבודת הקרבת פר העלם 
ה דווקא על ידי הכהן תדבר של ציבור הי

)יומא נז. כתבו בכמה מקומות  פותהמשיח. והתוס
שאפילו כהן הדיוט  ד"ה אני; מגילה ט: ד"ה אין(

 'פ"ה מהל)וכן כתב המשנה למלך  ו,להקריב יכול
בדעת הרמב"ם. אמנם  (ט"ול' מעשה הקרבנות ה

 שצריךהביאו שיטת הריב"א  (יומא שם) פותבתוס
כהן משיח דווקא להקרבת פר העלם דבר של 

והביא  ,ציבור, וכן נקט שם להלכה במשנה למלך
  .(ו"בקידושין ל)שיטת רש"י  יאשכן ה

הקשה  (ה"כעבודת יו ')פ"א מהלובשער המלך 
שהמשמר הקבוע היו מקריבים פר  .(נו)מסוכה 

הכוונה על הולכת שהעלם דבר של ציבור. ותירץ 
שהיו נקטרים. ובערוך לנר  ,אימורין לכבשה

אם כן למה נקט ש ,בסוכה שם הקשה על זה
פר כהן  נקט אףדוקא פר העלם של צבור ולא 

 ?משיח
עוד כמה הערות  כחומחמת קושיא זו, ומ

ר שיש אחרות בסוגיא זו, נראה לחדש ולומ
חילוק בעבודת הקרבת פר העלם דבר של ציבור 
בין ההזאות שעל הפרוכת ובין ההזאות על 

הזאות הפרוכת היו מוכרחות שהמזבח הפנימי, 
להיות דווקא על ידי הכהן המשיח. ואמנם לא 

על  המצינו שום עבודה אחרת בפרוכת שכשר
בהזאות מזבח  ה שאין כןידי כהן הדיוט, מ
ת במזבח הזהב בכהן הדיוט, הזהב, שמצינו עבודו

כשר אפילו על ידי כהן הדיוט. ומתורץ בזה 
ה להזות על מזבח תעבודת המשמר הקבוע היש

 הזהב.
מדויק היטב בפסוקים שבפרשת העלם  כןו

הכהן והביא ' נאמרדבר, שלענין הזאות הפרוכת 
הכהן מדם הפר אל אהל מועד, וטבל  המשיח

ה' את אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני 
ומן הדם ' נאמר, אבל מכאן ואילך 'פני הפרוכת

על קרנת המזבח אשר לפני ה' אשר באהל  יתן
ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה  ,מועד

אשר פתח אהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו 
, להורות 'הכהן'ב ו. וכאן לא כת'והקטיר המזבחה

שמכאן ואילך אין העבודה דווקא באותו כהן. 
בכהן  הי הקטרת האימורין פשוט הוא שכשרוהר

ב הכהן, כי והדיוט, ובשני פסוקים אלו לא כת
 שניהם כשרים גם בכהן הדיוט ולא כהן המשיח.

ישוב שינויי הלשונות בין פר כהן משיח 
 לפר העלם דבר

ומיושב השינוי הראשון, שבפר העלם  .א
, ובפר כהן משיח כתיב ומן הדם יתןדבר כתוב 
בפר הכהן המשיח בעינן שיהיה , דונתן הכהן

עבודת ההזאה על מזבח הזהב על ידי הכהן 
המשיח, ועל כן כתיב ונתן הכהן היינו הכהן 
הכתוב לעיל מיניה, ואילו בפר העלם דבר כשר 

 אפילו על ידי כהן הדיוט. 
ה כשר תאף שהקטרת הקטורת הי ,והנה .ב

היתה עבודת הקטורת  כל מקוםבכל הכהנים, מ
בעיקר לכהן גדול שהיה רשאי להקטיר  תמיוחד

, וכן מצאנו בפרשת קרח .(יומא כו 'עי) בכל יום
שהסימן שאהרן היה הכהן גדול היה על ידי 
הקרבת הקטורת, ואכמ"ל ביסוד זה. וראה בבעל 

בפרשת כהן משיח כתיב " שכתב: (ד' 'פס)הטורים 
היינו פרשת ]ובפרשה שאחריה  ',קטרת הסמים'

, לפי שכהן גדול 'המזבח'כתיב  [העלם דבר
שדווקא  ,. והיינו כמו שנתבאר"מתעשר בקטורת

בפר כהן משיח היתה ההזאה על המזבח צריכה 
להיות דווקא על ידי כהן גדול. ומיושב מה 
שדווקא בפרשת כהן משיח כתוב על קרנות 
מזבח קטורת הסמים ולא בפרשת העלם דבר, כי 

מיוחדת שא עבודה יעבודת קטורת הסמים ה
ייחסת בעיקר אל הכהן גדול, ורק בפר כהן ומת

זריקת הדם להיות על ידי  כהה צריתמשיח הי
 כהן גדול.

ומיושב גם מה שבפר כהן משיח כתוב  .ג
, ואת כל דם הפרלגבי שפיכת שיירי הדם לשון 

שהוא לשון שאינו נסמך כל כך למה שכתוב 
לעיל מיניה, וכמי שמתחיל ענין חדש, שהרי 
עבודת הזריקה על המזבח היתה כשרה דווקא 
בכהן גדול, ואילו לענין שפיכת שיירי הדם 

בפר  ה שאין כןשאינו מעכב כשר אף בהדיוט. מ
 והעלם דבר שגם ההזאות על המזבח כבר הי

שהוא  ואת כל הדםכשרים בכהן הדיוט, כתיב 
וכהמשך למה שכתוב לעיל מיניה,  ,לשון נסמך

שאותו כהן שהזה על מזבח הזהב הוא היה 
 שופך את שיירי הדם. ודו"ק.

 ,חסר 'קרנת'ב וויבואר בזה מה שכאן כת .ד
הנה דו"ק שלשון רבים,  'קרנות'ובפר כהן משיח 

ותשכח בס"ד שבכל מקום שכתוב בתורה קרנות 
עבודת אהרן הכהן והכהן לשון רבים מיירי ב
 דברב קרנת חסר מוכתשגדול, ובכל מקום 

ב וגם בכהן הדיוט, ולכך כת הבעבודה שכשר
להורות שכשר גם בכהן שחסר לו מריבוי  ,חסר

בגדים ומשיחת שמן המשחה. ובזריקת הדם של 
 'קרנת'משה רבינו במילואים כתוב במקום אחד 

 מלא, כי משה רבינו 'קרנות'חסר ובמקום אחד 
היה דינו ככהן גדול אבל לא היה כהן גדול 
ממש. ועכ"פ מבואר הוא שבזריקת הדם בכהן 

מלא, אבל בזריקת הדם של  'קרנות'משיח כתיב 
פר העלם דבר דכשר גם בשל הדיוט כתיב 

 .חסר 'קרנת'
 א גוט'ן שבת!

 

  בוים )מאנסי( צבי לתגובות: הרב ישראל

 

 עיון המשפט

 ,למסור עדותבאיזה מקרה חייבים לבוא 
ומתי מותר אך לא  ,מתי אסור להעיד

 חובה?
א ָיָדע ִאם לֹא ַיִגיד ְוָנשָ  ָרָאה אוֹ ְוהּוא ֵעד אוֹ

 א( ,)ה ֹנוֲֹעו
תאונה. הנפגע  ואהברחוב ור ובר יהודיע
בוא לבית המשפט להעיד לטובתו. יש ומבקש

להעיד?  האם מותר לבוא להעיד? האם חייב
יודע שיש לו עדות לטובתו, האם עליו  אינוואם 

לדווח לו כדי שיוכל לבסס את תביעתו? ומה 
קורה אם יש לו עדות על תביעה המתנהלת 

 לא להעיד?ש ףבבית הדין ומעדי

 כללי החובה למסור עדות בבית דין
 'אם לא יגיד ונשא עוונו'באופן כללי, מפסוק 

כי אדם היודע עדות, ובעל הדין  ,אנו למדים
חייב לבוא להעיד,  אהו הרי ,לבוא להעיד מבקשו

ויש בזה מצוות עדות ומצוות השבת אבידה, 
וחובה זו היא רק במקרה שבעל הדין מבקש 
ממנו לבוא להעיד, אמנם אם הבעל דין אינו 
יודע שיש בידו עדות עבורו, על העד מוטלת 
החובה לומר לבעל הדין שיש בידו עדות 

 .12עבורו
אחד מבעלי ואם העד קרוב משפחה של 

 הדין?
קרוב של אחד מבעלי הינו אמנם, אם העד 

מותר  ,ההלכה אינו עד כשר עבורו ל פיהדין, שע
בכדי לסייע  ולספר זאת בבית דיןלו לבוא 

. כך גם 13להתרשמות בית הדין, אך אינו חייב
כאשר מדובר בעד יחיד, באופן שעדותו אינה 

מותר לו לבוא להעיד  ,14מחייבת שבועה וכדו'
 ינו חייב.אך א

אם העד תלמיד חכם חשוב, יותר מאשר 
אותו בפניו מתקיים הדיון, פטור שבית הדין 

אם  מלבוא לפניהם, אך רשאיתלמיד חכם 
חשוב אינו חייב  למיד חכםכך גם תו. 15ירצה

להעיד בבית משפט, אך מותר לו למחול על 
 קטן או בבית משפט. ת דיןכבודו ולהעיד בבי

 טמתנהל בבית המשפההדיון 
אם מתנהל דיון בין יהודים בבית משפט, 

ש . י16ללא שהיה להם היתר לפנות לערכאות
שאסור להעיד לטובת התובע, ורק אם  אומרים

יש לו עדות לטובת הנתבע מותר לבוא להעיד. 

                                                             
ועיין בפתחי תשובה סי' כ"ח סק"ד, הביא כמה אחרונים שדנים  12

כשאינו מבקש ממנו להעיד. ומכל  מדוע אין דין השבת אבידה
מקום נראה פשוט שאם הבעל דין יודע שיש לו עדות ואינו 

מבקשו לבוא להעיד, בזה פטור מעדות. אך אם אינו יודע כלל 
שיש לו עדות עבורו, יהיה חייב לבוא מדין השבת אבדה. עיקרי 

 הדברים התבארו בתחילת חושן משפט סי' כ"ח.
ן חרם על מי שיודע עדות ואינו אלא אם כן הכריז בית הדי 13

 מעיד, והכריזו חרם גם על קרובים.
עד אחד אינו מועיל לחייב ממון, אך מועיל לחייב שבועה.  14

ובזמן הזה אין משביעים, אך מחייבים פשרה במקום שבועה. 
אמנם יש מצבים שעד אחד אינו מחייב שבועה, וכגון בעניין 

 אינו חייב להעיד.קרקעות עבדים ושטרות. במקרים אלו, 
נו"כ סעיף ה'. והפתחי תשובה סי' כ"ח סקט"ו הביא שיש  15

 חולקים.
היתר לפנות לערכאות, מעיקר הדין קיים רק במקרה שהתובע  16

לא יכול להציל את ממונו ללא תביעה בערכאות. והנתבע, תמיד 
מותר לו להתגונן. הלכך, תמיד מותר להעיד לטובת הנתבע. ואם 

ת לטובתו, והתביעה הוגשה באיסור, יש אומרים התובע מבקש עדו
 שאסור להעיד וכפי שהתבאר בהערה הבאה.



ת עצם הגשאיסור ב בר עלכיון שהתובע ע
 .17ויש מתירים ,התביעה בערכאות

גם במצב שמותר להעיד בבית המשפט, אין 
 ,מצוות עדות, שהרי אינו בית דין כךיימים במק

ואין  ,אבדה-אלא מקיימים בזה מצוות השבת
חילוק בזה בין עד אחד לשניים. אך אם הדיון 
מתנהל בין יהודי לגוי, והגוי הוא התובע, אסור 

ואם הגוי הוא  ,לעד אחד להעיד לטובת הגוי
 הנתבע, מותר לעד אחד להעיד לטובתו. ו

אם הדיון מתנהל בין יהודי שומר תורה 
ש , יאומצוות ליהודי המחלל שבת בפרהסי

שדינו כמו גוי, ואם המחלל שבת הוא  אומרים
שאסור להעיד לטובתו.  ש אומריםהתובע, י

אמנם, אם יש חילול ה' בהימנעות מעדות, מותר 
  .18להעיד

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת
בוררות , המשפט עיון הוראה ובית כולל ראש

  ממונות בענייני ויעוץ
 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה
  222-4225222 פקס:  2102504250 טל':

 פרחים לתורה
 מעלת המזכה את הרבים!

 ָמְרֳדַכי ָברּוךְ  ְלַאְבִדי ִבֶקש ֲאֶשר ָהָמן ָארּור
 (הניא' 'אשר פיוט) ַהְיהּוִדי

מספרת: "מבני בניו של המן  )גיטין נז:(הגמרא 
למדו תורה בבני ברק". והוא פלא, מדוע עשה ה' 
ככה שיזכה המן הרשע שבני בניו יתגיירו 

 וילמדו תורה?
: "מיחייב איניש )מגילה ז:(חכמינו הורו 

לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן 
וך מרדכי". וגם זה תמוה, כי איזה שיכור לבר

בעולם לא יוכל להבחין בין ארור המן לברוך 
 מרדכי?

 פרעה שב בתשובה
 ָהֶרֶכב ֶאת ַוְיַכןּו ַהַםִים ַוָיֺשבּו" על הפסוק

 ַאֲחֵריֶהם ַהָבִאים ַפְרעֹה ֵחיל ְלכֹל ַהָפָרִשים ְוֶאת
 דרשו, (כח, יד שמות)" ֶאָחד ַעד ָבֶהם ִנְשַאר לֹא ַבָים

 המצרים כל שלא (בשלח, זוטרתא פסיקתא) חכמינו
מהם אחד, והוא פרעה, כדעת  נשאר אלא, טבעו

. ובפרקי רבי )בשלח, פרשה ו(רבי נחמיה במכילתא 
כתוב שפרעה יצא מן הים והלך  )פרק מג(אליעזר 

לנינוה ומלך שם, וכאשר שלח הקדוש ברוך הוא 
, שב פרעה בתשובה את יונה הנביא לנינוה

שלימה וקרע בגדיו ולבש שק ואפר, וציוה לכל 
בני נינוה שיצומו וישובו אל ה'. בספר שפתי 

כתוב שבסוף ימיו  )על התורה, פרשת כי תצא(כהן 
 זכה פרעה להתגייר ולחסות תחת כנפי השכינה.
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 להתיר. ועיי' באמרי בינה הל' דיינים סי' כ"ז.
ד. אם הגוי תובע, -עיקרי הדברים התבארו בסי' כ"ח סעיפים ג 18

דין, לא היו מוציאים כסף על פי עד  והדיון היה מתקיים בבית
אחד. ועל כן אסור גם להעיד כך בבית המשפט. ואם הגוי הנתבע, 

מותר להעיד לטובתו, כיון שאין מוציאים כסף מהיהודי. ולא 
מצאנו דין זה אלא לטובת גוי, אך לטובת היהודי מותר להעיד גם 

ידה אין שני עדים. ומומר יש אומרים שדינו כגוי לגבי השבת אב
וכדו', ויש אומרים שדינו חמור יותר. עוד יש להאריך במחלוקת 

הפוסקים בדיני תינוק שנשבה, ובגדרי תינוק שנשבה. והוא נפקא 
מינה להשבת אבדה, ריבית, ולהציל אותו במקום פיקוח נפש, 
ולחלל שבת במקום סכנתו, וכן גם נפקא מינה לדיני בישולי 

בעיון המשפט הל' השבת  עכו"ם ושאר דינים. ועיין מש"כ בזה
 אבידה.

והדבר תמוה, על מה ולמה זכה פרעה 
 המופלג בעוצם רשעתו, לכל זה?

 שע מגיע שכרלפעמים גם לר
שאין הקדוש  )פסחים קיח.(חכמינו לימדונו 

ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה. והרי 
מצינו שפרעה גמל חסד עם משה רבינו 
בילדותו, מאחר שבתיה בתו גידלתו בביתו. יותר 

, )שמות ב, י(מזה כתב רש"י בפסוק "ויגדל משה" 
שפרעה העלהו לגדולה ומינהו על ביתו, וזאת 

שפרעה ידע ש"מילדי העברים זה" למרות 
 ]כמבואר במדרש שמות רבה א, כו[.

)שיחה אומר האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל 

, שזו הסיבה שזכה פרעה לפרשת בשלח, תשל"ה(
להינצל בים סוף, ואף להתגייר בסוף ימיו. 
הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר לכל אדם על 

 פי פעלו, ואינו מקפח שכר כל בריה!
)ילקוט ה מצינו אצל בתיה בת פרעה כיוצא בז

שמכיון שנתעסקה בהצלת  שמעוני בראשית, מב(
 משה רבינו, זכתה ונכנסה בחייה לגן עדן.

 שכרו של הגורם לקידוש שם שמים!
מוסיף האדמו"ר מקלויזנבורג, שעל ידי 
פרעה נגרם קידוש שם שמים עצום בכל העולם, 
בגללו נגרמו ניסי יציאת מצרים וקריעת הים, 
ומחמתו אנו זוכים כל יום לאמירת שירת הים, 
ולקיום מצוות רבות אשר כל עניינם הוא "זכר 

הן  –ליציאת מצרים". כל מצוות חג הפסח 
 בעקבות מעשיו.

בדרך זו, יובן למה זכה המן שבני בניו ילמדו 
תורה. הן אמת שהוא היה רשע גדול, אבל לצד 
 זה הוא גם גרם שהיהודים באותו דור יקבלו את
התורה מרצון ]כמבואר בגמרא, שבת פח.[, ואף 
לדורות עולם קוראים את המגילה ומקיימים 
את מצוות הפורים מחמתו. לכן הוא זכה שבני 
בניו ילמדו תורה בבני ברק. ומסיים האדמו"ר 

 זצ"ל "ביאור זה הוא אמת גמור"!
על פי זה מיישב האדמו"ר זצ"ל את הקושי 

איניש לבסומי  שהזכרנו בביאור המאמר "מיחייב
בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 
מרדכי". כל יהודי צריך להתעלות בפורים לדרגה 
שכל מעייניו יהיו נתונים רק למען כבוד שמים! 
כל כך ירצה לקדש שם שמים בעולם, עד שלא 
יהיה אצלו חילוק אם כבוד שמים יצמח על ידי 
"ברוך מרדכי" או אם כבוד שמים יוצא מחמת 

ארור המן"! לא יהיה לו אכפת אם הרשעים "
יגזרו גזירות רעות, ובלבד שבסופו של דבר יצא 

 מזה כבוד שמים!
יהי רצון שנשכיל לקדש שם שמים בכל 

בדרך הישרה, ונזכה במהרה לראות  –אורחותינו 
בעינינו את "תשועתם היית לנצח ותקותם בכל 

 ! דור ודור"
 שבת שלום ומבורך!

 

 ישראל חיים בלומנטל לתגובות: הרב 

 "קרסים"
 "להיות מוכתר בכתר תורה"

 תורה כתר ישראל נכתרו כתרים בשלשה
 הרי תורה כתר', וכו מלכות וכתר כהונה כתר
 לבו שנשאו מי' וכו לכל ומוכן ועומד מונח הוא

 בכתרה מוכתר ולהיות לה כראוי זו מצוה לקיים
 ולא אחרים לדברים דעתו יסיח לא תורה של

 והכבוד העושר עם התורה שיקנה לבו ישים
 '"וכו כאחד

ישנן מצוות שהם חובה מינימלית של כל 
יהודי באשר הוא, ישנם ציווים אשר העובר 
עליהם הרי הוא מזלזל בדיני התורה ובנותן 

 התורה.
 לא כן מצות תלמוד תורה.

אכן יש את המינימום שחייב בו כל יהודי, 
 שלא נשיאות לבאך עוד יש בה במצוה הזו 

מצינו במצוות אחרות. התורה הרי היא כתר 
ללומדה, ומלבד שהיא כתר ללומדה הרי אין 
כתר למעלה ממנה "ושמא תאמר שאותן 
הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר 
'בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים 
ישורו', הא למדת שכתר התורה גדול מכתר 

 כהונה וכתר מלכות".
ל אחד להיות מוכתר בכתרה של לא בכח כ

 תורה.
תנאים קשים מאד מוצבים בפני מי 
שחשקה נפשו להיות מוכתר בכתרה של תורה, 
וכפי שמרחיב הרמב"ם שם "ולא ישים על לבו 
שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד כך היא 
דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה 

 תשתה וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל...".

 "מי שנשאו לבו"
המתבונן מבין שאברך החפץ 'לזכות בכתרה 
של תורה' כדברי הרמב"ם, אין די בכך שנרשם 

 לכולל. המרחק רב מאד.
מדוע? הלא אברכים מקריבים כסף וזמן 
ומאמץ, והכל בשביל לזכות תורה כל היום מדוע 

 זה אינם לא כל אלו זוכים בכתרה של תורה?
 "מי שנשאו לבו". התשובה:

בלימוד התורה ישנן שתי בחינות, יש בחינה 
של לימוד תורה ככל המצוות, קיום חובתו כלפי 
שמיא, ויש את הבחינה השניה: 'לזכות בכתרה 
של תורה', ובחינה זו השניה באה רק מתוך 
נשיאות לב ממקום פנימי מאד באדם, אשר רב 
חשקו וחפצו להתדבק באור פני מלך חיים 

 תורה.  ולזכות להתעטר בכתרה של
הלימוד הזה דורש התנתקות מוחלטת 
מחלומות של כסף וכבוד "ולא ישים על לבו 
שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד". כעת 

 הבה נבחן את עצמנו: האם אנו בדרגה זו?? 
 אידיאל חיים

אמת מידה לבחינת מצבנו יכולה להתקבל 
כאשר נבדוק האם בכלל אנו פועלים עם יעדים 

 לימוד התורה הקדושה...ומטרות ברורות ב
המטרה שלפני הינה: לרכוש ידיעות 
ולהתפתח בתורה, ובוחר אני במקום פלוני ש'לבי 

מצאתי  רק כעת פונה אני לחפש כולל. חפץ',
כולל? נפלא! אשריי ואשרי חלקי! אך אם הכולל 

אולי אין מקומי בו?  –אינו ממלא את שאיפתי 
 אולי עלי להיות עצמאי?! אם בעיית הפרנסה
היא ש'מוציאה אותי' בעל כרחי מן הלימוד אל 

לכל הפחות אדע כי שאיפתי ביום מן  –הכולל 
הימים לצאת מהכולל ולזכות להתעטר בכתרה 

 של תורה!...
ומי שמגיע עם יעד ברור גם לא יתפתה 
לבלות מזמנו לריק, תארו לכם אדם שנסע 
למדינת הים לתקופה קצובה על מנת לעבוד 

ורת מכובדת, האם יבלה קשה ולחזור עם משכ
 בטיולים? הלא הגיע הנה עם מטרה ברורה!



מי שנשאו לבו לתורה רואה בעיני רוחו את 
הכסף שיכול היה להרוויח בעבודה, ואת 
ההצלחה הגשמית שיכול היה להצליח, ומה 

בגלל מוסכמה  אינושמשאיר אותו בלימוד תורה 
רק כדי להישאר באוירה  לאכזו או אחרת, ו

 ', זו סתירה מוחלטת!תורנית וכו
 האדם הזה חי באידיאל חיים!

הוא רואה את הנצחיות שבחיים, ומבין 
היא בתחום הזה. מעתה  שההשקעה האמיתית

הוא מגיע עם יעד ברור ללימוד התורה 
הקדושה, ואם בכולל אחד לא לומדים כחשקו או 
כשאיפתו, הן באווירה והן בתוכן הלימוד, הכי 
יוותר על מפעל חייו בשביל כמה זוטות ועוד 

 קצת כסף במלגה?! ה'חיים' שווים יותר! 
 שבת שלום ומבורך!

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

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

  רז בפרשה

 חנוכת הבית
מוֵֹעד  ַוִיְקָרא ֶאל מֶֹשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל

 )א, א(ֵלאמֹר 
בספרי האחרונים הובא סמך ל'חנוכת הבית' 

)ויקרא הנהוגה בימינו, מדברי הזוהר הקדוש כאן 

, שכאשר הושלם המשכן, קרא הקדוש ברוך ג:(
הוא למשה. אומר הזוהר הקדוש, ששאלו למשה: 
"משה! חנוכה דביתא במאי הוה? בסעודתא! לכן 
אדם כי יקריב מכם קרבן לה' וגו', וזהו שכתוב 
באתי לגני אחותי כלה וגו' אכלו ֵרעים שתו 

 ושכרו דודים". ע"כ. 
וכתב רבנו יוסף חיים בשו"ת תורה לשמה 

וזה לשונו: גם יש ראיה גדולה מן  )סי' תפד(
 הזוהר הקדוש ל'סעודה' זו דחינוך הבית, עכ"ל. 

גם הביא שם מדברי השאלתות ומדרש 
, שברא הקב"ה עולמו )פר' בראשית(תנחומא 

בששה ימים ונח ביום השבת וברכו וקדשו, 
כאדם שבונה ביתו, וכאשר נעשה כרצונו וגמר 

אחד, כדאמרי  עבודתו, עושה 'הילולא' יום
אינשי: 'הילול ביתי'. דכתיב ויכל אלקים ביום 

 השביעי. עכ"ד.

 אם צריך חנוכת הבית בחוץ לארץ
שסעודת  )שם(רבינו יוסף חיים כתב  והנה

חינוך הבית הוי סעודת מצוה, כמו שיש מקורות 
מדברי הזוה"ק והשאלתות. ושאין חילוק בין 

עוד  בארץ לחוצה לארץ לענין זה. עיי"ש. ]ועיין
)אורח חיים וביד אפרים  )סימן ע(בשו"ת חוות יאיר 

מה שכתב על דברי המגן אברהם.  סימן תקסח(
 [. )חלק יורה דעה סימן שפד(ובשו"ת אבני נזר 

ובאמת יש טעם הגון שגם בבית אשר 
בחוצה לארץ יש לעשות חנוכת הבית בלימוד, 
ואדרבה שם צריך יותר! וזאת על פי מה שאמרו 

שהטעם שאמר  )דף נ:(תזריע  בזוה"ק פרשת
הקב"ה שכשיבואו לארץ "ונתתי נגע צרעת בבית 

, הוא משתי סיבות: )ויקרא יד, לד(ארץ אחוזתכם" 
האחד, שימצאו כל המטמוניות אשר הטמינו 
הגויים שם בקירות הבית. והשני, כי הגויים בנו 
הבתים על שם עבודה זרה והזכירו כן בפיהם, 
ואז רוח רעה שורה בבית, אשר על כן צוה ה', 
שלא די שיצאו מן הבית, אלא שיהרסו אותו, 

ף כדי להסיר ולהעביר משם כל אחיזה. והוסי
הזוה"ק: "זה בארץ הקודש, כל שכן בארץ אחרת 

שמזומנת רוח טומאה יותר ויכול אדם להנזק"! 
 עד כאן דברי הזוה"ק. 

ולפי זה נמצינו למדין, שבחוצה לארץ צריך 
לקדש את הבית. ואם כן הלימוד בו והסעודה 

דבר נחוץ  -]עם הברכות[ בשעת 'חנוכת הבית' 
 הוא. ולכן כל אדם יזהר. 

הרב הקדוש רבי מרדכי שרעבי ושמעתי ש
זצ"ל אמר שאין צריך עשרה, כי אפשר גם 

 בשלשה. ע"כ.
אכן דע, כי ראוי לסדר כך: תחילה להכין 
שלחן עם אכילה ושתיה, ויתאספו ויאכלו או 
יטעמו ויברכו, ורק 'אחר כך' יתחילו בלימוד. ולא 
שמתחילים בלימוד, והאוכל מונח מולם, ופעמים 

ם ריח המאכלים או ישנם אנשים שקשה לה
ודוק, וה' לא  )דף סא.(סיבה דומה. ועיין כתובות 
 ימנע טוב להולכים בתמים.
 'ומבורך שלום שבת' בברכת

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

 ציון וראש כולל פלא יועץ, מח"ס וכו' 

 שתו ושיכרו

 מצוותם ואיסורם –חלב ודם 
ֵהן ְוִהְקִטיָרם ַהכֹ א( ,)גו' ג ָקְרָבנוְֹוִאם ֶזַבח ְשָלִמים 

ַח ָכל ֵחֶלב ַלה'. ֺחַקת ַהִםְזֵבָחה ֶלֶחם ִאֵֶּׁשה ְלֵריַח ִניחֹ
ָכל ֵחֶלב ְוָכל ָדם  ,ֵתיֶכםְשבֹל מוֵֹתיֶכם ְבכֹרָֹלם ְלדֹעוֹ
   יז(-טז ,)גאֵכלּו א תֹלֹ

 יחד עם סדר הקרבת השלמים ופירוט החלבים
כל חלב וכל  :שמקטיר הכהן על המזבח, בא הציווי

מפורש בתורת כהנים  יפה :דם לא תאכלו, וכתב רש"י
 עולםקת ו'ח ורת כהנים:כל הפסוק הזה. וזה לשון הת

שינהג הדבר  –תיכם ורולד העולמים,לבית   –
בארץ ובחו"ל.  ופירש  –לדורות, בכל מושבותיכם 

על ענין קת עולם' חוזר וש'חהק' האור החיים 
תיכם ורוהשלמים, שינהג גם בבית המקדש, ואילו 'לד

תיכם' הוא עוד אזהרה על איסור אכילת ובכל מושב
חלב ודם שינהג בכל הדורות ובכל מקום, גם כשאין 

 .ת המקדשבי

 מחבר ומפריד בבת אחת
נמצא שהפסוק מחבר ומפריד בבת אחת. אמנם 
איסור אכילת חלב ודם קשור להבאתם על המזבח 

-א כרוב הדברים העולים המזבחה כמו בשר]של
העולה ומנחות, שכשהם חּולין הם מאכל אדם, ֵחלב 

[ 19באכילה במקביל להקרבתם אוסרתודם התורה 
אבל באמצע הפסוק שמקשר ביניהם יש סכינא 

להבדיל דיניהם: ההקרבה רק בבית המקדש,  20חריפא
 האיסור בכל מקום ובכל זמן.

היחיד בכל התורה וכן מצינו בפרשת צו: המקום 
ש'וידבר ה' אל משה לאמר' אינו פרשה חדשה 
]פתוחה או סתומה[ הוא באמצע פרשת 'וזאת תורת 

וידבר ה' אל משה לאמר. ' כג(-)ז, יא כבזבח השלמים 
דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא 

'וכל דם לא תאכלו בכל  )פסוק כו(תאכלו'. ובהמשך 
חלב  איסורש ,מה'. ללמדנומושבותיכם לעוף ולבה

חלב ודם השלמים,  הקרבתעם  אחתודם הוא פרשה 
בפרשה מו אבל האיסור מתחיל בדיבור חדש, כ

 חדשה, כי אין הדינים שוים בכלל.

 היופי שבניגוד
יפה בדבריו 'ואולי זה היופי שמתכוין רש"י 

שהפסוק מחבר  ',כל הפסוק ורת כהניםמפורש בת
  21ומפריד בבת אחת.

                                                             
 .אברבנאל 19
 לשון ה'משכיל לדוד'. 20
יש עוד הבדלים: ה'חלב' על המזבח 'כל חלב לה'' כולל גם שתי  21

הכליות ויותרת הכבד, וגם האליה של כבש, מה שאין כן איסור 
אכילת  חלב רק החלב ממש, שקרב על המזבח. רב סעדיה גאון 

שדרשו  עולםהיופי הזה נמצא גם בביטוי 'חוקת 
על בית עולמים, ולא מקיימים דיני קרבנות בזמן 
הזה. אבל עולם משמעותו נצח! רש"ר הירש מפרש: 

, בית המקדש עולםבעצם חוקי הקרבנות הם חקת 
. ולכן כל הנובע מהלכות אלה נוהג עולמיםהוא בית 

ה יד שגלינו מארצנו ונשתלח ף על פיגם לדורות וא
בבית מקדשנו הרי אין כל זה אלא לשעה, שאנו 

 נתבטלומנועים מלקיים הלכות אלו. אך לא 
הקרבנות וכל ההלכות התלויים בהם, ולכן תוצאות 

נוהגות  – 22איסור אכילת חלב ודם –ההלכות האלו 
 גם בעת הגלות.

כשם שמצות כיבוד אב לא נתבטלה באדם שאין 
וות ולמדתם אותם לו קשר עם אביו ואינו מכירו, ומצ

את בניכם לא נתבטלה אצל מי שעדיין אין לו בנים, 
כן הדבר בהלכות מקדש וקדשיו, הן מוטלות עלינו 

. והדבר ניכר בהלכות חלב ודם, לדורותיכם 23גם היום
בכל מושבותיכם. כל הנמנע מלאכול חלב ודם מכריז 
בכך על נצחיות הלכות הקרבנות, ומעיד על עצמו 

 ר")עד כאן מרשעבודת המקדש  שהוא מצפה להשבת
 .(ירשה

האברבנאל מבאר כמה טעמים שה' בחר בחלב 
ודם למזבח בשלמים וחטאת. טעם אחד בשם 
המקובלים שדם הוא מדת הדין וחלב, לבן, רחמים. 

על פי  רשוהקרבן כולל ומאחד שתי המדות. עוד פי
הפסוק 'אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו'. הדם 

 . 24חטא, והחלב הוא הכיבוס והליבוןמסמל וידוי על ה
אולי יש לומר שבחטאת ואשם מתאים ענין חטא 

שעושה  ,ואילו בשלמים מתאים ענין השלום ,וכיבוס
קרבן השלמים בין שתי מדות הפכיות. והוא היופי 

המאחדת בין חסד וגבורה, בדומה  תפארתשל מדת 
שמאחד חיבור  ,שכתב רש"י על הפסוק 'נדרשת יפה'ל

  ופירוד.

 הידים למטה ולמעלה בבת אחת
 ',וידי משה כבדים': )סוף בשלח(במלחמת עמלק 

ה ומנה אחר ובשביל שנתעצל במצו :רש"ירש פי
תחתיו נתייקרו ידיו. אולי משה סבר שמלחמה 

שני  אלו ,ו'משעבדים את לבם' למעלה ,ם למטהיבידי
תפקידים. ו'תמכו בידיו' היה לימוד מן השמים שגם 

פעולות מעשיות, יש פעולה לבידים, שמטרתן 
למעלה! לכוין את לב ישראל. שני כיוונים  –מעשית 

הרי אי אפשר לכווין  –בבת אחת זה למעלה מהדעת 
הידים למעלה ולמטה בבת אחת!  'ויהי ידיו אמונה' 

 גברו על עמלק. ל ידי כךעם הידים וע האמיןהוא 

 הסוד של מחיית עמלק 
ידע בין חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא 

ארור המן לברוך מרדכי. אם אין דעת הבדלה מנין. 
 הימיןודוחה  השמאלבין טוב לרע.  ההדעת מבדיל

מקרבת. שניהם בבת אחת? זו פעולה אלקית! ימינך 
 ,'אותה ימין עצמה תרעץ אויב ו( ,)בשלח טוה' פירש"י 

מה שאי אפשר לאדם לעשות שתי מלאכות ביד 
לל. רק השי"ת עושה אחת'. אדם יכול לברך ויכול לק

 שניהם בבת אחת. 

                                                                           
מו חלבו והאליה, אבל האבן עזרא פירש 'חלבו האליה' )פסוק ט( כ

והרמב"ן חולקים עליו, הרמב"ן מאריך לפרש חלבו האליה. האבן 
עזרא מציין למה שכתב בפרשת צו )ז, כ( וויכוח שהיה לו בזה עם 
צדוקי אחד עד שלבסוף הצדוקי הודה לדבריו ונשבע שלא יסמוך 

על דעתו בפירוש המצוות רק ישען על  העתקת הפירוש )המסורה 
 ע"פ חז"ל(.  –

רק בבהמה הראויה לקרבן יש איסור ֵחלב. שונה איסור דם, כי  22
יש עוד טעם לאיסור אכילת דם ולכן איסורו מופיע בעוד מקומות 

 בתורה )רש"ר שם(.
כסיפור הידוע 'והאם אתה מצטער כל כך על שלא הקריבו קרבן  23

 תמיד היום?'.
עיי"ש. יש גם טעמים באברבנאל לאיסור אכילת חלב ודם  24

כי הדם  –ורש"ר הירש כתב שהם מסמלים שני קוטבים: המהות 
הוא הנפש, והתוצרת האחרונה שהבהמה יצרתו בשביל עצמה 
]ֵחלב הוא דם שנתחלף למטרות אנוכיות, ואילו ָחלב  הוא דם 

 שנתחלף למטרות של חסד. היסוד של שניהם הוא 'חלף'[. 
הקרבת מהותו ומטרותיו של מסמלים הדם והֵחלב על המזבח 

אין מהות הבהמה יכולה  –אכילה  –אדם. אך מבחינה ממשית 
 להיות מהות אנושית ומטרות הבהמה אל תהיינה מטרות לאדם...  



אמונה  –מחיית עמלק היא לבסומי עד דלא ידע 
עד שיקבל כוחות אלקיים לקלל הרע  –מעבר לדעת 

ולברך הטוב, לקרב ולרחק, לאהוב בכל עוצמת הלב 
יהודי ולשנוא בכל העוצמה את הרע  כלאת הטוב שב
 בבת אחת! –שבו ]עצמו[ 

 א גוטן שבת!
 נוסבויםהרב שמואל 

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

  תובנות

 שנאה עזה ללא סיבה -עמלק
 ַבֶדֶרךְ  ֲעָמֵלק ְלךָ  ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ָזכוֹר
 ָכל ְבךָ  ַוְיַזֵמב ַבֶדֶרךְ  ָקְרךָ  ֲאֶשר ִמִםְצָרִים. ְבֵצאְתֶכם

 ָיֵרא ְולֹא ְוָיֵגעַ  ָעֵיף ְוַאָתה ַאַחֶריךָ  ַהֶמֱחָשִלים
 יח(-)כה, יז ֱאלִֹקים

מדוע  ,הנה יש להבין ולקרב אל השכל
נצטווינו לשנוא דווקא את עמלק, יותר משונאים 
אחרים שקמו לעם עולם, אשר גם הם חפצו 

 ?להשמידם מעל פני האדמה
ועד כדי כך גדולה השנאה שנצטווינו 
לשנותו, שאסור בשום אופן לחמול עליו ועל 

ֵלְך ְוִהִכיָתה ֶאת זרעו עד עולם, ככתוב "ַעָתה 
ְחמֹל ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶתם ֶאת ָכל ֲאֶשר לו ְולֹא תַ 
ֵנק יוֹ ָעָליו ְוֵהַמָתה ֵמִאיש ַעד ִאֵָּׁשה ֵמעֵֹלל ְוַעד

 ,א טו, ג(-)שמואלר" ר ְוַעד ֶשה ִמָגָמל ְוַעד ֲחמוִֹמֵּׁשוֹ
 וכבר ביארו בזה צדיקים בכמה פנים.

 ללא מטרה -מלחמת עמלק 
המלבי"ם מבאר כדרכו, בטוב טעם, שלכל 
עם היוצא למלחמה כנגד עם אחר, ישנו אחד 
מחמשת הסיבות כדלהלן: א. לכבוש חבל ארץ. ב. 
פחד מכיבוש חלקו. ג. להשיב מלחמה. ד. 

 להראות כחו וגבורתו. ה. בשם דתו ואמונתו.
ומרחיב המלבי"ם, שלעמלק ימ"ש, לא היתה 

. עם ישראל ולו סיבה אחת מהסיבות האמורות
היו באותו זמן בדרך, ועדיין לא הייתה להם 
חלקת אדמה כדי לכובשה. היות והם היו בדרך 
אין כזו אפשרות שילכו להילחם בעם אחר. ועוד, 

 –אין זו חכמה להילחם בעם 'עייף ויגע'. והוא 
לוקים', אין לו דת להילחם א'לא ירא  – עמלק

הוא בעדה ובעד שיטתה. והוא נילחם בכל הכוח, 
נכווה ברותחים, ללא כל סיבה, שנאה לשם 

 שנאה ותו לא מידי.

 ממשיך הדרך –נכדו המן 
 ָמְרֳדַכי ֵאת ָכל ֲאֶשר ָקָרהּו ְוֵאת "ַוַיֶגד לוֹ

ל ִגְנֵזי ָפָרַשת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ָאַמר ָהָמן ִלְשקול עַ 
של בן בנו  – )אסתר ד, ז(ַהֶםֶלְך ַבְיהּוִדים ְלַאְבָדם" 

 קרהו בא עליהם.
אצל המן, נכדו של עמלק, וממשיך דרכו 

כזו מן שנאה. הוא מתכנן  ם כןלרוע. מצינו ג
אנשים נשים וטף, ביום אחד!  עם שלםלהרוג 

ומתרץ את עצמו על מעשה נוראי זה, בגיבובי 
ו', ג"דתיהם שונות מכל עם" ו אמתלאות סרק:

חות, ינוולאחר מכן יושב לשתות עם המלך בנ
 ו חתם על המחאה של חמישים שקלים...כאיל

לעמלק  רקותו לא... שנאה איומה שכזאת יש 
וזרעו, ואותה בלבד נצטווינו למחות, לזכור, 

 ולשנוא.

 הצד ההפוך –אסתר 
לעומת זאת, אסתר הצדקת, פעלה את 
פעולתה רק מאהבת העם, ללא שום טובות 
הנאה, וללא רצון לצאת עם רווחים. ההיפך, היא 

המלך עם ידיעה ברורה וצלולה שככל  נכנסה אל

הנראה תיהרג, ותאבד משני עולמות. זה לעומת 
 זה.

הלימוד מהמעשה הגדול של אסתר, הוא 
עצום בכל קנה מידה, כשרצון ה' עומד על 
המשקל, העצמיות והאנוכיות אינם קיימים, ומה 

 .כחלום יעוף וכאבק יפרח יצא לי מזה...
 שבתא טבא!

  דרקסלרלתגובות: הרב נחמן  

  חידות

 מחודדין

 1חידוד הלכה מס' 

 

 שהכל על פרי
 

אימתי יאכל אדם פרי הראוי 
לאכילה, בצורה הרגילה 

לאכילתו, ובכל זאת לדעת 
הרמ"א יברך עליו 'שהכל 

נהיה בדברו'? ומה יברך אז 
לדעת הבית יוסף? ומהי 
 ?עצת המשנה ברורה בענין

 
לפתרונות ותגובות, ולשליחת חידודי הלכה 

  למדור: הרב שלמה רוזנשטיין

 חידת אספקלריא
 אך לא רק -חידה לפרשת ויקרא  

 החידה: ַא"ְך ָקֶמי"הָ 
 

 לא לראשונה בויקרא

 אך כן בראשונה
 כי לא בארץ ישראל נקרא

ה   נ ָּ  או בענותנותו ש ִׁ
 

 הכף כפית בהיותה זקנה
 וגם משום שמסרה דינה

 במלֹא כף נחת קטנההסתפקה 

 ובכף הקלע אין דינה
 

ה  ידעה ברוח קדשה נָּ  לב ב ְּ
 גם מעשה טיטוס הרשע

 עד היסוד ישפיל גבוה מאה
 תרים ותגביה לדרור קן לה

דו  בשבוע הבא קְּ ִׁ  בריש פ 
 ראש הראשונה מתוך ארבע

 האם למפיק היא ראויה
 או שמא לשון נקבה

 טעם ורמז אין באמתחתי
י נא קוראי ח רו נִׁ זְּ  ידתיעִׁ

 

ֹנַכח  נשה בעתיד ו בְּ
ך  בסוף הקטנה של הזיו לָּ

 ָּ ת   קטנה הקטנה לבטח ַחשְּ
 ָּ ת  שְּ ַ ת   כביכול יד השם הִׁ

 
אות קלילה  לראשונה ב ְּ

ם שהכל בה נברא  משָּ
ה ַיֲעלָּ  למען איתן כהרים לְּ

 ככתוב אתה הוא אתה הוא בעזרא
 

 החידה הקודמת ופתרונה
 אך לא רק -חידה לפרשת פקודי  

 תביא לחמה' החידה: 'ממרחק
 רש"י בטרם שמות תם

 מסוף הנאמר משום ושננתם
 לא ממרחק תביא לחמה
 לאי היכולת צמוד טעמה

 
 מבראשית אבות עולם נפלגו
ו   ֻכל   כבראשית או כאחרי ַויְּ

י  עד שהכריעו מאף יָּדִׁ
 רוח הקדש חכמים רשב"י

 
 ֲהיַָּרד כאמור לפני עשרת הדברים

 או ככתוב כשפרק ופסוק מתחלפים
 תוליד ושמואל כתהיליםעד כי 

 כפיוט שלפני עשרת הדברים
 

 מעל הכפורת כבתרומה
 או כראשית בן חמש למקרא

 עד בוא זאת חנוכה
 ושבת אחרי מתן תורה

 
 הלא חמץ איסוריו חמורים

 בכל זאת חג הביכורים
 לא ממרחק הכרעה תבוא

 לא יעלה כן יבוא
 

 כשיצא שר החיל לשוט
 הפרש המספר מחצית יוצאי פוט

 רעת שתים עשרה מחלקותעד הכ
 ושנים עשר אלף נשיאי המטות

 
 תרי ותרי לפנינו

 שתי הכחשות לפתחנו
 כל אחת שלישי לחברתה



 מכריעה הכחשת רעותה
 

 נבחר מאחד או מכל השבטים
 מחירו שש מאות או רק חמישים

 חמישים ממטהו שש מאות מכולם
 בית מאחד כספו מכולם

 

פתרון חידת פרשת פקודי 
 :25לחמה''ממרחק תביא 

שני כתובים המכחישים זה את 
זה עד שיבוא הכתוב השלישי 

 ויכריע ביניהם.
 רש"י בטרם שמות תם

בדיבור שלפני  -רש"י בסוף ספר שמות 
ה ָלבוא  -האחרון  כותב עה"פ ְולֹא ָיֹכל מש ֶׁ

ל מוֵעד  ל ֹאהֶׁ , וכתוב אחד אומר )מ, לה(אֶׁ

ל מֹוֵעד  ל אֹהֶׁ ה אֶׁ , )במדבר ז, פט(ֻוְבֹבא מש ֶׁ
י בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם , ֻכִּ

ָעָנן, אמור מעתה כל זמן שהיה  ַכן ָעָליו הֶׁ ש ָ
עליו הענן לא היה יכול לבוא, נסתלק הענן 

 נכנס ומדבר עמו.
 

 מסוף הנאמר משום ושננתם
דברי רש"י אלה הם ע"פ המידה האחרונה 

ֵני ְכתּוִבים בברייתא דרבי ישמעאל,  ְוֵכן ש ְ
ים זֶ  ְכִחיש ִ תּוב ַהּמַ יָּבוא ַהּכָ ֶ ה ֶאת ֶזה ַעד ש 

יֵניֶהם י ְוַיְכִריַע ּבֵ ִליש ִ ְ . ברייתא זו נאמרת ַהש ּ

כדי לקיים  )או"ח נ(מדי יום כמבואר בטור 

אמר רב ספרא  )קדושין ל.(מאמר חז"ל 
 משום רבי יהושע בן חנניא, מאי דכתיב

לבניך, אל תקרי ושננתם אלא  ושננתם
תיו שליש ושלשתם, לעולם ישלש אדם שנו

במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד, 
 וברייתא דרבי ישמעאל נחשבת 'תלמוד'.

 

 לא ממרחק תביא לחמה
י  הפעם, הכתוב השלישי המכריע ביניהם, ֻכִּ

ָעָנן, אינו בא ממרחק  ַכן ָעָליו הֶׁ )עיין הערה ש ָ
1), 
 

 לאי היכולת צמוד טעמה
הרי הכתוב השלישי המכריע הוא המשך 
ה ָלבֹוא  ונתינת טעם לפסוק דנן, ְולֹא ָיֹכל מש ֶׁ

ָעָנן. ַכן ָעָליו הֶׁ י ש ָ ל מוֵעד, למה, ֻכִּ ל ֹאהֶׁ  אֶׁ

 
 מבראשית אבות עולם נפלגו

, 26בסדר בריאת העולם נחלקו אבות העולם
 בית שמאי ובית הלל,

 

ו   ֻכל   כבראשית או כאחרי ַויְּ
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מדת שני כתובים  -)מודפסת בסוף גמרות מסכת ברכות( מדה ט"ו 
את זה, מובא מאמרו של רבי נחמיה: 'היתה כאניות  המכחישים זה

, דברי תורה עניים במקום אחד ממרחק תביא לחמהסוחר 
ועשירים במקום אחר צריכים להביא ראיה ממקומות אחרים'. הרי 
שבהכרעת הכתוב השלישי בין שני כתובים המכחישים זה את זה 

 .ממרחק תביא לחמהמתממש מאה"כ )משלי לא, יד( 
רבים בחז"ל מכונים הלל ושמאי, ואף בתיהם, 'אבות  במקורות 26

 העולם'. עיין משנת עדויות פ"א מ"ד, ירושלמי חגיגה פ"ב סוף ה"א.

שמים נבראו תחלה, בית שמאי אומרים, 
ַמיִּם  ָ ים ֵאת ַהש ֻ ָרא ֱאלֹקִּ ית ֻבָ ֵראש ִּ שנאמר ֻבְ
ץ, ובית הלל אומרים ארץ נבראה  ְוֵאת ָהָארֶׁ
יֹום  תחלה, שנאמר ]בפסוק אחרי ַוְיֺכֻלֻו[ ֻבְ

ָמיִּם  ץ ְוש ָ רֶׁ ים אֶׁ )בראשית ב, ֲעׂשות ה' ֱאלֹקִּ
בשני כתובים המכחישים . מדובר אפוא ד(

 ...זה את זה
 

יעד שהכרי  עו מאף יָּדִׁ
 )ישעיה מח, יג( עד שבא הכתוב השלישי

ָמיִּם קֵֹרא  ַאף ָיִדי ָחה ש ָ ֻפְ י טִּ ינִּ ימִּ ץ וִּ רֶׁ ָיְסָדה אֶׁ
ו, ששניהם נבראו  י ֲאֵליהֶׁם ַיַעְמדֻו ַיְחֻדָ ֲאנִּ

 בשעה אחת וברגע אחד.
 

 רוח הקדש חכמים רשב"י
המחלוקת בין ב"ש וב"ה מובאת בבבלי 

)חגיגה פ"ב סוף , בירושלמי )חגיגה יב.(
. )פרק יט(ובפסיקתא דרבי אליעזר  ה"א(

י היא  אך בבבלי, ההכרעה מהפסוק ַאף ָידִּ
, בירושלמי היא דעתו של חכמיםדעתם של 

, ובפסיקתא דרבי רבי שמעון בר יוחאי
אליעזר כתוב: 'נכנס תחרות ביניהם ]בין 

 רוח הקדשב"ש וב"ה[ עד ששרתה עליהם 
והסכימו אלו לאלו, שניהם נבראו בשעה 
אחת ורגע אחד, מה עשה הקב"ה פשט יד 
ימינו ונטה שמים ופשט יד שמאלו ויסד 
ארץ, שנאמר, אף ידי יסדה ארץ וימיני 

 טפחה שמים יחדו שניהם נבראו'.

 
 ֲהיַָּרד כאמור לפני עשרת הדברים

 בפרשת יתרו, לפני עשרות הדברות, נאמר

ד ה' ַעל ַהר ל ֹראש  ָהָהר  ַוֻיֵרֶׁ יַני אֶׁ )שמות סִּ
 ,(יט, כ

 

 
 

 או ככתוב כשפרק ופסוק מתחלפים
לעומת זאת, כשפרק ופסוק מתחלפים 

ן (כ, יט)שמות  י מִּ ם ֻכִּ יתֶׁ ם ְראִּ , נאמר ַאֻתֶׁ
ם, וכאן שני כתובים  כֶׁ ֻמָ י עִּ ְרֻתִּ ֻבַ ַמיִּם ֻדִּ ָ ַהש ֻ

 המכחישים זה את זה,
 

 עד כי תוליד ושמואל כתהילים
עד שבא הכתוב השלישי בפרשת 'כי תוליד 
ַמיִּם  ָ ן ַהש ֻ בנים' שבואתחנן, בו נאמר מִּ
ְרֲאךָ  ץ הֶׁ ֻךָ ְוַעל ָהָארֶׁ רֶׁ ת קֹלו ְלַיֻסְ יֲעָך אֶׁ מִּ ש ְ הִּ

דוָלה  ו ַהֻגְ ש ֻ ת אִּ , וכמו"כ )דברים ד, לו(אֶׁ
הפסוק שבשירת דוד, המופיעה גם בספר 

ַמיִּם ַויֵֻ  ַרד שמואל וגם בספר תהילים, ַוֻיֵט ש ָ

ַחת ַרְגָליו  ל ֻתַ )ש"ב כב, י; תהילים יח, ַוֲעָרפֶׁ
)שמות  27והכריע ביניהם, כמבואר ברש"י י(

ה[ שמים ושמי השמים  כ, יט( ֻטָ הרכין ]הִּ
 והציען על ההר,

 

 כפיוט שלפני עשרת הדברים
כאמור בתחילת הפיוט 'ארכין', הנאמר 
בקצת קהילות בחג השבועות לפני קריאת 
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יַני , ַארְ 28עשרת הדברות ַמֻיָא ְלסִּ ין ה' ש ְ כִּ
א ַסק. ה ְמֵהיְמֵנֻה ֻתָ  ַוֲאַמר ְלמש ֶׁ

 
 מעל הכפורת כבתרומה

האם ה' דיבר עם משה רבינו בתוך קודש 
י ְלךָ  הקדשים, כאמור בפרשת תרומה ְונוַעְדֻתִּ
ֵני  ין ש ְ ֻבֵ ת מִּ ֻפֹרֶׁ ָך ֵמַעל ַהֻכַ ֻתְ י אִּ ְרֻתִּ ֻבַ ם ְודִּ ש ָ

ים  ֺרבִּ  )שמות כה, כב(ַהֻכְ
 

 אשית בן חמש למקראאו כר
או באהל מועד מחוץ לפרוכת, כאמור 
בתחילת ספר ויקרא, בו מתחיל בן חמש 

ְקרָ 29למקרא לקרא בתורה ה  א, ַוֻיִּ ל מש ֶׁ אֶׁ

ל מוֵעד ֵלאמֹר  ר ה' ֵאָליו ֵמֹאהֶׁ )ויקרא ַוְיַדֻבֵ
. גם כאן שני כתובים המכחישים זה א, א(
 את זה,

 

 עד בוא זאת חנוכה
 ושבת אחרי מתן תורה

עד שבא הכתוב השלישי בסוף פרשת נשא, 
הנקרא בזאת חנוכה ובשבת אחרי שבועות, 
ַמע  ש ְ ֻתו ַוֻיִּ ר אִּ ל מוֵעד ְלַדֻבֵ ל אֹהֶׁ ה אֶׁ ֻוְבֹבא מש ֶׁ

ת  ֻפֹרֶׁ ר ֵאָליו ֵמַעל ַהֻכַ ֻבֵ ֻדַ ת ַהֻקול מִּ )במדבר אֶׁ
, משה בא אל אהל מועד ושם שומע ז, פט(

 את הקול הבא מעל הכפורת.

 
 ו חמוריםהלא חמץ איסורי

ְנָחה  ל ַהֻמִּ כתוב אחד אומר בפרשת ויקרא ֻכָ

ה ָחֵמץ  יבוֻ לה' לֹא ֵתָעׂשֶׁ ְקרִּ ר ֻתַ )ויקרא ב ֲאש ֶׁ
 יא(

 

 בכל זאת חג הביכורים
וכתוב אחר אומר בפרשת אמור 
ֵני  יִּם ש ְ ֻתַ נֻוָפה ש ְ יאֻו לֶׁחֶׁם ֻתְ בִּ ֹבֵתיכֶׁם ֻתָ ֻמוש ְ מִּ

ָאפֶׁ  ְהיֶׁיָנה ָחֵמץ ֻתֵ ים סֹלֶׁת ֻתִּ רֹנִּ ׂשְ ים עֶׁ ֻכֻורִּ יָנה ֻבִּ

 )ויקרא כג, יז(ַלה' 
 

 לא ממרחק הכרעה תבוא
הכתוב השלישי המכריע ביניהם מופיע מיד 

 אחרי הפסוק בפרשת ויקרא,
 

 לא יעלה כן יבוא
חַ  ְזֻבֵ ל ַהֻמִּ יבוֻ ֹאָתם ַלה' ְואֶׁ ְקרִּ ית ֻתַ ן ֵראש ִּ ָקְרֻבַ

יחַֹח  , קרבן )ויקרא ב, יב(לֹא ַיֲעלֻו ְלֵריַח נִּ
ו שני הלחם, בא חמץ, אך אינו ראשית, דהיינ
 30עולה למזבח.

 
 כשיצא שר החיל לשוט

ל  בסוף ספר שמואל, כשדוד המלך אמר אֶׁ
ר ַהַחִיל יוָאב  ֻתו ש ַ ר אִּ ּוטֲאש ֶׁ ָכל  ש  ָנא ֻבְ

ת  ְקדוֻ אֶׁ ַבע ֻופִּ ֵאר ש ֶׁ ן ְוַעד ֻבְ ֻדָ ָרֵאל מִּ ׂשְ ְבֵטי יִּ ש ִּ
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המתרגם, טרם החל לתרגם את עשרת הדברות. גם אחרי שנפסק 
פטרה, המשיכו בני אשכנז לומר התרגום בעת קריאת התורה והה

חלק מהפיוטים שנוסדו למתרגם, ביניהם 'אקדמות', 'ארכין', ו'יציב 
פתגם' להפטרת 'תפילה לחבקוק' ביום טוב שני של שבועות. עם 
השנים הופסקה אמירת 'ארכין' במרבית הקהילות, קהילות רבות 

ט הפסיקו לומר 'יציב פתגם', ובפי מרבית בני אשכנז נותר רק פיו
 'אקדמות'.

אמר רבי אסי, מפני מה מתחילין לתנוקות בת"כ, ואין מתחילין  29
בבראשית, אלא שהתנוקות טהורין והקרבנות טהורין, יבואו 

 טהורין ויתעסקו בטהורים. )ויק"ר ז, ג(
 פירוש רב סעדיה גאון לברייתא דרבי ישמעאל. 30



ר ָהָעם  ְסֻפַ י ֵאת מִּ , )ש"ב כד, ב(ָהָעם ְוָיַדְעֻתִּ
ר  ְסֻפַ ת מִּ ן יוָאב אֶׁ ֻתֵ נאמר בתום המפקד ַוֻיִּ

ָרֵאל  ׂשְ י יִּ הִּ לְֶׁך ַוֻתְ ל ַהֻמֶׁ ְפַקד ָהָעם אֶׁ מֶֹנה מִּ ש ְ

ב  ֵמאות ֶאֶלף רֶׁ ֵֹלף חֶׁ ל ש  יש  ַחיִּ  )שם, ט(אִּ

ת  ן יֹוָאב אֶׁ ֻתֵ אך בספר דברי הימים כתוב ַוֻיִּ
ָרֵאל  ׂשְ י ָכל יִּ יד ַוְיהִּ וִּ ל ֻדָ ְפַקד ָהָעם אֶׁ ר מִּ ְסֻפַ מִּ

ב  ף ֲאָלִפים ּוֵמָאה ֶאֶלףֶאלֶ  רֶׁ ֵֹלף חֶׁ יש  ש  אִּ

 )דה"א כא, ה(
 

 הפרש המספר מחצית יוצאי פוט
בספר  088,888ההפרש בין שני המספרים ]

בספר דברי  1,188,888שמואל לעומת 
מחצית מיוצאי  – 088,888הימים[ הנו 

= מצרים בלשון הפייטנים[  מצרים ]פוט 
 

 עד הכרעת שתים עשרה מחלקות
שלישי המכריע ביניהם הוא בדברי הכתוב ה

הימים א' פרק כ"ז, שם מסופר שבימי דוד 
המלך היו בישראל שתים עשרה מחלקות, 
וכל מחלקה שימשה את המלך חודש, והמלך 
נתן להם הוצאותיהם, והם מזומנים ללחום 
מלחמתו ולכל עבודתו בזה החודש. בכל 
מחלקה היו עשרים וארבעה אלף איש. נמצא 

מחלקות המלך היו בסה"כ  שבשתים עשרה
איש אשר יואב לא היה צריך  000,888

 לספור כי הם כבר היו מנויים.
 

 

 ושנים עשר אלף נשיאי המטות
נשיאי ישראל שלא היו  10,888בנוסף היו 

איש  088,888צריך למנותם. נמצא שהיו 
שלא היו צריכים להיספר, אך הם נכללו 

 31במספר בנ"י בדברי הימים.

 
 לפנינותרי ותרי 

 שתי הכחשות לפתחנו
שני זוגות  -בבית הבא והאחרון של החידה 

 ...'שני כתובים המכחישים זה את זה'של 
 

 כל אחת שלישי לחברתה
 מכריעה הכחשת רעותה

וכל זוג משמש ככתוב שלישי ומכריע את 
 הכחשת הזוג השני.

 

 נבחר מאחד או מכל השבטים
בית המקדש נקרא בתורה 'המקום אשר 

. אך בעניין השתייכות מקום 32השם'יבחר 
המקדש מצינו בפרשת ראה שני כתובים 
י  המכחישים זה את זה. כתוב אחד אומר ֻכִּ

ְבַחר ה' ֱאלֵֹקיכֶׁם  ר יִּ קום ֲאש ֶׁ ל ַהֻמָ ם אֶׁ ל אִּ ִמּכָ

ְבֵטיֶכם , וכתוב אחר אומר )דברים יב, ה( ש ִ

ְבַחר ה'  ר יִּ קום ֲאש ֶׁ ֻמָ ם ֻבַ י אִּ ַאַחדֻכִּ ָבֶטיךָ  ּבְ   .ש ְ
 

 מחירו שש מאות או רק חמישים
עוד שני כתובים המכחישים זה את זה מצינו 
במחיר ששילם דוד המלך לארונה עבור 
ן  קֶׁ מקום המקדש. בסוף ספר שמואל כתוב ַוֻיִּ
ים  ָקלִּ ף ש ְ סֶׁ כֶׁ ָקר ֻבְ ת ַהֻבָ ן ְואֶׁ ת ַהֻגֹרֶׁ ד אֶׁ וִּ ֻדָ
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 עה"פ בשמואל. ועיין במלבי"ם דה"א כז, א.
כינוי זה חוזר על עצמו לא פחות משש עשרה פעמים בפרשת  32

 ראה, פרשת בית המקדש.

ים ִ , ובדברי הימים כתוב )ש"ב כד, כד( ֲחִמש ּ
יד  וִּ ן ֻדָ ֻתֵ ַקל ַוֻיִּ ש ְ ְקֵלי ָזָהב מִּ קֹום ש ִּ ֻמָ ש  ְלָאְרָנן ֻבַ ש ֵ

  )דה"א כא, כה(. ֵמאֹות
 

 חמישים ממטהו שש מאות מכולם
שדוד המלך גבה מכל שבט  33חז"ל מתרצים

מכל  שש מאותשקלים שהן  חמישיםושבט 
מוכרעת גם הכחשת 'מכל  34השבטים. בכך

 'באחד שבטיך'... –שבטיכם' 
 

 בית מאחד כספו מכולם
, 'באחד שבטיך'המקדש היה אמנם  מקום

 .'מכל שבטיכם' –אך כספו 
 

 : הרב משה ברחבויםותגובות פתרונותל

 סיפור

 מאורי אור
 המהר"ל מפראג

גאון מחשבת ישראל, רבי יהודה 

 מפראג )המהר"ל(ליווא 

 השלמה( -)חלק ב' 
 

 ספרי המהר"ל

שמץ של השגה אין לנו ברעיונות 

הנשגבים של המהר"ל זי"ע, גדולי 

עמקני הדורות נמנעו מלירד אפילו 

לתחילת דעתו, ישנו צד שהרבי ר' 

בונים מפרשיסחא התבטא פעם שאת 

דברי המהר"ל נבין רק לעתיד לבוא. 

כאן תבוא בע"ה רק סקירה כלשהי על 

ספריו, בהקדמה כפולה ומשולשת 

מרים יותר מנגיעה שאין בדברים הנא

מזוית קלה מאוד, וראיית תוכנם אך 

שהיא כמובן בלתי מחייבת.  מסוימת,

עמוקה ורחבה היא תורת המהר"ל ולא 

 נתיימר למצותה כאן.

הגם שיש הסבורים  –"הגדה של פסח" 

שלא יצאה ההגדה מתחת קולמוסו של 

רבינו או של אחד מתלמידיו, מכל 

מקום כבר פשטה השמועה בכל ישראל 

שהיא מפרי מעשה ידיו להתפאר. 

הגדה זו הריהי כקופה של אגוזים, 

שבלולים בה הלכה ואגדה, וטעמה 

כצפיחית בדבש, טעם זקנים מעודן 

כדרכו של המהר"ל, בשילוב פשט 

 שבפשט עם עמקות שבעמקות.

ביאור דברי רש"י על  –"גור אריה" 

התורה, שם סולל רבינו נתיב בעומק 

טנים. ספר הפשט של כוונת גדול הפש

זה נחשב לאחד הפירושים החשובים 

ביותר הקיימים על פירוש רש"י, ועומד 

 בשורה אחת עם הרא"ם וחבריו.
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ברייתא ל"ב מידות שרבי אליעזר בנו של ריה"ג )מדה טו(.  3434
 ועיין ילקו"ש )דברים יב, תתע"ט( ורד"ק )ש"ב כד, כד(.

שם בפרשת בראשית מחדש המהר"ל 

חידוש בהלכות הכרת הטוב, כשמבאר 

שמה שלא הביא הקב"ה גשמים עד 

שהתפלל אדם הראשון על הגשמים, 

הוא מפני שאסור לעשות טובה לכפוי 

: )בראשית ב, ה(וכדברי רש"י  ,35טובה

 אין שאדם לפי, המטיר לא טעם ומה '

 בטובתן מכיר ואין, האדמה את לעבוד

 שהם וידע אדם וכשבא, גשמים של

, וירדו עליהם התפלל, לעולם צורך

והדשאים'. ולכאורה  האילנות וצמחו

הרי הכפוי טובה היה דומם? מכאן 

מחדש המהר"ל שהכרת הטוב היא 

ומדוע? יבואר שזהו אפילו לדומם, 

עניין של מציאות, כך סדר הבריאה! 

 ולא בתורת עונש.

ספר שבו משגיב  –"תפארת ישראל" 

רבינו להפליא את ערכה של התורה 

לומדיה, ומחדש חידושים -ובניה

גדולים בהגדרת המונח 'תלמיד חכם'. 

לפי דבריו תלמיד חכם אינו רק אדם 

שיודע את התורה, אלא מהות אחרת 

לא די במה ש"דברי תורה לגמרי! 

מעדנים ומפנקים את לומדיהם" לא זו 

אף זו ש"אינו דומה גופו של תלמיד 

חכם לגופו של עם הארץ" ו"תלמידי 

 . 36חכמים הם עצמם התורה"

עוד כהנה וכהנה רסיסי בדולח מעין 

אלו ישנם בשפע בספר זה שכולו 

חידוש, ומעניק עומק מחודש בתפיסה 

של התורה הרעיונית אודות גדלותה 

 ותכלית נתינתה לישראל.

ביאורים על  –"חידושי אגדות מהר"ל" 

דרך הפשט שבסוד לחלק מאגדות 

הש"ס, שם ממזג רבינו בין דרך 

החקירה, כדרשות הר"ן וסיעתיה, לבין 

 תורת הסוד. 

רבינו היה גדול בענקים בתורת הסוד, 

לאור דברי בעל הפחד יצחק היתה 

 שיטתו של המהר"ל שמחמת "כבוד

אלקים הסתר דבר" יש להבליע קבלה 

בניבי לשון הלקוחים מעולם 

הפילוסופיה, ואולם אין ספק בדבר כי 

המהר"ל היה ונחשב לאחד מגדולי 

 המקובלים בכל הדורות.

ספר מוסר מחולק לפי  –"נתיבות עולם" 

נושאים ובו מתגלה רבינו כמוכיח 

משורה ראשונה. שם קובע רבינו 

הוכח במסמרות כללים במצוות "

תוכיח את עמיתך", ומבאר כיצד יש 

לקיים מצווה זו בחכמה וב'טקט', לדעת 

להבחין היכן קו הגבול הדק העובר בין 
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השבת, והשגותיו באותה השעה רבו וגבהו עד למעלה ראש, ויש 
כאלו שעושים כך מחמת מנהג האר"י והלוואי שיקיימו כן כל 

 מנהגיו כי קדושים הם, וד"ל... 
 הוא תלמודו ששכח חכם שתלמיד אנו מוצאים בגמרא אף 36

 לתשמישי בניגוד, לוחות שברי ובבחינת חכם לתלמיד עדיין נחשב
 (הלוי בית) המצווה שבטלה לאחר בהנאה שמותרים מצווה



תוכחה לבין חדירה מיותרת לרשות 

הפרט, ומלמדנו מה נכלל בפסוק "אל 

 37תוכח לץ פן ישנאך".

להוציא מלבם של הסבורים שהכללים 

הפסיכולוגיים הללו הינם אך 

שאין מקומם בבית יראי ה', 'קומבינות' 

הלוא הרמח"ל, הענק שבענקים, 

הקדיש מזמנו העמוס לעייפה בכדי 

לכתוב כמה ספרים על כללי הנאום 

ותורת ההטפה, שם מאריך באר היטיב 

כיצד ליצור סקרנות אצל השומע 

 בדרכים מתוחכמות. 

על הטבע והנס.  –"גבורות ה'" 

ממשמעות הדברים יוצא שהללו היינו 

הגדת הרמב"ן שאלו ואלו נסים, הך, וכ

רק שאלו גלויים ואלו נסתרים. את 

מעמדו ביהדות של מי שמפקפק על 

הנ"ל, מגדיר הרמב"ן במילים חריפות 

 ביותר: "אין לו חלק בתורת משה". 

השפת אמת פיתח את דברי המהר"ל 

והוסיף נופך חסידי, שישנן הארות 

)מימדי הגנוזות ב'עולם שנה ונפש' 

ומי שמחובר  והמדובר(הזמן המקום 

טבע. מזו  –אליהם הרי הנס אצלו 

הסיבה כותב היסוד העבודה שגם מי 

שסבור שאין ליהנות ממעשה ניסים, 

הרי שאצל קדושי עליון כרבי חנינא בן 

דוסא וחבריו הנס הוא הטבע הפשוט, 

 ואין בהם חשש זה... 

הלוא כה אמרו צדיקים, שאצל אדם 

והעולם פשוט הטבע הוא המציאות, 

הבא הוא אמונה, ואולם אצל צדיקים 

 –בפשיטות, ומציאות  –"אלקות 

  38בהתחדשות".

ספר על ענייני חג  –"נר מצווה" 

החנוכה, שם מגדיר רבינו את ההבדל 

בין ארבעת הגלויות, שתלוי בחילוקים 

יסודיים בין תכונות ארבעת הנוגשים, 

מאבקה בעם ישראל  –למשל  –יוון 

 ל החכמה.היה בניהול קרב ע

בספר פחד יצחק על חנוכה מקבלים 

הדברים טעם מחודש, מה שמכונה 

אצל הרב הוטנר "הטעם העליון" עיין 

 שם ותמצא נחת.

על עניני גלות  –"נצח ישראל" 

שם מגדיר רבינו בחדות את  39וגאולה,

הסיבה והמסובב לגלות, ואת הדרך 
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 לחכם אמור ישנאך פן לץ תוכל אל" הפסוק את מפרש שהוא תוך
 תאמר אלא' וכו' וכו ומנוול לץ שהוא לאדם תאמר שאל", ויאהבך

 עצמך את להשפיל לך נאה ואין אתה ואציל חכם איש הרי לו
 על ביקורת בין לחלק כיום שנוהגים מה, שכאלו שפלים למעשים
 זהו כי לחדש מפליא העבודה היסוד. העושה על לביקורת המעשה

 ליהודי ה"הקב של תוכחתו היא שכך במידותיו בהדבק נכלל כ"ג
 במעשים עצמך את תמאס אל" תמאס אל" המלך בן הנך הלא" בני"

 .וענוג רך מלך כבן מעמדך את הולמים אינם אשר
 ...ניסים מעשה שהוא מאחר מהטבע ליהנות להם אסור אולי 38
 והקדוש הראובני דוד של הופעתם מחמת הנראה ככל נתחבר 39

' ה קידוש על למות השתוקק יוסף שהבית – מולכו שלמה רבי
 בבימת – הרעיון מבהילים חזיונות של ספר חיבר והוא, כמותו

 היהדות.

שדרכה צומחת הגאולה בהדרגה לפי 

 שיטתו. 

לין לקח את דברי רבי צדוק מלוב

המהר"ל וחבשם כעטרה על ראשו, 

ועוד מוסיף משלו שהגלות מביאה לעם 

ישראל מעלות שלא היו להם בזמנים 

הטובים שהיה בית המקדש על מכונו, 

 ובבחינת "נהורא מגו חשוכא". 

אחד מצדיקי דורנו הטעים את יסוד זה, 

באומרו שהגלות מפתחת את כוחות 

ל, ולכן הטוב ההיולים של כלל ישרא

היא נמשלת ל'צמיחה', כאשר בעונת 

החורף כבר נמצא כח הצמיחה בתוככי 

האילן, ובאביב יוצא מן הכח אל 

 הפועל.

שם מבאר רבינו את  –"באר הגולה" 

הסתירות שבין התורה והמדע, ומוכיח 

באותות ובמופתים כי כל דברי חז"ל 

שרירים וקיימים בכל תקופה וזמן, 

שחז"ל דברו ושולל מכל וכל את הדעה 

רק לפי המדע של זמנם. כל דברי חז"ל, 

אף אלו שבנושאים שאינם תורניים, 

 ממקור קודש יהלכון. 

 

שבעה דברים בחכם וחילופיהם ביוסל'ה 

 גולם 

לא ניתן לסקר את חיי המהר"ל בלא 

 -הגולם  לצטט "פנינים" של יוסל'ה

הדמות המסתורית, הבריון אשר הטיל 

את אימתו על רוזני ארץ, וידע לישא 

אנשים על כנפי נשרים בשעת הצורך 

בלא להניד עפעף, והפך בפולקלור 

היהודי לסמל של נבערות, רבן של 

הזהב -הללו שהוגדרו במטבעות לשונו

של בעל החזון איש "בריאי הגוף 

 וחלושי השכל". 

היווה  –הסיפורים כך לפי  –הגולם 

שלוחו הנאמן של המהר"ל והזרוע 

המבצעת של שליחויות עלומות, שרב 

בהן הנסתר על הגלוי, וכתרים רבים 

נקשרו לשמו. זאת כיצד? יחד עם 

טפשותו ניחן הגולם בחושים בלשים 

נבואיים ויכולת לבצע עבודה נקייה 

גולם גאון -ומדויקת. בכך היה יוסל'ה

ידו לבצע מאין כמוהו, עד שעלה ב

משימות מורכבות במיוחד בלא 

 להותיר עקבות בשטח. 

-לב בלתי נדלה וכוחות על-גם אומץ

טבעיים אפיינו אותו, וגם הן סייעו לו 

במשימות החשובות, כמו הברחת בת 

ישראל מידי נחש הצפע טדיאוס 

הכומר, סיכול עלילות דם בתחילת 

 דרכן, ועוד כהנה וכהנה. 

מרן הגרי"ז  ברם, אל נא נשכח את דברי

מבריסק זצ"ל, שאם הגולם היה או לא 

אין זה מענייננו, וגדלותו של המהר"ל 

אינה בבריאת גולם אלא בהעמדת 

תלמיד מובהק כבעל התוספות יום 

טוב, אשר על כן לא נספר פה 

בפרוטרוט את סיפורי הגולם, ובפרט 

שאין לדעת מה היה ומה רק היה יכול 

 להיות.

יצחק כץ חתנו ישנו כתב יד ישן מרבי 

, המתאר בפרוטרוט את 40של המהר"ל

סדר יצירת הגולם, ושם מספר אחד 

מאלו שהיו מעורבים בדבר, שבשנת 

ש"מ שאל המהר"ל בשאלת חלום 

כיצד יוכל להיאבק בטדיאוס, הכומר 

המפלצתי, שהינו גם מכשף ובעל 

. התשובה שקיבל 41טבעיים-כוחות על

מן השמים היתה לפי סדר אלפ"א 

חומר הבק דולם, גרוא בתה אבית"א: "

 שראל". יורפי טבל חדים זתגזור ו

לאחר כמה ימים של מחשבה ושקילת 

רווח מול הפסד, לקח עמו המהר"ל 

באמצע הלילה את חתנו רבי יצחק כ"ץ 

ואת תלמידו רבי יעקב בן חיים ששון 

הלוי, לעבר הנהר מולדאבי אשר על 

משכנות העיר פראג, שם השביעם בכל 

לבל יפיקו שותא על  הקדוש והיקר

 המתרחש באותו ליל שימורים. 

לאחר גיבול צורת אדם בחימר ערכו 

שלשתם הקפות רבות ואמרו צירופי 

שמות הידועים לבקיאים בכבשונו של 

עולם, ולאחר אמירת שבע פעמים את 

הפסוק "ויהי האדם לנפש חיה" קם 

הגולם אל יוצרו. המהר"ל הסביר 

קידו, באר היטב מה תפ 42לגולם האילם

ולקחו יחד עמו לביתו, כשהוא ממנהו 

 משנה לשמשו רבי אברהם חיים.

למחרת היום המתה כל העיר בקול 

צהלה ורינה לשמע החדשה המרעישה 

על אודות הבריון המגודל שלא מעלמא 

 הדין.

הכומר טדיאוס לא מיהר להאמין 

במעשיות המוזרות אודות הגולם 

האימתני מבית היוצר היהודי, ואולם 

כמה פעמים שטעם את נחת זרועו  אחר

הבין גם הבין כי אלוקיהם של אלו אינו 

ישן, עד שבסופו של דבר הוגלה מן 

הארץ ונחקק לדראון עולם, גם בעיני 

חבריו שלא נחשדו באהבת ישראל 

 יתירה.

 פעמים אודות הסיפורים הם ידועים

 פעריל הרבנית שמרה לא בהם ספורות

 בגולם תשתמש לבל בעלה אזהרת על

 את ושילמה לצרכי הבית הפרטיים,

 טפשותו. מחיר
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כותב הרמב"ן כי מי שנברא בספר יצירה אין לו כוח הדיבור מאחר 
שהקב"ה מוסר לפעמים את מפתחות החיים לצדיקים היודעים 
להחיות מתים ולברוא אנשים בספר יצירה ואולם כוח הדיבור 
נשאר בבית גנזיו של הקב"ה ועיין במסילת ישרים שהמעלה 

"ה הוא הכוח בלהחיות מתים היא שהדבר המתייחד אל הקב
לברוא יצורים חיים וכשהקב,ה נותן לאדם כוח להחיות מתים או 

 ליצור גולם פירושו של דבר שהקב"ה הכניסו לבתי גוואי, ודוק.



על אופן נטרולו של הגולם והחזרתו 

לעפרו כאשר השלים את תפקידו, 

נפוצה האגדה כי המהר"ל טמנו 

בעליית הגג, ולאחר ייחודים נוראים 

החזירו לשורשו, בגזרו בגזירה חמורה 

 לבל יהין אדם להיכנס לעליית גג זו. 

בטחתו, משך שנים ארוכות נשמרה ה

ובפרט שאף נפוצה שמועה כי אף 

הנודע ביהודה הזהיר חמורות שלא 

 ץ"הריי כי להיכנס לשם. מסופר

 וראה הגג לעליית מליובאוויטש עלה

 הקודש בפקודת ונצטווה, שראה מה

 שלא ב"הרש מאביו אב כיבוד בגזירת

 .עמו שם שארע את לגלות

בשנות השואה שמר על בית הכנסת 
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העולם, הלה נצטווה על ידי הנאצים 

לחלל את המקום אך לא אבה לציית 

לדבריהם. הנאצים פרצו את עליית 

הגג ונעצו כידון בגניזה, אחד מהם 

כמעט שילם בחייו על עזות המצח 

ומרוב בהלה התגלגלו הללו במורד 

המדרגות ושברו ידיהם ורגליהם, ומיני 

סתורין, אף אז נשאר המקום אפוף מ

המדרגות שבורות, ומדי פעם שומעים 

על אודות הרפתקנים שנוסעים לפראג 

לבדוק את אותה עליית גג, ואין אתנו 

 יודע עד מה.

אם אמנם היה הגולם מפראג 

המפורסם ביותר מבין הגלמים, אך לא 

היה הגולם היחיד. בספר שאלת יעב"ץ 

מספר הגאון רבי יעקב עמדין זיע"א, כי 

מחלם ברא גולם וחקק את  רבי אליהו

השם המפורש במצחו בכדי לתת לו 

שפע של חיות, אך לאחר היצירה 

נתבהל רבי אליהו פן יחריב את כל 

העולם כולו, נטל ממנו את השם וחזר 

 לעפרו. 

גם על הגולם מפראג יש מספרים כי 

במשך כל ימי השבוע היה המהר"ל 

משגיח עליו בשבע עיניים לבל יחרוג 

נות ויזרע תוהו ובוהו, מחוקי הציית

ובערב שבת היה מנתק את השם 

 ממצחו ובטל כוחו. 

שכח  –כך מסופר  –באחת השבתות 

המהר"ל לעשות זאת, ובאמצע קבלת 

שבת הגיעו אל מהר"ל רצים מבוהלים 

וסיפרו כי הגולם פורץ את מסגרותיו, 

תכף החזירו המהר"ל לעפרו, ואמר: 

"מאחר שעשינו מעין חילול שבת, נקבל 

שבת מחדש", וחזרו שנית על המזמור 

מ'קבלת שבת'. עד לפני כחמישים שנה 

היה מקובל בפראג לחזור על מזמור זה 

 פעמיים, מחמת שכן עשה המהר"ל. 
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המקדש הגיעו יהודים לפראג ובנו את הבית כנסת 'על תנאי' 
מעט זמני עד לביאת בית המקדש  )'אלטנוי'( שהוא יהיה משכן

במהרה, ובעוונותינו הרבים עברו מה שעברו. לפי שמועה נוספת 
 חדש'.-ניי', כלומר: בית הכנסת ה'ישן-נקרא 'אלט

לסיומו של ענין, ישנם דיונים מרתקים 

בספרי האחרונים בענין אם ניתן לצרף 

גולם למניין, והאם הוא נכלל בפסוק 

פך". "שופך דם האדם באדם דמו יש

המשנה ברורה מזכיר את הדיון 

ההלכתי הלזה, וכשנשאל על ידי חתנו 

מה לשאלות הלכתיות פיקנטיות לספר 

משנה ברורה, שבא להעביר את דבר 

ה' זו הלכה, הלכה למעשה, לעם, 

? נענה ואמר, כי 44בגאונות שבפשטות

יען אשר ישנם כאלו שמכחישים את 

מעשה הגולם מ'סברתם', ומאחורי 

חבוי חסרון באמונת הכחשה זו 

, לכן ראה לנכון לחקוק בספרו 45חכמים

את נושאים אלו, להוציא מלבם של 

צדוקים שכביכול לא היו לצדיקים 

כוחות על טבעיים. זאת אף מבלי 

להכנס לשאלה אם הגולם היה ונברא 

להודיע כח הצדיקים. זכות רבינו  –

המהר"ל אשר חפפה על ישראל מאז, 

גם בעתים  תגן עלינו ועל כל ישראל

 אלו, הולך ואור עד נכון היום.

 

רבי חיים מפרידברג  –קדוש ה' מכובד 

 אחי המהר"ל

לסיום המאמר נביא מלים קצרות 

אודות אחיו הגדול של המהר"ל, הלוא 

הוא ר' חיים מפרידברג, מחבר 'ספר 

 החיים' ועוד. 

לידתו של אותו צדיק נשגב, שאף זכה 

, היתה בין השנים רפ"ה 46לגילוי אליהו

ר"ץ בפוזנא. בצעירותו נסע ללובלין  -

בכדי למצות את מידותיו של רבי 

שלום שכנא מלובלין, ואף שהה פרק 

זמן בלתי ידוע אצל המהרש"ל 

באוסטראה. בניגוד לאחיו המהר"ל לא 

הדיר ר' חיים את רגליו ממפתן 

הפלפול, אולי מכח היותו תלמיד לרבו 

 רבי שלום שכנא. 

שר עקר ר' חיים משכנו לגרמניה, כא

כיהן ברבנות בעיר וורמייזא, ולאחר 

מכן בפרידברג, שם הפיח רוח חיים 

בעצמות היבשות, והעניק תנופה 

לפעילות הרוחנית של חבריו, להעלות 

משואות בגולת אשכנז, עד שתהיה כל 

הגולה כמדורת אש. לפי עדותו היתה 

 המלאכה שלפניו רבה. 
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נכתב ברוח הקודש, כי לכתוב ספר של ששה כרכים ללא הזכרת 
יט' אחת, זוהי תופעה שמימית אשר דבר שטות אחד או 'קרומקי

 תיתכן אך אצל מי שהופיעה רוח הקודש בבית מדרשו.
רבי יעקב קמינצקי אמר כי בימי ילדותנו כשלימדונו "שור  45

שנגח את הפרה" הסבירו לנו שהשור הוא מלאך והפרה היא 
פרה, אין ספק  –מלאך, וכיום הדור יודע שהשור הוא שור והפרה 

כה כבתראי", אך דור ה'נאור' הוא "מפגר שלאמיתו של דבר "הל
רוחני", וכפי שהחדירו אבותינו בעורקי דמינו את האמונה 

 התמימה בקדושת התורה.
לכאורה על כגון דא נאמרה המימרא של החתם סופר על המעשה 
נורא מרבי יוסף די ליריינא שמי שמאמין הוא לא פתי ומי שלא 

ו להוכיח שהגולם לא מאמין הוא לא אפיקורס ואולם מי שבוער ל
 היה אומר דרשני שחסר לו באמונה חושית.

 ב'ספורי מרן הרמ"ח' )סלונים( ישנו סיפור פלאי על כך, עי"ש. 46

צוניות על מנהגי ר' חיים הקפיד בקי

אשכנז, בנוקטו ש"נהרא נהרא ופשטיה" 

הוא יסוד גדול, שהרבה יש להתחשב 

בו בדרכי הפסק, וטען בכל תוקף שאין 

לבן אשכנז לשאול באורים ותומים 

 שמחוץ לגבולותיה. 

רבי חיים וחבריו האראלים אף הקימו 

לפסיקת  )פרנפורט דמיין(ועד בפפד"מ 

יאון הלכה, כשאת כל הדבר הקשה יב

אליו. אף רבינו עצמו נכנע למרותו של 

הועד שהקים, והציע בפניו את 

 ספיקותיו.

בשנת שמ"ח נסתלק מן העולם ופנה 

ליהנות מזיו השכינה בגן עדן העליון, 

בהותירו אחריו ברכה את אגרת הטיול 

יטיילו  –לפי לשונו הזהב  –שבו 

הנפשות הדואבות וימצאו נחת, ואת 

שבתו  ספר החיים שנתחבר בעת

 , ועוד כמה ספרים. 47במאסר

בספריו מחדש, כי ה'זה לעומת זה' של 

הדורות האחרונים כנגד הדורות 

הראשונים, אלו מעיינות החכמה 

שנפתחו בפניהם, ולכן התאפשר לתת 

לכולם את אותה תורה חרף ירידת 

הדורות למרות כלל הברזל שאין 

 הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. 

שיג מסוד ה' עוד מגלה שם מה שה

ליראיו שבליל השבת נשפע על כל 

יהודי שפע רוחני ממקום שהנבואה 

יוצאת. הרמ"ע מפאנו כתב אף הוא 

כדברים האלו, באומרו שאין לקדש את 

הלבנה בליל שבת, שגדולה קדושת 

השבת מקבלת פני שכינה, שקדושתה 

אורה הינם מעין -ושפעת נגוהות

 נבואה.

ר' חיים מפרש את מה שאומרים בסיום 

"הדרן עלן והדרך עלן" שהוא מלשון 

יופי שהתורה היא היופי של עם 

ישראל ועם ישראל הם היופי של 

התורה והוא מבאר במתק שפתיים את 

פשר הזכרת בני רב פפא בסעודת סיום 

בכדי להבליט במעמד של כבוד התורה 

את העובדא שרב פפא אף שהיה עשיר 

בניו לתורה. בהשוואה לכך גידל את 

נוהג  48היה רבי משה קלירס זצ"ל

להזכיר את דברי ספר החיים שאם היו 

יודעים הבריות מה שכר יש ללומד 

תורה מתוך הדחק לא היו הם 

מסכימים ללמוד כי אם מתוך הדחק, 

 זכר צדיקים לברכה.
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דברי שיר ונהי על אודות חייו הקשים, ומפי השמועה אמרו שישב 
 רים.במאסר ובאותו מאסר כתב את הדב
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