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 :צה(בלחי )מהווה גם קישוריות למאמרים, תוכן העניינים

 ו .................... ז"תשע ומסעי מטות לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ו ........................................................... הפלגה דור זה –'' וגו הרשעים כן לא

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח ................. ".וסליחה כפרה טעון טלה בידו ועלה חזיר בשר לאכול נתכוין"

 י ...................................... "ביקש ולא דורו על רחמים לבקש לו שהיה" בענין

 יג .............. ברק בני –' התורה עמל' בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 יג .............................................................................................. הלויים נחלת

 טז .......................................................... קינד מאיר ישראל הרב/  הצאן בעקבי

 טז .............................................................................. אמת על שבועה איסור

 יח ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יח ................................................................................... פחות משפטים שני

 כ ........................................................................................... האחריות חובת

 על חלקים ג"כ יעקב מאור ס"מח, רבינוביץ אלחנן רפאל הרב/  בפרשה הלכה

 כג ..................................................................... השנה וחדשי המועדים הלכות

 כג .......... הימים בתשעת בשר ואכילת בקניית והמסתעף העין מראית בענין

 כד ........................... המצרים בבין בים ושחיה התיכון הים על הראיה ברכת

 כז .......... חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  בפרשה שבת הלכות

 כז ................................................. מוקצה הוא ממנו הנאה שנדרו חפץ האם

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 ל ......................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 ל .............................................................. "זיעה במונע בשבת שימוש" בענין

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 לב ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 לב ........................................שבעים הולדת יום על המצרים בבין" שהחיינו"

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 לד ........................................................................................................ ועוד

 לד ......................................................................... במה בנה כאילו הנודר כל
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, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 לו................................. אלעד בעיר תורה ומרביץ, כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 תחתיהם נכנס ולכן, אחריו לבאים טובה גורם הראשונים מעשרה אחד כל

 לו ...................................................................... כולם כנגד שכר ונוטל לשכר

 על משוררים וליל י"רש לקוטי ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  התורה חדוות

 מ ...................................................................................................... פ"הגש

 מ ..................................................................... משה בנבואת הדבר זה בעניין

 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 מד ................................................................................................... סופרים

 מד..................................................................................... "תנאי" עם מעשה

 זמ ................... ת"עה' מפנינים יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

ר ֶזה בָּ  מז .......................................................... ?צונו והיכן -' ה ַצוָּה ֲאֶשר ַהדָּ

 נ ............................................ המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 נ ............................................................................................... הימים תשעת

 נב ....... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 נב............................................................. רבינו משה של המתוקות הגערות

 נה ......................................................... בשגגה לרוצח גדול הכהן בין הקשר

 נז ........ (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 נז ................................................................. !התורה בלימוד גדולה מהפיכה

 נט . כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 נט ................................. הימים בתשעת לאוכלו -בשרית בסכין שנחתך בצל

 נט ............................................................................................. מגנט משחקי

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 סא ...................................................................................................... 'חיים

 סא ................................................................ אומנותו תפסו - אומנותם תפס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 סג ........................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

 סג ....................................................................... בלעם את פינחס הרג כיצד

 סה ................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 סה ...................................................................... מקלט ערי שש שייכים למי

 סח ............................. 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריהה הרב/  לחכי מתוק

 סח ................ ימות שמא החשש משום' ה שם לאמירת הנדר הקדמת בענין
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 עב ............. (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 עב .................................................................................... והמלחמה השנאה

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 עה ............................................................................... ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 עה ...... בימיו המקדש בית נבנה כאילו דעת בו שיש אדם – יהודאי בך מרדו

 שערי' ד"ביהמ וראש ף"הרי דכפר רב, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 עט ................... ס"ושא, ח"ג הגט משפט, ח"ב המוסר ע"שו ס"מח, ציון בתל' הלכה

 עט ................................................................................ האדם של דיבורו כח

 פב .......... 'והערות ביאורים עם איש חזון' ס"מח, אנגלנדר יהודה הרב/  צהחפי נפש

 פב ....................................................................... ופרכת בציץ ישראל ישועת

 פה................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פה .................................................................. שוב מלחטוא השב יימנע איך

 פו .................................................................. אותה תחיש לגאולה תשוקתנו

 פט ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 פט ....................................................................... מדין במלחמת רביעית רוח

 

 צג ... יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 צג .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 צג ......................................................................... בשבת יבש תבשיל חימום

 

 צט ................................................................. חינוך

 צט .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 צט............................................................................................ נקיים והייתם

והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 קב .............................................................................................................. 

 קב .............................................................................. בחינוך ההורים תפקיד
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 קו ................................................................. חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 קו........................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 קו ................................................................................ מטות בפרשת שאלות

 קו ................................................................................ מסעי בפרשת שאלות

 קו .......................................................................... פנחס' חדוותא'ל תשובות

 קיא הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 קיא ..............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קיח ....................................................................... :ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 

 קכ .............................................................. פולמוס

 קכ ....................................................... אספקלריא וקוראי כותבי מאת/  פולמוס

 קכ .......................... ?חבר עבור באוטובוס מקום לתפוס הלכתית מותר האם

 קכ ...................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעהמ, טננהויז יהודה הרב מאת

 קכא ........................................................................ ליפשיץ אהרן הרב מאת

 קכב .................. ס"ושא ח"ד סגולה עם ס"מח, סילבר משה עקיבא הרב מאת

 קכד .................................. עמנואל של רבה, א"שליט ברלב רפאל הרב מאת

 קכז ....... המשפט עיון לממונות הוראה ובית כ"רא, דוידזון אליעזר הרב מאת

 קכח ............................................................. מייזליש הלוי ציון בן הרב מאת

 קל .......................................................................... ברחבוים משה הרב מאת

 קלא ................................................................. מן ישראל אברהם הרב מאת

 קלב ............ ברק בני –' התורה עמל' בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב מאת

 

 קלג ................................................................ סיפור

 קלג .............................................................. וינשטוק יאיר הרב הסופר/  סיפור

 קלג ............................................................................לשכנו וטוב לצדיק טוב
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 תשע"זומסעי אספקלריא לפרשת מטות 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 לארישראל אברהם ק

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

  זה דור הפלגה –וגו''  לא כן הרשעים

חז"ל דורשים את מזמור א', 'אשרי האיש וגו'', שמשבח הכתוב את נח איש צדיק 

עצת רשעים דרך חטאים ומושב לצים,  –על שלא נסחף אחרי טעויות אנשי דורו 

 עי"ש.

"לא כן הרשעים כי מהו לפי דרשת חז"ל זו מה שנאמר בהמשך המזמור )פסוק ד( ו

  אם כמוץ אשר תדפנו רוח"??

 מבאר במדרש:

  .זה דור הפלגה – כי אם כמוץ וגו'לא כן הרשעים 

ויש לבאר דרשת חז"ל זו, שעל דור הפלגה מתאים לומר "כמוץ אשר תדפנו רוח", 

 כי הם שהפיצם ה' על פני כל הארץ. 

והלשון "אשר תדפנו רוח" יתבאר באופן מיוחד לפי דברי המכילתא )בשלח ד(: 

שנאמר  באנשי מגדל, שלא נפרע המקום מהם אלא ברוח קדים "וכן אתה מוצא

ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ, ואין הפצה אלא רוח קדים, שנאמר )ירמיה 

  איח,יז( )ברוח( ]כרוח[ קדים אפיצם".

* 

 ברוח - עונשם של דור הפלגה

ב( שדור הפלגה אין להם  קז,. פ"י מ"ג)וראה במהרש"א על המשנה בסנהדרין 

חלק לעולם הבא שנאמר ויפץ וגו' ומשם הפיצם ה' לעולם הבא, שמשווהו 

                                                
 אמנם ראה במכילתא שם שגם דור המבול ואנשי סדום נענשו ברוח קדים. א
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משמע שדור  .הפושעים בגופם]שהרשעים  (א יז,) נזכר בראש השנההמהרש"א ל

 והרוחנשמה נשרפת [ גופם כלה והריך תלמודהפלגה נידונו כפושעים בגופם, וצ

שגם כאן זו המהרש"א ר מבאמפזרת את אפרם תחת כפות רגלי הצדיקים, ו

הכוונה שהפיצם ה' על פני כל הארץ לעולם הבא, ש"על פני כל הארץ" הכוונה 

ולפי דבריו אכן נזכר שהרוח  .המהרש"א ד כאן דבריבמקום שהצדיקים הולכים. ע

 היא שתדפם.

 (א קח,)סנהדרין בעיין עוד  אשר תדפנו רוח,' כמוץמה שנאמר בהם 'ולביאור 

]ולדברי רש"י בתהלים כאן  וגו', עי"ש. 'תלדו קשהפסוק ' דור הפלגה שנדרש על

( 'כקש לפני רוח'. יד פג,'מוץ' היינו קש, וראוי להשוות לפסוק אחר בתהלים )

 ואכמ"ל[.

* 

 דברי תורה עשירים במקום אחר

 נהדרין שם:וממשיך המדרש, ודרשה זו מופיעה גם בס

וחטאים בעדת  [לרבי נחמיה:ו] ,דור המבולזה  –על כן לא יקומו רשעים במשפט 

  .אנשי סדוםאלו  –צדיקים 

מדוע לדרשת חז"ל בסנהדרין ]בדברי רבי נחמיה[ נזכרו  ,בהוקשה לגר"א מוילנאו

דור הפלגה לא נזכר ואילו בפסוק 'על כן לא יקומו וגו'' רק דור המבול ואנשי סדום 

 ומבאר ?המזמור[ לדרשות המדרש על כלשאר שם לא נזכרו רי בסנהדרין ה]ש

, שיהיו 'כמוץ אשר כיון שדור הפלגה נזכר עונשם בפסוק קודםשזאת  מעצמו,

 . ברוח – תדפנו רוח', שדור הפלגה במה הפיצם

נדרש אכן דברי הגאון כדרכו עשירים במקום אחר, ששיש לציין ו כך כתב הגאון,

, את המדרשבפירוש שעים' על דור הפלגה. והגר"א לא הזכיר 'לא כן הר במדרש

הנ"ל שנפרע המקום  מכילתאדרוש כן על פי עצם דברי הלורומז בדבריו בעיקר 

 .מהם ברוח קדים

                                                
יות ]נדפס גם בשם 'ליקוטי הגר"א'[ סנהדרין כא )מהדורא רביעאה(; ובחידושיו על המשנ אדרת אליהו בלק כג, ב

 .שם
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 לפרשת מטות:

בידו טלה טעון כפרה "נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה 

 וסליחה".

ה ם ַוה' ִיְסַלח לָׁ ה ֲהֵפרָׁ  )ל, יג( ִאישָׁ

 ושמע בנזיר שנדרה באשה מדבר? הכתוב מהבאומרת:  הגמ' בנזיר )כג, א( א[

  למתים. ומטמאה יין שותה והיתה ,לה שהפר ידעה לא והיא ,לה והפר בעלה

ומה מי  ,מרומובא שם שרבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי. א

אמרה תורה צריכה כפרה  ,שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה

 על אחת כמה וכמה?! ,וסליחה, מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר

שהרי בזה ודאי  ,תחדש לו לר"ע במי שעלה בידו בשר חזירהמה עלינו להבין, ו

וגם אם התחדש יר מה שנדחק בזה(. הוא עשה עבירה )ויעו"ש בחי' הגרי"ז עמ"ס נז

 ך לבכות "כל כי מטי להאי קרא"?יצרזה ממדוע לו איזה הבנה חדשה, 

 מצד שורת הדין מחשבה כמעשה או לא? -חקירה 

ונראה דהנה אומרים חז"ל )קידושין מ, א( ש"מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה ב[ 

 הקב"ה מצרפה למעשה".ש"מחשבה טובה לעומת  למעשה"

ורק בעבירה יש  ,מחשבה נחשבת כמעשההאם  ?שורת הדיןמהו  רחקוויש ל

ורק במצוה יש הטבה להחשיבו  ,שורת הדין אין המחשבה נחשבתשמצד קולא. או 

 כמעשה.

המחשבה נחשבת כמעשה. שהרי התוס' )שם היא שלהוכיח ששורת הדין בוא ונ

ה ש"מחשב ,לט, ב ד"ה מחשבה( כותבים שאצל אומות העולם הכלל הוא להיפך

אין הקב"ה מצרפה ש"מחשבה טובה בניגוד לרעה הקב"ה מצרפה למעשה" 

אין טעם להעניש את  ,למעשה". והנה אם מצד שורת הדין אין המחשבה כמעשה
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מחשבה "ח שבעצם ימוכעל המחשבה, הרי זה הגויים. וממה שהם נענשים 

 ."כמעשה

 המבואר פע" יג( ,ה )או"ח ג"מהא מבאר כמעשה", "מחשבה הגויים שאצל הטעםו

 והטעם למעשה. המחשבה את מצרף הקב"ה עבירה, על ושנה שעבר שם בגמ'

 אלא שמים לשם חזרתו אין בהכרח א"כ – כהיתר לו נעשה שכבר דמכיון ,רש"יפ

  לה. הוצרך שלא

אין חזרתם  ראשונהגם בפעם ה ,א חוששים לאיסורי תורהלוממילא הגויים ש

 "ש.לש

ולכן בכל פעם שהיה מחשבה  ,עשה"שמצד שורת הדין "מחשבה כמהעולה, 

 ג.הים על זנענש ,(על העבירה שנהאם גמורה )אצל הגויים מיד ואצל יהודי רק 

 בכל עבירה יש חשבון גם על המחשבה מלבד עצם המעשה

ורק אצל  ,שבעצם "מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה" ,נ"ומעתה לפי משג[ 

ם, א"כ מי שחשב לאכול אנו תולים שחזרתו היתה לשם שמי [שלא שנה]יהודי 

לא חזר בו, ודאי שיש להענישו על הרי שבפועל  –חזיר ועלה בידו בשר טלה 

 המחשבה.

ע. כי ממה "רצו( שזהו הקל וחומר של ר ,ועפ"ז ביאר בתשובות והנהגות )ב

טעון סליחה ש ,תכוון לאכול בשר חזיר הגם שבסוף עלה בידו טלההמשרואים ש

ש על עצם ה'מחשבה' מלבד המעשה. וממילא מי ח שיש עונימוכהרי זה  ,וכפרה

יש גם  ,מלבד הקלקול והפגם שנוצר מחמת העבירה בפועל ,שעשה עבירה בפועל

גם כך  ,. וממילא ככל שגודלת מחשבתו הרעהדנידון שלם על עצם מחשבתו הרעה

 גודלת חומרת הענין.

                                                
. "מחשבה כמעשה" שורת הדיןמצד מאחר ש ,הגויים אין "מחשבה טובה כמעשה"אצל עדיין צ"ב מדוע  אולם ג

ונראה ע"פ מה שדקדק גיסי הגר"ש הרצברג שליט"א במה שאמרו בגמ' על מחשבה טובה "אפילו חשב אדם לעשות 

עליו הכתוב כאילו עשאה", שרק אם הוא במצב של "נאנס ולא עשאה" אז הוי מעלה  עשאה ונאנס ולאמצוה 

כדברי מחשבה מעלייתא והקב"ה מצרפה למעשה. ועפ"ז י"ל שרק יהודי הוא במצב של "ונאנס ולא עשאה" )

אבל גוי אנו תולים שחזרתו לא היתה לשם שמים, ולכן אצלם אין  ,(הרמב"ם הנודעים בפ"ב מהל' גירושין ה"כ

 בה טובה מצטרפת למעשה.המחש
וכמו שאמרו שם בקידושין )מ, א( ואלא מה אני מקיים )ירמיה ו, יט( "הנני מביא אל העם הזה רעה פרי  ד

מחשבותם". מחשבה שעושה פרי )שקיים מחשבתו ועשה, רש"י( הקב"ה מצרפה למעשה )ונפרעים ממנו אף על 

 למעשה. המחשבה( מחשבה שאין בה פרי אין הקדוש ברוך הוא מצרפה
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שים נמצא כי ההרהורים הנמשכים מהעבירות ק: (ו')דרוש ו שכותב הר"ן וכמ

, כי האוכל חלב אינה כי אם עבירה אחת, והמחשבה סותרת המהעבירות בעצמם

פינות התורה כו'. הנה מבואר כי המצות והעבירות העיקר בהן הכוונה, וימשך 

ויגדל שכר אחד מהם על האחר לאין חקר, כי  ,ששנים יעשו מעשה אחד בשוה

ק, והאחר עושהו האחד יעשהו בלי כונה וכמסתפק ואומר אם לא יועיל לא יזי

 עכ"ד. בכונה שלמה

)תהלים לג, טו( "היוצר יחד ליבם המבין מש"נ זהו ש ה'נפש החיים' )א, יד(ומוסיף 

שהשי"ת רואה ומבין מחשבות לבם המצטרף אל מעשיהם ודן  –אל כל מעשיהם" 

כל אחד כפי ענין מחשבת לבו שהיה בעת עשית העון. וכ"כ )קהלת יב, יד( "כי את 

ר"ל שמלבד העונש על מעשה  –וקים יביא במשפט על כל נעלם" כל מעשה האל

העון בפועל עוד יביא האלוקים במשפט את כל מעשה לגלגל עליה לדונה על 

 המחשבה הנעלמה איך ובאיזה אופן היתה בעת העשיה עכ"ד.

על המעשים, רק האדם עושה חשבון נפש בד"כ כי  ,ע"וזה מה שנתחדש לו לר

וזהו מים שאין להן  ,על כל המחשבות הרעותגם נפש אבל באמת צריך חשבון ה

 ע כל כי מטי להאי קרא."ולכן היה בוכה רסוף, 

* 

 לפרשת מסעי:

  בענין "שהיה לו לבקש רחמים על דורו ולא ביקש"

ר ֹדל ֲאשֶׁ ה ַעד מֹות ַהֹכֵהן ַהגָׁ ש ְויַָׁשב בָׁ ן ַהֹקדֶׁ מֶׁ ַשח ֹאתֹו ְבשֶׁ  :)לה, כה( מָׁ

שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא מ' במכות )יא, א( "א[ הטעם מבואר בג

 ".בקשו

                                                
הנה נתבאר שמחשבת השי"ת בקיום  .שורש המצות ויסודם הוא הלב וממנו התחלתם כו' :(')דרוש הועוד כותב  ה

כ שורש המחשבה בעבירה הוא שורש המרי, והוא אמרם "מצותיו הוא פרי המצות ושורש העבודה, ועל זה הדרך ג

ירות העיקר בהן היא הכונה, אם כן מחשבת ז"ל "הרהורי עבירה קשין מעבירה כו'". הנה מבואר שהמצות והעב

 שכותב:( פ"ה אגרת הקודש)ברמב"ן וע"ע . הלב הוא שורש העבודה והמרי, ולזה אמר "מכל משמר נצור לבך וגו'"

שהרי  ,והרי נפשו מחוייבת לשמים ,מחשבתו נדבקת בטינופה בעליונים ,כי בהיות אדם מחשב בדברי רשע וטינוף

יקל מעליו יותר מהרהור הרע שהוא  ,ו עשה עבירה למטה ולא נגע משפטה לשמיםהיא מטמאה במגע. אבל איל

כל חטא אשר כל איש ישראל . וע"ע בנפש החיים )א, ד( שכותב ש"דוהוא קרוב לקצץ בנטיעות עכ נדבק בעליונים

בית קדשנו מכניס בלבו ח"ו אש זרה בכעס או שארי תאוות רעות ר"ל, הלא הוא ממש כענין הכתוב )ישעיה סד, י( "

 ותפארתנו כו' היה לשריפת אש".
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ה ַעד ְזַמן ַדימות ַכֲהנָּ ונתן בן עוזיאל בפרשתן שכותב: תרגום יוראה גם ב א ַויֵתיב בָּ

א  ן ַקְשיָּן כו'ַרבָּ א ְדַכּפוֵרי ְבקֹוֶדש קוְדַשיָּא ַעל ְתַלת ֲעֵבירָּ א ַצַלי ְביֹומָּ א ְיַתְקלון ,ְדלָּ  ְדלָּ

א וַבְשַדיות ֲאַדם ַזְכיָּא ה וְבַגילוי ֶעְריותָּ אָּ נָּא נוְכרָּ ֵאל ְבפוְלחָּ א ֵבית ַיְשרָּ ַוֲהוָּה  ,ַעמָּ

א ַההוא א ַצַלי ְמטֹול ֵכן ַאְתְקַנס ַלְמַמת ְבַשתָּ  .ַביֵדיה ְלַבְטלוְתהֹון ַבְצלֹוֵתיה ְולָּ

נים ביוהכ"פ, הוא להתפלל מבואר, שחלק עיקרי בעבודת הכהן גדול לפני ולפהרי 

 על בני דורו שלא יכשלו, ואם לא קיים עבודה זו המוטלת עליו, הרי זה נזקף עליו.

 כי מי נח זאת לי

ב[ והגם שמצינו בגמ' )שם( על ריב"ל דלא אישתעי אליהו הנביא בהדי תלתא 

יומי מפני שלא התפלל, וכן נח שנקרא המבול על שמו כי לא התפלל על בני דורו 

דרשה מא(. וכמש"כ המבי"ט ב'בית אלוקים' )שער  צו 'תורת המנחה פר' )עי

התפילה פי"ב( שגדולי הדור מחוייבים להתפלל על תיקון בני דורם כיון שהציס"ע 

 ראוי שבתפילתו יתקיימו בני העולם כיון שזכו להיותם נמצאים בזה העולם בזמנו. 

מבואר בפי' 'קהילת יעקב' מ"מ עיקר תביעה זו היא על הכה"ג כנ"ל )יסוד הדבר 

פי שאהרן מדתו לרבי יעקב פארדו ביהושע כ, ו(. וכמש"כ הכלי יקר )בפרשתן(: ל

ולא  ,שאך שלום ואמת יהיה בימיו ,על כן היה לו להתפלל על בני דורו ,השלום

 . תקראנה כאלה מקרה בלתי טהור זה

 המברך את עמו ישראל באהבה

להיות הכלי קודש להעביר את ברכת ה'  ג[ וכן מוצאים אנו שיסוד הכהונה הוא

הצבור שונא אותו סכנה הוא לכהן אם ולכן כהן ששונא את הצבור או  –לעמו 

 " )משנ"ב קכח, לז(.לברך את עמו ישראל באהבה"וע"ז תקנו בברכה  ,ישא כפיו

 שם בן נח

ד[ ונסיים בקצרה לבאר עפ"ז מה שזכה שם )בן נח( להיות כהן ]כמבואר בפסוקים 

ית פי"ד ובגמ' נדרים לב, ב; וע"ע בתרגום יב"ע בראשית יד, יח ש'שם' היה בבראש

 המלך של ירושלים[.



 

 יבעמ'  -אספקלריא 

 

שאופי העבודה של 'שם' היה וזה עפ"ד המשך חכמה )בראשית כב, יד( שכותב, 

 )יעו"ש בדבריו(.  המדות והפעולות שהיו מושחתיםאת לתקן 

דבי אליהו )פרק כב( על ולא כאן המקום להאריך בזה, ורק נציין בזה מש"כ בתנא 

אלא שכרו  'שם' שניסה להשפיע על בני דורו בפומבי, וכך אמרו שם: ולא זו בלבד,

 .שנתנבא ארבע מאות שנה על כל אומות העולם ולא קיבלו ממנו ,של שם הגדול

אמר  ?אמרו לו, מה כתוב בתורתך?! מקבלין אתם עליכם את התורה ,אמר להן

אמרו לו, כל אילו  .וב לא תענה לא תחמודלהם, לא תרצח לא תנאף לא תגנ

 עכ"ד. דברים יפין הן ולא קיבלו מלכותך עליהן

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 נחלת הלויים

ש ת וִמְגרָׁ בֶׁ שָׁ ִרים לָׁ ם עָׁ ְתנו ַלְלִוִים ִמַמֲחַלת ֲאֻחזָׁתָׁ ם ִתְתנו  ְונָׁ ִרים ְסִביֹבֵתיהֶׁ עָׁ לֶׁ

ר ִתְתנו .ַלְלִוִים ט ֲאשֶׁ ֵרי ַהִםְקלָׁ ר ִתְתנו ַלְלִוִים ֵאת ֵשש עָׁ ִרים ֲאשֶׁ עָׁ ה ְוֵאת הֶׁ םָׁ ֻנס שָׁ  לָׁ

ר ִתְתנו ֵמֲאֻחַזת בְ  ִרים ֲאשֶׁ עָׁ ִעים וְשַתִים ִעיר: ְוהֶׁ ם ִתְתנו ַאְרבָׁ ֹרֵצַח ַוֲעֵליהֶׁ ְְ הָׁ ֵאל ֵני ִי רָׁ

לו ִיֵתן מֵ  ר ִיְנחָׁ תֹו ֲאשֶׁ ַרב ַתְרבו וֵמֵאת ַהְמַעט ַתְמִעיטו ִאיש ְכִפי ַנֲחלָׁ יו ַלְלִוִים:ֵמֵאת הָׁ רָׁ  עָׁ

 ח(-)לה, ב

ה ַעםובחומש דברים כתוב  ל ֵשֶבט ֵלַוי ֵחֶלק ְוַנֲחלָּ ֵאל ֹלא ַיְהֶיה ַלֹכֲהַנים ַהְלַוַים כָּ  ַיְשרָּ

תֹו ֹיאֵכלון:ַאֵחי ְיֹהוָּה וְ  תֹו ַכאֲ  ַנֲחלָּ יו ְיֹהוָּה הוא ַנֲחלָּ ה ֹלא ַיְהֶיה ּלֹו ְבֶקֶרב ֶאחָּ ֶשר ְוַנֲחלָּ

 )יח, א( ַדֶבר לֹו:

ויש לעיין אם רוצה התורה לתת ארבעים ושתיים עיר ללויים מדוע פיזרו אותם 

 בכל גבול ישראל, יכלו לתת להם מקום אחד מרוכז בו יהיו כל השבט כפי שקיבל

כל שבט את מקומו המיוחד לו וכפי שחנו כל שבט לוי יחדיו במדבר מסביב לאוהל 

 מועד.

ועוד למה לא נתנה להם התורה את הערים באופן ישיר ומדוע היו צריכים לבקש 

 מכל שבט ושבט שיתן מעריו ללויים. 

ועוד האם יש קשר בין היותם של ערי הלויים גם ערי מקלט לרוצח בשגגה, או 

ש להם גם דין של ערי מקלט, ולכאורה איפכא מסתברא שהרי אין שבמקרה י

ללויים מקום משלהם ומדוע במקצת הערים אשר קיבלו צריכים הם להקצות 

 מקום גם לרוצחים בשגגה.

 קדושת הלויים משפיעה על סביבתם

ויש לומר רצתה התורה כי הרוצח יושפע מהלויים בהיותו עמהם יומם ולילה 

מעיר המקלט אפילו לרגע וכן רצתה שיתפזרו הלויים בכל שהרי אסור לו לצאת 

שבטי ישראל וכך כל עם ישראל יושפעו לטובה מקרבתם של שבט לוי אליהם. 
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ולא נתנם להם ה' באופן ישיר,  יתן מעריו ללוייםולכן גם ראוי שכל שבט ושבט 

להדגיש ולהרגיש כי שורת הדין וחובת הכרת הטוב מחייבת שכל שבט יפריש 

ו ללויים כדי שישפיעו עליו רוב שפע ברוחניות. ואולי זו גם כוונתו של יעקב מנחלת

אֵ אבינו ע"ה בברכתו לשבט לוי   ל. )בראשית מט,ז(ֲאַחְּלֵקם ְבַיֲעֹקב ַוֲאַפיֵצם ְבַיְשרָּ

ועוד שירגישו הכהן והלוי שאינם בעלי בתים על נחלתם כשאר עם ישראל אלא 

הלוי אינו ברשות עצמו אלא דייר של  א זכומשולחן גבוה קכל ערים אלו בגדר 

גם אינו יכול למכור לעולם את נחלתו ]גאולת עולם  קבע ברשות השי"ת ולכן

 תהיה ללויים[

בהיותו זקוק לעם מקבל וכן כל יהודי צריך לדעת ולהרגיש כי אין הלוי בגדר 

ישראל למזון ]מעשרות[ ולמגורים אדרבה עם ישראל הם המקבלים מהלויים רוב 

 שפע רוחני ומה שנותנים לו אינו אלא כטיפה מן הים ממה שקיבלו ממנו.

 עבודת הלויים צריכה הכנה

אבל עדיין צריך עיון הרי הכוהנים והלויים התחלקו לעשרים וארבע משמרות 

וכל משמר ומשמר עבד בבית המקדש בתורו שבוע ימים, אם כן יוצא שבמשך 

. וכי בשביל שבועיים בשנה אין השנה עבד כל אחד משבט לוי שבועיים בלבד

הכוהנים והלוויים יכולים לעבוד את האדמה והרי אין צורך לעבוד במשך כל 

רבא לרבנן במטותא מינייכו מר אהשנה כולה אלא בזמנים מסוימים בלבד, כמו ש

לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא: שרי וביומי ת ניסןביומי 

מר במשך חדשי ניסן ותשרי שהם ימי הקציר הבציר והמסיק )ברכות לה,ב( כלו

תעסקו בעבודת השדה ואז תהיו פנויים ללימוד כל שאר חדשי השנה. הרי 

שמספיק חודשיים בשנה כדי לעבוד את האדמה, ומה מהם יהלוך אם שבועיים 

 בשנה יעלו לעבודת בית המקדש.

וד בבית המקדש ויש לומר עבודת בית המקדש אינה כשאר עבודה, כדי לעב

כראוי צריך הכהן והלוי להתכונן כל השנה להתקדש ולהיטהר ללמוד הלכות 

העבודה וכוונת הקרבנות דיני טומאה וטהרה פיגול ונותר וכו' ורק כך יהיה ראוי 

לעמוד לשרת לפני ה' שיעלו הקרבנות לריח ניחוח, גם בשעת העבודה צריך להיות 
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המרובים בכל חלק מחלקי העבודה, מי  נתון כל כולו לפרטי הדינים וההלכות

שראשו ורובו בדאגת השדה והכרם לא יוכל להיות מונח לחלוטין בעבודה נשגבה 

 זו, גם אם גופו נמצא בבית המקדש אולם מחשבתו ודאגתו נתונים לשדהו ולכרמו. 

כי מציון תצא תורה. לפי שהיה רואה קדושה גדולה יסוד זה מוזכר בתוספות: 

ם בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה כדדרשי' עוסקי וכוהנים

בספרי למען תלמד ליראה וגו' גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד לפי שהיה 

עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת 

"ה )ב"ב כא. ד שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה:

 ולמדתם(
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 איסור שבועה על אמת

ר לַ  רוֹ  ה'ִאיש ִכי ִיֹדר נֶׁדֶׁ ר ַעל ַנְפשֹו ֹלא ַיֵחל ְדבָׁ ְאֹסר ִאןָׁ ה לֶׁ ַבע ְשֻבעָׁ ל אֹו ִהחָׁ  ְככָׁ

ה ְֶׁ  )ל ג( ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲע

 ובצדקה פטבמש באמת' ה חי ונשבעת במדרש )רבה, כב א( "הדא הוא דכתיב

 בשמי להשבע לכם שהותר סבורים תהיו לא לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר

 האלו המדות כל בך יהיה אלא אם כן בשמי להשבע רשאי אתה אין באמת אפילו

 וכו' ויוסף איוב אברהם, אלהים יראי שנקראו כאותן שתהא תירא אלהיך' ה את

 נאמר לכך אחרת עבודה לך ואין במצות ולעסוק לתורה עצמך מפנה אתה אם

 לתלמיד בתו המשיא כל וכו' בשכינה לידבק אדם יכול וכי תדבק ובו תעבוד. ואותו

 יש אם תדבק ובו עליו שנאמר זהו מנכסיו ומהנהו פרקמטיא ועושה ושונה שקורא

 להשבע. מעשה רשאי אתה אין לאו ואם להשבע רשאי אתה האלו המדות כל בך

 אומר כיצד אמת שבועת על נחרבו וכולם עיירות אלפים' ב לו שהיו המלך בינאי

 וכך כך ואשתה פלוני במקום וכך כך ואוכל הולך שאני בשבועה לחבירו אדם

 הנשבע כך באמת הנשבע מה ונחרבו שבועתן ומקיימין הולכין והיו פלוני במקום

 על אחת כמה וכמה". השקר על

שאדם דבוק  מבואר דשבועה חמורה אפילו היא על אמת, ומותרת רק בתנאי

 בהקב"ה בדרגה הכי נעלה. ויש להבין טעם הדבר.

הנה שבועה מהותה הוא על דבר שמצד עצמו אינו אסור אלא האדם מחליט 

לאסור על עצמו את הדבר ולצורך זה נשבע שלא יהנה או יעשה פעולה מסוימת. 

 ויש להבין היאך השבועה מחילה איסור בדבר.

 בו מאמין שהוא במי התחזקות – האמונה

ולהבין זה יש לצטט לשון מהר"ל )גבורות ה' פ"ז( ודבריו שם מוסבים על דברי 

הגמ' )שבועות לו.( שהאומר "אמן" לשון שבועה הוא, והראיה מאשה סוטה 

 הוא האמונה כי שאומרת אמן אמן על דברי הכהן )עי' במדבר ה כב(. וז"ל: "וזהו
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 שאין יתברך בו שבועה לשון הוא אמן ולפיכך, בו מאמין שהוא במי התחזקות

, קיימא תרגומו שבועה לשון כי, מקוים עליו שנשבע דבר שיהיה רק שבועה לשון

 בו הדבר שמקיים שבועה לשון אמן לכך מאמין שהוא במי הקיום שהאמונה ומפני

 יתברך".

ביאור דבריו, כיון שעניין השבועה כמש"נ הוא חל על דבר שמצד עצמו אינו 

ל ידי שהאדם מצרף שמו של הקב"ה למעשה )עי' אסור, איסור שבועה חל ע

חידושי מהר"ל כתובות עז: ד"ה ומ"מ(, וצירוף הקב"ה הוא ע"י שבועה מתבטא בזה 

שהוא אומר כשם שהקב"ה מציאות קיימת ה"נ מעשה זה הוא מקויים ולא הפר 

 אותו.

 נמצא שעומק עניין השבועה הוא צירוף האדם להקב"ה כביכול.

ן להשבע אפילו על האמת, דמי יהין לדבק עצמו להקב"ה ובזה מחוור מדוע אי

והלוא אש אוכלה הוא )עי' כתובות קיא:(, אך מי שכל כולו דבוק בתורה ובמצות 

הרי הוא גופא אש, ואין אש אוכלת אש )שמחות ח יב(, ולכן מותר לו להשבע 

 בשמו של הקב"ה.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 לפרשת מטות:

 ם פחותשני משפטי

ר ל ר לִאיש ִכי ִיֹדר נֶׁדֶׁ רוֹ   ד'ד'ִאיש ִכי ִיֹדר נֶׁדֶׁ ר ַעל ַנְפשֹו ֹלא ַיֵחל ְדבָׁ ְאֹסר ִאןָׁ ה לֶׁ ַבע ְשֻבעָׁ רוֹ אֹו ִהחָׁ ר ַעל ַנְפשֹו ֹלא ַיֵחל ְדבָׁ ְאֹסר ִאןָׁ ה לֶׁ ַבע ְשֻבעָׁ ל אֹו ִהחָׁ ל  ְככָׁ  ְככָׁ

ה: ְֶׁ ה:ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲע ְֶׁ   )ל, ג()ל, ג(  ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲע

בפרשתנו רואים אנו מהי כוחה של מילה היוצאת מפה יהודי. במילים ספורות בפרשתנו רואים אנו מהי כוחה של מילה היוצאת מפה יהודי. במילים ספורות 

ור חפץ שבבעלותו אף לחברו ור חפץ שבבעלותו אף לחברו יכול אדם לאסור עליו אף דבר שאינו שלו או לאסיכול אדם לאסור עליו אף דבר שאינו שלו או לאס

ולהפכו לחפץ האסור, כפי שיכול במילים בודדות לשנות מהותו הגדרתו של חפץ ולהפכו לחפץ האסור, כפי שיכול במילים בודדות לשנות מהותו הגדרתו של חפץ 

  לחפץ של הקדש, שהנהנה ממנו חייב בקרבן מעילה ובקרן וחומש.לחפץ של הקדש, שהנהנה ממנו חייב בקרבן מעילה ובקרן וחומש.

  ננסה איפוא ליטול חלק מעשי לחיי היום יום בהם אנו שרויים.ננסה איפוא ליטול חלק מעשי לחיי היום יום בהם אנו שרויים.

קדם בעניין שמירת קדם בעניין שמירת אין צל צילו של ספק שכל יהודי ירא שמיים מעוניין להתאין צל צילו של ספק שכל יהודי ירא שמיים מעוניין להת

  הדיבור.הדיבור.

הדבר ידוע לכולם גודל מעלת וחובת שמירת הדיבור, ובפרט בדורות האחרונים 

אחר אשר זכינו שזרח ונגה עלינו אור ספריו הנפלאים של מרן הח"ח זיע"א, 

 מפורסמת היא לכל שאין שייכות לדרך העליה והשלמות מבלי לנצור את הפה.

ים שבמקדש, באשר מדרך האדם לדבר אולם, עבודה זו היא מהדברים הקש

 דיבור רב, ושתיקה היא היפך טבעו של האדם החפץ שיפכו מעייניו חוץ.

 קבלה קטנה אך רבת ערך

ברצוני אני הקטן, להציע עניין שאמנם וודאי שאין הוא פוטר מביקוש שלימות 

להיות כתחילתו של דרך עליה לנושא יקר זה,  ומעלת שמירת הדיבור, אך ביכולת

ציל הוא מהיות מומר לדבר זה ח"ו. )וכמדומה שכעין זה נמצא בפנקס קבלותיו ומ

 של אחד מגדולי המוסר נבג"מ(.

קשה הדבר  הנה לכשנבוא לאדם ונציע לו שישתוק משך יום שלם, יאמר הוא כי

עד למאד, וטענתו עמו שהרי דברים רבים מאד זקוק הוא לומר, ואם ימנע מכל אלו 

 יקשה עליו למאד.
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באם נבקש מאיתו שימנע רק משני מילים ביום אותם חשב לומר או אפילו  אבל,

משני משפטים, דומה כי זו דרישה מעשית ואף די קלה, כי ודאי יכול אדם להימנע 

משני מילים או אף משפטים שאינם מוכרחים לו, אשר אותם יוכל למצוא ולאתר 

 על נקלה.

 אין קץ לערכה של מילה

ם של שני מילים או משפטים מיותרים, וביחוד ספק ובאם נתבונן מהם משמעות

אסורים, פחות בכל יום, הרי אין די לשער ולתאר מעלתם, שהרי בכל מילה ומילה 

שמוציא איש הישראל מפיו בונה או מחריב עולמות הוא, וכפי שלומד זאת הח"ח 

מהכתוב 'ואשים דברי בפיך וגו' לנטע שמים וליסד ארץ' )ישעיה נא, טז(, וא"כ 

כששותק הוא אין לשער כמה עולמות הציל הוא באותם מילים ספורות. ומלבד כל 

זה, הרי אין קץ לשכרו כפי שכותב הגר"א באיגרתו 'שעל כל רגע ורגע שאדם 

חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער', וכשנמנע ממילים 

 יתרות ואלי אסורות אלו זוכה הוא לכל האמור.

ויר, והיה נפתח 'כולל שמירת הדיבור' שבו על כל משפט שאדם שותק לו יצ

במהלך היום מקבל הוא סך אלף דולר, הרי מרכזיות התקשורת קורסות היו רק 

וכשהקב"ה בכבודו ובעצמו משלם, ולא אלף דולר כי אם נצח  -משיחות ההרשמה 

 יש מי המוכן להימנע מלהירשם?! -

ך לזכור ולהקפיד על כך מידי יום ביומו, חלק עיקרי מקושי הקבלה הוא הצור

 -יש פתרונות לדבר, כגון שעה קבועה תזכורות וכדו',  -שזהו דבר מעיק ומטריד 

אבל גם קבלה ליום, לשבוע, הרי אלו כמה מיליוני דולרים לנצח, וכי קלה היא 

 בעיניך?!

ך אינני ראוי להיות מוכיח בשער או לחלק עצותיי לאשר קוטנם עבה ממותני, א

 אף בלא שאומר אותה אני הקטן?! -אין זו עצה השווה זהב 

 -ובכן, למען עצמנו, למען ד' ועמו, שני מילים או שני משפטים ביום פחות 

ואנו כבר בתחילתה של הדרך  -דולרים במזומן לחשבון הבנק הנצחי שלנו  ימיליונ
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רע לשמירת הדיבור, עדי נזכה ונקיים בשלמות מאמר הכתוב 'נצור לשונך מ

 ושפתיך מדבר מרמה, אמן.

* 

 לפרשת מסעי:

 חובת האחריות

ש בִ  ה ֹרֵצַח ַמֵכה נֶׁפֶׁ םָׁ ם ְונָׁס שָׁ כֶׁ ה לָׁ ט ִתְהיֶׁינָׁ ֵרי ִמְקלָׁ ִרים עָׁ ם עָׁ כֶׁ ם לָׁ ש בִ ְוִהְקִריתֶׁ ה ֹרֵצַח ַמֵכה נֶׁפֶׁ םָׁ ם ְונָׁס שָׁ כֶׁ ה לָׁ ט ִתְהיֶׁינָׁ ֵרי ִמְקלָׁ ִרים עָׁ ם עָׁ כֶׁ ם לָׁ הְוִהְקִריתֶׁ גָׁ הְשגָׁ גָׁ . )לה, . )לה, ְשגָׁ

  יג(יג(

בראשית הדברים הננו להבהיר, כי ידוע שאין דין האונס כשוגג, ואין משפטי 

הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו וד' יראה ללבב, ואין  איןששמיים כדיני אדם 

אבל חלילה  די ללמוד להיזהר ולב חכם לימינו,הדברים האמורים באים אלא כ

 .מילתא בעניינים חמורים אלולחלילה לנו מלהכליל או לדמות מילתא ו

. כך למשל לא נשוש אם אי מי יכנה אותנו ויש כינויים שאינם נעימים לאוזנינ

 פוקפק 'רשע', אף במקרה שאין אנחנו בטוחים כי איננו ראויים לתואר...בתואר המ

הוא  -לעומת זאת, יש תארים שאליהם לעולם לא נסכין, מהבולטים שבהם 

 התואר המלבב: 'רוצח'.

 אולי אני רשע, אולי אני לא כֿלכך בסדר, אבל רוצח?! אני?! רוצח?! לא! לא!!!

 האמנם?!

כך, אך התורה בפרשתנו מכנה את ההורג נפש  אינני יודע אם נתנו דעתנו על

 בשגגה 'רוצח'. כן. רוצח.

 על מי המדובר?

ובכן, יתכן שה'רוצח' דנן אינו אלא איש משפחה למופת, אב ובעל לדוגמא, אהוב 

 תואוהב על הבריות וכו' וכו', שבבוקרו של יום בהיר יצא לעבודת יומו בחטיב

ל העץ והרג את חברו הפועל עצים ביער, ובשגרת מלאכתו נשל הברזל מע

שב לביתו בערבו של  -איש נפלא זה  -שהשתרע לצל העץ למנוחה קלה, והוא 

 הנורא 'רוצח' עטור על ראשו, הוא?! יום, כשהתואר
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 חסר אחריות לחיי אדם רוצח הוא

 אך שתי שאלות נשאל, שתי שאלות ששתי תשובות הם, שתים שהם אחת.

יה שרוע חברו, אלא כי אם יצירת אמנות היאך היה, אם למרגלות הסולם לא ה

 םחמדה שכמותה לא ראה מעודו ועד עצם היום הזה, מיליוני תיקרת ערך, שכיי

 האם גם היה נושל הברזל מעל העץ?! -רבים ערכה 

ברי שכמעט ולא היה שיהיה כדבר הזה, אלא שבכל הנפה והכאה של הגרזן 

יותר שיארע הדבר הרחוק מתבונן היה בכל כח ריכוזו אם אין חשש ולו הקל ב

חייו של איש ישראל השרועים למרגלותיו  -ביותר אשר יסכן את שלום היצירה, ו 

 כלום גרועים הם?! -

מסתיימת תקרית זו, אם בשעה שעמד הוא לחטוב  הושאלה נוספת: כיצד היית

את העץ ותחת הסולם מנמנם חברו, היה עומד ומביט בו המלך? האם היה נושל 

וכלום מלכו של עולם חסר הוא ממלך ב"ו חרס  -ץ, יש סיכוי?! הברזל מעל הע

 מחרסי האדמה?!

מהם אחוזי  -וביותר, אם חברו הנח מרגלותיו אינו אלא בנו יחידו של המלך 

הסטטיסטיקה לסיום התקרית במותו באירוע של בנו של המלך על ידי נשילת 

 הברזל מעל העץ?!

ת החיים של איש מישראל, וכשחש אכן, כאשר ישנו הערך והיחס הנכון לקדוש

האדם כי ד' מלא כל הארץ כבודו עיניו משוטטות בכל, וישראל בניו יחידיו הם, לא 

שוגה ולא שוגג האדם, אלא משים הוא את כל כובד עיניו וליבו למעשיו, שחלילה 

ואף בסיכוי הרחוק ביותר שיגדעו חייו של יהודי. וכששוגג הוא  -חלילה לא יארע 

 'רוצח'! -הרי אז, כינה אותו מלכו של עולם בתואר המחריד  -ח"ו בזה 

 אף עלינו מוטלת אחריות לתוצאות מעשינו

 מאד לכל אחד מאיתנו. דדומה כי הדברים שייכים במא

כשעורכים אנו את חשבון נפשנו, שמים אנו את לבנו לדברים שבהם זלזלנו, 

מבלי להביט בהם אותם הדברים אשר בשאט נפשנו נתנו להם לחלוף על פנינו 
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הלהיעשות אם להיעזב, אך האם נותנים אנו את דעתנו על אלו הדברים ש'לא 

 שמנו לב', ש'פספסנו', שלא חישבנו את תוצאותיהם?!

וכלום מצוות  -הגם היינו 'מפספסים'?!  - םאם היו אלו הפסדים של מיליוני

 התורה פחותות הן ממיליוני ומיליארדי מטבעות ושטרות חומריות?!

האם חסר הוא  -לו היה מלך ב"ו משגיח במעשינו האף 'לא היינו שמים לב'?! ו

 חלילה מלכו של עולם מאותו אשר היום כאן ומחר מאכל תולעים הוא בקבר?!

ויהיו מעשינו לרצון לפני אדון כל, אמן  -נתבונן איפוא במעשינו ובתוצאותיהם 

 ואמן.
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

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

 וחדשי השנה

 לפרשת מטות:

בענין מראית העין והמסתעף בקניית ואכילת בשר בתשעת 

 הימים

ה ץ ְוִנְכְבשָׁ רֶׁ אָׁ ֻשבו ְוַאַחר' ה ִלְפֵני הָׁ ם תָׁ ֵאל' מה ְנִקִיים ִוְהִייתֶׁ רָׁ ְְ ה וִמִי ְיתָׁ ץ ְוהָׁ רֶׁ אָׁ  הָׁ

ם ַהֹזאת כֶׁ   )לב, כב( 'ה יִלְפנֵ  ַלֲאֻחזָׁה לָׁ

במשנה בשקלים )פ"ג מ"ב( כתוב שמי שתורם את המעות שבלשכה לצורך קניית 

הקרבנות, לא יכנס בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל וכו' שמא יעני ויאמרו 

מעוון הלשכה העני או שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר, לפי שאדם 

"והייתם נקיים  י המקום, שנאמרצריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת יד

ואומר "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם". הנה למדנו מה' ומישראל" 

 מהמשנה שמוזהר האדם מלעשות מעשה מסוים שיבא בזה לידי חשד.

והנה בש"ס מצינו דינים והלכות שמקורם נעוץ בדין הזה שצריך האדם להוציא 

ח"ד סי' פב( שהוא דין תורה מדכתיב  עצמו מיד החשד, וכתב באגרות משה )או"ח

ופעמים הוזכר בתלמוד דין זה לאסור מעשה מסוים מפני מראית  "והייתם נקיים"

 העין, ובפשוטו ענינו שלא יבואו להקל ראש באיסורים.

 קניית ואכילת בשר בתשעת הימים

ועפי"ז דנו הפוסקים על מה שנפסק בשולחן ערוך )סי' תקנא ס"ט( שנוהגים שלא 

ל בשר ושלא לשתות יין בשבת זו, ויש שמוסיפין מר"ח ועד התענית, ויש לאכו

שמוסיפין מי"ז בתמוז. וברמ"א הוסיף, שמצניעים מר"ח ואילך הסכין של שחיטה, 

וכו'. ולפי זה דנו הפוסקים אם מותר לקנות בשר בימים אלו, או שיש לחשוש 

שמותר לקנות ואין למראית העין, ובשו"ת אגרות משה )שם סי' קיב אות ג( נקט 

חשש וזהו לשונו: "ולקנות בשר בהט' ימים להניח על אחר תשעה באב הנה בימים 
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האחרונים שבכל שבוע הדרך לקנות באיזה ימים קודם וכן בימים הסמוכים לשבת 

ודאי אין שייך לאסור ואם נזדמן בשר עתה שהוא יותר זול או שצריך להוליך לקום 

שהוא בכאן אף שלאלו שגרים בכאן יש להם פנאי אחר נמי הא צריך לקנות עתה כ

לקנות ביום אחר וממילא יש הרבה אופנים שצריכים לקנות עתה בשר וכיון שיש 

הרבה אופנים שמותר מסתבר שלא שייך איסור מראית העין אף כשאין לו צורך 

 וכל שכן כשצריך לסיום ולסעודת מילה" עכ"ל.

א סק"ל( והדעת תורה )עמ' צא( אמנם הארחות חיים )בהג' מהרש"ם סי' תקנ

כתבו שנהגו שלא לפתוח חנות בשר בימים אלו, ואף במקרה שאם לא ימכרו בשר 

כשר יהיו אנשים שיכשלו ויקנו בשר טריפה בחנויות של הגויים, מ"מ אין לבטל 

המנהג שלא למכור בשר בימים אלו. ועיין עוד בס' נחמת ישראל )פכ"א ס"ח( עוד 

 דעת הפוסקים בזה.

מו כן מאכל פרווה שנראה כבשר כתב הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס וכ

שליט"א בשו"ת שבט הקהתי )ח"א סי' קעה( שמותר לאוכלו בימים אלו ואין 

לחשוש למראית העין, כיון שיודעים שיש מאכל כדמות בשר, וזה ע"פ השולחן 

  ערוך )יו"ד סי' פז( עיין שם.

* 

 לפרשת מסעי:

 יכון ושחיה בים בבין המצריםברכת הראיה על הים הת

יָׁה יָׁם וְגבול ם ְוהָׁ כֶׁ דֹול ַהיָׁם לָׁ ם ִיְהיֶׁה זֶׁה וְגבול ַהגָׁ כֶׁ   יָׁם )לד, ו( ְגבול לָׁ

על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל "במשנה בברכות )נד.( כתוב 

המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית רבי יהודה אומר הרואה את הים 

 ל אומר ברוך שעשה את הים הגדול.הגדו

ט( כדעת רבי יהודה שהרואה את הים גדול מברך "י מברכות ה")פ ם"הרמבופסק 

 .1ברוך שעשה את הים הגדול

                                                
 והטעם שפסק כר' יהודה עיין בכסף משנה שם, ובית יוסף סי' רכח, ובביאור הגר''א על השולחן ערוך. 1
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)כלל ד' סי' ד( שהים הגדול הוא ים אוקיינוס שמקיף את  ש"בתשובות הראוכתב 

דול' הוא מסעי לד, ו( שכתוב 'הים הג העולם ואף שבלשון הפסוק בפרשתנו )פרשת

הים שנמצא בגבולה המערבי של ארץ ישראל ]הוא הנקרא כיום הים התיכון[ 

ואינו ים האוקיינוס שהרי ארץ ישראל אינה יושב על ים אוקיינוס, מכל מקום כאן 

הכוונה לים האוקיינוס שהרי תנא קמא אמר שעל 'הימים' מברך וכו' ולשון 'ימים' 

הגדול, ומשמע שאינו סתם ים, אלא ים משמע סתם ים, ואילו ר' יהודה אמר הים 

 .2אוקיינוס

א( כתב שהים הגדול הוא הים שעוברים בו ")סי' רכח ס השולחן ערוךאמנם 

 .3לארץ ישראל ולמצרים ]מה שנקרא הים התיכון[

ב( הביא הרבה אחרונים שחולקים על השולחן ערוך ")סי' רכח סק והמשנה ברורה

ת כל העולם מברכים עושה את הים וסוברים שדוקא ים האוקיינוס שמקיף א

הגדול, אבל בים שעוברין בו לארץ ישראל ]הים התיכון[ לא נקרא הים הגדול ואין 

 מברכים עליו אלא כמו על שאר הימים.

 שחיה בים בבין המצרים

)ספר מנהגים דבי  כתבו המהר"ם מרוטנברג ולענין ללכת לים בבין המצרים

)סי' תקנ"א סי"ד(, שיש  ים לבעל החוות יאירוהמקור חי(, 31מהר"ם מרוטנברג עמ' 

הג''ר יצחק להמנע מלרחוץ בנהרות וללכת לים בבין המצרים מפני הסכנה, וכ''פ 

בשדי חמד בשם ז(, וכ''כ  אות סו' סי א"בשו"ת עולת יצחק )חרצאבי שליט''א 

( שלא לטייל על 'י או' א' סי צ"ביהמ מערכת השדה פאת ה")ח מהר"ח פלאגי'

קכט( לא נתן ' עמ ב"ח רבינו )אורחות מרן הסטייפלר זצ''לוהנהר, וכן שפת הים 

לילדיו לנסוע לים בבין המצרים משום דאיתרע מזל רח"ל לכן אסר להם. ומה 

  התרחץ בים בבין המצרים משום שהיה לצורך בריאותו. שמרן החזו"א זי''ע

ן לנו לגזור אמנם בתרומת הדשן מבואר שאין איסור לרחוץ בים בבין המצרים ואי

(, 121' עמ ישורון )מועדי מרנן הגר"מ פיינשטייןגזירות מעצמינו, וכן הורו למעשה 

                                                
 ב( שהים הגדול הוא ים האוקיינוס."א בשנות אליהו )מ"ב בפי' המשניות והגר"וכן כתבו הרע 2
 עיין מה שכתב היעב''ץ במור וקציעה סי' רכח.ובטעם הדבר שהשולחן ערוך לא פסק כהרא''ש  3
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 ת")שו הגרב"צ אבא שאולז(, ' והע ה"ס ד"פי שלמה )הליכות הגרש"ז אויערבאך

 לוי מבית )קובץוהגר"ש וואזנר זצ''ל  הגר"ש אלישיב,ה(,  תשובה כה' סי לציון אור

והג"ר רסז(, ' סי ב"ח והנהגות שליט''א )תשובות נבוךומרן הגר"מ שטרכב(, ' עמ

 א"ח אפרים רבבות ת"שול )''ל בשם הג"ר בינימין זילבר זצ''אפרים גרינבלאט זצ

( ועוד, שמותר ללכת לים בבין המצרים אלא שמכל מקום יש 'א אות שסג' סי

להמנע ליכנס למים עמוקים מאוד ולהיזהר לא לשוט עמוק עד קרוב לקומת איש 

 .4הימים האלו מסוגלים לסכנהש

תשס''ג( שיש שחילקו -הביא בשיעורו )חוברת בין המצרים והגר''מ גרוס שליט''א

בזה, שפעמים הראשונות שנוסע לים הוא שמחה יתירה ובפרט אלו הגרים 

במקומות המרוחקים מן הים ואסור בבין המצרים, אבל אחר שכבר היה שם כמה 

סכנה כלל, וגם שאחר כמה פעמים הוי בכלל כיון  פעמים אין לאסור כיון שאין בזה

דדש דש. ומקורו נראה מספר מנהג טוב שכתב שמי"ז בתמוז לא ליהנות מדבר 

 הגרש"ז אויערבאך. אמנם 5חדש שלא נהנה ממנו באותה שנה טרם י"ז בתמוז

)קרא עלי מועד פ''ב הערה כה(  הגר"ש וואזנר והגר"ח קנייבסקי שליט''א)שם(, 

 לכך יסוד כלל ואין לזה טעם וריח והוא טעות גדול.הורו שאין 

                                                
)קונטרס בין המצרים להגר''מ סנדר תשע''ו אות ג( הורה שילך בקבוצה ויזהר  והג''ר עזריאל אויערבאך שליט''א 4

)הובא ברבבות אפרים שם( כתב שיש להחמיר שלא לשחות מי"ז בתמוז כיוון  הג"ר בינימין זילבר זצ''לומסכנה. 

 )מנוחת אמת פכ''ז סע''ו(. הגר''מ גרוסרה וכולם מודים שראוי להחמיר. ועיין עוד מה שכתב בזה שהוא תענוג יתי
 בספרו )הלכות ומנהגי ביהמ"צ(.הג''ר משה מרדכי קארפ שליט''א  ועיין עוד מה שכתב בזה 5
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הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם חפץ שנדרו הנאה ממנו הוא מוקצה

ר לַ  רוֹ  ה'ִאיש ִכי ִיֹדר נֶׁדֶׁ ר ַעל ַנְפשֹו ֹלא ַיֵחל ְדבָׁ ְאֹסר ִאןָׁ ה לֶׁ ַבע ְשֻבעָׁ ל אֹו ִהחָׁ  ְככָׁ

הַהֹיצֵ  ְֶׁ  )ל, ג( א ִמִפיו ַיֲע

 האם החפץ מוקצה אחרי שהפרו את הנדר

בגמ' בשבת דף מו: מבואר, שחפץ שהאדם מודר ממנו הנאה, והפרו לו את הנדר 

בשבת ]שמפירים נדרים לצורך שבת, וכמבואר במשנה בשבת דף קנז, ובשו"ע סי' 

 שמ"א ס"א[, שוב החפץ אינו מוקצה.

ל שימוש בחפץ, וא"כ לכאורה צריך להיות בזה ולמרות שבביה"ש לא היה לו כ

הכלל שמגו דאתקצאי בבין השמשות אתקצאי לכולי יומא ]כל מה שהוא מוקצה 

בביה"ש, הוא מוקצה לכל היום[, בכ"א דעת ר' שמעון שבכל מקרה שהאדם יושב 

ומצפה [הכוונה, שיודע שיתכן שהדבר ייהפך להיתר בשבת] שהמוקצה יפסיק 

 בזה מגו דאתקצאי. להיות מוקצה, אין

ובגמ' מבואר שגם חפץ שהאדם נדר ממנו, הוא יושב ומצפה לזה מחמת שיכול 

להפר את הנדר ע"י חכם וכן אישה יודעת שבעלה יכול להפר לה, ולכך אינו 

 מקצה דעתו ממנו. 

 האם בזמן שהחפץ נדור הנאה הוא מוקצה

לא הופר והחפץ  ובתוס' שם בד"ה מי יימר, מדייק בגמ' שמשמע שכל עוד שהנדר

אסור עליו בהנאה, הוא מוקצה גמור ומשום שאינו ראוי לכלום ]וממילא דינו ככל 

מוקצה מחמת גופו[, והוקשה לתוס', מדוע לא אומרים שזה שהחפץ ראוי בשימוש 

לשאר בנ"א זה סיבת היתר, ואמנם לנודר עצמו אין מה לעשות עם זה, אך לכל 

 נו צריך להיות מוקצה.העולם הוא ראוי לשימוש, ואם כן אי

והתוס' מתרץ, שאה"נ אין כוונת הגמ' לומר שהחפץ מוקצה, אלא כוונתה רק 

לומר שכלפי הנודר יהיה איסור אכילה בלבד, שיש דין מגו דאתקצאי כלפי איסור 
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האכילה, שדבר שהיה אסור באכילה בביה"ש נשאר באיסורו כל השבת, אך באמת 

שמדובר שאסר את החפץ בשימוש על כל  החפץ אינו מוקצה, עוד מתרץ, שצ"ל

 העולם, ולכך אינו ראוי כלל ודינו כמוקצה.

ודברי התוס' צ"ב, שבגמ' בדף מז. מבואר, שהבעלים בלבד הוא זה שקובע את 

דינו של החפץ, וכגון, אם יש דבר שאדם עשיר אינו רואה בו כל שימוש [הגמ' דנה 

כלפיו הוא מוקצה, למרות  בשאריות עצי בושם שרופים שמעורבים באפר] אזי

שהעניים מחשיבים אותו כדבר הראוי לשימוש וכלפיהם אינו מוקצה, ומשום 

 שהעשיר הוא הבעלים של האפר, והוא הקובע את הדין של החפץ.

וא"כ מדוע סבר התוס' שאם הכיכר אינו אסור על כל העולם אינו מוקצה ומשום 

ש בזה, ועד כמה שהוא הבעלים שראוי לשאר בנ"א, הרי כלפי הנודר אין לו שימו

 של הכיכר, הוא זה שקובע את דינו, ומדוע סבר התוס' להתיר בזה.

ועמד בזה הרעק"א על הגליון, ומציין לתוס' בדף קכז: בד"ה כיון, וכוונתו, שבגמ' 

שם מבואר, שתרומה אינה מוקצה בשבת גם כשהיא ביד ישראל, ומחמת שהיא 

מ' בדף מז שמבואר שהבעלים הוא זה ראויה לכהן, והתוס' שם מתקשה מהג

שקובע את דינו של המוקצה, וא"כ אם התרומה שייכת לישראל וכלפיו היא לא 

ראויה לכלום היה צריכה להיות מוקצה, ומתרץ שתרומה היא בעצם ראויה גם 

לישראל אלא איסורא הוא דרביע עליה, ואין זה דומה לבשמים המעורבים באפר 

 עשיר.שאינם ראויים מצד עצמם ל

ובזה מבואר גם התוס' שכתב לגבי כיכר שנדרו ממנו שאינו מוקצה כשהוא ראוי 

לאחרים, שמשום שזהו רק איסורא דרביע עליה, לכך אם יש בנ"א שהכיכר ראוי 

להם זה סיבת היתר גם לבעלים של הכיכר, וכך גם כתב להדיא הרשב"א בדף מו:, 

 רא דרביע עליה.שחפץ שנדרו ממנו אינו מוקצה משום שזה רק איסו

אך החידושי הר"ן בדף מז. נחלק על התוס' והרשב"א, וסבר שגם דבר שאינו ראוי 

לשימוש רק מחמת האיסור, דינו נקבע לפי בעליו, ואם לבעלים זה אסור, הוא 

מוקצה לכו"ע, ובפמ"ג בסי' ש"ח א"א ס"ק ע"ט כתב שלדבריו צ"ל שהגמ' שהתירה 

יה לכהן, כוונתה לומר שהתרומה היא לישראל לטלטל תרומה משום שהיא ראו
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ממון הכהנים, וממילא הכהנים הם הבעלים עליו ואצלם התרומה ראויה לשימוש 

 ]ועיין בחזו"א בסי' מ"ג ס"ק כ' מה שביאר במחלוקת[.

 להלכה

ולהלכה, המג"א בסי' ש"ח ס"ק ע"ט פסק כהתוס', שלמרות שדיני החפץ נקבעים 

נו ראוי לשימוש לבעליו רק מחמת איסור לפי הבעלים של החפץ, בכ"א דבר שאי

אינו מוקצה, והובאו דבריו במשנ"ב שם ס"ק ק"ע ]ועיי"ש עוד, שלא בכל אופן 

 הבעלים קובע את דינו של החפץ, ואכמ"ל בזה[.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

ירושלים דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ ב

 עיה"ק

 בענין "שימוש בשבת במונע זיעה" 

דאודורנט[ בשבת בכדי למנוע זיעה? -האם מותר להשתמש ב'מונע זיעה' ]שאלה: 

 (.חלק ההשקפתי למי מיועדים תכשירים אלולציין שהדיון אינו נוגע )יש ל

: אין להשתמש ב'מונע זיעה מוצק'. ומותר להשתמש ב'מונע זיעה ספריי' תשובה

, אבל צריך ליזהר שלא יגע הספריי בבגדים )וגם בספריי שאין בו ריח צריך על גופו

ליזהר בזה(. וע"ד מרן הגריש"א זצ"ל יש להחמיר בספריי שיש בו ריח גם במקום 

 ריבוי שערות )כגון בבית השחי(.

ואגב: מי שהתרטב לו הבגד מזיעה וכדומה, אסור לשטוח את הבגד ]במקום 

חמת 'מראית העין', שמא יחשדו אותו שכיבס את הבגד שרגילים לשטוח בגדים[, מ

בשבת. והאיסור תכף גם 'בחדרי חדרים' )במקום שאין רואים( כי לא חילקו חכמים 

 בתקנתן. ולכן יש להשליך את הבגד לתוך מיכל הכביסה וכדו'.

* 

 ד ב ר: ה ר ח ב

שיד, אין להשתמש בשבת משום איסור 'ממרח' )עי' שו"ע  – מוצקמונע זיעה בא[ 

 א(.

אין בעיה של 'נולד', כי מקודם היה נוזל ונשאר נוזל ורק  - ספריימונע זיעה וב

 תערובת באויר מדלדל המים(.

בבגדים ודאי אסור שיגע מצד 'מוליד ריח' )עי' משנ"ב שכב, יח(  – ריח בו וכשיש

וחז"ל אסרו להוליד ריח, כי המוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה 

קיא, כז( והוי תיקון מנא )משנ"ב תרנח, ז(. אבל על הגוף אין בעיה של )משנ"ב ת

 'מוליד ריח' כי אין מוליד ריח בגוף )ע"פ משנ"ב קכח, כג; שש"כ פי"ד הע' צב(.
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אולם ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל )עי' הערות עמ"ס ביצה כג, א( במקום שיש ריבוי 

'מוליד ריח', כי טעם שערות )כגון בבית השחי( יש להחמיר ולחוש בזה משום 

החילוק בין גופו לבגדיו זה עפ"ד הגמ' )ברכות מג, ב( שת"ח לא יצא כשהוא 

מבושם לשוק, ולא אמרן אלא בבגדו אבל בגופו זיעה מעברא ליה, ושם נחלקו מה 

 הדין בשערו. וממילא יש לחוש ש'מוליד ריח' בשערות דינו כ'מוליד ריח' בבגד.

אסור מצד 'מוליד ריח'. אבל שמעתי ממרן הגריש"א אין נידון ל – ריח בו וכשאין

זצ"ל שיש להקפיד שהספריי לא יגע בבגדים מצד איסור 'כובס'. ואפילו בבגד נקי 

ומים מועטים ג"כ יש להחמיר בזה )ע"פ רמ"א שב, ט ומשנ"ב שם; וע"ע במחצה"ש 

 שא, נה(.

מי שנשרו הנה בשו"ע )שא, מה( כותב ש" – ולגבי שטיחת הבגד שרטוב מזיעהב[ 

כליו במים, הולך בהם ואינו חושש שמא יבוא לידי סחיטה. ולא ישטחם לנגבם, 

מפני מראית העין שלא יחשדוהו שכבסן בשבת. ואפילו בחדרי חדרים שאין שם 

רואים, אסור. ולא אסרו אלא לשטחן בשבת, אבל אם שטח מע"ש כלים 

 המכובסים, אינו חייב לסלקן בשבת".

ביא בשם המג"א שכל הנ"ל דוקא כשנשרה במים, אבל אם והמשנ"ב )שם, קסג( מ

נפלו מים מועטים עליהם, מותר לשטחן, דליכא למיחש בזה שיחשדוהו שכבסן. אך 

 מסיים שהרבה אחרונים סוברים שאין לחלק בזה.

והנה המג"א עצמו כבר מציין מה שכותב השו"ע )שם, מז( ש"לא ישטח אדם את 

"כ בהכרח צ"ל שכל הנידון להתיר "מים מועטים" כליו בשבת אפילו מן הזיעה". וא

זה רק מועט מאוד, אבל בגד שהתרטב מזיעה בקיץ זה יותר ממים מועטים ולכו"ע 

 אסור. ובלא"ה כאמור המשנ"ב מביא שהרבה אחרונים לא מחלקים בזה.

ולכן יש להשליך את הבגד לתוך מיכל הכביסה וכדו', אבל אין לשטוח אותו כדי 

 מהר.שיתייבש יותר 

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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מראשי , הרב שמואל ברוך גנוט/  ויאמר שמואל

' ויאמר שמואל' ס"מח, אלעד - בת אור התורהישי

  ס"ושא

 "שהחיינו" בבין המצרים על יום הולדת שבעים 

"טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין  כתב השולחן ערוך )או"ח סי' תקנא, סעי' יז(:

ולא יחמיץ המצוה", , אבל על פדיון הבן אומר, המצרים על פרי או על מלבוש

מותר לברך ולאכלו בין , באב' צא אחר טוכתב הרמ"א: "וכן בפרי שלא ימ

ת "שו) המצרים". ומקורו טהור בבית יוסף, שכתב כך: "מצאתי בתשובה אשכנזית

דלא, ( תתמ' סי)לברך שהחיינו בין המצרים כתוב בספר חסידים ( ל"א' ל סי"מהרי

ונראה לעניות דעתי כגון מילתא דאפשר לדחויי כגון פרי או מלבוש, אבל אי מיקרי 

ל. ואמנם הגר"א ז"ל כתב על "הבן, אין מחמיצין את המצוה או הברכה, עכ פדיון

ואמרינן בפרק , כך בביאורו: "חומרא יתירא הוא דאינן חמורים מאבל יום המיתה

ודוקא בדאיכא אחר בהדיה הא לאו הכי מברך ', הרואה אמרו לו מת אביו וכו

א "שכך הוא לשון הרשב ובשו"ת הר צבי חלק או"ח סי' קטז ציין. )ל""עכ, שהחיינו

"אבל ברכת שהחיינו אינה תלויה בשמחה, אלא תלויה (: סימן רמה, א"ח) ת"בשו

י שמתערב עמו צער ואנחה, שהרי אפילו מת אביו "בדבר שמגיע לו תועלת, ואעפ

ל(. וכתב המשנ"ב: "טוב ליזהר מלומר "עכ, ונפלה לו ירושה אומר שהחיינו"

מברך שהחיינו מכל מקום ימים אלו כיון שהזמן אף על גב דאפילו אבל  - שהחיינו

א בביאורו חולק "והגר. ההוא הוא זמן פורענות אין כדאי לומר שהחיינו לזמן הזה

ז מפקפק בזה, ועל כן בשבת אין להחמיר "על זה וכתב דהוא חומרא יתירא, וכן הט

 בזה, דבלאו הכי הרבה אחרונים מסכימין להקל בשבת".

)סי' ע, הובא דבריו בפתחי תשובה יו"ד סי' ריז, טז( כתב והנה בשו"ת חוות יאיר 

שהמגיע בסייעתא דשמיא לגיל שבעים, צריך לברך "שהחיינו", ואולם הגאון 

, רכג( כתב שעל כל פנים יברך בלא שם ומלכות' ח סי"החיד"א )שיורי ברכה או

 כיון שלא הוזכרה ברכה זו בתלמוד ובפוסקים. וכן כתב בשו"ת אפרקסתא דעניא

)ח"א קכג(, ונהוג בזה לפטור עצמו בבגד או פרי חדש. והשאלה היא כיצד ינהג 



 

 לגעמ'  -אספקלריא 

 

אדם שהגיע לגיל שבעים, האם יפטור עצמו בפרי ויברך "שהחיינו", שהרי כאשר 

יש בידו פרי שלא ימצא לאחר ט' באב, או כשישנה מצוה עוברת, יכול לברך 

 , לא תחזור לאחר ט' באב."שהחיינו", ואם כן הזדמנות זו, בה נהיה הוא בן שבעים

ואולם כל זה הוא אם קיימא לן כהחוות יאיר, שמברכים "שהחיינו" בגיל שבעים, 

שאז אכן היה צריך לברך גם בשלושת השבועות. אך אנו הרי לא מברכים ברכה זו 

ורק פוטרים אותה על ידי פרי או בגד חדש, ואם כן פרי או בגד ניתן להשיג גם 

 לאחר ט' באב. 

ביאור הלכה )סי' כב( הביא מחלוקת הפוסקים האם מברכים "שהחיינו" והנה ב

על הנחת תפילין בפעם הראשונה וכותב שלכן יראה לפטור את עצמו בפרי או בגד 

חדש. והגרש"ז אוירבך זצ"ל נהג לתת את התפילין שרכש בהשאלה לבניו עד בר 

ברך על התפילין המצוה, וביום בר המצוה העניק להם אותו במתנה, ואז יכלו הם ל

עצמו "שהחיינו", שהרי קיבלו כעת רכוש השווה כסף רב. וכתב הגרש"ז אוירבך 

זצ"ל )ס' שלמי מועד וס' הקטן והלכותיו( שהמניח תפילין לראשונה בשלושת 

השבועות, לא יפטור את ה"שהחיינו" על ידי פרי חדש. ומחבר ספר אחד שאל את 

וס בשלושת השבועות, יכול לפטור הגרש"ז זצ"ל האם כשספרו הגיע מבית הדפ

עצמו ב"שהחיינו" על ידי פרי חדש ]כפי הנהוג בזה, על פי דעת המור וקציעה 

הסובר שמחבר ספר מברך "שהחיינו" על הוצאת ספרו, שעל כן נוטלים פרי חדש, 

כדי לפטור הברכה[, והשיב לו הגרש"ז שלא יעשה כן, וביכולתו לברך "שהחיינו" 

ל עוד שמח הוא במיוחד מהוצאת ספרו. הרי לנו שדעת מרן גם לאחר ט' באב, כ

הגרש"ז זצ"ל שלמרות שאם לא יטול כעת פרי חדש, שוב לא יוכל לברך 

 "שהחיינו", מכל מקום לא יעשה כן בימים אלו.
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 מהב בנה כאילו כל הנודר

ר לה  (ג, )ל 'ִאיש ִכי ִיֹדר נֶׁדֶׁ

 עליו כאילו מקריב והמקיימו, במה בנה כאילו הנודר: אומר נתן רבי )כב.( בנדרים

 .קרבן

פירש  הבמות" ]וכן איסור "בשעת במה בנה כאילו(: )שם ש"והרא ן"הר ופירשו

 השפירש בחגיג מה וראה(. במה ה"ד )מו: ובגיטין( כאילו ה"ד )קט: ביבמות י"רש

 .[(ובונה ה"ד )כב.

והדבר צריך הבנה, מה הקשר בין ענין דיבור האדם בנדר, לבניית הבמה בשעת 

  איסור הבמות.

 מחציף כלפי שמיא -הבונה במה 

ת. ונראה לבאר את הקשר בין הדברים, שכן בשעת איסור הבמות, היה אסור 

את קרבנו לבנות במה לכל אחד בחצירו, אלא מי שרצה להקריב, היה חייב להביא 

עד בית המקדש ולהקריבו שם. נמצא כי האדם שעובר על ההלכה באותו זמן, 

ומקים במה לעצמו בביתו, מראה הוא בזה עצמאות הלכתית, ויש בדבר משום 

חוצפה כלפי שמיא וכלפי ההלכה, כאילו מגלה דעתו שאין הלכה כן, ומבזה את 

 דבר ה'. 

ו נתן לנו תורה מצוות וחוקים, אותו רעיון יש באדם הנודר. הלא הקב"ה בעצמ

ותרי"ג המצוות הם המה האיסורים וההגבלות המוטלים על האדם, שבהם ואך 

ורק בהם על האדם לכבול את עצמו, וכבר הזהירה התורה: "לא תוסף עליו ולא 

תגרע ממנו". והנה אדם זה הנודר, הרי הוא מגביל את עצמו בדבר נוסף, בדבר 

ר זה עצמו, מראה כי מצוות והגבלות התורה לא שלא ציוותה אותו התורה. דב

תופסים אצלו חשיבות, עד שיכול הוא להוסיף עליהם נדרים והגבלות ככל העולה 
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על רוחו. דבר זה שנראה כחוצפא כלפי שמיא, מראה לנו את הקשר והדמיון בין 

  הנודר, לבין הבונה במה בחצירו.

 ראיה מדברי הר"ן

בפירושו על הדף לנדרים )כב.( כבר פירש כדמיון אחר חושבי כן, ראיתי כי הר"ן 

  זה, וזה לשונו:

בשעת איסור הבמות ונראה בעיני דלהכי מדמינן לה  -הנודר כאילו בנה במה "

דרחמנא אסריה במילי  ,משום דסליק אדעתיה דנודר דמצוה קא עביד ,לבונה במה

דנהי  ,דמיוקאמר דטעי דאדרבה לבונה במה  ,ואיהו נמי אסר אנפשיה ,דאיסורא

אזהריה דלא לוסיף עלה לבנות במה  ,דרחמנא אזהריה לאקרובי קרבנות בפנים

כי מוסיף איהו אמאי  ,ה"נ נהי דרחמנא אסר עליה דברים האסורים ,ולהקריב בחוץ

לא דייך במה  ,כענין שאמרו בירושלמי בפרק פותחים ,פשע – דאסר רחמנא

  עכ"ל. "אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים ,שאסרה תורה

 כח הפה כקרבן –ביאור נוסף 

וחשבתי עוד להוסיף ולומר, כי כבר לימדונו חז"ל כי בימינו כח הפה שוה 

להקרבת הקרבנות, וכמו שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו", וכן נאמר בגמרא ש"כל 

 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה" וכיוצא בו בשאר הקרבנות. 

שר לבאר, שבאו חז"ל ללמדינו על מעלת וכח ומעתה יש לומר, כי גם כאן אפ

הדיבור, שהדיבור אשר נועד לדברי קדושה, לימוד תורה ותפילה, הוא זה אשר 

מגיע הוא במקום הקרבנות לכפר על האדם וישראל. אבל הנודר, הרי הוא לוקח 

את כח הכפרה שיש בימינו והוא הפה והדיבור, ומשתמש בו שלא לעבודת ה', ואף 

נו בדיבור הנדר, והרי הוא ממש כאותו אחד שמפסיד בידיים את בניגוד לרצו

הוא פיו, ולכן המשילוהו חז"ל לאדם שמקריב קרבנו בחוץ  –מעלת הכפרה בקרבנו 

בשעת איסור הבמות, שתחת כפרה עושה עבירה, ומפסיד בידים את זכות כפרתו, 

 ודו"ק.
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

ב איתמר חבשוש, מח"ס בפרשת השבוע / הר

  'ומשחרי ימצאונני' ב"כ, ומרביץ תורה בעיר אלעד

כל אחד מעשרה הראשונים גורם טובה לבאים אחריו, ולכן 

 נכנס תחתיהם לשכר ונוטל שכר כנגד כולם

ת ֲעֹונָׁה א אֶׁ ְָׁ ְמעֹו ְונָׁ ם ַאֲחֵרי שָׁ ֵפר יֵָׁפר ֹאתָׁ  )ל, טז(  ְוִאם הָׁ

 .מגיד הכתוב שהוא מוכנס תחתיה לעון - "נהונשא את עו)פסקא קנ''ו(: " בספרי

הגורם תקלה לחבירו הרי הוא  ,ומה אם מדת פורענות מועטת ,והרי דברים ק"ו

 , עכ''ל.ק"ו למדת הטובה שהיא מרובה ,מוכנס תחתיו

יש ללמוד גדר שכר עשרה הראשונים, דמכיון שכל אחד מהם גרם לשכינה  מכאן

ר. לכן כל אחד ואחד מהם נקראת כל שתבוא לבית הכנסת וזיכה את כל הציבו

 !המצוה על שמו! ונחשב ככל העשרה הראשונים, ולכן נוטל שכר כנגד כל הציבור

 -מתבאר מדברי הגר"ח פלאג'י זצ''ל, בספרו 'ספרי חיים' )על הספרי שם  וכעי"ז

והיינו כק''ו  – הרי הוא מוכנס תחתיה ק''ו למידה טובהדף מב ע''א(, שכתב וז''ל: 

ואמר אלי בני אברהם הי''ו,  -נטפל לעושה מצוה מהנטפל לעושה עבירה. שעשו ה

אלו דברים שאדם אוכל דאנו אומרים בכל יום: במתניתין  זה מדקדק התנאד

אך בא  -נראה יתור נפיש.  "לו" תיבת. דלוז והקרן קיימת ״הוותיהם בערפי

ק, ב(, ככל הני )ב''מ יחלוקו דארצי גדלה, זיתי גדלו  להודיענו, שלא תאמר כענין

ד"מדוע באתי ואין איש" דלא אפשר אם לא יהיו אחרים דהוא לבדו לא יעשה. 

)ישעיה נ,ב(, אם לא באים אחריו הו''ל מתפלל ביחיד וכלא חשיב ליה דבא מיו''ד 

רים אי אפשר חוכן על זה הדרך השאר שמבלעדי א, דאין כאן יו''ד, ראשונים

קיימת והקרן אמר:  הלז .לק לשכנגדוחת ינוכה משכרו לתוהוה ס''ד ד ,להתקיים

 ישל''א, עכ''ל ספר 'ספרי חיים'.ד ״זת ,לבדו "לו"

עשרה הראשונים נוטלים שכרם כנגד כולם, על היותם חלוצים לבוא לביהכ"נ 

 קודם שתשרה השכינה 
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ַען 'ַנְחנו ַנֲעֹבר ֲחלוִצים ִלְפֵני ה ץ ְכנָׁ רֶׁ  )לב, לב( אֶׁ

חיים גוטמן שליט"א(, כתב, דבפסוק זה יש לדרוש, 'ימצא חן' )מרבי נפתלי בספר 

מעלת עשרה הראשונים הבאים קודם שתשרה השכינה ונוטלים שכר כנגד כולם. 

" הוה בגימטריא: אלף מאתיים נחנו נעבר חלוצים לפני ד' ארץ כנעןדהמילים "

" הוה בגימטריא: אלף מאתיים עם עשרה הראשוניםתשעים ושבע. וכן המילים "

" הכי הוה. לרמז שעשרה נותנים לו בשכר כנגד כולםע, וכן המילים "תשעים ושב

 -וכן תירגם אונקלוס "חלוצים"הראשונים, הם כחלוצים הבאים לפני ה' לביהכ"נ ]

. שבשכר שמשכימים לביהכ"נ קודם שתבוא שכינה ומקבלים פניה, מזרזין, עיי"ש[

 נוטלים שכר כנגד כולם, עכ"ד.

דהנה לשון "חלוצים" דמצינו כאן בקרא, קאי על נראה להטעים הדברים,  ועוד

המלחמה, שקיבלו עליהם בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה, לעבור חלוצים לפני 

אחיהם ולהילחם ביושבי הארץ, על מנת לכבוש את ארץ ישראל. והנה ידועים 

דברי ה'חובת הלבבות' )שער יחוד המעשה פרק ה'(, שאמרו על חסיד אחד, שראה 

חוזרים ממלחמה חזקה ובידיהם שלל. אמר להם: שבתם מן המלחמה אנשים 

הקטנה שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה! אמרו לו: ומהי המלחמה 

 הגדולה? אמר להם: מלחמת היצר וחייליו!

י"ל, דהרמז בזה על עשרה הראשונים, אשר באים חלוצים לפני אחיהם  ולפי"ז

ר הרע, אשר מפריע מלהשכים לבית להילחם במלחמה הגדולה, היא מלחמת היצ

הכנסת, וכובשין הדרך לבאים אחיהם, לבוא לביהכ"נ. ולכך מדה כנגד מדה, הם 

נוטלים בשכר כנגד כל הבאין אחריהם. ]עד כאן כתבתי בספרי 'ומשחרי ימצאונני' 

כרך ב' עמ' זך. וכעת נתעוררתי לרמז נוסף שיתכן למצוא בזה, דהנה הראשי 

 סידים[.וחדיקים צהיות לשכימים מוצים' הוה תיבות של המילה 'חל

* 

 לימי בין המצרים:

ובכללו להיות מעשרה  בגודל החיוב להרבות בכבוד השכינה בימי בין המצרים,

 הראשונים בבית הכנסת
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 וכתובים נביאים אור(: מדברי תורה פרק כתב השל"ה הקדוש )מסכת תענית

 המוטל החיוב גודל תבארנ, ובזוהר ובמדרשים בתלמוד ל"ז רבותינו ומדברי

, השכינה כבוד מפני הוא הענין וטעם. הגלות ועל המקדש בית חרבן על להתאבל

, גבירתה תירש והשפחה, בגלות השכינה וכביכול, מארצנו גלינו חטאינו מפני כי

 ופסקה, זבח ואין עולה ואין נשרף' ה בית וכבוד, ס"א הק' מצד האויב וגבר

 לדבר נתנו הישראלית אומה' ה ועם, נתפשטה מאהטו ורוח, הקודש ורוח הנבואה

 הזאבים בין ככבשה האומות בין הם היום ועד, ולבזה ולשבי ולרעב ולחרב

 השם, עכ"ל. חילול הוא זה וכל, ובבוז בחרפה

ובספר 'לקט רשימות' )עמ' ס"ו( הובא, דהמשגיח הגה"צ רבי נתן וויכטפוגל זצ"ל 

שכינה צריך שיהיה שייכות לשכינה, היה מעורר, דבכדי להיות משתתף בצער ה

ולכן בימים אלו 'ימי בין המצרים', ראוי להרבות במעשים המגדילים כבוד 

 השכינה.

וכתב בספר 'שיח יצחק' )להגאון רבי אליהו מני זצ"ל, רבה של העיר חברון( 

וז"ל: מכלל 'כבוד השכינה' להשתדל להיות מעשרה ראשונים לקבל פני שכינה, 

שכינה קדמא ואתיא )ברכות ו, א(, ואינו כבוד לשכינה להיות כי כל בי עשרה 

 ממתנת, עכ"ל.

ועל כן נראה, דבימים אלו 'ימי בין המצרים', ראוי להשתדל ביותר להשכים 

מעשרה הראשונים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, כדי להרבות בכבוד השכינה. 

כט, א( א"כ בזה  ובפרט שהם קרויים "מקדש מעט" )עיין יחזקאל יא, טז; ומגילה

 שמקדים לבוא, מראה על שייכותו לשכינה, ולבית המקדש הגדול שיבנה במהרה.

ונראה עוד לבאר הטעם שיש להיזהר בימים אלו להיות מעשרה הראשונים, לפי 

חופת אליהו רבה עמוד )אלנקאוה הקדמון לר"י  'מנורת המאורמש"כ בספר '

רה, שמים וארץ, וישראל ובית ארבעה קנינים נקראו בעולם, תווז"ל:  ד("תע

המקדש וכו', ואף בעשרה יראי שמים שמשכימין לבית הכנסת נקראו קנין, שנא' 

. ולא עוד אלא שבזכותן נגאלין ישראל, "זכור עדתך קנית קדם")תהלים עד, ב( 

 ", עכ"ל.הר ציון זה שכנת בו"ב"ה שכינתו לציון, שנא' )שם( קומחזיר ה
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מח"ס חדוות התורה / הרב בנימין צבי יהודה לוי, 

 לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ

 בעניין זה הדבר בנבואת משה

ר צִ  ר ֲאשֶׁ בָׁ ֵאל ֵלאֹמר זֶׁה ַהדָׁ רָׁ ְְ אֵשי ַהַםטֹות ִלְבֵני ִי ל רָׁ ה אֶׁ  וָׁה ה' )ל, ב(ַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ

חצות הלילה )שמות יא, ד(, זה הדבר. משה נתנבא בכה אמר ה' כ :כתב רש"י

 .הדבר והנביאים נתנבאו בכה אמר ה', מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה

וברא"ם שם ...ומשה רבינו ע"ה בעבור שנבואתו היתה על ידי האספקלריה 

מה שהוא הזכיר בלשונו זה  המאירה והיה בו כח לקבל מה שהראו לו בעינו כפי

שום שינוי כלל ומפני שמשה רבינו בתחלת הדבר שפירושו זה הדבר בעינו מבלתי 

נבואתו עדיין לא עלה אל המדרגה שזכה בה באחרונה הוכרח גם הוא להזכיר 

בלשונו כה אמר ד' בהרבה מקומות ומשזכה באספקלריה המאירה שוב לא הזכיר 

 'בלשונו רק זה הדבר וכו

 :כמה קושיות בדבר וישנן

וכ"ה  ב. במלכים ב יט,-א. הדבר". מצאנו בנביאים שנתנבאו בד' מקומות ב"זה א.

וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר ד' אלקי ישראל  בישעיה לז,

אשר דבר ד' עליו בזה  זה הדבר אשר התפללת אלי אל סנחרב מלך אשור שמעתי:

זה  ג. בישעיה )טז, יג( אחריך ראש הניעה בת ירושלם: לך לעגה לך בתולת בת ציון

) אמנם ע"ז נתעורר בספר זכרון, הביאו השערי  ' אל מואב מאז:אשר דבר ד הדבר

אהרן בעמ' תתרס"ג, וזה לשונו: "מקשים העולם מישעיה הנביא... ומתרצים הוא 

דכתיב 'מאז' כלומר מש"כ 'מאז' הכוונה שמימות משה רבינו ע"ה היתה נבואה 

הכוונה מאת זאת, ועל כן כתיב בה 'זה הדבר', וכן פירש שם רש"י, דמש"כ 'מאז' 

ד. בירמיה  אשר שכר בלק את בלעם, ועתה דבר ה' לקרב את הפורענות להם".(

כ כא( ויאמר ירמיהו לא יתנו שמע נא בקול ד' לאשר אני דבר אליך וייטב לך  )לח,

 :אשר הראני ד' הדבר ותחי נפשך: ואם מאן אתה לצאת זה
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ז"ל, בפר' מטות עה"פ )שמות לה ה( זה הדבר אשר צוה ד', כתב בכלי יקר ו ב.

פירש"י שכל הנביאים נתנבאו בכה אמר ה' נוסף עליהם משה שנתנבא בזה הדבר 

אשר צוה לפי שמשה ראה הדבר בעינו באספקלריא המאירה, ומה שלא פירש"י זה 

על מה שנאמר כאן זה הדבר. לפי שהמשכן אינו הוראה על נבואתו לפי שהמשכן 

אה אותך את תבנית המשכן וגו' הראה לו הקב"ה בהר כמ"ש ככל אשר אני מר

ועל כן אמר זה הדבר אשר צוה ה', כמראה באצבע על דבר אשר ראה בעיניו ודבר 

 . זה אינו מורה על שום מעלה יתירה

)ושמא גם שם יבאר שהקב"ה הראהו  וצ"ב איך יפרש בפרשת המן, ובשמיני

 .מקומות שלא כתב רש"י כן ובשאר בעיניו הקרבנות שיקריבו(

 1בעבודת המשכן,  3במן,  2מה מצאנו רק בח' מקומות זה הדבר, צ"ב ל ג.

 )וכה אמר במשה מצאנו י' מקומות( בשחוטי חוץ, נדרים, בנות צלפחד,

כמה ראשונים ואחרונים כתבו שמשה נתנבא באספקלריא המאירה רק  ד.

על פי שכל נבואותיו של  )כ"כ בספורנו שמות יט, ט וז"ל אף כשעלה להר

היו באספקלריה המאירה וכו'(, או רק כשקרן עור  ורה והלאהמעת מתן ת משה

)עיין ברמב"ן עה"פ ויאמר הראני נא את כבודך. בקש שיהיה רואה במראה  פניו,

ממש את כבוד השם. ויתכן כי יהיה כבודך בכאן הכבוד הגדול אספקלריא 

 (.המאירה

לא  )ואפשר לדחוק שאע"פ שעדיין בפרשת המן. והנה זה הדבר קדם לשניהם

נתנבא באספקלריא המאירה מ"מ דרגתו הייתה גבוהה משאר נביאים, אבל בכלי 

 יקר שהובא לעיל כ' בדברי רש"י בפשיטות שזה הדבר היינו אספקלריא המאירה(

וכן קשה על הרא"ם שהבאנו שכתב שמשה התנבא בכה אמר רק בתחילת 

נבא בלשון נבואתו, שמצאנו שנתנבא בעגל ללויים בלשון כה אמר אחר שכבר נת

שלא היה  )ואמנם ע"ז אפ"ל שירד ממדרגתו מפני שחטאו ישראל, או זה הדבר במן.

 לו ע"ז נבואה ללויים אלא ידע שכן רצון ד' וא"א לומר זה הדבר(
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 יישוב הדברים:

דהנה ההבדל בין נבואת משה לשאר נביאים מבואר ברמב"ם, אבל  ,לבאר נראהו

א תורה, ובכך מתבטאת מעלתו של משה לכאו' יש עוד בחינה, שנבואת משה הי

 בנ"י את ללמד ולצוות שהוא מקבל התורה, והביאור, שכל נביא חוץ ממשה לא בא

התורה אלא להוכיח ולהזהיר על קיום תורת משה או להתנבא על פרענות 

לאומות ולישראל, או להורות הוראת שעה, אבל משה לימד את בנ"י תורה, ושם 

מר בדיוק מהו ציווי ד' אבל היה גם נביא לפרעה מתאים הלשון זה הדבר שאו

 שיוציא את בנ"י ובזה היה כשאר הנביאים שמוכיחים ומזהירים.

שהם גופי תורה שייך לומר שכאן נכתבה  ציווי לדורות וא"כ רק במקומות שהם

מעלת משה, אבל בדבר שאינו ציווי, או בדבר שנאמר לשעתו אינו בגדר תורת 

 משה אלא כשאר נביאים.

 וא"כ יש כאן יישוב כמעט לכל השאלות.

שאלנו שבנביאים מצאנו בכמה מקומות זה הדבר, וע"ז נענה שבכל המקומות  א.

הללו הוא בגדר נבואה לשעה, לחזקיהו או לצדקיהו וכדו' אבל אין שום ציווי 

בדברי הנביאים שנחשב לתורה )וכל הציוויים בנביאים הם או ע"י הוראת שעה, 

)ע"י באבי עזרי על הרמב"ם )יסודי התורה פ"ז ה"ו( בשם  או שמקורם בתורה

 מהרי"ל דיסקין שכ"כ.(

שאלנו על הכלי יקר שביאר על מעשה המשכן שאין הכוונה בזה הדבר שהוא  ב.

נבואה בדרגה גבוהה אלא שאומר מה ראה בהר, מה יאמר במן ובשמיני, ששם 

מה שנאמר לדורות  לכאו' לא ראה בהר כזאת, וע"ז נענה שכל השאלה הייתה על

ופרשת המשכן גופא נאמרה לדורות, עכ"פ צורת הארון והשלחן וכו', אבל פרשת 

המן נאמרה לשעתה וכן פרשת שמיני, ואין הכוונה שם בזה הדבר למעלת משה, 

 ורק בויקהל היה צריך לבאר לנו.

כאן נעשית הקוש' אלימתא ממש, שמכל המקומות שהוזכר זה הדבר נשארו  ג.

' לדעת הכלי יקר, ואולי ד' לולי דבריו, אמנם מצד שני לק"מ מי' מקומות לנו רק ג



 

 מגעמ'  -אספקלריא 

 

שהוזכר כה אמר, שט' מהם נאמרו לפרעה והוי וודאי כשאר נביאים, והעשירי לבני 

 לוי נאמר לשעתו.

שאלנו שלדעת הראשונים התעלה לדרגת אספקלריא המאירה רק בהר,  ד.

 א רק לשעתו.והקשינו מזה הדבר דפרשת המן, ושוב נימא שהו



 

 מדעמ'  -אספקלריא 

 

חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 מעשה עם "תנאי"

ר ה ַוֹיאמֶׁ ם ֹמשֶׁ ד ְבֵני ַיַעְברו ִאם ֲאֵלהֶׁ ם ְראוֵבן וְבֵני גָׁ ת ִאְתכֶׁ ל ַהַיְרֵדן אֶׁ לוץ כָׁ  חָׁ

ה מָׁ  )לב, כט(  ַלִםְלחָׁ

אי אם", האם "תנאי" הוא מעשה שנעשה על צד במעשה הנעשה "בתנ יש לחקור

שיתקיים התנאי, וכל שלא נתקיים התנאי לא נעשה המעשה. או שהמעשה הינו 

מוחלט, אלא שחדשה תורה שיש בכח התנאי לבטל את מעשה כל שלא נתקיים 

  התנאי.

בפרשה זו התנה משה רבינו תנאים עם בני גד ובני ראובן שאך אם יעמדו בהם 

הירדן ואם לאו לא ינחלו. מפרשה זו נלמדים הכללים בהלכות תנאים, ינחלו בעבר 

ועל כך אמרו במשנה )קידושין סא א( שכל תנאי שאינו "כתנאי בני גד ובני ראובן 

 אינו תנאי. 

בשו"ת הרא"ש )כלל לה אות ט( ביאר את החידוש שבתנאי, שבדיני תנאי חדשה 

עשה "על צד", וכגון תורה שהגבלת מעשה בתנאי, אין הביאור שמעשה המ

המקדש אישה על מנת שתתן לו מאתים זוז, ואם לא נתנה לו אינה מקודשת, אלא 

הקידושין חלים באופן מוחלט, אלא חדשה תורה שאף שנעשה המעשה הקידושין, 

כל שלא נתקיים התנאי יש בכח התנאי לבטל ולהרוס את מעשה הקידושין 

 שנעשה. 

שיעורים )כתובות ס"ק קעג( קושיה חזקה.  על פי יסודו של הרא"ש ביאר הקובץ

כלל הוא שפעולת הגירושין היא מעשה של "כריתות", היינו על הגט להפריד בין 

הבעל ובין האשה באופן מוחלט. ולכך בעל שגירש את אשתו ואמר הרי את 

מגורשת "חוץ מאיש פלוני" אינה מגורשת לפי, שאין כריתות במעשה הגירושין, 

 . ורשה וחסר בכריתות של הגט ואינה מגורשתשמפלוני זה לא גי

                                                
 ראה גיטין פב א ו
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מאידך אמרו שם בגמרא שהמגרש אשה "על מנת שלא תנשאי לפלוני" הרי היא 

גירושין "חוץ" מפלוני לבין "תנאי" על מנת  מגורשת. ונתקשו המפרשים בהבדל

 שלא תנשאי לפלוני. 

פלוני וביאר שם שהמגרש "חוץ לפלוני", מעשה הגירושין לא נעשה בשלימות, שמ

ההוא לא גירשה בעלה שוב יש כאן חסרון של כריתות בפעולת הגירושין ואינה 

מגורשת. אכן העושה "תנאי", על מנת שלא תנשאי לפלוני, פעולת הגירושין הינה 

מוחלטת, אלא שעשה תנאי על מעשהו שאם לא יתקיים תנאו שוב הגירושין שחלו 

ין חסרון ב"כריתות של יתבטלו להם, וכל שמעשה הגירושין הינו מוחלט א

 הגירושין. 

 מחלוקת הראשונים אם כללי התנאים נאמרו אף בדיני ממונות

אף שכאמור ישנם כללים רבים בהלכות תנאים, נחלקו הראשונים האם כללי 

התנאים נאמרו אף בדיני ממונות. שיטת הרשב"ם )תוספות קידושין מט ב ד"ה 

ו הי"ד( שכללי התנאים נאמרו דווקא דברים(, וכן שיטת הגאונים )רמב"ם אישות פ"

באיסורים וכגון במקדש על התנאי, אכן בדיני ממונות אדם שהתנה תנאי אף שלא 

לפי כללי התנאים תנאו תנאי. אכן דעת הרמב"ם שאף בדיני ממונות חובה 

להתנות ככל דיני התנאים. וראיתו שהרי "תנאי בני גד ובני ראובן" היה תנאי 

 מדים דיני התנאים.שבממון ומפרשה זו נל

בביאור דעת הרשב"ם שבדיני ממונות לא נאמרו כללי התנאים, ביארו 

 , שיש הבדל יסודי במעשה הקנין הנעשה באיסורים לממונות.זבאחרונים

שבמעשה גירושין למשל, עצם המעשה נפעל על ידי פעולת הגט ואין הסכמת 

תורה שמועיל לכן, לולי שחדשה  האדם אלא הסכמה שמעשה הגירושין יפעל.

תנאי בגירושין, מצד הסברא לא היה שייך לעשות תנאי במעשה, שהרי אין 

הגירושין נעשים על ידו אלא על ידי הגט, ומנין שיוכל להתנות על המעשה כיצד 

ובאיזה אופן יפעל, ולכך צריכים אנו לחידוש התורה שמועיל התנאי, ובתנאי 

 נאמרו כללים איך הוא פועל. 

                                                
 ראה שיעורי הגר"ש רוזבסקי קידושין ס"ק שעא ז
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גון בפעולת מכירה הדבר הוא הפוך, שעיקר הקנין נעשה על ידי אכן בממונות וכ

הסכמתו רצונו של האדם למכירה והוא הדבר הפועל את המכירה, והביטוי 

המעשי לרצונו נעשה על ידי מעשה הקנין, ולכך כל שבדעתו להתנות על מעשהו 

  ודאי שיכול להתנות עליו אף שלא התנה ככל דיני תנאים.
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רב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה יקרה מפנינים / ה

 מפנינים' עה"ת

ר ִצוָׁה ה' ר ֲאשֶׁ בָׁ  והיכן צונו? - זֶׁה ַהדָׁ

ה ַוְיַדֵבר ל ֹמשֶׁ אֵשי אֶׁ ֵאל ִלְבֵני ַהַםטֹות רָׁ רָׁ ְְ ר זֶׁה ֵלאֹמר ִי בָׁ ר ַהדָׁ  ב( –)ל  '.ה ִצוָׁה ֲאשֶׁ

פרשה נשאלתי באניוב בכרך לושדון, לפי הפשט היכן מצינו שום הרשב"ם  כתב

שמתחלת כן, שלא נאמר למעלה וידבר ה' אל משה לאמר איש כי ידור וגו', והאיך 

 מתחלת הפרשה בדיבורו של משה, שאין מפורש לו מפי הגבורה.

 נאמר בפרשת פינחס

ם ְוִנְדֹבתֵ  וזה תשובתי, למעלה כתיב ם ְלַבד ִמִמְדֵריכֶׁ ה ַתֲעְו לה' ְבמֹוֲעֵדיכֶׁ ם ֵאלֶׁ יכֶׁ

ם צריכין להביא באחד משלש רגלים משום בל תאחר, כמפורש שאת -לט(  –)כט 

במסכת ראש השנה )דף ד ע"א(, הלך משה ודיבר אל ראשי המטות שהם שופטים, 

להורות לישראל הלכות נדרים, ואמר להם הקדוש ברוך הוא צוה לי שיקריבו 

או קרבן,  –איש כי ידור נדר לה'  נדריהם ונדבותם ברגל פן יאחרו נדריהם, לפיכך

 עכ"ד.לענות נפשו.  – השבע שבועה

 לא נתפרש היכן

כה כתב, דבר זה לא נתפרש היכן נאמר למשה, וכן כמה נבואות, כגון  והחזקוני

 -ד(  –)שם יא  כה אמר ה' כחצות הלילהדמכת ארבה, וכגון  -ג(  –)שמות י אמר ה' 

ל, ועוד הרבה דגבי עג -כז(  –)שם לב  שימו איש חרבו על ירכודמכת בכורות, וכגון 

 מקים דבר עבדו נביאים נתנבאו בכה אמר ה', ולא מצינו היכן נאמר, ועל זה נאמר

 כו(. –)ישעיה מד 

 אמר היכן נתפרש לא ומצוות נבואות כמה - ג( – י) בא פרשתב כתב ביאור וביתר

 ה' אמר כה וכגון ארבה, במכת - ה' אמר כה כגון - נבואות הוא, ברוך הקדוש
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 ישראל להי-א ה' אמר כה וכגון בכורות, במכת - ד( – י"א שם) הלילה כחצות

  ח (.כז – לב )שם בעגל הנאמר - ירכו על חרבו איש שימו

 וכגון .ט אדומה פרה דפרשת - ב( – יט )במדבר התורה חוקת זאת כגון במצוות,

 פעמים כמה אמרו נביאים שאר הרבה וכן . נדרים דפרשת - ה' צוה אשר הדבר זה

 עבדו דבר מקים נאמר זה ועל הוא, ברוך אמרו היכן פורש ולא ,ה' אמר כה

  כו(. -מד )ישעיה

ד( וכתב להדיא, שמכת ארבה ומכת בכורות 'שיהיה  –והרחיב הדבור )שם יא 

בחצי הלילה', אמר משה רבינו ע"ה "מדעתו", והקדוש ברוך הוא קיים דבר משה. 

 והדברים נפלאים. 

לא ניחא ליה לפרש שמצות נדרים נאמרה  אמנם דבריו צריכים הבנה, דאמאי

בסוף פרשת פינחס כדברי הרשב"ם, או בסוף פרשת נדרים כדברי הרמב"ן דלקמן, 

 וצ"ב. 

 נאמר בסוף הפרשה

כתב, לא הקדים הכתוב לאמר בכאן וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל  וברמב"ן

 ראשי המטות ואמרת אליהם זה הדבר אשר צוה ה', כמו בפרשת שחוטי חוץ

 ב( ובשאר פרשיות. –)ויקרא יז 

                                                
 זובח לאלהים יחרםוהיכן אמר,  - כה אמר ה'לכאורה, שהרי הרב המחבר כתב שם,  רבדברים אלו צריכים עיון  ח

 מבאר דנתפרש היכן אמרה הקדוש ברוך הוא  ודו"ק. הוא עצמו יט(. הרי ד - )שמות כב

איננו ממצות זובח לאלהים יחרם, כי אין אלו חייבין  - להי ישראל-כה אמר ה' אוטעם  ,כתב )שם(הרמב"ן  אמנם

אבל היא מצוה שנאמרה למשה מפי הגבורה ולא כתבה, כי כאשר נחם השם הנכבד על הרועה  .דיןמיתה מן ה

צווה אותו, כיוון שאין אתה רוצה שאכלה אותם, תהרוג אתה את עובדיו בסייף, כדרך שאמר קח את כל ראשי 

 ד(. -העם והוקע אותם לה' נגד השמש וישוב חרון אף ה' מישראל )לקמן כה 

 
לא מצינו היכן נתפרשה מצוה זו במקום אחר, כמו שפירשתי למעלה  ,תב הרב המחבר וזה לשונועיין שם שכ ט

וידבר ה' אל משה ואל אהרן  בפרשת בא. והדברים תמוהים הלא נתפרש שם להדיא מפי הקדוש ברוך הוא, כדכתיב

שליט"א  רהם מנדלבויםדוד אבוצריך עיון. שוב ראיתי לידידי הרה"ג  זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר :לאמר

לבאר בדרך דרש. וכתב אלי  (פרשת חוקת)ביקרה מפנינים והארכתי בזה  )שם( שנתעורר בזה.בפרדס יוסף החדש 

ועוד( וז"ל, פשוט כוונת החזקוני היא,  כהלכות הפסחשליט"א )בעל מחבר ספר רבי מיכאל אריה ראנד ידידי הגה"ח 

רשו חז"ל דוכעין ש ,משמע שצוה ה' זאת כבר במקום ובזמן אחר – לאמר'אשר צוה ה'' דהלשון זאת חוקת התורה 

במרה )שבת דף פז ע"ב, סנהדרין דף נו  – להיך-כאשר צוך ה' א יב,טז( –על לשון הכתוב בדברות אחרונות )דברים ה 

 שקודשא בריך הוא לא אמר ולא –ולדבריו יש לומר דדברי הרב חזקוני מחולקים לשתיים, אחת בנבואות ע"ב(. 

צוה קודם  –, והקדוש ברוך הוא קיים דבריהם. ובמצוות 'כה אמר ה''מידי, ורק משה רבינו ע"ה ושאר נביאים אמרו 

 שנאמרו, אך לא נתפרש היכן צוה, וזה בפרשתן ובזאת חוקת התורה. והדברים נאים למי שאמרם.
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האבל הזכיר זה בסוף הפרשה שאמר  ת ֹמשֶׁ ר ִצוָׁה ה' אֶׁ ה ַהֻחִקים ֲאשֶׁ )לקמן יז(.  ֵאלֶׁ

ר ִצוָׁה ה' ַתֲעְ ובפרשת ויהי ביום השמיני נאמר ר ֲאשֶׁ בָׁ ה זֶׁה ַהדָׁ ר ֹמשֶׁ )ויקרא  וַוֹיאמֶׁ

ר צִ וַ . וכן בפרשת המן יו(. ולא הזכיר הצוואה כלל  –ט  ר ֲאשֶׁ בָׁ ה זֶׁה ַהדָׁ ר ֹמשֶׁ וָׁה ֹיאמֶׁ

מו ר ִמםֶׁ ֹעמֶׁ  לב(. –)שמות טז  ה' ְמֹלא הָׁ

 בכוונה לא נאמר

אמר )תשמ"ב( , ואולי מחמת שלא רצו  הלב שמחהזצ"ל בעל  כ"ק אדמו"ר מגור

לומר בפירוש פרשת נדרים, כדאמר רבי מאיר במסכת נדרים )דף ט ע"א( כי טוב 

טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, לכן לא  -ד(  –לת ה אשר לא תדור וגו' )קה

נכתב על זה הציווי בשמו של הקדוש ברוך הוא רק בשמו של משה כדי שלא יבואו 

 לידור הרבה.

 נאמר בפרשת נשא

אֵ  ובס"ד נראה דהציווי על נדרים הוא לעיל בפרשת נשא דכתיב רָׁ ְְ ל ְבֵני ִי ל ַדֵבר אֶׁ

ם ִאיש ַמְרתָׁ ֲאֵלהֶׁ ִזיר ְלַהִזיר לה' ְואָׁ ר נָׁ ה ִכי ַיְפִלא ִלְנֹדר נֶׁדֶׁ ובמסכת  .ב( –)ו  אֹו ִאחָׁ

הרי  איתא על האי קרא מקיש נדרים לנזירות ונזירות לנדרים, נדרים )דף ג ע"א(

 שנאמר למשה פרשת נדרים התם.

ב( למה נסמכה פרשת נזיר  -דהנה כתב רש"י )לעיל ו אמרתי לבאר,  ובדרך דרש

. והכא "שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין"ה, לומר לך לפרשת סוט

כאשר בני ישראל חטאו בשיטים ובפרט מעשה זמרי שהיה לעיני כל ישראל וראו 

ח( שנשא  –)לעיל כה בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל בקלקולה וכדאיתא  התוא

בחיותם עד  אותם פינחם עם הרומח דבוקים זה בזה בכל מחנה ישראל, ונשתמרו

"זה אמר להם משה אז  שהוליך אותם בכל המחנה וראו כל ישראל בושתם.

שעכשיו זה הזמן  - איש כי ידור נדרשם בפרשת נזיר  - הדבר" אשר צוה ה'

  איש או אשה כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה'. ייםצריכין לקש

                                                
 הקרבנות שאמרנו. – זה הדבר כתב,בחזקוני אמנם  י
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 תשעת הימים

 דש מנחם אבחו

לפי שבחודש זה  והטעם:)ערוה"ש, יור"ד קכו ס"ק טז(,  חודש אב נקרא מנחם אב

 אנו זקוקים לנחמה בבנין בית המקדש שנחרב בחודש הזה )ערוה"ש שם(.

: שכביכול הקב"ה מנחם את עצמו כמו אב שמנחם עצמו )טעמי טעם אחר

 המנהגים תרלג בשם דביר המוצנע(.

במגילת איכה הם לפי סדר ה א' ב' ומבקשים : לפי שהפרקים שטעם אחר

מהקב"ה שינחם את אב, כלומר שינחמנו מהנאמר במגילת איכה הערוכה בסדר א' 

 ב' )כנסת יחזקאל(.

ששמו של המשיח נקרא מנחם כמבואר בסנהדרין )צח, ב( ומתפללים טעם אחר:

 שיבוא בחודש זה )חת"ס(. 

כמבואר בסנהדרין )צח, ב( : מכיון שבתשעה באב נולד המשיח ששמו טעם אחר

 מנחם )חת"ס(.

: לפי שהוא עתיד להיות אב לכל החדשים מאח שנעשו בו רעות מוכח טעם אחר

שיהיו בו טובות מכבודות יותר מכל חודש על דרך שנאמר )תהילים צ, טו( "שמחני 

 כימות עינתני" )בן איש חי פרשת דברים עיין שם עוד טעמים(.

טושו"ע תקנא א( ומי שיש לו דין עם עכו"ם )"משנכנס אב ממעטים בשמחה"

 שידחה לאחר ט"ב לפי שהמזל רע לישראל וממעטים במשא ומתן.

מראש חודש מחמירים יותר באיסורים מפני הצער )שו"ע תקנא ב( איסור אכילת 

 בשר ויין , רחיצה, כיבוס וכו'.

 הטעם שאבל מותר בבשר ויין ואסור בלימוד התורה ואנו בתשעת הימים שאנו

 כאבלים מותרים בלימוד התורה ואסורים בבשר ויין 
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לפי שבאבל הצער המורגש מאליו ולכן תלמוד תורה אסור שחוששים שעל ידי 

הלימוד והשמחה ישכח את הצער, משא"כ ט' הימים שהיא אבילות ישנה וצריך 

להזכיר את הצער על ידי איסור אכילת בשר ויין, אבל תלמוד תורה לא אסרו אלא 

סק התורה היא חיינו ואורך ימינו בקושי הגלות ובזכותו נזכה לגאולה אדרבה ע

 (.22השלימה בב"א )הגרשז"א הליכות שלמה אורחות הלכה פרק יד הלכה 
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו', 

 לפרשת מטות:

 הגערות המתוקות של משה רבינו

ה ַעל א הַ  ַוִיְקֹצף משֶׁ ִאים ִמְצבָׁ ֵרי ַהֵםאֹות ַהבָׁ ְָׁ ִפים ְו ֲאלָׁ ֵרי הָׁ ְָׁ ִיל  חָׁ הְפקוֵדי הֶׁ מָׁ  ִםְלחָׁ

 )לא, יד(

הרי משה רבינו ציווה עליהם לנקום נקמה במדין, וגם שלח  יש כאן. פלא עצום

אתם את פנחס בגלל שכבר התחיל והרג את המדינית כזבי כי היא והן היו מכשול 

דוע אכן אנשי המלחמה השאירו את הנקבות ולא הרגו מוותקלה לבני ישראל, 

? וגם תמוה מדוע לא צעק בכך? מה בכלל היתה מחשבתם בעניין שלכן טעו ןאות

 על פנחס שהיה מנהיגם?

שבספרי כתוב שפנחס ענה למשה: כפי שפקדת אותנו כך אכן עשינו,  ,ועוד תמוה

 ,וימסרו" בכוח נמסרוובכלל כתוב ברש"י על הפסוק " .ולכאורה לא מובן הוויכוח

כי הם לא רצו לצאת למלחמה רק אלצו אותם כביכול בכוח, ולכאורה למה לא 

כי ידעו שמיתת משה שזאת רש"י ביאר  ל זהוע]הרי יש כאן מצוה מיוחדת?  ,רצו

 .כדלהלן[ תלויה בדבר, אבל יתכן ויש כאן טעם נוסף

 מלחמת היצר –מלחמת מדין 

 ,כב)צדיקים מכל שבט, וכתוב במדרש רבה  והנה למלחמה במדין לקחו רק אלף

שעל כל אלף היו עוד אלף ששמרו על הכלים ועוד אלף שהתפללו, זאת אומרת  (ב

אנשים ששמרו עליו, וזאת למרות שלמלחמה לקחו רק  שנישעל כל לוחם היו 

 צדיקים ככתוב בתרגום יונתן וברש"י. 

ונתן להם עצה  כתוב ברש"י שבלעם הרשע בא וצחק על אותם אלפים,הנה ו

שנים רעה, שאמר להם אם כשהייתם ששים ריבוא לא הצלחתם להם, עכשיו ב

לכן לא קפחוהו ושילמו לו בכך שהרגו אותו  ?אלף אתם באים להילחם עשר
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עם ישראל שמלחמה בין כל עם ישראל נגד מדין  לא מצאנובחרב. ולכאורה הרי 

 ולמה היתה כוונתו? ה,נכשל ב

היו כולם ביחד בכל  עם ישראללמרות שלחמת היצר, שאלא בוודאי התכוון למ

ריבוא ודאי  ששיםהאלפים לבד שאין להם את הכוח של אלו כל שכן וזאת נכשלו, 

יכשלו, ולכן נתן להם עצה, שחבל שינסו לכפות את יצרם הרע כי ממילא הם 

כטוב בעיניהם ויחטאו בחטאים חמורים תכף כבר עכשיו יעשו  וכיון שכך,יכשלו, 

 ל.רח"

ומאחר וראינו שכך ניגש בלעם למלחמה, שזה לטמאות את עם ישראל, כנראה 

ששוב בלעם ומדין ניסו להחטיא גם במלחמה הזו את הלוחמים הצדיקים בטומאה, 

 וולכן עם ישראל פחד, וזאת על ידי שיכשלו אותם בטומאת העיניים בבנות מדין

הביאו תרומה לכפר  אכןבסוף לממלחמה זו, כי פחדו שיכשלו בטומאת העיניים, ו

על הרהורי ליבם בטומאה במלחמה. וזה שענה פנחס למשה, עשינו כפי שפקדת 

עלינו, שציויתנו לצרור את מדין, ולשנוא ולהתרחק מהטומאה מתוך שנאה איומה, 

לכן בראותנו את גודל הניסיון וכפי שהציע לנו בלעם, פשוט התרחקנו ולא 

 התקרבנו אל בנות מדין.

קיבלו צעקות ממשה רבינו, דבר זה בעצמו חיזק אותם להרוג את אבל לאחר ש

בנות מדין, ובפרט שכבר הרגו את בלעם והסתיימה המלחמה וכבר היו תחת עינו 

הפקוחה של משה ופנחס שהיה פנוי כי כבר סיים את הריגת בלעם ומלכי מדין, כל 

ושוב , זה ביחד עזר להם להתקרב ולבצע את הריגת בנות מדין בלי להיטמא

למרות כל הנזכר, עדיין צדיקים אלו נכשלו בהרהור עבירה, ולאחר הריגת בנות 

הניסיון של בנות היה ה גדול כ .מדין הביאו קרבן זהב לכפר על מחשבות טמאות

 מדין שכל מה שעשו לא מנע מהם לחטוא בהרהורי עבירה.

בין בין בשוגג ו ,נרעד ונפחד שלא ניכשל בשום מראה העלול להחטיא אותנו

במזיד, וכל שכן שלא נכניס מכשירים העלולים להחטיא אותנו בקלות ובלחיצת 

כפתורים ויותר עבור טומאה, וגם ימצא  אלףכפתור, והיצר עקשן והוא ילחץ גם 

 פרצה איך לקצר הליכים, ויציג עצמו ככשר, אבל הוא מזויף מתוכו רח"ל.
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 אומץ הלב להודות 'נכשלתי'

יראים  .ליבם והאמת שבקעה מאנשי המלחמהמאוד מאומץ  כן יש להתפעל

, לבוא 'חטאנו וכשלנו בהרהורים רעים'וצדיקים אלו לא בושו להתוודות ולומר 

. משה רבינו תיקון לחטא אנחנו מבקשים, חוסה נא על נשמתנולזקן הלבן ולהגיד ב

יהרוס ' 'זה יהרוס למשפחה את השידוכים', כך להתוודות םביזיונ כלל עללא חשו 

 אשריהם ישראל שאלו הם צדיקיו! !אלא התוודו ולא בושו '.לום ביתאת הש

 :את עווני אני מזכיר ,מורי ורבותי"מתקנא אני בצדיק הראשון שאזר אומץ, ואמר 

בפרט שחשב שהוא  "נכשלתי! בלי פגם, נכשלתי! אל תראוני כצדיק קדוש וטהור

ה! הוא הנחשון לא בוש אלא התגבר והתווד .צדיקים וכולם מלבדוהרשע היחידי 

שגרם לכל אלפי הצדיקים להתוודות, הוא עורר קהל עדת ישורון, הוא תיקן את 

 הקדושים אשר בארץ, פשוט לקנא בחלקו, ולהתפעל!

 בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה

פעם השפת אמת איחר לשיעור של סבו בעל חידושי  .ואסיים בסיפור מפורסם

 , שותפו ללימוד,של השפת אמת לחברותא .דברים כדרבנותבו ב גערהרי"ם, וסבו 

למה לא סיפרת את האמת לסבך שאיחרת כי היית  :, ואמר לשפת אמתהדברכאב 

 :ער כל הלילה ולמדת בהתמדה ונרדמת קלות ולכן אחרת? ענה לו השפת אמת

  !סוף סוף זכיתי למוסר מתוך ריתחא מסבי הקדוש, וכי רצית שאפסיד זאת?

 ,י ראובן הסכימו לקבל צעקות וביזיונות ממשה רבינובני גד ובנמסבירים שגם 

למרות שגם בדעתם היה להילחם ולכבוש את ארץ ישראל, כי לא רצו להפסיד 

 מוסר ממשה רבינו.

אחרי הכל יש בזה לעורר את הלב הרי לנו,  ותשלא מגיע נזכה פעם בגערותם א

שיכול לטעון  אין צדיק בארץשהלוא וננצל זאת לעניינים אחרים שיש לנו לתקן, 

וידועים דברי הגמרא, שגם ילד טוב כדאי מידי פעם לעוררו על כח  .אניגמור צדיק 

והלוואי ונתעורר לתשובה שלימה מתוך  .שיהיה לו מורא אבכדי תקיפות האב 

 אהבת ה' ויראת הרוממות.

* 
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 לפרשת מסעי:

 הקשר בין הכהן גדול לרוצח בשגגה

ה ַעד מֹות ַהֹכֵהן הַ  ֹדלְויַָׁשב בָׁ  )לה, כה( גָׁ

שאם אחרי הרצח בשוגג וקצת לפני שנגמר דינו של  ,אומרת (מכות יב)הגמרא 

בדיוק באותם רגעים מינו כהן גדול חדש, הרי זה  -הרוצח בשגגה ללכת לגלות 

 גולה עד פטירתו של הכהן הגדול החדש. 

שואלת הגמרא מה אשם הכהן הגדול החדש שעליו לחשוש מתפילתו של רוצח 

כבר ימות בכדי שיצא מעיר מקלט, הרי הרצח נעשה עוד לפני שהכהן החדש זה ש

 נתמנה, ואי אפשר להאשימו בכך שלא התפלל שלא יהיה רצח בשגגה??

ומתרצת הגמרא, שהיה יכול הכהן להתפלל שיצא זכאי בדין ושלא ילך לגלות, 

 ועל תירוץ זה מקשים הרי אם אכן רצח למה שיתפלל שיהיה שקר בדין??

מתרץ האמרי אמת מגור בליקוטי יהודה, שיכול היה הכהן הגדול להתפלל לכן 

שכל הסנהדרין יחייבו אותו, ויש כלל בגמרא סנהדרין י"ז שאם כולם מחייבים 

 אותו אזי הוא פטור אפילו ממוות וכל שכן מגלות.

ונשאלת השאלה, הרי סוף סוף אדם זה הרג בשוגג ומגיע לו גלות, למה על הכהן 

פלל שבגלל עניין צדדי הוא יצא זכאי ולא יקבל את עונשו ללכת הגדול להת

 לגלות???

 ,ואפשר לתרץ שאולי זה דוגמת מה שמצאנו בצרעת שכולו הפך לבן, טהור הוא

אדם זה בראותו שכל כולו מום ואין אפילו חלק קטן טוב כי הטעם שיש לבאר ש

 אצלו ממילא הוא מזדעזע ממצבו וחוזר בתשובה מעצמו.

שכך גם כאן, שאם כולם בבית דין יחייבו אותו ממילא אותו הורג בשגגה וייתכן 

כל כך ייבהל מחומרת חוסר זהירותו ומיד יחזור מעצמו בתשובה שלימה, ויתחרט 

על ידי עשיית מעשים טובים בכדי לכפר על העבר ויקבל על עצמו זהירות כפולה 

 ומכופלת על העתיד. 

 גלל העיתוי המיוחדעוצמת התפילה של הכהן גדול דווקא ב
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אם אכן הכהן הגדול החדש מתפלל מעומק לבו על רוצח בשגגה שלא והנה, 

האם באופן כזה הרוצח ישאר בעיר מקלט גם  !יגמר דינו לגלות, האם ישתנה הדין?

 ?!אחרי מות הכהן הגדול? כי הכהן לא אשם והוא עשה כל מה שביכולתו לעשות

כן בזמן הקצר שבין הרצח בשגגה עד כי אם א !ונראה לומר שאין מציאות כזו

להעמדה לדין, הכהן הגדול החדש התעלה מעל להתרגשותו מהתפקיד החדש 

וניצל כל רגע להתפלל על רוצח בשגגה זה שלא ייגמר דינו לחובה, בוודאי 

, ואכן רוצח בשגגה זה לא ית"שבורא השתפילה כזו תתקבל ותעלה ברצון לפני 

 וכהסבר האמרי אמת. ילך לגלות כי יצא דינו לזכות 

להתפלל על צרכי ההתרגשות או  על הלחץמתעלים ש בזמןללמדנו שתפילה 

שוברת רקיעים ופועלת רבות ונצורות בלי שום ספק, כמו שידוע הרי היא השני, 

 פועל ישועות ממש. הדברתפלל על צרת יהודי ומבעת עלבון המתעלה ש

 חים בשגגהשל הכהן גדול לרוצ תמטרת המתנות שנותנות האימהו

שהאימהות של הכהנים הגדולים היו נותנות מחיה  (,מכות יא) הגמרא אומרת

בודאי לא ש ,נראהו ולבוש לגולים כדי שלא יתפללו על בנם הכהן הגדול שימות.

במפורש על הכהן הגדול שימות, אלא הגולה מתפלל מעומק הלב שרוצה  יתפללו

כי  ,הכהן הגדול למותיצטרך ו לחזור לחירותו ולביתו, וממילא אם תתקבל תפילת

 רק כך הגולה שב לביתו.

ולכן באות האימהות של הכהנים הגדולים ואומרות להם, קחו מזון וביגוד וקצת 

היזהרו  ,ייטב לכם, ואז כשלבם קל יותר האימהות מדברות על ליבם ואומרות להם

לצדיק  , והפעםתשובו ותגרמו שוב מוות שלא בתפילתכם על היציאה מהגלות

 ."הכהן הגדול" ,מורם מעםה
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 מהפיכה גדולה בלימוד התורה!

יודועים ומפורסמים דברי הגמרא )נדרים פ"א( על מה אבדה הארץ, על שלא 

ברכו בתורה תחלה! והגמרא צועקת דרשני!! הרי בגלל זה מספיק להיות חורבן 

המ"ק? וכבר הלכו בה רבים, ע"ש בר"ן מרבינו יונה, ונתעיק כאן דברים הנפלאים בי

שחייבים לעשות מהיפכה גדולה בכל  -של הב"ח )או"ח סי' מ"ז( היסודיים מאד 

הגישה ללימוד התורה"ק. שמעתי מערליכע איד'ן שהיו רגילים ללמוד דברי הב"ח 

 ם, כפי קלישות הבנתי.מדי יום ביומו! ועכ"פ נעתיק נקודת דבריו הקודשי

 על שלא ברכו בתורה תחילה -ביאורו הנפלא של הב"ח 

הב"ח מבאר שמה שלא ברכו בתורה תחילה לא היה זה עונש, רק תוצאה 

ממילא! דהיינו, שהבימ"ק היה מקום השראת השכינה. וכפי מה שכלל ישראל 

שלא יכולים לקבל אצלם ההשראה, היה שייך שישרה השכינה בבימה"ק. ומכיון 

המשיכו אצלם השכינה, ממילא לא היה שייך שישרה השכינה בביהמ"ק, וממילא 

היה הכרח שיחרב הבית. זאת אומרת שבגלל שכלל ישראל לא עשו מה שצריכים 

לעשות לזכות להמשיך על עצמם השראת השכינה, ממילא לא היה שייך שישרה 

 -ל ישראל ומכיון שלא היה השראת השכינה בכל -שכינתו יתברך בביהמ"ק 

 התוצאה מזה היה ממילא שבהכרח יחרב הבית.

 -והב"ח מגלה לנו מה שהיו צריכים לעשות בכדי להמשיך השכינה הקדושה 

והכוונה ללמוד תורה מתוך הכוונה לידבק בו  -והיינו להיות "מברך בתורה תחלה" 

יתברך, ובלשונו הקדוש "מקור מוצא התורה!". ומבאר בזה שזהו הכוונה על שלא 

ברכו בתורה תחלה, והיינו מה שמברכים "ולומדי תורתיך לשמה" כי ענין "לשמה" 

הוא ללמוד בכוונה בכדי להתדבק במקור מוצא התורה )היינו בו יתברך(, וזהו ג"כ 

הכוונה בברכת "אשר בחר בנו" שמברכים אותו, על אשר קרבנו לפני הר סיני ונתן 

כל יום כדי שתתדבק נשמתינו לנו תורתו הק' כלי חמדתו שהיה משתעשע בה ב

 בקדושת התורה, ולהוריד השכינה בקרבו.
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* 

 -אמנם מה שחייב לעשות מהפיכה גדולה ונפלאה עבורינו הוא הלכה למעשה 

ובלשון המשנה באבות "דע  -להתבונן  -ן לפני שמתחילים ללמוד וולהתעקש ולכ

תברך היתה ונראה דכונתו י -לפני מי אתה עמל!!" ובלשונו הנפלא של הב"ח :

נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור  שנהיה עוסקים בתורה, כדי שתתעצם

 מוצא התורה!

אשר מכח דבריו הקדושים היה מן הראוי  -וממשיך שם בהבטחה נוראה 

 -שהמדפיסים שזיכו את כלל ישראל בנוסח ה"יהי רצון" לפני שמתחילים ללמוד 

בעניי  -ם לאומרו, ע"ש במשנה ברורה כמפורש בשו"ע או"ח סי' ק"י שמדינא חייבי

היה מן הראוי שעלינו נאמר "המתחיל במצוה אומרים לו גמור", שיעתיקו וידפיסו 

ואם היו עוסקים וגם לרבות המשך דבריו הנפלא " -גם לשונו הקדוש של הב"ח 

בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהיתה השכינה 

היכל השם המה, ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה, ממש בקרבם, כי 

 והארץ כולה היתה מאירה מכבודו וכו'!!!

ולזכות  -יהי רצון שנזכה ללמוד בתורתו הקדושה מתוך הכוונה הרצויה 

 להבטחות הברורה "והארץ כולה היתה מאירה מכבודו, אמן! כן יהי רצון.
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 לאוכלו בתשעת הימים -בצל שנחתך בסכין בשרית

בצל שנחתך בסכין בשרית, נחשב בשרי לגמרי. האם מותר לאוכלו בתשעת 

 הימים?

 .יאמותר, כי האיסור ב'בשר' שהוא המשמח, אבל טעם בשר אינו משמח תשובה:

* 

 נייני שבתשאלות בע

 משחקי מגנט

 האם מותר לשחק במשחקי מגנט בשבת?

משחקי מגנט היוצרים מבנים בצורות מיוחדות ]בית, אניה, חופה[,  תשובה:

 .יבאסור

                                                
ורק הבשר עצמו הוא המשמח ]ואין זה שייך לדיני חריף באיסורין[, כן משמע  טעם בשר אינו גורם שמחה יא

מסתימת הפוסקים שלא הזכירו חילוק בזה, וכ"כ בארחות חיים בשם שו"ת מור ואהלות.   ויש להוכיח כן, כי נ"ט 

סי' צ"ה, ועי' בר נ"ט מותר רק כשטעם שני בהיתר ולא כשטעם שני באיסור ]תוס' חולין צו. ד"ה ואם טש וב"י ריש 

השולחן כהלכתו סי' ו' סעי' ט"ו והע' ז* במקור הדין וטעמיו[, והרי אם מבשל פרווה בכלי בשרי בר"ח אב הוי נ"ט 

בר נ"ט באיסור כי טעם הבשר עצמו אסור, ואעפ"כ מותר לעשות כן וכמבואר במשנ"ב בסי' תקנ"א סקס"ג, ובהכרח 

 שאין איסור בטעם של בשר אלא רק בבשר עצמו.
בנין בקרקע בלי חיבור חייב אם דרכו בכך כמבואר בגמ' שבת דף קב:, ואם אין דרכו בכך יש איסור דרבנן כמבואר  יב

שם ובביצה לא: גבי חיבור אבנים בלא טיט ]ועי' רא"ש שם ד"ה א"ר זירא[, ואם כן גם בבנין וסתירה גמורים בכלים 

ם לבין בנין וסתירה בקרקע ]כמסקנת הבאה"ל בריש סי' הדין כך, שהרי אין הבדל בין בנין וסתירה גמורים בכלי

בסוף דבריו[. וכן מבואר ברמב"ן וברשב"א שבת קב: שכתבו שמחזיר חלקי כלי בהידוק דינו כעושה  -שט"ו ד"ה ואין

כלי מתחילתו, ומבואר שבעושה כלי מתחילתו לא בעינן להידוק ע"מ לאסור החיבור, וכן פסק בב"י בריש סי' שי"ד 

ס' והרא"ש בשבת ובעירובין שחיבור חלקי כלים בהידוק דינו כעושה כלי מתחילתו שבזה חייב בכל גווני ע"פ תו

אפי' ברפיון. ומצינו כעין זה בסי' רנ"ט סעיף ו' ששייך בונה גם בלי חיבור ובבאה"ל ריש סי' שט"ו סוף ד"ה ואין, 

ף שהוא רפוי כיון שהדרך לעשות כן ]וע"ע סי' וע"ע חזו"א סי' נ' סוסק"ט גבי כריכת נימא בכינור שנחשב בונה א

שי"ג סקט"ז וסי' ש"מ סקל"ג, אך שם כתוב תיקון מנא[.   ועיין מקור חיים סי' שי"ד סעיף י"א שכתב שיש למחות 

ביד הילדים שעושים בנין של הבל מתפוח ואגסים דמות מגדל ובור או כדמות כל דבר.   ואף שבמוסתקי אין בנין 

"ד, א'[, יש לומר שדיבוק חלש יותר קל מהנחה שלא בדיבוק כלל שבמוסתקי חזינן לדיבוק כמי וסתירה ]סי' שי

שאינו ואין כאן כלי כלל אבל בדברים המונחים בטוב אחד על השני ויוצרים יחד מבנה שלם אף שאינו מתקיים מ"מ 

לבנות מוסתקי, ולדבריו קושיא איסור דרבנן איכא. ועי' במגילת ספר סי' מ"ב אות ג ששמע מהגריש"א זצ"ל שאסור 

 מעיקרא ליתא. 

ועל פי זה הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאסור לבנות מבנים שיש בהם יצירת כלי לנוי גם בלי חיבור כיון שהוא בנין 

לשעה. ואף שעומד לפירוק והרכבה תמידיים אין להתיר, ופשיטא לחזו"א שדעתו שבחיבורי כלים מהודקים 

הם מחוברים לא שייך ההיתר של כיסויי כלים לפי שהיתר עומד לפירוק והרכבה תמיד שמשתמשים איתם יחד כש

שייך רק בכיסויי כלים שהכיסוי מבטל את הכלי משא"כ כששני הלקים יחד יוצרים את השימוש אין ההיתר שייך 
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משחקי מגנט היוצרים תמונה, הדבר תלוי אם המגנט חזק וכשמרים חלק אחד 

ה עולים השאר עמו, שאם כך אסור לחברם ולפרקם, ואם המגנט חלש והחלק עול

 .יגלבדו, מותר

                                                                                                                                                                         
, ובנידון זה כלל, ואף להגר"ז המתיר, זה רק בחיבור חלקי כלים, אבל בעושה כלי מתחילתו לא שייך כלל ההיתר

שבכל פעם מפרק ומרכיב מבנה אחר ממה שהיה בנוי קודם נחשב עושה כלי מתחילתו ]וכ"כ הגרשז"א זצ"ל 

 בשש"כ פט"ז הע' נ"ז[.  

והגרח"ק שליט"א אמר לי שאף שנראה שאין בזה ממש בונה, מ"מ למעשה אין להניח לקטנים מעל גיל חינוך לבנות 

ה וממעשה בניה כזה ודאי יש למונעם, ואמר שודאי אביו הקה"י זצ"ל היה מבנים אלו מפני שהוא ממש צורת בני

 אוסר לילדים לשחק בזה בשבת.
חיבור ופירוק חלקי אותיות נחשב כתיבה ממש, ואעפ"כ התיר הרמ"א בשעת הצורך לפתוח ספר שכתוב על חודי  יג

ל בשבת ]עי' וביום השבת סי' י"ד האותיות משום שעומד לפתוח ולסגור תמיד, וא"כ למה אסרו הפוסקים חיבור פז

סעי' ז' בשם הפוסקים[, ושמעתי מהגרי"ש אלישיב זצ"ל ]השבת יארצייט שלו[ שכל דברי הרמ"א הם באותיות על 

 חודי הדפים שאינו צריך לכיתוב כלל אבל כאן שמתכוון לחיבור האותיות אין להתיר.

חלק לידו נמשך אחריו א"כ הוי חיבור, ואם לא, וכשהבאתי לו פזל לדוגמא, ביקש להרים חלק אחד ואמר שאם ה

 אינו חיבור, והרי אין איסור להניח אותיות אחד ליד השני בלי חיבור ]ועי' ט"ז סי' ש"מ סוסק"ב[.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 תפסו אומנותו -תפס אומנותם 

ב רֶׁ חָׁ ְרגו בֶׁ ן ְבעֹור הָׁ ם בֶׁ  (ח ,לא) ְוֵאת ִבְלעָׁ

שאין נושעים אלא  - והחליף אומנתו באומנותם הוא בא על ישראל .בחרב"

אף הם באו  .לקללם בפיו ,ובא הוא ותפש אומנותם - תפלה ובקשה בפיהם על ידי

 וכו' )רש"י(" שבאין בחרב - עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות

תפלה ובקשה, עלינו לתפוס את אומנות  -וכי מפני שבלעם תפס את אומנותנו 

ואומנות  -החרב? אולי אדרבה, דוקא אז עלינו להתחזק באומנותנו  -בלעם 

 (.א"הלכות תעניות פלזעוק אל השם?! )ועיין רמב"ם  -נו אבות

 ןטמעשה שומעשי ה'  :י מיני הנהגותנש

אולי ניתן לבאר בהקדם דברי מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצ"ל )מאמר "אומר 

וימי חנוכה אינם ימי  ,יום הפורים נקבע ליום משתה ושמחה"אני מעשי למלך"(: 

זירת גמפני ש ,עם ההבדל הזה פירש בלבושטו .רק להודות ולהלל ,משתה ושמחה

 ...היתה רק על הנפשות סיוכטאבל גזירת אנ ...המן היתה על הגופים

באיזו אמצעים אחזו כדי להנצל משתי  ,ועתה נחזי אנן מה עשו אבותינו אז

ועוד כתיב  '.לך כנוס את כל היהודים וגו' וצומו עלי' ,ומצינו בגזירת המן .הגזירות

אבל לא  ',בך ותתחנן לותותדבר לפני המלך ותפול לפני רגליו ותר סותוסף א'

 - כי בימי המן ידעו כי לא זו הדרך ...עלתה על דעתם להלחם בזרוע נגד המן

 .לצעוק אל ה' ,ואחזו רק באומנות אבותיהן ,להלחם בזרוע

לא  ל זאתבכ ,התענו והתפללו לה'ם כן אף כי בודאי ג ס,יוכטאמנם בגזירת אנ

עם ההבדל טוצריך להבין  .אלא חרפו נפשם למות במלחמה ממש ,ההסתפקו בז

 ?הזה

אבל  ,יבתכו' ד מלבדוע ןאיו' ו'יטשפמבכל הארץ 'יש להבין ולידע כי אף ש

ב"ה ן ללחום נגד הקטלפעמים ניתנה רשות לש ד,מתגברת מא דת הדיןשמ בשעה
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וכן  .ןטמעשה ש .ב ,מעשי ה' .א :י מיני הנהגותנונמצא שישנם ש ...כביכול

 .ובכל גזירה צריך להבחין מאיזה אופן היא ,הגזירות על ישראל הן בשני האופנים

 ,זוהי מעשה ה' ,כבימי המן - הגזירה היא על הגופות םשא, ימני הבחינה בזהסו

 .והיא לא תצלח - ובאופן זה אין מקום למלחמה ...בטותכליתה היא להחזירנו למו

ולא  ,תה היא להעביר ישראל על דתםותכלי ,אבל אם הגזירה היא על הנפשות

ן טוכדי להחליש כח הש ,ןטמעשה ש כי אם -אין זה מעשה ה'  ,בטלהחזירם למו

 עיי"ש...." רו עצמן להריגה במלחמה ממשסמידרוש שישראל 

 גזירה על הנפשות -בלעם 

, היתה גזירה על הנפשות "לקללם בפיו" -ומעתה י"ל דתכלית מעשה בלעם 

להעביר ישראל על דתם )וזהו "תפס אומנותם"(, וכמו  -הגופות( )בנוסף לגזירה על 

שהחליק בנבואותיו וגבה  ,זה בלעם -' מחליק לשון"'שאמרו חז"ל )דב"ר א, ב(: 

, וכך ביונתן כאן יש לדייק שעל כל פשעיו של בלעם לא נדון "לבם ונפלו בשיטים

ַית  ...ִאְמִליַכת"...בחרב, עד שהחטיא את ישראל בבנות מואב )עיין היטב מש"כ 

לו ְבִגין ֵכן ִמ  א ְלִמְטַעיָׁא ַיְתהֹון וְנפָׁ תָׁ ֵתיה ְבַפְרַשת אֹוְרחָׁ א ַית ְבנָׁ ק ְלמוְקמָׁ לָׁ  כ"דְנהֹון בָׁ

ךְ  א ַית ַנְפשָׁ ְפַשר תוב ִלְמַקְיימָׁ ַלף ַסְייֵפיה ,ַאְלִפין ְבִגין ֵכן ֵלית אֶׁ  (."ְוַקְטֵליה ...וִמן ַיד שָׁ

"דרוש שישראל ימסרו עצמן להריגה במלחמה גזירה הנפשות  כאשר ישנה

 . וזהו הביאור כאן, שישראל תפסו את חרב בלעם בידם.ממש"

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com


 

 סגעמ'  -אספקלריא 

 

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

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

 ועוד, כ"ג' החדש סףיו

 כיצד הרג פינחס את בלעם

ב )לא, ח( רֶׁ חָׁ ְרגו בֶׁ ן ְבעֹור הָׁ ם בֶׁ  ְוֵאת ִבְלעָׁ

בספר מרפסין איגרי, בפרשתנו, הקשו, וז"ל: במסכת סנהדרין )ק"ו ע"ב( מובא, כי 

בספר תולדותיו של בלעם נמצא כתוב, שבלעם החיגר היה בן שלושים ושלוש 

 כאשר הרגו פינחס.

שיטות הראשונים שנכרי מת מטמא במגע ומשא, כיצד פינחס הרג את קשה: ל

בלעם בחרב, והלא באותה שעה כבר נתכהן פינחס, כמבואר במסכת זבחים )ק"א 

 ע"ב(, ?

ותירצו שם בשם הרב חיים בש שליט"א, והרב אסף אוריאל פחה שליט"א,  (א

מיד, אלא וז"ל: אמנם בלעם נדקר בחרב על ידי פינחס, אבל מכל מקום לא נהרג 

כשפירש פינחס והסיר את חרבו מגופו, יצאה נשמתו. באופן זה לא נטמא פינחס 

 כלל. ע"כ.

עוד תירצו שם בשם הרב אסף אוריאל פחה שליט"א, וז"ל: למרות שנטמא  (ב

פינחס בהורגו את בלעם בחרב, אך מכיון שבשעת מלחמה היה הדבר, והרי פיקוח 

 ו הדבר. עכ"ל.נפש דוחה את כל התורה כולה, לכך הותר ל

מבואר ברש"י )שם פסוק ו'(, כי בלעם פרח עם מלכי  לענ"ד י"ל בס"ד שהנה (ג

על ידי כשפים, והראה להם את הציץ שהשם חקוק בו, והם נופלים  -מדין באויר 

 מן האויר על החללים. ע"ש.

יתכן לומר, שגם הריגת בלעם בחרב היתה באופן זה, כלומר, על ידי הציץ הפיל 

 עם על החרב, וכך נהרג.פינחס את בל

נמצא לפי זה, כי אמנם בלעם נהרג על ידי חרב, אך לא שפינחס דקרו, אלא 

 פינחס גרם לכך שיפול על החרב, לכן נחשב הדבר שפינחס הרגו.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 למי שייכים שש ערי מקלט

ר ִתְתנו ִרים ֲאשֶׁ עָׁ םָׁ  ְוֵאת הֶׁ ֻנס שָׁ ר ִתְתנו לָׁ ט ֲאשֶׁ ֵרי ַהִםְקלָׁ ֹרֵצַח ַלְלִוִים ֵאת ֵשש עָׁ ה הָׁ

ִעים וְשַתִים ִעיר ם ִתְתנו ַאְרבָׁ ִעים וְשֹמ  .ַוֲעֵליהֶׁ ר ִתְתנו ַלְלִוִים ַאְרבָׁ ִרים ֲאשֶׁ עָׁ ל הֶׁ נֶׁה ִעיר כָׁ

ן ) ת ִמְגְרֵשיהֶׁ ן ְואֶׁ ְתהֶׁ  (ז-ולה, אֶׁ

 ההורג את קולטות היו" הלויים ערי" כל גם, אלו קלטמ ערי שש מלבד הנה

 ערי שש את ללויים תתנו אשר הערים את(: "ו, לה במדבר) שנאמר, בשגגה

 כל. עיר ושתים ארבעים תתנו ועליהם, הרוצח שמה לנוס תתנו אשר המקלט

, לזו זו כולן הכתוב הקישן" -" עיר ושמונה ארבעים: ללויים תתנו אשר הערים

 )רמב"ם פ"ח מהל' רוצח(". קולטות כולן שיהיו

 הלויים ערי שאר לבין המקלט ערי שש בין ההבדלים

 שעיר לדעת מבלי מהן לאחת נכנס הרוצח כאשר גם קולטות המקלט ערי שש. א

 נכנס הרוצח כאשר אלא קולטות אינן הלויים ערי ואילו, כמקלט לו תשמש זו

 . כמקלט לו תשמש זו שעיר בידיעה מהן לאחת

, דירה שכר משלם אינו - המקלט ערי משש באחת בדירה המתגורר חרוצ. ב

 . דירה שכר משלם - הלויים ערימ באחת בדירה המתגורר רוצח ואילו

אם כן איפוא מתעוררת שאלה למי בעצם שייכים ערי המקלט, האם שייכים 

לשבט לוי אך ניתן רשות לרוצחים בשגגה להתגורר שם בחינם, או ששייך לשבט 

צאת בחלקו וניתן רשות ללוי או לרוצח להתגורר שם, או אולי שייך לכל שהעיר נמ

 כלל ישראל ואין עליו כלל בעלות פרטית.

נראה שיש נפקא מינה בין ב' הצדדים שהרי לערי הלויים נתנו מגרש ושדות ויש 

לשאול האם לערי המקלט ג"כ נתנו מגרש ושדות, ולגבי שאלה זו מדברי הגמ' 

בפשטות שנתנו להם מגרשים ושדות, וא"כ מצד זה נראה שיש במכות )יב.( מבואר 

 לו דין של ערי הלויים.
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 אינו מעלה שכר

אמנם הדין הפשוט שבו פתחנו שהדר בערי מקלט אינו מעלה שכר הוא לא דעת 

 רבי דברי, ללוים שכר היו מעלים יג.( כולם, שהרי מצינו שנחלקו התנאים )מכות

ובהסבר מחלוקתם נחלקו בגמ'  .שכר להן עליםמ היו לא: אומר מאיר רבי: יהודה

 לכל - לכם סבר ומר, לקליטה - לכם סבר דמר, בשש - מחלוקת כהנא רב אמר

 הא רבא ל"א. שכר להם מעלין היו הכל דברי - ושתים בארבעים אבל, צרכיכם

 דמר, ושתים בארבעים - מחלוקת רבא אמר אלא! משמע צרכיכם לכל - לכם ודאי

 לכל הנך מה, הנך כי - תתנו ועליהם סבר ומר, לקליטה הנך כי - תתנו ועליהם סבר

 .שכר להן מעלים היו לא הכל דברי - בשש אבל, צרכיכם לכל נמי הני אף, צרכיכם

ואם כן אליבא דרב כהנא ניתן להבין שזה הסבר המחלוקת לר' יהודה ערי מקלט 

יותר מהרוצחים  שייכים לשבט לוי ולכן מעלים להם שכר, ולר' מאיר אינם בעלים

ולכן אינו מעלה להם שכר, ולרבא ערי המקלט ודאי אינם נחלת שבט לוי ואינו 

 מעלה שכר, והמחלוקת תנאים היא רק לגבי ערי הלויים.

)הל' רוצח ושמיה"נ  עזרי אבימצינו לשאלה זו התייחסות בספרו של מרן בעל ה

 נתחלקו לטהמק ערי אם והירושלמי הבבלי שבזה נחלקו שכתב ד(, ד"פ"ט ה

 לא מאיר שלרבי סבר הירושלמי, הכתוב מגזירת ללוים נתנום והם לשבטים

 וזה על לפי השיטה, לדירה ללויים ניתנו אלא כלל לשבטים התחלקו ערי המקלט

ולרוצחים  ללויים ונתנוה קבלוה השבטים לבבלי אך. שכר מעלים הנ"ל שאין

 שכר. הלויים נוטלים ישראל משאר אך, דווקא

האדמה אר גם את המחלוקת אם מביאים בכורים מערי מקלט ואומרים ובזה מב

, היות ונתחלקה קודם לשבטים וזה נחלתם ואח"כ נתנו ללויים, ובזה אשר נתת לנו

 .האדמה אשר נתת לנונחלקו האם זה נחשב 

 למי יש דין קדימה בערי מקלט

' וגו יםהער ו( ואת לה, )במדבר הקדוש החיים אוראמנם שאלה זו כבר נידונה ב

, ללויים ולא לגולין הם מקלט ערי השש כי משמע מכאן. המקלט ערי שש את

 משמע ח"מ ללויים תתנו אשר הערים כל שאמר זה שאחר בפסוק ומאומרו



 

 סזעמ'  -אספקלריא 

 

 שוה זכות לתת בזה הכתוב נתכוון כי ונראה. הששה גם הם הלויים שלזכות

 שיהיו לגולין ותזכ אמר ראשון בפסוק לכן, שוה כולן שיד וללוים הגולין לישראל

 של שהם למדת הא, ללויים זכות נתן' ב ובפסוק, בהם לדור להם מקלט ערי שש

 לכל( א יג) הגולין בסוף העלו וכן, שכר מעלין הגולין ואין הגולין של והם לויים

 והוצרכו הרצחנים רבו אם הגולה ישראל מפני נדחה לוי שבן אני וסובר, הסברות

 לגולין. זכות הכתוב הקדים שהרי מהם הלויים ידחו עיירות לשש
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מתוק לחכי / הרב אריהה לייב גולדשטוף מח"ס 

 'לב הארי'

בענין הקדמת הנדר לאמירת שם ה' משום החשש שמא 

 ימות

ר לַ  דֶׁ ר ַעל ַנְפשוֹ  ה'ִאיש ִכי ִיֹדר נֶׁ ְאֹסר ִאןָׁ ה לֶׁ ַבע ְשֻבעָׁ ל  ,אֹו ִהחָׁ רֹו ְככָׁ ֹלא ַיֵחל ְדבָׁ

הַהֹיֵצא ִמִפיו  ְֶׁ  )ל, ג( ַיֲע

במדרש איתא "הדא הוא דכתיב כי לא ידע האדם את עתו". וביאר החיד"א עפ"י 

דברי הגמ' )נדרים י' ע"ב( אל יאמר אדם "לה' קרבן" אלא רק "קרבן לה'", ופירש"י 

משום דחיישינן שמא ימות אחרי שיאמר לה' קודם שיאמר 'קרבן' ונמצא מוציא 

את הפסוק בתהילים )קטז, יז( "לך אזבח זבח  שם שמים לבטלה ]וכבר ביארו בזה

ובשם ה' אקרא", דהיינו שקודם יאמר את ה'זבח' ורק אח"כ את ה'[. וזה  -תודה 

כוונת המדרש, שהפסוק נקט בדוקא 'נדר לה' ולא 'לה' נדר', משום "כי לא ידע 

האדם את עתו", והיינו שחיישינן שמא ימות לפני שיגמור את הנדר )וכעי"ז כתב 

 ושת לוי כאן(.בקד

]ולכאו' אם חיישינן לשמא ימות נאסור כלל לידור נדרים, דניחוש שמא ימות ולא 

יקיים נדרו. ואין לומר שאם מת קודם קיום הנדר הוא אנוס, כי א"כ גם באומר לה' 

ומת קודם שאומר 'קרבן' הוא אנוס. ואולי החילוק הוא שמי שמת לפני שמקיים 

קיים את הנדר, ובכה"ג הנדר בטל ומופר מעיקרו, את נדרו הרי אין לו אפשרות ל

 דלא על דעת זה נדר[.

והקשה הגר"י פיק )באומר השכחה אות מ"ג(, אם חיישינן לשמא ימות כיצד 

מברכים את כל הברכות לפני עשיית המצוות, ניחוש שמא ימות ולא יספיק לקיים 

את שם ה' את המצוה ונמצאת ברכתו לבטלה. ונראה ליישב שדוקא כשאומר רק 

לבד חיישינן לשמא ימות, משא"כ כשאומר ברכה שלימה לא חיישינן שמא ימות 

 כי יש משמעות לאמירתו ואי"ז כ"כ בזיון.

 למה חיישינן לשמא ימות בהבאת קרבן
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אך יש להקשות קושיה אחרת בזה, דהרי מי שיאמר לה' וימות לפני שיאמר 

ס גמור, וא"כ למה חיישינן 'קרבן', בודאי לא יענש על זה, כי הוא אנוס באונ

להצילו ממקרה כזה. ועוד יל"ע דבגמ' )נדרים שם( מבואר שהטעם שתיקנו חכמים 

כינויין לנדרים הוא כדי שלא יאמרו 'קרבן' ומשום שאם יאמרו 'קרבן' יבואו 

להקדים לה' קודם 'קרבן'. ולכאו' זה גזירה לגזירה, דהיה אפשר לתקן שיאמר 

 ך להרחיק כ"כ לתקן כינויין בלשונות אחרים.קודם 'קרבן' ולא היה צרי

ונראה לבאר, שאמנם אין כאן סיבה אמיתית לחשוש לשמא ימות, ובודאי אי"צ 

לעשות על זה גזירה לגזירה. ורק הטעם שהחמירו כאן לחשוש כ"כ לשמא ימות, 

הוא משום שרצו להזכיר למי שמביא קרבן את יום המיתה, כדי שימנע מלחטוא 

להביא קרבן. וגם שכבר כתב הרמב"ן )ויקרא א, ט( שטעם הבאת  ולא יצטרך עוד

הקרבנות הוא כדי שיחשוב החוטא שכל מה שנעשה לקרבן היה צריך להעשות לו 

עצמו, וא"כ ודאי יש ענין להזכיר לו מיתה כדי שישים אל ליבו מה שהיה ראוי 

 להעשות לו ]ואמנם טעמים אלו מיישבים את החשש של שמא ימות רק בקרבן

חטאת ודומיו, אבל בקרבנות נדבה אי"ז מיישב. אלא שיתכן שאגב חטאת קבעו כן 

 על כל הקרבנות[.

 בזמן מועט לא חיישינן שמא ימות

והנה הרא"ש והמאירי )בנדרים שם( פירשו טעם אחר למה אין להקדים אמירת 

לה', כי חיישינן שמא אחר שיאמר לה' יחזור בו ולא ישלים את עשיית הנדר, 

מזכיר ש"ש לבטלה ]ויל"ע למה חיישינן לחשש רחוק כזה שמא יחזור בו  ונמצא

מעשיית הנדר בתוך כדי דיבור. וביותר קשה, דאם יחזור בו יעבור איסור של 

הזכרת ש"ש לבטלה, וא"כ זה יגרום לו שלא לחזור בו. וביאר הגר"ש קלוגר בספר 

דור והנודר הוא כבונה נדרי זריזין )נדרים י' ע"א ד"ה לשון( שכיון שיש איסור לי

במה, וגם יש חשש שלא יקיים את נדרו ויעבור איסור, לכן יש מקום לחשוש שמא 

יחזור בו מהנדר אפילו בתוך כדי דיבור, ואפילו שע"י שיחזור בו יעבור בהזכרת 

ש"ש לבטלה, מ"מ שמא הוא יעדיף איסור זה מהאיסור של נודר לחנם ונודר ואינו 

 מקיים[.
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ו הרא"ש והמאירי בפירוש הפשוט שחיישינן שמא ימות ובחרו ויל"ע למה מיאנ

 בפירוש חדש שמא יחזור בו מלידור.

ונראה דכיון שמדובר כאן על זמן מועט כל כך של אמירת מילה אחת, לא מסתבר 

לומר בזה שחיישינן שמא ימות. דהנה במשנה )יומא ב' ע"א( נחלקו רבנן ורבי 

רת לפני יוהכ"פ מחשש שמא תמות אשתו יהודה אם מתקינין לכהן גדול אשה אח

ביוהכ"פ, וכתבו תוס' )ד"ה וחכ"א( בשיטת חכמים, שאפילו שקי"ל שלזמן מרובה 

חיישינן שמא ימות )וכמבואר בגיטין כ"ח ע"ב(, אבל לזמן מועט כזה של יום אחד 

לא חיישינן שמא ימות. ולהלכה נפסק ברמב"ם כשיטת חכמים שאין מתקינין 

והיינו שבזמן מועט לא חיישינן לשמא ימות. וגם בשו"ע )או"ח  לכה"ג אשה אחרת,

תקס"ח( איתא שמי שנדר להתענות יכול לדחות את קיום הנדר עד ימות החורף 

הקצרים, והקשה המג"א )סקי"ג( למה לא נחייבו להתענות מיד משום שחיישינן 

ר שהוא שמא ימות. ותירץ שלזמן מועט לא חשיינן שמא ימות. וכמו"כ כאן גבי נד

 זמן מועט שבמועטים ודאי לא חיישינן שמא ימות.

ובגדר החילוק בין זמן מועט לזמן מרובה, השער המלך )הל' סוכה פ"ד הט"ז( כתב 

שעד שלושים יום הוא זמן מועט. אבל בט"ז מוכח שיותר מיום אחד הוא כבר אינו 

המצרים על זמן מועט. דאיתא בשו"ע )תקנא, יז( טוב ליזהר מלומר שהחיינו בבין 

פרי חדש או על מלבוש, אבל בפרי שלא יוכל למצוא אחר תשעה באב מותר לברך 

שהחיינו. וכתב הט"ז )סקי"ז( דמטעם זה יש להתיר לברך שהחיינו בכל יום של בין 

המצרים, דשמא ימות קודם שיקיים מצוה זו. ומשמע שבכל יום מותר לברך, 

ים )דהיינו בערב ת"ב שהוא הזמן ואפילו אם עומד יומיים לפני סיום בין המצר

האחרון שמותר באכילה בימי בין המצרים(, ומשום שביותר מיום אחד כבר נחשב 

 לזמן מרובה וחיישינן לשמא ימות.

ובשיטת המפרשים שחיישינן שמא ימות גם בנדר, י"ל שבאמת בזמן מועט כזה 

חשש,  לא חיישינן שמא ימות, ורק גבי נדר שאפשר לתקן לשון שיש בה פחות

העדיפו לתקן שיאמר בלשון זה, אבל באמת לשיטות אלו מעיקר הדין יתכן שמותר 

 לומר קודם לה' כי לא חיישינן שמא ימות בזמן מועט כזה.



 

 עאעמ'  -אספקלריא 

 

 ביאור הכפילות בציווי על קיום הנדר

והנה באור החיים הקשה על כפילות הלשון 'לא יחל דברו', 'ככל היוצא מפיו 

ד מבין שני הציווים. ולפי הנ"ל יתכן לומר שהציווי יעשה', דהיה מספיק לכתוב אח

הראשון 'לא יחל דברו' הוא על עצם קיום הנדר, ואילו הציווי השני 'ככל היוצא 

 מפיו יעשה' הוא על החובה לקיים את הנדר מהר, מחשש שמא ימות.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 השנאה והמלחמה

ֵאל ְבֵני ַנְקַמת ֹקם"נְ  ֵסף ַאַחר ַהַמְדיַָּנים ֵמֵאת ַיְשרָּ " )לא, ב( וכתב רש"י  ֶאל ֵתאָּ ַעֶמיךָּ

 שהיו יראה מחמת לדבר נכנסו שהמואבים, המואבים מאת "]מאת המדיינים ו[לא

 פרידות שתי מפני אחר דבר. להם לא ריב על נתעברו מדיינים אבל מהם, יראים

 העמונית". ונעמה המואביה רות, הםמ להוציא לי שיש טובות

 כמה תמיהות במלחמת מדיין

והנה, אף בפרשת פנחס ציותה התורה "צרור את המדיינים והכיתם אותם" )כה 

 לצאת עתידה שהיתה רות מפני, להשמיד צוה לא מואב יז( ופירש רש"י "את

מהם". והעיר השפתי חכמים מדוע השמיט רש"י את הטעם השני שכתב בפ' 

שהמואבים לא עשו זאת מחמת שנאתם אלא מחמת פחדם. עוד יש להבין מטות, 

מדוע כפלה התורה את הציווי להרוג את המדיינים. ועוד, שאחר שנצטוו בנ"י בפ' 

פנחס להרוג את המדיינים לא התגייסו למלחמה ולא פעלו מאומה, והיאך לא 

את פטירתו קיימו לאלתר את ציוויו של מקום. עוד יש להבין מדוע תלה הקב"ה 

 של משה רבינו בהריגת המדיינים.

ובמלחמת מדיין טעו הלוחמים ולא הרגו אלא את הזכרים ולא את הנקבות, ועל 

כך קצף עליהם משה רבינו. ויש להבין, היאך באמת טעו בכך והלא כל מטרת 

המלחמה הייתה "כי צוררים הם לכם בנכליהם" )כה יח( וברש"י "שהפקירו 

 הריגת בנות מדין. -ניחו הלוחמים את עיקר מטרת המלחמה בנותיהן", וכיצד הז

 ציווי לשנוא וציווי לנקום

והביאור בזה, דשתי פרשיות שונות וחלוקות זו מזו נאמרו כאן. בפ' פנחס כלל לא 

הצטוו בנ"י להרוג את המדיינים אלא ל'צרור' אותם, כלומר לשונאם )רש"י(. וטעם 

בעבירה ובתאווה, והדרך לעקור מליבם  שנאה זו לפי שעם ישראל נדבק והשתרש

ותם עד כדי שירצו יצר זה, הוא על ידי שיפתחו בליבם שנאה לאלה שהחטיאו א
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להרגם, וכך ביאור הכתוב "צרור את המדיינים" בלשון הווה, וזאת על מנת 

שתבואו לידי "והכיתם אותם" לשון עתיד, שכאשר תחדור השנאה בליבכם תחפצו 

להרגם )אור החיים(. אך בפרשתינו נצטוו בני ישראל לנקום את כבוד ה', 

ב"ה, ולפיכך הקפידה התורה שהמדיינים גרמו לעם הנבחר לחטוא ולמרוד בק

צדיקים" דבר שלא מצינו  -"החלצו מאתכם אנשים לצבא" )לא ג( וברש"י "אנשים 

שהקפידה עליו התורה בשאר מלחמות וכגון במלחמת סיחון ועוג, לפי שאת נקמת 

 ה' בלא נגיעות אישיות יכולים לנקום רק הצדיקים.

 ביאור ויישוב כל התמיהות

הציווי, שמתחילה נצטוו לשנאם ואח"כ להרגם.  ועתה מתבאר היטב כפילות

ומבואר מדוע בפ' פנחס לא נלחמו בנ"י במדיינים, לפי שהציווי היה לשנאתם ולא 

להרגם. ומבואר מדוע בפ' פנחס השמיט רש"י את הטעם שהמואבים לא עשו זאת 

משנאה אלא מיראה. לפי שכל טעם שנאת המדיינים והמואבים הייתה בשביל 

את המשיכה והרצון להדבק בהם, וכיון שכך, מה לי אם עשו זאת  לעקור בליבם

מחמת שנאה או מחמת מורא הרי יש לעקור את הרצון לחבור עמהם, ורק 

בפרשתינו שהמלחמה הייתה לנקום את כבוד ה', כותב רש"י שכיון שלא עשו זאת 

 אלא מיראה, נמצא שאין כאן כ"כ פגיעה בכבוד ה' ועל כן אין לנקום בהם.

באר מדוע תלתה התורה את פטירת משה רבינו במלחמת מדיין, שכתב ומת

האור החיים )לא ב( שבכך שלא השיב משה רבינו לטענתו של זמרי בסו"פ בלק, 

פגם בכבוד שמים. ועתה שהגיע זמנו של משה רבינו להיפטר מהעולם, לא רצה 

לחמת הקב"ה שצדיק זה יפטר מן העולם בלא תיקון לחטאו, לפיכך ציווהו על מ

מדיין שמטרתה כאמור לנקום את כבוד ה' ולקדש שמו, ובכך תהיה תשובת 

 המשקל לפגימה זו ויבוא משה רבינו על תיקונו השלם ויוכל להיפטר ללא כל חטא.

וכיון שמלחמה זו מטרתה לנקום את כבוד ה', טעו הלוחמים להרוג רק את 

החטיא את בנ"י הזכרים לפי שעיקר הפגיעה בכבוד ה' הייתה מחמתם, שרצו ל

וגרמו לבנות מדיין לחטוא, אך טען להם משה רבינו שאף שהנשים לא היו בעצה 
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תחילה להחטיא את ישראל, אך כיון שסוף סוף החטא נעשה דרכם וברצונם אף 

 הם פגעו בכבוד ה' ויש לנקום בהם.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי "שמרן הגר ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

אדם שיש בו דעת כאילו נבנה בית  –מרדו בך יהודאי 

 המקדש בימיו

גיטין דנ"ה ע"ב במעשה דקמצא ובר קמצא. אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, 

דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא, עבד סעודתא אמר ליה 

אשכחיה דהוה יתיב  לשמעיה זיל אייתי לי קמצא, אזל אייתי ליה בר קמצא, אתא

אמר ליה וכו' מאי בעית הכא קום פוק, וכו' נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה, אמר 

וכו' איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא, אזל אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי, אמר 

ליה מי יימר אמר ליה שדר להו קורבנא חזית אי מקרבין ליה אזל שדר בידיה וכו'. 

  ע"ש כל המעשה.

ינו למידין, שבין הגורמים לחורבן הבית הי' זה המאורע של קמצא ובר קמצא נמצ

והמלשינות. ובודאי יש להבין שלא במקרה נגזר שהחורבן יסובב באופן וצורה זו 

בדוקא, ובודאי שזה בא ללמד אותנו הרבה הרבה דברים, ועלינו להתבונן כדי 

 להפיק הלקח הנצרך. 

שם  -היא לשון שמעוררת חלחלה,  יהודאי, מרדו בךוזה יצא ראשונה, דהלשון 

 במלכות יהודאי מרדוכי בודאי לא הי' בא החורבן אלמלא לא  -רמז ואין מספר, 

ח"ו, ונענשו בכך שהקב"ה הוכיח להם ע"י שאותו בר קמצא אמר לקיסר,  שמים

 מרדו בך יהודאי...

קא והנה הי' בכאן עוד דבר מבהיל מאד, שנמצא שהגורם לכל הצער הזה בדו

הוא בית המקדש עצמו, ובדוקא במה שמבדיל עם ישראל מכל העמים, וע"כ שגם 

זה מלמד משהו, דלא מסתבר שהקב"ה הי' מגלגל ענין כזה דוקא ע"י ענין של 

הבדלה שבין ישראל לעמים, ובדוקא ענין שקשור עם בית המקדש והקרבת 

 הקרבנות.
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י' גורם שהי' מתגרה ובספר נצח ישראל להמהר"ל פ"ה עמד בזה דבית המקדש ה

המלכות בישראל, כי מאחר שיש לעם ישראל בית המקדש, ע"כ אינם תחת רשות 

האומות, וכתב דע"כ אמר מרדו בך יהודאי, כלומר שאין ישראל תחת רשות 

 האומות. ע"ש.

ונראה די"ל, דהנה כתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך, 

רץ רואים שם ד' נקרא על עם ישראל אזי זה יכול והביאור בזה, דכאשר עמי הא

 להביא שתי תגובות, או תגובה של יראה וכבוד, או תגובה של סלידה ושנאה.

בני ציון יגילו וכאשר עם ישראל שומרים על מדרגתם, ויודעים לכבד קונם, ו

חרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגוים ותוכחות  אזיל בגרונם, -רוממות אובמלכם, 

אולם כאשר עם ישראל יורדים מעבודתם  הדר הוא לכל חסידיו.וים בלאומ

מרדו בך ומדרגתם, אזי הופכת התגובה להיות של סלידה ושנאה ח"ו, ולכן אמר, 

 יהודאי.

ומכאן למדנו שכאשר רוצים לשרוד ולא להנזק על ידי האומות, צריך להיות 

הלומד צריך לכבד את  . ולכבד התורה ולומדי', וגםבני ציון יגילו במלכםבמצב של 

 עצמו. וכמה הדברים נוגעים לזמנינו, המבין יבין...

והנה חז"ל אמרו שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית א', וחזינן מזה שהצדיקים 

נחשבים כבית המקדש, וכן דקדק בנפש החיים מהגמ' כתובות ד"ה ע"א גדולים 

 מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, ע"ש.

נצח ישראל פ"ד, כמו שנתן הנשמה אל האדם שהוא ניצוץ כבודו  ועי' מהר"ל בס'

יתברך כך הזריח הקב"ה במקדש את כבודו ואורו ולפיכך היכל הקדש הוא מקודש 

אל השם מתדמה לגמרי אל היכל האדם אשר שם כבוד הנשמה, ודבר זה רמזו 

ו חכמים ז"ל ג"כ במה שאמרו כל אדם שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימי

 )ברכות דף ל"ג ע"א( ע"ש בדבריו.

והנה השבוע ביום ו' כ"ז תמוז יא"צ למורינו ורבינו רבן של ישראל הגר"ש 

רוזובסקי זצוק"ל, אשר דמותו היתה כולו אומר כבוד, והי' אפשר להרגיש הפירוש, 
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, שכל כולו הי' מושפע מהדעת, אדם שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו

 סביביו.והי' משפיע על 

והנה כהיום אנו במצב של עקבות משיחא, שעל זה תנן בסוטה מ"ט ע"ב כמה 

סימנים, וביניהם הגפן תתן פרי' והיין ביוקר, וברש"י כתב שהכל עוסקין 

במשתאות. והיינו דמצד אחד הי' צריך להיות שאם הגפן תתן פרי' הרי היין בזול, 

ש גדול ליין וע"כ הוא אבל מאחר שהכל עוסקין במשתאות א"כ שוב יש ביקו

 ביוקר.

וי"ל עוד, שלפעמים אדם כל כך להוט אחרי היין שכבר אינו מקפיד על המחיר, 

והמוכר מנצל זאת, וזהו בגלל שאין דעת, ואין פיקוח של אדם על עצמו, ואין 

 האדם שוקל על מה להוציא ועל מה לא.

יתפרש מה שהגפן  ועוד יתכן לפרש ע"ד הדרוש, דקאי על ענין רוחני, ועל דרך זה

תתן פריה והיין ביוקר, דהנה החילוק בין ענבים ליין הוא, שהפרי הוא הענבים 

וכאשר נותנים אותם לתסוס הגפן הופך ליין, והביאור הוא דבעקבות משיחא תהי' 

תוצרת גדולה של ענבים ורומז על עולם התורה שבלעה"ר נתרבו ספסלי ביהמ"ד, 

ם הגדולים, הם ביוקר, הם מצרך נדיר, דמעטים אבל מ"מ היין והם התלמידי חכמי

המה הלומדים הגדולים שעמלים בתורה בתסיסה פנימית עמוקה, ואצלם יש בית 

היין, וכמו שהי' אומר מו"ר הגר"ש זצ"ל שכל ת"ח צריך להיות בדרגה של בית 

 היין שרק מהריח אפשר להשתכר.

מ"ט ואם מתחשב והנה האדם צריך להכיר במעלותיו, ולמדנו בשביעית פ"ח 

הוא, ופי' הר"ש דהוא ת"ח שלומדים ממנו, אמנם צריך להבין הלשון מתחשב, וי"ל 

הביאור שהוא חותר ומנסה להגיע לחשיבות, והיינו שעולה ומתעלה מיום ליום, 

 וכמו שאמר מו"ר על אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, כידוע.

הביאור הוא אדם שהדעת משפיעה ושם בירושלמי, אם הי' אדם של צורה, וי"ל ד

 עליו, ונותנת לו צורה מיוחדת שניכר לכל שהוא תלמיד חכם.

כלל הדברים רואים שכל מאורע החורבן מלמד אותנו, וגם על ידי אופן החורבן, 

וזהו ענין מה שהכל נהי' ע"י בית המקדש, שזה עומד בין ישראל  מרדו בך יהודאי,
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הוא מה שכתב המהר"ל, וי"ל דזהו ענין שפך לעמים, ותלוי בנו, ויסוד הדברים 

חמתו על העצים והאבנים, וכל אדם שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו, 

וזה הי' דמות מו"ר הגר"ש זצוק"ל, ובעקבות משיח היין ביוקר, וצריך להתחזק 

ולהיות בית היין ולהיות מתחשב, ואדם של צורה, ובזכות זה נזכה לבית המקדש 

 בב"א.
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ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, רב 

דכפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל 

ציון, מח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח, 

 ושא"ס

 כח דיבורו של האדם

ה ְֶׁ ל ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲע רֹו ְככָׁ  )ל, ג( ֹלא ַיֵחל ְדבָׁ

ו לעבר על דיבורו, תחילת הפרשה עוסקת בעניני נדרים, אדם שנדר נדר אסור ל

 כל מה שהוציא מפיו יקיים.

התורה השתמשה בלשון "לא יחל", דהיינו לא "יחלל". או מלשון "חול", דהיינו 

כל כולא כ"קודש". וזה מתקיים רק באופן ש" )חולין(, "חול"כ ובורילעשות את ד

 היוצא מפיו יעשה".

 המשמעות של הדיבור

ל האדם, נביא את לשונו של רבינו ובכדי להבין כמה משמעות יש לדיבורים ש

אברהם אזולאי )הובא במדבר קדמות מערכת ד(: "כל דיבור שמדבר האדם, אם 

הוא של מצוה, נעשה מלאך קדוש. ואם הוא של טומאה, נברא מלאך רע. ואם הוא 

של בטלה, נברא מלאך של בטלה. והתפילה והתורה שאדם מדבר, בוקע את 

ם מדבר דיבור רע, מטמא את נשמתו. וחלק הרקיע ועולה למעלה. וכאשר האד

דיבור הקדושה עולה למקום טומאה הדומה אליו, ונשאר החלק הקדוש חבוש 

 בבית האסורים".

אך רבותי, יש לשאול כאן לכאורה שאלה גדולה. מדוע כפלה התורה את ענין 

משמעות הדיבור, ואמרה: "לא יחל דברו", דהיינו לא לעבור על דברו. ושוב פעם 

ה: "ככל היוצא מפיו יעשה", שמשמעותו גם כן, שלא לעבור על הדיבור. היה אמר

 לה לומר רק "ככל היוצא מפיו יעשה", ומה צורך יש ב"לא יחל דברו"?

התשובה היא, כי יש כאן גם הבטחה ברורה, שכל מי ש"לא יחל דברו", ממילא 

עים יקבל סיעתא דשמיא ש"ככל היוצא מפיו יעשה". יש הרבה אנשים "שיוד
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להגיד הרבה דברים", אמנם, כשמגיעים לשלב המעשים, הם נתקלים באין ספור 

תקלות ובעיות. וגם אם ירצו מאוד לקיים את מה שיצא מפיהם, מכל מקום 

"הרצונות הטובים" הללו ישארו בגדר "רצונות" בלבד, ולא יצליחו להוציא לפועל 

 שום הבטחה, ואפילו הבטחה שבאמת יש ביכולתם לקיימה.

אמנם מי ששומר במאוד מאוד את פיו מלחלל את דיבורו, זוכה הוא, שאפילו 

דברים שאין ביכולתו לקיים, ה' נותן לו סיעתא דשמיא מיוחדת, ופתאום הוא 

מקיים אותם, אף שבכח הטבע אין לו את האפשרות לקיימן. אחרי שהוא קיים 

ובה היא, כי אותם, הוא עוצר, ושואל את עצמו: "איך עשיתי את זה"? אך התש

 קיבל סיעתא דשמיא רק בשביל שיקויים הדיבור שלו.

 כיצד זוכים לקבלת התפילות

מובן נוסף ל"לא יחל דברו", הוא שלא לחלל את הדיבור בדיבורים האסורים, 

אלא "לקדש" את הפה, שלא להוציא ממנו לשון הרע או רכילות, או קללות רעות, 

בכך זוכה האדם ש"כל היוצא מפיו או איחולים שאינם מוצלחים, על הזולת. 

יעשה", דהיינו שתפילתו תהיה מקובלת. כי מידה כנגד מידה לא בטלה )סנהדרין 

צ.(, וכשם שאתה לא מחלל את הדיבור שלך, אלא מקדש אותו. כך הקדוש ברוך 

הוא יקדש את הדיבור שלך, הוא יעשה אותו כמו "קודש", כאילו הוא יצא מפיו 

מקיים" )מו"ק טז:(, על  –ו: "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא של צדיק, שנאמר בעבור

ידי שהאדם מתנהג כמו "צדיק", אז דיבוריו נעשים כ"גזירת צדיק", והקדוש ברוך 

 הוא מקיימן.

וזהו שאמרו חז"ל במשנה אבות )פרק ב, ד(: "עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה 

ברך כאילו הוא הרצון שלו, רצונך כרצונו". דהיינו, אם האדם מקיים את רצון ה' ית

אז, גם הרצון שלך יהיה אצל הקדוש ברוך הוא כמו הרצון שלו. כשהקדוש ברוך 

הוא רוצה משהו, אין דבר שיכול לעמוד מנגד. אפילו אם לא מגיע לך, תקבל, כי 

 הדבר הוא "רצונו של ה' יתברך", ולא רצונך.

ירה" )המיוחס וכן כתב הראשית חכמה )שער הקדושה פרק י( בשם ספר "יצ

לאברהם אבינו(, וזה לשונו: "בזה תבין מעלת הראשונים שהיה תפילתם נשמעת 
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מיד, מפני שהיו נזהרים שלא לפגום בפיהם, בשיחה בטילה, ושאר דברים הפוגמים 

את הלשון. לכן היתה תפילתם בוקעת הרקיעים ועולה מעלה מעלה לעורר 

דם שומר על הפה שלו, הוא הרחמים". עד כאן לשונו. מכאן למדנו כמה כשהא

מגיע לדרגת "ככל היוצא מפיו יעשה", מיד הדיבורים שלו קורעים את כל הרקיעים 

 בשמים, ותפילתו מתקבלת.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 ישועת ישראל בציץ ופרכת

ם ַוִיְשַלח ה ֹאתָׁ ף ֹמשֶׁ לֶׁ ה אֶׁ בָׁ  ַלַםטֶׁ ם אַלצָׁ ת ֹאתָׁ ס ְואֶׁ ן ִפיְנחָׁ זָׁר בֶׁ ְלעָׁ א ַהֹכֵהן אֶׁ בָׁ  וְכֵלי ַלצָׁ

ש ה ַוֲחֹצְצרֹות ַהֹקדֶׁ  ְביָׁדֹו )לא, ו( ַהְתרועָׁ

ש  ְכֵלי שהיה בלעם עמהם והפריח מלכי מדין  ,טווהציץ ידזה הארוןברש"י: " -ַהֹקדֶׁ

הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו והם  ,בכשפים והוא עצמו פורח עמהם

..." וצ"ע מאי שייאטיה דציץ לכל זה ומה העניין במה שהפריח בלעם את  ופליםנ

 עצמו ואת מלכי מדין באויר. 

" ובציץ יזישראל לה' קדשדקדק שעל עם ישראל כתיב " טזבצפנת פענח עה"ת

", ובפרוכת לה' קדשועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם " יחכתיב

ה' את פני  הזה מן הדם שבע פעמים לפניוטבל הכהן את אצבעו בדם ו" יטכתיב

". וחילק הגאון זצ"ל בין דבר שהוא "קודש" לבין "קדוש", שקודש קדשפרכת ה

 . כהיינו דבר שבעצמותו הוא מקודש, וקדוש היינו דבר שנתקדש בגין דבר שארע בו

והנה יש לנו להבחין בין מעשיו של בלעם כאן ובפרשת בלק. בפרשת בלק דרשו 

"ויודע דעת עליון" שיודע היה בלעם לכוון לשעה שהקב"ה כועס.  כבעה"פ כאחז"ל

נמצא שכוחו לא היה בעצם הקללה אלא בכך שיודע היה לכוון בדעתו מתי לקלל 

והיינו שהיתה בו חכמה יתירה שידע לאמוד את הזמן במדויק. אמנם כאן בשעת 

 המלחמה בלעם משתמש בכח שלמעלה מן המידה, שבתחילה כביכול מצא מקום

דק של כעס והשתמש בו כרעת מחשבתו, אבל כאן בלעם לקח דבר שהוא טוב, 

                                                
 סוטה מג ע"א.  יד
 מדרש תנחומא ד'.  טו
 בהפטרה כאן.  טז
 ב,ג.  ירמיהו  יז

 ולהלן לט,ד.   לו,שמות כח יח
 ויקרא ד,ו.  יט
הוא בחג"ת ולכן קודש ישראל לה' ראשית  קדושהוא בג"ר ו קודשתבאר בזהר ח"ב קכא ע"ב, שעיקר החילוק נ כ

תהלים קיא,י(, אבל קדוש הוא כנגד "והיה הנשאר  –תבואתו היינו חכמה שנקראת ראשית )ראשית חכמה יראת ה' 

 בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו" )ישעיה ד,ג( שהוא בדרגה נמוכה יותר, כמבואר. 
 ברכות ז ע"א.  כא
 כד,טז.  כב
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העלה את מלכי מדין מגשמיותם למעלה רוחנית, התיק רגליהם מהקרקע, וכל זה 

 כדי להפוך לרע, להילחם בישראל. 

ודו"ק, שעד למלחמה זו משה רבינו שלח את אנשי המלחמה שיילחמו בו 

פים הביאוהו לפני משה רבינו שיקח את וינצחוהו, אבל משעה שעשה מעשה כש

דנו, ובע"ה נמתיק בזה בד"ת לפ' מסעי, אמנם כבר עתה יש לנו ללבן ב' עניינים 

אלו, כיצד הייתה ישועתם של ישראל מב' מלחמות שנלחם בלעם בבנ"י, מלחמה 

א' בתוך גבולות הדעת לכוון לשעה שהרע שייך בה, ומלחמה ב' באופן שפורץ 

ך עניין רוחני לרע. וכנגד זה היו בנ"י צריכים להילחם פ"א באופן גבולות אלו להפו

שלא ליתן לכח הרע לפרוץ את תחומיהם, ופעם ב' שלא לאפשר לכח הרוע לקחת 

  כנגדם. –מהטוב שבהם 

ה: "כגעל מהותה של הפרכת מעידה התוה"ק ֹרֶכת ְוַהְבַדילָּ ֶכם ַהּפָּ  וֵבין ַהֹקֶדש ֵבין לָּ

ַשים ֹקֶדש ", היינו שהפרוכת היא הסמל להפרדה בין המקודש יותר למקודש ַהקֳּדָּ

פחות, ושוב בין הקודש לחול ובין הטהור לטמא. אמנם הציץ עניינו הפוך, שהציץ 

כוחו הוא לא בהפרדה אלא דוא בדיבוק, שכך קיי"ל, הציץ מרצה על הטומאה. 

נמצא שבעוד הפרוכת מפרדת בין הטמא לטהור, הציץ מקדש גם את הטמא 

והופכו לקדוש. ובאמת אין הדבר צריך לפנים, שכבר לימדונו רבותינו שכל עיקר 

והוא  שהארתו היא כנגד המצח, כהלא היה אלא מכח שם מ"ה כדתיקון העולמות

מכח זיווג ללא העלאת מ"ן אלא מכח הרצון לבד, וכל זה לא נלמד אלא מקרא 

ֶהם ַלפְ " כודציץ צֹון לָּ ַמיד ְלרָּ יָּה ַעל ַמְצחֹו תָּ ", אורות שבמצח שבאים מכוח ֵני ה'ְוהָּ

הרצון בלבד, נמצא שלא שייך תיקון השבירה והמיתה בעולם ללא הך קרא 

 שנלמד מציץ, שזוהי מהותו, ליקח מהטמא ולטהרו, ליקח את השבור ולתקנו. 

יו ַויַ  והנה בשעה שבא בלעם לקלל את בני ישראל, כתיב: " ם ֶאת ֵעינָּ א ַבְלעָּ ְרא ַוַישָּ

יו רוַח ֱאֹלַקיםֶאת ַיְש  לָּ יו ַוְתַהי עָּ טָּ ֵאל ֹשֵכן ַלְשבָּ שראה את אהלי בנ"י  כז" ומבואררָּ

                                                
 שמות כו,לג.  כג
 יעויין עץ חיים ש"ט פ"ו.  כד
 . )יו"ד ה"א וא"ו ה"א(היינו של הוי"ה ב"ה במילוי אלפי"ן  כה
 שמות כח,לח.  כו
 ב"ב ס ע"א.  כז
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שפתחיהם כל אחד לצד אחר, היינו שכל רשות עומדת בפני עצמה ואין ערבוביה, 

ומקור דבר זה הוא בפרוכת כמתבאר, נמצא שכשבא לכוון שעה שהקב"ה כועס 

נ"י מלחמה בשמרם על הרשויות, ושוב ולהיחם עם בני ישראל בדעת, החזירו לו ב

אין מקום לטמא להיכנס לרשות הטהור ולא היה יכול להם. אבל בשעת המלחמה 

שבא בלעם ולקח נקודה רוחנית, העלה את מלכי מדין מגשמיותם לרוחניות, וזה 

ליקח מהטוב ולהופכו לרע, כעת הפרדת הרשויות שמכח הפרוכת כבר לא יכלה 

י לציץ, שכנגד מה שבלעם לוקח טוב והופכו לרע, באו בנ"י להועיל ושוב נזקקו בנ"

מכח הציץ ולקחו הרע והפכוהו לטוב, והיינו "הראה להם את הציץ שהשם חקוק 

 בו והם נופלים". 

* 

בפרח שדרש הפסוק בתהלים )צב,ח(: " כחהשלם דבר: יעויין במגלה עמוקות

היינו  - ח רשעיםבפרו", רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד

תום שלעם ב –" כמו עשבכשבלעם ומלכי מדין פרחו באויר להילחם בישראל, "

  ."פועלי און להשמדם עדי עד"הפילם בציץ, ואז  – "ויציצו"יון, ע

                                                
 מטות דרוש א' אות ה'.  כח
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 לפרשת מטות:

 איך יימנע השב מלחטוא שוב

ץ ִלְפֵני רֶׁ אָׁ ה הָׁ ֻשבוְוַאחַ ה'  ְוִנְכְבשָׁ  .)לב, כב( .ר תָׁ

לשוב בתשובה שלימה, ולתקן מה  –החוטא, ידוע לכל שדבר אחד מוטל עליו 

שפגם בעוונו. אך האמת היא שלא די בכך. לאחר ששב כראוי, הוא צריך חיזוק 

 גדול כיתד שלא תמוט, לבל ישוב לכסלה ככלב שב אל קיאו.

 אלמלא הקב"ה עוזרו...

, שלדבר זה צריך סייעתא דשמיא. והדבר נרמז אומר בעל התפארת שלמה על כך

בבפסוק " " )דברים ל, ג(, כלומר הקדוש ברוך הוא יסייע יךָּ ֶאת ְשבוְתךָּ קֶ ֱאלֹ ה'  ְושָּ

בידך ויחזיק אותך כדי שתשובתך תהיה איתנה ולא תשוב ותפול ממדרגתך 

  ותכשל שוב בחטא חלילה.

)מלאכי ג, ז(, כי גם לאחר  הדברים נרמזו גם בפסוק "שובו אלי ואשובה אליכם"

שתשובו אלי, אני אשוב אליכם לתמוך בכם שלא תשובו לכסלה ולא תכשלו שוב 

 בחטא, חלילה.

 פתחו לי... ואני אפתח לכם...

ַתיעל הפסוק )שיר השירים ה, ב( " ַתי ַתמָּ ", אומר המדרש ַּפְתַחי ַלי ֲאֹחַתי ַרְעיַָּתי יֹונָּ

ֵאלַרַבי )שיר השירים רבה פרשה ה(:  רוְך הוא ְלַיְשרָּ דֹוש בָּ ַמר ַהקָּ ַמר, אָּ א אָּ ַני, ַיסָּ , בָּ

ַחיאֶ ַּפְתחו ַלי ֶּפַתח  ֶכם ְּפתָּ ה ֶשל ַמַחט, ַוֲאַני ּפֹוֵתַח לָּ ה ְכֻחדָּ ד ֶשל ְתשובָּ ם ֶשַיְהיו חָּ

לֹות וְקרֹוַניֹות ַנְכנָּסֹות בֹו.  ֲעגָּ

בים בתשובה, והפתח של מבאר התפארת שלמה, הפתח שלנו הוא שאנו ש

הקדוש ברוך הוא שירחמנו ממעון קדשו לעוררנו להתחזק בעבודתו ולהחזיקנו 

 שלא נשוב לחטוא עוד.

 החומר העכור חוצץ!



 

 פועמ'  -אספקלריא 

 

על האדם  –אך כדי לזכות לכך, מוסיף התפארת שלמה שצריך תנאי חשוב נוסף 

 להכניע את החומר שלו כדי שלא יהיה החומר מסך החוצץ בינו ובין ה'.

ֶרץ את הנקודה הזו, מוצא התפארת שלמה ברמז בפסוק בפרשתנו: " אָּ ה הָּ ְוַנְכְבשָּ

ֻשבוה'  ַלְפֵני )לב, כב(. שיכבוש האדם תחילה את ארציותו ואת החומר  ".ְוַאַחר תָּ

אחרי זה  –קודם שה' יסייע בידו בתשובתו. ואחר תשובו  –החוצץ, לפני ה' 

 –יום במדרגות התורה והיראה! זו הדרך  תשובתכם תהיה קיימת ותזכו לעלות יום

 לכו בה!

 תקברו את התאוה! –קברות התאוה 

י ַוַיֲחנו ְבַקְבֹרת ַהַתֲאוָּההפסוק אומר " " )במדבר לג, טז(. מבאר ַוַיְסעו ַמַמְדַבר ַסינָּ

התפארת שלמה, אחרי שקבלו ישראל את התורה במדבר סיני, וזכו למעלה 

' בכבודו ובעצמו, עדיין הוצרכו להסיע את עצמם לשמוע את קול ה –עצומה 

 לקבור את התאוה ואת החומר החוצץ, כדי לזכות דרך קבע לאור פני ה'.

* 

 לפרשת מסעי:

 תשוקתנו לגאולה תחיש אותה

ה ִכי ִאיש ְבַנֲחַלת ַמֵטה ֲאבֹ  ל ַמטֶׁ ה אֶׁ ֵאל ִמַםטֶׁ רָׁ ְְ ה ִלְבֵני ִי יו ִיְדְבקו ְוֹלא ִתֹןב ַנֲחלָׁ תָׁ

ֵאל רָׁ ְְ ד ִמִםְשַפַחת מַ  ְבֵני ִי חָׁ ֵאל ְלאֶׁ רָׁ ְְ ה ִמַםטֹות ְבֵני ִי ת ַנֲחלָׁ שֶׁ ל ַבת ֹירֶׁ ִביהָׁ ְוכָׁ ֵטה אָׁ

יו ֵאל ִאיש ַנֲחַלת ֲאֹבתָׁ רָׁ ְְ ה ְלַמַען ִייְרשו ְבֵני ִי ה  ִתְהיֶׁה ְלִאחָׁ ה ִמַםטֶׁ ְוֹלא ִתֹןב ַנֲחלָׁ

ֵאלְלַמֵטה ַאֵחר ִכי ִאיש ְבַנֲחלָׁ  רָׁ ְְ  )לו, ז,ח,ט(. .תֹו ִיְדְבקו ַמטֹות ְבֵני ִי

הלכות אלו נאמרו בעקבות בקשתן ודרישתן של בנות צלפחד לקבל חלק בארץ 

 המובטחת.

 שאלו שלום ירושלים

אומר התפארת שלמה, באמת צריך כל איש ישראל להשתוקק בכל לבבו להגיע 

כבר בכתובים: "שאלו  לארץ ישראל ולזכות לחוש את קדושתה. הדבר מופיע
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שלום ירושלים" )תהלים קכ"ב, ו'( וכן נאמר "ציון דורש אין לה" )ירמיהו ל', י"ז(, 

 והגמרא )סוכה מא.( לומדת מכאן שצריך לדורשה ולצפות לתקומתה.

 המשתוקק ישיג את תשוקתו

מוסיף התפארת שלמה שהתשוקה מועילה שתגיע הגאולה העתידה במהרה 

 מהפסוקים מפרשתנו, בהם פתחנו. בימינו, והדבר נלמד 

ה, מכל מקום הקפידה -למרות שכל השבטים הם קדושים וטהורים שבטי י

התורה שכל אחד יישאר בנחלתו, על אחת כמה וכמה כשישמעאלים ערלים 

מו ֶאת ְירושָּ מושלים בארצנו, " ְדֶשךָּ שָּ ֶתךָּ ַטְמאו ֶאת ֵהיַכל קָּ או גֹוַים ְבַנֲחלָּ ַלַם בָּ

" )תהלים ע"ט, א'(, בודאי שזה צריך לקרוע את לבבנו עד שנזעק לה' לעורר יםְלַעיַ 

 רחמים על ארצנו ועל קיבוץ גלויות לתוכה במהרה.

כשתהיה אצלינו התעוררות לזה מעומק הלב עד שתדאב נפשנו בגלותינו, זה 

 יעורר את הרחמים והרצון למעלה לגאלנו במהרה.

 כן בנות צלפחד דוברות

מכח תשוקתן לארץ ישראל, המשיכו ציווי  -ו אצל בנות צלפחד דבר זה מצאנ

מאת ה' שלא תסוב נחלה ממטה למטה, אלא איש בנחלת אבותיו ידבקו, וגם בת 

 תירש נחלה כשאין לאביה בן.

גם הציווי לעשות פסח שני הגיע מאותה בחינה, הטמאים שהיו אז השתוקקו 

זה מה שהביא את  –גרע" מאוד לעשות את הפסח, וזעקו מקירות לבם "למה נ

 הציווי לעשיית פסח שני, מה שלא מצינו באף חג ומועד...

 הותרו שבטים לבא זה בזה

מחדש התפארת שלמה, שמה שבדורות העתידים הותרו השבטים שוב לבא זה 

בזה ולא נשאר האיסור לעולמים )כמבואר במסכת תענית ל:(, הוא מפני שאז כבר 

 ילא בטל האיסור!איבדו הצאצאים את תשוקתם, ממ

 והשב את העבודה לדביר ביתך
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מסיים התפארת שלמה שמטעם זה אנשי כנסת הגדולה מכנים ]בברכת 'רצה'[ 

את המקדש בתואר "דביר ביתך", ללמדנו שאם נדבר ונתפלל ונשתוקק לבית, נזכה 

 לבניינו!

עלינו להגביר בקרבנו את התשוקה לקיבוץ גלויות ובנין המקדש, וממילא נזכה 

 הרה לתשועת עולמים, אמן!במ

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 רוח רביעית במלחמת מדין

ת מ ר ִצוָׁה ה' אֶׁ רַוִיְצְבאו ַעל ִמְדיָׁן ַכֲאשֶׁ ל זָׁכָׁ ה ַוַיַהְרגו כָׁ  )לא, ז( שֶׁ

ז"ל הספרי: "ויצבאו על מדין, הקיפוה מארבעה רוחותיה. ר' נתן אומר נתן להם 

 . "רוח רביעית כדי שיברחו

וז"ל הרמב"ם )מלכים פ"ו ה"ז(: "כשצרין על עיר לתפשה, אין מקיפין אותה 

מי שירצה מארבע רוחותיה אלא משלש רוחותיה, ומניחין מקום לבורח ולכל 

להמלט על נפשו, שנאמר ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את משה, מפי השמועה 

למדו שבכך צוהו". מבואר, שתיבות 'כאשר צוה ה' את משה' מיותרות, וקבלו 

חז"ל שהיתה מצוה וצורת מיוחדת כיצד לצבוא מלחמה, ור"ל שצריך לתת רוח 

 רביעית לבורחים.

רמב"ם, בהשמטות עשין: "מצוה חמישית, וז"ל הרמב"ן בהשגותיו על סה"מ לה

שנצטוינו כשנצור על עיר להניח אחת מן הרוחות בלי מצור, שאם ירצו לברוח 

יהיה להם דרך לנוס משם, כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת 

המלחמה, ובו עוד תקון שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו לקראתינו, שנ' 

על מדין כאשר צוה ה' את משה, ודרשו בספרי הקיפוה משלש  )מטות לא( ויצבאו

רוחותיה, ר' נתן אומר תן להם רוח רביעית שיברחו. ואין זו מצות שעה במדין, 

אבל היא מצוה לדורות בכל מלחמת הרשות. וכן כתב הרב בחבורו הגדול בהלכות 

 מלכים ומלחמותיהם )פ"ו ה"ז(".

גרסו בספרי, גם בדברי תנא קמא, לכאורה מדברי הרמב"ם והרמב"ן מוכח ש

שהקיפוה רק מג' רוחותיה, ואין מ"ד הסובר שהקיפוה מד' רוחותיה, והסברא 

נותנת שהרי ממדין למדו לשאר מלחמות, אבל אם הקיפוהו מד' רוחותיה לא נוכל 

ללמוד ממדין דין המלחמה. אולם מאידך גיסא תמוה מאד, הרי מלחמת מדין 

היה הדין להרוג כל זכר ודאי שלא ניתן להם היתה מלחמת נקמה, ומאחר ש
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לברוח, וכך גם מוכח ממה שהרגו כל זכר ולא נמלט מהם איש, שצבאו על מדין 

 מד' רוחותיה.

ויש מקום לפלפל בענין, שהנה הרמב"ן נתן ב' טעמים להשארת רוח רביעית, 

ולטעם של חמלה ורחמנות, הנה פשיטא שבמלחמת ז' עממין, או במלחמה 

דין, בזה אין מקום לרחמים כלל, אדרבה נצטוו שלא לחיות כל נשמה, כמלחמת מ

ובהם לא היתה מצוה זו נוהגת כלל. אולם לטעם השני שהוא עצה טובה שלא 

לסכן נפשות ישראל, אין הבדל בין המלחמות, וכמו שביאר המשך חכמה "אבל 

ם הרמב"ם סובר דהוא אופן מאופני המלחמה, היינו למוד בחקות המלחמה, שא

יקיפו אותם מכל צד, ומהתיאשם בחייהם כי יפלו ביד צר יעמדו על נפשם בכל 

שארית כחם ויוכלו לעשות חיל, כאשר ידוע בקורות העתים, שכמה פעמים בא 

מגודל היאוש הנצוח הגדול, לא כן אם יהיה להם אופן להציל את נפשם, אז לא 

. סו"ד 'וא"כ אין זה שייך ישליכו נפשותם מרחוק ויברחו, וא"כ אין זה שייך למצוה"

למצוה' כוונתם, שזוהי הצלת הרמב"ם מהשגת הרמב"ן, יען שאין זה מצוה אלא 

עצה טובה וחלק מצורת שמירת הנפש של ישראל, אין בכך מצוה אלא צורת 

מלחמה. מטעם זה לא נזכר להדיא בכתוב מהו הציווי ביד משה, אלא שהיה ציווי 

 אופן שיסכן נפשות מישראל. להלחם באופן שיגרום נצחון ולא ב

עפי"ז נסביר, שתנא קמא סבר שהטעם הוא משום רחמנות, ובמלחמת מדין נצטוו 

שלא לרחם עליהם, ולכן קאמר שלא נתנו להם רוח רביעית, אבל רבי נתן סבר 

שהטעם משום סכנת נפשות, ולכן גם במלחמת מדין נתנו להם רוח רביעית, 

וח לא ילחמו בעוז נפשם, ולכן לבסוף נפלו והטעם הוא שאם יחשבו שיכולים לבר

 כולם בידם ונהרגו כל הזכרים. 

אבל לגירסת הרמב"ן משמע, שלכו"ע נתנו רוח רביעית, ואפשר שלדבריו נחלקו 

התנאים בטעם הדבר, שלתנא קמא היה זה משום עצה טובה, ואילו לרבי נתן הוא 

הסברות הפוכות. אכן  ממידת רחמנות, וזה פשר דבריו ליתן מקום לבורח. ולפי"ז

לשיטתו שזו מצוה, אדרבה גם במלחמת מדין הוזקקו לכך ובפרט לטעם העצה 

 שבדבר.
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אבל יותר נראה, וגירסת הגר"א שמקיים נוסחא דידן בספרי, שנחלקו התנאים 

בגדר מלחמת מדין, ומצאנו כעין זה בכמה נקודות מדרשים חלוקים בדברי חז"ל, 

מדין היתה ככל מלחמת מצוה, או שהיתה בגדר מלחמת מדין. האם מלחמת 

משונה בדיניה ועניניה, כגון מה שנחלקו האם שבט לוי יצא להלחם. שאם היא 

ככל מלחמת מצוה, אין שבט לוי לוחם, אבל אם היא מלחמת נקמה, ובפרט נקמה 

על חילול שמו, מלחמה לנקום נקמת ה' במדין, בזה יצאו גם שבט לוי להלחם. עוד 

ז"ל שדנו מהם 'כלי הקודש' שלקחו למלחמה, האם הכונה לארון מצאנו בדברי ח

ולציץ, או גם לאורים ותומים, ומשמע לי שנחלקו האם פנחס היה שם לבוש בגדי 

כהונה גדולה שהם אורים ותומים וציץ, וזה משום שהיה זה מלחמת קודש לנקמה, 

הם לא או שהיתה ככל מלחמת מצוה ורק הארון היה עמהם, וגם הציץ שנלוה עמ

היה לבוש בו, רק נטלו להראותו לבלעם והמלכים הפורחים באויר. כיו"ב משמע 

בחז"ל וברש"י שני ביאורים בהליכת פנחס, האם משום שהיה כהן משוח מלחמה, 

או משום שבא ללחום ממש )ונפק"מ בביאור הפסוק 'ואת פנחס הכהן לצבא', האם 

חום(. עפי"ז נראה להוליד הוא הכהן לצבא, או שגם פנחס הכהן נשלח לצבא לל

עוד נפק"מ, האם הלכו להלחם מכח הנס, ולכן גם הלכו רק י"ב אלף, או שהלכו 

 להלחם בדרכים הקרובים אל הטבע, אלא שככל מלחמות ישראל ה' נלחם להם. 

מעתה יבואר, שתנא קמא סבר שהיתה מלחמת נקמה, ולכן הקיפו גם מרוח 

וי שי"ב אלף הרגו את כל הזכרים במדין רביעית, וסמכו על הנס, והיה זה נס גל

וכבשו את כולה. אבל רבי נתן סבר שהיתה ככל מלחמת מצוה, ולכן גם כאן דינה 

 שפותחים רוח רביעית ליתן מקום לבורח. 

נמצא שבאמת אין מחלוקת בין התנאים, ולכו"ע בכל מלחמה צריך לתת מקום 

' את משה', שתנא קמא לרוח רביעית, אלא שנחלקו בביאור הפסוק 'כאשר צוה ה

סבר שכאן היתה הוראת שעה להקיף מד' רוחות ודלא ככל המלחמות, ומתוך כך 

אנו למדים שבמלחמה בסתם נותנים רוח רביעית. ועיקר הטעם לתת רוח רביעית 

משום סכנה, וכאן שסמכו על הנס לא חששו לסכנה. אבל רבי נתן סבר שכאן צוה 

ם, והיתה המלחמה כאן ככל מלחמת ה' את משה לתת רוח רביעית בכל מקו
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מצוה, ולכן נתנו רוח רביעית, אכן מאת ה' היתה זאת שלבסוף הרגו כל זכר, 

ועפי"ז בא הפסוק לומר, שלמרות שעשו כאשר צוה ה' את משה לפתוח רוח 

 ך ה'.ירביעית, עכ"ז 'ויהרגו כל זכר' כי נתנם ה' בידיהם, כן יאבדו כל אויב
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 של"צ בעל ילקוט יוסףפינת ההלכה מאת מרן הרא

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 בשבת יבש תבשיל חימום

מאכל המבושל כל צרכו, אשר רובו יבש ומיעוטו לח, כגון חתיכת בשר או  שאלה:

ישול אחר בישול, ומותר חמין עם מעט רוטב, האם דינו כדבר יבש שאין בו ב

להניחו בשבת על הפלאטה ולחממו, או שדין הרוטב כדין דבר לח שיש בו בישול 

 אחר בישול?

במשנה )מסכת שבת קמה ע"ב(: "כל שבא בחמין מערב שבת, שורין  תשובה:

אותו בחמין בשבת", כלומר: כל דבר שנתבשל מערב שבת, מותר לחזור ולחממו 

ול, הוא כבר מבושל. והגמרא )שם( הביאה דוגמא, בשבת, שאין בישול אחר ביש

כגון 'תרנגולתא דרבי אבא', שהיתה לו תרנגולת מבושלת מערב שבת והיה חוזר 

ומחממה בשבת כנגד האש, וכיון שזה כבר מבושל וראוי לאכילה, אין בישול אחר 

 בישול ולכן זה מותר.

תא דרבי אבא', ונחלקו הראשונים האם מה שהביאה הגמרא את הדוגמא 'תרנגול

אם הוא דוקא בזה וכיו"ב, דהיינו דבר יבש, כגון אורז, תפוחי אדמה, שניצל וכדו', 

רק בזה אומרים שאין בישול אחר בישול, אבל דבר שיש בו רוטב, כגון מרק וכדו', 

בזה יש בישול אחר בישול. והסברא היא, שבדבר יבש כגון שניצל אורז דגים בלי 

ואינו מוריד, כי הדבר עצמו מבושל, ואמנם יותר טוב  רוטב, החימום אינו מעלה

חם, אבל אפשר לאוכלו גם כשאינו חם, כי סוף סוף הוא מבושל, אבל במרק ורוטב, 

 כל מהותו כשזה חם, ולא רגילים לאכול מרק צונן.

ולכן יש מקום לומר שדוקא אלו, שהם דבר יבש, בזה אומרים שאין בישול אחר 

מם, אבל במרק או ברוטב שכל המהות שלו כשהוא חם, בישול ויכול לחזור ולחמ
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בזה יש בישול אחר בישול. ובאמת כך סוברים רש"י )שבת דף יח:(, תוספות )שבת 

לט(, הרא"ש )פרק ג סימן י"א( ותלמידי רבינו יונה )הובא בר"ן ריש פרק ד שבת(, 

שיש לחלק בין תבשיל לח לתבשיל יבש, שבתבשיל לח יש בישול אחר בישול, 

ובתבשיל יבש אין בישול אחר בישול, ומה שהגמרא הביאה דוגמא של תרנגולת 

 של רבי אבא, זה בדוקא.

לעומת זאת, הרמב"ם )פ"ט מהל' שבת ה"ג(, הרשב"א )פ"ג דשבת מ: סוף ד"ה 

מביא(, הרמב"ן )שבת לח:(, הר"ן )ר"פ במה טומנין, שבת מח.(, הריטב"א )שבת לט, 

ל בין תבשיל לח לתבשיל יבש, וכשהמשנה אומרת ד"ה כל(, הם סוברים שאין הבד

'כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת', שאין בישול אחר בישול, 

 אין הבדל בין תבשיל לח, מרק, לתבשיל יבש, ובשתיהם אין בישול אחר בישול.

ובשולחן ערוך )סימן שיח סעיף ד, ח, טו( חילק מרן בין תבשיל לח לבין תבשיל 

ולא כמו שפסק הרמב"ם ודעימיה, אלא כתב כרש"י והתוס' והרא"ש ותלמידי  יבש,

 ר"י, שכתבו לחלק בין תבשיל לח לתבשיל יבש.

 תבשיל שרובו יבש

הבית יוסף )סימן רנג( העתיק את דברי רבינו ירוחם )ח"ג נ"ב ס"ט( שכתב שכל 

סור, יש א –מותר, ואין בישול אחר בישול, ואם הרוב לח  –תבשיל אם הרוב יבש 

בישול אחר בישול. הוא מחלק בין יבש לבין לח, אבל כתב "כל שרובו", שאם הרוב 

אסור, ובאמת הולכים אחר הרוב. והבית יוסף )סימן  -מותר, ואם הרוב לח  -יבש 

שיח( חזר והעתיק את דברי רבינו ירוחם, רק בסגנון אחר, וכתב "כל שיש בו רוטב 

 ותר להחזיר", ולא חילק אם 'רובו' לח או יבש. אסור להחזיר, וכל שאין בו רוטב מ

ובאמת בספר רבינו ירוחם שנמצא לפנינו )הודפס לפני למעלה ממאה שנה(, שם 

לא כתוב בו "כל שיש בו רוב רוטב", אלא "כל שיש בו רוטב אסור, כל שאין בו 

 רוטב מותר", וכמו הלשון שהעתיק בשו"ע )סימן שיח( ולא כתב כלל תיבת 'רוב'. 

שנה, שער ב פרק  353גדולי האחרונים ובראשם המנחת כהן )לפני למעלה מ  כל

שנה, סימן רנג במש"ז ס"ק יג(, וכן רבי ישמעאל  333-ב( וכן הפרי מגדים )חי לפני כ

שנה, ח"א או"ח סי' לט( וכן מרן החיד"א  253-הכהן בשו"ת זרע אמת )לפני כ
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דף נח(, ובספר ארץ חיים בברכי יוסף )סי' שיח סק"ה(, ובספר שם חדש )ח"א 

)סתהון, סי' שיח ס"ח(, נהר שלום )סי' שיח ס"ק יט(, וכן באגלי טל )להאדמו"ר בעל 

האבני נזר מסוכוטשוב, מלאכת האופה סעי' כו( ומדברי כל האחרונים מבואר 

שהולכים אחר הרוב, אם הרוב יבש ויש מעט רוטב, אין מתחשבים במיעוט, ונחשב 

זירו על הפלאטה, ואם הרוב לח, אסור להחזירו על לתבשיל יבש ומותר להח

 הפלאטה, )מלבד הלבוש שכתב להדיא שבזה לא הולכים אחר הרוב(.

לעומתם, כמה מרבני זמנינו ובראשם רבה של ירושלים הגר"ש משאש, דעתם 

אסור, אלא רק יבש לגמרי, כמו אורז,  -שאפילו אם הרוב יבש ויש מעט רוטב 

נתם, שכל האחרונים התבססו על הגירסא שהביא חתיכות תפוחי אדמה, וטע

הבית יוסף )סימן רנג( בשם רבינו ירוחם "כל שרובו יבש מותר להחזיר", ולדבריהם 

הגירסא הזאת היא טעות דפוס בבית יוסף, שהרי ברבינו ירוחם לא כתוב את 

המילה 'רוב' וצ"ל "כל שיש בו רוטב אסור", ואין הולכים אחר הרוב, ואם נפל 

 שהגירסא הזאת אינה נכונה, ממילא נפל כל הבנין. היסוד

אבל האמת, במחילה מכבוד תורתם, לא זו הסיבה שהולכים אחר הרוב, כי גם 

האחרונים הנ"ל יודעים ומודים שרבינו ירוחם כתב 'כל שיש בו רוטב אסור, וכל 

שאין בו רוטב מותר', ואין את המילה 'רוב', וכפי שכתב במנחת כהן, שמרן הבית 

וסף הוא זה ששינה בדברי רבינו ירוחם ושכך הסכימה דעתו הרחבה, שהולכים י

אחר הרוב, ו'יבש' ו'לח', לאו דוקא שכולו יבש, אלא הרוב, שהרי אין לך חתיכה 

שאין בה רוטב ואין לדבר סוף, ואם תצריך שיהיה יבש לגמרי, הוא דבר קשה, ורק 

יסחטו אותם כגון תפוחי  ביצה קשה זה יבש לגמרי, וברוב הדברים היבשים אם

אדמה מבושל, יצא ממנו מעט רוטב, וכן בשר אחרי הבישול שלו, ולכן הולכים 

אחר הרוב, ולכן כאשר מרן הבית יוסף העתיק את דברי רבינו ירוחם, שינה וכתב 

'כל שרובו יבש'. וכשכתב אותו בסימן שיח כמות, הן בבית יוסף והן בשולחן ערוך, 

בסימן רנג שהולכים אחר הרוב. וכך הסכימו האחרונים  סמך על מה שגילה דעתו

 הנ"ל.
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וכאשר מרן זצ"ל הראה להרב משאש את דברי המנחת כהן בפנים, שכתב 

שהבית יוסף הוא ששינה בדברי רבינו ירוחם, בדק אח"כ גם בביתו וראה שאצלו 

היה הדף חסר, והספר היה פגום, ולכן לא ראה את דבריו, אבל הודה שזה טעות 

הספר שלו, ומה שכתוב במנחת כהן שהולכים אחר הרוב זה בדעת הבית יוסף של 

 ולא בגלל הגרסה ברבינו ירוחם. 

והמסקנא כדברי האחרונים שהולכים אחר הרוב וזה המסקנא, וזה לא רוב כמו 

נחשב לרוב, אלא צריך שיהיה רוב הניכר, שיהיה רוב  51%-בכנסת... שב

אדמה, בשר ושעועית, -העיקר הוא התפוחי משמעותי, לפי עיקר התבשיל. בחמין

ויש בה גם רוטב, וכן בדגים העיקר זה הדגים, ויש גם רוטב, ומסתכלים על חשיבות 

 הדבר. 

וארבע טעמים ישנם מדוע הולכים אחרי הרוב: א', כי אין לדבר סוף, ואי אפשר 

 לצמצם.

ד סולדת ב', שבכל רוטב שחוזר ומחממו די לו שיהיה חם, ומשמגיע לשיעור שהי

בו, הוא כבר מצטמק ורע לו, ואינו נוח לו בכך, שזה מתאדה ומחסיר מהכמות. 

ובפרט במים שהתחממו בערב שבת וחוזר ומחמם בשבת, מפורש בגמרא שנחשב 

מצטמק ורע לו, ודעת רבינו ירוחם שמצטמק ורע לו אין בו משום בישול בשבת. 

סור", ודייקו האחרונים ובשו"ע )סימן שיח סעיף ח(כתב : "מצטמק ויפה לו א

שדוקא אם מצטמק ויפה לו אסור, אבל בתבשיל רוטב שזה מצטמק ורע לו, מרן 

מודה כרבינו ירוחם שמותר, כך מבארים הרבה אחרונים בדעת מרן, ובניהם, בנהר 

שלום, פתח הדביר, ברכי יוסף, מאמר מרדכי ועוד הרבה אחרונים שלומדים כך 

הביא בשם התוספת שבת כתבו שמה שכתב בדעת מרן. ואמנם המשנה ברורה 

מרן 'מצטמק ויפה לו אסור' זה לאו דוקא אלא הוא הדין מצטמק ורע לו, אבל 

דבריהם דוחק, ולכן הצדק עם רוב האחרונים שמפרשים בדעת מרן כפשוטו 

שמצטמק ויפה לו אסור, ומצטמק ורע לו מותר, ואם דעת מרן שמצטמק ורע לו 

חדש שכך המנהג ומעתיק אותו בס' ארץ חיים(, לכן מותר )כמו שמעיד בספר שם 
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תבשיל שרובו יבש ויש בו מעט רוטב, מה שמגיע לרתיחה זה מצטמק ורע לו 

 ומותר.

טעם שלישי כתב הגרצ"פ פרנק )שו"ת הר צבי, אורח חיים ח"א עמ' רסד( שכל 

דבר בתורה הולכים אחר הרוב, ולכן אגם כאן אם התבשיל יבש הולכים בתר 

 הרוב.

טעם רביעי, כי הנה מרן החמיר בבישול אחר בישול בדבר לח ולא כדעת ו

הרמב"ם, וצריך ביאור מדוע מרן לא פסק כהרמב"ם שכתב שאין בישול אחר 

בישול בדבר לח )כך למדו האחרונים בדעת הרמב"ם(, הרי הרמב"ם היה מרא 

דאתרא בארץ ישראל, כפי שכתב מרן בשו"ת אבקת רוכל )יורה דעה סימן י 

בסימן לב(, ואם כן למה לא פסק כמותו, ובפרט שיש כאן את הרשב"א, שהבית ו

יוסף )יורה דעה סימן קה וסי' קי( כתב שהוא 'אור העולם', וכן יש לנו את הרמב"ן, 

הר"ן, הריטב"א, חמשה גדולי ראשונים ספרדים, וכולם פוסקים שאין בישול אחר 

פרדים שהיו כאן בארץ ישראל, בישול, בין לח ובין יבש, ומרן עזב את רבני הס

 ופסק כרבני האשכנזים שהיו באירופה: רש"י, הרא"ש, תוספות ורבינו יונה.

ואם היו שלשת עמודי הוראה פוסקים כן, ניחא, אבל פה עומד הרמב"ם נגד 

הרא"ש, ובפרט שרש"י ותוספות הם מפרשים ולא פוסקים, כפי שכתב המאירי 

 סק כהרא"ש ורבינו יונה ועזב את הרמב"ם? שרש"י היה פרשן ולא פסקן, ומדוע פ

המגן אברהם )סימן רנז( מפרש בדעת מרן שבישול אחר בישול בדבר לח זה בגדר 

איסור דאורייתא, נמצא שיש בזה ספק דאורייתא, ב' עמודי נחלקים: הרמב"ם נגד 

הרא"ש, )והרי"ף לא דיבר בזה( ולכן מחמירים כהרא"ש ורבינו יונה לחלק בין יבש 

  ללח.

ובתבשיל שרובו יבש ויש בו מעט רוטב, אדם מתכוון בעיקר לרוב, לחמין, לדגים, 

אף שיש שם מעט רוטב, והוא לא יכול להפריד בניהם, והרוטב הזה בעל כורחו 

מתחמם, וזה בגדר פסיק רישא בדבר שאינו מתכוין, שדעת התוספות ועוד 

מהמלאכה ראשונים שכל מלאכה דאורייתא בפסיק רישא דלא אכפת ליה 
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שנעשית, יורד דרגה ונהייה דרבנן, )אבל אם אכפת ליה פסיק רישא זה דאורייתא 

 לא אכפת ליה זה דרבנן(.

ולפי זה כשהרוב יבש, ואינו מתכוין למיעוט אלא לרוב, זה פסיק רישא דלא 

אכפת ליה והוא דרבנן, וספק דרבנן לקולא ובזה פסק מרן כהרמב"ם, וכל מה שמרן 

בגלל ספק דאורייתא, אבל כשזה פסיק רישא דלא אכפת ליה זה פוסק להחמיר זה 

 דרבנן ומותר. 

ולמסקנא: הדבר ברור שתבשיל שהרוב יבש ומיעוט רוטב, מותר לחממו על 

הפלאטה ולחמם. יש שאינם יודעים, אין להם זמן ללמוד, והם לומדים רק מספרי 

האחרונים, יראה קיצורים. אבל מי שילמד טוב את הסוגיא עם כל הראשונים וכל 

 כמו שאמרנו, שהולכים אחר הרוב שחשוב לו בעיקר.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 והייתם נקיים

ו ב'רושם הראשוני' שחשתם כשנכנסתם פעם למוסד עצמו נא עיניים והיזכר

חינוכי לא מוכר. לפני שיודעים את איכות המקום והצלחתו הערכית, מבחינים 

קודם כל במראה הכללי, ברמת הניקיון והתחזוקה. יש מקומות 'מזמינים', חשים 

רוח וריח נעימים. אוירה טובה. בהיכלו אומר כבוד. הדרת מקדש מעט. ויש שלא 

 כך... בדיוק

חשוב שמוסדות התורה ישפיעו נכבדות על הבאים בשעריה. לא ַבְכַדי לימדו 

חז"ל שתלמיד חכם יזהר מרבב על בגדו )שבת קיד( עד שהמקלים בזה נקראו 

שמזהים את  לפניַמְשַניֵאי ה' רח"ל! אנשים מתרשמים מהמראה החיצוני 

נער בא לבקר  הפנימיות. כאשר הורים באים לרשום את בנם לתלמוד תורה,

בהיכל ה' וחפץ להרגיש 'טעם של ישיבה', אדם תועה נכנס לביהכ"נ, מושפעים הם 

המקום ואנשיו, וגורלות נחרצים בכך, לחסד ולשבט! יהודי תורני מייצג  ממראה

חקק )פ"ה מה'  הרמב"םבעיני הבריות את הקב"ה ותורתו, ולכן הופעתו חשובה. 

לבושו 'מלבוש נאה ונקי', לא בפשטות דעות( על חובת התלמיד חכם במראהו ו

 יתירה ואף לא בהידור מוגזם, אלא בדרך הממוצעת. 

נלמד על אלעזר הכהן שמצווה את הבאים ממלחמת מדין על דיני  מטות בפרשת

םטהרת כליהם. הוא מסיים  ם ְוִכַבְסתֶׁ ֹבאו ְוַאַחר וְטַהְרֶתם ַהְחַביַעי ַביֹום ִבְגֵדיכֶׁ ל תָׁ  אֶׁ

כיבוס זה מהו? בשונה מכל כיבוס בגדים טמאים שבמקרא, אותם מתרגם  .נֶׁהַהַםחֲ 

( )ראו רש"י אחרון כיבוס'וְתַחְורון' ) (, כאן מתרגםטבילהאונקלוס 'ְוַיְצַטַבע' )

זצ"ל, הרי כבר ידוע שיש  הג"ר משה פיינשטייןבפרשת תזריע(. כתב על כך 

 כיבוס ְלנֹויאן החידוש הוא להטביל בגדים בכדי להעלותם מטומאה לטהרה. כ
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התלכלכו ונזדהמו. לפני ביאתם למחנה  ! החיילים חזרו ממלחמה, בוודאיולכבוד

יש לכבס את הבגדים, לבוא נקיים ומכובדים! כמו שדרשו חז"ל שלכבוד שבת 

 משרה כבוד. חייל בצבא ה'מתלבשים בכבוד. 

'. לא התייחסו כאשר שלמה המלך הורד מגדולתו, התהלך בעיר וקרא 'אני שלמה

אליו ואף זלזלו בו. ומדוע לא השמיע באזניהם דבר חכמה, והיה משכנעם 

זי"ע ששלמה בעצמו מסביר זאת, באומרו  הרה"ק הרר"ב מפשיסחאבתבונתו? אמר 

ְכַמת יו ְבזויָּה ַהַמְסֵכן )קהלת ט טז( חָּ רָּ ם וְדבָּ ַעים! אדם בעל מראה מסכן  ֵאינָּ ַנְשמָּ

ֶחה בטרם יפצה   פיו! ַידָּ

 לישיבה. ב"בעיר 'מעורבת' בארה טעלז ישיבת מחדש נוסדה לאחר ה'מלחמה'

וחולצות  מכנסיים, צבעים בשלל חובשי כיפות , בהם"אמריקניים נערים" התקבצו

 בסמיכות נפתח תקופה כעבור. סגנונות של רחב במקבץ, תספורות שונות, עממיים

ה קתוליים לפרחי סמינר - לטמא טהור בין לחול קודש בין להבדיל - לישיבה . ְכמורָּ

 הסטודנטים הנה" והסביר תלמידיו את כינס ל"זצ קאטץ מרדכי ר"הג הישבה ראש

 כהנת תהיה ולא. יאה הופעה על מוקפדים. אחיד בלבוש הדורים הנוכריים

 'שחור לובשים כולם הישיבה תלמידי -הישיבה  ראש הכריז -מעתה  ?כפונדקית

תורתנו  !מלכים אתם, ויוצאים בהידור בני !ורות אחידותותספ שחורות כיפות, לבן'

 תכריז עלינו בראש חוצות!"

פוגשים שוב יסוד זה, של נחיצות ההופעה החיצונית. בפרשת ערי  בפרשת מסעי

ַרים הלויים נאמר וַמְגְרֵשי ף ַלְלַוַים... ַתְתנו ֲאֶשר ֶהעָּ לֶׁ ה אֶׁ ִביב ַאםָׁ . חז"ל לימדו סָׁ

גרש פנוי, לנוי סביב העיר. התורה מלמדת לשמר את נוי ששטח זה שימש למ

 מקונן זי"ע מוסיף שזה מדין 'יישוב ארץ ישראל'. הפייטן רבינו ה'שפת אמת'העיר! 

מושפלת. על ערי אלוקינו להתהדר  הא' ועיר בנויה תילה על' עיר כל' שרואה על

 בעיני העולם. ַציֹון ַמְכַלל ֹיַפי! לשמר מרווח, ניקיון וסדר!

רבי ישכר דב מסופר כי הרה"ק  (!א"צ ק"ב)מכבדים אותו בעיני הבריות  איש בגדי

זי"ע פגש בערב 'יום הקדוש', בדרכו למנחה, את השוחט דמתא. הלה  מבעלזא

עמד על משמרתו מחצי הלילה לקיים מנהג כפרות. עתה כבר התרחץ והחליף 
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אבגדיו. הצדיק הבחין כי יש נוצה אחת דבוקה בבגדו, והעיר  יהודייה -"אם ַאמָּ

אחת תימנע מלשלוח את בנה לישיבה, כי בעיניה ה'כלי קודש', השוחט, אינו נקי, 

 מה הערך לכל מנהג ה'כפרות' שעשינו? 

מכבד את תורה נקי -, בןמכבדים את לומדי התורהמוסדות תורה אסתטיים 

 . נותנה

 חבר –רצה מ -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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תורת החינוך / הרב שלום קמינר, ייעוץ חינוכי 

 והכשרה, הנחיית קבוצות והרצאות

 שאלת הרב יהושע פ. מאלעד ]אב לשלושה[:

 תפקיד ההורים בחינוך

ברצוני לשאול את שאלת השאלות: מה הוא תפקידנו בתור הורים בחלק 

 ה'חינוך'? מהו בכלל 'חינוך'?!

 קמינר: תשובת הרב

 שלום לך הרב יהושע, אב יקר!

תודה שהעלית ושיתפת אותנו ממחשבותיך. ודאי חשת כהורה לילדים את חובת 

ההשתלמות והלימוד בנושא כל כך חשוב, מלאכת מחשבת, מלאכת הקודש, 

 שהיא מהמלאכות הקשות שבמקדש. למען דור העתיד, למען ילדינו היקרים.

כ"כ הרבה למען הילדים. רצים, עובדים,  הנה, דווקא בגלל שהורים משקיעים

מוותרים מעצמם. משקיעים מכוחם, מזמנם, וממונם. שופכים לב כמים, ועיניהם 

זולגות דמעות בתפילות ובצדקות, והכל הכל בשביל הילדים. ובדורינו אנו 

'אכשרא דרא', וב"ה מתרבים יותר ויותר אנשי חינוך מקצועיים ומנוסים אשר 

למערכת החינוך הכללית, ובמוסדות בפרט, במטרה להרבות תורמים מניסיונם 

 כבוד שמים.

אך דא עקא. לעיתים רבות כשמגיע הענין למעשה, אנחנו יכולים להתבלבל, 

להסתפק, חוסר בהירות להורים או למחנכים, זו היא נקודת פתיחה לא טובה עבור 

אינה החלטית. החינוך. דהיינו, הילד גדל באוירה שאינה ברורה, אינה ממוקדת, ו

זה מערער אותו, גורמת לו תחושה של אי יציבות. אף הוא חש מבולבל, אי ודאות, 

  וחוסר בהירות מהשאיפות והמטרות שרוצים להעביר לו.

מאידך, ילד שגדל בבית או בכיתה אשר ההנהגה שמה עם קוים ברורים, 

בריא לנפשות אסטרטגיה וכיוון ידוע, עם יעדים ומטרות. זהו עיצוב נכון וחינוך 

'סמכות'. הדבר נכון לגבי הצבת גבולות ומשמעת,  הצעירות. ומשדר תחושה של
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אך  -וכן לגבי כל החדרת ערך כזה או אחר בין אדם למקום ובין אדם לחבירו. ]

 הסבר בהרחבה על רעיון זה יש להקדיש פרק בנפרד אי"ה[.

מחשבה. לתוצאה  חשוב לזכור שחינוך זהו השקעה, חינוך זהו עבודה, חינוך זהו

דרוש המון סייעתא דשמיא. ולקצור פירות זה לעיתים אחרי המון יגע ומאמץ, 

 לפעמים אחרי שנים רבות של ניבוט, השקייה, טיפוח, גיזום, ניקוש וכו' וכו'. 

קל לנו יותר לחנך, כשנדע תמיד שמשימת ה'חינוך' אנו עושים כי אנו מחוייבים 

הוא לא רק אמצעי בכדי להשיג תוצאות,  לכך, ללא כל קשר לתוצאה. החינוך

החינוך הוא מטרה בפני עצמה. מוטלת עלינו חובת החינוך לתורה, ליראת שמים, 

למידות טובות, להרבות כבוד שמים. ואנו כהורים ומחנכים ה'שליחים' להעביר 

ולהנחיל את המסורת והתורה לדור הבא. כמו שמצינו בראשון המחנכים, אבי 

רהם אבינו ע"ה, שנאמר עליו )בראשית יח יט( "כי ידעתיו האומה הקדושה אב

למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט 

 וגו' ".

הסיבה השניה שאנו מחנכים, היא: לרוות נחת, לראות תוצאות, ליהנות ולראות 

בית ה',  אילו הבנים ששים ושמחים, צועדים במסילה העולה –את פרי עמלינו 

 מכבדים וממשיכים את המורשת לקיים מצוות ומעשים טובים. 

טרם קוצר את  –אם כן, גם כשכרגע אני מחנך ומשקיע, ועדיין לא רווה נחת 

הפרי. אמנם הסיבה הראשונה עדיין בעינה עומדת, מוטלת עלינו אחריות של 

 שליחות לעשות זאת במסירות ובנאמנות.

ם בבית, או את המחנכים בכיתה, או בכל מקום כשזהו ה'קו' המנחה את ההורי

אחר, עבודתינו תיעשה יותר ברוגע ובשלוה, ביישוב הדעת, ]בדרך כלל הלחץ הוא 

מפני שאנו רואים שלא 'הולך' לנו להשיג את התוצאה מיד....[, כיון שחובתינו היא 

לחנך ללא כל קשר לתוצאה. ההישג האדיר שיש לחשיבה זו, כי שמפנימים זאת, 

חות טועים, ]כנראה גם הטעות תהיה יותר קטנה...[, וגם אם נטעה, נוכל לתקן פ

זאת בקלות ובמהירות, כי הילד יקבל זאת יותר בהבנה. מפני שגדל במקום שהוריו 
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ומחנכיו מנחילים לו מורשת, ולא עושים מה שנראה להם, אלא ברורה להם 

 המטרה, והדרך.

 מהשבוע: אביא דוגמה אחת

זה לא הולך!, אולי אני צריך  הגיע לשתף אותי: כבוד הרב.....מחנך כיתה ה' 

לעזוב את המלאכה ולחפש ענף אחר?! שאלתי אותו: תן לי דוגמה, מה זה לא 

....למשל: אתמול הבהרתי לילדים עד כמה חשוב התפילה בקול, והנה היום  הולך?

ת יש לו את שוב כמעט 'נרדמתי' בזמן התפילה...... ]כמובן, שמדוברן במחנך שבאמ

התכונות המתאימות לעבודת קודש זו, ומשקיע. שאם לא כך, ודאי שיש לו לעשות 

  שאילת רב אם מותר לו להמשיך. או...?![.

התעניינתי אצלו מספר נקודות: א. האם אצלו זה קרה פעם ששמע חיזוק, 

ב. מה עשית בכדי להלהיב אותם לתפילה  ולמחרת עדיין לא התעורר לענין?!

ד'. הילדים  ג. ספר לי מה אתה עשית בשעה שהם היו צריכים להתפלל?! אתמול?!

 שכן עשו מאמץ והתפללו כראוי, איזה משוב קיבלו ע"כ?! ועוד. 

...תוך כדי הדברים סיפר לי שברכת המזון אתמול לאחר ששוחח עימם היה 

כמה הזכרת  ....נו. כמה שמחת עימם על כך. נפלא, מרשים, בקול ובהתלהבות.

הבוקר שהינך מתגעגע לזה. האם סיפרת להם שכל פמליא של מעלה וצבא להם 

השמים באו ואמרו: "חזו חזו בני חביבי...."?! ככל שיראו שהינך מדגיש את החיובי. 

שהינך מתלהב, שש ושמח עם השקעה שלהם. ודאי ובודאי חויה זו תעורר בהם 

התפילה זהו את ההתלהבות הלאה. תרחיב להם בלשון המותאמת להם שעבודת 

אתמול התקשה בכך ה' אוהב אותו, ה' אוהב לראות  כרוך במאמץ. גם מי שהיום

ילדים שלמרות שהיה להם קשה להתפלל אתמול, הם מתאמצים שוב ושוב. הם 

חושבים מה לעשות בכדי שבתפילה הבאה נוכל לעשות נחת רוח ליושב במרומים, 

 וכו'.

איננו נרתעים. אם אנו כבוגרים בעצם, בדרך זו הנחלנו לילדים שיש קשיים ו

נכין אותה לכך שבכל חיזוק ובכל  אדרבה, 'נישבר' מקושי. מה נשדר בכך לילדים?!

התעוררות, היצה"ר 'אורב' וחושב מה וכיצד לעשות בכדי לחבל ולכבות את 
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ההתלהבות של הקדושה. אך אנו חזקים ואיתנים, ומראים לו 'שבע יפול צדיק 

 וקם'.

ר של סמכות, משנה סדורה. הורים שלא נבהלים מנפילות, זו היא דוגמה לשד

מחנכים שלא נרתעים מקשיים. חינוך לעיקביות, הרגל לתיכנון, היערכות לקשיים 

וכו'. כאן אנו מראים 'דוגמה אישית' של רצינות ואחריות. ולא תזזית ושינויי הרגל 

ות זרות ורעות בכל רוח מצויה. זה 'מחסן' את החניך מכל מרעין בישין, ומכל רוח

אשר משתוללות ברחובות. זה מעצב לו את ההתנהגות. ומקנה לו כוחות ודרך 

 סלולה להמשך.

עלינו להפנים, כי ה'חינוך' הוא נושא ופרשה בפני עצמה, לחנך לתורה,  לסיכום:

יראת שמים, מידות, ערכים וכו'. וכמו שהזכרנו ה'חינוך' הוא מטרה ושליחות 

ר המסורת בחביבות לימוד תורה, בקבלת עול מלכות מהרבונו של עולם, להעבי

שמים, וכו' וכו'. התוצאות הם חלק חשוב בפני עצמו, אך לא עליהם נייסד את 

ה'חינוך', גם אם לא נראה תוצאות מיידיות, נמשיך בדביקות במטרה לצוות את 

 בני ביתו אחריו לדרך השי"ת. 

נאמנה לתפארת בית ה', יהי רצון, שנזכה לחנך כראוי, ולעשות שליחותינו 

 ובעז"ה נרווה נחת מכל יוצאי חלצינו, אכי"ר.
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת מטות

 מנין שעבד כנעני נטמא כשנוגע במתים? .א

 (?3י )אלו נקמות מוזכרים בפרשתנו וברש" .ב

 לאלו דברים השתמשו בפרשתנו בציץ? .ג

 היכן מצאנו כעין לפני עור לא תתן מכשול? .ד

 איזה ביטוי משמעותו במקום אחד "צדיקים" ובמקום אחר חוטאים? .ה

* 

 שאלות בפרשת מסעי

איזה מקום נזכר בפרשתינו בשמו, ומוזכר ג"כ בשם אחר ע"ש מה שנעשה  .א

 בו?

 הקדשים בשם "תאים"?מדוע נקראו החדרים שסביב ההיכל וקודש  .ב

 מה גורם להשראת השכינה בישראל? ומה מסלקה? .ג

 מי נמנה בפרשתנו לפי סדר אחד, ובפרשת פנחס לפי סדר אחר? .ד

 איזה מקום בפרשה נקרא ע"ש דברי אברהם לשרה )בעה"ט(? .ה

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' פנחס
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 איזו דרשה מהלכות הקרבנות נדרשת פעמיים ברש"י מב' פסוקים שונים? .א

ַמיד ֹעַלת ַעל ְבַשַבתוֹ  ַשַבת ֹעַלת כח, י() ה ַהתָּ . בשבתו שבת עולת י"ופירש. ְוַנְסכָּ

 שתים יקריב אני שומע, זו בשבת הקריב שלא הרי, אחרת בשבת שבת עולת ולא

 . קרבנו בטל יומו עבר שאם מגיד, בשבתו לומר תלמוד, הבאה לשבת

ר ְהֶיהיַ  ַהַהין ֲחַצי ְוַנְסֵכיֶהם )כח, יד( ַאַיל ַהַהין וְשַליַשת ַלּפָּ ַין ַלֶכֶבש ַהַהין וְרַביַעת לָּ  יָּ

ְדשוֹ  ֹחֶדש ֹעַלת ֹזאת ְדֵשי ְבחָּ נָּה ְלחָּ  עבר שאם. בחדשו חדש עלת זאת י"ופירש. ַהחָּ

 .כטתשלומין לו אין ושוב, קרבנו בטל יומו

 (?2היכן נמשלו בנ"י לצאן ) .ב

הַהַמגֵ  ַאֲחֵרי ַוְיַהי )כו, א( .1 זָּר ְוֶאל ֹמֶשה ֶאל ד' ַוֹיאֶמר פָּ  ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ֶבן ֶאְלעָּ

 עדרו לתוך זאבים שנכנסו לרועה משל'. וגו המגפה אחרי ויהי י"ופירש. ֵלאֹמר

 ממצרים כשיצאו, אחר דבר. הנותרות מנין לידע אותן מונה והוא, בהן והרגו

 . במנין מחזירם ,צאנו ירולהחז למות שקרב עכשיו, במנין לו נמסרו למשה ונמסרו

רוֹחת ֱאֹלֵהי ד' ַיְפֹקד יז(-)כז, טז .2 ל הָּ ר ְלכָּ שָּ ה וכו' ַעל ַאיש בָּ ֵעדָּ  ַתְהֶיה ְוֹלא הָּ

ר ַכֹצאן ד' ֲעַדת ם ֵאין ֲאשֶׁ הֶׁ ה לָׁ  . ֹרעֶׁ

 (?3ולמה נמשל משה רבינו )

 כמבואר בתשובה הקודמת לרועה, .1

ַמְרתָּ  ֵאלַיְשרָּ  ְבֵני ֶאת ַצו שנא' )כח, ב( לבת מלך, .2 ַני ֶאת ֲאֵלֶהם ְואָּ ְרבָּ  ַלְחַמי קָּ

 שאתה עד, ה"הקב לו אמר', ה יפקוד, למעלה אמור מה י"וכתב רש וכו' ְלַאַחי

 והייתה העולם מן נפטרת שהיתה מלך לבת משל. עלי בני את צוה, בני על מצוני

אמר לה עד שאת מפקדתני על בני פקדי בני עלי  'וכו בניה על לבעלה מפקדת

והשלמנו הלשון  -קמב) בספרי כדאיתא, שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון

 (.משם

                                                
 אסור אינו, היום טועם שאני יין קונם וצ"ב מדוע נצרכו ב' הלימודים. ונראה לבאר עפ"י דברי המשנה )נדרים ס.( כט

 להבא וכו'. חודש וראש, החודש בכל אסור, זה חודש. שעברה ושבת, השבת בכל אסור, זו שבת. שתחשך עד אלא

והיינו ששבת הוא היום האחרון בכל שבוע ולכן שבת שעברה, אבל חודש זה הוא להבא, וממילא מבואר שההו"א 

הכתוב שעבר זמנו בטל קרבנו, אבל ר"ח הוא תחילת החודש והו"א בקרבן שבת הוא שיקרב בשבת אחרת וע"ז אמר 

 שיקרב בימים הבאים באותו החודש ולכן נצרך הלימוד השני.
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ַרים ַהר ֶאל ֲעֵלה ֹמֶשה ֶאל ד' ַוֹיאֶמר שנא' )כז, יב( לבן מלך, .3 ֲעבָּ  וְרֵאה ַהֶזה הָּ

ֶרץ ֶאת אָּ ַתַתי ֲאֶשר הָּ ֵאל ַלְבֵני נָּ  שנכנס כיון, וכו', לכאן נסמכה למה י"ופירש. ַיְשרָּ

 למלך משל, נדרי לי שהותר כמדומה, ואמר שמח, ראובן ובני גד בני לנחלת שהמ

 והוא לחצר, אחריו והוא לשער נכנס, שלו פלטין לפתח יכנס שלא בנו על שגזר

 ואילך מכאן, בני, לו אמר, לקיטון ליכנס שבא כיון, אחריו והוא לטרקלין, אחריו

 (.קלד ספרי) ליכנס אסור אתה

ה יד(-שנא' )כז, יגוד, ובעניין זה נמשל ע ַאיתָּ ה ְורָּ ה ַגם ַעֶמיךָּ  ֶאל ְוֶנֱאַסְפתָּ  ֹאתָּ תָּ  אָּ

ַחיךָּ  ַאֲהֹרן ֶנֱאַסף ַכֲאֶשר  על גזרה שנגזרה לפי י"ופירש ַצן ְבַמְדַבר ַּפי ְמַריֶתם ַכֲאֶשר. אָּ

 שלא, סרחונו שיכתב משה בקש לכך, האמינו שלא בעוון במדבר למות המדבר דור

 קלקלה אחת, דין בבית שלוקות נשים לשתי משל, להיה הממרים מן הוא ףא יאמרו

, סרחונם הזכיר מיתתן שהזכיר מקום בכל, כאן אף', וכו לאשביעית פגי אכלה ואחת

 ..(פו יומא) בלבד זו אלא בהם היתה שלא להודיע

 (?3את מי מצאנו שייחס הכתוב לשבח ) .ג

ס שנא' )כה, יא( פינחס, .1 זָּ  ֶבן ַּפיְנחָּ ַתי ֶאת ֵהַשיב ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ֶבן רֶאְלעָּ  ֵמַעל ֲחמָּ

ֵאל ְבֵני ַתי ֶאת ְבַקְנאוֹ  ַיְשרָּ ם ַקְנאָּ ֵאל ְבֵני ֶאת ַכַּליַתי ְוֹלא ְבתֹוכָּ ַתי ַיְשרָּ  י"ופירש. ְבַקְנאָּ

 עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם, אותו מבזים השבטים שהיו לפי

 אהרן אחר ויחסו הכתוב בא לפיכך, מישראל שבט נשיא והרג, לבאלילים לעבודת

 .(. מג סוטה. פב סנהדרין)

                                                
 שלא בעון וכו' גזרה שנגזרה ויש להבין וכי היה משה נחשד שחטא עמהם, ונראה שזה מה שדקדק רש"י לומר ל

אי שלא נחשד משה, ואילו הלשון "לא האמנתם" נאמר , ולא כתב בעוון העגל ובעוון המרגלים, שבזה וודהאמינו

בפירוש למשה ולאהרן בחטא מי מריבה. ולפי"ז הפסוק בא להפקיע הטענה הזו, שהגם שחטא מי מריבה היה חוסר 

 אמונה כמבואר בפסוק, מ"מ אין זה נחשב שחטא עמהם.

ַיל ְּפקוֵדי ַעל ֹמֶשה ַוַיְקֹצף ונראה לבאר עפ"י דברי רש"י במטות עה"פ )לא, יד(  ללמדך, החיל על שפי' ממונים. ֶהחָּ

 :למחות בידם כח שיש ,בגדולים תלוי הדור סרחון שכל

 כי, העם כפרת בעצם הוא אהרן שכפרת, ועוד וכו' העם ובעד בעדך וכפר (ט, ז עה"פ )ויקרא יקר וכן במואר בכלי

 הכהן אם( ד, ג ויקרא) ש"כמ העם אשמת הוא וקלקולם מתוקנים העם כל אז מתוקנים ישראל שמנהיגי בזמן

 העם לאשמת סבה שגגתו אז בשגגה גם חוטא שהוא ובזמן זדון עולה תלמוד שגגת כי העם, לאשמת יחטא המשיח

 .העם כל כפרת הוא כפרתו כ"ע במזיד גם שיאשמו

שה , וע"ז העיד הכתוב שלא היה בחטא מוהיינו שכאשר העם חוטא יש מקום לתלות את חטאם בטעות המנהיג

 שגרמו להמיתם במדבר. ובאהרן שורש וסיבה לחטאי העם
 זו לוקה שזו מה על יאמרו שלא לוקה היא מה על הודיעו מכם בבקשה שביעית פגי שאכלה אותה להן אמרה לא

 לוקה )יומא פו.( היא שביעית עסקי על ואומרין לפניה מכריזין והיו בצוארה ותלו שביעית פגי הביאו לוקה
יט,  א , שלאחר המעמד בהר הכרמל כאשר רדפה איזבל אחרי אליהו הנביא וברח נאמר )מלכיםויש להוסיף בזה לב

מות ַנְפשוֹ  ֶאת ַוַיְשַאל ד( ה ַרב ַוֹיאֶמר לָּ ֹנִכי טֹוב ֹלא ִכי ַנְפַשי ַקח ד' ַעתָּ י אָׁ  . ֵמֲאֹבתָׁ
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ֵאל ְבכֹור שנא' )כו, ה( ְראוֵבןכלל ישראל,  .2  ַהֲחֹנַכי ַמְשַּפַחת ֲחנֹוךְ  ְראוֵבן ְבֵני ַיְשרָּ

 אלו מה, ואומרים, אותם מבזין האומות שהיו לפי י"ופירש. ַהַּפֻּלַאי ַמְשַּפַחת ְלַפּלוא

 היו בגופם אם, באמותיהם המצריים שלטו שלא הן סבורין ,שבטיהם על חסיןמתיי

 ד"ויו זה מצד א"ה, עליהם שמו ה"הקב הטיל לפיכך, בנשותיהם וחומר קל מושלים

, דוד ידי על שמפורש הוא וזה, אבותיהם בני שהם עליהם אני מעיד זה, לומר מצד

 וכו'., לשבטיהם עליהם ידמע הזה השם(, ד, קכב תהלים) לישראל עדות ה-י שבטי

ד ְבנֹות ַוַתְקַרְבנָּה שנא' )כז, א(בנות צלפחד,  .3 ְפחָּ ד ֶבן ֵחֶפר ֶבן ְצלָּ ַכיר ֶבן ַגְלעָּ  מָּ

 למה יוסף בן מנשה למשפחת י"ופירש וכו', יֹוֵסף ֶבן ְמַנֶחה ְלַמְשְּפֹחת ְמַנֶחה ֶבן

 שנאמר, הארץ את בחב יוסף, לך לומר אלא, מנשה בן נאמר כבר והלא, נאמר

 תנה שנאמר, הארץ את חבבו ובנותיו(, כה, נ בראשית' )וגו עצמותי את והעליתם

, סתומים אבותיו ומעשה שמעשיו מי שכל, צדיקים כולם שהיו וללמדך, אחוזה לנו

, לגנאי יחסו ואם, צדיק בן צדיק זה הרי, לשבח ליחסו מהם באחד הכתוב לך ופרט

 הנזכרים שכל בידוע(, כה, כה ב-מלכים) אלישמע ןב נתניה בן ישמעאל בא כגון

 . היו רשעים עמו

 ( )רש"י(?2ואת מי ייחסו לגנאי )

 , כמבואר בתשובה הקודמת.ישמעאל בן נתניה .1

ֵאל ַאיש ְוֵשם שנא' )כה, יד( זמרי בן סלוא, .2 ה ֲאֶשר ַהֻמֶכה ַיְשרָּ  ֶאת ֻהכָּ

לוא ֶבן ַזְמַרי ַהַמְדיַָּנית ב תֵבי ְנַשיא סָּ  הצדיק את שייחס כשם י"ופירש. ַלַחְמֹעַני אָּ

 . לגנאי הרשע את ייחס לשבח

 (?2אלו ציווים בפרשתינו הם תיקון למעשה בראשית ) .ד

ד ַעַזים וְשַעיר , שהוא תיקון למיעוט הירח, שנא' )כח, טו(שעיר ר"ח .1  ֶאחָּ

את ַמיד ֹעַלת ַעל לד' ְלַחטָׁ ֶשה ַהתָּ , באגדה ומדרשו .לחטאת לד' י"ופירש. ְוַנְסכוֹ  ֵיעָּ

 .הירח את שמעטתי על עלי כפרה הביאו ,ה"הקב אמר

                                                                                                                                                                         
 פוטי בן הראיתם, אותו מבזים השבטיםויתכן לבאר בזה, כי הלא אבותיו של פנחס זה אליהו, היו אהרן יוסף ויתרו, ו

אלילים, ולכן כאשר הרגיש שאינו מצליח לעקור הע"ז חשש שאינו טוב כאבותיו  לעבודת עגלים אמו אבי שפיטם זה

 ואולי יש בו גם מן הפיטום לע"ז, וע"ז אמר לא טוב אנוכי מאבותי.
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שהוא פיוס למים התחתונים על הפרדתם מן העליונים, שנא' ניסוך המים,  .2

ם )כט, יח( תָּ ַרים ְוַנְסֵכיֶהם וַמְנחָּ ֵאיַלם ַלּפָּ ַשים לָּ ם ְוַלְכבָּ רָּ ט ְבַמְסּפָּ  בשני י"רש. ַכַמְשּפָּ

 שאמרו כמו, לדרוש אלא הלשון שינה ולא, היום תמידי שני לע ונסכיהם נאמר

 כאן הרי ם"מ, ד"יו, ם"מ, כמשפטם בשביעי, ונסכיה בששי, ונסכיהם בשני, ל"רז

 .בחג התורה מן המים לנסוך רמז, מים

ֶתךָּ  ֵמַעל ֱאֹלֶקיךָּ  ְבַרית ֶמַלח ַתְשַבית ְוֹלא וע"ז נאמר בויקרא )ב, יג( ל ַעל ַמְנחָּ  כָּ

ְרבָּ   שהובטחו בראשית ימי מששת למלח כרותה שהברית י"ופירש. ֶמַלח ַתְקַריב ְנךָּ קָּ

 . בחג המים וניסוך ,במלח במזבח ליקרב התחתונים המים

 איזו הנהגה נאמרה במשה רבינו, ביהושע ובדוד המלך? .ה

 ַתְהֶיה ְוֹלא ַביֵאםיְ  ַוֲאֶשר יֹוַציֵאם ַוֲאֶשר ַלְפֵניֶהם יָֹּבא ַוֲאֶשר ַלְפֵניֶהם ֵיֵצא ֲאֶשר )יז(

ֶהם ֵאין ֲאֶשר ַכֹצאן' ד ֲעַדת  מלכי כדרך לא. לפניהם יצא אשר י"ופירש .ֹרֶעה לָּ

 שעשיתי כמו אלא, למלחמה חיילותיהם את ומשלחין בבתיהם שיושבים, האומות

 שעשה וכדרך(, לד, כא במדבר) אותו תירא אל שנאמר, ועוג בסיחון שנלחמתי, אני

 בדוד וכן(, יג, ה יהושע' )וגו אתה הלנו לו ויאמר אליו יהושע לךוי שנאמר, יהושע

 לגבראש. ונכנס בראש יוצא(, טז, יח א-שמואל) לפניהם ובא יוצא הוא כי אומר הוא

                                                
 דרומאי גונדא קיסר שדר איגייר לונימוסק בר ודבר זה הוא הנהגת ד' בעצמו כמאמר חז"ל )ע"ז יא.( אונקלוס לג

 דוכסא לדוכסא, פיפיורא פיפיורא, קמי נורא נקט ניפיורא בעלמא מילתא לכו אימא להו אמר וכו' אבתריה

 ישראל קמי נורא נקט ה''קבה להו אמר לא, ליה אמרי אינשי, מקמי נורא נקט מי קומא לקומא, הגמונא להגמונא,

 נוטל. לאפיפיורא נורא נקיט ניפיורא וכו'. ופירש"י )שם(  איגיור' וגו יומם לפניהם הולך' וה י, כא( )שמות דכתיב

  .מלך .קומא. מזה למעלה זה הן שררה מיני כולן אפיפיור לפני האבוקה ומוליך

זֹון ֹלא ַכי וגם לעת"ל נאמר )ישעיה נב, יב( ה ֵתֵצאו ְבַחּפָּ ֵאל ֱאֹלֵקי וְמַאַסְפֶכם ם ד'ִלְפֵניכֶׁ  ֹהֵלךְ  ִכי ֵתֵלכון ֹלא וַבְמנוסָּ  .ַיְשרָּ
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

ישר ז"ל נפטר בשב"ק מטו"מ שנת תשנ"ז בגיל היקר באדם הרב ברוך יקותיאל פ

כ"ח שנה: היה אחד מאלו שהשפיע עלי מאוד בחיזוק הלימוד של חומש רש"י. יהי 

זכרו ברוך. לזכרו אוסיף דבר חידוש בשם הרע"ב שנאמר ע"י רה"י תפא"י 

 דגייטסהד הגרח"ש קויפמן ז"ל בהלוייתו:

לרבות  - לכל מטות ישראלה ד' בד" -על רש"י ל"א  ר' עובדיה מברטנוראפירוש 

קשה שאם כן היו י"ג אלפים והכתוב אומ' י"ב אלף וי"ל דלא אתי' י"ב  .שבט לוי

אלף אלא גבי וימסרו שנמסרו בעל כרחן כדפי' רש"י אבל מאלף של שבט לוי לא 

נמסרו בעל כרחן אלא הלכו לרצונם. ואעפ"י שמחמת מיתת משה נמנעו מכל 

 למצות הקדוש ברוך הוא:מקום שבט לוי היה חרד יותר 

* 

 אות א'

 מספר שנשלחו לצבא מכל שבט.

 המחלוקת באופן טומאת מת של גוי, ובמה תלוי הטומאה.

  איך קורים לצמיד שעל הרגל )תכשיט(.

* 

 א' ב' אותיות

 מי מפר נדרי נערה ארוסה.

  אלו דברים הכלולים ב'מלקוח'.

* 

 אותיות ב' א'

  מצב נישואין בלשון הפסוק.
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* 

 ות ב' ב' א'אותי

  המקור להצריך הפרת אב לנערה מאורסה.

* 

 אות ב'

 בת שיצאה מרושת אביה אחרי נערות.

 .ב' ב' ב'קיבל שכרו משלם ולא קופח 

 מטלטלין שאיננם תכשיטין שנלקחו במלחמה.

  סיבה לקבלת טומאה של השבויים.

* 

 אות ג'

 חטא שהיו אנשי המלחמה נקיים בו.

 אה.סוג אנשים שאינם מקבלי טומ

 הלכות שנתעלמו ממשה.

 בני ראובן וגד הקדימו את זאת על צורכי בניהם ובנותיהם.

  בני ג_ מתוך שהיו ג____ נעשו ראשי ג____ .

* 

 אות ד'

  עיר בארץ סיחון ועוג.

* 

 אות ה'

 הלשון החכם ולשון האב והבעל בנדרים שאם החליף אין כלום.

 .ה' ה'מלמד שהיו מכירין את הבנות שהיו בשיטים 
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 .ה' ה'חטא שלכפרתו הביאו פוקדי החיל תכשיטי הזהב 

  הופכת את משמעות המילה לתמיהה.

* 

 אות ו'

 מכאן רואים שבחן של רועי ישראל כמה הם חביבים.

* 

 אות ז'

 מעלה בנבואת משה שלא היה לשאר הנביאים.

 עוד מי הרגו אחרי שחזרו ממדין חוץ מהבנות של 'הן הנה'.

 חושים'  'נחלץלשון 

  פן המיוחד של הריגתם של בני גד במלחמה.או

* 

 אות ח'

 דברו'. יחלמהו שורש המילה 'לא 

 אופי הריגתו של בלעם.

 דין העברת טומאת מת הנאמר כאן.

 צריך להעבירו לפני שיגעיל את הכלי.

  לשון מהירות.

* 

 אות ט'

 מקום פלטרין מושב הכומרים אוו השרים.

 אן.דין חדש להתיר כלים שרבותינו דרשו כ

  במדבר'. 'ויניעםמהו הלשון של המילה 
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* 

 אות י'

 אף נקמתו נקמו במלחמת מדין.

 אביו של כלב הקניזי.

  נכד של יוסף שלא היה לא בנים.

* 

 אות כ'

 גרם למשה לטעות.

  אופן תשובתם של בני גד למשה על התנאי כ' כ'...

* 

 אות ל'

 מה שלא עושה במלחמות אחרות. –שלח אנשים לצבא 

* 

 מ'אות 

 תיאור הפרת הנדר על ידי האב.

 נתעבר על ריב לא לו.

 .מ' מ'היתה תלוייה במלחמת מדין 

 .מ' מ'מעמדו של פנחס 

 משותף לזהב כסף נחשת ברזל בדיל ועופרת.

 ( 2אופן טומאת מת בגוים לכולי עלמא )

* 

 אות נ'

 התכבדו ללמוד מפי משה לפי כל ישראל.



 

 קטועמ'  -אספקלריא 

 

 איסור הנעשה על ידי קונם.

 לא חלה עליה שבועה לאוסרה באכילה.סוג אוכל ש

 בת שהיא גם ברשות עצמה וגם ברשות אביה.

 בת י"א שנה ויום אחד נ' נ'.

 סיבת מותם של מלכי מדין.

 מי יצא לחטוף מן הביזה.

  שם שלא נתקיים.

* 

 אות ס'

 מה צריך מי שעשה דבר שחשבו לאיסור ובאמת היה מותר.

* 

 אות ע'

 ל רחבעם.אמו ש –האומה שיצא ממנה נעמה 

 רמז בשיר השירים לאנשי המלחמה שלא חטאו.

 'ואתם חנו מחוץ למחנה' איזה מחנה?

 (.3מיני כלים שדינם כבגדים לטומאה )

  אחיו של כלב מן האם ולא מן האב.

* 

 אות פ'

 רות ונעמה.

 נבחר לעמוד בראש המלחמה. הוא התחיל במצוה.

 ממונים בלשון הפסוק.

  לשון חסרון.



 

 קטזעמ'  -אספקלריא 

 

* 

 אות צ'

 'אנשים'.  פירוש

  ע"י פנחס הכחיש את כשפיהם של מלכי מדין.

* 

 אות ק'

 בת שהיא ברשות אביה לגמרי.

 שתי מקומות בשם דומה.

  אבא חורג של כלב.

* 

 אות ר'

 ___.רב 'בידו'איך פנחס לקח החצוצרות והציץ 

  פירוש המילה צנאכם משורש 'צנה'.

* 

 אות ש'

 ביזת מטלטלין מלבוש ותכשיטין.

 טי הלכה הנלמדות 'מי נדה'.משמעות ופר

* 

 ' אות ְ

 משה פעל כן אפילו שמיתתו היתה תלוייה במעשיו.

  מה חיפש בלעם אצל מלכי מדין.

* 

 אות ת'
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 עוד חרון אף' 'לספותלשון 

  r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 
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 תשובות מאל"ף ועד תי"ו:

 צעדה.אדם. אהל, א לף.א

 המה. בדם ואעלה. בביה וא

 ישה. אית ב

 ביה. אית בנעוריה ב

 רית.בז. בעור.בן בלעם בוגרת. ב

 ייסות.גיבורים, גד, גדרות צאן. גוים. גיעולי גוי )נכרים(. גזל. ג

 יבון. ד

 אחיכם(.הבראשה ) ה'לב. הרהור הנה. הן הפרה לאב ובעל. התרה לחכם ה

 ימסרו.ו

 רוע אף קדקד.זריזות. ז בטף. כרזה הדבר. ז

 ושים. חלודה. חיבורי המת. חרב. חולין. ח

 בילה. טירה. ט

 איר בן מנשה. יפונה. יוסף. י

 איש אחד. כולם כעס. כ

 תכות. משא. מגע מלחמה. משוח משה. מיתת מדין. מניעה. מוי. ל

 בח. נערי בנ"י. נפלו. נבדקין. נדריה נערה. נבלה. נדר. נשיאים. נ

 ליחה. ס

 תניאל בן קנז. עיזים. עור, עץ, עזרה. עדר הרחלים. עמון. ע

 קידה )ולא נפקד ממנו איש(. פקודים. פנחס. פרידות טובות. פ

 יץ. צדיקים. צ

 דש וקדש ברנע. קטנה. ק

 יבוי צאן )גור אריה(. רשותו. ר
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 יעור מ' סאה. שלל. ש

 כר. שמחה. ְ

 וספת.ת

החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע  המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת

 ביום ט"ז אדר תשע"ז 
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 פולמוס

 פולמוס / מאת כותבי וקוראי אספקלריא

 האם מותר הלכתית לתפוס מקום באוטובוס עבור חבר? 

 פולמוס הלכתי מצד דין 'תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריני'

 

ֵאל רָׁ ְְ ה ַמְסֵעי ְבֵני ִי  (לג, א) ֵאלֶׁ

עיה אודות הבבבמת אספקלריא  אהרן ליפשיץהרב  על ידיבעבר התעוררנו 

, מצד גדר 'תופס לבעל תפיסת מקום באוטובוס עבור חברנושא ההלכתית ב

 זה בנושא שמעתא להלן תגובות שהתקבלו, לברר חוב במקום שחב לאחרים'.

 (, ויעשו שאלת רבלמעשה הנוגע)

* 

 תגובה א'.

 מאת הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקך על חו"מ 

 להלן:דברי הקדמה ותמצית לקורא התגובות ד

 ותמצית הענין, האריכו הרבנים שליט"א, לגבי תופס לבע"ח והמגביה מציאה

 נקודות לעורר עליהן:

יח אין חסרון של תופס לבע"ח אולם לא נפסק לרש"י אם שלח ש טתאמת שלשי

והנתיה"מ ציין מד'  ,ל שמועיל"לגבי פועל נפסק בש"ך הנ עי' ש"ך סק"ב ,כן

 .המרדכי שיש שם איזהו ט"ס

אם , ענין זכין אם נותן את זכותו לאחר לכו"ע אומרים מגו דאיבעי זכיוכעת ל

זוכה לעצמו ולחבירו שזהו מגו דזכי לנפשיה הוא מחלוקת סמ"ע וש"ך ובודאי 

 .שיכול לומר קים לי והמע"ה



 

 קכאעמ'  -אספקלריא 

 

שגם לחברת התחבורה יש מה לומר ואינו  ,לנקודה אחרת יש לשים לבאלא ש

גם כשאתה משלם עדיין יש להם זכות  דומה להפקר, וכן אינו דומה לבע"ח כי

 .להוריד וכדו'

מה האינטרס של חברת התחבורה לתת שרות לכל  ,נכנס לשאלה חדשה ם כןוא

השאלה היא מסחרית וכדאיות  משכךאחד ואחד, או להגדיל את נפח התחבורה, ו

 .הדיון הוא שונה לחלוטין מעתהשל החברה, ו

תוספתא בקדימה למלאה וריקנית.  יותר מתאים היה לדמות ענין זה לשאלת דין

 :א"ג הי"הלכות רוצח ושמירת הנפש פי)רמב"ם בהובא גם ו ,הובא מהירושלמי

היה אחד טעון ואחד רוכב ודחקן הדרך מעבירין את הרוכב מפני הטעון, אחד '

טעון ואחד ריקן מעבירין את הריקן מפני הטעון, אחד רוכב ואחד ריקן מעבירין את 

. 'שניהן טעונין שניהן רוכבין שניהן ריקנין עושין פשרה ביניהןהריקן מפני הרוכב 

 . ועפי"ז גם לענין שלנו יש דין קדימה לטעון וכדומה

את הדיון לגבי מגביה נראה לדמות למי שממתין בקופ"ח או בבנק הדואר 

 .שהממשלה נותנת שרות ללקוחות, ואולי זה דומה יותר להפקר

בוס אינו הפקר וומשא"כ אוט ,שייך בהפקר 'המגביה: דין 'המגביה מציאה ומצד

אלא שייך לחברת תחבורה, או למשרד תחבורה, והדיון שייך לגבי דבר של הפקר 

 ויש לדיין גם לקופ"ח או תור בבנק, האם זה נחשב להפקר.

 

* 

 תגובה ב'.

 מאת הרב אהרן ליפשיץ 

 .ויש לבדוק זאת ,כמה וכמה העירו שהדבר תלוי בדעת חברת התחבורה ,אכן

 ולא בחברת התחבורה. ,שהדבר תלוי במשרד התחבורה ,אלא



 

 קכבעמ'  -אספקלריא 

 

ואפילו אם  ,במקרה שלהם אין חוקים ברורים בנושא ,יתכן שהדיון שייך ,כמו כן

עדיין יתכן  ,דהלא אין כאן שום הגבהה ומעשה קנין ,הדבר לא תלוי בדיני תפיסה

 . שמצד הישר והטוב נוכל ללמוד מהדין המקורי של הגמרא

 

* 

 '.תגובה ג

 מח"ס עם סגולה ד"ח ושא"ס ,עקיבא משה סילברמאת הרב 

 .שלום רב

הובאתי כמה פרטי דינים בענין זה,  בשו"ת עם סגולה חלק א' סימן כ"ב הנה

 וכדלהלן:

מש"ב הג"ר "מה שנסתפק אם מותר לדלג תור או לא, אביא בזאת מה ששמעתי 

איסור, וכך היתה  ששמע מרבו הגרי"ש אלישיב זצ"ל שיש בזה שמעון כהן שליט"א

דעתו תמיד אף כשדעת חבירו מעיקרא לתפוס תור בשביל אחר. ואף במקום של 

רשעים שיש מראות שאינן טהורות וגם ביטול תורה לת"ח הממתין, גם בזה לא 

התיר, וכמדו' אף באופן שתפסו מקום לאדם פלוני לא התיר לו לבוא אל התור 

וס תור עבור עצמו, והוסיף החכם אשר תפסו עבורו, עד שהוא עצמו יבוא ויתפ

הנ"ל עוד שאף שאל לפניו הג"ר דוד מורגנשטרן שליט"א האם מותר בישיבה 

לשמור מנות לבחור המאחר לארוחה ]כגון שמאריך בתורה ותפילה[ ואסר, ויש 

לבאר זאת כדין תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, אמנם הוסיף החכם הנ"ל 

הממתין בתור לעצמו, ורוצה אחר לסדר דרכו גם שכאשר שאלו לפניו בענין אדם 

הסידורים שהוא צריך, כגון ראובן הממתין בתור לבנק שעה ורוצה שמעון שיסדר 

בתורו עבורו גם המסמכים שלו, בכה"ג היה הגרי"ש מתון יותר ושאל מה המנהג, 

ע"כ דברי הנ"ל, והביאור בזה הדין האחרון הוא שיש זכות לממתין בתור לעשות 

 .ה שיהא ברצונו לעשות, ואיישר בעיני החכם הנ"לכל מ
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ויש מקום לברר עוד דברי הגרי"ש הללו, מצד מ"ש בקידושין דף ע ע"א, ההוא 

גברא דמנהרדעא דעל לבי מטבחיא בפומבדיתא אמר להו הבו לי בישרא אמרו 

ליה נטר עד דשקיל לשמעיה דרב יהודה בר יחזקאל וניתיב לך אמר מאן יהודה בר 

דקדים לי דשקל מן קמאי אזלו אמרו ליה לרב יהודה שמתיה עכ"ל,  שויסקאל

 .ומבואר דת"ח קודם בתור

לדברי המאירי סנהדרין ל"ב ב'  ר' יחיאל הלוי גולדמינץ נ"יוהראני עוד ידידי 

וז"ל, יש דברים שאין מדת הדין שולטת בהם ואתה צריך לחזר בהם אחר מה 

דת הדין מחייבתו דרך פשרא ומדה שראוי יותר ולהכריע את האחד למה שאין מ

מעולה והוא שאמרו כתוב אחד אומר בצדק תשפוט עמיתך וכתוב אחד אומר צדק 

צדק תרדף כאן לדין כאן לפשרא כיצד שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זו בזו אם 

עברו שתיהן בבת אחת טובעות בזו אחר זו שתיהן עוברות וכן שני גמלים שהיו 

רון ופגעו זה את זה עברו שניהם בצד אחת נופלים בזה אחר עולים במעלת בית חו

זה עוברים כיצד נעשה טעונה ושאינה טעונה תדחה שאינה טעונה מפני הטעונה 

קרובה לעירה ורחוקה מעירה תדחה הקרובה מפני הרחוקה שתיהן קרובות או 

ן רחוקות שתיהן טעונות או אין טעונות הטל פשרא ביניהם ומעלות שכר זו לזו וכ

כל כיוצא בה כל שאנו רואים שיכול לסבול העכוב ביותר ידחה מפני חברו וכן 

בריא מפני חולה וכל כיוצא בזה אף לענין הדין אמרו שאם היו לפני הדיין הרבה 

בעלי דינין מקדימין יתום לאלמנה ואלמנה לתלמיד חכם ותלמיד חכם לעם הארץ 

מקדימין לקודם עכ"ל  ואשה קודמת לאיש מפני שבשתה מרובה ואם הכל שוה

 .המאירי"

 .שתשרה ברכה במעשי ידיכם

 

* 
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 תגובה ד'.

 מאת הרב רפאל ברלב שליט"א, רבה של עמנואל 

 ייש"כ על מאמריכם הנפלאים והמחכימים המסדרים כל דין הלכה מעשה.

יש כמה היתירים לתפוס מקום  רהרציתי להעיר כדרכה של תורה שלכאו

 .באוטובוס וכדו'

מבואר ברש"י )גיטין י:( שהוא משום דלאו כל כמיניה להיות קופץ שכן  הא.

מאליו וחב לאלו מאחר שלא עשה אותו הנושה שליח לתפוס, אלא שבזה שמשמע 

בדבריו שאם היה עושהו שליח היה מועיל שיוכל לתפוס נחלקו עליו כל 

הראשונים וכ' שאף אם עשאו ששליח אינו רשאי לתפוס, ובארו בזה הכסף 

)חו"מ שם א, עיי"ש שמביא עוד טעמים ונדחק בהם( והבית מאיר )הביאו  הקדשים

הגרעק"א בשו"ת מהדו"ק סי' קלג, ד"ה ואף, במוסגר( שהוא משום אין שליח לדבר 

עבירה דהוי קצת כעין עבירה דמאן דעלך שני לחברך לא תעביד כמו שלא היה 

 ס עבור אחרים.רוצה שיתפוס אחר אלו היה מגיע לו מהלוה כן אין ראוי לתפו

וביאור הענין נראה שהוא סברא פשוטה שאין הא' יכול לתפוס עבור חברו, שכן 

מצינו בחז"ל שיכול אחד לתפוס עבור חובו ונעשה בזה שלו שכן קנאו בתפיסתו, 

אך מנין לך לחדש בחברו, ואדרבה הוא חידוש שבמקום שאינו חב לאחרים יכול 

חוב דזכין לאדם שלא בפניו, או משום לתפוס והוא מדין זכיה שמזכה לו ערך ה

השבת אבידה, ואה"נ במקום שאין הפסד למלוה אם ימתין עד שיבוא ויטלנו 

בעצמו לא מהני תפיסה )כמובא בשו"ע שם סעי' ד(, אלא שמדין שליחות יכול 

לתפוס עבורו שכן שלוחו של אדם כמותו, אך במקום שחב לאחרים אין כאן 

 י"ל שאין שליח לדבר עבירה.שליחות, שבכל התורה כולה קי

וא"כ י"ל שבמקומות נסיעה שאינו תפיסה גמורה, וא"כ אף אם נימא שלא זכה 

עבורו כלל אינו אלא כמכסה מציאה לא יטלנה חברו, שאינו אלא כגרמא בניזקין, 

 יש להקל בהו כהב"י וסייעתו כדלקמן גבי מיגו דזכי לנפשיה. כוקיל טפי, וא"
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לו שום בעלות כלל לא לאורח הראשון ולא לשי וכ"ש באולם שמחות שאין 

ולכאו' אינו אלא משום דרכי שלום כש"כ הרשב"א גבי מקומות של ביהכנ"ס וקיל 

 טפי.

עוד יש להתיר היכא שתופס גם עבור עצמו, דהנה איתא בגמ' שאם רוצה  הב.

לזכות בחצי החפץ עבורו ובחציו עבור חברו מהני דמיגו דזכי לנפשיה זכי נמי 

יה, אף לחברו, וכ' ע"ז הטור "מהני מה שתפס לצורך שמעון אף על פי שלא לחבר

תפש לצורך עצמו", וביאר הב"י דכוונתו דלא מבעיא אם תפס בבת אחת כשיעור 

מה שחייב לו וכשיעור מה שחייב לחבירו דמגו דזכי לנפשיה זכי לחבריה אלא 

ת יד בנכסים הללו אפילו פירש שתפס לחוב חבירו ולא לחובו דהשתא אין לו תפיס

שתפס אפילו הכי קנה דמגו דאי בעי זכי לנפשיה זכי נמי לאחריני, וכן נקטו רבה 

 אחרונים הלא המה הלבוש )עיר שושן ב( הש"ך הקצו"ח והערוך השלחן.

ע באר בדבריו דכוונתו דאע"פ דהיינו דוקא דתפס בכדי חובו של עצמו, "אך הסמ

לכל אחד מאה זהובים, ותפס שמעון  הכגון ראובן שחייב לשמעון ולוי ויהוד

מראובן שוה מאה זהובים, דבזה אמרינן, לא מיבעיא אם תפסו בשבילו ובשביל לוי 

שכל אחד יקח מהתפיסה חמשים זהובים, דאמרינן מיגו דמהני תפיסה לנפשיה 

מהני נמי גבי לוי, אלא אפילו תפס כל המאה בשביל לוי לחוד, אמרינן מיגו דאי 

ל המאה לנפשו שהרי חייב לו ג"כ מאה, מהני נמי גבי לוי. אבל בעי היה תופס כ

אם תפס משל ראובן שוה ק"ן זהובים ורוצה לזכות בהמותר מהחובו ללוי, לא 

מהני, כיון דלנפשיה לא מצי לזכות בכולו שהרי חובו אינו אלא מאה. ואחת 

אה מהראיות היא, שהרי דין זה נלמד מהא דאמרינן )ב"מ י' ע"א( המגביה מצי

לחבירו קנה חבירו משום דאי בעי זכי לנפשיה כו', ובעינן דומיא דהתם דאי בעי 

 היה זוכה כולו לנפשיה,

ולכאו' גם כאן תליא בפלוגתא זו להב"י וסייעתו כאן אם הוא זקוק למקום א' 

עבור עצמו יכול לתפוס שני מקומות עבורו ועבור חברו, דמיגו זכי לנפשיה זכי נמי 

 ע וסייעתו אינו יכול לתפוס יותר ממקום א',לחבריה אך להסמ"
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אך כל זה אינו אלא כשעדיין לא תפס מקום לעצמו אבל אחר שתפס עבור עצמו 

שוב אינו יכול לתפסו עבור חברו שדומה למלוה שכבר תפס עבור פרעון עצמו 

שפשיטא שכבר נסתלק מחלקו ושוב אינו יכול לתפוס עבור חברו שחזר לדין כל 

 אדם.

דכיון שיכול לקום ממקומו ולתפוס מקום אחר בחזרה עדיין יש לו את  אמנם י"ל

 עצם הזכות לזכות לעצמו, ודוחק.

עוד אפשר לבקש מחברו תשלום עבור זה. שאז דינו כפועל, וכמו שכ' הש"ך,  הג.

 ואף למה שפקפקו בזה בפ"ת 

אפשר להתנות שישלם לו אם יתפוס דמהני לכו"ע כש"כ בפ"ת בשם הקרבן 

אמנם יש לחלק בזה כיון שאינו נותן לו חלק ממה שתפס ממש אלא נתנאל ]

תשלום חיצוני, וכעין מה שפסק השו"ע ]סי עב ובסי' קלג סעי' א ועוד[ שהטוען על 

חפץ שבידו שהוא משכון בידו, נשבע שבועת הנוטלים ובאר הרשב"א ]ב"ב מה. 

נו לכל ד"ה כתב[ דאף דנאמן במיגו דלקוח מ"מ חייב שבועת הנוטלים דתיק

הנוטלים שלא יטלו אלא בשבועת הנוטלים וה"נ חשיב נוטל שהרי אינו נוטל מגוף 

 המשכון אלא שיש לו ליטול מבעל המשכון כך וכך[.

 או אפשר ימנהו בהרשאה וצריך כל דיני ההרשאה והוא מורכב מאד. הד.

במקום הפקר כשלא משלם כגון במציאה, דתליא בפלוגתא דהרמבן בגיטין  הה.

 שיטמק בכתובות פד:, וצ"ע בחתונה אם מקרי הפקר.שם וה

 די"ל שמה שנהוג שתופס מקום מקרי מנהג המדינה. הו.

אמנם בכל אופן אין מועיל לשון לך תתפוס לי מקום אלא זכה עבורי כדאיתא 

 באורים ותומים.

 ועיי' חת"ס סי' נד אם כשתפס היה מספיק מקום ואח"כ התמלא.

יאות הכתיב שכן ביודעי קאמינא שאם אמתין עד בהתנצלות על חוסר הסדר, ושג

שאתפנה לסדרו כראוי בודאי לא אפנה ולכן לקחתי ממראה מקומות וראשי 

 פרקים שכתבתי בעת לימודי הסוגיא וערכתי קצת,
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 .                                                                   בברכת הודאה על העבר ועל העתיד

 עמנואל ,רפאל ברלב
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 תגובה ה' )מענה לתגובה ד'(.

ובית הוראה לממונות עיון  כ"מאת הרב אליעזר דוידזון, רא

  המשפט

 היתר זה אין, מציאה כמכסה הוא שאם להעיר הנני, ברלב הרב כ"מש לגבי

 תלוי זה והרי. ישיבה מקומות לנוסעיה לאפשר שמבקשת חברה של באוטובוס

 )הרב אליעזר דוידזון(               .באוטובוס קומותמ לכסות מרשים הם אם בדעתם

 

 תגובה ו' )מענה לתגובה ה'(.

 מאת הרב רפאל ברלב שליט"א, רבה של עמנואל 

 מ"מ[, גרמא הוא ס"שסוכ ל"י' לכאו] החברה כלפי מזיק שנחשב תאמר אם' אפי

 כלפי אלא, מקום אותו על ישב עבורו ששמר השני שהרי, כלל ניזוקה אינה היא

  .דוידזון הרב שכתב הטעם שייך לא ולגביהם, בלבד האחרים הנוסעים

 

 תגובה ז' )מענה לתגובה ו'(.

  מאת הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל עיון המשפט )אלעד(

 להתבצע לו שאסור שלהם ברכוש שימוש אלא, החברה כלפי מזיק אינו הנושא

 .הסכמתם ללא

 במוצר אלא, ח"הבע עבור כסף שחייב מאדם בתופס כאן מדובר אין, לב לשים יש

 לדון שיש ומה. תשלום הוא ראשוני תנאי. המשכיר של בתנאים להשכרה העומד



 

 קכחעמ'  -אספקלריא 

 

 מסכימים שאינם או, נוסע אינו ועדיין שמשלם למי להשכיר מסכימים הם אם הוא

 .לכך

 

 תגובה ח' )מענה לתגובה ז'(.

 מאת הרב רפאל ברלב שליט"א, רבה של עמנואל 

 תכם המאירה את הנושא מזוית נוספתראיתי את תגוב

אך למעשה הוא אינו משתמש ברכוש החברה אלא מודיע לשאר הנוסעים שלא 

 ישתמשו בו.

ופשוט שהוא אינו שוכר ואף חברו אינו שוכר ולא חלה שכירותו כ"ז שלא עלה 

 על האוטובוס בעצמו והתיישב במקום. 

 

 תגובה ט' )מענה לתגובה ח'(.

  ון, ראש כולל עיון המשפט )אלעד(מאת הרב אליעזר דוידז

 .לתפיסתו משמעות אין, שוכר לא הוא ואם

 לעשות יכול אינו, החברה אישור ללא וכאן, קנין עושה הוא הרי ח"לבע תופס

  .קנין

 

* 

 תגובה י'.

 מאת הרב בן ציון הלוי מייזליש

בעניין תפיסת מקומות באוטובוס, ראה 'עלון המשפט' )חודש ניסן תשע"ג, עמוד 

שו"ת ( מאמרו של הג"ר שלום מרדכי הלוי סג"ל בעניין זה, וכעת נדפס בספרו 3

 (. ח"ג סימן ע"ו)משכן שלום 
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 תגובה י"א.

 מאת הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקך על חו"מ

)מעונו: ר ברוך שובקס ידידי הג"לפני שנתיים בערך ראיתי מאמר מצוין בענין זה מ

שתי ספינות שנפגשו ומי צריך לתת דן מצד נדון שושלים( ביר 22רח' מנחת יצחק 

 , ומידו תבקשנו.דין קדימה ונ"ל שהצדק עמו

 

* 

 תגובה י"ב.

 מאת הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל ובית הוראה לממונות 'עיון המשפט'

מש"כ הרה"ג אפרים בריזל, אבקש להעיר כי נסיעה באוטובוס שונה לגמרי משאר 

שהנוסע אינו תופס, אלא שוכר מקום. והרי זה תלוי בהסכמת  מיני תפיסה. כיון

המשכיר, אם המשכיר מסכים שיתפסו מקומות למי ששילם ולא עלה, או שאינו 

 .מסכים. בניגוד לבעל חוב וכדו', שלעיתים אינו יכול להביע דעות לגבי התפיסה

ומסתבר שחברת הנסיעה אינם מסכימים שיתפסו מקומות למי שעוד לא עלה, 

 זאת למען הסדר הטוב. ואין 

הדבר מוכרע, שהרי אפשר שלא אכפת להם כלל מה יעשו במקומות שיש 

 .באוטובוס

 

 תגובה י"ג. )מענה לתגובה י"ב(.

 מאת הרב אברהם ישראל מן

 

רציתי להעיר על דברי הרב דוידזון שהנידון הוא האם החברה משכירה את 

רבות מדובר באדם העולה  המקומות למי שמשלם ועדיין אינו נוסע, שפעמים
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בתחנה הראשונה, ותופס לחבירו העולה בתחנה האחרונה, כך שהמקום נתפס 

טרם ששילמו עליו, האם יש זכות כזו. לכאורה יש דין קדימה למי שכבר שילם ע"מ 

 לקבל מקום באוטובוס, ולכך דעת החברה.

 

 תגובה י"ד )מענה לתגובה י"ג(.

ל ובית הוראה לממונות מאת הרב אליעזר דוידזון, ראש כול

 'עיון המשפט'

פשוט שכל נושא השכירות והסכמת החברה, אינו אלא רק אחרי שמשלמים. ועל 

 .זה יש לדון אם החברה מרשה לשכור מקום למי שאינו נוסע עדיין

 

* 

 תגובה ט"ו.

 מאת הרב משה ברחבוים

 :מהנדון המסתעפת שאלה

 אדם יושב מושבים -זוג שבכל יתיוגיל, בינעירוני בקו ציבורי לאוטובוס עליתי

 טרם אשר משפחתו בן עבור או חברו עבור לידו אשר המקום את השומר בודד

 .המעבר של השני שבצדו המקומות שני את גם ולפעמים, עלה

 איזשהו יש האם? שבפיו את ולשמוע לו להקשיב חובה איזושהי עלי מוטלת האם

 ?תפוס המקוםש מדבריו ובהתעלמותי לידו בהתיישבותי איסור

'( וכדו תיק מגבעת) למושב זכאי שאינו כלשהו חפץ המושב על ומונח במידה

 הוא עבורו אשר לזולתו אלא, לעצמו המקום את מניחו תפס לא בהנחתו אשר

 מותר האם, נענית אינה מהמושב להסירו החפץ ממניח ובקשתי, המושב את שומר

 את לאפשר כדי, אלהשכ לחפצים המיועד למקום ל"הנ החפץ את להעביר לי

 ?בהתיישבותי לחפץ אזיק לא ולמען הנוחה ישיבתי
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ומניח שם חפץ בעת גשתו למקום אחר  ום ישיבהקהתופס לעצמו מ]ומ"מ 

 [.כלשהו, נראה לי פשוט שאסור לשבת במקומו

 

* 

 תגובה ט"ז.

 מאת הרב אברהם ישראל מן

גיע לידיהם של ב"ה הכותב העלה נושא טעון לדיון, ותקוותי שבעז"ה הנידון י

 גדולי התורה ועמודי ההוראה, ויחוו דעתם הבהירה ותבוא הישועה בנידון זה.

הכנסת "ומענין לענין באותו ענין, כשבאתי בערב ראש השנה למקום הלינה ב

ורציתי לתפוס לעצמי מיטה, הגיע בחור צעיר והעיר לי שמיטה זו כבר  "אורחים

ה הלכתי למיטה אחרת, אבל לענין "תפוסה", והראיה שהפך עליה כסא... למעש

הלכה, אם כבר עוסקים בכעין זה, יש להעיר שלכאורה לא היה אותו בחור רשאי 

לתפוס את המיטה עבור קרובו או חבירו, שהרי הלה טרם הגיע, וגם טרם שילם על 

המיטה, שכן כולם משלמים בהוראת קבע לאחר החג, או שמא היות והתשלום לא 

ניעה שיתפוס גם כמה מיטות ובלבד שישלמו לבסוף על מתבצע מיידית, אין מ

 כולם.

עכ"פ, גם אם על פי הלכה הדבר מותר, ואולי אף נחשב שה"נתפס" התיישב 

במקום, לכאורה אין זה הגון לכה"פ מצד "ועשית הישר והטוב", ובפרט 

באוטובוסים בזמני עומס, ומי שרוצה באמת שודאי יישאר לו מקום יעלה בתחנה 

 כנלענ"ד. הראשונה.

  ה מרובה.בברכ
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 תגובה י"ז.

בני  –ר"מ בישיבת 'עמל התורה' מאת הרב אהרן גינצבורג, 

  ברק

שהרי בבעל חוב יש לו זכות לתפוס לעצמו  נידון תופס לבעל חוב,לכאורה גרוע מ

אך באוטובוס אין החברה , וזכות זו קיימת גם קודם תפיסה מכח היותו "בעל חוב"

 דיין לא הגיע ולא שילם עבור נסיעתו מאומה.חייבת דבר לנוסע שע

ועוד שאין התופס עושה "מעשה קנין" או "מעשה תפיסה" שהרי לא הגביה 

ומהיכי תיתי לומר שיש כאן איזו תפיסה  ,המושב שלידו ואפילו לא ישב עליו

 שהיא.
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 סיפור

 וינשטוק יאיר הרב הסופר/  סיפור

 לשכנו וטוב לצדיק טוב

 בעקבות הידועים הדיינים אחד אצל תורה לדין שהגיעו שכנים בשני מעשה

 .נפגע עצמו להרגיש הצדדים לאחד שגרמו וחריגות בניה תוספות

, הענייניות לטענות מעבר כי חש השיטין ובין הצדדים שני עם הדיין ישב

, זה רגש של בקיומו להודות נעים שלא שכיון אלא, עמוקה קנאה גם מסתתרת

 שהתרחש מעשה סיפור לכם לספר אני רוצה. "למדניות טענות מאחורי מתחפרים

  ".ושמעו הקשיבו, "הדיין פתח" שנה מחמישים למעלה לפני בירושלים

* 

 לא מעולם( בדויים שמות) טומלמן למשפחת רדונסקי משפחת בין השכנות יחסי

 חשדנות, ניכור של חומות חצצו השכנים בתי בין. אידיאליים כיחסים נרשמו

 גדולה דירה אל הצעירה טומלמן משפחת הגיעה בו הרגע מן חילהת זה. ואיבה

 . קטנים חדרים שני אך שהכיל רדונסקי משפחת של ביתה לעומת ומרווחת

 אחריהם עקבו, בביתם הראשונה בפעם לבקר באו טומלמן ויפה חיים הזוג בני

 צריכים הם. "רדונסקי ודינה אריה גם ובתוכם השכנים של הבולשות עיניהם

 הבית את לקנות כסף להם יש אם, "דינה לחשה" האלו האנשים, עשירים להיות

 המשוטטות הדמויות בשתי בוהה ומבטו אריה ענה" דוקא לאו" ".הזה המפואר

 את לקנות בשביל לחובות נכנסו שהם להיות יכול, "ביתו שמול הבית את וסוקרות

 ".גדולים חובות, בבנק משכנתא. הבית

 שילם לא הוא. מרוד עני לא וגם גדול עשיר היה לא טומלמן חיים. טעו שניהם

 לכל עצמו את מישכן לא וגם, אחת בפעם גדולים בשטרות המרווחת הדירה על

 בכיר כפקיד משכורתו וגם, הענין לצורך ששבר חסכונות כמה לו היו. החיים

 לווה, במזומן חלק שילם הוא. הממוצע מן גדולה היתה גדולה ממשלתית בחברה
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זכות בהנחה ולה הדירה בעלדרישות  את מעט הנמיךל הצליח וגם, יםמידיד חלק

, רב היה שערכה הלירה הייתה בארץ המטבע תקופה באותה) לירות אלףשל 

 (. לירות 35333 בערך היה חדרים ארבעה דירת של מחירה

יסודי שעורר  שיפוץ, טומלמן הזוג בני אותה שיפצו, החדשה הדירל כניסתם לפני

 בטענות לבוא הרבו הם. בכסף משופעים היו שלא השכנים של קנאתם אתמחדש 

 פי את לסכור וכדי, העבודות במהלך לבניין שנגרמו נזקים על ומדומות אמיתיות

 .חשבונו על נוספת מרפסת להם שסגר בכך טומלמן אדון אותם פיצה, המקטרגים

 .אחת לשנה הועיל זה

 הצלחת אחרי כלות בעיניים עקבו השכנים. דבר ועילי לא הקנאה ביצר כשמדובר

 המידות אחת שהיא טובה עין מידת לעצמם לסגל יכלו ולא, החדשים שכניהם

 שיחסי סיכוי אין ועוינות קנאה גם תחובר העין לצרות וכאשר. ביותר הקשות

 .השכנים בין ילבלבווידידות  החווא

* 

 לרכוש מוצרי החשמל לחנות טומלמן גברת הלכה ד"תשכ אדר חודש בשלהי

 . ררמק

 גבוהה הכנסה בעלי שרק מותרותה כימצרנכלל ב חשמלי מקררהיה  שנים באותן

 יומיים מדיכש ,בבית קרח ארגז היה האוכלוסיה לכלל. הרשותו לעצמםל יכלו

 גרזן עם ארוכים קרח בלוקי ושבר ועגלה סוס עם בשכונה הקרח מוכר עבר שלושה

 ומכאן, כמובן, לחשמל ברמחו היה לא המכשיר. הקונים והזמנת מידה לפי מיוחד

 היה לא הקרח בלוק ואם, הקרח הפשיר שלושה או יומיים כעבור. העיקרי חסרונו

 . האוכל התקלקל דיו גדול

 שהעולם האנשים הבינו, מקרר ששמה המהפכנית ההמצאה לירושלים כשהגיעה

היו  למי אבל, חייהם את בהרבה להקל עשוי החדש החשמלי והפלא, משתנה

 ?שכזה ללוקסוס מיותרות עותמ ימים באותם

 .היה טומלמן שלמשפחת מסתבר
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 של המפואר האמריקאי הדגם בין מעט והתלבטה בחנות עמדה טומלמן גברת

 בסוף ובחרה, הישראלי" אמקור"ה לבין האמריקאי" ידר'פריז" החרושת בית

 ליד משאית עצרה כןמ אחרל ימים כמה. וחזק פשוט מקרר, הזול" 11 אמקור"ב

 .טומלמן משפחת של לביתה המקרר את העלו חסונים סבלים ושני הבית

 והנוצץ הלבן המקרר איך כלות בעיניים רדונסקי דינה עקבה ביתה ממרפסת

 . בגרונה קנאה של קל מחנק וחשה, טומלמן משפחת של לביתה מועלה

 את מעלים הסבלים את הוא גם שיראה בעלה לאריה וקראה הביתה נכנסה

 רגליהם הלמות, לו לקרוא צורך היה לא האמת למען. םהשכני של לביתם המקרר

 אריה. הבית בכל היטב נשמעו המדרגות מחדר הקולניות וקריאותיהם הסבלים של

 בנשימה. פניו מול החולף המקרר אחר עקב צר לסדק ומבעד הדלת אל התקרב

 המכשיר את להכניס הסבלים במאמצי בגניבה התבונן, קנאה רוויי ומבטים עצורה

 . לפתח מבעד הרחב

 אכלה הקנאה. נפש שלוות רדונסקי הזוג בני עוד ידעו לא והלאה יום מאותו

 בעוד, הקרח מוכר של והעגלה הסוס אחרי לרוץ צריכים הם. וליל יומם אותם

 . שלה החדש החשמלי במקרר הקרח את בעצמה מייצרת טומלמן משפחת

 השכנים להשתאות ,קרח בלוקי לקנות המשיך טומלמן אדון גם, הפליאה למרבה

 הפסח חג עבור השכנים משפחת שומרת החדש המקרר את כי ידעו שלא

 . והטוב הישן הקרח בארגז להשתמש ממשיכה היא ובינתיים, המתקרב

 נטל, לפרוטה פרוטה חסך הוא. רדונסקי אדון של במוחו כתולעת כירסמה הקנאה

 מקרר יתקני: אחת מטרה עבור הכל, הדלה משכורתו את עבדיוש הלוואות

 והוא בכיסו היה הדרוש הסכום מרבית. השכנים שעשו כפי בדיוק", 11 אמקור"

 חדש מקרר קונים דינה מרת ביתו וגבירת הוא איך בהקיץ בחלומות השתעשע כבר

 !השכונה מלך לא שהוא" ההוא" לשכן ומראים

* 

 כה בישלה לא מעולם. החג לקראת לבשל טומלמן גברת החלה פסח לפני שבוע

 תבשילים בישלה היא !המקרר נוצר זה נפלא רגע למען רק הן ...הפעם אך, מוקדם
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 המקרר דלת את פתחה פעם מדי. ההקפאה ובתא במקרר הכל סנהחוא שונים

 סימן אפילו מגלים ואינם כקרח קרים התבשילים. הגדול הפלא מן שבעו לא ועיניה

 . החמצה של קל

 מאכלים איך יראו כלה. הסדר ליל של הגדול לרגע המתינה רוח בקוצר

 הרגע רק כאילו... הנפלא וטעמם, לשולחן מוגשים ימים חמישה לפני שהתבשלו

 . מהסיר יצאו

 את לקלקל עלולה תכופות לעתים המקרר דלת פתיחת כי הבינה הבא בשלב

 הטמפרטורה את מעלה המקרר של פתיחה כל כי לה הסביר בעלה. כולה החגיגה

 עליה המאכלים של הערב וטעמם טריותם על לשמור ברצונה אם ולכן, בתוכו

 .וקיבלה סברה טומלמן גברת ו.מפתיחת לחלוטין להימנע

* 

 היה הוא, לחג ופירות ירקות אחר מחפש, בשוק הדוכנים בין עבר רדונסקי אריה

 .בשרוולו מושך שמישהו חש כאשר, השמש לאור טרייה חסה עלי בבדיקת שקוע

 מצולקות ופנים קומה גבה בברנש מקדווהת הירקרקים העלים את עזבו עיניו

, האיש אמר" אריה. "האדמה מן כמו פתאום שצמח, שחור זיפים זקן עטורות

 .?"סחורה לראות רוצה אתה"

 הכל אבל יהושע היה ששמו, שלו ילדות חבר היה זה, הברנש את הכיר אריה

 סטה בנערותו אביו נפטר מאז אבל טוב ילד היה פעם '.שיקו' בכינוי אותו הכירו

. הכלא בתי את מקרוב והכיר החוק עם להסתבך שנטה מועד עברייןל והיה מהדרך

 . שונים עסק ובתי תכשיטים חנויות לשדוד שהצליחהיה,  ידיים זריז גנב

' א סחורה לי יש, אריה שמע. "החסה מקלחי הרחק רדונסקי אריה את גרר שיקו

 . דקה שפמו פני על חלפה ולשונו בשובבות נצצו עיניו'", א

 והלה, הסדר לליל חסה קניית עם מתעסק הוא. מעליו אותו לנער רצה אריה

 הוא. בקלות לו להניח ןוהתכו לא העבריין אבל. גנובה סחורה עם מוחו את מבלבל

 זהב בברק נוצצים וצמידים שעונים שלל לפניו הציג שם, נידחת לפינה אותו גרר
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 סבון כבועת התמוססה שתהעיק והחלטתו, הסתחרר אריה של ראשו. ויהלומים

 אזמרגד באבני משובץ, כבד זהב צמיד על נחו עיניו. הנוצצים התכשיטים מול

 את שבה הצמיד. אליפטיות אודם באבני לסירוגין משובצות מעוינות ירקרקות

 כבר שאריה ידע הוא. בערמומיות וחייך אריה של להיטותו את ראה שיקו. עיניו

 .ריקות בידיים מכאן יצא לא

 .החג לקראת רעייתול מתנה לקנות מוכרח הוא כזה תכשיט .אריה שאל?" הכמ"

 לירות אלף עולה זה בחנות, יודע אתה. "שיקו לו קרץ" לירות וחמישים מאתיים"

 ".מחיר רבע זה אצלי אבל

 של סחורתו לחינם לא כי, האוויר בחלל ריחפו רק הדברים אם גם, ידעו שניהם

 אריה. בלתי ישרה מסחורה להפטר להוט הוא כנראה, ךנמו במחיר נמכרת שיקו

 היפהפה הצמיד מונח כשבכיסו לביתו חזר ולבסוף כנהוג התמקח, זו להיטות ניצל

 הצמיד על התבזבז למקרר שיועד הכסף .לירות ושמונים מאה של אפסי במחיר

 .החדש

* 

 עד וסנוור נצץ כה הוא אבל. החג בליל לחדש רעייתו אמורה היתה התכשיט את

 יצאה הצהרים אחרי בשבת. הגדול שבת לכבוד אותו וחידשה להתגבר כלהי שלא

 החדש בתכשיט חברותיה לפני מתהדרת, העיר ברחובות לטייל וילדיה בעלה עם

 אחת. הנוצץ בצמיד מקרוב להתבונן אליה התקרבו נשים כמה. לה קנה שבעלה

 ...דולותג עיניים ולטשה ועוד עוד התקרבה היא. מאמינה כלא מולה עפעפה מהן

 זה הרי, ואבוי ויא !שלי הצמיד, "דינה של אוזניה את פתאום החרישה שבר זעקת

 !".שלי הצמיד

 גברת ליד עמדה היא. המכולת בעל לוין שאול' ר של רעייתו, לוין מרת היתה זו

 כל עם יחד שבוע לפני לנו שגנבו שלי הצמיד זה, "קולות בקולי וצעקה רדונסקי

 ".והתכשיטים הכסף

 . רדונסקי גברת מחתה" יומיים לפני אותו לי קנה בעלי, שלך הצמיד פתאום מה"
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 לוין גברת צעקה!" שלי הצמיד את לי תחזירי, מהגנב אותו קנה הוא בוודאי"

 . שלה העשוק התכשיט לעבר ידה את ושלחה

 בחנות הצמיד את קנה בעלה כי לתומה שסברה רדונסקי גברת נעלבה!" חלילה"

, ידה פרק על הכביד שלפתע, התכשיט על לגונן ידה את לחהש היא גם. תכשיטים

 ...פחות הרבה ונצנץ

 היתה מסביב נשים כמה של תושייתן ואלמלא, מאד מתוחה הייתה האווירה

 כמהשל  למקוםאת בואם  וגרר הרמות והצעקות התגרה. נוראה קטטה מתפתחת

 הסמוכה רההמשט לתחנת כבוד אחר יםובלמ ורעייתו רדונסקי אריהכש ,שוטרים

 ובעלה לוין גברת של מפיה עדות וגביית דברים בירור לאחר. לוין גברת עם יחד

 .גנוב שהוא בחשד רדונסקי מגברת הצמיד נלקח

. ומכאן מכאן קרחים נותרו אלא עוד ולא, וחרפה זיונותיב שבעו רדונסקי הזוג בני

 על ברלד שלא. ואיננו נשרף הנכסף למקרר המיועד והכסף מהם נלקח התכשיט

 .להשגה ניתנת בלתי נפש-למשאת שהפך עצמו המקרר

 לו תבררה וכך לפרט פרט צירף הוא. שכניו של מעשיהם אחרי בסתר עקב אריה

 המקרר. בביתם משמש עדיין הקרח ארגז: טומלמן משפחת של הקרח קניית פשר

 .דלתו על מונח מנעול כאילו סגור הוא עומד הזמן וכל הפסח למאכלי רק מיועד

 רדונסקי דינה התדפקה, ד"תשכ בניסן ג"לי אור. חמץ בדיקת ליל לפני אחד הליל

, טוב מרגיש לא הוא, "בהיסטריה צעקה היא. טומלמן משפחת של דלתם על

 ".הצילו

 מה שאלה לא התרגשות ומרוב טומלמן גברת נבהלה?" טוב מרגיש לא מי"

 . בביתה צרתה-לשכנתה

 עומד הוא, בגרון לו תקוע משהו וכאיל משתעל, לייביש, הקטן, שלי הילד"

 ".להיחנק



 

 קלטעמ'  -אספקלריא 

 

 ולא, טוב יותר הרגיש כבר הילד. לעזור כדי השכנים לבית רצו טומלמן הזוג בני

 עתה זה כי עדיין זעקה אמו ברם, נחנק כמעט רגע שלפני כלל עליו היה ניכר

 . חדשה התקפה מיד תתחדש שמא חוששת והיא, פניו הכחילו

 רוח בו נכנסה כשלפתע, הדאוגים בשכנים הבשתיק מביט בסלון עמד אריה

 הטובים השכנים לדירת בשקט חמק מכן לאחר אך, התלבט הוא אחד לרגע, שטות

 ערמומי שועלים חיוך היה משם כשיצא. קט לרגע בידיו להב חדות כשמספריים

 .פניו על מרוח

* 

 .ד"תשכ הסדר ליל

 בשורת מבשרים מנצנצים כוכבים אלפי משובצת קטיפה כיריעת שחורים שמים

 רעהו את איש המברכים מתפללים מאות יוצאים בשכונה הכנסת מבתי. חירות

 סמוק יין, טריות מצות. באויר נישאים הפסח חג של אופייניים ריחות. פנים במאור

 .אבוןית מגרי ותבשילים

 ,וטרחה עמלה כמה. רוח וקורת שמחה של בחיוך למקרר ניגשה טומלמן גברת

 .הזה הרגע למען כדאי היה הכל

 מזון של ונורא איום ריח. המקרר דלת את כשפתחה בפניה הכה באושה צחנה גל

 לה התברר הפלצות למרבה ,החוצה הסירים את הוציאה כולה מבוהלת. מקולקל

 . לגמרי מקולקל עליו וטרחה עמלה שכה האוכל כי

 המבורך השקט את פילחו רעייתו של השבר כשזעקות הביתה עלה טומלמן חיים

 המקרר. "הקדרה כשולי שחורים פניה והנה ביתו אל רץ כולו נחרד. החג ליל לש

 בליל הסדר! לאכול מה לנו אין, מקולקל האוכל כל, "מרות זעקה" כלום שווה לא

 ".!תולעים ורוחשת מקולקלת החסה, בשר ולא דגים לא

 הליל באותו גייס נפשו כוחות כל את. ושקול מתון ,הוא מתון אדם טומלמן חיים

 מה ולהציל הנזק את למזער ניסה הוא. רגוע ולהישאר עשתונות לאבד לא כדי

 מן שלה הוא. האחרות מן מקולקלת פחות נראתה הבשר עם הקדרה. שאפשר
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 בני רוב. טבעיים וצבעיו יפה עדיין שנראה גדול בשר נתח המצחין הרוטב

 .ממנו אכלו מבניו שניים רק ,בו לגעת רצו לא המשפחה

 סיפוק שום חש לא וכעת, והתדהמה השבר זעקות את היטב שמע ירדונסק אריה

 לא טומלמן של המקרר את השחית כאשר. הוא נהפוך. השנואים בשכניו נקמה של

 כעת. מעשהו של ההשלכות על כלל חשב לא, האפלים יצריו את לספק אלא ביקש

  .שבמעשיו הרשעות על אותו הלקה ומצפונו שגה כי הבין

 כשהם החולים לבית טומלמן חיים של בניו שני ובהלוה לילה באותו עוד

 שילמו המקולקל הבשר מן מעט שאכלו, השניים. חריפה מזון בהרעלת מתייסרים

 .אשפוז ימי בכמה כך על

 לבדוק שיבוא טכנאי טומלמן חיים הזעיק, פסח המועד חול של ראשון יום בבוקר

 .שסרח החדש למקרר אירע מה

 חיבל מישהו, "נזעק ומיד המקרר של האחורי הצד אל ניגש, ושם פה בדק הטכנאי

 ".חד כלי עם הגז של הנחושת צינור את חתכו, ידר'בפריז

 שמישהו למה, לגמרי חדש המקרר, "טומלמן חיים התווכח" להיות יכול לא"

 ".בו לחבל ירצה

 .?"בבית שונא איזה לך יש אולי, "בכתפיו הטכנאי משך" יודע לא"

 ".כן הזה בבנין אבל, "מוריקות ופניו יםחי לחש" לא שלי בבית"

 לפני לילות שני רדונסקי השכנים אותם שהזעיקו השווא באזעקת נזכר פתאום

 השכנים, כלום קרה לא רדונסקי של לפעוטיש להניח ש. מבוים היה הכל. החג

 כדי עדרםיה את וניצלו, מהבית אותם למשוך כיצד הרשו מזימח רק הנחמדים

 .במקרר לחבל

 לתת הולך אני, "במרירות צרח הוא. ראשו את הציף טומלמן חיים של דמו

 .בדהרה מהבית ויצא" הראש על רדונסקי לאריה

 ...צודק ששכנו ידע הוא. הנוראה הצעקה את שמע רדונסקי אריה
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 הישר והתפרץ בדלת הקיש לא. אריה של לביתו טומלמן חיים פרץ סערה כרוח

 מהקדוש פחדת לא איך, לי עשית מה", יאושו במר צעק?" אריה איפה. "פנימה

 ?!".הוא ברוך

. לצדדים שמוטות ידיו, מורכן ראשו, הנשבר כחרס משול. אונים אין עמד אריה

 אחת טובה מילה אף לי אין, גמור רשע הייתי, "בהכנעה אמר" חיים, צודק אתה"

 !".עצמי על להגן

 ההתגוננות בתנועת ידיו את אריה הרים אילו. רעם כמוכה עמד טומלמן חיים

, הכנועה העמידה צורת אבל ,חמתו כל את להבעיר בכך היה די ביותר הקטנה

, הדין והצדקת החיוורות הפנים עם יחד, הגוף לצד בחולשה המונחות והידיים

 בלב וצעק בבכי פרץ, זעם בחמת להתפרץ במקום. ממפרשיו הרוח את הוציאו

 ."!?לך עשיתי מה? זה את עשית למה" שבור

 העבירה הקנאה .הסבר שום לי אין, "אריה גם בכה" ...צודק אתה ...קצוד אתה"

 ".דעתי על אותי

 לנו השבתת, הסדר ליל את לי הרסת, "לקונן חיים המשיך!" עשית מה תראה"

 עושים איך, בנים שני לי הרגת כמעט, חדש ידר'פריז לי קלקלת, החג שמחת את

 .?!"כזה דבר

 לנפשי ואבוי לי אוי, השפלים כאחד נהגתי יךא, "בבכי אריה מירר" !עשיתי מה"

 ".!החוטאת

 ובכה קטן כילד וברגליו בידיו רקע, בקרקע כבושות ופניו הארץ על השתטח הוא

, האומללים חייו על חיים בפני מבכה אריה החל ליפחה יפחה בין. תמרורים בכי

 שרודף הביש מזלו את, קונו דעת ועל דעתו על אותו שהעביר המרוד עוניו את

 .חייו ימי כל אחריו

 בו שבער הגדול כעסו אבל, ייאמן לא. בדריכות לדבריו והקשיב לידו ישב חיים

. ונרגע שכך, ומלואה תבל לשרוף המאיימת ענק כמדורת אחדות דקות לפני רק

 שכבר שאחרי כך על ודיבר, בבכי עתה שמירר אריה על רחמים התמלא הוא
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 כשקנה בפלילים הסתבך פזיזותו ברוב, הנכסף המקרר לקניית כסף לחסוך הצליח

 .מקרר ובלי צמיד בלי, כסף בלי נשאר ולבסוף, לחג כמתנה לאשתו גנוב צמיד

 .ההחלטה בחיים גמלה במקום בו

* 

 דינה שכנתה את הובילו שהשוטרים שעה, ברחוב היא גם נכחה טומלמן הגברת

 .המהומה כל התחוללה שבגינו הצמיד את ראתה היאגם . המשטרה לתחנת

 בין רגליה את וכיתתה, העיר אל טומלמן גברת יצאה הפסח חג שלאחר בימים

 . המדובר לצמיד מאד דומה צמיד מצאה היא. השונות התכשיטים חנויות

 על טומלמן גברת התדפקה הנרות הדלקת לאחר, הפסח שלאחר שבת בליל

 נוצץ זהב צמיד, צנועה מתנה לה הגישה היא, רדונסקי גברת שכנתה של דלתה

 .אודם ואבני באזמרגדים משובץ

* 

, הסיפור את הדיין סיים" לנו נגלו לא שמים וחשבונות בנסתרות עסק לנו אין"

 שבין הפחות אני, קטונתי. מורי אבי זהו? טומלמן חיים' ר מיהו תדעו האם אבל"

 בכירות במשרות ומכהנים' ה בבית שתולים כולם אחיי. טומלמן משפחת בני

 מידותיה על להעביר שזכתה אמי של שכרה זהו, דעתי יותלענ בעולם הישיבות!

 ישראל רבי ח"להרה והברכה התודהכל הזכויות שמורות. ". )לשכנתה ולסלוח

 (א"שליט סגל מאיר

 


