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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 והשבות אל לבבך! –וידעת היום 
בֹתַָָּּהטוֹםְָּוָיַדְעתָּ יְָּלָבֶבךֶָָָּּאלַָּוֲהשֵׁ ָּהָּכִּ ָּהוא'
ים םָָּהֱאלֹקִּ ַםַעלַָּבָשַמיִּ ָתַחתָָּהָאֶרץְָּוַעלָּמִּ יןָּמִּ ָּאֵׁ

ָּוֹדָּ)ד,ָּלט(ע
ָּזאתָּ ָּבכל ָּהיכן ָּאז ָּברור, ָּהכל ָּיודע, המוח

ָּהוראות ָּצצות ָּמנין ָּחדשיםָּ-הטעות? ההיתר
ָּהתשובהָּ ָּהספקות? ָּבאות ָּמאין לבקרים?
ָּישָּ ָּאך ָּבמוח ָּקיימת ָּכבר ָּהידיעה פשוטה:

,ָּרקָּהפנמהָּללב,ָָּּתוכלָּלהביאָּלהשיבהָּאלָּהלב
ָּמפנהָּאמיתיָּבחיינוָּ)מיסודָּהסבאָּמקלם(.

ָּ ָּזרה ָּעבודה ָּאתָּדוָּ(יט.)במסכת ָּרבא רש
ָּ]שלָּ ָּובתורתו ָּחפצו ָּה' ָּבתורת ָּאם ָּ"כי הפסוק

"ָּ ָּולילה": ָּיומם ָּיהגה ָּאדם[ ָּ–ָּבתחילהאותו
ָּנקראתָּ–ָּולבסוףָּהקב"ה,ָּשלָּשמוָּעלָּנקראת

ָּאליהוָּ"שמוָּעל ָּר' ָּהגאון ָּמבאר ָּהכוונה? ָּלמה .
ָּ ָּכך: ָּמאליהו', ָּב'מכתב ָּזצ"ל בתחלהָּמשיגָּדסלר

ָּ ָּלשאוףָּהאדם ָּומתעורר ָּבשכלו, ָּהעניינים את
ָּ ָּברגש ָּואליהם ָּלבבו, ָּעדיין ָּה'" ָּ"תורת ָּ–היא

מחוץָּלאדם,ָּואזָּעליוָּלהשיבָּאתָּהדבריםָּלתוךָּ
חלקָָּּ–עדָּשיתאמתוָּבוָּויהפכוָּל"תורתו"ָָּּ,לבבו

ָּ!מהוויתו
ָּהריהוָּ ָּוכסיל? ָּזקן ָּמלך ָּאותו ָּעושה ומה
ָּהלבָּ ָּאת ָּאוטם ָּהלב", ָּמפתחי ָּ"בין ָּלו מתיישב
ב'ערלתָּהלב'ָּאשרָּמייצר,ָּשכךָּלאָּנוכלָּלהפניםָּ

ָּלי ָּתוך ָּאתָּאתָּהדבריםָּאל ָּלמול ָּתפקידנו בנו!
ָּכךָּ ָּהלב! ָּמן ָּהאוטם ָּאת ָּלהסיר ָּליבנו, ערלת
ָּ)עי'ָּ ָּמאיתנו ָּנדרש ָּאשר ָּאת ָּליבנו" ָּאל "נשים

ָּרמ"אָּברישָּהשו"ע(.

 ערלת הלב ותוצאותיה הכפייתיות
ָּמכשירָּ ָּלרכוש ָּלמשל, ָּמאוד, ָּמתאווה אדם
ָּוהואָּ ָּבו, ָּהשימוש ָּאת ָּאסרו ָּשרבותיו מסוים

ָּנוטל ָּהריהו ָּמותר?", ָּ"אולי ָּאתָּעצמו דףָָּּשואל
ָּבוחןָּ ָּאסור? ָּאו ָּמותר ָּחושבין, ָּועושה ועט
ָּלמסקנהָּ ָּומגיע ָּהנתונים ָּאת ָּשכלו במאזני

ָּיום ָּלי!", ָּ"אסור ָּמתגבר,ָּ-נחרצת: ָּהריהו יומיים
ָּמהָּהפעם?ָּ ָּועט. ָּדף ָּהוא ָּנוטל ולאחריהםָּשוב
ָּמהָּהואָּרושםָּשם?ָּ הבהָּנציץָּבחשאיָּבפנקסו,
הנהָּהואָּשואלָּאתָּעצמוָּשובָּאתָּאותהָּשאלה:ָּ

ָּשו ָּמותר?", ָּאו ָּשכליתָּ"אסור ָּלהכרעה ָּמגיע ב
ומושכלתָּלשלילה,ָּאךָּגםָּבפעםָּהבאהָּמוצאיםָּ
אנוָּאותוָּבאותהָּנקודה,ָּתוההָּהאםָּבכללָּאסור.ָּ

ָּבוָּממאןָּלהשלים!,ָּאבלָּללמה?ָּכיָּהואָּיודע

עליונים למטה  –העולם הברור 
 ותחתונים למעלה

ָּהגמראָּבמסכתָּפסחיםָּ)נ.(ָּמספרת:ָּרבָּיוסף
ָּרבי ָּשל ָּ]ָּנחלשָּלויָּבןָּיהושעָּבנו "מוותָּונפטר

ָּחזר,ָּקליני"[, ָּראית?"ָּאביו:ָּלוָּאמרָּכאשר ָּ"מה
ָּלמטהָּעליוניםָּראיתי,ָּהפוךָּ"עולםָּלוָּאמר

ָּברורָּעולםָּ"בני!ָּלו:ָּאמרָּלמעלה!"ָּותחתונים
ראית!".ָּאנוָּלאָּרואיםָּברור,ָּטחוָּעינינוָּמראות,ָּ

ָּלמעשהָּהעולםָּהינוָּפשוט...ָּהפוך!ָּ
ָּשמשקףָּ ָּבית ָּפוגשים ָּשאנו ָּלעצמנו נתאר

ָּהברור". ָּ"העולם ָּהדלת,ָּאת ָּאת ָּפותחים ָּאנו ..
הרצפהָּשלנגדָּעינינוָּריקה,ָּרקָּנברשתָָּּ–והנהָּ

ָּאל ָּמתוכה ָּמתנוססת ָּהיכןָּ-גדולה על...
הרהיטים?ָּהשולחן,ָּהכסאות,ָּהארונות?ָּנושאיםָּ
ָּהכלָּ ָּוהנה ָּהתקרה, ָּלעבר ָּעינינו ָּאת ָּלרגע אנו
שם!ָּמחוברָּהפוךָּלתקרה!ָּובניָּהבית?ָּהנהָּגםָּ

ה!ָּהםָּפשוטָּ"הולכיםָּעלָּהראש"!ָּרגליהםָּבתקר
ָּלהיותָּ ָּבעליונים, ָּשם ָּלדור ָּנפשנו ָּאת נשאלה

ָּהאםָּנוכל?ָּמדועָּבאמתָּלא?ָּ כיָּ"מבניָּעלייה",
ָּ ָּמטה ָּנוטה ָּשלנו ָּהמשיכה ָּשכח ָּזמן לאָָּּ–כל

ָּהמשיכהָּ ָּשכח ָּאלו ָּשל ָּבמדורם ָּלדור נוכל
ָּמעלה! ָּכלפי ָּבאמצע,ָָּּשלהם ָּאינו ָּהמשיכה כח

ומיָּשקצתָּיותרָָּּאוָּשהואָּמעלהָּאוָּשהואָּמטה!
הגשםָּהפוכים,ָּ-אנשירואהָּנכוחהָּאיךָָּּ–מרומםָּ

ָּ הואָּצועדָּישר...
י עָָּּמִּ יאָָּהעָֹלהָָּהָאָדםְָּבנֵׁיָּרוחָָּּיוֹדֵׁ ְָּלָמְעָלהָּהִּ

ָמהְָּורוחָָּּ– יאַָּהטֶֹרֶדתַָּהְבהֵׁ ָלָאֶרץָּ)קהלתְָָּּלַמָחהָּהִּ
ָּיהודיָּ ָּכל ָּהרע. ָּהיצר ָּשל ָּכוחו ָּזהו ָּכא(, ג,
ָּלהיותָּ ָּטוב, ָּלהיות ָּרוצה ָּהריהו ָּליבו בתוככי

ָּאבלָּהיצרָּכובשָּאתָּהל בָּעלָּידיָּשאוטםָּצדיק,
ָּ ָּיודעים ָּשאנו ָּמה ָּשכל ָּבערלה, ָּמפתחיו ָּ–את

יישארָּבמוחָּבלבד!ָּהואָּמפטםָּאתָּהלבָּבהנאותָּ
ָּשמנהָּ ָּ"ערלה" ָּנוצרת ָּומכך ָּוגשמיות, גופניות

ָּש ָּכך ָּלבבנוובהמית, ָּמשיכת ָּכלפיָָּּכח יהיה
ָּמטה!ָּ

 והשבות אל לבבך!
ָּציוויָּ ָּעבדו: ָּמשה ָּביד ָּהשי"ת ָּשמצוונו זאת

ָּ ָּתתבוָּ–ראשון ָּהיום!" ָּעדָּ"וידעת ָּותעמיק נן
ָּ ָָּּ–שתגיע ָּהיום ָּלהכרהָּ–עוד ָּהמוח, -לידיעת

"והשבותָּאלָּלבבך!",ָָּּ–מוחיתָּמלאה.ָּוציוויָּשניָּ
ָּאתָּ ָּתחדיר ָּכעת ָּהמוח, ָּלידיעת ָּשהגעת אחר
ָּלהכרה ָּשתגיע ָּעד ָּהלב! ָּתוככי ָּאל -הדברים

לבביתָּמלאה!ָּאלָּתטהָּליבךָּאלָּהמוֹתרותָּואלָּ
ָּבכךָּ ָּאתָּהצפון! ָּמאבד ָּהינך ָּבכך ָּכי המותרות,

ָּמח ָּתבחרָּהינך ָּהפוך! ָּלעולם ָּברור ָּמעולם ליק
ָּערלתָּ ָּאת ָּלמול ָּובזאת ָּעומד, ָּבעולם להשקיע
ָּממפתחי ָּוהכסיל ָּהזקן ָּהמלך ָּאת ָּלסלק -הלב!

ָּהלב!
ָּכלָּ ָּעל ָּבויתור ָּמדובר ָּכמובן! ָּקשה? זה
ָּשנגמריםָּהחייםָּהללוָּ ָּוהיכן החייםָּהנוכחיים!
ָּה"ברורים"!ָּ ָּהאמיתיים, ָּהחיים ָּמתחילים שם

ָּפירור ָּשיש ָּ-איפה ָָּּ–אמת ָּהולך ָּפוך!ההכל

ָּמנקודת ָּ)ביתָּ-]הפוך ָּההפוכים...[ ָּשל מבטם
ָּ ָּיחיה ָּגבר ָּומי ָּמוות...ָָּּ–אברהם( ָּיראה ולא

ָּ.ָּ(מט,ָּעפ"יָּרבותיה"קָּ,פטָּתהלים)

 מוות שהוא חיים!
ָּאלאָּ ָּ'חיים', ָּסוגי ָּשני ָּלפנינו ָּשיש ָּזה אין

ה ָּ"ְראֵׁ ָּשבילים: ָּשני ָּלפנינו ָּנותן יָּשהשי"ת ָָּנַתתִּ
יםֶָּאתַָּהטוֹםְָּלָפֶניךָּ ַָּהָםֶותְָּוֶאתָּחוֹבהְָָּּוֶאתַָּהַחטִּ
ָּפירושוְָָּּוֶאת ָּהפוך ָּעולם ָּטו(. ָּל, ָּ)דברים ָהָרע"

ָּ ָּהריהו ָּכמוות ָּשנדמה ָּשנדמהָָּּחייםשמה ומה
ָּ ָּבעצם ָּהריהו ָּהואָָּּמוות!כחיים ָּברור ועולם

ָּאותנוָּ ָּובאהבתו ָּולהפך, ָּחיים, ָּהינם שחיים
ָּ"ובחרתָּ ָּויתרה: ָּגדולה ָּבחמלה ָּהשי"ת מצוונו

ָּאב ָּואבינו ָּבכפלים, ָּכברָּלקינו הרחמןָָּּבחיים!".
ירושליםָּוגו'ָּכלָּגיאָּינשאָָּּלבמתחנן:ָּ"דברוָּעלָּ

ָּלמישורָּ ָּהעקוב ָּוהיה ָּישפלו, ָּוגבעה ָּהר וכל
והרכסיםָּלבקעה,ָּונגלהָּכבודָּה'!"...ָּנבחרהָּכולנוָּ

ָּבחיים,ָּלטובָּלנוָּכלָּהימים..
ָּשבתָּשלוםָּומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 בין גברא לגברא

ן על כ –וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים 
 צוך לעשות את יום השבת

ַָּכֲאשָּ ְוָךָּה'ָָּשמֹוֹרֶָּאתָּיֹוֹםַָּהַשָבתְָּלַקְדשֹוֹ רָּצִּ
ָּמְֱָָּּאלֶֹקיָך. ָָּכל יָת ְָּוָעשִּ ַָּתֲעבֹד ים ָָּימִּ ֶשת ַלאְכֶתָך.ָּשֵׁ

ַָּתֲעשָּ ָּלֹא ֱָּאלֶֹקיָך ָּלה' ַָּשָבת י יעִּ ַָּהְשבִּ ָָּכלְָּויֹוֹם ה
ְָּועָּ ֶתָך ָּובִּ ְנָך ָּובִּ ַָּאָתה ְָּושֹוֹרְְָּמָלאָכה ַָּוֲאָמֶתָך ָךְָּבְדָך

ְשָערֶָּ ָּבִּ ֲָּאֶשר ְרָך ְָּוגֵׁ ְָּבֶהְמֶתָך ְָּוָכל ְָּלַמַעןַָּוֲחמְֹרָך יָך
ֶָּעֶבד י ָּכִּ ְָּוָזַכְרָת ָָּכמֹוָֹך. ַָּוֲאָמְתָך ַָּעְבְדָך יָתָָָּּינוַח ָהיִּ
ָשםְָּבָיד ָּמִּ ֱָּאלֶֹקיָך ָּה' ֲאָך םַָּוטֹצִּ ְצַריִּ ָּמִּ ֲחָזָקהְָָּּבֶאֶרץ

ְָּנטויָָּ ְזרַֹע ַָּלֲעשֹוֹתָּאָּובִּ ֱָּאלֶֹקיָך ָּה' ְוָך ָּצִּ ן ָּכֵׁ תָּהַָּעל
ָּטו(-יֹוֹםַָּהַשָבתָּ)ה,ָּיב

בעקבותָּהתמיההָּהמתבקשתָּבפסוקָּזה,ָּמהָּ
ָּנחלקוָּ ָּיציאתָּמצריםָּלמצותָּהשבת, ָּבין הקשר

ָּרבותינוָּהראשוניםָּבהבנתָּפשטָּהפסוק.ָּ
ָּאתָּ ָּמבאר ָּהקדוש, ָּרש"י ָּהפרשנים, גדול

"עלָּתב:ָּהפסוקָּבאופןָּהקרובָּלמילותָּהפסוק,ָּוכו
מנתָּכןָּפדאך,ָּשתהיהָּלוָּעבדָּותשמורָּמצוותיו",ָּ
ָּציוייָּ ָּלעשות ָּמחויבותך ָּאת ָּשתזכור כלומר
ָּהבוראָּשהואָּפדאךָּממצריםָּועלָּמנתָּכןָּפדאך.ָּ

ָּכלליָּ ָּטעם ָּשזהו ָּמשמע ָּהדברים ָּלפי אך
ָּלמצוות,ָּומדועָּנזכרָּזהָּדווקאָּבמצותָּהשבת?ָּ

ָּהשבתָּ ָּבמצוות ָּכי ָּחכמים', ָּב'שפתי מבאר
ָּממ ָּבשביתה ָּביותרָּנצטווינו ָּקשה ָּשהיא לאכה

לכלָּאדםָּכאשרָּמרגישָּכיָּמפסידָּממלאכתו.ָּעלָּ
ָּאתםָּ ָּשיכולים ָּמה ָּכל ָּהלא ָּהקב"ה, ָּאומר כן
ָּאתכםָּ ָּשהוצאתי ָּבעקבות ָּהוא ָּצרכיכם לעשות

 



ָּהואָּ ָּבדין ָּכן ָּאם ָּעבדים, ָּמבית ָּמצרים מארץ
ָּשתנוחוָּבמצותי.

 זכרון ליציאת מצרים –השבת 
הפירושָּהשניָּנמצאָּבדבריָּהרמב"ם,ָּשמבארָּ

ָּהשב ָּכךָּכי ָּהעולם ָּלחידוש ָּזכר ָּשהיא ָּכשם ת
ָּהיאָּזכרָּליציאתָּמצרים.

וכךָּהואָּפשטָּהפסוקָּלדבריו:ָּ"וזכרתָּכיָּעבדָּ
ומפניָּשרצהָּשתזכורָּזאת,ָָּּ–הייתָּבארץָּמצריםָּ

ָּעלָּכןָּצוךָּלעשותָּאתָּיוםָּהשבת"
ָּומדועָּהואָּזכרָּליציאתָּמצרים?ָּ

ָּבחפצנו,ָּ ָּלנוח ָּיכולנו ָּלא ָּשבמצרים מפני
ָּו ָּבמצרים, ָּלפרעה ָּהיינו ָּשאנוָּועבדים עכשיו

ָּלעבוד,ָּ ָּשיחייבנו ָּאדון ָּבלא ָּבשבוע ָּיום נחים
ָּלפרעהָּ ָּהיינו ָּעבדים ָּכי ָּלעצמנו ָּאנו מזכירים
ָּאנוָּ ָּועתה ָּמשם, ָּאלוקינו ָּה' ָּויוציאנו במצרים
בניָּחורין,ָּוכעיןָּכלָּפעולותָּבניָּהחוריןָּשעושיםָּ

ָּבפסח.ָָּּ
]דבריָּהרמב"םָּמוזכריםָּבספרוָּמורהָּנבוכיםָּ

ָּ ָּמזכיר ָּזה ָּבפסוק ָּהרמב"ן ָּפל"א. ָּדבריוָּח"ב את
ָּוהאברבנאלָּ ָּדעתו, ָּיעוי"ש ָּעליהם, ומקשה
ָּכפיָּ ָּהרמב"ם ָּדברי ָּאת ָּומבאר מיישב
שביארנוהו.ָּביאוריםָּנוספיםָּעלָּהפסוקָּמובאיםָּ
ָּהזכרוןָּ ָּכי ָּשמבארים ָּו'בספורנו', ָּעזרא' ב'אבן

ָּליציאתָּמצריםָּמוסבָּעלָּשביתתָּהעבד,ָּיעו"ש[.

זכר ליציאת  –תחילה למקראי קודש 
 מצרים

ָּהפסוק ָּבפשט ָּלנוָָּּהמחלוקת מולידה
ָּאיןָּ ָּודעימיה, ָּרש"י ָּלשיטת ָּיסודית. מחלוקת
ָּולשיטתָּ ָּמצרים, ָּליציאת ָּזכר ָּכלל השבת
ָּליציאתָּ ָּזכר ָּהיא ָּהשבת ָּודעימיה, הרמב"ם
ָּונפקאָּמינהָּגדולהָּיוצאתָּמזהָּבפירושָּ מצרים,
המילות,ָּבקידושָּהלילהָּשתיקנוָּלנוָּאנשיָּכנסתָּ

ָּהגדולה.
ָּ ָּאומרים ָּאנו ָּבאהבהָּבקידוש ָּקדשו "ושבת

ָּהנ ָּתחילהָּוברצון ָּבראשית, ָּלמעשה ָּזכרון חילנו
ָּ ָּמצרים". ָּליציאת ָּזכר ָּקודש לכאורהָּלמקראי

משמעָּכיָּהשבתָּהיאָּזכרָּליציאתָּמצרים,ָּודלאָּ
ָּרש"י ָּעל ָּמקשה ָּהרמב"ן ָּואכן ָּרש"י. ָּכשיטת
ָּאומריםָּבקידושָּהיוםָּכיָּיוםָּזהָּ'תחילהָּ "ואנו
ָּשאנוָּ ָּכמו ָּמצרים' ָּליציאת ָּזכר ָּקודש למקראי

ָּבראשית'", ָּלמעשה ָּ'זכר ָּמוכיחָָּּאומרים ומכך
ָּהרמב"ןָּכיָּהשבתָּודאיָּזכרָּליציאתָּמצריםָּהיא.

ָּרע א(ָּמביאָּכפירושָּ”אמנםָּבטורָּ)או"חָּסי'
ָּאלאָּ ָּמצרים, ָּליציאת ָּזכר ָּהשבת ָּשאין פשוט

ָּ ָּוהמועדים ָּהחגים ָָּּ–שאר ָּוסוכות הםָָּּ–פסח
ָּהמיליםָּ ָּפירוש ָּהוא ָּוכך ָּמצרים, ָּליציאת זכר
ָּשהמקראיָּ ָּקודש, ָּלמקראי ָּתחילה ָּהיא "השבת

יציאתָּמצרים".ָּכךָּיבארוָּרש"יָּקודשָּהינםָּזכרָּל
ָּזכרָּ ָּאינה ָּהשבת ָּהמפרשיםָּהסובריםָּכי ושאר

ָּליציאתָּמצרים.
ָּמהָּ ָּתמוה, ָּזה ָּלפי ָּב'קידוש' ָּההקשר אמנם
ָּבתוךָּ ָּהחגים ָּמצות ָּטעם ָּאת ָּלהכניס מקום
ָּקרסיםָּ ָּבמאמר ָּויעויין ָּשבת? ָּשל ָּהיום קידוש

ָּ)גיליוןָּזה(ָּבארוכהָּביאורָּנפלאָּבעניין.
ָּשבתָּשלוםָּומבורך!

 

  רב אהרן בר"ש ליפשיץלתגובות: ה

 במשנת האור החיים

 ד' תנאים לקבלת התפלה
ואָּלֵׁאמֹרָּ)ג,ָּכג( תַָּההִּ  ָוֶאְתַחַמןֶָּאלָּה'ָָּבעֵׁ

ָּעלָּהפסוקָּ)ג,ָּ ָּהאורָּהחייםָּהק' כתבָּרבינו
ָּשישנםָּ ָּלאמר", ָּבעתָּההיא ָּה' ָּאל ָּ"ואתחנן כג(

ָּ ָּהתפלה: ָּלקבלת ָּהצריכים ָּתנאים ָּא.ארבעה
ָּאו ָּכדרך ָּהפתח, ָּעל ָּהדופק ָּכעני מרוָּשיתפלל

ָּ ָּ'רש'. ָּידבר ָּתחנונים ָּיח( שיבקשָָּּב.)משלי
ָּ ָּהרחמים. ָּאומרוָָּּג.ממקור ָּכדרך ָּהתפלה, זמן

ָּ ָּרצון'. ָּ'עת ָּה' ָּלך ָּתפלתי ָּואני ָּסט( ָּד.)תהלים
ָּסובלתָּ ָּתהיה ָּולא ָּמפורשת ָּתפלתו שתהיה

ָּפירושָּבלתיָּהגון,ָּיעו"ש.
ָּ)מובאָּ ָּזצ"ל ָּצדקה ָּיהודה ָּרבי ָּהגה"צ שח
ָּתנאיםָּ ָּשארבעה ָּבפרשתן( ָּיהודה ָּקול בספרו

ָּהקדושָָּּאלו ָּהחיים ָּהאור ָּרבינו שכתבם
ָּהמחברָּ ָּבדברי ָּלהפליא ָּומדיוקים מתיישבים
בשולחןָּערוךָּ)סי'ָּאָּסעי'ָּב(:ָּ"המשכיםָּלהתחנןָּ
ָּהלילה,ָּ ָּולסוף ָּוכו' ָּלשעות ָּיכין ָּבוראו לפני
ָּהחורבןָּ ָּעל ָּהשעות ָּבאותן ָּשיתפלל שהתפלה
ָּרצון,ָּ ָּעת ָּדא ָּ"המשכים" ָּוהיינו ָּרצויה", והגלות

בוראו"ָּדאָּה'ָּמקורָּ"להתחנן"ָּדאָּתחנונים,ָּ"לפניָּ
ָּדאָּ ָּהגלות" ָּועל ָּהחורבן ָּ"על ָּית"ש, הרחמים
ָּקבלתָּ ָּשל ָּהתנאים ָּכל ָּוהרי ָּהתפלה, פירוש

 התפלהָּשהזכירָּהאורָּהחייםָּעכ"ד,ָּודפח"ח.ָּ

 זכירת מצרים בקידוש היום
ָּיעקבָּ ָּבר ָּאחא ָּרב ָּאמר ָּ)קיז:( ָּפסחים בגמ'
צריךָּשיזכירָּיציאתָּמצריםָּבקידושָּהיום,ָּכתיבָּ

ָּלמען ָּג( תזכורָּאתָּיוםָּצאתךָָּּהכאָּ)דבריםָּטז,
ָּוכתיבָּהתםָּ)שמותָּ ָּחייך, ָּימי מארץָּמצריםָּכל

ָּכ,ָּח(ָּזכורָּאתָּיוםָּהשבתָּלקדשו.ָּ
ָּרבינוָּ ָּובראשם ָּאחרונים ָּהרבה והעירו
ָּמקראָּ ָּהרי ָּשווה, ָּגזירה ָּלי ָּלמה המהרש"א,

ָּיב ָּה, ָּ)דברים ָּאחרונות ָּבדברות טו(ָּ-מפורש
שמורָּאתָּיוםָּהשבתָּלקדשוָּוגו'ָּוזכרתָּכיָּעבדָּ

 יוציאךָּה'ָּוגו'?הייתָּבארץָּמצריםָּו

ָּבפסוקָּ)ה,ָּ איבראָּשרבינוָּהאורָּהחייםָּהק'
טו(ָּ"וזכרתָּכיָּעבדָּהייתָּבמצריםָּויוציאךָּה'ָּוגו'ָּ
ָּוז"ל:ָּ ָּכתב ָּלעשותָּאתָּהשבת", ָּה"א ָּציוך ָּכן על
הםָּדבריָּמשה,ָּוהכוונהָּכיָּיוםָּהשבתָּישָּבוָּגםָּ
ָּכשהואָּ ָּמצרים, ָּיציאת ָּלזכור ָּלאדם ָּהערה כן

ָּהמנ ָּהוא ָּה' ָּכי ָּירגיש ָּשעבוד, ָּבלא יחָּשובת
לעמוָּמכלָּצריהםָּויתןָּלבוָּלקבלָּגזרותָּהמוציאָּ
ָּורז"לָּאמרוָּ)שם(ָּמכאןָּשצריךָּלהזכירָּ מעבדות,
ָּובפשטותָּ ָּעכ"ל. ָּמצרים ָּיציאת ָּהיום בקידוש
ָּזכירתָּ ָּילפינן ָּמכאן ָּשבאמת ָּמדבריו נראה
ָּהאחרוניםָּ ָּעליו ָּוהקשו ָּהיום, ָּבקידוש מצרים
שדבריוָּדבריָּפלאָּהמה,ָּומהיכןָּמצאָּכדברָּהזה,ָּ

ָּלָּהש"סָּומדרשיו.שלאָּנמצאָּכןָּבכ
ָּבביאורָּ ָּנחזור ָּרבינו, ָּדברי ָּשנתרץ קודם
ָּבדברותָּ ָּששם ָּביאר ָּהמהרש"א ָּהגמרא, דברי
ָּ'יציאתָּ ָּולא ָּכתיב ָּמצרים' ָּ'עבדות האחרונות
ָּעלָּ ָּללמד ָּשוה ָּגזירה ָּנצרכת ָּאכן ָּולכך מצרים',
זכירתָּיציאתָּמצריםָּבקידושָּהיוםָּ]אלאָּשהעירָּ
ָּשיציאתָּ ָּמבואר ָּתזכור ָּלמען ָּד"ה שבתוספות

ָּוָּעבדות[.מצריםָּהיינ
ָּשבסוףָּ ָּהטעות ָּבלוח ָּ)סכ"א ָּשלמה הבנין
הספר(ָּתמהָּעלָּהמהרש"אָּשהלאָּבפסוקָּזהָּשלָּ
לוחותָּשניותָּכתובָּגםָּויוציאךָּה'ָּמשם,ָּדהיינוָּ
יציאתָּמצרים?ָּומכחָּקושיאָּזוָּלמדָּפשטָּחדשָּ
ָּלעניןָּ ָּשוה ָּגזירה ָּנאמרה ָּלא ָּשבאמת בגמרא,
ָּמצריםָּ ָּגם ָּנלמד ָּכן ָּלא ָּשאם ָּהזכירה, עיקר

ָּלהזכ ָּונתחייב ָּהשבוע,ָּמשבת ָּבכל ָּשבת יר
ָּבקידושָּ ָּמצרים ָּיציאת ָּזכירת ָּעיקר ובודאי
ָּאלאָּ ָּשניות, ָּדלוחות ָּמלא ָּממקרא ילפינן
שלומדיםָּמגזירהָּשוהָּזוָּשחייביםָּלהזכירָּבפה,ָּ
ולאָּדיָּבהרהור,ָּולומדיםָּיציאתָּמצריםָּבכלָּיוםָּ

ָּשנלמדָּבתורתָּכהניםָּרישָּ מגזירהָּשוהָּמשבת,
ָּבחוקותיָּשצריךָּזכירהָּבפה,ָּושובָּלומדיםָּזכירת
מצריםָּשבקידושָּמזכירתָּיציאתָּמצריםָּבכלָּיוםָּ

ָּעכ"ד,ָּודפח"ח.
ָּהאורָּ ָּרבינו ָּדברי ָּהיטב ָּיבוארו ובדבריו
ָּהואָּ ָּהלימוד ָּעיקר ָּשבאמת ָּהקדוש, החיים
ָּנלמדָּ ָּבפה ָּשלהזכיר ָּאלא ָּהאחרונות, מדברות

ָּמגזירהָּשוה.
שובָּמצאתיָּשתירץָּהגאוןָּרביָּמשהָּדייטשָּ

ָּ]מובאָּבקובץָּאורי ָּנגָָּּ-תאָּיהי"ד ָּעמ' ָּלוין, ָּ-ו'
מגדוליָּרבניָּהונגריהָּבדורָּשלפניָּהשואהָּנהרגָּ
ָּגיסא:ָּ ָּולאידך ָּתש"ד[ ָּסיון ָּד' ָּביום עקה"ש
ָּשוהָּ ָּמהגזירה ָּהוא ָּהלימוד ָּעיקר שלעולם
ָּלמדיםָּמדברותָּ ָּאין ָּלמה ]ובקושייתָּהמהרש"א
האחרונות,ָּיעו"שָּמהלךָּנפלא[,ָּוהאָּדאמרָּרבינוָּ
ָּחז"לָּמעבדָּהייתָּוגו',ָּ ָּשלמדו האורָּהחייםָּהק'

ָּלגמ ָּאחרת ָּהריָּכוונתו ָּלכאורהָּקשה, ָּשהנה רי,
ישָּכמהָּזכירות,ָּכמוָּזכירתָּעמלקָּוזכירתָּמרים;ָּ
ָּבקידושָּ ָּלהזכיר ָּצריך ָּזה ָּשגם ָּנאמר ָּכן אם
היום,ָּכתובָּכאןָּזכורָּאתָּיוםָּהשבת,ָּוכתיבָּשםָּ
ָּאךָּהאמתָּ ָּוכדו'. זכורָּאתָּאשרָּעשהָּלךָּעמלק,
ָּכיוןָּ ָּמצרים, ָּיציאת ָּרק ָּלהזכיר ָּשיש היא,

תָּשבתָּשמבוארָּבתורהָּהקדושהָּשעלָּידיָּשמיר
ממלאכהָּיעלהָּעלָּלבוָּזכרוןָּיציאתָּמצרים,ָּולזהָּ
ָּהנ"ל(ָּ ָּ)פסחים ָּבגמרא ָּיעקב ָּבר ָּאחא ָּרב בא
ָּבקידושָּ ָּמצרים ָּיציאת ָּלהזכיר ָּשצריך ויליף
היום,ָּאבלָּשארָּזכירותָּדאיןָּלהםָּשוםָּשייכותָּ

ָּלשבתָּלאָּילפינן.
ָּיעןָּכיָּבפסוקָּ ָּכוונתָּהאורָּהחייםָּהק', וזהו

ָּי ָּשמירתָּשבת ָּידי ָּשעל ָּכהנ"ל, ָּמבואר עלהָּזה
עלָּלבוָּזכרוןָּיציאתָּמצרים,ָּעלָּכןָּאמרוָּחכמינוָּ
ז"לָּשצריךָּלהזכירָּיציאתָּמצריםָּבקידושָּהיום,ָּ
ואיןָּכוונתוָּשמפסוקָּזהָּלמדיםָּכלָּזאת,ָּאלאָּרקָּ

מהָּשלמדו,ָָּּממקוםָּאחרשעלָּידיָּפסוקָּזהָּלמדוָּ
ָּודו"ק.

 שבתָּשלוםָּומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 םהרגשי

 'אתחלתא דגאולה' –נחמה 
ָּהיוםָּ ָּחצות ָּלאחר ָּבאב ָּשבתשעה מובא
ָּהחלָּ ָּחשו ָּוצדיקים ָּמשיח, ָּשל ָּאורו מתנוצץ
ָּרוחָּ ָּאת ָּדגאולה, ָּהאתחלתא ָּאת ָּזו משעה
ההתחדשותָּוהחיזוקָּהנוסךָּבהםָּכוחותָּרוחנייםָּ
לקראתָּתקופתָּירחָּהאיתניםָּהבעל"ט.ָּולכךָּאףָּ
ָּשנהגוָּ ָּההלכה, ָּבספרי ָּשהובא ָּהמנהג ידוע

ָּקדמוני ָּלרחוץָּבשנים ָּמעשה ָּואנשי ָּחסידים ות
אתָּהביתָּלאחרָּחצותָּהיוםָּכסימןָּכבודָּלקראתָּ

ָּבואוָּשלָּהמשיחָּולגאולהָּהעתידהָּלבוא.ָּ
ָּשלוםָּ ָּהנתיבות ָּבעל ָּהרבי ָּעל מסופר
ָּחצותָּ ָּלאחר ָּבאב ָּתשעה ָּשביום ָּזי"ע, מסלונים
ָּדודָּ ָּר' ָּהישיבה ָּמנהל ָּגיסו ָּעם ָּיחד היוםָּהלך
וינברגָּז"לָּלחזותָּבשטחָּובחלקתָּהאדמהָּשעליהָּ

ברָּבהצעהָּשהישיבהָּתקיםָּאתָּבניינהָּהאדירָּדו
ָּוכיָּ ָּמעשהו, ָּעל ָּשתמהו ָּוהיו ָּאגפיה. ָּשלל על
ביוםָּעצובָּואבלָּזהָּמתאיםָּללכתָּלראותָּמגרשָּ
ָּזהָּ ָּעכשיו ָּבאומרו: ָּלעומתם ָּוענה לישיבה?
ָּלעשותָּ ָּעלינו ָּמשיח, ָּשל ָּאורו ָּשמתנוצץ הזמן!
ָּראויָּ ָּקדוש ָּמקום ָּלבנות ָּבנין ָּברוח משהו

ָּלהשראתָּהשכינה.



ָּאח ָּשל ָּביןָּהימים ָּימי ָּתקופת ָּסיום ר
ָּמהציפייהָּ ָּנפרד ָּבלתי ָּכחלק ָּהם המצרים
ָּביתָּהמקדשָּהכללי,ָּ ָּהבית, וההשתוקקותָּלבנין
ושבתוךָּכלָּאחדָּואחד.ָּחלוקתםָּאינהָּאלאָּבכךָּ
ָּהעצבָּ ָּלאבל, ָּבעיקר ָּנועדו ָּהמצרים ָּבין שימי
ָּבאהָּ ָּמכן ָּלאחר ָּואילו ָּשאיננו. ָּמה ָּעל והבכי
ָּפרשתָּ ָּבהפטרת ָּשנאמר ָּוכמו ָּהנחמה. תקופת

"נחמוָּנחמוָּעמיָּיאמרָּאלוקיכם",ָּשהואָּואתחנןָּ
ָּאףָּ ָּעל ָּברוח ָּח"ו ָּליפול ָּלא ָּועידוד ָּחיזוק כזמן
ָּמסתלקָּ ָּשאדם ָּבעת ָּזאת ָּורואים ָּהגדול. החסר
ָּאלָּ ָּהבשורה ָּבהגיע ָּמיד ָּאשר ָּהעולם, מן
ָּבבכיָּ ָּהם ָּפוצחים ָּהקרובים ָּוידידיו משפחתו
ָּמהם,ָּ ָּשאבדה ָּהקרובה ָּהאישיות ָּעל נסער

ָּ'שב ָּיושבים ָּוהקבורה ָּהלוויה ָּתום עה'ָּולאחר
ָּמיניָּ ָּבכל ָּולהתעודד ָּלהתחזק ָּתנחומים, לקבל

ָּנחמהָּכידָּה'ָּהטובהָּעלָּהמנחמים.
ָּאםָּ ָּ'הנחמה', ָּשל ָּהמשמעות ָּמה ולכאורה
ָּאזָּ ָּולהתאבל ָּלהצטער ָּמה ָּעל ָּסיבה ָּיש באמת
ָּאינהָּ ָּהנחמה ָּוהלוא ָּולהתחזק, ָּלנחם ָּשייך מה
ָּבאמתָּ ָּמה ָּוכי ָּלקדמותו. ָּהמצב ָּאת מחזירה
ָּאנןָּ ָּ'עשיקי ָּעדיין ָּהלוא ָּלהתנחם? שייך

ָּחשוכאָּשרינן'.וב
ָּעלָּ ָּמאירה ָּבאספקלריה ָּכשנתבונן הנה
תפקידָּהימיםָּנראה,ָּשבמדהָּמסוימתָּימיָּהאבלָּ
עלָּחורבןָּביתָּהמקדשָּהםָּכשערָּכניסהָּלצורךָּ
ָּשייךָּ ָּשלא ָּשכמובן ָּכך. ָּאחר ָּשבאה הנחמה
ָּכלָּ ָּראשית ָּלכך ָּבאבל, ָּמצוי ָּשאינו ָּמי לנחם
ָּהצימאוןָּ ָּלריענון ָּמיועדים ָּהאלו הימים

ָּךָּוכבודך'.ָּ'לראותָּעוז-וההשתוקקותָּל
ָּמדבריָּ ָּלכך ָּלהסמיך ָּמביא ָּנעם ובדרכי
ָּשוממהָּ ָּבני ָּרבים ָּ"כי ָּעה"כ ָּ)שהש"ר( המדרש
ָּבחורבנהָּ ָּלי ָּהעמידה ָּצדיקים ָּבעולה", מבני
יותרָּמצדיקיםָּשהעמידהָּליָּבבניינה.ָּוהואָּדברָּ
ָּמאסוָּ ָּה' ָּיראי ָּאשר ָּשבחורבן ָּכך, ָּהיתכן פלא
ָּישָּ ָּוביותר ָּצדיקים. ָּיותר ָּנעמדו ָּהנצחי, בטוב

ָּמה ָּדא"כ ָּאםָּלתמוה ָּהחורבן ָּעל ָּהגדול ָּהצער ו
הואָּבאמתָּממלאָּיותרָּאתָּרצוןָּה'.ָּוהמשמעותָּ
ָּשלָּ ָּנשגבים ָּגילויים ָּהיו ָּבו ָּהבית ָּשבזמן בכך
ָּעודָּמלבדו,ָּ ָּהכלָּכיָּאין ָּוראו השראתָּהשכינה,
והארץָּהאירהָּמכבודו.ָּהיתהָּאזָּהתגברותָּהיצרָּ
ָּשרואהָּ ָּהרוחניות ָּהחוויות ָּשכל ָּגדול בנסיון

ָּליבו ָּתוככי ָּאל ָּיכנסו ָּאלאָָּּומרגישָּלא פנימה,
ָּהשתלשלותָּ ָּנגרם ָּכך ָּומשום ָּמבחוץ. ישארו
נפילהָּשלָּעםָּישראלָּעדָּכדיָּחורבןָּהבית.ָּביתָּ
ָּגילויָּ ָּזרה, ָּעבודה ָּחמורות, ָּג' ָּעל ָּנחרב ראשון
עריותָּושפיכותָּדמים.ָּוביתָּשניָּנחרבָּעלָּשנאתָּ
ָּאתָּ ָּהנביא ָּיחזקאל ָּגילה ָּהחורבן ָּולאחר חינם.
ָּהמטרהָּ ָּעיקר ָּהייתה ָּשזו ָּבנבואה שקיבל

ָּהב ָּלזעזועָּבחורבן ָּישראל ָּעם ָּאת ָּלהביא ית
עמוקָּופנימי,ָּשיטלטלָּאותםָּמכלָּשלוותָּושגרתָּ
ָּהקשייםָּ ָּכל ָּעל ָּמוסכמות ָּבשבירת חייהם,
ָּאותםָּ ָּיביא ָּוזה ָּבכך. ָּהכרוכות וההתמודדויות
לעשותָּתשובהָּאמיתית.ָּוגדולָּכוחָּהתשובהָּעדָּ
ָּדתשובה,ָּ ָּמאריהון ָּאינון ָּ"זכאין ָּבזוה"ק שנאמר

ָּברגע ָּחדא, ָּביומא ָּחדא, ָּבשעתא ָּחדא,ָּדהא א
ָּלעיניָּ ָּשנגלה ָּהזה ָּוהמצב ָּקב"ה". ָּלגבי קריבין
ָּאלָּ ָּשראו ָּאיך ָּהנבואה, ָּדבר ָּלאחר ָּישראל עם
ָּא'ָּ ָּבית ָּאת ָּבהחריבו ָּה' ָּרצון ָּהיה ָּמה נכון
והשלכתםָּלגלות,ָּהביאָּאותםָּלמדרגותָּגבוהות.ָּ
וכפיָּשמובאָּבזוה"קָּשלכלָּאחדָּמהםָּהיהָּרצוןָּ

ָּמתוךָּאהבהָּלמסורָּנפשוָּלה'.

 
 

 גילוי השליחות
ָּה ָּזו ָּשבתוךָּואכן יאָּהנחמהָּהגדולהָּביותר,

תקופתָּהחשכותָּשנדמהָּלוָּכיָּחרבָּעולמוָּבעדוָּ
ָּאל ָּידיו ָּמתגלהָּ-ומרים ָּעזרי', ָּיבוא ָּ'מאין על

לפניוָּבהכרהָּברורהָּשעליוָּבתוךָּכלָּהמצבָּהזהָּ
ָּבכלָּ ָּה' ָּאת ָּלעבוד ָּולהתגבר ָּחושים להחלץ

ָּכוחותיו.
השליחותָּנעמדתָּבפניוָּכדרךָּסלולהָּואוזרתָּ

ָּעצומים, ָּנפש ָּכוחות ָּאתָָּּבאדם ָּומכירו ביודעו
אשרָּעליוָּלעשותָּבבהירותָּמופלאת.ָּשליחותָּזוָּ
ָּכשליחָּ ָּהקב"ה, ָּלךָּחביבָּלפני ָּ"אין עליהָּנאמר
ָּהקב"הָּ ָּלזה ָּבשליחותו". ָּנפשו ָּומוסר המשתלח
מצפהָּומייחלָּשיהודיָּיכירָּאלָּנכוןָּאתָּשליחותוָּ

ָּויתמסרָּעבורָּזאתָּבכלָּלבוָּונפשו.
ָּזי"ע,ָּ ָּאברהם ָּהבית ָּבעל ָּמרן ָּמאמר וזהו

ה'ָּא'ָּשואלָּמעמךָּוגו''ָּדמרמזָּעלָּמ"הָָּּעה"כָּ'מה
ָּשהואָּ ָּהשנה, ָּראש ָּיום ָּעד ָּבאב ָּמט"ו הימים
ָּלהתבונןָּ ָּרבתי ָּבהכנה ָּלעסוק ָּיהודי ָּשעל הזמן
ָּשמעמידָּ ָּע"י ָּדרכיו. ָּולהטיב ָּהרוחני במצבו

ָּ ָּהשאלה ָּאת ָּמעמך,ָָּּ-לפניו ָּשואל ָּה"א מה
ָּירדָּ ָּשבעבורה ָּהעליונה ָּהשליחות ָּאת ומגלה

ָּלעולם.
לאחרָּזעזועָּוההכרהָּהפנימיתָּהזאתָּמגיעהָּ

ָּלוָּ ָּכשמתגלה ָּהאדם ָּאת ָּשפוקד ָּופנימי עמוק
ריחוקוָּאלָּהקב"ה,ָּואזָּמתנחםָּשדווקאָּבתוךָּכלָּ
ָּשהנחמהָּ ָּונמצא ָּולהתעודד. ָּלהתחזק ָּעליו זאת
ָּכתשובהָּ ָּבאה ָּאלא ָּהכאב, ָּהסתרת ָּכלל אינה

ָּ.וכדרךָּחייםָּלאישָּהיהודי
  לתגובות: הרב יהודה נקי

 ויצבור יוסף
]ָּ

 הר לראות את הארץלעליית משה 
ְסָגהָּרֹאשָּלֵׁהעָּ יֶניךְָָָּּוָשאַָּהפִּ ְָּוָצפָֹנהָָּיָםהָּעֵׁ

יָמָנה ְזָרָחהְָּותֵׁ הָּומִּ יֶניךָָָּּוְראֵׁ יְָּבעֵׁ ֶָּאתַָּתֲעבֹרָּלֹאָּכִּ
ן הוְָּיהוֹֺשעֶָָּּאתְָּוַצוַָּהֶזה.ַָּהַטְרדֵׁ )ג,ְָָּּוַאְםצֵׁהוְָּוַחְזקֵׁ

ָּכח(-כז
ָּא(ָּ ָּלד, ָּ)להלן ָּהברכה ָּוזאת ָּבפרשת הנה

ָּ'ויעלָּמשהָּאלָּהרָּנב וָּראשָּהפסגהָּאשרָּכתיב:
ָּוישָּ ָּוגו'. ָּויראהוָּה'ָּאתָּכלָּהארץ' עלָּפניָּירחו,
ָּסמוךָּ ָּמשה ָּשראה ָּההיא ָּהראיה ָּהאם לעיין,
ָּראיהָּ ָּאותה ָּהיא ָּהעולם, ָּמן להסתלקותו

ָּבעיניך' ָּ'וראה ָּכאן ָּעליותָָּּ?האמורה ָּששתי או
ָּ?הנה,ָּושתיָּראיות

ָּעליהָּ ָּשאותה ָּמפורש, ָּ)כאן( ָּברש"י והנה
ָּשכ ָּכתבהיא, ָּכאןָּן ָּוראהָּ,רש"י ָּ–ָּבעיניךָּוז"ל:

ָּהריניָּ ָּהטובה", ָּהארץ ָּאת ָּ"ואראה ָּממני בקשת
ָּשנאמרָּ ָּאתָּכלָּ'מראהָּלךָּאתָּכולה, ָּה' ויראהו

ָּזוָָּּ'.הארץ ָּראייה ָּכי ָּמדבריו, ָּנראה עכ"ל,
ָּהיאָּהראיהָּשלָּסוףָּפרשתָּוזאתָּ שנאמרהָּכאן,

ָּהברכה.
ָּכןוא ָּכאןָָּּם ָּהפסוקים ָּבסדר ָּכי ָּלעיין, יש

ָּואח 'וצוָָּּרָּכךמוזכרָּראשיתָּ'עלהָּראשָּהפסגה'
ואילוָּבסדרָּהדבריםָָּּ,ושעָּוחזקהוָּואמצהו'אתָּיה

ָּ ָּחזינן ָּלהפךלמעשה ָּצשהיה ָּראשית והָּיו,
ָּמשהָּ ָּ'ויקרא ָּז(: ָּ)לא, ָּ]להלן ָּוחיזקו ליהושע
ליהושעָּויאמרָּאליוָּלעיניָּכלָּישראלָּחזקָּואמץ'ָּ
ָּואילוָּראייתָּהארץָּהיתהָּלאחרָּמכןָּבסוףָּ וגו'[,

1ָָּּ?פרשתָּוזאתָּהברכה

                                                             
,ָּשיהושעָּעלהָּעםָּמשהָּלהרָּרָּלומרשהיהָּאפשָּ,ואמת1ָּ

אמנםָּסתימתָָּּ,סדרָּהדבריםָּמבוארָּהיטבָּיָּזהנבו,ָּולפ
הציוויָּליהושעָָּּםָּכןלשוןָּהכתובָּהיאָּשמשהָּעלהָּלבדו,ָּוא

ָּהָּזו.ָּיהיהָּקודםָּעלי

 ביאור ששתי עליות עלה משה להר נבו
ָּעליותָּנפרדותָָּּונראה ָּבאמתָּשתי ָּכי לבאר,

ָּוָּעלה ָּנבו, ָּלהר ָּרבינו ָּזוָָּּאכןמשה עלייה
ָּ ָּאינה ָּכאן ָּהמפורשת ָּוזאתָּנזכהזו ָּבפרשת רת

ָּכאן ָּהמבוארת ָּזו ָּעלייה ָּוטעם ביארָָּּ,הברכה.
ָּהעמקָּדבר ָּהנצי"בָּבספרו ָּהיאָּמָּ,רבינו ָּשניכי

טעמים:ָּא.ָּכדיָּלקייםָָּּאתָּבקשתָּמשהָּלראותָּ
ָּ ָּרש"י, ָּשפירש ָּוכמו ָּהארץ, ָּאת ָּמשהָּכעת כי

ָּלפחותָּ ָּלא ָּואם ָּלארץ, ָּלהיכנס ָּביקש רבינו
ָּיכנסָּ ָּלא ָּאמנם ָּכי ָּלומר ָּהקב"ה ָּובא לראותה,
לארץ,ָּאבלָּזאתָּיתירָּלוָּלראותהָּכולהָּמהרָּנבו,ָּ
ָּלו:ָּ ָּשאמר ָּה', ָּבציווי ָּלראותה ָּכאן ָּעלה ולכן

ָּהפסגה"ָּעלה" ָּזו,2ָּראש ָּלעלייה ָּנוסף ָּטעם ָּב. .
ָּאתָּ ָּ"וצו ָּהקב"ה ָּדברי ָּהמשך ָּאת ָּלקיים כדי

ָּוחזקהו ָּשעָּיהושע ָּידיואמצהו", שיהושעָָּּל
ָּארץָּ ָּכל ָּלראותָּאת ָּעולה ָּשמשה ָּיראו וישראל
ישראל,ָּיתחזקוָּבהבטחתָּה'ָּכיָּהיאָּניתנתָּלהםָּ

ָּ.3ָּלכובשה
ָּציוויָּ ָּדהנה ָּהכתובים, ָּלביאור ָּנבוא ועתה

ָּ ָּוילך ָּבפרשת ָּהמבואר ָּליהושע ָּ(זָּ,א)למשה
ויקראָּמשהָּליהושעָּויאמרָּאליוָּלעיניָּכלָּהעםָּ'

ָּה ָּאת ָּתבוא ָּאתה ָּכי ָּואמץ, ָּוגו'חזק ָּהזה ,ָּ'עם
ָּהקב"הָּשנאמרוָּשנראהָּ ָּקיוםָּדברי באמתָּהינו
ָּ ָּואמצהו'כאן ָּוחזקהו ָּיהושע ָּאת ָּלחזקוָּ'וצו ,

ָּהעם ָּכל ָּשני4ָָּּ.לעיני ָּהיו ָּשליהושע ָּכמו אך
בינוָָּּדלפניָּכלָּהעםָּלחזקם,ָּוהאחָּדים,ָּהאחיצוו

יןָּעלייתָּמשהָּלהר,ָּמתחילהָּילבינו,ָּכןָּהיהָּבענ
ָּלפניָּכלָּהעם,ָּלהראותםָּשעולהָּלראותָּאתָּעלה

ָּלכובשהָּ ָּה' ָּבדברי ָּביטחון ָּבלבם ָּולתת הארץ
ָּכאןָּ ָּהמבוארת ָּהעלייה ָּוהיא ָּיהושע, בהנהגת

ָּבמטרתָָּּתבפרש ָּהנצי"ב ָּוכביאור ואתחנן,
ָּשאחָּ,העלייה ָּכך,אלא ָּממש,ָָּּר ָּפטירתו טרם

ָּנאמרָּ ָּלא ָּושם ָּאתָּהארץ, ָּשוב ָּוראה ָּלהר עלה
בהרָּנפטרָּבהיותוָּ,ָּו(אָּ,ד)לָּ'ויעלָּמשה'רקָָּּ,ציווי

ָּהכתוביםָָּּ.לאָּידעָּאישָּאתָּקבורתוו ועתהָּבאו
ָּכסדרםע ָּנכון ָּיהושעָּ:ל ָּציווי ָּראשונה, ָּ,עליה

ָּועלייהָּשניה.ָּ

הקושי מדברי רש"י וישוב על פי משכיל 
 לדוד

ָּזאת ָּכל ָּשאחר ָּכאןָָּּ,אלא ָּרש"י ָּדברי באים
משמעָּכיָּאותהָּעלייהָּמהםָּניצביםָּועומדים,ָּש

ָּהעלייהָּ ָּהיא ָּרבינו, ָּמשה ָּשנצטווה ָּזו וראיה
ָּשכןָּמביאָּהמבוארתָּבסוףָּפרשתָּוזאתָּהברכה ,

ָּכללָּ ָּאת ָּלראות ָּמשה ָּבקשת ָּשלקיום רש"י
ָּהפס ָּאת ָּהארץ"ָָּּוקהארץ, ָּכל ָּאת ָּה' "ויראהו

ָּהנאמרָּלפיָּדברינוָּרקָּבעלייהָּהשניה.ָּ

                                                             
ונראהָּדאע"גָּדקי"לָּאיןָּמוקדםָּומאוחרָּבתורה,ָּמ"מ2ָָּּ

וָּבציוויָּ"עלה",ָּולאָּדוחקָּהואָּשיצווהָּהקב"הָּאתָּמשהָּרבינ
יקיימוָּמשהָּתיכףָּומידָּאלאָּרקָּקודםָּפטירתו,ָּבסוףָּפר'ָּ

ָּוזאתָּהברכה.
וזהָּלשוןָּהנצי"ב:ָּנתןָּהקב"הָּשניָּטעמיםָּעלָּמהָּשאומר3ָָּּ

כיָּלאָּתעבורָָּּ'אָּ:לוָּ"עלהָּראשָּהפסגהָּוגו'ָּוראהָּבעיניך"
וגו',ָּוהריָּאתהָּמבקשָּ"ואראהָּאתָּהארץ",ָּומהָּשאניָּיכולָּ

ק,ָּואחרָּשזהָּאיָּאפשרָּולאָּתעבורָּלהפיקָּרצונךָּהנניָּמפי
ולאָּתראהָּבחושָּהטבע,ָּעלָּכןָּהנניָּמזכהָּאותךָּלראותָּבזהָּ

האופןָּבדרךָּנס.ָּועודָּטעם,ָּוצוָּאתָּיהושעָּוגו',ָּדבזהָּ
שתראה,ָּיתחזקָּלבָּיהושעָָּּשבודאיָּיגיעָּהואָּלידיָּכבישה,ָּ
דזהָּכללָּבהבטחתָּהנביא,ָּכאשרָּיוצאָּמכחָּהגזירהָּלאיזהָּ

יאָּשתתקייםָּבליָּספק,ָּפעולהָּקלהָּמעיןָּהדבר,ָּאותָּה
,ָּמשוםָּהכיָּהחלָּה'ָּלהראותָּ('ָּלךָּלךרפ)כמ"שָּהרמב"ןָּ

ָּעכ"ל.ָָּּ.למשהָּאתָּהארץ,ָּשתהאָּנכבשתָּליהושעָּוישראל
משהָּליהושעָּלבואָּאלָּאחרָּכךָּלמהָּשציוהָָּּאינוָּדומהו4ָּ

בינוָָּּרקציווהוָּשלאָּבפניָּהעם,ָָּּ(פס'ָּכג)שםָּשאהלָּמועד,ָּ
 לבינו.



ָּלקות ָּית',-ודה ָּפירושָָּּל ָּלי ָּאון ָּמצאתי כי
ָּפארדוָּ ָּדוד ָּרבי ָּבדברי ָּאלו, ָּרש"י ָּבדברי נפלא

ָּ ָּלדוד'בספרו ָּש'משכיל ָּמה ָּכי ָּשביאר, הביאָּ,
יראהוָּה'ָּאתָּכלָּהארץ",ָּ"וָּוקרש"יָּכאןָּאתָּהפס

זוָּראיהָּעלָּעניןָּראייתָּכלָּהארץ,ָּומדבריוָּיוצא,ָּ
ָּלא ָּבאמת ָּלומרָּכי ָּשהיתהָָּּבא ָּעלייה שאותה

שםָּבסו"פָּוזאתָּהברכה,ָּהיאָּהיאָּאותהָּהעלייהָּ
ָּ באמתָּושבהָּנצטווהָּמשהָּכאןָּבפרשתָּואתחנן,

ָּנתפרשָּ ָּלא ָּשכאן ָּשכיון ָּאלא ָּהיו, ָּעליות שתי
ָָּּבפירוש ָּמטרת ָּכי ָּה'בכתובים ָּראש פסגהָּעלה

ָּבעיניך ָּוראה ָּגבולותָָּּ'וגו' ָּכל ָּאת ָּלראות היא
ָּפסה ָּכאן ָּהביא ָּלפיכך ָּלקצה, ָּמקצה זהָָּּוקארץ

שלָּ"ויראהוָּה'ָּאתָּכלָּהארץ",ָּשממנוָּלמדיםָּכיָּ
ָּץָּישראלנזכרָּלשוןָּראיהָּכלפיָּארשבכלָּמקוםָּ

ָּגבולות ָּכל ָּשל ָּניסית ָּלראיה מקצהָָּּיההכוונה
ָּ ָּוכשם ָּכלָּשלקצה, ָּאת ָּמההר ָּראה ָּמותו לפני

רושו,ָּנמצאוָּדבריָּרש"יָּמבוארים,ָּלפיָּפי5ָּ.ארץה
ָּלשונותָּ ָּמתוך ָּהיוצא ָּזה ואינםָּסותריםָּלמהלך

ָּהכתובים.
ָּבברכתָּשבתָּשלום,ָּהרבָּיוסףָּצברי

 

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

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

 ועוד 

 לוית ח"ן

 אהבת תלמידי חכמים!!
ָּהָּאֵׁתְָּוָאַהְבתָּ ַָּנְפְשךָָָּּוְבָכלְָּלָבְבךָָָָּּכלבְֱָָּּאלֶֹקיךָָּ'

ְָּמאֶֹדָךָּ)ו,ָּה(ָּוְבָכל
חידושָּגדולָּמצינוָּבספרָּחרדיםָּ)מ"עָּמה"תָּפ"אָּ

ָּשכוללָָּּ-אותָּי"גָּ ָּובמהרש"אָּשם(, ָּפסחיםָּכב: וע"ע
ָּדבריוָּ ָּוכה ָּאלקיך", ָּד' ָּאת ָּ"ואהבת ָּמצות בענפי

לאהבהָּתלמידיָּחכמיםָּכבניו,ָּשנאמרָּואהבתָּאתָּה'ָּ"
ָּחכמ ָּתלמידי ָּלרבות ָּאת ָּמצאתיָּאלקיך, ָּוכן ים,

ָּזאתָָּּלמפרשים, ָּעכ"ד. ָּובנקבות, ָּבזכרים ונוהגת
אומרתָּשעלָּידיָּעצםָּהאהבהָּשמכניסָּבלבוָּלתלמידָּ
ָּואהבתָּ ָּשל ָּעשהָּדאורייתא ָּמקיוםָּמצות ָּחוץ חכם,
לרעךָּכמוך,ָּהריָּהואָּמקיםָּגםָּכןָּהמצוהָּשלָּואהבתָּ
ָּהואָּעלָּדרךָּ ָּהענין ָּביאור ָּוכפשוטו ָּאלקיך. ָּד' "את"

ָּל ָּ)ונעתיק ָּחז"ל ָּלנו ָּפ"וָּשגילו ָּהרמב"ם ָּשל שונו
ָּ"וכיָּ ָּתדבק: ָּובו ָּמצות ָּלקיום ָּבנוגע ָּה"ב( מדיעות
אפשרָּלאדםָּלהדבקָּבשכינה?ָּאלאָּכךָּאמרוָּחכמיםָּ

ָּ ָּותלמידיהם" ָּבחכמים ָּהדבק ָּזו: ָּמצוה ָּ–בפירוש
ָּהואָּ ָּחד ָּואורייתא ָּוישראל ָּהוא ָּבריך ָּקודשא שהרי
ָּהאהבהָּ ָּבליבנו ָּאנו ָּמכניסים ָּכאשר ָּולכן כידוע,

ָּהרינ וָּמתדבקיםָּבוָּיתברך,ָּלאותםָּהדבקיםָּבתורתו,
ָּואוהביםָּגםָּאותו.

 האיך זוכים לבנים תלמידי חכמים?
ָּב(:ָּ ָּ)כג ָּשבת ָּבגמרא ָּלעיל ָּמבואר ָּשכרה גודל
ָּופירשָּרש"יָּ ָּרבנן! ָּבנין ָּליה ָּהויין ָּדרחיםָּרבנן מאן

ָָּּ–"דרחים"ָּ ָּואהבתוָּלהםָּאוהב, ָּרבנן ָּליהָּבנין הויין
ָּבניןָּרבנן!!ָּבניםָּתלמידיָּחכמים!ָּכאבָּעלָּבן ָּעכ"ל. ,
ָּמה ָּהולכיםָּוזאת ָּכמשמעו. ָּפשוטו ָּהקלות, מצות

ָּוחושבָּ ָּאומנתו, ָּשתורתו ָּתורה ָּבן ָּורואה ברחוב
ָּעדָּ ָּאותו! ָּאוהב ָּ"הנני ָּהברורה: ָּהפשוטה המחשבה
ָּבתורתוָּ ָּוהוגה ָּעוסק ָּלהיות ָּשזוכה ָּהוא ָּנפלא כמה
הקדושה!ָּשמותיוָּשלָּהקב"ה!"ָּושארָּמחשבותָּכאלו,ָּ

                                                             
וכו'.ָּפירוש,ָּדקשיאָּואלוָּדבריו:ָּ"וראהָּבעיניך,ָּבקשת5ָָּּ

ליהָּהואילָּולאָּכתיבָּאלאָּ"וראהָּבעיניך",ָּולאָּביארָּמהוָּ
זהָּשיראהָּבעיניו,ָּא"כָּהריָּהןָּדבריםָּיתירים,ָּדהוהָּסגיָּ

במהָּשאמרָּ"ושאָּעיניךָּימה"ָּוגו',ָּומהָּבאָּלהוסיףָּבאומרוָּ
"וראהָּבעיניך",ָּלכךָּפירשָּשזוָּהיאָּתשובהָּעלָּשאלתוָּ

ושובָּהָּבעיניך,ָּכלפיָּמהָּששאלָּ"ואראה"ָּוכו',ָּהשיבוָּורא
ומנאָּלןָּדהךָּ"וראהָּבעיניך"ָּרצונוָּלומרָּראייתָָּּהביאָּראיה
"ויראהוָּה'ָּאתָּכלָּהארץ"ָָּּדהכיָּאשכחןָּדכתיבכלָּהארץ,ָּ

ָּ.עכ"ל

ָּהמבוארָּבזוה"קָּ)מלוקטָּבספה"ק,ָּ בכךָּשזוכרָּלעצמו
ָּועוד(ָּראהָּשמיר ָּותורתָּהביתָּמהח"חָּזי"ע תָּהלשון

ָּהתורהָּ ָּלימוד ָּידי ָּעל ָּלעולמינו ָּהשפעָּהנשפע גודל
הקדושה,ָּושקיוםָּכלָּהתורהָּתלויָּבזה,ָּוהריָּהאיָּברָּ

ָּנש,ָּבןָּהתורהָּהזאת,ָּהואָּהוא!!

 זכות גדולה עד לשמים!
ָּדיבור,ָּ ָּלידי ָּמחשבתו ָּמוציא ָּכאשר וביותר

גםָּומשבחָּומדברָּבגדולתָּהלומדיָּתורה,ָּמימיָּקדם,ָּו
ָּוכמהָּנפלאיםָּ לרבותָּרבותינוָּהחייםָּאיתנוָּיוםָּיום.
הםָּדבריָּרבינוָּיונהָּ)שעריָּתשובה,ָּשערָּשלישיָּאותָּ
ָּהעבודהָּ ָּאין ָּכי ָּידוע, ָּהדבר ָּהלא ָּוז"ל: קמ"ח(
מתקיימתָּבלתיָּעלָּידיָּלומדיָּהתורהָּאשרָּיהגוָּבהָּ
ָּבינהָּלעיתיםָּ ָּויודעי ָּדעה ָּיורו ָּהם ָּכי ָּולילה, יומם

ָּיעמיד ָּוהם ָּישראל, ָּיעשה ָּמה ָּבישראלָּלדעת וה
ָּובמקוםָּשאיןָּעוסקיָּתורהָּ לבלתיָּתשכחָּמפיָּזרעם,
ָּעלָּכןָּיכבדוָּעבדיָּ ירבוָּהמכשוליםָּוישרָּבעדםָּאין,
ה'ָּיתברךָּאתָּחכמיָּהתורהָּלכבודָּה'ָּיתברך,ָּולהודיעָּ

ָּכיָּעבודתוָּלבדהָּעיקרָּהנמצא.
ואחריָּאשרָּהתבררָּשהכלָּבראָּה'ָּיתברךָּלכבודו,ָּ

ָּולק דשוָּחייבָּהאדםָּלשוםָּלבוָּבכלָּעתָּלכבדָּאתָּה'
ָּכמוָּ ָּתמיד, ָּולברכו ָּלו ָּלהודות ָּולרוממו, ָּדבריו בכל
שנאמרָּ)תהליםָּלד,ָּב(:ָּ"אברכהָּאתָּה'ָּבכלָּעתָּתמידָּ

ָּ ָּהעם ָּבתוך ָּיתיצב ָּוכאשר ָּבפי", ָּעםָּתהלתו וידבר
ָּמוצאָּחביריו ָּבכל ָּוישגיח ָּוידקדק ָּבינה ָּיתבונן ,

ָּעבודתוָּ ָּבשבח ָּולדבר ָּבדבריו, ָּה' ָּלקדשָּאת שפתיו,
ָּ ָּיראתו, ָּויראיוותהלת ָּעבדיו ָּבזהָּולשבח ָּויזכה ,

ָּבלאָּיגיעהָּופועלָּכפיים,ָּ ָּומבטאָּשפתיו ָּלבו בהגיון
ָּיצירתָּ ָּמעיקרי ָּזה ָּכי ָּלשמים, ָּעד ָּגדולה זכות

ָּ.!!!ָּעכ"ל,ָּועי"שָּעודהאדם
ָּאָּגוטןָּשבת!

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לימודיםלשון 
 עניין הבדלת ערי מקלט בעבר הירדן

ַָּיְבדִָּּ ַָּהַטרְָָּאז ֶבר ְָּבעֵׁ ים ָָּערִּ ָָּשלש ָּמֶשה ןָּיל דֵׁ
ָּיִָּּ ֲָּאֶשר ַח ָּרוֹצֵׁ ָָּשָםה ָָּלֺנס ָָּשֶמש. ְזְרָחה ֶָּאתָּמִּ ְרַצח

יַָּדַעתָּוגו'ָּ)ד,ָּמא ְבלִּ הוָּבִּ ָּמב(-רֵׁעֵׁ
ָּשלשָּ ָּרבינו ָּמשה ָּשהפריש ָּכתוב בפרשה
עריָּמקלטָּבעברָּהירדן,ָּאתָּהעריםָּבצרָָּראמֹתָּ

להצילָּוגולן.ָּלהיותָּעריָּמקלטָּבעברָּהירדןָּכדיָּ
ָּשינוסָּ ָּידי ָּועל ָּדעת', ָּ'בבלי ָּבשגגה ָּהרוצח את

ָּיחיה.ָּ–לשםָּ
ָּנראהָּ ָּהמקלט ָּערי ָּהפרשת ָּשעניין אלא
ָּכיוןָּשבפרשיותָּאלוָּ כאינוָּקשורָּלפרשיותָּאלו,
ָּהתורהָּ ָּשמירת ָּעל ָּלעם ָּמשה ָּדברי נאמרו
ָּאיפואָּ ָּקשה ָּמעשיהם. ָּעל ָּותוכחות והמצוות,
ָּבאמצעָּ ָּמקלט, ָּערי ָּהפרשת ָּעל ָּנכתב מדוע

ָּנוָּלעםָּישראל?דבריוָּשלָּמשהָּרבי

 שני דיבורים דיבר משה
מעיוןָּבפסוקיםָּנראהָּשהפסוקיםָּהמדבריםָּ
עלָּעריָּהמקלטָּנכתבוָּבתווך,ָּביןָּנושאָּאחדָּשלָּ
ָּנראהָּ ָּמכך, ָּיותר ָּעוד ָּאחר. ָּלנושא ָּמשה דברי
ָּואחריוָּ ָּמשה ָּשל ָּהראשון ָּדיבורו ָּנגמר שכאן

ָּהתחילָּדיבורָּנוסף,ָּדיבורָּחדש.
ָּהמקלט,ָּ ָּערי ָּוייחוד ָּהבדלת ָּאחר ָּמיד שכן,

לכלָּהפרקיםָּשיאמרוָּבהמשך,6ָָּּמובאתָּהקדמה
יםָּ ְָּוַהֺחקִּ דֹת ָָּהעֵׁ ֶלה ָּאֵׁ ָּמה(: ָּ)ד, ָּנאמר וכך

שָּ ֶברָּמֶשהֶָּאלְָּבנֵׁיָּיִּ ים,ֲָּאֶשרָּדִּ ְשָפטִּ ל.ָּאחְוַהםִּ רָָּראֵׁ
ָּהעדותָּ ָּאלו ָּכל ָּנאמרו ָּהיכן ָּהכתוב ָּפירש כך
ָּשלָּ ָּבארצו ָּהירדן ָּבעבר ָּוהמשפטים, החוקים

ָּ ָּבשנת ָּזה, ָּכל ָּאת ָּדיבר ָּועוג הארבעיםָּסיחון

                                                             
ָּעלָּפיָּרש"יָּד,ָּמד.6ָּ

ָּארצם.ָּ ָּאת ָּשכבש ָּאחרי ָּמצרים, ליציאת
ָּמהקדמהָּזוָּמוכחָּשכאןָּמתחילָּדיבורָּועניין.

כמוָּכןָּבהמשך,ָּנכתבָּשהיתהָּהתחלהָּבפניָּ
ְשרָּ ָּיִּ ָָּכל ֶָּאל ָּמֶשה ְקָרא ַָּוטִּ ָּהבא: ָּלחלק ל,ָּעצמה אֵׁ

יםָּו לֶָּאתַָּהֺחקִּ ְשָראֵׁ ְָּשַמעָּיִּ ֶהם: ָּ)ה,ַָּוטֹאֶמרֲָּאלֵׁ גו'
ָּקרא ָּכאן, ָּיש ָּחדשה ָּקריאה ָּלכלָָּּא(, משה

ָּישראלָּואמרָּלהםָּעודָּחוקיםָּומשפטים.
ָּראשוןָּ ָּדיבור ָּמסתיים ָּשכאן ָּההבחנה אחר
ָּביןָּ ָּהחילוק ָּמה ָּלברר ָּיש ָּחדש, ָּדבור ומתחיל
ָּלביןָּ ָּהנה, ָּעד ָּהנאמר ָּוכל ָּהראשון, הדיבור
ָּועלָּ ָּואילך. ָּמכאן ָּשיאמרו ָּוהמשפטים החוקים

ָּ ָּהתשובה ָּפרשתָָּּ-פי ָּנכתבה ָּמה ָּמפני יובן
ָּניָּהדיבורים.הבדלתָּעריָּמקלטָּבתווךָּביןָּש

 
 לשמור ולעשות -ללמוד וללמד 

ָּבדיבורָּשדיברָּמשהָּ בתחילתָּחומשָּדברים,
עדָּהנה,ָּהזהירָּאתָּעםָּישראלָּמפניָּעבודהָּזרה,ָּ

ָּוהוכיחםָּעלָּמעשיהם.ָּ
ָּא(ָּנכתבָּשמשהָּקראָּ ָּבדיבורָּהשניָּ)ה, אך,
ָּהחוקיםָּ ָּאת ָּלשמוע ָּלהם ָּואמר ָּישראל, לכל

ָּ ָּוְשַמְרֶתם ָּאָֹתם ָּ'וְלַמְדֶתם ַלֲעשָתם'.ָּוהמשפטים,
ָּיאמרָּ ָּאשר ָּאת ָּישראל ָּלבני ָּמשה ָּביאר כאן
ָּכדיָּ ָּעשייתם, ָּדרך ָּואת ָּאתָּהמצוות להםָּכעת,

ָּזוָּהתוספתָּבדיבורָּהשני.ָָּּויעשושילמדוָּ אותם.
ָּהמעשיות,ָּ ָּהמצוות ָּאת ָּללמדם ָּהחל משה

ָּלקיימםָּ'הלכהָּלמעשה'.
ָּכמהָּ ָּמא(, ָּ)ד, ָּהרמב"ן ָּמפרש ָּשכך, כיון
ָּעשייתָּ ָּלפרש ָּיחל ָּטרם ָּזו, ָּשעה מתאימה

ָּשנצטוו:ָּהמצו ָּהמצווה ָּאת ָּלקיים ָּהמעשיות, ות
להבדילָּשלשָּעריָּמקלט.ָּלפניָּשיאמרָּלהםָּאתָּ
ָּבעתָּשעמדָּמשהָּמולָּהעםָּ סדרָּקיוםָּהמצוות,

ָּ ָּשהובדלוָָּּ-כולו ָּהערים ָּשמות ָּאת ָּבקול קרא
להיותָּעריָּמקלט.ָּעלָּידיָּקריאהָּזוָּהפרישָּאתָּ
העריםָּוקייםָּאתָּהמצווה.ָּועתהָּיחלָּלפרשָּעודָּ

ָּ.7מצוותָּוסדרָּעשייתן
*ָּ
ָּמפניָּל ָּאלא ָּלארץ ָּלהכנס ָּמשה ָּביקש א

ָּעריָּ ָּהבדלת ָּמצוות ָּמצוותיה, ָּלקיים שנתאווה
,ָּאחרָּשנאמר8ָּהמקלטָּממצוותָּארץָּישראלָּהיא

ָּוקייםָּאתָּ ָּהלך ָּלארץ, ָּלהכנס ָּיוכל למשהָּשלא
ָּאתָּ ָּלייקר ָּעלינו ָּכמה ָּלקיים. ָּבידו ָּהיה אשר

ָּמצוותָּהארץָּשניתנוָּבידינוָּלעשותם!
ָּאָּגוטןָּשבת!ָּ

 

 י ליפשיץלתגובות: הרב שמואל בר"

 ממעייני הישועה
 כתיבת סת"ם ביד ימין

יֶתךְָָָּּמזוזֹתַָּעלָּוְכַתְבָתם ָּ(ט,ָּו)ָּבֵׁ
הב"יָּ)או"חָּסי'ָּלב(ָּמביאָּבשםָּספרָּהתרומהָּ
)סי'ָּרה(ָּועודָּראשוניםָּשצריךָּלכתובָּסת"םָּבידָּ

ָּ ָּזה: ָּלדין ָּטעמים ָּג' ָּומצינו בספרָָּּא.ימין.
התרומהָּלומדָּדיןָּזהָּמדבריָּהפסוקיםָּ)דבריםָּו,ָּ

ָּו-ח יןְָּלטָֹטפֹתְָּוָהיוָָּיֶדךַָָּּעלְָּלאוֹתְָּקַשְרָתםט( ָּבֵׁ
יֶניךָּ יֶתךְָָּּמזוזֹתַָּעלָּוְכַתְבָתםָּעֵׁ ְשָעֶריָך,ָָּּבֵׁ ובִּ

                                                             
פירושָּזהָּמבוססָּעלָּהחלוקהָּשלָּדבריָּמשהָּבחומש7ָָּּ

והשלמתָּב.ָּאזהרותָּותוכחות,ָּא.ָּדבריםָּלשתיָּמחלקות,ָּ
בארָּהרמב"ןָּבהקדמתוָּלחומש.ָּוע"עָּמצוותָּופרטיהן.ָּכפיָּש

ָּבלשוןָּלימודיםָּבפרשתָּדברים.
 שאיןָּהעריםָּקולטותָּעדָּשייכנסוָּלארץ.8ָּ



ָּוכתבתם ָּוקשרתם ָּמקישה ָּבמנחות ָּ-9ָּוהגמרא
ָּ ָּבימין. ָּקשירה ָּאף ָּבימין ָּכתיבה הלבושָָּּב.מה

ָּ)ס"ה(ָּלומדָּדיןָּזהָּמןָּהפסוקָָּּוְכַתְבָתם,ָּשמשמע
ימות,ָּואיןָּאדםָּיכולָּליפותָּשתהאָּהכתיבהָּבשל

ָּ ָּבימינו. ָּלא ָּאם ָּבשלימות המהרש"אָָּּג.הכתב
)ח"אָּב"בָּס.(ָּסוברָּשהואָּמדיניָּנויָּמצוהָּמשוםָּ

יָּ'ֶזה לִּ ָּידיוָָּּקֵׁ ָּלאמן ָּיכול ָּאינו ָּובשמאל ְוַאְנוֵׁהו',
ָּלכתובָּיפה.

ָּכשכתב בשמאל אם יכול להניחם
ָּשארָּ ָּבדברי ָּנתבאר ָּשלא ָּיוסף ָּהבית כתב

ָּ ָּכשכתב ָּאם ָּשהביא, ָּבשמאלָּהראשונים סת"ם
ָּכתבָּ ָּשם ָּהתרומה ָּבספר ָּאבל ָּפסולים, הם
בפירושָּשאםָּכתבָּבשמאלָּפסול,ָּמשוםָּשאיןָּזוָּ
ָּבשבתָּ ָּכתיבה ָּלגבי ָּששנינו ָּוכפי ָּכתיבה, דרך

ָּ ָּבמשנה ָּקד.( ָּביןָּבימינוָּביןָּהכותב')שבת
ָּאותיותָּשתיָּבשמאלו ָּשאיןָּהגמראָּוהקשתה,

,ָּידיוָּבשתיָּבשולטָּותירצה,ָּבשמאלָּכתיבהָּדרך
בשמאל,ָָּּלכתובָּדרכוָּאיןָּימניָּשאדםָּומשמע

ובס"תָּמזוזותָּותפיליןָּנאמרָּבכולםָּלשוןָּכתיבה,ָּ
ָּאלא ָּכדרכה. ָּלכתיבה ָּבספרָּשנסתפקָּוהכוונה

ָּשנלמדָּשבתָּלעניןָּדוקאָּשמאָּשם,ָּהתרומה
ָּאיןָּמחשבתָּמלאכתָּשצריכיםָּהמשכןָּמבנין

ָּידָּכלאחרָּכתיבהָּמחייבת ָּכתיבתָּלעניןָּאבל,
ָּוהשו"עָּפסק10ָּאףָּכתיבתָּשמאלָּכשירהָּם"סת .
ָּפסול,ָּ)או ָּבשמאל ָּכתב ָּשאם ָּס"ה( ָּלב ָּסי' "ח

במקוםָּשאפשרָּלמצואָּאחריםָּהכתוביםָּבימין,ָּ
ָּבימיןָּ ָּהכתובים ָּאחרים ָּלמצוא ָּאפשר ָּאי ואם

ָּיניחם.

ָּכשכתב בשמאל אם יכול לברך עליהם
ָּאחריםָּ ָּלו ָּואין ָּבשמאל ָּתפילין ָּכתב אם
ָּשיניחם,ָּ ָּערוך ָּבשלחן ָּשנפסק ָּבימין, הכתובים

ָּ ָּעליהם, ָּלברך ָּיכול ָּאם ָּהפוסקים הלבושָּדנו
ָּשדיןָּ ָּמפני ָּעליהם, ָּשיברך ָּסובר ָּס"ו( )שם
ָּהואָּ ָּוההיקש ָּמדרבנן ָּהוא ָּבימין כתיבה
ָּ)עלָּ ָּרעק"א ָּבהגהות ָּואילו ָּבעלמא, אסמכתא
ָּ)אהע"זָּ ָּהביתָּשמואל ָּהביאָּמדברי השו"עָּשם(
ָּואףָּ ָּעליהם, ָּיברך ָּשלא ָּשסובר ָּס"ד( ָּקכג סי'
ָּמספקָּ ָּברכה ָּלברך ָּאין ָּאבל ָּמספק שמניחם

ָּבמחצי ָּומוסיף ָּלהקל, ָּברכות ָּהשקלָּדספק ת
ָּהראשוניםָּ ָּבדברי ָּנתבאר ָּשלא ָּשאף )סק"ד(
ָּהכשירוָּ ָּלא ָּמקום ָּמכל ָּלפסלם, בפירוש
ָּלבָּ ָּוכתבָּבמקדשָּמעטָּ)סי' הראשוניםָּבפירוש,
ָּהביתָּ ָּכדעת ָּלמעשה ָּלנהוג ָּשיש ָּיט( ס"ק

ָּשמואל.

ָּתיקון אותיות וכתיבת התגין בשמאל
המשנ"בָּ)ס"קָּיז(ָּמוסיף,ָּשכשםָּשאיןָּלכתובָּ

ןָּבגוףָּהאותָּבשמאלָּאףָּאיןָּלתקןָּבשמאלָּתיקו
]והיינוָּדברָּשאיןָּלתקנוָּבתפיליןָּומזוזותָּמשוםָּ
ָּהפרדתָּ ָּרק ָּבדיעבד ָּלהתיר ָּויש ָּכסדרן[, פסול
ָּנחשבָּ ָּשאינו ָּבגוףָּהאות, נגיעותָּשאינםָּתיקון
ָּלטָּסק"י(ָּ ָּומכשירָּהמשנהָּברורהָּ)סי' לכתיבה,
ָּשאףָּאיןָּ אףָּבאנשיםָּהפסוליםָּלכתיבתָּסת"ם,

ָּאברהם ָּהמגן ָּאך ָּלתקנם, ָּלהחמיר ָּשם)ָּצריך
ָּו"סק ָּבשם( 'ָּסי)ָּמלובליןָּם"מהרָּת"שוָּהביא

                                                             
ָּאינוָּוכתבתםָּדוקשרתםָּדהיקשָּכתב(ָּה"ס)ָּוהלבוש9ָּ

(ָּדָּאותָּא"א)ָּג"הפמָּאך,ָּבעלמאָּאסמכתאָּאלאָּגמורָּהיקש
ָּהנחה(ָּכז'ָּבסי)ָּלומדיםָּתפיליןָּהנחתָּלגביָּשהרי,ָּדוחה

ָּ.להלכהָּנפסקָּכןו,ָּזהָּמהיקשָּבשמאל
ָּם"סתָּשהכותבָּלומרָּסבראָּישָּאם,ָּהםָּהספקָּוצדדי10ָּ

,ָּבשבתָּהכתיבהָּעלָּחייבָּואינוָּכשריםָּהםָּבשמאלוָּבשבת
ָּהפילָּאדםָּשאם.(ָּלאָּחולין)ָּשחיטהָּלגביָּשמצינוָּוכפי
ָּבשבתָּפטורָּכך'ָּואפי,ָּכשרהָּהשחיטהָּידָּכלאחרָּסכין

 יד.ָּכלאחרָּשהויָּמשום

ָּתורהָּשאםָּהפרידוָּהפסוליןָּנגיעות,ָּבספר(,ָּסח
ָּמצידיָּמעטָּיגרורָּכסדרן[ָּשלאָּפסולָּבוָּ]שאין

ָּמחדשָּויכתבםָּויחזורָּהאותיות ָּובתפילין,
ָּכשרָּכסדרןָּשלאָּמשוםָּבזהָּשישָּמפניָּומזוזות

שהוא,ָּולכאורהָּהואָּהדיןָּבהפרידָּהנגיעותָָּּכמו
ָּבשמאל.

ָּ ָּשכתב ָּכתבָּבמקום ָּבשמאל, ָּהתגין את
הגרמ"שָּקלייןָּשליט"אָּ)בקובץָּמביתָּלויָּטזָּעמ'ָּ
צא(ָּשמסתברָּלהכשיר,ָּשהריָּדעתָּרובָּהפוסקיםָּ
ָּנפסקָּ ָּוכן שישָּלהכשירָּבדיעבדָּאףָּבלאָּתיוג,
ָּשםָּ ָּהמשנ"ב ָּשהביא ָּואף ָּס"ג(, ָּלו ָּ)סי' בשו"ע
ָּהואָּ ָּמקום ָּמכל ָּלהחמיר, ָּהב"ח ָּבשם ָּטו( )ס"ק

ָּכעיןָּספקָּספיקא.
ָּשבתָּשלוםָּומבורך!

ָּ
לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 

 'קול ישועה' ג' חלקים 

 מעדני מלך
 תפילה של כוחה

ת'ָּהֶָּאלָָּוֶאְתַחַמן ואָָּבעֵׁ ֶָּאְעְבָרה'ָּוגוָּלֵׁאמֹרַָּההִּ
ֶברֲָּאֶשרַָּהחוָֹבהָָּהָאֶרץֶָּאתְָּוֶאְרֶאהָָּמא ןְָּבעֵׁ ַָּהַטְרדֵׁ

ְתעָּ.ְָּוַהְלָבנוֹןַָּהֶזהַָּהחוֹבָָּהָהר רַוטִּ י'ָּהָּבֵׁ ְָּלַמַעְנֶכםָּבִּ
ָליָָּשַמעְָּולֹא ָּהַָּוטֹאֶמרָּאֵׁ ַלי' ָּתוֶֹסףַָּאלָָּלךְַָָּּרבָּאֵׁ
ר ַליַָּדבֵׁ ָּ(כו-כג,ָּג)ַָּהֶזהַָּבָדָברָּעוֹדָּאֵׁ

ָּסי'ָּגָּדבריםָּבובר,)ָּאגדהָּבמדרשָּמבואר
ָּכמניןָּהדבר,ָּזהָּעלָּעשהָּתפלותָּו"תקטָּכג(:

ָּתפלתו.ָּהקב"הָּקיבלָּלאָּאףָּעלָּפיָּכןָּואתחנן,
ָּו"תקטָּהתפללָּרבינוָּמשהָּאםָּול,לשאָּויש
ָּתפילותיוָּהועילוָּולאָּואתחנןָּכמניןָּתפילות
ָּהגזירהָּאתָּלשנות ָּכן, ָּמהָּקירָּאזוביָּאנוָּאם
ָּתפילותינוָּיועילו ָּייאוש, ָּלכלל ָּנבוא ָּלא ָּכיצד

ָּ?מלהתפלל
ָּבמשךָּשהתפללָּאישָּלשאול,ָּישָּזאתָּגםָּאף
ָּבתפילתו?ָָּּתועלתָּוכיָּאיןָּנענה,ָּולאָּשנים

ָּזו,ָּותשטעָּאותנוָּמלמדתָּהתורה ָּאיןָּהיא
ָּמקדמתָּתפילהָּכלָּשחוזרתָּריקם!ָּתפילהָּשום
ָּרביָּוכמשל,ָּזמןָּשלָּענייןָּרקָּוהואָּהמטרה,ָּאת

ָּבורָּנבקעָּכיצדָּהסלעָּאתָּראהָּכאשרָּעקיבא
ָּוחומרָּנשאָּהמים,ָּטיפותָּמכוחָּבתוכו ָּקל
ָּ"רביָּהיותוָּעדיָּתורה,ָּללמודָּוהתחילָּבעצמו

ָּעקיבא".
ָּלאָּשנפלהָּהראשונהָּבטיפהָּנתבונן,ָּהבה
ָּבסלעָּדברָּלהתחול ָּשכךָּכןָּאם, ָּלהניח ָּישש

ָּדינה ָּגם ָּגםָּוממילאָּהשניה,ָּהטיפהָּשלָּיהיה
ָּשלאָּזמןָּשכלָּוהמאה,ָּוהרביעיתָּהשלישית

ָּבכוחָּאיןָּממילאָּהסלע,ָּעלָּהשפעהָּשוםָּנפעלה
ָּממהָּיותרָּלעשותָּוהאלףָּהמאהָּהטיפה

ָּראשונה?!ָּטיפהָּשעשתה
ָּעינינוָּהמציאותָּאולם ָּלנגד ָּשישָּניצבת

ָּחורָּבסלע ָּשכברָּהמציאותָּחמכָּמוכרחָּלכן,
ָּהשניהָּוכןָּהשפיעה,ָּהראשונהָּהטיפה

עדָָּּמועטתָּכךָּכלָּשההשפעהָּאלאָּוהשלישית,
ָּהטיפותָּמתרבותָּכאשרָּאךָּלעין,ָּניכרתָּשאינה

ָּניכרתָּההשפעה ָּתפילהָּכלָּהדברָּבתפילה,ָּכך.
ָּגודלָּאתָּיודעיםָּאנוָּשאיןָּאלאָּפועלת,

ָּהתוצאה.ָּניכרתָּתהיהָּומתיָּהשפעתה

 פילהת ריבוי של כוחו גדול כמה עד
ָּבפרשתנוָּל"חזָּדבריָּלביאורָּונבוא ָּוכבר,

ָּ)ואתחנן(,ָּרבהָּבמדרשָּכךָּעלָּמשיביםָּל"חז
ָּלאמר"ָּההיאָּ"בעתָּעקיבאָּרביָּאמר ָּלאמר,

ָּשהריָּצרה,ָּבשעתָּמתפלליםָּשתהיוָּלדורות

ָּהזהָּהירדןָּאתָּתעבורָּלאָּלוָּשנאמרָּפ"אעָּמשה
ָּביכולתוָּהתפילהָּשכחָּללמדנוָּמתחנן,ָּהתחיל
ָּהגזירהָּאתָּלשנות ָּהָּלוָּשאמרָּואילולי, ָּאל'
ָּעודָּמוסיףָּוהיהָּהזהָּבדברָּעודָּאליָּדברָּתוסף

ָּ.לארץָּנכנסָּגםָּהיהָּאחתָּתפילה
ָּאבלָּהתקבלוָּלאָּתפילותָּו"שתקטָּהגםָּהנה

ָּהיהָּכברָּאחתָּתפילהָּעודָּממשיךָּהיהָּאם
ָּעליוָּגזרָּה"שהקבָּאלאָּגזירה!ָּאותהָּמבטל

ָּהתפילותָּלהפסיק ָּלמד,ָּאתהָּהדבריםָּוממוצא,
ָּהמטרהָּתהשגָּומקדמתָּעוזרתָּתפילהָּשכל

ָּאיןָּאבלָּמתי,ָּיודעיםָּאיננוָּהגזירה.ָּאנוָּוביטול
ָּלרכךָּופועלתָּריקםָּשהולכתָּאחתָּתפילה
ָּ.ָּהגזירהָּביטולָּעדיָּהדיןָּמידתָּאתָּולמתק

 גם כי תרבו תפילה אינני שומע
ָּשכתבָּל"הנָּיסודָּנלמדָּהנביאָּבדבריָּגם

ָּטו) ָּא, ָּישעיה ָָּאמוֹץְָּיַשְעָיהוֲָּחזוֹן(  ,'וגוֶָּבן

ְשֶכם יֶכםָּוְבָפרִּ יַניָּיםַ֤אְעלִַָָּּּכפֵׁ ֶכםָּעֵׁ יַָּתְרבוַָּגםָּמִּ ָּכִּ
ָלה יְָּתפִּ יֶנמִּ ַע,ָּאֵׁ יֶכםָּשֹמֵׁ יםְָּידֵׁ או.ָָּדמִּ ָּולכאורהָָּמלֵׁ

ָּהלשוןָּכפלָּשישָּלשאול,ָּיש ָּאמרָּבתחילהָּהרי,
ְשֶכם יֶכםָּוְבָפרִּ יםַָּכפֵׁ יַניַָּאְעלִּ ֶכםָּעֵׁ ָּמִּ ָּוהכוונה,

ָּתפלתכםָּתתקבלָּשלא ָּואמרָּחזרָּמדועָּכןָּאם,
יַָּתְרבוַָּגם ָלהָּכִּ יְָּתפִּ יֶנמִּ עָָּּאֵׁ ָּ'?וגוָּשֹמֵׁ

ָּתפילות,ָּסוגיָּשניָּשישָּמלמדנוָּהנביאָּאלא,
ָּבתפילתו.ָּמרבהשָּמיָּישָּאבלָּשמתפלל,ָּאדםָּיש
ָּתפילהָּשכלָּמיוחדָּהואָּתפילהָּריבויָּכוח

ָּמתבטלָּשהואָּעדָּהדיןָּלמתקָּמוסיפה ָּולכן,
ָּישראלָּשעםָּשבמצבָּבנבואתוָּהנביאָּהוסיף
ָּאםָּגםָּאלאָּתפילתםָּעשומָּשאינוָּדיָּלאָּהיה,
ָּמיוחדתָּבגזירהָּמדוברָּכיָּיועילָּלאָּירבו ָּאבל,
ָּמיוחדתָּומעלהָּסגולהָּישָּ–ָּגזירהָּאותהָּלולא

ָּ.11בתפילותָּמרבהָּהאדםָּכאשר
ָּומבורך!ָָּּשלוםָּשבת

ָּט"סָּמלכאָּמרדכיָּי"ואהבה,ָּהצבָּבידידות
 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

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

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

 או כיבוד אב? –פדיון הבן בזמנו לגמרי 
ָּה ְוָך ָּצִּ ַָּכֲאֶשר ֶםָך ָּאִּ ְָּוֶאת יָך ָָּאבִּ ֶָּאת 'ַָּכבֵׁד

ֱָּאלֶֹקיָךָּ)ה,ָּטז(
ָּיוסףָּ ָּרבי ָּלהגאון ָּיוסף" ָּ"משנת בשו"ת
ליברמןָּשליט"אָּ)חלקָּיב,ָּסי'ָּקיד(,ָּנשאלָּשאלהָּ

ָּציוןָּמע ָּאוהב ָּחיים ָּיוסף ָּהג"ר ָּע"י ניינת
ָּבכור,ָּ ָּבן ָּלו ָּשנולד ָּישראל ָּארץ ָּבבן שליט"א,
שזמןָּפדיוןָּהבןָּיהיהָּבט"זָּבניסן.ָּואביוָּאשרָּדרָּ
ָּהפסח,ָּ ָּלחג ָּאליו ָּשיבא ָּאותו ָּקורא ָּלארץ בחוץ
ויקייםָּבוָּמצותָּ"והגדתָּלבנך",ָּומצותָּכיבודָּאבָּ
ָּויעשהָּאצלםָּשמחתָּ ָּלשמחםָּבבואםָּאליו, ואם,

ָּאב לָּאםָּיעשהָּאתָּפדיוןָּהבןָּבארץָּפדיוןָּהבן,
ָּושםָּ ָּהמועד, ָּדחול ָּבא' ָּבזמנו ָּיהיה ָּזה ישראל

                                                             
ָּא(ָּסי'ָּוירא)ָּמאתנחוָּבמדרשָּמפורשָּשכןָּד"בסָּומצאתי11ָּ
ָּבתפלה,ָּזהיריןָּהווָּלישראל,ָּהקב"הָּלהןָּאמרָּד:"באָּל"וז

,ָּהקרבנותָּמכלָּגדולהָּוהיאָּהימנהָּיפהָּאחרתָּמדהָּשאין
ָּלאָּפניָּלראותָּתבאוָּכי'ָּוגוָּזבחיכםָּרובָּליָּלמהָּשנאמר
ָּומועדיכםָּחדשיכם'ָּוגוָּקטורתָּשואָּמנחתָּהביאָּתוסיפו
ָּתפלהָּותרבָּכיָּגם'ָּוגוָּכפיכםָּובפרשכם'ָּוגוָּנפשיָּשנאה

ָּאיןָּואפילו,ָּהקרבנותָּמןָּגדולהָּשהיאָּמכלל(ָּאָּישעיה'ָּ)וגו
ָּשמתפללָּכיוןָּעמו,ָּחסדָּולעשותָּבתפלתוָּלענותָּכדאיָּאדם

ָּכלָּבו:ָּכתיבָּשכךָּעמו,ָּחסדָּעושהָּאניָּבתחנוניםָּומרבה
ָּ(.כהָּתהלים)ָּואמתָּחסד'ָּהָּארחות



ָּיוםָּ ָּשהוא ָּבזמנו, ָּלפדותו ָּיוכל ָּלא ָּלארץ בחוץ
טובָּשני,ָּאלאָּיפדהוָּרקָּלמחרתָּבי"זָּבניסן,ָּמהָּ

ָּעדיףָּשיעשה?

יסע להוריו, שאינו משהה כלל המצוה 
 וגם נחשב זמנו

ָּיסעָּ ָּבודאי והשיבָּשםָּבעלָּה"משנתָּיוסף":
ָּו יקייםָּשםָּבכלָּרגעָּשהואָּאצלםָּמצותָּלהוריו

עשהָּדאורייתאָּודעשרתָּהדברותָּכבדָּאתָּאביךָּ
ואתָּאמך,ָּואינוָּמפקיעָּעצמוָּעלָּידיָּזהָּממצותָּ
ָּכיוןָּשבחוץָּלארץָּזמנוָּ עשהָּדפדיוןָּהבןָּבזמנו,
ָּמשההָּ ָּואינו ָּזמנו, ָּזה ָּהרי ָּכן, ָּאחרי ָּיום הוא
ָּשה,ָּ ָּ)יו"ד ָּבשו"ע ָּמש"כ ָּעל ָּעובר ָּואינו המצוה,

וםָּיפדנוָּ"מיד",ָּשהריָּמידָּיא(ָּשאחרָּשלושיםָּי
ָּ ָּפודהו. ָּהוא ָּיקייםָּאבָּכיבודָּוגםָּ—כשיכול

ָּובליל,ָּפסחָּבערבָּהוריוָּאלָּבהגיעָּמיד,ָּכןָּלפני
ָּלבנךָּוהגדתָּפסח ,ָּהאבָּעלָּעשהָּמצותָּשהיא,
ָּשאלתָּולשאולָּמאביוָּלשמועָּמצווהָּהבןָּוגם
',ָּוכוָּוהמשפטיםָּהחוקיםָּמהָּהחכםָּהבן

ָּהדרתָּעםָּברובָּלבנךָּוהגדתָּמצותָּותתקיים
ָּלךמ "אָּהמגָּשכתבָּהמזוןָּבברכתָּכדאשכחן,

ָּיחדָּ ָּמסיבין ָּשנים ָּשאם ָּסק"ב( ָּקפח ָּסי' )או"ח
ָּזהָּ ָּהרי ָּחבירו ָּאת ָּלהוציא ָּבקול ָּמברך ואחד
בגדרָּברובָּעםָּהדרתָּמלךָּ)עי'ָּבמחציתָּהשקל(.ָּ
ָּכולם,ָּ ָּאת ָּומוציא ָּמבדיל ָּשאחד ָּכהבדלה והוי

ָּמטעםָּברובָּעםָּ)ברכותָּנג,ָּושו"עָּרח"ץ,ָּיד(.
ָּבשו" ָּבס"ד ָּאצלנו ָּיוסףָּונתבאר ָּמשנת ת

)חי"אָּסי'ָּקעח(ָּשהחיובָּלפדותוָּמידָּשיכולָּהואָּ
ָּ"שלאָּ ָּיא( ָּשה, ָּסי' ָּ)יו"ד ָּבשו"ע ָּשכתב מטעם
ָּ)הל'ָּ ָּמהרמב"ם ָּמשמע ָּוכן ָּהמצוה", ישהה
ָּשאינוָּ ָּשצב( ָּ)מ' ָּומהחינוך ָּב( ָּיא, ביכורים
כמילהָּשכתבוָּ)מילהָּא,ָּב(ָּשבכלָּיוםָּשלאָּמלָּ
ָּאדםָּ)נשמתָּ ָּהחיי ָּכתבו ָּוכן מבטלָּמצותָּעשה,

ָּל'ָּאדםָּשבתָּא ָּשאחר ָּסקי"ב( ָּ)רמט ָּוהמשנ"ב )
ָּשמבטלָּ ָּכתבו ָּולא ָּחיובא, ָּרמיא ָּשעתא יוםָּכל
ָּכןָּ ָּואם ָּמלקיים[, ָּשמשהה ָּ]אלא ָּעשה מצות
ָּשנתבארָּ ָּכמו ָּכלל, ָּמשהה ָּאינו ָּדידן בנידון

ָּלעיל.
ואפילוָּלפיָּמהָּשכתבָּמהרש"םָּבדעתָּתורהָּ
)או"חָּסי'ָּתקסח,ָּג(ָּשדעתָּהתניאָּרבתיָּ)סי'ָּצח(ָּ

ָּיז(ָּוהרבָּבעלָּ התניאָּשאםָּאינוָּוהלבושָּ)תקנא,
ָּמןָּ ָּעשה ָּמצות ָּיום ָּבכל ָּמבטל ָּבזמנו פודהו

ָּאצלָּשםָּשיהיהָּבמקום,ָּדידןָּבנידוןָּ—התורהָּ
ָּ.בזמנוָּיפדהוָּהרי,ָּלארץָּבחוץָּאביו

 עוד פרטי דינים בהנ"ל
ָּתפדהוָּ ָּאל ָּציווי, ָּבלשון ָּלו ָּיאמר ואםָּאביו
בלעדי,ָּאלאָּבאָּאליָּלחוץָּלארץָּופדהוָּאצלי,ָּישָּ

ָּב ָּהבאה ָּמצוה ָּבכלל ָּיהא ָּאם עבירהָּלדון
ָּעלָּ ָּכעת ָּדנים ָּ]ואיננו ָּישראל ָּבארץ כשיפדהו
ָּבס"דָּ ָּבזה ָּהארכנו ָּשכבר ָּלחו"ל, ָּמא"י היציאה

ָּבכמהָּמקומות,ָּואכמ"ל[.
ואםָּיהיהָּשםָּבחוץָּלארץָּכהןָּמארץָּישראל,ָּ
ָּגלויות,ָּ ָּשל ָּשני ָּביו"ט ָּבצנעה ָּאצלו ָּיפדהו לא
ָּכמקחָּ ָּדהוי ָּמשום ָּפודין ָּאין ָּויו"ט דבשבת

ָּלב ָּאסור ָּוזה ָּסקי"ב(, ָּשה ָּ)ש"ך ָּארץָּוממכר ן
ָּכמוָּ ָּבצנעה, ָּאפילו ָּלארץ ָּבחוץ ָּכשהוא ישראל
ָּור"ןָּ ָּתוס' ָּ)עי' ָּאסורה ָּמלאכה ָּשכל מלאכה

ָּפסחיםָּנב.(.ָּ)עכ"ל(
ָּבאהבה,ָּשבתָּשלוםָּומבורך!ָּכהניםָּבברכת

ָּרבינוביץָּהכהןָּגמליאלָּהרב
 

רבינוביץ  הכהן לתגובות: הרה"ג ר' גמליאל

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

 ג"כ, ועוד  החדש' יוסף

 משפטי צדקך

זכור ושמור בדיבור  -שונה אבל שונה 
 אחד

ָּבוָּ ָּמשבועָּשעבר, נמשיךָּבעקבותָּמאמרינו
עמדנוָּעלָּכךָּשלמרותָּשמשנהָּתורהָּהיאָּחזרהָּ
ָּוהבדלים.ָּ ָּשינויים ָּישנם ָּזאת ָּבכל ָּהקודם, על
ָּבדיבורָּ ָּובפרט ָּהדברות, ָּבעשרת ָּנתמקד הפעם

ָּהרביעי,ָּהלאָּהיאָּמצותָּשבת.
ָּהבולטָּביו תרָּהואָּבפתיחתָּהדיבור,ָּהשינוי

ָּפותחָּ ָּובדברים ָּב'זכור' ָּפותח ָּבשמות שכן
ָּ)שבועות ָּורז"ל ָּאמרוָּכ:(ָּב'שמור', ָּושמורָּזכור:

ָּנאמרוָּאחדָּבדיבור ,ָּלדברָּהפהָּיכולָּשאיןָּמה,
ָּבכךָָּּיכולָּהאוזןָּשאיןָּומה ָּוהאריכו לשמוע,

ָּ.מפרשיָּהתורה
ָּנאמרָּ ָּהראשונות ָּשבדברות ָּנוסף שינוי

ָּבשניותָּנאמרָּשור ָּואילו ךָּוחמורךָּוכלָּבהמתך,
בהמתך,ָּוגםָּעלָּכךָּמצינוָּהתייחסותָּבדבריָּרז"לָּ
ָּשכלָּ ָּוכלל ָּופרט ָּבכלל ָּללמד ָּשבא ָּנד:( )ב"ק

ָּהדומהָּלשורָּוחמורָּבכלל.ָּ

 טעם המצוה
ָּטעםָּ ָּוהוא ָּנוסף ָּבשינוי ָּאפוא נתמקד
ָּששתָּ ָּכי ָּכתוב ָּהראשונות ָּשבדברות המצוה,
ימיםָּעשהָּה'ָּוגו',ָּואילוָּבאחרונותָּנאמרָּוזכרתָּ

ָּצוךָּה"אָָּּכיָּהייתָּעבדָּבארץ ָּעלָּכן מצריםָּוגו'
ָָָּּּלעשותָּאתָּיוםָּהשבת,ָּ

ָּדברותָּהראשונותָָּּה"ובספה"קָּשל ָּכי מבאר
ָּהעולםָּ ָּבריאת ָּועל ָּהעולם ָּחידוש ָּעל מדברות
ָּמוכיחָּ ָּהשניות ָּובדברות ָּהמעשה, ָּימי בששת

ָּניסי ָּבאמצעות ָּהדבר ָּשהיכולתָּמצרים,ָּאת
בראם,ָָּּיתברךָּהואָּכיָּמוריםָּהמערכותָּושידוד

לָּזכורָּושמורָּבדבורָּאחדָּוכלָּזהָּכלולָּבדבריָּחז"
ָּנאמרו,ָּלהורותָּשמשלימיםָּזהָּלזה.

ָּנאמר ָּבדבריָּרבותינוָּהראשונים: ָּעודָּמצינו
ָּלומרָּושייךָּישןָּמעשהָּעלָּשמדברָּלפיָּזכורָּכאן
ָּעונותָּלנוָּתזכורָּאלָּככתובָּזכירהָּלשוןָּבו

ָּראשונים ָּשמור,ָּנאמרָּאחרונותָּבדברותָּאבל.
ָּעבדָּכיָּוזכרתָּככתוב.ָּמצריםָּיציאתָּעלָּשמדבר

ָּושייךָּחדשָּמעשהָּוהריָּזהָּמצרים,ָּבארץָּיתהי
ָּ.שמורָּעליוָּלומר

ָּבדברותָּכתיבָּשלפיכךָּבמדרש,ָּויש
ָּזכורָּראשונות ָּלאחדָּמשלָּ,שמורָּובאחרונות.

ָּלוָּונתןָּצלוחית,ָּלוָּומסרָּלחנוניָּבנוָּששלח
ָּושברָּהאיסרָּאבדָּאחתָּאיסרָּשמןָּלקנות

ָּהצלוחית ָּלוָּמסרָּקורותיו,ָּלוָּוספרָּלאביוָּחזר.
ָּאחתָּסריטהָּלוָּוסרטָּאחרת,ָּוצלוחיתָּאיסרָּעוד

ָּמהָּעלָּוזכורָּהאיסרָּשמורָּלו:ָּואמרָּבאזנו,
ָּזכורָּלהםָּאמרָּבתחלהָּהקב"ה,ָּכךָּשסרטתיך.

ָּזוָּונהרג,ָּוחללוָּמקוששָּובאָּהשבת,ָּיוםָּאת
ָּבדברותָּכתיבָּולכךָּשבאוזן,ָּהסריטהָּדוגמת

ָּזקנים(.ָּשמורָּ)הדרָּאחרונות

 מה היה כתוב בלוחות
ָּשא ָּמכיון ָּנוספת: ָּלשאלה ָּנעבור חתָּמכאן

דיברָּאלקיםָּשתיםָּזוָּשמעתי,ָּאםָּכןָּמהָּנכתבָּ
ָּחנינאָּרביָּ)נד:(ָּשאלָּבלוחות?ָּוהנהָּבגמראָּב"ק

ָּאבאָּברָּחייאָּרביָּאתָּעגילָּבן ָּמהָּמפני:
ָּובדברות,ָּטובָּבהםָּנאמרָּלאָּהראשונותָּבדברות

ָּוסופןָּטובָּוכו'ָּא"לָּהואילָּבהםָּהאחרונותָּנאמר
ָּ.ָּלהשתבר

ָּבפנים ָּמכך ָּהדברותָּשעשרתָּיפותָּומדייק
ָּהראשונות,ָּבלוחותָּהיוָּיתרוָּשבפרשת
ָּ,ָּהאחרונותָּבלוחותָּהיוָּואתחנןָּושבפרשת

ָּאינו ָּשלכאורה ָּלדון, ָּהכתובָּמשמעותָּויש
ָּעלָּהיוָּאשרָּהדבריםָּאתָּהלוחותָּעלָּוכתבתי
ָּהראשונותָּהלוחות ָּעקבָּבפרשתָּהואָּוכן,
ָּהראשוןָּכמכתבָּהלוחותָּעלָּויכתובָּד(,ָּיָּ)דברים

ָָּּ?'וגו
ָּבמשנהָּשבאמתָּונראה, ָּשאמר ָּ)שם(ָּמה

ָּבעצמםָּהאותיותָּהםָּהכתבָּוהמכתב,ָּכתבה
ָּכברָּדבאמתָּל"וי,ָּבלוחותָּקביעותןָּהםָּהמכתבו

ָּשבת ָּבערב ָּאלאָּהיתירות,ָּהאותיותָּכלָּנבראו
ָּראשונותָּבלוחותָּכולןָּנקבעוָּשלא ָּוהוצרך,

ָּלכתובָּבלוחות אתָָּּהפעםָּעודָּהאחרונות
,ָּראשונותָּבלוחותָּנקבעיםָּהיוָּשכברָּהאותיות

ָּהיוָּכברָּניםראשוָּבלוחותָּהיוָּשלאָּאותיותָּאבל
ָּבראשיתָּממעשהָּמוכנים ָּדהיינוָּלפרשָּואפשר,
ָּאשרָּהדבריםָּאתָּהלוחותָּעלָּוכתבתיָּדכתיב

ָּבלוחותָּכולןָּליכתבָּראוייןָּהיוָּשבאמתָּהיו,
ָּהראשונות ָּנקבעוָּלאָּלהשתברָּשסופןָּכיוןָּורק,

 .12בהן
 ָּאָּליכטיג'ןָּשבת!

 

הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח  לתגובות:

  משפטי צדקך

 

 מתהלך בג"ן

 דלעילא איתערותא - תשמרון שמור
 דלתתא ואיתערותא

ָּ ְצוֹת ָּמִּ ֶָּאת ְשְמרון ָּתִּ יֶכםָּקֱאלָֹּה'ָשמוֹר
ָוךְָּ דָֹתיוְָּוֺחָקיוֲָּאֶשרָּצִּ ָּ)ו,ָּיז(ְָּועֵׁ

ָּזהָּ ָּבפסוק ָּביארו ָּרמב"ן( ָּ)עיין הראשונים
'ָּהָּאתָּתנסוָּשהואָּנמשךָּאלָּהפסוקָּשלפניו,ָּלא

יחקרוָָּּהיינו,ָּשלא.ָּבמסהָּנסיתםָּכאשרָּאלקיכם
ָּניסים,ָּויש ָּלהם ָּלעשות ָּבקרבם ָּה' ָּיש ָּאם אלו

ָּ,ָּכי13כמוָּששאלוָּבמסהָּהישָּה'ָּבקרבנוָּאםָּאין
,ָּעתָּובכלָּאדםָּלכלָּנסיםָּלעשותָּה'ָּרצוןָּאין

ָּשמור ָּועדותיו'ָּ'מצותיוָּתשמרוָּאלא כלומר,ָּ,
המצוותָּשנתןָּהקב"הָּלעדותָּעלָּהניסיםָּשעשהָּ

ָּכגון ָּמצרים, ָּביציאת ָּלישראל ָּהפסחָּהקב"ה
ָּהָּכברָּנתאמתָּאצלכםועלָּידיָּז,ָּוהסוכהָּוהמצה

ָּבאברבנאלָּ ָּוכן ָּלישראל. ָּניסים ָּעושה שהקב"ה
האריךָּלבארָּשפסוקָּזהָּעולהָּעלָּמצוותָּשמירתָּ
ָּהעולםָּ ָּחידוש ָּעל ָּעדות ָּמצוות ָּשהוא שבת
ָּה'ָּ ָּאת ָּתנסו ָּלא ָּכך ָּידי ָּועל ָּמצרים, ויציאת

ָּאלקיכםָּבמסה.ָּ
ָּהמסורהָּשלשָּפעמיםָּ ָּישָּלבאר ָּזה ָּפי ועל

ָּאת ָּושמור ָּכאן, ָּמלא, ָּ'שמור' ָּתיבת יוםָָּּבתורה
ָּהיינוָּ ָּהאביב. ָּחודש ָּאת ָּשמור ָּלקדשו, השבת
ָּוגו'ָּ ָּתשמרון ָּשמור ָּזה ָּשפסוק ָּמרמז שהמסורה
ָּונקטָּ ָּהפסח. ָּמצוות ָּועל ָּהשבת ָּמצוות ָּעל קאי
ָּוכללותם,ָּ ָּהמועדות ָּראשָּכל ָּשהוא ָּפסח דווקא
המעידיםָּעלָּחידושָּהעולםָּוניסיָּיציאתָּמצריםָּ

ָּשהיהָּבחודשָּהאביב.

 
 

                                                             
ואמנםָּהרמב"ןָּמתייחסָּלכךָּבצורהָּשונהָּוכתבָּבפי'12ָָּּ

מרָּזכורָּושמורָּמפיָּהגבורה,ָּלמהָּעה"תָּואניָּתמהָּאםָּנא
לאָּנכתבָּבלוחותָּהראשונות.ָּויתכןָּשהיהָּבלוחותָּ

הראשונותָּובשניותָּכתובָּזכור,ָּומשהָּפירשָּלישראלָּכיָּ
ָּשמורָּנאמרָּעמו.ָּוזוָּכוונתםָּבאמת

ָּכאשרָּאלקיכםָּה'ָּאתָּתנסוָּוכפירושָּרש"יָּעלָּלא13ָּ
ָּשנאמר,ָּבמיםָּשנסוהוָּממצריםָּבמסה,ָּכשיצאוָּנסיתם

 בקרבנו.'ָּהָּשהי(ָּז,ָּיזָּשמות)



 איתערותא דלעילא ואיתערותא דלתתא
ָּכתובָּובב ָּשבמסה ָּבנסיון ָּהנה ָּיותר, יאור

ָּוכו',ָָּּלשתותָּמיםָּואיןָּברפידיםָּויחנו העם
ָּבניָּריבָּעלָּומריבהָּמסהָּהמקוםָּשםָּויקרא
ָּבקרבנוָּה'ָּהישָּלאמרָּה'ָּאתָּנסותםָּועלָּישראל

ָּוישָּלומרָּבזהָּעלָּפיָּהמבוארָּבספה"קָָּּאם אין.
ָּשהחילוק ָּיג( ָּד, ָּניסן ָּיששכר ָּבני ָּשביןָּ)עיין

ָּטובָּהואָּליוםָּשבת באָּהקדושהָּשלאָָּּשבשבת,
ָּדלעילא,ָּ ָּרקָּמאיתערותא ָּהאדם, ָּמעשי ָּידי על

ָּביום ָּכן ָּשאין ָּמקראָּטובָּמה קודש,ָָּּכתיב
ָּאך ָּהקדושה. ָּאת ָּולהזמין ָּלקרוא שונהָָּּשצריך

פסחָּשהיהָּיציאתָּמצריםָָּּשלָּהראשוןָּהואָּיום
ָּכלל ָּדלתתא ָּאיתערותא ָּידי ָּעל ָּשלא ָּכןָּעל,

ָּלכםָּוספרתםָּשבת,ָּההואָּהיוםָּבתורהָּנקרא
ָּוכו'ָּממחרת ָּטעםהשבת ָּוזה ָּספירתָּלמצותָּ.
ָּהעומר ָּיוםָּשלָּהמוחיןָּגדלותָּשהארתָּ'שכיון,
,ָּמעשינוָּידיָּעלָּשלאָּבאָּהמצותָּדחגָּהראשון

ָּהשי"תָּבראָּכןָּמנתָּעלָּכי,ָּהמתקייםָּדברָּאינו
ָּידיָּעלָּמקויימיםָּהפעולותָּכלָּשיהיוָּעולמו

ָּעלָּאתערותא ,ָּלקדמותוָּהדברָּחוזרָּכןָּדלתתא,
ָּמצותבָּמעשינוָּידיָּעלָּלפעולָּצריכיןָּואנחנו
ָּשיעורָּשנשלםָּעדָּיוםָּאחרָּיוםָּהעומרָּספירת
ָּמתןָּיוםָּהואָּואזָּמעשינוָּידיָּעלָּהקודשָּקומת

ָּתורתנו'.

 מטל השמים
ָּרביָּ ָּמהרה"ק ָּישרים ָּסוד ָּבספה"ק ואיתא
ָּמהָּ ָּעל ָּכא( ָּמאמר ָּ)פסח ָּמראדזין ָּחנוך גרשון
ָּשאחרָּ ָּה"ב( ָּ)פי"א ָּסוטה ָּבתוספתא דאיתא
ָּעודָּ ָּמשה, ָּפטירת ָּביום ָּלרדת ָּהמן שהפסיק

המןָּל"טָּימיםָּמז'ָּבאדרָּעדָּט"זָּבניסן.ָּאכלוָּאתָּ
ָּטלָּ ָּכי ָּיג(, ָּטז, ָּ)שמות ָּטל ָּבשם ָּנקרא ָּהמן כי
הואָּדברָּהבאָּמאיתערותאָּדלעילאָּשלאָּעלָּידיָּ
ָּבספריםָּ ָּשמבואר ָּמה ָּ]וכידוע ָּהאדם, מעשי
ָּדברָּ ָּהוא ָּשטל ָּלגשם, ָּטל ָּשבין ָּהחילוק שזהו
ָּצריךָּ ָּואינו ָּבלבד ָּדלעילא ָּבאיתערותא שבא

(ָּ ָּהכתוב ָּוכלשון ָּאדם, ָּידי ָּו(ָּלמעשי ָּה, מיכה
ָּמאתָּכטלָּרביםָּעמיםָּבקרבָּיעקבָּשאריתָּוהיה

אדם,ָָּּלבניָּייחלָּולאָּלאישָּיקוהָּלאָּוגו'ָּאשרָּה'
משא"כָּהגשםָּשהואָּבאָּעלָּידיָּתפילותָּהאדםָּ
ָּוכןָּ ָּשם, ָּוברש"י ָּה( ָּב, ָּ)בראשית כמאה"כ
ָּימיםָּ ָּול"ט ָּהתחתונים[, ָּממים ָּבאים הגשמים
ָּרושםָּ ָּהיה ָּעוד ָּמלרדת ָּהמן ָּשנגמר אחר

ָּדלעילא, ָּכמניןָָּּהאיתערותא ָּימים ָּל"ט חשבון
ָּלאכולָּ ָּלהתחיל ָּצריכים ָּהיו ָּכך ָּואחר טל,
ָּמעיבורָּהארץָּהיינוָּמאיתערותאָּדלתתא,ָּעיי"ש.
ָּבניסןָּ ָּט"ו ָּשביום ָּכאן ָּגם ָּנאמר ָּזה ולפי
ָּאיתערותאָּ ָּישראל ָּלבני ָּבא ָּמצרים ביציאת
ָּמורידָּ ָּלומר ָּמתחילים ָּוכן ָּטל, דלעילאָּשבבחי'
ָּיצחקָּאבינוָּבירךָּאתָּ ָּוכן הטלָּביוםָּט"וָּבניסן,
ָּהשמיםָּ ָּמטל ָּהאלקים ָּלך ָּויתן ָּבברכת יעקב
ָּהאיתערותאָּ ָּנפסק ָּמכן ָּולאחר ָּפסח, בליל
ָּשלָּ ָּזה ָּרושם ָּלהם ָּהיה ָּמקום ָּומכל דלעילא,
ָּהואָּ ָּימים ָּהל"ט ָּוגמר ָּימים. ָּל"ט ָּלמשך הטל
ָּצמאיםָּ ָּנעשו ָּביום ָּבו ָּהנה ָּבאייר. ָּכ"ג ביום
למים,ָּכמבוארָּבסדרָּעולםָּפרקָּה',ָּכיָּאזָּנפסקָּ

ָּ ָּשל ָּדלעילא ָּהאיתערותא ָּרושם הטלָּמהם
ָּבקרבנו,ָּ ָּהישָּה' ָּאז ָּזהָּשאלו ָּועל ָּפסח. שבליל
היינוָּאםָּעודָּישָּבנוָּהאיתערותאָּדלעילא,ָּאםָּ

ואפשרָּשלכןָּכתובָּמידָּקודםָּפרשהָּזוָּשלָּאין.ָּ
ָּהמןָּ ָּאת ָּאכלו ָּישראל ָּובני ָּבמסה הנסיון
ארבעיםָּשנהָּעדָּבואםָּאלָּארץָּנושבתָּאתָּהמןָּ
אכלוָּעדָּבאםָּאלָּקצהָּארץָּכנען,ָּשמשםָּילפינןָּ

ָּל ָּמהמן ָּשם,ָּשנסתפקו ָּרש"י ָּכפירוש ָּימים "ט

ָּל"טָּ ָּאחר ָּלמים ָּשנתאוו ָּזה ָּענין ָּממש שהוא
ָּ.ימיםָּמפסח

ָּמכן,ָּ ָּלאחר ָּהבאה ָּבשנה ָּשגם ָּהוא ]ולפלא
ָּכ"גָּ ָּביום ָּהנה ָּממצרים, ָּלצאתם ָּהשנית בשנה
ָּכמבוארָּ ָּהמן, ָּעל ָּוהתלוננו ָּתאוה ָּהתאוו באייר
ָּבאותוָּ ָּכי ָּשם ָּאורה ָּובקרן ָּכט. ָּתענית ברש"י

ָּדלעי ָּהאיתערותא ָּטעם ָּמהם ָּנפסק ָּשלָּיום לא
ָּהמןָּוהטל,ָּעיי"שָּבפרשה,ָּוהבן.[

ָּאלקיכםָּה'ָּאתָּתנסוָּלאעלָּזהָּאמרָּהכתובָּ
ָּבהםָּבמסהָּנסיתםָּכאשר ָּיש ָּאם ָּלדעת ,

ָּבמקוםָּ ָּשגם ָּלדעת ָּיש ָּכי ָּדלעילא, איתערותא
שישָּאיתערותאָּדלעילאָּחובהָּמוטלתָּעלָּהאדםָּ

ָּו ָּדלתתא, ָּאיתערותא ָּלעשות ָּתשמרוןָּשמורגם
,ָּוךצָּאשרָּוחקיוָּועדתיוָּאלקיכםָּה'ָּמצותָּאת

היינוָּמצוותָּשבתָּופסחָּכנ"לָּשמשםָּנלמדָּעניןָּ
זה,ָּכיָּאףָּששבתָּהואָּאיתערותאָּדלעילאָּכנ"ל,ָּ
ָּיוםָּ ָּאת ָּלשמור ָּהאדם ָּעל ָּמוטל ָּמקום מכל
ָּאתָּ ָּשמור ָּוכן ָּמדיליה. ָּהכנה ָּולעשות השבת
ָּכא.(ָּ ָּהשנה ָּ)ראש ָּרז"ל ָּשדרשו ָּהאביב, חודש
ָּהאביב,ָּ ָּבחודש ָּשיהא ָּתקופה ָּשל ָּאביב שמור

ָּלהשוותָּאתָּחו ָּהוא ָּלחדשיָּשענינו ָּהלבנה דשי
ָּדלעילאָּ ָּאיתערותא ָּענין ָּהוא ָּוהחמה החמה,
ָּשהואָּ ָּמהחמה ָּהמקבל ָּהוא ָּהלבנה וקביעות
ָּהתלויָּ ָּדבר ָּהוא ָּוכן ָּדלתתא ָּאיתערותא ענין
בקביעותָּביתָּדין,ָּוישָּלהשוותםָּכאחד,ָּוהבן.ָּאָּ

ָּגוט'ןָּשבת!
 בוים )מאנסי(  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

אותו  אדם קנה דירה, מתי נוכל לחייב
 למכור את הדירה לשכן?

ינֵׁיָּוֹבְוַהחַָּהָטָשרָּיתְָּוָעשִָּּ יַטבְָּלַמַען'ָּהְָּבעֵׁ ָָּלךְָָּּיִּ
ָּיח(ָּ)ו,

הואָּתקנתָּחכמיםָּעלָּפיָָּּ"דינאָּדברָּמצרא"
הפסוקָּועשיתָּהישרָּוהטוב,ָּשטובָּוישרָּלאפשרָּ
לאדםָּלהגדילָּביתוָּונחלתוָּעלָּידיָּקנייתָּקרקעָּ

ָּלב ָּלאדם ָּלו ָּראוי ָּשאין ָּוכיון ָּלו. ואָּהסמוכה
בגבולָּחבירוָּולמנועָּממנוָּלהגדילָּביתוָּונחלתו,ָּ
כאשרָּהואָּיכולָּלקנותָּבמקוםָּאחר.ָּתקנוָּשאםָּ
ָּפעמיםָּ ָּלחבירו, ָּסמוך ָּשדה ָּאו ָּבית ָּקנה אדם
ָּלחייבָּ ָּויוכל ָּהקונה, ָּאת ָּידחה ָּהקרוב שהשכן
ָּלוָּ ָּיש ָּואם ָּהקרקע. ָּאת ָּלו ָּלמכור ָּהקונה את
ָּעודָּ ָּאדם. ָּלכל ָּקודם ָּהשותף ָּבקרקע, שותף

ניםָּאםָּבאוָּכמהָּאנשיםָּקבעוָּחכמיםָּפרטיָּדי
ָּנוחָּ ָּיותר ָּמהם ָּאחד ָּואין ָּלקנות, שמבקשים
ָּפעמיםָּשיהיהָּחייבָּלהקדיםָּאחדָּמהםָּ למוכר.

 .14ולמכורָּלו

 דיני בר מצרא המצויים
ָּהאדםָּ ָּ)היינו ָּשהמצרן ָּמצרא ָּדבר דינא
שנמצאָּסמוךָּלגבולָּשלָּהמוכר(ָּיכולָּלחייבָּאתָּ
הקונהָּלמכורָּלו,ָּאינוָּאלאָּכאשרָּהמצרןָּמבקשָּ

ָּכדיָּלחברָּאותהָּלקנותָּאתָּהק רקעָּשלָּהמוכר,
.ָּוכגוןָּאםָּישָּלוָּדירהָּצמודה15ָּעםָּהקרקעָּשלו

לדירהָּשנמכרה,ָּוהמצרןָּמבקשָּלחברָּאתָּהדירהָּ
ָּדינאָּדברָּ ָּישָּלו ָּהרי ָּעםָּהדירהָּשנמכרה. שלו
ָּכלָּ ָּאת ָּלחבר ָּמבקש ָּאינו ָּאם ָּאם ָּוכן מצרא.
ָּישָּ ָּאם ָּוכגון ָּמהדירה. ָּחלק ָּרק ָּאלא הדירה,

וָּישָּדירהָּלאדםָּדירהָּעםָּגגָּצמודָּלה.ָּוסמוךָּל

                                                             
 דיניָּברָּמצראָּנתבארוָּבחו"מָּסי'ָּקע"ה.14ָּ
סעיףָּכ"זָּועייָּבנו"כָּשם.ָּועיי'ָּבט"זָּובכסףָּהקדשים15ָָּּ

 שם.

ָּלזה,ָּ ָּזה ָּמחוברים ָּוהגגות ָּלה, ָּצמוד ָּגג עם
ָּלבואָּ ָּיכול ָּלאחר. ָּנמכרה ָּהסמוכה והדירה
ָּכדיָּלבנותָּ ָּולחייבָּאתָּהלוקחָּלמכורָּלו, המצרן
ָּגםָּאםָּלאָּיחברָּאתָּ ָּהגגות. ביתָּאחדָּעלָּשני
ָּחלקָּ ָּלחבר ָּבא ָּשהוא ָּכיון ָּעצמה. הדירה
ָּכלל,ָּ ָּלחבר ָּבא ָּלא ָּאם ָּאך ָּהסמוכה. מהקרקע

ָּ ָּגם ָּמצרן. ָּדין ָּלו ָּמחסןָּאין ָּלמכור ָּבאים אם
ָּמבקשָּ ָּהדיירים ָּואחד ָּמשותף, ָּבבניין פרטי
לקנותָּאתָּהמחסןָּלעצמו.ָּאיןָּלוָּדיןָּמצרן.ָּכיוןָּ

ָּ.16שלאָּבאָּלחברָּאתָּהמחסןָּלדירהָּשלו
ָּישָּ ָּביתָּאחר, ָּלהשיג ָּיכול ָּהלוקח ָּאין ואם
ָּהמצרןָּ ָּואין ָּמצרא, ָּדבר ָּדינא ָּבו אומריםָּשאין

ָּ.17מסלקו
ָּהמבקשיםָּ ָּאנשים ָּכמה ָּיש ָּאם ולכתחילה

ָּדיניָּלקנו ָּיש ָּלמוכר. ָּעדיף ָּמהם ָּאחד ָּואין ת,
תלמידָּחכםָָּּ–קדימהָּוחייבָּלהקדיםָּכפיָּהסדרָּ

ָּאוָּשותףָּשלוָּ ָּאחריוָּשכןָּשלו, קודםָּלכלָּאדם.
ָּקרוביָּ ָּאחריו ָּעימו. ָּהרגיל ָּחבירו ָּאו לעסקיו

ָּ.18משפחתו
ָּישָּלוָּדינאָּדברָּמצראָּכלפיָּ שותףָּבקרקע,
השותףָּהשני.ָּואםָּשותףָּאחדָּמבקשָּלמכורָּאתָּ

ניָּקודםָּלכלָּאדם.ָּאךָּמיָּשישָּחלקו.ָּהשותףָּהש
ָּדינאָּ ָּבו ָּשאין ָּאומרים ָּיש ָּלדירה, ָּזכות ָּרק לו
ָּעסקָּ ָּאו ָּמטלטלין ָּשמוכר ָּמי ָּוכן ָּמצרא. דבר
ָּזכותָּ ָּלשותף ָּשאין ָּאומרים ָּיש ָּוכדו', משותף
ָּולכתחילהָּימכורָּלשותףָּאוָּ ָּוישָּחולקים. מצרן.

ָּ.19למצרןָּשלו

 דיני בר מצרא לאשה ולשוכר
ָּדינ ָּכלל ָּמצוי ָּאין ָּהזה, אָּדברָּלמעשהָּבזמן

ָּולקנותָּ ָּהלוקח ָּאת ָּלסלק ָּיוכל ָּשהמצרן מצרא
ממנוָּאתָּהדירה.ָּכיוןָּשתקנוָּחכמיםָּשאםָּאשהָּ

ָּאיןָּלהָּדינאָּדברָּמצרא ָּוכן20ָּקנתהָּאתָּהבית, .
ָּעםָּ ָּבשותפות ָּהבית ָּאת ָּקנתה ָּאשה ָּאם גם
ָּיוכלָּ ָּהמצרן ָּאין ָּהזה. ָּבזמן ָּשמצוי ָּכפי בעלה,
ָּאתָּהבית.ָּ ָּלו לסלקָּאותםָּולחייבָּאותםָּלמכור

ָּל ָּאין ָּלכתחילה ָּחייבָּאך ָּאלא ָּלהם, מכור
.ָּוכןָּאשהָּהמוכרת21ָּלכתחילהָּלמכורָּלמצרןָּשלו

ָּמצרא,ָּ ָּדבר ָּדינא ָּבו ָּשאין ָּאומרים ָּיש בית,
ָּומוכריןָּ אמנםָּאשהָּהשותפהָּבדירהָּעםָּבעלה,

ָּ.22יחד.ָּבזהָּלכו"עָּישָּדינאָּדברָּמצרא

                                                             
ָּעיי'ָּשו"תָּרע"אָּסי'ָּק"מ.16ָּ
סעיףָּמ"ט.ָּנתבארָּשי"אָּשלאָּיתכןָּלומרָּשהרווחת17ָָּּ

המצרןָּלהגדילָּביתוָּונחלתו,ָּישָּבוָּכדיָּלחייבָּהלוקחָּ
ָּלהיותָּבלאָּביתָּכלל.

ָּהללוָּנתבארוָּבסעיףָּנ'.ָּפרטיָּהדינים18ָּ
סעיףָּנ"גָּוש"ךָּשם,ָּנתבארָּמחלוקתָּבמטלטליןָּושאר19ָָּּ

זכויותָּוכדו'.ָּוזכותָּלדירה,ָּוכגוןָּחוזהָּלקניתָּדירהָּלפניָּ
שבנוָּאתָּהדירה.ָּאםָּאיןָּלוָּבעלותָּבקרקע,ָּאינוָּאלאָּגדרָּ
מטלטלין,ָּוכיוןָּשהואָּבמחלוקת,ָּלכתחילהָּימכורָּלמצרן,ָּ

ָּמוציאָּמידו.ובדיעבדָּאםָּמכרָּלאחר,ָּאיןָּהמצרןָּ
ָּסעיףָּמ"ז.20ָּ
והואָּמטעםָּשאיןָּנשיםָּרגילותָּבמשאָּומתן,ָּדכל21ָָּּ

כבודהָּבתָּמלךָּפנימה.ָּוע"כָּאםָּאשהָּקנתה,ָּאיןָּלהטריחהָּ
לוותרָּעלָּמהָּשקנתהָּולחפשָּביתָּאחר.ָּאמנםָּהגר"נָּ

נוסבויםָּכתבָּ)קובץָּהישרָּוהטובָּז'ָּעמ'ָּל"ד(ָּשהאידנאָּישָּ
נשיםָָּּדינאָּדברָּמצראָּגםָּאםָּאשהָּקנתה,ָּכיוןָּשהאידנא

רגילותָּבמו"מָּכמוָּאנשים.ָּאולםָּלאָּמצאנוָּחברָּלשיטהָּזו.ָּ
ולמעשהָּנשיםָּעוסקותָּהרבהָּבמו"מָּיותרָּממאהָּשנה,ָּולאָּ
שמענוָּעודָּמיָּשיאמרָּלהוסיףָּדיןָּנשיםָּלתקנתָּדינאָּדברָּ

כתבָּלדוןָּבדינאָָּּח'ָּסיָּמ''אמצרא.ָּוכןָּבספרָּציץָּאליעזרָּ
דברָּמצראָּלגביָּאשה,ָּוכתבָּכסתמותָּהפוסקיםָּשאיןָּ

ָּיאיןָּממנה.מוצ
ָּשו"עָּשםָּוכנסתָּהגדולהָּהגב"יָּצ'.22ָּ



ָּשוכר ָּהבית23ָָּּולגבי ָּאת ָּלקנות המבקש
ָּנחלקוָּהראשוניםָּאםָּישָּבוָּדינאָּ שהואָּגרָּבו,

ָּול ָּמצרא. ָּלשוכרדבר ָּלמכור ָּחובה .24ָּכתחילה
אמנםָּבדיעבד,ָּאםָּמכרוָּלאדםָּאחר,ָּאיןָּהשוכרָּ
ָּמוחזק,ָּ ָּנחשב ָּשהקונה ָּכיון ָּמידו. ָּלהוציא יכול
ָּוכיוןָּשהואָּמחלוקת,ָּ והשוכרָּבאָּלהוציאָּממנו,
ָּאתָּ ָּומוציאין ָּממנו, ָּלהוציא ָּיכול ָּהשוכר אין

ָּ.25השוכרָּמהביתָּאפילוָּאםָּדרָּבו

תנאים שהמצרן צריך לקיים כדי לזכות 
 קחבמ

ָּהבית,ָּ ָּולקנות ָּהלוקח ָּלסלק ָּהמבקש מצרן
ָּלשלם.ָּ ָּהתחייב ָּשהלוקח ָּכפי ָּהכל ָּלשלם חייב
גםָּאםָּהואָּהרבהָּיותרָּמדמיָּהקרקעָּהראויים.ָּ
ָּיגרםָּ ָּשלא ָּשהוא, ָּתנאי ָּבכל ָּלעמוד ָּחייב וכן
ָּנמכרָּ ָּהבית ָּואם ָּלמוכר. ָּאו ָּללוקח הפסד
ָּהמצרן,ָּ ָּעל ָּסומך ָּשאינו ָּטוען ָּוהמוכר בהקפה,

ָּהמצר ָּהדמים. ָּישלם ָּשלא ָּלסלקָּוחושש ָּיכול ן
הלוקחָּרקָּאםָּמשלםָּהכלָּמיד.ָּואיןָּהמצרןָּיכולָּ
ָּלהביאָּ ָּחייב ָּאלא ָּכך, ָּלשלםָּאחר ָּשיבוא לומר

ָּמידָּאתָּכלָּהכסף.
ָּמהבנק,ָּ ָּמשכנתא ָּליטול ָּשמקובל והאידנא
ָּאםָּ ָּבמזומן. ָּבתים ָּלמכור ָּכלל ָּרגילות ואין
ָּאיןָּ ָּוהמצרן ָּדוקא, ָּמזומן ָּתשלום ָּדורש המוכר

ָּ ָּכיון ָּהלוקח. ָּאת ָּדוחה ָּהמצרן ָּאין שהמוכרָּלו.
ָּהלוקחָּ ָּואם ָּהמצרן. ָּבשביל ָּלהפסיד ָּצריך אינו
שילםָּכברָּמזומן,ָּהמצרןָּיכולָּלסלקוָּרקָּאםָּגםָּ

.ָּאםָּהמוכרָּמכרָּבאופן26ָּהואָּבאָּעםָּכסףָּמזומן
ָּזמןָּ ָּהגיע ָּלא ָּועוד ָּהזמן, ָּלו ָּוהאריך המקובל,
ָּולשלםָּ ָּהלוקח, ָּלסלק ָּיכול ָּהמצרן התשלום.

.ָּואםָּמכר27ָּבאותוָּמועדָּשהלוקחָּהתחייבָּלשלם
ָּלאָּידעָּמהמכירהָּעדָּבהקפהָּכמ ָּוהמצרן קובל,

                                                             
בסוףָּסימןָּקע"הָּנתבארוָּעודָּדיניָּמצרנותָּלשוכר23ָָּּ

באופניםָּשונים.ָּולמעשהָּישָּמהםָּשלכו"עָּאיןָּלהםָּדינאָּ
ָּדברָּמצרא,ָּוישָּבהםָּשהואָּמחלוקת.

סעיףָּס"ג.ָּכתבָּהש"ךָּס"קָּמ"ז,ָּדלמ"דָּישָּדינאָּדבר24ָָּּ
יל,ָּואףָּאםָּמצראָּבשוכר,ָּהריָּהואָּחמורָּיותרָּממצרןָּרג

אשהָּקנתהָּאתָּהקרקע,ָּהשוכרָּיכולָּלדחותָּאותהָּולחייבָּ
ָּאותהָּלמכרו.

כןָּסתימתָּכלָּהפוסקיםָּ)ש"ךָּשםָּוכלָּהנו"כָּוהפוסקים25ָָּּ
שכתבוָּבזה(.ָּוכתבוָּלמעשהָּשמספקָּאיןָּלשוכרָּדינאָּדברָּ

מצרא.ָּומוכחָּמסתימתָּהפוסקים,ָּשאיןָּהשוכרָּיכולָּ
םָּשישָּלהשארָּלדורָּבבית,ָּולטעוןָּשקיםָּלוָּכדעתָּהפוסקי

דינאָּדברָּמצראָּלשוכר,ָּומוציאיןָּאותוָּמהביתָּשדרָּבו.ָּ
אמנםָּהמשנהָּלמלךָּ)בשו"תָּלחםָּרבָּסי'ָּק"נ(ָּכתבָּשאםָּ
השוכרָּדרָּבו,ָּהריָּהואָּמוחזקָּבקרקע.ָּואףָּשאיןָּמוחזקָּ

בקרקעָּמהניָּנגדָּמראָּקמא.ָּמ"מָּכאןָּשהואָּבאָּנגדָּ
הלוקח,ָּהריָּהואָּמוחזקָּנגדו.ָּאךָּלמעשהָּסתימתָּכלָּ

וקָּאםָּדרָּבוָּאוָּלא.ָּוהריָּסתםָּשוכר,ָּהפוסקיםָּשאיןָּחיל
הואָּגםָּדרָּבבית.ָּהלכךָּמוציאיןָּאתָּהשוכרָּמהביתָּשדרָּ

ָּבו.
ונראהָּלבארָּטעםָּשאיןָּהשוכרָּיכולָּלומרָּקיםָּליָּכדעותָּ

שישָּמצרןָּלשוכרָּולהשארָּבביתָּשדרָּבו.ָּכיוןָּשכאשרָּ
הספקָּהואָּעלָּשכירותָּבקרקע,ָּאנוָּמתייחסיםָּכאילוָּבאוָּ

עיןָּזהָּמצאנוָּבאדםָּשהשכירָּלדוןָּקודםָּשדרָּבוָּבפועל.ָּוכ
דירהָּלשנהָּונתעברהָּהשנה,ָּשאםָּאמרָּגםָּלשוןָּי"בָּחודש,ָּ

וגםָּשנה,ָּהריָּהואָּספק,ָּומספקָּהשוכרָּחייבָּלשלם.ָּוגםָּ
אםָּהשוכרָּכברָּלאָּדרָּשם,ָּובאוָּלדוןָּעלָּדמיָּהשכירות.ָּ

השוכרָּחייבָּמספק.ָּכיוןָּשאנוָּדניםָּכאילוָּבאוָּלדוןָּקודםָּ
ָּשדרָּשם.

יןָּהמצרןָּיכולָּלהביאָּמעותָּסעיףָּכ"ג.ָּשםָּנתבארָּשא26ָּ
ָּפחותָּטוביםָּמהלוקח.ָּוק"וָּבזה.

נתבארָּבסעיףָּח'ָּשהמוכרָּרשאיָּלומרָּשאינוָּמאמין27ָָּּ
שהמצרןָּישלםָּבמועד.ָּאךָּלמעשה,ָּאםָּאיןָּלמוכרָּסיבהָּ
לומרָּזאת,ָּוהמצרןָּאינוָּאמיןָּפחותָּמהלוקח,ָּואיןָּסיבהָּ
לטעוןָּשהמצרןָּלאָּיצליחָּלקבלָּמשכנתאָּמהבנק.ָּהמוכרָּ

ענהָּזו.ָּוהכלָּלפיָּראותָּעיניָּהדיין.ָּובפתחיָּאינוָּנאמןָּבט
תשובהָּשםָּנתבארָּשרשאיָּהמצרןָּלהטילָּחרםָּאםָּהמוכרָּ

 משקרָּבטענתוָּשאינוָּמאמיןָּלמצרן.

ָּכמנהג.ָּ ָּמשכנתא ָּע"י ָּבפועל ָּשילם שהלוקח
ָּוהלוקחָּ ָּהלוקח, ָּלסלק ָּרשאי ָּשהמצרן נראה
ָּמשכנתאָּ ָּליטול ָּלו ָּהנצרך ָּכפי ָּהזמן ָּלו יאריך

ָּכמנהג.
ָּ,ָּשלוםָּשבתָּבברכת

ָּדוידזוןָּאליעזרָּהרב
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 ממונות בענייני יעוץבוררות ו, המשפט עיון הוראה
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 ענייני צילום במצלמה –'וכל תמונה' 
ָּ ָּנושא ָּבמצלמה ָּתמונות ָּהוא,ָּרחבצילום

ָּ ָּשלפניכם ָּבמאמר ָּלהטעים ָּאלא ָּבאנו ָּחיךלא
ָּומסרתיו,ָּ ָּזה ָּלפרסםָּמאמר ָּכשרציתי הלומדים.

ָּכל ָּכמעט ָּלפני ָּשלָָּּכדרכי ָּלביקורתם מאמר,
ָּהתנגדָּ ָּחכמים, ָּואנשים ָּחכמים ָּתלמידי מספר
אחדָּמהםָּלפירסומוָּוטעןָּשהיוםָּכולםָּמצלמיםָּ
ומדועָּאניָּפותחָּנושא,ָּשהציבורָּלאָּיכולָּלעמודָּ

ָּבו.
ָּעלָּ ָּלגזור ָּאפשר ָּאי ָּצודק. ָּזה ָּחכם תלמיד
ָּבכלָּ ָּאך ָּבהן, ָּלעמוד ָּניתן ָּשלא ָּגזירות הציבור

גדולָּזאת,ָּשלפחותָּנדעָּלאָּלעשותָּעסקָּכלָּכךָּ
ָּזמןָּ ָּכסף, ָּהרבה ָּכך ָּכל ָּמשקיעים ָּאנו מצילום.
ָּצורךָּ ָּאין ָּאבל ָּאפשר, ָּנכון, ָּבצילום. ואנרגיה

ָּלהגזיםָּבדבר.
ָּהסבאָּ ָּשכתב ָּנפלא, ָּמכתב ָּראו ָּנא וראו
ָּומוסר',ָּ ָּ'חכמה ָּבספר ָּהמובא ָּזצוק"ל, מקלם
ָּלפיהָּצילוםָּ ָּהמוסרית, ָּאתָּעמדתו ָּלנו המבהיר
הואָּסתםָּ"בלָּתשחית".ָּה'סבא'ָּכותבָּלבנוָּכך:ָּ"ָּ

ָּלידיָּבמועדם.ָָּּבני ָּשניָּמכתביךָּבאו יקיריָּוכו',
ָּלאָּידעתיָּ התמונותָּשלָּבנותיךָּשיחיוָּששלחת,
ָּסלנטרָּ ָּישראל ָּרבי ָּהגאון ָּז"ל ָּאדמו"ר ָּזאת. מה
ָּוכמדומהָּשהיהָּ ָּהזה, זצ"לָּלאָּהיהָּחפץָּבמנהג
אומרָּכיָּע"פָּהזוהרָּהקדושָּאיןָּלהביטָּעליהם.ָּ
גםָּאניָּחוששניָּעלָּזהָּשהואָּבכללָּשיחהָּנאה,ָּ

בלאָּספקָּשההוצאהָּעלָּזהָּהואָּוכמדומהָּאצליָּ
ָּמקלם'ָּ ָּוה'סבא ָּהתורה". ָּמן ָּואסור ָּתשחית בבל
כותבָּכאןָּרעיוןָּמוסריָּנפלא:ָָּּ"ודעָּבניָּיקיריָּכיָּ
ָּכדיָּ ָּרק ָּאלא ָּבעולם, ָּזה ָּנתפשט ָּלחנם לא
ָּצורהָּ ָּשאם ָּהלב, ָּאל ָּההשבה ָּחיוב ָּלנו להורות
ָּכשמביטָּ ָּעםָּכלָּזאתָּ ָּידעָּומכירָּאותה, שכבר

ותר,ָּמכלָּעלָּהצורהָּהזאתָּיושרשָּבוָּהשמחהָּבי
ָּמעולם,ָּ ָּהכיר ָּולא ָּמעולם ָּידע ָּשלא ָּבדבר שכן

ָּכמהָּצריךָּהשבהָּללב"...

 "איני יודע מי זה"
ָּהטובָּ ָּידידי ָּלי ָּסיפר ָּשנים ָּמספר לפני
ָּ)בנוָּ ָּישראלָּמאירָּטבצ'ניקָּשליט"א, ָּרבי הרה"ג
ָּשהיהָּממקורביוָּ ָּשליט"א, ָּעמוס ָּרבי ָּהגאון של
הגדוליםָּשלָּמרןָּהסטייפלרָּזצ"ל(,ָּסיפורָּמופלא:ָּ

אחד,ָּלפניָּשנים,ָּהרהיבָּאחדָּעוז,ָּניגשָּ"בפוריםָּ
ָּלוָּתמונהָּשלָּ ָּנתן אלָּהגר"חָּקניבסקיָּשליט"א,

 ר'ָּחייםָּעצמוָּושאלָּהאםָּהרבָּיודעָּמיָּזה...
ָּ"זהָּ ָּחייםָּהביטָּממושכותָּבתמונהָּואמר: ר'

ָּאבא"...
ָּממושכותָּ ָּהסתכל ָּחיים ָּר' ָּלו. ָּהשיבו "לא",
ָּלאָּ ָּ"אני ָּואמר: ָּעצמו, ָּשלו ָּבתמונתו בתמונה,

ָּיודעָּמיָּזה"...

 איסור ציור תמונת אדם

ָּהנודעָּ ָּציורו ָּאת ָּרבות ָּבסוכות ָּראינו כולנו
ָּאמיתיָּ ָּציור ָּהוא ָּזה ָּציור ָּצבי'. ָּה'חכם של
ָּבתוךָּ ָּזצ"ל, ָּהיעב"ץ ָּבנו, ָּשמעיד ָּכפי לחלוטין,
"תשובה"ָּהלכתיתָּשכתבָּעלָּצילוםָּוציורָּדמויותָּ

ָּאנשים.ָּמהָּהנושא,ָּשלשמוָּנדרשָּהיעב"ץ?
ם'ָּרבבותָּתמונותָּצולמוָּויצולמוָּב'ביןָּהזמני

ָּהנחלָּ ָּליד ָּובהר, ָּבמושב ָּובכפר, ָּבעיר הנוכחי,
ָּעלָּ ָּהקדושה ָּתורתינו ָּעמדת ָּמהי ובתצפית.

ָּהצילוםָּבמצלמה?
ָּש"אסורָּ ָּד( ָּקמא, ָּ)יו"ד ָּערוך ָּבשולחן נפסק
ָּבמהָּ ָּלנוי. ָּהוא ָּאפילו ָּלבדו, ָּאדם ָּצורת לצייר
ָּכאותםָּ ָּאבלָּבשוקעת, ָּבבולטת. דבריםָּאמורים,
שאורגיםָּבבגדָּושמצייריםָּבכותלָּבסמנין,ָּמותרָּ
ָּאסורָּביןָּ ָּוצורתָּחמהָּולבנהָּוכוכבים, לעשותם.
ָּבהרחבהָּ ָּדנו ָּוהפוסקים ָּשוקעות" ָּבין בולטות

ָּבדיןָּצילוםָּתמונות.
ָּ"לאָּ ָּע"ב(: ָּמ"ג ָּזרה ָּ)עבודה ָּבגמרא איתא
ָּחוץָּ ָּמותרין ָּהפרצופות ָּכל ָּתניא ָּוכו' תעשון
ָּולציירָּ ָּליצור ָּשניתן ָּכלומר, ָּאדם". מפרצוף
ָּהרמב"םָּפסקָּ ָּאדם. ָּשל ָּמפרצופו ָּחוץ פרצופים,

ָּזרה,ָּש" ָּלעבודה ָּתמונה ָּוכל ָּפסל ָּלעשות אסור
ָּשתהיהָּ ָּוהוא ָּאדם, ָּצורת ָּלנוי ָּלצייר ָּאסור וכן
הצורהָּבולטת.ָּאבלָּאםָּהיתהָּהצורהָּשוקעתָּאוָּ
ָּלוחותָּ ָּגבי ָּצורותָּשעל ָּכגון ָּסממנים, צורהָּשל
ָּמותרות".ָּ ָּבאריג ָּהנרקמות ָּצורות ָּאו וטבלאות
ָּגםָּ ָּלעשות ָּשאסור ָּבהשגותיו ָּהראב"ד ודעת

לטתָּאלאָּנראיתָּשווהָּצורתָּאדםָּגםָּכשאינהָּבו
ָּורקָּצורהָּשנקראתָּואינהָּבולטתָּבכלל,ָּ בשווה,
כמוָּבציוריםָּבספריָּילדים,ָּמותרת.ָּוכןָּבריטב"אָּ
ָּבדיוָּ ָּהנעשית ָּבצורתָּאדם ָּלהחמיר ָּכ' ָּשם ע"ז
ָּפסקָּ ָּוכן ָּבולטת. ָּכצורה ָּהיא ָּשהרי וסממנים,
ָּערוךָּ ָּהשולחן ָּאולם ָּסקי"ב(. ָּקמ"א ָּ)יו"ד הט"ז

ציירָּאוָּפסקָּלהתירָּכדעתָּהרמב"ם.ָּכךָּשניתןָּל
ָּוציורָּ ָּתמונה ָּשהרי ָּבתמונה, ָּאדם ָּדמות לצלם
ָּאדםָּ ָּפסל ָּעשיית ָּואילו ָּהדף, ָּעל ָּבולטות אינן

ָּוכדומה,ָּאסורה,ָּשהריָּהדמותָּבולטתָּוניכרת.ָּ

 מטבע בדמות צורתו
ָּמספרָּ ָּק"ע( ָּ)ח"א ָּיעבץ השאילת
ָּלאב"דָּ ָּמבראדי ָּז"ל ָּאלעזר ָּהר"ר ש"כשנתקבל
ָּמטבעָּ ָּוהדפיס ָּאחד ָּאיש ָּעמד ָּאמסטרדם, ק"ק

ָּבדמות ָּועדָָּּכסף ָּמראש ָּצורתו ָּוהטביע צורתו
ָּבלאָּ ָּשבראש ָּהרא"ש ָּשדעת ָּמביא ָּהוא החזה".
ָּהראשונים.ָּ ָּכך ָּעל ָּנחלקו ָּאך ָּאיסור, ָּאין גוף
ָּלעשותָּ ָּמותר ָּהאם ָּדנו ָּגם ָּהפוסקים כידוע,
בובותָּמשחקָּלילדים,ָּאךָּהנושאָּרחבָּולאָּכעתָּ
ָּלמוזיאוןָּ ָּכניסה ָּ)ובענין ָּבו. ָּלהאריך המקום

ָּב ָּרָּוהשעווה, אוָּבספריָּמוצגותָּבובותָּמשעווה,
ָּשלהיָּדקייטא(.

ָּתמונת החכם צבי
ָּציורוָּ ָּעל ָּומספר ָּבהרחבה ָּבענין ָּדן היעב"ץ
ָּלכל,ָּ ָּהנודע ָּצבי', ָּה'חכם ָּרבנו ָּאביו, ָּשל הנודע
עדָּימינוָּאנו.ָּהיעב"ץָּמספרָּשאביוָּה'חכםָּצבי'ָּ
ָּרצוָּ ָּוהם ָּבלונדון, ָּהספרדים ָּלקהילת הוזמן
ָּוביקשוהוָּ ָּהק' ָּפניו ָּמקלסתר ָּמתמונתו מזכרת

ָּאת ָּשיציירו ָּצבי'ָָּּשיסכים ָּה'חכם ָּאך דמותו,
ָּ)בשו"תָּשאילתָּיעבץָּ ָּוכךָּהואָּמספרָּלנו, סירב.
ָּהואָּ ָּ"זכור ָּהמיוחדת: ָּבלשונו ָּקע(, ָּסימן ח"א
ָּהגדולָּ ָּרבינו ָּמרי ָּאבא ָּהאמיתי ָּהחסיד לטוב
ָּולאָּידעךָּ ָּזכרו, ָּלעדָּיעמוד המקוםָּיהאָּבעזרו,
ָּכשנקראָּ ָּשהיה ָּמעשה ָּואספרה ָּחזיתי ָּזה נרו.

ָּא ָּלבוא ליהםָּמקהילתָּקודשָּספרדיםָּשבלונדון
ָּלזכותםָּ ָּוביקרָּתפארתָּגדולתו, ולהראותָּבכבודו
במצוהָּלעשותָּלוָּיקרָּוגדולהָּמתוךָּחיבהָּיתירהָּ



ָּכלתהָּ ָּונכספה ָּאצלם, ָּשמו ָּגדול ָּכבוד נודעת
נפשםָּלראותו,ָּליהנותָּמזיוָּזוהרָּתמונתו,ָּלחזותָּ
ָּנועםָּ ָּדבשָּאמרי ָּצוף ָּלטעום ָּפניו, ָּאת בשמחה
ולקבלָּפניָּשכינהָּלהאצילָּעליהםָּמברכתו,ָּועשוָּ

ָּוהלכוָּלקראתוָּלוָּכ בודָּגדולָּלאָּנשמעָּדוגמתו.
ָּבהודָּ והביאוהוָּבאוניתָּמלכותָּבשמחהָּובששון,
ָּישלםָּ ָּגדולָּוקטןָּשםָּהואָּאישָּלאָּנעדר, והדר.
להםָּה'ָּכפעלםָּוישיבָּלהםָּגמולםָּהטובָּעודָּכלָּ
ָּחשקוָּ ָּתשוקתם ָּעוצם ָּמרוב ָּוהנה ָּעולם. ימי
ָּוחילוָּ ָּתבניתו. ָּדמות ָּצלם ָּציור ָּבידם להשאיר

ָּכל ָּעל ָּזה ָּבדבר ָּלהםָָּּפניו ָּיתן ָּוכבוד אהבה
ָּמצוירָּ ָּדיוקנו ָּדמות ָּאצלם ָּלהניח שאלתם,
ָּלאלָּ ָּוישם ָּשמוע ָּאבה ָּולא ָּבששר, ומשוח
ָּהפוסקיםָּ ָּרוב ָּצבע ָּשל ָּבציור ָּאם ָּאף מילתם,
ָּגםָּ ָּמה ָּאיסור. ָּחשש ָּבו ָּשאין ָּסבורים ככולם
ָּפוסקיםָּ ָּאין ָּבלבד, ָּפרצוף ָּהיינו ָּצורה, בחצי
שחוששיםָּבמקרהָּכזה.ָּאףָּעלָּפיָּכןָּלאָּיכלוָּלוָּ

ָּשלו ָּדעתָּאנשי ָּדעתו ָּעל ָּולהעבירו ָּלפתותו מו,
ָּאכןָּ ָּופרישותו, ָּוקדושתו ָּחסידותו ָּמרוב עליון
המבקשיםָּלאָּנסוגוָּאחור,ָּבכלָּזאתָּידםָּנטויהָּ
ָּמבוקשםָּבדרךָּ ָּעדָּשהשיגו ָּולאָּנחו ולאָּשקטו
תחבולהָּגדולהָּע"יָּאומןָּבקיָּנפלא,ָּשפעלָּועשהָּ
ָּבחריצותָּ ָּונאור ָּהנורא ָּפניו ָּפרצוף ָּציור כל

,ָּואורָּפניוָּלאָּנפלָּולאָּוזריזותָּעצוםָּשלאָּבפניו
ָּרקָּ ָּבו ָּחסר ָּוהיה ָּכמעט, ָּמהשווי ָּמאומה חסר
ָּוהציורָּנחשבָּיקרָּהערךָּמאדָּ נשמתָּרוחָּחיים,
ָּטופסיםָּ ָּממנו ָּונעשו ָּמלפנים, ָּויודעיו למכיריו
ָּזאתָּ ָּתכתב ָּביוקר, ָּנמכרים ָּוגםָּהמה והעתקות

ָּזכרוןָּלדורָּאחרון"...ָּ

 האם מותר לצלם תמונות?
ָּמלכי ָּדברי ָּ)שו"ת ָּמהפוסקים, ָּח"גָּישנם אל

ָּלכתחילהָּ ָּלצלם ָּשאין ָּשסברו ָּועוד(, סנ"ח
ָּבגללָּדעותָּהראשוניםָּהאוסרותָּלציירָּ תמונות,
ציוריםָּאדם,ָּלמרותָּשלאָּמדוברָּבציוריָּכלָּהגוףָּ
ָּוכתבָּ ָּבולטות. ָּשאינם ָּתמונות ָּשהם ולמרות
ָּשישָּ ָּ ָּובפרט ָּמזה, ָּירחק ָּנפשו ָּשומר ש"לזה
סבראָּגדולהָּשישָּבזהָּאיסורָּגמורָּעלָּפיָּדין".ָּ

'ָָּּכותבָּש"אםָּנצרךָּלצילוםָּמפניָּה'דבריָּמלכיאל
ָּע"יָּ ָּולצלם ָּישָּלהקל ָּלזה, ָּהפסד ָּוישָּלו עסקיו
נוכרי,ָּועכ"פָּיעשהָּשלאָּיראוָּאתָּהרגליים,ָּכגוןָּ
ָּשולחןָּ ָּאצל ָּכשעומד ָּאו ָּיושב ָּבהיותו שיצולם
ָּובעוונותינוָּהרביםָּבעתיםָּהללוָּנעשהָּ וכדומה.
ָּהואָּ ָּנחשב ָּעצמו ָּעל ָּוהמחמיר ָּכהיתר הצילום

ָּמ ָּוכמ"ש ָּכשוטה, ָּה',ָּבעיניהם ָּכעבד ָּעוור י
ָּת"חָּ ָּחכמים ָּתלמידי ָּאיזה ָּלזה ָּגרמו והרבה
ָּולשלחםָּ ָּצורותיהם ָּלצייר ָּבעצמם ָּקלות שנהגו
ָּוהשוטיםָּ ָּגדול... ָּמכשול ָּוגרמו ָּחוץ ָּפני על
מתפאריםָּבצורותיהםָּוצורותָּחבריהםָּוקרוביהםָּ
וישאירוָּזהָּלזכרָּלבניהם,ָּוישכחוָּכיָּזהָּיכוליםָּ
ָּגופםָּ ָּצורת ָּלהשאיר ָּחיים ָּבבעלי ָּגם לעשות

שרָּיציירוָּצורותָּבהמותָּוחיותָּשונותָּאפשרָּוכא
יותרָּנאהָּמצורתָּאדםָּבהמיָּוטובָּלהםָּלהראותָּ
ָּמצוהָּ ָּדבר ָּאיזה ָּלעשות ָּוהיינו ָּנפשם, כוחות
ָּהשי"תָּ ָּמצוות ָּאת ָּשיראו ָּעת ָּשבכל קיימת
יזכירוָּאתָּמדותיוָּהטובותָּורוחָּנדבתו,ָּכיָּאשרָּ
ָּממנוָּ ָּצאצאיו ָּוילמדו ָּכזה ָּגדול ָּדבר עשה

ָּוכמו ָּטובות, ָּכמדות ָּשאםָּלהתרגל ָּבמדרש בא
ָּמהָּהנאהָּ איןָּאדםָּעושהָּמצוהָּקיימתָּלדורות,
ָּגופו?ָּ ָּצורת ָּלבניו ָּשיניח ָּבצע ָּמה ָּאבל ָּלו. יש
וראויָּלכלָּישראלָּכשרָּלהתרחקָּמזהָּואףָּצורותָּ
ָּצורותיהםָּ ָּלתלות ָּלהו ָּניחא ָּלא ָּודאי צדיקים
ָּהמקובליםָּ ָּשכתבו ָּמה ָּלפי ָּובפרט בבתים,

שנמשךָּעלָּהצורותָּרוחָּטומאה,ָּולמהָּלנוָּלגרוםָּ
ָּרוחָּטומאהָּעלָּצורתָּצדיק?!".ָּשישרה

בשו"תָּלחםָּרבָּנשאלָּבדיןָּכתובהָּשציירָּבהָּ
ָּשלמרותָּ ָּוהעלה ָּוהכלה, ָּהחתן ָּצורת הסופר
ָּהזאת,ָּ ָּהכתובה ָּלהשהות ָּלאסור ָּאין שבדיעבד
ָּשלאָּ ָּלהיזהר ָּמאד ָּראוי ָּלכתחילה ָּמקום מכל

ָּלעשותָּכן,ָּכיוןָּשהדברָּנוגעָּלאיסורָּתורה.

 דעת המתירים לצלם תמונות
ָּ ָּצפנת ָּבשו"ת ָּראז'יןָּאמנם ָּלהגר"י פענח

ָּבמראיָּ ָּבקודש, ָּכדרכו ָּהאריך, ָּזצ"ל מרוגטשוב
ָּשמותרָּ ָּוכתב ָּולרוחבו ָּהש"ס ָּלאורך מקומות
ָּנסתפקָּ ָּחיים ָּשלמת ָּבשו"ת ָּגם ָּתמונות. לצלם
ָּשלובשיםָּ ָּאנשים ָּהמציירים ָּ ָּאלו ָּעל השואל
ָּלבישתָּהתפילין,ָּ ָּלהורותָּאתָּאופן ָּכדי תפילין,
ָּבכךָּ ָּשאין ָּזצ"ל ָּזוננפלד ָּהגרי"ח ָּמרן ָּלו וכתב

ש.ָּגםָּראשָּגולתָּבבל,ָּרבנוָּהבןָּאישָּחיָּזצ"לָּחש
בספרוָּרבָּברכותָּמערכתָּהצד"יָָּּכותבָּש"צילוםָּ
ָּודאיָּ ָּכלל, ָּהבולטת ָּצורה ָּאינה ָּאשר פוטוגרפי,
ָּ"כאשרָּמניחיםָּאתָּ ָּאךָּהואָּדן מותרָּלעשותו".
ָּהתמונהָּ ָּאת ָּהמבליטה ָּזכוכית ָּבמין התצלום
ָּכלָּ ָּשבחושָּהמישושָּאין כצורתָּאדםָּממשָּאף

ָּל ָּנראה ָּכך ָּאלא ָּהמראה",ָּבליטה ָּמכח אדם
ָּשזהָּ ָּ"מכיון ָּמותר, ָּזה ָּדבר ָּשגם ָּהיא ומסקנתו

ָּהמראהָּהואָּחזותָּשואָּואיןָּבוָּממש".
ָּשישָּ ָּכותב ָּשליט"א ָּשטרנבוך הגר"מ
ָּלאורָּדעתָּהרמב"ןָּהאוסרָּ האוסריםָּלצלםָּאדם,
ָּוביןָּ ָּבולטות ָּבין ָּאסורות ָּצורות ָּכל לצייר

ָּהרמב"ן.ָָּּ,שוקעות ָּנגד ָּלהקל ָּשאין ָּבט"ז ומובא
ָּמספ ָּכמהָּוהגר"מָּשטרנבוך ָּהכרתי ָּ"ואני ָּלנו: ר

ָּאותם,ָּ ָּלצלם ָּלא ָּמאד ָּשהקפידו ָּצדיקים וכמה
ָּזצ"לָּ ָּישראל שלדבריהםָּמזיקָּאבלָּהרבהָּגאוני
ָּשאפילוָּ ָּהפוסקים ָּכדעת ָּלעצמם ָּשהחמירו אף
ָּמקוםָּ ָּמכל ָּלעשותה, ָּבולטתָּאסור בצורהָּשאין
אםָּאדםָּאחרָּמצלםָּאותם,ָּלאָּהקפידו".ָּ)הגר"מָּ
ָּבדבריו ָּבמש"כ ָּוראו ָּבענין, ָּמאריך ָּשטרנבוך

ָּבספריָּשלהיָּדקייטא(.

ָּ"מלאך הגיע לעזור לנו"...
ידועָּשהגאוןָּמהר"יָּאסאדָּזי"עָּהגיעָּלבקרָּ
ָּישראל,ָּ ָּגדולי ָּמשלחת ָּעם ָּהמלכות, בבית
ָּבארמון,ָּ ָּשהיתה ָּבמראה ָּעצמו ָּאת וכשראה
ָּ"מלאךָּ ָּאמרָּבהתפעלות: בפעםָּהראשונהָּבחייו,

ָּהגיעָּלעזורָּלנו!!ָּתראוָּבעצמכם!!"...
ָּ ָּקדושתו, ָּלגודל ָּאסאד, ָּהביטָּהמהר"י לא

ָּוכשראהָּאתָּעצמוָּ ָּאףָּפעם, ָּעצמו ָּשלו בדמותו
בראי,ָּהיהָּבטוחָּשאישָּהאלוקיםָּהנוראָּשניבטָּ

ָּמולו,ָּהואָּמלאךָּאלוקים...
ָּעלָּ ָּשנכתב ָּשלמה", ָּרבי ָּ"הצדיק בספר
הצדיקָּרביָּשלמהָּבלוךָּזצ"ל,ָּתלמידוָּשלָּה'חפץָּ
ָּתמונתוָּ ָּאת ָּלו ָּהראתי ָּש"פעם ָּמסופר חיים',

בתמונהָָּּלראותָּמהָּיגיד,ָּואמרָּשהאישָּהמצולם
נראהָּאדםָּחשוב,ָּכיָּלאָּידעָּשזאתָּהיאָּתמונהָּ
ָּביטלָּ ָּעצמו, ָּהוא ָּשזה ָּלו ָּסיפרו ָּוכאשר ממנו.
ָּפעמיםָּ ָּכמה ָּממנו ָּושמעתי ָּהבחנתו... ָּאת מיד
ָּבעניןָּ ָּדבש ָּהיערות ָּדעת ָּאת ָּהזכיר כאשר
ָּעלמאָּ ָּלכולא ָּברור ָּדבר ָּאמנם ָּשזה התמונות
ָּזהָּ ָּוהרי ָּלתמונה ָּשהוא ָּכל ָּחשיבות ָּליתן ליחן

ָּזרהָּממשָּשהר ָּשלָּעבודה ָּאתָּתמונתו ָּאפילו י
ָּלבי ָּלהכניס ָּאפשר ָּרבינו ָּולתמונהָּהכ"סמשה ...

ָּאיןָּכלָּחשיבות"...

 הכרעת ההלכה
ָּשמותרָּ ָּהיא ָּהפוסקים ָּרוב ָּהסכמת להלכה,
לצלםָּולהצטלםָּמצדָּההלכה,ָּאךָּרביםָּמזכיריםָּ
ָּב'(ָּ ָּדרוש ָּ)ח"א ָּדבש' ָּה'יערות ָּדברי ָּאת בענין

ָּאדםָּ ָּצורת ָּמלעשות ָּלמנוע ָּשראוי שכתב
ָּבזוה"ק, ָּישָָּּוכמבואר ָּצורתָּאדםָּבכותל "ואפילו

ָּלךָּצלםָּודמותָּדלאָּשריהָּביהָּ ָּאין ָּכי להיזהר,
ָּבשםָּ ָּמובא ָּוהנהגות' ָּ'דינים ָּובספר ָּרעה". רוח
ָּתמונותָּאנשיםָּ ָּבצילום ָּשאין ָּזי"ע ָּהחזו"א מרן
איסורָּעלָּפיָּההלכה,ָּאלאָּשאנשיםָּבעליָּמעלהָּ
ָּשמרןָּ ָּוידוע ָּטומאה. ָּרוח ָּמעין ָּבזה רואים

ָּל ָּמאד ָּהקפיד ָּזצ"ל ָּיעקב ָּיצלמוהוָּהקהילות בל
ָּמהאדםָּ ָּמאומה ָּישאר ָּשלא ָּענין ָּשישנו ואמר
ָּמרןָּ ָּמו"ר ָּבנו ָּוכן ָּתמונות. ָּכולל ָּפטירתו, לאחר
הגר"חָּשליט"אָּאיןָּדעתוָּנוחהָּשמצלמיםָּאותו,ָּ
ָּוידועָּשאדמורי"םָּ ָּמצוה. ָּצדקהָּאו מלבדָּלצרכי
ָּאךָּ ָּאותם, ָּשיצלמו ָּתוקף ָּבכל ָּמתנגדים רבים
בשניםָּהאחרונות,ָּבגללָּריבויָּהצלמיםָּוחוברותָּ

ָּחצרותָּהתמ ָּברוב ָּונכחד ָּכמעט ָּהמנהג ונות,
ָּה'קהילותָּ ָּמרן ָּבסוכת ָּמקום ָּומכל האדמורי"ם.
יעקב'ָּזצ"לָּהיוָּתלויותָּתמונותָּשלָּגדוליָּישראלָּ
ָּבנוָּ ָּבסוכת ָּוכן ָּקפ"ח(, ָּח"א ָּרבינו ָּאורחות )ס'

ָּ.מרןָּהגר"חָּשליט"א
 

 גנוט ברוך שמואל רבי ג"לתגובות: הרה

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

  שמואל. )אלעד( רויאמ

 פרחים לתורה
עיקר עבודתנו בדור  –תפילה בכוונה 

 הזה !
ָּוָמָצאתָּ ֱָּאלֶֹקיָך ָּה' ֶָּאת ָשם ָּמִּ ַקְשֶתם יָּובִּ ָּכִּ

ְדְרֶשמוְָּבָכלְָּלָבְבָךָּוְבָכלַָּנְפֶשָךָּ)ד,ָּכט(  תִּ
ָּ ָּרבים ָּבלשון ָּהכתוב "ובקשתם",ָָּּ–פתח

ָּםָּבלשוןָּיחידָּ"ומצאת",ָּוכןָּ"בכלָּלבבךָּובכלוסיי
 !נפשך",ָּהלאָּדברָּהוא

ָּומגלהָּ ָּעינינו, ָּאת ָּמאיר ָּושמש ָּמאור בעל
שאמנםָּכלָּאדםָּבאָּלעולםָּכדיָּלזכךָּאתָּעצמו,ָּ
אבלָּעיקרָּההזדככותָּבדורותָּהללו,ָּהואָּעלָּידיָּ
 תפילהָּבכוונהָּהראויה,ָּמתוךָּאהבתָּה'ָּויראתו.ָּ

ָּמשהָּ ָּרבי ָּהאדמו"ר ָּבשם ומביא
ָּזהָּ ָּענין ָּרמז ָּהמלך ָּשדוד ָּזצוק"ל, מפשעווארסק

"ָּ ֶָּאתבפסוק ָָּבָזה ְָּולֹא ָָּהַעְרָער ַלת ְָּתפִּ ֶָּאל ָָּפָנה
ַָּאֲחרוֹן ְָּלדוֹר ָּזֹאת ָכֶתב ָּתִּ ָלָתם. ָּקב,ְָּתפִּ ָּ)תהלים "

ָּהאחרוןָּ-יח ָּבדור ָּההזדככות ָּשעיקר ָּלומר יט(,
ָּהינהָּעלָּידיָּעבודתָּהתפילה.ָּ

 לפי ההכנה שקדמה לה! –דרגת התפילה 
ָּעםָּהציבור,ָּ ָּלהתפלל ָּהוא ָּשהעיקר ומוסיף,

ָּלק ָּרגיל ָּוכןָּגםָּאם ָּוהםָּמאריכים, ָּבתפלתו צר
ָּעצמוָּ ָּאת ָּלדחוק ָּמחויב ָּמקום ָּמכל להיפך,
ָּלמדרגותָּ ָּלהגיע ָּיוכל ָּוכך ָּבציבור, להתפלל

ָּגדולותָּוגבוהות.
ָּיחד,ָּ ָּאנשים ָּאלף ָּמתפללים ָּאם ָּגם והנה,
ָּדומהָּ ָּאיש ָּשל ָּתפלתו ָּתהיה ָּשלא ָּמאוד יתכן
ָּדרגותָּשונותָּשלָּ ָּשםָּאלף ָּויהיו ָּרעהו, לתפלת

ָּתפלה.ָּהיתכן?
מגיעָּלריכוזָּשונהָּבתפלה,ָָּּאכןָּכן!ָּכלָּאחד

לכוונותָּנוספותָּבפירושָּהמילות,ָּלהשגותָּשונותָּ
ָּ ָּוהכל ָּאחרות, ָּעצמוולדרגות ָּשהכין ָּמה ָּלפי

ָּלפניָּ ָּהחכם: ָּוכמאמר ָּשהתפלל. ָּלפני והתכונן
28ָּהתפילהָּאניָּמתפלל,ָּשבשעתָּהתפלהָּאתפלל...

                                                             
ההכנהָּלתפילהָּכיצד?ָּהשולחןָּערוךָּהואָּספרָּהלכה.28ָָּּ

אךָּבסימןָּצ"גָּסעיףָּא'ָּהואָּנותןָּ"הדרכהָּהלכתית"ָּכיצדָּ
תפללָּעלינוָּלהתכונןָּלתפלה:ָּישההָּשעהָּאחתָּקודםָּשי

ָּכדיָּשיכויןָּלבוָּלמקוםָּוכו'.



עניןָּזהָּנרמזָּבפרשתנו.ָּהפסוקָּפותחָּבלשוןָּ
ָּכ ָּאלקיך", ָּה' ָּ"ובקשתםָּמשםָּאת ָּעיקרָּרבים י

ָּיחידָּ ָּבלשון ָּמסיים ָּאך ָּבצבור. ָּהיא התפלה
ָּכךָּ ָּוכל ָּאחרת. ָּמציאה ָּיש ָּאחד ָּלכל "ומצאת"!

לפיָָּּ–למה?ָּ"כיָּתדרשנוָּבכלָּלבבךָּובכלָּנפשך"ָּ
ָּ ָּהתפלה ָּלפני ָּונפשך ָּלבבך ָּתשיגָָּּ–הכנת כך

ָּדרגותָּאחרותָּבשעתָּהתפלה.

עבודה היחיד בלבו  –עבודת התשובה 
 פנימה

ָּשגםָּה ָּעינינו, ָּאת ָּהוא ָּמאיר ָּזה פסוקָּלפי
ְָּלָךָּ ָּ"ַבַצר ָּיחיד: ָּבלשון ָּנכתב ָּאחריו, ָּמיד הבא
ים ַָּהָטמִּ ית ְָּבַאֲחרִּ ֶלה ָָּהאֵׁ ים ַָּהְדָברִּ ָּכֹל ָּוְמָצאוָך

ֱָּאלֶֹקיָךְָּוָשַמְעָתְָּבקֹלוֹ".ָּוזאת למה?ְָָּּוַשְבָתַָּעדָּה'
כיָּעבודתָּהתשובה,ָּגםָּהיאָּעבודתָּהיחידָּבתוךָּ
ָּאדםָּ ָּוכל ָּנפשו ָּמרת ָּיודע ָּלב ָּכל ָּפנימה. לבו

דעָּנגעיָּלבבו,ָּורקָּהואָּיודעָּממהָּעליוָּלשוב,ָּיו
ומהָּיעשהָּכדיָּלסורָּמדרכוָּהרעהָּולהיותָּשובָּ

ָּרצויָּואהובָּלפניָּאלקיו.
ָּלפניָּ ָּכראוי ָּעצמנו ָּלהכין ָּשנזכה ָּה' יתן
ָּמלכיָּ ָּמלך ָּלפני ָּכראוי ָּולהתפלל התפלה,

ָּהמלכים!ָּיעלוָּתפילותינוָּלרצוןָּלפניָּאדוןָּכל!
ָּשבתָּשלוםָּומבורך!

 

  חיים בלומנטללתגובות: הרב ישראל 

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

וראשי פסוקים וסופי  וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות והתמורות

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

קיבלה כל הצרופים ו מורה על כבוד התורה ומעלתה שנתגשמה ׳וכו סוף

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

 רבי שמעון בר יוחאי
ָּקולוָּשמענוָּמתוךָּהאשָּ)דבריםָּה,ָּכא(

ָּסדרָּ ָּזוטא ָּבאדרא ָּרצו:( ָּ)ח"ג ָּבזוה"ק ָּמבואר הנה
ָּהאשָּ ָּוהיתה ָּהזהר ָּסודות ָּשגילה ָּלחה"ה, ָּהרשב"י פטירת
מלהטותָּסביבםָּוגילהָּסודָּהפסוקָּ)תהליםָּקלגָּג(ָּכיָּשםָּ

וכשבאָּלתיבתָּחייםָָּּ-העולםָָּּברכה,ָּחייםָּעדהָּה'ָּאתָּהצו
ָּנשתתקָּויצאהָּנשמתוָּלחה"ה,ָּעכת"דָּיעו"ש.

ָּאלוָּ ָּבפסוקים ָּכי ָּה' ָּבתורת ָּנפלאות ָּחזי ָּתא ועתה
)דבריםָּו(ָּהמדבריםָּמעניןָּקולָּהתורהָּמתוךָּהאשָּומעניןָּ

ָּהמיתהָּמתוךָּדביקותָּאשָּהתורה.
בדילוגָּר'ָּשמעוןָּברָּיוחיָּאשָּזהרָּהק'ָּנרשםָּהתיבותָּ

ָּבאורָּמס ָּהרשב"י ָּשל ָּנשמתו ָּיצאה ָּשבזה ָּע"ד ָּחיי"ם פר
ָּ ָּבעמר ָּל"ג ָּהתיבות ָּזו ָּבפרשה ָּנרשם ָּוכן ָָּּ-הזהר ָּ-אש

ָּוהבעלָּשםָּטוב.ָּ-אריז"לָָּּ-שמעוןָּ
ָּ:ותאָּחזי

ָּמתוךָּ ָּבהר ָּקהלכם ָּכל ָּאל ָּה' ָּדבר ָּהאלה ָּהדברים ָּאת )יט(
דולָּולאָּיסףָּויכתבםָּעלָּשניָּלחתָּאבניםָּלגהאשָּהענןָּוהערפלָּקו

ָּויהיָּכש ָּ)כ( 'ולָּמתוךָּהחשךָּוההרָּבערָּהקמעכםָּאתָּויתנםָּאלי:
ָּהןָּ ָּותאמרו ָּ)כא( ָּשבטיכםָּוזקניכם: ָּראשי ָּכל ָּאלי באשָּותקרבון

ָּהאשמתוךָָּּשמענוָּהראנוָּה'ָּאלהינוָּאתָּכבדוָּואתָּגדלוָּואתָּקלו
ָּהזהרהיוםָּ ָּאלהיםאינו ָּידבר ָּועתהָּלמהָָּּכי ָּ)כב( אתָּהאדםָּוחי:

נמותָּכיָּתאכלנוָּהאשָּהגדלהָּהזאתָּאםָּיספיםָּאנחנוָּלשמעָּאתָּ
ָּ ָּומתנוקול ָּעוד ָּאלהינו ָּה' ָּבשר ָּכל ָּמי ָּכי ָּ)כג( ָּקולָּאש: רָּשמע

:ָּ)כד(ָָּּקרבָּאתהָּושמעָּויחי1ָּאלהיםָּחייםָּמדברָּמתוךָּהאשָּכמנו
ָּאלהינוָּואתָּתדברָּאלינוָּאתָּכלָּאשרָּידברָּ אתָּכלָּאשרָּיאמרָּה'

ָּאלהינוָּאליךָּו ָּאתָּקולָּדבריכםָָּּשמענוה' ָּוישמעָּה' ָּ)כה( ועשינו:

                                                                           
ועודָּמדריךָּאותנוָּהשולחןָּערוךָּבסימןָּצ'ָּסעיףָּכ':ָּיכנסָּ
שיעורָּשניָּפתחיםָּואח"כָּיתפלל.ָּישָּמפרשיםָּשיעורָּשניָּ
פתחיםָּהיינוָּשמונהָּטפחיםָּוכו',ָּוישָּמפרשיםָּשלאָּימהרָּ
להתפללָּמידָּשנכנסָּאלאָּישההָּשיעורָּשניָּפתחיםָּ)ונכוןָּ

ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּלחושָּלכלָּהפרושים(,ָּעכ"ל.
וכתבָּשםָּהמשנהָּברורהָּבס"קָּס"ב:ָּכדיָּשתתיישבָּדעתוָּ

עליוָּויתפללָּבכוונה,ָּכיָָּּאםָּיתפללָּתכףָּלכניסתוָּפתאום,ָּ
ָּאיןָּדעתוָּמיושבתָּעליו.

נסייםָּבדבריָּהשולחןָּערוךָּבסימןָּצ"גָּסעיףָּב':ָּלאָּיעמודָּ
וךָּאימהָּוהכנעה,ָּולאָּמתוךָּשחוקָּוקלותָּלהתפלל,ָּאלאָּמת

ראש,ָּאלאָּמתוךָּשמחהָּוכו'.ָּוהוסיףָּבסעיףָּג':ָּאיןָּעומדיןָּ
להתפללָּמתוךָּדיןָּולאָּמתוךָּהלכהָּשלאָּיהאָּלבוָּטרודָּבה,ָּ

ָּאלאָּמתוךָּהלכהָּפסוקה.ָּעכ"ל.ָּ

ָּאתָּקול ָּאליָּשמעתי ָּויאמרָּה' ָּהזהאשרדבריָּהעםָָּּבדברכםָּאלי
דברוָּאליךָּהיטיבוָּכלָּאשרָּדברו:ָּ)כו(ָּמיָּיתןָּוהיהָּלבבםָּזהָּלהםָּ
ָּלהםָּ ָּייטב ָּלמען ָּהימים ָּכל ָּמצותי ָּכל ָּאת ָּולשמר ָּאתי ליראה
ולבניהםָּלעלם:ָּ)כז(ָּלךָּאמרָּלהםָּשובוָּלכםָּלאהליכם:ָּ)כח(ָּואתהָּ
ָּאתָּכלָּהמצוהָּוהחקיםָּוהמשפטיםָּ פהָּעמדָּעמדיָּואדברהָּאליך

ָּבארץ ָּועשו ָּתלמדם ָּ)כט(ָָּּאשר ָּלרשתה: ָּלהם ָּנתן ָּאנכי אשר
ָּימיןָּ ָּתסרו ָּלא ָּאתכם ָּאלהיכם ָּה' ָּצוה ָּכאשר ָּלעשות ושמרתם
ָּלמעןָּ ָּתלכו ָּאתכם ָּאלהיכם ָּה' ָּצוה ָּאשר ָּהדרך ָּבכל ָּ)ל( ושמאל:
ָּתירשון:ָּ ָּאשר ָּבארץ ָּימים ָּוהארכתם ָּלכם ָּוטוב ָּתחיון
ָּיקוקָּ ָּיקוק ָּאמת ָּאמת ָּאמת ָּאמת ָּאריז"ל ָּלוריא ָּשלמה ָּבן יצחק
ָּו ָּיקוק ָּיקוק

ָּוזאתָּהמצו ָּאלהיכםָּללמדָּ)א( ָּצוהָּה' הָּהחקיםָּוהמשפטיםָּאשר
ָּאת ָּאשר ָּבארץ ָּלעשות ָּעבראתכם ָּלמעןָּם ָּ)ב( ָּלרשתה: ָּשמה ים

תיראָּאתָּה'ָּאלהיךָּלשמרָּאתָּכלָּחקתיוָּומצותיוָּאשרָּאנכיָּמצוךָּ
ָּושמעתָּ ָּ)ג( ָּימיך: ָּיארכן ָּולמען ָּחייך ָּימי ָּכל ָּבנך ָּובן ָּובנך אתה
ָּישראלָּושמרתָּלעשותָּאשרָּייטבָּלךָּואשרָּתרבוןָּמאדָּכאשרָּדבר

 ה'ָּאלהיָּאבתיךָּלךָּארץָּזבתָּחלבָּודבש:

ָּ
ָּ ָָּּ-יוחי ָּהזהרָּ–שמעון ָָּּאש ָּע"ד( ָּ)בדילוג ָּ–שמעון

כיָּידברָּאלהיםָּאתָּהאדםָּוחיָּועתהָּלמהָָּּ-הזהרָָּּ–האשָּ
ָּאנחנוָּ ָּיספים ָּאם ָּהזאת ָּהגדלה ָּהאש ָּתאכלנו ָּכי נמות

ָּשמעון)בדילוגָּד(ָָָּּּ-ָָּּלשמעָּאתָּקולָּה'ָּאלהינוָּעודָּומתנו
ָּ(.109רָּהק'ָּ)בדילוגָּמספָּ–ָּהזהרָּ–אשָָּּ–

ָּ
ָּ:ועוד

יןָּ דָּבֵׁ יָּעֹמֵׁ ידָָּלֶכםָּאָָּּיקוק)ה(ָָּאנֹכִּ ואְָּלַהגִּ תַָּההִּ ינֵׁיֶכםָָּבעֵׁ תָּובֵׁ
יֶתםָָּבָהרָּלֵׁאמֹר:)ו( שְָּולֹאֲָּעלִּ ָָּהאֵׁ ְפנֵׁי ְָּירֵׁאֶתםָּמִּ י יְָָּּדַברָּיקוקָּכִּ ָאנֹכִּ
ים:) ֲָּעָבדִּ ית בֵׁ ָּמִּ ם ְצַריִּ ָּמִּ ֶאֶרץ ָּמֵׁ יָך ָּהוֹצֵׁאתִּ ֲָּאֶשר ֱָּאלֶֹהיָך ָּלֹאָּיקוק ז(

ְהיֶָּ יםַָּעלָָּפָני:)ח(ָּלֹאַָּתֲעֶשהְָּלָךֶָּפֶסלָָּכליִּ רִּ יםֲָּאחֵׁ ְתמוָנהָָּּהְָּלָךֱָּאלֹהִּ
ַָּבםָּ ַָּוֲאֶשר ָתַחת ָּמִּ ָָּבָאֶרץ ַָּוֲאֶשר ַםַעל ָּמִּ ם ַָּבָשַמיִּ ַתַחתֲָּאֶשר ָּמִּ ם יִּ

יָּיקוקָּאָּ יָָּאנֹכִּ םָּכִּ ְשַתֲחֶוהָָּלֶהםְָּולֹאָָּתָעְבדֵׁ לָָּלָאֶרץ:)ט(ָּלֹאָּתִּ לֶֹהיָךָּאֵׁ
ָּפֹ יםְָּלשַקָמא עִּ בֵׁ ָּרִּ יםְָּוַעל שִּ לֵׁ ָּשִּ ְָּוַעל ים ָָּבנִּ ָָּאבוֹתַָּעל ֲָּעוֹן ד ְנָאי:)י(ָּקֵׁ

ְצוָֹתי{:)יא ְצוָֹתוָּ}מִּ יָּמִּ יםְָּלאֲֹהַביָּוְלשְֹמרֵׁ ָשאְָּועֶֹשהֶָּחֶסדַָּלֲאָלפִּ (ָּלֹאָּתִּ
תֲָּאֶשרָּיִָּּ ָּלֹאְָּיַנֶקהָּיקוקָּאֵׁ י ַָּלָשְואָּכִּ םָּיקוקֱָּאלֶֹהיָך ָשאֶָּאתֶָּאתָּשֵׁ

ָּצְִָָּּּשמוֹ ַָּכֲאֶשר ְָּלַקְדשוֹ ַָּהַשָבת ָּיוֹם ֶָּאת ָָּשמוֹר ָּיקוקַָּלָשְוא:)יב( ְוָך
ְָּמַלאְכֶתָך:)יד( ָָּכל יָת ְָּוָעשִּ ַָּתֲעבֹד ים ָָּימִּ ֶשת ָּשֵׁ ְויוֹםֱָָּּאלֶֹהיָך:)יג(
ַָּאתָּ ְָּמָלאָכה ָָּכל ַָּתֲעֶשה ָּלֹא ֱָּאלֶֹהיָך ַָּליקוק ַָּשָבת י יעִּ ְנָךַָּהְשבִּ ָּובִּ ה

ֶתָךָּוְָּ ְרָךָּאָּובִּ ְשָערַָּעְבְדָךַָּוֲאָמֶתָךְָּושוְֹרָךַָּוֲחמְֹרָךְָּוָכלְָּבֶהְמֶתָךְָּוגֵׁ יָךֶָּשרָּבִּ
יתָּ ָָּהיִּ ֶָּעֶבד י ָּכִּ ְָּוָזַכְרָת ָָּכמוָֹך:)טו( ַָּוֲאָמְתָך ַָּעְבְדָך ָָּינוַח ְבֶאֶרץְָָּּלַמַען

ְזרֹעָּ ָּובִּ ֲָּחָזָקה ְָּבָיד ָשם ָּמִּ ֱָּאלֶֹהיָך ָּיקוק ֲאָך ַָּוטֹצִּ ם ְצַריִּ ןָָּּמִּ ָּכֵׁ ַָּעל ְנטוָיה
ֶָּאתָָּא ד ַָּכבֵׁ ָּיוֹםַָּהַשָבת:)טז( ַָּלֲעשוֹתֶָּאת ֱָּאלֶֹהיָך ָּיקוק ְוָך ְָּוֶאתָּצִּ יָך בִּ

יֺכןָָּיֶמיָךָּוְלַמעָּ ְוָךָּיקוקֱָּאלֶֹהיָךְָּלַמַעןַָּיֲארִּ ֶםָךַָּכֲאֶשרָּצִּ יַטבָָּלְךַָּעלָּאִּ ןָּיִּ
ְרצַָּ ָּתִּ ָּלֹא ָָּלְך:)יז( ן ָּנֹתֵׁ ֱָּאלֶֹהיָך ָּיקוק ֲָּאֶשר ְָּולֹאָָּהֲאָדָמה ְנָאף ָּתִּ ְָּולֹא ח

ָּרֵׁעָּ ֶשת ָּאֵׁ ַָּתְחמֹד ְָּולֹא ָָּשְוא:)יח( ד ָּעֵׁ ֲעָך ְָּברֵׁ ַָּתֲעֶנה ְָּולֹא ְגנֹב ְָּולֹאָּתִּ ָך
הוְָּוַעְבדוַָֹּוֲאָמתוָֹּשוֹרוַָֹּוֲחמֹרוְָֹּוכֹל ֶעָךָָּשדֵׁ יתָּרֵׁ ְתַאֶוהָּבֵׁ ֶעךָָָּּתִּ ֲָּאֶשרְָּלרֵׁ

ָּהאשָּ ָּמתוך ָּקהלכםָּבהר ָּכל ָּאל ָּה' ָּאתָּהדבריםָּהאלהָּדבר )יט(
דולָּולאָּיסףָּויכתבםָּעלָּשניָּלחתָּאבניםָּויתנםָּלגענןָּוהערפלָּקוה

ָּ ָּאת ָּכשמעכם ָּויהי ָּ)כ( ָּבאשָּהקאלי: ָּבער ָּוההר ָּהחשך ָּמתוך 'ול
ָּהןָּהראנוָּ ָּותאמרו ָּ)כא( ותקרבוןָּאליָּכלָּראשיָּשבטיכםָּוזקניכם:

ָּואתָּקלו ָּואתָּגדלו ָּאלהינוָּאתָּכבדו היוםָָּּהאשמתוךָָּּשמענוָּה'
:ָּ)כב(ָּועתהָּלמהָּנמותָּכיָּאתָּהאדםָּוחיָּכיָּידברָּאלהיםאינוָּהזהר

ָּה'ָּ ָּאתָּקול ָּלשמע ָּאנחנו ָּאםָּיספים ָּהאשָּהגדלהָּהזאת תאכלנו
ָּומתנו ָּעוד ָּאלהינו ָּבשר ָּכל ָּמי ָּכי ָּ)כג( ָּאש: ָּאלהיםָּר ָּקול שמע

אתהָּושמעָּאתָּכלָּאשרָָּּקרבָָּּויחי1ָּחייםָּמדברָּמתוךָּהאשָּכמנו
ָּאלהינוָּ ָּה' ָּידבר ָּאשר ָּכל ָּאת ָּאלינו ָּתדבר ָּואת ָּאלהינו ָּה' יאמר

ָּו ָּבדברכםָּועשינָּשמענואליך ָּדבריכם ָּקול ָּאת ָּה' ָּוישמע ָּ)כה( ו:
דברוָּאליךָָּּהאשרזהאליָּויאמרָּה'ָּאליָּשמעתיָּאתָּקולָּדבריָּהעםָּ

ו:ָּ)כו(ָּמיָּיתןָּוהיהָּלבבםָּזהָּלהםָּליראהָּאתיָּריטיבוָּכלָּאשרָּדבה
ולשמרָּאתָּכלָּמצותיָּכלָּהימיםָּלמעןָּייטבָּלהםָּולבניהםָּלעלם:ָּ

מדָּעמדיָּ)כז(ָּלךָּאמרָּלהםָּשובוָּלכםָּלאהליכם:ָּ)כח(ָּואתהָּפהָּע
ָּתלמדםָּ ָּאשר ָּוהמשפטים ָּוהחקים ָּהמצוה ָּכל ָּאת ָּאליך ואדברה
ָּלעשותָּ ָּושמרתם ָּ)כט( ָּלרשתה: ָּלהם ָּנתן ָּאנכי ָּאשר ָּבארץ ועשו
כאשרָּצוהָּה'ָּאלהיכםָּאתכםָּלאָּתסרוָּימיןָּושמאל:ָּ)ל(ָּבכלָּהדרךָּ
אשרָּצוהָּה'ָּאלהיכםָּאתכםָּתלכוָּלמעןָּתחיוןָּוטובָּלכםָּוהארכתםָּ
ָּתירשון:ָּ ָּאשר ָּבארץ ָּימים

ָּשל ָּבן ָּיקוקָּיצחק ָּיקוק ָּאמת ָּאמת ָּאמת ָּאמת ָּאריז"ל ָּלוריא מה
ָּו ָּיקוק ָּיקוק
ָּאלהיכםָּללמדָּ ָּצוהָּה' ָּוזאתָּהמצוהָּהחקיםָּוהמשפטיםָּאשר )א(

ָּאת ָּאשר ָּבארץ ָּלעשות ָּלמעןָּםעבראתכם ָּ)ב( ָּלרשתה: ָּשמה ים
תיראָּאתָּה'ָּאלהיךָּלשמרָּאתָּכלָּחקתיוָּומצותיוָּאשרָּאנכיָּמצוךָּ

ָּימי ָּיארכן ָּולמען ָּחייך ָּימי ָּכל ָּבנך ָּובן ָּובנך ָּושמעתָּאתה ָּ)ג( ך:
ישראלָּושמרתָּלעשותָּאשרָּייטבָּלךָּואשרָּתרבוןָּמאדָּכאשרָּדברָּ

 ה'ָּאלהיָּאבתיךָּלךָּארץָּזבתָּחלבָּודבש:

ָּ
ָָּּ )בדילוגָּע"ד(ָָּּהרָָָּּּהק'זאשָָּּ–יוחיָָּּ–ברָָּּ-שמעון

כיָּידברָּאלהיםָּאתָּהאדםָּוחיָָּּ-הזהרָָּּ–האשָָּּ–שמעוןָּ
ועתהָּלמהָּנמותָּכיָּתאכלנוָּהאשָּהגדלהָּהזאתָּאםָּיספיםָּ

ָּלשמעָּ ָּומתנואנחנו ָּעוד ָּאלהינו ָּה' ָּאתָּקול ָּד(ָָּּ )בדילוג
ָּ)בדילוגָּמספרָָּּ–ָּהזהרָּ–ָּאשָּ–ָּשמעון ָּ-ר-ה-ז(109ָּהק'

ָּ(12)בדילוגָָּּ-ר-ה-ז(53ָּ)בדילוגָּ
ָּ(823)בדילוגָּמספרָָּּ–יקוקָָּּ–בעמרָָּּ–לגָּ

ָּוהואָּפלאיָּמאד.

נוָּויחיָּכמאשָּהָּךמתוברָּמדחייםָּוהנהָּאצלָּהתיבותָּ
ָּמעושהָּאתרבָּק

ָּנרשםָּהצירוףָּ
ָּברכהָּחייםָּשמעוןָּברָּיוחאי

במקוםָּשנרשםָּשמעוןָּברָּיוחיָּזהרָּהק'ָּשדיברָּמתוךָּ
ָּזהָּגםָּבדרךָּהצירוףָּ האשָּכנ"לָּבדרךָּהדילוגָּונמצאָּענין

ָּודו"ק.
)דףָּ)ונ"לָּהטעםָּשהשתמשוָּחז"לָּבלשונםָּבמס'ָּר"הָָּּ
ָּלהזכירָָּּטז.( ָּכדי ָּ"מרון" ָּכבני ָּלפניו ָּעובר ָּאחד ָּכל בר"ה

ָּאני ָּיכול ָּוע"ד ָּהדין ָּלהמתקת ָּהמסוגל ָּרשב"י ָּשל ָּזכותו
ָּ.29לפטורָּכלָּהעולםָּמןָּהדיןָּוק"ל

ָּאָּגוטעןָּשבתָּקודש
ָּהרבָּיואלָּטייטלבוים

 

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

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

 קרסים
 חלק שלישי –"החיבור לשבת" 

 
 עם ישראל מוזמנים לשבת""

ָּאתָּ ָּששימר ָּגוי ָּחנינא: ָּבר ָּיוסי ָּרבי "אמר
ָּשל ָּמיתה.ָּהשבתָּעד ָּחייב ָּאתָּהמילה, ָּקיבל א

ָּאותהָּ ָּמשמר ָּואינו ָּעליה ָּנצטוה ָּשלא למה?
ָּכתקנה.

אמרָּרביָּחייאָּברָּאבאָּבנוהגָּשבעולםָּמלךָּ
ָּשבאָּ ָּמי ָּזהָּעםָּזה ָּומשיחין ומטרונאָּשיושבין

ָּומכניסָּראשוָּביניהם,ָּאינוָּחייבָּמיתה?!
ָּישראלָּ ָּובין ָּהקב"ה ָּבין ָּהיא ָּהשבת כך
ָּלפיכ ָּהיא ָּאות ָּישראל ָּבני ָּובין ָּביני ךָּשנאמר

ָּמיתה"ָּ ָּחייב ָּביניהם ָּעצמו ָּומכניס ָּשבא גוי
ָּ)ילקוטָּשמעוני,ָּפרשתָּכיָּתשא,ָּרמזָּשצ"א(

ָּהמדרשָּהנ"לָּהואָּמדרשָּפליאהָּלכאורה.ָּ
ָּחיובָּ ָּלטעם ָּבו ָּנכתבו ָּשונים ָּטעמים שני

שאינוָּמשמרָּאותהָּא.ָּמיתהָּלגויָּששבתָּבשבת:ָּ
ָּ ָּובמדרשָָּּב.כתקנה. ָּ ָּביניהם. ָּראשו שמכניס

ָּמשמעָּשהכלָּהואָּטעםָּאחד.
ָּ ָּכן ָּשלאָּכמו ָּשמחמת ָּהפשט ָּמה קשה,

ָּמדועָּ ָּכתקנה, ָּאותה ָּמשמר ָּאינו ָּעליה, נצטוה
ָּאםָּ ָּלהצטוות, ָּבלא ָּכתקנה ָּלשמרה ָּיכול אינו

ָּילמדָּדיניהָּכראוי?ָּוהדבריםָּתמוהים.
ָּכברָּ ָּאשר ָּהדברים ָּפי ָּעל ָּנראה, הביאור
נכתבוָּעלָּמעלתָּיוםָּהשבת,ָּכיָּאיןָּהשבתָּציוויָּ
ָּכיָּאםָּמציאותָּשלָּקדושהָּ לעםָּישראלָּגרידא,
וברכה,ָּוהקב"הָּהנחילָּיוםָּזהָּלעםָּישראל,ָּלמעןָּ

ָּינוחוָּעמוָּבמנוחתוָּובקדושתו.ָּ
ָּשישָּ ָּנישואין ָּליום ָּהדבר ָּכן ָּאם דומה

ָּליו ָּלחתונה ָּהמוזמנים ָּמסויימים םָּמוזמנים
ָּומיָּשלאָּמוזמןָּהריָּהואָּחוטאָּשמכניסָּ הגדול,

ָּעצמוָּלשמחהָּאליהָּלאָּהוזמן.
כפולָּומכופלָּהחטאָּאםָּיעשהָּהמלךָּבכבודוָּ
ָּשועיָּ ָּרק ָּויוזמנו ָּיחידו, ָּלבנו ָּנישואין ובעצמו
ָּעניָּ ָּהילך ָּשם ָּויבא ָּלמלכות, ָּומקורבים עולם

ָּבצורהָּבזויהָּומבזהָּהלאָּיהאָּחייבָּמיתהָּמיד.
אינוָּמשמרָּאמורָּמעתהָּכיָּמיָּשלאָּנצטוה,ָּ

ָּהלכותיהָָּּ–אותהָּכתיקנהָּ ָּהכוונהָּלתיקון ואין

                                                             
עמדתיָָּּ-ואחרָּשכתבתיָּחידושָּזהָּבסייעתאָּדשמיא29ָָּּ

איזהָּממקומיָּוטיילתיָּבביהמ"דָּלערךָּדקהָּאחתָּופתחתיָּ
קונטרסָּשהיהָּעלָּהשלחןָּונמצאָּכתובָּשםָּשהגה"קָּרבינוָּ

בעלָּדבריָּחייםָּמצאנזָּזי"עָּנתןָּבל"גָּבעמרָּשירייםָּ
ממאכלָּה"מייערן"ָּליהודיָּמארץָּישראלָּואמרָּלוָּדאָּ

האסטוָּ"מירון"ָּונכנסָּבוָּרוחָּשלָּשמחהָּכמוָּבהיותוָּרגילָּ
במירוןָּע"כ,ָּוהעניןָּפלאָּוהואָּלבדוָּעשהָּועושהָּויעשהָּ

ָָּּלכלָּהמעשים(.



ָּ ָּהשבת ָּבמהות ָּמנוחתָָּּ–אלא ָּעל ָּשומר הריהו
השבתָּבליָּלהיותָּמוזמןָּליוםָּהזה,ָּוכמשלָּהמלךָּ
ָּראשוָּ ָּומכניס ָּאחד ָּובא ָּשמשיחין והמטרונא

ָּביניהם,ָּכלוםָּאינוָּחייבָּמיתה?!

 לשון הקידוש
ָּמעתהָּנבאָּלביאורָּלשוןָּהקידוש.

ָּנו ָּאשר ָּהקידוש ָּקהילותָּלשון ָּבכל הגים
הקודש,ָּהנאמרָּבנעימהָּובחיבה,ָּמעלהָּתמיהותָּ
ָּרביםָּאומריםָּאתָּ ָּורבים ָּהמילים, רבותָּבפשט
ָּואינםָּ ָּהכללית, ָּהכוונה ָּאת ָּומכוונים הקידוש
ָּמסתתריםָּ ָּנוספים ָּעומקים ָּכי ָּלב ָּעל שמים

ָּלהםָּמתחתָּלמילותָּהקידושָּהקדושות.
ָּושבתָּ ָּבנו ָּורצה ָּבמצוותיו ָּקדשנו ...אשר

ָּוברצון ָּבאהבה ָּלמעשהָָּּקדשו ָּזכרון הנחילנו
ָּליציאתָּ ָּזכר ָּקודש ָּלמקראי ָּתחילה בראשית.
ָּמצרים.ָּושבתָּקדשךָּבאהבהָּוברצוןָּהנחלתנו..."ָָּּ

ָּשתיָּשאלותָּישָּלשאולָּבלשוןָּהקידוש:
ָּליציאתָּ ָּזכר ָּקודש ָּלמקראי ָּ"תחלה ָּמהו א.

ָּמצרים",ָּהאםָּהשבתָּהיאָּזכרָּליציאתָּמצרים?
ָּמדועָּחוזריםָּעלָּאותםָּהמיליםָּפעמייםָּ ב.

וָּבאהבהָּוברצוןָּהנחילנו"ָּומידָּשובָּ"ושבתָּקדש
ָּ"ושבתָּקדשךָּבאהבהָּוברצוןָּהנחלתנו"?

ָּאורחָּ ָּ)טור ָּהטורים ָּבעל ָּדן ָּא' ָּשאלה על
ָּמהרמב"ןָּ ָּהטור ָּמביא ָּפירושָּאחד ָּרע"א(, חיים
כיָּאכןָּהשבתָּהיאָּזכרָּליציאתָּמצריםָּ]ויעוייןָּ
במאמרָּביןָּגבראָּלגבראָּבביאורָּומהותָּהזכרוןָּ

ָּהפיר ָּאך ָּמצרים[. ָּליציאת ָּבשבת ושָּשיש
ָּהיאָּ ָּהשבת ָּכי ָּא'( ָּ)בפי' ָּהטור ָּמבאר העיקרי
ָּומועדים,ָּ ָּחגים ָּלשאר ָּקודש' ָּלמקראי 'תחילה
ָּשהםָּהחגיםָּוהמועדיםָּהםָּ'זכרָּליציאתָּמצרים'.
ָּראוָּ ָּמקום ָּמה ָּמאד ָּמתמיהים והדברים

ָּלהזכירָּבקידושָּאתָּטעםָּהמצוהָּשלָּכלָּהחגים?ָָָָּּּּ

 מצות שבת באהבה וברצון נתנה
באָּלביאורָּעלָּפיָּהדבריםָּהנ"ל,ָּנוכלָּאוליָּל

ָּשתיָּהשאלותָּגםָּיחד.
ָּבלשוןָּ ָּלנו ָּתיקנו ָּהגדולה ָּכנסת אנשי
ָּוגודלָּ ָּהשבת, ָּמעלת ָּשגב ָּאת ָּלייחד הקידוש
ָּומכלָּ ָּהחגים ָּמכל ָּהיא ָּגדולה ָּאשר עניינה
ָּיוםָּ ָּהיא ָּהשבת ָּכי ָּשנתבאר ָּוכפי המועדים.
ָּאורָּ ָּשפע ָּשל ָּויום ָּעצמו, ָּבפני ָּוקדוש גדול
ָּובדברָּ ָּהנבראים, ָּלכלל ָּביוםָּזה וברכהָּשנשפע

ָּהרי ָּוהמועדיםָָּּזה ָּהחגים ָּכל ָּעל ָּעולה היא
ָּהשבתָּ ָּואילו ָּלגוי, ָּהיהָּישראל ָּרקָּמאז שנעשו
כברָּמימותָּעולםָּהיתהָּליוםָּמבורךָּוקדוש,ָּמאזָּ

ָּששבתָּבוָּהאלקיםָּמכלָּמלאכתו.
ָּוזוָּאםָּכןָּכוונתָּהדבריםָּבקידוש:

ָּושבתָּ" ָּבנו ָּורצה ָּבמצוותיו ָּקדשנו אשר
ָּהנחילנו ָּבאהבהָּוברצון ָּזוָּאיננוָָּּ–"ָּקדשו לשון

שוםָּיוםָּטוב,ָּלשוןָּהנחלהָּעלָּהחג,ָּכיָּמוצאיםָּב
ָּהקב"הָּ ָּשהנחיל ָּיום ָּהיא ָּהשבת ָּשנתבאר, כפי

ָּלישראלָּבאהבתוָּאותם.ָּ
ָּמצריםָּ ָּליציאת ָּזכר ָּקודש ָּלמקראי "תחילה

–ָָּּ ָּהנחלתנו" ָּוברצון ָּבאהבה ָּקדשך ָּ–ושבת
ָּמקראיָּ ָּהמועדים ָּלכל ָּתחילה ָּנאמרה השבת
ָּזכרָּ ָּנעשו ָּשהללו ָּמכיון ָּגדולתה, ָּמחמת קודש

ָּה'ָָּּליציאתָּמצרים,ָּאך אתָּהשבתָּהלאָּהנחילנו
יתברךָּברובָּאהבתוָּאותנו,ָּלהשתתףָּעמוָּביומוָּ
ָּהמלךָּ ָּלשמחת ָּכמוזמנים ָּואנו ָּוהקדוש, הגדול

ָּאשרָּאםָּישתתףָּבוָּזרָּיהאָּחייבָּמיתה.
 

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

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 קשירת תפילין של יד
ָּתַָּעלָָּיֶדָךָּ)ו,ָּח(וְקַשְרָתםְָּלאוֹ

ָּהואָּ ָּהתוספות ָּמבעלי ָּהראשונים ָּאחד הנה
ָּיוםָּאתָּ ָּבכל ָּלקשור ָּשצריך ָּסובר ָּאליהו, רבינו
ָּומביאָּראיהָּמסוגייתָּמנחותָּ הקשרָּשלָּתפלין,
ָּשעתָּ ָּעד ָּהנחה ָּ"משעת ָּשם: ָּשנאמר ָּלה:( )דף
ָּט.(ָּ ָּ)דף ָּחולין ָּבתוספות ָּדבריו ָּוהובאו קשירה".

ָּבתור ָּשכתוב ָּמה ָּולדבריו ָּלה.( ָּ)דף הָּובמנחות
ָּהקשרָּ ָּעל ָּמוסב ָּידך, ָּעל ָּלאות "וקשרתם"
שבתפילין.ָּאכןָּרבינוָּתםָּ)שם(ָּחלקָּעליוָּשאיןָּ
צריךָּלקשורָּבכלָּיוםָּהקשרָּמחדש.ָּואדרבאָּאיןָּ
ָּקיימא'.ָּ ָּשל ָּ'קשר ָּנקרא ָּאינו ָּאז ָּכי ָּכן לעשות

ָּע"ש.
ָּעלָּ ָּהתפילין ָּאת ָּשמניחין ָּמנהגינו והנה
ָּומלפפיםָּ ָּהאצבע. ָּעל ָּכורכין ָּולבסוף הקבורת

והנהָּהרמב"םָּבהלכותָּתפליןָּהשארָּעלָּכףָּהיד.ָּ
ָּהרצועותָּ ָּעושין ָּוכיצד ָּכתב ָּיב( ָּהלכה ָּג )פרק
וכו'ָּואורךָּהרצועהָּשלָּידָּכדיָּשתקיףָּאתָּהזרועָּ
ָּעדָּ ָּאחת ָּרצועה ָּותמתח ָּהקשר ָּממנה ויקשור
ָּשלשָּ ָּאצבע ָּעל ָּממנה ָּויכרוך ָּאמצעית אצבע

ָּכריכותָּויקשור.ָּעכ"ל.ָּ
ָּהתפיליןָּ ָּבתיקון ָּהרמב"ם ָּעוסק ָּכאן הנה

ָּוהו ָּההנחה ָּבצורת ָּלאורכן,ָּולא ָּ'שיעור' ָּנותן א
ָּכוונתוָּ וכשכתבָּבתחילהָּ"ויקשורָּממנהָּהקשר"
ָּשכתבָּ)שם(ָּ ָּוכמו עלָּקשרָּששםָּישָּצורתָּיוד.
ָּעלָּ ָּכך ָּאחר ָּוכשכתב ָּראש, ָּשל ָּהקשר יקשור
ָּקשירהָּ ָּהיינו ָּ'ויקשור', ָּכריכות ָּשלש אצבע
שעושהָּעלָּכףָּידו.ָּכנהוג.ָּושלחןָּערוךָּ)סימןָּכזָּ

ָּס"ח(ָּהעתיקָּדבריָּהרמב"םָּהללו.

יוב לכרוך שלש כריכות בכף אם יש ח
 היד

ָּהכתובָּ ָּמפרש ָּהרמב"ם ָּגם ולכאורה
ָּשעשויָּ ָּהקשר ָּהיינו ָּידך ָּעל ָּלאות 'וקשרתם'
ָּרבינוָּ ָּכפירוש ָּוהוא ָּיוד( ָּצורת ָּ)עם בתפלין
אליהו,ָּואםָּכןָּמהָּשאחריָּשלשָּכריכותָּשבאצעָּ
ָּואםָּ ָּאינוָּחלקָּמןָּהמצוהָּלקשור, כתבָּ'ויקשור'
ָּכברָּ ָּשם, ָּעלָּהקיבורתָּשקשרו ָּכברָּבהנחתו כן
ָּהרמב"םָּ ָּעל ָּמנוח ָּורבינו ָּתפלין. ָּהנחת קיים
)שם(ָּלאָּמצאָּמניןָּלוָּלהרמב"םָּכריכתָּשלשָּעלָּ
ָּלומרָּ ָּואפשר ָּמסיק: ָּולבסוף ָּוקשירה. האצבעות
שתקנתָּהגאוניםָּהיאָּכדיָּשלאָּתשמטָּהרצועהָּ
ָּהנכרכתָּ ָּרצועה ָּוכל ָּבקיבורת( ָּ)כנראה למעלה
ָּתשמטָּ ָּבמהרה ָּלא ָּאחד, ָּוקשר ָּכריכות שלש

ָּוהחוטָּהמ שולשָּלאָּבמהרהָּכדכתיבָּ)קהלתָּד(
ָּותוספותָּ ָּ)מב:( ָּמנחות ָּרש"י ָּועיין ָּעכ"ל. ינתק.

ָּגיטיןָּ)מה:(.
ומזהָּנלמדָּשאיןָּחובהָּלקשורָּלבסוףָּכיָּגםָּ
ָּכיוןָּ ָּהמצוה ָּקיים ָּידו, ָּכף ָּעל ָּקשר ָּשלא מי
ָּוחכםָּ ָּעושים. ָּשאנו ָּכדרך ָּהקבורת ָּעל שקשר
ָּמפורשָּ ָּכן ָּובאמת ָּואינו. ָּלחייב, ָּרצה אחד

שרָּבתשובתָּהרמב"םָּבפארָּהדורָּ)סימןָּעג(ָּשק
ָּהאצבעָּ ָּעל ָּוהקשירה ָּהקבורת ָּעל ָּהוא העיקרי
ָּכונתוָּ ָּלפרש ָּויש ָּעכ"ד. ָּתמה', ָּ'קשירה שתהיה
ָּבזהָּ ָּאחרוניםָּדשו ָּוכבר ָּחיוב. ָּבלא ָּאבל 'תמה',
והנלע"דָּכתבתי.ָּועייןָּבביאוריָּהגר"אָּ)סימןָּכז(ָּ

ָּובלבוש.ָּואכמ"ל.
ָּרזָּאלעזרָּהרב,ָּ'ומבורךָּשלוםָּשבת'ָּבברכת

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

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

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו

 חיים כלכם היום
ָּפְָּ ַָּבַעל י ַָּאֲחרֵׁ ָָּהַלְך ֲָּאֶשר יש ָָּהאִּ ָָּכל י עוֹרָּכִּ

ְרֶבָך. קִּ ָּמִּ ֱָּאלֶֹקיָך ָּה' ידוֹ ְשמִּ ַָּבה'ָָּּהִּ ים ַָּהְדבֵׁקִּ ְוַאֶתם
יםָֺּכְלֶכםַָּהטוֹם יֶכםַָּחטִּ ָּד(-)ד,ָּגֱָּאלֹקֵׁ

ָּ ָּבפרשת ל ְשָראֵׁ ָּיִּ ְָּבנֵׁי ַָּוָטבֹאו ָדהחוקת ָָּהעֵׁ ָָּכל
יןָּ)כ, ְדַברָּצִּ לָָּּמִּ ְשָראֵׁ ָדהא(ַָּוָטבֹאוְָּבנֵׁיָּיִּ הֹרָָָּּכלָָּהעֵׁ

ָּ)כ ָּהארבעיםָָּּ,ָהָהר ָּבשנת ָּהיו ָּשניהם כב(.
'עדהָּהשלמה,ָָּּ–כלָּהעדהָָּּ:רש"יירשָּובשניהםָּפ

ָּ'כולםָּ שכברָּמתוָּמתיָּמדברָּואלוָּפרשוָּלחיים'
ָּלארץ ָּלהכנס ָּועומדים ָּבהןָּשלמים ָּהיה ָּשלא ,

ָּכלוָּ ָּשכבר ָּעליהם, ָּגזירה ָּשנגזרה ָּמאותם אחד
'חייםָּכלכםָּמתיָּמדבר,ָּואלוָּמאותןָּשכתובָּבהןָּ

ָּ'.ָּהיום'
ָּכלכםָּ ָּ'חיים ָּפסוק ָּהרי ָּהשאלה, נשאלת
היום'ָּנאמרָּבפרשתנוָּעלָּהנשאריםָּבחייםָּאחריָּ
מגפתָּבעלָּפעור,ָּוהמגיפהָּ)בסוףָּפ'ָּבלק(ָּהיתהָּ

ָּמוא ָּבערבות ָּהאחרונה ָּלחניה ָּשהגיעו בָּאחרי
)סוףָּפ'ָּחקת(,ָּואחריָּברכותָּבלעם,ָּואילוָּ'מדברָּ
ָּכמהָּמסעותָּלפניָּ ָּוהרָּההרָּהיו ָּהיאָּקדש' צין
זה.ָּואיךָּכתבָּרש"יָּשכברָּאז,ָּכשכלוָּמתיָּמדברָּ
ָּכלכםָּ ָּחיים ָּעליהם ָּנאמר ָּהמרגלים, ָּגזירת של

ָּ?היום
ְָּפעוֹר. ית ָּבֵׁ ָּמול ַָּבָגְיא לַָָּּומֵֶׁשב ְשָראֵׁ ָּיִּ ְוַעָתה

ָּוְָּ ים ַָּהֺחקִּ ֶָּאל ָָּאנֹכְִָּּשַמע ֲָּאֶשר ים ְשָפטִּ ַָּהםִּ יֶָּאל
ָּפ ַָּלֲעשוֹת. ֶָּאְתֶכם ד ְָּמַלםֵׁ ָּבגיאָָּּ:רש"יירש ונשב

ָּוא ָּ]פעור[, ָּאלילים ָּלעבודת ָּונצמדתם ָּעלָּוגו' ף
ָּכן ָּהחקים'ָּפי ָּאל ָּשמע ָּישראל ָּוהכלָּ'ועתה ,

מחולָּלך,ָּואניָּלאָּזכיתיָּלימחלָּלי.ָּולכאורהָּישָּ
ָּכאילוָּ ָּלישראל ָּאלו ָּמשה ָּדברי ָּעל לתמוה

ָּמ ָּעל ָּלאָּמתאונן ָּואני ָּלך, ָּמחול ָּ'והכל ָּגורלו ר
ישָּ ָָּּגםָּהריָּמידָּאומרָָּכלָָּהאִּ זכיתיָּלימחלָּלי'.

ָּאָּ ָּה' ידוֹ ְשמִּ ָּהִּ ְָּפעוֹר ַָּבַעל י ַָּאֲחרֵׁ ָָּהַלְך לֶֹקיָךֲָּאֶשר
ָּלבעלָּ ָּשנצמדו ָּולאָּנמחלָּלהםָּכללָּאלו ְרֶבָך קִּ מִּ
ָּהיום'ָּ ָּ'חייםָּכלכם ָּמתאיםָּלשון ָּגםָּאיך פעור.

ָּהריָּעשריםָּוארבעָּאלףָּמתו..ָָּּ

 משה עשר באבח
ָּדאמר30ָָּּבמדרשָּאיכה ָּהחפר ָּבו 'יוםָּשבטל

ר'ָּלויָּכלָּערבָּתשעהָּבאבָּהיהָּכרוזָּיוצא:ָּ'הכלָּ
ָּבהןָּ ָּוישנין ָּ]קברים[!' ָּחפרין ָּלחפור יֵׁצאו
ובשחריתָּהכרוזָּיוצאָּ'יבדלוָּהחייםָּמןָּהמתים!'ָּ
ָּופרוטרוטָּ ָּאלף ָּט''ו ָּונמצאו ָּאותן ָּבודקין והיו

ָּשנה ָּמ' ָּבכלָּשנהָּוכךָּעשו ָּיוםָּלשנה31ָּחסרין ,
ָּכן,ָּיו ָּבשנהָּאחרונהָּעשו ָּשנה. ָּמ' םָּלשנהָּהרי

ָּטעינוָּ ָּ'שמא ָּאמרו ָּשלמים! ָּונמצאו ָּעצמן בדקו
בחשבון?'ָּוכןָּבי'ָּבוָּוכןָּבי''אָּוכןָּבי''בָּוכןָּבי''גָּ
ָּכיוןָּ ָּירחָּשלם[ ובי''דָּעדָּדאיתמליָּסיהראָּ]ראו
ָּאותהָּ ָּהקב''ה ָּ'ביטל ָּאמרו ָּסיהרא דאיתמלי
ָּושמחהָּ ָּמשתה ָּועשו ָּמעלינו!' ָּקשה גזירה

ָּויש32ויו''ט ָּהגדולהָָּּ. ָּהשמחה ָּמהי לתמוה
ָּבתוךָּ ָּרק ָּהרי ָּהגזירה, ָּאותה שהתבטל
ָּאב,ָּ ָּבא' ָּמיתתָּאהרן השבועייםָּהאחרוניםָּמאז
ָּונכחדוָּשבעָּמשפחותָּמבניָּישראלָּוארבעָּ מתו
ָּלהחזירםָּ ָּבהם, ָּהלוים ָּבמלחמת ָּלוי מבני
ָּבנחשיםָּ ָּגם ָּמסעות. ָּשבע ָּאחורה כשחזרו

                                                             
ָּמובאָּברשב"םָּישָּנוחליןָּב"בָּקכ"א.30ָּ
 שניםָּעדָּשנתָּהארבעים,ָּמהרש"א37ָּבעצםָּעשוָּכן31ָָּּ
עיי"שָּבתוס'ָּשמקשהָּעלָּזהָּוסוברָּשגםָּבשנה32ָָּּ

האחרונהָּמתו.ָּרש"יָּהנ"לָּ'כלָּהעדהָּשכברָּכלוָּמתיָּמדברָּ
שנגזרָּעליהם'ָּבודאיָּסוברָּכמדרשָּאיכה,ָּשבשנהָּהאחרונהָּ

 רָּמניסןָּ'כלָּהעדה'לאָּמתו.ָּואףָּשלאָּידעוָּמזה,ָּנקראוָּכב



השרפיםָּאחריָּמיתתָּאהרןָּקודםָּעברםָּאתָּנחלָּ
לזרדָּבט"וָּאבָּנ ְשָראֵׁ טִּ ָָּּ?אמרַָּוָטָמתַָּעםָָּרבָּמִּ

ָּ.33נחפשָּמהלךָּלתרץָּהתמיהותָּהנ"ל

 עונש או שינוי תכנית
ָּחמורָּ ָּבעונש ָּנענשו ָּהמדבר ָּדור ָּחטאי כל
ָּביאתָּעםָּ ָּהתכניתָּשל ָּאבל ָּהמקום, ָּעל ביותר,
ָּחטאָּ ָּשונה ָּ ָּנמשכה. ָּישראל ָּלארץ ישראל
המרגליםָּשכלָּהתוכניתָּהשתנתה.ָּשתיָּהשלכותָּ

ַָּוטִָּּ-ארוכות ָּנגזרו: ָּלֹאָּטווח ֶָּחְמָדה ְָּבֶאֶרץ ְמֲאסו
ָּא: ָּגזירה ְדָברוֹ. ָּלִּ ינו ְָּלַהפִֶָָּּּהֱאמִּ ָָּלֶהם ָָּידוֹ ָשא ילַָּוטִּ

םָּ ַָּבגוֹיִּ ַָּזְרָעם יל ָּוְלַהפִּ ָּב: ָּגזירה ְדָבר. ַָּבםִּ אוָֹתם
ָָּבֲאָרצוֹת ָּדור34ָּוְלָזרוָֹתם ָּא. ָּאחרות, ָּבמילים .

ָּהבא,ָּ ָּדור ָּאלא ָּלארץ ָּיכנסו ָּלא ָּמצרים יוצאי
ָּ ָּלא40ָָּּבסוף ָּעדיין ָּבארץ ָּיישובם ָּכל ָּב. שנה.

ָּכיָּנתגברָּבחינתָּהרע ָּויצטרכוָּעוד35ָּלעולמים, ,
ָּבאבָּ ָּט' ָּעוונותיהם. ָּעל ָּלכפר ָּלגלות לצאת

ָּ ָּט'ָּ-כחמשָּ–במדבר ָּשנה. ָּכל ָּמתו ָּאלף עשרה
ָּחורבןָּוגלות.ָּ–באבָּלדורותָּ

ָּדורָּ ָּמדבר. ָּמתי ָּכלו ָּכבר ָּהארבעים בשנת
ָּעומדיםָּ ָּהיום' ָּכלכם ָּ'חיים ָּהם ָּהארץ באי

ָּלא ָּעםָּלהיכנס ָּבמדבר, ָּהם ָּעדיין ָּאמנם רץ.
ָּלכלָּחטא.ָּ ההנהגהָּשלָּעונשָּחמורָּעלָּהמקום,
אבלָּהתוכניתָּשלָּהדורָּהזהָּכברָּלאָּתשתנה.ָּזוָּ

ָּבחמשה ָּהגדולה ָּשמחתם ָּבאב,ָּ-היתה עשר
ָּ ָּה' ָּשביטל ָּלהם ָּקשהָּכשנודע ָּגזירה אותה

ָּשנהָּנגמרה!40ָּמעלינו.ָּגזירהָּשלָּ
ָּתפילותָּ ָּתקט"ו ָּומתפלל ָּעומד ָּרבנו משה

ָּהשנ ָּהגזירה ָּארוכתלבטל ָּביותר:ָּ-ייה, הטווח
ָּמָָּ ֶָּאְעְבָרה ָּלֵׁאמֹר. וא ַָּההִּ ת ָָּבעֵׁ ָּה' ֶָּאל אָָּוֶאְתַחַמן

ֶברַָּהטַָּ ןָָּהָהרְוֶאְרֶאהֶָּאתָָּהָאֶרץַָּהחוָֹבהֲָּאֶשרְָּבעֵׁ ְָּרדֵׁ
ָּהתפילותָָּּ-ְָּוַהְלָבנֹןַָּהחוֹבַָּהֶזה זהָּביתָּהמקדש.

ָּישראל,ָּ ָּכלל ָּעבור ָּבעיקר ָּהיו ָּרבנו ָּמשה של
ָּבית ָּיבנה ָּהוא ָּלעולםָָּּשאם ָּיחרב ָּלא המקדש

ָּ.לאָּיהיוָּעודָּחטאָּוגלותו
ָּ י ָּבִּ ָּה' ר ְתַעבֵׁ ְָּלַמַעְנֶכםַוטִּ ָּאיָּ קבלתָּ-גם

התפילהָּשלָּמשהָּהיהָּלמעןָּכללָּישראל,ָּשגלויָּ
ָּביתָּהמקדשָּ ָּיוכל ָּלא ָּואם ָּעוד, ָּשיחטאו וידוע
ָּואבנים[ָּ ָּעצים ָּעל ָּחמתו ָּ]להשליך להיחרב

ָּ.36יַשלמוָּישראלָּבעצםָּקיומםָּבעולםָּח"ו
ָּ ָּלכם,ָָּּאומרָּכךועל ָּמחול ָּהכל ָּמשה, להם

ָּתוכניתָּ ָּאת ָּשוב ָּשינתה ָּלא ָּפעור ָּבעל חטא
ָּ ָּאמנםָּכלָּאיש, ָּהשמידו24,000ָֹּבואכםָּלארץ. ,

ה'ָּאלקיךָּמקרבך,ָּאבלָּנשארתםָּדורָּבאיָּהארץ,ָּ
ָּלאָּ ָּשלי ָּהתפילה ָּאבל ָּהיום. ָּכלכם חיים

ָּהתקבלה.ָּהגזירהָּהשנייהָּעדייןָּבתוקפה.

 המנהג לומר 'ואתם הדבקים'
ָּקר ָּלפני ָּלומר ָּבציבור,ָּהמנהג ָּהתורה יאת

וגםָּלפניָּקריאתָּשניםָּמקראָּואחדָּתרגום,ָּאתָּ
יםָּכָּ יֶכםַָּחטִּ ֱָּאלֹקֵׁ יםַָּבה' קִּ ְלֶכםָּהפסוקְָּוַאֶתםַָּהְדבֵׁ

ָּהתיקוןָּ ָּעדיין ָּשאין ָּזמן ָּשכל ָּללמדנו ַהטוֹם.
ָּש ָּבמלכות ָּעולם ָּלתקן ָּרבנוָּ-הגמור ָּמשה די,

עדייןָּמפצירָּבנו:ָּתלמדוָּאתָּתורתי!ָּתדבקוָּבה'ָּ
ָּשה ָּאף ָּהתקבלו,ָּותחיו! ָּלא ָּעדיין ָּשלי תפילות

ָּלאָּ ָּעוד ָּכל ָּבכם ָּמתגבר ָּעדיין ָּהרע ובחינת
ָּידיָּ ָּעל ָּזאת ָּבכל ָּהשלימה, ָּלגאולה זכיתם
ָּתזכוָּ ָּוגם ָּהיום, ָּתחיו ָּובתורתו ָּבה' הדביקות

ָּבסוףָּלנחמהָּשלימהָּבב"א.
*ָּ

                                                             
ָּבעזרתָּידידיָּר'ָּהרשלָּברמ"יָּלוריא33ָּ
ָּכז-תהיליםָּקוָּכד34ָּ
ָּלשוןָּאוה"חָּהק'ָּפ'ָּדבריםָּעה"פָּגםָּביָּהתאנף35ָּ
ָּאוה"חָּשם36ָָּּ

ָּא ָּפעמיים, ָּהעדה' ָּ'כל ָּנאמר לפניָָּּחדולמה
ָּוא ָּמריבה ָּמקשהָָּּחדמי ָּ]כך ָּאהרן ָּמיתת לפני

ָּלומיָּ?הרמב"ן[ ָּאומר,ָָּּר,ש ָּהראשונה שבפעם
כמוָּשגזירהָּראשונהָּעברה,ָּכךָּישָּכאןָּהזדמנותָּ
ָּבקדש'ָּ ָּהעם ָּ'וישב ָּתתבטל. ָּשנייה שגזירה

ָּנשלחו37ָָּּלראב"ע ָּשמשם ָּברנע ָּקדש זה
ָּ ָּלפני ָּימים38ָָּּהמרגלים ָּשםָּכעת ָּוישבו שנה,

רבים,ָּכימיָּישיבתםָּשםָּבשליחתָּהמרגלים.ָּכיָּ
ָּתקופהָּ ָּובאותה ָּמקום ָּ'באותו ָּשל ָּאפשרות יש

ָּי ָּמ' ָּהגלגלָּשל ָּלהחזיר ָּשמים, ָּשם ָּלקדש ום'
אחורה,ָּשבחינתָּהרעָּשלָּחטאָּהמרגליםָּתיעקרָּ
ָּויוכלָּ ָּהסלע, ָּאל ָּבדיבור ָּשמים ָּשם ָּקידוש ע"י
משהָּלהיכנסָּלארץָּישראלָּולבנותָּביתָּהמקדשָּ

ָּ.38שתעמודָּלעולם
ובפעםָּהשנייהָּנאמרָּ'כלָּהעדה'ָּלומרָּשאףָּ
שהגזירהָּהשנייהָּלאָּהתבטלה,ָּואהרןָּהכהןָּ]וכןָּ

ָּל ָּצריכים ָּוגמרָּמשה[ ָּביטול ָּעדיין ָּאבל מות,
הגזירהָּהראשונהָּבתוקף,ָּהדורָּהשניָּיבואָּלארץָּ
ָּמיתתָּ ָּאחרי ָּיחטאו ָּ]גםָּאם ָּ ָּאופן ָּבכל ישראל
אהרןָּבאותוָּחטאָּשחטאוָּהמרגליםָּ'ניתנהָּראשָּ

עקבָּרשתָּפברש"יָּירשָּונשובהָּמצרימה'ָּכמוָּשפ
ובניָּישראלָּנסעוָּמבארותָּבניָּיעקןָּ'ָּלָּהפסוקע

ָּ.['מוסרה
ָּמואלָּנוסבויםאָּגוטןָּשבת!ָּהרבָּשָּ

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תורת החינוך
 שו"ת לבין הזמנים

ָּ
ָּלויָּ ָּאבָּלילדיםָּבניָָּּמשהָּי. ,13-9ָּ]ביתָּשמש[

ָָּּשואל:
ָּהרבהָּ ָּנמצא ָּאני ָּהזמנים ָּבין בימי
ָּשלָּ ָּכמו ָּתמיד ָּלא ָּשלי ָּוההנהגה בבית,
ָּקםָּ ָּאפילו ָּלפעמים ָּהדור, ָּמגדולי אחד
ָּ"להתחבא"ָּ ָּעלי ָּהאם ָּוכדו'.. מאוחר

ָּ ָּבדיוקָּשהילדים ָּמה ָּאותי? ָּיראו לא
ָּ?לעשות

ָּזהָּ ָּשהעיקר ָּילדינו ָּאת ָּמחנכים אנו
ָּאחד,ָּ ָּרגע ָּאפילו ָּלבטל ָּואסור התורה,
ופתאוםָּיוצאיםָּלטיוליםָּולבילויים?ָּמהָּ

  ?עושיםָּכדיָּשזהָּלאָּיפגום
ָּ:ָּתשובתָּהרבָּקמינר

אמיתיתָָּּהשאלהָּמעידהָּעלָּאישיותָּתורנית,
ָּבדרךָּ ָּהילדים ָּלחינוך ָּאכפתית ָּאשר וכנה,

ָּסבא. ָּוָּישראל ָּנוהגים ָּכך ָּאשר וָּזוהורים
 .משמיםָּהםהוייתם,ָּודאיָּובודאיָּשיסייעוָּל

 :ולגופןָּשלָּדברים
ָָּּ.א.ָּשיחותָּהכנה

ָּנכונהָּ ָּבצורה ָּדברים ָּיקבל ָּשילד בכדי
ָּלקראתָָּּ,ומסודרת ָּמועד ָּמבעוד ָּלהכינו יש

ָּ ָּשינוי ָּכל ָּאו ָּשעתידָָּּאוהסיטואציה מאורע
והתועלתָּמתחילהָּמעצםָּלהיות,ָּולהכינוָּכדבעי.ָּ

יםָּעלָּהעניןָּומעליםָּאותוָּלשיחהָּשמדברָּהדבר
ָּהדעת ָּיישוב ָּשל ָּעלָָּּ.בזמן ָּלשוחח ניתן
ָּלמקרה ָּשיש ָּ'יצחק,ָָּּ,ה'השלכות' ָּהא: וכגון

ָּל...עם...ָּ ָּטיול ָּלצאת ָּרוצים ָּאנחנו מחרתיים,
ָּאת... ָּלהספיק ָּרצון ָּלנו ָּשיש ָּאםָָּּוהאמת ואולי

                                                             
בצירוףָּדבריוָּחקתָּכָּאָּודבריםָּאָּמו,ָּכתבתיָּבאריכות37ָָּּ

 אשתקדָּפ'ָּדברים.
ָּאוה"חָּשם.38ָּ

[ָּ ָּהפעם ָּיסתדר ָּזה ָּטכנימבחינה ָּאוָּרוחנית, ת,
ָּ[תכספי ָּי, ָּב... ָּלהנות ָּניכנס ָּאניָּאפילו ָּרק צחק,
ָּמכירָּאתָּהמקוםָָּּ,חושב ָּשאני היהָּלנוָּתמכיון

לארוחתָּערבָּכיָּאיןָּשםָָּּילתָּידייםבעיהָּעםָּנט
ָּיצחק,ָָּּמים... ָּו..[. ָּבקבוק ָּעימנו ָּנביא ָּאז ]אבא,

ָּכנראהָּ ָּשמה ָּשיש ָּהבודדים ָּהספסלים אבל
תפוסיםָּעםָּעודָּכמהָּמשפחותָּשבאוָּלנצלָּאתָּ

ָּכוחות... ָּלאגור ָּהזמנים ָּרעיוןָּבין ָּלי ָּיש ָּ,]אבא,
ָּהמתקפלָּנ ָּהספסל ָּאת ָּבמחסן ָּלנו ָּשיש זכרתי

ָּוברכ ָּמ...[ ָּהמזוןשקיבלנו ָּמהָָּּ?ת ]אבא.
ָָָּּּ?[ההבעי

לשיחה,ָּגרמנוָָּּהנושאשהעלינוָּאתָָּּמהעצםָּ
ָּבמודעות ָּשיהיה ָּשכשיוצאיםָָּּולכך ָּהילד. של
ָּגםָּש ָּוָּםלפושָּבפארק, לאָּיפגעָָּּהדברישָּעול,

 .יהָּובהנאהומאומהָּבחו
ָָּּ.קיומהָּוביטולהָּזהָּב.

ָּלשמוע, ָּצריך ָּמתודרךָָּּהילד ָּולהיות לדעת
ָּיכולות, ָּאדם ָּבבני ָּטבע ָּשהקב"ה ָּכראוי

ָּחולשות,ָָּּעוצמות,ָּכשרונות, ָּגם ָּיש ָּמאידך אך
ָּ ָּוכדו'. ָּכוחות ָּלזאתָָּּירידת ָּובהתאם ָּלכך אי

ָּבנוָּ ָּלעשותָּצעדיםָּוליזוםָּמעשיםָּשיתנו עלינו
ָּוא ָּוהתרעננות. ָּהתחדשות ָּתחושת ָּפעם םָּמידי

ואניָָּּ,בחיידראוָּ.ָּכעת,ָּשסיימתָּשנהָּבישיבהָּכן
ָּבהוראהָּה ָּקודש ָּשליחות ָּשל ָּשנה ָּלעוד ולך

ָּלפיָּ ָּאחד ָּמחוייביםָּכל ָּאנו ָּישראל, ָּילדי ללמד
יכולתיוָּוצרכיוָּלנצלָּאתָּימיָּביןָּהזמניםָּבאופןָּ
ָּזוכרָּ ָּאתה ָּ]יצחק, ָּכוחות. ָּלרענן ָּורגוע נינוח

מהחיידרָּכיָָּּשלפניָּשבועייםָּחזרתָּיותרָּמוקדם
ָּכוח ָּלך ָּואין ָּעייף ָּשאתה ָּלךָָּּ,אמרת ורשמתי

ָּולמחרת ָּלרבי, ָּנמרץָָּּאכןָּפתק ָּיותר קמת
 ?...[ורענן

ָּ.ג.ָּלשמורָּעלָּעקרונות
ָּקריאתָּ ָּזמן ָּלנו ָּיש ָּבחופשה. ָּכשאנחנו גם

[ָּ ָּזמןָּתפילה. ָּשכלָּהשנהָּאניָּמזדרזָּ"שמע. נכון,
ָּ ָּשל ָּהזמניםָּאנחנו6:30ָָּּלמנין ָּאךָּבבין בבוקר.
ָּ ָּב ָּבניחותא7:30ָּנתפלל ָּההלכהָּ–". ָּעל ָּשמרנו
אךָּישָּלנוָּהאפשרותָּלהזיזָּאתָּה'גדר'ָָּּוהעיקרון,

ָּבביןָּמעט ָּכוחות ָּלאגור ָּכדי ָּשזאת ָּכשברור ,
ָּמעריבָּהזמנים ָּאחרי ָּיום ָּכל ָּנוספת: ָּדוגמה .

ָּלישוןא ָּלהתארגן ָּאותך ָָּּ,ריץ ָּבביןָּאך היום
ָּיותרָּ ָּער ָּלהיות ָּומורשה ָּיכול ָּאתה הזמנים
ָּעלָּ ָּ'נופל' ָּשאתה ָּעד ָּ'להימרח' ָּלא ָּאבל מאוחר

ָּב ָּישן ָּאתה ָּהיום ָּנתנוָָּּ.11:00ָּ-המיטה. שוב,
ָּוכןָּאךָּשמרנוָּעלָּהָּ,יותרָּמרחב ָּוהסדר. עיקרון
 .הדרךָּוהלאהָּעלָּז

 

חינוכי  לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ

 קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 חינוך בפרשה
ָּ

 שגרירי כבוד –לקדש שם שמים 
במרכזָּפרשתנוָּמשנןָּמשהָּרבינוָּבפנינוָּאתָּ
ָּעשרתָּ ָּתורה, ָּמתן ָּמעמד ָּהאמונה, עיקרי

שָָּאַהְבָת".ָָּרָצהַָּהָקדוֹוְָָּּ-הדברותָּוייחודָּה'ָּ"ְשַמעָּ
ָּמש ָּלזכךָּולטהר. ל, ְשָראֵׁ ָּהואְָּלַזכוֹתֶָּאתָּיִּ הָָּברוְך

ָּרבינוָּמסבירָּאתָּתוצאתָּקיוםָּהמצוותָּוְשַמְרֶתם
ינֵָּׁ ְָּלעֵׁ יַנְתֶכם ָּובִּ ָָּחְכַמְתֶכם וא ָּהִּ י ָּכִּ יֶתם יַָּוֲעשִּ

ְָּוָאְמרוָּ ים... ַָּהָגדוַָֹּרקַָּעםָָּחָכםְָּוָנבוֹןָהַעםִּ לַָּהגוֹי
ַהֶזה.ָּכנציגיָּושלוחיָּהקב"הָּבעולמו,ָּנאמניםָּלה'ָּ
ָּשמים',ָּ ָּ'שם ָּאנו ָּומקדשים ָּמכריזים ולתורה,
יָּגוֹיָָּגדוֹלָּ יָּמִּ למעןָּיכירוָּוידעוָּכלָּבאיָּעולםָּכִּ
ָָּגדוֹ ָּגוֹי י ָּומִּ ָליו... ָּאֵׁ ים ְָּקרֹבִּ ים ֱָּאלֹקִּ ָּלוֹ לֲָּאֶשר



ם יקִּ ַָּצדִּ ים ְשָפטִּ ָּומִּ ים ָֺּחקִּ ָּלוֹ ָּהֲָָּּאֶשר תוָֹרהְָּככֹל
ַָּהזֹאת.ָּ

ָּולבנינוָּ ָּלנו ָּלשנן ָּחובה ָּהזמנים' ָּ'בין בימי
ָּ'רווחָּ ָּלהפוגת ָּבצאתנו ָּהמרכזית ָּהמשימה את
ָּשבשדות,ָּ ָּהעם ָּאחינו, ָּכח. ָּולהחליף להתבונן'
ָּבענייןָּ ָּאחרינו ָּמביט ָּהליכותינו, ָּאת רואה
ָּתקשורתָּ ָּמכלי ָּניזון ָּהוא ָּעצומה. ובסקרנות
ָּהבהָּנזכורָּשזכינ ָּועמו. וָּעויניםָּומולעטָּנגדָּה'

ָּ ָּלשמש ָּרם, ָּלתפקיד ָּכבודלהיבחר ָּשגרירי
ָּלתורהָּהק'ָּולנותנהָּית"ש.

 גם אנחנו רוצים בן כזה
ָּבשהייהָּ ָּלחנות, ָּאו ָּלמרפאה בהיכנסנו
ָּציבורית,ָּ ָּבתחבורה ָּאו ָּבפארקים ָּנופש, באתרי
ָּאשרָּ ָּבודד, ָּאדם ָּעל ָּכמו ָּעלינו ָּמסתכלים לא
ָּעלינוָּ ָּמעידים ָּהליכותינו ָּואופי ָּדיבורנו סגנון

ָּתור ָּבני ָּאישי. ָּואנשיָּבאופן ָּחסידים ָּאנו, ה
ָּפעולהָּ ָּכל ָּלדברו. ָּהחרדים ָּהשם ָּיראי מעשה,

ָּ ָּלשלילה, ָּחלילה ָּאו ָּלחיוב ָּהגה, משליכיםָּוכל
.ָּמעשינוָּעשוייםָּלקרבָּאוָּלרחקָּעלָּכללָּישראל

ָּלפניָּמספרָּשניםָּפנוָּאליָּ ח"וָּאנשיםָּמהקב"ה.
זוגָּהוריםָּלרשוםָּאתָּבנםָּהצעירָּלתלמודָּתורה.ָּ

ָּרגי ָּהם ָּכי ָּסיפרו ָּההיכרות ָּשיחת ליםָּבמהלך
ָּאחיםָּ ָּשני ָּחילונית, ָּבעיר ָּביתם, ָּמחלון לראות
ָּובשובם,ָּ ָּלת"ת, ָּבדרכם ָּצועדים ָּהללו עוברים.
ָּההוריםָּ ָּבהם. ָּשמתבוננים ָּמודעים ָּאינם וכלל
ראוָּוהתפעלוָּמהאיכותָּוהעדינות,ָּהטוהרָּוסגנוןָּ
ָּ'להתקרב'ָּ ָּהם ָּאף ָּההורים ָּבחרו "החרדים".

ָּ ָּתורה. ָּלתלמוד ָּבנם ָּאת ָּאנחנוָּולרשום "גם
ָּ.רוציםָּבןָּכזה!"

 ה"קדיש" המובחר
ָּגדוליָּ ָּשל ָּ'במחיצתן ָּהמונומנטלי בספרו
ָּשלמהָּ ָּהרב ָּהתורני ָּהמעש ָּאיש ָּמספר ישראל'
ָּיצאתיָּ ָּתשי"ג ָּשנת ָּ"בראשית ָּז"ל לורינץ
ָּראשָּ ָּבימי ָּלשהות ָּכדי ָּלאנגליה, בשליחות
השנהָּבביתָּהארחהָּבעירָּבורנמות',ָּבוָּהתארחוָּ
ָּגיוסָּ ָּהיתה ָּהנסיעה ָּמטרת ָּרבים. עשירים

שלָּאגודתָּישראל.ָּבלילָּכספיםָּלמוסדותָּהחינוךָּ
ָּבביתָּ ָּהקהל ָּבפני ָּדרשתי ָּ'מעריב', ָּלפני החג,
מלון,ָּוההצלחהָּהאירהָּליָּפנים.ָּאךָּבהגיעָּשעתָּ
ָּביןָּ ָּהמפרידה ָּשהמחיצה ָּראיתי התפילה
ָּוהעדפתיָּ ָּכהלכתה, ָּאינה ָּלנשים הגברים
להתפללָּביחידָּבחדרי.ָּיוםָּהזכרוןָּשלָּאביָּע"הָּ
ָּביחידותָּ ָּוהתפללתי ָּמאחר ָּהשנה. ָּבראש חל

ָּולאָּאמרתיָּשכחתיָּלג מריָּאתָּענייןָּהיארצייט,
ָּמאוחרָּ ָּהיה ָּבכך ָּנזכרתי ָּכאשר ָּ'קדיש'. עליו
מדי.ָּלאָּניתןָּלתארָּבמיליםָּאתָּגודלָּהצערָּואתָּ
ָּאותיָּ ָּהביאה ָּהעגומה ָּנפשי ָּליבי. שברון
ָּהיותָּועבודתיָּהציבוריתָּהביאהָּאותיָּ להחלטה,
למצבָּבוָּאשכחָּלומרָּקדישָּעלָּאבי,ָּעליָּלפרושָּ

ָּהי ָּשלי ָּההחלטה ָּלאלתר. ָּאיתנהָּממנה תה
ָּוסופית".

ָּהחזוןָּ ָּלרבינו ָּופניתי ָּישראל, ָּלארץ "חזרתי
ָּלפרושָּ ָּרצוני ָּעל ָּלו ָּלהודיע ָּמנת ָּעל ָּזי"ע איש
ָּאותיָּ ָּהקורות ָּעל ָּלו ָּסיפרתי ָּציבוריים. מחיים
ָּאתָּ ָּלשכוח ָּאותי ָּשהביאו ָּהתנאים ועל
ָּלעבודתָּ ָּהתמסרותי ָּמתוך ָּאבי, ָּשל היארצייט
הכלל.ָּרבינוָּהאזיןָּבכובדָּראש,ָּולהפתעתיָּאמרָּ

ָּקדיש!"ָָּּ"איני ָּאמרת ָּהלא ָּשח! ָּאתה ָּמה מבין
ָּחזרתיָּ ָּאותי. ָּהבין ָּלא ָּשרבינו ָּלרגע חשבתי
ָּחזרָּ ָּקדיש. ָּאמירת ָּיום ָּשהחסרתי ָּלו והסברתי
החזוןָּאישָּוקבעָּנחרצותָּ"טועהָּאתה!ָּכןָּאמרת!ָּ
וכיָּמהָּעניינוָּשלָּקדישָּביוםָּהיארצייט?ָּכאשרָּ
ָּנחתָּ ָּהוא ָּעושה ָּמקדשָּשםָּשמיםָּברבים, הבן

ָּיכול ָּוכי ָּהוריו. ָּלנשמת ָּקידושָּרוח ָּלעשות ת
ָּנסעתָּ ָּנוחיותך, ָּעל ָּויתרת ָּמזה? ָּגדול השם
למרחקים,ָּהתפללתָּבראשָּהשנהָּבליָּמנין,ָּהכלָּ

ָּ איןָּלךָּלמעןָּהציבור!ָּלמעןָּחינוךָּילדיָּישראל.
ָּמזה ָּגדול ָּאנוָּקדיש ָּמקום ָּובכל ָּפסיעה ָּבכל "!

ָּמקדשיָּהשם!

 בכל דרכיך דעהו
ָּלאחרָּ ָּלאבותינו ָּשנאה ָּפיתחו המצריים

ְשָראֵָּׁ ָּיִּ ָּוְבנֵׁי ַָּוַטַעְצמשנאמר ְרבו ַָּוטִּ ְשְרצו ַָּוטִּ ָָּפרו ו...ָּל
ָּ"ותמלאָּ ָּמוסבר ָּבמדרש ָּאָֹתם. ָָּהָאֶרץ ָםלֵׁא ַותִּ

ָּ ָּאותם ָּובתיָָּּ-הארץ ָּטרטיאות ָּבתי שנתמלאו
ָּנפלושָּ ָּלא ָּעליהם". ָּגזרו ָּמיד ָּמהם, קרקסיאות
ָּבניקיוןָּ ָּננהג ָּלנו, ָּמתאימים ָּשאינם למקומות
ָּרוחניָּואףָּגשמי,ָּנשמורָּעלָּכבודָּהבריותָּוכבוד

ָּשמים.
תבונןָּביןָּפרשהָּהבסיסָּהחופשָּהואָּ"רווחָּל

ָּעיקריָּ ָּעל ָּלוותר ָּשאסור ָּלזכור ָּצריך לפרשה".
הפרשהָּבזמןָּה'רווחָּלהתבונן'.ָּהגמראָּדורשתָּכיָּ
הפסוקָּ'בכלָּדרכיךָּדעהו'ָּהואָּ"פרשהָּשכלָּגופיָּ

ָּ ָּדרכיך ָּבכל ָּבה". ָּתלויין ָּכבישיָָּּ–תורה בכל
החופש,ָּבכלָּאתריָּהנופש,ָּדעהו.ָּנזכורָּזאת,ָּיחדָּ

ָּ.ה"רווחָּלהתבונן"עםָּ
ָָּּבהצלחהָּבעבודתָּהקודש!

ָּחברָּ,מרצהָּ,מנהלָּ,מחנךָּ,יחיאלָּמיכלָּמונדרוביץ'
לתגובות: הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ, מנהל 

  ת"ת ומרצה חינוכי

 מחודדין

 7חידוד הלכה מס' 

באיזה מקרה יש למול את הילד חידוד: 
 ביום שנולד?

באיזה מקרה נולד ילד ואין צריך 
ם השמיני כדי למולו, להמתין עד ליו

  הראשון? ואפשר למולו כבר ביומו

ָּ
ָּ ָּכח ָּגת]יישר ָּמקרית ָּהי"ו ָּהוכהייזר ָּיוחנן ָּלרב

ָּאשרָּהעירנוָּלחידודָּזהָּעבורָּמדורָּ'מחודדין'[
 

 פתרון חידוד קודם:
מתיָּגםָּהמברכיםָּשתיָּברכותָּעלָּהנחתָָּּהחידוד:

ָּהתפיליןָּיברכוָּרקָּברכהָּאחת?
הנחתָּבמחלוקתָּהאםָּמברכיםָּברכהָּאחתָָּּנהיש

ָּ ָּאו ָּברכותָּשתיהתפילין ָּוישָּ, ָּכך ָּהנוהגים יש
ָּכך ָּשאלתנוָּ.הנוהגים ָּגם ָּמצב ָּבאיזה ָּאלהָּ: לדעת
ָּ?רקָּברכהָּאחתָּשָּלברךיָּ,ברכותָּשתישמברכיםָּ

ָָּּהפתרון: ָּהתפילין ָּברכתכשמניחָּאת גאלָָּּבסוף
ָּ'מ"בָּסיָּיןעי)ָּ,ָּלפניָּשחתםָּבא"הָּגאלָּישראלישראל

ָּ(מז-מוס"וָּס"קָּ
 

ידודי הלכה לפתרונות ותגובות, ולשליחת ח

 למדור: הרב שלמה רוזנשטיין 

 חידת אספקלריא
באספקלריית פרשת מסעי עסקה 'חידת 
אספקלריא' במעמדו של עבר הירדן, הלארץ 
ישראל ייחשב או לא. אנו מפרסמים שוב את 
'חידת עבר הירדן', עם חציו הראשון של פתרונה. 

 בשבוע הבא יבוא בעז"ה מאמר סיום בנושא.
 

נחשב חלק מארץ האם עבר הירדן 
 39ישראל?

ַָּאֶתם י ְָּוָאַמְרָתֲָּאלֵֶׁהםָּכִּ ל ְשָראֵׁ ֶָּאתְָּבנֵׁיָּיִּ יםַָָּּצו ָבאִּ
ְָּבנַָּ ָָּלֶכם פֹל ָּתִּ ֲָּאֶשר ָָּהָאֶרץ ָּזֹאת ְָּכָנַען ָָּהָאֶרץ ֲחָלהֶָּאל

ְגֺבלֶֹתיָהָּ)לד,ָּב( ֶָּאֶרץְָּכַנַעןָּלִּ
ָּנבחיןָּ .א ָּמסעי ָּפרשת ָּבגבולות ָּקל בעיון

ָּועוגָּאשרָּבעברָּהירדן ָּאינןָָּּשארצותָּסיחון המזרחי
ָּבמפורשָּ ָּמוזכר ָּהירדן ָּנהר ָּהארץ. ָּבגבולות כלולות

ָּכגבולהָּהמזרחיָּשלָּארץָּישראלָּ)לד,ָּב(.

ָּשיישאלָּאםָּמשהָּרבינוָּ .ב כלָּ'בןָּחמשָּלמקרא'
ָּיענהָּ הריָּבמיָּמריבהָּנגזרָָּּ'לא!'נכנסָּלארץָּישראל,

ןָּ ַָּהֶזהֶָּאלָָּהָאֶרץָלכֵׁ יאוֶָּאתַָּהָקָהל יָּלֹאָָּתבִּ ֲָּאֶשרָָּנַתתִּ
ָּי ָּ)כ, ָּהרבותָָּלֶהם ָּהשי"תָּלאָּשמעָּאתָּתפילותיו ב(.

ָָּהָאֶרץַָּהחוָֹבהשלָּמשהָּרבינו,ֶָּאְעְבָרהָָּמאְָּוֶאְרֶאהֶָּאתָּ
ֶברַָּהַטְרדֵׁןֲאֶשרָּ ָָּהָהרַָּהחוֹבַָּהֶזהְָּוַהְלָבנְָֹּבעֵׁ ן,ָּ]המערבי[

יָּ -ַהֶזהָּ)דבריםָּג,ָּכהָּלֹאַָּתֲעבֹרֶָּאתַָּהַטְרדֵׁןואמרָּלוָּכִּ
רְָּ ָּתִּ ֶמֶגד ָּמִּ י ָּכִּ ָּכז(, ְָּוָשָםה ָָּהָאֶרץ ֶָּאת ֶָּאלֶָּאה ָָּתבוֹא לֹא

ָּנב(ָָּהָאֶרץ לָּ)שםָּלב, ְשָראֵׁ ְבנֵׁיָּיִּ ןָּלִּ יָּנֹתֵׁ ָּואכן,ֲָּאֶשרֲָּאנִּ .
ָּ ָּה' ֶָּעֶבד ָּמוָֹאבַוָטָמתָָּשםָּמֶשה ָּ)שםְָָּּבֶאֶרץ ָּה' י ָּפִּ ַעל

ָּרבינוָּ ָּמשה ָּאתָּהירדן. ָּלאָּעבר ָּרבינו ָּמשה ָּה(. לד,
תָּלאָּנכנסָּלארץָּישראל.ָּוהמסקנהָּהפשוטהָּהלכאורי

ָּעברָּהירדןָּאינוָּחלקָּמארץָּישראל.ָּ–

ָּמשהָּ .ג ָּמיתת ָּבפרשיות ָּנוספת ָּבהתבוננות אך
ַוטֹאֶמרָּה'ֶָּאלָָּּ-נגלהָּשאיןָּהענייןָּכהָּפשוט.ָּבפינחסָּ

יםַָּהֶזהָּ הֶָּאתָָּהָאֶרץמֶשהֲָּעלֵׁהֶָּאלַָּהרָָּהֲעָברִּ ֲָּאֶשרָּוְראֵׁ
ָּובואתחנןָּ ָּיב(, לָּ)במדברָּכז, ְשָראֵׁ ְבנֵׁיָּיִּ ָּלִּ י ֲעלֵׁהָָּּ-ָנַתתִּ

יָמָנהָּרֹאשָּהָּ יֶניָךָָּיָםהְָּוָצפָֹנהְָּותֵׁ ְסָגהְָּוָשאָּעֵׁ ְזָרָחהפִּ ָּומִּ
יָּלֹאַָּתֲעבֹרֶָּאתַָּהַטְרדֵׁןַָּהֶזהָּ)דבר יֶניָךָּכִּ הְָּבעֵׁ יםָּג,ָּוְראֵׁ

כז(.ָּפשוטָּואיןָּלערערָּשהעומדָּבעברָּהירדןָּהמזרחיָּ
בהביטוָּמזרחהָּלאָּיראהָּאתָּעברָּהירדןָּהמערבי!ָּאךָּ

ָּמביטָּמזרחה ָּעומדָּשם, ורואהָּאתָּארץָָּּמשהָּרבינו
ָּישראל!
ַעְרבָֹּ-זאתָּועוד,ָּבוזאתָּהברכהָּ .ד תַָּוַטַעלָּמֶשהָּמֵׁ

ָּיְָּ ְָּפנֵׁי ַָּעל ֲָּאֶשר ְסָגה ַָּהפִּ ָּרֹאש ְָּנבוֹ ַָּהר ֶָּאל רֵׁחוָֹּמוָֹאב
הוָּה'ֶָּאתָָּכלָָּהָאֶרץֶָּאתָּ ְלָעדַוַטְראֵׁ ַעדָָּדןָּ)דבריםָּלד,ַָָּּהגִּ

ָּ ָּוהלא ָּהמזרחיא(, ָּהירדן ָּבעבר ָּבנחלתָָּּהגלעד הוא,
וחציָּהמטות,ָּכמפורשָּבסוףָּפרשתָּדבריםָּ)ב,ָּשנייםָּ

ָּ ָּלמקומותָָּּ–לו ָּהלכתית ָּמשמעות ָּגם ָּיש ָּטז(. ג,
אמרָּרבָּיהודהָּאמרָָּּ-שהקב"הָּהראהָּלמשהָּרבינוָּ

ָּבמעשר ָּחייב ָּלמשה ָּהקב"ה ָּשהראהו ָּכל ,40ָּשמואל
)ב"בָּנו.(ָּומעשרָּהואָּמהמצוותָּהתלויותָּבארץָּשאינןָּ

ָּנהוגותָּאלאָּבארץ.

ָּלה .ה ָּכדי ָּכה ָּעד ָּשהבאנו ָּבמקורות יווכחָּדי
שאיןָּהנושאָּכהָּפשוט,ָּושאיָּאפשרָּלקבועָּבאופןָּחדָּ

משמעיָּשעברָּהירדןָּאינוָּארץָּישראל.ָּאךָּהבהָּ-וחד
ָּנמשיך...

ארצות סיחון ועוג, נחלת שניים וחצי 
 המטות

ָּעובריםָָּּ-עלָּשפתָּנחלָּהארנוןָּ .ו אשרָּבחצייתו
ָּע"יָּ ָּשטוהר ָּמואב ָּארץ ָּשל ָּהחלק ָּלתוך ָּישראל בני

                                                             
המבוססָּברובוָָּּ-הנושאָּרחבָּמורכבָּומסתעף.ָּמאמרָּזה39ָָּּ

ָּובעי ָּשל ָּספרו ָּעל ָּאברמסקיקרו ָּיחזקאל ָּרבי זצ"לָָּּהגאון
ָּ-)תרמ"ו ָּישראל' ָּעם ָּנחלת ָּישראל ָּ'ארץ אינוָָּּ-תשל"ו(,

ָּבהלכותָּ ָּלעסוק ָּימעט ָּוגם ָּהנושא, ָּאת ָּלהקיף מתיימר
ָּלהציגָּ ָּדעת ָּלאדם ָּהחונן ָּבעזרת ָּנשתדל ָּבארץ. התלויות
ָּמגדוליָּ ָּאחד ָּשל ָּעטו ָּבפרי ָּעיון ָּמתוך דרךָּאחתָּוברורה,

ָּ ָּהיהדות ָּוממנהיגי ָּדעותיהָּהאומה ָּהוגי ָּמראשי הנאמנה,
 ומנחיליָּמורשתהָּבדורָּהקודם.ָָָּּּ

ָּמעשרין40ָָּּ ָּומואב ָּ'עמון ָּהגמרא, ָּמדברי ָּמשתמע אמנם
ָּומואבָּארץָּ ָּעמון ָּשאין ָּ)יבמותָּטז.( ָּבשביעית' ָּעני מעשר
ישראלָּמדאורייתא,ָּמכךָּשלאָּנהוגָּבהםָּשביעיתָּהפוטרתָּ
ָּשלהםָּ ָּהפטור ָּדבר ָּשל ָּלאמתו ָּאך ָּומעשרות, מתרומות

ָּא ָּהוא ָּ)שיטתָּמשביעית ָּבבל ָּעולי ָּכבשום ָּשלא ָּמשום ו
רש"י(,ָּאוָּשמדוברָּבחלקיָּעמוןָּומואבָּשלאָּטוהרוָּבסיחוןָּ
ָּודעתָּ ָּהתוספות ָּ)מסקנת ָּרבינו ָּמשה ָּע"י ָּנכבשו ולא

ארצותָּסיחוןָּועוגָּהיוָּהרמב"םָּבידָּהחזקה(.ָּלשתיָּהדעות,ָּ
ָּמדאורייתא ָּובשביעית ָּומעשרות ָּבתרומות עדָָּּחייבים

ָּשגלו,ָּואכמ"ל.



ָּ ָּןְָָּּ–סיחון ָּקומו ָּלמשה ָּאומר ַָּנַחלָּה' ֶָּאת ְברו ְָּועִּ עו
ָּהָּ ֶָּחְשבוֹן ֶָּמֶלְך יחֹן ֶָּאתָּסִּ ְָּבָיְדָך י הָָּנַתתִּ ְָּראֵׁ יַָּאְרנֹן ֱאמֹרִּ
ְלָחָמהָּ)דבריםָּב ְתָגרָּבוָֹּמִּ לָָּרשְָּוהִּ ,ָּכד(.ְָּוֶאתַָּאְרצוָָֹּהחֵׁ

גםָּאםָּלאָּמוזכרָּכאןָּמפורשָּשארץָּסיחוןָּהיאָּארץָּ
ָּלכבושָּ ָּה' ָּהוראהָּמפורשתָּמפי ָּאךָּישָּכאן ישראל,

ָּסתםָּארץָָּּאותה, ָּלכבוש ָּציוה ָּשה' ָּנראהָּסביר ולא
ָָּוֶאְשַלח ָּבפסוקָּהבא, ָּזאתָּועוד, ָּמארצותָּחוצהָּלארץ.

ֶָּחְשבוֹן יחוֹןֶָּמֶלְך מוֹתֶָּאלָּסִּ ְדַברְָּקדֵׁ םִּ יםָּמִּ יַָָּּמְלָאכִּ ְברֵׁ דִּ
ָּמסבירָּ ָּהרמב"ן ָּוגו' ְָּבַאְרֶצָך ֶָּאְעְבָרה ָּלֵׁאמֹר. ָשלוֹם

ָּ ָּהפתיחהָּבשלוםָּשאנו ָּשזו ָּכא( ָּכא, מצוויםָּ)במדבר
ָּ'כיָּ ָּועוגָּירושתםָּשלָּבהָּבשבעהָּעממין, ארץָּסיחון

ָּ.41היתהָּכיָּלאמוריָּהיא'ָּישראל

ָּעלָּ .ז ָּג( ָּתבא, ָּ)כי ָּבספרי ָּאיתא ָּזאת לעומת
ֲָּאשָּ ָָּהָאֶרץ ֶָּאל י ָָּבאתִּ י ָּכִּ רָּהפסוקָּשבפרשתָּביכורים,
ָּלת ָּאומר, ָּ'רביָּשמעון ָָּלֶתתָָּלנו, ינו ַָּלֲאבֹתֵׁ ְשַבעָּה' תָּנִּ

ָּ ָּהירדן ָּלשבעבר ָּפרט ָּנראהָּמעצמםָּשנטלולנו, .'
מדבריָּהספריָּשעברָּהירדןָּאינוָּמהארץָּאשרָּנשבעָּ

42ָָּּה'ָּלאבותינוָּלתתָּלנו.

כמוָּכןָּמצינוָּבדבריָּחז"לָּ)במדב"רָּכב,ָּו(ָּ'וכןָּ .ח
ָּעשיריםָּוהיהָּ ָּשהיו ָּראובן אתהָּמוצאָּבבניָּגדָּובני

ָּלהם ָּוישבו ָּממונם ָּאת ָּוחבבו ָּגדול ָּמקנה חוץָָּּלהם
ָּ,ָּלפיכךָּגלוָּתחלהָּמכלָּהשבטים'.ָּמארץָּישראל

ָּלב:(ָּלעו .ט ָּ)ערכין ָּמפורשת, ָּברייתא ָּזאת מת
ָּשבטָּ ָּוחצי ָּגד ָּושבט ָּראובן ָּשבט ָּמשגלו דתניא,
ָָּבָאֶרץָּ ְָּדרוֹר ָּוְקָראֶתם ָּשנאמר, ָּיובלות, ָּבטלו המנשה,
ָּבזמןָּשכלָּיושביהָּעליהָּולאָּבזמןָּשגלו ְָּלָכלָּיְשֶביָה,

ָּמקצתן.

יתָּלוֹ .י ָּכמוָּכן,ָּעלָּהפסוקָּבברכתָּגדַָּוַטְראָּרֵׁאשִּ
ָּ ֶָּחְלַקת ָָּשם י ָּכותבָּכִּ ָּכא( ָּלג, ָּ)דברים ָָּספון ק ְמחֹקֵׁ

ָּ ָּלו ָּראשית ָּוירא ָּבארץָָּּ-רש"י, ָּחלק ָּלו ָּליטול ראה
ָּ.ראשיתָּכבושָּהארץסיחוןָּועוגָּשהיאָּ

ָּכא,ָּ .יא ָּ)במדבר ָּכותב ָּרש"י ָּארנון ָּנחל גםָּבנסי
טו(ָּ'כיוןָּשבאוָּישראלָּלעבורָּ]אתָּנחלָּארנון[ָּנזדעזעָּ

ָּישראל ָּארץ ָּשל ָּפניָָּּההר ָּלהקביל ָּהיוצאת כשפחה
צדָּהרָּשלָּמואב'.ָּרש"יָּקוראָּלגדהָּגבירתהָּונתקרבָּל

ָּ]הזורםָּמערבהָּבעברָּהירדןָּ הצפוניתָּשלָּנחלָּארנון
ָּההרָּשלָּארץָּישראל!ָּ–המזרחיָּלתוךָּיםָּהמלח[ָּ

ָּאחדָּ .יב ָּמקרא ָּמכולם, ָּאולי ָּהחזקה והראיה
ַָּהָבשָּ ְָּוָכל ְלָעד ַָּהגִּ ְָּוֶיֶתר ָּפשוטו. ָּמכלל ָּיוצא ןָּשאינו

ַָּהְמַנשָּ ֶבט ָּשֵׁ י ַָּלֲחצִּ י ָָּנַתתִּ ָּעוֹג ֶָּחֶבלַָּמְמֶלֶכת ָּכֹל ה
יםָּ)ד ָקרֵׁאֶָּאֶרץְָּרָפאִּ בריםָּג,ָָּהַאְרגֹבְָּלָכלַָּהָבָשןַָּההואָּיִּ

ָּ ָּרפאים ָּארץ ָּיקרא ָּ'ההוא ָּוברש"י: ָּאותהָָּּ-יג(, היא
ָּלאברהם ָּחציָּשנתתי ָּנחלת ָּעל ָּמפורש ָּמקרא ָּהרי .'

ָּשניתנהָּ ָּמהארץ ָּשהיא ָּהירדן ָּהמנשהָּשבעבר שבט
 לאברהםָּאבינו.

ָּלמדיםָּשגםָּבפרשיותָּכיבושָּ .יג ארצותָּנמצאנו
ָּישנםָּ ָּבהן, ָּהשבטים ָּוחצי ָּשניים ָּוהתנחלות סיחון

ָּמקורותָּברוריםָּלכאןָּולכאן.

מקורות נוספים שעבר הירדן אינו חלק 
 מארץ ישראל

נחלקוָּהתנאיםָּ)בכורותָּנה.(ָּאםָּהירדןָּעצמוָּ .יד
הואָּארץָּכנעןָּאוָּלא.ָּמדבריהםָּברורָּשלשתיָּהדעותָּ

עברָּהירדןָּהמזרחיָּאינוָּארץָּכנען,ָּוכלָּמחלוקתםָָּּ–
ָּביָּהירדןָּעצמו.רקָּלג
משנהָּמפורשתָּשנינוָּ)מכותָּט:(ָּ'להיכןָּגוליןָּ .טו

ָּולשלושָּשבארץָּ ָּהירדן ָּלשלושָּשבעבר ָּמקלט, לערי
ָּמפורשָּלכאורה,ָּששלושָּעריָּהמקלטָּשבנחלתָּ כנען'.

ָּשנייםָּוחציָּהשבטיםָּאינןָּבארץָּישראל.

ָּהרמב"םָּ .טז ָּשל ָּהזהב ָּמלשונו ָּגם ָּמשמע כך
לאָּ)רוצחָּושמיה"נָּי,ָּא(ָּ'איןָּדיןָּעגלהָּערופהָּנוהגָּא

                                                             
'אע"פָּשלאָּנצטווָָּּ-במדברָּכא,ָּכב(ָּפירושוָּשלָּרש"יָּ)41ָּ

לפתוחָּלהםָּבשלוםָּבקשוָּמהםָּשלום',ָּהואָּלשיטתוָּ
בפרשתָּשופטיםָּ)דבריםָּכ,ָּי(ָּשדיןָּפתיחהָּבשלוםָּהואָּרקָּ

ָּבארצותָּהרחוקות,ָּולאָּבארץָּשבעתָּהעממין.
בדבריָּהספריָּהאלהָּאנוָּבלאוָּהכיָּזקוקיםָּלהסבר,ָּוכי42ָָּּ

םָּנצטווהָּנטלוָּאתָּארץָּסיחוןָּועוגָּמעצמם?!ָּצוויםָּמפורשי
ָּמשהָּמפיָּהגבורהָּלכבושָּאותן.ָּ

בעברָּהירדן'.ָּהריָּשעברָּהירדןָּאינוָָּּוכןבארץָּישראלָּ
ָּהספריָּ ָּבלשון ָּגם ָּמשמע ָּכך ָּישראל. ָּכארץ נחשב
ָּהאלה,ָּ ָּהרמב"ם ָּדברי ָּמקור ָּשהוא ָּסב( )שופטים
ָםצֵׁאָּ ָּיִּ י ָּכִּ ָּערופה ָּעגלה ָּבפרשת ָּהאמור ָּאת הדורש

ְשתָּ ְָּלרִּ ןְָּלָך ָּנֹתֵׁ ֱָּאלֶֹקיָך הָּ)דבריםָָּחָללָָּבֲאָדָמהֲָּאֶשרָּה'
לרבותָּעברָּהירדן',ָָּּ-רָּה'ָּאלקיךָּנותןָּלךָּכא,ָּא(,ָּ'אש

משמעָּשלולאָּמקראָּמיוחדָּהיינוָּמוציאיםָּאתָּעברָּ
43ָָּּהירדןָּמכללָּדיןָּזה.

ָּכב .יז כג(ָּכתובָּ]בהמשךָּ-בספרָּעזראָּ)נחמיהָּט,
ןָָּלֶהםַָּמְמָלכוֹ תֵׁ תָּלפסוקיםָּהנאמריםָּב'ויברךָּדוד'[ַָּותִּ

ָּסִָּּ ֶָּאֶרץ ֶָּאת יְרשו ַָּוטִּ ָאה ְָּלפֵׁ ם ַָּוַתְחְלקֵׁ ים ְָּוֶאתַָּוֲעָממִּ יחוֹן
ָּו ַָּהָבָשן, ֶָּמֶלְך ָּעוֹג ֶָּאֶרץ ְָּוֶאת ֶָּחְשבוֹן ֶָּמֶלְך ְבנֵׁיֶהםֶָּאֶרץ
םֶָּאלָָּהָאֶרץֲָּאשָּ יאֵׁ םַָּוְתבִּ יַָּהָשָמיִּ יָתְָּככְֹכבֵׁ ְרבִּ ָּרָָּאַמְרתָּהִּ

יֶהםָָּלבוֹאָָּלָרֶשת,ָּהריָּדקדקָּהכתובָּוהוציא אתַָָּּלֲאבֹתֵׁ
ָּאמרתָּ ָּאשר ָּ'הארץ ָּמכלל ָּועוג ָּסיחון ארצות

ָּבותיהםָּלבואָּלרשת'.לא

מקורות נוספים שעבר הירדן הוא חלק 
 מארץ ישראל

ָּג( .יח ָּ)דברים, ָּהספרי ָּאתָּ לשון ָּהכותו 'אחרי
סיחוןָּמלךָּחשבון,ָּ]דילוג[ָּכךָּאמרָּמשה,ָּמוכיחניָּאתָּ
ָּבוָּ ָּשאין ָּבשביל ָּעלי, ָּיאמרו ָּעכשיו ָּתחילה, ישראל
ָּהואָּ ָּלפנינו ָּסיחון ָּולהפיל ָּלארץ ָּלהכניסנו כח

ָּהואָּלאָּעשהָּכן, ָּלארץאלאָָּּמוכיחנו, ָּלאחרָּשנכנסו
ָּלכךָּ ָּהוכיחם, ָּכך ָּאחר ָּלפניהם, ָּועוג ָּסיחון והפיל
ָּבניָּ ָּאת ָּמשה ָּשתוכחת ָּהרי ָּהכותו'. ָּאחרי נאמר

ָּ ָּהירדןישראל ָּכלשוןָָּּבעבר ָּהיתה, ָּמואב בערבות
ָּ.לאחרָּשנכנסוָּלארץהספרי,ָּ

ֲָּאָרצוֹת .יט ָָּשלֹש ָּב( ָּט, ָּ)שביעית ָּבמשנה ָּשנינו
עור,ְָּיהוָדה,ָּ ֶברַָּהַטְרדֵׁןַלבִּ יל.ָּובפרושָּהמשניותְָּועֵׁ ,ְָּוַהָגלִּ

ָּ ָָּּ–לרמב"ם ָּישראל'אמר, ָּלשלשהָָּּשארץ נחלקת
ָּהירדןָּ ָּשעבר ָּהרמב"ם ָּבדברי ָּמפורש ָּהרי חלקים'.

 הואָּאחדָּמחלקיָּארץָּישראל.
ָּ–ראינוָּונוכחנוָּשהמקורותָּלכאןָּולכאןָָּּלסיכום:

ָּרבותינוָּ ָּובדברי ָּבתלמוד, ָּבספרי, ָּבמשנה, במקרא,
ניגשָּבעזרתָּרביםָּהם.ָּחידהָּשלָּממש!ָָּּ–הראשוניםָּ

ָּהשםָּיתברךָּלפתרונה:

'עבר הירדן':  –פתרון חידת פרשת מסעי 
 טרקלין בפלטין.

 חלק מארץ ישראל
ָּהפתרון .א ָּרש"י44ָָּּאת ָּבדברי נפתח

'כיוןָּשנכנסָּמשהָּלנחלתָּבניָּגדָּ )במדברָּכז,ָּיב(
ָּליָּ ָּשהותר ָּכמדומה ָּואמר, ָּשמח ָּראובן, ובני
נדרי,ָּמשלָּלמלךָּשגזרָּעלָּבנוָּשלאָּיכנסָּלפתחָּ

נכנסָּלשערָּוהואָּאחריו,ָּלחצרָּוהואָָּּשלו,ָּפלטין
ָּ ָּליכנסָָּּלטרקליןאחריו, ָּשבא ָּכיון ָּאחריו, והוא
ָּאסורָָּּלקיטון ָּאתה ָּואילך ָּמכאן ָּבני, ָּלו, אמר

ָּכפיָּ ָּרש"י, ָּמדברי ָּלמדים ָּנמצאנו ליכנס'.
ָּשוויםָּ ָּהארמון ָּחלקי ָּכל ָּאין ָּהמלך שבארמון
ָּארץָּ ָּחלקי ָּכל ָּאין ָּכך ָּובמעלתם, בחשיבותם

הארמוןָּהואָָּּישראלָּשוויםָּבמעלותיהם.ָּטרקלין

                                                             
הגר"יָּאברמסקיָּמקשהָּשדבריָּהספריָּהאלהָּאצלָּעגלה43ָָּּ

מהפסוקָּ'אשרָּה'ָּאלקיךָּנותןָּלךָּלרשתה'ָָּּהמרביםערופה,ָּ
אתָּעברָּהירדן,ָּהםָּלכאורהָּסתירהָּמובהקתָּלדבריָּהספריָּ

ָּ ָּז( ָּ)סעיף ָּלעיל ָּהירדןָָּּהממעטיםשהבאנו ָּעבר את
ְשבָּ ינוָָּלֶתתָָּלנו,ָּ'לתתמביכוריםָּמהפסוקֲָּאֶשרָּנִּ ָּעָּה'ַָּלֲאבֹתֵׁ

ָּ פרטָּלשבעברָּהירדןָּשנטלוָּמעצמם'.ָּאךָּתרוצוָּיפהָָּּ-לנו
מקושייתוָּעשרתָּמונים.ָּ'אשרָּה'ָּאלקיךָּנותןָּלךָּלרשתה'ָּ

ָּלךָּבמתנהָּ הכיבושָּהואָּלרשתה,ָָּּ–פירושוָּשהקב"הָּנותן
ָּגםָּבכיבושָּעברָּהירדן.ֲָּאֶשרָּמתנתָּהשם ָּנכון ָּוזהָּבודאי ,

ַָּלֲאבֹ ָּה' ְשַבע ָּנִּ ָָּלנו ָָּלֶתת ינו ָּהואָָּּ–תֵׁ ָּהארץ ָּשאת פירושו
ָּ ָּלנו, ָּלתת ָּהיאָּשניתנהנשבע ָּעברָּהארץ ָּממעטָּאת ָּוזה ,

ָּיבוארוָּ ָּובפתרון ָּמעצמם. ָּנטלוה ָּאלא ָּניתנה, ָּשלא הירדן
 הדבריםָּבעז"הָּביתרָּבהירות.

ָּהגר"י44ָָּּ ָּשל ָּספרו ָּעל ָּברובו ָּמבוסס ָּהמאמר כאמור,
ָּיש ָּאולם, ָּנחלתָּעםָּישראל'. ָּישראל ָּ'ארץ ָּזצ"ל, ָּאברמסקי
ָּבוָּ ָּבכתוב ָּלראות ָּואין ָּהכותב, ָּשל ָּהוספות ָּגם במאמר

ָּכאילוָּיצאוָּמפיָּהרבָּאברמסקי,ָּללאָּעיוןָּבמקור.ָּ

ָּשריו.ָּ ָּעם ָּהמלך ָּמסב ָּבו ָּומפואר ָּגדול חדר
ָּהצדָּ ָּהמלך. ָּשל ָּהאישי ָּחדרו ָּהוא הקיטון
ָּמלכוָּ ָּשל ָּקיטונו ָּהוא ָּישראל ָּארץ ָּשל המערבי
ָּאמנםָּחלקָּ ָּהוא ָּהמזרחי ָּהירדן ָּעבר ָּעולם. של
ָּשערָּ ָּלא ָּהארמון, ָּטרקלין ָּעצמו, מהארמון
ְרָבהָּ ָּאתָּמעלתָּהקִּ ָּבו ָּאךָּאין ָּחצרו, ָּאו הארמון

ָּ ָּשל ָּ]אינטימיות[ ָּהירדן ָּשלָָּּ-מערב הקיטון
ָּהמלך.
ְָּמעָֹנהָּ .ב ָּהפסוק ָּעל ָּרש"י ָּבדברי גם

ָּכ ַתַחתְָּזרֹעֹתָּעוָֹלםָּ)דבריםָּלג, ֶָּקֶדםָּומִּ י ז(ֱָּאלֹקֵׁ
רואיםָּשלשניָּעבריָּהירדןָּישָּאתָּהמעלהָּשהםָּ
מתחתָּהשחקיםָּשהםָּמעוןָּאלוקיָּקדם.ָּלפרש"י,ָּ
ָּנאמרָּ ָּבו ָּהקודם ָּהפסוק ָּהמשך ָּהוא ָּזה פסוק

בחרָָּּאלקיָּקדםָּתו:שהקב"הָּרוכבָּשחקים,ָּוהורא
ָּהשחקים ָּהשחקיםָּלמעונוָּמתוך ָּאותם ָּאת ,

ָּעולםָּאשר ָּזרועות ָּ]בעברָּמתחתם ָּועוג ָּסיחון ,
ָּ]מערביתָּלירדן[ָּשהיוָּתקפוָּ הירדן[ָּומלכיָּכנען

 וגבורתוָּשלָּעולם.
ָּחכמהָּ .ג ָּהמשך ָּדברי ָּנפלאים מה

)תחילתָּפרשתָּראה(ָּהמביאָּאתָּאשרָּהקשוָּעלָּ
ָּישראלָּהיאָּמצות45ָָּּדעתָּהרמב"ן שישיבתָּארץ

ָּרביָּעשה ָּ'דרש ָּיד.( ָּ)סוטה ָּהגמרא ָּמדברי ,
ָּליכנסָּ ָּרבינו ָּמשה ָּנתאוה ָּמה ָּמפני שמלאי,
ָּאוָּ ָּצריך ָּהוא ָּמפריה ָּלאכול ָּוכי ָּישראל, לארץ
ָּמשה,ָּ ָּאמר ָּכך ָּאלא ָּצריך, ָּהוא ָּמטובה לשבוע
ָּאלאָּ ָּמתקיימין ָּואין ָּישראל ָּנצטוו ָּמצות הרבה
ָּשיתקיימוָּ ָּכדי ָּלארץ ָּאני ָּאכנס ָּישראל, בארץ

ָּש ָּהרמב"ן ָּשלדעת ָּידי', ָּעל ָּארץָּכולן ישיבת
ָּרביָּ ָּמובנתָּשאלת ָּלא ָּמצותָּעשה, ָּהיא ישראל

ָּ ָּלארץָָּּ–שמלאי ָּליכנס ָּמשה ָּנתאוה ָּמה 'מפני
מצותָּישיבתָּישראל'.ָּותירץָּהמשךָּחכמה,ָּשאתָּ

,ָּארץָּישראלָּכברָּקייםָּמשהָּרבינוָּבעברָּהירדן
ָּמשהָּ ָּביקש ָּמה ָּמפני ָּשמלאי ָּרבי ָּשאל ולכן

 46.רבינוָּליכנסָּלארץ

 כשרה למקדש –ארץ ישראל המערבית 
ההבדליםָּביןָּשניָּעבריָּהירדןָָּּאחד .ד

הואָּשרקָּארץָּישראלָּהמערביתָּכשרהָּלמקדש,ָּ
ָּשם.ָּ ָּשמו ָּלשכן ָּה' ָּיבחר ָּאשר ָּהמקום ובתוכה
ָּ'מכאןָּ ָּח( ָּז, ָּבמדרשָּ)במדב"ר ָּחכמינו ָּאמרו כה
ָּהן,ָּ ָּקדושות ָּעשר ָּואמרו, ָּמחיצות ָּחכמים נתנו

ָּישראל ָּהיאָָּּארץ ָּומה ָּהארצות, ָּמכל מקודשת
ָּוהבכורי ָּהעומר ָּממנה ָּשמביאין 47ָּםקדושתה,
ָּ ָּהארצות, ָּבכל ָּכן ָּשאין ָּמה ָּהלחם, ארץָּושתי

ָּהירדן ָּמעבר ָּמקודשת ָּכשרהָּכנען ָּכנען ָּארץ ,
ָּלביתָּ ָּכשר ָּהירדן ָּעבר ָּואין ָּשכינה, לבית
שכינה'.ָּהמדרש,ָּהמפרטתָּאתָּעשרָּהקדושותָּזוָּ

ָּ ָּזו, ָּישראלבתוך ָּבארץ ָּהירדן ָּעבר ָּאת ָּכולל
ָּ ָּאך ָּהארצות, ָּמכל ָּמארץָּהקדושה ָּאותו מוציא
ָּ.כנעןָּהכשרהָּלביתָּהמקדש

                                                             
ָּ'וכןָּמבוארָּמכל45ָָּּ ָּד. ספרָּהמצוות,ָּמ"עָּששכחןָּהרמב"ם,

ָּ)לשוןָּהפתחיָּתשובהָּאה"עָּ הפוסקיםָּראשוניםָּואחרונים'
 עה,ָּו(

ָּמתקיימת46ָָּּ ָּא"י ָּישיבת ָּשמצות ָּחכמה, ָּהמשך כדברי
ָּמוכ ָּהירדן, ָּבמסכתָּבעבר ָּהאחרונות ָּהמשניות ָּמשתי רח

ָּש ָּלמרות ָּשהבעלָָּּ-כתובות. ל, ְשָראֵׁ ָּיִּ ְָּלֶאֶרץ ין ַָּמֲעלִּ ַהכֹל
והאשהָּכופיםָּזהָּאתָּזהָּלעלותָּמחוץָּלארץָּלארץָּישראל,ָּ

ְָּוַהָגלִָּּ ן, ַָּהַטְרדֵׁ ֶבר ְָּועֵׁ ְָּיהוָדה, ין: שואִּ ַָּלמִּ ֲָּאָרצות ָּואיןָָּשלֹש יל,
ל,ָּגםָּלאָּמעברָּכופיםָּלעבורָּמארץָּלארץָּבתוךָּארץָּישרא

 הירדןָּליהודהָּאוָּלגליל.ָּ
ָּהירדן47ָָּּ ָּמעבר ָּביכורים ָּשמביאים ָּהמדרש דעת

מדאורייתא.ָּמדבריָּהרמב"ןָּ)שמותָּיג,ָּה(ָּנראהָּשזוהיָּדעתָּ
ָּאךָּלדעתָּהרמב"םָּחכמיםָּ ָּיוסי, חכמיםָּהחולקיםָּעלָּרבי
ָּמדאורייתאָּ ָּביכורים ָּמביאים ָּשאין ָּיוסי ָּלרבי מודים

 מעבה"י.ָָּּ



ָּבפרשתָּאו .ה ָּרש"י ָּכוונת ָּגם ָּזאת לי
ָָּמאָּ ֶָּאְעְבָרה ָּרבינו: ָּמשה ָּתפילת ָּעל השבוע

ֶברַָּהטַָּ ןָָּהָהרְוֶאְרֶאהֶָּאתָָּהָאֶרץַָּהחוָֹבהֲָּאֶשרְָּבעֵׁ ְָּרדֵׁ
ָּהטובָּ ָּההר ָּשפירש, ָּכה(, ָּ)ג, ְָּוַהְלָבנֹן ַָּהֶזה ַהחוֹב

ָּ ָָּּ-הזה ָּוהלבנון ָּירושלים, ָּהמקדש.ָָּּ-זו ָּבית זה
ָּלה ָּרבינו ָּמשה ָּשל ָּלחלקהָּתחינותיו יכנס

ָּ ָּישראל, ָּארץ ָּשל ָּבוָּ'הטובה',המערבית כי
 .ָּירושליםָּובוָּביתָּהמקדש

כאשרָּמשהָּוישראלָּשלחוָּמלאכיםָּ .ו
ָּדבריםָּ ָּכא; ָּ)במדברָּכא, ָּמלךָּהאמורי אלָּסיחון
ָּאמנםָּמבחינהָּהלכתיתָּהיתהָּזוָּפתיחהָּ ָּכו( ב,

ָּאךָּהיא48ָּבשלוםָּהמחויבתָּגםָּבשבעהָּעממין ,
ָּמהפתיחהָּ ָּמפויסת ָּיותר ָּהרבה ָּבנימה נוסחה

ָּלבניָּה ָּלהיותָּלמס ָּהמחייבתָּאתָּהאויב רגילה,
ָּדרךָּ ָּממעבר ָּיותר ָּמסיחון ָּדרשו ָּולא ישראל,

,ָּכיָּמשהָּרבינוָּהעדיףָּשראשית49ָּארצו.ָּוהטעם
ָּהכשרהָּ ָּישראל ָּבארץ ָּתהיה ָּהארץ כיבוש
למקדש,ָּושםָּישבוָּכלָּבניָּישראלָּויבנוָּאתָּביתָּ

ָּלארץ50ָּהמקדש ָּאבינו ָּאברהם ָּבכניסת ָּגם .
תָּלדרומהָּשלָּישראלָּהיוָּכלָּמסעיוָּהנגבה,ָּללכ

ָּירושלים ָּלצד ָּישראל ָּהשבים51ָּארץ ָּגם ָּכך .
הראשוניםָּמגלותָּבבלָּדאגתםָּהראשונהָּהיתהָּ
ָּהקודשָּ ָּעבודת ָּוהתחדשות ָּהמקדש ָּבית בבנין
בירושלים.ָּאךָּהשי"תָּהקשהָּאתָּרוחוָּשלָּסיחוןָּ
ָּישראלָּ ָּלקראת ָּיצא ָּוהוא ָּלבו, ָּאת ואמץ
ָּוכךָּהיתהָּארץָּסיחוןָּלראשיתָּכיבושָּ למלחמה.

 הארץ.

 ובני ראובןבקשת בני גד 
ָּראובןָּ .ז ָּובני ָּגד ָּבני ָּבקשת לולא

ָּארץָּ ָּהיתה ָּהירדן, ָּבעבר ָּנחלתם ָּאת לקבל
ָּשלָּ ָּהקיטון ָּלמקדש, ָּהכשרה ָּהמערבית ישראל
ָּגורל,ָּ ָּקהָּע"י ָּכלָּשבטי ָּמתחלקתָּבין הפלטרין,
ָּהשבטיםָּ ָּעשר ָּשנים ָּכל ָּהיו ָּהירדן ָּבעבר וגם

ָּחלק ָּשבט52ָּמקבלים ָּכל ָּשל ָּשחלקו ָּמסתבר .
נועדָָּּ-תורהָּ'ארץָּמקנה'ָּכעדותָּהָּ-בעברָּהירדןָּ

.ָּגםָּלעתידָּלבואָּתחולק53ָּלשמשָּכשטחיָּמרעה
ארץָּישראלָּשממערבָּלירדןָּביןָּכלָּשניםָּעשרָּ
ָּיח(ָּ ָּ)מז, ָּיחזקאל ָּבספר ָּכמפורש השבטים,

ָּוברש"יָּשם.
דבריָּהספריָּ)כיָּתבא,ָּג(ָּ'לתתָּלנו,ָָּּ .ח

ָּ ָּמעצמם' פירושם,ָָּּ-פרטָּלשבעברָּהירדןָּשנטלו
ָּאתָּ ָּהירדן ָּבעבר ָּקבלו ָּראובן ָּובני ָּגד שבני

ָּעל ָּאיןָָּּנחלתם ָּגורל. ָּפי ָּעל ָּולא ָּבקשתם, פי
ָּהירדןָּ ָּעבר ָּשבכיבוש ָּהספרי ָּכוונת לפרש
ָּועוגָּ ָּסיחון ָּארצות ָּבכיבוש ָּכי ָּמעצמם, נטלוהו
ָּראיהָּחזקהָּשזהָּ ָּה'. נצטוהָּמשהָּבמפורשָּמפי
ָּח(ָּ ָּא, ָּ)ביכורים ָּהירושלמי ָּמהתלמוד הפירוש

                                                             
ָּעיףָּוָּשלָּהחידה,ָּובהערהָּשם.לדעתָּהרמב"ן.ָּועייןָּבס48ָּ
 עייןָּרמב"ןָּבמדברָּכא,ָּכא.49ָּ
סמךָּלרעיוןָּזהָּבספריָּ)כיָּתבאָּה(ָּויביאנוָּאלָּהמקום50ָָּּ

ָּכשהואָָּּ-הזהָּ ָּישראל, ָּזהָּארץ ָּיכול ָּאו ָּהמקדש. ָּבית זה
ָּהויָּאומרָּזוָּארץָּישראל,ָּ ָּלנוָּאתָּהארץָּהזאת, אומרָּויתן
ומהָּת"לָּויביאנוָּאלָּהמקוםָּהזה,ָּבשכרָּביאתנוָּאלָּהמקוםָּ

 הָּנותןָּלנוָּאתָּהארץָּהזאת.הז
 רש"יָּבראשיתָּיב,ָּט.51ָּ
ָּ'בין52ָָּּ ָּועיין ָּד"הָּר"חָּאומר. כמבוארָּברש"יָּקידושיןָּסא.

ָּגבראָּלגברא'ָּלפרשתָּמטות.
ָּניתן53ָָּּ ָּהירדן ָּשגםָּלאחרָּשעבר ָּו(, ָּיח, ָּרד"קָּ)ש"ב עיין

לשנייםָּוחציָּהמטות,ָּהיהָּיערָּבעברָּהירדןָּבוָּבניָּאפריםָּ
ָּשאיל ָּונראה ָּבהמותיהם. ָּאת ָּמרעין ָּעבריָּהיו ָּשני ָּהיו ו

ָּמיהושעָּ ָּנחסך ָּהיה ָּהשבטים, ָּכל ָּבין ָּמתחלקים הירדן
ָּעציםָּ ָּומלקטים ָּבחורשין, ָּמרעין ָּ'שיהו ָּלתקן הצורך
ָּבהמותיהם.ָּ ָּמאכל ָּלצורך ָּעשבים' ָּומלקטים בשדותיהם,

ָּ)ב"קָּפא.:(ָּ

ָּליָּ ָּשנטלתי ָּולא ָּלי ָּנתתה ָּאשר ָּדאמר 'מאן
ָּמעצמן'. ָּנטלו ָּלא ָּמנשה ָּשבט ָּחצי ָּמעצמי,
פירוש,ָּלדעהָּהפוטרתָּאתָּעברָּהירדןָּמביכוריםָּ

ָּ ָּלי ָּנתתה ָּ'אשר ָּליָָּּ-מדרשת ָּשנטלתי ולא
ָּשבטָּהמנשהָּשבעברָּהירדןָּ ָּנחלתָּחצי מעצמי',
חייבתָּבביכורים,ָּכיָּבניָּמנשהָּלאָּביקשוָּלקבלָּ
אתָּחלקםָּבעברָּהירדן,ָּומשהָּרבינוָּהואָּשנתנהָּ
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עקבָּהעדפתָּבניָּגדָּובניָּראובןָּאתָָּּ .ט
ָּקב ָּפני ָּעל ָּהירדן ָּישראלָּעבר ָּבארץ ָּנחלה לת

ָּ'וכןָּ ָּו( ָּכב, ָּ)במדב"ר ָּחז"ל ָּאומרים ית' ְקָדשִּ 'ַהםִּ
ָּעשיריםָּ ָּשהיו ָּראובן ָּובני ָּגד ָּבבני ָּמוצא אתה
ָּאתָּממונםָּוישבוָּ ָּוחבבו והיהָּלהםָּמקנהָּגדול
ָּמכלָּ ָּתחלה ָּגלו ָּלפיכך ָּישראל, ָּמארץ ָּחוץ להם
השבטים'.ָּגםָּבספרָּיהושע,ָּכאשרָּחשדוָּתשעהָּ

ָּהמטות, ָּוחצי ָּבשניים ָּהמטות שבבנותםָָּּוחצי
מזבחָּבעתָּחזרתםָּאלָּנחלתםָּהםָּמרדוָּבהשי"ת,ָּ

בְָּ ָּעִּ ֲָּאֺחַזְתֶכם ֶָּאֶרץ ָאה ְָּטמֵׁ ם ָּאִּ ְָּוַאְך ָּלהם, רוָּאמרו
ָּ ֲָּאֺחַזתָּה' ֶָּאֶרץ שְָָּלֶכםֶָּאל ָָּשםָּמִּ ָָּשַכן ָּה'ֲאֶשר ַָּכן

ָּהפסוקָּמצביעהָּעלָּהבדל ָּלשון נו. ְָּבתוֹכֵׁ ָאֲחזו ְָּוהֵׁ
ָּישראלָּ ָּארץ ָּושמעלת ָּהירדן, ָּצדי ָּשני ָּבין זה
ָָּשם ָָּשַכן ֲָּאֶשר ָּמקום ָּהיותה ָּהיא ָּהמערבית

ְשַכןָּה'.  מִּ

ָּהצטיינוָּ .י ָּאשר ָּצלפחד, בנות
ָּמכלָּ ָּהיחידות ָּהיו ָּישראל, ָּארץ ָּאת בחביבותן

ָּ ָּנחלה ָּקבלו ָּאשר ָּישראל ָּהירדןבני ָּצדי ,ָּבשני
ָּבמדרשָּ ָּכמפורש ָּהמקורית, ָּהתכנית כפי
ָּ)בראשיתָּכב,ָּ ָּהמובאָּברש"י תנחומאָּ)פנחסָּט(

ָּ ָּראה ָּאבינו ָּיעקב ָּ'ואף ָּ]בנותָּמט( שנוטלות
צלפחד[ָּמכאןָּומכאןָּ]בשניָּעבריָּהירדן[ָּשנאמרָּ

זהָּהירדןָּשנעשהָּכחומהָָּּ-ָּבנותָּצעדהָּעליָּשור
ָּליוסף,ָּ ָּיעקב ָּוא"ל ָּלארץ, ָּ]משה[ ָּיכנס שלא
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 גבולות פרשת מסעי
ָּרקָּ .יא ָּתוחמים ָּמסעי ָּפרשת גבולות

ָּהירדן,ָּ ָּעבר ָּללא ָּהמערבית, ָּישראל ָּארץ את
כיָּהםָּתוחמיםָּרקָּאתָּהחלקָּמהסיבהָּהפשוטה,ָּ

ָּ ָּאשר ָּישראל ָּארץ ָּבגורלשל ָּככתובָּיחולק ,
ֲָּאשָּ ָּזֹאתָָּהָאֶרץ רָּבתורהָּבראשָּפרשתָּהגבולות,

פֹל ָּתפולָָּּתִּ ָּופרש"י ָּב(, ָּלד, ָלֶכםְָּבַנֲחָלהָּ)במדבר
עלָּשםָּשנתחלקהָּבגורלָּנקראתָּחלוקהָָּּ-לכםָּ

-לשוןָּנפילה.ָּיותרָּמפורשָּבסוףָּהפרשהָּ)שם,ָּיג
ָּזֹאתָָּהָאֶרץָּאָּ ָּאָֹתהְָּבגוָֹרלָּאָּטו( ְתַנֲחלו ָּתִּ ֶשרֶָּשר

ַָּהַםֶחה י ַָּוֲחצִּ ַָּהַםחוֹת ְשַעת ְָּלתִּ ת ָָּלתֵׁ ָּה' ָוה יָּצִּ ָּכִּ .
ה יתֲָּאבָֹתםָּוַמחֵׁ יְָּלבֵׁ נִּ הְָּבנֵׁיָָּהראובֵׁ ְבנֵׁיָָָּּלְקחוַָּמחֵׁ

ָָּלְקח ְָּמַנֶשה ה ַָּמחֵׁ י ַָּוֲחצִּ ֲָּאבָֹתם ית ְָּלבֵׁ י וַָּהָגדִּ
ָּ ַָּהַםחוֹת ְָּשנֵׁי ַָּנֲחָלתַָּנֲחָלָתם. ָָּלְקחו ַָּהַםֶחה י םַָּוֲחצִּ

ְזָרָחה. ְדָמהָּמִּ חוָֹּקֵׁ ןְָּירֵׁ ֶברְָּלַיְרדֵׁ עֵׁ  מֵׁ

ָּחכמהָּ .יב ָּהמשך ָּלפירוש ָּכן, ָּעל יתר
ָּגבולותָּ ָּכתיבת ָּמטרת ָּכל ָּמסעי( ָּפרשת )ריש
ָּשבניָּ ָּבגלל ָּהיא ָּהפשט ָּפי ָּעל ָּמסעי פרשת
ָּשלאָּ ָּבתנאי, ָּנחלתם ָּאת ָּקבלו ָּגד ָּובני ראובן

ָּוחילוק, ָּכיבוש ָּסיום ָּעד ָּלנחלתם ולכןָָּּיחזרו
ָּהיוָּ ָּראובן ָּובני ָּגד ָּשבני ָּהארץ ָּגבולות נאמרו
ָּחזרתםָּ ָּטרם ָּהתנחלותה, ָּעד ָּלהמתין צריכים

 לנחלתם.

                                                             
ָּיג54ָּ ָּלט, ָּ)במדבר ָּהפסוקים ָּמלשון ָּקצת ָּצ"ע טו(ָּ-אך

'ָּ ָּלשון ָּבהםָּנאמר ָּאשר ָּגםָָּּלקחוהמובאיםָּלהלן, נחלתם'
ָּונראה,ָּשביחסָּלתשעהָּוחציָּ אצלָּנחלתָּחציָּשבטָּהמנשה.
ָּשבטָּ ָּחצי ָּנחשב ָּבגורל, ָּנחלותיהם ָּלהם ָּשניתנה המטות
ָּנחשביםָּ ָּאינם ָּביכורים ָּלענין ָּאך ָּנחלתם', ָּ'לקחו המנשה
'נטלוָּמעצמם'ָּכיָּהםָּלאָּביקשוָּלהתנחלָּבעברָּהירדן,ָּאלאָּ

ָּמשהָּנתןָּלהם.

 חלק מארץ ישראל –ארץ כנען 
ָּגבולותָּ .יג ָּוְבַיְצבוֹ ָּגוים, ָּעליון בהנחל

ָּולפניָּ ָּהמבול ָּאחרי ָּהאומות, ָּלשבעים עמים
יְָּגבול ַָּהְפָלָגהָּבפרשתָּנחָּ)בראשיתָּי(,ָּכתובַָּוְיהִּ

ָּבֲֹאָכהַָּהְכַנעָּ ַָּעָזה ַָּעד ְָּגָרָרה ָּבֲֹאָכה ידֹן צִּ ָּמִּ י נִּ
ָּגבו ָָּלַשע. ַָּעד ם ָּוְצבֹיִּ ְָּוַאְדָמה ַָּוֲעמָֹרה לְָּסדָֹמה

מתוחםָּכאןָָּּ–בנוָּהקטןָּשלָּחםָּבןָּנחָָּּ-הכנעניָּ
ָּבצפון ָּצידון ָּנקודות: ָּועזהָּ-בשלוש ָּגרר מערב,

ָּבדרום-בדרום ָּסדום ָּוערי ָּ-מערב, עברָּמזרח.
ָּכנָּהירדן ָּמארץ ָּחלק ָּאינו ָּהמזרחי ארץָּען.

ָּ.הואָּכן,ָּארץָּכנעןָּהואָּלאָּ–ישראלָּ
ָּהובטחוָּ .יד ָּהבתרים ָּבין בברית

ָּששהָּמהעמיםָּ ָּ-לאברהםָּארצותָּעשרהָּעמים.
ָּ ָּויבוסי ָּגרגשי, ָּכנעני, ָּאמורי, ָּפרזי, הםָָּּ-חתי,

ָּהאומותָּ ָּשבעים ָּבין ָּהמוזכרים ָּכנען מעמי
ָּקיני,ָּ ָּארבעהָּמתוכםָּאינםָּכנענים: בפרשתָּנח.

יםָּשלָּעמיָּ.ָּנמצא,ָּהחלק55קנזי,ָּקדמוני,ָּורפאים
כנעןָּבארץָּהמובטחת,ָּנקראיםָּ'ארץָּכנען'.ָּחלקיָּ
ָּאינםָּ הארץָּהמובטחתָּשאינםָּארצותָּבניָּכנען,

 נקראיםָּ'ארץָּכנען'.ָּכמהָּפשוט!

ָּשמהָּ .טו ָּהיא ָּכנען' ָּש'ארץ ָּזו, ידיעה
ָּהיםָּ ָּבין ָּבלבד, ָּהמערבית ָּישראל ָּארץ ָּשל של
לירדן,ָּתסייעָּלנוָּלהביןָּמקורותָּרבים.ָּבגבולותָּ

אתָּנחלתָּתשעהָּוחציָּפרשתָּמסעי,ָּהכולליםָּרקָּ
ָּפעמייםָּ ָּכתוב ָּהמערבי, ָּהירדן ָּשבעבר המטות

ָּ ָּהגבולות ָּכנעןבתחילת ָּארץ ָּגבולות .ָּשאלה
ָּרש"יָּ ָּשל ָּובלשונו ָּהפסוק ָּבלשון ָּהיטב המעיין
ָּבאָּ ָּשכאשרָּרש"י ָּיבחין ָּיח( ָּ)מז, ָּיחזקאל בספר

ָּ ָּקורא ָּהוא ָּהירדן, ָּעברי ָּשני ָּבין לצדָּלהבחין
ָּ ָָּּ–המערבי ָּהמזרחי ָּולצד ָּכנען, ארץָָּּ–ארץ

ָּישראל'ָָּּ!ישראל ָּ'ארץ ָּמפרש ָּאף ָּשם רש"י
ָּ ָּבפסוק ָּעברָָּּ–האמורה ָּאת ָּלציין ָּהבא כשם

הירדןָּהמזרחי!ָּהמקורותָּהרביםָּהמוציאיםָּאתָּ
ָּהנראהָּ ָּככל ָּהם ָּכנען' ָּ'ארץ ָּמכלל ָּהירדן עבר
ָּרביםָּ ָּאצל ָּהנפוצה מהגורמיםָּהמרכזייםָּלדעה

 הטועיםָּלחשובָּשעברָּהירדןָּהואָּחו"ל.

ָּקדושות'ָָּּ .טז ָּעשר ָּ'מדרש ָּבדברי גם
ָּלעי ָּביחדָּשהבאנו ָּהירדן ָּגדות ָּששתי ָּרואים ל

ָּמתייחסיםָּ ָּכאשר ָּאולם ָּישראל, ָּארץ נקראות
ָּנקראָּ ָּהמזרחי ָּהירדן ָּעבר ָּבנפרד, ָּחלקיה לשני
ָּ'ארץָּ ָּנקרא ָּהמערבי ָּהירדן ָּועבר ָּהירדן' 'עבר
ָּ'מכאןָּ ָּח( ָּז, ָּ)במדב"ר ָּחכמינו, ָּלשון ָּכה כנען'.
ָּהן,ָּ ָּקדושות ָּעשר ָּואמרו, ָּמחיצות ָּחכמים נתנו

ָּישראל ָּהארצותָּארץ ָּמכל ָּהיאָּמקודשת ָּומה ,
ָּוהבכוריםָּ ָּהעומר ָּממנה ָּשמביאין קדושתה,

ָּ ָּהארצות, ָּבכל ָּכן ָּשאין ָּמה ָּהלחם, ארץָּושתי
ָָּּכנען ָּהירדןמקודשת ָּכשרהָּמעבר ָּכנען ָּארץ ,

ָּלביתָּ ָּכשר ָּהירדן ָּעבר ָּואין ָּשכינה, לבית
 שכינה'.

ָּאםָּ .יז ָּנה.( ָּ)בכורות מחלוקתָּהתנאים
ָּלוָּ ָּממערב ָּרק ָּאו ָּכנען, ָּארץ ָּהוא ָּעצמו הירדן

מוָּאינוָּארץָּכנען,ָּאינהָּהואָּארץָּכנעןָּוהואָּעצ
עוסקתָּכללָּבגבולותָּארץָּישראל,ָּאלאָּעדָּהיכןָּ
ָּביןָּ ָּנוהג ָּהרי ָּבהמה ָּמעשר ָּכנען'. ָּ'ארץ נקרא
ָּרקָּ ָּהוא ָּשם ָּהדיון ָּלארץ. ָּבחוצה ָּובין בארץ
ָּהירדןָּ ָּאם ָּבהמות, ָּעדר ָּבאמצע ָּהפסק לענין

 מחלקָּאתָּעדרָּהבהמותָּלשניָּעדריםָּאוָּלא.
* 

                                                             
עצםָּהזכרתָּארבעָּארצותָּבבריתָּהבתריםָּשלָּארבע55ָָּּ

אשרָּבכללָּאינםָּמשבעיםָּהאומותָּבניָּנח,ָּמעוררתָָּּאומות
 תמיהה,ָּופותחתָּנושאָּשלםָּאשרָּאיןָּכאןָּמקומו.ָּ



ָָּּלסיכום: ָּהמטות ָּוחצי ָּשניים שבעברָּנחלת
ָּנקודה!הי ָּישראל, ָּחלקָּמארץ ָּהיא כיבושהָָּּרדן

ָּ ָּרבינו ָּמשה ָּהארץ,ָָּּ-בידי ָּכיבוש ראשית
ָּעםָּזאת,ָּמצותָּישיבתָּארץָּישראלָּ–וישיבתהָּ .

איןָּמעלתהָּכמעלתָּארץָּישראלָּשממערבָּלירדןָּ
ָּהמקדש ָּלבית ָּידיָּהכשרה ָּעל ָּהעדפתה ָּולכן, ,

בניָּגדָּובניָּראובןָּעלָּפניָּארץָּישראלָּהמערביתָּ
ָּ ָּבנוסף, ָּהמטותָּנחשבתָּלהםָּכפגם. שנייםָּוחצי

ָּבעצמם ָּוחציָָּּבחרו ָּתשעה ָּלעומת בנחלתם,
המטותָּאשרָּנחלוָּבגבולותָּפרשתָּמסעי,ָּנחלתםָּ

ָּ ָּפי ָּעל ָּלהם ָּשגורלניתנה ָּראינו ָּכן ָּכמו 'ארץָּ.
ָּ ָּכיָּכנען' הואָּכינויהָּשלָּארץָּישאלָּהמערבית,

ָּהבתריםָּששָּהאומותָּ ָּבעתָּבריתָּבין שםָּישבו
ָּהירדן',ָּ ָּ'עבר ָּלעומת ָּבברית, ָּשפורטו הכנעניות

ָּרָּבוָּישבוָּארבעָּהאומותָּשאינןָּמבניָּכנען.אש
ָּ ָּבעז"ה ָּהבא ָּבוָָּּ–]המאמר ָּמסיים, מאמר

ָּשניָּ ָּבין ָּומשמעותי, ָּבסיסי ָּנוסף, ָּהבדל נראה
ָּעבריָּהירדן.[

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 מאורי אור
"ארי במסתרים בעל 

 המסילת ישרים"
המקובל האלוקי רבי משה 

הרמח"ל  –חיים לוצאטו 

 זצוק"ל
 

 דמסתפינן מיניה גברא

אחת הנשמות הגבוהות שנחצבו 

מתחת כסא הכבוד, אשר נשתלשלו 

וירדו לעולמנו בלבוש של אותם 

צדיקים מועטים ששתלם הקב"ה 

בכל דור ודור, היה ללא ספק 

המקובל האלוקי רבי משה חיים 

לוצאטו זצוק"ל, הנודע למשגב 

בקרב שלומי אמוני ישראל מכל 

הזרמים והפלגים בכינויו 

. שם זה הפך זה מכבר "רמח"לה"

נהגה בפי כל ברטט של אשר למושג 

חרדת קודש, ביראת הרוממות מפני 

הדר גאונו של אותו צדיק וקדוש, 

מאנשי השם הנפילים אשר בארץ, 

המעניקים חמה בקומתם הרוחנית 

 ששגבה וגבהה עד למעלה ראש.

מעט ורעים היו שני חייו, ארבעים 

אותו שרף . חסר אחת במספרם

מתהלך  היהיות הקודש מח

ללא כל שייכות  בארצות החיים

וזיקה לעולם החומר ותענוגותיו. 

נרדף היה עד חרמה על ידי גדולי 

עולם שהארץ רעדה לשמעם, 

מסיבות שמימיות ובלתי מובנות 

כפי שהתבטאו צדיקים  לשכל בשר

ראו ולא באו בסודו, הללו , על כך

כחוב קדוש וראשון במעלה למנוע 

פשרות להאציל מזיו ממנו את הא

יקרו על פני הדור, ולהפיץ את 

 נותיו ברבים.ימעי

שנה מפטירתו, לכשנביט  062כיום, 

אל ראש הצורים של הגדלות, שם 

ת תאפוף א נו כל ימיו,יהתגורר רב

הרגשת "של נעליך מעל  כל ישותנו

רגליך", כשמפני גדולתו של אחד 

מגדולי המקובלים בכל הדורות 

 נעמוד ונבהל. 

ים אנו מן הכניסה "למקום חרד

אש להבת שלהבת" של האיש 

המקודש בכל מיני קדושות, אשר 

נלאו גדולי הדורות לעמוד על פשרו 

בכל ננסה , וולחדור לצפונות נשמתו

קוים אלו -אילשרטט ולמתוח זאת 

, ויצילנו ה' לדמותו התמירה

להקטין את הדמות ולצמצם את מ

קצב והגדרה  כי איך ניתןההיקף, 

מרום ויושבי שחקים. על כגון לדרי 

דא יש להסמיך את מאמרו של 

הכהן הגדול מיום הכיפורים "יותר 

 ,ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן"

זכור, כי כל מה שיאמר וייכתב על נ

בד . כנו הוא בגדר "תנא ושייר"ירב

המשימה המורכבת שלפנינו,  משקל

להרקיע שחקים אל מעבר להשגה, 

גוואי ולפתוח צוהר ואשנב לבתי 

בעזרת  חליהלפנים מן הפרגוד, וזה 

 .השי"ת

 מגזע הפרתמים

-נו הוא רביאילן היוחסין של רב

משפחת לוצאטו ששורשיה  .פארות

עיר לויזיטף נטועים לה ב

היתה לשם ולתפארת  ,גרמניהשב

של  ערש מולדתו ,איטליה ארץב

רוח -הוציאה מקרבה ענקירבינו, ו

בעלי ו ,בעלי אנפין שונים של גדלות

, השופע ועולה על גדותיוח יצירה כ

כשעל כולנה מזדקרת ומתבלטת 

מיזגה ר שא ,נויאישיותו של רבלה 

הסגולות  מיטבבתוכה את 

 והכשרונות.

העיר היתה עיר ואם בישראל 

שם הפציעה  ,פאדובה שבאיטליה

כבר משנת ה' כש של רבינו,שמשו 

 .אלפים ס"א התגוררו בה יהודים

ים ואישים דגול ,דובהאמהר"ם פ

האצילו עליה נוספים, מרבבה 

והפכוה לקרקע עידית  ,מקרני הודם

 ,שבעידית לשתילת ארזים בישראל

הפכה לעיר כך  .נו וחבריויכרב

אין פרץ ואין צווחה ר שאמלוכה 

 ברחובותיה.

עשרות שנים לפני לידתו עברה 

העיר תמורות וחלופות, כשנמסרו 

השלטון לשונאי ישראל -ותסרמו

רר את חייהם ו למטרחמושבעים ש

של היהודים בכל האמצעים 

עמלו קשות הללו  .רשותםשב

הביא לאכול קורצא ביה מלכא ול

בערך  .ש היהודים מן העירוריגל

בדמותו הוצעה פשרה  ,בשנת תס"א

של גיטו יהודי קטן, אליו יעברו 

אשר שכ ,סברוהיהודים להתגורר. 

לא יזדקרו לנגד עיניהם פרצופים 

מתאוות יוכלו ליהנות  ,םייהודי

 .יותר העולם בלב שקט

 ,כדרכו של עם ישראל מאז ומעולם

"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן 

ם בפאדובה יהחיים היהודי .יפרוץ"

קמו בה בתי  ,עוזיתר בהלכו ופיכו 

שהצטיינו בשקתות המים  אולפנא

תורה הבהם זרמו בשטף מי דעת 

לתל  הפכה, ועם השנים חכמההו

טין יצאו לה מוניעד כי  ,תלפיות

ברחבי אטליה כעיר גדולה 

מעוז ומגדול לתורה כו ,לאלוקים

 ולתעודה.

 וזרח השמש

 והי ,הורתו ולידתו בקדושה וטהרה

בשנת ה' אלפים תס"ז ליצירה, 

 לוצאטו, בבית אביו רבי יעקב חי

איש נכבד ונשוא פנים שנתברך 

בינה יתרה  .ל בעושר רב-קמאת ה

ניתנה בו באותו האיש, והממון 

קהה העיניו ולא  נוור אתהרב לא סי

ככל  ,אדרבה .את צלילות דעתו

 חי הונו כך הלך רבי יעקבגדל ש

עד שנודע  ,במעשי הצדקה והוסיף

גדול שמו בשערים כבעל צדקה 

 .שליבו פתוח כאולם לכל אביון ודל

ברבינו כבר בעודנו באיבו ניכרו בו 

פקחות ושכל בריא,  ם שלניצני

לצימאון הדעת המכה בו לא היה ו

כבר מגיל רך ביותר  .ץ ותכלהק

 ,החל לשקוד על דלתי התורה

ורים מכשהאב העשיר שוכר עבורו 

 ו מלוא לוגמיוהפרטיים שישקו

לא  העלם הצעיר ממימי הדעת.

מיצה את מידותיהם עד ו אכזב,

עד שקנה לו שם כאחד  ,תומם

הגדולים אשר בארץ שמעטים 

 דוגמתם.



לא  ןבשעות שאינ ,בין גברא לגברא

רכש הילד  ,ולא מן הלילה מן היום

גם חכמות נוספות שהינן כרקחות 

וטבחות לחכמת התורה, מפי מורים 

טליה של יא שנשכרו על ידי אביו.

לא ראתה פגם  הימיםאותם 

 בלימוד חכמות שונות.

היניק  הנער בחר ,עם הגיעו למצוות

ישיבת "רבי אצל לילך  והחכים

לינוק מחלבם  בעירו,יהודה מינץ" ש

הלא המה רבי ישעיה  של חכמיה,

בעל מחבר שו"ת "לחמי  ,באסן

ורבי יצחק חיים הכהן  ,תודה"

תקופה קצרה כעבור  .)היחכ"ם(

. תחבב עליהם עד לאחתנ כבר

לימים, כאשר יפרוץ במלוא עוזו 

הפולמוס על ספריו של רבינו, 

יעמוד זה הראשון לבוא לעזרתו 

במטבעות לשון המחוטבות מעולם 

וריות את בצי ותתארהמ ,האצילות

כאחד של רבינו שיחו ושיגו 

 השרפים.

שנים  הבהיותו כבן ארבע עשר

חרף  תו.פעממהחלה רוח ה'  ,לחייו

 גילו הצעיר, מצא טעם לשבח

לשקוד ימים ולילות על כתבי 

ם בני עליה עהאר"י, בצוותא חדא 

, משכמם ומעלה אלוקיים מקובלים

רבי ישראל חזקיה טריויש  הלא הם

, ורבי ד וואלירבי משה דו ,הרופא

שמש להם מ יעקב חזק, כשהוא

גדולתו במקצוע זה  .כתלמיד חבר

שברה שיאים בבקיאות  ,שבתורה

עד שמכתמי  שגילה בה, ובהבנה

חכמתו וסולת תורתו של האר"י 

אשרי "על לשונו כ היו שגורים

בידיעה עמוקה  ",יושבי ביתך

 ומקפת.

באופן חסר תקדים בתולדות 

כבר  בר הרמח"ליח כמעט, ישראל

בשם "כללות  יבגיל זה ספר קבל

כפי  )"עשרה פרקי משנה"(. האילן"

שנמסר מפי יודעי דבר שיד להם 

נתיבים  הסולל ספרזהו  ,בנסתרות

ושופך אור בהיר  ,בשבילי דרקיעא

 .ים על כתבי האר"ייומזוקק שבעת

ם ינהבמקצוע זה שבתורה דבריו 

ומהווים נכסי צאן  ,קילורין לעיניים

כשכל מקובל  ,קבלהברזל לחכמת ה

 ,טועם ממנו כמלא לוגמיואשר 

   .תאורנה עיניו

מידת הצנע בבענוותנותו כי רבה ו

דאג  ,אצלו תכונת יסוד שהיאלכת 

בכל יכולתו לשמור על סודיות 

חפץ ה' בידו מצליח,  .מוחלטת

הבאים עמו במגע אלו  יש מביןוא

ועל  דע על מימדי גדלותווי אינו

רים עד היכן הדב גובה קומתו,

שכן מנין יעלה איש בדעתו  .מגיעים

מקובל  ינוצעיר מלומד זה הכי 

אלוקי בעל שיעור קומה בלתי 

 ?!מצוי

 מורה דרך ומאיר נתיבות

היה  ,רבי ישעיה באסאן ,רבו

תלמידו המובהק וממשיך דרכו 

 ,בקבלה של חותנו רבי בנימין כהן

מגדולי המקובלים  ,רבה של ריגיו

ו היה רב]שבדור ופה שני להאר"י 

שנה  [.רבי משה זכות מגורי האר"י

לאחר שפסע רבנו את פסיעותיו 

נקרא  ,הראשונות בשבילי הפרד"ס

 ו,רבו לשבת על כסא הרבנות בריגי

ולמלא בזאת את מקום חותנו 

לכהן שם שהודיע על פרישתו מ

תחתיו נתמנה רבינו  .רבנותב

לתפקיד הנכבד של ראשות 

בכך הוטל באחת על כשהישיבה, 

הכבד  השרף הצעיר עולשכמי ה

 של ניהול הישיבה בחומר וברוח.

אז החל משה לבאר את התורה 

הזאת המסורה בידינו וללמדה את 

בצעדים מהירים ובני ישראל, 

ובטוחים עשה את דרכו לעבר כותל 

במאות  ישראלהמזרח של חכמי 

, וחכמי המזרח השנים האחרונות

, כששומעי לקחו ושותי מימיו בפרט

את ההלל על גדלותו אינם גומרים 

נצטמצמו אפס כי  .וחכמתו כי רבה

קהל  לנחלתם שלגלי ההערצה 

נו הפציר ירבכן , שבלבד תלמידיו

לנצור  לשון של הפצרהבהם בכל 

גלו לבני איטליה יאת לשונם, לבל 

על אודות המרגלית היקרה 

 והנוצצת השוכנת כבוד בארצם.  

בגיל שבע עשרה הוציא לאור עולם 

ון מפרי ביכורי את ספרו הראש

נעוריו העוסק בחכמת המליצה 

שנשא את  ,ודרכי הביטוי הנכונים

 ,בספר זה .השם "לשון לימודים"

מתגלה רבנו  ,שיש בו מטעם זקנים

כאמן פדגוג מהשורה הראשונה, 

עד כי יד ושם בדרכי ההוראה,  בעל

קשה להאמין כי מחברו הוא נער 

 ריהוהבספרו זה  .צעיר לימים

את כללי הנאום  היטב-מבאר באר

שיטות ההסברה את ים ויהבסיס

 בשפה צחה ונהירה. ,המומלצות

ספר זה הוקדש לרבו האהוב רבי 

וקיבל  ,סן כמנחת אהבהאישעיה ב

את הסכמתו הנלהבת של רבי דוד 

שיר התהילה ב .חותנו לעתיד ,פינטו

מתאר  המופיע בפתיחה לספר,

 נו בציוריות ובלשון פיוטיתירב

קפו וגבורתו את מעשי תועשירה, 

ופרשת גדלותו של רבי ישעיה 

הדברים  .כאדם הגדול בענקים

, בביטויים נכתבו בעוצמה מיוחדת

עזים ובמליצות עתירי השראה 

בצורה  ,מכ"ד ספרי התנ"ך ונחצבש

המפעימה את רוחו של הקורא 

מותירה אותו שאנן ושווה  הואינ

 נפש.

נו על יבאותו פרק זמן קיבל רב

ו רביעית לבל תעבור עלי ,עצמו

יחד ייחודים טמירים יהשעה בלא ל

הידועים למצויים בכבשונו של 

עולם, שהיו לדידו עבודת קודש 

עלות את השכינה הל ,נשגבה

 על ידם. מעפרה ולקרב את הגאולה

הוא בסודות התורה יומם כך עוסק 

לא  אשר לל נתיבוסכשהוא ולילה 

 ידעו עיט בחכמת האמת.

 ,נו עשותיבשנת תפ"ו הגדיל רב

, וחיבר ק"ן מזמורי תהילה

כנגד ק"ן פרקי התהלים  יםמכוונה

ר קשבהם  ,של נעים זמירות ישראל

במזמורים אלו  .קונושם כתרים ל

 ,נו פן נוסף באישיותוימגלה רב

בהיותו אחד מגדולי המשוררים 

 לשבטיו היהודיעם הים של יהאלוק

הביעו במילים ב, ולדורותיו

משובצות ומלוטשות ובלשון של 

רגשי את מעט מזעיר מ ,תזהורי

עד  ו,בקרב והאהבה והיראה שגא

  .ילהכלבלי 

 שריםימגיד מ

עד כי  כך היה האיש הולך וגדול

ו יבשנת תפ"ז צלחה עלו גדל מאוד,

רוח ה' וזכה לראשונה בחייו 

וכפי  .שיתגלה אליו מגיד ממרום

שמתאר בעצמו כמסיח לפי תומו 

 ,את סדר השתלשלות המאורע

ה בתורת הקבלה שבעודו יושב והוג

סערת שמע בתוך כדי כדרכו 

 ,הלימוד קול שלא מעלמא הדין

"לגלאה  באמרו:הקורא אליו 

רזין טמירין דמלכא  ,נחיתנא

 קדישא".



בתחילה ארכובותיו דא לדא נקשן, 

אולם לאחר שעה קלה חזר 

לעשתונותיו ושמע את בשורת 

המבשרו שמכאן ולהבא המגיד 

רזי כסדר  מתעתד הוא לגלות לו

מימות רבי אוזן  ןשלא שמעת ,רהתו

יהוו והללו , שמעון בר יוחאי

נו חקק ירב .השלמה לספר הזוהר

עלי גיליון את דברי המגיד בספר 

שנקרא שמו בישראל "תיקונים 

נו כתב בארמית בלשוהנחדשים", 

 של רשב"י. הקדוש

הבית יוסף מרן  הוכבר קדמו

נוספים קדושי עליון שזכו  מקובליםו

אולם  ן השמים,להתגלות מגיד מ

מבין השיטין של דברי חכמי הסוד 

רובם המכריע נו למדים שבאנמצ

מלאך  ינוהמגיד השל המקרים, 

וכפי  .של הצדיק יונברא ממצוותה

שנזכר בספר "מגיד משרים" פעמים 

שהמגיד מגלה לבית יוסף  ,מספר

"אני המשנה הדוברת כי ומקדים 

זכה  ,נוירב, ולעומתו אליך"

ממלאכי השרת להתגלותו של אחד 

: תוצהרי עליון במטרה משרתמ

 להשלים את ספר הזוהר.

במשך כשנתיים ימים נשמר העניין 

נו יכשמלבד רב ,בסוד כמוס

"העומדים על , ותלמידיו המועטים

לא  ,סודך לשמוע דברי חכמתך"

 ושהעלה בדעת איש בעולםהיה 

שאותו עלם צעיר בשנות העשרים 

 נשאאף טרם ש ,הראשונות לחייו

זכה למדרגות כה רמות כשל  אשה,

לא  רבו המובהק, ואף יחידי הדור

 ידע מכך.

כותב  ,בשנים מאוחרות יותר

 ,המקובל רבי ישראל קמחי מחברון

ששימש  ,בעל "עבודת הקודש"

את אשר  ,כשד"ר של הגליל העליון

נו על פניו ירב נפל כיצד .ראו עיניו

וראה מה שראה והשיג מה שהשיג, 

דברים שם את הרלאחר מכן כש

במהירות כמראה הבזק כעין 

דבר שהותיר  ,השבעת הקולמוס

 אותו משתומם ופעור פה.        

סיפר ר' יקותיאל גורדון באיגרת, 

אחד מאותם מאושרים שזכו 

להתקרב אליו באותה התקופה 

ולכתוב את דברי המלאך הדובר 

אל רבינו, כי באותה התקופה אין 

פנאי בידו לעסוק בחכמת הרפואה, 

ף שזו היתה המטרה העיקרית על א

בבואו לאיטליה, ואף אין פנאי בידו 

לדרוש בשלום ידידיו ורעיו, כי גילוי 

רודף גילוי, ואף שכבר כתב יותר 

מאלף גיליונות, עדיין לא פסק 

השפע האלוקי מפי המלאך, רק 

מוסיף והולך כמעיין המתגבר ונחל 

 שאינו פוסק עד בלי די.

 מחלוקת שהיא לשם שמים

 נויביקש רב ,של צדיקים כדרכם

על  הבצנע קודשב בשלווה ולשיל

אז אלא ש ,התורה ועל העבודה

עליו רוגזה של המחלוקת  ץקפ

נגדו, שהניעה את אמות שפרצה 

והעמידה את כל יבשת  םהסיפי

מלבד ענקי  .על רגליה האירופ

שהיו  התורה ועמודי העבודה

ללא ספק ר שא מעורבים במחלוקת,

, שמים לשם כוונת כולם היתה

רי חהרבה מחרגם בחשו בקדרה 

ריב לשמו, שנהנו מההזדמנות 

למצוץ את  ,שנפלה לידם כפרי בשל

ולירד לחייו של קדוש אלוקים דמו 

 של אותו צדיק.

 ,ה זו היתהיתחילתה של פרשי

, גברא רבה כשתלמיד נלהב אחד

רבי יקותיאל  הלוא הוא כשלעצמו,

ששימש  , אשר נזכר לעילגורדון

לא יכול של רבינו, ן כסופרו הנאמ

ד עהיה לכלוא את רוחו ולעצור ב

רגשותיו לנוכח מחזות האלוקים 

ובצעד  ,נוישזכה לראות אצל רב

אשר מאוחר יותר התבטא אודותיו 

 שלחרבינו "כי לכל העם בשגגה", 

איגרת מעולפת ספירים  ר' יקותיאל

בה הוא  ,ינאולרבי מרדכי יפה מו

מתאר בפרוטרוט כיצד המגיד 

נו ימלבד רבוואינו נראה', 'רואה 

כפני בעת הזאת שפניו דומים 

רואה את  איש אינו ,מלאך אלוקים

עוד  .שומע את קולוואינו  המגיד

הוסיף לתאר כיצד מיד לאחר תום 

עלות הנו לירב ממנו החיזיון מבקש

את הדברים על הכתב ולחוקקם 

 עלי גיליון לדורות עולם.

בדרך לא דרך התגלגלה האיגרת 

בנו של  ,גיזארבי משה ח לידיו של

אחד הלוחמים הגדולים ביותר כנגד 

העיתוי בו  .שבתי צבי וחבר מרעיו

הגיעה האיגרת לידיו היה בלתי 

כמה זה עתה, מוצלח בעליל, כשאך 

פעפעה עשרות שנים קודם לכן 

אש זרה אותה  עדיין בקרב ההמון

לרוח ישראל סבא של שבתי צבי 

 נוספים,לאחריו משיחי שקר , וימ"ש

 ,שרלטנים בעלי שיגעון גדלות

צלו את הבערות ששררה ישנ

באותם ימים, ודאגו למען האמינות 

או  ,למצוא מתחת לפני הקרקע

 שיבשר על בואם. "נביא, "לשכור

 ,גיז לא התמהמהארבי משה ח

 שלח ,ראה את דבר האיגרתשמו

בו  ,הימכתב חריף לחכמי וינצ מיד

אליו מבקש מהם להצטרף  הוא

הללו הבעירו  .נויבלמאבק כנגד ר

וביקשו  ,את כל הגולה כמדורת אש

 , רבו של רבינו,מרבי ישעיה באסאן

ו שיפסיק להורות את ביר פצלה

בתחילה  .חכמת הקבלה ברבים

כי כלל לא היתה נו יהתנצל רב

כוונתו לשמש כמנהיג ומורה דרך 

להמונים, וכי אינו מבין כלל על מה 

 חרי האף הגדול הזה. 

כי העלה חרס  רבי ישעיהמשראה 

נו ירבאם יצהיר  :הציע פשרהבידו, 

הוא מקבל על עצמו באלה שבכתב 

ובשבועה שלא יכתוב יותר ספרים 

ספר הזוהר,  דוגמתבלשון ארמית 

ושלא יציין על גביהם שהם נכתבו 

הרי שהדבר יניח את  מפי מגיד,

 ,נוירב דעתם של שני הצדדים.

הסכים בלב כבד  ,בענוות חן

 ,הצהרההוחתם על  לפשרה

 ותשקוט הארץ. 

]מעניין לעניין באותו עניין, מפעים 

לראות כיצד רבינו מכנה את עצמו 

באיגרתו שכתב אז, בביטויי ענווה 

מופלגים, כמו: "עפר מן האדמה, 

שפל אנשים צעיר ונבזה, נרמס 

לצאן קדשים", זאת בעוד שנשפכו 

 על פניו קיתונות של רותחין[.

 נו עם בני החבריא קדישאירב

בשנת  ,רבעה שנים מאוחר יותרא

קרא הרמח"ל לכמה  ,תצ"א

תלמידים נאמנים וביקש מהם 

להיעשות לאגודה אחת של חבריא 

שנקראה בשם "מבקשי ה'" קדישא 

)או בשם אחר: "מיטיבי צעד"(, 

 להם יגלה סתרי תורהר שא

כידוע מספרים וסופרים  מיוחדים.

גודל העניין של חברים לדבר ה' 

של  כבודהבהעוסקים בצוותא 

פנימה, וכפי שכתוב בזוהר  התורה

שרשב"י והחבריא שלו זכו 

להשגותיהם הרמות בגין האחדות 

 ביניהם.שררה ש



מרטיט לקרוא בעיון רב ובשום 

את התקנות שחוקקו בני  ,שכל

באו ר שא, קדישא הדין חבריא

והמתיקו  ,בסוד שיח שרפי קודש

 .סוד בדברים שכיסם עתיק יומין

עליהם ועל  הללו קיימו וקבלו

נפשם לקיים בכל תוקף את כל 

למען תשרה שכינה  ,נוידברי רב

במעשי ידיהם ויוכלו לקרב את 

הגאולה שהיא תכלית הבריאה 

עד ו .י-ד-לתקן עולם במלכות ש

שתתגלה אחדותו יתברך בכל 

מגלגל העליון ועד  ,קומת הבריאה

יתברר ויתאמת וש ,ביצת הנמלה

 שאין עוד מלבדו כפשוטו ממש.

מוסרים ש ,נה הראשונה היאהתק

מודעה שכל כוונתם וחפצם 

ותשוקתם למען קוב"ה ושכינתיה 

 .וכל מעשיהם בשם כל ישראל

לבל תתערב  לה' נם מעתיריםיוה

פניה  לוואפי ,בדעתם מחשבת פניה

אף רוחנית לשם התעלות אישית, ש

 אךעצמה אין בה פגם, כי מצד 

בעבודת קודש זו מחשבת פיגול 

ה שיעלו אשר לא תרצ ,היא

 מעשיהם לאישה ריח ניחוח לה'.

עוד תקנה הנוספת על הראשונה, 

לתקנת כלל ישראל ר בדאגתם שא

קוני י"לתהתלמודי כלל ישתמשו ב

הם הרי", ויוותישדרתיך ולא לע

מבטלים למפרע את כל הנזקים 

ם אחד בא תקנות אלו,שיגרמו עקב 

תקנות  .מן החברים לא יעמוד בו

ולא  ,בלבד לתוספת מעלה םה אלו

 .קיומם-על ידי איבכדי לפגום ח"ו 

לבל  חמורות, יםזהירמ כמו כן הם

יהין איש לדבר שיחת חולין של 

ליד השולחן אשר  למידי חכמיםת

לפני ה' בו יושב רבם הקדוש ועמל 

בבית  .בתורה בקדושה ובטהרה

לשוחח יהיה  ניתן עצמו, מדרשה

 , אולם כל זאתאיש עם רעהו

אשר כואם בתנאי קודם למעשה, ש

המודיע כי הגיעה יבוא הממונה 

השעה והעת בה כבוד ה' מלא את 

הבית, על ידי הזכרת הפסוק "יהי 

ו מיד את בלמי כבוד ה' לעולם",

 שטף הדיבור.

בשלב מסוים הוסיף הרמח"ל ותיקן, 

שלאורך כל שעות היממה ישבו 

 ,משמרות ויעסקו בלימוד קבלה

הטעים את פשר באחד מאיגרותיו ו

חזה בעיני רוחו קטרוג  כיהעניין, 

כמה מקהילות  המקטרג עלגדול 

ישראל על שלא עסקו בתורה, 

ובכדי לבטל את רוע גזר דינם תיקן 

סדר לימוד רצוף מידה כנגד מידה 

ללא הפסק, וכעניין שנאמר "התעיף 

 56.עיניך בו ואיננו"

מלבד השפעתו על תלמידיו 

נו רבים יהשיב רב ,המובחרים

ת הבלי תו אבזכושזנחו  ,מעוון

השחרות והבחרות והחלו לעסוק 

בתורה באותו בנין לפי הדרכתו 

נו משמש בשני יופיקודו, כשרב

תפקידים כאחד, גם להגביה 

ולרומם את תלמידיו לשמי השמים 

כאשר באמנה איתו, וגם לילך לפי 

רוחו של כל אחד ואחד מאלו 

האחרונים המנווטים לראשונה את 

ספינתם בים התלמוד רחב הידיים, 

ל ולחנך כל אחד מאותם צעירים ע

 דרכו. יפ

ספרו של רבנו "דרך  ,כפי הנראה

תבונות" העוסק בהגדרת שיטת 

 ,העיון הנכונה שבתורת הנגלה

אותם  ם שלעבורבבר התח

משו כל יתלמידים שעדיין לא ש

עליהם את חבלי מצרכם, להקל 

הקליטה בעולמה של תורה, ולסייע 

בעדם לצלוח את הנחשולים שבים 

 .וד העמוק מיני עמוקהתלמ

אל המנוחה ואל הנחלה 

 באמסטרדם

"וישא משה את ציפורה בת יתרו 

, בשנת תק"ג. הדבר ארע לאישה"

בתו של רבי דוד כאשר נשא את 

תר ימענקי התקופה שי ,פינטו

פרשיות הרבה בתורה ודרש בה 

מאשתו זו  .תילי תילים של הלכות

דומה ו ,לו בנו היחיד רבי דוד נולד

אל המנוחה ואל  הגיע היה לו כי

 ,שככה אש המחלוקת נגדו הנחלה,

ויכול להתפנות להאיר את עיני 

 הדורות בתורתו.

נפתח  ,בשנת תצ"ה בערך ,ברם

בצר  .הפרק השני באותה מחלוקת

                                                             
בנותןָּענייןָּלצייןָּאתָּהמובאָּבכתביָּר"יָּשו"ב,ָּכי56ָָּּ

באותהָּתקופהָּניסוָּהרמח"לָּועודָּשבעהָּתלמידיםָּלהחישָּ
בכדיָּלהפיסָּדעתָּשלחָָּּ.לאָּעלתהָּבידםאךָָּּ,אתָּהגאולה

והדריכוָּבפירוטָּרבָָּּ,ומיאמצעיםָּלר-הרמח"לָּתלמידָּבעל
כיצדָּלהשיגָּאתָּמלךָּהמשיחָּולקשורָּעמוָּשיחה,ָּולנסותָּ

לאחרָּשניסהָּאותוָָּּלחלץָּמפיוָּאימתיָּיבואָּזמנוָּלהתגלות.
המשיחָָּּנענהָּ,שיגלהָּלןָּסתריהָּדברָּעלָּלבותלמידָּל

קשָּיבָּואףָּ.בתוקףָּכיָּאיןָּבידוָּלבשרָּלוָּאימתיָּיבואָּעתו
וָּאתָּתלמידָּעליוָּעלָּששלחישָּלוָּלהודיעָּלרבוָּשקובלנאָּ

אתָּמקלוָּותרמילוָּולעקורָָּּיטולכעתָּיאלץָּלשאליו,ָּמאחרָּ
ָָּּעדָּלבואָּקץָּהימין.ָּ,רגליוָּלמקוםָּבלתיָּידוע

פרנקפורט בנו את מזלו ילו ניסה רב

הוא ביקש הסכמה  .שבגרמניה

 ,לספריו מרב העיר רבי משה הכהן

לא ו ורפםהלה ציווה לשאולם 

אף  .להשאיר מהם שריד ופליט

הכריחו להישבע כי לא ילמד קבלה 

לגיל  שטרם הגיעולאנשים 

ארבעים, ובפרט בהיותו בחוץ 

שם כידוע בהעדר אשר  ,לארץ

כוחה של קדושת ארץ ישראל קשה 

לחדור לצפונותיה של פנימיות 

עמדו לו לרבינו, ניסי ניסים  .התורה

נצלו חלק מחיבוריו מאותה ש

ב הכיליון שאיימה תקופה מחר

 להכחידם כליל.

כי  ,נו במאזני דעתוילבסוף שקל רב

לעבר ארץ  מוטב יהיה אם ירחיק

שם איש הישר  ,החופש הולנד

אין מי שיאמר לו מה בבעיניו יעשה 

ממחשבה  .יעשה ומה יפעל

לקח עמו את אשתו וילדו  ,למעשה

הפעוט ועבר להתגורר בעיר 

אמסטרדם, שם עסק לפרנסתו 

לומים וקנה לו שם טוב בליטוש יה

 ,כאיש דגול מרבבה מכל ההיבטים

 לכבוד מלכים.שם וזכה 

בשנת ת"ק פרסם את ספרו מסילת 

ישרים שהקנה לו שם עולם, 

האחד של  וכשהגאון מוילנא מעבר

המתרס וגדולי החסידות מהעבר 

הפליגו בשבח החיבור  ,השני

ומחברו, שידע לכבוש נבואתו 

בכדי ולהצניע את ידיעותיו בקבלה 

לסלול דרך מסודרת להפליא בנתיב 

הגאון מוילנא  .ל-העולה בית ק

לאחר ששקעה אך שמשו  ההפציע

כל  והגם שהיו ,נוישמשו של רב

מילותיו ספורות ומדודות התבטא 

בלשונו הזהב, כי אור חדש זרח 

אילו היה המחבר כי ו ,בעולם

היה כדאי לנסוע עד  ,בחיים

אמסטרדם בכדי להכירו וליצוק 

 על ידיו.מים 

כל אשר  ,גם שאר ספריו בקבלה

 ,אחד מהם קובע ברכה לעצמו

כך מתברר  .חוברו בעיר אמסטרדם

בהם התגורר שהשנים  תשמונכי 

השנים היפות מן היו  ,בהולנד

עסק בפוריות תורנית  ןבה ,בחייו

והוציא מתחת ידיו כמות  ת,מתמד

 .מרשימה ביותר של ספרים עמוקים

קשה שלא להתפעל מהעובדה 

שאדם יחיד הצליח המרשימה הזו, 



בשנים כה מועטות לקצור יבול כה 

 עשיר בכמות ובאיכות. 

 בארץ הצבי

 ונו געגועייבשנת תק"ג גברו על רב

לרבינו האור החיים ו ,לארץ הקודש

הקדוש שנפשו היתה קשורה 

בנפשו, ככל הנראה בלי שנפגשו 

אפילו, כשזה מפליג בשבחו של 

 ותיו. רבינו עד למאוד במכתבו אוד

לארץ לעלות בדעתו  רבינו גמר

סופו  , אךולחונן את עפרההאבות 

של דבר, כי כבה נר המערבי 

באותה שנה, ולכך נבצר מרבינו 

רקם להגשים את רצונו. למצער, 

עם תלמידיו של האור החיים קשרי 

ידידות של תלמידי חכמים 

במשך . המנעימים זה לזה בהלכה

עד  ,שלש שנים התגורר בעכו

במגיפה ששררה שם  שנדבק

 בכ"ו איירונסתלק לבית עולמו 

כשגילו נשק לשנת  ,תק"ו

 הארבעים.

בחדשים האחרונים לחייו שמשו 

בשם רבי  ,אחדונורא איש קדוש 

הבין ממנו כי רצונו והלה  ,מלאכי

רבי עקיבא התנא להיקבר ליד 

. ככל הנראה, וכפי בטבריה

מאחר  שהסבירו צדיקים, היה זה

תה ניצוץ שנשמתו הגבוהה הי

 –וסימן לדבר  בי עקיבא,מנשמת ר

בסביבות גיל לבית עולמו נפטר ש

בכדי להשלים את וזאת  ,ארבעים

 וארבעים השנים הראשונות לחיי

לא עסק בהם  קיבא,עבי רשל 

בתורה ורק רעה את צאן חותנו 

 .כלבא שבוע

אותו תלמיד נאמן ומסור לקח את 

טלטל יוה ,נויגופו הקדוש של רב

שם  ,עד לטבריהעמו בדרכים 

אמנם יש ]חלקת מחוקק ספון 

 ,החולקים על כך בכל תוקף

נו יוסבורים שמקום קבורתו של רב

, אפס הסמוך לעכו בכפר יאסיף

כבר פשטה השמועה בכל ישראל 

לצידו של רבי  רבנו בטבריהנקבר ש

 עקיבא.[

, לאריכות ימיםרבינו אמנם לא זכה 

אולם בשנותיו המועטות הצליח 

בל ימחה על להטביע חותם 

ללא משננים אשר  ,הדורות הבאים

בספרו שאת דברי מוסרו הרף 

הקבלה  ספריאת מסילת ישרים, ו

שלו, אשר רובם המכריע עוסק 

בכללי הקבלה והשתלשלות 

 העולמות והספירות העליונות,

לכל לומד קבלה  לעינייםוהינם 

באשר הוא ]בעיקר עשה אזניים 

לתורתו הגה"צ המקובל רבי חיים 

 לנדר משגיח ישיבת פוניבז'[.פריד

נו בקברו ישפתותיו של רב יםמרחש

בכל עת ובכל שעה, ודבריו חיים 

 .וקיימים לעד ולעולמי עולמים

 .זכותו תגן עלינו
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