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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים והארות מכל  –אשרי האיש 

 הדורות / ישראל אברהם קלאר
אומר: המזמור  אשרי האיש גו'. רבי יודן

 הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

 –אשרי 'ה'איש בה"א הידיעה 

 פירושי המדרש 
חז"ל במדרש שוחר טוב ובעוד מקומות 

מדבר כנגד איש מסוים: פירשו, שהמזמור 

אדם הראשון, אברהם אבינו, נח, שבט לוי, 

  או בני קרח.

מבאר  אוב"אמרי יושר" על מדרש רבה

את דברי חז"ל הללו שהסמך לכך 

שהמזמור נאמר על איש מסוים הוא ממה 

שנאמר "האיש" בה"א הידיעה וכבר 

הבאנו כמה פירושים מחז"ל וגדולי 

הדורות לבאר מדוע נאמר 'האיש' בה"א 

 הידיעה. 

ובאמת רוב המדרשים פירשו כי המדרש 

סמך על פסוקים אחרים שנאמר בהם 

י אותו איש שכלפיו "איש" או "האיש" כלפ

כמו 'ויחל נח איש  –נדרש המזמור 

ומשם למדים אנו בהיקש  –האדמה' וגו' 

 שכשנאמר 'האיש' הכוונה אליו. 

ומטעים ביפה תואר, כי אין לתמוה על 

כך שבמדרשים נדרש המזמור על כמה 

אנשים, שאין הדרשות "סותרות" זו את זו, 

כיון שפסוק אחד יכול להתפרש בכמה 

 . שבעים פנים לתורה.משמעויות

* 

מהו ועתה, שומה עלינו להעמיק בדבר: 

אברהם  –החידוש בכך שצדיקים כאלו 

לא הלכו בעצת הרשעים  –אבינו וכדו' 

 ודומיהם?

תירוצו של הרה"ק ר' יואל  –תירוץ א' 

 :, נאמן לדרכו ושיטתובמסאטמאר זיע"א

החידוש הוא במה שלא התפתה אברהם 

אפילו לשם  –אבינו ליצר להתחבר עמהם 

 שמים.

אכן, מעלה מיוחדת היא למי  תירוץ ב':

שלא נמשך אחרי רשעים חטאים וליצנים, 

עד שגם לאבות העולם דבר זה נחשב 

לשבח! שעל כן הכתוב משבח "אשרי 

 .גוגו'"

                                                             
 א. סא, 'בראשית רבה פר א
חידושי תורות )ר' יואל טייטלבוים, מסאטמאר,  ב

 נח, עי"ש(.-פרשת חיי שרה תשי"ז, עמודים נה
 ראה אגרת הרב )רי"מ לוין, עמ' רי(, ועוד. ג

* 

נפתח בראשון: אדם הראשון ]הפעם 

תמצית דרשת חז"ל, ובע"ה עוד ידובר בו 

 נכבדות[.

, אשר האישאשרי אמר אדם הראשון: "

אילו  היה אשַרי –לא הלך בעצת רשעים 

לאכול מעץ  –לא הייתי הולך בעצת הנחש 

ואם לא  –ובדרך חטאים לא עמד הדעת, 

ובמושב הייתי עומד בדרכיו של נחש, 

ואם לא הייתי יושב  –לצים לא ישב 

במושב הליצנות של הנחש, שאמר לשון 

  ".הרע על בוראו

שש  –גה כי אם בתורת וגו' ובתורתו יה

והיה כעץ מצוות נתן לו ה' ובהן הגה. 

שנטלו הקב"ה ושתלו בגן עדן.  –שתול 

ועלהו לא יבול קין,  –אשר פריו יתן בעתו 

 שת.  –וכל אשר יעשה יצליח הבל.  –

 –לא יקומו וגו' הנחש.  –לא כן הרשעים 

כי יודע ה' לא יתרפא הנחש לעתיד לבוא. 

 ודרך רשעיםאדם וחוה.  –דרך צדיקים 

 שאין לנחש רפואה לעתיד לבא. –תאבד 

 

בית אהרן / הרב אהרן 

גינצבורג, ר"מ בישיבת 'עמל 

 בני ברק –התורה' 

 תמימות בספירת העומר
ם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ם ָלכֶּ  ּוְסַפְרתֶּ

ַבע ַשָבתֹות ְתִמימֹות ִת  ם ְוגֹו' שֶּ ְהיֶּיָנה ֲהִביֲאכֶּ

 )פסוקי ספיה"ע( 

ספר יום אחד נחלקו בעל מי ששכח ולא 

הלכות גדולות  והראשונים אם ממשיך 

לספור כרגיל מכאן והלאה מכיון שכל יום 

ויום מצווה בפני עצמה היא או שנאמר 

שאיבד את המצווה מכיון שכל ימי 

הספירה מצווה אחת ארוכה היא שנאמר 

תמימות ,וממילא אם חיסר אפילו יום 

 אחד אין לה המשך בימים שלאחריה.

לכה נפסק לספור מספק אך לא ולה

לברך משום חשש ברכה לבטלה וספק 

 ברכות להקל

נמצא לפי זה כי מי שספר כל הימים 

בברכה כדין ובסוף הספירה חיסר יום אחד 

הרי שלמפרע היו כל ברכותיו לבטלה 

לשיטת הבה"ג  ואמנם שוגג הוא אך 

 ברכותיו היו לבטלה.

וכן משמע מדברי החיד"א בספרו מורה 

שכתב "יעשה סימנים שלא ישכח  באצבע

 וכו' ונמצא ברכותיו לבטלה למפרע"

וכן משמע מדברי התוספות במנחות 

שכתבו על הא דזבה אינה מברכת על 

ספירתה "שמא תראה ביום השביעי 

ונמצאת סותרת למפרע". כלומר דחיישינן 

 לברכה לבטלה למפרע. 

אך צריך ביאור אם כן גם בספירת 

ם שמא ישכח העומר היאך אנו מברכי

 ונמצא ברכותיו לבטלה למפרע.

ובדוחק יש לומר שיש לחלק בין ספירת 

העומר שהדבר תלוי באדם עצמו שיכול 

לשים אל ליבו לא לדלג אך בזבה שאינו 

 בידה לא אמרו לה לברך.

וצריך עיון אם כן מדוע אנו מברכים על 

כל יום בפני עצמו.  ומזה מוכח שכל יום 

 הוא מצווה בפני עצמה 

וכבר הקשו זאת בשיבלי הלקט רלד 

 ורבינו ישעיה הרי"ד בספר המכריע .

מי שיודע מראש שיחסיר יום מימי 

 הספירה

עוד נסתפקו הפוסקים בדינו של מי 

שיודע שלא יוכל לספור כל הספירה כראוי 

כגון שצריך לעבור טיפול רפואי בימי 

הספירה שימנע ממנו את האפשרות 

אופן שבדעתו לספור באותו יום ,או ב

לעבור את קו התאריך ועל ידי זה יפסיד 

יום אחד. מה יעשה האם יספור כרגיל 

בברכה עד אותו יום ורק משם והלאה לא 

יברך מספק . או שמכיון שיודע שלא יוכל 

לספור ספירה תמימה אם כן גם ברכותיו 

של לפני כן יהיו לבטלה שהרי לא יקיים 

המצווה בשלמותה ואם כן נאמר לו 

 לכתחילה לא יספור בברכה.שמ

 הסבר חדש ב"תמימות"

ולהבנת הדברים נראה לפרש בדרך 

אחרת שאין הכוונה בתמימות שיש כאן 

מצווה אחת בלבד המתפרשת על פני מ"ט 

יום אלא וודאי שכל יום הוא מצווה בפני 

עצמה ולכן מובן שמברכים בכל יום. אך 

משמעות "ספירת תמימות" היא שכל יום 

נספר בפני עצמו אלא יש הנספר אינו 

מאחריו ספירת כל הימים הקודמים ,שאם 

לא כן אין כאן "ספירה" אלא "אמירה" 

בעלמא ולכן כשהחסיר יום אחד אין לו 

מכאן ואילך את האפשרות לספור כראוי  

שיהיו תמימות וממילא אינו מברך. אבל 

אין זה סותר שהימים שעברו שנספרו 

יתה כסידרם היו "תמימות" ולכן לא ה

 ברכתו לבטלה.

ולפי זה יוצא שמי שספר יום אחד אך 

לא היה בדעתו לצאת ידי חובה בספירה זו 

 



 

 2עמ' 

ואף פירש ואמר כן בפיו מ"מ הרי מעשה 

הספירה נעשה ואם לבסוף לא יספור לשם 

מצווה מ"מ למחר יוכל להמשיך ולספור 

בברכה לכו"ע שהרי הספירה של מחר 

אינה בפני עצמה ויש מאחריה ספירות 

 ודמות.ק

אך מדברי הנודע ביהודה )קמא או"ח כז( 

המובא בביאור הלכה סימן תפ"ט יש לעיין 

שהנודע ביהודה כתב באונן שפטור מכל 

המצוות ובכ"ז יספור כדי שלא יפסיד את 

ספירת שאר הימים בברכה ומצרף לזה 

הנוב"י סברות שיכול לחייב עצמו ועוד 

שאין זה מפריע לו לספור רגע אחד ולכן 

סברא שחייב בספירה אך משמע יש 

מדבריו שאם היה ברור שאינו חייב 

במצווה לא היה יכול להמשיך ולספור 

בברכה אף על פי שבפועל ספר שהרי לא 

קיים בזה מצוות ספירה. ויעוין משנה 

 ברורה )תפט ס"ק ג(.

 

דבש ונועם / הרב שמעון דוב 

 פריווער, ירושלים עיה"ק
 רע?? –"ואהבת לרעך" 

 ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה'. )יט, יח(

הבה נעמיק קצת במצות ואהבת לרעך 

 כמוך.

נמצא  לרעךכאשר נתבונן בתיבת 

שטמונות בה אותיות 'רע' ומאחר שידוע 

כל תיבה מדוייקת להפליא  שבלשה"ק

ואותיותיה מרמזות ומהוות את תוכן 

התיבה ומשמעותה, עלינו להבין מדוע 

התיבה רעך בנויה מאותיות רע. בדרך 

כלל תיבות שהאותיות ע' ור' בתוכן אף 

משמעותן היא שלילית כגון: רשע, עבירה, 

 ערמה, רעל, ערלה.

התמיהה גוברת כשנעיין בפסוקים 

של ואהבת לרעך נבחין הסמוכים לפסוק 

שהתוה"ק משתמשת בתיבות אחרות 

יח( לא -כשרוצה לבטא חבר; )ויקרא יט, יז

תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את 

 עמיתך, לא תקום ולא תטור את בני עמך.

נראה להבין את הענין על פי מה שגילה 

לנו הבעש"ט הק' זי"ע שכל חסרון שהאדם 

חסרון  רואה אצל חבירו סימן הוא שאותו

נמצא בקרבו. וכמשל שמביא בעל המאור 

עינים בפרשת חוקת )עמוד ע"ר ד"ה ולכן( 

כי הבעש"ט נבג"מ אמר שהצדיק הגמור 

שאין רע בקרבו אין רואה שום רע על שום 

אדם, אך מי שרואה שום רע בחבירו, 

הענין הוא כמו שמסתכל במראה, אם פניו 

מטונפין רואה גם כן במראה כך אם פניו 

ם אינו רואה במראה שום דופי, כמו נקיי

 שהוא כך רואה וכו' עכל"ק.

כלומר האדם רואה אצל הזולת מה שיש 

בו, את המידה השוכנת בתוכו אותה מידה 

הוא רואה בחוץ, כי במידה ההיא הוא 

 מביט על העולם, בין לטוב ובין למוטב.

כדי לשבר את האוזן נביא כאן תרגיל 

 שנעשה בין בני חבורה.

, חלקו בין כל בני החבורה וכה עשו

מידות שונות, לכל משתתף מדה אחת, 

לאחר מכן סופר סיפור וכל משתתף היה 

צריך להראות מתוך הסיפור מוסר השכל 

הקשור למדה אותה קיבל. כדוגמת מי 

שכותב חיבור על נושא מסוים ומביא 

סיפור או משל הממחיש את הנקודה 

 אותה רוצה להבהיר.

א עם נוסעים למשל, אוטובוס שהתמל

מזדמנים עשה את דרכו מירונה, בתחנת 

דקות  01ביניים הכריז האחראי שיש 

הפסקה, נא לדייק בזמן. אחד הנוסעים 

 01בשם ראובן אמר בקול, לא מספיק 

 דקות צריך רבע שעה.

רוב הנוסעים ירדו לשאוף אויר ולמתוח 

 54%דקות  01את עצמותיהם. לאחר 

הם, מהנוסעים כבר ישבו על מקומותי

דקות כולם כבר היו בחזרה,  01לאחר 

כולם חוץ מראובן ... הנוסעים התחילו 

לשוחח ביניהם , זה אומר שראה אותו 

בתור לקיוסק וזה אומר שראה אותו 

מתרחק בין העצים ומדבר בפלאפון וכו', 

דקות וראובן עדיין לא חזר,  04כבר עברו 

דקות הוא מגיע לִאטו, עולה  05אחר 

ז בקול, אמרתי שלא לאטובוס ומכרי

 דקות! 01מספיק 

נביא חלק מהסבר "בעלי המדות" 

היושבים עתה באוטובוס, איך הם חוו את 

הסיפור, כל אחד לפי המידה שלו. מבלי 

לחקור מה בדיוק ראובן עשה, ומדוע, דהרי 

מהי באמת כוונת אדם אחר אי אפשר 

לדעת, כדברי הגמרא )פסחים נד:( תנו 

ים מבני אדם אלו רבנן שבעה דברים מכוס

הן ... ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו 

 וכו'.

הנה אדם אמיתי, מכיר  –אמרה  אמת

את עצמו שלוקח לו יותר זמן ואומר זאת 

 מראש.

הנה שקרן, הוא אמר רבע  –אמר  שקר

 דקות. 05שעה ולקח 

הנה בעל חסד, הוא לא  –אמר  חסד

רוצה שידאגו לו או יחפשו אותו והודיע 

 הוא יאחר.מראש ש

איזה אדם אכזר, לא  –אמרה  אכזריות

מתחשב באנשים אחרים ומעכב את כל 

 האוטובוס.

הנה בגללו אנו ניתקע  –אמרה  דאגה

 בפקק, נגיע מאוחר, עד שיצאנו מוקדם...

הכל מושגח מלמעלה  –השיבה  בטחון

אנו נגיע בדיוק בזמן שצריך, אף אחד לא 

 יכול לעכב בעדינו.

מה אמר, אבל  לא משנה –אמר  כעס

 כולו כועס וזועם על החוצפה הזו.

ראו איזה אדם שליו, גם  –אמרה  שלוה

 שמאחר עדיין הולך לאיטו ולא רץ בבהלה.

איזה בעל תאוה, הוא לא  –אמרה  תאוה

 יכול לחכות לקנות מאוחר יותר.

כולם  –איזו תשומיסטי  –אמרה  גאוה

 צריכים לדעת שהוא נמצא כאן.

ניו על אף שלא איזה ע –אמרה  ענוה

נעים שכולם מחכים הוא עשה מה שהיה 

 צריך לעשות.

שוב זה קורה לי, למה  –בכתה  עצבות

 תמיד לי קורים כאלו עיכובים.

עזוב אותי מכל  –צוהלת  שמחה

הפרשנויות, נוסעים לרבי שמעון! הבה לא 

 נעסוק בדברים קטנוניים.

כל אחד מוצא את עצמו, כלומר את 

 –מות המשחקת מידתו בסיפור, מי בד

 -בראובן, ומי בדמות המשקיפה בו 

בעצמו. אותו סיפור, אותן עובדות וכל 

אחד רואה משהו אחר, מרגיש משהו 

אחר. אם נבקש לדעת מי הוא באמת 

ראובן, איזה טיפוס הוא האם הוא אמיתי 

או שקרן, האם הוא בעל חסד או אכזר, 

בעל גאוה או ענוותן? התשובה לזה אינה 

זה יודע בורא העולם ואולי גם בידינו, את 

לא תמיד כל שאר  –ראובן בעצמו 

האנשים אינם רואים את ראובן אלא את 

המידה המפעמת עתה בקרבם ומשתקפת 

 בסיפור עם ראובן.

על פי הדברים האלו, שכל מה שהאדם 

רואה אצל הזולת הוא תוצאה של המידות 

שלו, אנו מבינים שאם ברצון האדם 

זולתו הרי שעליו לתקן לראות "נוף יפה" ב

את מידותיו בתוכו פנימה. כפי המובא 

בשם החוזה מלובלין )זאת זכרון אות לב( 

על המשנה באבות )פ"א מ"ו( והוי דן את 

דיש לדייק את  –כל האדם לכף זכות 

הלשון הוי דן, מדוע לא נאמר דון או תדון 

את כל האדם, מהי המשמעות של המילה 

לין על פי הוי דן? מסביר החוזה מלוב

הגמרא שכל הפוסל במומו פוסל )קידושין 

ע.( ומי שפסול פוסל, לכך אי אפשר לומר 

לאדם שידון את חבירו לכף זכות וזאת 

מפני שאם אצלו חסרות מדות טובות, לא 

יוכל לראותם אצל הזולת. על כן מצווה 

התנא 'הוי' כלומר תעבוד על עצמך 

שתהיה אדם בעל מדות טובות ואז ממילא 

ה דן את כל האדם לכף זכות. הוא תהי

מוסיף, שלפעמים ישנם דברים שנראה 

לבני אדם שאי אפשר לדונם לכף זכות, 

ואף חכמים גדולים לא מוצאים צד זכות, 

כי הכל  –עד שבא אדם צדיק ודן לכף זכות 

 תלוי לפי ַזּכּותֹו.

מעתה נבוא לביאור לשון הכתוב ואהבת 

ק לרעך כמוך. שאלנו מדוע נקטה התוה"

דוקא לשון רעך, מה מקום לאותיות רע 

במצות אהבת ישראל. לאור האמור נוכל 

 להבין את זה היטב.

כשהאדם רואה בחבירו מדות טובות 

ותכונות נעלות ממילא הינו אוהב אותו. 

היא כשרואה בו  עבודתו לאהוב את ריעו

נקודות שחורות, כשרואה בו רע, אמנם 

אומרת לו התורה שתאהב אותו ותדע 

שהרע שמשתקף לך בחבירך הוא 'רעך' 

הוא הרע שלך! כלומר, את חבירך עליך 

לאהוב כי כל מה שמפריע לך בו הוא חלק 

הרע שבקרבך ומשתקף דרכו, אבל הוא 

טוב מאוד  ואף אם תמצא לומר שגם בו 

עכ"פ תאהוב אותו כמוך, כמו יש רע, 

שאתה אוהב את עצמך על אף אותה 

מידה רעה הנמצאת בקרבך )עיין במאור 

 עינים פר' חוקת(.

 

 

 



 

 3עמ' 

הלכות החג / הרב יצחק יעקב פוקס 

שליט"א, מח"ס 'הכשרות' 'תפילה 

 כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'
 זמנים מיוחדים בחודש אייר

  י"א אייר

מתפילת מנחה, המסופק אם הזכיר גשם 

 תפילות.  01אינו חוזר, שכבר חלפו  –

 פסח שני

    י"ג אייר

ערב "פסח שני":  מנהג אשכנז שאומרים 

תחנון במנחה, כיון שבי"ד )פסח שני( אין 

אומרים תחנון, מפני שנחשב כיום טוב 

לאלו שלא הקריבו פסח ראשון, והקריבו 

מספיק חשוב בפסח שני פרי חדש, ואינו 

לפטור במנחה שלפניו.    ומנהג בני ספרד 

שלא לומר תחנון במנחה ביום זה כבכל  –

מנחה של ערב יום טוב )כף החיים קל"א, 

 ק"א(.

   פסח שני – י"ד אייר

בזמן שבית המקדש היה קיים היו 

מקריבים בו, כל קטן שהגדיל וכל גר 

שהתגייר בין פסח ראשון לשני, קרבן פסח 

א יום שמרבים בו קצת בשמחה שני,  והו

)החיד"א במורה באצבע, רכ"ב(.        

וכתב היעב"ץ בסידורו: "גילו לי מן השמים 

טעם שנקבע פסח שני ליום זה לפי שבשנה 

הראשונה לצאתם ממצרים אכלו מהמצות 

עד ליל ט"ו באייר ומכאן שהקדושה ההיא 

 נמשכת עד ליום זה". 

כול ואכן, מנהג החת"ס וכן החסידים לא

מן המצה, זכר לקרבן הפסח שנאכל על 

המצות. וכן נהג הגרי"י קנייבסקי זצ"ל 

 )אורחות רבנו ב, צ"ז(.

  ט"ז אייר

ערב שבת פרשת "אמור"   כתב הרמ"א 

תצ"ג, ב: "חל ל"ג בעומר ביום ראשון, 

נוהגים להסתפר לכבוד שבת"  ולבני ספרד 

אין להקל, אלא כשחל ל"ג בעומר עצמו 

 ואר בשו"ע שם.בערב שבת, כמב

 )יום ראשון(  ל"ג בעומר י"ח אייר,

 3:31 –זמני מירון: זמן ציצית ותפילין 

   4:32והנראה  4:31 –הנץ החמה המישורי 

 00:23 –שקיעה 

 : תפיסת מקומות בנסיעה למירון

 אסור לתפוסבתחבורה ציבורית,  הנוסע

מקום עבור נוסע נוסף, שיעלה מאוחר 

יותר, במידה ומשום כך, לא יישאר מקום 

ישיבה למי שכבר עלה ושילם לפני שעלה 

אם אותו שתפסו עבורו מקום. אמנם, 

 –גם עבור המקום שתופס התופס שילם 

רשאי לתפוס עבורו )ראה שו"ע חו"מ קה, 

 –ד שהתופס לחברו במקום שחב לאחריני 

כשאין הוראות שונות  זאת,.   לא קנה(

המפעילה את התחבורה  מהנהלת החברה

    )שהרי על מנת כן, שילמו הנוסעים(

 יש להימנע מלתפוס –הנסיעה בחינם 

מקומות עבור אחרים )ראה ספר משפטי 

התורה א, פ"ה שאז דומה התפיסה לזכייה 

במציאה, שנחלקו הרמב"ן והתוס' אם 

מועילה תפיסה, וראוי לחוש לכתחילה 

 ת התוס'(.לדע

בימי הקיץ התעוררות כללית בטבע, וגם 

באדם מתעוררים כוחות הגוף והנפש. 

והבריות יוצאות מביתם לרחובה של עיר 

ועוסקים יותר בפעילות גופנית בטיולים 

בשחייה וכדומה. על כן, בקיץ זקוקים יותר 

לשמירה, ואין צורך לומר בכל תחומי 

הצניעות שמבחנם העיקרי בימות החמה 

ברשות הרבים. ייתן ד' שהקיץ יביא 

 בריאות, הצלחה וחיזוק בעבודת הבורא.

הוגה, והוכן לדפוס על ידי בני חביבי  א. 

 י. נ"י

כתובת לברורים, הערות, וקבלת "דפי 

הלכה" במייל: הרב יצחק יעקב פוקס 
y0548483398@gmail.com 

 

 הרב יהודה נקיהרגשים / 
יךָ ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה'  ' ַלה' ֱאֹלקֶּ

םְוִה  ה'  יֲאנִ  יכִ  יםְקֹדִש  םִוְהִייתֶּ  ְתַקִדְשתֶּ

ם. )כ, ז(   ֱאֹלֵקיכֶּ

כולל את כל מצוות התורה הוא הציווי ה

מצות הקדושה, להתקדש בקדושה עליונה. 

שכל הילוך חיי האדם יביאו להיות יהודי 

קדוש שעל ידי כך יוכל להדבק בה', וכל 

אשר יחסר ויעדר ממנו מדת הקדושה הרי 

 אינו ממלא את שליחותו בעולמו.

עם ישראל בכללותו זכה בעת יציאת 

היות לו מצרים להבחר על ידי הקב"ה ל

לעם הממלאים את תכלית קיום בריאת 

העולם, ובעת מעמד קבלת התורה העניק 

להם ברוב טובו את חמדתו הגנוזה התורה 

הק' על תרי"ג מצוותיה. וע"כ מודים בכל 

ַעִמים ְונָּתַ  ל הָּ נּו ִמּכָּ ַחר בָּ ר בָּ נּו יום: "ֲאשֶׁ ן לָּ

תֹו", הם אלו ב' הדברים שהרימו  ת ּתֹורָּ אֶׁ

ישראל מכל אומות העולם.  ונשאו את עם

דמו וחלבו של יהודי קדוש ונעלה הוא 

משאר אומות העולם, הן בעצם הוויתו 

וקיומו כהמשך לבני האומה והן מחמת 

הברית שנכרת לאחר הוולדו, וכפי שנאמר 

טֶׁ  ש ְיִדיד ִמבֶׁ ר ִקדֵּ ן בברכת המילה: "ֲאשֶׁ

ַתם ְבא יו חָּ אָּ ֱאצָּ ם. ְוצֶׁ רֹו שָּ  ֹותְוחֹוק ִבְשאֵּ

ש".  ְבִרית ֹקדֶׁ

מחד גיסא הרי כל פעולה ופעולה 

שיהודי עושה למען השי"ת הרי ערכה 

נעלה מאד, מפני שזוכה לקיים את רצון 

קונו מה שמלאכים ושרפים ממתינים שנים 

רבות לציווי אחד מאת ה'. ומאידך גיסא 

הרי תגדל התביעה האם אכן ממלא את 

יעודו ותפקידו עלי אדמות, וכי ניתן 

פק בכמה מעשים קלושים הנעשים להסת

 מתוך פזיזות וחוסר התבוננות המח והלב.

בשביל שיהיה ליהודי השגה באלוקות 

מוכרח הוא להיות קדוש וטהור, להתנתק 

כליל מרדיפת רצונות ותשוקות הגוף 

החומריים המושכים את האדם מטה 

'ולא ישיגהו משיגי הגוף', לא ניתן  -מטה. 

ם, או שמקור כלל לפסוח על שני הסעיפי

יניקתו היא מחיי הגשם והחומר ואז הגם 

שזוכה לימים ושעות נעלות הרי 

בהסתלקם 'לא נודע כי באו אל קרבנה' או 

בעת שעת נסיון הפוקד את האדם ומותירו 

ערום מכל הדמיונות וגובר מה שעמוק 

יותר בשורשו. או שמקדיש את כל חייו 

למען השי"ת לרצונו ולתשוקותיו, ומכיון 

תאווה לו הקב"ה להיות לו דירה ש'נ

בתחתונים', הרי זה שאיפת חייו להתאמץ 

ולהתייגע לחיות חיים ש'קרבת אלוקים 

יחפצון', כל דבר שנוגד את החיים הללו 

נדחק לצד כל השיקולים האישיים, לטובת 

 ההתקרבות למטרה קדושה ונעלית זו.

הקדושה והטהרה באה לאדם באם 

ל רצון ה' גישתו לכל דבר שבקדושה, ולכ

הנקרא לפניו בדרכו, היא ברעותא דליבא 

שמעשיו יביאו אותו להתקדש ולהדבק 

באלוקים חיים, ולהיות ראוי להשראת 

השכינה בבית המקדש המצוי בתוככי 

 לבבו.

ְשִקי ְוַאֲהָבִתי.  ְתשּוָקִתי, ְבךָ  "ְלָך ֵאִלי חֶּ

ְלָך רּוִחי ְוִנְשָמִתי.  ְלךָ , ִלִבי ְוִכְליֹוַתי ְלךָ 

ַעְצִמי  ִהיא ְתכּוָנִתי. ְלךָ  ְלָך ַרְגַלי, ּוִמָםךְ  ָיַדי

ֵעיַני ְוַרְעיֹוַני,  ִעם ְגִוָּיִתי. ְלךָ  ְלָך ָדִמי, ְועֹוִרי

רּוִחי ְלָך ֹכִחי, ּוִמְבַטִחי  ְוַתְבִניִתי. ְלךָ  ְוצּוָרִתי

ה ְוִתְקָוִתי. ְלךָ  ְלִבי, ְכשֶּ ַאְקִריב  ִלִבי ְוַדם חֶּ

 ִתי".ְועֹולָ 

עזרא -במילים אלו מוצא ר' אברהם אבן

לבטאות את המיית לבו ולצייר תמונה 

מושלמת איך נראים חייו של יהודי המשיל 

מעליו את כל חשבונותיו ומקריב את 

טובותיו הפרטיים והאנוכיים בהתבטלות 

מוחלטת למען רצונו יתברך, לגלות את 

הנשמה הקדושה והטהורה הצפונה 

 במעמקי נפשו.

 

מר שמואל / הרה"ג ר' ויא

שמואל ברוך גנוט, מראשי 

אלעד,  -ישיבת אור התורה 

 מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס
ספירת העומר לאחר שאמר 

 לחברו מהו יום הספירה
הערני ידידי הרה"ג רבי גמליאל 

רבינוביץ', מח"ס 'גם אני אודך', דהנה 

הנוהג לומר בספירת העומר "לעומר" ולא 

לחבירו בליל ל"ג "בעומר", א"כ כשאומר 

בעומר שהיום ל"ג "בעומר", לכאורה יוכל 

לכל הדעות לספור לאחר מכן בברכה, כי 

הרי בכך שאמר ל"ג "בעומר" ולא ל"ג 

"לעומר", גילה דעתו שאינו רוצה לצאת 

בספירה זו, שהרי דרכו לומר תמיד 

"לעומר", ולא "בעומר", ע"כ הערתו. ויש 

להרחיב בדבר ובהמסתעף, בסוגיית 

ומר לחברו כמה ימי הספירה, )ולענין הא

אמירת היום ל"ג בעומר, נתבאר באמת 

בפוסקים שיכול לספור בברכה שוב, משום 

שלא מנה השבועות, וגם אמירת היום ל"ג 

בעומר שאני, ואכמ"ל. ואמנם רק נעסוק 

 בעצם השאלה(.

איתא בב"י: "כתב הר"ד אבודרהם: כתוב 

ד במחזור ויטרי המתפלל עם הציבור מבעו

יום, מונה עמהם בלא ברכה, מימר אמר 

אם אזכור בלילה בביתי אחזור ואברך כדין 

ונמצא שלא בירכתי לבטלה, ואם אשכח 

הרי מניתי ימים ושבועות למצוה. אבל 

כתב הרמב"ם אם מנה ולא בירך יצא, וכן 
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 4עמ' 

עיקר. ולפיכך צריך ליזהר מי ששואל אותו 

חבירו כמה ימי הספירה שיאמר לו 

כך וכך', שאם אומר לו היום 'אתמול היו 

כך וכך, נמצא שכבר מנה ואינו יכול לחזור 

ולמנות בברכה, ודוקא כשהגיע זמן 

הספירה, דהיינו בין השמשות. אבל אם 

שאל אותו מבעוד יום ואמר לו כמה יהיה 

לנו מהספירה זה הלילה יכול לומר לו כך 

וכך הם ואין בזה חשש", עכ"ל. וכ"פ 

ששואל אותו חבירו השו"ע )תפט, ד(: "מי 

בין השמשות כמה ימי הספירה בזה 

הלילה, יאמר לו: אתמול היה כך וכך, 

שאם יאמר לו: היום כך וכך, אינו יכול 

לחזור ולמנות בברכה; אבל קודם בין 

השמשות, כיון שאין זמן ספירה אין בכך 

 כלום".

והט"ז כתב: "פשוט שאם שואלו חבירו 

מים, כמה ימים בספירה והוא משיב כך י

ולא מזכיר בתשובתו 'היום כך', ודאי לא 

יצא, דעיקר המצוה שיאמר 'היום כך', 

וא"כ צ"ל דמיירי כאן דוקא באומר היום 

כך". והט"ז כתב שדין השו"ע אינו אלא 

לכתחילה ולזהירות בעלמא, אך ודאי 

שכשחברו שואלו מהו יום הספירה, אין 

כוונתו כלל לצאת י"ח והוי ככוונה הופכית 

לצאת ויכול לשוב ולספור בברכה. שלא 

ואולם הפוסקים )מג"א, א"ר ומאמ"ר ועוד, 

ומובא במשנ"ב( ס"ל דודאי אין כוונת 

השו"ע רק לכתחילה ולזהירות בעלמא, 

אלא דהכא הוא בגדר סתמא, וע"כ למ"ד 

מצוות א"צ כוונה יצא ידי ספירתו, ולענין 

ברכה חיישינן למ"ד מצוות א"צ כוונה. 

ר ד"עוי"ל דאפשר דזה והחק יעקב ביא

מיקרי כוונה, כיון שמתכוין עכ"פ לומר 

כמה ימי ספירה, ומצוותו הוא רק סיפור 

 דברים בעלמא", עכ"ל. 

והנה הנה אחד שאמר לחבירו "היום יום 

ל"ח", וכלל לא אמר את המילה "בעומר" 

 או "לעומר", הלא כתבו הט"ז, המג"א

וש"פ שיצא בזה ידי חובה ושוב אינו יכול 

לברך, ורק אם לא אמר "היום" יצא י"ח. 

וכן פסק המשנ"ב )סק"ח ובסקכ"א(. והרי 

כולם סופרים עם הוספת "בעומר" או 

"לעומר", ובכל זאת אנו רואים שכבר אינו 

יכול לספור בברכה, וא"כ כל שכן במקרה 

הנידון, שאינו יכול לספור בברכה. וזאת 

וד שהרי כולם סופרים בברכה, ובכל וע

זאת הדגיש האבודרהם שכיון שיוצא י"ח 

גם ללא ברכה, נחשב שפיר שכבר ספר 

ואינו יכול לשוב ולברך. והיינו משום דלזה 

חיישינן למ"ד מצוות א"צ כוונה, ובכוונה 

סתמית לספירה יוצאים י"ח וא"א לספור 

 שוב בברכה.

והנה הביאה"ל )ד"ה שאם( כתב כך: 

מ"מ בעיקר הדין יל"ע טובא דדעת "ו

הגר"א דסעיף זה קאי רק אליבא דמ"ד 

מצות א"צ כונה, וכ"ה ג"כ דעת הפר"ח 

דלדידן דקי"ל דמצות צריכות כוונה, צריך 

לחזור ולברך ולא ס"ל כדעת הרדב"ז 

לחלק בין דאורייתא לדרבנן וגם לא ס"ל 

התירוצים של ח"י בסקט"ו ושל מ"א 

אם היה זה בין בסק"ח. ועוד נלענ"ד ש

השמשות והאיש הזה המשיב רגיל תמיד 

לברך דוקא בצאת הכוכבים מסתברא 

דבאופן זה הוי כמכוין בהדיא שלא לצאת 

ומותר לו לחזור אח"כ ולמנות בברכה. 

ולמעשה צ"ע", עכ"ל. ויל"ע מהו ההבדל 

בין הסופר בביה"ש, דשפיר יצא י"ח ובכ"ז 

כ' הביאה"ל דכיון דדרכו לספור בלילה, 

דיכול למנות בברכה, לבין הסופר ללא 

ברכה או שלא אמר "בעומר" או "לעומר", 

ומהי הסברה לחלק בין כשלא הגיע זמן 

הספירה לדידו )שאף שאפשר לצאת 

בביהשמ"ש, כדאיתא בתוס' במנחות ס"ו 

ובשו"ע, מ"מ הוא לא רוצה לספור אלא 

עד הלילה(, לבין הסופר בדווקא לפי 

ג"כ רוצה הוא  הנוסחה המקובלת, שבודאי

לספור כהוגן, בברכה ועם הנוסחה 

 המקובלת, וצ"ע.

וידידי הרה"ג ר' יוסף שלמה מאיר ציין 

שבראשונים ובאשכנז משמע שלא אמרו 

כלל מילת 'בעומר' או 'לעומר', שהמהרי"ל 

)מנהגים, ספירת העומר טו(, כתב: "והיה 

מנהג במגנצא ששמש העיר היה מקבץ 

ים אחר סיום אליו בבית הכנסת כל הנער

התפלה, והיה מברך עמהם בקול רם. בא"י 

אמ"ה אקב"ו על ספירת העומר שהיום יום 

אחד. והולך ומונה כן כל מנחה עד סוף 

השבוע. אמר שהיום שבעה ימים שהם 

שבוע אחד".וכן הרוקח )הלכות פסח סימן 

רצד( כתב: מברך לאחר כל תפלתו בלילה. 

מר בא"י אלהינו מ"ה אקב"ו על ספירת העו

שהיום יום אחד". ומשמע שלא הוסיפו 

כלל 'לעומר' או 'בעומר'. ואולם אכתי 

הדברים לא יעלו ארוכה לגבי העונה 

לחברו על מספר הימים, מבלי שבירך, 

 וכנ"ל.

וכמובן שיש לחלק בפשטות בין ספירה 

בביה"ש שהיא בדיעבד וחסרון בעצם 

מעשה הספירה, לבין  מילת 'בעומר', 

יותר לספירה, אך  שהיא ביטוי מושלם

אינה דיעבד בעצם קיום המצוה, וע"כ 

כשסופר בביה"ש, שאז חסר בעצם 

הספירה, מסתבר יותר שאין כוונתו לספור 

כלל, אך כשהספירה עצמה טובה והספק 

כל שלא אמר בפירוש  רק בהנוסח, אזי

אמרינן שיצא יד"ח, משום שאז הרי ספר 

כיאות, וכל שמקיים מעשה ודאי, אמרינן 

 מא גם כיון לצאת בו יד"ח.שמסת

 א( ואולם לענ"ד חילוק זה אינו מספיק.

האבודרהם עצמו מבסס את כל חידושו על 

מקרה שחברו שואלו בביה"ש מהו היום, 

ובכ"ז כתב בפירוש דיצא י"ח ושוב אינו 

חוזר לספור בברכה. וכן הדגיש השו"ע 

מלשון השו"ע )ס"ב(, שכתב ב(  במפורש.

עד צאת  "המדקדקים אינם סופרים

הכוכבים, וכן ראוי לעשות", משמע שרק 

המדקדקים נוהגים שלא לספור בביה"ש, 

ושכן ראוי לעשות, אך גם בספירת ביה"ש 

גם אם  ג(יוצאים מדינא. )ועי' ביאה"ל(. 

אכן שאני זמן ביה"ש שהוא חסרון בעצם 

מעשה הספירה לבין חסרון הברכה 

והנוסח, שאינו כי אם לכתחילה, הלא כל 

הלכה זו היא שספירה זו אינה בסיס 

נחשבת לכוונה הופכית שלא לצאת בה, 

ובספירה בסתמא יוצאים י"ח. וא"כ כיצד 

מוכרע לחלק ברמת הסברא לבין ספירה 

בביה"ש, שאז ברור שהוא ככוונה הופכית, 

לבין ספירה ללא ברכה וללא הנוסח 

המועיל טפי, שאז נחשב הוא כסתמא, 

 וצ"ע.

נדורפי שליט"א וידידי הרה"ג ר' ישי ש

אמר סברה מעניינת בזה, שהנה בזמנם 

מקובל היה לספור בביה"ש, )וכמשמעות 

ד' השו"ע שהזכרנו, וכ"נ מד' השו"ע בס"ג, 

עי"ש(. וא"כ אדם זה הפקיע את עצמו 

מסתמא דעלמא ואינו נוהג כמקובל, אלא 

סופר בלילה דווקא. א"כ כשאומר כעת, 

בזמן ביה"ש, את יום הספירה כמענה 

ברו, זועק מתוכו שהוא הרי אינו סופר לח

כמו כולם בביה"ש, אלא בלילה, וע"כ עצם 

מנהגו לספור בכל לילה בשונה מכולם, זה 

עצמו היפך הכוונה לספור כעת עם כולם, 

כי המנהג 'לא לספור כמו כולם' מביאו 

במחשבתו לרצות לא לצאת כעת בביה"ש,  

ושפיר הדגיש הביאה"ל  ש"והאיש הזה 

יל תמיד לברך דוקא בצאת המשיב רג

הכוכבים". ולפי"ז יתכן שבימינו שא"א 

אינו סופר בביה"ש, באמת לא תיחשב 

ספירתו בשעה זו ככוונה הופכית, משום 

שמחשבתו היא סתמית, ובסתמא יוצא 

י"ח, כפי שכל אדם סופר בסתמא בנוסח 

וברכה, ובכ"ז אם ספר ללא זה, יצא. ודו"ק 

 והבן. 

 

ר"י צברי  ויצבור יוסף / הרה"ג

שליט"א, רב ומו"צ בעיר אלעד 

ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים 

 ועוד
פטור אשה נשואה מכיבוד אב 

 ואם
"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי 

 )יט, ג(תשמרו אני ה' אלקיכם" 

בקידושין )ל, ב( דרשינן: 'איש' אין לי 

אלא איש, אשה מנין, כשהוא אומר 

תלמוד  'תיראו' הרי כאן שנים. אם כן מה

לומר: 'איש', איש סיפק בידו לעשות 

רש"י, אשה אין  –יכולת שאין מוחה בידו 

סיפק בידה לעשות, מפני  שרשות אחרים 

בעלה )רש"י(. והכי פסקינן )שו"ע  -עליה 

יו"ד רמ, יז(, עיי"ש. וראה תוס' )קידושין 

 שם ד"ה שיש(.

ויש לעיין בהא גופא, כיון שאחר 

מחיוב דאורייתא נישואיה מפקעת עצמה 

של כיבוד אב ואם, כיצד שרי לה להינשא 

לכתחילה ולגרום לכך, הלא היא אינה 

מצווה בפריה ורביה, וממילא מפקעת 

כיבוד אב ואם, בשביל קיום  –מצותה 

 מצות פריה ורביה.  –מצות בעלה 

א. שיטת התוס' בגיטין מ"א ע"ב ד"ה 

לא תוהו, והתוס' בב"ב י"ג ע"א ד"ה 

והבית שמואל אבה"ע ס"א שנאמר, 

סק"ב, ושו"ת הדר"ך בהשמטות בי"ז ח"ז 

דאף דאין לאשה חיוב פריה ורביה 

מדאורייתא, חייבת היא במצוה דרבנן של 

"לא תוהו בראה לשבת יצרה". לפי 



 

 5עמ' 

דבריהם אפשר לתרץ, דאף אמנם שמעשה 

הנישואין יגרום לה ביטול מצות כיבוד אב 

מ הא ואם ממילא, בשב ואל תיעשה, מ"

מחויבת היא במצווה דרבנן של "לשבת 

יצרה" בקום ועשה, ולכן אין עליה טענה 

 במה שנישאה. 

מיהו כל זה יהני רק לשיטתם, אמנם 

דעת רוב הראשונים והפוסקים היא, כי אין 

לאשה כל חיוב להינשא, לא מדאורייתא 

ולא מדרבנן, וכמו שביארו החלקת מחוקק 

, הבית מאיר בחידושיו לשו"ע שם סק"א

שם סק"א, הגר"ב פרנקיל בהגהותיו 

לשו"ע שם ועוד, שכן מוכח מדברי 

התוספתא דאשה יכולה להנשא לעקר, וכן 

מוכח מדברי הגמ' בשבת שאשה יכולה 

לשתות כוס של עיקרין, ואם היה עליה 

חיוב דרבנן לפריה ורביה, כיצד מבטלת 

רי הר"ן אותו במעשה זה, וכן מוכח מדב

בקידושין, הרמב"ם והשלטי גיבורים דלא 

כשיטת התוס', וכן מסקנת רוב האחרונים 

 ואכ"מ.

ב. וגם לפי שיטתם יש לתרץ קושיין, 

עפ"י דברי הגאון מהרא"ל צונץ, בספרו 

שו"ת משיבת נפש סי' מ"א אות ד', 

שהביא גם ביביע אומר ח"ח יו"ד סי' 

 כ"ב, שביאר כי אף לדעצת הסוברים כי

אין לאשה חיוב להינשא, מ"מ הנישאת 

ודאי מצוה רבה קא עבדה, ומסייעת היא 

למצווה דאורייתא, וז"ל: "ומ"מ נ"ל 

דלהשיא יתומה ג"כ מותר למכור ס"ת, 

וה"ט משום שמה שהתירו למכור ס"ת 

לישא אשה, אין זה דוקא באופן שאינו 

מוצא שום אשה מבלי למכור ס"ת, דאטו 

סומא או  נאמר שאם מוצא חיגרת או

מוכת שחין ישאנה כדי שלא למכור ס"ת? 

או אם ירצה איש חשוב בן גדולים לישא 

אשה לפי כבודו, אטו נאמר לו שישא אשה 

שפלה ובזויה כדי שלא ימכור ס"ת? הא 

ודאי שאין סברא כלל לומר כן, שזהו נגד 

השכל, אלא נראה שכל שבא לישא אשה 

בת בנים שהוא חפץ בה, ושהיא הוגנת לו, 

י ישרה בעיניו, התירו לו למכור ס"ת, כיון כ

שעל ידי נישואיו עם אשה זו תקויים מצות 

פריה ורביה, ואפילו אם היה יכול למצוא 

אשה אחרת מבלי למכור ס"ת, מ"מ הואיל 

ומצות פריה ורביה מתקיימת ע"י כך, 

רשאי למכור הס"ת, כיון שע"י מכירתו 

מתעבדא המצוה. ומעתה יש מציאות 

גם להשיא יתומה, שאע"פ  למכור ס"ת

שהיא אינה מצווה אפי' על מצות שבת, 

מ"מ כיון שהמשודך אינו מסכים לכונסה 

בלי נדוניא, ויש הכרח למכור ס"ת כדי 

שיתרצה לכונסה, שפיר מוכרים הס"ת 

בשבילו שהוא מצווה על פריה ורביה, וכן 

אם ע"י מכירת הס"ת יש סיכוי שיזדמן לה 

ולים למכור ס"ת שידוך הגון הראוי לה, יכ

 להשיאה וכו'. ע"ש. 

לפי דבריו ביארתי, כי אף שנחלקו 

הפוסקים כאמור אם יש לאשה חיוב 

להינשא מדרבנן, מ"מ אין מחלוקתם 

תלויה במחלוקת הפוסקים, האם מותר 

למכור ספר תורה אף לנישואי יתומה, ואין 

לצרף את הפוסקים הסוברים כי יש למכור 

, מהר"ם ס"ת לנישואי יתומה רשב"ש

אלשקאר ועוד, עם דעות הפוסקים דס"ל 

דיש לאשה חיוב ב"לשבת יצרה" מדרבנן, 

ושלא כדברי החלקת מחוקק הנ"ל, כיון 

דאף אי נימא דאין לאשה כל חיוב 

להינשא אפילו מדרבנן, מ"מ זה ברור שאם 

נישאת מצווה רבה קא עבדא, לצורך 

מצוה קיומית זו של הנישואין דהיתומה, 

 מכור הס"ת. שרי אף ל

מעתה לא יקשה כיצד נישאת האשה 

ומתבטלת ממצות כיבוד אב ואם, דסו"ס 

הא במעשה הנישואין מקיימת האשה נמי 

מצווה דאורייתא של הנישואין בסיוע 

נישואיה לבעלה, ולכן אין לי כל טענה אם 

בכך מתבטלת ממצות כיבוד הוריה דאף 

היא מצוה קיומית מדאורייתא, והוי כעין 

במצוה פטור מן המצוה, דכשהיא העוסק 

עם בעלה נשואה מקיימת היא למצות 

 הפרו ורבו כל זמן שהיא עמו. 

ג. ועוד נראה לתרץ בפשטות, דהטעם 

דמותר לאשה להינשא אפילו שאינה 

מחויבת בכך, ואפילו אי נימא דמצות 

כיבוד אב ואם גדולה ממצות הנישואין 

לאשה, זהו משום שאין ודאות ששתי 

סותרות זו את זו ואינם יכולות  מצוות אלו

להתקיים יחד, ומה שאמרה הגמ' "אין 

סיפק בידה", בה רק לבאר את מציאות 

החיים, שאשה עם בעלה משועבדת היא 

לו מעיקר חיובה, וחיובה לבעלה קודם 

הוא לחיוביה להוריה, אבל יתכן מאוד כי 

בעלה ירשה לה לכבד את הוריה מתי 

וות בידה, שתחפוץ בכך, ונמצאו שתי המצ

מצוות הנישואין ומצות כיבוד הורים, וכיון 

שאין ודאות שבמצות הנישואין תתבטל 

מצות כיבוד הורים, אין להעמידם זה כנגד 

זה כמצוות הבאות בהדדי ולבדוק מי יכול 

 לדחות את מי.      

ד. עוד חשבתי לבאר, דאפשר שבכוונת 

הגמ' בקידושין עצמה, הלומדת מהפסוק 

יו תיראו", שלכך הוציאה "איש אמו ואב

התורה את דבריה במצות כיבוד אב ואם 

בלשון "איש תחילה, משום שאיש סיפק 

בידו לקיים מצותצ כיבוד הוריו ולא אשה 

שרשות בעלה עליה, בדברי הגמ' עצמה 

ובילפותא זו מונח רעיון זה, שחז"ל בעצמם 

למדו והורו לנו בדבריהם, ממדקדוק לשון 

יהיה רשות  שלאשהצריך התורה, כי 

אחרים עליה, ושתשמע היא לבעלה 

ותהיה כפופה אליו, כיון שרק באופן זה 

מתקיימת מצוות הנישואין כראוי, והיא 

גופא כוונת התורה, שלכך הוציאה התורה 

מצווה זו בלשון "איש" תחילה, ללמדינו 

דכך יש לעשות, להינשא ולהיות כפופים 

לבעל ולא להורים, וכיון שזה רצון התורה 

עצמו, אין לדון כאן מצד מצוות הדוחות זו 

את זו, שנידון זה שייך כאשר אין לי גילוי 

מילתא מהפסוקים מי קודם, וכאן יש לי 

גילוי מילתא מבפסוק, שרשות הבעל 

 קודמת לרשות ההורים, ודו"ק.   

* 

 

 

מאמר מיוחד לבירור 

 הטיפול בשיטת "מח אחד"
ל ָהֱאִליִלים וגו'  ֲאִני ה' ַאל ִתְפנּו אֶּ

ם )יט, ד(   ֱאֹלֵקיכֶּ

נשאלתי, האם מותר לשאול, לטפל 

ולהתרפא ע"י המטפלים בשיטת "מח 

 אחד". 

דרך הטיפול היא: כאשר מושיבים את 

המטופל, נוגעים בידו ותוך כדי כך שואלים 

אותו שאלות. תוך כדי השאלות מפעילים 

לחץ על היד, ובאחת השאלות נהיה לפתע 

השריר רפוי, וכך יודעים שזו התשובה 

אליה בקשו להגיע. ישנם דרכים נוספות, 

 אשר עיקרם אחד.  

קדים כדי להגיע לאמת בחקר השיטה, נ

תחילה מספר שורות על מייסדי השיטה, 

 ועקרונות אמונתם ודרכי פעולתם.      

 תולדות השיטה ומייסדיה

, ע"י 0051שיטת מח אחד, פותחה בשנת 

הגויים גורדון סטוקס, וחביריו דניאל 

ויטיסייד קנדיס קלווי מקליפורניה, ולימודה 

 21והפעלתה בעולם החל כבר משנת 

טתם כתבו הם למנינם. את עיקרי שי

בחיבור שנקרא: "אדוונסד וון בריין" מח 

 אחד מתקדם. 

השיטה מבוססת על שתי חלקים: החלק 

הפסיכולוגי בשיטה זו מבאר, כי אירועים 

שהאדם חווה בעבר, נשמרים לו בתאי 

מוחו, ומשפיעים במידה רבה על מעשיו 

ומחשבותיו בהווה, גם מבלי היותו מודע 

ותו "תת מודע", להם. על ידי שמגיעים לא

יכולים "לשלוף" ולדעת את הסיבה 

האמיתית לחרדות שמלוות את האדם, 

בעיות נפשיות וגופניות, וכן לטפל באותם 

 בעיות.  

עד כאן הכל טוב ויפה מבחינה 

נפשית. אבל עדין נשאלת  –פסיכולוגית 

השאלה, כיצד ובאיזה כח, יכולים מטפלי 

"מח אחד" לשוטט בחפשיות בנבכי תאי 

חו של האדם, שמעולם לא הגיעו מו

אליהם חכמי הרפואה, לקרוא אותם, 

להגיע אל הנקודה שמממנה נובעת הבעיה 

ממנה סובל האדם, ואף לרפא את 

המטופל? הדרך לטפל בזאת, או יותר 

מדויק המנוע האמיתי העומד מאחורי 

, כח האנרגיהטיפול זה, מבוססת רק על 

שמקורו בחכמי אומות העולם בארצות 

רח הרחוק. כח אנרגיה זה, לא נבחן המז

 מספיק באספקלריא תורנית. 

 כח האנרגיה

בחיבורם הנזכר, מבארים מייסדי השיטה 

את ה"כח" אותו הם מפעילים לרפא את 

 סביב 01-0מטופליהם.  לדבריהם, פרק 

כל העולם פועל כח הנקרא "אנרגיה 

עולמית", או "אנרגיה אוניברסלית" 

 -"כח האורה"ופעמים הם קוראים לו 

AURA . אנרגיה זו, הוא כח הנמשך מסוף

העולם ועד סופו, מקיף את העולם, וכן 

מקיף את כל אחד ואחד מהנבראים. לפי 

דעתם המשובשת, אנרגיה זו, יש לה כח 

ויכולת עצמאית להרע או להטיב, שכן 



 

 6עמ' 

אנרגיה זו היא מחייה את הבריאה 

 ומנהיגה אותה. 

רוצה  לפי דבריהם, כאשר האדם המטפל

לטפל בחולה שלפניו, הוא חייב קודם כל 

"להתחבר" לאותה אנרגיה. כאשר 

מתחברים לאנרגיה, אפשר להמשיך כח 

רוחני מיוחד זה לפי הפעולות והמחשבות, 

ולפעול על ידו מה שרוצים, ולשאול על 

ידו מה שרוצים. יש המדליקים נרות 

 בשעת הטיפול. 

אנרגיה זו המקיפה גם כל אדם ואדם, 

לה להיכנס לתוך האדם עצמו, ולצאת יכו

ממנו, על ידי פתחים מסוימים בלבד, 

, Chakrasהנקראים בלשונם "צאקרות" 

והם שורטטו ע"י חכמי הודו העתיקים, 

ונמסרו איש מפי איש ממורה לתלמיד עד 

למטפלי זמנינו, והם העבירו את שרטוט 

מפת גוף האדם עם אותם פתחים בהם 

 יוצאת ממנה. נכנסת האנרגיה לגופו ו

כמו כן, לאחר שנכנסה אותה אנרגיה 

לגוף האדם, האמינו אותם בנ"א כי ישנם 

מקומות בגוף האדם בהם מתרכזת 

האנרגיה. מקומות אלו נקראו 

"מרידיאנים", וגם הם שורטטו על ידם. לפי 

אמונתם, יש להגיע לאותם איברים מרכזי 

האנרגיה, ועל ידם לטפל ולהמשיך רפואה 

 ולנפשו.   לגוף האדם 

אופן הטיפול בדרך כלל הוא, שתחילה 

"מתחברים לאנרגיה", אח"כ נוגעים באיבר 

של המטופל, ומבקשים רשות מאותה 

"אנרגיה" האם נותנת רשות לטפל בו, ואם 

מקבלים תשובה חיובית, אז מתחילים 

בשאלות שונות בענין אותו אדם, כאשר 

אוחזים בידיו, ועל כל שאלה ששואל 

האדם שלפניו, בשקט גמור,  המטפל את

מבלי ששומע, מאחר שלדבריו הוא שואל 

את ה"תת מודע", מגיב השריר באופן 

אחר. פעם אחת יציב, ולפתע, הוא צונח 

 בחוסר יציבות. 

תכלית הטיפול ב"מח אחד" הוא לטפל 

באירועים שצבר האדם בעבר בחייו, 

ונשמרים הם בנפשו ובמוחו הפנימי, אף 

להם, וע"י אותה אנרגיה שהוא אינו מודע 

מגלים את מקרה הסבל בעבר שגורם את 

הסבל בהווה, מטפלים ו"מנקים" את 

האדם מאותו זעזוע וחרדה, ועל ידי זה 

חוזר האדם לבריאות נפשו כמאז ומקדם. 

עצם רעיון הדברים, נשמע טבעי ונכון, 

אבל כיון שכל מהות הטיפול היא אך ורק 

 יקרו.  ע"י כח האנרגיה, הרי"ז פסול מע

מטפלים מסוימים, יכולים כבר לטפל 

בהעברת ידים מעל הגוף. כיום העידו בפני 

על כמה מטפלים ומטפלות, שיכולים רק 

לתקשר עם האדם בשיחת טלפון, ודרכה 

"לאבחן" את הבעיה, לומר דברים ולייעץ 

עצות. יתירה מזאת, יש אשר יקראו לבן 

משפחה של החולה, ודרכו "יתקשרו", 

טפלו עם החולה. יש אשר יאמרו ייעצו וי

לחולה ממה סבל בעבר, ויש אשר יוסיפו 

 להתנבא אף מה יקרה לו בעתיד. 

 דעת תורה בענין האנרגיה

דבר פשוט וברור הוא לכל יהודי מאמין, 

כי האמונה בכח אנרגיה זו היא כפירה 

גמורה. שהרי אנו מאמינים בני מאמינים 

ובעל כי הקב"ה בעצמו הוא התקיף 

, ועל זה מכוונים אנו בכל עת ת כולםהכוחו

שמזכירים את שם "אלוהים". ולפיכך ברור 

שאין הוא שום כח בעולם, מלבד הקב"ה. 

כל שכן שלא יכול להיות כח שפועל, יודע 

 ומדריך את האדם, מלבד השי"ת לבדו. 

גם האמירה, כי הקב"ה בעצמו הוא זה 

שיצר את כח האנרגיה הזה, והוא 

, ג"כ מהווה כפירה, שהרי חלק המפעילו

מעיקרי אמונתינו הוא, שנאמין כי חס 

ושלום לא מסר הקב"ה את כוחו והנהגת 

עולמו לשום נברא בעולם, לא לשמש ולא 

 לירח, גם אם הוא בעצמו ברא אותם. 

 האם מח אחד מבוסס על האנרגיה

בחלק מהמאמרים שקראתי המבארים 

את ענין ה"מח אחד", מטושטש ענין 

וש בכח האנרגיה. יש שרצו להסביר השימ

כי תופעת הלחיצה על אותם מקומות 

באיברי הגוף, אינה אלא הזרמת דם 

בשרירים, שאותה גילו אותם רופאי אליל 

במזרח הרחוק, ונמצא כי טיפול זה הוא 

 פיזי ורפואי לחלוטין. 

דברים אלו, לא נאמרו מעולם ע"י 

מאמיני ה"מרידיאנים" עצמם, ואינם אלא 

ן לא מוצלח להעלמת האמת, כאשר נסיו

יתברר לכל מי שינסה קצת לחקור אחר 

מקורות הטיפול, ובפרט נסתר דבר זה ממה 

, בחוברת מייסדי השיטה עצמםשכתבו 

 הנ"ל, וכמו שהובא לעיל. 

בשיחה שקיימתי ביום חמישי כ' בשבט 

תשע"ז עם מטפלת שומרת תומ"צ, 

שנה,  02שלמדה את שיטת מח אחד לפני כ

י חילונים וגויים, ממש כאשר מפ

התחילה שיטה זו להיכנס לארה"ק, 

הודתה היא בפני בפירוש, כי הכח המניע 

והמטפל של שיטה זו אינו שייך לשום דבר 

גופני, אלא הכח המרפא  –פיזי, רפואי 

מבוסס הוא על אותה "אנרגיה", שגילו 

אותם עובדי עבודה זרה עתיקים מהודו. 

את כח הריפוי לדבריה, כל מי שמייחס 

במח אחד לאיזה דבר פיזי ורפואי טבעי, 

 אינו מבין בקניזילויוגיה ומח אחד כלל! 

 המסקנה היוצאת מן הדברים

מעתה למדים אנו, כי כל שיטת "מח 

אחד" מבוססת על אמונה כפרנית, ועבודת 

עבודה זרה, המאמינה בכח מלבד השי"ת, 

מאמינה ביכולת הריפוי שלו, גורמת 

בר" לאותה אנרגיה טמאה, למטפל ל"התח

ונותנת לו כח על טבעי, שעל ידו הוא יכול 

לרפא כביכול את האדם, לדעת ממה הוא 

סובל בדיוק, ולדעת עליו כמעט כל מה 

 שירצה. 

לאחר שהגענו למסקנה זו, נוכל להגיע 

לפיתרון של שאלות רבות, העומדות 

 לפתחן של החוקרים נושא זה: 

יטה א. אם שיטת "מח אחד", היא ש

המיוסדת על דברים מהמח היוצאים 

ונגלים בשרירי המטופל, כיצד זה ניתן 

לטפל בה בלא נגיעה בגוף האדם, כמו 

 שיש מטפלים העושים כן?  

ב. אם שיטת "מח אחד", נועדה אך ורק 

לגלות אירועים מהעבר הטמונים בגוף 

האדם, כיצד זה יש המחליטים על ידה על 

כמו שידוע, דברים שיקרו לאדם בעתיד? 

 וכן הוכיח בקונטרס "אל תפנו"? 

ג. אם שיטת "מח אחד", היא שיטה 

המיוסדת על דברים מהמח היוצאים 

ונגלים בשרירי המטופל, כיצד זה ניתן 

לטפל בה דרך הטלפון, ושמיעת קול האדם 

כמו שנוכחתי, גם אם הוא נמצא מרוחק 

לגמרי. היכן נעלמו "שריריו" של המטופל 

 המשדרים את אותות המצוקה? 

יטה ד. אם שיטת "מח אחד", היא ש

המיוסדת על דברים מהמח היוצאים 

ונגלים בשרירי המטופל, כיצד זה ניתן 

 לטפל בה ע"י תמונת האדם בלבד? 

ה. אם שיטת "מח אחד", היא שיטה 

המיוסדת על דברים מהמח היוצאים 

ונגלים בשרירי המטופל, כיצד זה ניתן 

לטפל בה ע"י קרוב משפחתו של המטופל 

גיע המציג את שמו בלבד. כיצד זה ה

 –המטפל המתמחה כביכול בטיפול פיזי 

נפשי, להיות "החוזה" הרואה מסוף העולם 

ועד סופו, ויודע את העבר של האדם 

 שהזכירו את שמו?

ו. אם שיטת "מח אחד", היא שיטה 

פיזית בלבד, שע"י שרירי הגוף מגלים את 

מצוקות העבר מתאי המח, מדוע חייבים 

מית, קודם לכן להתחבר לאיזה אנרגיה עול

שתתן למטפל כח לדעת את שרוצה. מדוע 

הוא לא יכול לשאוב מידע זה מצילומי 

 מח, או מהרגשת האיברים לבד? 

מקובל בידינו משמיה דהגאון מהר"ח 

מבריסק זצ"ל, כי אם יש הרבה קושיות 

ועל כל קושיה יש תשובה, ומצד שני יש 

לנו תשובה אחת על הרבה קושיות, 

חת היא חייבים לומר כי התשובה הא

 האמת, שהיא מתרצת את כל הקושיות. 

גם במקרה שלנו ניתן לתרץ בפשטות 

את כל הקושיות, ע"י שנגיע למסקנה אחת 

ברורה, המורכבת משני שלבים: א. כוחות 

טומאה וכישוף עדיין קיימים בעולם, 

ונותנים כח על טבעי למי שמתחבר עליהם 

ולא כדברי האומרים שבימינו בטל כח 

. שיטת "מח אחד" המאמינה הכישוף. ב

 -בכח האנרגיה, על כל שלביו הצאקרות

 –מקומות כניסת האנרגיה, וה"מרידיאנים" 

המקומות באיברים בהם נתרכזה 

 נתייסדה על ידי עובדי אליליםהאנרגיה, 

מהודו, שעבדו עבודה זרה שנים רבות, 

ובכח שקיעותם בטומאת העבודה זרה, 

ת נתגלה להם או נמסר להם מדורו

אותו כח טומאה שהם קוראים לו קדמונים 

, והוא הוא זה שאליו הם "כח האנרגיה"

מתחברים, עמו הם "מתקשרים" ועל ידו 

הם מגלים את כל הרזים והצפונות בהם 

הם חפצים, כולל סבלו של המטופל 

 שלפניהם או שלא לפניהם... 

כח טומאה זה הוא חזק ביותר, ו"עובד" 

מקנה למי לגמרי גם בימינו, מה ש

שמתחבר אליו כח לפעול גם באיברים, גם 

שלא באיברים, גם בשמיעת הקול, וגם 

בראיית התמונה, גם בשמיעת השם וגם 

ע"י קרוב משפחה. כל עוד ש"מתחבר" 

 מצליח הואהמטפל אל אותו כח טומאה, 
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לדעת בדיוק את הבעיה ואת פתרונה, 

 כידוע לכל.  

    דברי פוסקי דורינו על שיטת מח אחד  

בקונטרס "אל תפנו", להג"ר יצחק שטיין 

המיוחד לבירור ענין זה, מובאת דעתו 

של הגאון רבי יחזקאל ראטה שליט"א 

מזקני הפוסקים בארה"ב, בעל שו"ת עמק 

התשובה, ועוד מספר רבנים מהפוסקים 

בחו"ל, אשר העמידו מושב בית דין מיוחד 

לצורך בירור הדברים, והביאו לפניהם 

די, שעשה בעצמו "מח אחד" על מטפל חר

אחד הדיינים, ואמר לו דברים מהעבר 

והעתיד להיות. ונכחו כולם בחומרת 

הדברים, ואסרוהו פה אחד משום "אל 

תפנו אל האלילים". ושם בעמ' מ"ג כתב 

אין  כי אף במקום סכנההגאון הנ"ל להדיא 

 לשאול בדברים אלו. 

גם הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א 

)בקובץ "פעמי יעקב" שבט כותב 

התשס"ט(, כי "ההוראה למעשה היא, 

שכל שיטות הטיפול שפועלים בצורה 

יש להימנע שאינה ברורה לקהל הרחב, 

. כמו"כ בשו"ת ים מלהשתמש בהם

החכמה, להגאון המקובל רבי יצחק מאיר 

מורגנשטרן שליט"א ראש ישיבת תורת 

ם, סי' י"ד עמ' ש"כ ואילך, -חכם בי

וכיח שם כי כל שיטת "מח האריך לה

אחד" אינה טבעית, והמשתמש ושואל בה 

עובר על לאו ד"לא יהיה בך קוסם 

 קסמים". 

גם בספר פסקי דין מבית הדין לממונות 

בירושלים, כרך י' עמ' של"ב ואילך, 

נדרשו הדיינים האב"ד הגרא"ד לוין, הגר"י 

וייס והגרמ"א הייזלר שליט"א, לשאלה 

את השאלה למרן הגרי"ש בנידון זה, והפנו 

אלישיב זצ"ל, באמצעות תלמידו הגרד"א 

מורגנשטרן. בית הדין העלה את הדברים 

 אין היתרעפ"י הוראת הגרי"ש, בזה"ל: "

להשתמש ברפואות אלטרנטיביות 

שמקורם בדעות עובדי עבודה זרה ויסודם 

אלא אם כן  -בפעולת כחות לא טבעיים 

" אפשר להוכיח שהוא עובד בדרך "הטבע

בדרכי הבירור, ולא סגי בכך שהעוסקים 

ברפואות אלו מאמינים שהוא "טבע". ויש 

לחוש בזה משום קוסם קסמים מעונן 

ומנחש, או משום דרכי האמורי. וקל 

וחומר אם לא השמיטו מכלל הלימודים 

את חלק הע"ז שבדבר, שיש בזה איסורי 

 ע"ז. ע"כ.

והשי"ת יצילנו משגיאות, ויראנו מתורתו 

, ויציל את התועים מלילך בדרכים נפלאות

עקלקלות, ויעביר רוח הטומאה מן הארץ 

 וירבה הטהרות.   

לתגובות ולקבלת המאמר המלא: 
yosefz@okmail.co.il 

 

טעמי המקרא ותורה שבעל פה / 

 זלמן פישר
והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו 

 הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז

וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים 

כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח 

 ערלנגר(

עיון בטעם רביע של הפסוק 

'ומאת' עדת בני ישראל יקח 

שני שעירי עזים לחטאת ואיל 

 אחד לעולה
י ְִ֥עירֵ ׂש-ְֵנֽיׁשח ַּ֛קל יִ ְָ֔ראֵ ׂשי יִ ְ֣נֵ ּב ֙ת ֲעַדתֵ֗מאֵ ּו

חָ ֥את ְואַ ָ֑ים ְלחַ ִּ֖זִע   )טז, ה( ד ְלֹעָלֽה. ִ֖יל אֶּ

זה הפסוק הראשון העוסק בכפרת עם 

 ישראל ולא בכפרת כהן גדול והמקדש.

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין 

טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער לפי 

הדעה שארבעה חילוקי כפרה הן, 

שהתורה מודיעה בפתיחה בטעם רביע 

אֵּ ּו במלת כי 'ארבעה' חלוקי כפרה הן,  ֗תמֵּ

 כחולקים שרק שלושה הן.ולא 

וכך נאמר בתוספתא )יומא פרק פד הל' 

ארבעה חלוקי ח(: רבי ישמעאל אומר -ו

ועשה  עבר על מצות עשההן  כפרה

תשובה אין זז ממקומו עד שמוחלין לו 

שנאמר שובו בנים שובבים ארפא 

ועשה  עבר על מצות לא תעשהמשובתם. 

תשוב' תשובה תולה ויום הכפורים מכפר 

עבר על ביום הזה יכפר עליכם וגו'. שנ' כי 

ועשה תשובה  כריתות ומיתות בית דין

תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין 

שבשאר ימות השנה ממרקין שנ' ופקדתי 

אבל מי שנתחלל בו שם בשבט פשעם וגו' 

ועשה תשובה אין בה לא  שמים מזיד

בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר 

מכפרין שליש  אלא תשובה ויום הכפורים

וייסורין מכפרין שליש ומיתה ממרקת עם 

הייסורין ועל זה נאמר אם יכופר העון הזה 

 .אוגו' מלמד שיום מיתה ממרק

בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי 

 .במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 zzzf@bezeqint.net לתגובות: . פישר זלמן

03-6486221 
 

                                                             
ההשערות: בקיצור נמרץ אלו סימני תמצית  א

רבוי;  –ח ֢מגביל; מונ –פסוק -ח, סֽלוק = סוף֑אתנ

יך, ֤א = מאר֤מוציא מפשט; מרכ – ֙ך פשטא֣מהפ

מחלק, ממעט, לא  –יר ֛מצרף; תב –א ֧רבוי; דרג

שנוי משמעות, רבוי  –א ֖א = טרח֖ממש; טפח

קב' שעשויה  –א = טרחא ֖א טפח֤מתפשט; מרכ

יר ֛א תב֧לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; דרג

א ֤קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ -א ֖טפח

קבוצה עם הלכה לא שוה  -א ֖יר טפח֛תב

קבוצה שההלכה  -א ֖א טפח֤יר מרכ֛לפרטיה; תב

מצב של -רב -חלה רק על חלק מפרטיה; מקף

סדור  –המוטעם, בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ 

 – ֒סגול ֘שנחלק, השלם והחלק נדרשים; זרקא

 – ֙ין או גורע ממנו; פשטאמוסיף מהענין על הענ

; 3 –יע ֗; רב2 –ול ֕גד-; זקף1 –ן ֔קט-; זקף0פשוט, 

היקש;  –ן בחצי פסוק ֔קט-ן ... זקף֔קט-... זקף

רש ֝א = ג֝סדר קדימות; אזל –א ֨השלישיה: )קדמ

מלמד(  –א ֝א ואזל֨יוצא מהענין; קדמ – ֞ים֞= גרשי

דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; 

דרוש בפסוק שעור,  – ֩= תרסא ֩הקטנ-תלישא

דרוש בפסוק  –לשא ֠דולה = ת֠ג-מחיצה; תלישא

דרוש מהפסוק רעיון  –ר ֡ולפניו שעור, מחיצה; פז

 לנושא אחר בהלכה.

 

לב המועדים / הרב יהודה לב, 

 מח"ס לב המועדים
 פסח שני

אמר רבי לוי בכל חודש וחודש שבקיץ 

ביקש הקב"ה ליתן לישראל מועד בניסן 

נתן להם את הפסח, באייר נתן להם פסח 

קטן, בסיון נתן להם עצרת, בתמוז רצה 

לתת להם מועד גדול וע"י חטא העגל בטל 

יו"כ תמוז אב ואלול ופרע להם אח"כ ר"ה 

 וחג הסוכות )ילקוט שמעוני פנחס טכ(. 

מי שלא הקריב קרבן פסח במועדו בי"ד 

בניסן מפני שהיה טמא או שהיה בדרך 

רחוקה או נאנס באונס אחר מקריב פסח 

שני באותה שנה בחודש שלאחריו, בי"ד 

 . באייר אחר חצות היום )פסחים פרק ט(

 פסח שני פסח קטן

ויש הקוראים , י"ד אייר נקרא פסח שני

אותו פסח קטן )משניות ראש השנה פרק 

ובשפה הארמית . א מ"ג וברע"ב שם(

 פסחא זעירא )חולין קכט , א(. 

: לפי שאינו אלא הטעם לשם פסח קטן

יום אחד ולא שבעת ימים כמו בפסח 

טעם ראשון )תוי"ט ר"ה משנה ג ד"ה פסח(. 

: לפי שיש בו יותר קולות מפסח אחר

ר"ה משנה ג ד"ה  ראשון )מלאכת שלמה

 ומפני(. 

: על שם הפסח הטעם לשם פסח שני

שקרב בחודש השני )ר"ה פרק א מ"ג 

 בתוי"ט ומלאכת שלמה(. 

 מקור הדין 

נאמר בפרשת בהעלותך שבשנה השניה 

לצאת בני ישראל מצרים נצטו "לעשות 

את הפסח ככל אשר צווה ה' את משה כן 

 עשו את בני ישראל" )במדבר ט, א ,ה(. 

רת לנו התורה "ויהיו אנשים אשר ומספ

היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות 

הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני 

אהרון... ויאמרו למה נגרע לבלתי הקריב 

את קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל... 

וידבר ה' אל משה לאמר... איש איש כי 

יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או 

עשה פסח לה' בחודש השני לדורותיכם, ו

בארבעה עשר יום בן הערביים יעשו אותו" 

 )שם ו,יא(. 

 משורשי המצווה

לפי שמצוות פסח היא אות חזק וברור 

לכל רואי השמש בחידוש העולם, כי אז 

עשה עמנו האל ב"ה ניסים ונפלאות גדלות 

ושינה טבע העולם לעיני העמים וראו כל 

נים, עמי ארץ כי השגחתו ויכלתו בעליו

וענין חידוש העולם הוא העמוד החזק 

באמונתנו ובתורתנו, על כן היה מרצון 

הבורא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש 

מישראל, ואף אם קראהו אונס או שהיה 

בדרך רחוקה ולא עשה אותה בזמנה יעשה 

אותה בחודש השני )חינוך בהעלותך 

 מצווה שפ(. 

 הטעם שפסח שני הוא בי"ד 

ם ליטהר מטומאה מספיק אם הטעם משו

זמן של שני שבועות ליטהר מכל 

הטומאות, כתב ר' יעקב עמדין שדבר זה 
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לפי שבשנה ראשונה גילו לו מן השמים 

אכלו מן העוגות מצות שהוציאו ממצרים 

עד ליל ט"ו באייר, מכאן ראיה שענין 

הפסח והמצה נמשכים עד אותו הלילה 

ותו לא, ועד אותו לילה נמשך נס של 

 ת מצרים ואכילת מצה )סידור יעב"ץ(. יציא

 מנהג אכילת מצה ביום זה

לאכול מצה בפסח שני,  יש שנוהגים

זכר למצה שהיו אוכלים מקריבי והטעם: 

קרבן הפסח בי"ד באייר, שנאמר )במדבר 

ט, יא( "בחודש השני בארבעה עשר... על 

מצות ומרורים יאכלהו" )זיו המנהגים דף 

 קד(. 

בני ישראל את  : לפי שאכלוטעם אחר

המצות שהוציאו ממצרים עד י"ד באייר 

שנאמר )שמות טז א( "ויבאו כל עדת בני 

ישראל אל מדבר סין בחמשה עשר יום 

לחודש השני" ופירש רש"י )שם ד"ה 

בחמשה עשר(, נתפרש היום של חניה זו, 

לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו 

ממצרים והוצרכו למן )זיו המנהגים עמוד 

 קד(. 

 

לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן 

ריינר, מח"ס 'וטהר לבנו' עה"ת 

 ומועדים
 לפרשת אחרי:

 וחי בהם ולא שימות בהם
ת ִמְשָפַטי אֲ  ת ֻחֹקַתי ְואֶּ ם אֶּ ר ּוְשַמְרתֶּ שֶּ

ם ֲאִני ה'. ) ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבהֶּ  יח, ה(ַיֲעשֶּ

המצוות הם אלו שנותנים  -"וחי בהם"

אמתית לקום בבוקר, סיבה לנו חיות סיבה 

אמתית ללכת לעבודה ולהתאמץ לפרנסה, 

כי אני הולך לקיים מצוות, וזה מחייה 

 "וחי בהם". –אותי, מענג ומשמח 

אבל מי "שמת בהם" או מהם, אוי לו 

ואוי לנשמתו ואוי למשפחתו, כי בניו 

מרגישים שזה ומת בהם ומהם, ובוז יבוזו 

שיך לתורה ולמצוות, כי למה עליהם להמ

את מנת הסבל שאביהם מתייסר בו 

בחייו??? ולמרות שאתה מקפיד על קלה 

כבחמורה, אבל זה לא יעזור, כי זה אכן 

מראה לו דוגמא לסבל ועינוי מתמשך, 

שאתה רוצה להנחיל גם לבניך את הסבל 

והלחץ, ובדור קשה כמו של דורנו בקלות 

הבן יתנער מהקושי והעינוי והלחץ 

   שברצונך להנחיל לו. 

"וחי בהם ולא  -אז לאן פנינו מועדות??? 

שימות בהם"!! זכרו תפילה זה פרס ומתנה, 

ותפילה ארוכה זה יותר מזכיה של דאבל 

לוטו, עולה כפול רווח כפול אם לא יותר, 

תפילה זה לא עול וסבל ולחשוב חלילה 

בלב מתי יגמר הסבל הזה, והקושי הזה 

 שמתארך ומתארך, אלא וחי בהם.

מצוות!!! אמור תאמרו ליצר תתענגו ב

ולכובד גופנו, הרי ממילא אנחנו עושים 

אותם את המצוות והתפילות, אז בא 

נעשה אותם בהתלהבות ובחשק ובשמחה, 

"וחי בהם" ולא שימות בהם, וגם ככה כל 

המשפחה תלמד שמצוות ותפילה זה 

שמחת חיים אושר ועושר רוחני וסיפוק 

רך נפשי ושלווה פנימית, כי אתה חי בד

האמת והנכונה שמביאה אותך לשלימות, 

וכך אתה מחבר אותם לשורשים ולא 

 מרחיק אותם בידים מקיום המצוות 

"אש קודש" לעבודת הבורא, בלי בושה, 

תתפללו בהתלהבות ובהתרגשות הלב, 

ובדמעות, תתמסרו בלב שלם לתפילה, 

ואפילו אם תהיה היחיד בבית כנסת 

 שככה מתפלל אל תתרגש ואל תתבייש

)ואם בניך יתביישו מזה, תעשה שאלת רב, 

אגב תסביר להם שבושה זה להתפרע 

במוצאי פסח לחטוף לחם רותח ולקבל 

כוויות בשפלות האדם, בין שזה מול 

הילדים ובין שעוד ידובר באביך 

נכבדות!!!(, כי אנחנו במלחמה על כל 

הקופה או וחי או שימות בהם, וזכרו 

א, ולא שההלכה בתחילת השולחן ערוך הי

יבוש מהמלעיגים עליו, כי שוויתי ה' לנגדי 

 תמיד!!!!

אם יש את "וחי בהם" בקיום המצוות, 

וכפי שביארתי בקטע הקודם, שעושים 

מצוות בשמחה ובהתלהבות בחיות 

והנאה, בתחושה שזה מחייה אותי, 

"קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שזה 

עושה לנו שבענו מטובך", אז מגיעים 

לבנו לעובדך באמת", כי אני שבע ל"וטהר 

 מטוב ה'.

אבל מי שאין בו את ה "וחי בהם" אז 

אצלו זה "ימות בהם ומהם", ולא רק 

שיתכן שלא יקיים את כל מצוות התורה, 

אלא יתכן שגם יכשל בעבירות חמורות, 

ולא בכדי נסמכה לכאן פרשת עריות, זו 

מלחמה על כל הקופה, או דבקות בקדושה 

בקות בטומאה בהתלהבות או ד

 בהתלהבות!!! 

ויתכן שלכן בשיא קדושת יום כיפור 

במנחה קוראים פרשת העריות, כי ביום 

כיפור עלינו להחדיר עמוק בתודעה כן 

אתה עכשיו בשיא הקדושה, אבל נפילה 

בהם" זה נפילה עד לתחתית, לכן  מה"וחי

בכל יום ויום ובפרט בשבתות ובחגים וכל 

שכן יום כיפור נכוון ונתאמץ בכל הכוח 

"שבענו  -בתפילה שנזכה לחזור בתשובה 

וטהר לבנו לעובדך באמת", ונקבל  -מטובך 

עלינו לקיים את כל המצוות רק בשמחה 

 ובטוב לבב, "וחי בהם" אמן סלה.

* 

 :לפרשת קדושים

הקשר בין כיבוד הורים ושבת 

 קודש ל"קדושים תהיו"
ם. ְקדִשים ִתְהיּו ִכי ָקדֹוש ֲאִני ה' ֱאֹלקיכֶּ 

ת ַשְבֹתַתי ִת   ְשֹמרּוִאיש ִאםֹו ְוָאִביו ִתיָראּו ְואֶּ

ם. )יט, ב  ג(-ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיכֶּ

קדושים תהיו, כתב רש"י "שנפרוש מן 

ה העריות ומן העבירה, שכל מקום שאת

מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה", 

ונשאלת השאלה אם כן מדוע סמוך לזה 

 כתוב "מורא אם ואב", ו"שמירת שבת"??

וראיתי באור החיים הקדוש, ששמע 

מאנשי אמת, שעל ידי פחד ויראה מהוריו 

יכול להינצל מעבירות של זנות, כשייזכר 

בהם או יזכיר לעצמו אותם בעת ניסיון של 

הגמרא סוטה ל"ז אומרת, עריות, וכמו ש

שכשאשת פוטיפר תקפה את יוסף, ויצרו 

של יוסף התגבר עליו הזדמנה לו דמות 

אביו ומיד התגבר יוסף על יצרו וברח 

 וניצול. 

עוד הוסיף, שמי שנכשל בעריות, ביטל 

מצות מורא אב ואם, שגרם להם זלזול, 

שיאמרו "ארור שזו ילד", ולכן הקדים 

האם מקבלת  הפסוק מורא אם לאב, כי

את הבושה יותר מהאבא, כמו שכתוב "ובן 

 כסיל תוגת אמו".

ומוסיף האור החיים להסביר, שהוסמך 

 1כאן, "ואת שבתותי תשמרו" לשון רבים, 

שמירות , אחד שמירה ושבת  1 -שבתות 

שישבות ולא יעשה שום דבר שמטמא 

אותו בברית קודש, ואחד שמירת שבת יום 

 שביעי.

יכול שונים ועניינים ולמרות ששניהם כב

שלא קשורים, בכל זאת הם כמו עניין 

אחד, ולכן שניהם נקראים ברית ואותות, 

כי הם קשורים זה בזה ושניהם מביאים 

לאותה תוצאה, ומי שנשמר באחד מהם 

זה יחבר ויתקן לו את המצווה והשמירה 

 השנייה.

וחשבתי איך אכן פועלים הדברים?? 

ושמירת ומה סודם?? איך מורא אם ואב 

 שבת עוזרים להתחזקות בשעת ניסיון??

ובפרשת וישב מצאנו דוגמא והמחשה 

לעניין, כי הנה יוסף הצדיק בשעת הניסיון 

הקשה עם אשת פוטיפר עזרה לו דמות 

דיוקנו של אביו, וכך בשנייה האחרונה 

 הצליח להתגבר על יצרו.

והבן שואל: מה הכוח המיוחד בזכירת 

וראיתי בכלי יקר דמות פני אביו????? 

שהביא מה שכתב רש"י שפניו של יוסף 

דמו לאביו, וביאר שהיה זה רק בגלל 

שיוסף היה היחיד מכל אחיו שרצה ללמוד 

תורה מאביו יעקב, ולכן רק הוא זכה 

ללמוד מיעקב אביו כל מה שיעקב למד 

אצל שם ועבר, והיות "וחכמת אדם תאיר 

פניו", לכן אור הפנים שהיה ליעקב עבר 

 ם לבנו יוסף.ג

ולכן יוסף שנזכר באביו, זכר את האור 

של "חכמת אדם תאיר פניו" המשותף 

האין  לאבא ולו, ונזכר בתענוג והגישמאק

סופי שהיה לו כשלמד עם אבא צדיק 

יעקב אבינו, וכשנזכר שהתענוג  -ומתמיד 

הקדוש והרוחני שהיה לו עם אביו השפיע 

עליו שאפילו נדמו פניו לאביו, זה היה 

זיכרון מתוק מאוד, ומתיקות זו עזרה לו 

להתגבר על תענוג העבירה שהיצר פיתהו 

 בחוזקה.

ושת ואם כן, זה החיבור והקשר בין קד

הברית לכיבוד הורים, שמי שיחזק את 

הקשר להוריו, שיהיה קשר אמיץ וחם, עד 

כדי כך שאתה מרוב הקשר החזק שיש לך 

עם הוריך, אז גם אם מטבעו של עולם 

האמא לא מפחידה כמו האבא וכפי שכתב 

רש"י, אתה הבן בשונה מאחרים כן תירא 

 מפני אמך ולא רק מפני אביך.

נש, כי זה לא פחד ואין כוונתי לפחד מעו

שבידך הבן ליצור אותו, כי פחד כזה 

ההורים הם שיוצרים אותו, אלא יראה של 



 

 9עמ' 

כבוד שבאה מתוך אהבה וקשר חם 

שמפחדים מאוד לפגום בקשר האמיץ 

ופחד לפגום בכבוד ההורים, וכשיש קשר 

כזה של חום ואהבה ויראת הכבוד 

במשפחה, ממילא אתה לא תרצה לאכזב 

 ער אותם חלילה. אותם ולא תרצה לצ

וכמו שאומרים, החום שבבית מציל 

מהחום שבחוץ, שמי שיש לו חמימות 

במשפחה לא יחפש חמימות זרה ושלילית 

בחוץ וברחוב ולצער את הוריו, כי טוב לו 

 בחמימות המשפחתית.

כמו כן בשעת ניסיון קשה תיזכר בתענוג 

של עונג וקדושת השבת, ותיזכר בתענוג 

ת כגון שירת "קה ובדבקות של שירי שב

אכסוף נועם שבת" או "קה ריבון עלם 

ועלמיא" או בנעימות שבת אחרות 

 שהלהיבו ורוממו אותך במיוחד.

כי אם בעת ניסיון תיזכר בתענוג הכי 

רוחני שהיה לך ותזכור את המתיקות ואת 

ההשתוקקות שהייתה לך לבורא עולם 

לאבא שבשמים, ככה תוכל בעזר השם 

 להתגבר.

שכתוב בגמרא "בראתי יצר וזה גם מה 

הרע בראתי לו תורה תבלין"! תבלין זה 

גישמאק, שבשעת ניסיון תיזכר  -טעם 

בטעם בריתחא דאורייתא שהכי נהנית 

ובתענוג של החידושים שהתלהבת מהם, 

 בזה תשקיט את תאוות ליבך הסוער.  

וגם נשתמש ב"כוח הקדושה" וכפי 

שכתב האור החיים הקדוש, שמי שיש לו 

ת הברית וקדושה, ממילא יזכה שמיר

לקדושת השבת, שמי שגופו קדוש אזי הוא 

נכנס לשבת בקדושה וטהרה, ואז הוא 

 מקבל את השבת אחרת לגמרי. 

וכפי שכתבתי ב"ה לחזק רבבות מעם 

ישראל שבקבלת שבת בעת אמירת בואי 

בשלום ניתן מתנה לשבת המלכה 

בהתעלות רוחנית שהתעלינו בה השבוע 

עבר, וזה יכול להתבטאות יותר משבוע ש

גם שנבוא לקראת שבת קודש ביותר ימים 

רצופים קדושים וטהורים בלי נפילות ח"ו, 

אין לכם מושג איזה קבלת שבת זו 

כשנותנים לשבת מתנה יקרה כי השבת 

מחזירה לנו גם מתנה, ומתנה משבת זה 

 מעין עולם הבא.

וגם היחס להורינו יהיה שונה בתכלית 

יש בו קדושה ממילא יש ולטובה, כי מי ש

לו יראת שמים, וכשיש יראת שמים קל לו 

להגיע ליראה להוריו, כי התרגל ליראה, 

 רק חזק ואמץ. 

 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן 

היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי 

 תשובה' )מנצ'סטר(
ואהבת לרעך כמוך... לא רחוקה 

 היא!
 (ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה'. )יט, יח

מעלת השלום והאחדות ידועה, ובפרט 

ימי השבוע מסוגל לזכות לה בימי תיקון 

המידות והכנה לקראת ה"ויחן שם ישראל 

כאיש אחד בלב אחד". ואולי יהיה 

לתועלת לציין כאן שתי נקודות בהאי 

 נושא.

מעשה נפלא שמעתי ומי שיודיעני יותר 

בפרטות וכו' אודה בטובתם אם יודיעני 

עם הרה"ג ר' שלמה זלמן אוירבאך זצוק"ל 

שהגיעו אצלו בעל תשובה שאשתו 

הסכימה לקבל עליה כראוי עול תורה 

ומצות, אבל דבר אחד היה מדאי קשה 

לכסות שערות ראשה. וכבר הלך  –עבורה 

ו שאין להם עמה מרב לרב וכולם אמר

שום עצה עבורה, כי זהו הדין ואין ברירה. 

עד שבאו להגאון ר' שלמה זלמן ושמע 

הענין ברצינות, ואמר לה "אני מבין אותך 

מאה אחוז.. זה צריך להיות מאד מאד 

קשה עבורך... מה יאמרו כל החברה שלך.. 

מה יאמרו השכנות.. וכו'" ואחר כאלו 

בל סוף דיבורים אמר בקול מבין ונעים, "א

סוף תשתדלתי.. כי למעשה זה מצוה וחיוב 

 וכו'.."

ואז ברגע שראתה שמישהו מבין אותה 

ומכיר בגודל הקושי שיש לה, הסכימה 

והיתה לה הכוחות לעשות.. וקבלה עליה 

 לכסות שערה!

הנקודה ברורה ונפלאה! לפעמים האדם 

מתעקש  מתקשה להבין חבירו, כי חבירו

בענין או בנושא אשר הטעות ברור עכ"פ 

להראשון, ולכן בא אצלו בטענה ולפעמים 

נצמח מזה ההיפך מהשלום  רח"ל.. אולם 

לפעמים העצה פשוט, להראות להזולת עד 

כמה עתה מבין למה הוא סובר או עושה 

ככה, ולדבר דיבורים כאלו בבירור, ובאמת 

להכניס עצמו לתוך מצב השני, ורק אז 

אולי להסביר לו שבכל זאת אולי יש כאן 

עוד צד.. וכמה פעמים עצם הנושא בעול 

 הוא המפתח לפתרון כל העסק...

 חילוקי דיעות ואיחוד לבבות!

הנקודה השניה גם היא עוזרת הרבה 

כאשר נעשים סיבוכים מחמת חילוקי 

דיעות. והיסוד נאמר לי בשם האדמו"ר 

רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע 

והוא נפלא ביותר!! הנה מצינו  -"ב בארה

חילוק בין התפילין של יד והתפילין של 

ראש.  בהתפלין של יד יש רק בית אחד 

שמכניסים בה כל הראבע פרשיות 

הכתובות על הקלף, משא"כ התפילין של 

ראש מחולק לארבע בתים נפרדים, ובכל 

אחד מכניסים פרשה אחרת. והלימוד בזה 

הם כנגד הלב,  הוא, כי התפילין של יד

משא"כ התפילין של ראש כנגד מוח. והוא 

 לרמז יסוד גדול ונפלא:

כאשר אנו דנים אודות חילוקי דיעות, 

עלינו לידע ולחיות עם המציאות שיש 

חילוקי דיעות )ולפעמים עליהם נאמר אלו 

ואף בעניני  -ואלו דברי אלקים חיים 

השקפה וענינים מסובכים, וכמו שהיה 

ת בכלל ישראל, שאף במשך כל הדורו

בעניני השקפה היה חילוקי דיעות בין 

אבל  -גדולי ישראל, וכולם אהובים וכו'( 

כי אין זה דבר אחד צריכים להשריש בנו, 

כי  מתיר חילוקי ופירוד הלבבות ח"ו!

התפילין של יד שהוא כנגד הלב חייב 

להיות בית אחד! בלי שום חילוקים 

 ופירודים.

, ועוזר הרבה, ודבר זה שופך הרבה אור

כי כולנו "בני איש אחד נחנו", כולנו בני 

אברהם יצחק ויעקב, וכולנו יש לנו אבא 

בשמים, ובשורש נשמתינו אחד! וכמו 

שרואים בחוש במירון בל"ג בעומר כאשר 

מדליקים האור הפנימי, רואים האיך 

האחדות גלויה.. ההוד שבהוד הוא 

להודות להאמת הפנימי בלי כל הכיסויים 

בחוץ.. וכידוע לכל מי שזכה לראות מ

בעיניו גודל האחדות והשמחה.. כי בשורש 

ובכל זאת לפעמים  -נשמתנו אנחנו אחד! 

יש חילוקי דיעות שהוא בסדר גמור, וכן 

הוא המציאות וככה רצונו יתברך שיהיה 

 -מהלכים שונים בתורה ומצות ועבודת ה' 

וזהו היופי של כלל ישראל. ובכל זאת 

ם על המצות עשה דאורייתא כאשר דני

של "ואהבת לרעך כמוך!" יכולים לקיימה 

במילואה אף למי שרבו או מדריך דרכו 

סובר אחרת ממני. וה"פלגינן" הזה יכול 

 אכי"ר! -להציל הרבה מצבים 

 

למען הסר ספק / הרב ישראל 

מאיר ווייל, מח"ס וביום השבת 

 והשולחן כהלכתו
שאלות בענייני כשרות המאכלים 

 לים במטבחוהכ

 חיתוך דבר חריף במעבד מזון
יש לי מעבד מזון המשמש למאכלי 

פרווה לחלבי ולבשרי, אבל הירקות גדולים 

מדי ולפני שמכניסים אותם למכונה צריך 

לחתוך אותם לשתים או לארבע בסכין. 

האם אפשר לחתוך את הירקות בסכין 

בשרית/ חלבית או שצריך דוקא סכין 

 פרווה?

רגילים אפשר גם בסכין ירקות תשובה: 

חלבית או בשרית נקיה. ירקות חריפים 

בצל, צנון, שום וכדומה, צריך לחתוך רק 

 .אבסכין פרווה

                                                             
החותך דבר חריף בסכין בשרית ואח"כ בסכין  א

 חלבית, נחלקו הפוסקים בדינו.

 שהסכין שיטת המג"א סי' תנ"א סקל"א

החלבית נאסרת שאין קולת נ"ט בר נ"ט בחריף, 

והחכ"א כלל מ"ט סעיף י' חושש לדבריו וכ"כ 

בבינת אדם אות מט וחיי אדם כלל קכ"ה סי"א 

ונשמ"א אות כד , וכן פסק המשנ"ב שם סק"צ 

וכעין זה במשנ"ב שם סקק"ב. אבל יש 

החולקים על דבריו משני טעמים שונים, 

מ"ז במ"ז סקי"ג מסתפק הרי שהפמ"ג סי' ת

הבשר בלוע בבצל ואין בלוע יוצא בלא רוטב 

ונשאר בצ"ע ועיי"ש בא"א סקל"ב במש"כ ע"ז, 

וכעי"ז כתב החוו"ד סי' צ"ו ביאורים סק"ו, 

והאבן העוזר סי' צ"ו, ג' חולק מטעם אחר 

והוא דבכה"ג יש דין קולת נ"ט בר נ"ט אפי' 

בליע בכלי כ"כ בדבר חריף משום שאין החריף מ

ורק בולע מן הכלי את כל הטעם, ודייק כן 

בדברי הש"ך סי' קכ"ב סק"ב אבל גם לשיטתו 

אסור לכתחילה לעשות כן, שהרי אסור לגרום 

נ"ט בר נ"ט לכתחילה.   ונפק"מ ביניהם בדבר 

שמן שיוצא גם בלי רוטב כמש"כ החוו"ד שם 

)ודבריו צ"ע דאין בלוע שמן נכנס לכלי, עי' 

שולחן כהלכתו סי' ז' הע' ח'(, וביד יהודה ה

בארוך וקצר סק"ט היקל אפי' בבלוע שמן שאינו 

יוצא בלי רוטב. אמנם למעשה החוו"ד מיקל גם 
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לתשומת לב, אם חותך דבר חריף 

לפעמים בסכין חלבית ולפעמים בסכין 

בשרית, המעבד מזון נעשה טרף וצריך 

 להכשירו!

* 

 שאלות בענייני שבת

 ריצה ליד נרות
שכשהולכים מהר ליד הנרות, שמתי לב 

השלהבת זזה מעט על מקומה. האם הדבר 

 מותר?

מותר, בין בנרות שעוה ובין  תשובה:

. כמובן בתנאי שלא בודאי אבנרות שמן

 נכבים.

 

לשון לימודים / הרב שמואל 

 ברוך ליפשיץ
 השעיר המשתלח וכפרתו

ר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל לַ  ֲעָזאֵזל ְוַהָשִעיר ֲאשֶּ

תֹו ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ה' ְלַכֵפר ָעָליו ְלַשַלח ֹא 

 בַלֲעָזאֵזל ַהִםְדָבָרה. )טז, י(

                                                                          
בבלוע שמן כיון שאף שהסכין השניה בלעה 

טעם מ"מ לא תעביר טעם למאכל פרווה אחרי 

שנחתך בה. ונ"מ ג"כ שלשיטת הפמ"ג וחוו"ד 

תך בסכין חלבית גם כן א"כ אפי' אם אח"כ ח

אינה נאסרת כיון שאין הבלוע יוצא בלי רוטב, 

אבל להאבן העוזר א"כ יש לאסור בכה"ג שהרי 

אז אינו נחשב נ"ט בר נ"ט לפי שהטעם השני 

הוא כבר באיסור שנבלע בסכין גם בשר וגם 

חלב וחוזר ומוציא טעם איסור וכן נ"מ אם בישל 

בל הוי את הבצל בכלי פרווה, שאז יש רוטב א

 נ"ט בר נ"ט בהפלטת הטעם.

והנה, על סברות החוו"ד והפמ"ג שדבר בלוע 

אינו יוצא בלא רוטב, יש לדון, שהרי כל דין 

חריף נובע מכך שחריף בולע טעם דדוחקא 

דסכינא גם בלי רוטב שהרי הטעם שבסכין גם 

הוא בלוע ואמנם שיטת הש"ך בסי' ק"ה סקכ"ג 

ליט גם בלי שאם הכלי בלע איסור שמן א"כ מפ

רוטב, אבל המשנ"ב בסי' תנ"א סקקי"א וסקקל"ו 

ושעה"צ סקקל"ו מביא כמה אחרונים החולקים 

וס"ל שכלי בכל מקרה אינו מפליט יותר מכדי 

קליפה, אלא ששיטתם שחריף רק בולע בלי 

רוטב אבל אינו מבליע בלי רוטב, ועל סברא זו 

חלקו המג"א והחכ"א והמשנ"ב וגם האבן העוזר 

חלק על זה ולא התיר כי אם מטעם נ"ט  עצמו

בר נ"ט וזה לא שייך כאן, וגם הגרעק"א בכת"י 

בהשגתו לפמ"ג בשפ"ד סק"ב שכתב שאם 

בישל את הצנון עם מים א"כ אין המים בשריים 

כיון שאין בצנון טעם יותר מאשר בסכין, מ"מ 

גם הוא אפשר שאוסר אם חתכו את הצנון 

סכינא חמיר טפי בסכין פרווה כיון שדוחקא ד

ואפשר שמעביר טעם גמור כמו שבולע טעם 

גמור. ולמעשה אין להתיר את הסכין בלא 

 הגעלה.
מבואר בכמה מקומות סי' רע"ז, ג', שם סוף  א

סעיף א' וסק"ח, ובסי' רע"ו, ג' וסק"ל שאיסור 

טלטול הנר הוא רק בנר שמן שיש חשש שהשמן 

ו יתקרב או יתרחק מן הפתילה ונמצא מכבה א

מבעיר, אבל נר שעוה מותר להניעו ממקומו 

ואין איסור כיבוי בזה אלא שיש איסור מוקצה. 

ומוכח מזה שאין איסור בהזזת השלהבת אף 

 שמעט גודלת או קוטנת ע"י זה 
דבר השעיר המשתלח לעזאזל, עמוק מני  ב

עמוק וכבר רמזו בו חז"ל ורבותינו הראשונים 

מעט כפי  אפס קצהו, אנו במאמר ניגע מן אך

 דלות הבנתינו בדברים גבוהים אלו.

בסדר עבודת יום הכיפורים נצטוו בני 

ישראל להקריב עולה וחטאת, לעולה 

יביאו איל אחד ולחטאת שני שעירים. 

ו נעשה סדר עבודה בשני שעירים אל

משונה מכל הקרבנות, מעמידים אותם 

בפתח אהל מועד ומטילים עליהם גורלות, 

גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. הקרבן 

אשר עלה עליו הגורל לה' נשחט ועולה 

חטאת למזבח, והשעיר אשר עלה עליו 

נשלח למדבר אל ארץ  -הגורל לעזאזל 

 גזרה.

ונים שני שעירים אלו של חטאת הם וטע

וידוי כדין החטאת, הוידוי נאמר על ידי 

הכהן הגדול על ראש שעיר המשתלח 

)יומא פ"ו, מ"ב(, ויש להבין שהרי יותר 

ראוי לוידוי להאמר על הקרבן אשר נקרב, 

הוא השעיר אשר עלה עליו הגורל לה'. 

ולמה נתוודה הכהן גדול על השעיר אשר 

 לעזאזל? 

ותו ועוד יותר שהרי שעיר זה נעשית מצו

ביד 'איש עתי' הנוטלו למדבר, ולא ביד 

הכהן גדול אשר מצוות היום נעשות בו, 

ונראה כי השעיר הזה אינו מעיקר עבודות 

 היום, ואם כן למה עליו נאמר הוידוי?

 השעיר ושאר קרבנות
כתב הראב"ע )טז, ח( על השעיר 

כי לא  -המשתלח, שהוא אינו קרבן 

שאר יישחט, שונה הוא שעיר זה במהותו מ

כל הקרבנות, הוא אינו נשחט ואינו נקרב 

לפני ה', להיפך הוא משתלח למקום רחוק. 

אחריו הוסיף הרמב"ן ביאור במהותו של 

השעיר הלזה, ובהמשך )פסוק כא( כתב: 

'הקרבנות לרצון על אשי ה' והנם מרצים 

ומכפרים, אבל זה )השעיר לעזאזל( שאינו 

לשם והמקבלו אינו מכפר ולא מרצה אינו 

 .עונותם' נושאאלא 

הכפרה בשעיר אינה על ידי הקרבתו 

למזבח, אלא על ידי שמעמיס עליו הכהן 

את עוונות בני ישראל. זו שעת הכפרה של 

השעיר, כאשר מתוודה עליו הכהן הגדול 

מתקיימת בו עיקר מצוותו. לכן אף 

שהשעיר עיקר הוא בעבודת היום ואף 

מכפר יותר מן השעיר שנעשה למזבח 

הכהן הגדול  )שבועות פ"א מ"ו( לא צריך

לקחת את השעיר לעזאזל, שבאמירת 

 הוידוי כבר נעשתה כפרה שלו.

 לכפר עליו
על פי האמור יתבאר מקרא נוסף האמור 

בפרשה, על השעיר לעזאזל נאמר: )פסוק י( 

ל ַלעֲ  יו ַהּגֹורָּ לָּ ה עָּ לָּ ר עָּ ִעיר ֲאשֶׁ זָּאזֵּל 'ְוַהשָּ

יו', מה פירוש לָּ ר עָּ  יֳָּעַמד ַחי ִלְפנֵּי ה' ְלַכפֵּ

 הפסוק 'לכפר עליו', וכי השעיר מתכפר?

אלא מבאר הראב"ע, כי הכפרה תהיה 

על ראשו, וזהו 'לכפר עליו' שעליו תהיה 

הכפרה, כמבואר שהוא 'נושא' את עוונות 

בני ישראל אל ארץ גזירה. וכפרה זו 

נעשית 'לפני ה'', בפתח אהל מועד כאשר 

בשעה  -אומר עליו הכהן גדול את הוידוי 

 בני ישראל. זו מכפר על

גם להלכה יוצא דין מיוחד משעת 

כפרתו של השעיר לעזאזל, אמרו בגמרא 

)יומא מ:(: 'עד מתי יהיה זקוק )השעיר 

לעזאזל( לעמוד חי? עד שעת מתן דמו של 

דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר:  -חבירו 

עד שעת וידוי דברים', כאשר לפי ר' 

שמעון כפרת השעיר נשלמת בשעת וידוי 

עתה אין מעכב אם מת השעיר, ולפי ר' ומ

יהודה כפרת הוידוי תלויה עדיין במתן 

הדמים של הקרבן לה'. הוידוי הוא תחילת 

 הכפרה ונחלקו מתי נשלמת הכפרה.

* 

סליחת העוונות תלויה בוידוי דברים 

ותשובת הלב, הקרבנות הם משלימים את 

 הכפרה

 

מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא 

הראשי לעיר אלעד, שליט"א, הרב 

נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר 

ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי 

 ועוד
 השם מוריש ומעשיר

ק ְוִהי דֶּ ק ֵאיַפת צֶּ דֶּ ק ַאְבֵני צֶּ דֶּ ן ֹמאְזֵני צֶּ

ר ם ֲאשֶּ ם ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיכֶּ ק ִיְהיֶּה ָלכֶּ דֶּ  צֶּ

ץ ִמְצָרִים. )יט, לו( רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ  הֹוֵצאִתי אֶּ

ל )ב"מ סא:( מהו שהתורה שואלים חז"

מנמקת הטעם לאסור רמאות במסחר 

ולהתנהג ביושר כיון שאני הוצאתי אתכם 

 מארץ מצרים? 

 דרכן של בני אדם
הנה כאשר האדם יורד לעולם הניסיון 

הגדול ביותר שניצב לפניו בעבודת השם 

הוא  -בתורתו ובתפילתו ובקיום המצוות 

פרנסתו וקיום גופו שהיא מלחמת קיום, 

והרוח הנושבת בחלק מאנשי העסקים כי 

סוד ההצלחה בעסקיהם תלויה במה 

שיעשה כל מאמץ להגדיל את הרווח בזה 

שיוכל למכור את מרכולתו במחיר מפולפל 

לעומת המחיר שקנה, ולכן מנצל את חוסר 

המידע של הלקוח ואומר לו שיש בעיה 

קשה וצריך השקעה גדולה למרות 

קטן ודבר  שבפועל הדבר יכול להיות ממש

זה מצוי מאוד בכל מיני סוגי מסחר שאין 

לבני אדם הבנה מקצועית בדבר והן 

 תלויים בחסדי המוכר או הספק.

כגון ההולך לקנות יהלומים רוב העולם 

אינו מבין ולא מבחין בטיבו של היהלום 

דרגתו ורמתו וההבדל בין יהלום ליהלום 

גדול מאוד והמוכר מנצל את חוסר ההבנה 

הקונה ומצליח להוציא ממנו עשרת של 

מונים ושמח איך הצליח להרויח הרבה, 

 וכדומה.

אולם תורתנו מלמדת אותנו שכל ממון 

שמגיע לאדם שלא ביושר הולך לאבדון 

וסופו מפסידו ויוצא ממנו בכל מיני דרכים, 

וכן לעסוק באמונה שאין העושר בא מכוח 

מעשיו אלא מאת השם ולכן לא יבטל 

 תורה ומצות.

 ביאור ראשון שיש עין רואה מלמעלה
וזה התשובה שהשיבו  )שם( אמר רבא 

למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים 

ברבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת 

מצרים במשקלות? אמר הקדוש ברוך הוא: 

אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של 
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בכור לטפה שאינה של בכור אני הוא 

ותיו בנכרי שעתיד ליפרע ממי שתולה מע

ומלוה אותם לישראל ברבית, וממי שטומן 

משקלותיו במלח, וממי שתולה קלא אילן 

 בבגדו ואומר תכלת הוא. וכן פרש"י.

והוסיף בתורה תמימה )יט, לו( אשר 

הוצאתי וגו' על תנאי שתקבלו עליכם 

מצות מדות, שכל המודה במצות מדות 

כאלו מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר 

כאלו כופר ביציאת מצרים  במצות מדות

תו"כ:  ולפי"ז מתבאר שזכירת יציאת 

מצרים המכוון בזה הוא להזהיר את האדם 

שיענש על מעשיו אפילו שבני אדם אינם 

יודעים הרי הדבר גלוי לפני הקב"ה כי עין 

רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר 

 נכתבים.

 ביאור שני העושר והכבוד מאת הקב"ה
אולם לענ"ד נראה להוסיף עוד בכוונת 

התורה ללמדנו כיון שכל העניין שאדם 

נוהג במרמה במסחרו הוא מפני שתולה 

את הצלחתו וכישלונו בחכמתו ומעשיו 

 המאמיןוהוא חסר אמונה, אולם אדם 

שהי"ת הוא משפיל ואף מרים מעשיר או 

מוריש כי העושר והכבוד מאת השי"ת 

לא יבא לידי  ואינו תלוי בחכמתו ומעשיו

מרמה במסחרו, וכיון שיסוד האמונה נלמד 

מהוצאת בנ"י ממצרים כדכתיב אנכי ה' 

אלוקיך אשר הוציאתך מארץ מצרים, 

והיינו שיסוד האמונה נלמד מהוצאת בנ"י 

ממצרים, וממילא ינהג ביושר וישא ויתן 

 באמונה.

וכך מבואר במדרש תנחומא ) מטות 

ממוצא סימן ו(  ומקנה רב, זש"ה כי לא 

וממערב )תהלים עה( מהו כי לא ממוצא 

וממערב לא ממה שאדם יוצא ועמל 

בסחורה והולך ממזרח למערב נעשה 

עשיר, אלא אפילו פירש בספינות והולך 

ממזרח למערב וחוזר על המדברות ועל 

ההרים אינו נעשה עשיר, מהו ולא ממדבר 

הרים, אמר רבי אבא סנגוריא כל הרים 

שהוא רוממות  שבמקרא הרים חוץ מזה

שאין אדם מתרומם מן הדברים הללו, ומה 

הקב"ה עושה נוטל נכסים מזה ונותן לזה 

שנאמר )שם תהלים ע"ה( כי אלקים שופט 

זה ישפיל וזה ירים ,לכך נקרא שמם נכסים 

שנכסין מזה ונגלין לזה, ולמה נקרא שמם 

זוזים שזזים מזה ונותנין לזה, ממון מה 

ת שהן מעת שאתה מונה אינו כלום, מעו

לעת, ובלשון הזה אתה דורש, וכן חנה 

אומרת ה' מוריש ומעשיר משפיל אף 

מרומם )שמואל א ב( באף שהוא מביא על 

זה מרומם לזה, שאלה מטרוניתא אחת את 

רבי שמואל בר חלפתא בכמה ימים ברא 

הקב"ה את עולמו אמר לה לששה שנאמר 

)שמות לא( כי ששת ימים עשה ה' את 

ץ, אמרה לו ומאותה השמים ואת האר

שעה עד עתה מהו עושה, אמר לה יושב 

ועושה סולמות ומעלה לזה ומוריד לזה, 

לכך נאמר )תהלים עה( כי אלקים שופט זה 

ישפיל וזה ירים, תדע לך כשבקש 

שיתעשרו בני גד ובני ראובן הפיל את 

המדינים לפני ישראל כדי שיתעשרו בני גד 

בני  ובני ראובן, מהו כתיב למעלה וישבו

ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל 

בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם 

בזזו, ואחר כך כתיב ומקנה רב, הרי 

שהשפיל את המדינים ורומם לבני ראובן 

ולבני גד לקיים מה שנאמר כי לא ממוצא 

וממערב וגו' כי אלקים שופט זה ישפיל וזה 

 ירים. 

עלה בידנו ללמוד מוסר השכל: 

י אדם שרוצה להצליח מפרשתנו כ

ולהעשיר הוא רק כאשר נושא ונותן 

באמונה וביושר כמאמר דוד כי בידך הכל 

ובידך לגדל ולרומם לכל, והוא משפיל 

ומרומם מוריש ומעשיר, וכל העושה עושר 

ולא במשפט רח"ל בחצי ימיו יעזבנו או 

הוא עוזב את העושר או העושר עוזב 

שר אותו, וגורם לעצמו וליוצאי חלציו א

ניזונים ממון זה צרות ומחלות ואינו מצליח 

בחינוכם של בניו, ושים לנגד עיניך דברי 

חז"ל שאמרו שאדם נולד ביד קמוצה כי 

רוצה לקחת הכל בשבילו ולכבוש את 

העולם, אולם בשעת פטירתו ידו פתוחה 

כי הוא משאיר הכל אחריו, לומר שלא 

הצליח לקחת כלום, ולזאת אשר מי שנותן 

יות זהיר ונזהר ברכוש חברו דעתו לה

ואפילו בפרוטה שלא יתבע על כך 

כמבואר, ובזה כל מעשיו ומצוותיו זכות 

שנעשו בהיתר ולא באיסור וזוכה לשפע 

ברכה והצלחה אמן. החותם בברכת שבת 

 שלום ומבורך, בידידות ואהבה:

 מרדכי מלכא 

 

מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' 

גמליאל הכהן רבינוביץ 

'גם אני אודך'  שליט"א, מח"ס

כ"ח כרכים, 'פרדס יוסף החדש' 

 ג"כ, ועוד
 אם עשה רבה נשיאת כפיים

ל ַהֹכֲהִנים וגו'. )א, כא(  ֱאֹמר אֶּ

נשאלתי מדידי הגאון הנפלא רבי מרדכי 

ציון שליט"א מח"ס "השואל" שהנה מסופר 

בגמרא מגילה )ז' ע"ב( שרבה ורבי זירא 

סעדו יחדיו סעודת פורים.  השתכרו.  קם 

רבה ושחט את רבי זירא.  למחרת, ביקש 

עליו רבה רחמים והקימו לתחייה.  בחלוף 

שנה הציע לו רבה לבוא אליו ולערוך גם 

הפעם ביחד את סעודת הפורים.  סירב רבי 

זירא ואמר: לא בכל ושעה ועת מתרחשים 

ניסים.  והנה כתוב בגמרא ראש השנה 

)י"ח ע"א( שרבה נולד למשפחת כהנים 

חר עלי הכהן )עיין רש"י ותוס' המיוחסים א

שם(.  ויש לעיין אחרי שרבה שחט את רבי 

זירא, האם היה מותר לו לישא כפיים, כי 

הרי ההורג אדם, אינו נושא כפיו, )שו"ע 

או"ח קכ"ח, ל"ה(, או אפשר לומר שעשה 

תשובה בזה שהחייה אותו חזרה, )ולפי 

הרמ"א שם, מהני תשובה(. ?  ע"כ שאלתו 

 ון שליט"א.של הגר"מ צי

* 

 ולענ"ד י"ל בס"ד בשלשה מהלכים.

 עצם הפעולה או התוצאה

הנה יש לחקור למה כהן שהרג  (א

הנפש, פסול לנשיאת כפיים, האם "עצם 

הפעולה" שהרג הנפש, פוסלו לנשיאת 

כפיים, או "התוצאה" שהרג הנפש, פוסלו 

 לנשיאת כפיים,

והנה כאן מ"התוצאה" שהרג הנפש, לא 

נפסל, שהרי החזיר את רבי זירא לתחיה, 

אולם אם הולכים לפי "עצם הפעולה", 

שהרג הנפש, היה צריך להיות פסול 

 לנשיאת כפיים,

 הזיק מכוח שמחת פורים

אולם כאן יש עוד צד להכשירו  (ב

לנשיאת כפיים, שהרי כתוב בשו"ע או"ח 

אומרים שאם )סימן תרצ"ה, סעיף ב'( שיש 

אחד הזיק את חבירו "מכח שמחת פורים", 

 פטור מלשלם, ע"כ.

ואע"פ שכתב שם במשנה ברורה )ס"ק 

י"ג( בשם הב"ח, שבהיזק גדול אינו פטור. 

 וע"ש לגבי היזק בגוף, ע"ש.

מכל מקום לענין נשיאת כפיים, יש לצרף 

סברא זו לפטור אותו, שיוכל כן להמשיך 

ק בזה היטב ולעשות נשיאת כפיים,  ודו"

 בס"ד.

 כהן שהרג בשכרות

אולי להתיר לו  וכן יש עוד סברא (ג

נשיאת כפיים, שהנה כהן ההורג נפש 

"מדעת" פסול לנשיאת כפיים, אולם 

כשהרג בשכרות שהיה "בלי דעת כלל", 

ובפרט שהשכרות התחיל עכ"פ בהיתר 

משמחת פורים, אולי לא נפסל לנשיאת 

כפיים. ויש לפלפל הרבה בכל זה. ובפרט 

בנידון זה שכהן שהרג בשכרות, יוכל 

ת כפיים, כי צריך ראיה להמשיך בנשיא

 חזקה לזה, ודו"ק היטב בזה בס"ד.

משפטי צדקך / הרב יהודה 

טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקך 

 על חו"מ
 במצות תוכחה

ָך ְוֹלא ִתָשא עָ  ת ֲעִמיתֶּ ָליו הֹוֵכַח תֹוִכיַח אֶּ

ובספרא מנין אם הוכחתו ֵחְטא )יט יז( 

ארבעה וחמשה פעמים יחזור ויוכיח 

תלמוד לומר הוכח תוכיח, יכול אפילו 

אתה מוכיחו ופניו משתנות תלמוד לומר 

לא תשא עליו חטא. ואולם הרמב"ם 

)סה"מ שג( כתב אמנם הפשט מהפסוק 

הוא שהזהיר שלא תחשוב לו עון בנפשך 

ותזכרהו. פירוש שאם אינך מוכיחו החטא 

 ף עליך שיכלת למונעו מכך.נזק

האם יש הצטדקות לא להוכיח מפני שגם 

 המוכיח יש לו מה לתקן

בגמ' ערכין )טז:( תניא, א"ר טרפון 

תמיהני אני אם יש בדור הזה שמקבל 

תוכחה, אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך, 

אמר לו טול קורה מבין עיניך. רש"י הלכך 

ר אין יכולין להוכיח שכולן חוטאים אמ

רבי אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור 

הזה שיודע להוכיח. רש"י דרך כבוד שלא 

 יהו פניו משתנין

המהר"ל בחי' אגדות מדייק משמע שכך 

אומר באמת והיינו שזה טענה נכונה 

שאינו יכול להוכיח, והדבר הזה אין נראה 



 

 12עמ' 

כלל לפי שקבל האמת ממי שאומרו, רק 

מקבל  הפירוש כמו שאמרנו שאין הדור

תוכחה כלל וכך הם משיבים אך טענתם 

 אינה אמתית.

)שם( הביא את דף על הדף בספר 

קושיית הגאון ר' אליהו פישר שליט"א 

)מארה"ב( ע"ד הגמ' מדוע תלה החסרון 

ב"היודע להוכיח", דיודע הוא להוכיח רק 

אינו "יכול להוכיח" משום שהוא עצמו 

אינו בסדר. ויש ליישב, עפ"י המובא 

ם, )ראה דברי שמואל למהר"ש בספרי

מסלונים מכתב ב( שהמוכיח צריך לכלול 

עצמו בתוכחה ולא שהוא הטוב והוא 

מבחוץ, אלא להכניס עצמו בתוך הכלל 

ולהרגיש כמדבר אל עצמו, ולפי"ז החסרון 

היינו שאינו  -הוא שאינו יודע להוכיח 

יודע הסגנון איך להוכיח ולכלול עצמו, כי 

ירו אודות הקיסם אז אם הי' מוכיח לחב

לא היו משיבים לו טול קורה, כי המוכיח 

 מדבר גם עבור עצמו, ואין מה להשיבו.

 תוכחה מתוך אהבה

בגמ' שם עד היכן תוכחה, רב אמר עד 

הכאה. ומבאר רש"י עד שיקצוף זה ויכה 

את המוכיח. ולכאורה צריך ביאור בהלכה 

זו מדוע נפטור ממצוה זו את מי שהחוטא 

וכי היכן מצינו במצוות  -מכה אותו. 

התורה שאם מכים אותו פטור מלקיים 

מצווה? וכי אם יכו אדם שלא להניח 

תפילין או שלא לאכול מצה נעשה פטור 

 .תוכחהעי"ז, ובמה נשתנה מצות 

וכתב בספר בני חיל )ח"ב ע' שסט( 

שבכדי לחנך לחיי תורה מצוות ולהשפיע 

על הזולת לקיים מצות בדרך של תוכחה 

צר התנגדות והתמרמרות, ולכן היה זה יו

הכרח למסור את החינוך לתורה בידי 

האבות דוקא, כי אז יצא התוכחה מתוך 

לב אוהב כאשר הבן משוכנע בכוונותיו של 

אביו שהם לטובתו ומרוב האהבה שאוהב 

אותו, או אז תתבטל ההתנגדות ודברי 

מוסרו ותוכחתו של האב יתקבלו על לב 

 מח.בנו בנפש חפיצה ובלב ש

רק כאשר הבן או התלמיד מרגיש שכל 

מה שמדריכים אותו ומחנכים אותו, זה 

מפני עוצם האהבה שאוהבים אותו, רק אז 

 -הוא נעשה מוכשר לקבל את החינוך. 

וממילא החינוך לתורה מוכרח לבוא 

מ"אבא" דוקא, כי אין אהבה יותר גדולה 

מאהבת אב לבנו, ולכן הקפידה התורה 

מאבא  -וקא "לבנך" שה"ושננתם" יהיה ד

 לבן. 

מעתה יש לבאר ההלכה שהובאה לעיל 

דהמוכיח נעשה פטור מלהוכיח בזמן 

שיכהו החוטא, דמכיון שהקפידה התורה 

כל  -שה"הוכח תוכיח" יהיה ע"י "עמיתך" 

שאינו יכול לבטא ולהביא את רגש האחוה 

והאהבה שלו לחוטא, ה"ז פטור מלהוכיח, 

וכח מפני שה"עמיתך" הוא תנאי ב"ה

ואם אין החוטא חש באהבת  -תוכיח"! 

 המוכיח אין כאן מצות תוכחה כלל.

ולכן אם החוטא מכה את המוכח, הרי 

זה סימן מובהק לכך שהחוטא לא התרשם 

ולא השתכנע שהמוכיח אוהבו, ועל כן 

פטור הוא ממצות התוכחה. וכשם שמי 

שאין לו יד פטור מתפילין, ומי שאין לו פה 

כך מי שלא מצליח פטור מאכילת מצה, 

להראות ולגלות אהבה לחוטא פטור הוא 

ממצות תוכחה ע"כ. )הובא בס' דף על 

 הדף(

 סדר ההוכחה עפ"י הזוהר

מצוה זו הוא להוכיח אותו שחוטא, 

ולהראות לו אהבה רבה שאוהב אותו, כדי 

שהמוכיח לא יענש, כי בהקב"ה כתוב את 

אשר יאהב ה' יוכיח, וכמו שהקב"ה עושה 

ומוכיח למי שאוהב אותו, כך ילמד האדם 

 מדרכו זאת,ויוכיח את חברו שאוהב אותו,

הקב"ה בה מוכיח את האדם הוא מוכיח 

ר, אם מקבל תוכחתו מוטב לו באהבה בסת

ואם לא הוא מוכיח אותו בין אוהביו, אם 

מקבל טוב, ואם לא הוא מוכיח אותו לעיני 

כל, אם מקבל טוב ואם לא, עוזב אותו 

ואינו מוכיחו יותר ועוזבו שילך לפי רצונו, 

 וכו'.

אם הוא אדם שמתבייש לא יאמר לו 

ולא יוכיחו אפילו בסתר, אלא יאמר לפניו 

דברים אחרים, ובתוך אלו  כמי שמספר

הדברים יזכיר מי שעושה אותו עוון עונשו 

כך וכך, כדי שיבין בעצמו ויעזוב אותו 

 עוון. תרגום הזוהר מתוך ספר הסולם

וידוע ומפורסם דרכם של האחים 

הקדושים הר"ר אלימלך והר"ר זושא זיע"א 

שסובבו בין העיירות ועוררו את העם 

עצמם איך  לתשובה בדרך זו שהוכיחו את

העזתם לעשות כך וכך ולהמרות פי ה' 

ולעשות כהנה מעשים רעים, וכך מנו את 

כל העוונות שנכשל בהם בעה"ב עד 

שקיבל על עצמו לחזור יחד עמם בתשובה 

 שלמה. 

  

מתוק לחכי / הרב אריה לייב 

 גולדשטוף מח"ס לב הארי
להרחיב את ה'אני' ולכלול בו 

 את כל ישראל
ם ְקדִשים ִתְהיּו . ִכי ָקדֹוש ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיכֶּ

 )יט, ב(

אמרו במדרש: "קדושים תהיו, יכול 

כמוני, ת"ל כי קדוש אני, קדושתי למעלה 

מקדושתכם" ויש לפרש בזה מה שעל 

ישראל נאמר 'קדשים' חסר ו', ועל ה' 

 נאמר 'קדוש' מלא.

הגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל בתחילת 

י ההקדמה לשערי יושר מבאר את דבר

המדרש. שהיה מקום לומר שעל האדם 

לבטל את ה'אני' שלו, ולהיות כולו עבור 

אחרים. אבל האמת היא שלא זה מה שה' 

רוצה מאיתנו, אלא רצון ה' הוא שהאדם 

יחיה את ה'אני' שלו חזק מאוד, כי זה 

יגרום לו לעלות ולהתעלות בכל מדרגות 

התורה והקדושה, ורק שנדרש ממנו 

שיכלול עוד ועוד להרחיב את ה'אני' 

דברים, את אשתו ובני ביתו ואת כל 

ישראל כולם. וזה פירוש דברי המדרש: 

'יכול כמוני', דהיינו שנותן לאחרים בלי 

להתחשב בעצמו, אין לומר כן, כי 'קדושתי 

למעלה מקדושתכם', רק אצלי הנתינה 

היא לאחרים ולא לעצמי, משא"כ אתם 

 תתנו לעצמכם, ורק שתרחיבו את ה'אני'

שלכם שיכלול את כל ישראל ואת כל 

 הבריאה כולה.

ומבאר בזה את דברי הלל )אבות א, יד( 

'אם אין אני לי מי לי', דהיינו שחייב אדם 

להשאיר בו את תחושת ה'אני' שלו, אבל 

'כשאני לעצמי מה אני', אם ה'אני' שלו 

כולל רק את עצמו, מה הוא שוה. וע"ש 

 בדבריו שמאריך בזה הרבה.

להכניס ב'אני' שלו את אשתו  על האדם

 וחבירו

ונראה לפרש בזה מה שנאמר לקמן )יט, 

יח( "ואהבת לרעך כמוך", ולא נאמר 

לאהוב את רעך יותר מעצמך, כי על 

האדם לאהוב את עצמו יותר מכל, ורק 

שצריך להכניס בתוך ה'אני' שלו גם את 

 חבירו.

ועוד מבואר בזה מה שאמרו לגבי אשתו 

שצריך להיות "אוהבה )יבמות ס"ב ע"ב( 

כגופו ומכבדה יותר מגופו", לגבי הכבוד 

נקטו 'יותר מגופו', אבל לגבי האהבה נקטו 

'כגופו', כי לא שייך שיאהב את אשתו 

יותר מאת עצמו, ורק שצריך להכניס את 

 אשתו בכלל ה'אני' של עצמו.

ומסופר על בחור שהיה 'אנוכי' ותמיד 

ת דאג רק לעצמו ולא לאחרים, ושאלו א

רבו האם אפשר להנשא לו, ואמר שכן, כי 

ידע והכיר בו שהוא יכניס את אשתו בתוך 

האנוכיות של עצמו, וידאג לה כמו שדואג 

 לעצמו.

להכניס את אחיו  -וידוי הכהן גדול 

 הכהנים ואת כל ישראל בתוך ה'אני' שלו

ובזה נראה לבאר מה שמצינו בפרשת 

של הכהן גדול ביום  אחרי מות בוידוייו

הכיפורים, שהיה מתודה ג' וידויים, א. על 

עצמו ובני ביתו, ב. על אחיו הכהנים, ג. על 

כל ישראל. ולשונות הפסוקים שם )פרק 

ר ַבֲעדֹו ּוְבַעד  -ט"ז( הם: א. פסוק ו'  ְוִכפֶׁ

יתֹו, ב. פסוק י"א  ית -בֵּ ר ַבֲעדֹו ּוְבַעד בֵּ ֹו ְוִכפֶׁ

י עליו ועל אחיו הכהנים ופירש"י: וידוי שנ

שהם כלם קרויים ביתו שנאמר בית אהרן 

ר ַבֲעדֹו ּוְבעַ  -ברכו את ה, ג. פסוק י"ז  ד ְוִכפֶׁ

ל. אֵּ ל ְקַהל ִיְשרָּ יתֹו ּוְבַעד ּכָּ  בֵּ

והנה, לכאורה היה צריך לכתוב בכל 

פעם רק את אלו שנוספו בוידוי הזה, 

והיינו, בשני רק את הכהנים ובשלישי רק 

ישראל, והפסוק אינו כותב כך,  את כל

אלא בכל פעם חוזר ומונה את כולם 

מתחילה, 'בעדו ובעד ביתו', 'בעדו ובעד 

 ביתו ובעד כל קהל ישראל'.

ולהנ"ל נראה, שאי אפשר לצוות את 

הכהן להתוודות רק על אחרים, אלא 

הציווי הוא שתמיד יתודה על עצמו לבד, 

ורק שבכל פעם יוסיף ויגדיל את ה'אני' 

שלו יותר ויותר, ואם בתחילה הוא כולל 

רק את עצמו וביתו, ואח"כ גם את אחיו 

 הכהנים, לבסוף הוא כולל את כל ישראל.
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נחשבה / הגאון רבי יחיאל הלוי 

נוביק שליט"א, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –יוסף 

 הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
החלש יאמר  -בימי הספירה 

 גיבור אני
יבמות דף ס"ב ע"ב, רבי עקיבא אומר 

למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו, 

היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים 

בזקנותו, שנאמר בבקר זרע את זרעך וגו'. 

אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו 

לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן 

מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה 

זה. והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל ל

רבותינו שבדרום ושנאה להם, ר"מ ור' 

יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן 

שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה. 

 תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת.

ענין שלא נהגו כבוד זה לזה, עי' 

מהרש"א שכתב שם, שלא חש כ"א מהם 

. ויש ללמוד מכאן לכבוד התורה של חבירו

שאדם צריך לדאוג לכבוד התורה של 

חבירו, ואמנם צריך לחפש לחקור ולדעת 

מה מונח בזה, ועד היכן דברים מגיעים. 

 ודו"ק.

ואיך שלא יהיה צריך ביאור על מה 

התביעה הגדולה ולמה העונש נורא כל 

כך. ואולי היה בזה ענין של מדה כנגד 

מדה,  דמאחר שלא חש כ"א לכבוד 

ורה של חבירו ע"כ לא הי' לכ"א הזכות הת

 להיות מממשיכי התורה.

והנה ברור שזו היתה תביעה מיוחדת 

אצל תלמידי ר"ע לפי גודל מדריגתם, 

ששם בביהמ"ד הי' מקום של הרבצת 

תורה בדרגה עליונה מאד נעלה, וע"כ 

 במקום זה נצרכת זהירות מיוחדת.

והנה עוד יש להתעורר מזה הערה 

מה החיוב על כל יחיד נפלאה והיא, כ

לדאוג שלא יהי' העולם שמם, ולהמשיך 

התורה שכל אחד זכה לקבל מרבותיו, ואף 

שכהיום כרגיל יוצאים מעולם הישיבות 

כאשר אין לנו רב שנוכל לומר עליו שהוא 

רבו מובהק, מ"מ לפחות צריך כ"א לחפש 

עם החברותא להמשיך דרך הלימוד 

ן שקבלו מהישיבה, דאל"כ העולם עדיי

 יהי' שמם. 

ואין אחד שיכול לפטור עצמו ולומר: וכי 

מה אני יכול להוסיף בהעמדת תורה בעם 

ישראל, מי אני ומה אני. שאין אדם יודע 

את כוחותיו ואפשרויותיו. כי הנה האבל 

שלנו הוא על תלמידי ר"ע, ואם נחשוב 

לעצמינו כי ר"ע עצמו הי' בתחילת דרכו 

כזו, רועה צאן, ולבסוף הגיע לדרגה 

שאלפי שנים עם ישראל מתאבל על 

תלמידיו, ועל אשר לא נשאר לנו מספיק 

תורה, שהיתה יכולה להמשך ע"י הכ"ד 

 אלף תלמידים.

ובאמת יתכן עוד, שאם היו הכ"ד אלף 

הרי היו התלמידי יותר מכולם ג"כ באופן 

אחר, וחוזר חלילה, וכל זה צריך לשמש 

לנו התעוררות להתחזק בלימוד התורה 

והחלש יאמר גבור אני. ל ויגיעה, בעמ

 ונזכה לישועה בקרוב.

עומקה של הלכה / הרה"ג ר' 

עקיבא לוי, בעהמ"ח עומק 

 הפשט
 הכשר על ידי מצלמה

במערכות הכשרות נכנס מאוד הנושא 

של מצלמות. בשמיטה היבול נכרי מגיע 

משטח הערבים מעבר לגדר הבטחונית, 

בלשכת בד''ץ העד''ח מרגישים ממש כמו 

ודיעין, כאשר המצלמות בשטח במ

מצילות את המצב, עם מידע עדכני 'און 

ליין', בסיוע רחפנים, בלוני תצפית, 

משקפות לראית לילה, תוכנת מיפוי 

מיוחדת לחלקות קרקע, ועוד אמצעים 

 משוכללים.

במאפית 'מצות אירנשטיין', יש 

מצלמות בכל שטח המאפיה ויש גישה 

למפקחי הכשרות של העדה החרדית 

לעקוב בזמן אמת אחרי כל אשר נעשה 

 )צ.ג.(. 

בהרבה מסעדות בהשגחת הרב רובין 

יש מצלמות מעקב עם אפשרות לשליטה 

מרחוק, וזה בנוסף להשגחה שהמשגיח 

 נכנס ויוצא.

בימים האחרונים הודיעו ברבנות 

הראשית, על שדרוג מערכת הכשרות, 

ויוצב תנאי לכל מקבלי תעודות כשרות 

ת צילום שיוכלו לפקח שצריך לספק מערכ

 עליהם און ליין ממשרדי הרבנות.

גורמי כשרות מציינים שהתועלת 

במערכת הצילום כפולה ומכופלת, כי 

המפקח יכול לבדוק ולעקוב בכל רגע נתון 

אחר מעשה העובדים, כאשר הוא רואה 

 ואינו נראה. 

 דינים העולים
עד אחד נאמן באיסורין, אפילו אשה 

ואין צריך ראיה ממש ואפילו עד פסול. 

אלא מספיק הוכחה חיצונית ולכן מספיק 

 ראיה במצלמה.

לענין חלב; נחלקו הפוסקים, ובעקבותם 

וועדי הכשרות, האם מועילה מצלמה 

להוציא מחשש חלב עכו''ם או לא. לדעת 

צריך דוקא ישראל עומד  -המחמירים 

 ורואהו או יכול לראותו. לדעת המקילים

אדרבה מצלמה עדיף טפי מעומד  –

ורואהו, שהמשגיח רואה ואינו נראה, 

ויכול להסתכל בכל רגע נתון, ויכול 

לבדוק למפרע בשבתות ומועדים, לדעת 

הגרי''ש אלישיב מצלמה לבד מספיק. 

אולם לדעת הגר''ש ואזנר )קודם החזרה( 

צריך שבנוסף יהיה 'ישראל נכנס ויוצא' 

 פעמים בשנה. 11לפחות 

ניין שמיטה; מכיון שהוא רק בירור לע

המציאות, ואין דין של ישראל עומד 

ורואהו, וכן במקרים הדומים לזה, מועיל 

מצלמות. ויש מפקפקים ביעילות מערכות 

 הצילום גם לגבי שמיטה.

גיליון מלא:   לתגובות וקבלת 

5047867@gmail.com 

/ הרב ישראל פרחים לתורה 

 חיים בלומנטל

 ויראת מאלקיך! 
ת ִמְשָפַטי אֲ  ת ֻחֹקַתי ְואֶּ ם אֶּ ר ּוְשַמְרתֶּ שֶּ

ם ֲאִני ה'. ) ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבהֶּ  יח, ה(ַיֲעשֶּ

מפסוק זה למדו במשנה )מכות כג:(: כל 

היושב ולא עבר עבירה, נותנין לו שכר 

 כעושה מצוה.

)רבי יעקב ישראל  אומר מרן הסטייפלר

קנייבסקי זצ"ל, בספרו ברכת פרץ(, אימתי 

נחשב לו כאילו עשה מצוה? דווקא אם 

היה נדמה לו שיכול לעשות את העבירה 

ויצרו תקפו לחטוא, והתגבר עליו וכבשו 

 ולא חטא!

 יראת ה' מונעת מן החטא

רבנו יונה )בספרו שערי תשובה, שער ג' 

ר אות ט'( מבאר מדוע היושב ולא עוב

נידון כעושה מצוה? לפי שכאשר  –עבירה 

כובש את יצרו ומתגבר עליו ונמנע 

מלחטוא, הוא מקיים מצות עשה של יראת 

ת ה', שנאמר: " אה' אֶׁ יךָּ ִּתירָּ " )דברים ֱאֹלקֶׁ

י, כ(, כי כבישת התאוות וההתגברות על 

 היצר הרע, יסודה ביראה מה'.

הגמרא )בבא מציעא נח:( אומרת: כל 

נאמר בו "ויראת".  –ב דבר המסור לל

פירוש הדברים, מכיון שזה מסור ללב ואין 

בני אדם מכירים חטאו, יכול תמיד לומר 

'לא חטאתי'. על מצב זה נאמר בפירוש 

"ויראת מאלקיך"! דע שהקדוש ברוך הוא 

חוקר לב ובוחן כליות ולפניו נגלו כל 

תעלומות, ולכן עליך לירא מפניו ולהמנע 

 מלחטוא.

 סופריםחביבין דברי 

בזה מבאר רבנו יונה מה שאמרו בגמרא 

)עבודה זרה לה.( שחביבין דברי סופרים 

יותר מיינה של תורה, כי כשמקיים את 

הוא מקיים מצות יראת  –דברי הסופרים 

ה', שהרי עיקר תקנות חכמים וגזרותיהם 

באו כדי לגדור גדרים ולעשות משמרת כדי 

 שלא יפגע חלילה באיסור עצמו

 לידי יראהמעשה מביא 

חכמינו )ילקוט שמעוני, פרשת שופטים( 

אמרו: תלמוד מביא לידי מעשה, מעשה 

 מביא לידי יראה.

ביאור הדבר, על פי דברי המשנה "מצוה 

גוררת מצוה" )אבות פרק ד' משנה ב'(, 

ומכיון שיסוד כל עבודת ה' יתברך הוא 

היראה, ממילא קיום התורה, הכולל 

ומביא בתוכו את מצות היראה, גורר 

 בעקבותיו את מצות היראה.

נמצא שהאדם מתחזק על ידי קיום 

המצוה ביראת שמים, וזה עצמו מביא 

 אותו לחיזוק בעבודת ה' )ע"פ לקח טוב(.

בסופו של דבר השער המביא לידי יראת 

הוא הזהירות והדקדוק בקיום כל  –שמים 

 המצוות.

בימים אלו  בם מתו תלמידי רבי עקיבא, 

ים אמיתית, ויהי רצון נתחזק ביראת שמ

שבזכות זה, ימים אלו יהפכו לימי רצון 

 שבת שלום ומבורך! ורחמים! אמן!

mailto:5047867@gmail.com


 

 14עמ' 

לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

blu.israel@gmail.com 
 

פתגמי אורייתא / הרב יוסף 

חיים אלבוים, בעמ"ח 'אורייתא' 

 ו'דעת חכמה'
 שבמיתת הצדיקים הכפרה

ה ַאֲחֵרי מֹות ְשֵני ל ֹמשֶּ ְבֵני  ַוְיַדֵבר ה' אֶּ

ר ה'  ַאֲהֹרן ְבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוָּיֻמתּו. ַוֹּיאמֶּ

ל ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹ  ה ַדֵבר אֶּ ל ֹמשֶּ א ְבָכל אֶּ

ל ְפֵני הַ  ת אֶּ ש ִמֵבית ַלָפֹרכֶּ ל ַהֹקדֶּ  ַכֹפרֶּתֵעת אֶּ

ר ַעל ָהאָ  ה עַ ֲאשֶּ ָעָנן ֵאָראֶּ ל ֹרן ְוֹלא ָימּות ִכי בֶּ

ת. )טז, א  ב(-ַהַכֹפרֶּ

)ויקרא רבה כ, יב(, "אמר רבי  במדרש

אבא בר אבינא, מפני מה נסמכה פרשת 

מיתת מרים לאפר פרה, אלא מלמד, 

שכשם שאפר הפרה מכפר, כך מיתת 

הצדיקים מכפרת. אמר רבי יודן מפני מה 

ת, אלא נסמכה מיתת אהרן לשבירת לוחו

מלמד, שהיה קשה לפני הקדוש ברוך הוא 

מיתתו של אהרן כשבירת לוחות. א"ר 

חייא בר אבא, בא' בניסן מתו בניו של 

אהרן, ולמה מזכיר מיתתן ביום הכפורים, 

אלא מלמד שכשם שיום הכפורים מכפר, 

כך מיתתן של צדיקים מכפרת, ומנין שיום 

הכפורים מכפר, שנאמר )ויקרא טז( כי 

זה יכפר עליכם לטהר אתכם, ומנין ביום ה

שמיתתן של צדיקים מכפרת, דכתיב 

)שמואל ב כא( ויקברו את עצמות שאול, 

 וכתיב ויעתר אלקים לארץ אחרי כן".

: לשון המדרש צריך ביאור שאלות

מכמה צדדים. א אפר פרה אין תפקידו 

לכפר כלל, אלא אפר פרה רק מכשיר את 

הדמיון מת להטהר מטומאתו, ומה -הטמא

בינו לבין מיתת מרים. ב לא מובן מה 

הקשר בין מיתת אהרן לבין הלוחות, הרי 

הלוחות נשברו כי ישראל חטאו בעגל, אם 

כן עצם שבירת הלוחות אינו קשה והקושי 

בו רק מצד הגורם שסיבב את שבירתם, 

היינו החטאים שישראל עשו, ואילו מיתת 

אהרן היא קושי מצד מיתת אהרן עצמה, 

ולם מפסיד צדיק גדול כמו אהרן. שהע

כמו"כ לא ברור מה הקושי שהיה בזה, 

ומדוע לגבי מרים לא נאמר שקשה מיתתם 

של צדיקים. ג להלכה נפסק שיום 

הכפורים מכפר רק עם תשובה, אם כן לא 

מובן מה הדמיון בין מיתת צדיקים ליום 

הכפורים, כי אם לא עשו ישראל תשובה 

קים, ואם מה מועילה להם מיתת הצדי

עשו תשובה מדוע ימותו הצדיקים. ד כמו 

כן יש כאן שאלה כללית, מדוע מיתת 

צדיקים מכפרת, שאם מתו כשהגיע זמנם 

למות, אין טעם שמיתתם תכפר, ואם לא 

הגיע זמנם למות, מדוע על הצדיקים 

להפסיד מחטאים של אחרים, ומדוע יפסיד 

 העולם צדיק.

' , עפ"י מה שכתבו התוסוהנראה בזה

)מו"ק כח. ד"ה מה( עפ"י המדרש )במדבר 

רבה יט ח(, שהטעם שלוקחים פרה 

אדומה, לכפר על חטא העגל, שתבוא 

האם ותקנח צואת בנה, כי הפרה היא 

האמא של העגל, ולכן פרה אדומה 

נחשבת כפרה. ונראה שביאור דברי התוס' 

הם, שהרי אמרו חז"ל )שבת קמו.( שבמתן 

, וביארו תורה פסקה זוהמתם של ישראל

המקובלים שישראל חזרו לדרגה של אדם 

הראשון קודם החטא, ולפי זה היו צריכים 

לחיות לעולם, שבעת קבלת התורה חזרו 

למצב שקודם החטא, אלא שכשחטאו 

בעגל חזרו למצבם הראשון כאדם הראשון 

אחרי החטא, ולכן נגזר שהמיתה תמשיך 

בעולם. כמ"ש 'אני אמרתי אלקים אתם 

כולכם, אכן כאדם תמותון', ובני עליון 

שחשב לעשותם כבני עליון החיים לעולם, 

אולם חטאו, ונעשו כמו 'אדם' הראשון, 

להחזיר המיתה לעולם. לפי זה הסיבה 

שאנשים מישראל מתים כיום, זה נובע 

ממה שחטאו בחטא העגל, ובאה האם 

ומקנחת צואת בנה. והטעם שבעת מתן 

התורה תורה היו צריכים לחיות לעולם, כי 

נקראת עץ חיים )משלי ג יח(, וכבר נזכר 

בפ' בראשית שאם היה אדם הראשון 

אוכל מעץ החיים היה חי לעולם גם אחרי 

חטא עץ הדעת, נמצא שישראל בשעה 

שקבלו את התורה דבקו בעץ החיים והיו 

צריכים לחיות לעולם, אבל בשעה שחטאו 

בעגל, שחטא העגל דומה לחטא עץ 

אדם הראשון אחרי  הדעת, חזרו למצב של

החטא. ואכן חז"ל במדרש משוים את שני 

החטאים, שבשניהם לא היה בהם כח 

להמתין שש שעות, שש שעות אחרי כן 

ירד משה, ושש שעות אחרי כן הותר לו 

עץ הדעת, שגם מתחילה כשהיה מגיע 

 שבת היה מותר לו לאכול מעץ הדעת. 

אלא שאם כן, הצדיקים שדבוקים 

ים, עלינו לתמוה מדוע בתורה ובעץ החי

הם מתים, הרי הדבקים בחיים היו צריכים 

לחיות לעולם. אולי מכח שאלה זו הסיקו 

שאכן כל הטעם של מיתת צדיקים, זהו רק 

לכפרה, והכפרה היא על חטא העגל שגרם 

וסבב את הכל. כי אמרו חז"ל )סנהדרין 

קב.( שביאור מאמר ה' למשה על חטא 

י )שמות לב וביום פקדתי ופקדת -העגל 

לד(, שאין לך פקידה שאין בה מחטא 

העגל, היינו שחטא העגל קיים לעולם, 

ובכל פעם שישראל נענשים נכלל בחשבון 

גם עבור חטא העגל. עפי"ז מובן שמיתת 

הצדיקים מכפרת על החלק של הדור 

ההוא בחטא העגל, מאחר שהם דבוקים 

בעץ החיים, הרי שכל מיתתם רק לכפר על 

חטא העגל שסיבב את חלק מסוים מ

המיתה בעולם. עפי"ז מבואר הדימוי בין 

אפר פרה למיתת מרים, שמיתת צדקת 

כמו מרים מכפרת על חטא העגל כמו 

שפרה אדומה נצטוו עליה לכפר ולטהר 

מחטא העגל, היינו המיתה שירדה לעולם 

 עבורו.

אולם במיתת אהרן לא בא המדרש 

ליישב מדוע מיתת הצדיקים מכפרת, אלא 

לתרץ מדוע הצדיקים מתים, ועל זה  בא

אמרו שכמו שהלוחות נשברו כתוצאה 

מחטא העגל, אפילו שרק חלק מהעם עשה 

את העגל, מכל מקום הפסידו כל ישראל 

מחמת חטא זה, והפסידו את הלוחות 

הראשונות, ומעלת הלוחות הראשונות 

ביארו חז"ל שאם לא היו נשברים, לא היו 

ק משום ישראל שוכחים את התורה, ור

שנשברו נהיה מצב שכל הלומד את 

התורה זה נשבר לו כשהוא משכח את 

תלמודו. ואמרו חז"ל שסדר הלימוד של 

משה לישראל היה, שקודם לימד את 

אהרן ואחר כן לימד אהרן את בניו ואחרי 

כן לימדו את כל ישראל, באופן שחזרו על 

תלמודם ד' פעמים, שזהו המינימום לזכור 

רו חז"ל )עירובין נד.(. הלימוד כמו שאמ

אם כן גם מיתת הצדיקים היא כעין 

שבירת הלוחות, שעצם מיתתם נובעת 

כתוצאה מחטא העגל, כמו שנשברו 

הלוחות כתוצאה מחטא זה, והתלמיד 

חכם עצמו נמשל כלוחות, כמו שאמרו 

חז"ל על מי ששכח תלמודו ששברי לוחות 

מונחים בארון )ברכות יג:(, והיינו משום 

כתובה על לוח לבו, ומעתה  שהתורה

שמת נשברו לוחות, שנעשה שכחה של 

תורה, שהרי התורה שלימד הצדיק שמת 

כבר איננה, ולכן ננקט כאן לשון 'קשה' 

מיתתם של צדיקים כשבירת הלוחות, 

שבא להסביר שמיתת הצדיק גם גורמת 

לשכחת התורה כמו שהיה בשבירת 

 הלוחות בזמנו.

יקים, אלא שיש עוד סוג של מיתת צד

כעין יום הכפורים, כי עיקר הכפרה של יום 

הכפורים מבואר בתורה, שעל השעיר 

לעזאזל נותנים את כל עוונות ישראל, 

ובמיתתו נצבע הזהורית מאדום ללבן, 

להורות על כפרת הכלל. לפי"ז נאמר 

שפעמים יש שהצדיק עצמו מת קודם זמנו, 

אלא שהקב"ה נותן עליו מעוונות הדור 

דוגמתם הביאו חז"ל מבני  לכפר עליהם.

אהרן ומיתת שאול, שמתו קודם זמנם, 

ואמנם היה בהם חטא מסוים שגרם 

מיתתם, בני אהרן מתו בהקריבם אש זרה, 

ושאול מת בחטאו שלא הרג את עמלק 

כמצווה, ומיתה זו שנגזרה עליהם הם רק 

בחשבון של הקב"ה המדקדק עם צדיקיו 

כחוט השערה, ובמיתת שאול הודיע לו 

מואל "מחר אני ואתה בגן עדן" במחיצת ש

שמואל, וכן בני אהרן מתו על חטא דק מן 

הדק, עד שאמרו )ילקו"ש במדבר רמז 

תרפט( שאם היה להם בנים לא היו מתים. 

מיתת צדיקים מעין זו, יש בכחה גם ליטול 

עמה מעוונות ישראל ולכפרם, אלא 

שנראה ודאי שהכונה שאיירי בעושים 

ברים שתשובה תולה תשובה, אלא שיש ד

ויום הכפורים מכפרם, ובזה יפה כח מיתת 

צדיקים לכפר כעין יום הכפורים. אולם 

לדברי אלה יש חידוש מסוים, שרק מיתת 

צדיקים קודם זמנם, זו יש בכחה לכפר 

 ממש כעין יום הכפורים, ויל"ע.  

עוד מצאנו בכפרת מיתת הצדיקים, 

כח.( "אמר רבי אלעזר, למה  מאמרם )מו"ק

נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה, מה בגדי 

כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים 

מכפרת". ונראה, שהרי כבר דנו הראשונים 

על כפרת בגדי כהונה כיצד, ומדברי התוס' 

)זבחים פח: ד"ה מכפרת( משמע שאינו 

מכפר על החוטא עצמו אלא על הכלל, כי 
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ך גם כפרה כגון יש חטאים שהכלל צרי

ברציחה שהארץ צריכה כפרה, ועוד כתבו 

התוס' )ערכין טז. ד"ה הא( שבגדי כהונה 

מכפרים על חטאים כגון מלבין פני חבירו 

דחשיב כרציחה. עפי"ז יש מקום לומר, 

שכמו שבגדי הכהונה שנושאים הכהנים 

לפני ה' לזכרון יש בכחם לכפר, כך הצדיק 

' לזכרון במיתתו יש בכחו לעמוד לפני ה

ולכפר על החטאים האלו, היינו לכפר על 

הכלל ממעשי היחיד שלא יזיקום, או על 

חטאים שלא היה בהם מעשה ממש. 

ולהבנת הדברים יש מקום לומר, שהנה 

אמרו )מנחות קי.( שיש מזבח למעלה 

ועומד מיכאל ומקריב עליו, וכתבו התוס' 

)ד"ה מיכאל( שיש אומרים שמקריב 

קים. ובאבן שלמה נשמותיהם של הצדי

מובא בשם הגר"א, שבשעה שבאים ליטול 

נשמתו של האדם, אם צדיק הוא הרי הוא 

פושט צוארו לשחיטה משום שכך רצון ה', 

בהרגיל נפשו כל ימיו לקיים רצון ה', ואז 

הוא כעולה לפני ה', אולם הרשעים 

מתנגדים ואינם רוצים במיתתם באהבתם 

 את העולם הזה, ולכן מיתת הצדיקים

כמשחל ביניתא מחלבא, אולם הרשעים 

כפטורי בפי ושט )ברכות ט.(. עפי"ז יש 

מקום לומר שאכן יש במיתת הצדיקים 

קרבן, אולם דינו כקרבן עולה, היינו 

שמכפר על דברים שלא היה בהם מעשה 

ממש, או ככפרה על הכלל, היינו חטאים 

שאין בהם עונש בית דין אולם עדיין העם 

של כפרה במיתת  צריך כפרה. סוג זה

הצדיקים אינה עונש לצדיק, אלא זכות 

לצדיק ולדור שגם בעת מיתתו הרי הוא 

מגין עליהם, ומיתתו במסירות נפשו לה' 

בכל נפשו נחשבת לקרבן עולה לפניו לכפר 

 עליהם.  

עוד מצאנו במיתת הצדיקים, מה שאמרו 

)ר"ה יח:( שממה שאמרו צום הרביעי 

א, וצום והחמישי והשביעי בצוותא חד

השביעי הוא צום גדליה בן אחיקם, 

ש"שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית 

אלהינו", היינו שהשוו צום ט"ב יחד עם 

צום גדליה בן אחיקם. אפשר לומר, שלא 

באו ללמד שמיתת הצדיקים מכפרת, וכמו 

שביארו שם כמה מרבותינו, אלא שכאן 

איירי במיתת הצדיקים לאחר חורבן הבית, 

השראת השכינה כיום היא על ומקום 

הצדיקים, וכמ"ש )ב"ב יג.( שהגם שפסקה 

נבואה מהחכמים לא פסקה, והצדיק הוא 

המרכבה לשכינה בכל דור וכמו שהאריך 

הב"ח )או"ח סי' מז( בענין, אם כן מיתת 

הצדיקים שקולה כשריפת ביהמ"ק, שהרי 

בדור ההוא היה משכן השכינה אצל 

השכינה הצדיק. ואפשר שעיקר השראת 

היא רק על צדיק הדר בא"י, ולכן גדליה בן 

אחיקם שהיה דר בא"י היה השראת 

השכינה לגביו, אע"פ שבחו"ל היו כמה 

 וכמה נביאים. 

עוד יש מקום לבאר, שאכן נחלקו המ"ד 

הנ"ל בגדר מיתת הצדיקים. חד סבר שרק 

מיתת צדיק שלא מת בחטאו והיה שלם 

ל בלא מום כפרה אדומה, הוא המכפר ע

בני ישראל, וגם מיתתו אינה מכפרת על 

חטאי היחיד כי אם על חטא הציבור, או 

אולי גם על היחיד, אבל בתנאי שהוזה 

עליו מאפר הפרה, היינו שנגעו הדברים 

ללבו וחזר בתשובה או שהוריד דמעות על 

אדם כשר זה. אולם חד סבר שלאו דוקא, 

אלא אפילו צדיקים שמתו בחטאם כנדב 

ול גם מיתתם מכפרת, אולם ואביהוא ושא

מיתתם מכפרת כעין יום הכפורים היינו 

עם התשובה בלבד. היינו שאכן מסכים 

שצריך היחיד לשוב בתשובה אולם כל 

צדיק מיתתו מכפרת. וחד סבר שמיתת 

הצדיקים גדרה כבגדי כהונה, היינו 

שמכפרת גם בלא דרגת הצדיק, שאין 

המיתה תלויה בצדיק עצמו והרי הוא 

בגדי כהונה המכפרים, אבל מאידך  כנושא

סבר שאין הכפרה על היחיד כיוהכ"פ אלא 

מכפרת על הכלל בחטאים שצריכים כפרה 

אולם אין בהם קרבן, או חטאים במחשבה. 

נמצא שנחלקו אכן בגדר הכפרה וגדר 

הצדיקים שמיתתם מכפרת. ואחרי כתבי 

ראיתי באלשיך ריש פרשה זו שעמד על 

 בריו כעין זה.השאלות הנ"ל והעמיד ד

 תובנות / הרב נחמן דרקסלר
 תכלית ירידת הנשמה לעוה"ז

ל ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמרְ  ָת ַדֵבר אֶּ

ם ְקֹדִשים ִתְהיּו ִכי ָקדֹוש ֲאִני ה' אֱ  -ֲאֵלהֶּ

ם. וברש"י: הוו פרושים וכו' מן  ֹלֵקיכֶּ

 העבירה. 

לפי חלק מן הראשונים כפי שרש"י מביא 

, הקדושה נאמרת על אותם במקום

העבירות שנכתבו בסוף פר' אחרי. אבל יש 

מקום לומר שהקדושה הנאמרת מכוונת 

גם על הציווי 'ובחרת בחיים', הם החיים 

הנצחיים, לפרוש באופן כללי כל הימים 

שאנו חיים על האדמה מן העבירות, 

 ולדבוק במצוות.

* 

 הנשמה קדושה ממקורה

הנשמה הקדושה היורדת לאדם מיד עם 

הוולדו הנה קדושה וטהורה, זכה וברה. 

מכסא כבוד חוצבה לדור בארץ ערבה. 

וקדושתה קיימת לעד. אך אם אדם נכשל 

בעבירות ח"ו או לא מקיים אחד מהמצוות 

עשה שחובתם חלה על האדם תמיד או 

מזמן לזמן, או אז נשמתו מתלכלכת 

עד וקדושתה נפגמת מחמת החטא, 

שתתנקה ע"י תשובה או ח"ו על ידי 

 ייסורים ל"ע.

* 

 ציווי לדבוק המצוות –קדושים תהיו 

ע"פ זה המצווה של קדושים תהיו, היא 

מצווה לפרוש מן העבירות כדי שהנשמה 

 –תישאר בקדושתה. כמו אומרים לנשמה 

"אין יופי וקדושה שדומה לך, אל תלכלכי 

את עצמך, תשמרי את המצוות וכך 

 נקייה". תישארי

* 

על פי הנאמר, הקדושה המדוברת הנה 

לשמור את המצוות כדי שתישאר הנשמה 

כפי שהיא, ותפקידנו לשמור על קדושתה 

של הנשמה ולאו דווקא להוסיף עליה 

קדושה. וזה גם התפקיד של יו"כ כנאמר 

בפרשת אחרי, שגם אותה נקרא בש"ק 

ם ְלטַ  יכֶׁ ר ֲעלֵּ ר דנא. "ִּכי ַבּיֹום ַהזֶׁה ְיַכפֵּ הֵּ

ם" לטהר כידוע  יכֶׁ ם ִמֹּכל ַחֹטאתֵּ ְתכֶׁ אֶׁ

הכוונה לנקות, כמו שנאמר במשנה ביומא 

"טהרו של מזבח" הפירוש נקיונו של מזבח. 

תפקידנו להישאר נקיים, ואם אדם מקפיד 

על נקיון נשמתו, או אז שש ה' איתו בהגיע 

זמנו לאחר אריכות ימים ושנים "בבא אליו 

בל הערות על וצדיק". )אשמח לק נקינפש 

 עניין זה(.

פינת ההלכה מאת מרן 

 הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

 לקבלת השיעור נא לפנות למערכת 

 

 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל 

מיכל מונדרוביץ', מחנך, מנהל 

 ת"ת, ומרצה חינוכי

 לנהוג כבוד זה בזה
 קריאת ההפטרהחלוקות הדעות בענין 

בשבת זו. המנהגים רבים, הן כשר פרשות 

מות וקדושים נפרדים, איזה פרק -אחרי

בנביא יקראו בכל אחת מהן, והן כאשר 

מות קדושים' מחוברים. -'אחרי

שמעתי סיפור מאלף, שיתכן וארע \קראתי

בפרשה זו, לפני שנים רבות. 'וזאת 

למודעי' שכדרכם של סיפורים, יתכן 

, אך במקרה וגירסא זו לוקה ברמת דיוקו

העיקר אלא המדרש",  'מעשה'דידן "לא ה

להבין ולהשכיל. אין כמו סיפור המחלחל 

 בנפש, לעוררה.

כנסת זופניק' בגבעת שאול, משמש  'בית

קהילתי בשכונה הירושלמית -מרכז רוחני

הוותיקה. באחת השבתות מבחין הגבאי 

 רבי שלמה זלמן אויערבאךישראל -כי גאון

בהיותו מתארח זצ"ל מתפלל בביהכ"נ, 

אצל קרוביו בשכונה. בהתרגשות הוא 

. הגבאי מספר שאלה דחופהפונה לרב עם 

שבין תפקידיו הרבים אחראי הוא על 

מצוה" לנערים. מבררים  -"קביעת שבת בר

הם אצלו באיזו שבת יזכו 'לעלות מפטיר 

ולקרוא הפטרה' כמנהגם, וקובעים עמו על 

 כך.

ת בין ילדי השכונה יש ילד עם לקויו

למידה עמוקות. כאחרים, גם הוא פנה 

,  01-הולדתו ה-לגבאי, מיד לאחר יום

מתי אני בר מצוה? גם אני רוצה לעלות "

!". הגבאי הביט בו בחמלה, וראה ולקרוא

ניצוץ בעיניו. דיבר הגבאי עם אבי הילד 

ושיתפו ברצון בנו. הגבאי הסביר, שכל 

הילדים מתכוננים כחודש ימים. "אך בנך 

כנה רבה, ובסופו של דבר יצליח!" זקוק לה

הפיח הגבאי תקווה בלב האב, "הבה 

! שנה מראש!". ואכן כך היה. כברמתחיל 

האב שילם לגבאי שישכור  אברך שיקיים 

בשיעורי הכנה עם בנו. שבוע ועוד שבוע 

שוקד הילד, למרות קשייו בקריאה, 

בהגייה ובזיכרון, הוא מתקדם, לאט אך 



 

 16עמ' 

חלת. פרק בטוח, לקראת השבת המיו

 ההפטרה כבר כמעט שגור בפיו כראוי.

"כבוד הרב" מתפתל הגבאי ומסביר את 

מצוקתו "כעת עומדים אנו שבועות מספר 

 שטעיתי! לפני 'שבת בר מצוה' ואני מבחין

אמרתי לו להכין פרק מסוים בנביא, 

אין זו ההפטרה להפטרת אותה שבת, אך 

! מה אעשה?! הוא כבר השקיע הנכונה

נראה שיספיק לשנן את הפרק רבות, ולא 

"הנכון" בזמן. אוי! כמה כסף השקיע אביו, 

 והילד מסכן...".

הגאון מהרהר 'בדיני נפשות', ושואל 

? באיזה שבוע הבר ִעיתָּ מצוה?" -"במה טָּ

הגבאי הסביר שהבר מצוה חל בשבוע בו 

לגבי קריאת ההפטרה,  מנהגים שוניםיש 

והמנהג שלנו...". רבי שלמה זלמן פוסק 

ה בסדר! אילו היתה הפטרה זרה "ז

לחלוטין, או שונה מ'דינא דגמרא' כמו 

שבת ר"ח או ד' פרשיות, אין עצה ואין 

תבונה נגד ה'. אך היות וזה תלוי במנהג, 

ניתן, לאור המצב שנוצר בשגגה, לקרוא 

הפטרה זו שהוא מכין ולומד חודשים 

 ארוכים בעמל ויגיעה!"

מצוה -חלפו השבועות, בשבת הבר

ם הגבאי לבית הכנסת, ופוגש הוא משכי

ברבי שלמה זלמן! תמה הגבאי איך לא 

-ראהו בליל שבת. הוא שואל את פוסק

הדור האם שוב מתארח בשכונה בשבת. 

השיבו הרב "איננו שובת כאן. באתי 

)!!!(. נזכרתי  רגלית מ'שערי חסד' הבוקר

מצוה של הילד המתקשה, זה -שהיום הבר

את  שבעניינו פסקתי לכם  לקרוא

ההפטרה שהכין, למרות המנהג לקרוא 

פרק אחר. חשבתי, הרי בשעה שיתחיל 

להקריא הפטרה יעירו מיד אנשים 

ויעמידוהו על טעותו. אמנם, אתה תתחיל 

מיד להסביר, להתנצל, לשתף בפסק הלכה 

שבידך, אך תתפתח מהומה שתגרום צער 

לילד ולמשפחתו, ואף אותך להביך. 

אף -ים' בחריכנראה יְֵּצאּו כמה 'מחמיר

גמרתי אומר בלבי לבוא ויעשו 'מנין נפרד'. 

כל ֻיְפנּו אלי, ואני -כך עיני ולהיות נוכח!

אסמן וארגיע שעל הנער להמשיך, "הכל 

 בסדר".

ת -בפר' אחרי ם אֶׁ מות נאמר ּוְשַמְרּתֶׁ

ה ֹא  ר ַיֲעשֶׁ ַטי ֲאשֶׁ ת ִמְשפָּ םֻחֹקַתי ְואֶׁ דָּ אָּ ם הָּ  תָּ

ם ניתנו ְלַזּכֹות את , התורה והמצות ָוַחי ָבהֶּ

ישראל, להביאם לזיכוך, לרוממות הנפש, 

לחיות חיי איכות, חיים בו רואים וחשים 

ִחיךָּ  י אָּ . רבי ִעָםךְ את הזולת, כמו שנא'  ְוחֵּ

 ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוךָ עקיבא מכריז באזננו 

. כלל גדול בתורההנאמר בפרשתנו, זהו 

בתורה'. ניתן לפרשו, זה הכלל של 'גדול 

ומן הכלל אל הפרט. כמה גדלות יש 

בראיית הזולת, בוגר כצעיר, ובפרט 

בראיית קשייו. ממנו נקח לעבוד את ה', 

ְבֹאַרח זו נהלך, כהורים, כמחנכים, כבני 

 אדם.

בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל 

 חבר -מרצה  -מנהל  -מונדרוביץ', מחנך 

012ymm@gmail.com   

 

 

 

 חידות

שאלות לחידודא  – חדוותא

בפרשת השבוע / הרב בנימין 

מח"ס לקוטי צבי יהודה לוי, 

 רש"י וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת אחרי מות 
מנין שבן קודם לאחרים בירושת  .א

 שררה?

איזה הנהגה של הקב"ה משותפת  .ב

לעושה חטא מסויים בפרשתינו וחטא נוסף 

 בפרשת קדושים, ולמואס בכל חוקי ד'?

 מהיכן נלמד איסור ספייה בפרשתינו? .ג

היכן בפרשתינו מוזכרת עשיית מצוות  .ד

 (?2כמין "גזירת המלך")

 היכן מצאנו דמיון בין ארץ לאדם?  .ה

 שאלות בפרשת קדושים
היכן מוזכר בפרשה עיקר האמונה שד'  .א

 יודע מחשבות לב האדם?

אלו לשונות של תיעוב מוזכרים  .ב

 בפרשה? ואלו לשונות של מיאוס?

וזכר שכנסת ישראל היא כרעיה היכן מ .ג

 להקב"ה?

 היכן הוזכרה מכת בכורות? .ד

 היכן הוזכר הלשון "אטום"? .ה

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או 

 חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' תזריע
לאיזו לשון בפרשת נגעי בגדים  .א

שתי משמעויות ומיתרגמת באופן 

 שונה בכל פעם?

התשובה היא לשון כיבוס, שנא' )טו, נד( 

ן ר בֹו ַהנַָּגע  ְוִכְבסּו ְוִצּוָּה ַהֹּכהֵּ ת ֲאשֶׁ אֵּ

ִנית: ותירגם  ְוִהְסִּגירֹו ִשְבַעת יִָּמים שֵּ

ד ַּכֲהנָּא ּה  ִויַחְורּון אונקלוס ִויַפקֵּ יָּת ִדי בֵּ

א וכו' שָּ  ַמְכּתָּ

ואילו בסוף הפרשה נא' )שם פסוק נח( 

גֶׁד אֹו הַ  ל ְּכִלי הָּ ְוַהבֶׁ ב אֹו כָּ רֶׁ עֵּ עֹור ְשִתי אֹו הָּ

ר ם ַהנַָּגעְתַכֵבס  ֲאשֶׁ הֶׁ ר מֵּ ְוֻכַבס ֵשִנית  ְוסָּ

ִּתְניָּנּות ְוִיְצַטַבע  ושם תירגם אונקלוסְוָטֵהר: 

י: ופירש"י )שם( וכבס שנית.  לשון ְוִיְדּכֵּ

תרגום של כבוסין שבפרשה זו  טבילה.

ו ללבון לשון לבון, ויתחור, חוץ מזה שאינ

אלא לטבול, לכך תרגומו ויצטבע, וכן כל 

כבוסי בגדים שהן לטבילה מתורגמין 

 ויצטבע, ע"כ. 

, הוא תרגום )טו, ה( ְיַצַבע והיינו שהלשון

יו, ובתורה טבילת טהרה באה רק  ְיַכֵבס דָּ ְבגָּ

או בלשון כיבוס בגדים שבא ללמד שגם 

)שם(  בגדיו צריכים טבילה, כדפירש"י

לימד על המשכב שחמור מן המגע, שזה 

לטמא אדם לטמא  נעשה אב הטומאה

 יסחי. המיתרגמתרחיצה  או בלשון בגדים,

)ובמאמר המוסגר, הנה עה"פ )דניאל ד, 

: פירש"י יצטבע. ִיְצַטַבע יב( ּוְבַטל ְשַמּיָּא

: והם דברי יהא שרוי תמיד לשון טבילה

נבוכדנצר שמספר שראה בחלומו אילן 

שרשיו שרויין בטל השמים, וא"כ הלשון ש

הוא לשון שריה, ויתכן דמשו"ה נקרית 

מלאכת הצביעה כן, שהדרך היתה לשרות 

 הבגד בסממנים ע"מ לצובעו(

אלו דינים בפרשה הם היפוכם של  .ב

 דברים שנאסרו בפרשת שמיני?

שנא' )טו, מה(  דיני הפריעה והפרימה,

ר בֹו ַהנֶַׁגע  רּוַע ֲאשֶׁ ָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְבגָ ְוַהצָּ

א ְוֹראשֹו ִיְהיֶּה ָפרּועַ  מֵּ ה ְוטָּ ם ַיְעטֶׁ פָּ  ְוַעל שָּ

א:  א ִיְקרָּ מֵּ  טָּ

ודברים אלו נאסרו לאהרן ולבניו 

ה אֶׁ  ר ֹמשֶׁ ל בפרשת שמיני, שנא' )י, ו( ַוֹּיאמֶׁ

נָּיו ר בָּ מָּ זָּר ּוְלִאיתָּ ְלעָּ ם ַאל ַאֲהֹרן ּוְלאֶׁ  ָראֵשיכֶּ

ם ֹלא   וכו'ִתְפֹרמּו ִתְפָרעּו ּוִבְגֵדיכֶּ

 ופירש"י עה"פ )טו, מה( ועל שפם יעטה.

שהמצורע הוא כעין ע"כ, ומשמע כָאֵבל: 

ועיין בתשובה הבאה. ובאבן עזרא  אבל.

שיתאבל על רוע מעשיו )שם( פי' והטעם 

 כי בעבור מעשיו בא לו זה הנגע, ע"כ. 

היכן מוזכר )ברש"י( בפרשתינו דין  .ג

הנוהג הן בימי המשתה של 

 והן בימי הרגל?נישואין 

ר ַחי ִיְטמָּ  שָּ אֹות בֹו בָּ רָּ א: )יג, יד( ּוְביֹום הֵּ

וכתב רש"י וביום מה תלמוד לומר, ללמד 

יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאין 

אתה רואה בו, מכאן אמרו חתן נותנין לו 

, לו ולאצטליתו שבעת ימי המשתהכל 

נותנין לו כל ימי  ולכסותו ולביתו, וכן ברגל

 געים פ"ב משנה ב'(:)נ הרגל

ובגמ' )מועד קטן ז:( הביאו דברים אלו 

בשם רבי יהודה, ואמרו שם רבי אומר אינו 

צריך הרי הוא אומר )ויקרא יד, לו( וצוה 

אם ממתינים לו לדבר הכהן ופנו את הבית 

, ע"כ. והיינו הרשות כל שכן לדבר מצוה

שנלמד ממה שממתינים לו שיוציא כליו 

 ווה.מן הבית גם לדבר מצ

ומשמע דהצרעת היא סתירה למצות 

הרגל והמשתה, דשתיהן מצוות של 

שמחה והצרעת היא הפך השמחה, 

וכמבואר לעיל שהצרעת היא כעין 

אבילות. ומבואר עוד, דגם ביתו ובגדו הם 

 ענייני שמחה שהצרעת סותרתה.

לגבי איזו הלכה נדרש מפסוק  .ד

 בפרשתינו שהיא דוחה שבת?

ומילה  לר"א,בשבת מכשירי מילה היתר 

לר' יוחנן אליבא דחכמים, שנא' )יב,  עצמה

תֹו: וא ּוַבּיֹום ג( ְרלָּ מרו ַהְשִמיִני ִימֹול ְבַשר עָּ

דרבי חז"ל )שבת קלב.( אלא היינו טעמא 

דאמר קרא )ויקרא יב, ג( וביום  אליעזר

השמיני ימול בשר ערלתו ואפילו בשבת, 

וביום השמיני ימול ואפילו בשבת. ופירש"י 

 ומילה גופה דדחיא שבת אמרינן לקמן

הלכה למשה מסיני, אייתר ליה ביום, 

 : למכשיריה

ובהמשך הגמ' )שם(, מילה גופה דברי 

, הלכה הכל דוחה שבת מנלן, אמר עולא

וכן אמר רבי יצחק הלכה, מיתיבי, מניין 

לפיקוח נפש שדוחה את השבת, רבי 

אלעזר בן עזריה אומר מה מילה שהיא 

של אדם דוחה את השבת אחת מאיבריו 

 קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת

ואי סלקא דעתך הלכה קל וחומר מהלכה 

וכו', ור' יוחנן אמר אמר קרא ביום  מי אתי
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 ע"כ.ביום אפילו בשבת, 

)וע"ע בבעה"ט שפסוק זה יש בו תיבות 

ואותיות כמו בפ' ויכלו לומר שמילה דוחה 

 שבת(

, ג( ביאר מדוע נכתב הפסוק ובאוה"ח )יב

לדרשה זו כאן ולא בפרשת מילה שנאמרה 

לאברהם, ותי' "שלא יחשוב אדם כי לא 

הקל ה' שבת לגבי מילה אלא להאבות 

שלא קבלו התורה וחומרת שבת, אבל 

ישראל שנצטוו מה' מחלליה מות יומת לא 

 ידחה שבת", עש"ה.

היכן מצינו יום ארוך יותר מחודש  .ה

 ימים?

תשנא' )יב יִָּמים  , ד( ּוְשֹלִשים יֹום ּוְשֹלשֶׁ

ש ֹלא ִתּגָּ  ל ֹקדֶׁ ה ְבכָּ ֳהרָּ י טָּ ב ִבְדמֵּ שֵּ ל ּתֵּ ע ְואֶׁ

ּה ֳהרָּ י טָּ ֹבא ַעד ְמֹלאת ְימֵּ ש ֹלא תָּ : ַהִמְקדָּ

לפי שזו טבולת יום ופירש"י בכל קדש וגו'. 

שטבלה לסוף שבעה ואין שמשה ארוך 

מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום 

ים, שלמחר תביא את כפרת ארבע

 טהרתה: 

 תשובות ל'חדוותא' מצורע
איזו גזירה שוה בפרשתינו נלמדת  .א

ממשמעות הדברים ולא מדמיון 

 הלשונות?

, שנא' ושב הכהן ובא הכהן הגזירה שווה

ה ַהנֶׁ ּוָבא ַהֹכֵהן  )יד, מד( שָּ ה ְוִהנֵּה פָּ אָּ ַגע ְורָּ

ִית. )ופירש"י שם בא"ד( הא לא בא  ַבבָּ

אלא על נגע העומד בעיניו בשבוע ללמד 

ראשון ובא בסוף שבוע שני ומצאו שפשה, 

שלא פירש בו הכתוב למעלה כלום בעומד 

בעיניו בשבוע ראשון, ולמדך כאן בפשיון 

זה שאינו מדבר אלא בעומד בראשון ופשה 

בשני, ומה יעשה לו, יכול יתצנו כמו 

 שסמך לו ונתץ את הבית, תלמוד לומר

נלמד ביאה משיבה, כהן, ושב הכהן, ובא ה

מה שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע, 

אף ביאה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע, 

 וכו'.

ומגזירה שווה זו למדים בכמה מקומות 

בחז"ל, שאי"צ לשון שווה כדי ללמוד 

גזירה שוה, אבל אם יש לשון שקרוב יותר 

בדמיון למדים ממנו, כגון בעירובין, שאמרו 

דנין חוץ מחוץ ואין דנין חוץ  שם )נא.(

מחוצה ומאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי 

ישמעאל )ויקרא יד, לט( ושב הכהן )ויקרא 

זו היא שיבה זו היא  יד, מד( ובא הכהן

הני מילי היכא דליכא מידי דדמי ביאה 

ליה אבל היכא דאיכא מידי דדמי ליה 

מדמי ליה ילפינן: )וכ"ה ביומא ב:, ביבמות 

 יז: ועוד(

איזה דין בפרשתינו דומה לאופן  .ב

 לקיחת ארבעת המינים?

ּה ת ַהִצֹפר ַהַחּיָּה ִיַקח ֹאתָּ  שנא' )יד, ו( אֶׁ

ת ת ְשִני ַהּתֹוַלַעת ְואֶׁ ז ְואֶׁ רֶׁ אֶׁ ץ הָּ ת עֵּ  ְואֶׁ

ת ַהִצֹפר ַהַחּיָּה ְבדַ  ם ְואֵּ ַבל אֹותָּ ֹזב ְוטָּ אֵּ ם הָּ

ה ַעל ַהַמִים ַהַחִּיים: ופיר י ש"ַהִצֹפר ַהְשֻחטָּ

מלמד שאינו את הצפור החיה יקח אותה. 

אלא מפרישה לעצמה, אבל  אוגדה עמהם

, העץ והאזוב כרוכים יחד בלשון הזהורית

כענין שנאמר ואת עץ הארז ואת שני 

התולעת ואת האזוב, קיחה אחת 

לשלשתן, יכול כשם שאינה בכלל אגודה 

כן לא תהא בכלל טבילה, תלמוד לומר 

החזיר את ה, וטבל אותם ואת הצפור החי

 :הצפור לכלל טבילה

אגד הכולל ג' מינים, נמצא שיש כאן 

אבל נאחז שאינו נאגד עימהם ומין רביעי 

ביחד כשעושה הפעולה הנדרשת,  עימהם

כשם שבד' מינים הג' מינים אגודים יחדיו, 

והאתרוג אינו אגוד עמהם אבל נאחז 

 עמהם כשעושה הנענוע.

היכן מצאנו בפסוק אחד מילה זהה  .ג

ותיותיה ונבדלת בניקודה בא

 ובפירושה?

ן ֱעִמיד ַהֹּכהֵּ ִאישַהְמַטֵהר  )יד, יא( ְוהֶׁ ת הָּ  אֵּ

ד: ַהִםַטֵהר  ל מֹועֵּ ַתח ֹאהֶׁ ם ִלְפנֵּי ד' פֶׁ  ְוֹאתָּ

היכן כתבה התורה פעולה כדי  .ד

 שנלמד ממנה שיעור זמן?

י מז-)יד, מו ל ְימֵּ ל ַהַבִית ּכָּ א אֶׁ ( ְוַהבָּ

ב בַ  ב: ְוַהֹשכֵּ רֶׁ עָּ א ַעד הָּ ַבִית ִהְסִּגיר ֹאתֹו ִיְטמָּ

ס אֶׁ  ל ַבַבִית ְיַכבֵּ ֹאכֵּ יו ְוהָּ ת ְבגָּדָּ ס אֶׁ ת ְיַכבֵּ

יו: ופירש"י יטמא עד הערב. מלמד  דָּ ְבגָּ

שאין מטמא בגדים, יכול אפי' שהה בכדי 

ת אכילת פרס, תלמוד לומר והאוכל בבי

יכבס את בגדיו, אין לי אלא אוכל, שוכב 

מנין, תלמוד לומר והשוכב, אין לי אלא 

אוכל ושוכב, לא אוכל ולא שוכב מנין, 

תלמוד לומר יכבס, יכבס ריבה, אם כן 

ליתן שיעור למה נאמר אוכל ושוכב, 

)ברכות מא. לשוכב כדי אכילת פרס 

 עירובין פב:(:

איזו הלכה מהלכות טומאה וטהרה  .ה

 ב"אמירה"?תלויה 

, שחלה רק על טומאת משכבהלכות 

 שאומרים המיוחד לשכיבה ולא על אותו

עליו עמוד ונעשה מלאכתנו, שנא' )טו, ד( 

יו ַהזָּב לָּ ר ִיְשַּכב עָּ ב ֲאשֶׁ ל ַהִמְשּכָּ א  ּכָּ ִיְטמָּ

א: ופי יו ִיְטמָּ לָּ ב עָּ ר יֵּשֵּ ל ַהְּכִלי ֲאשֶׁ רש"י ְוכָּ

כל המשכב. הראוי למשכב, יכול אפילו 

יוחד למלאכה אחרת, תלמוד לומר אשר מ

ישכב, אשר שכב לא נאמר, אלא אשר 

יצא זה ישכב, המיוחד תמיד לכך, 

 שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו:

 

 סיפור

מה מקשר בין שבת בלונדון 

 לשבת ב"שערי צדק"?
בעיני נוכחתי לראות, שמסירות נפש 

קיימת במלוא הדרה אצל כל יהודי ויהודי. 

מונית בחיפה, והנהג סיפר  פעם עליתי על

כי עתה שב מחופשה בלונדון. "זו אחת 

הנסיעות הראשונות בארץ לאחר 

 החופשה". הפטיר.

מכיוון שגם אני ביקרתי בעבר בלונדון, 

נקשרה שיחה ביני ובין הנהג. הוא סיפר 

על המקומות בהם ביקר, ואני האזנתי 

בקשב והבעתי ענין. ובכל זאת, למרות 

ר במוזיאונים שהנהג הספיק לבק

המרהיבים שבלונדון ובאתרי התיירות 

המפורסמים והמבוקשים, ניכר היה על 

פניו שהוא בלתי מרוצה בעליל. הדבר 

עורר את תשומת ליבי, ופניתי אליו 

בשאלה: לפי דבריך היית אמור ליהנות עד 

מאוד. מדוע א"כ הבעת פניך מלמדת את 

ההיפך הגמור?!" דומה היה, כי הנהג אך 

לשאלה זאת. הבעת אי הנוחות  המתין

שעל פניו התחלפה בכעס אמיתי. הוא 

חבט בהגה בשתי ידיו והתרעם: "אמור לי, 

האם נראה לך שלונדון היא מקום, 

שיהודים יכולים לחיות בו?! ובכן, אני 

מודיע לך באופן חד משמעי, שלונדון אינה 

מקום עבור יהודים!". "ומדוע?" הבלעתי 

ה להגיע, שאלה. והתשובה לא אחר

"בלונדון אין שבת! ובמקום שאין שבת, אין 

 ליהודי מה לחפש!".

בדרך כלל איני בודק אם נהגי המוניות 

שאני נכנס לרכבם חובשי כיפה או לאו, 

וגם הפעם לא שמתי לב לכך כאשר עליתי 

למונית. ברם, נוכח דברי הנהג, מצאתי את 

עצמי מתעניין בפרט זה, אך לא יכולתי 

ת עיני לעבר ציצית ראשו להרים בסתר א

של הנהג. מצאתי לי תחבולה פשוטה. 

עשיתי עצמי מתבונן בדבר מה מעניין כל 

שהוא, דרך חלונו של הנהג, ואגב זאת 

הבלעתי הצצה חטופה בלתי מורגשת 

כמעט לעבר ראש הנהג. אבל המבט נקלט 

היטב בעיניו ובחושיו של הנהג, והוא 

התפרץ לעומתי כהר געש: "מה אתה 

ב לעצמך, ששבת שייכת רק למי חוש

שחובש כיפה?!", ובשלב זה הוא היטה את 

פדחת ראשו לעומתי, על מנת שאבחין 

היטב בחסרונה של הכיפה. "אתה רואה" 

הטיח בפני, "אין לי כיפה! אבל יש לי 

שבת!". "נכון", עבר הנהג לשלב ההסברים, 

"אנחנו לא כמוכם החרדים. לכם יש כל 

נוסעים בשבת, לא מיני חומרות, אתם לא 

מעשנים בשבת, ולא מדליקים אש בשבת, 

ואנחנו נוסעים ומעשנים. אבל אנחנו 

שומרים שבת!" "אצלנו בבית" ירה הנהג 

את שורת המחץ, "לעולם, לעולם לא 

אוכלים פיתות, לחם, באגטים בשבת!" 

"אצלנו בבית" טפח על חזהו, "אוכלים 

בשבת, אך ורק חלות של שבת. נו, עכשיו 

מבין על מה אני מדבר?" גם לו אתה 

הבנתי, כיצד מסתכמת כל השבת 

בהתנזרות מלחם של חולין, לא העזתי 

להביע זאת באוזני הנהג הנרגש. מה שבכל 

זאת העזתי לשאול: כיצד כל זה קשור 

ללונדון? ובכן הנה סיפורו של הנהג. 

"בביקורי בלונדון", כחכח הנהג בגרונו, 

עצמי, "בבוקרו של יום שישי חשבתי ל

כיצד אשיג חלות לכבוד שבת? הלא אי 

אפשר להכניס את השבת סתם כך, עם 

לחם לונדוני פשוט...", "מיהרתי לחייג 

לכמה מחברי, שהכירו את לונדון טוב 

ממני, ושאלתי אותם היכן אוכל להשיג 

כאן חלות של שבת, אך אף אחד מהם לא 

ידע להסביר לי היכן נמצאת המאפיה 

ל אחד שלח אותי לפי היהודית הקרובה. כ

השערתו למקום מסויים, וכך מצאתי את 

עצמי מתרוצץ ברכבת התחתית של 

לונדון, הלוך ושוב משכונה אחת לרעותה, 

ומרובע אחד למשנהו, בחיפוש מטורף 

אחר חלות טריות לכבוד שבת". ככל 

הנראה את השכונות החרדיות הוותיקות 
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שבלונדון "גולדרס גרין" ו"סטמפורד היל", 

תחומן מאפיות יהודיות לרוב, לא הכיר שב

הנהג כלל. ככל הנראה את ביקורו בלונדון 

עשה ברובע אחר לגמרי, הרהרתי לעצמי. 

"לא בנקל עלה הדבר בידי", קטע הנהג את 

חוט מחשבתי, "ורק כשעה קלה קודם 

כניסת השבת, עלה בידי להשיג את 

החלות הנכספות. רגעים ספורים קודם 

חזרה אל המלון בו כניסת השבת הגעתי 

התאכסנתי, ובידי החלות, חלות של 

שבת...". "ובכן" חתם הנהג את סיפורו 

בהתרגשות, "האם עתה הנך מבין מדוע 

לונדון אינה מקום שיהודים יכולים 

להסתובב בו? איך אפשר לחיות במקום 

שקשה להשיג חלות של שבת?" "נכון", 

הנהנתי בראשי לאות הסכמה, ונפרדתי 

הנהג, מכיוון שבין כך ובין כך לשלום מן 

הגיעה המונית אל מחוז חפצי. שם, מחוץ 

למונית, הרשיתי לעצמי לפרוץ בצחוק קל. 

בכל זאת, לא בכל יום נתקלים ביהודי 

מחלל שבת, שחינה של אחת מערי 

התיירות שבעולם סר מעליה בעיניו, על 

שום שאין שם... חלות של שבת. איזו 

 הקפדה מוזרה.

ע אחזתני צמרמורת של אך כעבור רג

התרגשות. "ראה נא" הרהרתי לעצמי, 

"נכון שנהג המונית הפך טפל לעיקר, ושם 

את הדגש שבשמירת השבת על אחד 

ממאכלי השבת. אבל בכל זאת, הרי סוף 

כל סוף, מסר הנהג את נפשו ממש על מנת 

אך ורק משום  -להשיג את החלות 

שבעיניו הן סמלה של השבת". אבל 

ף, חלחלה לפתע תובנה כשהצחוק חל

למוחי, כי זה עתה נתקלתי בדבר הכי 

פחות מצחיק בחיי. הקב"ה הראה לי, עין 

בעין, מה היא נשמה יהודית! "ראה" 

הבנתי, "ראה מה הוא כוח של נשמה 

יהודית שמוכנה להתמסר לגמרי על מה 

שהיא יודעת! יהודי ימסור נפשו בכל מחיר 

 ליישם מה שהוא מבין שעליו ליישם".

מסירות הנפש, הוברר לי באותם רגעים, 

אינה קיימת רק אצל גדולי ישראל, או 

אצל יחידי סגולה. בנפשו של כל יהודי 

ויהודי טמון כוח אדיר ועצום, כוח מסירות 

הנפש. כל מה שעל היהודי לעשות הוא, 

ללטש את היהלום שבקרבו, להוציא 

התכונה המופלאה מהכוח אל הפועל, 

 מן ובמקום הנכון.ולדעת להשתמש בה בז

שם, ברחוב החיפאי, עמדתי על 

המדרכה וקיבלתי על עצמי קבלה. נשאתי 

עיני לשמים ואמרתי: "רבונו של עולם, 

אתה זיכית אותי לדבר בציבור, אני מבטיח 

לך שבלי נדר אכין שיחה חדשה על 

מסירות נפש, תוך מתן דגש על התובנה, 

שלכל יהודי יש כוח של מסירות נפש". לא 

ים לומר, אבל קרה לי מה שקורה נע

לאנשים רבים. שכחתי מכל הענין, ואת 

השיחה החדשה לא הכנתי. אלא שהקב"ה 

רצה שאעסוק בענין מסירות הנפש של 

הנשמה היהודית. עשרה ימים לאחר אותו 

 מקרה זכיתי לתזכורת נוספת משמים.

את התזכורת הבאה קיבלתי בערב שבת, 

"ח כאשר שהיתי לצד מיטת סבתי בבי

 "שערי צדק" בירושלים.

היה זה שעה קלה קודם שבת, כאשר 

סבתי הוציאה מהתיק שקית ובה נרות 

וגפרורים, ואמרה: "בוא, נלך להדליק 

נרות". "סליחה" פניתי לאחת האחיות 

במסדרון, "היכן ניתן להדליק כאן נרות 

שבת?" האחות הצביעה לעבר הדלפק, שם 

ות נהגו להכין מדי ערב שבת מגש ובו נר

להדלקה, והפטירה: "מעניין, השבת לא 

הכינו כאן נרות". "כמה טוב שסבתא 

הביאה נרות מהבית" הרהרתי לעצמי 

באותם רגעים. הכנתי את הנרות, סבתי 

הדליקה אותם ובירכה מעומק ליבה. 

ולפתע קלטו אוזני זעקות שבר מקצה 

המסדרון. היו אלו זעקות מלוות בפרצי 

רע שם ר"ל. בכי, חשבתי שאסון נורא אי

"שמא אוכל לסייע בדבר מה" חשבתי, 

ומיהרתי לרוץ לעבר המקום ממנו נשמעו 

הצעקות. והנה אני רואה אשה צעירה 

שנראית רחוקה מדרך התורה והמצוות, 

והיא בוכה על שאין באפשרותה להדליק 

נרות שבת. "אני אחרי ניתוח" השתנקה 

האשה בבכיה, "ובמאמצים עליונים גררתי 

מחלקה למחלקה למצוא נרות את עצמי מ

שבת, ולא מצאתי. אוי ואבוי, איך אכניס 

את השבת? צערה נגע לליבי, ואמרתי לה: 

"המתיני לי כמה דקות, אני אעשה מאמץ 

להשיג לך נרות". מחוגי השעון נעו 

במהירות לשעת כניסת השבת, ואני 

פתחתי במירוץ מטורף. רצתי לעבר קומת 

ש נרות, בית הכנסת של בית החולים לחפ

קיוויתי למצוא שם נרות, אולי מאלו 

המיועדים לעמוד של שליח הציבור. שם, 

בבית הכנסת, עמדו המתפללים להתחיל 

תפילת שמונה עשרה של מנחה. ואני 

שכבר התפללתי, תרתי בעיני אחר דמות 

מוכרת. לפתע הבחנתי ביהודי שהכרתי 

המספק מענה לצורכי דת בין כתלי בית 

 החולים.

אליו ולחשתי לו את מצוקתי. ניגשתי 

הוא סימן לי באצבעו לבוא אחריו, ושנינו 

פתחנו בריצה אל עבר קצהו של פרוזדור 

ארוך. ידידי פתח את דלתות הארון שעמד 

בפינה, וכל תכולת הארון סדינים ציפות 

וכריות, גלשה היישר על ראשו. כיפתו 

ומשקפיו נשמטו מעיניו, ואולם הוא שלח 

י הארון, עד שדלה משם ידיו ופשפש בקרב

שני נרות. חשתי אי נעימות גדולה נוכח 

המחזה. אולם מנגד הדהדו באוזני 

 זעקותיה של אותה אשה.

לא היה לי זמן לחיבוטי נפש. נטלתי 

הנרות בידי, הודיתי לידידי במילים 

קצרות, ורצתי חזרה למחלקה, שם 

המתינה לי אותה אשה כשעצביה 

מתוחים. למראה הנרות זרחו עיניה 

כמאורות הרקיע. היא מיהרה להדליק את 

הנרות בברכה, ומעיניה נשרו דמעות. 

ולאחר מכן הרעיפה על ראשי ברכות עד 

לי די, וחתמה: "דע לך, כי הצלת את חיי! ב

אני כבר הייתי בטוחה שאם אני לא 

אני מתה!" דבריה  -מדליקה נרות שבת 

של האשה הפתיעו אותי. בכל זאת לא 

מדובר באשה דתית. מאין נובע הקשר 

העמוק עם מצות הדלקת נרות שבת? ככל 

הנראה ניכרה ההפתעה על פני, והאשה 

הנך מופתע? וכי פנתה אלי ואמרה: "מדוע 

מה אתה חושב לעצמך, ששבת שייכת רק 

למי שחובשת כיסוי ראש? אנחנו לא 

כמוכם החרדים. לכם יש כל מיני חומרות. 

אתם לא נוסעים בשבת, לא מעשנים 

בשבת ולא מדליקים אש בשבת, ואנחנו 

נוסעים ומעשנים, אבל אנחנו שומרים 

שבת". עצמתי את עיני, ויכולתי לשמוע 

ג המונית מחיפה, המתהלל את קול נה

בשמירת השבת שלו. וכמעט שנפלטה 

שאלה מפי: "האם אין לך אח תאום 

בחיפה, נהג מונית במקרה?"... האשה 

המשיכה בהסבריה, "אמנם כן, אני נוסעת 

בשבת, וגם מדליקה אש בשבת, אבל על 

נרות שבת מעולם לא ויתרתי, ולעולם לא 

, אוותר! סבתי הדליקה נרות שבת כל חייה

וכך גם אמי. גם אני אוחזת בכך, מאז שאני 

זוכרת את עצמי. והיום, כאשר חשבתי 

שלא אצליח לעשות זאת, הרגשתי 

לחרדתי שאני עומדת למות..." מילותיה 

של האשה הזכירו לי עד כאב את 

המשפטים ששמעתי עשרה ימים קודם 

לכן, מנהג המונית מחיפה אודות חלות 

ני. השבת בלונדון. דמעות עלו בעי

התרגשות עזה הציפה אותי. "ומי כעמך 

כישראל, גוי אחד בארץ" )שמואל ב ז, כג(, 

הרהרתי לעצמי, "רבונו של עולם, ראה 

כמה אוהבים יש לך בעולמך. בעיצומה של 

חשכת הרוחניות האופפת את העולם, 

אפילו בניך הרחוקים מתורה וממצוות 

מוסרים את נפשם על מה שהם אוחזים בו. 

נפשם ואינם מרפים, ויהי  מוסרים את

מה!". "רבונו של עולם" נשאתי עיני 

לשמים, "איני זקוק לתזכורת נוספת. אני 

מבטיח בלי נדר לקיים מה שהבטחתי לפני 

עשרה ימים במסירות נפש..." )גיליון מבית 

 עזר מציון בשם דרך עץ החיים(.
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