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 פרה-פרשת שמיני
 

 
]

  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

בקים בה' אלקיכם חיים כולכם ואתם הד
 היום

 (ידו) ֶאת ַאֲהרֹן ַהְשִמיִני וגו' ַוִטָשא ַבטוֹם ַוְיִהי
 כב(-)ט, אַוְיָבְרֵכם  ָהָעם ֶאל ָיָדיו

מהי ברכה זו שבירכם אהרן ביום השמיני 
, יברכך כהנים: למילואים? פירש רש"י: "ברכת

ישא". הרמב"ן מביא סימוכין לדברי רש"י , יאר
ללו, שבספר במדבר נסמכה פרשת ברכת ה

כהנים לפרשת קרבנות הנשיאים ביום הקמת 
 המשכן.

ומהי ברכה זו? שמירה וברכה, אור וחן, 
נשיאת פנים... מהות אלו הברכות הנפלאות 
הינו: "ושמו את שמי על בני ישראל", שימת שם 

 חיים – אלקיכם' בה הדבקים ה' עליהם, ואתם
עם הנצח קשור בשם היום. נצחיותו של  כולכם

נצח,  –ה' אשר חקוק עליו, כי המחובר לנצח 
 חלוף'. -שוב אינו מסוג 'בני
באותו היום שהביאו הנשיאים אפילו הפרות 

, קיימות הן , 'עכשיוחיו עד ימי שלמה המלך
 הן אלא, הטריפו ולא הזקינו ולא הוממו ולא

וקיימות', ושמשו לחנוכת הבית בימי  חיות
 כךמו, מלאכת המשכןדבקו בכי נולמה?  שלמה!
חי קל וחומר: "ישראל שדבקים ב רבי מאירלומד 

 ד( )דברים ד,", ככתוב !על אחת כמה וכמה העולמים
"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם 

, והיינו כאמור, שההוויה והקיום שניתנו 1היום"
-להם לישראל, הם עצם הארת אותו היום רב

 העטרות.

, אשר 2יום גדולעשרה עטרות נטל אותו 
כולן מורות על דביקות ה' ועמו, ובראשן: 
"בריאת העולם", על שם שהיה אחד בשבת... 
ולכאורה אין מבוארת כל כך מהי המעלה בכך? 
אלא שעטרה זו באה להורות על קדימת 
מחשבתן של ישראל לבריאת העולם, שרומז 

-ש'אין קודם יום זה כלום'. ובכך נכלל שהם בני
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 מעות, ראה שם.

היה העולם קודם למחשבתן  נצח, שהלוא אם
של ישראל אולי היה מקום לעולם בלי ישראל, 

 –אך היות וכל קיום העולם הוא בשביל ישראל 
פשיטא שיהיו ישראל קיימים לעד, 'כימי 

 השמים על הארץ'. 

 דירת שני עולמים
ומהי דרך המלך להגיע לדביקות האמורה 
בזמן הזה? אין לנו שיור רק התורה הזאת, עסק 

הקדושה וקיום מצוותיה! וזה מאמר דוד  התורה
)כמו לשון קיום  –המלך ע"ה 'אשרי האיש וגו'' 

, מה שהאדם סר מרע ועושה טוב, 'אשרתא דדייני'(
והוגה בתורה יומם ולילה, זה מה שמעניק לו 

כעץ שתול על פלגי מים אשר  –את הקיום 
עלהו לא יבול לעולם, כי יודע ה' דרך צדיקים, 

, וההפך )'יודע' לשון חיבור(ל הצדיקים מחבר ה' עצמו א
'ירנן', על דרך  –בהפך. תרגום 'ובתורתו יהגה' 

 הקמת שמחת של 'וירא העם וירונו', השורש
 דבקותם מכח הוא, אחד התורה ושמחת המשכן

 בנצח, מכח 'שמי על בני ישראל'.

מפסוק  (בחז"ל )ועוד א'במדרש שוח"ט במזמור 
דוד המלך שעל שביקש  ,"אגורה באהלך עולמים"

ידי שיזכירו לאחר מותו מדבריו שבספר 
התהלים אז יהיו שפתותיו דובבות "וכאילו חי 
וקיים אני בשני עולמים", בעולם הזה ובעולם 

  3.הבא
רמז בתחילת ספרו  והמעיין יראה שכך

במלים "אשרי האיש", שעל ידי ספר זה יהיה לו 
אושר וקיום בשני העולמות, בעולם הזה ובעולם 

, ואולי יש בכך תוספת טעם למה שמקומה 4אהב
של דרשה זו במדרש שוחר טוב הינה במזמור זה 
דיקא, לומר שהתורה היא המקשרת את האדם 

 5ל'נצח', לחי עולמים.
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"אגורה : דברי נפתלי . "חי קים לעד", עי"ש בגימטריא 
 ., בגימטריא "תהלים" ם האותיותבאהלך עולמים" ע

אבן עפ"י פירושי סידור התפילה לרוקח על לדוד בשנותו,  4
 , ועי' זאב יטרף לר"ז הוברמן.יחיא

, בעולם אשרי" פעמיים"ן כא ובשלושה אופנים מרומז 5
"אשרי" כתובה תמיד בלשון רבים  א. :הזה ובעולם הבא

 ב. . שני סוגי אושר, בעולם הזה ובעולם הבא שישלרמוז 
"אשר'י האי'ש אש'ר ל'א" , שגם פעמיים אשרינאמר כאן 

 מור א',מזמור ב' אחד הוא עם מזג. . ' אשרי'סופי תיבות 
 . .באשרי מובאשרי וסיי ו דודפתחולרוב חביבותו 

 מאן בעי חיי מאן בעי חיי
]בספר ברית כרותה מסמיך לכך גם את מה 

שרמז דוד  (ועוד ,בני שלשים ,חזה ציון)עי' שכתוב בספרים 
 אשרי האיש""שמו בראש ספרו, המלך 

)עי' . "דוד מלך ישראל חי וקיים" (ה"כ)עבגימטריא 

זה עצמו רמז בראש ספרו, שעל הנה ש .(ראש השנה כה
 6כאילו הוא חי וקיים בשני עולמים. ידי ספר זה
לומר , "בדברי תורה"בגימטריא גם ולכן עולה 

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

ולכן מנין הפסוקים בשני המזמורים 
הראשונים הוא ח"י, וגם מנין הפסוקים בשני 

 ..., מז' ד'(עדות ביהוסף)עי' המזמורים שאחריהם הוא ח"י 

אשרי האיש 'ש כתב ספר הטעמיםוהנה ב
 בגימטריא העול 'אשר לא הלך בעצת רשעים

 ,(77)ושנותיו של דוד  (5557)כמנין פסוקי תהלים 
 :אמר דודוגם רמז זה יבואר מעתה היטב, ש

פסוקי התהלים הללו הם הם "אישורי", קיומי 
ואורך ימי, ומצטרפים לשבעים שנותי שבעולם 

 [הזה, כאילו חי וקיים אני.
ועל פי דברים אלו נקבל הבנה חדשה 

 "מאן בעי חיי (.)ע"ז יטבהכרזת ר' אלכסנדרי 
 ,"בא[?!]בעולם ה מאן בעי חיי ]בעולם הזה[

"מי האיש  טו(-יג )לד,והוציא ספר תהלים שכתוב בו 
כאומר:  ,החפץ חיים וגו' נצור לשונך מרע וגו'"

עבור דוד  ."ספר זה שבידי הוא הוא סם חיים"
המלך עצמו היה זה ספר הקיום בשני העולמים, 
ובו עצמו הודיע דוד וגילה לכל: התורה היא סם 

ץ חיים החיים, אורך ימיו של אדם, וכל החפ
יבוא ויטול, על ידי שינצל את כח הדיבור שבו 

 .7לתורה
 שבת שלום ומבורך!

 

 ישראל אברהם קלאר לתגובות:

 
                                                             

 –יש להטעים עוד, שלכן הגימטריא היא "אשרי האיש ו 6
אין זה "עם הכוללים" אלא שרמז אשרי האיש מא ב" ש

בב'  [קיומו]ב"שני" עולמות, שספר זה הוא הוא אשריו 
 עולמים. 

זה,  בהקשר אלו זמוריםמ בין קשר שנראה.: יט ז"ע' עי 7
עי"ש. הערה: מאמר 'אספקלריא לפרשת השבוע' לפרשת צו 

 משלים למאמר זה, ומשם תדרשנו.

 



 "בין גברא לגברא"

 עשר עטרות נטל אותו היום
 וְלָבָניו ְלַאֲהרֹן ֶשהמֹ ָקָרא ַהְשִמיִני ַבטֹום ַוְיִהי

 ֶבן ֵעֶגל ְלךָ  ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ַוטֹאֶמר. ִיְשָרֵאל וְלִזְקֵני
'. ה ִלְפֵני ְוַהְקֵרב ְתִמיִמם ְלעָֹלה ְוַאִיל ְלַחָחאת ָבָקר
 ִעִזים ְשִעיר ְקחו ֵלאמֹר ְתַדֵבר ִיְשָרֵאל ְבֵני ְוֶאל

. ְלעָֹלה ְתִמיִמם ָנהשָ  ְבֵני ָוֶכֶבש ְוֵעֶגל ְלַחָחאת
 ְבלוָלה וִמְנָחה' ה ִלְפֵני ִלְזבֹחַ  ִלְשָלִמים ָוַאִיל ְושֹור
 ֲאֶשר ֵאת ַוִטְקחו. ֲאֵליֶכם ִנְרָאה' ה ַהטֹום ִכי ַבָשֶמן

 ָהֵעָדה ָכל ַוִטְקְרבו מֹוֵעד אֶֹהל ְפֵני ֶאל מֶֹשה ִצָוה
 ה(-)ו, א 'ה ִלְפֵני ַוַטַעְמדו

בשבת זו אנו מברכים ברכת החודש לקראת 
 חודש ניסן הבא עלינו לטובה. 

ראש חודש ניסן החל להיות בשבת הבאה, 
 יום גדול היה בשנת ב' תמ"ט לבריאת העולם.

בראש חודש ניסן באותה השנה הוקם 
המשכן, ו'עשר עטרות נטל אותו היום' כדברי 

 .)פז:(הגמרא במסכת שבת 
היה הראשון עטרה ראשונה שיום זה 

למעשה בראשית ]כיון שאחד בשבת היה, ולא 
 מחמת התאריך החודשי[.

עטרה שניה יום זה היה היום הראשון 
להקרבת הנשיאים את קרבנותיהם ]מה 

 שקוראים בתורה בחנוכה[.
עטרה שלישית: ביום הזה החלו לראשונה 

 הכהנים לעבוד במשכן.
עטרה רביעית: ביום זה החלו לראשונה 

בנות ציבור תמידין ושאר קרבנות להקריב קר
 מתרומת הלשכה.

עטרה חמישית: ביום זה לראשונה ירדה 
האש מן השמים על המזבח ותאכל את העולה 

 ואת החלבים.
עטרה שישית: ביום זה החלו לראשונה 

 לאכול קדשים באהל מועד במקום הקודש.
עטרה שביעית: ביום זה שרתה השכינה 

 במשכן ובישראל.
ביום זה לראשונה בירך עטרה שמינית: 

 אהרן הכהן את העם ברכת הכהנים.
עטרה תשיעית: מיום זה הוקדש המשכן 

 קודש קדשים להקרבת קרבנות ונאסרו הבמות.
עטרה עשירית: ראש חודש ניסן ראשון 

 לחדשים הוא.

 "ראשון לעבודה" 
עבודה מיוחדת יוחדה ליום השמיני 
 למילואים הוא ראש חודש ניסן היום הראשון בו

 עבדו אהרן הכהן ובניו בבית המקדש.
סדר קרבנות מיוחד הוקדש לאותו היום 
בארבעה סיבות שאינם קשורות; תמידין שבכל 
יום קרבנות ראש חודש קרבן הנשיא של נחשון 
בן עמינדב וקרבנות המילואים לאהרן ובני 

 ישראל.     

 ארבעים ואחד קרבנות הוקרבו באותו היום:
ותמיד של בין  תמידין, תמיד של שחר 5

 הערביים.

קרבנות המילואים של אהרן ובניו  7
עגל בן  -1וקרבנות בני ישראל של אותו היום: 

שעיר עיזים  -3איל לעולה  -5בקר לחטאת 
שור  -6כבש לעולה  -5עגל לעולה  -4לחטאת 
 איל לשלמים. -7לשלמים 

פרים  5קרבנות מוסף של ראש חודש:  11
שעיר  1ים לעולה, כבש 7איל לעולה,   1לעולה, 

 עיזים לחטאת.

קרבנות  –קרבנות הנשיא של אותו היום  51
נחשון בן עמינדב שהיה ראשון להקרבת 

 הנשיאים; 
כבש לעולה,  1איל לעולה,  1פר לעולה ,  1

 5בקר לשלמים,  5שעיר עיזים לחטאת,  1
כבשים  5עתודים לשלמים,  5אילים לשלמים, 

 לשלמים.

 משה ואת שעיר החטאת דרש דרש
מתוך כל הקרבנות הללו נמצאו ששלשה 
קרבנות שעירי עיזים קרבו באותו היום, 

מאריכה הגמרא להוכיח  )קא.(ובמסכת זבחים 
ששעיר ראש חודש הוא שנשרף, ואותו דרש 

 משה, כפי שמביא רש"י על התורה.
 –שתי שיטות ישנן בטעם שריפת החטאת 

אם מפני אנינות לרבי נחמיה, ואם מפני טומאה 
ובגמרא מובא  –רבי יהודה ולרבי שמעון ל

ביאור המשא ומתן בין משה רבינו ואהרן הכהן 
 .לפי כל אחת מאלו השיטות

 שבת שלום ומבורך!

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 במשנת האור החיים

 טהור לבוא טעם שהחזיר יהא

 ֶשַסע ְושַֹסע הוא ַפְרָסה ַמְפִריס ִכי ַהֲחִזיר ְוֶאת
  )יא, ז(ָלֶכם  הוא ָטֵמא ִיָגר לֹא ֵגָרה ְוהוא ַפְרָסה

)רבינו בחיי בשם מדרש באור החיים הק' מביא מחז"ל 

למה נקרא שמו חזיר? שעתיד לחזור  תנחומא(
ה להיות מותר. ומפרש האור החיים הק' כי התור

לא תשתנה ח"ו, אלא טבעו של החזיר ישתנה, 
 ויהיה מעלה גרה, לכן יהיה מותר.

ויש ליתן טעם, מדוע דווקא החזיר ישתנה 
להיות מותר, וי"ל לפי המסופר שפעם אמרו 
להרה"ק החידושי הרי"ם זצ"ל על אדם אחד 
שהוא צבוע, וכל מה שעוסק בתורה ומצוות, הוא 

חידושי רק כדי להתחזות טוב. השיב להם ה
הרי"ם: גם לזה יש מעלה, כי אם הוא בחר 
לצבוע את עצמו דוקא בצבע הזה, אות הוא 
שמבין כי זאת הוא הדרך הרצויה... ובדרך זו יש 
לומר, אם החזיר פושט את טלפיו ואומר ראו 
שאני טהור, כנראה מוצאת חן בעיניו להיות 

 -)שיח הפרשה כשר, לכן לעתיד לבוא אכן יהיה טהור. 

 מ' כה(ח"ב ע

בענין האיסור שהוציא האור החיים הק'  
 על אכילת חגבים

 ַעל ַההֵֹלךְ  ָהעוף ֶשֶרץ ִמכֹל תֹאְכלו ֶזה ֶאת ַאךְ 
 ְלַנֵתר ְלַרְגָליו ִמַםַעל ְכָרַעִים לו (לא) ֲאֶשר ַאְרַבע

  (כא, יא) ָהָאֶרץ ַעל ָבֵהן

 הארכתי כתב האור החיים הקדוש: "כבר
 שהעיקר (פה' סי תואר פרי) דעה ויורה טור על בחיבורי
 הארוכים כרעיים לו שיהיו שצריך בזה י''כפירש

 מין אין כי להתירה והטועים. לצווארו סמוכים
 ראיה אין' וכו אותו השיבותי אני אף, בנמצא זה

בעולם,  שאיננו לומר זה מין מצוי שאין ממה
 כל מצויים ואינם ודאי הרבה מינים יש שהרי
 לבל ויפחד ירא וחרד ירא כל לכן" ,אצלנו עיקר
 והנה". יד בשולחי וימחה, זה לשקץ ידו יושיט
 הרבים מהם ופירשו במערב דברי שנשמעו מיום

 ב''מי יותר זה נראו ולא זו במכה עוד' ה נגע לא
 בפני כתריס טובים ומעשים תורה כי, שנה

 .הפורענות" עכ"ל
* 

דברים חוצבי להבות אלו של האור החיים 
ובו על מעשה שהיה, וכפי שמביא בספר נס הק'

: בתקופת מגוריו )פר' בא מאמר ב'(שמלת אליעזר 
במקנס, היו בין החכמים שהתירו כהוראת שעה 
אכילת ארבה מסוג מסוים. בהסתמכם על גדולי 
הדורות הקודמים שהתירו מין זה בשעתם. 
כאשר בירר רבינו ה"אור החיים" הק' את הענין, 

תר ניתן בשנת רעב, כאשר עלה בידו כי אותו הי
נחילי פשטו על השדות והשמידו את כל היבול. 
כאשר רעב כבד פקד את המדינה עד כי מתו 
אנשים מרעבון, וכמה מחכמי הדור התירו 
כהוראת שעה, לאכול סוג מסוים של ארבה, לפי 

 סימני כשרות שמצאו.
שעת החירום חלפה, אך כיון שנעשה להם 

ול מין ארבה זה. כהיתר, המשיכו האנשים לאכ
משהודיע ה"אור החיים" הק' על האיסור 
התקבלה הוראתו אצל כל הציבור חוץ מחכם 
אחד שהמשיך באכילת החגב, למרות האיסור. 
עד שבאחד הלילות חלם הלה, שהוא אוכל 
שקצים ורמשים. ויהי בהיות הבוקר סר מהר 
לבית ה"אור החיים" הק' וסיפר לו את החלום 

רבינו כי אמנם הראו לו  אשר חלם. הסביר לו
בחלום שהארבה אסור באכילה כשקצים 
ורמשים. מאז התקבלה תקנתו של ה"אור 

 החיים" על דעת כולם.
ואף מן השמים סייעו בידו, כי עד שנה זו, 
היה מין ארבה מגיע לעיתים מזומנות, ומאז 
תקנת האיסור, לא הופיע ארבה זה במשך 

ה'  עשרות שנים. וראו כל עמי הארץ כי שם
 נקרא עליו, ופי ה' דיבר מתוך גרונו עכ"ד.

* 
וכן כתב רבינו בקיצור אמרים בספרו פרי 

 למנהג לחוש אין וז"ל: "ומעתה )יו"ד סי' פה(תואר 
 נהגו ולא הוא הגון מנהג לא כי היתר, בו שנהגו

 הרב וכדברי ידיהם, פשטו בצורת בשנת אלא
 קדם מימי שמיוסדים ישראל גלילות וכל הזקן
 הרגיל עצמו זה במין היתר נהגו צח, תורה בבני

 ופירשתי ידי מצאה כביר וכבר ביניהם
 ואסרום, מהם עירי בני יחידי כל והפרשתי

 הראוהו זה לדבר לבו שת שלא מהם ואחד
 והעירוהו ורמשים, שקצים אוכל שהיה בחלום

 הערות וכמה ביום. בו שאכל הארבה הם כי
 רוןהאח הנס וגדול הדברים והצדיק' ה עשה

 זה מין לבא היה רגיל דבר שתמיד' ה שעשה



 ומשעה' מד טפי אחר ולא שנים' לג או' לב
 אזנם הטו העיר וחכמי איסורם שפרסמתי

 במערב עוד נראו לא שנה מאותה ואסרום
 ." עכ"לשנה מעשרים למעלה

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

  'במשנת רש"י'

 ד' אמות של הלכה
 אקטואליה הלכתית מבית 'חיים כהלכה'   

אלו עיתונים טעונים גניזה, האיך גונזים, 
 ובאיזה אופן מותר להכניסם לביהכ"ס?

)הל' יסודי ם ”זה לשון הרמב מקור הדין בהלכה:

רושיהן ופי כתבי הקודש כולן :ח(–ו הלכה ז”התורה פ
אסור לשורפם או לאבדן, והמאבדן  וביאוריהן

ביד מכין אותו מכת מרדות. במה דברים 
אמורים בכתבי הקודש שכתבם ישראל... 
ובהמשך: כתבי קודש שבלו או שכתבן עובד 

 כוכבים יגנזו.

על פי זה כתבו הפוסקים: ספרי קודש וכן 
דברי תורה שבלו טעונין גניזה,  ואסור להניחם 

ר, וכל שכן שאסור לנהוג בהם מנהג במקום הפק
 .  ד רפב(”ב וע''פ שבת קטז: וראה גם יו”ע שלד סי”)שוביזיון. 

האיך לנהוג בכבודם של עיתונים  .1יש לדון: 
האם צריך לעבור  .5שנכתבים בהם דברי תורה? 

האם  .3על כל עיתון לפני שזורקים אותו? 
. 4הכנסת כל העיתונים לגניזה נחשבת לביזיון? 

אם מותר להלכה להכניסו לשירותים כשספק וה
  שיש שם דברי תורה?

ראשית יש להקדים, שכבר צווחו כל 
על שמכניסים דברי  8הפוסקים בדור האחרון

תורה לתוך עלונים ועיתונים שנועדו לדברי חול, 
וכן לתוך מודעות לוח ורחוב, והם מתבזין 
ומתגוללין בראש כל חוצות, ושזהו איסור גמור 

לילי, כי אנשים אינם יודעים ונוהגים ועוון פ
 בהם ביזיון.

 
להלכה מורים הפוסקים שיש חילוק גדול בין ו

שני סוגי עיתונים ועלונים הנפוצים כיום, 
 כדלהלן:

                                                             
י ”, ובמנחב ע ”ב, זקן אהרן ח”ף כלל י”שדי חמד מערכת כ 8
 ט”קבעו יוא יח הזכיר מה שאמרו בגמרא שאבותינו ”ח

פני חששא זו ביום שחדלו מלהזכיר שם שמים בשטרות מ
שיאמרו למחר הוא פורע את חובו והשטר יהא מוטל 

"לא  א כתב לאחד: ”באשפה עם שם שמים עליו. והחזו
אמנע מלהעיר כי ביקורת של הרב, מקומן הנכבד בחוברת 
מיוחדה מזמן לזמן, אבל אין מקומן יפה להם במקום שהוא 

יעשות תכריך נותנן, והתורה בבחינת שבויה מלבד שסופן ל
ת באר משה ”כ התריעו בשו”ל. וכמו”ש", עכ”לחמאה... אי

נ ועוד, ותמהו מאין לקחו ”ז קפג תשוה”משנה הלכות ח
 ז. ”המדפיסים היתר ושחייבים לעורר ע

מ אהרנסון שהיה ”מ אייכלר ששמע מהגרי”ושמעתי מהגר
ק מסוכטשוב נשאל אודות העיתון ”בשעת מעשה כשהגה
מ ”ת ע”שהם רוצים להכניס קצת ד שהוציאו אגודת ישראל
ו! ”ק הזדעזע ממש וצעק: "ח”. והגהלהשפיע על הרחוקים 

ת יתגוללו בראש כל חוצות!?" והטעים לי, הרי היה ”ד
כ לא היה לו ”מדובר על הצלת נפשות מישראל ממש... ואעפ

 א שיש לכך איזה שהוא היתר.  ”הו

עיתונים שיש בהם מדור קבוע לדברי 
 תורה

)וכפי עיתונים שיש בהם מדור קבוע לדברי תורה, 

דבר  שולחן השבת וכדומה(שמצוי ב'מוספי שבת', עלונים שבבית הכנסת ל
. וגם לא משנה 9פשוט שהם טעונים גניזה כדין

ואולם לא נהגו להקפיד  .10באיזו שפה נכתבו
שאלו המוספי שבת והדומה להם יהיו מונחים 

 .11תמיד מעל שאר העיתונים

אלא  ,עיתונים שאין עיקרם לדברי תורה
 לחדשות ודברי חולין

ר עיתונים שאין עיקרם לדברי תורה מות א.
להכניסם לבית הכסא, ואין חיוב לבדוק אם יש 
בהם דברי תורה, ואם יראה שיש בהם דברי 

.12תורה יכסם מיד בדפי העיתון  
שיש בו דברי תורה אין  כשיודעואולם  ב.

להכניסו לבית הכסא, אלא אם כן הדברי תורה 
מכוסים על ידי דפי העיתון, ויזהר שלא 

.13לגלותם  

שהדברי תורה  ש אלישיב צריך”לדעת הגרי ג.
יהיו מכוסים בשני דפים, ולדעת הגר"נ קרליץ 

.14פ שיינברג די בכיסוי אחד”והגרח  
הרואה ניירות או גליונות פזורים על הרצפה ד. 

ומסופק אם הם של דברי תורה, אינו מחויב 
להגביהם ולבודקם, וכן לגבי העיתונים 
החרדיים למיניהם, ]ואפילו שבדרך כלל יש בהם 

ל מקום אין זה בהכרח כלל, ולכן דברי תורה מכ
.15אינו מחייב להרימם[  

ל האם חייבים ”מה עושים עם העיתונים הנה. 
שלוש שיטות בדבר: גניזה?  

וכן כתב בתשובות  16. דעת השבט הלוי1
: שיש לעוטפם בשקית וכך לזרוק את 17והנהגות
 העיתון.

                                                             
בהם בנוגע לעיתונים שיש ”ה קסב ”ל ח”ת שבה”שו 9

מאמרים של תורה פסקי הלכה וכיוצא בו, הנה עיתונים 
וכן ” י יראי אלוקים וזה מגמתם חייבים גניזה”שנדפסו ע
ד כתב ”א, ובגנזי הקודש ריש פי”מ אייכלר שליט”דעת הגר

שזה פשוט שכל שהם נכתבים במתכונת המיוחדת לדברי 
 . תורה טעון גניזה. 

 ב.”ע סימן שלד סעיף י”ראה בשו 10
ק שם בעמוד ”ת ממש, תשובת הגרח”ין כולו דכיון שא 11
 א.”רע
 ת שהם בצילום די בכיסוי אחד.”ק ולדעתו ד”הגרנ 12
 ואולם הוסיף ואמר שקשה ליזהר בזה.ש אלישיב, ”הגרי 13

פ ודעתם דמספיק שיכסה עם דף ”ק והגרח”וכן דעת הגרנ
 אחד.

 ד הערה טז.”גנזי הקדש פי 14
ד וגם היה -ק בקובץ מוריה שנה כב גליון ג”הגרח 15

א מתיר עוד יותר: ”ק. והגריש”ד הגרנ”למראה עיניו, וכ
ת מותר להניחה ”שאפילו באופן שיודע שיש בעיתון ד

ת אין נוגע לארץ, כיון שעיתון ”לכתחילה על הארץ כל שהד
 .זה מיועד לדברי חולין אין זה ביזיון להניחו על הארץ 

, שמכיון שלא נועדו הובא בגנזי הקודש עמוד רמז  16
כ אין להם ”ללמוד בהם, אלא הם כסיפור דברים בעלמא ע

קדושה אלא שאסור לזורקם בביזיון והוסיף שאם יש פסקי 
הלכות או מדור קבוע בודאי טעון גניזה, ושיש לדאוג שאכן 

 ת.”רק בימים מסוימים שהציבור מודע לכך, יכניסו ד
א תקנג שלעצמו הוא מחמיר לגנוז, ”נ ח”והבשו''ת תש 17

אלא שמפחד להחמיר בזה דבסוף לא יגנזו כלל ואתי לידי 
קולא, ולכן עדיף להורות כך. ועוד מנמק דכיון דהדפוס 

ע אין בה קדושה, ובפרט בעיתון שניתן ”שבזמנינו לכו
ש מה שמדייק ”מ למחקו ולא להתקיים. וע”לכתחילה ע

כ בזה ”זה רק שאסור לאבדן, ועם שאין חיוב גניזה ב”ברמב
 ד. ”שעושה היכר שאינו מתכוין לבזותו הרי שפ

"אם אינו  18ועוד . לדעת הגרי"ש אלישיב5
ציטוט הטעון גניזה מוחזק בדרך קבע בהדפסת 

יש מקום להקל לזרקו לאשפה ואין צריך לחפש 
אחר דברי תורה. אך אם ראה יש לגנזם, 
והמחמיר לגנוז כל עיתון שיש בו חשש תבוא 

 .19עליו ברכה"
שצריך לבדוק את העיתון  . ודעת הגר"נ קרליץ3

ואסור להשליכו בלי לבודקו ]ולדעתו גם צריך 
יתון, בכדי להפריד את הדברי תורה משאר הע

 .[ 20שלא יהיה מעורב קודש עם חול בתוך הגניזה
ובמקום שאוספי האשפה הם גויים יש עוד 

:תקנה .21שישימו בשקית ויניחו על יד האשפה   

 גניזה
תקנה גדולה היא שבכל בית מישראל  א

יהיה קופסא או שק המיוחד לשמות שלא 
יתגלגלו בבזיון, והחברות המטפלות בזה יאספו 

לזמן ויעשו כהלכה ושכרם  את השמות מזמן
 .22מרובה מן השמים

אין חיוב להקפיד להכניס גניזה בצורה  ב
מסודרת, וא"צ להקפיד שיהיה תורה מעל 
נביאים וכדומה, ומותר לזרקו ואין צריך להניחו 

 .24. ויקפיד לסגור את השקית היטב23בנחת
כמו כן מותר להניח את השקית על  ג

אסור לדרוך על  , אך)כי יש לה חלל טפח על טפח(הרצפה 
 .25הגניזה

. לענין מעשה נא 'גנזי הקודש'ספר  ל פיע
 להתייעץ עם מורה הוראה

 

 לתגובות: מערכת "חיים כהלכה"

 שפירתא הלכתא

האם מותר לאכול פת שנאפתה ע"י יהודי 
 מומר 
ע ַמְפִריס ַפְרָסה הוא ְושַֹסע ֶשסַ -יר ִכיַהֲחזִ -ְוֶאת

 ז( ,)יאִיָגר ָטֵמא הוא ָלֶכם -ַפְרָסה ְוהוא ֵגָרה לֹא

: אומר היה רבי )לפני רבי עקיבא(ועוד אמרו לפניו 
כאוכל בשר חזיר. אמר  –אליעזר, האוכל פת כותים 

להם: שתוקו, לא אומר לכם מה שרבי אליעזר אומר 
 ית פ"ח מ"י()משנה שביעבו. 

 מומר? י"ע שנאפתה פת לאכול מותר והאם
שאלה זו, שלצערנו נעשתה מאוד אקטואלית בדורות 
האחרונים, לא נידונה במפורש בספרי הראשונים 

 והפוסקים הקדמונים, עד לפוסקים האחרונים ממש.

                                                             
נ בזה הרבה והביא ”ו עמוד קמב אחר שנו”כ בצהר ח”וכ 18

ש אויערבאך שהעלה סברא כזו ששייך דין ביטול ”מהגר
מ ”ש מפי הגר”ת. וכ”בזה כל שלא יודע בודאות שיש שם ד

 א וכן עמא דבר.”אייכלר שליט
 א.”מ אייכלר שליט”ש מהגר”וכ א ”הגריש 19
ק והגרי"ש אלישיב ששמים את כל ”ואולם דעת הגרח 20

העיתון בגניזה ואין לחוש כי הרי זה כמו שדברי חול 
 מהוים כיסוי לדברי קדש.

ש ”ש מהגר”פ שיינבערג, ושכ”ק שם בשם הגרח”גנזה 21
 ל.”י קמנצקי זצ”ו הגרנ אבי”קמנצקי שכ

 ה קסב.”ל ח”ת שבה”ל בשו”ש ואזנר זצ”לשון הגר 22
 .והגריש"א התיר זאת אף אם אינה בשקים 23
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הראשון אשר דן בשאלה זו בפירוש, היה הפרי 
יב שפתי דעת ס"ק )סי' קחדש, אשר הובאו דבריו בפרי מגדים 

, שכתב לאסור באכילה פת שנאפתה על ידי יהודי ב(
 המחלל שבת בפרהסיא.

, אשר הובא )יו"ד סי' קיב(ולעומתו, התפארת למשה 
, כתב להתיר, וזאת משום )שם ס"ק א(בפתחי תשובה 

מפורש שטעם  )לה:(שבגמרא במסכת עבודה זרה 
האיסור לאכול פת שנאפתה ע"י גוי הוא משום 

ת', כלומר על מנת שלא יבואו להתחתן עמם, 'חתנו
והרי לכאורה אין איסור להתחתן עם בת של ישראל 
מומר, ומשכך אין איסור גם לאכול מהפת שלהם, עד 

 כאן דברי התפארת למשה.

ומעודי תמהתי על דברי התפארת למשה הנ"ל, 
שהרי גם האיסור לשתות יין שנגע בו גוי שידוע 

א גם כן מפני חשש שאינו מנסך לעבודה זרה הו
חתנות, ואעפ"כ נפסק להלכה כדעת הרשב"א האוסר 
שתיית יין שנגע בו יהודי מחלל שבת בפרהסיא 
שאינו מנסך לעבודה זרה. ואם כן, מהו החילוק בין 

 יין לפת? 

, )ד:(ובאמת כך מפורש בחידושי הר"ן בחולין 
שהטעם שהמומר לכל התורה יינו נאסר הוא משום 

, אע"פ שאין בבנותיו איסור חתנות ש'בכלל גזרתן הוא
מן התורה', ומבואר שעל אף שאין איסור חתנות מן 
התורה עם משפחת ישראלים מומרים, אך מדרבנן כן 
יש איסור ]אכן, איסור זה הוא אך ורק להתחתן עם 
בת של ישראל מומר הנוהגת כדרכי אביה, אך פשוט 
וברור שאם חזרה בתשובה אין בה שום איסור, שהרי 

ינה גרועה מבת של גוי שנתגיירה, ופשוט[, ולפיכך א
אסור לשתות מיינם, וממילא ברור שהוא הדין 

 לפיתם.

וכעת מצאתי שכבר הקשה כן בשו"ת מהר"ם 
על דברי התפארת למשה, ולא  )חלק או"ח סי' רפא(שיק 
 תירץ.

ואולי אפשר ליישב בדוחק, שדווקא לגבי יין 
סוך לעבודה שעיקר סיבת איסורו הוא משום חשש ני

זרה, ורק הוסיפו על זה גם איסור נוסף מפני חשש 
חתנות, בזה גזרו גם על ישראל מומר וזאת מאחר 
שהאיסור העיקרי שהוא מפני ניסוך בודאי ששייך 
גם בישראל המומר לנסך לעבודת כוכבים, ואגב כך 
גזרו גם את איסור החתנות גם על ישראל המומר 

עיקר האיסור  לחלל שבת בפרהסיא, אך בפת שכל
משורשו הוא מפני חתנות מסתבר שלא אסרו 

 בישראל מומר.

מצדד  )יו"ד סימן ב ס"ק כג(אך מכל מקום החזון איש 
להחמיר בזה כדעת הפרי חדש והפרי מגדים, וכך 

, ודעתם לפסוק )סי' קיב ס"ק ה(מצדד גם הדרכי תשובה 
שלא כדעת התפארת למשה והפתחי תשובה, אלא 

 "ג ופשטות הר"ן.כדעת הפר"ח והפמ

משא ומתן בפירוש המשנה במסכת 
 שביעית

ובאמת, שלכאורה ישנו מקור ברור לשיטת 
המחמירים, מדברי המשנה במסכת שביעית אשר בה 
פתחנו בראשית המאמר, ש'האוכל פת כותים כאוכל 
בשר חזיר', ובפשטות מדובר על התקופה אשר קדמה 
 לגזירה שגזרו על הכותים להיחשב כגוים בשעה
שמצאו להם דמות יונה בהר גריזים אשר היו 
עובדים אותה, ואילו הגזירה של 'פת כותים' נראה 
שהיא גזירה קודמת יותר שגזרו רק על פיתן וכדו' 
ולא גזירה כללית לעשותם כגוים לכל דבר. וכ"כ 
התוספות יו"ט, שהמשנה נשנית קודם שעשאום 
, כגוים גמורים, ומכל מקום גזרו על פתן. ולפי זה

יתכן שבכלל גזירה זו גם כל ישראלים מומרים, 
 ובכללם מחללי שבתות בפרהסיא רח"ל. 

ואמנם המלאכת שלמה מפרש, שהמשנה נשנית 
לאחר הגזירה לעשותם כגוים גמורים, וחלק מהגזירה 
היא לאסור את פיתן, ולכאורה עולה מדבריו שרק 
מחמת גזירה זו נאסרה פיתן, אך סתם ישראל מומר 

נאסרת. אכן, מלבד מה שאפשר לומר שקודם אין פתו 
הגזירה לא היה הדבר מוכרע אצל החברים שהם 
מומרים, שהרי גם הגזירה היתה מחמת שמצאו להם 
דמות של יונה ולא מחמת שראו בבירור את כל 
קהלם עובדים עבודה זרה, גם ניתן לומר על פי מה 

לפרש שגזרו על פת  )חולין יג.(שכתב בחידושי הר"ן 
יותר מאשר על פת עכו"ם, שנאסרת אף בפת  כותי

של נחתום גם במצבים של דוחק וחיי נפש, ועל פי 
זה ניתן לפרש שדווקא את החומרא הזו הוסיפו לאחר 
הגזירה הכללית שגזרו עליהן, אך גם קודם לכן 

 נאסרו באיסור פת עכו"ם הרגיל.

והנה, בירושלמי מצינו מחלוקת אמוראים בין ר' 
מה היתה תשובתו של רבי עקיבא  ייסא לר' חזקיה

במשנה, ומפרש שם הגר"א בביאורו שר' ייסא מבאר 
שרבי עקיבא שמע מרבי אליעזר שמחמיר יותר, 
ואוסר לא רק פת של כותי אלא גם פת של עם 

ואילו ר' חזקיה מבאר שרבי עקיבא שמע  הארץ,
מרבי אליעזר שמתיר לאכול פת כותים ]ולפי זה 

זרו עליהם, וכדברי התוספות הכוונה בוודאי קודם שג
 יו"ט ולא כדברי המל"ש[.

הרי מפורש בגר"א, שלפי דעה אחת בירושלמי 
ישנו איסור אף לאכול פת של עם הארץ שאינו 

 מומר!!!

ועל כן, על אף שודאי שזה אינו להלכה, אך עכ"פ 
בוודאי שבישראל מומר ממש, כגון מחלל שבת 

 בפרהסיא, איננו יכולים להקל כלל.

ן שהטעם הוא שמא יבואו להתחתן עמם ומכיו
בעודם חילונים וללמוד ממעשיהם, ממילא מסתבר 
שאין חילוק לענין זה בין 'שנה ופירש' לבין 'תינוק 

 שנשבה'. 

אך מכל מקום, כיון שמצינו שדעת רש"י בספר 
הפרדס שמתיר לשתות יין של יהודי מומר שאינו 
 מנסך לעבודה זרה, לכן על אף שההלכה היא כדעת
הרשב"א, וכמו שפסקו כל האחרונים, במקום שישנה 
מחלוקת נוספת, כגון כאשר בעל המקום הינו יהודי 
כשר, או כאשר יהודי כשר הדליק את האש, בזה 

 בוודאי שאפשר להקל.

 הלכה למעשה
אסור לאכול פת שאפה מחלל שבת בפרהסיא, 
ואף אם הוא תינוק שנשבה. אך אם בעל המקום הוא 

להקל. וכמו כן ניתן להקל אף אם גם יהודי כשר, יש 
בעל המקום וגם האופה הינם מחללי שבת בפרהסיא, 
ובתנאי שיהודי כשר ידליק את האש ]או יסייע מעט 
בהבערתה[, שאז ניתן להקל בזה גם לספרדים 
המחמירים בזה במקרה שבעל המאפייה והאופה 

 הינם גוים.

 ת"שו ס"מח, לתגובות: הרב פינחס שפירא

 ירושלים - משפט שערי ד"בי וחבר םשלו בריתי
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 ויצבור יוסף 

ובאונס האם האוכל מאכל אסור בשוגג 
 נפגמת נפשו?

 ַהשֵֹרץ ַהֶשֶרץ ְבָכל ַנְפשֵֹתיֶכם ֶאת ְתַשְקצו ַאל
 )יא, מג(ָבם  ְוִנְטֵמֶתם ָבֶהם ִתַחְםאו לֹאוְ 

התורה הקדושה מעידה כי: "ונטמתם בם", 
דהיינו האדם האוכל מאכלים אסורים, גורם 

 טמטום בלבו ובנפשו. 
ויש לחקור, האם האדם שאוכל מאכל אסור 

  ?בשוגג, גם כן גורם טמטום הלב לעצמו

 שיטת האור החיים 
ב בזה: ואומרו רבינו האור החיים הק' כת

"ולא תטמאו בהם", אולי שיכוין לומר שצריכין 
ישראל להזהר לבל יכנסו לפיהם אפילו בהיסח 
הדעת, כי ההפרש שבין השוגג למזיד במציאות 
זה כשוגג כמזיד, כי התיעוב יעשה מעשהו 
בנפש אדם אפילו בהיסח הדעת, אלא שישתנה 
הפגם, במעשה מזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג 

פשו ותטמטם, והוא אומרו: "ולא תטמאו תטמא נ
בהם ונטמתם בם", וצריך האדם ליזהר בתוספת 
זהירות וזריזות בכל דבר אשר יכנס בגדר ספק 

 עכ"ל.  ,שיקוץ בו
מבואר מדבריו, כי אף האוכל מאכל אסור 
בשוגג, גורם לעצמו פגם בנפש, אם כי לא פגם 

 גדול כמו מי שואכל מאכל אסור במזיד. 

 יש חישיטת הבן א
סוד ישרים  -שו"ת רב פעלים ח"ד )אמנם, רבינו יוסף חיים 

נראה שדעת לפום ריהטא בדבר, ואף הוא דן  (ס"ה
 : ה לשונואחרת עמו בזה, וז

שאלה. אדם ששתה משקה והיה בו נמלה או 
יתוש באופן שלא היה גרמא לזה מעצמו אלא 
קרה לו הדבר הזה באונס גמור באופן שאין 

ה לו להשמר ולא נשמר. וכן להאשימו ולומר הי
ששגה לשחוט בסכין  א שמיםשוחט מוסמך ויר

פגומה בשוגג לא הרגיש ואכלו הבשר אנשים 
ל כשרים. או שוחט מתא אשר נבדק והופקד ע

אך היה רשע  א שמים,חכמים ומוחזק ליר פי
בסתר והאכיל לישראל נבילות וטריפות. איך 
דינם של אלו שאכלו לפי תומם ולא נודע להם 

אם  ,הדבר הרע הזה לא בתחלה ולא בסוף
נטמאה נפשם בטומאה זו דנבלות ושקצים 

 ',ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם'דכתיב בהו 
 יורנו מו"צ ושכמ"ה. 

תשובה. בריה טמאה וכן בשר נבלה וטריפה 
ואף על גב דכתיב  ,אין גופם מטמא נפש האדם

בהו ונטמאתם בם אין הכוונה לומר שגופם 
אלא כל דבר אסור וטמא  ,מטמא נפש האדם

שורה עליו כח רוחני של טומאה וכשאדם אוכל 
אותו שורה אותו כח הטמאה על האדם ונכנס בו 

  .ומטמאו
שאינו יודע כלל  ,אם הוא אנוס גמור ,אמנם

וגם אין לו לתלות בו גרמא  ,מן האיסור והטמא
או אם אכל  ,שהוא גרם לעצמו שיכשל בשגגה

ישרה על האדם לא  ,אותו דבר האסור והטמא
ואין רשות לכח  ,אותו כח הטומאה של אותו דבר

 הטומאה ליכנס בו ולא להיות נוגע בו. 
וכיוצא בזה נאמר על יעל שאמר הקדוש 

" עכ"ל. הרי וכו'ברוך הוא שמי מעיד עליה 
כל מאכל אסור מבלי אומבואר מדבריו שה

 ידיעתו, אין מגיע לו בזה פגם לנפשו.

 



 השיטות שתישילוב 
לבאר, שבאמת אין פלוגתא בין שני  ונראה

 ושהקד ר החייםגדולי עולם אלו. רבינו האו
מדבר על "שוגג", ואילו רבינו הבן איש חי מדבר 
על "אנוס". ההבדל ביניהם, הוא כמה השתדלות 
עושה האדם לנקות את מאכלו. ולכן נראה, 

דיבר על אדם ש"לא שם לב" ובלי  ר החייםשהאו
מבחינת חוסר ידיעתו ידיעתו אכל מאכל אסור, 

הוא היה "שוגג", אבל מבחינת הזהירות על 
לא נזהר כל כך. אדם כזה,  ם כןמאכלו הוא ג

, אך לא , הטמטום והטומאהיגיע הפגם לנפשו
 כמו האוכל במזיד.

אבל אם האדם ניקה את מזונו, בדק ועיין 
אירע מה שאירע ואכל מאכל  ל זאתכראוי, ובכ

ו הבן איש חי, ולכן אסור, על אופן זה דיבר רבינ
נקט הוא לשון "אנוס", שהרי עשה האדם כל מה 

 ש לומרוי ה היה לו לעשות.ומ ,שיכל לעשות
ן שבאופן זה אף רבינו האור החיים יודה להב

שאף פגם קטן לא יהא בו, כל עוד  איש חי
שעשה מה שצריך לעשות, כיון שבהכנות האדם 

 .בניקוי מזונו תליא מילתא, ודו"ק

 שלום, בברכת שבת

 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

לפרק המשכן כל יום כל יום?! שבע יפול 
 צדיק וקם

 ָהָעם ָכל ֶאל' ה ְכבוד ַוֵטָרא וגו'. ַהְשִמיִני ַבטום ַוְיִהי
 )פרק ט(

אשר  )ט, כג(ידועים לנו דברי רש"י בפרשתנו 
במשך כל הז' ימי המילואים, העמיד משה רבינו 

ולא שרתה בו שכינה! עד ש"ויהי  -המשכן ופרקו 
אל כל העם".  'ה כבוד ויראוזכינו ל" ביום השמיני.."

אור ביותר, כי מה היה הענין והדבר תמוה וצריך בי
והלימוד בזה, הרי מכיון שניתן לנו המצוה של "ועשו 

ושכנתי בתוכם", למה היה מתקיים  -לי מקדש 
באופן זה, אשר מדי יום ביומו יהיה מוקם ומתפרק, 
מוקם ומתפרק, הרי למדנו באריכות במשך השבועות 
שעברו עלינו, תרומה, תצוה, תשא, ויקהל פקודי, כל 

י פרטים בהעמדת המשכן וכליו, ולמה במשך הפרט
 שבוע שלם היה הכל מוקם ומתפרק?!

 אינה "בדיעבד" אלא "לכתחילה!"
וראיתי בזה דבר נפלא ממש מכ"ק אדמו"ר 
מבאיאן שליט"א, אשר הדבר מורה לנו כי הרי הכל 
אחד ואחד יכול לבוא לזה אשר "בלבבי משכן אבנה" 

אולם הדרך  –היינו ושכנתי בתוך כל אחד ואחד  –
 לזה הוא באופן של "שבע יפול צדיק וקם"! 

כי בדרך כלל האדם חושב, אשר אם ח"ו נכשל, 
ויש לו ירידה בעבודת ה', צריך לחיזוק מרבו או 
מידידו, להגיד לו "לא נורא.. זה קורה.. אפשר להתחזק 
ולהתחיל מחדש..", ולפעמים משכנעים אותנו, 

מצליחים  ולפעמים אחר שכבר קרה שוב ושוב לא
 לקבל החיזוק בקל..

אשר אין זה  -אולם כאן נתגלה לנו יסוד גדול 
"בדיעבד", אלא כך גופא היא הדרך להתעלות, ועד 

כאשר כלל ישראל זכו להגיע להראש חודש  -כדי כך 

לא  -ניסן, בה"א הידיעה, היום של הקמת המשכן 
היה דרך אחרת לבוא לזה אלא להעמידה במשך ז' 

שוב! וכמו כן בכל יום ויום עד  ולפרקו -ימים 
שעברו התקופה ה"לכתחילה" של שבע יפול צדיק! 

 ואחר כך זכו ל"וקם".

כמובן אין הכוונה שלא להתפעל מירידות ושלא 
רק אם שמים מזמינים אותם לידינו,  -להתרגש מהם 

שלא לבוא ח"ו להיפך השמחה.. אלא שנדע שעדיין 
יפול  דוקא ז'( )וכמובן אינהועוברים התקופה של "שבע 

צדיק.. ודייקא "צדיק!", כי אפילו מי אשר בשם 
"צדיק" יכונה, גם כן עובר את תקופה זו של 
"לכתחילה" עד שזוכה לבוא להיות "וקם" באותו 

 ענין!!

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 )מנצ'סטר(תשובה'  שערי'לקוטי 

 ם""לשון לימודי

 שמיני למילואים, ראשון לחודש
ן וְלָבָניו ַוְיִהי ַבטום ַהְשִמיִני ָקָרא מֶשה ְלַאֲהרֹ

-)ט, אם וְלִזְקֵני ִיְשָרֵאל וגו', ִכי ַהטום ה' ִנְרָאה ֲאֵליכֶ 

 ד(
בפרשת שמיני נכתב על אודות היום הגדול 

המשכן  , כיצד הוקם)שבת פז:(אשר נטל עשר עטרות 
ונחנך על ידי קרבנות העם וקרבנות אהרן 

 ותחילת עבודת הכהנים בהקרבת הקרבנות.
היום בו התרחשו כל המעשים הנזכרים הוא 
'היום השמיני', שמיני למה? שמיני לשבעת ימי 

, אשר לאחריהם )ח, לה(המילואים שנאמרו לפני כן 
בא 'היום השמיני'. והנה כבר כתב רש"י שיום 

חדש ניסן, כלומר ששבעת ימי זה הוא ראש 
המילואים החלו בכ"ג אדר ונסתיימו בר"ח ניסן 

 .)פר' נשא(הוא היום השמיני בו חנכו את המשכן  -
אולם קשה על פירוש זה, הלוא כבר נאמר 
בסוף פרשת פקודי שהקים משה את המשכן 

ם חֶֹדש הוקַ ַבחֶֹדש ָהִראשון ַבָשָנה ַהֵשִנית ְבֶאָחד לַ 
, הרי שכבר התקיימה הקמת המשכן )מ, יז(ְשָכן ַהםִ 

בא' ניסן, וצריך לומר שזהו אותו היום שנזכר 
כאן ופעמיים הוזכרה הקמת המשכן פעם אחת 
בסוף חומש שמות ופעם נוספת בפרשת שמיני, 
וכל הפרשיות שבינתיים נאמרו לאחר הקמת 
המשכן 'ואין מוקדם ומאוחר בתורה', וכן כתבו 

זה היה  –: 'ויהי ביום השמיני רבה א, יב( )קהלתבמדרש 
ראוי להיות תחילת הספר, אלא שאין מוקדם 

 ומאוחר בתורה'.

דעת רבי עקיבא בספרי: שמיני אף 
 לחודש

אולם דברי רש"י והמדרש שהבאנו, שנויים 
, אמר רבי עקיבא )בהעלותך סח(במחלוקת. בספרי 

שמישאל ואלצפן הם 'הטמאים לנפש אדם' שלא 
ות את הפסח, שחל שביעי שלהן בערב יכלו לעש

 , הרי שסבר שנטמאו בח' לחודש.26פסח
לפי זה יהיה פירוש הפסוקים שונה: 
בתחילה בא' בניסן שכן הענן על המשכן כפי 
שנאמר בסוף חומש שמות, ולאחר מכן קרא ה' 
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 ונח' על ר"ע ר"י הגלילי ור' יצחק, בסוכה דף כה.

למשה מאהל מועד ונאמרו כל פרשיות הקרבנות 
 צו', עד ז' לחודש, ולאחר –שבפרשיות 'ויקרא 

המשכן, בהקרבת  נחנךמכן 'ביום השמיני' 
הקרבנות על ידי אהרן ו'נראה עליהם כבוד ה'', 

היא תחילת העבודה, לעומת  והחניכה
המילואים שהם רק הכנה לעבודת הקרבנות, 
ושני שלבים היו בהתגלות השכינה, בתחילה 
שכן הענן ואחר כך ביום השמיני נראה כבוד 

 .27ה'

ברי אלקים שיטת הרמב"ן: למה נהפכו ד
 חיים?!

הרמב"ן אינו מקבל את 'אין מוקדם ומאוחר 
בתורה' ככלל גורף ללא סיבה, הוא סובר בכל 
התורה שאין הקדמה או איחור של מקראות 
ללא טעם מיוחד, בהתאם לכך הוא שואל 

'למה נהפכו דברי  )ח, ב(ומקשה על דברי רש"י 
אלוקים חיים?', באומרנו שפרשיות הקרבנות 

 ומש נאמרו לאחר פרשת שמיני.שבתחילת הח
לכן מפרש הרמב"ן ואומר שלמרות שהיום 
השמיני הוא ר"ח ניסן, נאמרו פרשיות הקרבנות 

, בשבעת ימי המילואים, רק לפני כןמאהל מועד 
'ירידת עמוד הענן' שנזכרה בסוף חומש שמות 
היא זו שנאמרה לפני מקומה, ויש טעם לכך, 

המשכן שכיון שהחל לספר על עניין העמדת 
סיים את הנושא, 'כי כן דרך הכתובים בכל 
מקום', וחזר ופירש את כל הסדר בחומש ויקרא, 

 כיצד נצטוו על הקרבנות ועל היום השמיני.

שמצוות המילואים היא  28דעת הרמב"ן
מצווה לדורות בכל בית מקדש כפי שהקריבו 
שלמה המלך ועזרא ונתנבא יחזקאל לעתיד לבא, 

 . ינה סדר העבודה בב"איזכנו ה' ועינינו תרא

 א גוטן שבת! 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 בקרובי אקדש
שבני אהרון היו  התורה הקדושה מעידה

עליהם  כפי שהפסוק אומר ,צדיקים גדולים
 ומדוע נענשו כל כך? ובאמתאקדש', 'בקרובי 

 הסברים לחטאם, בנוסף להסברכמה נתנו חז"ל 
 ציווה'אשר לא זרה המפורש בכתוב שהביאו אש 

"תני בשם ר' אליעזר: לא מתו נדב  אותם':
וטעם ", אלא שהורו בפני משה רבן אואביהו

ונדב  ,נוסף: "וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך
 ,וכל ישראל אחריהן ,ואביהוא מהלכין אחריהן

אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים 
כן ישנה דעה , הללו ואני ואתה ננהיג את הדור"
  שמתו משום ש"שתויי יין נכנסו".

שורש החטאים: 'לשם שמים שאינו 
 לשם שמים'
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 השלישי.



על חטאים שונים, אך איפוא חז"ל מצביעים 
נובעים כולם משורש שהחטאים שהוזכרו נראה 

 הטיית אוזן למה באמת רצונו ית'.  : איאחד
הנכונה של  ההכנדורשת את ה הקרבת קרבן

"האזנה לציווי השם", הרקע שאיננו אדונים 
לעצמנו וגם הרוחניות שלנו אינה אלא כדי 
לעשות רצונו וציוויו, מה ש'ייטב בעיניו'. וכפי 
שאמר הרה"ק מקוצק זי"ע "וכל מעשיך יהיו 

יבוי, מה בא לשם שמים", "וכל" הוא לשון ר
לרבות? אלא לרבות בא שגם הלשם שמים יהיה 

 לשם שמים...
ניתן לבנות את הקומה  יסוד איתןרק על 

בעיה קשה היא לעבוד את יותר, הן  ההגבוה
עבודת הקרבנות בלי הכוונה הראויה של 'כאשר 

כך גם עניין שתיית היין, ציווני ה' אלקי'. 
את האדם לחוויה רוחנית אשר  ה היאמכניס

אינה נובעת מהעולם שהוא עצמו בנה בעמל 
אלא מחוויה של רגע, נטולת הכנה ראויה 

   לחוויה הרוחנית.
מבטאים את הסכנה האורבת  אנדב ואביהו

 ,לכל הניגש ללימוד התורה ולקרבה אל דבר ד'
ישנה נטייה לברוח לעיסוק ברמת ה'רוח' לפני 

פשוטו  –"קיום רצון השם" הבשלות ברמת 
הקומה באדם  שנתבססה , לפניכמשמעו
תעסקות במה טוב, השנבנית על ידי  הרוחנית,

  .התעסקות שנראית למעשה פחות חווייתית

 שיעור קומה רוחני בריא
לרוב, מאופיין המצב הזה גם בגאווה 
ילדותית השואפת לדעת הכל יותר טוב אף 
מהשלמים באמת בנפשם ורוחם: 'אימתי ימותו 

 יג את הדור'.שני זקנים הללו ואני ואתה ננה
 מחנכת לפיתוח חלקי האישיות הקדושה התורה
שיתקבל אדם בעל שיעור קומה רוחני  באופן
וגם בימינו ניתן לפגוש בתופעה דומה,  בריא.

ו'לב' 'ראש' המייחסים לעצמם צעירים בדמות 
ועוד לפני שבשלו קוראים  ,של אדם בן שבעים

 . הם  'הרי אני כבן שבעים שנה'
ה סיבת סמיכותן של כאורה, לא ברורל

פרשיית מות בני אהרון לפרשיית הציווי על 
סיפור מותם של נדב  המאכלות האסורות.

של  לא נכונההוא סיפור על גישה  אואביהו
הכהן אל הקודש, בעוד פרשיית המאכלות 
האסורות הוא ציווי לכלל ישראל, הנוגע 

ולאור האמור יום. -למאכלים שאנו אוכלים יום
התורה מבקשת ך הוא: נראה שהביאור כ

דאות בשמי הרוחניות שנבחין, כי אין אפשרות ל
מצוות כל עוד לא נקפיד במצוות המעשיות כמו 

השומרת מטמטום הלב, וכמותה  כשרות המאכל
רצון השם ואשר ייטב בעיניו. זהו , תמצוושאר ה

התקן עצמך טרקלין, אשר לפני הפרוזדור ה
  שבת! "א גוט'ן .בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין

 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 

 

 מעדני מלך

תורתו וחכמתו של האדם תלויה 
 בכשרות המזון

 ץ ַהשֵֹרץַאל ְתַשְקצו ֶאת ַנְפשֵֹתיֶכם ְבָכל ַהֶשרֶ 
ֵמֶתם ָבם. ִכי ֲאִני ה' ְולֹא ִתַחְםאו ָבֶהם ְוִנטְ 

ָקדוש  ֱאלֵֹקיֶכם ְוִהְתַקִדְשֶתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹשים ִכי
ץ ָאִני ְולֹא ְתַטְםאו ֶאת ַנְפשֵֹתיֶכם ְבָכל ַהֶשרֶ 

 מד(-, מג)יאָהרֵֹמש ַעל ָהָאֶרץ 
יש לשאול על לשון המקרא, מדוע כתוב ולא 

מאו תטמאו ונטמתם בם, הרי כבר נאמר 'ולא תט
בהם'? ועוד יש לשאול, על הנימוק שאומר 

ה' אלקיכם, וכי בגלל שהשם  אניהכתוב: כי 
 קדוש הוא סיבה לחייב גם את האדם?

דרשת חז"ל שמאכלות אסורות 
 מטמטמות הלב

דרשו הפסוק,  )יומא לט.(והן הדברים אשר חז"ל 
מדוע כתוב 'ונטמתם' בלי אל"ף? תנא דבי רבי 

ו של אדם, שנאמר ישמעאל, עבירה מטמטמת לב
'ולא תטמאו בהם ונטמתם בם' אל תקרי  )ויקרא יא(

 'ונטמאתם' אלא 'ונטמטם', ע"כ. 
משרשי המצוה,  )מצוה שסב(וביאר בספר החינוך 

לפי שענין הטומאה ידוע לחכמים שיחליש כח 
הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין 
השכל עליוני השלם ותהי נפרדת עד אשר 

ולא  )ויקרא יא, מג(מו שכתוב בענין הטומאה תטהר, וכ
תטמאו בהם ונטמתם בם, ודרשו זכרונם לברכה 

כלומר שמעינות השכל מטמטמים ונטמתם בם, 
  , ע"כ.בטומאה

ונראה לבאר, שבכלל תירוץ הגמרא לעמוד 
על כפל הלשון 'ולא תטמאו ונטמתם', שהכוונה 
על שני דברים, בתחילה על טומאה ואחר כך על 

המוח של האדם, וממילא מיושבת גם  טמטום
הקושיא השניה שהרי כתוב 'ולא תטמאו את 
נפשותיכם', והמכוון, שיש טומאת הגוף אך יש 
גם טמטום הנפש, ועל החלק הרוחני של נשמת 
האדם אשר היא חלק אלוק ממעל, התורה 

, הנפשקדוש אל תטמאו את  שאנימנמקת כיון 
 שהוא חלק האלוקי. 

: בא וראה, שכל שמיני לה: תרגום( )פר'כדברי הזוהר 
האוכל מאותם מאכלים אסורים נדבק בס"א, 

. וכבר 29ורוח טומאה נחה עליו וכו' נפשוומטמא 
דאמרינן  )קד. ד"ה לא(כתבו התוספות במסכת כתובות 

עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך במדרש 
 .גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו

רעה בגלל  מעשה: יצא אלישע לתרבות
 ריח מאכלות אסורות

עד כמה חמור ענין אכילת מאכלות אסורות 
או אפילו להריח בהם, נלמד מהמובא בירושלמי 

כשהיתה אמו של אלישע בן אבויה  )פ"ב טו(חגיגה 
מעוברת ממנו עברה לפני עבודה זרה והריחה 
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אתדבק בסטרא אחרא, וגעיל נפשיה וגרמיה ורוח מסאב 
שרייא עליה וכו' ועל דא כתיב ונטמתם בם בלא א', דלא 
אשתכח אסוותא לגעוליה ולא נפיק ממסאבותיה לעלמין 

 ע"כ.

מאותו המין, ואכלה והיה אותו המין מפעפע 
שגדל אלישע בגופה כעכנאי. צא וחשוב לאחר 

בן אבויה ונהיה לגדול בתורה והיה מן הארבעה 
שנכנסו לפרד"ס והיה רבו של רבי מאיר בעל 
הנס בכל זאת נשאר בו הארס של אותה אכילה! 
ואף שלא הייתה זו אכילה שלו אלא של אמו 
ואף שהייתה זו אכילה של היתר, שכן שנינו 

מעוברת שהריחה מאכילים אותה  )פב(יומא 
הכיפורים, בכל זאת נתערב הארס  אפילו ביום

בדמו ובנפשו נולד עמו וגדל עמו עד שהבשילו 
 פירותיו ונעשה "אחר". 

וכן  )יו"ד סוף סי' פא ס"ק כו(והוסיף על כך הפרי חדש 
התינוק בעצמו וכו' דאף על פי שקטן אוכל 

היינו מעיקר  –נבלות אין מצווין להפרישו 
זיק לו דינא, אבל מכל מקום יפרישוהו מפני שמ

בזקנותו. שגורם לו טבע רע וסופו לצאת לתרבות 
רעה ומוסיף: "ולפי שבזמנינו זה אין נזהרים 
מעניינים אלו רוב הבנים יוצאין לתרבות רעה 
ורובם הם עזי פנים שבדור ואין יראת ה' נוגעת 
בלבם ואף אם יוכיחום על פניהם לאו בר קבולי 

מור מוסר נינהו וכו'" ע"כ. נראה עד כמה יש לש
 על קדושת מאכלי הילדים! 

  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 

 מתהלך בג"ן

 הקטרת הכבד באיל המילואים
 ַהְמַכֶןהְוֶאת ַהֲחָלִבים ִמן ַהשור וִמן ָהַאִיל ָהַאְלָיה וְ 

 )ט, יט(יֹת ְויֶֹתֶרת ַהָכֵבד ְוַהְכלָ 

מבואר הקטרות האימורים שבתורה פרשיות כל ב
שעם יותרת הכבד היו מקטירים גם קצת מן הכבד, 

הכבד, או  עלואת היותרת  )ויקרא ג, ד י טו; ד, ט; ז, ד(וכדכתיב 
הכבד. ופירש רש"י בכמה  מןואת היותרת  )ויקרא ט, י(

ותרת הכבד יחד מקומות דהיינו שהיו מקטירים את י
המילואים שנקרב  פר ןואף לעניעם קצת מן הכבד. 

ואת רק  )ויקרא ח, טז(שכתוב בו על ידי משה רבינו 
לבד הכבד  ,על הכבד –שם  ש"יש רפיר ,יותרת הכבד

שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה. וכבר תמהו 
'? וביארו הכבד על' נאמרלא שהרי כאן המפרשים 

שרש"י סמך על מה  ועוד רבים()דברי דוד לט"ז כל המפרשים 
שכתוב בפרשת תצוה בציווי הקרבת פר המילואים 

 הכבד'. על, ושם כתיב 'ואת היותרת )שמות כט, יג(

המילואים על ידי משה  אילאמנם בהקרבת 
הכבד', לא בציווי בפרשת  עלרבינו לא נאמר 'היותרת 

תצוה ולא בסדר העשייה בפרשת צו, אלא 'ואת 
בפרשתינו בהקרבת הקרבנות על יותרת הכבד'. וכן 

ידי אהרן בראש חודש ניסן, הנה לגבי הפר נאמר 
הכבד', שפירש רש"י דהיינו הקרבת  מן'ואת היותרת 

היותרת עם הכבד, אבל באימורי האיל נאמר 'ויותרת 
הכבד', שמשמע שלא הקטירו אלא את יותרת הכבד 
בלתי חלק מהכבד. וטעמא בעי, לבאר מפני מה 

 של משה ואהרן לא הקטירו את הכבד? דווקא באילו 

 



 מח לב כבד
פי מבהקדם הידוע בקוצר אמרים בס"ד,  ,נראה

שיש  ,)פר' תרומה קנג.( בזוה"קמקורו ו ,ספרים וסופרים
וסימנך  והם מח לב כבד ,שלשה ראשי אברים באדם

הוא  –הכבד שבאדם, הוא הכח הרוחני  –מח ה מל"ך.
הוא האמצעי  –, והלב רעותהמקור התאוות והמידות 

 . שביניהם, שיכול לנטות לכאן ולכאן

פרסה בגוף האדם שיש בתורת הקבלה, ומבואר 
והאברים העליונים שבגוף האדם ובין בין הלב ומסך 

הכבד והאברים התחתונים. וכבר תמהו בזה 
נראה בגוף האדם פרסה זו. ושמא יש במציאות אין ש

לומר שכפי אשר עשה אלקים את האדם ישר צריך 
ות מחיצה ומסך המבדיל בין כח הרע לכח הטוב, להי

אלא שמעת שנעשה תערובת טוב ורע בעולם בטל 
מסך ופרסה זו, והוא דבר התלוי בעבודת האדם. 
ואמנם בבהמה מצינו שיש קרום המפסיק בין 
האברים העליונים לכבד והאברים התחתונים, והוא 

 וכל )ויקרא ג, ד(הנקרא יותרת הכבד, כמו שכתבו הרא"ם 
 המפרשים.

היה מחציו מצאנו ענין זה, שבמשה רבינו אמנם 
, )דברים רבה יא, ד(ומחציו ולמטה איש  ולמעלה אלקים

דהיינו שהיה בו הפסק גמור בין הלב לכבד ולא היה 
במוח ולבו כח תערובת של הרע מהכבד, והוא היתה 
לו פרסה זו, ו'פרסה' בגימטריא 'משה', והוא היה 

אמר עליו 'כבד לב פרעה' המתנגד לעומת פרעה שנ
שגם לבו נהפך לכבד, כמו שכתב בספה"ק אגרא 

 . )פר' בא(דכלה 

כן לאהרן הכהן היה כח זה, שהרי משה ואהרן ו
שקולים היו, והוא היה לו לב טהור שנאמר עליו 

ועל כן זכה לשאת את שמות בני  'בלבו'וראך ושמח 
כי וגו' שפתי כהן '. וכתיב בו 'כי לבוישראל 'על 

', והיינו שהיתה קדושתו כמלאך ה' צבאות הוא אךמל
ותיבת . ה' וכמשה רבינו שהיה מחציו ולמעלה אלקים

היינו מל"ך בהפסק בין הל' לכ' היינו בין הלב  מלאך
)מאמר אילו של ומבואר בספה"ק ברית כהונת עולם  לכבד.

שזה היה ענין האבנט של הכהן גדול ביום  יצחק פרק כט(
האבנט הוא האזור המפסיק בין הכיפורים. והיינו ש

)רש"י לב לערוה. ויש לבאר כי האבנט היה במקום הלב 

, והיה ארכו ל"ב אמה, והיו מסובבים אותו ל"ב זבחים פח:(
, והיה מכפר על )שיטה מקובצת ערכין טו: בשם מדרש(פעמים 

עקמומיות שבלב, היינו הרע שנתערב בלב. כללו של 
 דבר שהאבנט הוא כח תיקון הלב.

קודש  ,גם בית המקדש היה מכוון כנגד זהו
והחצר כנגד הלב, ההיכל כנגד המוח, והקדשים 

שבמשכן והוא העזרה בבית המקדש כנגד הכבד, 
. )תרומה תר"נ(ובשפת אמת  )שמות כה, ט(כמבואר ברבינו בחיי 

בין קודש הקדשים  פרוכת המסךוי"ל בזה שהיתה 
אדם  ובין הקודש ומסך בין ההיכל והחצר, ואצל כל

שלא היה רשאי ליכנס בקודש הקדשים היה הבדל 
גדול יותר בין המוח והלב מבין הכבד והלב, אבל 
הכהן גדול שהיה רשאי ליכנס בקודש הקדשים אצלו 
היה קשורים הלב והמח יחדיו, ואדרבה כל אדם לא 
היה רשאי להיות באותה שעה באהל מועד, והיתה 

ואהרן  אז פרסה מבדלת בין ההיכל והחצר, והבן.
הכהן היה בבחי' זו שהרי הוא היה רשאי ליכנס 
לקודש הקדשים בכל עת כמו שכתבו הראשונים. 

הכבד', כי הכבד  חצרויותרת הכבד נקרא בלשון חז"ל '
 הוא בחי' חצר המשכן, ודו"ק.

והשתא מבואר היטב שהקרבן שהוקרב על ידי 
משה ואהרן לא הקריבו בו את הכבד, כי הם היו 

י מבחי' הכבד, והיו מקטירים רק את מובדלים לגמר
יותרת הכבד שהוא המבדיל בין הלב לכבד. ומה 
שהיה זה דווקא בקרבן האיל שלהם הנה מבואר שם 

ברית כהונת עולם שהאיל הוא בחי' איזור זה בעוד 
כענין אוזר ישראל בגבורה, ואיל הוא מלשון גבורה 
כענין אילי הארץ, ואזור אליהו נעשה מעור האיל. 

"ש שהאריך בדברים נפלאים מאד. וביאור הענין עיי
לפי פשוטו, שמשתמשים בכח הגבורה והצמצום 
לעשות הפסק ומסך בין הטוב לרע, ועל כן היה ענין 

 .זה דווקא בקרבן האיל שלהם, ודו"ק

 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

מי שמכר אוכל האסור באכילה, האם 
 חייבים לשלם לו על האוכל?

 ִתָגעו לֹא וְבִנְבָלָתם תֹאֵכלו לֹא ִמְבָשָרם
 )יא, ח( ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים

משפחת כהן הזמינו קייטרינג לשמחה 
משפחתית, וסיכמו שהכל יהיה בכשרות מהדרין 

חרי שבת התברר כי האוכל היה כמקובל. א
בהשגחה פחותה, והוגש לאורחים אוכל מהיתר 
מכירה, שלדעת רוב הפוסקים הוא אסור בהנאה 
ובאכילה מדרבנן. אחרי שהתבררה התקלה, 
מבקשים בעלי השמחה לקבל בחזרה את הכסף 
ששילמו, וכמובן לא לשלם את התשלום האחרון 

ם שנותר. ואילו המוכר אומר להם, שבפועל ה
 אכלו הכל, ועליהם לשלם הכל. מה הדין?

עיקרי הדברים במוכר דבר שאסור 
 לאכלו

, ועוד לא 30אדם המוכר אוכל האסור באכילה
אכלו את האוכל. המקח בטל, ועליו להחזיר את 
הכסף. אמנם אם אכלו כבר את האוכל, והיה זה 
איסור אכילה מדאורייתא, המקח בטל, וחובה 

ה זה איסור אכילה להחזיר את הכסף. אך אם הי
מדרבנן, המוכר אינו צריך להחזיר את הכסף, 

 . 31ואם הקונה לא שילם עדיין, אינו חייב לשלם
אם האוכל שהיה  32לדעת המחנה אפרים

אסור לאכול אותו מדרבנן, לא היה לו ערך כספי, 
ולא היה ניתן למכור אותו לגוי או לבהמה וכדו'. 

ה המוכר חייב להחזיר את הכסף. אך אם הי
אפשר למכרו בזול, המוכר אינו חייב להחזיר את 
הכסף, וגם אינו חייב להחזיר את ההפרש בין 
מחיר אוכל בכשרות מהודרת, לאוכל בכשרות 
פחותה. ולכל הדעות, אם סוכם על אוכל 
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צריך להחזיר את ההפרש הכספי בין מחיר מוצר כשר, 
לאוכל שמדרבנן אסור לאכלו, וודאי הוא ששווה פחות. 

וכתב שהרי הוא כדין הדר בחצר חבירו שלא מדעתו בחצר 
שבעל החצר לא  דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר 

, שהרי לא קיימא לאגרא, והדר שם הרויח, שהרי הפסיד
הוא עביד למיגר. והלכתא התם שאם בעל החצר הפסיד 
קצת, כגון שחרוריתא דאשייתא, הדר שם חייב לשלם כל 

דמי השכירות. אך אם לא הפסיד כלל, הדר שם פטור 
מלשלם. נמצא שאם האוכל שאסור מדרבנן אין לו ערך 

הלכך אם שילם כבר, כספי כלל, הקונה פטור מלשלם. 
המוכר יהיה חייב להחזיר את כספו. ולא מצאתי חולק 

לדבריו. ואין להקשות מאי טעמא לא כתבו זאת הפוסקים, 
כיון שבימיהם שהיו דרים בין הגויים, לא היה שכיח כלל 

 אוכל שלא ניתן למכרו לגוי.

בכשרות מהודרת במחיר יקר, ובפועל המוכר 
נתן אוכל בכשרות פחותה, שמחירו נמוך יותר, 

ר אינו צריך להחזיר את והכל נאכל כבר. המוכ
 .33הפרש המחיר. וכן דעת הסמ"ע

 ואם היה זה אוכל האסור בהנאה?
אם האוכל היה אסור באיסור הנאה, וכגון 
היתר מכירה שאסור מטעם ספיחין והוא איסור 
הנאה מדרבנן. גם אם הקונה כבר שילם הכל, 
המוכר חייב להחזיר את כל הכסף שקיבל. 

 .ואפילו היה אסור רק מדרבנן

ואם יש מחלוקת הפוסקים על כשרות 
 האוכל?

מצוי שיש מחלוקת הפוסקים בענייני 
כשרות האוכל, ובכל ספק, המוציא מחבירו עליו 
הראיה, והמוחזק יכול לומר 'קים לי'. על כן אם 

יהיה פטור. ואם שילם כבר  –הקונה לא שילם 
המוכר אינו חייב להחזיר את הכסף, גם אם  –

ור דאורייתא. ואם הוא יש אומרים שהוא איס
מחלוקת שו"ע ורמ"א, והקונה נוהג כשיטת 
האוסרים והוא איסור דאורייתא, המוכר חייב 

. והמוכר עובר משום לפני 34להחזיר את הכסף
  .35עיור גם אם הוא איסור דרבנן, וי"ח

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

  ממונות ייניבענ ויעוץ

 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה
  777-4771777 פקס:  7557154713 טל':

 פרחים לתורה
קדשים את מ –המאכלות על פי התורה 

 נפש האדם!
 )יא, ב( זֹאת ַהַחָטה ֲאֶשר תֹאְכלו

בפרשתנו נצטוו ישראל על מאכלות אסורות. 
הדבר מעורר תמיהה, מדוע המתינה התורה עד 
כאן, ולא ציוותה על כך בפרשת משפטים, מיד 

 לאחר מתן תורה?

רבנו עובדיה ספורנו, מאיר את הענין באור 
ראל בדרגה יקרות. במתן תורה, היו עם יש

נשגבה עד מאד, ועליהם אמר ה' יתברך: "בכל 
המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך 

, וכמו שיהיה לעתיד לבא, )שמות כ, כד(וברכתיך" 
ככתוב: "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי 

 .)ויקרא כו, יא(אתכם" 

 ירידה דרסטית! –קלקול חטא העגל 
אבל משחטאו ישראל בעגל, מאס ה' 

ות שכינתו בתוכם, כאמרו "כי לא אעלה מלהשר
. אכן, משה רבנו השיג בתפלתו )שמות לג, ג(בקרבך" 
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כיון שהמוכר לא היה יכול ליהנות  באיסור הנאה דרבנן.
 ממנו ע"י מכירה לגוי וכדו'.

כיון שהקונה היה חייב לנהוג כשיטת האוסרים, והרי  34
 הוא כמי שאכל איסור דאורייתא.

 מלאכי יד ועיי' עוד בספר .שם עיין  ח"בשד האריך בזה 35
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איזה תקון שתשרה השכינה בתוכם באמצעות 
המשכן וכליו, עד שהשיגו את האמור בפרשתנו 

וירדה אש  )לעיל ט, כג("וירא כבוד ה' אל כל העם" 
 מן השמים.

אז, התעורר הצורך לתקן מזגם וטבעם 
וכן לאור באור החיים, וזה נעשה על שיהיה מ

ידי תקון המזונות. לכן כעת אסר עליהם 
הדברים המטמאים את הנפש, הן אותם 
שאכילתם גורמת להשחתת המידות, והן אותם 

 שאכילתם גורמת לעיוות השכל הישר.

 אכילת דבר איסור בשוגג!...
כדי להבין עד היכן הדברים מגיעים, נציין 

תב על הפסוק "שקץ הם שאור החיים הקדוש, כו
שגם אם אכל אדם בשוגג מאכל  )יא, י(לכם" 

 אסור, נפשו הופכת להיות משוקצת.
והוסיף עוד, כי ירמוז הכתוב כי המאכלות 
האסורות ישקצוהו ויסובבוהו להרים תולעים 
במותו, ולכן נאמר "שקץ יהיו לכם" שפירושו 
לעצמכם, שהמאכלות האסורות יעשו אתכם 

 עצמכם שקץ.

האור החיים מסייג את  )יא, מג(ם להלן אמנ
דבריו, ואומר שהאוכל מאכל אסור בשוגג, 
תטמא נפשו ותטמטם, ורק האוכל מאכל אסור 

)(במזיד, תיעשה נפשו שקץ. 
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 מעשה נורא
מעשה היה בעיר בריסק, שתפסו שם גנב 
יהודי. הביאוהו לפני הגאון רבי חיים מבריסק. 

ת? ענה שאלו הרב: האם אתה גונב גם בשבתו
 הגנב: כן.

שוב שאלו הרב: האם אתה גונב גם ביום 
 הכיפורים? ענה הגנב: כן.

שוב שאלו הרב: האם אתה גונב גם אצל 
 יהודים וגם אצל עובדי כוכבים? ענה הגנב: כן.

שאלו הרב: האם אתה גונב מהעובדי 
 כוכבים גם דברי מאכל?

כאן נזדעק הגנב וצעק בכל כוחו: האם הרב 
יס לפי מאכלות אסורות?! איך חושד שאני מכנ

 יעלה על דעתו דבר כזה?...
ללמדך כמה חמורים איסורי המאכלות 

 אפילו בעיני הפשוט והנחות שבישראל!
יהי רצון שנשכיל לקדש נפשותינו רק 
במאכלים המותרים, ולזכות לאמור בפסוק 

 ! "והתקדשתם והייתם קדושים", אמן

 שבת שלום ומבורך!

 

  חיים בלומנטללתגובות: הרב ישראל 

 רז בפרשה

 י ידיםתברכה בש
 )ט, כב(ם ַוִטָשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרכֵ 

כתב רבנו יהודה פתיה בספרו מנחת יהודה 
ו על פסוק זה, כי מהאמור "וישא אהרן את ידי

אל העם ויברכם", רואים שצריך להניח היד על 
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המתברך ולא די בברכה בפה, כי אהרן קדוש ה' 
בלא נשיאת  סתפק בברכהנשא כפיו ולא ה

כפים, רק שלא היה אפשר להניח על כל הקהל. 
וכן מצינו אצל יעקב אבינו כשבירך את בני 
יוסף נאמר 'וישלח ישראל את ימינו וישת על 

. ונראה שהמנהג הזה מח, יד( )בראשיתראש אפרים' 
היה קדום, שהרי כאשר בא נעמן המצורע אל 
אלישע הנביא קצף על שאלישע לא ברכו, וכמו 

ף נעמן וילך ויאמר הנה וויקצ' )מלכים ב' ה, יא(שנאמר 
יו קאמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא בשם ה' אל

 . 'רעווהניף ידו אל המקום ואסף המצ
' יתברך, כי הרי ויתכן לפרש הענין בעזרת ה

וכאשר בקצות האצבעות משם יוצאים אורות, 
. )שער טו פרק ב(ביאר בארוכה האריז"ל בספר עץ חיים 

ואשר על כן כאשר פותח המברך פיו בברכה 
ומניח ידיו, אז יוצאים 'הברכות והאורות' וחלים 

 על המברך. 

 ברכת הבנים בליל שבת
: שמנהג ()הנהגת ליל שבת דף קנוכתב היעב"ץ בסידורו 

ישראל לברך הילדים בליל שבת בין האבות בין 
הרבנים, אחר התפילה או בכניסה לבית בין 
לבנים הקטנים בין לבנים הגדולים. אכן צריך 
להניח 'שתי הידים' כדרך שנהג משה רבנו 
ליהושע בן נון. וכן מצינו במלאכים 'שמניחים 

. ומה שמצינו )שבת קיט:(שתי ידיהם על ראשו' 
שהניח יד אחת, זאת מפני שלא היה ביעקב 

רוצה לברך אחד אחד מפני הקפידא. ולכן הוכרח 
להניח יד אחת, ולא כיש חוששים מלברך רק 
ביד אחת, עד כאן תוכן דבריו. ויתכן שסברת 
החוששים כדי שלא יהיה כברכת כהנים, שאולי 
יש לחוש שאסור לישראל רק לכהן ]וכך יש 

 רבים נוהגים[.
ה לישראל אף על פי אמנם מותר להלכ

שאינו כהן לברך את זולתו בברכת כהנים 
'יברכך ה' וישמרך' וגו'. וכמו שכתב בזה בשו"ת 

 . ע"ש.)סימן יד אות ח(יביע אומר חלק ג' 
אכן ראוי להקדים לברך את השם יתברך, 

, והעיר בזה )ח"א רכז(וכמו שאמרו בזוהר הקדוש 
, כגון ת()מע' ברכורבנו אליעזר פאפו בספר פלא יועץ 

שיאמר: 'יהי שם ה' מבורך', ואחר כך יברך את 
 המתברך ברוב ברכות.

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

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

 ציון וראש כולל פלא יועץ, מח"ס וכו' 

 כרושתו ושי 

 אש ודמעות
ַוַטְרא כו' ַותֹאַכל ַעל ַהִםְזֵבַח  'ַוֵתֵצא ֵאש ִמִלְפֵני ה

 'ַוֵתֵצא ֵאש ִמִלְפֵני ה )שלישי. ושני פסוקים אח"כ:( ָכל ָהָעם ַוָטרֹמו
 .  ַותֹאַכל אוָתם

האש שירדה מן השמים להשרות השכינה 
העגל, אותה האש בישראל ולהודיע שנתכפר עוון 

  )רשב"ם(אכלה את נדב ואביהוא 

ה ֲאֶשר ַוֲאֵחיֶכם ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ִיְבכו ֶאת ַהְשֵרפָ 
ה' זה מקום יחיד בתורה שמצינו יבכו בלשון  ָשַרף

עתיד, שנראה גם ציווי. ואולי מקיימים זה אם 

מורידים דמעות על מיתת בני אהרן בקריאת אחרי 
כמש"כ ביסוד ושורש העבודה בשם מות ביום כיפור 

 . 37הזוה"ק

 )פסוק כ"ג(מהו פשר הענין? התיאור הארוך ברש"י 
על הצער של אהרן שלא ירדה  שכינה ]יודע אני 
שכעס הקב"ה עלי[ ועל הכלימה של ישראל ]כל 
הטורח שנדע שנתכפר לנו עוון העגל[, מבטא היטב 
 את השאיפה של כולנו בימים הנוראים, וביום כיפור,
לזכות ל'לפני ה' תטהרו', לסליחה וכפרה ולהשראת 
השכינה. והנה מיתת בני אהרן היה עונש לאהרן 
הכהן על מעשה העגל, ככתוב בפרשת עקב 'ובאהרן 
התאנף ה' מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן' 
ופירש רש"י שהועילה תפילתו  לכפר מחצה, ששני 

 בנים נותרו.  

השראת השכינה, זכו כלל ישראל, וזכה אהרן, ל
 נודע שנתכפר עון העגל, אבל באיזה מחיר.

המוריד דמעות על מיתת בני אהרן, שיזכה 
לסליחה וכפרה, להשראת השכינה, שתרד אש מן 
השמים של פיוס, של שמחה, וירונו, אבל לא ח"ו אש 

שלא  38של השריפה אשר שרף ה', מובטח בזוה"ק
לילה ימותו בניו בחייו ]ויחיו ביראת שמים, ולא ח

הגרוע ביותר בחי' שריפת הנשמה והגוף קיים ירחם 
 ה'[.

בפתיחת קריאת עבודת הכהן גדול ביום 
הכיפורים להגיע ל'לפני ה' תטהרו' מזעזעים אותנו 

ווה את עבודת היום בדמעות מאימת עומק הדין, שנלַ 
'רוגשים בקודש הקדשים', 'ואחיכם כל בית ישראל 

ל ה' על נפשותיכם רו מעשיכם והתחננו אפיבכו': שַ 
 ועל נפש בניכם. 

 אין פשט אחד מושלם
  )י, יט( ְבֵעיֵני ה' 'ַהִטיַטב'ְוָאַכְלִתי ַחָחאת ַהטום 

באבן עזרא מצטט יש מדקדקים שה"א השאלה 
 –והוא בפתח מלא  יטב'יִ 'הֲ כאן אמור להיות בחטף 

לתי' מלעיל הוא לשון עבר. ופירשו כַ . גם 'ואיטב'טִ 'הַ 
מר 'אכלתי חטאת היום אשר ייטב בעיני ה' שאהרן א

החטאת שהתחייבתי לאכול אכלתי.'  ואחר כך  -
שה"א הייטב לתימה, וה"א  )ע"פ חז"ל(מצטט המעתיקים 

הפתוח מלה זרה. וגם לפירוש הנזכר הייטב זרה כי 
 לא מצינו ה"א הידיעה עם פועל עתיד.

ואולי יש לומר שהקושי של שני הפשטים, שכל 
ינו מושלם, בא ללמד כי אהרן באמת פשט לחוד א
! וכמו שאמרו חז"ל שהיו שלשה שניהםהתכוין לומר 

שעירים, ורק שעיר ראש חדש נשרף, וכך אמר:  אם 
שמעת בקדשי שעה ]שעיר העם ושעיר נחשון[ הרי 
אכלתי חטאת היום, כי זהו הייטב בעיני ה'; אבל איך 

 39לכַ אקל בקדשי דורות ]שעיר ראש חודש[ אם אֹ
  40ת ]ר"ח[ היום, הייטב?חטא

ידוע פירוש היסוד העבודה שאהרן חידש כאן 
דרך לחפש לפני כל פעולה לא רק האם היא כהלכה, 
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 ואילו אכלתי 
: בקדשי שעה החטאת לא ומה יאה ביאור הרש"ר הירש  40
אה לכפר על חטא ממשי בעבר או בהווה, אלא לשם ב

לא בזכות מעלתם הקדשת המשכן והכהנים לעתיד, הרי 
לפיכך יאכלו מקרבנם, אלא בזכות אכילתם יזכו במעלתם. 

צער האנינות שעל ידו נתגברה הרגשת פחיתותם חייב 
להידחות מפני מצוות האכילה. אבל שעיר ראש חודש, 

שלים הכפרה על חטא, קדשי דורות, באה האכילה לה
מופת של  לסמל האוכל הכהן ועל, לשאת את עון העדה

שלימות, ועתה חטאו הכהנים חטא מוות, וצער האנינות 
פוגם מעלת הכהונה, חטאת כזו אין ראוי לכהן לאוכלה 

  .  כעת



אלא גם הייטב בעיני ה'. ואולי מרומז בכפילות 
)מסילת ישרים ' ל'משקל החסידות' הייטבהמשמעות של '

שהמבקש לעשות הטוב בעיני ה' יש לבחון תמיד  פ"כ(
לגופו, כי פעם אחת יתכן אשר ייטב,  ולשקול כל מצב

 ואותו דבר ממש במצב קצת שונה, הייטב? 

 קריאה ובכיה, פרה-כפרה כ
האריך לבאר שקריאת פרשת  )תרפ"ה(המגן אברהם 

פרה אינה מדאורייתא 'ולא ידענא היכא רמיזא', 
ותמה על גירסת מרן הבית יוסף בתוספות ברכות יג. 

דאורייתא ]וכן  ]וכן הוא בעוד ראשונים[ שגם פרה
 פסק המחבר בסימן קמו, ב[.

במשך חכמה ]וכן ב'מועדים וזמנים'[ מבאר על 
פי דרשת חז"ל ריש יומא על הפסוק בסוף פרשת צו 

  – ַלֲעשת ְלַכֵפר ֲעֵליֶכם 'ַכֲאֶשר ָעָשה ַבטום ַהֶזה ִצָוה ה
מעשי יום אלו מעשי פרה, לכפר אלו 'לעשות 

המילואים מלמדים על הכיפורים' ששבעת ימי 
שבעה ימי פרישה לכהן לפני שריפת הפרה ולפני 
עבודת יום הכפורים. והנה חובת קריאת כהן גדול 

דילפינן ממה  41ביוה"כ פירש רש"י ריש פרק בא לו
שקראו את צווי המילואים שבפרשת תצוה בכ"ג אדר 

. ואולי דייק מלשון 42כשהתחילו ז' ימי המילואים
שיותר ממעשה אחד לומדים  ם,' לשון רביימעשאלו '

ממילואים ליום הכפורים ולפרה. ואם כן גם בפרה 
יש ללמוד חיוב קריאה בשעת עשייתה מפרשת 
מילואים ]אף שקשה לחדש חיוב קריאה שלא מופיע 
בכל אריכות משניות פרה[. וכיון שמצינו חיוב קריאת 
פרה מדרשה דאורייתא, יש לומר כשתקנו לקרות 

 אותה קריאה תיקנו. פרה כל שנה, מעין

אולי יש להוסיף שגם הבכיה שלומדים מ'יבכו' 
ביום השמיני למילואים, לבכיה בפתיחת קריאת 

גם לטהרת  43עבודת יום הכיפורים כנ"ל, דרש הפייטן
הפרה: 'ואם לא ישפוך לב כמים, לא יטהר בזריקת 

 מים'.

פירש שצוה לפרוש ז' ימי המילואים לפני  44רש"י
. השבת נקרא על עבודת יום עבודת יום השמיני

השמיני וגם נתחיל ]כ"ג אדר[ את שבעת ימי 
המילואים; גם נקרא פרשת פרה שבעה ימים אחרי 
ימי הפורים כפורים. ואולי נזכה השנה, אם נשפוך 
לב כמים, גם לשרוף את הפרה וגם להקריב קרבן 

 פסח.

 גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים

  נוסבוים שמואל הרב לתגובות:

 תובנות

 משפטיך תהום רבה –חוקה חקקתי 
ֵלאמֹר ַדֵבר  'זֹאת ֺחַקת ַהתוָרה ֲאֶשר ִצָוה ה"  

ִמיָמה ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֺדָםה תְ 
". ה מום ֲאֶשר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹלֲאֶשר ֵאין בָ 

לפי שהשטן ואמות העולם מונין את " -וברש"י
ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, 
לפיכך כתב בה חקה, גזרה היא מלפני ואין לך 

 "רשות להרהר אחריה
אין ספק שאין אנו יכולים להבין את דרכי   

כדי ה', הנהגותיו, ומצוותיו אשר ניתנו לנו 
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לזכותנו. אך להסביר לבאר ולהבהיר לאומות 
ישנם מצוות שאפשר להבין, לקרב אל  –העולם 

השכל, ולהסביר. וישנם מצוות, כגון זו, שאין אפ' 
להבין בשכלנו הקט. ומחוייבים אנו להאמין 
במצווה שרצון ה' היא זו, אך אין יודעים סיבתה. 
אע"פ שאף בכל המצוות, גם אלו הנקראים 

' וודאי שטמונים בהם אורות גדולים 'משפטים
 ועצומים, ומי יכילם. 

 וידום אהרן
וא ַוטֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ַאֲהרֹן ההנה בפרשתנו "  

ל ֵלאמֹר ִבְקרַֹבי ֶאָקֵדש ְוַעל ְפֵני כָ  'ֲאֶשר ִדֶבר ה
". העניין הנשגב שדמם ָהָעם ֶאָכֵבד ַוִטדֹם ַאֲהרֹן

מות שני בנין  אהרן למול השמועה הנוראה של
הקדושים. שרצו להתקרב לה' בבחינת "קטירא 
לחי עלמא" ונתעלו במעלות קדושים משום שלא 

 –צוו. מקורו גם הוא בגודל העניין של 'חוק' 
גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה. סיבת 
שני הדברים המוזכרים, שווים לכאורה בעומק 
עניינם, חוסר היכולת וההשגה בעניינים 

 כסה עתיק יומין, לא מחשבותי מחשבותכם.שמ

אמר לפניו רבונו של בגמרא במנחות "  
עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור 
]לאחורך[ חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו 
במקולין אמר לפניו רבש''ע זו תורה וזו שכרה 

. 'שתוק' )כט, ב(" עלה במחשבה לפני כך שתוקא''ל 
המזהיר את החושב, או את  הינו מושג כוללני

האחד שחושב שבכוחו לחשוב, שאין יכולת 
להבין ולהשיג, ואין יכולת לגעת בשכל הזעיר 
של אדם, בדברים העומדים ברומו של עולם, 
ושייכים לדרך ה' המנהיג בטובו את עולמו 

 בדרכו הוא.
ִצְדָקְתָך ְכַהְרֵרי ֵאל בתהילים נאמר "  

 )לו, ז('" ה ָאָדם וְבֵהָמה תוִשיַע הִמְשָפֶטָך ְתהום ַרבָ 
דורשי רשומות פירשו את המילים "תהום רבה" 

אדם המביט תחתיו לעומק  –כמין חומר 
התהום פעמים מקבל הוא סחרחורת מפחד 
הגובה הנפרס מתחתיו. משפטי ה' הם כתהום, 
ורק מלחשוב עליהם ולנסות להבינם מקבלים 

 .סחרחורת..

 שבתא טבא!

   הרב נחמן דרקסלר לתגובות: 

  חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת שמיני 

ְקָרֵאי  ְקְראּו אתם מִּ ר ּתִּ ֶׁ החידה: ֲאש 

ש    קֹדֶׁ

 

 פעמיים בפסוק ברש"י נמצָאהּ 

 ובפי חז"ל דרשה שגורה

ָפרוד ָצפוּן  אינה במידות ּבְ

שֶׁ   ל בדלתון ָטמּוןאף לא ּבְ

 

 בלשונה הוראה ברורה

 אך עלינו לציית למקרא

 אף כי שבעים פנים לתורה

 מידי פשוטו לא ֵיֵצא מקרא

 

 ויהי כאשר התאומים בכו

 על שיניים וצוואר שכאבו

 אין המידע מהנקודות בלבד

 אל תראוני נקב אלא תרווד

 

ֵבַע יש שלמדוה ָ  בקל וחומר מש 

ר נתן ָלך הוכיחוה  ויש מֲאשֶׁ

 אך יש מברכה במשפטים

 בהיקמץ פיה הננו מצווים

 

 מפרשת תצוה ידעתי אחי

 אך עד היום לא ידעתי במי

ם הם ֵ  יותר משנינו מכובדי ַהש ּ

ם ֵ ם ַהש ּ ֵ  מתקדש בם הבית גם ש 

 

 כאשר בצדיקים עושה הוא דין

 בקל וחומר מרבה יראת אלוקים

 בהם התפרש הפסוק בתהילים

רושי יָך בשני הּפֵ ְקָדשֶׁ ּמִּ  םמִּ

 

 האם ראו על ידי מלאכים

 או נראו בסילוק עננים

 אם כי משמש בלשון דהא

 אזי תתפרש יו"ד כצרויה

 

 בעקור הפליט הר י"ב מילים

 הובאו לזירה חגבים או נמלים

יטוּ ּוְראוּ   הנה גלליו ַהּבִּ

 השתרבבו לא נשברו

  

 ביום מלאות מאה ועשרים

 בעומדו על פסגת הר העברים

 אהלא רק עד ים התיכון ר

 כל ארועינו עד יום התחיה

 

 מדי יום פעמיים טרם תום תפילה

 של ש"ס ושל בני"ך נעילה

יא שביעי בסיון דברי אליהו  על ְנבִּ

 ורבי חנינא על של נח וְרֵאה בישעיהו

 
 



 ופתרונה חידת פרשת ויקרא

 אך לא רק -חידה לפרשת ויקרא  

י"הָ   החידה: ַא"ְך ָקמֶׁ
 לא לראשונה בויקרא

 אך כן בראשונה

 כי לא בארץ ישראל נקרא

ּנָהּ   או בענותנותו ש ִּ

 

 הכף כפית בהיותה זקנה

 ומשום שמסרה דינה

 הסתפקה במלֹא כף נחת קטנה

 בכף הקלע אין דינה

 

ָנּה ידעה ברוח קדשה  לב ּבְ

 גם מעשה טיטוס הרשע

 עד היסוד ישפיל גבוה מאה

 תרים ותגביה לדרור קן לה

 

ְקדוּ בשבוע הבא  בריש ּפִּ

 מארבע ראש הראשונה

 האם למפיק היא ראויה

 או שמא לשון נקבה

 טעם ורמז אין באמתחתי

י נא קוראי חידתי ְזרוּנִּ  עִּ

 

 נשה בעתיד וְּבֹנַכח

 בסוף הקטנה של הזיו ָלך

 קטנה הקטנה לבטח ַחְשּתָ 

ְשּתָ  ּתַ  כביכול יד השם הִּ

 

אות קלילה  לראשונה ּבְ

 מָשם שהכל בה נברא

 למען איתן כהרים ְלַיֲעָלה

 אתה הוא אתה הוא בעזראככתוב 

 

הפתרון: האותיות הזעירות 

 45בתורה
 

 לא לראשונה בויקרא

ְקרָ  אל"ף זעירא בראש ספר ויקרא  אשל ַוֻיִ

 אינה האות הזעירה הראשונה בתורה,
 

 אך כן בראשונה

אך היא באל"ף, האות הראשונה של האל"ף 

 בי"ת.
 

 כי לא בארץ ישראל נקרא

                                                             
ות מסורות של אותיות זעירות נוספות בתורה, אך קיימ 45

 בחידה לא פרטתי אלא את הנהוגות.

ויקרא, נאמר טעם אל"ף זעירא של  46בזוה"ק

לפי שלא היתה הקריאה אלא במשכן וגם 

היתה בחוץ לארץ, לפי ששלמות לא נמצאת 

 אלא בארץ הקדושה.
 

ּנָהּ   או בענותנותו ש ִּ

בפירוש בעל הטורים כתוב הטעם, כי משה 

ר, כאילו לא דיבר  ֻקָ לא רצה לכתוב אלא ַוֻיִ

הקב"ה עמו אלא בחלום, כדרך שנאמר 

נראה לו השם כאילו לא  )במדבר כג, ד(בבלעם 

אלא במקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם 

האל"ף, ושוב אמר לו משה מחמת רוב ענוה, 

שלא יכתבנה אלא קטנה יותר משאר 

 47אלפי"ן שבתורה, וכתבה קטנה.

 
 הכף כפית בהיותה זקנה

ָתֻה כ   ]כפית[ של ְוִלבְ  הכ"ף הזעירהבטעם 

ָרה ְוִלבְ  ָתֻה כ   בפסוק ַוֻיָֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֻפֹד ְלש ָ

כתוב בפרוש בעל הטורים,  )בראשית כג, ב(

 שלא בכה אלא מעט, לפי שזקנה היתה.
 

 ומשום שמסרה דינה

טעם נוסף שבכה רק מעט כותב בעה"ט, 

ששרה היתה כמו גורמת מיתתה, שמסרה 

 )ר"ה טז:(דין. דבריו הם ע"פ דברי הגמרא 

אמר רבי חנן, כל המוסר דין על חבירו, הוא 

ַרי ֶאל ַאְבָרם נענש תחלה, שנאמר , ַוֻתֹאֶמר ש ָ

יִני ֻוֵביֶניָך[  ֻפֹט ה' ֻבֵ )בראשית ֲחָמִסי ָעֶליךָ ]... ִיש ְ

ָרה טז, ה( , וכתיב, ַוֻיָֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֻפֹד ְלש ָ

ָתֻה.  ְוִלְבֻכֹ
  

 הסתפקה במלֹא כף נחת קטנה

 בכף הקלע אין דינה

בכלי יקר כתוב שאברהם בכה בכי קטן, 

היתה מסתפקת במלא מצד שצדקת היתה, ו

, על כן הצדיקים אוכלים 48נחת קטנה כף

בעוה"ז ונוחלין העולם הבא, ולפיכך אינן 

 , דהיינו גיהינום.49הקלע כףבכלל עונש 

 
ָנּה ידעה ברוח קדשה  לב ּבְ

מה שבלב עשו  50רבקה אמנו ידעה ברוה"ק

ו  ובנה, כמפורש בתורה, ַויֹֻאֶמר ֵעש ָ ִלב   ב ְּ

ִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי. ִיְקְרבוֻ ְיֵמי ֵאֶבל אָ 

ָנֻה ַהֻגָדֹל  ו ֻבְ ְבֵרי ֵעש ָ )בראשית ַוֻיֺֻגַד ְלִרְבָקה ֶאת ֻדִ

 מב(-כז, מא
  

 גם מעשה טיטוס הרשע

 עד היסוד ישפיל גבוה מאה

                                                             
פרשת ויחי, ח"א רל"ט ע"א, הובא בספה"ק קב הישר,  46

 מהרה"ק רבי צבי ]=קב[ הירש ]=הישר[ מקוידנוב, פרק כ.
 אלףהרה"ק מהרנ"ש שפירא בעל 'מגלה עמוקות' חיבר  47

בהקדמת בן הרב, אופנים על אל"ף דויקרא זעירא, כמ"ש 
 והרב בעל סדר הדורות ראה אותו 

  ע"פ טוב ְמלֹא ַכף ָנַחת ִמְםלֹא ָחְפַנִים ָעָמל וְרעות רוחַ  48
וְך ע"פ דברי אביגיל לדוד, ְוֵאת ֶנֶפש אְֹיֶביָך ְיַקְלֶעָמה ְבת 49

 ַכף ַהָקַלע 
 רש"י 50

י בדברי רבקה,ק  של  קו"ף זעיראבטעם   ְצֻתִ

נות ֵחת ק   ֵני ֻבְ י ְבַחֻיַי ִמֻפְ , )בראשית כז, מו(ְצֻתִ

ים בעה"ט ורבנו בחיי מפני שראתה כותב

רבקה ברוח הקודש שעתיד להחריב ביהמ"ק 

 אשר גובהו מאה אמה,
 

 תרים ותגביה לדרור קן לה

וכנגדה, קו"ף של ֵקן בדברי דוד, גַֻם ִצֻפור 

היא  )תהילים פד, ד(ן ָלה ק  ָמְצָאה ַבִית וְֻדרור 

קו"ף רבתי, כי דוד היה מתפלל על בנין הבית 

 שגובהו מאה. 

 
ְקדוּ בשבוע הבא  בריש ּפִּ

וְקָדה בתחילת פרשת צו, משל  מ"ם זעירא

ְקדוֻ  , בפסוק ֹזאת ֻתוַרת ָהעָֹלה 51הנקראת ֻפִ

חַ מִהוא ָהעָֹלה ַעל  ְזֻבֵ  )ויקרא ו, ב(וְקָדה ַעל ַהֻמִ
 

 ראש הראשונה מארבע

המ"ם הזעירה היא בראש הראשונה מארבע 

לשונות 'יקידה' שבפרשת תרומת הדשן 

ָדה: ַעל ו(-ו, א)ויקרא  ַח מוקְּ ְזֻבֵ ד, ְוֵאש  ַהֻמִ ו ק   ת 

ַח  ְזֻבֵ דֻבו, ְוָהֵאש  ַעל ַהֻמִ ו ק  ִמיד  ֻבֹו, ת  ֵאש  ֻתָ

ד ו ק  ַח, כמפורש שם ברש"י. ת  ְזֻבֵ  ַעל ַהֻמִ
 

 האם למפיק היא ראויה

 או שמא לשון נקבה

ָדהבמשמעות מילת  נחלקו הראשונים.  מוקְּ

ותה משמע 52לדעת הרד"ק בספרו 'מכלול'

כאילו היתה מנוקדת במפיק, מֹוְקָדֻה, המוקד 

שלה, של העולה. לפירושו, ֹזאת ֻתֹוַרת ָהֹעָלה 

ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדֻה, זאת תורת קרבן 

העולה, העולה על המוקד שלה. אך לדעת 

ָדההאבן עזרא  קְּ שם עצם בפני עצמה.  - מו 

בעירה שני -לפירושו, למערכה של עצי

ון זכר[, מוְקָדה ]בלשון שמות: מוֵקד ]בלש

 נקבה[.
 

 טעם ורמז אין באמתחתי

י נא קוראי חידתי ְזרוּנִּ  עִּ

לא מצאתי טעם או רמז למ"ם הזעירה של 

מוְקָדה, ופנייתי לקוראי חידתי לסייע 

 בחיפוש.

 
 נשה בעתיד וְּבֹנַכח

י בשירת האזינו  בפסוק ש ִ )דברים צֻור ְילְָדךָ ֻתֶ

י כ לב, יח( ש ִ ְנֶשה, אתה משמעות מילת ֻתֶ מו ֻתִ

 53תשכח.
 

 בסוף הקטנה של הזיו ָלך

                                                             
'לפשוטה פקדו ופסחו'. סימן לקריאת פרשת צו בשבת  51

 שלפני פסח בשנה פשוטה. 
שמו של אחד מספרי חכמת  –הובא במנחת שי. 'מכלול'  52

הדקדוק שחיבר רבינו דוד קמחי, הרד"ק. ]על הרד"ק נאמר 
 בדרך מליצה 'אם אין קמח אין תורה'[

 -נ.ש.ה, הזמן  -וף. השורש לכל פועל יש שורש, זמן וג 53
 נוכח. -עתיד, הגוף 



נאמר ששירת הלויים בעת  )ר"ה לא.(בגמרא 

הקרבת מוסף של שבת היתה שירת האזינו, 

והיו מחלקים אותה לששה חלקים אשר 

ֹכר ְימֹות עֹולָם, זְּ ֲאִזינֻו, ה  : 54הזי"ו ל"ךסימנם 

ֳמוֵתי ָאֶרץ, י   ֵבהֻו ַעל ֻבָ וֻ לְנָאץ, ֻיְַרא ה' ַויִֻ ו  ְרֻכִ

ַמִים ָיִדי. הגמרא שם כ ִ ָחְכמֻו,  א ֶאל ש ָ ָ י ֶאש ֻ

אומרת שבקריאת התורה בביהכ"נ מחלקים 

את שירת האזינו לאותם החלקים. הפסוק 

י הוא בסוף החלק השלישי,  ש ִ צֻור ְיָלְדָך ֻתֶ

ֵבהֻו[, האות הקטנה.]י   עליית יו"ד  ְרֻכִ
 

 קטנה הקטנה לבטח ַחְשּתָ 

ש ִ  ד ]הקטנה[ודאי שמת לב, יו" היא  ישל ֻתֶ

 ]קטנה[ יו"ד זעירא
  

ְשּתָ  ּתַ  כביכול יד השם הִּ

י,  55חז"ל ש ִ דורשים את היו"ד הזעירה של ֻתֶ

שיש שבעשיית עבירות מתישים כביכול את 

=יו"ד[ של השם. =יד  הכוח ]

 
אות קלילה  לראשונה ּבְ

ְרָאם בפסוק ֵאֻלֶה הִ של בְֻ  ה"י זעירא ֻבָ

ַמִים ְוהָ  ָ ְרָאם הִ ָאֶרץ בְֻ תוְלדות ַהש ֻ )בראשית ב, ֻבָ

 היא האות הזעירה הראשונה בתורה. ד(
 

 מָשם שהכל בה נברא

ְרָאם לומדים שהשמים והארץ  ִהֻבָ מתיבת ֻבְ

 56, בה' בראם.ה"ינבראו באות 
 

 למען איתן כהרים ְלַיֲעָלה

, אמר רבי יהושע בן קרחה, 57במדרש

=איתן [, 58בהבראם, ]אותיות[ באברהם ]

רהם נברא העולם. ואם אתה בזכותו של אב

ֹבִהים  תמה בדבר, ְרֵאה מה כתיב, ָהִרים ַהֻגְ

ֵעִלים  , ומה אם הרים )תהילים קד, יח(ַלֻיְ

הגבוהים לא נבראו אלא בשביל היעלים, על 

אחת כמה וכמה שנברא העולם בזכות 

 אברהם.
 

 ככתוב אתה הוא אתה הוא בעזרא

עוד שם במדרש, רבי עזריה אמר על הדא 

ושע בן קרחה ]שאמר בזכותו של דרבי יה

ה הו א אברהם נברא העולם[, ָ ת  ךָ  א  ה' ְלַבֻדֶ

ַמִים ְוָכל  ָ ֵמי ַהש ֻ ַמִים ש ְ ָ יָת ֶאת ַהש ֻ ַאֻתָ ָעש ִ

ר  ים ְוָכל ֲאש ֶ ֻמִ ר ָעֶליהָ ַהֻיַ ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאש ֶ

ֶהם, כל האונקים ]כובד גדול ועצום [ הזה 59ֻבָ

ה הו  בשביל מה, בשביל  ָ ת  ה' ָהֱאלִֹקים  אא 

ים  ֻדִ ש ְ ַאְבָרם ְוהוֵצאתו ֵמאֻור ֻכַ ַחְרֻתָ ֻבְ ר ֻבָ ֲאש ֶ

מוֹ ַאְבָרָהם  ְ ְמֻתָ ש ֻ  . ז(-)נחמיה ט, וְוש ַ
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 כנהוג בקריאת התורה.
 ויק"ר כג, יב; במדב"ר ט, א. ועיין רש"י עה"פ. 55
 רש"י. ועיין ברבנו בחיי. 56
 בר"ר יב, ט. ועיין ברבנו בחיי. 57

וכן בפיוטים  אמר רב, איתן האזרחי זה הוא אברהם.  58
הנזרק  איתן', 'למען איתןרבים, כגון: 'עוד יזכור לנו אהבת 

 הכיר אמונתך, ועוד רבים. איתןבלהב אש', 
 ספר הערוך ערך אונקוס. 59

הספר הנקרא בדפוס ספר נחמיה אינו אלא 

]אטו כ"ה ספרים  עזראהמשך של ספר 

)סנהדרין כלולים במקרא?![, כמפורש בגמרא 

יה בן חכליה מכדי, כל מילי דעזרא נחמ צג:(

לא אמרינהו, ונחמיה בן חכליה מאי טעמא 

 60.איקרי סיפרא על שמיה

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפור

 מאורי אור
 איריהמרבינו 

אחרון חכמי פרובינציא, רבינו מנחם בן 

 שלמה המאירי

 שנת 'ובא לציון גואל'

שר אחד מגדולי רבותינו הראשונים א

גדול מרבן שמם כשלשמם ולזכרם 

תאוות כל נפש, היה ללא ספק רבנו 

. 61מנחם בן שלמה למשפחת המאירי

בניגוד לשנת לידתם של שאר רבותינו 

הראשונים שבכדי לבררה ולאמתה 

נאלצים אנו להזדקק לשירותיהם של 

חוקרים למיניהם בעלי רמה כזו או 

אחרת של אמינות, הרי שרבנו מנחם 

לנו בנדיבות את המידע  המאירי מספק

אודות השנה והחודש שבהם נולד, 

הלוא המה: חודש אלול בשנה 

התשיעית באלף החמישי. בעצם היום 

 הזה נולד מאורם של ישראל ומנחמם.

ככל הנראה מטעם "סימנא מילתא 

היא", סימן רבינו את שנת לידתו בחוט 

הסיקרא שהיא שנה מיוחדת המסוגלת 

מטריא "ובא לגאולה, כשסימן לדבר הגי

לציון גואל". בגימטריא זו היה למעשה 

מקופל רמז דק אודות המתרחש 

באותה תקופה, כששנים ספורות קודם 

לכן שיחקה השעה למומר שפל בשם 

ניקולס דונין הנודע לשמצה, ששילח 

את ידו הטמאה בקדשי ישראל וגרם 

במישרין לשריפת התלמוד האיומה 

ו מכל איום, אשר גדולי התקופה הספיד

את הגווילים וקוננו על אשר תחת 

שיבנו בהם "מגדלים הפורחים באוויר" 

פרחו האותיות באוויר. משקם שרו  –

של עשיו מרבצו החלו הנגישות לבוא 

בצרורות עד שנעשו ידיהם של ישראל 

רפות, והצורך בגאולה היה צורך קיומי 
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משפחה. בשו"ת מהרש"ל נשאל  שלמה, ומאירי זהו שם
אודות מי שאביו נקרא יאיר ואבי אשתו נקרא מאיר האיך 

אור' -ניתן לרצות את שני הצדדים וענה שיקראו לילד 'שני
 כלומר שני אורות מאיר ויאיר. גם רבינו היה שניאור... 

כאוויר לנשימה, ועל כן מצא ביטוי 

 מה.באגרות שלומים בין גדולי האו

כפי הנראה היה רבינו מילידי 

פרובינציא, המקום שבו פעל ויצר 

ניהו חבל הארץ -במשך ימי חייו, הוא

דרומי של צרפת הנמצא על -המזרחי

משכנות נהר רון, הים התיכון, והרי 

 האלפים. 

מקום זה היה בקעה נאה להתגדר בה 

ענקי רוח בעלי אנפין שונים של גדלות 

דא ששוב וכוח יצירה, זאת חרף העוב

ושוב היו נצבעים שמיה בדם ואש 

ותמרות עשן עקב המלחמות הרבות 

בין ספרד ושכנותיה על זכות השלטון 

בשטח זה. דומה כי הייסורים הרבים 

כחול אשר על שפת הים שאפפו את 

רבינו ורעיו האראלים, חישלו את 

רוחם והעניקו תנופה רבתי לכוחות 

הטוב האצורים בנשמותיהם, כך לא 

ה לפרובינציא מה להתבייש בפני היה ל

חברותיה, באשר גם את כותל המזרח 

שבה פיארו קדושי עליון שהארץ רעדה 

 לשמע קיומם.

מעניין לציין כי בתודעה הציבורית 

נתפסה פרובינציא כמשנית בחשיבותה 

לחלקים האחרים של ארץ צרפת ששם 

הזהירו ככוכבים בעלי התוספות, 

ף הרשב"א בשו"ת נחלץ לשלול בתוק

את תפיסה זו, ופוסק להלכה כי אין 

זכות ביד נתבע הדר שם לכפות את 

תובעו לילך אצל חכמי צרפת מדין 

'בית דין הגדול שבימיך', כי גם שם 

שוכנים כבוד אישי סגולה מזהב המין 

 האנושי המעניקים חמה בקומתם.

במשך שני חיי רבנו עברה פרובינציא 

לרשות מממלכת ארגוניה שבספרד 

אופן כללי מלכות חסד אשר שהיתה ב

העניקה לפזורה היהודית שם שקט 

יחסי, וברם היה זה שקט שבתוך 

הסערה מאחר שבאותה העת עמד 

לרוח ישראל סבא רודף צר ואויב 

בדמות חכמת הפילוסופיה, אשר 

העניקה סיפוק דמיוני לצעירים בשנות 

העלומים, והיוותה מעין תחליף 

לרגשות קודש של התעלות ורוממות. 

בעלת המיזוג הבלתי  –כשחכמת יוון 

משלה  –אפשרי בין אורות לצללים 

בכיפה, קשה היה להשליט משמעת על 

פשוטי העם, אפרוחים שלא נפקחו 

עיניהם, ולכך צלחה רוח ה' על 

הרשב"א והכריז בשבת קודש בבית 

הכנסת הגדול שבברצלונה על חרם 

חסר תקדים אודות בני קל חי שעדיין 



"ס ובפוסקים, לא מלאו כרסם בש

והעומדים מתחת לגיל עשרים וחמש, 

 לבל יעסקו בחכמת הפילוסופיה.

רבינו המאירי, ועמו עוד כמה מנהיגים 

רוחניים, התנגדו מנימוקים שונים 

לחרם, ואף כמעט הטילו חרם נגדי, 

דברי ימי פרשיה זו כתובים בספר 

"מנחת קנאות", וללמד על הכלל כולו 

ה של יצא, עד כמה היה פקיע שמי

רבינו ושמעו הולך בכל המדינות כאחד 

מהמנהיגים היהודיים הבולטים 

שדעתם נחשבת אצל כלל ישראל. ככל 

הנראה, עיקר פרסומו בא לו לאחר 

שהודפסו ספריו, שהיו לנכסי צאן ברזל 

בכמה מספרי הפסק החשובים 

והמכריעים בקרב האחרונים, כספר 

ועוד, וזכה לעבוד את  62משנה ברורה

בהצנע לכת, כפסגת  ה' בימיו

השאיפות והמאוויים של בני האלוקים 

 שלא לתפוס מקום בעולם. –

ככל הנראה בשנת ה' אלפים ס"ו 

ליצירה גווע רבינו ויאסף אל עמיו, 

כשהוא משאיר אחריו אוצר בלום של 

כתבי קודש מלאים זיו ומפיקים נוגה, 

למען אשר מהיום בו נמצאו בעלית גג 

פתותיו בקברו ועד בוא ינון, תרחשנה ש

באשר הוא שם, ודבריו חיים וקיימים 

לעד ולעולמי עולמים. זכר צדיק 

 לברכה.

 אמן פדגוג לדורות

כפי שכבר הוזכר במאמרים קודמים, 

חכמי ספרד לדורותיהם ראו צורך גדול 

לדורות בכתיבת ספרים לרוב, וכך 

הוציאו מתחת ידיהם בשנות חייהם 

יבול תורני עצום במימדיו בכל 

עות התורה והחכמה. בזיכרונם מקצו

המדויק מבחינה לשונית, בבחינת 

"סופרים את התורה באותיותיה", וכוח 

החידוש המופלא כמעין המתגבר ונחל 

שאינו פוסק, הריהם חושפים בפנינו 

מעט מזעיר מהגדלות הבלתי נתפסת 

במוחות של אנשים כערכינו של מי 

שזכה ליטול את כתר התורה מקרן 

 על ראשו. הזוית ולעונדו

לכל אחד מאותם חכמים היו גושפנקא 

ודפוס מיוחדים שבהם הטביע הוא את 

חותמו המקורי, ורבנו המאירי נתאפיין 

בכישורים הסברתיים יוצאי דופן 

ויכולת בלתי מצויה לפשט ולהנגיש את 

המושגים המורכבים והעמומים ביותר 
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 רות, ואכמ"ל.כתבי ידות שנתגלו בתקופות מאוח

ללשון בני אדם פשוטה בתכלית, 

פה פיוטית הממוזגת עם סגנון עשיר וש

שמעניקים נופך קסום ורב השראה, עד 

שעונג רוחני של ממש הוא לעלעל בין 

בתרי חיבוריו המרובים ולחוש 

בחמימות המנשבת בין אלפי דפיהם 

 של ספרי הענק שבענקים. 

רבינו מקבל את הלומד וההוגה בסבר 

פנים יפות, ומיטיב לצמצם את צינורות 

ההשפעה בהתאם לכלי קיבולו של 

, גם בן ימינו, בלא עמל ויגיעה הלומד

מיוחדים הריהו מתמלא שמחה כמוצא 

שלל רב, בעומדו נוכח מטבעות לשונו 

המשובצות והמלוטשות, קיום במלוא 

ההידורים של הצו האלוקי "שימה 

בפיהם". כל יהודי לפי ערכו יכול 

 למצוא בספריו את אשר איוותה נפשו.

אף שהיה מסבירן מיומן, ובעל יכולת 

כל עניין לגוף בעל פרקים  פירוק

וחוליות, מה שגורם בדרך כלל 

לאריכות הדיבור, בכל זאת העידו עליו 

חכמי הדורות שידע להאריך במקום 

שאמרו להאריך דיקא, ולקצר במקום 

שאמרו לקצר, כאילו לחש לו קול 

פנימי שעוד יתגלו כתביו בדורות הללו, 

יותר משאר  –אשר דומה כי כלפיהם 

תקיפה המימרא  –ם הדורות האחרי

החז"לית "לעולם ישנה אדם לתלמידיו 

 דרך קצרה". 

בניגוד קוטבי לאותם מרביצי תורה 

שמרקיעים שחקים אל מעבר להשגה 

ומותירים את התלמידים הרחק בכדור 

הארץ, הרי שהמאירי מקדים לכל 

חיבור סקירה כללית אודות מטרת 

החיבור ותוכנו, ומכניס את הלומד 

בניחותא, כשזמנו אינו לעולמו הפנימי 

דוחק לו, ולמרות רום השגותיו 

התורניות הגבוהות מעל גבוהות, 

הריהו מוכן ומזומן לעשות כמעשה רבי 

, לשמש כמלמד דרדקי פרידא בשעתו 

לאנשים שקטנו עבה ממותניהם, 

באהבתו ובחמלתו הוא גאלם מכבלי 

הנחיתות וינשאם למרומי הר ה', 

פריו מותיר בהם "טעם של כשהעיון בס

עוד", ים התלמוד מלא הגלים 

והמערבולות כבר נושא אופי מזמין 

יותר, ונוצרת אט אט הזיקה האמיתית 

הרת הגורל בין הלומד ותורתו, הזיקה 

ר.  שתוצאותיה הברוכות עצמו ִמַספֵּ

לאורך השיטין בולטת המגמה של 

מורשה להנחיל, כשרבנו המאירי מביט 

טיבה רחבת הקף, על ספריו בפרספק

והוא רואה לעצמו שליחות קודש וצו 

ממרום להנציח לדורות עולם את 

תורת רבותיו רבנו יונה מגירונדי ורבי 

, וזקניו רבי אברהם בן 63ראובן בן חיים

רבי יצחק נרבונא וחתנו הראב"ד בעל 

ההשגות, ועוד, כשמלבד שיטתו 

בלימוד היוצרת יחסי גומלין בין החלק 

א" לבין ה"אליבא של "אסוקי שמעת

דהלכתא", הריהו מקדיש מזמנו העמוס 

לעייפה שעות נכבדות בכדי לכתוב את 

שלשלת הקבלה, לשרטט קוים ולמתוח 

 תחומים בין הדורות.

בין שלל חיבוריו תופס מקום מכובד 

וראשון במעלה ובזמן "חיבור 

התשובה", אשר נכתב בימי חורפו 

בכדי לחזק ברכיים כושלות 

ה תפיסות בלתי מההתמכרות לכמ

נכונות שרווחו בעולם על ידי תלמידים 

שלא שימשו כל צרכן, כי רחוקה היא 

הדרך אל תחת כסא הכבוד, ומי שחטא 

ישוב ויחטא ויוריד את נשמתו ביגון 

שאולה. רבנו שולל גישה זו מכל וכל, 

ומודיע לאדם את חטאיו במילים רכות, 

אשר חוט השני של התקווה והייחול 

שזור על גביהם, הוא אינו  לימים טובים

מכחד מהאדם את גודל העונשים 

בעולם הזה ובעולם הבא על חטאים 

ופשעים, אבל מגדיש ומבליט את 

ה"אתה נותן יד לפושעים וימינך 

פשוטה לקבל שבים", שמי שיחפוץ 

באמת ובתמים לשוב אל בוראו 

ולדבקה בו הרי שהשמים הם הגבול 

 לפסגות שאליהם יוכל להגיע, והריהו

"מקורב ואהוב לפני המקום" אשר "לא 

יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו 

 וחיה". תם אך לא נשלם.

 לתגובות: הרב זאב קופלמן
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ראובן בן כבוד החכם הישיש הנעלה רבי חיים היה בקי 
בכל התלמוד בקיאות מופלג וחכם ברוב החכמות וחידש 
סברות רבות בתלמוד מכוח שכלו כי היה פלפולו מדלג על 
ההרים מקפץ על הגבעות והריני היום קטן אצבעותיו 

 שיירי מעשי ידיו".ומ


