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 תשע"ז נחמו -ואתחנן לפרשת  אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 ים )מד' שוח"ט(אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמור

 דרשה אחרת במדרש הגדול –אשרי האיש זה נח 

זה נח. כך הובא במדרש רבה ובמדרש שוחר טוב ]וכפי  –'אשרי האיש' 

. דרשה מדרש הגדולואולם כעת נתמקד בדרשה אחרת המופיעה ב" שהתבאר[.

שבה פסוקי המזמור נדרשים אחרת. את מדרש הגדול כתב רבי דוד העדני מחכמי 

מים ]ובו בלולים גם מדרשים רבים שאינם מוכרים מדברי חז"ל בספרים תימן הקדו

 . בשינוי לשון(:ט נח ו,) אהקיימים בידינו[. ואלו דברי מדרש הגדול

דור המבול,  שלא הלך בעצת – בעצת רשעים. אשר לא הלך בנחזה  –אשרי האיש 

"ותמלא הארץ חמס" ככתוב . על שם החמס שהיה בהם ",רשעים"שנקראו 

 "החמס קם למטה רשע".  יא( יחזקאל ז,)שנאמר  'עש  ר  ', וחמס נקרא יא( אשית ו,)בר

לא עמד. שעל דור  [ג]ראה הערה, שנקרא "דרך" בגילוי עריות – חטאיםובדרך 

 ."ותשחת הארץ וגו'", שהשחיתוה בעבירה וכו'יא(  )בראשית ו, המבול נאמר

המנחה" )מהרא"ל צינץ,  מה שחטאים מורה על גילוי עריות ראה כך גם ב"קומץ]

כך משמע  א.אב"ד פלאצק, דרוש נה, לשבת שובה( שהביא לכך כמה ראיות: 

                                                
 .רבי דוד העדני ולא מדברי חז"ל מחברהמהינם  אולי החידושים בדרשה זו א
 מבואר שנקרא "האיש" כפי שנאמר בו )בראשית ו,ט( "נח איש צדיק וגו'". ר טובמדרש שוחב ב
נה, לשבת  מה שחטאים מורה על גילוי עריות ראה כך גם ב"קומץ המנחה" )מהרא"ל צינץ, אב"ד פלאצק, דרוש ג

 שובה( שהביא לכך כמה ראיות:

כך משמע מדברי יוסף הצדיק )בראשית לט,ט(: "ואיך אעשה הרעה הגדולה  א."חטאים" מורה על גילוי עריות: 

יג(, והם היו שטופים בזימה ]רש"י סנהדרין  )בראשית יג, חטאיםאנשי סדום רעים ו ב.לאלקים".  חטאתיהזאת ו

"אני ובני שלמה  ג.מלת "רעים" לבדה, ואילו "חטאים" מתפרש שם אחרת[, (, אמנם שם מתפרשת בזה .)קט

כא( מתפרש שאמרה שאם לא ימלוך שלמה יאמרו הבריות שהסיבה לכך הינה בגלל שהוא  א א,-חטאים" )מלכים

 נולד באיסור, שדוד חטא בבת שבע, ואם כן נאסרה בת שבע עליו. 

"כן דרך אשה  א.: כפי שניתן ללמוד מהפסוקים הבאים ילוי עריותוהוסיף ב"קומץ המנחה" עוד ש"דרך" מורה על ג

 יט(. "דרך גבר בעלמה" )משלי ל, ב.כ(.  מנאפת" )משלי ל,

בחומת אנך: 'לא יקומו רשעים' ראשי תיבות לר"י שהיא קליפת זנות, יש להשוות את האמור לדברי החיד"א ו

 ששולטת בהם הקליפה.



 

 זעמ'  -אספקלריא 

 

 

 חטאתיט(: "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת ו מדברי יוסף הצדיק )בראשית לט,

, דיג(, והם היו שטופים בזימה )בראשית יג, חטאיםאנשי סדום רעים ו ב.לאלקים". 

כא( מתפרש שאמרה שאם לא ימלוך  א א,-כים"אני ובני שלמה חטאים" )מל ג.

שנולד באיסור, שדוד חטא בבת שבע ונאסרה  זאת מפנישלמה יאמרו הבריות ש

כפי שניתן  ש"דרך" מורה על גילוי עריות ,בת שבע עליו. והוסיף ב"קומץ המנחה"

יש להשוות את האמור לדברי ויא"ק: . יט; משלי ל, כ( משלי ל,ללמוד מפסוקים )

 .[ומת אנך: 'לא יקומו רשעים' ראשי תיבות לר"י שהיא קליפת זנותבחהחיד"א 

התלוצצו על מתושלח ונח אנשי דור המבול נקראו לצים כי  –לצים  ובמושב

 ., ונח לא ישב במושבםהכשהוכיחו אותם

לא די שלא הלך בעצתם אלא גם היה חפצו בששת  –כי אם בתורת ה' חפצו 

 ,במצוה השביעית –ו יהגה יומם ולילה המצוות שנצטווה אדם הראשון. ובתורת

והכתוב , הגה יומם ולילה, מצות אבר מן החישהיא , זעצמו ושניתנה על ידי נח

 מקלסו "כי אותך ראיתי צדיק לפני". 

שציוהו ה' לעשות תיבת  –והשכר שנטל על כך: והיה כעץ שתול על פלגי מים 

ולא בלא עתו וכו'.  –תו עצי גופר, ונבנה העולם ממנו ומזרעו. אשר פריו יתן בע

שנתרצה  –שלא שיכל אחד מבניו בחייו. וכל אשר יעשה יצליח  –ועלהו לא יבול 

 ונתן ברית לעולם שלא יביא עוד מבול.  חה' בקרבנו

שהציפן כנודות  –דור המבול. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח זה  –לא כן הרשעים 

דור המבול. וחטאים זה  –מלאים רוח על המים. על כן לא יקומו רשעים במשפט 

נח ובני ביתו. ודרך רשעים תאבד אלו  –סדומיים. כי יודע ה' דרך צדיקים אלו  –וגו' 

 דור המבול.זה  –

                                                
 .פרשת בזה מלת "רעים" לבדה, ואילו "חטאים" מתפרש שם אחרת(, אמנם שם מת.רש"י סנהדרין )קט ד
 ב "לפיד בוז וגו'". מאיוב יב, ה
ח: "על שבעה דברים נצטוו בני נח, על עבודת כוכבים, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות  בראשית רבה ]נח[ פרשה לד, ו

טות נוספות[. ומבואר בדברי חז"ל דמים, ועל ברכת השם, ועל הדין, ועל הגזל, ועל אבר מן החי" ]ראה שם שי

ט; ועוד( שלאדם הראשון צוה שש מצוות ולנח הוסיף את מצות  יג; שמות רבה פרשה ל, )בראשית רבה פרשה לד,

 אבר מן החי ]ואופנים נוספים תמצא במדרשים נוספים, ואין כאן מקומו[.
התורה שניתן על ידו, ראה עבודה זרה  יא"ק: כנראה הכוונה ש"תורתו" אין מתפרש "של ה'" אלא "של נח", חלק ז

 יט,א ומדרש שוח"ט שמלת "תורתו" נדרשת שם בדומה. 
 כא(.  "וירח ה' וגו'" )בראשית כ, ח
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 עבודה על מנת לקבל פרס  –"וכי לאכול מפריה הוא צריך"?! 

ע    ֵדן א  ר  י  ר ה  ֵעב  ר ב  טֹוָבה ֲאש  ץ ה  ת ָהָאר  ה א  א  ר  א  ָרה ָמא ו   וגו' )ג, כה(ב 

, וכי "ימפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לאאומרים: חז"ל )סוטה יד, א( א[ 

הרבה  ,אלא כך אמר משה !לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך?

, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן "יבא מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא

כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו  ,על ידי. אמר לו הקב"ה

 עשיתם.

הרי שנינו  ,בשביל לקבל שכרליכנס לא"י היה משה המטרה של ותמוה וכי 

 )אבות א, ג( "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס"?

 מי שלא מחוייב

שההוראה שלא לעבוד ע"מ לקבל פרס, נאמר רק במצוה  ,א[ המהרש"א מבאר]

שנתחייב בה כבר, אבל אצל משה רבינו שעדיין לא בא לארץ ישראל ששם חיובה, 

 (.ט)וכיוצ"ב מצינו בדברי הגר"א, ראה בהערה שפיר מצי לבקש משום קיבול שכרן.

 לקיים את רצונו יתברך שחפץ להיטיב

מה לסידור שער הרחמים( והמקנה )הקדמה אות יט( ]ב[ המגיד צדק )בהקד

כותבים בענין זה )על אברהם(, שהרי הקב"ה ברא את עולמו בשביל להיטיב עם 

בריותיו, כמו שנא' )תהלים פט, ג( "עולם חסד יבנה", וכמו ששנינו )אבות ו, יא( 

"רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות". ולכן תכלית 

                                                
תרי"ג מצות שלא היה מחוייב בהם, יכול לבקש שכר. שמחייב א"ע בשגר  ,כיוצ"ב מבואר בגר"א )רות ב, יב(ו ט

פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה' אלהי ישראל אשר באת  נסובים על מה שאמר בועז לרות "ישלם ה' וודברי

הענין כי עבודתינו אליו ית"ש שלא ע"מ לקבל פרס, כי איך נעיז פנינו לבקש שכר על  ,לחסות תחת כנפיו", וז"ל

להיות כו' עבודתינו לו, היתכן שיבקש עבד עולם פרס מרבו?! הלא כל גופו קנוי. וכן הוא יתברך הוציאנו ממצרים 

עבדים. אבל מי שלא נגאל ממצרים זה יכול לבקש שכר על עבודתו כי מעצמו בחר בה'. וזהו שאמר "ישלם ה' לו ל

ובודאי תוכלי את לבקש שכר מפני אשר באת לחסות עתה בצל כנפיו ולא  ,פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה'"

 עכ"ד.כו' היית בגאולת מצרים 
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וכוונתם של עושי רצונו יתברך, להגדיל תכלית כונתו שרוצה להשפיע חפצם 

 ולהיטיב לבריותיו.

מבחן לזה, אם ומוסיף שה .וכך גם מבאר מוהר"ח מוואלזי'ן זצ"ל )רוח חיים א, ג(

יסכים האדם שהקב"ה יטיב לחבירו ולא לעצמו. ולכן אנחנו שרחוקים מדרגה זו 

  אומר התנא לעבוד שלא ע"מ לקבל פרס.

 –וא"כ מה שאמרו "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס" 

הכונה רק אם מכוונים לקבל שכר בשביל הנאת עצמן, ונקרא "פרס" לשון פרוסה. 

 אבל כשמכוונין בכדי להשלים מידותיו להשפיע כרצונו הטוב, מעלה גדולה היא.

אלא לקבל  מה שאמר הקב"ה למשה "כלום אתה מבקש ,פ"ז מבאר מוהר"חעו

שכר", כי משה אחז בדרגה הגבוהה, בו העבודה היא בכדי לקיים את רצונו שחפץ 

 להיטיב. 

 שכר מצוה מצוה

 בפרק ישרים המסילת של בדבריו ונקדים בזה. נוספת דרך להציע נראה אולם ]ג[

 ולהנות ה' על להתענג אלא נברא לא שהאדם הוא, חז"ל שהורונו מה והנה ,וז"ל א

 שיכולים העידונים מכל הגדול והעידון האמיתי התענוג שזהו ,שכינתו מזיו

 המצטרכת בהכנה הנברא הוא כי ב,"העוה הוא באמת הזה העידון ומקום להמצא.

 מה והוא העולם. זה הוא זה, חפצנו מחוז אל להגיע כדי הדרך אך הזה, לדבר

 עיםוהאמצ ".ה"בהעו בפני לפרוזדור דומה ה"ז"העו טז( ד, )אבות ז"ל שאמרו

 ומקום ."שית האל עליהן צונו אשר המצוות הם הזה, לתכלית האדם את המגיעים

 כדי בתחילה, העולם בזה האדם הושם כן על ז.ה"העו רק הוא המצוות עשיית

 לו, הוכן אשר המקום אל להגיע יוכל כאן לו המזדמנים האלה האמצעים י"שע

 מה והוא אלה. םאמצעי ידי על לו קנה אשר בטוב שם לרוות ,ה"בהעו שהוא

 עכ"ד. "שכרם לקבל ומחר לעשותם היום" ז"ל שאמרו

 ידם על להגיע בכדי – מצות לקיים הזה בעולם נברא שהאדם בדבריו ומפורש

 ההוראה את סותר זה ולכאורה ה'. על שם להתענג בטוב שם לרוות הבא לעולם
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 שהתנא הגבוהה הדרגה על רק קאו המס"י שדברי "מ)ול פרס לקבל "מע לעבוד שלא

 עליה(. דיבר לא

ובאמת ממה שאנו רואים בתורה בכמה וכמה מקומות, שהתורה מזהירה על 

שכר ועונש, בפשטות משתמע, שזוהי דרך העבודה הראויה לעבוד ע"מ לקבל 

 .יפרס

כי המצוה והשכר  ,הרבינו בחיי )אבות שם( שכותב וז"לבנפלאה ומצינו ידיעה 

תאים השואלים מדוע לא הוזכר בתורה אינן שני דברים כי אם דבר אחד. והפ

בפירוש ענין גן עדן לנשמות, אילו ידעו זה לא שאלו ככה ולא תפסו עליו. ובודאי 

הענין הזה בדמיון הענינים הגופניים הנזכרים בתורה, שאין הכונה שיהיו תכלית 

 השכר בקיום המצות כו', אלא שהם הכנה בעולם הזה כדי לקבל שכר לעולם הבא

 . כו'

כן אמרו )אבות ד, ב( "שכר מצוה מצוה", כלומר המצוה עצמה היא שכר  ועל

המצוה, ולא יסכל הענין הזה, רק מי ששתה מים המרים ולא זכה לשתות מנהרי 

וזה שאמר "אל תהיו כעבדים המשמשמין את הרב", נחלי דבש התורה ומצפוניה. 

ו אלא דבר כלומר אל תחשבו שהמצות והשכר על עשייתה יהיו שני דברים, אינ

אחד. והענין כי הנפש בעשותה המצות, אור המצוה חל עליה והוא הוא גן עדן 

. ועל זה רמזו ואמרו )סוטה ג, ב( העושה מצוה אחת מקדמתו ומלפפתו הנשמות

לעולם הבא שנאמר )ישעיה נח, ח( "והלך לפניך צדקך". והוא הדין בעבירה, כי 

והיא היא העונש שלה הנפש בעשותה העבירה תחול עליה מדת החושך, 

והייסורין שאין להם סוף, ועל זה רמזו ואמרו "העובר עבירה מלפתתו ומוליכתו 

 ליום הדין כו'" עכ"ד.

מ לקבל פרס, כשהאדם יודע "שאין חיסרון לעבוד ע –ומבואר מדברי רבינו בחיי 

מנת ל עלעבוד . והחיסרון רק אשהמצוה עצמן הם השכר וזה עצמו העולם הב
                                                

העונש היא יראה הראויה רק לעמי הארץ ולנשים שדעתן קלה,  וראה במסילת ישרים )פרק כד( שכותב שיראת י

אבל יראת החכמים ואנשי הדעת היא יראת הרוממות ע"ש. ולגבי שכר ראה בתוספות יום טוב )אבות א, ג( שכותב 

שלא נמנעה התורה להודיע השכר והעונש כי גם עבודה ע"מ לקבל פרס מ"מ עובד הוא ואינה אסורה, אלא שאם 

שכר או מניעת ההיזק אינו במעלה כמו העובד מאהבה שאין לו בעבודתו שום פנייה כלל ע"ש. אולם עובד לתקות 

 לפי"ד הרבינו בחיי שמובא בפנים נמצא מבואר שלעבוד כשיודע שהמצות יוצרות שכר זה לכתחילה. 
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שחושב שהשכר והמצות הם שני דברים, דהיינו שמבקש שכר חלף לקבל פרס כ

 )וראה גם בהקדמה לספר 'אבני מילואים' מאת תלמידו שהרחיב בזה(. עבודתו.

לזכות לידבק בבורא, מאחר  –וממילא מובן שהאדם ודאי יכול לעבוד ע"מ זה 

 okmail.co.il@5322906לתגובות:  שאדרבה זה מטרת הבריאה, ואין בכך שום חיסרון.
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בית אהרן / הרב אהרן גינצבורג, ר"מ בישיבת 

 בני ברק –'עמל התורה' 

 מהותה של תפילה

ִהוא ֵלאֹמר: )ג,כג( ל ד' ָבֵעת ה  ן א  מ  ח  ת  ֵמיָמר ָוא  ִהיא ל  ִעָדָנא ה  ֵליִתי ֳקָדם ד' ב  צ   .ו 

 אונקלוס(תרגום )

ובבקשה, כל אחד כאשר הוא זקוק לדבר מה מהשי"ת הוא פונה אליו בתפילה 

מלבד זאת תפילה היא מצוות עשה מדאורייתא. ויש לעיין בדבר טובא ראשית 

מדוע אנו צריכים לפנות אליו יתברך בבקשותינו והרי הכל גלוי וידוע לפניו, כל 

מחסורינו הצטרכיותינו ובקשתינו גם קודם שנאמר זאת לפניו, ובעצם גם קודם 

לאדם צרה ח"ו הרי אין היא באה שאנו יודעים למה אנו זקוקים.  ועוד אם יש 

)כח,נט(   מעצמה, שלוחה היא מאיתו יתברך כמו שכתוב ָוֳחָלַים ָרַעים ְוֶנֱאָמַנים

כלומר נאמנים בשליחותם, ואם הוא המכה מה יש לבקשו שירפא. ועוד הרי כל 

מעשיו יתברך הם לטובת האדם ואם שלח לאדם ייסורים או קשיים וכדומה 

מחילת עוון או לכפרת פשע או לסיבה אחרת הידועה רק לו בוודאי שזה לטובתו ל

 יתברך ומה יש לנו לבקש שיסיר הדבר.

 תפילה -מטרת הצרה 

והענין הוא שפעמים רבות מתוך שטף מרוצת החיים וריבוי המטלות שוכח האדם 

כי אין הוא הפועל והעושה, כל דבר שנעשה הוא רק מה שנגזר מאת אדון 

לח לו הקדוש ב"ה תזכורות שאינם נעימות, צרות המעשים וכדי להזכירו שו

וקשיים וחולאים ח"ו ואז נושא הוא עיניו לשמיים בתפילה ובקשה שיסיר מעימו 

את הדבר הזה. פתאום נזכר ומרגיש שאין הוא אדון לגורלו יש גבוה מעל גבוה 

שממנו הכל, הטוב וחלילה הרע. ואז כאשר פונה הוא אליו ומכיר בכוחו של 

וב אין הוא צריך לאותה צרה, לאותו קושי ומחלה וממילא מחלצו ה' הבורא, ש

 מצרתו.
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ַע ֶבן ֵלַוי ְלָמה  וכן איתא במדרש רבה )שמות פרשה כא אות ה( ָאַמר ַרַבי ְיהֹושֻׁ

ה ַמְמָך ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלְך ֶשָהָיה ָבא ַבֶדֶרְך ְוָהְיָתה ַבת ְמָלַכים צֹוֶעֶקת לֹו ְבַבָףָש 

ָתה ְלַאָחה, ַהַעיֵלַני ַמַיד ַהַלְסַטים, ָשַמע ַהֶםֶלְך ְוַהַעיָלה, ְלַאַחר ָיַמים ַבֵףש ַלֹנָא אוֹ 

ַלְסַטים ְכֵדי ָהָיה ַמְתַאֶוה ֶשְתַדֵבר ַעםֹו ְוֹלא ָהְיָתה רֹוָצה, ֶמה ָעָשה ַהֶםֶלְך ֵגָרה ָבה הַ 

ַמר ָלה ְך, ֵכיָון ֶשָבאו ָעֶליָה ַהַלְסַטים ַהְתַחיָלה צֹוֶעֶקת ַלֶםֶלְך, אָ ֶשַתְצַעק ְוַיְשַמע ַהֶםלֶ 

יו ְמַשְעְבַדים ַהֶםֶלְך ְלָכְך ָהַייַתי ַמְתַאֶוה ַלְשֹמַע קֹוֵלְך. ָכְך ַיְשָרֵאל ְכֶשָהיו ְבַמְצַרַים ְוהָ 

: )שמות ב, כג(ָףדֹוש ָברוְך הוא, ֶשֶמֱאַמר ָבֶהם ַהְתַחילו צֹוֲעַקים ְותֹוַלין ֵעיֵניֶהם ְלהַ 

: ַוַיְרא ֱאֹלקים ֶאת ְבֵני )שמות ב, כה(ַוְיַהי ַבָיַמים ָהַרַבים ָהֵהם וגו' ַוַיְזָעקו, ַמָיד 

 , ְוָהָיהַיְשָרֵאל, ַהְתַחיל ַהָףדֹוש ָברוְך הוא מֹוַציָאן ַמָחם ְבָיד ֲחָזָקה וַבְזרֹוַע ְנטוָיה

ה ָעָשה, ַהָףדֹוש ָברוְך הוא ְמַבֵףש ַלְשֹמַע ֶאת קֹוָלם ַסַעם ַאֶחֶרת ְוֹלא ָהיו רֹוַצין, מֶ 

ָרֵאל ֶאל ד', ֵגָרה ְלַפְרֹעה ַלְרֹדף ַאֲחֵריֶהם, ֶשֶמֱאַמר: וַפְרֹעה ַהְקַריב, ַמָיד ַוַיְצֲעקו ְבֵני ַיְש 

)שיר ֱאַמר ָברוְך הוא ְלָכְך ָהַייַתי ְמַבֵףש, ַלְשֹמַע קֹוְלֶכם, ֶשמֶ ְבאֹוָתה ָשָעה ָאַמר ַהָףדֹוש 

)שיר השירים ב, ְשַמיַעַמי קֹול ֵאינֹו אֹוֵמר, ֶאָלא : יֹוָנַתי ְבַחְגֵוי ַהֶןַלע, הַ השירים ב, יד(

 ְבַמְצַרַים, ְלָכְך ְכַתיב: ַהְחַמיַעַמי: ַהְחַמיַעַמי ֶאת קֹוֵלְך אֹותֹו ַהףֹול ֶשְכָבר ָשַמְעַתי יד(

 ֶאת קֹוֵלְך.

נמצא איפוא כי אין התפילה בעקבות הצרה אלא להיפך כל מה שבאה הצרה 

כדי שיתפלל האדם לבוראו, ומי שזוכר ומכיר במקומו של הבורא בחייו אין הוא 

 נזקק לתזכורות שאינם נעימות.
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 טחה לקבלת התפילההב

ן מ  ח  ת  ל ָוא  ִהוא ָבֵעת ה' א   ֵלאֹמר )ג, כג( ה 

א( "אבא שאול אומר זה סימן לתפלה אם כוון אדם לבו  ,במדרש )דברים רבה ב

 ".)תהילים י( לתפלה יהא מובטח שתפלתו נשמעת שנאמר תכין לבם תקשיב אזנך

מתקבלת ומדוע יש להתבונן מהו הכיוון לבו שאם אדם עושהו מובטח שתפילתו 

 כן הוא.

ומדקדוק לשון חז"ל מבואר שהם סוברים דאין הכוונה שאדם מכווין למילות 

תפילה" וממה שאמרו בהתפילה שאם כן היו צריכים לומר "אם כוון לבו 

תפילה" משמע שיש דבר בתפילה שצריך לכווין אליו שהוא שורש התפילה ואם ל"

 אדם עושהו הרי מובטח שהתפילה תתקבל.

 זה המהר"ל )נתיב העבודה פ"א( מה עומד בעומק עניין התפילה "אין ביאר

  שאלה

 מכל יתברך השם לתועלת זה דבר שאין אף איזה תועלת יש לה' מהתפילה[ כי-]

 ממון רק אליו נפשו מוסר אין אם ואף, יתברך השם אל עצמו מוסר האדם מקום

 יתברך השם אל עצמו שמוסר נקרא זה גם מקום מכל, קרבן אליו שמקריב שלו

 ועיי"ש שהאריך לדמות את זה לעבד הקנוי לרבו. .שלו" ממון אליו מקריב כאשר

מבואר מדבריו שעניין העמידה לתפילה הוא שהאדם מבטל את עצמו ומוסר את 

כל כולו לה'. ונראה שזה המכוון במה שאמרו חז"ל שאדם צריך לכוון לבו 

 ב"ה.לתפילה, היינו שמתכוין להבתטל לגמרי כלפי הק

 דרגות בהתבטלות כלפי מעלה

 ר' יוחנן הנה המדרש )שם( ממשיך דמצינו עשרה לשונות של תפילה "אמר

, ביצור, פגיעה, רנה, נאקה, צעקה, שועה, הן ואלו תפלה נקראת לשונות עשרה
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ותחנונים". ועיי"ש במדרש שהאריך להביא פסוקים על כל , ופילול, ניפול, קריאה

 לשון.

שונות הוא דרגה לפנים מדרגה בביטול של האדם לפני נראה דשורש כל הל

הקב"ה, דרגת תחנונים היא הדרגה הכי גבוהה של ביטול לפני ה'. ולכן ממשיך 

תחנונים", כיון שזה הצורה הכי  בלשון אלא משה נתפלל לא המדרש "ומכולן

 גבוהה של התבטלות קמי הקב"ה.

 הכתוב "ואתחנן". ומהאי טעמא משרע"ה נקט דווקא לשון תחנונים כמאמר

 מי הקדמני ואשלם לו 

 אצל כלום לבריה שאין למד אתה מכאן יוחנן רבי והנה במדרש )שם( "אמר

תחנונים". כווונת חז"ל  בלשון אלא בא לא הנביאים כל של רבן משה שהרי בוראו

דאם מצאנו שמשרע"ה על אף כל זכויותיו לא היה יכול לדרוש בכח את חייו והיה 

ון של תחנונים מוכח מזה דאין מי שהקב"ה חייב לו ואפילו משהו צריך לנקוט לש

 קלוש.

והוא מה שנאמר באיוב )מא ג( "מי הקדמני ואשלם, תחת כל השמים לי הוא". 

 ועי' איכה רבה פרשה ג פס' לט, במדבר רבה נשא יד ג.

  

 עשה רצונך כרצונו

 הו.ובאמת שיש בזה עניין עמוק מדוע תפילה מתקבלת, ויתבאר כאן קצ

 רצונך בטל כרצונו רצונך שיעשה כדי כרצונך רצונו במשנה אבות )ב ד( "עשה

 רצונך". מפני אחרים רצון שיבטל כדי רצונו מפני

 רצון קשור בענין מאד עמוק יותר שהוא וכתב מהר"ל )דרך חיים שם( "ואם

 המקום ברצון רצונו מקשר האדם כי, אחד רצון שנחשב עד י"הש ברצון האדם

 ברצון מקושר אדם של רצונו וכאשר, כרצונו מקום של רצונו עושה םהאד כאשר
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 ולעומק חפץ שהאדם מה רצונו לעשות ברצונו המקום רצון מקושר אז המקום

 יותר". לפרש אין הדברים

והנה אע"פ שהדברים עמוקים הם הם עניין התפילה שנתבאר בחז"ל, שאם 

שה רצונו שהרי רצונו האדם הצליח לבטל כל כולו להקב"ה בהכרח שהקב"ה יע

 ורצון הקב"ה חד הוא וכמבואר בדברי המשנה.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 השמיעה ראשית הכל

ָרֵאל ד' ֱאלֹ  ע ִיש  מ  ָחדקֵ ש   )ו, ד( ינו ד' א 

  פסוק זה נחשב כקריאת הנצח של העם היהודי לדורותיו, ולא בכדי.פסוק זה נחשב כקריאת הנצח של העם היהודי לדורותיו, ולא בכדי.

מראשית הופעתו על במת מראשית הופעתו על במת פסוק זה הוא תמצית אמונתו של העם, אשר פסוק זה הוא תמצית אמונתו של העם, אשר 

  ההיסטוריה, חרט על דגלו אמונה בקל אחד, היוצר כל ולו הכל.ההיסטוריה, חרט על דגלו אמונה בקל אחד, היוצר כל ולו הכל.

זו אשר בעבורה צעדו בני עמינו לדורותיו על מדרגות הגרדום, מוקדי האש, 

ורצוני  ביופתחיהם של תאי הגז, כשזעקת 'שמע ישראל' בוקעת באופן אינסטינקטי

 גם יחד מגרונם.

ל, חשים הם עם החלו של עוללם הקט לומר את וכל אב בישרא הכל אם יהודיי

מילות הפסוק 'שמע ישראל', כי הנה נכנס ילדם בברית הנצח של העם הנבחר, 

 העם המקדש את החומר ומייחדו כולו לקל אחד באהבה וביראה.

 מדוע נקרא 'שמע ישראל'?

אולם, משנתבונן נחזה כי סמלו של פסוק זה הם שני מילותיו הפותחות 'שמע 

 וכי מצוות קריאת שמע אינה לאזני אחר כי אם לאוזנינ -', והלא דבר הוא ישראל

אנו, וגם הנמצא במדבר שממה בלא זכר זכרו של יהודי אחר ברדיוס של מאות 

ואלפי קילומטרים, אינו רשאי להתחיל את קריאת שמע במילים ' ד' אלוקינו', כי 

ת כל ק"ש מתחילתה. אם במילים 'שמע ישראל', ואם יחסרם עליו לשוב ולומר א

כחלק אינטגרלי  הואף מקדשי ד'  בכל הדורות, אשר את מותם ההרואי ליוות

ובלתי נפרד מסיפור גבורתם זעקת 'שמע ישראל', בלא שידלגו על שתי מילים אלו 

ויחלו בזעקת ' ד' אלוקינו'. ולא זו בלבד, אלא כי על כן יאמר, שעזבו הם את 

לא ימצא האומר כי עזבו הם את העולם העולם הזה בזעקת 'שמע ישראל', ו

 בקריאת ' ד' אלוקינו'. הלא דבר הוא!

 השמיעה -מחובת האמונה 
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לא מן הנמנע, כי בחובם של שתי מילים אלו חקוקה ההקדמה ההכרחית 

 -ישראל'  שמע' -לתוכנם, לביטוים, ולקיומם, של המילים הבאות לאחר מכן 

אחד, ואף אין די בידיעתנו ואמונתנו  כאומר, אין די בכך שד' הוא אלוקינו והוא

, ובכך להשיב אל ליבנו והשכלית בכך, אלא שומה עלינו לשמוע, להסכית אוזנינ

וידעת את הידיעה כי ' ד' אלוקינו ד' אחד', כמאמר הכתוב בפרשתנו אף הוא '

ים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין וקהוא האל ד'היום והשבת אל לבבך כי 

 לאו מידי הוא. ', והא בלא האעוד

כי אין די במלמול מילותיו הקדושות של פסוק זה, באם אין מאזינים ומקשיבים 

שהלא בכך נחלקו התנאים )ברכות טו.(  -לכך. ולא בשמיעת האוזן גרידא עסקינן 

אלא כי אם בשמיעת הלב, בשימת  -אם הקורא ולא השמיע לאזניו יצא או לאו 

ברים משכבת ה'וידעת' אל רובד הלב לדברים והפנמתם, עדי יחלחלו הד

 ה'והשיבות' הפנימי, ויתנו בכך את פירותיהם אף במעשים החיצוניים.

 תכלית שמיעת  האוזן -שמיעת הלב 

מחמת שאין שמיעת האוזן, אלא הכשר וכלי קיבול לשמיעת הלב, אך שמיעת 

 האוזן לבדה כמוה ככלי נקוב המשפך את תכנו תיכף עם הריקו לתוכו.

שומע האדם באזנו דבר תוכחה עליו להשיתו אל ליבו ולהתבונן  והוא שכאשר

 בו, לחוש ולחוות את טעמו ותחושתו, ובכך יוכל להמשיך ולילך בדרך זו בחר.

היה הלל וכפי שכתב זאת רבינו יונה בלשונו הצחה והנלבבת )שע"ת שער ב' כו(: 

לא עכשיו עליו השלום אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם 

כי אף על  ,אם האדם לא יעורר נפשו מה יועילוהו המוסרים ,אימתי. ביאור הדבר

כענין שנאמר )הושע  ,ישכחם היצר ויעבירם מלבבו ,פי שנכנסים בלבו ביום שמעו

 ,ו( וחסדכם כענן בקר. ונאמר )משלי י( כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט

ו נבחר. אבל לב הרשעים השומעים מוסרו מוסר הצדיק זך בלי סיג ולשונ -פירושו 

ענינו כרגע אויביהם  ,מלשון )תהלים פא( כמעט אויביהם אכניע ,רגע אחד הוא

כמו שנאמר )משלי טו( ושומע תוכחת  ,הלב הנבון והמתוקן - אכניע. ויקרא לב
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קונה לב )שם יז( לקנות חכמה ולב אין. אכן צריך האדם בשמעו המוסר לעורר 

רים אל לבו ולחשוב בהם תמיד. ועליהם יוסיף לקח ומלבו יוציא נפשו ולשום הדב

ולא יסמוך על  ,ויתבודד בחדרי רוחו וישוב יהפוך יד תוכחתו על נפשו ,מילין

תוכחת המוכיח לבדו. ותוכחתו לבקרים ולרגעים תהיה עד אשר תקבל נפשו 

 עכ"ל. ועד אשר תטהר. ,המוסר

 -א להשית הדברים אל ליבנו בימים אלו, ימי האבלות והנחמה חובתנו הי

משמעותו של החורבן, הגורמים לו, ושאר הקשור בחורבן, תוצאותיו, ואף בנחמה, 

ובכך יתנו פרים, ונשוב ונתקן דרכינו, ונזכה בקרוב ממש  -ובגאולה העתידה בקרוב 

 לראות בשוב ד' את שביתנו ובנחמת ציון וירושלים.
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 הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ,

מח"ס מאור יעקב כ"ג חלקים על הלכות המועדים 

 וחדשי השנה

 עמידה בעשרת הדברות

יךָ ' ה ָאֹנִכי ר ֱאֹלק  ץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאש  ר  ִים ֵמא  ר   ֲעָבִדים )ה, ו( ִמֵבית ִמצ 

שנהגו לעמוד בקריאת עשרת הדברות מעת שהבעל קורא  1כתבו האחרונים

א )שם(, "ובטעם הדבר כתב החידאנכי ה' אלוקיך וגו'". " מתחיל לקרא הפסוק

שהרי אנו קוראים בכל שבת בתורה ואם כן מוכח שהכל אמת, ומכל מקום כיון 

ה "שעשרת הדברות הן יסוד התורה ונכתבו על גבי הלוחות עצמם, וכשאמרן הקב

 לכל ישראל חרדו כל העם באמירתן, לפיכך עשו איזה זכר לקום באמירתן. 

י סי' ח'( מביא מה שנתגלה תשובת "יחוה דעת )חת "ל בשו"ע יוסף זצ"אמנם, הגר

ש )סי' "ת אהלי יעקב למהריק"ם )הוצאת פריימן סי' מו( שהובא כבר בשו"הרמב

לג( שאין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות, כיון שיש חשש שיגיעו מזה לידי 

הפסד באמונה, שיבואו לחשוב שיש יתרון לעשרת הדברות על פני שאר פסוקי 

ל "מ לייב שפירא זצ"יא מס' תולדות העיר קובנא )עמ' רכט( שהגרהתורה, ומב

ד דשם ביטל המנהג שנהגו לעמוד בקריאת י' הדברות, ושכן ראוי לנהוג. וכן "אב

ח סי' ס(. וכן הכריע מרן "ת באר משה )ח"ל בשו"ר משה שטרן זצ"נוטה לפסוק הג

ם "כדעת הרמבד( שהעיקר "ו ס"ג פס"ח ח"ל )אשרי האיש או"ש אלישיב זצ"הגרי

 שאין לעמוד ועיין לקמן. 

מאידך, בהגהות שערי רחמים על השער אפרים )שם( על פי הלבוש )סי' תצד( 

והמחצית השקל )סי' תכט( כתבו, דבזמן הזה לא חישינן לתרעומת המינים. וכן 

ת דבר שמואל )אבוהב, סי' רעו( שבמקום שנהגו כן אין למנוע המנהג, "כתב בשו

ורסמת שרוצים לקיים בדרך הידור כאילו הקבילו את פני כיון שהכוונה מפ

ת "ל בשו"מ פינשטיין זצ"השכינה במעמד הגדול והנורא ההוא. וכן כתב הגר

                                                
 א )טוב עין סי' יא(."ז( והחיד"ץ )סדר יום א' של שבועות אות יט( שער אפרים )שער ז' פל"סידור בית יעקב ליעב 1
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ד סי' כב( שאף על פי שמצד הסברא היה מקום לחוש "ח ח"אגרות משה )או

לתרעומת המינים מכל מקום כיון שלא אירע שהטעו בכך המינים את עמי 

ל )הליכות שלמה "ז אויערבאך זצ"ות כן. וכן הורה מרן הגרשהארצות מותר לעש

ב אורחות הלכה הע' ל( שבזמנינו אין לחוש, כיון שהכל יודעים שאינו "תפילה פי

אלא לזכר מעמד הר סיני, והוסיף שהרי עומדים גם בעוד קריאות כגון שירת הים 

ד אונגואר( "בל )גא"ר מנשה קליין זצ"וכיוצא בזה, ולכן אין לחוש. וכן פסק הג

 ח סי' נז(."ת שמש ומגן )או"א סי' קיח(, וכן כתב בשו"ת משנה הלכות )חי"בשו

 הנוהג לשבת ונמצא במקום שנוהגים לעמוד

אמנם גם מי שמחמיר לא לעמוד, אם נמצא במקומות שנהגו הציבור לעמוד כתב 

ט( שאין ליחידים מן הציבור לשנות מן "בפתחי שערים )על השער אפרים שם סכ

ק כג( בשם כמה פוסקים "א )שם(, והכף החיים )סי' קמו ס"המנהג, וכן כתב החיד

שאם לא יעמוד בשעה שכולם עומדים מראה זלזול וכאילו מקבל הדברים חס 

ל )שם( שאל ישנה ממנהג המקום שנהגו "מ פינשטיין זצ"ושלום. וכן כתב הגר

 לעמוד.

ש אלישיב )שם( "יולמעשה אם נמצא במקום שכולם עומדים הורו מרנן הגר

פ כמה "ע יוסף זצ''ל שחכם עיניו בראשו ויקום כבר מתחילת הקריאה או עכ"והגר

ש אלישיב, שאף "פסוקים קודם כדי שלא יהיה יושב בין העומדים. והוסיף הגרי

ם, מכל מקום במקום שנהגו לעמוד אין לבטל מנהגם דיש להם "שהעיקר כהרמב

ש "אבותיו. אלא שבספרי שיעורי מרן הגריעל מה שיסמוכו, וכל אחד יעשה כמנהג 

אלישיב )ברכות יב.( הובא בשמו שאם לא נעמד לפני תחילת עשרת הדברות 

ע "ונמצא במקום שנהגו לעמוד, שאין לעמוד עמהם כיון שהם עושים שלא כדין, וצ

ל. ועיין בספר דולה ומשקה )עמ' שעו הע' "בסתירת דבריו מספר אשרי האיש הנ

א "ר משה מרדכי קארפ שליט"ע ושבועות עמ' קמא( להג")ספיה ( והל' חג בחג14

 מה שכתב בשמו.



 

 כבעמ'  -אספקלריא 

 

 

הלכות הזמן / הרב יצחק יעקב פוקס, מח"ס 

 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'

 שבת נחמו וט"ו באב

 י"ג מנחם אב – שבת ואתחנן נחמו

מת ציון יש לכבדה ולענגה ביותר, להראות שאין חפצים באבלות, ומצפים לנח

 וירושלים )יוסף אומץ תתצ"ד(

* 

 )תענית ל, א("לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב"  – ט"ו באב

 הותרו שבטים לבא זה בזה. ב.. פסקו מתי מדבר מלמות.   א

 . פסקו לחטוב עצים למערכה )ויכלו לעסוק יותר בתורה( רבינו חננאל.ג

פילו חתן ביום חופתו ואף לא אין אומרים בו תחנון, וידוי. אין מתענים בו א

 ביארצייט.

* 

 אין אומרים. בני ספרד:   אומרים "למנצח" וקל ארך אפיים   בני אשכנז:

* 

מיום ט"ו באב, יש להרבות בלימוד תורה בלילה, שמאז, מתקצרים הימים 

ומתארכים הלילות "והלומד בלילה ומקיים העומדים בבית ד' בלילות זוכה ומזכה 

  .לכל העולם כולו"



 

 כגעמ'  -אספקלריא 

 

 

הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם שבירת ע"ז בשבת נחשבת כקלקול או תיקון

ם ת   ֲאֵשיֵרה  ֵברו ו  ש  ֵצֹבָתם ת  ם ִתֹתצו ומ  ֹחֵתיה  ב  ם ִמז  ֲעשו ָלה  ֵדעון ִכי ִאם ֹכה ת  ג 

פון ָבֵאש ר  ם ִתש  ִסיֵליה   )ז, ה( ופ 

הלכה פסוקה שהמקלקל בשבת פטור, וכמבואר בגמ' בחגיגה דף י: מלאכת 

מחשבה אסרה תורה, והמקלקל אינו נחשב כמלאכת מחשבת, ולכך אין בזה איסור 

דאורייתא, אך יש לעיין באם המשבר ומנתץ עבודה זרה נחשב כמקלקל או כמתקן, 

ה ומתקן את שמצד אחד מקלקל ושובר את הע"ז, אך מצד שני הוא מקיים מצוו

 העולם ע"י סילוק הע"ז.

 שיטת התוס' שקלקול הבא מחמת מצווה הוא תיקון

בגמ' בשבת דף קה:, שבמשנה שם מבואר שהקורע על מתו פטור, והגמ' מקשה  

מברייתא שמבואר שהקורע על מתו חייב, והגמ' מחלקת בין מת שהוא חייב לקרוע 

יה, לבין מת דעלמא שאינו חייב עליו לבין מת, שבזה הקריעה היא תיקון וחייב על

 לקרוע שבזה הקריעה היא קלקול ופטור עליה.

ובתוס' שם בד"ה הא, כתב שהביאור בחילוק הוא, שהקורע על מת שחייב לקרוע 

עליו נחשב כתיקון משום שמקיים מצווה, שעשיית מצווה מגדירה את המעשה 

שאינו מקיים לתיקון, משא"כ הקורע על מת דעלמא שאינו חייב לקרוע עליו 

 מצווה, ולכך נחשב כמקלקל כשקורע את בגדו.

אלא שבגמ' בדף קו. מבואר שם שר"ש למד שמקלקל בחבורה ובהבערה חייב, 

מזה שהתורה הוצרכה להתיר מילה בשבת וכן ממה שאסרה להרוג בת כהן 

שחייבת שריפה בשבת, שהרי אם מקלקל בשבת פטור, התורה לא הייתה צריכה 

רח שחבורה והבערה שאני וחייב גם בקלקול, ע"כ הגמ', למעטם, אלא בהכ

ולכאורה גם שם מקיים מצווה, ואם כהתוס' שמצווה מגדירה את המעשה כתיקון, 

 מדוע ר"ש החשיבו כקלקול.



 

 כדעמ'  -אספקלריא 

 

 

תירץ בזה ב' תירוצים, א', שבאמת מצווה והוקשה זה לתוס' עצמו שם, ו

משום שחייב  ,וןכתיקהמצווה נחשבת בקריעה ודווקא כשלעצמה אינה תיקון, 

ללבוש בגד קרוע כל השבעה והקריעה מכשירה את הבגד ללבישה, אך מצווה 

 חשבת כקלקול.נ ,שהיא קלקול גמור ללא תועלת בפועל

עוד מתרץ התוס' בשם ר"ת, שבאמת מצווה עושה את הקלקול לתיקון, אלא שזה 

בא רק בתנאי שהתיקון של המצווה יהיה מידית ביחד עם הקלקול, אך כשהתיקון 

אחרי שכבר נגמר הקלקול אינו יכול להפוך את הקלקול לתיקון, ולכך הקורע 

נחשב כתיקון משום שתועלת המצווה שהיא עצם הקריעה מגיעה יחד עם הקלקול 

עצמו, אך במילה והבערת בת כהן, התיקון שבהם בא רק לאחר הקלקול ולכך 

 מקום[. ]ויש להאריך בזה הרבה, אך אין כאן אינם נחשבים כתיקון

 שיטת הרש"י שלמרות המצווה זה נשאר קלקול

שנקט שקלקול שהאדם עושה  בדף קו רש"יבבסי' רס"ה דייק  רומת הדשןתה

מחמת מצווה אינו נחשב  כתיקון, שהגמ' שם דנה באם הריגת בת כהן הוא תיקון, 

והרש"י שם לא העלה צד לבאר שזה מחמת המצווה, וגם לגבי מילה ביאר שזה 

 ת שהאדם נעשה מתוקן, ולא הזכיר כלל את זה שמקיים מצווה.תיקון מחמ

ובאמת שגם לגבי קורע על מתו, כתב שזה תיקון משום שמוכרח לקרוע, ולא כתב 

 שהמצווה לקרוע היא סיבה להפוך אך המעשה למצווה.

 להלכה

הרמב"ם בפ"י מהלכות שבת ה"י כתב שהקורע על מתו שצריך לקרוע עליו, חייב 

ת דעתו בזה, ולכך זה תיקון, עכ"ד, ומבואר שסבר להלכה משום שמיישב א

שהמצווה היא לא סיבה להחשיבו כתיקון, ורק זה שבמציאות נהנה מהמעשה 

 שמתיישבת דעתו זה סיבה להחשיבו כתיקון.

דברי לגבי  , כתבבהגהותיו על המג"א בס"ק ט"ואמנם בדגול מרבבה בסי' ש"מ 

וכתב ע"ז  ,אותיות משום מחיקההמרדכי שאסר לאכול עוגה שכתובות ע"ג 

במנהג שהיו נוהגים להביא את המרדכי החמיר משום שדבריו שם הם הדג"מ, ש



 

 כהעמ'  -אספקלריא 

 

 

התינוק למלמד ולכתוב פסוקים על העוגה, ואכילת עוגה כזו אינה נחשבת כקלקול 

שאכילת העוגה הייתה סגולה, ולכך אסר בזה, משא"כ שאר אכילות הם קלקול, 

  אפילו סגולה בעלמא מחשיבה את הקלקול כתיקון.עכ"ד, ועכ"פ מבואר שסבר ש

ביה"ל בסי' ש"מ סי"ד בד"ה וחייב, דן לגבי שיעור החיוב בקורע על מתו, וכתב וב

מצווה, א"כ השיעור הוא טפח  חמת שעושהשמאחר והטעם שזה תיקון הוא מ

שזהו שיעור קריעה, ואח"כ הביא בסוגריים שכ"ז לדעת התוס' שהחיוב הוא משום 

אך להרמב"ם שהחיוב הוא במה שנח מיצרו לא מבורר באם צריך טפח,  מצווה,

עיי"ש, עכ"ד, ומבואר שלא הכריע בזה להדיא, אלא שהביא את דעת התוס' 

 הרמב"ם הביא רק בסוגריים, וצ"ע. שיטת ואת ,כעיקר השיטה תיקוןשמצווה הוא 

מקיים ועכ"פ מזה יש ללמוד לנידון דידן, שגם השובר ע"ז ומסלקו מן העולם 

מצווה רבה, אך מצד שני מקלקל ושובר את הע"ז, ומהנ"ל נלמד שדין זה שנוי 

 במחלוקת הראשונים והפוסקים.



 

 כועמ'  -אספקלריא 

 

 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 הפתח' ברשות הרבים"בענין "טלטול ע"י עירוב של 'צורת 

עירוב של 'צורת הפתח' מתיר לטלטל בעיר גדולה? )בירור דעת מרן שאלה: האם 

 הגריש"א זצ"ל(

עיר גדולה )כגון ירושלים( שיש בה רחובות שרחבים ט"ז אמה, ונמצאים תשובה: 

כל העיר נחשבת כדין 'רשות הרבים', וממילא  –בה שישים ריבוא אנשים בכל יום 

ירוב של צורת הפתח כי אם של דלתות. ורק בעירוב שכונתי לא מועיל בה ע

שנעשה על ידי ת"ח שמפריד את השכונה מיתר העיר, אז מותר לטלטל בו ע"י 

 צורת הפתח )מרן הגריש"א זצ"ל(.

מחלוקת אם דינה  –עיר שאין בה שישים ריבוא ויש בה רחובות שרחבים ט"ז אמה 

יד המקילין אבל כל ירא שמים יחמיר כרשות הרבים או לא. ואין לנו כח למחות ב

 לעצמו )משנ"ב(.

 ויש להעיר שמצד 'חובת ההלכה' אין הבדל בין גברים לנשים בהלכות הללו.

]וחשוב לציין, שהנידון כאן עסק רק מצד עצם המושג של 'רשות הרבים', ולא 

עסק כלל בנידון של 'עירוב חצירות', ולא בשאר הנידונים ההלכתיים הרבים שיש 

 עירוב[. בכל

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

וכן איסור  –ברשות הרבים"  ' אמותיש איסור דאורייתא של טלטול "דא[ 

 ה"ידאורייתא של "הוצאה" מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות הרבים לר

 )שבת צו, ב(.



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

 

כדי שהרשות תיחשב כ"רשות הרבים", צריך שיהיה רחב ט"ז אמה )שו"ע  הנהו

ן בה רוחב ט"ז אמה, דינה כ'כרמלית' שאסור לטלטל שם ח(, אבל אם אי-שמה, ז

 או להוציא משם ולהכניס לשם, רק מדרבנן.

ש'רשות הרבים' דאורייתא לא ניתרת בטלטול על ידי צורת הפתח כי  – מ"והנפק

 אם על ידי דלתות )שו"ע שסד, ב(.

בשו"ע )שמה, ז( מובא שי"א שרשות הרבים נחשב רשות הרבים, רק אם  ב[

שם שישים רבוא בכל יום. ולמעשה כותב המשנ"ב )שם, כג( והבה"ל )ד"ה  עוברים

שאין( שאין לנו כח למחות ביד הסומכין על דעה זו, אבל כל בעל נפש בודאי 

 יחמיר לעצמו ולא יסמוך על עירוב של צוה"פ כי אם ע"י דלתות.

ם גם בעיירות הגדולות שיש בהם שישים ריבוא )כיו –וע"ד מרן הגריש"א זצ"ל  ג[

בירושלים עיה"ק יש שישים ריבוא(, אז כל הרחובות של העיר ג"כ יש להם דין 

'רשות הרבים', וממילא אינם ניתרים ע"י צורת הפתח )וע"ע בארח"ש פכ"ח הע' 

שמבדיל את השכונה מיתר העיר,  –נב(. ורק בעירוב שכונתי שנעשה על ידי ת"ח 

 אז מותר לטלטל בו ע"י צורת הפתח.

זצ"ל שמעולם לא התיר לטלטל )ע"י עירוב של צוה"פ( בעיר שיש בו  לי מרן ואמר

 שישים ריבוא )עי' בחזו"א או"ח קז, ז(.

ועוד יש לציין, שהנה רש"י בעירובין )ו, ב ד"ה ירושלים( כותב ש"ירושלים  ד[

רשות ב'ומבואר דס"ל שיש תנאי  –רשות הרבים שלה מכוון משער לשער ומפולש" 

דעת המג"א  ןלש זה כנגד זה, וכן דעת עוד כמה ראשונים, וכהרבים' רק אם זה מפו

 )שמה, ו(.

דעת מרן הגריש"א זצ"ל שמאחר שיש ראשונים שחולקים על זה )עי' שו"ת  אך

הריב"ש סי' תה וריטב"א עירובין שם( וס"ל שיש דין רשות הרבים גם כשאינם 

ר בזה, ובפרט מכוונים זה כנגד זה, ממילא אין להקל בספק דאורייתא ויש להחמי

 בעיר גדולה, שאין לטלטל בה )וראה גם בשו"ת אג"מ או"ח א, קמ מש"כ בזה(.



 

 כחעמ'  -אספקלריא 

 

 

קצת פלא על אברכים בני תורה שמזלזלים באיסור הוצאה וטלטול ד"א שנסיים ו

שהוא המלאכה הראשונה שנשנית במסכת שבת, וכבר כתבו התוס' )שבת ב, א  –

א אסורה הגם שהיא מלאכה ד"ה פשט( שהתנא פתח במלאכה זו להשמיענו שהי

 גרועה, ודינה כשאר כל מלאכות שבת והעונש חמור במיתה בידי אדם.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

 יציאה למקום נופש וטיול ללא מנין

בספר תפלה כהלכתה )פ"ב הערה לו( כתב בשם מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל שאין 

עשרה מתפללים, אלא אם כן נוסע לצרכי  ראוי לנסוע ביודעין למקום שאין בו

בריאות פרנסה או מצוה, כדי שלא יתבטל מתפלה בצבור, וכד' הרמב"ם )תפלה ח, 

א( "ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הצבור". ומ"מ כשמתגורר במקום 

ללא מנין, משמע מדברי הפוסקים שאינו חייב להוציא ממון ולשכור אנשים 

וכמבואר במשנ"ב )סנ"ה סקס"ו(, שרק בימים הנוראים עליו להשלים המנין, 

לשכור. ואע"ג דבכל שאר מצוות דרבנן עליו להוזיל מכספו כפי הנצרך לקיומן, 

יתכן שתפלה בצבור שאני, מפני שגם בנוגע לטורח הרי הגבילו חכמים את טרחתו 

ג"ה( שכתב להשגת מנין בהליכת ד' מיל או מיל אחד. ועיין שו"ע )יו"ד שע"ד ג' בה

שכהן שאינו מוצא אדם שיטפל במת, אינו חייב לשלם על כך ממון אלא הוא עצמו 

יכול להטמא לו ולהתעסק בקבורתו. וע"ע בהליכות שלמה )פ"ה(. והגרז"נ גולדברג 

העיר בזה דיש לעיין האם כוונת הגרש"ז זצ"ל שאסור לעשות כן או שרק אין זה 

ר, דלכאורה יש להוכיח שאינו איסור גמור ראוי ממדת חסידות אך אינו איסור גמו

מדברי בעל המאור סוף פ"א דשבת שכתב שמותר להיכנס לספינה ג' ימים לפני 

שבת, אף שידוע שלכשתגיע שבת יצטרך לחללו, כיון שתהיה סכנה אם לא 

יחללנה. וכן פסק השו"ע )רמח, ד(. ומעתה אם מותר להכנס למקום שיצטרך לחלל 

יר לנסוע למקום שאין מנין ויצטרך להתפלל ביחידות. שבת, כל שכן שיש להת

ונראה שלענין תפלה מותר לנסוע גם כשלמחרת לא יהיה לו מנין ואין צריך ג' 

ימים כבשבת שהטעם שצריך ג' ימים הוא משום שנחשב מקמי שבתא וכבר יש 

עליו חיוב שמירת שבת מדרבנן. אבל בתפלה פשוט שכל זמן שלא הגיע זמן תפלה 

יו חיוב כלל. אכן כבר כתב המג"א שם שיש מחמירין. וכתב הגרז"נ גולדברג  אין על
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דיש להביא ראיה שישנה מידת חסידות שלא להכנס לספינה שהרי כתיב בנדה 

)לח, א( שחסידים הראשונים היו מחשבים שלא ילדו נשותיהן בשבת וא"כ כ"ש 

ן דידן. אכן נראה שהחסידים לא היו נכנסים לספינה, וא"כ אפשר דהוא הדין בנידו

שגם מן הדין יש לאסור בנדון דידן והוא לפי דברי הישועות ישראל חו"מ סימן כ' 

שעד כאן לא התיר בעל המאור אלא להכניס עצמו למצב שיהיה צריך לחלל שבת 

משום פקוח נפש שזהו היתר, אך אם מכניס את עצמו למצב שיעבור עבירה באונס 

ו מכניס את עצמו לאונס הרי אין זה אונס הדבר אסור וטעם הדבר שכל שברצונ

 אלא רצון, עיין שם. 

ונראה להוסיף ביאור שזה שאמרו אונס רחמנא פטריה נראה שאין האונס סיבה 

לפטור אלא הפטור הוא שעבירה שעושה בגופו או בכוחו ואין לו רצון לדה חסר 

למקום בעבירה אך כשיש לו רצון אלא שהוא גם אנוס אינו פטור ומעתה לנסוע 

שאין מנין אינו פיקוח נפש אלא רק אונס ואונס אינו מתיר כל שיש לו גם רצון 

להגיע למקום בו אין מנין עכ"ד הגרז"נ גולדברג שליט"א ולקמן נביא עוד מדבריו 

 בנדו"ד. 

ואכן כדבריו אלו כתב הבית הלוי פרשת שמות עה"פ וירא אלהים את בני ישראל 

א דאם לא היה האונס לא היה מבצע את העוון שטענת אונס אינה שייכת רק היכ

הלוה ומאחר והאונס הביאו לעשותו חשוב כאילו לא עשאו ולכן הפרוץ בשמירת 

שבת וכדו' וחילל את השבת לצורך חולה נחשב למחלל שבת משום שחילל את 

השבת מפני רצונו האישי ולא מפני שהותר לו לחללה בפעם וו מדין פיקוח נפש, 

אור הלכה )שט"ז ד"ה הצד(, שהצד נחש לרפואה עובר באיסור עי"ש. וכ"כ הבי

למרות שהציל בני אדם מהכשתו ומפני שהתכוון לצודו לצרכי עצמו ולא למטרת 

 פיקוח נפש.

ובמה שהביא דברי בעל המאור הנ"ל להתיר לצאת קודם ג' ימים לפני השבת  

)רמ"ח אע"פ שיחלל בודאות את השבת כבר תמהו ע"ז רבים וכמובא במשנ"ב 

סקכ"ו( ובביאור הלכה )ד"ה ופוסק( דמהריב"ל והרדב"ז ועוד חלקו על דבריו וסברו 

שמכיון ויודע בבירור שיחלל שבת אסור לצאת בכל גווני וכבר תמהו הראשונים 
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האיך התירו לצאת בתוך ג' ימים לשבת לצורך דבר מצוה, יעויין בב"י ובביה"ל 

 שם.

)כ"ג ב'( דנראה שהמתירים מדאוריתא והגר"א וסרמן ז"ל כתב קובץ הערות  

להפליג בספינה ולצאת בשיירה סברו כדעת הר"מ מרוטנברג ששבת הותרה אצל 

פיקוח נפש והחולקים שלהי שמן קם"ו רקיימא שעה סוברים שבמקום פיקוח נפש 

 לא הותרה השבת אלא נדחתה ולכן אסור להכניס עצמו למצב פיקו"נ עי"ש.

בפרק ר"א דמילה כתב שכשנשפכו המים החמים  אמנם יש להעיר דהבעל המאור

שהוכנו לתינוק קודם מילתו בשבת תדחה המילה בכדי שלא יאלצו לחמם מים 

למענו והרמב"ן פליג וס"ל דימולו התינוק ויחממו המים. וכתב מהר"ש קלוגר ז"ל 

)חכמת שלמה עשו"ע סי' של"א( דהבעה"מ סבר דשבת נדחתה מפני פיקו"נ ולכן 

צב פיקו"נ והדברים הינם היפך דברי הגרא"ו בקובץ הערות. אמנם שרי להכנס למ

 עי"ש בס"ק א' ונראה דהרגיש בזה.

ובעיקר הדבר האם חייב אדם לדאוג למצוה קודם זמנה, נסתפקו הפוסקים האם 

חל חיובם של כל מצוות התורה התלויים בזמן מיום היותו מחויב בתרי"ג מצוות 

מצוה יהיה מוכן לעשותה או דנאמר שחיובי ומחויב לדאוג שבשעה שיגיע זמן ה

המצוות באים אך ורק כשהגיע זמנם ואין חיוב מדינא להשתדל לקיימם בעתיד 

קודם זמנם, יעויין בזה בלקח טוב כלל ו' אות ג' ובמנחת חינוך מצוה ה' ובנשמת 

אדם כלל פ"ח מבואר דפשיטא ליה שאין חיוב מן התורה לקנות שופר קודם ראש 

חייב לעזוב את ביתו וללכת לעיר אחרת בכדי לקיים מצוה הואיל  השנה ואינו

וקודם החג לא התחייב במצוה. וכ"כ הב"ח או"ח תקפ"ו, וכ"נ דעת הגרעק"א שו"ת 

 סי' ט והטו"א ר"ה טז, ב.

והנה ביומא )פ, ב( מבואר שהאוכל אכילה גסה ביום הכפורים פטור והקשה 

והוריות גבי שני בני אדם שצלו פסחיהם התוספות רא"ש וז"ל: "והא דאמרינן בנזיר 

אחד אכלו לשם אכילה גסה ואחד אכלו לשם מצה זה שאכלו לשם אכילה גסה 

עליו נאמר ופושעים יכשלו בם, א"ל ר"ל האי רשע קרית ליה, נהי דלא עביר מצוה 
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מן המובחר, מצוה מיהא, קעביד אלמא אכילה גסה שמה אכילה. וי"ל דהכי קאמר 

יכול לעשות אם שבע יותר מדאי כשבא לאכול הפסח למצוה  רשע קרית ליה מה

מיהא קא מכוין לקיים אכילת הפסח וכו', ועל מה שלא הרעיב עצמו כדי לאכול 

הפסח לתיאבון לא מיקרי רשע, עכ"ל. וע"ע בתוס' רא"ש בנזיר )כו, א(. הרי שאין 

ה גדולה חיוב על האדם להיות רעב בכדי שיוכל לקיים מצוה כעבור זמן והיא ראי

 לנדון דידן.

עוד כתב הגרז"נ גולדברג דאמנם א"נ שהפטור מלילך יותר ממיל להתפלל בצבור  

אינו מטעם אונס אלא כך היתה תקנת חכמים שאין החיוב יותר ממיל בזה יש 

לומר שמותר להכניס עצמו לזה וכדברי הצל"ח ריש פסחים שהנוסע קודם הפסח 

פסח ראשון ופסח שני ועיין מנחת חינוך למקום רחוק אינו חייב לבוא ולעשות 

מצוה ה' שחולק עליו ומ"מ מבואר בש"ס שהנמצא בדרך רחוקה, אף שיכול לשוב 

ע"י רכיבה על סוס מ"מ פטור, א"כ מוכח שאין הפטור מטעם אונס וכן יש לומר 

שחז"ל פטרו מלהתפלל במנין כשנמצא בדרך רחוקה יותר ממיל וא"כ מותר לנסוע 

 א ממידת חסידות וכנ"ל, עכ"ד הגרזנ"ג.למקום כזה אם ל

ויש להוסיף דמה שהוכיח הגרשז"א דא"צ להוציא מממונו לצרכי תפלה בצבור 

מדברי הרמ"א יו"ד שע"ד וכנ"ל, לכאו' הדבר תלוי ועומד במחלוקת רש"י ותוס' 

בברכות )כ, א( האם הא דכהן מטמא למת הוא הותרה או דחויה, דא"נ דכשיש 

גביה לכל דיני טומאת כהן א"כ מאי ראיה איכא לתפלה לפניו מת מצוה לית 

בצבור דהרי אם לא יוציא ממונו לתפילה תחסר לו מצות תפילה בציבור על כל 

אנפיה ופרטיה, ומשא"כ גבי מת מצוה דשאני התם דכשאין אנשים אחרים שיטפלו 

ון במת אין לו כל סייגי טומאה ויש לפלפל בזה. ויתכן די"ל דאין חיוב להוציא ממ

לתפילה בצבור מפני שאי"ז חיוב גמור ממש, דהא לשון השו"ע גבי תפלה בצבור 

אדם להתפלל בבהכנ"ס עם הצבור", ומשמע דבעינן רק להשתדל ישתדל הוא "

בזה ואינו חיוב גמור מדינא, וכן כתב בשו"ת יד אליהו )סי' ז', הובאו דבריו 

יד ממונו לתפילה בצבור. בבאה"ט סי' צ' סקי"ב(, והוסיף דלהכי אינו חייב להפס

אמנם רבים חלקו על דבריו וסברו דתפב"צ הוא חיוב גמור, עי' שו"ת חתם סופר 
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)ח"ו ס"נ( ובתורת חיים שם ובספר תפלה כהלכתה )עמוד תקלד( בשם המנחת 

 יצחק ועוד ואכמ"ל. 

 :ומו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב בס' אורחות יושר )עמוד צ"ד( וז"ל

להשתדל להתפלל בצבור והוא חיוב גמור מדינא, כדאיתא בגמ' "וביותר יש 

פסחים מ"ו שחייב לילך עבור זה לפניו עד ד' מילין או לאחריו עד מיל וכן נפסק 

 בשו"ע סימן קמ"ז. וע"ע בספרנו שלהי דקייטא סי' ב'.
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 בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 דועו מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

 הזה בעולם הרשע מצוות שכר תשלום

ֲאִבידֹו  ה  ל ָפָניו ל  ָאיו א  ֹשנ  ֵלם ל  ש   )י ,ז)ומ 

 )י"רש(א הב העולם מן להאבידו כדי הטוב גמולו לו משלם בחייו

 אחת שעה יפה' הרי ,הטובים מעשיו על גמולו את בחייו לקבל יכול כיצדיש להבין, 

 שיקבל מה כל כ"וא)  ז"מי ד"פ אבות) הזה העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של

 ,ז"בעוה שכרם מקבלים כיצד ,ע"יל ז"וכעי)  ב"בעוה אחת כשעה אינו עדיין ז"בעוה

 לקבל ומחר לעשותם היום'ד ,)ב ,לט קידושין(  ליכא עלמא בהאי מצוה שכר לאה

 .)א ,ג ז"וע א ,כב עירובין(  שכרם

 ערך השכר לפי ערך העולם הבא

דית והנפלאה לשאלה זו, נמצאת בדבריו של ראש ישיבת טלז ת. התשובה היסו

הראשון, הגרי"ל בלוך, בספרו הנפלא שיעורי דעת, במאמר "כי כל בשמים ובארץ" 

)בריש חלק ב'(, בו מבאר הרב דבר זה, כיצד יתכן כי כאשר ביקש ר"ח בן דוסא 

ת רגל שכר מן השמים, ירדה לו רגל של זההב מן השמים, וכי בשמים באמת נמצא

מזהב? ומבאר הרב, כי כאשר האדם מבקש שיורידו לו שכר מן השמים, אז כאשר 

השכר יורד לעוה"ז, הוא "מתגשם" למושגי העוה"ז, והופך מדבר נצחי, לדבר פשוט 

 ומגושם. 

 ונדקדק ל"חז במאמרי וכשנתבונן חדש דבר לומר וזה לשונו שם: " והנראה

 הזה בעולם לאדם לו הניתן ועונש שכר ענין כי הוא אמת כי נראה' הק בדבריהם

 זה שכר היה שאם ב"לעוה לו ומוכן המגיע השכר כנגד ונכוי תשלום בתור בא אינו

 מאחר כי הנצחי משכרו לו לנכות בו וספק די' הי לא אז העליון השכר נגד ניכוי

 אותו את קבל שלא נמצא העליון לשכר צד בשום דומה פה הניתן השכר שאין

 העולם בזה האדם שמקבל ועונש שכר אם כי, מעשיו בעד לו וכןומ המגיע השכר

 את מוריד כשהוא רק, למעלה לו ומוכן הנמצא הענין זה את ממש נוטל הוא הרי
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 בענינים ומתגשם מתגלם הוא הרי, העולם לזה העליון ממקומו עצמו השכר אותו

 םהנצחיי עצמם הדברים ואותם, העולם זה לפי צורתו את ולובש, התחתונים

 והתענוג, וערך שעור לאין וקדושים נשגבים הם למעלה במקומם שבהיותם

, זולתך אלהים ראתה לא עין רק, ודמיון מושג שום לנו אין בהם הכלולה וההנאה

 כ"ג הם הרי, קיים ואינו העובר זה לעולמנו בהשתלשלם, עצמם הענינים אותם

 זה לפי צורתם את ובלבשם, קיימים ובלתי עוברים ותענוגים להנאות מצטמצמים

הזה" והדברים  העולם של המר טעמו את גם זה עם ביחד הם מקבלים, העולם

 .מאירים

 מדוע הרשע מקבל שכרו לפי ערך העוה"ז

אלא שכאן מתעוררת שאלה חזקה, שהובאה בריש הדברים: מדוע חמור כ"כ 

עונשו של הרשע, לקבל את שכרו בעוה"ז בצורה של שכר מגושם ופשוט, היורד 

רכו בירידתו לזה העולם, ומדוע אם קיים מצווה, ששכרה נצחי, לא ישמר לו בע

 שכרו, לפחות בצורה חלקית, לפי ערך העוה"ב, הנצחי והקיים לעד?

והאמת שהגרא"מ שך, בספר "מראש אמנה" עה"ת )פר' האזינו(, ג"כ שואל 

שאלה זו. ושם מבאר הרב, כי אכן זהו עונשו הקשה של הרשע, שכל ימיו פנה 

לרשע ולמידת הדין, לפיכך גם שכרו בא במידת הדין, בערכי העוה"ז. אבל את 

שכרו של הצדיק, מנהיגה מידת הרחמים, והיא זו השומרת את שכרו בערכי הנצח, 

 בערכי העולם הבא הנצחי. 

 התירוץ עפי"ד השיעורי דעת 

אמנם הגרי"ל בלוך שם, נוקט בדרך אחרת. לדבריו, הסיבה כי הרשע יקבל את 

הראה לכולם כרו בעוה"ז במושגי העולם הזה הגשמי, הוא בגלל שהוא תמיד ש

, הנאות העולם הזה ותאוותיו, לכך כך הוא יקבל את שכרו. שזה מה שחשוב לו

אבל הצדיק, הרי מראה הוא לכל כי מושגי העוה"ז והנאותיו אינם חשובים לו, 

ם נצחיים ורוחניים, אלא רק ערכים רוחניים, ולכן גם את שכרו, יקבל הוא במושגי

 לפי ערך העולם הבא. 
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 לה מריעין דקתני מרובין שעונותיו כל י )קידושין ל"ט("רש ואלו דבריו שם: ופירש

 מתוקן להיות כאן מצוותיו שכר לו שמשלמין ביש יום הזמנת ליה דעבדין היינו

 להם המוכן הרשעים של הטובים מעשיהם שכר יגרע למה הדבר ותמוה רע ליום

 כ"ג הרשעים שפעלו והאמת הטוב הלא הצדיקים של מעשיהם משכר ב"לעוה

 תחת קיים בלתי נפסד שכר להם שנותנים בתביעתם יצדקו הלא כ"וא, הם נצחיים

 הלא כי הפליה כל בזה אין דברינו לפי אבל ונשגב עליון שכר לקבל להם' שהי מה

 אם כי למעלה להם המוכן מהשכר אחר שכר העולם בזה הם מקבלים אין באמת

 את מקבל שהשכר אלא ז"בעוה להם ניתן בעליונים המוכן ממש עצמו השכר אותו

 הדין מן וגם, כמוהו דמותהשכר גם הרי עובר בעולם ובהיותו מקומי לפי צורתו

 מדת לפי הוא, א"לכ השכר קבלת מקום כי ז"בעוה פה שכרם להם שיותן הוא

' יהי שכרו גם, בוהג יותר לעולם ובהתקשרו, הגבוהים לעולמות התקשרותו

 העולם זה בהנאות כולה שקועה הרשעים של שנפשם וכיון. ההוא לעולם בהתאם

 . תשוקתם" לפי' יהי ששכרם הצדק מן הרי, הגשמיים לתענוגים היא ומשתוקקת

 נצח ממכמני כמה ולהבין להרגיש אותנו מעוררת זו ידיעה: "הרב ומסיים

 הנאה איזו לקבל יצרו עליו התגברב ומכלה האדם מבזבז עין שזפתם לא ואוצרות

 עולה עשויים ערך שטרי למדליק דומה זה והרי המותרים בענינים' ואפי מועטת

 מה וירע יתעורר ואז לבו אל זה דבר האדם נא ישים מקטרתו את להצית לאלפים

 יתירות" עכ"ל.  מהנאות להמנע ונכון ראוי מאד

 מדוע לא יקבלו הצדיקים שכר הפירות?

, יהיה להביא כאן את דבריו של אחד מחכמי תימן, הג"ר שלום כריף, ובנותן טעם

ביקש יעקב אשר בספרו על התורה מביא את דברי רש"י בריש פרשת וישב, ש

לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף וכו', אמר הקב"ה: לא דיין לצדיקים מה 

לו, של שמתוקן להם לעוה"ב אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה"ז". על דברים א

בקשת הצדיקים לישב בשלוה, עמד הרב כריף והקשה,  דלכאורה מה חטאם כי 

יבקשו לעבוד את השי"ת בשלוה בעוה"ז, וז"ל: "וקשה מאוד, דמי סאני להו 

לצדיקיא )וכי אינו ראוי להם לצדיקים( לירש שתי עולמות"? ועוד הוסיף הרב 
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ולם הזה ולהנות מעט להקשות, כיצד זה לא תהא רשות לצדיקים לישב בשלוה בע

ממנעמיו, הלא שנינו במשנה בפ"א דפאה: "אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהן 

בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא", א"כ מדוע לא יהנו הצדיקים בעולם הזה 

 בשלוה מדין "פירותיהם בעולם הזה"?   

ל התורה  והביא הגר"ש כריף את דבריו של הגאון רבי יוסף מסעוד זצ"ל, בספרו ע

הנקרא "ספר הזכרון", שתרץ בזה, כי כיון שהקב"ה רוצה שהצדיק יקבל את כל 

שכרו על מעשיו הטובים בשלימות, באופן הראוי בשכר עליון ונצחי, לכן אפילו את 

החלק המגיע לו מדין "פירותיהם בעולם הזה", שומר הוא אותו לצדיקים כדי שאף 

האמיתי והנצחי. ונמצא שכל חייהם  אותו יקבלו הם בעולם הבא, שהוא העולם

בעולם הזה אינם לקבלת שום תכלית, אפילו של פירות, ולכן הם נקראים בעולם 

הזה "גרים", וכמו שקרא דוד המלך ע"ה על עצמו: "גר אנכי בארץ" )תהילים קי"ט 

י"ט(, ואף יעקב אבינו היה בדרגה ובהנהגה זו, שהיה כגר בעולם הזה ולא קיבל 

כרו כאן, ולזה בא ה כתוב לרמוז ענין זה כאן וכתב: "בארץ מגורי אפילו מעט מש

אביו" ללמדך, כי חייו "בארץ" דהיינו בעולם הזה, היו רק בגדר "מגורי" אביו, בגדר 

 גר בארץ, ולכן לא קיבל אפילו מקצת שכרו בעולם הזה. עכ"ד.  

, שכיון דברים נפלאים אלו, עולים בקנה אחד עם יסודו  של הגרי"ל בלוך הנ"ל

שכל שכרו של הצדיק השמור לו הוא במושגי נצח, לפיכך רוצה הקב"ה לזכותו 

, יגדל וישמר לו בערכי הנצח, כי זה עצמו הוא לטובתו של שגם חלק הפירות

 הצדיק.
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

עשרה  בו במעלת-'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

  הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

י' הראשונים המשכימין לביהכ"נ ומתדבקין בשכינה זוכין 

 לאריכות ימים

ֵבִקים ב   ד  ם ה  ת  א  יֹוםקֵ ֱאלֹ  ה'ו  ם ה  כ  ל  ִיים כֻּ ם ח   )ד, ד( יכ 

פי מה שכתב בעל ה'כלי יקר' בספרו 'עוללות אפרים' לפרש בס''ד, על נראה 

"ג(, בבאור הטעם שהמשכימין לביהכ"נ זוכין לאריכות ימים )חלק ד' ע"ב מאמר תק

 וז"ל: 

ליתן טעם. לפי שההולך ראשון לבית הכנסת הרי אין שום אדם אצלו והרי  נראה

רק ה' עמו, והרי הוא קרוב יותר למקור החיים, כמו דאת אמרת )תהילים לו, י( "כי 

חיים, כי מטעם זה עמך מקור חיים", וכל הקרב קרב ביותר הוא מקבל חלק מן ה

חשב ר' יוחנן )בברכות ח, א( שאין זקנים מצויין כי אם בארץ ישראל, כי שם גילוי 

שכינתו יותר מבמקום אחר, וא"כ כל הדרים עליה קרובים יותר אל מקור החיים. 

ואחר כך ראה שב"אקדומי ואחשוכי" זוכין גם בחוץ לארץ, כי הם הדבקים וקרובים 

 עכ"ל.אל השי"ת יותר מזולתם, 

י"ל דלזה אמר "ואתם", הכוונה לעשרה ראשונים. "הדבקים בה'  וממילא

אלוקיכם", ע"י שאתם באים ראשונים לביהכ"נ ומתייחדים עם השכינה שהוא 

מקור החיים, אתם זוכים להתדבק ולהתקרב אליו יותר מכולם. ולכן "חיים כולכם 

ז עוד באומרו "כולכם", היום", שאתם זוכים לאריכות ימים בעוה"ז. ויתכן דלזה רמ

 שהכוונה לכל הי' הראשונים המשכימין לביהכ"נ, ואף הגרים בחו"ל, וכמש"נ.

 

להגר"י ליברמן שליט"א, בספרו 'משנת יוסף' )ברכות ח, א(, שכתב כעין זה,  שו"ר

וז"ל: הנה אריכות ימים "למען ירבו ימיכם על האדמה" )דברים יא, כא(, הוא 
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השכינה אשר בה, שהיא "ארץ אשר עיני ה"א בה" מחמת קדושת א"י והשראת 

)שם יא, יב(. וממילא היושב באר"י דבוק בשכינה, כשמתנהג כראוי ליושב בארץ 

הקודש, ומי שדבוק בשכינה נאמר עליו )שם ד, ד( "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם 

חיים כולכם היום". ומשו"ה תמה רבי יוחנן על דאיכא סבי בבבל. אבל כיון ששמע 

דמי ומחשכי לביהכ"נ, א"כ הם משרים השכינה בישראל, ומתקיים בהם אפילו דמק

בחו"ל "ואתם הדבקים בה"א חיים כולכם היום", ולכן אמר היינו דאהני להו, 

 עכ"ל.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

האם צריך לשוב בית שפטור ממזוזה וקבע בו, ושוב נתחייב 

 ולקבוע מזוזה

ָתם ב  ת  ל וכ  זֻּזֹות ע  ךָ  מ  יךָ  ֵבית  ָער   ט( ,)ו וִבש 

אדם ששכר בית לשלושים יום שפטור הוא ממזוזה, אך למרות זאת  : יש לחקור

קבע בו מזוזה. לאחר שלושים יום החליט לגור בקביעות בבית זה, האם קביעת 

שנאמר, שלפי שנקבעה בזמן פטור, שוב המזוזה שבזמן הפטור מועילה לעכשיו. או 

      נקבעה המזוזה מאליה, וצריך לקובעה בבית מחדש.  

 ו"רפהקובע מזוזה בבית ועדין לא היו בו דלתות, נחלקו הפוסקים בכך )שו"ע יו"ד 

, ויש הסובר, שבית ללא דלתות אינו חייב במזוזה, ולכן קביעת המזוזה (ו"ט סעיף

 שוב מחדש בבית. היתה בפסול ועליו לקובעה 

וכתב שם הש"ך שטעם הפסול הוא "תעשה ולא מן העשוי", והיינו שבזמן שקבע 

את המזוזה היה הבית פטור ממצות מזוזה, ולאחר שקבע את הדלתות הרי נעשתה 

 מצות המזוזה מאליה ולכך עליו לשוב לקובעה בבית מחדש.

לג א ד"ה תלי(,  ואף שלא נאמרה "עשיה" במזוזה, מכל מקום כתב רש"י )מנחות 

שהדין "תעשה" במזוזה נלמד מציצית, ולכך כתב שם שאם קבע מזוזה בתוך קורה 

ולאחר מכן העמיד את הקורה בבית לא יצא ידי חובת מזוזה לפי שנפסלה מדין 

 "תעשה ולא מן העשוי".

 פסול של "תעשה ולא מן העשוי", כשהחסרון רק מחמת "זמן"

א שהשוכר בית בחוץ לארץ לשלושים יום ומעתה באנו אל ספק חדש, הלכה הי

אינו חייב במזוזה לפי שכל עוד שלא דר במקום זה שלושים יום אין נחשב כבית 

 . אמנם לאחר שלושים יום חייב במזוזה. יאשלו

                                                
 תוספות מנחות מד א וכמו  שלענין מסים אינו חייב בתשלומים  אלא  אם גר שלושים  יום בעיר. יא
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ונחלקו ראשונים בחיובו לאחר שלושים יום, האם חיובו הוא מדרבנן או מן 

ה הא( שלעולם  בית שכור התורה. יש הסוברים )תוספות עבודה זרה כא  א ד"

 של ולא ביתךאינו חייב במזוזה  מן התורה לפי שנאמר במזוזה "מזוזות ביתך", "

, אך מכל מקום מתקנת חכמים לאחר שלושים יום חייב במזוזה "משום אחרים

שנראה כביתו". ויש  סוברים )תוספות מנחות מד א ד"ה בתרוץ הראשון ועוד 

 חיוב לקבוע מזוזה הוא מהתורה. ראשונים(, שלאחר  שלושים יום ה

מעתה יש לדון באופן ששכר אדם דירה לשלושים יום וקבע מיד בו מזוזה אף 

שהיה פטור מן המזוזה. לאחר מכן החליט להשאר בבית בקביעות, האם קביעת 

 המזוזה שקבע  בתחילה  מועילה לאחר מכן.

האחרונים, בספק זה נסתפק המנחת חינוך )מצוה תכג אות א( ועוד רבים מן 

ושורש הספק הינו, שהואיל שנקבעה המזוזה בזמן שהיה פטור נחשב שנעשתה 

 המזוזה מאליה, ושוב נפסלת קביעת המזוזה מדין "תעשה ולא מן העשוי" . 

ובמנחת חינוך שם דן להתיר, שבאופן זה אין את החסרון של "תעשה ולא  מן 

העשיה, וכגון כשקבע  העשוי", הואיל וחסרון זה אינו אלא כשיש חסרון בעצם

מזוזה בבית שאין בו דלתות שאין הבית מחויב במצוה. אכן, קביעת מזוזה קודם 

שלושים יום הבית חייב במזוזה, אלא החסרון באדם שלא גר זמן מספיק, ולפי 

שאין החסרון אלא "מחוסר  זמן",  והזמן  ממילא יבוא, וכיון שכן יש כאן מעשה 

 אינו פוגם בעשיה. של קביעת מזוזה, וחסרון זמן

הוכחה לכך שחוסר זמן אינו חסרון לענין תעשה ולא מן העשוי, הוכיחו מדברי 

הפרי מגדים )סימן יח( שדן באחד שעשה ציצית בלילה שאינו זמן ציצית, אם יש 

בכך חסרון  של "תעשה ולא מן העשוי". וכתב  הפרי מגדים שהואיל והבגד עצמו 

הזמן שלילה אינו זמן ציצית, אין נחשב הזמן חייב בציצית והחסרון הוא מחמת 

 כחסרון בעשיה. 

אכן יש מקום לחלק, שבציצית גוף הציצית הוא בגד שחייב בציצית אם לובשים 

אותו אלא שזמן קיומו אינו בלילה ולכך באופן זה הציצית שהטיל בה בלילה 



 

 מבעמ'  -אספקלריא 

 

 

חשב עשיתה בהכשר. אכן, שוכר בית לשלושים יום אין הוא חייב כלל במזוזה שנ

שאין לו בית, וא"כ אם קבע מזוזה תוך שלושים יום אפשר שאין קביעת המזוזה 

 נחשבת כמעשה של מצוה שתועיל לאחר מכן.

אכן, אם נתפוס צד כפי שסברו חלק מהאחרונים שאף חסרון של זמן  נחשב 

, יש לדון באדם שיש לו מזוזה בביתו, יבכחסרון לענין "תעשה ולא מן העשוי"

את ביתו לחלוטין לתקופה ארוכה שבאופן זה לכאורה נפטר הבית ולאחר מכן עזב 

ממצות מזוזה הואיל ואין הוא בית דירה, ולאחר מכן בא אחר לגור בביתו לכאורה 

 . יגלדעה זו יצטרך לשוב ולקבוע שוב מזוזה כיון שנפטר הבית מחובת מזוזה

ה בו אמנם יש מקום לחלק בין שוכר בית לשלושים יום שכאמור מעולם לא חל

חובת מזוזה שנחשב כאחד שאין לו בית, ולכך  יש פסול בקביעת מזוזה מצד 

החסרון של "תעשה ולא מן העשוי". אכן בית שהיה בית דירה וגרו בו וחלה בו 

חובת מזוזה, אף אם עזב בעל הבית לתקופה ארוכה את הבית, לא נחשב אופן זה 

אחר לגור בדירה זו לא כהפקעה ממצות מזוזה אלא כפטור גרידא, ולכך אם בא 

 יצטרך לשוב ולקבוע בה מזוזה  ויש לעיין.   

                                                
 (אחר ומצד ה"ד, קכח מןסי ד"יו ג"ח) לב חקריראה  יב
 סימן תקמא שדן בכך ראה תשובות הנהגות כרך ב יג
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 טעמי המקרא ותורה שבעל פה / זלמן פישר

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז 

וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח 

 ערלנגר(

 קיד התחזקות בקבלת עול מלכות שמיםתבנית טעמים בתפ

ח   ת  ל ן֖ ּנָוא  ִה  תָ֥עֵ ּב' ֑ה-א  ָחֽד  ׀' ֥ה ּוינֱ֖אֹלהֵ ' ֥הל ֑ ָראֵ ׂשיִ  ע֖ מ  ׁש)ג, כג( ֵלאֹמֽר.  וא֖ה   (ו, ד)א 

 )סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח, זו תבנית כתבנית טעמי - (ג, כג) '֑ה-ֶאל ןַּ֖נָוֶאְתחַ 

 דם( טפחא אתנח.)סלוק מפסוק קו –ל' ְָ֑ראֵ ׂשיַ  ֖עְמַ ׁש'

מרכא טפחא סלוק, תבנית כמעט כתבנית  –  (דב' וא' ג, כג) ֵלאֹמֽר ואַ֖הַה  תָ֤עֵ ּב

 .מרכא טפחא מרכא פסק סלוק –ֶאָחֽד'  ׀' ֤ה ּוינֱ֖אֹלהֵ ' ֤ה' טעמי

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, מוצע לומר 

  רבה רעיונית בין התכנים.כי הדמיון בין תבניות הטעמים מרמז על ק

קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים, ומלמדנו שבעת צרה יחזק יהודי את 

תקט"ו = תפל"ה ן, ַּ֖נָוֶאְתחַ כמנין  עצמו בקבלת עול מלכות שמים. תחינת משה רבנו

)נגיד ומצוה ח:( שהיא שיר"ה )בעה"ט(, הייתה התחזקות בקבלת עול מלכות 

 ידשמים.

 .דעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורךבברכת 'טוב טעם ו

                                                
 – ֢חמונ; להגביל –ותפקידם קיסר נקראים פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ יד

=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤= מאר א֤מרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי

 א֧דרג; מקום מכל, לרבות יתור, לגדול שעשויה' קב – טרחא=  א֖טפח א֤מרכ; מתפשט רבוי, משמעות שנוי – ֖אטרח

 ֤אמרכ יר֛; תבלפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

 – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח

 ן֔קט-זקף; 1, פשוט – ֙פשטא; ממנו ורעג או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘זרקא; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור

=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-... זקף ֔ןקט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 –

=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – ֝אואזל א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג

 דרוש – ֡רצה; פזמחי, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩סאתר

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

הטעם שצוותה תורה לארבע פרשיות של תפילין בשתים 

 ועוד שתים טט )שתים(, פת )שתים(

ָהיו ֹטָטֹפת ו  יךָ  ֵבין ל   ח( –)ו  .ֵעינ 

ברש"י, ועל שם מנין פרשיותיה נקראו טוטפות, טט בכתפי שתים, פת באפריקי 

 שתים. 

הי"ו מאשדוד, מאי טעמא כאשר  יצחק פלרני"ו בן הרה"ח  הילד הערשישאלני 

צוותה התורה על ארבעת  הפרשיות וארבע הבתים בתפילין, צוותה זאת בשתיים 

שתים, ומדוע לא צוותה את ארבעתם יחדיו, והיו  ועוד שתיים, טט שתים פת

 זאת.ביאר לארבע בין עיניך. ולא מצאתי לשום מפרש ש

 כלי חמדהז"ל בספרו  הג"ר מאיר דן פלאצקיוהשבתי לו שעל פי חידושו של 

)פרשת דברים א סוף אות ג( שכתב, שכפי שנראה מחז"ל )בספרי ובמדרש( הניחו 

ר שכל זמן שלא נאמר משנה תורה לא היה , והנה נראה ברוטותפילין במדבר 

בתפילין אלא ב' פרשיות שהם קדש והיה כי יביאך, כי עדיין לא נאמר פרשיות 

 , אף על פי כן הניחו התפילין עם ב' פרשיות, עכ"ד.טז שמע והיה אם שמוע

                                                
)שער היסודות פרק לז( שלא הניחו תפילין במדבר, וכן נוטה  להים-בית אבספרו  המבי"טוזה דלא כמו שכתב  טו

 ת כי תבא בפסוק את ה' האמרת היום(. )פרש פנים יפותבספרו  ההפלא"הדעת 
)במסכת מנחות דף לד ע"א( כתב, על כן נראה שפרשיות שמע והיה אם  בחידושים המיוחסים להרשב"אאמנם  טז

שמוע נאמרו בשעת פסח מצרים, ואף על פי שנכתבה במשנה תורה, שהרי קדש והיה כי יביאך נאמרו בשעת פסח 

לטוטפות בין עיניך, אלמא הזהיר אז הקדוש ברוך הוא על התפילין, מצרים וכתוב בהם והיה לאות על ידך ו

והתפילין הרי הם נעשים מארבע פרשיות הללו, אם כן על כרחך שהיה צריך ליאמר אז בשעת יציאת מצרים. )עיין 

 הי"ד מהמנחם זעמבא ז"ל בהג"ר  משה יהודה אריה לייב)דרשות לבר מצוה דרשה א( מהג"ר  גור אריה יהודהבספר 

 .שמפלפל בדבריו(

הביא ראיה להוכיח כי פרשיות שמע והיה אם  שלו )סימן קכט( במכתבי תורהזצ"ל  אדמו"ר בעל האמרי אמתכ"ק ו

לה( מנין זכו לקריאת  –הנה על פרשת שמע יש במדרש רבה )ואתחנן ב  שמוע נאמרו קודם למשנה תורה, וכך כתב,

לז( כי  –ורה, ופרשת והיה אם שמוע איתא בספרי )ריש עקב שמע, מיעקב אבינו ע"ה, ובמדרש אחר שזכו במתן ת

ביום שיצאו ממצרים נאמרה להם פרשה זו, כי התחלת פרשת והיה אם שמוע היא בפסוק כי הארץ אשר אתה בא 

. מוסב על האמור למעלה(. אם כן שפיר היה בידם כל 'והיהעל 'יג( שכתב  –ה(. )ונרמז זה ברש"י )שם  –שמה )יא 

 ת עכ"ד. הד' פרשיו



 

 מועמ'  -אספקלריא 

 

 

ולדברים האמורים אתי כמין חומר מה שכתבה תורה מצות תפילין בשתים ועוד 

תחילה תניחו רק ב' פרשיות לבדם, ורק בסוף הארבעים שנה שתים, לומר לך כי ב

 תוסיפו עוד ב' פרשיות נוספות. ודו"ק.

* 

סימני דומ"צ באשדוד )בעל מחבר  רבי אברהם מרדכי יוסף מרקסוןוהגה"ח 

שליט"א אמרו לי ליישב, על פי מה שכתב  רבי שאול דב וואלך( והרה"ג המצוות

". שהרי התפילין באמצע רוחב הראש ממש "שיזהר שיהאוזה לשונו,  הרב בסידור

אמרו קדש והיה כי יביאך מימין, ושמע והיה אם שמוע משמאל, ובתפילין דרש"י 

שהפרשיות כסדרן, אין בין ימין לשמאל אלא משהו, דהיינו החריץ שבין והיה כי 

 עכ"ד. "על כן צריך ליזהר בזה מאוד",יביאך לשמע, 

ים ועוד שתים, כי כל שתי פרשיות ולדבריו אתי שפיר שצוותה תורה בשת

 צריכות להיות מונחות בצד אחר דייקא. ודפח"ח.

* 

שליט"א מו"צ בבית הוראה  הרה"ג יצחק שלמה פייגנבויםוזה אשר כתב אלי אחי 

ונר איש וביתו  שמועה טובה דהגרמ"ש קליין שליט"א בני ברק )בעל מחבר ספר

  ועוד(:

ל פרשיות התפילין ציותה זאת בקושיית הנער מ"ט כאשר ציותה התורה ע

בשתים ועוד שתים ומדוע לא ציותה את ארבעתם יחדיו והיו לארבע בין עיניך 

 ע"ש. 

והנה בגמרא מנחות לד: נמי תניא כיצד סדרן קדש לי והיה כי יביאך מימין שמע 

והיה אם שמוע משמאל, והתניא איפכא אמר אביי לא קשיא כאן מימינו של קורא 

רש"י שם ד"ה והקורא וכו' ירש ניח והקורא קורא כסדרן. ופכאן מימינו של מ

הילכך הא דקתני לעיל קדש והיה כי יביאך מימין מימינו של קורא קאמר דהשתא 

כשהוא קורא כדרכו מימינו לשמאלו ונמצא קוראן כסדרן, והא דתנא איפכא 

 .דמשמע קדש והיה כי יביאך משמאל אמניח קאמר דהוא ימין של קורא עכ"ל
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וס' שם ד"ה והקורא מייתי דברי רש"י ואח"כ כתבו וז"ל וקשה לר"ת דאמאי והת

פלגינהו שתיהן הראשונות מימין וכל האחרונות משמאל היה לו לומר ראשונה 

מימין וכל אחרות משמאל וכו', ומפרש ר"ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא 

ים וניחא השתא ומשמאל של קורא הוי שמע מבחוץ ואחריה והיה אם שמוע מבפנ

 מה שחלקו עכ"ל. 

ובישוב שיטת רש"י נראה דכיון התורה חילקה הד' פרשיות לשתים שתים נקיט 

נמי התנא דבריו באופן זה, אלא דעדיין תמוה מ"ט התורה חילקה הפרשיות 

 לשתים שתים.

ובפנימיות הענינים יש ליישב דבר זה עפימש"כ בראשית חכמה שער הקדושה 

מצוות תפילין להשל"ה פרק ב' וז"ל ועל דרך הפשט צריך לכוון  פרק ו' והובא בספר

בפרשיות עצמן הכתובות בתפילין ובזה יתעורר לבו לאהבה בשני פרשיות 

הראשונות שהם קדש והיה כי יביאך כנגד י"ה יחשוב הכתוב בהם דהיינו ענין 

יציאת מצרים והוא מורה על תוקף אהבת הקב"ה שהוא בעצמו הלך להוציאם 

והרג בכוריהם וכו' ובשני פרשיות אלו מודיע לנו ענין השגחה והיכולת שהרי משם 

שדד מערכות שמים ותבר מנעולי דפרזלא, ובשני פרשיות שמע והיה אם שמוע 

מזכיר לנו ענין יחוד ה' דהיינו אחד למעלה ולמטה ובד' רוחות העולם וכו' ואח"כ 

  מזהירנו על האהבה וכו' ע"ש.

ורה באופן זה של חילוק לשתי פרשיות למען נשכיל ומעתה בדוקא נקטה הת

 פנימיות ענין התפילין ולכוון ענינם.

* 

וז"ל והש"י זכר עשה לנפלאותיו ונתן לנו  ,ובאופן אחר ראה בשפ"א בא שנת תר"נ

מצוות שעל ידיהם מתעורר ונזכר יציאת מצרים כמו במצוות תפילין ד' פרשיות 

בל מלכותו ומצותיו שמע והיה ורמזו חז"ל שנים מיציאת מצרים קדש והיה וב' לק

טט בכתפי שנים פת באפריקי שנים לקבל עומ"ש על שכמם ולפרוק שעבוד הסט"א 
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וכו' ע"ש כל דבריו הנפלאים, וזה יהיה נותן טעם לשבח מה שרמזה התורה 

 פרשיות אלו דוקא באופן זה. 

"מ בענין זה מש"כ כמה מ"מ אם הניחו ישראל תפילין במדבר, אציין עוד כמה מו

ראה בסידור אוצר התפילות בסדר הושענות בתפילת כהושעת אלים בלוד, וראה 

עוד בספר פרי צדיק פרשת בשלח, ובמשך חכמה פרשת בשלח, כל מ"מ הובאו 

במבוא לספר מצוות תפילין להשל"ה עמ' ז' ח' יעו"ש מש"כ בזה כמה דברים 

 נפלאים.

* 

שליט"א )בעל מחבר ספר  יה ראנדמוהר"ר מיכאל ארוזה אשר כתב אלי הגה"ח 

 ועוד(:  כהלכות הפסח

שנים שנים, ולא בלשון:  –בשאלה המחוכמת למה נאמרה מצות תפילין "לטטפת" 

והיו "לארבע" בין עיניך, ותירצת יפה להדיעות דהיו להם במדבר רק ב' פרשיות, 

בשם  אמת בשפתולחידודא: הרי איתא  אם כן ניתנה המצוה הזאת שנים שנים.

כי תפילין של ראש כנגד "סיחון מלך חשבון", ותפילין של יד כנגד  הרי"מ חידושיה

"עוג מלך הבשן", אם כן שפיר נרמז בתפילין של ראש "חשבון" של שנים ועוד 

 שנים, ולא מספר שלם של ארבע. 

 אדוננואך בעיקר הדבר, כמדומני שהתשובה היותר נאותה היא מה שביאר 

 ,ד' פרשיות – במצות תפילין)תר"נ ד"ה בפסוק(, כי " במאמרי בא זי"ע אמת השפת

. הוהי ,שמע :ותיוולקבל מלכותו ומצ שניםו ה.והי ,קדש יאת מצרים:שנים מיצ

על  ול מלכות שמיםלקבל ע ,שנים "באפריקי"שנים פת  "בכתפי"ורמזו חז"ל טט 

אחרא". עכלה"ק. אם כן במכוון באה המצוה שנים -ראולפרוק שיעבוד הסט ,שכמם

שמע  – כתפישנים, להודיע כי הפרשיות הנכתבות בה הם משני ענינים שונים, 

 קדש והיה כי יביאך. – אפריקיוהיה אם שמוע, 

)פרק לט( כי תפילין של ראש מחולקים לבתים  בגבורות ה'ולמה שביאר המהר"ל 

מונחים על מקום מחולק בין ימין לשמאל, לכך שלא כבתפילין של יד, יען שהם "
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שמאל", אתי שפיר של ראש מחולקים לארבע בתים שנים בימין שנים ב התפילין

גם כן מה שניתנה המצוה שנים שנים, להודיע שמקום ההנחה הוא באמצע הראש 

 ממש, עד שיהיו שנים בימין ושנים בשמאל. ודו"ק.
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 שבת נחמו וט"ו באב

 "שבת נחמו"

על שם הטעם בשם זה: תשעה באב נקראת "שבת נחמו". השבת שלאחר 

 .ההפטרה שמפטירים בה )ישעיה פרק מ( "נחמו נחמו עמי"

 שבע דנחמתא

חז"ל תקנו לקרות בז' השבתות שלאחר תשעה באב ז' הפטרות של נחמה  -ביאור 

 שאמר ישעיהו הנביא ואלו הן:

אמר ציון עזבני ה'" פרשת ואתחנן "נחמו נחמו עמי" )ישעיה מ, ב(. פרשת עקב "ות

)שם מט יד(. פרשת ראה "עניה סערה לא נוחמה" )שם נד יא(. פרשת שופטים  

"אנכי אנכי הוא מנחמכם" )שם נא יב(, פרשת כי תבוא "רני עקרה לא ילדה" )שם 

נד א(. פרשת כי תבוא "קומי אורי כי בא אורך" )שם ס א(. פרשת נצבים וילך "שוש 

 אשיש" )סא י(.

 זההטעם בסדר ה

לפי שבתחילה אמר הקב"ה לנביאים "נחמו נחמו עמי", ועל זה משיבה כנסת 

ישראל ואומרת "ותאמר ציון עזבני ה'" כלומר איני מתפייסת מנחמת הנביאים, 

והנביאים חזרו ואמרו להקב"ה "עניה סערה לא נוחמה" כלומר שכנסת ישראל לא 

 נתפייסה. 

חמכם" ואומר עוד "רוני עקרה לא ועל זה חוזר הקב"ה ואמר "אנכי אנכי הוא מנ

ילדה" ואומר "קומי אורי" ועל זה משיבה כנסת ישראל "שוש אשיש בה'" כלומר 

 עתה יש לי לשוש ולשמוח "כי תגל נפשי באלהיך" )פסיקתא הובא באבודרהם(.

כיון שמספר ההפטרות דפרענותא שלש הכפילו כנגדם שש  והטעם בשבע

שראל מקבל הנחמה )אהבת ציון בינה הפטרות של נחמא, והשביעי שכנסת י

 לעיתים(.
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 ברכת הלבנה במוצאי שבת נחמו

יש שנהגו שלא לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב וממתינים למוצאי שבת 

 נחמו )מנהגי מהרי"ל, הלכות תשעה באב עמוד רמד(, 

לפי שברכת הלבנה נחשבת כקבלת פני שכינה, ואין מקבלים את השכינה והטעם: 

שמחה, ובמוצאי תשעה באב עדיין אסורים בשמחה )מנהגי מהרי"ל  אלא מתוך

 שם(.

ונראה דווקא אם שבת נחמו סמוך לת"ב כגון  שבת נחמו שאינה סמוכה לת"ב

שחל תעשה באב ביום ה' אבל אם חל ביום ג' וא"כ יוצא ששבת נחמו בי"ג 

משום שיש לחוש ליום המעונן )דרכי  והטעם:מקדשים בחול אחר תשעה באב, 

 משה תכו(.

נראה דדברי המהרי"ל להמתין עד מוצ"ש נחמו דוקא בתשעה  תשעה באב נדחה:

באב בזמנו שנמשך האבלות עד למחרת, אולם בתשעה באב נדחה שכבר פסק 

 האבלות שרי )ספר החיים ב(.  

 ט"ו באב

א''ר שמעון ב''ג לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה''כ שבהן 

יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו )תענית ל, ב, בנות ירושלים 

 ב"ב קכא, א(.

: אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה )תענית טעם אחר

יום שהותרו השבטים להתחתן זה בזה והותר שבט בנימין לבא בקהל  ביאור:שם(. 

לא יכלה להינשא אלא שמימות משה רבנו ע"ה בת היורשת נחלה משבט אביה 

 לבן שבטה בלבד כדי שלא תעבור נחלה ממטה למטה ובט"ו באב הותרו. 

: אמר רב יוסף אמר רב נחמן יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל טעם אחר

 )תענית שם(.

בימי פלגש בגבעה )שופטים יט כא( נשבעו ישראל במצפה לאמר )שם כא ביאור: 

לאשה"' עקב הגנאי שעשה בנימיני בפלגש א( "איש ממנו לא יתן בתו לבנימין 
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בגבעה שני איסורים אלה אף שנעשו כתורה וכמצוה היו קשים על ישראל לכן 

 היתה להם שמחה גדולה ביום שהותרו.

: אמר רבה בר בר חנה א''ר יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר )תענית שם(. טעם אחר

זה יתמו ושם ימותו" : ששים רבוא מישראל שעליהם נגזרה גזרת "במדבר הביאור

)במדבר יד לה(, ומתו מהם ט"ו אלף בכל תשעה באב, ט"ו אלף האחרונים אף הם 

חפרו קבריהם ונכנסו בהם בליל תשעה באב והקב"ה ויתר להם מפני שאחרונים 

היו ונבדלו לחיים ואולם בתשעה באב שחרית כשקמו על רגליהם עדיין לא ידעו 

ן והיו חוזרים ונכנסים לקבריהם עוד שנבדלו לחיים וחשבו שמא טעו בחשבו

חמישה לילות כיוון שהגיע ט"ו באב וראו את הירח במלואו הבינו כי בטלה הגזירה 

 מעליהם ועשאוהו ליום ט"ו באב יום טוב )מדרש איכה וב"ב קכא, ב(.

עולא אמר יום שביטל הושע בן אלה הפרסדיאות ]מחסומי דרכים[  טעם אחר:

 שהושיב ירבעם בן נבט.

: כשקרע ירבעם בן נבט מלכות ישראל מירושלים התפלג העם ושררה אורבי

איבה בין ממלכת אפרים לממלכת יהודה ביקש ירבעם בן נבט למנוע מבני ישראל 

מלעלות לירושלים ולכן הושיב פרסדיאות ]משמרות[ בכל הדרכים המובילות 

ש )תענית ירושלימה כדי שלא יעלו ישראל לרגל ולא יביאו ביכוריהם לבית המקד

 לא, א(.

 רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה )שם(. טעם אחר:

הם ההרוגים שהרגם אדריינוס שגזר שלא לקבור אותם, ולאחר שבע שנים  ביאור:

 מלך מלך אחר והתיר להביא את ההרוגים לקבורה וזה היה בט"ו באב.

ים למערכה : רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו יום שפסקו מלכרות עצטעם אחר

 )תענית שם(.

לפי שהיו חוטבים עצים כדי להבעיר את אש המזבח בביהמ"ק והיו עושים  ביאור:

זאת במשך כל תקופת הקיץ עד ט"ו באב  שמט"ו ואילך תשש כוחה של חמה 

ואינה מייבשת העצים הכרותים מהר ונכנסים בהם תולעים ונפסלים לגבי המזבח 
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צוה עשו אותו יום שמחה וקראוהו יום תבר לפיכך אותו היום שהשלימו בו את המ

 מגל היינו יום שבירת המגלים הקרדומות. 

לפי שעתה יכלו להתפנות לעסוק  הטעם שעשוהו יו"ט ביום גמר כריתת העצים:

)רבנו גרשום מאור הגולה  יותר בתורה שלא יהיו טרודים יותר בכריתת העצים 

 ב"ב קכא, ב ד"ה יום שפסקו(.

תו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאת הרי שהשלמה של לפי שבאו :טעם אחר

 )רשב"ם שם קכא,ב ד"ה ברכת הטוב והמיטיב מניסן(.מצוה שמחין עליה 

 גדר יו"ט

יו"ט לענין שמחה והודאה ולא כיו"ט שהוא חג ואסור במלכה ומצאנו כדבר הזה 

בא אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צור)קיח, ב(  יו"ט לענין שמחה והודאה בשבת

"ויום  )פרק ז משנה ד(מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן, וכן ביומא 

טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיא בשלום מן הקודש" ואינו יו"ט של איסור 

 .)מאירי תענית פ"ד משנה ח(מלאכה אלא משמחה והדאה 

 סדר התפילות

לפי שצריך לעשות  :והטעם]י"ד באב[ אין אומרים בו תחנון,  תחנון ערב ט"ו באב

  )סידור יעב"ץ, שו"ע קלא משנ"ב שם ס"ק לב(.זכר ליו"ט להשלימו כליל יו"ט ויומו 

דאיתא בגמרא שהיה יו"ט גדול בזמן  והטעם:אין אומרים בו תחנון,  ט"ו באב

 המקדש )מג"א קלא טו, בית ברוך על החיי אדם כלל לב לד(.

את התורה ]כשחל ביום ב' או ה'[ שאחר קרי אין אומרים "יהי רצון"יהי רצון" "

 )קלא ו(.

]כשחל ביום ב' או ה'[ אומרים אא"א קודם קריאת התורה,  "אא"א" "ולמנצח"

וכן אומרים מזמור "למנצח" אחרי אשרי  )שו"ע קלא ומשנ"ב שם ס"ק לה, חיי 

 ומנהג בני ספרדלפי שאא"א ולמנצח שווים הם )חיי אדם שם(. ] והטעם:אדם שם(, 

 ם למנצח ואא"א כתחנון[.שאין אומרי
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 

 האם רבי עקיבא דיבר באמצע אמירת שמע ישראל?!

ָת ֵאת  ב  ָאה  ָך קֱאלֹ  ה'ו  ֹאד  ָכל מ  ָך וב  ש  פ  ָכל נ  ָך וב  ָבב  ָכל ל   )ו, ה(יָך ב 

וציאו הרומאים ימ"ש את רבי עקיבא שבשעה שה ,מספרת (ברכות סא)הגמרא 

ת שמע, והרגו אותו בכך שסרקו את בשרו במסרקות אלהריגה, היה זה זמן של קרי

עד כדי  :אמרו לו תלמידו .של ברזל, ורבי עקיבא היה מקבל עליו עול מלכות שמים

כפי  ,כל ימי הייתי משתוקק לקיים את הפסוק "ובכל נפשך" ,כך?? אמר להם

ועכשיו שהגעתי לידי מצווה זו וכי לא  ,ילו נוטל את נפשך"שדרשו חז"ל "ואפ

 !!?אקיים אותה בשמחה

והתבוננתי בדברי הגמרא, ובפשטות רבי עקיבא קרא את קריאת שמע כי הגיע 

 ,זמן הקריאה, ובפשטות תלמידו שאלו תוך כדי הכוונות שאמר בשמע ישראל

שרבי עקיבא היה  שהרי הגמרא מסיימת ,בפסוק הראשוןהיה מכוון  הנה בפרטו

אולי יש ו ,מאריך באחד שבסיום פסוק ראשון של קריאת שמע ויצאתה נשמתו

אותו באמצע אמירת פסוק ראשון של קריאת שמע, ורבי עקיבא אכן שאלו ש לבאר

  .ענה להם באמצע הפסוק את תשובתו

אז לשאול ולענות  כמו ביאורים נאמרו בדבר היאך ענה להם, הלוא אסורו

ת פסוק ראשון של קריאת שמע, שהרי בפרקים שואל מפני היראה באמצע אמיר]

או"ח )וגם נפסק בשו"ע  .ומשיב מפני הכבוד ורק שלום התירו ולא שאלה ותשובה

[, והצל"ח ובן יהוידע עסקו שבאמצע פסוק ראשון אסור להפסיק כלל. (סימן סו

 [. יזבשאלה זו ]ראה בהערה

                                                
שרבי עקיבא התפלל לפני קריאת שמע שיזכה למות מתוך אמירת קריאת שמע בכדי שיקיים את  ,הצל"ח מתרץ יז

משמע שהגיע זמן קריאת שמע וכבר התחיל לקבל ש ,לשון הגמראזה לכאורה דוחק במצוות "בכל נפשך", אמנם 

ואולי עצם התפילה למות על קידוש ה' ]ם עליו עול מלכות שמים ואז שאלו אותו תלמידיו את השאלה ואז ענה לה

 [ויל"ע. ,בעת אמירת קריאת שמע זה עצמו חלק מקבלת עול מלכות שמים

למרות שכך משמע בגמרא כאן,  ,ה ביומו האחרוןתשהשאלה ששאלו תלמידיו לא הי ,וראיתי בבן יהוידע שמתרץ

למידו ומשמשו רבי יהושע הגרסי עד והוכיח דבריו ממה שכתוב במדרש משלי שרבי עקיבא נפטר ביום כיפור ות

כל הימים שרבי עקיבא היה בבית בשאליהו הנביא גילה זאת לתלמידו רבי יהושע הגרסי, ולכן הסיק הבן יהוידע ש
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שאלת תלמידיו עד כאן?? ואכן והנה בעצם יש להתעמק עוד ולשאול מה פשר 

הרא"ש עה"ת בחומש דברים מסביר שהכוונה שתלמידיו טענו שמצטער פטור 

מקריאת שמע, וזה טענו לו עד כדי כך אתה מתאמץ לקרוא קריאת שמע מתוך 

 יסורים למרות שאתה פטור מחמת הכאב העצום??

בכל זאת וצריך להוסיף שכוונת תלמידיו שהרי אדם שפטור להגיד קריאת שמע ו

אומר זאת עליו להתעלות על הסיבות שפוטרות אותו ולהתרכז בכוונת קריאת 

שמע, וזה טענו לו תלמידיו האם רבינו אתה חייב לקרוא קריאת שמע ולהתאמץ 

לכוון למרות הכאבים העצומים והמחרידים שאי אפשר לסובלם כלל, ועוד 

 להתרכז אז בקבלת עול מלכות שמים כראוי?? 

להם רבי עקיבא שזה מה שמשמח אותו בעת הייסורים הקשים, ועל זה טען 

שכביכול הוא מתנתק מהייסורים וכל כולו נמצא בעולם הרוחני של קבלת עול 

מלכות שמים, כדוגמת מה ששמעתי על האדמו"ר רבי אהרן הגדול מקרלין הי"ד 

שהיה אמור לעבור ניתוח והרופאים ביקשו להרדימו כמקובל, והאדמו"ר טען להם 

שאין צורך והוא התרכז בעת הניתוח בקדושת השבת ואז התחבר לו השיר הקדוש 

והמפורסם "קה אכסוף נועם שבת", ואכן מרוב דבקותו הרוחנית האדמו"ר לא חש 

 שחותכים בבשרו החי לעומק!!

 רבי עקיבא ה'רבי' הגדול, שחי למען העצמת תלמידיו בתורה ויראת שמים

היה מותר לו לענות לתלמידיו באמצע קריאת ואם כן, ייתכן שאכן רבי עקיבא 

פסוק ראשון של שמע, כי ממילא הוא היה פטור מקריאת שמע כי היה מצטער 

                                                                                                                                                                         
ולמרות זאת עדיין לא מת, ובתוך אותם הימים שאלו אותו תלמידיו  ,הרומים סרקו את בשרו [מחודש אלול]הסוהר 

 את שמע.את השאלה לאחר שסיים את קרי

אמנם בלשון אותו מדרש עצמו מוכח שאותו רשע שסרק את בשרו ביום כיפור יומו האחרון של רבי עקיבא אז שאל 

אותו את השאלה האם הוא מכשף וכפי שנביא בהמשך בדברי הירושלמי, וגם משמע שרבי עקיבא ענה לו באמצע 

למרות שמפני הסכנה מותר לענות באמצע אמירת פסוק ראשון של שמע כי המדרש מסיים שיצאה נשמתו באחד, ו

פסוק ראשון בכל זאת כאן שסרקו את גופו של רבי עקיבא ממילא גם בלי שיתחצף ולא יענה כבר היה בסכנת 

 . [ואולי היה מותר לרבי עקיבא לענות לאותו רשע שלא יכעס ויקדים לו את המיתה וצ"ע]נפשות 

עקיבא את השאלה ורבי עקיבא ענה להם ובפשטות הכוונה  וגם באותו מדרש משמע שתלמידיו גם שאלו את רבי

לאותו יום וכפי שמשמע בגמרא וכאמור, וגם משמע שכשמת רבי עקיבא היו תלמידיו עמו מלבד רבי יהושע הגרסי 

משמשו כי כתוב שם "ולא הניחוהו לקוברו" משמע שהיו תלמידים שרצו לקחת את גופת רבי עקיבא מידי הרשעים 

לא נתנו לתלמידים את גופת רבם, אלא כפי ששמשיך המדרש "והחזירוהו לבית האסורין, ושכב  והרומאים ימ"ש

 שם שר בית הסוהר לשמרו, ואז אליהו הנביא הודיע לרבי יהושע על כך וכו'".



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

 

וסיבת נחיצות  .תכף לענות לתלמידיובחר ן ינחיצות העני לאור בפרטו ,יחביותר

את עוצמת הדביקות שאפשר להגיע על ידי הכנה תלמידיו יבינו , כדי שהעניין

ואכן כשהגיע זמן הניסיון שסרקו את בשרו לא רק  .מידיתמתמדת במחשבה ת

כי התנתק לגמרי מהעולם הזה והיה דבוק  ,שלא צעק מכאבים אלא אפילו צחק

 בבורא עולם.

שדן וייסר  ,טורנוסרופוס ,שאותו רשע (סוטה כה)וכפי שכתוב בירושלמי 

תוך ראה את רבי עקיבא שאומר קריאת שמע  ,במסרקות של ברזל את רבי עקיבא

ענה לו רבי  ,וכי מכשף אתה?? :סיים צחק, שאל אותו הרשעשוכ ,כדי היסורים

לא מכשף אני ולא בועט ביסורים להכעיסך, אלא כל ימי אהבתי את בורא  :עקיבא

עולם כל כולי והתפללתי לזכות למות על קידוש השם לכן אני שמח וצוחק 

 !הזכות לידי הומאושר כשהגיע

שמסר נפשו לעולם התורה בכל מהותו, שגם אחרי  הרבי הגדול, ,ורבי עקיבא

תלמידיו בלי  עשרים וארבעת אלפישנים ברציפות עם  עשרים וארבעהשהתמיד 

לקפוץ לבקר בביתו אפילו לא לשעה קלה, ובכל זאת לאחר שכל רבבות תלמידיו 

אלא בכוחות חדשים השקיע בחמישה תלמידים  לא נשבר מכך מתו במגיפה

רבי ענק שבענקים זה חשוב היה לו  ,דש עולם התורהחדשים שמהם הוקם מח

ללמד את תלמידיו באמצע קריאת שמע את עוצמת הדבקות שמשמחת אפילו 

בזמן ייסורי תופת, וגם שילמדו שעוצמה כזו מגיעה על ידי הכנה של שנים רבות 

והמחשה במוח בכל קריאת שמע שהוא מסכים למסור את הנפש ממש בשביל 

 .הדבקות בבורא עולם

* 

מכל הנ"ל נתבונן ונבחין גם כמה היה רבי עקיבא מאריך בקבלת עול מלכות ו

וגם תלמידיו של רבי עקיבא  ,הרשע שאלש שמים בפסוק ראשון של קריאת שמע,

 !פסוק ראשוןשעמד בבאמצע  , והכלשאלו

                                                
שאם עבר זמן קריאת שמע והוא קורא את קריאת  ,כפי שמצאנו בשו"ע שם בדברי המשנה ברורה בדרך אפשרו יח

 .ורה אז מותר לו להפסיק אפילו באמצע פסוק ראשוןשמע כקורא בת



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 "כבד את בנך?!"

ָתם נ  ִשמ  יךָ  ו  ָבנ   )ו, ז( ל 

כידוע לרבים נושא החינוך נתשנה הרבה מלפני שנים. יש כל מיני משפטים 

וסברות שלפעמים חושבים ששייכים לעולם החדש ואין להם שייכות ומקור 

בחז"ל. לדוגמא מה שלפנים המורא והפחד שהיה בין הבנים להורים היה מוחשי 

שים הרבה יותר. ואע"פ שיודעים שכנראה המציאות וחי, והיום הימין מקרבת מדגי

מחייב לעשות כן אם רוצים לבנות קשר אמיתי, מ"מ רבים שואלים, או עכ"פ 

חושבים, אולי מה שהדור הקודם עשו היה יותר טוב, וכאלו צדדים, אשר כל מילה 

 מחז"ל והראשונים בזאת הענין, מחיי נפש, ושופך אור על הסוגיא.

ד מידידי הרב בראנד שליט"א הגר כעת פה במאנשסתר יצ"ו לאחרונה הראני אח

 -בפירוש סיפור בגמ' ברכות, שאמנם כן הוא הדרך הנכון  -מילה אחד בדברי רש"י 

בנו. ואף לחכות עבור הבן לכבדו עי"ז. הנהגה  לכבדשיש ענין מיוחד לאבא 

מ"ה שנשמע ששייך לעולם המדרני... בא ונשמע הסיפור המופיע בגמ' ברכות דף 

 עמוד ב'.

 הנהגת רב פפא לבנו

מרי" -הסיפור סובב אודות התנא הקדוש "רב פפא", ואחד מבניו בשם "אבא

)המוכרים לנו מסיום מסכתא שמזכירים השמות של עשר בנים שלו(. פעם קרה 

אדם, באופן שהיו חייבים לברך בזימון. וההלכה הוא -שאכלו יחד לחם עם עוד בן

לברך ברכת המזון, היחיד חייב להפסיק מלאכול  שכאשר שנים מהם רוצים כבר

עד שגומרים לברך הברכה ראשונה "ברכת הזן", ואח"כ יכול להמשיך ולגמור 

סעודתו. משא"כ אם רק אחד רוצה לברך, אין השנים אחרים חייבים להפסיק 

 מלאכול, והיחיד נגרר אחרי הרבים.



 

 נחעמ'  -אספקלריא 

 

 

ני הפסיקו מלאכול אדם הש-ושואל הגמרא על ההלכה הזאת, שהרי רב פפא והבן

מרי" )בנו של רב פפא( יוכל לברך ברכת המזון? ולמה הפסיק הרי בנו -בכדי ש"אבא

 היה רק יחיד?!

ותירוץ הגמרא שרב פפא הלך לפנים משורת הדין. זאת אומרת אה"נ מן הדין 

היה יכול להמשיך לאכול, ובנו יחכה עבורו, מ"מ רב פפא היה לו חשבון לעשות 

, והפסיק בכדי שבנו שהיה יחיד יוכל לברך מיד. וכאן באים לפנים משורת הדין

מילה אחד! רש"י בא לפרש מה היה הענין של לפנים משורת  -להמילה ברש"י 

-" )לאחשוביההדין, ורש"י מגלה לנו עומק כוונת רב פפא בהנהגתו, וזה לשונו "

 לכבדו(!!

ולהיות מחשיב לכבד מרגניתא טבא מצינו כאן בדברי רש"י שכוונת רב פפא היה 

! והיה כאן הנהגה של "לפנים משורת הדין", דהיינו שמצד הלכות זימון לא בנו

 היה מחויב לעשות כן, ומ"מ עשהו רב פפא מצד חשבון להיות מכבד בנו.

 גודל התועלת מזה למעשה

והרבה יש ללמוד מזה למעשה, ובפרט עכשיו בבין הזמנים, כאשר הבנים חוזרים 

גם לרבות הבנים הנשואים. פשוטו כמשמעו, להשתמש מהחדרים והישיבות. ו

ולינצל ההיכי תמצאות הרבים להיות מכבד הבנים, לראות במעלתם ולדבר 

ועצם  -בשבחם. מכח הערכה אמיתי של תורתם ועבודתם ומידותם הטובים 

המציאות שהם יציר כפיו של הקב"ה! כמובן הלכות כיבוד אב המבוארים ביו"ד 

ור בכל דקדוקיה, אבל כאשר הבנים רואים שהאבות מחויביים הבנים לשמ

מייקרים ומכבדים אותם, בחוש ובמציאות, חוץ מחכמת שלמה המלך של "כמים 

פנים אל פנים וגו'", אבל אפשר להאבות לבנות קשר עמוק ואמיתי בזה, שעל ידה 

 אפשר להכניס הרבה תורה ויראת שמים בלב הבנים בס"ד!!



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

 

צבי גולדבאום, מח"ס  ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 צדיקים מניחין צרכן ועוסקין בצרכי ציבור

ל ה'  ן א  מ  ח  ת   )ג, כג(ָוא 

שיזכה להיכנס  -ן' ואתחנ'כמנין  - שהתפלל משה תקט"ו תפלותדרשו חז"ל 

 לארץ ישראל.

 שיכנס לארץ ישראל -"צרכי עצמו" 

י קוידבר משה אל ה' לאמר: יפקד ה' אל"ט"ז(: -ט"ו והנה בפרשת פינחס )כ"ז,

 ,להודיע שבחן של צדיקים", וברש"י שם: "הרוחת לכל בשר איש על העדה

", ואינו מבואר להדיא שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי צבור

 הניח משה רבינו. "צורך עצמו"איזה 

הכוונה שיכנס לארץ  - עצמו" "צרכיוביאר השפתי חכמים )עיין היטב בדבריו( ש

"יפקד ה'... איש על  -ישראל, ומשה רבינו הניח צורך זו ועסק בצרכי ציבור 

. ]וברור שהשפתי חכמים פירש כך, כי בפרשה לפני כן )כ"ז, י"ג( נאמר העדה"

 , ודורש סמוכין, ודו"ק[."וראית אותה ונאספת אל עמיך"למשה רבינו 

שהניח שם? )ובאילת  "צורך עצמו"באותו  וקשה, הרי כאן משה רבינו מתעסק

 השחר שם העיר בזה(.

ומינה את יהושע,  "התעסק בצרכי ציבור"ושמעתי לומר, שרק אחרי שמשה רבינו 

 שוב התפלל שיכנס לארץ ישראל.

 "ויתעבר ה' בי למענכם"

ואולי אפשר לומר לאידך גיסא, דתחלה התפלל שיזכה להיכנס לארץ ישראל, אך 

 ."הניח צרכי עצמו ועסק בצרכי ציבור" -שאין זו טובת ישראל כאשר נודע לו 

אמר  .ויתעבר ה' בי למענכם": חזקוניוביאור דבר זה הוא בהקדם מה שכתב ה

מה שנגזר על דור המדבר  ,אם אתה עובר בארץ יאמרו :הקדוש ברוך הוא למשה



 

 סעמ'  -אספקלריא 

 

 

ואם תכנס לארץ  .היינו לפי שאין להם חלק לעולם הבא - שלא ליכנס לארץ

אלא תיקבר אצלם ותביא עמך  .לא חש משה אלא על עצמו ,תפלתך יאמרוב

וכו'. כיון שמשה רבינו שמע את זה, הניח את צרכי עצמו, הפסיק להתחנן " לעתיד

להיכנס לארץ ישראל, )אשר מקודם ודאי חשב שזו גם טובת הכלל(, והתחיל 

ישנו צורך להתעסק בצרכי הכלל. כלומר, שהיות שהבין שהוא לא יכנס, ממילא 

 למנות איש על העדה וכו' שיכניסם.

 תכלית בקשת מרע"ה על עצמו היתה רק למען ישראל

הוא  ',בעת ההיא'פירוש אומרו "עוד יש לומר על פי דברי האור החיים הק', וז"ל: 

)משה  התחנן 'בעת ההיא' ...זמן שנשבע ה' על דור המדבר שלא יראו את הארץ

לבל  ,וטעם המאמר הוא להודיעם ...יר השבועהלבטל גזירתו ולהת ,לה' רבינו(

יחשדהו שלא התפלל אלא על עצמו לבטל גזירתו ולא חש לדורו והעלים עין ממנו 

פירוש קודם שנתקיימה הגזירה התחנן  ',בעת ההיא'ותם כל הדור ההוא, לזה אמר 

לה'. והגם שבתחילתו לא מצינו שלא הזכיר אלא על עצמו ולא עמו, אף על פי כן 

ואחר כך יאמר  ,שהתפלל על עצמו להתיר שבועה שעליו ,תו היתה בחכמהכונ

מדין נדר שהותר מקצתו הותר  ,לפניו לבטל גם על ישראל, ויהיה הדבר קל להשיג

 , עיי"ש...."כלו

כנגד  ...יתבאר על פי מה שפירשנו.. ויתעבר ה' וגו' ולא שמע וגו'."ובהמשך שם: 

פירוש למען מה  ',ויתעבר ה' בי למענכם' ,מה שנתכוין בתפלתו על ישראל אמר

פירוש למה שנוגע  ',ולא שמע אלי'שנוגע לכם, וכנגד מה שהתפלל על עצמו אמר 

 ...."לי

נמצא לפי זה שכל תכלית בקשת משה רבינו על עצמו היתה רק למען ישראל, אך 

כאשר נתברר לו שלא יוכל להועיל בזה, הניח טובת עצמו כליל והתעסק אך ורק 

 ."יפקד ה'... איש על העדה"ישראל:  בטובת

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 מצות "בל תוסיף"

ָדבָ  ל ה  מו ֹלא ֹתִספו ע  עו ִמם  ר  ֹלא ִתג  ם ו  כ  ת  ה א  ו  צ  ר ָאֹנִכי מ   )ד, ב(ר ֲאש 

  ?להחמיר על עצמו יותר ממה שהתורה אמרה מדוע אסור להוסיף ,יש להבין

 צי המפרשיםתירו

כל המנגנון  א"כא יכול לעבוד אלשעון של, ע"פ משלבאר מהמגיד מדובנא א[ 

עבוד, ולכן א ילשהשעון ום הדבר ואם יחסר או יהיה מיותר חלק אחד יגר ,מושלם

 גם מצוות התורה בדומה לכך.

שתרי"ג מצות כידוע הן כנגד רמ"ח אברים ושס"ה גידין,  מבאר, האדרת אליהוב[ 

 ולכן כל תוספת או גירעון כמו שהדבר פוגם ומזיק לגוף כן הדבר במצוות התורה.

סיר או נוסיף שבעצם מספר תרי"ג המצוות מרמז שאם נחמבאר, העוד יוסף חי ג[ 

הדבר רק יקלקל, שהרי אם נחסיר מצוה ישאר תרי"ב המרמז  על מריבה שהדבר 

 יגרום, וכן אם נוסיף מצוה אחת יהיה תרי"ד המרמז על ירידה.

שכל מה שנמסר למשה רמוז בתורה, ועוד כל התורה כותב, הרמב"ן בהקדמתו ד[ 

וד כיון שהתורה שמותיו של הקב"ה ולכן חיסר אות אחת הספר תורה פסול. וע

 ניתנה ע"י הקב"ה לא שייך חיסרון ויתרון אחרת הוא פגם.

של המלך אשר הלך להסתובב במדינות ן לב ,על פי משלמבאר האלשיך ה[ 

מלכות אביו ולהכירם, והמלך ציוה עליו דבר אחד שלא יתערב בשום אופן עם אף 

ח לגרום אחד ובעד כל מחיר, והנה מצד שני המלך עשה התערבות שהוא יצלי

לבנו שיהיה ערום לפני כולם תמורת סכום גדול, והנה כאשר בנו הסתובב הגיע 

לאחת המדינות ושם חיכה לו אותו שהתערב עם המלך ועשו כנס ענק לכבוד בנו 

שהבן  ,של המלך, ובמעמד הכנס לפני כל השרים והרוזנים עמד אותו אחד ואמר
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למרות שהבן  ,תערב שזה אמתשל המלך יש לו גידול מוזר בגופו והוא מוכן לה

בטוח בעצמו ניסה לסתור דבריו אך הלה עמד על דבריו והיה מוכן להתערב על 

 ,חשב בן המלך .סכום גדול שיוריד את חולצתו ויראה לכולם שאכן אין לו כלום

ולכן התערב  ,כיון שהוא בטוח בעצמו יכול להתערב ועל דבר כזה לא התכוון אביו

אינו צודק ואכן הצליח, כמובן הבן שמח שניצח והוריד בגדיו להראות ש

 ,בהתערבות וגם השני היה שמח שניצח להוריד בגדיו של בן המלך כבל עם ועדה

 וניצח את המלך כך ששכרו כפול ומכופל ממה שהפסיד.

בטוח שכל שינוי רק נפסיד  ,כי גם כאשר הדבר נגד שכלנו ,הנמשל מלמדנוו

ושה אשר היא תורת אלוקים ולא מעשה כי אין שלימות כהתורה הקד ,ונקלקל

 אדם. 

 מעשה עם מרן הרב שך

פעם הגיע מרן הרב שך זצ"ל לבית חולים לבקר אדם שחלה בליבו, כמובן שבאו 

סגל הרופאים ופרופסור המחלקה להשתתף בביקור, פנה הרב ש"ך לפרופסור אשר 

היה אחד המומחים הגדולים במחלות הלב ושאל אותו, לאחר כל לימודיו 

וניסיונותיו וכל פיתוח מחקר והמדע האם הוא חושב שהיה אפשר לייצר את הלב 

בצורה יותר טובה מהקיים באדם. היה המום מהשאלה, חשב וחשב ולבסוף השיב, 

אחרי כל לימודיו ומומחיותו לא יכול להיות יותר מושלם מהלב שברא הקב"ה 

 באדם ואין מקום לשום שינוי או שיפור או שדרוג. 

הבריאה מששת ימי בראשית מושלמת בתכלית ומתאימה גם לדורנו  וכך כל

למרות כל ההתפתחות של המדע והטכנולגיה, כי התורה היא תורת אלוקים ולא 

תורה אנושית וכיון שהוא היוצר והוא הבורא הרי יודע כל אשר יהיה עד סוף כל 

ריאת הדורות וניתנה תורה לנצח ולא לתקופה, כאשר הגמרא מוכיחה כי מאז ב

העולם לא השתנה ממה שכתוב בתורה שיש רק ארבע בעלי חיים שונים שהן 

הגמל הארנבת והשפן והחזיר שיש להם סימן אחד, לעומת היתר או שאין כלום או 
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יש שני סמנים ולא השתנה עד ימינו להתווסף או להחסיר מהן, ללמדנו שהתורה 

 סיני.נצחית לכל הדורות ואין להוסיף או לגרוע ממה שנמסר מ

 מוסר השכל

כי אין יותר שלימות מהתורה שאין לה  ,שחובת האדם לדעת ,העולה מהדברים

והגם שנראה לאדם לפי הבנתו שיש מקום  ,שינוי ותמורה עד סוף כל הדורות

וטעות היא בידו  ,אין זה אלא מחוסר בינתו ,לשפר או לשדרג את מצוות התורה

שבתו לטובה וקל וחומר לרעה, לכן מחאם ואין ספק שרק קלקול יצא מדבר זה גם 

י ותמורה כלל ושינשום ה ללא תחובת האדם לקיים את התורה ומצוותיה כהלכ

 .ועיקר

ובפרט בימים אלו שחל בהן ט"ו באב, אשר אמרו חז"ל לא היו לישראל ימים 

טובים כיום הכיפורים וט"ו באב ואחד הטעמים, שביום הכיפורים ניתנה בו תורה 

היום, ואפשר להגות יותר בתורתנו הקדושה, וזה דווקא כאשר  ובט"ו באב מתארך

עוסקים בתורת אלוקים ללא שינוי ותמורה כי היא תורת אמת, זוכים לנאמר בה 

 .כי אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד אמן ואמן
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מהדורה אנגלית  / הרב מרדכי  –מעדני מלך 

 מלכא

Parashat Va’etchanan 

The Mitzvah of Not Adding or Subtracting From the Torah 
Our parasha states (Devarim 4:1-3), “And now Yisrael, listen to the decrees and laws that I teach you to 

perform, so that you may live … You shall not add to the word that I command you, nor shall you 
subtract from it … Your eyes have seen what Hashem did with Ba’al Pe’or, for every man that followed 
Ba’al Pe’or - Hashem, your G-d, destroyed him from your midst.”    

          Questions: 

1) We know that our Torah is Torat Hashem temima – it is perfect and complete. Still, the question must 
be asked: Why we are forbidden from being more stringent than the Torah?   

2) The Torah explains that we are not allowed to add anything to the Torah “because you saw with your 
own eyes what Hashem did to those who went after Pe’or.” What is the connection between Pe’or and 
adding on to the Torah? 

New Torah 

To our great distress, we see movements in Eretz Yisrael that want to create a new Torah. They say that 
the Torah must change to fit our times, to accommodate our technological and scientific age. They want to 
change the status quo that has existed from the beginning of the State of Israel and make compromises to 
make life easier for the current generation. They would like public transportation to run on Shabbat, 
businesses to remain open for those who are interested, and to abolish the strict supervision of geirut 
(conversion).  By doing this, they feel that they will improve the Torah for our generation and make it 
acceptable for everyone. However, if they would be wise, they would understand that this is similar to a 
person wanting to trade his heart made by Hashem for a heart made in a laboratory. Rav Shach once 
visited a sick person in the hospital.  When the doctors and professors came to visit the patient, Rav Shach 
turned to one of the professors, one of the greatest heart experts in the world and asked him a question: 
With all the advancements in science and technology today, is it possible to make a heart better than the 
one that we are born with? The doctor was taken aback by the question. He thought for a while and 
concluded that even after all his education and all his expertise, it would still be impossible to make a heart 
better than the one that Hashem created; there was not even any possibility for making any changes or 
improvements. The same is true with the Torah.  The Torah is Torat Elokim and not a creation of man. 
Hashem gave the Torah for all generations, knowing everything that would happen from the giving of the 
Torah until the end of time. Therefore, Hashem forbade us from adding or subtracting anything to His 
perfect Torah.   

The Danger of Changing the Torah - Three Explanations  

The commentators compare the Torah to different things, to help us understand the danger of adding or 
detracting from the Torah. The Dubno Maggid compares the 613 mitzvot to a watch: a watch cannot 
function unless every part is working together in harmony. If somebody adds a part to the watch or takes 
away one of the watch’s parts, he will certainly damage the watch. So too, with the 613 mitzvot of the 
Torah - if one adds or subtracts from them, he will damage the Torah. The Aderet Eliyahu compares the 
Torah to a person’s body, as the 613 mitzvot of the Torah parallel the 248 limbs and 365 sinews of the 
human body. Just like any addition or subtraction to the limbs and sinews of the body would hurt and 
damage the body, the same would be true if one were to add or subtract from the mitzvot. The Alshich 
offers a parable to explain the danger and foolishness of tampering with the Torah: The king’s son was 
going on a tour of the kingdom. Before he left, the king told him that under no circumstances was he to 
make any bets or wagers during his trip. The son went on his tour and eventually arrived in a certain city. 
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The mayor of the city was overjoyed to see the prince and gave him a royal reception. At the reception, the 
mayor said in front of the distinguished crowd that he knew that the king’s son had a certain deformity on 
his back. The prince denied the charge, but the mayor stuck to his story - he was even willing to wager a 
large sum of money that the king’s son would take off his shirt and prove to everyone that he had no 
deformity. The king’s son thought a minute, remembering his father’s warning. He was convinced though, 
that his father never meant a wager such as this one, where he knew without any doubt that he would 
win. The king’s son lifted up his shirt, showed the distinguished audience his back and proved that the 
mayor’s claim was nonsense. Smiling he took the large sum of money that he made from the man. 
Eventually, the prince returned to his father and happily showed him his winnings. The king, however, was 
enraged. “The mayor bet me that he could get you to stand shirtless in front of a crowd of people!  Our bet 
was for far more than the amount that you won from him!” The same is true regarding our Torah. 
Although we may think that something will be a surefire improvement, Hashem has warned us not to 
tamper with the Torah in any way.  If we ignore His warning, we will only end up making things worse.   

People Today 

To our regret, people love new things and love to make changes. They think that with the advancement 
of science and technology everything is flexible. The Israeli mind can’t believe that something can’t be 
changed. Israeli’s have become famous for this, as this anecdote demonstrates: They once caught a spy 
working at the airport in Lod. How did they catch him? When he completed his task, they noticed that he 
used every screw that was included in the assembly kit. They realized that this man could not be a real 
Israeli, because every Israeli thinks that if they give him five screws, he really only needs three or four for 
the job. Someone who uses every screw must be a spy.   

The Story of the Wagon Driver in the Winter 

This is similar to the story told about a wagon driver, who was hired by a businessman to deliver his 
merchandise to the big winter fair. The business man stipulated that he would only pay the wagon driver if 
the merchandise made it to the fair before it started. The wagon driver agreed, but unfortunately due to 
the road conditions, he only arrived after the fair had finished. The merchant refused to pay him and the 
wagon driver took him to a din Torah. The Rav ruled in favor of the merchant, but the wagon driver 
claimed that the Rav was mistaken. The Torah, the wagon driver said, was given in the summer when the 
roads are clear. It doesn’t apply to this case, which took place in the winter when snow and rain made the 
roads impossible to ride upon. Just like the wagon driver’s logic is ridiculous, so too, is the logic of those 
who claim that the Torah does not speak to our times.   

Mitzvot That We Add Only Lead to Destruction 

The Dubno Maggid offers a parable to demonstrate what happens when we add to the mitzvot: Once 
Shlomo borrowed a spoon from his neighbor. His neighbor later returned him two spoons. When Shlomo 
asked his neighbor why he was returning him two spoons when Shlomo had only given him one, his 
neighbor looked at him in wonder. “Didn’t you know that your spoon was pregnant? She gave birth to 
another spoon.” Shlomo thought that his neighbor was insane, but gladly took the extra spoon. The story 
repeated itself several times. One day Shlomo’s neighbor asked to borrow silver candlesticks. Shlomo 
smiled knowingly and happily gave his neighbor the candlesticks. However, as time went by, he noticed 
that his expensive candlesticks had still not been returned and asked his neighbor about them. His 
neighbor gave him a pitiful look and sighed, “Oy, it shouldn’t happen to anyone, but your candlesticks 
passed away.” Shlomo yelled at his neighbor, “Who ever heard of candlesticks dying?” The neighbor gave 
him a piercing look and said, “If they can give birth, they can die.” This is exactly what happens when we 
try to add on to the Torah - although we think that we are gaining from adding something to the Torah, at 
the end, we see that we have lost much more than what we have gained.   

Anyone Who Adds - Subtracts 

We learn this fundamental point from Adam Harishon. In Masechet Sanhedrin (29a) it says that because 
Adam told Chava not to touch the tree even though Hashem only commanded him not to eat from the 
tree, the nachash was able to trick Chava. The Midrash Aggada explains that the nachash went and 
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touched the tree. He told Chava that just as he didn’t die from touching the tree, so too, she wouldn’t die if 
she ate from the tree. Adding on to the Torah was also the root of Shaul’s downfall. He was told to wipe 
out Amalak – men, women, children, and animals. However, he let the best of the animals live in order to 
bring them as korbanot to Hashem. Shmuel rebuked him for this, telling him that he had rebelled against 
the word of Hashem. The Ralbag explains that any change in Hashem’s mitzvot is considered a rebellion 
against Him. Even though Shaul had good intentions, Hashem was disgusted with what he did and cut off 
his royal line.  Adding one’s ideas into the Torah is not helping the Torah, but is a churban haTorah 
(destroying the Torah).   

The Connection to Ba’al Pe’or  

From all the above, we see that one cannot change the Torah and any attempt to do so will only bring 
damage and destruction. This is because the Torah is not a manmade creation, but is Torat Hashem. If 
there are certain things in the Torah that a person does not understand, it is only due to the limitations of 
the human intellect.  This is what I believe is the Torah’s intent in connecting the prohibition to add or 
detract from the Torah to the punishment that the Jewish people received for worshipping Ba’al Pe’or. The 
worship of Ba’al Pe’or involved a person taking care of his bodily needs on the avodah zara. Any rational 
person cannot imagine how this can be a form of idol worship. Even though the Torah forbid worshipping 
any idol in the manner that it’s normally worshipped, the Jewish people did not think that this type of 
worship qualified as idol worship. If anything, the opposite should be true - this was a desecration of the 
idol. However, the Jewish people did not understand the true depth of the Pe’or worship and the outlook 
of those who worshipped it. By taking care of their needs on the idol, Pe’or worshippers wanted to show 
that they believed that there was no god in the world who could restrain them and that a person is free to 
do whatever he wants. Therefore, any act that would disgrace and embarrass the idol was considered a 
great form of worship, as it showed that the worshipper was in no way subordinate to the idol and could 
do as he pleases. We see from this, that when we follow human logic and not the Torah, we will come to 
sin.   

Words of Mussar  

 We must know that there is no such thing as perfecting the Torah. The Torah is consistent for all 
generations, and we are obligated to fulfill the Torah according to halacha without making any changes. 
Although at times it would seem that there is room for improvement, this only comes from our lack of 
understanding, and no good will come from any change we plan on making. This idea is especially 
important to keep in mind as Tu B’Av approaches. Chazal say there were no happier days for the Jewish 
people than Tu B’Av and Yom Kippur. One of the reasons that Tu B’Av is such a joyous day, is that starting 
from Tu B’Av, the nights get longer, and one has more time to learn Torah.  We must make sure that what 
we are learning is Torat Hashem, without any changes or substitutions. This is because only through Torat 
emet, the Torah of truth, will we merit “Ki orech yamim b’yimina u’smola osher ve’kavod, In the Torah’s 
right hand is lengthy days, and in its left hand is wealth and honor.”  Amen ve’amen.    

Shabbat Shalom, 

Rav Mordechai Malka  
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 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי, א"שליט

 ועוד, כ"ג' החדש

 תפילת משה רבינו

לך ואת בפרשתנו פרשת ואתחנן כתוב, אתה החלות להראות את עבדך את גד

 כ"ה(-ידך החזקה... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. )דברים ג', כ"ד

פתח להיות עומד ומתפלל אף  -ופירש רש"י: "אתה החלות להראות את עבדך 

על פי שנגזרה גזירה. אמר לו ממך למדתי שאמרת לי )שמות ל"ב, י' ( 'ועתה 

תלוי להתפלל עליהם. הניחה לי', וכי תופס הייתי בך? אלא לפתוח פתח, שבי היה 

 כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו".

והקשו בספר מרפסין איגרי בפרשתנו, וז"ל: הלא אין הנידון דומה לראיה, שכן 

הראיה היא מחטא העגל בו חטאו כלל ישראל, ומחמתו נגזר הדין על כלל ישראל, 

על ואילו הנידון הוא חטאו של משה, שהיה חטא של יחיד, ומחמתו נגזר הדין 

היחיד, וכבר שנו חכמים במסכת ראש השנה )י"ח ע"א( כי גזר דין של ציבור 

נקרע, מה שאין כן גזר דין של יחיד, מכיון שנחתם שוב לא  -למרות שנחתם 

 נקרע,?  עכ"ל.

ותירצו שם בשם הרב שאול ברוכמן שליט"א, וז"ל: אכן, משה רבינו ידע כי  (א

יא נקרעת, אלא שמשה חשב גזירה שנגזרה על היחיד ונחתמה, שוב אין ה

שהגזירה היא רק על כך שהוא לא ינהיג את עם ישראל אל הארץ הטובה. אך אין 

כל מניעה וסתירה לכך שהוא לא יוכל להיכנס אל הארץ לזמן מה, טרם יבואו עם 

 ישראל לנחול את הארץ ולהשתקע בה.

 –לכך ביקש משה "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה", בלשון ראיה בעלמא 

לתקופה קצרה שלא על מנת להשתקע שם. וכמבואר במסכת סוטה )דף י"ד ע"א(: 

"דרש רבי שמלאי מפני מה נתאווה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל, וכי לאכול 

מפריה הוא צריך, או לשבוע מטובה הוא צריך, ? אלא כך אמר משה הרבה מצוות 
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רץ כדי שיתקיימו כולן נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, אכנס לא

 על ידי".

הרי שעיקר בקשתו של משה הייתה שיותר לו להיכנס אל הארץ לזמן מה, כדי 

לזכות לקיים את המצוות התלויות בארץ, ומיד אחר כך ייצא הוא מן הארץ 

 למדבר וימות שם, ויהושע ינחיל לעם ישראל את הארץ הטובה.

הגזירה שנגזרה עליו שהוא נמצא לפי זה, שמשה לא ניסה לקרוע ולהפר את 

ימות במדבר, ולא ינחיל לעם את הארץ, ולכך אמר לקב"ה, סבור הייתי לעשות מה 

 לעמוד ולהתפלל. עכ"ל. –שעשיתי בחטא העגל 

עוד תירצו שם בשם הרב אברהם חיון שליט"א, וז"ל:  יתכן שכוונת חז"ל כי  (ב

בלא תפילה, אך אם "גזר דין שנגזר על היחיד ונחתם, שוב אינו נקרע", הוא רק 

היחיד מתפלל, יכול הוא בכח התפילה לקרוע את דינו אף לאחר שנחתם. מה 

 שאין כן גזר דין של ציבור יכול להיקרע, אף אם הציבור לא יתפלל על כך. עכ"ל.

עוד תירצו שם בשם הרב ב' ז'ק שליט"א, וז"ל: בגמרא במסכת תענית )דף ט'  (ג

שבת כתפילת רבים, מאחר ועבור רבים ע"א(, מבואר, כי תפילת משה רבינו נח

 הוא היה מתפלל.

ולפי זה יתכן, כי גם גזירה שנגזרה על משה רבינו לא נחשבת כגזירה על היחיד, 

אלא כגזירה על הציבור, ולכן חשב משה שבכח תפילה יוכל הוא לקרוע את גזר 

 נקרע. עכ"ל. –דינו, שהרי גזר דין של ציבור אף אם כבר נחתם 

ם בשם הרב יחזקאל שיינפלד שליט"א, וז"ל: במדרש מובא, עוד תירצו ש (ד

שאם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, לא היו בני ישראל יורדים לגלות עוד 

לעולם. נמצא לפי זה, שהגזירה שמשה לא יכנס לארץ ישראל, הייתה גזירה על 

 כל עם ישראל. עכ"ל. –רבים 

ץ, שיתכן שמשה סבר כרבי ואחי הג"ר אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א, תיר (ה

מאיר במסכת ראש השנה )דף י"ח ע"א( הסובר שאף גזר דין של יחיד, נקרע. ולכך 

התפלל בסוברו שאף גזר דינו לא להיכנס לארץ ישראל, יכול להיקרע, כשם שנקרע 
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 גזר דינם של ישראל בחטא העגל. עכ"ד.

שוב לא נקרע,  ולענ"ד י"ל בס"ד שאכן גזר דין שנגזר על היחיד, כיון שנחתם, (ו

ובכל זאת חשב משה ללמוד מחטא העגל, בו על ידי תפילה הצליח לקרוע את גזר 

 דינם של כלל ישראל.

זאת מאחר שמשה היה נשיא הדור, וכל הדור היה תלוי בו, וכמבואר בגמרא 

מסכת סנהדרין )ט"ז ע"ב(, שמשה היה שקול כנגד שבעים הדיינים מהסנהדרין. לכן 

ן של רבים, וגזר דין שנגזר עליו, הוא כגזר דין של רבים, סבר משה שיש לו די

 שאפשר לקורעו על ידי תפילה. והבן.

עוד י"ל בס"ד שהנה בגמרא במסכת ראש השנה )דף ל"ב ע"ב(, מובא "אין  (ז

מזכירין זיכרון של יחיד". והקשתה הגמרא "וה' פקד את שרה, פיקדון דיחיד נינהו, 

א". מבואר בזה, כי יחיד שעתידים לצאת ממנו ? כיון דאתי רבים מינה כרבים דמי

 הרבה צאצאים, יש לו דין של רבים.

מעתה, מאחר ובגמרא בברכות )דף ז' ע"א( מבואר, כי ממשה רבינו יצאו צאצאים 

וכמספר עם ישראל. אם כן משה היה לו דין של  –לרוב, יותר משישים ריבוא איש 

ם על ידי תפילה, וכמעשה שהיה רבים, וגזר דינו יכול להיקרע, אף אם כבר נחת

 בחטא העגל. והבן.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 בגדר החיוב לנהוג לפנים משורת הדין

ב ָלך   ן ִייט  ע  מ  ֵעיֵני ה' ל  טֹוב ב  ה  ָיָשר ו  ָעִשיָת ה   )ו, יח(  ו 

רמב"ן והכוונה ומוסיף ה. זו פשרה, לפנים משורת הדיןמביא דרשת חז"ל רש"י 

בזה, כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר 

 .לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר

וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו 

ני הישוב והמד לם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, וינות כוכל משאו ומתנו ותקֻׁ

יח(, ולא תעמוד על דם  ,כגון לא תלך רכיל )ויקרא יט טז(, לא תקום ולא תטור )שם

לב(, וכיוצא בהן,  ,יד(, מפני שיבה תקום )שם ,טז(, לא תקלל חרש )שם, רעך )שם

חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים 

( ואפילו מה שאמרו .שורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא )ב"מ קחמ

 ( פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר.)יומא פו

עכ"ל. ומשמע מכך שזה חיוב גמור לנהוג ע"פ לפנים משורת הדין, אך התורה 

 אשר יעשון. פירטה דברים מסוימים ומכך נבין את רצון ה' לדעת המעשה

 דינא דבר מצרא חיוב מדינא

אמר רב יהודה אמר רב האי מאן דאחזיק ביני .( קח) מ"ב כן נראה מסוגיית הגמ'

אחי וביני שותפי חציפא הוי, סלוקי לא מסלקינן ליה. ורב נחמן אמר נמי מסלקינן, 

ואי משום דינא דבר מצרא לא מסלקינן ליה. נהרדעי אמרי אפילו משום דינא דבר 

וכן פסקו  רא מסלקינן ליה, משום שנאמר ועשית הישר והטוב בעיני ה'.מצ

המוכר קרקעו לאחר, בין שמכרה הוא בין שמכר שלוחו ( קעה והרמב"ם והשו"ע )

בין שמכרו בית דין, יש לחבירו שהוא בצד המצר שלו ליתן דמים ללוקח ולסלק 

ורחוק מן המוכר,  אותו; ואפילו הלוקח ת"ח ושכן וקרוב למוכר, והמצרן עם הארץ

ודבר זה משום ( מנמק שכנים יב ה)רמב"ם וההמצרן קודם ומסלק את הלוקח. 
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שנאמר ועשית הישר והטוב אמרו חכמים הואיל והמכר אחד הוא טוב וישר הוא 

. ומבואר שהחיוב מדינא ויכול אף שיקנה מקום זה בן המצר יותר מן הרחוק

 עשית הישר והטוב.לתובעו בב"ד ולסלקו מקנינו משום הדין של ו

 שומא הדרא מדין הישר והטוב

והלכתא: שומא הדר לעולם. משום שנאמר ועשית הישר והטוב. .( לה"מ )בבבגמ' 

מסלקין אותו מאותה קרקע שהשומא ( כב טז)מלוה ולוה  'רמב"ם הלופסק כן ה

 חוזרת לבעלים לעולם, משום שנאמר ועשית הישר והטוב. 

 משורת הדיןסיבת החורבן שלא נהגו לפנים 

לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה,  :(ל)ב"מ מצינו בגמ' עוד 

וענינו אף שהתחייבו גלות בעונותיהם, אם היו )ואתחנן(  פנים יפותומבאר ב

מתנהגים לפנים משורת הדין לא היה הקדוש ברוך הוא מדקדק עליהם במדת 

גים עליהם והיה עושה עמהם הדין, והיה מסלק מלפניו כל המסטינים והמקטר

 .במדת החסד לפנים משורת הדין

 האם יש מקרים שזה תביעה רק על גברא רבה

רבה בר בר חנן )ב"מ פג:( מספרת הגמ' פרק השוכר את האומנין  אמנם בסוף

תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא. שקל לגלימייהו, אתו אמרו לרב. אמר 

נא הכי אמר ליה אין, למען תלך בדרך טובים. ליה הב להו גלימייהו. אמר ליה: די

יהיב להו גלימייהו. אמרו ליה: עניי אנן, וטרחינן כולה יומא, וכפינן, ולית לן מידי. 

אמר ליה זיל הב אגרייהו. אמר ליה דינא הכי אמר ליה: אין, וארחות צדיקים 

 תשמר.

ך בדרך , למה לא קיים רבה מעצמו דין זה של למען תלבן יהוידעהע"כ תמה ו

טובים ועוד, כששאלו דינא הכי, מה השיבו, אין דינא הכי, והרי אין זה מעיקר הדין 

באר, שאף רבה נתכוון להשיב להם גלימותיהם, רק עשה כן כדי שיבושו לתבוע מו

שכרם. ותמה, דינא הכי, הרי אין זה מעיקר הדין, ואיך כופה עליו להשיב להם 
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וא"כ  .ב גמור הוא לנהוג לפנים משורת הדיןלגברא רבה כמותו חיווהשיב לו רב, ד

  מצינו שלא מכל אחד אפשר לתבוע לנהוג לפנים משורת הדין.

בהנהו שקולאי ששברו לו החבית ועשו מבאר שהחיוב  :(מ כד"ב) תוספותהאמנם 

, אלא אין לו להפסיד שמשום כך משום לפנים משורת הדיןאינו לו הפסד גדול 

 ן תלך בדרך טובים.קרא למע ביאמ ןלכו מטעם אחר

( מבואר שאינו דין רק באדם גדול וחשוב, רנז "בפ"מ ב) מרדכיאולם מדברי ה

כיון דחזינן דהוו כייפי להו הכי כדאיתא ס"פ האומנין גם אנן כייפין למיעבד שכתב 

דתני רב יוסף והודעת  )שהוא עשיר( לפנים משורת הדין אם היכולת בידו לעשות

יוחנן לא נחרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו  להם את הדרך וגו' ואמר ר'

אבי"ה רדבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין וכן פסק הראב"ן ו

 , וע"ע בד' הרמ"א חו"מ סימן יב.דכייפין להו לעשות לפנים משורת הדין
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 בענין לימוד תורה לבני בנים

הוֹ  ָתםו  ע  יךָ  ד  ָבנ  ֵני ל  ִלב  יךָ  ו   )ד, ט( ָבנ 

מבואר בלשון הפסוק חיוב ללמד תורה את בנו ואת בן בנו. אבל בפרשת ק"ש 

 ", ולא הוזכרו בני בנים.ָבם ְלַדֵבר ְבֵניֶכם ֶאת ָתםוֹ א ְוַלַםְדֶתםנאמר )דברים יא, יט( "

וא רק ללמד את בנו, ובגמרא )קידושין ל' ע"א( יש בזה שני שיטות: א. החיוב ה

אלא שכשמלמד את בנו נחשב בזה כאילו לימד גם את בן בנו וכו' עד סוף כל 

 אני ומה .בניכם בני ולא ,בניכם את אותם ולמדתםהדורות, ולשון הגמ' שם הוא "

 עליו מעלה תורה בנו את המלמד שכל לך לומר ,בניך ולבני לבניך והודעתם מקיים

". ב. החיוב הוא ללמד גם הדורות כל סוף עד בנו ולבן ולבנו לו למדו כאילו הכתוב

את בן בנו, ומה שנאמר בפרשת ק"ש 'ולמדתם אותם את בניכם' זה למעט 

 בניכם בני בניכם אלא לי אין ,בניכם את אותם ולמדתםבנותיכם, ולשון הגמ' "

 ".בנותיכם ולא בניכם ,בניכם ל"ת מה כן אם ,בניך ולבני לבניך והודעתם ל"ת ,מנין

ויל"ע למה מהפסוק 'ולמדתם אותם את בניכם' לבדו אי אפשר ללמוד חיוב ללמד 

את בן בנו, ומשום שקי"ל בכל מקום 'בני בנים הרי הם כבנים'. וזה קשה על שני 

 השיטות.

 בכל דור מתמעטת ההשגה מהדור הקודם

ויתכן לומר שבאמת אפשר לחייב לימוד לבני בנים מדים בני בנים כבנים, אבל זה 

ק כשהבן אינו יכול ללמד, אך כשהבן יכול ללמד את בנו, למה יתחייב גם הסב ר

ללמדו. ועל זה צריך פסוק נוסף, ללמד שגם כשהבן קיים ויכול ללמד את בנו, מ"מ 

 עדיף שהסב ילמד את בן בנו.

והטעם שגם כשהבן קיים צריך שהסב ילמד את הנכד ולא האב, משום שככל 

מקבלים תורה מושלמת  יותר. וסברא זו מבוארת  שלומדים מדור קודם יותר כך
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 המלמד כל לוי בן יהושע רבי אמרבדברי המקנה בסוגיא שם, דאיתא בגמ' שם: "

 והודעתם שנאמר ,סיני מהר קבלה כאילו הכתוב עליו מעלה ,תורה בנו בן את

 ".בחורב יךקאל' ה לפני עמדת אשר יום ליה וסמיך בניך ולבני לבניך

)וכן בפנים יפות בפרשתינו(: "נראה לפרש, מפני שאמרו חז"ל וביאר המקנה שם 

אינו דומה השומע מפי הרב לשומע מפי תלמיד, כי בכל דור ודור מימות משה 

רבינו ע"ה נתמעט ההשגה כפי ריחוק המקבלים זה מזה. ואמרו אם ראשונים 

כמלאכים אנו כבני אדם, וזה הטעם שאמרה תורה שילמד את בן בנו אע"ג 

ב בנו ללמדו שהוא אביו, אלא שאינו דומה מה שיקבל מבנו למה שיקבל שמחויי

ממנו, לכך חייבה התורה לאבי אביו שהוא עדיף טפי. ומדה כנגד מדה, כיון שהוא 

מלמד את בן בנו ומקרב את קבלתו להר סיני, כן הקב"ה מקרב את קבלתו וכאילו 

 קיבל תורה מסיני".

 בני בנים כבנים הוא רק כשנכתב 'זרע'

אמנם באמת נראה שאין מקום כלל לדין של 'בני בנים כבנים' בלימוד תורה. 

דהנה בגמ' בבא בתרא )קט"ו ע"א( דרשו את הפסוק 'איש כי ימות ובן אין לו 

והעברתם את נחלתו לבתו", וז"ל הגמ' "תנו רבנן, בן, אין לי אלא בן, בן הבן או בת 

". והקשו תוס': ואם תאמר תיפוק ליה הבן או בן בת הבן מנין, ת"ל אין לו עיין עליו

דבני בנים הרי הם כבנים, כדאמר בפרק אלמנה )יבמות ע' ע"א( דזרע זרעה לא 

צריך קרא דבני בנים הרי הם כבנים. וי"ל דהתם דכתיב 'וזרע אין לה' מ'זרע' 

משמע בני בנים כדמשמע בפרק ד' מיתות )סנהדרין סד:( גבי מעביר בנו ובתו באש, 

לי אלא בנו ובתו, בן בנו ובן בתו מנין ת"ל ומזרעך', אלמא דלשון 'זרע'  דקאמר 'אין

משמע בני בנים, אבל מבנו ובתו לא משמע ליה התם בני בנים, הלכך הכא דכתיב 

 'בן' איצטריך לריבויי בנו ובתו".

ומבואר בדברי התוס' שכשנכתב 'זרע' הוא כולל גם בני בנים, אבל כשנכתב 'בן' 

תר, ולפי"ז ניחא מה שאצלינו שנאמר 'ולמדתם אותם את בניכם' זה רק בן ולא יו

 אי אפשר ללמוד מזה חיוב על בני בנים וצריך פסוק נפרד על זה.



 

 עהעמ'  -אספקלריא 

 

 

 חיוב בכבוד אבי אביו

והנה כתב הרמ"א )יו"ד רמ, כד( "יש אומרים דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, 

ביו". וה'יש אומרים' ואינו נראה לי, אלא דחייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי א

הוא המהרי"ק )שורש מ"ד(, ובתוך דבריו שם כתב "והא דאמרינן דבני בנים הרי 

 הם כבנים, היינו דוקא לענין פריה ורביה דאהא קתני לה, אבל לא לענין אחר".

ובהגהות יד אברהם על השו"ע כתב שבתוס' הנ"ל מוכח כמהרי"ק שאין חיוב 

ד נאמר )מלאכי א, ו( "בן יכבד אב", ומבואר כבוד באבי אביו, משום שגבי כיבו

 בתוס' ש'בן' אינו כולל בני בנים.

ולכאורה מדברי הרמ"א שחייב בכבוד אבי אביו מוכח שאמרינן 'בני בנים כבנים' 

גם בשאר מצוות, וצריך להיות כך גם בתלמוד תורה. אמנם יש לחלק בפשיטות בין 

רא לחייב בכיבוד אבי אביו משום כיבוד ללימוד תורה, ומשום שגבי כיבוד יש סב

 שזהו כבודו של אביו, משא"כ בלימוד תורה אין סברא כזו לחייב ללמד את בן בנו.

 גם בלימוד תורה אמרינן 'בני בנים כבנים'

ויש נפק"מ אם החיוב ללמד בני בנים הוא מפסוק נפרד של 'והודעתם לבניך ולבני 

ן 'בני בנים כבנים'. ומשום שעל בנו בניך' או שהוא כלול בחיוב הרגיל של בנים מדי

מבואר ברמב"ם )פ"א מת"ת ה"ג( שאם אינו יכול ללמדו חייב לשכור לו מלמד 

בשכר, ובכסף משנה )ה"ב( מסתפק אם גם לבן בנו צריך לשכור מלמד בשכר. וספק 

זה יתכן רק אם חיוב בן בנו הוא מפסוק נפרד, אבל אם שניהם חייבים מאותו פסוק 

 נים כבנים', א"כ לא שייך לחלק ביניהם.ומדין 'בני ב

אך באמת יש מקום לדון שגם בחיוב לימוד תורה אמרינן 'בני בנים כבנים', 

דאמנם מהפסוק של 'ולמדתם אותם את בניכם' חזינן חיוב רק על בנים ולא על בני 

בנים, אך אחר שנאמר הפסוק השני 'והודעתם לבניך ולבני בניך' שבו מפורש 

ם על בני בנים, הרי הוא משמש 'גילוי' על הפסוק הראשון שהוא שהציווי הוא ג

 מדבר גם על בני בנים מדין 'בני בנים כבנים'.



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

 

 את אותם ולמדתםויתכן לפרש כן את לשון הגמ' בקידושין )בשיטה השניה(: "

". דהיינו בניך ולבני לבניך והודעתם ל"ת ,מנין בניכם בני ,בניכם אלא לי אין ,בניכם

ק 'את בניכם' לא חזינן בני בנים, אבל אחרי שנאמר הפסוק השני שמעצם הפסו

'לבניך ולבני בניך' ניתן ללמוד גם על הפסוק הראשון שכלול בו בני בנים מדין 'בני 

 בנים כבנים'.

ונראה שמפורש כן בדברי הרוקח בפירוש התפילה )בפירוש ק"ש(: "ולמדתם 

תם לבניך ולבני בניך". ולכאורה אותם את בניכם, לרבות בני בניכם, כדכתיב והודע

לא שייך לומר על 'את בניכם' שהוא לרבות בני בניכם, דהם הרי נלמדים מפסוק 

אחר. ורק להנ"ל ניחא, דהפסוק של 'והודעתם לבניך ולבני בניך' הוא גילוי על 

 ה'את בניכם' שהוא כולל בני בנים.

* 

 המלמד שכל לך לומר ,בניך ולבני לבניך והודעתם מקיים אני מהבגמ' שם אמרו "

 כל סוף עד בנו ולבן ולבנו לו למדו כאילו הכתוב עליו מעלה תורה בנו את

 אבי ל ידיע הרי ,בנו את מלמד ל אחדשכ דכיון". וביאר המהרש"א "הדורות

 וכאילו ,לכולם הלימוד בא ממנו כי ,בתורה יודעים הם הדורות כל סוף עד אביהם

 ".כולם בעצמו מלמד היה הוא

להוסיף בזה עוד, שכוונת הפסוק היא שצריך ללמד את הבן בבהירות כזו  וניתן

שהוא יהיה יכול גם ללמד את בנו את אותם דברים, וזהו 'והודעתם לבניך ולבני 

 בניך', שתתן בבנך 'לימוד' כזה שיהיה יכול להעבירו לבנו.



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

 

נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 חביב מגופו ממונו

ְמֹאֶדָך" )ו, ה( וכתב רש"י  וְבָכל ַנְפְשךָ  וְבָכל ְלָבְבךָ  ְבָכל ֱאֹלֶהיךָ  ְיֹקָוק ֵאת "ְוָאַהְבתָ 

 ובכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ממונך, בכל -"ובכל מאודך 

 מאדך, בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר מאדך". ומקורו בגמ' )ברכות סא ב( "אם

נפשך ]מדוע נאמרו שניהם, יאמר החביב  בכל נאמר למה מאדך בכל נאמר ואם

 נאמר לכך - מממונו עליו חביב שגופו אדם לך יש אם אלא, מביניהם, ודי בכך[

 .מאדך" בכל נאמר לכך - מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ואם, נפשך בכל

נפשו ממש עבור ובודאי שאין להבין את הדברים כפשוטם, שיש אדם המוסר 

ממונו, וכגון בשודדי דרכים המאיימים על חייו אם לא ייתן להם את כספו שיעדיף 

את כספו מאשר את חייו, שהרי במקרה זה יטלו ממנו את שניהם. ומקובל בזה, 

שהכוונה לאדם המַסכן את נפשו עבור ממונו, וכגון סוחר השוהה במקום סכנה 

 לצורך עסקיו.

 ו חז"ל מקרה חריגתמיהה גדולה מדוע תפס

והנה, בכתוב לא נתפרש שיש לאהוב את הקב"ה "בכל ממונך", אלא נקטה 

התורה לשון "מאודך" שמשמעו דבר שהאדם חפץ בו מאוד )אבן עזרא( וכפי 

שפירש רש"י )סנהדרין עד א ד"ה לכך( "תהא אהבתו חביבה לך יותר מכל החביב 

נות שונים נכללים בזה, וא"כ יש לך" וזהו לאו דווקא ממון, אלא דברים רבים ורצו

להקשות, מדוע פירשו חז"ל את הכתוב שהכוונה לאדם המסכן נפשו עבור ממונו 

שדבר זה אינו שייך אלא במיעוט אנשים שבטלה דעתם אצל כל אדם, ולא פירשו 

 שהכוונה לרצונות השייכים לכלל העולם.

 גוף וממון -שתי תאוות גשמיות 

  -קדים ולהבין מהו יותר מ"גופו" שאמרו חז"לולהבין מאמר חז"ל זה יש לה



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

 

גוף  -בהשקפה ראשונה נראה שרצונותיו ותאוותיו של האדם מתחלקים לשנים 

ונשמה, וכל פעולה שהאדם עושה נובעת או מנשמתו הרוחנית או מגופו הגשמי, 

ועל כן שאמרו חז"ל "ממונו חביב עליו יותר מגופו" משמעות הדברים שרצונותיו 

 "ממונו"[ חביבים עליו יותר מחייו ]"גופו"[.הגשמיים ]

אך מצינו בחז"ל שמעשיו של האדם נובעים משלושה חלקים, וכגון בהתרת 

נדרים "שמעו נא רבותי וכו' בין מן הדברים הנוגעים אל הממון בין מן הדברים 

הנוגעים אל הגוף בין מן הדברים הנוגעים אל הנשמה" ואצל יעקב אבינו "ויבא 

יר שכם" )בראשית לג יח( כתב רש"י "שלם בממונו, שלם בתורתו, יעקב שלם ע

 שלם בגופו" כלומר שג' שורשים של רצונות קיימים באדם, ממון, גוף ונשמה.

והביאור בזה, שתאוות הממון שונה במהותה מתאוות הגוף, שבעוד הגוף כאשר 

ל תאוות בא על סיפוקו, אינו מתאווה יותר, וכגון השבע אינו מתאווה למאכל, אצ

הממון אין לה גבול ושיעור ו"אוהב כסף לא ישבע כסף" )קהלת ה ט( ואמרו חז"ל 

)קה"ר א לב( "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים", וכפי שרואים שאף אדם שיש לו 

רכוש לאלף שנה ממשיך הוא לצבור עוד ועוד ממון, ובהכרח, שתאוות הממון 

היא שהאדם מרגיש מובטח  אינה נובעת מתאוות הגוף, אלא תאווה בפני עצמה

 ומבוסס ע"י ריבוי נכסים.

 נמצא שנקטו חז"ל דוגמא שכיחה

ומעתה יש לומר ש"ממונו חביב עליו יותר מגופו" ביאורו שמתוך שתי התאוות 

גוף וממון, מעדיף האדם את תאוות הממון, ואין הכוונה שהאדם מסכן  -הגשמיות 

ד, אלא הכוונה שמעדיף את נפשו עבור הממון שהוא דבר השייך ביחידים בלב

תאוות הממון על פני תאוות הגוף, וכגון המדיר שינה מעיניו או מפסיד מאכילתו 

עבור עסקיו, והוא דבר השייך בכל אדם כידוע, ואף בצדיקים קיימת בחינה זו 

שאמרו חז"ל )חולין צא א( "צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם" ואין הכוונה 

על פני נשמתם חלילה, אלא שמבין שתי תאוות הגשמיות שמעדיפים את ממונם 

גוף וממון פעמים ומעדיפים את ממונם על פני גופם. וכנגד ב' רצונות אלו ציוותה 



 

 עטעמ'  -אספקלריא 

 

 

התורה "ואהבת את ה' אלוקיך" שיש לו לאדם לאהוב את הקב"ה בדבר החביב לו 

 ביותר בין אם זה הנאת גופו ובין אם זה ממונו.



 

 פעמ'  -אספקלריא 

 

 

 דעת כולל נוביק, ראש יהלו יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 ההבדל הגדול בין מנוחה ובטלה

מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל נוהג היה מדי פעם לפני בין הזמנים להכין את 

הבחורים לקראת הימים הללו של בין הזמנים, באומרו, בין הזמנים מיועד למנוחה, 

נוחה לא צריכה להיות ולא יכולה להיות, בצורה של בטלה, לא לבטלה... ואמנם מ

 כי כאשר האדם נח אינו מתבטל וכאשר הוא מתבטל אינו נח.

אמנם מה בין זה לזה, מה בין מנוחה לבטלה. וכיצד נוכל לזהות אם נחים אנו או 

, חוסר תכנוןבאה מתוך  בטלה, ואילו תכנוןבאה מתוך  מנוחהמתבטלים? ובכן: 

ו שעושים מתוך הרגשה )מדומה( שאין צורך לעשות שום דבר בטלה זה משה

מסוים, ואז מתבטלים... ובמלים אחרות, המושג בטלה, הוא ענין של פריקת עול, 

ומה שאין כן מנוחה, שהיא במסגרת העול. מנוחה מתכננים, ושם ינוחו יגיעי כח, 

מרגישים ולאחר מנוחה אדם מרגיש נינוח, וכמי שהשיג מטרה מסוימת, ולאחריה 

רצון מחודש ללמוד, ומצברים מלאים, וחילופיהן בבטלן... שהבטלה גוררת בטלה, 

 כי מצוה גוררת מצוה ועבירה עבירה, והבטלה מביאה לידי שעמום...   

ולכשתימצי, כבר גילה זאת שלמה המלך ע"ה בחכמתו. החכם עיניו בראשו, 

בה תחילה, והכסיל והכסיל בחושך הולך. פירוש, החכם מתכנן סוף מעשה במחש

לא חושב ולא מחשב. ומשל למה הדבר דומה, לשני בני אדם שיצאו לטייל, האחד 

הצטייד והאחד לא הצטייד, שאין צריך לנחש הרבה כדי לדעת מי מהם הגיע 

 ליעדו...

מצוה גוררת מצוה, ילכו מחיל אל חיל, זה גם מתקיים במעבר שבין זמן קיץ לימי 

 ין אלול הבעל"ט.בין הזמנים דאב, ובינו לב

ומי כעמך  רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה.ואם כה נעשה, ואמרו כל הגויים, 

 ישראל גוי אחד בארץ...        



 

 פאעמ'  -אספקלריא 

 

 



 

 פבעמ'  -אספקלריא 

 

 

נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

תקט"ו תפילות דמשה רבינו, תפילת הכה"ג ביום הכיפורים 

 בהיכל 

ן מ  ח  ת  ִהוא ָבֵעת' ה לא   ָוא   ֵלאֹמר )ג, כג( ה 

ד' פעמים היה הכה"ג נכנס לבית קדשי הקדשים ביוהכ"פ, בהקטרת הקטורת, 

בהזאת דם פר החטאת, בהזאת דם השעיר שעלה עליו הגורל לה' ולצורך החזרת 

הכף והמחתה. ולאחר שהקטיר בקדש הקדשים את הקטורת כשהיה יוצא, מבואר 

הגיע לארון נותן פילה קצרה בהיכל, והכי איתא: "שהיה הכה"ג מתפלל ת יטבמשנה

לו כו הבית חלים ונתמלא כלגרת על גבי טר את הקבצ ,ין שני הבדיםבאת המחתה 

היה ולא  ,ית החיצוןבבקצרה תפילה ומתפלל ניסתו כבית בדרך יצא ובא לו  .עשן

" והגמרא לא הביאה מקור לתפילה זו, להבעית את ישראלשלא תפלתו במאריך 

 אם נוכל למצוא רמז לדבר.  וצ"ע

איתא שמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות כמנין "ואתחנן". ולא  כבדברים רבה

נתפרש להדיא אימתי היו תפילות אלו והיכן התפלל משה רבינו את אותן 

 התפילות. 

מרים נדפס חשבון מכתב יד החת"ס לפיו  כאבקובץ שערי תורה )אלול תרפ"ג ס"ז(

ואז חטא  ,י"ז ניסןיום הבאר עד  ה' ימי אבלה לא נסתלקזבמשך מתה בי' בניסן ו

תפילות בכל ל להתפלל ג' חומיד ה ,משה רבינו באומרו שמעו נא המורים ונקנס

תקי"ד תפילות ביוה"כ אחר המנחה ואז עמד משה רבינו ע"ה ותיקן  ווכליום, 

 .  תקט"והתפילה הביוהכ"פ והיא  כבתפילת נעילה

                                                
 יומא פ"ה מ"א.  יט
 .פ' יא,י כ

 ברכות לב ע"א.  דף למסכתעל בספר דף הובא גם  כא
עוד מקור לכך שמשה רבינו תיקן תפילת נעילה הוא בחיודשי הגרי"ז ס' צ"ו שפי' הפסוק "ויהי ידיו אמונה עד בוא  כב

לחמת עמלק היו העם בתענית, ו"ידיו אמונה" היינו תפילה כמבואר ברש"י, השמש" דהיינו תפילת נעילה, שבזמן מ

 נמצא שזוהי תפילת נעילה שזמנה ביום התענית והיא בשקיעה, יעו"ש. 
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יכן היה עומד משה רבינו בשעת הנבואה, שבפ' והנה נחלקו רש"י והרמב"ן ה

ִתי כגתרומה כתיב ד  נֹוע  ךָ  "ו  ִתי ָשם ל  ר  ִדב  ךָ  ו  ל ִאת  ת ֵמע  ֹפר  כ  ֵני ִמֵבין ה  ִבים ש  רֻּ כ  ר ה   ֲאש 

ל ת ֲאֹרן ע  ר ָכל ֵאת ָהֵעדֻּ ה ֲאש  ו  ךָ  ֲאצ  ל אֹות  ֵני א  ָרֵאל" ב   כדולעומת זאת בפ' ויקרא ִיש 

ָרא כתיב: " ִיק  ל ו  ה א  ֵבר ֹמש  ד  י  ל ֵאָליו' ה ו  : כהובפ' נשא כתיבֵלאֹמר"  מֹוֵעד ֵמֹאה 

ֹבא" ה וב  ל ֹמש  ל א  ֵבר מֹוֵעד ֹאה  ד  ע ִאתוֹ  ל  מ  ִיש  ת ו  ּקֹול א  ֵבר ה  ל ֵאָליו ִמד  ת ֵמע  ֹפר  כ   ה 

ר ל ֲאש  ת ֲאֹרן ע  ֵני ִמֵבין ָהֵעדֻּ ִבים ש  רֻּ כ  ֵבר ה  ד  י  ". רש"י פי' שהיה משה עומד יוֵאלָ  ו 

. והרמב"ן כובאהל מועד )היינו מחוץ לפרכת( ושומע את הקול יוצא אליו מקה"ק

סבר שהדיבור היה בקה"ק ונכנס משה לפני ולפנים לצורך הנבואה, וקרא דפ' 

ויקרא שנ' שהיה משה רבינו מקבל הנבואה מחוץ לפרכת פירשו הרמב"ן באופן 

 אחר, יעו"ש. 

, התפילות יתר לבין בתורה שכתובה בין התפילה הבדל יש דבר של והנה בסופו

 זאת לעומת, משה מנבואת חלק ממש, מהתורה ודאי חלק היא הזו התפילה כי

 שואתחנן לומר יש ואולי. פ"שבע תורה כמו הן נכתבו, ולכן לא התפילות יתר

 ואם כן. כשיטתו ן"ולרמב כשיטתו י"לרש, נבואת משה היתה בו במקום נאמרה

ככהן  שהוא מי ועל ידי, ובהיכל, ס"לפי החת פ"ביוהכ הרי לנו שהיתה תפילה

מקודש  שיצא בהיכל לאחר ביום הכפורים הכהן הגדול וממש כתפילת. גדול

  .הקדשים

]ואמנם גם שאר התפילות שאדם מתפלל הן נקודת נפשו הפנימית, וכל אחד לפי 

'" היא חלק מהתורה מדריגתו, אמנם זה ברור שתפילת משה ד"ואתחנן אל ה

ממש, ולפחות תפילה זו יש לנו ללמוד שהיתה במקום קבלת הנבואה והשראת 

 השכינה שסיפור הדברים על התפילה לא יהיה גבוה מהתפילה בעצמה.[ 

                                                
 שמות כה,כב.  כג
 ויקרא א,א.  כד
 במדבר ז,פט.  כה
 שמות שם, והוא מספרי נשא.  כו
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וחולק בקדשי שמים  משה רבינו כהן גדולעוד יש לנו להביא דברי רב בזבחים "

 . כז"היה

ככהן גדול, ותקט"ו תפילות שהתפלל  נמצא לפי הקדמות אלו שמשה רבינו חשיב

היו באהל מועד, לרש"י מחוץ לפרכת ולרמב"ן בקה"ק, ולבסוף נסתיימו ביוהכ"פ. 

 נמצא לנו רמז לתפילת כה"ג בהיכל ביוהכ"פ, ודו"ק, ועדיין צ"ב. 

 האם תפילה זו סיום לתקט"ו תפילות או תחילתן –"ואתחנן" 

ה להדיא בתורה היא תחילתן ולסיום הדברים, הסתפקתי אם התפילה שנתפרש

של תקט"ו תפילות שהתפלל משה רבינו או סופן. ומדברי החת"ס דלעיל משמע 

שהיא התפילה האחרונה שהתפלל. עוד יעויין ב"תקט"ו תפילות" לרבינו הרמח"ל 

שייסד כנגד תקט"ו תפילות דמשה רבינו, שהתפילה האחרונה נקראת "ואתחנן", 

 , וצ"ע.  ומשמע ג"כ שזו התפילה האחרונה

                                                
 ובתוס' ע"ז לג ע"ב נ' שגרסו: "ושימש בכהונה גדולה".  כז
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 שנלמדנה באימה ויראה והתלהבות –עיקר נתינת התורה 

ת  ת ֲאֹבֵתינו ָכר  ָלנוה' ֹלא א  יֹום כֻּ ה ֹפה ה  נו ֵאל  ח  ֹזאת ִכי ִאָתנו ֲאנ  ִרית ה  ב  ת ה   א 

ִיים  )ה, ג( .ח 

לאבותם וכרת עמם ברית עליה! שואל המאור ושמש, הרי ה' כן נתן את התורה 

ועוד, מדוע אומר "כי אתנו אנחנו אלה פה היום כולנו", הרי לא כל הדור הזה היה 

 נוכח בשעת מתן תורה?

 ויפתוהו בפיהם

-בוַוְיַפתוהו ְבַפיֶהם וַבְלשֹוָנם ְיַכזְ כדי ליישב את הדברים, הוא מקדים את הפסוק "

ל"ז(. חכמינו דרשו -" )תהלים ע"ח, ל"וְוֹלא ֶנֶאְמנו ַבְבַריתוֹ ָנכֹון ַעםֹו -ְוַלָבם ֹלא לוֹ 

)שיר השירים רבה ז', ח'( שהפסוק הזה מדבר אודות מצבם של עם ישראל בשעת 

 מתן תורה, שהיו מהם שפיתוהו בפיהם, אך ליבם לא היה עמו.

ומבאר: עיקר נתינת התורה, היה רק כדי שנלמד אותה באימה וביראה 

אש, קולות ולפידים. לימוד בדרך זו,  -כמו שהיה בשעת מתן תורה  והתלהבות אש

 מרחיק את האדם מעולם השקר ותאוותיו.

 דרגת דור מקבלי התורה

הדור שהיו במתן תורה, פיתוהו בפיהם, אך לא למדו את התורה באופן הנזכר, 

לימוד מעומק הלב בהתלהטות והתלהבות אש פנימית. נמצא שעיקר כוונת נתינת 

ה לא התקיים בהם. לכן עליהם אומר הפסוק "לא את אבותינו כרת ה' את התור

 הברית הזאת", כי לא למדו את התורה כנדרש מהם.

 דרגת דור באי הארץ

אבל דור באי הארץ כן היו בדרגה האמורה. לכן עליהם נאמר "כי אתנו אנחנו 

 אלה פה היום כולנו חיים".



 

 פועמ'  -אספקלריא 

 

 

ר מתוך האש". "פנים" מלשון הפסוק ממשיך "פנים בפנים דבר ה' עמכם בה

 -פנימיות. דבר ה' חדר לתוכם פנימה, וכל אחד שמע וקיבל את הדברים אחרת 

 לפי הכנתו, כך היתה התלהבותו הפנימית.

אמנם הדברים נאמרו בפני אבותיכם, אך ההשפעה על הפנימיות פעלה אצלכם 

 דווקא.

 ענוה קודמת לכל

יש דרך: המגיד מזלוטשוב פירש את אך כדי להשיג טהרה והתלהבות פנימית זו, 

הפסוק: "אנכי עומד בין ה' וביניכם" )ה', ה(, שהאנכיות של האדם וגאוותו, חוצצת 

 בפני השראת השכינה בתוכו. ה"אנכי" עומד בין ה' וביניכם.

לימוד  –מי שמבטל את כל מציאותו וישותו, זוכה ל"פנים בפנים דבר ה' עמכם" 

 עם פנימיות הלב כאמור. 

 נו ה' ללמוד תורתו בטהרה אמיתי ומתוך ענות אמת!יזכ

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

mailto:blu.israel@gmail.com


 

 פזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 ששה שלא התפללו

ל  ן א  מ  ח  ת  ִהוא ֵלא ה'ָוא    כג( ,)ג ֹמרָבֵעת ה 

אם יש ששה בני אדם שלא  ,כתב הרא"ש )מגילה פ"ג סי' ז(: "ואומר רבינו תם

שמעו קדיש וברכו אע"פ שהשאר שמעו יכולין לומר קדיש וברכו. והביא ראיה 

מהא דאמרינן במסכת סופרים )פ"י ה"ז( אין אומרים קדיש וברכו בפחות מעשרה, 

בפרוע פרעות בישראל 'עם לדבריהם רבותינו שבמערב אומרים בשבעה, ונותנין ט

, פירוש כמנין התיבות, וי"א אף בששה שעד ברכו ששה הוא, 'בהתנדב עם ברכו ה'

אע"ג דלכאורה משמע דרבותינו שבמערב פליגי אתנא קמא ואגמרא דידן, וסברי 

לכתחלה לא בעי אלא שבעה, וי"א ששה. ומיהו היה נראה לרבינו תם לאוקמא 

ן, ומיירי דהני ששה לא שמעו קדיש וברכו ואידך שמעו. דלא ליפלוג אגמרא דיד

ואתחנן אל ה' בעת ההיא 'ועוד היה אומר ר"ת דששה אלו כנגד ששה תיבות 

ששה, ואות ראשונה עולה ששה. ובספר הישר כתב  'ואתחנן', וגם אותיות 'לאמר

שמצא כתוב באגדה שאין אומרים ברכו אא"כ יש שם ששה שלא  ,רבינו תם

 ר בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' וכו'". שנאמ ,שמעו

התיבה מנין התיבות, והרי לנו דבר פלא, כל הפסוק מרמז על ששה שלא שמעו, 

על ששה שלא  הכל רמזהראשונה גופא בששה אותיותיה, והאות הראשונה ו' 

שמעו, שבזה הם רובו ככולו של מנין ותפילתם תפילת ציבור להזכיר כל הקדושות 

ת ציבור. וצריך ביאור מדוע ולמה נרמזה הלכה זו כאן בעת תחינת משה, הצריכו

הלא איירי כאן בתפילת משה על עצמו להכנס לארץ ומדוע נרמזה כאן הלכה 

 גדולה זו. 

ואולי אפשר להוציא מכאן, שמשה לא ביקש את תפילתו זו כתפילה לעצמה, 

וראה מה מצאתי  אלא שבכל יום תמיד ג"פ ביום כשהתפללו בציבור ביקש זאת.

בספר פני יהושע )ברכות לב.( על מאמר הגמ' "דרש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם 
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שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל, מנלן ממשה, דכתיב ואתחנן אל ה' 

בעת ההיא, וכתיב ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך 

כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה  החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו'". וביאור דבריו כתב הפני יהושע בזה 

הלשון: "נראה דעיקר מלתא דר' שמלאי היינו לענין שלא ישאל אדם צרכיו בשלש 

הראשונות ויליף לה שפיר ממשה, דמה שאמר את גדלך היינו מעין ברכת מגן 

גדולה שהיא מדת אברהם, ומה שאמר ואת ידך החזקה אברהם שהיא נגד מדת ה

היא נגד ברכת אתה גבור שהיא מדת הגבורה דמש"ה מזכירין בה גבורות גשמים 

והיא נגד מדת פחד יצחק, ומה שאמר אשר מי אל בשמים ובארץ היא מעין ברכת 

האל הקדוש שהיא נגד מדת יעקב, וא"כ שלשה דברים הללו שהזכיר משה הן 

ות הראשונות של י"ח, ואח"כ אמר אעברה נא שהיא שאלת צרכיו, כן מעין ג' ברכ

נראה לי. ומתוך מה שכתבתי נתיישב לשון מדרש רבה פרשת ואתחנן, דאיתא שם 

"ואתחנן אל ה' הלכה כמה תפלות מתפלל אדם בכל יום, כך שנו חכמים, שלש 

ה תפלות מתפלל כו'", וזה נוטה למה שכתבתי דתפלת משה בפרשת ואתחנן הי

כענין י"ח ברכות. ויתיישב יותר לפי מה דאיתא במדרש פליאה שהתפלל משה 

תקט"ו תפלות כמנין ואתחנן והוא פלאי מה בעי ללמדינו בזה. ונראה לי דודאי לאו 

מחושבנא דואתחנן יליף לה, אלא דקושטא דמילתא הכי הוא, שהתפלל משה 

א היא, והיינו לפי תקט"ו תפלות בחשבון מכוון, ודרשא דואתחנן אסמכתא בעלמ

מאי דאיתא במדרש ובפרש"י בחומש בפרשת ואתחנן אל ה' בעת ההיא, פירש"י 

לאחר שכבש ארץ סיחון ועוג, אמר דמיתי שמא הותר הנדר. נמצינו למידין דמקמי 

הכי לא היה פתחון פה למשה להתפלל שיכנס לארץ ישראל, כיון שהיה ע"י 

לכן לשון שבועה היא, עד שמצא שבועה של הקב"ה, באומרו לכן לא תביאו ו

מקום לומר שמא הותר הנדר, והיינו ע"י כבישת ארץ סיחון ועוג. ומצינו ג"כ בפסוק 

פרשת דברים שאמר הקב"ה למשה ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי 

ואת ארצו החל רש וגו' היום הזה אחל תת וגו' ויש במדרש ובפרש"י בחומש 

ל מעלה תחת רגליו של משה כו'. נמצא דלפי"ז מאותו שכפה שר של אמוריים ש
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יום ואילך היה פתחון פה למשה להתפלל ולומר שמא הותר הנדר, ודיבור זה בכל 

פרשה זו היה בט"ו באב, כדאיתא בפ' יש נוחלין )ב"ב קכא.( דהיינו ביום שכלו בו 

וחשוב מתי מדבר, דכתיב ויהי כאשר תמו, ע"ש בפרש"י ותוס' באריכות, וא"כ צא 

מן ט"ו באב עד ז' באדר יום שמת בו משה, כשתחשוב החדשים על הסדר אחד 

מלא ואחד חסר עולה מאתיים יום, דהיינו ד' מלאים וג' חסרים ועוד ז' ימים, ואם 

היה מתפלל משה בכל אותן ימים ג' תפלות בכל יום היה ת"ר תפלות, רק שידוע 

ח שבתות שהיו באותן ימים של שבשבת אין היחיד שואל צרכיו, וא"כ כשתסיר כ"

ר' יום, נשאר קע"ב ימים, ג' תפלות בכל יום הרי תקי"ו, אמנם שתפלת ט"ו בעצמו 

כיון שלא היה הדיבור מתייחד עם משה אלא ביום ולא בלילה א"כ באותו יום ט"ו 

לא היה מתפלל כי אם שתי תפלות, הרי לך חשבון מכון, שתקט"ו תפלות התפלל 

באב עד יום מותו שהוא ז' באדר שמת בו בשעת מנחה  משה מאותו יום ט"ו

 כדאיתא במדרש, כן נראה לי נכון". עכ"ל הפני יהושע. 

הרי לך מבורר שתפילת משה היתה תפילה בציבור, כעין זה ביאר ההעמק דבר 

מכל  ,בענין ויחל משה את פני ה' אלקיו, שהגם שאמר לו ה' שלא יתפלל בעדם

התדירות ג"פ ביום, נמצא שכאן אנו למדים דיני מקום לא נכלל בזה התפילות 

ו במדרש )רבה פ"ב( דיני תפילה, הגם שעפ"י לימדתפילה בציבור לכל ישראל, וכן 

 פשוטו זו תפילת משה על עצמו ואין כאן לימוד לתפילות דידן. 



 

 צעמ'  -אספקלריא 

 

 

 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 ה' אחד ושמו אחד

ָרֵאל ה ע ִיש  מ  ָחד 'ינו הקֵ ֱאלֹ  'ש   ו, ד() א 

מות, הוא עתיד להיות ה' אחד, וי האקל-ינו עתה ולא אקל-ה' שהוא א" וברש"י:

שנאמר )צפניה ג, ט( כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' ונאמר 

 ".)זכריה יד, ט( ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד

ן קצת קשה להביו את הדברים. הרי ה' הוא אחד גם בזמן הזה, אף שעדיי  

לצערנו לא הגענו לזמן שעליו נאמר "ביום ההוא יהיה וכו'". ה' הוא אחד יחיד 

ומיוחד, שהוא ית' למעלה מכל מציאות, ולמעלה מכל דמיון. ולפי דברי הבעש"ט 

לוקי אחד, ואין בלתו ממש. אנו מחכים ליום -הק' זי"ע, כל העולם כולו הוא אור א

ירו הכל כח מלכותו, אך איך אפשר ההוא שיבוא ה' להיכלו כולו אומר כבוד ויכ

 להבין ולקרב אל השכל את דברי רש"י?

 חסרון במלכותו–חסרון בידיעת ה' 

בזמר אותו אומרים מידי בוקר "אדון עולם אשר מלך בטרם כל וכו', לעת נעשה   

בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא". הפירוש ידוע שרק לעת נעשה, ונברא העולם, ובני 

 אזי מלך שמו נקרא. –ותו, או אז העולם מכירים במלכ

ל -זאת אומרת שכשיש חסרון באמונה או שישנם בני אדם שלא מאמינים בא

 אחד, יש חסרון כביכול במלכותו ית'. 

לוקות כה גדול ובהיר, עד שכולם -ביום ההוא ֵירד לעולם אור אמונה ואור א

כותו, ויהיה ה' לוקים", אז יגדל כח מל-ירוצו לה' ויקראו בקול גדול "ה' הוא הא

מלך על כל הארץ. המלכות של ה' מתקיימת על ידי האמונה וההמלכה שלנו, 

 וחסרון בהמלכה מהווה כביכול חסרון במלכות.



 

 צאעמ'  -אספקלריא 

 

 

הוי אומר, שכל פעם שאנו מתחזקים באמונה וממליכים על עצמינו את ה' למלך 

בעצם מחזקים את  –האנשים הדלים והריקים  –ומקיימים צווי מלכותו, אנו 

 לכותו של ממ"ה הקב"ה! היה הוה ויהיה. מ

הקב"ה אינו צריך לבריותיו, ובאהבתו אותנו נתן לנו את האפשרות כביכול 

 להועיל לו!



 

 צבעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 עולם מלא

וסיפוק, אך  שנת הלימודים תמה. ב'רווח להתבונן' עולות מחשבות של סיכום

לעתים יש גם עקצוץ של אכזבה ותסכול. מחנך חושב "השקעתי רבות בפלוני, מה 

 בפרקי אבותיהיה אתו בהמשך? מה יקרה לו בשנה ֶשַאֲחָרי? מה יצא מעמלי?". 

מֹור ַהְםָלאָכה ָעֶליךָ  ֹלא, אֹוֵמר )רבי טרפון( ָהָיה )פרק ב טז( הוא שנינו ! עלינו ִלג 

 .עכשיו לעשות מה שיכולים

בפרשתנו מצאנו יסוד נפלא לגישה זו. למדנו מכבר על המצוה לייחד ערי מקלט, 

שלש בתוככי ארץ ישראל, ושלש בעבר הירדן המזרחי. ההלכה קובעת כי הערים 

שש הערים. משה רבינו  כלאינן 'קולטות' את ַהָמַסים אליהן רק לאחר שיקבעו את 

עומד בנחלת בני 'ראובן גד וחצי הרי לא זכה לעבור את הירדן מערבה. הוא 

ִדיל ָאזהמנשה' וקובע שלש ערי מקלט, שנא'  ב  ה י   ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ָעִרים ָשֹלש ֹמש 

ַדַעת... למרות שאין  ַבְבַלי ֵרֵעהו ֶאת ַיְרַצח ֲאֶשר רֹוֵצחַ  ָשָםה ָלנֻׁס .ָשֶמש ַמְזְרָחה

 עודה לקלוט רק לאחר שיבדילו 'תוצאה עכשווית' לפעולתו זו, כי הרי תתחלנ

שלש ערים, בכל זאת 'עשה את מה שהוא יכול' וכדברי חז"ל המובאים ברש"י 

". מבלי לחשוב על ההישג ועל התוצאות אקיימנה -מצוה הבאה לידי "אמר, 

ַהַםָיַדיֹות, מבלי לחשוב "מה יוצא מזה". משקיע משה רבינו בהווה, במצוה הבאה 

 לידו.

בפסוקים אלה. מיד לאחר קביעת שלש ערי  רבינו ה'כלי יקר'יר מרגניתא טבא הא

ֹזאתהמקלט בעבר הירדן, ממשיכה התורה ומכריזה  תֹוָרה ו  ר ה  ה ָשם ֲאש   ַלְפֵני ֹמש 

! את זה משה לימד ְוָשם עכשיומה שביכולתך  ַיְשָרֵאל! זאת ההנהגה, ֲעֵשה ְבֵני

 ַלָבֵטל חֹוַרין ֶבן ַאָתה ְוֹלא ְגמֹור, אך מאידךלַ  ַהְםָלאָכה ָעֶליךָ  בפנינו! אמנם ֹלא



 

 צגעמ'  -אספקלריא 

 

 

, כלכלית במצוקה משפחה על שומע ַמֶםָמה, וזה כלל גדול בתורה כולה. אדם

 שיעור על מודעה רואה אחר?" שלי התרומה תועיל כבר מה" הוא וחושב

 מצוה לבטל לנו אל?". בודדת משעה לי יצא מה" נרתע ומיד, ד"בביהמ המתקיים

 שלימד כפי, אלא, זערורי שהוא מתוך טוב מעשה על נדלג לא, קצרה שהיא מתוך

  "!אקיימנה - לידי הבאה מצוה" רבינו משה

, כמו הרב'ה פעמיים'-'אירועים קצרים וחדבוגרים רבים זוכרים את מחנכיהם בגין 

ששילם עבורנו באוטובוס ביום ששכחנו 'כרטיסיה', או המלמד שזיהה את לחצנו 

והקדיש כמה דקות לסכם איתנו את הגמרא לבד. אירוע קטן אך  לקראת מבחן,

מעשה גדול! למי היכולת ְלַנֵבא מהו מעשה 'גדול' ומהו 'קטן'? די בגרעין קטן 

 להצמיח עץ גדול...

התלווה לאביו לעבודתו כמזכיר במשרד ישיבה.  7. ילד כבן ימי החופש הגדול

אלקטרוני. הילד מטריד "אבא, העבודה רבה, רשימות ורישומים, דואר 'נייר' ו

משעמם לי!". האב רואה בצד מגזין ישן, ובו עמוד שלם עם 'מפת העולם' צבעונית. 

הוא תולש את הדף, ובמספריים גוזר את המפה לחתיכות רבות אסימטריות )ללא 

מפת נייר, "הכנתי פאזל של -התאמה וללא סדר(. האב מניחן לפני בנו עם דבק

חלקיו!". תוך דקות מספר )!!!( מציג הילד בגאווה את  . התאם והדבק אתהעולם

הפאזל המושלם! האב ָתֵמַה, הוא שואל את בנו "איך עשית זאת כל כך מהר? איך 

ידעת היכן להדביק את קרן אפריקה ולאן לשייך את מיצרי ברינג?" ענה משיב 

בפשטות "אבא! בדף שלקחת מהעיתון, מצד אחד יש מפת העולם, ואילו מעבר 

. פשוט הפכתי את הניירות הגזורים והתאמתי אחד תמונה גדולה של ילדדף יש ל

לאחד. היה קל לדעת איפה הראש ואיפה הרגליים....". כך הדבר, כשאנחנו 

 !עולםאנחנו בונים  - ילד'מחברים' 

אנחנו לא מודעים דיו לעוצמת המעשים 'הקטנים' שלנו, גם כשנראה שאינם 

ף שהתעניינותו בשלום שרי פרעה האסורים תעלה אותו משיגים מאומה. ֲהָיַדע יוס

שהתינוק שהצילה וקראתו משה יגדל ויהיה איש  למלכות? ֲהָיְדָעה ַבְתָיה

'תוספות' אחת, תעורר  בהסברתהאלוקים? היודע מחנך בכיתה ז' שהשקעה שלו 



 

 צדעמ'  -אספקלריא 

 

 

 'טעם התורה' בקרב תלמיד, ובכך יבחר להשתלב בעולם הישיבות? היודעת מֹוָרה

 חיוך לנערה להצילה נפשית ולשקמה רוחנית? ֹכחַ כי בְ 

זי"ע חרט באגרתו "אתה, יהודי, עשה את שלך". אין ביכולתנו  רבינו ה'לב שמחה'

 תקט"ו תפילות התפלל לדעת איזו פעולה תשפיע ותשיג. חז"ל אמרו שמשה רבינו

 ...רק עוד אחת, כמנין ואתחנן(, ואילו התפלל 515בשביל להיכנס לארץ )

 ה מועילה לעבודת הקודש!חופש

 חבר –מרצה  -מנהל  -יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 



 

 צהעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת ואתחנן

 איזו הנהגה מיוחסת לימינו של הקב"ה? .א

 יכן מגעת קומתו של אדם הראשון? עד ה .ב

 מי הם העדים על התראת הגלות? .ג

 מנין שהקב"ה נחשב כרב, וישראל תלמידיו? והיכן עוד הוזכר הקב"ה כרב? .ד

 מהי תכלית יציאת מצרים? ומנין שהאבות ראו את יציאת מצרים? .ה

 נא לשלוח לכתובת:תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' דברים

 ?י"א של שבחה הוזכר היכן .א

 ַשְרֹין ְלֶחְרמֹון ַיְקְראו ַציֹדַנים פורש ברש"י עה"פ )ג, ט(הוזכר במשבח א"י  הלשון

 הוא אחר ובמקום'. וגו לחרמון יקראו צידנים י"ופירש: ְשַניר לוֹ  ַיְקְראו ְוָהֱאֹמַרי

 למה, שמות ארבעה לו הרי.(, מח, ד דברים) חרמון הוא שיאן הר ועד אומר

 זו, בכך מתפארות מלכיות הארבע שהיו ישראל ארץ שבח להגיד, ליכתב הוצרכו

 :יקרא שמי על אומרת וזו יקרא שמי על אומרת



 

 צועמ'  -אספקלריא 

 

 

ץ טֹוָבה אבל טובת א"י הוזכרה עוד בפסוק )א, כה( ַוֹיאְמרו  ֱאֹלֵהינו ד' ֲאֶשר ָהָאר 

  כח:ָלנו ֹנֵתן

 (?י"רש י"עפ) בפרשתינו מוזכר ידיים כרחב הניזקין בפרק המוזכר מקום ואיזה

 וַבֶמֶגב וַבְחֵפָלה ָבָהר ָבֲעָרָבה ְשֵכָניו ָכל ְוֶאל ָהֱאֹמַרי ַהר וֹבאו ָלֶכם ווְסע ְסנו )א, ז(

 הר זה .בהר י"ופירש: ְסָרת ְנַהר ַהָגֹדל ַהָמָהר ַעד ְוַהְלָבנֹון ַהְכַנֲעַני ֶאֶרץ ַהָים וְבחֹוף

 :המלך

 רבוא ששים אלו יוחנן רבי אמר רבין אתא ומוזכר בגיטין בפרק הניזקין )נז.( כי

 רבוא ששים אסי רב אמר יהודה רב דאמר המלך בהר המלך לינאי לו שהיו עיירות

 חוץ מצרים כיוצאי בה היו ואחת אחת וכל המלך בהר המלך לינאי לו היו עיירות

 דכריא כפר שיחליים כפר ביש כפר הן אלו מצרים כיוצאי כפלים בהן שהיו משלש

 מחזיק לא קני ריבוותא שיתין ואפילו אתרא ההוא לי חזי לדידי עולא וכו'. אמר

 ארץ ג, יט( )ירמיה ליה אמר משקריתו שקורי חנינא לרבי צדוקי ההוא ליה אמר

 שיושבין בזמן ישראל ארץ אף בשרו את מחזיק עורו אין זה צבי מה בה כתיב צבי

   גמדא וכו'. עליה יושבין שאין ובזמן רווחא עליה

 (? י"רש) ודוד שמואל, יהושע, רבינו משה, אבינו ביעק נהגו הנהגה באיזו .ב

ה ַדֶבר ַלֹחֶדש ְבֶאָחד ֹחֶדש ָעָשר ְבַעְשֵתי ָשָנה ְבַאְרָבַעים ַוְיַהי )א, ג(  ְבֵני ֶאל ֹמש 

 שלא מיעקב ,למד ממי ,למיתה סמוך אלא הוכיחן שלא מלמד י"ופירש: וכו' ַיְשָרֵאל

                                                
: ְלַהְשַמיֵדנו ָהֱאֹמַרי ְבַיד ֹאָתנו ָלֵתת ַמְצָרַים ֵמֶאֶרץ הֹוַציָאנו ֹאָתנו ד' ְבַשְנַאת ַוֹתאְמרו בל ישראל אמרו )א, כז(א כח

, בנים שני לו שהיו ודם בשר למלך משל,  היתה לשנאה הוצאתו. מצרים מארץ הוציאנו אתנו' ה בשנאת י"ופירש

 של לו נותן שונא שהוא ולמי, שקיא של נותן אוהב שהוא למי,  בעל של ואחת קיאש של אחת שדות שתי לו ויש

 את לנו לתת ממצרים והוציאנו, בעל של כנען וארץ, אותה ומשקה עולה שנילוס, היא שקיא של מצרים ארץ, בעל

 :כנען ארץ

ץ ֹלא ְלַרְשָתה ָשָםה ָבא ַאָתה רֲאשֶ  ָהָאֶרץ יא( ַכי-דבר זה כמעלת א"י, שנא' )יא, י ובאמת טעו בזה, שלקמן נזכר ר  א   כ 

ִים ר   ָשָםה ֹעְבַרים ַאֶתם ֲאֶשר ְוָהָאֶרץ: ַהָיָרק ְכַגן ְבַרְגְלךָ  ְוַהְשַקיתָ  ַזְרֲעךָ  ֶאת ַתְזַרע ֲאֶשר ַמָחם ְיָצאֶתם ֲאֶשר ִהוא ִמצ 

 צריכה היית מצרים ארץ. ברגלך והשקית ופירש"י )שם( :ָםַים ְשֶתהַת  ַהָחַמַים ַלְמַטר וְבָקֹעת ָהַרים ֶאֶרץ ְלַרְשָתה

 מעלה ואתה, הגבוה ולא שותה והנמוך, ולעמול משנתך לנדד אתה צריך ולהשקותה, ברגליך מנילוס מים להביא

 גלוי, וגבוה נמוך משקה ה"והקב מטתך על ישן אתה, מים תשתה השמים למטר זו אבל, לגבוה הנמוך מן המים

 כאחת., גלוי ינוושא

ץ והטעם האמיתי לטענתם הוא המבואר בהמשך )שם יב( ר  ר א  יךָ  ד' ֲאש   ָבה ֱאֹלֶקיךָ  ד' ֵעיֵני ָתַמיד ֹאָתה ֹדֵרש ֱאֹלק 

והיינו שהיא ארץ שצריכין בה להשגחת ד'. )וכמבואר שם ברמב"ן עיי"ש( ולא היו  :ָשָנה ַאֲחַרית ְוַעד ַהָחָנה ֵמֵרַשית

 בכך. רוצים



 

 צזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 לא מה מפני, לך אומר אני, בני ראובן, אמר, יתהלמ סמוך אלא בניו את הוכיח

' ד ומפני, אחי בעשו ותדבק ותלך תניחני שלא כדי, הללו השנים כל הוכחתיך

 וחוזר מוכיחו יהא שלא כדי, למיתה סמוך אלא האדם את מוכיחין אין דברים

 וכן(, ב"פ) בספרי כדאיתא', כו ממנו ומתבייש רואהו חבירו יהא ושלא, ומוכיחו

 בי ענו הנני שנאמר, שמואל וכן, למיתה סמוך אלא ישראל את הוכיח לא עיהוש

 :בנו שלמה את דוד וכן(, ג, יב א-שמואל)

 ?המרגלים חטא קודם י"א בירושת נכללו אומות אלו .ג

 :וכו' ְשֵכָניו ָכל ְוֶאל ָהֱאֹמַרי ַהר וֹבאו ָלֶכם וְסעו ְסנו קודם החטא נאמר )א, ז(

. ע"כ. ומשמע שהם היו בכלל שעיר והר ומואב עמון .כניוש כל ואל י"ופירש

 .כטהירושה

ל ֵאַלי ד' ַוֹיאֶמר אבל אחר החטא נאמר )ב, ט( ר א  ת ָתצ  ל מֹוָאב א  א  ָגר ו   ָבם ִתת 

ֵני מול ְוָקַרְבָת  וכו'. ועוד נא', )ב, יט( ַמְלָחָמה םֹון ב  ל ע  ֵרם א  צֻּ ל ת  א  ָגר ו  וכו'.  ָבם ִתת 

ל ד נא' )ב, ה(ועו ָגרו א  ָחה ִכי ָרֶגל ַכף ַמְדַרךְ  ַעד ֵמַאְרָצם ָלֶכם ֶאֵתן ֹלא ַכי ָבם ִתת  רֻּ  י 

ֵעָשו ִתי ל  ת ָנת  ר א   כלומר, רגל כף מדרך אפילו. רגל כף מדרך עד י"ופירש: ֵשִעיר ה 

 אגדה ומדרש. ברשות שלא בארצם לעבור לכם מרשה איני הרגל דריסת אפילו

, הזיתים הר על רגל כף דריסת יום שיבא עד.(, ו הוספה דברים ישן חומאתנ)

 נתתי עממים עשר, מאברהם. לעשו ירשה.(: ד, יד זכריה' )וגו רגליו ועמדו שנאמר

, לעשו מהם אחת, ושעיר ומואב עמון הן וקדמוני וקניזי וקיני, לכם שבעה, לו

 על אומרים שהיו מה על ושתק למצרים אתו שהלך בשכר, לוט לבני והשתים

 :כבנו עשאו, היא אחותו אשתו

 (?2) המרגלים בחטא השתתף לא ומי

                                                
 ומואב אדום והשלשה, גוים שבעה אלא להם נתן ולא, כאן יש אומות עשר. הקיני את יט( טו, י בראשית''רש)  כט

 ובני ידם משלוח ומואב אדום שנאמר, לעתיד ירושה להיות עתידים, קדמוני קניזי קיני והם.(, כג, מד ר"ב) ועמון

 .(:יד, יא ישעיה) משמעתם עמון

שלא זכו בהם בנ"י בשכר שלוט הלך עימו למצרים ומחמת שגם עשיו הוא מבני אברהם. וצ"ב שהלא נתבאר הטעם 

וא"כ איך יידחו טעמים אלו. וע"כ שלעת"ל לא יהיו קיימין אלו האומות, עמון ומואב שהיו ראויים לכלות 

ו חוטאין כשהחטיאו את בנ"י )ונשארו רק מחמת ב' פרידות טובות(), ועשיו מחמת מלחמתו בישראל. ואילולא הי

 במרגלים היה מוקדם זמן זה.



 

 צחעמ'  -אספקלריא 

 

 

ֵנים ַמֶכם ָוֶאַףח ַהָדָבר ְבֵעיַני ַוַייַטב )א, כג( ָחד ִאיש ֲאָנִשים ָעָשר ש  ט א  ָחב   מגיד: ל 

 : ל.(כא ספרי) עמהם לוי שבט היה שלא

 '?ד מהנהגת שלמד כפי משה עשה היכן .ד

ר ַמְלָאַכים ָוֶאְשַלח )ב, כו( ב  ֵדמֹות ִמִםד  : ֵלאֹמר ָשלֹום ַדְבֵרי ֶחְשבֹון ֶמֶלךְ  ַסיחֹון ֶאל ק 

 למדתי, לשלום לסיחון לקרוא המקום צוני שלא פ"אע .קדמות ממדבר  י"ופירש

 אותה חזר לישראל ליתנה ה"הקב כשבא, לעולם שקדמה התורה מן, סיני ממדבר

 אני אף, בשלום להם פתח כ"ואעפ, יקבלוה שלא פניול וגלוי, וישמעאל עשו על

 שקדמת למדתי ממך, קדמות ממדבר אחר דבר. שלום בדברי סיחון את קדמתי

 מן שלחתני אלא, המצריים את ולשרוף אחד ברק לשלוח היית יכול ,לעולם

 :במתון עמי את שלח לאמר, פרעה אל המדבר

 ?ישראל כלל על נאמר" כפירה" של לשון איזה .ה

 שהיו מלמד. י ומשאכם"ופירש: ְוַריְבֶכם וַמַנֲאֶכם ָטְרֲחֶכם ְלַבַדי ֶאָנא ֵאיָכה יב()א, 

 שפוי אינו שמא, לצאת עמרם בן ראה מה אמרו, לצאת משה הקדים,  לאאפיקורסין

, סבורים אתם מה, לצאת שלא עמרם בן ראה מה אמרו, לצאת איחר, ביתו בתוך

 : לב(וחשבונות מצות א"ס) מחשבות עליכם שבוחו רעות עצות עליכם ויועץ יושב

 ?טובה ככפויי להראות היו עלולים פעולה ובאיזו

                                                
ג'  רבה פרשה וצ"ב קצת שהמדרש מבאר ששבט לוי לא היה בגזירת המרגלים מחמת שלא חטאו בעגל )במדבר ל

 על נפשם ונתנו במדבר צדיקים היו כך במצרים צדיקים שהיו שכשם לפי, לארץ כלן שנכנסו זכו ולמה אות ז(

 ְבַשַער מֶשה ַוַיֲעֹמד(: כו, לב שמות) כתיב מה, מעשה אותו ישראל שעשו הבשע, כן עשו ואימתי, הוא ברוך הקדוש

ע"כ. וצ"ב מדוע לא הוכיח המדרש שהם לא היו בחטא ולכך לא נענשו עליו. ויתכן דמ"מ היו נענשים ', וגו ַהַםֲחֶנה

 בעוון הדור לולא היו זכאין מחמת חטא העגל.

 לפי, המרגלים לשלוח שקדמה פי על ואף בכלל היתה ראשונה "ושנה ויתבאר יותר עפ"י רש"י )במדבר יד, לג(

 ", והיינו שעונש הכליה במדבר היה גם על חטא העגל.במחשבה זו גזרה עלתה העגל את שמשעשו
)עיי"ש  ח. ע"כ.''ת המבזה זה תרוייהו אמרי חנינא' ור אפיקורוס רב :(צט כאן צויין בדברי רש"י )סנהדרין לא

הטענה במה שדברו בנ"י על משה היתה הביזוי ת"ח  שבזה. וצ"ב שבכ"מ אפיקורס הוא לשון באריכות( ומשמע ש

 כוכבים עובדי אפיקורוס אלא ש''ל יוחנן' ר אמר לאפיקורוס שתשיב מה ודע אומר וכו' א''לח: ר כפירה )עי' סנהדרין

 דן וכו'.(בצי תשובתן המינים שפקרו מ''כ יוחנן ר''א טפי דפקר ש''כ ישראל אפיקורוס אבל

 היא כאלו ומחשיבה התורה את שמבזה ,הפקר לשון שפי' "אפיקורוס( יד משנה אבות פ"ב)ויבואר עפי"ד הרע"ב 

שמאמין שהעולם הפקר, ולנידון דידן גם בביזוי ת"ח יש משום  -" ומתבאר א"כ שאפיקורוס הוא מלשון הפקר.הפקר

 הפקר, שעושה כבוד הת"ח הפקר.
 ים הנזכרין כאן הם הדיינים דפרשת יתרו או דבהעלותך.והנה יש לדון אם הדיינ לב

או ֵמָעֶליךָ  ְוָהֵקל{ כב והנה ביתרו נאמר )שמות יח, ָנש   ָאֹנַכי אוַכל ֹלא יא, יד( ובהעלותך נאמר הלשון )במדבר :ִאָתך   ו 

ת ָלֵשאת ְלַבַדי ה ָהָעם ָכל א  ז  ָשא ַאְתךָ  אוואח"כ נא' )שם יז( ְוָנְש : ַמֶםַמי ָכֵבד ַכי ה  מ  ומשה : ְלַבֶדךָ  ַאָתה ַתָנא ְוֹלא ָהָעם ב 

רבינו לא טען שאינו יכול לשאת במשא העם ביתרו, אלא יתרו טען לו כן, ובבהעלותך מעצמו נתעורר לטעון על כן, 

 וא"כ נראה דמיירי בדיינים דבהעלותך



 

 צטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ֶזה ַהֶזה ַהָגֹדל ַהַםְדָבר ֶאת ֶלְכְתךָ  ָיַדע ָיֶדךָ  ַמֲעֵשה ְבֹכל ֵבַרְכךָ  ֱאֹלֶקיךָ  ד' ַכי )ב, ז(

 לא לפיכך. ברכך אלקיך' ה כי י"פירשו: ָדָבר ָחַסְרָת  ֹלא ַעָםךְ  ֱאֹלֶקיךָ  ד' ָשָנה ַאְרָבַעים

 עצמכם הראו אלא, עניים אתם כאילו להראות טובתו את( לגתכפרו א"ס) תכפו

 .עשירים

                                                
, וכפירה כפיית כליייסות כמי שאינה, כפיה מלשון ושני הגירסאות אחד, דשניהן מורין על כיסוי הטובה והתח לג

 מות את בריתכם וכפר וכן, רוגזו אבטל. פניו אכפרה לב, כא( מלשון כפורי זהב, וכדברי רש"י עה"פ )בראשית

 לשון כלן, פנים ואצל וחטא עון שאצל כפרה שכל, בעיני ונראה.(, יא, מז שם) כפרה תוכלו לא.(, יח, כח ישעיה)

 המקרא בלשון וגם, גברא בההוא ידיה לכפורי בעי, ידיה וכפר בגמרא והרבה, הוא ארמי ולשון, הן והעברה קנוח

 המזרק", ע"כ. בשפת בהן ידיו מקנח שהכהן שם על, זהב כפורי קדש של המזרקים נקראים
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 ת הירדן.מכאן שאפילו על עצמותיו של משה נגזרו שלא יעברו א

 קומתו היה מן הארץ ועד השמים.

 סיבת פחדם של ישראל בהר סיני שבגללו לא עלו בהר.

 הרב קרוי א'.

 .א' א'אפוי של מצבה 

 מאהבת ה'. כילשון לא מרבכם מכל העמים.. 

 אופי עובדי ה' שזוכים לשכר של אלפיים דור. 

 

* 

 אות ב'

 תלמידים.

 איך נקרא בן של בנך והגוייה.

 בח. אופי של מז

 

* 

 אות ג'

 מדת טובו של הקב"ה.

 .בנך'האבא של 'כי יסיר את 

 מה הקב"ה משלם לשונאו על פניו. 

 

* 
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 אות ד'

 בהם משה נצטווה לחזק ולאמץ את יהושע.

 עם שומע קול אלוקים מדבר מתוך האש.

 אתם המעט'.  'כילשון 

 

* 

 אות ה'

 'ירושלים' ה' ה'. 

 

* 

 אות ו'

 

 רמז לגלות לסוף תתנ"ב שנה.

 שאם ישאלך אל תגמגם ותאמר לו אלא תאמר מיד.

 ללמד שלא צריך רק מזוזה אחת בכל שער. 

 

* 

 אות ז'

 נאמר באותו דיבור ובתיבה אחת נאמר ונשמע עם 'שמור'.

 'בשכבך' ז'. 

 'ובקומך' ז'.

 . ידך''לאות על 

 

* 

 אות ח'

 א' מלשונות תפילה.
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 מילה נרדפת לעברה 'ויתעבר'.

 'בל תוסיף'.מספר המשמש לדוגמא ל

 שם נוסף להר סיני.

 רמז לשבת וכיבוד אב ואם הנאמר במקום אחר.

 לשון תאוה.

 יחס לדברי התורה שנלמד מ'אשר אנכי מצוך היום'.

 לא תחנם. 

 

* 

 אות ט'

 ודברת בם: שיהיו דברי תורה עיקר ולא ט'.

 

 

* 

 אותיות י' וט'

 פשרה ולפנים משורת הדין. 

 

* 

 אות י'

 חמה.מקום בהקב"ה עשה מל

 )לא( הפסיק.

 עובד את רבו משום י____ בסוף יעזוב את רבו משום טרחה.

 .לבבך''בכל 

 תנאי לשבועה בשם ה'.

 אופי עובדי ה' שזוכים לשכר של אלף דור. 
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* 

 אות כ'

 משל לשעבוד מצרים.

 מצוה מהמצוות שנצטוו עליה במרה. 

 

* 

 אות ל'

 כינוי לבית המקדש.

 

 

* 

 אות מ'

 לשון חינון.

 שנצטוו על שבת לראשונה.מקום 

 ( 2, )מאודךבכל 

 משותף לאברהם למשה ולאהרן בניגוד לנבוכדנצר וחירם. 

* 

 אות נ'

 

 .ובמופתים''במסת באותות 

 איסור זנות באשת איש.

 הקב"ה עושה לנו ואילו אנחנו אסורים לעשות כן אליו. 

 

* 

 אות ס'

 מילה שפירושו 'צורה'.
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 ובמופתים'. באותות'במסת 

 טעות בין המוכר ללוקח.דרכו לה

 במקומות אלו נופל לשון 'חציבה'

 

* 

 אות ע'

 (.2מהמראות של מתן תורה )

 ברית ה' אשר צוה לעשות )במעמד הר סיני(.

 .פירושו של מקרא –על מה נאמר 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' 

 .ע' – ה' אלוקינושמע ישראל 

  .'עלה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו 

 

* 

 פ'אותיות ע' ו

 פסוק זה מלמד שאיסור ע"ז בכל מקום ובכל זמן.

 

 

* 

 אות פ'

 אמר פ' בפ' כדי שלא יאמרו שמשה הטעה אותם בקבלת התורה.

 תפילין נקראו 'טטפת' על שמם מספרן. 

 

* 

 אות צ'

 'הגונים ומקובלים' הנאמר על חוקי ומשפטי התורה.
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 אות ק'

 ישראל שנקראו עליה תואר כעם.  עם מעלת

 

* 

 ר'אות 

 מהו הפירוש שם הכתוב הוי"ה ונקרא אלקים.

 לשון 'ויתאנף'. 

 

* 

 אותיות ש' ור'

 נפתחו להם בעת אמר 'אנכי ה' אלוקיך'.

 

 

* 

 אות ש'

 השנים שהקדים ה' לגלותם שנא' 'וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו'. 

  .ש ש'סיבת יציאת מצרים בנוסף על אהבת ה' אותנו, 

 

* 

 אות ש 

  ר ולא היום.מה מקבלים מח

 

* 
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 אות ת'

 מה נצטווה משה בזמן מתן תורה.  ת(

 משמעותה של אות ה' בתחילת מילה נקוד בחטף פתח.
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 שירה בפרשה

 מפקח, עהרליך יוסף משה הרב/  בפרשה שירה

 'ירושלים ציון אמונת' ת"בת

 ובעת הזאת -עת ההיא ב

 לפני עבורנו, לרשת נחלתנו, מתחנן מנהיגינו, סולל נתיבותינו

 אשר ממים הומש, ַהֵצל עברי חש

 לסנה בוער הוחש, להנהיג ישראל הוקדש

 כאבם ירפא ויחבש, כעס ה' עליהם יכבש

 גש, נרעש ונרגש "שירה"בתחנונים כמנין 

 בהר העברים מאיתו יבוקש, נחלת הארץ לירש

 עז לראות מקדש, עדי כוחו תש חפצו

ָלתו למענינו, על מי מריבתנו, והוא כפרתינו  כי גזירה היא מאלוקינו, ִסב 

* 

מכאן לא תהא הבנתינו, כי תפילותינו, היוצאים מעמקי לבבינו, דחויים מלפני 

 אלוקינו

 כי לו נתחנן, אף נשיר ונרנן, 

 נגרוס תדיר ונשנן, במוחנו רום ערכו נרענן

 ונן, ועת בשחוק נתרונןעת בבכי נק

 גבר אם תתאונן, זכור והתבונן

 אשר העולם כונן, צרכינו יחונן

 בצרתינו לו נתלונן, ובצילו נתגונן

 ירפא תחלואינו, יקל סבלינו, יקבל תחינותינו, בכיינו ודמעותינו
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 בכל קראינו, ישמע שוועתינו, יעלה קולינו, ויחיש ישועתינו

 ויוצר הכל, יקשיב לקול

 עול, של ְסבֹול וְשכֹול יפרוק

 יסמוך אם ניפול, למען לא ניבול

 דלתותיו לא ינעול, בעמו לא ימעול

 כבר יעבור האתמול, מגלות יגאול

 עשות לצדיקים מחול, יתקע בשופר גדול

 כי עצום כוחינו, חשובים תפילותינו, מרוצים בקשותינו, כי גדול אדונינו
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 סיפור

 קסיפור / הסופר הרב יאיר וינשטו

 צדיק מצרה נחלץ

 ממלכת תימן, שנת תרצ"ג.

החמה ליהטה באותו יום, כמו בכל יום ויום בארץ זו שנקראת על שם צידה הדרומי, 

 החם. ואם בכל תימן חם, הרי בצד דרום של תימן חם בכפלי כפליים.

העיר ביידא השוכנת בדרום תימן לא נבדלה מעריה האחרות של הממלכה. בתיה בתי 

-זה על זה בצפיפות בבקעה השטוחה שבין ההרים הגבוהים, וצבע חום חימר מגובבים

 אדמדם שולט בכל.

רבי זכריה כהן ישב בחצר האחורית של ביתו ואצבעותיו מוללו עלים יבשים. יש שהוא 

מפורר עלים יבשים, כדי כך שהם נפרכים בצפורן. ויש שהוא מרסק וטוחן עלים לחים 

ואוגר אותו בצלוחיות זכוכית קטנות. עיניו הכהות דווקא, סוחט מהם את המיץ הירקרק 

בחנו בשימת לב את מרקמו של העלה. לראות אם לא נגסו בו התולעים, האם עונה הוא 

 לציפיות הגבוהות שתולים בו.

רבי זכריה כהן רופא הוא. מיטיב לרקוח סממני מרפא מן העלים. יודע איזה צמח עדיף 

הסובל מכאבי בטן, ואיזו משחה תיטיב לעורו  למחלת ראש, איזה שיקוי ייטיב לחולה

 המודלק של חולה עור.

שמו של רבי זכריה יצא בכל האיזור ואף בין הגויים מסביב יודעים לספר מנפלאותיו של 

"מורי זכריה ארון". )הוי"ו חרוקה(. שכן כל היהודים הכהנים בני תימן נקראים בפי 

הן, סבם של הכהנים. כולם יודעים הישמעאלים שכניהם בשם 'ארון' על שם אהרן הכ

 שמורי זכריה ארון הוא רופא מעולה מאין כמוהו, ושיקויי המרפא שלו מחוללים נפלאות.

את נפלאותיו של הרופא יודעים הכל יהודים וגויים כאחד, אולם מה שאין הכל יודעים 

אלא רק בני משפחתו הקרובים, מה שמורי זכריה עושה לאחר שבדק את החולה היטב 

 וצייד אותו בבקבוק של תרופה.
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לאחר שיוצא החולה מביתו של מורי זכריה, מסתגר הרופא בחדרו. פותח את ספר 

התהלים ומתפלל בדמעות לפני בוראו, "אני עשיתי מה שאני יכול. אבל אתה, אבא 

שבשמים, הרי אתה הרופא האמיתי, רופא כל בשר, אנא כשם ששלחת לאיש פלוני את 

 תך עזר ותרופה, תרפאו ברפואה שלמה".המחלה, כן תשלח מא

ויותר ממה ששיקויי המרפא ומיצוי של צמחים מסייע לחולים, תפילותיו הבוקעות 

מקירות לבו מחוללות פלאים. לאחר כמה שעות והמחלה כלא היתה. החולה מרגיש כמי 

שנולד מחדש. קם ומתהלך בחוץ בריא ושלם, ולא נודע כי אך לפני שעות ספורות התייסר 

 במכאובים.

כיון שיצא שמו הטוב של מורי זכריה היו נוהרים אליו מכל רחבי האיזור, ולאו דווקא מן 

העיר ביידא. מורי זכריה טיפל גם בערבים באותה מסירות ונאמנות שהעניק לאחיו בני עמו, 

"מפני דרכי שלום". גם המושל המחוזי, איסמעיל, שהעיר ביידא היתה תחת חסותו, העריץ 

 די בן מחוזו, והמליץ עליו לפני כל מי שנזקק לטיפולו ולאבחונו של רופא מומחה.את היהו

עננת אבק התאבכה לפתע מן הדרך הראשית. עיניו של מורי זכריה נטשו לרגע את העלה 

הירוק והתמקדו בעננת האבק שהתקרבה במהירות. בתימן לפני כשבעים שנה אנשים לא 

ם ברגל, ומי שהשיגה ידו רכב על גמל או חמור. מיהרו בדרך כלל. הם הלכו מרחקים רבי

סוס מהיר היה בגדר מותרות השמורות רק לאישי המלוכה. "מה יש לאיש ממשפחת 

 המלוכה לחפש כאן?" תמה מורי זכריה אל עצמו.

עתה זיהה בבירור את הסוס הדוהר מבעד לענן החום שיצרו פרסותיו הנוקשות על 

בוש במדי צבא. לא נותר מקום לספק. פניו של הקרקע החולית. על האוכף ישב פרש ל

 הרוכב היו מועדות אל ביתו של מורי זכריה.

הקצין ירד מן הסוס ונכנס בצעדים מהירים אל החצר הקדמית בה ישב מורי זכריה. "האם 

 אתה הוא מורי זכריה, הרופא?"

 מורי זכריה הנהן בראשו.

 מורות."האימאם יחיא קורא לך בדחיפות" אמר הקצין בפנים ח
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"המלך בכבוד ובעצמו שלח אותך אלי?" השתומם מורי זכריה, "מה יכול יצור קטן כמוני 

 לעזור למלכה הגדול של תימן".

חלה במחלה קשה.  15"לא עת היא לענווה" אמר הקצין, "בן אחיו של המלך, נער צעיר בן 

של הנער שום רופא, ואפילו רופאי ארמון המלוכה לא הצליח למצוא לו תרופה. מצבו 

 הולך ומתדרדר, עליך לבוא איתי מיד. הסוס החסון יכול לשאת את שנינו על גבו".

"עלי לדעת ממה הוא סובל" אמר הרופא, "לא אוכל לקחת עמי את כל התרופות. אם 

 תפרט את סימני המחלה, אוכל להצטמצם בבחירת צלוחיות התרופה הנדרשות".

מפחד מאנשים, מכל אדם. כל היום  הקצין נאנח קלות. "הוא חולה במחלת הפחד!

מסתגר הוא בחדר חשוך, וכאשר הוא רואה מישהו, נתקף בפחד איום, וכל גופו רועד כאילו 

עומדים להרוג אותו. תאבונו אבד לו. אינו אוכל מאומה מזה זמן רב, וגופו נראה כשלד. 

 הרופאים אומרים כי אם לא יטופל בידי רופא מומחה, ימות בקרוב".

ריה שקע בהרהורים, כאשר הקצין קרע את חוט מחשבותיו. "אני יודע מה מפריע מורי זכ

לך, אתה בוודאי חושב על האיסור שלך כיהודי להכנס לאיזור ארמון המלוכה. אבל אחמד, 

מנהל משק הארמון, המליץ עליך בחום לפני האימאם, וטען כי אתה האדם היחידי בכל 

ם יחיא אינו יכול לשאת את צערו של אחיו ואת תימן העשוי להועיל לנער החולה. האימא

מצבו העגום של אחיינו החולה, הוא מוכן לתת לך רשות להכנס לארמון, למרות שאתה 

 יהודי. יתר על כן, האימאם מודיע: אם תסרב לבוא לארמון, בן מוות אתה!"

לבקשתו  "אין צורך לאיים עלי בגזר דין מוות" אמר מורי זכריה בנעימות, "אינני מסרב גם

של אחד מדלת העם. מטפל אני בכל אדם סובל, ובודאי לא אמנע את עזרתי ממלכנו 

 הנכבד, האימאם יחיא ירום הודו".

מורי זכריה נטל עמו את טליתו ותפיליו, ומבחר גדול של בקבוקוני תרופות. הוא נפרד 

 וכה.מאשתו וילדיו ועלה על הסוס כשפניו מועדות לעיר הבירה צנעא, אל ארמון המל

* 
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מורי זכריה לא התקשה לאבחן את מחלת העצבים של הצעיר ששכב במיטה ונראה על 

סף המוות. האימאם ואחיו עמדו והתבוננו בו בתקווה. "תוכל לעזור לו?" שאל האימאם 

 כמעט בתחינה.

ל יתברך ויתעלה, אני חושב שיש לי כאן -מורי זכריה נשא עיניו אל השמים, "בעזרת הא

מחלתו. אצוק כעת כמה טיפות לפיו ובעוד כמה שעות אעשה זאת בשנית. שיקוי מתאים ל

מחר בבוקר הוא כבר יחוש הרבה יותר טוב. אבל אסור לאיש להכנס לחדרו של הנער כל 

 הלילה".

"בסדר ועשה זאת מיד" רעם קולו של האימאם, "מחר בבוקר נבוא לבקר אותו. אם לא 

 ך".יחול שיפור במצבו, ינקרו העורבים את בשר

פניו של מורי זכריה הלבינו. האימאם העריץ לא יהסס לקיים את איומו ולנקום בו אם 

התרופה לא תועיל. מהי אשמתו במצב הזה, וכי הוא הביא את המחלה על הנער? אבל 

זאת ידע, כבוש הוא תחת ידי השליט, לשבט או לחסד, ועל כל גל וגל עליו לנענע את ראשו 

 ולהמתין שיחלוף וידעך.

א יצק כמה טיפות לפיו של הנער, שהה בחדר כמה שעות ואחר עשה זאת בשנית. הו

לאחר מכן הובל על ידי משרתי האימאם לחדר באגף אחר של הארמון. שם נכלא מאחורי 

דלת נעולה. האימאם לא הותיר מקום לספק. מחר בבוקר ייבדק הנער, ואם לא יחול שיפור 

 מקליפת השום. במצבו, חייו של מורי זכריה שווים פחות

מיד לאחר שנסגרה הדלת מאחורי גבו החל מורי זכריה להתפלל. הפעם, ידע, לא רק חייו 

של הנער נתונים בכף המאזניים, גם חייו שלו. הוא התפלל בכל מאודו אל הבורא שיחוס 

 על חיי שניהם. הוא לא ישן כל הלילה ושפתיו רחשו פרקי תהילים ללא הרף.

* 

 וק המפתח, המשרת חייך בשמחה.בבוקר השכם נשמע שקש

"הנער מרגיש הרבה יותר טוב" אמר בצהלת צחוק, "זה נראה כמו נס של תחיית המתים". 

בנשימה אחת הוסיף וסיפר: "כל הלילה בכה הנער וזעק 'מים, מים, הביאו לי מים, אני 
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אך  צמא, חם לי מאד, אני מזיע' ועוד דברים כאלו. רצינו להיכנס לחדרו ולהגמיעו מים,

 פקודתך חזקה עלינו ובקושי רב התאפקנו כל הלילה. כעת נראה שאתה צדקת".

לאחר שעה קצרה יכול היה מורי זכריה כהן לאשר את דבריו של המשרת. עיניו של הנער 

שאתמול היו כבויות וחסרות חיים נדלקו עתה בניצוץ מחודש. גם בלחייו החיוורות עלה 

 סומק קל.

ו. כאשר נוכחו לראות בהטבה הגדולה שחלה במצבו של האימאם ואחיו נכנסו אחרי

 החולה כמעט פצחו במחול.

"הביאו לי כד עם מים רתוחים" ביקש מורי זכריה. כאשר נתמלאה בקשתו הסתגר עם 

הנער ביחידות, והשקה אותו בכפית מעט מעט עד שתמו המים מן הכד והצמא עזב את 

הנער, הוא ישן שלוש יממות רצופות, החולה המיוזע. מיד לאחר מכן נעצמו עיניו של 

וכשהתעורר לאחריהן ניכר היה בחוש כי מצבו הגופני והנפשי השתפרו פלאים. לאחר 

 שעות אחדות קם והתהלך בחוץ, עליז ומחייך.

האימאם לא ידע את נפשו מרוב התפעלות. הוא שילם לרופא היהודי את שכרו ביד 

"תעודת דיפלומט", שהוענקה רק למקורבי  נדיבה, ולא נתקררה דעתו עד שהעניק לו כעין

חצר המלוכה ובעזרתה אפשר היה לנוע ללא קשיים ממקום למקום. יהודי תימן באותו זמן 

היו מוגבלים מאד ברשימת האתרים אליהם הורשו להיכנס, ברם, מורי זכריה הרופא יכול 

 היה להיכנס ללא הגבלה לכל מקום שליבו חפץ.

* 

 שנים אחדות חלפו מאז.

יחסים בין מושל המחוז לבין האימאם יחיא נתערערו מאד. המושל המחוזי איסמעיל ה

היה "מלך קטן" במקומו והוא מרד באימאם יחיא, מלך תימן. לרשותו עמד צבא קטן של 

חיילים חמושים ונאמנים שהיו מוכנים לעשות הכל למען המושל שהיה עבורם המלך 

 האמיתי, בעוד את האימאם שנאו בכל מאודם.

כמרדכי היהודי בשעתו שידע שבעים לשון וכך גילה את מזימתם של בגתן ותרש, כך 

אירע עם מורי זכריה. השפה המדוברת בתימן היתה שונה ממקום למקום. לא השפה 
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והניבים השולטים באזור ביידא, כהרי השפה והניבים המיוחדים לאיזור צנעא. אבל מורי 

המיוחדים של כל מקום ומקום. באחד הימים זכריה הכיר את כל הניבים והדיאלקטים 

כשיצא לשדה ללקט עשבי מרפא, קלטו אוזניו שיחה סודית בין כמה מחייליו של המושל 

המחוזי. הללו נדברו ביניהם להרעיל בלילה הבא את מי הבאר של ארמון האימאם. 

ר החיילים ראו את הרופא היהודי, אך לא ייחסו לכך כח חשיבות. הם באו מאיזור אח

בתימן ואיש מן המקומיים לא הבין את שפתם. הם סיכמו ביניהם פרטים בדבר המקום 

 והשעה המדויקת בלילה בה תתבצע הרעלת הבאר.

לאחר שעה קלה יצא מורי זכריה רכוב על סוס מהיר בדרכו לצנעא. "תעודת הדיפלומט" 

לו את מה שלו הקלה את צעדיו והוא הגיע במהירות רבה אל ארמון האימאם, שם גילה 

 ששמע בסתר.

"אתה בטוח שאיסמעיל רוצה להרעילני?" שאל האימאם בהתרגשות וחימה עצורה 

 בקולו.

"האם אעלה דבר כזה בדמיוני" ענה הרופא בשאלה, "הזדרזתי ושעטתי לכאן בכל 

 המהירות כדי להציל את חייך, מלכנו רב החסד".

והציבו מארב בין השיחים בתחילת הלילה, עם רדת החשכה, יצאו חיילים מצבא תימן 

סביב הבאר. שעה לאחר חצות לכדו כמה מחייליו של מושל ביידא בשעת מעשה, כאשר 

בידיהם צלוחיות של רעל שקוף ונטול ריח וטעם. הסם, כפי שהתברר, היה כה חריף עד 

 שהיה בכוחו לקטול בקלות את כל דיירי הארמון.

לוכה צנעא ופני איסמעיל מושל ביידא עוד באותו יום נתלו החיילים המרעילים בעיר המ

 חפו.

בירור חשאי שערך העלה כי הרופא רכב באותו יום לצנעא, על סוס מהיר. "לשם מה 

 מיהר זכריה לצנעא?" רתח המושל בזעם, "אין זאת אלא שמרגל הוא".

ידיים לבית הכלא ובתום משפט שדה -ביתו של מורי זכריה הוקף חיילים. הוא נגרר כפות

 ו: הנידון יתלה עד צאת נשמתו!נגזר דינ

 התאריך אותו ייעד המושל איסמעיל לביצוע גזר הדין היה ביום חג שביעי של פסח.
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הימים היו ימי ערב פסח, אבל ביתו של מורי זכריה נראה כמו בתשעה באב, קולות בכי 

וארשת אבל. אבי המשפחה איננו ואין מי שיעזור להכין את חג הגאולה בבית, ולא עוד 

 א סמוך לצאת החג עומדים להעלותו לגרדום.אל

רק אם המשפחה, מרת שאמס )שושנה(, זוגתו של מורי זכריה, לא איבדה את תקוותה 

אפילו לרגע אחד. "הם לא יהרגו את זכריה" חזרה ואמרה באמונה יוקדת, "הקב"ה יעשה 

 לו נס, אתם עוד תראו".

* 

ול שירה וזמרה. לשו את הבצק, בערב חג הפסח יצאו כל הגברים לאפות את המצות בק

רידדו ואפו, כאשר פיהם מזמר כל העת את פסוקי ההלל. עמדו כולם בגלאביות הארוכות 

שלהם, ראשם עטוי במצנפת התימנית המסורתית, פאותיהם המסולסלות מתנדנדות בקצב 

 נענועי גופם, ודומה כי לא באפיית מצות טרודים הם, אלא בתפילה.

ן, לא הביעו אותה שמחה של מצוה שזרחה מעיניהם של כל רק עיניו של שלום כה

המתעסקים במלאכת אפיית המצות. אבא, מורי זכריה כהן נעדר השנה מן המקום. הלילה 

יישבו כולם על הארץ, יסבו כבני מלכים על כרים וכסתות לסדר ליל הפסח, חג הגאולה. 

בלי מצות ובלי יין, ויספור את סלסולי שירה וזמרה יתנגנו מכל פה. ורק אבא ישב בבור כלא 

 השעות שנותרו עד לעלייתו אל הגרדום.

בנו הגדול של מורי זכריה, שלום, בחור פקח ושנון היה, מחונן מהבורא בכישרונות רבים 

וביניהם חוש הנגינה וקול חזק וערב לאוזן. כששר, עצרו האנשים מהלכם ועמדו כנטועים 

 ו.במסמרות, כדי להקשיב בהנאה לקול שירת

מוחו החריף של שלום הגה כל העת תחבולות איך להציל את אביו מחבל התליה 

 המתנופף מעל צווארו. יגע ומצא.

באחד מימי חול המועד יצא שלום לעבר צנעא. בדרך נס הצליח להגיע עד לגבעה 

השוכנת מול ארמון האימאם יחיא. הוא פצח את פיו והחל שר בקולו החזק שיר מלא רגש, 

זים כיצד נתפס אביו, שהציל את חייו של המלך, בידי אויביו של המלך, ובעוד שסיפר בחרו

 כמה ימים יוצא להורג.
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האימאם שהה בחדרו כאשר שמע לפתע את השירה. הוא שכח מהכל והתמכר לקול 

השירה הערבה שהילכה עליו קסמים, אבל לא הצליח לפענח את המילים. ניגש אל החלון 

 מלוא גרונו.וראה את העלם העומד ושר ב

"מיהו המשורר הזה?" שאל את משרתיו, "הכניסוהו אלי. מבקש אני להתענג על שירתו 

 הנהדרת".

 יצאו המשרתים אל הגבעה והביאו את שלום לחדרו של האימאם.

 "מהו השיר היפה ששרת מקודם?" שאל האימאם.

 "מלכנו רוצה לשמוע אותו שוב?" נצצו עיניו של שלום בברק פקחי.

 ."בוודאי"

סלסוליו הערבים של שלום מילאו את חלל האוויר ויחד עימם התנגנו מילותיו של השיר 

 שסיפר בחרוזים מה קרה לאביו.

"ככה?" התקמט מצחו של האימאם. הוא התהרהר קלות ואחר חייך. "נער פקח אתה, 

 הצלת את אביך! אל דאגה, המושל לא יזכה לתלות את זכריה".

* 

כריה מבור כלאו והובל לבמת הגרדום שנבנתה במיוחד ביום שביעי של פסח הוצא ז

עבורו בכיכר העיר. המוני ישמעאלים באו לצפות במחזה בתאוות רצח. הם התגודדו מול 

הבמה והביטו חליפות ביהודי העומד כששפתיו נעות ובמושל איסמעיל וחבר מרעיו שישבו 

 על כסאות ממול, והמתינו בשקיקה לעבודתו של התליין.

בני ביידא לא ישבו בחיבוק ידים. הם עלו קודם לכן לגבעה נישאה ושם פרסו את  היהודים

טליתותיהם בחופה רחבת ממדים שיצרה כתם צל גדול מעל ראשו של זכריה. הם ייחלו 

לנס ועשו כל שביכולתם להקל מן הרופא הנערץ אפילו את הסבל מן השמש הקופחת. 

יתו של זכריה, שנשארה בבית ולא באה באוזניהם הדהדו כל העת דבריה של שאמס, רעי

 לראות כיצד מעלים את בעלה לגרדום. "השם יעשה לו נס, אתם עוד תראו".
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"מה זה הצל הזה שיש על היהודי?" קדרו פניו של איסמעיל. גביני עיניו התכווצו 

כשהתבונן בריכוז בגבעה שמעליו. הוא קלט מיד את המתרחש, "היאהוד באו לעשות צל 

 ! לא אתן להם!"לחבר שלהם?

פלוגת חיילים עלתה מיד אל הגבעה והניסה משם את היהודים יחד עם הטליתות. אך 

באותו רגע הגיע מקצה האופק ענן לבן קטן שעגן באותו מקום כמו נקשר אליו בחבלים 

סמויים. הענן הטיל חופת צל מופלאה על זכריה למרבה חרונו של המושל, שראה כיצד 

 נורא" מלמל בשקט, "עוד כמה דקות ילך זכריה אל בוראו". נלחמים בו משמים. "לא

התליין הגיע אל הבמה עליה עמד זכריה, הוא התכונן להשחיל את גרונו של הנידון 

 למוות לתוך הלולאה העבה.

לפתע נפלטה צווחה רמה מפיו של התליין. הוא קרס על הארץ ולפת את בטנו כשפניו 

 הבטן שלי מתפוצצת" צרח בקול נורא.מתעוותות בכאבים. "אוי לי, הצילו, 

 איסמעיל צפה במחזה בהבעת זעם. "מדוע מתעכבת ההוצאה להורג?"

 "התליין שוכב על הארץ ומייבב בכאבי בטן" הסביר לו מזכירו.

 "יש תליין שני" צרח המושל, "שימלא מיד את מקומו של הראשון".

רץ כשצעקות מחרידות אבל כאשר ניגש ממלא המקום אל היהודי, נפל גם הוא על הא

בוקעות מגרונו. ידיו לפתו את בטנו ופניו הוריקו. אחרי רגע התקרב תליין שלישי לבצע את 

 גזר הדין המתמהמה, וגם הוא הצטרף מיד אל חבריו המתפתלים על הארץ.

ולפתע, בעוד המושל איסמעיל משתולל מרוב זעם על אנשיו המתרשלים במילוי 

תעה מוחלטת חייליו של האימאם. הם כיתרו את הכיכר תפקידם, ירדו מן ההרים בהפ

ולכדו את המושל המורד ואנשיו. לאחר שעה קלה התנוססה על עמוד הגרדום גופתו של 

 איסמעיל שנתלה על העץ אשר הכין ליהודי.

רק מרת שאמס )שושנה( כהן, לא התפעלה. "מה אמרתי לכם כל הזמן? הקב"ה יעשה לו 

 דיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו".נס. הרי זה פסוק מפורש: צ
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ברוך בירושלים, מתלמידיו -)מקור הסיפור: ידידי הרב מרדכי כהן שליט"א משכונת מקור

של זקני הרה"צ רבי אשר פריינד זיע"א, ששמע את המעשה כולו מאביו, הרב משה כהן 

כל  .ברק, בנו של מורי זכריה כהן זצ"ל, הזוכר את כל המעשה מימי ילדותו-הי"ו מבני

 .(הזכויות שמורות


